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معايل الشيـخ
عتذ المــشيم الخضــري
رب العددنلؿقـ ،والصدد ة والمدد ى أؾددك ألنددرء إك قددن
الحؿددد ر ا
والؿرسؾقـ ك قـن محؿد ،وأؾك آلف وصح ف ألجؿعقـ.
ألمن بعد:
فددن أ ألصددؾ اددذا الؽوددنب دروس أللؼقددت أؾددك الطد ب وسد ا ؾت ،ددؿ
المــ -بعـنية مـ ألمقـف العنى الشقخ الددكوقر
قنى الؿؽوب العؾؿل -معنلؿ ُّ
إبرااقؿ بـ محؿد الػقزا بوػريغ الؿندة العؾؿقة ومراجعوفن مـ قِ َدؾ ك دنر
الؿخوصقـ ،ولؿ ُيؼصد الوللقػ والـشر مدـ إصدؾ الدذك نؽدق
الط ب
ا
فقف الؿندة محرر ًة مـ الؿصندر بحروففدن ،ولعدؾ الؿراجعدة الـفن قدة نؽدق
دل الوقفقددؼ،
بعددد صدددورص واصددر الؿؾحقيددنت أؾقددف ون فقفددن ،وار ولد ُّ

وص أؾك ار وس أؾؿ أؾك ك اقـن محؿد وآلف وصح ف ألجؿعقـ.

ٔ تْ ع

عالاــةٖيع َ

ع

عاهعاخلضــري ع

عفا الله عنه

ع
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مى ـل ع
مؤسســـح معالــم السنــن
َّ
الحؿددد ر الددذك رفددع بددنلعؾؿ ألاؾددف واجو ددناؿ ،وألور فددؿ أؾددؿ الؽوددنب وبددف
اصطػناؿ ،وص أؾك ار وسؾؿ أؾك ك اقـن محؿد ،وأؾك آلف وألصحنبف مدـ م دد فؿ إلدك
مـوفناؿ ،وأؾك الونبعقـ ومـ ن عفؿ بنامن إلك يقى الدا يـ واقوػناؿ.
ألمن بعد:
فن مؿن ٓ يخػك أؾك ٍ
ألاد من لؾعؾؿن مـ مـزلة أؾ أقة ،ومؽنكة سـ أقة ،ففدؿ ور دة
أ
المؿن  ،وزيـة الدُّ كقن ،وبِفؿ قدقاى الددا يـ ،روأ ألبدق الددردا ﭬ ألكدف
إك قن  ،وك قى أ
سفؾ اهلل لـف طري ًؼـا إلـك
عؾؿا َّ
سؿع رسقل ار ﷺ يؼقل« :مـ سؾؽ طري ًؼا يؾتؿس فقف ً
الجـة ،وإن الؿالئؽة َلتضع أجـحتفا ً
رضا لطالب العؾؿ ،وإن طالـب العؾـؿ يغـتغػر لـف
مـ يف الغؿاء وإرض ،حتك الحقتان يف الؿاء ،وإن فضـؾ العـالؿ عؾـك العاكـض كػضـؾ
ـارا
يقر،ــقا ديــ ً
الؼؿــر عؾــك ســائر الؽقاكــب ،إن العؾؿــاء ور،ــة إك قــاء ،إن إك قــاء لــؿ ِّ
درهؿا ،إكَّؿا ور،قا العؾؿ ،فؿـ أخذه أخذ ٍّ
كحظ وافرٍ».
وٓ
ً
ومـ العؾؿن الذيـ بذلقا وقوفؿ يف نعؾدقؿ العؾدؿ ْ
وكش ِدرص فضدقؾ ُة الشدقخ الع مدة
أ د الؽريؿ بـ أ د ار الخضدقر  -اػظدف ار وموأدع بدف ،-والدذك أرفدف ألادؾ العؾدؿ
وطؾ وف بنلوػــ وآنمنع ،وجقدة الوحؼقؼ ،وسعة آط ع.
َ
الشقخ مـذ زمـ طقيؾ لؾوصدك لشرح كوب ألاؾ العؾؿ يف مخوؾػ
ار
وقد و أفؼ ُ
الػـق والوعؾقؼ أؾقفدن ،فشدرافن بشدروح جنمعدة كنفعدة ،أل راادن سدعة اطد ع الشدقخ
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ومعرفوددف بؿؽـقكددنت الؽوددب  ٓ -سددقؿن الؿطددقٓت مـفددن  ،-واخددو ء ط عن؛ددن9
رواجن بقـ ط ب العؾؿ ،أؾك اخو ء مموقين؛ؿ.
مؿن جعؾ لفذص الشروح
ً
كؿن ا أقل ار ممسمد َة «معدنلؿ المدــ» لخدمدة أؾدؿ الشدقخ وكشدرص مـدذ نلسقمدفن
أددنى  93311بشددوك الطددرم الؿوناددة ،واددن اددل  -بػضددؾ ار  -ن اشددر ط د ب العؾددؿ
ومح اقف بط نأة كونب« :حمٗلعالـى تفٗ عشةحع ت بعالتٕحٗ ».
نؿ نػريغدف،
ومؿن يحمـ الوأـ قف أؾقف أل اذا الؽونب اق يف إصؾ ٌ
نرح صقيتٌّ ،أ
وكظدرا لؾصدعقبة ال نلغددة يف
ونرنق دف ،وخدمودف خدمدة أؾؿ أقددة بعدد إذ الشدقخ بددذلؽ9
ً
نحقيؾ الـونج الصقيتا إلك قن َلب الؽوب الؿط قأة 9وٓسوشعنر الؿمسمة الؿممولق َة
الؿـقط َة هبن 9وطؾ ن لإلنؼن دو نؽ ُّؾ ٍ
الؿمسمدة لـػمدفن خطدة م أدقدة -
دػ ،رسدؿت
ً
أ
ٍ
ٍ
أنلقدةُ ،نر دل  -بدنذ ار  -طد أ ب
دقدة
ألقران الشقخ اػظدف ار  9-لوخدرج كو ُد ُف ب
ُ
مرااؾ العؿؾ أؾك كوب أ
الشقخ وفؼ أيت:
العؾؿ ومح قف ،وقد كنكت


الؿػرغ مـ الوم قؾ الصقيت ومطنبؼ ُوف.
صػ
إولكُّ :
أ



الثاكق ُة :الع ُ
ؿؾ أؾك نرنقب الؿن أدة بؿن يوـنسدب مدع الؽودنب ،مدع أددى الوصدرء يف
كد ى أ
الشددقخ ،وأـددد وجددقد مددن يشددؽؾ مددـ الؿمددن ؾ ي دوؿ أر ُ دف أؾددك الشددقخ
اػظف ار.



الثالثــة :نخددريج إانديددث وأ ددنر ،وأددزو إقددقال والؿددذااب إلددك ألصددحنهبن،
والخدمة العؾؿقة لؾؽونب.



الراكعة :إ نفة أـنويـ فرأقة بقـ معؽقفوقـ اؽذا 9]...[ :نرنق ًن لؿمن ؾ الؽونب،
ونمفق ً لؾقصقل إلك الؿراد.



الخامغــة :الؿراجعددة الؾغقيددة لؾؽوددنب والول ُّكددد مددـ س د مة الددـص مددـ إخطددن
الـحقية واإلم قة الول قد نحدث أل ـن العؿؾ.

ع
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الغادسة :مراجعة الؽونب مـ ق ؾ موخصص 9لؾوألكُّدد مدـ سد مة الؿدندة العؾؿ أقدة
بعد العؿؾ أؾقفن مـ ق ؾ ال ناثقـ.



الؿمسمة العؾؿققـ.
الغاكعة :إجنزة الؽونب لؾ اط نأة مـ ق ؾ مموشنرك
أ
ويف اذا الؿؼنى ال فقج لط نأة اذا الؽونب ،كشؽر أ
الشقخ  -اػظف ار  -أؾك من

قدأ مف ،وٓ يزال يؼدا مف لط ب العؾؿ ،ألأظؿ ار لف الؿثقبدة وإجدر ،وبدنر يف أؾؿدف
وأؿؾف وأؿرص ،وكػع بعؾؿف اإلس ى والؿمؾؿقـ.
وك َثـال بنلشؽر لػريؼ العؿؾ يف ممسمة «معنلؿ المــ» أؾك ال فد الؽ قر الدذك
بذلقص إلخراج الؽونب.
الؿخوصددقـ،
الؿمسمدة ،والؿدراجعقـ
وكث اؾدث بشدؽر الؿموشدنريـ العؾؿقدقـ يف
ا
أ
ا
خقرا ،وبنر يف ألأؿنلفؿ.
وكؾ َم ْـ سناؿ وننر يف إخراج الؽونب ،ف زااؿ ار ً
والشددؽر مقصددقل ٕوقددنء الشددقخ إبددرااقؿ بددـ سددؾقؿن العضددق ل  $أؾددك
ارصفن أؾك كشر العؾؿ الشرأل بدأؿ إخراج اذا الؽونب.
وكملل ار نعنلك الوأقفقؼ والمداد ،وكدأق كن أفة ألاؾ العؾؿ وط أ َبف اقثؿدن كدنكقا
إلك مدا يد الـأصقحة ،والؿمنرأة بنبدا الؿ اظنت وآقرتاانت أؾك من قد يؼع مـ
ُ
ألخطن فقؿن ُط ِع و ُيط َع مـ نروح أ
الؿمدمول أل
وار
الشدقخ 9فدنلؿر كثقدر بنخقاكدفُ ،

ي نر َ يف ال فقد ويوؼ أؾفن.

والم ى أؾك ألنرء إك قن
الصنلحنت ،أ
نوؿ أ
والص ة أ
والحؿد ر الذك بـعؿوف ُّ
والؿرسؾقـ ك اقـن محؿد ،وأؾك آلف وصح ف ألجؿعقـ.
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[مقذمـــح يف
التعشيف ةمتـــاب التٍحـــيذ]
¢
الحؿددد ر رب العددنلؿقـ ،وصددؾك ار وسددؾؿ وبددنر أؾددك أ دددص ورسددقلف ،ك قـددن
محؿد ،وأؾك آلف وألصحنبف ألجؿعقـ ،ألمن بعد:
فؿق قع اذا الؽونب :نرح كونب الوقاقد لإلمنى الؿ دد الشقخ :محؿدد بدـ
أ د القانب .$
واق كونب مخوص بنٓأوؼند ،ومن يحونجف طنلب العؾؿ مدـ ممدن ؾف 9مدـ ألكدقاع
الوقاقد وموطؾ ننف ،ومن يضندص ويـنقضف ،وٓ يخػك أؾك ألاد ألاؿقة اذا العؾؿ ،وألكف
ألصؾ العؾقى وألسنسفن ،وأل ق قل إأؿنل كؾفن موققػ أؾك نحؼقؼف.
 طضبب تأيٝف نتاب ايتٛسٝد:ص

كظدرا
مق قع كونب الوقاقد يف ال ؿؾة :نقاقد الع ندة وادق نقاقدد إلقاقدةً 9
منسدة يف أصدرص إلدك نحؼقدؼ ادذا
لؿمقس الحنجدة إلقدف ،فنإلمدنى  $رألأ الحنجدة أ
الوقاقد ،وأل الـنس مـ ألاؾ زمنكف ألخ ُّؾقا هبذا الوقاقد اودك ندنهبقا مدـ ُبعدث فدقفؿ
الرسقل ﷺ 9مـ اقث وجقد الشر فقفؿ بلكقاأف.
وألمن نقاقد الربقبقة ،فنلؿشركق كنكقا يعرتفق بف ولؿ ي حددوص ،والؿملػدنت
فقف مـ ق ْؾ الؿمؾؿقـ كثقرة.
ولذا لؿ ي مط الشقخ  $يف اذا الؽونب ألكقاع الوقاقد كؾفدن  -ألأـدل :نقاقدد
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كظدرا لؾحنجدة
الربقبقة ،ونقاقد إسؿن والصػنت  -مثؾ من بمط نقاقد إلقاقدةً 9
الؿنسة الداأقة إلك ذلؽ.
أ
وقد يؼقل قن ؾ :الؿملػنت يف أؾؿ الوقاقد ،بؾ ويف جؿقدع العؾدقى كثقدرة جددا9
قددد ن ؾددغ الؿيفددنت يف فددـ وااددد ،بددؾ ن ؾدغ اددذا العدددد يف نددرح كوددنب وااددد ،فؾؿددنذا
لؿ يؽوػ الؿولخر بؿن أل ألػ الؿوؼدى؟
نؿدس ادنجوفؿ
وال قاب :أل كؾ مملػ يريد كػع الؿمؾؿقـ ،إكؿن يملدػ فقؿدن ُّ
إلقف ،فنذا رألأ الحنجة منسة يف وقت مـ إوقنت إلك كقع مـ ألكقاع العؾقى ،نصددأ
لؾوللقػ فقف وبقنكف ،وكشػ من يؾو س أؾك الـنس مـ ممن ؾف ،اذا مـ جفة.
ومـ جفة ألخرأ ألكف مفؿن نعددت الؿملػنت فن الحنجة ٓ نزال منسة لغقرادن9
ٕ كؾ مم ألػ فقف مـ الػقا د من لقس يف غقرص ،كؿن أل جقاكدب العؾدقى نحودنج دا ًؿدن
إلك من ي ددان ،ويشرح غنمضفن ،وي قـ م فؿفن.
فؿددن زال العؾؿددن يػمددرو كدد ى ار إلددك يقمـددن اددذا ،بددؾ وإلددك مددن نددن ار،
ولددؿ يؽود ِ
دػ بعضددفؿ بد عض ،وقددؾ مثددؾ اددذا يف نددروح إانديددث 9فنلوػنسددقر الوددل
نشرح كونب ار  ٓ يؿؽـ أل يحنط هبن ،بؾ وجد مـ الحقانل أؾك نػمقر واادد
ألكثر مـ من ة اننقة( ،)3فؽقػ ب ؿقع الوػنسقر؟!
ومددع اددذا الوعدددد الؽ قددر لددؿ يؼددؾ ألاددد بنٓكوػددن بوػمددقر الطددنك أددـ نػمددقر
ال غقك ،ألو أـ نػمقر ابدـ كثقدر ،ألو أدـ غقراؿدن ،بدؾ الحنجدة مدن زالدت داأقدة إلدك
ندقء
جقاكب مـ الوػمدقر لدؿ
الوللقػ يف الوػمقر ،ومن زال العؾؿن يذكرو أل اـن
أ
َ
ا أؼفن 9ولذا ك د لؽؾ نػمقر مـ الخصن ص من ٓ يقجد لغقرص ،ألمن الوػنسقر الول ادل
م رد كؼؾ ،مـ غقر نحرير وٓ نحؼقؼ وٓ ن ديد ،ففذص اؽؿفن اؽؿ العدى.
( )3واق نػمقر ال قضنوك ،يـظر :الزيندة واإلامن يف أؾقى الؼرآ .306/8
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وقؾ مثؾ اذا يف نروح إانديث ،فؾق قنل قن دؾ :إ أ ال خدنرك مدن زال بحنجدة
إلددك نددرح ،فؿددن ألبعددد الـ عددة( ،)3مددع ألكددف نددرح بشددروح كثقددرة جدددً ا :مطددقٓت
ومخوصددرات ،اوددك إ الشددقكن  $لؿددن طؾددب مـددف أل يشددرح ال خددنرك  -قددنل:
«ٓ ا رة بعد الػوح»( ،)2ففؾ معـك اذا أل الحنجة ُسدأ ت بػوح ال نرك فؼط؟
ال قاب ،ٓ :لؿ ُن َمدأ  ،فػوح ال نرك ٓ يغـل أـ أؿدة الؼنرك ،وأؿددة الؼدنرك
ٓ يغـل أـ إرنند المنرك ،وكؾفن ٓ نغـل أـ نرح ابـ رجب ،واؽذا.
وإذا نؼرر من س ؼ ،نؼررت ألاؿقة الوللقػ يف نقاقد إلقاقة ،وألاؿقة مدن صدـػ
فقف اإلمدنى الؿ ددد وادق ادذا الؽودنب ،فنلحنجدة داأقدة ،بدؾ منسدة إلقدف ،والـدنس يف
انجددة إلددك بقنكددف يف كددؾ وقددت ،وكنكددت الحنجددة يف وقددت الشددقخ  $ألنددد 9إذ
أنش  $القاقع الؿرير ،الذك كنكت الؿخنلػنت فقف نؼع يف ألصدؾ إصدقل ،وادق:
نحؼقددؼ الوقاقددد ،وإٓ فددلكقاع الوقاقددد  -كؿددن قرراددن ألاددؾ العؾددؿ بطريددؼ آسددوؼرا
لؾـصقص -

ة :نقاقد الربقبقة ،ونقاقد إلقاقة ،ونقاقد إسؿن والصػنت.

فوقاقددد الربقبقددة :اددق نقاقددد ار  بلفعنلددف ،كددنلخؾؼ ،والد أدرزم ،واإلاقددن ،
واإلمننة ،وكؾ اذص مـ خصن صف  ٓ ،يدأل ألاد ألكف يخؾدؼ ،وٓ يددأل ألادد ألكدف
يرزم ،وٓ يدأل ألاد ألكف يحقل 9إٓ أؾك طريؼ الؿؽنبرة مع أؾؿدف وجزمدف يؼقـًدن ألكدف
ٓ يموطقع ذلؽ.
ٍ
ِ
ِ
ِ
الؽل ،ؿ صدنر ُّ
انجدة مـو ِ ًعدن .وققدؾ
طنلدب
كدؾ
طؾب
( )3ألصؾ الـُّ ْ َعة  -بضؿ الـق مشددة وسؽق ال قؿ ُ :-
والر ْجع .فنلـ ع :طؾدب الؽدل ،والرجدع أل
لؼقى مـ العرب :بِ َؿ كثرت ألمقالؽؿ؟ فؼنلقا :ألوصنكن ألبقكن بنلـُّ ْ ِع أ
الذكقر ونرن َع اإلكنث .ويف الؿثؾ« :مـ ألجدب اكو ع» ،وألصؾ اذا الؿثؾ من ذكروص مدـ أل معنويدة كدن
نع
ُن َ
ُ
نع ف الؼ ة  -وال كرش الـع ة  .-ونغدّ أ معف ذات يقى صعصعة بـ صدقان  ،فوـنولفدن صعصدعة مدـ بدقـ
يدددك معنويددة 9فؼددنل معنويددة« :إكددؽ ل عقدددُ الـّ ْ َعدة» .فؼددنل صعصددعة« :مددـ ألجدددب اكو ددع» .يـظددر :ال د خ 9
لؾ ناظ  ،386/3وجؿفرة الؾغةٓ 9بدـ دريدد  ،374/3والؿحؽدؿ والؿحدقط إأظدؿٓ 9بدـ سدقدص،113/3 :
وننج العروس 9لؾزبقدك .433/1
( )2الحطة يف ذكر الصحنح الموة (ص.)63 :
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كعؿ ،قد يؽق اإلكمن سد ًن يف رزم مخؾدقم ،وقدد يؽدق سد ًن يف إمننودف ،وقدد
يؽق س ًن يف إكؼنذص مـ الؿقت 9إٓ أل الذك يػعؾ ذلؽ كؾف اؼقؼ ًة ادق ار  ،وألمدن
اإلكمن  ،فؿن اق إٓ س ب 9فنإلكمن اقـؿن يوصدم مـ منلف الدذك اكومد ف ونعدب يف
نحصقؾف ،اق يف الحؼقؼة إكؿدن ألأطدك مدـ مدنل ار الدذك ألأطدنص إيدنص ،وكدذلؽ اقـؿدن
يؽوددب ار  الحقددنة لؾغريددؼ  -مددث ً  -أؾددك يددد مددـ ألكؼددذص ،فددنلؿحقل اددق ار 9 
ٕ إجؾ لؿ يوؿ ،ولؽـ الؿـؼذ صنر س ًن يف إكؼنذ الغريؼ مـ الفؾؽة.
فنلخنلؼ اق ار ،وٓ يدأل ألاد ألكف يخؾؼ كػمف 9فض ً أـ غقرص ،وكذلؽ
الرازم اق ار  9ففق الذك كوب إرزام وقدران﴿ ،ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾

[الزخرف.]22:
والؿحقل والؿؿقت اق ار  ،وٓ يدأ أل ذلؽ ألاد ،واوك ألاؾ الشر  ،مؿدـ
بعث فقفؿ الـ ل ﷺ لؿ يؽقكقا يدأ أق ذلؽ.
وألمن نقاقد إلقاقة واق نقاقد ار بلفعنل الع ند ،ونخؾقصف ونـؼقوف ،ففذا ادق
الددذك ألنددر فقددف الؿشددركق الؼدددامك والؿحدددَ ق  ،فؿشددركق العددرب وإ كددنكقا
يعرتفق بل ار  اق الخنلؼ ،والرازم ،والؿدبر ،والؿحقل ،والؿؿقت ،فدنمؿ مدع
أليضن لغقرص ،فقشركق معدف
كقمؿ يصرفق لف نق ًيفن مـ ألكقاع الع ندة ،كنكقا يصرفقمن ً
 نعنلك  -غقرص 9ولذا فنمؿ وإ طنفقا بنل قت ر  إٓ ألمؿ قنلقا« :ل قؽ ٓ ندريؽلؽ 9إٓ نري ًؽن اق لؽ ،نؿؾؽف ومن َم َؾ َؽ»( ،)3واذا نر ٌ بنر  ،والؿؼصقد ألكف قدد
قديؿن وادي ًثن.
وجد الخؾؾ يف اذا الـقع مـ الوقاقد ً
( )3إننرة إلك اديث ابـ أ نس ڤ ،قنل« :كن الؿشدركق يؼقلدق  :ل قدؽ ٓ ندريؽ لدؽ ،قدنل :فقؼدقل رسدقل ار ﷺ:
«ويؾؽؿ ،قض قض» فقؼقلق  :إٓ نري ًؽن اق لؽ ،نؿؾؽف ومن مؾؽ ،يؼقلدق ادذا وادؿ يطقفدق بنل قدت» .ألخرجدف
ممؾؿ ،كونب الحج ،بنب الوؾ قة وصػوفن ووقوفن.)3374( ،
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واإلمنى الؿ دد  $يؼرر أل الشر يف اذا الـقع يف زمـف  - $وال
العصقر الؿولخرة  -ألندّ مؿن كن يف زمـ الـ ل ﷺ( ٕ 9)3الؿشركقـ الذيـ ُبعث
فقفؿ الـ ل ﷺ كنكقا يشركق يف الرخن  ،لؽـفؿ كنكقا يخؾصق يف الشدة ،كؿن قنل
نعنلك﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾

[العـؽ قت ،]50:يعـل :كنكقا يشركق يف انل إمـ ،ويخؾصق يف انل الشدة.
دؿ يف الرخدن
وألمن مشركق زمـف  $ومـ بعداؿ إلك يقمـن اذا ،فن نركفؿ دا ٌ
والشدة ،فو د ألادً ا مـفؿ يف ألوقنت إزمنت ويف ألا َؾ ِ
ؽ الظروء يؼقل« :يدن أؾدل»،
ْ
و«ين امقـ» ،و«ين بدوك» ،و«ين أ د الؼندر» ،وار الؿموعن .
فؾؿدن انددودت الحنجددة وممددت ،بددؾ دأددت الضددرورة إلددك بقددن اددذا الـددقع مددـ
أ
ألكددقاع الوقاقددد ،خصددص اإلمددنى الؿ دددد  $اددذا الؽوددنب يف نقاقددد الع ددندة:
نقاقد إلقاقة.
واذا ٓ يعـل أل الشقخ ٓ يوعرض يف كونبدف ادذا ل ؼقدة ألكدقاع الوقاقدد كوقاقدد
إسؿن والصػنت ،بؾ سـ د يف ـنين إبقاب اددي ًثن أـفدن بنذكدف نعدنلك 9كنلحدديث
أـ دأن ف نعنلك هبن ،والـفل أـ اإللحند فقفن ،وإ نت بعض الصػنت كنلؽ ى.
أليضدن وبق دقح يف كونبدف يف كثقدر مدـ
وكذا الحديث أـ نقاقدد الربقبقدة من دؾ ً
إبددقاب الوددل نوحدددث أددـ سددب الدددار والددريح ،ونحددريؿ آسومددؼن بددنٕكقا
والـ قى ،ونحريؿ الطقرة ،وكػل العدوأ ،وغقرادن مدـ إبدقاب الودل ن دقـ كدقاقض
نقاقد الربقبقة.

( )3وذلؽ يف الؼنأدة الرابعة مـ رسدنلة الؼقاأدد إربدع .يـظدر :الؼقاأدد إربدع (مط دقع دؿـ مملػدنت الشدقخ
محؿد بـ أ د القانب) .202/3
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 طشــــسٚح نتاب ايتٛسٝد:ص

اظل كونب الوقاقد بشروح واقاش كثقرة جددً ا ،فؿـدذ نللقػدف إلدك يقمـدن ادذا
واق ُيشرح ،فؼد نصدّ أ لشراف الؽثقرو سقا نصدـق ًػن ألى نمد ق ً ألى إمد ً  ،ومـفدن
ذاب ألدراج الرينح خنص ًة من كن ق ؾ وجقد الوم قؾ الصقيت.
من بؼل ومـفن من َ
ومددـ ادذص الشددروح ،بددؾ ويعددد مددـ ألوا ؾفددن« :نقمددقر العزيددز الحؿقددد» ،لؾشددقخ
سؾقؿن بـ أ د ار بـ اإلمنى الؿ دد  ،$الؿقلدقد سدـة 3200ادد ،الؿودق  -وادق
ننب  -سـة 3211اد( ،)3وذلؽ ألكف ُونل بف أـد إبرااقؿ بننن( ،)2فلاضرص بقـ يديدف،
وغنيف بناضنر الؿ ال وإصقات الول يؽرافدن  ،$دؿ ألمدر ال ـدقد أل يطؾؼدقا
أؾقف الرصنص فؼوؾقص .ففذا ألول الشدروح لؽـدف لدؿ َيؽؿدؾ 9وإٓ ففدق ندرح مقسدع،
ووصؾ فقف إلك «بنب من جن يف الؿصقريـ».
أ
وادذب
ؿ جن الشقخ أ د الراؿـ بـ امـ بـ اإلمنى الؿ ددد( ،)1فنخوصدر
اذا الشرح وألكؿؾف يف كونب مـ ألكػع الشروح لفذا الؽونب ،وسؿنص« :فوح الؿ قدد»،
فحذء مـ نقمقر العزيز الحؿقد من ٓ ُيحونج إلقدف مدـ نؽدرار ،واسدوطراد ،ومدن ألند ف
ذلؽ ،وأل نء من نؿس الحنجة إلقف.
ومـ اذص الشروح  -واق يف غنية إاؿقة والـػدع « :-قدرة أقدق الؿقادديـ»،
( )3وكن بنرأًن يف الوػمقر ،والحديث ،والػؼف ،مـ مملػننف« :ألو ؼ أرأ اإليؿن » .يـظر :إأ ى  ،328/1واديدة
العنرفقـ .307/3
( )2اق :إبرااقؿ بـ محؿد أؾل بننن والل مصر ،ولد بـصرنؾل بنلققكن سـة  3203اد ،ونقيف بؿصر  3253ادد ،ق دؾ
وفنة ألبقف بعد أل نـنزل لف أـ وٓية مصر فقلقفن أدة ألنفر ،ألرسؾف ألبقص يف أددة اؿد ت طعدـ فقفدن يف ألرا دل
الخ فة العثؿنكقة اوك قنرب اإلسونكة ،ومـفن اؿؾوف يف ألرض الح نز الول نؿت لف بنٓسوق أؾدك الدرأقدة.
يـظر :إأ ى .60/3
( )1اق :أ د الراؿـ بـ امـ بـ محؿد بـ أ دد القادنب ،ولدد بنلدرأقدة سدـة  3381ادد ،وندقيف بنلريدنض سدـة
فؼقفن اـ ؾ ًقن ،ولدل قضدن الريدنض ،مدـ مملػنندف« :فدوح الؿ قدد» ،و«اإليؿدن والدرد أؾدك ألادؾ
 3274اد ،كن
ً
ال دع» ،و«م ؿقأة رسن ؾ وفونوأ» .يـظر :إأ ى  ،103/1وادية العنرفقـ .447/3
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واق لصناب فوح الؿ قد الشقخ أ د الراؿـ بـ امـ ،واق مخوصر.
()3
قمدن
ومـفن نرح أثؿن بـ مـصقر  ،وادذا الشدرح ألطدقل الشدروح ،ويدؾ ا ً

كظرا لؿن ُوصػ بف مملػف مـ خ ء مع أل ؿة الدأقة ،ومـفؿ
لؿ يـشر ك ؼقة الشروحً 9
مـ يؼقل :إ الؽونب يشدوؿؾ أؾدك ندل مدـ ذلدؽ ،ومدـفؿ مدـ يـػدل ذلدؽ ،وطدنل
ألخقدرا اؼدؼ وط دع وكشدر ،وواقدع الؽودنب يددل
ال حث وال دال فقف ،لؽد أـ الؽودنب
ً
أؾك أل فقف فقا د كثقرة ،لؽـ يظفر فقف من ققؾ أـ مملػف مـ الـػرة مع أل ؿدة الددأقة،
وٓ يؿـع اذا مـ اإلفندة مـف ،ومن كن فقف مدـ ادؼ ،ففدق مؼ دقل ،ومدن كدن فقدف مؿدن
يخنلػ الحؼ ،ففق مردود.
واـن ندروح مخوصدرة مدـ الشدروح المدنبؼة ،مثدؾ« :إبطدنل الوـديدد» لؾشدقخ
اؿد بـ أوقؼ( ،)2ومـفن اننقة لؾشقخ أ د الراؿـ بـ قنسؿ( ،)1و«الؼدقل المدديد
يف مؼنصد الوقاقد» لؾشقخ أ د الراؿـ بـ سعدك(.)3
()3

()2

()1

()3

اق :أثؿن بـ أ د العزيز بـ مـصقر ،ولد مطؾع الؼر الثنلث أشر يف بؾدة الػرأة ،ونقيف أنى  3272ادد ،مدـ
مملػننف« :مـظقمة الرد الدامغ أؾك الزاأؿ أل نقخ اإلس ى ابدـ نقؿقدة زا دغ» ،و«المدقرة الخنرجقدة الؿحوقيدة
أؾددك كددؾ غن ؾددة وبؾقددة» ،و«فددوح الحؿقددد يف نددرح كوددنب الوقاقددد» ،وغقراددن .يـظددر :مؼدمددة كوددنب فددوح
الحؿقد  34/3ومن بعدان.
اق :اؿد بـ أؾل بـ محؿد بـ أوقؼ ،ولد يف بؾدة الزلػل سـة 3226اد ،قدنض اـ ؾدل مدـ أؾؿدن ك دد ،ولدل
قضددن الحؾددقة ،ددؿ قضددن إفد ج إلددك أل نددقيف سددـة 3103اددد ،مددـ مملػننددف« :إبطددنل الوـديددد بنخوصددنر نددرح
الوقاقد» و«بقن الـ نة والػؽن  ،مـ مقآة الؿرنديـ وألاؾ اإلنرا » و«الدفنع ،أدـ ألادؾ المدـة وآن دنع».
يـظر :إأ ى  ،262/2ومشناقر أؾؿن ك د (ص.)368 :
اق :أ د الراؿـ بـ محؿد بـ قنسؿ الؼحطن  ،ألبدق أ دد ار .ولدد بؼريدة ال قدر قدرب الريدنض سدـة 3138ادد،
ونقيف سـة 3182اد .كن مـ ألأقن فؼفن الحـنبؾة يف ك د ،جؿع فونوأ نقخ اإلس ى ابـ نقؿقدة يف  10م ؾددً ا،
ومـ مملػننف« :إاؽنى إاؽنى» ،و«ألصدقل إاؽدنى» ،و«المدقػ الؿمدؾقل أؾدك أنبدد الرسدقل» ،وغقرادن.
يـظر :إأ ى .114/1
الم ْعدك الوؿقؿل ،ولد سـة  ،3106ونقيف سـة 3165اد ،مقلددص ووفنندف
اق :أ د الراؿـ بـ كنصر بـ أ د ار أ
يف أـقزة بنلؼصقؿ ،لف كحق  10كون ًبن ،مـفن« :نقمقر الؽريؿ الؿـن يف نػمقر الؼرآ » ،و«نقمقر الؾطقدػ الؿـدن يف
خ صدددة مؼنصدددد الؼدددرآ » ،و«طريدددؼ القصدددقل إلدددك العؾدددؿ الؿدددلمقل مدددـ إصدددقل» ،وغقرادددن .يـظدددر:
إأ ى  ،130/1ومشناقر أؾؿن ك د (ص.)245 :
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واـن نرح الشقخ سؾقؿن بـ اؿدا ( )3واسؿف« :الدر الـضقد» ،و ُيعـك ب قن
ممن ؾ الؽونب ونرافن ونق قحفن ،فؽثقر مـ الشراح ألاؿؾ الؽ ى أؾقفن ،وال يف
غنية إاؿقة ،واذا ال قن اسوـ طف الشقخ بدقوف مـ الـصقص المنبؼة يف الؽونب.
ف عض ممن ؾ الؽونب قد يحونر فقفن الؼنرئ ،وٓ ي د راب ًطن وا ًحن بقـفن وبقـ
من نؼدى مـ الـصقص ،فحرص الشقخ سؾقؿن بـ اؿدا أؾك بقن اذص الؿمن ؾ.
واـن نروح ألخرأ م مقطة وممفؾة ومقمرة ،كو ت أؾك اذا الؽونب ،مـفدن:
نرح الشقخ ابـ أثقؿقـ( ،$ )2ونرح الشقخ صنلح الػدقزا ( ،)1وندروح ألخدرأ
كثقرة يعرففن ط ب العؾؿ ،وال مط قأة وموداولة.
 طأُٖٝــ ١دزاض ١نتاب ايتٛسٝدٚ ،ذنسُ ايشُّب٘ املجاز ٠سٛي٘ ٚسَ ٍٛؤيف٘:ص

ٓ يعرء ققؿة اإلمنى الؿ دد وققؿة من جن بف مدـ الو ديدد لفدذا الدديـ إٓ مدـ
سنفر إلك ال ؾدا الؿ نورة ،ففذص ال د وإ كن ألاؾفن يـوم ق إلك اإلس ى 9إٓ أل
الشر إكن مقجقد وينار فقفؿ ،ومـف الطقاء بنلؼ قر ،والـذر والذبح لفدن ،ومؿدن
ي عث أؾك إسػ أل بعض مـ يـومب إلك العؾؿ يو ـك اذا الشر ويزاولدف بـػمدف،
ممدؿنرا
كؿن ُيذكَر أـ ألاد الشدققخ الؿشدفقريـ الؿعنصدريـ ألكدف يؼدقل« :مدن دقؼدت
ً
اوك ألققل ين بدوك»  -كملل ار العنفقة .-

( )3اق :سؾقؿن بـ أ د الراؿـ الحؿدا  ،ولد يف مديـدة الؿ ؿعدة 3122ادد ،وندقيف سدـة 3186ادد ،ندقلك قضدن
مؽة يف الؿحؽؿة الؿموع ؾة ،ؿ كؼدؾ إلدك قضدن الؿديـدة ،فنلطدن ػ ،دؿ الؿ ؿعدة ،مدـ مملػنندف« :الناادقـ
وإدلة الؽنفقة» ،و«الدر الـضدقد أؾدك ألبدقاب الوقاقدد» ،و«الددرة الثؿقـدة» يف الػدرا ض ،و«دٓلدة الـصدقص
واإلجؿنع أؾك فرض الؼونل لؾؽػر والدفنع» ،وغقران .يـظر :نؽؿؾة مع ؿ الؿملػقـ (ص.)234 :
( )2اسؿف« :الؼقل الؿػقد أؾك كونب الوقاقد» ط عوف دار ابـ ال قزك.
( )1اسؿف« :إأنكة الؿموػقد بشرح كونب الوقاقد» ط عوف ممسمة الرسنلة.
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وكالجؿؾة ،فنٕصؾ أل الدا يـ رألس الؿنل ،ونحؼقؼ الوقاقد ونـؼقوف ونصػقوف
مـ نقا ب الشر وال دع ،ألاؿ وألوجب القاج نت أؾك الؿمؾؿ ٕ 9الوقاقد اق
إصؾ كؿن نؼدأ ى ،فراؿة ار أؾك اذا اإلمنى الؿ دد ،رغؿ من ُأل ِن ْقع أـف مـ مـنو قف
مـ الؽ ى الذك ٓ يؾقؼ بؿمؾؿ 9فض ً أـ أنلؿ 9فض ً أـ إمنى م دد .ومنزلـن يف
اذص ال د كوػ أقل ي ل اذص الدأقة الؿ نركة ،ودفع ار أـن بوحؼقؼ الوقاقد أظن ؿ
إمقر ،و أت لـن إمـ يف اذص ال د﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [الـقر ،]00:فؿـ ألأظؿ إس نب الول نث ت إمـ :نحؼقؼ الوقاقد،
ونصػقوف ونخؾقصف.
كثقرا مـ ألبقاب اذا الؿوـ ٓ يـنسب القاقع الحدنلل ٕ 9الؽودنب
فن ْ ققؾ :إ
ً
ُأل الػ يف زمدـ يخوؾدػ أدـ ادذا الدزمـُ ،ألجقدب بدل أ ِديدـ ار واادد ،والؼدرآ واادد،
والمـة واادة ،وكقػقة الوعنمؾ مع الؽونب والمـة وااددة ،وألصدقل الدديـ وقضدنينص
الؽنأ انكؿة ٕول الزمن وآخرص.
فؿن داى الؽونب قن ًؿن أؾك« :قنل ار» و«قنل الرسدقل» ،ففدق صدنلح لؽدؾ زمدن
ومؽددن  ،وٓ نددؽ أل فقددف أ ًجدن لؽثقددر مددـ الؼضددنين الؿقجددقدة يف كثقددر مددـ ألقطددنر
الؿمددؾؿقـ ،والؿمددؾؿق بددلمس الحنجددة إلقددف وإلددك مثؾددفٕ 9كددف يعددنلج قضددنين كددنأ
نـنقض ألصؾ الديـ والوقاقد ،فنلؼقل بل اذا الؿوـ ٓ يـنسب القاقع غقدر صدحقح،
بؾ إكف يوؽؾؿ أـ قضنين مقجقدة بحروففن أ  ،وكؿن ققؾ :لؽؾ قق ٍى وارث.
وقد نحذت الفؿؿ الؿريضدة لؿحنربدة الشدقخ محؿدد بدـ أ دد القادنب .فؾؿدن
اكوشددر أل ددر الدددأقة يف كثقددر مددـ ألقطددنر الؿمددؾؿقـ ،قددنى مـؽرواددن بددنط م مصددطؾح
القانبقددة أؾقفددن ،وادأددقا أل الشددقخ يؽ اػدر الؿمددؾؿقـ ،فحقربددت كو ددف ،ومـعددت مددـ
الوقزيع ،بؾ ألارقت كؿن ألارقت ق ؾ ذلؽ كوب نقخ اإلس ى وابـ الؼقؿ.
ولؽـ ألمنى اذا الوؾ قس اجوفد بعدض الـدنس يف سد قؾ كشدر الخقدر الؿقجدقد يف
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اددذا الؽوددنب 9فعؿدددوا إلددك خؾددع الصددػحة إولددك وجعؾددف دو أـددقا وٓ اسددؿ
مملػ( ،)3فؼدرألص ألكثدر مدـ واادد وااوددوا بمد ف ،وبعضدفؿ كدن يحدذء اسدؿ والدد
الشقخ محؿد بـ أ د القانب فقؼقل :محؿد بـ سدؾقؿن كمد ة إلدك جددص الوؿقؿدل،
وبعد اذص الح َقؾ قرألص الـنس واسوػندوا مـف ونرجؿقص إلك لغنت موعددة.
ونغب ال عض بؽق الشقخ  $صدغقر المدـ ،وادل ند فة وا دحة الخؾدؾ،
ب الطنلددب ق ددؾ أل يوحصددرى( ،)2فد يؿددر بنلؿرااددؾ الؿطؾقبددة،
فدنلؿحظقر أل يوز أبد َ
ويوشقخ مـ ألول إمر ،ففذا يضقع كػمف ويضقع غقرص ،ألمن إذا نلاؾ ،ف ألاد يؿـعدف،
صغقرا 9ففذا ابـ أ نس ڤ كن يػول يف العؼد الثن مدـ أؿدرص،
سقا ٌ كن ك ًقرا ألى
ً
واإلمنى منلؽ  $ألفوك وأؿرص س ع أشرة سـة( ،)1واذا معروء أـد ألاؾ العؾؿ.
وبعضددفؿ قدددح يف كوددنب الوقاقددد ،بددل الشددقخ اسددودل بلانديددث ددعقػة يف
العؼن د ،واإلجؿنع قن ؿ أؾك ألكف ٓ يمودل يف العؼن د بنٕانديث الضعقػة.
ويف الرد عؾك همٓء يؼال:
أوٓ :يقجد مِـ ألاؾ العؾؿ الؿوؼدمقـ َمدـ يصدحح ادذص إانديدث ،فؾدؿ ُيددخ ِؾ
ً

الشقخ فقف ادي ًثن عق ًػن موػ ًؼن أؾك عػف.


،اك ًقا :لؿ يعوؿد الشقخ يف اذص الؿمن ؾ الؿفؿة أؾدك إانديدث الضدعقػة ،وإكؿدن
اأوؿددد أؾددك مددن يف ال ددنب مددـ آيددة واددديث صددحقح ،وٓ مددنكع بعدددان مددـ إيددراد
إانديث الول فقفن ك ى ٕادؾ العؾدؿ ٕ 9الؿعدقل أؾدك مدن ق ؾفدن مدـ أيدنت
وإانديث الصحقحة.

( )3يـظر :فونوأ ورسن ؾ سؿناة الشقخ محؿد بـ إبرااقؿ بـ أ د الؾطقػ آل الشقخ .64/3
ِ
ِ
ب ُم ِ
وألول العـدب مدن داى ألخضدر،
حص َر َى مـ الح ْص ِر ِى واق ال أث َؿ ُر َق ْ َؾ الـ ُّْضج أ
صنر زَ بق ن ،و َن ْ
طنوع ز أب َ
(َ )2نز أب َ
ب ،ألك َ
ضدرب لؾصد ال الدذك يوشدنيخ .يـظدر :الوؿثقدؾ
يؿ أر بؿراؾة الحصرمة ،وادذا مثدؾ ُي
ُ
والؿعـك صنر زَ بِق ًن ق ؾ أل ُ
والؿحن رةٕ 9بل مـصقر الثعنل ل (ص ،)34 :والؼنمقس الؿحقط (ص.)3083 :
( )1يـظر :نرنقب الؿدار .333/3
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 طأُٖ ١ٝتعً ِٝنتاب ايتٛسٝدص

ٓ يقجددد القددقى أددنلؿ نصدددأ لوعؾددقؿ الـددنس 9إٓ ونددرح لفددؿ كوددنب الوقاقددد،
وٓ يقجددد طنلددب أؾددؿ 9إٓ ولددف أـنيددة بؽو دنب الوقاقدددٕ 9كددف مددـ الؽوددب الؿفؿددة
إصؾقة يف اذا ال نب ،و ُي ْعـَك بنلؼقاأد وإسس الول ي ـك أؾقفن اذا العؾؿٕ 9كدف يف
نقاقد إلقاقة الذك يخػك ألمرص أؾك كثقر مـ الـنس ،فؽثقدر مدـ أدقاى الؿمدؾؿقـ،
ً
إجؿدنٓ ألبدقاب ادذا
يؼع يف الشر إكدن وادق ٓ يددرك 9فؾدذا يوعدقـ نعؾدقؿ الـدنس
الؽونب ،ولق لؿ يؽـ بنلوػنصقؾ الول يوؾؼنان ط ب العؾؿ.
ويؽػل العقاى الوؼؾقد ،كؿن يؽػقفؿ اإليؿن اإلجؿنلل ،لؽـ مدع ذلدؽ ٓ ي دقز
أل يؼعقا يف خؾؾ واؿ يف ألوسنط أؾؿقة ،ويف بقق؛ؿ مدـ يحمدـ نعؾدقؿفؿ 9ولدذا مدـ
الن أل يخص الؿعؾؿ ألو الؿوعؾؿ ألقدرب الـدنس إلقدف ،وألادب الـدنس إلقدف ،بوعؾدقؿفؿ
نق ًيفن مؿن يـػعفؿ يف ديـفؿ.
ذكدقرا وإكن ً دن مدـ ٓ يؼدرأل ار ًفدن مدـ الؼدرآ ،
فؿع إسػ يقجد مـ ك نر المدـ
ً
اوك الػننحة ،ويف بقق؛ؿ ألفراد مؿـ يحػدظ الؼدرآ  ،ألو يؼدرأل الؼدرآ بنلو قيدد ،ومدع
ذلؽ ٓ يؼدا ى لفؿ نق ًيفن ،ومـ ألبر الن أل يع اؾؿ آبـ ألو ال ـت ألبناؿدن ألو أل أمفؿدن سدقرة
يصدح بدف إسد ُى الؿدر مدـ إاؽدنى،
وأليضن من ُيحونج إلقف مؿدن
سقرا مـ الؼرآ ً ،
ُّ
ألو ً
وإ كن ُي َ
عذر الؿر ب فؾف ،لؽـ لؿنذا كـوظر أل يؿقت القالد ألو القالدة أؾدك ندل
مـ الشر ولق لؿ يؽـ ألكن مع وجقد فرصة لرفع ال فؾ أـف؟!
وال ققت الققى  -ور الحؿد  -مؿؾدق ة بدنلؿوعؾؿقـ ،بدؾ بدنلؿعؾؿقـ ،وإذا كدن
كػع العنلؿ يخوص بنل عقد دو الؼريب ،ففذا قد يؼدح يف إخ صف.
مع ألكف قد يقجد مـ الؽ نر مـ يوصدأ لوعؾقؿ الـنس ،وك د ألوٓدص لدؿ يمدوػقدوا
قصر يف اؼفؿ ،ألو إكف انول ولدؿ ُيػؾدح؟ الؿظـدق بنلعدنلؿ ألكدف
مـف ،ففؾ يؼنل :إ اذا ّ
انول ولؿ يػؾح ،والفداية بقد ار س حنكف.
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ً
قدرا سدقر َة الؽفدػ
وقد رأليت ننبن بعد ص ة الػ ر يقى ال ؿعة يؾؼدـ
ندقخن ك ً
كؾؿة كؾؿة ،مع أل اذا الشنب لقس مـ قرابة الشقخ مـ جفدة الـمدب ،لؽـدف رألأ ألكدف
محونج فلأنكف ،ومثؾ اذا يـ غل أل كػعؾف مع ألقرب الـنس إلقـن.
فوعؾددقؿ إقددربقـ الؼددرآ  ،ومددن يصددح بددف اإليؿددن  9ألمددر يف غنيددة إاؿقددة ،ومؿددن
يموعن بف أؾك اذا :نعؾقؿفؿ ممن ؾ اذا الؽونب.
ويـ غل لطنلب العؾؿ ٓ -سقؿن مـ نمدعػف الحنفظدة  -أل يفدوؿ بحػدظ الؿودق ،
ومـفددن مددوـ اددذا الؽوددنب ٕ 9الددذك ٓ يحػددظ قددد ٓ يمددوذكر العؾددؿ والـصددقص يف
وقوف ،فنلحػظ يؼ ارب لؽ العؾؿ موك نيفت ،بخ ء آأوؿند أؾدك الػفدؿ فؼدطٕ 9كدف
يمعػؽ إذا كن الؽونب بدقـ يدديؽ ،لؽدـ إذا كدن الؽودنب غن ًدن أـدؽ فد يمدعػؽ
ففؿؽ ،وألكت ٓ نموطقع أل نموذكر الؿمللة ألو الػن دة.
والعؾؿن يؿثؾق لؾحنفظ بؿمنفر زا ُدص الوؿر ،يوـنول مـف من نن موك ندن  ،لؽدـ
مـ أؾؿف م ـل أؾك ففؿ من يف الؽوب ٓ ففؿ من يف اػظف ،ففدذا كؿدـ زادص الدن ،ففدق
يحونج إلك زرع ،واصند ،ؿ يحونج إلك م فقد ٓسوحضنرص ،فػرم بدقـ مدـ أؾؿدف
يف صدرص ،وبقـ مـ أؾؿف يف كونبف.
ِ
مــا العؾــؿ إٓ مــا حــقاه ال ــضر()2
طــر()4
لــقس كعؾــ ٍؿ مــا حــقى الؼ َؿ ْ ُ
واذا ٓ يـؼص مـ ألاؿقة الػفؿ 9ففق مفؿ ،وركـ ركقـ مـ وسدن ؾ الوحصدقؾ،
ٍ
اػظ ٓ يمنوك نق ًيفن.
لؽـف بدو
وكحـ كمدوعقـ بدنلؿقلك نعدنلك يف ندرح ادذا الؽودنب ،راجدقـ مـدف الـػدع بدف يف
الداريـ ،وار الؿموعن  ،وأؾقف الوؽ

.

( )3الؼؿطر :من ُيصن فقف الؽوب .يـظر :لمن العرب .335/4
( )2اذا ال قت لؾخؾقؾ بـ ألاؿد ،كؿن يف جنمع بقن العؾؿ وفضؾف  .282/3ويـظر :الؿخصص  .331/4والصحنح
 ،686/2مع بعض آخو ء.

ع
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ع

و ِ
ققل اهلل تعالك﴿ :ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ﴾ [الذاريات.]05:
وققلف﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾

[الـحؾ ]25:أية.
وققلف﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﮞ﴾ [اإلسراء ]22:أية.
وققلف﴿ :ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ﴾ [الـغاء ]25:أية.
وققلف:

﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ [إكعام]404:

أيات.
قال اكـ مغعقد ﭬ« :مـ أراد أن يـظر إلك وصقة محؿض ﷺ التل عؾقفا خاتؿف،
فؾقؼرأ ققلف تعالك﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ إلك
ققلف﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [إكعام ]402-404:أية»(.)3
وعـ معاذ كـ ج ـؾ ﭬ قـال« :كــت رديـػ الـ ـل ﷺ عؾـك حؿـار ،فؼـال لـل:
«يا معاذ ،أتضري ما حؼ اهلل عؾك الع اد ،وما حؼ الع اد عؾـك اهلل » ،قؾـت :اهلل ورسـقلف
أعؾؿ قـال« :فـنن حـؼ اهلل عؾـك الع ـاد أن يع ـضوه وٓ يشـركقا كـف ئـقً،ا ،وحـؼ الع ـاد
عؾك اهلل أن ٓ يعذب مـ ٓ يشرك كف ئـقً،ا» ،قؾـت :يـا رسـقل اهلل ،أفـال أكشـر الــاس
( )3ألخرجف الرتمذك ،كونب الوػمقر ،بنب سقرة إكعنى ،)1060( ،وقدنل« :امدـ غريدب» ،ولػظدف« :مدـ سدرص أل
سدرص أل يـظدر
يـظر إلك الصحقػة الول أؾقفن خننؿ محؿد ﷺ  .»...وال قفؼدل يف الشدعب ( )6430بؾػدظ« :مدـ أ
إلك وصقة محؿد ﷺ الول أؾقفن خننؿة ألمرص .»...
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قال ٓ« :ت شرهؿ؛ فقتؽؾقا» .أخرجاه يف ال حقحقـ(.)3
فيـــه وســـائـل:

 إولك :الحؽؿة يف خؾؼ الجـ واإلكس.
 الثاكقة :أن الع ادة هل التقحقض؛ ٕن الخ قمة فقف.
ِ
 الثالثة :أن مـ لؿ يلت كف لؿ يع ض اهلل ،فػقف معـك ققلف﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾
[الؽافرون.]2:
 الراكعة :الحؽؿة يف إرسال الرسؾ.
 الخامغة :أن الرسالة عؿت كؾ أمة.
 الغادسة :أن ديـ إك قاء واحض.
 الغاكعة :الؿغللة الؽ قرة :أن ع ادة اهلل ٓ تح ؾ إَّٓ كالؽػر كالطاغقت؛ فػقف معـك
ققلف﴿ :ﰊ ﰋ ﰌ﴾ [ال ؼرة ]205:أية.
 الثامـة :أن الطاغقت عام يف كؾ ما ع ض مـ دون اهلل.
 التاسعة :عظؿ ئلن ،الث أيات الؿحؽؿات يف سقرة إكعام عـض الغؾػ.
 وفقفا عشر مغائؾ :أوٓها :الـفل عـ الشرك.
 العائرة :أيات الؿحؽؿات يف سقرة اإلسراء ،وفقفا ،ؿاين عشرة مغللة ،كضأها اهلل
كؼقلف﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [اإلسراء ،]22:وختؿفا كؼقلف﴿ :ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [اإلسراء.]24-22:
 وك فـا اهلل س حاكف عؾك عظؿ ئلن هذه الؿغائؾ كؼقلف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ﴾ [اإلسراء.]24:
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب الوقاقد ،بنب من جن يف دأن الـ ل ﷺ ألمودف إلدك نقاقدد ار  ،)6161( ،وممدؾؿ،
كونب اإليؿن  ،بنب مـ لؼل ار بنإليؿن واق غقر نن فقدف دخدؾ ال ـدة وادرى أؾدك الـدنر ،)10( ،والرتمدذك
( ،)2531وابـ منجف (.)3285
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 الحادية عشرة :آية سقرة الـغاء التل تغؿك آية الحؼقق العشرة ،كضأها اهلل تعالك
كؼقلف﴿ :ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ﴾ [الـغاء.]25:
 الثاكقة عشرة :التـ قف عؾك وصقة رسقل اهلل ﷺ عـض مقتف.
 الثالثة عشرة :معرفة حؼ اهلل عؾقـا.
 الراكعة عشرة :معرفة حؼ الع اد عؾقف إذا أ َّدوا ح َّؼف.
 الخامغة عشرة :أن هذه الؿغللة ٓ يعرففا أكثر ال حاكة.
 الغادسة عشرة :جقاز كتؿان العؾؿ لؾؿ ؾحة.
 الغاكعة عشرة :استح اب كشارة الؿغؾؿ كؿا يغره.
 الثامـة عشرة :الخقف مـ آتؽال عؾك سعة رحؿة اهلل.
 التاسعة عشرة :ققل الؿغمول عؿا ٓ يعؾؿ« :اهلل ورسقلف أعؾؿ».
 العشرون :جقاز تخ قص كعض الـاس كالعؾؿ دون كعض.
 الحادية والعشرون :تقاضعف ﷺ لركقب الحؿار مع اإلرداف عؾقف.
 الثاكقة والعشرون :جقاز اإلرداف عؾك الضاكة.
 الثالثة والعشرون :فضقؾة معاذ كـ ج ؾ ﭬ.
 الراكعة والعشرون :عظؿ ئلن هذه الؿغللة.

l
 طسهِ االتبتدا ٤تبايبطًُٚ ١ايسد عً ٢شبْٗ َٔ ١ف ٢اضتشباتبٗاص

«كغؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ» :ابودأل الؿملػ  $بنل مؿؾة 9اقودا ً بؽونب ار 9
اقث افووح هبن ،وقد ألجؿع الصحنبة أؾك كونبوفن يف الؿصحػ ،وأؾك ألمن بعض آيدة
مـ سقرة الـؿؾ ،ولقمت بآية مـ سقرة الوقبدة ،دؿ اخوؾػدقا ادؾ ادل آيدة مدـ جؿقدع
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المقر ،ألو ال آية ٓ مـ سقرة بعقـفدن ،بدؾ كزلدت آيدة لؾػصدؾ بدقـ المدقر؟ وإخقدر
اخوقنر نقخ اإلس ى ،والخ ء مزبقر وم مقط يف مظنكف(.)3
أليضن بمـة الـ ل ﷺ 9اقث إكف ﷺ كن يػووح رسن ؾف
وال د بنل مؿؾة فقف اقودا ً
بنل مؿؾة ،كؿن يف كونبف إلك ارقؾ أظقؿ الروى ،وغقرص( ،)2وإذا كن الؼدرآ جؿدع فقدف
بقـ ال مؿؾة والحؿدلة ،فن الرسن ؾ الـ قية نػووح بنل مؿؾة فؼط ،وأؾك أؽس ذلؽ
الخطب الـ قية ففل مػووحة بنلحؿدلة.
والؽونب الذك بقـ يديـن فقف بمؿؾة ولقس فقف اؿدلة يف ألكثر الـمخ ،وإ وجدد
يف بعضفن كؿن ألننر إلقف بعض الشراح الؿحؼؼقـ(.)1
واددذا صددـقع اإلمددنى ال خددنرك  9)3($اقددث اأوددن الؽوددنب بؿثنبددة الرسددنلة
لط ب العؾؿ ،والرسن ؾ نػودوح بنل مدؿؾة فؼدط ،وادذا بخد ء صدـقع اإلمدنى ممدؾؿ
الذك افووح كونبف بخط ة ،بقـ فقفن مـف ف ،وصدأ ران بنلحؿدلة كنلخطب(.)4
وكالجؿؾة فإمر واسع ،فنذا اصؾ آبودا بذكر ار مؿدن ادق ألأدؿ مدـ ال مدؿؾة
والحؿدلة كػك ،لؽـ ال ؿع بقـفؿن كؿن يف الؼرآ ألولك.
( )3يـظددددددر :الؿ مددددددقط  ،35/3والددددددذخقرة لؾؼددددددرايف  ،365/2والؿ ؿددددددقع  ،111/1والؿغـددددددل ،135/3
وم ؿقع الػونوأ .316/22
( )2إننرة إلك اديث ابـ أ نس ﭭ ،أـ ألبل سػقن ﭬ ،وفقف :ؿ دأن بؽونب رسقل ار ﷺ ،فؼرئ ،فدنذا فقدف
«كغؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ ،مـ محؿض رسقل اهلل ،إلك هرقؾ عظقؿ الروم ،سالم عؾـك مــ ات ـع الفـضى ،أمـا كعـض،
فــنين أدعــقك كضعايــة اإلســالم أســؾؿ تغــؾؿ ،وأســؾؿ يمتــؽ اهلل أجــرك مــرتقـ ،وإن تقلقــت فــنن عؾقــؽ إ،ــؿ
إريغققـ  ،»...ألخرجف ال خنرك كودنب ال فدند والمدقر ،بدنب دأدن الـ دل ﷺ الـدنس إلدك اإلسد ى والـ دقة،
بعضن ألربن ًبن مـ دو ار ،)2838( ،وممدؾؿ ،كودنب ال فدند والمدقر ،بدنب كودنب الـ دل ﷺ
وألٓ يوخذ بعضفؿ ً
إلك ارقؾ يدأقص إلك اإلس ى ،)3661( ،وألبق داود ( ،)4315والرتمذك (.)2636
( )1كؼؾ الشقخ أ د الراؿـ بـ قنسؿ ققل اػقد الشدقخ« :وقدع لدل كمدخة بخطدف  $بددأل فقفدن بنل مدؿؾة ،و ـدك
بنلحؿدلة والص ة أؾك الـ ل ﷺ» .يـظر :اننقة كونب الوقاقد (ص.)32 :
( )3يـظر :صحقح ال خنرك .5/3
( )4يـظر :صحقح ممؾؿ .1/3
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وجن يف الحديث« :كؾ أمر ذي كال ٓ ي ضأ فقـف ك غـؿ اهلل الـرحؿـ الـرحقؿ ،ففـق
أكتر»( )3ويف رواية« :كحؿض اهلل»( ،)2ويف رواية« :كذكر اهلل»( ،)1ويف روايدة« :كحؿـض اهلل
وال ــالة عؾ ـل»( ،)3إلددك غقددر ذلددؽ مددـ إلػددنظ ،الوددل اؽددؿ أؾقفددن بعددض العؾؿددن
بنلضعػ ،وألكف ٓ يث ت مـفن نل  ،وإ أل ت ابـ الص ح والـقوك وجؿع مدـ ألادؾ
العؾؿ لػظ الحؿد فؼط ،واؽؿقا أؾقف بنلحمـ(.)4
وبعض الؿعنصدريـ مؿدـ دنم أطـدف ،لؿدن رألأ الشدقخ إل دن  $يضدعػ
الحددديث ب ؿقددع طرقددف وأللػنيددف( ،)5ورآص ٓ يعؿددؾ بنلحددديث الضددعقػ يف جؿقددع
()6
جرد كونبف مـ ال مؿؾة والحؿدلةٕ 9كف ٓ يعؿؾ بنلضعقػ.
ألبقاب الديـ  ،أ

بؾ زاد بعضفؿ اوك قنل يف مؼدمة كونبف« :كنكت الؽوب الوؼؾقدية نػودوح بنل مدؿؾة
بعضدن فقدف ،مدـ
والحؿدلة» ،واذا معـنص أل اذا م رد فعؾ نونبعقا أؾقف ،وقؾد بعضدفؿ ً
غقر ألصؾ وٓ أل نرة مـ أؾؿ ،واذا جفؾ مر أكب 9ففذا كونب ار مػووح هبؿن.
وكظقرص مـ سؿع الؼن ؾ يؼقل« :رب ألوزأـل أل ألنؽر كعؿوؽ الول ألكعؿت أؾل
وأؾددك والدددك» ،فؼددنل لددف« :كقددػ ندددأق هبددذا الدددأن وألكددت لددؿ ن ؾددغ إربعددقـ
مـ أؿر ؟!».
()3
()2

()1
()3
()4
()5
()6

ألخرجف الخطقب يف ال نمع ( ،)3230مـ اديث ألبل اريدرة ﭬ ،وامدـف الؿـدنوك يف الوقمدقر بشدرح ال دنمع
الصغقر .233/2
ألخرجددف ألبددق داود ،كوددنب إدب ،بددنب الفدددك يف الؽد ى ،)3730( ،وابددـ منجددف ،كوددنب الـؽددنح ،بددنب خط ددة
الـؽنح ،)3783( ،مـ اديث ألبل اريرة ر ل ار أـف ،وامـف الـدقوك يف ندرح ممدؾؿ  ،28/3وصدححف ابدـ
الؿؾؼـ يف ال در الؿـقر .427/6
ألخرجف ألاؿد ( ،)7632مـ اديث ألبل اريرة ﭬ ،وصحح إسـندص الشقخ ألاؿد ننكر يف نحؼقؼف لؾؿمـد.
ذكر الؿـنوك يف الوقمقر ( :)233/2ألكف ألخرجف الحنفظ الرانوك يف إربعقـ أـ ألبل اريرة ﭬ ،و عػف.
يـظر :نرح مشؽؾ القسقط  ،4/3وإذكنر لؾـقوك (ص.)332 :
يـظر :إروا الغؾقؾ .12-28/3
يـظر :الثؿر الؿموطنب (ص.)237 :
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فدنأػ أـدل» 9لؼدقل
وأخر سؿع مدـ يؼدقل« :الؾفدؿ إكدؽ أػدق نحدب العػدق،
ُ
الـ ددل ﷺ لعن شددة إذا صددندفت لقؾددة الؼدددر« :الؾفــؿ إكــؽ عػــق تحــب العػــق فــاعػ
لمت يف لقؾة الؼدر».
عـل»( ،)3فلكؽر أؾقف قن « :إكؽ َ
َ
ربط نل بشل ٓ يؼوضل نخصقصدف بدف ،لؽدـ قدد يؽدق
وكؾ اذا جفؾٕ 9
مـ بؾغ إربعقـ ألولك أل يؼقل اذص الؽؾؿة مؿدـ لدؿ ي ؾغفدن ٕ 9الـعؿدة بنلـمد ة لدف
اكوؿؾت ،ولؽـ اذا ٓ يؿـع أل يؼقل غقرص مؿـ لؿ ي ؾغ اذا العؿر« :رب ألوزأـل -
أللفؿـددك  -أل ألنددؽر » ،وإذا ُأللفددؿ الشددؽر فؼددد نؿددت أؾقددف الـعؿددة ٕ 9الشددؽر
ألكْ :
يؼوضل الؿزيد.
ومثؾ اذا يمودر بف أؾك مـ يػووح كونبف بنل مؿؾة والحؿدلة لؿ رد نضدعقػ
بعضفؿ الحديث .والحؼقؼ ُة أل اذص الؿمللة لقس مـ ألدلوفن ادذا الحدديث فؼدط ،بدؾ
يمودل أؾقفن بنل دا ة بنل مؿؾة والحؿدلة يف كودنب ار وسدـة ك قدف ﷺ ،فدنذا لدؿ يث ودن
بنلؼقل فؼد ون بنلػعؾ.
والؽ ى أؾك ال مؿؾة مذكقر يف الشروح ويف الوػنسقر وغقران ،يف كد ى طقيدؾ
درارا يف
جدددً ا ٕاددؾ العؾددؿ ،يف كددؾ كؾؿددة مددـ كؾؿن؛ددن إربددع ،وقددد نؽؾؿـددن أؾقفددن مد ً
مصـػنت كثقرة ،فؾمـن بحنجة إلك أل كؽررص.
«كتاب التقحقض ،وقـقل اهلل تعـالك :»... :ادذا أـدقا الؽودنب إصدؾل« :كودنب
الوقاقد» ،ولؽـ اؾ اق اـن نرجؿ ٌة داخؾ العـقا إصؾل ،ألو اق العـقا إصؾل،
ومن بعدص معطقء أؾقف؟

( )3ألخرجف الرتمذك كونب الدأقات ،)2434( ،وابـ منجف ،كونب الدأن  ،بنب الددأن بدنلعػق والعنفقدة،)1740( ،
وألاؿد ( ،)24173والحنكؿ ( )3883وصححف أؾك نرط الشقخقـ.
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مـ اقث مـف قة الؽونب العنمة اق العـقا إكدن ،ومدن بعددص يـ غدل أل يؽدق
ألبقا ًبن 9وبـن أؾقف يؽق اذا نرجؿة ٕول من يف الؽونب 9وهبدذا يعؾدؿ خطدل مدـ اؼدؼ
بعض كمخ الؽونب ،واذء اذص الرتجؿة 9مؽوػ ًقن بذكر أـقا الؽونب.

وألكثر الشراح يشراق اذص ال ؿؾة أؾك ألمن كظقر صـقع اإلمنى ال خنرك وققل ِف
يف بعض الؿقا ع« :بدنب كدذا ،وقدقل ار نعدنلك»( 9)3وبـدن أؾقدف ي در « ِ
قـقل» أؾدك
ُّ
ً
ِ
قددقل ار نعددنلك» ،وبعددض الشددراح
وكوددنب
العطددػ ،والؿعـددك« :كوددنب الوقاقددد،
ُ
يرفعفن 9بـن ً أؾك أل القاو اسويفـنفقة ،وأؾك اذا ألكثر الـمخ.
ب يؽوُدب كون ًبدن وكونبدة ،والؿصددر والؿدندة ب ؿؾوفدن نددل
والؽونب مصدرَ :كوَد َ
أؾك ال ؿع( ،)2والؿراد بف اـن الؿؽوقب ال نمع لؿمن ؾ الوقاقد.
يقاد نقاقدً ا ،فنلوقاقدُ :
جعؾ الشل ِ واادً ا( 9)1ولدذا
واد ا
والوقاقد :مصدر أ
لؿدن نشدفد سدعد بدـ ألبدل وقدنص ﭬ وألندنر
جن يف الحديث الؿروك يف المــ ألكف أ
أحــض»( )3يعـددل :ألفددرد مددـ َنع ُددد ،و َأل ِندر بلصد ع
أحــضِّ ،
بلصد عقف ،قددنل لددف الـ ددل ﷺِّ « :
واادة 9إننرة إلك أل الؿع قد وااد.
ولػظ الوقاقدد معدروء لددأ المدؾػ ،ممدطقر يف كود فؿ ،وسدؿك بدف بعضدفؿ
كونبف ،مثؾ ابـ مـدص( ،)4واق موق سـة 184اد.
()3
()2
()1
()3
()4

مثؾ :بنب من جن يف العؾؿ .وققلف نعنلك﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ ،22/3 ،و«بنب كقػ كن بد الحدقض ،وقدقل
الـ ل ﷺ« :اذا نل كو ف ار أؾك بـنت آدى» .55/3
يـظر :لمن العرب .587/3
يـظر :المنبؼ .335/1
ألخرجف ألبق داود ،كونب نػريع ألبقاب الدقنر ،بدنب الددأن  ،)3388( ،مدـ ادديث سدعد بدـ ألبدل وقدنص ﭬ.
وألخرجف الرتمذك ،كونب الدأقات ( ،)1446وألاؿد ( )30618مـ اديث ألبل اريرة ﭬ.
اق :ألبق أ د ار محؿد بـ إسحنم بـ محؿدد بدـ يحقدك بدـ مـددص إصد فن  ،ولدد سدـة 135ادد ،وندقيف سدـة
 ،184كن مـ الحػنظ الؿؽثريـ يف الوللقػ 9مـ مصـػننف« :الونريخ» ،و«اإليؿن » ،و«الوقاقد» .يـظدر :ندنريخ
اإلس ى  ،644/7وننريخ دمشؼ .28/42
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 طايػا َٔ ١ٜخًل ادتٔ ٚاإلْظص

«﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [الذارينت :»]45:أية ندل أؾك الغنية
واإلكس ،وال نحؼقؼ الع قدية ر نعنلك.
والفدء الذك مـ ألجؾف خؾؼ ار ال أـ
َ
والع ندة اسؿ جنمع لؽؾ من يح ف ار مـ إققال وإفعنل الظنارة وال نطـة(،)3
واؾ ندل أؾك الرتجؿة وال الوقاقد؟
ال قاب :كعؿ ،بدٓلة الوضؿـ ،فنلع ندة موضؿـة لؾوقاقدٕ 9من ألأؿ مـف9
وذلؽ ٕ الع ندة نشؿؾ الع ندات ال دكقة والؼؾ قة ،وجن يف نػمقران ققل بعض
المؾػ﴿« :ﭷ ﭸ﴾ ،ألك :لققادو ِ »(.)2
فؼقلف نعنلك﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ﴾ [الذارينت]45:

بقن لؾغنية

العظؿك مـ خؾؼ ال ـ واإلكس ،وإذا نخؾك الؿؽؾػ مـ ال ـ واإلكس أـ نحؼقؼ
اذص الغنية صنر ٓ فرم بقـف وبقـ ال فن ؿ غقر الؿؽؾػة 9إٓ أل الو عة أؾقف ألأظؿٕ 9
غقر الؿؽؾػقـ ٓ يعنق ق وٓ يماخذو  9ولذلؽ اقـ يرأ الؽنفر ال فن ؿ بعد
آقوصنص مـفن والؿؼنصة نؽق نرا ًبن ،يؼقل﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [الـ ل.)1(]30:
واددذص الؿمددمولقة العظقؿددة اددل إمنكددة الوددل أ ددزت أددـ اؿؾفددن المددؿنوات
وإرض ،واؿؾفن اإلكمن  ،ففق مؽؾػ هبذص الع قدية مـ غقر اخوقنر ،فد بدد أل يحؼدؼ
اددذا الفدددء ،وإذا لددؿ يحؼددؼ اددذا الفدددء فددن مآلددف إلددك العددذاب -كمددلل ار الم د مة
كؾ بؼدرص وبحم ف ،وبحمب من ُّ
والعنفقةٌّ ،-
يخؾ بف مـ فروع اذص الع قدية.
( )3يـظر :م ؿقع الػونوأ .338/30
( )2يـظر :نػمقر الثعؾ ل  ،320/8نػمقر ال غقك .277/3
( )1إننرة إلك ققل ألبل اريرة ﭬ يف ققلف ﴿ :ﭽ ﭾ﴾ [إكعنى« :]17:يحشر الخؾؼ كؾفؿ يقى الؼقنمة
ال فن ؿ ،والدواب ،والطقر ،وكؾ نل فق ؾغ مـ أدل ار أل يلخذ لؾ ؿن مـ الؼركدن  ،دؿ يؼدقل :كدق نرا ًبدن9
فذلؽ يؼقل الؽنفر ﴿ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [الـ ل .»]12:ألخرجف الحنكؿ ( ،)1213وصححف أؾك نرط ممؾؿ.
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وققلف نعنلك﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ اصر لقيقػة ال ـ واإلكس
يف ألمر وااد واق الع ندة.
وقد يؼقل قن ؾ :إ ال ـ واإلكس لفؿ وين ػ يف اذص الحقنة غقر الع ندة 9ولدذا
لق كظدرت إلدك ألادقال الـدنس وجددت أل الع دندة ٓ نمدوغرم مدـ ألوقدن؛ؿ إٓ جدز ً ا
يمقرا ٓ سقؿن إذا اقوصر ألاداؿ أؾك القاج نت ،ونر من ٓ يماخذ برتكف ،فن كم ة
ً
فعؾ اذص الوؽنلقػ إلك بؼقة وقوف كم ة يمقرة.
فنلص د ة مددث ٓ نمددوغرم مددـ وقددت ألاددد الـددنس يف القددقى والؾقؾددة إٓ سددنأة
ألو سنأوقـ مـ ألربع وأشريـ سنأة ،والصقنى يخصص لف نفر وااد مـ ا ـدل أشدر
نفرا مـ كؾ سـة ،والحج مرة واادة يف أؿرص ،واؽذا.
ً
فؽقػ يؼنل :إ اإلكمن يؽق مخؾق ًقن لوحؼقؼ الع قدية ،وألكثر وقوف إكؿن يؽدق
لدكقنص؟
وال قاب :أل إصؾ يف الؿمؾؿ نؾ مف بنلع ندة يف جؿقع ألاقالف ،وإذا الوػت إلك
نل مـ ألمقر دكقنص ،فنكؿن اق مـ ألجؾ نحؼقؼ اذص الع قديةٕ 9كف ٓ يؿؽـ أل يحؼؼ
ِ
بنموثنل ققل ِ ِف نعنلك﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [الؼصص ،]66:لؽـف إذا
الع قدية إٓ
اسوغرم وقوف وجفدص يف ألمقر الدكقن ،وجعؾ الديـ ن ًعن لفذص الدكقن ،صنر أ دً ا لفن،
وقد ألخن أـف الـ ل ﷺ يف ققلف« :تعس ع ض الضيـار ،وع ض الضرهؿ»( ،)3واقـيفذ يؽق
مخ ً بوحؼقؼ الفدء الذك مـ ألجؾف ُخؾؼ ،واق نحؼقؼ الع قدية ر نعنلك.

( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب ال فند والمقر ،بنب الحراسة يف الغزو يف سد قؾ ار ،)2776( ،وابدـ منجدف (،)3314
مـ اديث ألبل اريرة ﭬ.
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فنٕصؾ يف الؿمؾؿ ألكف ٓ يغػؾ أؿن خؾؼ لدف ،وإذا كدن أؾدك بنلدف نحؼقدؼ الع قديدة
صدنر يف أ ددندة ،كؿددن ألكدف إذا كددن يـوظددر الصد ة ،ففددق يف صد ة( ،)3وإذا كدنى مددـ ألجددؾ أل
يوؼقأ أؾك طنأة ار ،ففق يف طنأة ،وإذا ألكؾ مدـ ألجدؾ أل يوؼدقأ أؾدك الطنأدة ،ففدق يف
طنأة ،فوصقر ألأؿنلف كؾفدن مدـ بدنب نحؼقدؼ ادذص الع قديدة ٕ 9الؼنأددة :أل «مدن ٓ يدوؿ
القاجب إٓ بف ،ففق واجب» ،وكذلؽ من ٓ نوؿ الع ندة إٓ بف ،ففق أ ندة.
واـن بعض ال َؽ َو َة والؿثؼػقـ الذيـ يؼررو أل الفدء مـ خؾؼ الـنس اق
أؿنرة إرض ٕ 9ار  اسوعؿركن فقفن 9اقث قنل﴿ :ﯿ ﰀ﴾ [اقد ،]53:ألك:
طؾب مـؽؿ أؿنر؛ن ٕ 9المقـ والون لؾطؾب.
وٓ مرا يف ألكف قد طؾب مـن أؿدنرة إرض ،لؽدـ لقمدت ادل الفددء ،بدؾ ادل
وسقؾة لوحؼقؼ الفدء الذك اق نحؼقؼ الع قدية ر  ،اذا ادق الفددء ،وادذص ادل
الغنية مـ خؾؼ ال ـ واإلكس.
و ُقدا ى ال ـ أؾك اإلكس يف ققلف نعنلك﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾،
إولقة لفن نل يف إولقية( ،)2ألك :أل الوؼديؿ يف الذكر لف كصقب يف إولقية9
و ّ
وإٓ فنلقاو يف الؾغة ٓ نؼوضل نرنق ًن( ،)1واذا مثؾ من قنلقا يف صـقع الـ ل ﷺ يف
ا ة القداع :فنكف ﷺ لؿن دكن مـ الصػن قرأل﴿« :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾

[ال ؼرة ،]347:ؿ قنل« :أكضأ كؿا كضأ اهلل كف»(.)3
( )3إندددنرة إلدددك مدددن ألخرجدددف ال خدددنرك ،كودددنب إذا  ،بدددنب فضدددؾ صددد ة ال ؿنأدددة ،)536( ،مدددـ ادددديث
ألبل اريرة ﭬ ،مرفنأًن« :وٓ يزال ألادكؿ يف ص ة من اكوظر الص ة».
( )2يـظر :نحػة الؿحونج .70/1
( )1يـظر :نرح ننفقة ابـ الحنجب .82/3
( )3ألخرجف ممؾؿ ،كونب الحج ،بنب ا ة الـ ل ﷺ ،)3237( ،وألبق داود ( ،)3804والرتمذك ( ،)752وابدـ منجدف
( ،)1063مـ اديث جنبر بـ أ د ار ڤ.
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ٔذ ةعأِنعاليميعيفع ٗ ُعس بع ك ٖيعارَع مملعاإلٌسعس ني:ع ع
األٔه :أل خؾؼ ال ـ موؼدا ى أؾك خؾؼ اإلكس(.)3
الثـ ٌ٘ :أل اإلكددس ألطددقع ر  9بدددلقؾ أل ألصددؾفؿ آدى ،خقددر مددـ ألصددؾ ال ددـ
الذك اق إبؾقس ،فؼد جن يف بعض إخ نر ألكف ألبقاؿ( ،)2فؾوؿرد ال دـ أؾدك الطنأدة
والع ندة ُقدا مقا لؾولكقد أؾقفؿ.
ٔ مملعِذا ف يؼوضل نؼديؿفؿ أل لفؿ ألفضؾقة ،لؽـ نؼدديؿفؿ يف الدذكر لولكقدد
ونؿرد ن ًعن ٕصدؾفؿ ،واإلكدس ألطدقع ،وٓ ندؽ أل
إمر أؾقفؿٕ 9مؿ ألاؾ أصقن
ُّ
ال اط ْقـ الذك مـف خؾؼ آدى ،ألسفؾ اكؼقن ًدا مـ الـنر الول ُخؾِؼ مـفن إبؾقس.
 طَعٓ ٢ال إي٘ إال اهللص
«وققلف﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾

[الـحؾ ]15:أية» :أينت الول سنقفن اإلمنى  $اـن كؾفن نؼرر معـك «ٓ إلف إٓ ار»،
فػقفن الحصر بطريؼ الـػل واإل نت ،ومعـنان :اأ دوا ار وادص ،وٓ نشركقا بف نق ًيفن.
فوحؼقؼ معـك اذص الؽؾؿة الذك اق الوقاقد إكؿن يؽدق بدنلـػل واإل دنت :كػدل
إلقاقة أـ كؾ ألادد ،وإ ن؛دن ر  واددص 9بددلقؾ الحصدر يف «ٓ إلدف إٓ ار» ألك:
ٓ مع قد بحؼ إٓ ار .
ويف معـنص ققلف ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ ٕ 9اذا الوقاقد مؿن نوػؼ
أؾقف الشرا ع﴿ ،ﭺ ﭻ ﭼ﴾ 9واذا بؿثنبة« :إٓ اهلل»﴿ ،ﭽ ﭾ﴾

واذا بؿثنبة ٓ« :إلف» ،فنٔية ندل أؾك كؾؿة الوقاقد ،كؿن ندل أؾك أل كؾؿة
( )3يـظر :فوح الؼدير 9لؾشقكن .330/4
إبؾقس مدـ الؿ ؽدة طرفد َة أدقـ ّ
قدط،
( )2إننرة إلك من ألخرجف ابـ جرير الطنك يف نػمقرص ( ،)585أـ الحمـ« :من كن
ُ
وإكف ٕصؾ ال ّـ ،كؿن أل آدى ألصؾ اإلكس» ،وقنل ابـ كثقر يف نػمقرص « :213/3واذا إسـند صحقح أـ الحمـ».
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الوقاقد مؿن انػؼت أؾقف الشرا ع.
وألصقل إدين واادة ،و«إك

قاء إخقة لعالت ،أمفاتفؿ ئتك وديـفؿ واحض»()3

كؿن جن يف الحديث ،واإلخقة لع ت :اؿ اإلخقة ٕب واادد وإمفدنت ندوك(،)2
فنلددديـ يؿثددؾ ب دنٕب القااددد الددذك يشددرتكق فقددف ،لؽددـ إمف دنت واددل الشددرا ع
مخوؾػنت ،فؾؽؾ ك ل مـ إك قن نرأة ومـفنج ،ألك :س قؾ وسـة ،فنلشرا ع مخوؾػدة
وإ كنكت موػؼة يف كثقر مـفن ،لؽدـ لؽدؾ زمدن ولؽدؾ ألمدة مدن يـنسد فن مدـ الشدرا ع،
ً
معؿدقٓ بدف ،وكدؾ ك دل
ويـمخ مـفن من ٓ يـنسب إمة الول نؾقفن ،وي ؼدك مدن يـنسد فن
ي عث إلك ققمف بؿن يـنس فؿ إلك أل جن خننؿ إك قن ﷺ فـمخ جؿقع الشرا ع.
والطدنغقت :فعؾدقت مدـ الطغقدن  ،والدقاو والودن يدمنك هبدن لؾؿ نلغدة 9كؿددن يف:
جنوت ،ومؾؽقت ،وراؿقت(.)1
والطدنغقت  -كؿددن قدرر ابددـ الؼدقؿ « :- $كددؾ مدن ن دنوز بددف الع دد ادددص مددـ
مع قد ،ألو مو قع ،ألو مطنع»( ،)3وققؾ« :اق كؾ من أ د مدـ دو ار وادق راض»(،)4
واذا ٓ يؼوصر أؾك أل ُيم َ د لف 9لقؽدق مع دق ًدا مدـ دو ار ،بدؾ إذا َألمدر بؿعصدقة
ألو َكفك أـ طنأة واس ُو قب لف ،فؼد ا ُّن ِ
خ َذ ربن مـ دو ار.
َ
ولذلؽ لؿن سؿع أدك بـ اننؿ ﭬ ققلف نعنلك﴿ :ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [الوقبة ،]13:قنل« :من أ دكناؿ» ،يعـل :من س دكن
( )3ألخرجدددف ال خدددنرك ،كودددنب ألانديدددث إك قدددن  ،بدددنب قدددقل ار﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾،
(.)1331
()2
()1
()3
()4

يـظر :؛ذيب الؾغة .67/3
يـظر :لمن العرب .333/7
إأ ى الؿققعقـ .30/3
يـظددر :م ؿقأددة رسددن ؾ يف الوقاقددد واإليؿددن  ،مط ددقع ددؿـ مملػددنت الشددقخ محؿددد بددـ أ ددد القاددنب،
ال ز إول .167/3
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لفؿ ،فؼنل رسقل ار ﷺ« :كاكقا إذا أحؾقا لفؿ ئق ً،ا استحؾقه ،وإذا حرمقا عؾقفؿ
ئق ً،ا حرمقه»( )3فنذا كن يلمر الـنس و ُيؾزمفؿ بنلؿعنصل ،ويـفناؿ أـ الطنأنت،
فقلنؿرو هبذص إوامر ،ويـوفق أؿن مناؿ أـف ،ففذص أ ندة ،واقـيفذ يؽق طنغق ًنن9
فن ّ الطنأة يف الؿعروء ،وٓ طنأة لؿخؾقم يف معصقة الخنلؼ(.)2
وكق ُ الؿع ِ
قد را ًقن ققدٌ ٓ بد مـف يف نمؿقوف طنغق ًنن 9وإٓ فؼد أ د مـ دو
ار ألك قن  ،وألولقن  ،وصنلحق  ،ف يؼنل﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ﴾ [إك قن  ]87:إٓ إذا ر قا بذلؽ.
«وققلف﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [اإلسرا  ]21:أية» :واذا
أليضن لؾع ندة ر  ،ف ي قز أل يع د غقرص ،فنٔية يف معـك ققل ٓ :إلف إٓ
اصر ً
ار ،فؼقلف ﴿ﮙ ﮚ﴾ :كػل بؿثنبة ٓ« :إلف» ،و﴿ﮛ ﮜ﴾ :إ نت بؿثنبة« :إٓ ار».
«وققلف﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [الـمن  ]15:أية» :ألمر بع ندة ومل أـ
نر  9فنٕمر بنلع ندة :إ نت الع ندة ر  واق معـك« :إٓ ار» ،والـفل أـ
الشر  :كػل من يع د مع ار  واق معـك ٓ« :إلف».
«وققلف:

﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ [إكعنى]343:

أيات» :اذا فقف نحريؿ الشر  ،ومِـ ٓزى نحريؿ الشر وجقب الوقاقد 9اقث
( )3ألخرجف الرتمذك ،كونب نػمقر الؼرآ  ،بنب سقرة الوقبة ،)1084( ،وقدنل« :ادذا ادديث غريدب ٓ ،كعرفدف إٓ
مـ ادديث أ دد المد ى بدـ ادرب ،وغطقدػ بدـ ألأدقـ لدقس بؿعدروء يف الحدديث» ،وامدـف ابدـ نقؿقدة يف
م ؿقع الػونوأ .56/6
( )2إننرة إلك اديث ابـ أؿر ڤ ،أـ الـ ل ﷺ ،قنل« :المؿع والطنأة اؼ مدن لدؿ يدممر بنلؿعصدقة ،فدنذا ألمدر
بؿعصددقة ،ف د سددؿع وٓ طنأددة» .ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب ال فددند والمددقر ،بددنب المددؿع والطنأددة لإلمددنى،
( ،)2844وممؾؿ ،كونب اإلمنرة ،بنب وجقب طنأة إمرا يف غقر معصقة ،ونحريؿفن يف الؿعصدقة،)3718( ،
وألبق داود ( ،)2525وابـ منجف (.)2753
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إكف ٓ يوؿ نحريؿ الشر  ،وآموـنع أـف إٓ بوحؼقؼ الوقاقدٕ 9كف إذا لؿ يوحؼؼ
الوقاقد فنلشر انصؾ .فن قنل قن ؾ« :إ ار يف اذص أية ارى الشر  ،لؽـف
لؿ يلمر بنلوقاقد» ،واذا بخ ء أينت المنبؼة الول فقفن نؼرير الوقاقد وكػل
الشر  ،كؿن ندل أؾقف كؾؿة الوقاقد.
فقؼنل لف :إكف «ٓ يوصقر اكوػن الشر إٓ بن دنت الوقاقددٕ 9مؿدن كؼقضدن  :إذا
وجد ألاداؿن ارنػع أخر ،ف يقجد نخص ٓ مشر وٓ مقاد ،ولقمن بضدديـ،
بؿعـك :ألمؿن قد يرنػعن  ،ويحؾ محؾفؿن غقراؿن.
والػدددرم بدددقـ الضدددديـ والـؼقضدددقـ :أل الضدددديـ ٓ ي وؿعدددن  ،لؽـفؿدددن قدددد
يرنػعن  9كنلمقاد وال قنض ،ف يؿؽـ أل يؽق الؿحؾ ألبدقض وألسدقد يف آ واادد،
لؽـ قد يرنػعن فقؽق الؿحؾ ألصػر ألو ألخضر ألو ألاؿر.
وألمددن الـؼقضددن  ،فدد ي وؿعددن  ،وٓ يؿؽددـ أل يرنػعددن يف آ وااددد ،كنلؾقددؾ
والـفنر(.)3
والوقاقد والشر مـ بنب الـؼقض ،فنذا وجد الشر ارنػع الوقاقد ،وإذا
وجد الوقاقد ارنػع الشر  9ولذا كنكت الدٓلة أؾك الوقاقد يف ققلف نعنلك:
﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ ،ألكف إذا ارى الشر فؼد
ألوجب الوقاقد.
«قال اكـ مغعقد ﭬ« :مـ أراد أن يـظر إلك وصقة محؿض ﷺ التل عؾقفا خاتؿف
فؾقؼرأ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾ [إكعنى ،]343:إلك ققلف﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ﴾ [إكعنى ]341:أية».
( )3يـظدددددر :الدددددرد أؾدددددك الؿـطؼقدددددقـ (ص ،)307 :والحددددددود إكقؼدددددة والوعريػدددددنت الدققؼدددددة (ص،)61 :
والؽؾقنت (ص.)463 :
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ابـ ممعقد ﭬ اق :أ د ار بـ ممعقد ألبق أ د الراؿـ ابـ ألى أ د ،صحنبل
جؾقؾ ،منت يف خ فة أثؿن ﭬ 9ولذا ٓ يعد مـ الع ندلة إربعة الدذيـ ادؿ :ابدـ
أ نس ،وابـ أؿر ،وابـ أؿرو ،وابـ الزبقر ،وامٓ نلخرت وفن؛ؿ وااودنج الـدنس
إلك أؾؿفؿ ،ولؽـ ابـ ممعقد ﭬ وإ لؿ يؽدـ مدـفؿ 9إٓ ألكدف يف الؿؽدن إأؾدك،
والؿققع إسـك 9ففق مـ جؾة الصحنبة ﭫ(.)3
 طٌٖ أٚص ٢ايٓيب ﷺ؟ص

ذكر ابـ ممعقد ﭬ اـن وصقة الـ ل ﷺ ،ولؽدـ ادؾ ألوصدك الـ دل ﷺ ٕادد
مـ بعدص بنلخ فة؟
وال قاب :ألكف ﷺ لؿ يق ِ
صريحن ٓ ،لعؾل ،وٓ لغقرص.
ص ٕاد بعقـف كصن
ً
ألمن بنٓسوـ نط فؼد ألوصك بنإلمنمة بعدص ٕبل بؽر ﭬ ،ففدق الخؾقػدة بعددص بنجؿدنع
الؿمؾؿقـ( ،)2ومـ طعـ يف خ فوف فؼد ألزرأ بنٕمة بؽنمؾفدن ،وقددح يف الـصدقص الدالدة
أؾك فضؾف مؿن يقال بخ فوف بعدص ﷺ ،وألكف ألفضؾ إمة بعد ك قفن(.)1
وألمن القصدقة بطنأدة ار ،كنلقصدقة بنلصد ة ،ومدن مؾؽدت إيؿدن  ،ففدذص ألندنر
إلقفن ﷺ يف آخر اقننف(.)3

()3
()2
()1

()3

يـظر :آسوقعنب  ،876/1واإلصنبة .388/3
يـظر :اإلبنكة (ص.)244 :
إننرة إلك ألانديث مـ ألصرافن :أـ أن شة ڤ ،قنلت :قنل لل رسقل ار ﷺ :يف مر ف «ادعل لل أكا كؽـر،
ٍ
متؿـ ويؼقل قائؾ :أكـا أولـك ،ويـلكك اهلل والؿممــقن إٓ أكـا
أكاك ،وأخاك ،حتك أكتب كتا ًكا ،فنين أخاف أن يتؿـك
كؽر» .ألخرجف ممؾؿ ،كونب فضن ؾ الصحنبة ﭫ ،بنب مـ فضن ؾ ألبل بؽر الصديؼ ﭬ.)2176( ،
إننرة إلدك ادديث أؾدل ﭬ ،قدنل :كدن آخدر كد ى رسدقل ار ﷺ« ،ال ـالة ال ـالة ،اتؼـقا اهلل فقؿـا مؾؽـت
أيؿاكؽؿ» .ألخرجف ألبق داود ،كونب الـقى ،بنب يف اؼ الؿؿؾق ( ،)4345وابـ منجف ،كونب القصنين ،بدنب ادؾ
ألوصك رسقل ار ﷺ ،)2587( ،وألاؿد ( ،)474وجن مـ اديث ألى سؾؿة ،وألكس ڤ.
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فنلؿراد بنلقصقة يف ك ى ابدـ ممدعقد :اسدوـ نطف مدـ مقدراث الـ دقة ،ولدف ﭬ
ِ
الؼدح الؿعؾك( )3فقؿن يوعؾؼ بنلؼرآ الؽريؿ.
فؽل اذص أينت ألوصك هبنٓ 9اوؿنمف هبن ،والعـنية بشلمن ،بحقث ُألمر هبن« :قؾ
يددن محؿددد :نعددنلقا أليفددن الؿمددؾؿق ألنددؾ مددن اددرى ربؽددؿ أؾددقؽؿ ،»...فؽلمددن وصددقة،
والقصددقة غنل ً دن مددن نؽوددب يف آخددر الحقددنة ،ويؿددقت أـفددن اإلكمددن مددـ غقددر نغققددر
وٓ ن ديؾ فقفن.
ألمر إمة بعد وفننف ﷺ مـ غقر
ففذص أية مـ أينت الؿحؽؿة الول ُط ع أؾقفن ُ
نغققر وٓ ن ديؾ.
وققل الؿصـػ «أية» ،ألو «أينت» ،ألو «الحديث» ،يعن هبدن إذا اقوصدر أؾدك
بعض أية ،ألو ذكر بعض أينت ،ألو ذكر بعض الحدديث ،ونعدرب كؾفدن بنلـصدب،
َ
الحديث» ،ألو «اقرأل أية» ،ألو «اقرأل الحدديث»،
فؽلكف قنل« :ألكؿؾ أي َة» ،ألو «ألكؿؾ
ومـفؿ مـ ي قز الرفع 9أؾك ألكف م ودأل محذوء الخدن ،والوؼددير« :أيد ُة بؽؿنلفدن»،
و«الحديث بؽؿنلف».
 طتٛاضع ايٓيب ﷺص

«وعــ معـاذ كــ ج ـؾ ﭬ قـال :كـــت رديـػ الـ ـل ﷺ عؾـك حؿـار» :ركددقب
أليضدن يددل
الحؿنر دلقؾ أؾك نقا ع الـ ل ﷺ،
واج الـ ل ﷺ أؾك راؾ( ،)2واذا ً
أ
المدفنى كصدق ن.
( )3الؼدح ا ْل ُؿ َع أؾك :يطؾدؼ أؾدك الحدظ إوفدر ،وادق يف إصدؾ :سدنبِع سدفنى الؿقمدر ،وادق ألوفدر ا
الؽؾقنت (ص ،)611 :الؿع ؿ القسقط .636/2
( )2إننرة إلك اديث ألكس ﭬ« :أن رسـقل اهلل ﷺ حـج عؾـك رحـؾ وكاكـت زامؾتـف» .ألخرجدف ال خدنرك ،كودنب
الحج ،بنب الحج أؾك الراؾ.)3436( ،
والزامؾة :ال عقر يحؿؾ أؾقف الزاد والؿن  ،والؿعـك :أل رسقل ار ﷺ لؿ يؽـ لف بعقدرا لؾركدقب ،والدزاد بدؾ
بعقر وااد لؽؾقفؿن ،واذا يدل أؾك نقا عف ﷺ .يـظر :لمن العرب  ،263/33وفوح ال نرك .173/1

ع

تـ ـ بعالتٕحٗـ ـ

ع

19

نحقحن»( ،)3يعـدل :ألكدف كدن يركدب
واج ألكس أؾك راؾ ولؿ يؽـ
ً
أؾك الوقا ع « ،أ
نحقحن 9لؽـف نقا ع،
ألكمن لؿ يؽـ
ً
الراؾ واق مركقب موقا ع أؾك الرغؿ مـ أل ً
فعؾك اإلكمن أل يوقا ع.
نخصدن آخدر 9لؼدقل
ومع ذلؽ كدن ﷺ ُيدردء ،ألكُ :يركدب معدف أؾدك الحؿدنر
ً
معنذ« :كـت رديػ الـ ل ﷺ» وٓبـ مـدص جز « :معرفدة ألسدنمل ألرداء الـ دل ﷺ»،
أليضن جقاز اإلرداء
أليضن مـ نقا ع الـ ل ﷺ .وفقف ً
وقد زادوا أؾك الث قـ ،واذا ً
أؾك الدابة إذا كنكت نطقؼ ذلؽ.
وبعض الـنس ي نلغ يف اسو ندة الؿركقب ،ويـػؼ يف ذلؽ من يصدؾ بدف إلدك ادد
المرء الؿحرى ،ومع ذلؽ ن د يف الؿؼدمة المن ؼ فؼط ،ويلكػ أل َيركب معف ألاد،
والـ ل ﷺ ركب الحؿنر ،وألردء أؾقف.
وٓ بد أل نؽق الدابة نطقؼ اإلرداء 9وإٓ ارى ذلؽ.
وأ يف الؿرك نت الؿصدـقأة يحدددو مدن نحوؿؾدف ادذص ألدة مدـ إجمدنى9
فو داؿ يؼقلق  :اذص المدقنرة اؿقلوفدن طدـ ،وادذص خؿمدة ،وكدذلؽ ادق إمدر يف
الؿصنأد الؽفربن قة ،ف عضفن اؿقلوف

ة ألنخنص ،ألو خؿمة ،ألو ألكثدر ،والعددل

يؼوضل إأطن كؾ ذك اؼ اؼف ،وقد ألمركن بنإلامن يف كؾ ندل ( ،)2والزيدندة أؾدك
القسع الؿونح لؾدابة ألو ألدة فقدف إند ء لؾؿدنل 9ولدذا نقجدد يف الطرقدنت محطدنت
( )3الحديث المنبؼ.
( )2إننرة إلك اديث نداد بـ ألوس ﭬ ،قنل :ـون اػظوفؿن أـ رسقل ار ﷺ ،قدنل« :إ ار كودب اإلامدن
أؾك كؾ نل  ،فنذا قوؾوؿ فلامـقا الؼوؾة ،وإذا ذبحوؿ فلامـقا الذبح ،ولقحد ألادكؿ نػرنف ،فؾقرح ذبقحودف»
ألخرجف ممؾؿ ،كونب الصقد والذبن ح ومن يمكدؾ مدـ الحقدقا  ،بدنب إمدر بنامدن الدذبح والؼودؾ ،ونحديدد
الشددػرة ،)3844( ،وألبددق داود ( ،)2734والرتمددذك ( ،)3308والـمددن ل ( ،)3304وابددـ منجددف ( ،)1360وألاؿددد
(.)36331
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يضدر بنلطرقدنت الودل ادل يف إصدؾ
وز لؾمقنرات ٕ 9نحؿقؾفن ألكثر مدـ طنقوفدن
ّ
لعؿقى الؿمؾؿقـ ،ف ي قز الوعرض لفن بؿن يؿـع مـ اإلفندة مـفن.
 طايفك٘ يف زد ايعًِ إىل اهلل ٚزضٛي٘ص

«فؼال لل« :يا معاذ ،أتـضري مـا حـؼ اهلل عؾـك الع ـاد ،ومـا حـؼ الع ـاد عؾـك اهلل »
فؼؾت :اهلل ورسقلف أعؾؿ» :يف اذا بقن أل الصحنبة ٓ يعرفق ألمقر الديـ إٓ بنخ دنر
الـ ل ﷺ لفؿ ،ف يقجد مصدر مـ مصندر نؾؼل العؾؿ الشرأل إٓ أـ طريؼدف ﷺ9
ولذلؽ كنكت ألجقبوفؿ« :اهلل ورسقلف أعؾؿ» فقردو العؾؿ إلك أنلؿف ،وٓ يوخ طدق
بآرا فؿ.
مع أل معن ًذا لق اجوفد وقنل :لعؾ اؼ ار أؾك الع دند كدذا ،ألو لعدؾ ادؼ الع دند
أؾك ار كذا ،بحضرنف ﷺ فلقرص لؽن نشدري ًعن ،لؽدـ مدـ نؿدنى ألدهبدؿ ألمدؿ يؼقلدق :
«ار ورسقلف ألأؾدؿ» ،وادذا يف اقنندف ﷺ يدنار 9ففدق ألأؾدؿ مدـ غقدرص ٓ سدقؿن فقؿدن
يوعؾؼ بلمقر الديـ.
لؽـ قد يخػك أؾقف ﷺ من ٓ ُيحونج إلقفٕ 9كف ٓ يعؾؿ إٓ من ألأؾؿف ار  ٓ سقؿن
مـ ألمقر الغقب﴿ ،ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ﴾ [إأراء.]377:
سديفؾت أدـ ممدللة ٓ نعرففدن ،وكنكدت
ومنذا أـ اذا إمر بعد وفننف ﷺ 9فنذا
َ
مـ ألمقر الديـ ففؾ ي قز أل نؼدقل :ار ورسدقلف ألأؾدؿ ٕ 9الرسدقل ﷺ يف ممدن ؾ
العؾؿ الشرأل ألأؾؿ أؾك كؾ انل ،وٓ أؾؿ إٓ أدـ طريؼدف ،ألو ٓ بدد أل نؼدقل :ار
ألأؾؿ ٕ 9الرسقل ﷺ بعد وفننف ٓ يعؾؿ نق ًيفن؟
بؿعـك :اؾ يصح أل كؼقل :إكف اكؼطع أؾؿف بقفننف ،ألو كؼقل :إكف ٓ يدزال يعؾدؿ9
ٕ العؾؿ كؾف أـ طريؼف فقؼنل :اق ألأؾؿ؟
والجقاب :أل يؼنل :إ الوع قر هبذا لؿ يعفد بعد وفننف ﷺ ،وإاقط وإولدك
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وإارأ أل يؼنل بعد وفننف ﷺ« :ار ألأؾؿ» ،ولدق قدنل قن دؾ« :ار ورسدقلف ألأؾدؿ»،
مموصح ًن مثؾ اذا ،وأل الديـ من جن كن إٓ أـ طريؼف ،واق ألأؾؿ مـن ب ؿقع ممدن ؾ
الديـ ،فؼد يؽق لف وجف.
لؽـ الؿولخر قد يموـ ط مـ الدلقؾ من لؿ يمدوـ طف الؿوؼددى ،وادذا مِدـ فدوح ار
ٍ
ألدوات خنرجة أـ العؾدؿ
أؾك الع د« :فرب م ؾغ أوعك مـ سامع»( ،)3وقد يؽق مـ
محؾ ال حث ،ألو اسوـ نط مـ أؾقى ألخرأ ،ألو اكوشنفنت اديثة ،فؿثؾ ادذا يؼدنل يف
آخرص :ار ألأؾؿ.
واذا مـ ألدب الػوقأ :ألكدف إذا سديفؾ الؿػودل أؿدن يخػدك أؾقدف فنكدف يؼدقل« :ار
ألأؾؿ» ،وكذلؽ إذا ألجنب ب قاب فعؾقف أل يخوؿ بؼقلف« :وار ألأؾؿ».
ألمن الغقب ،فنلرسقل ﷺ ٓ يعؾؿف ،بؾ ار  وادص يعؾؿ مدن كدن  ،ومدن يؽدق ،
ومن لؿ يؽـ لق كن كقػ يؽق  ،وار  ألخن أـ ألاؾ الـنر ألمؿ لق ُر ُّدوا لعندوا لؿدن
مقا أـف ،واذا لقس مؿن كن  ،وٓ مؿن يؽق  ،وإكؿن اق مؿن «لق كن  ،كقػ يؽق ».
 طسل اهلل عً ٢ايعباد ٚسل ايعباد عً ٢اهللص

«فنن حؼ اهلل عؾـك الع ـاد أن يع ـضوه وٓ يشـركقا كـف ئـقً،ا» :ادذا ادق مؼوضدك كؾؿدة
الوقاقد «ٓ إلف إٓ ار» الول نحؼـ الدى ،ونعصؿ الؿنل ،واؾ الحؼ مـحصر يف اذا؟
إذا قؾـددن« :أن يع ــضوه» بددنلؿعـك العددنى فدد إنددؽنل ٕ 9الع ددندة يدددخؾ فقفددن
الوقاقددد ،والص د ة ،والزكددنة ،وجؿقددع ألبددقاب الددديـ ،وإذا قؾـددن« :أل يع دددوص» ألك:
يقادوص ،يؽق الؿؼصقد اقـيفذ يف الحديث اؼف إأظؿ ،واق الوقاقد ،دؿ يرتندب
أؾقف صرء الع ندة لف وادص  -نعنلك .-
( )3ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب الحددج ،بددنب الخط ددة أليددنى مـددك ،)3633( ،أددـ ألبددل بؽددرة ﭬ ،وجددن مددـ اددديث
أ د ار بـ ممعقد ﭬ.
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«وحؼ الع اد عؾـك اهلل أٓ يعـذب مــ ٓ يشـرك كـف ئـقً،ا» :فدنر  لدف ادؼ أؾدك
الع ند ب نؽٕ 9كف ادق الدذك خؾؼفدؿ ،وادق الدذك يدرزقفؿ ،وبقددص ألز أمدة ألمدقراؿ،
ولؽـ كقػ يؽق لؾع ند أؾك ار اؼ؟
يؼنل اـن -ور الؿثؾ إأؾك :-إ اؼ القالد أؾك القلد أل ينصٕ 9كدف سد ب يف
واؼ القلد أؾك والدص أل يحمـ نربقوف ،واذا اؼ نرأل أؾقف.
وجقد القلدُّ .
لؽـ إذا أرفـن أل اؼ ار  أؾك الع دند إفدرادص بنلوقاقدد والع دندة ،وأل اـدن
ا ًؼن لؾع ند أؾك ار ،ففؾ اذا مـ بنب الؿؼن نة والؿ نزاة 9بؿعـك :ألمؿ من دامقا قد
وفقا اؼف أؾقفؿ ،فعؾقف أل يقفقفؿ اؼققفؿ أؾقف؟!
ال قاب 9ٓ :إذ ٓ ي ب أؾك ار ندل مدـ قِ َد ِؾ غقدرص ،لؽدـ ار  ألوجدب أؾدك
كػمف اذا الحؼ نؽر ًمن وجق ًدا ،وقضك أؾك كػمف بف ،كؿن ألكف ارى أؾك كػمف الظؾؿ(.)3
والؿعوزلة يقج قكف أؾك ار  ،فق عؾقكف معنو

ة بقـ الخدنلؼ والؿخؾدقم()2

أؾقا ك ًقرا .-
ويف اذا إسن ة إدب يف مثؾ اذا الحؼ - ،نعنلك ار أؿن يؼقلق
ً
وققلف ﷺَّ « :أٓ يعذب مـ ٓ يشرك كف ئقً،ا» قد جدن ت كصدقص ينارادن أؾدك
خ فددف 9إذ فقفددن نرنقددب العؼقبددة ،والقأقددد بنلـددنر ،والعددذاب لؿددـ ارنؽددب بعددض
مقادً ا 9كؿـ نرب الخؿر ،فنكف ُن ُق اأد أؾقفدن أل ُيمدؼك مدـ طقـدة
الؿعنصل وإ كن
ا
الخ نل( ،)1ومـفؿ أصنة الؿقاديـ الذيـ ارنؽ دقا بعدض الؽ دن ر الودل نقأدد أؾقفدن
بنلـنر ،ففؾ يعنرض اذا من يف اذا الحديث؟
( )3إننرة إلدك ادديث ألبدل ذر أل رسدقل ار ﷺ قدنل« :يـا ع ـادي إين حرمـت الظؾـؿ عؾـك كػغـل ،وجعؾتـف كقــؽؿ
محرما ،فال تظالؿقا» .ألخرجف ممؾؿ ،كونب الن والصؾة وأداب ،بنب نحريؿ الظؾؿ.)2466( ،
ً
( )2يـظر :اقوضن الصراط الؿموؼقؿ .130/2
( )1إننرة إلك اديث جدنبر ﭬ أل رسدقل ار ﷺ قدنل« :كدؾ ممدؽر ادراى ،إ أؾدك ار أفددً ا  لؿدـ يشدرب
الؿمؽر أل يمؼقف مـ طقـة الخ نل» قنلقا :ين رسقل ار ،ومن طقـة الخ نل؟ قنل« :أرم ألادؾ الـدنر» ألو «أصدنرة
ألاؾ الـنر» .ألخرجف ممؾؿ ،كونب إنربة ،بنب بقن أل كؾ ممؽر خؿر ( ،)2002وغقرص.
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إ مؼوضك ققلدف ﷺ« :حؼ الع اد عؾـك اهلل أٓ يعـذب مــ ٓ يشـرك كـف ئـقً،ا» أل
بعضدن،
ي ؼك أؾك إجؿنلف ،كؿن أل نؾؽ ن ؼك بوػنصقؾفن وبقنمدن ،وٓ يعدنرض بعضدفن ً
وٓ نضرب الـصقص بعضفن ب عض ،فنلعصنة موقأدو بنلعدذاب ،وادؿ أـدد ألادؾ
المـة وال ؿنأة نحت الؿشقيفة.
وقددد ي ؿددع بددقـ الـصددقص اـددن بلكددف يؿؽددـ أل يطؾددؼ الشددر أؾددك الؿعصددقة،
والدلقؾ ققلف ﷺ« :إن كقـ الرجؾ وكقـ الشرك والؽػر ترك ال ـالة»( ،)3فنلدذك يدرت
القاج نت ،ألو يرنؽب الؿحرمنت ٓ ،يمدؾؿ مدـ ندقب ندر  ،وإ كدن ٓ يخرجدف
مددـ الؿؾددة ٕ 9مددـ نددر الؿددلمقر ألو ارنؽددب الؿحظددقر ان ددع َمددـ دأددنص إلددك اددذا
إلفن وألطنأف  -ولق يف اذص الؿمللة  ،-ف يمؾؿ مـ نقب ندر 9
الؿحظقر ،وجعؾف ً
وبـدن أؾقدف يؽددق الؿؼصدقد بنلشدر يف ققلددف« :أن ٓ يعـذب مــ ٓ يشــرك كـف ئــقً،ا»
دب أؾددك ارنؽددنب الؿحظددقر ،ألو نددر الؿددلمقر ،فد
الشددر َ إكدنَ ،والشددر َ الؿرتند َ
نعنرض اقـيفذ.
وٓ نؽ أل نر القاجب ان نع لؾفقأ ،ألو ان نع لؿو قع ،ألو آمر مطنع ،وكذلؽ
ارنؽنب الؿعصقة إكؿن اق ان نع لؾفقأ ،ألو م نمؾة ٔمر ،سقا ٌ كن قري ًن ألى بعقدً ا9
وزيرا ،واذا كؾف فقف نقب مـ نر الطنأة﴿ ،ﯮ ﯯ ﯰ
ألمقرا ،ألى ً
أل ًبن ،ألى ألمن ،ألى ً
ﯱ ﯲ﴾ [الػرقن

وأليضن مـ لفث ورا الدكقن ،وانول اكومنهبن وجؿعفن مـ
ً ،]31:

اؾفن وارامفن ،ففذا أ د لغقر ار ،نن ألى ألبك ،أ د لؾدراؿ ،وأ د لؾديـنر 9ولذا
سؿك الـ ل ﷺ نر الص ة نر ًكن.

( )3ألخرجف ممؾؿ ،كونب اإليؿن  ،بنب بقن إط م اسؿ الؽػر أؾك مدـ ندر الصد ة ،)72( ،والرتمدذك (،)2538
مـ اديث جنبر ﭬ ،وجن مـ اديث ألكس ﭬ.
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وققلف« :أٓ يعذب مـ ٓ يشرك كف ئقً،ا» كؽرة يف سقنم الـػل ،فوعؿ جؿقع
إنقن  ،ف يشر بنر نق ًيفن ،مفؿن أ
قؾ ،وصغر ،ومػفقمف أل الؿشر يعذب ،وأؾك
اذا يدل ققلف نعنلك﴿ :ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [الـمن  ،]37:فعذابف اوؿ.
وأؿقى ألاؾ العؾؿ أؾك أل الشر إكن ٓ يغػر ،وصنا ف خنلد مخؾد يف
الـنر ،وإكؿن الخ ء يف الشر إصغر :اؾ يغػر فقدخؾ نحت الؿشقيفة ،ألو ٓ يغػر
فقدخؾ يف أؿقى أية﴿ :ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [الـمن ]37:؟
فؿـفؿ مدـ يدرأ دخقلدف يف أيدة ،ويدرأ :ألكدف ٓ يغػدر إٓ بنلوقبدة ،وأل صدنا ف
ٓ بد أل يعذب ؿ يخرج مـ الـنر إلك ال ـة.
ومددـفؿ مددـ يدرأ :أل العؿددقى يف أيددة ألريدد بددف الخصددقص ،وأل اؽددؿ الشددر
إصغر اؽؿ الؽ ن ر :نحت الؿشقيفة 9إ نن أذبدف وإ ندن غػدر لدف ،ولؽدـ يدنار
أية يميد الؼقل إول(.)3
 طٚدٛب َساعا ٠ايـُآالت عٓد تعً ِٝايعًِص

«فؼؾت :يا رسقل اهلل ،أفال أكشر الـاس» :فقف مشروأقة ن شقر الؿمؾؿ بؿن يمرص.
وممؾؿن.
«قال ٓ« :ت شرهؿ فقتؽؾقا» أخرجاه يف ال حقحقـ» ،يعـل ،ال خنرك
ً
ومقف ﷺ أـ ال شنرة 9إكؿن كن ٕ مـ الـدنس مدـ إذا سدؿع ادذا الؽد ى ،فؼدد
يؼقل« :ألكدن مقادد ،إذ لدـ ألأدذب» ،ويغػدؾ أدـ الـصدقص إخدرأ أمدرة بػعدؾ
الؿلمقر ،ونر الؿحظقر.
واددذا يدددل أؾددك جددقاز كوؿددن بعددض العؾددؿ إذا خشددل مددـ كشددرص الضددرر أؾددك
سنمعف ٕ 9بعض الـنس قد ٓ يحمـ اإلفندة مـ العؾؿ 9ويف إ ر «حض،قا الـاس كؿا
( )3يـظر :م ؿقع الػونوأ  ،135/30 ،147/1جنمع الرسن ؾ ٓبـ نقؿقة .243/2
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يعرفقن ،أتح قن أن َّ
يؽذب اهلل ورسقلف»(.)3
وبعددض العؾددؿ ل د عض الـددنس فوـددة ،واددذا م أطددرد 9اقددث إ بعددض الؿػوددقكقـ
يوو عق بعض إمدقر الؿوشدنهبة ،ويرتكدق إمدقر الؿحؽؿدة ،ويػوـدق هبدن الـدنس،
وأـداؿ قضنين يريدو نحؼقؼفن ونؿريران أؾك أنمة الـنس ،فقوشد ثق بدلدكك ندل
يمنأداؿ يف كقؾ غر فؿ ،ويغػؾق ألو يوغنفؾق أؿن يعنر ف مؿن اق ألققأ مـف.
ومددـ ألجددؾ ذلددؽ يؼددنلُ ٓ :نؾد ِدؼ كصددقص القأقددد أؾددك خددقارج ،كؿددن ٓ ُنؾد ِدؼ
كصقص القأد أؾدك مرجيفدة ٕ 9ادذص الـصدقص نزيدداؿ نؿمد ًؽن ب ددأوفؿ ،مدع أل
أؾؿن أؾقف أل ي ؾغف« 9كؾغقا عـل ولق آية»(9)2
إصؾ كشر العؾؿ ،وإصؾ أل مـ نعؾؿ ً
إٓ ألكف إذا خشل الضرر أؾك الؿموؿع ا ب أـف العؾؿ.
خروجدن مدـ الققدقع يف
ومع اذا فن معن ًذا ﭬ ألخن هبن أـد مقندف 9نل ُّ ًؿدن :ألك
ً
اإل ؿ الؿرنب أؾك الؽوؿن الذك جن ذمف يف الؽونب والمـة(.)1
 طايـُطا ٌ٥ايـُطتفاد َٔ ٠أدي ١نتاب ايتٛسٝدص

بعد أل ذكر  $الرتجؿة ،ومن يدل أؾقفن مـ آينت وآ نر ،بددأل يف ذكدر الؿمدن ؾ
الؿموػندة مؿن ذكر ،فؼنل :$

( )3ألخرجف ال خنرك كونب العؾؿ ،بنب مـ خص بنلعؾؿ ققمن دو ققى 9كرااقة أل ٓ يػفؿقا ،)326( ،مدـ ادديث
أؾل ﭬ مقققفن.
( )2ألخرجف ال خنرك ،كونب ألانديث إك قدن  ،بدنب مدن ذكدر أدـ بـدل إسدرا قؾ ( ،)1353والرتمدذك ( ،)2558مدـ
اديث أ د ار بـ أؿرو ڤ.
( )1إنددنرة إلددك آيددنت وألانديددث مـفددن :ققلددف نعددنلك﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﴾ [ال ؼدرة ،]348 :واديث ألبدل اريدرة ﭬ أل رسدقل ار ﷺ
أؾؿدددن يعؾؿدددف ،جدددن يدددقى الؼقنمدددة ،مؾ ؿدددن بؾ دددنى مدددـ كدددنر» .ألخرجدددف ألاؿدددد (،)30376
قدددنل« :مدددـ كدددوؿ ً
وابـ ا ن (.)84
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«فقف مغائؾ» :وادذص الؿمدن ؾ الودل يدذكران الشدقخ يف غنيدة إاؿقدة ،ويف غنيدة
الدقة ،وفقفن اسوـ نطنت أ ق ة مـ الشدقخ  ،$وبعضدفن يؽدق آسدوـ نط فقدف قدد
يصؾ إلك اإللغنز 9بحقث يخػك أؾك كثقر مـ ألادؾ العؾدؿ 9ولدذا يو نوزادن كثقدر مدـ
الشراح بغقر نعؾقؼ 9لصعقبوفن ،وأؾك كؾ انل ففذص الؿمن ؾ كظقر نراجؿ ال خدنرك،
فقفن دقة ،فقـ غل لطنلب العؾؿ أل يعوـل هبن.
«إولك :الحؽؿة يف خؾؼ الجـ واإلكس» :وال نحؼقؼ الع قدية ،وأؾدك رألسدفن
نحؼقؼ الوقاقد ،ونخؾقصف ونـؼقوف مـ نقا ب الشر  ،وال دع ،والؿعنصل.
«الثاكقة :أن الع ادة هل التقحقض» ٓ :سقؿن أؾك نػمقر مـ فمر ﴿ﭷ ﭸ﴾:
لققادو .
«ٕن الخ قمة فقف» ،ألك :أل الخصقمة بقـ الرسؾ وألمؿفؿ إكؿن كنكت يف نقاقد
الع ندة.
«الثالثة :أن مـ لؿ يلت كف» يعـل :بوقاقد إلقاقة ،فنكف «لؿ يع ض اهلل».
«فػقف معـك ققلف﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ﴾ [الؽنفرو

 :»]1:واذا إكؿن قنلف

لؾؿشركقـ الذيـ يؼرو بقجقد ار ،وألكف اق الخنلؼ ،فقؼرو بوقاقد الربقبقة،
والؿراد الوقاقد الذك فقف الخصقمة ،واق الؿـػل اـن ،واق نقاقد إلقاقة.
«الراكعة :الحؽؿة يف إرسال الرسؾ عؾقفؿ ال الة والغالم»﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [الـحؾ ]15:فنلحؽؿة مـ إرسنل الرسؾ اداية الخؾؼ
إلك أ ندة ار وادص.
«الخامغة :أن الرسالة عؿت كؾ أمة» :واذا ملخقذ مـ ققلف ﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸ ﭹ﴾ [الـحؾ.]15:
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«الغادسة :أن ديـ إك قاء واحض» :مـ ققلف نعنلك﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [الـحؾ ،]15:وققلف نعنلك﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ[ ﴾..الـمن  ،]351:فديـفؿ وااد ،ويوػؼق أؾك إصؾ  -الذك اق الوقاقد ،-
ف اخو ء بقـفؿ فقف كؿن نؼدى.
«الغاكعة :الؿغللة الؽ قرة :أن ع ادة اهلل ٓ تح ؾ إٓ كالؽػر كالطاغقت؛ فػقف
معـك ققلف تعالك﴿ :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ﴾

مقادً ا وقد ألنر مع ار غقرص 9واذا نـنقض ،ف يوحؼؼ
[ال ؼرة :»]245:إذ ٓ يؽق
ا
الوقاقد إٓ بنلؽػر بنلطنغقت.
مؼر ًبدن ،ألى
«الثامـة :أن الطاغقت عام يف كؾ ما ع ض مـ دون اهلل» :سقا ٌ كن مؾ ًؽدن أ
ك ًقن مرس ً  ،ألى ا ًرا مـ إا نر ،ألى غقر ذلؽ ،لؽدـ ٓ بدد مدـ ققدد الر دن ،ألك أل
يرض.
ير ك الؿع قد هبذص الع ندة ،وإٓ فعقمك ُأ د مـ دو ار ،لؽـأف لؿ َ
«التاسعة :عظؿ ئلن ،الث أيات الؿحؽؿات يف سقرة إكعام عـض الغؾػ»:
﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ [إكعنى ]343:أينت ،واذا
ملخقذ مـ ققل ابـ ممعقد ﭬ.
«وفقفا عشر مغائؾ :أوٓها :الـفل عـ الشرك» ٕ :الوقاقد ٓ يوحؼؼ إٓ بـػل
الشر .
«العائرة :أيات الؿحؽؿات يف سقرة اإلسراء ،وفقفا ،ؿاين عشرة مغللة كضأها
كؼقلف﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [اإلسرا  :»]22:بدألان بنلـفل أـ
الشر  ،يعـل ٓ :نشر بنر 9وإٓ كن الذى والخذٓ  ،ومـ خذلف ار فؿـ الذك
يـصرص؟! ومـ ألانكف ار فؿـ الذك يؽرمف؟ ﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [الحج.]37:
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«وختؿفا كؼقلف﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [اإلسرا :»]18:
ف ٌّ
ؽؾ يؾقمؽ أؾك اذا الشر إذا يفرت الـون ج ،وأللؼقت يف جفـؿ مطرو ًدا محرو ًمن
مـ كؾ خقر .ف دأل ار نعنلك اذص أينت بنلـفل أـ الشر  ،وخوؿفن بف.
«وك فـا اهلل س حاكف عؾك عظؿ ئلن هذه الؿغائؾ كؼقلف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗ﴾ [اإلسرا  :»]18:مؿن يدل أؾك ألاؿقة اذص الؿمن ؾ ،وأظؿ نلمن.
«الحادية عشرة :آية سقرة الـغاء التل تغؿك آية الحؼقق العشرة ،كضأها اهلل تعالك
كؼقلف﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [الـمن  :»]15:بدألان بوقاقد الع ندة ،والـفل
أؿن يضندص مـ الشر .
«الثاكقة عشرة :التـ قف عؾـك وصـقة رسـقل اهلل ﷺ عــض مقتـف» :نؼددى ألمدن سدؿقت
وصقة بنأو نر ألاؿقوفن وأظدؿ ندلمن ،كؿدن نؼددى أل الـ دل ﷺ مدنت ولدؿ نـمدخ ادذص
أينت ،فعؾقـن الوؿمؽ هبن.
والشراح كؾفؿ يؼقلق  :إ اذا اسوـ نط مـ ابـ ممعقد ،ولقٓ ذلدؽ لؼؾـدن :إكدف
كصٕ 9كف ي عد أل يؼقل ابـ ممعقد اذا الؽ ى إٓ بوقققػ.
وقد ألكدان ابـ ممعقد ﭬ بذكر الخننؿ ،فؽلمن مخوقمة بخننؿف ،يعـدل :كلمدن
وصقة ممكدة مخوقمة بنلخننؿ الدذك يددل أؾدك نلكقدد مدن ااوقندف ادذص القصدقةٕ 9
القصنين الـنفذة الؿعونة ال الول يخوؿ أؾقفن 9ولذلؽ لؿن ققدؾ لؾـ دل ﷺ :إ الدروى
ٓ يؼرؤو الؽونب إٓ إذا كن مخوق ًمن ،انخذ الخننؿ ﷺ(.)3
( )3إننرة إلك اديث ألكس بـ منلؽ ﭬ ألكف قنل :لؿن ألراد الـ ل ﷺ أل يؽوب إلك الروى ققؾ لف :إمؿ لدـ يؼدرؤوا
خننؿن مـ فضة ،وكؼشدف« :محؿدد رسدقل ار» ،فؽلكؿدن ألكظدر إلدك بقن دف يف
كونبؽ إذا لؿ يؽـ مخوق ًمن ،فننخذ
ً
يدص» .ألخرجف ال خنرك ،كونب الؾ نس ،بنب انخنذ الخننؿ لقخدوؿ بدف الشدل  ،ألو لقؽودب بدف إلدك ألادؾ الؽودنب
وغقراؿ ،)4764( ،وممدؾؿ ،كودنب الؾ دنس والزيـدة ،بدنب يف انخدنذ الـ دل ﷺ خننؿدن لؿدن ألراد أل يؽودب إلدك
الع ؿ.)2082( ،
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«الثالثة عشرة :معرفة حؼ اهلل عؾقـا.
الراكعة عشرة :معرفة حؼ الع اد عؾقف إذا أ َّدوا حؼـف» :والؿمدللون ممدوػندنن مدـ
اديث معنذ ﭬ.
«الخامغة عشرة :أن هذه الؿغللة ٓ يعرففا أكثر ال حاكة» :بدلقؾ أل معن ًذا قنل:
«ار ورسقلف ألأؾؿ» ،وكوؿفن أـ الصحنبة خشقة أل يوأؽؾدقا ،ولدق كدنكقا يعؾؿقمدن مدن
كن لؾؽوؿن أل ر ،فدل أؾك أل ألكثر الصحنبة ٓ يعرفق اذص الحؼقم.
والؿؼصقد هبذص الؿمللة اق دخقل ال ـدة لؿدـ ٓ يشدر بدنر ندق ًيفن ،ألمدن ألاؿقدة
الوقاقد ،وكػل الشر والولكقد أؾك كػقف ،فنلؼرآ مؿؾق بف.
«الغادسة عشرة :جقاز كتؿان العؾؿ لؾؿ ـؾحة» :بددلقؾ كدوؿ معدنذ ادذا الخدن9
ً
اموثنٓ لؼقلف ﷺ ٓ« :ت شرهؿ فقتؽؾقا» 9خشقة أل يعوؿد الـنس أؾك مثؾ اذا القأد،
ً
ألأؿدنٓ
ويغػؾقا أـ كصقص ألخرأ نقجب أؾدقفؿ بعدض إأؿدنل ،ونحدرى أؾدقفؿ
ألخرأ ،ونرنب أؾقفن القأقد الشديد بنلـنر ٕ 9اإلكمن قد يمؿع كص القأد فقغػؾ
أؿن يؼنبؾف 9ولذلؽ جن يف الحديث الصحقح أل الـ ل ﷺ نق ل ؿ قنل« :مـ تقضـل
مثؾ هذا القضقء، ،ؿ أتك الؿغجض فركع ركعتقـ، ،ؿ جؾس ،غػر لف ما تؼضم مــ ذك ـف»
وقنل الـ ل ﷺ ٓ« :تغتروا»( 9)3وإكؿن كن الـفل أـ آنؽنل ،والوحذير مـ آغرتار
هبذص ال شنرات ٕ 9اذص إأؿنل الصنلحة ألس نب ،وإس نب إكؿن نعؿؾ إذا اكوػدت
الؿقاكع ،و ُ أؿ إلقفن ألس نب ألخرأ .ف بد مـ نقافر جؿقع إس نب ،واكوػدن جؿقدع
الؿقاكع ،وقد يليت اإلكمن بم ب ويغػؾ أدـ آخدر ،ألو يدليت بؿدنكع ويوؽدؾ أؾدك مثدؾ
اذا ،فقؽق الخمرا .
دنب َقد ْدق ِل ارِ َن َعددن َلك﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
( )3ألخرجدف ال خددنرك ،كوددنب الرقدنمَ ،بد ُ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ ،)5311( ،وابـ
منجف ( ،)274مـ اديث أثؿن بـ أػن ﭬ.
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وبعض الـنس يػوـ ب عض العؾقى ،فؿثؾ اذا يؽوؿ أـف العؾؿ الدذك يػوـدف 9وقدد
س ؼ الوـ قف أؾقف.
«الغــاكعة عشــرة :اســتح اب كشــارة الؿغــؾؿ كؿــا يغــره» :لؼددقل معددنذ ﭬ:
«ألف ألبشر الـنس؟» ٕ 9اذا يمراؿ ،لؽـ إذا نرنب أؾدك إخ دنرص بؿدن يمدرص درر9
كل يخشك أل يصق ف جـدق  ،ألو مدرض مدـ نددة المدرور ،فنكدف اقـيفدذ ٓ ي شدر بدف،
ولؽـ ي ؼك أل إصؾ يف ال شنرة بؿن يمر ألمن مموح ة ،وقد ُب اشر كعب بـ منلدؽ لؿدن
نقب أؾقف بحضرة الـ ل ﷺ(.)3
«الثامـة عشرة :الخقف مـ آتؽال عؾك سعة رحؿة اهلل» :ولذا قنل ٓ« :ت شـرهؿ
فقتؽؾقا» ،ومـ اذا كعؾؿ أل كصقص الؽودنب والمدـة إكؿدن ادل أد ج ٕدوا  ،سدقا ٌ
بعددض
حمددـ أل ُيؾ َؼددك إلقددف ُ
كنكددت يف إفددراد ألى يف الؿ وؿعددنت 9فدد عض الـددنس َي ُ
كصقص ألخرأ ،فنلؿشدد أؾك كػمف يف الع ندة بحقث يؼقى
الـصقص ،وٓ ُنؾؼك إلقف
ٌ
وأليضددن الددذك يخشددك الؼـددقط
وٓ يـددنى ،ويصددقى وٓ يػطددر اوددك يشددؼ أؾددك كػمددفً ،
والقلس مـ راؿة ار ،و َمـ أـدص نل مـ الوشدديد والغؾدق ،يدذكّر بـصدقص القأدد
اوك يطؿيفـ ،ويخػػ.
( )3إننرة إلك اديث الث ة الذيـ خؾػقا ،ومـفؿ كعب بـ منلؽ ،وفقف ألكف مك رسقل ار ﷺ أـ ك مفؿ،
وألمراؿ بنأوزال كمن فؿ ،قنل كعب ...« :ؿ صؾقت صد ة الػ در صد نح خؿمدقـ لقؾدة ،أؾدك يفدر بقدت مدـ
بققنـن ف قـن ألكن جدنلس أؾدك الحدنل الودل ذكدر ار  مـدن ،قدد دنقت أؾدل كػمدل و دنقت أؾدل إرض بؿدن
را ت ،سؿعت صقت صنرخ ألو أؾك سؾع يؼقل بدلأؾك صدقنف :يدن كعدب بدـ منلدؽ ألبشدر ،قدنل :فخدررت
سنجدً ا وأرفت أل قد جن فرج ،قنل :فآذ رسقل ار ﷺ الـنس بوقبة ار أؾقـن ،اقـ صؾك ص ة الػ ر،
فرسن ،وسعك سدنع مدـ ألسدؾؿ ق ؾدل،
فذاب الـنس ي شروكـن ،فذاب ق ؾ صنا ل م شرو  ،وركض رجؾ إلل ً
وألو ال ؾ ،فؽن الصقت ألسرع مـ الػدرس ،فؾؿدن جدن الدذك سدؿعت صدقنف ي شدر  ،فـزأدت لدف دقبل
فؽمق؛ؿن إينص ب شنرنف ،وار من ألمؾؽ غقراؿن يقميفذ ،واسوعرت قبقـ فؾ موفؿن .»...ألخرجف ال خنرك ،كودنب
الؿغددنزك ،بددنب اددديث كعددب بددـ منلددؽ ،وقددقل ارِ ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [الوقبددة،)3337( ،]337:
وممؾؿ ،كونب الوقبة ،بنب اديث نقبة كعب بـ منلؽ وصنا قف ،)2658( ،وألبق داود (.)2661
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الؿػرط 9فقذكر بـصقص القأقد اودك يؽدػ أدـ نػريطدف ،ويـو دف مدـ
وبعؽمف
ا
غػؾوف 9فقخنء مـ آنؽنل أؾك سعة راؿة ار.
وقد اسوؼرت الشريعة وأرفت كصقصفن كؾفن ،وكؾفدن بدقـ يددك الؿمدؾؿ ،وويقػدة
ألاؾ العؾؿ ال قن  9بحقث إمؿ إذا ذكروا مثؾ اذا الحديث ي قـدق مدن يؼ اقددص مدـ كصدقص
ألخرأ 9اوك ٓ يرتكقا الؿموؿع يف اقرة مـ ألمرص 9وليف نصق ف فوـة يف ديـف.
«التاسعة عشـرة :قـقل الؿغـمول عؿـا ٓ يعؾـؿ :اهلل ورسـقلف أعؾـؿ» :وقدد مضدك
الحديث فقف ،وألكف بنلـمد ة ٕمدقر الدديـ ،ومدن ألطؾدع ار أؾقدف ك قدف ،ألمدن مدن لدؿ يطؾدع
ار  ك أقف أؾقف مـ الغق قنت ،ألو مـ ألمقر الدكقن ،فنر يموؼؾ بعؾؿفن.
دص معدنذ
«العشرون :جقاز تخ قص كعض الـاس كالعؾؿ دون ال عض» :فؼدد ُخ أ
هبذا الخن ،واذا مـ بنب إبرا الذمة بنلو ؾقغ 9فنلـ ل ﷺ ُألمِر أل ي اؾغ الديـ ،وألمر أل
ي اقـ لؾـنس ،ف ذلؽ بر ت أفدنف ﷺ مـ اذص الؿمللة اقـ بؾغفن معن ًذا وخصدف هبدن،
وألمرص أل ٓ ي شر الـنس هبن.
ومعنذ ﭬ ألخن هبذص الؿمللة أـد مقنف 9خشقة القققع يف إ ؿ الؽوؿن الذك
يـص أؾقف ققلف نعنلك﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﴾ [ال ؼرة ،]348:وكن ألبق اريرة ﭬ يؼقل:
«لقٓ آيون يف كونب ار من اد ت ادي ًثن»(.)3
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب العؾؿ ،بنب اػظ العؾؿ ،)337( ،ونؿنمف« :إ الـنس يؼقلق  :ألكثدر ألبدق اريدرة ،ولدقٓ
آيودن يف كودنب ار مدن ادد ت اددديثن ،دؿ يوؾدق﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [ال ؼـرة ]404:إِ َلددك
َق ْقلِد ِدف﴿ :ﯢ﴾ [ال ؼددرة ]350 :إ إخقاكـددن مددـ الؿفددنجريـ كددن يشددغؾفؿ الصددػؼ بنٕسددقام ،وإ إخقاكـددن مددـ
إكصدنر كددن يشددغؾفؿ العؿددؾ يف ألمدقالفؿ ،وإ ألبددن اريددرة كددن يؾددزى رسدقل ار ﷺ بشد ع بطـددف ،ويحضددر مددن
ٓ يحضرو  ،ويحػظ من ٓ يحػظق ».
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«الحادية والعشرون :تقاضعف ﷺ لركقب الحؿار مع اإلرداف عؾقف.
الثاكقـــة والعشـــرون :جـــقاز اإلرداف عؾـــك الضاكـــة» :ندددريطة أل نؽدددق مطقؼدددة
لإلرداء ،وقد مر الؽ ى يف اذص الؿمللة.
«الثالثة والعشرون :فضقؾة معاذ كـ ج ؾ ﭬ.
الراكعة والعشرون :عظؿ ئـلن هـذه الؿغـللة» :ويف كمدخة :الؿمدن ؾ ،والؿمدن ؾ
الول مرت كؾفن أظقؿة ،وبنٕخص الؿمللة إخقرة.

ع
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ةــاب

فضـــل التٍحيذ ٌما يمفـــش مــن الزنـــٍب
ِ
وققل اهلل تعالك﴿ :ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕﭖ﴾ [إكعنى ]72:أية.
عـ ع ادة كـ ال امت ﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :مــ ئـفض أن ٓ إلـف إٓ اهلل
وحضه ٓ ئريؽ لف ،وأن محؿضً ا ع ضه ورسقلف ،وأن عقغـك ع ـض اهلل ورسـقلف ،وكؾؿتـف
والـار حؼ ،أدخؾف اهلل الجـة عؾك ما كـان مــ
ألؼاها إلك مريؿ ،وروح مـف ،والجـ َة حؼ،
َ
العؿؾ» أخرجاه(.)3
ولفؿا يف حـضيث عت ـان« :فـنن اهلل حـرم عؾـك الــار مــ قـال ٓ :إلـف إٓ اهلل ي تغـل
كذلؽ وجف اهلل»(.)2
وعـ أكل سـعقض الخـضري ﭬ عــ رسـقل اهلل ﷺ قـال« :قـال مقسـك ڠ :يـا
رب ،عؾؿـل ئقً،ا أذكرك وأدعقك كف.
قال :قؾ يا مقسك ٓ :إلف إٓ اهلل.
قال :يا رب كؾ ع ادك يؼقلقن هذا.

نب َق ْقل ِ ِف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [الـغاء،]454:
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب ألانديث إك قن َ ،ب ُ
وممؾؿ ،كونب اإليؿن  ،بنب مـ لؼل ار بنإليؿن واق غقر نن فقف دخؾ ال ـة وارى أؾك الـنر.)27( ،
( )2ألخرجف ال خنرك ،كونب الص ة ،بنب الص ة يف ال ققت ،)324( ،وممؾؿ ،كونب الؿمنجد ومقا دع الصد ة،
بنب الرخصة يف الوخؾػ أـ ال ؿنأة بعذر.)11( ،
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قال :يا مقسك ،لـق أن الغـؿاوات الغـ ع وعـامرهـ غقـري ،وإرضـقـ الغـ ع يف كِ َّػـة،
وٓ إلف إٓ اهلل يف كِ َّػة ،مالت كفـ ٓ إلف إٓ اهلل» رواه اكـ ح ان ،والحاكؿ وصححف(.)3
ولؾترمذي وحغـف عـ أكس ﭬ :سؿعت رسقل اهلل ﷺ يؼقل« :قال اهلل تعـالك:
يا اكـ آدم ،لق أتقتـل كؼراب إرض خطايا، ،ؿ لؼقتـل ٓ تشرك كل ئقً،ا ٕتقتؽ كؼراكفـا
مغػرة»(.)2
فيـــه وســـائـل:

 إولك :سعة فضؾ اهلل.
 الثاكقة :كثرة ،قاب التقحقض عـض اهلل.
 الثالثة :تؽػقره مع ذلؽ لؾذكقب.
 الراكعة :تػغقر أية التل يف سقرة إكعام.
 الخامغة :تلمؾ الخؿس الؾقاتل يف حضيث ع ادة.
 الغادسة :أكؽ إذا جؿعت كقـف وكقـ حضيث عت ان وما كعضه ت قـ لؽ معـك ققلٓ« :
إلف إٓ اهلل» وت قـ لؽ خطل الؿغروريـ.
 الغاكعة :التـ قف لؾشرط الذي يف حضيث عت ان.
 الثامـة :كقن إك قاء يحتاجقن لؾتـ قف عؾك فضؾ ٓ إلف إٓ اهلل.

التاسعة :التـ قف لرجحاكفا كجؿقع الؿخؾققات ،مع أن كثقرا مؿـ يؼقلفا ي ِ
خػ مقزاكف.

ً
َ
 العائرة :الـص عؾك أن إرضقـ س ع كالغؿقات.
( )3ألخرجددف الـمددن ل يف المددــ الؽددنأ ( ،)30502وابددـ ا ددن ( ،)5237والحددنكؿ ( ،)3815وقددنل« :اددذا اددديث
صددحقح اإلسددـند ،ولددؿ يخرجددنص» ،وقددنل يف م ؿددع الزوا ددد « 72/30رواص ألبددق يعؾددك ،ورجنلددف و ؼددقا ،وفددقفؿ
عػ» ،وصححف ابـ ا ر يف فوح ال نرك .207/33
( )2ألخرجف الرتمذك ،كونب الدأقات ،بنب يف فضؾ الوقبة وآسوغػنر ومن ذكر مدـ راؿدة ار بع دندص ،)1430( ،وقدنل« :ادذا
اديث امـ غريب ٓ كعرفف إٓ مـ اذا القجف» ،وجن مـ اديث ألبل ذر ﭬ ،واق يف ممؾؿ (.)2576
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 الحادية عشرة :أن لفـ ُع َّؿ ًارا.
 الثاكقة عشرة :إ ،ات ال ػات؛ خال ًفا لؾؿعطؾة.
 الثالثة عشرة :أكؽ إذا عرفت حضيث أكس ،عرفت أن ققلـف يف حـضيث عت ـان« :فـنن
ِ
الشـرك،
اهلل حرم عؾك الـار مـ قـال ٓ :إلـف إٓ اهلل ،ي تغـل كـذلؽ وجـف اهلل» أن تَـ ْر َك
لقس قق َلفا كالؾغان.
 الراكعة عشرة :تلمؾ الجؿع كقـ كقن عقغـك ومحؿـض  -عؾقفؿـا ال ـالة والغـالم -
ع ض اهلل ورسقلف.
 الخامغة عشرة :معرفة اخت اص عقغك ڠ كؽقكف كؾؿة اهلل.
روحا مـف.
 الغادسة عشرة :معرفة كقكف ً
 الغاكعة عشرة :معرفة فضؾ اإليؿان كالجـة والـار.
 الثامـة عشرة :معـك ققلف« :عؾك ما كان مـ العؿؾ».
 التاسعة عشرة :معرفة أن الؿقزان لف كػتان.
 العشرون :معرفة ذكر القجف.

l
 طْعُ ١ايتٛسٝد أععِ ايٓعِص

لؿن بقـ الؿملػ  $اؼقؼة الوقاقد ،ووجقبدف ،ومعـدك الوقاقدد الدذك يملدػ
فقف ،واق نقاقد إلقاقة ،ألراد  $أل ي قـ الػضؾ الؿرنب أؾك اذا الوقاقد ،ومدن
يؽػرص مـ الذكقب.
وٓ نؽ أل الوقاقد ألأظؿ كعؿة اموـ ار هبن أؾك الؿقاديـ ،ولـ يؼدقى بولديدة
نؽران إٓ بوحؼقؼ اذص الـعؿة ،ونـؼقوفن ونخؾقصفن.
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ففذص كعؿة مـ انزان اقزت لف ألكقاع الخقرات ،وموك اصؾ ندل مدـ الخؾدؾ
فقفن ،فن صنا ف أؾك خطر مـ الخمرا الؿ قـ يف الددكقن وأخدرة ،فعؾدك الؿقادد
أل يؾفج بذكر ار ونؽرص 9أل ْ وفؼف لفذا الوقاقد الذك ارمدف الؽثقدر مدـ الـدنس مدـ
الؿوؼدمقـ والؿولخريـ.
وقد رب ار لف مث ً يف غنية ال غة والػصناة يف الوـػقر مـ انل الؿشر
فؼنل نعنلك﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [الزمر.]28:
نخصن مؿؾقكًن لشدركن
نصقر
ً

دة ألو ألربعدة موشنكمدقـ ،ألك :مخوؾػدقـ ،ويف

أليضن
ألخ قفؿ ندة ،ف يعق فؿ آخو ء وادص  -مع كقكف كزا ًأن ونرا  ،-بؾ فقفؿ ً
ندة وغؾظدة ،فقاادد يؼدقل لدف :اذادب إلدك الؿؽدن الػد
اذاب إلك الؿؽدن الػد

 ،ويؼدقل الثدن  ،ٓ :بدؾ

 ،والثنلدث يؼدقل ،ٓ :بدؾ ادنت الشدل الػد

 ،واؽدذا،

فوصقر منذا يؽق و ع اذا الؿمؽقـ الع د الؿؿؾق لفمٓ ؟
خنلصدددن لرجدددؾ ،لقمدددت أـددددص ازدواجقدددة،
ددنلؿن
دددؿ نصدددقر
ً
ً
نخصدددن آخدددر سد ً
وٓ ا طراب ،وٓ خؾؾُ ،يممر فقلنؿر ،و ُيـفك فقـوفل.
فنذا أرفـن أل اذص ال ادنل الدذك يؿؾؽدف ألكثدر مدـ واادد ،فؾدـعؾؿ أل الؿشدر
نلكف وألمرص ألند وألأظؿ ٕ 9اذص الؿشؼة ال اؼدة هبدذا الؿؿؾدق لفدمٓ الؿدنلؽقـ
الؿوشنكمقـ نـوفل ونـؼطع بنلؿقت ،لؽـ موك يـؼطع أل ر الوشنكس يف الؿع قديـ مـ
دو ار؟!
فنلددذك يع ددد مددع ار غقددرص يشددؼك بددف يف الدددكقن ،ويصددؾك يف أخددرة لظددك خنلدددً ا
مخؾدً ا فقف.
فنذا أرفـن الشر أرفـن ققؿة الوقاقد ،وألكف ألأظؿ كعؿة اموـ ار هبن أؾك الع ند.

ع
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وبنب مدن يؽػدر ،فدد«مـا» ادذص
«كاب فضؾ التقحقض وما يؽػر مـ الذكقب» ،يعـل:
ُ
نحوؿؾ أل نؽق مصدرية ،فقؽق الوؼدير« :بنب فضؾ الوقاقد ونؽ ِ
ػقدرص الدذكقب»،
ونحوؿؾ أل نؽق مقصقلة والعن د محذوء ،فقؽق الوؼدير« :بدنب فضدؾ الوقاقدد
والذك يؽػرص مـ الذكقب».
وال ددنب :يف إصددؾ اددق مددن يدددخؾ ويخددرج مـددف 9ك ددنب الؿمد د ،ففددق وسددقؾة
ومدددخؾ إلددك الؿمد د ،اددذا يف الؿحمقسددنت .وألمددن ال ددنب الؿعـددقك ،ففددق وسددقؾة
ومدخؾ لفذص الؿمن ؾ الول ذكرت نحت اذا العـقا ( ،)3واق فضؾ الوقاقد.
 طئ ٜتشكل األَٔ إال تبتشكٝل ايتٛسٝدص

«وققل اهلل تعالك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [إكعنى ،»]72:يعـل :لؿ يخؾطقا9
ٕ « َل َ َس يؾ ِ ُس» بؿعـك« :خ َؾط يخؾِط» ،بخ ء «ل ِس يؾ َس» ففق بؿعـك:
اكومك ق ًبن(.)2
ففؿ لؿ يخؾطقا «﴿ﭕ ﭖ﴾ [إكعنى ،»]72:واذا الظؾؿ خنء مـف
الصحنبة ﭫٕ 9كف ٓ يقجد مـ ٓ يظؾؿ كػمف ،ألو غقرص ،وقد يؽق اذا الظؾؿ
ً
يمقرا.
فناشن ،وقد يؽق
أظقؿن
ً
ً
فؾؿن سؿعقا أية قنلقا :ين رسقل ار ،أل ُّيـن لؿ يؾ س إيؿنكف بظؾؿ؟ فؼنل
رسقل ار ﷺ« :إكف لقس كذاك ،أٓ تغؿع إلك ققل لؼؿان ٓكـف﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ﴾ [لؼؿن

]31:؟!»( ،)1فنلظؾؿ يف اذص أية :اق الشر .

( )3يـظر :لمن العرب  ،21/3والؿص نح الؿـقر .54/3
( )2يـظر :الؿص نح الؿـقر .437/2
( )1ألخرجدددددف ال خدددددنرك ،كودددددنب نػمدددددقر الؼدددددرآ  ،بدددددنب ﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾،)3665( ،
والرتمذك (.)1056
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ونوؿة آية إكعنى﴿ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [إكعنى ،]72:فؾـ يوحؼؼ إمـ
إٓ بوحؼقؼ الوقاقد ،وكػل الشر ب ؿقع صقرص وألنؽنلف ،فنٕمـ ٓ يحؼؼف الؼقة
والؼفر ،والحديد والـنر ،بؾ يحؼؼف نحؼقؼ الوقاقد وكػل الشر .
واذا إمدـ يؽدق يف الددكقن وأخدرة ،فنلدذك يحؼدؼ الوقاقدد ،ويخ اؾدص ادذا
الوقاقد مـ ألكقاع الشر  ،وال دع ،والؿعنصل ،لف إمـ الونى ،وإذا اصؾ فقدف خؾدؾ
أ
اخوؾ اذا إمـ بؼدر اذا الخؾؾ ،واذا أؾك س قؾ إفراد.
وألمددن أؾددك س د قؾ الؿ وؿعددنت ،فقخو دؾ إمددـ يف الؿ وؿددع ،بؼدددر مددن يخود ُّدؾ
الوقاقد بقـ ألفرادص.
وإذا كظركن إلك القاقع الذك كعقشف مـذ من يؼرب مـ ؿنكقـ سـة يف ادذص الد د ،ومدن
نـعؿ بف مـ ألمـ وافر لؿ يذكر لف كظقر يف الونريخ 9فنكؿن ذلؽ بم ب نحؼقؼ الوقاقد.
ويف سقرة الـقر﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾

[الـقر ،]44:ففذا الوقاقد اق الذك يحؼؼ إمـ أؾك الحؼقؼة ،وار الؿموعن .
 طاشرتاط ايشٗاد ٠تبسضاي ١ايسض ٍٛﷺ يتُاّ ايشٗاد٠ص

«عـ ع ادة كـ ال امت ﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :مـ ئفض أن ٓ إلـف إٓ اهلل
وحضه ٓ ئريؽ لف ،وأن محؿضً ا ع ضه ورسقلف» :ففذا إأد ى بدل ندفندة أل ٓ إلدف إٓ
ار ٓ نوؿ إٓ بشفندة أل محؿدً ا أ دص ورسقلف.
فؿحؿد ﷺ ألنرء الخؾؼ وألكؿؾفؿ ،وألأرء الخؾؼ بربف ،وألنؼناؿ وألخشناؿ لدف(،)3

( )3إننرة إلك أدة ألانديث مـفن 9اديث أؿر بـ ألبل سؾؿة ﭬ ،أل رسدقل ار ﷺ قدنل« :أمـا واهلل ،إين ٕتؼـاكؿ
هلل ،وأخشــاكؿ لــف» .ألخرجددف ممددؾؿ ،كوددنب الصددقنى ،بددنب بقددن أل الؼ ؾددة يف الصددقى لقمددت محرمددة أؾددك مددـ
لؿ نحر نفقنف.)3307( ،
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واق سقد ولد آدى وٓ فخر( ،)3ومع ذلؽ ،ففق أ د ٓ ي قز أل يصرء لف ندل مدـ
اؼقم ار .
ويف ققلف« :وأن محؿـضً ا ع ـضه ورسـقلف» وصدػن ٓ بدد مـفؿدن لؾوؼنبدؾ ،فن دنت
الع قدية لؾرسقل ﷺ يـػل الغؾق 9ففق أ دد ٓ يمدوحؼ ندق ًيفن مدـ خصدن ص اإللفقدة،
ولفذا ك ى خنص سقليت بدنذ ار نعدنلك يف ادذا الؽودنب ،والقصدػ الثدن  :ألكدف مدع
ذلؽ مشرء بنلرسنلة ،وٓ نوؿ الشدفندة ،وٓ يؿؽدـ دخدقل ال ـدة إٓ بنإليؿدن بلكدف
مرسؾ مـ قِ ؾ ار  ،صندم مصدم ٓ ،يػرتك أؾك ِ
مرسؾف برسنلوف ﷺ.
َ
 طاالعتكاد ايصشٝض يف عٝط ٢ڠص

«وأن عقغــك ع ــض اهلل ورســقلف» :الوـصددقص أؾددك أقمددك دو سددن ر إك قددن
إلفدن يع دد
والرسؾٕ 9كف اخوؾػ فقف ،فؿـ ققلف« :ع ض اهلل» يمخذ الرد أؾك مـ جعؾدف ً
مـ دو ار ،وألكف ادق ار ،ألو ابدـ ار ،ألو نلدث

دة ،وإكؿدن ادق أ دد ر  كمدن ر

أ قدص ،يممر فقلنؿر ،و ُيـفك فقـوفل.
أليضن رسقل مرسؾ مـ قِ ؾف  ،إلك ققمف مـ بـل إسرا قؾ ،وألكف لقس كؿدن
واق ً
بغل.
نؼقل القفقد  -قننؾفؿ ار  :-ولدَ ّ

ً
رسقٓ يـػل أل يؽق ولدَ بغل ،وكقكف أ دً ا ر يـػل أل يؽق مع ق ًدا مدع
فؽقكف

ار ،ألو مـ دو ار.
«وكؾؿتـــــف ألؼاهـــــا إلـــــك مـــــريؿ» :فعقمدددددك ڠ خؾدددددؼ مدددددـ ألى دو ألب،
( )3إننرة إلك اديث ألبل سعقد ﭬ ،قنل :قنل رسقل ار ﷺ« :أكا سقض ولض آدم يقم الؼقامة وٓ فخر ،وكقضي لـقاء
الحؿض وٓ فخر ،وما مـ ك ل يقم،ذ :آدم فؿـ سقاه؛ إٓ تحت لقائل ،وأكا أول مـ تـشؼ عــف إرض وٓ فخـر».
ألخرجدف الرتمدذك ،كودنب نػمدقر الؼددرآ  ،بدنب صدقرة بـدل إسددرا قؾ ،)1337( ،وقدنل« :ادذا ادديث امددـ»،
وألاؿدد ( ،)30876وألصدؾف يف ممدؾؿ ،كودنب الػضدن ؾ ،بدنب نػضدقؾ ك قـدن ﷺ أؾدك جؿقدع الخ دؼ ()2267
مـ اديث ألبل اريرة ﭬ.
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والـنس ٓ يوصدقرو أل يقجدد ولدد دو ألب 9ولدذلؽ بدندروا بن؛دنى ألمدف ،وجدن ت
برا ُنفن يف الؽوب المؿنوية ،ومـفدن الؼدرآ  ،وأل أقمدك خؾؼدف ار بؽؾؿودف الودل ادل:
« ُكد ْـ» ،فؾددقس اددق الؽؾؿددة كػمددفن ،وإكؿددن ُخؾددؼ بنلؽؾؿددة 9ولددذلؽ قددنل« :ألؼاهــا إلــك
مريؿ» ،ألك بقاسطة جنيؾ ،فـػخ فقفن ،فحؿؾدت بعقمدك ڠ ،دؿ و دعوف مدـ دو
ٍ
فوصقر خؾؼ مخؾقم مدـ ألى دو
ألب ،وإذا ُنصقر أل ُيخ َؾؼ مخؾقم دو ألى وٓ ألب،
ُّ
ألب أليمر.
فآدى ٓ يخوؾػ الـنس أؿق ًمن مـ جؿقع الدينكنت ألكف خؾؼ مـ طقـ ،مـ غقدر ألى
وٓ ألب ،وكذلؽ اقا  ،فؼد خؾؼدت مدـ ذكدر دو ألكثدك ،وألمدن أقمدك ڠ ،فخؾدؼ
بقاسطة ألكثك مـ دو ذكر.
«وروح مـــف» :يددرأ الـصددنرأ أل «مـــ» اددذص ن عقضددقة ،ففددق بعددض مددـ ار ،
واذا الؽ ى لقس بصحقح 9فدد«مــ» بقنكقدة ،ألك أل الدروح مدـ خؾؼدف ،ففدل مخؾققدة
كمددن ر إرواح ،وألرسددؾفن ار إلقفددن بقاسددطة جنيددؾ ،فـػخفددن فقفددن 9ولددذلؽ سددؿل
روانٕ 9كف مـ كػخة جنيؾ ڠ(.)3
ً
ويف اذا أليضدن ر ٌّد أؾدك مدـ رمدك ألمدف بدنل غل والزكدن ،ففدذص ال ودقل مدنأألة يف الؽودب
المؿنوية ،وكظقران نن ة أن شة مـ فقم س ع سؿنوات مؿن رمقت بف مـ قصة اإلفؽ.
وقد نعرض طنغقة الـصنرأ يف وقت الؼن ل ألبدل بؽدر بدـ الطقدب ال دنق

()2

( )3يـظر :بقن نؾ قس ال فؿقة  ،345/6نحؼقؼ الؼقل يف ممللة :أقمك كؾؿة ار والؼرآ كد ى ار (ص ،)34:در
نعنرض العؼؾ والـؼؾ  .253/6وقنل« :خص الؿمقح بذلؽٕ 9كف كػخ يف ألمف مـ الروح فح ؾدت بدف مدـ ذلدؽ
الـػخ وذلؽ غقر رواف الول يشنركف فقفن سن ر ال شر ،فنمونز بلمن ا ؾت بف مـ كػخ الروح».
( )2اق :ألبق بؽر محؿد بـ الطقب بـ محؿد ال صرك ،ؿ ال غدادك ،ابـ ال نق  ،نقيف سـة 301اد ،نقلك الؼضدن
واكوفددت إلقددف ر نسددة الؿنلؽقددة يف وقوددف ،وصددـػ يف الددرد أؾددك الرافضددة ،والؿعوزلددة ،والخددقارج ،وال فؿقددة،
والؽرامقددة ،واكوصددر لطريؼددة ألبددل الحمددـ إنددعرك ،وخنلػددف يف بعددض إمددقر .يـظددر :سددقر ألأ د ى الـ د ،
 ،380/36ووفقنت إأقن .258/3
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لؼذء أن شة ،وألمن قذفت يف أصر الـ ل ﷺ فؼدنل« :ألخدن أدـ قصدة أن شدة زوج
ك قؽؿ ومن ققؾ فقفن» ،فؼنل لف الؼن ل ألبق بؽر :اؿدن ا ـودن ققدؾ فقفؿدن مدن ققدؾ 9زوج
ك قـن ،ومريؿ بـت أؿرا  ،فلمن زوج ك قـن فؾدؿ نؾدد ،وألمدن مدريؿ ف دن ت بقلدد نحؿؾدف
أؾك كوػفن ،وكؾ قد برألان ار مؿن رمقت بف» ،فنكؼطع الطنغقة ولؿ يحر جقا ًبن(.)3
واذا مـ بدنب اإللدزاى ٓ ،ألكدف يريدد َقد ْذء مدريؿ 9فؾدق قدذففن كػدر ،وصدنر مثدؾ
القفقد ،لؽـ اذا مـ فـق الؿـنيرة ،واق ألكؽ إذا كنيرت مـ يم ّؾؿ بشل فللز ْمف بؿن
اق ألولك بنلومؾقؿ مـف 9وإٓ فؼد كؼقل :إ اذا مـ ابـ ال نق

سق ألدب مدع مدريؿ،

لؽـف ٓ يؼقل هبذا ألادٌ ٓ مـ قريب وٓ مـ بعقد ،بؾ إكف كن يريد أل يؾزمفؿ بؿن اق
ألولك وألو ح يف آسودٓل.
ففق يؼقل :إذا كنكت مريؿ الؿنألة الؿوػؼ أؾك برا ؛ن أـدكن وأـدكؿ ،قد جن ت
بقلد مـ غقر بعؾ ،وكحـ كؼقل بنا ؛دن ،فؽقدػ ُندوأفؿ مدـ لدؿ ندلت بقلدد وادل ذات
بعؾ؟ فؾق جن ت ذات الزوج بقلد ففل ألقرب إلك النا ة مؿـ جدن ت بقلدد ولقمدت
بذات زوج ،فؽقػ هبن ولؿ نلت بقلد وال ذات زوج؟ وقدد ودت برا ؛ؿدن كؾوقفؿدن
يف الؼرآ .
وابـ ال نق

معروء بناأوف يف م ندٓندف ومـنيراندف ،ويمدوػند مدـ مـنيراندف

لؾـصنرأ ،ألو لؾؿعوزلةٕ 9كف ألنعرك ،فؽؾ نخص يمدوػند مـدف يف ردص أؾدك مدـ ادق
ألند بعدً ا أـ ألاؾ المـة مـف ،فـموػقد مـ ردود إننأرة أؾك الؿعوزلدة ،ومدـ ردود
الؿعوزلة أؾك ال فؿقة ،وغقراؿ ،وكموػقد مـ ردوداؿ وردود غقدراؿ أؾدك القفدقد
والـصنرأ وغقراؿ.
أليضن اؼ
«وأن الجـة حؼ ،والـار حؼ» :ال ـة اؼ ومقجقدة ومخؾققة ،والـنر ً
( )3ن ققـ كذب الؿػرتك (ص.)238 :
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ومقجقدة ومخؾققة ،خ ًفن لؾؿعوزلة الذيـ يرو أل خؾؼ ال ـة والـنر ق ؾ آاوقنج
إلقفؿن رب مـ الع ث( ،)3والـ ل ﷺ رألأ ال ـة والـنر( ،)2ودخؾ ال ـة( ،)1ورألأ مـ
يعذب يف الـنر( ،)3ورؤين إك قن اؼ ،وٓ بد مـ اأوؼند أل ال ـة والـنر ك اؿن اؼ
مقجقدنن أ  9قنل نعنلك﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

غدوا وأشقن يف الدكقن ٓ يف
ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [غنفر ،]35:وإكؿن يعر ق أؾقفن ً
أخرة( ،)4واؿن بنققون ٓ نػـقن  ،والـصقص أؾك ذلؽ موظنفرة موؽن رة ،فنل ـة
ألأدان ار  لؾؿممـقـ يقى الؼقنمة ،ولضداؿ دار ال زا الثن الول ال الـنر.
فنذا اأوؼد الؿممـ اذا آأوؼند الؿذكقر فقؿن س ؼ يف الحديث:
ِ
ِ
وغقدرص وإ
الصدنلح وإ كدن قؾدق ً ،
«أدخؾف اهلل الجـة عؾك ما كان مــ العؿـؾ»:
كثقرا ،لؽـ ٓ بد مـ نحؼقؼ الوقاقد ،ومراأنة من س ؼ ذكرص مـ وجقد إس نب
كن
ً
واكوػن الؿقاكع.
ؾؿن يف صحقحقفؿن.
«أخرجاه» ،يعـل :ال خنرك ومم ً
( )3يـظر :مؼنٓت اإلس مققـ (ص.)364 :
أؾل ال ـة والـنر آكػن يف ُأرض ادذا الحدن ط،
( )2إننرة إلك اديث ألكس بـ منلؽ ﭬ ،وفقف قنل ﷺ« :أر ت أ
فؾؿ ألر كنلخقر والشر» ،ألخرجف ال خنرك ،كونب مقاققت الص ة ،بنب وقت الظفر أـدد الدزوال ،بدرقؿ (،)430
وممؾؿ ،كونب الػضن ؾ ،بنب نقققرص ﷺ ،ونر إكثنر سمالف أؿن ٓ رورة إلقف ،ألو ٓ يوعؾؼ بدف نؽؾقدػ ومدن
ٓ يؼع ،وكحق ذلؽ ،برقؿ (.)2148
( )1إننرة إلك اديث جنبر بـ أ د ار ڤ ،قنل :قنل الـ ل ﷺ« :رأليوـل دخؾت ال ـة ،فنذا ألكن بنلرمقصدن امدرألة
ألبددل طؾحددة ،وسددؿعت خشددػة ،فؼؾددت :مددـ اددذا؟ فؼددنل :اددذا بد ل  »...الحددديث ،ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب
ألصحنب الـ ل ﷺ ،بنب مـنقب أؿر بـ الخطنب ألبل اػص الؼرنل العددوك ﭬ بدرقؿ (،)4245( )1568
وممؾؿ ،كونب فضن ؾ الصحنبة ﭫ ،بنب مـ فضن ؾ أؿر ﭬ ،برقؿ (.)2345( ،)2183
( )3إننرة إلك اديث جنبر ﭬ ،وفقف« :فرأليدت فقفدن [ألك :يف الـدنر] امدرألة مدـ بـدل إسدرا قؾ نعدذب يف ادرة لفدن،
ربطوفن فؾؿ نطعؿفن ،ولؿ ندأفن نلكؾ مـ خشنش إرض ،ألخرجدف ممدؾؿ ،كودنب الؽمدقء ،بدنب مدن أدرض
أؾك الـ ل ﷺ يف ص ة الؽمقء مـ ألمر ال ـة والـنر ،برقؿ (.)803
( )4يـظر :نػمقر الطنك .185/23
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 طادتُع تبني ايسخص ١يعتبإٚ ،ايعصمي ١التبٔ أّ َهت ّٛﭭص

«ولفؿا» ألك :لؾ خنرك وممؾؿ يف الصحقحقـ.
ػ بصدرص
«مـ حضيث ِعت ان» :صحنبل جؾقؾ ،كن يصؾل بؼقمف واق معفؿ ،ف ُؽ أ
ونؼ أؾقف الخروج إلك الص ة مع ققمف ،فدأن الـ أل ﷺ إلك بقوف 9لقـظر لف مؽن ًكن مـ

بقوف يوخذص مص أؾك ،فذاب إلقف الـ ل ﷺ ومعف بعض الصدحنبة فننخدذ الؿؽدن الدذك
يصؾل فقف ،وصؾك فقف الـ ل ﷺ ،ؿ جؾمدقا يوحدد ق  ،فققدع بعضدفؿ يف منلدؽ بدـ
الدخشؿ ،قنل :إكف مـنفؼ ،فؼنل الـ ل ﷺ:
«فنن اهلل حرم عؾك الـار مـ قال ٓ :إلـف إٓ اهلل ،ي تغـل كـذلؽ وجـف اهلل» :فنلرجدؾ
الذك ينارص الص ح ،ويـطؼ هبذص الؽؾؿة ٓ ،ي قز القققع يف أر ف بحنل ٕ 9ار
ارى أؾك الـنر مـ قنل ٓ :إلف إٓ ار ي وغل بذلؽ وجفف.
وقد يؼقل قن ؾ :كقػ لفذا العذر مـ ِأو دن أل ي دقح لدف ندر ال ؿنأدة ،مدع ألكدف
لؿ ي ح ٓبـ ألى مؽوقى؟ فؼد جن يف اديث ابـ ألى مؽوقى ألكف رجدؾ ألأؿدك ،والطريدؼ
إلك الؿم د كثقرة الم نع والفقاى ولقس لف قن د ي ؿف ،ولؿ يعذرص الـ دل ﷺ 9فؼدد
قنل لف« :هؾ تغؿع الـضاء كال الة » قنل :كعؿ ،قنل« :فلجـب»( )3ويف روايدة «ٓ أجـض
لؽ رخ ة»(.)2
وال ؿع بقـفؿن ينار ،واق أل أو ن ٓ يمؿع الـدا  ،ولق سؿع الـددا لؼقدؾ لدف
مثددؾ مددن قق دؾ ٓبددـ ألى مؽوددقى ،ف قوددف يف الطريددؼ بددقـ مم د دص ﷺ وبددقـ ق ددن  ،فؽددن
أو ن ﭬ ٓ يمؿع الـددا  ٕ 9بقودف كدن ألبعدد مدـ ادذص الؿمدنفة الودل يمدؿع فقفدن
( )3ألخرجف ممؾؿ ،كونب الؿمنجد ومقا ع الص ة ،بنب ي دب إنقدن الؿمد د أؾدك مدـ سدؿع الـددا ،)541( ،
والـمن ل ( ،)740مـ اديث ألبل اريرة ﭬ ،وفقف أل المن ؾ رجؾ ألأؿك ،ولؿ يمؿ.
( )2إننرة إلدك الروايدة الودل ألخرجفدن ألبدق داود ،كودنب الصد ة ،بدنب الوشدديد يف ندر ال ؿنأدة ،)442( ،وألاؿدد
( ،)34380مـ اديث أؿر بدـ ألى مؽودقى ﭬ ،وألصدؾفن يف ممدؾؿ ،كودنب الؿمدنجد ومقا دع الصد ة ،بدنب
فضؾ ص ة ال ؿنأة ( )541مـ اديث ألبل اريرة ﭬ.
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الـدا  ،فرخص لف الـ ل ﷺ يف نر ال ؿنأة.
ويف اذا الحديث بدأل رسقل ار ﷺ بنلص ة ،دؿ الحدديث وإكدؾ ،وجدن مدـ
اديث ألكس أل جدنف صـعت الطعنى لؾـ ل ﷺ ودأوف إلدك ادذا الطعدنى ف ددأل بنٕكدؾ
ؿ صؾك أؾك أؽس صـقعف ﷺ يف اديث أو ن  9وذلؽ ٕكف يف اديث أو دن ُدأدل
إلك الص ة( ،)3ويف اديث ألكس دأل للكؾ(.)2
ونرجؿ اإلمنى ال خنرك لحديث ألكس ﭬ« :بدنب الصد ة أؾدك الحصدقر»(9)1

لِؿن جن فقف« :فعؿدت إلك اصقر لـن قد اسق أد مـ طقل مدن لد س» .وقدد يؼدقل قن دؾ:
اؾ يشؽ ألاد يف جقاز الص ة أؾك الحصقر لـحونج إلك اذص الرتجؿة؟
وال قاب :أل مـ الؿوؼدمقـ مـ كرص الص ة أؾك الحصقر(.)3
()3

()2

()1
()3

إندنرة إلددك ادديث أو ددن بدـ منلددؽ ،وكدن مددـ ألصدحنب الـ ددل ﷺ مؿدـ نددفد بددرا مددـ إكصدنر :ألكددف ألنددك
ألكؽرت بصرك ،وألكن ألصؾل لؼدقمل ،فدنذا كنكدت إمطدنر سدنل الدقادك
رسقل ار ﷺ ،فؼنل :ين رسقل ار ،إ
ُ
فقددت يدن رسدقل ار ،ألكدؽ ندليت فوصدؾل يف بقودل
فلصؾل لفؿ،
الذك بقـل وبقـفؿ ،لؿ ألسوطع أل آيت مم داؿ
ُ
َ
َ
فلنخذص مصدؾك ،فؼدنل« :سدلفعؾ إ ندن ار» قدنل أو دن  :فغددا رسدقل ار ﷺ وألبدق بؽدر ادقـ ارنػدع الـفدنر،
فنسولذ الـ ل ﷺ فلذكت لف ،فؾؿ ي ؾس اوك دخؾ ال قدت ،دؿ قدنل لدل« :أليدـ نحدب أل ألصدؾل مدـ بقودؽ؟»
فلنرت إلك كناقة مـ ال قت ،فؼدنى الـ دل ﷺ فؽدن فصدػػـن ،فصدؾك ركعودقـ دؿ سدؾؿ ،وا مدـنص أؾدك خزيدر
صددـعـنص .»...ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب الصد ة ،بددنب الصد ة يف ال قددقت ،)324( ،وممددؾؿ ،كوددنب الؿمددنجد
ومقا ع الص ة ،بنب الرخصة يف الوخؾػ أـ ال ؿنأة بعذر ،)11( ،والـمن ل ( ،)677وابـ منجف (.)643
إننرة إلك اديث ألكس بـ منلؽ« :أل جدنف مؾقؽة دأت رسقل ار ﷺ لطعنى صـعوف لف ،فلكدؾ مـدف ،دؿ قدنل:
«ققمقا فلصؾ لؽدؿ» قدنل ألكدس :فؼؿدت إلدك اصدقر لـدن ،قدد اسدقد مدـ طدقل مدن لد س ،فـضدحوف بؿدن  ،فؼدنى
رسقل ار ﷺ ،وصػػت والقوقؿ ورا ص ،والع قز مـ ورا ـن ،فصؾك لـن رسقل ار ﷺ ركعوقـ ،دؿ اكصدرء»،
ألخرجف ال خنرك ،كونب الص ة ،بنب الص ة أؾك الحصقر ،)170( ،وممؾؿ ،كونب الؿمنجد مقا ع الصد ة ،بدنب
جقاز ال ؿنأة يف الـنفؾة ،والص ة أؾك اصقر وخؿرة و قب ،وغقران مـ الطنارات ،)547( ،وألبق داود (.)532
صحقح ال خنرك .74/3
قنل الحنفظ ابـ ا ر يف الػوح « :383/3الـؽوة يف نرجؿة ال نب اإلننرة إلك من رواص ابـ ألبدل ندق ة وغقدرص مدـ
طريؼ نريح بـ انكئ ألكف سلل أن شة ألكن الـ ل ﷺ يصؾل أؾك الحصقر
وار يؼددقل﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ ،فؼنلددت« :لددؿ يؽددـ يصددؾل أؾددك الحص دقر» ،فؽلكددف لددؿ يث ددت أـددد
الؿصـػ ألو رآص ننذا مردودا لؿعنر وف من اق ألققأ مـف» .ويـظر :فوح ال نركٓ 9بـ رجب .37/1
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 طيـــص ّٚايعٌُ ايصاحل يًٓذا َٔ ٠ايٓازص

واؾ معـك ققلف ﷺ« :فنن اهلل حرم عؾك الـار مـ قال ٓ :إلف إٓ اهلل ،ي تغل كذلؽ
وجف اهلل» ،ألكف يحرى أؾك الـنر ،وإ نر الؿلمقر ،و َف َع َؾ الؿحظقر؟
س د ؼ أل ذكركددن أل إمددر مـددقط بوددقفر إس د نب ،واكوػددن الؿقاكددع 9ولددذا قددنل
الزارك بعد الحديث « :ؿ كزلت بعد ذلؽ فرا ض وألمقر كرأ أل إمر اكوفدك إلقفدن،
فؿـ اسوطنع أل ٓ يغرت ،ف يغرت»( ،)3يعـل :أل نحريؿ الـنر أؾك مـ قنل ٓ« :إلف إٓ
ار» كن ق ؾ فدرض الػدرا ض ،وق دؾ نحدريؿ بعدض الؿحرمدنت ،ألمدن بعددان فق دب
ال ؿع بقـ إمريـ 9بقـ ققل ٓ :إلف إٓ ار ،وبقـ اموثنل إوامر ،ونر الـقاال.
 طععُـــ ١ال إي٘ إال اهللص

«وعـ أكل سعقض الخـضري ﭬ عــ رسـقل اهلل ﷺ قـال« :قـال مقسـك :يـا رب،
عؾؿـل ئقً،ا أذكرك وأدعقك كـف ،قـال :قـؾ يـا مقسـك ٓ :إلـف إٓ اهلل» :ألمدن كقكدف ِذكْد ًرا،
فقا ح ،وألمن كقكف دأن  ،ففق دأن أ ندة ٕ 9مـ يؼدقل ٓ :إلدف إٓ ار ،فنكدف يطؾدب
بذلؽ الثقاب مـ ار .
أليضدن ٕ 9الدداأل قدد يريدد هبدن مطؾق ًبدن معقـًدن 9ولدذا جدن يف
واق دأدن ممدللة ً
الحديث« :خقر الضعاء دعاء يقم عرفة ،وخقر ما قؾت أكا والـ ققن مــ ق ؾـل ٓ :إلـف إٓ
اهلل وحــضه ٓ ئــريؽ لــف ،لــف الؿؾــؽ ولــف الحؿــض وهــق عؾــك كــؾ ئــلء قــضير»(.)2
ويف الحديث «دعقة ذي الـقن إذ دعا وهق يف كطــ الحـقت ٓ :إلـف إٓ أكـت سـ حاكؽ
( )3ألخرجددف ممددؾؿ ،كوددنب الؿمددنجد ومقا ددع الصد ة ،بددنب الرخصددة يف الوخؾددػ أددـ ال ؿنأددة بعددذر،)11( ،
وألاؿد (.)21660
( )2ألخرجف الرتمذك ،كونب الدأن  ،)1474( ،مـ اديث أ د ار بـ أؿرو ڤ ،وقنل« :اذا اديث غريب مدـ
اذا القجف ،واؿند بـ ألبل اؿقد اق :محؿد بـ ألبل اؿقد ،واق ألبدق إبدرااقؿ إكصدنرك الؿدديـل ولدقس ادق
بنلؼقك أـد ألاؾ الحديث» ،وصححف إل ن يف الصحقحة ( )3401بؿ ؿقع طرقف.
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إين كـت مـ الظالؿقـ ،فنكف لؿ

يضع كفا رجؾ مغؾؿ يف ئلء قط إٓ استجاب اهلل لـف»()3

سؿنان الرسقل ﷺ دأقة.
«قال :يا رب كؾ ع ادك يؼقلقن هذا» :ولقس اذا اسوخػن ًفن مـ مقسدك بدد«ٓ إلدف
إٓ ار» ،بؾ يريد نق ًيفن يخوص بف دو غقرص ،فقؽق مـؼ ة ،ومزية لف ،نؿقزص أـ غقرص.
«قـال :يــا مقســك لــق أن الغــؿاوات الغـ ع وعــامرهـ غقــري» :العددنمر َمدـ يعؿددر
الدينر بمؽـنان ،ومـفن مـ يعؿر بققت ار وممنجد ار ،وإكؿدن يعؿدر ممدنجد ار مدـ
آمـ بنر ،يعؿرادن بنلعؿدنرة الحمدقة 9كنل ـدن  ،ألو الؿعـقيدة  -وادل إصدؾ  -كدلدا
الصؾقات فقفن ،ومن يزاول مـ أ ندات.
والذك يعؿر المؿنوات مـ يمؽـفن ،ويع د ار فقفن ،فعؿنرة المؿن ال العؿنرة
الؿعـقية فؼط ،وذلؽ ٕ أؿنر؛ن الحمقة  -بـن ان  -إكؿن ال ر وادص.

وققلف« :غقري» ألك :غقر ار 

وٓ نؽ ألكف يف جفة العؾق﴿ ،ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ﴾ [الؿؾؽ ،]35:و«يف» اذص لقمت يرفقة ،بؾ الؿعـك يف جفة العؾق ،وار  فقم
ٍ
مموق أؾك أرنف بن ـ مـ خؾؼف ،فؼنل« :غقري» ٕ 9اذص المؿنوات يف
سؿنوانف،
جفة العؾق ،وار  يف جفة العؾق.
وآسدددوثـن «غقـــري» :اسدددوثـن الدددرب   -ونعدددنلك ونؼددددس  -مدددـ أدددنمر
المؿنوات ،وٓ نؽ ألكف مـ بنب الوصريح بؿن اق نق قح 9وإٓ ف يؿؽدـ أل يدذكر
الػضؾ بنزا الؿوػضؾ ،فد يؿؽدـ أل يؼدنل :إ الؿوػضدؾ دو الػضدؾ ألو العؽدس9
ف يؿؽـ أل يؼنر الػضؾ بنلؿوػضؾ.

( )3ألخرجددف الرتمددذك ،كوددنب الدددأقات ،)1404( ،وألاؿ دد ( ،)3352والحددنكؿ ( ،)1333وصددححف ،مددـ اددديث
سعد بـ ألبل وقنص ﭬ.
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«وإرضــقـ الغ ـ ع» :المددؿنوات الم د ع مـصددقص أؾقفددن يف الؼددرآ وصددريح
المـة ،وألمن إر ق الم ع ،فنلـص أؾقفن صرااة هبذا الحدديث ،وققلدف ﷺ« :مــ
ظؾؿ ققض ئ ر طققف مـ س ع أرضقـ»(.)3
ألمن ققلف نعنلك:

﴿ﰈ ﰉ ﰊ﴾ [الط

صريحن 9إذ يحوؿؾ أل
م ،]32:فؾقس
ً

كصن يف كق
نؽق الؿثؾقة يف العدد ،ألو الؽقػقة ،ألو الفقيفة ،فنٓاوؿنل قن ؿ ،فؾقمت ً
إر قـ س ًعن.
ولؿ يؼؾ اـن« :وأنمراـ غقرك»ٕ 9كف يف جفدة العؾدق ،ولدقس يف إرض خ ًفدن
لؿن يؼقلف الحؾقلقة(.)2
«يف كِػة» ،ألك :المؿنوات الم ع ومـ فقفن مـ الؿخؾققدنت ،وإر دق المد ع
ومن فقفن مـ الؿخؾققنت يف كػة مـ كػول الؿقزا  ،والؽِ أػة :بؽمدر الؽدنء ،يؼقلدق :

كؾ ممودير كِ أػة ،وكؾ مموطقؾ ُك أػة 9فنلؿمودير مثؾ كػدة الؿقدزا  ،والؿمدوطقؾ مثدؾ
ُك أػ ِة الثقب(.)1
«وٓ إلف إٓ اهلل يف كػة ،مالت كفـ ٓ إلف إٓ اهلل» ،يعـل :لرجحدت هبدـ ٓ إلدف إٓ
ار 9لؿن نشوؿؾ أؾقف مـ إ نت إلقاقة ر  وكػقفن أؿن أداص.

( )3ألخرجف ال خنرك ،كودنب الؿظدنلؿ والغصدب ،بدنب إ دؿ مدـ يؾدؿ ندقيفًن مدـ إرض ،)2342( ،وممدؾؿ ،كودنب
الؿمنقنة ،بنب نحريؿ الظؾؿ وغصب إرض وغقران ،)3530( ،مـ اديث سعقد بـ زيد ﭬ.
ِ
ِ
َ
بعدض مخؾققننِدف ،قدنل ندقخ اإلسد ى :الحؾدقل
الخنلؼ  يف مخؾققننِف ،ألو
اؾقل
( )2الحؾقلقة :اؿ طن ػ ٌة يرو
ِ
ِ
ِ
كقأن  :ققى يؼقلدق بدنلحؾقل الؿؼ أقدد يف بعدض إندخنص ،مثدؾ قدقل الـصدنرأ أل ار ّ
ادؾ بنلؿمدقح ڠ،
نعنلك ار أؿن يؼقلق أؾقا ك ًقرا .وققى يؼقلق بحؾقلِف يف ا
كؾ نل  ،واؿ ال فؿ أقة الذيـ يؼقلق  :إ أ ذات ار
يف ا
كؾ مؽن ٍ  .يـظر :الػرم بقـ الػرم (ص ،)233 :م ؿقع الػونوأ .48/30
( )1يـظر :لمن العرب .301/8
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«رواه اكـ ح ان ،والحاكؿ وصححف» واق مضد أعػ أـدد جؿدع مدـ ألادؾ العؾدؿ9
دراجن ألبن المؿح ،واق عقػ أـد ألاؾ العؾؿ( ،)3وصححف ابـ ا ر
ٕ يف إسـندص
ً
يف فوح ال نرك(.)2
ومع أل الحديث مخوؾػ فقف 9إٓ ألكف يرجك أل يؽق امـًن لغقرص.
واؾ اذا الحديث مـ ألانديث الػضن ؾ ،ألو العؼن د وإاؽنى؟
إ قؾـن :إكف مـ ألانديث الػضن ؾ ،قؾـن :إمدر ألسدفؾ ٕ 9جؿفدقر ألادؾ العؾدؿ
يومددناؾق يف ألانديددث الػضددن ؾ ،وإ قؾـددن :إ الحددديث يف بددنب العؼن ددد قؾـددن :مددـ
يصححف ٓ إنؽنل أـدص ،لؽـ مـ يضعػف ٓ يؼ ؾف بحنل ،وٓ نؽ أل يف سـدص لقـًدن،
والحؽؿ بصحوف فقف نمناؾ.
«ولؾترمذي وحغـف عـ أكس ﭬ :سؿعت رسقل اهلل ﷺ يؼـقل« :قـال اهلل تعـالك»:
اذا مـ إانديث الول نمؿك بنٕانديث الؼدسقة ،وقدد يؼدنل لفدن :إانديدث اإللفقدة،
واددل الوددل يضددقػفن الرسددقل ﷺ إلددك ربددف ،ف ُو دروأ يف كُوددب الم دـأة ودواويـفددن بللػد ٍ
دنظ
ُّ
مخوؾػة ،لؽـ الؿعن موػؼة ،مؿن يدل أؾك ألكف كنلحديث الـ قك 9ن قز روايوف بدنلؿعـك9
إذ لق كن لػظف مـ ار  كنلؼرآ  ،لؿن جنزت روايوف بنلؿعـك.
«يا اكـ آدم ،لق أتقتـل كؼراب إرض» ،يعـل :من يؼنرب مؾ إرض.
ٍ
ومعنص كثقدرة جددً ا نؼدرب مدـ مدؾ إرض ،ألو نؼدرب
«خطايا» ،ألك :بذكقب
مـ مشنهبة إرض يف العظؿ.
( )3اددق :دراج بددـ سددؿعن  ،ويؼددنل :اسددؿف أ ددد الددراؿـ ،ودراج لؼددب ،ألبددق المددؿح المددفؿل الؿصددرك ،مددقلك
أ د ار بـ أؿرو ،و ؼف ال مول وابـ نناقـ وآخرو  ،و عػف ألاؿد ،والمدنجل ،والعؼقؾدل وغقدراؿ .يـظدر:
إكؿنل ؛ذيب الؽؿنل  ،265/3ولمن الؿقزا .287/8
( )2يـظر :فوح ال نرك .207/33
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«،ــؿ لؼقتـــل ٓ تشــرك كــل ئــقً،إ ،تقتــؽ كؼراكفــا مغػــرة» ،يعـددل :لؼنبؾددت اددذص
الؿعنصل الؽثقدرة العظقؿدة بؿدن يؼنبؾفدن مدـ الؿغػدرة العظقؿدة الودل نؼدرب مدـ مدؾ
إرض ،ألو نؼنرب ونش ف إرض.
وإذا ؿؿت اديث ألكس ﭬ إلك ققلف يف اديث أو دن ﭬ« :فـنن اهلل حـرم
عؾك الـار مـ قال ٓ :إلف إٓ اهلل ي تغل كذلؽ وجف اهلل» أرفدت كقػقدة اقدرتا الددلقؾقـ،
بؽددق كددؾ مـفؿددن مػمد ًدرا لمخددر ،فحددديث أو ددن يث ددت الوقاقددد 9ابوغددن ً لقجددف ار،
واديث ألكس يضؿ إلقف كػل الشر  ،وكؾ وااد مـفؿن يؾزى مـف أخر ٕ 9ققلٓ« :
إلف إٓ ار ي وغل هبن وجف ار» يؼوضل كػل الشر  ،وكػل الشر يؼوضل نحؼقؼ ٓ إلف
إٓ ار ،ونحؼقؼفن نخؾقصفن ونصػقوفن أؾك من سقليت.
 طايـُطا ٌ٥ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص

«فقف مغائؾ:
إولك :سعة فضؾ اهلل» :لؼقلف ﷺ« :أدخؾف اهلل الجـة عؾك ما كان مـ العؿؾ».
«الثاكقة :كثرة ،قاب التقحقض عــض اهلل» لؼقلدف نعدنلك« :مالـت كفــ ٓ إلـف إٓ اهلل»،
فضؾ اذا الذكر أؾك غقرص 9إذ ألرند مقسك ڠ إلك أل يؼقلدف ،ففدق
وٕ ار نعنلك أ
ذكر ودأن  9اقث إ مـ يؼقل ٓ :إلف إٓ ار ،فنكف يطؾب بذلؽ الثقاب مـ ار .
«الثالثــة :تؽػقــره مــع ذلــؽ لؾــذكقب» :كؿددن يف اددديث ألكددس« :لــق أتقتـــل كؼــراب
إرض خطايا، ،ؿ لؼقتـل ٓ تشرك كل ئقً،ا ٕتقتؽ كؼراكفا مغػرة».
«الراكعة :تػغقر أية التل يف سقرة إكعام» وال ُ
ققل ار نعنلك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [إكعنى ]72:أية .فنلظؾؿ اـن الشر .
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«الخامغة :تلمؾ الخؿس الؾقاتل يف حضيث ع ادة» وال:
 .1نفندة أل ٓ إلف إٓ ار.
 .2نفندة أل محؿد ًا أ دار ورسقلف.
 .3نفندة أل أقمك أ دار ورسقلف ،وكؾؿوف أللؼنان إلك مريؿ ،وروح مـف.
 .4اإليؿن بقجقد ال ـ َة.
 .5اإليؿن بقجقد الـنر.
«الغادسة :أكؽ إذا جؿعت كقـف وكقـ حضيث عت ان وما كعضه ت قـ لؽ معـك قـقل:
«ٓ إلف إٓ اهلل» ،وت ـقـ لـؽ خطـل الؿغـروريـ» :الؿغدرورو الدذيـ يددأ أق أل الـطدؼ
بنلشفندنقـ يؽػل ،ولق لؿ يعؿؾ نق ًيفن مـ القاج نت ،ولؿ ي وـب الؿحرمنت.
«الغاكعة :التـ قف لؾشرط الـذي يف حـضيث عت ـان»« :ي تغـل كـذلؽ وجـف اهلل» ،فد
يؽػل م رد الؼقل ٕ ،الؿـنفؼقـ كنكقا يؼقلقمن ولؿ نـػعفؿ.
«الثامـة :كقن إك قاء يحتـاجقن لؾتـ قـف عؾـك فضـؾ ٓ إلـف إٓ اهلل» :كؿدن يف قصدة
مقسك ڠ ،فغقراؿ مـ بنب ألولك.
كثقـرا مؿــ يؼقلفـا يخـػ
«التاسعة :التـ قف لرجحاكفا كجؿقع الؿخؾققات ،مع أن ً
مقزاكــف»؛ فؽؾؿددة الوقاقددد أظقؿددة يف ذا؛ددن ،ؼقؾددة يف الؿقددزا  ،لؿددـ اؼؼفددن وألنددك
بشروطفن ،واكوػت أـدص الؿقاكع.
ألمن مدـ قنلفدن بؾمدنكف فؼدط ،مدع دعػ يف نحؼقدؼ ندروطفن ،ووجدقد الؿقاكدع،
فوخػ ٓ إلف إٓ ار ،يف مقزاكف.
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«العائرة :الـص عؾك أن إرضقـ س ع كالغـؿقات» وذلدؽ لؼدقل ار نعدنلك يف
الحديث الؼدسل« :وإرضقـ الغ ع».
«الحادية عشرة :أن لفـ ُع َّؿ ًارا» ألك :لؾمؿنوات ،وأؿنراـ الؿ ؽة.
«الثاكقة عشرة :إ ،ات ال ػات؛ خال ًفا لؾؿعطؾة» ومـفن إ دنت القجدف ر سد حنكف
بؼقلف« :ي تغل كذلؽ وجف اهلل» ،وإ نت الؽ ى بؼقلف« :وكؾؿتف ألؼاها».
«الثالثة عشرة :أكـؽ إذا عرفـت حـضيث أكـس ،عرفـت أن ققلـف يف حـضيث عت ـان:
ِ
الشـرك،
«فنن اهلل حرم عؾك الـار مـ قال ٓ :إلف إٓ اهلل ،ي تغل كـذلؽ وجـف اهلل» أن تَـ ْر َك
لقس ققلفا كالؾغان»؛ ف يؽػل الـطؼ بؽؾؿة الوقاقد ،بؾ ٓ بد مـ نر الشر .
«الراكعــة عشــرة :تلمــؾ الجؿــع كــقـ كــقن عقغــك ومحؿــض  -عؾقفؿــا ال ــالة
والغالم  -ع ض اهلل ورسقلف»؛ فنجوؿعن يف الع قدية والرسنلة .فو قـ أل أقمك أ د ر،
مثؾ محؿد ڽ وألكف لقس ربن وٓ ألبـن لؾرب  -س حنكف .-
«الخامغة عشرة :معرفة اخت اص عقغك ڠ كؽقكـف كؾؿـة اهلل» ألك :أل أقمدك
اكػرد أـ محؿد يف ألصؾ الخؾؼة ،فؼد كن بؽؾؿة ،ألمن محؿدد ﷺ فؼدد خؾدؼ مدـ مدن
ألبقف.
روان ألرسؾفن ار إلك مريؿ بقاسطة
روحا مـف» ألكً :
«الغادسة عشرة :معرفة كقكف ً
جنيؾ ،فـػخفن فقفن ،ولقمت ال بعضدن مدـ ار كؿدن نزأؿدف الـصدنرأ ،بدؾ ادل مدـ
جؿؾة إرواح الؿخؾققة.
«الغاكعة عشرة :معرفة فضؾ اإليؿان كالجــة والــار» فنإليؿدن هبؿدن مدـ ألسد نب
دخقل ال ـة.
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«الثامـة عشرة :معـك ققلف« :عؾك ما كان مـ العؿـؾ» ،ألك :مدـ أؿدؾ صدنلح وإ
قؾ ،ألو أؿؾ سل وإ كثر ،بشرط ألٓ يليت بؿن يـنيف الوقاقد.
«التاسعة عشرة :معرفـة أن الؿقـزان لـف كػتـان» وادذا مدلخقذ مدـ ققلدف نعدنلك يف
الحديث الؼدسدل« :لـق أن الغـؿاوات الغـ ع وعـامرهـ غقـري ،وإرضـقـ الغـ ع يف
كِ َّػة ،وٓ إلف إٓ اهلل يف كِ َّػة ،مالت كفـ ٓ إلف إٓ اهلل».
«العشرون :معرفة ذكر القجـف» ،يعـدل :وجدف ار نعدنلك ،وادق صدػة مدـ صدػننف

الخنية الذانقة.

ع
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ةــاب

مــن حقق التٍحــيذ دخـــل الجنــح ةغري حســـاب
وققل اهلل تعالك﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾

[الـحؾ.]320:
وقال﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ [الؿممـق

.]48:

عـ ح قـ كـ ع ض الرحؿـ قال :كـت عــض سـعقض كــ ج قـر  ،$فؼـال :أيؽـؿ
رأى الؽقكب الذي َّ
اكؼض ال ارحة
فؼؾت :أكا، ،ؿ قؾت :أما إين لؿ أكـ يف صالة ،ولؽـل لضغت.
قال :فؿا صـعت
قؾت :ارتؼقت.
قال :فؿا حؿؾؽ عؾك ذلؽ
قؾت :حضيث حض،ـاه الشع ل.
قال :وما حض،ؽؿ
قؾت :حض،ـا عـ كريضة كـ الح قب أكف قال ٓ« :رققة إٓ مـ عقـ أو ُح َؿة».
قال :قض أحغـ مـ اكتفك إلك ما سؿع ،ولؽـ حض،ـا اكـ ع اس عــ الـ ـل ﷺ أكـف
ُ
الرجـؾ والـرجالن،
عرضت عؾك إمؿ ،فرأيت الـ َّل ومعف الرهط ،والـ ل ومعـف
قال« :
ْ

والـ َّل ولقس معف أحض ،إذ رفع لل سقاد عظقؿ فظــت أكفـؿ أمتـل ،فؼقـؾ :هـذا مقسـك
وققمف ،فـظرت فنذا سقاد عظقؿ ،فؼقؾ لـل :هـذه أمتـؽ ومعفـؿ سـ عقن أل ًػـا يـضخؾقن

الجـة كغقر حغاب وٓ عذاب»، ،ؿ كفض فضخؾ مـزلف فخاض الـاس يف أول،ؽ.
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فؼال كعضفؿ :فؾعؾفؿ الذيـ صح قا رسقل اهلل ﷺ.
وقال كعضفؿ :فؾعؾفؿ الذيـ ولضوا يف اإلسالم فؾؿ يشركقا كاهلل ئقً،ا.
وذكــروا أئــقاء ،فخــرج عؾــقفؿ رســقل اهلل ﷺ ،فــلخ روه ،فؼــال« :هــؿ الــذيـ
ٓ يغترققن ،وٓ يؽتقون ،وٓ يتطقرون ،وعؾك ركفؿ يتقكؾقن».
فؼام عؽائة كـ مح ـ فؼال :ادع اهلل أن يجعؾـل مــفؿ ،قـال« :أكـت مــفؿ»، ،ـؿ
قام رجؾ آخر فؼال« :ادع اهلل أن يجعؾـل مـفؿ» ،فؼال« :س ؼؽ كفا عؽائة»(.)3
فيـــه وســـائـل:

 إولك :معرفة مراتب الـاس يف التقحقض.
 الثاكقة :ما معـك تحؼقؼف.
 الثالثة، :ـاؤه س حاكف عؾك إكراهقؿ كؽقكف لؿ يؽ مـ الؿشركقـ.
 الراكعة، :ـاؤه عؾك سادات إولقاء كغالمتفؿ مـ الشرك.
 الخامغة :كقن ترك الرققة والؽل مـ تحؼقؼ التقحقض.
 الغادسة :كقن الجامع لتؾؽ الخ ال هق التقكؾ.
 الغاكعة :عؿؼ عؾؿ ال حاكة ﭫ؛ لؿعرفتفؿ أكفؿ لؿ يـالقا ذلؽ إٓ كعؿؾ.
 الثامـة :حرصفؿ عؾك الخقر.
 التاسعة :فضقؾة هذه إمة كالؽؿقة والؽقػقة.
 العائرة :فضقؾة أصحاب مقسك ڠ.
 الحادية عشرة :عرض إمؿ عؾقف ﷺ.
( )3ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب الرقددنم ،بددنب :يدددخؾ ال ـددة سد عق أللػددن بغقددر امددنب ،)5433( ،وممددؾؿ ،كوددنب
اإليؿن  ،بنب الدلقؾ أؾك دخقل طقا ػ مدـ الؿمدؾؿقـ ال ـدة بغقدر امدنب وٓ أدذاب )220( ،والؾػدظ لدف،
والرتمذك (.)2335
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 الثاكقة عشرة :أن كؾ أمة تحشر وحضها مع ك قفا.
 الثالثة عشرة :قؾة مـ استجاب لألك قاء.
 الراكعة عشرة :أن مـ لؿ يج ف أحض يلتل وحضه.
 الخامغة عشرة، :ؿرة هذا العؾؿ ،وهق عضم آغترار كالؽثرة ،وعضم الزهض يف الؼؾة.
 الغادسة عشرة :الرخ ة يف الرققة مـ العقـ والحؿة.
 الغاكعة عشرة :عؿؼ عؾؿ الغؾػ؛ لؼقلف« :قض أحغـ مـ اكتفك إلك ما سـؿع ،ولؽــ
كذا وكذا» ،فعؾؿ أن الحضيث إول ٓ يخالػ الثاين.
 الثامـة عشرة :كعض الغؾػ عـ مضح اإلكغان كؿا لقس فقف.
 التاسعة عشرة :ققلف ﷺ« :أكت مـفؿ» َع َؾ ٌؿ مـ أعالم الـ قة.
 العشرون :فضقؾة عؽائة.
 الحادية والعشرون :استعؿال الؿعاريض.
 الثاكقة والعشرون :حغـ خؾؼف ﷺ.

l
 طَعٓ ٢حتكٝل ايتٛسٝدص

«كاب مـ حؼؼ التقحقض دخؾ الجــة كغقـر حغـاب» :نحؼقدؼ الوقاقدد كؿدن قدررص
ألاؾ العؾؿ :اق نخؾقصف ،ونـؼقودف مدـ ندقا ب الشدر إكدن ،وإصدغر ،والخػدل،
وال ؾل ،وال دع الؿحد ة يف الديـ ،ومـ اإلصرار أؾك الؿعنصل ٓ سقؿن الؽ ن ر.
ادذا مدن يددذكرص العؾؿدن يف نحؼقدؼ الوقاقددد الؿقأدقد أؾقدف بدددخقل ال ـدة بغقددر
امنب ،لؽـ يف اديث الم عقـ ألل ًػن الذيـ يدخؾق ال ـة بغقر امدنب ،ادؾ يؽػدل
من ذكرص ألاؾ العؾدؿ يف نحؼقدؼ الوقاقدد بلكدف نخؾقصدف مدـ ندقا ب الشدر  ،وال ددع،
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والؿعنصل ،ألى ٓ بد مـ قدر زا د وادق نؿدنى الوقكدؾ الدذك ي ؿدع مدن ققدؾ يف« :هـؿ
الذيـ ٓ يغترققن ،وٓ يتطقرون ،وٓ يؽتقون وعؾك ركفؿ يتقكؾقن»؟
الشقخ ذكر الحديث 9ل قن معـك الرتجؿة ،إذ ٓ بد مـ إدخنل نؿنى الوقكؾ يف
الشراح الذيـ نراقا اذص الرتجؿة مـ ألننر
معـك نحؼقؼ الوقاقد ،ولؿ ألر ألادً ا مـ أ
إلك ألكف يؾزى لوحؼقؼ الوقاقد نؿنى الوقكؾ.
ففذا الشرح لفذص الرتجؿة كنقص ،يحونج إلك إ نفة 9لقدخؾ فقفن مدن ألندقر إلقدف
يف الحديث ،وسقليت الحديث أـ ذلؽ إ نن ار نعنلك.
و« َم ْـ» يف ققلف« :كاب َمـ ْـ حؼـؼ التقحقـض دخـؾ الجــة كغقـر حغـاب» :ندرطقة،
وفعؾ الشرط« :اؼؼ الوقاقد» ،وجقابف« :دخؾ ال ـة بغقر امنب».
«وققل اهلل تعالك﴿ :ﭼ ﭽ﴾» :إمنى الحـػن  ،ومحطؿ إصـنى ،الصنبر أؾك
إذأ يف ذات ار.
«﴿ﭧ ﭨ﴾» ،يعـل :صن صنًا ٓ يقجد أـد أؿقى الخؾؼ ،كؿن أل أ صنَ
الـ ل ﷺ الؿثنل الؿحوذأ بف يف نحؿؾ ألأ ن الدأقة ،وإبرااقؿ ڠ اسوحؼ اذا
القصػ الذك يوؾك إلك ققنى المنأةٕ 9كف كن لؿدة طقيؾة مـػر ًدا بوحؼقؼ الوقاقد،
وكن َم ْـ اقلف  -اوك ألقرب الـنس إلقف  -كؾفؿ مشركقـ.
اطؿ إصـنى ،و ُألمر بذبح ابـف فو أؾف لؾ قـ ،ولدؿ يدرتدد ولدؿ يودلخر ،ففدق ألمدة،
واق إمنى ،وإمة نطؾؼ ويراد هبن اإلمنمة ،ونطؾؼ ويدراد هبدن كدق الشدخص كنٕمدة9
لؿن يوصػ بف مـ الصػنت الول ٓ ن وؿع إٓ يف ألمة مـ الـنس.
«﴿ﭩ ﭪ﴾» :الؼـقت :دواى الطنأة( ،)3ففق أؾك الدواى مطقع ر .
( )3يـظر :لمن العرب .61/2
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«﴿ﭫ﴾» :مـ الحـػ ،واق الؿقؾ ،والحـػ :مقؾ يف صدر الؼدى( ،)3والؿراد
بف اـن َم ْـ منل أـ الشر وألاؾِف إلك الوقاقد.
«﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾» :ألك :أل إبرااقؿ الذك اطؿ إصـنى اق أدو الشر
والؿشركقـ ،ولؿ يؽ مـ الؿشركقـ ،ومػفقمف ألكف محؼؼ لؾوقاقد ،وإذا نرادفت
اذص إوصنء :ألمة ،قنكت ر ،اـقػ ،ولؿ يؽ مـ الؿشركقـ ،فصنا فن محؼؼ
لؾوقاقد ،ومع ذلؽ خنء أؾك كػمف وبـقف مـ الشر  9إذ قنل﴿ :ﭫ ﭬ ﭭﭮ

ﭯ﴾ [إبرااقؿ ،]14:فؾقس اإلكمن  -من دامت رواف يف جمدص  -يف ملمـ أـ
الزيغ ،وآفوون  ،كملل ار الث نت ،وسقليت بقن ذلؽ يف بنب :الخقء مـ الشر .
 طخطٛز ٠اإلقاَ ١تبني ايـُشسنني عً ٢حتكٝل ايتٛسٝدص
وإذا كن إبرااقؿ الذك اطؿ إصـنى اق الذك يؼقل﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ﴾؛ فؿن ذلؽ إٓ لعؾؿف الونى بخطر الشر  .وإكؽ لو د الؿمؾؿ مع إسػ يؼقؿ
بقـ يفرا الؿشركقـ ،وقد يؼؾد الؿشركقـ ،وقد يول ر ب عض ألفعنلفؿ ،وٓ يخشك أؾك
ألوٓدص مـ أل يـحرفقا ،ألو أل يرندوا ،كؿن اصؾ ٕوٓد كثقر مؿـ يعقش يف ب د
الؽػنر ،وٓ نؽ أل اذا نػريط وخقنكة لؾـػس والقلد 9ولذلؽ كنكت الف رة مـ
ألوجب القاج نت ،ولؿ يعذر فقفن إٓ الضعقػ الؿموضعػ الذك ٓ يموطقع -
وٓ اوك أـ طريؼ الحقؾة  -أل يفنجر( ،)2فنذا اسوطنع أـ طريؼ الحقؾة نعقـت أؾقف
الف رة ،فنإلقنمة بقـ يفرا الؿشركقـ خطر أؾك الـػس ،وكثرة اإلممنس نزيؾ
( )3يـظر :؛ذيب الؾغة .63/4
()2

إنددنرة إلددك ققلددف نعددنلك﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [الـمددن :

.]87
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اإلامنس ،وكؿ اصؾ مـ أظن ؿ إمقر ل عض مـ يوؽرر مـف المػر ل د الؽػنر9
فض ً أـ اإلقنمة بقـ يفرا الؿشركقـ ،فو دص يومناؾ نق ًيفن فشق ًيفن اوك ٓ يعقد
الشخص الذك نعرفف مـ ق ؾ ،فػل إسػنر ل د الشر أل رار أظقؿة ،وأقاقب
وخقؿة 9فض ً أـ اإلقنمة بقـ يفراكقفؿ الول نم ر سؾ ًن أؾك الؿمؾؿ.
«وقال:
موصػق

﴿ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ [الؿممـق

 :»]48:يعـل :أل امٓ الؿممـقـ

بصػنت بدألت بؼقلف نعنلك﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾

[الؿممـق  ،]46:ومـ اذص الصػنت ﴿ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ [الؿممـق

 ،]48:وال ألاؿ

الصػنت 9وال كقمؿ محؼؼقـ لؾوقاقد ،ففمٓ الذيـ جؿعقا اذص إوصنء
يعؿؾق إأؿنل الصنلحة مخؾصقـ فقفن ر  ،ومع ذلؽ اؿ مشػؼق خن ػق
َو ِ
ج ُؾق أل ُن َر أد أؾقفؿ ،كؿن قنل نعنلك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [الؿممـق ]50:
ألك :جؿعقا ام َـ العؿؾ مع الخقء والقجؾ مـ أل يرد أؾقفؿ اذا العؿؾٕ 9
الصندم ٓ يركـ إلك كػمف ،وإكؿن ركقكف إلك ربف  ،فنكف إذا اأوؿد أؾك كػمف وكؾ
إلقفن ،وإذا وكؾ إلقفن وكؾ إلك

عػ وأ ز ،لؽـ أؾقف أل يعؿؾ إأؿنل

الصنلحة ،ويليت بؿن يموطقعف مـ ألوامر ،ويرت من ألمر بنجوـنبف 9مؿوث ً لؼقلف ﷺ:
«فنذا كفقتؽؿ عـ ئلء فاجتـ قه ،وإذا أمرتؽؿ كلمر فلتقا مـف ما استطعتؿ»( )3ومع ذلؽ
ٓ بد لف أل يؽق خن ًػن وج ً أألٓ يؼ ؾ مـف اذا العؿؾ ،وذلؽ كؿن اصؾ مـ
الصحنبة ﭫ ،ويف مؼنبؾفؿ ألاؾ الوػريط ،بؾ ألاؾ الـػنم الذك ي ؿعق بقـ سق
العؿؾ مع إمـ واإلدٓل هبذا العؿؾ ،وٓ نؽ أل الخقء والخشقة اؿن فن دة العؾؿ،
وخ صوف .واإلنػنم بؿعـك الخشقة﴿ ،ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ﴾ [فنطر.]27:
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب آأوصنى بنلؽونب والمدـة ،بدنب آقوددا بمدــ رسدقل ار ﷺ ،)6277( ،وممدؾؿ،
كونب الحج ،بنب فرض الحج مرة يف العؿر ،)3116( ،مـ اديث ألبل اريرة ﭬ.
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يؿ ُّـ أؾك ربف بع ندنف 9فنذا فعؾ نق ًيفن فؽلكؿن ألدخؾ الـدنس يف
ون د بعض الـنس ُ
ديددـ ار ،وألخددرجفؿ مددـ الظؾؿددنت إلددك الـددقر قنط ددة ،وصددنرت جؿقددع امددـن؛ؿ يف
مقزاكف ،وإذا ركع ركعوقـ قد ٓ يحضر قؾ ف فقفؿن ،ويوؽن ويؼقل :الحؿدد ر مدن دمـدن
كصؾل ،فغقركن ٓ يصؾل ،وٓ نؽ أل اذا ألمـ مـ مؽر ار ،واق مـ أظن ؿ إمدقر،
كؿن أل مؼنبؾف  -واق القلس مـ روح ار ،والؼـقط مـ راؿدة ار  -مثؾدف ،فقـ غدل أل
يؽق الؿمؾؿ خن ًػن راج ًقن ،يحمـ العؿؾ بنإلخ ص والؿونبعدة ،ومدع ذلدؽ يخشدك
ويخنء أل يرد أؾقف اذا العؿؾ ،ويرجق راؿة ربف ،وٓ يوؽؾ أؾك أؿؾف.
يؼقل الحنفظ ابـ كثقر  $يف نػمقر ققلف نعنلك﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾
[الؿممـق

« :]48:ألك :مع إامنمؿ وأؿؾفؿ الصنلح ،مشػؼق مـ ار ،خن ػق وجؾق

مـ مؽرص هبؿ 9كؿن قنل الحمـ ال صرك« :الؿممـ مـ جؿع إامنكًن وإنػن ًقن،
والؿـنفؼ مـ جؿع إسن ة وألمـًن»(.)3
واـن ان نص إأ مل يدأق إلدك الوؼؾقدؾ مدـ الحدديث أدـ القأقدد ،والخدقء،
وأؾك ال نكب أخر اـدن مدـ يموحضدر كصدقص القأقدد يف ألوقدنت إفدراح ومدن
ألن ف ذلؽ ،وك إمريـ خطل ،ف بد مـ الوقاز  ،وٓ بد مـ آأودال.
وقددد وصددؾ الخؾددؾ يف اددذص الؿمددللة ب د عض ال فددنت خددنرج اددذص ال د د إلددك مـددع
الخط ن مـ أل يوحد قا أدـ الـدنر أؾدك الؿـدنبر ٕ 9يدروء الحقدنة صدع ة ،وألكثدر الـدنس
يعقش يف نعنسة ،ؿ إذا جن إلك الؿم د يخقء بنلـنر فؿنذا بؼل لف مـ اقننف؟
اددذا ك مفددؿ  -كمددلل ار المد مة والعنفقددة  -ويريددو مددـ الـددنس أل يؽقكددقا
كنل فن ؿ ،اؿفؿ إكؾ والشرب ،وٓ خقء وٓ رجن !

( )3نػمقر ابـ كثقر .370/4
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«عـ ح قـ كـ ع ض الرحؿـ( ،)3قال :كـت عـض سعقض كـ ج قر» :الػؼقف الودنبعل
الؿػمر ال ؾقؾ(.)2
«فؼال :أيؽؿ رأى الؽقكب الذي اكؼض ال ارحة » ،ألك :رألأ سؼقط الؽقكب -

الشفنب  -ال نراة.
وال نراة نطؾؼ أؾك ألقرب لقؾة مضت ،ويؽق اذا اإلطد م مدـ بعدد الدزوال ،ألمدن
ق ؾ الزوال فقؼنل :الؾقؾة ،وإذا ققؾ بعد الزوال :الؾقؾة ،فنلؿراد الؾقؾة الؼندمة(.)1
والؿؼصقد :أل اـن كقك ًن سؼط ورجؿ بدف ،فمدلل أـدف سدعقد بدـ ج قدر فؼدنل:
أليؽؿ رآص؟ فؿن الػن دة مـ اذا الممال؟
إ سعقد بـ ج قر ننبعل جؾقؾ فؼقف مػمر ،إمنى ا ة ،معدروء ،قوؾدف الح دنج
ولؿن يؽؿؾ الخؿمقـ ،فممالف اذا إكؿن اق مدخؾ لؾحدديثٕ 9كدف لدقس مدـ أدند؛ؿ
أل يددذكروا نددق ًيفن ٓ فن دددة فقددف ،والددذك يظفددر ألكددف ألراد أل يعددرء الؼددن ؿ مددـ الـددن ؿ9
لقـصح ،ولقحث الؼن ؿ أؾك الؿزيد ،والـن ؿ أؾك ققدنى الؾقدؾٕ 9كدف مدـ اإلادراج أل
يؼنل :مـ قنى مـؽؿ ال نراة ،ومـ لؿ يؼؿ ،فدلنك هبدذا المدمال الدذك يوقصدؾ بدف إلدك
مؼصقدص مـ غقر ارج.
«فؼؾت :أكا» ،ألك :اصقـ بـ أ د الراؿـ،« ،ؿ قؾت» خشقة أل يظـ سعقد بدـ
ج قر ومـ اضر معف ألكف قنى.
( )3اق :اصقـ بـ أ د الراؿـ ألبق الفذيؾ المؾؿل ،الؽقيف ،ولد يف ادود سـة ث وألربعقـ ،روأ ألبدق ادننؿ،
أـ ألاؿد بـ اـ ؾ ققلف« :اصقـ بـ أ د الراؿـ :الثؼة ،الؿلمق  ،مـ ك نر ألصحنب الحديث» ،ندقيف :سدـة
ست وأشريـ ومن ة ،بنلؿديـة .يـظر :سقر ألأ ى الـ  ،322/4وننريخ اإلس ى .511/1
( )2اق :سعقد بـ ج قر بـ اشنى إسدك القال ل مدقٓاؿ ألبدق محؿدد ويؼدنل ألبدق أ دد ار الؽدقيف ،اإلمدنى الث دت
الشفقد العنبد ،ألخرج لف ال ؿنأة ،قوؾف الح نج صنًا سـة  84اد .يـظر :سدقر ألأد ى الـد  ،123/3ووفقدنت
إأقن .163/2
( )1يـظر :؛ذيب الؾغة ( ،)23/4والؼنمقس الؿحقط (ص.)131 :
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«أما إين لؿ أكـ يف صالة» :واؾ اذا يـػل ألكف قنى الؾقؾ ،ألى ألكف لدؿ يؽدـ قن ًؿدن يف
نؾؽ الؾحظة 9فقؽق اذا مدـ بدنب إخػدن العؿدؾ ،وادق قددر زا دد أؾدك م درد بقدن
القاقعٕ 9من مرانب ،فؿـ الـنس مـ ٓ يؼقى ويددأ أل ألكدف يؼدقى ،ومدـفؿ مدـ ٓ يؼدقى
ويخن ألكف ٓ يؼقى ،ومـفؿ مـ يؼقى ويخػل ألكف يؼقى ،اذص مؼنمنت.
واددذا مددـ اددرص الصدددر إول أؾددك إخػددن العؿددؾ 9فض د ً أددـ دأددقأ خ د ء
القاقع ،يعـل قد يليت اإلكمن موع ًن ويظفر لؾـنس ألكف مـ أل ر الع دندة بنلؾقدؾ ،ولدقس إمدر
كذلؽ ،كؿن يف الحديث« :ومـ كاكت هجرتـف لـضكقا ي ـق فا ،أو امـرأة يتزوجفـا ،ففجرتـف
إلك ما هاجر إلقف»( )3ألك :يظفر لؾـنس ألكف انجر ر ورسقلف ،وإمر بخ ء ذلؽ.
فحصقـ بـ أ د الراؿـ كػك ققنمف لؾص ة 9ليف يظـ بدف خد ء القاقدع ،ومدع
ألكف كن بنمؽنكف أل يؼقل« :ألكن» ويمؽت 9إٓ أل ققلف ك ع مـ نؿنى القرع ،وال عدد أدـ
الرين  ،وٓ نؽ ألكف اق الؽؿنل.
وإ كن الؽؿنل أل يصؾل 9إٓ أل بقن القاقدع  -بنلـمد ة لحنلدف  -ادق الؽؿدنل9
فض ً أـ المؽقت 9فض ً أـ ادأن خ ء القاقع.
«ولؽـل لضغت» :لدغوف أؼرب ،وكنكدت ادذص الؾدغدة فقؿدن يظفدر ققيدة ،وأل رادن
سؾقؿن مـ بنب الوػنؤل(.)2
نديدً إ 9كف لؿ يـؿ بم فن .والعرب يمؿق الؾديغ
ً
«قال :فؿا صـعت قال :ارتؼقت» :المن ؾ :سعقد بـ ج قر ،ومعـدك «ارنؼقدت»:
اسرتققت ،وال رواية ممؾؿ ،يعـل :ألكف طؾب الرققة مدـ غقدرص ،وادق الؿقافدؼ ل دنقل
الحديث.
( )3ألخرجف ال خنرك ،كودنب بدد الدقال ،بدنب كقدػ كدن بدد الدقال إلدك رسدقل ار ﷺ ،)3( ،وممدؾؿ ،كودنب
اإلمنرة ،بنب ققلف ﷺ إكؿن إأؿنل بنلـقة ،)3806( ،وألبق داود ( ،)2203والرتمدذك ( ،)3536والـمدن ل (،)64
وابـ منجف ( ،)3226مـ اديث أؿر بـ الخطنب ﭬ.
( )2يـظر :مؼنيقس الؾغة .83/1
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وقد يؼنل :ارنؼقدت ،بؿعـدك :رققدت كػمدل ،وادق يف ادذص الحنلدة يقافدؼ روايدة:
«يرقق » ،وسقليت بقنمن مع بقن الػرم بقـ الروايوقـ إ نن ار نعنلك.
والرققة لفن أل ران العظقؿ يف الؿرقل بشروطفن ،وال مدـ ألكػدع ألسد نب العد ج،
وألقرب الطرم لؾشػن  ،وسقليت بنب خنص بنلرقك.
والـنس يف اذا ال نب ألصدـنء ،فؿدـفؿَ :مدـ إذا ألصدنبف مدن يصدق ف مدـ مثدؾ ادذص
إمقر الؿملؿة يػزع إلك الط قب 9لقصرء لف أ ًجدن يمدؽـ أـدف إلدؿ ،ألو يمدوػرغ
مـ جمدص المؿ ،ومـفؿ :مـ َيرقل كػمف ،ومـفؿ :مـ يمرتقل.
واذا كؾف مـ الوقكؾ ،لؽـ الممال فقؿن إذا خشل الوؾػ 9كل ّ لدغوف اقة وندر
الع ج ولؿ يذاب إلك الؿموشػك اوك منت ،ففؾ يل ؿ ألو ٓ يل ؿ؟
الؿمللة معروفة أـد ألاؾ العؾؿ( ،)3ونقخ اإلس ى يؼقل« :ولمت ألأؾدؿ سدنل ًػن
ألوجب الوداوك»(.)2
وفعؾ الم ب ٓ يـنيف الوقكؾ ،ونر إس نب قددح يف العؼدؾ ،وآأوؿدند أؾدك
إس نب قدح يف الشرع ،ف بد مدـ الودقاز  ،فؾدق أل إكمدنكًن يف وقدت ندديد الدنودة
اغومؾ بثقنبف وخرج 9معؾ ً بل أ إس نب لقس لفن أل در ،وأل ادذا مدـ الوقكدؾ ،فقؼدنل
لؿثؾ اذا :إ ؿة فر ًقن بقـ الوقكؾ مع نر الع ج ،وبقـ بذل إس نب الول يف بدذلفن
اؾؽة ،فنٕخقر يوم ب لـػمف بنلف

 ،واق آ دؿ ،لؽـدف لدق كدن يف يدقى ندديد الدند،

( )3ألجؿع العؾؿن أؾك إبناة الوداوك ،ؿ اخوؾػقا :اؾ فعؾف ألفضؾ ،ألى نركف؟
وينار ك ى الؿنلؽقة أل الوداوك ألفضؾ.
وذاب الشنفعقة والحـنبؾة ،إلك أل نركف ألفضؾ إ ققك نقكؾف ،ويؿقؾ ال نجل مـ الؿنلؽقة إلك مثؾف.
وذاب بعض الحـنبؾة إلك وجقب الوداوك ،وققدص بعضفؿ :بل يـ كػعف.
يـظر :م ؿع إمر  ،423/2والذخقرة  ،317/30ونحػة الؿحونج  ،372/1واإلكصنء .351/2
( )2م ؿقع الػونوأ .453/23
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وأـدص من يمودفئ بف ونركف ،ففذا يؽق قد نر الم ب 9ففـن فرم بقـ بدذل المد ب
الؿفؾؽ ،وبقـ نر الم ب الذك نركف قد يمدك إلك الف

 ،وإ كن فعؾ إسد نب

ملمقر بف نر ًأن.
«قال :فؿا حؿؾؽ عؾك ذلؽ » ،يعـل :اؾ أـدد دلقدؾ أؿؾدت بدف ٕ 9المدؾػ
معددقلفؿ أؾددك الدددلقؾ ،اوددك قددنل قددن ؾفؿ« :إ اسددوطعت ألٓ نحددؽ رألسددؽ إٓ بددل ر،
فنفعؾ»(.)3
قنل اصقـ« :قؾت :حضيث حض،ـاه الشع ل» :واق :أدنمر بدـ ندرااقؾ الودنبعل
ال ؾقؾ(.)2
 طَشسٚع ١ٝايسقٚ ١ٝايفسم تبني ايعني ٚتبني اذتطدص

«قال :وما حض،ؽؿ قؾت :حض،ـا عـ كريضة كـ الح قب أكف قال ٓ :رققـة إٓ مــ
عقـ أو ُحؿة» :ففؾ الؿراد الـفل ،يعـل ٓ نرققا إٓ مـ ألجؾ العقـ والحؿدة ،فوؽدق
الرققة مؿـقأة 9إٓ يف اذيـ كؿن قنل بعضفؿ ،ألو ألمن لؾـػل ،ألك ٓ :رققدة نـػدع كـػدع
الرققة مـ العقـ والحؿة؟
والصقاب الثن  9فنلرققة نـػع ،لؽـ الـػع إأظؿ يف الرققة مـ العدقـ والحؿدة،
والعقـ ال إصنبة الؿعقق مدـ ق دؾ العدن ـ بعقـدف ،وبعضدفؿ يمدؿقف امددً ا ،فقؼدنل:
«اذا محمقد» ،و«اذا يحمد الـنس».
والعقـ اـن لقمت العقـ الول مـ الحمد 9ففل نخوؾدػ أـدف ٕ 9الحمدد نؿـدل
زوال الـعؿة أـ الغقر ،والعقـ إصنبة الؿعقق بنلعقـ الـنن ة أـ كػس خ قثة نريرة.

( )3رواص الخطقب أـ اإلمنى سػقن الثقرك .يـظر :ال نمع ٕخ م الراوك وآداب المنمع .332/3
( )2يـظر :ننريخ دمشؼٓ 9بـ أمنكر  ،114/24وسقر ألأ ى الـ .283/3
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لؽـ اؾ الطب والعؾؿ الحديث اسوطنع أل يؽوشػ نق ًيفن بنلـم ة لفذص العقـ؟
ٓ ،لدؿ يمدوطعٕ 9مدن ألمدقر غقدر محمقسدة ،وأل رادن وا دح وآ ٌ يف وقوددف ،وإذا
ذاب الؿعقق إلك إط ن قنلقا« :إكف سؾقؿ ،لقس بف ندل » ،وإكؿدن يؽدق أ جدف يف
الرققة 9إٓ إذا نرنب أؾك العقـ أل ر امدل ،كدل ألصدقب بعدقـ فققدع واكؽمدرت يددص
ألو رجؾف ،ففذا يعنلج بنلع ج الط ل.
وإذا كنكت العقـ صندرة مـ كػس نريرة ،فن دفعفن يحونج لـػس ققية ،محؼؼدة
لؾوقاقد ،ننمة الوقكؾ أؾك ار 9وبـن أؾقدف فدن مدـ يخدنء مدـ العدقـ ويحمدب لفدن
امنهبن مـ ألكثر الـنس نل ًرا هبن 9لضعػ كػمف.
والعقـ :ال الول نصقب الؿعقق فومذيف 9كؿن اصؾ مـ أنمر بـ ربقعدة لؿدن ألصدنب
سفؾ بدـ اـقدػ بعقـدف ،فطؾدب مـدف الـ دل ﷺ أل يغومدؾ لدف( ،)3وادذا م درب وندرأل،
يغمؾ مقا ع مـ بد العن ـ ،ونصب أؾك اذا الؿعقق فقنأل ،إ نفة إلك الرققة.
ققنسددن أؾددك غمددؾ نددل مددـ جمدددص وصد ف أؾددك
وقددد نقسددعقا يف اددذا إمددرً 9
الؿعقق  ،فلخذوا مـ أل درص ألك :مدـ إرض الودل يطدل أؾقفدن ،وألخدذوا مدـ فضد ت
طعنى العن ـ ونرابف ،فقجدوص  -بنلو ربة  -كنف ًعن 9وأؾقف ف إنؽنل إ نن ار فقف.
ٔاألصن ،أل الؼؾب المؾقؿ ٓ نصدر مـف العقـ ،فد بدد أل يؽدق يف قؾ دف ندل ،
بخ ء مـ قؾ ف سؾقؿ ،مثؾ الشخص الذك ققؾ فقف« :يـضخؾ عؾـقؽؿ رجـؾ مــ أهـؾ
( )3إننرة إلك اديث ألبل ألمنمة بـ سفؾ بـ اـقدػ ،قدنل« :مدر أدنمر بدـ ربقعدة بمدفؾ بدـ اـقدػ ،وادق يغومدؾ
فؼنل :لؿ ألر كنلققى ،وٓ جؾد مخ لة ،فؿن ل ث أل ل ط بف ،فليت بف الـ ل ﷺ فؼقدؾ لدف :ألدر سدف صدريعن ،قدنل
«مـ تتفؿقن كف» ،قنلقا أنمر بـ ربقعة ،قدنل« :عـالم يؼتـؾ أحـضكؿ أخـاه ،إذا رأى أحـضكؿ مــ أخقـف مـا يعج ـف،
أدنمرا أل يوق دل ،فغمدؾ وجفدف ويديدف إلدك الؿدرفؼقـ ،ورك وقدف وداخؾدة
فؾقضع لف كال ركة» ،ؿ دأن بؿن  ،فدلمر
ُ
ً
إزارص ،وألمرص أل يصب أؾقف .قنل سػقن  :قنل معؿر ،أـ الزارك« :وأمره أن يؽػل اإلكاء مـ خؾػف» .ألخرجف ابـ
منجددف ،كوددنب الطددب ،بددنب العددقـ ،)1408( ،ومنلددؽ يف الؿقطددل روايددة يحقددك بددـ يحقددك ( ،)2606وألاؿددد
( ،)34870وصححف ابـ ا ن ( ،)5304والحنكؿ (.)4633
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ممؾؿن بلذأ.
الجـة»( ،)3فؿثؾ اذا ٓ يؿؽـ أل يصقب
ً
وإذا قوؾ بعقـف ،اخوؾػ ألاؾ العؾؿ اؾ يؼند مـف ألو ٓ ،واؾ يح س 9ليف يوضدرر
بف غقرص ألو ٓ يح س؟
ويف ال ؿؾة ففذا ٓ بد أل يعزر ،ويؽػ نرص أـ الـنس(.)2
( )3إننرة إلك اديث ألكس بـ منلؽ ﭬ ،قنل :بقـؿن كحـ جؾدقس أـدد رسدقل ار ﷺ قدنل« :يطؾـع عؾـقؽؿ أن
رجؾ مـ أهؾ الجـة» فطؾع رجؾ مـ إكصنر نـطػ لحقوف من مدـ و دق ف معؾدؼ كعؾقدف يف يددص الشدؿنل ،فؾؿدن
كن مـ الغد قنل رسقل ار ﷺ« :يطؾع عؾقؽؿ أن رجؾ مـ أهؾ الجـة» فطؾع ذلؽ الرجدؾ أؾدك مثدؾ مرن ودف
إولك ،فؾؿن كن مـ الغد قنل رسقل ار ﷺ« :يطؾع عؾقؽؿ أن رجؾ مـ أهؾ الجـة» فطؾع ذلؽ الرجؾ أؾك
مثؾ مرن وف إولك ،فؾؿن قنى رسقل ار ﷺ ان عف أ د ار بـ أؿرو بـ العنص فؼنل :إ ٓاقت ألبل فلقمدؿت
أل ٓ ألدخؾ أؾقف ث لقنل ،فن رأليت أل نمويـل إلقؽ اوك نحؾ يؿقـل فعؾت ،فؼنل :كعؿ ،قنل ألكس :فؽدن
أ د ار بـ أؿرو بـ العنص يحدث ألكف بنت معف لقؾة ألو ث لقنل ،فؾؿ يرص يؼقى مـ الؾقؾ بشل  ،غقر ألكف إذا
اكؼؾب أؾك فرانف ذكر ار ،وكن اوك يؼدقى لصد ة الػ در فقمد غ الق دق  ،قدنل أ دد ار :غقدر أل ٓ ألسدؿعف
يؼقل إٓ خقرا ،فؾؿن مضت الث ث لقنل كدت ألاوؼر أؿؾف ،قؾت :ين أ د ار ،إكدف لدؿ يؽدـ بقـدل وبدقـ والددك
غضب وٓ ا رة ،ولؽـل سؿعت رسقل ار ﷺ يؼقل لؽ ث مرات يف ة م نلس« :يطؾـع عؾـقؽؿ أن
رجؾ مـ أهؾ الجـة» ،فطؾعت ألكت نؾؽ الث ث مرات ،فلردت آوك إلقؽ فلكظر أؿؾؽ ،فؾدؿ ألر نعؿدؾ ك قدر
أؿؾ ،فؿن الذك بؾغ بؽ من قنل رسقل ار ﷺ؟ قنل :من اق إٓ مدن رأليدت ،فنكصدرفت أـدف ،فؾؿدن ولقدت دأدن ،
فؼنل :من اق إٓ من رأليت 9غقر أل ٓ ألجد يف كػمل غ ً ٕاد مـ الؿمؾؿقـ ،وٓ ألامددص أؾدك خقدر ألأطدنص ار
إينص ،قنل أ د ار بـ أؿرو :ادذص الودل بؾغدت بدؽ ،وادل الودل ٓ كطقدؼ» .ألخرجدف ألاؿدد ( ،)32586وقدنل يف
م ؿع الزوا د « :68/7ورجنل ألاؿد رجنل الصحقح» ،وقنل يف إنحنء الخقرة « :67/5ادذا إسدـند صدحقح
أؾك نرط ال خنرك وممؾؿ».
( )2ذاب الشنفعقة إلك ألكف إ قوؾ العن ـ بعقـف ،فنكف ٓ يؼند مـف ولق نعؿد ،وٓ ن ب أؾقف كػنرة ،وٓ ديدة 9وذلدؽ
ٕ الؼوؾ وقع أـد العقـ ٓ هبن ،كؿن ألمن ٓ نؼوؾ غنل ًن.
وذاددب الؿنلؽقددة ،وبعددض الحـنبؾددة ،إلددك الؼصددنص مـددف ،و ددؿن مددن ألنؾػددف ،إ كددن أؿدددً ا ،وأؾقددف الديددة إ
لؿ يؼصد ،وذاب ابـ الؼقؿ إلك أدى الؼصنص لوعذر الؿؿن ؾة ،فؿـ أليـ لف أل يؼوؾدف بدنلعقـ كؿدن قودؾ؟ ،وبـدن
أؾقف فعؾقف الدية.
وذاب الشنفعقة ،والحـنبؾة ،إلك أل لؾقالل أل يحد س العدن ـ ،ولدق إلدك إبدد اودك يودقب 9لقؽدػ ندرص أدـ
الـنس ،وذاب بعض الؿنلؽقة إلك ألكف يلمرص أل يؾزى دارص ،وا س العن ـ ،ألو و عف نحت اإلقنمة ال نية كؼؾف
ابـ أنبديـ أـ الؼن ل أقنض ،ولؿ يـم ف إلك الحـػقة ،ولؿ يردص.
يـظر :اننقة ابـ أنبديـ  ،152/5ومغـل الؿحونج  ،184/4والونج واإلكؾقدؾ  ،308/7واإلكصدنء ،238/30
ومطنلب ألولل الـفك .23/5
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وبعض الـنس ي نلغ ،فؽؾؿن ألصقب بشل قدنل :ألكدن معقدق  ،وادذا الؽد ى لدقس
أليضددن لددقس
بصددحقح ،ويف الؿؼنبددؾ بعضددفؿ يـػددل العددقـ ،ويوحدددأ العددن ـ ،واددذا ً
الشدخص أؾدك ار ،
بصحقح ٕ 9العقـ ادؼ ،والؿطؾدقب الوقسدط ،بدل يوقكدؾ
ُ
وٓ يعرض كػمف لشخص أرء بلكف أن ـ.
والعقـ قد نؼع مؿـ ينارص الص ح ،لؽـ الؿ زوى بدف أل قؾ دف فقدف ندل  9وإٓ
ممؾؿن بلذأ.
فصناب الؼؾب المؾقؿ ٓ يؿؽـ أل يصقب
ً
وإذا رألأ من يع ف فؾق ندر بنلونيؽ 9لقمؾؿ الـنس مـف إ كن فقف نر ،واذا اق
إصؾ كؿن جن يف اديث سفؾ بـ اـقػ.
والحؿة :إصنبة ذوات المؿقى ،كؿن اصؾ لحصقـ.
اكوفقت إلك مدن بؾغدؽ مدـ أؾدؿ
«قال :قض أحغـ مـ اكتفك إلك ما سؿع» :ألك :قد
َ
وأؿؾت بف ،وقد ألامـت ٕ 9لؽ من نمودل بف ،ولؿ نعؿؾ برأليدؽ ،وكدؾ مدـ أؿدؾ
َ
بدلقؾ يؼنل لف :ألامـت.
مرجقان ،ألو غقر نبت ،ففؾ يؼنل لف :ألامـت؟
لؽـ إذا كن الدلقؾ
ً
نخصن مث صؾك ص ة الرغن بٕ 9كف قرأل الحديث الؿق دقع فقفدن(،)3
فؾق أل
ً
فص ان دو أل يملل أـ قت إ ر ،ففؾ يؼنل لف :ألامـت؟
إ مثؾ اذا يـ غل أل يوؾطدػ معدفٓ ،سدقؿن لدق كنكدت ألول مدرة مـدف ،فقؼدنل لدف:
ألامـتٕ 9كؽ أؿؾت بل ر ،لؽـ اذا إ ر عقػ ،وٓ نعد لؿثؾ اذا ،اودك نمدلل
( )3إ ر فقفن ذكرص الحػنظ الؿصـػق يف الؿق قأنت ،ومدـفؿ ابدـ ال دقزك يف الؿق دقأنت  ،323/2قدنل ابدـ
نقؿقة أـ ص ة الرغن ب يف آقوضن « :218/2اذا غقر مشروع بننػدنم أل ؿدة اإلسد ى ،كؿدن كدص أؾدك ذلدؽ
العؾؿن الؿعونو  ،وٓ يـشئ مثؾ اذا إٓ جناؾ م ودع ،وفوح مثؾ اذا ال نب يقجدب نغققدر ندرا ع اإلسد ى،
وألخذ كصقب مـ انل الذيـ نرأقا مـ الديـ من لؿ يلذ بف ار» ،وقنل يف م ؿقع الػونوأ « :312/21وإ ر
الذك ذكر فقفن كذب مق قع بننػنم العؾؿن  .ولؿ يذكرص ألاد مـ المؾػ وإ ؿة ألص ً ».
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ألاؾ العؾؿ أـ اذا الخن :اؾ يث دت ألو ٓ؟ وادذا ادق الؿو دف ٓ ،سدقؿن وإمدر قدد
وقع ،واذا ألدب وألسؾقب امـ.
ومثؾ اذا يؼنل فقؿـ أؿؾ بدلقؾ صحقح إٓ أل العؿؾ لقس أؾقفٕ 9كف مـمقخ،
صحقحن  -خطدل ،فؿدن داى
ألو مخصص ،ألو مؼقد ،فقؽق أؿؾف بنلحديث  -وإ كن
ً
ً
مـمددقخن فددنلعنة بنلـنسددخ ،وألاددؾ العؾددؿ يؼقلددق  :إ العؿددؾ بنلـنسددخ يؽددق مددـ
بؾقغف( ،)3فؿـ بؾغف الؿـمقخ ،فعؿؾ بف ،يؼنل لف :ألامـت ،قد ألامـ مـ اكوفدك إلدك
من سؿع ،لؽـ الحديث مـمقخ ،ومثؾف مـ أؿؾ بؿطؾؼ واق مؼقد بلانديث ألخرأ.
 طقً ١أتباع األْبٝا٤ص

«ولؽـ حض،ـا اكــ ع ـاس عــ الـ ـل ﷺ قـال« :عرضـت عؾـك إمـؿ» :أر دت
أؾقف :إمن يف الؿـنى ،ألو لقؾة اإلسرا  ،والؿؼصقد ألمن أر دت أؾقدف ﷺ 9وذلدؽ ٕكدف
ألفضؾ إك قن وألنرء الؿرسؾقـ.
«فرأيت الـ ل ومعف الرهط» ،الراط :مـ

ة إلك أشرة ،وققؾ :غقر ذلؽ(.)2

«والـ ل ومعف الرجؾ والرجالن» :والقاو اـن بؿعـك ألوٕ 9كدف لدق ألريدد ال ؿدع لؼقدؾ:
معف الث ة ،واذا يدل أؾك أل الدراط ٓ يوـدنول الرجدؾ والدرجؾقـ ،فقؽدق مدـ الث دة
إلك العشرةٕ 9كف لق كن يوـنول الرجؾ والرجؾقـ ،لدخؾ يف ققلف «ومعف الرهط».
«والـ ل ولقس معف أحض» :واـن يـشل سمال ،اق :ادؾ يف ادذا مـؼصدة لفدذا الـ دل
الذك لؿ يمو ب لف ألاد؟
وال قاب ،ٓ :فنلـ ل لقس أؾقف إٓ ال غ.

( )3يـظر :الؿموصػك (ص.)82 :
( )2يـظر :؛ذيب الؾغة ..303/5
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ففمٓ إك قن دأقا ألققامفؿ ،فنسو نب لفدؿ ألكدنس ،واموـدع إكثدرو  ،ف دن
الـ ل ومعف الراط ،والـ ل ومعف الرجؾ والرج

 ،والـ ل ولقس معف ألاد.

وامٓ ُأر قا مع ك قفؿ بم ب دأقنف لفؿ ،لؽـ اؾ الـ دقة مؼوضدنان الددأقة،
ألو أل امٓ اقودوا بف مـ غقر دأقة ٕ 9الـ ل :اق مـ ألوال إلقدف بشدرع ولدؿ يدممر
بو ؾقغف ،أؾك ققل إكثر()3؟ وأؾك اذا ففمٓ اقودوا بف مـ غقر دأقة .ألو كؼقل :إ
الـ ل اـن بؿعـك الرسقل ٕ 9الػدرم ٓ يطؾدب إٓ إذا اجوؿدع الـ دل والرسدقل ،فدنذا
افرتقن دخؾ كؾ وااد مـفؿن يف أخر ،ألو يؽق اذا مدـ بدنب الروايدة بدنلؿعـكٕ 9
ً
رسدقٓ ،فقددأق ققمدف فقمدو قب مدـ
كؾ رسقل ك دل ،وٓ يؿـدع كقكدف ك ًقدن أل يؽدق
يمو قب ويؿوـع مـ يؿوـعٕ 9كدف ٓ يؿؽدـ أل يمدودل هبدذا الحدديث أؾدك أل الـ دقة
بؿعـك وااد ،وٓ يؿؽـ أل يؼقل قن ؾ :إ الـ ل اق مـ ألوادل إلقدف بشدرع
والرسنلة
ً
وألمر بو ؾقغفً 9
ً
رسقٓ واق  -يف الققت كػمدف -
ألخذا مـ اذا الحديثٕ 9كف قد يؽق
ك ل ،وآقوصنر أؾك ألاد القصػقـ ٓ يـػل أخر.
نع لؾفقأ والـػس والشقطن ،
وقؾة ألن نع إك قن يدل أؾك أل ألكثر الـنس ألن ٌ
وآسو نبة لدأ ألكثر الـنس إذأن واسوؽنكة لؿـ دأناؿٓ ،سقؿن ألصحنب إكػس
الخ قثة مـ الؿوؽنيـ والؿو نيـ ،فنلؿل الذيـ اسوؽنوا يرو آسو نبة لؾرسؾ
اسوؽنكة وإذأن ًكن لؿـ طؾب مـفؿ 9ولذا ك د ألكثر إك قن قؾقؾل إن نع كؿن يف اذا
الحديث ،واذا ٓ يؼدح يف ك ق؛ؿ ،وٓ يف رسنلوفؿ ،فنلؿمللة لقمت ن نرة ،بؾ ﴿ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [الشقرأ ،]37:فعؾقؽ أل ن ؾغ ،وأل ن ذل الم ب ،والـون ج بقد ار،
وأؾك اذا فقؼنل لممر والـنال والداأل ٓ :نـظر إلك الـون جٕ 9كؽ إ كظرت إلك
نققػت أـ العؿؾ.
الـون ج
َ
( )3يـظر :نػمقر ألبل المعقد .331/5
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وقد يؼقل الؼن ُؾ مـ رجنل الحم ة :إكـن مـ ُذ أشريـ سـة وكحـ كلمر وكـفك فؾؿ
كر ألادً ا اسو نب ،وقد يؼقل الداأقة :ألكن مـ أؼقد وألكدن ألدأدق الـدنس وادؿ يف ازديدند
مـ الض ل كملل ار العنفقة ،وقد يؼقلف لـػمف ،وقد يؼقلف لف بعض الؿخذلقـ.
ولفمٓ جؿقعن كؼقل :اأؿؾ ،وادع الـنس إلك الخقر ،وإذا دأقت ،فلكت ألامـ
الـنس ققٓ كؿن قنل نعنلك﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [فصؾت ،]11:ولق
لؿ يمو ب ألاد ،وكذلؽ الؼن ؿق بنٕمر بنلؿعروء والـفل أـ الؿـؽر اؿ خقر ألمة9
لؼقلف نعنلك﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [آل أؿرا

 ،]330:فؿن أؾقؽ إٓ

أل ن ذل من ألمرت بف ،ولؽ قابف ،سقا ٌ اسو نب الطرء أخر ألى لؿ يمو ب.
كقادن ڠ فشدؾ يف
وبعض الـنس ٓ يحمـ الوع قر ،فؼد ُوجدد مدـ يؼدقل« :إ
ً
دأقنف ،ويف اداية ألقرب الـنس إلقف!».
وٓ نؽ أل

اذا جفؾ بنلؿراد بؼقلف نعنلك﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾

[الؼصص ،]45:والـ ل ﷺ لؿ يموطع أل يفدك أؿف الذك ألامـ إلقف ،وإلك دأقنف9
ٕكف لقس أؾقف إٓ ال غ.
وقددد يؼددقل  -أليضددن  -ذل دؽ الؼن ددؾ :وكددذلؽ فشددؾ الـ ددل ﷺ يف دأقنددف بؿؽددة
والطن ػ ،وك ح يف الؿديـة!
ففق يربط الـ نح والػشؾ بنٓسو نبة ،وار  يؼقل﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾

[العـؽ قت ،]37:فنذا ب أؾغ ال غ الؿ قـ ،وبقـ يف وقت ال قن  ،وبذل الم ب ،فؼد
ك حت مفؿوف ،واسوحؼ ألجرص.
قدر زا د
فؿن أؾك الرسؾ وألن نأفؿ إٓ ال غ ،ولفؿ أؾقف مـ ار إجر ،واـن
ٌ
أؾقف ،واق ألكف لق اسو نب ألاد ،فؾف مثؾ ألجرص ،فرألس الؿنل ُ ؿـ بؿ درد الددأقة،
وبؿ ددرد إمددر والـفددل ،وي ؼددك أؾددك الددداأل لوزيددد مؽنس د ف أل يمددؾؽ إسددنلقب
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الؿم رة 9مـ ألجؾ اداية الـنس ،وأل يحدرص أؾدك ذلدؽ ،ويخؾدص يف ققلدف وأؿؾدف
ألجرا« ٕ 9مــ دل عؾـك خقـر فؾـف مثـؾ
لقمو نب لفٕ 9كف إذا كن ألكثر ننب ًعن ففق ألكثر ً
أجر فاعؾف»( ،)3ومن أدا ذلؽ فؾقس إلقفٕ 9كف يليت الـ ل ولقس معف ألادد ،ولدقس ادذا
بعقب وٓ فشؾ كؿن يؼقل بعض المػفن .
وإكؿن كن رسقل ار ﷺ ألكثر إك قن ننب ًعنٕ 9كدف راؿدة لؾعدنلؿقـ ،ومؼوضدك كقكدف
راؿة أل يدخؾ الـنس كؾفؿ يف ديـف ،وأل يـ قا بم ف مـ الـنر ،واودك ال فدند يف سد قؾ
ناد ِدديـ ،فؾددقس الؿؼصددقد بددف إذٓل الـددنس ،وألخددذ ألمددقالفؿ ،وقددوؾفؿ،
ار ،راؿددة لؾؿ َ
والومؾط أؾقفؿ ،بؾ الؼصد بف اداية الـنس 9لقـ قا بذلؽ مـ العذاب إلك الـعقؿ.
واإلكمن إذا خنلطت بشنندة اإليؿدن قؾ دف نؿـدك أل يؽدق الـدنس كؾفدؿ مثؾدف،
فقؼننؾ الـنس اوك يؼقلدقا ٓ :إلدف إٓ ار ،مدـ ألجدؾ أل يددخؾقا ال ـدة ،ويـ دقا مدـ
الـنر ،ويمعك جندا يف أل يدخؾ الـنس ال ـة ولق بنلم سؾ.
فن ققؾ :كقػ يؽق ال فند راؿة وقد قنل ار نعنلك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ﴾ [الوقبة ،]33:يعـل :كعذهبؿ أؾك أليديؽؿ؟
فنل قاب :أل اذا إكؿن يؽق إذا لؿ يمو ب الؽنفر لفذص الراؿة 9ولذا ٓ بد
صنغرا ،كؿن اق معروء يف مقا عف،
مـ أل يخقر بقـ أل يؼوؾ ،ألو يدفع ال زية
ً
والـصقص الول نحث الؿ ناد أؾك ال فند ،لقس معـنان ألكف يوشػك ب فندص مـ
خصؿف ،فؼقلف نعنلك﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [الوقبة ،]321:اذا إغرا بنل فند الذك اق
ناد مـ ألجؾ أل يؼقل ٓ :إلف إٓ ار 9فقـ ق مـ أذاب ار إلك
يف إصؾ راؿة لؾؿ َ َ
كعقؿف وجـوف.
( )3ألخرجف ممؾؿ ،كونب ال فند والمقر ،بنب فضؾ إأنكة الغنزك يف س قؾ ار بؿركقب وغقدرص ،وخ فودف يف ألاؾدف
بخقر ،)3781( ،وألبق داود ( ،)4328والرتمذك ( ،)2563مـ اديث ألبل ممعقد إكصنرك ﭬ.
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ألمن جفند الدفع ،ففق فرض أقـ 9ففـن فرم بدقـ ندخص يطؾدب ادايدة غقدرص،
وبقـ مـ يدافع أـ كػمف ٕ 9اـن مفؿن ،واـن ألاؿ.
لؽـ إذا ك ن الدذك اأوُددك أؾقدف بـػمدف ،وخؾدص مدـ الؿعوددك ،وكنكدت اـدن
وجف لف مقأظة ُيفدَ أ بم فن ،واذا إصؾ يف الؿمؾؿ.
فرصة دأن الؿعودك و أ
 طفطٌ أَ ١ايسض ٍٛﷺص

«إذ رفع لل سقاد عظقؿ» :وصػ اذا المقاد يف بعض الرواينت بلكدف سدقاد سدد
إفؼ( ،)3ألك :مل إفؼ مـ كثرنف.
«فظــت أكفـؿ أمتـل ،فؼقـؾ لـل :هـذا مقسـك وققمـف» :وادذا يددل أؾدك أل ألن دنع
مقسددك كثددر ٕ 9المددقاد أظددقؿ ،وألمددؿ بو عقددوفؿ لؿقسددك ُف اضددؾقا أؾددك العددنلؿقـ،
والؿؼصددقد أددن َلؿل زمددنمؿ ،واددؾ يؼددنل :إ ألمددة مقسددك ألفضددؾ إمددؿ بعددد ألمددة
محؿد ﷺ؟ واؾ مـ ٓزى ذلؽ أل يؽق مقسك ألفضؾ إك قن بعد الـ ل ﷺ؟
وال قاب :ألكف ٓ يؾزى ،ففؿ فضؾقا أؾك أنلؿل زمنمؿ ،ولؿقسك اذص إجدقر
العظقؿة بم ب مـ ن عف ،واق مـ ألولل العزى ،لؽدـ ٓ يؾدزى بدذلؽ أل يؽدق ألفضدؾ
مـ إبرااقؿ ڠ.
«فـظرت فنذا سقاد عظقؿ ،فؼقؾ لل :هذه أمتؽ» :واؿ ألكثر مـ ققى مقسك.
وٓ يؾددزى مددـ الوع قددر ب دد« :ســقاد عظــقؿ» يف الؿق ددعقـ الومددنوك بددقـ إن ددنع،
ٌ
أظدقؿ
جؿدؾ
قدرا ووصدػوَف بلكدف:
ٌ
فنلمقاد أظؿف كم ل ،واذا كؿدن لدق رأليدت جؿد ً ك ً
ك ٌقر ،ؿ رأليت آخر وأنت أـف بنلوع قر كػمف ،ف يؾزى مـف الومدنوك بدقـ ال ؿؾدقـ9
( )3إننرة إلك اديث ابـ أ نس ڤ ،قنل :خرج أؾقـن الـ ل ﷺ ،يقمن قنل« :أر ت أؾل إمؿ ،ورأليت سدقا ًدا
كثقرا سد إفؼ ،فؼقؾ :ادذا مقسدك يف ققمدف» .ألخرجدف ال خدنرك ،كودنب ألانديدث إك قدن  ،بدنب وفدنة مقسدك
ً
وذكرص َب ْعدُ .)1330( ،
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ٕ الؽن والصغر ،والعظؿ والفزال ،كؾفن ألمقر كم قة.
 طايـُساد تباذتطــابص

«ومعفؿ س عقن أل ًػا يضخؾقن الجـة كغقر حغاب وٓ عذاب» :واذا ادق الشدناد
مـ الحديث لؾرتجؿة ،أل مـ اؼؼ الوقاقد دخؾ ال ـة بغقر امنب.
ويف رواية« :مع كؾ ألػ س عقن أل ًػا»( ،)3وأؾك اذا يؽق أدداؿ كحدق خؿمدة
م يقـ ،ويف رواية  -سوليت  -يف الصحقح« :أو س عؿائة ألػ»( ،)2وفضؾ ار واسع.
والؿراد بنلحمنب :العرض ٕ 9رسقل ار ﷺ قنل« :مـ حقسب عذب»،
قنلت أن شة :فؼؾت ألولقس يؼقل ار نعنلك﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾ [آكشؼنم،]7:
فؼنل« :إكؿا ذلؽ العرض ،ولؽـ :مـ كققش الحغاب يفؾؽ»(.)1
فؿددـ كددققش ودقددؼ أؾقددف ،واقسددب أددـ كددؾ نددل  ،ففددذا ٓ بددد أل يعددذب،
والمدددد عق ألل ًػددددن مددددزيوفؿ ألمددددؿ ٓ يعر ددددق  ٕ 9العددددرض امددددنب ،واددددمٓ
ٓ يحنس ق  ،فقدخؾق ال ـة بغقر امنب ،اذا مؼوضك الـص.
 طشسط دٛاش االدتٗاد يف تفطري ايٓص تبايسأٟص

«،ؿ كفض فضخؾ مـزلف ،فخـاض الــاس يف أول،ـؽ» :ألك :الـدنس الدذيـ اضدروا
اذص الؿؼنلة مـ الصحنبة ،نؾؿمقا ونققعقا إوصنء الول اسوحؼ هبن ادمٓ دخدقل
( )3ونوؿوف« :و ث اثقنت مـ اثقنت ربل» ألخرجف الرتمذك ،كودنب صدػة الؼقنمدة والرقدن ؼ والدقرع،)2316( ،
وقنل« :امـ غريب» ،وابـ منجف ،كونب الزاد ،بنب صػة ألمدة محؿدد ﷺ ،)3275( ،وألاؿدد ( ،)22345مدـ
اديث ألبل ألمنمة ال ناؾل ﭬ ،وصحح الفقثؿدل يف الؿ ؿدع ( )135/30بعدض ألسدنكقدص ،وجدن مدـ ادديث
قبن وكذلؽ مـ اديث اذيػة ﭭ ،وامـ الفقثؿل إسـندص يف الؿ ؿع (.)58/30
( )2ألخرجف ممؾؿ ،كونب اإليؿن  ،بنب الدلقؾ أؾك دخقل طقا ػ مـ الؿمؾؿقـ ال ـة بغقر امدنب وٓ أدذاب،
( ،)238مـ اديث سفؾ بـ سعد ﭬ.
( )1ألخرجف ال خنرك ،كونب العؾؿ ،بنب مـ سؿع نقيفن فؾؿ يػفؿف فراجع فقف اودك يعرفدف ،)201( ،وممدؾؿ ،كودنب
ال ـة وصػة كعقؿفن وألاؾفن ،بنب إ نت الحمنب ،)2765( ،وألبق داود ( ،)1081والرتمذك (.)2325
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ال ـة بغقر امنب وٓ أذاب.
ومـ نققعن؛ؿ من كؼؾ أـفؿ مـ اخو ء يف نػمقر ذلؽ:
«فؼال كعضفؿ :فؾعؾفؿ الـذيـ صـح قا رسـقل اهلل ﷺ» ،يعـدل :الصدحنبة ،وادؿ
ألكثر مـ س عقـ ألل ًػن.
«وقال كعضفؿ :فؾعؾفؿ الذيـ ولضوا يف اإلسالم فؾؿ يشركقا كاهلل ئـقً،ا» ،وادمٓ
إ قصددد هبددؿ مددـ ولدددوا يف أفدددص ﷺ ،ف د ي ؾغددق س د عقـ ألل ًػددن ٕ 9ألكثددر مددـ يف
كنفرا ،وألمن مـ ولدد يف أفددص ﷺ فلقدؾ بؽثقدر مدـ ادذا،
أفدص ﷺ ألسؾؿ بعد أل كن
ً
وإ قصد هبؿ مـ ولد يف اإلس ى يف جؿقع إزمن  ،ففؿ أل عنء اذا العدد.
«وذكروا أئقاء» ،يعـل :ألمؿ ذكروا ااوؿنٓت.
والـ ل ﷺ ذكر الحديث ولؿ ي قـ الؿراد ،فدوؽؾؿ ادمٓ ونققعدقا بدآرا فؿ مدـ
غقر اسوـند إلك دلقؾ ،والؽد ى يف كصدقص الؽودنب والمدـة ٓ ي دقز بدنلرألك ،وجدن
القأقد الشديد أؾك مـ نؽؾدؿ يف الؼدرآ برأليدف( ،)3والمدـة كدذلؽٕ 9مدن ادل الؿ قـدة
لؾؼرآ  ،فنلذك يؼقل برأليف  -ي زى بل مراد ار كذا ،ألو مراد ك قف ﷺ كدذا  ،-ففدذا -
وكملل ار العنفقة  -قن ٌؾ أؾك ار ب أؾؿ 9ولدذا يؼدقل ألادؾ العؾدؿ :يحدرى الوصددك
لوػمقر الؽونب ونرح المـة بنلرألك( ،)2لؽـ إذا لؿ يقجد كص مػمر ،وآل إمر إلك
عؿؾت صقغة الرتدد ،وأدى ال زى ،فد بدلس ،بددلقؾ ادذا الحدديث9
آجوفند ،واس ُو
ْ
ٕ الؿمللة نؽق م رد بحث ،ولقمدت جز ًمدن بدنلؿراد اإللفدل ألو الـ دقك 9ولدذلؽ
( )3إننرة إلك اديث ابـ أ نس ڤ أـ رسقل ار ﷺ« :مـ قـال يف الؼـرآن كغقـر عؾـؿ فؾقت ـقأ مؼعـضه مــ الــار»
ألخرجف الرتمذك ،كودنب نػمدقر الؼدرآ  ،بدنب مدن جدن يف الدذك يػمدر الؼدرآ برأليدف ،)2840( ،وقدنل الرتمدذك:
«اديث امـ» ،وألاؿد (.)2058
( )2يـظر :نػمقر الؼرط ل .13/3
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قنلقا« :فؾعؾفدؿ الدذيـ صدح قا»« ،فؾعؾفدؿ الدذيـ ولددوا» ،ولدؿ يؼقلدقا :ادؿ الدذيـ
صح قا ،وٓ اؿ الذيـ ولدوا.
وإيراد آاوؿنل أؾك س قؾ الرتدد يمخذ جقازص مدـ إقدرار الـ دل ﷺ لفدؿ ،فؿدن
رب أؾقفؿ وٓ أـػفؿ.
وأؾك اذا لدق ُذكدرت آيدة يف م ؾدس ،ألو ادديث مشدؽؾ ،فؼدنل بعضدفؿ :لعدؾ
الؿراد كذا ،وقنل الثن  :لعؾ الؿراد كذا ،مـ غقر جزى ،ففذا ٓ يضدر ،لؽدـ إذا جدزى
ألاد  -ب دلقؾ  -بل الؿراد بف معـك معقـ ،ففذا اق الؿحظقر.
 طصفات َٔ ٜدخً ٕٛادتٓ ١تبػري سطابص

«فخــرج عؾــقفؿ رســقل اهلل ﷺ فــلخ روه» :وقددد يمدد ؼفؿ الددقال فقخددنص ﷺ
ولذلؽ ألمثؾة ،الؿؼصقد ألمؿ ألخنوص بعد أل خرج.
«فؼـــال» :م اقـًدددن إوصدددنء الودددل اسدددوحؼقا هبدددن دخدددقل ال ـدددة بغقدددر امدددنب
وٓ أذاب:
 طايصف ١األٚىل :تسى االضرتقا٤ص

«هؿ الذيـ ٓ يغترققن» ٓ :يمرتقق  :المقـ والون لؾطؾب ،ألك ٓ :يطؾ ق مـ
غقراؿ أل يرققفؿ ،والؿعـك يف اذا دققؼ لؾغنية ،واق ألكف مـ نؿدنى الوقكدؾ أألٓ يوعؾدؼ
الؼؾب بنلراقل ،بؾ بنلؿقلك .
وهـا دققؼتان قؾ قتان يـ غل اإلئارة إلقفؿا:
األٔىل :أل الوعؾؼ بنلغقر ألمر يؼقى بنلؼؾب ،وإ لؿ يؼنركف الظنار بنلطؾدب ،فدنل عض
قد يرت طؾب الرققة 9إٓ أل كػمف نؽق من ؾة بنلؽؾقة إلك الراقل ،وموطؾعة إلقدف ،ونوؿـدك
لق ُرقِ َل دو أل يطؾب ،وٓ نؽ أل يف اذا من يـنيف نؿنى الوقكؾ ٕ 9الوقكدؾ ألمدر قؾ دل،
يخدنف اسوشراء الؼؾب لؾرققة ،وإ لؿ يؼنركف أؿؾ وطؾب بنل قارح.
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الث ٌٗل :أل مـ الـنس مـ يرت آسدرتقن لفدذا الحدديث 9إٓ ألمدؿ يؼعدق فقؿدن
اق ألندد أل ًدرا مـدف يف الؼددح يف نؿدنى الوقكدؾ ،وادق الشدؽقأ مدـ الؿدرض 9فقعدرض
نؽقاص أؾك كؾ مـ رآص ،فقؼقل :ألكن مر ت ،ووجعت وج ًعن نديدً ا ،ومدن اسدرتققت،
وٓ أقل ت ،ففذا صـقعف ألفحش مـ آسرتقن .
دـ صد ُاف ،واسددو نبة
ونددر آسددرتقن ٓ يشددؿؾ نددر طؾددب الدددأن مؿددـ ُيظد ُّ
دأقنف ،ف نل فقف 9وأؿر ﭬ طؾب الدأن مـ ألويس الؼر (.)3
ويف ال ؿؾة مـ ألراد أل يؽق مؿـ يددخؾ ال ـدة بغقدر امدنب ،فعؾقدف أل يدرت
طؾب الرققة مـ غقرص.
قددنل الحددنفظ ابددـ ا ددر يف فددوح ال ددنرك« :وقددع يف روايددة سددعقد

بددـ مـصددقر()2

أـد ممؾؿ« :وٓ يرققن»( )1بدل« :وٓ يؽتـقون» ،وقدد ألكؽدر الشدقخ نؼدل الدديـ ابدـ
نقؿقة اذص الرواية( ،)3وزأؿ ألمن غؾط مـ راويفن 9واأوؾ بل الراقل يحمـ إلك الذك
ُ
جنيؾ الـ أل ﷺ( )4ورقدك
وأليضن فؼد رقك
يرققف ،فؽقػ يؽق ذلؽ مطؾقب الرت ؟ ً
()3

()2

()1
()3
()4

إنددنرة إلددك اددديث ألسددقر بددـ جددنبر الطقيددؾ ،وفقددف أل أؿددر بددـ الخطددنب قددنل ٕويددس الؼددر سددؿعت
رسقل ار ﷺ ،يؼقل« :يلتل عؾقؽؿ أويس كـ عامر مع أمضاد أهؾ القؿـ ،مـ مراد، ،ؿ مــ قـرن ،كـان كـف كـرص
ف رأ مـف؛ إٓ مقضع درهؿ ،لف والضة هق كفا كر ،لق أقغؿ عؾـك اهلل ٕكـره ،فـنن اسـتطعت أن يغـتغػر لـؽ فافعـؾ»،
فنسوغػر لل ،فنسوغػر لف» .ألخرجف ممؾؿ ،كونب فضن ؾ الصحنبة ر قا ار نعنلك أؾدقفؿ ،بدنب مدـ فضدن ؾ
ألويس الؼر ﭬ.)2432( ،
اق :سعقد بـ مـصقر بـ نع ة الخراسن  ،الؿروزك ،ؿ ال ؾخل ،ألبق أثؿن  ،نقيف بؿؽة سدـة 226ادد ،صدـػ
المــ ،قنل ألبق أ د ار الحنكؿ« :سؽـ سعقد مؽة م نورا ،فـمب إلقفن ،واق راوية سدػقن بدـ أققـدة ،وألادد
أل ؿة الحديث ،لف مصـػنت كثقدرة ،موػدؼ أؾدك إخراجدف يف الصدحقحقـ» .يـظدر :سدقر ألأد ى الـد ،475/30
وننريخ دمشؼ ٓبـ 9أمنكر .101/23
ألخرجف ممؾؿ ،كونب اإليؿن  ،بنب الدلقؾ أؾك دخقل طقا ػ مـ الؿمؾؿقـ ال ـة بغقر امدنب وٓ أدذاب،
( )220مـ اديث ابـ أ نس ڤ.
يـظر :م ؿقع الػونوأ .372/3
إننرة إلك اديث ألبل سعقد ﭬ ،أل جنيؾ ،ألندك الـ دل ﷺ فؼدنل :يدن محؿدد اندوؽقت؟ فؼدنل« :كعـؿ» قدنل:
«كاسؿ اهلل أرققؽ ،مـ كؾ ئلء يمذيؽ ،مـ ئر كؾ كػس أو عقـ حاسض ،اهلل يشػقؽ ،كاسؿ اهلل أرققؽ».
=
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ددل ﷺ ألصدددحن َبف ،وألذ لفدددؿ يف الرقدددك ،وقدددنل« :مــــ اســـتطاع أن يـػـــع أخـــاه،
الـ د ُّ

فؾقػعؾ»( ،)3والـػدع مطؾدقب ،قدنل :وألمدن الؿمدرتقل فنكدف يمدلل غقدرص ويرجدق كػعدف،
ونؿددنى الوقكددؾ يـددنيف ذلددؽ ،قددنل :وإكؿددن الؿددراد وصددػ المد عقـ بوؿددنى الوقكددؾ 9فد

يمللق غقراؿ أل يرققفؿ ،وٓ يؽقيفؿ وٓ يوطقرو مـ نل »(.)2
اذص خ صة ك ى الشقخ  $يف نعؾقؾ رواية« :وٓ يرقـقن» وادل أـدد ممدؾؿ،
وقد أرض ابـ ا ر الرد أؾك اأرتا نت نقخ اإلس ى فؼنل:
«وألجنب غقرص بل الزيدندة مدـ الثؼدة مؼ قلدة ،وسدعقد بدـ مـصدقر ادنفظ ،وقدد
اأوؿدص ال خنرك وممؾؿ ،واأوؿد ممؾؿ أؾك روايودف ادذص ،وبدل نغؾدقط الدراوك مدع
إمؽن نصحقح الزيندة ٓ يصنر إلقف ،والؿعـك الذك اؿؾدف أؾدك الوغؾدقط مقجدقد يف
الؿمرتقلٕ 9كف اأوؾ بل الذك ٓ يطؾب مـ غقدرص أل يرققدف ندنى الوقكدؾ ،فؽدذا يؼدنل
لف :والذك يػعؾ غقرص ذلؽ بف يـ غل أألٓ يؿؽـف مـفٕ 9جؾ نؿنى الوقكؾ»(.)1
ف دنذا مـددع آسددرتقن فؾوؿـددع الرققددة ٕ 9الؼنأدددة أل « :مددن اددرى ألخد ُدذ ُص ،اددرى
دف ُع ُف»( ،)3وإ كن يخرج أـ اذص الؼنأدة بعض الصقر :كؿـ ااودنج إلدك ندرا مدن
ُيؿـع بقعف 9كؿصدحػ  -أؾدك الؼدقل بؿـدع بقعدف  -فق دنح لدف أل يشدرتيف ،لؽدـ ال دن ع
ٓ ي قز لف َب ْقع الؿصحػ واق آ ؿ ،فنلحنجة ندفع أـ الؿشدرتك اإل دؿ دو ال دن ع،
ولذا يؼنل :إذا كن ألاد الطرفقـ مؿـق ًأدن فدنلطرء أخدر أؾدك ألقدؾ إادقال يؽدق

=
()3
()2
()1
()3

ألخرجددف ممددؾؿ ،كوددنب الم د ى ،بددنب الطددب والؿددرض والرقددك ،)2375( ،والرتمددذك ( ،)862وابددـ منجددف
( ،)1421وجن مـ اديث أن شة ،وأ ندة ڤ.
ألخرجف ممؾؿ ،كونب الم ى ،بنب اسوح نب الرققة مـ العقـ والـؿؾة والحؿة والـظدرة ،)2388( ،مدـ ادديث
جنبر ﭬ.
فوح ال نرك .308-307/33
فوح ال نرك .308/33
يـظر :إن نص والـظن ر 9لؾمققطل (ص ،)340 :إن نص والـظن رٓ 9بـ ك قؿ (ص.)312 :
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موعنو ًكن معف أؾك اذا الؿؿـقع ،فؾق كن الؿريض مؿـق ًأن مـ آسرتقن  ،فؽقػ يعقـف
الراقل أؾك اسوعؿنل ندل مؿـدقع؟! وبـدن أؾقدف نؽدق الزيدندة صدحقحة ،ادذا ادق
ال قاب إول أؾك رد نقخ اإلس ى لرواية «وٓ يرققن».
فقـ غل أل نؿـع الرققة بطؾب وبغقر طؾبٕ 9كف إذا قؾـدن :إ الؿمدرتقل فعدؾ خد ء
إولك ،فنلؿرقل ولق مـ غقر طؾب ٓ بد أل يقجد يف قؾ دف ندل مدـ ذلدؽ ٓ ،سدقؿن إذا
اسوشرء لذلؽ واسرتواف ومدنل إلقدف ،وقدد يؽدق نشدق ُفف إلدك الرققدة ألندد مدـ نشدقء
الطنلب 9ولذلؽ اقـؿن يؽق الوقكؾ غنية أـد اإلكمن ف يطؾب مـ يرققدف ،وٓ يطؾدب
مـ يط ف ،ودخقل اذا يف الحديث ٓ إنؽنل فقف ،بؾ إ دخقلف ألولك.
وكـاء عؾك هذا ،ففؾ إكؿؾ أل يرد مـ ألراد أل يرققف ألو ٓ يردص؟
قددد يؼددنل :إ أن شددة رقددت الـ ددل ﷺ ،ولددؿ ير أداددن( )3لؽددـ يؿؽددـ أل يؼددنل :إ
الـ ددل ﷺ يف مثددؾ اددذص الؿضددنيؼ لددقس كغقددرص 9فددنلـ ل ﷺ ي ننددر إس د نب ،لؽـددف
ٓ يوصقر أل يؾوػت إلقفدن بقجدف مدـ القجدقص 9ولدذا لؿدن مدنت ولددص إبدرااقؿ دمعدت
أقـف ﷺ ،واز قؾ ف ،دو ألدكك اأرتاض أؾك الؼدر ،وقنل« :وإكا كػراقؽ يا إكراهقؿ
لؿحزوكقن»( .)2وأنمة الـنس يػعؾ اذا اقودا ً بنلـ ل ﷺ مـ وجف ،واق دمع العدقـ،
واز الؼؾب ،ألمن كقكف ي ؽل أؾك الؿقت مع كؿدنل الر دن بنلؿؼضدل ،ففدذا يف غنيدة
مـ الصعقبة ،اوك كلمؿن موضندا .
( )3إننرة إلك اديث أن شة ڤ« :أن رسقل اهلل ﷺ كان إذا ائتؽك كػث عؾك كػغف كالؿعقذات ،ومغح عـف كقضه،
فؾؿا ائتؽك وجعف الذي تقيف فقف ،طػؼت أكػث عؾك كػغف كـالؿعقذات التـل كـان يـػـث ،وأمغـح كقـض الـ ـل ﷺ
عــف» .ألخرجددف ال خددنرك كوددنب الؿغددنزك ،بددنب مددرض الـ ددل ﷺ ووفننددف ،وممددؾؿ ،كوددنب المد ى بددنب رققددة
الؿريض بنلؿعقذات والـػث ( ،)2382وابـ منجف (.)1428
( )2ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب ال ـددن ز ،بددنب قددقل الـ ددل ﷺ« :إكددن بددؽ لؿحزوكددق » ،)3101( ،وممددؾؿ ،كوددنب
الػضن ؾ ،بنب راؿوف ﷺ الص قن والعقنل ونقا عف وفضؾ ذلؽ ،)2134( ،وألبدق داود ( ،)1325مدـ ادديث
ألكس بـ منلؽ ،وجن مـ اديث أ د الراؿـ بـ أقء ﭬ.
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لؾؿرقك بغقر طؾب أل يرد راققدف 9أؿد ً بروايدة« :وٓ يرقـقن»،
وكـاء عؾقف فقو ف ُ
وٓ يموؼقؿ لدف آاو دنج بػعدؾ رسدقل ار ﷺ مدع أن شدة ڤ ٕ 9الـ دل يف ادذا
لقس كغقرص.
ويقاصؾ ابـ ا ر أدرض الدرد أؾدك ندقخ اإلسد ى فقؼدقل« :ولدقس يف وقدقع
أليضدن دٓلدةٕ 9كدف يف
ذلؽ مـ جنيؾ دٓلة أؾك الؿددأك ،وٓ يف فعدؾ الـ دل ﷺ لدف ً
مؼنى الوشريع ون ققـ إاؽنى»(.)3
واددذا اددق ال ددقاب أؾددك ددن اأرتا ددنت نددقخ اإلسد ىٕ 9كددف اأددرتض برققددة
فر أد أؾقف بلكدف لدقس
جنيؾ لؾـ ل ﷺ ،ورققة الـ ل ﷺ ٕصحنبف ،وإذكف لفؿ يف ذلؽُ ،
يف اذا من يدل أؾك بطد

زيدندة« :وٓ يرقـقن» ٕ 9الـ دل ﷺ اقـؿدن يؿددح ادمٓ

مشرع ،فقػعؾ ذلؽ ل قدن ال دقاز،
ويػعؾ خ ء من مدافؿ لف 9إكؿن يػعؾ ذلؽ ٕكف ا
ألو أدى الوحريؿ ،ويؽق خ ء إولك بنلـمد ة لغقدرص ادق إولدك بنلـمد ة لدف ،فؼدد
يـفك أـ نل ويػعؾدف 9ل قدن أل ادذا الـفدل مصدروء مدـ الوحدريؿ إلدك الؽرااقدة،
مشرع وم قـ.
فقؽق الػعؾ
ً
مؽروان يف اؼ إمة دوكفٕ 9كف ا
يؼقل ابدـ ا در« :ويؿؽدـ أل يؼدنل :إكؿدن ندر الؿدذكقرو الرقدك وآسدرتقن
امؿن لؾؿندة ٕ 9فنأؾ ذلؽ ٓ يلمـ أل يؽؾ كػمف إلقف 9وإٓ فنلرققة يف ذا؛ن لقمدت
ً
مؿـقأة ،وإكؿن مـع مـفن من كن نركًن ألو ااوؿؾف ،ومدـ دؿ قدنل ﷺ« :اعرضـقا عؾـل
رقاكؿ ،وٓ كلس كالرقك ما لؿ تؽـ ئر ًكا»( )2فن فقف إننرة إلك أؾة الـفل»(.)1
( )3فوح ال نرك .308/33
( )2ألخرجف ممؾؿ ،كونب الم ى ،بنب ٓ بدلس بدنلرقك مدن لدؿ يؽدـ فقدف ندر  ،)2200( ،وألبدق داود ( ،)1775مدـ
اديث أقء بـ منلؽ ﭬ.
( )1فوح ال نرك .308/33
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ومعـك اذا أل نر الرقك بنلؽؾقدة إكؿدن ادق مخنفدة ركدق الؼؾدب إلقفدن ،فقؽدق
قندان يف نؿنى الوقكؾ الؿقصدؾ لددخقل ال ـدة بغقدر امدنب ،وبدذلؽ نػمدر روايدة:
ً
«وٓ يرققن» ،مع نؼرير ِاؾ الرققة ،وأل الؿراد بنلؿؿـقع مـفن من كن نركًن.
ؿ ذكر الحنفظ ابـ ا ر كؼ ً أدـ الؼرط دل معـدك آخدر يف كدق الرقدك والؽدل
قندان يف الوقكؾ ،قنل الحنفظ:
ً
«وقددد كؼددؾ الؼرط ددل( )3أددـ غقددرص أل اسددوعؿنل الرقددك والؽددل قددندح يف الوقكددؾ
وفدرم بدقـ الؼمدؿقـ 9بدل الدن فقفؿدن ألمدر مقادقى ،ومدن
بخ ء سن ر ألكقاع الطبّ ،
أدااؿن محؼؼ أندة ،كنٕكؾ ،والشرب 9ف يؼدح»(.)2
يعـل أل الرققة وال ألمر معـقك ،والؽل واق امل يف الظنار ومملؿ يف ال دد ،
يرأ ال عض أل ذلؽ قندح يف الوقكؾ ٕ 9كوق وفؿن غقر محؼؼة ،بخد ء غقرادن مدـ
الطرم الؿ ربة.
فنلطددب الؿ ـددل أؾددك دراسددنت م ربددة ،وكوددن ج محمقسددة ٓ يؼدددح يف الوقكددؾ
بحددنل مددـ إاددقال ،واددق كنٕكددؾ والشددرب ،فؽؿددن أل إكددؾ والشددرب ألمددرا
محمقسن ٓ يؼددان يف الوقكدؾ ،فؽدذلؽ الع جدنت وإدويدة الؿ ربدة الؿطدردة
ٓ نؼدح يف الوقكؾٕ 9من ألمقر محمقسة ،بخ ء الرققة.
والؽل أ ج« :إن كان يف ئلء مـ أدويتؽؿ  -أو :يؽقن يف ئلء مــ أدويـتؽؿ-
خقــر ،فػــل ئــرطة محجــؿ ،أو ئــركة عغــؾ ،أو لذعــة كـــار تقافــؼ الــضاء ،ومــا أحــب

( )3يـظر :الؿػفؿ .353/3
( )2فوح ال نرك .308/33
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أن أكتقي»( 9)3إٓ أل الؽل غقر مؼطقع الـوق ةٕ 9كف قد يؽدقأ مق دع والؿدرض يف
مق ع آخر.
إٓ أل اإلمنى الؼرط ل رد اذا الؼقل كؿن قنل ابـ ا ر:
«قددنل الؼرط ددل :واددذا فنسددد مددـ وجفددقـ :ألاددداؿن :أل ألكثددر ألبددقاب الطددب
مقاقى»(.)2
بدلقؾ أل كم ة الـ نح يف إدوية الؼديؿة لقمت ك قرة ،وبعضدفن يضدر وإ كدن
م ر ًبن ل عض الؿر ك ٓ ،سدقؿن إذا كظركدن يف كودب الطدب الؼدديؿ ،فنكدؽ ندرأ فقفدن
إ نت الدوا مـ خ ل ن ربة واادة ،ففؿ لؿ يؽقكقا يدرسق أ نر مـ كدؾ وجدف،
فنلع جنت الؿذكقرة يف نؾؽ الؽوب ألن ف من نؽق بنلقاؿقة ،كعؿ ،قد ي رب أ ج
مـصقصدن
قديؿ مع كؾ الـنس ويـ ح ،ويعرء ألكف نػن دا معدقـ ٓ ،سدقؿن إذا كدن
ً
أؾقف يف إانديث ،ففذا ٓ إنؽنل فقف.
ألمن إدوية والؿموحضرات الط قدة الحديثدة فؿدـ مؿقزا؛دن ألمدن ٓ ُنعوؿدد اودك
ُن رب أؾك أقـدنت بشدرية ونظفدر فعنلقوفدن ،وقدد ُن درب ق دؾ ذلدؽ أؾدك أقـدة مدـ
الحققاكنت .ومـ اـن يظفر الػرم بقـفن وبقـ إدوية الؼديؿة.
والؿؼصقد أل اإلمنى الؼرط ل لؿ يمؾؿ لؿدـ قدنل بدل الرقدك ،والؽدل يخوؾػدن
أـ غقراؿن مـ إدوية يف قدافؿن يف الوقكؾ ٕ 9كون فؿدن مقاقمدة ٕ 9ادذا ادق
انل جؿقع إدوية .قنل الحنفظ ابـ ا ر مؽؿ ً ٓأرتاض الؼرط ل:
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب الطب ،بدنب الددوا بنلعمدؾ ،)4571( ،وممدؾؿ ،كودنب المد ى ،بدنب لؽدؾ دا دوا
واسوح نب الوداوك ،)2204( ،مـ اديث جنبر ،وجن مـ ادديث ابدـ أ دنس ،وابدـ أؿدر ،وأؼ دة بدـ أدنمر،
ومعنوية بـ اديج ﭫ.
( )2فوح ال نرك .308/33
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«والثددن  :أل الرقددك بلسددؿن ار نعددنلك نؼوضددل الوقكددؾ أؾقددف ،وآلو ددن إلقددف،
قندادن يف الوقكدؾ لؼددح الددأن 9
والرغ ة فقؿن أـدص ،والون بلسؿن ف ،فؾق كن ذلؽ ً
ورقدل ،وفعؾدف المدؾػ والخؾدػ،
إذ ٓ فرم بقـ الذكر والدأن  ،وقد َرقك الـ ل ﷺ ُ
قندان يف الوقكدؾ لدؿ يؼدع مدـ ادمٓ وفدقفؿ
فؾق كن منك ًعن مـ الؾحنم بنلم عقـ ،ألو
ً
مـ اق ألأؾؿ وألفضؾ مؿـ أدااؿ.
و ُن ُع اؼب بلكف بـك ك مف أؾك أل الم عقـ الؿذكقريـ ألرفع رن ة مـ غقراؿ
مطؾ ًؼن ،ولقس كذلؽ لؿن سلبقـف .وجقز ألبق طنلب بـ أطقة( )3يف «مقازكة إأؿنل»
أل الم عقـ الؿذكقريـ اؿ الؿرادو بؼقلف نعنلك﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [القاقعة ،]32-30 :فن ألراد ألمؿ مـ جؿؾة المنبؼقـ ،فؿم أؾؿ9
وإٓ ،ف  ،وقد ألخرج ألاؿد وصححف ابـ خزيؿة وابـ ا ن مـ اديث رفنأة
ال فـل قنل« :ألق ؾـن مع رسقل ار ﷺ ،فذكر ادي ًثن وفقف« :وعضين ركل أن يضخؾ
الجـة مـ أمتل س عقـ أل ًػا كغقر حغاب ،وإين ٕرجق أن ٓ يضخؾقها حتك ت قؤوا أكتؿ
ومـ صؾح مـ أزواجؽؿ وذرياتؽؿ مغاكـ يف الجـة»( ،)2ففذا يدل أؾك أل مزية
الم عقـ بنلدخقل بغقر امنب ٓ يموؾزى ألمؿ ألفضؾ مـ غقراؿ ،بؾ فقؿـ يحنسب
يف ال ؿؾة مـ يؽق ألفضؾ مـفؿ ،وفقؿـ يولخر أـ الدخقل مؿـ نحؼؼت ك ننف،
وأرء مؼنمف مـ ال ـة ،يشػع يف غقرص ،مـ اق ألفضؾ مـف»(.)1
( )3اق :أؼقؾ بـ أطقة بـ ألبل ألاؿد إكدلمل الطرطقنل الؿنلؽل ،نقيف سـة 507اد ،ولدل الؼضدن يف غركنطدة،
وغقران ،وكن مؼد ًمن يف صـنأة الحديث ،مدـ مصدـػننف« :فصدؾ الؿؼدنل يف الؿقازكدة بدقـ إأؿدنل» ،و«ندرح
الؿؼنمنت الحريرية» ،و«نرح الؿقطل» .يـظر :ننريخ اإلس ى لؾذا ل  ،383/31والدي نج الؿذاب .314/2
( )2ألخرجف ابـ منجف ،كونب الزاد ،بنب صػة ألمة محؿد ﷺ ،)3274( ،ألخرجف ألاؿدد ( ،)35237وابدـ خزيؿدة يف
كوددنب الوقاقددد ( ،)133/3وابددـ ا ددن ( ،)232مددـ اددديث رفنأددة ال فـددل ﭬ ،قددنل الفقثؿددل يف الؿ ؿددع
(« :)307/30رواص الطنا  ،وال زار بلسنكقد ،ورجنل بعضفن أـد الطنا وال زار رجنل الصحقح».
( )1فوح ال نرك .308/33
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 طشٜاد ٠عدد ايداخًني ادتٓ ١تبػري سطاب عٔ ضبعني أيفاص

قنل ابدـ ا در« :وجدن يف ألانديدث ألخدرأ ألكثدر مدـ ذلدؽ ،فدلخرج الرتمدذك،
وامـف الطنا  ،وابـ ا ن يف صحقحف مـ اديث ألبل ألمنمة رفعف« :وعضين ركـل أن
يــضخؾ الجـــة مـــ أمتــل س ـ عقـ أل ًػــا ،مــع كــؾ ألــػ س ـ عقـ أل ًػــا ٓ ،حغــاب عؾــقفؿ
وٓ عذاب ،و،الث حثقات مـ حثقات ركل»(.)3
أليضن والطنا بمـد جقد مـ اديث أو ة بـ أ د كحدقص
ويف صحقح ابـ ا ن
ً
بؾػدظ،« :ؿ يشػع كؾ ألػ يف س عقـ أل ًػا، ،ؿ يحثل ركل ،ـالث حثقـات كؽػقـف» ،وفقدف:
فؽددن أؿددر ،فؼددنل الـ ددل ﷺ« :إن الغــ عقـ أل ًػــا يشــػعفؿ اهلل يف آكــائفؿ وأمفــاتفؿ
وعشائرهؿ ،وإين ٕرجق أن يؽقن أدكـك أمتـل الحثقـات»( )2وألخرجدف الحدنفظ الضدقن
وقنل ٓ :ألأؾؿ لدف أؾدة .قؾدت :أؾودف آخدو ء يف سدـدص ،)1(»...دؿ ألخدذ ي دقـ أؾدة
الحديث ،فؼنل« :وقنل رسدقل ار ﷺ« :وذلـؽ يغـتقعب مفـاجري أمتـل ،ويـقيف اهلل
كؼقتفؿ مـ أعراكــا»( ،)3ويف روايدة ٓبدـ ألبدل أنصدؿ :قدنل ألبدق سدعقد« :فحمد ـن أـدد
رسددقل ار ﷺ ذلددؽ ف ؾددغ ألربعددة آٓء أللددػ ونمددعؿن ة أللددػ»( ،)5()4يعـددل :ألربعددة
م يقـ ونمعؿن ة أللػ غقر الحثقنت.
()3

()2
()1
()3

()4
()5

ألخرجف الرتمذك ،كونب صػة الؼقنمة والرقن ؼ والقرع ،بنب من جدن يف الشدػنأة ( ،)2316وابدـ منجدف ،كودنب
الزاد ،بنب صػة ألمة محؿدد ﷺ ،)3275( ،وألاؿدد ( ،)22101والطدنا يف الؽ قدر ( )6420مدـ ادديث ألبدل
ألمنمة ال ناؾل ﭬ ،وكؿن قنل ابـ ا ر ألخرجف ابـ ا ن ( 9)6236إٓ ألكف مـ اديث أو ة بـ أ د المؾؿل.
ألخرجف ابـ ا ن ( ،)6236والطنا يف الؽ قر (.)132
فوح ال نرك .333-330/33
ألخرجف الطنا يف الؽ قدر ( )663مدـ ادديث ألبدل سدعد إكصدنرك ﭬ ،وإوسدط ( )303مدـ ادديث ألبدل
سعقد إكؿنرك .وقنل يف م ؿع الزوا د « :308/30رواص الطنا يف إوسط والؽ قر 9إٓ ألكف قدنل يف إوسدط:
ألبق سعقد إكؿنرك ،ورجنلف ؼنت».
المـة ٓبـ ألبل أنصؿ (.)733
فوح ال نرك .333/33
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قنل« :وقد وقع أـد ألاؿد والطنا مـ اديث ألبل أليقب كحق اديث أو ة بـ
أ د وزاد« :والخ ق،ة» بؿع ؿة ؿ مقادة واؿزة وز أظقؿدة «عــض ركـل»( ،)3وورد
مـ وجف آخر من يزيد أؾك العدد الذك ام ف ألبق سعقد إكؿنرك ،فعـدد ألاؿدد وألبدل
يعؾك مـ اديث ألبل بؽر الصديؼ كحقص بؾػظ« :أعطـاين مـع كـؾ واحـض مــ الغـ عقـ
()2
يمؿ»(.)1
أل ًػا س عقـ أل ًػا» ويف سـدص راوين  :ألاداؿن عقػ الحػظ ،وأخر لؿ أ

فقؽددق العدددد ألربعددة مؾقددنرات ونمددعؿن ة مؾقددق  .وابددـ ا ددر ألطددنل يف نددرح
الحديث يف كونب الرقنم.
والخالصة :أل لديـن مذا قـ:
إول :أل نر آسرتقن الؿـنيف لوؿنى الوقكؾ ،والؿقأدقد أؾقدف بددخقل ال ـدة
بغقر امنب ُيؼصد بف نر طؾب الرققة مـ الغقر ،واق ينار الحديث 9وبـن أؾقف ف
يؼدح يف نؿنى الوقكؾ أل ُير َقك ب طؾب ،وٓ يضر الؿر أل يرقل غقرص إذا لدؿ يؾوػدت
الؼؾب إلك الم ب ،أؾك من س ؼ بقنكف ،وادذا مدن ذادب إلقدف اإلمدنى الؼرط دل ،وندقخ
اإلس ى.
ً
اسددودٓٓ بزيددندة
الثــاين :أل نددر آسددرتقن يؼصددد بددف نددر الرققددة بنلؽؾقددة،
«وٓ يرققن» وال يف ممؾؿ ،وبل يف اذا قط ًعدن لومدرب ندل مدـ آلوػدنت لؾخؾدؼ
إلك قؾب الراقل ،فقؼدح يف نؿنى نقكؾف.
وكق امٓ يدخؾق ال ـة بغقر امنب ٓ ،يدل أؾك ألمؿ ألفضؾ مـ غقدراؿ،
بؾ قد يؽق فقؿـ يدخؾ ال ـة بحمنب مـ اق ألفضؾ مـفؿ.
( )3ألخرجف ألاؿد ( ،)21404والطنا يف الؽ قر ( 9)1772إٓ ألكف بؾػظ «اثقة» ً
بدٓ مدـ «خ قيفدة» ،قدنل يف م ؿدع الزوا دد
« :164/30رواص ألاؿد ،والطنا  ،وفقف أ د ار كننر مـ بـل سريع ولؿ ألأرفف ،وابـ لفقعة عػف ال ؿفقر».
( )2ألخرجف ألاؿد ( ،)22وألبق يعؾك (.)332
( )1فوح ال نرك .333/33
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 ططًب ايسق ١ٝتبًطإ اذتاٍص

ذكركن أل آسرتقن يـنيف نؿنى الوقكؾ ،ففؾ اذا الطؾدب يشدؿؾ الؼدقل والحدنل،
ألو يخوص بنلؼقل؟
كؿعـك :ألكف إذا ألنك إلك ألاداؿ فؼنل :ارقـل ،ففذا طؾب لؾرققة ب إنؽنل ،لؽـ
مريضن فدخؾ أؾقف رجؾ صنلح فوعرض لف بؿق دع
لق طؾب بؾمن الحنل 9كل كن
ً
مر ف ،ونلاب لؾرققة ،ففذا الطؾب الحنصؾ بؾمن الحدنل ٓ ،بؾمدن الؿؼدنل ،ادؾ
يخرجف مـ الم عقـ ألل ًػن؟
ولإلجاكــة عؾــك هــذا الغــمال كغــلل :هــؾ اإلئــارة الؿػفؿــة تلخــذ حؽــؿ الع ــارة
مطؾ ًؼا
والجقاب :ألمن ٓ نلخذ اؽؿ الع نرة مطؾ ًؼن 9فنذا ألننر واق يف الصد ة ٓ ن طدؾ
الص ة ،بقـؿن لق نؽؾؿ بطؾت 9كؿن كدن مدـ أن شدة ڤ ادقـ ألندنرت إلدك المدؿن
وال يف ص ة الؽمقء(.)3
ألققل اذا الؽ ى ٕ 9رأليت مدـ يوعدرض لؾراقدل طؾ ًدن لؾرققدة ،وادق مدـ ألندد
الـنس نحر ًين ،ويظـ أل الطؾب ٓ يؽق إٓ بنلؼقل الؿوضؿـ لؾمقـ والون .
والؿعـك الذك ألرمل إلقف ،اق الوـ قف أؾك

ط الـػس أـد الـصدقص ،فدنلـػس

قد نوؿـك ونشدوفل ونرغدب ،لؽـفدن إذا كنكدت نؼدػ أـدد الدـص ُأددأ ادذا مـؼ دة لفدن9
كؿـ سؿع أل رج ً بف مرض مثؾ مر دف ،وقدرأل أؾقدف رام ندق ًيفن مدـ الؼدرآ وندػل،
( )3إندنرة إلدك ادديث ألسدؿن ڤ ،قنلدت« :ألنقدت أن شدة وادل نصدؾل فؼؾددت :مدن ندل الـدنس؟ فلندنرت إلددك
المؿن  ،فنذا الـدنس ققدنى ،فؼنلدت :سد حن ار! قؾدت :آيدة؟ فلندنرت برألسدفن :ألك :كعدؿ» .ألخرجدف ال خدنرك،
كونب العؾؿ ،بنب مـ ألجنب الػوقن بنننرة القد والرألس ،)75( ،وممؾؿ ،كونب الؽمقء ،بنب من أدرض أؾدك
الـ ل ﷺ يف ص ة الؽمقء مـ ألمر ال ـة والـنر.)804( ،
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ؿ يحضر اذا الراقدل أـدد ادذا الشدخص ،فقوؿـدك ويحدرتم لفدذص الرققدة 9رجدن أل
ُيش َػك بم فن  -كؿن نػل فد

 ،-لؽـدف ٓ يمدرتقل ،فؼدد يؽدق ادذا الدذك يصدنرع

َ
ألفضؾ مؿدـ
كػمف  ٓ -سقؿن وإلؿ يعصر بدكف  -وٓ يطؾب الرققة 9نحر ًين ل ن نع -
لؿ يموحضر الرققة ألص ً فؾؿ يطؾ فن ،وأؾك كؾ ٓ نؽ أل مؼنمف رفقع.
إ ًذا :اإلننرة ٓ نمنوك الؼقل بنلؽؾقة ،لؽـ الػعؾ أؿق ًمن قد يؼقى مؼدنى الؼدقل9
ٕ العؼقد نحصدؾ بنإلي دنب والؼ دقل ،ونحصدؾ بنلؿعنطدنة ،ويحصدؾ ويث دت هبدن
ال قع والشرا .
وأؾك اذا لق دخؾ مم قم إلك الص ة فملل مـ ألدر ألو مـ دخدؾ ق ؾدف قدنل:
كؿ صؾك اإلمنى؟ فؼنل بقدص،

ً ن ألو ألرب ًعن ،ففؾ يضر؟

ال قاب :ألكف أؾك مؼوضك اديث أن شة يف ص ة الؽمقء ٓ :يضر .ولؽـ
ٓ نؽ أل فقف خؾ ً  ،مع أدى الحؽؿ ب ط

الص ة ٕ 9اإلق نل أؾك من اق بصددص

برت جؿقع مـ اقلف اق إصؾ يف الص ة ،فنذا ألق ؾ إلك ربف يف ص نف لؿ يؾوػت
إلك ألاد ﴿ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [الؿممـق

.]2:

وبـن ً أؾك من نؼددى مدـ أل اإلندنرة ٓ نلخدذ اؽدؿ الؼدقل بنلؽؾقدة قدد ُيؼدنل :إ
اإلننرة بنلرققة ٓ نخرج الؿر مـ معـك الحديث لؽـ نؼدى معـن أل الرققة يف ألصؾفن
م نادة ،وأل نركفدن مدـ نؿددنى الوقكدؾ ،وأددى آلوػدنت إلددك إسد نب ،والوؿـدل فقددف
الوػنت خنصة إذا خرج الؿريض مـ بقوف وذادب إلدك الراقدل ،ألمدن لدق جدن ص ألادداؿ
ورقنص مـ غقر طؾب وٓ إننرة ف إنؽنل يف اذا.
وٓ نؽ أل رققة اإلكمن كػمف ألكػع لف ،وألقرب إلك اإلخ ص ،فد يقجدد مدـ
ُيخؾِص لؾؿريض ،مثؾ من يخؾص اق لـػمف.

حمٗلعالـى تفٗ عشـ ــةحع ت بعالتٕحٗ

506

وقد جن إمر بنلوداوك يف ققلف ﷺ« :تضاووا؛ فنن اهلل  لؿ يضع داء إٓ وضع
لف دواء؛ غقر داء واحض :الفرم»( ،)3وٓ نؽ ألكف س ب ،لؽـ إ اصؾ الوػدنت الؼؾدب
لؾط قب ،ولؾع ج ،ففق مثؾ الرققة ألو ألند ،لؽـ إذا أليؼـ أل الشػن بقدد ار  ،وأل
الشددنيف اددق ار ،وأل الط قددب قددد يخطددئ يف الع د ج فقزيددد الؿددرض ،وقددد يصددقب،
ولؿ يؾوػت قؾ ف إلك الط قب ،ففذا ٓ يضرص.
 ططًب ايسق ١ٝيًػريص

لق اسدرتقك لؾغقدر 9كؿدن لدق مدرض ولددص فدذاب بدف إلدك الراقدل ،ففدؾ يؼددح يف
نؿنى نقكؾف؟
لق كظركن إلك لػظة« :يغترققن» فؿعـنادن :يطؾ دق الرققدة ،فقددخؾ فقفدن الدـػس،
والقلد ،واذا اق إصؾ ٕ 9القلد اـن ومدـ يف اؽؿدف مدـ إقدنرب كدنلـػس ،ألمدن
دخقل الغقر 9ك ٍ
نر َم ِر َض فحؿؾف بنلمقنرة وذاب بف إلك ألادد يرققدف ،ففدذا ٓ يدم ر9
ٕكف ٓ يؾوػت إلقف لـػمف ،بؾ ممنأدة لغقرص.
 طايصف ١ايجاْ :١ٝتسى ايهٞص

قنل رسقل ار ﷺ بقنكًن لصػة نكقة لؿـ يدخؾ ال ـة بغقر امنب:
«وٓ يؽتــقون» :والؽددل جددن الددـص الصددحقح أل فقددف نددػن  ،مثددؾ الح نمددة،
والعمؾ( ،)2ففل ألدوية وردت هبن المـة ،لؽـ نر آكوقا إكؿن اق مـ نؿدنى الوقكدؾ
الؿموحب ٓ مـ نؿنى الوقكؾ القاجب.
( )3ألخرجف ألبق داود ،كونب الطب ،بنب يف الرجدؾ يودداوأ ،)1744( ،والرتمدذك ،كودنب الطدب ،بدنب مدن جدن يف
الدوا والحث أؾقف ،)2017( ،وقنل« :امـ صحقح» ،وابدـ منجدف ،كودنب الطدب ،بدنب مدن ألكدزل ار دا  ،إٓ
ألكزل لف نػن  ،)1315( ،وألاؿد ( ،)37343مـ اديث ألسنمة بـ ندريؽ ﭬ ،وصدححف ابدـ ا دن (،)375
ولف نناد مـ اديث صػقا بـ أمنل صححف الحنكؿ (.)6323
( )2إننرة إلك اديث ال خنرك ،وقد س ؼ نخري ف (ص.)300 :
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فنلـ ل ﷺ كقأ سعد بـ معنذ( ،)3ومـفؿ مـ يؼقل :اكودقأ ،وكؼؾدقا أدـ كودنب
لؾطنك ألكف اكوقأ يقى ألاد( ،)2لؿن ُّنج ﷺ ،ولؿ يرد يف ذلؽ إٓ أل فنطؿدة ألارقدت
()1
دنرا 9إٓ أل اددذا لددقس
الحصددقر فددذرت الرمددند أؾددك ال ددرح  ،والؽددل وإ كددن كد ً

الؽل الؿعروء ،فنلرمدند مدـ أل در الـدنر ،ولدقس ادق الـدنر ،فؾدؿ ن نندر الـدنر ال درح9
ولذا ف يؼنل لف :اكوقا  ،ففذا ٓ يددل أؾدك ألكدف ﷺ اكودقأ ،لؽـدف فعدؾ الؽدل بقددص،
وكقأ بعض ألصحنبف.
ويف صحقح ممؾؿ أـ أؿدرا بدـ اصدقـ قدنل« :وقدد كدن يمدؾؿ أؾدل ،اودك
اكوقيددت ،ف ُو ِركددت ،ددؿ نركددت الؽددل فعددند»( )3يعـددل كنكددت نمددؾؿ أؾقددف الؿ ؽددة،
فنكوقأ ،فنكؼطع الومؾقؿ ،فـدى أؾك ذلؽ فرت الؽل ،فعند الومؾقؿ.
وإكؿــا يػضــؾ عــضم العــالج كــالؽل؛ ٕمــريـ :أولفؿــا :أل الؽددل أ د ج بنلـددنر،
وقدددد مدددل أدددـ الوعدددذيب بنلـدددنر( ،)4فددد يـ غدددل أل ي دددندر اإلكمدددن كػمدددف بنلـدددنر.
( )3إننرة إلك اديث جنبر ﭬ قنل« :رمل سعد بـ معنذ يف ألكحؾف ،فحمؿف الـ ل ﷺ بقدص بؿشؼص ،ؿ ورمدت
فحمؿف الثنكقة» .ألخرجف ممؾؿ ،كونب المد ى ،بدنب لؽدؾ دا دوا واسدوح نب الودداوك ،)2207( ،وألبدق داود
( ،)1755وابـ منجف (.)1383
()2

()1

()3
()4

قنل ابـ ا ر  :345/30ولدؿ ألر يف أل در صدحقح أل الـ دل ﷺ اكودقأ 9إٓ أل الؼرط دل كمدب إلدك كودنب «ألدب
الـػقس» لؾطنك أل الـ ل ﷺ اكوقأ ،وذكدرص الحؾقؿدل بؾػدظ :روك ألكدف اكودقأ لؾ درح الدذك ألصدنبف بلادد.
اصقرا فحشت بف جراف ،ولقس اذا الؽل الؿعفقد».
قؾت :والثنبت يف الصحقح أل فنطؿة ألارقت
ً
إننرة إلك اديث سفؾ بـ سعد قنل« :جرح وجف رسدقل ار ﷺ ،وكمدرت ربنأقودف ،واشدؿت ال قضدة أؾدك
رألسف ،فؽنكت فنطؿة بـت رسقل ار ﷺ نغمؾ الدى ،وكن أؾل بـ ألبل طنلدب يمدؽب أؾقفدن بدنلؿ ـ ،فؾؿدن
رألت فنطؿة أل الؿن ٓ يزيد الدى إٓ كثرة ،ألخذت قطعة اصقر فلارقوف اوك صنر رمندا ،ؿ أللصؼوف بنل رح،
فنسوؿمؽ الدى» .ألخرجف ال خنرك ،كونب الق ق  ،بنب غمؾ الؿرألة ألبنان الدى أـ وجفف ،)231( ،وممدؾؿ،
كونب ال فند والمقر ،بنب غزوة ألاد ( ،)3680والرتمذك ( ،)2074وابـ منجف (.)1353
ألخرجف ممؾؿ ،كونب الحج ،بنب جقاز الوؿوع.)3225( ،
ورد الـفل أـف يف ألانديث ،مـفن :اديث اؿزة إسؾؿل ،أل رسقل ار ﷺ ألمرص أؾدك سدرية قدنل« :فخرجدت
فقفن ،وقنل« :إن وجضتؿ فالكا فـلحرققه كالــار» .فقلقدت فـدندا فرجعدت إلقدف فؼدنل« :إن وجـضتؿ فالكًـا فـاقتؾقه
وٓ تحرققه ،فنكف ٓ يعذب كالــار إٓ رب الــار» .ألخرجدف ألبدق داود ،كودنب ال فدند ،بدنب كرااقدة ادرم العددو
بنلـنر ،)2561( ،وألاؿد (.)35013
=

508

حمٗلعالـى تفٗ عشـ ــةحع ت بعالتٕحٗ

إمر الثاين :ألكف مضند لوؿنى الوقكؾ ،مثؾ آسرتقن  .ومعـك الحديث نر الؽل مطؾ ًؼن.
 طايصف ١ايجايج :١تسى ايطري٠ص

ألمرا مدـ إمدقر ،كنلمدػر نطقدر،
«وٓ يتطقرون» :الطقرة نر  ،وال ألكف إذا ألراد ً

بددل ْ يعؿددد إلددك ألوكددنر الطقددر ألو م نمعفددن فقزجراددن ،فددن ْ ذا ددت أددـ نددؿنلف نشددن ى
واموـع ،وإ ذا ت أـ يؿقـف نػن ل ،ومضك إلك سػرص ألو إلدك ألك ألمدر يريددص ،وكدن
العرب يف ال ناؾقة يػعؾقمن.
والطقرة قد ؛ ؿ أؾك الؿر  9كل يريد إمضن ألمدر فقدرأ طدن ًرا ألو غقدرص يـوؼدؾ
مددـ القؿددقـ إلددك القمددنر فقؼددع يف كػددس الؿددر كرااددة لفددذا 9إٓ ألكددف ٓ يؾوػددت لددذلؽ
فقؿضل يف ألمرص ،واذا ٓ ندل فقدف ،مدن دامدت لدؿ نصددأ ص أدـ ألمدر ،وسدقليت نػصدقؾ
ألاؽددنى الطقددرة يف ك د ى الؿصددـػ ب دنذ ار نعددنلك .والؿؼصددقد أل مددـ صددػنت مددـ
يدخؾق ال ـة بغقر امنب ألمؿ ٓ يوطقرو .
 طايصف ١ايساتبع :١ايتٛنٌ عً ٢اهللص

«وعؾك ركفؿ يتقكؾقن» :اذص ال ؿؾة اؾ ال جؿؾة رابعة مموؼؾة نشدؿؾ جؿقدع

ألكقاع الوقكؾ ،فقدخؾ فقفن من نؼدى وغقدرص ،فوؽدق مدـ أطدػ العدنى أؾدك الخدنص،
ألو ألمدددن مؼددددرة يف كدددؾ جؿؾدددة والؿعـدددك ٓ :يمدددرتقق  ،وأؾدددك رهبدددؿ يوقكؾدددق ،
وٓ يؽوقو وأؾك رهبؿ يوقكؾق  ،وٓ يوطقرو  ،وأؾك رهبؿ يوقكؾق ؟ وإكؿن قددركن
ذلؽ ٕ 9ال ؿؾ الث ث المنبؼة كؾفن مربقطة بنلوقكؾ ،ومزاولوفن خدش فقف.
والقجفن وارادا  ،فنذا قؾـن :إمن مؼدرة بعد ال ؿؾ الث ث ،ففل بقن أل أددى
فعؾفؿ ذلؽ 9لؽقمؿ موقكؾقـ أؾك ار ٕ 9اذص إمقر موػنونة مـ اقدث الؼددح يف
الوقكؾ ،فؾقس آسرتقن مثؾ الوطقر ،ولدقس آكودقا مثدؾ الوطقدرٕ 9مدن وإ قركدت
= واديث أ د ار بـ ممعقد ﭬ ،ألخرجف ألبق داود ،كونب الـقب ،بنب قوؾ الذر ،)4257( ،وألاؿد (.)3037
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ب عضفن 9إٓ أل دٓلة آقرتا أـد ألاؾ العؾؿ عقػة(.)3
وإذا قؾـن :غقر مؼدرة 9فنلؿراد ألمؿ يػق ق ألمقراؿ جؿقعفن ،دققؼفدن وجؾقؾفدن
إلك ار  ،ولقس معـك اذا ألمؿ يعطؾق إس نب ٕ 9إس نب ٓ نـدنيف الوقكدؾ،
لؽـ ٓ يؾوػوق إلك اذص إس نب بؿن يخدش الوقكؾ.
 طفطٌ ايصشاتب ٞعهاش ١تبٔ حمصٔ ﭬص

«فؼام عؽائة كــ مح ــ فؼـال :يـا رسـقل اهلل :ادع اهلل أن يجعؾــل مــفؿ ،قـال:
«أكت مـفؿ» ،يعـل :أل الـ ل ﷺ ألخن بل أؽننة بـ محصـ مؿـ يدخؾ ال ـة بغقر
امنب وٓ أذاب.
واذا الؾػظ لػظ الخن ،لؽـ يف بعض الروايدنت« :الؾفؿ اجعؾف مــفؿ»( ،)2وادق
دأن  ،وٓ يؿوـع ألكف دأن ُ
فلخ ِر ألكف مـفؿ فلخنص ،فقؽق يف اذا َأ َؾؿ مـ ألأ ى الـ قة،
كؿن قنل الشقخ يف الؿمن ؾ أؾك من سقليت.
ألمن م رد الدأن وإجنبة الدأن  ،ففذا يحصؾ لف ولغقرص ﷺ ،فؿـ ألمودف مدـ ادق
ممو نب الدأقة ،كمعد بـ ألبل وقنص( ،)1فنجنبة الدأقة لقمت مـ ألأد ى الـ دقة،
وإكؿن اإلخ نر بؽقكف مـفؿ مـ ألأ ى الـ قة.
«،ؿ قام رجؾ آخر فؼال :ادع اهلل أن يجعؾـل مـفؿ ،فؼـال« :سـ ؼؽ كفـا عؽَّائـة»9
وذلدؽ ٕكدف لددق قدنل :الؾفددؿ اجعؾدف مددـفؿ ،ألو قدنل :ألكددت مدـفؿ ،لؼددنى نلدث ،ورابددع،
وخنمس ،ؿ قنى ال ؼقة كؾفؿ ،فؽؾ يوؿـك أل يؽق مـفؿ.
( )3واق رألك جؿفقر ألاؾ العؾؿ ،وذاب ألبق يقسػ مـ الحـػقة ،والؿز وابـ ألبل اريدرة مدـ الشدنفعقة ،وبعدض
الؿنلؽقة إلك العؿؾ هبن .يـظر :ال حر الؿحقط لؾزركشل  ،308/7وإرنند الػحقل .386/2
( )2ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب الرقددنم ،بددنب :يدددخؾ ال ـددة سد عق أللػددن بغقددر امددنب ،)5433( ،وممددؾؿ ،كوددنب
اإليؿن  ،بنب الدلقؾ أؾك دخقل طقا ػ مـ الؿمؾؿقـ ال ـة بغقر امنب وٓ أذاب.)235( ،
( )1إننرة إلك ادديث سدعد ر دل ار أـدف أل رسدقل ار ﷺ قدنل« :الؾفـؿ اسـتجب لـف إذا دعـاك» ،يعــل :سـعضً ا.
ألخرجف ابـ ا ن ( ،)5880والحنكؿ ( ،)5337وصححف ووافؼف الذا ل.
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يؼقل ابـ ا ر « :$ققلف« :فؼام إلقف عؽائة» بضؿ الؿفؿؾدة ونشدديد الؽدنء
وي قز نخػقػفن يؼدنل :أؽدش الشدعر ويعؽدش إذا الودقأ ،اؽدنص الؼرط دل ،واؽدك
المفقؾل :ألكف مـ أؽدش الؼدق َى :إذا اؿدؾ أؾدقفؿ ،وققدؾ :العؽنندة  -بدنلوخػقػ :-
أليضن ل قت الـؿؾ(.)3
العـؽ قت ،ويؼنل ً
ِ
حصـ :بؽمر الؿقؿ وسؽق الحن وفوح الصند الؿفؿؾودقـ ،دؿ كدق آخدرص،
وم َ
اق :ابـ ُار ن بضؿ الؿفؿؾة وسؽق الرا بعدان مثؾثة ،مدـ بـدل ألسدد بدـ خزيؿدة،
ومـ اؾػن بـل ألمقة.
كن أؽننة مـ المنبؼقـ إلك اإلسد ى ،وكدن مدـ ألجؿدؾ الرجدنل ،وكـقودف ألبدق
بدرا وقننؾ فقفن ،قنل ابـ إسحنم :بؾغـدل أل الـ دل ﷺ قدنل:
محصـ ،وانجر ونفد ً
أليضن :قننؾ يقى بددر ً
قودنٓ ندديدً ا اودك اكؼطدع
«خقر فارس يف العرب عؽائة» ،وقنل ً
سقػف يف يدص فلأطنص رسقل ار ﷺ ً
جزٓ( )2مـ اطب فؼنل« :قاتؾ كفـذا» ،فؼنندؾ بدف،
فصنر يف يدص سق ًػن طقي ً نديد الؿوـ ألبقض( ،)1فؼننؾ بف اودك فدوح ار ،فؽدن ذلدؽ
المقػ أـدص اوك اسوشفد يف قونل الردة مدع خنلدد بدـ القلقدد سدـة ا

ـودل أشدرة»()3

قوؾف طؾقحة بـ خقيؾد إسدك(.)4
قنل الحنفظ «ققلف« :فؼنل ادع ار أل ي عؾـل مـفؿ» قدنل« :الؾفـؿ اجعؾـف مــفؿ»
()3
()2
()1
()3
()4

يـظر :؛ذيب الؾغة .383/3
ال زل :الحطب القنبس ،وققؾ :الغؾقظ ،وققؾ :من أظؿ مـ الحطب وي س ،ؿ كثر اسوعؿنلف اوك صنر كؾ مدن
كثر جزٓ .لمن العرب .308/33
يـظر :سقرة ابـ اشنى  ،517/3وال داية والـفنية  ،334/4ورواص القاقدك يف مغنزيف  ،82/3وفقفن (أق ًدا) ،بددٓ
ً
(جزٓ مـ اطب).
مـ
فوح ال نرك .332/33
كنكت ألسدد وغطػدن قدد ارنددنن ،وكدن أؾدقفؿ طؾقحدة بدـ خقيؾدد إسددك الؽدناـ ،وكدن يددأل الـ دقة ،ويف أل ـدن
اروب الردة َقو ََؾ أؽننة ﭬ 9إٓ أل ار نعنلك ألكعؿ أؾقف بعد ذلؽ بنإلس ى .يـظر :الؽنمؾ يف الونريخ .202/2
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يف اديث ألبل اريرة ن ألانديث ال نب  -يعـل :يف صحقح ال خنرك  -مثؾدف ،وأـدد
ال قفؼل مـ طريؼ محؿد بـ زيند أـف  -وسنم ممؾؿ سـدص  -قنل« :فضعا» ،ووقدع يف
روايددة اصددقـ بددـ كؿقددر ،ومحؿددد بددـ فضددقؾ ،قددنل :ألمددـفؿ ألكددن يددن رسددقل ار؟ قددنل:
«كعؿ»( )3وي ؿع بقـفن بلكف سلل الدأن ً
ألوٓ فدأن لف ،ؿ اسوػفؿ ققدؾ :ألج دت ،يعـدل
مثؾ من ذكركن.
ققلدف،« :ــؿ قــام إلقـف رجــؾ آخــر» :وقدع فقددف مددـ آخدو ء اددؾ قددنل« :ادع لددل»
ألو قنل« :ألمـفؿ ألكن» ،كؿن وقع يف الذك ق ؾف ،ووقع يف اديث ألبدل اريدرة الدذك بعددص
«رجؾ مـ إكصنر» ،وجن مـ طريؼ وااقة ألكف سعد بـ أ دندة ،ألخرجدف الخطقدب يف
الؿ فؿنت مـ طريؼ ألبل اذيػة إسحنم بـ بشدر( )2ألادد الضدعػن  ،مدـ طدريؼقـ لدف
أـ م ناد أل رسقل ار ﷺ لؿن اكصرء مـ غزاة بـل الؿصطؾؼ ،فمنم قصة طقيؾة
ٍّ
صـػ، ،ؿـاكقن صـ ًػا مـفـا أمتـل
وفقفن أل الـ ل ﷺ قدنل« :أهـؾ الجــة عشـرون ومائـة
وأركعقن ص ًػا سائر إمؿ ،ولل مع همٓء س عقن أل ًػا يـضخؾقن الجــة كغقـر حغـاب»،
ققددؾ :مددـ اددؿ ،فددذكر الحددديث ،وفقددف :فؼددنل« :الؾفــؿ اجعــؾ عؽائــة مـــفؿ» ،قددنل:
فنسوشفد بعد ذلؽ .ؿ قنى سعد بـ أ ندة إكصنرك فؼنل« :ين رسقل ار ،ادع ار أل
ي عؾـل مـفؿ» ...الحديث.
واذا مدع دعػف وإرسدنلف يمدو عد مدـ جفدة ج لدة سدعد بدـ أ دندة ،فدن كدن
محػق ًين ،فؾعؾف آخر بنسؿ سقد الخزرج واسؿ ألبقف وكمد وف ،فدن يف الصدحنبة كدذلؽ
آخر لف يف ممـد بؼل بـ مخؾد اديث ،ويف الصحنبة سدعد

بدـ أؿدنرة إكصدنرك()1

فؾعؾ اسؿ ألبقف نحرء.
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب الطب ،بنب مـ اكوقأ ألو كقأ غقرص ،وفضؾ مـ لؿ يؽوق.)4604( ،
( )2يـظر :مقزا آأودال .373/3
( )1يـظر :آسوقعنب .500/2
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قنل« :س ؼؽ كفا عؽائة» :انػؼ جؿفقر الرواة أؾك ذلؽ 9إٓ مدن وقدع أـدد ابدـ
ألبل نق ة ،وال زار ،وألبل يعؾك مـ اديث ألبل سعقد فزاد :فؼنى رجؾ آخر فؼنل« :ادع
ار أل ي عؾـل مـفؿ» ،وقنل يف آخرص« :س ؼؽ كفا عؽائة وصاح ف ،أما لق قؾتؿ لؼؾت
ولق قؾت لقج ت» ويف سـدص أطقة واق عقػ.
وقد اخوؾػت ألجقبة العؾؿن يف الحؽؿة يف ققلف« :س ؼؽ كفـا عؽائـة» ،فدلخرج
ابـ ال قزك يف «كشػ الؿشؽؾ» مـ طريؼ ألبدل أؿدر الزاادد :ألكدف سدلل ألبدن الع دنس
ألاؿد بـ يحقك الؿعروء بثعؾب أـ ذلؽ ،فؼنل :كن مـنف ًؼن ،وكذا كؼؾف الددارقطـل
أـ الؼن ل ألبل الع نس ال ِريت  -بؽمر الؿقادة وسؽق الرا بعدان مثـنة  -فؼدنل:
كن الثن مـنف ًؼن ،وكن ﷺ ٓ يملل يف نل إٓ ألأطنص ،فلجنبف بذلؽ.
وكؼؾ ابـ أ د الن أـ بعض ألاؾ العؾؿ :كحق ققل عؾب ،وقنل ابـ كنصر :ققل
عؾب ألولك مـ رواية م ناد ٕ 9سـدان ٍ
واص ،واسو عد المفقؾل ققل عؾب بؿن وقع
يف ممـد ال زار مـ وجف آخر أـ ألبل اريرة« :فؼدنى رجدؾ مدـ خقدنر الؿفدنجريـ»(.)3
وسـدص عقػ جدً ا 9مع كقكف مخنل ًػن لرواية الصحقح ألكف مـ إكصنر.
وقدنل ابدـ بطدنل :معـدك ققلدف« :سـ ؼؽ» :ألك إلدك إادراز ادذص الصدػنت ،وادل
الوقكؾ ،وأدى الوطقر ،ومن ذكر معف ،وأددل أدـ ققلدف :لمدت مدـفؿ ،ألو لمدت أؾدك
ألخ قفؿ 9نؾط ًػن بلصحنبف ﷺ وام َـ ألدب معفؿ.
وقنل ابدـ ال دقزك :يظفدر لدل أل إول سدلل أدـ صددم قؾدب فلجقدب ،وألمدن
الثن  ،فقحوؿؾ أل يؽق ألريد بف امؿ الؿندة ،فؾق قنل لؾثن  :كعؿٕ ،ونؽ أل يؼدقى
نلث ،ورابع إلك من ٓ منية لف ،ولقس كؾ الـنس يصؾح لذلؽ.
( )3ألخرجف ال زار (.)8332
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وقنل الؼرط دل :لدؿ يؽدـ أـدد الثدن مدـ نؾدؽ إادقال مدن كدن أـدد أؽنندة9
فؾذلؽ لؿ ي ب إذ لق ألجنبف ،ل نز أل يطؾب ذلدؽ كدؾ مدـ كدن ان ًدرا فقومؾمدؾ،
فمد ال نب بؼقلف ذلؽ ،واذا ألولك مـ ققل مـ قنل :كن مـنف ًؼن 9لقجفقـ:
ألاداؿن :أل إصؾ يف الصحنبة أدى الـػنم 9ف يث ت من يخنلػ ذلؽ إٓ بـؼؾ
صحقح .والثن  :ألكف أ
قدؾ أل يصددر مثدؾ ادذا المدمال إٓ أدـ قصدد صدحقح ،ويؼدقـ
بوصديؼ الرسقل ﷺ ،وكقػ يصدر ذلؽ مـ مـنفؼ؟! وإلك اذا جـح ابـ نقؿقة»(.)3
ٕكف قد يؼقل قن ؾ :إ الؿـنفؼ قد يصدر مـف اذإ 9كدف ألمدر ٓ يؽؾدػ ندق ًيفن ،إ
كن اؼن ،ف فن وكعؿت 9وإٓ لؿ يضر ،لؽـ أ
قؾ أل يصددر مثدؾ ادذا المدمال 9إٓ أدـ
قصد صحقح ،ويؼقـ بوصديؼ الرسقل ﷺ ،وكقػ يصدر ذلؽ مـ مـدنفؼ ويف قدرارة
قؾ ف أدى الوصديؼ بشل مـ الديـ؟!
قنل الحنفظ ابـ ا ر« :وصحح الـقوك أل الـ ل ﷺ أؾؿ بدنلقال ألكدف ي دنب
يف أؽننة ولؿ يؼدع ذلدؽ يف ادؼ أخدر ،وقدنل المدفقؾل :الدذك أـددك يف ادذا ألمدن
كنكت سنأة إجنبة أؾؿفن ﷺ ،وانػؼ أل الرجؾ قنل بعدمن اكؼضت ،و ُي َ اقـُ ُف مدن وقدع يف
اديث ألبل سعقد « :ؿ جؾمقا سنأة يوحدد ق » ،ويف روايدة ابدـ إسدحنم بعدد ققلدف:
«س ؼؽ كفا عؽائة ،وكردت الضعقة»( )2ألك اكؼضك وقوفن.
قؾت [ألك :ابـ ا ر] :فوحصؾ لـن مـ ك ى ادمٓ إ ؿدة أؾدك خؿمدة ألجقبدة
والعؾؿ أـد ار نعنلك.
وجدددت لؼددقل عؾددب ومددـ وافؼددف ممددوـدً ا ،واددق :مددن ألخرجددف الطددنا
ددؿ
ُ
ومحؿد بـ سدـ ر يف ممدـدص ،وأؿدر بدـ ند أة يف «ألخ دنر الؿديـدة» ،مدـ طريدؼ كدنفع
( )3فوح ال نرك .332/33
( )2يـظر :الروض إكػ .302/4
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مقلك اؿـة ،أـ ألى قدقس بـدت محصدـ  -وادل ألخدت أؽنندة  ،-ألمدن خرجدت مدع
الـ ل ﷺ إلك ال ؼقع فؼدنل« :يحشر مـ هذه الؿؼ رة سـ عقن أل ًػـا يـضخؾقن الجــة كغقـر
حغاب كلن وجقهفؿ الؼؿر لقؾة ال ضر» ،فؼنى رجؾ فؼدنل :يدن رسدقل ار ،وألكدن؟ قدنل:
«وأكت» .فؼنى آخر فؼنل وألكن؟ قنل« :س ؼؽ كفا عؽائة» ،قنل :قؾت لفن :لدؿ لدؿ يؼدؾ
لمخر؟ فؼنلت :ألراص كن مـنف ًؼن(.)3
فن كن اذا ألصؾ من جزى بف مـ قنل :كن مـنف ًؼن ،ف يدفع نلويؾ غقرص 9إذ لقس
فقف إٓ الظـ»(.)2
ويف صػة الم عقـ ألل ًػن يف أخرة اديث ألبل اريرة أـد ال خنرك ،قنل :سؿعت
رسقل ار ﷺ يؼقل« :يضخؾ الجـة مـ أمتل زمرة هؿ سـ عقن ألػـا ،تضـلء وجـقهفؿ
إضاءة الؼؿر لقؾة ال ضر» ،وقنل ألبدق اريدرة :فؼدنى أؽنندة بدـ محصدـ إسددك يرفدع
كؿرة أؾقف ،فؼنل :ين رسقل ار ،ادع ار أل ي عؾـل مـفؿ ،قنل« :الؾفؿ اجعؾـف مــفؿ»،
ددؿ قددنى رجددؾ مددـ إكصددنر ،فؼددنل :يددن رسددقل ار ،ادع ار أل ي عؾـددل مددـفؿ ،فؼددنل:
«س ؼؽ كفا عؽائة»(.)1
ويف ال نب كػمف أـ سفؾ بـ سدعد ،قدنل :قدنل الـ دل ﷺ« :لقـضخؾـ الجــة مــ
أمتل س عقن أل ًػا ،أو س ع مائة ألـػ  -ندؽ يف ألادداؿن  -متؿاسـؽقـ ،آخـذ كعضـفؿ
ك عض ،حتك يضخؾ أولفؿ وآخرهؿ الجـة ،ووجقهفؿ عؾك ضقء الؼؿر لقؾة ال ضر»(.)3

()3
()2
()1
()3

ألخرجف ابـ ن ة يف ننريخ الؿديـة .83/3
فوح ال نرك .331-332/33
ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب الرقددنم ،بددنب :يدددخؾ ال ـددة سد عق أللػددن بغقددر امددنب ،)5432( ،وممددؾؿ ،كوددنب
اإليؿن  ،بنب الدلقؾ أؾك دخقل طقا ػ مـ الؿمؾؿقـ ال ـة بغقر امنب وٓ أذاب.)235( ،
ألخرجدف ال خددنرك ،كوددنب الرقددنم ،بددنب :يدددخؾ ال ـددة سد عق أللػددن بغقددر امددنب ،)5431( ،وممددؾؿ ،كوددنب
اإليؿن  ،بنب الدلقؾ أؾك دخقل طقا ػ مـ الؿمؾؿقـ ال ـة بغقر امنب وٓ أذاب.)238( ،
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 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص

لؿن ذكر الشقخ إدلة أؾك أل مـ اؼؼ الوقاقد دخؾ ال ـة بغقر امدنب ،ألخدذ
يف سرد الؿمن ؾ الؿموػندة مـ اذص إدلة ،فؼنل :$
«فقف مغائؾ :إولك :معرفة مراتب الـاس يف التقحقض»ُ :أد ِرء أل لؾـدنس مراندب
يف الوقاقد :مدـ كدق بعضدفؿ يددخؾق ال ـدة بغقدر امدنب وٓ أدذاب ،وبعضدفؿ
أخر يدخؾقمن بحمنب يمقر ،وبعضفؿ أخر يددخؾقمن بحمدنب ومـنقشدة ،وبعدد
ذلؽ يؽق مآلفؿ إلك ال ـدة ،ولدق كققشدقا وأدذبقا ،وكدؾ ادذا بـدن ً أؾدك مدن وقدر يف
الؼؾب مـ نحؼقؼ لؾوقاقد.
«الثاكقة :ما معـك تحؼقؼف» :واق من ذكركنص بلكف نخؾقصف ونـؼقوف ،ألو اإلق نل أؾدك
ار بنلؽؾقة بنلؼؾب ،وإخ ص جؿقع ألكقاع الع ندة لف ،ونؿنى الوقكؾ أؾقف.
«الثالثة، :ـاؤه س حاكف عؾك إكراهقؿ كؽقكف لؿ يؽـ مـ الؿشركقـ» :وذلؽ يف
ققلف نعنلك﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [الـحؾ.]320:
فؼد يؼقل قن ؾ :إ ف ًكن مـ أنمة الـنس لؿ يؽ مشركًن ،ففؾ يف اذا مدح؟
وال قاب :أل اـن فر ًقن ٕ 9مـ يشفد لف الرب  بنلنا ة مدـ الشدر  ،لدقس
كؿـ ارص أل ٓ يؽق مـ الؿشركقـ ونفد لف الـنس بذلؽ.
«الراكعة، :ـاؤه عؾك سادات إولقاء كغالمتفؿ مـ الشرك» :يف ققلف نعنلك﴿ :ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ﴾ إلك﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ [الؿممـق

.]48-46 :

وققلددف« :ســادات إولقــاء» :اددؾ اددذا مددـ إ ددنفة الصددػة إلددك الؿقصددقء،
ألو الؿقصقء إلك الصػة؟ يعـل اؾ ـدنؤص أؾدك المدندة إولقدن  ،وألمدن بؼقدوفؿ ،فد
يدخؾق يف الثـن  ،ألو الؿؼصقد ـنؤص أؾك إولقن المدندة  -وادؿ جؿقدع إولقدن -
بم موفؿ مـ الشر ؟
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الجقاب :أل الؿؼصقد الثن  ،وإٓ فؿـ نؾ س بشر ٓ يؽق مـ إولقدن ٕ ،
إولقن كؾفؿ ٓ بد أل يؽقكقا سنلؿقـ مـ الشر  9وإٓ لؿن اسوحؼقا القٓية.
«الخامغة :كقن ترك الرققة والؽل مـ تحؼقـؼ التقحقـض»ٕ 9كدف قدنل يف الرتجؿدة:
بنب مـ اؼؼ الوقاقد دخؾ ال ـة بغقر امنب ،وامٓ الذيـ نركدقا الرققدة والؽدل
اؿ الذيـ يدخؾق ال ـة بغقر امنب.
«الغادسة :كقن الجامع لتؾؽ الخ ال هـق التقكـؾ» :كؾفدن لفدن أ قدة بنلوقكدؾ،
لؽددـ اددؾ كؼددقل :إ اددذص مددـ ألفددراد الوقكددؾ ،ددؿ جددن ت ال ؿؾددة إخقددرة بددنلعؿقى9
لوشؿؾ جؿقدع صدقر الوقكدؾ ،فوؽدق مدـ بدنب أطدػ العدنى أؾدك الخدنص ،ألو ألمدن
مؼدرة يف ال ؿؾ الث ث؟ واذا قد س ؼ بقنكف.
«الغاكعة :عؿؼ عؾؿ ال حاكة ﭫ؛ لؿعرفتفؿ أكفؿ لؿ يـالقا ذلؽ إٓ كعؿؾ»ٕ 9مدؿ
لؿن سؿعقا خن الم عقـ ألل ًػن ،الوؿمدقا نؾدؽ إأؿدنل الودل مدـ ألجؾفدن اسدوحؼقا دخدقل
ال ـة بغقر امنب وٓ أذاب ،فلخذوا يوققعق اوك ألخناؿ رسقل ار ﷺ.
«الثامـة :حرصفؿ عؾك الخقر» 9اقث بندروا بطؾب جعؾفدؿ مؿدـ يددخؾ ال ـدة
بغقر امنب« :ادع ار أل ي عؾـل مـفؿ» ،ف نؽ أل اذا ارص أؾك الخقر.
«التاسعة :فضقؾة هذه إمـة كالؽؿقـة والؽقػقـة» :ف نلؽؿقدةٕ 9مدؿ ألكثدر مدـ غقدراؿ،
وبنلؽقػقة ٕ 9فقفؿ مـ يدخؾ ال ـة بغقر امنب وٓ أذابٕ 9وصنء اخوصقا هبن.
«العائرة :فضقؾة أصحاب مقسـك ڠ» :وقدد جدن نػضدقؾفؿ أؾدك العدنلؿقـ،
ألك :أنلؿل زمنمؿ ،ويف اذا الحديث كذلؽ مدن يددل أؾدك نػضدقؾفؿ 9اقدث إكدف أ
دل
أؾك كثر؛ؿ ،والؽثرة ندل أؾك الػضقؾة ٕ 9كثرة الرغ دة يف الخقدر أـدداؿ جعؾفدؿ
يصدقق مقسك ويممـق بف ويو عقكف.
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«الحادية عشرة :عرض إمؿ عؾقف ﷺ» :فؿـفؿ مـ يؼقل :كدن ذلدؽ يف الؿـدنى،
ومـفؿ مـ يؼقل :يف اإلسرا الؿو قع بنلعروج بف إلك المدؿن  .والدذك يظفدر أل ذلدؽ
كن يف الؿـنى(.)3
«الثاكقة عشرة :أن كؾ أمـة تحشـر وحـضها مـع ك قفـا»ٕ 9كدف ﷺ رألأ الـ دل ومعدف
الراط ،ورألأ الـ ل ومعف الرجدؾ والدرج

 ،ورألأ الـ دل لدقس معدف ألادد ،لؽدـ لدق

كنكت إمؿ نحشر جؿق ًعن لؿن نؿقدز كدؾ ك دل مدع ققمدف ،فددل ذلدؽ أؾدك أل كدؾ ألمدة
نحشر وادان مع ك قفن.
«الثالثة عشرة :قؾة مـ استجاب لألك قاء» ،فنلـ ل يليت وادص ،والـ ل يليت ومعف
الرجؾ والرج

 ،والـ ل يليت ومعف الراط ،واوك إمة الؿقسقية سقاد كثقر قد

سد إفؼ 9إٓ أل الذيـ لؿ يمو ق قا لف ألكثر ،وقؾ مثؾ اذا بنلـم ة للمة الؿحؿدية،
فنلذيـ لؿ يمو ق قا فقفن ألكثر﴿ 9ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾

[إكعنى.]335:
«الراكعة عشرة :أن مـ لؿ يج ف أحـض يـلتل وحـضه» :وٓ يضدقرص ذلدؽ 9اقدث إكدف
لقس أؾقف إٓ ال غ ،والؼ قل بقد ار .
«الخامغة عشرة، :ؿرة هذا العؾـؿ ،وهـق عـضم آغتـرار كـالؽثرة ،وعـضم الزهـض يف
الؼؾة» 9فنلعنة بؿـ اؼؼ الوقاقد وإ قؾ أدداؿ ،والؼؾة ٓ نزاد فقفؿ ،ألمدن الؽثدرة
الضنلة ،ف أنة هبؿ 9ولذلؽ ف يغرت اإلكمن بؽثرة الفدنلؽقـ ،وٓ يزادد يف الخقدر
والحؼ لؼؾة الونبعقـ والمنلؽقـ.

( )3يـظر :فوح ال نرك .306/33
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ٔمم عجت حعاإلش ح عإلٗـْ:ع ألكف لؿن يفرت الدأقة الؿ نركة يف ادذص الد د خنلػفدن
مـ خنلػفن ،وكنكت كم ة مدـ اسدو نب لفدن بنلـمد ة لؿدـ أنر دفن قؾدة ،بؿدن يمدنوك
واادا يف إلػ ألو ألقؾ ،ومع ذلؽ فنكن ٓ كـظر إلك الؽثرة ،وٓ كؼقل :لق كنكت اذص
الدأقة صحقحة لؿن أنر فن إكثرو  ،وٓسو نب لفن أؾؿن إمصنر.
«الغادسة عشرة :الرخ ة يف الرققة مـ العقـ والحؿة»ً :
ألخذا مـ ققلدف ٓ« :رققدة
إٓ مـ أقـ ألو اؿة» ،كؿن نؼدى.
«الغاكعة عشرة :عؿؼ عؾؿ الغؾػ؛ لؼقلف« :قض أحغــ مــ اكتفـك إلـك مـا سـؿع،
ولؽـ كذا وكذا»ٕ 9كف من داى مموـ ِدً ا إلك اديث ،ف يؿؽدـ مصدندرة ققلدف 9ولدذلؽ
وافؼف أؾقف ،وألنعرص بلكف أؾك اؼ من داى يو ع دلق ً  ،ولؽـ ألأطنص مدن أـددص مدـ زيدندة
أؾؿ نقجف دلقؾف.
«فعؾــؿ أن الحــضيث إول ٓ يخــالػ الثــاين» :فؼقلددف ٓ« :رققددة إٓ مددـ أددقـ
ألو اؿة» اذا ك ى صدحقح ،لؽدـ الدذيـ ٓ يمدرتقق يددخؾق ال ـدة بغقدر امدنب
وٓ أذاب ،فػل إول إ نت الرققة ،ويف الثن إ ن؛ن مع كقمن مػضقلة.
«الثامـة عشرة :كعض الغؾػ عـ مضح اإلكغان كؿا لقس فقف» 9لـػقف أـ كػمدف كقكدف
يف ص ة ،وأل من يػعؾف اإلكمن مـ الصنلحنت أؾقف أل يمعك جناددً ا إلخػن دف 9لديف
يخدش إيفنرص يف إخ صف.
«التاسعة عشرة :ققلف ﷺ« :أكت مـفؿ» عؾؿ مـ أعالم الـ قة» :واذا بـن أؾك ألكف
خن ،وقد وقع كؿن ألخن الـ ل ﷺ ،فمنر أؽننة بؼق َة اقنندف أؾدك ال دندة اودك قودؾ
نفقدً ا ،فػل اذا أؾؿ مـ ألأ ى الـ قة.
«العشرون :فضقؾة عؽائة ﭬ»ٕ 9كف يددخؾ ال ـدة بغقدر امدنب وٓ أدذاب،
واذا فضؾ أظقؿ.

ع

بعوــَعحكلعالتٕحــٗ ع خ ــنعارٍــلع غريعح ـ ـ ب ع

559

«الحاديــة والعشــرون :اســتعؿال الؿعــاريض» :ويف الؿعددنريض مـدواددة أددـ
الؽذب( ،)3يف ققلف« :س ؼؽ كفا عؽائة» ،فؾؿ يؼؾ :ألكت لمدت مدـفؿ ،ألو ٓ نمدوحؼ
اذا الػضؾ ،ألو :لقمت إوصنء فقؽ.
«الثاكقة والعشرون :حغـ خؾؼف ﷺ» ،وألدب الـ ل ﷺ الرفقع 9اقـؿن ألخدن أؿدن
يريددد بلسددؾقب ٓ يؼدددح يف الؿددوؽؾؿٕ 9كددف إذا قددنل لددف :لمددت مددـفؿ ،ألو قددنل :ألكددت
ٓ نموحؼ ،ألو اذص مـزلة أظقؿة لقمت لؽ وٓ ٕمثنلؽ ّ ٕ ،ر يف الؿخن َطب.

( )3أـ أؿرا بـ اصدقـ ،قدنل« :إ يف الؿعدنريض لؿـدوادة أدـ الؽدذب» ألخرجدف ال خدنرك يف إدب الؿػدرد
( ،)746وابددـ ألبددل نددق ة يف مصددـػف ( ،)25085وجعؾفددن ال خددنرك نرجؿددة يف صددحقحف  ،35/7وروك اددديث
أؿرا اذا مرفقأًن ،واق ننذ ،ويـظر :الؿؼنصد الحمـة (ص.)384:
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ةــاب

الخـــٍف من الشـــشك
وققل اهلل ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭﮮ﴾ [الـمن .]37:
وقال الخؾقؾ ڠ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [إبرااقؿ.]14:
ويف الحــضيث« :أخــقف مــا أخــاف عؾــقؽؿ الشــرك إصــغر» ،فغــ،ؾ عـــف ،فؼــال:
«الرياء»(.)3
وعـ اكـ مغعقد ﭬ أن رسقل اهلل ﷺ قال« :مـ مـات وهـق يـضعق مــ دون اهلل
كضً ا ،دخؾ الـار»؛ رواه ال خاري(.)2
ولؿغؾؿ عـ جـاكر ﭬ أن رسـقل اهلل ﷺ قـال« :مــ لؼـل اهلل ٓ يشـرك كـف ئـقً،ا
دخؾ الجـة ،ومـ لؼقف يشرك كف ئقً،ا دخؾ الـار»(.)1
فيـــه وســـائـل:

 إولك :الخقف مـ الشرك.
 الثاكقة :أن الرياء مـ الشرك.
( )3ألخرجف ألاؿد ( ،)21510مـ اديث محؿقد بـ ل قد ﭬ ،وامـف ابـ ا ر يف بؾقغ الؿراى (.)3387
وأـ نداد بـ ألوس ﭬ قنل« :كـن كعد أؾك أفد رسقل ار ﷺ أل الريدن الشدر إصدغر» ألخرجدف الحدنكؿ
( ،)6816وصححف ،ووافؼف الذا ل.
دنب َق ْقلِد ِدف﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
( )2ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب نػمددقر الؼددرآ َ ،بد ُ
ﮇ﴾.)3386( ،
( )1ألخرجف ممؾؿ ،كونب اإليؿن  ،بنب مـ منت ٓ يشر بنر ندقيفن دخدؾ ال ـدة ،ومدـ مدنت مشدركن دخدؾ الـدنر،
(.)81

ع
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 الثالثة :أكف مـ الشرك إصغر.
 الراكعة :أكف أخقف ما يخاف مـف عؾك ال الحقـ.
 الخامغة :قرب الجـة والـار.
 الغادسة :الجؿع كقـ قركفؿا يف حضيث واحض عؾك عؿؾ متؼارب يف ال قرة.
 الغاكعة :أكف مـ لؼقف ٓ يشرك كف ئق،ا دخؾ الجـة ،ومــ لؼقـف يشـرك كـف ئـقً،ا دخـؾ
الـار ،ولق كان مـ أع ض الـاس.
 الثامـة :الؿغللة العظقؿة :سمال الخؾقؾ لف ول ـقف وقاية ع ادة إصـام.
 التاسعة :اعت اره كحال إكثر؛ لؼقلف﴿ :ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [إبرااقؿ.]15:
 العائرة :فقف تػغقر ٓ إلف إٓ اهلل ،كؿا ذكره ال خاري.
 الحادية عشرة :فضقؾة مـ سؾؿ مـ الشرك.

l
 طأقطـــاّ ايشـــسىص

«كــاب الخــقف مـــ الشــرك»َ :ل أؿددن ذكددر الؿملددػ الوقاقددد ونحؼقؼددف وفضددؾف،
ذكر من يـنقضدف ،وإذا كدن الوقاقدد مدـ ألوجدب القاج دنت ،فضددص -وادق الشدر -
ألأظؿ الؿحرمنت.
ُ
والخددقء إكؿددن كددن مددـ الشددر  ٕ 9الـ ددنة إكؿددن نؽددق بنلوقاقددد ،وإذا وجددد
الوقاقددد الخددنلص الؿحؼددؼ اكوػددك دددص ،وإذا وجددد الضددد  -واددق الشددر  -اكوػددك
أليضدن مدـ
الوقاقد ،فنذا كنكت الـ دنة ٓ بدد فقفدن مدـ نحؼقدؼ الوقاقدد ،فد بدد فقفدن ً
النا ة مـ الشر ب ؿقع ألكقاأف وألقمنمف ،يمدوقك يف ذلدؽ الشدر إكدن ،والشدر
إصغر ،والشر الخػل ،وبعضدفؿ يددرج الخػدل يف إصدغر ،وبعضدفؿ يؼدقل :إ
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مـ إكن من اق خػل ،كؿن أل مـ إصغر من اق خػل.
يدنارا 9فقمد د لصدـؿ ،وقدد يشدر ندركًن ألكدن
فؼد يشر اإلكمن نركًن ألكدن
ً
يدنارا9
خػ ًقن 9كل يعوؼد يف ولل ألكف يـػع ويضر مـ دو ار ،وقد يشر نركًن ألصغر
ً
فقحؾػ بغقر ار ،وقد يشر نركن ألصغر خػ ًقن 9كقمقر الرين .
وإذا كن يؿؽـ آقوصنر أؾك ألقؾ أددد يػدل بدنلغرض ،ففدق ألولدك ،واـدن يؿؽدـ
إدراج بعضددفن يف بعددض لوؽددق ألقددؾ ،فقدددرج الخػددل يف إصددغر 9إٓ أل ألاددؾ العؾددؿ
ٓ يؼصدو إلك مثؾ اذا ،بؾ يعؿدو إلك نل مـ ال مط 9ل اوؿدنى بشدل الؿدذكقر
الذك يؿؽـ دخقلف يف غقرص ،فنلخػل كؿن يدخؾ يف إصدغر يددخؾ يف إكدن ،ونؽثقدر
إقمنى قد يؽق فقف نقأقر أؾك طنلب العؾؿ ،فؽؾؿن ق أؾت إقمنى سفؾ اصر العؾؿ،
وألاؾ العؾؿ ألاقنكًن يمؾؽق اذا وادق إصدؾ أـدداؿ ،لؽدـ قدد يحودنجق إلدك إفدراد
بعض إكقاع ،وإ دخؾت يف غقران مـ بنب آاوؿنى هبن والعـنية بشلمن.
ومددـ ألمثؾددة ال مددط وآخوصددنر مددن يشددرتط لصددحة الع ددندة 9قددنل الدد عض :اؿددن
الشرطن  :اإلخ ص والؿونبعة ،ويؼقل بعضدفؿ :نؽػدل الؿونبعدة ٕ 9العؿدؾ الدذك فقدف
نر  ،ألو لقس فقف إخ ص لؿ يؼع أؾك وفؼ مدن جدن أدـ الـ دل ﷺ ،فد ندوؿ الؿونبعدة،
لؽـ يذكر اإلخ ص 9ل اوؿنى بف والعـنية بشدلكف ،ولديف يـمدك ويغػدؾ أـدف ،كؿدن يدـص
أؾك الشر الخػل 9لخػن ف ودقوف وغؿق ف ،وإ كدن داخد ً يف إكدن وإصدغر ،فؾدق
نر ولؿ يـص أؾقف غػؾ أـف كثقر مـ الـنس ،ففؿ مـ اذص الحقثقة ي مطق .
 طَا ٜكبٌ ايػفسإ َٔ ايرْٛبَٚ ،ا حيبط األعُاٍ َٓٗاص

«وققل اهلل ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [الـمن :»]37:
و(أل ْ ) يف ققلف﴿ :ﮦ ﮧ﴾ ومن دخؾت أؾقف يف نلويؾ مصدر ،ألك :إ ار ٓ يغػر
نركًن بف ،أو إ ار ٓ يغػر الشر بف ﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾.
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﴿ﮤ ﮥ﴾ :يعـل ٓ يو نوز وٓ يمرت ،فنلشر لقس بؼنبؾ لؾغػرا  ،ومن أداص
 وإ كن مـ الؿقبؼنت وال را ؿ والؽ ن ر والصغن ر  -نحت الؿشقيفة.ألمن ال دع ،فؿـفن من يؾوحؼ بنلشر  ،ومـفن من يؾوحؼ بنلؿعنصل.
فؿن كن دو الشر مـ الؿعنصل ففق أؾك الؿشقيفة ،وإ كنكت مـ الؿقبؼنت،
خ ًفن لؾخقارج والؿعوزلة الذيـ يدرو أل مرنؽدب الؽ قدرة إ أمدن كدنفر ،كؿدن ادق قدقل
الخقارج ،ألو يف مـزلة بقـ الؿـزلوقـ ،كؿن اق ققل الؿعوزلدة( ،)3ويوػؼدق أؾدك انلدف
يف أخرة :ألكف خنلدٌ مخؾدٌ يف الـنر.
ويف آية الزمر يؼقل نعنلك﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﴾ [الزمر ،]41:ففؾ يؽق ققلف ﴿ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﴾

مخنل ًػن ٔية الـمن الول نموثـل الشر مـ الغػرا ؟
وال قاب :أل آية الزمر مؼقدة بآية الـمن  ،ألو ال محؿقلة أؾك الون ب مدـ الشدر ،
و«التائب مـ الذكب كؿـ ٓ ذكب لف»( 9)2ف معنر ة بقـ اذص أية وبقـ آية الزمر.
فقحؿؾ ققلف نعنلك﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [الـمن  ]37:أؾك غقر الون ب ،ولق
كنكت الوقبة ققدً ا لفذص الؿغػرة لؿن اسوثـل الشر  ٕ 9أ
جؾ الصحنبة ٓ سقؿن الؽ نر
مـفؿ كنكقا أؾك الشر  ،فؾؿن ألسؾؿقا غػر لفؿ.
أليضن مح ط لؾعؿؾ﴿ 9ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [الزمر ،]54:واؾ الشر
والشر
ً
مح ط لؾعؿؾ بؿ ردص ،ألو ٓ بد مـ الؿقت أؾقف؟
( )3يـظر :مؼنٓت اإلس مققـ (ص.)260 :
( )2ألخرجددف ابددـ منجددف ،كوددنب الزاددد ،بددنب ذكددر الوقبددة ،)3240( ،مددـ اددديث ألبددل أ قدددة بددـ أ ددد ار ،أددـ ألبقددف
أ د ار بـ ممعقد ﭬ ،وقنل يف م ؿع الزوا د « :200/30رواص الطنا  ،ورجنلف رجنل الصدحقح 9إٓ أل ألبدن
أ قدة لؿ يمؿع مـ ألبقف».
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ممؾؿن ؿ ارند معؾؼة إلك أل يؿقت ،فن مدنت
بؿعـك :اؾ ن ؼك ألأؿنل مـ كن
ً
أؾك كػدرص بطدؾ أؿؾدف ،وإذا رجدع إلدك ديـدف ألجزألندف ألأؿنلدف المدنبؼة؟ ألو كؼدقل :إكدف
بؿ رد ردنف بطؾ جؿقع أؿؾف المنبؼ؟
اخوؾػ العؾؿن يف اذص الؿمللة ،ف ن اإلط م يف ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾

[الزمر ]54:وجن الوؼققد بؼقلف﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [ال ؼرة ،]236:فؿـ ألخذ بنإلط م،
قنل :ن طؾ ،ومـ أؿؾ بنلوؼققد ،قنل ٓ :ن طؾ 9إٓ إ منت أؾك الؽػر 9ونظفر فن دة
اذا الخ ء يف الحجٕ 9كف ٓ يوؽرر إٓ مرة واادة 9فؿـ اج ؿ ارند  -كملل ار
الم مة والعنفقة  -ؿ رجع إلك اإلس ى ،ففؾ يؾزمف إأندة ا ة اإلس ى ،ألو نؽػقف
الح ة الول ا فن ق

ؾ الردة؟()3

والراجح أدى اإلأندة ٕ 9الؼقد لؿ ي َز ْل بنق ًقن﴿ ،ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [ال ؼرة،]236:
ف يعقدان ٕ 9الؼقد معون ،ويف الحديث «أسؾؿت عؾك ما أسؾػت مـ خقر»(،)2
فدل أؾك أل من ألسؾػف لؿ يح ط.
والؿػفقى يف ققلف﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [ال ؼرة ٓ ،]236:معنرض لف.
وإكؿن قؾـن :الؼقد معون ٕ 9الؼقد ألاقنكًدن ٓ يؽدق لدف مػفدقى ،كؿدن لدق أدقرض
بؿـطقم ٕ 9الؿـطقم ألققأ مـف.
مث ً مػفقى ققلف ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾

[الوقبة ،]70:ألكؽ لق اسوغػرت لفؿ إادأ وس عقـ مرة ،ألو من ة مرة غػر لفؿ ،لؽـ اؾ
اذا الؿػفقى معون؟
( )3ذاددب الشددنفعقة ،والحـنبؾددة يف روايددة وابددـ اددزى الظددنارك إلددك ألكددف ٓ يعقدددان ،وذاددب الحـػقددة ،والؿنلؽقددة،
والحـنبؾة يف رواية ،وداود الظدنارك إلدك اإلأدندة ،وألدلدة الػدريؼقـ مدن ذكدرص الشدقخ .يـظدر :الؿ مدقط ،85/2
والؿدوكة  ،226/2والؿ ؿقع  ،3/1والػروع  ،275/3والؿحؾك .123/4
( )2ألخرجف ممؾؿ ،كونب اإليؿن  ،بنب بقن اؽؿ أؿؾ الؽنفر إذا ألسؾؿ بعدص.)321( ،
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والجقاب ،ٓ :بؾ الؿػفقى مؾغكٕ 9كف معنرض بنٔية الول معـن﴿ ،ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [الـمن  ،]37:واذا مـطقم وذا مػفقى ،فنلؿػفقى إكؿن يعون مع أدى
الؿعنرض.
وكالجؿؾـة ،فنلؿمدللة خ فقددة مشدفقرة بددقـ ألادؾ العؾدؿ ،وإقددقال نؽدند نؽددق
موعندلة مـ اقث كثرة مـ يؼقل هبذا ألو يؼقل هبذا.
والؿمؾؿ ،الذك ألسرء أؾك كػمف بنلؿـؽرات وال را ؿ ؿ ننب وأؿؾ أؿ ً
نلحن ،ن دل سقيفننف امـنت كؿن قنل نعنلك﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ص ً
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [الػرقن

 ]60:وٓ يؼنل إكف فقؿن

دو الشر  ٕ 9ار بدأل بنلشر ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [الػرقن

 ،]57:فن ننب ن دل سقيفننف امـنت.

والمؾػ ألاقنكًن إذا ُو ِجدَ ققدٌ لـص مـ الـصقص ٓ يعونوكف ،وذلؽ مـ بنب
آاوقنط لؾديـ ،وقد يرد اذا يف ممللوـن اذص 9فؿث ً ققلف ﷺ« :إن أحضكؿ لقعؿؾ كعؿؾ
أهؾ الجـة حتك ما يؽقن كقـف وكقـفا إٓ ذراع ،فقغ ؼ عؾقف الؽتاب ،فقعؿؾ كعؿؾ أهؾ الـار،
فقضخؾفا»( ،)3جن ققد« :لقعؿؾ كعؿؾ أهؾ الجـة فقؿا ي ضو لؾـاس»( ،)2اذا الؼقد
لؿ يعونص كثقر مـ المؾػ ،فعؿؾقا بحديث ابـ ممعقد الؿطؾؼٕ 9كف ألدأك إلك الخقء
مـ سق الخننؿة ،واأو نر الؼقد فقف نزكقة لؾـػسٕ 9كف قد يؼقل قن ؾ :ألكن مخؾص،
نب َق ْقل ِ ِدف َن َعدن َلك﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﴾ [ال ـافات،)6343( ،]454:
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب الوقاقدَ ،ب ُ
وممؾؿ ،كونب الؼدر ،بنب كقػقدة خؾدؼ أدمدل يف بطدـ ألمدف وكونبدة رزقدف وألجؾدف وأؿؾدف وندؼنونف وسدعندنف،
( ،)2531وألبق داود ( ،)3607والرتمذك ( ،)2316وابـ منجف ( ،)65مـ اديث أ د ار بـ ممعقد ﭬ.
( )2ألخرجف ال خنرك ،كونب ال فند والمقر ،بنب ٓ يؼدقل فد ندفقد ،)2787( ،وممدؾؿ ،كودنب اإليؿدن  ،بدنب
غؾظ نحريؿ قوؾ اإلكمن كػمف ،وأل مدـ قودؾ كػمدف بشدل أدذب بدف يف الـدنر ،وألكدف ٓ يددخؾ ال ـدة إٓ كػدس
ممؾؿة ،)332( ،مـ اديث سفؾ بـ سعد ﭬ.
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واؼقؼة أؿؾل لقس فقؿن ي دو لؾـنس ،فقدأق اإلكمن إلك نزكقة كػمف ،ف يخنء مـ
سق العنق ة ،ومـ كظر يف انل المؾػ وجداؿ أؾك العؽس مـ اذا ،لؽـ ٓ يـ غل أل
يصؾ إمر إلك اد الؼـقط والقلس مـ راؿة ار ،بؾ أؾك الؿر أل يعؿؾ« 9فؽؾ مقغر
لؿا خؾؼ لف»( ،)3فن كن مـ ألاؾ المعندة سقء يقمر لعؿؾ صنلح ،وإ كن مـ ألاؾ
الشؼنوة سقء يقمر لعؿؾ ألاؾ الشؼنوة 9اقث إكف سقـحرء يف آخر أؿرص ولق ألمضك
أؿرص يف الطنأة﴿ ،ﰗﰘﰙﰚ﴾ [فصؾت.]35:
فلاقنكًن يؽدق اـدن ققدد ٓ يعودنص العؾؿدن  ،وٓ يعودنص اإلكمدن يف كػمدف ،وإ
اأونص يف غقدرص ٕ 9ادذا ألدأدك إلدك ال دد يف خقيصدة كػمدف 9ومثنلدف ألكدؽ إذا رأليدت
أنلؿن معؾؿن ،وأ منت اإلخ ص ينارة أؾقف ،ف ُو ِ
عؿؾ اذا الؼقد ،فقغؾب أؾك يـؽ
ً
ً
 بـن ً أؾك من يفر مـ الؼرا ـ الول ندل أؾك إخ صف  -ألكف لـ يعؿؾ يف آخدر أؿدرصبعؿددؾ ألاددؾ الـددنر ،وألكددف يث ددت أؾددك اددذا ،لؽددـ يف خقيصددة كػمددؽ نخشددك العنق ددة،
وٓ نعؿؾ بنلؼقد ٕ 9فقف كقع نزكقة ،وكقع اأوؿند أؾك العؿؾ.
فؽق اإلكمن ي ِ
عؿؾ الـص الؿطؾؼ ،وٓ يعؿؾ بنلؼقدد ادذا ألدأدك إلدك الخدقء
ُ
مـ سق العنق ة ،واق مـفج المدؾػ الصدنلح ،فو دداؿ يحمدـق العؿدؾ ،فقعؿؾدق
إأؿنل الؽ قرة ،وٓ ن د أـداؿ مخنلػنت 9إٓ بؼدر من يـػل العصؿة أدـفؿ ،ومدع
ذلددؽ ن ددداؿ أؾددك خددقء ووجددؾ ،ويمددقيفق الظددـ بلكػمددفؿ ،فددنذا اجوؿعددت اددذص
إمقر يف اإلكمن  ،ففق أؾك س قؾ الـ نة.

نب ﴿ﯛ ﯜ﴾ [الؾقدؾ ،)3838( ،]30:وممؾؿ ،كونب الؼدر ،بدنب
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب نػمقر الؼرآ َ ،ب ُ
كقػقة خؾؼ أدمل يف بطـ ألمف وكونبة رزقدف وألجؾدف وأؿؾدف وندؼنونف وسدعندنف ،)2536( ،والرتمدذك (،)2315
وابـ منجف ( ،)67مـ اديث أؾل ﭬ ،وجن مـ ادديث أؿدر ،وجدنبر بدـ أ دد ار ،وأؿدرا بدـ اصدقـ،
وسراقة بـ جعشؿ ،وألبل اؿقد المنأدك وغقراؿ ﭫ.
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وكـاء عؾك هذا ،فنذا كن الشر ٓ يغػدر ،فد بدد أل كخدنء مـدف ألندد الخدقء،
يؼقل ابـ الؼقؿ:
وار مدددددن خدددددقيف الدددددذكقب فنمدددددن
لؽـؿددن ألخشددك اكم د خ الؼؾددب مددـ

لعؾدددددك سددددد قؾ العػدددددق والغػدددددرا
نحؽددددقؿ اددددذا الددددقال والؼددددرآ

()3

ألك :يخشك أل يح اؽؿ غقر الؼرآ يف كػمف ،ويف غقرص.
وققلف نعنلك﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [الـمن  :]37:اؾ يدخؾ فقف كؾ من دو
الشر اوك الؼوؾ العؿد مع أل آية الـمن نؼوضل خؾقد الؼننؾ أؿدً ا يف الـنر؟
مددـ ألاددؾ العؾددؿ مددـ يؼددقل :إ الؼننددؾ أؿدددً ا ٓ نقبددة لددف ،واددذا مددل قر أددـ
ابـ أ نس ﭭ ،وغقرص(.)2
والصحقح أل الؼوؾ العؿد وغقرص مـ الذكقب دو الشر داخؾ يف ققلف نعنلك:
﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾﴿ ٕ 9ﮪ﴾ مـ صقغ العؿقى ،فنلذكقب كؾفن دو الشر
نحت الؿشقيفة ،واذا مذاب ألاؾ المـة قنط ة.
ومـ نروط الوقبة رد الؿظنلؿ ،فنٕصؾ يف اؼقم أدمققـ ألمن مـ الم ؾ
الذك ٓ يغػر اوك نرد الؿظنلؿ ،لؽـ اذص الؿشقيفة﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾
[الـمن ]37:

نوـنول جؿقع الذكقب اوك اؼقم الع ندٕ 9كف قد يؽق لإلكمن مـ

إأؿنل من يؼقى بحؼ الؿظؾقى فقو نوز أـف.
( )3ال قون مدـ كقكقدة ابدـ الؼدقؿ .يـظدر :نق دقح الؿؼنصدد ندرح الؽنفقدة الشدنفقة  ،502/2ندرح الؼصدقدة الـقكقدة
.332/2
( )2يـظر مصـػ ابـ ألبل نق ة مـ ( )26610إلك (.)26631
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 طٚدٛب ارتٛف َٔ ايشسىص

«وقال الخؾقؾ ڠ» :الخؾقؾ لؿ يـطؼ بنلعربقة ،فؾؿ يؼؾ اذا الؽد ى بحروفدف،
كؿدددن أل ادددذا الؽددد ى كددد ى ار  -نعدددنلك  9-فؽقدددػ يؼدددقل الؿصدددـػ« :وقـــال
الخؾقؾ ڠ»ً ،
بدٓ مـ أل يؼقل :قنل ار نعنلك؟
وال قاب :أل ك إمريـ جن ز ،وقد قنل رسقل ار ﷺ« :أو لؿ تغؿعقا إلك
ققل لؼؿان

ٓكـف﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [لؼؿن

 ،)3(»]31:فل نفف

إلقف -وإ كن يف الؼرآ  -ولؿ يضػف إلك ار ٕ 9ار  قنلف اؽني ًة أـ ققل
لؼؿن .
ِ
أليضن يف الحديث الؼدسل 9اقث إكدف ي دقز أل نؼدقل م نندرة« :قدنل
وير ُد إمر ً
ار نعنلك» ،ومـ الطرا ػ أل بعدض ال فدنل مدـ الدذيـ يزأؿدق الوحؼقدؼ لؾؽودب،
وقػ أؾك اديث« :قنل ار نعدنلك« :يـا ع ـادي ،إين حرمـت الظؾـؿ عؾـك كػغـل»(،)2
فؼنل مع اؾ ًؼن أؾقف« :لؿ ألجد اذص أية يف الؿصحػ الشريػ!».
وإذا قؾـن« :قنل ار نعنلك اؽني ًة أـ فد

» ،ففدؾ كؼدع يف الؿحظدقر الدذك وقدع

فقف مـ قنل« :إ الؼرآ اؽنية أـ ك ى ار» ،ألو «أ نرة أـ ك ى ار»()1؟
وال ددقاب 9ٓ :فنلؿشددنهبة يف الؾػددظ مقجددقدة ،لؽددـ الؿؼصددقد غقددر موحؼددؼ،
فؿؼصقد ألوليفؽ غقر مؼصقد مـ يؼقل اذا الؽ ى.
( )3س ؼ نخري ف (ص.)46 :
( )2س ؼ نخري ف (ص.)32 :
( )1ذاب الؽ بقة إلك الؼقل بل الؼدرآ اؽنيدة أدـ كد ى ار ولدقس كد ى ار ،وقدنل ألبدق الحمدـ إندعرك :إ
فرارا
الحؽنية قد نطنبؼ الؿحؽل 9ولذا قنل :إ إصقب أل ْ ُيؼنل :الؼرآ أ نرة أـ ك ى ار ،وذا قا إلك اذا ً
مـ إ نت صػة الؽ ى ر س حنكف ،لؿن يف ذلؽ مـ الوش قف بحمب زأؿفؿُ .يـظدر :م ؿدقع الػودنوأ ،262/32
ودر نعنرض العؼؾ والـؼؾ .306/2
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«﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [إبرااقؿ ،»]14:يعـل :اجعؾـل يف جنكب ،وأ ندة
إصـنى يف جنكب 9مؿن يدل أؾك ألكف يطؾب آبوعند أـ الشر .
واؾ الؿراد بؼقلف﴿ :ﭬ﴾  -واق ال ؿع  -بـقص لصؾ ف ،ألو الؿراد :بـقص
وبـقاؿ إلك ققنى المنأة؟
وجقاب دف :ألكددن إذا قؾـددن :إ الؿددراد ب ـقددف بـ دقص لصددؾ ف فؼددد ألجق ددت دأقنددفٕ 9
إسؿنأقؾ وإسحنم مـ إك قدن  .وإ قؾـدن :إ الؿدراد جؿقدع الذريدة ،فؼدد ألجق دت يف
ال عض دو ال عضٕ 9كف وجد يف ذريوف مـ يشر .
﴿ﭯ﴾ :جؿع صـؿ واق من كن أؾك صقرة إكمن ألو اققا  ،ألو نل
ننخص ،مـ رآص أرء أل اذا نل يطؾؼ أؾقف كذا ،بخ ء الق ـ الذك ٓ صقرة
لف ،وقد يطؾؼ الصـؿ أؾك الق ـ والعؽس ،لؽـ اذا اق إصؾ(.)3
إذا كن إبرااقؿ واق الخؾقؾ إمنى الحـػن ومحطؿ إصـنى ،ومـ صن
وااومب أؾك الوقاقد اوك أللؼل يف الـنر ،يؼقل﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾

[إبرااقؿ ،]14:فؽقػ الظـ بغقرص مؿـ اق دوكف؟!
وإذا كن ار  يفدد ك قف بؼقلف﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [الزمر ،]54:فؿنذا أـ
سن ر الـنس؟!
ألٓ يؽق اإلكمن الؿمؾؿ خن ًػن وج ً أل يؼدع يف ادذا الشدر ٕ 9كدف إذا وقدع يف
نل مـ الشر  ٓ -سقؿن إكن -خمر الدكقن وأخرة؟
ؿ إ بعض الـنس يخشك مـ آموحن  ،ويخشك مـ الـون ج ،وبعضفؿ يف أليدنى
آموحن يصنب بضرب مـ الفؾقسة ،وكؾ ذلؽ خشقة أل يرسب ،وبعضفؿ بعد أل
يوخرج بمـقات يؼقى فز ًأن مـ الـقى 9يرأ أل آموحن فننف.
( )3يـظر :لمن العرب .138/32
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فدنذا صددركن إلددك اددذا الحددد يف الخددقء مددـ آموحددن  9فضد ً أددـ ألمددقر الدددكقن
إخرأ ،فؾؿنذا ٓ كخنء مـ الشر ؟
يؼقل إبرااقؿ الوقؿل(« :)3مـ يلمـ ال

بعد خؾقدؾ ار إبدرااقؿ؟»()2؟! يعـدل:

أل أ أؾك اإلكمن أل يخنء مـ الشر  ،وأل يحرص أؾك نحؼقؼ الوقاقد.
فعؾك اإلكمن أل يؽق موقازكًن يف ألمقرص ،يمعك جنادً ا ويحرص أؾك أل يحؼؼ
أليضن اؿن وديدد ًكن لدف ،وي وعدد وي وـدب الشدر ب ؿقدع صدقرص
الوقاقد ،ويؽق اذا ً
وألنؽنلف ،وٓ يومناؾ فقف وٓ يولول 9كؿـ إذا اؾدػ بغقدر ار ،قدنل :لدؿ ُألرد نعظدقؿ
ً
ممودٓ بؿن جن يف الـصقص مدـ ققلدف« :أفؾـح وأكقـف»( ،)1واؿدؾ أؾدك ألكدف
غقر ار،
لؿ يؼصد بف الحؾػ والوعظقؿ.
ف اـزص لمنكؽ أـ اذا الشر ب ؿقع صدقرص وألندؽنلف ٓ ،نرنؽدب الؿحظدقر دؿ
نذاب نولول لـػمؽ ،ففذا لقس مـ الخقء مـ الشر يف نل .
 طارتٛف َٔ ايشسى ارتفٞص

«ويف الحــضيث« :أخــقف مــا أخــاف عؾــقؽؿ الشــرك إصــغر»« :ألخددقء» :ألفعددؾ
نػضددقؾ ،يعـددل ألنددد مددن ألخددنء أؾددقؽؿ ،واددق ﷺ يخنطددب الصددحنبة ،خقددنر إمددة،
ألارص الـنس أؾك الوقاقد والنا ة مـ الشر .
( )3اق :إبرااقؿ بـ يزيد بـ ندريؽ الوقؿدل ،ألبدق ألسدؿن  ،أنبدد الؽقفدة ،واديثدف يف الددواويـ المدوة ،يؼدنل :قوؾدف
الح نج ،وققؾ منت يف ا مف سـة  82اد ،ولؿ ي ؾغ ألربعقـ سـة ،وكن س ب ا مف ألكف لدؿ يددل أؾدك إبدرااقؿ
الـخعل .يـظر :سقر ألأ ى الـ  ،50/4وننريخ اإلس ى .3043/2
( )2ألخرجف الطنك يف نػمقرص .36/36
( )1ألخرجف ممؾؿ ،كونب اإليؿن  ،بنب بقن الصؾقات الودل ادل ألادد ألركدن اإلسد ى ،)33( ،وألبدق داود (،)1242
مـ اديث طؾحة بدـ أ قدد ار ﭬ ،واؿؾدف ابدـ الؼدقؿ يف اإلأد ى  :37/1أؾدك ألكدف لدؿ يؼصدد بدف الحؾدػ.
واؽؿ بعضفؿ أؾك اذص الزيندة بنلشذوذ ،يـظر :الوؿفقد ٓبـ أ د الن .156/33
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«فغــ،ؾ عـــف فؼــال« :الريــاء» :فنلشددر إكددن ،وكددقمؿ يرجعددق إلددك أ ددندة
إصـنى ،اذا ااوؿنل بعقد ،وإ كن الحل ٓ ندممـ أؾقدف الػوـدة ،لؽدـ الخدقء مدـ
الشر إصغرٓ ،سقؿن الرين  9اقث إ اإلكمن قد يؼدع فقدف ،وقدد يغػدؾ أدـ كػمدف
ف يـو ف إٓ وقد نؾ س بف.
فنذا كن الـ ل ﷺ يخنء أؾك صحنبوف ،ألف َ يمودأل ادذا مدـ الـنصدح لـػمدف
أل يخنء أؾك كػمف وادق دو مـزلدة الصدحنبة بؿراادؾ؟! اقدث ٓ ألادد يددأل أل
مـزلوف مـزلة ألدكك الصحنبة ،ألو من يؼنرب مـزلة ألدكك الصحنبة ،وٓ كدأل ذلؽ اوك
لل ؿة ،فنذا خنء الـ ل ﷺ أؾك صحنبوف الشر إصغر ،فؽقػ بؿـ دومؿ؟!
ويذكر أل الشقطن جن إلك اإلمنى ألاؿد يف انل الـزع فؼنلُ « :فوأـل ،ين ألاؿدد»،
فؼنل اإلمدنى ألاؿدد ٓ« :بعدد ٓ ،بعدد»( ،)3يعـدل مدن دامدت الدروح يف ال مدد فدنلزيغ
مؿؽـ ،وسق الخننؿة محوؿؾ ،والحل ٓ نممـ أؾقف الػوـة.
أليضن الومؿقع ،فنذا كنكت الؿرا اة
والرين مرا اة الغقر بعؿؾ الخقر ،ويدخؾ فقف ً
بنلعؿؾ الؿر ل نركن ،فن الومؿقع بنلؼقل الؿمؿقع اؽؿف اؽؿفن.
فنلرين  :أدى اإلخ ص يف الع ندة ،ومراأنة غقر ار نعنلك فقفدن ،كؿدـ كدن مدـ
أندنف أل يصؾل يف خؿس دقن ؼ مث ً  ،فؼنى فصؾك س ًعن مراأن ًة لـظر الـنس إلقف ،فزاد
آية ألو آيوقـ ،ألو نم قحة ألو نم قحوقـ.
واؾ ن طؾ الص ة بنلؽؾقة ،ألى ي طؾ فؼط ال ز الزا د الذك فقدف مدرا اة ،فو طدؾ
أية الزا دة ،ألو الوم قحة الزا دة؟
الجقاب :ألكف إذا صناب الريدن الصد ة مدـ ألولفدن إلدك آخرادن بطؾدت الصد ة،
( )3يـظر :اؾقة إولقن  ،371/8ألمنلل ألبل يعؾك (ص ،)37 :نػمقر ابـ كثقر .164/30
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وإذا أرض لفن يف جز مـفدن دؿ ر أدص صدنا ف وجناددص ،ففدذا ٓ يدم ر ،واإلندؽنل يف
الؼدر الزا د الذك جل بف مـ ألجؾ الرين مـػص ً أـ الؿعوند.
ٌ
مـػصدؾ،
اؽدؿ
والؼنأدة :أل الزيندة أؾك الؼدر القاجب إ كنكت موؿقزة ،فؾفن
ٌ
وإ كنكت غقر موؿقزة ،فؾفن اؽؿ إصؾ.
ومثنلددف :لددق زاد اإلكمددن أددـ الؼدددر القاجددب يف الركددقع مددث ً وجددن الؿمد قم
وألدركف يف الؼدر الؿموحب الزا د أؾك القاجب ،ففؾ يؽق الؿم قم مدركًن لؾركعة
ألو غقر مدر  ٓ ،سقؿن أؾك ققل مـ يؼقل :إكف ٓ نصدح إمنمدة الؿوـػدؾ بدنلؿػرتض،
واق موـػؾ يف اذص الزيندة؟
وال قاب :ألكف يؽق مدركًن ٕ 9الزيندة غقر موؿقزة ،فولخذ اؽؿ إصؾ.
مثددنل آخددر :نددخص أؾقددف زكددنة فطددر  -وقدددرص صددنع  -فؼددنل لؾ ددن ع« :كِد ْدؾ لددل
صنأقـ» ،ف عؾ صن ًأن يف كقس وصن ًأن يف آخر ،فدفع صن ًأن لػؼقر ،ودفع صن ًأن نك ًقدن
لػؼقددر آخددر ،فنلقاجددب وااددد ،والثددن مـدددوب ،لؽددـ لددق و ددعفؿن يف كددقس وااددد
ودفعفؿن لػؼقر وااد ،كنكت الزيندة غقدر موؿقدزة ،ففدؾ ي ؼدك القاجدب صدن ًأن وااددً ا
ألو يصقر الؿ ؿقع واج ًن؟
ديـنرا زكنة أـ أشريـ ،مع أل القاجب كصػ ديـنر ،ففؾ يص ح
ومثؾف :لق ألدأ ً
القاجب الديـنر ألو الـصػ؟(.)3
ويظفر أل ر الخ ء فقؿن لق ن قـ أل الذك صرء لف ادذا القاجدب ٓ ندنأل الذمدة
بصرفف إلقدف ،وققدؾ لؾؿزكدل :ألأدد الزكدنة ،ففدؾ يعقدد صدن ًأن ألو صدنأقـ ،وادؾ يعقدد
ديـنرا ألو كصػ ديـنر؟
ً
( )3يـظر :رو ة الـنير  ،322/3وققاأد ابـ رجب (ص.)4 :
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وكذلؽ يف ممللوـن اـن يف الرين  ،اؾ ن طؾ الع ندة بنلؽؾقة ألى ي طؾ ال ز الزا د فؼط؟
ٓ نؽ ألكف إذا اسرتسؾ بطؾت الع ندة.
والؿؼ قد بذكر اذص الؼقاأد إصقلقة وإدخنلفن اـن آاوؿنى هبن ،والعؾدؿ بدل
العؾقى مرتابطة ،موصؾة ممن ؾفن.
واؾ نؼضك اذص الع ندة الول فقفن رين ألى ٓ؟
ال قاب :أل الػؼفن الذيـ يمؿقمؿ فؼفن الظنار ،واؿ ألادؾ الػودقأ ،يؼقلدق
يف اذص الحنل :الص ة كنمؾة مـ اقث الشروط وإركن والقاج نت ،ففدل ممدؼطة
قفدرا ٓ ،نمخدذ مـدف نكقدة،
لؾطؾب مـ اذص الحقثقة ،فوؽق كؿـ ألخدذت مـدف الزكدنة ً
وٓ يطنلب هبن(.)3
ألمن مـ يراأل ألمقر ال نطـ  -ألأؿنل الؼؾقب  -فقؼقل :اذص الص ة لقس لفن أل ر
يف اقننف ،و رران ألكن مـ كػعفن.
ومثؾف من يحؽك ألكف« :كن بعض الؿوؼدمقـ يحج منن ًقن أؾك قدمقف كدؾ أدنى ،فؽدن
ذات لقؾة كن ًؿن أؾك فرانف فطؾ ت مـف ألمف نربة من  ،فصعب أؾك كػمف الؼقنى مدـ فراندف
لمؼل ألمف الؿن  ،فوذكر ا ف منن ًقن كؾ أنى ،وألكف ٓ يشؼ أؾقف ،فحنسب كػمف فدرألأ ألكدف
ً
مدخقٓ»(.)2
ٓ يفقكف أؾقف إٓ رؤية الـنس لف ،ومدافؿ إينص ،فعؾؿ ألكف كن
وبعض ط ب العؾؿ ي ادظ أؾقدف ذلدؽ ،ن دد أـددص اسدوعدا ًدا إذا جدن ص زمقدؾ
( )3ذاب جؿفقر الػؼفن إلك أل اإلمنى إذا ألخذ الزكنة قفرا مؿـ اموـدع أدـ ألدا فدن ألمدن ن ز دف يدنارا وبنطـدنٕ 9
لإلمنى وٓية ألخذان ،وإصح أـد الشنفعقة ألكف يؾزى المؾطن الـقة أـد إخراجفن.
وذاب الشنفعقة يف وجف اق مؼنبؾ إصح أـدداؿ ،وألبدق الخطدنب وابدـ أؼقدؾ مدـ الحـنبؾدة إلدك ألمدن ن ز دف
ينارا ٓ ،فقؿن بقـف وبقـ ار نعنلكٕ 9كف ٓ كقة لف .يـظر :انندقة الشدؾ ل أؾدك ن قدقـ الحؼدن ؼ  ،246/3ونحػدة
الؿحونج  ،143/1والؿغـل  ،367/2وكقؾ إوطنر .335/3
( )2لطن ػ الؿعنرء (ص.)215 :
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يـدبف لشل مـ ألفعنل الخقدر كوقزيدع ألندرطة ألو مطقيدنت ،أل يؼضدل يف ذلدؽ يقمدف
كؾف ،وألمف قد نؼقل لف :ين ولدك كدذاب إلدك خنلودؽ ف كدة  -وربؿدن نؽدق سدنكـة يف
الحددل كػمدف  ،-فقؼددقل :ألكددن مشددغقل بطؾددب العؾددؿ ،وألكددوؿ نعققددقكـل أددـ نحصددقؾف،
ػت نرا بصؾة لؿن ففؿت ممللة»(.)3
ويحوج بؿؼقلة اإلمنى الشنفعل « :$لق ُك اؾ ُ
ففذا أـدص خؾؾ ينار ،وأؾقف أل يعقد الـظر يف طريؼوف وممدؾؽف ومعنمؾودف لؿدـ
ي ب أؾقف ُّبراؿ.
والخ صة :أل الشر ألخػك مـ دبقب الـؿؾ ،وي ب أؾدك الؿمدؾؿ أل يخدنء
أل يؼع يف الشر واق ٓ يعؾدؿ ،وإذا خشدل مدـ ذلدؽ فؽػنرندف أل يؼدقل« :الؾفدؿ إ
ألأقذ بؽ أل ألنر بؽ وألكن ألأؾؿ ،وألسوغػر لؿن ٓ ألأؾؿ»(.)2
فن ققؾ :إذا كن الشر خػ ًقن وقد يؼع اإلكمن فقف وادق ٓ يشدعر ،ففدؾ يماخدذ
بف ألو ٓ؟
( )3نذكرة المنمع والؿوؽؾؿ (ص.)63 :
ؾش ُ
( )2إننرة إلك اديث معؼؾ بـ يمنر أل رسقل ار ﷺ قنل ٕبل بؽر الصديؼ ﭬ« :يا أكا كؽرَ ،ل ِّ
رك فـقؽؿ أخػـك
مـ دكقب الـؿؾ» ،فؼنل ألبق بؽر :واؾ الشر إٓ مـ جعؾ مع ار إلفن آخر؟ فؼنل الـ دل ﷺ« :والـذي كػغـل كقـضه،
لؾشرك أخػك مـ دكقب الـؿؾ ،أٓ أدلؽ عؾك ئلء إذا قؾتف ذهب عـؽ قؾقؾف وكثقره قال :قـؾ :الؾفـؿ إين أعـقذ كـؽ
أن أئرك كؽ وأكا أعؾؿ ،وأستغػرك لؿا ٓ أعؾؿ» .ألخرجف ال خنرك يف إدب الؿػرد ( ،)635وألبق يعؾك يف الؿمدـد
( ،)50وابـ بطة يف اإلبنكة الؽنأ ( ،)873قنل ابـ ا ر يف الؿطنلب العنلقدة بزوا دد الؿمدنكقد الثؿنكقدة :337 /31
«لقددث ددعقػ 9لمددق اػظددف واخو طددف ،ونددقخف مد فؿ» .وألخرجددف ابددـ ألبددل نددق ة يف مصددـػف ( ،)28436ألاؿددد
( ،)38505والطنا يف إوسط ( ،)1368أـ ألبل مقسك إنعرك ﭬ ،قنل الفقثؿل يف م ؿع الزوا دد ومـ دع
الػقا د « :223 /30ورجنل ألاؿد رجنل الصحقح غقر ألبل أؾل ،وو ؼف ابدـ ا دن » .وألخرجدف بـحدقص ألبدق يعؾدك يف
الؿمـد ( ،)47وابـ المـل يف أؿؾ الققى والؾقؾة (ص ،)240 :أدـ اذيػدة ﭬ ،قدنل يف م ؿدع الزوا دد :223/30
«رواص ألبق يعؾك مـ رواية لقث بـ ألبل سؾقؿ ،أـ ألبل محؿد ،أـ اذيػة ،ولقث مددلس ،وألبدق محؿدد إ كدن ادق
الذك روأ أـ ابـ ممعقد ،ألو الذك روأ أـ أثؿن بـ أػن  ،فؼد و ؼف ابـ ا ن  ،وإ كن غقراؿن فؾؿ ألأرفدف،
وبؼقة رجنلف رجدنل الصدحقح» .وألخرجدف الخد ل يف المدـة ( )3368مقققفدن أؾدك ابدـ ممدعقد ﭬ .والحدديث
امـف ال قصقرك بؿ ؿقع الطرم يف إنحنء الخقرة الؿفرة بزوا د الؿمنكقد العشدرة  ،247 /3ويف  5/432ذكدر أل
مدار الحديث أؾك لقث بـ ألبل سؾقؿ ،وأل ال ؿفقر أؾك نضعقػف.
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وال ددقاب :ألكددف يؽددق مددـ ق قددؾ« :وإن الع ــض لقــتؽؾؿ كالؽؾؿــة مـــ ســخط اهلل،
كآ ،يفقي كفا يف جفـؿ»()3؟
ٓ يؾؼل لفا ً
ومـ أرء أل الشل محدرى ٓ يؾدزى أل يعدرء إ در الؿرتندب أؾقدف ،فدنذا قدنل
كؾؿة ٓ يؾؼل لفن ً
بنٓ  -واق يعدرء أل ادذص الؽؾؿدة ادراى  -يماخدذ وإ لدؿ يعدرء
أل ران الؿرنب أؾقفن.
وبعض الـنس ي نلس مدـ يؼدع يف الؽد ى الؿحدرى ،كؿدـ يؽثدر الؾعدـ ،فدنذا بدف
يؾعـ واق ٓ يشعرٕ 9مؿ أل روا فقف مـ اقث ٓ يشعر ،ففدق يماخدذ هبدذا الؾعدـ ،بد
ندؽ ،فعؾدك اإلكمدن أل يحدذر مدـ الققددقع يف الشدر الخػدل مدـ اقدث ٓ يدددرك9
مخنفة أل يماخذ بف ،ولقؾفج بنلؽػنرة أمك أل ُيعػك أـف.
ويف الحديث أيت« :ومـ لؼقف يشرك كف ئقً،ا دخـؾ الــار» :وادذا يعـدل ألدكدك ندل 9
ٕ «ئقً،ا» كؽرة يف سقنم الشرط ،فوعؿ ألك نل  ،ف يؾزى أل يم د لصـؿ ،ألو أل يدذبح
ل ـ ألو إلكس ،ألو لغقراؿ كنلشقنطقـ ،ألو يػعؾ نق ًيفن مـ إمدقر الؽ قدرة ،بدؾ إذا ألندر
ولق كن بلدكك نل  -كملل ار العنفقة  -اصؾ لف اذا القأقد الشديد.
وآاوقنط يف أصركن اذا فقف نل مـ الصعقبة والقأقرة ،وقد كدن الـدنس يف
المنبؼ ألاؾ اك ؿنع أؾك ألكػمدفؿ ،وادرص واكضد نط ،واقدن؛ؿ يمدقرة ،ومطدنل فؿ
محدددودة ،وك مفددؿ قؾقددؾ ،يـشددغؾق بؾؼؿددة العددقش أددـ الؼقددؾ والؼددنل ،وكثددرة
آجوؿنأنت ،وفضقل الؽ ى والخؾطة ،ألمن أ فؾؼد كػل الؽثقدر الؿيفقكدة بؿدن فدوح
ار أؾك الؿمؾؿقـ مـ الدكقن ،فوػرغقا لؾػضقل ومن ٓ يعـقفؿ.

( )3ألخرجدددف ال خدددنرك ،كودددنب الرقدددنم ،بدددنب اػدددظ الؾمدددن  ،)5367( ،وابدددـ منجدددف ( ،)1860مدددـ ادددديث
ألبل اريرة ﭬ.
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وقد كن الرجؾ يف المنبؼ يحونج إلك أل يؽؾؿ ألخنص يف خط ة ابـوف ٓبـف ،فوؿر لف
مدة ٓ ي د فرا ًغن لقذاب إلقفٕ 9كف ف ح ،منرص يف ألر ف ،ولقؾف لع ندنف ورااوف ،ألمدن
أ فو د اإلكمن ي ؾس يف الؿ ؾس سنأوقـ ألو

ً ن ،يـوفل مـ الؽ ى القاجب،

ؿ يـوفل الؽ ى الؿموحب ،فنذا اكوفل الؿ نح خنض يف الؿحظقر واق ٓ يشعر.
فنل

مـ فضقل اذص الث ث :فضقل إكؾ ،فضقل الخؾطة ،فضقل الؽ ى.

 طعاقب ١ايشسى تباهلل تعاىلص

«وعـ اكـ مغعقد ﭬ أن رسقل اهلل ﷺ قال« :مـ مات وهق يضعق هلل كـضً ا دخـؾ
الـار» ،رواه ال خاري»« :مـ» نرطقة ،وفعؾ الشرط «مات» ،وجقابف «دخؾ الـار».
«مات» ،يعـل :منت أؾك الشر  ،ولؿ يوب ق ؾ مقنف مـ اذا الشر انل كقكدف
يدأق الـدأ  ،ويشر مع ار غقرص.
«وهق يضعق هلل كضً ا» يشر بنر معف ،ويددأقص مدـ دوكدف 9فدنذا دأدن ار ودأدن معدف
غقرص يفرت صقرة الشر  ،وإذا كن يدأق غقر ار وٓ يدأق ار ألبدً ا ،ففذا ألأظؿ.
«دخؾ الـار» لقس فقف من يدل أؾك ألكف ٓ يخرج مـفن ،ألو يخؾد فقفن ٕ 9م رد
الدخقل يشرت فقف مـ دأن مـ دو ار كدً ا ،ومـ أصك ار  ولؿ يغػر لف مـ
أصنة الؿقاديـ ،إٓ أل الؿشر ٓ يخرج مـفن لؾـصقص الؼطعقة﴿ 9ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ﴾ [الح

ر﴿ ،]37:ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [الـمن ﴿ ،]37:ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ﴾ [الؿن دة ،]62:واذص كصقص ٓ نحوؿؾ الولويؾ ،فؿـ منت مشركًن
بنر  فن ال ـة أؾقف اراى ،واق يف الـنر خنلد مخؾد ،واق مـ الذيـ نؼقا.
 طايتشسٜو يف ايعباد٠ص

«ولؿغــؾؿ عـــ جــاكر ﭬ أن رســقل اهلل ﷺ قــال« :مـــ لؼــل اهلل ٓ يشــرك كــف ئــقً،ا»،
مخؾصن يف ديـف ،ويف نقاقدص« ٕ 9ئقً،ا» :كؽرة يف سقنم الشرط فوعؿ ألك نل .
يعـل:
ً
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والوشريؽ يف الع ندات لدف مراندب م قـدة أـدد ألادؾ العؾدؿ ،مدث ً  :كدص الؿنلؽقدة
ندر يف الع دندة ،وٓ ن دقز
أؾك أل اإلمنى إذا ألطنل الركدقع مدـ ألجدؾ الدداخؾ فؼدد أ
إطنلة الركقع مـ ألجؾ الداخؾ ٕ 9اذا نشريؽ ،كص أؾك اذا الؼرط ل وغقرص(.)3
ففؾ يؼنل :إ اذا اإلمنى إذا منت سقؾؼك ار واق يشر بف نق ًيفنٕ 9كف ألطدنل مدـ
ألجؾ الداخؾ؟
وال ددقاب :أل كؼددقل :إ الـ ددل ﷺ اصددؾ مـددف نددل مددـ اإلطنلددة ونددل مددـ
الوخػقػ مـ ألجؾ مخؾقم 9فؼد خػػ لؿن سؿع صقت الصد ل( ،)2وألطدنل المد قد
لؿن ارنحؾف الحمـ(.)1
والـ ل ﷺ معصقى ،واذا لقس بوشريؽ ،فنذا اصؾ مثؾف مـ غقرص يحؽؿ أؾقدف
هبذا الحؽؿ.

( )3قنل الؼرط ل يف نػمقرص « :370/4إذا ألاس الرجؾ بداخؾ يف الركقع واق إمنى لؿ يـوظدرصٕ 9كدف يخدرج ركقأدف
خنلصن ر نعنلك».
بنكوظنرص أـ كقكف
ً
( )2إننرة إلك اديث ألكس بـ منلؽ ﭬ ،أل الـ ل ﷺ قنل« :إين ٕدخؾ يف ال الة وأكا أريض إطالتفا ،فلسؿع كؽاء
ال ل ،فلتجقز يف صالتل مؿا أعؾؿ مـ ئضة وجض أمف مـ كؽائف» .ألخرجف ال خدنرك والؾػدظ لدف ،كودنب إذا ،
بنب مـ ألخػ الص ة أـد بؽن الص ل ،)608( ،وممؾؿ كودنب الصد ة ،بدنب نخقدػ الصد ة ل ؽدن الصد ل،
( ،)360وابـ منجف ( ،)878ولػظ ممؾؿ« :كان رسقل اهلل ﷺ يغؿع كؽاء ال ل مع أمف وهق يف ال ـالة ،فقؼـرأ
كالغقرة الخػقػة ،أو كالغقرة الؼ قرة».
( )1إننرة إلك اديث نداد بـ الفند ﭬ قنل :خرج أؾقـدن رسدقل ار ﷺ يف إاددأ صد يت العشدن وادق انمدؾ
امـن ألو امدقـن ،فوؼددى رسدقل ار ﷺ فق دعف ،دؿ كدن لؾصد ة فصدؾك فمد د بدقـ يفدرا صد نف سد دة
ألطنلفن ،قنل :فرفعت رألسل وإذا الص ل أؾك يفر رسدقل ار ﷺ ،وادق سدنجد فرجعدت إلدك سد قدك ،فؾؿدن
قضك رسقل ار ﷺ الص ة قنل الـنس :ين رسقل ار ،إكؽ س دت بقـ يفرا ص نؽ سد دة ألطؾوفدن اودك
يــن ألكف قد ادث ألمر ألو ألكف يقاك إلقؽ ،قنل« :كؾ ذلؽ لؿ يؽـ ولؽـ اكـل ارتحؾـل فؽرهت أن أعجؾـف حتـك
يؼضل حاجتف» .ألخرجف الـمن ل ،كونب الوط قؼ ،بنب اؾ ي قز أل نؽق سد دة ألطدقل مدـ سد دة،)3333( ،
وألاؿد ( ،)35011والحنكؿ ( ،)3664وصححف أؾك نرط الشقخقـ ،ووافؼف الذا ل.
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فؿث ً  :إذا كن اإلمنى يطقؾ يف الركقع مـ ألجدؾ فد
أرفف مـ كحـحوف مث ً  ،وبنلؿؼنبؾ يخوصر مـ ألجؾ ف

 ٕ 9بقـدف وبقـدف ودا 9كدل
 ٕ 9بقـف وبقـف أداوة ،ففذا

نشريؽ وٓ ي قز بحنل ،فنذا خؾت الصقرة أـ اذص آأو دنرات فد بدلس بدفٕ 9
اددذا مددـ بددنب اإلامددن اوددك يدددر الددداخؾ الركعددة ،والـ ددل ﷺ ألطددنل الم د قد،
وخػػ مـ الص ةٓ ،أو نرات موعددة(.)3
ومـ ممن ؾ الوشريؽ :نشريؽ أ ندة بع ندة 9جن أـ أؿر ﭬ ألكدف كدن ي فدز
ال قش واق يف الص ة( ،)2ففذا َن أر أ ند ًة بع دندة ،وادذا ٓ يدم ر يف الصد ة ،لؽدـ
اؾ اذا ألكؿؾ ألو أدى الوشريؽ ألكؿؾ؟
ٓ نددؽ أل اإلق ددنل أؾددك مددن اددق بصددددص مددـ الع ددندة ألفضددؾ ،ولددق كنكددت كػد ً ،
وكن ن فقز ال قش واج ًن ،فنإلق نل أؾك صد نف يؽدق ألفضدؾ مدـ ن فقدز ال دقش
يف الص ة(.)1
( )3ذاب إلك كرااة آكوظنر مطؾؼن :الحـػقدة ،والشدنفعقة يف قدقل ،والؿنلؽقدة ،والحـنبؾدة ،وققددص الحـنبؾدة بؿدن إذا
كنكت ال ؿنأة كثقرة ،ألو كنكت يمقرة ويشؼ أؾقفؿ آكوظنر 9واسودل ألصدحنب ادذا الؿدذاب أؾدك الؽراادة
بؿخنفة الشر الذك اق الرين  ،واق من كص أؾقف ألبق اـقػة  ،$وٕ اإلمنى ملمقر بنلوخػقػ ،وٕكف نطقيؾ
أؾك الحن ريـ ٕجؾ مم قم ،والحن رو ألولك مـف.
وذاددب إلددك أدددى الؽرااددة سددحـق والؼن ددل أقددنض مددـ الؿنلؽقددة ،والشددنفعقة يف قددقل 9والحـنبؾددة ،وققدددص
الحـنبؾة بؿن إذا كنكت ال ؿنأة يمقرة ،وٓ يشؼ أؾقفؿ آكوظنر 9لإلامدن  ،وٕ الرسدقل ﷺ ألطدنل الصد ة
ٕجؾ الحمـ ،وخػػفن ٕجؾ بؽن الص ل ،وقنل بعض الشنفعقة بنٓسوح نب بشرط ألٓ ي نلغ يف اإلطنلة.
وذاب الشنفعقة يف ققل :إلك ألكف ٓ ن قز اإلطنلة ،ون طؾ الص ة بف 9لؾوشريؽ.
يـظددر :ال حددر الرا ددؼ  ،113/3ومقااددب ال ؾقددؾ  ،77/2إى  ،311/3والشددرح الؽ قددر لؾرافعددل ،335/2
والؿغـل .361/2
( )2أؾؼف ال خنرك بصقغة ال زى ،كونب العؿؾ يف الص ة ،بنب يػؽر الرجؾ الشل يف الصد ة ،وألخرجدف ابدـ ألبدل
نق ة يف مصـػف ( ،)6843وذكرص ابـ ا ر يف نغؾقؼ الوعؾقؼ .337/2
( )1يـظر :الػونوأ ،508/22ويرأ ابـ الؼقؿ أل اذا مـ ال ؿع بقـ أ دندنقـ يف وقدت واادد ،وادق ألكؿدؾ ،وٓ يؼددر أؾقدف إٓ
الخ ّؾص ،يـظر :مدارج المنلؽقـ  ،252/3زاد الؿعند  ،231/3فوح ال نرك ٓبـ رجب .167-166/8
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كثقدرا يف الؿمد د الحدراىٓ ،سدقؿن مدـ يصدؾل يف الددور
و أللعأخـة عُ ،ن َاظ ً
الثددن ألو يف المددطح واددق يطددؾ أؾددك الؿطددنء يف لقددنلل العشددر واإلمددنى يؼددرأل يف
ص ة الوف د ،فق ؽدل لودل رص بدنلؿـظر العظدقؿ لؾطدن ػقـ ،وربؿدن ندذكر يدقى الحشدر،
والؿصدؾق ي ؽدق مددـ ندل راؿ بددنلؼرا ة ،وال ؽدن مدـ خشددقة ار أ دندة ،والوػؽددر يف
الحشر واقلف أل ـن الص ة نشريؽ أ ندة بع ندة ،ففق ٓ ي طؾ الص ة ،لؽدـ اإلق دنل
أؾك الص ة ألفضؾ مـ آلوػنت إلك غقران ولق كنكت أ ندة.
 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص

«فقف مغائؾ :إولك :الخقف مــ الشـرك» :وذلدؽ ٕ الشدر ٓ ُيغػدر ،وخنفدف
إبرااقؿ أؾك كػمف« ،ومـ مات وهق يضعق هلل كضً ا دخؾ الـار»« ،ومـ لؼل اهلل يشـرك كـف
ئقً،ا دخؾ الـار».
فنذا كدن بعدض الـدنس إذا رألأ ألدكدك اشدرة اؾدع وفدزع فؼطدع الصد ة ،وآخدر
ألاس بشل أؾدك رجؾدف فظـدف اشدرة
يؼطعفن مـ ألجؾ نل خػقػ جدً ا ،كل يؽق
أ
فنذا بف خقط يودلك مـ قبف ،فنذا كن الخدقء يصدؾ ب عضدـن إلدك ادذا الحدد ،فؾؿدنذا
ٓ كخنء مـ اذا إمر العظقؿ ،الذك يؽق مآل مـ يػعؾف الخؾدقد يف الـدنر ،فقخمدر
كػمف وألاؾف ،واق الخنسر الحؼقؼل؟!
«الثاكقة :أن الرياء مـ الشرك»ٕ 9كؽ صرفت نق ًيفن مـ اذص الع ندة لػ

مـ الـنس.

«الثالثة :أكف مـ الشرك إصغر» 9لؾـص القارد يف ال نب.
«الراكعة :أكف أخقف ما يخاف مـف عؾك ال الحقـ»ٕ 9مؿ اؿ الذيـ نوطؾع إلدقفؿ
إكظددنر ،واددؿ الددذيـ يؽثددر ذكددراؿ أؾددك أللمددـة الـددنس ،ويؽثددر ـددن الـددنس أؾددقفؿ،
وٓ بد أل يول روا يف يقى مـ إينى ،والؿدح لف أل رص ،مفؿن قؾـن :إ ف كًن ٓ يول ر ،فنكف
كنسدن  -وار -
يول ر ،ومع إسػ الققى ابوؾل الـنس بنلؿدح ،وٓ كؽقدر ،فؼدد ألدركـدن ً
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لؿ يؽـ لقر ك وااد مـفؿ أل يؼنل لف« :الشقخ» ،واق نقخ ك قر يف العؾدؿ والعؿدؾ،
ددؿ صددنرت الؿمددللة سددن غة ،ولددق لددؿ يؼددؾ :الشددقخ فد

 ،ألو الدددكوقر فد

 ،لقجددد

بعضن.
بعضفؿ يف كػمف نقيفن ،واد ت يف اذا الشل ألمقر يرقؼ بعضفن ً
سناؿت بعض ال فنت يف نغذية اذص إمقر 9فنلدراسدنت الـظنمقدة بـقدت
وقد
ْ
أؾك اذا يف الغنلب ،فؿـنقشنت الرسن ؾ العؾؿقة  -مث ً  ٓ -نمدؾؿ غنل دن مدـ مددح9
أظقؿن ،ويؿدح الؿـنقشقـ ،دؿ يؿددح الؿشدرء
مدان
فو د الطنلب يؿدح الؿشرء ً
ً
الطنلب والؿـنقشقـ ،ؿ كؾ مـنقش يدلل بؿن أـدص مـ كقؾ ومدح ،وار الؿموعن .
ووصددؾ إمددر ب عضددفؿ إلددك ألكدف ذاددب إللؼددن درس ألو محن ددرة ،فقجددد اددذا
كثقرا ومػقدً ا ،فؾؿ ِ
يؾدؼ ندقيفن مؿدن
الؿحن ُر
الوؼديؿ بنر ًدا ،وكن يـقك أل يؼقل ك ًمن ً
َ
كن يـقك إلؼن ص 9وذلؽ مـ ألجؾ اذا الوؼديؿ ال نرد.
وآخر يدس برتجؿودف إلدك الؿؼددى مدـ نحدت الطنولدة ،فؾؿدن اكوفدك الؿؼددى مدـ
دت أـددؼ صددنا ؽ ،ألكددن
قددرا ة كددص الرتجؿددة ،قددنل اددذا الؿحن ددر« :ادددا ار ،قطعد َ
ٓ ألر ك بؿثؾ اذا الؽ ى!».
وألققل :مثؾ اذا الؿرا ل كن يمدوحؼ الػضدقحة ،بدل يدر أد الؿؼددى أؾقدف قدن ً :
«اذص ورقوؽ الول ألأطقوـل إينان ،ألمن ألكن ،ف ألأرفدؽ» ،اودك ٓ يعدقد ادق وٓ غقدرص
لؿثؾ اذا الؽ ى ،كملل ار الم مة والعنفقة.
«الخامغة :قرب الجـة والـار.
الغادسة :الجؿع كقـ قركفؿا يف حـضيث واحـض عؾـك عؿـؾ متؼـارب يف ال ـقرة»:
واق اديث« :مـ لؼل اهلل ٓ يشرك كف ئقً،ا دخؾ الجـة ،ومـ لؼقف يشرك كف ئـقً،ا دخـؾ
الـار» فنلػنصؾ رققؼ ،بقـ أل نخؾد يف ال ـة وبقـ أل نخؾد يف الـنر ،كؾؿة مـ الشدر
؛قك هبن يف الـنر وٓ نخرج مـفن.
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«الغاكعة :أكف مـ لؼقف ٓ يشرك كف ئق،ا دخؾ الجـة ،ومـ لؼقف يشرك كف ئقً،ا دخـؾ
الـار ،ولـق كـان مــ أع ـض الــاس» :فد م نمؾدة اـدن ،وٓ يؼدنل :وار ادذا لدف ألأؿدنل
صنلحة ،فنلشر ُيغػر لف.
ٓ ،بؾ ﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [الـمن  ،]37:و﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾

[الزمر ]54:أل ًين كن فنأؾف.
«الثامـة :الؿغللة العظقؿة :سمال الخؾقؾ لف ول ـقف وقاية ع ادة إصـام» :يف ققلف
نعنلك﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [إبرااقؿ.]14:
«التاسعة :اعت اره كحال إكثر» :إكثر :صقغة «إفعؾ» وال لؾوػضقؾ،
ولؿ نرد اـن ،بؾ القارد ققلف نعنلك﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [إبرااقؿ،]15:
كثقرا» ،والؽثقر غقر إكثر 9فنٕ ْلػ كثقر ،وإربعؿن ة كثقر ،لؽـ إلػ
فنلـص « ً
ألكثر مـ إربعؿن ة 9إٓ أل اذا ٓ يؿـع أل إكثر يف

ل ،ولؽـ لقس بدٓلة اذص

أية ،بؾ بؼقلف نعنلك ﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ[ ﴾...إكعنى.]335:
«العائرة :فقف تػغـقر ٓ إلـف إٓ اهلل ،كؿـا ذكـره ال خـاري» ٕ 9فقدف الخدقء مدـ
الشر  ،والخقء مـ الشر يؼوضل كػقف ،وكػل الشر ٓ يوؿ إٓ بوحؼقدؼ الوقاقدد،
ودأن الـد مـ دو ار يـنيف ٓ إلف إٓ ار ،فؿ ؿقع ال نب يدل أؾك ذلؽ.
«الحادية عشرة :فضقؾة مـ سؾؿ مــ الشـرك» :وادل كقكدف يـ دق مدـ أدذاب ار
ويدخؾ ال ـة.
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ةــاب

الذعـــاء إىل شيـــادج أن ال إلً إال هللا
وققل اهلل تعالك﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [يقسػ]307:

أية.
عـ اكـ ع اس ﭭ أن رسقل اهلل ﷺ ،لؿا كعث معا ًذا إلـك الـقؿـ قـال لـف« :إكـؽ
ققما مـ أهؾ الؽتاب ،فؾقؽـ أول مـا تـضعقهؿ إلقـف :ئـفادة أن ٓ إلـف إٓ اهلل ،ويف
تلتل ً
رواية« :إلك أن يقحضوا اهلل» ،فنن هؿ أطاعقك لـذلؽ ،فـلعؾؿفؿ أن اهلل افتـرض عؾـقفؿ
خؿس صؾقات يف كـؾ يـقم ولقؾـة ،فـنن هـؿ أطـاعقك لـذلؽ ،فـلعؾؿفؿ أن اهلل افتـرض
ع ؾقفؿ صضقة تمخذ مـ أغـقائفؿ فترد عؾـك فؼـرائفؿ ،فـنن هـؿ أطـاعقك لـذلؽ ،فنيـاك
وكرائؿ أمقالفؿ ،واتؼ دعقة الؿظؾقم ،فنكف لقس كقـفا وكقـ اهلل حجاب» أخرجاه(.)3
ولفؿا عـ سفؾ كـ سعض ﭬ أن رسقل اهلل ﷺ قال يقم خق ـرٕ« :عطـقـ الرايـة
رجال يحب اهلل ورسقلف ،ويح ف اهلل ورسقلف ،يػتح اهلل عؾك يضيف».
غضً ا ً
ف ات الـاس يضوكقن لقؾتفؿ أيفـؿ يعطاهـا ،فؾؿـا أصـ حقا غـضوا عؾـك رسـقل اهلل ﷺ،
كؾفؿ يرجق أن يعطاها.
فؼال« :أيـ عؾل كـ أكل طالب ».

( )3ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب الزكددنة ،بددنب وجددقب الزكددنة ( ،)3184وممددؾؿ ،كوددنب اإليؿددن  ،بددنب الدددأن إلددك
الشددفندنقـ ونددرا ع اإلسد ى ،)38( ،وألبددق داود ( ،)3473والرتمددذك ( ،)524والـمددن ل ( ،)2314وابددـ منجددف
(.)3671
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فؼقؾ :هق يشتؽل عقـقف ،فلرسؾقا إلقف ،فلتل كف ،ف ؼ يف عقـقف ،ودعا لف ،ف رأ كلن
لؿ يؽـ كف وجع ،فلعطاه الرايـة ،فؼـال« :اكػـذ عؾـك رسـؾؽ حتـك تــزل كغـاحتفؿ، ،ـؿ
ادعفؿ إلك اإلسالم ،وأخ رهؿ كؿا يجب عؾقفؿ مـ حؼ اهلل تعالك فقف ،فقاهلل ٕن يفضي
رجال واحضً ا ،خقر لؽ مـ ُح ْؿر ال َّـعؿ»(.)3
اهلل كؽ ً
يضوكقن :أي :يخقضقن.
فيـــه وســـائـل:

 إولك :أن الضعقة إلك اهلل طريؼ مـ ات عف ﷺ.
كثقرا مـ الـاس لق دعا إلك الحؼ ففق يضعق إلك كػغف.
 الثاكقة :التـ قف عؾك اإلخالص؛ ٕن ً
 الثالثة :أن ال قرة مـ الػرائض.
 الراكعة :مـ دٓئؾ حغـ التقحقض :أكف تـزيف لف تعالك عـ الؿغ ة.
 الخامغة :أن ِمـ ُق حِ الشرك كقكف مغ ة هلل.
 الغادسة - :وهل مـ أهؿفا  -إكعاد الؿغؾؿ عــ الؿشـركقـ؛ لـ،ال ي ـقر مــفؿ ولـق
لؿ يشرك.
 الغاكعة :كقن التقحقض أول واجب.
 الثامـة :أكف ي ضأ كف ق ؾ كؾ ئلء ،حتك ال الة.
 التاسعة :أن معـك« :أن يقحضوا اهلل» ،معـك ئفادة :أن ٓ إلف إٓ اهلل.
 العائــرة :أن اإلكغــان قــض يؽــقن مـــ أهــؾ الؽتــاب ،وهــق ٓ يعرففــا ،أو يعرففــا
وٓ يعؿؾ كفا.
( )3ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب ال فددند والمددقر ،بددنب فضددؾ مددـ ألسددؾؿ أؾددك يديددف رجددؾ ،)1008( ،وممددؾؿ،
كونب الػضن ؾ ،بنب مـ فضن ؾ أؾل بـ ألبل طنلب ﭬ ،)2305( ،وجن مـ ادديث سدعد بدـ ألبدل وقدنص،
وابـ أ نس ،وبريدة إسؾؿل ﭫ.
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 الحادية عشرة :التـ قف عؾك التعؾقؿ كالتضريج.
 الثاكقة عشرة :ال ضاءة كإهؿ فإهؿ.
 الثالثة عشرة :م رف الزكاة.
 الراكعة عشرة :كشػ العالؿ الش فة عـ الؿتعؾؿ.
 الخامغة عشرة :الـفل عـ كرائؿ إمقال.
 الغادسة عشرة :اتؼاء دعقة الؿظؾقم.
 الغاكعة عشرة :اإلخ ار كلكفا ٓ تحجب.
 الثامـة عشرة :مـ أدلة التقحقض ما جرى عؾك سقض الؿرسـؾقـ ﷺ وسـادات إولقـاء
مـ الؿشؼة والجقع والقكاء.
 التاسعة عشرة :ققلفٕ« :عطقـ الراية» إلك آخره .عؾؿ مـ أعالم الـ قة.
أيضا.
 العشرون :تػؾف يف عقـقف عؾؿ مـ أعالمفا ً
 الحادي ُة والعشرون :فضقؾة عؾل ﭬ.
 الثاكقة والعشرون :فضائؾ ال حاكة يف دوكفؿ تؾؽ الؾقؾة وئغؾفؿ عـ كشارة الػتح.
 الثالثة والعشرون :اإليؿان كالؼضر؛ لح قلفا لؿـ لؿ يغع لفا ومـعفا عؿـ سعك.
 الراكعة والعشرون :إدب يف ققلف« :عؾك رسؾؽ».
 الخامغة والعشرون :الضعقة إلك اإلسالم ق ؾ الؼتال.
 الغادسة والعشرون :أكف مشروع لؿـ دعقا ق ؾ ذلؽ وققتؾقا.
 الغاكعة والعشرون :الضعقة كالحؽؿة؛ لؼقلف« :أخ رهؿ كؿا يجب».
 الثامـة والعشرون :الؿعرفة كحؼ اهلل يف اإلسالم.
 التاسعة والعشرون، :قاب مـ اهتضى عؾك يضيف رجؾ واحض.
 الثال،قن :الحؾػ عؾك الػتقا.
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l
 طشهس ْعُ ١ايتٛسٝد تبايدع ٠ٛإيٗٝاص

«كــاب الــضعاء إلــك ئــفادة أن ٓ إلــف إٓ اهلل» ،لؿددن ذكددر الؿملددػ  $الوقاقددد
ومعـك كؾؿة الوقاقد ،ونحؼقؼ الوقاقد ،والخقء مؿن يضدندص ،وبد أقـ ألكدف مدـ ألأظدؿ
كعؿ ار  أؾك أ ندص ،ألراد أل ي قـ أل اذص الـعؿة نحونج إلك نؽر.
فنذا نؼدرر أل مـدة ار  أؾدك أ ددص بوحؼقدؼ الوقاقدد والدنا ة مدـ ددص ،ادل
ِ
ندؽر
ألأظؿ كعؿة يؿوـ هبن ار أؾك أ دص ،وأل كؾ كعؿدة نحودنج إلدك ندؽر ،فدن مِدـ
اذص الـعؿة أل يوحدث هبن ،وأل يػرح هبدن ،وألٓ يػدرح بشدل مثدؾ مدن يػدرح هبدن ،وإ
كنكت الـعؿ ٓ نعد وٓ نحصك ،لؽـ اذص ال ألأظؿ الدـعؿ ،ومِدـ ندؽر ادذص الـعؿدة
كصح الخؾؼ ودأق؛ؿ إلقفن.
إ أؾك اإلكمن إذا اطؾع أؾك نل كنفع ،سقا ٌ كن مـ ألمقر الديـ  -واذا اق
إصؾ الذك مـ ألجؾف خؾؼ اإلكس وال ـ  ،-ألو مدـ ألمدقر الددكقن ،أل يـصدح لغقدرص،
«ٓ يممـ أحضكؿ حتك يحب ٕخقف ما يح ف لـػغـف»( ،)3فدنذا امدوـ أؾقدف هبدذص الـعؿدة،
وبرئ مـ دان ،فؿـ نؽر اذص الـعؿة الدأن إلقفن.
 طايطب ٌٝإىل اهلل ٚاسدص

«وققل اهلل تعالك﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [يقسػ ،»]307:ألك :قؾ ين محؿد ،اذص
طريؼل ،وألفرد الم قؾ واق الصراط الؿموؼقؿٕ 9كف س قؾ وااد ،بقـؿن طرم الض ل
موعددة 9قنل نعنلك﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [إكعنى.]341:
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب اإليؿن  ،بدنب مدـ اإليؿدن أل يحدب ٕخقدف مدن يحدب لـػمدف ،)31( ،وممدؾؿ ،كودنب
اإليؿن  ،بنب الدلقؾ أؾك أل مـ خصنل اإليؿن أل يحب ٕخقدف الؿمدؾؿ مدن يحدب لـػمدف مدـ الخقدر،)34( ،
والرتمذك ( ،)2434والـمن ل ( ،)4035مـ اديث ألكس ﭬ.
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فنلمد قؾ إصددؾ فقددف ألكددف واادددٕ 9كددف ٓ طريددؼ وٓ سد قؾ يقصددؾ إلددك ار 
إٓ وااد ،واق من يؽق بنٓأوصنى بنلقاققـ ،وان نع الـ ل ﷺ ،ففق س قؾ وااد.
وألمن ققلف ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [الؿن دة،]35:
فنلؿؼصقد بنلم ؾ :القسن ؾ الؿقصؾة إلك ار  ،ف ؿقع من نرأف ار س ؾ بنأو نر
ألفرادص 9فنلوقاقد س قؾ ،والص ة س قؾ ،والزكنة س قؾ وكؾفن مقصؾة إلك ار ،
وكؾفن س ؾ لؾم ى ،وطرم لؾم مة.
فنذا كظركن إلك الطريؼ الؿقصؾ إلك ار نعنلك بنأو نر ال ـس ،ففدق سد قؾ ،وإذا
كظركن إلك القسن ؾ ففل س ؾ ،فنلم قؾ بنأو نر الغنية ،والم ؾ بنأو نر القسن ؾ.
واإلننرة يف ققلف﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ﴾ :إلك ألمر معـقك ،فنإلننرة يف إصؾ إكؿن
نؽق إلك إمر الؿحمقس ،لؽـ صحت اإلننرة اـن إلك س قؾ ار بنأو نر
و قافن ،وكقمن كنلشؿس يف رابعة الـفنر ،فصنرت كلمن محمقسة.
 طايدع ٠ٛايصشٝش ١ال ته ٕٛإال عً ٢تبصري٠ص

«﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [يقسػ ،»]307:ألك :أؾك ٍ
ٍ
قح فقؿن يدأك
أؾؿ ،وو
إلقف ،بخ ء مـ يدأق إلك ار أؾك جفؾ ،وإ كن صحقح الؼصد 9ف عض الـنس
يؽق أـدص ارص أؾك الخقر لـػمف ولؾـنس ،لؽـف يدأق الـنس أؾك غقر بصقرة،
وكثقرا من كمؿع مـ يوؽؾؿ وأؾؿف كنقص ،وقد يؽق مـ العنمة ،وقد يؽق يف أؼؾف
ً
الؿماؾ
خؾؾ! ،وألمثنل امٓ ٓ يرتددو يف الؽ ى ،بقـؿن  -مع إسػ الشديد -
أ
قد يرتدد ويـظر ويقاز  ،ويحمب لؾؽؾؿة أللػ امنب 9و ُي َخ اذ ُلف الشقطن أـ
ررا أؾك الـنس ،وألمؿ ٓ يموػقدو مـف ،وأل اذا
الؽ ى ،ويقاؿف أل يف ك مف
ً
لقس مق عف ،وكحق اذا!
ػ َ  ،ؿ يوصدأ لذلؽ مـ لدقس بؽدػ ٍ  ،وكمدؿع مدـ
فو د الشقطن ُي َخ اذل ال ُؽ ْ
يػول واق لقس بلاؾ ،وإكؿن ُيملل اذا الشخص الذك لقس بلادؾ 9لوؼصدقر الؽدػ ،
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فؾق أل ك ألدأ من أؾقف ،لؿن ااو ـن إلك مثؾ اذا أل يػول ،ألو يوؽؾؿ ويعدظ 9كؿدن ألكدف
لق ألديت الزكنة أؾك وجففن لؿن وجدت المرقنت ،والغش يف الؿعنم ت ،لؽدـ لؿدن
ألوصدت إبقاب الشرأقة ،ألو ق أؾت الؿـنفذ الشرأقة ،فوحت ألبقاب الشدرور ،فعؾدك
الؽػ ألٓ يولخر ،وٓ ي قز لف أل يرأ الؿعصقة وٓ يـؽر ،وٓ ي قز لف أل يدرأ مدن
يحونج إلك بقن وٓ ي قـٕ 9كف مؿـ ُأل ِخذ أؾقفؿ العفد والؿقثنم أل ي قـقا.
﴿ﮉ ﮊ ﮋ﴾ :فلن نأف ﷺ يدأق إلك ار ،وٓ يرتكق الدأقة ٕ 9مـ نعؾؿ
وأؾؿ وأؿؾ ،أؾقف أل يدأق ،كؿن جن يف الؿمن ؾ إربع الول ذكران اإلمنى الؿ دد
يف ققلف« :الؿغللة الثالثة :الضعقة إلقف [أي :العؾؿ]»( )3ف عد أل يوعؾؿ اإلكمن يصقر
أنلؿن ،ولق لؿ يؽـ إمن ًمن محق ًطن ب ؿقع العؾقى ،وبعد أل يوعؾؿ أؾقف أل يعؿؾ ،ؿ
ً
يدأق ،لؽـ ٓ ي قز لف أل يدأق أـ جفؾ ،وأدى معرفة بؿن يدأق إلقف ،ألو من يـؽرص9
ً
سنلؽن س قؾ غقر الـ ل ﷺ ومـ ن عف.
ٕكف اقـيفذ يدأق أؾك غقر بصقرة ،فقؽق
 طسهِ ٚضا ٌ٥ايدع ٠ٛاذتدٜج١ص

ادث من ُأل ِ
قد ُأل ِ
ادث فقؿن يوعؾدؼ بقسدن ؾ الددأقة ،ون نيـدت إكظدنر وإادقا ،

وآجوفندات يف اؽؿفن ،ففؾ يؿؽـ أل نؽق مـ س قؾف ﷺ ،ألو ٓ؟
والقسددن ؾ نخوؾددػ اجوفددندات ألاددؾ العؾددؿ فقفددن ،فؿددـفؿ الؿوحددرك الؿوشدددد،
ومـفؿ الؿوقسع ،فو د بعض الدأنة يمؾؽ ممنلؽ مموحد ة ،ويوقسع فقفدن نقسد ًعن
 يف كظر غقرص  -غقر مرض ،مثؾ أل يؼقى بنلدأقة يف ألمنكـ نزاول فقفن الؿعنصل.وبعض الدأنة مـ ألاؾ العؾؿ يودقرع ويحودنط ألندد آاوقدنط فد يدرأ الددأقة
إٓ يف الؿمنجد ،ومـفؿ مـ يوقسع قؾق ً فقؼقل« :اجوؿنأدنت الـدنس محدؾ الددأقة،
( )3يـظر:

ة إصقل (مط قع ؿـ مملػنت الشقخ محؿد بـ أ د القانب) .374/3
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ٕ الـ ل ﷺ كن يغشك الـنس يف م نلمفؿ» ،فرتأ اذا الداأل يدأق يف إأراس،
ويف ألمنكـ اجوؿنع الـنس ،ويف مخقؿن؛ؿ.
ِ
ألك ققد ،فقغشك ألمنكـ يخشك أؾقف مـ
ويف الؿؼنبؾ مـ الدأنة مـ يوقسع بدو ا
أل ُيػوـ هبن ،كدور الؿعنصدل ،اودك وصدؾ إمدر إلدك أل ندزاول الددأقة أدـ طريدؼ
الؼـقات الؿنجـة ،فقؽق ق ؾف امرألة أنرية ،وبعدص مقسدقؼك صدنخ ة ،ويؼدقل  -أؾدك
امب اجوفندص « :-كدأق مـ خ ل اذص الؼـنة الول يشنادان خؾؼ كثقر ،ولق نؽؾؿـدن
يف الؿمنجد لػنت امٓ ٕ 9مؿ ٓ يحضرو الص ة ،وكذلؽ إذا نؽؾؿـن يف الخطب
يف ال ؿعة ،وكدذلؽ إمدر لدق نؽؾؿـدن يف الؼـدقات الؿحنفظدة 9فد يشدنادومن ،وإذا
نؽؾؿـن مـ خ ل إذاأة الؼرآ  ،ف يموؿعق إلقفدن 9ولدذ كغشدك ادمٓ وكغدزواؿ يف
قعر بقق؛ؿ مـ خ ل اذص الؼـقات».
وألمنى ادذص آن نادنت ي دب أل ُيعؾدؿ أل الددأقة ادل مؿدن ُيطؾدب هبدن مدن أـدد
ار  ،وكؿن قنل رسقل ار ﷺ« :فنن اهلل ٓ يـال ما عــضه إٓ كطاعتـف»( ،)3فنلوقسدع يف
مثؾ اذص إمقر مـ غقر ققد وٓ نرط غقر مرض ،واإلا نى وأدى اإلقداى 9اقث إ
أليضن.
اإلكمن ٓ يوؽؾؿ خشقة أل يؼع يف ألمر ٓ ألصؾ لف نر ًأن ،ففذا غقر مرض ً
وقددد ألدركـددن مددـ يوددقرع أددـ مؽددن الصددقت ،فقخطددب يف ال ؿعددة والـددنس
ٓ يمؿعقكف.
( )3روك اذا الحديث هبذا الؾػظ أـ أدد مـ الصحنبة 9مـفؿ:
 .1أ ددد ار بددـ ممددعقد ﭬ ،ألخرجددف ابددـ ألبددل نددق ة يف مصددـػف ( ،)13112وال قفؼددل يف الشددعب (،)8783
وال غقك يف نرح المـة (.)3333
 .2اذيػددة ﭬ ،ألخرجددف ال ددزار ( .)2833قددنل يف م ؿددع الزوا ددد « :63/3فقددف قدامددة بددـ زا دددة بددـ قدامددة،
ولؿ ألجد مـ نرجؿف ،وبؼقة رجنلف ؼنت».
 .3ألبق ألمنمة ﭬ ،ألخرجف الطدنا يف الؽ قدر ( ،)6583وألبدق كعدقؿ يف الحؾقدة  .25/30قدنل يف م ؿدع الزوا دد
« :63/3فقف أػقر بـ معدا  ،واق عقػ».
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وكن يػعؾ ذلؽ ٕ 9الؿؽن محدث ،واق ي ننر أ ندة ،والؿحد نت يف الديـ
بدأة ،وادذا لدف وجفدة كظدرص وٓ يثدرب أؾقدف ،غقدر أل الصدقاب خ فدف 9فدنلؽ ى يف
الو ؿعنت الؽ قرة ٓ يصدؾ إٓ بقاسدطة ادذص الؿؽدنات ،فولخدذ اؽدؿ الؿمدوؿؾل،
والؿمدوؿؾل اددق الددذك ي ؾددغ كد ى الشددقخ( ،)3وقددد كددن بعدض الؿحددد قـ أـددد كثددرة
ال ؿقع يوخذ الؿموؿؾقـ 9اقث إمؿ لدؿ يؽقكدقا يمدوطقعق إسدؿنأفؿ ،فؽدن بعدد
كددؾ خؿمددة صددػقء ألو بعددد أشددرة وااددد ،وأددـ يؿقـدف وااددد ،واؽددذا إلددك أشددرة
مموؿؾقـ ألو أشريـ ،فنٕول يمدؿع مدـ الشدقخ فق ؾدغ ،دؿ الدذك بعددص يمدؿع مؿدـ
يمؿع مـف فق ؾغ ،فحؾت اذص الؿشؽؾة.
وألمددن القددقى فؼددد اسددو دلت ويقػددة الؿمددوؿؾل بؿؽددن الصددقت 9ولددذلؽ ألصد ح
يزاولفن ألاؾ العؾؿ مـ غقر كؽقر بقـفؿ.
فنٓاوقنط الزا د الذك يققع يف نل مـ الحدرج الؽ قدر مثدؾ ادذا ،ن دنوزص ألولدك،
لؽـ ٓ يوقسع فقف 9بحقث ٓ يرتدد يف نل  ،فعؾقف ألٓ يؼدى أؾك نل إٓ بعد بقـة.
وبعض العؾؿن قد يوقرع أـ نل  9إٓ ألكف يلمر بف غقرص 9ف يؾج بعدض إمدقر
ومـفن الؼـقات ،لؽـ ٓ يؿـع مـ أل يدأق غقرص لقظفر يف الؼـقات ويػقد الـنس ،ففؾ
اذا ا طراب يف الؿـفج؟
أرء أـ الشقخ ابـ بدنز  $ألكدف كدن يؼدقل لد عض ط بدف« :اكػدع الـدنس مدـ
خ ل الؼـقات» ،لؽـف لؿ يؽـ يظفر فقفن ٕ 9ألمر الشقخ وانلف يخوؾػ أـ غقرص.
لفذا كؼقل :إ اـن أؾؿن ك ًنرا  -وادؿ قددوات  -يحدوج الـدنس هبدؿ ،ففدمٓ
ٓ ي ددقز بحددنل أل يظفددروا يف مثددؾ اددذص إمددنكـ ٕ 9خددروجفؿ يف اددذص الؼـددقات

( )3يـظر :ال نمع ٔداب الراوك وألخ م المنمع .54/2
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نشريع لؾـنس ،لؽـ ي ؼك أل اـن مـ ي ِ
يفدقر ُص يف ادذص الؼـدقات أؾدك
القاجب
مؼط
َ
ُ
ُ
اد فوقأ مـ ألفوك بذلؽ مؿـ ٓ يحوج هبؿ يف اسوح ل اذص الؼـقات ،وألكن ٓ ألقدقل
هبذا ،وٓ ألنقسع فقف إط ًقن ٓ :لـػمل وٓ لغقرك.
فنلؿؼصقد أل أؾك اإلكمن أل يوحرأ يف اذص القسن ؾٕ 9كف يرجق مدن أـدد ار،
ويددزاول أ ددندة ،والع ددندة إصددؾ فقفددن ألمددن نقققػقددة ،لؽددـ إذا رجحددت الؿصددؾحة
وغؿرت الؿػمدة 9بحقث ٓ يقجد ألدكك رر ،ولقس اـن ألدكك كؼدص ،فؼدد يؽدق
ل جوفند م نل ،وكؾ إكمن ألأرء بـػمف ،ويروفف ،واؾ اق مؿـ يودل ر مؿدن يدرأ،
ألو ٓ يول ر؟
قنل نعنلك يف نوؿة أية﴿ :ﮍ ﮎ﴾ ،واذا نـزيف ر  أؿن ٓ يؾقؼ بف﴿ ،ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ﴾ ،وإذا لؿ يؽـ مـ الؿشركقـ ،ففق مـ الؿقاديـ ،ويدأق إلك
ار ،يعـل إلك نقاقدص الؿـنيف لؾشر  ،الذك كػنص أـ كػمف.
«عـ اكـ ع اس ڤ أن رسقل اهلل ﷺ ،لؿا كعـث معـا ًذا إلـك الـقؿـ» :الـ دل ﷺ
بعدث معددن ًذا إلددك الدقؿـ يف ربقددع إول سددـة أشددر( )3ألو يف آخدر سددـة نمددع( - )2أؾددك
الخ د ء بددقـ ألاددؾ العؾددؿ )1(-
ومقجفددن ،وبعددث معددف ألبددن مقسددك
معؾؿددن ،وقن د ًقن
ً
ً

إنعرك :اذا أؾك كناقة ،واذا أؾك كناقة ،اذا أؾك صـعن  ،واذا أؾك أد .
وألبق مقسك قدى إلك الـ ل ﷺ واق يف ا ة الدقداع ،وألمدن معدنذ ،فؾدؿ يؼددى إٓ
بعد وفننف ﷺ(.)3

( )3يـظر :ننريخ اإلس ى .188/2
( )2يـظر :الط ؼنت الؽنأ  ،317/1والؿـوظؿ .253/3
( )1يـظر :الؿص نح الؿضل يف كونب الـ ل إمل 9لؿحؿد إكصنرك ،240/3 ،وزاد الؿعند .338/3
( )3يـظر :فوح ال نرك  ،147/1وسقليت اديث قدوى ألبل مقسك ﭬ (ص.)353 :
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 طَساعا ٠أسٛاٍ ايـُداطَبني يف ايدع٠ٛص

ققما مــ أهـؾ الؽتـاب» :وألادؾ الؽودنب يخوؾػدق
«قال لف» :لؿن بعثف «إكؽ تلتل ً
أـ ألاؾ الشر وأ ند إو ن  ٕ 9ألاؾ الؽونب أـداؿ أؾؿ ،وأ دة إو ن جفدنل
ٓ أؾؿ أـداؿ.
والددددأقة يف ألوسدددنط ال فدددنل ألمرادددن ألسدددفؾ بؽثقدددر مدددـ الددددأقة يف ألوسدددنط
الؿوعؾؿقـ ٕ 9الؿوعؾؿ أـدص نل مـ الح ة ،فقؿؽـ أل ي دندل ،وأل يـدنقش ،ألمدن
ال ناؾ فؾقس أـدص نل مـ ذلؽ 9ولذلؽ فول قر الدأقة يف العقاى ألكثر مدـ نل قرادن
يف ألكصنء الؿوعؾؿقـ.
فؼنل لف الـ ل ﷺ ذلؽ 9لقولاب ،ويعد العدة لذلؽ.
و«أهـؾ الؽتــاب» القفددقد والـصددنرأ ،والؿددراد بنلؽوددنب ال ددـس الددذك يشددؿؾ:
الوقراة واإلك قؾ.
وألاؾ الؽونب يخوؾػ اؽؿفؿ أـ ألاؽنى الؿشدركقـ ،فؾفدؿ ألاؽدنى نخصدفؿ،
اوك إ بقـ ألاؾ العؾؿ خ ًفن يف إط م وصػ الشر أؾك ألاؾ الؽونب ،اؾ يؼدنل:
ِ
اؿ مشركق  ،ألو يؼنل :فقفؿ نر ؟ فؽقمؿ يدأق مع ار غقرص 9ألأـدل كدق َ
القفدقد
أزيدرا ،ويزأؿدق ألكدف ابدـ ار ،والـصدنرأ يددأق الؿمدقح وألمدف ،ويؼقلدق
يدأق
ً
بنلوثؾقث ،ففذا نر ألكن ،لؽـ ادؾ يددخؾق يف اإلطد م مدع الؿشدركقـ ،ألو يؼدنل:
ألنركقا ،ألو فقفؿ نر ؟
قددرر ابددـ رجددب  $ألمددؿ ٓ يدددخؾق يف اسددؿ الؿشددركقـ أـددد اإلط د م(9)3
لؼقلدددددددددددددف نعدددددددددددددنلك﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [ال قـدددددددددددددة،]3:
( )3يـظر :فوح ال نرك ٓبـ رجب .332/3
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ع

فػرم بقـ ألاؾ الؽونب والؿشركقـ.
أ
ومـ قنل :إمؿ مـفؿ ،ألجنب أـ آسودٓل بنٔية بل اذا مدـ أطدػ الخدنص
أؾك العنى.
يفدق مدـ ندلمؿ ،ألو إ مدـ الؿؿؽدـ أل
وأؾك الؼدقل إول ٓ يؼدنل :إ ادذا ا
يؼ ؾقا يف اظقرة الـنجقـ يقى الؼقنمة ،بؾ ادؿ كػدنر بنإلجؿدنع ،ومدـ ندؽ يف كػدراؿ
كػر إجؿن ًأن.
وإذا كن إمر كذلؽ ،فؿن الػن دة مـ اذا الخ ء؟
ولعؾ الػن دة نظفر يف بعض الؿمن ؾ ،ومـفن :ألكـن إذا قؾـن :إمؿ لقمقا
بؿشركقـ ،ف

كحونج إلك اسوثـن ألو نخصقص كؽنح كمن فؿ مـ نحريؿ كمن

الؿشركنتٕ 9مـ لمـ بؿشركنت ،وإ كن الؿخصص مقجق ًدا يف ققلف نعنلك:
﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ [الؿن دة ،]4:فنلخ ء
اـن يؼرتب مـ الؾػظل.
ومـفددن :أل ألاددؾ الؽوددنب نمخددذ مددـفؿ ال زيددة ويؼددرو بنٓنػددنم أؾددك ألديددنمؿ،
ويضنء إلقفؿ الؿ قس ٕ 9الـ ل ﷺ ألخدذان مدـ م دقس ا در( ،)3وألمدن بنلـمد ة
لغقراؿ فنٓكوػدن بنل زيدة وإبؼدن فؿ أؾدك ألديدنمؿ محدؾ خد ء معدروء بدقـ ألادؾ
العؾؿ ،فؿـفؿ مـ يؼقل :إ ال زية خنصة بلاؾ الؽونب ،وٓ نمخدذ مدـ مشدر غقدر
كونبل ،وٓ يؼر أؾك ديـف ،ومـفؿ مـ يؼقل :الحؽؿ وااد(.)2
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب ال زية ،بنب ال زية والؿقادأة مع ألاؾ الحرب.)1346( ،
( )2اخوؾػ العؾؿن يف الؽػنر  -غقر ألاؾ الؽونب والؿ دقس  :-ادؾ نؼ دؾ مدـفؿ ال زيدة إذا اخودنروا ال ؼدن أؾدك
ديـفؿ ،ألى يؼن َنؾق وٓ يؼ ؾ مـفؿ إٓ اإلس ى ،أؾك ألربعة ألققال:
إول ٓ :نؼ ؾ مـفؿ ال زية ،وٓ يؼ ؾ مـفؿ سقأ اإلس ى ،واق مذاب الشنفعقة ،وينار مذاب الحـنبؾة.
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«فؾــقؽـ» :فعددؾ مضددنرع م ددزوى ب د ى إمددر ،واددق كددنقص ،وألصددؾف (يؽددق )،
واذء القاو مـ ألجؾ الوؼن المنكـقـ.
وأ مة جزمف المؽق ُ ،
«أول» ي ددقز فقددف الرفددع والـصددب ،فددنلرفع أؾددك ألكددف اسددؿ «ل ـقؽـ» ،وخناددن
«ئفاد َة» ،والـصب أؾك ألكف خن مؼدى ،واسؿفن «ئفاد ُة».
ـؿـا ،يت ـع كفـا
كظقران «خقر» يف ققلف ﷺ« :يقئؽ أن يؽقن خقـر مـال الؿغـؾؿ غ ً
ئعػ الج ال»(.)3
«ما تضعقهؿ إلقف :ئفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل» اذا اق الشناد مـ الحديث لؾرتجؿة،
والؿـنس ة بقـفؿن ينارة ٕ 9الرتجؿة« :كاب الضعاء إلك ئفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل».
َ
«ويف رواية« :إلك أن يقحضوا اهلل» :والرواية مقافؼة لشفندة أل ٓ إلدف إٓ ارٕ 9
نقاقد ار ٓ يؽق إٓ بدد«ٓ إلدف إٓ ار» :بـػدل جؿقدع مدن يع دد مدـ دو ار وإ دنت
الع ندة ر وادص ٓ ،نريؽ لف.
واؾ قنلف الـ ل ﷺ لؿعنذ مرنقـ ألو مرة وااددة؟ ال دقاب :مدرة وااددة 9ففدذا
مـ الرواية بنلؿعـك ،والرواية بنلؿعـك جن زة أـد ال ؿفقر بشرط أل نؽق مـ ٍ
أنلؿ
بؿدلقٓت إلػنظ ،ومن يحقؾ الؿعن  9خ ًفن لؿـ مـعفن كنبـ سقريـ(.)2

= الثاين :نؼ ؾ مـ جؿقع الؽػنر ،إٓ أ دة إو ن مـ العرب ،واق مذاب الحـػقة ،ورواية أـ اإلمنى ألاؿد.
الثالث :نؼ ؾ مـ جؿقع الؽػنر ،إٓ الؿرنديـ ،واق مشفقر مذاب الؿنلؽقة.
الراكع :نؼ ؾ مـ جؿقع الؽػنر إٓ مشركل قريش ،وال رواية أـد الؿنلؽقة.
يـظر :ال ـنية  ،232/6ومقااب ال ؾقؾ  ،173/1ورو ة الطنل قـ  ،103/30والؿغـل .232/8
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب اإليؿن  ،بنب الػرار مدـ الػدوـ ،)38( ،وألبدق داود ( ،)3256والـمدن ل ( ،)4015وابدـ
منجف ( ،)1870مـ اديث ألبل سعقد الخدرك ﭬ.
( )2يـظر :ندريب الراوك .412/3
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 طشسٚط ايشٗادتني ٜ ٌٖٚشرتط ايٓطل تبُٗا؟ص

والدأقة إلك نفندة أل ٓ إلف إٓ ار ،ال الغنية الول أـددان يؽدػ أدـ الؼودنل9
لؿددن جددن يف الحددديث« :أمــرت أن أقاتــؾ الـــاس حتــك يشــفضوا أن ٓ إلــف إٓ اهلل ،وأن
محؿضً ا رسقل اهلل»( )3والشفندة ٓ بد أل نؽق أؾك يؼقـ ومعرفة ،ويف رواية« :أمرت
أن أقاتــؾ الـــاس حتــك يؼقلــقا ٓ إلــف إٓ اهلل»( )2واددذا يدددل أؾددك ألكددف ٓ بددد أل نؽددق
قندرا أؾك الـطؼ 9ف يؽػل أل يعرتء ويؼر بؼؾ ف دو أل
الشفندة مؾػق ًين هبن إ كن
ً
يددوؾػظ ،ونددقخ اإلس د ى يـؼددؾ اإلجؿددنع أؾددك أل آأددرتاء يف ال ددنطـ دو الـطددؼ
ٓ يؽػل ،ألمن بنلـم ة ٕاؽنى الدكقن ،ففذا محؾ إجؿنع ،وقد وقع الخد ء بدقـ ألادؾ
العؾؿ بنلـم ة ٕاؽنى أخرة(.)1
واؽددك لددل ألاددد الطد ب ،ألكددف كددن لددف زمقددؾ كصددرا  ،اقوـددع بنإلسد ى ووقددر
ؾؿن
اإليؿن يف قؾ ف ،فذاب بف إلك نقخ يف قريوفؿن لقمؾؿ أؾك يديف ويؾؼـف الشفندة ،ف أ
ألنقن إلك الشقخ ،قنل لفؿن« :قد بؼل أؾك ص ة الظفر ربدع سدنأة ،وألكدن أ سدلن فز
لؾص ة ،فوحضدرو بعدد الصد ة» ،يؼدقل الطنلدب« :خرجـدن مدـ بقدت الشدقخ ،فدنذا
بو ندل إلط م الـنر ،فؼوؾ الرجؾ».
فمددللوُف :اددؾ سددؿعوف ي دوؾػظ ب دد«ألنددفد أل ٓ إلددف إٓ ار ،وأل محؿدددً ا رسددقل ار»؟
( )3ألخرجدددف ال خدددنرك ،كودددنب اإليؿدددن َ ،بدددنب﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾،)24( ،
وممدؾؿ ،كوددنب اإليؿددن  ،بددنب إمدر بؼوددنل الـددنس اوددك يؼقلدقا ٓ :إلددف إٓ ار محؿددد رسددقل ار ،)22( ،مددـ
اديث ابـ أؿدر ﭭ ،وألخرجدف ألبدق داود ( ،)2533والرتمدذك ( ،)2507وقدنل« :ادذا ادديث امدـ صدحقح
غريب مـ اذا القجف» ،وألاؿد ( ،)31045مـ اديث ألكس بـ منلدؽ ﭬ ،وجدن أدـ ألبدل اريدرة ومعدنذ بدـ
ج ؾ ﭭ.
( )2ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب الص د ة ،بددنب فضددؾ اسددوؼ نل الؼ ؾددة ،)182( ،مددـ اددديث ألكددس بددـ منلددؽ ﭬ،
وألخرجف ممؾؿ ،كونب اإليؿن  ،بنب إمر بؼودنل الـدنس اودك يؼقلدقا ٓ :إلدف إٓ ار محؿدد رسدقل ار،)20( ،
وألبق داود ( ،)3445والرتمذك ( ،)2505والـمن ل ( ،)2331مـ اديث ألبل اريرة ﭬ.
( )1يـظر :الؿمن ؾ وإجقبة (ص.)310 :
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قنل ،ٓ :لؿ يوؾػظ هبن ،بؾ نركفن اوك يصؾل الشدقخ دؿ يؾؼـدف .قؾدت :ادذا اؽؿدف كدنفر،
منت كصراك ًقن  -كملل ار العنفقة  .-واذا يف ألاؽنى الدكقن ،ألمن يف أخرة فقوقٓص ار .
والغزالل يف «اإلاقن » وبعض ألاؾ العؾؿ يؼقلق  :إ مثؾ اذا ممؾؿ(.)3
وقد ألسن اذا الشقخ 9فنلشفندة ٓ نحونج إلك وقت كثقر بحقث يعطؾف ذلؽ أـ
الص ة ،فؽدن إولدك أل يؾؼـدف ويعؾؿدف الق دق  ،ألو يوق دل ألمنمدف ويدذاب بدف إلدك
الص ة ،ولق نلخر أـ وقت اإلقنمة قؾق .
فن لؿ يـطؼ هبن ولؽـف ألنك بلفعنل ألاؾ الوقاقد كنلص ة 9فلاؾ العؾؿ يؼقلدق :
اؽؿدنٕ 9كدف لدؿ يدوؾػظ بنلشدفندة جفدرا ،لؽـدف صدؾك مدع الؿمدؾؿقـ 9ويف
اق ممدؾؿ
ً
الحديث« :إين كفقت عـ قتـؾ الؿ ـؾقـ»( ٕ 9)2الصد ة نوضدؿـ الشدفندة ،إٓ ألمدؿ
ينارا ٕ 9الحديث رنب الص ة بعدد الشدفندة« :أمـرت
ٓ يحؽؿق بصحة ص نف
ً
أن أقاتؾ الـاس حتك يشفضوا أن ٓ إلف إٓ اهلل ،وأن محؿضً ا رسقل اهلل ،ويؼقؿقا ال الة،
ويمتقا الزكاة» 9فنلص ة  -وكذا الع ندات كؾفن  ٓ -نصح إٓ بعد الشفندة.
اؽؿدن أـدد ألادؾ العؾدؿ ،ألكدف لدق صدؾك دؿ ألندك بـدنقض يؽدق
وأل ر كقكف ممؾؿن
ً
مرندً ا ،لؽـ لق لؿ ا
يصؾ مع أدى كطؼف بنلشفندة ؿ ألنك بـنقض ،ففق كنفر ألصؾل(.)1
 طعسض ايشسا٥ع ٜه ٕٛتبايتدززص

«فنن هؿ أطاعقك لذلؽ ،فلعؾؿفؿ أن اهلل افترض عؾـقفؿ خؿـس صـؾقات يف كـؾ
يـــقم ولقؾـــة ،فـــنن هـــؿ أطـــاعقك لـــذلؽ ،فـــلعؾؿفؿ أن اهلل افتـــرض عؾـــقفؿ صـــضقة»،
اذا الحديث فقف نرنقب ألمقر بعضفن أؾك بعدض 9وبـدن أؾدك ذلدؽ قدنل بعدض ألادؾ
( )3يـظر :إاقن أؾقى الديـ .337/3
( )2ألخرجددف ألبددق داود ،كوددنب إدب ،بددنب يف الحؽددؿ يف الؿخـثددقـ ،)3827( ،مددـ اددديث ألبددل اريددرة ﭬ،
قنل الدارقطـل يف العؾؾ « :272/3وٓ يث ت الحديث» ،وصححف إل ن يف صحقح ال نمع (.)2405
( )1يـظر :الؿ ؿقع  ،336/3والؿغـل  ،22/8ومطنلب ألولل الـفك .266/3
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العؾؿ بقجقب الرتنقب أؾك اذا الؿـفج ،وأل اذا اق الم قؾ يف الدأقة :الدأقة إلك
الشفندة ،فن ألطنأقا فنلك الص ة ،فن ألطنأقا فنلك الزكنة ،واؽذا أؾك الرتنقب.
وبعضددفؿ يددرأ :ألكددف ُيخ َ در بشددرا ع اإلس د ى جؿؾددةٕ 9كددف قددد يؽددق يف نددرا ع
اإلس ى من ٓ يؼ ؾف ،ألو من ٓ يطقؼف فقرفضف 9فنذا كنكت الؿمللة أؾك الرتنقب ودخؾ
يف اإلس ى بنلـطؼ بنلشفندنقـ ؿ اموـع مـ ندل فنكدف اقـيفدذ سدقحؽؿ أؾقدف بدنلردة9
كنفرا ألصؾ ًقن ألفضؾ مـ أل يؽق مرندً ا ،اذا ققل بعض ألاؾ العؾؿ(.)3
ولذا كن نركف ً
ولذا يقجد الققى مـ يوؾػظ بنلشفندة ؿ مـ الغد ألو بعد الغد يرند 9لؽقكف أرء
لؿن ققؾ لف« :اخووـ» 9فؾذا قنل
نق ًيفن مـ الشريعة يدأ أل ألكف ٓ يوحؿؾف 9ف عضفؿ رجع أ
كنفرا ألصؾ ًقن ألسفؾ مـ كقكف يمؾؿ دؿ يرندد .مدع ألكدف كدن مدـ
بعض العؾؿن  :إ أ نركف ً
الؿؿؽـ نلخقر ألمرص بنلخون  ،مـ بنب سقنسة الدأقة ،وإبرااقؿ الخؾقؾ ڠ اخودوـ
بعد ؿنكقـ سـة(.)2
قؾت :اذا الؽ ى وإ كن لف ادظ مدـ اقدث الـظدر ،لؽـدف لدقس بصدحقحٕ 9
ِ
ونرنقدب الػدرا ض بعضدفن أؾدك
الحديث كص صحقح صريح يف الودرج يف الددأقة،
بعض« ،فـنن أطـاعقك لـذلؽ ،فـلعؾؿفؿ» وسدقليت مزيدد بقدن لفدذص الؿمدللة يف ندرح
اديث سفؾ بـ سعد ﭬ.
وققلددف ﷺ« :فــنن هــؿ أطــاعقك لــذلؽ ،فــلعؾؿفؿ أن اهلل افتــرض عؾــقفؿ خؿــس
صؾقات يف كؾ يـقم ولقؾـة» :مػفقمدف ألكدف لدؿ يػدرتض غقدر ادذص الصدؾقات الخؿدس،
وفقدددف دلقدددؾ لؾ ؿفدددقر أؾدددك أددددى وجدددقب الدددقنر ،وصددد ة العقدددد ،والؽمدددقء،
( )3يـظر :فوح ال نرك .148/1
( )2إننرة إلك اديث ألبل اريرة ﭬ ،قنل :قنل رسقل ار ﷺ« :اختتـ إكراهقؿ عؾقف الغالم وهق اكــ ،ؿـاكقـ ســة
ددق ِل ارِ َن َعددن َلك﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾،
ددنب َق ْ
كالؼــضوم» .ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب ألانديددث إك قددن َ ،ب ُ
( ،)1145وممؾؿ ،كونب الػضن ؾ ،بنب مـ فضن ؾ إبرااقؿ الخؾقؾ ﷺ.)2160( ،
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لؽدـ ال ؿعددة داخؾدة يف الصددؾقات الخؿدس ،ألمددن مدن أددداان فؾدقس بقاجددب بدٓلدة اددذا
الحديث 9وٕ الحديث يف آخر أفدص ﷺ يف المـة العننرة ،فنٓسودٓل بعددى وجدقب
نل مـ الصؾقات غقر الخؿس هبذا الحديث ،مموؿمؽ ققك لؿـ يؼقل بف(.)3
«فنن هؿ أطاعقك لذلؽ ،فلعؾؿفؿ أن اهلل افتـرض عؾـقفؿ صـضقة» :يف ادذا جدقاز
إط د م لػددظ« :الصدددقة» أؾددك الزكددنة 9خ ًفددن لؿددـ يؼددقل :إ الصدددقة إكؿددن اددل يف
الوطقع ،والزكنة يف القاجب.
«تمخذ مـ أغـقائفؿ فترد عؾك فؼرائفؿ» :نمخذ مـ ألغـقن ألاؾ الدقؿـ فدرتد أؾدك
فؼرا ألاؾ القؿـ ٕ 9الخطنب مقجدف إلدك نؾدؽ ال فدنت ،ويمدودل هبدذا مدـ يؼدقل
بعدى جقاز كؼؾ الزكنة.
والذك يؼقل بنل قاز يػمر الحديث بلكف :نمخدذ مدـ ألغـقدن فؿ ،ألك :مدـ ألغـقدن
الؿمددؾؿقـ ،فددرتد أؾددك فؼددرا فؿ ،ألك :فؼددرا الؿمددؾؿقـ ،وألكددف لددقس يف الحددديث
الوـصقص أؾك ال فة ألو الـناقة ،بؾ فقف الوـصقص أؾك الؿصرء ،واؿ الػؼرا (.)2
وفقف جقاز نخصقص بعض الؿصنرء ،كنلػؼرا بنلزكدنة ،دو بؼقدة الؿصدنرء
الثؿنكقة ،وألكف ٓ يؾزى أل نقزع الزكنة أؾك الؿصنرء كؾفن(.)1
( )3يـظر :الؿ ؿقع  ،20/3والؿغـل  ،256/3وفوح ال نرك .145/1
( )2اخوؾػ الػؼفن يف اؽؿ جقاز كؼؾ الزكنة أـ مق ع وجقهبن أؾك ققلقـ:
الؼقل إول :أدى جقاز كؼؾ الزكنة ،واذا ققل الشنفعقة يف إيفر ،ومذاب الؿنلؽقة ،والحـنبؾدة يف الؿشدفقر
أـداؿ.
الؼقل الثاين :جقاز كؼؾ الزكنة ،واذا مذاب الحـػقدة ،وروايدة أـدد الؿنلؽقدة ،ومؼنبدؾ إيفدر أـدد الشدنفعقة،
وال رواية أـد الحـنبؾة ،وققؾ :مع الؽرااة.
ولؾػؼفن صقر مموثـنة ي قز فقفن كؼؾ الزكنة وإ كن إصؾ الؿـع ،نـظر يف مقا عفن.
يـظر :الؿ مقط  ،370/2والؿدوكة  ،115/3ومنية الؿحونج  ،356/5وكشنء الؼـنع .251/2
( )1اخوؾػ الػؼفن يف اؽؿ اسوقعنب إصـنء الثؿنكقة بنلزكنة وذلؽ أؾك مذا قـ:
الؿــذهب إول :وجددقب آسددوقعنب :واددق مددذاب الشددنفعقة ،وبددف قددنل أؽرمددة ،وأؿددر بددـ أ ددد العزيددز،
والزارك ،وداود.
=
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وكـرائؿ أمـقالفؿ» :الؽدرا ؿ :جؿدع كريؿدة وادل
«فنن هؿ أطاعقك لذلؽ ،فنياك
َ
الـػددقس مددـ إمددقال( ،)3فؾددقس لؾعنمددؾ أل يلخددذ الـػددقس الددذك نعؾؼددت بددف قؾددقب
ألصحنبف ،وٓ أل يلخذ الردك الذك يضر بنلػؼرا والؿمنكقـ ،وإكؿن يلخذ مـ وسط
الؿنل ،واإلس ى اقـؿن يراأل مصدؾحة الؿحودنج والػؼقدر ،فنكدف ٓ يفؿدؾ وٓ يفددر
مصؾحة الغـل ،فقـظر إلك الوؽنلقػ وإاؽدنى الشدرأقة مدـ ال فودقـ ،وكدؾ لدف مدـ
خطددنب الشددرع مددن يخصددف ،فددنلغـل لددف مددن يخصددف ،فعؾقددف أل يدددفع ولددف أل ٓ ُيظؾددؿ،
والػؼقر لف أل يـوػع ولقس لف أل ي ذر ويزيد يف ألخذ مدن ٓ يحونجدف ،وكدذلؽ المدنأل
وال نبل لف اؼ العؿنلة أؾك الزكنةٕ 9كف أنمؾ ،وأؾقف أل يوؼل من ُا اذر مـف.
 طاضتذاتب ١دع ٠ٛايـُعًّٛص

«واتؼ دعقة الؿظؾقم»ٕ 9كؽ إذا ألخذت الؽدرا ؿ يؾؿدت إغـقدن  ،وإذا ألخدذت
الردك يؾؿت الػؼرا  ،فنذا دأن أؾقؽ الؿظؾقى فن دأقنف م نبة.
«فنكف لقس كقـفا وكقـ اهلل حجاب» ،يعـل :اجعؾ بقـدؽ وبدقـ ادذص الددأقة وقنيدة
نؼقؽ مـ أذاب ار 9وليف نرفع د دأق ٌة لؿظؾقى.
فنلؿظؾقى  -ألين كنكت انلف  -لقس بقـ دأقنف وبقـ ار ا نب ،اوك لدق نؾد س
بؿقاكع مـ ق دقل الددأن  ،كدل يؽدق ادذا الؿظؾدقى «مطعؿـف حـرام ،ومشـركف حـرام،
ومؾ غف حرام ،وغذي كالحرام»(.)2
= الؿذهب الثاين :أدى وجقب آسوقعنب ،ولف صرففن إلك صـػ وااد :وبف قنل أ د ار بـ أ دنس فقؿدن ذكدرص
ابـ الؿـدذر ،والحمدـ ال صدرك ،وأطدن  ،وسدعقد بدـ ج قدر ،والضدحن والشدع ل ،والثدقرك ،ومنلدؽ ،وألبدق
اـقػة ،وألاؿد ،وألبق أ قد .وقنل منلؽ :ويصرففن إلك ألممفؿ انجة .وفصؾ إبرااقؿ الـخعل فؼدنل :إ كنكدت
قؾقؾة جنز صرففن إلك صـػ وإٓ وجب اسوقعنب إصـنء.
يـظر :العـنيدة .248/2 ،وانندقة الدسدققل ،384/3 ،والؿ ؿدقع  .354/5والشدرح الؽ قدر  ،306/6وكشدنء
الؼـنع.267/2 ،
( )3يـظر :لمن العرب  ،433/32ونرح الـقوك أؾك ممؾؿ .387/3
( )2ألخرجف ممؾؿ ،كونب الزكنة ،بنب ق قل الصدقة مـ الؽمب الطقب ونربقوفن ،)3034( ،والرتمذك ( ،)2878مـ
اديث ألبل اريرة ﭬ.
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مخصصن للانديث إخرأ الودل فقفدن أل الؿقاكدع نؿـدع
فقؽق اديث ال نب
ً
مـ إجنبة الدأن  ٓ ،سقؿن من يوعؾؼ بنلؿطعؿ والؿشرب.
ولقس معـك اذا أل لؾؿظؾقى أل يدأق أؾك ينلؿف بؿن نن  ،بؾ يـ غدل أل نؽدق
كػمدفن غقددر محرمددة ،كددل يظؾؿددف نددخص ،فقددأق أؾقددف بددنلردة مددث ً  ،ففددذص
الدددأقة ُ
كػمفن محرمدة ٕ 9الـصدقص
ٓ نؼ ؾٕ 9من وإ كنكت دأقة مظؾقى 9إٓ أل الدأقة َ
يف ادذا ال دنب ٓ بددد أل يـظدر إلقفددن مؽوؿؾدة ،والرسددقل ﷺ قدنل ٓ« :يــزال يغــتجاب
لؾع ــض مــا لــؿ يــضع كــن،ؿ ،أو قطقعــة رحــؿ ،مــا لــؿ يغــتعجؾ .ققــؾ :يــا رســقل اهلل ،مــا
دعقت ،فؾؿ أر يغتجقب لل ،فقغتحغر عـض
دعقت ،وقض
آستعجال قال :يؼقل :قض
ُ
ُ
ذلــؽ ،ويــضع الــضعاء»( ،)3فدنلؿظؾقى إذا اسددوع ؾ ،واسوحمددر ،وقددنل :دأددقت ،فؾددؿ
يمو ب لل يف دأقيت أؾك ف

 ،ؿ نر الدأن  ،فؼد ٓ يمو نب لف.

والؿؼصقد أل الؿظؾقى نرجك اسو نبة دأقنف وإ نؾ س بؿنكع ألو ألكثر مـ مقاكع
آسو نبة ،من لؿ يظؾؿ يف دأن ف 9قنل نعنلك﴿ :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ﴾

[الـمن  ،]337:ويوػؼ ألاؾ العؾؿ أؾك أل مـ ُيؾؿ ٓ ي قز أل يدأق إٓ بؼدر مظؾؿوف(.)2
وقددنلقا يف الؿؿنطددؾ« :لــل القاجــض يحــؾ عؼقكتــف وعرضــف»( )1وأؼقبوددف الوعزيددر،
وأر ف :أل يوحدث فقف بؼدر مظؾؿوف ،يؼقل :مطؾـل ف
()3

()2
()1

()3

 ،ففذا من ي نح مـ أر ف(.)3

ألخرجف ممؾؿ ،كونب الذكر والدأن والوقبة وآسوغػنر ،بنب بقن ألكف يمو نب لؾداأل من لدؿ يع دؾ فقؼدقل:
دأقت فؾؿ يمو ب لل ،)2614( ،والرتمذك ( ،)1503مـ اديث ألبل اريرة ر ل ار أـف ،وجن مـ اديث
جنبر ،وأ ندة بـ الصنمت ﭭ.
يـظر :نػمقر الؼرط ل .3/5
أؾؼف ال خنرك يف صحقحف ،كونب آسوؼراض وألدا الديق والح ر والوػؾقس ،بنب لصناب الحؼ مؼدنل ،وألسدـدص
ابـ ا ر يف نغؾقدؼ الوعؾقدؼ  .138/1وألخرجدف ألبدق داود ،كودنب إقضدقة ،بدنب الحد س يف الدديـ وغقدرص،)1527( ،
والـمن ل ،كونب ال ققع ،بنب مطؾ الغـل ( ،)3578وابـ منجف ،كونب الصدقنت ،بنب الحد س يف الدديـ والؿ زمدة،
( ،)2326والحنكؿ ( ،)6054وصححف ووافؼف الذا ل ،مـ اديث الشريد بـ سقيد الثؼػل.
واذا مروك أـ جؿنأة مـ المؾػ ،يـظر :نػمقر الؼرط ل .3/5
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لى جدريج
اذا إصؾ ،وقد نمدو نب الددأقة وفقفدن م دنوزة لؿؼددار الظؾدؿ 9فد ُّ
الرااب لؿن دأت أؾك ولدان أل ٓ يؿقودف اودك يريدف وجدقص الؿقممدنت ،ألجدنب ار
()3
ددقفرا وادددق
دأن ادددن  ،مدددع كدددق الددددأقة إ ًؿدددن ،لؽدددـ سددد ب آسدددو نبة كدددن مود ً

دأن القالد(.)2
وسعد بـ ألبل وقنص ﭬ لؿن كذب أؾقف ألسنمة بـ قوندة يف ندل وٓيودف ،دأدن
أؾقف بطقل العؿر ،وطقل الػؼر ،والوعرض لؾػوـ ،فلجنب ار دأن ص(.)1
( )3إننرة إلك اديث ألبل اريرة ﭬ :قنل رسقل ار ﷺ« :كادت امـرأة اكـفـا وهـق يف صـقمعة ،قالـت :يـا جـريج،
قال :الؾفؿ أمل وصالتل ،قالت :يا جريج ،قال :الؾفؿ أمل وصالتل ،قالت :يا جريج ،قال :الؾفؿ أمل وصالتل،
قالت :الؾفؿ ٓ يؿقت جريج حتك يـظـر يف وجـقه الؿقـامقس ،وكاكـت تـلوي إلـك صـقمعتف راعقـة ترعـك الغــؿ،
فقلضت ،فؼقؾ لفا :مؿـ هذا القلض قالت :مـ جريج ،كـزل مــ صـقمعتف ،قـال جـريج :أيــ هـذه التـل تـزعؿ أن
ولضها لل قال :يا كاكقس ،مـ أكقك قال :راعل الغـؿ» .ألخرجف ال خدنرك ،ألبدقب العؿدؾ يف الصد ة ،بدنب إذا
دأددت إى ولدددان يف الصد ة ( ،)3205وممددؾؿ ،كوددنب الددن والصددؾة وأداب ،بددنب نؼددديؿ بددر القالددديـ أؾددك
الوطقع بنلص ة (.)2440
( )2إننرة إلك اديث ألبل اريرة ﭬ قنل :قنل رسقل ار ﷺ،« :ـالث دعـقات مغـتجاكات ٓ ئـؽ فـقفـ :دعـقة
الؿظؾقم ،ودعقة الؿغافر ،ودعقة القالض عؾك ولـضه» ،ألخرجدف الرتمدذك ،ألبدقاب الدن والصدؾة ،بدنب مدن جدن يف
دأددقة القالددديـ ،)3804( ،وقددنل« :اددديث امددـ» ،وابددـ منجددف ،كوددنب الدددأن  ،بددنب دأددقة القالددد ودأددقة
الؿظؾقى ،)1752( ،وألاؿد ( ،)30607ولػظ ابـ منجف« :ودعقة القالض لقلضه».
( )1إننرة إلك اديث جنبر بـ سؿرة ،قدنل« :ندؽن ألادؾ الؽقفدة سدعدً ا إلدك أؿدر ﭬ ،فعزلدف ،واسدوعؿؾ أؾدقفؿ
أؿنرا ،فشؽقا اوك ذكروا ألكف ٓ يحمدـ يصدؾل ،فلرسدؾ إلقدف ،فؼدنل :يدن ألبدن إسدحنم إ ادمٓ يزأؿدق ألكدؽ
ً
ٓ نحمـ نصؾل ،قنل ألبق إسحنم :ألمن ألكن وار «فن كـت ألصؾل هبؿ ص ة رسقل ار ﷺ من ألخرى أـفن،
ألصؾل ص ة العشن  ،فلركد يف إولققـ وألخػ يف إخريقـ» ،قنل :ذا الظـ بؽ ين ألبدن إسدحنم ،فلرسدؾ معدف
ً
رجنٓ إلك الؽقفة ،فملل أـف ألاؾ الؽقفة ولؿ يدع مم دً ا إٓ سلل أـف ،ويثـق معرو ًفن ،اوك دخدؾ
رج ً ألو
مم دً ا ل ـل أ س ،فؼنى رجؾ مـفؿ يؼنل لف ألسنمة بـ قوندة يؽـك ألبن سعدة قنل :ألمن إذ كشددنـن فدن سدعدً ا كدن
ٓ يمقر بنلمرية ،وٓ يؼمؿ بنلمقية ،وٓ يعدل يف الؼضقة ،قنل سعد :ألمن وار ٕدأق بدث ث :الؾفدؿ إ كدن
أ د اذا كنذ ًبن ،قنى رين وسؿعة ،فلطؾ أؿرص ،وألطؾ فؼرص ،وأر ف بنلػوـ ،وكن بعدد إذا سديفؾ يؼدقل :ندقخ
ك قر مػوق  ،ألصنبوـل دأقة سعد ،قنل أ د الؿؾؽ :فلكن رأليوف بعد ،قد سؼط انج نص أؾك أقـقف مـ الؽدن ،وإكدف
لقوعرض لؾ قارك يف الطدرم يغؿدزاـ» .ألخرجدف ال خدنرك ،ألبدقاب صد ة ال ؿنأدة واإلمنمدة ،بدنب وجدقب
الؼرا ة لإلمنى والؿلمقى يف الصؾقات كؾفن ،يف الحضر والمػر ،ومن ي فر فقفن ومدن يخنفدت ،)644( ،وممدؾؿ،
كونب الص ة ،بنب الؼرا ة يف الظفر والعصر.)341( ،
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والؿؼ ــقد الوـ قددف أؾددك أل الدددأن نرجددك إجنبوددف إ نددقفرت ألس د نبف ،واكوػددت
مقاكعف ،وألكف ي ب الحذر مـ دأدقة الؿظؾدقى ،فنمدن قدد نمدو نب ولدق كنكدت زيدندة
أؾك قدر الؿظؾؿة.
وممؾؿن.
«أخرجاه» :يعـل :ال خنرك
ً
 طضبب عدّ ذنس ايصٝاّ ٚاذتر يف اذتدٜحص

اقوصر يف الحديث أؾك ذكدر الشدفندنقـ والصد ة والزكدنة ،ولدؿ يدذكر الصدقنى
واق مػروض يف المـة الثنكقة مـ الف رة ،ق ؾ اديث معدنذ بثؿدن سدـقات ،والحدج
آخر من ققؾ يف فر دف سدـة نمدع ،وققدؾ فدرض سدـة سدت( ،)3يعـدل :ق دؾ بعثدة معدنذ،
ألادؾ بؿدن أ
والـ ل ﷺ اج سـة أشر ،وقدى إلقدف ألبدق مقسدك مدـ الدقؿـ ،وقدد أ
ألادؾ بدف
الـ ل ﷺ ،فمللف« :هؾ معؽ مـ هضي » قنل ،ٓ :فلمرص أل ي عؾفن أؿرة( ،)2ألك :ألكف
كن أؾك أؾؿ بقجقب الحج ،فؾؿ لؿ يذكر الصقنى ،والحج؟
نب الداأق د َة إلددك ذلددؽ ،ومـف دن :ألكددف إذا دخددؾ يف اإلس د ى،
أدددأ د الشددراح إس د َ
ونؾػظ بنلشفندنقـ ،وألدأ الص ة الول نوؽرر يف القدقى والؾقؾدة خؿدس مدرات ،وأل أدأ
زكنة الؿنل الذك محؾدف مدـ الدـػس بنلؿؽدن إسدـك ،فنكدف ٓ بدد أل ي دقد بنلصدقنى
الذك اق نفر يف المـة ،والحج الذك اق مرة يف العؿر ،ف يحونج إلك نـصقص.
ومـفن :أل اذا اق الؿذكقر يف اديث «أمرت أن أقاتؾ الـاس حتك يؼقلـقا ٓ إلـف
إٓ اهلل» ،فذكرت الشفندة ،والص ة ،والزكنة 9فذكرت يف اذا الحدديث دو سدقاان9
ٕمن ال الول يؼننؾ أؾقفن ،ومن أداان ٓ يؼننؾ أؾقف 9والصقنى سر بقـ الع د وربف.
( )3يـظر :فوح ال نرك .313/3
( )2ألخرجف ال خنرك ،كونب الحج ،مـ ألاؾ يف زمـ الـ ل ﷺ كنا ل الـ دل ﷺ )3448( ،وممدؾؿ ،كودنب الحدج،
بنب يف كمخ الوحؾؾ مـ اإلاراى وإمر بنلوؿنى.)3223( ،
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أليضن اق الؿؼوصر أؾقف يف الؼرآ ﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
واذا ً
ﯞ ﯟ﴾ [الوقبة ]4:واذص يف الؿشركقـ ،ويف أية إخرأ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ﴾

[الوقبة.]33:
ومـ إس نب :أل آاوؿنى بؿن ُي َخؾ بف ألكثر ،وألكثر من يخؾ بف بعدد الشدفندنقـ،
الص ة لوؽرران ،والزكنة لؽقمن أؾك خ ء ط ع اإلكمن يف الحدرص أؾدك الؿدنل،
والشح بف ،ولدـػس الؿعـدك لدق ألسدؾؿ ألادد مدـ ألادؾ الددينكنت المدنبؼة ،فنكؿدن يدـص
ويشدد أؾقف مع كطؼف بنلشفندة أؾك ألبرز من كػر بف ،فنلـصدرا يمكدد أؾدك أل أقمدك
أ د ار ورسقلف ،وٓ بد أل يعرتء هبذا مع الشفندة.
وقد يؼقل قن ؾ :إ «ٓ إلف إٓ ار»ُ ،ن طؾ دأقأ إلفقة أقمك ڠ الول يزأؿفن
الـصنرأ.
فـؼقل :كعؿ ،ولؽـ ٓ بد مـ الوـصقصٕ 9كف وجد يف ألاؾ الؽونب مـ ٓ يعرء
معـك ٓ إلف إٓ ار ،وسقليت يف الؿمن ؾ أل مـ ألاؾ الؽونب مـ ٓ يعرء معـك ٓ إلف
إٓ ار(.)3
 طفطٌ عً ٞﭬ ٚايسد عً ٢أٌٖ ايػً ٛف٘ٝص

«ولفؿا عـ سفؾ كـ سعض ﭬ» المنأدك ،إكصدنرك «أن رسـقل اهلل ﷺ قـال
يقم خق ر» :قد يطؾؼ الققى ويراد بدف أددة أليدنى ،كؿدن اـدن ،فدنلؿراد بدنلققى يف الحدديث
الؿدة الول اصؾ فقفن الؼونل ،سقا ٌ كنكت يق ًمن ألو يقمقـ ألو

نفرا ،ف يؾدزى
ة ألو ً

أل يؽق اذا يف يقى وااد ٕ 9خقن اقصرت مدة.

( )3وققدددؾ يؽوػدددك مـدددف بنلشدددفندنقـٕ 9مدددن نددددل أؾدددك الؽػدددر بؽدددؾ مدددن سدددقأ ار نعدددنلك ،ونقاقددددص .يـظدددر:
فوح ال نرك .153 -148/1
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والؿؼ ــقد أل مثددؾ اددذا الوع قددر (يددقى ك دذا) يحوؿددؾ أل يؽددق يق ًمددن بددنلؿعـك
آصط ال ،وأل يؽق ألين ًمن ،كؿن أل المنأة قدد نؽدق سدنأة فؾؽقدة سدوقـ دققؼدة،
وقد نؽق ألقؾ ألو ألكثر ،لؽـ اذا يف اقز من أل قػ إلقف.
أليضن كق الوقكقد الثؼقؾة الودل
«ٕعطقـ الراية غضً ا ً
رجال» :ال ى لؾولكقد ،والـق ً
ي ـك معفن الػعؾ الؿضنرع أؾك الػدوح ،وكدل ادذا وقدع يف جدقاب قمدؿ مؼددر ،ألك:
وار ٕأطقـ.
والراية :العؾؿ والؾدقا الدذك يرفدع لؾدٓلدة أؾدك مق دع ال دقش( ،)3فدنذا ُرفدع
نل ُأرء أل الـنس يف اذا الؿؽن نحت ادذا الشدل الؿرفدقع 9ولدذا ك دد يف أليدنى
نخصن معف أصن ويف طرففن نل يرفعف 9لقعرفدف ألن نأدف،
الؿقاسؿ  -يف الحج مث ً -
ً
مددـ ألجددؾ أل ي وؿعددقا أـددد اددذا الشددل الؿرفددقع ،ومثؾددف الرايددة ،فؾددق ألبعددد إكمددن
واسرتسددؾ يف مشددقف لحنجددة مددـ اقا ددف فقددممـ مددـ ددقنأف ٕ 9الرايددة ندلددف أؾددك
مق ع آجوؿنع.
والغد :اق الققى الذك يؾل يقمؽ ،وإمس الققى الذك س ؼ يقمؽ ،ويطؾؼ
إمس ويراد بف من نؼدى مطؾ ًؼن﴿ ،ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾ [يقكس ،]23:ويطؾؼ الغد ويراد
بف من يليت مطؾ ًؼن ﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [الحشر ،]37:لؽـ إصؾ يف إط م اذص
الؽؾؿة ألمن لؾققى الذك يؾل يقمؽ.
رجال» :غدً ا :يرء ،والرايدة :مػعدقل ألول ،ورجد ً :
وققلفٕ« :عطقـ الراية غضً ا ً
مػعقل ن .
رجال» ألولك بنلوؼديؿ مـ «الراية» ٕ 9أخذ ادق الرجدؾ والرايدة ادل الؿدلخقذ،
و« ً
فؾق بـل الػعؾ لؾؿ فقل يؽق «رجؾ» اق كن ب الػنأؾ ،ففق إاؼ بنلوؼديؿ.
( )3يـظر :مخونر الصحنح (ص.)312 :
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لؽـ الشل يؼدى وإ كن اؼف الولخقر ل اوؿنى بف ،ففـن آاوؿنى بنلرايةٕ 9من
من دامت قن ؿدة فؿعفدن الـصدر ،ويمدودل هبدن أؾدك ألكدف مدن زال الؿؼنندؾ فقدف قدقة ،فدنذا
سؼطت الراية ف عدان الفزيؿة ،فؽقكدف يعوـدك بنلرايدة و ُنؼددأ ى يف مثدؾ ادذا الوع قدر فد
وأليضن فل «رج ً » جن مقصق ًفن بلكف يحب ار ورسدقلف،
نؽ أل لف مرمك وا ًحنً ،
وال جؿؾة طقيؾة ،لق قدمت لحصؾ يف الؽ ى نل مدـ الركنكدة 9وإٓ فنٕصدؾ أل
الرجؾ يـ غل أل يؼدى.
«يحب اهلل ورسقلف» :اذص ندفندة مؿدـ ٓ يـطدؼ أدـ الفدقأ ،لؿدـ ألأطدل ادذص
الراية ،واق أؾل بـ ألبل طنلب ،وال مـؼ ة مـ مـنق ف ﭬ ونفندة لف بلكف يحب ار
ورسقلف ،فؾقمت اذص دأقأ ،ألو م رد يـ ،بؾ يؼقـ مؼطقع بدف بدل ألمقدر الؿدممـقـ
أؾل بـ ألبل طنلب ابدـ أدؿ الرسدقل وصدفرص ،ورابدع الخؾػدن  ،بدؾ رابدع إمدة بعدد
ك قفن ،يحب ار ورسقلف.
أليضن مـؼ ة لف ،وفقفن رد أؾك مـ يـدنل مـدف 9فقفدن رد
«ويح ف اهلل ورسقلف» :واذا ً
أؾك الخقارج الذيـ يؽػروكف ،وأؾك الـقاصب الدذيـ يمد قكف ،ولدقس فقفدن مدن يددل
أؾك أصؿوف ،واق كػمف لؿ يدأ ِع ذلؽ ،بؾ اق كغقدرص لدقس بؿعصدقى ،و دت يف اؼدف
فضن ؾ ومـنقب ٓ نقصؾف إلك اد ي نلغ فقف ويغنلك فقدف ،اودك يصدرء لدف ندل مدـ
اؼقم ار  ،ولؿن غ فقف بعضفؿ وزأؿ ألكف إلففؿ ،قنل أؾل ﭬ:
ددددرا
ددددرا مـؽد ً
لؿدددددن رأليدددددت إمدددددر ألمد ً

ألج

ددددت كددددنرك ودأددددقت قـددددنا()3

فللؼناؿ يف الـنر ٕ 9اذا كػر ألكدن ،ويؼدع مؿدـ يدزأؿ ألكدف يوشدقع لدف مثدؾ ادذا
الشر .

( )3ألخرجف ابـ أمنكر يف ننريخ دمشؼ .365/32
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وقد وقػت أؾدك مصدحػ مدـ مصدناػ الرافضدة ،ويف آخدرص ألكثدر مدـ مدن ول
صػحة ،مرسقى فقفن أؾل ﭬ يف المدحنبٕ 9مدؿ يزأؿدق ألكدف لدؿ يؿدت ،وألكدف يف
المحنب يدبر الؽق  ،وألكف سقرجع ،واذا من يمدؿك أـدداؿ بنلرجعدة( ،)3ويف كود فؿ
مـ الغؾق يف أل ؿوفؿ الشل الؽثقر ،اوك ألوصؾقاؿ إلك اد الربقبقة.
وأؾل ﭬ ولل مـ ألولقن ار ،ولقس معـك اذا ألكف ألفضؾ مدـ ألبدل بؽدر وأؿدر
وأثؿن  ،فلمن بنلـم ة ٕبل بؽر وأؿر ،ففؿن ألفضؾ إمة بنجؿنع مـ يعودد بؼقلدف مدـ
ألاؾ اإلس ى( ،)2وألمن أثؿن ف ؿفقر ألاؾ المدـة أؾدك نػضدقؾف أؾدك أؾدل ،وفضدؾ
أؾ ًقن أؾك أثؿن ققى مـ ألاؾ المـة ،وٓ نؽ أل اذا ققل مرجقح ،ومـ فضؾ أؾ ًقدن
أؾك أثؿن  -كؿن قنل ألاؾ العؾدؿ « :-فؼدد ألزرأ بنلؿفدنجريـ وإكصدنر»( ،)1لؽـدف
ً
مرجقان ٕ 9لف سؾ ًػن.
ققٓ
ققل ٓ ي دع صنا ف ،وإ كن
ً
وذاددب ابددـ اددزى إلددك أل ألمفددنت الؿددممـقـ ألفضددؾ مددـ ألبددل بؽددر وأؿددر وبؼقددة
ور أد أؾقف بل رفعفـ إلك درجوف كن بم ف( ،)3ومن
العشرةٕ 9مـ معف ﷺ يف مـزلوفُ ،
يث ت ن ًعن لغقرص لقس كؿن يث ت لف إمر ألصنلةً ،واذا اوك يف واقدع الـدنس ،فنلمدن ؼ
ألو الخندى يف بقت مـ بققت إ رين أقشوف ألفضؾ مـ انل كثقر مدـ ألوسدنط الـدنس،
ولؽ ْـ لق كظرت إلقف بؿػردص ٓ يعدل مـ يعقش أقشدة ألدو مـدف ،فلمفدنت الؿدممـقـ
أؾك ج لوفـ وأظؿ مـزلوفـ وقدراـ ،لمـ كلبل بؽدر وأؿدر ،وإ كدـ فققفؿدن يف
الؿـزلة ن ًعن لؾرسقل ﷺٕ 9كف يث ت الشل ن ًعن لغقرص من لؿ يث ت لف لق كن مـػر ًدا.
()3
()2
()1
()3

يـظر :مؼنٓت اإلس مققـ (ص.)35 :
يـظر :نرح ممؾؿ لؾـقوك  ،337/3وفوح ال نرك .36/6
يـظر :الؿـوؼك مـ مـفنج آأودال (ص.)65 :
يـظر :الػصؾ يف الؿؾؾ وإاقا والـحؾ .83/3
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أليضن مـ ألو ؼ أرأ اإليؿن ،
ومح ة ار فرض مـ فرا ض الديـ ،والؿح ة فقف ً
وإذا كن الرجؾ يحب ار ورسقلف ،وكنكت مح وف ر صندقة ،كشل أـفن مح ة ار
لؾع د﴿ :ﮨ ﮩ﴾ [الؿن دة.]43:
وقد يؽق الشخص بنلـم ة لؾؿخؾقققـ ي ِ
حب وٓ ُي َحب ،والعؽس ،فؼد ُي َحب
ُ
وٓ ي ِ
حب ،فؿث ً يف قصة بريرة لؿن ُألأوؼت ُ
وخقرت ،فؾدؿ نخدرت زوجفدن مغق ًثدن كنكدت
ُ
؛رب مـف ،ويو عفن يف ألسقام الؿديـة ي ؽل( 9)3اق يح فن وال ٓ نح ف ،لؽـ يف انل
الع د مع ار  -كؿن قنل ألاؾ العؾؿ « :-الشل يف أل ُنحب ٓ ،أل ُن ِ
حدب»( ،)2لؽدـ إذا
َ
ألا ت بصدم وإخ ص ويؼقـ ،كشل أـ ذلؽ مح ة ار لؽ.
«يػتح اهلل عؾك يضيف» :ادذص بشدرأ مدـ الـ دل ﷺ 9بشدراؿ بدنلػوح ق دؾ وققأدف،
واذا أ َؾؿ مـ ألأ ى ك قنف ﷺ.
 طسهِ االضتشساف يًُٓاصب ٚايٛظا٥فص

«ف ات الـاس يضوكقن لقؾتفؿ أيفؿ يعطاها» :بنت ،يعـل :بنلؾقؾ ،ولقس مـ ٓزى
الؿ قت الـقى ،بؾ إصؾ يف «بنت» العؿدؾ يف الؾقدؾ ،كؼقلدف ﷺ« :عقــان ٓ تؿغـفؿا
الـار :عقـ كؽت مـ خشقة اهلل ،وعقـ كاتت تحرس يف س قؾ اهلل»(.)1
ويدوكق  -كؿن فمران الؿملػ  :- $يخق ق .
( )3إننرة إلك اديث ابـ أ نس ﭭ« :أل زوج بريرة كن أ ددا يؼدنل لدف :مغقدث ،كدل ألكظدر إلقدف يطدقء خؾػفدن
ي ؽل ودمقأف نمقؾ أؾك لحقوف ،فؼنل الـ ل ﷺ لع نس« :يـا ع ـاس ،أٓ تعجـب مــ حـب مغقـث كريـرة ،ومــ
كغض كريرة مغق ًثا» ،فؼنل الـ ل ﷺ« :لق راجعوف» قنلت :يدن رسدقل ار ندلمر ؟ قدنل« :إكؿدن ألكدن ألندػع» ،قنلدت:
ٓ انجة لل فقف» .ألخرجف ال خنرك ،كونب الط م ،بنب نػنأة الـ ل ﷺ يف زوج بريدرة ،)4271( ،وألبدق داود
( ،)2213والـمن ل ( ،)4336وابـ منجف (.)2064
( )2يـظر :نػمقر ابـ كثقر  ،35/1ونرح الزرقن أؾك الؿقااب الؾدكقة .338/8
( )1ألخرجف الرتمذك ،كونب فضن ؾ ال فند ،بنب من جن يف فضدؾ الحدرس يف سد قؾ ار ،)3518( ،وقدنل« :امدـ
غريب».
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وآسوشدددراء لؾؼقدددندة ،واإلمدددنرة مـفدددل أـدددف 9لؼدددقل رسدددقل ار ﷺ لع دددد
الراؿـ بـ سدؿرة ﭬ« :يـا ع ـض الـرحؿـ ٓ تغـلل اإلمـارة ،فنكـؽ إن أعطقتفـا عــ
مغللة ُوكِ ْؾت إلقفا ،وإن أعطقتفا مـ غقـر مغـللة أعــت عؾقفـا»( ،)3لؽدـ اـدن وجدد مدن
ي عددث أؾددك ذلددؽ واددق القصددػ بؽددق اددذا الرجددؾ يحددب ار ورسددقلف ،ويح ددف ار
صدناب ادذا
ورسقلف ،فؾؿ يموشرفقا لذات الر نسة ،وإكؿن طؿ ًعن أل يؽق كؾ مـفؿ
َ
القصػ الذك قنلف َمـ ٓ يـطؼ أـ الفقأ.
واؾ يـط ؼ الـفل أؾدك الوؼدديؿ لؾقيدن ػ الشدنغرة ،وقدد نؽدق ر نسدة كدنأ
ألو صغرأ؟
إصدددؾ أل آسوشدددراء لؾؿـنصدددب والقيدددن ػ مدددذمقى 9لؼقلدددف ﷺ« :إكؽـــؿ
ستحرصــقن عؾــك اإلمــارة ،وســتؽقن كضامــة يــقم الؼقامــة ،فـــعؿ الؿرضــعة ،وك،غــت
الػاطؿة»( ،)2لؽـ اـن مـ يريد إجرة لحنجوف إلقفن ،واـن مـ ٓ نعـل إجرة لدف
نددق ًيفن ،لؽـددف يوددقم إلددك نحصددقؾ جددنص ومـصددب ،واـددن مددـ يريددد سددد نددر مددـ
دت للندرار ،وإمدقر بؿؼنصددان 9ولدذا قدنل
وسد ُّ
خ ل ويقػوف ويؼقل :لق نركوفن أ
يقسػ ڠ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [يقسػ.]44:
وكن سؾػ اذص إمة وأل ؿوفن يؽراق نقلل مثؾ ادذص إأؿدنل ،ويػدرو مدـ
الؿـنصب 9ففدق مز ألدة قددى ،وااوؿدنل الوعدرض لؾػدوـ فقفدن ،والمدؽقت أدـ الظؾدؿ
وارد ،والػوـ موـقأة ،ومثؾ اذا ٓ نؽ أل الػرار مـف اق ال ؼ بطنلب العؾؿ.

( )3ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب إاؽددنى ،بددنب مددـ لددؿ يمددلل اإلمددنرة ألأنكددف ار أؾقفددن ،)6335( ،وممددؾؿ ،كوددنب
إيؿن  ،بنب كدب مـ اؾػ يؿقـن فرألأ غقران خقرا مـفن أل يليت الذك اق خقر ،)3542( ،والرتمدذك (،)3428
والـمن ل (.)4173
( )2ألخرجف ال خنرك ،كونب إاؽنى ،بنب من يؽرص مـ الحرص أؾك اإلمنرة ،)6337( ،والـمن ل (.)3233
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ويف نراجؿ العؾؿن مـ دربقا واموحـدقا ٕجدؾ ندقلل الؼضدن  ،وادؿ يدلبق (،)3
وصنر إمر أ إلك أل الـنس يطؾ ق اذص القٓينت ،يـًن مـفؿ أل الدرزم ٓ يؽدق
إٓ بم فن ،والرزم بقد ار .
وٓ نؽ أل ألو نع الـنس نغقرت ،ف عد أل نعؾؼقا بقين ػفؿ وروان فؿ ،اصؾ
لفؿ نل مـ الخؾؾ.
فعؾك اإلكمن أل يعؾؼ رجن ص بنر  ،وأل ٓ يـظر إلك الؿخؾقققـ إٓ أؾك
اأو نر ألمؿ س ب ،والؿنل منل ار﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [الـقر،]11:
واإلكمن لقس بقدص نل  ،والـ ل ﷺ يؼقل« :وإكؿا أكا قاسؿ ،واهلل يعطل»(.)2
«فؾؿا أص حقا غضوا عؾك رسقل اهلل ﷺ» ،يعـل :جن وص غدوة ،يف ألول الـفنر.
«كؾفـــؿ يرجـــق أن يعطاهـــا» :كؾفدددؿ  -يعـدددل :الصدددحنبة  -يرجدددق أل يعطنادددن،
ٓ لذا؛ن ،وٓ ا ًن لؾر نسة ،وٓ ا ًن لؾومدؾط أؾدك الـدنس ،وٓ ل ُقدرأ مؽنكدف ،وإكؿدن
لؾقصػ إاؿ« ،يحب اهلل ورسقلف ،ويح ف اهلل ورسقلف» ،وكؿ مـ نخص نحؼؼ فقف
اذا القصػ وأؿقى الـنس ٓ يعرفقكف.
«فؼال :أيـ عؾل كـ أكل طالب » :فقف أل ولل إمر يوػؼد إن نع.
«فؼقؾ :هق يشتؽل عقـقف» :مـ رمد هبن.
« َفلرسؾقا إلقف ،فلتل كف» :ألك :فليت الـ ُّل ﷺ بف ،وأـ إينس بـ سؾؿة أـ ألبقف أل

الذك جن بف سؾؿة بـ إكقع ﭬ( ،)1والؿؼصقد ألكف أليت بف.

( )3يـظر :ألخ نر الؼضنة .27- 21/3
( )2ألخرجف ال خنرك ،كونب العؾؿ ،بنب مدـ يدرد ار بدف خقدرا يػؼفدف يف الدديـ ،)63( ،وممدؾؿ كودنب الزكدنة ،بدنب
الـفل أـ الؿمللة ،)1335( ،مـ اديث معنوية ﭬ.
( )1ألخرجف ممؾؿ ،كونب ال فند والمقر ،بنب غزوة ذك قرد وغقران.)3706( ،
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«ف ؼ يف عقـقف ،ودعا لف» :نػؾ يف أقـقف ،ودأن لف« ،ف رأ كلن لؿ يؽـ كـف وجـع»:
فقرا ،وإدوية قد يؽق لفن أل ر وس ب ينار يف الـػع ،لؽـفن لقمت فقريدة ،بقـؿدن
برأل ً
فقرا كل لدؿ يؽدـ بدف وجدع ،وادذا مدـ
اذا إمر الذك ألصنب أؾ ًقن يف أقـقف ،برأل مـف ً
ألأ ى ك قنف ﷺ.
بيفر َف َػنر ()3
ت( ،)2فدنلـ ل ﷺ
غدنر ْ
والـ ل ﷺ بصؼ يف ٍ َ ْ
ت  ،وممقؾؿة بصؼ يف بيفر َف َ

لقس كغقرص ،ومن ي بمف نحؾ فقف النكة ﷺ.
ٍ
ٍ
ِ
ورفدؼ9
بلكدنة
امض أؾدك رسدؾؽ،
«فلعطاه الراية فؼال« :اكػذ عؾك رسؾؽ» ،ألك:
ٕ الؿددقطـ اددرب وجفددند ،ويحوددنج إلددك ألكددنة 9فؾددذا ألرنددد إلقفددن ،والع ؾددة مددـ
الشقطن ( ،)1والرفؼ من كن يف نل إٓ زاكف(.)3
وقد يؼقل قن ؾ :إ اـن ألنقن نػقت بنٕكنة.
فقؼنل جقا ًبن لف :إذا اقوضك إمر ذلؽ ف

منكع﴿ ،ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾

[طف.]73:

()3

()2
()1

()3

إننرة إلك اديث النا ﭬ ،قنل« :نعدو ألكوؿ الػوح فوح مؽة ،وقد كن فوح مؽدة فوحدن ،وكحدـ كعدد الػدوح
بقعة الر قا يقى الحدي قة ،كـن مع الـ ل ﷺ ألربع أشرة من ة ،والحدي قة بيفر ،فـزاـنان فؾدؿ كدرت فقفدن قطدرة،
ف ؾغ ذلؽ الـ ل ﷺ فلننان ،ف ؾس أؾك نػقران ؿ دأن بنكن مـ من فوق ل ،ؿ مضؿض ودأن دؿ صد ف فقفدن،
فرتكـنان غقر بعقد ،دؿ إمدن ألصددرنـن مدن نديفـن كحدـ وركنبـدن .ألخرجدف ال خدنرك ،كودنب الؿغدنزك ،بدنب غدزوة
الحدي قة .)3340( ،ويف اديث سؾؿة بـ إكقع المنبؼ يف ممؾؿ« :فؼعد رسقل ار ﷺ أؾك ج ن الركقدة ،فنمدن
دأن ،وإمن بصؼ فقفن ،قنل :ف ننت ،فمؼقـن واسوؼقـن».
يـظر :ال داية والـفنية .148/5
إننرة إلك اديث سفؾ المنأدك ﭬ قنل« :إكاة مـ اهلل والعجؾة مـ الشقطان» .ألخرجف الرتمذك ،كونب الن
والصؾة ،بنب من جن يف الول والع ؾة ،وقنل« :اذا اديث غريب» ،وجن مـ اديث ألكدس بدـ منلدؽ ،وقدنل
أـف الفقثؿل« :رواص ألبق يعؾك ،ورجنلف رجنل الصحقح».
إننرة إلك اديث أن شة ڤ ،أـ الـ ل ﷺ ،قنل« :إن الرفؼ ٓ يؽقن يف ئلء إٓ زاكف ،وٓ يـزع مـ ئـلء إٓ
ئاكف» .ألخرجف ممؾؿ ،كونب الن والصؾة وأداب ،بنب فضؾ الرفؼ ،)2483( ،وألبق داود (.)2367
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دقرا ،ف د مددنكع أل
ومثددؾ ذلددؽ :إكمددن ٌ صدددموف سددقنرة ،يحوددنج إلددك إسددعنء فد ً
نموع ؾ إليصنلف إلك مـ يمعػف ،فنٕمقر نؼدر بؼدران.
«حتــك تـــزل كغــاحتفؿ» ،المددناة :مددن قددرب مددـ الدددور ،يعـددل اكددزل يف الؿؽددن
القاسع ق ؾ اصق خقن.
«،ؿ ادعفؿ إلك اإلسالم» :واذا اق الشناد لؾرتجؿدة ٕ 9الددأن إلدك اإلسد ى
دأن إلك نفندة أل ٓ إلف إٓ ار 9إذ ٓ يؽق إٓ هبن.
ووقددع اـددن «،ــؿ ادعفــؿ إلــك اإلســالم» ،ويف اددديث ابددـ أ ددنس يف بعددث معددنذ:
«ادعفؿ إلك ئفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل ،وأن محؿضً ا رسقل اهلل» ،واـن قدنل« :وأخ رهؿ كؿا
يجب عؾقفؿ مـ حؼ اهلل تعالك فقف» ،واـن « :فنن هؿ أجـاكقك لـذلؽ فـلخ رهؿ أن اهلل
قـض افتـرض عؾـقفؿ» إلددك آخدرص ،فنلحدديث اـدن فقددف إجؿدنل ُبد اقـ و ُف اصدؾ يف الحددديث
ِ
والزكنة ،وبؼق ُة ندرا ع اإلسد ى وإ لدؿ ندذكر 9إٓ ألمدن مطؾقبدة،
المنبؼ ،مـ الص ِة
ويشؿؾفن ققلف اـن« :وأخ رهؿ كؿا يجب عؾقفؿ مـ حؼ اهلل تعالك فقف».
و«فقــف» يعـددل :يف اإلس د ى مددـ بقددن لؾقاج ددنت لقػعؾقاددن ،وبقددن لؾؿحرمددنت
لق وـ قادددن ،والقاج دددنت ألندددؿؾ مدددـ أل نؽدددق ألركن ًكدددن ألو غقدددر ألركدددن  ،وكدددذلؽ
الؿحرمنت ألأؿ مـ أل نؽق الشر َ ألو ال دع.
وإمدددر بنخ دددنراؿ إكؿدددن ادددق لقؽدددق بقدددداؿ الخقدددنر 9يددددخؾق يف اإلسددد ى
ألو ٓ يدخؾق  ٕ 9الؽنفر إصؾل مـ ألاؾ الؽونب يؿؽـ إقرارص أؾك ديـف بنل زية،
لؽددـ لددق دخؾددقا يف اإلسد ى ،ددؿ ُألخددنوا بؿددن ي ددب أؾددقفؿ مددـ اددؼ ار نعددنلك ،ددؿ
رجعقا ،صنروا يف اؽؿ الؿرنديـ ،واذا مؼوضك القاو الول لؿطؾؼ ال ؿدع يف ققلدف:
«،ؿ ادعفؿ إلك اإلسالم ،وأخ رهؿ كؿا يجب عؾـقفؿ مــ حـؼ اهلل تعـالك فقـف» ،لؽدـ يف
اددديث ابددـ أ ددنس ڤ المددنبؼ« :ادعفــؿ إلــك ئــفادة أن ٓ إلــف إٓ اهلل ،وأن محؿــضً ا
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ألمقرا مرن ًة ٓ ،ندأفؿ إلك نرا ع اإلسد ى
رسقل اهلل ،فنن هؿ أطاعقك لذلؽ» فذكر ً
إٓ بعد أل يمو ق قا ،فقوؾػظقا بنلشفندة.
وقد س ؼ ذكر الخ ء يف اؾ يدأق إلك نرا ع اإلس ى جؿؾة ،واق من يميددص
ً
ألوٓ إلدك اإلسد ى ،دؿ إذا ألقدروا ُدأدقا إلدك
ينار اديث سفؾ بـ سدعد ،ألى يددأق
بنقل الشرا ع ،واذا من ي قـف اديث ابـ أ نس ﭭ؟
واديث ابـ أ نس يف بعث معنذ إلك القؿـ مولخر أـ اديث سدفؾ بدـ سدعد9
أليضدن
ٕ اديث سفؾ سـة س ع مـ الف رة ،واديث معنذ سـة أشر ألو نمع ،وادق ً
مػمر لؿن جن م ؿ ً  9فنلعؿؾ أؾقف ،بل يخنوا بنلشرا ع بنلودريج ،إاؿ فدنٕاؿ،
إأظؿ فنٕأظؿ مـ نعن ر اإلس ى.
وأؾك كؾ ،فقـ غل أل يؽدق اـدن فؼدف يف دأدقة غقدر الؿمدؾؿقـ إلدك اإلسد ى،
وأل يمدددؾؽ معفدددؿ ألسدددؾقب الوددددرج يف نعؾدددقؿ الوؽدددنلقػ الشدددرأقة ٕ 9اإليؿدددن
الؼؾدقب ندذوب ألمنمدف الصدعقبنت ،وادذا ٓ ن ددص يف ندخص
اقـ نخنلط بشننوف
َ
اديث أفد بنس ى.
ولقس معـك اذا أل الؽػنر غقر مطنل قـ بػروع الشريعة ،بؾ مطنل ق أؾدك رألك
ال ؿفقر 9خ ًفن لؾحـػقة ،وال ؿقع موػؼق أؾك ألمؿ ٓ يطنل ق بؼضن من فدن؛ؿ يف
انل الؽػر( .)3وإذا كن إمر كذلؽ ،فؿن الػن دة مـ نؽؾقػفؿ واؿ كػنر؟
وال قاب :أل الوؽؾقػ أؾك ققل ال ؿفقر ،إكؿن ٕجؾ زيندة أذاهبؿ يف
أليضن أؾك فروع الديـ﴿ ،ﰖ ﰗ
أخرة ،فقعذبق أؾك ألصؾ اإليؿن  ،ويعذبق
ً

ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ﴾ [الؿد ر ،]33-32 :فنلذك جعؾفؿ
يعذبق نركفؿ لفذص الػروع 9إ نفة إلك إصؾ.
( )3يـظر :بدا ع الصـن ع  ،235/3وال حر الؿحقط 9لؾزركشل  ،323/2ومطنلب ألولل الـفك .263/3
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 طتعع ِٝشإٔ احملسَاتٚ ،ايـُٛاشْ ١تبني أقطاَٗاص

وققلددف ﷺ« :وأخ ــرهؿ كؿــا يجــب عؾــقفؿ مـــ حــؼ اهلل تعــالك فقــف» :يعـددل مددـ ألدا
الػرا ض بقاج ن؛دن وندروطفن وألركنمدن ،واجوـدنب الـدقاال جؿؾدة ونػصدق ً  ،فدنٕوامر
يمنك مـفن بنلؿموطنع ،والـقاال نرت مـ غقر ُـْ َقن« ،فنذا كفقتؽؿ عـ ئـلء فـاجتـ قه ،وإذا
أمرتؽؿ كلمر فلتقا مـف ما استطعتؿ»( 9)3وذلؽ ٕ الـقاال ٓ يوصقر الع ز أـ نركفن.
وقد نؽق الـػس غنل ة ،فقـنزع كػمف ونقطنكف ،ؿ قد نغؾ ف فقؽق غقر مموطقع
لؿؼنومة الـػس والشقطن  ،لؽـ ومع ذلؽ «فاجتـ قه» ،فدنذا غؾ ودف كػمدف والشدقطن ،
فنكف ٓ ُيعذر اقـيفذ.
وم ؿقع إمريـ مـ اجوـنب الـقاال ،وفعؾ إوامر ،اق الوؼقأ ،ويف الوؼقأ
أليضن
قنل ار نعنلك﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [الوغنبـ 9]35:وبـن أؾقف فرت الـقاال مـقط ً
بنٓسوطنأة كػعؾ إوامر ،ففؾ اـن نعنرض؟
وال قاب ،ٓ :فنلؿؽرص أؾك فعؾ الؿحرى غقر مماخذ﴿ 9ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ﴾ [الـحؾ ،]305:ففذا لؿ يموطع واق بصدد نر محظقرٕ 9كف مؽرص،
فنلؿؼصقد بنٓسوطنأة يف نر الـقاال أد ُى اإلكراص.
وققلف ﷺ« :فنذا كفقـتؽؿ عــ ئـلء فـاجتـ قه» ،يددل أؾدك أظدؿ ندل ارنؽدنب
الؿحرمنت ،وألكف ألأظؿ مـ نر الؿلمقرات ،وهبذا قنل اإلمنى ألاؿد صرااة(ٕ 9)2
فعؾ الؿلمقرات مربقط بنٓسوطنأة ،ألمن نر الؿحظقرات ف دو ُ ـْ َقن 9إٓ مـ اقدث
اإلجؿنل يف الوؼقأ ،ألمن مـ اقث الوػصقؾ فنلؿـفل أـف ي ب نركف جؿؾة ونػصق ً .

( )3س ؼ نخري ف (ص.)67 :
( )2يـظر :العدة يف ألصقل الػؼف  ،227/3والوؿفقد يف ألصقل الػؼف  ،336/3وألصقل الػؼف ٓبـ مػؾح .553/2
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ونقخ اإلس ى يرأ أل نر الؿلمقر ألأظؿ مدـ فعدؾ الؿحظدقر ،ويمدودل أؾدك
ذلددؽ بددل معصددقة آدى فعددؾ محظددقر ،ومعصددقة إبؾددقس نددر مددلمقر ،فغػددر ٔدى،
ولؿ يغػر إلبؾقس( ،)3ورجح بعض ألاؾ العؾدؿ مدـ الؿعنصدريـ قدقل ندقخ اإلسد ى
واكوصر لف.
ويرتنب أؾك إط م اذا الؼقل أل انلؼ الؾحقة  -واق فنأؾ لؿحظقر -ألخدػ
مـ ننر نغققر بقنض لحقوف الؽثة  -وادق ندنر لؿدلمقر ،-يف ققلدف ﷺ« :غقـروا هـذا
كشلء ،واجتـ قا الغقاد»( ،)2فعؾك ققل نقخ اإلس ى وققل مـ يـصرص ألأظؿفؿن إ ًؿن
ملمقرا.
مـ ألأػنان دو أل يغقرانٕ 9كف نر
ً
واددذا ٓ يمددوؼقؿ ٕ 9إط د م الؼقاأددد هبددذص الطريؼددة غقددر سددن غ ٓ ،يف الؼددقل
إول ،وٓ يف الؼقل الثن ٕ 9كـن كـظر إلك اذا الؿلمقر ومن يؼنبؾف مـ محظدقر ،ومدـ
ؿ يؽدق الوػضدقؾ بنلوػصدقؾ ٓ بنإلجؿدنل ٕ 9إوامدر موػنوندة ،كؿدن أل الـدقاال
موػنونددة بحمددب الؼددقة يف الؿددلمقر والؼددقة يف الؿحظددقر ،وذلددؽ مددـ اقددث أ ددنر
الؿرتن ة وأ نى ،فؾقس إمر بنلص ة مثؾ إمر بزكنة الػطر مث ً  .ولقس إمر بزكنة
الػطر ،ألو إمر بنلصؾقات الخؿس مثؾ إمر بص ة العقد أـد مدـ يؼدقل بقجقهبدن.
الـظر إلك إجـ قة كنلزكن.
ولقس نر الص ة كلكؾ الربن ،وٓ
ُ
والؿمللة نرد أـد نزااؿ نر الؿلمقر مع فعؾ الؿحظقر ،واذص الؿمن ؾ
نحونج إلك مقازكة بقـ الؿؽنسب والخمن ر 9ولذلؽ بعض الـنس يؼقل :ألكن ٓ ألكثر
مـ العؿرةٕ 9

إذا اأوؿرت ارنؽ ت بعض الؿحظقرات مثؾ الـظر إلك

( )3يـظر :م ؿقع الػونوأ  ،74/20والػقا د ٓبـ الؼقؿ (ص.)338 :
( )2قنل اذا رسقل ار ﷺ اقـ أليت بلبل قحنفة يقى فوح مؽة ورألسدف ولحقودف كنلثغنمدة بقن ً دن .والحدديث ألخرجدف
ممددؾؿ ،كوددنب الؾ ددنس والزيـددة ،بددنب يف صد غ الشددعر ونغققددر الشددقب ،)2302( ،وألبددق داود ( ،)3203والـمددن ل
( ،)4065وابـ منجف ( ،)1523مـ اديث جنبر ﭬ.
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الؿونجنت ،فقؼنل لف :اذا مؿؽـ يف الوطقع ،لؽـ الػريضة ٓ يؿؽـ أل نرتكفن
معوذرا بلكؽ قد نؼع يف محظقر ،فؼد أنب ار قق ًمن فؼنل﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ً

ﭧ ﭨ﴾ [الوقبة ]38:فؾؿ يعذروا ،وإ كنكت الػوـة قد نؼع ل عض الـنس ،لؽـ يف
الػرض ٓ يعذر ألاد ،الؾفؿ إٓ إ وقع محظقر أظقؿ 9كل يؽق يف الطريؼ إلك
بغل وأؾك رألسفن ينلؿ ي ن الـنس أؾك القققع أؾقفن ،ففذا
ص ة ال ؿنأة ّ
ٓ يذاب إلك ال ؿنأة ٕ 9فعؾ اذا الؿحظقر ألأظؿ مـ نر الؿلمقر.
«فقاهلل» :اذا َق َم ٌؿ ،وفقف جقاز الحؾػ مـ غقر اسوح ء أؾك إمقر الؿفؿة،
وألمن غقر الؿفؿة فن فقفن الـفل بؼقلف نعنلك﴿ :ﯵ ﯶ ﰌ ﯸ ﯹ﴾

[ال ؼرة.]223:
وقد ألمر ار  ك قف ﷺ أل يؼمؿ أؾك ال عث يف

ة مقا ع مـ كونبف ،يف

سقرة يقكس يف أية الثنلثة والخؿمقـ﴿ :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ﴾ [يقكس،]41:
ويف سقرة س ل يف أية الثنلثة﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [س ل،]1:
ويف الوغنبـ يف أية المنبعة﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴾ [الوغنبـ ،]6:فنذا وجدت
الحنجة ،والؿخنطب لديف نل مـ الحقرة والشؽ فنكف ُيحؾػ أؾك الؽ ى ،لؽـ
مفؿن ،فنلحؾػ أؾك إمقر الؿفؿة مشروع.
ٓ بد أل يؽق اذا إمر ً
رجال واحضً ا ،خقر لؽ مـ حؿر الـعؿ» ،اؿر :بنسؽن الؿقؿ،
«ٕن يفضي اهلل كؽ ً
جؿع اؿرا ( ،)3والـأعؿ  -بػوح الـق  -اإلبؾ الودل ادل ألكػدس إمدقال أـدد ألاؾفدن.
وألمن ققل بعض الـدنسُ « :ا ُؿدر الدـا َعؿ» ،ففدذا خطدل يف الؽؾؿودقـُ « ٕ ،ا ُؿدر» جؿدع
اؿنر ،والـاعؿ جؿع كعؿة.
( )3يـظر :لمن العرب  ،207/3ومخونر الصحنح (ص.)70 :
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«يـــضوكقن :أي :يخقضـــقن» :ادددذا نػمدددقر كؾؿدددة وردت يف الحدددديث ،وأدددندة
ال خددنرك  $ألكددف قددد يػمددر كؾؿددة غري ددة يف الحددديث ،وقددد يػمددر كؾؿددة يف الؼددرآ ،
لقمت يف الحديث ٕدكك مـنس ةٕ 9كف مر كظقران يف نرجؿة ،ألو يف أل ر ،ألو يف اديث،
فقػمر اذص الؽؾؿة ولق لؿ نرد يف ال نب(.)3
 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص

«فقف مغائؾ :إولك :الضعقة إلك اهلل طريؼ مـ ات عف ﷺ» ،بؾ ال طريؼف اق ﷺ
ؿ مـ ان عف﴿ 9ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [يقسػ،]307:
أليضن طريؼة مـ ان عف
فطريؼوف وجندنف وأندنف ﷺ الدأقة إلك ار أؾك بصقرة ،وال ً
مـ الصحنبة والونبعقـ ،ومـ اقوػك أل راؿ إلك يقى الديـ ،يدأق الـنس إلك من
نؾ مقا بف مـ اذص الـعؿة الول ال ألأظؿ الـعؿ ،وال نفندة أل ٓ إلف إٓ ار،
فقدأق إلك من يعؿؾق بف.
ومـ الـدنس مدـ يعؿدؾ وٓ يددأق ،ومدـ الـدنس مدـ يددأق وٓ يعؿدؾ ،وانندن
الطن ػوددن لقمددون أؾددك طريؼوددف وسد قؾف ﷺ ،لؽددـ اددؾ كؼددقل ٓ :بددد مددـ ال ؿددع بددقـ
إمريـ ،فنذا ُف ِؼدَ واادٌ لؿ يـػع الثن ؟
ألاؾ العؾدؿ ٓ يشدرتطق يف الدداأل وٓ يف أمدر والـدنال أل يؽدق معصدق ًمن،
وإ كن قد جن الوحذير وجن الوشديد فقؿـ يدأق الـدنس إلدك الخقدر وٓ يعؿدؾ بدف
يف ققلدف ﷺ« :يمتك كالرجؾ يقم الؼقامة ،فقؾؼك يف الـار ،فتـضلؼ أقتاب كطـف ،فقضور كفـا
كؿا يضور الحؿار كالرحك ،فقجتؿع إلقف أهؾ الـار ،فقؼقلقن :يا فالن ما لـؽ ألـؿ تؽــ
تلمر كالؿعروف ،وتـفك عـ الؿـؽر فقؼقل :كؾك ،قـض كــت آمـر كـالؿعروف وٓ آتقـف،

( )3يـظر :فوح ال نرك ٓبـ ا ر .155 /5

حمٗلعالـى تفٗ عشـ ــةحع ت بعالتٕحٗ

576

وأكفك عـ الؿـؽر وآتقف»( ،)3فؾقس مـ اديف ﷺ أل يدأق بغقر أؿؾ ،لؽـ ال فدة اـدن
مـػؽة  -كؿن يؼقل ألاؾ العؾؿ  ،-ففق مطنلب بنٕمريـ ،فنذا نخؾػ ألاداؿن لؿ يؾزى
مـف نخؾػ الثن  ،ويمجر أؾك ألجر دأقنف ولق نخؾػ أؿؾف ،ألو قصر فقف ،من لؿ يؽـ
يف دأقنف مموفز ًن( ،)2ف عض الـنس يلمر لؽـف إلك آسدوفزا ألقدرب مـدف إلدك ال دد،
كل يؽق انل مزاولوف لؾؿعصقة كنا ًقن أـ اذص الؿعصقة!
مثؾ أل ي وؿع نخصن أؾك كرسل ا م ،وكؾ مـفؿن يزاول ادذص الؿعصدقة:
ُنحؾؼ لحقوف بر نص وبطقأف واخوقنرص ،فقؾوػت إلك زمقؾدف ويؼدقل« :إ اؾدؼ الؾحقدة
اراى ،انؼ ار ين ف

» ،ففذا مموفزئ ب نؽ ،لؽـ قد يوصقر مدـ مرنؽدب الدذكب

أل يـفك أـدف وٓ يعددّ ممدوفز ًن يف الؿعنصدل الودل لفدن درر ،مثدؾ الددخن  ،فد عض
درارا وجنادددت فؾدؿ
الـددنس يدددخـ ويؼددقل لغقددرص« :ألكددن ٓ ألسددوطقع نركددف ،انولددت مد ً
ألسوطع ،لؽـ ألكت ين ألخل انؼ ار ٓ ندخـ».
كثقرا مـ الـاس لق دعا إلك الحؼ ،ففق يـضعق
«الثاكقة :التـ قف عؾك اإلخالص؛ ٕن ً
إلك كػغف»ٕ 9كف إذا كن أؾك بصقرة ،ففق يدأق إلك ار 9إٓ أل بعض الـنس يزأؿ ألكف
يدأق إلك ار ،واق يف قرارة كػمدف يددأق الـدنس إلدك كػمدف ،وقدد روك أل أؾ ًقدن ﭬ
رألأ واأ ًظن فؼنل لف« :ألبق َمـ ألكت؟ فؼنل :ألبق يحقك .فؼنل :ألكت ألبق اأرفق »(.)1
وممللة الظفدقر والخؿدقل يو نذهبدن إفدراط ونػدريط ،الطدرء إول :الؿ ْػدرط9
نخص دف ،ويف الطددرء أخددر :نددخص مددـ
درء
واددق مددـ يمددوغؾ كددؾ مـنس د ة ل ُقعد َ
ُ
( )3ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب الػددوـ ،بددنب الػوـددة الوددل نؿددقج كؿددقج ال حددر ،)8907( ،وممددؾؿ ،كوددنب الزاددد
والرقددن ؼ ،بددنب أؼقبددة مددـ يددلمر بددنلؿعروء وٓ يػعؾددف ،ويـفددك أددـ الؿـؽددر ويػعؾددف ،)2878( ،مددـ اددديث
ألسنمة بـ زيد ﭬ.
( )2يـظر :فوح ال نرك .41/31
( )1ألخرج أ د الرزام ( )4306أـ معؿر قنل :بؾغـل أل أؾ ًقن مر بؼدنص ... ،وذكدرص .ويـظدر :كقاسدخ الؼدرآ ٓبدـ
ال قزك (ص ،)24 :ومـفنج المـة .34/7

ع

بعال ـ ـ ءعإىلعشّـ ـ عأُعيعإلْعإيعاه ع

577

ندفرا كدنم ً  ،وٓ يعرفدف مدـفؿ ألادد،
ألاؾ العؾؿ يصؾل مع جؿنأدة ك قدرة يف ممد د
ً
ففذا دلقؾ أؾك ألكف قصر يف م نل الدأقة ،فؾؿ يؼدى لفؿ نق ًيفن ،وك اؿن مدذمقىٕ 9
الثن وإ كن ٓ يدأق إلدك كػمدف 9إٓ أل ادمٓ يحودنجق إلدك مدن أـددص مدـ أؾدؿ.
واـن ألمنكـ يوعقـ فقفن ال قن  ،وديـ ار  -  -وسط بقـ اذا واذا.
«الثالثة :أن ال قرة مـ الػرائض»ٕ 9من س قؾ الـ ل ﷺ ،فنلذك يدأق أؾك غقدر
بصقرة وأؾك غقر أؾؿ ،فنكف أؾك غقر س قؾف ،وغقر اديف ﷺ.
«الراكعة :مـ حغـ التقحقض :أكف تـزيف لف تعالك عـ الؿغ ة» 9فنلدذك يددأق مدع ار غقدرص
موـؼص ر  ،بندأن ألكف يقجد يف القجقد مـ يمنويف ،ومـ يصؾح أل يؽق كدً ا لف.
«الخامغة :أن مـ ق ح الشرك كقكف مغ ة هلل» :فنلوقاقد نـزيف ر  أـ الؿم ة
الول اقرت هبن اذا الشر  .والؿمللون

يدل أؾقفؿن ققلف نعنلك﴿ :ﮍ ﮎ﴾

[يقسػ.]307:
«الغادسة - :وهل مـ أهؿفا  -إكعاد الؿغؾؿ عـ الؿشركقـ؛ ل،ال ي قر مـفؿ ولق
لؿ يشرك»﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [يقسػ ،]307:فقعؾـ النا ة مـ الشر وألاؾف،
ويػنرقفؿ ب دكف وقؾ ف 9ليف يحمب مـفؿٕ 9كف إذا ك ّثر سقا َداؿ أُدأ مـفؿ 9ولذا
وج ت الف رة أؾك الؿمؾؿ مـ ب د الشر إلك ب د اإلس ى.
«الغاكعة :كقن التقحقض أول واجب» 9لؼقلدف ﷺ« :فؾـقؽـ أول مـا تـضعقهؿ إلقـف
ئفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل :»..إلك آخرص.
«الثامـة :أكف ي ضأ كف ق ؾ كؾ ئـلء حتـك ال ـالة» :الودل ادل ألوجدب القاج دنت،
وألأظؿ فرا ض الديـ بعد الشفندنقـ.
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«التاسعة :أن معـك« :يقحضوا اهلل» ،هق معـك ئفادة :أن ٓ إلـف إٓ اهلل» :بددلقؾ أل
الراوك جن هبذا مرة ،وهبذا مرة 9مؿن يدل أؾك أل معـناؿن وااد.
«العائرة :أن اإلكغان قض يؽقن مـ أهؾ الؽتاب ،وهق ٓ يعرففا» ،ألك ٓ :يعدرء
«ٓ إلف إٓ ار» 9لؽقكف مؿدـ أدنش أؾدك الوحريدػ لؽودنب ار ولؽ مدف ،ودأدن معدف
غقرص ،سدقا ٌ كدن ٓ يعرففدن مدـ اقدث الـظدر ،ألى مدـ اقدث الوط قدؼ ،ألك ٓ :يعدرء
معـنان ومن نؼوضقف ،ألو يعرء نق ًيفن مـ ذلؽ لؽـف ٓ يط ؼف 9فقدأق مع ار غقرص ،وادق
ققلف« :أو يعرففا وٓ يعؿؾ كفا» ،فقليت بؿن يـؼضفن.
«الحاديــة عشــرة :التـ قــف عؾــك التعؾــقؿ كالتــضريج» :كؿددن يف ققلددف ﷺ« :فــنن هــؿ
أطاعقك لذلؽ فلعؾؿفؿ» واذا ندرج يف الوعؾقؿ.
«الثاكقة عشرة :ال ضاءة كإهؿ فإهؿ» :بدأل بنلشفندنقـ ،ؿ الص ة ،ؿ الزكنة.
«الثالثة عشرة :م رف الزكـاة» :كؿدن يف ققلدف ﷺ« :تمخـذ مــ أغـقـائفؿ فتـرد يف
فؼــرائفؿ» واددذا مصددرء مددـ الؿصددنرء الثؿنكقددة ،وي ددقز صددرء الزكددنة لؿصددرء
وااد 9خ ًفن لؾشنفعقة الذيـ يؼقلدق  ٓ :بدد مدـ أل نعدؿ جؿقدع الؿصدنرء الثؿنكقدة
الؿـصقص أؾقفن يف كونب ار  وقد نؼدى ذكر ذلؽ.
«الراكعة عشرة :كشػ العالؿ الش فة عـ الؿتعؾؿ» :واذا يف ققلف ﷺ« :إكؽ تلتل
ققما مـ أهؾ كتاب» ،فنلوـصقص أؾك ألمؿ ألاؾ كونب 9لقلخذ إا دة لفدؿ ،ولقعدرء
ً
من أـداؿ مـ ن ف لقؽشػفن ،واذص فن دة الوـصقص أؾك كقمؿ ألاؾ الؽونب.
«الخامغة عشرة :الـفل عـ كرائؿ إمقال»ٕ 9مدن نضدر بنٕغـقدن  ،والزكدنة كؿدن
أليضدن أددى إاددار
نرأت دف ًعن لحنجة الػؼرا وم اظة لفؿ مـ ق ؾ الشنرع ،فػقفدن ً
اظ إغـقن « :فنياك وكرائؿ أمقالفؿ».
«الغادســة عشــرة :اتؼــاء دعــقة الؿظؾــقم»ٕ 9مددن ٓ نددرد ،ويؽددق انؼنؤاددن بننؼددن
الظؾؿ.
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«الغاكعة عشرة :اإلخ ار كلكفا ٓ تحجب» :يف ققلف ﷺ« :فنكفـا لـقس كقـفـا وكـقـ
اهلل حجاب».
«الثامـــة عشــرة :مـــ أدلــة التقحقــض مــا جــرى عؾــك ســقض الؿرســؾقـ ﷺ وســادات
إولقاء مـ الؿشؼة والجقع والقكاء» :اقث بؾغت مـفؿ الؿشؼة م ؾ ًغدن ،يف خقدن ،ويف
ن ددق  ،ومعفددؿ الـ ددل ﷺ وكددذا يف إاددزاب ،مشددؼة ،وجددقع ،وبددرد نددديد ،ووبددن ،
وخقء ،ومع ذلؽ صنوا ،وٓ يصن اإلكمن أؾك اذص إمقر إٓ لؿن يرجق مؿن اق
ألأظؿ مـفن ،واذص مـ ألدلة الوقاقدٕ 9كف لق لؿ يؽـ أؾدك ادؼ يف نقاقددص ر  لؿدن
صن أؾك اذص إمقر.
«التاسعة عشرة :ققلفٕ« :عطقـ الراية» إلك آخره ،عؾؿ مـ أعـالم الـ ـقة»« :يػـتح
اهلل عؾك يضيف» وقد كن .
أيضــا» :فنكددف بددرئ يف الحددنل ،كددل
«العشــرون :تػؾــف يف عقـقــف عؾــؿ مـــ أعالمفــا ً
لؿ يؽـ بف وجع.
«الحادي ُة والعشرون :فضقؾة عؾل ﭬ» :وذلؽ ملخقذ مـ ققلف ﷺ« :يحب اهلل
ورسقلف ،ويح ف اهلل ورسقلف».
«الثاكقة والعشرون :فضائؾ ال حاكة يف دوكفـؿ تؾـؽ الؾقؾـة وئـغؾفؿ عــ كشـارة
الػتح» ٕ 9الـ ل ﷺ بشراؿ بل ْ « :يػتح اهلل عؾك يضيف» ،فؾؿ يفوؿقا هبذا الػوح بؼددر
ااوؿنمفؿ بنأطن الراية ،الؿقصقء مـ ألخذان بلكف يح ف ار ورسقلف.
«الثالثة والعشرون :اإليؿان كالؼضر؛ لح ـقلفا لؿــ لـؿ يغـع لفـا ،ومـعفـا عؿــ
سعك» ،لؿن ألص حقا ارأقا إلك الـ ل ﷺ كؾ وااد مـفؿ يرجدق أل يعطنادن ،ففدمٓ
سعقا ولؿ يعطدقا ،وأؾدل ﭬ لدؿ يمدع وألأطدل ،ففدذا إيؿدن بنلؼددر ،ففدل مؼددرة
لعؾل بـ ألبل طنلب ﭬ.
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«الراكعة والعشرون :إدب يف ققلف« :عؾك رسؾؽ» :ففق نقجقف ك قك ل ؿقدع الؼدقاد
أل يؾزمقا الومدة وإكدنة ،وأل يرتكدقا الطدقش والع ؾدة ٓ ،سدقؿن يف مثدؾ ادذص الؿدقاطـ
الول قد يغػؾ فقفن اإلكمن أـ نػؽقرص وأؿؾف الؾذيـ كن أؾقفؿن يف انل المعة.
«الخامغة والعشرون :الـضعقة إلـك اإلسـالم ق ـؾ الؼتـال» :لؿدن يف ققلدف ﷺ،« :ـؿ
ادعفؿ إلك اإلسالم» ،فدن لدؿ يمدو ق قا ألك :فؼدننؾفؿ ،وإ ألجدنبق فدد«أخ ـرهؿ كؿـا
يجــب عؾــقفؿ مـــ حــؼ اهلل تعــالك فقــف» ،ألك :ألخددناؿ بشددرا ع اإلسد ى مددـ الصد ة،
والزكنة ،وغقران.
«الغادسة والعشرون :أكف مشروع لؿـ دعقا ق ؾ ذلـؽ وققتؾـقا» :ألك :أل الددأقة
إلك اإلسد ى مشدروأة لؿدـ دأدل ق دؾ ذلدؽ وققندؾ ٕ 9الـ دل ﷺ ألغدنر أؾدك بـدل
غنرو ( ،)3وقد س ؼ أل دأناؿ إلك اإلس ى.
الؿصطؾؼ واؿ ُّ
«الغــاكعة والعشــرون :الــضعقة كالحؽؿــة؛ لؼقلــف« :أخ ــرهؿ كؿــا يجــب عؾــقفؿ»:
فؾقؽـ إخ نراؿ بؿن ي ب بنلحؽؿة ،ألك ٓ :نخناؿ بؽؾ نل مـ فدرا ض وسدــ،
لؽـ ألخناؿ بؿن ي ب أؾقفؿ أ  ،وانر اإلخ نر أـ بنقل القاج نت والـقافؾ إلك
وقت مـنسب.
«الثامـة والعشرون :الؿعرفة كحـؼ اهلل يف اإلسـالم» :ادذا مـصدقص أؾقدف بؼقلدف:
«وأخ ــرهؿ كؿــا يجــب عؾــقفؿ مـــ حــؼ اهلل تعــالك فقــف» مددـ ألدا لؾػددرا ض واجوـددنب
لؾـقاال.
( )3إننرة إلك اديث ابـ أؿر ڤ قنل« :إن الـ ل ﷺ أغـار عؾـك كــل الؿ ـطؾؼ وهـؿ غـارون ،وأكعـامفؿ تغـؼك
عؾــــك الؿــــاء ،فؼتــــؾ مؼــــاتؾتفؿ ،وســــ ك ذراريفــــؿ ،وأصــــاب يقم،ــــذ جقيريــــة» .ألخرجددددف ال خددددنرك،
كونب العوؼ ،بنب مـ مؾؽ مـ العدرب رققؼدن ،فقادب وبدنع وجدنمع وفددأ وسد ك الذريدة ،)2433( ،وممدؾؿ،
كونب ال فند والمقر ،بنب جقاز اإلغنرة أؾدك الؽػدنر الدذيـ بؾغدوفؿ دأدقة اإلسد ى ،مدـ غقدر نؼددى اإلأد ى
بنإلغنرة ،)3610( ،وألبق داود (.)2511
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«التاسعة والعشـرون، :ـقاب مــ اهتـضى عؾـك يضيـف رجـؾ واحـض» :يف ققلدف ﷺ:
رجال واحضً ا خقر لؽ مـ حؿر الـعؿ».
«فقاهلل ٕن يفضي اهلل كؽ ً
«الثال،قن :الحؾػ عؾك الػتقا» :يف ققلف ﷺ« :فقاهلل» ،واذا يشؿؾ الػوقن وغقران
مـ إمقر الؿفؿة ،فقحؾػ أؾقفن ولق لؿ يموحؾػ.
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ةــاب

تفســري التٍحــيذ ٌشيـــادج أن ال إلً إال هللا
وققل اهلل تعالك﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾

[اإلسرا  ]46:أية.
وققلف﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾

[الزخرء ]26-25 :أية.
وققلف﴿ :ﯘ ﯙﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [الوقبة ]13:أية.
وققلف:

﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [ال ؼرة]354:

أية.
ويف ال حقح عـ الـ ل ﷺ أكف قال« :مـ قال ٓ :إلـف إٓ اهلل ،وكػـر كؿـا ُيع ـض مــ
ودمف ،وحغاكف عؾك اهلل .)3(»--
دون اهللَ ،ح ُر َم ما ُلف ُ
َ
وئ ْر ُح هذه الترجؿة :ما كعضها مـ إكقاب.
فقف أك ر الؿغائؾ وأهؿفا :وهل تػغقر التقحقـض ،وتػغـقر الشـفادة ،وكقـفـا كـلمقر
واضحة.
مـفا :آية اإلسراء :ك َّقـ فقفا الرد عؾك الؿشركقـ الـذيـ يـضعقن ال ـالحقـ ،فػقفـا
كقان أن هذا هق الشرك إك ر.
( )3ألخرجف ممؾؿ ،كونب اإليؿن  ،بنب إمر بؼونل الـنس اوك يؼقلقا ٓ :إلف إٓ ار محؿد رسقل ار ،)21( ،مدـ
اديث طنرم بـ ألنقؿ ﭬ.
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ومـفا :آية كراءة ،ك َّقـ فقفا أن أهؾ الؽتاب ﴿ﯘ ﯙ ﯚ

إلفا واحضً ا،
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [الوقبة ،]13:وكقـ أكفؿ لؿ يممروا إٓ كلن يع ضوا ً
مع أن تػغقرها الذي ٓ إئؽال فقف :طاعة العؾؿاء والع اد يف غقر الؿع قة،
ٓ دعاؤهؿ إياهؿ.
ومـفا :ققل الخؾقؾ ڠ لؾؽػار﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾
[الزخرف:

 ،]25-25فاستثـك مـ الؿع قديـ ركف ،وذكر س حاكف أن هذه ال راءة وهذه

الؿقآة هل ئفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل ،فؼال﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾

[الزخرء.]27:
ومـفا :آية ال ؼرة يف الؽػار الذيـ قال اهلل فقفؿ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾

[ال ؼرة ،]356:ذكر أكفؿ يح قن أكضادهؿ كحب اهلل ،فضل عؾك أكفؿ يح قن اهلل ح ًا
عظقؿا ،ولؿ يضخؾفؿ يف اإلسالم ،فؽقػ كؿـ أحب الـض أكثر مـ حب اهلل ! فؽقػ
ً
يحب اهلل !
كؿـ لؿ يحب إٓ الـض وحضه ولؿ
َّ
حـرم مالـف
ومـفا ققلف ﷺ« :مـ قـال ٓ :إلـف إٓ اهلل ،وكػـر كؿـا يع ـض مــ دون اهلل ُ
ودمف وحغاكف عؾك اهلل» ،وهذا مـ أعظؿ ما ي ِّقـ معـك «ٓ إلـف إٓ اهلل»؛ فنكـف لـؿ يجعـؾ
عاصؿا لؾضم والؿال ،كؾ وٓ معرفة معـاها مع لػظفا ،كؾ وٓ اإلقرار كذلؽ،
التؾػظ كفا
ً
كؾ وٓ كقكف ٓ يضعق إٓ اهلل وحضه ٓ ئريؽ لف ،كؾ ٓ يحـرم مالـف ودمـف حتـك يضـقػ
إلك ذلؽ الؽػر كؿا يع ض مـ دون اهلل ،فنن ئؽ أو تققػ لؿ يحرم مالف وٓ دمف.
فقالفا مــ مغـللة ،مـا أعظؿفـا وأجؾفـا! ويالـف مــ كقـان ،مـا أوضـحف! وحجـة مـا
أقطعفا لؾؿـازع!
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l
 طتبٝــإ َعٓــ ٢تسمجــ ١ايبــابص

«كاب تػغـقر» :الوػمدقر مدـ الػمدر وادق الؽشدػ وال قدن ( ،)3ومدـ ذلدؽ كودب
الوػمقر لؽ ى ار نعدنلك ،مدع أل العدرء خدص ذلدؽ بدنلؼرآ  ،ومدن أدداص فقؼدنل لدف:
الشرح ،فد يؼدنل :نػمدقر ال خدنرك ،كؿدن ٓ يؼدنل :ندرح الؼدرآ  ،وإ كدن الؿعـدك
موؼنر ًبن ،ولعؾفؿ رألوا أل يػرد الؼرآ ومن يوعؾؼ بف هبذا الؾػظ دو غقرص.
«التقحقض» ألك :كؾؿة الوقاقد ،وكؾؿة الوقاقد ٓ« :إلف إٓ ار» ال مـ كد ى ار
يف كونبف ،فؿـ اذص الحقثقة يؼنل :نػمقر ٓ إلف إٓ ار ،وإذا ألريد الؽ ى أـفن أؾك ألمن
جؿؾة مموؼؾة ،وأـقا لؾدخقل يف اإلس ى فقؼنل :بقن معـدك ادذص الؽؾؿدة ،وندرح
اددذص الؽؾؿددة 9بـددن ً أؾددك الؿعـددك إصددؾل لؽؾؿددة نػمددقر ،واددل الشددرح وال قددن
والوق قح.
«وئـفادة أن ٓ إلــف إٓ اهلل» :الدقاو أنطػددة نعطدػ نددفندة أل ٓ إلدف إٓ ار أؾددك
الوقاقد ،والوقاقد إكؿن يؽق ب إلف إٓ ار ،ففؾ العطػ اـن لؾؿغنيرة ألى مـ أطدػ
الشل أؾك كػمف؟
وال ددقاب :أل نددفندة أل ٓ إلددف إٓ ار اددل الوقاقددد ،ومددـ الؿوددقانر يف الؾغددة
أطػ إلػنظ الؿرتادفة بعضفن أؾك بعض ،مثؾ ققل الشنأر:
َف َؼددددددددددأ م ِ
ت إديدددددددددؿ ل ِ ِ
راا َشددددددددد ْق ِف
َ
ْ

و َأللػدددددك ققلفدددددن كدددددذب

والؽذب اق الؿقـ( ،)1ففق مـ أطػ الشل أؾك كػمف.
( )3يـظر :لمن العرب .44/4
( )2اذا ال قت لعدك بـ زيد 9كؿن يف جؿفرة الؾغة  ،881/2ولمن العرب .324/31
( )1المنبؼ.

ومقـدددددن()2

َْ
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والرتادء يف الؾغة أل وف كثقر مدـ ألادؾ العؾدؿ ،وأل ألػدقا فقدف( ،)3وكػدنص بعضدفؿ(9)2
بؿعـدك واادد مدـ كدؾ وجدف،
وزأؿقا ألكف ٓ نقجد كؾؿون ألو كؾؿنت يف لغة العدرب
ً
وألكف ٓ بد أل نقجد بقـفؿن بعدض الػدروم( ،)1فؿدث ً ال ؾدقس والؼعدقد ققدؾ فقفؿدن:
إمؿن مرتادفن  ،ومـفؿ مدـ قدنل :بقـفؿدن فدرم ،فدنل ؾقس يؽدق مدـ ققدنى ،والؼعدقد
يؽق مـ ألك و ع ،ولق مـ ا ط نع.
فددنذا كظركددن إلددك أطددػ الوقاقددد ،ونددفندة «أل ٓ إلددف إٓ ار» ،فؼددد يؼ دنل :إ
الوقاقدددد لػدددظ يشدددؿؾ إكدددقاع الث دددة :نقاقدددد الربقبقدددة ،وإلقاقدددة ،وإسدددؿن
والصػنت ،ونفندة أل ٓ إلف إٓ ار ،فقفن نقاقد إلقاقة وإ دل بنلوضؿـ والؾزوى
أؾك الـقأقـ أخريـ ،فقؽق مـ أطػ الخنص أؾك العنى.
 طايتكدٜس يف نًُ ١اإلخالصص

كؾؿة اإلخ ص الول ال الغنية لؾؽػ أـ قودنل الؿخدنلػقـ ،كؿدن يف ققلدف ﷺ:
«أمرت أن أقاتؾ الـاس حتك يؼقلقا ٓ :إلف إٓ اهلل»( ،)3معـنان ٓ :مع قد بحدؼ إٓ ار،
وبعض الؿوؽؾؿقـ يؼدر ٓ :إلف مقجقد إٓ ار ،لؽـ القاقع يرد اذا الوؼدير.
و«إلف» :أؾك وز فِ َعنل ،واق يليت بؿعـك فنأؾ ،ويليت بؿعـك مػعقل.
بعض الؿوؽؾؿقـ يحؿؾق «إلف» أؾك ألكف اسؿ الػنأؾ ،وي عؾق ذلؽ يف إ نت
نقاقد الربقبقة ،ويػمرومن بد ٓ« :خنلؼ وٓ رازم وٓ صنكع إٓ ار».
()3

()2
()1
()3

مثؾ كونب« :من اخوؾػت أللػنيف وانػؼت معنكقف» للصؿعل (235اد) ،و«إلػنظ الؿرتادفة الؿوؼنربدة الؿعـدك»
ٕبل الحمـ الرمن (173اد) ،و«الدروض الؿمدؾقء فقؿدن لدف اسدؿن إلدك أللدقء» لؾػقروزآبدندك (736ادد)،
و«الؾطن ػ» ٕاؿد بـ مصطػك الؾ نبقدك (3137اد).
مـفؿ :ابـ فنرس (150اد) ،وابـ أؾل الػنرسل (166اد) ،وألبق ا ل العمؽرك (184اد) .يـظدر :الدرتادء يف
الؾغة العربقة لقلقد إبرااقؿ (ص.)5-4 :
يـظر :م ؿقع الػونوأ .133/31
س ؼ نخري ف (ص.)343 :
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ونليت ويراد هبن اسؿ الؿػعقل ،بؿعـك :الؿدللقص ،ألك :الؿع دقد ،فقؽدق الؿعـدك:
ٓ مع قد ،وٓ مللقص ،بحؼ إٓ ار  ،فـػت جؿقع من يع د مـ ودو ار.
واؾ كػت وجقدص ألو اسوحؼنقف إلقاقة؟
وال قاب :ألمن إكؿن كػت آسوحؼنم لؾع قدية ٓ ،وجقد اإللف 9وإٓ فنٕربنب
الول نع د مـ دو ار مقجقدة﴿ :ﭰ ﭱ﴾ [يقسػ﴿ ،]18:ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ﴾ [الزخرء.]25:
وأؾقف ،فنلؿع قدات بغقر اؼ مقجقدة ،وسوظؾ إلك ققنى المدنأة ،فدنلـػل بدد«ٓ
إلف» ممؾط أؾك الؿع قد بحؼ ،واذا ٓ يقجد .والؿث ت بد«إٓ» :اق ار  الؿوػدرد
بنسوحؼنم اذص الع قدية.
«وققل اهلل تعالك﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾
[اإلسرا ]46:

أية» :لؼد نـقأت مع قدات الؿشركقـ 9فؿـفؿ مـ يع د إن نر،

ومـفؿ مـ يع د إا نر ،ومـفؿ مـ يع د إصـنى ،ومـفؿ مـ يع د الؿ ؽة،
ومـفؿ مـ يع د بعض الرسؾ ،ومـفؿ مـ يع د بعض إولقن  ،ومـفؿ مـ يع د ال ـ،
ً
رسقٓ كنلؿمقح ،ففؾ اذا الؿع قد يؿؾؽ
فنلؿع قدات موـقأة ،فنذا أ دوا مؾ ًؽن ألو
لـػمف نق ًيفن؟!
اق مع د مذلؾ ر نعنلك﴿ ،ﯥ ﯦ ﯧ﴾ ألك :امٓ الؿع قدو مـ دو
ار ﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ يوؼربق إلك ار  بلكقاع الع ندة ،فنذا كن امٓ
الؿع قدو ي وغق إلقف القسقؾة 9بػعؾ ألوامرص ،ونر

كقااقف﴿ ،ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ﴾ [اإلسرا  ،]46:فل ت الع ندة لؾؿدأقيـ مـ ق ؾ الؿشركقـ ،وكػك
أـفؿ الشر  ،وألمؿ يوؼربق إلك ار بؿن يحب ،ومـ ألأظؿ ذلؽ :نقاقدص وإفرادص
بنٕلقاقة ،وإذا كن إمر كذلؽ فؽقػ ُيع دو مـ دو ار واذص انلفؿ؟!

ع
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يؼقل الشقخ أ د الراؿـ بـ امـ يف «قرة أقق الؿقاديـ»« :ألك ألوليفؽ
الذيـ يدأقاؿ ألاؾ الشر  ،مؿـ ٓ يؿؾؽ كشػ الضر وٓ نحقيؾف 9مـ الؿ ؽة،
وإك قن  ،والصنلحقـ 9كنلؿمقح ،وألمف ،وال ُعزير ،ففمٓ ديـفؿ الوقاقد ،واق
بخ ء َم ْـ دأناؿ مـ دو ار ،ووصػفؿ بؼقلف﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ﴾ ي وغق إلك رهبؿ بؿن يوقسؾق بف مؿن يؼرهبؿ إلقف ،ويوـنفمق يف ذلؽ ،أليفؿ
ألقرب إلك ار  .فقطؾ ق الؼرب مـ ار بنإلخ ص لف ،وطنأوف فقؿن ألمر ،ونر من
مناؿ أـف ،وألأظؿ ال ُؼ َرب الوقاقد ،الذك بعث ار بف ألك قن ص ورسؾف ،وألوجب أؾقفؿ
العؿؾ بف والدأقة إلقف ،واذا الذك يؼرهبؿ إلك ار ،ألك :إلك أػقص ور نص ،ووصػ
ذلؽ بؼقلف﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [اإلسرا .)3(»]46:
فنذا كن ادذا واقدع ادمٓ الؿع دقديـ ،فؽقدػ ُيع ددو مدـ دو ار؟! والدذك
ٓ يؿؾؽ لـػمف را وٓ كػ ًعن كقػ يؽشػ الضر ألو ي ؾب الـػع لغقدرص؟! فدنذا كدن
اددق كػمددف َيوؼد أدرب إلددك ار بوقاقدددص وإخد ص الع ددندة لددف ،فؽقددػ ُيوؼددرب إلقددف دو
ار ؟! ٓ ريب أل اذا غنية المػف والض ل.
ويف ققلف نعنلك﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ قدى الؿعؿقل ﴿ﯩ ﯪ﴾ٕ 9كف
يػقد الحصر ،يعـل ٓ :يع دو غقرص ،كؿن يف ققلف  يف سقرة الػننحة﴿ :ﭢ ﭣ﴾

[الػننحة.]4:
وجددف مطنبؼددة أيددة لؾرتجؿددة أل صددـقع اددمٓ الؿدددأقيـ اددق الوقاقدددٕ 9مددؿ

يدددأق ار ،ألك :يع دوكددف ،ويوـنفمددق يف أ ندنددف ،وألأظددؿ مددن يوع ددد بددف الددرب 
الوقاقد ،الؿرتجؿ أـف بؽؾؿة الوقاقد «ٓ إلف إٓ ار» ،فنلؿطنبؼة والؿـنس ة مـ ادذص
الحقثقة ،وإ اسوشؽؾ بعضفؿ إيراد أية نحت اذص الرتجؿة.
( )3قرة أقق الؿقاديـ (ص.)33 :
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«وققلف﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾» :اسؿ ألبل إبرااقؿ :آزر ،كؿن اق مـصقص أؾقف
يف الؼرآ ﴿ 9ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [إكعنى ،]63:وجؿفقر الؿمرخقـ يؼقلق :
إبرااقؿ بـ ننرح ،ألو ننرخ ،وألمن «آزر» ،فؾؼ ف(.)3
وإبرااقؿ الخؾقؾ واق ألفضؾ الخؾؼ بعد محؿد ﷺ يؼقل ٕبقف وققمف،
ويصنرافؿ ،وٓ ي نمؾفؿ﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ :يونأل مـفؿ ومـ مع قدا؛ؿٕ 9
اذا بنب ٓ يحوؿؾ الؿ نمؾة ،ال نب بنب نقاقد ونر  ،إس ى وكػر ،فؿن يحوؿؾ
مداراة ،وٓ بد مـ إأ

النا ة مـ الشر وألاؾف.

ويف ققلف نعنلك﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ نػمقر لد«ٓ إلف» ،فؽؾ الؿع قدات مـػقة،
ومونأل مـفن 9إٓ من اسوثـل ،واق ار ﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ﴾ ،ألك :خؾؼـل وابودأل ،
فـػك الع ندة وننأل مـ جؿقع الؿع قدات ،ؿ أل وفن لؾذك فطرص واق ار  ،فػقفن
نػمقر مطنبؼ لؽؾؿة الوقاقد ،والذك فطرص سقفديف ﴿ﮎ ﮏ﴾ وٓ يؿؾؽ
الفداية ألاد إٓ ار  ،وقد قنل لـ قف ﷺ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ﴾ [الؼصص ،]45:فنلفداية بقدص .
والؽؾؿة يف ققلف نعنلك﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ [الزخرء ،]27:ال كؾؿة،
﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ ،ف عؾفن كؾؿة ،وقنل ابـ منلؽ:
..............................

ِ
َوك ْؾ َؿــــة َكفــــا َكــــالَ ٌم َقــــضْ ُ َ ْ

يــــمم()2

ألك :وكؾؿة قد ُي ْؼ َصدُ هبن ك ٌى.
( )3يـظر :الونريخ الؽ قر لؾ خنرك  ،4/3وننريخ ابـ خؾدو (العن)  ،15/2والؽنمؾ ٓبـ إ قر .63/3
( )2اذا نطر بقت مـ أللػقة ابـ منلؽ .يـظر :نرح ابـ أؼقؾ أؾك أللػقة ابـ منلدؽ  ،31/3ويـظدر :م ؿدقع فودنوأ
ابـ نقؿقة .304/32
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فنلؽؾؿة نطؾؼ ويدراد هبدن الؽد ى ،ويف الصدحقح« :وأصـضق كؾؿـة قالفـا الشـاعر
كؾؿة ل قض:
ـؾ»()3
َأَٓ ُكــؾ َئــل ٍء مــا َخـ َـال اهلل كاطِـ ٌ

ْ َ

ََ

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

يؼقل ابـ كثقر يف ققلف نعنلك﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ [الزخرء« :]27:ألك:
اذص الؽؾؿة ،وال أ ندة ار وادص ٓ نريؽ لف ،وخؾع من سقاص مـ إو ن  ،وال:
«ٓ إلف إٓ ار» ألك :جعؾفن دا ؿة يف ذريوف يؼودك بف فقفن مـ اداص ار مـ ذرية
إبرااقؿ﴿ ،ﮖ ﮗ﴾ يعـل إلقفن»(.)2
وٓ يزال يف ذريوف مـ يؼقل ٓ« :إلف إٓ ار» إلك ققدنى المدنأة ،ولؽدـ مدـفؿ مدـ
اجونلوف الشقنطقـ ،وأ د مع ار غقرص.
 طَعٓ ٢اختاذ شسنا ٤هلل يف اذتهِ ٚايتشسٜعص
«وققلف﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ﴾ [الوقبة]13:

لؿن سؿعفن أدك بـ اننؿ ،قنل :إكن لمـن كع داؿ ،فؼنل« :ألقس يحرمقن ما
أية» :أ
أحؾ اهلل فتحرمقكف ،ويحؾقن ما حرم اهلل فتغتحؾقكف » ،قؾت :بؾك ،قنل« :فتؾؽ
ع ادتفؿ»(.)1
فؿعـك أية :ألمؿ جعؾقاؿ نركن ر يف الحؽؿ والوشريع ،واؾ يف ادذا نػمدقر
لد«ٓ إلف إٓ ار» ألو ألكف مـ بنب نقاقد الربقبقةٕ 9كف قنل :ألربن ًبن ،ولؿ يؼؾ :آلفة؟
( )3ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب مـنقددب إكصددنر ،بددنب أليددنى ال ناؾقددة ،)1733( ،وممددؾؿ ،كوددنب الشددعر،)2245( ،
والرتمذك ( ،)2738وابـ منجف (.)1646
( )2نػمقر ابـ كثقر .224/1
( )1ألخرجف هبدذا الؾػدظ الطدنا يف الؽ قدر ( ،)237وألخرجدف الرتمدذك ،كودنب نػمدقر الؼدرآ  ،بدنب سدقرة الوقبدة،
( ،)1084وقنل« :اذا اديث غريب ٓ ،كعرفف إٓ مـ اديث أ د الم ى بـ ارب ،وغطقدػ بدـ ألأدقـ لدقس
بؿعروء يف الحديث».
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ألمددن مددـ اقددث الؾػ دظ يف أيددة ،ونػمددقر الـ ددل ﷺ لفددن ،فنلوش دريؽ يف الحؽددؿ
ٌ
نشريؽ يف الربقبقة 9ولذا يمودر بعضفؿ أؾك الشدقخ إيدراد ادذص أيدة يف
والوشريع
نركقاؿ يف الوشريع.
نػمقر «ٓ إلف إٓ ار» ٕ 9أية إكؿن ندل أؾك ألمؿ أ
ػمر الرب بنإللف 9فقؽق معـك ﴿ﭿ﴾ :مع قديـ.
ولؽـ ُّ
يصح أل ُي أ
وقددنل يف الوقمددقر« :ومددراد الؿصددـػ راؿددف ار بددنيراد أيددة اـددن :أل الطنأددة يف
نحريؿ الح ل ،ونحؾقؾ الحراى ،مـ الع ندة الؿـػقة مـ غقر ار نعنلك 9ولفذا فمرت
الع ندة بنلطنأة ،وفمر اإللف بنلؿع قد الؿطنع ،فؿـ ألطنع مخؾق ًقن يف ذلؽ فؼدد أ ددص9
إذ معـك الوقاقد ،ونفندة أل ٓ إلف إٓ ار يؼوضل إفراد ار بنلطنأة ،وإفراد الرسقل
بنلؿونبعة ،فن مدـ ألطدنع الرسدقل ﷺ فؼدد ألطدنع ار ،وادذا ألأظدؿ مدن ي دقـ الوقاقدد
ونددفندة أل ٓ إلددف إٓ ارٕ 9مددن نؼوضددل كػددل الشددر يف الطنأددة ،فؿددن يـددؽ بشددر
الع ندة ،كنلدأن  ،وآسوغن ة ،والوقبة ،وسمال الشػنأة ،وغقر ذلؽ مـ ألكقاع الشر
يف الع ندة»؟(.)3
ألو يؼنل :إ أية نـػل الوشريؽ يف الربقبقة ،ونقاقدد الربقبقدة ممدوؾزى لوقاقدد
إلقاقددة ،فؿددـ ألنددر يف الربقبقددة ألنددر يف إلقاقددةٕ 9كددف ٓ يؿؽددـ أل يشددر يف
الربقبقددة ويعددرتء بوقاقددد إلقاقددة ،لؽددـ العؽددس مقجددقد ،قددد يشددر يف نقاقددد
إلقاقة ويعوؼد نقاقد الربقبقة كؿن كن أؾقف مشركق قريش.
ؿ قنل نعنلك﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ﴾ ،يعـل :وانخذوا الؿمقح ابـ مريؿ
ر ًبن يع دوكف مـ دو ار ،وانل الـصنرأ ٓ نحونج إلك كشػ ،ولقس مـ بنب من
يمورت بف ألو يوؼك بف أـداؿ ،فنلرب أـداؿ يمقع ،واإلنؽنل يف اسوخدامفؿ اذص
الؽؾؿة «الرب» ،وبعض الؿمؾؿقـ يوؾؼػفن ويرددان وٓ يدرك أل ورا ان من ورا ان9
( )3نقمقر العزيز الحؿقد (ص.)333:

ع

بع ف ــريعالتٕحــٗ عٔشّـ ـ عأُعيعإلْعإيعاه ع

595

ٕمؿ ٓ يؼقلق « :اإللف يمقع» ،إكؿن يؼقلق « :الرب يمقع» ،ويف كونب مـ كو فؿ
مط قع مـذ ألربعؿن ة سـة ،يف ألوروبن قنلقا يف خننؿوف« :ط ع سـة أللػ وسوؿن ة وكذا
أؾقا ك ًقرا.
مـ وقت الو مد اإللفل» ،كملل ار العنفقة ،نعنلك ار أؿن يؼقلق
ً
إلفن مـ دو ار ،وجن ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
فنلـصنرأ انخذوا الؿمقح ً
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [الؿن دة ،]62:مـصقص أؾقف يف كونبـن﴿ ،ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [الؿن دة.]61:
فالؿؼ ــقد أل نددر الـصددنرأ يف الربقبقددة ويف إلقاقددة نظددنفرت أؾددك كؼؾددف
الـصقص 9ولذا ففؿ كػنر ،وكذلؽ القفقد ،فؽؾفؿ كػنر ،ومـ نؽ يف كػدراؿ كػدر،
ُ
بؾ بعضفؿ يـؼؾ اإلجؿنع أؾك ذلؽ(.)3
وقرر أل ؿة الدأقة أل اذص أية﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ﴾ وقع فقفن كثقر مـ مولخرك اذص إمة ،فـ د مـ يحرى الح ل ،ويو عف
فيفنى مـ الـنس ،وك د مـ يحؾ الحراى ويو عف فيفنى مـ الـنس ،فطنأة وٓة إمر وإ
مؼررا يف الشرع ،وجن ت هبن كصقص قطعقة يف الؽونب والمـة ٓ يؿؽـ
ألمرا
كن
ً
ً
نلويؾفن وٓ ردان 9إٓ أل الطنأة بنلؿعروء ،ف ي قز أل يطنأقا فقؿن يحرمف ار مؿن
يحؾقكف ألو العؽس.
ومـ ألطنأفؿ يف اذا كن لف كصقب مـ اذص أية ،وسقا ٌ كدن مدـ وٓة إمدقر
الذيـ اؿ الحؽنى ،ألى العؾؿن .
وفرض العنمل الوؼؾقد وسمال ألادؾ العؾدؿ ،لؽدـ إذا أدرء أل ادذا العدنلؿ إكؿدن
ويحرى من ألاؾ ار ،ويحؾ من ادرى ار ،فلطنأدف بعدد ذلدؽ ،فد ندؽ ألكدف
يو ع اقاص،
ا
داخؾ يف أية ،ألمن إذا كن اذا أـ جفؾ ،والؿممول مدـ ألادؾ العؾدؿ ،وٓ يظفدر لدف
( )3يـظر :مرانب اإلجؿنع (ص ،)338 :م ؿقع الػونوأ  ،353/26الدرر المـقة يف إجقبة الـ دية .350/7
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غقر ذلؽ ،فقزرص وإ ؿف أؾك مـ ألفونص ،وأل ؾف.
لؽـ إصؾ أل العنمل يموطقع أل يؿقز بقـ ألاؾ العؾؿ ،ولق بطريؼ آسوػن ة،
فنذا اسوػنض بقـ الـنس أل اذا العنلؿ مو ع لؾفدقأ ،ألو مومدناؾ بػودقاص ،فد ي دقز
لؾعنمل أل يؼؾدص.
ولددددددقس يف فوددددددقاص مػددددددت مو ددددددع

مددن لددؿ

يضددػ لؾعؾددؿ والددديـ الددقرع()3

وبعض العنمة يوو عق الػونوأ الؿرسؾةٕ 9من نقافؼ من يف ألكػمفؿ ،فو ددص مدرة
يو ع العنلؿ الػ

 ،ومرة ألخرأ يو ع آخر ،فنذا ققدؾ لدف يف الـمدؽ :أؾقدؽ دى ،ذادب

يملل غقرص ،لعؾف ي د مـ يؼقل لف ٓ :نل أؾقؽ.
وإذا ققؾ لف :إ اذص الشركة مخوؾطدة نوعنمدؾ بؿحرمدنت فد ي دقز الؿمدناؿة
فقفن ،ذادب إلدك مدـ يدرخص لدف يف ندل مدـ ذلدؽ ،وٓ ندؽ أل مثدؾ ادذا ن أدب
بنلديـ ،ودخقل يف اذص أية.
 طأْٛاع ايـُشبَٚ ١ا ال جيٛش َٓٗا إال هلل  -تعاىل-ص
﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [ال ؼرة]354:

«وققلف:
أية»« :مِـ» ن عقضقة ،يعـل :لقس جؿقع الـنس يوخذو مـ دو ار ألكدا ًدا،
إكؿن بعضفؿ.
وإكداد :إمثنل والـظرا ( ،)2فؿـ صرء نق ًيفن مـ الع ندة لغقر ار ،فؼد انخذص
كدا ر 9ولذا لؿن قنل الصحنبل :من نن ار ونيفت ،قنل« :أجعؾتـل هلل كضً ا »(.)1
( )3ال قت رقؿ  848مـ ألرجقزة مراقل المعقد يف ألصقل الػؼف ،لع د ار بـ إبرااقؿ العؾقك الشـؼقطل .يـظر :كشر
ال ـقد أؾك مراقل المعقد .117/2
( )2يـظر :مخونر الصحنح (ص.)106 :
( )1ألخرجددف ال خددنرك يف إدب الؿػددرد ( .)671وأـددد اإلمددنى ألاؿددد ( ،)3718والـمددن ل يف أؿددؾ القددقى والؾقؾددة
عضٓ».
عضٓ» ،وأـد الـمن ل يف الؽنأ ( )30648بؾػظ« :أجعؾتـل هلل ً
(« :)876أجعؾتـل واهلل ً

ع

بع ف ــريعالتٕحــٗ عٔشّـ ـ عأُعيعإلْعإيعاه ع

591

والؿح ة إذا اقرتكت بنلوعظقؿ والذل والخضقع ،ففدل مح دة أ دندة ،وادل الودل
نحر الؼؾقب لؾعؿؾ ،وٓ ن قز إٓ ار .
وإذا خؾت أـ الوعظقؿ ،وكنكدت ٕجدؾ ار وديـدف ،وذلدؽ كنلحدب يف ار ،كدل
نحب ألادً إ 9كف يحب ار ورسقلف ،ففذص الؿح ة نرأقة ،لؽـفن غقر مؼروكة بوعظدقؿ
وذل وخضقع مؿن ٓ يـ غل إٓ ر .
واـن مح ة ِج ِ اؾ أق ٌة 9كنلقالد يحب القلد ،والقلد يحب القالد ،والزوج يحب
الزوجة ،واإلكمن

يحب ألكقا ًأن مـ الؿنل﴿ ،ﮠﮡﮢﮣ﴾ [آل أؿرا

 ،]33:واذص

الؿح ة ال ؾقة يف إصؾ م ناة 9إٓ إذا نرنب أؾقفن الوػريط فقؿن يح ف ار ورسقلف.
اب الشفقات مدـ الـمدن  ،وال ـدقـ ،والؼـدنطقر الؿؼـطدرة مدـ
فنإلكمن ُز ايـ لف ُّ
الددذاب والػضددة ،لؽددـ إذا قدددأ ى اددذص إنددقن أؾددك مددن ألمددرص ار بددف قؾـددن :إ مح وددف
الشرأقة أقر ت بنلؿح ة ال ؾقة ،ف ي دقز لدف ذلدؽ 9كؿدن لدق اؿؾدف ا دف ل ؿدع
الؿنل أؾك نر ال ؿنأنت ،ألو الوػريط يف اؼقم القالديـ ،فؽؾ اذا ٓ ي قز.
حب نر ًأن 9إٓ ألكف يدمول إلدك معنر دوف لؾؿح دة
وقد يؽق اـن من ُيدأ أك ألكف ُي ُّ
الشرأقة ،مثؾ طنلب أؾؿ يحب الؽوب ونػقنف ص ة ال ؿنأة ألاقنكًن بم ب اكشدغنلف
بنل حث أـ بعض الؽوب والط عنت ،ألو قد يمؽت أـ مـؽر يراص أـد بدن ع الؽودب9
كثقرا ،ف عضفؿ مؿـ يريدد ندرا سدقنرة مدـ ألادد ي قعفدن بلقدؾ مدـ
ومثؾ اذا يحصؾ ً
سعران يف المقم ويراص يدخـ ،ألو يشغؾ الؿقسقؼك ،قد يخنء مـ ألكف لدق ألكؽدر أؾقدف
لـ ي قع المقنرة لف ،ففذص ألمقر يحدث فقفن صراع كػمل ،وكثقر مدـ الـدنس يومدناؾ،
ويرت القاجب رجن نحصقؾ من ألراد مدـ ألمدقر الددكقن ،وادذا خؾدؾ وٓ ندؽ ،ومدـ
خقرا مـدف( ،)3وأؾدك اإلكمدن أل نؽدق مثدؾ ادذص إمدقر مـدف
نر نق ًيفن ر أق ف ار ً
( )3اذص الؿؼقلة مشفقر أؾك إلمـ وردت يف بعض إانديث ،مـفن من ألخرجف ألبق كعدقؿ يف الحؾقدة  ،385/2مدـ
اديث أ د ار بـ أؿر ڤ ،أل رسقل ار ﷺ قنل« :من نر أ د نقيفن ر ٓ يرتكف إٓ لف إٓ أق ف ار مـف =

591

حمٗلعالـى تفٗ عشـ ــةحع ت بعالتٕحٗ

أؾك ِذ ْكر ،فقؼدى من يح ف ار أؾك من نح ف كػمف ،واقاص.
والؿشركق يف ا فؿ لؿع قديفؿ﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ﴾ فنلذيـ ألنركقا
وانخذوا إكداد يح ق ار  ،لؽـفؿ يح ق ألكداداؿ مثؾ من يح ق ار  ،فدل
أؾك أل لديفؿ ا ًن ر ،لؽـفؿ ألنركقا يف اذص الؿح ة ،فؽقػ بؿـ يحب مع قدص
ألكثر مـ ا ف ر؟! فؽقػ بؿـ يحب مع قدص وادص دو ار؟!
وققلف نعنلك﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ ٓ يعـل
ألمؿ يع دومؿ ألو يم دو لفؿ ،لؽـفؿ جعؾقاؿ وار -نعنلك ار -كِدأ ْي ِـ ألك :مثقؾقـ.
لؽـ إذا كن يرجح من يممر بف مـ غقر ار  أؾك من يلمرص ار بف ،فؼد زاد نركًن
أؾك مـ يشر يف مح وف.
ِ
اب الؿشركقـ ٕكداداؿ ،وققؾ :ألند ا ًن ر مـ
﴿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾ مـ ا
كؾ نل (.)3
ومِـ مح ِة ار مح ُة رسقلف ﷺ ٓ« ،يممـ أحـضكؿ ،حتـك أكـقن أحـب إلقـف مــ
والضه وولضه والـاس أجؿعقـ»( 9)2ولؿن قنل أؿر :ين رسقل ارٕ ،كت ألادب إلدل مدـ
كؾ نل إٓ مـ كػمدل ،قدنل الـ دل ﷺ ،ٓ« :والـذي كػغـل كقـضه ،حتـك أكـقن أحـب
= من اق خقر لدف يف ديـدف ودكقدنص» وقدنل أؼ دف« :ادذا ادديث غريدب مدـ ادديث الزادرك ،لدؿ كؽو دف إٓ مدـ ادذا
القجف» .ويـظر :عقػ ال نمع ( ،)4033والؿؼنصد الحمـة ( .)838ويدل أؾك معـنان من جن أـ ألبل قودندة،
وألبل الداؿن  ،قنٓ« :ألنقـن أؾك رجؾ مـ ألاؾ ال ندية ،فؼنل ال دوك :ألخذ بقدك رسقل ار ﷺ ،ف عؾ يعؾؿـدل
خقرا مـف» .ألخرجف ألاؿد (.)20618
مؿن أؾؿف ار وقنل« :إكؽ لـ تضع ئق ً،ا اتؼاء اهلل إٓ أعطاك اهلل ً
( )3يـظر :ج إففنى (ص.)338 :
( )2ألخرجف ال خنرك ،كونب اإليؿن  ،بدنب ادب الرسدقل ﷺ مدـ اإليؿدن  ،)34( ،وممدؾؿ ،كودنب اإليؿدن  ،بدنب
وجقب مح ة رسقل ار ﷺ ألكثر مـ إاؾ والقلد والقالد ،)33( ،والـمن ل ( ،)4031وابدـ منجدف ( ،)56مدـ
اديث ألكس ﭬ.
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إلقؽ مـ كػغؽ» ،فؼنل لف أؿر :فنكف أ  ،وارٕ ،كدت ألادب إلدل مدـ كػمدل ،فؼدنل
الـ ل ﷺ« :أن يا عؿر»( .)3ف بد أل يحب الؿمؾؿ الـ ل ﷺ ألكثر مؿن يحب كػمدف9
فض ً أـ ولدص ووالدص.
لؽـ من معـك اذص الؿح ة ،ومن آ نران؟
لق نصقر اإلكمن أل الرسقل ﷺ ال لقجب أؾقف أل يػديف بـػمدف ،كؿدن ي دب
أؾقف أل يدافع أـ سـوف بؼددر اسدوطنأوف ،وإذا ألمدرص الرسدقل ﷺ وانػدؼ أل اـدن مدن
يعنرض إمر الـ قك ،قدى مراد الـ دل ﷺ أؾدك مدرادص ،ولدقس معـدك ادذا أل يؽدق
اب الرسقل ﷺ مؼرو ًكن بنلوعظقؿ والذل والخضدقع الدذك ٓ ي دقز إٓ ر  ،فد
بٕ 9كدف
شر مح ة الرسقل ﷺ بنلؿح ة الؿخوصة بنر  ٕ 9 الرسدقل إكؿدن ُي َحد ُّ
ن َ
يدل أؾك ار  ،وار ألمركن بح ف ﷺ.
فح ف ﷺ اق الذك يو ؾك أـد الوعنرض ،فنذا كن مح قبف ال ؾل يعنرض إمر
الـ قك فقؼدى إمر الـ قك وٓ يؾوػت لغقرص ،واـن نؽق قد ألا َت الرسقل ألكثر مـ
كػمؽ﴿ ،ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ واذا اق الؿحؽ،

﴿ﭴ ﭵ﴾ [آل أؿرا

،]13:

فؾقمت دأنوأ 9كؿثؾ مـ يؼرأل قصقدة فقفن مديح ،وغؾق فقف ڠ  ،مثؾ:
َين َألك َْر َى َ
الخ ْؾدؼ َمدنلِل َمد ْـ َأل ُلدق ُذ بِ ِدف
َفددن أ مِ دـ جد ِ
دقد َ الدددُّ ْك َقن َو َ د أدر َن َفن
ْ ُ

ِ
ددقا َ ِأـْدددَ ُا ُؾددق ِل الحددندث ال َع َؿ ِ
ددؿ
س َ
دؿ()2
دقح َوال َؼ َؾد ِ
َومِد ْـ ُأ ُؾقمِددؽ ِأ ْؾددؿ الؾد ِ

ويؼقل :إ ألاب الرسدقل ﷺ ،وكحدـ كؼدقل :كدذبت ،بدؾ نؽدرص الرسدقلٕ 9
أ مة الحب آن نع ،وأ مة الؽرص الؿخنلػة ،وألك مخنلػة ألأظؿ مـ الشر ؟!

( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب إيؿن والـذور ،بنب كقػ كنكت يؿقـ الـ ل ﷺ ،)5512( ،مـ ادديث أ دد ار بدـ
اشنى.
( )2ال قون  343 ،342مـ بردة ال قصقرك .ويـظر :الغـقة أـ الؽ ى وألاؾف (ص.)37 :
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وار  يؼقل أـ ك قف ﷺ﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ﴾،
والرسقل ﷺ يؼقل ٓ« :تطروين»( ،)3و«إياكؿ والغؾق»( ،)2فؿثؾ اذص إبقنت لقس
ا ن ،اذص دأقأ ،إكؿن الحب بنٓن نع.
«ويف ال حقح» :واذا قد يؼصدد بدف :الحدديث الصدحقح ،وقدد يؼصدد :الؽودنب
الؿخصص لؾصحقح ،ففق مرتدد بقـ الصحقحقـ.
ولقس اـن اصط ح وا ح مدـ صدـقع الؿملدػ ،فؼدد يؼدقل« :يف الصدحقح»،
ومرادص بذلؽ :يف الحديث الصحقح ،وقدد يؼدقل« :يف الصدحقح» ،ومدرادص بدذلؽ :يف
صددحقح ال خددنرك ،وقددد يؼددقل« :يف الصددحقح» ،ومددرادص بددذلؽ :يف صددحقح ممددؾؿ،
كؿن اـن.
«عـ الـ ل ﷺ أكف قال« :مـ قال ٓ :إلف إٓ اهلل وكػر كؿـا ُيع ـض مــ دون اهلل» :فد
يؽػل أل يؽق أنبدً ا بـػمف ر  غقر مشر بف ،اوك يونأل مـ الؽػر ،ويؽػر ب ؿقع
من يع د مـ دو ار.
«حرم مالف ودمف» ،ألك :أصؿ مـ ألخذ الؿنل ،وأصدؿ مدـ سدػؽ الددى ،فعصدؿة
الؿنل والدى إكؿن نؽق بنٕمريـِ :
ققل ٓ« :إلدف إٓ ار» أدـ أؾدؿ ويؼدقـ وإخد ص،
وا ِ
لؽػر بؿن يع د مـ دو ار ،كؿن يف اديث ال نب.
«وحغاكف عؾك اهلل  :»فنذا أليفر اإلس ى وكطؼ بؾمنكف بؽؾؿة الوقاقدد ،وندنأل
مـ الشر وألاؾف ،فحقـيفذ صنر معصقى الدى والؿنل ،وامنبف أؾك ار ٕ 9كدف قدد
نب َق ْدق ِل ارِ ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾،)1334( ،
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب ألانديث إك قن َ ،ب ُ
مـ اديث أؿر ﭬ.
( )2ألخرجف الـمن ل ،كونب مـنسؽ الحج ،بنب الوؼنط الحصك ،)1046( ،وابـ منجف كودنب الؿـنسدؽ ،بدنب قددر
اصددددك الرمددددل ،)1028( ،وألاؿددددد ( ،)1237وصددددححف ابددددـ خزيؿددددة ( ،)2756وابددددـ ا ددددن (،)1763
والحنكؿ ( ،)3633مـ اديث ابـ أ نس ﭭ.
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يؽق صند ًقن يف دأقاص ،وقد يؽدق كنذ ًبدن ،وادذص ألمدقر خػقدة ٓ سد قؾ إلدك آطد ع
أؾقفن ،فؿردان إلك ار  ،والؿـنفؼق يف الظنار يؼقلدق  ٓ :إلدف إٓ ار ،ويودنؤو
مـ الؽػنر ،فعصؿت ألمقالفؿ ودمنؤاؿ ،لؽـفؿ لقمقا صندققـ يف ققلفؿ ،ومع ذلدؽ
لقس لـن إٓ الظنار ،وكؽؾ ال نطـ إلك ار .
ويف الحديث« :أمرت أن أقاتؾ الـاس حتك يشـفضوا أن ٓ إلـف إٓ اهلل وأن محؿـضً ا
رسقل اهلل ،ويؼقؿقا ال الة ،ويمتـقا الزكـاة ،فـنذا فعؾـقا ذلـؽ ،ع ـؿقا مــل دمـاءهؿ،
وأمقالفؿ إٓ كحؼفا»( .)3فدنذا ألندك بؿدن يقجدب الؼودؾ كنلزكدن بعدد اإلاصدن  ،ألو قودؾ
الـػس الؿعصقمة أؿدً ا ،فن اذا مـ اؼفن.
ومـ مؼوضك الشفندة :الؽػر بؿن يع د مـ دو ار ،لؽـ الوـصقص أؾقف مدع ألكدف
معؾقى بنلؿؼوضكٕ 9اؿقوف ،فؼد يـمك اذا الؼقد وإ كنكت الشفندة نوضؿـف ،مثؾ مدن
قؾـن سنب ًؼن يف نروط الؼ قل لؾعؿؾ ،وألمؿن نرطن  :اإلخ ص والؿونبعة ،وٓ نؽق
الؿونبعة إٓ بنإلخ ص فقؽوػك بنلؿونبعة ،لؽـ ألفدرد اإلخد ص مدـ بدقـ مدن نؼوضدقف
الؿونبعةٕ 9اؿقوف ،وإلمؽن أل ُيغػؾ أـف.
ُص أؾك كػر بؿن يع د مـ دو ارٕ 9كف قد يؼقل ٓ :إلف إٓ ار ،ومع ذلؽ
ففـن ك أ
يزاول أ ندة غقر ار 9فض ً أـ كقكف يؽػر بؿدن يع دد مدـ دو ار ،فؼدد يطدقء بؼدن،
وقددد يمد د لدف ،واددق يؼددقل ٓ :إلددف إٓ ار ،واددنل بعددض الؿمددؾؿقـ يف بعددض بد د
الؿمؾؿقـ نناد أؾك ذلؽ.
«وئرح هذه الترجؿة :ما كعضها مـ إكقاب» :كلكدف قدنل :وندرح ادذص الرتجؿدة
بؿن ذكركن يف اذا ال نب ،ومن بعدان مـ إبقاب.

( )3س ؼ نخري ف (ص.)343 :
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 طأععِ ايـُطا ٌ٥يف ٖرا ايهتابص

« فقف أك ر الؿغائؾ وأهؿفا :وهل تػغقر التقحقض ،وتػغقر الشفادة ،وكقـفا كلمقر
واضحة .مـفا :آية اإلسراء» :يؼصد ققلف نعنلك﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬﯭ﴾ [اإلسرا .]46:
«كـ َّقـ فقفـا الـرد عؾــك الؿشـركقـ الـذيـ يـضعقن ال ــالحقـ» :بلكدف مدن داى اددمٓ
الصنلحق أنبديـ ر مخؾصقـ لف موؼربقـ إلقف بوقاقدص ،كنفقـ من أداص مؿن يع د مدـ
دو ار ،فؽقػ نع دومؿ؟!
«فػقفـا كقـان أن هـذا هـق الشـرك إك ـر» :فنإلندرا يف الددأن سدقا ٌ كدن دأدن
الع ندة ،ألى دأن الؿمنلة ،كؾف مـ الشر إكن.
«ومـفا :آية كراءة ،كقَّـ فقفا أن أهؾ الؽتاب﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [الوقبة :»]13:ألك :ألطنأقاؿ ،والطنأة مـ ألفراد نقاقد الع قدية،
وجعؾقا لفؿ كصق ًن مـ إاؽنى ،واذا نر يف الربقبقة.
إلفا واحضً ا ،مع أن تػغقرها الذي ٓ إئـؽال
«وكقـ أكفؿ لؿ يممروا إٓ كلن يع ضوا ً
فقف» ،ألك :نػمقر أية.
«طاعــة العؾؿــاء والع ــاد يف الؿع ــقة» ٕ 9طددنأوفؿ يف الؿعصددقة ،بنرنؽنهبددن،
ونحؾقؾفن ،ألو بوحريؿ الطنأة ،أ دندة ،لؽدـ لدق ألطدنأقاؿ يف الطنأدة لؽدنكقا مطقعدقـ
ر  ٓ ل ُع أنداؿ ،وأؾؿن فؿ.
«ٓ دعاؤهؿ إياهؿ» :ولذلؽ كػك أدك أل يؽقكقا يع دومؿ ،لؽـ الـ ل ﷺ قرر
أل اذا الـقع مدـ الطنأدة ندر  ،بؼقلدف« :فتؾـؽ ع ـادتفؿ» ،يعـدل :وإ لدؿ نمد دوا
لفؿ ،وإ لؿ نطؾ قا مـفؿ الؿددد ،وإ لدؿ نطؾ دقا مدـفؿ ندق ًيفن مؿدن ٓ يؼددرو أؾقدف،

ع

بع ف ــريعالتٕحــٗ عٔشّـ ـ عأُعيعإلْعإيعاه ع

599

وإكؿن ألطدنأقاؿ يف الؿعصدقة 9ارمدقا أؾدقفؿ الؿ نادنت وألبدناقا لفدؿ الؿحرمدنت،
«فتؾؽ ع ادتفؿ».
لؽددـ إ ألطددنأقاؿ بنرنؽددنب الؿعصددقة مددع اأوؼددنداؿ ألمددن معصددقة ،ألو نددر
القاجددب مددع اأوؼددند ألكددف واجددب 9فؾددقس بشددر  ،لؽـددف طنأددة لؾؿخؾددقم يف معصددقة
الخنلؼ ،واذا معصقة ولقس ندر ًكن ،ففـدن فدرم بدقـ أل يطدل الرجدؾ زوجدة ألبقدف مدع
ٍ
لؿددن بؾددغ
اأوؼددندص ارموددف ،وبددقـ أل يعؼددد أؾقفددن 9فنلعؼددد كػد ُدر اسددوح ل 9ولددذلؽ أ
الـ ل ﷺ أل رج ً نزوج امرألة ألبقف ،ألرسؾ إلقف مـ يؼوؾف ويخؿس منلف(ٕ 9)3كف مرند.
«ومـفا :ققل الخؾقؾ ڠ لؾؽػار﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾
[الزخرف:

 ،]25-25فاستثـك مـ الؿع قديـ ركف ،وذكر س حاكف أن هذه ال راءة وهذه

الؿقآة هل ئفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل .فؼال﴿ :ﮑ ﮒ﴾ [الزخرء ،»]27:يعـل :كؾؿة
الوقاقد الول معـنان يف النا ة مؿن يع د إٓ ار .
«﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾» ،يعـل :يرجعق إلقفن.
«ومـفا :آية ال ؼرة يف الؽػار الذيـ قال اهلل فقفؿ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾

[ال ؼرة ،]356:ذكر أكفؿ يح قن أكضادهؿ كحب اهلل ،فضل عؾك أكفؿ يح قن اهلل ح ًا
عظقؿا ،ولؿ يضخؾفؿ يف اإلسالم»﴿ :ﮅ ﮆ ﮇ﴾ ،واؿ يح ق آلفوفؿ
ً
أظقؿن ،لؽـ اذا ٓ يـػعفؿ.
أظقؿن 9وإذ  :يح ق ار ا ًن
وألكداداؿ ا ًن
ً
ً

( )3إننرة إلك اديث النا ﭬ قنل :لؼقت أؿل ومعف راية ،فؼؾت لف :أليـ نريد؟ قنل« :كعثـل رسقل اهلل ﷺ إلـك
رجؾ كؽح امرأة أكقف ،فلمرين أن أضرب عـؼف ،وآخـذ مالـف» .ألخرجدف ألبدق داود ،كودنب الحددود ،بدنب يف الرجدؾ
يددز بحريؿددف ،)3346( ،والرتمددذك ،كوددنب إاؽددنى ،بددنب مددـ نددزوج امددرألة ألبقددف ،)3152( ،وقددنل« :امددـ
غريب» ،والـمن ل ،كونب الـؽنح ،كؽنح من كؽح أبن  ،)1113( ،وابـ منجف ،كونب الحدود ،بنب مدـ ندزوج
امرألة ألبقف بعدص ،)2506( ،وألاؿد ( ،)37446وصححف ابـ ا ن (.)3332
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«فؽقػ كؿـ أحب الـض أك ر مـ حب اهلل ! فؽقػ كؿـ لـؿ يحـب إٓ الــض وحـضه
يحب اهلل !» :فنلثن ألند ،والثنلث :ألأظؿ وألند.
ولؿ
َّ
«ومـفا ققلف ﷺ« :مـ قال ٓ :إلف إٓ اهلل ،وكػـر كؿـا يع ـض مــ دون اهلل حـرم مالـف
ودمف »...وهذا مــ أعظـؿ مـا ي ـ ِّقـ معــك «ٓ إلـف إٓ اهلل»؛ فنكـف لـؿ يجعـؾ الـتؾػظ كفـا
عاصـ ًـؿا لؾــضم والؿــال ،كــؾ وٓ معرفــة معـاهــا مــع لػظفــا ،كــؾ وٓ اإلقــرار كــذلؽ ،كــؾ
وٓ كقكف ٓ يضعق إٓ اهلل وحضه ٓ ئريؽ لف ،كؾ ٓ يحرم مالف ودمف حتـك يضـقػ إلـك
ذلؽ» :الؼقد الؿذكقر ،واق:
«الؽػر كؿا يع ض مـ دون اهلل ،فنن ئؽ أو تققػ لؿ يحرم مالـف وٓ دمـف» ،يعـدل:
إذا رألأ أل اـددن مع ددق ًدا مددـ دو ار ،ونققددػ يف نؽػقددر مددـ يع دددص مددـ دو ار،
لددؿ يحددرى منلددف وٓ دمددف ،اددذا إذا نددؽ ألو نققددػ ،ففددمٓ الددذيـ يع دددو الؿمددقح
والذيـ يع دو العزير ،مـ نؽ يف كػراؿ ألو نققػ فقفؿ ،لؿ يحرى منلف ،وٓ دمف.
فق مـ نل اذا إمدر ،مدـ
وكحـ كرأ بعض مـ يوحدث يف وسن ؾ اإلأ ى ُي ا
إيثدنرا لؾددكقن أؾدك أخدرة  -كمدلل ار المد مة
ألجؾ الوعنيش المدؾؿل  -بزأؿدف ً 9-
والعنفقة  -فنلؿمللة مـ العظن ؿ ،ولقمت مـ الؿمن ؾ المفؾة.
«فقالفا مـ مغللة ما أعظؿفا وأجؾفا»! :وألكثر الـنس أـفدن غدنفؾق  ،وقدد نطدرم
الـنس لؿق قع الوعنيش بؽثرة ،اوك ن ؾد الـنس ،و عػ الدقٓ والدنا يف قؾدقب
الؽثقريـ ،واذا رر محض.
ولؽـ اذا ٓ يعـل ألكـن ك ُّر إلك ألكػمـن كقارث بم ب بعض الوصرفنت ،فنذا
كـن يف انل

عػ ،ففذا ٓ يؿـع أل كوؼل بعض الشر ٓ ،بؼقل ال نطؾ  -فؼقل

ال نطؾ ٓ ي قز  -لؽـ بنرجن بعض ال قن إلك وقوف﴿ 9ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴾ [إكعنى ،]307:ف كشفر المققء يف وجقص الؿخنلػقـ،
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وكـنبذاؿ العدا أؾـًن ،وكثقر يف وجقافؿ 9لـ ر أؾك ألكػمـن وأؾك م وؿعننـن
من ٓ طنقة لـن بف أ مـ أ نر الؽ قرة والقخقؿة ،ويف الققت كػمف ٓ يعـل اذا أل
كوـنزل أـ نل مـ ديــن﴿ ،ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [الؼؾؿ ،]8:لؽـ يؿؽـ أل يمخر
بقن بعض الحؼ إلك وقوف.
«ويالف مـ كقان ما أوضحف ،وحجة ما أقطعفا لؾؿـازع» فنلشدقخ  $بد أقـ ممدن َؾ
ألكثر الـنس يف غػؾة أـفن ،اوك بعض مـ يـومدب إلدك العؾدؿ ن دد أـددص فقفدن خؾد ً ،
ُ
فؼقض ار  لفذص إمة يف ألواخر إزمن اذا اإلمنى الؿصؾح الؿ دد الذك اكدنأ
ل قن ألأظدؿ القاج دنت 9ف د أقـ الوقاقدد وو أ دح الشدر  ،وبد أقـ صدقرص ،ومدن يخددش
الوقاقد ،فراؿف ار راؿة واسعة.
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ةــاب

من الشـــشك لتس الحلقـــح ٌالخيط ٌنحٍىمـــا
لـــشفع التالء أٌ دفعـــً.
وققل اهلل تعالك﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

﮻﴾ [الزمر ]17:أية.
رجال يف يضه حؾؼة مـ ُصػر ،فؼال:
عـ عؿران كـ ح قـ ﭬ أن الـ ل ﷺ رأى ً
«ما هذه ».
قال :مـ القاهـة.
ت وهـل عؾقـؽ مـا أفؾحـت
فؼال« :اكزعفا فنكفـا ٓ تزيـضك إٓ وهـًـا ،فنكـؽ لـق ُمـ َّ
أكضً ا» ،رواه أحؿض كغـض ٓ كلس كف(.)3
ولف عـ عؼ ة كـ عامرﭬ مرفق ًعا« :مـ تعؾؼ تؿقؿة ،فال أتؿ اهلل لـف ،ومــ تعؾـؼ
ودعة ،فال َو َد َع اهلل لف»(.)2
ويف رواية« :مـ تعؾؼ تؿقؿة ،فؼض أئرك»(.)1
( )3ألخرجف ابـ منجف ،كونب الطب ،بنب نعؾقؼ الوؿن ؿ ،)1413( ،وألاؿد ( ،)20000وصححف ابدـ ا دن (،)5074
والحنكؿ ( ،)6402ووافؼف الذا ل.
( )2ألخرجف ألاؿد ( ،)36303وابـ ا ن ( ،)5075والحدنكؿ ( ،)6403وصدححف ووافؼدف الدذا ل ،وقدنل يف م ؿدع
الزوا د « :301/4رواص ألاؿد ،والطنا  ،ورجنل ألاؿد ؼنت».
( )1ألخرجف ألاؿد ( ،)36322والحنكؿ ( ،)6431ولػظفؿن «مـ عؾؼ».

ع

بعوَعالصةكعل سعاحلمكلعٔاخلٗ عٔوحِٕى علةفععال الءعأٔع فيْ ع

101

الحؿك فؼطعف،
رجال يف يضه خقط مـ
وٓكـ أكل حاتؿ عـ حذيػة ﭬ أكف رأى ً
َّ
وتال ققلف تعالك﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮﭯ﴾ [يقسػ.)3(]305:
فيـــه وســـائـل:

 إولك :التغؾقظ يف ل س الحؾؼة والخقط وكحقهؿا لؿثؾ ذلؽ.
 الثاكقة :أن ال حاكل لق مات وهل عؾقف ما أفؾح ،فقف ئاهض لؽالم ال حاكة أن الشرك
إصغر أك ر مـ الؽ ائر.
 الثالثة :أكف لؿ يعذر كالجفالة.
 الراكعة :أكفا ٓ تـػع يف العاجؾة كؾ تضر؛ لؼقلف ٓ« :تزيضك إٓ وهـًا».
 الخامغة :اإلكؽار كالتغؾقظ عؾك مـ فعؾ مثؾ ذلؽ.
 الغادسة :الت ريح كلن مـ تعؾؼ ئقً،ا وكؾ إلقف.
 الغاكعة :الت ريح كلن مـ تعؾؼ تؿقؿة فؼض أئرك.
 الثامـة :أن تعؾقؼ الخقط مـ الحؿك مـ ذلؽ.
 التاسعة :تالوة حذيػة أية دلقؾ عؾك أن ال حاكة يغتضلقن كأيـات التـل يف إك ـر
عؾك إصغر ،كؿا ذكر اكـ ع اس ﭭ يف آية ال ؼرة.
 العائرة :أن تعؾقؼ القدع عـ العقـ مـ ذلؽ.
 الحادية عشرة :الضعاء عؾك مـ تعؾؼ تؿقؿة أن اهلل ٓ يتؿ لف« ،ومـ تعؾـؼ ودعـة ،فـال
ودع اهلل لف» أي :ترك اهلل لف.

( )3ألخرجف ابـ ألبل اننؿ يف نػمقرص (.)32030
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l
بعد أل بقـ اإلمنى الؿ دد  $اؼقؼة الوقاقد ،وفضؾ الوقاقد ومن يؽػرص مدـ
الذكقب ،والوحذير والخقء مؿن يضندص أؾدك سد قؾ اإلجؿدنل ،ألخدذ ي دقـ مدن يوعؾدؼ
بنلضددد أؾددك جفددة الوػصددقؾ ،فدٓلددة إبددقاب ال اؼددة أؾددك ددد الوقاقددد يددنارة،
ودٓٓ؛ن أؾك ألاؿقة الوقاقد ووجقب نحؼقؼف مـ بنب معرفة الشل بؿعرفة ددص،
وبضدان نوؿقز إنقن .
فنذا أرفـن الشر أرفـن الوقاقد 9ولذا يخؾ بنلوقاقد مـ ٓ يعرء الشر .
ورب الؽع ة  -موك ؛ؾدؽ العدرب .فؼدنى إلقدف
وقد جن أـ أؿر« :قد
ُ
أؾؿت  -ا
ٌ
رجؾ مدـ الؿمدؾؿقـ ،فؼدنل :مودك يفؾؽدق  ،يدن ألمقدر الؿدممـقـ؟ قدنل :ادقـ يمدقس
ألمراؿ مـ لؿ يعنلج ألمر ال ناؾقة ،ولؿ يصحب الرسقل ﷺ»(.)3
َ
يعدض أؾدك الوقاقدد بنلـقاجدذ ،والدذيـ
فنلذك يعرء خطر الشر ٓ نؽ ألكدف ّ
أنيشقا ال دع والؿ ودأة ٓ نؽ أل خقففؿ مـ آبوداع ألكثر مؿـ لؿ يعنيشفن.
و من يخؾ بنلوقاقد مـف من يـنقض ألصدؾف ،وادق الشدر إكدن ،ومـدف مدن يـدنقض
كؿنلف القاجب ،واق الشر إصغر ،وكذلؽ ال دع.
«كاب مـ الشرك» ،فد« ِم ْـ» :ن عقضقة ،ويف الو عقض كقع بقن  ،فـحق اديث:
خاتؿا مـ حضيض»( ،)2وققلف نعنلك﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ
«اذهب فالتؿس ولق
ً
( )3ألخرجف ابـ ألبل نق ة يف مصـػف (.)12362
( )2ألخرجف ال خنرك ،كودنب الـؽدنح ،بدنب أدرض الؿدرألة كػمدفن أؾدك الرجدؾ الصدنلح ،)4323( ،وممدؾؿ ،كودنب
الـؽنح ،بنب الصدام ،وجقاز كقكف نعؾقؿ قرآ  ،وخننؿ اديد ،وغقر ذلؽ مـ قؾقدؾ وكثقدر ،واسدوح نب كقكدف
خؿمؿن ة دراؿ لؿـ ٓ ي حػ بف ،)3324( ،وألبق داود ( ،)2333والرتمدذك ( ،)3333والـمدن ل ( ،)1200وابدـ
منجف ( ،)3778مـ اديث سفؾ بـ سعد ﭬ.
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ﯬ﴾ [الحج« ،]10:مـ» فقفؿن بقنكقة ،لؽـ فقفن نقب ن عقض ٕ 9الرجس بعض
إو ن  ،وكذلؽ الخننؿ ،فنكف ُم َ أقـ بؽقكف مـ اديد 9إٓ ألكف بعض اديد ،ف قـفؿن
نل مـ الوداخؾ ،ونل مـ الو نيـ ،لؽـ يف بعض المقنم يؽق الو عقض ألو ح،
ويف آخر يؽق ال قن ألو ح.
«ل س الحؾؼة»ُ :ل ْس  -بضؿ ال ى  -يخوؾػ أـ َل ْس  -بػوحفن  9-فنل أؾ س -
بػوح ال ى  -الخؾط﴿ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [إكعنى ،]72:ألك:
لؿ يخؾطقا إيؿنمؿ بظؾؿ .ألمن ال ُؾ س  -بضؿ ال ى  -ففق الؾ نس ،وقد يطؾؼ أؾك
ال ؾقس أؾك الشل ل ٌس ،كؿن يف ققل ألكس« :فؼؿت إلك اصقر لـن قد اسق ّد مـ
طقل من ل س»(.)3
والحؾؼة :الشل الؿمودير ،ويف الغنلب ألمن ن عؾ يف الذراع.
«والخقط» :معروء ،ويؽق يف الذراع ،وأؾك ال مد ،والرق دة ،ورق دة الدابدة،
وبنب الدار ،الؿؼصقد ألكف إذا أؾؼ ألو ربط اذا الخقط يف مؽن يعوؼد فقف نل قرص ،ففدق
نر .
«وكحقهؿا» :كحدق الحؾؼدة والخدقط ،فؾدق أؾدؼ ندق ًيفن آخدر ،ألخدذ الحؽدؿ كػمدف،
كقرقة مؾصؼة يف كونب ألو أؾك جدار ،بنأوؼند ألمؿن لـ يول را من دامت مؾصؼة ،فدلك
نل يؽق ال ُّؾ س لف بؼصد رفع ال

ألو دفعف ،ففق مـ الشر .

وكنكت نليت كوب أؾؿ مـ إقطنر 9نػنسقر ،وأؼن د ،وسدـة ،وندروح ،ومودق ،
مؽوددقب أؾقفددن اددذص الع ددنرة« :يددن كددل كد ج ،ااػددظ الددقرم» ،وقددد يخوؾػددق يف اددذا
الؿدأق مـ دو ار ،فؿـفؿ مـ يؼقل :إكدف ك دنت إذا و دع يف الدقرم اػظفدن ،وادذا
( )3ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب الصد ة ،بددنب الصد ة أؾددك الحصددقر ،)170( ،وممددؾؿ كوددنب الؿمددنجد ومقا ددع
الص ة ،بنب جقاز ال ؿنأة ،)547( ،أـ ألكس ﭬ.
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الـ نت قد يؽق فقف مندة طنردة قننؾة لؾمدقس ،فقؽدق مدـ إسد نب الحمدقة ،لؽد ّـ
دأن ان وكدا ان اق الشر .
ألمن لق و عت اذص القرقة مـ الـ نت يف الؽونب ،وجدرب كقمدن سد ًن لددفع مدن
نؼدى بنطراد ،ولؿ يعوؼد فقفن غقر ذلؽ ،ففذا ٓ بلس بف.
وكثقر مدـ طد ب العؾدؿ لدؿ يدر ادذص الع دنرةٕ 9مدن مـوشدرة يف الؽودب الؼديؿدة
الؿموعؿؾة ،الؿ ؾقبة مـ إقطنر اإلس مقة الول نؼؾ فقفن العـنية بنلوقاقد.
نخصن قدن  :يدن فد
واذا بخ ء الؼندر ،فؾق خنط ت
ً

خدذ الؽودنب ااػظدف

أـد مـ الشؿس والؿطر والعقادك ،ففذا لقس بشر ٕ 9كف يؼدر أؾقف.
ألمن نؽؾقػدف بؿدن ٓ يؼددر أؾقدف 9فد يخؾدق مدـ أل يؽدق ا ًقدن ،ويؽدق مدـ بدنب
الوؽؾقػ بؿن ٓ يطنم ،كؿن لدق قؾدت :يدن فد

ااؿدؾ ادذص الصدخرة ،ففدق لؾوع قدز،

ألو يؽق غن ًن ،ألو مقوًن ،فوخنط ف ينكًن قدرندف أؾدك ذلدؽ ،ففدذا ندر كدذلؽٕ 9كدؽ
ندأقص مـ دو ار فقؿن ٓ يؼدر أؾقف.
 طسهِ ايطًب َٔ ادتٔص

ومددـ ذلددؽ الطؾددب مددـ الشددقنطقـ ومددـ ال ددـ الددذيـ يوؾ م دق ب ـددل آدى ،ب دل
يحضروا لف نقيفن ،ألو يخنوص أـ نل ألو بشل .
وإصؾ أل مثؾ اذا مـ خقاص سؾقؿن ڠ ،لقس ٕادد أل يمدوعؿؾف 9ولدذا
لؿن ألراد الـ ل ﷺ أل يق ؼ ال ـل قنل« :فذكرت ققل أخـل سـؾقؿان»( .)3فنلوقسدع يف
مثددؾ اددذا غقددر مر ددل ،وٓ بددد مددـ امددؿ اددذص الؿددندة 9وذلددؽ ٕمددؿ س دقعقـقكؽ،
( )3ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب الص د ة ،بددنب إسددقر  -ألو الغددريؿ  -يددربط يف الؿم د د ،)353( ،وممددؾؿ ،كوددنب
الؿمنجد ومقا ع الص ة ،بنب جقاز لعـ الشدقطن يف أل ـدن الصد ة ،والوعدقذ مـدف وجدقاز العؿدؾ الؼؾقدؾ يف
الص ة ،)433( ،مـ اديث ألبل اريرة ﭬ.
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وقد يؽق أـداؿ اسوعداد أل يعقـق مـ غقر أل نؼدى لفؿ ندق ًيفن يف ال دايدة ،لؽدـ إذا
كـت يف مـوصػ الطريؼ سقطؾ ق مـؽ أل نشر  ،فؾـ نموطقع أل نرجع.
نقرطت نققػدقا9
فنذا كـت نخن الـنس بقاسطة ال ـ بؿؽن مػؼقدا؛ؿ ،ؿ إذا
َ
إٓ أل ؛دك لفؿ دي ًؽن ألو ك ًشن ،ويؼقلق  ٓ« :نذبح ٕ 9الذبح نر  ،بؾ ألاددكن إيدنص
قدرا مطن ًأدن يف ققمدؽ بمد ب ادذا إمدر،
ا ًقن» ،ؿ بعد ذلدؽ إذا ألوغؾدت ،وصدرت ك ً
ألمر ال ـ بنلشر إكن ،واذا واقع ،ولقس بنمؽنكؽ أل نؼقل« :ألسقر معفؿ اودك
ألصؾ إلك الؿحظقر» ٕ 9اذص مـ وسن ؾ الشر .
وأؾقف 9ف ي قز الوعنمؾ معفؿ ألبدً إ 9كف اكوػنع بنلشقنطقـ ،واذا مـ خصن ص
سؾقؿن ﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ﴾ [ص ،]14:وقد ألجنب ار دأن ص ،ف يـ غل ٕاد مـ
بعدص أل يموعؿؾ الشقنطقـ بقجف مـ القجقص ،والؿمللة جد خطقرة ،وكؿ مـ قدى زلت
يف اذا ال نب ،وقد ادث أل جن كن رجؾ يزأؿ ألكف ألارم س عقـ مؿؾؽة مـ مؿنلؽ
الشقنطقـ ،وألكف مشك أؾك يدص س عق ُمؼعدً ا ،وكن يف ألول ألمرص يرقل ويومناؾ يف
الوحدث مع ال ـ ،فنسودرجقص إلك أل وصؾ إلك اد غقر مر ل ،فنلحذر الحذر.
ووجقب سد الذرا ع واؿنية جـنب الوقاقد ألمر مؼرر يف الشرع ،والشقخ $
قد ألكثر مـف يف كونب الوقاقد.
«لرفع ال الء» بعد كزولف «أو دفعف» ق ؾ كزولف.
ولؿ يؼؾ :لدفع ال

ألو رفعف ،مع أل الدفع ق ؾ الرفع مدـ اقدث القجدقدٕ 9

انجة الـنس وفعؾفؿ إينص لؾرفع ألكثر مـ انجوفؿ وفعؾفؿ إينص لؾدفع.
ولق ل س اؾؼة وخق ًطن ٓ لشل  ،ف يؽدق مدـ الشدر  ،فدن كدن نؼؾقددً ا ،ففدق
نؼؾقد لف اؽؿ الوش ف ،وإمقر بؿؼنصدان.
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«وققل اهلل تعالك﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﴾ [الزمر ،»]17:يعـل :ألخنو ،
ويعن أـ الخن بنلرؤية يف كثقر مـ الـصقص ،كؿن يف ققلف نعنلك﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ير من فعؾ ار بعند﴿ ،ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾
ﭩ﴾ [الػ ر ،]5:والـ ل ﷺ لؿ َ

[الػقؾ ،]3:كذلؽٕ 9كف ولد أنى الػقؾ ،فقعن أـ الخن الؼطعل بنلرؤية 9إلفندنف من
نػقد الرؤية مـ القؼقـ ،وأدى ااوؿنل الـؼقض.
ومعـك أية اـن :ألخنو أؿن ندأقكف مـ دو ار﴿« ،﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

﮺ ﮻﴾ [الزمر »]17:ألك :اؾ نؼدر أؾك كشػ ر قدأ رص ار؟
وي اظ اـن اإلخ نر أـ ﴿ﮁ﴾ بد﴿﮹﴾

ؿقر الؿمكث ،وبد﴿﮺﴾

الؿمكثة ،مع أل من يدأق مـ دو ار فقف الؿذكر ،والؿمكث ،فؿـ ألصـنمفؿ العزأ،
وال ت وا ؾ ،بعضفن مذكر ،وبعضفن ممكث ،ويف اذا إننرة إلك عػ من يدأق 9
ٕ إصؾ يف الؿمكث ألكف أل عػ مـ الؿذكر 9فنذا كن الذك ندأقكف هبذص الؿثنبة يف
الضعػ والؿفنكة بنلـم ة لؿؼنبؾف ،ففؾ يؽشػ من ندأقكف الضر الذك ألرادص ار ،
ألو العؽس؟! ﴿﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁

ِ
مؿمؽنت راؿوف.

﯂﴾ [الزمر]17:

«﴿ﯥ ﯦ ﯧ﴾» :ي قز أل يؽق ام ل م ودأل وخنص لػظ ال
يؽق خنًا مؼد ًمن ولػظ ال

لم َـ
ْٓ ،

لة ،وي قز أل

ممخرا ،والوؼدير :ار ام ل ،ألك :كنيفّ
لة م ودأل
ً

وادص﴿ ،ﯩ ﯪﯫ﴾ [الزمر:]17:
 طٚد٘ االضتدالٍ َٔ اآل ١ٜعً ٢ايرتمج١ص

يؼقل مؼننؾ« :فمدللفؿ الـ دل ﷺ :فمدؽوقا»(ٕ 9)3مدؿ ٓ يعوؼددو ذلدؽ فقفدن،
ولؽـفؿ أ دوانٕ 9مدؿ كدنكقا يعوؼددومن وسدن ط ،فع ددوان لوؼدرهبؿ إلدك ار زلػدك،
( )3نػمقر ال غقك .80/3
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وإذا كددن الؽػددنر الددذيـ يع دددو اددذص إصددـنى واددؿ مشددركق الشددر إكددن،
ٓ يعوؼدو يف ألصـنمفؿ ألمن نـػع بـػمفن ونضر بـػمفن ،وإكؿن نؼرهبؿ إلدك ار زلػدك،
خدرزا ألو ود ًأدن ،ألو اؾؼدنت ،ألو مدن ألند ف
فؽقػ بؿـ يربط أؾك يدص خق ًطن ،ألو يوخدذ
ً
ذلؽ 9لرفع ال

ألو دفعف واق يدأ أل اإلس ى؟!

وبعض الـنس يليت إلدك الحؾؼدة يف بدنب الؿمد د الحدراى ألو الؿمد د الـ دقك،
ألو مؽددن فقددف نددل مددـ الددنوز ويددربط بددف ا د ً  ،يعوؼددد أل لفددذا العؼددد أل د ًدرا ،فلقددؾ
إاقال أل يؽق اذا مـ بنب الون الؿ وددع الؿؿـدقع ،وإ اكضدنء إلدك ذلدؽ أل
يعوؼد يف اذا العؼد دفع ندل أـدف دخدؾ يف الشدر ٕ 9كدف جعؾدف سد ًن ،وادق لدقس يف
الحؼقؼة س ًن.
رجـال» :ادذا الرجدؾ الؿد فؿ يف
«عـ عؿران كـ ح ـقـ ﭬ أن الـ ـل ﷺ رأى
ً
اذص الرواية م قـ يف رواية الحنكؿ ،فروأ بنسـندص أدـ أؿدرا بدـ اصدقـ ألكدف قدنل:
«دخؾت أؾك رسقل ار ﷺ ويف أضدك ا ْؾؼة صػر»(.)3
«يف يضه حؾؼة مـ صػر»َ :ا ْؾؼدة :بنسدؽن الد ى ونحريؽفدن ندذوذ( .)2والصدػر:
الـحنس إصػر.
«فؼال« :ما هذه » :اختؾػ الشدراح اـدن :ادؾ سدمالف ادذا أؾدك سد قؾ اإلكؽدنر،
ألو ألكف يموخنص أـ س ب الؾ س؟
وال مؿـقأة أؾك كؾ انل بنلـم ة لؾرجؾ ،فن كنكت مـ ألجؾ الدفع ألو الرفع
دخؾت يف الشر  ،وإ كنكت مـ بنب الوزيـ دخؾت يف الوش ف بنلـمن واق مؿـقع:
﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [الزخرء ،]37:لؽـف:
( )3يـظر :نخريج الحديث يف الؿوـ (ص.)202 :
( )2يـظر :مخونر الصحنح (ص.)67 :
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«قال :مـ القاهـة» :القاـ :اق الضعػ ،ويراد بف اـن :أدرم مدملؿ يؽدق يف يدد
الرجؾ دو الؿرألة ،مـ الؿـؽب إلك آخران ،ألو يف العضد فؼدط ،أؾدك خد ء بقدـفؿ
يف نػمقرص(.)3
«فؼــال« :اكزعفــا؛ فنكفــا ٓ تزيــضك إٓ وهـًــا» ٕ 9الوعؾددؼ هبددذص الحؾؼددة يقر ددف
الضددعػ الـػمددل الددذك ي عؾددف معر ً ددن لإلصددنبة وإ كنكددت يف إصددؾ ٓ نـػددع
وٓ نضر.
وقد يؼقل قن ؾ :إ الرسقل ﷺ أل ت لفن الضر 9بلمن نزيد الدقاـ ،فـؼدقل :ادل
بذا؛ن ٓ نـػع وٓ نضر ،لؽدـ الدذك يوعؾدؼ هبدن يخقدؾ إلقدف ألمدن نـػعدف ،فقضدعػ أدـ
الوقكؾ أؾك ار  ،فقعنقب بنلضعػ ،والذك يدفع مثؾ اذص إمقر اق ققة الوقكؾ
أؾك ار ،فنإلكمن الذك يشود خقفف مـ العقـ ،ألكثدر الـدنس إصدنبة بدنلعقـ ،وبعدض
الـنس يصدنب بلوادنى يف ألول إمدر ،ويمرتسدؾ معفدن ،فد نؾ دث أل نؽدق اؼدن َؼ،
وألمرا ً ن كػمقة ،يمو قب لفن فوص ح أضقية« ،مـ تعؾؼ ئقً،ا وكؾ إلقف»(.)2
واكوشر الققى ل س سقار ُيدأ أك أل فقف أ ًجن بلكف ُيصدر ذبذبنت نـػذ إلك داخؾ
ال د وإأصنب ،فوـػع الؿريض.
فقؼنل :إذا صح ادذا آدأدن بدل قدرر ذلدؽ إط دن الؿدلمقكق  ،ففدق كدقع مدـ
الع د ج 9وإٓ فنٕصددؾ أل الوعؾددؼ بؿثددؾ اددذا مددـ إواددنى الوددل ٓ نـػددع ،بددؾ نزيددد
( )3يـظر :لمن العرب .343-341/31
( )2ألخرجددف الرتمددذك ،كوددنب الطددب ،بددنب مددن جددن يف كرااقددة الوعؾقددؼ ،)2062( ،وألاؿددد ( ،)37673والحددنكؿ
( ،)6401مـ اديث أ د ار بـ أؽقؿ ﭬ ،وجن مـ اديث ألبل اريرة ﭬ .وأ د ار بـ أؽقؿ لؿ يمدؿع
مـ الـ ل ﷺ إكؿن كودب إلقدف كؿدن يف أؾدؾ ابدـ ألبدل ادننؿ  ،483/3وقدنل يف م ؿدع الزوا دد  301/4أدـ روايدة
الطنا لؾحديث« :رواص الطنا يف نرجؿة ألبل مع د ال فـل يف الؽـك قنل :وقد ققؾ :إكف أ د ار بدـ أؽدقؿ،
قؾت :فن كن اق فؼد وت صح وف بؼقلف :سؿعت ،ويف إسـندص محؿد بـ ألبل لقؾك واق سدقئ الحػدظ ،وبؼقدة
رجنلف ؼنت».
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صنا فن واـًن.
«فنكؽ لق مت وهل عؾقؽ مـا أفؾحـت أكـضً ا» ،وادذا ققدؾ لصدحنبل جؾقدؾ -كؿدن
نؼدى ،-فؿن الظـ بؿـ دوكف؟! ٕ الشر ٓ يعذر فقف ألاد ،وٓ يغػر ٓ ،لصدحنبل،
وٓ لغقرص 9إٓ بنلوقبة.
ويف اذا أل العنة بنلخقانقؿ ،فنلـ ل ﷺ ألخن أـف ألكف لق منت أؾك اذا آأوؼند
لؿن ألفؾح ألبدً ا ،ومع ذلؽ فعؿرا بدـ اصدقـ كنكدت الؿ ؽدة نمدؾؿ أؾقدف يف مر دف
أقنكًن(.)3
واؾ ل س الحؾؼة ألو غقران مـ ألجؾ دفع العقـ ،نر ٌ ألكنُ ألى ألصغر؟
وال قاب :أل مـ اأوؼد الم قة فقؿن لقس س ًن نر ًأن وٓ أر ًفن ،ففدق ندر ألصدغر،
ومـ اأوؼد فقفن الـػع والضر بذا؛ن ،ففق نر ألكن ،ففل بحمب من يؼر يف قؾ ف.
وققلددف« :فنكــؽ لــق مــت وهــل عؾقــؽ مــا أفؾحــت أكــضً ا» :دلقد ٌدؾ أؾددك أل العددنة
بنلخقانقؿ ،فن منت مـ غقر نقبة ،فنكف يماخذ ،إ كن نركًن ،فنكف ٓ يغػر ،وإ كدن
ذك ًن ،ففق نحت الؿشقيفة.
«رواه أحؿض كغـض ٓ كلس كف» ،وامـف جؿع مـ ألاؾ العؾؿ(.)2
 طسهِ تعًٝل ايتُاِ٥ص

ألقرب مذكقر« ،عـ عؼ ة كـ عامر ﭬ
«ولف» :الضؿقر يعقد أؾك ألاؿد 9لؽقكف
َ
مرفق ًعا« :مـ تعؾؼ تؿقؿة» :الوؿقؿة :مدن يعؾدؼ مدـ الحدروز والخقدقط وكحقادن أؾدك
( )3إننرة إلك اديث س ؼ نخري ف (ص.)306 :
( )2س ؼت اإلننرة إلقف (ص.)202 :
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الص ل ،ألو أؾك الدابة 9لؾحؿنية مـ العقـ ،وال داخؾدة يف الرتجؿدة :مدـ ألجدؾ دفدع
ال

 ،وقد نموعؿؾ لرفعف.
وال موػنونة ،ف عضفن بدأة ،وبعضفن يصؾ إلك اد الشر إكن ،بحمدب مدن

يؼقى بؼؾب الؿعؾؼ.
ومع إسػ أل بعض كوب الطدب نقصدل هبدذص الوؿدن ؿ والط سدؿ ،كنلودذكرة
للكطنكل( ،)3ألو الراؿة( )2الؿـمقب لؾمققطل( ،)1فػقفن ط سؿ 9اروء ،وألرقنى،
ورمقز غري ة.
 طارتًط تبني اذتكٝك ١ايشسعٚ ١ٝايعسفٚ ١ٝأثسٙص

الوؿقؿددة اؼقؼوفددن الشددرأقة غقددر اؼقؼوفددن العرفقددةٕ 9مددن يف العددرء نطؾددؼ أؾددك
العؼقؼة ،وبعض الـنس يمؿع بعض اذص الـصقص ويط ؼفن أؾك ُأرفف ،والخؾط بقـ
الحؼن ؼ صنر س ًن يف

ل مـ ؾ مـ الؿ ودأة ،ويف خطدل مدـ ألخطدل مدـ العنمدة،

وقد يؼع يف اذا ألو يف نل مـ اذا بعض مـ يـومب إلك العؾؿ.
وآصط انت ،والعدرء الخدنص أـدد ألادؾ العؾدؿ قدد يوعدنرض مدع مدن جدن
يف الـصقص 9فؿدث ً ققلدف ﷺ« :الغغـؾ يـقم الجؿعـة واجـب عؾـك كـؾ محـتؾؿ»(،)3
( )3اق :داود بـ أؿر الصقرك إكطنكل ،الط قب ،نقيف سـة 3004اد ،وققؾ3007 :ادد ،واسدؿ كونبدف« :ندذكرة ألولدل
إل نب ،وال نمع لؾع ب الع نب» ،ط ع يف الؼنارة سـة 3283اد يف
 ،175/3واكوػن الؼـقع بؿن اق مط قع (ص.)227:

دة م ؾددات .يـظدر :كشدػ الظـدق

( )2اق« :الراؿة يف الطب والحؽؿة» ،مط قع ،ويف ال نب الثنمـ مـف :يف وجع الرألس ،قنل :نؽوب اذص إادرء:
ح ع ح ا ى ا اد .ويـظر مـف (ص )33 ،30 :ط :دار الؽوب العربقة الؽنأ ،بؿصر.
اح ا
( )1لددؿ يددذكرص المددققطل كػمددف يف كو ددف« :ففرسددة مملػددنيت» ،و«الوحدددث بـعؿددة ار» ،و«امددـ الؿحن ددرة» ،كؿددن
لددؿ يددذكرص مددـ مملػننددف مددـ نددرجؿ لددف ،كنلمددخنوك يف «الضددق ال مددع» ،وابددـ العؿددند الحـ ؾددل يف «نددذرات
الذاب» ،والغزك يف «الؽقاكب المن رة» .ويـظر :مؽو ة ال ل المققطل (ص.)202 :
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب ال ؿعة ،بنب الطقب لؾ ؿعة ،)770( ،وممؾؿ ،كونب ال ؿعة ،بنب الطقب والمقا
يقى ال ؿعة ( ،)735وألبق داود ( ،)133والـمن ل ( ،)133مـ اديث ألبل سعقد الخدرك ﭬ.
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اؾ الؿراد بنلقجقب اـن اؼقؼوف العرفقة الخنصة أـد ألاؾ العؾؿ مـ ألكف ٓ يل ؿ برتكف
ويثنب أؾك فعؾف()3؟
ال قاب ،ٓ :كؿن أل الؿؽروص يف سقرة اإلسرا ﴿ :ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ

ﰖ﴾ [اإلسرا  ،]17:أظن ؿ إمقر ،وك ن ران ،واذا ٓ يقافؼ الحؼقؼة آصط اقة
يف نعريػ الؿؽروص أـد ألاؾ إصقل.
والؿؼ ـــقد :ألكدددف ي دددب الدددوػطـ إلدددك معدددن إلػدددنظ ،وألمدددن مـقطدددة بؿؼدددنى
اسوخدامفن.
 طعُ ّٛايًعٔ ٚايًعٔ ايـُدصصص

«فال أتؿ اهلل لف» ألك :ف ألنؿ ار لف من يريدص ،ففؾ ُيدأك أؾقف هبذا 9كؿن ألكف يددأك
أؾك مـ كشد الضنلة يف الؿم د ،ألو بنع يف الؿم د بدد ٓ« :رد ار أؾقدؽ دنلوؽ»،
و«ٓ ألربح ار ن نرنؽ»؟( )2ألو ألكف جن أؾك سد قؾ العؿدقى فقددأك أؾدك جدـس مدـ
فعؾ اذا ٓ أؾك أقـف؟
الجـــــقاب :ادددددق أؾدددددك سددددد قؾ العؿدددددقى 9كؿدددددن يف لعدددددـ الؿونجدددددنت(،)1
( )3يـظر :رو ة الـنير .86/3
جـال يـشـض ضـالة يف الؿغـجض فؾقؼـؾ:
( )2إننرة إلك اديث ألبل اريرة ﭬ ،قنل :قنل رسقل ار ﷺ« :مـ سؿع ر ً
ٓ ردها اهلل عؾقؽ؛ فنن الؿغاجض لؿ ت ـ لفذا» .ألخرجف ممؾؿ ،كونب الؿمنجد ،بنب الـفل أـ كشدد الضدنلة يف
الؿم د ومن يؼقلف مـ سؿع الـنند ،)457( ،وابـ منجف (.)656
ويف رواية الرتمذك« :إذا رأيتؿ مـ ي قع أو ي تاع يف الؿغجض ،فؼقلقا ٓ :أركح اهلل تجارتـؽ ،وإذا رأيـتؿ مــ يـشـض
فقــف ضــالة ،فؼقلــقا ٓ :رد اهلل عؾقــؽ» .ألخرجددف الرتمددذك ،كوددنب ال قددقع ،بددنب الـفددل أددـ ال قددع يف الؿم د د،
( ،)3123وصححف ابـ خزيؿة ( ،)3104وابـ ا ن ( ،)3540والحنكؿ ( )2118ووافؼف الذا ل.
( )1إننرة إلك اديث أ د ار بـ أؿرو ڤ ،قنل :سدؿعت رسدقل ار ﷺ يؼدقل« :سـقؽقن يف آخـر أمتـل رجـال
يرك قن عؾك سروج ،كلئ اه الرحال ،يـزلقن عؾك أكقاب الؿغجض ،كغاؤهؿ كاسـقات عاريـات ،عؾـك رءوسـفؿ
كلسـؿة ال خت العجاف ،العـقهـ ،فنكفـ مؾعقكات ،لق كاكت وراءكؿ أمة مـ إمؿ لخضمـ كغـاؤكؿ كغـاءهؿ،
كؿا يخضمـؽؿ كغاء إمؿ ق ؾؽؿ» .ألخرجف ألاؿد ( ،)6071وصححف ابـ ا دن ( ،)4641والحدنكؿ (،)7135
وقنل يف م ؿع الزوا د « :316/4رواص ألاؿد ،والطنا يف الث ة ،ورجنل ألاؿد رجنل الصحقح».
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ولعـ المنرم( ،)3ولعـ ار يف الخؿرة أشرة 9مـفؿ ندنرهبن( ،)2فؾعدـ الؿعدقـ يف ادذا
نخصدن بعقـدف ،مدناؿ الـ دل ﷺ(،)1
وألن ناف ٓ ي قز 9ولذلؽ لؿن لعـ بعض الصحنبة
ً
فػل اذا إكؿن ي قز لعـ ال ـس ،مثؾ :لعـ ار الؿونجنت ٓ ،لعـ الؿعقـ.
فؿن جنز إط قف أؾك وجف العؿقى والقصػ ٓ ،يؾزى جقازص أؾك الؿعقـ ،كؿدن
مؽػرا ُيؽػر بصقغة العؿقى ،وٓ يؽػر بعقـف 9فقؼنل :مـ فعؾ كدذا ففدق
أل مـ ارنؽب
ً
ِ
أؾؿدن
كنفر ،لؽـ ٓ يؼدنل :إ ف كًدن الدذك ارنؽدب كدذا كدنفر ٕ 9الؿطؾدؼ لدؿ يحدط ً
بنلشروط والؿقاكع 9الول يدور الحؽؿ أؾك الؿعقـ معفن.
وقنل بعض ألاؾ العؾؿ :إ أ اذا داخؾ يف العؿدقىٕ 9كدف فدرد مدـ ألفدرادص 9فق دقز
لعـددف بؿددن فعددؾ ،ولؽددـ ال ؿفددقر يؼقلددق  :إ الؾعددـ اإلجؿددنلل ٓ يؾددزى مـددف لعددـ
إفددراد( ،)3قددنل صددنلح بددـ ألاؿددد بددـ اـ ددؾ« :قؾددت ٕبددل :إ قق ًمدن يؼقلددق  :إمددؿ
بـل واؾ يحب يزيد ألاد يممـ بدنر والقدقى أخدر؟ فؼؾدت :يدن
يح ق يزيدَ  .قنل :ين ّ

ألبت فؾؿنذا ٓ نؾعـف؟ قنل :ين بـل وموك رأليت ألبن يؾعـ ألاددً ا؟!»( ،)4ويف الحدديث:

()3

()2

()1

()3
()4

إننرة إلك اديث ألبل اريرة ،أـ الـ ل ﷺ ،قنل« :لعـ اهلل الغارق ،يغرق ال قضة فتؼطـع يـضه ،ويغـرق الح ـؾ
فتؼطـع يــضه» .ألخرجددف ال خدنرك ،كوددنب الحدددود ،بدنب لعددـ المددنرم إذا لدؿ يمددؿ ،)5671( ،وممددؾؿ ،كوددنب
الحدود ،بنب اد المرقة وكصنهبن ،)3576( ،والـمن ل ( ،)3761وابـ منجف (.)2471
إننرة إلك اديث ألكس بـ منلؽ قنل« :لعـ رسقل اهلل ﷺ يف الخؿـر عشـرة :عاصـرها ،ومعت ـرها ،وئـاركفا،
وحامؾفا ،والؿحؿقلة إلقف ،وساققفا ،وكائعفا ،وآكؾ ،ؿـفا ،والؿشـتري لفـا ،والؿشـتراة لـف» .ألخرجدف الرتمدذك،
كونب ال ققع ،بنب الـفل أل يوخذ الخؿر خ  ،)3284( ،وقنل« :اذا اديث غريب مـ اديث ألكس وقدد روك
كحق اذا أـ ابـ أ نس ،وابـ ممعقد ،وابـ أؿر» ،وابـ منجف ،كونب إنربة ،بنب لعـت الخؿر أؾك أشدرة
ألوجف ،)1173( ،وصححف ابـ الؿؾؼـ يف ال در الؿـقر .600/7
اؿدنرا،
إننرة إلك اديث أؿر بـ الخطنب ،أل رج أؾك أفد الـ دل ﷺ كدن اسدؿف أ دد ار ،وكدن يؾؼدب
ً
وكن يضحؽ رسقل ار ﷺ ،وكن الـ ل ﷺ قد جؾدص يف الشراب ،فليت بف يقمن فلمر بف ف ؾد ،فؼنل رجدؾ مدـ
الؼقى :الؾفؿ العـف ،من ألكثر من يمنك بف؟ فؼنل الـ دل ﷺ ٓ« :تؾعــقه ،فـقاهلل مـا عؾؿـت إكـف يحـب اهلل ورسـقلف».
ألخرجف ال خنرك ،كونب الحدود ،بنب من يؽرص مـ لعـ ننرب الخؿر ،وإكف لقس بخنرج مـ الؿؾة.)5670( ،
نـظر الؿمللة بنلوػصقؾ يف :فوح ال نرك .65/32
م ؿقع الػونوأ .332/1
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«لقس الؿممـ كالطعان ،وٓ الؾعان ،وٓ الػاحش ،وٓ ال ذيء»(.)3
وقريددب مددـ اددذا أيد ُدؾ إلددك الوعقددقـ مددث ً لددق ققددؾ :كمددن آل فد

مونجددنت،

مدرسنت الؿدرسة الػ كقة مونجنت ،فقمول إلك الحصر والوعققـ ،ففدؾ يددخؾ
ألو ا
يف اقز الؿـع ألو اموثنل ألمر «العـقهـ»؟
اذا محؾ نردد ،فؽؾؿن كثر العدد قرب مـ ال ـس ،وكؾؿن قدؾ العددد قدرب مدـ
الوخصقص.
«ومـ تعؾؼ ودعة» :القدع معروء يموخرج مـ ال حدر «فـال ودع اهلل لـف» :وادذا
أليضن دأن أؾقف ألٓ ي عؾف يف دأة وٓ سؽق .
ً
والػعددؾ الؿن ددل «و َد َع» يؼددقل ألاددؾ العؾددؿ :إكددف فعددؾ ألمقددت( ،)2وألمددن قددرا ة:
َ

َ
ودعك ربك﴾ [الضحك ،]1 :فشنذة( ،)1بقـؿن بنقل انوؼنقننف مموعؿؾة 9كنلؿصددر يف
﴿ما

ققلدددف ﷺ« :لقـتفـــقـ أقـــقام عــــ ودعفـــؿ الجؿعـــات»( ،)3وإمدددر يف ققلدددف ﷺ:

دع ما يري ؽ»( ،)4والؿضنرع يف ققلف ﷺ« :مـ لؿ يضع ققل الزور»(.)5
« ْ
ً
اسدوعؿنٓ لؾؿن دل الدذك ألمقدت9
وألمن ققلف اـن« :فال ودع اهلل لف» ،ففق وإ كن
إٓ ألكف اسوعؿنل لؾؿن ل الذك ألريدَ بف آسدوؼ نل ،كؿدن يف ققلـدن ٓ :غػدر ار لػد

،

( )3ألخرجف الرتمدذك ،كودنب الدن والصدؾة ،بدنب مدن جدن يف الؾعـدة ،)3866( ،وقدنل« :امدـ غريدب»،)1718( ،
وصححف ابـ ا ن ( ،)382والحنكؿ ( ،)28مـ اديث أ د ار بـ ممعقد ﭬ.
( )2يـظر :الؼنمقس الؿحقط  ،3285/1ولمن العرب .173/7
()1
()3
()4

()5

يـظر :زاد الؿمقر .346/3
ألخرجف ممؾؿ ،كونب ال ؿعة ،بنب الوغؾقظ يف نر ال ؿعة ،)754( ،والـمدن ل ( ،)3160وابدـ منجدف (،)683
مـ اديث أ د ابـ أؿر ،وابـ أ نس ،وألبل اريرة ﭫ.
ألخرجف الرتمذك ،كونب صػة الؼقنمة والرقن ؼ والقرع ،)2437( ،والـمن ل ،كونب إنربة ،بدنب الحدث أؾدك
نر الش فنت ،)4633( ،وصححف ابـ خزيؿة ( ،)2137وابـ ا ن ( ،)622والحنكؿ ( )2358ووافؼف الذا ل،
مـ اديث الحمـ بـ أؾل ﭬ.
ألخرجف ال خدنرك ،كودنب الصدقى ،بدنب مدـ لدؿ يددع قدقل الدزور ،والعؿدؾ بدف يف الصدقى ،)3801( ،وألبدق داود
( ،)2152والرتمذك ( ،)606وابـ منجف ( ،)3578مـ اديث ألبل اريرة ﭬ.

حمٗلعالـى تفٗ عشـ ــةحع ت بعالتٕحٗ

156

والوؼدير ٓ :يغػر ار لف ،ومثنلـن كظقرص ٓ :يرتكف ار يف دأة وسؽق .
«ويف رواية« :مـ تعؾؼ تؿقؿة ،فؼـض أئـرك» :وادذا ادق الددلقؾ الصدريح أؾدك أل
نعؾقؼ الوؿن ؿ  -واق ل مفن  -مـ الشر  ،فقددخؾ يف الرتجؿدة ،وسدقليت بدنب خدنص
بنلوؿن ؿ ،ونعؾقؼفن.
رجال يف يضه خقط مـ الحؿك فؼطعف»:
«وٓكـ أكل حاتؿ عـ حذيػة ﭬ أكف رأى ً
اذا مقققء أؾك اذيػة ،واق مـ اإلكؽنر بنلقدد ،وإصدؾ فقدف ققلدف ﷺ« :مــ رأى
مـؽرا فؾقغقره كقضه ،فنن لؿ يغتطع ف ؾغاكف ،فنن لؿ يغتطع ف ؼؾ ف ،وذلؽ أضعػ
مـؽؿ ً
اإليؿان»(.)3
فنٕصددؾ اإلكؽددنر بنلقددد لؿددـ اسددوطنأف ،ولددؿ يرتنددب أؾقددف مـؽددر ألكددن مـددف ،ددؿ
الؾمن  ،ؿ الؼؾب.
«وتال ققلف تعالك﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [يقسػ :»]305:قنلقا:
اإليؿن اـن الؿراد بف نقاقد الربقبقةٕ 9كف ي وؿع فقف الشر مع اإليؿن  ،ففؿ
مممـق بنلربقبقة ،لؽـفؿ مشركق يف إلقاقة ،واذا اق واقع مشركل العرب.
وأيددة يف الشددر إكددن ،والصددحنبل اسددوعؿؾفن يف الشددر إصددغر 9لعؿددقى
آنرتا يف الؿمؿك ،فؽؾف نر  .اذا أؾك افرتاض صحة إ ر.
 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص

« فقف مغائؾ :إولـك :التغؾـقظ يف لـ س الحؾؼـة والخـقط وكحقهؿـا لؿثـؾ ذلـؽ»:
يعـل :لرفع ال

ألو دفعف ،والـصقص فقفن نغؾقظ نديد.

( )3ألخرجف ممؾؿ ،كونب اإليؿن  ،بنب بقن كق الـفل أـ الؿـؽر مدـ اإليؿدن  ،وأل اإليؿدن يزيدد ويدـؼص ،وأل
إمددر بددنلؿعروء والـفددل أددـ الؿـؽددر واج ددن  ،)38( ،وألبددق داود ( ،)3330والـمددن ل ( ،)4007وابددـ منجددف
( ،)3264مـ اديث ألبل سعقد الخدرك ﭬ.

ع

بعوَعالصةكعل سعاحلمكلعٔاخلٗ عٔوحِٕى علةفععال الءعأٔع فيْ ع

157

«الثاكقة :أن ال حاكل لـق مـات وهـل عؾقـف مـا أفؾـح» :فؽقدػ بؿدـ دوكدف؟! «فقـف
ئاهض لؽالم ال حاكة أن الشرك إصغر أك ر مـ الؽ ـائر» :لدخقلدف يف أؿدقى الشدر
وأدى الؿغػرةٕ 9كف كػك أـف الػ ح.
والؼقل بل الشر إصغر ٓ يغػر لقس بؼقل عقػ ألو مف قر 9لدخقلف يف
أؿقى﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [الـمن  ،]37:واق ققل نقخ اإلس ى ابـ نقؿقة(،)3
واإلمنى الؿ دد  ،$وإلقف منل ابـ الؼقؿ(.)2
«الثالثة :أكف لؿ يعذر كالجفالة» ٕ 9أؿرا فعؾفن مـ غقر أؾدؿ ،ومدع ذلدؽ قدنل
لف« :لق مت وهل عؾقؽ ما أفؾحت أكضً ا».
وممللة العذر بنل فؾ ممللة ك قرة ،وفقفن مملػدنت ،وكد ى كثقدر ٕادؾ العؾدؿ،
فقخوؾػق يف ال ناؾ اؾ يعذر مطؾ ًؼن؟ ألو يعذر يف بعض إبقاب دو بعض؟ ألو يف
بعض إاقال دو بعض؟ وال نحونج إلك نػصقؾ طقيؾ.
«الراكعة :أكفا ٓ تـػع يف العاجؾة كؾ تضر؛ لؼقلف ٓ« :تزيضك إٓ وهـًا» :فنذا ل مفن
مـ القااـة ٓ ،نزيدص إٓ واـًن ،واذا يف الدكقن ،وألمن يف أخرة ،ف يػؾح ألبدً ا.
«الخامغة :اإلكؽار كالتغؾقظ عؾك مـ فعـؾ مثـؾ ذلـؽ» :والوغؾدقظ يف :ققلدف ﷺ:
«اكزعفـــا» ،وادددؾ اـدددن نـدددنقض ألو نـدددنفر ألو نضدددند بدددقـ ادددذا ،وبدددقـ ققلدددف ﷺ
لؾصحنبة ﭫ« :دعقه»()1
لؿن زجروا إأرابل الذك بنل يف الؿم د والذك يمودل
أ

( )3يـظر :الؿمودر أؾك م ؿقع الػونوأ .381 /1
( )2يـظر :ال قاب الؽنيف (ص.)127 :
( )1إننرة إلك اديث ألبل اريرة ﭬ ،قنل :قنى ألأرابل ف دنل يف الؿمد د ،فوـنولدف الـدنس ،فؼدنل لفدؿ الـ دل ﷺ:
«دعقه وهريؼقا عؾك كقلف سجال مـ ماء ،أو ذكقكا مـ ماء ،فنكؿا كعثتؿ مقغـريـ ،ولـؿ ت عثـقا معغـريـ» .ألخرجدف
ال خنرك ،كونب الق ق  ،بنب صب الؿن أؾك ال قل يف الؿم د ،)220( ،وجن مـ اديث ألكس ﭬ.

حمٗلعالـى تفٗ عشـ ــةحع ت بعالتٕحٗ

158

بف أؾك امـ خؾؼف وامـ نعؾقؿف وامـ نربقوف ﷺ؟
وال قاب ،ٓ :لقس بقـفؿن مـ ذلؽ نل ٕ 9مريـ:
إول :أل الؿخنلػة مخوؾػة ،ففذص نوعؾؼ بنلشر  9بخ ء فعؾ إأرابل.
الثاين :أل الؿخنل ِػ مخوؾػ ،فنٕأرابل جناؾ يحونج إلدك مدـ يرفدؼ بدف ،وادذا
صحنبل م زى لؾـ ل ﷺ 9ولذلؽ يؿؽـ أل يوؽؾؿ مدع ندخص قريدب بؿدن ٓ يدوؽؾؿ
بف مع غقرص.
«الغادسة :الت ريح كلن مـ تعؾؼ ئقً،ا وكؾ إلقف» :مـ أؾؼ قؾ ف بنر كػنص﴿ ،ﮧ
ﮨﮩﮪﮫ

ﮬ﴾ [الط

م ،]1:لؽـ مـ نعؾؼ بشل سقاص  -مؿـ يعؼؾ

ألو ٓ يعؼؾ  ،-فنكف يقكؾ إلقف ،وإذا وكؾ إلقف ،فنكف يقكؾ إلك أنجز أـ نحؼقؼ
مصنلحف.
«الغاكعة :الت ريح كلن مـ تعؾؼ تؿقؿـة فؼـض أئـرك» :إصدؾ أل الؿدراد الشدر
إصغر ٕ 9جعؾفدن سد ًن ٓ يصدؾ إلدك ادد الشدر إكدن 9إٓ إذا قدنل :إكدف سد ب
مم ر بـػمف.
«الثامـة :أن تعؾقؼ الخقط مـ الحؿك مـ ذلؽ» ،يعـل :مـ الشر إصغر.
«التاسعة :تالوة حذيػة أية دلقؾ عؾك أن ال حاكة يغتضلقن كأيات التل يف
إك ر عؾك إصغر ،كؿا ذكر اكـ ع اس يف آية ال ؼرة»﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ﴾ [ال ؼرة ،]354:إلك آخر أية ،هبن اسودل ابـ أ نس ﭭ(.)3
«العائرة :أن تعؾقؼ القدع مـ العقـ مـ ذلؽ» ،يعـل :مـ الشر  ،ففدق داخدؾ يف
الرتجؿة.
( )3يـظر :نػمقر ألبل اننؿ .52/3
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«الحادية عشرة :الضعاء عؾك مـ تعؾؼ تؿقؿة :أن اهلل ٓ يتؿ لـف»ُ :يددْ َأك أؾقدف مدـ
جـس أؿؾف ،ففق نعؾؼ اذص الوؿقؿة 9رجدن أل يدوؿ ار أؾقدف ولدف ألمدرصَ ،ف ُقدد َأك أؾقدف
بـؼقض قصدصٕ 9كف وقع يف الؿخنلػة.
«ومـ تعؾؼ ودعة ،فال ودع اهلل لف» ،أي :ترك اهلل لف» :وخؾك بقـدف وبقـدف فؾدؿ يؽدـ
يف دأة وٓ سؽق  ،بؾ يف قؾؼ وا طراب ،وألزمنت كػمقة ،وغقران ،وار ألأؾؿ.
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ةــاب

مـــا جـــاء يف الـــشقى ٌالتمــائـــم
يف ال ــحقح عـــ أكــل كشــقر إك ــاري ﭬ أكــف كــان مــع رســقل اهلل ﷺ يف كعــض
ؼقـ يف رق ة كعقر قالدة مـ َو َترٍ ،أو قالدة إٓ قطعت»(.)3
أسػاره ،فلرسؾ
ً
رسقٓ« :أن ٓ ي ّ
وعـ اكـ مغعقد ﭬ قال :سؿعت رسقل اهلل ﷺ يؼـقل« :إن الرقـك ،والتؿـائؿ،
والتقلة ئرك»؛ رواه أحؿض وأكق داود(.)2
وعـــ ع ــض اهلل كـــ ُعؽَــ ْق ٍؿ مرفق ًعــا« :مـــ تعؾــؼ ئــقً،ا وكــؾ إلقــف»؛ رواه أحؿــض
والترمذي(.)1
التؿــائؿ :ئــلء يعؾــؼ عؾــك إوٓد يتؼــقن كــف العــقـ ،لؽـــ إذا كـــان الؿعؾـــؼ مـــ
الؼرآن ،فرخص فقف كعض الغؾػ ،وكعضفؿ لؿ يرخص فقف ،ويجعؾف مـ الؿـفل عــف،
مـفؿ اكـ مغعقد ﭬ.
وخـص مـفـا الـضلقؾ مـا خـال مــ الشـرك ،فؼـض
والرقك :هل التل تغؿك العـزائؿ،
َّ
رخص فقف رسقل اهلل ﷺ مـ العقـ ،والحؿة.
َ
والرجـؾ
والتقلة :هـق ئـلء ي ــعقكف ،يزعؿـقن أكـف يح ـب الؿـرأة إلـك زوجفـا،
إلك امرأتف.
( )3ألخرجف ال خنرك كونب ال فند والمقر ،بنب من ققؾ يف ال رس وكحقص يف ألأـنم اإلبؾ ،)1004( ،وممؾؿ كودنب
الؾ نس والزيـة ،بنب كرااة ق دة القنر يف رق ة ال عقر ( ،)2334وألبق داود (.)2442
( )2ألخرجف ألبق داود ،كونب الطب ،بنب نعؾقؼ الوؿن ؿ ،)1771( ،وابـ منجف ،كونب الطب ،بدنب نعؾقدؼ الوؿدن ؿ،
( ،)1410وألاؿد ( ،)1534وصححف ابـ ا ن ( ،)5080والحنكؿ ( )6404ووافؼف الذا ل.
( )1س ؼ نخري ف (ص.)230 :
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وروى اإلمام أحؿـض عــ ُر َو ْي ِػـ ٍع قـال :قـال لـل رسـقل اهلل ﷺ« :يـا رويػـع ،لعـؾ
وتـرا ،أو اسـتـجك كرجقـع
الحقاة تطقل كؽ ،فلخ ر الـاس أن مـ عؼـض لحقتـف ،أو تؼؾـض ً
داكة أو عظؿ ،فنن محؿضً ا كريء مـف»(.)3
وعـ سعقض كــ ج قـر قـال« :مــ قطـع تؿقؿـة مــ إكغـان كـان كعـضل رق ـة» رواه
وكقع(.)2
ولف عـ إكراهقؿ قال« :كاكقا يؽرهقن التؿائؿ كؾفا ،مـ الؼرآن وغقر الؼرآن»(.)1
فيـــه وســـائـل:

 إولك :تػغقر الرقك والتؿائؿ.
 الثاكقة :تػغقر التقلة.
 الثالثة :أن هذه الثال،ة كؾفا مـ الشرك مـ غقر استثـاء.
 الراكعة :أن الرققة كالؽالم الحؼ مـ العقـ والحؿة لقس مـ ذلؽ.
 الخامغة :أن التؿقؿة إذا كاكت مـ الؼرآن ،فؼض اختؾػ العؾؿاء :هؾ هل مـ ذلؽ أم ٓ
 الغادسة :أن تعؾقؼ إوتار عؾك الضواب مـ العقـ ،مـ ذلؽ.
وترا.
 الغاكعة :القعقض الشضيض عؾك مـ تعؾؼ ً
 الثامـة :فضؾ ،قاب مـ قطع تؿقؿة مـ إكغان.
 التاســعة :كــالم إكــراهقؿ ٓ يخــالػ مــا تؼــضم مـــ آخــتالف؛ ٕن مــراده أصــحاب
ع ض اهلل.
( )3ألخرجف ألبق داود ،كونب الطفدنرة ،بدنب مدن يـفدك أـدف أل يمدوـ ك بدف ،)15( ،كودنب الزيـدة ،بدنب أؼدد الؾحقدة
( ،)4056وألاؿد (.)35884
( )2اق وكقع بـ ال راح ،ألخرجف أـف ابـ ألبل نق ة يف مصـػف (.)21818
( )1ألخرجف ابـ ألبل نق ة يف مصـػف (.)21811
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l
«كاب ما جاء يف الرقك والتؿائؿ» :يف ال دنب المدنبؼ ،يف نعؾقدؼ الحؾؼدة والخدقط،
صددرح الؿصددـػ بلكددف مددـ الشددر فؼددنل« :كــاب مـــ الشــرك ل ـ س الحؾؼــة والخــقط
وكحقهؿا لرفع ال الء أو دفعف» ،ف زى بلمن مدـ الشدر  ،واـدن قدنل« :كـاب مـا جـاء يف
الرقك والتؿائؿ» ،ولدؿ ي دزى بدنلحؽؿ  ٕ 9$مـفدن مدن ادق ندر  ،ومـفدن مدن لدقس
بشر  ،واذص ال طريؼة ال خنرك  :$ألاقنكًدن يدليت يف الرتجؿدة بحؽدؿ م دزوى بدف،
وألاقنكًدن يددقردص أؾدك سد قؾ الدرتدد وآسددوػفنى ،وألاقنكًدن يددذكر الؿمدللة دو اؽددؿ9
لؽق إدلة موؽنفيفة ،ف ي زى إٓ بؿن يدل أؾقف الدلقؾ مـ غقر ااوؿنل(.)3
و«الرقك» :جؿع رققة ،وال الؼرا ة مع الـ ْػث أؾك الؿريض(.)2
و«التؿائؿ» :جؿع نؿقؿة ،وال من يعؾؼ لووؿقؿ الخقر ،ألو نوؿدقؿ الصدحة ،ورفدع
من فقفن مـ ب  ،ألو مرض(.)1
«يف ال ــحقح» ،يريددد :يف الصددحقحقـ ،وس د ؼ أل الشددقخ  $يؽثددر مددـ اددذا،
وأرء معفقد.
ولقمت لف قنأد ٌة مطردة،
ٌ
قدرا ،فؿدـفؿ مدـ
«عـ أكـل كشـقر إك ـاري ﭬ» :اخوؾدػ يف اسدؿف اخو ًفدن ك ً
يؼقل :إكف ققس بـ أ قد ،وققؾ :لؿ يققػ لف أؾك اسؿ صدحقح ،قدنل ابدـ أ دد الدن:
«واددق رجددؾ ٓ يققددػ أؾددك اسددؿف أؾددك صددحة ،واددق مشددفقر بؽـقوددف»( ،)3مددع ألكددف
صحنبل ،نفد مشناد مع الـ ل ﷺ ،و ُأ اؿر(.)4
()3
()2
()1
()3
()4

يـظر :ادك المنرك (ص.)36 :
يـظر :لمن العرب .112/33
يـظر :مخونر الصحنح (ص.)35 :
الوؿفقد .348/36
يـظر :معرفة الصحنبة  ،2714/4آسوقعنب .3530/3
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واذص ال العندة الغنل ة فقؿـ غؾ ت أؾقف الؽـقدة أل يضدقع اسدؿف ،وكدذلؽ مدـ
انوفر بنٓسؿ ،ألو انوفر بنلؾؼب ،نصعب معرفة كـقوف ،وأؾك اذا جدرت العدندة مدـ
أل الـنس إذا نداولقا نق ًيفن كمقا من أداص.
«أكف كان مع رسقل اهلل ﷺ يف كعض أسـػاره» :المدػر مد فؿ ،وقدد اادوؿ العؾؿدن
ب قددن اددذص الؿ فؿددنت ،ومؿددـ ااددوؿ هبددن ابددـ ا ددر 9ففددق مددـ ألنددد الـددنس نو ًعددن
لؾؿ فؿنت ،سقا ٌ كنكت يف إسنكقد ألى يف الؿوق .
رسقٓ» :واق زيد بدـ انر دة مدقٓص ِ -ا دف  ،-ألرسدؾف الـ دل ﷺ هبدذص
«فلرسؾ
ً
الرسنلة إلك جؿقع مـ معف مـ ال قش ،وكص الرسنلة:
ؼقـ يف رق ة كعقرٍ قالدة مـ وتر ،أو قالدة إٓ قطعت».
«أن ٓ ي َّ
وققلف ٓ« :ي ؼقـ» :مل ممكد بـق الوقكقد الثؼقؾة ،ونؼوضل بـن الؿضنرع أؾدك
الػوح ،وإصؾ يف الـفل الوحريؿ ،واق يف اذا ال نب ينارٕ 9كف مخؾ بنلوقاقد.
«يف رق ة كعقر» :ألو غقرص ،مؿن اق يف اؽؿف 9كرق ة فرس ،ألو رق ة اؿدنر ،ألو أليدة
دابة كنكت.
«قالدة» :ال من يعؾؼ يف العـؼ ،ويف اؽؿفدن مدن يدربط أؾدك ألك جدز مدـ ألجدزا
ال د  ،إذا ألريد مـف من يراد هبذص الؼ دة.
«مـ وتر»« :مـ» اـن بقنكقة ،والؿراد :جـس إوننر 9ففق كؼقلف نعنلك:
﴿ﯩﯪ ﯫ ﯬ﴾ [الحج ،]10:ألك :اجوـ قا جـس إو ن أل ًين كنكت.
والقنر يمخذ مـ ال ؾد 9لققصؾ بف من بقـ طريف الؼقس ،ويـ غل أل يؽق قق ًين9
ٕكددف كؾؿددن قددقك صددنر المددفؿ مددـ خ لددف ألقددقأ وألكػددذ وألبعددد ،وإذا ددعػ ددعػ
الرمل بف.
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وقد جرت أند؛ؿ يف ال ناؾقة ألكف إذا اخؾقلؼ وبؾل وصنر دعق ًػن ،ألخدذوص مدـ
الؼقس وأؾؼقص يف أـؼ الدابة 9يوؼق بف العقـ.
واؾ الرابط بقـ اذا القنر وبقـ العقـ بلكف ونر ٍ
بنل قديؿ ٓ ،نؾوػدت إلقدف كػدقس
العن ـقـ ،ألو أل ادذا م درد ندل ألوادنص الشدقطن إلدقفؿ ،بدل ادذا الدقنر الدذك كثدر
اسوعؿنلف واسوخدامف لف أل ر يف دفع العقـ؟
وال ددقاب :ألكددف مددـ الؿؿؽددـ أل يؽددق الؿعـددك :أل اددذا الددقنر كنكددت نؿضددل
بقاسطوف إسفؿ ،فؽلكف يصدر من يشد ف المدفؿ مؿدن يؼدنوى ادذص العدقـ ،وادذا م درد
ااوؿنل 9فؽؿن كن الؼقس بنلقنر وسقؾة دفنع بنلـم ة للأدا الذيـ أداو؛ؿ ينارة
محمقسة مشنادة ،كذلؽ كن وسقؾة دفنع  -مـ وجفة كظراؿ  -غقر محمقسة مـ
العقـ ،وال اؼقؼ ًة لقمت بم ب نرأل وٓ أندك مطرد ،ففل إلك الخرافدة ألقدرب،
وال قنداة يف الوقاقدٕ 9مؿ يظـق الـػع بؿن لقس فقف كػع.
«إٓ قطعــت» :لؽقمددن مددـ الشددر  9فؽؿددن ُقدد ار َر بلمددن لقمددت بمدد ب نددرأل
وٓ ط قعل أندك مطرد ،فن ذلؽ  -اقـيفذ  -يؽق مـ بنب الودقاؿ الدذك ادق أدقـ
الشر .
«وعـ اكـ مغعقد ﭬ قال :سـؿعت رسـقل اهلل ﷺ يؼـقل« :إن الرقـك» :الرقدك
س ؼ بقنمن ،ومـفن من اق مـ الؼرآ  ،ومؿن ورد يف المـة ،واذا لقس بشدر  ،وقدد قدنل
عؾــل رقــاكؿ ،وٓ كــلس كــالرقك مــا لــؿ تؽـــ ئــركًا»(،)3
فقددف الـ ددل ﷺ« :اعرضــقا
َّ

ورقل.
والـ ل ﷺ َرقك ُ

ومـ الرقك ،من يؽق بللػنظ ٓ يعرء معـنان ،ألو نقس ت وألدأقدة لؾؿخؾدقم9
بل يطؾب مـف أل يشػل ألادً ا ،ألو من يؽق فقف نقسدؾ ونؼدرب إلدك الشدقنطقـ ،وادذا
( )3س ؼ نخري ف (ص.)87 :

ع
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الـقع مـ الشر  ،واق داخؾ يف ققلف ﷺ« :ما لؿ تؽـ ئركًا».
 طشسٚط ايسق ١ٝايشسع١ٝص

الرققددة :كددقع مددـ الدددأن  ،وفددرع مـددف ،فقشددرتط لفددن مددن يشددرتط لؾدددأن  ،واـددن
نروط خنصة هبن ،مـفن:
 أل نؽق بنٔينت الؼرآكقة ،وإدأقة الـ قية.
 أل يعوؼددد الراقددل ،والؿرقددل أل اددذص الرققددة إكؿددن اددل س د ب ،وأل الشددػن بقددد ار
نعنلك.
 أل نؽق بنلؽ ى العربل ،ألو من يػفؿ معـنص 9ليف نؽق وسقؾة إلك اراى .وٓ بلس
أل يؽق اـن مـ يدرتجؿ الؽد ى ولؽدـ يشدرتط يف الؿدرتجؿ أل يؽدق ؼدة 9لديف
يحرء الؽ ى يف الرتجؿة ،وأل يؽق أنر ًفن بنلؾغة الؿـؼقل أـفن ،والؿـؼقل إلقفن.
قديؿن مـ طنلب فؾ قـل يؼقل :إ بؼري ف ممن مـ ال دـ ،إذا قدرأل أؾقدف
وقد سيفؾـن ً
بنلعربقة ،يؼقل ال ـل بؾمنكف الػؾ قـل :إكف ٓ يػفؿ ،وٓ يددرك مدن يؼدنل .ففدؾ ن دقز
رققوف بنلؾغة الػؾ قـقة؟
وكن ال قاب :ألكدف ٓ بدد أل نؽدق الرققدة مدـ الؽد ى الؿػفدقى ،ألمدن الرتجؿدة ،فؾفدن
غقر ؼة.
اؽؿفن أـد ألاؾ العؾؿ ،وقد يدخؾفن الخؾؾ 9بم ب جفؾ الؿرتجؿ ،ألو كقكف َ
ٍ
ونحدر يف إلػدنظ،
فنذا ألنقـن بطنلب أؾؿ ؼة أؾك أؼقدة المدؾػ ،وأـددص َن َث ُّدت
ونرجؿ الرققة بؿن يػفؿف الؿخنطب ،فؿؼوضدك الشدرط صدحوف ،ومؼوضدك ققلدف ﷺ:
«وٓ كلس كالرقك ما لؿ تؽـ ئركًا» كذلؽ ال قاز 9وٕ أللػدنظ الرققدة ٓ يوع دد هبدن،
بؾ الؿؼصقد مـفن اكوػنع الؿرقل.
وإذا انوؿؾت الرققة أؾك أينت الؼرآكقدة ،ففدؾ ي ؼدك أل رادن إذا ندرجؿ معـنادن9
فوؽق نػن ً كؿن كنكت قرآكًن بللػنيف واروفف؟
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اددذا محددؾ كظددر ،والظددنار أل أل ددر الؿعددن لددقس ك دل ر إلػددنظ ،فقؼددرأل الؼددرآ
بحروفف ،بؾغة العرب ،ومن أداص ٓ بلس مـ نرجؿوف.
ومـ اـن كعرء ألاؿقة إذكنر ٕ 9مـفن من اق الحصـ الحصقـ الذك يؼدل مدـ
نرور نقنطقـ اإلكس وال ـ ،فعؾك الؿمؾؿ أل يد زى ادذص إذكدنر الودل جدن ت يف
كونب ار وسـة ك قف ﷺ.
«والتؿائؿ» :ال الول نعؾؼ أؾك الؿريض ألو يعؾؼفن اإلكمن أؾدك كػمدف لؾددفع،
ألو لؾرفع 9وأؾقف ف َث ّؿ نؼنرب بقـ من جن يف ال نب المنبؼ لرفع الد

ألو دفعدف مدع مدن

يف اذا ال نب.
وغنلب اذص الؿعؾؼنت الودل يعؾؼقمدن نؽدق أؾدك إطػدنل 9ومـفدن مدن ادق مدـ
الؼرآ  9فقعؾدؼ أؾدك الطػدؾ ألو أؾدك الؿدريض نؿدن ؿ مدـ الؼدرآ  ،ومـفدن مدن ادق مدـ
الؽ ى العندك ،ومـفن من فقف نقس ت نركقة إلك نقنطقـ ،ومـفن من يق ع فقف ألجزا
وألبعنض مـ بعض الحشرات ،ففؾ اؽؿفن وااد وكؾفن مـ الشر ؟
ألمن نعؾقؼ الوؿن ؿ الؿشوؿؾة أؾك الشر ففق مـ الشر .
وألمدن إذا كنكدت الوؿدن ؿ مدـ الؼدرآ  ،فؼدد اخوؾدػ ألادؾ العؾدؿ فقفدن :فؿدـفؿ مددـ
ألبنافن ٕ 9الؼرآ نػن  ،واذا كقع مـ ألكقاع آسوشدػن بدنلؼرآ  .ومدـفؿ مدـ قدنل:
إمن ٓ نخرج مـ أؿقى الوؿن ؿ الؿـصقص أؾقفن يف الحديث ،فوعؾقؼ الوؿدن ؿ ندر
أؾك ألك انل ،وسقليت الوػصقؾ يف ك ى ابـ ممعقد إ نن ار نعنلك.
ومـ اـن يعؾؿ أل الرقك مـفن من ادق ندر  ،ومـفدن مدن لدقس ندركًن ،وألمدن الوؿدن ؿ
فعؾك ققلقـ :إول :ألمن كنلرقك .والثن  :ألمن كؾفن نر .
«وال ِّت َق َلـة ئــرك»؛ رواه أحؿــض وأكــق داود» :الوقلددة :نددل يصددـعقكف يزأؿددق ألكددف
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يح ددب الددزوج إلددك زوجوددف والزوجد َة إلددك زوجفددن( ،)3واددق كددقع مددـ المددحر يمددؿك
العطػ ،والشقخ اإلمنى الؿ دد لؿن ذكدر الـدقاقض ذكدر مـفدن المدحر ،فؼدنل« :ومـدف
الصرء والعطػ»(.)2
والوقلة لقمت كنلوؿن ؿ والرقك الؿخوؾػ فقفؿن ،بؾ لدؿ يخوؾدػ ألادؾ العؾدؿ يف
كقمن مـ الشر .
ومـ هذا الـقع :الدبؾة ،والخننؿ الذك يزأؿق ألكف من داى يف يد الزوج اسدوؿرت
الع قدة ،وإذا خؾعدف ندل رت ،وذلدؽ إذا كدنكقا يظـدق أل لدف أل ًدرا يف الؿح دة والؿددقدة
وأدمفن.
وألمن إ كنكقا ٓ يزأؿق ذلؽ ،وإكؿن ي عؾقمدن أ مدة لؿ درد آقدرتا  ،ففدذا
اؽؿف ألكف مـ بنب الوش فٕ 9كف لقس مـ أدندات الؿمدؾؿقـ ،ويدزداد إمدر ارمدة يف
الرجؾ إ كن الخننؿ مصـق ًأن مـ ذاب.
اؼ أ
«وعـ ع ض اهلل كـ عؽقؿ مرفق ًعا» :ادق مخضدرى( )1مدـ ط ؼدة ك دنر الودنبعقـ(،)3
فنلحديث مرسؾٕ 9كدف ٓ يقجدد ندنبعل لدف روايدة م نندرة أدـ الـ دل ﷺ ،وادؾ مدـ
الونبعقـ مـ يؽق اديثف موص ً ؟
اـددن مددـ الوددنبعقـ مددـ لؼددل رسددقل ار ﷺ واددق غقددر ممددؾؿ ،ددؿ ألسددؾؿ بعددد
ِ
َ
ارقؾ ،وخنُص يف ممـد اإلمنى ألاؿدد( ،)4ففدق ندنبعل
رسقل
وفننف ﷺ ،مثؾ الوـقخل
اديثف موصؾ.
()3
()2
()1
()3
()4

يـظر :لمن العرب .73/33
يـظر :رسنلة كقاقض اإلس ى (ص ،)175 :مط قأة ؿـ مملػنت اإلمنى محؿد بـ أ د القانب.
الؿخضرى اق :الؿددر لؾ ناؾقدة ق دؾ ال عثدة ألو بعددان ،صدغقرا كدن ألو ك قدرا ،يف اقدنة رسدقل ار ﷺ مؿدـ
لؿ يرص بعد ال عثة ،ألو رآص لؽـ غقر ممؾؿ ،وألسؾؿ يف اقننف ألو بعدص .فوح الؿغقث .346/3
يـظر :سقر ألأ ى الـ  ،430/1واإلصنبة .343/3
ممـد ألاؿد (.)34544
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واـن صحنبل اديثف مرسؾ ،واق كثقر ،اوك ققدؾ :إ ألكثدر مدن يؼدقل فقدف ابدـ
ٌ
مرسؾ ،ومثؾف صدغنر الصدحنبة ،ألو مدـ ندلخر إسد مف،
أ نس« :قنل رسقل ار ﷺ»
ومراسقؾ الصحنبة اؽؿفدن اؽدؿ الؿقصدقٓت أـدد أنمدة ألادؾ العؾدؿ ،وكؼدؾ أؾقدف
اإلجؿددنع( ،)3وألمددن مرسددؾ الوددنبعل ،فؼددد اخوؾددػ ألاددؾ العؾددؿ يف آاو ددنج بددف ،قددنل
العراقل :$
دددذا الـُّ ْع َؿددددن ُ
دددؽ َكد َ
ااددددو أَج َمنلِد ٌ
َو ْ
ِ
ِ
دددددددددددددند
دددددددددددددنا ُر الـُّ أؼد
َو َر أد ُص َج َؿد
فؿنلؽ وألبق اـقػة ق

ِ
قا َؿدددددددددن بِ
دددددددددف َو َداكُدددددددددق
َو َننبِ ُع ُ
اإلسددـ ِ
ف د ِؾ بِنلمددنقِ ِ
َند()2
ط فِددل ْ ِ

ِ
ل ْؾ َ ْ

أ

ْ

الؿراسقؾ ،وااو قا هبن .وألكثر ألاؾ العؾدؿ ردوادنٕ 9

المنقط م فقل ،فقحوؿؾ أل يؽدق صدحنب ًقن ،ويحوؿدؾ أل يؽدق مدـ الودنبعقـ ،وإذا
كددن مددـ الوددنبعقـ يحوؿددؾ أل يؽددق ؼددة ألو غقددر ؼددة ،ومددن دامددت اددذص آاوؿددنٓت
مقجقدة ف س قؾ إلك الؼقل بؼ قلف.
وألمن اإلمنى الشنفعل ،فننرتط لؼ قلف نرو ًطن ،نراجع يف كونبف الرسنلة(.)1
ألك ندل ٍ « ،رواه
«مـ تعؾؼ ئقً،ا وكؾ إلقف»« :ئقً،ا» كؽرة يف سقنم الشرط ،فدوعؿ أ
أحؿض والترمذي».
«التؿائؿ :ئـلء يعؾـؼ عؾـك إوٓد يتؼـقن كـف العـقـ ،لؽــ إذا كــان الؿعؾــؼ مــ
الؼرآن ،فرخص فقف كعض الغؾػ» ٕ 9الؼرآ نػن  ،وكقػقة آسدوعؿنل ٓ نخرجدف
أددـ كقكددف نددػن  ،وإ كددن إصددؾ ألكددف اسددوعؿؾ يف أفددد الـ ددل ﷺ بنلرققددة ،بنلـػددث
( )3يـظر :فوح الؿغقث  ،382/3وندريب الراوك .213/3
( )2أللػقة العراقل ال قون  .321-322ويـظر :فوح الؿغقث بشرح أللػقة الحديث .364/3
( )1يـظر :الرسنلة (ص.)353 :

ع
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جؿع مِد ْـ سدؾػ ادذص إمدة
الؿ ننر أؾك الؿريض ،واسوعؿؾوف أن شة( ،)3واسوعؿؾف
ٌ
بنلـػددث يف الؿددن  9لقشددربف الؿددريض( ،)2ومددـفؿ مددـ اسددوعؿؾف يف الؽونبددة أؾددك ورم
ألو كحقص( ،)1لؽـ إصؾ يف الرققة ألمن الـػث الؿ ننر أؾك الؿريض.
وأؾدك كدؾ ادنل فلمرادن سدفؾ إذا كنكددت بدنلؼرآ وإدأقدة الـ قيدة ومدن ألند ففن ،ألمددن
الوؿن ؿ ،فؾقمت بـػث ،ولقمت برققدة ،وإكؿدن قدرآ مؽودقب ،يعؾدؼ أؾدك الؿدريض ،وادذا
رخص فقف بعض المؾػ ،وألخرجقص مـ أؿقى الوؿن ؿ الول جن ت يف الخن المنبؼ.
«وكعضفؿ لؿ يرخص فقف ،ويجعؾـف مــ الؿـفـل عــف ،مــفؿ اكــ مغـعقد ﭬ»:
يعـل :أل الوؿقؿة مـ الؼرآ داخؾة يف ققلدف ﷺ« :إن الرقـك والتؿـائؿ» ،وٓ يخرجفدن
مددـ الددـص كقمددن مددـ الؼددرآ  ٕ 9العدد ج بددنلؼرآ إكؿددن يؽددق بنلرققددة والـػددث،
ٓ بدددنلوعؾقؼ 9وبـدددن أؾقدددف فوددددخؾ يف أؿدددقى الحدددديث( ،)3ومؿدددـ قدددنل بدددذلؽ
ابـ ممعقد ﭬ(.)4

()3

()2
()1

()3
()4

إننرة إلك اديث أن شة ڤ« :أن رسقل اهلل ﷺ كان إذا ائتؽك كػث عؾك كػغف كالؿعقذات ،ومغح عـف كقضه،
فؾؿا ائتؽك وجعف الذي تقيف فقف ،طػؼت أكػث عؾك كػغف كـالؿعقذات التـل كـان يـػـث ،وأمغـح كقـض الـ ـل ﷺ
عـف» .س ؼ نخري ف (ص.)86 :
يـظر :أداب الشرأقة .345/2
قنل ابـ الؼقؿ يف زاد الؿعند « :345/3ورألأ جؿنأة مـ المؾػ أل نؽوب لف أينت مـ الؼرآ  ،ؿ يشرهبن .قنل
م ناد ٓ« :بلس أل يؽوب الؼرآ  ،ويغمؾف ،ويمؼقف الؿريض» ،ومثؾف أـ ألبل ق بة .ويدذكر أدـ ابدـ أ دنس:
«ألكف ألمر أل يؽوب ٓمرألة نعمر أؾقفن وٓدان أل ر مـ الؼرآ ؿ يغمؾ ونمؼك» ،وقدنل أليدقب« :رأليدت ألبدن ق بدة
كوب كونبن مـ الؼرآ  ،ؿ غمؾف بؿن وسؼنص رج كن بف وجع».
يـظر :نقمقر العزيز الحؿقد (ص.)313 :
إننرة إلك من ألخرجف ابـ ألبل نق ة يف مصـػف ( )21348بنسـندص أـ إبرااقؿ ،قنل :رألأ ابـ ممعقد أؾدك بعدض
ألاؾف نقيفن قد نعؾؼف ،فـزأف مـف كزأن أـقػن وقنل« :إ آل ابـ ممعقد ألغـقن أـ الشر ».
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 طٌٖ ٖٓاى فا٥د ٠يف ايتصٓٝف يف األيفاظ ايعاَٚ ١ٝايـُٗذٛز٠ص

«والرقــك :هــل التــل تغــؿك العــزائؿ» :العزيؿددة خ د ء الرخصددة( ،)3اددذا اددق
إصؾ فقفن.
ونمؿك القٓ ؿ بنلعزا ؿ ،ففؾ لفذا آسوعؿنل ألصؾ نرأل ألو لغقك؟
وال ددقاب :أل العزيؿددة :مددـ الػعددؾ الث ددل َأ د َز َى ،ومعـددنص يدددور أؾددك الشدددة
والصددرامة( ،)2كؼقلددف ﷺ« :عزمــة مـــ عزمــات ركـــا  )1(»واسددوعؿنلفن يف القلقؿددة
اسددوعؿنل أددريف اددندث ،واسددوعؿنلفن يف الرقددك معددروء ،ويمددؿقمن أددزا ؿ ،وقددد
يطؾؼقمن أؾك الرقك الؿؽوقبة أؾك القرم ،ويؼقلق  :اذص ورقدة معدزوى أؾقفدن ،ألك:
مؽوقب فقفن رققة.
و لؾشقخ محؿد بـ كنصر الع دقدك ،مملدػ يف كؾؿدنت كنكدت نمدوعؿؾ يف ادذص
ال د  ٓ -سقؿن ك د  ،-ؿ اكؼر ت ،والؽونب طريػ 9خنصة أـد مـ ألدر بعض
اذص الؽؾؿنت وإط قن؛ن(.)3
وقد يظـ ال عض أل ّ اذا الؽونب ٓ فن دة فقفٕ 9من كؾؿنت درجدت بدقـ العدقاى
واكوفت.
والحؼقؼة ألكف ٓ يخؾق مـ فن ددة ،فؿدث ً ن دد يف ألوقدنء الؿوؼددمقـ بدزمـ يمدقر
ووصددنيناؿ أللػن ًي دن درسددت ،فددنذا أر ددت أؾددك قددنضٕ ،جددؾ نـػقددذ اددذا الققددػ
( )3العزيؿة :من لزى الع ند بني دنب ار نعدنلك .والرخصدة :مدن دت أؾدك خد ء دلقدؾ ندرأل لؿعدنرض راجدح9
كنبناة ألكؾ الؿقوة لؾؿضطر :ألصؾفن اراى 9إٓ ألمن ألبقحت رخصة لؾؿعنرض الراجح واق اػظ الـػس .يـظدر:
رو ة الـنير .378/3
( )2يـظر :مؼنيقس الؾغة .107/3
( )1ألخرجف ألبق داود ،كونب الزكنة ،بنب زكنة المن ؿة ( ،)3464والـمن ل ،كونب الزكنة ،بدنب أؼقبدة مدنكع الزكدنة،
( ،)2333وصححف ابـ خزيؿة ( ،)2255والحنكؿ ( ،)3337مـ اديث معنوية بـ اقدة ﭬ.
( )3واسؿ كونبف «مع ؿ الؽؾؿنت الدخقؾة يف لغوـن الدارجة» مط قع.
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ألو القصددقة ،فمقمددنأدص مثددؾ اددذا الؿصددـػ ٕ 9اددذص إلػددنظ لقمددت يف دواويددـ
العرب اوك يرجع إلقفن ،ومدـ كدن يمدوعؿؾفن مدنت ،وإ كدن يقجدد أ مدـ ك دنر
المـ مـ قد يموطقع أل يػمر بعض الؽؾؿنت ،لؽـ بعد مدة لـ يؽقكقا مقجقديـ.
«وخص مـف الضلقؾ ما خال مـ الشرك» :كحديث« :اعرضقا عؾل رقاكؿ ٓ ،كلس
كالرقك ما لؿ تؽـ ئر ًكا»(.)3
«فؼض رخص فقف رسقل اهلل ﷺ مــ العـقـ والحؿـة» :كؿدن يف ققلدف ﷺ ٓ« :رققـة
إٓ مـ عقـ ،أو حؿة»( )2أؾك من نؼدى ،وإسؾقب ألسدؾقب اصدر( ،)1فؽدل الشدقخ
يرأ الوخصقص بنلعقـ والحؿة ،لؽـ الـصقص إخرأ نددل أؾدك أل الرققدة كنفعدة
مـ كؾ مرض ،وألمن الوـصقص أؾك العقـ والحؿدة دو غقدرص مدـ إمدراض 9فؾؼدقة
أل ران يف العقـ والحؿة ،فؽلكف ققدؾ ٓ :ندل قر لؾرققدة يف سدن ر إمدراض ،كول قرادن يف
والحؿة ،وذلؽ كحديث ٓ« :هجرة كعض الػتح»( ،)3ألك ٓ :ا رة ألجران أظقؿ
العقـ ُ
كعظؿ ألجر الف رة ق ؾ الػوح.
والؼصددر كؿددن اددق معددروء أـددد ألاددؾ العؾددؿ يـؼمددؿ إلددك :اؼقؼددل وإ ددنيف(،)4
واذا مـ الـقع اإل نيف ٓ الحؼقؼل.

()3
()2
()1
()3

س ؼ نخري ف (ص.)87 :
س ؼ نخري ف (ص.)63 :
قنل المققطل« :ألمن الحصر -ويؼنل لف الؼصدر  -ففدق نخصدقص ألمدر بدآخر بطريدؼ مخصدقص ،ويؼدنل أليضدن:
إ نت الحؽؿ لؾؿذكقر وكػقف أؿن أداص» .اإلنؼن يف أؾقى الؼرآ .355 /1
ألخرجف ال خنرك ،كونب ال فند والمقر ،بنب فضؾ ال فدند والمدقر ،)2671( ،وممدؾؿ ،كودنب اإلمدنرة ،بدنب
الؿ نيعة بعد فوح مؽة أؾك اإلس ى وال فند والخقر ،وبقدن معـدك ٓ ا درة بعدد الػدوح ،)3141( ،وألبدق داود
( ،)2370والرتمددذك ( ،)3480والـمددن ل ( ،)3360مددـ اددديث ابددـ أ ددنس ڤ ،وجددن مددـ اددديث أن شددة،
وأ د ار بـ أؿرو وغقراؿن ﭫ.

( )4يـظر :اإليضنح يف أؾقى ال غة .6/1
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«والتقلة :ئلء ي ـعقكف ،يزعؿقن أكـف يح ـب الؿـرأة إلـك زوجفـا ،والرجـؾ إلـك
امرأتــف» :وس د ؼ ألكددف يمددؿك العطددػ ،واددق كددقع مددـ المددحر ،وكددنقض مددـ كددقاقض
اإلس ى ،كملل ار العنفقة.
«وروى اإلمام أحؿض عـ رويػع قال :قال لل رسقل اهلل ﷺ« :يا رويػـع ،لعـؾ الحقـاة
تطقل كؽ» :رويػع بـ نبت إكصنرك ،صحنبل معروء ،ولدل بعدض كدقاال إفريؼقدة،
و ُأ اؿر كؿن جن يف الخن ،فطنلت بف الحقنة( ،)3ويف الحديث َأؾؿ مـ ألأ ى الـ قة.
«فــلخ ر الـــاس»ٕ 9مددن سددوطقل بددؽ الحقددنة ،ويحوددنج إلقددؽ ،ف د نؽددوؿ أـددل9
والحنجة نعظؿ إلك العنلؿ إذا اكؼرض جقؾف 9ولدذا فنلع ندلدة مدـ الصدحنبة ٓ يددخؾ
فقفؿ ابـ ممعقد 9لوؼدى وفننف 9فؼد منت سـة ا ـوقـ و

دقـ ،وأؿدر ألصدحنبف بعددص،

فعرفقا بدنلع ندلة.
«أن مـ عؼض لحقتف» :ققؾ :إ العدرب كدنكقا يف ال ناؾقدة يعؼددومن كِ ْ ًدرا ،وققدؾ:
يعؼد لحقوف لقوشقص مـظرص 9ف نو ف إلقف ألأقـ الحمند ،ولعؾ ادذا مـنسدب لؿدن كحدـ
بصددص.
ونر الوزيـ خشقة العقـ ،مؿن ٓ يـ غل فعؾف وإ كن نر ًكن ،بنأو نرص نعؾ ًؼن برت
نل يظـ الونر فقف كػ ًعن ،والرت فعؾ.
لددددديفـ قعددددددكن والـ دددددل يعؿدددددؾ

فددددذا

مـددددن العؿددددؾ الؿضددددؾؾ()2

فمؿقا الؼعقد أؿ ً .
وترا» :سقا ٌ كن أؾدك كػمدف ،ألى أؾدك دابودف ،ألى أؾدك بقودف ،ألى سدقنرنف،
«أو تؼؾض ً
ألو من ألن ف ذلؽ.
( )3سقر ألأ ى الـ  ،15/1واإلصنبة .335/2 ،75/3
( )2اذا ققل بعض الؿمؾؿقـ أل ـن بـن مم د الؿديـة .يـظر :سقرة ابـ اشنى .385/3
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«أو اســـتـجك كرجقـــع داكـــة» :روث الدابدددة «أو عظـــؿ» ٕ 9العظدددؿ زاد ال دددـ،
والرجقع زاد هبن ؿ ال ـ(.)3
«فنن محؿضً ا كريء مـف» :واذا يدل أؾك أل اذص إمقر الؿذكقرة مـ الؽ ن ر9
ٕ ألاؾ العؾؿ يؼررو أل من قر بنلنا ة ،ففق مـ الؽ ن ر .وقد كص ار يف كونبف
أؾك أل ار ورسقلف قد بر ن مـ الؿشركقـ﴿ ،ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾

ألمرا محر ًمن.
[الوقبة ،]1:ففمٓ يشنركق الؿشركقـ يف اذص النا ةٓ 9رنؽنهبؿ ً
والنا ة نؽق إمن مـ الػعؾ ،ألو مـ الػنأؾ ،وٓ فرم بقـفؿدن اـدن 9فدنلنا ة مدـ
الػعؾ اـن برا ة مدـ فنأؾدف ،كؿدن يف ادديث« :مـا أسـػؾ مــ الؽع ـقـ مــ اإلزار فػـل
الـار»( ،)2الؿراد الػنأؾ ،وإ كن الؿذكقر فع ً .
وترا» ،ومطنبؼودف لؾرتجؿدة يدنارةٕ 9مدؿ يؼصددو بوعؾقؼدف
والشناد مـف« :أو تؼؾض ً
أؾدك ألكػمدفؿ ،ألو أؾدك دواهبددؿ ،ألو أؾدك بقدق؛ؿ 9دفددع العدقـ ،ألو رفدع مددن هبدن مدـ واددـ
أليضن «أن مـ عؼض لحقتف» أؾك نػمقران بلمن نشقيف الؿـظر لدفع العقـ.
ألو مرض ،و ً
«وعـ سعقض كـ ج قر قال« :مـ قطع تؿقؿـة» ،يعـدل :قطدع نؿقؿدة نعؾؼفدن إكمدن
أؾك كػمف ،ألو أؾك ولدص ،ألو أؾك دابوف ،ألو أؾك بقوف ،ألو أؾك سقنرنف.
( )3إننرة إلك اديث أ د ار بدـ ممدعقد ﭬ قدنل :كـدن مدع رسدقل ار ذات لقؾدة فػؼددكنص فنلوؿمدـنص يف إوديدة
والشعنب .فؼؾـن :اسوطقر ألو اغوقؾ .قنل :ف وـن بشر لقؾة بنت هبن ققى ،فؾؿن ألص حـن إذا ادق جدن مدـ ق دؾ ادرا .
قنل :فؼؾـن :ين رسقل ار ،فؼدكن فطؾ ـن فؾؿ ك د  ،ف وـن بشدر لقؾدة بدنت هبدن قدقى .فؼدنل« :أتـاين داعـل الجــ
فذه ت معف فؼرأت عؾقفؿ الؼرآن» قنل :فنكطؾؼ بـن فلراكن آ نراؿ وآ نر كقرامؿ ،وسدللقص الدزاد فؼدنل« :لؽـؿ كـؾ
لحؿـا ،وكـؾ كعـرة عؾـػ لـضواكؽؿ» ،فؼدنل رسدقل ار ﷺ:
عظؿ ذكر اسؿ اهلل عؾقف يؼع يف أيضيؽؿ أوفر ما يؽقن ً
«فال تغتـجقا كفؿا؛ فنكفؿـا طعـام إخـقاكؽؿ» .ألخرجدف ممدؾؿ ،كودنب الصد ة ،بدنب ال فدر بدنلؼرا ة يف الصد ح
والؼرا ة أؾك ال ـ ،)340( ،والرتمذك (.)1247
( )2ألخرجف ال خنرك ،كونب الؾ نس ،بنب من ألسػؾ مدـ الؽع دقـ ففدق يف الـدنر ،)4676( ،والـمدن ل ( ،)4113مدـ
اديث ألبل اريرة ﭬ.
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«كان كعضل رق ة» :وققلف« :كعضل» فقف وجفن  :فنكف إذا كدن مدـ ال دـس ققدؾ:

ِأدل ،يعـل :كلكف ألأوؼ رق ة ،وإذا كن مـ غقر ال ـس ققؾَ :أدل ،يعـل :كلكف فعؾ من
يعندل أوؼ رق ة( ،)3فؿـ قطع نؿقؿة كلكف ألأوؼ رق ة 9فؽؿن أل العوؼ نحرير مـ الرم،
ففذا نحرير مـ الشر  ،والوحرير مـ الشر ألفضؾ مـ العوؼ.
واذا الؽ ى ينارص ألكف مـ كد ى سدعقد ابدـ ج قدر ،وإذا كدن كدذلؽ ،ففدؾ ادق
مرفقع مرسؾ ،ألو مؼطقع صحقح؟
وال قاب :ألكن إذا قؾـن :لقس لؾرألك فقف م نل فـؼقل :إكف مرفقع ،كؿدن قدرر ذلدؽ
ألاؾ العؾؿ( ،)2لؽـف غقر موصؾ ٕ 9سعقدً ا لؿ يددر الـ دل ﷺ ففدق مرفدقع مرسدؾ،
وإذا قؾـن :إكف يؿؽـ أل يؽق مـ اجوفند ابـ ج قدر ،ورألأ ألكدف لؿدن ادررص مدـ الشدر
كن كؿـ ألأوؼف مـ الرم ،ففق مؼطقع ،وآاوؿنل قن ؿ ،وإذا كن مؼطق ًأن ف يحوج
بف ،و إ كن مرفق ًأن مرس ً  ،فنلؽ ى يف الؿرسؾ قد نؼدى.
«ولف عـ إكراهقؿ» ،ألك :لقكقع ،وإبدرااقؿ ادق :ابدـ يزيدد الـخعدل ،الؽدقيف ،مدـ
ك نر الػؼفن  ،ومنت يف سـة سوة ونمعقـ(.)1
«كــاكقا يؽرهــقن التؿــائؿ كؾفــا ،مـــ الؼــرآن وغقــر الؼــرآن» ،ألك :ألصددحنب ابددـ
ممعقد ،وأؾك اذا الشراح ،وقدو؛ؿ يف اذا نقخفؿ ابـ ممعقد ،وقدد نؼددى ك مدف
يف الوؿن ؿ أؿق ًمن مـ الؼرآ وغقرص ،وألكف يؿـع مـ ذلؽ كؾف.

( )3يـظر :مخونر الصحنح (ص.)202 :
( )2يـظر :فوح الؿغقث .348/3
( )1اق :إبرااقؿ بـ يزيد بـ إسقد بـ أؿرو الـخعل ،ألبق أؿرا  ،مدنت سدـة خؿدس ألو سدت ونمدعقـ ،كدن فؼقدف العدرام،
وكن مػول ألاؾ الؽقفة اق والشع ل يف زمنمؿن ،يـظر :الثؼنت ٓبـ ا ن  ،7/3وسقر ألأ ى الـ .420/3
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 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص

«فقف مغائؾ :إولك :تػغقر الرقل والتؿائؿ .الثاكقة :تػغقر التقلة» :وقد نؼدى.
«الثالثة :أن هذه الثال،ة كؾفا مـ الشرك مـ غقـر اسـتثـاء» :وقدد اسدوثـك الؿملدػ
مـفن الرققة بنلحؼ مـ العقـ والحؿة ،وكذلؽ الوؿقؿة إذا كنكدت مدـ الؼدرآ أـدد مدـ
يؼقل ب قازان نموثـك.
وألمن الوقلة ف اسوثـن فقفن.
«الراكعـة :أن الرققـة كـالؽالم الحـؼ مــ العـقـ والحؿـة لـقس مــ ذلـؽ»ٕ :مددن يف
الشػن مـفؿن ألرجك.
«الخامغة :أن التؿقؿة إذا كاكت مــ الؼـرآن ،فؼـض اختؾـػ العؾؿـاء :هـؾ هـل مــ
ذلؽ أم ٓ » :قد نؼدى الؽ ى فقفن ،فلجنزان جؿع مـ ألاؾ العؾؿ ٕ 9الؼدرآ ندػن ،
ومـعفن ابـ ممعقد وألصحنبف.
و« َأل ْى» :يعطػ هبن إ ر اؿز الومقية ،قنل ابـ منلؽ يف أللػقوف:
وألى هبدددن اأطدددػ إ دددر اؿدددز الومدددقية

ألو اؿدددددزة أدددددـ لػدددددظ ألك مغـقدددددة()3

فنٕصؾ أل يؼقل« :اؾ ال مدـ ذلدؽ ألو ٓ؟» ،لؽدـ جدن يف ال خدنرك يف قصدة
كؽرا أم ،ق ًا»( )2واذا يدل أؾك ال قاز ،والخ ء يف آاو دنج
جنبر« :هؾ تزوجت ً
بنلحديث أؾك ققاأد الـحدق  -وقدد أؾدؿ ألكدف يدروأ بدنلؿعـك  -طقيدؾ ،فؿدـ ألجدنزص

( )3ال قت مـ أللػقة ابـ منلؽ (ص .)36 :ويـظر :نرح ابـ أؼقؾ أؾك أللػقة ابـ منلؽ .228/1
( )2ألخرجف ال خنرك ،كونب ال فند والمقر ،بنب اسويفذا الرجؾ اإلمنى ،)2856( ،ويـظر :نقااد الوق قح ٓبدـ
منلؽ(ص.)254:
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قنل :اق ك ى ألفصح العرب ،ومـ مـعف قنل ٓ :كضؿـ أل اذا ك ى الـ ل ﷺ .ومدـ
ألراد الوػصقؾ ،فؾقـظر :مؼدمة «خزاكة إدب نرح نقااد الؽنفقة» 9لؾ غدادك(.)3
«الغادســة :أن تعؾقــؼ إوتــار عؾــك الــضواب مـــ العــقـ ،مـــ ذلــؽ» ،يعـددل :مددـ
الشر ٕ 9كف نعؾؼ بغقر ار .
وترا» :يمخذ مـ اديث رويػع.
«الغاكعة :القعقض الشضيض عؾك مـ تعؾؼ ً
«الثامـة :فضؾ ،قاب مـ قطع تؿقؿة مـ إكغان»« :كان كعضل رق ة».
«التاسعة :كالم إكراهقؿ ٓ يخالػ مـا تؼـضم مــ آخـتالفٕ ،ن مـراده أصـحاب
ع ض اهلل» :وألمن مـ أدااؿ ،فنلخ ء بقـفؿ مقجقد.

( )3خزاكة إدب ولب ل نب لمن العرب 934-8/3 ،لع د الؼندر بـ أؿر ال غدادك (الؿوق 3081 :اد).
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ةــاب

مـــن تربك ةشجـــشج ،أٌ حجـــشٌ ،نحٍىمـــا
وققل اهلل تعالك﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [الـ

ؿ ]38:أيات.

عـ أكل واقض الؾقثل ،قال :خرجـا مع رسقل اهلل ﷺ إلك حـقـ وكحـ حض،اء عفـض
كؽػر ،ولؾؿشركقـ سـضرة يعؽػـقن عــضها ،ويـقطـقن كفـا أسـؾحتفؿ ،يؼـال لفـا :ذات
أكقاط ،فؿرركا كغضرة ،فؼؾـا :يا رسقل اهلل ،اجعؾ لـا ذات أكقاط كؿا لفؿ ذات أكقاط.
فؼال رسقل اهلل ﷺ« :اهلل أك ر! إكفا الغــ ،قؾتؿ  -والذي كػغل كقضه  -كؿا
قالت كـق إسرائقؾ لؿقسك﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾

[إأراء ]317:لترك ـ ســ مـ كان ق ؾؽؿ» رواه الترمذي وصححف(.)3
فيـــه وســـائل:

 إولك :تػغقر آية الـجؿ.
 الثاكقة :معرفة صقرة إمر الذي طؾ قا.
 الثالثة :كقكفؿ لؿ يػعؾقا.
 الراكعة :كقكفؿ ق ضوا التؼرب إلك اهلل كذلؽ؛ لظـفؿ أكف يح ف.
 الخامغة :أكفؿ إذا جفؾقا هذا ،فغقرهؿ أولك كالجفؾ.
 الغادسة :أن لفؿ مـ الحغـات والقعض كالؿغػرة ما لقس لغقرهؿ.
( )3ألخرجف الرتمذك ،كونب الػوـ ،بنب من جدن لرتكد ـ سدــ مدـ كدن قد ؾؽؿ ،)2370( ،وألاؿدد ( ،)23786وابدـ
ا ن ( ،)5602وقنل الرتمذك« :اذا اديث امـ صحقح ،وألبق واقدد الؾقثدل اسدؿف الحدنرث بدـ أدقء ،ويف
ال نب أـ ألبل سعقد ،وألبل اريرة».
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 الغاكعة :أن الـ ل ﷺ لؿ يعذرهؿ إمر ،كؾ رد عؾقفؿ كؼقلف« :اهلل أك ر! إكفا الغـــ،
لتت عـ ســ مـ كان ق ؾؽؿ» فغؾظ إمر كفذه الثالث.
 الثامـة :إمر الؽ قر  -وهق الؿؼ قد  :-أكف أخ ر أن طؾ تفــؿ كطؾ ـة كــل إسـرائقؾ،
إلفا.
لؿا قالقا لؿقسك :اجعؾ لـا ً
 التاسعة :أن كػل هذا مـ معـك ٓ« :إلف إٓ اهلل» ،مع دقتف وخػائف عؾك أول،ؽ.
 العائرة :أكف حؾػ عؾك الػتقا ،وهق ٓ يحؾػ إٓ لؿ ؾحة.
 الحادية عشرة :أن الشرك فقف أك ر وأصغر؛ ٕكفؿ لؿ يرتضوا كفذا.
 الثاكقة عشرة :ققلفؿ« :وكحـ حض،اء عفض كؽػر» فقف أن غقرهؿ ٓ يجفؾ ذلؽ.
 الثالثة عشرة :التؽ قر عـض التعجب؛ خال ًفا لؿـ كرهف.
 الراكعة عشرة :سض الذرائع.
 الخامغة عشرة :الـفل عـ التش ف كلهؾ الجاهؾقة.
 الغادسة عشرة :الغضب عـض التعؾقؿ.
 الغاكعة عشرة :الؼاعضة الؽؾقة لؼقلف« :إكفا الغــ».
 الثامـة عشرة :أن هذا َعؾؿ مـ أعالم الـ قة؛ لؽقكف وقع كؿا أخ ر.
 التاسعة عشرة :أن ما ذم اهلل كف القفقد والـ ارى يف الؼرآن أكف لـا.
 العشرون :أكف متؼرر عـضهؿ أن الع ادات م ـاها عؾك إمــر ،ف ــار فقـف التـ قـف عؾـك
مغائؾ الؼ ـر ،أمـا «مــ ركـؽ » ،فقاضـح ،وأمـا «مــ ك قـؽ » ،فؿــ إخ ـاره كلك ـاء
اج َعؾ َّلـَا» إلك آخره.
الغقب ،وأما «ما ديـؽ » ،فؿـ ققلفؿْ « :
 الحادية والعشرون :أن سـة أهؾ الؽتاب مذمقمة كغـة الؿشركقـ.
 الثاكقة والعشرون :أن الؿـتؼؾ مـ ال اطؾ الذي اعتاده قؾ ف ٓ ُيممـ أن يؽـقن يف قؾ ـف
كؼقة مـ تؾؽ العادة؛ لؼقلفؿ« :وكحـ حض،اء عفض كؽػر».
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l
«كاب مـ ت رك كشجرة ،أو حجر ،وكحقهؿا»َ « :م ْـ» اذص نرطقة ،وفعدؾ الشدرط
ندراقف« :فؼدد
«ت رك» ،وجقابف غقر مقجقد ،قدرص الشقخ أ د الراؿـ بـ امدـ يف
َ
ألنر بنر»( ،)3ولػظ «بنب» مضنء إلك جؿؾة الشرط وجقابف ،وقد مر أل ال خدنرك
يػعؾ اذا ،فلاقنكًن يذكر الحؽؿ ،وألاقنكًن ٓ يذكرص.
 طايتربى تباذتذس األضٛدص

وقددد يعددرتض أؾددك اددذا الو قيددب بؿشددروأقة ممددح الح ددر إسددقد ،فقؼددنل يف
ال قاب أـ اذا آأرتاض :إ الح ر إسقد مؿقزٕ 9كف كزل مـ ال ـة( ،)2وألمركدن
بؿمحف 9اقودا ً بنلـ ل ﷺ وبوؼ قؾدف ،ألو اإلندنرة إلقدف إذا لدؿ كدوؿؽـ مدـ ذلدؽ 9طؾ ًدن
ً
واموثنٓ للمر ،فؾف مزية أؾك سن ر إا نر ،ففذا اق معـك الون بنلح ر
لؾثقاب،
إسقد ،فنلون بف ٓ يعـك ألكـن كطؾب النكة مـدف ،وإكؿدن كطؾ فدن مدـ ار الدذك جعدؾ
فقف اذص النكة ،والنكة بنلثقاب الؿرنب أؾك مقافؼة المـة اقنلف.
واؾ الون بش رة ،ألو ا ر نر ألكن مخرج مـ الؿؾة ،ألو ألصغر ،ألو مـف مدن
يؽق ألكن ،ومـف من يؽق ألصغر؟
ال قاب :أل اذا يخوؾػ بنخو ء من يؼقى بؼؾب الؿون  ،فن اأوؼد أل اذص
الش رة نـػعف ألو نضرص لذا؛ن ،ألو أل ذلؽ الح ر يـػعف ألو يضرص لذانف ،ألو يؼربف إلك
ار  ،فن اذا نر مشركل قريش﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ﴾ [الزمر.]1:
وإ اأوؼد أل اذا الش ر ،ألو اذا الح ر ،م رد س ب ،فننخذص س ًن ،ولقس يف
( )3يـظر :فوح الؿ قد (ص ،)311 :وقرة أقق الؿقاديـ (ص)51 :
( )2ألخرجف ألاؿد برقؿ ( ،)2684والرتمذك برقؿ ( ،)766والـمن ل برقؿ ( )2814أـ ابـ أ دنس ،وصدححف ابدـ
ا ر لشقاادص ،يـظر :الػوح .352/1
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اؼقؼة إمر بمد ب ندرأل وٓ أدندك مطدرد ،ففدق مدـ كدقع الشدر إصدغر 9ولدذا
ألطؾددؼ اإلمددنى الرتجؿددة ولددؿ يؼقدددان ،بقـؿددن ققددد بعددض الددرتاجؿ ،كؼقلددف« :بددنب مددـ
الشر  :ل س الحؾؼة والخقط وكحقاؿن 9لرفع ال

أليضدن يحوؿدؾ
ألو دفعف» ،مع ألكدف ً

مثؾ اذا الوػصقؾ.
«وققل اهلل تعالك﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [الـ ؿ ]38:أيات» :ققلف﴿ :ﮭ﴾

اسوػفنى إكؽنرك ،وإذا دخؾ آسوػفنى أؾك جؿؾة مؼروكة بنلػن العنطػة ،يؼدر بقـ
آسوػفنى والػن جؿؾة يعطػ أؾقفن من بعد الػن  ،والؿعـك يف اذا وكظن رص :ألخنو
أـ اذص الؿع قدات الول نع دومن مـ دو ار ،اؾ نـػعؽؿ ألو نضركؿ مـ دو
ار؟! ﴿ﮭ ﮮﮯ﴾.
ت» ،وقدرئ بوشدديدان ،والوشدديد روك أدـ
ال ت :قرئ بوخػقػ الودن « :الد َ
ابـ أ نس ﭭ ،واق :رجؾ يف الطن ػ كن يؾت المقيؼ لؾح نج ،ويطعؿفؿ ُقرب
صخرة اـدن  ،فؾؿدن مدنت أؽػدقا أؾدك قدنص ،وصدنروا يوؼربدق إلدك ادذص الصدخرة،
ألو يوؼربق إلك الؼن.
والد ت بددنلوخػقػ ققددؾ :إمددن مددلخقذة مددـ اإللددف ،كؿددن أل العددزأ مددلخقذة مددـ
العزيز ،وك اؿن أؾك صقغة الؿمكث ،وال قرا ة إكثر(.)3
ْ

﴿ال ُع َّزى﴾ نلكقث إأز ،الؿلخقذة مـ العزيز ،وال مع قد قريش.
﴿ﮱ ﮲﴾ صـؿ ل ـل ا ل .قنلقا :سؿقت بذلؽ 9لؽثرة من يؿـك ألك :يرام
أؾقفن مـ الدمن  ،ومـ ذلؽ ققؾ لؿـك الؿشعر الؿعروء مـك 9لؽثرة من يؿـك فقف
مـ الدمن (.)2

( )3يـظر :نػمقر الطنك  ،37-36/22ونػمقر ال غقك  ،107/3ونػمقر ابـ كثقر .344/6
( )2يـظر :الؿ ؿقع .345/2
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﴿﮳﴾ نلكقث أخر ،ألك الؿولخر ،ألو إَ ِخر :الحؼقر ،ففل اؼقرة(،)3
والث ة إصـنى كؾفن اؼقرةٕ 9من ٓ ندفع أـ كػمفن را ولق اؼر.
وقد كنكت الثعنلب ن قل أؾقفن( ،)2وٓ نموطقع أل ندفع أـ كػمفن ،فؽقػ
ندفع أـ غقران؟! ولذا جن اإلكؽنر أؾقفؿ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

﮳﴾.
اذص الث ة إو ن قنلقا :ادل ألأظدؿ ألو دن ألادؾ ال ناؾقدة مدـ ألادؾ الح دنز9
ولذا خصت ا
بنلذكر ،وإٓ فؾفدؿ ألصدـنى كثقدرة ،ولؿدن فدوح الـ دل ﷺ مؽدة كدن ادقل
الؽع ة

صـؿن ،وكن أؾك الصػن صـؿ وأؾك الؿروة صـؿ(.)1
ؿن ة وسوق
ً

( )3يـظر :نػمقر الرازك .236/27
( )2جن يف اذا ققل الشنأر:

ِ
ِ
ُ
الثعالــــب
عؾقــــف
ــــت
كرأســــــــــــــف
أرب ي
لؼــــضْ هــــانَ مـــــ كا َل ْ
ــــــــــــــقل الثع ُؾ ــــــــــــــانُ
ُ
ٌّ
كمدد ف ابددـ سددعد يف الط ؼددنت الؽددنأ  107/3إلددك رانددد بددـ أ ددد ربددف ،ألاددد القفددقد الددذيـ قدددمقا أؾددك
رسددقل ار ﷺ بؿؽددة ،وققددؾ :إ قن ؾددف اددق ألبددق ذر الغػددنرك  .ويـظددر :فصددؾ الؿؼددنل يف نددرح كوددنب
إمثنل( ،ص.)373
وال ُّثع ُؾ ن ذكر الثعؾب .يـظر :مع ؿ ديقا إدبن .73/2
( )1إننرة إلك اديث أ د ار بـ ممعقد ﭬ ،قنل :دخؾ الـ ل ﷺ مؽة يقى الػوح ،واقل ال قت سدوق و د ث
من ة كصب ف عؾ يطعـفن بعقد يف يدص ،ويؼقل« :جـاء الحـؼ وزهـؼ ال اطـؾ ،جـاء الحـؼ ومـا ي ـضئ ال اطـؾ ومـا
يعقض» .ألخرجف ال خنرك ،كونب الؿغنزك ،بنب أليـ ركز الـ ل ﷺ الراية يقى الػدوح؟ ( ،)3276وممدؾؿ ،كودنب
ال فند والمقر ،بنب إزالة إصـنى مـ اقل الؽع ة ،)3673( ،والرتمذك (.)1317
وألمن إصـنى أؾك الصػن والؿروة ،ف ن فقفن أـ يعؼقب بدـ زيدد بدـ طؾحدة الوقؿدل ،ومحؿدد بدـ الؿـؽددر،
قنٓ« :وكان كفا يقم،ذ ستقن و،ال،ؿائة و،ـ ،عؾـك ال ـػا ،وعؾـك الؿـروة صــؿ ،ومـا كقـفؿـا محػـقف كإو،ـان،
والؽع ـة قـض أحقطـت كإو،ـان» .ألخرجدف ابدـ ألبدل ندق ة ( ،)15820وادق مرسدؾ .وقدنل ابدـ إسدحنم« :كصدب
أؿرو بـ لحل الخؾصة بلسػؾ مؽة ،فؽنكقا يؾ مقمن الؼ د ،ويفدو إلقفن الشعقر والحـطة ،ويص ق أؾقفدن
صدـؿن يؼدنل لدف :مقدؽ م دنود الدريح،
الؾ ـ ،ويذبحق لفن ،ويعؾؼق أؾقفن بقض الـعنى ،وكصب أؾدك الصدػن
ً
صـؿن يؼنل لف :مطعؿ الطقر» .ألخرجف إزرقل يف ألخ نر مؽة .323/3
وكصب أؾك الؿروة ً
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وألصـنمفؿ ومع قدا؛ؿ أؾك ألنؽنل مخوؾػة ومو نيـة ،مـفن من اق مـ إا دنر،
ومـفن من اق مـ إن نر ،ومـفن من يصـعقكف مـ الطقـ وغقرص مـ الؿقاد 9ففل ألمدقر
مضحؽة ،نع ب مـ أؼقل مـ يع دان.
ولؽؾ ققى وارث ،فػل اذص إمة لؿن كُمل العؾؿ ونؼندى العفد أ دوا إند نر
وإا نر.
فؼ ؾ الدأقة الؿ نركة الول قنى هبن اإلمنى الؿ دد كثدر ادذا الشدر يف ألادؾ ادذص
الد د ،ووجدددت لفددؿ ألند نر يع دددومن ويدددأقمن مددـ دو ار( ،)3وكددذلؽ ألصددـنى
وألا نر ،فؼنى  $هبذص الدأقة الؿ نركدة واخوػدك ادذا الشدر  ،ومدن زالدت مظدنار
الشر ينارة يف كثقر مـ إقطنر الول نـومب إلك اإلس ى 9فض ً أـ إقطدنر الودل
قنمت أؾك الق ـقة مـ ب د الشرم وغقران.
ويف الحديث« :إن الشقطان قض أيس أن يع ضه الؿ ؾقن يف جزيرة العـرب ،ولؽــ
يف التحريش كقـفؿ»( ،)2ألك :ألكف لؿن رألأ اكوصنر اإلس ى وامودادص ،أليس مـ أل يع دد،
كؿن يقلس اإلكمن مـ الو نرة إذا نعرض لخمن ر موونبعة.
فعؿد إلك الوحريش بقـ الـنس ،ولؽـ ٓ يعـل ادذا أل القدن س قدد ٓ يعدنود مدن
ييفس مـف ،كؿن أل الونجر إذا ييفس وألغؾؼ الدكن فنكف قد يطرأل لف مرة ألخرأ فؽرة فدوح
الدكن  ،ألك :ألكف قد نػرت اؿوف مدة ،ؿ يعقد إلك إمر مـ جديد.
فؼد وقع العقد بعد القلس ،فنلشر إكن أند إلك اذص ال زيرة.

( )3ومـفن ن رة فحؾ الػحقل ون رة ٕاؾ الطرفقة .يـظر :رسن ؾ وفونوأ الشقخ أ د الراؿـ بـ امدـ (ص:
 ،)41الدرر المـقة  ،337/3الؽؾؿنت الـنفعة يف الؿؽػرات القاقعة (ص.)142 :
( )2ألخرجف ممؾؿ ،كونب صػة الؼقنمة وال ـة والـنر ،بنب نحريش الشقطن وبعثف سراينص لػوـة الـنس وأل مدع كدؾ
إكمن قريـن.)2732( ،
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ؿ :]23:يزأؿق أل الؿ ؽة بـنت ار ،وإذا ابوؾقا بشل

مـ اإلكنث غض قا واسوحققا مـ غقراؿٕ 9كف ولدت لفؿ بـنت ،واذا لقس مـ العدل
وٓ مـ اإلكصنء أل يخونروا الذكقر ٕكػمفؿ ويدأقا أل الؿ ؽة بـنت ار.
﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [الـ

ؿ :]22:لقس فقفن ألدكك أدل وٓ إكصنء ،واذا أؾك

س قؾ الوـزل 9وإٓ فؾقس ر ولد ٓ ،ذكر وٓ ألكثك﴿ ،ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾
[اإلخ

ص.]1:
«عـــ أكــل واقــض الؾقثــل ،قــال :خرجـــا مــع رســقل اهلل ﷺ إلــك حـــقـ» :خرجددقا مددع

الرسقل ﷺ إلك اـقـ بعد أل فوح مؽة ،جن ب قش ك قر لػوح مؽدة ققامدف أشدرة آٓء،
وبعد الػدوح خدرج هبدؿ إلدك اـدقـ ،مدع أللػدقـ اكضدؿقا إلدقفؿ مدـ ممدؾؿة الػدوح ،فصدنر
أدداؿ ا ـل أشر ألل ًػن ،اوك غدراؿ كثدرة ادذا العددد فؼدنل قدن ؾفؿ :لدـ ُكغ َؾدب مدـ قؾدة،
فصنر من صنر يف ألول إمر مـ أل اقاز كؿـت لفؿ فػقجيفقا هبؿ ،فػر مدـ فدر ولدؿ ي دؼ
مع الـ ل ﷺ إٓ الـػر القمقر ،ؿ بعد ذلؽ اجوؿعقا مرة ألخرأ فحصؾ الـصر.
واـقـ :ألرض مـ مطة مموقية مـنس ة لؾؼونل يف نرم مؽة ،ق ؾ الطن ػ ،وقدنل
بعضفؿ :ال الشرا ع(.)3
«وكحـ حض،اء عفض كؽػر» ،ألك :قريب أفدكن بنلؽػرٕ 9مؿ ألسؾؿقا بعدد الػدوح،
والػددوح قريددب ،واددذا اأوددذار أؿددن وقددع مددـفؿ مددـ الزلددة العظقؿددة ،فحددديث العفددد
بنإلس ى يو نوز أـف ،ويعذر ب فؾف من ٓ يعذر فقف قديؿ العفد بنإلس ى ،ومـ أنش
بقـ الؿمؾؿقـ.

( )3يـظر :مع ؿ ال ؾدا  ،131/2ومع ؿ الؿعنلؿ ال غرافقة يف المقرة الـ قية (ص.)306 :
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«ولؾؿشركقـ سضرة» :وااددة المددر ،ألك :ند رة مدـ ند ر المددر الدذك ادق
الـ ؼ(.)3
«يعؽػــقن عـــضها» :يؼقؿددق أـدددان وي زمقمددن م زمددة طقيؾددة 9ولددذا سددؿقت
م زمة الؿم د مـ ألجؾ الطنأة والذكر والو وة والص ة :اأوؽن ًفن.
 طخطٛز ٠االعتهاف عًٚ ٢ضا ٌ٥ايتٛاصٌ اذتدٜج١ص

وقد يؽق العؽقء أؾك ندل وم زمودف غقدر محدرى يف ذاندف 9لؽقكدف م نادن يف
إصؾ ،ولؽـف يؽق مـف ًقن أـف ألو مؽروان لؿن يؼرت بف مدـ الؼدرا ـ ،فد عض الـدنس
خؿمدن،
يعؽػ أؾك إجفزة الذكقدة  -كؿدن يعدنو  ،-د ث سدنأنت ألو ألرب ًعدن ألو
ً
واذا خطر أظقؿ.
ومثؾ اذا إ كن يموعؿؾف يف م نح ،ف نؽ ألكف يشغؾف أؿدن ادق ألادؿ مدـ ذلدؽ
مـ ذكر ار  ،وبر القالديـ ،وصؾة إرانى ،واذص فوـة أؿت وطؿدت ٓ ،يمدوثـك
مـ ذلؽ إٓ الؼؾقؾ الـندر.
بؾ رأليـن بعض إ ؿة م رد من يـصرء مـ الص ة يخرج ال قال.
ومـ آ نران وكونجفن يف ألفراد الـنس :كثرة الؽد ى يف اإللحدند والزكدقدة ،وسدفؾ
اط ع الش نب أؾك ألخ نر العنلؿ كؾف ،فنلخن أ يصؾ إلدك الـدنس كؾفدؿ يف دقا ٍ ،
بقـؿن كـن يف أنفقة وس مة ٓ كعرء اذص إمقر ،وقدد يخػدك أؾقـدن ندل مدـ الخقدر
الذك فقفن ،لؽـف غقر ملسقء أؾقف يف مؼنبؾ اذص الشرور الول ابوؾقـن هبن.
«ويـقطــقن كفــا أســؾحتفؿ» :يعؾؼددق هبددن إسددؾحة ،ولددقس الؿددراد مددـ نعؾقددؼ
الم ح أؾك اذص المدرة :أل نرفع مـ إرض 9لديف نوؾدقث بدنلرتاب وغقدرص ،وإكؿدن
يعؾؼقمن 9طؾ ًن لؾنكة مـ اذص المدرة 9لوؽق ألمضك وألكؽك يف العدو.
( )3يـظر :الؼنمقس الؿحقط (ص.)824 ،304 :

ع

بعوَ ــَع ربكع صح ــة ،عأٔعحح ــة،عٔوحِٕىـ ـ

ع

111

«يؼــال لفــا :ذات أكــقاط» ،ألك :ذات نعؾقؼددنت ٕ 9ألكددقاط مددلخقذ مددـ ققلددف:
يـقطق .
«فؿرركا كغضرة» ،فؽلكف ألأ د فؿ مـظرادن ،وألرادوا نعؾقدؼ إسدؾحة هبدن 9نشد ًفن
بنلؽػنر.
«فؼؾـا :يا رسقل اهلل ،اجعؾ لـا ذات أكقاط كؿـا لفـؿ ذات أكـقاط» :بمد ب كدقمؿ
اد ن أفد بؽػدر لدؿ يعؾؿدقا أل مشدنهبة الؿشدر ولدق يف الظدنار ادراى 9فضد ً أدـ
الؿشنهبة يف ال نطـ 9يف آأوؼند ،والعؿؾ.
مموعظؿن مؼنلوفؿ.
مـؽرا أؾقفؿ،
ً
«فؼال رسقل اهلل ﷺ»ً :
«اهلل أك ر!» :ويف رواية الرتمذك« :س حان اهلل!».
 طاتباع ضٓٔ ايٛٗٝد ٚايٓصاز ٣تبني املاضٚ ٞاذتاضسص

«إكفا الغــ» :بػوح المقـ و ؿفن :الطرم.
«قؾتؿ  -والذي كػغل كقضه  :»-اؾػ الـ ل ﷺ أؾك اذا إمرٕ 9كدف ألمدر مفدؿ،
وكثقرا من يحؾػ الـ ل ﷺ مـ غقر اسوح ء ،واق الصندم الؿصدوم.
ً
«كؿا قالت كـق إسرائقؾ لؿقسك﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾» :لؿن ك قا مـ
ال حر ووجدوا مـ يع د ألفة قنلقا﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ ،س حن ار ،بعد
الـ نة وقد رألوا الفؾؽة ،فؼنبؾقا اذص الـعؿة بؼقلفؿ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ﴾ ،وكذلؽ
امٓ بعد أل ك ناؿ ار مـ الشر قنلقا :اجعؾ لـن ذات ألكقاط ،فنلؿشنهبة ينارة.
ألك جفؾ ألأظؿ مـ اذا ال فؾ
«﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [إأراء :»]317:و ُّ
بنلؿع قد؟!
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ويف بعددض الروايددنت قددنل« :حتــك لــق دخؾــقا جحــر ضــبٓ ،ت عتؿــقهؿ» قددنلقا:
ين رسقل ار القفقد والـصنرأ؟ قنل« :فؿـ !»( ،)3يعـل مـ الؼدقى الؿؼوددأ هبدؿ إٓ
ألوليفؽ؟! ٕ غقراؿ مـ إمؿ اكؼطعت ألخ نراؿ ،وامٓ من زال فدقفؿ بؼنيدن مدم رة
يف الـنس ،ويف بعض الرواينت« :حتك إن كان مـفؿ مـ أتك أمف عالكقـة ،لؽـان يف أمتـل
مـ ي ـع ذلؽ»(.)2
وإذا كن اذا يؼقلف الـ ل ﷺ ٕصدحنبف ،فؽقدػ بؿدـ جدن بعدداؿ مدـ الؼدرو
الؿوطنولة؟!
وأؾقف فنذا كن القفقد والـصنرأ يف أصقر لؿ يػقققا الـنس فقفن بشل  ،ومع ذلدؽ
يشنهبفؿ ألو يوش ف هبؿ بعض الؿمؾؿقـ ،فؽقػ يؽق الحنل يف أصدركن  -أصدر آك فدنر
بحضنر؛ؿ ،وصـنأن؛ؿ ومخرتأن؛ؿ  -مؿدن جعدؾ بعدض دعنء الؿمدؾؿقـ يـظدر إلدك
اذا ال فرج ويوؿـك ألكف مثؾفؿ ٕ 9الـػقس ج ؾت أؾك نؼؾقد الغنلب ،وار الؿموعن .
وإذا أدت إمؿ بنلؿؼنيقس الؿندية ،ف نؽ ألكـن مولخرو  ،فؽؾ يقى كرأ مـ
اذص إمؿ من يدل أؾك ألمؿ ألكنس جندو  ،يعؿؾق لدكقناؿ ،لؽـفؿ مفؿن أؿؾقا
فنكؿن أؿؾفؿ م ـل أؾك العؾؿ الظنارك﴿ ،ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [الروى ،]6:اوك
أؾؿفؿ أـ الدكقن الول برأقا فقؿن يعقـفؿ أؾك آسوػندة مـفن لقس بحؼقؼل وإكؿن اق
ينارك 9فؾق أؾؿقا اؼقؼة الدكقن لؼنداؿ اذا العؾؿ إلك اإلس ى.

( )3ألخرجف ال خنرك ،كودنب آأوصدنى بنلؽودنب والمدـة ،بدنب قدقل الـ دل ﷺ« :لوود عـ سدــ مدـ كدن قد ؾؽؿ»،
( ،)6120وممددؾؿ ،كوددنب العؾددؿ ،بددنب ان ددنع سددــ القفددقد والـصددنرأ ( ،)2558مددـ اددديث ألبددل سددعقد
الخدرك ﭬ ،وجن مـ اديث ألبل اريرة ﭬ.
( )2ألخرجف الرتمذك ،كونب اإليؿن  ،بنب من جن يف افرتام اذص إمة ،)2533( ،وقنل« :اذا اديث مػمدر غريدب
ٓ كعرفف مثؾ اذا إٓ مـ اذا القجف» ،والحنكؿ ( ،)333مـ ادديث أ دد ار بدـ أؿدرو ﭭ ،وألأؾدف الحدنكؿ
بع د الراؿـ بـ زيند اإلفريؼل.
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ِ
ِ
والؼؾدب الدذك ادق
الظدنارة،
قارح
وقؾ مثؾ ادذا يف الؿمدؾؿ الدذك يوع دد بدنل
ُ
ال نطـ والؿعقل أؾقف ٓ ،كصقب لف مـ اذص الع ندات ،فنذا قرأل الؼرآ لؿ يموػد مدـ
قرا نف ،وإذا صؾك لؿ نـفف ص نف أـ الػحشن والؿـؽر ،وإذا صدنى لدؿ نرتندب أؾدك
صقنمف الوؼقأ ،وكذلؽ إذا اج ألو نصددم 9فؾدقس لدف مدـ أ نداندف إٓ إمدر الظدنار
فؼددط ،ففددق يوحددر بحركددنت يددنارة جقفددن  ،وإ كنكددت ممددؼطة لؾطؾددب وم ز ددة
ٓ يممر بنأند؛ن ،لؽـ إ ر الؿرنب أؾقفن معدوى.
فعؾك اإلكمن أل يعـك ب نطـف وإص ح قؾ ف ،قنل نعنلك﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [الشعرا  ،]78-77 :وقنل ﷺ« :أٓ إن يف الجغض مضغة إذا
صؾحت صؾح الجغض كؾف ،وإذا فغضت فغض الجغض كؾف ،أٓ وهل الؼؾب»(،)3
فنلؿ َع أقل أؾقف اق الؼؾب ،وخطنب الشريعة كؾف مو ف إلك الؼؾب ،فعؾك الؿمؾؿ،
ُ
وٓ سقؿن طنلب العؾؿ أل ُيعـك بنص ح قؾ ف ،وار الؿموعن .
 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص

«فقف مغائؾ :إولك :تػغقر آية الـجؿ» :ألك :ققلف نعنلك﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ﴾،
وإذا قنل الشقخ مثؾ اذا ،فؿعـنص :أل أؾقؽ أل نراجع نػمقر آية الـ ؿ ٕ 9اذص
رؤوس ألق ى ،وخطقط أريضة 9لودرس اذص الؿمن ؾ.
«الثاكقة :معرفة صقرة إمر الذي طؾ قا» :اؾ طؾ دقا ذات ألكدقاط 9لقع ددوان مدـ
دو ار بنلون هبن ،ألو لقعؾؼقا أؾقفن ألسؾحوفؿ دو أل يونكقا هبن؟ ٕكف ٓ يؾزى مدـ
الوش ِ
قف الوش ق ُف مـ كدؾ وجدف ،فؼدد يؼدنل :إمدؿ قدنلقا :اجعدؾ لـدن ذات ألكدقاط 9لـعؾدؼ
أؾقفن إسدؾحة فؼدط مدـ دو ندن  ،وقدد يؽدق الوعؾقدؼ ادذا لؾودن  9لوؽدق ادذص
( )3ألخرجف ال خنرك ،كودنب اإليؿدن  ،بدنب فضدؾ مدـ اسدونأل لديـدف ،)42( ،وممدؾؿ ،كودنب الؿمدنقنة ،بدنب ألخدذ
الح ل ونر الش فنت رقؿ ( ،)3488وابـ منجف ( ،)1873مـ اديث الـعؿن بـ بشقر ﭬ.
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إسؾحة بحؾقل اذص النكة ألمضك مدـ ذك ق دؾ ،وألكؽدك يف العددو ،وادذا ألندد مدـ
م رد الوعؾقؼ ،ففـن نعؾقؼ ،واـن نعؾؼ ،فنذا كن إمدر م درد نعؾقدؼ ففدذا نشد ف،
واراى ،وألمن إذا كن اـن نعؾؼ ،ففذا ألند ٕ 9الوعؾدؼ فعدؾ الؼؾدب ،ففدق ألندد مدـ
م رد الوعؾقؼ.
ومؿن ٓ نؽ فقف ألكف لق كن نعؾق ًؼن فػقدف ذريعدة لؾشدر بعدد ذلدؽ 9فؼدد يعؾؼدق
أؾقفن إسؾحة ،ؿ بعد ذلؽ قد يؼقداؿ الشقطن إلك الون  ،ؿ يؼقداؿ إلدك أ دندة
اذص إن نر كؿن سقليت بقنكف يف ألبقاب ٓاؼة.
«الثالثة :كقكفؿ لؿ يػعؾقا» :اؿ اسولذكقا الـ دل ﷺ أل ي عدؾ لفدؿ ذات ألكدقاط،
فؾؿ يلذ لفؿ ،فؾؿ يحصؾ الػعؾ.
«الراكعة :كقكفؿ ق ضوا التؼرب إلك اهلل كذلؽ؛ لظـفؿ أكف يح ف» ،ألك :يحب ادذا
العؿؾ ،واذا مـ آ نر ادا وفؿ بنلؽػر.
«الخامغة :أكفؿ إذا جفؾـقا هـذا فغقـرهؿ أولـك كالجفـؾ» ٕ 9الرسدقل ﷺ بدقـ
أليفراؿ 9ولذا ن دو ال ؾدا الول يؽثر فقفن ألاؾ العؾؿ يؼؾ ال فؾ ،والول يؼؾ فقفن
ألاؾ العؾؿ يؽثر ال فؾ.
«الغادسة :أن لفؿ مـ الحغـات والقعض كالؿغػرة ما لقس لغقرهؿ» :وقدد جدن ت
الـصقص نخصفؿ مـ بقـ سن ر إمة ،وندل أؾك فضؾفؿ ،ومـنق فؿ.
«الغاكعة :أن الـ ـل ﷺ لـؿ يعـذرهؿ» :فؾدؿ يمدؽت« ،كـؾ رد عؾـقفؿ كؼقلـف« :اهلل
أك ر! إكفا الغــ ،لتت عـ ســ مـ كان قـ ؾؽؿ» فغؾـظ إمـر كفـذه الـثالث» :بدنلوؽ قر،
وبؼقلف« :إكفا الغــ» وبؼقلدف« :لتتـ عـ ســـ مــ كـان قـ ؾؽؿ» ،والوغؾدقظ يف الوعؾدقؿ
إمر هبذص الث ة.
مؼصق ٌد وسقليت مـ ؿـ الؿمن ؾ ،فغؾظ
َ
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«الثامـة :إمر الؽ قر  -وهق الؿؼ قد  :-أكف أخ ر أن طؾ تفـؿ كطؾ ة كـل
إسرائقؾ ،لؿا قالقا لؿقسك﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [إأراء :»]317:واذا الذك طؾ ف ممؾؿة
الػوح مـ الـ ل ﷺ كظقر من طؾ ف بـق إسرا قؾ مـ مقسك ڠ مـ وجف ٓ ،مـ جؿقع
القجقص.
«التاسـعة :أن كػــل هـذا مـــ معـــك ٓ« :إلـف إٓ اهلل» :ألك :كػددل ادذا الشددر الددذك
كػدل جؿقدع الؿع دقدات مدـ دو ار« .مـع
طؾ قص مدـ معـدك ٓ إلدف إٓ ار ٕ 9فقفدن َ
دقتف وخػائف عؾك أول،ؽ» :ففؿ يػفؿق ويعرفق معـك ٓ إلف إٓ ار ،لؽـ اذا إمدر
الو س وخػل أؾقفؿ.
«العائرة :أكف حؾػ عؾك الػتقا ،وهق ٓ يحؾػ إٓ لؿ ؾحة» :ف ُيحؾػ أؾك
إمقر الونففة﴿ 9ﯵ ﯶ ﰌ ﯸ ﯹ﴾ [ال ؼرة ،]223 :وإكؿن ُيحؾػ أؾك
إمقر الؿفؿة ولق مـ غقر اسوح ء ،واذا ت يف ألكثر مـ ؿنكقـ ادي ًثن ،كؿن قنل
ابـ الؼقؿ .)3($
«الحادية عشرة :أن الشرك فقف أك ر وأصغر؛ ٕكفؿ لؿ يرتضوا كفـذا» :فؾدؿ يحؽدؿ
أؾقفؿ بنلردة ،فدل ذلؽ أؾك ألكف نر ألصغر.
«الثاكقة عشرة :ققلفؿ« :وكحـ حض،اء عفض كؽػر» :فقف أن غقرهؿ ٓ يجفؾ ذلؽ»:
وأل اذا الطؾب مـ الحد ن فؼط مدـ ممدؾؿة الػدوح ٓ ،مدـ جؿقدع الصدحنبة الدذيـ
خرجقا مع الـ ل ﷺ مؿـ ألسؾؿ ق ؾ ذلؽ.
«الثالثة عشرة :التؽ قر عـض التعجب؛ خال ًفا لؿـ كرهف» :ألمدن الومد قح ،ففدذا ألمدر
معروء أـد الوع ب ،لؽـ الوؽ قر قؾقؾ ،ومؿن يمودل بف لف اذا الحديث.
( )3يـظر :إأ ى الؿققعقـ .325/3
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«الراكعة عشرة :سض الذرائع» :الؿقصؾة إلك الشر  ،فؿ رد انخنذ ن رة لقعؾدؼ
أؾقفن الم ح لقس فقف إنؽنل ،لؽـف ذريعة إلك الشر  ٓ ،سقؿن ألمدؿ طؾ قادن بعددمن
رألوا الؿشركقـ يعؾؼق أؾك المدرة ،ويمؿقمن ذات ألكقاط.
كثقرا مـ الؿحرمنت قد
وممللة سد الذرا ع ممللة كنأ يف العؾؿ والديـٕ 9
ً
ٓ نحرى لذا؛ن ،وإكؿن لغقران ،كؿن يف ققلف نعنلك﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ار  ،فؿـع
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴾ [إكعنى ،]307:يعـل ٓ :نوم قا يف أل ُي َم أ
ب ُ
سب ألفة ،وإ كن يف إصؾ مطؾق ًبن.
وسد الذرا ع مطؾقب ،والمؾػ كنكقا يرتكق نمدعة ألأشدنر الحد ل مخنفدة أل
يؼعقا يف الحراى( ،)3والؿمللة اسودراج ،والمقيفة نؼقل :ألخول ألخودل ،فعؾدك اإلكمدن
أل يحونط لـػمف ،وٓ يمرتسؾ يف الؿ نانت.
كقرا ،فق دأل بوو ع رخص مـ يػودك
وإكؽ لو د مـ ط ب العؾؿ مـ وجفف يولٕ ً
ب قاز إخذ مـ الؾحقة ،ؿ ٓ يزال يلخذ إلك أل نـوفدل ،دؿ ن ددص بعدد ذلدؽ يمد ؾ
إزارص ،ؿ ن دص ي ؾس يف م نلس المػفن  ،إلدك أل يـوفدل ذلدؽ الـدقر مدـ وجفدف -
كملل ار العنفقة .-
«الخامغة عشرة :الـفل عـ التش ف كلهـؾ الجاهؾقـة» :وذلدؽ يف طؾد فؿ أل يؽدق
لفؿ ن رة كنلؽػنر.
«الغادســة عشــرة :الغضــب عـــض التعؾــقؿ» :إصددؾ أل ال ناددؾ يرف دؼ بددف أـددد
الوعؾقؿ ،لؽـ اـن ألمقر أظقؿة نثقر الغقرة أـدد الؿمدؾؿ ،فدنلـ ل ﷺ غؾدظ بنٕندقن
الث ة ،فدل ذلؽ أؾك ألكف غضب أؾقفؿ مـ خ ل طؾ فؿ.
( )3إننرة إلك ققل أؿر ﭬ« :نركـن نمعة ألأشنر الح ل مخنفة الربن» ،ألخرجف أ د الرزام (.)33571
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فنٕصؾ يف الوعؾقؿ أل يؽق بنلرفؼٕ 9كف ألدأدك إلدك الؼ دقل ،لؽدـ قدد يطدرأل مدن
يؼوضل اذا الغضب.
«الغاكعة عشرة :الؼاعضة الؽؾقة لؼقلف« :إكفا الغـــ» ،يعـدل :المدــ اإللفقدة الودل
ٓ نوغقر ،وٓ نو دل ،ولؽؾ ققى وارث.
«الثامـة عشرة :أن هذا َعؾؿ مـ أعالم الـ ـقة؛ لؽقكـف وقـع كؿـا أخ ـر» :ألكُ :و ِجددَ
مددـ يوش د ف بددنلقفقد والـصددنرأ ويؼؾددداؿ اوددك يف أ ددندا؛ؿ 9فض د ً أددـ أددندا؛ؿ،
والـ ل ﷺ يؼقل« :مـ تش ف كؼقم ،ففق مـفؿ»(.)3
«التاسعة عشرة :أن كؾ ما ذم اهلل كف القفقد والـ ارى يف الؼرآن أكف لـا» ،يعـل:
مقجفن إلقـن﴿ ،ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ﴾ [يقسػ.]333:
«العشرون :أكف متؼرر عـضهؿ أن الع ادات م ـاها عؾك إمـر» :فدنمؿ لدؿ ي نندروا
الػعؾ مـ نؾؼن ألكػمفؿ ،بؾ طؾ قا اإلذ مـ الـ ل ﷺ ،فؼنل لفؿ من قنل.
«ف ـار فقف التـ قف عؾك مغائؾ الؼ ر» ،يعـل :الؿمن ؾ الول يملل فقفن الؿقت :مـ
ربؽ؟ ومـ ك قؽ؟ ومن ديـؽ؟
«أما «مـ ركؽ » ،فقاضـح» :كدنكقا يعوؼددو الـػدع والضدر هبدذص الشد رة ،وأل
إسؾحة الؿعؾؼة هبذص المدرة يحصؾ فقفن أل ر مـ اذص النكة الودل يف ادذص الشد رة،
فلكؽددنر الـ ددل ﷺ أؾددك مددـ طؾددب كظقددر اددذص الشد رة كددن نـ قفددن أؾددك ألكددف ٓ كددنفع
وٓ نر إٓ ار وادص .
«وأما «مـ ك قؽ » ،فؿـ إخ اره كلك اء الغقب» :وٓ يؾزى أل يؽق الققى وٓ بعد
غد ،وٓ بعد سـة ،وإكؿن ٓ بد أل يؼع.

( )3ألخرجف ألبق داود ،كونب الؾ نس ،بنب ل س الشفرة ،)3013( ،وألاؿد ( ،)4334مـ اديث ابـ أؿر ڤ.
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وقد ألخن الـ ل ﷺ بلمقر وقعت ،ففذا َأ َؾؿ مـ ألأ ى ك قنف ﷺ ودلقؾ أؾقفن.
اج َعؾ َّلـَا» إلـك آخـره» :ألك :أل فقدف دلدق أؾدك
«وأما «ما ديـؽ » ،فؿـ ققلفؿْ « :
أل الديـ الحؼ اق اإلس ى الذك لقس فقف ندن بشد ر ،وٓ نعؾدؼ بح در ،وٓ غقدر
ذلؽ.
والؿمن ؾ الول يموـ طفن الشقخ  $يف غنية الدقة ،وقد ٓ يؾقح لد عض الؼدرا
وجففن مـ ألول واؾة.
«الحاديــة والعشــرون :أن ســـة أهــؾ الؽتــاب مذمقمــة كغـــة الؿشــركقـ»ٕ 9مددؿ
وقعقا يف الشر  ،وارفقا وبدلقا ،فديـفؿ غقر صحقح ،وإ كن يف إصؾ م ـ ًقن أؾك
كونب مـزل ،وديـفؿ كديـ الؿشركقـٕ 9كف وقع فقفؿ الشر وكػروا بنر .
ـممـ أن يؽـقن يف
«الثاكقة والعشرون :أن الؿـتؼؾ مـ ال اطؾ الذي اعتاده قؾ فُ ٓ ،ي َ
قؾ ف كؼقة مـ تؾؽ العادة؛ لؼقلفؿ« :وكحـ حض،اء عفض كؽػر» :ألسؾؿقا ودخؾقا يف ديدـ
ار ،ونفدوا أل ٓ إلف إٓ ار ،ومع ذلؽ بؼقت معفؿ اذص ال ؼقة الودل ادل يف إصدؾ
موؾؼنة مـ ديـفؿ المنبؼ.
وألبق الحمـ إنعرك لؿن ننب مـ مذاب آأوزال ،بؼل يف ألققالدف بعدد الوقبدة
نقب مـ الؿذاب إول.
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ةــاب

مـــا جـــاء يف الـــزةح لغـــري هللا
وققل اهلل تعالك﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ﴾ [إكعام ]452-452 :أية.
وققلف ﴿ﮊ ﮋﮌ﴾ [الؽق ر.]2:
عـ عؾل ﭬ قال :حض،ـل رسقل اهلل ﷺ كلركع كؾؿات «لعــ اهلل مــ ذكـح لغقـر
اهلل ،لعـ اهلل مـ لعـ والضيف ،لعـ اهلل مـ آوى محـض،ا ،لعــ اهلل مــ غقـر مــار إرض»
رواه مغؾؿ(.)3
وعـ طارق كـ ئفاب أن رسقل اهلل ﷺ قال« :دخؾ الجـة رجؾ يف ذكاب ،ودخؾ
الـار رجؾ يف ذكاب»
قالقا :وكقػ ذلؽ يا رسقل اهلل
قال« :مر رجالن عؾك ققم لفؿ صـؿ ٓ ،يجقزه أحض حتك يؼرب لـف ئـق ً،ا ،فؼـالقا
ٕحضهؿا :قرب ،قال لقس عـضي ئلء أقرب ،قالقا لف :قرب ولـق ذكاكـا ،فؼـرب ذكا ًكـا،
قرب ،فؼال ما كـت ٕقرب ٕحـض ئـق ً،ا دون
فخؾقا س قؾف ،فضخؾ الـار ،وقالقا َ
لمخرِّ :
اهلل  ،فضركقا عـؼف ،فضخؾ الجـة» رواه أحؿض(.)2
( )3ألخرجف ممؾؿ ،كونب إ نال ،بنب نحريؿ الذبح لغقر ار نعنلك ولعـ فنأؾف ،)3867( ،والـمن ل (.)3322
( )2ألخرجف ألاؿد يف الزاد (ص ،)35 -34 :وابـ ألبل نق ة ( ،)11608وألبق كعدقؿ يف الحؾقدة ( ،)201/3والخطقدب
يف الؽػنية (ص ،)374 :وال قفؼل يف الشعب ( ،)5852أـ سؾؿن ﭬ.
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فيـــه وســـائـل:

 إولك :تػغقر﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [إكعنى.]352:
 الثاكقة :تػغقر﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [الؽق ر.]2:
 الثالثة :ال ضاءة كؾعـة مـ ذكح لغقر اهلل.
 الراكعة :ل ْعـ مـ ل َعـ والضيف ،ومـف أن تؾعـ والضَ ي الرجؾ فقؾعـ والضيؽ.
يح ِضث ئق ً،ا يجب فقف حؼ اهلل ،فقؾتجـ
 الخامغة :ل ْعـ مـ آوى محض ً،ا ،وهق الرجؾ ْ
إلك مـ يجقره مـ ذلؽ.
 الغادســة :ل ْعـــ مـــ غ َّقــر مـــار إرض ،وهــل الؿراســقؿ التــل تػــرق كــقـ حؼــؽ مـــ
إرض وحؼ جارك ،فتغقرها كتؼضيؿ أو تلخقر.
 الغاكعة :الػرق كقـ لعـ الؿع َّقـ ،ولعـ أهؾ الؿع قة عؾك س قؾ العؿقم.
 الثامـة :هذه الؼ ة العظقؿة ،وهل ق ة الذكاب.
 التاسعة :كقكف دخؾ الـار كغ ب ذلـؽ الـذكاب الـذي لـؿ يؼ ـضه ،كـؾ فعؾـف تخؾ ً ـا
مـ ئرهؿ.
 العائــرة :معرفــة قــضر الشــرك يف قؾــقب الؿــممـقـ ،كقــػ ص ـ ر ذلــؽ عؾــك الؼتــؾ،
ولؿ يقافؼفؿ عؾك طِ ْؾ َتِفؿ ،مع كقكفؿ لؿ يطؾ قا إٓ العؿؾ الظاهر.
كافرا لؿ يؼؾ« :دخؾ الــار يف
 الحادية عشرة :أن الذي دخؾ الـار مغؾؿ؛ ٕكف لق كان ً
ذكاب».
 الثاكقة عشرة :فقف ئاهض لؾحضيث ال ـحقح« :الجــة أقـرب إلـك أحـضكؿ مــ ئـراك
كعؾف ،والـار مثؾ ذلؽ».
 الثالثة عشرة :معرفة أن عؿؾ الؼؾب هق الؿؼ قد إعظؿ حتك عـض ع ضة إو،ان.
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l
يصرح  $بنلحؽؿ 9لق قاف ويفقرص.
«كاب ما جاء يف الذكح لغقر اهلل» :لؿ ا
وقد يػفؿ مـدف بعدض مدـ يؼدرأل الؽودنب أل ادذا يشدؿؾ مدن ُذبِدح مدـ ألجدؾ إكدراى
الضددقػ مددث ً  ،ولددقس إمددر كددذلؽ ،وإكؿددن الددذبح إكرا ًمددن لؾضددقػ ألو ال ددنر اموثددنل
ذبحن بلمر ار.
لؼقلف ﷺ« :مـ كان يممـ كاهلل والققم أخر فؾقؽرم ضقػف» ،فقؽق
ً
وإكؿن الؿؼصقد مـف من يؽق الؼصد بذلؽ الوعظقؿ لفذا الشدخص ،فنكدف ادراى،
فؾقػرم بقـ من ُيدذ َبح لإلكدراى وبدقـ مدن
وٓ نحؾ بف الذبقحة ،ولق ذكِر اسؿ ار أؾقفن،
أ
يذبح لؾوعظقؿ لؾؿخؾقم.
والذبح اـن خرج مخرج الغنلب ٕ 9غنلب من يؼرب مـ الذبن ح 9وإٓ فؽؾ مدن
يوؼددرب بددف لغقددر ار نعددنلك داخددؾ يف الشددر  ،ولددق كددن مؿددن ٓ يددذبح ،ألو كددن مددـ
الع ندات ال دكقة ،ألو الؿنلقة ،فنلؿموحؼ لؾع ندة اق ار  وادص ،ومدن صدرء مـفدن
لغقر ار نعنلك نر ألكن مخرج مـ الؿؾة ،مقجب لؾخؾقد يف الـنر.
«وققل اهلل تعالك» :اذا الؼقل معطقء أؾك (من) الؿقصدقلة الودل ادل وصدؾوفن
بدنب مدن جدن يف
مضنء إلقف« ٕ 9بنب» خنٌ لؿ ودأل محذوء ،ونؼددير الؽد ى :ادذا ُ
الذبح لغقر ار ويف ِ
ققل ار نعنلك...إلخ ،فدد«بدنب» مضدنء ،و«مدن» وصدؾوفن مضدنء
إلقف ،و«ققل ار» :معطقء أؾك الؿضنء إلقف م رور مثؾف.
«﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [إكعنى-352 :

 ]351أية»﴿ :ﯓ﴾ ين محؿد﴿ ،ﯔ ﯕ﴾ الص ة يف إصؾ الدأن  ،وال الحؼقؼة
الؾغقية ،وال ألأؿ مـ الحؼقؼة الشرأقة 9فنلدأن يشؿؾ من يؼنل يف الص ة ومن يؼنل
يف غقران ،لؽـ يف آصط ح ال :ألفعنل وألققال مخصقصة ،مػووحة بنلوؽ قر،
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حؿؾ أؾك الحؼقؼة الؾغقية،
ومخووؿة بنلومؾقؿ ،واذص اؼقؼوفن الشرأقة ،وي قز أل ُي َ
وال أل الدأن ر  وٓ ي قز صرفف لغقرص ،لؽـ إكثر أؾك أل الؿراد بنلص ة
اؼقؼوفن الشرأقة.
﴿ﯖ﴾ الؿراد بف :الذبح لؾفدك ،وإ حقة ،والعؼقؼة ،وغقر ذلؽ مؿن
جن ت بف الـصقص.
﴿ﯗ ﯘ﴾ جؿقع اقنة اإلكمن ونصرفننف ي ب أل نصرء فقؿن ير ل
ار ٕ 9كف اق الذك خؾؼؽ ،وألوجد مـ العدى ،ورزقؽ وألس غ أؾقؽ الـا َعؿ
الظنارة وال نطـة ،فؾوؽـ جؿقع ألفعنلؽ مر قة ر .
﴿ﯙﯚﯛ﴾ :العنلؿق  :جؿع العن َلؿ :واق كؾ من سقأ ار .
﴿ﯝﯞ ﯟ﴾ ف ُيص أؾك إٓ ر ،وٓ ُيذ َبح إٓ ر ،وكحق ذلؽ.
واذا يشؿؾ جؿقع ألكقاع الع ندات« :إكؿا إعؿال كالـقات ،وإكؿا لؽـؾ امـرئ مـا
كقى»( ،)3وألمدن العدندات فؿدـ ألراد الثدقاب أؾقفدن ،فد بدد أل يـدقك هبدن الوؼدرب إلدك
ار  ،ألمن إذا فعؾفن -ألأـل :إمقر العندية -و لؿ ِ
يـق هبن نق ًيفن ،فؼد ُا ِرى الثقاب.
فؿددـ يددذاب إلددك الؿح د ت الو نريددة ،ويشددرتك مددن يحونجددف ألاؾددف مددـ طعددنى
ونراب ،ألو كمقة 9لقعػفؿ ويغـدقفؿ أدـ نؽػدػ الـدنس وسدمالفؿ ،ويوؼدرب بدذلؽ
إلك ار  ،مـ كن اذا قصدص وكقوف ،أل نبف ار ،اوك مدن يضدعف يف يف امرألندف( ،)2ومدـ
فعؾ مثؾ فعؾف إٓ ألكف ٓ يؼصد نق ًيفن ،فؿ نح ،لقس لف فقف نل مـ الثقاب.
( )3س ؼ نخري ف (ص.)73 :
( )2إننرة إلك اديث سعد بـ ألبل وقنص ﭬ ،أل رسقل ار ﭬ قنل« :إكؽ لـ نـػدؼ كػؼدة ن وغدل هبدن وجدف ار
إٓ ألجرت أؾقفن ،اوك من ن عؾ يف فؿ امرألنؽ» .ألخرجف ال خنرك ،كونب اإليؿدن  ،بدنب :مدن جدن إ إأؿدنل
بنلـقة والحم ة ،ولؽؾ امرئ من كقأ ،)45( ،وممؾؿ ،كونب القصقة ،بنب القصقة بنلثؾث.)3527( ،
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«أيــة» ،يعـددل :اقددرأل أيدةَ ،ألو ألكؿددؾ أيدةَ ،واددؾ لـنسددخ الؽوددنب أل ي ِ
ؽؿؾفددن،
ُ
ألو ي ب أل يؼػ أؾك من َو َقػ أؾقف صناب إصؾ؟
بعضددفؿ يؼددقل ٓ :مددنكع مددـ اإلكؿددنل ٕ 9الؿملددػ صددـع ذلددؽ مددـ بددنب
الؿصدحح أـدد
آخوصنر ،ألو لشح القرم ،ألو غقر ذلؽ مـ إس نب ،وققؾ  -وادق
أ
ألاؾ الوحؼقؼ  ٓ :-يزاد فقف وٓ ُيـ َؼص.

وا ِذء لؾعؾؿ
قنل نعنلك﴿ :ﯡ ﯢ﴾
ُ
ألمرت م ـل لؾؿ فقل ،وأمر ار ُ 

بف 9كؼقلف نعنلك﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [الـمن .]27:
وقد ُي َ
حذء الػنأؾ لؾ فؾ بف 9كؿن يؼنل ُس ِرم الؿونع 9وغقر ذلؽ مـ إس نب
الول مـ ألجؾفن ُي َ
حذء الػنأؾ.
﴿ﯣ ﯤ ﯥ﴾ ،يعـل :مـ اذص إمة 9وإٓ فؼد نؼدمف ألمؿ فقفؿ الرسؾ ،وفقفؿ
مـ اسو نب لفمٓ الرسؾ.
«وققلف ﴿ﮊ ﮋ﴾» :جؿقع الصؾقات صؾفن ر  خنلصة لقجفف.
«﴿ﮌ﴾ [الؽددق ر »]2:كددؾ مددن نـحددرص ونذبحددف اذكددر أؾقددف اسددؿ ار ،واجعؾددف ر
لقس لغقرص.
ومـفؿ مـ يؼقل :صؾ لربدؽ صد ة العقدد ،واكحدر إ دحقة ألو الفددك يف وقودف يف
يقى العقد( ،)3ومعؾقى أل ص ة العقد ملمقر هبدن يف ادذص أيدة ويف غقرادن ،فعدـ ألى أطقدة،
قنلددت« :أمركــا رســقل اهلل ﷺ ،أن كخــرجفـ يف الػطــر وإضــحك ،العقاتــؼ ،والحــقض،
وذوات الخضور ،فلما الحقض فقعتزلـ ال الة ،ويشفضن الخقر ،ودعقة الؿغؾؿقـ»(.)2
( )3يـظر :نػمقر الؼرط ل  ،237/20ونػمقر ابـ كثقر .401/7
( )2ألخرجف ال خنرك ،كونب الحقض ،بنب نفقد الحن ض العقديـ ودأقة الؿمؾؿقـ ،ويعوزلـ الؿصؾك،)123( ،
وممؾؿ ،كونب العقديـ ،بنب ذكر إبناة خروج الـمن يف العقدديـ إلدك الؿصدؾك ،)780( ،وألبدق داود (،)3315
والرتمذك ( ،)418والـمن ل ( ،)180وابـ منجف ( ،)3107مـ اديث ألى أطقة ڤ.
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فصد ة العقدد مدلمقر هبدن ،والعؾؿدن يخوؾػدق يف إمدر اـدن :ادؾ ادق لؾقجدقب
ألو آسدوح نب ،فؿددـفؿ مددـ ُيطؾِدؼ المددـقة واددذا قدقل معددروء أـددد جؿدع مددـ ألاددؾ
العؾؿ ،ومـفؿ مـ يؼقل :فرض كػنية ،ومـفؿ مـ يؼقل :واج دة أؾدك إأقدن  ،وادذا
مذاب ألبل اـقػة ،ويرجحف نقخ اإلس ى ابـ نقؿقة(.)3
وكددذلؽ إ ددحقة ،فدنل ؿفقر أؾددك ألمددن سددـة ،وذاددب الحـػقددة إلدك وجقهبددن،
ووافؼفؿ نقخ اإلس ى .)2($
والشناد أؾك نرجؿة الشقخ يف ققلف﴿ :ﮌ﴾ ،ويف أية إولك﴿ :ﯖ﴾

أل الؿراد بف الذبح.
 طٚقا ١ٜاإلْطإ ْفط٘ َٔ أضباب ايًعٔص

«عـ عؾل ﭬ قـال :حـض،ـل رسـقل اهلل ﷺ كـلركع كؾؿـات» :الؽؾؿدنت :جؿدع
كؾؿة ،وإصؾ يف الؽؾؿة أـد الـحنة :ألمن الؿػردة ،لؽـ قد ُنط َؾؼ ويراد هبن الؽ ى:
...........................

وكِ ْؾؿددددة هبددددن كدددد

ى قددددد يددددمى()1

ُ َ

يعـل :قد يؼصد.
ومـفن ققلف ﷺ« :أصضق كؾؿة قالفا ئاعر:
كاطــؾ»()3
ُ
أٓ كــؾ ئــلء مــا خــال اهلل

َ

()3
()2
()1
()3

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

يـظددددر :الؿ مددددقط  ،16/2والددددذخقرة لؾؼددددرايف  ،336/2والؿ ؿددددقع  ،2/4والؿغـددددل  ،262/2وم ؿددددقع
الػونوأ .352-353/21
يـظددددددر :الؿ مددددددقط  ،7/32والؿدوكددددددة  ،436/3والؿ ؿددددددقع  ،174/7والؿغـددددددل  ،314/وم ؿددددددقع
الػونوأ .352-353/21
نطر بقت مـ أللػقة ابـ منلؽ (ص ،)8 :ويـظر :نرح ابـ أؼقؾ أؾك أللػقة ابـ منلؽ .31/3
س ؼ نخري ف (ص.)378 :
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وإولك مـ اذص إربع:
ققلف« :لعـ اهلل مـ ذكح لغقر اهلل» :كؿـ يذبح ل ـل 9لقوؼل نرص ،يذبح لصدناب
قن يرجق خقرص وبرص ،واذا اق الشر إكن ،وصنا ف مؾعق  -كملل ار العنفقة .-
واذا اق الشناد مـ الحديث لؾرتجؿة.
«لعـ اهلل مـ لعـ والضيف» ،والؾعـ :الطدرد واإلبعدند مدـ راؿدة ار  ، ويطؾدؼ
ويراد بف مطؾؼ المب والشدوؿ 9ويف الحدديث« :إن مــ أك ـر الؽ ـائر أن يؾعــ الرجـؾ
والضيف» ،ققؾ :يدن رسدقل ار ،وكقدػ يؾعدـ الرجدؾ والديدف؟ قدنل« :يغـب الرجـؾ أكـا
الرجؾ ،فقغب أكاه ،ويغب أمف»(.)3
فنلؿؾعق اـن :مـ يؽق سد ًن يف الؾعدـ ،وإ كدن لدؿ يؾعدـ ألبدن كػمدف م نندرة،
لؽـددف لؿددن كددن سد ًن يف ذلددؽ كددزل مـزلددة الؿ ننددر ،مددع ألمددؿ يؼقلددق يف الحدددود :إذا
اقرتكت الؿ ننرة والم ب قدمت الؿ ننرة( ،)2ألمن لق بننر الؾعـ بـػمف فؾعـ والددك
كػمف 9ففق ألأظؿ إ ًؿن ،وألفحش فع ً .
 طإٜٛا ٤ايـُشدخ ٚي ٛنإ َٔ األٌٖص

«لعـ اهلل مـ آوى ُم ْح ِض ً،ا» :آواص ،يعـل :نموأر أؾقف وألدخؾف يف مؽن يلمـ فقف مدـ
العؼقبة الؿرتن ة أؾك اد ف ،سقا ٌ كن ُم ْح ِد ً ن يف ابوداع يف الدا يـ ،ألى ُم ْح ِد ن يف إيصنل

الضرر لؾؿمؾؿقـ ،واذا اق الحددث الؿؼصدقد اـدن ٓ ،الحددث الؿعدروء يف بدنب
الطفنرة يف الػؼف.
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب إدب ،بنب ٓ يمب الرجؾ والديف ،)4861( ،والؾػظ لدف ،وممدؾؿ ،كودنب اإليؿدن ،
بنب بقن الؽ ن ر وألكنان ( ،)80مـ اديث أ د ار بـ أؿرو ﭭ.
( )2يـظر :ققاأد ابـ رجب (ص.)230 :

160

حمٗلعالـى تفٗ عشـ ــةحع ت بعالتٕحٗ

و د ط الدددال مددـ «محددد ً ن» :بددنلػوح والؽمددر ،فنلؿحد ِددث بنلؽمددر :صددناب
الحدث ،والؿحدَ ث بنلػوح :اسؿ مػعقل لؾحدث كػمدف .والؿدراد اقـيفدذ :صدنا فن،
كحديث« :كؾ كضعة ضاللة ،وكؾ ضاللة يف الـار»( )3فن الؿراد بذلؽ صنا فن.
ف َؿـ آذأ الؿمؾؿقـ وخرج أؾك وٓ؛ؿ ،ونمد ب يف اإلخد ل بدلمـفؿ  -كمدلل
ار العنفقة  ،-ففذا َمـ يمويف ويومرت أؾقف داخؾ يف الحديث ،وكدذلؽ ندنر الصد ة
ِ
يمجرص سؽـًن واق يعرء ألكف ٓ يصؾل ٍ
ممو لف ،ومـ ُي َم اجر الؿحد ت
ُم ْحدث 9فنلذك ا
الول ن قع الؿحرمنت ،وال ققت الول ُنصـَع فقفن الؿحرمنت  -واق يعؾؿ بذلؽ  -فؼد
آوأ محد قـ 9فقدخؾ يف أؿقى الحديث.
فن ققؾ :فنٕب الذك يموك ولدَ ص الذك ٓ يصؾل ،اؾ اق مؾعق واؾ أؾقف أل
يطردص مـ ال قت ٕ 9الرسقل ﷺ يؼقل« :لعـ اهلل مـ آوى محض ً،ا»؟
ُ
فنل قاب :أل الـدنس القدقى قدد ابوؾدقا بدلوٓداؿ ،ومدـفؿ مدـ ٓ يصدؾل ،وكدن
العؾؿن قديؿن يؼقلق بطرداؿ مـ ال قتٕ 9كدف يف ذلدؽ الدزمـ كدن إذا طردندف رجدع
بعد سنأة 9لؽقكف ٓ ي د من يمويف ،فقؽق الطرد كنج ًعن معف.
ألمن الققى فنذا طردنف فؼدد يوؾؼػدف أللدػ ندقطن  9مخددرات ،فدقااش ،وجدرا ؿ،
ونخطقط ٕمقر مـؽرة ونـقعة ،فؽقكف نحدت كظدر القالدد مدع آسدوؿرار يف كصدحف،
والدأن لف بنلفداية ،اق الؿوعقـ أ  ،مـ بنب ارنؽدنب ألخدػ الضدرريـ ،وادق ألمدر
مؼرر يف الشرع.
أ
والؽػر مـ ألأظؿ الؿحد نت ،كملل ار العنفقة ،لؽدـ إذا كدن ذمقدن ألو معناددً ا،
فقخوؾػ اؽؿف ،ون قز إقنموف يف ب د اإلس ى ،إكؿن الؽ ى فقؿـ ٓ ن قز إقنموف.
( )3ألخرجف ممؾؿ ،كونب ال ؿعدة ،بدنب نخػقدػ الصد ة والخط دة ،)756( ،والـمدن ل ( ،)3467والؾػدظ لدف مدـ
اديث جنبر ﭬ.
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«لعـ اهلل مـ غقر مـار إرض .رواه مغؾؿ» :مـدنر إرض :الؿراسدقؿ والحددود
الوددل ُن َؿ اقددز الحؼددقم ،ويف ال ددنب« :مـــ ظؾــؿ ققــض ئ ـ ر مـــ إرض ،طققــف مـــ س ـ ع
أرضقـ»( ،)3اذا يف الشن ،فؽقػ بؿـ يغصب الؿمنانت الشنسدعة الودل نصدؾ إلدك
كقؾق مرتات؟!
ويف الغنلدب أل مددـ يغصدب ألر ً ددن ٓ يقفدؼ ل سددوػندة مـفدن ٕ 9ألأظددؿ فن ددة مددـ
الؿنل أل ُنـ َػؼ فقؿن ير ل ار  ،وي عد أل ن دد مدـ يغوصدب ألر ً دن ،دؿ ي دندر هبدن إلدك
الؿشنريع الخقرية ،وإذا وجد مـ ي ندر فػل الحديث« :إن اهلل طقب ٓ يؼ ؾ إٓ طق ا»(.)2
والدكقن ٓ نز أـد ار جـنح بعق ة( ،)1فؽقػ ي رؤ اإلكمن أؾدك أل يوحؿدؾ
الؾعـ بشل سقػنرقف رغؿ ألكػف؟!
والؾعـ اـن جن بصقغة العؿقى «لعـ اهللُ َمـ ،»..ولعدـ ال دـس ٓ يمدوؾزى لعدـ
إأقن  ،واذا قد س ؼ بقنكف.
«وعـ طارق كـ ئفاب أن رسقل اهلل ﷺ قال» :سدنم الؿملدػ  $ادذا الخدن
أؾك ألكف مرفقع إلدك الـ دل ﷺ مدع ألكدف يف الؿصدندر لدؿ يق َقدػ أؾقدف مرفق ًأدن ،مدع أل
ابددـ الؼددقؿ رفعددف إلددك الـ ددل ﷺ( ،)3فؽددل اإلمددنى ق أؾدددص يف ذلددؽ ،وإٓ ففددق مققددقء،
لؽـ اؾ لف اؽؿ الرفع؟
()3
()2
()1

()3

س ؼ نخري ف (ص.)56 :
ألخرجف ممؾؿ ،كونب الزكنة ،بنب ق قل الصدقة مـ الؽمب الطقب ونربقوفن )3034( ،والرتمدذك ( ،)2878مدـ
اديث ألبل اريرة ﭬ.
إننرة إلك اديث سفؾ بـ سعد ،قنل :قنل رسدقل ار ﷺ« :لـق كاكـت الـضكقا تعـضل عــض اهلل جــاح كعقضـة مـا
سؼك كافرا مـفا ئركة ماء» ألخرجف الرتمذك ،كونب الزاد ،بدنب مدن جدن يف ادقا الددكقن أؾدك ار )2120( ،
وقنل« :اذا ادديث صدحقح غريدب مدـ ادذا القجدف» ،وابدـ منجدف ،كودنب الزادد ،بدنب مثدؾ الددكقن،)3330( ،
والحنكؿ ( ،)6736وصححف ،و عػف الذا ل بزكرين بـ مـظقر ،وجدن مدـ ادديث ألبدل اريدرة ،وابدـ أؿدر،
وابـ أ نس ﭫ.
ال قاب الؽنيف (ص.)14 :
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اؾ يؿؽـ أل يؽق طنرم نؾؼنص مـ ألاؾ الؽونب؟ ألو يؽق نؾؼنص  -كؿدن جدن يف
أليضن مـ ألاؾ الؽونب يف إصؾ؟
بعض الطرم  -أـ سؾؿن  ،واق ً
الؿرج ُح :أل اؽؿف اؽؿ الرفع أـد ألاؾ العؾؿ.
أ
وطنرم بـ نفنب مخوؾػ يف صح وف(.)3
«دخؾ الجــة رجـؾ يف ذكـاب ،ودخـؾ الــار رجـؾ يف ذكـاب» :يف اـدن سد قة ،ألك:
بم ب ذبنب ،اذا دخؾ الـنر ،واذا دخؾ ال ـة.
«قالقا وكقػ ذلؽ يا رسقل اهلل قال« :مر رجالن عؾك ققم لفؿ صـؿ ٓ ،يجـقزه
أحض حتك يؼرب لف ئق ً،ا» ،ألك :قربنكًن لؾصـؿ.
«فؼالقا ٕحضهؿا :قرب» ،يعـل :اذبح« ،قال :لقس عــضي ئـلء أقـرب» ،ألك مدن
أـدك نل ألقربف.
«قالقا قرب ولق ذكا ًكا» ،يعـل :ولدق كدن الؿؼدرب ذبن ًبدن ،فدد«ذكا ًكـا» خدن لدد«كدن »
الؿحذوفة مع اسؿفن.
«فؼرب ذكا ًكا ،فخؾقا س قؾف ،فضخؾ الـار» ،لؽـ اؾ اق ُم ْؽ َرص 9لؽقكف خدنء أؾدك
كػمف مـ الؼوؾ؟
فؼرب» آسو نب ُة واكشراح الصدر بػعؾدف 9ولدذا دخدؾ الـدنر ،ولدق
ينار لػظَّ « :
مؽر ًان ،وقؾ ُف مطؿيفـ بنإليؿن لؿن دخؾ الـنر.
كن
َ
قرب ،فؼـال :مـا كــت ٕقـرب ٕحـض ئـق ً،ا دون اهلل  ،فضـركقا
«وقالقا لم َخرِّ :
عـؼــف ،فــضخؾ الجـــة» .رواه أحؿــض» :إذا ألطؾددؼ ألاؿددد ن ددندر إلددك الددذاـ ألكددف رواص يف

( )3يـظر :اإلصنبة  ،333/1وسقر ألأ ى الـ

.375/1

ع
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الؿمـد ،ولقس اذا الحديث فقف ،بؾ اق يف كونب الزاد لإلمنى ألاؿد ،واق أـدد ابدـ
ألبل نق ة وغقرص.
 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص

«فقف مغائؾ :إولك :تػغقر ﴿ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [إكعنى.]352:
الثاكقة :تػغقر ﴿ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [الؽق ر :»]2:وقد نؼدى الؽ ى أؾقفؿن.
«الثالثة :ال ضاءة كؾعـة مـ ذكـح لغقـر اهلل» ٕ 9ادذا ادق الشدر إكدن الدذك ادق
ألأظؿ الذكقب  -كملل ار العنفقة .-
«الراكعة :ل ْعـ مـ ل َعـ والضيف ،ومـف أن تؾعـ والضي الرجؾ فقؾعـ والضيؽ» :وقدد
نؼدى الؽ ى أؾك اذا.
يح ِـضث ئـق ً،ا يجـب فقـف حـؼ اهلل،
«الخامغة :ل ْعـ مـ آوى محـض ً،ا ،وهـق الرجـؾ ْ
فقؾتجـ إلــك مـــ يجقــره مـــ ذلــؽ» :والحدددث قددد نؼدددى بقنكددف ،ونؼدددمت  -أليضددن -
اإلننرة إلك أل مـ يموك العنصل ،واق يعؾؿ ألكدف يعصدل يف ادذا الؿؽدن الدذك آواص
فقف فن الحديث يشؿؾف.
«الغادسة :ل ْعـ مـ غ َّقر مـار إرض ،وهل الؿراسـقؿ التـل تػـرق كـقـ حؼـؽ مــ
إرض وحــؼ جــارك ،فتغقرهــا كتؼــضيؿ أو تــلخقر» :واددذص إرض إ كنكددت مؿؾقكددة
ٕاددد ،ففددذا يددنار ،وإ كنكددت غقددر مؿؾقكددة 9فوقسددع هبددن مددـ غقددر وجددقد الشددرط
الشرأل لؾوؿؾؽ الذك اق اإلاقن  ،فؽذلؽ.
«الغاكعة :الػـرق كـقـ لعــ الؿعـ َّقـ ،ولعــ أهـؾ الؿع ـقة عؾـك سـ قؾ العؿـقم»:
فق قز لعـ الؿؾعق نر ًأن أؾك س قؾ العؿقى ٓ ،أؾك س قؾ الخصقص ،وقد سد ؼ
بقن الخ ء فقف.
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«الثامـة :هذه الؼ ة العظقؿة ،وهل ق ـة الـذكاب» :يف إيدراد الشدقخ لفدن مدن يددل
أؾك أل الشقخ  $يرأ ألمن نبوة.
«التاسعة :كقكف دخؾ الـار كغ ب ذلؽ الذكاب الذي لؿ يؼ ضه ،كؾ فعؾـف تخؾ ً ـا
مـ ئرهؿ» :واذا الوؼرير مـ الشقخ ُمشؽِؾٕ 9كف يوعنرض مع آية اإلكدراص ،لؽدـ مدـ
ألاؾ العؾؿ مـ يرأ اإلذ يف اإلكراص الؼقلل ٓ الػعؾل ،فنٔية نؽق يف اإلذ بدنلؼقل
الؽػركٕ 9جؾ اإلكراص ،واذا الحديث يدل أؾدك نحدريؿ الػعدؾ الؿؽدرص أؾقدف ،ومدن
ذكركنص سنب ًؼن مـ نؼرير أليفر ،وبعض الشراح خرجف بل اذا نرع مـ ق ؾـدن ،وألمدن يف
ندددرأـن فق دددقز لؾؿؽدددرص أل يؼدددقل ألو يػعدددؾ مدددن ألكدددرص أؾقدددف إذا كدددن قؾ دددف مطؿيفـًدددن
بنإليؿن (.)3
 طأُٜٗا أفطٌ ايعصمي ١أّ ايسخص ١ملٔ أنس ٙعً ٢ايباطٌ؟ص

واؾ إفضؾ أل يرنؽب العزيؿة ويصن ويحومب ،كؿن ألمر الـ ل ﷺ الصحنبة
لؿن آذااؿ الؿشركق  ،وذكر لفؿ ً
مثنٓ مـ إمؿ الؿن دقة يف الصدن()2؟ ألو يدرتخص
برخصة ار؟
وال قاب :ألكف يـ غل أل يـظدر إلدك الشدخص بؿػدردص ،فؿدـفؿ مدـ يدممر بنلصدن
َ
درر أظدقؿ ،ولدق ألدأ
وألادؾ الدديـ
وارنؽنب العزيؿةٕ 9كف لق نرخص لـدنل الددي َـ
ٌ
( )3يـظر :فوح الحؿقد  ،523/2والؼقل الؿػقد ،226/3
( )2إننرة إلك اديث خ نب بـ إرت ﭬ ،قنل :نؽقكن إلك رسقل ار ﷺ ،واق موقسد بردة لف يف يؾ الؽع ة،
قؾـن لف :ألٓ نموـصر لـن ،ألٓ ندأق ار لـن؟ قنل« :كان الرجؾ فقؿـ ق ؾؽؿ يحػر لف يف إرض ،فقجعؾ فقف ،فقجـاء
كالؿـشار فققضع عؾك رأسف فقشؼ كا،ـتقـ ،وما ي ضه ذلؽ عـ ديـف ،ويؿشط كلمشـاط الحضيـض مـا دون لحؿـف مــ
عظؿ أو ع ب ،وما ي ضه ذلؽ عـ ديـف ،واهلل لقتؿـ هذا إمر ،حتك يغقر الراكب مـ صـعاء إلك حضـرمقت،
ٓ يخاف إٓ اهلل ،أو الذئب عؾك غـؿف ،ولؽـؽؿ تغتعجؾقن» .ألخرجف ال خنرك ،كونب الؿـنقب ،بدنب أ مدنت
الـ قة يف اإلس ى ،)1532( ،وألبق داود (.)2538
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ذلؽ إلك قوؾف ٕ 9يف صنص مصؾحة أظقؿة ،كؿن يف قصة الغ ى والراادب( ،)3وكؿدن
فعؾ اإلمنى ألاؿد يف فوـة خؾؼ الؼرآ  ،فنكف لق كن ألجنهبؿ إلدك الؼدقل بخؾدؼ الؼدرآ ،
لوؼررت إلك يقمـن اذا ،لؽـ صنص و ننف  $كن س ًن يف اك

اذص الغؿة.

وبعض الـنس ٓ يحوؿؾ ،وقد ٓ يث ت لؾػوـة والؿحـة ،فؿثؾ اذا يرتخص.
وألاقن ًكن اإلكراص يو عف كقع مقافؼة ،كؿن يف ققلف ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾

[الـقر.]11:
مؽرانت ،لؽدـ إذا بددألت الؿزاولدة لؾػناشدة فؼدد
امٓ
الؿؽرانت يف ال داية َ
َ
نرننح لفن ،وقد نوؾذذ بعد اذا اإلكراص ،مؿن ٓ نؿؾؽف ال ألاقنكن 9لذا فن ار مدـ بعدد
إكراافـ غػقر لفن راقؿ هبن  -كملل ار العنفقة .-
«العائرة :معرفة قضر الشرك يف قؾـقب الؿـممـقـ ،كقـػ صـ ر ذلـؽ عؾـك الؼتـؾ،
ولؿ يقافؼفؿ عؾك طِ ْؾ َتِفؿ ،مع كقكفؿ لؿ يطؾ قا إٓ العؿؾ الظاهر» ،ألك :ققؾ لف :افعؾ
وإٓ قوؾـن  ،فؾؿ يػعؾ ف ُؼوِؾ ،ولدق كدن فعدؾ لمدؾؿ ،ولؽـدف الحدرص أؾدك الوقاقدد،
ومعرفددة قدددر الشددر وخطددرص ،وإذا كددن اإلكمددن ٓ يعددرء مثددؾ اددذص إمددقر ،فؼددد
يمددو قب ٕدكددك سد ب ،ومددـ اـددن نددليت ألاؿقددة مثددؾ اددذا الؽوددنب -راؿددة ار أؾددك
الشقخ.-
كافرا لؿ يؼؾ «دخؾ الــار
«الحادية عشرة :أن الذي دخؾ الـار مغؾؿ؛ ٕكف لق كان ً
كنفرا مـ إصؾ ،لؿن كدن المد ب يف
يف ذكاب» ،ألك :ألكف ألنر فدخؾ الـنر ،ولق كن
ً
دخقلف الـنر اق الذبنب.
( )3ألخرص ممؾؿ ،كونب الزاد والرقن ؼ ،بنب قصة ألصحنب إخدود ،)1004( ،مـ اديث صفقب ﭬ.
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«الثاكقة عشرة :فقف ئاهض لؾحضيث ال حقح« :الجـة أقرب إلك أحضكؿ مـ ئـراك
كعؾف» :ففذا قوؾ ودخؾ ال ـة« ،والـار مثؾ ذلؽ» كؿن جن يف الخن الصحقح(.)3
«الثالثــة عشــرة :معرفــة أن عؿــؾ الؼؾــب هــق الؿؼ ــقد إعظــؿ حتــك عـــض ع ــضة
إو،ان» ٕ 9الذبنب لقس بشل ذك بنل ،فقؽق مؼصق ًدا ،وإكؿن ر قا مـف بوؼريدب
الذبنب الحؼقر ٕ 9لف أل ًرا أؾك نعظقؿ الؼؾب.

( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب الرقنم ،بنب «ال ـة ألقرب إلك ألادكؿ مـ نرا كعؾف ،والـدنر مثدؾ ذلدؽ»،)5377( ،
مـ اديث أ د ار بـ ممعقد ﭬ.

ع
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ةــاب

ال يــزةح هلل مبمـــان يـــزةح فيـــً لغري هللا
وققل اهلل تعالك﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [الوقبة ]307:أية.
وعـــ ،اكــت كـــ الضــحاك ﭬ قــال :كــذر رجــؾ أن يـحــر إكـ ًـال ك قاكــة ،فغــلل
و،ـ مـ أو،ان الجاهؾقة ُيع َض » ،قالقا ،ٓ :قـال« :ففـؾ
الـ ل ﷺ ،فؼال« :هؾ كان فقفا ٌ
كــان فقفــا عقــضٌ مـــ أعقــادهؿ » ،قــالقا ،ٓ :فؼــال رســقل اهلل ﷺِ « :
أوف كـــذرك؛ فنكــف
ٓ وفاء ٍ
لـذر يف مع قة اهلل ،وٓ فقؿـا ٓ يؿؾـؽ اكــ آدم» .رواه أكـق داود وإســاده عؾـك
ئرطفؿا(.)3
فيـــه وســـائـل:

 إولك :تػغقر ققلف ﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [الوقبة.]307:
 الثاكقة :أن الؿع قة قض تم ِّ،ر يف إرض ،وكذلؽ الطاعة.
 الثالثة :رد الؿغللة الؿشؽؾة إلك الؿغللة ال قـة؛ لقزول اإلئؽال.
 الراكعة :استػ ال الؿػتل إذا احتاج إلك ذلؽ.
 الخامغة :أن تخ قص ال ؼعة كالـذر ٓ كلس كف إذا خال مـ الؿقاكع.
 الغادسة :الؿـع مـف إذا كان فقف و،ـ مـ أو،ان الجاهؾقة ،ولق كعض زوالف.
 الغاكعة :الؿـع مـف إذا كان فقف عقض مـ أعقادهؿ ،ولق كعض زوالف.
( )3ألخرجف ألبق داود ،كونب إيؿن والـدذور ،بدنب مدن يدممر بدف مدـ القفدن بنلـدذر ،)1131( ،ويف ال دنب أدـ ابدـ
أ نس ،وابـ أؿرو ،وكردى بـ سػقن  ،واق صناب اذا الـذر ،ومقؿقكة بـت كردى بـ سػقن  .وصدححف ابدـ
أ د الفندك يف الصنرى الؿـؽل (ص ،)108 :وابـ الؿؾؼـ يف ال در الؿـقر .437/8
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 الثامـة :أكف ٓ يجقز القفاء كؿا كذر يف تؾؽ ال ؼعة؛ ٕكف كذر مع قة.
 التاسعة :الحذر مـ مشاكفة الؿشركقـ يف أعقادهؿ ،ولق لؿ يؼ ضه.
 العائرة ٓ :كذر يف مع قة.
 الحادية عشرة ٓ :كذر ٓكـ آدم فقؿا ٓ يؿؾؽ.

l
كونب الوقاقد م ـل أؾك نحؼقؼ الوقاقد ،وكػل من يضن ُّدص مـ الشر ووسن ؾف،
واؿنية جـنب الوقاقد وسد جؿقع الذرا ع الؿقصدؾة إلقدف ،وإذا كدن ال دنب المدنبؼ
فقؿن اق نر  ،فػل اذا ال نب مـع من اق وسقؾة إلك الشر  ٕ 9الذبح وإ كدن ر9
إٓ أل الؿؽن قد يؽق وسقؾة إلك الشر .
كاب ٓ ُيذكح هلل كؿؽان ُيذكح فقف لغقـر اهلل» :فنكدف لدق ُذبِدح ر  بنلؿؽدن الدذك
« ٌ
ُيذ َبح فقف لغقر ارٓ ،قودأ بف غقرص ،والو س أؾقف إمر ،فد ي دقز أل ُيدذ َبح فقدف مدـ
بدنب سدد الذريعددة ٕ 9الدذابح وإ كددن موؼر ًبدن إلدك ار ولدؿ يشددر يف ذبحدف ،لؽددـ
ِ
دل أدـ الصد ة أـدد
الؿؽن فقف َن َ ٌف بنلؿشركقـ ،وقد يؽق الوشنبف بنلزمدن  ،كؿدن كُف َ
(ِ )3
دل أدـ الصد ة يف ادذا
طؾقع الشؿس وأـد غروهبن ٕ 9الؽػنر يم دو لفن  ،فـُف َ

الزمن  9اوك ٓ يظـ الرا ل أل المنجد ر  يف اذا الققت س د لؾشؿس.

والؿـع مـ الذبح يف الؿؽن الذك كن يذبح فقدف لغقدر ار ،يددل أؾدك أل ال ؼدنع
عؿؾ فقفن مـ طنأة ،ومن يعؿؾ فقفن مـ معصقة ،أؾك من سقليت بقنكف.
نول ر بؿن ُي َ
( )3إننرة إلك اديث أؿرو بـ أ مة المؾؿل ﭬ قنل :قنل رسقل ار ﷺ« :صؾ صـالة ال ـ ح، ،ـؿ أق ـر عــ
ال الة حتك تطؾع الشؿس حتك ترتػع ،فنكفـا تطؾـع حـقـ تطؾـع كـقـ قـرين ئـقطان ،وحقـ،ـذ يغـجض لفـا الؽػـار»
الحديث .ألخرجف ممؾؿ ،كونب ص ة الؿمنفريـ وقصران ،بنب إسد ى أؿدرو بدـ أ مدة ،)712( ،وألبدق داود
( ،)3266والـمن ل (.)462

ع
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«وققل اهلل تعالك» :لػظ « ُ
مرفدقع أؾدك خ فدف يف ال دنب المدنبؼٕ 9
قدقل» اـدن
ٌ
لػددظ «ال ددنب» يف الرتجؿددة المددنبؼة كددن مضددن ًفن لؿددن بعدددص ،ألمددن اـددن ،فؿؼطددقع أددـ
اإل نفة.
«﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [الوقبة :»]307:اذص أية كزلت يف مم د الضرار ،لؿن ألراد
بعض الؿـنفؼقـ أل يػرققا الصػ ،فننخذوص ملوأ لؿـ انرب ار ورسقلف ،فطؾ قا
مـ الـ ل ﷺ أل يصؾل فقف ،فلخر الص ة فقف اوك يعقد مـ غزوة ن ق  ،ويف
طريؼف ﷺ آي ًن مـ غزوة ن ق كزل ﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [الوقبة.)3(]307:
 طحتكٝل ايك ٍٛيف تبٝإ ايـُطذد اير ٟأضظ عً ٢ايتك٣ٛص

الؿمسدس أؾدك الوؼدقأ مدـ ألول يددقى(:)2
يخوؾدػ العؾؿدن يف الؿدراد بنلؿمد د
أ
فؼقددؾ :ممد د ق ددن  ،واددذا إذا قؾـددن :إولقددة اـددن ألولقددة مطؾؼددة ،وممد د ق ددن ألسمددف
الـ ل ﷺ ألول قدومف لؾؿديـة ،ق ؾ مم دص ﷺ ،وققؾ :اق مم د الـ ل ﷺ.
ودٓلة أيدة أؾدك ممد د ق دن يدنارة ،لدقٓ مدن جدن يف الحدديث الصدحقح أل
ِ
دس أؾددك الوؼددقأ 9فلخددذ كػدن مددـ اصد ن ،
الـ ددل ﷺ ُسدديفؾ أددـ الؿمد د الددذك ُأل اسد َ
فضرب بف إرض ،ؿ قنل« :هق مغجضكؿ هذا» ل ِ َؿ ْم ِ ِد الؿديـة(.)1
وٓ نعنرض 9فؽ اؿن ألسس أؾك الوؼقأ مـ ألول يقى ،ولق ألسس ممد د أ
أؾك الوؼقأ ،ققؾ :ألسس أؾك الوؼقأ مـ ألول يقى ،والؿراد ألول يقى بـل فقف.
( )3يـظر :نػمقر الطنك  ،357/33ونػمقر ابـ كثقر .230/3
( )2يـظر :نػمقر الؼرط ل .348/7
( )1ألخرجددف ممددؾؿ ،كوددنب الحددج ،بددنب بقددن أل الؿمدد د الددذك ألسددس أؾددك الوؼددقأ اددق ممدد د الـ ددل ﷺ
بنلؿديـة ،)3187( ،مـ اديث ألبل سعقد الخدرك ﭬ.
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فف ِددى،
دل ﷺ هبدمدف ُ
ولؿن كزلت ادذص أيدنت يف ندل ممد د الضدرار ،ألمدر الـ ُّ

وسؿل مم د الضرار(.)3

دنرة ونػريددؼ الؽؾؿددة واإلرصددند لؿددـ اددنرب ار
وكؾؿددن كددن الؼصددد فقددف الؿضد ّ
ورسقلف  -مـ مم د وغقرص  ،-اؽؿف اؽؿ مم د الضرار.
واـن ممللة ،وال :إذا وقػ أؾك نل بنطؾ 9كل يؽق مـ ألجؾ نػريدؼ كؾؿدة
الؿمؾؿقـ ،ففؾ ك طؾ الققػ وكعقد الؿنل إلك القر ة ،ألو كؼقل بوصحقحف وإكػنذص يف
الن؟ ااوؿنل.
إكال ك قاكـة» :كدذر رجدؾ أل
«عـ ،اكت كـ الضحاك ﭬ قال :كذر رجؾ أن يـحر ً
يوؼرب إلك ار  بـحر إبؾ ،واإلبؾ :اسؿ ٓ وااد لف مـ لػظف ،وواادص بعقر(.)2
و ُبقاكة :مق ع قرب يؾؿؾؿ ،ألو :اض ة يف يـ ع( ،)1ونحديد الؿؽن ٓ أل در لدف يف
الحؽؿ ،وإكؿن الؿؼصقد من جن مـ آسوػصنل يف الحديث.
كثقدرا ،وادل لغدة صدحقحة ،يؼدنل :جؾمدت بنلؿمد د9
وال ن نموعؿؾ لؾظرفقة ً
ألك :يف الؿم د(.)3
ِ
كػمد ُف بقاجدب لدؿ يقج دف الشدرع ابوددا ً  .والؽد ى أؾدك
والـذر :إلزا ُى الؿؽ أؾػ َ
الـذر سقليت يف ال نب أيت.

( )3وقد ألمر الرسقل ﷺ بناراقف ،فعـ جنبر ر ل ار أـف قنل« :رأليت الددخن مدـ ممد د الضدرار ادقـ امدنر».
ألخرجف الحنكؿ ( ،)7651وصححف ووافؼف الذا ل.
( )2يـظر :الؼنمقس الؿحقط (ص.)848 :
( )1يـظر :مع ؿ ال ؾدا .404/3
( )3يـظر :اننقة أجرومقةٓ 9بـ قنسؿ (ص.)36:

ع
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«فغلل الـ ل ﷺ» :يف كثقر مـ الـمخ «فميفؾ الـ ُّل ﷺ» ،وألبؼنان الؿحؼدؼ أؾدك
أل الػعؾ ُسيفِؾ ،فؾؿن غقرص إلدك «سدلل» لدؿ يغقدر اركدة مدن بعددص .ويحوؿدؾ أل يؽدق
الـ ل ﷺ اق المن ؾ 9وبـن أؾقف ف إنؽنل يف الرفع.
و،ـ مـ أو،ان الجاهؾقة ُيع َض » :الق ـ :من يوخذ ويع د مـ
«فؼال« :هؾ كان فقفا ٌ
ـؿن،
دو ار مـ ألند نر ألو ألا دنر ،والغنلدب ألكدف غقدر
أ
مصدقر 9فدنذا ُص ادقر صدنر صد ً

و ُيط َؾؼ اذا أؾك اذا والعؽس.

وإكؿن اسوػصؾ الـ ل ﷺ اـن ٕ 9آسوػصنل موع اقـ ،ف يؽػل اإلجؿنل 9فؾدؿ
يؼددؾ لددف الـ ددل ﷺ :لؿددنذا خصصددت اددذص ال ؼعددة؟ وإكؿددن سددلل سددمالف اددذا ٕ 9مددـ
الؿحوؿؾ أل يؽق اـن و ـ ُيع َد ولدؿ يعؾدؿ بدف ،فد يؽػدل اإلجؿدنل يف مثدؾ ادذا9
فنسوػصؾ الرسقل ﷺ ،فحدد من يريد أل يملل أـدف وادق :ادؾ كدن يف ادذا الؿؽدن
و ـ يع د ألو ٓ؟
«قالقا :»ٓ :ألك :قنل الحن رو  ،ٓ :واذا مفؿ 9فؾق أل الرجؾ وادص قدنل،ٓ :
ٓاوؿؾ أل يؽق أـد غقرص ِأ ْؾد ٌؿ بلكدف كدن يف ادذا الؿؽدن و دـ يع دد ،لؽدـفؿ كؾفدؿ
قنلقا ،ٓ :فولكد الـ ل ﷺ مـ اكوػن اذا الؿم ا ر يف الحؽؿ.
«قال« :ففؾ كان فقفا عقـضٌ مــ أعقـادهؿ » :بدل كدنكقا يدرتددو أؾقدف يف ألوقدنت
مقسؿقة ٕ 9العقد :اسؿ لؿن يعقد ويوؽرر(.)3
«قــالقا :»ٓ :لددقس فقفددن أقددد ،ولقمددت مؼصدددً ا ٕاددؾ ال ناؾقددة 9فددنكوػك اددذا
الؿحظقر.
وآسوػصنل يف اذص إمقر مـ قِ َؾ الؿػودل موعد اقـ ،وٓ يؾزمدف آسوػصدنل يف
كؾ ممللة.
( )3يـظر :الؼنمقس الؿحقط (ص.)102 :
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فؿث ً  :لق أل رج ً أرض سقنرنف لؾ قدع ،ويريدد أل يمدلل أدـ اؽدؿ بقعفدن أدن
الؿعنرض الو نرية ،فؾدقس لؾؿػودل أل يمدللف أدـ كقػقدة مؾؽدف لفدذص المدقنرة ،وأدـ
الثؿـ الذك انرتأ بف اذص المقنرة :اؾ كدن معؾق ًمدن؟ وأدـ إجرا دف الػحدص الدذك
يرفع ال فنلة أـفن؟ فؽدؾ ادذا ٓ داأدل لدف ،لؽدـ إذا غؾدب أؾدك يـدف اكوػدن ندرط،
ألو وجقد منكع 9فعؾقف أل يملل أـف.
«فؼال رسـقل اهلل ﷺِ « :
أوف كــذرك»ٕ 9كدف كدذر طنأدة و«مــ كـذر أن يطقـع اهلل،
فؾقطعــف»( )3وقددد كددذر أل يـحددر إبدد ً يوؼددرب هبددن إلددك ار  ويددقزع لحؿفددن أؾددك
الؿحونجقـ ،ففذص طنأة ،لؽـ لق كذر أل يـحر اذص اإلبؾ مـ ألجؾ سدػؽ الددى فؼدط،
و ُي َم اقب لحؿفن لؾدواب والم نع ،ألو يرتكفن لوعػـ ونوؾػ ،ففذا لقس بؼربة ،بؾ ادذا
مـ إ نأة الؿنل ،فقؽق اقـيفذ كذر معصقة ولقس بـذر طنأة.
«فنكف ٓ وفاء لـذر يف مع قة اهلل» :فقؼنل اقـيفذ :اكؼؾف إلك مؽن ٓ معصقة فقف.
«وٓ فقؿــا ٓ يؿؾــؽ اكـــ آدم» :مثددؾ أل يؼددقل :إ ك حددت يف آموحددن ألأوؼددت
أ د ف ٍ  ،ففذا ٓ يؿؾؽف ،لؽـ إذا كن يف غؾ ة يـف ألكف يمول إلك مؾؽف 9جنز.
 طفك٘ محٌ ايـُذٌُ عً ٢ايـُبنيٚ ،ايعاّ عً ٢ارتاصص

لؿ يـص اـن أؾك الؽػنرة يف كذر الؿعصدقة ،وٓ فقؿدن ٓ يؿؾدؽ ،وجدن مدن يددل
أؾك أل كػنرنف كػنرة يؿقـ ،وذلؽ يف ققلف ﷺ« :كػارة الـذر كػـارة القؿـقـ»( )2وفقدف
دلقؾ أؾك ألكف يـعؼد ،لؽـف ٓ ي قز القفن بفٕ 9كف معصقة ،فو ب فقف الؽػنرة.
( )3ألخرجددددف ال خددددنرك ،كوددددنب إيؿددددن والـددددذور ،بددددنب الـددددذر يف الطنأددددة ،)5585( ،وألبددددق داود (،)1278
والرتمذك ( ،)3425والـمن ل ( ،)1705وابـ منجف ( ،)2325مـ اديث أن شة ڤ.
( )2ألخرجف ممؾؿ ،كونب الـذر ،بنب يف كػنرة الـذر ،)3534( ،وألبق داود ( ،)1121والرتمدذك ( ،)3427والـمدن ل
( ،)1712وابـ منجف ( ،)2326مـ اديث أؼ ة بـ أنمر ﭬ ،ويف الرتمذك وابـ منجف بؾػظ «كػارة الــذر إذا
لؿ يغؿ كػارة يؿقـ».
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وهبذا قنل بعض ألاؾ العؾؿ .وقنل آخرو  :إ مثدؾ ادذا الـدذر ٓ يـعؼدد ألصد ً 9
ف ي قز القفن بف ولقس فقف كػنرة(.)3
واـن ممن ؾ مموقية الطرفقـ ،ويليت يف ألاد نؼقفن بقن ٌ وققدٌ زا د ،فد يعوؿدد
اذا الؼقد بعض ألاؾ العؾؿ ،ويعوؿدص آخرو .
ومـ ألمثؾة ذلؽ :اديث أ دندة أدـ الـ دل ﷺ قدنل« :والثقـب كالثقـب جؾـض مائـة
والرجؿ»( ،)2والؼضنين الول اصؾت يف أفدص ﷺ من ُذكر فقفن إٓ الرجؿ ،ولدقس فقفدن
َجؾد.
فنل قن والزيندة يف اديث أ ندة ،والؼضنين فقفدن إجؿدنل ،ففدؾ كؼدقل :الؿ ؿدؾ
ً
مـمدقخن؟
ُص أؾقدف ،فقؽدق
يحؿؾ أؾك الؿ أقـ؟ ألو كؼقل :لق كن ال ؾدد مطؾق ًبدن لدـ أ
وهبذا قنل كثقر مـ ألاؾ العؾؿ(.)1
وكظقر ذلؽ إمر بؼطع الخػ لؿـ لؿ ي د الـعؾ ،يف اديثف ﷺ بنلؿديـة قدنل:
«ومـــ لــؿ يجــض الـعؾــقـ فؾقؾ ـ س الخػــقـ ،ولقؼطعفؿــا أســػؾ مـــ الؽع ــقـ»( ،)3ويف
خط وف ﷺ بعرفة قنل« :فؾقؾ س الخػقـ»( ،)4ولؿ يؼؾ :فؾقؼطعفؿدن ،فنلدذك ٓ يؼدقل
()3
()2
()1

()3

()4

يـظدددر :الؿ مدددقط  ،318/7والؿدوكدددة  ،475 ،456/3إى  ،204/5والؿ ؿدددقع  ،315/7والػدددروع ،302/5
والؿغـل  ،3/30والؿحؾك .258 ،233/5
ألخرجف ممؾؿ ،كونب الحدود ،بدنب رجدؿ الثقدب يف الزكدك ،)3580( ،وألبدق داود ( ،)3334والرتمدذك (،)3313
وابـ منجف ( ،)2440مـ اديث أ ندة بـ الصنمت ﭬ.
اق مذاب ال ؿفقر مـ الحـػقة ،والؿنلؽقة ،والشنفعقة ،والحـنبؾة يف روايدة .ويف روايدة نكقدة لؾحـنبؾدة ي ؿدع
بقـ ال ؾد والرجؿ 9لؾحديث ،وبف قنل الظنارية .يـظر :الؿ مقط  ،15/8والؿدوكدة  ،403/3ومنيدة الؿحودنج
 ،325/6والؿغـل  ،14/8والؿحؾك .361/32
ألخرجف ال خنرك ،كونب الحج ،بنب من ٓ يؾد س الؿحدرى مدـ الثقدنب ،)3431( ،وممدؾؿ ،كودنب الحدج ،بدنب
مددن ي ددنح لؾؿحددرى بحددج ألو أؿددرة ،ومددن ٓ ي ددنح وبقددن نحددريؿ الطقددب أؾقددف ،)3366( ،وألبددق داود (،)3721
والرتمذك ( ،)711والـمن ل ( ،)2556وابـ منجف ( ،)2828مـ اديث ابـ أؿر ڤ.
ألخرجف ال خنرك ،كونب جزا الصقد ،بنب إذا لؿ ي د اإلزار ،فؾقؾ س المراويؾ ،)3731( ،وممؾؿ،
=
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بددنلؼطع قددنل :اضددر يف الؿققددػ أل ددعنء أل ددعنء مددـ اضددر الؼقددد «فؾقؼطعفؿــا»،
ُص أؾقف ٕ 9الحنجة ندأق إلك ال قن (.)3
فؾق كن مطؾق ًبن لـ أ
 طدخ ٍٛايهٓا٥ظ ٚايصال ٠فٗٝاص

يف اذا الحديث مدن يددل أؾدك الؿـدع مدـ الع دندة يف الؿق دع الدذك ُن َدز َاول فقدف
الؿعصقةٓ ،سقؿن إذا كنكت الؿعصقة مـ الشر ووسن ؾف 9لؽدـ جدن أدـ أؿدر ﭬ
دزاول فقفدن الشدر ،
وغقرص مـ الصحنبة الرتخقص يف الصد ة يف الؽـدن س( ،)2وادل ُي َ
شدر فقدف؟! أللقمدت ادل ألولدك أل يؿـدع أـفدن مدـ الدذبح يف
فؽقػ يص أؾك يف مؽدن ي َ
مؽن يشر فقف بنر؟
وال ددقاب :أل اـددن فر ًقددن ،واددق :أل الددذبح يمددوقك فقددف الؿمددؾؿ والؽددنفر،
والطريؼة يف الذبح وااددة ،فنلؿمدؾؿ إذا ذبدح يف ادذا الؿؽدن فصدـقعف وأؿؾدف يشد ف
أؿددؾ الؽػددنر ،ومثؾ دف الـفددل أددـ الص د ة يف الؿؼددنة ٕ 9الصددػة واادددة ،والرا ددل
لؾؿصؾل يف اذص الؿؼنة قد يظـ ألكف يصؾل ٕاؾ اذص الؼ قر كؿن يػعؾف بعض الغ ة9
فؽن الؿـع ٓ« :تجؾغقا عؾك الؼ قر ،وٓ ت ؾقا إلقفا»(.)1
لؽـ ص ة الؿمؾؿقـ يف الؽـن س نخوؾػ أدـ صد ة الـصدنرأ ،فد يؿؽدـ أل
يؼنل :إ مـ صؾك يف اذص الؽـقمة ألن ف الـصنرأ يف ذلؽ.

=

()3
()2
()1

كودددنب الحدددج ،بدددنب مدددن ي دددنح لؾؿحدددرى بحدددج ألو أؿدددرة ومدددن ٓ ي دددنح ،)3367( ،وألبدددق داود (،)3728
والرتمذك ( ،)713والـمن ل ( ،)2568وابـ منجف ( ،)2813مـ اديث ابدـ أ دنس ڤ ،إٓ أل الـمدن ل زاد
فقف الؼطع ألسػؾ مـ الؽع قـ.
يـظر :بدا ع الصـن ع  ،371/2والونج واإلكؾقؾ  ،204/3وإى  ،350/2والؿغـل  ،273/1والؿحؾك .55/4
يـظر :مصـػ ابـ ألبل نق ة ،كونب الصؾقات ،بنب الص ة يف الؽـن س وال قع ،أ نر (.)3763-3753
ألخرجف ممؾؿ ،كونب ال ـن ز ،بنب الـفل أـ ال ؾقس أؾك الؼن والص ة أؾقف ،)862( ،وألبق داود (،)1228
والرتمذك ( ،)3040والـمن ل ( ،)3040مـ اديث ألبل مر د الغـقك ،وجن مـ اديث ألبل اريرة وغقرص ﭫ.

ع
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فن ققؾ :لؼد ُادى ممد د ألسدس أؾدك غقدر نؼدقأ ،فؽقدػ بؿؽدن ألسدس أؾدك
الشر ألص ً كنلؽـن س؟
وال قاب :ألكف لؿ يؼصدد هبدن الضدرار ،وٓ نػريدؼ كؾؿدة الؿمدؾؿقـ ،واإلرصدند
لؿـ انرب ار ،بخ ء مم د الضرار.
ونددرجؿ اإلمددنى ال خددنرك « :$بددنب الص د ة يف مقا ددع الخمددػ والعددذاب،
و ُيددذكَر أل أؾقددن ﭬ كددرص الصدد ة بخمددػ بنبددؾ» ،ددؿ ألورد بنسددـندص الؿوصددؾ أددـ
أ د ار بـ أؿر ﭭ أل رسقل ار ﷺ قنل ٓ« :تضخؾقا عؾك همٓء الؿعـذكقـ؛ إٓ أن
تؽقكقا كاكقـ ،فنن لؿ تؽقكقا كاكقـ ،فال تضخؾقا عؾقفؿ ٓ ،ي ق ؽؿ ما أصاكفؿ»(.)3
ؿ قنل« :بنب الص ة يف ال قعة ،وقنل أؿدر ﭬ« :إكدن ٓ كددخؾ كـن مدؽؿ مدـ
ألجؾ الوؿن قؾ الول فقفن الصقر» ،وكدن ابدـ أ دنس« :يصدؾل يف ال قعدة 9إٓ بقعدة فقفدن
وطفقرا»(.)2
نؿن قؾ» ،ؿ قنل« :بنب ققل الـ ل ﷺُ « :جعؾت لل إرض مغجضا
ً
يؼددقل ابددـ ا ددر « :$وإيددرادص لددف اـددن يحوؿددؾ أل يؽددق ألراد أل الؽرااددة يف
إبقاب الؿوؼدمة لقمت لؾوحدريؿ 9لعؿدقى ققلدفُ « :جعؾـت لـل إرض مغـجضً ا»(،)1
ألك :كددؾ جددز مـفددن يصددؾح أل يؽددق مؽن ًكدن لؾمد قد ،ألو يصددؾح أل ي ـددك فقددف مؽددن
لؾص د ة ،ويحوؿددؾ أل يؽددق ألراد أل الؽرااددة فقفددن لؾوحددريؿ وأؿددقى اددديث جددنبر
وإول ألولدك ٕ 9الحدديث سدقؼ يف مؼدنى
اديث الخصن ص أدنى مخصدقص هبدن،
أ
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب الص ة ،بنب الص ة يف مقا ع الخمدػ والعدذاب ،)311( ،وممدؾؿ ،كودنب الزادد
والرقن ؼ ،بنب ٓ ندخؾقا ممنكـ الذيـ يؾؿقا ألكػمفؿ.)2870( ،
( )2يـظر :صحقح ال خنرك .84-83/3
وطفقرا» ( ،)317وممؾؿ،
( )1ألخرجف ال خنرك ،كونب الص ة ،بنب ققل الـ ل ﷺ« :جعؾت لل إرض مم دً ا
ً
وطفقرا ( ،)1/423والـمدن ل ( ،)312مدـ
كونب الؿمنجد ومقا ع الص ة ،بنب جعؾت لل إرض مم دً ا
ً
اديث جنبر بـ أ د ار إكصنرك ﭭ .وجن مـ اديث ألبل اريرة وألبل ذر وابـ أ نس ﭫ.
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آموـددن  ،فدد يـ غددل نخصقصددف ،وٓ يددرد أؾقددف أل الصدد ة يف إرض الؿوـ مددة
ٓ نصح ٕ 9الوـ س وصػ طنرئ وآأو نر بؿن ق ؾ ذلؽ»(.)3
ألمن الص ة يف الؽـن س ،فنذا كن الؿصؾل سدقػوـ بصدقراؿ ويخشدك أؾقدف مدـ
ذلؽ ،ف يصؾل فقفن 9إذ لدقس ادق مثدؾ أؿدر ﭬ وابدـ أ دنس ﭭ وغقراؿدن مدـ
يوصقر فدقفؿ ادذا ٕ 9بعدض الـدنس يػدوـ ،ففدذا
الذيـ صؾقا يف الؽـن سٕ 9مؿ ٓ
أ
يؿـع ،وبعض الـنس يم ا ر وٓ يول أ ر.
 طايـُساد تبشسط ايشٝدنيص

«رواه أكق داود وإسـاده عؾك ئرطفؿا» :واق ققل نقخ اإلس ى  $يف اقوضدن
الصراط الؿموؼقؿ(.)2
ألك :أؾك نرط ال خنرك وممؾؿ ،والؿراد بشرطفؿن روا؛ؿن( ،)1فإذا قول( :هذاا
خرجذذل ال ذ
احلذذث ع ذ لش ال)ذذوعنا ،أنذذلش :ني ال)ذذوعن -البعذذل و س م ذ ً َّ -
الرساة ك هم يف «صحوحوه ».
وألول مددـ نددفر اددذص الؽؾؿددة الحددنكؿ ،فؽثقد ًدرا مددن يؼددقل« :صددحقح أؾددك نددرط
الشقخقـ» ،ألو «صحقح أؾك نرط ممؾؿ» ،ألو «صحقح أؾك نرط ال خنرك».
 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص

«فقف مغائؾ :إولك :تػغقر ققلف ﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [الوقبة ،»]307:يعـل :يف
مم د الضرار ،ألكّ ٓ :
نصؾ فقف ألبدً ا ،ولق ألأندوا بـنيوف بعد ادمف ،وقنلقا وادأقا
ألمؿ ألسمقص أؾك الوؼقأ ،ف يؿؽـ أل ُيص أؾك فقف ألبدً ا.
( )3فوح ال نرك .411/3
( )2يـظر :اقوضن الصراط الؿموؼقؿ .380/3
( )1يـظر :فوح الؿغقث .76/3

ع
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«الثاكقة :أن الؿع قة قض تـم ِّ،ر يف إرض ،وكـذلؽ الطاعـة» ٕ 9الـ دل ﷺ قدنل:
«هؾ كان فقفا و،ـ يع َض مـ أو،ان الجاهؾقة يع َض؟» ،واوك لدق ُأل ِزيدؾ ،فدن إ در ٍ
بدنم،
ْ
ُ
ُ
ونمى الؿعصدقة ٍ
بدنم ،كؿدن أل بركدة الطنأدة بنققدة« ،أحـب الـ الد إلـك اهلل مغـاجضها،
وأكغــض الــ الد إلــك اهلل أســقاقفا»( .)3فنلؿمددنجد خقددر الدد د مددـ ألجددؾ الطنأددة،
يزاول فقفن.
وإسقام نران مـ ألجؾ من َ
ددقر
وقددد كددن يف ألرض ممدد د الرسددقل ﷺ ق ددؾ أل ُنشددوَرأ اددذص إرض ق ٌ
()2
ؼدرب لدف،
لؾؿشركقـ ،ؿ ألزيؾت  ،لؽـ لؿ يؽدـ بدقـ ادذص الؼ دقر قدن ُيع َو َؼدد فقدف و ُي أ

لؽددـ لددق وجددد القددقى قددن يع ددد مددـ دو ار ،ويوددن بددف ،ونددزاول أـدددص الؿـؽددرات
الشركقة ،ؿ ققؾ :كريد أل مدمف وك ـل مؽنكف مم دً ا ،لؼؾـن ٕ 9ٓ :نعؾؼ الؼؾقب بف
ِ
دل أؾدك ألكؼن دفن ممد دص ﷺ ،فد ألادد
من زال مقجقدا ،ألمن ق قر الؿشركقـ الول ُبـ َ
يوؼرب إلقفؿ.
«الثالثة :رد الؿغللة الؿشؽؾة إلك الؿغـللة ال قــة؛ لقـزول اإلئـؽال» :فدنلؿـع مدـ
ً
ألمر مشؽؾ ،ولؽـ زال اإلنؽنل بنٓسوػصنل.
الذبح يف مؽن بعقـف
إجؿنٓ ٌ
«الراكعة :استػ ال الؿػتل إذا احتـاج إلـك ذلـؽ» :وذلدؽ ألكدف إذا لدؿ نؽدـ اـدن
انجة إلك آسوػصنل فنكف ٓ داأل لف ،لؽـ إذا دأت الحنجة إلك آسوػصدنل كؿدن
يف اذا الحديث ،فقموػصؾ.

( )3ألخرجددف ممددؾؿ ،كوددنب الؿمددنجد ومقا ددع الصدد ة ،بددنب ألاددب الدد د إلددك ار ممددنجدان ،)563( ،أددـ
ألبل اريرة ﭬ.
( )2إننرة إلك اديث ألكس بـ منلؽ ،ألخرجف ال خنرك ،كونب الص ة ،اؾ نـ ش ق قر مشركل ال ناؾقدة ،ويوخدذ
مؽنمن ممنجد ،)327( ،وممؾؿ ،كونب الؿمنجد ومقا ع الص ة ،بنب ابوـن مم د الـ ل ﷺ ،)423( ،وألبدق
داود ( ،)341والـمن ل (.)602
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«الخامغة أن تخ قص ال ؼعـة كالــذر ٓ كـلس كـف إذا خـال مــ الؿقاكـع» :لؼقلدف:
« ِ
وجقب القفن بنلـذر ،ولف مدـ إدلدة غقدر مدن ُذكِدر ،لؽدـ
أوف كـذرك» 9اذا َأل ْم ٌر فقف
ُ
يؾزى 9فقذبحف اقث ألراد؟
يؾزى القفن بنلـذر بؿؽن ٍ أمن ألو ٓ َ
اؾ َ
وال قاب :ألكف يؾزى إذا كنكت لؾؿؽدن خصقصدة ندرأقة وٓ ندل ألفضدؾ مـدف،
كنلددذك كددذر أل يصددؾل يف بقددت الؿؼدددس ،فؼددنل الـ ددل ﷺ« :صــؾ هاهـــا»( ،)3ألك :يف
الؿم د الحراىٕ 9كف ألفضؾ ،ففذا لؿ يـذر أل يصؾل يف بقدت الؿؼددس 9إٓ لػضدؾف،
فنذا ُو ِجد من اق ألفضؾ مـف ُر اجح أؾقف.
«الغادسة :الؿـع مـف إذا كان فقف و،ـ مـ أو،ـان الجاهؾقـة ،ولـق كعـض زوالـف» :ألك:
اوك ولق كن بعد زوال اذا الق ـ ٕ 9الوع ُّؾؼ بنلؼ قر ٓ يزول بمرأة.
«الغاكعة :الؿـع مـف إذا كان فقف عقض مــ أعقـادهؿ ،ولـق كعـض زوالـف» ،يعـدل :ولدق

ُأل ْل ِغل اذا العقد.

«الثامـة :أكف ٓ يجقز القفاء كؿا كذر يف تؾؽ ال ؼعة؛ ٕكف كـذر مع ـقة» 9لحدديث:
«مـ كذر أن يطقع اهلل ،فؾقطعف ،ومـ كذر أن يع ل اهلل ،فال يع ف» ،وادذص معصدقة فد
ي قز القفن هبن .وقد س ؼ ذكر الخ ء يف وجقب الؽػنرة.
«التاسعة :الحذر مـ مشاكفة الؿشركقـ يف أعقـادهؿ ،ولـق لـؿ يؼ ـضه» :والوشد ف فقدف
ألانديددث كثق درة ،مـفددن ققلددف ﷺ« :مـــ تش ـ ف كؼــقم ففــق مـــفؿ»(- )2كمددلل ار العنفقددة-
والؿمللة نؽ أؾؿ أؾقفن نقخ اإلس ى  $بنفن ة يف كونبف «اقوضن الصراط الؿموؼقؿ».
( )3ألخرجدددف ألبدددق داود ،كودددنب إيؿدددن والـدددذور ،بدددنب مدددـ كدددذر أل يصدددؾل يف بقدددت الؿؼددددس،)1104( ،
وألاؿددد ( ،)33838والحددنكؿ ( ،)6718وصددححف ،مددـ اددديث جددنبر بددـ أ ددد ار ڤ ،وصددححف يف ال دددر
الؿـقر .408/8
( )2ألخرجف ألبق داود ،كونب الؾ نس ،بنب يف ل س الشفرة ،)3013( ،وألاؿدد ( ،)4333مدـ ادديث ابدـ أؿدر ڤ،
و عػف ابـ ا ر يف كصب الراية  186/3بنبـ قبن .

ع
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ٍ
لــذر يف
«العائرة ٓ :كـذر يف مع ـقة» :لـصدف يف الحدديث بؼقلدف« :فنكـف ٓ وفـاء
مع قة اهلل وٓ فقؿا ٓ يؿؾؽ اكـ آدم».
«الحادية عشرة ٓ :كذر ٓكـ آدم فقؿا ٓ يؿؾؽ» :كل يؽق الـذر يف مؾؽ غقدرص،
ولؽـ إذا كن اـن ااوؿنل ٕ يؿؾؽف فقؿن بعد ،فنكف ي ؼك ديـًن يف ذموف ،وألمن إذا كدذر
نق ًيفن يموحقؾ أل يؿؾؽف ،ففذا مـ بنب ألولك يدخؾ يف الحديث.
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ةــاب

مـــن الشـــشك الـــنزس لغـــري هللا
وققل اهلل تعالك﴿ :ﭙ ﭚ﴾ [اإلكمن

.]6:

وققلف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ﴾ [ال ؼرة.]260:
ويف ال ــحقح عـــ عائشــة ڤ أن رســقل اهلل ﷺ قــال« :مـــ كــذر أن يطقــع اهلل،
فؾقطعف ،ومـ كذر أن يع ل اهلل ،فال يع ف»(.)3
فيـــه وســـائـل:

 إولك :وجقب القفاء كالـذر.
 الثاكقة :إذا  ،ت كقكف ع ادة هلل ،ف رفف إلك غقره ئرك.
 الثالثة :أن كذر الؿع قة ٓ يجقز القفاء كف.

l
كاب مـ الشرك الـذر لغقر اهلل» ،لؼد س ؼ بقن أل الع ندة ادل الفددء مدـ خؾدؼ
« ٌ
ال ـ ،واإلكس ،وأل الع ندة :ال اسؿ جنمع لؽؾ مدن يح دف ار وير دنص مدـ إقدقال
وإأؿنل الظنارة وال نطـة.
بعضفن اإلمنى الؿ ددد يف إصدقل الث دة ،ويف غقرادن مدـ
والع ندة ألكقاع 9ذكر َ
كو ف ،ومـفن الذبح الذك نؼدأ ى ،ومـفن الـذر وقد نؼدى نعريػدف ،فؾؿدن كدن الـدذر أ دندة
كن صرفف لغقر ار نعنلك نركًن ،واق مق قع اذا ال نب.
( )3س ؼ نخري ف (ص.)262 :

ع

بْعو ــَعالص ــةكعال ــٍذحعلغ ــريعاه ع

185

 طسهـــِ ايٓرزص

«وققل اهلل تعالك:

﴿ﭙ ﭚ﴾ [اإلكمن

 :»]6:واذا صريح يف كق الـذر أ ندة،

وألصرح مـف إمر يف ققلف نعنلك﴿ :ﮯ ﮰ﴾ [الحج ،]28:وال ى ٓى إمر،
ملمقرا بف ،ففق أ ندة.
وإصؾ يف إمر القجقب ،ومن داى
ً
ار الذيـ يقفق بنلـذر ،وجعؾف  -ألك :القفن بنلـذر  -مـ صػنت
واـن َمدَ َح ُ
إبرار 9اقث قنل﴿ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [اإلكمن

 ]6-4:فنلمقنم سقنم مدح.

وإذا قؾـن :إكف مـ صػة إبرار ،ففؾ يخوص هبؿ؟
وال دقاب :ألكدف سددقؼ ممددنم الؿدددح ،ففدق مؿدددوح بنلـمد ة لؽددؾ ممددؾؿ ،سددقا ٌ
وصؾ إلك مرن ة إبرار ،ألى نعدااؿ إلك مرن ة الؿؼربقـ ،ألى كن مؿـ دومؿ مـ سن ر
لؿن ُمدح صنر مطؾق ًبن مـ كؾ ممؾؿ.
الؿمؾؿقـٕ 9كف أ
وكذلؽ ققلف نعنلك:

﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﴾ [الحج]28:

اؾ الؿلمقر بف الـذر ألو القفن بنلـذر؟
وال قاب :أل اذص الـصدقص لقمدت يف مددح الـدذر ،وإكؿدن يف مددح القفدن بدف،
ارمف ،ويؿقؾ إلقف ندقخ
وألمن ابودا الـذر ،فعنمة ألاؾ العؾؿ أؾك الؽرااة ،ومـفؿ مـ أ
اإلس ىٕ 9كف جن الـفل أـف 9لؽـ إذا اكعؼد وجب القفن بف(.)3
والحؽؿ الدا ر بقـ الؽرااة والوحريؿ لقس خنصن بـذر الؿعصقة ،بؾ اق ندنمؾ
لـذر الطنأة كذلؽ 9وإ كنكت الـصقص فرقت بقـ كذر الطنأدة وكدذر الؿعصدقة مدـ
( )3يـظددر :آخوقددنر لوعؾقددؾ الؿخوددنر  ،66/3ومددـح ال ؾقددؾ  ،303/1والؿ ؿددقع  ،311/7والػددروع ،184/5
والػونوأ الؽنأ ٓبـ نقؿقة .441/4
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اقث القفن بف« :مـ كذر أن يطقع اهلل فؾقطـع ،ومــ كـذر أن يع ـل اهلل فـال يع ـف»(9)3
وذلؽ ٕ كذر الطنأة مـفل أـف 9لؿن ورد ألكف يموخرج بف مـ ال خقؾ(.)2
وبنب الـذر غريب  -كؿدن يؼدقل ألادؾ العؾدؿ  ٕ 9-القسدقؾة مؿـقأدة ،والغنيدة
واج ة 9فنلـذر إذا كدن طنأدة ي دب القفدن بدف ،ومدع ذلدؽ ادق يف إصدؾ مـفدل أدـ
أؼدص ،واذا أؾك خ ء من قدررص ألادؾ العؾدؿ مدـ أل القسدن ؾ لفدن ألاؽدنى الغنيدنت،
فقؽق القفن واج ًن والقسقؾة إلقف  -وال إكشن الـذر  -محرمة.
ولؽـ لقس كدؾ ألكدقاع الـدذر مـف ًقدن أـفدن 9فؿدـ أللدزى كػمدف بػعدؾ طنأدة 9لحثفدن
والولكقد أؾقفن وآلوزاى هبن مـ غقر طؾب جزا دكققك أؾقفن ،ف مل فقف.
أؾل أل ألصقى ،مدـ دو كظدر إلدك م دنزاة ألو مؼن دنة،
كؿن لق قنل نخص :ر أ
ففذا نلكقد ل لوزاى هبن ففق أ ندة ،وقد أل ر أـ بعض المدؾػ ألكدف قدنل :جعؾدت أؾدك
أؾل ،ف عؾدت أؾقفدن كؾؿدن اغو دت إكمدن ًكن
كػمل كؾؿن اغو ت إكمن ًكن صقن َى يق ٍى ،ففن
ّ
صدقة دراؿ ،فثؼؾ أؾل ونركت الغق ة( .)1فؿثؾ اذا الـدذر ٓ يددخؾ يف الـفدلٕ 9
ادفف كػ كػمف أـ الؿعصقة.
واذا بخ ء مـ قنل :إ نػك ار مريضل صؿت

ة ألينى ،ألو :إ قدى غن ل

نصدقت بؿن ة ريدنل.

( )3س ؼ نخري ف (ص.)262 :
( )2إننرة إلك اديث ابـ أؿر ڤ ،قنل :مك الـ ل ﷺ أـ الـذر ،وقنل« :إكف ٓ يرد ئق،ا ،وإكؿا يغـتخرج كـف مــ
ال خقؾ» .ألخرجف ال خنرك ،كونب الؼدر ،بنب إلؼن الـدذر الع دد إلدك الؼددر ،)5507( ،وممدؾؿ ،كودنب الـدذر،
بنب الـفل أـ الـذر وألكف ٓ يرد نقيفن ،)3518( ،وألبق داود ( ،)1276وجن مـ اديث ألبل اريرة ﭬ.
ٍ
واب .و ُذكر كحقص أـ ألبل اـقػة يف الحؾػ بنر صند ًقن .يـظر:
( )1كؼؾف أقنض يف نرنقب الؿدار  230/1أـ ابـ
الط ؼنت المـقة (ص.)11:
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لح َظف مـ ألفوك الخؾقػة الذك وقدع أؾدك امرألندف يف مدنر رمضدن ،
واذا
الؿؾحظ َ
َ
بص دقنى نددفريـ مووددنبعقـ م ننددرة ،دو أل يػوق دف بنأوددنم الرق ددة( ٕ 9)3العوددؼ أـددد
الخؾقػة اقـ 9لؽثرة ألمقالف ،ف يوحؼؼ بف الردع 9بخ ء الصقنى.
الؿؾحدظ والؿعـدك لفدن ادظ
ومثؾ اذص الػوقأ مخنلػة لؾـأص ،لؽـفن مـ اقدث
َ
مـ الـظر.
ومخنلػوفن لؾـص مـ اقث إ كػنرة ال ؿنع يف منر رمضن ال كػنرة الظفدنر،
وال مر أن ة ،كؿن يف سقرة الؿ ن َدلة ،وكؿن يف اديث إأرابل( ،)2فؿثؾ اذص الؿعن
ِ
الح َؽؿ.
ن َاظ إذا ُأدى الـص ،ألمن إذا ُو ِجد الـص  -كؿن اق إمر اـن  -ففق َ
وكذلؽ الحث أؾك الػعؾ ،ألو الرت  ،كؿن يف مثنل الغق ة ،فنكدف غقدر مقافدؼ لؾشدرع9
خقرا لمد ؼقكن إلقدف ،وٓ يؼدنل:
ٕكف لؿ ير ْد أـ الرسقل ﷺ ولؿ يػعؾف صحنبوف ،ولق كن
ً
إ أـد ألوليفؽ مدـ اإليؿدن مدن يؽػفدؿ أدـ الؿعنصدل 9بخد ء مدـ جدن بعدداؿ فؾدقس
أـداؿ مـ اإليؿن من يزأفؿ أـ الؿعنصل ،ويؽػفؿ أـفن 9إٓ بنلزاى الـػس بف.
ولؽدـ يؼددنل :إ إرادة الخقددر الؿ ددردة أددـ آن ددنع مذمقمددة ،ومددن كددؾ مددـ ألراد
الخقر يصق ف.
( )3يـظر :الونج واإلكؾقؾ .151/1
( )2إننرة إلك اديث ألبل اريرة ﭬ ،قنل« :بقـؿن كحـ جؾقس أـد الـ ل ﷺ ،إذ جن ص رجؾ فؼنل :ين رسدقل ار
اؾؽت .قنل« :ما لؽ » قنل :وقعت أؾك امدرأليت وألكدن صدن ؿ ،فؼدنل رسدقل ار ﷺ« :هـؾ تجـض رق ـة تعتؼفـا »
قنل ،ٓ :قنل« :ففؾ تغتطقع أن ت قم ئفريـ متتـاكعقـ؟» ،قدنل ،ٓ :فؼدنل« :ففـؾ تجـض إطعـام سـتقـ مغـؽقـًا».
قنل ،ٓ :قنل :فؿؽث الـ ل ﷺ ،ف قـن كحـ أؾك ذلؽ أليت الـ ل ﷺ بعرم فقفدن نؿدر  -والعدرم الؿؽودؾ  -قدنل:
«أيـ الغائؾ » فؼنل :ألكن ،قنل« :خذها ،فت ضق كف» فؼنل الرجؾ :ألأؾك ألفؼدر مـدل يدن رسدقل ار؟ فدقار مدن بدقـ
ٓبوقفن  -يريد الحرنقـ  -ألاؾ بقت ألفؼر مـ ألاؾ بقول ،فضحؽ الـ ل ﷺ اوك بددت ألكقنبدف ،دؿ قدنل« :أطعؿـف
أهؾؽ» .ألخرجف ال خنرك ،كونب الصقى ،بنب مـ جنمع يف رمضن  ،ولؿ يؽـ لف نل  ،فوصدم أؾقف فؾقؽػدر،
( ،)3815وممؾؿ ،كونب الصدقنى ،بدنب نغؾدقظ نحدريؿ ال ؿدنع يف مدنر رمضدن  ،)3333( ،وألبدق داود (،)2180
والرتمذك ( ،)623وابـ منجف (.)3563
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ف بد مـ نحؼؼ الشرط الثن لؼ دقل الع دندة الؿوؿثدؾ يف ققلدف ﷺ« :مــ عؿـؾ
عؿال لقس عؾقف أمركا ،ففـق رد»( ،)3وكدؾ خقدر يف ان نأدف ﷺ ،وار ٓ يضدقع ألجدر مدـ
ألامـ أؿ ً .
«وققلف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [ال ؼرة:»]260:
فق نزك أؾقف.
واؾ اذا ألسؾقب مدح ،ألو ذى ،ألو ألسؾقب نؼريرك ٓ :مدح وٓ ذى؟
مدان لف
وال قاب :أل الشقخ سنم أية أؾك ألمن يف مدح الـذر ،وإذا كن ذلؽ ً
يف الشرع صنر أ ندة ،واذا من يريد الشقخ نؼريرص.
و«كذر» يف أية كؽرة مـػقة ،فودل أؾك العؿقى ،والوؼدير :إ ار يعؾؿ كؾ كػؼة،
خقرا كنكت ألو نرا ،فؿـ الـػؼنت من ُيؿدَ ح صنا فن ،ومـفن
وكذر ،وي نزك أؾقفنً ،
من ُي َذى صنا فن ،كؿن يف ققلف نعنلك﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾

[إكػنل ]15:وكذلؽ الـذر مـف من ُيؿدَ ح صنا ف ومـف من ُي َذى ،فنٔية ألأؿ مـ أل نؽق
يف سقنم الؿدح ،لؽـ الؿؿدوح مـ الـػؼة والؿؿدوح مـ الـذر أ ندة 9بدلقؾ أطػ
يؼرر أل
الـذر أؾك الـػؼة ،والؿؼصقد أل الشقخ  $اقـؿن ذكر اذص أية ألراد أل
ا
الـذر أ ندة ،وإذا كن أ ندة فنكف اقـيفذ ٓ ي قز صرفف لغقر ار  ،وإذا ُص ِرء لغقر
نلـذر لغقر ار اق الشر .
ار ،فنكف يؽق نر ًكن ،ف ُ
«ويف ال ــحقح عـــ عائشــة ڤ أن رســقل اهلل ﷺ قــال« :مـــ كــذر أن يطقــع اهلل،
فؾقطعف ،ومــ كـذر أن يع ـل اهلل ،فـال يع ـف» :يعـدل :أل مدـ كدقأ الطنأدة الؿطؾقبدة
بلصؾ الشرع ،وأل أكدَ ان بـذرص نل أكدَ ت يف اؼف ،ولزموف نؾؽ الطنأة ،وأل ؿ برتكفن.
( )3ألخرجف ممدؾؿ ،كودنب إقضدقة ،بدنب كؼدض إاؽدنى ال نطؾدة ،ورد محدد نت إمدقر ،)3637( ،مدـ ادديث
أن شة ڤ.
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والؿعصقة مؿـقأة يف إصؾ بخطنب الشرع ،فنذا خنلػ ادذا الخطدنب بـدذرص
أل يػعؾ الؿعصقة 9ف وفن فقف ،وإ كن إصؾ يف القفدن بنلـدذر ألكدف واجدب ،لؽدـ
وجقب القفن بنلـذر ٓ ِ
يؼنوى الحؽؿ إصؾل الذك اق الؿعصقة 9ولدذا قدنل« :ومــ
كذر أن يع ل اهلل فال يع ف».
 طأقطـــاّ ايٓرزص

ومن دمـن قد نعر ـن لحؽؿ الـذر ،فؾـوعرض ٕقمنمف.
قنل يف الروض الؿربع« :والصحقح مـف  -ألك :مـ الـذر  -خؿمة ألقمنى:
يمؿ نق ًيفن 9فقؾزمف كػنرة
أؾل كذر ،ولؿ ا
أحضها :الـذر الؿطؾؼ ،مثؾ أل يؼقل :ر أ

يغؿ كػارة
يؿقـ 9لؿن روأ أؼ ة بـ أنمر قنل :قنل رسقل ار ﷺ «كػارة الـذر إذا لؿ َّ
القؿقـ» ،رواص ابـ منجف والرتمذك ،وقنل :امـ صحقح غريب(.)3

الثاين :كذر الؾ نج والغضب ،واق :نعؾقؼ كذرص بشرط يؼصد الؿـع مـف ،ألك مدـ
الشرط الؿع أؾؼ أؾقف ألو الحؿؾ أؾقف ،ألو الوصديؼ ألو الوؽذيب ،كؼقلدف :إ كؾؿوُدؽ،
فعؾدل الحدج ،ألو العودؼ
ألو إ لؿ أل ر ْبؽ ،ألو إ لؿ يؽـ اذا الخدن صدد ًقن ألو كدذ ًبن
أ
وكحقص ،فقخ أقر بقـ فعؾف وكػنرة القؿدقـ 9لحدديث أؿدرا بدـ اصدقـ قدنل :سدؿعت

رسقل ار ﷺ يؼقل ٓ« :كذر يف غضب ،وكػارتف كػارة يؿقـ»( ،)2رواص سعقد يف ســف.
الثالث :كذر الؿ نح 9ك ُؾ ْس الثقب وركقب دابوف ،فن كذر ذلؽ فحؽؿف كنلؼمؿ
مؽروان مـ ط م ألو غقرص اسوُحب لف
الثن  :يخ أقر بقـ فعؾف وكػنرة القؿقـ ،وإ كذر
ً
( )3س ؼ نخري ف (ص.)262 :
( )2ألخرجف الـمن ل ،كونب إيؿدن والـدذور ،بدنب كػدنرة الـدذر ،)1732( ،وألاؿدد ( ،)38777و دعػف الـمدن ل
فؼنل« :محؿد بـ الزبقر عقػ ٓ يؼقى بؿثؾف ا ة ،وقد اخوؾػ أؾقف يف اذا الحديث».
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أل يؽ اػددر كػددنرة يؿددقـ وٓ يػعؾددف ٕ 9نددر الؿؽددروص ألولددك مددـ فعؾددف ،وإ فعؾددف،
ف كػنرة.
الراكــع :كددذر الؿعصددقة ،كـددذر نددرب الخؿددر ،وكددذر صددقى يددقى الحددقض ،ويددقى
الـحر ،وألينى الوشريؼ ،ف ي قز القفدن بدف 9لؼقلدف ﷺ« :مــ كـذر أن يع ـل اهلل ،فـال
يع ف» ،ويؽ اػر مـ لؿ يػعؾفُ ،ر ِو َك اذا أـ ابـ ممدعقد ،وابدـ أ دنس ،وأؿدرا بدـ
ُا َص ْقـ ،وسؿرة بـ جـدب( )3ﭫ ويؼضل مـ كذر صق ًمن مـ ذلؽ غقر يقى اقض.
أ
أً
أؾدل
الخامس :كذر الونر مطؾؼن ،ألك :غقر معؾؼ ،ألو معؾؼن 9فؿثدنل الؿطؾدؼ :ر أ
أل ألصددقى ألو ألصددؾل ،ومثددنل الؿع أؾددؼ :كؼقلددف إ نددػك ار مريضددل ،ألو س دؾؿ مددنلل
فق ِجد الشرط َل ِزمف القفدن بدف ألك
أؾل كذا ،مـ ص ة ألو صقى ألو كحقصُ ،
الغن ب فؾؾف أ
بـذرص 9لحديث« :مـ كـذر أن يطقـع اهلل ،فؾقطعـف» رواص ال خدنرك 9إٓ إذا كدذر الصددقة
بؿنلف ك اؾف مـ ُي َمـ لف فق ز ف قدر ؾثف وٓ كػنرة»(.)2
قددنل يف الحننددقة« :لعؾددف ااددرتز بؼقلددف« :مددـ ُي َمددـ» أؿددـ ٓ ُي َمددـ لددف ذلددؽ،
كنلؿح قر أؾقف يف منلدف ،لحدؼ الغرمدن  ،وكدذا إذا لدؿ يؽدـ بقددص مدن ادق م دنح بؼددر
انجوف»(.)1
وكنلؿديـ ٓ ُن َمـ لف الصدقة ألص ً  ،وألمن لق نصدأ م بشل يمقر ٓ يؼ ؾف الددا ـ
لق ألأطنص إينص ،فق قز 9كؿن لق كن اـن مديـ بؿ يقـ ،دؿ سدللف سدن ؾ فلأطدنص من دة
ريدنل ،ففذا ي قزٕ 9كف لق ألخذ اذص الؿن ة وذاب هبن إلك الدا ـ لؿ يؼ ؾفن مـف.

( )3يـظر :مصـػ ابـ ألبل نق ة  ،55/1برقؿ ( ،)32341( ،)32336والمــ الؽنأ لؾ قفؼل .322/30
( )2الروض الؿربع .401-386/6
( )1اننقة الروض الؿربع .402/6
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والـددنس يف الصدددقة بنلؿددنل مرانددب ،وإمددر مرنددب أؾددك امددـ القؼددقـ بددنر،
ونؿنى الوقكؾ أؾقف ،فدلبق بؽدر ﭬ نصددم ب ؿقدع منلدف( ،)3وأؿدر بدـ أ دد العزيدز
لؿ يرت لقر وف نق ًيفن ،ولؿن ٓمف بعض معنرفف ومح قدف أؾدك الوصددم ب ؿقدع ألمقالدف
وإخراجفن مـ ق ضوف ،قنل« :القر دة مدن بدقـ صدنلح 9فؾدـ يضدقعف ربدف ،وبدقـ فنسدؼ9

فؾـ ألأقـف أؾك فمؼف»(.)2
واذا مخنلػ يف الظنار لؿن قنلف الـ ل ﷺ لمدعد« :إكـؽ أن تـذر ور،تـؽ أغـقـاء
خقر مـ أن تذرهؿ عالة يتؽػػـقن الــاس»( ،)1ولدذا قدد يؼدنل :إ الـدنس يوػدنونق يف
ٌ
القؼددقـ ،ف دنذا نصدددم ب ؿقددع منلددف مددـ يعددرء مددـ كػمددف ألكددف ٓ يصددن ،فؿثددؾ اددذا
ٓ يوصدم إٓ بؼدر القاجب وكػك.
 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص
«فقف مغائؾ :إولك :وجقب القفاء كالـذر» 9لؼقلف نعنلك﴿ :ﮯ ﮰ﴾

[الحج ،]28:ولؼقلف ﷺ« :مـ كذر أن يطقع اهلل فؾقطعف» وال ى ٓى إمر.
«الثاكقة :إذا  ،ت كقكف ع ادة هلل ،ف رفف إلك غقره ئرك» :وقد ت بؿدن سدنقف مدـ
إدلة ألكف أ ندة ،فصرفف إلك غقر ار نر  9واؾ اق مـ الشر إكن ألو إصغر؟
( )3إننرة إلك اديث أؿر بـ الخطنب ﭬ يؼقل« :ألمركن رسقل ار ﷺ يقمن أل كوصدم» وفقف« :قنل :وألندك ألبدق
بؽر ﭬ بؽؾ من أـدص ،فؼنل لف رسقل ار ﷺ« :ما أكؼقت ٕهؾـؽ » قدنل :ألبؼقدت لفدؿ ار ورسدقلف» .ألخرجدف
ألبق داود ،كونب الزكنة ،بنب الرخصة يف خروج الرجؾ مدـ منلدف ،)3567( ،والرتمدذك ،كودنب الؿـنقدب ،بدنب
مـنقب ألبل بؽر الصديؼ ( ،)1564وقنل« :امـ صحقح» ،والحنكؿ ( ،)3430وصححف.
( )2يـظر :سقرة أؿر بـ أ د العزيز لع د ار بـ الحؽؿ بـ ألأقـ (ص.)303 :
( )1ألخرجف ال خنرك ،كونب ال ـن ز ،بنب ر ن الـ ل ﷺ سدعد بدـ خقلدة ،)3284( ،وممدؾؿ كودنب القصدقة ،بدنب
القصقة بنلثؾث ،)3527( ،وألبدق داود ( ،)2753والرتمدذك ( ،)2335والـمدن ل ( ،)1525وابدـ منجدف (،)2607
مـ اديث سعد بـ ألبل وقنص ﭬ.
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الشراح جؾفؿ ألو ألكثراؿ أؾدك أل الـدذر لغقدر ار ندر ألكدن مدـ غقدر نػصدقؾ،
لؽـ مـفؿ مـ ألننر إلك ألكف قد يؽق مـ الشر إصغر ،ومـفؿ الشدقخ سدؾقؿن بدـ
اؿدا يف نرح الدر الـضقد(.)3
فدنذا نؼد أدرب بددف لؿخؾددقم كددن نددركًن ألكددن ،وإذا كددن الؼصددد مددـ كددذرص الحد أ
دث،
الؿـع ،ففق اؾػ بغقر ار واق نر ألصغر إ ن رد أـ نعظقؿ.
ألو
َ
«الثالثة :أن كذر الؿع قة ٓ يجقز القفاء كف» :لحديث أن شة ڤ.

( )3يـظر :الدر الـضقد (ص.)82 :

ع
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ةــاب

مـــن الشـــشك االستعـــارج ةغـــري هللا
وققلف تعالك﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [ال

ـ.]5:

وعـــ خقلــة كـــت حؽــقؿ ڤ قالــت :ســؿعت رســقل اهلل ﷺ يؼــقل« :مـــ كــزل
ئر ما خؾؼ ،لـؿ يضـره ئـلء حتـك يرحـؾ
ً
مـزٓ ،فؼال :أعقذ كؽؾؿات اهلل ال َّت َّامات مـ ِّ
مـ مـزلف ذلؽ» ،رواه مغؾؿ(.)3
فيـــه وســـائـل:

 إولك :تػغقر آية الجـ.
 الثاكقة :كقكف مـ الشرك.
 الثالثة :آستضٓل عؾك ذلؽ كالحضيث؛ ٕن العؾؿاء يغتضلقن كف عؾك أن كؾؿات اهلل
غقر مخؾققة ،قالقإ :ن آستعاذة كالؿخؾقق ئرك.
 الراكعة :فضقؾة هذا الضعاء مع اخت اره.
 الخامغة :أن كـقن الشـلء يح ـؾ كـف مـػعـة دكققيـةِ ،مــ ِّ
كـػ ئـر ،أو جؾـب كػـع
ٓ يضل عؾك أكف لقس مـ الشرك.

( )3ألخرجف ممؾؿ ،كونب الذكر والدأن والوقبة وآسوغػنر ،بنب يف الوعقذ مـ سق الؼضن ودر الشؼن وغقدرص،
( ،)2607والرتمذك ( ،)1316وابـ منجف (.)1436
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l

كاب مــ الشـرك آسـتعاذة كغقـر اهلل» :و«مِدـ» ن عقضدقة ،وقدد ذكركدن ألمدن غنل ًدن
« ٌ
يؽق فقفن نقب بقن  9وٓ نؽ أل آسوعنذة بغقر ار جز مـ الشر .
لؽـ اؾ اـن من ي قـ بق قح ألمن مـ الشر إكن ،ألو ال مـ إصغر؟
و«ال» يف ققل الؿملػ «مدـ الشدر » جـمدقة نشدؿؾ الـدقأقـ يف إصدؾ ،لؽدـ
بقنمن يف إانديث  -فقؿن سنقف الؿملػ مـ إدلة  -يدل أؾك أل آسوعنذة بغقر ار
فقؿن ٓ يؼدر أؾقف إٓ ار نر ألكن  -كملل ار العنفقة .-
وآسوعنذة :المقـ والون فقفن لؾطؾب ،فػقفدن طؾدب ال َع ْدقذ ،كنٓسوشدػن طؾدب
الشػن  ،وآسومؼن طؾب المؼقن.
وآسوعنذة :ال آلو ن لؿـ ُيموعنذ بف لدفع مؽروص( ،)3بخ ء الؾقدنذ :الدذك
ُيموعؿؾ يف جؾب الؿح قب(.)2
فنسوعنذة الشخص بغقر ار فقؿن ٓ يؼدر أؾقدف إٓ ار ادذا مدـ الشدر إكدن -
كملل ار العنفقة  ،-وقد نؽق آسوعنذة م ناة 9كؿن لق اسوعنذ بشدخص يمدوطقع أل
يدفع أـدف ،بؿعـدك ألكدف اسدوعن بدف واقـيفدذ ندليت بؿعـدك آسدوعنكة واؿدن موؼنربدن يف
الؿعـك.
 طتعًل ايكًب تبايطببص

يـ غل لؾؿمؾؿ أل يراجع قؾ ف يف انل اسوعنكوف واسوعنذنف بنلؿخؾقم فقؿن يؼدر
أؾقف ،ف نذا اسوعـت بؿخؾقم فقؿن يؼدر أؾقف وركـت إلقف بؼؾ ؽ ومؾت إلقف ،ففذا فقف
( )3يـظر :الؼنمقس الؿحقط .114/3
( )2يـظر :نػمقر ابـ كثقر .333/3
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نقب نر  ،فنذا اسوعـت بونجر لقؼضل أـؽ ديـؽ ف بد أل نعؾؿ أل الؿنل منل
ار﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [الـقر ،]11:فنر  اق الؿعطل والؿنكع.
والرسقل ﷺ يؼقل« :وإكؿا أكا قاسؿ ،واهلل يعطل»( ،)3كؿن ٓ بد أل نعؾؿ أل كقكف
يعقـؽ ويؼضل ديـؽ ،اذا م رد س ب مظـق  ٓ ،يعـل ألكف يموؼؾ بنلػعؾ،
وقد ٓ يؾ ل رغ وؽ ،فنلذك يؼضل الديق  ،ويغقث الؿؾفقء ،اق ار  ،واذا اق
إصؾ.
وقؾ مثؾ اذا يف جؿقع إس نب ،لؽدـ بعدض الـدنس ٓ يموحضدر إٓ المد ب9
ف ُقصنب الطػؾ يف وسط الؾقؾ مث ً  ،فقػزع ألبقص وألمدف إلدك الؿموشدػك ويفرأدق إلدك
الط قب ،ويغػؾق أـ أل الشنيف اق ار  وألكف اق الذك بقدص الـػع والضر ،ويـمق
دأن ص وآلو ن إلقف ،فقوعؾؼق بنلم ب ،ويرتكق ار .
 طاختالف ايفسم يف تأثري األضبابص

لؼد اخوؾػت الطقا ػ الؿـومد ة إلدك الؼ ؾدة يف ندل قر إسد نب ،فؼنلدت ال نيدة
يقجد إ ر أـدان ٓ هبن ،فؽقكؽ نوعنلج ألو ٓ،
وإنعرية :إس نب ٓ نم ر ،وإكؿن َ
سقن  ،وإكؿن يحصؾ الشػن أـد اسوعؿنل اذا الم ب ٓ بف ،كؿن يحصدؾ الشد ع أـدد
إكؾ ٓ بف ،والرك أـدد الشدرب ٓ بدف ،ومؿدن ذكدروص يف كود فؿ بدنلحرء :ي دقز أل
يرأ ألأؿك الصقـ ب ّؼة  -بعق ة  -إكدلس(.)2
وقنبؾفؿ الؿعوزلة ،فؼنلقا :إس نب مم ا رة بذا؛ن(.)1

( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب العؾؿ ،بنب :مـ يرد ار بدف خقدرا يػؼفدف يف الدديـ ،)63( ،وممدؾؿ كودنب الزكدنة ،بدنب
الـفل أـ الؿمللة ،)1335( ،مـ اديث معنوية ﭬ.
( )2يـظر :نرح الؿقاقػ 9لإلي ل .308/3
( )1يـظر :در نعنرض العؼؾ والـؼؾ .10/8
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ألمن ألاؾ المـة وال ؿنأة ،فوقسطقا وأؿؾقا بنلـصقص كؾفن ،وقنلقا :إ الم ب
لف أل ر لؽـ ار  اق الذك جعؾ إ ر فقف ،ولق نن لمؾ ف إينص ،كؿن سؾب الـنر
اإلارام اقـ أللؼل فقفن خؾقؾف إبرااقؿ﴿ ،ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾

[إك قن .]58:
«وققلف تعالك﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾» :يعقذو ويؾقذو
ويموعقـق برجنل مـ ال ـ ،فؽن القااد مـ ألاؾ ال ناؾقة إذا كزل واد ًين اسوعنذ
بمقد القادك مـ سػفن ققمف ،وقد يمو قب المقد ويعقذص مـ المػفن (.)3
واصقل الػن ددة لؾؿمدوعقذ ٓ يخدرج آسدوعنذة مدـ دا درة الشدر  9ولدذا قدنل
اإلمنى  $يف الػن دة الخنممة« :أن كقن الشلء يح ـؾ كـف مـػعـة دكققيـة ،مــ كـػ
ئر ،أو جؾب كػع ٓ ،يضل عؾك أكف لـقس مــ الشـرك» فدنلعنة بؿدن جدن أدـ ار وأدـ
رسقلف ،وٓ أنة بؽقكؽ نـوػع ألو ٓ.
وقريب مـ اذا مـ يؿدح الؿؿدوح إذا ألأطنص وألغددم أؾقدف إمدقال وي دنلغ يف
الؿحدرى ،ففدؾ كؼدقل :ادذا اد لٕ 9كدف اسدوػند؟
مداف إلك أل يخرج إلك اد الغؾق
أ
ال قاب.ٓ :
فنلوعنمؾ مع ال ـ فقف خطقرة أؾدك الوقاقدد ،ويـ غدل الحدذر مـدفٕ 9مدؿ قدقى
عرء أدالوفؿ وٓ ؼوفؿ.
م فقلق وٓ ُي َ
«﴿ﮐ ﮑ﴾ [ال

اإلكس را ًؼن ،يعـل :خق ًفن واؾ ًعن و ع ًػن،
ـ :»]5:زاد ال ُّـ
َ

اإلكس ال ـ أوقا
كؿن اق نل الؿراؼ الؿو َعب ،وبعضفؿ يعؽس ،فقؼقل :زاد
ُ
وجنو ًنن وأـن ًدا ،وٓ نؽ ألكف سقء يدخؾ ال ـ الؿموعنذ بف مـ الغرور من يدخؾف.
( )3يـظر :نػمقر ابـ كثقر .218/7
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ويف نػمقر الؼرط ل  $يؼقل﴿« :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ فؿـ َف َو َح [يعـل :اؿزة
﴿ﮇ﴾] وجعؾف مـ ققل ال ـ ،ردان إلك ققلف:

﴿ﭔ ﭕ﴾ [ال

ـ ،]3:ومـ كمر

جعؾفن جؿؾة ابودا قة مـ ققل ار  -نعنلك  ،-والؿراد بف :من كنكقا يػعؾقكف مـ ققل
الرجؾ إذا كزل بقاد« :ألأقذ بمقد اذا القادك مـ نر سػفن ققمف» ،فق قت يف جقارص
اوك يص ح ،قنلف الحمـ ،وابـ زيد( )3وغقراؿن.
قنل مؼننؾ( :)2كن ألول مـ نعقذ بنل ـ ققى مـ ألاؾ القؿـ ،ؿ مـ بـل اـقػدة،
ؿ فشن ذلؽ يف العرب ،فؾؿن جن اإلس ى أنذوا بنر ونركقاؿ.
وقنل كردى بـ ألبل المن ب( :)1خرجت مع ألبل إلك الؿديـة ألول من ُذكِر
الـ ل ﷺ فآواكن الؿ قت إلك راأل غـؿ ،فؾؿن اكوصػ الؾقؾ جن الذ ب فحؿؾ اؿ ً
مـ الغـؿ ،فؼنل الراأل :ين أنمر القادك ألكن جنر  ،فـندأ ٍ
مـند :ين سران ألرسؾف
ُ
الحؿؾ يشودّ  ،وألكزل ار نعنلك أؾك رسقلف بؿؽة﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
فلنك
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [ال

اإلكس را ًؼن ،ألك :خطقيفة وإ ًؿن ،قنلف
ـ ]5:ألك :زاد ال ُّـ
َ

ابـ أ نس ،وم ناد ،وقوندة.
والراؼ :اإل ؿ يف ك ى العرب وغشقن الؿحنرى ،ورجؾ ِ
راؼ :إذا كن كذلؽ،
ومـف ققلف ﴿ﭬ ﭭ﴾ [يقكس.)3(»]26:

()3
()2

()1
()3

العدوك الؿد  ،مدـ ألن دنع الودنبعقـ ،مدـ مصدـػننف« :الوػمدقر» ،و«الـنسدخ
اق :أ د الراؿـ بـ زيد بـ ألسؾؿ
ّ
والؿـمقخ» ،نقيف سـة  .372يـظر :سقر ألأ ى الـ  ،138/7وط ؼنت الؿػمريـ لؾداوودك .263/3
اق :مؼنندؾ بدـ سدؾقؿن ال ؾخدل ألبدق الحمدـ ،ك قدر الؿػمدريـ ،ألجؿدع أؾدك نضدعقػف ،مدـ مصدـػننف« :كدقادر
الوػمقر» ،و«الرد أؾك الؼدرية» ،و«موشنبف الؼرآ » ،و«الـنسخ والؿـمقخ» ،ندقيف سدـة  .340يـظدر :سدقر ألأد ى
الـ  ،203 /6ننريخ دمشؼ ٓبـ أمنكر .308/50
اق :كدردى بدـ ألبدل المدن ب إكصدنرك ،لدف صدح ة ،وسدؽـ الؿديـدة ،وققدؾ :بدؾ كدن ننبعقدن .يـظدر :اإلصدنبة
 ،313/4ومعرفة الصحنبة .2305/4
نػمقر الؼرط ل .33-30/38
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اإلكس زادوا ال أـ طغقنكن
أليضن :فزادواؿ ،ألك :إ
قنل الؼرط ل« :وقنل م ناد ً
َ
اإلكس وال ـ»(.)3
الوعقذ ،اوك قنلت ال ُّـ :سدكن
َ
هبذا ُّ
«وعـ خقلة كــت حؽـقؿ ڤ قالـت :سـؿعت رسـقل اهلل ﷺ يؼـقل« :مــ كـزل
يضره ئلء حتك يرحؾ مــ
ً
مـزٓ فؼال :أعقذ كؽؾؿات اهلل التامات مـ ئر ما خؾؼ ،لؿ ّ
مـزلف ذلؽ» :مـ كزل ً
مـزٓ سقا ٌ كن طنر ًدن ألى قنطـًدن 9يؼدقل مثدؾ ادذا الدذكر ،وادذص
آسوعنذة.
«أعقذ» :أللو ئ بنر .
«كؽؾؿات اهلل» :أؿقى ك مف ،ألو الؼدرآ أؾدك وجدف الخصدقص ،وهبدذا اسدودل
ألاؾ المـة وال ؿنأة أؾك أل الؼرآ ك ى ار غقر مخؾقمٕ 9كف لق كدن مخؾق ًقدن لؿدن
جنزت آسوعنذة بف ٕ 9آسوعنذة بنلؿخؾقم نر .
«التامات» :الول ٓ كؼص فقفن بقجف مـ القجقص ،وك ى ار قدديؿ الـدقع مو ددد
أاند ،يوؽؾؿ موك نن وإذا نن  ،فنر  ٓ يزال يوؽؾؿ.
قنل ار نعنلك﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [الؿن دة ]1:فنلديـ
غقر قنبؾ لؾزيندة ،والـعؿة قنبؾة لؾزيندة.
وقد يؼقل قن ؾ :إ الؽنمؾ والونى إذا اجوؿعن افرتقن ،وإذا افرتقن اجوؿعن ،فوؽدق
الونمنت والؽنم ت بؿعـك وااد ،واذا ٓ ي عد ،مثؾ اإليؿن واإلس ى.
«مـ ئر ما خؾؼ»« :من» مقصدقلة ،ألك :مدـ ندر الدذك خؾدؼ ،ألو مصددرية ،ألك:
مـ نر خؾؼف.
( )3نػمقر الؼرط ل .32-33/38
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واذا وإ كن لػظف لػظ أؿقى 9إٓ ألكف مـ العؿدقى الدذك ألريدد بدف الخصدقص،
يعـل :مـ نر من ج ؾ أؾك الشر ،ألو من فقف نر مـ خؾؼف ،فنلخقر الؿحدض ٓ يددخؾ
يف الـص ،فنٕك قن والرسؾ وال ـة كؾفن خقر محدض ٓ ،يشدقهبن ندر ،فد نددخؾ يف
اذا الحديث.
يضره ئلء» :ويف صحقح ممؾؿ يف كونب الحج «إكا لؿ كـرده عؾقـؽ ،إٓ أكـا
«لؿ َّ
حرم»( ،)3قنل الـقوك« :قنل الؼن ل أقنض  :$رواية الؿحد قـ يف اذا الحديث
لؿ كردص بػوح الدال ،قنل :وألكؽرص محؼؼق نققخـن مـ ألاؾ العربقة ،وقنلقا :اذا غؾدط
مـ الرواة ،وصقابف ؿ الدال ،قنل :ووجدنف بخط بعض إنقنخ بضؿ الدال ،واق
الصقاب أـداؿ أؾك مذاب سق قيف»(.)2
وذكر الـقوك أل إمدر مـدقط بنلضدؿقر الؿوصدؾ بنلػعدؾ الؿضدعػ ،فدن كدن
يضران) فنلػوح موعقـ بنٓنػنم مراأنة لللػ يف آخران.
ؿقر إكنث( :ير أدان ،أ
مذكرا( :يردص ،يضرص) فػقف
ألمن لق كن
ً

ة ألوجف 9ألفصحفن :وجقب الضؿ كؿدن

ذكرص الؼن ل ،والثن  :الؽمر واق عقػ ،والثنلث :الػوح واق أل عػ مـف(.)1
يضـره» ٕ 9الػعدؾ م دزوى ،فدن
والػوح مرجح يف «لـؿ
َّ

دؿؿـنص فؽلكـدن أللغقـدن

العنمؾ ،واذا ٓ يصح ،فـوخؾص مـ الوؼن المنكـقـ بحركة ألخرأ غقر الضؿ ،وال
الػوح.
«حتك يرحؾ مـ مـزلف ذلؽ» :يف بعض كمخ ممؾؿ «اوك يرنحؾ».
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب جزا الصقد ،بنب :إذا ألادأ لؾؿحرى اؿنرا واشقن اقن لؿ يؼ دؾ ،)3724( ،وممدؾؿ،
كونب الحج ،بنب نحريؿ الصقد لؾؿحرى ،)3381( ،والـمن ل ( )2738مـ اديث ابـ أ نس أـ الصدعب بدـ
جثنمة ﭫ.
( )2نرح الـقوك أؾك ممؾؿ .303/7
( )1المنبؼ.
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ِ
الؿػفؿ لؿن ألنؽؾ مدـ نؾخدقص كودنب
«رواه مغؾؿ» يؼقل الؼرط ل( )3صناب «
ممؾؿ»« :اذا خدن صدحقح ،وقدقل صدندم ،أؾؿـدن صددقف دلدق ً ون ربدة ،فدن مـدذ
سؿعت اذا الخن أؿؾت أؾقدف ،فؾدؿ يضدر ندل إلدك أل نركودف ،فؾددغوـل أؼدرب
بنلؿفدية ل ًق  ،فوػؽرت يف كػمدل فدنذا بدل قدد كمدقت أل ألنعدقذ بوؾدؽ الؽؾؿدنت»(،)2
وإذا ألراد ار نق ًيفن خؾك بقـ الع د وكػمف فـمل.
نخصن سؿع اذا الحديث ،فؼنلف ليف يوضدرر ،ومدن اسوحضدر غقدر ادذا
ولق أل
ً
فؼط ،ففؾ يعد نشري ًؽن ،ويؼدح يف إخ صف؟
ُص أؾقف يف الخن.
ال قابٕ 9ٓ :كف لق كن مم ًرا لؿن ك أ
وكظقرص مـ يحرص أؾك ص ة الص ح يف جؿنأدة إذا ألراد أل يمدنفر 9لقؽدق يف
ذمة ار( ،)1غقر مموحضر لـصقص ألخرأ وألجقر ألخرأ ،مثؾ« :مــ صـؾك ال ـرديـ
أليضن لؾـص أؾقف.
دخؾ الجـة»( ،)3ف يم ر ً
 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص

«فقف مغائؾ :إولك :تػغقر آية الجـ» :وقد س ؼ الؽ ى فقفن وكؼؾ ك ى الؿػمر
الؼرط ل .$
()3

()2
()1

()3

اق :ألاؿد بـ أؿر بـ إبرااقؿ ،ألبق الع نس ،الؼرط ل ،ولد بؼرط ة سـة 467اد ،وندقيف بنإلسدؽـدرية  545ادد،
كن بنرأن يف الػؼف والعربقة ،أنرفن بنلحديث ،لف« :الؿػفؿ لؿن ألنؽؾ مـ نؾخدقص صدحقح ممدؾؿ» ،و«كشدػ
الؼـنع أـ القجد والمؿنع» .يـظر :ننريخ اإلس ى لؾذا ل  ،684/33وال داية والـفنية .236/31
الؿػفؿ .15/6
إننرة إلك اديث جـدب بـ أ د ار ﭬ ،قنل :قنل رسقل ار ﷺ« :مـ صـؾك ال ـ ح ،ففـق يف ذمـة اهلل ،فـال
يطؾ ـؽؿ اهلل مـ ذمتف كشلء فقضركف ،فقؽ ف يف كـار جفــؿ» .ألخرجدف ممدؾؿ ،كودنب الؿمدنجد ومقا دع الصد ة،
والرتمذك ( ،)222وابـ منجف ( ،)1835وجن مـ اديث ألبل بؽر ،وابـ أؿر ،وغقراؿ ﭫ.
ألخرجف ال خنرك ،كونب مقاققت الص ة ،بنب فضؾ ص ة الػ ر ،)463( ،وممؾؿ ،كونب الؿمنجد ومقا دع
الص ة ،بنب فضؾ ص يت الص ح والعصر ،)514( ،مـ اديث ألبل مقسك إنعرك ﭬ.
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«الثاكقة :كقكف مـ الشرك» :وقد كص ألاؾ العؾؿ أؾك أل آسوعنذة بغقر ار  نر .
«الثالثة :آستضٓل عؾك ذلؽ كالحضيث؛ ٕن العؾؿاء استضلقا كف عؾك أن كؾؿـات
اهلل غقـر مخؾققـة ،قـالقإ :ن آسـتعاذة كـالؿخؾقق ئـرك» :ووجدف آسدودٓل ققلدف:
«أعقذ كؽؾؿات اهلل» ،وكؾؿننف صػة مـ صدػننف ي دقز آسدوعنذة هبدن وي دقز الحؾدػ
هبن ،مع أل الحؾػ وآسوعنذة -أؾدك الولصدقؾ المدنبؼ -بغقدر ار ندر  ،فؾدق كنكدت
مخؾققة لؿن جنزت آسدوعنذة هبدن .وادذا مدـ إدلدة الودل اسدودل هبدن ألادؾ المدـة يف
رداؿ أؾك ال فؿقة أؾك أل الؼرآ ك ى ار غقر مخؾقم.
«الراكعة :فضقؾة هذا الضعاء مع اخت ـاره» :ففدق مخوصدر جددا ،واـدن ألذكدنر ُر اندب
أؾقفن مـنفع ديـقة ودكققية أظقؿة ،وال يمقرة جدا ،ومع ذلدؽ ادل ؼقؾدة أؾدك كثقدر مدـ
الـنس ،مثدؾ« :مــ قـال :سـ حان اهلل ،وكحؿـضه يف يـقم مائـة مـرة» ،وادذا يؿؽدـ أل يؼقلدف
نددخص يف دققؼوددقـ ،ألو دققؼددة وكصددػ ألاقن ًك دن« ،حطــت خطايــاه ،وإن كاكــت مثــؾ زكــض
ال حر»( ،)3واذا يف الصغن ر ،وألمن الؽ ن ر ،ف بد فقفن مـ الوقبة ،وفضؾ ار ٓ ُي َحدّ .
ولددق سدديفؾ الـددنس الددرتاب ٕونددؽقا

إذا ققددؾ اددننقا أل

يؿؾددقا ويؿـعددقا()2

دحن ٓ نغقضددفن
وار  مـددذ خؾددؼ الخؾددؼ واددق يددـعؿ أؾددقفؿ ويددرزقفؿ ،يدددص سد ّ
كػؼة( ،)1يعـل ٓ :نـؼصفن الـػؼدة ،واـدن مدـ الـدنس للسدػ مدـ يـؽدر ادذا ،فقؼدقس
فضؾ ار  وسع َة ِ
الؿمؽق ُـ َ
جقدص وكرمِ ِف أؾك من أـد الؿخؾقم -كملل ار العنفقة.-
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب الدأقات ،بنب فضؾ الوم قح ،)5304( ،وممؾؿ ،كونب الذكر والددأن والوقبدة ،بدنب فضدؾ
الوفؾقؾ والوم قح والدأن ( ،)2583والرتمذك ( ،)1355وابـ منجف ( ،)1732مـ اديث ألبل اريرة ﭬ.
( )2اددذا ال قددت لددؿ يـمددب إلددك قن ددؾ معددقـ .يـظددر :نددرح إنددؿق أؾددك أللػقددة ابددـ منلددؽ  ،267/3ونددرح
ابـ أؼقؾ .112/3
( )1إننرة إلك اديث ألبل اريرة ﭬ :أل رسقل ار ﷺ ،قنل« :يض اهلل مألى ٓ يغقضفا كػؼة ،سحاء الؾقؾ والـفار،
وقال :أرأيتؿ ما أكػؼ مـذ خؾؼ الغؿقات وإرض ،فنكف لؿ يغض مـا يف يـضه ،وقـال :عرئـف عؾـك الؿـاء ،وكقـضه إخـرى
نب َق ْق ِل ارِ َن َعن َلك﴿ :ﯢﯣﯤ﴾.)6333( ،
الؿقزان ،يخػض ويرفع» .ألخرجف ال خنرك ،كونب الوقاقدَ ،ب ُ
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والعؾؿن وإ كنكقا جعؾقا مدـ أ مدنت الق دع يف الحدديث أل ُنرندب إجدقر
العظقؿة أؾك إأؿنل القمدقرة 9إٓ ألكدف يخدرج مدـ ادذا الضدنبط مدن صدح بدف الخدن،
واديث فضؾ «س حن ار وبحؿدص» يف الصحقحقـ.
«الخامغة :أن كقن الشلء يح ؾ كف مـػعة دكققية ،مــ كـػ ئـر ،أو جؾـب كػـع
ٓ يضل عؾك أكف لقس مـ الشرك» :مثؾ من جن يف اديث الذبنب الدذك قدمدف لؾصدـؿ،
فحصؾ لف مـػعة ،فرتكقص ،ولؿ يؼوؾقص ،وادذص مـػعدة ،لؽدـ ادذص الؿـػعدة ٓ نخرجدف
أـ كقكف نر ًكن.

ع
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ةــاب

مــن الشـــشك أن يستغيث ةغري هللا ،أٌ يــذعٍ غـــريه

وققل اهلل تعالك﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [يقكس ]306-305 :أية.
وققلف﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [العـؽ قت ]36:أية.
وققلف﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾ [إاؼنء]4:

أيتقـ.
وققلف ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ﴾ [الـؿؾ.]52:
وروى الط راين كنسـاده :أكف كان يف زمـ الـ ـل ﷺ مــافؼ يـمذي الؿـممـقـ ،فؼـال
كعضفؿ :ققمـقا كــا كغـتغقث كرسـقل اهلل ﷺ مــ هـذا الؿــافؼ ،فؼـال الـ ـل ﷺ« :إكـف
ٓ ُيغتغاث كل ،وإكؿا ُيغتغاث كاهلل»(.)3

( )3ذكددرص الفقثؿددل يف الؿ ؿددع  ،348/30وقددنل« :رواص الطددنا  ،ورجنلددف رجددنل الصددحقح غقددر ابددـ لفقعددة ،واددق امددـ
الحددديث .وقددد رواص ألاؿددد بغقددر اددذا المددقنم» ،وقددد سددنقف بنسددـند الطددنا ابددـ كثقددر يف جددنمع الؿمددنكقد (،)4670
واسودل بف ابـ نقؿقة يف بعض كو ف كؿن يف قنأدة جؾقؾة يف الوقسؾ والقسقؾة (ص ،)243 :والرد أؾك ال ؽرك .337/3
وجددن يف ممددـد اإلمددنى ألاؿددد ( )22605بؾػددظ :أددـ أؾددل بددـ ربددنح ،أل رج د سددؿع ،أ ددندة بددـ الصددنمت
يؼددقل :خددرج أؾقـددن رسددقل ار ﷺ ،فؼددنل ألبددق بؽددر ققمددقا كمددوغقث برسددقل ار ﷺ مددـ اددذا الؿـددنفؼ ،فؼددنل
رسقل ار ﷺ ٓ« :يؼام لل ،إكؿا يؼام هلل».
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فيـــه وســـائـل:

 إولك :أن ع ْطػ الضعاء عؾك آستغا،ة مـ عطػ العام عؾك الخاص.
 الثاكقة :تػغقر ققلف﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ﴾ [يقكس.]305:
 الثالثة :أن هذا هق الشرك إك ر.
 الراكعة :أن أصؾح الـاس لق يػعؾف إرضاء لغقره صار مـ الظالؿقـ.
 الخامغة :تػغقر أية التل كعضها.
 الغادسة :كقن ذلؽ ٓ يـػع يف الضكقا مع كقكف كػرا.
 الغاكعة :تػغقر أية الثالثة.
 الثامـة :أن طؾب الرزق ٓ يـ غل إٓ مـ اهلل ،كؿا أن الجـة ٓ تُط َؾب إٓ مـف.
 التاسعة :تػغقر أية الراكعة.
 العائرة :ذكره أكف ٓ أضؾ مؿـ دعا غقر اهلل.
 الحادية عشرة :أكف غافؾ عـ دعاء الضاعل ٓ يضري عـف.
الؿضعق لؾضاعل وعضاوتف لف.
ب ل غض
ِّ
 الثاكقة عشرة :أن تؾؽ الضعقة س ٌ
 الثالثة عشرة :تغؿقة تؾؽ الضعقة ع ادة لؾؿضعق.
 الراكعة عشرة :كػر الؿضعق كتؾؽ الع ادة.
 الخامغة عشرة :هل س ب كقكف أضؾ الـاس.
 الغادسة عشرة :تػغقر أية الخامغة.
 الغاكعة عشرة :إمر العجقب :وهق إقرار ع ـضة إو،ـان أكـف ٓ يجقـب الؿضـطر إٓ
اهلل؛ وٕجؾ هذا يضعقكف يف الشضائض مخؾ قـ لف الضيـ.
 الثامـة عشرة .حؿاية الؿ طػك ﷺ حؿك التقحقض والتلدب مع اهلل.

ع
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l
 طَعٓ ٢االضتػاثٚ ،١ايفسم تبٗٓٝا ٚتبني ايدعا٤ص

كاب مـ الشرك» :ققلف« :مـ الشرك» ألأؿ مـ أل يؽدق ألكدن ألو ألصدغر ،مدع أل
« ٌ
الشقخ  $كص أؾك ألكف ألكن.
بدنب
نمول بنلؿصددر ،ألكٌ :
«أن يغتغقث ،أو يضعق غقره»« :أل ْ » ومن دخؾت أؾقف أ
مـ الشر آسوغن ة بغقر ار ودأقة غقرص« ٕ 9ألو» يؼدر بعدان نؽرار العنمؾ 9ولدذا
َك َص َتٕ 9من أنطػة لؿن بعدان أؾك من ق ؾفن.

وآسددوغن ة :المددقـ والوددن فقفددن لؾطؾددب ،ففددل طؾددب الغددقث مددـ غقددر ار 
وطؾب الغقث ألخص مدـ الددأن  9فعطدػ الددأن أؾدك آسدوغن ة مدـ بدنب أطدػ
العنى أؾك الخنص ،فؽؾ اسوغن ة دأن ولقس كؾ دأن اسدوغن ة ٕ 9آسدوغن ة كؿدن
قددنلقا ٓ :نؽددق إٓ يف الشدددا د ،ففددل دأددن خددنص بؽشددػ الشدددا د والؽربددنت،
والدأن يؽق يف الشدا د وغقران ،اوك لق اكؼطدع َن ْمدع كعؾدف يددأق ار أل يقمدر لدف
اذا إمر واق يمقر ،ف يؾزى أل يؽق يف الشدا د ،بخد ء آسدوغن ة ،وادذا كد ى
ألاؾ العؾؿ(.)3
فدنذا قؾـددن :إ آسددوغن ة دأددن  ،فؿددنذا أددـ ققلددف ﷺ« :كرحؿتــؽ أســتغقث»(،)2
ونقخ اإلسد ى يؼدرر أل دأدن الصدػة ندر ()1؟ ففدؾ يؽدق مدـ بدنب الوقسدؾ إلدك
ار  بصػوف؟

( )3يـظر :نقمقر العزيز الحؿقد (ص.)364 :
( )2ألخرجف الرتمذك ،كونب الدأقات ( ،)1423والحنكؿ ( )2000وصححف ،مـ اديث ألكس بـ منلؽ ،وجدن مدـ
اديث ابـ ممعقد ﭬ.
( )1يـظر :الرد أؾك ال ؽرك (ص.)333 :
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فنل قاب :أل الصقغة بنلمقـ والون لؾطؾب ،فلكت نطؾب آسوغن ة براؿة ار،
نقسد ٌؾ إلدك ار بصدػننف ٓ دأدن ُ الصدػة ،مثدؾ« :أعـقذ
ٓ نطؾ فن مـ راؿدة ار 9ففدق ُّ
كرضاك مـ سخطؽ»( ،)3فنلؿموعنذ بف اق ار والؿموغنث اق ار .
واؾ يشؽؾ أؾك الؼقل بل دأن الصػة نر  ،من ألخرجف ابـ سعد ،وغقرص بنسدـندص
صححف ابـ ا ر( -)2مدـ طريدؼ ابدـ الؿمدقب ،أدـ ألبقدف قدنل« :قصددت ألو خؿددتإصقات يقى القرمق  ،والؿمؾؿق يؼننؾق الروى 9إٓ صدقت الرجدؾ ،يؼدقل :يدن كصدر
ار اقرتب ،ين كصر ار اقرتب ،فرفعت رألسل فنذا اق ألبق سػقن

بـ ارب»(.)1

وال قاب :أل كصر ار فعؾ مـ ألفعنلف نعدنلك ،ولؽدـ الـددا يخدرج أدـ بنبدف يف
مقاطـ معروفة يف ال غة ،فوؽق الصقرة كدا والؿراد الوؿـل.
وأ يؽررو  :ين ص ح الديـ مث ً  ،ولقس الؿؼصقد ذات صد ح الدديـ ،بدؾ
الؿؼصدقد القصدػ الدذك انصدػ بدف صد ح الدديـ ،فوؽدق كدبدة لؿدـ يوصدػ هبددذا
القصػ ،مع أل ال عد أـ إلػنظ الؿحوؿؾة لؾشر اق الؿوعقـ.
«وققل اهلل تعالك﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ﴾ [يقكس :»]305:الدأن اـن اق دأن الؿمللة الذك اق أ ندة ﴿ﭟ ﭠ

ﭡ﴾ [غنفر ،]50:والؿعـك ٓ :ندع غقر ار من ٓ يـػعؽ وٓ يضر  .واذا الؼقد غقر
مم ا ر ،بؿعـك :ألكف ٓ ي قز أل يدأك اوك مـ يـػع ويضر 9ففذص صػة كننػة
ٓ مػفقى لفن.
( )3ألخرجددددف ممددددؾؿ ،كوددددنب الدددددأن  ،بددددنب مددددن يؼددددنل يف الركددددقع والمدددد قد ،)375( ،وألبددددق داود (،)768
والرتمذك ( ،)1381والـمن ل ( ،)358وابـ منجف ( ،)1733مـ اديث أن شة ڤ.
( )2يـظر :اإلصنبة .113/1
( )1ألخرجف ابـ سعد يف الط ؼنت (ال ز الؿوؿؿ لؾصحنبة) ،)37( ،وال لؽن ل يف نرح ألصقل اأوؼدند ألادؾ المدـة
وال ؿنأة (.)2681

ع
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«﴿ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ [يقكس :»]305:الظؾؿ اـن الشر  9لؼقلف نعنلك:
﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [لؼؿن

.]31:

واذا الخطنب وإ كن مق أجفن لؾرسقل ﷺ الؿعصقى 9إٓ أل الؿراد بف ألموف9
كؿن قنل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [الزمر ]54:واق معصقى مـ الشر ﷺ فنلؿراد
بذلؽ ألموف الؿؼودو بف.
الؿقجف لؾـ ل ﷺ هبذا إسدؾقب وهبدذص الؼدقة ،ي عدؾ الؿمدؾؿ
واذا الخطنب
أ
أؾك وجؾ وأؾك خقء واسوحضنر ٓ ،يغػؾ أـ مثؾ اذا إمر.
قنل إبرااقؿ الوقؿل يف نػمقر دأن إبرااقؿ ڠ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ﴾ [إبرااقؿ« :]14:مـ يلمـ ال

بعد ين إبرااقؿ؟»( ،)3فعؾك اإلكمن أل

يؽق خن ًػنٕ 9من لقمت ممللة اػقة ألو زلة ،وإكؿن اق كػر ،فقؽق اإلكمن ألارص
من يؽق أؾك نحؼقؼ الوقاقد ،وال عد أـ الشر  ،ووسن ؾف.
«﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [إكعنى :»]36:ويف سقرة يقكس:
﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [يقكس ،]306:فؿن الػرم بقـ «يرد » و«يؿممؽ»؟
أيددة إولددك فقفددن الوؾطددػ يف الع ددنرة ٕ 9ار  ٓ يـمددب إلقددف إٓ الخقددر،
وٓ يـمدب إلقددف الشدر 9ولددذلؽ أدن أـددف بدنلؿس 9إنددنرة إلدك ألكددف واقدع يف مػعقٓنددف
أليضن بنلـم ة إلقف ،ألمن بنلـم ة لؿـ ألصنبف الضر مـ الؿخؾقققـ ،ففق
نعنلك ،واق خقر ً
ِ
كعذاب َمـ كػر بف نعنلك ،اق بنلـم ة ر نعنلك خقرٕ 9كف لق لؿ يعدذب لؿدن كدن
نر،
خقدرا،
لؾوؽؾقػ معـك ،وٓ كن لإليؿن جزا  9وبـن أؾك ادذا كنكدت كمد وف إلدك ار ً
بخ ء كم وف إلك الؿخؾقم.
( )3س ؼ نخري ف (ص.)310 :
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ولفذا جن يف الحديث الصحقح« :والشر لقس إلقؽ»( ،)3يعـل ٓ :يـمدب إلقدؽ
الشر ،وإ كن ار خنلؼ الخقر والشر.
فؼقلف نعنلك﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [إكعنى ]36:يؼرر ألكف
ٓ يؽشػ الضر إٓ ار  ،وإذا كن إمر كذلؽ فؽقػ ندأق مـ دوكف مـ
ٓ يموطقع أل يـػعؽ ،وٓ يموطقع أل يضر ؟!
«وققلف:

﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [العـؽ قت]36:

أية»« :ابوغقا» ،يعـل:

اطؾ قا ،والطؾب اق الدأن  ،وإصؾ ألكف إذا كن لؾػعؾ ألكثر مـ معؿقل ،كنلؿػعقل
والظرء ،يؼدى الؿػعقل ،فنٕصؾ« :فنبوغقا الرزم أـد ار» ،فؼدى اـن الظرء واق
﴿ﭻ ﭼ﴾ أؾك الؿػعقل بف واق ﴿ﭽ﴾ مـ ألجؾ آخوصنص ،مثؾ﴿ :ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ﴾ [الػننحة ،]4:فوؼدير أية« :ف

فخصقص بطؾب
نطؾ قص مـ غقرص،
ُّ

الرزم ،وادأقص وٓ ندأقا غقرص لحصقل الرزم ،واأ دوص وٓ نع دوا غقرص» ،فؽؿن
أل صرء الع ندة لغقرص نر  ،فطؾب الرزم مـ غقرص نر .
ألمن إذا اجوؿع لؾؿعؿقل ألكثر مـ مػعقل ،فنٕصؾ أل يؼدى مـفن من يصدؾح أل يؽدق
دنرا» ،ف ددن اـددن نؼددديؿ «زيدددا» أؾددك «ديـددنرا»9
فددنأ ً  ،كؿددن يف ققلددؽ« :ألأطقد ُ
دت زيدددً ا ديـد ً
ألأطقدت
لؽقكف فنأ يف الؿعـدك 9وذلدؽ بـدن أؾدك إصدؾ ،وي دقز أـدداؿ أل نؼدقل« :
ُ
ديـنرا زيدً ا» أؾك خ ء إصؾ ،قنل ابـ منلؽ يف أللػقوف يف مثؾ اذص الؿمللة:
ً
ُ
كؿد ْـ
وإصؾ سد ؼ فنأد ٍؾ معـًدك َ

كمدج الدقؿـ(.)2
مِ ْـ ألل م ْـ َم ْـ زاركدؿ
َ

( )3ألخرجددف ممددؾؿ ،كوددنب صد ة الؿمددنفريـ وقصددران ،بددنب الدددأن يف صد ة الؾقددؾ وققنمددف ،)663( ،وألبددق داود
( ،)650والرتمذك ( ،)1322والـمن ل ( ،)786مـ اديث أؾل ﭬ.
( )2أللػقة ابـ منلؽ (ص.)27 :

ع
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 طضالٍ َٔ دعا غري اهلل شسعا ٚعكالص
«وققلف﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾ [إاؼنء]4:

أيتقـ» ،ألك ٓ :ألاد أل ؾ ،فؿن ُأ ِص َل ار  بذكب ألأظؿ مـ الشر  ،فـفنية
غقر ار﴿ ،ﯲ
الض ل الشر  9ف ألاد أل ؾ ﴿ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ ألك :مؿـ يدأق َ
ﯳ ﯴ ﯵ﴾ ،فدأن مـ ٓ يمو قب ألبدً ا إ نفة إلك كقكف خؾ ً ك ًقرا يف الديـ ،ففق
أليضن خؾؾ يف العؼؾ.
ً
رأليت امرألة نوؿمح بنلحديد الؿق قع أؾك مؼنى إبرااقؿ ،فؼؾت لفن« :اذا
وقد ُ
اديد ٓ ،يـػع وٓ يضر» ،فؼنلت« :ادذا أـددكؿ ٓ يـػدع ،لؽدـ أـددكن يـػدع» ،وادذا
كن جقاهبن بنلحرء.
﴿ﯶﯷﯸ﴾ غنية ٓ مػفقى لفن ،ففل وصػ كننػ 9فؾـ يمو ق قا لفؿ ألبدً ا.
«وققلف ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [الـؿؾ :»]52:اذا سمال
اسوـؽنر .وكػنر قريش إذا سللوفؿ اذا الممال ،فنمؿ يؼقلق  :ار ،ففؿ ٓ يزأؿق
أل آلفوفؿ ن قب الدأن  ،وإكؿن نؼرهبؿ إلك ار 9ولذا كنكقا يف الرخن يع دو اذص
إصـنى ويمللقمن ويطؾ ق مـفن ويموغقثق هبن ،فنذا جن ت الشدا د ألخؾصقا ،ف
يدأق إٓ ار﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾

[العـؽ قت ]54:ألنناؿ إمن ﴿ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [العـؽ قت.]54:
ولددذا يؼددقل اإلمددنى الؿ دددد  $يف الؼنأدددة الرابعددة مددـ الؼقاأددد إربددع« :إ
مشركل زمنكـن ألأظؿ نر ًكن مـ إولقـ ٕ 9إولقـ يشركق يف الرخدن ويخؾصدق
يف الشدة ،ومشركق زمنكـن نركفؿ دا ؿ يف الرخن والشدة»(.)3
( )3الؼقاأد إربع ،مط قع ؿـ مملػنت اإلمنى (ص.)202 :
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فو دص يف اريؼ ألو ادى يؼقل :ين أؾل ،ين امقـ ،ين جق

 ،ين بدوك ،فشركفؿ

دا ددؿ يف الرخددن والشدددة ،و ُيمد َدؿع يف الؿطددنء مددـ يؼددقل :يددن ألبددن أ ددد ار -يعـددل:
الحمقـ ،-جيفـن بقوؽ ،وقصدكن ارمؽ ،كرجق مغػرنؽ  -كملل ار العنفقة .-
 طسهِ االضتػاث ١تبايـُدًٛمص

«وروى الط ــراين كنســـاده» ،ألك :بنسددـندص الؿوصددؾ مددـ نددقخف إلددك أ ددندة بددـ
الصنمت ،والشقخ سؾقؿن بـ أ د ار يف الوقمقر يؼقل« :وقد بقض الؿصدـػ ٓسدؿ
الددراوك ،وكلكددف  -وار ألأؾددؿ  -كؼؾددف أددـ غقددرص ألو كو ددف مددـ اػظددف ،والحددديث أددـ
أ ندة بـ الصنمت ﭬ»( ،)3وبعض مـ أ أؾؼ أؾك الوقاقد قنل 9لؿ يذكرص الؿملػ9
ٕ إسـندص لؿ يصح.
واذا الؽ ى لقس بصحقحٕ 9كـن إذا قؾـدن :روأ ال خدنرك بنسدـندص ،ففدؾ معـدك
اددذا ألكددف ٓ يصددح؟ ٓ ،وإكؿددن اددذا مددـ بددنب آخوصددنر ،ف د ً
ددٓ مددـ أل يؼددقل :روأ
الطنا أـ ف

أدـ فد

أدـ فد

يؼدقل :روأ بنسدـندص ،والدذك يريدد الوحؼقدؼ

يرجع إلك إصؾ وي د اإلسـند.
والحديث مـ رواية أ ندة بـ الصنمت أـ الـ ل ﷺ ويف إسـندص ابدـ لفقعدة(9)2
ولذا قنل الفقثؿل« :رجنلف رجنل الصحقح غقر ابـ لفقعة ،واق امـ الحديث»(.)1
وابـ لفقعة مضعػ أـد إكثر 9فنبـ ا ر عػف يف مقا ع ،و عػ ألانديث
بم د ف( ،)3وقددنل يف الوؼريددب« :صدددوم»( ،)4فؿققددػ الحددنفظ ابددـ ا ددر فقددف كددقع
()3
()2
()1
()3
()4

نقمقر العزيز الحؿقد (ص.)388 :
اددق :أ ددد ار بددـ لفقعددة الحضددرمل إأدددولل ،ألبددق أ ددد الددراؿـ ،الؿصددرك الػؼقددف الؼن ددل ،مددنت بؿصددر
سـة  ،363لؼل ا ـقـ وس عقـ ننبعقن .يـظر :الط ؼنت الؽنأ  ،147/6وإكؿنل ؛ذيب الؽؿنل .331/7
م ؿع الزوا د .384/30
يـظر :نؾخقص الح قر  .143 ،76/2وفوح ال نرك .602/7
الوؼريب (ص.)417 :

ع
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ا طراب إٓ إذا كن اؽؿ الحدنفظ أؾدك ابدـ لفقعدة ندنبع لؿرويدف ،إذ ٓ ُيشدرتط مدـ
عػ الراوك عػ جؿقع مرويننف ،وأؾك كؾ فن إكثر أؾدك نضدعقػف مطؾ ًؼدن(،)3
وبعضفؿ يؼقك روايوف أـ الع ندلة( ،)2والراجح :نضعقػف.
«أكف كان يف زمـ الـ ل ﷺ مـافؼ يـمذي الؿـممـقـ» :لدؿ يدرد اسدؿ ادذا الؿـدنفؼ،
وقنل بعضفؿ :لعؾف أ د ار بـ ُأل َب ّلٕ 9كف كن معرو ًفن بلذية الؿممـقـ.
«فؼال كعضفؿ» :ققؾ :إ الؼن ؾ بف ألبق بؽر ﭬ كؿن جن يف بعض الرواينت(.)1
«ققمــقا كـــا كغــتغقث كرســقل اهلل ﷺ مـــ هــذا الؿـــافؼ ،فؼــال الـ ــل ﷺ« :إكــف
ٓ ُيغتغاث كل ،وإكؿا ُيغتغاث كاهلل» :وألبق بؽر ألفضؾ إمة بعد ك قفن ،لؽـ قدد يخػدك
أؾقف الحؽؿ ،وأل آسوغن ة ٓ ن قز إٓ بنر ،مع اسدوغن وف بدف ﷺ فقؿدن يؼددر أؾقدف،
فقموطقع ﷺ أل يؽػ نر اذا الؿـنفؼ ،ولق ألدأ إمر إلك أل يلمر بؼوؾفٕ 9كدف يد طـ
الؽػر ،وكػنقف مشفقر ،وكزلت فقف آينت.
ففل اسوغن ة بف ﷺ فقؿن يؼدر أؾقف ،لؽدـ جقابدف ﷺ يف ققلدف« :إكـف ٓ يغـتغاث
كل ،وإكؿا يغتغاث كاهلل» يعـل :أل آسوغن ة وآسدوعنكة بدنلؿخؾقم إكؿدن نؽدق فقؿدن
يؼدر أؾقف ،كغريؼ يموغقث بؿـ اقلف أؾك الشنطئ 9ففذا جن ز.
والـ ل ﷺ يموطقع أل يؽػ نر اذا الؿـنفؼ ومع ذلؽ قنل« :إكف ٓ يغتغاث كل
وإكؿا يغتغاث كاهلل» ،ويف قصة مقسك ﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [الؼصص ]34:وألغن ف
مقسك فقكزص إلك آخرص.

( )3يـظر :إكؿنل ؛ذيب الؽؿنل .331/7
( )2يـظددددر :الؿـثدددددقر مدددددـ الحؽنيدددددنت والمدددددمآتٓ 9بددددـ طدددددنار الؿؼدسدددددل  ،16/3وإكؿدددددنل ؛دددددذيب
الؽؿنل .334 ،333/7
( )1يـظر نخريج الحديث يف مق عف مـ الؿوـ (ص.)288 :
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الؿموغقث أل يموحضر أل الؿغقث يف الحؼقؼة اق ار  ،واذا إكؿن اق س ب.
وإكؿن قنل الـ ل ﷺ« :إكؿا يغتغاث كاهلل» وإ كنكت آسوغن ة بف يف اذا الؿ نل
مؿددن يؼدددر أؾقددف وٓ نددل فقفددن 9لقحؿددل جـددنب الوقاقددد ،ويمددد ال ددنب والددذرا ع
الؿقصددؾة إلددك الشددر  ٕ 9بعددض إلػددنظ ألاقن ًكددن يؽددق فقفددن قددقة ندددل أؾددك أل
الشخص الذك ُيموغنث بف لف نل وأـدص قدرة واسوطنأة ،فلراد الـ ل ﷺ أل يحمؿ
ال نب ،ويمد الذريعة الؿقصؾة إلك الشر .
 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص

«فقــف مغــائؾ :إولــك :أن عطــػ الــضعاء عؾــك آســتغا،ة مـــ عطــػ العــام عؾــك
ـضعق
ـاب مـــ الشــرك أن يغــتغقث كغقــر اهلل أو يـ َ
الخــاص» :يف الرتجؿددة قددنل « :$كـ ٌ
غقره» ،قؾـن :إ آسوغن ة كقع خنص مـ الدأن  ،والدأن ألأؿ 9فعطدػ الددأن أؾدك
آسددوغن ة مددـ بددنب أطددػ العددنى أؾددك الخددنص ،واددق ألسددؾقب ممددوع َؿؾ يف الؼددرآ
والمـة ويف لغة العرب ،وفن ددة أطدػ العدنى أؾدك الخدنص ألو أؽمدف العـنيدة بشدل
الخنص وآاوؿنى بف ٕ 9إفرادص ؿ دخقلف يف لػظ العنى يؼوضل ذكرص مرنقـ ،وذكرص
مرنقـ بنلخنص والعنى يدل أؾك أل لف مزية.
«الثاكقة :تػغقر ققلف﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ﴾ [يقكس :»]305:وقد
نؼدى أل الؿخن َطب هبن اق الـ ل ﷺ وخطنبف بؿثؾ اذا الـفل 9لقوـ ف ألن نأف 9ومـفؿ
مقجفن إلقف 9إٓ أل الؿؼصقد بف
مـ يؼقل :إ الخطنب وإ كن ُمصدأ را بضؿقرص ألو
ً
غقرص ولقس اق الؿؼصقد(.)3

( )3يـظر :الوػمقر ال مقط لؾقاادك  ،114/33ونػمقر الخنز .357/2
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«الثالثة :أن هذا هق الشرك إك ر»ٕ 9كف قنل﴿ :ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾
[يقكس ،]305:والظؾؿ اق الشر  ،كؿن يف ققلف ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾
[لؼؿن

.]31:
«الراكعة :أن أصؾح الـاس لق يػعؾف إرضاء لغقره صار مـ الظالؿقـ» :ومـ ألصؾح

مـ الـ ل ﷺ؟! وار  يؼقل﴿ :ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ [يقكس 9]305:لق ؼك
اإلكمن خن ًػن وج ً مـ أل يؼع يف الشر واق ٓ يشعر.
 طايفسم تبني ايـُدآٖٚ ١ايـُدازا٠ص

ولذا فنلؿ نمؾة يف ديـ ار ٓ ن قز ،وفرم بقـ أل ي نمِؾ بنرنؽنب محظقر،

ألو نر ملمقر وبقـ أل ي نمؾ بؿن دو ذلؽ ،وفرم بقـ الؿدااـة والؿداراة،
فؽؾوناؿن م نمؾة ،لؽـ الؿدااـة ال الوـنزل مع مـ يراد مدااـوف برت واجب
ألو فعؾ محظقر﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [الؼؾؿ ،]8:بخ ء الؿداراة 9ف يرتنب
أؾقفن محظقر ،وإكؿن ال معنمؾة امـة يف إسؾقب ،واذص جن زة ٓسقؿن إذا نرنب
أؾقفن مصؾحة ،والـ ل ﷺ لؿن قنل« :ك،س أخق العشقرة» ،فؾؿن دخؾ ألٓ لف الؽ ى،
فؼنلت أن شة ڤ :ين رسقل ار ،قؾت الذك قؾت ،ؿ أللـت لف الؽ ى؟ قنل« :أي
عائشة ،إن ئر الـاس مـ تركف الـاس ،أو ودعف الـاس ،اتؼاء فحشف»(.)3
ويدارو مـ ألجؾ انؼن نراؿ ،فؿثدؾ ادذا إذا لدؿ يرتندب
بعض الـنس ي َنرو
َ
أؾقف نر واجب وٓ ارنؽنب محظقر ،ف نل فقف ،وقد يؽدق مشدرو ًأن إذا دأدت
الحنجة إلقف كؿن فعؾ الـ ل ﷺ.

( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب إدب ،بنب من ي قز مـ اغوقنب ألاؾ الػمند والريدب ،)5043( ،وممدؾؿ ،كودنب الدن
والصؾة وأداب ،بنب مداراة مـ يوؼك فحشف ( ،)2483وألبق داود ( ،)3683والرتمذك (.)3885
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«الخامغة :تػغقر أية التل كعضها» :وادل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ﴾ [يقكس.]306 :
كػرا» :اذا الدذك الو دل إلدك قدن
«الغادسة :كقن ذلؽ ٓ يـػع يف الضكقا مع كقكف ً
ألو ولل ،ألو غقر ذلؽ يطؾب مـف كشػ الضر ٓ ،نؽ أل اذا نر ألكن ،ومدع كقكدف
نر ًكن ألكن ٓ يـػع صنا َف.
«الغاكعة :تػغقر أية الثالثة» :وال﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [العـؽ قت]36:

ألك :اطؾ قا الرزم مـ ار  ٓ مـ غقرص﴿ ،ﭺ﴾ اطؾ قا بنلدأن  ،والدأن كقع مـ
ألكقاع الع ندة ﴿ﭾ﴾ مـ بنب أطػ العنى أؾك الخنص ٕ 9الدأن كقع مـ
ألكقاأفن ،وأطػت أؾقف.
«الثامـة :أن طؾب الرزق ٓ يـ غل إٓ مـ اهلل ،كؿا أن الجـة ٓ تُط َؾب إٓ مـف»:
﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [العـؽ قت ]36:ونؼديؿ الظرء يدل أؾك آخوصنص.
«التاسعة :تػغقر أية الراكعة» :وال﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ﴾ [إاؼنء ]4:وال قاب يف الؿمللة العننرة.
«العائرة :ذكره أكف ٓ أضؾ مؿـ دعا غقر اهلل» ،ألك ٓ :يقجد أل ؾ مـف.
«الحاديــة عشــرة :أك ـف غافــؾ عـــ دعــاء الــضاعل ٓ يــضري عـــف»ٕ 9كددف إمددن مقددت،
ألو غن ب ،ولق كن ان ًرا لؽن اؽؿف كحؽؿ الغن ب ٕ 9إ ر الؿرتنب أؾك اذا
الدأن ٓ وجقد لف ،فغقنبف واضقرص واقننف ومقنف سقا ٕ 9كف لـ يمو قب لف.
 طٌٖ ٜعرز تبادتٌٗ ف ُٔٝدعا أ ٚاضتػاخ داٖال؟ص
قنل ار ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [اإلسرا  ]34:وقنل ﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾

[إكعنى ]38:فؿـ لؿ ن ؾغف الدأقة ولؿ يمؿع ك ى ار ُي َ
عذر ،وصنر اؽؿف اؽؿ ألاؾ
الػرتة يؿوحـ يف الؼقنمة.
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واـن ألكدنس يؼدرؤو كودنب ار ويوؾقكدف وقدد يؽقكدق اػن ًيدن ،وادؿ يػفؿدق
الخطنب ،ومع ذلؽ يزاولق اذص الشركقنت ،ففمٓ بؾغوفؿ الدأقة و ُب اقـت الح ة.
واـددن فيفددنى مددـ الـددنس ٓ يػفؿددق الخطددنب ،كنٕأددنجؿ الددذيـ ٓ يحمددـق
العربقة ،فؽق ألاداؿ يؼرأل الؼرآ واق ٓ يعرء الؿعـك ففذا يف اؽؿ مـ لدؿ ن ؾغدف
الدددأقة ،وذلددؽ أل انلددف يف أدددى الػفددؿ كحنلددؽ لددق وقددع بقددد كوددنب بغقددر لغوددؽ
ولؿ نػفؿ مـف نقيفن.
ففـن  :بؾقغ دأقة ،وففؿ الح ة ،وزوال الؿنكع مـ ق قل الح ة ،فنذا كن
الؿخن َطب ٓ يػفؿ الح ة مثؾ إأ ؿل ،ف بد مـ ال قن لف ،وويقػة الرسقل ﷺ
ال ال قن  ،لؽـ إذا كن يػفؿ العربقة ،ولؽـ أـدص منكع مـ ق قل الح ة ،ف بد مـ
إزالة الش فة ،ولقس كؾ منكع معونًا ،فؽثقر مـ الـنس يف إقطنر الول نـومب إلك
ألوردت أؾقف مـ كصقص الؽونب والمـة ،ن دص
اإلس ى يزاول الشر إكن ،وإذا
َ
يحوج بشققخف ،فقؼقل« :نققخـن أل ؿة وأؾؿن واؿ مؼدأ سق  -وقد يؽقكق مؿـ
خقرا لم ؼقكن إلقف» ،ففذا منكع مـ ق قل الح ة ،لؽـ
ُندأ َأك لفؿ القٓية  ،-ولق كن
ً
لقس اذا الؿنكع بؿعون ،ولق قنل من قنل ،فؽقكف اقودأ هبذا العنلؿ ٓ يعػقف وٓ يعذر
بف 9لؼقلف نعنلك أـ المنبؼقـ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [إازاب،]56:
فؾؿ يعذروا بؼقلفؿ اذا.
لؽـ ي ؼك أل اـن نق ًيفن ك ف أؾقف ألاؾ العؾؿ ،واق أل الؿعرض أـ ِديـ ار كؾقدن
رألس دن :أل إأرا ددف اددذا يعوددن مددـ
بحقددث ٓ يوعؾؿددف ،وٓ يعؿددؾ بددف ،وٓ يرفددع بددف ً
الـقاقض ،ولقس صنا ف مـ ألاؾ العذر(.)3

( )3يـظر رسنلة كقاقض اإلس ى (ص ،)176 :مط قأة ؿـ مملػنت اإلمنى محؿد بـ أ د القانب.
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الؿضعق لؾضاعل وعضاوتف لف»:
«الثاكقة عشرة :أن تؾؽ الضعقة س ب ل غض
ِّ
فنلؿدأق مـ دو ار أدو لؿـ دأنص ،كنفر هبذص الدأقة﴿ :ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ﴾ [إاؼنء .]5:سؿك اذص الدأقة أ ندة 9ولذا قنل:
«الثالثة عشـرة :تغـؿقة تؾـؽ الـضعقة ع ـادة لؾؿـضعق» :ووجددت العدداوة بمد فن
وكػر الؿدأق هبؿ .واق ققلف :$
«الراكعة عشرة :كػر الؿضعق كتؾؽ الع ادة.
«الخامغة عشرة :أن هذه إمقر هل س ب كقكف أضؾ الـاس»﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [إاؼنء]4:

أيوقـ ،ففذص إمقر القاردة يف أيوقـ كؾفن كنكت

س ًن لؽقكف أل ؾ الـنس ٕ 9ققلف﴿ :ﯫ ﯬ﴾ يعـل ٓ ألاد أل ؾ مؿـ انصػ
هبذص إوصنء.
«الغادسة عشرة :تػغقر أية الخامغة» :وال ققلف نعنلك﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [الـؿؾ]52:

ف ألاد ي قب الؿضطر إذا دأنص ويؽشػ المق

سقأ ار  وقد ألقروا واأرتفقا بذلؽ 9ولذا قنل :$
«الغاكعة عشرة :إمر العجقب :وهق إقرار ع ضة إو،ـان أكـف ٓ يجقـب الؿضـطر
إٓ اهلل؛ وٕجؾ هذا يضعقكف يف الشضائض مخؾ قـ لف الضيـ» :ألمن مشدركق زمنكـدن ،فؽؿدن
قرر الشقخ  $أل نركفؿ دا ؿ يف الرخن والشدة.
«الثامـة عشرة :حؿاية الؿ طػك ﷺ حؿـك التقحقـض والتـلدب مـع اهلل  :»كؿدن
نؼدى يف نرح ققلف ﷺ« :إكف ٓ يغتغاث كـل وإكؿـا يغـتغاث كـاهلل» ألكدف ألراد أل يحمدؿ
الؿندة ويمد جؿقع الذرا ع والقسن ؾ الؿقصؾة إلك الشر .

ع

ـ بعقـٕهعاهع

يـ ىل:ع﴿ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
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ةــاب قـٍل هللا تعـاىل:
﴿ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ [األعشاف ]191-191:اآليح.

وققلف﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌﮍ﴾ [فنطر ]31:أية.
ويف ال حقح عـ أكس ﭬ قالُ :ئج الـ ل ﷺ يقم ُأ ُحض وك ُِغرت َركاعقتف:
فؼال« :كقػ يػؾح ققم َئجقا ك قفؿ !» فـزلت ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾
[آل أؿرا

.)3(]327:

وفقف عـ اكـ عؿر ڤ أكف سؿع رسقل اهلل ﷺ يؼقل إذا رفع رأسف مـ الركقع يف
الركعة إخقرة مـ الػجر« :الؾفؿ العـ فال ًكا وفال ًكا» كعضما يؼقل« :سؿع اهلل لؿـ
حؿضه ،ركـا ولؽ الحؿض» فلكزل اهلل تعالك ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [آل أؿرا

.)2(]327:

ويف رواية« :يضعق عؾك صػقان كـ أمقة ،وسفقؾ كـ عؿرو ،والحارث كـ هشام،
فـزلت ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [آل أؿرا

.)1(]327:

( )3ألخرجف ممؾؿ ،كونب ال فدند والمدقر ،بدنب غدزوة ألادد ،)3683( ،وأؾؼدف ال خدنرك يف كودنب الؿغدنزك :بدنب
﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﴾ ،وألسـدص ابـ ا ر يف نغؾقؼ الوعؾقؼ .306/3
( )2ألخرجدددددددف ال خدددددددنرك ،كودددددددنب الؿغدددددددنزك ،بدددددددنب ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲﴾.)3058( ،
( )1ألخرجف ال خنرك مرس أـ سنلؿ ،كونب الؿغدنزك ،بدنب ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲﴾ ،)3060( ،والرتمذك مقصقٓ ،كونب نػمدقر الؼدرآ  ،بدنب سدقرة آل أؿدرا  ،)1003( ،وقدنل« :ادذا
اديث امـ غريب ،يموغرب مـ اديث أؿر بـ اؿزة ،أـ سنلؿ ،أدـ ألبقدف» ،وألاؿدد ( ،)4563وقدنل ابدـ
ا ر يف نغؾقؼ الوعؾقؼ  330/3أـ رواية اإلمنى ألاؿد« :إسـندص امـ».
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وفقف عـ أكل هريرة ﭬ قال :قام رسقل اهلل ﷺ حقـ أكزل عؾقف ﴿ﭿ ﮀ

ﮁ﴾ [الشعرا  ]233:قال« :يا معشر قريش  -أو كؾؿة كحقها  -ائتروا أكػغؽؿ،
ٓ أغـل عـؽؿ مـ اهلل ئق ً،ا ،يا ع اس كـ ع ض الؿطؾب ٓ ،أغـل عـؽ مـ اهلل ئق ً،ا،
يا صػقة عؿة رسقل اهلل ٓ ،أغـل ِ
عـؽ مـ اهلل ئق ً،ا ،ويا فاطؿة كـت محؿض سؾقـل مـ

ئ،ت ٓ أغـل ِ
مالل ما ِ
عـؽ مـ اهلل ئق ً،ا»(.)3
فيـــه وســـائـل:

 إولك :تػغقر أيتقـ.
 الثاكقة :ق ة أحض.
 الثالثة :قـقت سقض الؿرسؾقـ ،وخؾػف سادات إولقاء َيم ِّمـُقن يف ال الة.
 الراكعة :أن الؿضعق عؾقفؿ كػار.
 الخامغة :أكفؿ فعؾقا أئقاء ما فعؾفا غالب الؽػار ،مـفا :ئجفؿ ك ـقفؿ ،وحرصـفؿ
عؾك قتؾف ،ومـفا :التؿثقؾ كالؼتؾك مع أكفؿ كـق عؿفؿ.


الغادسة :أكزل اهلل عؾقف يف ذلؽ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [آل أؿرا



الغاكعة :ققلف ﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [آل أؿرا

.]327:

 ]327:فتاب عؾقفؿ وآمـقا.

 الثامـة :الؼـقت يف الـقازل.
 التاسعة :تغؿقة الؿضعق عؾقفؿ يف ال الة كلسؿائفؿ وأسؿاء آكائفؿ.
 العائرة :لعـ الؿع َّقـ يف الؼـقت.
 الحادية عشرة :ق تف ﷺ لؿا كزل ﴿ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [الشعرا .]233:
( )3ألخرجف ال خنرك ،كودنب القصدنين ،بدنب :ادؾ يددخؾ الـمدن والقلدد يف إقدنرب؟ ،)2641( ،وممدؾؿ ،كودنب
اإليؿن  ،بنب يف ققلف نعنلك﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ﴾ ،والـمن ل (.)1537

ع
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 الثاكقة عشرةِ :جضه ﷺ؛ كحقث فعؾ ما كُغب كغ ف إلك الجـقن ،وكـذلؽ لـق يػعؾـف
مغؾؿ أن.
 الثالثة عشرة :ققلف ﷺ لألكعض وإقرب ٓ« :أغـل عــؽ مــ اهلل ئـق ً،ا» ،حتـك قـال:
«يــا فاطؿــة كـــت محؿــض ٓ أغـــل عــ ِ
ـؽ مـــ اهلل ئــق ً،ا» فــنذا صـ َّـرح ﷺ وهــق ســقض
الؿرســؾقـ كلكــف ٓ يغـــل ئــق ً،ا عـــ ســقضة كغــاء العــالؿقـ ،وآمـــ اإلكغــان أكــف ﷺ
ٓ يؼقل إٓ الحؼ، ،ؿ كظر فقؿا وقع يف قؾقب خقاص الـاس الققم ت ـقـ لـف التقحقـض
وغركة الضيـ.

l
 طشٗاد ٠ايعكٌ عًَ ٢كتط ٢ايٓكٌ َٔ أْ٘ ال جيٛش إٔ ٜعبد غري اهلل تعاىلص

لؿن ذكر  $بعض ألكدقاع الشدر  ،ذكدر أل ادمٓ الدذيـ ألندركقاؿ مدع ار 
ٓ يـػعق  ،وٓ يضرو  ،بنلدلقؾ العؼؾل الؿموؿد مـ كونب ار  9 اقث إ كونب
أليضن أؾدك
ار وسـة ك قف ﷺ كؿن انوؿؾت أؾك الـصقص الـؼؾقة الؿ ردة ،انوؿؾت ً
كصقص كؼؾقة أؼؾقة يف الققت كػمف.
«كاب ققل اهلل تعالك﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [إأراء »]383:يعـل:
كقػ يع دو ويدأق اذا الذك ٓ يموطقع أل يخؾؼ نق ًيفن ،اوك ولق كن ذبن ًبن ،ولق
اجوؿعقا كؾفؿ من اسوطنأقا ﴿ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

وأليضن﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ :مع اؼنرنف،
ﭢ ﭣ﴾،
ً
﴿ﭭ ﭮﭯ﴾ [الحج.]61:
وقد ذكر بعض مـ لف أـنية بنلعؾؿ الو ري ل أل الذبنب يف لعنبف مندة يموطقع هبن
إذابة من يؿوصف بمرأة 9بحقث لق اجوؿع الـنس كؾفؿ لقموـؼذوا من ألخذص لؿن
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اسوطنأقا ،فولمؾ اإلأ نز الؼرآ ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾

[الحج ]61:فؽقػ ُيع َدو مـ دو ار إذا كنكقا ٓ يموطقعق خؾؼ نل ولق ذبن ًبن بؾ
وٓ يوؿؽـق مـ اسرتجنع من ألخذص الذبنب مـفؿ؟!
﴿ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [إأراء .]383:إ ج قر بـ مطعؿ ﭬ لؿن جن
يف فدا ألسرأ بدر وسؿع الـ ل ﷺ يؼرأل يف سقرة الطقر﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ﴾ [الطقر ]14:كند قؾ ف يطقر ،وذلؽ ألول من وقر اإليؿن يف قؾ ف ،فآمـ(9)3
ٕمن ا ج ِ
مؾزمة ٓ ،يؿؾؽ اإلكمن إٓ أل يمومؾؿ ألمنمفن ،لؽـ مـ ألراد ار لف
الشؼنوة ،فؿن نغـل أـف أينت والـذر 9وإٓ ف ألصرح مـ ققلف ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ﴾ [إأراء.]383:
«﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [إأراء ]382:أية» ،ألك ٓ :يموطقعق أل يـصروا مـ
يموـصر هبؿ﴿ ،ﮫ ﮬ ﮭ﴾ وٓ يـصرو ألكػمفؿ ٕ 9الرجؾ قد يع ز أـ
كصر غقرص ،ولؽـف يموطقع كصر كػمف 9ففق نـزل مـ إأؾك للدكك.
«وققلف تعالك:

﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [فنطر]31:

أية» :الؼطؿقر :الؾػنفة الول أؾك كقاة الوؿر(.)2
وقد يؼقل قن ؾ :كقػ ﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [فنطر ]31:ولديفؿ إمقال؟

( )3إننرة إلك اديث ج قر بـ مطعؿ ﭬ قنل« :سؿعت الـ ل ﷺ يؼرأل يف الؿغرب بنلطقر ،فؾؿن بؾدغ ادذص أيدة:
﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
دنب َق ْقلِد ِدف:
ﮂ﴾ [الطدقر ]16-14:قددنل :كددند قؾ ددل أل يطقددر» .ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب نػمددقر الؼددرآ َ ،بد ُ
﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ ،)3743( ،وابـ منجف (.)712
( )2يـظر :الؿص نح الؿـقر  ،408/2نػمقر الطنك .342/20
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الؿ ْؾؽ الحؼقؼل ر  واؿ ُم اؽـُدقا مدـ ادذص إمدقال مدـ بدنب آبدو
فقؼنلُ :
وآموحن  9ل ُقـ َظر مـ يوصرء فقفن أؾك مراد ار  ان ن ًأن ٕمرص ،ومـ يوصرء فقفدن
ن ًعن لفقاص وفقؿن يمخط ار .
فؼقلف نعنلك﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ ،يعـل :مـ إصـنى وإولقن
والصنلحقـ ،وسقا ٌ كنكقا ألك قن  ،ألى م ؽة ،ألى غقراؿ﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾

[فنطر ،]31:ففل مخؾققنت ٓ نؿؾؽ ،والؿؾؽ ر  والؿنل منل ار ﴿ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ﴾ [الـقر.]11:
و﴿ﮊ﴾ يف أية كنفقة ،و﴿ﮌ﴾ زا دة لولكقد الـػل ،وإ كن بعضفؿ يوحػظ أؾك
الؼقل بل يف الؼرآ نق ًيفن زا دً ا( ،)3فؿـ اقث الؿعـك معـنان الولكقد ،ألك :نلكقد كػل
اؼقرا ،ألمن مـ اقث اإلأراب ،فزا دة  -كؿن يؼقل ألاؾ
مؾؽفؿ ٕك نل ولق كن
ً
العؾؿ ٕ 9-من إذا اذفت اسوؼنى الؽ ى.
فؽقػ ُيط َؾب الؿدد وال َغ ْقث مـ نخص ٓ يؿؾؽ الؼطؿقر ،وكقػ يؿد وادق
ٓ يؿؾؽ ،وإذا كن اذا يف الحل الذك لف كقع قدرة ،فؽقػ بنلؿقدت ،وإذا كدن ذلدؽ
يف الؿقت الذك كنكت لف اقنة ،فؽقػ بنلح ر ألو الش ر ألو من ألن ففؿن؟!
فعؾك اإلكمن أل يحونط لـػمف 9وي عؾ الؽونب والمـة قن ديف ،ويمقر ورا اؿن
أليـؿن وجفنص.
«ويف ال حقح عـ أكس ﭬ قالُ :ئـج الـ ـل ﷺ يـقم أحـض وك ُِغـرت َركاعقتـف»:
لؿددن الوؼددك الؿمددؾؿق بنلؿشددركقـ يف ألاددد بعددد ازيؿددة الؿشددركقـ يف بدددر ،اكوصددر
الؿمؾؿق يف ألول إمر ،فؾؿن خنلػقا ألمرص ﷺ اصؾت الفزيؿة ،وكنل الـ ل ﷺ مدـ
( )3قنل الزركشل أـ الزيندة يف الؼرآ « :وإكثرو يـؽرو إطد م ادذص الع دنرة يف كودنب ار ويمدؿقكف الولكقدد،
ومـفؿ مـ يمؿقف بنلصؾة ،ومـفؿ مـ يمؿقف الؿؼحؿ» .يـظر :النان يف أؾقى الؼرآ .60/1

حمٗلعالـى تفٗ عشـ ــةحع ت بعالتٕحٗ

158

إذأ يف اددذص الغددزوة الؽثقددر 9اقددث ُن د أج رألسددف ﷺ والشددج يؽددق يف الددرألس(،)3
وكمرت َربنأقوف ،ألك :إسـن الول نؾل الثـنين ،ولؽؾ إكمن ألربع َربنأقنت(.)2
«فؼال« :كقػ يػؾح ققم ئجقا ك قفؿ » :يعـل :ألكف بعد من رألأ مـ ندة أداو؛ؿ
لف ولديـف 9اسو عد أل يػؾحقا ،لؽـ الؼؾقب بقـ ألص عقـ مـ ألصنبع الراؿـ(.)1
«فـزلت ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [آل أؿرا

 :»]327:ألكت لؽ أل ندأق ون اؾغ ونلمر

ونـفك ،فلكت رسقل مـ ار .
واذا ٓ يـؼص نق ًيفن مـ مـزلة الرسقل ﷺ ،بؾ اق ألنرء الخؾؼ ،وألكرمفؿ
أؾك اإلط

م ،ومع ذلؽ يؼقل ار ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [آل أؿرا

.]327:

وإذا كن الرسقل ﷺ لقس لدف مدـ إمدر ندل  ،فؽقدػ بؿدـ دوكدف؟ فؿدن الدذك
لؾ ددق

 ،وال دددوك ،وكػقمددة ،والحمددقـ ،وأؾددل ،وغقددراؿ مددـ الخؾددؼ؟! وكقددػ

بنٕن نر وإا نر؟! وقد كنكدت الؿدرألة ندليت إلدك الشد رة ونحوضدـفن ونؼدقل :يدن
زوجن ق ؾ الحقل( - )3كملل ار العنفقة .-
فحؾ الػحقل ألريد ً
 طايكٓٛت يف ايٓٛاشٍص

«وفقف» ،يعـل :يف الصحقح ،وس ؼ الؽ ى أـ ققلف« :ويف الصحقح».
«عـ اكـ عؿر ڤ أكف سـؿع رسـقل اهلل ﷺ يؼـقل إذا رفـع رأسـف مــ الركـقع يف
الركعة إخقرة مـ الػجر» :جن من يدل أؾدك أل الؼـدقت يؽدق ق دؾ الركدقع ،وجدن

()3
()2
()1
()3

يـظر :الؿص نح الؿـقر .104/3
يـظر :المنبؼ .235/3
إننرة إلك من ألخرجف ممؾؿ يف صحقحف ،كودنب الؼددر ،بدنب نصدريػ ار نعدنلك الؼؾدقب كقدػ ندن (،)2543
وألاؿد يف ممـدص ( ،)5458مـ اديث أ د ار بـ أؿرو بـ العنص ڤ.
يـظر :مشناقر أؾؿن ك د وغقراؿ (ص.)22 :
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من يددل أؾدك ألكدف بعدد الركدقع( ،)3كؿدن يف ادذا الحدديث ،وادذا قـدقت كدقازل ،قـدت
دفرا يدددأق أؾددك بعددض الؼ ن ددؾ ،ددؿ نددر ( ،)2فددنلؼـقت يف الـددقازل يف
الـ ددل ﷺ ند ً
الػرا ض كؾفن ،وقدد جدن يف صد ة الصد ح كصدقص خنصدة يف الركعدة إخقدرة مدـ
الػ ر كفذا الحديث.
«الؾفؿ العـ فال ًكا وفال ًكا» :جن ت نمؿقوفؿ يف الرواية ال اؼة.
«كعض ما يؼقل« :سؿع اهلل لؿـ حؿـضه ،ركــا ولـؽ الحؿـض»« :سدؿع ار» ،بؿعـدك:
ألجنب 9وفقف إ نت المؿع ر  ٕ 9 اإلجنبة موضؿـة لؾمؿنع.
 طصٝؼ ذنس ايسفع َٔ ايسنٛعص

نعددت الصقغ الؿروية يف صقغ الرفع مـ الركقع ،مـفن« :ركـا ولؽ الحؿض»(،)1
واـددن روايددة بحددذء الددقاو« :ركـــا لــؽ الحؿــض»( ،)3ومددـ الصددقغ« :الؾفــؿ ركـــا لــؽ
الحؿض»( ،)4والصقغة الرابعة« :الؾفـؿ ركــا ولـؽ الحؿـض» بدنل ؿع بدقـ الؾفدؿ والدقاو
( )3إننرة إلك ألانديث 9مـفن :سيفؾ ألكس بـ منلؽ ﭬ :ألقـت الـ ل ﷺ يف الصد ح؟ «قدنل :كعدؿ» فؼقدؾ لدف :ألوقـدت ق دؾ
الركقع؟ قنل« :بعد الركقع يمقرا» .ألخرجف ال خنرك ،كونب القنر ،بنب الؼـقت بعد الركقع وبعدص،)3003( ،
وممددؾؿ ،كوددنب الؿمددنجد ومقا ددع الصد ة ،بددنب اسددوح نب الؼـددقت يف جؿقددع الصد ة ،)566( ،وألبددق داود (،)3333
والـمن ل ( ،)3058وابـ منجف (.)3373
( )2إننرة إلك اديث ألكس ﭬ ،قنل« :قـت رسقل اهلل ﷺ ئفرا ،كعـض الركـقع يـضعق عؾـك أحقـاء مــ العـرب» .ألخرجدف
ال خنرك ،كونب الؿغنزك ،بنب غزوة الرجقع ،ورأؾ ،وذكقا  ،وبيفر معقكة ،وادديث أضدؾ ،والؼدنرة ،وأنصدؿ بدـ
نبت ،وخ قب وألصحنبف ،)3078( ،وممؾؿ ،كودنب الؿمدنجد ومقا دع الصد ة ،بدنب اسدوح نب الؼـدقت يف جؿقدع
الص ة إذا كزلت بنلؿمؾؿقـ كنزلة ،)566( ،وألبق داود ( ،)3334والـمن ل ( ،)3058وابـ منجف (.)3231
( )1ألخرجف ال خنرك ،ألبقاب ص ة ال ؿنأة واإلمنمة ،بنب إكؿدن جعدؾ اإلمدنى لقدمنؿ بدف ،)578( ،وممدؾؿ ،كودنب
الصد ة ،بددنب ا وؿددنى الؿددلمقى بنإلمددنى ( ،)333وألبددق داود ( ،)503والرتمددذك ( ،)153وابددـ منجددف ( ،)765مددـ
اديث ألكس ﭬ.
( )3ألخرجدددف ال خدددنرك ،ألبدددقاب صددد ة ال ؿنأدددة واإلمنمدددة ،بدددنب إقنمدددة الصدددػ مدددـ نؿدددنى الصددد ة،)622( ،
وابـ منجف ( ،)3218مـ اديث ألبل اريرة ﭬ.
( )4ألخرجف ال خنرك ،ألبقاب ص ة ال ؿنأة واإلمنمة ،بنب فضؾ الؾفؿ ربـن لؽ الحؿدد ،)685( ،وممدؾؿ ،كودنب
الص ة ،بنب الومؿقع والوحؿقد والولمقـ ( ،)308وألبق داود ( ،)737مـ اديث ألبل اريرة ﭬ.
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واق نبت يف ال خنرك( ،)3وذاؾ ابـ الؼدقؿ  $يف زاد الؿعدند وقدنل« :وألمدن ال ؿدع
بقـ الؾفؿ والقاو ،فؾؿ يصح»(.)2
ويف الحديث من يدل أؾك أل اإلمنى ي ؿدع بدقـ الومدؿقع والوحؿقدد ،والؿدلمقى
يؼقل :ربـن ولؽ الحؿد 9لؼقلدف ﷺ« :إذا قـال اإلمـام :سـؿع اهلل لؿــ حؿـضه ،فؼقلـقا:
الؾفؿ ركـا لؽ الحؿض»( )1ألو غقران مـ الصقغ.
«فلكزل اهلل تعالك﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [آل أؿرا

 :»]327:ويف الؼصة المنبؼة يف

غزوة ألاد لؿن نج رألسف وكمرت ربنأقوف كزلت أية كػمفن﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﴾.
يؼقل ألاؾ العؾؿ :قد يوعدد الم ب لـنزل وااد ،وقد نـدزل أيدة ألكثدر مدـ مدرة9
لوعدد إس نب(.)3
«ويف رواية« :يضعق عؾك صػقان كـ أمقة ،وسفقؾ كـ عؿرو ،والحارث كـ هشام،
فـزلت﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [آل أؿرا

 :»]327:وامٓ الث ة كؾفؿ ألسؾؿقا.

«وفقف» ،يعـل :يف الصحقح ،واق يف الصحقحقـ :يف ال خنرك وممؾؿ.
«عـ أكل هريرة ﭬ قال :قام رسقل اهلل ﷺ حقـ أكزل عؾقف﴿ :ﭿ ﮀ

ﮁ﴾ [الشعرا  :»]233:أؾك اإلكمن أل ي دأل بنٕقرب يف الدأقة :ي دأل بـػمف ،ؿ
ي دأل بؿـ نحت يدص ،ؿ يعؿؿ ،ويف اديثف ﷺ يف خط ة ا ة القداع لؿن اذر مـ

()3
()2
()1
()3

ألخرجددف ال خددنرك ،ألبددقاب ص د ة ال ؿنأددة واإلمنمددة ،بددنب مددن يؼددقل اإلمددنى ومددـ خؾػددف إذا رفددع رألسددف مددـ
الركقع ،)684( ،مـ اديث ألبل اريرة ﭬ.
زاد الؿعند .232/3
س ؼ نخري ف (ص.)138 :
يـظر :النان يف أؾقى الؼرآ .28/3
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الؼوؾ والربن وو عفؿن قنل« :أٓ كؾ ئلء مـ أمر الجاهؾقة تحت قضمل مقضقع،
ودماء الجاهؾقة مقضقعة ،وإن أول دم أضع مـ دمائـا دم اكـ ركقعة كـ الحارث ،كان
مغترض ًعا يف كـل سعض فؼتؾتف هذيؾ ،وركا الجاهؾقة مقضقع ،وأول ركا أضع ركاكا ركا
ع اس كـ ع ض الؿطؾب ،فنكف مقضقع كؾف»( )3ففؽذا يؽق الػعؾ ،إذا ألراد أل يـ أػذ
إمر ي دأل بـػمف ،والقالل إذا ألراد أل ُيؿوَثؾ ألمرص ويطنع فقؿن يلمر بف ويـفك 9ي دأل
بـػمف ،ؿ بنٕقرب فنٕقرب ،اوك ٓ يؾزى الـنس بلنقن ويرت مـ اقلف يع ثق ،
أليضن يخنلػ من يلمر بف ،مع أل طنأة ولل إمر واج ة ،ولق خنلػ قق ُلف فع َؾف.
واق ً
فؾؿن كزلت﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [الشعرا « ]233:قال« :يا معشر قريش» :واؿ
ق قؾوف.
«أو كؾؿة كحقهـا» ،يعـدل :قري دة مـفدن وادذا مدـ ااوقدنط الدرواةٕ 9كدف ٓ بدد أل
نؽق الؽؾؿة مقافؼة لفن يف الؿعـك لؽـ الرواة يحونطق .
«ائتروا أكػغؽؿ» ،يعـل :ألأوؼقا ألكػمؽؿ 9لق عؾ الؿر كػمف كنلؿؽن َنب يدفع9
لؽل يعوؼ كػمف ،وار  انرتأ مـ الؿممـقـ ألكػمفؿ 9فقؽق الشرا اـن بؿعـك
ال قع ،ألك :بقعقا ألكػمؽؿ ر ،والؿونجرة مع ار  نخوؾػ أـ الؿونجرة مع غقرص

﴿ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾ [فنطر ]28:فلكت إذا انرتيت ألو بعت كػمؽ إلك ار 
فلكت الرابح.
«ٓ أغـل عـؽؿ مـ اهلل ئق ً،ا» :ؿ بدأل يخصص.
دؿ مػدر ٌد
«يا ع ُ
اس كــ ع ـض الؿطؾـب ٓ أغــل عــؽ مــ اهلل ئـق ً،ا»« :ع ـاس» َأ َؾ ٌ
مـندأ ،م ـل أؾك الضؿ ٕ 9الؿػرد العؾؿ إذا كقدك بـل أؾك الضؿ يف محؾ كصب9
ِ
الؿطؾددب»ٕ 9كددؽ لددق قؾددت :يددن بددـ
ولددذلؽ كُصددب بد ُلددف واددق ققلددف« :بدد َـ أ ددد
( )3ألخرجددف ممددؾؿ ،كوددنب الحددج ،بددنب ا ددة الـ ددل ﷺ ،)3237( ،وألبددق داود ( ،)3804وابددـ منجددف ( ،)1063مددـ
اديث جنبر ﭬ.
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ـصدب 9بخد ء الؿػدرد
أ د الؿطؾب لـص وف 9لؽقكدف مضدنفن ،والؿـدندأ الؿضدنء ُي َ
الؿؼطقع أـ اإل نفة.
أؿف ألكف لـ يغـل أـف نق ًيفن ألمنى ار نعنلك ،مع ألكف أؿف ،وأدؿ
فقخن الرسقل ﷺ أ
الرجؾ  -كؿن قنل ﷺ « :-صـق أكقف»( ،)3ألك :مثؾ ألبقف.
وألبقص ﷺ وألمدف منندن ق دؾ ادذص الددأقة« :إن أكـل وأكـاك يف الــار»( ٓ )2يغـدل أـفؿدن
نق ًيفن ،وإ كن كثقر مـ الؿ ودأة يرو أل ار  ألاقناؿن لف وآمـقا بف ،ولؾمدققطل ؿدن
رسن ؾ يف اذص الؿمللة( ،)1وأنمة ألاؾ العؾؿ مـ ألاؾ الوحؼقؼ ألمؿ مدننقا يف ال ناؾقدة يف
زمـ الػرتة ،ولق ٓ الـص لؼؾـن :إ اؽؿفؿ اؽؿ ألادؾ الػدرتة 9يخودنو يف العرصدنت،
لؽددـ الـ ددل ﷺ ألخددن أل ألبددنص يف الـددنر ،وأددـ ألبددل اريددرة ،قددنل :قددنل رسددقل ار ﷺ:
«استلذكت ركل أن أستغػر ٕمل فؾؿ يلذن لل ،واستلذكتف أن أزور ق رها فلذن لل»(.)3
«يا صػقة عؿة رسقل اهلل ٓ ،أغـل ِ
عـؽ مـ اهلل ئق ً،ا» :ذا أؿف ،واذص أؿوف ،دؿ
ال ضعة 9بـوف ڤ.
«ويا فاطؿة كـت محؿض ،سؾقـل مـ مالل ما ئ،ت» ،ألك :اطؾ ل من نيفت ،لؽـ مدن
يوعؾؼ بنإليؿن والؽػر ،والـ نة يقى الؼقنمة فد«ٓ أغـل ِ
عـؽ مـ اهلل ئق ً،ا».

( )3ألخرجف ممؾؿ ،كونب الزكنة ،بنب يف نؼديؿ الزكنة ومـعفن ،)871( ،وألبق داود ( ،)3521والرتمذك (.)1653
( )2ألخرجف ممؾؿ ،كونب اإليؿن  ،بنب بقن أل مـ منت أؾك الؽػر ففق يف الـنر ،وٓ نـنلف نػنأة ،وٓ نـػعف قرابة
الؿؼربقـ ،)201( ،وألبق داود ( ،)3637مـ اديث ألكس ﭬ.
( )1ال« :الوعظقؿ والؿـة يف أل ألبقك الؿصطػك يف ال ـة» ،و«الدرج الؿـقػة يف أبن الشريػة» ،و«ممنلؽ الحـػدن
يف ك نة والدك الؿصطػك» ،و«كشر العؾؿدقـ الؿـقػدقـ يف إاقدن إبدقيـ الشدريػقـ» ،و«الؿؼنمدة المـدسدقة يف
أبن الشريػة الؿصطػقية» ،و«س قؾ الـ نة» ،و«الم ؾ ال ؾقؾة يف أبن العؾقة» ،و«آصدطػن يف إيؿدن ألبدقك
الؿصطػك».
( )3ألخرجف ممؾؿ ،كونب ال ـن ز ،بنب اسويفذا الـ ل ﷺ ربف  يف زيدنرة قدن ألمدف ،)865( ،وألبدق داود (،)1213
والـمن ل ( ،)2011وابـ منجف (.)3462
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وقد سللوف خند ًمن ،فقجففن إلك خقر مـف ،واق الذكر(.)3
 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص

«فقف مغائؾ :إولك :تػغقر أيتقـ» :وقد نؼدى.
«الثاكقة :ق ة أحض» :وال معروفة مشفقرة.
«الثالثة :قـقت سقض الؿرسـؾقـ وخؾػـف سـادات إولقـاء يممــقن يف ال ـالة» ،يعـدل:
قـقت الـدقازل ،ومعدروء اؽؿدف أـدد ألادؾ العؾدؿ( ،)2وذلدؽ ألكدف إذا كزلدت بنلؿمدؾؿقـ
كنزلة غقر الطنأق  ،فنكف ُيؼـَت يف الػرا ض كؾفن ،لؽـ ألكثر من جدن يف الصد ح ،وألكدف قـدت
نفرا يدأق أؾك ِر ْأؾ وذكقا  ،ؿ بعد ذلؽ نر ( ،)1فػل اذا مشروأقة قـقت الـقازل.
ً
ولقس مراد الشقخ مـ اذص الػن دة إ نت مشروأقة الؼـقت ،وإكؿن لق قـ9
ولذلؽ قنل :سقد ،وسندات ،ألك :قـقت سقد الؿرسؾقـ وخؾػف سندات إولقن
يممـق يف الص ة ،ؿ كنكت الـوق ة بعد أل لعـ ف ًكن وف ًكن وف ًكن﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ﴾ [آل أؿرا

 ]327:واق سقد ،واؿ سندات ،فؽقػ بؿـ دوكف ﷺ؟!

( )3إننرة إلك اديث أؾل ﭬ :أل الـ ل ﷺ قنل لعؾل وفنطؿة ڤ لؿن سللوف فنطؿدة خندمدن« :أٓ أدلؽؿـا عؾـك
خقر مؿا سللتؿاه ،إذا أخذتؿا مضاجعؽؿا فؽ را اهلل أركعا و،ال،قـ ،واحؿضا ،ال،ا و،ال،قـ ،وس حا ،ال،ا و،ال،قـ،
فنن ذلؽ خقر لؽؿـا مؿـا سـللتؿاه» .ألخرجدف ال خدنرك ،كودنب فدرض الخؿدس ،بدنب الددلقؾ أؾدك أل الخؿدس
لـقا ب رسدقل ار ﷺ والؿمدنكقـ ،)1331( ،...وممدؾؿ ،كودنب الدذكر والددأن والوقبدة ،بدنب الومد قح ألول
الـفنر وأـد الـقى ،)2626( ،وألبق داود ( ،)2877والرتمذك (.)1307
( )2ذاب الؿنلؽقة إلك أل الؼـقت ٓ يشرع يف الـقازل.
وذاب الشنفعقة إلك أل لإلمنى أل يؼـت يف جؿقع الصؾقات أـد الـقازل.
وذاب الحـػقة ،والحـنبؾة إلك أل قـقت الـقازل إكؿن يؽق يف ص ة الص ح فؼط.
وذاب ألبق الخطنب مـ الحـنبؾة إلك ألكف يؽق يف ص يت الص ح والؿغرب.
وذاب بعض الحـػقة والحـنبؾة إلك أل قـقت الـقازل يؽق يف الصؾقات ال فرية.
يـظر :اننقة ابـ أنبديـ  ،33/2وانندقة الدسدققل  ،238/3ومدـح ال ؾقدؾ  ،248/3وإى ،541/7 ،215/3
والؿغـل .334/2
( )1س ؼت اإلننرة إلقف (ص.)138 :
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«الراكعة :أن الؿضعق عؾقفؿ كػار» :واؿ صػقا بـ ألمقة ،وسفقؾ بـ أؿرو،
والحنرث بـ اشنى ،والؽنفر ُيؾ َعـ بنلقصػ ،وٓ إنؽنل يف لعـفؿ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ﴾ [اقد ،]37:لعـ ار المنرم ،لعـ ار ننرب الخؿر ،واذا يف ال ؿؾة،
لؽـ لعـ ألأقنمؿ اق الذك فقف الخ ء ،ولؿن لعـ الـ ل ﷺ إأقن ققؾ لف﴿ :ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ ٕ 9أقاقب امٓ بنلـم ة لف ﷺ خػقة ٓ ،يدرك منذا يخوؿ بف
أؾقفؿ ،لؽـ إذا جزمـن بل ف كًن منت أؾك كػرص ،ف منكع مـ لعـف.
«الخامغة :أكفؿ فعؾقا أئقاء ٓ يػعؾفا غالب الؽػار ،مـفا :ئجفؿ ك قفؿ،
وحرصفؿ عؾك قتؾف ،ومـفا :التؿثقؾ كالؼتؾك مع أكفؿ كـق عؿفؿ» :فؼد مثؾقا بحؿزة بـ
أ د الؿطؾب ومثؾقا بغقرص ،وغنلب الؽػنر لؿ يػعؾ اذا ،مـفؿ مـ اقوصر ألذاص أؾك
الصحنبة ،ومـفؿ مـ زاد يف ألذاص ،ومـفؿ مـ كؼص ،ومـفؿ مـ لؿ يوعرض ٕذأ
الؿمؾؿقـ ،ومع ذلؽ ففمٓ نعر قا ٕنرء الخؾؼ ،واصؾ مـفؿ من اصؾ،
فدأن أؾقفؿ وقـت أؾقفؿ ،ومع ذلؽ ققؾ لف ﷺ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾
[آل أؿرا

 ،]327:فؽقػ بؿـ دوكف؟!

«الغادسة :أكزل اهلل عؾقف يف ذلؽ

﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [آل أؿرا

 :»]327:يعـل

مع وجقد الداأل ،والداأل ألنرء الخؾؼ ،والؿم امـ أؾك الدأن سندات إمة،
ومع ذلؽ كن ال

قاب﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [آل أؿرا

«الغاكعة :ققلف ﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [آل أؿرا
نػمقر لؼقلف﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [آل أؿرا

.]327:

 ]327:فتاب عؾقفؿ وآمـقا»ٕ 9من

 ]327:ومن دامت الروح يف ال مد فؽؾ

نل مؿؽـ ،وقد ننب أؾقفؿ وآمـقا ،يعـل الث ة الذيـ لعـقا يف الؼـقت« 9إن
أحضكؿ لقعؿؾ كعؿؾ أهؾ الجـة حتك ما يؽقن كقـف وكقـفا إٓ ذراع ،فقغ ؼ عؾقف
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الؽتاب ،فقعؿؾ كعؿؾ أهؾ الـار ،فقضخؾفا ،وإن أحضكؿ لقعؿؾ كعؿؾ أهؾ الـار ،حتك
ما يؽقن كقـف وكقـفا إٓ ذراع ،فقغ ؼ عؾقف الؽتاب ،فقعؿؾ كعؿؾ أهؾ الجـة ،فقضخؾفا»
ويف بعض الرواينت« :فقؿا ي ضو لؾـاس»(.)3
«الثامـة :الؼـقت يف الـقازل» :والـقازل يػرم فقفدن ألادؾ العؾدؿ بدقـ مدن كدن بليددك
الؽػنر ،ومن كن مـ ار  9 فؾق اصدؾ خمدػ ألو زٓزل ألو كحقاؿدن ففدذا يؾحؼقكدف
بص ة الؽمقء ،ويمؿقمن ص ة أينت ،وصؾك ابـ أ نس لؾزلزلة( ،)2والؽ ى فقؿن
يحصؾ أؾك الؿمؾؿقـ مـ ندة وألذأ مـ الؽػنر ،ففذا يؼـت لف ،ويموثـل بعض ألادؾ
العؾددؿ مددـ الددذيـ ٓ يػرقددق بددقـ مددن يحصددؾ مددـ الخددنلؼ ألو الؿخؾددقم :الطددنأق ،
فنلطنأق ٓ يؼـت لفٕ 9كف نفندة ،والشدفندة ٓ يطؾدب رفعفدن( ،)1وٕكدف اصدؾ ألكثدر
مـ طنأق يف أفد الصحنبة ﭫ وذا ت بؽثقر مـ الـدنس ،واـدن ألكثدر مدـ طدنأق
أؿددقاس ،ومددع كثددرة الؿددقنك يف الطددنأق
دمرخ بددف ،فقؼددنل مددث ً  :مددنت يف طددنأق َ
يد أ
لؿ يؼـوقا .وإذا زال الم ب يزول الؼـقت ولق بلقؾ مـ نفر.
«التاسعة :تغؿقة الؿضعق عؾقفؿ يف ال الة كلسؿائفؿ وأسـؿاء آكـائفؿ» ،يعـدل :أل
اذا لقس مـ ك ى الـنس الذك ي طؾ الص ةٕ 9كف دأن والدأن مخنط ة ر .
( )3س ؼ نخري ف (ص.)324 :
( )2إننرة إلك أل ر أ د ار بـ الحنرث أـ ابـ أ نس« :ألكف صؾك يف الزلزلة بنل صدرة فلطدنل الؼـدقت دؿ ركدع ،دؿ
رفع رألسف فلطنل الؼـقت ،ؿ ركع ،ؿ ركع ،ؿ س د ،ؿ صؾك الثنكقة كذلؽ ،فصنرت ص نف د ث ركعدنت
وألربع س دات ،وقنل :اؽذا ص ة أينت» وقنل معؿر :ألخن بعض ألصحنبـن أل ابدـ أ دنس قدرأل يف الركعدة
إولك بنل ؼرة ويف أخرة بآل أؿدرا  .ألخرجدف أ دد الدرزام ( ،)3828وابدـ ألبدل ندق ة ( ،)7338وال قفؼدل يف
المــ الؽنأ (.)5508
( )1ذاب الحـػقة والشنفعقة إلك مشروأقة الؼـقت لرفع الطنأق ٕ 9كف مـ ألأظؿ الـقازل.
وذاب إذرأل مـ الشنفعقة ،وبعض الحـنبؾة إلك ألكف ٓ قـقت فقف ٕ 9أؿر لؿ يؼـت لف.
وذاب الؿنلؽقة إلك ألكف نشرع الص ة 9لدفع القبن كنلطنأق .
يـظر :اننقة ابـ أنبديـ  ،33/2واننقة الدسققل  ،107/3ومنية الؿحونج  ،407/3واإلكصنء .364/2
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أليضدن« :الؾفـؿ أكـجِ القلقـض كــ
«العائرة :لعـف الؿع َّقـ يف الؼــقت» :كؿدن ألكدف قدنل ً
القلقض» ،يعـل :ألكف إذا دأن لؼقى وسدؿناؿ ،فد بدلس ،وإذا دأدن أؾدك قدقى وسدؿناؿ،
فددد بدددلس .ولعدددـ الؿعدددقـ ٓ ي دددقز ،وإكؿدددن ذكدددرص الشدددقخ 9ل قدددن ألكدددف اددددث،
ٓ ل قن جقازص.
«الحادية عشرة :ق تف لؿا كزل﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [الشعرا  :»]233:صعد
أؾك الصػن فؼنل :ين معشر قريش ،ين أ نس بـ أ د الؿطؾب ،ين صػقة أؿة رسقل
ار ،ين فنطؿة بـت محؿد ،سؾقـل مـ منلل من نيفت ٓ ،ألغـل أـؽ مـ ار نقيفن ،وقد
نؼدى ذكر اذا.
«الثاكقة عشرةِ :جضه ﷺ يف هذا إمر» :لؿن كزل أؾقف إمدر بدنلو ؾقغ بنندر ،ف دندر
بنلـذارة ،وادق جدند يف ادذا إمدر ،فؾدؿ يمجدؾ إمدر إلدك غدد ألو بعدد غدد ،بدؾ بدندر
م ننرة.
«كحقث فعؾ مـا كُغـب كغـ ف إلـك الجــقن» :صدعد الصدػن ،وبددأل يصدرخ بدلأؾك
نخصن مـ الدأنة جدن إلدك مؽدن مرنػدع
صقنف« :يا معشر قريش» ،لؽـ الققى لق أل
ً
يف وسط الـنس وقنل :ين أليفن الـنس افعؾقا وانركقا ،لـمب إلك ال ـق .
وإاقال والظروء نخوؾػ ،وقد ألدركـن ق ؾ ألربعقـ سـة مـ يليت إلك المقم،
فقصعد أؾك نل ويوؽؾؿ ويـصح.
«وكذلؽ لق يػعؾف مغؾؿ أن» :وقد يؽق مثدؾ ادذا إمدر مؿـق ًأدن كظن ًمدن ،فدنذا
نرنب أؾقف مػمدة ،فنكف ٓ يشرع اقـيفذ.
«الثالثة عشرة :ققلف ﷺ لألكعض وإقرب «ٓ أغـل عــؽؿ مــ اهلل ئـق ً،ا» :إبعدد:
قريش ،وإقرب :أؿف وأؿوف وبـوف.

ع

ـ بعقـٕهعاهع

يـ ىل:ع﴿ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

﴾عاآلٖل

ع

117

«حتك قال« :يا فاطؿة كـت محؿض ٓ ،أغـل ِ
عـؽ مـ اهلل ئق ً،ا» :ففق ﷺ ٓ يؿؾؽ
لغقرص را وٓ كػ ًعن.
«فــنذا صــرح ﷺ أكــف  -وهــق ســقض الؿرســؾقـ  ٓ -يغـــل ئــق ً،ا عـــ ســقضة كغــاء
العالؿقـ ،وآمـ اإلكغان أكف ﷺ ٓ يؼقل إٓ الحؼ، ،ؿ كظر فقؿا وقع يف قؾـقب خـقاص
الـاس أن ،ت قـ لف التقحقض وغركة الضيـ» ،وادذا يدنار ولدقس بخػدل 9ومدـ ألراد أل
َيـ ُظر اؼقؼة اذا الؽ ى ،فؾقـظر إلك من ي رك أـد الؼ قر والؿشناد ،ومن كو ف بعدض
الغ ة مـ آسوغن نت وآسوعنكة بنل ـ وغقراؿ .وبعض مـ يـمدب إلدك العؾدؿ لدف
نآلقػ يف نحؾقدؾ الشدر  9فنلـ فدن ( )3لدف كودنب« :ندقااد الحدؼ يف آسدوغن ة بمدقد
الخؾؼ» ﷺ ور أد أؾقف إلقسل( )2وألجنب فقف أـ جؿقع ن فننف  ،$والرد مط دقع
يف م ؾديـ.

( )3اق :يقسػ بـ إسؿنأقؾ بـ يقسػ الـ فن  ،الؿوق سـة 3140اد ،يـظر :ألأ ى الزركؾل .237/7
( )2اق :ألبق الؿعنلل محؿقد نؽرك بـ أ د ار بدـ محؿدد بدـ ألبدل الثـدن إلقسدل (الؿودق 3132 :ادد) ،واسدؿ
كونبف« :غنية إمن يف الرد أؾك الـ فن ».

حمٗلعالـى تفٗ عشـ ــةحع ت بعالتٕحٗ

118

ع

ةــاب قـٍل هللا تعـاىل
﴿ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ﴾ [س ل.]21:

يف ال حقح عـ أكل هريرة ﭬ عـ الـ ل ﷺ قال« :إذا قضك اهلل إمر يف
الغؿاء ،ضركت الؿالئؽة كلجـحتفا َخ َض َعا ًكا لؼقلف ،كل َّكف سؾغؾة عؾك صػقانَ ،ي ْـ ُػ ُذ ُهؿ
ذلؽ﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [س ل،]21:
فقغؿعفا ُم ْغ َت ِر ُق الغؿع ،ومغترق الغؿع هؽذا :كعضف فقق كعض  -وصػف سػقان
فحرففا وكضد كقـ أصاكعف  ،-فقغؿع الؽؾؿة فقؾؼقفا إلك مـ تحتف، ،ؿ يؾؼقفا
كؽػف ّ
أخر إلك مـ تحتف ،حتك يؾؼقفا عؾك لغان الغاحر ،أو الؽاهـ ،فركؿا أدركف الشفاب
ق ؾ أن يؾؼقفا ،وركؿا ألؼاها ق ؾ أن يضركف ،فقؽذب معفا مائة كِذكة ،فقؼال :ألقس قض

ت مـ الغؿاء»(.)3
قال لـا يقم كذا وكذا ،كذا وكذا فق ضق كتؾؽ الؽؾؿة التل ُس ِؿ َع ْ

وعـ الــقاس كــ سـؿعان ﭬ قـال :قـال رسـقل اهلل ﷺ« :إذا أراد اهلل تعـالك أن
ِ
ِ
الغـؿقات مــف َر ْج َػـ ٌة - ،أو قـالِ -ر ْعـضَ ٌة ئـضيضة؛
أخذت
يقحل كإمر تؽؾؿ كالقحل،
خق ًفا مـ اهلل  ،فنذا سؿع ذلؽ أهؾ الغؿقات َص ِعؼقا وخروا هلل سجضً ا ،فقؽـقن َ
أول
مـــ يرفــع رأســف ج ريـ ُـؾ ڠ ،فقؽؾؿــف اهلل مـــ وحقــف كؿــا أراد، ،ــؿ يؿــر ج ريــؾ عؾــك
الؿالئؽة ،كؾؿا مر كغؿاء سللف مالئؽتفا :ماذا قال ركـا يا ج ريؾ فقؼـقل ج ريـؾ :قـال
َّ
الحؼ وهـق العؾـل الؽ قـر ،قـال :فقؼقلـقن كؾفـؿ مثـؾ مـا قـال ج ريـؾ ،فقـتفـل ج ريـؾ
كالقحل إلك حقث أمره اهلل .)2(»
دنب ﴿ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
( )3ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب نػمددقر الؼددرآ َ ،بد ُ
ﭩ﴾ ،)3700( ،والرتمذك ( ،)1221وابـ منجف (.)383
( )2ألخرجف ابـ ألبل أنصؿ يف المـة ( ،)434والؿروزك يف نعظقؿ قدر الص ة ( ،)235وابـ خزيؿة
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فيـــه وســـائـل:

 إولك :تػغقر أية.
قصا مــ تعؾـؼ عؾـك ال ـالحقـ،
 الثاكقة :ما فقفا مـ الحجة عؾك إكطال الشرك ،خ
ً
وهل أية التل ققؾ :إكفا تؼطع عروق ئجرة الشرك مـ الؼؾب.
 الثالثة :تػغقر ققلف ﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ﴾ [س ل.]21:
 الراكعة :س ب سمالفؿ عـ ذلؽ.
 الخامغة :أن ج ريؾ يجق فؿ كعض ذلؽ كؼقلف :قال كذا وكذا.
 الغادسة :ذكر أن أول مـ يرفع رأسف ج ريؾ.
 الغاكعة :أكف يؼقل ٕهؾ الغؿقات كؾفؿ؛ ٕكفؿ يغللقكف.
 الثامـة :أن الغشل يعؿ أهؾ الغؿقات كؾفؿ.
 التاسعة .ارتجاف الغؿقات كؽالم اهلل تعالك.
 العائرة :أن ج ريؾ هق الذي يـتفل كالقحل إلك حقث أمره اهلل.
 الحادية عشرة :ذكر استراق الشقاطقـ.
كعضا.
 الثاكقة عشرة :صػة ركقب كعضفؿ ً
 الثالثة عشرة :س ب إرسال الشفب.
 الراكعة عشرة :أكف تارة يضركف الشفاب ق ـؾ أن يؾؼقفـا ،وتـارة يؾؼقفـا يف أذن ولقـف مــ
إكس ق ؾ أن يضركف.
 الخامغة عشرة :كقن الؽاهـ ي ضق كعض إحقان.
= يف الوقاقد  ،137/3والطنا يف ممـد الشنمققـ ( ،)483وقنل داقؿ ٓ« :ألصؾ لف» كؿدن يف ندنريخ ألبدل زرأدة
الدمشؼل (ص ،)523 :والحديث صححف ابـ خزيؿة والحديث المنبؼ يشفد لف.
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 الغادسة عشرة :كقكف يؽذب معفا مائة كذكة.
 الغاكعة عشرة :أكف لؿ ُي َ ضَّ ْق كذكف؛ إٓ كتؾؽ الؽؾؿة التل ُسؿعت مـ الغؿاء.
 الثامـة عشرة :ق قل الـػقس لؾ اطؾ؛ كقػ يتعؾؼقن كقاحضة وٓ يعت رون كؿائة
 التاســعة عشــرة :كــقكفؿ يتؾؼــك كعضــفؿ مـــ كعــض تؾــؽ الؽؾؿــة ،ويحػظقكفــا
ويغتضلقن كفا.
 العشرون :إ ،ات ال ػات؛ خالفا لألئعرية الؿع ِّطؾة.
والغشل؛ خقفا مـ اهلل .
 الحادية والعشرون :أن تؾؽ الرجػ َة
َ
 الثاكقة والعشرون :أكفؿ يخرون هلل سجضا.

l
يريد الشقخ يف اذا ال نب أل يؼرر أل ألفضؾ الؿخؾققنت واؿ إك قن
والؿ ؽة يف غنية آاوقنج إلك ار  ،فؽن ال نب المنبؼ يف ك قـن محؿد ﷺ وقد
قنل ار لف﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [آل أؿرا

 ،]327:ويؼقل أـ كػمف ٓ« :أغـل عـؽؿ

مـ اهلل ئق ً،ا».
ويف اذا ال نب ي قـ الشقخ إمر كػمدف بنلـمد ة لؾؿ ؽدة ،وإك قدن والؿ ؽدة
ألفضؾ الؿخؾققنت أؾك اإلط م ،فنذا كنكدت ادذص ادل ادنلفؿ ،فؽقدػ ُيددأق مدـ
دو ار؟! وكقددددػ ُيددددد َأك مددددـ دومددددؿ مددددـ إولقددددن  ،وإا ددددنر وإندددد نر
أؾقا ك ًقرا.
وال ؿندات؟! نعنلك ار أؿن يؼقلق
ً
وقد اخوؾػ ألاؾ العؾؿ يف الؿػن ؾة بقـ الؿ ؽة وبقـ بـل آدى:
ً
ممودٓ بؼقلف نعنلك﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
فذاب ال عض إلك ألفضؾقة الؿ ؽة9

ع
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ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [إأراء ]20:فؽنكت غقاية الشقطن ٔدى
بنغرا ف بلكف سقؽق مؾ ًؽن إ ألكؾ مـ الش رة 9ولقٓ ألكف موؼرر كق الؿؾؽ ألفضؾ
لؿن طؾ فن آدى.
واسددودل الؿخددنلػ بلدلددة ألاؿفددن :كددق الؿ ؽددة ُج ِؾددقا أؾددك ندر الؿخنلػددة،
وألمؿ يم حق الؾقدؾ والـفدنر ٓ يػدرتو  ،ففدؿ ٓ ندفقة لفدؿ 9بخد ء مدـ ُندر لدف
آخوقنر فنخونر الص ح مع وجقد الؿعنرض.
والؿرجح :أل خقاص بـل آدى كنٕك قن ألفضؾ مـ الؿ ؽة ،والؿ ؽة ألفضدؾ
مـ أنمة الـنسٕ 9مدؿ وإ خقدروا فؼدد وقعدت مدـفؿ الؿخنلػدة ،والؿ ؽدة ٓ نؼدع
مـفؿ الؿخنلػة ،والؿمللة م مقطة أـد ألاؾ العؾؿ(.)3
والؿؼصدددقد أل اددددمٓ ادددؿ ألفضددددؾ الؿخؾققدددنت ،وٓ يؿؾؽددددق ٕكػمددددفؿ
وٓ لغقراؿ نق ًيفن ،فؽقػ يع دو مـ دو ار نعنلك؟!
«كاب ققل اهلل تعالك﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ﴾ [س ل :»]21:الضؿقر يف ﴿ﭝ ﭞ﴾ يرجع إلك الؿ ؽة ،والوؼدير :اوك إذا
كشػ أـ قؾقهبؿ الػزع ،فنلؿ ؽة يصق فؿ الغشل مـ ندة الخقء إذا نؽؾؿ ار
 ،ؿ بعد ذلؽ يذاب أـفؿ اذا الػزع ،فنذا كنكقا َ
يغشق إذا سؿعقا ك ى ار،
ففؾ يموحؼق نق ًيفن مـ الع ندة مع ار ؟!
واذا يف الؿ ؽة واؿ ألخص مـ ُيد َأك مـ دو ار ،فؽقػ بؿـ دومؿ؟!
﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ قنلقا اذا بعدمن ذاب أـفؿ الػزع.
( )3يـظددددر :م ؿددددقع الػوددددنوأ  ،131/3والصددددقاأؼ الؿرسددددؾة  ،3002/1وكشددددػ إسددددرار نددددرح ألصددددقل
ال زدوك .338/2
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﴿ﭤ ﭥ﴾ ،يعـل :قنل الحؼ ،والحؼ ٓ يؼقل إٓ الحؼ ﴿ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭﮮ﴾ [إكعنى ]334:واذا اق الحؼ.
﴿ﭧ ﭨ ﭩ﴾ العؾل مِـ أؾق الؿؽن والؿؽنكة ،وأؾق الذات والصػنت9
ففق فقم أرنف بن ـ مـ خؾؼف ،واذا العنلل يـ غل أل نرن ػ لعظؿوف الؼؾقب،
ونعون أـد آيننف العؼقل وإبصنر.
«يف ال حقح» ألك :يف صحقح ال خنرك.
«عـ أكل هريرة ﭬ ،عـ الـ ل ﷺ قال« :إذا قضك اهلل إمر يف الغؿاء ،ضـركت
الؿالئؽة كلجـحتفا؛ خضعا ًكا لؼقلف» 9يعـل :خن عقـ لؼقلف .
«كلكف سؾغؾة عؾك صػقان» :اق نشد قف لؾصدقت الؿمدؿقع ب در المؾمدؾة أؾدك
الصػقا  ،فوحدث صق ًنن ،كؿن قنل الـ ل ﷺ يف صدقت الدقال« :أحقاكـا يـلتقـل مثـؾ
صؾ ؾة الجرس ،وهق أئضه عؾل ،فقػ ؿ عـل وقض وعقت عـف ما قال»(.)3
«يـ ُػ ُذهؿ ذلؽ» :ي ؾغفؿ ذلؽ الصقت اوك يػزأقا ويغشقا.
«﴿ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ﴾» :كشػ الػزع أـفؿ ،ورجعقا إلك اكوؿنل ققااؿ.
«﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾»ٕ 9مؿ وقت الػزع كنكقا ٓ يدرو .
الحؼ ،واق العؾل الؽ قر.
«﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ﴾» ،ألك :قنل ربـُّن أ
وأية ندل أؾك أل الؿ ؽة لفؿ قؾقب ،والؼؾب محؾ العؼؾ ،وهبدذا ُي َدر ُّد أؾدك
ورد أؾقدف برسدنلة
مـ قنل :إ الؿ ؽة لقمدقا أؼد  ،ومدـفؿ الشدقخ انمدد الػؼدلُ ،
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب بد القال ،كقػ كن بد القال إلك رسقل ار ﷺ؟ ( ،)2وممؾؿ ،كونب الػضدن ؾ،
بنب طقب أرم الـ ل ﷺ يف الند واقـ يلنقف القال ،)2111( ،والـمن ل ( ،)812مـ اديث أن شة ڤ.
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مـ العؾؿن إلك ققل انمد الػؼل إ الؿ ؽة لقمقا أؼد »(،)3

والشقخ انمد مـ ألاؾ الوحؼقؼ ،واذا رأليف ،وفقف إندؽنل ٕ 9سدؾب العؼدؾ كؼدص9
فعؾك اإلكمن أل يؼػ ،وٓ يعؿؾ رأليف يف الؿغق نت.
«فقغؿعفا مغترق الغؿع ،ومغـترق الغـؿع هؽـذا :كعضـف فـقق كعـض» :يركدب
بعضفؿ أؾك بعض اوك يصؾقا إلك المؿن  ،ؿ يمرتقق الؽؾؿة.
«وصػف سػقان» راوك الحديث ،وادق :سدػقن بدـ أققـدة الف لدل الؿؽدل الثؼدة
()2
فحرففـا
ال ؾقؾ الؿعروء  ،وصػ نراكب الشدقنطقـ بعضدفؿ أؾدك بعدض «كؽػـف ّ

عضدن ،والشدقنطقـ
وكضد كقـ أصاكعف» ،يعـل :فدرم بدقـ ألصدنبعف ،ألك يركدب بعضدفؿ ب ً
أـداؿ خػة اركة ،وقد يطقرو .
«فقغؿع الؽؾؿة فقؾؼقفا إلك مـ تحتف، ،ؿ يؾؼقفا أخر إلك مـ تحتـف» :كدؾ واادد
يؼددر يف ألذ الثددن قددر الدجنجددة ،كؿددن جددن يف بعددض الروايددنت( ،)1اوددك نصددؾ إلددك
اإلكمل 9فنلذك يوؾؼنان ويوؾؼػفن ،يؾؼقفن إلك مـ نحوف ،ؿ يؾؼقفن أخر إلك مـ نحودف
«حتك يؾؼقفا عؾك لغان الغاحر ،أو الؽاهـ».
«فركؿا أدركف الشفاب ق ؾ أن يؾؼقفا ،وركؿا ألؼاها ق ؾ أن يضركـف ،فقؽـذب معفـا
مائة كذكة ،فقؼال :ألقس قض قال لـا يقم كذا وكـذا :كـذا وكـذا فق ـضق كتؾـؽ الؽؾؿـة
( )3لؾشددقخ ألاؿددد نددقيؾ الؿصددرك إصددؾ ،الؿددد الؿمددؽـ والقفددنة ،الؿوددق سددـة 3162اددد ،يـظددر :اإلأ د ى9
لؾزركؾل .363/6
( )2يـظر :سقر ألأ ى الـ

.343/7

( )1إننرة إلدك ادديث أن شدة ڤ قنلدت« :سدلل ألكدنس رسدقل ار ﷺ أدـ الؽفدن  ،فؼدنل لفدؿ رسدقل ار ﷺ:
«لقغقا كشلء» قنلقا :يدن رسدقل ار ،فدنمؿ يحدد ق ألاقنكدن بنلشدل يؽدق اؼدن؟ فؼدنل رسدقل ار ﷺ« :تؾـؽ
الؽؾؿة مـ الحؼ ،يخطػفا الجـل ،فقؼرها يف أذن ولقف قر الضجاجة ،فقخؾطقن فقفا أكثر مـ مائـة كذكـة» .ألخرجدف
ال خنرك ،كونب إدب ،بنب ققل الرجؾ لؾشل  :لقس بشل  ،واق يـدقك ألكدف لدقس بحدؼ ،)5231( ،وممدؾؿ،
كونب الم ى ،بنب نحريؿ الؽفنكة وإنقن الؽفن .)2227( ،
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التل سؿعت مـ الغؿاء» :يصدم هبذص الؽؾؿة الؿطنبؼة الول نؾؼنادن مدـ المدؿن  ،مدع
ألكف كذوب ،كؼقل الـ ل ﷺ« :صضقؽ وهق كذوب»( )3والؼؾقب نمدرع إلدك نصدديؼ
مثؾ اذص إمقر.
واسرتام المؿع كن ق ؾ بعثة محؿد ﷺ وبعد ال عثة ارست المؿن بنلشفب،
والخ ء فقؿن بعد وفننف ﷺ واكؼطنع القال :اؾ أندوا إلك صـقعفؿ؟
خ ء بقـ ألاؾ العؾؿ(ٕ 9)2كـن كرأ الشفب نرمك وقد نؽثر يف بعدض إوقدنت
ويف بعض إمنكـ.
قصدم الؽناـ هبدذص الؽؾؿدة الودل ألصدنهبن ادذا ال ـدل ق دؾ أل يرمدك بنلشدفب
ف َ
وطنبؼت القاقع ،فقؼنل :أللدقس قدد قدنل لـدن كدذا ،يدقى كدذا ،وطدنبؼ القاقدع ،ففدق مدـ
العمؾ الذك يق َ ع فقف المؿ.
واذا ابو

لفمٓ الؿػوقكقـ الؿمنكقـ  -كملل ار العنفقة .-

«وعــــ الــــقاس كــــ ســـؿعان ﭬ قـــال» :الـدددقاس بدددـ سدددؿعن بدددـ خنلدددد
الؽ بل صحنبل معروء ،وققدؾٕ :بقدف أليضدن صدح ة ﭬ فدنذا ودت صدح ة ألبقدف،
فقؼنل :ر ل ار أـفؿن ،لؽـ اذا الؼقل سقؼ بصقغة الوؿريض« :ققدؾ» ،فػقدف إندنرة
إلك عػ اذا الرألك(.)1
 طإثبات صف ١اإلزاد٠ص

«قــال رســقل اهلل ﷺ« :إذا أراد اهلل تعــالك أن يــقحل كــإمر» :فقددف إ ددنت صددػة

اإلرادة ر  أؾك من يؾقؼ ب

لف وأظؿوف ،خ فن لؾؿعطؾة الذيـ يـػق الصػنت.

( )3ألخرجف ال خدنرك ،كودنب القكنلدة ،بدنب إذا وكدؾ رجد  ،فدرت القكقدؾ ندقيفن فلجدنزص الؿقكدؾ ففدق جدن ز ،وإ
ألقر ف إلك ألجؾ ممؿك جنز.)2133( ،
( )2يـظر :نػمقر الؼرط ل .32/38
( )1يـظر :آسوقعنب  ،3413/3واإلصنبة .116/5
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 طإثبات صف ١ايهالّ هلل ص

«تؽؾؿ كالقحل» :فقف إ نت صػة الؽ ى ر  أؾدك مدن يؾقدؼ ب

لدف وأظؿودف،

فنر  نؽؾؿ وٓ يزال يوؽؾؿ إذا نن موك نن  9خ ًفن لؿـ يؼقل مـ ألادؾ ال ددع :إ
ك ى ار قديؿ ،وٓ يوؽؾؿ إذا نن (.)3
ولؿن سؿع ورق ُة الـ أل ﷺ ،قنل« :اذا الـنمقس الذك ألكزل ار أؾك مقسك»(،)2

لؽـ اؾ ألراد أل اذص ال الوقراة كػمفن الول ألكزلت أؾك مقسك لؽـ بؾغة العرب؟

ال قاب ،ٓ :بؾ كن يؼصد جنيؾ انمؾ القال ٕ 9ورقة كن يؽوب الؽونب
صحقحن يف أل الؽ ى قديؿ كؾف وألكدف إ ُأ ادر أـدف بنلعربقدة
العنا  ،فنذا كن ك مفؿ
ً
ففق قرآ  ،وإ ُأ ار أـف بنلعنية ففق نقراة ،لؿ يؽـ ؿة جديد بنلـم ة لقرقة.
فؽ ى ار قديؿ الـقع ،اندث أاند ،ففق  نؽؾؿ يف إزل ويوؽؾؿ مودك ندن
إذا نن .
ِ
الغؿقات» :مػعقل بف
«إذا أراد اهلل تعالك أن يقحل كإمر ،تؽؾؿ كالقحل ،أخذت
«مـف رجػة» :و«رجػة» ال الػنأؾ «أو قال :رعضة ئضيضة خق ًفا» وفز ًأدن «مـ اهلل :»
فدنذا كنكددت المددؿقات نخددنء اددذا الخددقء ،والؿ ؽددة يصددق فؿ الغشددل مددـ م ددرد
الصقت 9فؽقػ بعظؿة الؿوؽؾؿ س حنكف ،فؽقػ ُيع َد ألاد دوكف؟!
«فنذا سؿع ذلؽ أهـؾ الغـؿقات صـعؼقا ،وخـروا هلل سـجضً ا» :يعـدل :إذا ألفدنققا،
ألو خروا ر س دً ا ؿ صعؼقا ،فنلقاو ٓ نؼوضل نرنق ًن.
( )3يـظر :نرح الؿقاقػ لإلي ل  ،201/1وم ؿقع الػونوأ .283/5
( )2ألخرجف ال خنرك ،كونب بد القال ،كقػ كن بد القال إلك رسقل ار ﷺ؟ ،)1( ،وممؾؿ ،كونب اإليؿن ،
بنب بد القال إلك رسقل ار ﷺ ،)350( ،مـ اديث أن شة ڤ.
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«فقؽقن أول مــ يرفـع رأسـف ج ريـؾ» :إمدن أل كعدرب «أول» خدن (كدن ) مؼددأ ًمن
و«ج ُ
ريؾ» اسؿفن الؿمخر ،ألو العؽس.
«فقؽؾؿف اهلل مـ وحقف كؿا أراد» :فنلؽ ى مربقط بنإلرادة والؿشدقيفة ،ففدق يدوؽؾؿ
موك نن .
«،ؿ يؿر ج ريؾ عؾك الؿالئؽة ،كؾؿا مر كغؿاء سـللف مالئؽتفـا :مـاذا قـال ركــا يـا
ج ريــؾ فقؼــقل ج ريــؾ :قــال الحــؼ ،وهــق العؾــل الؽ قــر» :ي ق د فؿ هب دذا ال ددقاب
الؿ ؿؾ ،وٓ يذكر مؿن ألوال إلقف نق ًيفنٕ 9كف ألمقـ أؾك القال.
«قــال :فقؼقلــقن كؾفــؿ مثــؾ مــا قــال ج ريــؾ» :يددرددو ققلددف« :قددنل الحددؼ واددق
العؾل الؽ قر».
«فقـتفـل ج ريــؾ كـالقحل إلــك حقـث أمــره اهلل  :»يعـدل :إلددك مدـ ُألمِد َر بو ؾقغددف
القال.
اذا
َ
والحددديث وإ كددن يف سددـدص مؼددنل 9فػقددف القلقددد بددـ ممددؾؿ واددق مددد الس وقددد
أـعـ( 9)3إٓ أل ّ الحديث المنبؼ يشفد لف.
 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص
«فقف مغائؾ :إولك :تػغقر أية» :وال ققلف نعنلك﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ﴾ [س ل ]21:وقد س ؼ الؽ ى أؾقفن.

( )3اق :القلقد بـ ممؾؿ ألبق الع نس الدمشؼل ،ولد سـة 338ادد ،وندقيف سدـة  ،383قدنل الدذا ل« :كدن مدـ ألوأقدة
العؾؿ ،ؼة ،انفظن ،لؽـ ردك الودلقس ،فنذا قنل :اد ـن ،ففدق ا دة» .سدقر ألأد ى الـد  ،233/8وط ؼدنت
الؿدلمقـ (ص.)43 :
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قص ـا مـــ تعؾــؼ عؾــك
«الثاكقــة :مــا فقفــا مـــ الحجــة عؾــك إكطــال الشــرك؛ خ
ً
ال ــالحقـ ،وهــل أيــة التــل ققــؾ :إكفــا تؼطــع عــروق ئــجرة الشــرك مـــ الؼؾــب»:
فنلؿ ؽة يؼددرو بنقددار ار لفدؿ أؾدك مدن ٓ يؼددر أؾقدف غقدراؿ ،فػدقفؿ أظؿدة يف
َ
الخ ْؾؼ وققة ،فنذا كن امٓ الؿخؾققق يصق فؿ كؾ اذا الخقء والػزع والغشدل،
فؽقػ ُيع دو مـ دو ار؟! وكقػ بؿـ دومؿ؟!
«الثالثة :تػغقر ققلف ﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ﴾ [س ل.»]21:
«الراكعة :س ب سمالفؿ عـ ذلؽ» :واق من يمؿعقكف مـ صقت ،ومدن يروكدف مدـ
رجػة يف المؿنوات.
«الخامغة :أن ج ريؾ يجق فؿ كعض ذلؽ كؼقلف :كذا وكذا» ،وذلدؽ إذا كدن ك ًمدن
ً
ممنؿـ أؾقف.
رسقٓ مـ رسؾف ،فنكف
اؿ طرء فقف ،ألمن إذا ألوال إلقف بشل ي ؾغف
َ
«الغادسة :ذكر أن أول مـ يرفع رأسف ج ريؾ»ٕ 9كف ألنرء الؿ ؽة ،وألفضؾفؿ
أؾك اإلط م.
«الغاكعة :أكف يؼقل ٕهـؾ الغـؿقات كؾفـؿ؛ ٕكفـؿ يغـللقكف» :يؼدقل لفدؿ« :قدنل
الحؼ واق العؾل الؽ قر».
«الثامـة :أن الغشل يعؿ أهؾ الغؿقات كؾفؿ» :أؾك كثر؛ؿ كؿن جن يف اديث:
«أطت الغؿاء ،وحؼ لفا أن ت،ط ،ما فقفا مقضع أركع أصاكع إٓ ومؾؽ واضع ج فتف
ساجضا

هلل»()3

أليضن ال قت الؿعؿقر الذك يدخؾف كؾ يقى س عق ألل ًػن
وفقفن ً

( )3ألخرجف الرتمذك ،كونب الزاد ،بنب يف ققل الـ ل ﷺ« :لق نعؾؿق من ألأؾؿ لضحؽوؿ قؾق » ،)2132( ،وقدنل:
«امددـ غريددب» ،وابددـ منجددف ،كوددنب الزاددد ،بددنب الحددز وال ؽددن  ،)3380( ،وألاؿددد ( ،)23435والحددنكؿ
( ،)1771وصححف ،مـ اديث ألبل ذر ﭬ.
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ٓ يعقدو إلقف(﴿ :)3ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [الؿد ر.]13:
«التاسعة :ارتجاف الغؿقات لؽالم اهلل تعالك» :خق ًفن ووج ً  ،وكحـ كمؿع
ك ى ار وٓ ُيحدث ذلؽ فقـن نق ًيفن﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [الحشر.]23:
والغشل أـد سؿنع الؼرآ ُأرء يف جقؾ الونبعقـ ،ذكروا يف نرجؿة زرارة بـ
ألو ألكف سؿع اإلمنى يف ص ة الص ح يوؾق ققلف نعنلك﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [الؿد ر،]7:
فصعؼ ومنت( ،)2ولؿ يعرء اذا أـ الصحنبة ﭫ(.)1
فنسوشددعنر أظؿددة الؼددرآ اسددوؿرت فددقؿـ جددن بعددد الصددحنبة ،لؽددـ الؼؾددقب
عػت ،ف نقاز بقـ الـنزل وال أطر ِ
ء الؿـزول أؾقف ،فحصؾت الغشقة(.)3
َ
دقزا ألمقددة ققددؾ لفددن« :إكدؽ نحوددنجقـ إلددك أؿؾقددة إلزالددة الحصددك
ويددذكر أل ّ أ د ً
كلس دن مددـ مددن زمددزى وقددرألت فقددف الػننحددة
الؿقجددقدة يف الؽؾددك أـددد » ،فلخددذت ً
والؿعددقذنقـ ،ونددربوف ،ونػوددت الحصددك وكددزل ،فددذا ت إلددك الؿموشددػك ،قددنلقا:
أليددـ ذاددب الحصددك؟ فؼنلددت :إ اددذا الؼددرآ الددذك لددق ألكددزل أؾددك ج ددؾ فووددف،
ألٓ يػوت اصك صغقرة!
()3

()2
()1
()3

إننرة إلك اديث ألكس ﭬ الطقيؾ ،أـ رسقل ار ﷺ ،وفقدف« :فرفـع لـل ال قـت الؿعؿـقر ،فغـللت ج ريـؾ،
فؼال :هذا ال قت الؿعؿقر ي ؾل فقف كؾ يقم سـ عقن ألـػ مؾـؽ ،إذا خرجـقا لـؿ يعـقدوا إلقـف آخـر مـا عؾـقفؿ».
ألخرجف ال خنرك ،كودنب بدد الخؾدؼ ،بدنب ذكدر الؿ ؽدة ،)1206( ،وممدؾؿ ،كودنب اإليؿدن  ،بدنب اإلسدرا
برسقل ار ﷺ ،)353( ،والـمن ل (.)336
وصحح الذا ل اذص الرواية يف سقر ألأ ى الـ .435/3
قنل ابـ نقؿقة يف م ؿقع الػونوأ« :7-6/33ولفذا غنلب من يحؽدك مدـ الؿ نلغدة يف ادذا ال دنب إكؿدن ادق أدـ
أ ند ألاؾ ال صرة 9وكن فقفؿ طقا ػ يصعؼق أـد سؿنع الؼرآ  ،ولؿ يؽـ يف الصحنبة مـ اذا انلف».
يـظر :م ؿقع الػونوأ .220/30
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«العائرة :أن ج ريؾ هق الذي يـتفل كالقحل إلك حقث أمـره اهلل» :وادق الؿقكدؾ
بنلقال ،ويـزل بف أؾك إك قن والرسؾ.
«الحادية عشرة :ذكر استراق الشقاطقـ.
كعضا.
الثاكقة عشرة :صػة ركقب كعضفؿ ً
الشفب» :وال إارام الشقنطقـ الول نمرتم المؿع.
الثالثة عشرة :س ب إرسال ُ
«الراكعة عشرة :أكف تارة يضركف الشفاب ق ؾ أن يؾؼقفا ،وتارة يؾؼقفا يف أذن ولقف مـ
إكس ق ؾ أن يضركف» ،ألك :ألكف ننرة يؾؼقفدن ق دؾ أل يدركدف الشدفنب وادذا يؽدق مؿدن
ألذ ار فقف إذكًن كقكقن 9لقؽق ابو ً لؾع ند ،وننرة يدركدف الشدفنب ق دؾ أل يؾؼدل ادذص
الؽؾؿة.
«الخامغة عشرة :كقن الؽاهـ ي ضق كعض إحقان» :بم ب اذص الؽؾؿدة الودل
الوؼطفن الشقطن .
«الغادسة عشرة :كقكف يؽذب معفا مائة كذكة.
الغاكعة عشرة :أكف لؿ ُي َ ضَّ ْق كذكف إٓ كتؾؽ الؽؾؿـة التـل ُسـؿعت مــ الغـؿاء»9
ٕ دس المؿ يف العمؾ اق الذك ي عؾ اإلكمن يوقرط.
«الثامـة عشرة :ق قل الـػقس لؾ اطؾ؛ كقػ يتعؾؼقن كقاحضة وٓ يعت رون كؿائة»:
ٓسددقؿن ال دددع الوددل يزيـفددن الشددقطن  ،ففددل ألسددرع إلددك أؼددقل الـددنس مددـ المددقؾ يف
مـحدرص ،وإٓ فؿن كم ة اذص القاادة الول صدم فقفدن إلدك الؿن دة؟! ومدع ذلدؽ ي دد
مـ يمنيرص يف نزويرص وندلقمف فقؼ ؾ ك مف.
«التاســعة عشــرة :كــقكفؿ يتؾؼ ـك كعضــفؿ مـــ كعــض تؾــؽ الؽؾؿــة ،ويحػظقكفــا
غرورا.
ويغتضلقن كفا» ،ألك :يقال بعضفؿ إلك بعض زخرء الؼقل
ً
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«العشرون :إ ،ات ال ػات؛ خالفا لألئاعرة الؿع ِّطؾة» :كنلصقت ،والؽ ى.
والغشل خق ًفا مـ اهلل .
«الحادية والعشرون :الت ريح كلن تؾؽ الرجػ َة
َ
الثاكقة والعشرون :أكفؿ يخـرون هلل سـجضً ا» :واؽدذا الؿمدؾؿ إذا ألصدنبف مدن يغقدر
نق ًيفن مـ ممنر اقننف يـ غل أل يؾ ل إلك ار بم قد نؽر إذا ألصنبوف سرا ألو بمد قد
خضقع ول ق إذا ألصنبوف أرا  ،وكذا لق قرأل الؼرآ يم د أـد آية الم دة.
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ةــاب

الشفـــاعـــــح
وققل اهلل ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮ﴾ [إكعام.]04:
وققلف﴿ :ﮔ ﮕ ﮖﮗ﴾ [الزمر.]33:
وققلف﴿ :ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟﯠ﴾ [ال ؼرة.]244:
وققلف﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ
ﰗ﴾ [الـ

ؿ.]25:

وققلف﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [س ل ]22:أيتقـ.
قال أكق الع اس« :كػك اهلل عؿا سقاه كؾ ما يتعؾؼ كف الؿشركقن ،فـػك أن يؽقن
ؾؽ ،أو قِ ٌ
لغقره ِم ٌ
غط مـف ،أو يؽقن عقكًا هلل ،ولؿ ي ؼ إٓ الشػاعة ،ف ّقـ أكفا ٓ تـػع إٓ
لؿـ أذن لف الرب؛ كؿا قال﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [إك قن  ،]27:ففذه الشػاعة
التل يظـفا الؿشركقن هل مـتػقة يقم الؼقامة كؿا كػاها الؼرآن ،وأخ ر الـ ل ﷺ أكف يلتل
غؿع،
فقغجض لركف ويحؿضه ٓ ،ي ضأ كالشػاعة ً
أوٓ، ،ؿ يؼال لف« :ارفع رأسؽ ،وقؾ ُي َ

وسؾ ت َ
ُعط ،وائػع َ
تش َّػع»(.)3

( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب الوقاقدد ،بدنب كد ى الدرب  يدقى الؼقنمدة مدع إك قدن وغقدراؿ ،)6430( ،وممدؾؿ،
كونب اإليؿن بنب ألدكك ألاؾ ال ـة مـزلة فقفن ،)381( ،وابـ منجف ( ،)3132مـ اديث ألكس ﭬ.
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وقال أكق هريرة لف ﷺ :مـ أسعض الـاس كشػاعتؽ قـال« :مــ قـال ٓ إلـف إٓ اهلل
خال ً ــا مـــ قؾ ــف»( ،)3فتؾــؽ الشــػاعة ٕهــؾ اإلخــالص كــنذن اهلل ،وٓ تؽــقن لؿـــ
أئرك كاهلل.
وحؼقؼتــف :أن اهلل س ـ حاكف هــق الــذي يتػضــؾ عؾــك أهــؾ اإلخــالص ،فقغػــر لفــؿ
كقاسطة دعاء مـ أذن لف أن يشػع؛ لقؽرمف ويـال الؿؼام الؿحؿقد.
فالشػاعة التل كػاهـا الؼـرآن :مـا كـان فقفـا ئـرك؛ ولفـذا أ ،ـت الشـػاعة كنذكـف يف
مقاضع ،وقض كقـ الـ ـل ﷺ أكفـا ٓ تؽـقن إٓ ٕهـؾ التقحقـض واإلخـالص»( .)2اكتفـك
كالمف.
فيـــه وســـائـل:

 إولك :تػغقر أيات.
 الثاكقة :صػة الشػاعة الؿـػقة.
 الثالثة :صػة الشػاعة الؿث تة.
 الراكعة :ذكر الشػاعة الؽ رى ،وهل الؿؼام الؿحؿقد.
 الخامغة :صػة ما يػعؾف ﷺ ،وأكف ٓ ي ضأ كالشػاعة ،كؾ يغجض ،فنذا أذن لف ئػع.
 الغادسة :مـ أسعض الـاس كفا
 الغاكعة :أكفا ٓ تؽقن لؿـ أئرك كاهلل.
 الثامـة :كقان حؼقؼتفا.
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب العؾؿ ،بنب الحرص أؾك الحديث.)88( ،
( )2يـظر :م ؿقع الػونوأ .67-66/6
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l
 طضبب ذنس ايشفاع ١يف نتاب ايتٛسٝدص

ألدخؾ الؿملػ الشػنأة يف كونب الوقاقد 9لؽقمن ا ة الؿشركقـ يف أ ند؛ؿ
لغقر ار  9 اقث إمؿ يزأؿق ألمؿ يع دومؿ 9لقؼربقاؿ ﴿ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [الزمر،]1:
كثقرا ،واذا اق الشر الذك
فقطؾ ق مـفؿ أل يؼربقاؿ إلك ار زل ًػن يعـل قر ًبن ً
ٓ يؼ ؾ معف أؿؾ.
«كــاب الشــػاعة» :الشددػنأة :مددـ الشددػع ،واددق ددد الددقنر ،وسددؿقت الشددػنأة
نػنأ ًة ٕ 9الشنفع يضؿ صقنف إلك الؿشػقع لف ،فقمـدص ويعضدص ،وكذلؽ ،سؿقت
ُّ
الشػع ُة يف الػؼف ُنػع ًةٕ 9كف يريد أل يشػع اذا الـصقب إلك كصق ف(.)3
واذص الشػنأة مـفن الؿث ت ومـفن الؿـػل.
ألمددن الشددػنأة الؿث وددة ففددل :مددن نضددؿـ نددرطقـ 9إذ ار لؾشددنفع ،ور دنص أددـ
الؿشػقع لف.
وقد يؼقل قن ؾ :إ الذيـ يصؾق أؾك الؿقت يشػعق لدف 9لؼقلدف ﷺ« :مـا مــ
رجــؾ مغــؾؿ يؿــقت ،فقؼــقم عؾــك جـازتــف أركعــقن رجـ ًـال ٓ ،يشــركقن كــاهلل ئــق ً،ا ،إٓ
ئػعفؿ اهلل فقف»( ،)2فص ؛ؿ أؾك الؿقدت ندػنأة ،ومدع ذلدؽ لدؿ يحصدؾ لفدؿ فقفدن
اإلذ وآسويفذا كؿن يف الشػنأة العظؿك ،وأل الؿشػقع لف  -أليضن  -قد يؽق غقر
مر ل أـف 9لشركف  -مث ً  ،-ففؾ اذا لقس مـ الشػنأة الؿث وة؟
( )3الؿص نح الؿـقر .136/3
( )2ألخرجف ممؾؿ ،كونب ال ـن ز ،بنب مـ صؾك أؾقف ألربعق نػعقا فقف ،)837( ،وألبق داود ( ،)1360مـ ادديث
ابـ أ نس ﭬ.
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وال قاب :أل يؼنل :إ ص ة ال ـنزة ال اإلذ  ،وقدد ألمدروا هبدن ،وألمدن إذا كدن
الؿشػقع لف غقر مر ل أـف ،فؾـ نرتنب أؾك اذص الشػنأة آ نران.
«وقـقل اهلل» :إأرابددف :أل لػددظ «بددنب» :خددن لؿ ودددأل محددذوء ،ونؼدددير الؽد ى:
دنب» ،وبددنب :مضددنء ،والشددػنأة :مضددنء إلقددف ،و«قددقل» :معطددقء أؾددك
«اددذا بد ُ
الؿضنء إلقف 9م رور مثؾف ،واق مضنء ،ولػظ ال

لة :مضنء إلقف.

 طٌٖ ٜكاٍ  :يػري اهلل تعاىلص

« :»قنل ابـ الؼقؿ  $يف ج

إففنى أـ الص ة أؾك الـ ل ﷺ« :الص ة

قد صدنرت مخصقصدة يف لمدن إمدة بدنلـ ل ﷺ ،ندذكر مدع ذكدر اسدؿف ،كؿدن صدنر
« ،»و« »مخصقصن بنر  ،يذكر مع ذكر اسؿف ،وٓ يمقغ أل يموعؿؾ ذلدؽ
لغقرص ،ف يؼدنل :محؿدد  ،وٓ  ،فد يعطدك الؿخؾدقم مرن دة الخدنلؼ ،ففؽدذا
ٓ يـ غل أل يعطك غقر الـ ل ﷺ مرن وف ،فقؼنل :قنل ف

ﷺ»(.)3

فدنلعرء أـددد ألاددؾ العؾددؿ خددص اددذا الؾػددظ بددنر  ،كؿددن خصددف ﷺ بنلصد ة
والمد ى ،فد يصددؾك أؾددك غقددرص أؾددك سد قؾ آسددوؼ ل ،فد كؼددقل ألبددق بؽددر ﷺ،
وٓ أؿر ﷺ إٓ أؾك س قؾ الو عقة لف ﷺ وكصؾل أؾقف وأؾك آلف وألصحنبف ن ًعن لف.
 طال شفاع ١ألسد إال تبإذٕ اهلل ٚزضاٙص

«﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾» :يلمر ار نعنلك ك قف أل يـذر
الؿممـقـ الؿوؼقـ بنلؼرآ ُ ،
وخ ُّصقا بنلذكر مع أل كذارنف ﷺ لؾ ؿقعٕ 9مؿ اؿ
الذيـ يمو ق ق لؿثؾ اذا اإلكذار ،بؾ اؿ يف إصؾ ممو ق ق  ،وإمر بنكذاراؿ
مـ بنب الولكقد كؿن يف ققلف ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [الـمن .]315:
( )3ج

إففنى (ص.)356 :
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«﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾» ،يعـل :دو ار  ،بخ ء مـ سقااؿ
مؿـ يؼعق يف الؿخنلػنت ،ويوخذو الشػعن مـ دو ار ،ويزأؿق ألمؿ يؼربقمؿ
إلك ار زلػك.
«وققلف﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [الزمر :»]33:لقس ٕاد فقفن كصقب ،ففق نعنلك
منلؽفن الؿوػرد هبن ٓ ،يموطقع أل يشػع أـدص ألاد إٓ بنذكف ،وٓ يشػع ٕاد إٓ لؿـ
ر ل أـف.
«وققلف﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [ال ؼرة :»]244:اسوػفنى إكؽنرك ،ألك:
ٓ ألاد يشػع أـد ار  إٓ إذا ألذ لف ،ومثؾ اذا آسوػفنى اإلكؽنرك يوضؿـ
الوقبقخ ،والرد أؾك مـ يزأؿ أل اـن مـ يشػع دو إذ ار س حنكف.
«وققلف﴿ :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ
ﰗ﴾ [الـ

ؿ :»]25:ألك :إٓ مـ بعد نقفر الشرطقـ :أل يلذ ار لؾشنفع وأل ير ك

أـ الؿشػقع لف.
و﴿ﰆ﴾ :لؾوؽثقر ،والؿ ؽة خؾؼ ٓ يحصقفؿ إٓ ار  ،كؿن نؼدى يف اديث
إطقط.
أليضدن
فن ققؾ :لؿنذا آقوصنر أؾدك المدؿقات دو إرض مدع ألكدف يف إرض ً
م ؽة 9كؿن قنل ﷺ« :يتعاق قن فقؽؿ مالئؽة كالؾقؾ ومالئؽة كالـفار»()3؟
ألجقب أـ اذا بل الوـصقص أؾك مـ يف المؿنوات 9لؼرهبؿ مـ ار  ،ولؽـ
َ
الذك يظفر :أل ققلف﴿ :ﰉ ﰊ﴾ مـ بنب آكوػن بذكر ألاداؿن أـ أخر،
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب مقاققت الص ة ،بنب فضؾ ص ة العصر ،)444( ،وممؾؿ ،كونب الؿمنجد ومقا دع
الص ة ،بنب فضؾ ص يت الص ح والعصر ( ،)512والـمن ل (.)373
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والوؼدير :يف المؿنوات وإرض 9كؼقلف نعنلك﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [الـحؾ]73:

الحر والند.
يعـل :أ
وإذا كنكت الشػنأة مدـ الؿ ؽدة يف المدؿنوات ٓ نغـدل إٓ بدنذ ار ور دنص،
فشػنأة مـ يف إرض كذلؽ.
وققلف نعنلك﴿ :ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾ كؽرة يف سقنم الـػل 9فوعؿ كؾ نل يؿؽـ
أل يشػع بف ولق قؾ.

﴿ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ﴾ بعد نحؼؼ الشرطقـ ،واؿن :إ ْذ ُ ار 
لؾشنفع ،ور نص أـ الؿشػقع لف.
«وققلف﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾» ،ألك :ادأقا الذيـ زأؿوؿ ألمؿ
يؿؾؽق لؽؿ الـػع والضر ،وجربقا :اؾ يموطقعق أل يـػعقكؿ؟
«﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [س ل »]22:امٓ الذيـ
يدأق مـ دو ار ٓ يؿؾؽق ٕكػمفؿ مثؼنل ذرة ،وٓ يؿؾؽق لفن كػ ًعن،
وٓ يدفعق أـفن ًرا ،وإذا كنكقا كذلؽ فؽقػ يؿؾؽق لغقراؿ ذلؽ؟! ففؿ
ألو ًٓ ،ؿ ألانل الشقخ إلك بؼقة أينت الول يريدان
ٓ يؿؾؽق نق ًيفن اسوؼ ًٓ ،اذا أ
بؼقلف:
«أيتقـ» ونػمقر بنقل أيوقـ﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ﴾ [س ل ]22:ألك :ولقمقا
نركن  ،واذا نك ًقن﴿ ،ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾ ألك :لقس مـفؿ معقـ ر  9لوؽق لف يد
فقـػع ألو يضر ،واذا نل ًثن ،فؾؿ ن ؼ إٓ الشػنأة ،وال أـدص نعنلك﴿ ،ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [س ل ]21:ف نـػع إٓ بنذكف.
«قال أكق الع اس» :نقخ اإلس ى ابـ نقؿقة.
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«كػك اهلل عؿا سقاه كؾ ما يتعؾؼ كف الؿشركقن ،فـػك أن يؽقن لغقره ٌ
مؾؽ»
ٌ
قغط مـف» :ألك :لقس لف نركة يف اذا الؿؾؽ،
﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾« ،أو
يفقرا لؾؿنلؽ.
«أو يؽقن عقكًا هلل» ،ألك:
ً
وإذا كن الشخص ٓ يؿؾدؽ اسدوؼ ًٓ ،ولدقس لدف ندركة يف الؿؾدؽ ،ولدؿ يعدـ
نا َر ُص ،ففؾ لف أل يوصرء يف نل مـ اذا الؿؾؽ؟!
صناب الؿؾؽ ،وٓ َي َ
ال قاب« ،ٓ :ولؿ ي ؼ إٓ الشػاعة ،ف ّقـ أكفا ٓ تـػع إٓ لؿـ أذن لف الرب كؿا
قال﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [إك قن  :»]27:فؿث ً  :لق أل اـن رج ً يريد أل
ٍ
يشػع أـد منل ِ ِ
نرة 9لقخػض كم ة الربح لؿشرتٍ معقـ ،فن اذا الشنفع قد اكوػت
ؽن
أـف إوصنء الث ة 9ف اق بؿنلؽ لؾمؾعة ،وٓ نريؽ فقفن ،وٓ ألأن أؾقفن
لقشػع أمك أل ي ق ف الؿشػقع أـدص يف نخػقض
نا َرص ،فنذا ذاب
الؿنلؽ وٓ َي َ
َ
الربح ،فن آ نر اذص الشػنأة بدو اإلذ نؽق قري ة مـ الؿعدومة ،مع اسوح نب
اذا الػعؾ 9لؾحديث« :ائػعقا تمجروا»(.)3
«ففذه الشػاعة التل يظـفا الؿشـركقن» ،ألك :يع ددو ألصدـنمفؿ 9طؾ ًدن لؾشدػنأة
مـفؿ والؼربك مـ ار « ،هل مـتػقة يقم الؼقامة ،كؿا كػاها الؼرآن ،وأخ ـر الـ ـل ﷺ
أكف يلتل» ،يعـل :يف الشػنأة العظؿك يف الؿققػ« ،فقغـجض لركـف ويحؿـضه» :بؿحنمدد
أوٓ، ،ـؿ يؼـال لـف:
يػوح ار أؾقف هبن فقم د لربف ،ويحؿدص ،ألك :ألكف «ٓ ي ضأ كالشػاعة ً
غؿع ،وسؾ ت َ
ُعط ،وائػع َ
تش َّػع» :ف يرفع رألسف ﷺ اودك يدممر
«ارفع رأسؽ ،وقؾ ُي َ
يمدؿع» مضدنرع م دزوى يف جدقاب
بذلؽ ،وٓ يشػع اوك يمذ لف بدذلؽ ،وققلدف« :
ْ
إمر ألو الطؾب.
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب الزكنة ،بنب الوحريض أؾك الصدقة والشػنأة فقفن ،)3312( ،مـ اديث ألبدل مقسدك
إنعرك ﭬ وجن مـ اديث معنوية ﭬ.
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«وقال أكق هريرة لف ﷺ :مـ أسعض الـاس كشػاعتؽ قال« :مـ قـال ٓ إلـف إٓ اهلل
خال ً ا مــ قؾ ـف» ،فتؾـؽ الشـػاعة ٕهـؾ اإلخـالص كـنذن اهلل ،وٓ تؽـقن لؿــ أئـرك
كاهلل» :ومعـك اذا :أل الذك ٓ يوقفر فقف نرط اإلخ ص ،وقد نقفر لف الشرط الثدن
الذك اق الؿونبعة ،فن الشػنأة ٓ نـنلف.
قنل نقخ اإلس ى« :بقـ أل الؿخؾص لفن مـ ق ؾ كػمف ،اق ألسعد بشدػنأوف ﷺ
مـ غقرص مؿـ يؼقلفن بؾمنكف ،ونؽذهبن ألققالف وألأؿنلف»(.)3
وققلف« :أسعض» :ألفعؾ نػضقؾ ،ومؼوضك اذص الصقغة يف إصؾ أـد ألاؾ العؾؿ
أل اـن ألمريـ انرتكن يف وصػ المعندة ،فػنم ألاداؿن أخر فقفن ،وال اـن
مموعؿؾة أؾك غقر بنهبن كؿن يف ققلف ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ﴾ [الػرقن  ]23:فؾقس بقـ ألاؾ ال ـة والـنر نػن ؾ يف الؿموؼر والؿؼقؾ ،وإكؿن
مموؼر ٍ
ٍ
وألصحنب الـنر أؽس ذلؽ9
امـ،
خقر ومؼق ٍؾ
ألصحنب ال ـة يف
الؿراد أل
َ
َ
ا
وأؾقف فلفعؾ الوػضقؾ اـن لقس أؾك بنبف ،ف نـنل الشػنأة إٓ الؿقاد الؿخؾص.
وقد يقرد بعضفؿ اديث نػنأة الـ ل ﷺ ٕبل طنلب 9لقمودل بف أؾدك اكوػدنع
الؽنفر بنلشػنأة والدأن لف.
والحؼقؼة أل من وقع مـ الـ ل ﷺ يف اديث نػنأوف ٕبل طنلب إكؿن اق
لحرصف أؾك إيؿن أؿف .وسقليت يف «كاب﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [الؼصص»]45:
وأرض اإلس ى أؾقف يف وقت آاوضنر ،لؽـ الذك يخصـن
قص ُة وفنة ألبل طنلب
ُ
اـن ألكف منت أؾك الؽػر ،ونػع لف الـ ل ﷺ فخػػ أـف ،فؾؿ نؽـ نػنأوف ﷺ بل
يخرج مـ الـنر 9إذ ٓ يمذ لف ﷺ بذلؽ وٓ يػعؾف﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
( )3م ؿقع الػونوأ .330/3
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﴿ ]5:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ﴾ [الوقبة ،]70:واذا ألمر مؼطقع وم زوى بف أل أ مـ منت أؾك الؽػر خنلدٌ مخؾدٌ
يف الـنر.
لؽـ نػنأوف ﷺ كنكت لؾوخػقػ ،كؿن قنل« :لعؾـف تـػعـف ئـػاعتل يـقم الؼقامـة،
فقجعؾ يف ضحضاح مـ الـار ي ؾغ كع قف ،يغؾل مـف دماغف»( ،)3واذص الشدػنأة لؼدن مدن
بذل يف الدفنع أـف ﷺ ،ويف كصدرة دأقندف ُ
فخػدػ أـدف ،مدـ بدنب الؿ دنزاة أؾدك مدن
واد ارى
قدى ،ولقمت اذص ال الشػنأة الول ُارمت أؾك الؽنفر الذك اؽؿ بخؾدقدصُ ،
أؾقف دخقل ال ـة ،وأؾقف ف إنؽنل.
وقنل ﷺ« :هق يف ضحضاح مـ كار ،لقٓ أكا لؽان يف الضرك إسػؾ مـ الــار»()2

فنلدددر إسدددػؾ مدددـ الـدددنر لؾؿـدددنفؼقـ ،ولؽدددـ ندددػنأوف ﷺ جعؾودددف مدددع الؽػدددنر9
نخػق ًػن أـف.
«وحؼقؼتـف :أن اهلل سـ حاكف هــق الــذي يتػضــؾ عؾــك أهــؾ اإلخــالص ،فقغػــر لفــؿ
كقاسطة دعاء مـ أذن لف أن يشػع ،لقؽرمف ويــال الؿؼـام الؿحؿـقد»« :واؼقؼودف» ،ألك:
اؼقؼددة إمددر ،ويف بعددض الـمددخ «واؼقؼوفددن» ،يعـددل :اؼقؼددة اددذص الشددػنأة :أل ار
س حنكف اق الدذك يوػضدؾ أؾدك ألادؾ اإلخد ص 9ولدذا قدنل« :مــ قـال ٓ إلـف إٓ اهلل
دخص مقادددٌ
خال ً ــا مـــ قؾ ــف» ،فقغػددر لددف بقاسددطة دأددن مددـ ألذ لددف أل يشددػع ،فشد ٌ
مخؾص لؽـ أـدص معنص وك ن ر ،يغػر لف بقاسطة دأن ِ مـ ألذ لف أل يشػع 9لقؽرمف
ويـنل الؿؼنى الؿحؿقد.
( )3ألخرجدف ال خدنرك ،كودنب مـنقدب إكصدنر ،بدنب قصدة ألبدل طنلدب ،)1774( ،وممدؾؿ ،كودنب اإليؿدن  ،بددنب
نػنأة الـ ل ﷺ ٕبل طنلب ،)230( ،مـ اديث ألبل سعقد الخدرك ﭬ.
( )2ألخرجف ال خدنرك ،كودنب مـنقدب إكصدنر ،بدنب قصدة ألبدل طنلدب ،)1771( ،وممدؾؿ ،كودنب اإليؿدن  ،بدنب
نػنأة الـ ل ﷺ ٕبل طنلب.)208( ،

110

حمٗلعالـى تفٗ عشـ ــةحع ت بعالتٕحٗ

والؿؼنى الؿحؿقد :اق الذك يمللف الؿمؾؿق  -بعد كؾ ألذا  -لؾـ ل ﷺ يف
مؼاما محؿق ًدا الذي وعضتف»( ،)3وجن ذكرص يف الؼرآ ﴿ :ﭽ ﭾ
ققلفؿ« :واكعثف ً

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ﴾ [اإلسرا .]68:
اذا اق الؿؼنى الؿحؿقد الذك ٓ مؼنى فققف( 9)2وإٓ فؽؾ ممؾؿ يوف د بنلؾقدؾ،
ففق محؿقد الؿؼنى يقى يؼقى الـنس لرب العنلؿقـ.
«فالشــػاعة التــل كػاهــا الؼــرآن :مــا كــان فقفــا ئــرك» 9ذلددؽ ٕ الشددر مـددنقض
لإلخ ص« 9ولفذا أ ،ت الشػاعة كنذكف يف مقاضع ،وقض كقـ الـ ل ﷺ أكفا ٓ تؽقن إٓ
ٕهؾ التقحقض واإلخالص» اكتفك كالمف» ،يعـل :يف اديث ألبل اريرة.
 طأقطـــاّ ايشفاعـــ١ص

وقد بقـ الحنفظ ابـ ا ر يف فوح ال نرك ألقمنى الشػنأة فؼنل« :وقدنل الـدقوك ن ًعدن
لعقنض :الشػنأة خؿس :يف اإلرااة مـ ادقل الؿققدػ» وادل الشدػنأة العظؿدك وادل
موػؼ أؾقفن ،والثنكقة« :ويف إدخدنل قدق ٍى ال ـدة بغقدر امدنب» والثنلثدة« :ويف إدخدنل قدقى
اقسد قا فنسددوحؼقا العددذاب أل ٓ يعددذبقا» الرابعددة« :ويف إخددراج مددـ ألدخددؾ الـددنر مددـ
العصنة» ققى اقس قا ،واؿ مـ العصنة ،واسوحؼقا العدذاب وألدخؾدقا الـدنر ولقمدقا مدـ
ألاؾ الخؾقد ،فقشػع فقفؿ فقخرجق مـفن ،الخنممة« :ويف رفع الدرجنت...
( )3إننرة إلك اديث جنبر بـ أ د ار ڤ :أل رسقل ار ﷺ قنل« :مـ قال حقـ يغـؿع الــضاء :الؾفـؿ رب هـذه
مؼامـا محؿـق ًدا الـذي وعضتـف ،حؾـت لـف
الضعقة التامة ،وال الة الؼائؿة ،آت محؿضا القسـقؾة والػضـقؾة ،واكعثـف ً
دنب َق ْقل ِ ِدف﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾،
ئػاعتل يقم الؼقامة» .ألخرجف ال خنرك ،كونب نػمقر الؼدرآ َ ،ب ُ
( ،)3638وألبق داود ( ،)428والرتمذك ( ،)233والـمن ل ( ،)568وابـ منجف (.)622
( )2الؿؼنى الؿحؿقد اق الذك يـنلف الرسقل ﷺ أـد نػنأوف 9لقؼضك بقـ الخؾؼ ،وقد ورد ذكرص يف ألانديث مـفدن:
اديث ابـ أؿر ﭭ ،يؼقل« :إن الـاس ي قرون يقم الؼقامة جثا ،كؾ أمة تت ع ك قفا يؼقلقن :يـا فـالن ائـػع ،يـا
فالن ائػع ،حتك تـتفل الشػاعة إلك الـ ل ﷺ ،فذلؽ يقم ي عثف اهلل الؿؼام الؿحؿقد» .ألخرجدف ال خدنرك ،كودنب
نب َق ْقل ِ ِف﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾.)3637( ،
نػمقر الؼرآ َ ،ب ُ
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وألننر أقنض إلك اسودرا نػنأة سندسة :وال الوخػقدػ أدـ ألبدل طنلدب يف
العذاب...
ٍ
سدعد رفعدف:
وزاد بعضفؿ نػنأة سنبعة :وال الشػنأة ٕاؾ الؿديـة 9لحدديث
«ٓ يث ت عؾك ٕوائفا أحضٌ إٓ كـت ئفقضً ا أو ئػق ًعا لف»( )3ألخرجدف ممدؾؿ 9ولحدديث
ألبل اريرة ﭬ رفعف« :مــ اسـتطاع أن يؿـقت يف الؿضيــة ،فؾقػعـؾ؛ فـنين أئـػع لؿــ
مات كفا» ألخرجف الرتمذك(.)2
قؾت [ألك :ابـ ا ر] :واذص غقر واردة ٕ 9موعؾؼفن ٓ يخرج أـ وااددة مدـ
الخؿددس إول ،ولددق أددد مثددؾ ذلددؽ لعددد اددديث أ ددد الؿؾددؽ بددـ أ ددند ،سددؿعت
الـ ل

ﷺ يؼقل «أول مـ أئػع لف أهـؾ الؿضيــة، ،ـؿ أهـؾ مؽـة، ،ـؿ أهـؾ الطـائػ»()1

ألخرجف ال زار والطنا  ،وألخرج الطنا مـ اديث ابـ أؿر رفعف« :أول مـ أئـػع
لف أهؾ كقتل، ،ؿ إقرب فإقرب، ،ؿ سائر العرب، ،ؿ إعاجؿ»(.)4(»)3
واذا الحديثن فقفؿن عػ ،كؿن اق معؾقى.
()3

()2

()1

()3

()4

ألخرجددف ممددؾؿ ،كوددنب اإليؿددن  ،بددنب فضددؾ الؿديـددة ،ودأددن الـ ددل ﷺ فقفددن بنلنكددة ،وبقددن نحريؿفددن،
ونحددريؿ صددقدان ون د ران ،وبقددن ادددود ارمفددن ،)3151( ،وجددن مددـ اددديث ابددـ أؿددر ،وألبددل سددعقد،
وألبل اريرة ﭫ.
كونب الؿـنقب ،بنب من جن يف فضؾ الؿديـة ،)1836( ،وقدنل« :امدـ صدحقح غريدب» ،وابدـ منجدف ،كودنب
الؿـنسؽ ،بنب فضؾ الؿديـة ،)1332( ،مـ اديث ابـ أؿر ،ولقس مـ اديث ألبل اريرة كؿن ذكر ابـ ا در،
وجن مـ اديث س قعة إسؾؿقة.
ألخرجف ال زار كؿن يف كشدػ إسدونر ( ،)1360والطدنا يف إوسدط ( ،)3726والضدقن يف الؿخودنرة (،)348
مـ اديث أ د الؿؾؽ بـ أ ند بـ جعػر ،وقنل الفقثؿل يف الؿ ؿع « :43/30رواص ال زار ،والطنا يف الؽ قر
وإوسط ،وفقف مـ لؿ ألأرففؿ».
ألخرجف الطنا يف الؽ قر ( ،)31440وابـ أدك يف الؽنمؾ  ،261/1والفقثؿدل يف الؿ ؿدع  170/30أل ال دزار
رواص ،وقنل« :فقف مـ لؿ ألأرففؿ» ،وذكرص ابـ ال قزك يف الؿق قأنت  ،240/1واؽؿ أؾقف إل ن بنلق دع
يف الضعقػة (.)612
فوح ال نرك .327/33
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ؿ ذكر الحنفظ نػنأة ننسعة فؼنل« :ونػنأة ألخرأ ،وال نػنأوف فدقؿـ قدنل:
خقرا قط ،وممدوـدان روايدة الحمدـ أدـ ألكدس كؿدن سدقليت
«ٓ إلف إٓ ار» ولؿ يعؿؾ ً
بقنكف يف نرح ال نب الذك يؾقف ،وٓ يؿـدع مدـ أددان قدقل ار نعدنلك لدف« :لـقس ذلـؽ
إلقؽ»( ٕ 9)3الـػل يوعؾؼ بؿ ننرة اإلخراج 9وإٓ فـػس الشػنأة مـدف قدد صددرت،
وق قلفن قد وقع ونرنب أؾقفدن أل رادن ،فدنلقارد أؾدك الخؿدس ألربعدة» يعـدل :فدنلقارد
أؾددك الخؿمددة إول إربعددة الؿوددلخرة« ،ومددن أددداص ٓ َيددرد ،كؿددن ند ِدرد الشددػنأة يف
الوخػقػ أـ صنا ل الؼنيـ ،وغقر ذلؽ 9لؽقكف مـ جؿؾة ألاقال الددكقن»( )2يعـدل:
ٓ ن درد نددػنأوف يف الدددكقن ،ففددق نددػع لصددنا ل الؼددنيـ يف الددنزخ ،والحددديث أددـ
نػنأوف يف أخرة.
 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص

«فقف مغائؾ :إولك :تػغقر أيات» :الول ذكران الشقخ.
«الثاكقة :صـػة الشـػاعة الؿـػقـة» :الودل نؽدق بغقدر إذكدف  ألو أددى ر دنص أدـ
الؿشػقع لف.
«الثالثة :صػة الشػاعة الؿث تة» :وال من نقفر فقفن الشرطن .
«الراكعة :ذكر الشػاعة الؽ رى ،وهل الؿؼام الؿحؿـقد» ،ألك :الشدػنأة الؽدنأ الودل
أليضدن ﷺ ٕادؾ ال ـدة أل
يشػع فقفن الـ ل ﷺ ٕادؾ الؿققدػ 9لقػصدؾ بقدـفؿ ،ويشدػع ً
ُيدخؾقا ال ـة ،ويشػع لؼقى اسوقج قا دخقل الـنر 9فد يددخؾقمن ،ويشدػع لؼدقى دخؾدقا
الـنر أل يخرجقا مـفن ،واذص لقمت خنصة بف ﷺ ونقانرت هبن الـصقص.
( )3ألخرجف ال خنرك ،كودنب الوقاقدد ،بدنب كد ى الدرب  يدقى الؼقنمدة مدع إك قدن وغقدراؿ ،)6430( ،وممدؾؿ
والؾػظ لف ،كونب اإليؿن  ،بنب ألدكك ألاؾ ال ـة مـزلة فقفن ،)381( ،مـ اديث ألكس بـ منلؽ ﭬ.
( )2فوح ال نرك .328/33
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وألكؽران طقا ػ مـ الؿ ودأدةٓ 9سدقؿن الخدقارج والؿعوزلدة الدذيـ مدـ رأليفدؿ
خؾقد ألاؾ الؽ ن ر يف الـنر.
«الخامغة :صػة ما يػعؾف ﷺ ،وأكف ٓ ي ضأ كالشػاعة ،كـؾ يغـجض ،فـنذا أذن اهلل لـف
ئػع» :ألك :ألكف ﷺ ٓ ي دأل بنلشػنأة ً
ألوٓ ق ؾ الم قد.
«الغادسة :مـ أسعض الـاس كفا » :كؿن يف اديث ألبل اريدرة «مــ أسـعض الــاس
كشــػاعتؽ ،يــا رســقل اهلل قــال« :مـــ قــال ٓ إلــف إٓ اهلل خال ً ــا مـــ قؾ ــف»( )3واددذا
اإلخ ص يـنيف كؾ من يضند كؾؿة الوقاقد.
«الغاكعة :أكفا ٓ تؽقن لؿـ أئرك كاهلل» ٕ 9مدـ ألندر بدنر غقدر مر دل أـدد
ٍ
واقـيفذ يؽق الشرط الثن قد نخؾػ.
ار ،
«الثامـة :كقان حؼقؼتفا» :واؼقؼة الشػنأة وال الول مرت يف ك ى نقخ اإلس ى
 :$أل ار س حنكف اق الذك يوػضؾ أؾك ألاؾ اإلخ ص فقغػر لفؿ بقاسدطة دأدن
مـ ألذ لف أل يشػع 9لقؽرمف ويـنل الؿؼنى الؿحؿقد ،وار ألأؾؿ.

( )3س ؼ نخري ف يف مق عف مـ الؿوـ (ص.)132 :

حمٗلعالـى تفٗ عشـ ــةحع ت بعالتٕحٗ

111

ةــاب قـٍل هللا تعـاىل
﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ اآلٜـــ.١

يف ال حقح عـ اكـ الؿغ ِّقب ،عـ أكقف ،قال :لؿا حضرت أكا طالب القفـاة ،جـاءه
رسقل اهلل ﷺ ،وعـضه ع ض اهلل اكـ أكل أمقة ،وأكق جفؾ ،فؼال لـف« :يـا عـؿ ،قـؾ ٓ :إلـف
إٓ اهلل ،كؾؿة أحاج لؽ كفا عـض اهلل».
فؼآ لف :أترغب عـ مؾة ع ض الؿطؾب
فلعاد عؾقف الـ ل ﷺ ،فلعادا ،فؽان آخر ما قال :هق عؾك مؾة ع ض الؿطؾب ،وأكـك
أن يؼقل ٓ :إلف إٓ اهلل.
فؼال الـ ل ﷺٕ« :ستغػرن لؽ ما لؿ ُأ ْك َف عـؽ» ،فلكزل اهلل ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [الوقبة ،]331:وأكزل اهلل يف أكل طالب﴿ :ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [الؼصص.)3(]45:
فيـــه وســـائـل:

 إولك :تػغقر ققلف﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ﴾ [الؼصص ]45:أية.
 الثاكقة :تػغقر ققلف﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [الوقبة ]331:أية.
 الثالثة :وهل الؿغللة الؽ قرة تػغقر ققلف ﷺ« :قـؾ ٓ :إلـف إٓ اهلل» كخـالف مـا عؾقـف
مـ يضعل العؾؿ.
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب ال ـن ز ،بنب إذا قدنل الؿشدر أـدد الؿدقت ٓ :إلدف إٓ ار ،)3150( ،وممدؾؿ ،كودنب
اإليؿن  ،بنب ألول اإليؿن ققل ٓ إلف إٓ ار ،)23( ،والـمن ل (.)2013
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 الراكعة :أن أكا جفؾ ومـ معف يعرفقن مراد الـ ل ﷺ؛ إذ قال لؾرجؾ« :قؾ ٓ :إلف إٓ
أعؾؿ مـف كلصؾ اإلسالم.
اهلل» ،فؼ َّح اهللُ َمـ أكق جفؾ ُ

 الخامغةِ :جضه ﷺ وم الغ ُتف يف إسالم عؿف.

 الغادسة :الرد عؾك مـ زعؿ إسالم ع ض الؿطؾب وأسالفف.
 الغاكعة :كقكف ﷺ استغػر لف ،فؾؿ يغػر لف ،كؾ كفل عـ ذلؽ.
 الثامـة :مضرة أصحاب الغقء عؾك اإلكغان.
 التاسعة :مضرة تعظقؿ إسالف وإكاكر.
 العائرة :استضٓل الجاهؾقة كذلؽ.
 الحادية عشرة :الشاهض لؽقن إعؿال كالخقاتقؿ؛ ٕكف لق قالفا كػعتف.
 الثاكقــة عشــرة :التلمــؾ يف ك ــر هــذه الش ـ فة يف قؾــقب الضــالقـ؛ ٕن يف الؼ ــة أكفــؿ
لؿ يجادلقه إٓ كفا ،مع م الغتـف ﷺ وتؽريـره؛ فألجـؾ عظؿتفـا ووضـقحفا عــضهؿ
اقت روا عؾقفا.

l
«كاب ققل اهلل تعالك﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ أية» :اذا الخطنب لؾـ ل ﷺ،
ففق ٓ يفدك .واذص أية نـػل الفداية أـف ﷺ مع ألمن جن ت مث وة وممكدة يف ققلف
نعنلك﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [الشقرأ ،]42:وكؾفن ممكدة ،نؾؽ بؿمكدات
لؾـػل ،واذص بؿمكدات لإل نت.
وال ؿع بقـ أيوقـ يؽق بحؿؾ ققلف نعنلك﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ﴾ أؾك اداية
الوقفقؼ والؼ قل 9واؿؾ ققلف نعنلك﴿ :ﭩ ﭪ﴾ أؾك اداية الدٓلة واإلرنند،
ففذص ويقػوف ﷺ ففق يدل الـنس ويرنداؿ إلك الصراط الؿموؼقؿ.
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وققلف نعنلك﴿ :ﮒ ﮓ﴾ اذص مح ة ج ؾقة ط قعقة 9كنلول نؽق لؿـ ألامـ
إلقؽ ،ونؽق لؾقالد ولق خنلػف يف الديـ ،لؽـ الؿح ة الشرأقة مؼدمة أؾقفن 9بحقث
لق ألمرص ألبقص بؿن يخنلػ ألوامر ار وألوامر الرسقل ﷺ لؼدأ ى ألوامراؿن أؾك ألوامر
ألبقفٕ 9كف «ٓ طاعة لؿخؾقق يف مع قة الخالؼ»(.)3
لؽـ إذا قدى اذص الؿح ة ال ؾقة أؾك الشرأقة وقدأ ى طنأة والدص أؾك طنأة ار
ورسقلف ﷺ ألص حت مح وف لقالدص :الؿح ة ال ؾقة نضرص﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏ ﮐﮑ ﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ﴾ [الوقبة.]23:
ومثؾ اذا يؼنل يف الزوجة الؽنفرة مـ ألاؾ الؽونب﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔﮕ ﮖ﴾ [الروى.]23:
«يف ال ــحقح عـــ اكـــ الؿغ ـ َّقب» :ال ؿفددقر يػوحددق القددن يف (الؿم د أقب) ،واددق
الؿشفقر ،ولؽـ روك أـ سعقد قنل« :س أقب ار مدـ يمدقب ألبدل»( ،)2فنلدذيـ يوقرأدق
مـ دخقلفؿ يف اذص الدأقة مـ اذا الع د الصنلح يؼقلق الؿم اقب بنلؽمر.
واق ألاد فؼفن الؿديـة الم عة الؿذكقريـ يف ال قت الونلل:
ِ
ِ
ددددؿ
َف ُخ ُ
أددددر َو ُة َقنسد ٌ
ددددذا ْؿ ُأ َقدددددُ ار ْ

س ِ
ددعقدٌ أل ُبددق َب ْؽ ٍ
ددر ُسدد َؾ ْق َؿن ُ
َ

نرجددف()1
َخ ِ

َ

( )3ألخرجف هبذا الؾػظ الطنا يف الؽ قر ( ،)173والؼضنأل ( ،)761مـ اديث أؿرا بـ اصقـ ﭬ.
( )2وفقنت إأقن .167/2
( )1قن ؾ اذا ال قت اق محؿد بـ يقسػ بـ الخضدر الشدفقر بدنبـ إبدقض الؿودق سدـة 533ادد .يـظدر :ال دقاار
الؿضقة يف ط ؼنت الحـػقة .335/2
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منت سـة ألربع ونمعقـ ،وال :سـة الػؼفن الول منت فقفدن ألكثدر الػؼفدن  ،مدـفؿ
الػؼفن الم عة( ،)3واذا كؿن كحـ كعد سـة 3320اد سـة العؾؿن  9منت فقفن جؿع غػقر
مـ ألاؾ العؾؿ ،ولق لؿ يؽـ فقفن إٓ اإلمنمن  :ابـ بنز ،وإل ن  ،لؽػك 9إٓ أل معفؿ
ؾة مـ ألاؾ العؾؿ يف اذص المـة ،فـعدان سـة العؾؿن .
از الؿخزومل وألبقص ألسؾؿ بعد ادذص الؼصدة،
از ألو َ
«عـ أكقف» :الؿم ّقب بـ ْ
ادز إلدك سدفؾ ،فؼدنل« :المدفؾ
أليضن ،وألمر الـ ل ﷺ بوغققر اسؿف مـ ْ
وجدص ممؾؿ ً
يقطل» ،فؾؿ يؼ ؾ أل يغقر اسؿف ،يؼقل سعقد« :فؿن زالت فقـن الحزوكة بعد»( 9)2بشدمى
مخنلػة نقجقفف ﷺ.
«عـ أكقف قال :لؿا حضرت أكا طالب القفاة» ،ألك :اضرت أ من؛ن
ألو مؼدمن؛نٕ 9كف إذا اضرت القفنة اكوفت الؿفؾة﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [الـمن  ،]37:وققؾ :بؾ اضرص الؿقت ٓ الؿؼدمنت ،وأؾك اذا يؽق
خنصن بلبل طنلب لؿن لف مـ يد يف الدفع أـ رسقل ار ﷺ(.)1
ً
نخصن قرر إط ن ألكف ٓ ألمؾ يف بؼن ف وأؼؾف ننى ،فوقبودف صدحقحة
ولؽـ لق أل
ً
وإ كددن م زو ًمددن بؿقنددف الؼريددب 9وذلددؽ أل رألك إط ددن ي ؼددك مظـقكًددن 9فوقبوددف
ٍ
حقـيفذ ٓ نـػع الوقبة.
صحقحة من لؿ نحضر القفنة كػمفن ويغرغر ،ف
واذا بخد ء بعدض إاؽدنى الؿوعديدة 9إذ الؿدريض مر ً دن مخق ًفدن ُيؿـدع مدـ
بعض الوصرفنت الول نضر بنلقارث ،وكذلؽ ٓ يـػذ ط قف.

( )3يـظر :ال داية والـفنية .86/8
( )2ألخرجف ال خنرك ،كونب إدب ،بنب نحقيؾ آسؿ إلك اسؿ ألامـ مـف.)5381( ،
( )1يـظر :نرح الـقوك أؾك ممؾؿ .233/3
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«جــاءه رســقل اهلل ﷺ ،وعـــضه ع ــض اهلل اكـــ أكــل أمقــة ،وأكــق جفــؾ» :أؿددرو بددـ
اشنى ،رألس الؽػر والض ل والعداوة لؿحؿد ﷺ وٕصحنبف ولديـف ،واؿن مـ بـل
أليضن مع آ ـقـ مع أل الذك خنط ف
مخزوى ،قنل بعضفؿ :يحوؿؾ أل الؿمقب اضر ً
ا ـن ٕ 9كف وصػ الؼصة مـ قرب ،ولق كنكت اـن واسدطة ،ل قـدف وكؼؾدف أدـ غقدرص،
أليضن مـ بـل مخزوى كنٓ ـقـ.
واق ً
«فؼال لف :يا عؿ» :لؿ يؼؾ :ين ألبن طنلدب ،مدع ألكدف كدنفرٕ 9كدف يريدد أل يمدوثقر فقدف
اذص الؼرابة ويموؿقؾف هبن.
«قؾ ٓ :إلف إٓ اهلل» :ألك ٓ :مع قد بحؼ إٓ ار« ،كؾؿة أحاج لؽ كفا عـض اهلل»:
ألخنصؿ ،ويمودل هبن بعضفؿ أؾك ألكف اضرنف القفنة ولقس مؼدمن؛نٕ 9من من كنكت
كػعوف ،لؽـ مؼنمف ﷺ ومؼنى ألبل طنلب مـف ،ومـزلوف أـد ربف  ن عؾف يحنج،
وي ندل لؽـ جن يف سقرة الـمن ﴿ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [الـمن ﴿ ]304:ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [الـمن ]308:

واذا لق كن الؽ ى مـ غقرص ﷺ ،ألمن اق فؾؿ يعننب أؾك ذلؽٕ 9كف لؿ ي ندل أـف،
بؾ أقنب أؾك آسوغػنر فقؿن بعد.
«فؼآ لف» :ألك :أ د ار بـ ألبل ألمقة وألبق جفؾ.
«أترغب عـ مؾة ع ض الؿطؾب » :أـ مؾة ألبقؽ ،ديـ الؽنا وإنقنخ.
«فلعاد عؾقف الـ ل ﷺ فلعادا ،فؽان آخر ما قال :هق عؾك مؾة ع ض الؿطؾب» :واق
أؾك أؾؿ ويؼقـ مدـ صدحة ديـدف ﷺ ،وقدد أنصدرص وأدنش معدف مدن يؼدرب مدـ نمدع
سـقات وزيندة ،منت وأؿر الـ ل ﷺ نمعة وألربعق أن ًمدن وألندفر ،ومنندت خدي دة
بعدص بثؿنكقة ألينى.
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فؿع القؼقـ والؿعرفة 9إٓ ألكف ألبك أل يؼدقل ٓ :إلدف إٓ ار ،وقدنل :ادق أؾدك مؾدة
أ د الؿطؾب.
ففؾ يؽػل القؼقـ وآأرتاء والؿعرفة الونمة بنلحؼ أـ الـطؼ بنلشدفندة؟ كدل
نخص َو َق َر اإليؿن ُ يف قؾ ف ولدقس أـددص ألدكدك ندردد ،فدذاب إلدك ندقخ
يؽق اـن
ٌ
لقؾؼـف الشفندة ،وق ؾ أل يـطؼ هبن منت.
ال قاب :ألكف ٓ يؽػقف ذلؽ ،فػل ألاؽدنى الددكقن ادق أؾدك كػدرص ٕ 9الـ دل ﷺ
يؼقل« :أمرت أن أقاتؾ الـاس حتك يؼقلقا ٓ :إلف إٓ اهلل»( ،)3واذا لؿ يؼؾ ٓ« :إلف إٓ
ار» ،وألمددن يف أخددرة فدنر يوددقٓص ،وإ كددن بعضددفؿ ي ددزى بلكددف دخددؾ يف اإلسد ى،
فنلغزالل يف اإلاقن وبعض ألاؾ العؾؿ يؼقلق  :اذا مممـ ممؾؿ(.)2
ولؽـ ألبن طنلب اـن كطؼ بؿن يـنقضفن واذا يدنار ووا دح ،فد يددخؾ يف ادذص
الؿمللة.
وقددد أللددػ بعضددفؿ يف إيؿددن ألبددل طنلددب ،مددـفؿ ألاؿددد زيـددل داد

( )1مػوددل

الشنفعقة بؿؽة وادق مدـ ألأددا دأدقة الشدقخ محؿدد بدـ أ دد القادنب .ومؿدـ قدنل
بنيؿن ألبل طنلب الرافضة ،بؾ قنلقا بنيؿن أ د الؿطؾب أليضن وإيؿن مدـ فققدف مدـ
سؾمؾة كمب الـ ل ﷺ(.)3
()3

()2
()1

()3

ألخرجف ال خنرك ،كودنب الزكدنة ،بدنب وجدقب الزكدنة ،)3188( ،وممدؾؿ ،كودنب اإليؿدن  ،بدنب إمدر بؼودنل
الـدددنس اودددك يؼقلدددقا ٓ :إلدددف إٓ ار محؿدددد رسدددقل ار ،ويؼقؿدددقا الصددد ة ،)23 ،20( ،وألبدددق داود،)3445( ،
والرتمذك ،)2506 ،2505( ،والـمن ل ،)1080( ،وألاؿد يف ممـدص (.)56
يـظر :إاقن أؾقى الديـ .337/3
اق :ألاؿد بـ زيـل دا  :فؼقف مؽل ممرخ .ولد بؿؽة ونقلك فقفن اإلفون والودريس .ويف ألينمدف ألكشديفت ألول مط عدة
بؿؽة ،فط ع فقفدن بعدض كو دف .ومدنت يف الؿديـدة أدنى 3103ادد .مدـ نصدنكقػف« :الػوقادنت اإلسد مقة» ،و«ال دداول
الؿر قة يف ننريخ الدول اإلس مقة» ،و«خ صة الؽ ى يف ألمرا ال ؾدد الحدراى» ،وغقرادن .يـظدر :إأد ى 9لؾزركؾدل
 ،310 ،328/3واؾقة ال شر يف ننريخ الؼر الثنلث أشر 9لع د الرزام ال قطنر الؿقدا .371 -373/3
يـظر :م ؿقع الػونوأ .125/3
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 طاألدب يف عدّ ْطب ١ايفشش إىل ايٓفظ ٚإٕ نإ ْكًًا إال يعً١ص

وققلددف« :هــق عؾــك مؾــة ع ــض الؿطؾــب» :جددن يف الؿمددودر «ألكددن أؾددك مؾددة
أ د الؿطؾب»( ،)3لؽـ الرواة مـ بنب إدب يف الع نرة مع ألكػمدفؿ ،ألو مدع غقدراؿ
يف مثؾ اذص الحنل يغقرو من ٓ يغقر الؿعـك.
وٓ نؽ أل اذا مـ امـ الوع قر وإسؾقب ،ويـ غل أل يؽدق ادذا يف جؿقدع
الخطنبنت أـ الـػس ألو أـ الغقر 9فنذا كدن اـدن ندل يـمدب إلدك كػمدف ،ألو إلدك
غقرص مؿن ٓ يؾقؼ بف ،فنكف يغقدرص بؿدن ٓ يغقدر الؿعـدك 9إٓ إذا كدن ادذا الؾػدظ يرتندب
أؾقددف اؽددؿ نددرأل يوغقددر بددف الحؽددؿ ،كؿددن يف قصددة مددنأز قددنل« :يددن رسددقل ار ،إ
زكقت»(ٕ 9)2كف يف معرض اإلقرار بنلزكن ،ف بد مـ الوصدريح ،فؾدق قنلدت الدرواة« :يدن
منأزا يـمب الزكن إلك غقرص.
رسقل ار ،إكف زكك» ،لظـ بعضفؿ أل
ً
«وأكــك أن يؼــقل ٓ إلــف إٓ اهلل»ٕ 9كددف يعددرء ألمددن نث ددت إلقاقددة ر  ،ونـػددل
أللقاقة من أداص.
وسقليت يف الؿمن ؾ يف قدقل الشدقخ« :فؼد ح ار َمد ْـ ألبدق جفدؾ ألأؾدؿ مـدف بلصدؾ
اإلس ى :كؾؿة الوقاقد» ،واذا مدع إسدػ مقجدقد يف كثقدر مدـ ألقطدنر الؿمدؾؿقـ9
يدأق ف ًكن وف ًكن ،ويشر الشر إكن ،ويؼقل ٓ :إلف إٓ ار ،كملل ار العنفقة.
 طايٓٗ ٞعٔ االضتػفاز يًُشسننيص
«فؼال الـ ل ﷺ «ٕستغػرن لؽ ما لؿ أكف عـؽ» ،فلكزل اهلل ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [الوقبة :»]331:وأط ُػف «ألكزل ار» بنلػن يػفؿ مـف
ٍ
أل أية كزلت بم ب اذص الؼصة 9وأؾقف فؼقلف «فلكزل» :نرنقب ل ٍ
سنبؼ،
اؼ أؾك
( )3ألخرجف الحنكؿ ( ،)1283مـ اديث ألبل اريرة ﭬ ،وصححف ووافؼف الذا ل.
( )2ألخرجف ال خنرك ،كونب الحدود ،بنب ٓ يرجؿ الؿ ـق والؿ ـقكة ،)5734( ،وممؾؿ ،كونب الحددود ،بدنب
مـ اأرتء أؾك كػمف بنلزكن ،)3583( ،مـ اديث ألبل اريرة ﭬ.
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لؽـ الؼصة وقعت يف مؽة ،وأية مدكقة 9ولذا يؼنل :إمن كزلت ٕكثر مـ س ب(،)3
والعؾؿن ي قزو أل يوعدد الم ب والـنزل وااد ،كؿن يف قصة الؾعن (.)2
ولذلؽ ورد يف س ب كزولفن أل الـ ل ﷺ اسولذ أل يموغػر ٕمف ،فؾؿ يمذ ،
واسولذ أل يزورانُ ،
فلذ لف ،وزاران( ،)1وكذلؽ أل إبرااقؿ ڠ اسوغػر ٕبقف أـ
مقأدة وأدان إينص( ،)3ولؽـ كزلت أية لوحمؿ آسوغػنر كؾف وأل آسوغػنر لؿـ
ٓ يموحؼ اأودا يف الدأن ﴿ ،ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾

[الوقبة.]331:
الدقٓ
ب َوالد ُ ْغ ُض َو َ
الح ُّ
َو َمن الدا ي ُـ إِٓ ُ

ددنو ومعوددد()4
ُددؾ َغ ٍ
ددر ْا مِددـ ك ا

كَددذا َ ال َ َ

ْ

وٓ يعـل القٓ والنا آأودا  9فنٓأوددا ٓ يؼوضدقف الدنا  ،وادؿ يظـدق أل
العدوا وال غض والوـنار س ف القٓ والدنا  9ولدذلؽ ادنربقص مدـ ألجدؾ الوعدنيش
المؾؿل أؾك من يزأؿق .
«وأكزل اهلل يف أكل طالب ﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾

[الؼصص.»]45:
( )3ومـفن اديث أؾل ﭬ قنل« :سؿعت رج يموغػر ٕبقيف واؿن مشركن  ،فؼؾت لف :ألنموغػر ٕبقيدؽ واؿدن
مشركن ؟ فؼنل :ألولقس اسوغػر إبرااقؿ ٕبقدف وادق مشدر  ،فدذكرت ذلدؽ لؾـ دل ﷺ فـزلدت ﴿ﭣ ﭤ ﭥ

()2
()1
()3
()4

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [التقكة .»]442:ألخرجف الرتمذك ،كونب نػمقر الؼرآ  ،بنب سقرة الوقبة،
( ،)1303وقنل« :اديث امـ» ،والـمن ل ،كونب ال ـدن ز ،بدنب الـفدل أدـ آسدوغػنر لؾؿشدركقـ،)2015( ،
وألاؿد ( ،)3074وصححف الحنكؿ ( ،)1278ووافؼف الذا ل.
يـظر :نػمقر الؼرط ل .371/32
س ؼ نخري ف (ص.)122 :
يـظر :نػمقر ال غقك .184/2
ال قت لؾشقخ سؾقؿن بـ سحؿن  $مـ مـظقموف« :يف بقن من أؾقف ألادؾ ك دد مدـ آأوؼدند» .يـظدر :الددرر
المـقة يف إجقبة الـ دية .471/3
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 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص

«فقف مغائؾ :إولك :تػغقر ققلف﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [الؼصص ]45:أية»:
وقد نؼدى أل الؿراد بنلفداية اداية الوقفقؼ والؼ قل.
«الثاكقة :تػغقر ققلف﴿ :ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ﴾ [الوقبة]331:

أية» ٕ 9الـ ل ﷺ قنلٕ« :ستغػرن لؽ» نقكقد« ،ما لؿ أكف عـؽ» ،ف ن الـفل.
«الثالثة :وهل الؿغللة الؽ قـرة» :هـل ألصدؾ اإلسد ى ،كؾؿدة الوقاقددٓ ،بدد مدـ
معرفوفن ،ومعرفة من يـنقضفن ،والعؿؾ بؿؼوضنان.
«تػغقر ققلف ﷺ« :قؾ ٓ إلف إٓ اهلل» ،يعـل :أل الوػمقر الصدحقح لفدذص الؽؾؿدة:
ٓ مع قد بحؼ  -ألو اؼ  -إٓ ار .
«كخالف ما عؾقف مـ يضعل العؾؿ» :فؿـ الؿوؽؾؿقـ مـ يؼدقل ٓ :صدنكع إٓ ار،
ألو ٓ خنلؼ ألو ٓ رازم إٓ ار ،فقػمرومن بوقاقد الربقبقة.
ونقاقد الربقبقة يؼر بف الؿشدركق  ،وإكؿدن قدننؾفؿ الـ دل ﷺ بمد ب ندركفؿ يف
نقاقد إلقاقة.
«الراكعة :أن أكا جفؾ ومـ معف يعرفقن مراد الـ ل ﷺ إذ قال لؾرجـؾ« :قـؾ ٓ إلـف
إٓ اهلل» 9ولذلؽ اموـعقا أـ ققلفن.
«فؼ ح اهلل َم ْـ أكق جفؾ أعؾؿ مـف كلصؾ اإلسالم» :وخص ألبن جفدؾ بنلدذكرٕ 9كدف
منت أؾك كػرص ،وألمن أ د ار بـ ألمقة ،والؿمقب فلسؾؿن.
«الخامغةِ :جضه ﷺ وم الغتـف يف إسـالم عؿـف» :وذلدؽ ألكدف يحدب إسد ى الـدنس
كؾفؿ ،وٕ « :ومـ دل عؾك خقر فؾف مثؾ أجر فاعؾف»( ،)3ويـ غل أل يؽدق ادذا خؾدؼ
( )3س ؼ نخري ف (ص.)80 :
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الؿمؾؿ 9وكذلؽ إلامن أؿف إلقف.
«الغادسة :الرد عؾك مـ زعؿ إسالم ع ض الؿطؾب وأسالفف» :ألمن ألبق طنلب ،فؼدد
أرفـن انلف ،وألمن إس ى أ د الؿطؾب وألس فف ،فقرد أؾقفؿ يف ادذا بؼقلدف :ادق أؾدك
ممؾؿن.
ممؾؿن لؽن ألبق طنلب
مؾة أ د الؿطؾب ،ولق كن أ د الؿطؾب
ً
ً
«الغاكعة :كقكف ﷺ استغػر لف فؾؿ يغػر لف»ٕ 9كف منت أؾك الشر ﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [الـمن « ،]37:كؾ كفل عـ ذلؽ» يف ققلف ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨﭩﭪ﴾ [الوقبة ،]331:كؿن مل أـ آسوغػنر ٕمف ﷺ.
 طَطس ٠أصشاب ايط٤ٛص

«الثامـة :مضرة أصحاب الغقء عؾك اإلكغان» :وذلؽ أل الذك مـع ألبن طنلدب أل
يؼقل ٓ :إلف إٓ ار اق ألبق جفؾ ومـ معف.
ويف الحدديث« :مثؾ الجؾـقس ال ـالح والغـقء ،كحامـؾ الؿغـؽ وكـاف الؽقـر،
فحامؾ الؿغؽ :إما أن يحذيؽ( ،)3وإمـا أن ت تـاع مــف ،وإمـا أن تجـض مــف ريحـا طق ـة،
ريحا خ قثة»(.)2
وكاف الؽقر :إما أن يحرق ،قاكؽ ،وإما أن تجض ً
ألمن أؾدك ممدوقأ إمدؿ ف ؾمدن المدق وصدؾت مضدر؛ؿ إلدك الؿمدؾؿقـ مدـ
جؾقمدن لؾؿدلمق  ،فؽنكدت الـوق دة:
أؾؿن فؿ ونعقهبؿ ،فلاؿد بـ ألبل دؤاد( )1كدن
ً
اؿؾ الـنس أؾك الؼقل بخؾؼ الؼرآ  ،وآذأ مـ آذأ مـ العؾؿن  ،واموحدـفؿ ،وقودؾ
( )3ألك :يعطقؽ مـ الؿمؽ الذك معف .يـظر :الـفنية ٓبـ إ قر .147/3
( )2ألخرجف ال خنرك ،كونب الذبن ح والصقد ،بنب الؿمؽ ،)4413( ،وممؾؿ ،كونب الدن والصدؾة وأداب ،بدنب
اسوح نب م نلمة الصنلحقـ ،)2527( ،مـ اديث ألبل مقسك إنعرك ﭬ.
ْدادك .واسؿ ألبقف :ال َػ َرج .ولدك
( )1اق :ألاؿد بـ ألبل دؤاد بـ َا ِريز ،الؼن ل ألبق أ د ار
إيندك ا ْل َ ْص ِر ُّك ؿ ال َغ ُّ
ّ
مصر ًان بؿذاب ا ْل َ ْفؿ ّقة ،داأق ًة إلك الؼقل بخ ْؾؼ الؼرآ  .يـظدر :ندنريخ
الؼضن لؾؿعوصؿ ولؾقا ؼ بنر ،وكن
ا
اإلس ى 9لؾذا ل  ،647/4وننريخ بغداد وذيقلف 9لؾخطقب ال غدادك .154/3
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مـ قوؾ 9بم ف وبم ب مـ اق مثؾف مـ جؾمن المق .
وابـ العؾؼؿدل( )3الرافضدل الخ قدث اقـؿدن انخدذص الخؾقػدة الع نسدل يف بطنكودف
ب الوونر ،فغزوا ب د الؿمؾؿقـ ،وقوؾقا يف بغداد وادان يف
كن َن َ

ة ألينى مؾققكن وميفدة

أللػ 9بم ب جؾقس المق اذا.
ار ال طنكد َة
ولذلؽ يـ غل لؾؿمؾؿقـ أل يؽثروا مدـ الددأن لؾدقٓة بدل يدرزقفؿ ُ
الصنلحة الـنصحة 9لؿن لفؿ مـ إ ر ال نلغ أؾقفؿ.
ِ
إِ َذا ُكـْد َ ِ
دنر ُا ْؿ
دت فددل َقد ْدق ٍى َف َصددنا ْ
ب َخ َقد َ

ب إَردأ َفوَردأ مع الر ِدك()2
وٓ َنصح ِ

ْ َ

ْ َ

ْ َ

َ َ أ

سناب ،وار الؿموعن .
نلصناب
ف
ٌ
ُ
 طايتكًٝد تبني ايٛدٛب ٚايرّص

«التاسعة :مضرة تعظقؿ إسالف وإكاكر» :واذا يف ققلفؿ« :ألنرغب أـ مؾة
أ د الؿطؾب؟» ،واذا دألب إولقـ﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ﴾ [الزخرء]22:

ٍ
نخص
اذص ا وفؿ 9وكؿ مـ

ب ِ
أؾ بم ِ
كظر ِص إلك َمـ

يع اظؿف﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ﴾ [إازاب.]56:
ومـ ذلؽ نؼؾقد العؾؿن  ،يؼقل الصنوك يف اننقوف أؾك ال

لدقـ« :وٓ ي دقز

نؼؾقد من أدا الؿذااب إربعة ،ولق وافؼ ققل الصحنبة والحديث الصحقح وأيدة،
( )3اق :محؿد بـ ألاؿد  -ألو محؿد بـ محؿد ابـ ألاؿد  -بـ أؾل ،ألبق طنلب ،مميد الديـ إسددك ال غددادك
دل :وزيددر الؿموعصددؿ الع نسددل .وصددناب ال ريؿددة الـؽددرا  ،يف مؿددنٕة «اقٓكددق»
الؿعددروء ب دنبـ العؾؼؿد ّ
أؾك غزو بغداد ،يف رواية ألكثر الؿمرخقـ .انوغؾ يف ص نص بنٕدب .وارنؼك إلك رن ة القزارة (سـة )532
فقلقفن ألربعة أشر أنمن .وو ؼ بف «الؿموعصؿ» فللؼك إلقف زمنى ألمقرص .فقات القفقنتٓ 9بدـ ادنرو -242/2
 ،244وإأ ى 9لؾزركؾل .123 ،120/4
( )2اددددذا ال قددددت مـمددددقب لعدددددك بددددـ زيددددد ،كؿددددن يف ألدب الدددددكقن والددددديـ (ص ،)355 :وأداب الشددددرأقة
ٓبـ مػؾح .455/1
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فنلخدنرج أددـ الؿدذااب إربعددة ،ددنل مضدؾ وربؿددن ألداص ذلدؽ لؾؽػددر ٕ 9إخددذ
بظقاار الؽونب والمـة مـ ألصقل الؽػر»( )3كملل ار العنفقة.
وكؼؾ ابـ أ دد الدن اإلجؿدنع أؾدك أل الؿؼؾدد لدقس مدـ ألادؾ العؾدؿ ولدق َا ِػد َظ
الؿوق ( ، )2لؽـدف يف طريؼدف إلدك العؾدؿ إذا اسدوؿر ووجدد مدـ يقجفدف ويلخدذ بقددص يف
طريؼ العؾؿ اوك يولاؾ.
«العائــرة :اســتضٓل الجاهؾقــة كـذلؽ» :فدلبق جفددؾ كددن يؼددنوى كد ى الـ ددل ﷺ
بوعظقؿ إس ء وال ن فوفؿ« :ألنرغب أـ مؾة أ د الؿطؾب؟».
«الحادية عشرة :الشاهض لؽقن إعؿـال كـالخقاتقؿ» :ويف الحدديث« :إن أحـضكؿ
لقعؿؾ كعؿؾ أهؾ الجـة حتك ما يؽقن كقـف وكقـفا إٓ ذراع ،فقغ ؼ عؾقف الؽتاب ،فقعؿؾ
كعؿؾ أهؾ الـار ،فقضخؾفا ،وإن أحضكؿ لقعؿـؾ كعؿـؾ أهـؾ الــار ،حتـك مـا يؽـقن كقــف
وكقـفا إٓ ذراع ،فقغ ؼ عؾقف الؽتاب ،فقعؿؾ كعؿؾ أهؾ الجـة ،فقضخؾفا»(.)1
«ٕكف لق قالفا كػعتف» :إمن لؽقكف لؿ يحضرص الؿقت بعد وإكؿن اضرنف مؼدمنندف،
خنصن بف.
ألو بشػنأة الـ ل ﷺ ويؽق اذا ً
«الثاكقة عشرة :التلمؾ يف ك ر هذه الش فة يف قؾقب الضالقـ» :فنلؿو قأق
ٓ نؽ أل لفؿ أل ًرا يف قؾقب ألن نأفؿ ،وٓ نؽ أل اذص الش فة ك قرة ،ومـفن آك فنر
ب عض الشخصقنت الول ألأطقت ذكن  ،ألو نق ًيفن مـ الػطـة واإلبداع يف بعض إمقر9
فو د بعض الـنس يـمنم ورا ص مـ غقر روية ،واذص ٓ نؽ ألمن نرة جدً ا بنلونبع
( )3اننقة الصنوك أؾك ال لقـ .153/2
( )2يـظر :جنمع بقن العؾؿ وفضؾف ،882/2 :وإأ ى الؿققعقـ .5/3
( )1س ؼ نخري ف (ص.)324 :

166

حمٗلعالـى تفٗ عشـ ــةحع ت بعالتٕحٗ

ويف الـفنية يونأل مـف يف الؼقنمة﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [ال ؼرة ]355:ومنذا
يؼقل إن نع؟ ﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷﴾ [ال ؼرة ،]356:لؽـ فنت إوا .
«ٕن يف الؼ ة أكفؿ لؿ يجادلقه إٓ كفا» ،ألك :لؿ يؼقلقا لف إٓ اذص الؽؾؿة:
«ألنرغب أـ مؾة أ د الؿطؾب؟».
«مع م الغتف ﷺ وتؽريره» :ومع معرفة ألبدل طنلدب بصددم محؿدد ﷺ وبصدحة
ديـف ومن يدأق إلقف.
«فألجؾ عظؿتفا ووضقحفا عـضهؿ اقت روا عؾقفا» ،يعـل :كؾؿدوفؿ ،وند فوفؿ
الول ال« :ألنرغب أـ مؾة أ د الؿطؾب؟».

ع
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ةــاب

مــا جــاء أن ستث لفش ةني آدم ٌتشليم دينيم
ىٍ الغلٍ يف الصالحني
وققل اهلل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [الـمن .]363:
يف ال حقح عـ اكـ ع اس ﭭ يف ققل اهلل تعالك﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ [كقح ،]21:قال« :هذه أسؿاء رجال صالحقـ مـ ققم
كقح ،فؾؿا هؾؽقا أوحك الشقطان إلك ققمفؿ :أن اك قا إلك مجالغفؿ التل كاكقا
يجؾغقن فقفا أك ا ًكا ،وسؿقها كلسؿائفؿ ،فػعؾقا ،فؾؿ تع ض حتك إذا هؾؽ أول،ؽ،
وكغل العؾؿ ع ضت»(.)3
وقال اكـ الؼقؿ« :قال غقر واحض مـ الغـؾػ :لؿـا مـاتقا عؽػـقا عؾـك ق ـقرهؿ ،ـؿ
صقروا تؿا،قؾفؿ، ،ؿ طال عؾقفؿ إمض فع ضوهؿ»(.)2
وعـ عؿر أن رسقل اهلل ﷺ قال ٓ« :تطروين كؿا أطرت الـ ارى اكـ مريؿ ،إكؿا
أكا ع ض ،فؼقلقا :ع ض اهلل ورسقلف» أخرجاه(.)1
قــال [ ] :قــال رســقل اهلل ﷺ« :إيــاكؿ والغؾــق ،فنكؿــا أهؾــؽ مـــ كــان قــ ؾؽؿ
الغؾق»(.)3
()3
()2
()1
()3

نب ﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾.)3820( ،
ألخرجف ال خنرك ،كونب الوػمقرَ ،ب ُ
إغن ة الؾفػن مـ مصنيد الشقطن .373/3
س ؼ نخري ف (ص.)385 :
س ؼ نخري ف (ص.)385 :
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ولؿغؾؿ عـ اكـ مغعقد ﭬ أن رسقل اهلل ﷺ قال« :هؾـؽ الؿتـ ِّطعـقن» ،قالفـا
،ال ً،ا(.)3
فيـــه وســـائـل:

 إولك :أن مـ ففؿ هذا ال اب ،وكاكقـ كعضه ت قـ لـف غركـة اإلسـالم ،ورأى مــ قـضرة
اهلل وتؼؾق ف لؾؼؾقب العجب.
 الثاكقة :معرفة أول ئرك حضث يف إرض أكف كش فة ال الحقـ.
 الثالثة :أول ئلء غُقر كف ديـ إك قاء ،وما س ب ذلؽ؛ مع معرفة أن اهلل أرسؾفؿ.
 الراكعة :ق قل ال ضع مع كقن الشرائع ،والػطر تردها.
 الخامغة :أن س ب ذلؽ كؾف مزج الحؼ كال اطؾ؛ فإول :مح ة ال الحقـ ،والثاين:
ٍ
خقرا ،فظـ مـ كعضهؿ أكفؿ أرادوا كف غقره.
فعؾ
أكاس مـ أهؾ العؾؿ ئقً،ا ،أرادوا كف ً
 الغادسة :تػغقر أية التل يف سقرة كقح.
 الغاكعة :ج ؾة أدمل يف كقن الحؼ يـؼص يف قؾ ف ،وال اطؾ يزيض.
 الثامـة :فقف ئاهض لؿا كؼؾ عـ الغؾػ أن ال ضعة س ب الؽػر.
 التاسعة :معرفة الشقطان كؿا تمول إلقف ال ضعة ،ولق حغـ ق ض الػاعؾ.
 العائرة :معرفة الؼاعضة الؽؾقة ،وهل :الـفل عـ الغؾق ،ومعرفة ما يمول إلقف.
 الحادية عشرة :مضرة العؽقف عؾك الؼ ر؛ ٕجؾ عؿؾ صالح.
 الثاكقة عشرة :معرفة الـفل عـ التؿا،قؾ ،والحؽؿة يف إزالتفا.
 الثالثة عشرة :معرفة ئلن هذه الؼ ة ،وئضة الحاجة إلقفا مع الغػؾة عـفا.

( )3ألخرجف ممؾؿ ،كونب العؾؿ ،بنب اؾؽ الؿوـطعق  ،)2560( ،وألبق داود (.)3507
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 الراكعة عشرة - :وهل أعجب وأعجب  -قراءتفؿ إياها يف كتب التػغقر والحضيث،
ومعرفتفؿ كؿعـك الؽالم ،وكقن اهلل حال كقـف وكـقـ قؾـقكفؿ ،حتـك اعتؼـضوا أن فعـؾ
قق ِم كقح أفضؾ الع ادات ،واعتؼضوا أن ما كفـك اهلل ورسـقلف عــف ففـق الؽػـر الؿ ـقح
لؾضم والؿال.
 الخامغة عشرة :الت ريح كلكفؿ لؿ يريضوا إٓ الشػاعة.
 الغادسة عشرة :ظـفؿ أن العؾؿاء الذيـ صقروا ال قر أرادوا ذلؽ.
 الغــاكعة عشــرة :ال قــان العظــقؿ يف ققلــف ﷺ ٓ« :تطــروين كؿــا أطــرت الـ ــارى»،
ف ؾقات اهلل وسالمف عؾك مـ كؾغ ال الغ الؿ قـ.
 الثامـة عشرة :ك قحتف إياكا كفالك الؿتـطعقـ.
 التاسعة عشرة :الت ـريح كلكفـا لـؿ تع ـض حتـك كغـل العؾـؿ ،فػقفـا كقـان معرفـة قـضر
وجقده ،ومضرة فؼضه.
 العشرون :أن س ب فؼض العؾؿ مقت العؾؿاء.

l
 طتبعض أضباب نفس تبين آدّص

اـن ألس نب لؾؽػر ،والم ب إول اق الغؾق يف الصنلحقـ ،كؿن ادق فِ ْعد ُؾ قدق ِى

كقح ،فؾدقس الؿدراد هبدذص الرتجؿدة الحصدر ،لؽدـ لؽدق ادذا المد ب ألول إسد نب
ااونج الؿملػ إلك مثؾ اذا إسؾقب يف الرتجؿدة ،وٓ ندؽ أل اإلكمدن يوددرج يف
الغؾق اوك يصؾ إلك أل يع د مـ غ فقف.
وكوب الصقفقة ،ومملػنت الروافض وأ ند الؼ قر ،ومـ يعوؼد يف إولقن  ،مؿؾدق ة
بؿثؾ اذا الغؾق الذك وصؾقا فقف إلك صرء جؿقدع اؼدقم ار  لفدذا الشدخص الدذك
صنلحن زيـ الشقطن الغؾق فقف.
غ َؾقا فقف ،وإذا كن اذا الشخص أ دً ا
ً
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فعؾك اإلكمدن أل يحؿدد ار  أؾدك مدن ألكعدؿ أؾقدف مدـ نحؼقدؼ الوقاقدد ،وأل
يخنء مـف ،وأل يقجؾ مـف ،وأل يؾ ل إلك ار  ويوضرع إلقف ،ويـؽمر بدقـ يديدف أل
يحػددظ اددذا الوقاقددد ٕ 9الؼؾددقب بددقـ ألصد عقـ مددـ ألصددنبع الددراؿـ( ،)3وكددؿ مددـ
رألسن أؾك أؼب.
نخص كن أؾك ال ندة ،وبم ب يمقر اكؼؾب ً
ومـ ألس نب الػوـة :اإلأ نب بنلؽنا  9لقوؼرب إلقفؿ ،ويؼرب مـفؿ ،فقصدرء
لفددؿ بعددض اؼددقم ار مددـ الوعظددقؿ ،ونؼددديؿ إوامددر أؾددك ألمددر ار  ،وأؾددك ألمددر
رسقلف ﷺ.
وألول من اصؾ مـ الشر أؾك وجف إرض كن بم ب الغؾق ،فؼد كن الـدنس
بعد آدى أؾك الوقاقد لؿدة أشرة قرو  9كؿن جن يف اديث ابـ أ نس( ،)2ؿ اصؾ
الشر .

«كاب ما جـاء أن سـ ب كػـر كــل آدم ،وتـركِفؿ ديــفؿ هـق الغؾـق يف ال ـالحقـ»:

«تركفؿ» م رور 9لؽقكف معطقفن أؾك «كػر» ،الؿ رور بنإل نفة ،و«ديـفؿ» مػعدقل
لؾؿصدر ٕ 9الؿصدر يعؿؾ أؿؾ فعؾف إذا أل قػ.
و«الغؾق» :م نوزة الحد ،واق مرانب 9فؼد يؽق الغؾق ٓ يصؾ إلك اد يخرج
ألمرا نديدً ا يذى بف ذ ًمدن بنل ًغدن ،ويف ال ؿؾدة فدنلغؾق مدذمقى ،فدنذا
مـ الؿؾة ،وقد يؽق ً
ن نوز بف إلك أل صرء نق ًيفن مـ اؼقم ار  لغقرص ،وصؾ إلك اد الؽػر.
و«ال الحقـ» :جؿع صنلح ،واق كؾ أ د ألدأ اؼقم ار  ،واؼقم أ دندص،
وأؾك اإلكمن أل يمعك جنادً ا يف نحؼقؼ اذا القصػ 9بدل يؽدق مدـ الصدنلحقـ9
لقـ ق ولوزداد امـننف بدأن الؿمؾؿقـ ،فؽؾ مص ٍؾ يؼقل يف صد نف« :المد ى أؾقـدن
( )3إننرة إلك من ألخرجف ممؾؿ يف صحقحف ،كودنب الؼددر ،بدنب نصدريػ ار نعدنلك الؼؾدقب كقدػ ندن (،)2543
وألاؿد يف ممـدص ( ،)5458مـ اديث أ د ار بـ أؿرو بـ العنص ڤ.
( )2إننرة إلك ققل ابـ أ نس ﭭ« :كن بقـ آدى وكقح أشرة قدرو كؾفدؿ أؾدك ندريعة مدـ الحدؼ فؾؿدن اخوؾػدقا
بعث ار الـ ققـ والؿرسؾقـ ،وألكزل كونبف فؽنكقا ألمة وااددة» .ألخرجدف الحدنكؿ ( ،)1543وقدنل« :ادذا ادديث
صحقح أؾك نرط ال خنرك ولؿ يخرجنص» .ووافؼف الذا ل.
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وأؾك أ ند ار الصنلحقـ» ،فنلصنلح داخؾ يف دأقات الؿمؾؿقـ قنط ة.
«وققل اهلل ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [الؿن دة :»]66:ألاؾ الؽونب
اؿ القفقد والـصنرأ 9فنلخطنب يف إصؾ مقجف إلقفؿ 9واق كذلؽ يف الققت كػمف
مقجف إلك الؿمؾؿقـ ٕ 9قصص ألاؾ الؽونب وغقراؿ يف الؼرآ أنة لـن اوك
ٓ كؼع فقؿن وقعقا فقف.
ومددن داى الغؾددق يف الددديـ قددد ألاؾددؽ ألاددؾ الؽوددنب ،فددنذا اصددؾ مددـ غقددراؿ
ألاؾؽفؿ كذلؽ.
«يف ال حقح» ،ألك :صحقح ال خنرك «عـ اكـ ع ـاس ﭭ يف قـقل اهلل تعـالك»:
وي قز نغققر ققل الؿملػ« :نعنلك» إلك «أز وجؾ» ،ألو «جؾ وأ »ٕ 9كف لدقس مدـ
بنب الرواية وإكؿن ادق ـدن  ،كؿدن نؼدقل« :صدؾك ار أؾقدف وسدؾؿ» ،ألو «أؾقدف الصد ة
والمد ى» ٕ 9الؿؼصددقد لددقس الؾػددظ ،وإكؿددن الؿؼصددقد الشددخص الؿوحدددث أـددف،
وٓ يؽق اذا مـ بنب الوغققر ،واق الرواية بنلؿعـك.
وقد يشؽؾ أؾك اذا من جن يف اديث ذكر الـقى :قنل النا « :ورسدقلؽ الدذك
ألرسؾت» ،قنل ﷺ ،ٓ« :وك قؽ الذي أرسؾت»( .)3ولؽدـ ي دنب أدـ ادذا :بدل ادذا
يغقددر الؿعـددك ،ففـددن كددقع نغددنير بددقـ الـ ددقة والرسددنلة ،لؽددـ إذا ألردكددن أل كـؼددؾ أددـ
نخصف ﷺ ،ف فرم.
«يف ققل اهلل تعالك﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾» ،ألك ٓ :نرتكقا آلفوؽؿ «﴿ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ [كقحِ :»]21:ذ ْك ُر امٓ بعد ألفة مـ ذكر الخنص بعد
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب الق ق  ،بنب فضؾ مـ منت أؾك الق دق  ،)236( ،وممدؾؿ ،كودنب الدذكر والددأن
والوقبة ،بدنب مدن يؼدقل أـدد الـدقى وألخدذ الؿضد ع ،)2630( ،وألبدق داود ( ،)4035والرتمدذك ( ،)1183وابدـ
منجف (.)1765
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العنى ،لؾعـنية بشلمؿ وآاوؿنى بلمراؿ ،كؿن اق معروء يف أطػ الخنص أؾك
العنى ألو العؽس.
 طَهاْ ١تفطري ايصشاتبٞص

«قال« :هذه أسؿاء رجال صالحقـ مـ ققم كقح ،فؾؿا هؾؽقا أوحك الشقطان إلـك
قــقمفؿ» :اددذا مددـ نػمددقر ابددـ أ ددنس اددن إمددة ونرجؿددن الؼددرآ  ،لددؿ يرفعددف إلددك
الـ ددل ﷺ ،ونػمددقر الصددحنبل ا ددة ٕ 9وجددقص الوػمددقر الؿعوؿدددة :نػمددقر الؼددرآ
بنلؼرآ  ،ونػمقر الؼرآ بنلمـة ،ونػمقر الؼرآ بلققال الصدحنبة ،ومدـ بعدداؿ مؿدـ
ألخذ أـفؿ ،اؽذا قنل ألاؾ العؾؿ ،ومـفؿ :ندقخ اإلسد

ى ابدـ نقؿقدة( )3وابدـ كثقدر()2

وجؿع مـ ألاؾ العؾؿ ،لؽـ اؾ يعد نػمقر الصحنبل مـ الؿرفقع؟
زأؿ الحنكؿ يف ممودركف أل لف اؽؿ الرفع( ،)1وال ؿفقر اؿؾقا ذلؽ أؾك مدن
كن مـف يف ألس نب الـزول:
دددددحنبِل
الص َ
دددددر ُص أ
َوأَددددددددددددُّ َمدددددن َف أم َ

َر ْف ًعدددن َف َؿ ْح ُؿ ٌ
إسددد َ
دددقل َأ َؾدددك ْ

نب()3
ِ

كثقدرا مدـ مػدردات
ومن أدا إس نب ،فؿـ ققلف وٓ يعددُّ مرفق ًأدن 9وذلدؽ ٕ
ً
اؽؿ الرفع ،ولدقس معـدك ادذا ألكدف
الؼرآ ندر مـ لغة العرب ،ف يؽق لؿثؾ اذا
ُ
ي قزٕك نخص أل ي وفد يف معدن الؼدرآ  ،ويػمدرص بؿدن ندن  ،ففدذا يـط دؼ أؾقدف
اديث« :مـ قال يف الؼرآن كغقر عؾؿ ،فؾقت قأ مؼعضه مـ الـار»(.)4
()3
()2
()1
()3
()4

يـظر :م ؿقع الػونوأ .153/31
يـظر :نػمقر ابـ كثقر .6/3
قنل الحدنكؿ بعدد الحدديث ( )1023يف ممدودركف« :لدقعؾؿ طنلدب ادذا العؾدؿ أل نػمدقر الصدحنبل الدذك ندفد
القال والوـزيؾ أـد الشقخقـ اديث ممـد» ،ويـظر.)7635( ،)322( ،)61( :
اذا اق ال قت  332مـ أللػقة العراقل .يـظر :فوح الؿغقث .345/3
س ؼ نخري ف (ص.)81 :
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«قــال« :هــذه أســؿاء رجــال صــالحقـ مـــ قــقم كــقح» :مؿددـ آمددـ بـددقح ،وقددنل
بعضفؿ :يحوؿؾ أل يؽقكقا ق ؾ كقح ،وأل ققى كقح اؿ الذيـ أ دواؿ ،وسقا ٌ كنكقا
ق ؾ كقح ألى بعدص ،فؿـ أ داؿ اؿ ققى كقح ،والحؽؿ ٓ يوغقر.
«فؾؿـا هؾؽــقا أوحـك الشــقطان إلــك قـقمفؿ» :فؾؾشددقطن وادل ،وقددرآ  :وقرآكددف
الشعر الذك ٓ ير ل ار(.)3
«أن اك قا إلك مجالغفؿ التل كاكقا يجؾغقن فقفا أك ا ًكا ،وسؿقها كلسـؿائفؿ»:
إكصنب :جؿع ُك ُصب ،وإكصنب :الوؿن قؾ.
«فػعؾقا ،فؾؿ تع ض» ،ألك :يف زمدن مدـ و دعقا ادذص الوؿن قدؾ وسدؿقان بلسدؿن
الصنلحقـ ٕ 9الديـ والعؾؿ ينارا  ،وال نذكراؿ بنلصنلحقـ فقـشطق لؾع ندة!
واذا مـ نمقيؾ الشقطن لفؿ وخطقانف.
 طأُٖ ١ٝايعًِ ٚايعًُا٤ص

«حتك إذا هؾؽ أول،ؽ» ،ألك :ال قؾ الذك صقر اذص الوؿن قؾ.
«و ُكغل العؾؿ ،ع ضت» :يف ال خنرك « َنـَ أم َخ العؾؿ»( )2والـمخ يف إصؾ :الرفدع
واإلزالة ،فؾؿن زال العؾؿ وكمل أ دت اذص الوؿن قؾ مـ دو ار.
 طأُٖ ١ٝايعًِ يإلميإص

«وقال اكـ الؼقؿ« :قال غقر واحض مـ الغؾػ ،لؿا مـاتقا عؽػـقا عؾـك ق ـقرهؿ ،ـؿ
صـقروا تؿــا،قؾفؿ، ،ـؿ طــال عؾـقفؿ إمــض فع ـضوهؿ» :فؾطددقل إمدد أل ددر بدنلغ ،ومددـ
لؿ يوـ ف يف ألاؽنمف لؿمللة الزمن أيت أؾ.
( )3يـظر :إغن ة الؾفػن .243/3
( )2س ؼ نخري ف (ص.)156 :
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ويف اديث صناب الش ة أـد ألبل داود أـ جدنبر ﭬ قدنل :خرجـدن يف سدػر
فلصددنب رجد مـددن ا ددر فشد ف يف رألسددف ،ددؿ ااددوؾؿ ،فمددلل ألصددحنبف ،فؼددنل :اددؾ
ن دو لل رخصة يف الوقؿؿ؟ فؼنلقا :مدن ك دد لدؽ رخصدة وألكدت نؼددر أؾدك الؿدن ،
فنغومؾ فؿنت ،فؾؿن قد ْمـن أؾك الـ ل ﷺ ألخن بذلؽ ،فؼدنل« :قتؾـقه ،قـتؾفؿ اهلل؛ أٓ
سللقا إذ لؿ يعؾؿقا ،فنكؿا ئػاء العل الغمال»( .)3واذا يدل أؾك ألمريـ:
 إول :ألاؿقة العؾؿ والعؾؿن  9لق قـقا للمة.
 الثن  :ألاؿقة نعؾؿ العؾؿ لؾعقاى 9اوك ٓ يؼعقا يف الخطل الذك يضراؿ ،ويضر غقراؿ.
 طايػً ٛيف ايسض ٍٛﷺص

«وعـ عؿر أن رسـقل اهلل ﷺ قـال ٓ« :تطـروين» :اإلطدرا  :الؿ نلغدة يف الؿددح،
وقددد يصددؾ إمددر إلددك أل يصددرء لؾؿؿدددوح ن دق ًيفن مددـ اؼددقم ار  ،فددنبـ اددن
إكدلمل( )2الشنأر يؼقل يف الؿعز الع قدك( )1الخ قث:
ت إَ ْقدددددَ ُار
َمددددن ِندددد ْيف َت ٓ َمددددن َنددددن َ ْ

دددت الق ِ
اادددددُ
دددنا ُؽ ْؿ َف َل ْكد َ َ
َفد ْ

ال َؼفددددنر()3

أ

ُ

واذص مـ ألوصنء ار نعنلك ،كملل ار العنفقة.
( )3ألخرجف ألبق داود ،كونب الطفنرة ،بنب يف الؿ روح يوقؿؿ ،)115( ،و عػف الدار قطـل يف ســف ( ،)628وقدنل
ال قفؼل يف ســف الؽنأ« :227/3وٓ يث ت أـ الـ ل ﷺ يف اذا ال نب نل » ،وصححف ابدـ المدؽـ ،كؿدن يف
ال در الؿـقر .435/2
( )2اق :محؿد بـ ان إزدك الؿفؾ ل إكدلمل ،كن كثقر آمؿن يف الؿ ذ ،موفؿن بؿذاب الػ سدػة ،وكدن
أـد الؿغنربة كنلؿوـ ل أـد الؿشنرقة ،نقيف سـة 152ادد ،وأؿدرص سدت و دق سدـة ،وققدؾ ا ـودن وألربعدق .
يـظر :وفقنت إأقن .323/3
( )1اق :الؿعز لديـ ار ألبق نؿقؿ معد بـ الؿـصقر ألبل الطنار ،مـ بـقت الؼدنارة لدف اودك سدؿقت بؼدنارة الؿعدز،
كن رافضقن بنطـقن ،نقيف سـة  154اد .يـظر :سقر ألأ ى الـ  ،348/34وانعنظ الحـػن .81/3
( )3كم ف لف ابـ كثقر يف ال داية والـفنيدة  ،133/33وقدنل يف ابدـ ادن « :ك أػدرص غقدر واادد مدـ العؾؿدن يف م نلغودف يف
مداف الخؾؼ» ،وقنل الذا ل يف المقر « :312/35وديقاكف ك قر ،وفقف مدا ح نػضل بف إلك الؽػر».
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«كؿــا أطــرت الـ ــارى اكـــ مــريؿ ،إكؿــا أكــا ع ــض ،فؼقلــقا :ع ــض اهلل ورســقلف».
أخرجاه» ،يعـل :يف الصحقحقـ.
والـصنرأ أ دوا الؿمقح ،وقنلقا :إكف ابدـ ار ،ألو نلدث

دة ،والقفدقد قدنلقا:

أزير ابـ ار ،واصؾ مـ بعض الغ ة مؿـ يـومب إلك اإلس ى كظقر من وقعدت فقدف
الـصنرأ 9فنل قصقرك( )3يف بردنف يؼقل:
َين َألك َْر َى َ
الخ ْؾدؼ َمدنلِل َمد ْـ َأل ُلدق ُذ بِ ِدف
َفددن أ مِ دـ جد ِ
دقد َ الدددُّ ْك َقن َو َ د أدر َن َفن
ْ ُ

ِسددقا َ ِأـْدددَ ادددُ ِ
وث الحددندث ال َع َؿد ِ
دؿ
ُ
َ
دؿ()2
دقح َوال َؼ َؾد ِ
َومِد ْـ ُأ ُؾقمِددؽ ِأ ْؾددؿ الؾد ِ

يؼقل :إ ّ الدكقن وأخرة كؾفن مـ جقد محؿد ﷺ ،ومـ أؾقمف -ألك :بعضدفن-
ِ
ِ
والؼؾؿ .كملل ار الم مة والعنفقة ،فؿنذا ألبؼك ر العظقؿ؟!
الؾقح
 :أؾؿ
«قــال [ ] :اـددن بقددنض بؼدددر كؾؿوددقـ كؿددن يؼددقل الؿعؾددؼ يف إصددؾ ،والشددقخ
أليضن غقدر
سؾقؿن يف نراف قنل« :اؽذا ت اذا ال قنض يف ألصؾ الؿصـػ ،وذكرص ً
معزو»(.)1
ويف بعض الـمخ« :ولؿمؾؿ أـ ابـ أ نس»( ،)3ويف بعضدفن« :يف الصدحقحقـ»
يعـل :أـ ابـ أ نس ،ويف كمخة« :وأـ ابـ أ دنس»( )4والحدديث أدـ ابدـ أ دنس9
()3

()2
()1
()3
()4

اق :محؿد بـ سعقد بـ اؿند بـ أ د ار الصـفنجل ال قصقرك الؿصرك ،نرء الديـ ،ألبق أ د ار :ننأر،
امـ الدي نجة ،مؾدقح الؿعدن  .كمد وف إلدك بقصدقر (مدـ ألأؿدنل بـدل سدقيػ ،بؿصدر) أل ّمدف مـفدن .وألصدؾف مدـ
الؿغرب مـ قؾعة اؿند مـ ق قؾ يعرفق ب ـل ا ـق  .ووفنندف بنإلسدؽـدرية .لدف «ديدقا ندعر» وألندفر ندعرص
الندة ،ومطؾعفن« :ألمـ نذكّر جقرا بذك سؾؿ» .نقيف أنى  585اد .يـظر :فدقات القفقدنت 9لصد ح الدديـ ابدـ
انرو  152/1ومن بعدان ،وإأ ى 9لؾزركؾل .318/5
ال قون  343 ،342مـ بردة ال قصقرك.
نقمقر العزيز الحؿقد (ص.)254 :
يـظر :نحؼقؼ الو ريد يف نرح كونب الوقاقد .222/3
يـظر :كونب الوقاقد (ص ،)377 :بوحؼقؼ د .دغش الع ؿل.
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إٓ ألكف لقس يف الصحقحقـ وٓ ألاداؿن ،وإكؿن اق أـدد ألاؿدد والـمدن ل وغقراؿدن،
وإصؾ من ت يف كمخة الؿصدـػ دو أدزو ،ألمدن الـمدخ الودل أل ودت الصدحقحقـ
ألو ألادداؿن ،فد نددؽ ألمددن خطددل ،ولعؾددف مددـ نصددرء بعددض الـمددنخ ،ألو بعددض مددـ
مؾؽ الؽونب.
 طايتشرٜس َٔ ايػًٛص

والغؾـق» :ادذا ألسدؾقب نحدذير ،كلكدف قدنل :اادذروا
«قال رسقل اهلل ﷺ :إيـاكؿ
َ
الغؾق ،فنلغؾق مـصقب أؾك الوحذير.
وس ب اذا الوحذير أل ابـ أ نس الوؼط لؾـ ل ﷺ اصدك ال ؿدنر مثدؾ اصدك
الخذء ،فلخذان الـ ل ﷺ ،وو عفن يف كػف ورفعفن ،فؼدنل« :كلمثـال هـمٓء ،كلمثـال
هـمٓء ،وإيــاكؿ والغؾــق ،فنكؿــا أهؾـؽ مـــ كــان قـ ؾؽؿ الغؾـق» .فدنلغؾق كؿددن يؽددق يف
أليضددن ،ففـددن مددـ يرمددل ال ؿددنر بحصددك ك ددنر ،وبعضددفؿ
آأوؼددند يؽددق يف العؿددؾ ً
بنلـعددنل ،وبعضددفؿ بلنددقن ألخددرأ ،يوصددقرو ألم دؿ يرمددق الشددقطن  ،ويريدددو أل
يـوؼؿقا مـف ،واذا جفؾ ،وم نوزة لؾحد.
«فنكؿا أهؾؽ مـ كان ق ؾؽؿ الغؾـق» وقدد جدن يف كصدقص كثقدرة ذكدر مدـ اؾدؽ
بم ف مِـ ق ؾـن.
«فنكؿا» اذا ألسؾقب اصر ،ففؾ معـك اذا ألمؿ لؿ يفؾؽقا إٓ بنلغؾق؟
ورد اذا إسؾقب يف أدة ألانديث يف غقر الغؾق 9فؿعنوية بـ ألبل سػقن ﭭ:
خطدب أددنى اددج أؾددك الؿـدن ،فوـددنول قصددة مددـ ندعر ،وكنكددت يف يدددك ارسددل(،)3
فؼددنل« :يددن ألاددؾ الؿديـددة ،أليددـ أؾؿددنؤكؿ؟ سددؿعت الـ ددل ﷺ يـفددك أددـ مثددؾ اددذص،

( )3الحرسل :وااد الحرس واؿ خدى المؾطن الؿرن ق لحػظف واراسوف .لمن العرب .37/5
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ويؼقل« :إكؿا هؾؽت كـق إسرائقؾ حـقـ اتخـذها كغـاؤهؿ»( ،)3ويف الصدحقحقـ «إكؿـا
هؾؽ مـ كان ق ؾؽؿ كغمالفؿ ،واختالففؿ عؾك أك قائفؿ»(.)2
والحصدددر اـدددن اصدددر إ دددنيف مثدددؾ« :الحـــج عرفـــة»( ،)1فدددنلغؾق مدددـ ألأظدددؿ
ألس نب الف

.

فنلغؾق ب ؿقع ألكقاأف ،واق :الزيندة أؾك من نرع ار  مذمقى ومحذر مـف.
وقد أل ر أـ المؾػ اإلكثنر مـ الوع دد ،وخدوؿ الؼدرآ يف يدقى ،ويف ركعدة ،وادق
مل قر أـ أثؿن ﭬ( ،)3وقنل أ د ار بـ ألاؿد بـ اـ ؾ« :كن ألبل يصؾل يف كدؾ
يقى ولقؾة

ث من ة ركعة ،فؾؿن مرض مـ نؾؽ إسقاط ،أل عػوف ،فؽن يصؾل كؾ

يقى ولقؾة من ة وخؿمقـ ركعة»( ،)4والحنفظ أ دد الغـدل الؿؼدسدل كدن يصدؾل كدؾ
يقى ولقؾة

()3
()2

()1

()3

()4
()5

ث من ة ركعة(.)5

ألخرجف ال خنرك ،كونب ألانديث إك قن  ،بنب اديث الغنر ،)1357( ،وممؾؿ ،كودنب الؾ دنس والزيـدة ،بدنب
نحريؿ فعؾ القاصؾة والؿموقصؾة ،)2326( ،وألبق داود ( ،)3356والرتمذك ( ،)2673والـمن ل (.)4234
ألخرجف ال خنرك ،كونب آأوصنى بنلؽونب والمدـة ،بدنب آقوددا بمدــ رسدقل ار ﷺ ،)6277( ،وممدؾؿ،
كونب الحج ،بنب فرض الحج مرة يف العؿدر ،)3116( ،والرتمدذك ( ،)2568والـمدن ل ( ،)2538وابدـ منجدف
( ،)2مـ اديث ألبل اريرة ﭬ.
ألخرجف ألبق داود ،كونب الؿـنسؽ ،بنب مـ لؿ يدر أرفدة ،)3838( ،والرتمدذك ،كودنب الحدج ،بدنب مدن جدن
فقؿـ ألدر اإلمدنى ب ؿدع فؼدد ألدر الحدج ،)778( ،والـمدن ل ،كودنب مـنسدؽ الحدج ،بدنب فدرض الققدقء
بعرفة ،)1035( ،وابـ منجدف ،كودنب الؿـنسدؽ ،بدنب مدـ ألندك أرفدة ق دؾ الػ در لقؾدة جؿدع ،)1034( ،وألاؿدد
( ،)37661وصددددححف ابددددـ خزيؿددددة ( ،)2722وابددددـ ا ددددن ( ،)1782والحددددنكؿ ( ،)3601مددددـ اددددديث
أ د الراؿـ بـ يعؿر الديؾل ﭬ.
إننرة إلك أل ر ابـ سقريـ ،قنلت امرألة أثؿن بـ أػن ادقـ ألطدنفقا بدف يريددو قوؾدف« :إ نؼوؾدقص ألو نرتكدقص فنكدف كدن
يحقل الؾقؾ كؾف يف ركعة ي ؿع فقفن الؼرآ » .ألخرجف الطنا يف الؽ قر ( ،)310وابـ ألبدل ندق ة يف الؿصدـػ (،)5736
وألبق كعقؿ يف الحؾقة  ،46/3وقنل الفقثؿل يف الؿ ؿع « :83/8رواص الطنا  ،وإسـندص امـ».
سقر ألأ ى الـ .232/33
يـظر :سقر ألأ ى الـ .353/23
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واـدن كوددنب لؾؽـددقك( )3مط ددقع بعـددقا « :إقنمدة الح ددة أؾددك أل اإلكثددنر مددـ
الوع د لقس ب دأة» ،فنلع ندة نل الصنلحقـ مـ المؾػ ومـ جن بعداؿ.
ملمقرا بف ،وجن الحث أؾك اإلكثنر مـف ،ف اد لف ،لؽـ
فؿن كن مـ الع ندات
ً
ي ؼك أل الؿمللة مقازكة ومػن ؾة ،فؼد يعققف اإلكثنر  -وادق كػدؾ  -أؿدن ادق ألفضدؾ
مـفٕ 9كف قد يعوؿد أ ندة ويؽق غقران ألفضؾ مـفن.
والوـقع يف الع ندات مطؾقب يف الشرع ،وقد قرر ذلؽ نقخ اإلس ى وغقدرص(،)2
ف يؾوزى اإلكمن أ ندة وااددة ويدرت مدن أدداان ،لؽدـ إذا فدوح لدف بدنب مدـ ألبدقاب
الديـ والخقر والػضؾ ،و ؼؾ أؾقف غقرص ،فؾقؾزى اذا ال نب الذك فوح لف 9كؿـ يػدوح
لددف بددنب اإلكػددنم ويصددعب أؾقددف بددنب الوع ددد بنل ددد  ،فؿثددؾ اددذا أؾقددف أل يؽثددر مددـ
اإلكػنم ،وبعض الـنس يصعب أؾقف اإلكػنم ،فعؾقدف أل يمدوغؾ وقودف فقؿدن سدفؾ لدف،
واذا يف غقر القاجب ،ألمن من ألوجب ار  ،ف مـدوا َة فقف ،وٓ خقنر.
«ولؿغؾؿ عـ اكـ مغعقد ﭬ أن رسقل اهلل ﷺ قال« :هؾؽ الؿتـطعقن» :وادذا
دأن ٓ خن ،فدأن أؾقفؿ بنلف
«قالفا ،ال ً،ا» ،ألك :كرران

.
ً دن ﷺ ،ونؽريدرص

ً دن :إمدن ٕ ادذص أندندف ﷺ يف

ك مف ودأن ف ،كؿن جن يف إخ نر« :إذا تؽؾؿ كؽؾؿـة أعادهـا ،ال ً،ـا ،حتـك تػفـؿ عــف،
وإذا أتك عؾك قـقم فغـؾؿ عؾـقفؿ ،سـؾؿ عؾـقفؿ ،ال ً،ـا»( ،)1و«كـان إذا دعـا ،دعـا ،ال ً،ـا،
دددل بدددـ محؿدددد الؾؽـدددقك الفـددددك ،ألبدددق الحمدددـنت ،ندددقيف سدددـة  3103ادددد ،مدددـ
( )3ادددق :محؿدددد أ دددد َ
الح ّ
مصددـػننف «أ ددنر الؿرفقأددة يف إخ ددنر الؿق ددقأة» ،و«الرفددع والوؽؿقددؾ يف ال ددرح والوعددديؾ» ،وغقراددن.
يـظر :إأ ى .376/5
( )2يـظر :م ؿقع الػونوأ .114/22
( )1ألخرجف ال خدنرك ،كودنب العؾدؿ ،بدنب مدـ ألأدند الحدديث دن 9لدقػفؿ أـدف ،)84( ،والرتمدذك ( ،)2621مدـ
اديث ألكس ﭬ.
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وإذا سلل ،سلل ،ال ً،ا»( ،)3ألو ألكف كررصٕ 9اؿقوف ،كؿن كرر« :أٓ وئـفادة الـزور» اودك
قؾـن :لقوف سؽت(.)2
و«الؿتـطعقن» :الؿوؼعدرو الؿوشددقق الؿوشدددو  ،والوـطدع ٓ يؼوصدر أؾدك
إمقر الشرأقة ،فؼد يؽق يف ألمقر الدكقن 9كل يدليت ندخص نعؾدؿ ندق ًيفن مدـ العربقدة
ويدخؾ المقم ويخنط فؿ بنلؾغة العربقة الػصحك ويوؽؾػ يف ذلؽ.
 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص

«فقف مغائؾ :إولك :أن مـ ففؿ هذا ال اب ،وكاكقـ كعضه ت ـقـ لـف غركـة اإلسـالم،
ٍ
ويفدقر ،وادذا
ورأى مـ قضرة اهلل وتؼؾق ف لؾؼؾقب العجب» ٕ 9اذا مقجدقد بؽثدرة
ٍ
بؿعنص خػقة يػعؾفن بعض الـنس يف بقق؛ؿ.
يدل أؾك أل الغربة مموحؽؿة ،فؿن ال
ػ لف أل بعض مـ يـومب إلك العؾؿ والػوقأ يـوصر لفن ،ويـنفح أـفن.
مس َ
وإ أ مؿن ُي َ
والش فة نعؾؼ بؼؾب الشخص ،ؿ نزداد ونوطقر ،اوك نصؾ إلك اد ُم ْخ ِر ٍج مـ
الؿؾة ،وكنكت اذص ال د يف ك د ٓ نخوؾدػ أدـ غقرادن ،فؼدد كدن فقفدن ق دقر نع دد،
وألن نر ندأك مـ دو ار ،ويوعؾؼ هبن ،ونطؾب مـفن الحدقا ج ،لؽدـ لؿدن جدن ادذا
اإلمنى الؿ نر  ،اكؿحك الشر  ،وزالت آ نرص ومعنلؿف ،ور الحؿد والؿـة.
«الثاكقة :معرفة أول ئرك حـضث يف إرض أكـف كشـ فة ال ـالحقـ» ،يعـدل :فقؿدن
ذكرص ابـ أ نس أـ ققى كقح.
( )3ألخرجف ممؾؿ ،كونب ال فند والمدقر ،بدنب مدن لؼدل الـ دل ﷺ مدـ ألذأ الؿشدركقـ والؿـدنفؼقـ ،)3683( ،مدـ
اديث ابـ ممعقد ﭬ.
( )2ألخرجف ال خنرك ،كونب اسوونب الؿرنديـ والؿعنكديـ وقدوؾفؿ ،بدنب إ دؿ مدـ ألندر بدنر ،وأؼقبودف يف الددكقن
وأخرة ،)5838( ،وممؾؿ ،كونب اإليؿن  ،بنب بقن الؽ ن ر وألكنان ،)76( ،والرتمذك ( ،)3803مدـ ادديث
ألبل بؽرة ﭬ.
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«الثالثــة :أول ئــلء غُقــر كــف ديـــ إك قــاء ،وم ـا س ـ ب ذلــؽ؛ مــع معرفــة أن اهلل
كقاددن ،وكددؾ مددـ جددن إلقددف رسددقل
أرســؾفؿ» :فؼددقى كددقح يعرفددق أل ار ألرسددؾ ً
بنلؿع زات يذأـ بلكف مرسؾ مـ ق ؾ ار ،لؽـ وجد الؿنكع واق الغؾق يف الصنلحقـ
وال ـنية أؾك ق قراؿ.
«الراكعة :ق قل ال ـضع مـع كـقن الشـرائع ،والػطـر تردهـا» :ووصدقل ال دأدة إلدك
الؼؾب ألسرع مـ المقؾ إلدك مـحددرص ،وبمد ب الؼـدقات صدنرت الشد ف نعدرض لقدؾ
منر ،وٓ ن د مـ يرد أؾقفن ،وإ وجد الرد كن

عق ًػن ،وار الؿموعن .

«الخامغة :أن س ب ذلؽ كؾف مزج الحؼ كال اطؾ» :ووجقد الحؼ يف ال دأة ،ادق
س ب ق قلفن ،ونشرب الؼؾقب هبن.
رجدك دأق ُندف،
«فإول مح ة ال الحقـ» ٓ :نؽ أل اذص ند فة :رجدؾ صدنلح ُن َ
رجك نػنأ ُوف ،ؿ يـوفل إمر إلك أ ندنف.
و َن َ
ٍ
خقـرا» ،يعـدل :مثدؾ مدن فعدؾ
«والثاين :فعؾ
أكـاس مــ أهـؾ العؾـؿ ئـق ً،ا أرادوا كـف ً
ألوليفؽ يف ألول إمر صقرواؿ 9لقوذكرواؿ ،فقـشطقا لؾع ندة.
«فظـ مـ كعضهؿ أكفؿ أرادوا كف غقره» :وألمؿ يع دومؿ مـ دو ار.
«الغادسة :تػغقر أية التل يف سقرة كقح﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ﴾ [كقح :»]21:وقد نؼدى الؽ ى أـفن.
«الغــاكعة :ج ؾــة أدمــل يف كــقن الحــؼ يـــؼص يف قؾ ــف ،وال اطــؾ يزيــض» :مددع
آسرتخن يف طؾب العؾؿ ،ف نؽ أل الحؼ يـؼص ،وال نطؾ يزيد.
«الثامـة :فقف ئاهض لؿا كؼؾ عـ الغؾػ أن ال ضعة س ب الؽػر» :قنل نعنلك﴿ :ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [الؿن دة ]67:نلمؾ من ق ؾفن ،فنٕصؾ الؿعصقة والعدوا  ،ؿ
يوطقرو إلك الؽػر.
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«التاسعة :معرفة الشقطان كؿا تمول إلقف ال ضعة ،ولـق حغــ ق ـض الػاعـؾ» :ففدق
يحرص أؾك ال دأة ألكثر مـ الؿعصقة ٕ 9الؿ ودع يظـ ألكف أؾك الحؼ ،ف يودقب،
بخ ء العنصل الذك يعرء ألكف أؾك بنطؾ.
وقد وجد مـ الؿ ودأة مـ ننب ،وردص ار إلك الصقاب ،لؽـ الغنلب أل ال دأة
إذا ألنرب الؼؾب ا فن صعب أؾقف نركفن.
«العائرة :معرفة الؼاعضة الؽؾقة وهل :الـفل عـ الغؾـق ،ومعرفـة مـا يـمول إلقـف»:
«إياكؿ والغؾق» بدو نػصقؾ ،سقا ٌ كن يف آأوؼند ،ألى يف العؿؾ 9كؿن يف اديث ابـ
أ نس يف ال ؿرات.
«الحادية عشرة :مضرة العؽقف عؾك الؼ ر؛ ٕجؾ عؿؾ صـالح» :العؽدقء :ادق
لزوى الشل  ،وممللة العؽقء أؾك الؼن مـ ممن ؾ الشر  9فنذا كدن َيع ُددُ مدـ دو
ار ففذا الشر إكن ،وإذا كن يع د ار  ،ويعؽدػ أـدد الؼدن ،ففدق مدـ وسدن ؾ
الشر  ،ومـ ألأظؿ ال دع.
فدنذا أ ددد ار  أـددد قددن ،يصددؾل ر ويدددأق ار ويددذكر ار ففددذص مددـ وسددن ؾ
الشدر  ،ومضددر؛ن أظقؿددة ،وألول مدن بدددأل اددذا يف قدقى كددقح :ألمددؿ أؽػدقا أؾددك ق ددقر
ألولقن فؿ ،ؿ صقرواؿ بعد ذلؽ.
«الثاكقـة عشـرة :معرفـة الـفـل عـــ التؿا،قـؾ ،والحؽؿـة يف إزالتفـا»؛ لديف يحصددؾ
الغؾق هبن ،فقحصؾ الوعظقؿ ،ف بد مـ إزالوفنٕ 9من مـ وسن ؾ الشر  ،ففل مـ كقع
فِ ْع ِؾ قق ِى كقح لؿن صقروا مقنك ألولقن فؿ ومثؾدقاؿ ،وقدنلقا :كودذكر هبدن أ دند؛ؿ ،دؿ
العؾؿ و َد َر َس ،فع دواؿ.
بعد ذلؽ ُك ِم َل
ُ
والصدقر الؽ قدرة الودل نعؾددؼ يف الؿ دنلس وغقرادن لؾؽ ددنر والعظؿدن  ،ادذص قددد
ُي َ
خشك مـ أل يوطقر ألمران إلك أل نعظؿ الوعظقؿ الؿحرى 9مع أل ألصؾ الوصدقير ادذا
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معروء اؽؿف .ألمن الوؿن قؾ والؿ مؿنت ،فؿ ؿع أؾك إزالوفن ،وألمن من ٓ يؾ لدف،
ففق محؾ ك ى ٕاؾ العؾدؿ ،والؿدرجح مدن دلدت أؾقدف الـصدقص مدـ ألمدن داخؾدة يف
الوحريؿ( ،)3لؽـ ممللة الوعظقؿ نل آخر.
«الثالثة عشرة :معرفة عظؿ ئلن هذه الؼ ة» ،يعـل :قصة ققى كقح مع ألصدـنمفؿ
ونؿن قؾفؿ.
«وئضة الحاجة إلقفا مع الغػؾة عـفا» ٕ 9اإلكمدن قدد يؼدع فقفدن ،ألو يف كظقرادن
واق ٓ يشعر ،وقد وقع كثقدر مدـ الـدنس يف كثقدر مدـ ألقطدنر الؿمدؾؿقـ مدع إسدػ
الشديد يف مثؾ اذا ،وفقؿن اق ألند مـف.
«الراكعــة عشــرة - :وهــل أعجــب وأعجــب  :-قــراءتفؿ إياهــا يف كتــب التػغــقر
والحضيث» ،يعـدل :أل ادمٓ الشدققخ الدذيـ ادؿ يف إقطدنر اإلسد مقة ،قدد قدرؤوا
الؼصة يف كوب الوػمقر 9كوػمقر ابـ جرير ألو نػمقر ابـ كثقدر ،ألو يف كودب الودقاريخ،
وقرؤوا مـ الـصقص الصحقحة يف ال خنرك وغقرص ،ولفؿ نغػ ب عض الؽوب مثؾ
ال خنرك ،لؽـفؿ ٓ يـوػعق بؼرا ؛ؿ ،فؽثقر مـفؿ يؼرؤوكف لؾنكة ،وإذا رألأ يف نؾؽ
الؽوب من يـنقض من اق أؾقف ،قنل :نققخـن ألأرء!
«ومعـــرفتفؿ كؿعــــك الؽـــالم» :ففدددل مقجدددقدة يف كودددب الوػمدددقر والحدددديث،
ويعرفقمن ،ويػفؿق معنكقفن.
مـؽرا ،والؿـؽر معرو ًفن.
واؽذا يصؾ إمر إلك أل يؽق الؿعروء ً
«وكقن اهلل حال كقـفؿ وكقـ قؾـقكفؿ حتـك اعتؼـضوا أن فعـؾ قـق ِم كـقح هـق أفضـؾ
قؾدت
الع ادات» :قد يوؽنيس اإلكمن  ،فقؼقل :فع ُؾـن يخوؾػ أـ فعؾ ققى كدقح؟ وإذا َ
( )3يـظر :بدا ع الصـن ع  ،325/4واننقة الصنوك  ،403/2وألسـك الؿطنلب  ،223/1والؿغـل  ،272/6والػروع
.141/3
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لف :من وجف آخو ء بقـ الصقرنقـ؟ قنل ٓ :ألأرء ،ولؽـ نققخـن يعرفق  .واذص
إانلة أؾك غقر مؾل .
«واعتؼضوا أن ما كفك اهلل ورسقلف عـف ففـق الؽػـر الؿ ـقح لؾـضم والؿـال» :اكؼؾ دت
مػناقؿفؿ 9فصدنروا يؽػدرو مدـ يددأق إلدك نحؼقدؼ الوقاقدد ونـؼقودف ونصدػقوف مدـ
نقا ب الشر  ،كؿن كػروا نقخ اإلس ى ابـ نقؿقة والشقخ محؿد بـ أ د القانب.
«الخامغة عشرة :الت ريح أكفؿ ٓ يريضون إٓ الشػاعة»﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [الزمر ]1:فؾؿ يؼقلقا :لقغػروا لـن ذكقبـن،
بؾ قنلقا :لقؼربقكن إلك ار الذك يغػر الذكقب.
لؽـ بعض الطقا ػ يوؽؾؿق أؾك الؿل بؿن اق ألأظؿ مـ ذلؽ ،وإكؽ لومدؿع
يف الؿطنء أـدد الؽع دة مدـ يؼدقل :يدن ألبدن أ دد ار  -يعـدل :الحمدقـ  -جيفـدن بقودؽ،
وقصدكن ارمؽ ،كرجق مغػرنؽ.
ومثؾ اذا منذا نر ر؟!
اوك وصؾ هبؿ إمر إلك أل قنل قن ؾفؿ :وأـدك أفد مـ ألبل أ د ار أل ألادً ا
ٓ يمددؿع ك مددل إٓ بؽددك ،ف ددلبل أ ددد ار لددق كددزل ال ددنر ٕبؽقوددف .نعددنلك ار أؿددن
أؾقا ك ًقرا ،وكملل ار العنفقة.
يؼقلق
ً
«الغادســة عشــرة :ظـــفؿ أن العؾؿــاء الــذيـ صــقروا ال ــقر أرادوا ذلــؽ» ،ألك:
ألرادوا أ ند؛ؿ ،قنل لفؿ الشقطن  :إمؿ صقرواؿ 9لقع دواؿ.
«الغاكعة عشرة :ال قان العظقؿ يف ققلف ﷺ ٓ« :تطروين كؿا أطرت الـ ارى» إلك
آخره» :يؼقل ال قصقرك:
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دددنرأ فِدددل َك ِددد اق ِفؿ
َد ْع َمدددن ا أد َأوْددد ُف الـ َأص َ
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ؽؿ بؿن ِنيفت مددان فقدف واادوؽؿ()3
واا ُ

َ َ

ْ ْ

ً

ْ

إذا سؾؿت مؿن ادأوف الـصدنرأ يف أقمدك :ألكدف ار ،ألو ابدـ ار ،ألو نلدث

دة،

فؿن دوكف ٓ بلس بف ،فؽؾ ألكقاع الغؾق قؾفن يف اؼف ﷺ.
ثيعق ه :ع
أظؿدددددن
لدددددق كنسددددد ت قددددددرص آينندددددف ً

ألاقن اسؿف اقـ يدأك دارس الرمؿ()2

ّ

ألك :أل الؿع زات الول ن ؾت أؾك يديف ﷺ لؿ نـنسب قددرص ،فنلدذك يـنسدب
قدرص أـد ال قصقرك ألكف إذا ذكر اسؿف أؾك مقت اقل.
«ف ؾقات اهلل وسالمف عؾك مـ كؾغ ال قـان الؿ ـقـ» وادؾ اـدن بقدن ألو دح مدـ
اذا الحديث ،ومع ذلؽ كدققض مـنقضدة ننمدة مؿدـ يـومدب إلقدف ﷺ ،ويدزأؿ ا دف،
فلققؿت الؿقالدد والمدفرات الودل يمدؿقمن الحضدرة ،ويؼقمدق فقفدن بعدد جؾدقس9
ٓأوؼنداؿ أل الـ ل ﷺ يدخؾ أؾقفؿ.
«الثامــــة عشـــرة :ك ـــقحتف إياكـــا كفـــالك الؿتـطعـــقـ»ٕ 9كدددف قدددنل ﷺ« :هؾـــؽ
الؿتـطعقن» ،واذا خن يراد بف الدأن أؾقفؿ بنلف

.

«التاسعة عشرة :الت ـريح أكفـا لـؿ تع ـض حتـك كغـل العؾـؿ» ،ألك :بعدد ٍ
ألمدد واكؼدراض
ال قؾ إول ،قنل لفؿ الشقطن « :من صقرواؿ لقوذكرواؿ ،إكؿن صقرواؿ لقع دواؿ».
«فػقفـــا كقـــان معرفـــة قـــضر وجـــقده ،ومضـــرة فؼـــضه» ،يعـدددل :وجدددقد العؾدددؿ،
ومضرة فؼدص.

( )3الندة ال قت ( ،)31يـظر :العؿدة يف إأراب الندة (ص.)30:
( )2اذا اق ال قت  35مـ بردة ال قصقرك.
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«العشــرون :أن س ـ ب فؼــض العؾــؿ مــقت العؾؿــاء» :فػددل الحددديث الصددحقح 9يف
صحقح ال خنرك وغقرص« :إن اهلل ٓ يؼ ض العؾؿ اكتزا ًعا يـتزعف مـ الع اد» ألك :يـوزأدف
مـ صدور الرجنل« ،ولؽـ يؼ ض العؾـؿ كؼـ ض العؾؿـاء» .والشدقخ يؼدقل :إ سد ب
فؼد العؾؿ يؽق بم ب مقت العؾؿن  ،وادذا ادق قد ض العؾؿدن الؿدراد يف الحدديث:
جفـآ ،فغـ،ؾقا ،فـلفتقا كغقـر عؾـؿ ،فضـؾقا
وسا
ً
عالؿا اتخذ الـاس رؤ ً
«حتك إذا لؿ ي ِؼ ً
وأضــؾقا»( )3ومددن ألكثددراؿ أ !  ٓ -كثددراؿ ار  ،-فؾؼددد مددلوا المددفؾ والددقادك،
ونصدروا الؿ نلس ،ونؼؾدوا الؿـنصب.

( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب العؾؿ ،بنب كقػ يؼ ض العؾؿ ،)300( ،وممؾؿ ،كونب العؾؿ ،بنب رفع العؾؿ وق ضدف،
( ،)2561والرتمذك ( ،)2542وابـ منجف ( ،)42مـ اديث أ د ار بـ أؿرو بـ العنص ڤ.
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ةــاب

مــا جاء من التغليظ فيمن عتذ هللا عنذ قرب سجل صالح،
فميف إرا عتذه؟!
يف ال حقح عــ عائشـة ڤ :أن أم سـؾؿة ذكـرت لرسـقل اهلل ﷺ كـقغـة رأتفـا
كلرض الح شة ،وما فقفا مــ ال ـقر ،فؼـال« :أول،ـؽ إذا مـات فـقفؿ الرجـؾ ال ـالح،
أو الع ض ال ـالح ،كــقا عؾـك ق ـره مغـجضً ا ،وصـقروا فقـف تؾـؽ ال ـقر ،أول،ـؽ ئـرار
الخؾؼ عـض اهلل»(.)3
ففمٓء جؿعقا كقـ فتـتقـ :فتـة الؼ قر ،وفتـة التؿا،قؾ.
ولفؿا عـفا قالت :لؿا كزل كرسقل اهلل ﷺ طػـؼ يطـرح خؿق ـة لـف عؾـك وجفـف،
اغتؿ كفا كشػفا ،فؼال وهق كذلؽ« :لعـة اهلل عؾك القفقد والـ ارى ،اتخذوا ق ـقر
فنذا َّ
أك قائفؿ مغاجض»ّ ،
يحذر مـا صــعقا ،ولـقٓ ذلـؽ ُأكـرز ق ـره ،غقـر أكـف خشـل أن يتخـذ
مغجضً ا .أخرجاه(.)2
ولؿغؾؿ عـ جـضب كـ ع ض اهلل قال :سؿعت الـ ـل ﷺ ق ـؾ أن يؿـقت كخؿـس،
خؾـقال ،كؿـا
وهق يؼقل« :إين أكرأ إلك اهلل أن يؽقن لل مـؽؿ خؾقؾ ،فنن اهلل قـض اتخـذين
ً
ً
خؾقال ،أٓ وإن
خؾقالٓ ،
خؾقال ،ولق كـت
تخذت أكا كؽرٍ ً
ُ
متخذا مـ أمتل ً
اتخذ إكراهقؿ ً
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب الص ة ،بنب الص ة يف ال قعة ،)313( ،وممؾؿ ،كودنب الؿمدنجد ومقا دع الصد ة،
بنب الـفل أـ بـن الؿمدنجد ،أؾدك الؼ دقر وانخدنذ الصدقر فقفدن والـفدل أدـ انخدنذ الؼ دقر ممدنجد،)427( ،
والـمن ل (.)603
( )2ألخرجف ال خنرك ،كونب ال ـن ز ،بدنب مدن جدن يف قدن الـ دل ﷺ ،وألبدل بؽدر ،وأؿدر ڤ ،)3180( ،وممدؾؿ،
كونب الؿمنجد ومقا ع الص ة ،بدنب الـفدل أدـ بـدن الؿمدنجد ،أؾدك الؼ دقر وانخدنذ الصدقر فقفدن والـفدل
أدـ انخدنذ الؼ دقر ممددنجد ،)428( ،والـمدن ل ( ،)601وجدن مددـ ادديث ألبدل اريدرة وابددـ أ دنس وزيدد بددـ
نبت ﭫ.

ع

بعو ـ عج ءعوَعالتغمٗظعفٗىَع

عاهع ٍ عقربعحجنعص حل

ع

187

مـ كان ق ؾؽؿ كاكقا يتخذون ق قر أك قائفؿ مغاجض ،أٓ فال تتخذوا الؼ قر مغاجض ،إين
أكفاكؿ عـ ذلؽ»(.)3
فؼض كفك عـف يف آخر حقاتف، ،ؿ إكف لعــ  -وهـق يف الغـقاق  -مــ فعؾـف ،وال ـالة
عـضها مـ ذلؽ ،وإن لؿ ُي ْ َـ مغجض ،وهق معـك ققلفا« :خشل أن ُيتخذ مغجضً ا».
فنن ال حاكة ﭫ لؿ يؽقكـقا لق ــقا حـقل ق ـره مغـجضً ا ،وكـؾ مقضـع ق ـضت
ال الة فقف ،فؼض اتخذ مغجضً ا ،كؾ كؾ مقضع ي ؾك فقف يغؿك مغجضً ا ،كؿا قـال ﷺ:
وطفقرا»(.)2
«جعؾت لل إرض مغجضً ا
ً
وٕحؿـض كغــض جقــض ،عــ اكــ مغــعقد ﭬ مرفق ًعـا« :إن مــ ئــرار الــاس مـــ
تــضركفؿ الغــاعة وهــؿ أحقــاء ،والــذيـ يتخــذون الؼ ــقر مغــاجض» ورواه أكــق حــات ٍؿ يف
صحقحف(.)1
فيـــه وســـائـل:

 إولك :ما ذكر الرسقل ﷺ فقؿـ كـك مغجضً ا يع ض اهلل فقـف عؾـك ق ـر رجـؾ صـالح،
ولق صحت كقة الػاعؾ.
 الثاكقة :الـفل عـ التؿا،قؾ ،وغؾظ إمر يف ذلؽ.
ٍ
كخؿـس
أوٓ، ،ؿ ق ـؾ مقتـف
 الثالثة :الع رة يف م الغتف ﷺ يف ذلؽ؛ كقػ كقـ لفؿ هذا ً
قال ما قال، ،ؿ لؿا كان يف الغقاق لؿ يؽتػ كؿا تؼضم.
( )3ألخرجف ممؾؿ ،كونب الؿمنجد ومقا ع الص ة ،بنب الـفل أـ بـدن الؿمدنجد ،أؾدك الؼ دقر وانخدنذ الصدقر
فقفن والـفل أـ انخنذ الؼ قر ممنجد.)412( ،
( )2س ؼ نخري ف (ص.)264 :
( )1ألخرجف ألاؿد ( ،)1733وصححف ابـ خزيؿة ( ،)677وابـ ا دن ( ،)5736وقدنل يف م ؿدع الزوا دد :26/2
«رواص الطنا يف الؽ قر وإسـندص امـ».
وال ؿؾة إولك أؾؼفن ال خنرك بصقغة ال دزى يف كودنب الػدوـ ،بدنب يفدقر الػدوـ ،)6056( ،وممدؾؿ ،كودنب
الػوـ وألنراط المنأة ،بنب قرب المنأة.)2838( ،
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 الراكعة :كفقف عـ فعؾف عـض ق ره ق ؾ أن يقجض الؼ ر.
 الخامغة :أكف مـ ســ القفقد والـ ارى يف ق قر أك قائفؿ.
 الغادسة :لعـف إياهؿ عؾك ذلؽ.
 الغاكعة :أن مراده ﷺ تحذيره إياكا عـ ق ره.
 الثامـة :العؾة يف عضم إكراز ق ره.
 التاسعة :يف معـك اتخاذه مغجضً ا.
 العائرة :أكف قرن كـقـ مــ اتخـذها مغـجضً ا ،وكـقـ مــ تؼـقم عؾـقفؿ الغـاعة ،فـذكر
الذريعة إلك الشرك ق ؾ وققعف مع خاتؿتف.
 الحادية عشرة :ذكره يف خط تف ق ؾ مقتف كخؿس :الر َّد عؾك الطائػتقـ الؾتقـ هؿا ئر
أهؾ ال ضع ،كؾ أخرجفؿ كعض أهؾ العؾؿ مـ آ،ـتقـ وس عقـ فرقة ،وهؿ الرافضة،
والجفؿقة؛ وكغ ب الرافضة حضث الشرك ،وع ادة الؼ قر ،وهؿ أول مــ كــك عؾقفـا
الؿغاجض.
 الثاكقة عشرة :ما كؾل كف ﷺ مـ ئضة الـزع.
 الثالثة عشرة :ما أكرم كف ﷺ مـ الخؾة.
 الراكعة عشرة :الت ريح كلكفا أعؾك مـ الؿح ة.
 الخامغة عشرة :الت ريح كلن ال ضيؼ ﭬ أفضؾ ال حاكة ﭫ.
 الغادسة عشرة :اإلئارة إلك خالفتف ﭬ.

l
«كاب ما جاء مـ التغؾقظ» :واق الوشدديد وذكدر الـصدقص الدالدة أؾدك ذلدؽ يف
الصحقحقـ وغقراؿن ،وفقفن الؾعـ وبقن ألمؿ نرار الخؾؼ.

ع
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«فقؿـ ع ض اهلل عـض ق ر رجؾ صالح» ،ألك :ألكدف يع دد ار  ،لؽـدف يوخدذ الع دندة
أـد اذا الؼن وسقؾة ،فقرأ أل اذص ال ؼعة نـػعف ونزكل أؿؾف.
«فؽقػ إذا ع ضه !» ،ألك :ألكف إذا أ د صناب الؼدن ،ودأدنص مدـ دو ار ،ففدذا
اق الشر إكن.
فدنذا كنكددت م ددرد أ دندة ار  يف اددذا الؿؽددن مدـ وسددن ؾ الشددر الؿحرمددة،
فؽقددػ إذا كنكددت الع ددندة لفددذا الؼددن؟! وكددن يع ددد صددناب الؼددن بصددريح الع ددنرة9
فقؼقل :ين ف

 ،الؿدد الؿدد ،ين ف

 ،انػ مريضل؟!

وأ ندة الؼ قر وإ راة نن عة يف الروافض وغ ة الصدقفقة ،بدؾ ادل ديدـفؿ،
وكن يحد ـن ك نر المـ الدذيـ ذا دقا إلدك بعدض ال فدنت لطؾدب الدرزم أدـ ألندقن
ممؾؿن يػعؾفن ،اوك قرألكن يف كو فؿ ،ورأليـن بلأقــن مدـ نصدرفن؛ؿ
رألوان ٓ يوصقر أل
ً
 مـ خ ل قـقا؛ؿ  -من صنر معف أل أ من ُأل ْخ ِ ْركن بف يعون ٓ نل َ !«يف ال ــحقح» :قددد ذكركددن سددنب ًؼن أل الصددحقح ألأددؿ مددـ أل يؽددق ال خددنرك
ممؾؿن ،ألو اؿن م ًعن .والخن يف الصحقحقـ.
ألو
ً
«عـ عائشة ڤ أن أم سؾؿة» :ويف روايدة ألخدرأ أل ألى ا ق دة وألى سدؾؿة ذكرندن
لرسقل ار ﷺ( ،)3وألى سؾؿة ألى الؿممـقـ نزوجفن الـ ل ﷺ بعد ألبل سؾؿة ،ونقفقت
بعددص ﷺ ،سددـة ا ـودقـ وسددوقـ( ،)2وألى ا ق ددة بـدت ألبددل سدػقن كددذلؽ ألى الؿددممـقـ،
انجرنددن إلددك الح شددة ورألنددن مددن رألنددن مؿددن ذكرنددنص لؾـ ددل ﷺ ،وألرض الح شددة ألرض
كصنرأ.

( )3يـظر :نخريج الحديث يف مق عف مـ الؿوـ (ص.)175 :
( )2يـظر :اإلصنبة .306/7
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«ذكرت لرسقل اهلل ﷺ كـقغة رأتفا كلرض الح شـة ومـا فقفـا مــ ال ـقر» :ومدن
زالت الصقر يف الؽـن س ،بد ً ا مـ صقرة مريؿ أؾقفن الم ى ،وأقمك ومـ بعدداؿ،
إ نفة إلك وجقد الؿقسقؼك أل ـن نلديوفؿ لع ندا؛ؿ.
ونوؿقز الؿقسقؼك الؽـمقة بـغؿنت خنصة ،وإ بعض كغؿنت ال قآت القدقى
لفل مؼنطع مـ مقسقؼك كـمقة.
ِ
أول،ؽ إذا مات فقفؿ الرجؾ ال الح ،أو الع ـض ال ـالح ،كــقا عؾـك ق ـره
«فؼال« :
مغجضً ا»« :ألو» اذص لؾشؽ ،ندؽ الدراوك :ادؾ قدنل الرسدقل ﷺ «الرجدؾ» ،ألو قدنل
«الع د» ،واذا مـ نحرك الرواة ،ودقوفؿ يف الـؼؾ 9وإٓ ف فرم.
واؾ إذا مننت الؿرألة الصنلحة بـقا أؾقفن؟
الـص ألأؿ مـ أل يخوص ذلؽ برجؾ ألو امرألة ،لؽـ الغنلدب أل الدذك ي ـدك أؾدقفؿ
اؿ الذكقر ،ومـ الؿعؾقى ألكف إذا جن الخطنب لؾرجؾ ،فنلؿرألة ندخؾ ن ًعن لف.
ويف سقرة الؽفػ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾

[الؽفػ ،]23:ففل سـة مل قرة أـد امٓ الؿشركقـ الؿػوقكقـ.
«وصقروا فقف تؾؽ ال قر» ،ألك :بـقا أؾك اذا الؼن مم دً ا ،وصقروا فقف نؾدؽ
الصقر ،وين َل ْل ِ
سػ الشديد فن بـن الؿمنجد أؾدك الؼ دقر القدقى قدد اكوشدر بدقـ مدـ
يدأل اإلس ى كذلؽ« :لتت عـ ســ مـ كان ق ؾؽؿ ،ئ ًرا ئ ًرا ،وذرا ًعا كـذراع ،حتـك
لــق دخؾــقا جحــر ضــب ت عتؿــقهؿ» ،قؾـددن :يددن رسددقل ار ،القفددقد والـصددنرأ؟ قددنل:
«فؿـ !»( ،)3يعـل :فؿـ الؼقى إٓ ألوليفؽ.

( )3ألخرجف ال خدنرك ،كودنب آأوصدنى بنلؽودنب والمدـة ،بدنب قدقل الـ دل ﷺ« :لوود عـ سدــ مدـ كدن قد ؾؽؿ»،)6120( ،
وممؾؿ ،كونب العؾؿ ،بنب ان نع ســ القفقد والـصنرأ ،)2558( ،مـ اديث ألبل سدعقد الخددرك ﭬ ،ويف ال دنب
أـ ابـ أؿر ،وألبل اريرة ،وغقراؿن ﭫ.
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«أول،ؽ ئرار الخؾؼ عـض اهلل»ٕ 9مؿ انخذوا اذص القسن ؾ الشدركقة ،ونخطقادن
إلك م ننرة الشر .
«ففمٓء جؿعقا كقـ الػتـتقـ؛ فتـة الؼ قر ،وفتـة التؿا،قؾ» :فوـة الؼ قر ،وقد نؼدى
ذكر من فقفن مـ الـصقص ،وفوـة الوؿن قؾ وقد نؼدى ذكرادن  -كدذلؽ  -يف قصدة قدقى
وأليضن الوصنوير الؿذكقرة يف الحديث نشؿؾ الوؿن قؾ.
كقحً ،
«ولفؿا» ،ألك :لؾ خنرك وممؾؿ ،مع ألكف قنل ق ؾف« :يف ال ـحقح» ،وقدد نؼددى أل
الحديث إول يف الصحقحقـ.
كثقدرا يف الؿخوصدرات،
«عـفا» ،ألك :أـ أن شة ڤ ،وإأندة الضؿقر نموخدى ً
مثؾ أل يؼقل الؿملػ« :أـ ألبل اريرة ،»...ؿ يؼقل« :وأـف.»...
«قالــت :لؿــا كــزل كرســقل اهلل ﷺ» ،يعـددل :كدزل بددف الؿددقت ،واضددرنف أ مننددف
ومؼدمننف.
«طػؼ» ،يعـل :ألخذ وجعؾ ،ونرع.
«يطرح خؿق ة( )3لف عؾك وجفف» ،ألك :ي عؾفن أؾك وجفف مـ الحؿك.
«فنذا اغتؿ كفا كشػفا» ،ألك :إذا كظؿت الخؿقص ُة ك َػ َمف كشػفن.
«فؼال وهق كذلؽ» ،ألك :يف اذا الظرء يف آخر اقننف ﷺ.
«لعـة اهلل عؾك القفقد والـ ارى» :الؾعـ اـن الطرد واإلبعند مدـ راؿدة ار .دأدن
بف أؾك القفقد والـصنرأ.

معؾؿن فؾقس بخؿقصة .يـظر :لمن العرب .13/6
( )3الخؿقصة :كمن ألسقد مربع لف أؾؿن فن لؿ يؽـ
ً
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«اتخذوا ق قر أك قـائفؿ مغـاجض» :ادذا سد ب الؾعدـ ،وأؾودف 9إٓ أل القفدقد لفدؿ
ألك قن مننقا ودفـقا ،ألمدن الـصدنرأ فـ دقفؿ أقمدك ڠ ،لدؿ يؿدت ولدؿ يؼدن ،فؽقدػ
يعطػ الـصنرأ أؾك القفقد ويؼنل« :اتخذوا ق قر أك قائفؿ مغاجض»؟
وال قاب :ألكف قد جن يف رواية« :اتخذوا ق قر أك قائفؿ وصالحقفؿ مغاجض»(9)3
فقؽددق إك قددن لؾقفددقد ،والصددنلحق لؾـصددنرأ ،ألو يؽددق الؿددراد أؿددقى ألك قددن
الطن ػوقـ ٕ 9ألك قن القفقد ألك قن لؾـصنرأ 9فدينكة الؿمدقح مؽؿؾدة ،وي دب أؾدقفؿ
اإليؿن هبؿ كمن ر إك قن والؿرسؾقـ.
«يحذر ما صـعقا» ،ألك :يحذر ألموف مـ انخنذ الؼ قر ممنجد.
«ولقٓ ذلؽ ،أكرز ق ره ،غقر أكف ُخشل أن يتخذ مغجضً ا» :ولقٓ اذا إمدر الدذك
اصؾ مـ القفقدٕ ،برز قنص ﷺ ،فدفـ يف ال ؼقع مع الصحنبة ،لؽـف دفـ يف بقوف سدً ا
لفذص الذريعدة ،والػعدؾ .و« ُخ ِشد َل» أؾدك ال ـدن لؾؿ فدقل ،يعـدلَ :خ ِشد َل الصدحنبة،
َ
شل» ،بػوح الحن ألك :الـ ل ﷺ(.)2
و ُ ط« :خ َ
وممؾؿن.
«أخرجاه» ،يعـل :ال خنرك
ً
«ولؿغؾؿ عـ جـضب كـ ع ض اهلل قـال :سـؿعت الـ ـل ﷺ ق ـؾ أن يؿـقت كخؿـس»:
لقنل ،وإذا لؿ يذكر الؿؿقز جنز الوذكقر والولكقث( ،)1كؿن يف ققلف ﷺ« :مـ صـام رمضـان
وأت عف ستًا مـ ئقال»( )3الؿراد :سوة ألينى ،و َذكّر «سون»ٕ 9كف لؿ َيذ ُكر الؿؿقز.
( )3ألخرجف ممؾؿ ،كونب الؿمنجد ومقا ع الص ة ،بنب الـفل أـ بـدن الؿمدنجد ،أؾدك الؼ دقر وانخدنذ الصدقر
فقفن والـفل أـ انخنذ الؼ قر ممنجد ،)412( ،مـ اديث جـدب بـ أ د ار ﭬ.
( )2يـظر :نخريج الحديث يف مق عف مـ الؿوـ (ص.)175 :
( )1يـظر :أؿدة الؼنرك .335/21
( )3ألخرجف ممؾؿ ،كونب الصقنى ،بنب اسوح نب صقى سوة ألينى مدـ ندقال إن نأدن لرمضدن  ،)3353( ،مدـ ادديث
ألبل أليقب إكصنرك ﭬ.
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ويف اددذا الحددديث يؽددرر الوحددذير ق قددؾ مقنددف بخؿددس 9مؿددن يدددل أؾددك ااوؿددنى
الرسقل ﷺ هبذص الؿمللة.
خؾـقال ،ولـق كــت
«إين أكرأ إلك اهلل أن يؽقن لل مـؽؿ خؾقؾ؛ فـنن اهلل قـض اتخـذين
ً
ً
خؾقال» :الخؾة :ال خنلص الؿح ة وألأ ادن
تخذت أكا كؽر
خؾقالٓ ،
متخذا مـ أمتل
ً
ُ
ً
ومنيوفن( ،)3كؿن قنل الشنأر:
الدددر ِ
وح مِـادددل
َقددددْ َن َخ أؾ َؾ ْ
دددت َم ْمددد َؾ َؽ ُّ

دددددؿل ا َلخؾِقد ُ
دددددؾ َخؾِددددددق ً
َوبددددددف ُسد ا َ

()2

وبعضددفؿ يؼددقل« :لؿحؿددد ﷺ الؿح ددة ،وإلبددرااقؿ ڠ الخؾددة مددـ ار ،»
وكؼددقل :اددذا مخددنلػ لؾحددديث ،وفقددف نددـؼص لؾـ ددل ﷺ ٕ 9الخؾددة ألأؾددك ألكددقاع
الؿح ددة ،وٓ نؽددق إٓ إلبددرااقؿ ،ومحؿددد  -أؾقفؿددن الصدد ة والمدد ى  ،-وألمددن
الؿح ة ،ففل لؽثقر 9لؾوقابقـ والؿوطفريـ وغقراؿ ،فنلخؾة ألخص(.)1
«أٓ وإن مــ كـان قـ ؾؽؿ كـاكقا يتخـذون ق ـقر أك قـائفؿ مغـاجض» ،يعـدل :بددذلؽ
القفقد والـصنرأ وغقراؿ مـ إمؿ الذيـ فعؾقا كػعؾفؿ ،لؽـ الحديث المنبؼ فقدف
الوـصقص أؾك القفقد والـصنرأ.
 طسهِ ايصال ٠يف ايـُكرب٠ص

«أٓ فــال تتخــذوا الؼ ــقر مغــاجض ،إين أكفــاكؿ عـــ ذلــؽ» :وٓ يؾددزى الدددخقل يف
الـفل أل ي ـك أؾقف مم د بؿعنلؿف ومحرابف ومـنرنف ،بؾ إذا صؾل فقف صنر ممد دً ا9

( )3يـظر :لمن العرب  ،233/33والؼنمقس الؿحقط (ص ،)3274 :وفوح ال نرك .21/6
( )2كم ف ألبق اقن يف ال حر  ،53/3والؼرط ل  9300/4ل شنر بـ برد.
( )1قنل يف فوح ال نرك « :21/6وٓ يعؽر أؾك ادذا انصدنء إبدرااقؿ ڠ بنلخؾدة ومحؿدد ﷺ بنلؿح دة 9فوؽدق
الؿح ة ألرفع رن ة مـ الخؾةٕ 9كف ي نب أـ ذلؽ بل محؿدً ا ﷺ قد ت لف إمرا م ًعن ،فقؽق رجحنكدف مدـ
ال فوقـ ،وار ألأؾؿ».
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لؼقلف ﷺ« :جعؾت لل إرض مغـجضً ا»( ،)3لؽـدف مـفدل أـدف يف الؿؼدنبر 9لؼقلدف ﷺ:
«إين أكفاكؿ عـ ذلؽ».
ويف الص ة يف الؿؼدنة ادديث ألبدل مر دد ٓ« :تجؾغـقا عؾـك الؼ ـقر وٓ ت ـؾقا
إلقفــا»( )2واددق يف صددحقح ممددؾؿ ،وقددد اخوؾددػ ألاددؾ العؾددؿ يف الص د ة يف الؿؼددنة9
فؿـفؿ :مـ يرأ الصحة مع الوحريؿ ٕ 9الـفل اـدن إكؿدن ادق ٕمدر خدنرج أدـ ذات
الع ندة ونرطِفن ،ومـفؿ :مـ قنل بنلوحريؿ مع أدى صحة الص ة ٕ 9ال ؼعدة ندرط
ٍ
اقـيفذ ٓ نصح ،ومـفؿ:
لصحة الص ة ،واذا الـفل لخصقص اذص ال ؼعة 9فنلص ة
مـ يػرم بقـ الؿؼنة الؼديؿدة وال ديددة ،وبدقـ الؿؼدنة الؿـ قندة وغقدر الؿـ قندة،
الول اخوؾط نراهبن بصديد الؿقنك 9واذا بـن أؾك أل أؾة الـفل الـ نسة(.)1
لؽـ اذا غقر صحقح ٕ 9أدمل طنار أؾك كدؾ ادنل ،وإكؿدن أؾدة الؿـدع مدـ
الص ة يف الؿؼنة أل ذلؽ وسقؾة إلك الشر .
ويموثـك مدـ ادذا صد ة ال ـدنزة ،وقدد جدن الحدديث« :سـؾقا لـف التث قـت»(،)3
والػن دة مـ زينرة الؼ قر كػع إمقات بنلدأن لفؿ ،فلكدت لدؿ نؼصدد بدذلؽ أل ادذص
ال ؼعة ألفضؾ مـ غقران يف الدأن والع ندة ،بؾ ندأق لؾؿقت الؿدفق فقفن.
قنل الشقخ  $نعؾقؼن أؾك اذيـ الحديثقـ:
«فؼض كفك عـف يف آخر حقاتف، ،ؿ إكف لعـ  -وهـق يف الغـقاق َ -مــ فعؾـف ،وال ـالة
عـضها مـ ذلؽ ،وإن لؿ ُي ْ َـ مغجض».
()3
()2
()1
()3

س ؼ نخري ف (ص.)264 :
س ؼ نخري ف (ص.)263 :
يـظدددددر :ال حدددددر الرا دددددؼ  ،14/2والؿدوكدددددة  ،372/3إى  ،332/3والؿ ؿدددددقع  ،351/1والؿغـدددددل ،43/2
والؿحؾك .133/2
ألخرجدددف ألبدددق داود ،كودددنب ال ـدددن ز ،بدددنب آسدددوغػنر أـدددد الؼدددن لؾؿقدددت يف وقدددت آكصدددراء،)1223( ،
والحنكؿ ( ،)3162وصححف مـ اديث أثؿن ﭬ.
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«فنن ال حاكة ﭫ لؿ يؽقكقا لق ـقا حـقل ق ـره مغـجضً ا ،وكـؾ مقضـع ُق ِ ـضَ ت
ال الة فقف ،فؼض اتخذ مغجضً ا ،كؾ كؾ مقضع ي ؾك فقف يغؿك مغجضً ا ،كؿا قـال ﷺ:
وطفقرا» ٕ 9إمؿ المنبؼة كنكقا يص ُّؾق  -ومن زالقا -
«جعؾت لل إرض مغجضً ا
ً
يف ألمنكـ أ ندا؛ؿ :يف كـن مفؿ وبقعفؿ ،وألمن اذص إمدة ،فؾشدرء ك قفدن ﷺ صدنرت
لفن الخصن ص الخؿس الول جن هبن الحديث الصحقح ،ومـفن« :جعؾت لـل إرض
وطفقرا»( ،)3فؿؽن الص ة ومق ع الم قد يمؿك مم دً إ 9كف يم د فقف
مغجضً ا
ً
ر  ،وكرر الرسقل ﷺ الـفدل أدـ ذلدؽ نلكقددً ا 9اقدث جؿدع بدقـ الـفدل بصدقغوف
إصقلقة« :فال تتخذوا» ،ولػظة« :إين أكفاكؿ».
ولق قنل الصحنبل :منكن رسقل ار ﷺ ،ففدق بؿـزلدة ٓ نػعؾدقا أـدد أنمدة ألادؾ
وبعض الؿوؽؾؿقـ قنلقا ٓ :يؽق بؿـزلة (ٓ) اوك يـؼؾ الؾػدظ الـ دقكٕ 9
العؾؿ.
ُ
الصحنبل قد يمؿع الؽ ى يظـف م ًقن واق يف الحؼقؼة لقس بـفل(.)2
واذا الؼقل ينار الد ط

 ،فدنذا كدن الصدحنبة ٓ يعرفدق مددلقٓت إلػدنظ

الـ قية ،فؿـ يعرففن؟!
 طق ٍٛأٌٖ ايعًِ يف ايسٚافض ٚادتُٗ١ٝص

وسدقليت يف كد ى الشدقخ فقؿددن بعددد أل ادديث جـدددب فقددف الدرد أؾددك الددروافض
وال فؿقددة ،فددنلروافض ألول مددـ انخددذ الؿمددنجد أؾددك الؼ ددقر والؿشددناد ،وبـددقا
إ ددراة ونددقدوان ،وال فؿقددة قددنلقا :إ ار لددؿ يوخددذ إبددرااقؿ خؾددق ً  ،مددع ألكددف
مـصقص أؾقف يف الؼرآ .

( )3س ؼ نخري ف (ص.)264 :
( )2يـظدددر :اإلاؽدددنى يف ألصدددقل إاؽدددنى 9لممددددك  ،86/2وال حدددر الؿحدددقط 9لؾزركشدددل  ،288/5إرندددند
الػحقل .351/3
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والروافض 9بم ب ألققال نـقعة لفدؿ كدنلول
بعض ألاؾ العؾؿ ال فؿق َة
َ
وقد ك أػر ُ
ذكركن ،ولؿ يعدواؿ مـ الػرم الضدنلة الودل ألندقر إلقفدن بدنلثـوقـ والمد عقـ( 9)3ففدل
خنرجة أـ ألاؾ اإلس ى.
نؽؾقؿددن،
وال فؿقدة قدنلقا :إ ار لدؿ يوخدذ إبددرااقؿ خؾدق ً  ،ولدؿ يؽؾدؿ مقسدك
ً
واددذا نؽددذيب صددريح لؾؼددرآ  ،وقددد ك أػ دراؿ بم د ب الؼددقل بخؾددؼ الؼددرآ ألكثددر مددـ
خؿمؿن ة أنلؿ مـ أؾؿن المؾػ ،يؼقل ابـ الؼقؿ:
َو َل َؼدْ َن َؼ ّؾدَ ُك ْػ ُر ُا ْؿ َخ ُؿ ُمق فِل َأ ْش ٍر مِ َـ ال ُع َؾ َؿن ِ فِل ال ٌ ْؾدَ ا

ِ ()2

والروافض أـدداؿ مدـ الؿؽ اػدرات مدنٓ يحودنج فقدف إلدك اسدوـ نط خػدل 9ففدؿ
يعؾـق أؾك الؿل الشر إكن ،أ
وكذبقا الؼرآ صرااة بؼذء أن شة الول برألادن ار
مـ فقم س ع سؿنوات ،وقنلقا بـؼص الؼدرآ الدذك ألجؿدع أؾقدف الصدحنبة ،واػظدف
ار مـ الزيندة والـؼصن  ،وقنلقا بخقنكدة جنيدؾ ،ولفدؿ مدـ الطدقا اى مدن يؽػدل بعضدف
لؾ زى بوؽػقراؿ.
وقد اسودل اإلمنى منلؽ  $بآية الػوح أؾك كػراؿ ،وكنزأف يف ذلؽ الؼنسؿل
ددق يف الؿ نادددث لدددقس مدددـ ندددل الحؽؿدددن
يف نػمدددقرص وقدددنل« :إ الوطدددرء والغؾد ّ
برصن»(.)1
الؿـصػقـ .وإذا انود ال قنض صنر ً

( )3يـظر :م ؿقع الػونوأ  .140/1والػرم الؿشنر إلقفن ال الؿذكقرة يف اديث معنوية بـ ألبل سػقن ڤ أـ
رسقل ار ﷺ قنل« :إ ألاؾ الؽونبقـ افرتققا يف ديـفؿ أؾك ـوقـ وس عقـ مؾدة ،وإ ادذص إمدة سدوػرتم أؾدك
ث وس عقـ مؾة ،كؾفن يف الـنر إٓ واادة ،وال ال ؿنأة» .ألخرجف ألبق داود ،كونب المـة ،بنب نرح المـة،
( ،)3486وألاؿددد ( ،)35816وصددححف الحددنكؿ ( ،)331وجددن مددـ اددديث ألبددل اريددرة ،وألكددس بددـ منل دؽ،
وأ د ار بـ أؿرو ،وأقء بـ منلؽ ﭫ.
( )2اذا بقت مـ كقكقوف (ص.)32 :
( )1محنسـ الولويؾ .431/7
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واذا الحؽدؿ الؿؼصدقد بدف العؾؿدن الدذيـ قنمدت أؾدقفؿ الح دة ،ألمدن أدقامفؿ
الذيـ ٓ يعرفق وٓ يػفؿق  ،فؾفؿ اؽؿ آخر.
«وٕحؿض كغـض جقـض ،عــ اكــ مغـعقد ﭬ مرفق ًعـا« :إن مــ ئـرار الــاس مــ
تضركفؿ الغاعة وهؿ أحقـاء» :كؿدن جدن يف الحدديث الصدحقح ٓ« :تؼـقم الغـاعة ،إٓ
عؾــك ئــرار الـــاس»( ،)3والحددديث ٓ« :تؼــقم الغــاعة حتــك ٓ يؼــال يف إرض :اهلل،
اهلل»( ،)2يعـل :يرنػع الديـ والوديـ وٓ ي ؼك إٓ إنرار.
«والذيـ يتخذون الؼ قر مغـاجض» ،ألك :أؾدك الؼ دقر 9ولدذلؽ قدنل :ألوليفدؽ ادؿ
نرار الـنس.
«ورواه أكق حات ٍؿ يف صحقحف» :ألبق اننؿ ابـ ا ن .
 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص

«فقف مغائؾ :إولك :ما ذكر الرسقل ﷺ فقؿـ كـك مغجضً ا يع ض اهلل فقف عؾـك ق ـر
رجؾ صالح ،ولق صحت كقة الػاعؾ» :يؼقل الرسقل ﷺ« :مـ كـك مغجضً ا هلل تعـالك،
ي تغل كف وجف اهلل ،كـك اهلل لف كقتًا يف الجــة»( )1فؾدق ألراد ال نادؾ أل يحؼدؼ ادذا القأدد
ف ـك أؾك قن رجؾ صنلح مم دً ا رجن بركودف ،وقدنل :ألكدن ألصدؾل ر ،وألدأدق الـدنس
إلك أل يصؾقا ر ،فنكف ٓ يـػعف ذلؽ ،ولق صحت كقوف.

( )3أؾؼف ال خنرك بصقغة ال زى ،كونب الػوـ ،بنب يفقر الػوـ ،)6056( ،وألخرجف ممؾؿ ،كونب الػدوـ وألندراط
المنأة ،بنب قرب المنأة ،)313( ،مـ اديث ابـ ممعقد ﭬ.
( )2ألخرجددف ممدؾؿ ،كوددنب اإليؿددن  ،بددنب ذاددنب اإليؿددن آخددر الزمددن  ،)213( ،والرتمددذك ( ،)2206مددـ اددديث
ألكس ﭬ.
( )1ألخرجدف ممددؾؿ ،كوددنب الؿمدنجد ومقا ددع الصد ة ،بدنب فضددؾ بـددن الؿمدنجد والحددث أؾقفددن ،)411( ،مددـ
اديث أثؿن بـ أػن ﭬ ،وجن مـ اديث أؿر وأؾل وجنبر وغقراؿ ﭫ.
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«الثاكقة :الـفل عـ التؿا،قؾ» 9كؿن نؼدى يف قصة ققى كدقح ،ويف ادديث أن شدة يف
خن ألى ا ق ة وألى سؾؿة ر ل ار أـفـ.
«وغؾظ إمر يف ذلؽ» :بـقا الؿم د وصؾقا أـد الؼن ،وصدقروا نؾدؽ الصدقر،
الؿ َ ِّـقر»(،)3
يعـل كؾ واادة مـفؿن محرمة ،وقد جن يف صدحقح ال خدنرك« :و َل َع َ
ــ ُ
فنذا كن م رد الوصقير فقف الؾعـ ،فؽقػ إذا كن يف مم د.
«الثالثــة :الع ــرة يف م الغتــف ﷺ يف ذلــؽ» :واددق مق ددقع خطقددر قددد يقصددؾ إلددك
الشر الذك نحرى بم ف ال ـة ويخؾد صنا ف يف الـنر ،ومثؾ اذا الؿق قع بحنجدة
إلدك الؿ نلغدة وأل ُي ددَ أل فقدف و ُي َعدند ،وأل نؽثددػ فقدف الددروس ،ونـشدر فقدف الؿملػددنت
الـنفعة ،ويؼرر أؾك العنمة والخنصةٕ 9كف ألصؾ إصقل.
ٍ
كخؿس قال ما قال، ،ؿ لؿا كان يف الغقاق
«كقػ كقـ لفؿ هذا أوٓ، ،ؿ ق ؾ مقتف
لؿ يؽتػ كؿا تؼضم» :الرسقل ﷺ ويقػوف بقن من ألكزل ار﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ﴾ [الـحؾ ]33:وإذا بقـ يف مق ع فؼد نؿ بقنكف ،وٓ يؾزمف ال قن يف كؾ مـنس ة ،وإكؿن
خطقرا كنلشر ومن
قأن
يحنل إلك ذلؽ الؿق ع الذك اصؾ فقف ال قن  9إٓ أل أ مق ً
ً
يقصؾ إلقف ٓ ،نؽ ألكف يحونج إلك أل ي قـ يف كؾ مـنس ة 9لخطرص وأظؿ نلكف.
«الراكعة :كفقف عـ فعؾف عـض ق ره ق ؾ أن يقجض الؼ ر» ،يعـل :ق ؾ أل يؿقت ﷺ.
«الخامغة :أكف مــ ســـ القفـقد والـ ـارى يف ق ـقر أك قـائفؿ»« :قاتـؾ اهلل القفـقد
والـ ــارى»( ،)2ويف الروايددة إخددرأ «لعـــة اهلل»( ،)1و«قننددؾ» بؿعـددك« :لعددـ» أـددد
ألاؾ العؾؿ.
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب ال ققع ،بنب مقكؾ الربن ،)2075( ...وألاؿد ( ،)37645مـ اديث ألبل جحقػة ﭬ.
( )2ألخرجف ممؾؿ ،كونب الؿمنجد ومقا ع الص ة ،بنب الـفل أـ بـدن الؿمدنجد ،أؾدك الؼ دقر وانخدنذ الصدقر
فقفن والـفل أـ انخنذ الؼ قر ممنجد ،)410( ،وألبق داود ( ،)1226مـ اديث ألبل اريرة ﭬ.
( )1س ؼ نخري ف.
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«الغادسة :لعـف إياهؿ عؾك ذلؽ» :وس ب الؾعـ انخنذاؿ ق قر ألك قن فؿ ممنجد.
«الغاكعة :أن مراده ﷺ تحذيره إياكا عـ ق ره» :فؽقكدف يؾعدـ القفدقد والـصدنرأ9
ٕمؿ فعؾقا اذا الػعؾ ،اق نحذير لـن أل ْ ٓ كػعؾ مثؾفؿ.
«الثامـة :العؾة يف عضم إكراز ق ره» :ليف يوخذ مم دً ا ،وي ـك أؾقف ويصؾك أـدص.
«التاسعة :يف معـك اتخاذه مغجضً ا» واق ألأؿ مـ أل ي ـك أؾقدف ممد دٌ بؿعنلؿدف،
بؾ ولق م رد الص ة أـدص نص اقرص مم دً ا.
«العائرة :أكف قرن كقـ مـ اتخذها مغجضً ا ،وكقـ مــ تؼـقم عؾـقفؿ الغـاعة» وادؿ
نرار الخؾؼ «فذكر الذريعة إلك الشرك» وال بـن الؿمنجد وانخنذ الؼ دقر ممدنجد،
«ق ؾ وققعف مع خاتؿتف» :اذر مـفن ق ؾ مقنف.
«الحادية عشرةِ :ذكره يف خط تف ق ؾ مقتف كخؿس :الر َّد عؾك الطائػتقـ»« :ذكرص»:
مصدر أل قػ إلك فنأؾف واق الفن  ،و«الرد» :مػعقل لؾؿصددر ٕ 9الؿصددر يعؿدؾ
أؿؾ فعؾف إذا أل قػ.
«الؾتقـ هؿا ئر أهؾ ال ضع ،كؾ أخرجفؿ كعـض أهـؾ العؾـؿ مــ الثـتـقـ وسـ عقـ
فرقة ،وهؿ الرافضة والجفؿقة» :وقد ب أقـن وجف آسوـ نط مدـ الحدديث 9وأل الرافضدة
اؿ ألاؾ ال ـن أؾك الؼ قر ،وال فؿقة اؿ الذيـ كػقا أل يوخذ ار خؾق ً .
«وكغــ ب الرافضــة حــضث الشــرك ،وع ــادة الؼ ــقر ،وهــؿ أول مـــ كـــك عؾقفــا
الؿغاجض» :وأـداؿ ريح ك قر جدً ا ٕبل لملمة الؿ قسل الذك قوؾ أؿر ﭬ.
«الثاكقـة عشــرة :مـا كؾــل كـف ﷺ مـــ ئـضة الـــزع» :وكدن ﷺ يقأددؽ كؿدن يقأددؽ
الرج

« :إين ٕوعؽ كؿا يقعـؽ الـرجالن مــؽؿ» ،ققدؾ لدف :ذلدؽ أل لدؽ ألجدريـ؟
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قنل« :أجؾ»( ،)3يعـل :كعؿ.
«الثالثة عشرة :ما أكرم كف ﷺ مـ الخؾة» :كنبرااقؿ ڠ ردا أؾك مدـ يؼدقل :إ
كصق ف الؿح ة ﷺ ،فنلؿح ة لف ولغقرص ولؽثقر مـ الؿمؾؿقـ ،لؽـ الخؾة لؿ نؽدـ إٓ
ٓ ـقـ 9إبرااقؿ ،ومحؿد  -أؾقفؿن الص ة والم ى .-
«الراكعة عشرة :الت ريح كلكفا أعؾك مـ الؿح ة» :فنلرسقل ﷺ ٓ يشدؽ يف ا دف
ألبن بؽر ،واب غقدرص مدـ الصدحنبة ،لؽدـ لدؿ يوخدذ مدـ ألمودف خؾدق ً  ٕ 9ار انخدذص
خؾق ً  ،ففل اقـيفذ ألأؾك مـ الؿح ة.
«الخامغـــة عشـــرة :الت ـــريح كـــلن ال ـــضيؼ ﭬ أفضـــؾ ال ـــحاكة ﭫ»:
ً
خؾقال» صريح يف اذا.
وققلف ﷺ« :ولق كـت
خؾقال ٓتخذت أكا كؽر ً
متخذا ً
«الغادسة عشرة :اإلئارة إلك خالفتف ﭬ» :إننرة ولقمت صرااةٕ 9كف قدمدف
أؾك غقرص يف الخؾة لق كنكت ،فدل أؾك ألكف ألولك مـ غقرص.

( )3ألخرجف ال خنرك ،كودنب الؿر دك ،بدنب :ألندد الـدنس بد إك قدن  ،دؿ إمثدؾ فنٕمثدؾ ،)4537( ،وممدؾؿ،
كونب الن والصؾة وأداب ،)2463( ،مـ اديث ابـ ممعقد ﭬ.
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ةــاب

يصريىا أٌااناا
مــا جاء أن الغلٍ يف قتــٍس الصالحني
ِ
تعتذ من دٌن هللا
روى ٌ
مالؽ يف الؿقطل :أن رسقل اهلل ﷺ قال« :الؾفؿ ٓ تجعـؾ ق ـري و،ـًـا يع ـض،
ائتض غضب اهلل عؾك ققم اتخذوا ق قر أك قائفؿ مغاجض»(.)3
وٓكـ جرير كغـضه عـ سػقان ،عـ مـ قر ،عـ مجاهض﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ﴾
[الـ

الغقيؼ ،فؿات فعؽػقا عؾك ق ره»(.)2
ؿ ]38:قال« :كان َي ُؾت لفؿ َّ
وكذا قال أكق الجقزاء( )1عـ اكـ ع اس ڤ« :كان يؾت الغقيؼ لؾحاج»(.)3
وعـ اكــ ع ـاس ﭭ قـال« :لعــ رسـقل اهلل ﷺ زائـرات الؼ ـقر ،والؿتخـذيـ

عؾقفا الؿغاجض والغرج» رواه أهؾ الغــ(.)4
( )3ألخرجف منلؽ يف الؿقطل برواية سقيد بـ سعقد ( ،)373مـ اديث أطن بدـ يمدنر مرسد  .ولؾحدديث ندناد
يف الؿمـد ( ،)6147مـ اديث ألبل اريرة ﭬ ،أـ الـ ل ﷺ قنل« :الؾفؿ ٓ ن عؾ قنك و ـن ،لعـ ار ققمن
انخذوا ق قر ألك قن فؿ ممنجد» ،وجن مـ اديث أؿر وألبل سعقد ڤ.
()2
()1

()3
()4

نب ﴿ﮭ ﮮ ﮯ﴾.)3748( ،
ألخرجف ال خنرك ،كونب الوػمقرَ ،ب ُ
اق :ألوس بـ أ د ار الربعل ال صرك ،ادث أـ :أن شة ،وابـ أ نس ،وأ دد ار بدـ أؿدرو ﭫ ،ققدؾ :إكدف
قوؾ يقى ال ؿنجؿ سـة 71اد ،ودير ال ؿدنجؿ ادق الؿؽدن الدذك الوؼدك فقدف الح دنج إندعث وقودؾ الؼدرا .
يـظر :؛ذيب الؽؿنل  ،181/1وسقر ألأ ى الـ .163/3
ألخرجف ابـ جرير يف نػمقرص .421/22
ألخرجف ألبق داود ،كونب ال ـن ز ،بنب يف زينرة الـمن الؼ قر ،)1215( ،والرتمذك ،كونب الص ة ،بنب من جدن
يف كرااقة أل يوخذ أؾك الؼن مم دا ،)120( ،وقنل« :اديث امدـ» ،والـمدن ل ،كودنب ال ـدن ز ،الوغؾدقظ يف
انخنذ المرج أؾك الؼ قر ،)2031( ،وابـ منجف ،كونب ال ـن ز ،بنب من جن يف الـفل أـ زينرة الـمدن الؼ دقر،
( ،)3464وألاؿد ( ،)2010وابـ ا ن ( ،)1368والحنكؿ ( ،)3173وقنل« :اديث موداول فقؿن بقـ إ ؿة= ،
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فيـــه وســـائـل:

 إولك :تػغقر إو،ان.
 الثاكقة :تػغقر الع ادة.
 الثالثة :أكف ﷺ لؿ يغتعذ إٓ مؿا يخاف وققعف.
 الراكعة :قركف كفذا اتخاذ ق قر إك قاء مغاجض.
 الخامغة :ذكر ئضة الغضب مـ اهلل.
 الغادسة - :وهل مـ أهؿفا  -معرفة صػة ع ادة الالت التل هل أك ر إو،ان.
 الغاكعة :معرفة أكف ق ر رجؾ صالح.
 الثامـة :معرفة أكف اسؿ صاحب الؼ ر ،وذكر معـك التغؿقة.
زوارات الؼ قر.
 التاسعة :لعـف َّ
 العائرة :لعـف مـ أسرجفا.

l
«كاب ما جاء أن الغؾق» :الغؾدق :ادق الزيدندة يف الؿددح ألو الدذى ،والؿدراد بدف اـدن
الؿ نلغة يف الؿدح واإلطرا الؿقصؾ لرفع اإلكمن فقم قدرص الذك يموحؼف نر ًأن.
«يف ق ــقر ال ــالحقـ» ،ألك :الغؾددق فقفددن والوع ددد أـدددان ،كؿددن نؼدددى يف ال ددنب
المنبؼ.
«ي ــقرها» مددع الققددت ومدع اكؼددراض ال قددؾ الددذك يعددرء أل اددذص ٓ نمددوحؼ
الع ندة.
= ووجدت لف مونبعدن مدـ ادديث سدػقن الثدقرك يف مدوـ الحدديث فخرجودف» ،وصدححف ابدـ نقؿقدة يف م ؿدقع
الػونوأ .138/23
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«أو،اكًا» وكؾ مدن يع دد مدـ دو ار يؼدنل لدف :و دـ ،سدقا ٌ كدن أؾدك صدقرة ،ألى
ا ر ،ألى خشب ،ألى قن ،ألو من ألن ف ذلؽ كؾف.
«تع ض مـ دون اهلل» ٕ 9الع ندة أـددان كؿدن نؼددى يف ال دنب المدنبؼ وسدقؾة إلدك
أ ند؛ن كػمفن ،والقسن ؾ قد نقصؾ إلك الغنينت ،والؿعنصل نقصؾ إلك الشر .
 طايتعسٜف تبهتاب املٛطأ ٚزد شبٗ ١ايتديٝظ يف َصٓفات ايصدز األٍٚص

«روى اإلمام مالؽ يف الؿقطل» :اإلمنى منلؽ بدـ ألكدس بدـ ألبدل أدنمر إصد حل
إمنى دار الف رة ،وإمنى ألاؾ المـة ،وك ؿ المــ الذك ٓ ُيملل أـ مثؾف 9ولذا يؼدقل
الحنفظ العراقل  $أـف:
اسوِ ْغـَن َ ِذك ُّ
الش ْف َر ِة َأ ْـ
َو َص اح ُحقا ْ

ٍ
ِ ٍ
َنزك َقدددددة ك ََؿنلدددددؽ َك ْ

دددددؿ المدددددـَـ()3
ِ

ُّ

ْ

وألصح إسنكقد أـد اإلمنى ال خنرك :منلؽ أـ كنفع أـ ابـ أؿر(.)2
والؿقطل :كونب صـػف اإلمنى منلؽ ،وروك أـف برواينت موعدددة ،ومدـ ألوفنادن
رواية ألبل مصعب الزارك(.)1
وكؾ رواية نصط غ بشل مؿن أؾقف راويفن ،كرواية محؿد بـ الحمدـ الودل ألودع فقفدن
اإلمنى محؿد بـ الحمـ الراوك أـ منلؽ اخوقنرات نخوؾػ أؿن اخونرص اإلمنى منلؽ.
وي در الوـ قف أؾك أل امٓ الدرواة ُيدذكرو يف ادذص الروايدنت ،فق ددأل اإلسدـند
بؿثؾ :اد ـن يحقك بـ يحقك قنل ألخنكن منلؽ ...ف ؿقدع الدرواة ندذكر ألسدؿنؤاؿ يف
( )3ال قت  253مـ أللػقة العراقل .يـظر :فوح الؿغقث .8/2
( )2يـظر :الؽػنية (ص.)187 :
( )1اق :ألاؿد بـ الؼنسؿ بـ الحنرث الزارك ،قن ل الؿديـة ،ولد :سـة خؿمقـ ومن دةٓ ،زى :منلدؽ بدـ ألكدس،
ونػؼف بف ،وسؿع مـف «الؿقطل» ،وألنؼـف أـف ،وروايوف مـ آخر من روك أـ منلؽ ،وألوفنص ،منت ألبق مصعب سدـة
إادأ وألربعقـ ومن وقـ .يـظر :سقر ألأ ى الـ  ،315/33والقايف بنلقفقنت .356/5
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الرواية والؽونب ي ؼك لإلمنى منلدؽ .وبعضدفؿ يمدوغرب ويمدوـؽر وجدقد مثدؾ ادذا
إسؾقب ،وقد اصؾ بنلػعؾ مـ ألكؽر أل نؽق إى لإلمنى الشنفعل ٕ 9فقفن :قدنل
الربقع قنل الشنفعل ،فـمب الؽونب لؾربقع ،وقدد يوؽدنيس بعضدفؿ فقؼدقل :إكدف لؿدـ
دو الربقع .وقدد ُصدـػ يف الؿق دقع كودنب ألسدؿنص مملػدف «إصد ح ألندـع خطدل يف
ننريخ الوشريع اإلس مل ،كونب إى لؿ يملػف الشنفعل» ،ولقس لفذا الؿملدػ ألدكدك
كظر يف اذا العؾؿ ولقس يف العقر وٓ يف الـػقر ولقس مـ ألاؾ العؾدؿ ألصد ً وإكؿدن ادق
مـ إدبن الذيـ قدد ي ادظ أؾدك سدؾقكفؿ بعدض الشدل  ،ولدق ان عـدن ادذا المد قؾ
لؼؾـن :إ الؿمـد لقس لإلمنى ألاؿد ٕ 9فقف« :اد ـن أ د ار ،قنل اد ـن ألبل» ،وقؾ
مثددؾ اددذا يف جؿقددع الؿملػددنت يف الصدددر إول ،فنلؿصددـػنت يف الؼددرو الؿػضددؾة
الث ة كؾفن أؾك اذص الطريؼة.
فنإلمنى منلؽ  $صـػ الؿقطل وروك أـف بروايدنت موعدددة ،ويف كدؾ روايدة
زيندات ألو كؼص أـ غقران ومثؾف صحقح اإلمنى ال خنرك ،إذ رواص أـدف نمدعق ألل ًػدن
ويف الرواينت الؿشفقرة الؿوداولدة مدـ الزيدندة والدـؼص مدن فقفدن ،فروايدة اؿدند بدـ
ننكر نـؼص أـ غقران بؿيفول اديث(.)3
وبعض روا؛ن ألو ؼ مدـ بعدض وأل د ط وألنؼدـ ،فل د ط الروايدنت أـدد اإلمدنى
الحنفظ ابـ ا ر روايدة ألبدل ذر أدـ ندققخف الث دة وادؿ الؽشدؿقفـل والؿمدوؿؾل
والمرخمل ،مع ألكف قنل أـ ألبل الفقثؿ الؽشؿقفـل :لدقس مدـ الحػدنظ( ،)2كدؾ ادذا
ٓ يعـل أل صحقح ال خنرك محؾ نصرء وزيندة وكؼص.

( )3ألك :نـؼص أـ رواية الػربرك ،وال ألنفر الروايدنت ،وروايدة إبدرااقؿ بدـ معؼدؾ ألكؼصدفن ،اقدث ندـؼص أدـ
رواية الػربرك بث ؿن ة اديث .يـظر :الوؼققد واإليضنح (ص ،)26 :الـؽت أؾك ابـ الص ح .283 /3
( )2يـظر :فوح ال نرك .474/3

ع

بعو ـ عج ءعأُعالغمٕعيفعق ــٕحعالص حلنيعٖصِّٗةِ عأٔث ٌّ

ع

101

ألو نؾؽ الرواينت محػقظ بنلمـد الصحقح أـ اإلمنى ال خنرك ،كؿن أل
ألدكنان محػقظ بنلمـد الصحقح أـ اإلمنى ال خنرك ،والـؼص يعرتك اإلكمن ٕ 9مؿ
يروو مـ اػظفؿ أـ اإلمنى ال خنرك ف عضفؿ يمؼط بعض إانديث وبعضفؿ
يػقنف رواية بعض إانديث ،وأؾك كؾ انل فنلمـة محػقية ور الحؿد بحػظ ار
لؽونبف﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ﴾ [الح ر]8:

وإذا وجد مـ إانديث

الؿؽذوبة ألو الؿق قأة نل  ،أنش لفن ال فنبذة الذيـ ي قـق و عفن وكذهبن.
«أن رسقل اهلل ﷺ قال» :رواص اإلمدنى منلدؽ أدـ أطدن مرسد ً  ،واإلمدنى منلدؽ
يحوج بنلؿراسقؾ ،يؼقل الحنفظ العراقل:
ددددذا الـُّ ْع َؿدددددن ُ
ددددؽ َكد َ
اادددددو أَج َمنلِد ٌ
َو ْ

َو َننبِ ُع ُق ُا َؿدددددددددددددن بدددددددددددددف َو َدا ُكدددددددددددددقا

ألك :بنلؿرسؾ.
ؿ قنل:
ِ
ِ
دددددددددددددند
دددددددددددددنا ُر الـُّ أؼ
َو َر أدص َج َؿ

فدددددد ِؾ بنلمددددددنقط يف اإلسددددددـ ِ ِ
ند()3

ِ
ل ْؾ َ ْ

ْ

الؿؼصقد أل اإلمنى منل ًؽن يحوج بنلؿراسقؾ.
والخن وصؾف بعضفؿ أـ أطن ٍ أـ ألبل سعقد( .)2والحنفظ ابـ أ دد الدن $
وصؾ جؿقع اذص إانديث سقأ ألربعة ،واذص إربعة وصؾفن ابـ الص ح يف جدز
خنص ط ع بنسؿ« :وصؾ ب غنت الؿقطل» ،ف ؿقع من يف الؿقطل مقصقل(.)1

( )3أللػقة العراقل ال قون .321-322
( )2يـظر :الوؿفقد .33/4
( )1يـظر :ندريب الراوك .232/3
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 طمحا ١ٜاهلل يكرب زضٛي٘ َٔ إٔ ٜهٚ ٕٛثٓا ٜعبدص

«الؾفؿ ٓ تجعؾ ق ري و،ـًا يع ض» :اذا الدأن ق ؾ أل يؿدقت ،وٓ ندؽ أل ادذا
مـ ااوقنطف وارصف أؾك اؿنية جـنب الوقاقد ،وارصف أؾك ألموف أل ٓ نؼدع فقؿدن
وقعت فقف إمؿ المدنبؼة الدذيـ لعدـفؿ ار ،كؿدن نؼددى يف ققلدف ﷺ« :لعــ اهلل القفـقد
والـ ارى ،اتخذوا ق قر أك قائفؿ مغاجض»( )3يؼقل ابـ الؼقؿ:
قدددددد دددددؿف و ـًدددددن مدددددـ إو دددددن

ودأددن بددل ٓ ي عددؾ الؼددن الددذك
فلجدددددنب رب العدددددنلؿقـ دأدددددن ص

وألانطدددددددف بث دددددددة ال ددددددددرا

()2

وكن قنص ﷺ خنرج الؿم د يف بقت أن شة ،دؿ لؿدن اصدؾت الزيدندة يف أفدد
القلقد بـ أ د الؿؾؽ ،ألدخؾت الح درات يف الؿمد د ،وألكؽدرص بعضدفؿ ،وٓ ندؽ
ألكف يـ غل إكؽنرص ،وأل إصؾ ألٓ يدخؾ ،لؽـ نقاطل الـنس أؾك اذا الق ع ،وصؾقا
يف مم دص ﷺ ،ولؿ يعونوص مـ الؿمنجد الول بـقت أؾك الؼ قر ٕ 9الؿم د بـدل
ق ؾ الؼن ،والؼن يف ال قت.
 طإثبات صف ١ايػطب هلل ص

«ائتض غضب اهلل عؾك ققم اتخذوا ق قر أك قائفؿ مغاجض» :يف الخدن إ دنت صدػة
الغضددب ر  أؾددك مددن يؾقددؼ ب

لددف وأظؿوددف ،واددل نبوددة يف الؽوددنب والمددـة،

وٓ يشنبف غضب الؿخؾقم.
«وٓكـــ جريــر» :اإلمددنى الؿػمددر الؿددمرخ الػؼقددف :ألبددق جعػددر محؿددد بددـ جريددر
الطنك صناب الوػمقر والونريخ.
«كغـضه» ،يعـل :الؿذكقر يف نػمقرص.
( )3س ؼ نخري ف (ص.)175 :
( )2كقكقة ابـ الؼقؿ (ص.)242:
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«عـ سػقان» :اذا مفؿؾ ،لؿ يذكر من يؿقزص 9ف كدرك اؾ اق سدػقن الثدقرك،
وكثقرا من يليت يف إسنكقد مفؿ ً .
الذك فمرص بف جؿع مـ الشراح ،ألو ابـ أققـف،
ً
وذكددر الحددنفظ الددذا ل يف آخددر ال ددز المددنبع مددـ سددقر ألأ د ى الـ د

قنأدددة

وطريؼددة ألغؾ قددة ولقمددت كؾقددة يف الوؿققددز بددقـ المددػقنكقـ وبددقـ الحؿددنديـ ،قددنل:
«ألصددحنب سددػقن الثددقرك ك ددنر قدددمن  ،وألصددحنب ابددـ أققـددة صددغنر ،لددؿ يدددركقا
الثددقرك ،وذلددؽ ألبددقـ ،فؿوددك رأليددت الؼددديؿ قددد روأ فؼددنل :اددد ـن سددػقن  ،وألهبددؿ،
ففق الثقرك ،وادؿ كقكقدع ،وابدـ مفددك ،والػريدنبل ،وألبدل كعدقؿ ،فدن روأ واادد
مـفؿ أـ ابـ أققـة ب ّقـف ،فلمن الذك لؿ يؾحؼ الثقرك ،وألدر ابدـ أققـدة ،فد يحودنج
أل يـم ف 9لعدى اإلل نس ،فعؾقؽ بؿعرفة ط ؼنت الـنس»(.)3
وكذلؽ إذا كن بقـ اإلمنى مـ إ ؿة الموة وبقـ سػقن وااد ،فنلغنلب ألكف ابـ
أققـفٕ 9كف مولخر ،وإذا كن بقـفؿدن ا ـدن  ،ففدق الثدقركٕ 9كدف موؼددى ،و ادذص قنأددة
ألغؾ قة كذلؽ.
«عـ مـ قر» :واق ابـ الؿعوؿر المؾؿل الؽقيفُ ،نقيف سـة 312اد.
«عـ مجاهض﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [الـ

ؿ ،»]38:يعـل :يف نػمقر اذص أية.

«كان يؾت لفؿ الغقيؼ ،فؿات فعؽػقا عؾك ق ره» :يؾدت لفدؿ المدقيؼ ،ويف خدن
ابـ أ نس أيت« :كان يؾت الغقيؼ لؾحاج».
ويؾددت :يعـددل يصددـع لفددؿ المددقيؼ ،والمددقيؼ مددـ الحـطددة ،نحؿددص ونطحددـ
ويخؾط معفن نل مـ الداـ(.)2
( )3سقر ألأ ى الـ .355/6
ِ
ِ
( )2الؾت :الدم ،والشد ،واإليثنم ،والػت ،والمحؼ ،والمقيؼَ :ط َعنى يوأخذ مـ مدققم ا ْلحـْ َطدة َوالشدعقر ،سدؿل
بذلؽ ٓكمقنقف فِل ا ْلحؾؼ .يـظر :الؼنمقس الؿحقط (ص ،)348 :الؿع ؿ القسقط .354/3
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«وكذا قال أكق الجقزاء عـ اكـ ع اس ﭭ« :كان يؾت الغـقيؼ لؾحـاج» :وادذا
يف ال خنرك.
 طسهِ شٜاز ٠ايٓطا ٤يًكبٛزص

«وعـ اكـ ع ـاس ڤ قـال« :لعــ رسـقل اهلل ﷺ زائـرات الؼ ـقر ،والؿتخـذيـ
عؾقفا الؿغاجض والغرج» رواه أهؾ الغــ» :واإلمنى ألاؿد ،وألاؾ المــ لدؿ يوعؼ دقص
بشل  ،والحديث صحقح ،ومؿـ صححف نقخ اإلسد ى ابدـ نقؿقدة ،وذكدر لدف طر ًقدن
ونددقااد يصددح بؿ ؿقأفددن 9وإٓ فؼددد ددعػف بعددض العؾؿددن ( ،)3وقددد جددن بؾػددظ:
«زا رات» وجن بؾػظ« :زوارات».
فنلزينرة لؾـمن بنلـمد ة لؾؼ دقر محرمدة ،بدؾ ك قدرة مدـ الؽ دن ر 9لث دقت الؾعدـ،
وروك أل أن شددة زارت قددن ألخقفددن ،واأوددذرت بلمددن لددؿ نشددفدص ،ولددق نددفدنف لؿددن
زارنف(.)2
والؿمددللة فقفددن ألقددقال ٕاددؾ العؾددؿ( ،)1ومددن داى ددت الؾعددـ ،فد كد ى ٕاددد،
والعؾة يف ذلؽ أل الـمن أـداـ مـ ال زع من يحؿؾفدـ أؾدك ارنؽدنب الؿحدرى أـدد
الؼ قر ،مـ الـقناة والـدب ،وفعؾ مدن ٓ ي دقز فعؾدف 9ولدذلؽ رألأ الـ دل ﷺ امدرألة
( )3يـظر نخريج الحديث يف مق عف مـ الؿوـ (ص.)303 :
( )2إننرة إلك من رواص الرتمذك أـ أ د ار بـ ألبدل مؾقؽدة ،قدنل :ندقيف أ دد الدراؿـ بدـ ألبدل بؽدر بح شدل قدنل:
فحؿؾ إلك مؽة ،فدفـ فقفن ،فؾؿن قدمت أن شة ألنت قن أ د الراؿـ بـ ألبل بؽر ،فؼنلت:
وكـــــــــــا كـــــــــــضماين جذيؿــــــــــة حؼ ــــــــــة

مـــــ الــــضهر حتــــك ققــــؾ لـــــ يت ــــضعا

فؾؿــــــــــــا تػرقـــــــــــــا كــــــــــــلين ومالؽــــــــــــا

لطــــقل اجتؿــــاع لــــؿ ك ــــت لقؾــــة معــــا

دؿ قنلدت« :وار لدق اضدرنؽ مدن دفـدت إٓ اقدث مدت ،ولدق ندفدنؽ مدن زرندؽ» .ألخرجدف الرتمدذك ،كوددنب
ال ـن ز ،بنب من جن يف الرخصة يف زينرة الؼ قر.)3044( ،
( )1يـظددر :الؿ مددقط  ،30/23وال ـنيددة  ،253/1ومقااددب ال ؾقددؾ  ،216/2والؿغـددل  ،323/2والػددروع ،288/2
والؿحؾك .177/1
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أـد قنٍ ن ؽل فؼنل لفن« :اصـ ري» فؼنلدت :إلقدؽ أـدل 9فنكدؽ لدؿ نصدب بؿصدق ول،
فلخنواددن ألكددف رسددقل ار ﷺ ف ددن ت نعوددذر ،فؼددنل« :إكؿــا ال ــ ر عـــض ال ــضمة
إولك»(.)3
ألمن وجقد الـمن يف الؿم د الـ قك فؾقس زينرة ،فنمـ يصؾقـ يف الرو ة.
«والؿتخذيـ عؾقفا الؿغاجض والغرج» ،يعـل :المرج الثنبوة ،ألمن لق دفدـ يف لقؾدة
مظؾؿة ،وااونجقا إلك الضق بؼدر الحنجة ،ففذا ٓ يدخؾ يف الؾعـ.
 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص

«فقف مغائؾ :إولك :تػغقر إو،ان» :ألمن من أ د مـ دو ار أؾك ألك نؽؾ كن .
«الثاكقة :تػغقر الع ادة» :الع ندة يف إصؾ اسؿ جنمع لؽؾ مدن يح دف ار وير دنص
مـ إققال وإفعنل الظنارة وال نطـة.
«الثالثة :أكف ﷺ لؿ يغتعذ إٓ مؿـا يخـاف وققعـف» :وادذا مدـ ارصدف ﷺ أؾدك
ألموف ،وسدص لؾذرا ع الؿقصؾة إلك الشر  ،واؿنيوف ل ـنب الوقاقد.
«الراكعة :قركف كفذا» :بننخنذ قنص و ـًن «اتخاذ ق قر إك قاء مغاجض».
«الخامغـة :ذكــر ئـضة الغضــب مـــ اهلل» :الغضدب صددػة نبودة معددروء معـناددن،
وكقػقوفن م فقلة ،كغقران مـ الصػنت الثنبوة ر .
«الغادسة- :وهل مــ أهؿفـا -معرفـة صـػة ع ـادة الـالت التـل هـل أك ـر إو،ـان»،
يعـل :أل مِـ ألاؿ الؿمن ؾ معرفة صػة أ ندة ال ت الول ال ألكن إو ن أـد العرب.
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب ال ـن ز ،بنب زينرة الؼ قر ،)3271( ،وممؾؿ مخوصرا ،كونب ال ـن ز ،بنب يف الصدن
أؾدك الؿصددق ة أـددد ألول الصدددمة ،)825( ،وألبددق داود ( ،)1323والرتمددذك ( ،)876والـمددن ل ( ،)3758وابددـ
منجف ( ،)3485مـ اديث ألكس ﭬ.
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«الغاكعة :معرفة أكـف ق ـر رجـؾ صـالح» :ألخدذوا الصد ح مدـ كقكدف يحمدـ إلدك
صنلحن مـ اذص الحقثقة.
الـنس 9فرألوص
ً
«الثامـة :معرفة أكف اسؿ صاحب الؼ ر ،وذكر معــك التغـؿقة» :الد ت ،وألكدف كدن
يؾت المقيؼ لؾـنس ،ألو لؾحنج أؾدك وجدف الخصدقص ،وٓ ندؽ أل اإلامدن إلدك
ققء الراؿـ فقف ألجر أظقؿ.
زوارات الؼ قر» :ولؿ يـمخ الـفل بؼقلف ﷺ« :كـت كفقـتؽؿ عــ
«التاسعة :لعـف َّ
زيارة الؼ قر فزوروها»( 9)3وذلؽ أل «زوروان» خدنص بنلرجدنل ٕ 9إدخدنل الـمدن
يف خطنب الرجنل اق إصؾ إذا لؿ يرد خ فف 9وقدد ورد لعدـ زا را؛دن ،وادق مؼددى
أؾك اإلذ الؿػفقى مـ دخقلفـ يف أؿقى إمر.
«العائرة :لعـف مـ أسرجفا» ،يعـل :انخذ أؾقفن المرج ،وكذلؽ الؿمنجد.

( )3ألخرجف ممؾؿ ،كونب ال ـن ز ،بنب اسويفذا الـ ل ﷺ ربف  يف زيدنرة قدن ألمدف ،)866( ،وألبدق داود (،)1214
والرتمذك ( ،)3043والـمن ل ( ،)2012مـ اديث بريدة إسؾؿل.

ع

بعوـ ـ عجـ ـ ءعيفعمح ٖ ــلعالـىصطفملعﷺعجٍـ ـ بعالتٕح ــٗ

ع

155

ةــاب

مـــا جـــاء يف حاميـــح الـمصطفى ﷺ جنـــاب التٍحـــيذ،
لل طشيق يٍصل إىل الشـــشك
ٌســـذِ و َّ
وققلف تعالك﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﴾

[التقكة ]420:أية.
ــقرا،
عـــ أكــل هريــرة ﭬ قــال :قــال رســقل اهلل ﷺ ٓ« :تجعؾــقا كقــقتؽؿ ق ً
عؾل؛ فنن صالتؽؿ ت ؾغـل حقث كـتؿ» .رواه أكـق داود
وٓ تجعؾقا ق ري عقضً ا ،وصؾقا ّ
كنسـاد حغـ ،ورواتف ،ؼات(.)3

رجـال يجـلء إلـك فرجـة كاكـت عــض ق ـر
وعـ عؾل كــ الحغـقـ ﭭ :أكـف رأى
ً
الـ ــل ﷺ ،فقــضخؾ فقفــا فقــضعق ،فـفــاه ،وقــال :أٓ أحــض،ؽؿ حــضي ًثا ســؿعتف مـــ أكــل،
ـقرا،
عـــ جــضي ،عـــ رســقل اهلل ﷺ قــال ٓ« :تتخــذوا ق ــري عقــضً ا ،وٓ كقــقتؽؿ ق ـ ً
فنن تغؾقؿؽؿ ي ؾغـل أيـؿا كـتؿ» .رواه يف الؿختارة(.)2
فيـــه وســـائـل:

 إولك :تػغقر آية كراءة.
( )3ألخرجف ألبق داود ،كونب الؿـنسؽ ،بنب زينرة الؼ قر ،)2032( ،وألاؿد ( ،)7703وامـف ابـ نقؿقة يف آقوضدن
 ،360/2وابـ الؼقؿ يف إغن ة الؾفػن .383/3 ،
( )2ألخرجف ابـ ألبل نق ة يف مصـػف ( ،)6523وال زار ( ،)408وقنل« :واذا الحديث ٓ كعؾؿدف يدروأ أدـ أؾدل إٓ
مـ اذا القجف هبذا اإلسـند ،وقد روك هبذا اإلسـند ألانديث صنلحة فقفدن مـدنكقر ،فدذكركن ادذا الحدديثٕ 9كدف
غقر مـؽر» ،والضقن يف الؿخودنرة ( ،)327وقدنل بث قندف ابدـ نقؿقدة يف آقوضدن  ،362/2وامدـف ابدـ ا در يف
كون ج إفؽنر .22/3
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 الثاكقة :إكعاده أمتف عـ هذا الحؿك غاية ال عض.
 الثالثة :ذكر حرصف عؾقـا ،ورأفتف ورحؿتف.
 الراكعة :كفقف عـ زيارة ق ره عؾك وجف مخ قص ،مع أن زيارتف مـ أفضؾ إعؿال.
 الخامغة :كفقف عـ اإلكثار مـ الزيارة.
 الغادسة :حثف عؾك الـافؾة يف ال قت.
متؼرر عـضهؿ أكف ٓ ي ؾك يف الؿؼ رة.
 الغاكعة :أكف ِّ
 الثامـة :تعؾقؾ ذلؽ أن صالة الرجؾ وسالمف عؾقف ي ؾغف وإن كعض ،فال حاجة إلـك مـا
يتقهؿف مـ أراد الؼرب.
 التاسعة :كقكف ﷺ يف ال رزخ تعرض عؾقف أعؿال أمتف يف ال الة والغالم عؾقف.

l
«كــاب مــا جــاء يف حؿايــة الؿ ــطػك ﷺ جـــاب التقحقــض» :ألك :اؿنيوددف اؿنيد ًة
وارصن نديدً ا أؾك اذا ال ـنب ،وأؾك نحؼقؼدف ونخؾقصدف ونـؼقودف
وصقنك ًة ورأني ًة
ً
مـ نقا ب الشر وال دع.
«وسضه كؾ طريؼ ِ
يقصؾ إلك الشرك» :واذا مـ نؿنى نػؼوف ﷺ أؾك ألمودفٕ 9
نؿنى العـنية إكؿن يؽق بحرص الـ ل ﷺ أؾك كؾ خقر ٕموف.
محرمدة ،فقسدن ؾ الؿحرمدنت محرمدة ،كؿدن أل مدن
وكؾ وسقؾة إلك الشر ففل أ
ٓ يوؿ القاجب إٓ بف ،ففق واجب.
«وققلف تعالك﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾» :اذا َم ٌّـ أؾك اذص
ً
رسقٓ مـفؿ ،وكقكف مـفؿ مزية 9يعرفق صدقف ومخرجف
إمة أل بعث فقفن
ومدخؾف ،وألصؾف وكم ف ولغوف ٓ ،يشؽؾ أؾقفؿ نل مـ ألمرص.
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وققلف نعنلك﴿ :ﮯ ﮰ﴾ فقف ألققال:
الؼقل إول :أل الؿراد بف ألكف مـ العرب.
والثن  :أل الؿدراد بدف ألكدف مدـ ادذص إمدة 9ألك :مؿدن فقفدن مدـ العدرب وغقدراؿ،
ويؽق الؿراد بنلـػس ألأؿ مـ أل نؽدق العشدقرة والؼ قؾدة ،وإكؿدن جؿقدع مدـ يو عدف،
ففق مـفؿ.
َ َ

ُ
ِّ ْ
ك ْم﴾ ،بػوح الػن  ،ألك :مـ ألنرفؽؿ ،واذا وإ كن لف
واـن قرا ة﴿ :من أنف ِس

وجف مـ الؿعـك 9فن الؼرا ة بف لقمت موقانرة(.)3

«﴿ﮱ ﮲ ﮳﮴﴾ [الوقبة ]327:أية» :نديد أؾقف من يعـوؽؿ ويشؼ أؾقؽؿ.
ونوؿة أية﴿ :﮵ ﮶﴾ اوك كند يذاب كػمف امرات﴿ :ﭤ

ﭥ ﭦ﴾ [الؽفػ ،]5:ألك :قننؾ كػمؽ امرة أؾقفؿ ،واذا مـ نؿنى ارصف ﷺ
أؾك اداية ألموف.
ـقرا» ،ألك:
«عـ أكل هريرة ﭬ قال :قال رسـقل اهلل ﷺ ٓ« :تجعؾـقا كقـقتؽؿ ق ً
كنلؼ قر ٓ 9نصؾق فقفن 9ففذا مدـ بدنب الوشد قف الؿحذوفدة ألداندف ،ويمدؿك بنلوشد قف
ال ؾقغ ،والوؼددير ٓ :ن عؾدقا بقدقنؽؿ كدنلؼ قر ،فوخؾقادن مدـ الع دندة 9وأليفدر ألكدقاع
الع ندة الص ة ،والؿراد مـ ذلؽ الحث أؾدك الصد ة يف ال قدقت ٓسدقؿن الـنفؾدة(9)2
ولذا جن « :فنن أفضؾ ال الة صالة الؿرء يف كقتف؛ إٓ الؿؽتقكة»(.)1

( )3يـظر :نػمقر الؼرط ل .103/7
( )2يـظر :فوح ال نرك  ،258/3وأؿدة الؼنرك  ،377/3ونرح ألبل داوود 9لؾ در العقـل .142/3
( )1ألخرجف ال خنرك ،ألبقاب ص ة ال ؿنأة واإلمنمة ،بنب ص ة الؾقؾ ،)613( ،وممؾؿ ،كونب ص ة الؿمنفريـ
وقصددران ،بددنب اسددوح نب ص د ة الـنفؾددة يف بقوددف ،)673( ،وألبددق داود ( ،)3033والرتمددذك ( ،)340والـمددن ل
( ،)3488مـ اديث زيد بـ نبت ﭬ.
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 طاضتشباب صال ٠ايٓافً ١يف ايبٝتص

ومـ الؿوؼرر أـداؿ أل الؿؼنبر ٓ يص أؾك فقفن ،فنذا لؿ يصؾ يف ال ققت الـقافدؾ
قرا ،ويف اذا م نلغة يف الوش قف.
صنرت كنلؼ قر ،وكل ال ققت صنرت ق ً
ُدص أؾدك أل الـنفؾدة نؽدق يف
فنل قت ألفضؾ لص ة الـنفؾة ٓسقؿن بنلؾقؾ ،وقد ك أ
ال قت ،فعـ أ دد ار بدـ ندؼقؼ ،قدنل :سدللت أن شدة أدـ صد ة رسدقل ار ﷺ مدـ
الوطقع ،فؼنلت« :كان ي ؾل يف كقتل ق ؾ الظفر أرك ًعا، ،ؿ يخـرج فق ـؾل كالــاس، ،ـؿ
يضخؾ فق ؾل ركعتـقـ ،وكـان ي ـؾل كالــاس الؿغـرب، ،ـؿ يـضخؾ فق ـؾل ركعتـقـ،
وي ؾل كالـاس العشاء ،ويضخؾ كقتـل فق ـؾل ركعتـقـ ،وكـان ي ـؾل مــ الؾقـؾ تغـع
طـقيال قاعـضً ا ،وكـان إذا قـرأ
ولـقال
لقال
ً
قائؿاً ،
ً
ركعات فقفـ القتر ،وكان ي ؾل ً
طقيال ً
وهق قائؿ ركع وسجض وهق قائؿ ،وإذا قرأ قاعضً ا ركع وسجض وهق قاعض ،وكان إذا طؾع
الػجر صؾك ركعتقـ»(.)3
وسيفؾ اإلمنى ألاؿد :اؾ ن زئ ران ة الؿغرب يف الؿم د؟ قنل :ألرجق(.)2
أليضن ألبعد أدـ الريدن  ،وفقدف
واذا يدل أؾك ألاؿقة ص ة الـقافؾ يف ال قت 9واق ً
اقودا بف ﷺ.
«وٓ تجعؾقا ق ري عقضً ا» ،ألك ٓ :نخصصقا وقوًن لزيدنريت 9بدل ندرتددوا أؾقدف يف
أليضن مـ ارصف ﷺ أؾدك
وقت محدد مـ إس قع ألو مـ الشفر ألو مـ العنى ،واذا ً
اؿنية جـنب الوقاقد.

( )3ألخرجف ممؾؿ ،كونب ص ة الؿمنفريـ وقصران ،بنب جقاز الـنفؾة قن ؿدن وقنأددا ،وفعدؾ بعدض الركعدة قن ؿدن
وبعضفن قنأدا ،)610( ،وألبق داود ( ،)3243والرتمذك ( ،)164وابـ منجف (.)3353
( )2يـظر :زاد الؿعند .102/3

ع

بعوـ ـ عجـ ـ ءعيفعمح ٖـ ـلعالـىصطفملعﷺعجٍـ ـ بعالتٕح ــٗ

ع

151

 طاضتشباب شٜاز ٠ايكبٛز يًسداٍٚ ،سهِ شٜاز ٠قرب ايٓيب ﷺص

وزينرنف ﷺ داخؾة يف زينرة الؼ قر الول جن الحث أؾقفن وإمر هبن« :قـض كــت
كفقــتؽؿ عـــ زيــارة الؼ ــقر ،فؼــض أذن لؿحؿــض يف زيــارة ق ــر أمــف ،فزوروهــا فنكفــا تــذكر
أخــرة»( )3اددذا اددق إصددؾ فقفددن ألمددن نددذكر أخددرة 9لؽددـ الؿ َاددظ يف إوقددنت
الؿولخرة ،أل اـن َمـ يوحدث يف الؿؼنة ،والؿقت يددفـ ،و َمدـ جدن معدف مدـ ألاؾدف
ي ؽل ،واذا يضحؽ ،والثن ي قع ويشرتك ،ومن اذا إٓ مـ مقت الؼؾقب.
ولذا قنل الؼرط ل يف نػمقر ققلف﴿ :ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ﴾ [الوؽن ر:]2-3:
«يـ غل لؿـ ألراد أ ج قؾ ف ،واكؼقندص بم سؾ الؼفر إلك طنأة ربف ،أل يؽثر مـ ذكر
انذى الؾذات ،ومػرم ال ؿنأنت ،و ُم ْقنِ ِؿ ال ـقـ وال ـنت ،ويقايب أؾك مشنادة
الؿحوضريـ ،وزينرة ق قر ألمقات الؿمؾؿقـ .ففذص ة ألمقر ،يـ غل لؿـ قمن قؾ ف،
ولزمف ذك ف ،أل يموعقـ هبن أؾك دوا دا ف ،ويموصرخ هبن أؾك فوـ الشقطن وألأقاكف،
فن اكوػع بنإلكثنر مـ ذكر الؿقت ،واك ؾت بف قمنوة قؾ ف فذا  ،وإ أظؿ أؾقف را
قؾ ف ،واسوحؽؿت فقف دواأل الذكب ،فن مشنادة الؿحوضريـ ،وزينرة ق قر
ألمقات الؿمؾؿقـ ،ن ؾغ يف دفع ذلؽ من ٓ ي ؾغف إول ٕ 9ذكر الؿقت إخ نر
لؾؼؾب بؿن إلقف الؿصقر ،وقن ؿ لف مؼنى الوخقيػ والوحذير ،ويف مشنادة مـ ااوضر،
وزينرة قن مـ منت مـ الؿمؾؿقـ معنيـة ومشنادة 9فؾذلؽ كن ألبؾغ مـ إول»(.)2
ولقس لزينرة قن الـ ل ﷺ اد ووقت ،فنبـ أؿر ﭭ كن إذا جدن مدـ المدػر

( )3الحديث ألصؾف يف صحقح ممؾؿ ،مـ اديث بريدة ﭬ ،كؿن س ؼ نخري ف ،وزاد الرتمذك (« :)3043فؼد ألذ
لؿحؿد يف زينرة قن ألمف» ،وال قفؼل يف الؽنأ ( ،)36375وجن ت اذص الؾػظة مدـ ادديث ابدـ ممدعقد ﭬ
يف مصـػ ابـ ألبل نق ة (.)132
( )2نػمقر الؼرط ل .363/20
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سؾؿ أؾك الـ ل ﷺ وأؾك ألبل بؽر وأؾك ألبقف( ،)3ولؿ يـؼؾ أـ غقرص مـ الصحنبة.
«وصؾقا عؾل؛ فنن صالتؽؿ ت ؾغـل حقث كـتؿ» جن أدـ أؾدل بدـ الحمدقـ ألكدف
قنل« :من ألكت ومـ يف إكدلس إٓ سقا »(.)2
والو ؾقددغ جددن يف اددديث« :إن هلل مالئؽــة ســقاحقـ يف إرض ي ؾغــقين مـــ أمتــل
الغالم»(.)1
ف يظـ مـ يمؾؿ أـد الؼن ألكف ألفضؾ مؿـ سؾؿ واق بعقد.
وزينرنف ﷺ وإ كنكت مـ ورا ال درا الث دة نمدؿك زيدنرة ،وأؾقدف فؾدق مدر
إكمن بمقر الؿؼنة وسؾؿ ،يؽق مم اؾ ًؿن ،ومـفؿ مدـ يؼدقل ٓ :يمد اؾؿ اودك يددخؾ،
ويؼقس اذا أؾك بققت الـنس ،لؽـ صـقع ابـ أؿر وغقرص مـ المؾػ 9وإنقنمؿ إلدك
قرب الؼن وس مفؿ أؾقف مـ ورا الحن ط ،يدل أؾك ألكف سد ى ،وادق مقجدقد مو َدع
إلك أ  9يمؾؿ أؾقف مـ الخنرج ﷺ.
ألمن ند الراؾ مدـ بؾددص إلدك الؿديـدة لزيدنرة قدنص ﷺ ،فد ن دقز 9لؿدن جدن يف
الحديث الصحقح ٓ« :تشض الرحال إٓ إلـك ،ال،ـة مغـاجض :مغـجض الحـرام ،ومغـجض
إق ك ،ومغجضي هذا»( )3ومن أدا ذلؽ مـ ال ؼنع ٓ نشد الرانل إلقفن.
()3

()2
()1
()3

إننرة إلك أل ر كنفع قنل :كن ابـ أؿر إذا قدى مـ سػر ألنك قن الـ دل ﷺ فؼدنل« :المد ى أؾقدؽ يدن رسدقل ار،
الم ى أؾقؽ ين ألبن بؽر ،الم ى أؾقؽ ين ألبونص» .ألخرجف أ د الرزام (.)5623
ويف الؿقطل برواية يحقك بـ يحقك ( )348أـ منلؽ ،أـ أ د ار بـ ديـنر ،ألكف قنل« :رأليدت أ دد ار بدـ أؿدر
يؼػ أؾك قن الـ ل ﷺ ،فقصؾل أؾك الـ ل ﷺ ،وأؾك ألبل بؽر ،وأؿر».
اذص الؾػظة كم فن ابـ نقؿقة لمــ سعقد بـ مـصقر يف اإلخـن قة ألو الرد أؾك اإلخـدن ل (ص ،)347 :ومقا دع
مـ الػونوأ  .217/7ويـظر :نػمقر ابـ كثقر .364/5
ألخرجف الـمن ل ،كونب المفق ،بنب الم ى أؾك الـ ل ﷺ ،)3272( ،مـ اديث ابـ ممدعقد ﭬ .وصدححف
ابـ ا ن ( )833والحنكؿ ( )1465ووافؼف الذا ل.
ألخرجف ال خنرك ،كونب فضؾ الص ة يف مم د مؽة والؿديـة ،بنب فضدؾ الصد ة يف ممد د مؽدة والؿديـدة،
( ،)3378وممددؾؿ ،كوددنب الحددج ،بددنب ٓ نشددد الراددنل إٓ لث ددة ممددنجد ،)3186( ،وألبددق داود (،)2011
والـمن ل ( ،)3536وابـ منجف ( ،)3308مـ اديث ألبل اريرة ﭬ.
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والوشريؽ يف مثؾ اذا ألسفؾ مـ أل نؽق الـقة خنلصة لزينرة الؼن.
وكقكؽ ندأق لقالد وألكت يف بقوؽ ،وألكت يف مم د  ٓ ،فدرم بقـدف وبدقـ أل
ندأق لف أـد قنص ،وإكؿن الػرم مدـ بدنب إ دنفة الزيدنرة الودل جدن الحدث أؾقفدن مدع
الدأن .
«وعـ عؾل كـ الحغقـ ﭭ» :ابـ أؾدل بدـ ألبدل طنلدب زيدـ العنبدديـ ،ندنبعل
جؾقؾ ،مـ خقنر آاؾ ال قت(.)3
رجال يجلء إلك فرجة كاكت عـض ق ر الـ ل ﷺ» :كنفذة ،ألو ك أُقة.
«أكف رأى ً
«فقضخؾ فقفا فقضعق ،فـفاه»ٕ 9كف خشل أؾقف مـ الغؾق ،ألو أل يظـ أل الدأن يف
اذا الؿؽن ألفضؾ مـ غقرص.
«وقـــال :أٓ أحـــض،ؽؿ حـــضي ًثا ســـؿعتف مــــ أكـــل» :الحمدددقـ بدددـ أؾدددل سددد ط
رسقل ار ﷺ «عـ جضي» أؾل بـ ألبل طنلب.
ــقرا ،فــنن
«عـــ رســقل اهلل ﷺ قــال ٓ« :تتخــذوا ق ــري عقــضً ا ،وٓ كقــقتؽؿ ق ً
تغؾقؿؽؿ ي ؾغـل أيـؿا كـتؿ» :واق بؿعـك الحديث المنبؼ.
«رواه يف الؿختارة» ،يعـل :الضقن الؿؼدسل( ،)2ونصدحقحف يف ال ؿؾدة مؼ دقل،
واددق ألقددقأ مددـ ابددـ ا ددن والحددنكؿ 9إٓ ألكددف كغقددرص مددـ إ ؿددة يددليت بددنلراجح،
ويليت بنلؿرجقح.
( )3يـظر :ننريخ دمشؼ  ،150/33وسقر ألأ ى الـ .175/3
( )2اق :محؿد بـ أ د القااد بـ ألاؿد ،قن الديـ ،ألبق أ د ار الؿؼدسل ،ؿ الدمشدؼل الصدنلحل ،ولدد سدـة
 458اد ،وكن صدناب أؾدؿ وأ دندة وفضدؾ ،لدف مصدـػنت كثقدرة ،مـفدن« :الؿخودنرة» ،و«إاؽدنى ،وفضدن ؾ
الؼرآ » ،و«سقر الؿؼندسة» ،و«الـفل أـ سب إصحنب» ،نقيف سـة  531اد .يـظر :ندنريخ اإلسد ى لؾدذا ل
 ،362/ 33وذيؾ الوؼققد .360/3
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 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص

«فقف مغائؾ :إولك :تػغقر آية كراءة» :وقد نؼدى الؽ ى أؾقفن يف صدر ال نب.
«الثاكقة :إكعاده أمتف عـ هذا الحؿك غاية ال عض» ،يؼصد ِ
بنلح َؿك :الشر  ،والغؾدق
الؿػضددل إلقددف« :أٓ وإن لؽــؾ مؾــؽ حؿــك ،أٓ وإن حؿــك اهلل محارمــف»( ،)3وألأظددؿ
محنرمف الشر .
«الثالثة :ذكر حرصف عؾقـا ،ورأفتف ورحؿتف» :كؿن جن يف ققلف نعنلك﴿ :ﮬ
ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶﮷

﮸ ﮹﴾ [الوقبة ،]327:ففق ألارص أؾقـن مـ إى أؾك ولدان.
«الراكعة :كفقـف عــ زيـارة ق ـره عؾـك وجـف مخ ـقص ،مـع أن زيارتـف مــ أفضـؾ
دلمقرا هبدن وجدن الحددث أؾقفدن ،فؽقدػ بزيددنرة
إعؿـال» :فدنذا كنكددت زيدنرة الؼ دقر مد ً
قنص ﷺ؟ ومع ذلؽ اذركن مـ انخنذ قنص أقدً ا.
«الخامغة :كفقف عــ اإلكثـار مــ الزيـارة» :ادذا اسدوـ طف الشدقخ مدـ الـفدل أدـ
انخنذ قنص ﷺ أقدً ا.
«الغادسة :حثـف عؾـك الـافؾـة يف ال قـت» :يػفدؿ ذلدؽ يف ادديث ال دنب مدـ أددى
نش قف ال ققت بنلؼ قر الول ٓ يصؾك فقفن.
«الغـاكعة :أكـف متؼـ ِّـرر عــضهؿ أكــف ٓ ي ـؾك يف الؿؼ ــرة» :لؼقلدف ﷺ ٓ« :تجعؾــقا
قرا» فنذا لؿ يصؾ فقفن صنرت كنلؿؼنة.
كققتؽؿ ق ً

( )3ألخرجف ال خنرك ،كودنب اإليؿدن  ،بدنب فضدؾ مدـ اسدونأل لديـدف ،)42( ،وممدؾؿ ،كودنب الؿمدنقنة ،بدنب ألخدذ
الح د ل ونددر الش د فنت ( ،)3488وألبددق داود ( ،)1128والرتمددذك ( ،)3204والـمددن ل ( ،)3341وابددـ منجددف
( ،)1873مـ اديث الـعؿن بـ بشقر ﭬ.

ع

بعوـ ـ عجـ ـ ءعيفعمح ٖـ ـلعالـىصطفملعﷺعجٍـ ـ بعالتٕح ــٗ

ع

159

«الثامـــة :تعؾقؾــف ذلــؽ أن صــالة الرجــؾ وســالمف عؾقــف ي ؾغــف وإن كعــض» :كددممِـ
وكعرتء وك زى بلمن ن ؾغف.
«فال حاجة إلك ما يتقهؿف مـ أراد الؼرب» :وذلؽ إ كن يدزأؿ ألكدف ٓ ي ؾغدف إ
كن بعقدً ا ،فنلحديث كص يف الرد أؾقف ،وإ كن يعرء ألكف ي ؾغف لؽـ الؼرب ألفضؾ،
ف انجة إلك من يوقاؿف مـ ألراد الؼرب ،بدٓلة اذا الحديث.
«التاسعة :كقكف ﷺ يف ال رزخ تعرض عؾقف أعؿال أمتف يف ال الة والغالم عؾقـف»:
نعرض أؾقف ألأؿنل ألموف يف بنب الص ة والم ى خنصة.
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ةــاب

مـــا جـــاء أن ةعض ىزه األمـــح يعــتذ األٌاــــان
وققلف تعالك﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ﴾ [الـمن .]43:
وققلف تعالك﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [الؿن دة.]50:
وققلف﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ﴾ [الؽفػ.]23:
عـ أكل سعقض ﭬ ،أن رسقل اهلل ﷺ قال« :لتت عـ َســَ َـ مــ كـان قـ ؾؽؿ حـذو
ضـب ،لـضخؾتؿقه» ،قـالقا :يـا رسـقل اهلل ،القفـقد
الؼذة كالؼذة ،حتـك لـق دخؾـقا جحـر
ٍّ
والـ ارى قال «فؿـ !» .أخرجاه(.)3
زوى لل إرض ،فرأيت
ولؿغؾؿ عـ ،قكان ﭬ ،أن رسقل اهلل ﷺ قال« :إن اهلل َ
مشــارقفا ومغاركفــا ،وإن أمتــل ســق ؾغ مؾؽفــا مــا زوي لــل مـفــا ،وأعطقــت الؽـــزيـ:
عامـة ،وأٓ يغـ ِّؾط عؾـقفؿ
كغــَة ك َّ
إحؿر وإكقض ،وإين سللت ركل ٕمتـل أٓ يفؾؽفـا َ
قضقت قضـاء،
عضوا مـ سقى أكػغفؿ ،فقغت قح كقضتفؿ ،وإن ركل قال :يا محؿض ،إذا
ُ
فنكف ٓ ُي َرد ،وإين أعطقتؽ ٕمتؽ أٓ أهؾؽفؿ كغـة كعامة ،وأٓ أس َّؾط عؾـقفؿ عـضوا مــ
سقى أكػغفؿ ،فقغت قح كقضتفؿ ،ولق اجتؿع عؾقفؿ َمـ كلقطارها ،حتك يؽقن كعضـفؿ
كعضا»(.)2
كعضا ،ويغ ل كعضفؿ ً
يفؾؽ ً
( )3س ؼ نخري ف (ص.)235 :
( )2ألخرجف ممدؾؿ ،كودنب الػدوـ وألندراط المدنأة ،بدنب اد
( ،)3242والرتمذك ( ،)2365وابـ منجف (.)1842

ادذص إمدة بعضدفؿ بد عض ،)2778( ،وألبدق داود
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ورواه ال رقاين يف صحقحف ،وزاد« :وإكؿا أخاف عؾك أمتـل إئؿـة الؿضـؾقـ ،وإذا
وقع عؾقفؿ الغقػ ،لؿ يرفع إلك يـقم الؼقامـة ،وٓ تؼـقم الغـاعة حتـك يؾحـؼ حـل مــ
أمتل كالؿشركقـ ،وحتك تع ض ف،ام مـ أمتـل إو،ـان ،وإكـف سـقؽقن مــ أمتـل كـذاكقن
،ال،قن ،كؾفؿ يزعؿ أكف ك ل ،وأكا خا َتؿ الـ ققـ ٓ ،ك َّل كعضي.
وٓ تزال طائػة مـ أمتل عؾك الحؼ مـ قرة ٓ ،يضـرهؿ مــ خـذلفؿ حتـك يـلتل
أمر اهلل .)3(»
فيـــه وســـائـل:

 إولك :تػغقر آية الـغاء.
 الثاكقة :تػغقر آية الؿائضة.
 الثالثة :تػغقر آية الؽفػ.
 الراكعة  -وهل مـ أهؿفا  :-ما معـك اإليؿان كالج ت والطـاغقت هـؾ هـق اعتؼـاد
قؾب ،أو هق مقافؼة أصحاكفا مع كغضفا ومعرفة كطالكفا
 الخامغة :ققلفؿ :إن الؽػار الذيـ يعرفقن كػرهؿ أهضى س ًقال مـ الؿممـقـ.
يقجـض يف هـذه إمـة ،كؿـا
 الغادسة  -وهل الؿؼ قدة كالترجؿة  :-أن هذا ٓ كض أن َ
تؼرر يف حضيث أكل سعقض.
 الغاكعة :الت ريح كقققعفا؛ أعـل ع ادة إو،ان يف هذه إمة يف جؿقع كثقرة.
 الثامـــة :ال َع َجــب العجــاب ،خــروج مـــ يــضعل الـ ــقة مثــؾ الؿختــار ،مــع تؽؾؿــف
كالشفادتقـ ،وت ريحف كلكف مـ هذه إمة ،وأن الرسقل حؼ ،والؼرآن حـؼ ،وفقـف أن
( )3ألخرجف ألبق داود ،كونب الػوـ والؿ اؿ ،بنب ذكر الػوـ ودٓ ؾفن ،)3242( ،والرتمذك ،كونب الػوـ ،بدنب مدن
جددن يف إ ؿددة الؿضددؾقـ ،)2228( ،وألاؿددد ( ،)22184وصددححف ابددـ ا ددن ( ،)5633والحددنكؿ (،)7180
ووافؼف الذا ل.
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محؿضً ا خاتؿ الـ ققـ ،ومع هذا ي ضَّ ق يف هذا كؾـف مـع التضـاد القاضـح .وقـض خـرج
الؿختار يف آخر ع ر ال حاكة ،وت عف ف،ام كثقرة.
 التاسعة :ال شارة كلن الحؼ ٓ يزول كالؽؾقة ،كؿا زال فقؿـا مضـك ،كـؾ ٓ تـزال عؾقـف
طائػة.
 العائرة :أية العظؿك :أكفؿ مع قؾتفؿ ٓ يضرهؿ مـ خذلفؿ ،وٓ مـ خالػفؿ.
 الحادية عشرة :أن ذلؽ الشرط إلك ققام الغاعة.
 الثاكقة عشرة :ما فقفـ مـ أيات العظقؿة مـفا:
 إخ اره كلن اهلل زوى لف الؿشـارق والؿغـارب ،وأخ ـر كؿعــك ذلـؽ ،فققـع كؿـا
أخ ر ،كخالف الجـقب َّ
والشؿال.
 وإخ اره كلكف أعطل الؽـزيـ.
 وإخ اره كنجاكة دعقتف ٕمتف يف آ،ـتقـ.
 وإخ اره كلكف مـع الثالثة.
 وإخ اره كقققع الغقػ وأكف ٓ يرفع إذا وقع.
كعضا.
كعضا ،وس ل كعضفؿ ً
 وإخ اره كنهالك كعضفؿ ً
 وخقفف عؾك أمتف مـ إئؿة الؿضؾقـ.
 وإخ اره كظفقر الؿتـ ،قـ يف هذه إمة.
 وإخ اره ك ؼاء الطائػة الؿـ قرة.
وكؾ هذا وقع كؿا أخ ر ،مع أن كؾ واحضة مـفا مـ أكعض ما يؽقن يف العؼقل.
 الثالثة عشرة :ح ره الخقف عؾك أمتف مـ إئؿة الؿضؾقـ.
 الراكعة عشرة :التـ قف عؾك معـك ع ادة إو،ان.

ع
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l
«كــاب مــا جــاء أن كعــض هــذه إمــة يع ــض إو،ــان» :سددنم الؿملددػ  $اددذص
ً
ممدودٓ بحدديث« :إن
الرتجؿة لؾرد أؾك مـ يؼقل :إ الشر ٓ يؼع يف ادذص إمدة،
الشقطان قض أيس أن يع ضه الؿ ؾقن يف جزيرة العرب ،ولؽـ يف التحريش كقـفؿ»(.)3
والشقخ  $لؿن يفر يف جزيرة العرب دأن إلدك الوقاقدد الخدنلصٕ 9كدف رألأ
مـ يع د غقدر ار يف جزيدرة العدرب ،و َمدـ اطؾدع أؾدك الودقاريخ الودل أألرخدت لددأقة
الشقخ ،وذكرت واقع ألاؾ ك د اقـ ققنمدف بدأقندف ،وجدد الشدر الصدريح ،ودأدقة
غقر ار  ،وقد ب أقـ الشدقخ  $ذلدؽ يف كشدػ الشد فنت ،فدلراد  $بدنيراد ادذص
الرتجؿة ومن نحوفن ،أل ير أد أؾك مـ يمودل بنلحديث المنبؼ أؾك أدى وققع الشر
يف إمة.
وقد س ؼت اإلندنرة إلدك أل الحدديث لدقس فقدف دٓلدة أؾدك أددى الققدقعٕ 9
اإلخ نر أؿن يف كػس الشقطن لقس خنًا أـ القاقع الخنرجل ،فنلشقطن مع ارصدف
أؾك إ

ل الـنس أليس مـ أل ُيع َد مـ دو ار يف جزيرة العرب 9لؿن رألأ مدـ قدقة

الديـ ،وإ كن خ ء القاقع.
ومـ ذلؽ ققلف نعنلك﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾

[يقسػ ،]330:ومع ذلؽ كصراؿ ار وكشر دأق؛ؿ.
والشقخ اؽؿ أؾك بعض معنصريف بلمؿ مشركق  ،وقننؾفؿ أؾدك ذلدؽ ،ون ًعدن
لذلؽ رألوا أل الشقخ يؽػر الؿمؾؿقـ ،ويحؽؿ أؾقفؿ بنلشدر  ،والؽودب الودل أللػدت
يف الرد أؾقف يف اذا الؿعـك مقجقدة ،لؽـ الرد أؾقفن سدفؾ ويمدقر ،وقدد ندقلك أل ؿدة
الدأقة مـ ألوٓد الشقخ ،وألاػندص ون مقذاؿ الرد أؾك اذص الؽوب.
( )3س ؼ نخري ف (ص.)232 :
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فداود بـ جرجقس ال غدادك( )3أل ألػ رسنلة 9يؾ اس فقفدن أؾدك الـدنس أل الشدقخ
رت بد رد ،بدؾ نعدددت الدردود أؾقدف،
 $يؽ اػر الؿمؾؿقـ ،ولؽـ كونبف ادذا لدؿ ُيد َ
مثؾ« :الؼقل الػصؾ الـػقس يف الرد أؾك داود بـ جرجقس»( ،)2و«نلسقس الوؼديس
يف كشػ نؾ قس داود بـ جرجقس»(.)1
والؿراد بنٕمة يف الرتجؿة :ألمدة اإلجنبدة ،وألمدن ألمدة الددأقة ،ففدؿ أؾدك إصدؾ
مشركق  ،فنلشقخ  $يركز أؾك اذص إمة ،واؿ محط الحديث أـددص 9لقدرد أؾدك
مددـ يددرأ ألكددف ٓ يؼددع الشددر يف اددذص إمددة ،وٓسددقؿن يف جزيددرة العددرب 9لؾحددديث
الصحقح.
«وققلف تعالك﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ﴾ [الـمن  :»]43:ال ت :المحر( )3واق مـ الشر  ،والطنغقت الشقطن ،
ففمٓ خنلػقا من جن اؿ مـ الؽونب ،وآمـقا بنل ت والطنغقت ،والشناد أل مـ
ألكزل إلقف الؽونب قد يخنلػ من جن يف كونبف.
وجن يف س ب كزول أية اديث ابـ أ نس ،قنل :لؿن قدى كعب بـ إنرء
مؽة ألنقص ،فؼنلقا« :كحـ ألاؾ المؼنية والمداكة ،وألكت سقد ألاؾ يثرب ،فـحـ خقر ألى
اذا الصـق قر الؿـ رت( )4مـ ققمف ،يزأؿ ألكف خقر مـن ،فؼنل :ألكوؿ خقر مـف ،فـزل أؾك
()3

()2
()1
()3
()4

الشنفعل ،ولد ب غداد سدـة  3213ادد ،وندقيف هبدن 3288ادد،
الخنلدك
اق :داود بـ سؾقؿن ال غدادك الـؼش ـدك
ّ
ّ
قنى برا ت إلك الح نز والشنى وألقنى بؿؽة كحق أشر سـقات .وصـػ كو ًن صدغقرة ،مـفدن« :ألندد ال فدند يف
إبطددنل دأددقأ آجوفددند» ،و«صددؾح اإلخددقا مددـ ألاددؾ اإليؿددن » ،و«رسددنلة يف الددرد أؾددك محؿددقد إلقسددل»
وغقران .يـظر :إأ ى  ،113/2واؾقة ال شر (ص.)530 :
لع د الراؿـ بـ امـ آل الشقخ.
لع د ار بـ أ د الراؿـ بـ أ د العزيز الؿؾؼب بد«ألبنبطقـ».
يـظر :نػمقر الطنك .354 -353/7
الصـق قر نصغقر صـ قر :والصـ قر يف إصؾ الـخؾة الضعقػة الدققؼة ،الؿـػردة أـ الـخؾ ،الؼؾقؾة الحؿؾ= ،
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ت ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
رسقل ار ﷺ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [الؽق رَ ،]1:وك ََز َل ْ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇ ﰈ﴾ [الـمن .)3(»]43:
ويف رواية :قنلقا :كحـ ألادأ ألى محؿد؟ فدـحـ كـحدر الؽقمدن ( ،)2وكمدؼل الؾد ـ
أؾك الؿن  ،وكصؾ الراؿ ،وكؼرك الضقػ ،وكطقء هبذا ال قت ،ومحؿد قطدع راؿدف،
وخرج مـ بؾدص .قنل :بؾ ألكوؿ خقر وألادأ! وفقفن :ألمؿ خنفقصٕ 9كف مـ ألاؾ الؽودنب،
فػل اإلمؽن أل يؽق اؾق ًػن لؾرسقل ﷺ فلمروص بنلم قد لصـؿقـ فم د(.)1
فؼقلف نعنلك﴿ :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ﴾ [الـمن ،]43:
اق كعب بـ إنرء ومـ جن معف مـ القفقد إلك قريش يف مؽة ،نفدوا نفندة
زور 9وإٓ فنلذك أـداؿ يف كونهبؿ ،بؾ يف قرارة ألكػمفؿ :أل محؿدً ا ﷺ رسقل مـ
أـد ار صندم ،بؾ اؿ يعرفق صدقف ويعرفق ألمنكوف ،لؽـ ا فؿ أـ ان نأف ﷺ
الوؼؾقد لمبن وإجداد.
«وققلف تعالك ﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾» :اؾ ألخنكؿ بشر ،ألك :ألند
نر» ألفعؾ نػضقؾ اذفت مـف الفؿزة ،كؼقلف نعنلك﴿ :ﭼ
نرا« ٕ 9خقر» و« ّ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [الػرقن

 ]23:واـن الوػضقؾ أؾك غقر بنبف فؾقس

الؿؼصقد مـف الؿػن ؾة بقـ نريـ.

=

()3
()2
()1

ونطؾؼ أليضن أؾك المعػنت يخرجـ يف ألصؾ الـخؾة ،وألطؾؼت أؾدك الرجدؾ الػدرد الضدعقػ الدذلقؾ بد ألادؾ
وأؼب وكنصر ،واذا مراد الؿشركقـ اـن ألخزااؿ ار.
والؿـ تر :مـ ٓ ولد لف .يـظر :الؼنمقس الؿحقط (ص)134 ،326 :
ألخرجف ابـ ا ن يف صحقحف (.)5462
الؽقمن  :الـنقة العظقؿة ،طقيؾة المـنى .العقـ لؾػرااقدك .337/4
ألخرجف الطنك يف نػمقرص .355/7
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وققلف نعنلك:

﴿ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [الؿن دة]50:

يعـل جزا ً  ،كؼقلف نعنلك﴿ :ﭕ ﭖ

ﭗ﴾ [الؿطػػقـ ،]15:يعـل :اؾ جقزوا ،ف يعـل الثقاب دا ًؿن إجر ،إكؿن اق
خقرا ،فخقر ،وإ نرا ،فشر ،لؽـ كثر اسوعؿنلف يف الخقر .واذص الؿثقبة
ال زا  9إ
ً
ال ققلف نعنلك:
«﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [الؿن دة:»]50:
وامٓ مـ القفقد ،فنلؾعـ جن يف ققلف نعنلك﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [الؿن دة ،]67:والغضب يف ققلف ﷺ« :فنن
القفقد مغضقب عؾقفؿ ،وإن الـ ارى ضالل»(.)3
يقصػ بنلغضب والر ن ،أؾك من يؾقؼ ب
وار َ 

لف وأظؿودف ،وٓ كوعدرض

لولويؾ دف ،وكؿراددن كؿددن وردت ،ولؽددـ مددـ ٓ يث ددت الصددػة مددـ الؿ ودأددة ،يمولفددن
ب زمفن ،ولؿن كن ٓزى الغضب آكوؼنى ،أل أولقا الصػة بنٓكوؼنى.
﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ ألك :مـ القفقد ألصحنب الم ت ،فؿمخقا قردة
وخـنزير :فش نهبؿ قردة ونققخفؿ خـنزير ،ومـفؿ مـ يؼقل :الذيـ ممخقا قردة اؿ
ألصحنب الم ت مـ القفقد ،والذيـ ممخقا خـنزير اؿ ألصحنب الؿن دة مـ ققى
أقمك(.)2
كغـال وٓ عؼ ًـا ،وقــض كاكــت
والؿؿمدقخ ٓ كمددؾ لددف« :إن اهلل لـؿ يجعــؾ لؿغـ
ً
الؼردة والخـازير ق ؾ ذلؽ»( ،)1فنلؼردة والخـنزير الؿقجقدة لقمت مـ كمدؾ ألوليفدؽ
( )3ألخرجف الرتمذك ،كونب الوػمقر ،بنب سقرة فننحة الؽونب ،)2841( ،وألاؿد ( ،)38173وابـ ا ن (،)6205
مـ اديث أدك بـ اننؿ ﭬ.
( )2يـظر :نػمقر ابـ كثقر .336/4 ،278/3
( )1ألخرجف ممؾؿ ،كونب الؼدر ،بنب بقن أل أجدنل وإرزام وغقرادن ٓ نزيدد وٓ ندـؼص أؿدن سد ؼ بدف الؼددر،
وألاؿد ( )1600مـ اديث ابـ ممعقد ﭬ.
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الؿؿمددقخقـ ٕ 9الؿؿمددقخ ٓ كمددؾ لددف 9فؾددذا يؼددنل :إخددقا الؼددردة والخـددنزير،
ٓ ألاػنداؿ.
﴿ﮇ ﮈ﴾ :قرا ة جؿفقر ال ُؼ أرا بػوح ال ن مـ « َأ َدَ » ،وفوح الون مـ
«الطنغقت» أؾك اأو نر أل « َأ َدَ » ٌ
فعؾ منض أنمؾ يف الطنغقت الـصب أؾك
الؿػعقلقة ،وال ؿؾة معطقفة أؾك جؿؾة ﴿ﭿ ﮀ﴾ ،والوؼدير :مـ لعـف ار ومـ

الطنغقت ،و ُقرئ نذو ًذا بضؿ العقـ وال ن ُ « :ع ُبد» واق جؿع «أنبد» ،ألو اق
أد
َ
ُؽمر ننؤص(.)3
جؿع « َأ ْد» ،بؿعـك :خندى لفن ،ويؽق اقـيفذ الطنغقت مضن ًفن إلقف فو َ
«وققلف﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [الؽفػ :»]23:انخذوا
مم دً ا مـ ألجؾ نعظقؿ امٓ الذيـ يفر مـ كراموفؿ من يفر.
والذيـ غؾ قا مشركق  ،واذا إصدؾ ،وار ذمفدؿ ٕ 9انخدنذ الؿمدنجد أؾدك
الؼ قر مـ وسن ؾ الشر  ،فلصحنب الؽفػ فروا مـ امٓ  9اػن ًين أؾك ديـفؿ.
ؿ جن الؿملػ  $بحديث ٕبل سعقد 9لق قـ أل اذص إمة سوػعؾ مدن فعؾودف
إمددؿ المددنبؼة 9لدديف يؼددنل :إ أيددنت المددنبؼة ٓ ندددل أؾددك مددن يريدددص الؿملددػ مددـ
الرتجؿة .قنل :$
«عـ أكل سعقض ﭬ ،أن رسقل اهلل ﷺ قال« :لتتـ عـ» :الد ى :واقعدة يف جدقاب
قمددؿ مؼدددأ ر ،والوؼدددير :وارِ لوو د عـ ،والـددق  :كددق الوقكقددد ،ودخؾددت أؾددك الػعددؾ
الؿضنرع ،والػعؾ الؿضنرع إصؾ فقف اإلأراب 9إٓ إذا دخؾدت أؾقدف كدق الـمدقة،
ألو كق الوقكقد الؿ ِ
ننرة ،قنل ابـ منلؽ يف أللػقوف:
وفعدددددددؾ ألمدددددددر ومضدددددددل بـقدددددددن
( )3يـظر :إنحنء فض

وألأربدددددددقا مضدددددددنر ًأن إ أريدددددددن

ال شر يف الؼرا ات إربعة أشر (ص.)244:
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كدددق

إكدددنث كقدددرأـ مدددـ فدددوـ()3

والـق اـن لقمت م ننرة ،والحن ؾ بقـ الػعؾ والـدق واو ال ؿنأدة ،فؾدق كدن
مػر ًدا مخنط ًن كحق« :لوو َع أـ يدن محؿدد» لصدنرت الـدق م نندرة 9فق ـدك أؾدك الػدوح،
واـن الـق غقر م ننرة فلأرب.
والمــ كذلؽ ،وال أليضدن الؿدـفج
المـة الطريؼة ،أ
وســًن ،و ُّ
«ســ» نض ط َســًن ُ
والم قؾ.
«مـ كان ق ؾؽؿ» جن بقنمؿ يف الحديث بلمؿ القفقد والـصنرأ كؿن سقليت.
«حذو الؼذة كالؼذة» :الؼذة :ريشة المفؿ( ،)2فنلمفؿ يق ع يف آخرص ريشة لوُث ت
نقازكف كنلريشة يف ممخرة الطن ر ،والؼذذ ٓ بد أل نؽق موطنبؼة.
ضـب ،لـضخؾتؿقه» :ويف بعدض الروايدنت« :حتـك إن كـان
«حتك لق دخؾقا جحر
ٍّ
مـفؿ مـ أتك أمف عالكقة ،لؽان يف أمتـل مــ ي ــع ذلـؽ»( )1وندقااد إادقال كنفقدة
لوػمقر مثؾ اذا الحديث ،وار الؿموعن .
ألمن من كن مـ ألمقر العؾؿ الو ري ل ،ومن يرتنب أؾقف مـ صـنأنت ،ونطقير يف
الزراأنت ،وغقران مـ نمو الدكقن الـنفعة ،فـحـ ملمقرو بننخنذان واإلفندة
مـفن ،وإ كنكت مـ وسن ؾ الؼونل والحرب ففل مـ بنب اإلأداد﴿ :ﯘ ﯙ﴾

[إكػنل ]50:وإ كنكت مـ ألمقر الدكقن الؿحضة.
«قالقا :يا رسقل اهلل ،القفقد والـ ارى »( :القفقد) ُ ط بنلػوح أؾك ألكف مػعدقل بدف
لػعؾ محذوء نؼديرص( :ألنعـل) ،و ُ ِ َط بنلضؿ أؾك أل (القفقد) خن لؿ وددأل محدذوء،
والـصنرأ معطقء أؾك القفقد ،والوؼدير :ألاؿ القفق ُد والـصنرأ؟
( )3يـظر :نرح ابـ أؼقؾ أؾك أللػقة ابـ منلؽ .15/3
( )2يـظر :الصحنح .457/2
( )1س ؼ نخري ف (ص.)235 :

ع

بعوـ ـ عجـ ـ ءعأُع يضعِذٓعاألو ــلعٖي ـ عاألٔث ـ ـ ُ ع

119

فؿـ !» :يعـلَ :مـ الؼق ُى إٓ ألوليفؽ.
«قال « َ
«أخرجـــاه» ،ألك :ال خدددنرك وممدددؾؿ يف صدددحقحقفؿن .والشدددقخ سدددؾقؿن بدددـ
أ دد ار بدـ محؿدد بدـ أ دد القادنب  - $وادق مدـ ألادؾ الحدديث ،وقدنلقا :إكددف
يعرء رجنل الحديث ألكثر مـ معرفوف برجنل بؾدص  -ألننر يف «نقمدقر العزيدز الحؿقدد
يف نرح كونب الوقاقد» الذك اق ألصدؾ فدوح الؿ قدد ،إلدك ألكدف لدقس يف الصدحقحقـ
اديث هبذا الؾػظ ،وأل الؿملػ ألراد ألصؾف ٓ لػظف(.)3
والؿؼصددقد أل الؾػددظ الؿقجددقد يف الؽوددنب لددقس اددق لػددظ ال خددنرك وممددؾؿ،
ُ
والمدقنم لؿمدؾؿ « :-لتتـ عـ ســـ الـذيـ مــ قـ ؾؽؿ ،ئـ ًرا
ولػظف يف الصحقحقـ -
كش ر وذرا ًعا كذرا ٍع ،حتك لق دخؾقا يف جحر ضب ٓت عتؿقهؿ»(.)2
وألمن كم ة الحديث إلك كونب ،فنلؿراد بدذلؽ ألاقنكًدن ألصدؾ الحدديث ،فدنل قفؼل
مث ً يعزو لؾ خنرك ،وابـ إ قر يف جنمع إصقل يعزو لؾ خنرك وممؾؿ ،وأؿد؛ؿ
ومعقلفؿ الؿموخرجنت ،يؼقل الحنفظ العراقل:
أ
وإصدددؾ يعـدددل ال قفؼدددل ومدددـ أدددزا

ولقدددددت إذ زاد الحؿقددددددك مقدددددزا()1

أ

ٕ الؿموخرجنت نزيد أؾك من يف الصحقح ،واذا مـ فقا دان ،فدنذا ألراد ألادد
أل يعددزو إلددك الصددحقح ،وقددد ألخددذ الحددديث بقاسددطة مددـ يومددناؾ يف اإلطدد م
كنل قفؼل ،ف بد مـ الوحرك ،وذكر الػرم.
«ولؿغؾؿ عـ ،قكان  ،$أن رسقل اهلل ﷺ قال« :إن اهلل زوى لل إرض» ،ألك:
َج َؿ َع بقـ ألطراففن ،اوك صنرت كوؾة واادة ،يؿؽِـ مشناد؛ن يف زاوية واادة ،ادذص
( )3يـظر :نقمقر العزيز الحؿقد (ص.)133 :
( )2س ؼ نخري ف (ص.)235 :
( )1اذا اق ال قت ( )15مـ أللػقة العراقل.
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إرض الشنسعة ،الؿرتامقة إطراء ،الول ُنؼ َطع يف نفقر.
وبعضددفؿ يؼددقل :إ الرسددقل ﷺ ألأطددل مددـ قددقة ال صددر 9بحقددث نؿ أؽددـ مددـ
رؤيوفن ،وال أؾك انلفن ،وبعضدفؿ يمدرتوح ويؿقدؾ إلدك ألمدن ُصد اغ َرت يف كظدرص ﷺ
اوك ألمؽـ رؤيوفن 9كنلؿ مؿنت كنلول يمدؿقمن الؽدرة إر دقة ،نؿؽدـ مشدناد؛ن
بؽؾ بمدنطةٕ 9مدن صدقر مصدغرة لدلرض( ،)3وادذا لدقس بصدحقح ٕ 9ادذا يؾغدل
كقمن مزية لؾرسقل ﷺ.
«فرأيت مشارقفا ومغاركفا ،وإن أمتل سق ؾغ مؾؽفا ما زوي لل مـفا» :إصدؾ أل
ار  زوأ لف إرض كؾفن ،لؽـف لؿ يدر إٓ الؿشدنرم والؿغدنرب ،ولدؿ يؿودد كظدرص
إلك جفول الشؿنل وال ـقب 9ولذلؽ قنل :وإ ألمول سق ؾغ مؾؽفن من زوك لل مـفن،
فنمود مؾؽ إمة وسؾطنمن إلك ألقصك الؿشرم وألقصك الؿغرب.
ألمن بنلـم ة لؾشؿنل وال ـقب فؿؾؽ إمة فقف محدود ،ويف ادذا الحدديث أ َؾدؿ
مـ ألأ ى ك قنف ﷺ ٕ 9مؾؽ إمة قد وصؾ إلك اذص إقطنر.
«وأعطقت الؽـزيـ؛ إحؿر وإكقض» :الذاب والػضة 9كـقز كمدرأ وققصدر،
والغنلب أؾك كـقز كمرأ الػضة ،وكـقز ققصر الذاب.
«وإين ســللت ركــل ٕمتــل أٓ يفؾؽفــا كغـــة كعامــة» :كددذا الروايددة بنل ددن يف ألصددؾ
الؿصـػ كؿن ذكر صناب نقمقر العزيز الحؿقد( ،)2ويف بعض الرواينت بدومن «سـة
عامة» ،يعـل :يؼضل أؾك ألموف كؾفن قضن من ًمن بم ب ال دب والؼحط وال قع ،ألمن
وجقدص يف بعض ال ؾدا وإقطنر دو بعض 9فؾقمت بمـة أنمة.

( )3يـظر :نقمقر العزيز الحؿقد (ص.)133 :
( )2نقمقر العزيز الحؿقد (ص.)134 :

ع
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وقد ألجق ت الدأقة أؾك الؿطنبؼدة 9فؾدؿ يمدؾط ار أؾدك ادذص إمدة سدـة أنمدة
؛ؾؽفن جؿق ًعن ،ور نعنلك الحؿد والؿـة.
عضوا مـ سقى أكػغفؿ فقغـت قح كقضـتفؿ ،وإن ركـل قـال :يـا
«وأٓ يغؾط عؾقفؿ ً
محؿض ،إذا قضقت قضاء فنكف ٓ يرد» ،ألك ٓ :راد لؿن قضنص.
عـضوا مــ سـقى
«وإين أعطقتؽ ٕمتؽ أٓ أهؾؽفؿ كغـة عامة ،وأٓ أسؾط عؾقفؿ ً
أكػغفؿ فقغت قح كقضتفؿ ،ولق اجتؿع عؾقفؿ َمـ كلقطارها ،حتك يؽقن كعضـفؿ يفؾـؽ
كعضا» :فنلعددو الؽدنفر ٓ يمدؾط أؾدك أؿدقى الؿمدؾؿقـ ،بدؾ
كعضا ،ويغ ل كعضفؿ ً
ً
يؽق يف كناقة دو ألخرأ.
 طايتعسٜف تبايـُطتدسداتص
()3
دددوخرج أؾددددك الصددددحقحقـ،
«ورواه ال رقــــاين يف صــــحقحف» ،يعـددددل :الؿمد َ
دوخرج :أل يددليت الؿمد ِ
دوخرج إلددك الصددحقحقـ
دوخرج صددناب الؽوددنب الؿمد َ
والؿمد َ

ألو إلك ألاداؿن ،ألو إلك غقراؿن مـ الؽوب الؿمـدة ،فقدروك ألانديدث ادذا الؽودنب
بلسنكقد لـػمف .والؿموخرجنت كثقرة ،وفقا ددان كثقدرة ،ذكدر مـفدن العؾؿدن يف كودب
مصطؾح الحديث أشر فقا د ،وال قنبؾة لؾزيندة(.)2
«وزاد« :إكؿا أخاف عؾك أمتل إئؿة الؿضؾقـ» :واذا يشؿؾ الدقٓة ،والعؾؿدن ،
ومـ يغرت بف مـ الع دند ٕ 9العنمدة لفدؿ ندغػ بوؼؾقدد الع دند ،فدنذا كدنكقا أؾدك غقدر
( )3اق :ألاؿد بـ محؿد بـ ألاؿد بـ غنلب ألبق بؽر الخقارزمل الؿعروء بنلنقن  ،بؽمر ال ن  ،الحنفظ الػؼقدف،
كن اريصن أؾك العؾؿ مـصرء الفؿة إلقف ،ولد سـة  115اد ونقيف يف بغداد سـة  324اد .لدف مصدـػنت ،مـفدن:
«ممـد» ؿـف من انوؿؾ أؾقف صحقح ال خنرك وممؾؿ ،وصـػ اديث الثقرك ،ونع ة ،وأ قد ار بـ أؿدر،
وأ د الؿؾؽ بـ أؿقر ،وبقدن بدـ بشدر ،ومطدر الدقرام .يـظدر :ندنريخ دمشدؼ ٓبدـ أمدنكر  ،384/4وط ؼدنت
الػؼفن الشنفعقة  ،151/3ونذكرة الحػنظ 9لؾذا ل .373/1
( )2يـظر :الـؽت أؾك ابـ الص ح ٓبـ ا ر.123/3
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ال ندة ،واقودأ هبؿ ال فنل ،كنكقا سد ًن يف إ د لفؿ ،كؿدن أل إ ؿدة الؿضدؾقـ مدـ
القٓة ،يحؿؾق الـنس أؾك من يخنلػ الشرع ،وكذلؽ العؾؿن  ،واذا ينار  -كملل
ار العنفقة .-
ويف الحديث أخر« :إن أخقف ما أخاف عؾك أمتل كؾ مـافؼ عؾقؿ الؾغان»(،)3
نر مـ يخنء مـدف أؾدك إمدة ،ووسدن ؾ اإلأد ى طنفحدة بلمثدنل ادمٓ -
واذا مـ ا
كملل ار العنفقة .-
«وإذا وقع عؾقفؿ الغقػ لؿ يرفع إلك يقم الؼقامة» :يذكر العؾؿن أل المقػ وقدع
بؿؼوؾ أثؿن ﭬ ،ولؿ يؼقلقا :بؿؼوؾ أؿر ﭬٕ 9كف لؿ يحصؾ بم ف خ ء بقـ
بعضن.
إمة ،ألمن بعد مؼوؾ أثؿن  ،فطنر الشر يف إمة ،وصنر يؼوؾ بعضفؿ ً
حل مـ أمتل كالؿشركقـ» :واذا الؾحدقم يحوؿدؾ
«وٓ تؼقم الغاعة حتك يؾحؼ ّ
أل يؽق امقن ،بؿعـك :ألكف يـوؼؾ بعدض الؿمدؾؿقـ إلدك بد د الؿشدركقـ ،ويدذوبق
نحدرى ال ؼدن بدقـ أليفدر
فقفؿ بؿنرات ٓ نـفض لؾؼ دقل يف مؼنومدة الـصدقص الودل ا
الؿشدركقـ( ،)2وإ كدن اصددؾ الوضدققؼ يف بعدض ال ؾدددا اإلسد مقة بمد ب بعددض
الظؾؿة ،فػر بعدض الصدنلحقـ إلدك بد د الؽػدرةٕ 9مدؿ يعقشدق بحريدة ،ويزاولدق
ألأؿنلفؿ بلمن  ،لؽـ من مصقر الـمن والذرية ،والدراسة أؾدك مـدناج الؽػدنر وأؾدك
أليدك الؽػنر؟!
( )3ألخرجددف ألاؿددد ( ،)331مددـ اددديث أؿددر ﭬ ،وجددن مددـ اددديث أؿددرا بددـ اصددقـ ،قددنل يف م ؿددع
الزوا د « :376/3رواص ال زار وألاؿد وألبق يعؾك ،ورجنلف مق ؼق ».
( )2إننرة إلك اديث جرير بـ أ د ار أـ الـ ل ﷺ قنل« :أكا كريء مـ كؾ مغـؾؿ يؼـقؿ كـقـ أظفـر الؿشـركقـ» .ألخرجدف
ألبق داود ،كونب ال فند ،بنب الـفل أـ قوؾ مـ اأوصؿ بنلم قد ،)2534( ،والرتمذك ،كونب المقر ،بدنب مدن جدن يف
كرااقة الؿؼنى بدقـ أليفدر الؿشدركقـ ،)3503( ،وألخرجدف الـمدن ل ( ،)3670أدـ قدقس بدـ ألبدل ادنزى مرسد ً  ،وكؼدؾ
الرتمذك أـ ال خنرك نرجقح إرسنل الحديث ،ورجح ابـ دققؼ العقد إسـندص يف اإللؿنى (.)775
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واذا اق الؾحقم الحمل.
واـددن لحددقم معـددقك بنلؿشددركقـ ،ويؼددع فقددف بعددض مددـ يعددقش بددقـ يفددرا
الؿمؾؿقـ ،مؿـ لزمقا الـػنم ،ألو الؾقنالقة ،والعؾؿنكقة الؿقجقدة يف ب د الؿمؾؿقـ
بؽثرة ،فلمثنل امٓ

رراؿ أؾك اإلس ى ك قر ،وخطراؿ أظقؿ.

«وحتك تع ض ف،ام مـ أمتل إو،ان» :وادذا الشدناد مدـ الحدديث لؾرتجؿدة ،ويف
الصحقح ٓ« :تؼقم الغاعة حتـك تضـطرب ألقـات كغـاء دوس عؾـك ذي الخؾ ـة»(،)3
يعـل :يطػـ أؾقف ،فع ندة إو ن واقعة يف إمة.
«وإكف سقؽقن يف أمتل كذاكقن ،ال،قن ،كؾفؿ يزعؿ أكف ك ل ،وأكـا خـاتؿ الـ قـقـ ٓ ك ـل
كعضي» :ويف كوب الوقاريخ مؿـ ادأدك الـ دقة أددد ك قدر جددً ا ،ألكثدر مدـ الث دقـ 9ولدذا
فنلعدد القارد يف الحدديث محؿدقل أؾدك الدذيـ صدنرت لفدؿ ندقكة وألن دنع ،واسدوؿروا
وطنل ألمداؿ ،ألمن الذك يدأل الـ قة فقم أدب فقرجع ،واذا كثقر ٓ ُي َعدُّ .
إرب» فصدؾ يف الؿوـ يفدقـ( ،)2وذكدر الؿملدػ لفدؿ
ويف ال ز الرابع مـ «منية َ
وقصصن مضحؽة ،وألنقن مزأ ة ،ومدـ ألكددر مدن وقػدت أؾقدف :أل ألادداؿ
اقادث
ً
جن إلك خؾقػة ،فؼنل لف :إكف مقسك بدـ أؿدرا  ،ومعدف أصدن ،فؼدنل لدف :ادذص العصدن
الول نـؼؾب اقة؟ قنل :كعؿ ،اذص اكؼؾ ت اقة أؾك فرأق  ،فؼقؾ لف :اقؾ فن أ اقة،
فؼنل :قؾ ألكن ربؽؿ إأؾك كؿن قنل فرأق ونـؼؾب اقة(.)1
وأؾك كؾ انل فؿن ألخن بف الصندم الؿصدوم ﷺ وقع.

( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب الػوـ ،بنب نغققر الزمن اوك نع د إو ن  ،)6335( ،وممدؾؿ ،كودنب الػدوـ وألندراط
المنأة ،بنب ٓ نؼقى المنأة اوك نع د دوس ذا الخؾصة ،)2805( ،مـ اديث ألبل اريرة ﭬ.
( )2منية إرب .34/3
( )1يـظر :منية إرب  ،33/3ومحن رات إدبن  ،335/2وألخ نر الظراء والؿوؿنجـقـ (ص.)305 :
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ويفدر يف أصددرص ممددقؾؿة الؽددذاب( ،)3وإسددقد العـمددل( ،)2وطؾقحددة بددـ خقيؾددد
إسدك( ،)1ويفر بعدص الؿخودنر بدـ ألبدل أ قدد الثؼػدل( ،)3والع دب مدـ انلدف ألكدف مدع
ادأن ف الـ قة ،وأل جنيؾ يـزل أؾقف ،ويقال إلقف ،ألكف يشفد أل ٓ إلف إٓ ار وأل محؿددً ا
رسقل ار ،وأل اإلس ى اؼ ،ويؼدرأل الؼدرآ  ،وفقدف مدن يدرد أؾقدف ويؽدذب دأدقاص ،ون عدف
كنسٕ 9كف خرج يدأل اب آل ال قت ويطنلب بدى الحمقـ 9فو عف كثقر مـ الـنس(.)4
 طصف ١ايطا٥ف ١ايـُٓصٛز٠ص

«وٓ تزال طائػة مـ أمتل عؾك الحؼ مـ قرة» ٕ 9الحديث بروايننف قدد يد ِ
قرث

()3

()2

()1

()3

()4

اق :ممقؾؿة بـ ؿنمة بـ ك قر بـ ا قدب الحـػدل الدقا ؾل ،ألبدق ؿنمدة ،وأُدرء يف ال ناؾقدة براؿدن القؿنمدة،
وسؿنص الـ ل ﷺ :ممقؾؿة الؽذاب .ادأك الـ دقة يف اقدنة الـ دل ﷺَ ،جد أقش لدف ألبدق بؽدر الصدديؼ ﭬ ً
جقشدن
بؼقندة خنلد بـ القلقد فؼضك أؾقدف سدـة (32ادد) .يـظدر :الدروض إكدػ لؾمدفقؾل  ،143/3وال دايدة والـفنيدة
ٓبـ كثقر .245/6
اق :أ فؾة -وققؾ :أقفؾة -بـ كعب بـ الحنرث بـ أؿرو بدـ أ ددار بدـ سدعد بدـ أدـس بدـ مدذاج ،وكدن
يدأك ذا الحؿنر ،لحؿنر كن معف قد را ف وأؾؿف يؼقل لف :اس د ،فقم د ويؼدقل لدف :اجدث ،فق ثدق .موـ دئ
مشعقذ مـ ألاؾ القؿـ ،ألسؾؿ كؿن ألسؾؿت الدقؿـ ،وارندد يف أليدنى الـ دل ﷺ ،فؽدن ألول مدـ ارندد يف اإلسد ى،
ادأك الـ قة ،ونغ أؾب أؾك ك درا وصدـعن  ،وانمدع سدؾطنكف اودك غؾدب أؾدك مدن بدقـ مػدنزة اضدرمقت إلدك
الديؾؿل ،وأن دص يف ذلؽ داذويف ،وقدقس بدـ مؽشدقح
الطن ػ إلك ال حريـ وإامن إلك أد  .قوؾف فقروز
ّ
الؿدرادكُ .يـظددر :الوـ قددف واإلنددراء  ،230/3وسددقر ألأد ى الـد (راندددو  ،)27/ووفقددنت إأقددن ،55/1
واإلصنبة يف نؿققز الصحنبة .113/2
اق :طؾقحة بـ خقيؾد بـ كقفؾ إسدك ،صناب رسقل ار ﷺُ ،يضرب بشد نأوف الؿثدؾ ،ألسدؾؿ سدـة نمدع،
ؿ ارند ،ونـ ل بـ د ،ونؿت لف اروب مع الؿمؾؿقـ ،ؿ امزى ،وخذل ،ولحدؼ بدآل جػـدة الغمدنكققـ بنلشدنى،
ؿ ارأقأ ،وألسؾؿ ،وامـ إسد مف لؿدن ندقيف الصدديؼ ،دؿ ندفد الؼندسدقة ومنوكدد ،وكودب أؿدر إلدك سدعد
أل ْ نددنور طؾقحددة يف ألمددر الحددرب وٓ نقلددف نددقيفًن .اسوشددفد بـفنوكددد سددـة23 :ادددُ .يـظددر :آسددوقعنب ،661/2
وننريخ اإلس ى .325/2
اق :الؿخونر بـ ألبل أ قد بـ ممعقد الثؼػل ،ألبق إسحنمُ ،ولد أنى الف رة ،ولقمت لف صح ة ،كن مؿـ خرج
أؾك الحمـ بـ أؾل بـ ألبل طنلب يف الؿدا ـ ،ؿ صنر مع ابـ الزبقر بؿؽة فقٓص الؽقفة فغؾب أؾقفن ؿ خؾع
ابـ الزبقر ودأن إلك الطؾب بدى الحمقـ فنلوػ أؾقف الشقعة .كن يزأؿ أل جنيؾ ڠ يـدزل أؾقدفُ ،يؼدنل :إكدف
الؽذاب الذك ألننر إلقف الـ دل ﷺ بؼقلدف« :يخدرج مدـ ؼقدػ كدذاب وم قدر» .ألخرجدف ممدؾؿ (ُ ،)2434قودؾ يف
رمضن سـة س ع وسوقـُ .يـظر :آسوقعنب  ،3354/3وننريخ اإلس ى  ،605/2ولمن الؿقزا .32/7
يـظر :ال داية والـفنية .120-138/7
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أـد بعض الـنس القلس والؼـقط 9اقث إ ال ؿدؾ المدنبؼة كؾفدن مخقػدة ،لؽدـ قدنل
الـ ل ﷺ اذا الؽ ى دف ًعن لفذا القلس وذا الؼـقط.
يؼقل اإلمنى ألاؿد« :إ لؿ نؽـ اذص الطن ػة الؿـصقرة ألصحنب الحديث ،فد
ألدرك مـ اؿ»( ،)3واإلمنى ال خنرك يؼدقل« :ادؿ ألادؾ العؾدؿ»( ،)2والؿؼدرر ألمدؿ مدـ
كن أؾك س قؾ المؾػ الصنلح ،وأؾك طريؼوفؿ ومـف فؿ ،لؿ يغقروا ،ولؿ ي ددلقا،
الؿػمر،
وٓ يؾزى أل يؽقكقا مـ بؾد وااد ،ألو مـ ألاؾ فـ وااد ،بؾ قد يؽق مـفؿ
ا
ومـفؿ الؿحدث ،ومدـفؿ الػؼقدف الدذك يعدقل يف فؼفدف أؾدك الدـص الؽودنب والمدـة،
ومـفؿ الؿ ناد إلأ

كؾؿة ار .

«ٓ يضرهؿ مـ خذلفؿ» :يػفؿ مـ اذا ألكف قد يقجدد مدـ ادذص إمدة مدـ يخدذل
اذص الطن ػة ،واذا مقجقد أ  ،فؿـ كن أؾك الحؼ يصطدى بؿـ يث طف ويخذلف.
«حتــك يــلتل أمــر اهلل  :»واددق ققددنى المددنأة الخنصددة هبددؿ ،ألو العنمددة ل ؿقددع
الـنس ،ألمن من يخصفؿ ،ويخص إخقنر ،فريح نليت نؼد ض ألرواح ادمٓ الدذيـ ادؿ
أؾك ال ن أدة ،ف ي ؼك يف إرض بعداؿ ألاد فقف خقر( ،)1وقد س ؼ ذكر ألكدف ٓ نؼدقى
المنأة إٓ أؾك نرار الـنس ،اوك ٓ يؼنل يف إرض :ار ،ار.

( )3رواص الحنكؿ يف معرفة أؾقى الحديث (ص.)2:
( )2يـظر :نرح ممؾؿ لؾـقوك .55/31
ريحن بنردة مـ ق ؾ الشلى ،ف ي ؼك أؾك
( )1إننرة إلك اديث أ د ار بـ أؿرو الطقيؾ ،وفقف ...« :ؿ يرسؾ ار ً
وجف إرض ألاد يف قؾ ف مثؼنل ذرة مدـ خقدر ألو إيؿدن إٓ ق ضدوف .»...ألخرجدف ممدؾؿ ،كودنب الػدوـ وألندراط
المنأة ،بنب يف خروج الدجنل ومؽثف يف إرض ،وكزول أقمدك وقوؾدف إيدنص ،وذادنب ألادؾ الخقدر واإليؿدن ،
وبؼن نرار الـنس وأ ند؛ؿ إو ن  ،والـػخ يف الصقر ،وبعث مـ يف الؼ قر.)2830( ،
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ومـ كن أؾك مـفج المؾػ الصنلح ،ففق كنج ،وقد قنل ابـ نقؿقة يف القاسطقة:
«ففذا اأوؼند الػرقة الـنجقة الؿـصقرة إلك ققنى المنأة :ألاؾ المـة وال ؿنأة»(.)3
فؾؿن كقير مـ ق ؾ خصقمف مدـ أؾؿدن وقودف ،قدنلقا لدف :مػفدقى ك مدؽ أل مدـ
ٓ يعوؼد اذص العؼقدة لقس بـنج ،قدنل :لدؿ ْ
قؾدت :ادذص أؼقددة المدؾػ
ألقدؾ ادذا ،بدؾ ُ
الصنلح ،والذك يعوؼدان نرجك لف الـ نةٕ 9كف قد يليت بؿن يخؾ هبن ،ويليت بؿدن يددخؾ
الـنر بم ف ،فؾقس اذا أؾك س قؾ الحصر(.)2
يقجد مـ الؿخنلػقـ يف نل مدـ ممدن ؾ ادذص
ويرأ نقخ اإلس ى  $ألكف قد َ
العؼقدة َمـ يـ ق بم ب آخر ،إمن بحمـنت كثقرة مناقة ،ألو براؿة ألراؿ الرااؿقـ،
ألو بشػنأة الشدنفعقـ ،ومدن ألند ف ذلدؽ مدن داى يف دا درة اإلسد ى ،فؾدقس ققلدف أؼقددة
الػرقة الـنجقة أؾك س قؾ الحصر ،ففق ر أد أؾك خصقمف هبذا .$
 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص
«فقف مغائؾ :إولك :تػغقر آية الـغاء»﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽﯾﯿ﴾ [الـمن  ]43:وقد س ؼ الؽ ى فقفن.
«الثاكقة :تػغقر آية الؿائضة»﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ﴾ [الؿن دة.]50:
«الثالثة :تػغقر آية الؽفػ»﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾

[الؽفػ.]23:
واذص أينت كؾفن مـنس ة يف نرجؿة كق بعض اذص إمة يع د إو دن  ،بؿعقدة
( )3العؼقدة القاسطقة (ص.)43 :
( )2يـظر :م ؿقع الػونوأ .368/1

ع

بعوـ ـ عجـ ـ ءعأُع يضعِذٓعاألو ــلعٖي ـ عاألٔث ـ ـ ُ ع

117

الحديث ال اؼ لفن «لتت عـ ســ مـ كان ق ؾؽؿ» كؿن نؼدى.
«الراكعة  -وهل مـ أهؿفا  :-مـا معــك اإليؿـان كالج ـت والطـاغقت » :يف ادذا
الؿق ع «هؾ هق اعتؼاد قؾب » :يممـق بف اأوؼدن ًدا ،كؿدن يممـدق بدنر ،ألو مدـ دو
اإليؿن بنر «أو هق مقافؼة أصحاكفا مع كغضفا ومعرفة كطالكفا » :الشقخ يدليت بؿثدؾ
اذص آسوػفنمنت لقثقر ذاـ الؼنرئ والمنمع لق حث.
والؿؼصقد بؼقلف نعنلك﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ﴾ [الـمن  :]43:ألك :أل ألاؾ الؽونب مـ القفقد ،لؿن ذا قا إلك مؽة،
والوؼقا بؿشركل قريش  -واؿ يعؾؿق أل مشركل قريش أؾك بنطؾ  -وافؼقاؿ يف
ققلفؿ ،كؿن قد س ؼ بقنكف.
ففؾ اؽؿ َم ْـ وافؼ ألصحنب العؼقدة ال نطؾة مع بغضفن ،ومعرفدة بط مدن ،مدـ
ِ
الؽنفر ،فقعون إيؿن ًكن بنل ت والطنغقت ،ألو ألكف ٓ يؽق مممـًن بف
اؽؿ
غقر إكراص لف
ُ
اوك يعوؼد؟
وال قاب :ألمؿ كنكقا ٓ يعوؼدو أل الؿشركقـ ألادأ مدـ الرسدقل ﷺ وألصدحنبف
س ق ً  ،ومع ذلؽ اؽؿت أية أؾقفؿ بلمؿ يممـق بنل ت والطدنغقت ،والشدقخ يريدد
أل يؼرر أل مقافؼة الؽػنر يف الظنار  -ولق بنلؾمن مـ غقر إكراص  -لفن اؽؿ الؽػر.
ويف اديث أدك بـ اننؿ لؿن جن إلك الـ ل ﷺ يمللف يف ققلف نعنلك:
﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [الوقبة ]13:قنل :ين رسقل ار،
إمؿ لؿ يؽقكقا يع دومؿ .قنل« :أجؾ ،ولؽـ يحؾقن لفؿ ما حرم اهلل ،فقغتحؾقكف،
ويحرمقن عؾقفؿ ما أحؾ اهلل ،فقحرمقكف ،فتؾؽ ع ادتفؿ لفؿ»(.)3

( )3س ؼ نخري ف (ص.)378 :
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لؽـ اؾ يؼوضل اذا ألكف مـفؿ ،وألكف يخرج مـ الديـ بنلؽؾقة؟
وال قاب :أل ك ى الشقخ يـ ئ بلكف يؿقؾ إلك اذا ،وإلقف ذاب كثقر مـ الشراح
فؼنلقا :إ م رد الؿقافؼة الظنارة أؾك الطنغقت ،ولق مع أدى إقرار الؼؾب نقجدب
الحؽؿ بنلشر  ،وفصؾ يف ذلؽ الشقخ ابـ أثقؿقـ  9$وإلقؽ بعض ألققالفؿ:
قنل الشقخ سؾقؿن بـ سحؿن يف «نـ قف ذوك إل دنب المدؾقؿة أدـ الققدقع يف
إلػنظ الؿ ودَ أة القخقؿدة»« :وكدذلؽ الؽػدر بنلطدنغقت ٓ ،يؽػدل يف ذلدؽ م درد
اأوؼند الؼؾب فؼط ،كؿن قنل نقخ اإلس ى محؿد بـ أ د القانب يف كونب الوقاقد:
بنب من جن أل بعض اذص إمة يع د إو ن  ،وققل ار نعنلك﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ ،قنل يف الؿمن ؾ يف معـك
الطنغقت :الرابعة  -وال مـ ألاؿفن  :-من معـك اإليؿن بنل ت والطنغقت؟ اؾ
اق اأوؼند الؼؾب ،ألو اق مقافؼة ألصحنهبن مع بغضفن ومعرفة بط من؟ اكوفك.
فدنذا ن ددقـ لددؽ اددذا فددنأؾؿ أل اأوؼدند بطد

أ ددندة غقددر ار ٓ يؽػددل يف الـ ددنة

وادص ،بؾ ٓ بد مع ذلؽ مـ نؽػقدراؿ ،والدنا مدـفؿ ومدـ ديدـفؿ ،والوصدريح لفدؿ
بذلؽ ،وإيفنر العداوة وال غضن لفؿ»(.)3
وقنل الشقخ أ د الراؿـ بـ قنسؿ يف «اننقة كونب الوقاقدد»« :وفقدف :معرفدة
اإليؿن بنل ت والطنغقت يف اذا الؿق دع ،ادؾ ادق اأوؼدند قؾدب ،ألو ادق مقافؼدة
ألصددحنهبن مددع بغضددفن ومعرفددة بط مددن؟ ألك :فنإليؿددن بنل ددت والطددنغقت يف اددذا
الؿق ع اق مقافؼة ألصحنهبن مع بغضفن ،ومعرفدة بط مدن ،كػعدؾ أؾؿدن المدق مدع
ألاؾ الحؼ ،ارفة يفقدية ،وورا ة غض قة.
( )3نـ قف ذوك إل نب المؾقؿة (ص.)63 :
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ومطنبؼدة أيددة لؾرتجؿددة :ألكدف إذا كددن الددذيـ ألونددقا كصدق ًن مددـ الؽوددنب يممـددق
بنل ت والطنغقت ،ففذص إمة الول ألونقت الؼدرآ ٓ يمدوـؽر وٓ يمدو عد أل نع دد
ال ت والطنغقت 9فن الرسقل ﷺ قد ألخدن أل ادذص إمدة سدوػعؾ مثدؾ مدن فعؾدت
إمؿ ق ؾفن»(.)3
وقنل الشقخ أ د ار الدويش يف «الوق قح الؿػقدد لؿمدن ؾ كودنب الوقاقدد» يف
نددرح الؿمددللة الرابعددة« :ألك :ألكددف لددقس اأوؼددند قؾددبٕ 9مددؿ يعرفقكددف كؿددن يعرفددق
ألبـن اؿ ،وإكؿن اق مقافؼدة ألصدحنهبن ،فؾؿدن وافؼدقاؿ أؾقدف جعؾدف ار إيؿنكًدن بنل دت
والطنغقت»(.)2
ويؼقل الشقخ ابـ أثقؿقـ يف نرافن« :ألمن إيؿن الؼؾب واأوؼندص ،ففذا ٓ ندؽ
يف دخقلف يف أية ،وألمن مقافؼة ألصحنهبن يف العؿؾ مع بغضفن ومعرفدة بط مدن ،ففدذا
يحونج إلك نػصقؾ ،فن كن قد وافؼ ألصحنهبن 9بـن ً أؾدك ألمدن صدحقحة ،ففدذا كػدر،
وإ كن قد وافؼ ألصحنهبن وٓ يعوؼد ألمن صحقحة ،فنكف ٓ يؽػر ،لؽـدف  ٓ -ندؽ -
أؾك خطر أظقؿ يخشك أل يمدك بف الحنل إلك الؽػر والعقنذ بنر»(.)1
يدنارا بد اأوؼدند ،فؾدف
والخ صة :أل إوا ؾ ألطؾؼقا الؿمللة 9فؿـ وافؼ ولق
ً
فػصؾ.
اؽؿ الؽػر ،وألمن الشقخ ابـ أثقؿقـ ،أ
«الخامغة :قـقلفؿ :إن الؽػـار الـذيـ يعرفـقن كػـرهؿ أهـضى سـ ًقال مــ الؿـممـقـ»:
والققى كمؿع مـ بعض الؿمؾؿقـ أل الؽػنر ألامـ ً
ادنٓ مدـ الؿمدؾؿقـ؟ اودك سدؿعـن
مـ يؼقل :ألك سعندة أـد الؿمؾؿقـ؟! المعندة كؾفن يف الغرب .كملل ار العنفقة.
( )3اننقة كونب الوقاقد (ص.)365 :
( )2الوق قح الؿػقد (ص.)315 :
( )1الؼقل الؿػقد .371/3
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يقجـض يف هـذه إمـة ،كؿـا
«الغادسة :وهل الؿؼ قدة كالترجؿة :أن هذا ٓ كض أن َ
تؼرر يف حضيث أكل سعقض»« :لتت عـ ســ مـ كان ق ؾؽؿ» والقاقع يشفد لدف ،وإ كدن
وجقدص بؼؾة يف إزمـة الؿن قة 9إٓ أل وجقدص أ بؽثرة.
«الغاكعة :الت ـريح كقققعفـا  -أعــل :ع ـادة إو،ـان  -يف هـذه إمـة يف جؿـقع
كثقرة» :ففـن فيفنى مـ الـنس يؾحؼق بنلؿشركقـ ويع دو إو ن  ،ولقمقا ألفرا ًدا.
«الثامـة :ال َع َجب العجاب ،خروج مـ يضعل الـ قة ،مثؾ الؿختار» :الؿخودنر بدـ ألبدل
أ قد ،وألخوف صػقة بـت ألبل أ قد زوجة الع د الصنلح الـنسؽ أ د ار بـ أؿر(.)3
«مع تؽؾؿف كالشفادتقـ ،وت ريحف كلكف مـ هذه إمة ،وأن الرسقل حؼ ،والؼـرآن
حؼ ،وفقف» ،يعـل :يف الؼرآ الدذك يوؾدقص ويؼدرؤص ويعوؼدد ألكدف ادؼ «أن محؿـضً ا خـاتؿ
الـ ققـ ،ومع هذا ُي ضق يف هذا كؾف مع التضـاد القاضـح ،وقـض خـرج الؿختـار يف آخـر
ع ر ال حاكة وت عف ف،ام كثقرة»ٕ 9كف نغطك ونمربؾ بدأقأ الؿطنل ة بدى الحمقـ.
«التاسعة :ال شارة» ،يعـل :ألكأف مع كؾ من نؼدى مؿن يدأق إلك الؼؾؼ ففـن ال شنرة
«كلن الحؼ ٓ يزول كالؽؾقة» ،بؾ ي ؼك ،ون ؼك أؾقف طن ػة مـصقرة إلك ققنى المنأة.
«كؿا زال فقؿا مضك» ،يعـل :ألكف زال بنلؽؾقة يف إمؿ المنبؼة« ،كؾ ٓ تزال عؾقف
طائػة» :واذص الطن ػة نؽق يف ألمنكـ موعددة 9فؿـفؿ :مـ قنل :يف بقت الؿؼددس(،)2
ومـفؿ :مـ قنل :يف الشنى( )1وبقت الؿؼدس مـ الشنى ،والقاقع يشفد بلمدن مقجدقدة
( )3يـظر :ال داية والـفنية .138/7
( )2اسودٓٓ بحدديث ألبدل ألمنمدة ﭬ قدنل :قدنل رسدقل ار ﷺ ٓ« :تـزال طائػـة مــ أمتـل عؾـك الـضيـ ظـاهريـ،
لعضوهؿ قاهريـ ٓ ،يضرهؿ مـ خـالػفؿ؛ إٓ مـا أصـاكفؿ مــ ٕواء ،حتـك يـلتقفؿ أمـر اهلل وهـؿ كـذلؽ» قدنلقا:
ين رسقل ار وأليـ اؿ؟ قنل« :ك قت الؿؼضس ،وأكـاف كقت الؿؼضس» .رواص ألاؿدد ( ،)22120وقدنل يف م ؿدع
الزوا د « :277/6رواص أ د ار وجندة أـ خط ألبقف ،والطنا ورجنلف ؼنت».
( )1اسودٓٓ اديث معنوية ﭬ قنل :سؿعت الـ ل ﷺ ،يؼقل ٓ« :يزال مـ أمتل أمـة قائؿـة كـلمر اهلل ٓ ،يضـرهؿ
مـ خذلفؿ ،وٓ مـ خالػفؿ ،حتك يلتقفؿ أمر اهلل وهؿ عؾك ذلؽ» قنل أؿقر :فؼنل منلؽ بـ يخنمر:
=
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يف ألقطنر الؿمؾؿقـ.
«العائــرة :أيــة العظؿ ـك :أكفــؿ مــع ق َّؾ ـتِفؿ ٓ يضــرهؿ مـــ خــذلفؿ ،وٓ مـــ
خالػفؿ»ٕ 9كف لقمت العنة بنلؽثرة ،وإكؿن العنة بنلث نت أؾك الحؼ.
«الحادية عشرة :أن ذلؽ الشرط إلك ققام الغاعة» ،ألك :ألمؿ قدن ؿق أؾدك الحدؼ
إلك ققنى المنأة ،ويف بعدض الـمدخ« :أن ذلـؽ مــ أئـراط الغـاعة» ،وقدد سد ؼ ذكدر
اديث سنأوفؿ الخنصة ،وال الريح.
«الثاكقــة عشــرة :مــا فــقفـ مـــ أيــات العظقؿــة» :كددؾ مددن يف ال ددنب مددـ أيددنت
العظقؿة ،إٓ أل الؿملػ يريد اديث قبن  ،فنلضؿقر اـن يعقد أؾقدفٕ 9كدف فصدؾ مدن
فقف مـ أينت العظقؿة فؼنل:
«مـفا :إخ اره كلن اهلل زوى لف الؿشارق والؿغارب» :واذص آية أظقؿة ،فدنٕرض
أؾك سعوفن وامودادان نؿؽـ الـ ل ﷺ مـ رؤيوفن.
«وأخ ر كؿعـك ذلؽ ،فققـع كؿـا أخ ـر ،كخـالف الجــقب َّ
والشـؿال» :وذلدؽ أل
مؾؽ ألموف سق ؾغ من زوك لف مـ الشرم والغرب ،بخ ء ال ـقب والشؿنل.
«وإخ اره كلكف أعطل الؽـزيـ» :إاؿر وإبقض ،فؽن كذلؽ.
«وإخ اره كنجاكة دعقتف ٕمتف يف آ،ـتـقـ ،وإخ ـاره كلكـف مــع الثالثـة»« :أٓ يجعـؾ
ب.
كلسفؿ كقـفؿ» ،ففذص الول لؿ ُن َ ْ
«وإخ اره كقققع الغـقػ وأكـف ٓ يرفـع إذا وقـع» :وادق مدـ ألأد ى ك قندف 9اقدث
ادث من ألخن بف.
= «قدنل معدنذ :وادؿ بنلشدلى» ،فؼدنل معنويدة« :ادذا منلددؽ يدزأؿ ألكدف سدؿع معدنذا يؼدقل :وادؿ بنلشدلى» .ألخرجددف
ال خنرك ،كونب الؿـنقب.)1533( ،
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مصران بف يف الحديث.
«وإخ اره ك ؼاء الطائػة الؿـ قرة» :واذا كؾف جن
ً
«وكؾ هذا وقع كؿا أخ ر ،مع أن كؾ واحضة مـفا مـ أكعـض مـا يؽـقن يف العؼـقل»:
ألك :أل اددذص إمددقر الوددل ذكددرت يف الحددديث وقعددت كؿددن ألخددن ،مددع ألمددن بعقدددة يف
العؼقلٕ 9من غقب ٓ يعؾؿف إٓ ار ،ولؽـف س حنكف ألطؾع ك قف أؾك ذلؽ.
«الثالثة عشـرة :ح ـره الخـقف عؾـك أمتـف مــ إئؿـة الؿضـؾقـ» :وذلدؽ ِ
لع َظدؿ
أل راؿ يف الـنس ،فنلقٓة يحؿؾقمؿ أؾك مخنلػة الشرع بنلؼقة ،والعؾؿدن بنلوضدؾقؾ،
وكذلؽ الع ند الذيـ يوع دو أؾك غقر ادأ.
«الراكعة عشرة :التـ قف عؾك معـك ع ادة إو،ان» :وقد نؼدى.

ع
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ةــاب

مــــا جــــاء يف السـحــــش
وققل اهلل تعالك﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾

[ال ؼرة.]302:
وققلف﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [الـمن .]43:
قال عؿر ﭬ« :الج ت :الغحر ،والطاغقت :الشقطان»(.)3
وقال جاكر« :الطقاغقت كفان كان يـزل عؾقفؿ الشقطان يف كؾ حل واحض»(.)2
عـ أكل هريرة ﭬ ،أن رسقل اهلل ﷺ قال« :اجتـ قا الغ ع الؿقكؼات» ،قالقا :يـا
رســقل اهلل ،ومــا هـــ قــال« :الشــرك كــاهلل ،والغــحر ،وقتــؾ الـــػس التــل حــرم اهلل إٓ
كــالحؼ ،وأكــؾ الركــا ،وأكــؾ مــال القتــقؿ ،والتــقلل يــقم الزحــػ ،وقــذف الؿح ـــات
الغافالت الؿممـات»(.)1
دنب َق ْقل ِ ِدف﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
( )3أؾؼف ال خنرك يف صحقحف بصقغة ال زى ،كونب نػمقر الؼرآ َ ،ب ُ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ ،وذكددرص ابددـ ا ددر يف نغؾقددؼ الوعؾقددؼ  ،385/3وألخرجددف سددعقد بددـ مـصددقر يف سددــف
( ،)2413والطنك يف نػمقرص ( ،)8655قنل ابدـ ا در يف الػدوح « :242/7وصدؾف أ دد بدـ اؿقدد يف نػمدقرص،
وممدد يف ممـدص ،وأ د الراؿـ بـ رسوة يف كونب اإليؿن كؾفؿ مـ طريؼ ألبل إسدحنم أدـ امدن بدـ فن دد
أـ أؿر مثؾف ،وإسـندص ققك».
دنب َق ْقل ِ ِدف﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
( )2أؾؼف ال خنرك يف صحقحف بصقغة ال زى ،كونب نػمقر الؼرآ َ ،ب ُ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ ،وذكرص ابـ ا ر يف نغؾقؼ الوعؾقؼ  ،384/3وألخرجف الطنك يف نػمقرص (.)4734
( )1ألخرجدف ال خدنرك ،كودنب القصدنين ،بدنب قدقل ار نعدنلك﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ ،)2655( ،وممؾؿ ،كونب اإليؿن  ،بنب بقن الؽ ن ر وألكنان ،)78( ،وألبدق
داود ( ،)2763والـمن ل (.)1563

111

حمٗلعالـى تفٗ عشـ ــةحع ت بعالتٕحٗ

وعـــ جـــضب مرفق ًعــا« :حــض الغــاحر ضــركة كالغــقػ» رواه الترمــذي ،وقــال
«ال حقح أكف مقققف»(.)3
ويف صحقح ال خاري ،عـ َك َجالة كـ ع ضة ،قـال :كتـب عؿـر كــ الخطـاب ﭬ:
«أن اقتؾقا كؾ ساحر وساحرة» ،قال :فؼتؾـا ،الث سقاحر(.)2
وصح عـ حػ ة ڤ :أكفا أمرت كؼتؾ جارية لفا سحرتفا ،فؼتؾت(.)1
وكذلؽ صح عـ جـضب ﭬ(.)3
قال أحؿض« :عـ ،ال،ة مـ أصحاب الـ ل ﷺ»(.)4
فيـــه وســـائـل:

 إولك :تػغقر آية ال ؼرة.
 الثاكقة :تػغقر آية الـغاء.
()3

()2
()1

()3

()4

ألخرجف الرتمذك ،كودنب الحددود ،بدنب مدن جدن يف ادد المدنار ،)3350( ،وصدححف الحدنكؿ ( ،)7061وقدنل
الرتمذك« :اذا اديث ٓ كعرفف مرفقأن إٓ مـ اذا القجف وإسؿنأقؾ بدـ ممدؾؿ الؿؽدل يضدعػ يف الحدديث
مددـ ق ددؾ اػظددف ،وإسددؿنأقؾ بددـ ممددؾؿ الع دددك ال صددرك قددنل :وكقددع اددق ؼددة ،ويددروك أددـ الحمددـ أليضددن،
والصحقح أـ جـدب مقققفن» ،وقنل يف ذخقرة الحػدنظ « :3233/1رواص إسدؿنأقؾ بدـ ممدؾؿ :أدـ الحمدـ،
أـ جـدب ،وإسؿنأقؾ مرتو الحديث» ،وقنل ابـ الؼقؿ يف زاد الؿعند « :50/3والصحقح ألكف مقققء».
ألخرجددف ألبددق داود ،كوددنب الخددراج واإلمددنرة والػددل  ،بددنب يف ألخددذ ال زيددة مددـ الؿ ددقس ،)1031( ،وألاؿددد
( ،)3546والحديث يف ال خنرك كؿن ذكر الؿصـػ برقؿ ( ،)1345إٓ ألكف لؿ يذكر اذا الؾػظ.
ألخرجف منلؽ يف مقطيفف ب غًن برواية يحقك بـ يحقك ( ،)2441ووصؾف أ د الرزام ( ،)27383وابدـ ألبدل ندق ة
( ،)27383وصححف ابدـ نقؿقدة يف الصدنرى الؿمدؾقل  ،420/2وابدـ الؼدقؿ يف زاد الؿعدند  ،46/4وابدـ كثقدر يف
نػمقرص .317/3
واق اديث الحمـ ال صرك« :أل ألمقرا مـ ألمدرا الؽقفدة دأدن سدنارا يؾعدب بدقـ يددك الـدنس ،ف ؾدغ جـددبن،
فلق ؾ بمقػف وانوؿؾ أؾقف فؾؿن رآص ربف بمقػف فوػرم الـنس أـف ،فؼدنل :أليفدن الـدنس ،لدـ نراأدقا إكؿدن ألردت
المنار ،فلخذص إمقر فح مف ف ؾغ ذلؽ سؾؿن  ،فؼنل« :بيفس من صـعن لؿ يؽـ يـ غل لفذا وادق إمدنى يدمنؿ بدف
سنارا يؾعب بقـ يديف ،وٓ يـ غل لفذا أل يعننب ألمقرص بنلمقػ» .ألخرجف الدارقطـل ( ،)1204والحدنكؿ
يدأق
ً
والؾػظ لف ( )7064وصححف ،وال قفؼدل يف الؽدنأ ( ،)35831ويف مصدـػ أ دد الدرزام ( )37637أل إمقدر
القلقد بـ أؼ ة ،وأل المنار اسؿف ألبق بمون .
ألاؽنى ألاؾ الؿؾؾ مـ ال نمع لؿمن ؾ ألاؿد 9لؾخ ل (ص.)354 ،325 :
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 الثالثة :تػغقر الج ت والطاغقت ،والػرق كقـفؿا.
 الراكعة :أن الطاغقت قض يؽقن مـ الجـ ،وقض يؽقن مـ اإلكس.
 الخامغة :معرفة الغ ع الؿقكؼات الؿخ قصات كالـفل.
 الغادسة :أن الغاحر يؽػر.
 الغاكعة :أكف ُيؼتؾ وٓ يغتتاب.
 الثامـة :وجقد هذا يف الؿغؾؿقـ عؾك عفض عؿر ،فؽقػ كعضه !

l
 طسهِ ايطشس ٚأْٛاع٘ص

«كاب ما جاء يف الغحر» :مؿن يدل أؾك نحريؿف 9مدـ كودنب ار وسدـة ك قدف ﷺ،
والوغؾقظ فقف وألكف نر .
سحرا ٕ 9إأؿنل الول
والمحر :من لطػ وخػل س ف 9ولذا سؿل آخر الؾقؾ
ً
نؼع فقف نخػك أؾك كثقر مـ الـنس 9ففدق وقدت كدقى الـدنس وراادوفؿ ،ومدن يمكدؾ يف
سحقرا(.)3
آخر الؾقؾ يمؿك
ً
لغحرا»(ٕ 9)2كف يعؿؾ أؿدؾ
سحرا يف ققلف ﷺ« :إن مـ ال قان
ومـف سؿل ال قن
ً
ً
مددان ،وأل يؽدق
المحر مـ الول قر يف الـػقس ،وإ كن الحديث يحوؿؾ أل يؽدق
ً
ذ ًمن 9فنذا كن اذا ال قن لـصرة الحؼ ،وإيفنرص ،والرد أؾك مخنلػقف ومـنو قدف 9ففدذا
كصرا لؾ نطؾ وإخػن لؾحؼ ،فن اذا يؽق ذمن.
مدح ،وإذا كن
ً
( )3يـظر :الؼنمقس الؿحقط (ص،)304 :
( )2ألخرجف ال خنرك ،كونب الـؽنح ،بدنب الخط دة ،)4335( ،وألبدق داود ( ،)4006والرتمدذك ( ،)2027مدـ ادديث
ابـ أؿر ﭭ.

حمٗلعالـى تفٗ عشـ ــةحع ت بعالتٕحٗ

116

ٔال ِّ ِةعإٌٔاة:ع ع
 فىٍْ :من اق م ـل أؾك الشر إكن 9واق من كدن فقدف اسدوعنكة بدنل ـ ،ونؼريدب
ومـنقضدن ٕصدؾ الوقاقدد9
الؼرابقـ لؾشقنطقـ 9ففذا ٓ إنؽنل يف كقكدف ندر ًكن ألكدن،
ً
ولذا ذكر اإلمنى الؿ دد اذا ال نب يف كونب الوقاقد.
ٔ وٍْ :من يؽق برقك ونعنويذ ،وألدويدة وألدخـدة ،يمدوعؿؾفن مدـ يريدد إيؼدنع الضدر
بغقرص ،واذا مخوؾػ يف كػرص ،وأؿقى الـصقص ندل أؾدك ألكدف كػدر ،والؼدقل بؽػدرص
ووجقب قوؾف اق ققل جؿفقر ألاؾ العؾؿ مـ الحـنبؾدة ،والؿنلؽقدة ،والحـػقدة ،وألمدن
قصنصدن 9وإٓ ،فد  ،ويمدلل
الشنفعقة ففؿ يػصؾق يف قوؾف :فن َق َو َؾ بمدحرص ُقوِد َؾ بدف
ً
كدنفرا
أـف ،فن اأرتء بؿن يقجب كػدرص وإبنادة دمدف ،ألو اأوؼدد إبنادة المدحر ،كدن
ً
بؿعوؼدص ٓ بمحرص ،بعد أل يموونب(.)3
 طضـــسز ايطشسص

ضةحعال

ةعٔال

ة عخطريعج ًّا،عٔذلكعألوةَٖ :ع

األٔه :مـنفننف ومـنقضوف ٕصؾ الوقاقد.
الثـ ٌ٘ع :لضررص ال نلغ أؾك الؿمحقر يف جؿقع جفننف 9يف ديـدف ،وأؼؾدف ،وبدكدف،
يقجد أل ر مـ المحر ،كمدلل ار العنفقدة 9ولدذا
ويف نعنمؾف مع ألقرب الـنس إلقف ،ف
َ
جن قوؾف أـ

ة مـ الصحنبة.

واإلنؽنل اق :يف أل يومناؾ مع امٓ  ،ويـوشدر وجدقداؿ ،ويعظدؿ درراؿ،
موعؿؾق فقؿن يظـ ألكف يـػع.
وألداك مـ ذلؽ وألمر اقـؿن ُي
َ
( )3يـظددر :اننددقة ابددـ أنبددديـ  ،230/3والوددنج واإلكؾقددؾ  ،160/7وإى  ،218/3والؿغـددل  ،10/8والؿحؾددك
.330/32
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ممحقرا ،ؿ اكوػع بنلـشدرة أـدداؿ ،فنلضدرر
ولق اكوػع ألاد بقجقداؿ بل كن
ً
الحنصؾ يف دكقنص ٓ يؼنوى وٓ يؼنرب الضرر الحنصؾ يف ألخدراص ،والددكقن ٓ نمدنوك
نقيفن بنلـم ة لمخرة.
 طضشس ايٓيب ﷺص

وقد ُسحر الـ ل ﷺ ،واذا نبت يف ال خدنرك وغقدرص( ،)3وألكؽدرص الؿعوزلدةٕ 9
المحر أـداؿ يـنيف العصؿة ٕ 9مـ آ دنرص ألكدف كدن يخقدؾ إلقدف ﷺ ألكدف يدليت الشدل
واق ٓ يلنقف(.)2
واذا الؽ ى مردود أؾقفؿ ٕ 9ذلؽ كن يف نل الدكقن ،ألمن مدن يوعؾدؼ بدنلقال
ون ؾقغ الدأقة ،فؾؿ يزل معصق ًمن بنإلجؿنع ،لدؿ يحصدؾ فقدف خؾدؾ ،ومدـ ألجدؾ ادذا
اؽؿ العؾؿدن أؾدك قصدة الغراكقدؼ( )1بلمدن مق دقأةٕ 9مدن نوعؾدؼ بدنلو ؾقغ ،ونـدنيف
مؼوضك العصؿة يف الو ؾقغ ،وقد أللػ إل دن « :$كصدب الؿ دنكقؼ لـمدػ قصدة
الغراكقؼ».

( )3إننرة إلك اديث أن شة ڤ قنلت« :سحر رسدقل ار ﷺ يفدقدك مدـ يفدقد بـدل زريدؼ ،يؼدنل لدف :ل قدد بدـ
إأصؿ :قنلت اودك كدن رسدقل ار ﷺ يخقدؾ إلقدف ألكدف يػعدؾ الشدل  ،ومدن يػعؾدف ،اودك إذا كدن ذات يدقى،
ألو ذات لقؾة ،دأن رسقل ار ﷺ ،ؿ دأن ،ؿ دأن ،ؿ قنل« :يا عائشـة أئـعرت أن اهلل أفتـاين فقؿـا اسـتػتقتف فقـف
جاءين رجالن فؼعض أحضهؿا عـض رأسل وأخر عـض رجؾل ،فؼال الذي عـض رأسـل لؾـذي عــض رجؾـل ،أو الـذي
عـض رجؾل لؾذي عـض رأسل :ما وجع الرجؾ قال :مط قب ،قال :مـ ط ف قال :ل قض كــ إع ـؿ ،قـال :يف أي
ئلء قال :يف مشط ومشاطة ،قـال :وجـػ طؾعـة ذكـر ،قـال :فـليـ هـق قـال :يف ك،ـر ذي أروان» قنلدت :فلننادن
رسقل ار ﷺ يف ألكنس مـ ألصحنبف ،ؿ قنل« :يا عائشـة واهلل لؽـلن ماءهـا كؼاعـة الحــاء ،ولؽـلن كخؾفـا رؤوس
الشقاطقـ» قنلت فؼؾت :ين رسقل ار ألف ألارقوف؟ قنل ٓ« :أما أكا فؼض عافاين اهلل ،وكرهت أن أ،قـر عؾـك الــاس
ـلمرت كفــا فــضفـت» .ألخرجددف ال خددنرك ،كوددنب الطددب ،بددنب اددؾ يمددوخرج المددحر ،)4654( ،وممددؾؿ
ئـرا ،فـ ُ
والؾػظ لف ،كونب الم ى ،بنب المحر ،)2378( ،وابـ منجف (.)1434
( )2يـظر :نػمقر الرازك .157/12
( )1نـظر الؼصة مع الرواينت والؽ ى أؾقفن :كصب الؿ نكقؼ لـمػ قصة الغراكقؼ (ص.)30 :
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 طايهالّ يف ايساش ٟصاسب َفاتٝض ايػٝبص

ذكر الحنفظ ابـ كثقر ألكقا ًأن لؾمدحر ،كؼد ً أدـ ألبدل أ دد ار الدرازك يف نػمدقرص
الؽ قر الؿمؿك «مػننقح الغقب» ،وذكر ألكف قد ُكمب إلك الرازك كودنب يمدؿك «المدر
الؿؽوقى يف مخنط ة الشؿس والـ قى» اسوؼصك فقف بعض ألكدقاع المدحر ،فدن

ودت

كم وف إلك الرازك ففق أؾك خطر أظقؿ ،وبعض العؾؿن يشؽؽ يف كم وف إلقف(.)3
وقد ألننر ألقسل يف نػمقرص إلك فمند بضنأوف يف الحدديث ،فؼدنل« :وروك أل
امرألة كنكت نصقح يف سؽؽ الؿديـة :دلق أؾك رسدقل ار ﷺ ،فرآادن  فمدللفن:
منذا ادث؟ فؼنلت :يدن رسدقل ار إ زوجدل غدنب ،فزكقدت ف دن

ولدد مدـ الزكدن،

فللؼقت القلد يف َد ّ خؾ فؿنت ،ؿ بعت ذلؽ الخؾ ،ففدؾ لدل مدـ نقبدة؟ فؼدنل ﷺ:
ألمن الزكن ،فعؾقدؽ الدرجؿ بمد ف ،وألمدن الؼودؾ ،ف دزاؤص جفدـؿ ،وألمدن بقدع الخدؾ ،فؼدد
ارنؽ ت ك ًقرا ،لؽـ يــت ألكؽ نركت ص ة العصر.
ذكرص اإلمنى [ألك :الرازك] ،وادق لعؿدرك إمدنى يف كؼدؾ مثدؾ ذلدؽ مؿدن ٓ يعدقل
أؾقف أـد أل ؿة الحديث ،فنين وآقودا بف»( .)2واذا م نلغة يف الذى.
وألققل :نػمقرص فقف فقا د وكؽنت ولطن ػ م ـقة أؾدك العؼدؾ ،ومدع ذلدؽ فدلمرص
أظقؿ ،فؼد وقع يف ألاؾ المـة وقق ًأن ندديدً ا ،وك أظدر لؾ دأدة ودافدع أـفدن ،وقدنل أدـ
كونب الوقاقد ٓبـ خزيؿة بعد أل ذكر اأرتا ف أؾك طريؼوف يف إ دنت الصدػنت ر:
«واأؾددؿ أل محؿددد بددـ إسددحنم بددـ خزيؿددة ألورد اسددودٓل ألصددحنبـن هبددذص أيددة يف
الؽونب الذك سؿنص «بنلوقاقد» ،واق يف الحؼقؼة كونب الشر »(.)1
( )3كم ف لدف ابدـ نقؿقدة يف غقدر مدن مدقطـ جنز ًمدن ،وكدذا الدذا ل يف الؿغـدل  407/2وقدنل« :لدف المدر الؿؽودقى يف مخنط دة
الـ قى يدل أؾ لف وقؾة إيؿنكف 9فنكف سحر صريح ،فؾعؾف ننب مـف» .وألكؽر كم وف لدف المد ؽل يف ط ؼدنت الشدنفعقة
 76/7فؼنل« :وألمن كونب المر الؿؽوقى يف مخنط ة الـ قى ،فؾؿ يصح ألكف لف ،بؾ ققؾ :إكف مخوؾؼ أؾقف».
( )2نػمقر ألقسل .346/34
( )1نػمقر الرازك .472/26
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يؼقل اذا الؽ ى يف ابـ خزيؿة الذك يمؿقف نقخ اإلس ى :إمنى إ ؿة( ،)3ومع
ذلؽ سيفؾ نقخ اإلس ى ابـ نقؿقة أـ الرازك ،فؼنل أـف« :ومـ الـنس مـ يمدل بدف
الظـ ،واق :ألكف يوعؿدد الؽد ى ال نطدؾ 9ولدقس كدذلؽ بدؾ نؽؾدؿ بحمدب م ؾغدف مدـ
العؾؿ والـظر وال حث يف كؾ مؼنى بؿن يظفر لف»(.)2
وكحـ كنأل إلك ار أل كحؽؿ أؾك من يف الؼؾقب ،فنر يوقٓان.
وقد كؼؾ نقخ اإلس ى يف الحؿقية ألبقن ًنن ندل أؾك ألكف رجع أـ ألققالف المدقيفة يف
آأوؼند ،وااوؿنمِف بعؾؿ الؽ ى واطراح الدقاققـ( ،)1فدن صدح ادذا فراؿدة ألرادؿ
الرااؿقـ وسعت كؾ نل .
 طسكٝكــ ١ايطشس ٚصٛز ٙقدميا ٚسدٜجاص

وأددق ًدا إلددك مق ددقأـن كؼددقل :كؼددؾ ابددـ كثقددر أددـ ألب دل أ ددد ار الددرازك ألكددقاع
المحر فؼنل:
« ؿ قد ذكر ألبق أ د ار الرازك أل ألكقاع المحر ؿنكقة:
إول :سحر الؽؾداكققـ والؽشداكققـ( ،)3الذيـ كنكقا يع دو الؽقاكب الم عة
الم عة الؿوحقرة ،وادل :المدقنرة ،وكدنكقا يعوؼددو ألمدن مدد ابرة لؾعدن َلؿ ،وادؿ الدذيـ
بعث ار إلقفؿ إبدرااقؿ الخؾقدؾ مد ط ً لؿؼدنلوفؿ ورادا لؿدذا فؿ ،وقدد اسوؼصدك يف

()3
()2
()1
()3

لؼ ف هبذا يف كثقر مـ مصـػننف يـظر أؾك س قؾ الؿثنل :م ؿقع الػونوأ .317/4 ،42/4 ،382/1
م ؿقع الػونوأ .152/4
يـظر :الػوقأ الحؿقية (ص.)382 :
ال ُؽؾداكقق  :جقؾ مـ الـنس اكؼر دقا ،كدلمؿ كمد قا إلدك كؾددا دار مؿؾؽدة الػدرس بدنلعرام .وال ُؽشدداكقق ،
بنلضؿ :طن ػة مـ أ دة الؽقاكب مـ ألاؾ بنبِؾ وغقراؿ ألن نع كؿرود بـ كـعن ال نبؾل ،واؿ الذيـ بعث إلدقفؿ
الخؾقؾ ڠ .يـظر :بقن نؾ قس ال فؿقدة يف نلسدقس بددأفؿ الؽ مقدة  ،45 /1والدرد أؾدك الؿـطؼقدقـ (ص:
 ،)275وننج العروس  330 /8و.46/15
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كوددنب« :المددر الؿؽوددقى يف مخنط ددة الشددؿس والـ ددقى» الؿـمددقب إلقددف فقؿددن ذكددرص
الؼن ل ابـ َخ اؾؽن وغقرص ،ويؼنل :إكف ننب مـف ،وققؾ :بدؾ صدـأػف أؾدك وجدف إيفدنر
الػضقؾة ٓ أؾك س قؾ آأوؼند ،واذا اق الؿظـدق بدف 9إٓ ألكدف ذكدر فقدف طدرا ؼفؿ يف
مخنط ددة كددؾ مددـ اددذص الؽقاكددب الم د عة ،وكقػقددة مددن يػعؾددق  ،ومددن يؾ امددقكف ،ومددن
يوؿمؽق بف»(.)3
ومعـددك ققلددف« :أؾددك وجددف إيفددنر الػضددقؾة» :إيفددنر فضددقؾوف 9بمددعة أؾقمددف
واكوشنرص 9غقر أل أؾؿف بدقن ؼ اذا إمر ونػنصقؾ من أـداؿ ْ
مشؽِؾٕ 9كف سحر.
إٓ أل اذا اإلنؽنل يزول أـدمن نعرء رأليف يف أؾؿ المحر ،والذك كؼؾف أـف
ابـ كثقر 9قنل الرازك« :العؾؿ بنلمحر لقس بؼ قح وٓ محظقر ،انػؼ الؿحؼؼق أؾك
أليضن لعؿقى ققلف نعنلك﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ذلؽ ٕ 9العؾؿ لذانف نريػ ،و ً

ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [الزمر.)2(»]8:
ِ
ويقصؾ إلك الشدر إكدن ،لدقس بؼ دقح وٓ بؿدذمقى9
س حن ار! أؾؿ يم ادك
ً
اسودٓٓ بعؿقى من جن يف فضؾ العؾؿ وألاؾ العؾؿ؟!
وراؿ ار الحنفظ الذا ل إذ قنل يف الؿقزا « :فقار ٕ ،يعقش الؿمؾؿ جنا ً
خؾػ ال ؼر ٓ ،يعرء مـ العؾؿ نق ًيفن سقأ سقر مدـ الؼدرآ  ،يصدؾك هبدن الصدؾقات،
ويممـ بنر وبنلققى أخر ،خقر لف بؽثقر مـ اذا العرفدن  ،وادذص الحؼدن ؼ ،ولدق قدرأل
من ة كونب ،ألو أؿؾ من ة خؾقة»(.)1
ومثؾ اذا يؼنل أـ أؾؿ كنلمحر 9فنكف ق قح ومذمقى.
( )3نػمقر ابـ كثقر .156/3
( )2نػمقر ابـ كثقر .155/3
( )1مقزا آأودال .550/1
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وألكؿؾ الحنفظ ابـ كثقر كؼؾف أـ الػخر الرازك يف ألكقاع المحر فؼنل:
«قنل :والـقع الثن  :سحر ألصحنب إوانى والـػقس الؼقية ،دؿ اسدودل أؾدك
أل القاؿ لف نل قر ،بل اإلكمن يؿؽـدف أل يؿشدل أؾدك ال مدر الؿق دقع أؾدك وجدف
إرض ،وٓ يؿؽـف الؿشل أؾقف 9إٓ إذا كن مؿدو ًدا أؾك مر ألو كحقص»(.)3
«الـددقع الثنلددث :آسددوعنكة بددنٕرواح إر ددقة ،واددؿ ال ددـ 9خ ًفددن لؾػ سددػة
والؿعوزلة ،واؿ أؾدك قمدؿقـ :مممـدق  ،وكػدنر وادؿ الشدقنطقـ ،وانصدنل الـػدقس
الـنطؼة هبن ألسفؾ مـ انصنلفن بنٕرواح المؿنوية 9لؿن بقـفؿن مـ الؿـنس ة والؼرب.
الـقع الرابع مـ المحر :الوخق ت وإخذ بنلعقق والشدع ذة ،وم ـدنص أؾدك أل
ال صر قد يخطئ ويشوغؾ بنلشل الؿع أقـ دو غقرص.
قؾت [ألك :ابـ كثقر] :وقد قنل بعض الؿػمريـ :إ سحر المحرة بقـ يدك
فرأق إكؿن كن مـ بنب الشع ذة 9ولفذا قنل نعنلك﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾ [إأراء ،]335:وقنل نعنلك﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ﴾ [طف ]55:قنلقا :ولؿ نؽـ نمعك يف كػس إمر ،وار ألأؾؿ»(.)2
واددذص ا ددة مددـ يؼددقل :إ المددحر ٓ اؼقؼددة لددف يف القاقددع ،وإكؿددن اددق نخققددؾ
ونؿقيف.
والشددع ذة ،ويؼددنل لفددن :الشددعقذة ،والوددل ذكراددن ابددـ كثقددر كؼ د ً أددـ الددرازك:
دزاول ٓسدقؿن يف
ال الول نمؿك يف ادذص إأصدنر بخػدة القدد ،ومدن زال ادذا الـدقع ُي َ
ال ُع َطددؾ الصددقػقة يف الؿوـزاددنت وغقراددن ،وبعددض الـددنس لديددف مددـ بددنب الو ربددة
( )3نػمقر ابـ كثقر .156/3
( )2نػمقر ابـ كثقر .158/3
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ومـ بنب ِ
الؿ َرا نل مـفن ،لؽـ مثؾ اذا ي ب مـعف ،ولدق لدؿ يؽدـ فقدف ندل مدـ
ٍ
ِ
مدقاؿ
واقـيفذ ٓ ُيدرأ المحر مـ غقرص ،وكؾ نل
المحرٕ 9كف يؾ اس أؾك الـنس،
يخؾط ا ًؼن ب نطؾ ،سقا ٌ كن مـ إقدقال ،ألو مدـ إفعدنل 9ي دب مـعدفٕ 9كدف يصدقر
ذريعة لؾؿ طؾقـ .ويؽؿؾ ابـ كثقر كؼ ً أـ الرازك:
«الـقع الخنمس مـ المدحر :إأؿدنل الع ق دة الودل نظفدر مدـ نركقدب أٓت
الؿر أك ة مـ الـ َامب الفـدسقة 9كػنرس أؾك فرس يف يدص بقم ،كؾؿن مضت سنأة مدـ
الـفنر رب بنل قم مـ غقر أل يؿمف ألاد»(.)3
وققؾ يف المنأنت أل أو َل من يفرت :إمن مـ اذا الـقع ،وقدد ُصدـػ كودنب صدغقر
قديؿن يف المنأة :اؾ ال سحر ألو صـنأة؟
قرألنف ً
قنل« :ومـفن الصقر الول نصقران الروى والفـد ،اوك ٓ يػرم الـنير بقـفن وبقـ
اإلكمن  ،اوك يصقرومن ناؽة وبنكقة»(.)2
مثؾ من يمؿقكف العرا س 9الول ن نع يف ألسقام الؿمؾؿقـ ،أرا س م أمدؿة نضدحؽ
ون ؽل ،ونرقص ونغـل ،وإذا ُألجؾمت فوحت أقـقفدن ،وإذا ُأل د عت ألغؿضدت أقـقفدن،
وال مـ اذا الـقع ،واذص ألند مضنانة لخؾؼ ار مـ م رد الوصقير.
«قنل الرازك :الـقع المندس مـ المحر :آسوعنكة بخقاص إدوية ،يعـدل :يف
إطعؿة والدانكنت.
الـقع المنبع مـ المحر :نعؾقؼ الؼؾب ،واق أل يدأل المنار ألكف أرء آسدؿ
إأظؿ ،وأل ال ـ يطقعقكف ويـؼندو لف يف ألكثر إمقر ،فنذا انػؼ أل يؽدق المدنمع

( )3نػمقر ابـ كثقر .158/3
( )2المنبؼ.
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لذلؽ عقػ العؼؾ قؾقؾ الوؿققز اأوؼد ألكف اؼ ،ونع أؾؼ قؾ ف بذلؽ واصدؾ يف كػمدف
ٍ
فحقـيفدذ
كقع مـ الرادب والؿخنفدة ،فدنذا اصدؾ الخدقء َ د ُعػت الؼدقأ الحمنسدة
يوؿؽـ المنار أل يػعؾ من يشن .
الـقع الثنمـ مـ المحر :المعل بنلـؿقؿة والوضريب مدـ وجدقص خػقػدة لطقػدة،
وذلؽ نن ع يف الـنس.
قؾددت [ألك :ابددـ كثقددر] :وإكؿددن َأل ْد َخد َؾ كثقد ًدرا مددـ اددذص إكددقاع الؿددذكقرة يف فددـ
المحر 9لؾطنفة مداركفن ٕ 9المحر يف الؾغة :أ نرة أؿن لطػ وخػل س ف»(.)3
قنل ألبق أ د ار الؼرط ل أـ المدحر« :وأـددكن ألكدف ادؼ ،ولدف اؼقؼدة يخؾدؼ ار
أـدص من يشن »(.)2
اددذا ك د ى إنددنأرة الددذك س د ؼ الوـ قددف أؾقددف يف نددل قر الم د ب ،ففددؿ يددرو أل
يقجد الؿم أب أـدان ٓ ،هبن.
إس نب ٓ ققؿة لفن 9ففل غقر مم رة ،وإكؿن َ
«وققل اهلل تعالك﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾» ،ألك :يشرتك المحر بنلوقاقد،
برألس منلف ٕ 9المحر نر  ،ف يؿؽـ أل يوقصؾ إلقف إٓ بوؼديؿ نل لؾشقنطقـ.
«﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [ال ؼرة ،»]302:ألك :لقس لف كصقب يف أخرة،
والذك لقس لف كصقب يف أخرة اق الؿػؾس الحؼقؼل ،كملل ار العنفقة.
«وققلف﴿ :ﯽﯾ ﯿ﴾ [الـمن  :»]43:أية قد نؼدمت.
«قــال عؿــر ﭬ« :الج ــت الغــحر ،والطــاغقت الشــقطان» :واددذا مددـ نػمددقر
الصحنبل ،ولف اؽؿ الرفع ،وقد ذكركن الخ ء فقف.
( )3نػمقر ابـ كثقر .163/3
( )2نػمقر الؼرط ل .33/2
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وال ت :ألأؿ مـ المحر ،فنلمحر بعض ألفرادص ،وكذلؽ الطنغقت ألأؿ مـ
الشقطن  ،فنلشقطن بعض ألفرادص ،ونػنسقر الصحنبة فقفن كثقر مـ الوػمقر بنلؿثنل،
وقد يػمر أؿر ال َت بنلمحر ،ويػمرص غقرص بشل آخر 9مؿن يدخؾ ويـدرج نحت
نـقع ٓ نضند 9كؿن يف ققلف ﴿ :ﭫ ﭬ
اذا الؾػظ ،فقؽق الخ ء خ َ
ء ُّ

فمر الؿؼوصدَ بنلذك
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾ [فنطر ]12:بعضفؿ أ
ظنلؿ لـػمف بنلذك يخؾ بنلصؾقات ألو يمخران أـ
يليت بنلػرا ض وٓ يوـ أػؾ ،وال َ
والمنبؼ بنلخقرات بنلذك يضقػ لؾػرا ض الـػؾ.
وقوفن،
َ
وفمر بعضفؿ الظنلؿ لـػمدف بنلدذك يخدؾ بنلزكدنة ،فد يخرجفدن أؾدك وجففدن،
والؿؼوصدد بنلددذك يخددرج القاجددب فؼددط ،والمدنبؼ بددنلخقرات بنلددذك يزكددل ويوـ أػددؾ
بنلصدقنت زيندة أؾك من افرتض أؾقف ،واؽذا(.)3
وكؾ اذص إققال صحقحة ،لؽـفن ألفراد نـدرج نحت أية.
وإصؾ يف الطنغقت ألكف :كؾ من ُن ُ اق َز بف الحدُّ مـ مع قد ألو مو دقع ألو مطدنع ،كؿدن
قنل نقخ اإلس ى  ،)2($وذكر اإلمنى الؿ دد أل رؤوس الطقاغقدت خؿمدة 9رألسدفؿ
الشددقطن إكددن إبؾددقس ،وذكددر مددـفؿ مددـ أ ددد مددـ دو ار واددق راض ،بخ د ء مددـ
يرض وألكؽر 9ففذا ٓ يمؿك طنغق ًنن(.)1
أ د مـ دو ار واق ٓ يعؾؿ ،ألو أؾؿ ولؿ َ
«وقال جاكر« :الطقاغقت كفـان كـان يــزل عؾـقفؿ الشـقطان يف كـؾ حـل واحـض»:
يعـل يف ال ناؾقة يف كؾ ال واادد مدـ ادمٓ الؽفدن  ،الدذيـ يددأق معرفدة مدن يف
الغقددب ،ويخددنو الـددنس أددـ الؿػؼددقدات ،وغقددر ذلددؽ مؿددن ُأددرء بددف الؽفددن يف
ال ناؾقة ،وامٓ يقجددو أؾدك مدر الودنريخ بدقـ الؿمدؾؿقـ ،واؽؿفدؿ معدروء:
( )3يـظر :نػمقر الطنك  364/20ومن بعدان.
( )2يـظر :م ؿقع الػونوأ .203/27
( )1يـظر :الدرر المـقة يف إجقبة الـ دية .353/3
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ربة بنلمقػ  -كؿن نؼدى  ٕ 9-الذك يدأل معرفة أؾؿ الغقب يؽػر.
«عـ أكل هريرة ﭬ ،أن رسـقل اهلل ﷺ قـال« :اجتـ ـقا الغـ ع الؿقكؼـات» ،ألك:
ابوعدوا أـ الم ع ،فمللقص واسوػصؾقا 9لق وـ قان ،فد«قالقا :يا رسقل اهلل ،ومـا هــ
قــال« :الشــرك كــاهلل» :ويف اد ٍ
دديث :ألك الددذكب ألأظددؿ؟ قددنل« :أن تجعــؾ هلل كــضً ا وهــق
خؾؼؽ»( )3اذا اق الشر .
وقصدؾ
«والغحر» :واق مـ أطػ الخنص أؾك العنىٕ 9كف كقع مدـ الشدر  ،وٓ ُي أ
إلك المحر إٓ بوؼديؿ نل مؿن ٓ ي قز صرفف إٓ ر  ،فقؽق نركًن.
«وقتؾ الـػس التل حرم اهلل إٓ كالحؼ» :اذا مـ أظن ؿ إمقر ،وجن « :لـ يزال
حراما»( ،)2وذاب ابـ أ نس إلك ألكف
دما
ً
الؿممـ يف فغحة مـ ديـف ،ما لؿ ي ب ً
ٓ نقبة لف ،و ُيذكَر أـ ألبل اريرة مثؾف وألكف ُيخ أؾد يف الـنر( ،)1ولؽـ آينت الػرقن :

﴿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 ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾
[الػرقن

حؿؾ آية الـمن أؾك الوغؾقظ والزجر ،وكذا
 ]60-57 :أل وت لف الوقبة 9ولذا ُن َ

فوقأ ابـ أ نس محؿقلة أؾك نخص سللف واق يريد أل يؼوؾ ،فلراد أل يردأف
ويزجرص ويردص ويؽػف أـ الؼوؾ.
«وأكؾ الركا» :واق معروء ،واق مـ أظن ؿ إمقر ،وارب ر ورسقلف،
و ُي َعث الؿرابل  -كؿن قنل جؿع مـ ألاؾ العؾؿ  -م ـقكًن(﴿ :)3ﭑ ﭒ ﭓ
( )3ألخرجف ال خنرك ،كونب الؼرآ  ،بنب ققلف نعنلك﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ ( ،)3366وممدؾؿ،
كونب اإليؿدن  ،بدنب كدق الشدر ألقد ح الدذكقب وبقدن ألأظؿفدن بعددص ( ،)333وألبدق داود ( ،)2133والرتمدذك
( ،)1372والـمن ل ( ،)3031مـ اديث أ دار بـ ممعقد ﭬ.
ِ
( )2ألخرجف ال خنرك ،كونب الدينت ،بدنب َق ْدق ِل ار َن َعدن َلك﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾
[الـمن  ،)5752( ،]81 :مـ اديث ابـ أؿر ڤ.
( )1س ؼت اإلننرة إلقف.
( )3يـظر :نػمقر ابـ كثقر .371/2
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ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ﴾ [ال ؼرة ]264:كملل ار العنفقة.
محدرى ،لؽدـ يزيدد نددة إذا
«وأكؾ مال القتقؿ» :ألكؾ ألمقال الـدنس بنل نطدؾ كؾدف
أ
كن مدنل يودقؿٕ 9كدف ٓ ي دد مدـ يددافع أـدف 9ولدذلؽ ألكدد أؾدك القودقؿ وجدن ت فقدف
الـصقص الؽثقرة.
و ُأ ار أـف وأـ الربن بنٕكؾٕ 9كف ألأظؿ وجقص آكوػنع بنلؿنل.
«والتقلل يقم الزحػ» :ألك :إذا اضر الؼونل نقلك وفر انر ًبن.
«وقذف الؿح ـات الغافالت الؿممـات» :والؼذء نلكف أظقؿ ،وقد جن يف
ب أؾك قذء
أداد الؿقبؼنت ،ويؽػل يف القأقد أؾقف من جن يف الؼرآ  ،وقد ُر ان َ
الؿحصـنت

ة ألاؽنى ،ال﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ﴾ [الـقر :]3:ال ؾد ،ورد الشفندة ،والحؽؿ بنلػمؼ ،ؿ قنل نعنلك﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ﴾ [الـقر ]4:فنسوثـك مـ ننب.
واؾ ُيموثـك الون ب مـ إاؽنى كؾفن ألو مـ بعضفن؟
ألمن ال ؾد ،ف ُيعػك مـف انػن ًقن ،وألمن وصػف بنلػمؼ فنٓنػنم أؾك ألكف يرنػع أـف
بنلوقبة ،واخوؾػ يف ق قل نفندنف ،واذا مرتدد بقـ ألمريـ موػؼ أؾقفؿن ،ألاداؿن
ٓ ُيعػك أـف واق ال ؾد ،والثن ُيعػك أـف واق الػمؼ 9ولذلؽ اخوؾػ ألاؾ العؾؿ
يف ق قل نفندة الؼنذء إذا ننب 9فؿـفؿ :مـ اسودل بؼقل ار ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ﴾ [الـقر ]3:واذا يدل أؾك الولبقد ،ومـ ألاؾ العؾؿ :مـ يرأ ألكف نؼ ؾ نفندنفٕ 9
رد الشفندة كن بم ب الػمؼ ،وإذا ارنػع اذا القصػ بنلوقبة ارنػع من نرنب أؾقف
واق رد الشفندة(.)3
( )3ذاب الحـػقة إلك رد نفندة الؼنذء ولق ننب ،وذاب الؿنلؽقة والشنفعقة والحـنبؾة إلك ق دقل ندفندة الؼدنذء
إذا ننب .يـظر :الؿ مقط  ،326/35والذخقرة لؾؼرايف  ،236/30وإى  ،224/5والؿغـل .367/30
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والؿؼصقد أل اذص الم ع مقبؼنت ،ومـفن من ٓ يغػر كنلشر والمحر إذا وصؾ
إلك مرن ة الؽػر ،وألمن إمقر الخؿمة بعدان ،ففل ك ن ر ومـ أظن ؿ إمقر ،ولؽـفن
نحت الؿشقيفة﴿ :ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭﮮ﴾ [الـمن .]37:
والشددناد مددـ الحددديث ققلددف« :والغــحر» ،ففددؾ ُيمددودل بنلحددديث أؾددك أل
المحر كػر؟
إصؾ الؿغنيرة بنلعطػ ،فقؽق الشر غقر المحر ،والـصقص ندل أؾك أل
مـف من اق نر  ،كؿن يف ققلف نعنلك﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ﴾ [ال ؼرة ]302:واذا اق سحر العؼد والوؿن ؿ.
واـن سحر بنٕدوية والودخقـ ،وألمقر ألخرأ ونعنويذ ،قدد نخؾدق مدـ الشدر
يػدرم،
ف ُقرتدد يف الحؽؿ أؾقفن بنلؽػر ،ومدع ذلدؽ فشدلكف خطقدر ،وبعدض العؾؿدن ٓ ا
كػرا أـداؿ.
فؽؾ من سؿل
سحرا ،يؽق نر ًكن و ً
ً
ونع ُّؾؿ المحر اراى ٕ 9نعؾؿف يوقصؾ بف إلك نط قؼف( )3وقدد مدر كد ى الدرازك
والرد أؾقف.
«وعـ جـضب ﭬ» ،واق :جـدب بـ كعب الؿعروء ب ـددب الخقدر( ،)2ويف
بعض مصندر الوخريج جـدب بـ أ د ار ال َ َ ؾل( ،)1ولقس بصحقح ،بدؾ الصدقاب
ألكف مـ اديث جـدب الخقر.
«مرفق ًعا» ،يعـل :إلك الـ ل ﷺ.
( )3يـظر :فوح الؼدير  ،87/5والشرح الؽ قر مع اننقة الدسققل  ،103/3ونحػة الؿحونج ،52/8 ،والؿغـل .27/8
( )2اق :جـدب بـ أ د ار ،ويؼنل :ابـ كعب ،إزدك ،ألبق أ د ار ،الصحنبل ،وققؾ :لقمت لف صح ة ،قوؾ يدقى
صػقـ مع أؾل ﭬ .يـظر :سقر ألأ ى الـ  ،366/1وإكؿنل ؛ذيب الؽؿنل .236/1
( )1اق :جـدب بـ أ د ار بـ سػقن ال ؾل ،ألبق أ د ار ،لف صح ة ،كن بنلؽقفة ،ؿ صدنر إلدك ال صدرة ،وبؼدل
إلك ادود سـة س عقـ .يـظر :آسوقعنب  ،245/3وسقر ألأ ى الـ .363/1
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«حض الغاحر ضركة كالغقػ» :ألو «ضر ُك ُف كالغقػ».
«رواه الترمذي ،وقال« :ال حقح أكف مقققف» ،يعـل :أؾك الصحنبل جـدب.
واؾ يؿؽـ أل يؼنل مثؾ اذا بنلرألك؟
وال قاب ٕ 9ٓ :الحدود كؾفن نقققػقة مـ أـد ار ٓ ،اجوفند فقفن.
«ويف صحقح ال خاري ،عـ َك َجالة كـ ع ضة ،قال :كتب عؿـر كــ الخطـاب ﭬ:
«أن اقتؾقا كؾ ساحر وساحرة» قال :فؼتؾـا ،الث سـقاحر» :وأؾدك ادذا فحدد المدنار
الؼوؾ أـد

ة مـ الصحنبة :أؿر ،وجـدب ،واػصة ﭫ.

«وصح عـ حػ ة ڤ :أكفا أمرت كؼتؾ جاريـة لفـا سـحرتفا فؼتؾـت .وكـذلؽ
صح عـ جـضب» :ألك :جـدب الخقر الذك قنل« :اد المنار ربة بنلمقػ».
«قال أحؿض« :عـ ،ال،ة مـ أصحاب الـ ل ﷺ» ،ألك :صح أل المنار ُيؼوَؾ وادؿ
مـ نؼدأ ى ذكراؿ :أؿر ،واػصة ،وجـدب ﭫ.
 طايـُطا٥ـٌ ايـُطتفاد َٔ ٠ايبابص
«فقف مغائؾ :إولك :تػغقر آية ال ؼرة» :وال﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [ال ؼرة ]302:الول مطؾعفن ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾

وقد نؼدى الؽ ى فقفن.
«الثاكقة :تػغقر آية الـغاء» :وال﴿ :ﯽﯾ ﯿ﴾ [الـمن .]43:
«الثالثة :تػغقر الج ت والطاغقت والػرق كقـفؿا» :فنل ت المحر ،والطنغقت
المددحر ٓ يؽددق إٓ أـددد طريددؼ
الشددقطن  ،وبقـفؿددن ارن ددنط ٕ 9ال ددت الددذك اددق ا
طنغقت واق الشقطن .
«الراكعة :أن الطاغقت قض يؽقن مـ الجـ وقض يؽقن مـ اإلكـس» :ألك :ألكدف قدد يؽدق
ونػمقر جنبر لؾطقاغقت :ألمؿ كفن مـ اإلكس.
مـ ال ـ يف نػمقر أؿر ﭬ،
ُ
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«الخامغة :معرفة الغ ع الؿقكؼات الؿخ قصـة كـالـفل» :ومـفدن المدحر ،محدؾ
الشناد بنل نب.
«الغادسة :أن الغاحر يؽػر.
الغاكعة :أكف ُيؼتؾ وٓ يغتتاب» ٕ 9ألمرص خػل ،وقد ُيظفر نقبة واق غقر صندم
فقفن 9لخػن ألمرص.
وإذا قؾـددن :إ المددنار يؽػددر ،فقؼوددؾ ادددً ا وردة ،وإذا قؾـددنُ ٓ :يؼ َوددؾ إٓ إذا َق َوددؾ
ممؾؿن ،فؼد كؼض أفددص ،كؿدن ألكدف إذا قودؾ
قصنصن ،والذمل إذا سحر
بمحرص ،ف ُقؼوؾ
ً
ً
ممؾؿن فؼد كؼض أفدص ،ولق ف ر بؿمؾؿة فؼد كؼض أفدص(.)3
ً
«الثامـة :وجقد هذا يف الؿغؾؿقـ عؾك عفض عؿر ،فؽقػ كعضه !» :وٓ يليت زمن
إٓ والذك بعدص نر مـف(.)2
 طاشدٜاد ايطشس ٠يف ايعصٛز ايـُتأخسٚ ٠طسٜل ايٛقاَ٘ٓ ١ٜص

والؿ َاظ أؾك مر العصقر أل المحرة يزدادو  ٓ -كثراؿ ار  ،-وقد كثدروا
نخصن كن مـ ط بـن يف ال نمعة ،وكن طنلب
يف أصركن اذا ك ْثرة أظقؿة ،وألأرء
ً
مدرارا قودؾ
فمدحر ،فدرت ذلدؽ كؾدف ،وكدن يحدنول
ً
أؾؿ جقد ،وكن يزاول الددأقةُ ،
ألوٓدص الصغنر ،ونحقل ألمفؿ دوكف ،كملل ار العنفقة.
وكددؿ مددـ إكمددن اصددؾ لددف بم د ب المددحر اكوؽنسددة يف اقننددف ونغ ُّقددر نددديد،
نعددرض لقالديددف ،يف ألمددقر ٓ يؿؽددـ اصددران،
وبعضددفؿ نددر الصدد ة ،وبعضددفؿ أ
( )3ذاب الحـػقة إلك أل سنار ألاؾ الؽونب يؼوؾ 9لعؿقى إدلة .وذاب الؿنلؽقة ،والحـنبؾة إلك ألكف ٓ يؼوؾ9
إٓ إ قوؾ بف ،فقؼودؾ 9قصنصدن ٓ ،اددا ،وأـدد الؿنلؽقدة يؽدق قوؾدف إذا آذأ الؿمدؾؿقـ بنلمدحرٕ 9كدف كؼدض
العفد .يـظر :اننقة ابـ أنبديـ  ،230/3والونج واإلكؾقؾ  ،165/7والؿغـل .11/8
( )2إننرة إلك اديث الزبقر بـ أدك ،قنل« :ألنقـن ألكس بـ منلؽ ،فشؽقكن إلقف من كؾؼك مـ الح نج،
فؼنل« :اص روا ،فنكف ٓ يلتل عؾقؽؿ زمان إٓ الـذي كعـضه ئـر مــف ،حتـك تؾؼـقا ركؽـؿ» سدؿعوف مدـ ك دقؽؿ ﷺ».
ألخرجف ال خنرك ،كونب الػوـ ،بنب ٓ يليت زمن إٓ الذك بعدص نر مـف ،)6057( ،والرتمذك (.)2205
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والحديث أـفن يشقب الذوا ب.
ومـ انرتأ اذا المحر بنلؿنل ،فؼد ارنؽب مقب ًؼن ،وقد يصؾ إلدك ادد الؽػدر9
ٕ اإلقرار بنلؽػر كػر.
يحصـ مـ سحر المحرة و رراؿ ال إذكنر 9فؼد جن ندخص إلدك
والذك ا
سددنار وأددرض أؾقددف م ؾ ًغدن مغر ًيدن 9لقمددحر امددرألة خط فددن ورفضددت ،فؼددنل :ألكظددر
ألس ق ًأن ،فؾؿ يموطع أل يعؿؾ هبن نقيفن ،فطؾب ألس ق ًأن آخدر ،وادنول المدنار مدرات
وأ ز ،ؿ طؾب ألس ق ًأن نل ًثن ،فلكظرص ،فع ز المنار.
والم ب ألمن كنكت م زمة للذكنر يف الصد نح والؿمدن  ،وألذكدنر الـدقى ،ولقدت
إمر اكوفدك اـدن ،ولؽدـ المدحر الؿعؼدقد لفدذص الؿدرألة الصدنلحة ،وقدع ٕخدت ادذا
مػرطدة يف إذكدنر،
الرجؾ الذك طؾب المحر مـ المنار لوؾؽ الؿرألةٕ 9مدن كنكدت ا
والشقنطقـ نحقى اقل اذص ال ققت الول ٓ ألذكنر فقف.
فرطدقا يف إسد نب الودل نؼدقفؿ
ولذا نمؾطت الشقنطقـ أؾك الؿمؾؿقـٕ 9مؿ أ
مـفؿ ،ولؿ يلنقا بنلؿقاكع الول نؿـع مـ دخقلفؿ فقفؿ ،فو د إذكنر وقدرا ة الؼدرآ
والدأن بنخ ص قؾق ً .
كؿن اكشغؾقا بنٔٓت والؼـقات ،ون د الصقر يف كؾ مؽن  ،كؿدن ألصد ح بعدض
الـنس يؼوـق ك ًبن يف بقق؛ؿ.

ع
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[ إدب يف أدى كم ة الػحش إلك الـػس وإ كن كؼ ً إٓ لعؾة]150 ................
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ةــاب
ةٌـــان يشء من أنـــىاع امصحــس
قال أحؿد :حدثـا محؿد بـ جعػر ،حدثـا طقف ،طـ حقان بـ العـء ( ،)1حـدثـا
ق َطـ بـ َقبِقصة( ،)2طـ أبقف( ،)3أكف سؿع الـبل ﷺ قال« :إن ِ
العقافة ،والط ْرق ،والط َق َرة؛
مـــ الجبــت» ،قــال طــقف« :العقافــةَ :ز ْجـر الطقــر ،والط ـ ْرق :الخــط ُخَ ـط بــإرض»،
والجبت :قال الحسـَ « :رك ُة الشقطان».
إسـاده جقد ،وٕبل داود ،والـسائل ،وابـ حبان يف صحقحف الؿسـد مـف(.)4
وطـ ابـ طباس ﭭ قال ،قال رسقل اهلل ﷺ« :مـ اقتبس ُش ْعب ًة مـ الـجقم ،فؼد
اقتبس ُش ْعب ًة مـ السحر ،زا َد ما زا َد» .رواه أبق داود ،وإسـاده صحقح(.)5
ولؾـسائل مـ حد ث أبل هر رة ﭬ« :مـ طؼد طؼدة ثؿ كػث فقفـا ،فؼـد سـحر،
()1
()2

()3

()4
()5

هوق حقو بوـ العوو ،و يلقووؾ ابوـ ؿقوورو يلقوؾ ابووـ خو ر و أبوق العوو ،ن رـظور ووذرا الؽؿو 474/7و
ي ذرا التفذرا 68/3ن
هق لطـ بـ لبقصة بوـ الؿخو ر الف،لولو أبوق ةوفؾةو يو رؾول أموبف وـ لبوؾ ع يروةو يلقوؾ وـ لبوؾ
الؿؾِؽ بـ ريا و ل الـس ئل ٓ بلس بفو يذيره ابـ حب يف الثؼ تن رـظر ت ررخ أمبف ٕ :بل كعوقؿ
بد َ
127/2و ي ذرا الؽؿ 616/23ن
هق لبقصة بـ الؿخ ر بـ بد اهلل بـ شداد بـ ع يروةو وـ الصوح بة ﭬو يفود ؾوك الـبول ﷺو فلةوؾؿو
يريى ـووف أح درووثو يكووز البصوورةو ييلوول شوور ة جعػوور بووـ ةووؾقؿ بووـ ؾوول الف شووؿل ؾووك درـووة
الرةووق ﷺو ييلوول شوور ة بوود الصووؿد بووـ ؾوول ؾووك البصوورةن رـظوور الطبؼو ت الؽو ى 35/7و ي عرفووة
الصح بة 2332/4ن
أخرجف أبق دايدو يت ب الطاو ب ب يف الخط يزجر الطقورو ()3997و يأحؿود ( )29694يالؾػوظ لوفو يالـسو ئل
يف الؽ ى ()11943و يمححف ابـ حب ()6131و يحسـ إةـ ده ابـ تقؿقة يف جؿقع الػت يى 192/35ن
أخرجووف أبووق دايدو يت و ب الطوواو ب و ب الـجووق و ()3995و يابووـ جووفو يت و ب إدبو ب و ب تعؾووؿ الـجووق و
()3726و يأحؿد ()2999و يمحح إةـ ده ابـ تقؿقة يف جؿقع الػت يى 193/35ن
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ومـ سحر ،فؼد أشرك ،ومـ تعؾؼ شقئًا ُوكِؾ إلقف»(.)1
وطـــ ابـــ مســعقد ﭬ أن رســقل اهلل ﷺ قــال« :أٓ أكبــئؽؿ مــا ال َع ْض ـ ُف هــل
الـؿقؿة؛ الؼالة بقـ الـاس» .رواه مسؾؿ(.)2
لسحرا»(.)3
ولفؿا طـ ابـ طؿر ﭭ أن رسقل اهلل ﷺ قال« :إن مـ البقان
ً
فيـــه وســـائل:

 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
لؼد ةبؼ الؽ،

ـ السحر يف ب ب ػردو ييثقر ـ الؼقا د الـظرروة ٓ تتضوح

إٓ بذير إ ثؾةو ف لشقخ  $ج هبذا الب ب لقبوقـ السوحر الوذق تؼود الؽو ،فقوف
ـ خ ،بعض أ ثؾتفو يبق شل ـ أكقا فو يالب ب الذق رؾقف يوذلؽ تع قؾوؼ بوف:
فػقووف الـشوورة ياقره و و ييؾف و ووـ تعؾؼ و ت ب و ب السووحرو يل ك و اهلل شووره يإخقاكـ و
الؿسؾؿقـو ي فر ب،د الؿسؾؿقـ ـ السحر يالسحرةن
( )1أخرجف الـس ئلو يت ب تحررؿ الد و ب ب حؽؿ السحرةو ()4979و يرياه ابـ ودق يف الؽ وؾ 551/5و يأ ؾوف
بعب د بـ قسرة الؿـؼرقن
( )2أخرجف سؾؿو يت ب ال يالصؾة يأدابو ب ب تحررؿ الـؿقؿةو ()2696ن
( )3ةبؼ تخررجف (ص )445ن
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«باب بقان شل مــ أكـقاع السـحر» :هوذه جورد أ ثؾوة ؿو تبو ققـ عـوك السوحر
يحؼقؼتفو يب لؿث رتضح الؿؼ ن
يل

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

حصره  :ف لطر يالقة ئؾ التل رستعؿؾف السحرة ع الشق قـ ٓ تؽ د تحصرن
«قال» اإل

«أحؿد» « $حدثـا محؿد بـ جعػر» الؿعريف ب ُغـدَ ر(« )1قـال:

حدثـا طقف» :يهق ابـ جؿقؾة إ رابول()2و «طــ حقـان بــ العـء ( ،)3قـال :حـدثـا
َقطـ بـ قبقصة( )4طـ أبقـف» لبقصوة بوـ خو ر الصوح بل()5و «أكـف سـؿع الـبـل ﷺ
خورج ـود أبول دايد
قال« :إن العقافة ،والطرق ،والطقرة؛ مـ الجبت» :هذا الؿرفقع
ج
يالـس ئل يابـ حب يف محقحفو بخ،ف ي،

()1

()2

()3
()4

()5

قف إ رابل يالحسـن

هق حؿد بـ جعػر الفذللو أبق بد اهللو البصرقو الؿعريف بغـدرو يلد ةـة بضع شرة ي ئةو يتقيف ةوـة
ث،ث يتسعقـ ي ئةو ل رحقك بـ عقـ «ي أمح الـ س يت ب و يأراد بعض الـ س أ رخطو اـودراو فؾوؿ
رؼدر»ن رـظر ذرا الؽؿ 5/25و يةقر أ  ،الـب98/9 ،ن
هق قف بـ أبل جؿقؾة أبق ةفؾ إ رابلو يلؿ رؽـ أ راب ًق بؾ اشتفر بفو يلد ةـة  58هووو ييو وـ ؾؿو
البصرةو يتقيف ةوـة 146هووو وداده يف موغ ر التو بعقـو ي و ـوده شول وـ أحود لوف موحبةو ير ول ب لتشوقع
يالرفضن رـظر ذرا الؽؿ 437/22و يةقر أ  ،الـب383/6 ،ن
هوق حقو بوـ العوو ،و يلقووؾ ابوـ ؿقوورو يلقوؾ ابووـ خو ر و أبوق العوو ،ن رـظور ووذرا الؽؿو 474/7و
ي ذرا التفذرا 68/3ن
هووق لطووـ بووـ لبقصووة بووـ الؿخ و ر الف،لوولو أبووق ةووفؾةو ي و رؾوول أمووبف ووـ لبووؾ ع يرووةو يلقووؾ ووـ
الؿؾِؽ بـ وريا و لو الـسو ئل ٓ بولس بوفو يذيوره ابوـ حبو يف الثؼو تن رـظور تو ررخ أموبف :
لبؾ بد َ
ٕبل كعقؿ 127/2و ي ذرا الؽؿ 616/23ن
هق لبقصة بـ الؿخ ر بـ بد اهلل بـ شداد بـ ع يروةو وـ الصوح بة ﭬو يفود ؾوك الـبول ﷺو فلةوؾؿو
يريى ـووف أح درووثو يكووز البصوورةو ييلوول شوور ة جعػوور بووـ ةووؾقؿ بووـ ؾوول الف شووؿل ؾووك درـووة
الرةووق ﷺو ييلوول شوور ة بوود الصووؿد بووـ ؾوول ؾووك البصوورةن رـظوور الطبؼو ت الؽو ى 35/7و ي عرفووة
الصح بة 2332/4ن

ع
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«قال طقف« :العقافة :زجر الطقر ،والطرق :الخط خط بإرض» والجبـت :قـال
الحسـ «ركة الشقطان» إسـاده جقد» يهق يؿ ل الشقخو يحسوـف جؿوع وـ إئؿوة
يشقخ اإلة ،ابـ تقؿقة ياقره ـ العؾؿ ()1و يهق خرج ـد أبل دايد يلوؿ رعؼبوف
بشل  :ففق م لح ـدهو يالـس ئل ـ أشد الـ س يف تؿحقص إة كقدو يابـ حبو
يف محقحف اشرتط الصحة يإ ي

ـده شل ـ التقةع يف شر ف ()2ن

يإذا ل العؾؿ يف حدرث «جقد»و ففق يف رتبة فق الحسـو يدي الصحقح
لؾق،و يذها الح فظ ابوـ حجور إلوك أكوف بؿعـوك موحقح( :)3إٓ أ
ً
اإل

الـج جؼ د الخبقر ـ «محقح» إلك «جقد» رد

ودي الجفبوذ

ؾك أ فقف شق ًئ م قثران

يلد ج يف ج ع الرت ذق يف قض َع ْق ِـ يمػ حدرث بلكف جقد()4ن
«وٕبل داود ،والـسائل ،وابـ حبان يف صـحقحف الؿســد مــف»و رعـول :الؿرفوقعو
ف لؿرفقع ـف ـد أبل دايد يالـس ئل يابـ حب  :بخ،ف سـد اإل

أحؿدن

يلد رطؾؼ الؿسـدو يروراد بوف الؿتصوؾو يهوق يف هوذا اإل و ،رؼ بوؾ الؿرةوؾو
فقؼ

أةـده ف ،و يأرةؾف ف ،ن
«العقافة» فسره قف بـ أبول جؿقؾوة بلاو « َز ْجـر الطقـر» وـ أجوؾ التشو ؤ

عرف ب لتطقرو ي ـ ردتف الط َقرة فؼد أشرك()5ن
يالتػ ؤ و ي ُر َ

()1
()2
()3
()4
()5

رـظر جؿقع الػت يى 192/35ن
رـظر الـؽتٓ :بـ حجر299/1ن
رـظر تدررا الرايق 194/1ن
رـظر ج ع الرت ذق 485/2و حقث ل «حدرث أبل هرررة حدرث حسوـ موحقح ارروا وـ هوذا القجوفو
يإةـ ده جقد»و يل يف « 448/3هذا حدرث حسـ جقد اررا»ن
إش رة إلك حدرث ابـ ؿري رفق ً « ـ ردتف الطقرة ـ ح جةو فؼد أشرك»ن أخرجف أحؿد برلؿ ()7945ن
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يالعرب يإ ي لدرفؿ ذي يفطـةو لؽـ العؼق إذا لؿ تـؼدْ بز

الشورع وـ

الؽت و ب يالسووـةو فوو ،تقفقووؼ لف و  :فؿ و الووذق ـوود هووذا الط و ئر حقـؿ و رووذها رؿقـً و
أي شؿ ًٓ حتك رمثر فقؽ أرف الع لؾ؟!
يةقليت ـ ي ،الؿصـػ تػصقؾ أحؽ الطقرةن
«والطرق :الخط خـط بـإرض» :رخطوق يف إرض خطق ًو و يرسوتدلق هبو
ؾك أشق

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

الخطقطو يؿ هق شل الط،ةؿ التل رخطقا ؾك القر ن
يج و يف الحوودرث الصووحقح «كــان كبــل مـــ إكبقــا خــط ،فؿـــ وافــؼ خطــف
فذاك»()1ن ف لخط ؿـقعو لؽـ لوق أ

توقاترا
ؿو ،تقار ًثو
ً
كصو موحقح أي
ـودك ً
ً

ـ ذاك الـبل تعرف بف أكؽ تقافؼ خطف  -يهقف ت  -ف ،بلسو لؽـ هذا ستحقؾن
«والجبت :قال الحســ« :ركـة الشـقطان» جو تػسوقر الجبوت فقؿو تؼود وـ ؿور
ياقره أكف السحرو يهـ ل
اإل

ركة الشقط و ييف بعوض الؿصو در إموؾقة يف بعوض كسوخ

أحؿدو يالبقفؼل «إكف الشقط »()2و يالخ،ف لدرؿ يف هذه الؾػظة بقـ الرياةن
يالركة الصقت يف فرح أي حز ()3ن
«وطـ ابــ طبـاس ﭭ قـال ،قـال رسـقل اهلل ﷺ« :مــ اقتـبس» آلتبو س وـ

الؽت بو ي ـ الـ ر ياقرهؿ إخذ ـف ()4ن
()1
()2
()3
()4

أخرجف سؾؿو يت ب الؿس جد ي قاضع الص،ةو بو ب تحوررؿ الؽو ،يف الصو،ةو يكسوخ و يو
()537و يأبق دايد ()3999و ـ حدرث ع يرة بـ الحؽؿ السؾؿل ﭬن
ةــ البقفؼل الؽ ى ()16958و ـ ررؼ اإل أحؿدن
رـظر الؼ قس الؿحقط (ص )1291ن
الس بؼ (ص )564ن

وـ إب حتوف

ع
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«شعبة» لطعة يجز ً او ثؾ «اإل ؿان بضع وسبعقن ،أو بضع وستقن

شعبة»()1

يشعا اإلرؿ أجزاؤه يفري ف﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [الحجرات ]13و أق أجزا
ـ إمؾن
«مـ الـجقم»و رعـل ـ ؾؿ الـجق الؿسؿك ب لتـجقؿ :إذ ٓ رستطقع أ رلخوذ
ـ الـجق شق ًئ ن
«فؼد اقتبس شعبة مـ السحر» يالـجق إكؿ خؾؼت ٕ قر ك فعةو ـف أا زرـة
لؾسؿ و ي ـف أا رجق لؾشق قـ ﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ﴾ [الؿؾؽ ]5و ي ـف أا هدارة لؾس لؽقـ ﴿ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [الـحؾ ]16ن
فقووو خقبوووة السووو رق إذا اووو ب كجؿوووف

يرووو لق وووة الصووو دق إذا جوووػ ووو ر

يهذا البقت ـ رثقة الشقخ حؿد السب ققؾ يف شقخف الشقخ بود اهلل بوـ حؿقود
 رحؿ اهلل الجؿقع -نتلثقرا يف الحقادث إرضقةو ففوذا هوق
ي ـ اةتعؿؾف يف اقر ذلؽو يظـ أ لف
ً
الشرك بعقـفو يهق كقع ـ السحرو يلف ؾق ييتاو كعقذ ب هلل ـ الشرك يأهؾفن
زدت شعبة ِـ تعؾؿ الـجق زاد ةحركن
«زاد ما زاد»و أق يؾؿ
ج
()2
رجؿ ب لغقاو يٓ ررتتا ؾقف أثورو
يٓ ردخؾ يف هذا الػراة ُة ٕ :ا لقست ً
ييف الحدرث «اتؼقا فراسة الؿممـ»()3و ييف إةـ ده ي ،ن
( )1أخرجف البخو رقو يتو ب اإلرؿو و بو ب أ وقر اإلرؿو ()9و ي سوؾؿو يتو ب اإلرؿو و بو ب بقو ودد شوعا
اإلرؿ و يأفضووؾف يأدك ه و و ()35و يأبووق دايد ()4676و يالرت ووذق ()2614و يالـس و ئل ()5994و يابووـ جووف
()57و ـ حدرث أبل هرررة ﭬن
لؿو بوفن
( )2الػراةةو بؽسر الػ الـظر يالتثبت يالتل ؾ لؾشل يالبصر بفو رؼ إكف لػ رس هبذا إ ر إذا ي
ً
ييف آمط،ح هل آةتدٓ ب ٕ قر الظ هرة ؾك إ قر الخػ جقةن رـظر لس العرب 189 /6و التعررػو ت
الػؼفقة (ص )163ن
( )3أخرجف الرت ذقو يت ب تػسقر الؼرآ و ب ب ةقرة الحجرو ()3127و ـ حدرث أبل ةعقد الخدرق ﭬو =
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أرض و ٕ :ا و أخووذ ب لؿؼوود ت يإةووب ب
يالؼق فووة( )1لقسووت ووـ هووذا الب و ب ً
الؿحسقةةن
«ولؾـسائل مـ حد ث أبل هر رة ﭬ« :مـ طؼد طؼدة ثؿ كػث فقفا فؼد سـحر»و
أق ؼدة يف حبؾ يكحقهن
يالسقاحر الـػ ث ت يف العؼدو ف لس حرة تعؼد ؼدة ثؿ تـػث فقفو و يلود تؽوق
ؼدة ياضحة ي رئقة يبقرةو يلد تؽق دلقؼة ٓ ُترى ب لعقـ الؿجردةن
«ومـ سحر فؼد أشرك» ٕ :السحر ٓ رؽ د رـػؽ ـ الشركن
[ ذً التٕكن عمى الـىادٖاتد
رسقران
يجسقؿ أ
جؾق،
ً
«ومـ تعؾؼ شقئًا وكؾ إلقف» ةقا ي التعؾؼ
ً
ً
ف إلكس الذق رتعؾؼ هبذه الؿ در تو يرريـ إلقف و رع لا بل رقيَؾ إلقف ن
ييالع الـ س القق

فح ب لريق إلك الؿ در ت :ـ أمقا بلدكك جورح هورع إلوك

الؿستشػكو أي رحؾ لؾطبقواو يالطبقوا لوـ رتقسور يف يوؾ يلوتو يالشوػ بقود اهلل و
يهـو ك أ ووقر ٓ ُرحتو ج فقفو إلووك الؿستشووػق ت يإ بو و يهـو ك أديرووة جو ذيرهو يف
إح درث الصحقحة يكحـ يف اػؾة ـف ن يلد حدج ثـل ياحد ـ

ة الـ س لو ًئ« ،أكو

ٓ أذها إلك الؿستشػق تو فنذا احتجت شق ًئ ـ هذه إ وقر راجعوت يتو ب «الطوا
الـبقق» ٓبـ الؼقؿ»و ي ضك لف ؾك هذه الح ةبعق ةـةن
الؿؼصقد أ الـ س تعؾؼقا بغقر اهللو فقيؾقا إلك تعؾؼقا بفن
ـ حدرث أبول أ وة ﭬو يلو يف جؿوع الزيائود « 268/19رياه

= يل الرت ذق «حدرث اررا»و يج
الط اينو يإةـ ده حسـ»ن
( )1ل ف إثر لق فة تتبعفو يالؼق فوة الؿصودرو يالؼو ئػ الوذق رتتبوع أثو ر يرعرففو و يرعورف شوبف الرجوؾ بلخقوف
يأبقووفن ييف آمووط،ح هوول عرفووة الـسووا ب لػراة وة يالـظوور إلووك أ ض و الؿقلووقدن لس و العوورب 293/9و
التعررػ ت الػؼفقة (ص )169ن

ع
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[ حتسٖــي الٍىٗىـــةد
«وطـ ابـ مسعقد ﭬ أن رسقل اهلل ﷺ قـال« :أٓ أكبـئؽؿ مـا ال َع ْضـف» :ال َع ْضوف
ؾك يز الؼطع يالق د()1و يإمؾ يف ال َع ْضف الؿصدر
َف ْعوووووؾ لقووووو س صووووودر الؿعووووودج ى
يضبطف بعضفؿ ِ
الع َض ْفن

ووووووووـ ذق ث،ثووووووووة يوووووووورد ردا()2

«هل الـؿقؿة الؼالة بقـ الـاس» .رواه مسؾؿ» أق ك ْؼ ُؾ الؽ،

َ ج ج

ؾك جفة اإلفس د

ي ـ أجؾ إرج د البغض يالقحشة بقوـفؿ()3و يهول وـ سوبب ت وذاب الؼو  :لؿو
جوو يف الحوودرث «بؾــك ،كــان أحــدهؿا ٓ ســتتر مـــ بقلــف ،وكــان أخــر ؿشــل
بالـؿقؿة»()4ن
يرؼ بؾف ـ رـؼؾ الؽ ،لإلم،حو ف ٕي رحر فقف الصد و يالث ين رجقز فقف
الؽذب :ف لـؿ م د فقؿ كؼؾ :إٓ أ ي ،ف ررتتا ؾقوف الشور يالبغضو و فقحور
فقف الصد و يب لؿؼ بؾ ف إلم،حو رجقز فقف الؽذب()5ن
يإدخ لف يف أكقاع السحر ٕ :الـؿ بـؿقؿتف لد رػسد ٓ رػسده الس حرن

()1
()2
()3
()4

()5

العضف ِ
يالعضف يالعضقفة البفقتةو يهل اإلفؽ يالبفت يالـؿقؿةن ي ضفف رعضفف ضف ي ضوقفة لو فقوف
َ
لؿ رؽـن يل إمؿعل «ال َع ْضف الؼ لة الؼبقحة»ن رـظر لس العرب 515/13ن
هق البقت ( )449ـ ألػقة ابـ لؽن رـظر شرح إشؿقين 232/2ن
رـظر لس العرب 592/12ن
أخرجف البخ رقو يت ب القضق و ب ب ـ الؽب ئر أ ٓ رسترت ـ بقلفو ()216و ي سؾؿو يت ب الطفو رةو بو ب
الدلقؾ ؾك كج ةة البق ييجقب آةت ا ـفو ( )292و يأبق دايد ()29و يالرت ذق ()79و يالـسو ئل ()31و
يابـ جف ()347و ـ حدرث ابـ ب س ﭭن
إش رة إلك حدرث أ يؾثق بـت ؼبةو ـ رةق اهلل ﷺ ل «لقس الؽذاب الذي صـؾح بـقـ الــاس ،فقـؿـل
خقرا»ن ةبؼ تخررجفن
خقرا ،أو ؼقل ً
ً
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لسـحرا»و البقو
«ولفؿا طـ ابـ طؿر ﭭ أن رسقل اهلل ﷺ قال« :إن مـ البقان
ً
هق الػص حة يالب،اةو يتقةقع الؽ ،و يتشؼقؼف يتـؿقؼف :بحقث رمثر يف الس عقـن
ك
يحقـئوذ رؽوق
يبؿؼدرة ذق البق يالػص حة أ رجعؾ الحؼ ب ً،و يالب وؾ ح ًؼو و
البقو

ووذ ق ً و يؿو لو الـبوول ﷺ «إكؿــا أكــا بشــر ،وإكؽــؿ تختصــؿقن إلــل ،ولعــؾ

بعضؽؿ أن ؽقن ألحـ بحجتف مـ بعض ،وأقضل لف طؾك كحق ما أسؿع ،فؿـ قضقت
لف مـ حؼ أخقف شق ًئا ،فء لخذ ،فنكؿا أقطع لـف قطعـة مــ الــار»()1و ي ؾقوف فؿوـ هوذه
الحقثقة رؽق البق ُ ذ ق ً ن
بخوو،ف وو إذا يوو البقوو لـصوورة الحووؼ يالووذيد ـووفو يالوورد ؾووك الب ووؾ
يالؿبطؾقـو فنكف رؽق

ؿديح ن
ً

ي ـ لرأ ٓبوـ الؼوقؿ رتعجوا أحق كًو يقوػ رتصورف يف الؽو ،هوذا التصورف:
يلذا فؽثقر ـ الشققخو ؿـ رؼرر الؿس ئؾ العؾؿقةو رـتفل إلك أكف و وـ زرود بعود
أتك بف ابـ الؼقؿو يهذا ـ ةحر البق ن
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :أن العقافة والطرق والطقرة مـ الجبت» يةبؼ بق
«الثاكقة :تػسقر العقافة والطرق» :يهذا فقؿ تؼد ـ ي،
الطقرةو يالطر

ع كقف ن

قف أ العق فة هول

الخط رخط ب ٕرضن

«الثالثة :أن طؾؿ الـجقم مــ أكـقاع السـحر»ٕ :كوف ُرظوـ فقوف التولثقر يف الحوقادث
إرضقةن
( )1أخرجف البخ رقو يت ب إحؽو و بو ب ق ظوة الخصوق و ()7168و ي سوؾؿو يتو ب إلضوقةو بو ب الحؽوؿ
ب لظ هر يالؾحـ ب لحجةو ()1713و يأبق دايد ()3583و يالرت وذق ()1339و يالـسو ئل ()5491و يابوـ جوف
()2317و ـ حدرث أ ةؾؿة ڤن

ع

ـ بع ٝـ ـ ٕعش٤ٞعَٔعأْ ــٛاةعاي

ــة ع

245

«الرابعة :العؼد مع الـػث مـ ذلؽ»و أق ـ السحرن
«الخامسة :ن أن الـؿقؿة مـ ذلؽ» ف لـؿ رػسد ثؾ رػسده الس حر أي أشدن
«السادسة :أن مـ ذلؽ بعض الػصاحة» يالبق الذق رم قثر يف السو عو يرؼؾوا
الحؼ ب ً،ن
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ةــاب
مـــا جـــاء يف امكهـــان ونحـىهـــم
روى مسؾؿ يف صحقحف طـ بعض أزواج الـبل ﷺ طـ الـبـل ﷺ قـال« :مــ أتـك
قما»(.)1
طرا ًفا فسللف طـ شل فصدقف ،لؿ تُؼ َبؾ لف صءة أربعقـ ً
وطـــ أبــل هر ــرة ﭬ طـــ الـبــل ﷺ قــال« :مـــ أتــك كاهـًــا فصــدقف بؿــا ؼــقل،
فؼد كػر بؿا أكزل طؾك محؿد ﷺ» .رواه أبق داود(.)2
ولألربعة والحاكؿ ،وقال« :صحقح طؾك شـرصفؿا»[ ،

](« :)3مــ أتـك طرا ًفـا،

أو كاهـًا؛ فصدقف بؿا ؼقل ،فؼد كػر بؿا ُأكزل طؾك محؿد ﷺ»(.)4
وٕبل عؾك بسـد جقد ،طـ ابـ مسعقد مثؾف مققق ًفا(.)5
وطـ طؿران بـ حصقـ ﭬ مرفق ًطا« :لقس مـا مـ تَطقر ،أو تُطقر لف ،أو تَؽفــ،
أو تُؽفـ لف ،أو سحر ،أو س ِ
حر لف ،ومـ أتـك كاهـًـا ،فصـدقف بؿـا ؼـقل فؼـد كػـر بؿـا
َ َ
ُ
أكزل طؾك محؿد ﷺ» .رواه البزار بنسـاد جقد(.)6
()1
()2

()3
()4
()5
()6

أخرجف سؾؿو يت ب الس ،و ب ب تحررؿ الؽف كة يإتق الؽف و ()2239و يأحؿد ()16638و يالؾػظ لفن
أخرجف أبق دايدو يت ب الطاو ب ب يف الؽ هـو ()3994و يالرت ذقو يت ب الطفو رةو بو ب و جو يف يراهقوة
إتق الح ئضو ()135و يالـس ئل يف الؽ ىو يت ب شرة الـس و ()8968و يابـ جفو يت ب الطف رةو بو ب
الـفل ـ إتق الح ئضو ()639و يأحؿد ()9299ن
يف بعض الـسخ «ي ـف» ؽ البق ضن
أخرجف أحؿد ()9536و يالح يؿ ()15و يمححف ؾك شرط الشقخقـو ييافؼف الذهبلن
أخرجف البزار ()1931و يأبق رعؾوك ()5498و يالطو اين يف الؽبقور ()19995و يإيةوط ()1453و يجوقد إةوـ ده
الؿـذرق يف الرتاقا 19/4ن
أخرجف البزار ()3578و يالط اين يف الؽبقر ()355و يجقد إةـ ده الؿـذرق يف الرتاقا 17/4و يابوـ حجور يف الػوتح
213/19و يل يف جؿع الزيائد « 117/5رياه البزار يرج لف رج الصحقح :خ ،إةح بـ الربقع يهق ثؼة»ن

ع
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ورواه الطبراين بنسـاد حسـ مـ حـد ث ابــ طبـاس دون ققلـف« :ومــ أتـك» إلـك
آخره(.)1
قال البغـقي« :العـراف :الـذي ـدطل معرفـة إمـقر بؿؼـدمات سـتدل بفـا طؾـك
الؿسروق ،ومؽان الضالة ،وكحق ذلؽ.
وققؾ :هق الؽاهـ ،والؽاهـ :هق الذي خبر طـ الؿغقبات يف الؿستؼبؾ.
وققؾ :الذي خبر طؿا يف الضؿقر»(.)2
وقــال أبــق العبــاس ابـــ تقؿقــة« :العــراف :اســؿ لؾؽــاهـ ،والؿـــجؿ ،والرمــال،
وكحقهؿ مؿـ تؽؾؿ يف معرفة إمقر بفذه الطرق»(.)3
وقال ابـ طباس ﭭ يف ققم ؽتبقن« :أبا جاد» و ـظرون يف الـجقم« :ما أ َرى مـ
فعؾ ذلؽ لف طـد اهلل مـ خءق»(.)4
فيـــه وســـائل:

 إولك ٓ :جتؿع تصد ؼ الؽاهـ مع اإل ؿان بالؼرآن.
 الثاكقة :التصر ح بلكف ُك ْػ ٌر.
 الثالثة :ذكر مـ ُتؽُفـ لف.
 الرابعة :ذكر مـ ُت ُطقر لف.
()1

()2
()3
()4

أخرجوف البووزار يؿو يف يشووػ إةووت ر ()3943و يالطو اين يف إيةووط ()4262و يحسووـ إةووـ ده الؿـووذرق يف
الرتاقا 17/4و يل يف جؿع الزيائد « 117/5رياه البزارو يالط اين يف إيةوطو يفقوف ز عوة بوـ مو لحو
يهق ضعقػ»ن
شرح السـة 182/12ن
جؿقع الػت يى 173/35ن
أخرجف ابـ أبل شقبة ()26161و يالبقفؼل يف الســ الؽ ى ()16514و يل ابـ حجر يف فتح البو رق 351/11
«يلد ثبت ـ ابـ ب س الزجر ـ د أبل ج د»ن
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الخامسة :ذكر مـ س ِ
حر لف.

ُ
 السادسة :ذكر مـ تعؾؿ «أبا جاد».
 السابعة :ذكر الػرق بقـ الؽاهـ والعراف.

l
«باب ما جا يف الؽفان وكحقهؿ»و الؽف

جؿع ي هـ يهق الذق رد ل عرفة

يالؿـجؿق يؿ ةوقليت تػصوقؾف يف البو ب إ شو
الؿغقب تو ييف حؽؿفؿ العرافق و
ق
اهلل تع لكن
يارتب ط الؽِف كة يالتـجقؿ يالعرافة ب لسحر يثقؼو يلد تؼدج يف بو ب السوحر و
رد

ؾك شل ـ ذلؽو يةقليت الرتا هذه إ قر ب لسحرن
يالسبا يف التشدرد يف هذا إ ر اد

همٓ أ ًرا رختص بف تع لكو يهق

العؾؿ ب لغقاو يردخؾ فقف الخؿس التل ٓ رعؾؿف إٓ اهلل ﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂ ﰃ﴾ [لؼؿ

]34ن

يلد رؼق ل ئؾ إ إةؾقب لوقس فقوف حصورو فو هلل رعؾوؿ يهوذا ٓ رـػول ِ ؾو َؿ
اقووره هبو و لؽووـ روورد ؾقووف بوول هووذه أرووة لوود أتووك حصوور و توود ؾقووف يف الحوودرث
يأرضو ف لحصور
الصحقح «يف خؿس ٓ عؾؿفـ إٓ اهلل»()1و ففذا أةؾقب حصورقو ً
لد رعرف ـ السق ن
( )1أخرجف البخ رقو يت ب اإلرؿ و بو ب ةوما ج روؾ الـبول ﷺ وـ اإلرؿو و ياإلةو ،و ياإلحسو و ي ؾوؿ
الس ةو ()59و ي سؾؿو يت ب اإلرؿ و ب ب بق اإلرؿ ياإلة ،ياإلحس و ()9و يالـس ئل ()4991و يابوـ
جف ()64و ـ حدرث أبل هرررة ﭬن

ع
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و يف إرحو ٕ :اوؿ رعؾؿوق

شووف دة ٓ اق ًبو  :ووـ خوو ،الـظوور داخووؾ الوورحؿ بو ٕجفزة الحدرثووةو أي ووـ خوو،
الػحقم ت الؿخ رة الؿتؼد ةو يتع لك اهلل أ رؼ ر

ؾؿف بعؾؿ أحد ـ خؾؼفو ففق

ةبح كف رعؾؿ يف إرح لبؾ أ تؽق فقف ن
«روى مسؾؿ يف صحقحف طـ بعض أزواج الـبل ﷺ» يهل حػصةو يؿو ذيور يف
سـده ـد أهؾ إ راف()1ن
ييتا إ راف هل الؽتا التل تر قتا إح درث ؾك إ رافو يترتوا هوذه
إح درووث ؾووك الؿسوو كقد :ففوول يف ترتقبفوو ثووؾ الؿسوو كقدو ييف مووقغف أ ووراف:
ف ،رذيري الحدرث ي ً :،ثؾ تحػة إشراف :لؾؿزقو يإ رافٕ :بل سوعقد
الد شؼلو يإتح ف الؿفرة بل راف العشرة :لؾح فظ ابـ حجورو إلوك اقور ذلوؽ وـ
الؽتا الؿعريفةن
[ الفسق يف احللي بني ضؤاه اللاَِ ٔتصدٖقْد

«طـ الـبل ﷺ قـال« :مــ أتـك طرا ًفـا ،فسـللف طــ شـل فصـدقف ،لـؿ تُؼ َبـؾ لـف صـءة

قما» «شل » كؽرة يف ةق الشرط فتعؿ يؾ شول و الؼؾقوؾ يالؽثقورو يالصوغقر
أربعقـ ً
سري بؼقؿ ب هظةو أي بؿؼ درر رسقرةن
يالؽبقرو ف ،فر بقـ ـ رسللف ـ
يلػظة «فصدقف» لقست يف سؾؿو إكؿ هل ـد أحؿد بنةوـ د ظو هره لوقس فقوف
بلس()2و لؽـ إ راض اإل

سؾؿ ـ هذه الؾػظة لود رؽوق إ ً
و ٓ،لفو  :بودلقؾ أ

حؽؿ ـ مدج و رختؾػ ـ حؽؿ ـ ج فسل فؼطو فػل سؾؿ «مــ أتـك طرا ًفـا
قما» ،يهذا حؽؿ ـ ةا لؿجرد الؿجل و
فسللف طـ شل  ،لؿ تُؼ َبؾ لف صءة أربعقـ ً
( )1رـظر تحػة إشراف 124/13ن
( )2رـظر تخررج الحدرث يف قضعف ـ الؿتـ (ص )482ن
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أ الؿجل ع التصدرؼ فلتك فقف الحدرث الث ين يف الب ب «مـ أتك كاهـًا فصدقف بؿـا
ؼقل ،فؼد كػر بؿا أكزل طؾك محؿد ﷺ» ف لحؽؿ فقف أشد :يهق أ الؿصد حؽؿوف
الؽػرو ف خت،ف الحؽؿ رد

ؾك اخت،ف الػعؾن

[ ضابط محن الـىطمق عمى الـىقٗد()4د
قمـا» ـ ةوا لؿجورد
إذ الحدرث إي الوذق فقوف «لـؿ تؼبـؾ لـف صـءة أربعـقـ ً
الؿجوول يالسووما ووـ اقوور تصوودرؼو أ و إذا الوورت بووف التصوودرؼ فو ٕ ر أ ظووؿ يأشوودو
فحؽؿوف «فؼــد كػــر بؿــا أكـزل طؾــك محؿــد ﷺ»ن ي عؾووق أكوف إذا اختؾووػ الحؽووؿو فنكووف
ٓ رحؿؾ الؿطؾؼ ؾك الؿؼقد :ف ،رؼ

إ لقلف «فصدقف» لقدو يالوـص إي طؾوؼو

حؿؾ الؿطؾوؼ ؾوك الؿؼقود ٕ :هوذا رخو لػ ضو ب ًط يف حؿوؾ الؿطؾوؼ ؾوك الؿؼقود
ف ُق َ
ٓ بد ـ را تفو يهق أكف إذا اختؾػ الحؽؿ ٓ رحؿؾ الؿطؾؼ ؾك الؿؼقدو يلق اتحود
فؿث ،القد يف آرة القضق ؼ جقودة بو لؿرفؼو ييف آروة التوقؿؿ طؾؼوةو ففوؾ كحؿوؾ
السباً :
الؿطؾؼ ؾك الؿؼقد فـؼق إ التقؿؿ إلك الؿرفؼ يؿ يف القضق ؟
يالجقاب ٓ :ل،خت،ف يف الحؽؿ يإ ي السبا ياحدً او يهق الحدَ ث()2ن
ك
حؿوؾ الؿطؾووؼ ؾوك الؿؼ جقوود:
أ و إذا اتحود الحؽووؿ ياختؾوػ السووباو فنكوف حقـئووذ ُر َ
ي لرلبة يف يػ رة الظف رو ففل طؾؼةو ييف يػ رة الؼتؾ ؼ جقودة ب إلرؿو و يالحؽوؿ ياحود:
يهق يجقب اإل ت و يالسبا ختؾػ :ففذا ظف رو يهذا لتوؾو فقحؿوؾ الؿطؾوؼ ؾوك
الؿؼقد :ل،تػ يف الحؽؿ يإ اختؾػ السبا()3و يهق ؽس الؿسللة إيلكن
( )1رـظر ريضة الـ ظر 193/2و ي بعده ن
( )2يهق ذها الشو فعل الؼودرؿو يالحـ بؾوة يالظ هرروةو ف لؿسوح لؾؽػوقـ فؼوطن ي وذها الحـػقوةو يالؿ لؽقوةو
يالشو فعقةو أ الؿسووح رؽووق إلووك الؿرفووؼ ي لقضووق و فحؿؾووقا الؿطؾووؼ ؾووك الؿؼقوودن رـظوور بوودائع الصووـ ئع
145/1و يالؿديكة 145/1و يإ 65/1و يالؿجؿقع 242/2و يالؿغـل 187/1و يالؿحؾك 368/1ن
( )3يهق ذها الؿ لؽقةو يالش فعقةو يالحـ بؾة يف ظ هر الؿذهاو ف ،تجزئ إٓ الرلبة الؿم ـةن يذها
=

ع
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وبؼقت صقرتان متؼابؾتان:
إحداهؿ رحؿؾ فقف الؿطؾؼ ؾك الؿؼ جقد ب ٓتػ و يذلوؽ يف حو آتحو د يف
الحؽؿ يالسبا :ي لد طؾؼ يف لقلوف تعو لك

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [الؿ ئودة ]3

وػقح يف لقلووف تعو لك ﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ي ؼ جقوود بؽقكووف سو ً
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [إكع و

 :]145فقحؿووؾ الؿطؾووؼ ؾووك الؿؼقوود يف هووذه

الصقرة ب ٓتػ ن
يالث كقة ٓ رحؿؾ فقف الؿطؾؼ ؾك الؿؼ جقود ب تػو و يذلوؽ ـود آخوت،ف يف
الحؽؿ يالسباو ي لقد يف آرة القضق و يالقد يف آرة السرلةن
يلد رؼوق ل ئوؾ إ الحؽوؿ ٓ رختؾوػ يف سوللة إتقو الؽفو  :فسوقا ذهوا
ئ ،أ صد ًل و ف لؽؾ حر ن
ة ً
كؼق لقس إ ر يذلؽ :ف لػر بقـ الحؽؿقـ الؿ،ئؿقـ لؾقمػقـ :فؽقكف لؿ
ـ اقر تصدرؼو يالحؽوؿ بو لؽػر

تؼبؾ لف م،ة أربعقـ رق ً ـ ةا لؿجرد السما
يمػ أشد لػعؾ أشـعو يهق التصدرؼ لؾؽ هـ فقؿ رؼق ن
يكظقر هذا اإلةوب ُ  :فؿجورد اإلةوب
الؽعبقـ مـ اإلزار فػل الـار»()1و يأ

وـ دي خوق ،ؼقبتوف «مـا أسـػؾ مــ

الرت بف الخق ،و فعؼقبتف «ٓ ـظـر اهلل إلـك

مـ جر ثقبف خقء »()2و ففذا الحؽؿ أشدن
فنذا اختؾػ القمػ اختؾػ الحؽؿو يإ ي أمؾ الحؽؿ التحررؿ يف الجؿقعن
= الحـػقةو يالحـ بؾة يف ريارةو يالظ هررة إلك أكف تجزئ الرلبة الؽ فرة فؾؿ رحؿؾقا الؿطؾؼ ؾوك الؿؼقودن رـظور
الؿبسقط 2/7و يالؿديكة 328/2و يإ 298/5و يالؿغـل 22/8و يالؿحؾك 189/9ن
( )1ةبؼ تخررجف (ص )233ن
( )2أخرجووف البخوو رقو يتوو ب الؾبوو سو بوو ب لووق اهلل تعوو لك ﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾و ()5783و
ي سووؾؿ يت و ب الؾب و س يالزرـووةو ب و ب تحووررؿ جوور الثووقب خووق ،و ()2985و يأبووق دايد ()4985و يالرت ووذق
()1739و يالـس ئل يف الؽ ى ()9647و ـ حدرث بد اهلل بـ ؿر ﭭن

حً١ٝعايـُ تف ٝعشـ ــةحعنت بعايتٛحٝ

244

[ خطٕزة إتٗاُ اللّأُ ،تمبٗطّي عمى الٍاسد
يردخؾ يف «مـ أتك كاهـًا» ـ لؿ رذها إلك رافو يإكؿ اتصوؾ بوف ب لفو تػو
ف لحؽؿ ياحد ٕ :الغرض ياحدو يهق ةمالفو أي ةمالف يتصدرؼف فقؿ رؼق ن
توزيج فحصوؾ لوف ربوط وـ
ي ع إةػ أ هـ ك إ َ جو كعو ح ف ًظو لؾؼورآ و ج
زيجتف يف لقؾة العرسو فح ي الع،ج فؾؿ رػدهو فنذا بف رليت ي هـً و فؼ لف الؽو هـ
أ طـوول شووق ًئ ووـ ،بسووؽو فل طو ه إرو هو فؼو

توولتقـل اوودً او فلتو هو فؼو لووف أكووت

تزيجت ا رأة ـ بـل ف ،و يف البؾد الػ،ينو يمػتف يوذاو يدخؾوت ؾوقؽؿ يف أي
القلت ا رأة هذه موػتف و ي عفو قواو ي قبو ْتؽؿو يهوذا بو لل الطقواو فؼو إ و
الج و ع الح و فظ موودلت :يبووذلؽ رؽووق لوود دخووؾ يف حؽووؿ ووـ موود ي هـً و و
يٓ حق يٓ لقة إٓ ب هللن
فؿووـ رو ِ
ورض كػسووف لػتـووة ظقؿووة ٕ :الؽ و هـ لوود رووليت ب ول قر
ولت الؽف و رعو ْ
تػصقؾقةو ثؾ حدث ع هذا اإل ن
[ الفسق بني حقٗقة الصدق ٔاللرب لػة ٔشسعًأ ،عالقتْ بصدق اللاَِد
إ

ـ رصد الؽ هـ لؿ رػر بوقـ حؼقؼوة لغقروة يشور قة لؾصود يالؽوذب:

فؼد رؽق اإلخب ر ط ب ًؼ لؾقالع فقسوؿك مودل لغوةو لؽوـ حؼقؼتوف الشور قة يوذب:
فؿـ أتك ي هـً فلخ ه بقالعو فنكف م د لغ ًة ي ذب شر ً ن
يكظقر ذلؽ ـ أتك بث،ثة شفدا و يألسؿقا ج ز قـ ـ اقر تردد أاؿ رأيا
فً ،ك رزين بػ،كةو يي ،فؿ ط بؼ لؾقالعو يلؽـ ٓ كؼق

إاؿ مدلقاو بؾ يذبقا

شر ً ﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [الـقر ]13و يلق

بؼ ي ،فؿ القالعو حتك

رؽقكقا أربعةو ففذه حؼقؼة الصد يالؽذب الشر قةو يكحـ ط َلبق ب لشرعٕ :كف
شقش بعضفؿ ؾك بعض الـ س يرؼق
ربؿ ر ّ
يهق ي ذب شر ً و يكحـ ط لبق ب لشرعن

لؼد مد الؽ هـو كعؿ مد لغةو

ع
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ؾوووك الؿغقبووو ت أي الضوووقا ّ أي الؿسوووريل ت

يالؿـجؿووقـو رضووعق أ و أ ووقـ الع ووة أشووق
بؿؼوود تو يكظووراؤهؿ ووـ الؽفـووة
ق
ث،و أي رليت بخشبةو أي بلشق رؾ قبس هب ؾوك الـو سو رررود
حسقةةو فقليت بلدخـة ً
أ رشعرهؿ أا هل التل دلتفو يأكف ٓ ،لة لف ب لجـو يحؼقؼة إ ر أ هذه إ قر
ٓ لقؿة لف و يإكؿ رؾبس هب ؾك الجف ن
[ الفسق بني ٌف٘ القبٕه ٌٔف٘ الصخةد
قمـا» الؿوراد بو لؼبق الؿـػول هـو كػول
يلقلف ﷺ «لـؿ تُؼ َبـؾ لـف صـءة أربعـقـ ً
يؿـ شرب الخؿر لؿ تؼبؾ مو،تف «ٓ شـرب الخؿـر
الثقاب الؿر جتا ؾك العب دةَ :
قمـا»()1و فـػول الؼبوق هـو كػول لؾثوقاب
رجؾ مـ أمتل فقؼبؾ اهلل مــف صـءة أربعـقـ ً
ٓ كػل لؾصحة ٕ :الؿخ لػة تجفة إلوك أ ور خو رج وـ العبو دة يشور ف و يذلوؽ
بخوو،ف «ٓ تؼبــؾ صــءة أحــدكؿ إذا أحــدث حتــك تق ــل»()2و ي«ٓ ؼبــؾ اهلل صــءة
حائض إٓ بخؿار»( )3ففـ كػل لؾصحة ٕ :الؿخ لػة تججفة إلك شرط العب دةو يإذا
بطؾ الشورط بطؾوت العبو دةو فونذا و د الـفول إلوك ذات الؿـفول ـوفو أي إلوك شور ف
بطؾت بػعؾفو أ إذا د إلك أ ر خ رجو فنكف رصح وع التحوررؿ :فؿوـ موؾك ي ؾقوف
ؿ ة حرررو أي خ تؿ ذهاو فص،تف محقحة ٕ :الـفل و د إلوك أ ور خو رج وـ
( )1أخرجف الـس ئلو يت ب إشربةو ب ب ذير الريارة الؿبقـة ـ مؾقات شو رب الخؿورو ()5664و يابوـ خزرؿوة
()939و يالح يؿ ()948و ـ حدرث بد اهلل بـ ؿري ﭭن
( )2أخرجف البخ رقو يت ب القضوق و بو ب ٓ تؼبوؾ مو،ة بغقور فوقرو ()135و ي سوؾؿو يتو ب الطفو رةو بو ب
يجقب الطف رة لؾص،ةو ()225و يأبق دايد ()69و يالرت ذق ()76و ـ حدرث أبل هرررة ﭬن
( )3أخرجف أبوق دايدو يتو ب الصو،ةو بو ب الؿورأة تصوؾل بغقور خؿو رو ()641و يالرت وذقو يتو ب الصو،ةو بو ب
ج ٓ تؼبوؾ مو،ة الحو ئض إٓ بخؿو رو ()377و يابوـ جوف يتو ب الطفو رةو بو ب إذا ح ضوت الج رروة
لووؿ تصووؾ إٓ بخؿو رو ()641و يمووححف ابووـ حب و ()1711و يالحو يؿ ()917و ييافؼووف الووذهبلو ووـ حوودرث
ئشة ڤن
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ذات العب دة يشر ف و لؽـ إذا ةرت قرتوف بسورتة حررور فـؼوق لود و د الـفول إلوك
شرط ـ شريط الص،ة :ف لص،ة ب ؾة()1ن
«وطـ أبل هر رة ﭬ طـ الـبل ﷺ قال« :مـ أتك كاهـًا» :رد ل ؾؿ الغقان
«فصدقف بؿا ؼقل ،فؼد كػر بؿا أكزل طؾك محؿد ﷺ» ٕ الغقا ٓ رعؾؿف إٓ
اهلل يهذا بـص الؼرآ

﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [الـؿؾ  ]65فنذا

الشخص الذق رد ل ؾؿ الغقاو فؼد َي جذ َب الؼرآ ن
َمدج َ اإلكس ُ ذلؽ
َ
[ ادعاء عمي الػٗب ملَ ٖدَّعُٕ فّٗي الٕالٖةد
حؽك ابـ بطق ة  -يهق رجوؾ ػتوق ب لتصوقف يرعتؼود يف الوذرـ ُروز َ ؿ أاوؿ
أيلق يهؿ ـ أبعد الـ س ـ القٓرة  -يف رحؾتف أكف لصد ياحدً ا وـ هومٓ الوذرـ
ُتز ؿ فقفؿ القٓرة يهق ج ،الدرـ الت رزق()2و ل
«يلؿ ي رق دخقلل إلك الشقخ رأرت ؾقف فرجقة ر ز()3و فل جبتـل يلؾت
يف كػسل لقوت الشوقخ أ ط كقفو و فؾؿو دخؾوت ؾقوف لؾوقداعو لو إلوك ج كوا الغو ر
يجرد الػرجقوةو يألبسوـقف وع لقوة وـ رأةوف يلوبس رلعوةو فولخ ين الػؼورا أ
ّ
الشقخ لؿ تؽـ دتف أ رؾبس تؾؽ الػرجقة يإكؿ لبسف ـد لدي لو يأكف ل لفوؿ
هذه الػرجقوة رطؾبفو الؿغربولو يرلخوذه ـوف ةوؾط يو فر يرعطقفو ٕخقـو برهو
الص ارجل()4و يهل لف يبِ َر ْة ِؿ ِف ي كتو فؾؿ أخ ين الػؼرا بذلؽو لؾت لفؿ
الدرـ ّ
()1
()2
()3
()4

رـظر الؿستصوػك لؾغزالول (ص  )221ي و بعوده و يالؾؿوع ٕبول إةوح الشوقرازق (ص  )12ي و بعوده و
يتحؼقؼ الؿراد يف أ الـفل رؼتضل الػس د (ص  )79ي بعده و يالؿسقدة ٔ تقؿقة (ص  )82ي بعده ن
ـ يب ر الصقفقة يف ب،د الفـدو لف ترجؿة يف كزهة الخقا رو لعبد الحل الط لبل 149/2ن
الػرجقة ثقب ياةع قرؾ إيؿ رتزر بف ؾؿ الدرـو يهق لػوظ حودثو يالؿر وز الزاوا الوذق تحوت
شعر العـزو ف لؿؼصقد أ هذه الػرجقة صـق ة ـ الؿر زن رـظر الؿعجؿ القةقط 679/2و 353/1ن
كسبة إلك م اَرج :لررة ـ لرى الصغدن رـظر ترجؿف ابـ بطق ة 179/3ن
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لد حصؾت لل برية الشقخ بل يس ين لب ةف يأك ٓ أدخؾ هبذه الػرجقة ؾك ةوؾط
ي فر يٓ سؾؿو ياكصرفت ـ الشقخن
ف ّتػؼ لول بعود ودة قرؾوة أين دخؾوت بو،د الصوقـ ياكتفقوت إلوك درـوة الخـسو
ؾل فبقـ أك يف بعض الطور إذا
ف فرت ـل أمح بل :لؽثرة الزح و يي كت الػرجقة ّ
بو لقزرر يف قيووا ظووقؿ فقلووع بصووره ؾوول ف ةووتد ينو يأخووذ بقوودقو يةووللـل ووـ
ؼد ل يلؿ رػ رلـل حتك يمؾت إلك دار السوؾط

عوفو فولردت آكػصو و فؿـعـول

يأدخؾـل ؾك السؾط و فسوللـل وـ ةو ،قـ اإلةو ،فلجبتوفو يكظور إلوك الػرجقوة
جردهو ! فؾوؿ رؿؽــول خو،ف ذلوؽو فلخوذه يأ ور لول
ف ةتحسـف و فؼ لل الوقزرر ّ
ك
جفز يكػؼةو يتغ ّقور خو رق لوذلؽو ثوؿ توذيرت لوق الشوقخ إكوف
بعشر خؾع يفرس
رلخذه ةؾط ي فرو فط

جبل ـ ذلؽ! يلؿو يو يف السوـة إخورى دخؾوت دار

ؾؽ الصقـ بخ ب لؼ()1و فؼصدت زايروة الشوقخ برهو الودرـ الصو ارجك فقجدتوف
رؼرأ يالػرجقة ؾقف بعقـف  :فعجبت ـ ذلؽ يل ّؾبتف بقدقو فؼ لل لوؿ تؼ ّؾبفو يأكوت
تعرفف ؟ فؼؾت لف كعؿ هل التل أخذه ـقل ةوؾط الخـسو و فؼو لول هوذه الػرجقوة
إلول أ الػرجقوة تصوؾؽ ؾوك رود فو ،و ثوؿ
مـعف أخل ج ،الدرـ برةؿلو ييتا ّ
أخرج لل الؽت بو فؼرأتف ي جبت وـ مود رؼوقـ الشوقخو يأ ؾؿتوف بولي الحؽ روةو
فؼ لل أخل ج ،الدّ رـ أي

ـ ذلؽ ي ّؾفو هق رتصرف يف الؽوق و يلود اكتؼوؾ إلوك

يؾ رق بؿؽةو يأكف رحج ّ
رحؿة اهللو ثؿ ل لل بؾغـل أكف ي رصؾل الصبح ّ
يوؾ و :
ٕكف ي رغقا ـ الـ س رق ل رفة يالعقد :ف ،رعرف أرـ ذها»()2ن
ف كظر إلك يف هذه الحؽ رة ـ اد ئفؿ عرفة الغقاو ثوؿ تصودرؼفؿ فقوفو ثوؿ
( )1خوو بوو لؼ أي خوو بوو لغو أي بوو لقؼ :اةووؿ لوودرؿ لؿدرـووة بؽووقـ الح لقووة مووؿة الصووقـن رـظوور سوو لؽ
إبص ر 133/3ن
( )2رحؾة ابـ بطق ة 476/2ن

حً١ٝعايـُ تف ٝعشـ ــةحعنت بعايتٛحٝ

244

الوود قى التوول تعجووز الؽؾؿو ت ووـ يمووػ خبثفو 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!
«فؼــد كػــر بؿــا أكــزل طؾــك محؿــد ﷺ» .رواه أبــق داود» يهووق الؼوورآ فوونذا يػوور
ب لؼرآ يػر ب هللو يهؾ هق يػر أي

خرج ـ الؿؾة أي يػر دي يػر؟

يف هذه الصقرة يػر أي و لؽـ لد رؼ

إكوف لو يؾؿوة مودلتو ٓ لتصودرؼفو

يإكؿ لؿط بؼتف لؾقالع :ففؾ رؽػر يف هذه الح ؟
ثؾ هذا حؾ كظرو لؽـ إ ر خطقر جدًّ ان
«ولألربعة ،والحاكؿ وقال :صحقح طؾك شرصفؿا [

ـ إربعةو ياإل

]» الحدرث لقس يف ياحد

رحؿف اهلل تبع يف ذلؽ ابـ حجر()1و يابـ حجر ياهؿ يف ذلؽن

يالحدرث ٕبل هرررة :يلذا ج يف بعض الـسخ «ي ـف» ؽ البق ضن
«مـ أتك طرا ًفا أو كاهـًا فصدقف بؿا ؼقل ،فؼد كػـر بؿـا ُأكـزل طؾـك محؿـد ﷺ».
وٕبل عؾك بسـد جقد ،طــ ابــ مسـعقد مثؾـف مققق ًفـا»و رعـول وـ لقلوفو يلوف حؽوؿ
الرفع ٕ :ثؾ هذا ٓ رؼ ـ لِ َبؾ الرأقن
«وطـ طؿران بـ حصقـ ﭬ مرفق ًطـا« :لـقس مــا مــ تَطقـر ،أو تُطقـر لـف»و أق
تطقر بـػسف لـػسفو أي تطقر اقره ٕجؾفو يل رل ر اقره بول رزجور الطقور :ففوذا تطقور
لووفن يل ود ةووبؼ بق و

عـووك التطقوور يال قط َقوورةو يأا و تؽووق بزجوور الطقوور أي اقووره ووـ

الحققاك ت ـد إرادة أ ر و فنذا ذها رؿقـً تػ
يإذا ذها شؿ ًٓ أحجؿ يتركن
( )1رـظر فتح الب رق 217/19ن

و ي ضك إلك ؿؾوف الوذق رررودهو
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يهذه العب رة «لقس مـا» ـ ألػ ظ الق قدو يهول دلقوؾ ؾوك أ هوذا الػعوؾ وـ
يب ئر الذكقبو ي عـ ه لقس ـ هدرـ و أي لقس ـ ررؼتـ ()1ن
ؽفـ بـػسفو أي ُت ُؽ قفـ لف بطؾا أحد اقوره وـ يو هـ
«أو تَؽفـ ،أو تُؽفـ لف» َت ج
أ رتؽفـ لف :يؿ ةبؼ التؿثقؾ لف بسمالف ـ ض ئع أي أ ر اقبلو يةقا ي بؿؼ بؾ
أ ٓو ف لب ذ ي ٔخذ :يلذا ج يف الرب «لعـ آكـؾ الربـا ،ومقكؾـف»( )2يهوذا ثؾوفن
ي ثؾ الؽف كة وـ رود ل لورا ة الػـجو و يالؽوػو يالطو لعو يإبوراجو ييوؾ شول
ردج ك بف عرفة الغقان
«أو سحر ،أو س ِ
حر لف» :ي لس بؼ :ةقا فعؾ السحر بـػسفو أي ُف ِعؾ لفن
َ َ
ُ
«ومـ أتك كاهـًا ،فصـدقف بؿـا ؼـقل ،فؼـد كػـر بؿـا أكـزل طؾـك محؿـد ﷺ» رواه
البزار» أحؿد بـ ؿر بـ بد الخ لؼ البزار()3و اإل و الشوفقرو ييوذلؽ أبوق رعؾوك
الؿقمؾل()4و ـ إئؿة الحػ ظن
«بنسـاد جقد» الجقد ـدهؿ فق الحسـ يدي الصحقحن
[ تعسٖف احلدٖح احلطَد
«ورواه الطبراين بنسـاد حسـ مـ حد ث ابـ طبـاس دون ققلـف« :ومــ أتـك» إلـك
آخره» يالحسـ عريف ـد أهؾ العؾؿ أكف يف رتبة دي الصحقح يفق الضعقػن
()1
()2

()3
()4

الس بؼ 163/3ن
أخرجووف سووؾؿو يتوو ب الؿسوو ل ةو بوو ب لعووـ آيووؾ الربوو ي ميؾووف ()1597و ()5962و يأبووق دايد ()3333و
يالرت ذق ()1296و يالـس ئل ()3416و يابـ جف ()2277و ـ حدرث بد اهلل بوـ سوعقد ﭬو يجو وـ
حدرث ؾلو يج برو يأبل جحقػة ﭫن
هق أحؿد بـ ؿري بـ بد الخ لؼو أبق بؽر البزج ارو ح فظ ـ العؾؿو ب لحودرثو لوف ملػو ت ـفو « سوـد
البزار»و ت 292/هون رـظر بؼ ت الؿحدثقـ 386 /3و ت ررخ اإلة886 /6 ،ن
الؿقمؾلو حو فظو وـ ؾؿو
جؿقؿلو أبق رعؾك
ّ
ؾل بـ الؿثـل بـ رحقك بـ قسك بـ ه ،الت ّ
هق أحؿد بـ ّ
الحدرثو لؼل الؽب ر يرحؾ يف حداثة ةـف إلك إ ص ر ب تـ أبقفو لف ملػ ت ـف «الؿسـد»و ت 397/هون
رـظر ت ررخ اإلة112/7 ،و ةؾؿ القمق إلك بؼ ت الػحق 179/1ن
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خرجووووو يلووووود
الحسوووووـ الؿعوووووريف
ً

اشووووووتفرت رج لووووووف بووووووذاك َحوووووودّ
ووووـ الشووووذيذ ووووع ك
راي وووو ات ِفووووؿ

ك
فووووووور ًدا يرد
بؽوووووووذب يلوووووووؿ رؽوووووووـ
ْ

لؾووت يلوود حسووـ بعووض و اكػوورد

(حؿوووود) يلوووو الرت ووووذق وووو ةووووؾؿ

حصوووؾ()1

حتؿووووؾ
يلقووووؾ وووو ضووووعػ لررووووا
فقوووفو ي ووو بؽوووؾ ذا حووودّ
َ
هذه تع ررػ الحسـ التول ذيرهو العرالول وـ ودد وـ العؾؿو و يأ ؼبفو بؼقلوف
«ي بؽؾ ذا حد حصؾ» ٕ :يؾ هذه التع ررػ لؿ رحصؾ هب تعررػ الحسـ ـدهن
يتعررووػ الحسووـ ووـ أمووعا إ ووقرٕ :كووف يف رتبووة وورتددة تلرجحووة بووقـ
الصووحقح يالضووعقػ :يلووذا ذهووا الووذهبل ياقووره إلووك أكووف ٓ طؿووع يف تؿققووزه()2و
لؽ ّـ العؾؿ درجقا ؾك أكف ٓ ربؾغ حد الصحقح يٓ رـز إلك الضعقػن
«قال البغقي»و يهق حقل السـة اإل

الحسقـ بـ سعقد البغققو تقيف ةوـة

ةت شرة يخؿسؿ ئةو لف التػسقر الؿشفقر يلف «شرح السـة»()3ن
«العراف :الذي دطل معرفة إمقر بؿؼدمات ستدل بفا طؾك الؿسروق ،ومؽان
الضالة ،وكحق ذلؽ» يإمؾ يف هذه الؿؼدق ت أا اةتع كة ب لجـ يالشق قـو أ و
الؿؼوود ت الظو هرة التوول رجعؾفو بووقـ روودق السووذج ووـ الـو س :ي لوودخ يكحووقهو
ف ،تصؾ إلك هذه الدرجةن
«وققؾ :هق الؽاهـ ،والؽاهـ :هق الذي خبر طـ الؿغقبات يف الؿستؼبؾ .وققـؾ:
الذي خبر طؿا يف الضؿقر» ييوؾ هوذا ٓ رؽوق إٓ بن كوة الشوق قـو ييوؾ هوذا وـ
( )1ألػقة العرالل إبق ت ()53-59و يرـظر معقد الؿرالل إلك ألػقة العرالل  147/1ي بعده ن
( )2ل الذهبل يف الؿقلظة ص « 28ثؿ ٓ تطؿع بل لؾحسـ ل دة تـدرج يؾ إح درث الحس فقف و فلك ؾك
إر س ـ ذلؽ!»ن
( )3هق أبق حؿد الحسقـ بـ سوعقد بوـ حؿود ابوـ الػورا البغوققو الشو فعلو الؿػسورو مو حا التصو كقػو
ـف «شرح السـة»و ي « ع لؿ التـزرؾ»و ي «الؿصو بقح»و يو رؾؼوا بؿحقول السوـة يبوريـ الودرـو توقيف ةوـة
( 516هو)ن رـظر ةقر أ  ،الـب439/19 ،و بؼ ت الش فعقة الؽ ى لؾسبؽل 75/7ن
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الشرك إي و كسل اهلل الع فقةن
«وقــال أبــق العبــاس ابـــ تقؿقــة» يهووق شووقخ اإلةوو ،أبووق العب و س أحؿوود بووـ
بد الحؾقؿ بـ بد الس ،بـ تقؿقة الحراين

ن

«العراف :اسؿ لؾؽاهـ والؿـجؿ والرمال وكحقهؿ مؿـ تؽؾؿ يف معرفـة إمـقر
بفــذه الطــرق» ففووذه ألػو ظ تؼ ربووة يف الؿعـووك :فو لعراف روود ل عرفووة ب لؿغ جقبو ت
الؿ ضقةو يرد

ؾك إ قر الؿسريلة يالضو لةو يالؽو هـ رود ل عرفوة الؿغقبو ت

الؿـجؿ ردج ل عرفة الـجق يتلثقره يف الحقادث إرضوقةو يالر ج و
الؿستؼبؾقة :ي
ق
يذلؽ رخط ؾك الر ؾ يرخرج بـت ئج ـ الغقا  -بز ؿفؿ -ن
يإمؾ يؾف داره ؾك اةتع كة هومٓ ب لشوق قـو يتؼودرؿفؿ الؼورابقـ لفوؿ:
لقعقـقهؿو حتك رصؾقا إلك ررردي و يهذا ـ الشرك إي و كسل اهلل الع فقةن
[ اضتخداً احلسٔ ٔارأزقاً يف الطخسد
«وقال ابـ طباس ﭭ يف ققم ؽتبقن« :أبا جاد» ،و ـظرون يف الـجقم» أب جو د
الحريف إبجدرة ؾك ررؼة «أبجد هقز حطل يؾؿوـ» إلوك آخور الحوريف :ففوؿ
رؽتبقا و يرـظري يف الـجق و يرؼ ركق بقـفو و يرودج ق أ هـو ك ارتب ًو بوقـ هوذه
الحريفو يبقـ الحقادثو يتؽق هذه الحريف الؿؼ جطعوة «أبو جو د» ياقرهو ؾوك
شؽؾ جداي و يبعضف فقف أرل و يهل يف حؼقؼتف ،ةؿو يهذا كوقع وـ الشوركو
كسل اهلل الع فقةن
ث،و أي يتبفو لقعورف التو ررخو
أ إذا يتا أحد «أب ج د» ٕجؾ تعؾؿ الحريف ً
الج جؿوؾ هوذاو ٓةوقؿ يف
ف ،بلسو يلد تقةع العؾؿ يف يت بة التوقاررخ ؾوك حسو ب ُ
الـظؿو فو(أبجد) إلػ ياحدو يالب

اثـ و يالجقؿ ث،ثةو يالدا أربعةو يهؽذان

فؼووق ابووـ ب و س ﭭ « ؽتبــقن أبــا جــاد» هووق يف شوول يحؽووؿ لووق رؽتبووق
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الحووريف الؿؼ جطعووة ٓ لتعؾؿف و و يٓ لبق و ياةووتخراج و ُر قيووا ـف و ووـ تووقاررخ
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

يؾؿة «بغتة» يف لقلف تع لك ﴿ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾

[إ

راف ٕ :]187ا جؿق ة

الحريف ب و اقـو ت و ت ث كقةو ي جؿق ف ألػ يأربعؿ ئةن يأ جلػ السقق ل
رة لة اةؿف «الؽشػ يف ج يزة هذه إ ة إلػ»()1ن
رةؾو يج رؾ لؿ
ؼرب يٓ كبل َ
ي ؾؿ الس ة ٓ رعؾؿف إٓ اهللو ٓ ؾؽ ج
ةل الـبل ﷺ ـ الس ة ل
رؼق

«ما الؿسمول طـفا بلطؾؿ مـ السائؾ»()2و ياهلل 

فسره أيثر أهؾ العؾؿ ـ السؾػ بل
﴿ﭦ ﭧ﴾ [ ف ]15و يلد ج

عـ ه

أي د أخػقف حتك ـ كػسل()3و فؽ خػ ؤه ـ الخؾؼ أ ًرا ؼطق ً بفن
ل ابـ ب س ﭭ يف همٓ الذرـ رـظري يف الـجق يرؽتبق «أب ج د»
«ما أرى مـ فعؾ ذلؽ لف طـد اهلل مـ خءق»
أق

أ ؾؿو يالخ،

ُأرىو أق و أظوـو أي و َأرىو

الـصقا يالحظ()4و يالؿعـك لقس لف كصوقا ـود اهلل و

يالذق لقس لف شل يف أخرة هق الؽ فرو أ الؿسؾؿو فؿفؿ بؾغوت ذكقبوفو فن و أ
رعذب بؼدره و ثؿ رخرج إلك كصقبف ـ الجـةو يإ أ رعػك ـفن
()1
()2

()3
()4

دة هذه إ ة تزرد ؾك ألوػ

طبقع ضؿـ الح يق 111-193/2و يل يف طؾعف «الذق دلت ؾقف أث ر أ
ةـةو يٓ تبؾغ الزر دة ؾقف خؿسؿ ئة ةـة»ن
أخرجف البخ رقو يت ب اإلرؿ و بو ب ةوما ج روؾ الـبول ﷺ وـ اإلرؿو و ياإلةو ،و ياإلحسو و ي ؾوؿ
الس ةو ()59و ي سؾؿو يت ب اإلرؿ و ب ب عرفوة اإلرؿو و ياإلةو ،و يالؼودر ي  ،وة السو ةو ()8و يأبوق
دايد ()4695و يالرت ذق ()2619و يالـس ئل ()4991و يابـ جف ()63و ـ حدرث ؿر ﭬن
رـظر تػسقر الط ق 285/18ن
رـظر الصح ح 1471/4ن

ع
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[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :أكـف ٓ جتؿـع تصـد ؼ الؽـاهـ مـع اإل ؿـان بـالؼرآن»ٕ :
الؽ هـ رد ل ؾؿ الغقاو يهذه الد قى يػر ب لؼرآ ن
«الثاكقة :التصر ح بلكف كػر» :ـ لقلف ﷺ «فؼد كػر بؿا أكزل طؾك محؿد ﷺ»ن
فر وـ ُي ْػورهو ففوق شوررؽ لوفو
«الثالثة :ذكر مـ ُتؽُفـ لف» :أق أ َ ـ جؽـ الؽ َ
ُ
شررؽ ـ أخذهو فؽؿ رحر إخذ رحر الدفعن
يؿ أ ـ أ طك الرب هق
«الرابعــة :ذكــر مـــ ُت ُطقــر لــف» يفقووف الؿعـووك الس و بؼ كػسووف ٕ :أ وور ب لشوول
يػ ؾفن
«الخامسة :ذكر مـ س ِ
حر لف» ف لذق رررد أ رتخؾص ـ هذا السحرو أي رصـع
ُ
حراو فؼد جؽـف ـ الشرك ب هللو يلد ش ريفن
ةحرا لقضر اقرهو فقليت ة ً
ً
«السادسة :ذكر مـ تعؾؿ «أبا جاد» يإ قر بؿؼ مده يؿ ةؾػن
«السابعة :ذكر الػرق بقـ الؽاهـ والعـراف» ف لؽو هـ رودج ل عرفوة الؿغقبو ت
الؿستؼبؾقةو يالعراف رد ل عرفة الؿغقب ت الؿ ضقة :ي لضقا ّ و يالؿسريل ت ي
أشبف ذلؽن
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ةــاب
مـــا جــــاء يف امنشــــسج

طـــ جــابر ﭬ ،أن رســقل اهلل ﷺ ســئؾ طـــ الـ ْش ـ َرة ،فؼــال« :هــل مـــ طؿــؾ
الشقطان» .رواه أحؿد بسـد جقد وأبـق داود( ،)1وقـال :سـئؾ أحؿـد طـفـا ،فؼـال« :ابــ
مسعقد ؽره هذا كؾف»(.)2
ويف البخاري ،طـ قتادة :قؾت ٓبـ الؿسقب :رجؾ بف صِب ،أو مخـذ طــ امرأتـف
فؾـؿ ُ ـْـ َف
أ ُ َحؾ طـف أو ُ ـَشر قال ٓ« :بلس بف ،إكؿا ر دون بف اإلصءح ،فلما مـا ـػـعْ ،
طـف»( )3اكتفك.
ساحر»()4ن
السحر إٓ
وروي طـ الحسـ أكف قالُ َ ٓ« :حؾ
ٌ
َ
قال ابـ الؼقؿ« :الـشرةَ :حؾ السحر طـ الؿسحقر؛ وهل كقطان:
حؿــؾ قـقل الحســـ،
َحـؾ بســحرٍ مثؾـف ،وهــق الـذي مـــ طؿـؾ الشــقطان ،وطؾقـف ُ َ

فقتؼرب الـاشر والؿـتشر إلك الشقطان بؿا حب ،فقب ُط ُؾ طؿ ُؾف طـ الؿسحقر.

()1
()2
()3

()4

أخرجف أبق دايدو يت ب الطاو ب ب الـشورةو ()3868و يأحؿود ()14135و يحسوـ إةوـ ده ابوـ حجور يف فوتح
الب رق 233/19و يج ـ حدرث أكس ﭬن
ذيره ابـ ػؾح يف أداب الشر قة بريارة جعػر ـ أحؿد 77/3ن
أخرجف البخ رق تعؾق ًؼ و بصقغة الجز و يت ب الطواو بو ب هوؾ رسوتخرج السوحرو 137/7و ييموؾف الطو ق
يف ووذرا أثو رو يؿ و يف تغؾقووؼ التعؾقووؼ ٓبووـ حجوور ()49/5و يمووحح إةووـ دهو يأخرجووف ابووـ بوود ال و يف
التؿفقد 281/5ن
أخرجف الط ق يف التفذرا يؿ يف تغؾقؼ التعؾقؼ ٓبـ حجر 49/5و يمحح إةـ دهن
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والثـــاين :الـشـــرة بالرققـــة ،والتعـــقذات ،والـــدطقات ،وإدو ـــة الؿباحـــة؛ ففـــذا
جائز»(.)1
فيـــه وســـائل:

 إولك :الـفل طـ الـشرة.
 الثاكقة :الػرق بقـ الؿـفل طـف والؿرخص فقف مؿا ز ؾ اإلشؽال.

l
لؿ ذير الؿملػ $

رـ لض أمؾ التقحقد ـ السحرو يذير بعض أكقا ف

ؿ ج ت بف الـصقصو ذير يقػ ُرع َلج الؿسحقر ٕ :السوحر يالوعو يلوف حؼقؼوة
رتلثر هب الؿسحقر يف ؼؾفو يبدكفو يريحفو يكحـ كورى وـ ة ِ
وحر رتغ جقور يؾ ًّقو و يلود
ُ
رتغقر يف در كتفن
يلد ةوبؼ التحوذرر يف بو ب السوحر وـ إتقو السوحرةو يلوق يو لؾعو،جٕ :
الػ ئدة التل لد تحصؾ ـفؿ بػؽ السحرو ٓ تقازق الضرر الؿؼ بؾ لف و يهق ضوق ع
درـ الؿر  :ب لتؼرب لؾشق قـن
«باب ما جا يف الـشـرة»و رعـول يف حؽؿفو  :هوؾ رؼو بو لجقازو أي بو لتحررؿو
أي ب لتقلػ؟
«طـ جابر ﭬ ،أن رسقل اهلل ﷺ سئؾ طـ الـشرة»« :أ » لؾعفدو رعـل الـشرة
الؿقجقدة يف ذلؽ القلتو يٓ تؽق إٓ ـ ررؼ السحرةن
«فؼال« :هل مـ طؿؾ الشقطان» يإذا ي كت ـ ؿؾ الشوقط و ففول أ ظوؿ وـ أ
تؽق حر ة ٕ :الشقط يأتب ف ـ الجـ إكؿ رسعق يف حؾ السحر وـ الؿسوحقر
( )1إ  ،الؿقلعقـ 391/4ن
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إذا ُل قرب ي ُلدق إلقفؿ شل و ففل شرك يف الحؼقؼةو يالشرك أمؾ ؿؾ الشقط ن
[ الفائدة يف زٔاٖة املتأخس عَ املتقدًد
«رواه أحؿد بسـد جقد ،وأبق داود»و لد ذيرك فقؿ ةبؼ عـك لقلفؿ جقودو ي و
فقف ـ الخ،فن
يالحوودرث رريرووف أبووق دايد يف ةووــف ووـ اإل و أحؿوودٕ :كووف رووريق ووـ شووقخف
اإل

أحؿد ب شرةو فنذا ي يذلؽ يي إمؾ قجوق ًداو فؿو الوذق كسوتػقد وـ

ذير ريارة أبل دايد؟
يالجووقاب أ هـ و ك بعووض الػقائوودو ـف و أ الوورايق الؿتوولخر ارتضووك هووذا
الؿبفؿ أحق ًك و يؿ يف رير ت
السـدو ي ـف الزر دة يف إلػ ظ أحق ًك و ي ـف تعققـ
َ
البقفؼل ـ ررؼ البخ رقٕ :كف إذا ريى وـ البخو رق ٓ رؾوز أ رؽوق الحودرث
ـده بسـده ي تـفو يؿ هق يف البخ رقن
«وقال :سئؾ أحؿد طـفا ،فؼال« :ابـ مسعقد ؽره هـذا كؾـف» ابوـ سوعقد رؽوره
الـشرة يؾف ن
يابـ سعقد هق أبق بود الورحؿـ بود اهلل بوـ سوعقد بوـ ا فوؾ الفوذلل ابوـ أ
بد()1و الذق ل الـبل ﷺ ـف « َمـ أحب أن ؼرأ الؼرآن غضا ،كؿا أكـزل ،فؾقؼـرأه طؾـك
قرا ة ابـ أم طبد»( )2ي ع هذا أتك بعض الجب برة ـ حؽ الؿسوؾؿقـ يلو

«يددت أ

أحؽ لرا ة ابـ سعقد ـ الؿصحػ بضؾع خـزرر»()3ن كسل اهلل الع فقة!
( )1رـظر اإلم بة يف تؿققز الصح بة 299/4ن
( )2أخرجف ابـ جف يف أي الســو فض ئؾ الصوح بةو فضوؾ بود اهلل بوـ سوعقدو ()138و يأحؿود ()35و يابوـ
حب ()7966و ـ حدرث أبل بؽر ي ؿر ﭭن
( )3هق الحج ج بـ رقةػن رـظر البدارة يالـف رة 149/9ن
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يالؽراهة ـد الؿتؼد قـ تعـل التحوررؿو يرؽوره  $و يو فقوف تعؾقوؼو يلوق
ي

ـ الؼرآ يلد تؼد هذان
ـ

يثقرا ُرع ب لؽراهة يف س ئؾ ُرؼطع بتحررؿف و بؾ تؽق
ياإل أحؿد ً
الؽب ئرو ييف ةقرة اإلةرا دد ـ ظ ئؿ إ قر ذيره اهلل و بؾ فقف يب ئرو ثؿ
بعد ذلؽ رؼق

﴿ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ﴾ [اإلةرا ]38

أق حرا ً  :فتعبقر

الؿتؼد قـ ب لؽراهة رؼصد بف الحر ةن
[ وا حين بْ العالج وَ الطخسٔ ،وا ال حيند

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

لؿو كووز الؿؾؽو

ؾقووف ﷺ حووقـ ُةووحرو لو أحوودهؿ « و يجووع الرجووؾ؟ فؼو

طبقب»()1و أق سحقرن
«أو مخ ـذ طـــ امرأتــف»و أق رصوورف ـف و ٕ :

ووـ أكووقاع السووحر و رعوورف

ب لصرف  -يهوق مورف أحود الوزيجقـ وـ أخور-و ي و رعورف بو لعطػ  -يهوق
التؼررا بقـفؿ -و يهق ـ كقالض اإلة ،التل ذيره اإل و الؿجودد يف الـوقالض
العشرة()2ن
ي«أو» هووذه إ و لؾشووؽو أي لؾتـقرووعو أي تؽووق لؾعطووػو يرؽووق

ووـ طووػ

الخ ص ؾك الع ن
«أ حؾ طـف أو ُ ـَشر قال ٓ« :بلس بف ،إكؿا ر ـدون بـف اإلصـءح ،فلمـا مـا ـػـع،
فؾؿ ـف طـف» .اكتفك» يظ هر هذا أكف ربوقح السوحر إ يو لؾعو،جو لؽوـ حؿؾوف ابوـ
الؼقؿ  -فقؿ ةقليت  -ؾك الـشرة ب لرلقةن
( )1ةبؼ تخررجف (ص )447ن
( )2رـظر رة لة كقالض اإلة( ،ص )386و طبق ة ضؿـ ملػ ت اإل

حؿد بـ بد القه بن

حً١ٝعايـُ تف ٝعشـ ــةحعنت بعايتٛحٝ

104

«وروي طـ الحسـ أكف قـالُ َ ٓ« :حـؾ السـحر إٓ سـاحر»و أق أ حوؾ السوحر
ٓ رؽق إٓ بسحرو ي ؿؾ الس حر حرا ن
يالحصر هـ إضو يف يلوقس حؼقؼ ًقو و يهـو ك حوؾ لؾسوحر بغقور لجوق لؾسو حرو
يهق الذق لصده ابـ الؿسقاو يهق الذق بقـف ابـ الؼقؿن
«قال ابـ الؼقؿ« :الـشرةَ :حؾ السـحر طــ الؿسـحقر؛ وهـل كقطـانَ :حـؾ بسـحر
مثؾــف؛ وهــق الــذي مـــ طؿــؾ الشــقطان وطؾقــف حؿــؾ قــقل الحســـ ،فقتؼــرب الـاشــر
والؿـتشر»و رعـل السو حر يالؿسوحقر الوذق ؾوا حوؾ السوحر «إلـك الشـقطان بؿـا
حب» يهق الشرك يتؼدرؿ الؼرابقـ لفو «فقبطؾ طؿؾف طـ الؿسحقر»ن
«والثاين»و أق الـقع الث ين ـ الـشرة ـ حوؾ السوحر وـ الؿسوحقر «الـشـرة
بالرققة ،والتعقذات ،والدطقات ،وإدو ة الؿباحـة ،ففـذا جـائز» ي ؾقوف رحؿوؾ لوق
ابـ الؿسقا الؿتؼد «ٓ بلس إكؿا ر دون بف اإلصءح»ن
يالـبوول ﷺ ـوود ةووئؾ ووـ الرلقووة ل و

«مـــ اســتطاع م ــؽؿ أن ـػــع أخــاه،

فؾقػعؾ»()1و يالـبل ﷺ ُح جؾ ـف السحر ب لرلقة :رل ه ج رؾ ڠ()2ن
يبعض الػؼف

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

الؿحر و ي لؿقتة :إلبؼ الحق ة()3ن
لؾضريرةو يل لقا إ هذا ثؾ أيؾ
ج
( )1ةبؼ تخررجف (ص )96ن
( )2ةبؼت اإلش رة إلقف (ص )95ن
( )3اختؾػ الػؼف يف حؽؿ إبط السحر ب لسحر فذها الحـػقةو يالؿ لؽقة يف لق و يالش فعقةو يالحـ بؾوة إلوك
د جقاز ذلؽن يذها الؿ لؽقة يف لق إلك جقازهو يأج زه تلخريا الحـ بؾة :لؾضريرةن رـظور ح شوقة ابوـ
بوودرـ 93/6و يالت و ج ياإليؾقووؾ 339/8و يح شووقة الدةووقلل 391/4و يتحػووة الؿحت و ج 62/9و يح شووقة
البجقر وول ؾووك شوورح الؿووـفج 169/3و يح شووقة الش ا ؾسوول ؾووك ا رووة الؿحت و ج 279/5و يشوورح ـتفووك
اإلرادات 495/3ن
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يلؽـ حػظ الوـػس الوذق هوق وـ الضوريرات الخؿوس التول جو ت الشورائع
بحؿ رتف و لقس بلهؿ ـ الضريرة إيلك التول هول حػوظ الودرـو يهبوذ رػو ر أيوؾ
الؿقتة الذق لقس فقف خؾؾ ب لدرـ ثؾ الشركن
يالضريرات يإ ي كت تبقح الؿحظقرات :إٓ أ الشرك إي لوقس وـ هوذا
الـقعو ف ،أ ظؿ خس رة ـفن
حر أخذه حور بذلوف؟! يالسو حر رلخوذ
ييقػ رؼ بنب حة ذلؽ ع ل دة
ُ
فقؿ رز ؿ أجرتف ففل حرا ؾقف أشد ـ تحررؿ فر البغلو يالدافع شر ؿـ رودفع
حر و يالؿسحقر رتؼرب إلك هذا الس حرو يالس حر رتؼرب
لؾبغلو يالس حر ؿؾف ج
إلك الشق قـو ففق شررؽ لف يف ذلؽو ي عقـ لف ؾقف يؿ ةبؼ بق كفن
يالػؼف و لووقلفؿ لووقس بوودلقؾ يٓ حجووة إذا ي و

جوور ًدا ووـ الوودلقؾ الشوور ل

الصحقحو فنذا اختؾوػ العؾؿو يف لوق الصوح بل هوؾ رحوتج بوف أي ٓ؟ فون رشوتد
فض ،ؿـ دياؿ  -أيلكن
الخ،ف يف لق الت بعقـ ً -
يلد رؼق ل ئؾ لد رصؾ الحد ب لؿسحقر إلك أ رؼتؾ زيجتف يأيٓدهو فضرره
تعدن
فقؼ لف رسجـ ثؾ اقره ؿـ رتعدى ضررهو يؿد ـ الؿخدراتو فقح بقـف
يبقـفؿن
يؿوو أ هووذا السووحر رعتوو

صووقبة ووـ الؿصوو ئاو فعؾووك العبوود أ رصوو

ؾقووف

يرحتسا ٓ أ رعؿد إلك الشرك لدفعف :يؿ لق أمقا أحدهؿ يف حو دث ي و ش شور
ةـقـ أي أيثر ٓ رـ الؾقؾ ـ أٓ يإيج عو فؾقس لف إٓ أ رص يرحتسان
ييقػ كعت الضرر الؿ دق القالع ؾك الؿسحقرو يٓ كعت القلقع يف الشورك
يهق أ ظؿ إضرار ؾك اإل  : ،فؽقػ ردفع الضرر إخػ ب لضرر إ ظؿ؟!
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ف،

ة بؼوق

وـ لو بجوقاز حوؾ السوحر ب لسوحر :لؾضوريرة ٕ :ضوريرة

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 أرو ت تسووتخد يف بعووض إ ووراضو
أي التعققـ رحت ج إلك تقلقػ؟
ابـ الؼقؿ  $يف زاد الؿع د رثبت ثؾ هذا ب لتجربة()1و يهـ ك ـ ز ؿ أ يؾ
اةؿ ـ إةؿ الحسـك ،ج لؿرض عقـ ـ إ راضو فنذا جرب هذا ييجده
ك ف ًع تؽػل فقف التجربةو يلؽـ لد أحسـ ـ اكتفك إلك ةؿعو ييؾ هذا ػرع ـ
يق الؼرآ شػ و ﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾

بق كقة تؼتضل أ جؿقع الؼرآ شػ  :يبـ

[اإلةرا

]82و ي﴿ﮥ﴾ هؾ هل

ؾقف رؼرأ ؾك الؿررض ﴿ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ﴾ [الؿسد ]1؟
أي هل تبعقضقة يالؿعـك أ

ـ الؼرآ

هق بق العؼ ئدو ي ـف هق لصص :يبـ

هق شػ و ي ـف هوق أحؽو و ي ـوف
ؾقف فؾقس يؾ الؼرآ رصؾح لؾرلقة؟

يالرةق ﷺ ي ررلل ب لؿعقذتقـ()2و ييف حدرث أبل ةوعقد أكوف لورأ الػ تحوة
()3
ألره ؾك فعؾن
ؾك الؾدرغو فؼ لف الـبل «وما أدراك أكفا رققة » و ثؿ ج

( )1رـظر زاد الؿع د 11-19/4ن
( )2ةبؼت اإلش رة إلقف (ص )97ن
( )3أخرجف البخ رقو يت ب الطاو ب ب الرلك بػ تحة الؽت بو ()5736و ي سؾؿو يت ب الس ،و ب ب جقاز أخوذ
إجرة ؾك الرلقة ب لؼرآ يإذي رو ()2291و يالرت ذق ()2964و يابـ جف ()2156ن
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يلو ابووـ حجوور «يذيوور ابووـ بطو أ يف يتووا يهووا بووـ ـبووف أ رلخووذ ةووبع
يرل ت ـ ةدر أخضرو فقدلف بقـ حجررـو ثؿ رضربف ب لؿ و يرؼرأ فقف آرة الؽرةل
يالؼقالؾو ثؿ رحسق ـف ث،ث حسقاتو ثؿ رغتسؾ بف فنكف رذها ـف يؾ بفو يهق
جقد لؾرجؾ إذا حبس ـ أهؾف»()1و يالؼقالؾ السقر الؿبدي ة بو«لؾ»ن
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :الـفل طـ الـشرة» يالبق أا ـ ؿؾ الشقط و يأ ؿ
الشقط يؾف حر ةو فؿـ أة لقا التحررؿ إض فة شل إلك الشقط و فونذا اةوتُػقد
تحووررؿ الرجووقع يف الفبووة ووـ لقلووف ﷺ «العائــد يف هبتــف كالؽؾــب ؼــل ثــؿ عــقد يف
ققئف»( )2يهذا حققا  :فن رستػ د ـ إض فة ؿؾ إلك الشقط

ـ ب ب أيلكن

«الثاكقة :الػرق بقـ الؿـفل طـف والؿرخص فقف مؿا ز ؾ اإلشؽال»و رعـل الوقارد
يف الـصقص التل فقف بعض الرتخقص :يؼق «إكؿ ررردي اإلم،حو أ

رـػعو

فؾؿ ُرـْ َف ـف»و هذا إشؽ يلؽـ رزرؾف التػصقؾ يالتػررؼ بقـ الؿـفل ـف يالؿرخص
فقفو يهق ج يف ي ،ابـ الؼقؿن

( )1فتح الب رق 233/19ن
( )2أخرجف البخو رقو يتو ب الفبوة يفضوؾف يالتحوررض ؾقفو و ()2589و ي سوؾؿو يتو ب الفبو تو بو ب تحوررؿ
الرجقع يف الصدلة يالفبةو ()1622و يأبق دايد ()3538و يالرت ذق ()1298و يالـس ئل ()3691و يابوـ جوف
()2385و ـ حدرث ابـ ب س ﭭو يج ـ حدرث أبل هرررةو يابـ ؿرو ياقرهؿ ﭫن

حً١ٝعايـُ تف ٝعشـ ــةحعنت بعايتٛحٝ

104

ةــاب
مـــا جـــاء يف امذطـــٌـس
وققل اهلل تعالك﴿ :ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ﴾ [إ

راف .]131

وققلف ﴿ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [رس  ]19أ ة.
ِ
هام ـ َة
طـــ أبــل هر ــرة ﭬ أن رســقل اهلل ﷺ قــالَ ٓ« :ط ـدْ وى ،وٓ ص َق ـ َرة ،وٓ َ
وٓ َص َػ َر» .أخرجاه(.)1
زاد مسؾؿ« :وٓ َك ْق َ وٓ غ ُْق َل»(.)2
ولفؿا طـ أكس ﭬ قال :قال رسـقل اهلل ﷺ ٓ« :طـدوى ،وٓ صقـرة ،و عجبــل
ال َػ ْل ُل» ،قالقا :وما الػلل قال« :الؽؾؿة الطقبة»(.)3
وٕبــل داود بســـد صــحقح ،طـــ طؼبــة بـــ طــامر ﭬ قــالُ :ذكِـ َـرت الطقــرة طـــد
ـؾؿا ،فــنذا رأى أحــدكؿ مــا ؽــره،
رســقل اهلل ﷺ فؼــالْ « :
أح َســُ َفا الػــلل ،وٓ َتـ ُرد مسـ ً
فؾقؼــؾ :الؾفــؿ ٓ ــلتل بالحســـات إٓ أكــت ،وٓ ــدفع الســقئات إٓ أكــت ،وٓ حــقل
وٓ ققة إٓ بؽ»(.)4
()1
()2
()3
()4

أخرجف البخ رقو يت ب الطاو بو ب الجوذا و ()5797و ي سوؾؿو يتو ب السو ،و بو ب ٓ وديىو يٓ قورةو
يٓ ه ةو يٓ مػرو يٓ كق و يٓ اق و يٓ رقرد ؿرض ؾك صحو ()2229ن
أخرجف سؾؿ يف الؽت ب يالب ب السو بؼقـو وـ رياروة أبول هررورة «ٓ وديى يٓ ه وة يٓ كوق يٓ موػر»
()2229و ي ـ ريارة ج بر «ٓ ديىو يٓ قرةو يٓ اق » ()2222ن
أخرجووف البخ و رقو يت و ب الطوواو ب و ب ٓ ووديىو ()5776و ي سووؾؿو يت و ب السوو ،و ب و ب الطقوورة يالػوول و
()2224و يأبق دايد ()3916و يالرت ذق ()1615ن
أخرجف أبق دايدو يت ب الطاو ب ب الطقرةو ()3919و ـ حدرث رية بـ رو ٓ ؼبة يؿ لو الؿصوـػو
يمححف الـقيق يف شرح سؾؿ 224/14ن
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وطـ ابـ مسعقد ﭬ مرفق ًطا« :الطقرة شرك ،الطقـرة شـرك ،ومـا ِمــا إٓ ،ولؽِـ ِـ
اهللُ ُ ْذ ِه ُبف بالتقكؾ» .رواه أبـق داود ،والترمـذي وصـححف ،وجعـؾ آخـره مــ قـقل ابــ
مسعقد(.)1
وٕحؿد مـ حد ث ابـ طؿرو« :مـ رد ْت ُف الطقرة طـ حاجتف ،فؼد أشـرك»و قـالقا:
فؿا كػارة ذلؽ قال« :أن تؼقل :الؾفؿ ٓ ،خقر إٓ خقرك ،وٓ صقر إٓ صقرك ،وٓ إلـف
غقرك»(.)2
ولف مـ حد ث الػضؾ بـ العباس ﭬ« :إكؿا الطقرة ما ْأم َضاك أو َردك»(.)3
فيـــه وســـائل:

 إولك :التـبقف طؾك ققلف﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾

[إ راف ]131

مع ققلف:

﴿ﮒ ﮓ﴾ [رس .]19
 الثاكقة :كػل العدوى.
 الثالثة :كػل الطقرة.
 الرابعة :كػل الفامة.
 الخامسة :كػل الصػر.
 السادسة :أن الػلل لقس مـ ذلؽ ،بؾ مستحب.
( )1أخرجف أبوق دايدو يتو ب الطواو بو ب الطقورةو ()3919و يالرت وذقو يتو ب السوقرو بو ب و جو يف الطقورةو ()1614و
يل «حسـ موحقح»و يابوـ جوفو يتو ب الطواو بو ب وـ يو رعجبوف الػول يرؽوره الطقورةو ()3536و يأحؿود
()3687و يابـ حب ()6122و يالح يؿ ()43و يمححف ابـ الؼقؿ يف إ  ،الؿقلعقـ 398/4ن
( )2أخرجوف أحؿود ()7945و يلو يف جؿوع الزيائوود « 195/5رياه أحؿودو يالطو اينو يفقوف ابووـ لفقعوةو يحدرثووف
حسـو يفقف ضعػو يبؼقة رج لف ثؼ ت»ن
( )3أخرجف أحؿد ()1824و يل يف تقسقر العزرز الحؿقد (ص « )377ييف إةـ ده كظرو يلرأت بخط الؿصـػ
فقف رجؾ ختؾػ فقفو يفقف اكؼط ع أق بقـ سؾؿ يبقـ الػضؾ»ن
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 السابعة :تػسقر الػلل.
 الثامـة :أن القاقع يف الؼؾب مـ ذلؽ مع كراهتف ٓ ضر ،بؾ ذهبف اهلل بالتقكؾ.
 التاسعة :ذكر ما ؼقلف مـ وجده.
 العاشرة :التصر ح بلن الطقرة شرك.
 الحاد ة :طشرة تػسقر الطقرة الؿذمقمة.

l
[ أصن الطرية عٍد العسبد
«باب ما جا يف التطقـر» التطقور صودر تط جقور الؿضو جعػو رتط جقورو تطق ًوراو ثوؾ
رتخقر تخق ًران
تخ جقر
ُ
يالطقوورة اةووؿ الؿصوودرو ي و ِ
لخ َق َرةو يي و لتؽؾؿ صوودر تؽ جؾ وؿو يالؽوو ،اةووؿ
الؿصدرو يهؽذان()1

العرب يف ج هؾقتفؿ ي كت تدير هبؿ إهقا رؿقـً يشؿ ًٓو يٓ رجع يف ذلوؽ
إٓ و دا ؿو فؽو كقا رتشو ق يرتطقوري بو لطققر :يلووذلؽ ةوؿل تطقوورا أخو ًوذا ووـ
الطققرو التل هل أيثر رتش ق بفو يلد رتش ق بغقره ـ الحققاك تن
يلد رستعؿؾق لبؾ التطقر العق فة التل هل زجر الطقر ٕ :الط ئر إ أ رطقور
بـػسف ـ اقر إث رةو يإ أ ُرث ر فقطقر :لقـظر ذا رصـعو فون

و ر وـ رؿقـوفو ففوق

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

( )1رـظر الصح ح 728/2ن

ؾك حسا مـعف هذا الط ئرن
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ي كقا رم ـق هبذاو يهذا هق التطقرو ف لطقرة و أ ضو كو أي ردكو يهول شوركو
يؿ ةقليتن
«وققل اهلل تعالك﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾
[إ

راف »]131و ﴿ﭣ ﭤ﴾ أق بعؾؿف يتؼدرره

رحصؾ لفؿو يلقس لؾط ئر أق

تلثقرو إكؿ هق ـ اهلل ن
«وققلف ﴿ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [رس  »]19أق بسببؽؿو يبسبا تطقريؿو
يبسبا تش ؤ ؽؿ حصؾ لؽؿ

حصؾ :ؼقبة ـ اهلل  :بسبا هذا التطقر الذق

هق شركن
[ اجلىع بني ٌف٘ العدٔى ٔإثباتّاد
«طــ أبــل هر ـرة ﭬ أن رســقل اهلل ﷺ قــال ٓ« :طـدوى ،وٓ صقــرة ،وٓ هامــة
وٓ صػر» »ٓ« :يف لقلف «ٓ طدوى» ي بعده ك فقةو ففل تـػل العديىو يالطقورةو
يالف ةو يالصػرن
يإذا ي كت العديى كػقت يؿ يف هذا الحدرث الؿتػؼ ؾقف ييف اقورهو فؼود جو
وو روود ؾووك إثب وو ػوور ًداو يؿوو يف الحوودرث الصووحقح «ٓ ِ
ــقرد ُم ْؿــ ِرض طؾــك
ُم ِصــح»()1و يهووذا اوول ووـ يريد اإلبووؾ الؿررضووة ؾووك الصووحقحة ييف هووذا إثب و ت
لؾعووديىو ييووذلؽ ج و ؼري ًكو بحوودرث الب و ب «ٓ طــدوى ،وٓ صقــرة ،وٓ هامــة،
وٓ صػر ،وفر مـ الؿجذوم فرارك مــ إسـد»( )2فو ٕ ر بو لػرار وـ الؿجوذي فقوف
إثب ت لؾعديىن
( )1أخرجف البخ رقو يت ب الطاو ب ب ٓ ه ةو ()5771و ي سوؾؿو يتو ب السو ،و بو ب ٓ وديىو يٓ قورةو
يٓ ه ةو يٓ موػرو يٓ كوق و يٓ اوق و يٓ روقرد ؿورض ؾوك صوحو ()2221و يأبوق دايد ()3911و وـ
حدرث أبل هرررة ﭬن
( )2رـظر تخررج الحدرث يف قضعف ـ الؿتـ (ص )596ن
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ثؾ هوذا ختؾِوػ الحودرث :يهوق أ رقجود حودرث أي أيثور

يالعؾؿ رسؿق

ظ هرهؿو التعو رضو يؿو هـو  :فو ٕي رؼووق «ٓ طــدوى» يالثو ين رؼووق «فــر مـــ
الؿجــذوم»و يالووـص أخوور رؼووق «ٓ ــقرد مؿــرض طؾــك مصــح»و ييووذلؽ رلخووذ
الرةووق ﷺ بقوود الؿجووذي يرضووعف يف اإلك و و يرؼووق « ُك ـ ْؾ بســؿ اهلل ،ثؼــة بــاهلل،
وتقكء طؾقف»()1ن
ً
يلد اختؾػ العؾؿ يف الـػل يف «ٓ طدوى»و فؿـفؿ ـ ررى أكف كػل رراد بف
الـفلو رعـل ٓ تعتؼديا العديىو يٓ تعتؼديا الطقرةو يٓ الف ةو يٓ الصػرو
فض ،ـ أ رعتؼد
أمً :،
يالـفل إذا ج بصقغة الـػل ي أبؾغو فؽلكف اقر قجقد ً
يجقدهو أي رعؿؾ بفو ي ثؾف يف اإلثب ت :فؼد رليت الخ يرراد بف إ ر أي الـفل يؼقلف
تع لك ﴿ﭸ ﭹ﴾ [البؼرة  ]228ففذا خ يرراد بف إ ر بقجقب تربص
الؿطؾؼة لؾعدة ث،ثة أشفرن
ي ـ العؾؿ

ـ رؼوق

إ «ٓ طـدوى» كػول ٓ تؼو د ةورر الؿورض بـػسوفو

يأ إذا ا تؼد أكف رـتؼؾ ـ ررض إلك ررض بتؼدرر اهلل و ف ،كع وـ يجوقدهو
يهذا س َؾؽ ـد بعض أهؾ العؾؿو يكصره جؿع ـفؿ()2ن
وؾقؿ و
ي ووـفؿ ووـ رؼووق إكووف ٓ ووديى طؾ ًؼو و تخو لط
ً
ررضو و أي تخو لط ةو ً
أمو،
ً
ف ،فر  ٕ :الـػل يف «ٓ طدوى» ياضح يمررح يتؼدرره ٓ رـتؼؾ الؿرض
ـ ررض إلك ةؾقؿن
( )1أخرجف أبق دايدو يت ب الطاو ب ب يف الطقرةو ()3925و يالرت ذقو يت ب إ عؿةو ب ب ج يف إيؾ وع
الؿجذي و ()1817و يل «حدرث اررا»و يالؾػوظ لوفو يابوـ جوفو يتو ب الطواو بو ب الجوذا ()3542و
يالح يؿ ()7196و يمححفو ـ حدرث جو بر ﭬو يلود رجوح الرت وذق يلػوف ؾوك ؿور ﭬو يلو ابوـ
حجر يف فتح الب رق « 169/19فقف كظر»و ييف ةـده ػضؾ ابـ فض لةو يهق ضعقػو يؿ يف الضوعػ لؾعؼقؾول
()6928ن
( )2رـظر فتح الب رق 169/19ن
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أ إح درث التل ظ هره إثب ت العديىو يؼقلف ﷺ «فِر مـ الؿجذوم فرارك
مـ إسد»و يلقلف ﷺ «ٓ قرد مؿرض طؾك مصح»و ففول وـ أجوؾ الحػو ظ ؾوك
ؼقدة اإلكس  :فؼد رؼدر اهلل ورض الصوحقح أثـو

خ لطتوف لؾؿوررض :فقعتؼود أكوف

أ داهو فقؼع يف الحرج ـ خ لػة الحدرثو ً
فبدٓ ـ أ تؼق أ داين فو ،و احسوؿ
الؿ دةو يٓ رقرد ؿرض ؾك صحو يفر ـ الؿجذي ()1ن
فتبقـ أ يف الجؿع س لؽ
أم،و يالـفل ـ خ لطة الؿررض  -ةقا يو
إول :أكف ٓ ديى ً

وـ بـول

آد أي ـ اإلبؾ  -ـ أجؾ أٓ رحودث الؿورضو فقعتؼود الؿسوؾؿ أ هـو ك وديىو
يالرةق ﷺ رؼق «ٓ طدوى»و فقؼع يف حرج ـ خ لػة الـصن
الثاين :أكف رـتؼؾو لؽـ بتؼدرر اهلل و ٓ بسرر كف بـػسفن
الثالــث :أ الؿسووتثـك الجووذا فؼووطو ففووق رعوودقو ي و ووداه ٓ رعوودقو فقؽووق
الؿعـك ٓ ديى إٓ ـ الجذا الذق يرد فقف الـص «فر مـ الؿجذوم»ن
يلؿ و ل و رةووق اهلل ﷺ «ٓ طــدوى ،وٓ صقــرة ،وٓ هامــة ،وٓ صــػر» فؼ و
أ رابول رو رةووق اهللو فؿو بو إبؾوول تؽوق يف الر ووؾ يلاو الظبو ()2و فقووليت البعقوور
إجرب فقدخؾ بقـف فقجرهب ؟ فؼ

«فؿـ أطدى إول؟»()3ن

فؼقلف ﷺ «فؿــ أطـدى إول » لقؼورر أكوف ٓ وديى ٕ :هوذا الؿخ َوا يف
لؾبف لقثة ا رتض هب ؾك الحدرثن
( )1الس بؼ 161/19ن يرـظر تقسقر العزرز الحؿقد 364-363ن
( )2الظبل هق جـس حققاك ت ـ ذيات إظ،ف يالؿجقف ت الؼري أشفره الظبول العربول يرؼو لوف الغوزا
إ ػرن رـظر الؿعجؿ القةقط 575/2ن
( )3رـظر تخررج الحدرث يف قضعف ـ الؿتـ (ص )596ن
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يالؿعؿق بف يف يالع الـ س القق أاؿ رؼرري العديىو يهذا لوق

وـ ألوقا

أهؾ العؾؿو يٓ ع رضة فقف لؾحدرثو يإكؿ هق ب تؼ د أكف ـ اهلل  :بدلقؾ لقلوف
«مـ أطدى إول »و ييثقر ـ الـ س رخو لط الؿرضوك يٓ رصو ب بشول و لؽوـ إذا
ك
حقـئذ الؿخ لطة ةب ًب و يإةوب ب يؿو
يتا اهلل شق ًئ يلدره ؾك أحد اكتؼؾو يتؽق
هق عؾق

ـد أهؾ السـة تم قثر بجعؾ اهلل  إثر فقف و يٓ تمثر بـػسوف و يلود ةوبؼ

بق الخ،ف فقف بقـ أهؾ السـة يالجؿ ة ياقرهؿن
يالؿؼصقد أ

أثراو ياهلل  هق الذق جعؾ فقف إثرن
عتؼد أهؾ السـة أ لف ً

يلد اك الـبل ـ الؼدي

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

يأ رػرلق بقـ أ راض يأخرى :ففـ ك أ راض عدرة -يؿ رؼق إ بو -
يهل حؾ لبق ل،كتؼ يالسرارةو يإ ر يؾف بتؼودرر اهلل و يهـو ك أ وراض اقور
عدرةن
ي ؾوك يووؾ حو فؿو دا هـو ك لووق رود ؿ و ؾقوف العؿووؾ فؾوقس فقووف تضووققؼو
يالوووذق رؼوووق ثؼوووة بووو هلل تقيؾوووت ؾوووك اهللو يرووودخؾ ؾوووك الؿوووررضو ةوووقا
ي

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

فخ لووووووود بوووووووـ القلقووووووود أيوووووووؾ السوووووووؿ()2و ي وووووووـفؿ وووووووـ شوووووووك ؾوووووووك
( )1إش رة إلك حدرث أةؾؿة بـ زرد ﭬو ـ الـبل ﷺ ل «إذا ةؿعتؿ ب لط ق بلرضو فو ،تودخؾقه و يإذا
يلع بلرض يأكتؿ هب و ف ،تخرجقا ـف »ن أخرجف البخ رقو يت ب الطاو ب ب رذير يف الط ق و ()5728ن
( )2ريرت لصة شرب خ لد بـ القلقد ﭬ السؿ ختصرة ي طقلة يف يثقر ـ الؿراجوعو فعوـ أبول السوػر «كوز
خ لد بـ القلقد الحقرة ؾك أ ر بـل الؿرازبةو فؼ لقا لف احذر السؿو ٓ رسؼقؽف إ جؿو فؼ «ائتوقين بوف»و
فليت بفو فلخذه بقدهو ثؿ التحؿفو يل «بسؿ اهلل»و فؾؿ رضره شقئ »ن أخرجف وـ أبول السوػر ابوـ أبول شوقبة يف
الؿصـػ ()34419و يأبق رعؾك ()7186و يأخرجف الط اين يف الؽبقر ـ أبل بردة ()3898و يل الفقثؿول يف
الؿجؿع « 359/9رياه أبق رعؾوكو يالطو اين بـحوقهو يأحود إةوـ دق الطو اين رج لوف رجو الصوحقحو يهوق
تصؾو يرج لفؿ ثؼ ت :إٓ أ أب السػر يأب بردة بـ أبل قةك لؿ رسؿع ـ خ لدن ياهلل أ ؾؿ»و
=
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البحر()1و يأبق سؾؿ الخقٓين التحؿ الـ ر()2ن
«وٓ صقرة»و رعـل أ هذا كػل تلثقره و يلد ةبؼ يشرحفن
[ تعسٖف اهلاوة ٔالصفس ٔالٍٕء ٔالػٕهد
«وٓ هامة» الف ة

عرف ب لبق ةو رؼع ؾك البققت :فنذا كعؼ ل لقا كعوك
ئر ُر َ

م حا البقتو أي أحدً ا ـ أهؾ البقتو يرتش ق بذلؽو يكػ ه الـبل ﷺ :ف لبق ة
ئر ٓ حق لف يٓ لقة()3ن
«وٓ صــػر» لقووؾ هووق دا رؽووق يف الووبطـو يتعتؼوود العوورب أكووف إذا يجوود يف
شخص اكتؼؾ ـف إلك اقرهو هذا لق ن
يلقؾ ٓ مػرو أق الشفر الث ين ـ السـة الفجررةو يي كقا رتطقري بفو فولخ
أكووف يغقووره ووـ الشووفقرو يالعوورب رتشو ق بصووػرو ييو كقا لووذلؽ رحؾووق
مػراو يهق الـسل الؿذيقر يف ةقرة التقبةو ج
يرحر ق
ً
ل

حر ً و

وـ ابوـ بو س ﭭو

«ي كقا رري أ العؿرة يف أشفر الحج ـ أفجور الػجوقر يف إرضو يرجعؾوق

مػراو يرؼقلق إذا برأ الد َبرو ي ػ إثرو ياكسؾخ مػرو حؾت العؿرة لؿـ
الؿحر
ً

=
()1

()2
()3

حوؼ»و يتـظور
ّ
يةبا شربف يؿ ل ابـ تقؿقوة يف الـبوقات  149/1إكوف «رتحودّ ى هبو مو حبف أ ّ دروـ اإلةو،
الؼصة بطقلف يف الطا الـبققٕ :بل كعقؿ ()568و يت ررخ د شؼٓ :بـ س ير 364/37ن
ذير ذلؽ ـ دد ـ الصح بةو يالت بعقـو فعـ ريةو ل «يبعث أبق بؽور العو ،بوـ الحضور ل يف جوقش
وـ الؿسووؾؿقـ لبوؾ أهووؾ البحووررـو ييو كقا لوود ـعووقا الجزروةو يبعووث أبوق بؽوور إلووقفؿ حوقـ ـعووقا حووؼ اهلل يف
أ قالفؿو فس ر إلقفؿ يبقـف يبقوـفؿ البحور حتوك شوقا فقوف بولرجؾفؿو فؼطعوقا يوذلؽ بؿؽو ي كوت تجورق بوف
السووػـ لبووؾ ذلووؽ يهوول تجوورق فقووف القووق و يل و تؾفؿ يأظفووره اهلل ؾووقفؿو فسووؾؿقاو ف و تـعقا ووـ حووؼ اهلل يف
أ قالفؿ»ن أخرجف الط اين يف الؽبقر ()168و يل يف جؿع الزيائد « 221/6رياه الطو اينو يفقوف ابوـ لفقعوة
يحدرثف حسـو يفقف ضعػ»ن
ألؼ ه فقف إةقد العـسل الؿتـب و فلكج ه اهلل ـف ن رـظر ةقر أ  ،الـب8/4 ،ن
يهـ ك تػسقرات أخرى لؾف ةن رـظر فتح الب رق 241/19ن
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ا تؿر»()1و يالد َبر الجرح الذق رؽق يف ظفر البعقور()2و بسوبا الثؼوؾو فونذا رجعوقا
ـ الحج ٓ رعقدي إلك الحر  :إٓ بعد ضل دة ر أ فقف الدبر()3ن
يةقا أي دا ً يف البطـو أ يو الشوفرو فو ،شوم يف ياحود ـفؿو و يوؾ هوذا
ـػلن
«أخرجاه» البخ رق ي سؾؿ يف الصحقحن
ً
اةوتؼ ٓ،يف إكوزا
«زاد مسؾؿ« :وٓ كق »و رعـل الـجؿ :يي كقا رعتؼودي أ لوف
ػصو ،بونذ اهلل تعو لك ـود الحودرث وـ آةتسوؼ
ً
الؿطرو يةقليت الحودرث فقوف
ب ٕكقا ن
«وٓ ُغقل» يهق كقع ـ الجـو رز ؿق أكف رؽثر يف الو ارق يالؼػو رو رورتا ى
لؾـ س بللقا يبلشؽ تضؾفؿ ـ الطررؼو يالـبل ﷺ رؼق «طؾقؽؿ بالدلجة؛ فـنن
إرض تطــقى بالؾقــؾ ،فــنذا تغقلــت لؽــؿ الغــقءن ،فبــادروا بــإذان»( )4إذا ظفوورت
يتصووقرتو فوول قذكقإ :ا و إذا ةووؿعت إذا أدبوورت يع و دة الشووق قـو يرؼو لف و
السع للو ياحده ِةع،ةو يةع ،ن
ٜكٍٛعايص ة:ع ع
لؼوووود رأرووووت ج ًبوووو ووووذ أ سوووو
()1
()2
()3
()4

خؿسوووووو
جوووووو ًئزا ثووووووؾ السووووووع لل
ً

أخرجوف البخو رقو يتو ب الحووجو بو ب التؿتوع ياإللوورا ياإلفووراد بو لحجو يفسووخ الحوج لؿووـ لووؿ رؽوـ عووف هوودقو
()1564و ي سؾؿو يت ب الحجو ب ب جقاز العؿرة يف أشفر الحجو ()1249و يأبق دايد ()1987و يالـس ئل (2813ن)
رـظر الؿخصص 97/2ن
رـظر شرح الـقيق ؾك سؾؿ 225/8ن
أخرجف أحؿد ()15991و يالـس ئل يف الؽ ى ()19725و يابـ خزرؿوة ()2549و وـ حودرث جو بر ﭬو يجو
ـ حدرث أبل هرررةو يةعد ابوـ أبول يلو ص ياقرهؿو و يلو يف جؿوع الزيائود « 213/3رياه أبوق رعؾوكو
يرج لف رج الصحقح»ن
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هذا ش هد يف الـحق لو«أ س» ي ـعف ـ الصرف()1ن
ييف ح شقة الشقخ ةؾقؿ

«لقلف «وٓ غقل» هق ب لػتح صدرو عـ ه البعود

يالفوو،كو يب لضووؿ آةووؿو يجؿعووف أاووقا ياووق ،و يهووق الؿووراد هـ و ن ل و أبووق
السع

دات()2

الغق ياحد الغق ،و يهق جـس ـ الجـ يالشق قـو ي كت العورب

ً
تغقٓو أق تتؾق تؾق ًك يف مقر شتك
تز ؿ أ الغق يف الػ،ة ترتا ى لؾـ س فتتغق
يتغق ُلفؿو أق تضؾفؿ ـ الطررؼ ي ؾؽفؿو فـػ ه الـبل ﷺ يأبطؾفن
يلقؾ لقلف «ٓ غقل» لقس كػ ًق لعوقـ الغوق ييجوقدهو يإكؿو فقوف إبطو ز وؿ
العرب يف تؾقكف ب لصقر الؿختؾػوة يااتق لوفو فقؽوق الؿعـوك بؼقلوف «ٓ غـقل»و أاو
ٓ تستطقع أ تضؾ أحدً ا»()3ن
«ولفؿا طـ أكـس ﭬ قـال :قـال رسـقل اهلل ﷺ ٓ« :طـدوى ،وٓ صقـرة ،و عجبــل
الػلل» ،قالقا وما الػلل قال« :الؽؾؿة الطقبة» الؽؾؿة الطقبة تشرح الـػسو يتسر الؼؾوا:
يالػل بخ،ف الشوم  ٕ :الػول إحسو ظوـ بو هلل و يالشوم إةو ة ظوـ بو هللو فونذا
ةؿع الؽؾؿة ؿ رسره اكشرح مودره :يؿو لوق يو
ث،و فقتػ
ة لؿ ً

ررضو فودخؾ ؾقوف شوخص اةوؿف
ً

ةؾقؿ ـ ب ب التػ ؤ ()4ن
ب لس ،ةو يالعرب رسؿق الؾدرغ
ً

يريق أ ّ ؿر بـ الخط بو ل لرجؾ « اةؿؽ؟» فؼ جؿرةو فؼ
ـ؟»و فؼ
لوو
()1
()2
()3
()4

ابـ شف ب لو

بحوورة الـوو رو لوو

« ؿوـ؟» لو

«بلرفوو ؟»و لوو

وـ الحرلوةو لو
بووذات لظووكو لوو

«ابوـ

«أروـ سوؽـؽ؟»
ؿوور «أدرك أهؾووؽ

رؽثر آةتشف د هبذا البقت يف يتا الؾغة يإيثري ؾك ذيوره بو ،ل ئوؾو يؿو يف الؽتو ب لسوقبقرف 285/3و
جؿفرة الؾغة 841/2و الصح ح 994/3و الؽ فقة الش فقة 1481/3ن
هق ابـ إثقرو يي ،ف يف ج ع إمق 633/7و يكؼؾف الشقخ ةؾقؿ ببعض تصرفن
تقسقر العزرز الحؿقد (ص )371ن
رـظر إضدادٓ :بـ إكب رق (ص )367و يالصح ح 1952/5ن
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فؼوود احرتلووقا»و لو

فؽو يؿو لو

ؿوور بووـ الخطو ب ﭬ»()1ن يهووذا اةووتدٓ

ب و لؾػظ ؾووك دلقلووفو ييووقاؿ ؿووديا إلووك هووذه إلػ و ظ رسووتحؼق

ووـ الجووزا

أم هبؿو فعؾك الرجؾ أ رعؿد إلك الؽؾؿ الطقا يف أحقالف يأةؿ ئفن
«وٕبل داود بسـد صحقح ،طــ طؼبـة بــ طـامر ﭬ» موقابف ورية بوـ و ر
يلقس ؼبةو ي رية بـ

ر خت َؾوػ يف موحبتف()2و يفقوف حبقوا بوـ أبول ث

بوت()3

أرضو و لؽوـ ي جثؼوف أبوق حو تؿ( )4يهوق وـ أشود ؾؿو الجورح
فقف يٕ ،هوؾ العؾوؿ ً
يف التقثقؼ :يلذا ةؽت ـوف أبوق دايدو يلود لو يف رةو لتف إلوك أهوؾ ؽوة «ذيورت
فقف الصحقح ي و رشوبفف يرؼ ربوف»و يلو

« و لوؿ أذيور فقوف شوقئ و ففوق مو لح»()5و

ييف كسووخة يلووػ ؾقفو الحو فظ ابووـ يثقوور «ففووق حسووـ»و ووع أكووف  $لوود ةووؽت
ـ أح درث فقف يٕ ،هوؾ العؾوؿ ٓ تصوؾ إلوك درجوة الحسوـو يلو لقا إ لقلوف
ك
حقـئوذ تؽوق أ وؿ وـ آحتجو ج
«م لح» يؾؿوة أيةوع وـ «حسوـ»و يالصو،حقة
أي آةتشف د()6ن
يالؼقا د التل تطؾؼ

ة ٓ بد أ رخرج ـف س ئؾ تستثـكو ي ةوؽت ـوف أبوق

دايد ـف الضوعقػو ي ـوف و فقوف يهوـ شودردو يالغ لوا أ عوف اإلمو بة :يغقوره وـ
إئؿة رحؽؿق
()1

()2
()3
()4
()5
()6

ؾك إح درثو يٓ رؾز أ رؽق لقلفؿ هق الصقاب يف يؾ حدرثن

أخرجف لؽ يف الؿق ل 1418/5و ي ـ ررؼف ابـ شبة يف ت ررخ الؿدرـوة 753/2و وـ رحقوك بوـ ةوعقدو وـ
ؿر بفو يأخرجف ابـ بشرا يف إ لل ( )1292وـ قةوك بوـ ؼبوةو وـ كو فعو وـ بود اهلل بوـ ؿورو وـ
ؿر بـ الخط بو يذيره ابـ الؼقؿ يف تحػة الؿقديد (ص  )122ياقره وـ يتبوفو يذيور أكوف ريق وـ رروؼ
آخر ـ الشعبل ـ رجؾ ـ جفقـة بفن
رـظر ذرا الؽؿ 26/29و ياإلم بة 494/4ن
هق حبقا بوـ أبول ث بوتو أبوق رحقوك الؼرشولو فؼقوف الؽقفوةو توقيف ةوـة 119و يلقوؾ 122و اختؾوػ يف تقثقؼوف
يتضعقػفو يإيثري ؾك تقثقؼفن رـظر ذرا الؽؿ 385/6و يةقر أ  ،الـب288/5 ،ن
رـظر الثؼ تٓ :بـ حب و 137/4ن
رة لة أبل دايد ٕهؾ ؽة (ص )27ن
رـظر الب ث الحثقث (ص )41و يتدررا الرايق 82/ن

ع

ـ بعَـ ـ عجـ ـ ٤عيفعايتط ــُّٝـة ع

157

«قــالُ :ذكِـ َـرت الطقــرة طـــد رســقل اهلل ﷺو فؼــال« :أحســـفا الػــلل» الضووؿقر يف
«أحسـف » رعقد ؾك الطقرة :ؿ رد

ؾوك أكوف كوقع وـ الطقورةو يلوقس وـ الشوم :

ف لشم يالػل كتقجة لؾتطقرن
«وٓ ترد مسؾ ًؿا»ٕ :كف إذا أ ْ ِض َل أي ُر جد بسببف ي كت شر ًي ن
«فنذا رأى أحدكؿ ما ؽره ،فؾقؼؾ :الؾفؿ ٓ ـلتل بالحســات إٓ أكـت ،وٓ ـدفع
السقئات إٓ أكت ،وٓ حقل وٓ ققة إٓ بؽ» إذا رأى أحوديؿ شوق ًئ رـبعوثو أي رـوتج
ـف شم رؿضقف أي رردهو فؾقؼؾ هذا الوذيرو يهوق ا ورتاف وـ العبود هلل  أ أز ج وة
إ قر ي جؾف بقوده  :ف لحسوـ ت يالخقور يؾوف وـ اهلل و يدفوع الشورير يأفو ت
يالسقئ ت ـده و يلقلف «وٓ حقل وٓ ققة إٓ بؽ» فقف ا رتاف بلكف بد ضعقػ
سؽقـ ٓ حق لف يٓ لقةو يٓ لدرة إٓ ب هلل ن
«وطـ ابـ مسعقد ﭬ مرفق ًطا« :الطقـرة شـرك» أق شورك أموغر تـو يف يؿو
التقحقد القاجاو يٓ تخرج اإلكس

ـ اإلة ،ب لؽؾقةن

«وما مـا إٓ»و رعـل إٓ يرؼوع يف كػسوف شول وـ هوذا الـوقعو لؽـفو ٓ تحودث
ـده ً
أثران
لقٓ يٓ ً
فع ،يٓ ُرر قتا ؾقف ً
«ولؽـ اهلل ذهبف بالتقكؾ» ف إلكس لد رؾقح لف أي رؼع يف كػسف شول وـ الطقورةو
ـ اقر كظر يٓ ريرة :يل ررى أ ؿكو أي أ قر يهق ذاهوا لعؿؾوفو فؿو دا هوذا إ ور
لؿ ررده ؿ ررردو لـ رجد أق أثر إٓ التقفقؼ ياإل كة يالتسدرد ـ اهلل ن
«رواه أبق داود ،والترمذي وصـححف ،وجعـؾ آخـره مــ قـقل ابــ مسـعقد»و أق
لقلف «وما مـا إٓ» ،فق ْل ُػف ؾك ابـ سعقد هق الصحقح ٕ :الرةق لـ رؼق هذان
«وٕحؿد مـ حد ث ابـ طؿرو»و هق بد اهلل بـ ؿري بـ العو ص ﭭ «مــ
رد ْت ُف الطقرة طـ حاجتف ،فؼد أشرك» فؿـ ذها لح جوة رؼصوده و ثوؿ تشو

بشول و
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فرجعو فؼد أشرك الشرك إمغر :إٓ إذا ا تؼد أ هذا الط ئر أي هذا الحققا

ومثر

بـػسفو ففذا شرك أي ن
«قــالقا :فؿــا كػــارة ذلــؽ قــال :أن تؼــقل« :الؾفــؿ ٓ ،خقــر إٓ خقــرك» أق أ
الخقر ٓ رؽق إٓ ـ اهللو «وٓ صقر إٓ صقرك» فو ،ةوقاكح يٓ بوقارح يٓ اقرهو و
ييؾ شل بتؼدرركو «وٓ إلف غقرك» يحدك ٓ شررؽ لؽن
«ولف مـ حد ث الػضؾ بـ طباس ﭬ« :إكؿا الطقـرة مـا أمضـاك أو ردك» فل و
تطقرا ي قرةن
يلع يف الـػس يلؿ رعؿؾ بفو ف ،رسؿك ً
يلد رؼق ل ئؾ يرد يف الحدرث إثبو ت الشوم يف لقلوف ﷺ «إن كـان الشـمم يف
شل  ،فػل الدار ،والؿرأة ،والػرس»()1و ففذا فقف إثب ت لؾتش ؤ ن
فقؼ لف إ إ ر خ،ف لقؾو فظ هر الحودرث ٓ رود

ؾقوف ٕ :الحودرث

أتك بلةؾقب الشرط «إن كان»و يٓ رؾز ـ الشرط يلق فو ففوق وـ بو ب الوت،ز
يجقه يثقرة ـ العؾؿ يف تػسوقر
بقـ الؿستحق،تو يلد ذير ابـ حجر يابـ الؼقؿ
ً
هذا الحدرث()2و ـف  -اقر ذيرك ـ أ الشرط ٓ رؾز ـف يلوقع الؿشوريط -
أكف إخب ر ـ رةق اهلل ﷺ أ هذه الث،ثة أيثر رعتؼد الـ س فقف الشم و ي ـف أ
هذا الحدرث ثؾ اقف ﷺ ـ الػرار ـ الؿجذي ع كػقف ﷺ العديى :يذلؽ لوئ،
رؼع الؿرض فقتسؾؾ إلك الؼؾا أكف ب لعديى :فقخ لػ ج يف الحدرثو يالفودف

( )1أخرجف البخ رقو يت ب الـؽ حو ب ب رتؼك ـ شم الؿرأةو ()5994و ي سوؾؿو يتو ب السو ،و بو ب الطقورة
يالػل ي رؽق فقف ـ الشم و ()2225و يأبق دايد ()3922و يالرت وذق ()2824و يالـسو ئل ()3568و يابوـ
جف ()1995و وـ حودرث ابوـ ؿورو يجو وـ حودرث ةوفؾ ياقرهؿو ﭫو ييرد ـود البخو رقو يتو ب
الجف د يالسقرو ب ب رذير ـ شم الػرس ()2858و ي سؾؿو يت ب الس ،و ب ب الطقرة يالػل ي و رؽوق
فقف ـ الشم ()2225و ـ ابـ ؿر رفق ً «الشم يف ث،ث»و يذيره ن
( )2رـظر ػت ح دار السع دة 253/2و ي بعده و يفتح الب رق 69/6و ي بعده ن
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أ رم ـ أ هذه الث،ثة ٓ تلثقر لف و يإكؿ هل أ قر ؼدرة بؼدر اهللو فن خو ف ؾوك
لؾبف ـ الػتـة تحق و ي ـف أ كسبة الشم إلك هذه الث،ثة ـ ب ب الؿج زن
يالخ،مة أ الحدرث لقس فقف إثبو ت الشوم و يإكؿو هوق ؾوك و ذيركو وـ
التػسقرن
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :التـبقف طؾك ققلف:

﴿ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [إ

راف ،]131

كقع تع رضو لؽـ
مع ققلف﴿ :ﮒ ﮓ﴾ [رس  :»]19يهذا يف أي الب ب يل فقف َ
الؿؼصقد يف أرة إيلك اقر الؿؼصقد يف أرة الث كقةو ف ٕيلك ﴿ﭢ ﭣ ﭤ﴾و
أق بعؾؿف يتؼدررهو يالث كقة ﴿ﮒ ﮓ﴾و أق بسبا ذكقبؽؿ يجـ ر تؽؿن
«الثاكقة :كػل العدوى» ٕكف ل

«ٓ طدوى» يلد تؼد بق الؿؼصقد بو لـػل يف

العديىن
«الثالثة :كػل الطقرة» ف ٕ ر يؾف هللن
«الرابعة :كػل الفامة» يهل البق ة تـعؼ ؾك البقتو يؿ ةبؼ ذيرهن
«والخامسة :كػل الصػر» ييؾ ةبؼ ـ التش ؤ الؿـفل ـفن
«السادسة :أن الػلل لقس مـ ذلؽ ،بؾ مستحب»و أق لقس ـ الطقرة الؿذ ق ة
يٓ ـ التش ؤ و بؾ هق شل رـؼدح يف الـػس :بسبا يؾؿة رسؿعف و أي شول روراه:
رسرهو فقحؿؾف ؾك إحس الظـ ب هلل و يؿ تؼد ن
«السابعة :تػسقر الػلل» ب لؽؾؿة الطقبةٕ :كف أظفر رؽق

ـ ذلؽن
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«الثامـة :أن القاقع يف الؼؾب مـ ذلؽ مع كراهتف ٓ ضر ،بؾ ذهبف التقكؾ»و أق
ٓ رضر لؿ رؿضف أي روردهو فون ا تؼود ؼتضو هو أضوره يف ا تؼو دهو يإ بـوك ؾقوف
فع ،أي تر ًي أضره يف دكق ه يآخرتفن
ً
«التاسعة :ذكر ما ؼقلـف مــ وجـده» يهوق «الؾفـؿ ٓ خقـر إٓ خقـرك ،وٓ صقـر
إٓ صقرك ،وٓ إلف غقرك»ن
«العاشرة :التصر ح بلن الطقرة شرك» يلد رفـ أا كقع ـ الشرك إمغرن
«الحاد ة طشرة :تػسقر الطقرة الؿذمقمة» يهل

أ ض ك أي ر جدكن
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ةــاب
مـــا جـــاء يف امذنجٌـــم
قال البخاري يف صحقحف :قال قتادة« :خؾؼ اهلل هذه الـجقم لثءث :ز ـة لؾسـؿا ،
تـلول فقفـا غقـر ذلـؽ أخطـل ،وأ ـاع
ورجقما لؾشقاصقـ ،وطءمات فتدى بفـا؛ فؿــ ّ
ً
كصقبف ،و ُك ّؾ َ
ػ( )1ما ٓ طؾؿ لف بف .اكتفك»(.)2
وكره قتادة تعؾ َؿ مـازل الؼؿر ،ولؿ رخص ابـ طققـة فقف ،ذكره حرب طـفؿا(.)3
ورخص يف تعؾؿ الؿـازل أحؿد ،وإسحاق(.)4
وطـــ أبــل مقســك ق ـال :قــال رســقل اهلل ﷺ« :ثءثــة ٓ ــدخؾقن الجـــة :مــدمـ
الخؿر ،ومصدق بالسحر ،وقاصع الرحؿ» .رواه أحؿد وابـ حبان يف صحقحف(.)5
فيـــه وســـائل:

 إولك :الحؽؿة يف خؾؼ الـجقم.
 الثاكقة :الرد طؾك مـ زطؿ غقر ذلؽ.
 الثالثة :ذكر الخءف يف تعؾؿ الؿـازل.
 الرابعة :القطقد فقؿـ صدق بشل مـ السحر ولق طرف أكف باصؾ.
()1
()2
()3
()4
()5

ييف الصحقح «تؽ جؾػ»ن
رياه البخ رق تعؾق ًؼ بصقغة الجز و يت ب بد الخؾؼو ب ب يف الـجوق و ييموؾف الطو ق يف التػسوقر 185/17و
يابـ حجر يف تغؾقؼ التعؾقؼ 489/3ن
أخرجف ـفؿ حرب الؽر ينو يت ب الطف رة يالص،ة (ص 1319( )595-594و )1311ن
رـظر س ئؾ حرب الؽر ين يت ب الطف رة يالص،ة (ص )595-594ن
أخرجف أحؿد ()19569و يابـ حب ()5346و يالح يؿ ( )7234يمححفو ييافؼف الذهبلو وـ حودرث أبول
قةك إشعرق ﭬن
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l
تؽؾقؿو ن
«باب ما جا يف التـجقؿ» التـجقؿ صدر َك جج َؿ الؿضوعػو ثوؾ ي جؾوؿ
ً
يالتـجقؿ ا تؼ د تلثقر إجرا الػؾؽقة  -ي ـف الـجق  -ؾك الحوقادث إرضوقةو
ياد

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

تحت هذا الب بن
[ فائدة خمق الٍجًٕد
«قال البخاري يف صحقحف :قال قتادة« :خؾؼ اهلل هذه الـجقم لثءث»و أق لث،ث
حؽؿو أي لث،ث فقائدو يهذا ررؼف آةتؼرا لؿ ج يف يت ب اهلل و يلود رؽوق
هـ ك ِح َؽؿ ـ َخ ِ
ؾؼف أيد ف اهلل  فقفو ؿو ٓ كعؾؿوفو يٓ رجوقز أ كعتؼود فقفو و
يكظـ فقف اقر ُأ ؾِ ْعـ ؾقف ـ هذه الحؽؿةن

يالؿفؿ أ لت دة ب ةتؼرا إدلة يمؾ إلك أ لف ث،ث فقائدو يهل
ً
أخذا ـ لقلف تع لك ﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾
«ز ـة لؾسؿا »
[الص ف ت ]6و يلقلف ﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [الؿؾؽ ]5ن
يالسؿ تزدا ب لـجق إذا ي كت مو فقة ي ظؾؿوةو يلقسوت لق لقفو وـ الؾقو لل
الؿؼؿرةو ي ُأ ِخ َذ ـ الـجق رزرـ بف البقوقت يف ةوؼػف ؿو رسوؿك ب لثررو تو يلود
أخووذت ووـ الووـجؿ الووذق اةووؿف الثرروو  :ف لـوو س رزرـووق بقووق ؿ هبووذه اإلضوو ات
الؽفرب ئقة الؿؾقكة ال ،عةن
ي ـ تل ؾ يف هذه الـجق يكظر إلقفو يف لقؾوة مو فقة ظؾؿوةو رأى هوذه الـجوق
الؿتنلئة ختؾػة يف ضقئف و ييف ألقاا  :ـف

رؿقوؾ إلوك الحؿورةو ي ـفو و رؿقوؾ

( )1رـظر جؿقع الػت يى 192/35و يالؿعجؿ القةقط 995/2ن
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إلك الزرلةو ففل زرـةن
شخص بؾؿع كف يتػقلف يف أ ر وـ إ وقرو لو لقا فو،
يإذا أراديا أ رؿدحقا
ً
كجؿو ؿ رد

ؾك أ هذه الـجق زرـةو يؿ ل اهلل ن

ِ[ ن السحالت الفضائٗة تأخر حلي اضرتاق الطىعد
ً
أخذا ـ لقلف تع لك ﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾
رجقما لؾشقاصقـ»
«و
ً
[الص ف ت ]7و يلقلف ﴿ﮍ ﮎ ﮏ﴾ [الؿؾؽ ]5ن
يالؿراد هبؿ شق قـ الجـ ٕ :شق قـ اإلكس ٓ رستطقعق القمق إلك و
رصؾ إلقف شق قـ الجـو يي كقا ررتايؿق بعضفؿ فوق بعوض حتوك رصوؾقا إلوك و
رؼوورب إلووك السووؿ الوودكق و فقسوورتلقا السووؿعو يلوود ةووبؼ بق كووف ييمووػف ووـ حوودرث
()1
رجؿق
يثقرا جدًّ او ثؿ بعد أ بعثف اهلل  م ريا ُر َ
ةػق و يهذا ي لبؾ بعثتف ﷺ ً

ب لشفا ـ الـجق و فخػ شرهؿو ج
يلؾ اةرتالفؿ لؾسؿعن
لؽـ هؾ الذق رح ي أ رصعد إلك هذه إ يـ :يؿ كرى ـ مـقع أمح ب
رح،ت الػض و رؿؽـ أ رـدرج تحت لقلف ﴿ﮎ ﮏ﴾ :فقصقر ـ
شق قـ اإلكس؟
الجقاب ٓو ٕاوؿ لوؿ رصوؾقا إلقوفو يإكؿو لوؿ رزالوقا يف السوؿ الودكق و يحتوك
لق افرتضوـ أاوؿ يموؾقا إلوك الـجوق ففول يف الودي و يؿو أاوؿ و لصوديا قضوع
اةرتا السؿعو بوؾ يٓ لربوقا وـ قضوعفو يلوق حو يلقا ذلوؽ ييو هودففؿ ذلوؽ
لرجؿقاو يؿ رجؿ شق قـ الجـن
يلد رؼق ل ئؾ إ الـ س يمؾقا إلك الؼؿر يلؿ ررجؿقان
( )1رـظر (ص )328ن
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فـؼق

يق الؼؿر ـ السؿ الؿحػقظة هق ظ هر لق أهؾ العؾؿ :لؼقلف

تع لك ﴿ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [كقح  ]16فقؼقلق

إ «يف» ظرفقةو أق داخؾ السؿ (:)1

إٓ أ حؼقؼتف أكف يف السؿ الدكق و بؾ هق دي بعض الـجق  :بدلقؾ أكف ررى ب لعقـ
لق ،رغطل بعض الـجق ؿ رد
الؿجردةو يؿ أكف يف ديراكف ً

ؾك أكف ديا ن

يلؿ أثقر الؿقضقع لبؾ أربعقـ ةـة تؼررب و يلقؾ إ اإلكس يمؾ إلك الؼؿرو
ي ر بف بعض الؿسؾؿقـ الذرـ لفؿ ؾؿ بؿ رسؿك ب لفقئة أي الػؾؽو ياحتجقا ؾك
بعض الؿش رخ يبعض ،ب العؾؿ ـ الذرـ رأيا أ الؼؿر ـ السؿ  :لؼقلف تع لك
﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [كقح ]16و بلاؿ لؿ ررجؿقا ـد يمقلفؿ إلك الؼؿرو أ ّلػ
الشقخ ابـ ب ز  $رة لة يف إ ؽ الصعقد إلك الؽقاياو ييذلؽ الشقخ الشـؼقطل
لف ي ،يف الؿسللة()2و يلد جعؾقه يف ذلؽ القلت ـ الؿستحق،ت ٕ :الؼؿر داخؾ
السؿ و يالسؿ

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

ٓ كدرك حؼقؼتف بعؼقلـ يٓ بعؾق ـ و فـؼق «اهلل أ ؾؿ بحؼقؼة إ ر»ن
«وطءمات فتدى بفا» يف إةػ ر :أ ً
خذا ـ لقلف تع لك ﴿ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ﴾ [الـحؾ ]16ن
يلدرؿ لؿ تؽـ الطر

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

الدالووة ؾوووك الطررووؼو بوووؾ ي كوووت مووح رقو يالووودٓئؾ يف وور الـووو س ضوووعقػةو
الخررووت ووـ الـوو س :فؽوو الـوو س رسووتدلق بوو لـجق
يٓ رفتوودق هبوو إٓ ق

ؾووك

اتج هو ؿ يف ةوقرهؿ يةوػرهؿو ييو كقا رعرفوق أ هـو ك كجق ً و جـقبقوةو يكجق ً و
( )1رـظر تػسقر الط ق 636/23و يتػسقر الؼر بل 394/18ن
( )2رـظر أضقا البق 257/2ن
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شؿ لقةو ياقره و يي كقا رتعؾؿقا إلك يلوت لررواو يرعؾؿوق أيٓدهوؿ إر هو ٕ :
الـو س يو كقا رـو ق

ؾووك إةووطحو يٓ تقجود يفربو و يالبؾودا

ظؾؿووةو فقرياو

بقضقحو فؽ القالد أي الع لؿ رؼق لط،بف هذا كجؿ يذاو يذاك كجؿ يوذانن يهوذا
شل أدريـ هن
فؽ الـو س رتقارثوق هوذه العؾوق و يرسوتدلق هبو ؾوك الطور و ي ؾوك جفوة
الؼبؾووةٕ :اووؿ يو كقا رحوودديا بجووقار الؽعبووةو ثووؿ إذا ابتعووديا ـفو رفووقا الجفووةن
ف لـجق خؾؼف اهلل  ،ت :يلذا لق ا بت هذه الع ،ت ـ الس ئر فنكف لد رتقفن
ففذه الـجق خؾؼت لفذه الحؽوؿ الوث،ث زرـوة لؾسوؿ و يرجق ً و لؾشوق قـو
ي  ،ت رفتدى هب ن
تلول فقفا غقر ذلؽ أخطل ،وأ اع كصقبف»ٕ :كف رجعؾف ةب ًب لؿ لؿ رجعؾف
«فؿـ ّ
الشرع ةب ًب و يٓ جرت دة بلكف ةباو فقدخؾ يف الشركو فؿـ تلي فقفو اقور هوذه
الث،ث ؿ ي شر ًي و فؿ لف يف أخرة ـ خ ،ن
«و ُك ّؾػ ما ٓ طؾؿ لف بـف .اكتفـك» ٕ :العؾوؿ ٓ رؽوق

ؾؿو  :إٓ إذا اةوتـد إلوك
ً

أثورا
دلقؾو يٓ دلقؾ ؾك أ اهلل خؾؼ الـجق لغقر هذه إ قر الث،ثةو فؿـ جعؾ لف ً
اقره و فؼد تؽؾػ ٓ ؾؿ لف بفن
يهذا الخ

ـد البخ رق ع جؾ ًؼ ييمؾف اقره()1ن

[ حلي تعمي وٍاشه القىسد
تعؾؿ مـازل الؼؿر ،ولؿ رخص ابـ طققـة فقف» ف لؿـع ذها لت دةو
«وكره قتادة َ
يةػق بـ ققـةن
( )1يمؾف ابـ حجر يف تغؾقؼ التعؾقؼ 489/3ن
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يالؼؿر لف ثؿ ي شري

ع

ـزلةًو ييؾ لقؾة رـز يف ـزلةو يٓ ُررى لقؾتل الت ةع

يالعشررـو يالث،ثقـو يهوذه الؿـو ز

عريفوة ـود العوربو ي وذيقرة يف الوديايرـ

يالؽتاو يلد اختؾػ يف تعؾؿف ن
يلعؾ ةبا يراهتف ـد ـ ل بف أكف لد رجره إلك اقره ٕ :إدا ة الـظور لود
رجرف إلك أ رـؼؾ ـ إيلقـو ؿـ رز ؿق التلثقرو فقؼع يف الؿحظقرن
«ورخـص يف تعؾــؿ الؿــازل أحؿــد ،وإسـحاق» يهووذا هوق الؼووق الثو ين ٕ :يف
ِ
دركو يلوقس وـ اد و
تعؾؿف ف ئدةو يٓ ررتتا ؾك تعؾؿف شل ُ خ ّؾو ففق أ ر َ
ؾؿ الغقا :يلذا رخص فقف اإل أحؿد يإةح ن
وث،و يؿو لو لقا يف أ ثو لفؿ إذا دخوؾ
فؿـ رتعؾؿ الـجق لؿعرفة فصق السوـة ً
ةفقؾ ب الؾقؾ()1و يإذا ؾعت الثررو أ ـوت الع هوةو فؿعرفوة هوذه إيلو ت التول
جرت الع دة اإللفقة فقف بل يلت يذا يلت زرا ةو ييلت يذا يلوت دخوق الو دو
ييلووت يووذا يلووت دخووق الررو ح  ٓ -شوول فقفو و يلؽووـ آةرتةو يف ثووؾ هووذه
إ قر لد رصؾ بص حبف إلك الؿحظقرن
[ عقٕبة شازب اخلىسد
«وطـــ أبــل مقســك قــال :قــال رســقل اهلل ﷺ« :ثءثــة ٓ ــدخؾقن الجـــة :م ـدمـ
الخؿر» أق الؿؽثر ـ شرهب  -كسل اهلل الع فقة -ن
يشرب الخؿر حرا ب إلجؿ ع()2و ييبقرة وـ الؽبو ئرو بوؾ جو

وـ الـبول ﷺ

ـ حدرث ع يرة لقلف «مـ شرب الخؿر فاجؾدوه ،فنن طاد يف الرابعة فاقتؾقه»()3ن
( )1رـظر ربقع إبرار 194/1ن
( )2رـظر اإلجؿ عٓ :بـ الؿـذر (ص )67ن
( )3أخرجف أبق دايدو يت ب الحديدو ب ب إذا تت بع يف شرب الخؿرو ()4482و يالرت ذقو يت ب الحديدو

=

ـ بعَـ ـ عجـ ـ ٤عيفعايتٓح ٝــِ ع

147

ياختؾػ يف لتؾف يف الرابعةو يلؾشقخ أحؿد ش ير رة لة اةوؿف «يؾؿوة الػصوؾ
يف لتووؾ وود ـ الخؿوور»و يالؿسووللة ـوود أهووؾ العؾووؿ خ،فقووة فؿووـفؿ ووـ رؼووق إ
الحدرث ـسقخ يهوؿ الجؿفوقرو فقؽتػوك ب لحود ؾوك خو،ف بقوـفؿ يف العودد أهوق
ثؿ كق أ أربعق ()1ن
ل الرت ذق «جؿقع يف هوذا الؽتو ب عؿوق بوفو يلود أخوذ بوف بعوض أهوؾ
العؾؿ :و خو ،حودرثقـ حودرث ابوـ بو س ﭭ أ الـبول ﷺ «جؿوع بوقـ الظفور
يالعصوور ب لؿدرـووةو يالؿغوورب يالعش و و ووـ اقوور خووقف يٓ ةووػر يٓ طوور»()2و
يحوودرث الـبوول ﷺ «إذا شوورب الخؿوور ف جؾووديهو فوون

و د يف الرابعووة فو لتؾقه»()3و

يأضقػ ؾقف ـ لبؾ الشراح حتك يمؾت العشررـن
ي ـ العؾؿ

ـ رؼق إكف حدو يرؼتؾ يف الرابعةن

ي ـفؿ ـ رؼق إكف تعزرر يلقس بحد :فنذا رأى اإل

أ الـ س تت بعقا ؾوك

شرب الخؿرو يلؿ ررد فؿ الحد ب لجؾدو فؾف أ رؼتوؾو يشوقخ اإلةو ،يابوـ الؼوقؿ
رؿق ،إلك هذا الؼق ()4ن

=

()1

()2
()3
()4

ب ب ج ـ شرب الخؿر ف جؾديهو ي ـ د يف الرابعة ف لتؾقهو ()1444و يابـ جفو يت ب الحديدو ب ب
ووـ شوورب الخؿوور ووراراو ()2573و يأحؿوود ()16847و يابووـ حب و ()4446و يالح و يؿ ()8117و يمووححف
ييافؼف الذهبلو يج ـ حدرث أبل هرررةو يابـ ؿرو يابـ ؿريو يج برو ياقرهؿ ﭫن
ذها الحـػقةو يالؿ لؽقةو يالحـ بؾة يف ريارة إلك أكف ثؿ كق جؾدةن يذهوا الشو فعقةو يالظ هرروةو يالحـ بؾوة
يف ريارووة إلووك أكووف أربعووق ن رـظوور الؿبسووقط 29/24و يالؿديكووة 523/4و يإ 192/7و يالؿغـوول 161/9و
يالؿحؾك 364/12ن
أخرجف سؾؿو يت ب م،ة الؿسو فررـ يلصوره و بو ب الجؿوع بوقـ الصو،تقـ يف الحضورو ()795و يأبوق دايد
()1219و يالرت ذق ()187و يالـس ئل ()691ن
العؾؾ الصغقر :لؾرت ذق (ص )736ن
اختؾػ الػؼف يف حد ـ تؽرر ـف السؽرو فذها إلك حده ب لجؾد ي د الؼتؾ جؿفقر الػؼف وـ الحـػقوةو
يالؿ لؽقةو يالش فعقةو يالحـ بؾة :يذلؽ ٕ خ الؼتؾ ـسقخن
=
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فؿد ـ الخؿر هذه ؼقبتف يف الدكق ن
يحدرث أبل قةك ﭬ هذا ـ كصقص الق قد التل ل بعض السؾػ إاو
ق
الؿسوتحؾ لفوذه إ وقرو ي وـفؿ وـ لو
تؿر يؿ ج تو ي ـفؿ ـ حؿؾف ؾك
ٓ ردخؾق الجـة ـ أي يهؾة()1و بؾ ج
عػ اهلل ـفؿو ي ؾك يؾ ح
رعذبق إ لؿ َر ُ
ف لق قد شدردن
«ومصدق بالسحر» :يهذا أشد الؿذيقرات يف الحدرثو ي ـ ةبة هذا الحدرث
لؾتـجقؿ أ التـجقؿ كقع ـ السحرو يلد ةبؼ الؽ،

ـ حدرث «مـ اقتبس شعبة

مـ الـجقم ،فؼد اقتبس شعبة مـ السحر ،زاد ما زاد»و يؿ تؼد ن
[ عقٕبة قطع السحيد
«وقاصع الرحؿ» ل ع الرحؿ التل تجا مؾتف و يلد ترجؿ اإل

سوؾؿ $

يف محقحف بوو«يتو ب الو يالصوؾة يأداب»و فو ل لؾقالودرـو يالصوؾة لنلو ربو
يأداب ع ؿق الؿسؾؿقـن
يلطقعة الرحؿ ج ت فقف كصقص الق قد الشدردةو ي ـف ﴿ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [ حؿد ]23-22و
ي ؾك يؾ ح ف لث،ث الؿذيقرات يف الحدرث ـ ظ ئؿ إ قرو ييؾف ـ الؽب ئرن

= يذها الظ هررة إلك أكف رؼتؾ :لؾخ و يل لقا إكف حؽؿو يلؿ رؼقلقا بـسخفن
يذها ابـ تقؿقة يابـ الؼقؿ إلك تػسقر الؼتؾ بلكف لقس حدً او بؾ تعزرور رػعؾوف اإل و ـود الح جوةو يلوؿ رؼوقٓ
ب لـسخن
رـظر بدائع الصـ ئع 55/7و يتبققـ الحؼ ئؼ 196/3و يالبقو يالتحصوقؾ 291/16و يإ 155/6و يالؿحؾوك
379/12و ي جؿقع الػت يى 336 /28و يالطر الحؽؿقة (ص )95ن
( )1رـظر شرح الـقيق ؾك سؾؿ 161/2و يفتح الب رق ٓبـ حجر 491/19ن
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[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد

«فقف مسائؾ :إولك :الحؽؿة يف خؾؼ الـجقم» أق ِ
الح َؽؿ الث،ث التل ج ت

يف ي ،لت دةو يلد تؼد الؽ،

ـف ن

«الثاكقة :الرد طؾك مـ زطـؿ غقـر ذلـؽ» يلود جو ت اإلشو رة إلوك هوذا يف يو،
أرض ن
لت دة ً
ُ
حقث ـعف لت دة يابـ ققـوةو يأب حوف
«الثالثة :ذكر الخءف يف تعؾؿ الؿـازل»
أحؿد يإةح و ي ـ أب حف أراد ؾؿ التسوققرو ي وـ ـعوف أراد ؾوؿ التولثقرو أي أراد
ةد الذررعةن
«الرابعة :القطقد فقؿـ صدق بشل مـ السحر ،ولق طرف أكف باصؾ» يول رظفور
بؾس كف مد الس حر ؿ رغرق الـ س بتصدرؼفو يإ ي رعؾؿ أكف ب ؾ ي ؽذبن
يكظقووره و ةووبؼ ذيووره ووـ الحؽووؿ ؾووك القفووقد ب لشووركٕ :اووؿ يووذبقا ؾووك
الؿشووريقـ يف أ درووـفؿ أفضووؾ ووـ درووـ اإلةوو ،و ووع أاووؿ رعؾؿووق رؼقـً و أ درووـ
اإلة ،هق الحؼن
أرض  ٕ :الشرع اوك
يلق ج الخ ـ الس حر ط ب ًؼ لؾقالعو فنكف ٓ ُر َصدج ُ ً
ـ تصدرؼفو يؿ ةبؼ بق كفن

حً١ٝعايـُ تف ٝعشـ ــةحعنت بعايتٛحٝ

140

ةــاب
مـــا جـــاء يف االشذصلــاء ةاألنـــىاء
وققل اهلل تعالك﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [القالعة .]82
أربـع يف أمتـل مــ أمـر
وطـ أبـل مالـؽ إشـعري ﭬ أن رسـقل اهلل ﷺ قـالٌ « :
الجاهؾقــة ٓ تركــقكفـ :الػخــر يف إحســاب ،والطعـــ يف إكســاب ،وآستســؼا
ب قبـؾ مقتفـا ،تؼـام ـقم الؼقامـة وطؾقفـا
بالـجقم ،والـقاحة» ،وقال« :الـائحة إذا لـؿ َتتُـ ْ
ِ
ِ
رع مـ َجرب» .رواه مسؾؿ(.)1
سربال مـ َقط َران ،ود ٌ
ولفؿــا طـــ ز ــد بـــ خالــد ﭬ قــال :صــؾك لـــا رســقل اهلل ﷺ صــءة الصــبح
بالحد بقة ،طؾك إ ْثر سؿا ٍ كاكت مـ الؾقؾ ،فؾؿا اكصرف أقبؾ طؾك الـاس ،فؼـال« :هـؾ
تدرون ماذا قال ربؽؿ » قالقا :اهلل ورسقلف أطؾؿ ،قال« :قال :أصبح مــ طبـادي مـممـ
بل وكافر ،فلما مـ قال :مطركا بػضؾ اهلل ورحؿتف ،فـذلؽ مـممـ بـل كـافر بالؽقكـب،
وأما مـ قال :مطركا بـق كذا وكذا ،فذلؽ كافر بل مممـ بالؽقكب»()2ن
ولفؿا مـ حد ث ابـ طباس معـاه ،وفقف« :قال بعضفؿ :لؼد صدَ ق كق ُ كذا
وكذا ،فلكزل اهلل هذه أ ة﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾

[القالعة ]75

إلك ققلف:

﴿ﭫ﴾ [القالعة .)3(»]82
( )1أخرجف سؾؿو يت ب الجـ ئزو ب ب التشدرد يف الـق حةو ()934و يابـ جف ()1581ن
( )2أخرجف البخو رقو أبوقاب مو،ة الجؿ وة ياإل وةو بو ب رسوتؼبؾ اإل و الـو س إذا ةوؾؿو ()846و ي سوؾؿو
طرك ب لـق و ()71و يأبق دايد ()3996و يالـس ئل ()1525ن
يت ب اإلرؿ و ب ب بق يػر ـ ل
طرك ب لـق و ()73ن
( )3أخرجف سؾؿو يت ب اإلرؿ و ب ب بق يػر ـ ل
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فيـــه وســـائل:

 إولك :تػسقر آ ة القاقعة.
 الثاكقة :ذكر إربع التل مـ أمر الجاهؾقة.
 الثالثة :ذكر الؽػر يف بعضفا.
 الرابعة :أن مـ الؽػر ما ٓ خرج مـ الؿؾة.
 الخامسة :ققلف «أصبح مـ طبادي مممـ بل وكافر»؛ بسبب كزول الـعؿة.
 السادسة :التػطـ لإل ؿان يف هذا الؿق ع.
 السابعة :التػطـ لؾؽػر يف هذا الؿق ع.
 الثامـة :التػطـ لؼقلف« :لؼد صدق كق كذا وكذا».
 التاســعة :إخــراج العــالِؿ التعؾــقؿ لؾؿســللة بآســتػفام طـفــا؛ لؼقلــف« :أتــدرون مــاذا
قال ربؽؿ ».
 العاشرة :وطقد الـائحة.

l
«بــاب مــا جــا يف آستســؼا بــإكقا » ووـ التحووررؿو يتعظووقؿ شوولكفو يإ وو،
الؽػر ؾقفن
يإكقا ياحده كق و يهق الـجؿو يإ ي الـق رطؾؼ يروراد بوف اقور الوـجؿ:
إٓ أكوف يف الحوودرث ال،حووؼ يهووق لقلووف «وآستســؼا بــالـجقم»و داخووؾ تحووت هووذه
ػسر لؾرتجؿةن
الرتجؿةو ف لحدرث ق
«وققل اهلل تعالك﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [القالعة  »]82الرز رحت ج إلك
ِ
ِ
الؿـعؿ هب و
لقاجا شؽر
شؽرٕ :كف كعؿة ـ كعؿ اهلل  رؿتـ هب ؾك ب دهو ف
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بقـؿ مـقعفؿ يف ؼ بِؾ الشؽر هق التؽذرا يكسبة هذه الـعؿة إلك اقره و يهذا
يػر يف ؼ بؾ الشؽرن
[ أِىٗة كتاب وطائن اجلاِمٗة لإلواً اجملددد
«وطـ أبل مالؽ إشـعري ﭬ أن رسـقل اهلل ﷺ قـال« :أربـع يف أمتـل مــ أمـر
الجاهؾقة ٓ تركقكفـ» أ قر الج هؾقة يثقرة جدً او لد ٓ رستط ع حصره و لؽـ هذه
اختصووت بلاوو ٓ ُتوورتَكن يالسووق

ةووق

ذ و يلوود جوو الـبوول ﷺ بؿخ لػووة أهووؾ

جؿع فقف أرب ًع ي شررـ ي ئة سللة ـ الؿس ئؾ
الج هؾقةو يلإل الؿجدد رة لة َ
التل خ لػ فقف رةق اهلل ﷺ أهؾ الج هؾقةو يالؽت ب اةؿف ـد بعض أهؾ العؾؿ
« س ئؾ الج هؾقة التول خو لػ فقفو رةوق ُ اهلل ﷺ أهوؾ الج هؾقوة»و برفوع «رةوق »
ؾك الػ ؾقةو يكصا «أهوؾ» ؾوك الؿػعقلقوة يبعوض أهوؾ العؾوؿ رعؽوس فقؼوق
«التل خ لػ فقف رةق َ اهلل ﷺ ُ
أهؾ الج هؾقة»و » بـصا «رةق » ؾك الؿػعقلقوةو
يرفع «أهؾ» ؾك الػ ؾقةن
ِ
تؼدررق لػظلو يإ ي إموؾ أكوف ﷺ خو لػ
يالخ،ف يف تسؿقة الؽت ب يف
ؾقف أهؾ الج هؾقةن
يالؽت ب ؾك مغر حجؿف ـ أكػع الؽتا لط لا العؾؿو ي ع إةػ أ ُجو جؾ
وت ووـ ياحوود ووـفؿ أ رعوودج شوورا ووـ هووذه
وو،ب العؾووؿ يف اػؾووة ـووفو فؾووق ؾبو َ
أم،ن
الؿخ لػ ت َل َؿ اةتط عٕ :كف لؿ رؼرأ الؽت ب ً
يهذه الؽتا ٓةقؿ يف ز

الػتـ رتعو جقـ الرجوقع إلقفو و يحػظفو يتدررسوف و

ؿوث ،يتو ب «يشووػ الشوبف ت» لؾؿملووػ هوق بركو ج تطبقؼول لوو«يتو ب التقحقوود»و
ف ً
ي سو ئؾ الج هؾقووة لوود رؼووع فقفو يثقوور ووـ الؿسووؾؿقـ يهووؿ ٓ رشووعري و ووع يقاو
جؿق ة يف جؾد ياحدن
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هذه الرة لة التل مـػف أي جؿعف  $يف ئة يأربع ي شررـ سللة شورحف
شرحف يف ا رة إهؿقة لط لا العؾؿن
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
فوونذا يجوودت هووذه إ ووقرو أي بعضووف يف بعووض إلطو رو لقووؾ فووقفؿ ج هؾقووةو
رج ،بل ق فو فؼ لف ر ابوـ السوقدا و
يج يف الحدرث الصحقح أ أب ذر ﭬ جقر ً
فؼ الـبل ﷺ «إكـؽ امـرؤ فقـؽ جاهؾقـة»()1و يهوذا ٓ رؾوز ـوف أ رؽوق ج هؾ ًّقو و
فنذا يافؼفؿ يف سللةو أي يف س ئؾ رسوقرةو رؼو لوف «فقوؽ ج هؾقوة»و يؿو لو ﷺ
ٕبول ذر ﭬو يٓ رؼو

«جو هؾل»و لؽووـ وـ يو لبوؾ اإلةوو ،و يلوؿ رؽوـ ؾووك

الحـقػقة ؾة إبراهقؿ ڠو رؼ لف «ج هؾل»و فقؼ

ا رؤ الؼقس ج هؾلو أق أكوف

ط قبؼ لؿ تعتؼده الج هؾقة بحذافقرهن
ي ُلو ْؾ ثووؾ هووذا فووقؿـ يافووؼ الؿعتزلو َة يف سووللةو فؿـووذر بووـ ةووعقد البؾووق

ل()2

ٓ رؼ و فقووف « عتزلوول» :لؿقافؼتووف الؿعتزلووة يف الؼووق بوول الجـووة يالـ و ر لووؿ تخؾؼ و
بعد()3و يإكؿ رؼ

«فقف ا تزا »و ييوذلؽ وـ يافوؼ إشوعررة يف سوللةو ٓ رؼو

«أشعرق»و بؾ رؼ

«فقف تؿشعر»ن

( )1أخرجف البخ رقو يت ب اإلرؿ و ب ب الؿع مل ـ أ ر الج هؾقةو يٓ رؽػر مو حبف ب رتؽ هبو إٓ ب لشوركو
()39و ي سووؾؿو يت و ب إرؿ و يالـووذيرو ب و ب إ ع و الؿؿؾووقك ؿ و رليووؾ ()1661و يأبووق دايد ()5157و ووـ
حدرث أبل ذر ﭬن
( )2هق ـذر بـ ةعقد بـ بود اهلل البؾوق ل :كسوبة إلوك قضوع بؼر بوة رؼو لوف فحوص البؾوقطو هوق الؼ ضولو
صـػ الغرراو رؽـك أب الؼ ةؿو يي تػــً يف ضريب العؾق و لؿ تحػظ لف لضقة جقرو تقيف ةوـة 355هوون
رـظر جذية الؿؼتبس (ص )349و ي بؼ ت الـحقرقـ (ص )295ن
( )3رـظر تػسقر ابـ يثقر 292/1و يتػسقر الؼر بل 236/1ن
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ع

جودت ظو هر الج هؾقوة يف يثقور وـ بؾودا اإلةو ،و فتودخؾ العقاموؿ
يلد ُي
ْ
اإلة ،قةو ف ،تجد فر ًل يف الظ هر بقـف يبقـ قامؿ الؽػرو فو ،رقجود شول رود
يلت الص،ة تجودهؿ يف أ ؿو لفؿو يتجودهؿ
ؾك أ هذا البؾد إة ،ل ٕ :الـ س َ
يلت الصق رليؾق يف إةقا و يالـس ت ُجفـ ثؾ ت ج الؽ فراتو ي ثؾ تو ج
الج هؾقة إيلكن
فت ج الج هؾقة إيلك الؿـصقص ؾقف يف الؼرآ

قجقد بحذافقره أ و رؼق

الؼر بل ـ ظ هر ت ج الج هؾقة إيلك «إ الؿرأة ي كت تؾبس الدرع ـ الؾملوم
اقر خقط الج كبقـو يتؾبس الثق ب الرلو

يٓ توقارق بودا »()1و يهوؾ هـو ك بقوت

رخؾق ـ هذا :إٓ ـ رحؿ ربؽ؟!
[ ذً الفخس بارأحطابٔ ،الطعَ يف ارأٌطابد
«الػخــر بإحســاب»و أق ب لشوورفو يشوورف أبو و يهووذا قجووقدو يرزروود يف
يلتو يرـؼص يف آخرو يرزرود يف بؾودةو يروـؼص يف أخورىو فؽثقور وـ الـو س رػخور
بحسبفو يحسا آب ئفن
«والطعـ يف إكساب»و أق العقا يف إكس ب :يهذا قجوقد يف الج هؾقوة بؽثورةو
ف لػخر هق التب هل ب لحسوا يالشورفو يالطعوـ يالتوـؼص يف كسوا الغقورو ييف بعوض
الؼـقات ٓةقؿ التل لف مؾة ب لب درة ياإلبؾو هـ ك ـ رؿدح هذه الؼبقؾةو يرذ أخورىو
يرذ شقخ الؼبقؾةو يرؿدح آخرو يررفع همٓ و يرطعـ يف أيلئؽن
وـفؿو يهوذا

يالعرب ي كت تذ لق ً رؼ لفؿ بـق أكػ الـ لوةو يٓ رتزيجوق
الح َطقئة الش ر( )2الؿعريف ب لذ يالفج و فول طقه طقوة
ـ الطعـو فج ؤيا إلك ُ
( )1تػسقر الؼر بل 189/14ن
( )2هق جري بـ أيس بـ جم ّرة  -يلقؾ

الح َطقئة -بضؿ الح يفتح الط الؿفؿؾتقـو
لؽ -العبسلو ُ

=
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يل لقا لف أخرجـ ؿ كحـ فقفو فؼ
ػ يإذك و ُب َا ْق و ُر ُه ُؿ
لووق ُه و ُؿ إَ ْك و ُ

ػ الـ ِ
ي ووـ رسووقق بِوو َل ْك ِ
لووة ج
الووذ َك َب
َُ ق ْ

()1

فص ريا إذا لقؾ لؾقاحد ـفؿ ؿـ الرجؾ؟ ل  -يشؿخ بلكػف  -ـ بـل أكػ
الـ لةو يالؼصص يف هذا الب ب يثقرة جدً ان
شخص أةل إلقفو ير قت لبقؾتف أي ئؾتف بشل يدافع ـف و ففذا
يلق أ
ً
﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [الـس

:]148

ٓ شل فقف :لؼقلف تع لك
ف لؿظؾق ردافِعو يإذا أراد أ رثبت كسبف ٕ ر رتعؾؼ بذلؽو ف ،كعو لؽـ أ رد ل
كس ًب لغقرهو أي رـتسا إلك اقر لبقؾتفو أي رـتسا إلك اقر قالقفو أي رـتسا إلك اقر
أبقفو ففذا خطر ظقؿو يلد ج ت يف ذلؽ الـصقص الشدردة()2ن

ييف الجؿؾة ف لػخر ب ٕحس بو يالطعـ يف إكس ب ـ خص الج هؾقة التول
ٓ ترتكو يكجده يف يػ ة الـؽ ح بؽثرةن
«وآستسؼا بالـجقم» :يهذا هق الش هد ٕ :الؿملوػ لو

«بو ب و جو يف

آةتسؼ ب ٕكقا »ن
يآةتسؼ يف إمؾ ؾا السؼق  :فنذا أجدب الـو س اةتسوؼقاو يلؽوـ هوؾ
السقـ يالت هـ لؾطؾا؟
= يرؼ ب لفؿزو يبرتيف يتشدرد الق -و ل قؼا بذلؽ لؼصرهو أةؾؿ يف حقو ة رةوق اهلل ﷺ ثوؿ ارتود بعودهو ثوؿ
أةؾؿو تقيف يف حديد ةـة 39هون رـظر ت ررخ د شؼ 62/72و ي ذرا إةؿ يالؾغ ت 276/2ن
( )1رـظر العؼد الػررد 177/6ن
( )2إش رة إلك حدرث ؾل ﭬو ـ رةق اهلل ﷺ ل «ي ـ اد وك إلوك اقور أبقوفو أي اكتؿوك إلوك اقور قالقوفو
فعؾقف لعـة اهلل يالؿ،ئؽة يالـ س أجؿعقـو ٓ رؼبؾ اهلل ـف رق الؼق وة مورف و يٓ ودٓ»ن أخرجوف البخو رقو
يتو ب آ تصو ب لؽتو ب يالسووـةو بو ب و رؽووره ووـ التعؿووؼ يالتـو زع يف العؾووؿو يالغؾووق يف الوودرـ يالبوودعو
()7399و ي سؾؿو يت ب العتؼو ب ب تحررؿ تقلل العتقؼ اقر قالقفو ()1379و يجو وـ حودرث ابوـ بو سو
يأكسو يةعد بـ لؽو ياقرهؿ ﭫن
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ئ ،رو كوق يوذاو
يالجقاب أكجف إ ي الؿستسؼل رطؾا ـف  :يل رود قه لو ً
اةؼـ و ففذا ؾا السؼق يهق شرك أي و ييوذلؽ إذا ظوـ أ إكوقا هول التول توليت
أرض ن
ب لؿطر ـ لِ َبؾِف و ففذا شرك أي
ً
أ إ ي رظـف ةب ًب لـزي الؿطر بونذ اهلل تعو لكو ففوق وـ الشورك إموغر:
ٕا لقست ةب ًب لذلؽ ٓ شر ً و يٓ دةن
[ عقٕبة الٍٗاحةد
«والـقاحة» يهل رفع الصوقت ب لبؽو يالجوزعو يالـودب بوذير وفثر ي ػو خر
الؿقت()1ن
الص ن
ف لـ ئحة هل التل ترفع مق بتَعداد ح ةـ الؿقت ع الجزع ي د ج
ييف حدرث جررر «يـو كورى آجتؿو َع إلوك أهوؾ الؿقوتو يموـعة الطعو
الـق حة»()2و لقلف «كـا» رعـل يف فد الصح بةو يهذا إذا يو الطعو
أهؾ الؿقت لؾؿعزرـ و أ

وـ

صوـق ً وـ

ع الجقرا رصـع ٕهؾ البقت :ففق ةـةٓ :كشغ أهؾ

صعاما»()3ن
الؿقت بؿقتفؿو ييف الحدرث «اصـعقا ٔل جعػر
ً
يالـق حة تؽق

ـ الرج يالـس  :إٓ أ ا لبفو وـ الـسو  :لشودة جوز فـو

يلؾة م هـن

( )1رـظر ت ج العريس 253/4و 198/7و يالؿعجؿ القةقط 962/2ن
( )2أخرجف ابـ جفو يت ب الجـ ئزو ب ب ج يف الـفل ـ آجتؿ ع إلك أهؾ الؿقت يمـعة الطع و ()1612و
يأحؿد ()6995و يل يف صب ح الزج جة « 53/2هذا إةـ د محقح»ن
( )3أخرجف أبق دايد يت ب الجـ ئزو ب ب مـعة الطع ٕهؾ الؿقوتو يالرت وذقو يتو ب الجـو ئزو بو ب و جو يف
الطع رصـع ٕهؾ الؿقتو ()998و يل «هذا حدرث حسـ»و يابـ جفو يتو ب الجـو ئزو بو ب و جو يف
الطع ربعث إلك أهؾ الؿقتو ()1619و يأحؿد ()1751و يمححف الح يؿ ()1377و وـ حودرث بود اهلل بوـ
جعػر ﭬن

ع
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«وقال« :الـائحة إذا لؿ تتب قبؾ مقتفـا» ٕ :الـق حوة يبقورة وـ يبو ئر الوذكقبو
فنذا ت بت ب لشريط الؿعريفة يف يلت اإل ؽ لبؾ الغرارةو ت ب اهلل ؾقف ن
«تؼام قم الؼقامة» تبعث رق الؼق ةو «وطؾقفـا سـربال مــ قطـران» يالسورب
الؼؿقصو يالؼطرا لقؾ إكف الرم ص الؿوذابو يلقوؾ الـحو س الؿوذابو يلقوؾ
إكف الؼطرا الؿعريف الذق تودهـ بوف اإلبوؾ وـ الجورب()1و ي ؾوك يوؾ حو و ففوق
ذاب شدرد ظقؿن
ي ؾك الؼق بلكف الؼطرا الؿعريف الذق تدهـ بف اإلبؾو فنذا ُ ؾِ َل بف لؿوقصو

ففؾ رط ؟!

الجقاب ٓو يالؼطورا الوده الوذق تودهـ بوف اإلبوؾ وـ الجورب رخػػقكوف
ب لؿ و ثؿ رطؾك بف البعقرو ي ع ذلوؽ ٓ رطقؼوف :إذ ٓ بود وـ ربطوف حتوك ٓ رػور وـ
شودتفو فول ره ظوقؿٕ :كوف ُ ْح ِور و يشودردن يهـو ك ح دثوة حؼقؼقوة يهول أ ا ورأة
ج ت تستػتل يل لت إا دهـوت رأس ابـتفو بو لؼطرا

وـ اقور تخػقػوف وـ أجوؾ

الؼؿؾ فؿ تت ابـتف ن
ف لؼطرا ةررع آشتع و شدرد اإلر : ،فنذا ؾقت الـ ئحة بف يأدخؾت الـ رو
فؽقػ رصقر ح لف ؟ ذاب يكؽ شدرد !ن
«ودرع مـ جرب» هذا ذاب ؾوك وذاب :يؿو أكوف ٓ رؼو س لطورا أخورة
بؼطرا الدكق و ف ك اهلل تع لكن
«ولفؿــا طـــ ز ــد بـــ خالــد ﭬ قــال :صــؾك لـــا رســقل اهلل ﷺ صــءة الصــبح
بالحد بقة» ال ،يف «لـا» بؿعـك الب و يالتؼدرر مؾك بـ  :يإٓ ف لص،ة هلل ن
( )1رـظر تقسقر العزرز الحؿقد (ص )392ن
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«طؾك إثر سؿا كاكت مـ الؾقؾ»و رعـل بعد كزي

طر لق،و ف لسؿ

ع

ج ز وـ

الؿطرو يؿ يف لق الش ر
إذا كووووز السووووؿ بوووولرض لووووق

ر قـ هووووو يإ يووووو كقا اضووووو ًب

()1

أق إذا كز الؿطر بلرض لق و ر قـ شبفن
«فؾؿا اكصرف أقبؾ طؾك الـاس» يآكصوراف إ و أ رؽوق هوق التسوؾقؿ وـ
الص،ةو أق فؾؿ ة جؾؿو ألبوؾ ؾوك الـو سو أي رؽوق آكصوراف هوق اإللبو

ؾوك

الـ س بـػسفن
«فؼال« :هؾ تدرون ماذا قال ربؽؿ » رررد أ رخ هؿ بؿ ل اهلل و يج بوف
ؾووك مووقغة السووما  :لقرةووخ يف أذهوو اؿن ي ررؼووة التعؾووقؿ ؾووك مووػة السووما
الـبول ﷺ وـ اإلةو ،و ياإلرؿو و
يالجقاب لد ج ت يف حدرث ج رؾ لؿ ةول
ج
ياإلحس و ثؿ ل «هذا جبر ؾ جا عؾؿؽؿ د ــؽؿ»()2و فو لتعؾقؿ بطررؼوة الحوقارو
يالسما يالجقاب ـ أكػع الطر ن
«قالقا :اهلل ورسقلف أطؾؿ ،قال« :قال :أصبح مـ طبادي مممـ بل وكافر ،فلما مــ
قال :مطركا بػضؾ اهلل ورحؿتف ،فذلؽ مممـ بـل كـافر بالؽقكـب» أق أ

وـ كسوا

هراو يتحدث هب و يمورفف فقؿو ررضول
الـعؿة إلك سدرف ي قلقف و يا رتف هب ظ ً
اهلل و ففذا م ـ ب هلل ي فر ب لؽقيان
«وأما مـ قال :مطركا بـق كذا وكذا ،فذلؽ كافر بل مممـ بالؽقكب» :إذا جعوؾ
يالؿـز لف الؽقيا :ففذا يػر أي
الؿمثر يالؿثقر لؾؿطر
ق

خرج ـ الؿؾةن يأ و إ

( )1البقت لؿع يرة بـ لؽ عقد الحؽؿ ن رـظر شرح أدب الؽ تا (ص )135ن
( )2ةبؼ تخررجف (ص )496ن
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جعؾف ةب ًب و ففذا شرك أرض  :إٓ أ بعضفؿ رطؾؼو يبعضفؿ رؼق أمغر()1ن
يةقا ي هذا أي ذاكو فنكف رـدرج تحت لقلف «كافر بل مممـ بالؽقكب»ن
يأ إذا ل
رؼ

طرك بـق يذا ييذاو ي راده القلوتو أق يف يلوت كوق يوذا :يؿو

طرك ب لؿربع كقةو بسفقؾو أق يف يلت ةفقؾ يز ـفو يؿ رؼ

طركو بشوفر

ربقع إي و ففذا ٓ رصؾ إلك حد الشرك بـق قوفو لؽوـ رجوا اجتـ بوفٕ :كوف رودخؾ
لػ ًظ ٓ حؼقؼةن
«ولفؿا مـ حد ث ابـ طباس معـاه ،وفقف« :قال بعضفؿ :لؼد صدق كق كذا
وكذا ،فلكزل اهلل هذه أ ة﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾

[القالعة ]75

إلك ققلف:

﴿ﭫ﴾ [القالعة  »]82الحدرث يف سؾؿ فؼطو يأر ت ﴿ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﰆ ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾

[القالعة ]82-76و يأرة إخقرة هل التل مدج ر هب الشقخ الب بن
يالؿؼصقد أكؽؿ تؼقلق مد كق يذا ييذاو فتجعؾق الـوق هوق الوذق أتوك
ب لؿطرو أي تجعؾقكوف ةوب ًب لؾؿطورو ياهلل  لوؿ رجعؾوف ةوب ًب و فقؽوق تؽوذربؽؿ حوؾ
حؾ شؽريؿ لؾـعؿةو ً
فبدٓ ـ كسبة الػضؾ إلك م حا الػضؾ تـسبقكف إلك اقرهن
يلد ذيرك أكف ٓ رجقز أ رؼ

مد كق يوذا :يإ أراد يلتوفو يحسو بفٕ :كوف

لػظ ظ هره ذ ق شر ً و فقـبغل أ رفجرن

( )1رـظر تقسقر العزرز الحؿقد (ص )394ن
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[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :تػسقر آ ة القاقعة» يهل ﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾

[القالعة ]82ن
«الثاكقة :ذكر إربع التل مـ أمر الجاهؾقة» يهل الػخر ب ٕحس بو يالطعوـ يف
إكس بو يآةتسؼ ب لـجق و يالـق حةن
«الثالثة :ذكر الؽػر يف بعضفا» يهق آةتسؼ ب لـجق و يلد تؼد

رد

ؾك

أ التـجقؿ كقع ةحرو يالسوحر يػورو يآةتسوؼ بو لـجق كوقع وـ التـجوقؿو يأ و
الػخر ب ٕحس ب يالطعـ يف إكس ب يالـق حة :ف ،تصؾ إلوك حود الؽػور :إٓ ـود
آةتح ،ن
«الرابعة :أن مـ الؽػر ما ٓ ُخرج مـ الؿؾـة» يجو «اثـتـان يف الــاس هؿـا بفـؿ
كػر :الطعـ يف الـسب ،والـقاحة طؾك الؿقت»()1ن
«الخامسة :ققلف «أصبح مـ طبادي مممـ بل وكافر»؛ بسبب كزول الـعؿة» ي وـ
العج ئا أ كزي الـعؿة يف إمؾ رزرد العبدَ مؾة بربفو يأ هـ ففق ربتعود بسوبا
هذه الـعؿة ـفن
«السادســة :الــتػطـ لإل ؿــان يف هــذا الؿق ــع» :فقـسووا الؿطوور لؿـزلووف :ففـ و ك
قاضع تطقش فقف العؼق و يرـسك فقف اإلرؿ و يلد رؼق يؾؿة يػر يهق ٓ رشعرو
فعؾك الؿسؾؿ أ رتػطـ إلرؿ كفو يٓ رعزب ـ لؾبفن
«السابعة :الـتػطـ لؾؽػـر يف هـذا الؿق ـع» :فقحوذر وـ أ رـسوا الؿطور لغقور
يرػر ـف يف يؾ ح و ييف يؾ ظرفن
خ لؼفو ي ؾقف أ رحذر ـ الؽػر ج
( )1أخرجف سؾؿو يت ب اإلرؿ و ب ب إ  ،اةؿ الؽػر ؾك الطعـ يف الـسا يالـق حة ؾك الؿقتو ()67و وـ
حدرث أبل هرررة ﭬن

ع
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«الثامــــة :الـــتػطـ لؼقلـــف« :لؼـــد صـــدق كـــق كـــذا وكـــذا» :يؿووو يف حووودرث
ابـ ب س ﭭن
التعؾقؿ لؾؿسللة بآسـتػفام طـفـا؛ لؼقلـف« :أتـدرون مـاذا
«التاسعة :إخراج العالِؿ
َ
قال ربؽؿ » يلد ذيرك ُ
لبؾ أ التعؾقؿ ؾك ررؼة السما يالجقاب ـ أكػع ر
التعؾقؿن
«العاشرة :وطقد الـائحة»ٕ :ا إذا لؿ تتا تؼ روق الؼق وة ي ؾقفو ةورب
لطرا و يدرع ـ جربن

وـ
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ةــاب كــىل هللا دعــاىل:
﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [امتلسج]561:

وققلف﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ إلك ققلف﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ﴾ [التقبة  ]24أ ة.
طـ أكس ﭬ أن رسقل اهلل ﷺ قال ٓ« :ممـ أحدكؿ حتك أكقن أحب إلقف مــ
ولده ،ووالده ،والـاس أجؿعقـ» أخرجاه(.)1
ولفؿا طـف قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :ثءث مـ كـ فقـف وجـد حـءوة اإل ؿـان :أن
ؽقن اهلل ورسقلف أحب إلقف مؿا سقاهؿا ،وأن حـب الؿـر َ ٓ حبـف إٓ هلل ،وأن ؽـره
أن عقد يف الؽػر بعد إذ أكؼذه اهلل مـف ،كؿا ؽره أن ُ ؼذف يف الـار»(.)2
ويف روا ة ٓ« :جد أحد حءوة اإل ؿان حتك »...إلك آخره(.)3
وطـ ابـ طباس ﭭ« :مـ أحب يف اهلل ،وأبغض يف اهلل ،ووالك يف اهلل ،وطـادى يف
اهلل ،فنكؿــا ُتـــال وٓ ــة اهلل بــذلؽ ،ولـــ جــد طبــد صعــؿ اإل ؿــان ،وإن كثــرت صــءتف
وصقمف حتك ؽقن كذلؽ ،وقد صارت طامة مماخـاة الــاس طؾـك أمـر الـدكقا ،وذلـؽ
ٓ جدي طؾك أهؾف شقئًا» .رواه ابـ جر ر(.)4
()1
()2
()3
()4

ةبؼ تخررجف (ص )194ن
أخرجف البخ رقو يت ب اإلرؿ و ب ب ح،ية اإلرؿو ()16و ي سوؾؿو يتو ب اإلرؿو و بو ب بقو خصو وـ
اتصػ هبـ يجد ح،ية اإلرؿ و ()43و يالرت ذق ()2624و يالـس ئل ()4987و يابـ جف ()4933ن
أخرجف البخ رقو يت ب إدبو ب ب الحا يف اهللو ()6941ن
أخرجف ابـ الؿب رك يف الزهد ()353و يابـ أبول شوقبة يف صوـػف ()34779و ي حؿود بوـ كصور يف تعظوقؿ لودر
الصوو،ة ()396و يرووريى رفق و ووـ حوودرث ابووـ ؿوورو أخرجووف الط و اين ()13537و يأبووق كعووقؿ يف الحؾقووة
312/1و يل يف جؿع الزيائد « 61/2فقف لقث بـ أبل ةؾقؿو يإيثر ؾك ضعػف»ن
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[البؼرة ]166

قال:

«الؿقدة»(.)1
فيـــه وســـائل:

 إولك :تػسقر آ ة البؼرة.
 الثاكقة :تػسقر آ ة برا ة.
 الثالثة :وجقب محبتف ﷺ طؾك الـػس ،وإهؾ ،والؿال.
 الرابعة :كػل اإل ؿان ٓ دل طؾك الخروج مـ اإلسءم.
 الخامسة :أن لإل ؿان حءو ًة قد جدها اإلكسان وقد ٓ جدها.
 السادسة :أطؿال الؼؾب إربعة التل ٓ تُـال وٓ ـة اهلل إٓ بفـا ،وٓ جـد أحـد صعـؿ
اإل ؿان إٓ بفا.
 السابعة :ففؿ الصحابل لؾقاقع :أن طامة الؿماخاة طؾك أمر الدكقا.
 الثامـة :تػسقر﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [البؼرة .]166
 التاسعة :أن مـ الؿشركقـ مـ حب اهلل ح ًّبا شد دً ا.
 العاشرة :القطقد طؾك مـ كاكت الثؿاكقة أحب إلقف مـ د ـف.
 الحاد ة طشرة :أن مـ اتخذ كِدًّ ا تساوي محبتف محبة اهلل ،ففق الشرك إكبر.

l
«باب ققل اهلل تعالك ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ﴾ [البؼرة  »]165إكداد جؿع الـدو يهق الشبقف يالـظقر()2و ففؿ رجعؾق أمـ فؿ
( )1أخرجف ابـ جررر يف تػسقره 299/3و يالح يؿ ()3976و يمححف ييافؼف الذهبلن
( )2رـظر الصح ح 543/2ن
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ع

شبِف ًة هلل و فقعبديا و ي ِـ العب دة حبف يحا اهلل ن
ؾك أاؿ رحبق اهللو ييذلؽ رحبق ﴿ﮄ﴾ يحبفؿ هللو

يهذا رد
ف لؿشريق

ـدهؿ حا هلل ٕ :اؿ رعرتفق بلكف هق الذق أيجدهؿ ـ العد و

يهق الخ لؼ يهق الراز و يهق الذق رجقبفؿ يف الشدائدن
يتتؿة أرة ﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾و أق يالذرـ آ ـقا أشد ح ًب هلل ـ
حا الؿشريقـ ٔلفتفؿو أي ـ حا الؿشريقـ هلل و ف ٔرة تحتؿؾ الؿعـققـو بؾ
هؿ ت،ز

ن

ييجف الذ يف أرة أاوؿ أشوريقا يف الؿحبوةو فولحبقا وع اهلل  اقوره الؿحبو َة
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

ووووع ذ

بووووده هؿوووو لطبوووو

()1

ف لعب دة حبة ع الذ ن
ٔ[ جٕب تقدٖي حمبة اهلل  عمى أٖة حمبةد
«وققلف﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ إلك ققلف﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ﴾

[التقبة ]24

أ ة»و يأرة ي ؾ ًة ﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [التقبة ]24ن

( )1البقت ـ كقكقة ابـ الؼقؿ (ص )35ن

ـ بعقــٍٛعاهع ي ـ ىل:ع﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ع

﴾ع[اي كة]561:٠

121

ِ
فؿـ ِ َـ الـو س ٓ رحوا
هذه الثؿ كقة التل ُذي َرت يف أرة حبقبة لدى الـ سو َ
أبقرفو أي ابـفو أي زيجفو أي شقرتفو يأ قالفو يتج رتفو يبقتف؟!
هذه أشق حبقبةو لؽـ هذه إشق إ ُلدق َ ت ؾك
أحا إلك اإلكس ـ اهلل يرةقلف يجف د يف ةبقؾف ياقر ذلؽ ؿ أ ر اهلل تع لك بفو
رررده اهلل  :فؽ كت

ترتا ؾك ذلؽ الق قد ﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [التقبة ]24و أق اكتظريا
العذاب الشدردو ﴿ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾ [الؿ ئدة ]198ن
فتؼوودرؿ حووا أق شوول ؾووك حووا اهلل فسووؼو يالػسووؼ لوود رطؾووؼ ؾووك الؽػوورو
يلد رطؾؼ ؾك ديكفو يهذه إشق الثؿ كقة حبقبة ح ًّب جبؾ ًّق و لؽـ يق ُكفو أحوا
ـد اإلكس ـ اهللو يرةقلفو يالجف د يف ةبقؾفو ياقر ذلؽ ـ إيا ر يالـوقاهلو
فن ذلؽ رستقجا العذابن
ِ
القالود ؾوك أ ِور
اهلل  يأ َر القالدُ و فتع رضو إ ورا  :فونذا لودج أ َور
فنذا أ َر ُ

اهللِ و تب جقـ أكف رحا أب ه أيثر ـ حبة اهلل و يإذا لدج وف ؾوك أ ور الرةوق ﷺو
تبو جقـ أكووف رحووا أبو ه أيثوور ووـ حبووة الرةووق ﷺو يإذا لقووؾ لووف ج هوود يف ةووبقؾ اهلل
ف تذر بتج رتفو أي ا تذر بؿسؽـف الجدرد الؿررحو ففق يذلؽن
[ عٕاقب اإلضسا يف بٍاء املطاكَد
﴿ﮈ ﮉ﴾ الؿس يـ الؿرضقة الؿررحة د ة لؾريق إلك الدكق و
يتؼدرؿ حبف ؾك حا اهلل تع لك ٕ :الؿسؽـ اقر الؿررحو ٓ رخؾد إلقف اإلكس :
يلذا ج الـفل ـ اإلةراف يف أ قر الدكق  :لئ ،رخؾد إلقف اإلكس و فقعؿر بقتً
ررح رـسقف الجـة :يلفذا َ َرف السؾػ لقؿة هذه إشق  :ؼتدرـ بؼق الـبل ﷺ
ً
«كـ يف الدكقا كلكؽ غر ب ،أو طابر سبقؾ»()1ن
( )1أخرجف البخ رقو يت ب الرل و ب ب لق الـبول ﷺ «يوـ يف الودكق يلكوؽ ارروا أي و بر ةوبقؾ»و ()6416و
يالرت ذق ()2333و يابـ جف ()4114و ـ حدرث ابـ ؿر ﭭن
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يإذا ففؿ اإلكس هذا إ ر ياةتج ب لف :فؾوـ رخؾود إلوك الودكق و يلوـ رسوؽـ
إلقف و يرـػؼ ؾقف إ قا الط ئؾةو يلود بـوك ابوـ ؿور بقتوف بقوده يف أرو رسوقرة وـ
الؾبِـ يالطقـ يجررد الـخؾ()1ن
ف لؿس يـ الػ رهة تشغؾ يتؾفلو يالـػؼة ؾقف اقر خؾقفةن
ففذه إ قر الثؿ كقة ﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ إلك لقلف ﴿ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [التقبة ]24

ؾقف ي قد شدرد لؿـ لد ف ن

يالؿراد بذلؽ الؿحبة الشر قةو أ الؿحبة ِ
الجبِ قؾ ققة الطبقعقةو فؽؾ إكس رحوا
أبقرفو يرحا ابـفو يرحا بؼقة الثؿ كقة حبة جب ّؾقةو لؽـ الؿحبة الشور قة هول التول
تظفر ـد خ لػة أ ر اهلل  لفذه إ قرو فن لد ف ؾك أ ر اهلل فؼد أحبف أيثر ـ
اهلل ٕ :الب ث ؾك العؿؾ هق الؿحبةن
«طـ أكس ﭬ أن رسقل اهلل ﷺ قال ٓ« :ممـ أحـدكؿ حتـك أكـقن أحـب إلقـف
مـ ولده ،ووالده ،والـاس أجؿعـقـ» يالؿوراد بوذلؽ الؿحبوة الشور قة التول تؼتضول
تؼوودرؿ حبقبوو ت اهلل  ؾووك حبقب تووفو ي حبقبوو ت ووـ ُذيوورن ي ُلوودق القلوود يف
لقلف ﷺ «حتك أكقن أحب إلقف مـ ولده» :لؿ لف ـ الؿحبة يالشػؼة الجبؾقةو التول
لد رؽق الجب ّؾل ـف أ ظؿ ـ حبة القالد :يإٓ ف لؿحبة الشر قة رجوا أ رؽوق
القالد أحا ـ القلدو يإذا تع َرضت حبوة القالود وع حبوة القلودو أي تعو رض و
رؼدج لؾقالد ؾك رؼودج لؾقلودو ف لقالود هوق الؿؼود و ييف بعوض الريارو ت «حتـك
ي ،لف يالدو يلقس يؾ شخص لف يلودو ففوق أ وؿ
أكقن أحب إلقف مـ والده»(ً ٕ :)2
( )1إش رة إلك أخرجف البخ رقو يت ب آةتئذا و ب ب ج يف البـ ()6392و يابوـ جوف ()4162و لو ابوـ
ؿر ﭭ «رأرتـل ع الـبل ﷺ بـقت بقدق بقت رؽــل ـ الؿطرو يرظؾـل ـ الشؿسو و أ و كـل ؾقوف أحود
ـ خؾؼ اهلل»ن
( )2أخرجف أحؿد ()12814و ـ حدبث أكس ﭬن يأخرجف البخ رقو يت ب اإلرؿو و بو ب حوا الرةوق ﷺ
ـ اإلرؿ ()14و ـ حدرث أبل هرررة ﭬن
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يأيثرو فؽ أيلك يف التؼدرؿن
كظورا
ً
فؿث ،إذا حصؾ حررؼ يلؿ رسوتطع أ رـؼوذ إٓ أحودهؿ و فقؼودق القالودً :
ٕ هذا أحا إلك اهلل و أ يف الـػؼ تو ف لػؼف رؼقلق رؼودج الزيجوة يإيٓد
ؾك القالدرـ()1ن
ييف الث،ثووة الووذرـ اكطبووؼ ؾووقفؿ الغ و رو يتقةووؾقا بل ؿ و لفؿ الص و لحةو فتقةووؾ
أحودهؿ إلووك اهلل بو ِقه بقالدروف فؼو « :الؾفــؿ إن كـــت تعؾــؿ أكـف كــان لــل أبــقان شــقخان
كبقران ،فؽـت آتقفؿا كؾ لقؾـة بؾـبـ غــؿ لـل ،فلبطـلت طؾقفؿـا لقؾـة ،فجئـت وقـد رقـدا
وأهؾل وطقالل تضاغقن مـ الجقع ،فؽـت ٓ أسؼقفؿ حتك شرب أبـقاي ،فؽرهـت أن
أوقظفؿا ،وكرهت أن أدطفؿا ،فقستؽـا لشربتفؿا ،فؾؿ أزل أكتظـر حتـك صؾـع الػجـر»()2

قةوؾ بوف فػورج
ف ُػ قرج ـفؿ بسبا هذا العؿؾو ي ؿؾ م حبقفو فؽق هذا العؿوؾ لود ُت ق
اهلل بف ـفؿ فنكوف رود ؾوك أكوف حبوقب ـود اهلل  :يإٓ فؼود يو بن ؽ كوف أ رلخوذ
لس ًط لقالده يرضعف ؾك جـاو يرعطل الصبقةو فقجؿع بوقـ إ وررـو لؽوـ لؿو لودج
راد الشرع ؾك رادهو حصؾ لف حصؾ ـ هذه الؿزرة يهذه الؿـؼبةن
ف ،بود أ تؽوق

حبوة الـبول ﷺ ؼدج وة ؾوك حبوة القلودو يالقالودو يالـو س

أجؿعقـو بؾ يالـػسو ج

ـ ؿر ﭬ أكف ل

ر رةق اهللو ٕكت أحا إلل وـ

يؾ شل إٓ ـ كػسلو فؼ الـبول ﷺ «ٓ ،والـذي كػسـل بقـده ،حتـك أكـقن أحـب
( )1ـ ج بر ﭬو ـ رةق اهلل ﷺ ل «ابدأ بـػسؽ فتصد ؾقف و فن فضؾ شل فنهؾؽو فن فضوؾ وـ
أهؾؽ شل فؾذق لرابتؽو فن فضؾ ـ ذق لرابتؽ شول ففؽوذا يهؽوذا» رؼوق فبوقـ رودرؽ ي وـ رؿقـوؽ
ي ـ شؿ لؽ»ن أخرجف سؾؿو يت ب الزي ةو بو ب آبتودا يف الـػؼوة بو لـػسو ثوؿ أهؾوفو ثوؿ الؼرابوةو ()997و
يالـس ئل ()2546ن
ل الشقي ين يف كقؾ إي ر « 381/6يلد اكعؼد اإلجؿ ع ؾك يجقب كػؼة الزيجةو ثؿ إذا فضؾ ـ ذلؽ
شل و فعؾك ذيق لرابتفو ثؿ إذا فضؾ ـ ذلؽ شل فقستحا لف التصد ب لػ ضؾ»ن
( )2أخرجف البخ رقو يت ب أح دروث إكبقو و بو ب حودرث الغو رو ()3465و ي سوؾؿو يتو ب الرلو و بو ب لصوة
أمح ب الغ ر الث،ثة يالتقةؾ بص لح إ ؿ و ()2743و ـ حدرث ابـ ؿر ﭭن
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إلقؽ مـ كػسؽ»و فؼ لف ؿر فنكف أ و ياهللو ٕكوت أحوا إلول وـ كػسولو فؼو
الـبل ﷺ «أن ،ا طؿر»()1ن
يهذا التغققر السررع يف تبدرؾ الؿحبة ُرت ََص جق ُر ـ أ ث همٓ العظؿ و أ أ
ف،و ف لد يى التل تؼ تع رضف يتـؼضف الؿخ لػ ت التل ٓ تعدن
«أخرجاه»و أق البخ رق ي سؾؿن
[ كٗفٗة حتصٗن حالٔة اإلمياُد
«ولفؿـــا»و أق لؾبخووو رق ي سوووؾؿ «طــــف»و أق وووـ أكوووس ﭬ «قـــال :قـــال
رسقل اهلل ﷺ« :ثءث مـ كـ فقف» رعـل ُي ِجد َ فقفو فو«ي » هـ ت ة بؿعـك ُي ِجدَ ن
«وجــد حــءوة اإل ؿــان» يٓ شووؽ أ اإلرؿ و إذا يلوور يف الؼؾووا م و رت لووف
يثقورا وـ
ح،يةو يهل ح،ية عـقروةو رجوده وـ يموؾ إلوك هوذه الؿرتبوةو لؽوـ ً
الؿسؾؿقـو بؾ يثقر ؿـ رحؼؼ اإلرؿ و دي هذه إ قرو ف ،رجد ح،ية اإلرؿو و
يثقرا ـ الؿصؾقـ ٓ رتؾذذ بص،تفو ييثقر ـ الصوقا رـظور يف السو ة توك
يؿ أ
ً
رـتفوول القووق و يالؿصووؾل رـتظوور تووك رسووؾؿ اإل وو و يهؽووذا يثقوور ووـ الؿسووؾؿقـ
ٓ رجدي هذه الح،يةن
لؽـ ـ يمؾ إلك هذه الؿرتبة يحؼؼ هذه الخص الث،ثو فنكف رجد ارتق ًحو
لؾب ًق و ياكبس ً
ياكشراح و يرتؿـك أ رستؿر يف هذا العؿؾو يرجود فقوف الراحوةو يؿو
ً
ي الـبل ﷺ رؼق « ا بءل ،أقؿ الصءة ،أرحـا بفا»()2ن
ييو السووؾػ رتؾووذذي ب ٕ ؿو الشو لةو ووـ مووق الفووقاجرو يلقو الؾقو لل
الش تقةو يرجدي لف ح،يةو يهذا أ ر ٓ رجده يثقر ـ الؿسؾؿقـ يإ ل قا بفن
( )1ةبؼ تخررجف (ص )195ن
( )2أخرجف أبق دايدو يت ب إدبو ب ب يف م،ة العتؿةو ()4985و يأحؿد ()23988و ـ ة لؿ بـ أبول الجعودو
ـ رجؾ ـ أمح ب رةق اهلل ﷺن
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ي ـ السؾػ ـ رؼق «ي بدت كػسل ؾك لق الؾقؾ شررـ ةـةو يتؾذذت بف
شررـ ةـة»( )1فؿرحؾة الؿج هدة لد تؽق

قجقدة يف أي الطررؼو لؽـ لد رصوؾ

م حبف إلك رحؾة التؾذذ بعد ذلؽو يلد ٓ رصؾن
يبعض الؿش رخ ؿـ رع قؾؿق الـ س العؾؿو رلخذ دة يهق رج هد التعؾقؿو ثوؿ
تعؾقؿ و يؿ ي يف الس بؼ رتؿـك
رتؾذذ بعد ذلؽو يرتؿـك أ لق ي كت الس ت يؾف
ً
أ تؽق الس ت يؾف يف التعؾؿن
«أن ؽقن اهلل ورسقلف أحب إلقف مؿا سقاهؿا» :ف ،رؼدق شق ًئ ي ئـً َ ـ ي

ؾك

ووراد اهللو ي ووراد رةووقلفو يثـجووك الضووؿقر يف لقلووف ﷺ «ســقاهؿا» ووع أكووف ﷺ ل و
لؾخطقا لؿ ل

ـ رطع اهلل يرةقلفو فؼد رشدو ي ـ رعصوفؿ و فؼود اوقىو فؼو

رةق اهلل ﷺ «بئس الخطقـب أكـت ،قـؾ :ومــ عـص اهلل ورسـقلف»( :)2يذلوؽ ٕ
ِ
الخطقا بقـ ضؿقر اهللو يضؿقر كبقف ﷺ هق ؿ رقهؿ التسقرةو أ و هـو و
َج ْؿ َع ذلؽ
فؼقلف «مؿا سقاهؿا» ي ،م در ـ الـبل ﷺ و فُ ،رتخ جقؾ أكف رسقق بقـف يبوقـ اهللو
يأ اقره فؼد ُرتق جلع ـف ذلؽ :يلذلؽ أكؽر ؾك الخطقا()3ن
[ فضن الـىخبة يف اهلل ٔضابطّاد
«وأن حب الؿـر َ ٓ حبـف إٓ هلل» :الـػوقس جبقلوة ؾوك حوا وـ أحسوـ إلقفو و
يبغض ـ أة إلقف و يهذا شل ؾؿقس يف حق ة الـ سو فؼد رؽق الشخص وـ خقور
وث،و
الخ ْؾؼو ي ـ أ بدهؿ يأدرـفؿ يأتؼ هؿ هللو فنذا زرتوف رؽوق اةوتؼب لف اقور ـ ِةوا ً
يشوخص آخوور ثؾوف يف الؿؽ كووة أي ألووؾ ـووف إذا زرتووف رسووتؼبؾؽ اةووتؼب ًٓ حسوـً و فتؽووق
( )1ل لف ث بت البـ ينو يؿ يف لط ئػ الؿع رف (ص )43و يريى يف حؾقة إيلق  329/2وـ ث بوت البـو ين لو
«ي بدت الص،ة شررـ ةـة يتـعؿت هب شررـ ةـة»ن
( )2أخرجف سؾؿو يت ب الجؿعةو ب ب تخػقػ الص،ة يالخطبةو ()879و ـ حدرث دق بـ ح تؿ ﭬن
( )3يخرج بتخررج ت أخرىن رـظر شرح الـقيق ؾك سؾؿ 169/6ن
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ق ّدتووف يف لؾبووؽ أ ظووؿ ووـ إي و يالقاجووا أ تؽووق الؿحبووة راجعووة لحووؼ الخ و لؼو
ٓ لحظ الـػسو يالؿحبة يف اهلل ض بطف أٓ تزرد ع الصػ و يٓ تـؼص ع الجػ ()1ن
فؼقلف ﷺ «وأن حب الؿر ٓ حبف إٓ هلل»و الؿؼصقد بوف حبوة شور قة يف اهللو
يالؿتح بق يف اهلل ؾك ـ بر ـ كقر رق الؼق ة()2ن
«وأن ؽره أن عقد يف الؽػر بعد إذ أكؼذه اهلل مــف ،كؿـا ؽـره أن ؼـذف يف الــار»
هذه الؿسللة ػرتضة يف ي فر أةؾؿ ي ُأكؼوذ وـ كو ر أخورة بنةو ،فو فونذا د ول إلوك
يػرهو أي د تف كػسف يشقط كف إلك الؽػرو فقؽره هذا العرض يراهقة شودردة ٕ :اهلل
أكؼذه ـ ك ر أخرةو فف هـ رجد ح،ية اإلرؿ ن
يجربوف
يإ ر تصقر ً
أرض يف الؿقلقد يف دار اإلة : ،إٓ أ الذق ذا الؽػور ج
قرا ألػف و يحـ إلقف و فتؽوق
لد تؽق كػرتف أشد ٕ :إرؿ كف ألقىو أي ٕكف ف ر أ ً
ديا ل يجقد ح،ية اإلرؿ ألقىن
«ويف روا ــة ٓ« :جــد أحــد حــءوة اإل ؿــان حتــك ».إلــك آخــره»و أق إلووك آخوور
الحوودرث السوو بؼن يف ئوودة هووذه الريارووة أ دٓلووة إيلووك ؾووك يجووقد الحوو،ية
ب لؿـطق و يالث كقة ب لؿػفق و يدٓلة اكتػ يجقد ح،ية اإلرؿ لؿـ لؿ تتحؼؼ فقوف
هذه الخص الث،ث يف الريارة إيلك ـ ررؼ الؿػفق و أ يف الث كقة فب لؿـطق و
يالؿـطق ألقى ـ الؿػفق ن

( )1رـظر الزهد يالرل ئؼ (ص )67و يمػة الصػقة 293/2ن
( )2إش رة إلك حدرث ع ذ بـ جبؾ ﭬ ل ةؿعت رةق اهلل ﷺ رؼوق «لو اهلل  الؿتحو بق يف ج،لول
لفؿ ـ بر وـ كوقر رغوبطفؿ الـبقوق يالشوفدا »ن أخرجوف الرت وذقو يتو ب الزهودو بو ب و جو يف الحوا هللو
()2399و يل «ييف الب ب ـ أبل الدردا و يابـ سوعقدو ي بو دة بوـ الصو تو يأبول هررورةو يأبول لوؽ
إشعرقو هذا حدرث حسـ محقح»ن
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«وطـــ ابـــ طبــاس ﭭ قــال« :مـــ أحــب يف اهلل ،وأبغــض يف اهلل ،ووالــك يف اهلل
وطادى يف اهلل» الحا يف اهلل يالبغض يف اهلل ـ أيثؼ رى اإلرؿ ن
القٓ
الحا َيال ُب ْغ ُض َي َ
َي َ الدق ر ُـ إِٓ ُ

َ
ووورا ِووو ْـ ي ق
ُوووؾ َاووو كي ي
ي
َوووذاك ال َب َ

عتووود()1

قرا ـديبةو بؾ فورائض
ي ذير ـ الصػ ت هل مػة الؿم ـو يهذه لقست أ ً
الدرـن
فب لحا يالبغض يالقٓ يال ا تتق جثؼ رى الصؾة بوقـ الؿسوؾؿقـو يرـػوري
ـ أ دائفؿو ي ـ حبتفؿو ي ـ تؼؾقدهؿو يرتؿ ةؽ الؿسؾؿق  :يهذا بخو،ف و
إذا أذربت هذه إيم فو ـ الحا يف اهلل يالبغض يف اهللو يالقٓ يال ا ن
يلد ةبؼ أ ذيرك ح يلة التؼؾقؾ ـ شل القٓ يال ا و بوؾ ي ح يلوة الـفول
ـفو بد قى التع رش ع اقر الؿسؾؿقـن
«فنكؿا تـال وٓ ة اهلل بذلؽ» أق بؿ ذير ـ الصوػ ت تـو يٓروة اهللو يالخو
ـ ابـ ب س ﭭ قلقفو يلف حؽؿ الرفعن
«ولـ جد طبد صعؿ اإل ؿان ،وإن كثـرت صـءتف وصـقمف حتـك ؽـقن كـذلؽ»
ف لشخص الذق ٓ فر

ـده بقـ م ـ يف ةؼو يبقـ سؾؿ يي فرو ٓ رجد حو،ية

اإلرؿ ن
«وقد صارت طامة مماخاة الـاس طؾك أمر الدكقا»و رعـل أ مدال ؿ ِ
يم ،ؿ
يؾف ـ أجؾ الدكق و يهذا يف الصودر إي و فؽقوػ بؿوـ بعودهؿ؟! ييقوػ بعصورك
الذق غت فقف الؿ دة ؾك الـ سو يأشربت لؾقهبؿ حبف و يمو ريا ٓ رـظوري إلوك
أق ؼق س اقره ؟! ياهلل الؿستع !
( )1البقت لؾشقخ ةؾقؿ بـ ةحؿ  $ـ ـظق تف «يف بق
السـقة يف إجقبة الـجدرة 583/1ن

ؾقف أهوؾ كجود وـ آ تؼو د»ن رـظور الودرر
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«وذلؽ ٓ جدي طؾك أهؾف شقئًا»و أق ٓ رـػعفؿ يف شل ن
«رواه ابـ جر ر» يهق ـد ابـ الؿب رك يف الزهدو يابـ أبل شقبةو ياقرهؿ ()1ن
وقال ابـ طباس يف ققلف تعالك﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ﴾

[البؼرة ]166

قال:

«الؿقدة»و أق أ هذه الؿحبة التل بقـ الـ س ـ أجؾ الدكق و اكتفت يف أخرةو إذا
ي كت ـ أجؾ الدكق

﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾

[الزخرف ]67و ف لتؼقى هل التل تجؿع الـ سو أ الخؾة يالصدالةو يالؿحبة يالؿقدة
ٕ قر الدكق و فؽؾف تـتفل :يلذا رؼق اهلل ﴿ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [البؼرة ]166ن
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :تػسقر آ ة البؼرة» التل هل ترجؿة الب بن
«والثاكقة :تػسقر آ ة برا ة» التل فقف الثؿ كقة التل ُذيرت يف آرة التقبةن
«الثالثة :وجقب محبتف ﷺ طؾـك الــػس ،وإهـؾ ،والؿـال» :يؿو يف إح دروث
القاردة يف الب بو يحدرث ؿر ﭬ ؿ لؿ رذيره الؿصـػ $ن
«الرابعــة :أن كػــل اإل ؿــان ٓ ــدل طؾــك الخــروج مـــ اإلســءم» :فؼقلووف ﷺ «ٓ
ممـ أحدكؿ» كػل لإلرؿو يهوق ٓ رود

ؾوك كػول اإلرؿو ب لؽؾقوة يالخوريج وـ

اإلة : ،بدلقؾ لقلف ﷺ «ثءث مـ كـ فقف وجد حءوة اإل ؿان»و يحو،ية اإلرؿو
شل زائد ؾك اإلرؿ  :ؿ رد

ؾك أ هذه الث،ث الخص لق لؿ تؽـ قجقد ًةو

فن ح،ية اإلرؿ اقر قجقدةو بقـؿ اإلرؿ ٓ زا

قجق ًدان

«الخامســة :أن لإل ؿــان حــءوة قــد جــدها اإلكســان ،وقــد ٓ جــدها» يهوول يف
إمؾ عـقرةو يلد رتؾذذ هب أيثر ـ الح،ية الحسقةن
( )1رـظوور الزهوودٓ :بووـ الؿب و رك ()353و يالؿصووـػ 134/7و يالحؾقووةٕ :بوول كعووقؿ 312/1و ييلووع يف الحؾقووةو
يالط اين برلؿ ()13537و ب لسـد كػسف ـ ج هد ـ ابـ ؿرو ييف السـد لقث بـ أبل ةؾقؿن
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«السادسة :أطؿال الؼؾـب إربعـة التـل ٓ تُــال َوٓ ـة اهلل إٓ بفـا ،وٓ جـد أحـد
يالقٓروة بػوتح الوقاي هول الـصورة يالتلرقود وـ اهلل و يأ و
صعؿ اإل ؿان إٓ بفـا»َ :
ِ
القٓرووة ففوول اإل و رةن فووُ ،تـ و َيٓرووة اهلل إٓ ب ٕربعووة التوول ذيره و ابووـ ب و سو
يٓ رجد أحد عؿ اإلرؿ إٓ هب ن
«السابعة :ففؿ الصحابل لؾقاقع :أن طامة الؿماخاة طؾـك أمـر الـدكقا» هوذا الوذق
وؿ
رطـطـق بف القق و يرسوؿقكف فؼوف القالوعو يرتفؿوق يبو ر أهوؾ العؾوؿ بجفؾوفو ْ
يفف ُ
تـوز ؾوك هوذا
القالع لقس بل ر جدردو يالعؾؿو يؾفوؿ رػؼفوق القالوعو يفتو ياهؿ ج
القالع الذق رعقشقكفن
«الثامـة :تػسقر﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [البؼرة  »]166ـ ي ،ابـ ب س ﭭ
يهل الؿق ّدة يالؿحبةن
«التاسعة :أن مـ الؿشركقـ مـ حـب اهلل ح ًّبـا شـد دً ا» ي ِوـ تبعقضوقةو فؾقسوقا
يؾفؿ يذلؽو ييقاؿ  -ؾك أحد التػسقررـ  -رحبق أكدادهؿ يحا اهللو يرحبوق
أكدادهؿ ح ًب شدردً او ففؿ رحبق اهلل ح ًب شدردً ان
«العاشرة :القطقد طؾك مـ كاكت الثؿاكقة طـده أحب مـ د ـف» أق الثؿ كقة التل
يردت يف آرة برا ة ﴿ﮒ﴾ [التقبة ]24ن
«الحاد ة طشرة :أن مـ اتخذ كِدًّ ا تسـاوي محبتُـف محبـ َة اهلل ،ففـق الشـرك إكبـر»و
رعـل يؿ ي رػعؾف ـ كزلت فقفؿ آرة البؼرةن
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ةــاب كـىل هللا دعــاىل:
﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾ [آل عمسان]571:

وققلف﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [التقبة  ]18أ ة.
وققلف﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾

[العـؽبقت  ]19أ ة.
وطـ أبل سعقد ﭬ مرفق ًطا« :إن مــ ـعػ القؼـقـ :أن ُتر ـل الــاس بسـخط
اهلل ،وأن تحؿدهؿ طؾك رزق اهلل ،وأن تذمفؿ طؾك ما لؿ متؽ اهلل ،إن رزق اهلل ٓ جره
ص ،وٓ رده كراهق ُة ٍ
ِ
رص حر ٍ
كاره»(.)1
ح ُ
وطـ طائشة ڤ أن رسـقل اهلل ﷺ قـال« :مــ الـتؿس ر ـا اهلل بسـخط الــاس،
ر ل اهلل طـف ،وأر ك طــف الــاس ،ومــ الـتؿس ر ـا الــاس بسـخط اهلل ،سـخط اهلل
طؾقف ،وأسخط طؾقف الـاس» .رواه ابـ حبان يف صحقحف(.)2
فيـــه وســـائل:

 إولك :تػسقر آ ة آل طؿران.
 الثاكقة :تػسقر آ ة برا ة.
( )1أخرجووف أبووق كعووقؿ يف الحؾقووة 196/5و يالبقفؼوول يف الشووعا ()293و يالسووؾػل يف الطققررو ت ()1142و يضووعػف
أبق كعقؿ يالبقفؼلن
يمححف اب ُـ حب ()276ن
( )2أخرجف الرت ذقو أبقاب الزهدو ب ب ـف ()2414و
ج
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 الثالثة :تػسقر آ ة العـؽبقت.
 الرابعة :أن القؼقـ ضعػ و ؼقى.
 الخامسة :طءمة عػف ،ومـ ذلؽ هذه الثءث.
 السادسة :أن إخءص الخقف هلل مـ الػرائض.
 السابعة :ذكر ثقاب مـ فعؾف.
 الثامـة :ذكر طؼاب مـ تركف.

l
[ إٌٔاع اخلٕ حال ٔحسوةٔ ،صٕزٓ املعاصسةد
«باب :ققل اهلل تعالك﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ﴾

[آ

ؿرا

 :»]175لؿ ذير  $الؿحبة يف الب ب الس بؼو ذير يف هذا الب ب

الخقفو يهؿ ـ العب دات التل ٓ رجقز مرفف إٓ هلل و يالؿؼصقد بذلؽ

الؿحبة التل تؼدج الؽ ،ؾقف و يهل إرث ر إمـ ي ـ يف حؽؿفؿ ؾك اهلل 
ي ؾك رةقلفو يهذا هق الخقف الذق رسؿقف أهؾ العؾؿ خقف السرو بؿعـك أكف
رخ ف ـ خؾق أ رـ لف بلذى رستؼؾ بف :ةقا ي ذلؽ ـ إمـ أي اقره و
يهذا شركن
أ أ رؽق الؿخؾق ةب ًب و يالؿس قبا هق اهلل و ففذا قجقدو ي ـوف ِ
الجبِ قؾول
الطبقعوول الووذق ُجبِووؾ ؾقووف الـ و سو يخووقف اإلكس و

ووـ السووب عو ي ووـ الحررووؼو

يالغر و يإ قر الؿخقفة يف هذه الدكق يثقرةو ففذا الخوقف لوقس فقوف شول و لوؿ
ررتتا ؾقف حظقرن

حً١ٝعايـُ تف ٝعشـ ــةحعنت بعايتٛحٝ

114

يهـ ك خقف بقـفؿ و يهق الذق رحؿؾ ؾك تورك القاجوا أي فعوؾ الؿحظوقرو
رخ ف ـ ف ،أي  ،و فقرتك ـ أجؾف بعض القاجب تو أي رخ ف ـف فقػعؾ وـ
حر ٓ رصوؾ إلوك الـوقع إي الوذق هوق الشورك -
أجؾف بعض الؿحر تو يهذا ج
خقف السر-و يلقس هق ـ الخقف ِ
الجبِ قؾلن
يلق اهلل تع لك ﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾

فعؾ ض رع رـصا ػعقلقـ إي

[آ

ؿرا ]175

«رخقف»

حذيف يهق ضؿقر الؿم ـقـو يالث ين

أيلق هو رعـل رخقفؽؿ ـ أيلق ئفو أي بليلق ئفو فبعض الـ س إذا أراد أ رػعؾ شق ًئ
خقفف الشقط
ؿ أ ر بفو أي ررتك بعض ال ـف :ج

ـ أيلق ئف ـ شق قـ اإلكس

يالجـن
الؽػرو يتدا ت ؾوقؽؿ إ وؿو ييوؾ رـظور إلوقؽؿ
لقق
ييثقر ـ الـ س رؼق
َ
ُ
كظرة دايةو يرجعؾوقكؽؿ يف لوقائؿ إرهو ب ي و أشوبف ذلوؽو فؿوـ أجوؾ أ تظفوريا
أكػسووؽؿ يف ظفووور رخوو لػ ووو تصووقريه وووـؽؿ يا تؼووديه :خػػوووقا ووـ التووودرـو
يأخػقا بعض شع ئر الدرـ!
يلق خػـ اهلل و يأفردك ه هبذه العب دة لؿ ضرك أحد :يلذلؽ رؼق ﴿ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ رعـل رخقفؽؿ أيلق ه ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ﴾ [آ

ؿرا

]175ن هذا هق شرط لإلرؿ

ٓ تخ فقهؿ يإ خقفؽؿ الشقط ن

يهـ ك س ئؾ ظ رخقف الشقط فقف الؿم ـقـ الؿسؾؿقـ ـ أيلق ئفو فن

اةتج بقا لف لؿ رحؼؼقا لقلف 

﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [آ

ؿرا

]175و

يإ اةتؿريا يف ررؼفؿ يلؿ رـظريا إلك الشقط يٓ إلك تخقرػفو بؾ كظريا إلك
رضك اهلل و يخ فقا ـ اهلل  اكؼؾبقا بـعؿة ـ اهلل يفضؾو يكصر يتؿؽقـن
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إ الضعػ الذق رسؿقكف القق آازا قة أ
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بعض الـ س إلك

أ ربحثووقا ووـ ألووقا ش و ذة رمر ودي هب و و ررضوول الشووقط يأيلق و هو يالب ووث
ؾك ذلؽ الخقف ـفؿو يالذق لد قه ؾك خوقففؿ وـ اهلل و يٓ شوؽ أ

ـفو

لق فعؾف الؿسؾؿق لغضا ـفؿ الؽػ ر يفعؾقا و فعؾوقاو يهـو ك فوقد ي قاثقوؼ
اتػؼقا ؾقف فقؿ بقـفؿو يفرضقه ؾك الؿسؾؿقـو يهذا إشؽ يبقرو لؽـ ربؼك أ
الخقف ً
عتؿود ؾقوف
أيٓ
يآخرا ـ اهلل و ييق اإلكس ربحث ـ لق لوف دلقوؾ ُر َ
ً
ـ أجؾ أ رخػػ شق ًئ ؿو يف لؾوقب إ ودا ففوذا شول آخور رختؾوػ وـ يقكوف
رعؿد إلك لق ش ذو أي ررتؽا ً
لقٓ ربتد ف :إلرض إ دا ن
يهؾ ردخؾ يف هذا بعض الؿس ئؾ الػؼفقة التل كؾجل فقفو إلوك اختقو ر لوق رجوقح:
لئ ،رستػقد ـ اختق ر الراجح بعض العؾؿ كققـ يف التفجؿ ؾك أهؾ العؾؿ الؽب ر؟
الجقاب :إذا ي الؿرجقح لف يجفو يدلقؾ :فو ،و كع وـ اختقو رهو يؿو رؼوق
ؾجل أحق ًك إلك الؼق الؿرجقح :لؿصؾحة راجحةن
أهؾ العؾؿ لد ُر َ
[ صفات عىاز الـىطاجدد
«وققلف﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾ [التقبة  ]18أ ة» يهذا أةؾقب حصر :ف ،رعؿر
س جد اهلل إٓ ـ هذه مػتفؿن
﴿ﮝ ﮞ ﮟ﴾ اإلرؿ ب هلل عريف بلري كف الستة التل ـف اإلرؿ ب لقق
أخرو فعطػف ؾك اإلرؿ ب هلل ـ ب ب طػ الخ ص ؾك الع  :لؾعـ رة الشدردة
بف ٕ :الذق رم ـ ب هللو يرم ـ ب لقق أخرو يرعرف أكف ةقف ُرب َعث يرح َةاو
ف ،شؽ أكف ةقف رحؼؼ اإلرؿ ب هللو ي رتطؾبف هذا اإلرؿ و أ الذق ٓ رم ـ
ب لقق أخر :فنق شل ةقعؿؾ؟!
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﴿ﭱ ﭲ﴾ التل هل ؿقد الدرـ()1و ﴿ﭳ ﭴ﴾ التل هل لررـة
الص،ة يف قاضع يثقرة يف يت ب اهلل يةـة كبقف ﷺو ﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾و هذا
حصرو ف لخشقة ٓ تؽق إٓ هللو يهذا هق الش هد ـ هذه أرة لؾرتجؿةو ف لخشقة
تش رك الخقف الذق ُت ِ
رجؿ بفو يتػرت
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾

[ف

ـف أ الخشقة تؽق

ر ]28و يالخقف لد رؽق

ـ ؾؿو ﴿ﯞ ﯟ

ـ الج هؾ :ف لخشقة خقف

عف تعظقؿو فنذا اجتؿع الخقف ع التعظقؿ م ر خشقةو بخ،ف الخقفو
فؼد رخ ف الشخص شق ًئ يهق رحتؼرهو لؽـ لؿ

عف ـ لقة يةؾطة يأداة

رضره هب رخ ففن
[ عىازة املطاجد بني املاض٘ ٔاحلاضسد
ي ؿ رة الؿس جد تؽق

ؿ ر ًة حسق ًة ب لتشققد يالبـ و ي ؿ ر ًة عـقر ًة ب لصو،ة

يالذيرو يالعؾؿو يجؿقع ج يف إدلة ـ يظ ئػ الؿسجد الشر قةن
لؼد ي الؿسجد هق يؾ شل ب لـسبة لؾؿسوؾؿقـ يف فوده ﷺ يالصودر إي
لفذه إ ةو يأ القق و فؿـ أراد أ رتعبد فقف لد ٓ رتؿؽـ ـ الجؾقس فقف  -وع
إةووػ  :-بسووبا إا،لفو يف أيثوور إيلو ت :يذلووؽ بسووبا آثو ر ةووقئة لوبعض ووـ
تصرف تصور ًف أةو بوف إلوك الؿسو جد يإلوك ؿو ر الؿسو جدو ف ُعبوث ب لؿصو حػو
ج
ييتا ؾك حقط الؿس جدو ف تخذت لرارات  -بسبا ذلؽ  -بنا ،الؿسو جدو
حتك ٓ تؽ د تجد سجدً ا تجؾس فقف بعد م،ة الصبح إلك اكتش ر الشؿسن

( )1إش رة إلك حدرث ع ذ بـ جبوؾ ﭬو يفقوف أ رةوق اهلل ﷺ لو «أٓ أخو ك بورأس إ ور يؾوف ي ؿوقدهو
يذرية ةـ ف»؟ لؾت بؾك ر رةق اهللو ل «رأس إ ر اإلة ،و ي ؿقده الص،ةو يذرية ةوـ ف الجفو د»ن
أخرجف الرت ذقو يت ب اإلرؿ و ب ب ج يف حر ة الص،ة ()2616و يل «حسـ موحقح»و يابوـ جوفو
يت ب الػتـو ب ب يػ الؾس يف الػتـة ()3973و يأحؿد ()22916ن
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ييف بؾوودا أخوورى أاؾؼووت الؿس و جد حتووك يف أيل و ت الصوو،ة :بسووبا بعووض
إ ؿ التخرربقةو ع اكصراف بعض الدي

ـ تحؼقؼ يإخ،ص الدرـ هلل ن

ف لؿسللة تحت ج إلك د و يكظر بعقـ الحؽؿة ياإلكص فو ف إلة ة قجوقدةو
بحث وـ
يهذه اإلة ة تس جببت يف ةـ أكظؿةو لؽـ إل ة شع ئر الدرـ ٓ بد ـف و ف ُق َ
حؾق أخرىو يٓ رحر ـ أراد التعبدن
يإذا لقوؾ ٓ بوود ووـ إاوو ،الؿس و جد :لووئ ،رجتؿووع فقف و شووب ب ؾووك الػؽوور
الض ن
لقؾ لوف لود رؽوق حوؾ هوذه الؿشوؽؾة يف يضوع يو قرات الؿرالبوةو ؿو رؿـوع
الػس د يالؿػسدرـو يرتقح الػرمة ٕهؾ الص،ح يالؿصؾحقـن
«وققلف﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾

الؿجرد ؿ رمردهن فؿـ الـ س ـ
[العـؽبقت  ]19أ ة» أةفؾ الد يىو يالؽ،
ج
رؼق «آ ـ ب هلل»و لؽـ ـد أدكك شل رصقبف ررتك اد هو يرت أ ـفو يرـؼؾا
ؾك ؼبقفو ﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ ـ أجؾ إرؿ كفو أي ـ أجؾ إ ؿ الص لحة التل
رتطؾبف اإلرؿ

﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ فقجعؾ

رصقبف ـ أذى الـ س

يعذاب اهلل فقـؼؾاو يررتدو يرؼدق أذى الـ س ؾك ذاب اهلل الذق رصقبف بسبا
ارتدادهو يرجعؾ فتـة الـ س يعذاب اهللن
يإمؾ أكوف إذا لو

آ ـوت بو هللو ي ؿوؾ بشوريط اإلرؿو يياجب توف يأ جدى و

افرتض اهلل ؾقفو يترك اك اهلل ـفو فنكف ةقبتؾكو فؾقص ن
ي ثؾف لقلف تع لك ﴿ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [الحج  ]11فلدكك شل رغقرهو
يأدكك اهتزاز رسؼطفن
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«طـ أبل سعقد ﭬ مرفق ًطا« :إن مـ

عػ القؼقـ» يهق العؾؿ الج ز

الؼطعلو «أن تر ل الـاس بسخط اهلل» يذلؽ إكؿ رؽق خشق ًة ـفؿو فقدخؾ يف
لقلف ﴿ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾ [العـؽبقت  ]19يإرض ؤهؿ لد رؽق رج ً و يلد
رؽق خق ًف و ررجق

ـدهؿ فقرضقفؿ بؿ رسخط اهللو يلق برتك اإلكؽ ر ؾقفؿ يف

أ قر ظ هرةو يهذا يثقر ع إةػو ف إلكس

لد رج ؾو بؾ لد رداهـو فقرتك

اإلكؽ ر ؾك ـ ررتؽا الؿع مل يالجرائؿو إ رابة فقؿ ـده أي خق ًف ـفن
شخص
«وأن تحؿدهؿ طؾك رزق اهلل» يذلؽ يل تسل
ً

ًٓو فقعطقؽ بؾ ًغ

ـ الؿ و فتحؿده ؾك هذا الؿ و ييف يؾ جؾس تذيرهو يتـسك أ الؿعطل
ﷺ «وإكؿا أكا قاسؿ ،واهلل عطل»()1ن يلؽـ هذا

يالؿ كع هق اهلل و يؿ ل
ٓ رؿـع ِـ ِ
دح َ ـ ي ةب ًب يف العط ـ البشرو ع آ تؼ د الج ز أ العط
ـ اهلل  ٓ ـ هذا الشخصو فتحؿده ٕكف ةباو ٓ أكف هق الؿعطل الحؼقؼلو
﴿ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [الـقر  ]33ف لؿ
هبذا الؿ و فن أحسـ يف تصرفف أثقاو يإ أة

هللو يهذا ييقؾ يف التصرف
قلاو ف لؿؼصقد هـ ب لذ أ

تجعؾ الحؿد ي جؾف لؿـ أ ط كو تـ ة ًق الؿس قباو يالؿ لؽ الحؼقؼل يهق اهلل تع لكن
«وأن تذمفؿ طؾك مـا لـؿ متـؽ اهلل» إي ُأ طول فؿودح يحؿودو يالثو ين ُ ـوع
فذ و يهذا ح يثقر ـ الـ س القق و يهق قجقد ؾك ألسـة يثقور وـ الؿسوؾؿقـو
رديري

ع العط يالؿـعو ياهلل  هق الؿعطل يالؿ كعو يهذا الت جر الذق أ طو ك

ي ـعؽ إكؿ هق ةباو إ أ ط كو ف هلل هق الذق لدج ر لؽ ذلؽو يأ ط ك ؾك رد هذا
الت جرو يإ

ـعؽ ف هلل هق الذق لؿ رشل أ رعطقؽ هذا الت جرو ف ٕ ر رده يؾف هللن

( )1أخرجف البخ رقو يت ب العؾؿو ب ب وـ رورد اهلل بوف خقورا رػؼفوف يف الودرـو ()71و ي سوؾؿ يتو ب الزيو ةو بو ب
الـفل ـ الؿسللةو ()3116و ـ حدرث ع يرة ﭬن
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«إن رزق اهلل ٓ جره حرص حر ص ،وٓ رده كراهقة كـاره» :يهوذا تعؾقوؾ لؿو
ةبؼ :ف ،تؾتػت يف الحؿد ب لؽؾقة إلك ـ أ طو كو يٓ تقاوؾ يف الوذ لؿوـ ـعوؽ:
ٕ إ ر يؾف بقد اهللو يرز اهلل ٓ رجره حرص حررصو يٓ يراهقة ي رهن
ثؿ إ بعض الـو س إذا ابتودأ شوري ً تج ر ًّرو حورص ؾوك الوربح بولق رروؼو
يبذ لف القلت يالـػس يالـػقسو يأشغؾ كػسفو يأشغؾ أيٓدهو يأتعبفؿ وـ أجوؾ
وتو فوو ،رجوور
وت ي فؿ و تعبو َ
تحصووقؾ هووذا الوورز و يهووق بقوود اهلل و ي فؿ و حرمو َ
حرمؽ لؿ رؽتا لؽو يٓ ررد يتا لؽ يراهق ُة ي ره :إذ لق رؽره الـ س يؾفوؿ
رؽتبف اهلل لؽ لؿ اةتط قا أ ررديهو ييف حدرث ابـ ب س «واطؾـؿ أن إمـة لـق
اجتؿعت طؾك أن ـػعقك بشل  ،لؿ ـػعقك إٓ بشل قد كتبـف اهلل لـؽ ،ولـق اجتؿعـقا
طؾك أن ضروك بشل  ،لؿ ضروك إٓ بشل قد كتبف اهلل طؾقؽ»()1ن
خوورج ـوود أبوول ُك َعوو ْقؿ يف الحؾقووة ياقوورهو يلوو
يحوودرث أبوول ةووعقد هووذا
ج
الؿخ قرجق إ

عـ ه محقحو يإةـ ده ضعقػ()2ن

«وطـ طائشة ڤ أن رسقل اهلل ﷺ قال« :مــ الـتؿس ر ـا اهلل بسـخط الــاس،
ر ل اهلل طـف ،وأر ك طــف الــاس ،ومــ الـتؿس ر ـا الــاس بسـخط اهلل ،سـخط اهلل
طؾقــف ،وأســخط طؾقــف الـــاس» :يذلووؽ ٕ الؼؾووقب بقوود اهلل و فؼؾووقب العب و د بووقـ
أمبعقـ ـ أم بع الرحؿـ()3و إذا رضل ـؽ أرضك ـؽ هذه الؼؾوقبو يمورفف
إلقؽو يإذا ةخط ؾقؽو مرفف ـؽو فعؾك الؿسؾؿ الع لؾ أ رـظر إلك و ررضول
اهلل و يٓ رؾتػت إلك اقرهن
( )1أخرجف الرت ذقو يت ب مػة الؼق ة يالرلو ئؼ يالوقرعو ()2516و يلو
يالح يؿ ()6393و ـ حدرث ابـ ب س ﭭن
( )2رـظر تخررج الحدرث (ص )554ن
( )3ةبؼ تخررجف (ص )318ن

«حسوـ موحقح»و يأحؿود ()2669و
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يهذا هوق الؿسوتػ د وـ آرو ت يآثو ر هوذا البو ب أٓ تخشوك إٓ اهللو يٓ تعؾوؼ
لؾبؽ إٓ بفو ف ٕرزا بقدهو رعطقف وـ رشو و يرؿـعفو ؿوـ رشو و يالؼؾوقب بقوده
رصرفف يف رض ـ رش و ييف ةخط ـ رش و ف ،تؼد

ؾك خشقة اهلل شوق ًئ ٕ :كوؽ

إ لد تف فؾـ رـػعؽن
يٓ بلس بؿوداراة الـو سو أي ؾوا رضو هؿ فقؿو ٓ رسوخط اهلل و يلقؽقكوقا
خقوراو لؽوـ أ ترضوقفؿ بؿو رسوخط
شفدا لؽ :بحقث إذا رضقا ـؽ أثـقا ؾقوؽ ً
اهللو ففذا ٓ رجقزو فن اهلل ةقسخط ؾقؽو يرسخط ؾقؽ الـ سن
«رواه ابـــ حبــان يف صــحقحف» :يلووف وور يثقوورةو لق وؾ رصووؾ بؿجؿق ف و إلووك
الصحقح لغقره()1ن
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :تػسقر آ ة آل طؿران» التل هل يف الرتجؿة ﴿ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [آ

ؿرا

]175ن

«الثاكقة :تػسقر آ ة برا ة»و وهل ﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [التقبة  ]18يلد تؼد ن
«الثالثة :تػسقر آ ة العـؽبقت»و يهل ﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [البؼرة ]8ن
«الرابعة :أن القؼقـ ضعػ و ؼقى» :يذلؽ يؿ يف حدرث أبل ةوعقد ﭬ «إن
مـ عػ القؼقـ» يالذق رؼبؾ الـؼص ب لضعػو رؼبؾ الزر دة ب لؼقةن
«الخامسة :طءمة عػف ،ومـ ذلؽ هـذه الـثءث» التول ُذيورت يف حودرث أبول
ةعقد ﭬ :أ ترضل الـ س بسوخط اهللو يأ تحؿودهؿ ؾوك رز اهللو يأ توذ فؿ
ؾك لؿ رمتؽ اهللن
( )1رـظر محقح قارد الظؿف 75/2ن

ع

ـ بعقــٍٛعاهع ي ـ ىل:ع﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

﴾ع[آٍع ُةإ]571:

ع
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«السادسة :أن إخءص الخقف هلل مـ الػرائض» :لؼقلف تع لك ﴿ﭧ ﭨ
ﭩ﴾ [آ

ؿرا

 ]175فنخ،ص الخقف هلل  ب دة ٓ رجقز مرفف إٓ هلل ن

«السابعة :ذكر ثقاب مـ فعؾف» يذلؽ يف لقلف ﷺ «ر ل اهلل طـف ،وأر ك طــف
الـاس»ن
«الثامـة :ذكر طؼاب مـ تركف» يذلوؽ يف لقلوف ﷺ «سـخط اهلل طؾقـف ،وأسـخط
طؾقف الـاس»ن
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ةــاب كــىل هللا دعــاىل:
﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [امـامئدج ]32:اآلًح

وققلف﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [إكػ
وققلف﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ [إكػ

 ]2أ ة.

.]64

وققلف﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [الط،

.]3

طـ ابـ طباس ﭭ قال﴿ :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾

[آ

ؿرا

 ،]173قالفا

إبراهقؿ ڠ حقـ ألؼل يف الـار ،وقالفا محؿد ﷺ حقـ قالقا لف﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [آ

ؿرا

 ]173أ ة .رواه البخاري والـسائل(.)1

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.
 السادسةِ :ط َظ ُؿ شلن هذه الؽؾؿة ،وأكفا ققل إبراهقؿ ومحؿد ﷺ يف الشدائد.
ب ﴿ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [آ
ُ

( )1أخرجف البخ رقو يت ب تػسقر الؼرآ و َب
يالـس ئل يف الؽ ىو ؿؾ القق يالؾقؾةو رؼق إذا خ ف لق ()19364ن

ؿورا

 ]173أ َروةَو ()4563و

ع

ـ بعقــٍٛعاهع ي ـ

ىل:ع﴿ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ع[ايـُ ٥
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l
ؼد الؿصـػ  $هذا الب ب يف التقيؾ ؾك اهللو يهق ـ ةا لؿو ةوبؼفٕ :
اإلكس إذا آ ـ بلكف ٓ رجقز أ رؼد

ؾك حا اهلل أق حاو يٓ ؾك الخوقف ـوف

أق خقف ٕ :إ ر يؾف لفو ي هذا ب ًث ؾك التقيؾ ؾقفو يتعؾؼ الؼؾا بفن
[ الفسق بني التٕكن الـىخىٕدٔ ،التٕاكن الـىروًٕد
«باب ققل اهلل تعالك﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [الؿ ئدة  :»]23التقيؾ
شلكف ظقؿو يأثره يف حق ة الؿسؾؿ ب لغو ف لذق رتقيؾ ؾك اهلل رؽػقف أهؿف ـ أ ر
درـف يدكق هو يالـ ُس يف هذا الب ب ؾك ريف كؼقض :فؿـفؿ ـ رز ؿ أكف رتقيؾ
اهلل بف :يفع َؾف
ؾك اهلل يررتك فعؾ إةب بو ع أ فعؾ إةب ب الؿب حة لد أ َ َر ُ
الـبل ﷺ يفع َؾف خق ر هذه إ ة ـ بعدهو فؿـ ررتك إةب ب رطعـ يف العؼؾو يهق
ؼ ،ترتا الؿسبب ت ؾك
أرض رطعـ يف الحؽؿة اإللفقة :إذ ـ الؿعؾق شر ً ي ً
ً
أةب هب يرتتقا حصق القلد ؾك القط و فنذا اكتػك القط اكتػك القلدن
ي ووـ هووذه ح لووف فؾووقس بؿتقيووؾو يإكؿ و ه وق تقايووؾن يلوود حصووؾ يف خ،فووة
حج ك س ـ القؿـ بغقر زادو رز ؿق أاؿ رتقيؾوق و ِ
فجول هبوؿ إلوك
ؿر ﭬ أ
ج
ؿر ﭬ فؼ «همٓ تقايؾق »()1و ي ُذيِ َر هذا لبعض أهوؾ العؾوؿو فؼو هومٓ
رتقيؾق

ؾك أزياد الـ س()2و ٓ ؾك اهلل ٕ :اهلل أ ر ببذ إةب بن

( )1إش رة إلك أثر ع يرة بـ لرةو أ ؿر بـ الخط بو لؼل ك ًة ـ أهؾ القؿـو فؼو « وـ أكوتؿ؟» لو لقا كحوـ
الؿ جتؽِ ُؾق و إكؿ الؿتقيؾ الذق رؾؼل حبف يف إرضو يرتقيؾ ؾك اهلل»ن أخرجف ابـ
الؿتقيؾق ن ل «بؾ أكتؿ ُ
أبل الدكق يف التقيؾ ؾك اهلل ()19ن
( )2ذير ابـ ػؾح ذلؽ ـ اإل أحؿدن رـظر أداب الشر قة 276/3ن
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يبعض فئ ت الصقفقة رػعؾق هذاو فؼد ذير ال ُؼشقرق يف رةو لتف وـ أحودهؿو
أكف ل «حججت ةـة ـ السـقـو فبقـؿ أك أ شك فِول الطرروؼ :إذ يلعوت فِول بئورو
فـز تـل كػسل َأ أةتغقثو َف ُؼ ْؾ ُت ٓو ياهلل ٓ أةتغقثو َف َؿ اةتتؿؿت َه َذا الخو ر
َحتجك ر برأس البئر رج ،و َف َؼ َ أحدهؿ لمخر تع َحتجوك كسود رأس هوذه البئور:
ِ
وؿ
لئ ،رؼع ف َ
قف أحدو فلتقا بؼصوا يب رروة ي ؿوقا رأس البئورو ففؿؿوت َأ أموقحو ُث ج
ُل ْؾت فِل كػسل أمقح َ َؾك ـ ُه َق ألرب ـفؿ و يةؽـتو فبقـؿو أكو َب ْعود ةو ة :إذ
أك بشق ج ييشػ َ وـ رأس البئورو يأدلوك رجؾوف ييلكوف َر ُؼوق لول تعؾوؼ بول فِول
هؿفؿة َل ُفو يـت أ رف َذل ِ َؽ ـف فتعؾؼت بِ ِفو فلخرجـل َفنِ َذا ُه َوق ةوبعو فؿورو يهتوػ
بل ه تػ ر أب حؿزة ألقس َه َذا َأ ْح َسـ؟! كجقـ ك ـ التؾػ ب لتؾػ»()1ن هذا رسقلف
ال ُؼشقرق ؾك هذا الـقع ـ التقيؾو لؽـ هذا -ياهلل ٓ -رؼبؾف ؼؾو يٓ كؼؾن
ي ـ همٓ

ـ ررى يجقد السبا ثؾ د فو يأ بَذلف يتريف ةقا ٕ :

يتبف اهلل ٓ بد أ رحصؾ :يلذلؽ ٓ رفتؿق ب لد

يرؼقلق

الد

لقس لف أثر:
اقر ؽتقب

ٕكف إ ي الؿد ق بف ؽتق ًب فسقحصؾ يإ لؿ ردعو يإ ي
دعن يلد فـجدَ ابـ الؼقؿ يف ؼد ة «الجقاب الؽ يف» هذا الؼق و
لـ رحصؾ د أي لؿ ر ُ
ير ّده ـ يجقه دردة()2ن ياهلل  لد أ ر ب لد

فؼ

﴿ﭟ ﭠ ﭡ﴾

[ا فر ]69ن
( )1الرة لة الؼشقررة 398/1ن
يالرق لد ُلودق را لوؽ
( )2ي ؿ ل ابـ الؼقؿ  $يف الرد ؾك الؼ ئؾقـ هبذا الؼق «فقؼ ٕحدهؿ إ ي الشبع
ّ
أيؾوت أي لوؿ تليوؾن يإ يو القلود لودّ ر لوؽ
ف،بد ـ يلق فؿ و أيؾت أي لؿ تليؾن يإ لؿ رؼودّ را لوؿ رؼعو و
َ
يهؾوؿ
يالتسورقن
التوزيج
ئت الزيجة يإ ة أي لؿ َتطلن يإ لؿ رؼدّ ر لوؿ رؽوـو فو ،ح جوة إلوك
ف،بد ـفو ي َ
ّ
ّ
ّ
جران ففؾ رؼق هذا لؾ أي آد ل؟ بؾ الحققا البفقؿ ػطقر ؾك ب شرة إةب ب التل هبو لقا وف يحق توفن
ّ
ف لحققاك ت أ ؼؾ يأففؿ ـ همٓ الذرـ هؿ ي ٕكعو و بوؾ هوؿ أضوؾ ةوبق»،ن رـظور الجوقاب الؽو يف (ص
)26و ي بعده ن

ع

ـ بعقــٍٛعاهع ي ـ

ىل:ع﴿ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ع[ايـُ ٥
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يالؿؼصقد أ التقيؾ ٓ رـ يف بوذ إةوب ب يالـبول ﷺ «ضـاهر ـقم أحـد بـقـ
ك
درطقـ»()1و لبس در ً فوق درع :لقتؼول السوققف يالسوف و ففوذا بوذ ُ
ةوباو يهوق
ةقد الؿتقيؾقـ يإ

الؿتؼقـو يأ رف الـ س بربفو يأخش هؿ يأتؼو هؿ لوفو يأفع لوف

هل الؽؿ الؿطؾقب ـ الؿؽؾػقـن
ف ٓ تؿ و ُد ؾووك إةووب ب  -يؿ و هووق لووق الؿعتزلووة  -لوودح يف الوودرـو يتو ُ
ورك
إةب ب لدح يف العؼؾو يؿ أكف لدح يف الحؽؿة اإللفقوةو «اطؼؾفـا وتقكـؾ»( )2ابوذ
السباو يتقيؾ ؾك اهلل و يلد تعؼؾ الـ لة يرـػؾت العؼ و لؽـ ع تقيؾؽ ؾوك
اهلل  لـ رحصؾ إٓ الخقرن
يهؾ ـ ترك إةب ب ترك التدايق؟
ٓ ٕ :الع،ج ظـلو يلوقس بؼطعول :فؼود رتعو لج اإلكسو يرؿوقتو يلود رتعو لج
يرشػكو يلد رتع لج يرزداد رضفن ي ـ العؾؿ
ف ئدة الع،جو يأ الشػ

ـ أيجبف ٓ ةوقؿ يف حو التليود وـ

رجق فقف بنذ اهلل تع لكو يهق لق تجف يف هذه الح لة()3ن

يلقلف تع لك ﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ فقف أةؾقب التؼدرؿ
يالتلخقر الؿػقد لؾحصر :حقث لد الج ر يالؿجرير يهق لقلف « ؾك اهلل»و ؾك
ؾف يهق «تقيؾقا» :لؾدٓلة ؾك حصر يلصر التقيؾ ؾك اهلل يحدهو يالتقيؾ
ؾك اهلل شرط لصحة اإلرؿ ن
( )1أخرجف أبق دايدو يت ب الجفو دو بو ب يف لوبس الودريعو ()2599و يابوـ جوفو يتو ب الجفو دو بو ب السو،حو
()2896و يأحؿد ()15722و ـ حدرث الس ئا بوـ رزرودو يجو وـ حودرث الزبقور و ي ؾحوةو يةوعد ﭫو
يل يف صب ح الزج جة « 165/3هذا إةـ د محقح رج لف ثؼ ت ؾك شرط البخ رق»ن
( )2إش رة إلك حدرث أكس بـ لؽ ﭬو رؼق ل رجؾ ر رةق اهللو أ ؼؾفو يأتقيوؾو أي أ ؾؼفو يأتقيوؾ؟
ل «ا ؼؾف يتقيؾ»ن أخرجف الرت ذقو يت ب مػة الؼق ة يالرل ئؼ يالوقرع ()2517و يلو «يهوذا حودرث
اررا ـ حدرث أكس ٓ كعرفف إٓ ـ هذا القجف»و يابـ حب ()731ن
( )3ةبؼت اإلش رة إلك هذه الؿسللة (ص )82ن
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ع

ٚذيوعألٕعايتٛنٌعٜٓك ِعإىلعثالث١عأق ّ :ع
الؼسؿ إول :تقيؾ العبو دةو يرؽوق ب إلرؿو أكوف ٓ رسوتطقع الـػوع يالضور إٓ
اهللو فن ا تؼد أ أحدً ا اقر اهلل تع لك تصػ هبذه الصػةو يأكف رـػع أي رضور بؼدرتوف
يإرادتف :فقتقيؾ ؾقفو ففذا شورك أيو و يذلوؽ يؿوـ رعتؼود أ

وـ إيلقو

وـ لوف

تصرف يف الؽق ن
الؼسؿ الثاين :آ تؿ د ؾك ةبا ـ إةب بو يآلتػ ت إلقوفو ياػؾوة الؼؾوا
ـ سبا إةب بو ي ٓ تؿ د ؾوك شوخص رعطقوف طو فقح بقوفو يرؼود
ؾك

توف

ة اهللو ففذا ـ الشرك إمغرن
الؼسؿ الثالث :يرؽق ب لتقيقوؾ يف إ وقر الع دروة :التول ا تو د الـو س التقيقوؾ

فقف و يهق ب ح ٓ شل فقفو ع أكف رجا أ رعتؼد بل الػ ؾ الحؼقؼول هوق اهلل و
يأكف لقٓ تقسقر اهلل لؿ حصؾ ُي قي َؾ بفو يالـبل ﷺ َيي َجؾ ـ رشرتق لف أضحقة()1ن
«وققلف﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [إكػ

 ]2أ ة» :إكؿ

أداة حصرو ﴿ﭭ﴾ خ فتو فحقـؿ ُرذير اهلل  ٓ شؽ أكف رقجؾ يرخ فن
يتتؿة أرة ﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ اةتـبط بعضفؿ ـف أ
اةتؿ ع الؼرآ لد رؽق أثره أبؾغ ـ لرا ة الؼرآ  ٕ :الذق رؼرأ الؼرآ لد رغػؾو
يالـبل ﷺ ؾا ـ ابـ سعقد أ رؼرأ ؾقفو فؼرأ ؾقف أر ت الؿعريفة ـ ةقرة
الـس و يبؽك الـبل ﷺ ـ لرا ة ابـ سعقد()2ن
( )1إش رة إلك حدرث رية بـ أبل الجعد الب رلل ﭬو أ الـبل ﷺ «أ ط ه درـ را رشرتق لوف بوف شو ةو ف شورتى
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
فقف»ن أخرجف البخ رقو يت ب الؿـ لاو ()3642و يأبق دايد ()3384و يالرت ذق ()1258ن
( )2إش رة إلك حدرث بد اهلل بـ سعقد ﭬو ل ل لل الـبول ﷺ «الورأ ؾول»و لؾوت رو رةوق اهللو آلورأ ؾقوؽو
ي ؾقؽ أكز و ل

«كعوؿ»و «فؼورأت ةوقرة الـسو حتوك أتقوت إلوك هوذه أروة ﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [الـس

]41و ف لتػت إلقفو فنذا قـ ه تذرف »ن أخرجف البخ رقو

=

ـ بعقــٍٛعاهع ي ـ
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فط لووا العؾووؿ ؾقووف أ ُرـو قوقع :فقؼوورأ ا تث و ًٓ لؾـصووقص التوول أ وورت ب و لؼرا ةو
ٓ ةقؿ إذا ي كت ؾك القجف الؿل قر بفو يرستؿع :لقتلثر يرخشعن
﴿ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [إكػ

 ٓ ]2ؾك اقرهو يهذا فقف أةؾقب التؼدرؿ يالتلخقر
الؿم ـق إٓ الذرـ إذا

الذق رػقد الحصرو ييف أي أرة الحصر بو (إكؿ )و يالؿعـك

ذير اهلل يجؾت لؾقهبؿ« ٕ :إكؿ » ب رة ـ « »و ي«إٓ»و أق كػل يإثب تن
«وققلف﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾ [إكػ »]64و رعـل ي فقؽ إذا تقيؾت ؾقفو
فؿـ تعؾؼ شق ًئ ُييِ َؾ إلقفو ف إلكس إذا تقيؾ ؾك اقر اهلل ُييِ َؾ إلقفو ي ـ ُييِ َؾ إلك
اقر اهلل ييؾ إلك ضعقػ :ي ـ إد قة الؿشفقرة «الؾفؿ رحؿتؽ أرجق ،فء تؽؾـل
إلك كػسل صرفة طقـ ،وأصؾح لل شلين كؾف ٓ ،إلف إٓ أكت»()1ن
﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ فقف تليرٕ ،هؾ العؾؿ
إول :أ رؽق الؿقمق
ّ

عطق ًفو ؾوك لػوظ الج،لوةٕ :كوف إلورب :فقؽوق

أرضو و لؽـوف
الؿعـك ر أرف الـبل ي فقؽ اهلل و ي ـ اتبعؽ ـ الؿوم ـقـ رؽػقكوؽ ً
لق

رجقحن
الثــاين :أ الؿقمووق

عطووقف ؾووك الؽوو ف يف «حسووبؽ»و يالؿعـووك أ اهلل

ي فقؽ يي يف ـ اتبعؽ ـ الؿم ـقـ()2ن
يٓبـ الؼقؿ ي ،رائع يف زاد الؿع د يف تػسقر هذه أرةو ل
﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾

[إكػ

«يل

تع لك

 ]64أق اهلل يحده ي فقؽ

= يت ب فض ئؾ الؼرآ و ب ب لق الؿؼرئ لؾؼ رئ حسبؽو ()5959و ي سؾؿو ب ب فضؾ اةتؿ ع الؼورآ و ي ؾوا
الؼرا ة ـ ح فظف ل،ةتؿ ع يالبؽ ـد الؼرا ة يالتدبرو ()899و يالرت ذق ()3924و يابـ جف ()4194ن
( )1أخرجف أبق دايدو يت ب الـوق و بو ب و رؼوق إذا أموبحو ()5999و يأحؿود ()29439و يابوـ حبو ()979و وـ
حدرث أبل بؽرة ﭬن
( )2رـظر تػسقر الط ق 48/14و يتػسقر الؼر بل 43/8و يتػسقر ابـ يثقر 86/4ن

حً١ٝعايـُ تف ٝعشـ ــةحعنت بعايتٛحٝ

170

عف إلك أحدن

يي يف أتب ؽو ف ،رحت جق

يهـ تؼدررا أحدهؿ أ تؽق القاي

ػة لو« ـ» ؾك الؽو ف الؿجوريرةو

يرجقز العطػ ؾك الضؿقر الؿجرير بودي إ و دة الجو ر ؾوك الؿوذها الؿختو رو
يشقاهده يثقرةو يشبفة الؿـع فقف ياهقةن
يالثو ين أ تؽوق الوقاي ياي « وع»و يتؽوق « َ و ْـ» يف حوؾ كصوا ط ًػو ؾووك
الؿقضعو فن حسبؽ يف عـك ي فقؽو أق اهلل رؽػقؽ يرؽػل ـ اتبعؽو يؿ تؼق
العرب حسبؽ يزردً ا درهؿن
يهذا أمح التؼدرررـن
يفقف تؼدرر ث لث أ تؽق « ـ» يف قضع رف كع ب ٓبتدا و أق ي ـ اتبعؽ ـ
الؿم ـقـ فحسبفؿ اهللن
يفقف تؼدرر رابع يهق خطل ـ جفة الؿعـكو يهق أ تؽق « ـ» يف قضع
رفع ط ًػ ؾك اةؿ اهللو يرؽق الؿعـك حسبؽ اهلل يأتب ُ ؽن يهذا يإ ل

بف

بعض الـ سو ففق خطل حض ٓ رجقز حؿؾ أرة ؾقف :فن الحسا يالؽػ رة هلل
يحدهو ي لتقيؾ يالتؼقى يالعب دةو ل

اهلل تع لك ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [إكػ  ]62ف َػ ّر َ بقـ الحسا يالتلرقدو
فجعؾ الحسا لف يحدهو يجعؾ التلرقد لف بـصره يبعب دهو يأثـك اهلل ةبح كف ؾك
أهؾ التقحقد يالتقيؾ ـ ب ده حقث أفرديه ب لحساو فؼ

تع لك ﴿ﯶ ﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆ﴾

[آ

ؿرا ]173

يلؿ رؼقلقا حسبـ اهلل يرةقلفو فنذا ي

هذا لقلفؿ

الرب تع لك لفؿ بذلؽو فؽقػ رؼق لرةقلف اهلل يأتب ؽ حسبؽ؟! يأتب ف
ي َ دْ ُح ق

لد أفرديا الرب تع لك ب لحساو يلؿ رشريقا بقـف يبقـ رةقلف فقفو فؽقػ ُر َش قر ُك

بقـفؿ يبقـف يف حسا رةقلف؟!

ع

ـ بعقــٍٛعاهع ي ـ
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هذا ـ أ حؾ الؿح و يأبطؾ الب ؾو يكظقر هذا لقلف تع لك ﴿ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞ﴾ [التقبة ]59و فتل ؾ يقػ جعؾ اإلرت هلل يلرةقلفو يؿ ل

تع لك

﴿ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [الحشر  ]7يجعؾ الحسا لف يحده :فؾؿ رؼؾ يل لقا حسبـ اهلل
لص حؼفو يؿ ل تع لك ﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾و يلؿ رؼؾ
يرةقلفو بؾ جعؾف خ َ
يإلك رةقلفو بؾ جعؾ الرابة إلقف يحدهو يؿ ل تع لك ﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ﴾ [الشرح

7و ]8ن

ف لرابة يالتقيؾ ياإلك بة يالحسا هلل يحدهو يؿ أ العب دة يالتؼقى
يالسجقد هلل يحدهو يالـذر يالحؾػ ٓ رؽق إٓ لف يذلؽ و يكظقر هذا لقلف
تع لك ﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ [الز ر  ]36ف لحسا هق الؽ يفو فلخ  أكف يحده
ي يف بدهو فؽقػ رجعؾ أتب ف ع اهلل يف هذه الؽػ رة؟! يإدلة الدالة ؾك بط،
أيثر ـ أ تذير هـ »()1ن
هذا التليرؾ الػ ةد ُ
«وققلف﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾

[الط،

 :»]3أق ي فقفو ف لتقيؾ يػقؾ

قر درـف يدكق هو لؽـ يقكف ُرؽتا ؾقف شل ـ الـؼص يف
بل ُرؽػك بف اإلكس ُ أ َ
أ قر دكق هو ففق لؿ ررتتا ؾقف ـ إجقر :ي ٕ راض التل تعرتق الؿسؾؿو ُترفع
بف درج تف يتحط ةقئ تف()2و لؽـ إذا تقيؾ ؾك اهلل حؼ التقيؾ يػ هو ييف الحدرث
خؿاصا وتروح
«لق أكؽؿ تتقكؾقن طؾك اهلل حؼ تقكؾف ،لرزقؽؿ كؿا رزق الطقر ،تغدو
ً
( )1زاد الؿع د 38-37/1ن
( )2إش رة إلك حدرث أبل ةعقد الخدرقو يأبل هرررة ﭭ ـ الـبل ﷺ ل « و رصوقا الؿسوؾؿو وـ كصوا
يٓ يماو يٓ هؿو يٓ حز و يٓ أذىو يٓ اؿو حتك الشقية رش يف و إٓ يػر اهلل هب ـ خط ر ه»ن أخرجوف
البخ رقو يت ب الؿرضكو ب ب و جو يف يػو ر ة الؿورضو ()5641و ي سوؾؿو يتو ب الو يالصوؾة يأدابو
ب ب ثقاب الؿم ـ فقؿ رصقبف ـ رض أي حز و ()2573و يالرت ذق ()966ن

حً١ٝعايـُ تف ٝعشـ ــةحعنت بعايتٛحٝ

174

بطا ًكا»()1ن تذها ج ئعة يترجع يلد شبعت ن
«طـ ابـ طباس ﭭ قال﴿ :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾

[آ

ؿرا

 .]173قالفا

إبراهقؿ ﷺ حقـ ألؼل يف الـار» :رعـل يف الشدائدو فؾؿ ُألؼل إبراهقؿ يف الـ ر ل
حسبـ اهلل يكعؿ القيقؾن
«وقالفا محؿد ﷺ حقـ قالقا لف﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ﴾ [آ

يف ةقرة آ

ؿرا

 ]173أ ة .رواه البخاري» :فؿ رتعؾؼ بؿحؿد ﷺ ذيقر يف الؼرآ

ؿرا و يأ

رتعؾؼ بنبراهقؿ ڠو ففق ـ لق ابـ ب سو ييف

إمؾ لػظف لػظ الؿقلقفو لؽـ حؽؿف حؽؿ الؿرفقعٕ :كف ٓ ُرؼ ب لرأقو لؽ ّـ
ابـ ب س ؿـ أخذ ـ يعا إحب رو ففؾ رمثر هذا يف جعؾ قلقفف الذق
ٓ ج لؾرأق فقف يف حؽؿ الؿرفقع؟
ابـ ب س ي رحذر ؿ رريى ـ بـول إةورائقؾ()2و يلود جوز بوفو ثوؿ إ فقوف
جز ً ا تعؾ ًؼ ب لـبل ﷺو يٓ رؿؽـ أ رؽق أخذه ـ ثؾ يعان
يبعد ُأحد تلها أبق ةػق لؾرجعة إلك الؿدرـة :لقؼضل ؾك الـبل ﷺ ؾك
حد ز ؿفو فجؿع ـ جؿع ي ّر بف رياو فؼ

«إ لؼقت حؿدً ا يأمح بف

فلخ هؿ أك لد جؿعـ لفؿ»()3و ل تع لك ﴿ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
( )1أخرجف الرت ذقو يت ب الزهدو ب ب التقيوؾ ؾوك اهلل ()2344و يلو «حسوـ موحقح»و يابوـ جوفو يتو ب
الزهدو ب ب التقيؾ يالقؼوقـو ()4164و يأحؿود ()295و يالحو يؿ ()7894و يموححفو وـ حودرث ؿور بوـ
الخط ب ﭬن
( )2إش رة إلك حدرث بد اهلل بـ ب س ﭭو ل «ر عشر الؿسؾؿقـو يقوػ تسوللق أهوؾ الؽتو بو ييتو بؽؿ
الذق أكز ؾك كبقف ﷺ أحدث إخب ر ب هللو تؼر يكف لوؿ رشواو يلود حودثؽؿ اهلل أ أهوؾ الؽتو ب بودلقا و
ً
لؾوق،و أفو ،رـفو يؿ و جو يؿ وـ
يتا اهلل ياقريا بلردرفؿ الؽت بو فؼ لقا هق ـ ـد اهلل :لقشرتيا بوف ثؿـًو
ً
رجو ،لوط رسوللؽؿ وـ الوذق أكوز ؾوقؽؿ»ن أخرجوف البخو رقو
العؾؿ ـ س لتفؿو يٓ ياهلل رأرـ ـفؿ
يت ب الشف داتو ب ب ٓ رسل أهؾ الشرك ـ الشف دة ياقره و ()2685ن
( )3أخرجف الط ق يف تػسقره 499/7ن

ع
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 ]173رعـل ثؼة ب هللو ي ؿلكقـة بؿق قد اهللو

يتقي ،ؾك اهللن
ً
ييؾؿة «الـ س» يف هذه أرة ـ الع الذق ُأررد بف الخصوقص ٕ :الؿوراد بوف
أبق ةػق ي ـ عفو ٓ ؿق الـ سو و يإ لؿ رؽـ هـ ك خصص لػظلن
﴿ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ يهذا هق الش هد ـ أرة :حقث جعؾقا
حسبفؿ اهلل يحدهن
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :أن التقكؾ مـ الػرائض» ﴿ﯽ ﯾ ﯿ﴾ يإ ر
لؾقجقبن
«الثاكقة :أكف مـ شروط اإل ؿان» :يذلؽ أ إةؾقب الحصرق يف أرة رد
ؾك اشرتاط التقيؾ يف محة اإلرؿ

﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾

[الؿ ئدة  ]23يأكف ب ،تقيؾ ٓ رصح إرؿ كفن
«الثالثة :تػسقر آ ة إكػال» يهل ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ﴾ [إكػ

]2و يلد تؼدّ الؽ ،فقف ن

«الرابعة :تػسقر أ ة يف آخرها» :هؾ يف آخر أرةو أي يف آخر السقرة؟
لقؾ يف آخر أرة ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾

[إكػ

]2و ف ٔرة ريبة ـ ث،ث

ُجؿؾو يالجؿؾة إخقرة هل الؿؼصقدةن يهذا هق ظ هر الؽ ٕ : ،الـؽرة إذا
أ قدت عرفة ي كت الث كقة هل إيلكو يهـ ل

«تػسقر آرة» كؽرةو ثؿ ل «تػسقر

أرة» عرفة :يؼقلف تع لك ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾
[الؿز ؾ

 ]16-15ف لرةق الث ين هق إي ن
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يبعض ُ
الشراح ل لقا إكف رؼصد أرة يف آخر السقرة :لقلف ﴿ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [إكػ

]64و ف لضؿقر يف آخره رعقد ؾك ةقرة

إكػ ()1ن
«الخامسة :تػسقر آ ة الطءق»و يهل ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ رعـل
ي فقفن
«السادسة :طظؿ شلن هذه الؽؾؿـة» رعـول حسوبـ اهلل يكعوؿ القيقوؾو فؿوـ أروـ
ج ظوؿ شول هوذه الؽؾؿوة؟ يالجوقاب أ ذلوؽ ِ
الع َظوؿ جو وـ يوق الخؾقؾوقـ
ذيراه يف أمعا الظريفن
«وأكفا ققل إبراهقؿ ومحؿد ﷺ يف الشدائد» يبعض الـ س إذا لقوؾ لوف حسوبل
اهلل ؾقؽو رتلثر ظ ًّك أا د قة ؾقفو يالؿؼصقد ـف أ اهلل رؽػقـل َش جر َكن

( )1رـظر الؼق الؿػقد ؾك يت ب التقحقد 98/2ن

ع
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ةــاب كــىل هللا دعــاىل:
﴿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ [إ راف ]99

وققلف﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [الحجر .]56
وطـ ابـ طباس ﭭ ،أن رسقل اهلل ﷺ سـئؾ طــ الؽبـائر ،قـال« :الشـرك بـاهلل،
والقلس مـ َر ْوحِ اهلل ،وإمـ مـ مؽر اهلل»(.)1
وطـ ابـ مسعقد ﭬ قال« :أكبـر الؽبـائر :اإلشـراك بـاهلل ،وإمــ مــ مؽـر اهلل،
والؼـقط مـ رحؿة اهلل ،والقلس مـ روح اهلل» .رواه طبد الرزاق(.)2
فيـــه وســـائل:

 إولك :تػسقر آ ة إطراف.
 الثاكقة :تػسقر آ ة الحجر.
 الثالثة :شدة القطقد فقؿـ أمـ مؽر اهلل.
 الرابعة :شدة القطقد يف الؼـقط.

( )1أخرجف البوزار يؿو يف يشوػ إةوت ر ()196و يابوـ أبول حو تؿ يف تػسوقره ()5291و يلو الفقثؿول يف الؿجؿوع
« 194/1رياه البزار يالط اينو يرج لف قثؼق »و يحسـ إةـ ده السقق ل يف الدر الؿـثقر 367/4ن
( )2أخرجف بد الرزا يف تػسقره ()556و يالط اين يف الؽبقر ()8784و يل يف جؿع الزيائود  « 194/1إةوـ ده
محقح»ن
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 [ ارأوَ وَ ولس اهلل وَ أكرب اللبائسد
«باب ققل اهلل تعالك﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ﴾

[إ

راف ﴿ :»]99ﭸ﴾ :الضؿقر رعقد ؾك أهؾ الؼرى يف أرة

الس بؼة يالتل لبؾف ﴿ﭤ ﭥ ﭦ﴾و ييف هذه أر ت التحذرر يالتشدرد فقف
يالتخقرػ ـ إ ـ ـ ؽر اهلل :الذق ربعث ؾك صق كف يترك أيا رهو يفعؾ
حر ف :فناؿ إذا فعؾقا ذلؽ تؿ ديا يف الؿعصقة ﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ّ
ﭪ ﭫ ﭬ﴾

[إ

راف ]97و أق رلتقفؿ العذاب بق ًت يهؿ ك ئؿق و ﴿ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [إ

راف ]98و أق رلتقفؿ العذاب ا ًران

ثؿ ل ﴿ﭸ ﭹ ﭺ﴾ أةبغ ؾقفؿ الـِعؿو يبسط ؾقفؿ إ ـ :ففؿ
رليؾق يرشربق يربقتق يرؾعبق بل ـ يأ و ياهلل رزردهؿ يف الـِعؿو يهؿ رظـق
أ زر دة هذه الـِعؿ ـ رض و يلؽـف اةتدراجن
يج ،خ ئ ًػ و يأ رمدق شؽر هذه الـِعؿو فو لـعؿ إذا لوؿ
ً
فعؾك اإلكس أ رؽق
يالسوــ اإللفقوة ضوقة ؾوك هوذا إ ور وـ بداروة
ُتش َؽر فورتو يشوقاهد إحوقا
ُ
الخؾؼ إلك رق ـ هذان
هؾ رقمػ اهلل تع لك ب لؿؽر؟
الجقاب :الؿؽر لف إ ،ل

قضع دحو ي قضع ذ و أ

قضع الؿدحو ففوق

إذا ي هـ ك ـ رؿؽر بؽ فتؿؽر أكت بف فتغؾبفو ففـ الؿؽر مػة ودح :حقوث رػقود
ؾق الؿ ير ؾك ـ ؽر بفن
أ الؿؽر الؿذ ق و ففق ابتدا ُ الؿؽر يالخدرعة ب َؿـ ٓ رستحؼفؿ ن

ع
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يالؿقلك  ٓ رقمػ ب لؿؽر إٓ يف الؿقضع الؿحؿقد الذق رد

ؾك لقة

]39و يل

تع لك

الؿ يرو يذلؽ يؼقلف تع لك ﴿ﮛ ﮜ ﮝ﴾

[إكػ

﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [الـؿؾ ]59و ييفذا الؿقضع الذق
ؾقفؿ ـ ياجب تو ييل اهلل

عـ رتؿ دي يف الؿع مل يالسقئ تو يٓ رمدي

اقر طؾع ؾقفؿو ي ح ةبفؿ ؾك ؽرهؿو فؼ تع لك ﴿ﭸ ﭹ ﭺ﴾؟!ن
إ إ ؿ التل غت يتج ت أ ؾك اهلل لف ثؿ لؿ رفؿؾف و بؾ أخذه أخذ زرز
ؼتدرو ي ـف ذيره الؿع ىف بـ ؿرا يف يت بف الزهد ـ الحسـ البصرق أكف ل
«ي أهؾ لررة لد أيةع اهلل ؾقفؿ يف الرز و حتك ي كقا رستـجق ب لخبزو فبعث اهلل
الجقع ؾقفؿو حتك جعؾقا رليؾق

ي كقا رتعذري »()1و ﴿ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [إبراهقؿ ]7ن
يالدافع إلك يػر الـعؿ هق إ ـ ـ ؽر اهلل :يلذا ُودّ إ وـ وـ ؽور اهلل وـ
أي الؽب ئر ٕ :تلثقره يف الؼؾا يبقر ؾك البعد ـ

ة اهللن

يلبؾ ؼقد ي هـ ك اقة ـ الطغ ةو ازداد يف غق كف يا ّقف يض،لف يظؾؿوفو
يأخذ شلكف يف كظر الـ س رعؾق يررتػعو فج شخص إلك شوقخ وـ الشوققخ ال ُع ّبو دو
كحسبف  -ياهلل حسقبف  -ؾك خقر ظقؿ ـ العؾؿ يالعؿؾو فؼ لف أكت تد ق ؾوك
ف ،لظؾؿف يف يوؾ درسو يلود حضورت ُأك ًةو يف جؾوس رؼقلوق الؿسوؽقـ فو،
رد ق ؾك الرئقس الػ،ين يشلكف يف ارتػ عو فؼ
ل

ةؿعتف بلذينو ل

أكت ةؿعتف أي كُؼؾ لؽ؟

ابسط ردكو ا دد خؿسة أر و فوقاهلل ٓ تغقوا شوؿس

آثـقـ يهق ؾك لقد الحق ةو يلود حصوؾ حؾقفوفو فؿو ت الؿود ق ؾقوف فجولة روق
آثـقـو يهق يف زر رة رةؿقة لبؾد ـ البؾدا ن
( )1الزهد :لؾؿع ىف ()235ن ي عـك لقلف رتعذري أق رتغق ق ن

حً١ٝعايـُ تف ٝعشـ ــةحعنت بعايتٛحٝ

174

ع

[ القٍٕط وَ زمحة اهلل كبريةد
«وققلف﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [الحجر  :»]56الؼـقط
هق أشد القلسو ف لؼ كط ر ئس أشد القلس ـ أ تؾحؼف رحؿة اهللو يهذا إكؿ رؽق
ـ الع مقـو يؿ ل ةقدك إبراهقؿ يف هذه

يف الؽ فررـو ٓ يف الؿم ـقـ يإ ي

أرةو لؿ تعجا ـ البشرى ب لقلدو ع عـف يف السـ ﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ﴾ فرديا ؾقف ﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾

فلخ هؿ أكف لقس رؼـط ـ رحؿة اهلل ﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ﴾

[الحجر

]56-54و ف لؽ فري فؼط هؿ الؼ كطق
مقـ :يلذلؽ ي

الؿم ـق ف ،رؼـطق يإ ي كقا

ـ رحؿة اهللو أ

الؼـقط ـ رحؿة اهلل ـ

الؽب ئرن
ياهلل  لد فتح أبقاب الرحؿة أ

ِ
الشرك يالؼتؾ يالزككو وـ
ب دهو فنذا ي

ت ب ـف ت ب اهلل ؾقف  -يإضو فة إلوك ذلوؽ  -بودق لت ةوقئ تف حسوـ تو فولق رحؿوة
أيةع ـ هذه الرحؿة؟!
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ﴾ [الػرل

]79-68ن يالقلس ـ ريح اهللو ع يجقد هذا الب ب الؿػتقح :إلك

أ تطؾع الشؿس ـ غرهب ()1و تـ جؼص هلل و يجفؾ بف يبصػ تفن
( )1إش رة إلك حدرث أبل هرررة ﭬو ل

ل رةق اهلل ﷺ «ٓ تؼق الس ة حتك تطؾع الشؿس وـ غرهبو و

فنذا رآه الـ س آ ـ ـ ؾقف و فذاك حقـ

﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [إكع

»]158ن

=
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ف لؼـقط ـ رحؿة اهللو يالقلس ـ ريح اهللو رؼ بوؾ إ وـ وـ ؽور اهللو فوذاك

تؿ كد يف رفو يهذا ل بؾف يف الطرف أخرو ذاك ٓ رخ فو يهذا ٓ ررجقو يي،هؿ
ـ العب دات الؼؾبقة القاجبة التل ٓ رستؼقؿ ح الؿسؾؿ إٓ هبؿ ًع ن
ف لخؾؾ رؽق

ـ الغؾق يف أحد الطورفقـ الخوقف يالرجو  :فو لخقف إذا زادو

يلؿ رؽـ عف رج و فنكف رم ّدى إلك الؼـقط ـ رحؿة اهللو يالرج إذا زادو يلؿ رؽـ
عف خقفو فنكف رم ّدى إلك إ ـ ـ ؽر اهللو كسل اهلل الع فقةن
يالصحقح أكف ٓ بد ـ أ رعقش الؿسؾؿ حق تف خ ئ ًػ ـ اهلل راج ًق لوفو فقؽوق
بوقـ الخووقف يالرجو و يرؽقكو لؾعبوود يجـو حل الطو ئرو يالؿسووؾؿ ٓ رعووقش حقو ة
محقحة ةؾقؿة بدي الخقف يالرج ن
يبعض أهؾ العؾؿ رؼق رـبغل أ رؽق اإلكس يف ح محتف غؾ ًبو لج كوا
الخووقف :يذلووؽ لقرتوودع ووـ الؿـؽوورات يرػعووؾ الط و تو ييف حو

رضووف رغؾووا

حسـ ظـف ب هللو فقحا لؼ اهلل فقحا اهلل لؼ هن
ج كا الرج  :ل ُق ق
ي ووـفؿ ووـ رؼووق الع موول ُرغ قؾووا ج كووا الخووقفو يالؿسووتؼقؿ ؾووك درووـ اهلل
رستقق يف حؼف الخقف يالرج ()1ن
«طـ ابـ طباس ﭭ ،أن رسقل اهلل ﷺ سئؾ طـ الؽبائر ،قال« :الشرك باهلل»:
يٓ شؽ أكف أي الؽب ئرو يالذق ٓ ُرغ َػر ﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ﴾ [الـس

]48ن

يالسما ُ ع د يف الجقاب :يلكف ل

الؽب ئر الشرك ب هللو يهذا أةؾقب حصورو

= أخرجف البخ رقو يت ب تػسقر الؼرآ و َب ُب ﴿ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾و ()4635و ي سؾؿو يت ب اإلرؿ و بو ب بقو
الز ـ الذق ٓ رؼبؾ فقف اإلرؿ و ()157و يأبق دايد ()4312و يابـ جف ()4968ن
( )1رـظر تقسقر العزرز الحؿقد (ص )449ن
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فتعررػ جزئل الجؿؾة رود

حسو
ؾوك الحصورو فونذا لؾوت الشو ر ّ

وث،و يلكوؽ
ً

لؾت ٓ ش ر اقرهو لؽـ هؾ هق حصور حؼقؼول أ كسوبل؟ بوؾ هوق كسوبل :لقجوقد
الشعر فقف ب لغة ـؽ يف ؼدرتف الػ ئؼة ؾك ِ
شعرا يُثرو لؽـؽ حصرت ِ
الشعرن
الحصر هـ أرض حصر إض يف ٓ حصر حؼقؼلو لقجقد يب ئر ـصقص ؾقف
ي
ُ
اقر ُذيِرن
يفرجفو يكصرهن
«والقلس مـ روح اهلل» أق ـ رحؿتفو َ
«وإمـ مـ مؽر اهلل» يإذا أ ِـ ـ ؽر اهلل تؿو دى يف ا ّقوفو ي غق كوف يكسول أ
اهلل لد رستدرجف يرؿؾل لف يرؿفؾف يٓ رفؿؾفو فنذا أخذه لؿ رػؾتف()1ن
[ الفسق بني الٗأس ٔالقٍٕطد
«وطـ ابـ مسعقد ﭬ قال« :أكبر الؽبائر :اإلشراك بـاهلل ،وإمــ مــ مؽـر اهلل،
والؼـــقط مـــ رحؿــة اهلل ،والقــلس مـــ روح اهلل» .رواه طبــد الــرزاق» يهووق بؿعـووك
الحدرث الس بؼ :حقث إ الحدرث الس بؼ فقف أكف ﷺ ُةوئؾ وـ الؽبو ئرو ييف الثو ين
ل ابتدا ً «أي الؽب ئر»ن
ي طػ القلس ؾك الؼـقط ردّ

ؾك الؿغ ررةو ف لقلس اكؼط ع الطؿع يف

الخقرو أ الؼـقطو ففق أشد القلس يهق لق أبل السع دات()2و أي هق القلس ـ
الخقرو يؿ ل الرااا إمػف ين()3و يرد

ؾقف ﴿ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ﴾ [الحجر ]56ن
( )1إش رة إلك حدرث أبل قةك ﭬو ل

«ل رةق اهلل ﷺ «إ اهلل لقؿؾل لؾظ لؿ حتك إذا أخوذه لوؿ رػؾتوف»

ل ثوؿ لورأ ﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ [هوقد »]192ن أخرجوف البخو رقو
يت ب تػسقر الؼورآ و َبو ُب َل ْقل ِ ِوف ﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾و ()4686و
ي سؾؿو يت ب ال يالصؾة يأدابو ب ب تحررؿ الظؾؿو ()2583و يالرت ذق ()3119و يابـ جف ()4918ن
( )2رـظر الـف رةٓ :بـ إثقر 113/4ن
( )3رـظر الؿػردات (ص )685ن

ع
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رؼق الديتقر إبراهقؿ بوـ بود اهلل الحؿو
القلس يالؼـقط ؾك ألقا ك و ـف
إول :أ ظ هر الؼرآ رد
أهؾ القلس ب لؽػر :فؼ

د()1
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«اختؾوػ العؾؿو يف الػور بوقـ

ؾك أ القلس أشد ـ الؼـقط :حقث حؽؿ ؾك

تع لك ﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾

[رقةػ ]87و يحؽؿ ؾك الؼـقط ب لض ،و يؿ ل

تع لك ﴿ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

يػراو
ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [الحجر ]56و ي عؾق أ يؾ يػر ض ،يلقس يؾ ض،
ً
فؼد ل اهلل تع لك إخب ًرا ـ قةك ڠ

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [الشعرا

تع لك ﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ [الؼؾؿ ]26و يل

يل

]29و

 لسقد الؿرةؾقـ ﷺ

﴿ﮎ ﮏ ﮐ﴾ [الضحك ]7و يلقس الض ،يف هذه أر ت بؿعـك الؽػرن
الثاين :أكف ٓ فر بقـفؿ و ييمػ أهؾ القلس ب لؽػرو يأهؾ الؼـقط ب لض،
ٓ رد
ض

ؾك الػر  :ف لض ،يالؽػر رجتؿع و فقؼ
يهق ي فرو ففؿ يمػ

ي فر يهق ض و ي ُرؼ

ً
ضٓ،و يؿ ل
رتادف و يالؽػر لد ُةؿل

اهلل

تع لك ﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [الػ تحة ]7ن
الثالث :الػر بقـفؿ ب تب ر بعض الصػ ت ٓ ب تب ر أمؾ الؿعـققـ :يإٓ فن
الؼـقط ـ الرحؿةو يالقلس ـ الوريح بؿعـوك ياحودو لؽوـ رختؾػو
رتـ يلف هذا ي رتـ يلف ذاكو ف لؼـقط ـ رحؿة اهلل

وـ حقوث و

الر ْيحو
 ٕ :الرحؿة أ ؿ ـ ج

جؾا الـعؿ يدفع الـق َؼؿو يريح اهلل  رطؾؼ ا ل ًب ـد الخ،ص ـ
يالرحؿة تشؿؾ
َ
الؿص ئاو فؼد ف ابـ سعقد ﭬ يف لقلوف «يالؼـوقط وـ رحؿوة اهللو يالقولس وـ
ريح اهلل»ٕ :كف أ ّؿ :فؾفذا رؽق

ص ؾوك العو و أي أ
بعدَ ُه ـ ب ب طػ الخو ق

( )1ضق هقئة التدررس بؼسؿ العؼقدة يالؿذاها الؿع مرة يؾقة أمق الودرـو ج عوة اإل و
اإلة ،قةن

حؿود بوـ ةوعقد
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رؽووق هـو ك توورادف يف أمووؾ الؿعـووكو ياخووت،ف يف الصووػ تو أي بعووض و رتعؾووؼ
ب لؾػظن
الرابع :القلس اكؼط ع الطؿع ـ الشل و يالؼـقط أخص ـف :ففق أشد القلسو
يرد

ؾقف لقلف تع لك ﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [الز ر ]53ن
الخامس :القلس أ رستبعد زيا الؿؽريهو يالؼـقط أ رستبعد رحؿة اهلل و

يرستبعد حصوق الؿطؾوقبو يةوبا التػرروؼ هوق أ ٓ رحصوؾ تؽورار يف أثور ابوـ
فر بقـ القلس يالؼـقطن
سعقد ﭬ الس بؼ :حقث ج

السادس :القلس د أ كؾ يف يلقع شل ـ أكوقاع الر ِ
حؿوة لوفو يالؼـوقط هوق
ج
ذاك ع اكضؿ ح ك
لة هل أشد ـف يف التصؿقؿ ؾك د ِ القلقعن
السابع :القولس هوق اكعودا إ وؾ يف الؼؾواو ي توك و يموؾ ذلوؽ إلوك درجوة
شدردةو بـحق رـعؽس ؾك ظفر اإلكسو أموبح لـق ًو و ي ؾوك هوذا ف لقولس موػة
لؾؼؾا يهق أ رؼطع رج ه ـ الخقر يهل الؿوم قث َرةو ي و رظفور ؾوك الصوقرة وـ
التض ؤ يآكؽس رو هق الؼـقطن
يالراجح  -ياهلل أ ؾؿ -يجقد الػر بقـ القلس يالؼـقطو ح اجتؿ فؿ يف
الؾػظو يؼقلف تع لك ﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾

ضر يف كػسف ـ ُةؼؿ أي جفد يف
[فصؾت ]49و ل ابـ جررر يف عـك أرة «يإ ك لف ّ
عقشتفو أي احتب س ـ رزلف ﴿ﮈ ﮉ﴾و رؼق

فنكف ذي رلس ـ ريح اهلل

الشر الـ ز بف ـف»()1و ييؿ يف
يفرجفو لـقط ـ رحؿتفو ي ـ أ رؽشػ ذلؽ ّ
َ
حدرث ابـ ب س ﭭ «أن رج ًء قال :ا رسقل اهلل ،ما الؽبائر قال :اإلشراك باهلل،
واإل اس مـ روح اهلل ،والؼـقط مـ رحؿة اهلل»و ييؿ يف لق ابـ سعقد ﭬ
( )1تػسقر الط ق 499/21ن

ع
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الس بؼ «أي الؽب ئر اإلشراك ب هللو يإ ـ ـ ؽر اهللو يالؼـقط ـ رحؿة اهللو
يالقلس ـ ريح اهلل»ن
ل الشقخ ابـ ثقؿقـ « $الؿراد ب لؼـقط أ رستبعد رحؿوة اهللو يرسوتبعد
حصق الؿطؾقبو يالؿراد ب لقلس هـ أ رستبعد اإلكس زيا الؿؽريهو يإكؿ لؾـ
ذلؽ :لئ ،رحصؾ تؽرار يف ي ،ابـ سعقد»()1ن فد ذلؽ ؾك الػر بقـفؿو حو
اجتؿ فؿ يف الؾػظو يأ إذا افرتل يف الؾػوظو ف لظو هر  -ياهلل أ ؾوؿ -أاؿو بؿعـوك
ياحد»()2ن
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :تػسقر آ ة إطراف» يهل لقلف تع لك ﴿ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [إ

راف ]99ن

«الثاكقة :تػسقر آ ة الحجر» يهل لقلف تع لك ﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ﴾ [الحجر ]56ن
«الثالثة :شدة القطقد فقؿـ أمـ مؽر اهلل.
الرابعة :شدة القطقد يف الؼــقط»ٕ :اؿو ُيموػ بلاؿو وـ الؽبو ئرو يؿو يموػ
بلاؿ ـ أي الؽب ئرو يهذا فقف ي قد شدرد فقؿـ فعؾ الؽبقرة ي هق أي

ـف ن

( )1الؼق الؿػقد 197/2ن
( )2الؼـقط ـ رحؿة اهللو أةوب بف ظو هره ،جوفو يف ضوق ؼقودة أهوؾ السوـة يالجؿ وةو بحوث ـشوقر بؿجؾوة
البحقث اإلة ،قةو دد 89و (ص )182-178ن
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ةــاب
مــن اإلميـــان ةاهلل امصــرب عىل أكـــداز هللا
وققلف تعالك﴿:ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [التغ بـ .]11
قــال طؾؼؿــة« :هــق الرجــؾ تصــقبف الؿصــقبة ،فــقعؾؿ أكفــا مـــ طـــد اهلل ،فقر ــك
و سؾؿ»(.)1
ويف صحقح مسؾؿ طـ أبل هر رة ﭬ ،أن رسقل اهلل ﷺ قـال« :اثـتـان يف الــاس
هؿا بفؿ كػر :الطعـ يف الـسب ،والـقاحة طؾك الؿقت»(.)2
ولفؿا طـ ابـ مسعقد مرفق ًطا« :لـقس مــا مــ ـرب الخـدود ،وشـؼ الجقـقب،
ودطا بدطقى الجاهؾقة»(.)3
وطـــ أكــس ﭬ ،أن رســقل اهلل ﷺ قــال« :إذا أراد اهلل بعبــده الخقــر ،طجــؾ لــف
العؼقبة يف الدكقا ،وإذا أراد بعبده الشر أمسؽ طـف بذكبف حتك قا َفك بف قم الؼقامة».
ِ
ِ
قمـا
وقال الـبل ﷺ« :إن طظؿ الجزا مع طظـؿ الـبء  ،وإن اهلل تعـالك إذا أحـب ق ً
ابتءهؿ ،فؿـ ر ل ،فؾف الر ا ،ومـ سخط ،فؾف السخَ ط» ،حسـف الترمذي(.)4
()1
()2
()3
()4

أخرجف البخ رق تعؾق ًؼ بصقغة الجوز و يتو ب التػسوقرو بو ب ةوقرة التغو بـو ييموؾف بود الورزا يف تػسوقره
()3227و يالط ق يف تػسقره 421/23و ي ابـ حجر يف تغؾقؼ التعؾقؼ 382/4ن
ةبؼ تخررجف (ص )549ن
أخرجف البخ رقو يت ب الجـو ئزو بو ب لوقس ـو وـ شوؼ الجقوقبو ()1294و ي سوؾؿو يتو ب اإلرؿو و بو ب
تحررؿ ضرب الخديد يشؼ الجققبو ()193و يالرت ذق ()999و يالـس ئل ()1869و يابـ جف ()1584ن
أخرجفؿ الرت ذقو يت ب الزهدو ب ب و جو يف الصو ؾوك الوب ،و ()2396و يلو «هوذا حودرث حسوـ
اررا ـ هذا القجف»و يأخرج الػؼرة إيلك الح يؿ ()8799ن

ع
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فيـــه وســـائل:

 إولك :تػسقر آ ة التغابـ.
 الثاكقة :أن هذا مـ اإل ؿان باهلل.
 الثالثة :الطعـ يف الـسب.
 الرابعة :شدة القطقد فقؿـ رب الخدود ،وشؼ الجققب ،ودطا بدطقى الجاهؾقة.
 الخامسة :طءمة إرادة اهلل بعبده الخقر.
 السادسة :طءمة إرادة اهلل بف الشر.
 السابعة :طءمة حب اهلل لؾعبد.
 الثامـة :تحر ؿ السخَ ط.
 التاسعة :ثقاب الر ك بالبء .

l
[ إٌٔاع الصربد
الص و
ـاب مـــ اإل ؿــان بــاهلل الصــبر طؾــك أقــدار اهلل» ي ج
« بـ ٌ

حووبس الؼؾووا ووـ
وـ الود قى

يشوؼ الجقوقبو ي الؾسو
التسخطو ي الجقارح وـ ضورب الخوديد
ّ
بوود قى الج هؾ جقووةو يالتضووجر ووـ لو ِ
الص و يف إمووؾ هووق
ودر اهللو ف لؿؼصووقد أ
ج
ِ
ثؿ ُلتِؾ()1ن
يربط يشدج يث لفو ج
الحبسو يإذا لقؾ ُلتؾ م ْب ًرا فقعـل أكف ُحبِس ُ
يالص رؽق
ج

ؾك

ة اهللو يٓ شؽ أ التؽ لقػ ب ٕيا ر يالـوقاهل تحتو ج

إلك م يهذا ياضح يبو ققـ وـ اةوؿف «تؽو لقػ»و أق إلوزا و فقوف يُؾػوةو يكوقع
( )1رـظر الصح ح 796/2ن
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يالـػس يالشقط ُ رـ ز و اإلكسو و
الص ؾك هذه ال ُؽؾػةو
ُ
ش جؼةو فقؾز ـ ذلؽ ج
يرجراكف بؼقة إلك ِ
ترك الط ةو فعؾقف أ رص ؾك هذه الط ةو يأ رمدرف يؿ ُأ ِرو
ج
ي ؾك ك
كحق ؿ ج ـ اهلل ي ـ رةقلف ﷺن
يؿ أ

ؾقف أ رص

ـ عصقة اهللو يأ رص

ؾك ألدار اهلل الؿملؿةو يهق

يالص أ ؿ ـ أ رؽق
ذيره الؿملػ « $الصبر طؾك أقدار اهلل» ،ج
فؼطو يإكؿ رؽق

ؾك ألدار اهلل

ؾك الط ةو ي ـ الؿعصقةو ي ؾك ألدار اهللن

يالص و شوولكف ظووقؿو ي ـزلتووف ووـ الوودرـ  -يؿ و لقووؾ -يؿـزلووة الوورأس ووـ
ج
ِ
الص فقؿو ل لوف اإل و أحؿود يف أيثور وـ تسوعقـ قضو ًع ()2و
الجسد()1و يلد ُذير ج
رعـل جؿقع اشتؼ ل ت دة الص ن
[ الصرب وَ ِداٖة القمبد
«وققلف تعالك﴿:ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [التغ بـ  »]11الؿـ ةبة ـ هذا الشطر
لمرة ٓ تدرك إٓ بذير أيلف و ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ﴾ يالؿصقبة تحت ج إلك م يهق يجف الؿـ ةبة ع الرتجؿةن
ك
ياحد ـ السؾػ هق العبد تصقبف
رؼق ابـ الؼقؿ يف يت بف «الريح» «ل اقر
الؿصقبة فقعؾؿ أا ـ ـد اهلل فقرضك يرسؾؿو ففذه ؿلكقـة إلوك أحؽو الصوػ تو
ي قجب و و يآث ره و يف الع و َلؿو يهوول لوودْ ر زائوود ؾووك الطؿلكقـووة بؿجوورد العؾووؿ هب و
يا تؼ ده و ييذلؽ ة ئر الصػ ت يآث ره ي تعؾؼ و ي لسوؿعو يالبصورو يالعؾوؿو
( )1أخرجف ابوـ أبول شوقبة يف الؿصوـػ ()39439و يالودرـقرق يف الؿج لسوة ( )399يأبوق كعوقؿ يف الحؾقوة 75/1و
يالبقفؼل يف الؿدخؾ ()799و ياقرهؿ ـ ر ـ ؾل ـ لقلفو يريق رفق ً ـ حدرث أكس يٓ رصوحو
يؿ يف تخررج اإلحق ()5ن
( )2رـظر دة الص بررـ (ص )71ن

ع
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يالرض و يالغضاو يالؿحبةو ففذه ؿلكقـة اإلرؿ »()1ن
﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾و رعـل بعؾؿف يتؼدرره لفذه الؿصقبةو
ف ،رحدث يف ؾؽ اهلل شل لقس ـ ؾؿف يتؼدرره ييت بتفو ؾك ـ ُلدق رت ؾقفو
ي﴿ﭦ ﭧ ﭨ﴾ رطؿئـ إلك أ
إٓ الخقرو يلق ي

رؼدق ره اهلل لؾعبد هق خقر لفو يأ اهلل ٓ رؼدر لف

يف ظ هره ضرر ؾقفو يف لفو أي بدكفو أي يلدهو يؿ ج يف

الحدرث «طج ًبا ٕمر الؿممـ ،إن أمره كؾف خقر ،ولقس ذاك ٕحد إٓ لؾؿممـ ،إن
خقرا لف»()2ن
خقرا لف ،وإن أصابتف را  ،صبر ،فؽان ً
أصابتف سرا  ،شؽر؛ فؽان ً
﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ :يلذلؽ تجد م حا القؼقـ رت ًح و بخ،ف ـ
ضعػ رؼقـف فتجده ـز ًج و يلؾبف يف لؾؼن
رؼق أحد يبو ر السوـ « و رأروت ح د ًثو وـ بعقود يلوق يـوت يف اقور بؾودق إٓ
لصدتف :أخشك أ رؽق يلدق»ن
ِ
لضعػ القؼقـن
ي ذلؽ إٓ
لؿ و تو يد عوت قـوفو إٓ أ هوذا
يالرةق ﷺ لد حز ؾك يلده إبراهقؿ ج
الصو ؾووك لوودر اهلل :يلووذلؽ لو ﷺ «إن العــقـ تــدمع ،والؼؾــب حــزن،
ٓ رـو يف ج
وٓ كؼقل إٓ ما ر ك ربـا ،وإكا بػراقؽ ،ا إبراهقؿ ،لؿحزوكقن»()3ن
ففذا أيؿؾ البشرو يهق الؿقزا الذق تقز بف أ ؿ الـ سو فؿثؾ هذا ٓ رـو يف
الرض و يهذه الؿسللة ـ الؿض رؼو يقػ رحز لؾا ك
ك
راض
أحد يتود ع قـو ه يهوق
ـ اهلل تؿ الرض ؟!
( )1الريح (ص )222ن
( )2أخرجف سؾؿو يت ب الزهد يالرل ئؼو ب ب الؿم ـ أ ره يؾف لف خقرو ()2999و ـ حدرث مفقا ﭬن
( )3أخرجووف البخ و رقو يت و ب الجـ و ئزو ب و ب لووق الـبوول ﷺ «إك و بووؽ لؿحزيكووق »و ()1393و ي سووؾؿو يت و ب
الػض ئؾو ب ب رحؿتف ﷺ الصبق يالعق ()2315و يأبق دايد ()3126و ـ حدرث أكس ﭬن
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كوقع
إ هذا ؼ ٓئؼ بف ﷺ يرـدر أ رقجد إٓ ـد ـ يفؼوف اهلل  ٕ :فقوف َ
تض دن
يذير ـ الػضقؾ أكف لؿ

ت يلده ضحؽ()1و يهذا خ،ف السـةو لؽـوف جوز

أ رقفؼ بقـ الرض يبقـ البؽ و يهق يإ د ج ؾك رض يم  :ف ،رد

ؾك التجؿو

الذق حصؾ لؿحؿد ﷺن
الصو
وهـا مسللة :هؾ حصق الؿصقبة ؽ قػور لؾوذكقبو أي ٓ بود وـ ج

ؾقفو ؟

الصو و يلو بعضوفؿ -ييول ابوـ
يالجقاب ـف أ الجؿفقر ؾك أكف ٓ بود وـ ج
الصو لودر زائود ؾوك
حجر رؿقؾ إلقف -إ جورد حصوق الؿصوقبة ي جػو رةو يأجور ج
ذلؽ()2ن
يالؿصقبة لد تؽق

ؼقبة ؾك ذكا ﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ [الشقرى ]39و فتؽق يػ رة لؿ حصؾ ـ الذكان
يٓبد ـ أ رعرف أ الؿصو ئا لوبعض الـو س ِهبو ت إلف جقوةو يلوبعض الـو س
ابت ،يا تح و يالؿصقبة لبعض الـ س أكػعو يبعض الـ س الع فقة أكػع لفو ٓةقؿ
إذا تسخطن
«قال طؾؼؿة» يف تػسقر هذه أرة «هق الرجؾ تصقبف الؿصقبة ،فقعؾؿ أكفا مـ طـد
اهلل ،فقر ك و سؾؿ»و يهذا عـك ﴿ﭩ ﭪ﴾و أق تحصؾ لف الطؿلكقـة إذا ؾؿ أا
ـ ـد اهلل فرضل يةؾؿن

( )1أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة 199/8و يرـظر
( )2رـظر فتح الب رق 195/19ن

ؾؼف شقخ اإلة،

ؾك هذه الؼصة يف جؿقع الػت يى 47/19ن

ع
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[ حتسٖي اجلصعد
«ويف صحقح مسؾؿ طـ أبل هر رة ﭬ ،أن رسقل اهلل ﷺ قال« :اثـتان يف الــاس
هؿا بفؿ كػر» :اثـت و أق خصؾت ن يالؽػر إذا أتك كؽورة بغقور «أ »و ففوق حؿوق
ؾك الؽػر إمغر الذق ٓ رخرج ـ الؿؾوةو فقؽوق الؿعـوك أ
إ رو فقف يػرو يلقس بؽ فرو يؿو ُرؼو

فقوف كػو

وـ رؼوع ـوف هوذا
فقوف

يلوقس بؿـو فؼو ييؿو رؼو

ج هؾقووة يلووقس بجو هؾل :بخوو،ف و إذا أتووك عر ًفو «إن بــقـ الرجــؾ وبــقـ الشــرك
والؽػر ترك الصءة»( )1ففذا خرج ـ الؿؾةن
«الطعـ يف الـسب» أق كػقفو يل رؼ

ف ،لقس ب بـ لػ ،و أي رؼ

كسوا

ف ،يضقعو يإ لؿ رـػوف وـ أبقوفو أي رطعوـ يف آب ئوف يأجوداده ففوق عوـ يف كسوبفو
يهذا لد ةبؼ بق كف يف ب ب ة بؼن
«والـقاحة طؾك الؿقت» يلد تؼدّ الؽ،

ـف ن

«ولفؿا طـ ابـ مسعقد مرفق ًطا« :لقس مـا»و أق لقس ؾك ررؼتـ ي ؾك ةـجتـ و
ػسرٕ :كف أبؾوغ
ياإل أحؿد
يجؿع ـ السؾػ رري أ ثؾ هذا التعبقر ُررتك يٓ ُر ج
ْ
ِ
بعوض
يف ال جتـ ِْػقر يالق قدو
حؿوؾ َ
فتػسوقره لود رؽوق فقوف وقرـ وـ شولكفو يهوذا و َ
ُ
ؿر يؿ ج ت()2ن
السؾػ أ رؼق ثؾ هذه ُت ّ
«مـ رب الخدود»و رعـل ِـ الجزع يالؿصقبةو ي ثؾف لق ضرب أق جز ـ
الجسد جز ً ن
ث ،فضربف ؾك خدهو يلؽـوف رودخؾ يف الـفول
يٓ ردخؾ يف هذا لق أخطل يلده ً
ـ ضرب القجف()3ن
( )1ةبؼ تخررجف (ص )43ن
( )2رـظر شرح الـقيق ؾك سؾؿ 197/2و يفتح الب رق ٓبـ حجر 197/12و ي جؿقع الػت يى 295/13ن
( )3إش رة إلك حدرث أبل هرررة ﭬو ل ل رةق اهلل ﷺ «إذا ل تؾ أحديؿ أخ ه فؾقجتـا القجف»ن

=
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«وشـؼ الجقـقب» الجقوا هوق الػتحووة التول رودخؾ ـفو الورأس يف الؼؿووقصو
يةقا شؼ الجقا إلك أ أيمؾف إلك ا رتفو أي إلك الـصوػن يٓ رودخؾ يف هوذا إذا
فشؼ جقبوف هبوذا
ي الشؼ ـ ب ب التلدرا يالتعزررو يل لبس يلدُ ه ثق ًب فقف إةب و ج
الؼصدو ف ،ردخؾن
ُ
رحصوؾ وـفؿ  -إذا و ت لفوؿ أحود  -وـ د و
«ودطا بدطقى الجاهؾقة» ؿو
ب لقرؾ يالثبقرو ثؾ «يا صقبت ه»و «ياجب،ه»و ي ثؾ و ةوؿعـ يف رثو بعوض أهوؾ
الػضووؾ يالعؾووؿ ووـ لووق « ووـ لؾقت و ك؟!» ي« ووـ لنرا ووؾ؟» يكحووقهو ففووذا يؾووف
ٓ رجقزو يإ ُ ِرف  $بـػ ِع القتو ك يإرا وؾو يالؿحتو جقـو فؾفوؿ رهبوؿ الوذق
تؽ ّػؾ بلرزالفؿن
[ االضتعاٌة عمى الصرب مبعسفة اجلصاءد
«وطـــ أكــس ﭬ ،أن رســقل اهلل ﷺ قــال« :إذا أراد اهلل بعبــده الخقــر طجــؾ لــف
العؼقبة يف الدكقا» :يذلؽ ـ أجؾ أ رقاىف يلقس ؾقوف خطقئوةو ةوقا يو التعجقوؾ
ب لحد أي بؿصقبة :فؿـ حصؾ ـف ذكا لف حدّ يف الدكق و فحدج ِ
بفُ :ي قػر ـف()1ن
ُ
خقــرا صــب مـــف»()2ن ييف الؼق ووة رتؿـجووك ووـ
ييف الحوودرث «مـــ ــرد اهلل بــف ً

= أخرجف البخ رقو يت ب العتؼو ب ب إذا ضرب العبود فؾقجتـوا القجوف ()2559و ي سوؾؿو يتو ب الو يالصوؾة
يأدابو ب ب الـفل ـ ضرب القجفو ()2612ن
( )1إش رة إلك حدرث ب دة بـ الص ت ﭬو ل يـ وع رةوق اهلل ﷺ يف جؾوسو فؼو «تبو رعقين ؾوك أ
ٓ تشريقا ب هلل شق ًئ و يٓ تزكقاو يٓ تسرلقاو يٓ تؼتؾقا الـػس التل حر اهلل إٓ ب لحؼو فؿـ يىف ـؽؿ فلجره
ؾك اهللو ي ـ أم ب شق ًئ ـ ذلؽ فعقلا بفو ففوق يػو رة لوفو ي وـ أمو ب شوق ًئ وـ ذلوؽ فسورته اهلل ؾقوفو
فل ره إلك اهللو إ ش ػ ـفو يإ ش ذبف»ن أخرجف البخ رقو يت ب ـ لا إكص رو بو ب يفوقد إكصو ر
إلك الـبل ﷺ بؿؽةو يبقعة العؼبةو ()3892و ي سؾؿ  -يالؾػوظ لوف-و يتو ب الحوديدو بو ب الحوديد يػو رات
ٕهؾف و ()1799و يالـس ئل ()4161ن
( )2أخرجف البخ رقو يت ب الؿرضكو ب ب ج يف يػ رة الؿرضو ()5645و ـ حدرث أبل هرررة ﭬن
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لؿ ُر َصا أ لق لرض جسده ب لؿؼ ررض :لؿ ررى ـ أجور الصو بررـ()1و يٓ شوؽ
أ

فعجؾت لف ؼقبتفو ي قحص يف الدكق و فنكف رقاىف رق الؼق ة يلقس
ـ الرتف ذك ًب
ق
ؾقف ذكان

لقووؾ لشووقخ ووـ الؿش و رخ الووذرـ ُ ـُووقا بتسووفقؾ العب و راتو يالتـظقوور ب و لقالع لؿ و ذا
الؿص ئا ؾك أهؾ اإلرؿ دي ِ
اقرهؿو يأشد الـ س ب ً ،إكبق و ثؿ الذرـ رؾقاؿ؟
فؼ  -يهلل الؿثؾ إ ؾك  -لق أكت ودرس ي ـودك لوا فوذب ي وم جدبو
ك
يذي درـو يآخر شررر ي ك
ِ
سللة يف آ تح و
جقاب
مذو يضعقػ الدق رـو يأخػؼ يف
فتتؿـك أ تليت هبذا القلود الؿوم جدب يتضوربف صو أي صوقرـو يتؽؿوؾ لوف الدرجوة
ي ؾةو يالث ين ٓ تؽرتث بفو يتقد لق رةان
رؿحصوفؿ يف الودكق و حتوك
ؼربو ففمٓ لؿحبة اهلل  لفؿ ق
ؿؾل ق

يهذا ث

رقافقا بدي ةقئ تو ياقرهؿ ـ الػس

يالؽػ ر رقافق بؿع مقفؿن

«وإذا أراد بعبده الشر أمسؽ طـف بذكبف» :فؾؿ ربتؾف ب لؿص ئِان ييذلؽ فن الذق
ررتؽا الؿحر ت يررتك القاجب ت ٓ ُرع

أم،ن
ً
ؾك الص

«حتك قايفَ بف» أق بذكبف « قم الؼقامة» رجل رق الؼق ة يةقئ تف يؾف عفو لؿ
ُرؽ جػر ـف شل ن
ف ٕي

قفقرة حسـ ُتفو غػقرة ةقئ تفو بؿ ك لف ـ صو ئان يالثو ين يوقف

ييفرت لف ةقئ تف :لعد يجقد ُرؽ قػره ـ
ؾك حسـ تف بؿ تـعؿ بف يف هذه الدكق و ُ
الؿص ئان
( )1إش رة إلك حدرث ج بر ﭬو ل ل رةق اهلل ﷺ «رقد أهؾ الع فقة رق الؼق ة حقـ رعطوك أهوؾ الوب ،الثوقابو
لق أ جؾقدهؿ ي كت لرضت يف الدكق ب لؿؼ ررض»ن أخرجف الرت وذقو يتو ب الزهود ()2492و يلو «يهوذا حودرث
ارراو ٓ كعرفف هبذا اإلةـ د إٓ ـ هذا القجف»و يضعػف ابـ الجقزق يف الؿقضق ت 293/3ن

حً١ٝعايـُ تف ٝعشـ ــةحعنت بعايتٛحٝ

144

يهـ ك يتا تـػع يف هذا الب ب :ـف يت ب ابـ الؼقؿ « دة الص بررـ»و ي ـف
«تسووؾقة أهووؾ الؿصوو ئا» :لؾؿـبجوول الحـبؾوول()1و ي ـفوو «بوورد إيبوو د ـوود فؼوود
الص و يأ ظؿ وـ ذلوؽ و جو يف
إيٓد»ٓ :بـ ك مر الدرـو يؾ هذه تعقـ ؾك ج
يت ب اهلل يةـة كبقف ﷺن
لقةو
«وقال الـبل ﷺ« :إن طظؿ الجزا مع طظؿ البء » فؽؾ زادت الؿصقبة ج
ي تؽػقره لؾذكقب يرفعف لؾدرج ت أ ظؿن
ققم ـا ابــتءهؿ» :بخوو،ف و إذا لووؿ رؽووـ رح و ّبفؿ فنكووف
«وإن اهلل تعــالك إذا أحــب ً
رد فؿو يذلؽ ثؾ الشوخص الوذق رؼوق إكوف لوؿ رؿورض لوط()2و فؼود تؽوق هوذه
 ،ة ؾك أ اهلل ٓ رحبفن
يأشووورف الخؾوووؼ يووو رق وووؽ يؿووو رق وووؽ الووورج ،و فعوووـ بووود اهلل بوووـ
سعقد ﭬو ل

دخؾت ؾك رةق اهلل ﷺ يهق رق ؽو فؿسستف بقودقو فؼؾوت

ر رةق اهلل إكؽ لتق ؽ ي ًؽ شدردً او فؼ رةق اهلل ﷺ «أجـؾ ،إين أوطـؽ كؿـا
قطؽ رجءن مـؽؿ» ل

فؼؾت ذلؽ أ لؽ أجررـو فؼ رةق اهلل ﷺ «أجؾ»و

ثؿ ل رةق اهلل ﷺ «ما مـ مسؾؿ صقبف أذى مـ مرض ،فؿا سـقاه؛ إٓ حـط اهلل بـف
سقئاتف ،كؿا تحط الشجرة ورقفا»()3ن
( )1هق حؿد بـ حؿد بـ حؿدو شؿس الدرـ الؿـبجلو تصقف حـبؾلن أمؾف ـ ـبجو يةوؽـ الصو لحقة
بد شؼن يلوف يتوا ـفو « ـفو ج السو لؽقـ ي ؿودة البصورا السو ئررـ»و ي«تسوؾقة أهوؾ الؿصو ئا يف وقت
إيٓد يإل رب»ن تقيف و ( 785هوو)ن رـظور إ و : ،لؾزريؾول 41/7و 42ن ي عجوؿ الؿوملػقـ :لؽح لوة
295/11و 296ن
( )2إش رة إلك حدرث أبل هرررة ﭬو ل دخؾ أ رابل ؾك رةق اهلل ﷺو فؼو لوف رةوق اهلل ﷺ «أخوذتؽ
يجدت هوذا لوطو لو «ففوؾ أخوذك
أ ؾد لط؟» ل ي أ ؾد ؟ ل «حر رؽق بقـ الجؾد يالؾحؿ»و ل
يجدت هذا لطو لو فؾؿو
الصداع لط؟»و ل ي الصداع؟ ل « ري تضرب ؾك اإلكس يف رأةف»و ل
يلكو ل « ـ أحا أ رـظر إلك رجؾ ـ أهؾ الـ رو فؾقـظر إلك هذا»و أخرجف أحؿد ()8395ن
( )3أخرجف البخ رقو يت ب الؿرضكو ب ب أشد الـ س ب ،إكبقو و ثوؿ إ ثوؾ ف ٕ ثوؾو ()5648و ي سوؾؿو يتو ب الو
يالصؾة يأدابو ب ب ثقاب الؿم ـ فقؿ رصقبف ـ رضو أي حز و أي كحق ذلؽ حتك الشقية رش يف و ()2571ن
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ك
راض شدردة جودًّ او ي ُرطو يف رضوفو يرعوقش ةوـقـ قرؾوة
يبعضفؿ ُربتؾك بل
هبذا الؿرضو يأٓ يإيج عو ي ثؾ هذا لد تؽق

ـده أ قر تحت ج إلوك شودّ ة يف

ثؾ هذه إ راض ل ُقؽػر ـفو أي رحت ج إلك رفع درج تن
«فؿـــ ر ــل ،فؾــف الر ــا» أق فؿووـ رضوول بؼضو اهلل يمو

ؾووك لوودره فؾووف

الرض ـ اهلل ن
«ومـ سخط ،فؾف السخط» :ـ اهلل تع لك :جزا ً ؾك د رض هن
ففـ أ را
الص
إول :ج

ؾك الؿصقبةو يهق ياجا ب ،شؽن

أرض و و
الثــاين :الرض و و يهووق ؾووك كووق قـ إي الرض و ب لؼوودر يهووق ياجووا ً
يالث ين الرض ب لؿؼدير يهق ستحا ـد أهؾ العؾؿ()1ن
ييف بعض الـسخ «حتك قايف بف قم الؼقامة ،وإن ِطظؿ الجزا مع طظـؿ الـبء »:
فجعؾ الحدرثقـ حدر ًث ياحدً او يهؿ يف الرت ذق ب إلةـ د كػسف :يلذلؽ ل
حسـ الحدرثقـن
حسـف الترمذي» :ف لرت ذق ّ
« ّ
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :تػسقر آ ة التغابـ» يهل لقلف تع لك ﴿ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ﴾ن
«الثاكقة :أن هذا مـ اإل ؿان باهلل» يذلؽ أكف بعد أ ل
ل

لص
﴿ﯹ ﯺ﴾ :ف ج

﴿ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﴾

ـ اإلرؿ ن

( )1يجووز بووف الؼوورايف يف الػووري و يالؼووق الث و ين أكووف ياجووان رـظوور الػووري  :لؾؼوورايف 239-229/4و ي وودارج
الس لؽقـ 131-139/1ن
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«الثالثة :الطعـ يف الـسب» :يشدة الق قد فقفو يأكف أ ؾؼ ؾقف لػظ يػرن
«الرابعــة :شــدة القطقــد فــقؿـ ــرب الخــدود ،وشــؼ الجقــقب ،ودطــا بــدطقى
الجاهؾقة» :بؼقلف ﷺ« :لقس مـا»ن
«الخامسة :طءمة إرادة اهلل بعبده الخقـر» يف لقلوف ﷺ «إذا أراد اهلل بعبـده الخقـر
طجؾ لف العؼقبةننن»ن
«السادسة :طءمة إرادة اهلل بف الشـر» يف لقلوف ﷺ «وإذا أراد بعبـده الشـر أمسـؽ
طـف بذكبف حتك قايف بف قم الؼقامة»ن
«الســابعة :طءمــة حــب اهلل لؾعبــد» يف لقلووف ﷺ «وإن اهلل تعــالك إذا أحــب ققمــا
ابتءهؿ»ن
«الثامـة :تحر ؿ السخط» يف لقلف ﷺ «ومـ سخط ،فؾف السخط»ن
«التاسعة :ثقاب الر ا بالبء » يهق رض اهلل ـفن يهذا الؿقضقع رحتو ج إلوك
زرد ـ التػصقؾ :لؿ فقف ـ الـػع يف الدكق يأخرةن
[ ثٕاب الصابسَٖ وَ عدة الصابسَٖد
لقؿ يف الصو ي و رتعؾوؼ بوفو اةوؿف « ودة
ذيرك أ ٓبـ الؼقؿ رحؿف اهلل يت ًب ً
الص بررـ»ن
ُي ِ ديا بف ـ الثقاب العظقؿو يبعض الـسوخ
يبعض الـسخ فقف ِ دَ ة يهل
فقف ُدج ة أق اةتَعديا بف ـ أج ِؾ الحصق ؾك هذه َ
الخصؾةن
يذلؽ ثؾ «إ  ،الؿقلعقـ»و ي«أ  ،الؿقلعقـ»و ف ُضوبِط هبوذا يهوذاو يفقوف
أرضو أ و ،وـ
إ  ،يإخب ر لؾؿػتقـو بؿ تحت جف الػتقىو يشريط الؿػتلو يفقوف ً
الؿػتقـو ِـ لدكف ﷺ يمح بتف يالت بعقـ ي َ ـ بعدهؿن

ع
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فؽت ب « دة الص بررـ» فقف ي ،تقـ ـ الص يأكقا فو يكحـ كذيره بقـقـ
فقف ـ فقائدٕ :هؿقتف ل ابـ الؼقؿ $
«الب ب الخ س شر يف ذير يرد يف الص
ل اإل

ـ كصقص الؽت ب العزرزن

أحؿد « $ذير اهلل ةوبح كف الصو يف الؼورآ يف تسوعقـ قضو ًع »

يكحـ كذير إكقاع التل ةقؼ فقف الص و يهل دة أكقاع
أحدها :إ ر بفو يؼقلف ﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾

[الـحؾ ]127

يلقلف

﴿ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [الطقر ]48ن
الثاين :الـفل ؿ رض دهو يؼقلف ﴿ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [إحؼ ف ]35و يلقلف
﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾

[آ

ؿرا

 ،]139يلقلف ﴿ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [الؼؾؿ ]48و

يب لجؿؾةو فؽؾ كُفل ـفو فنكف ُرض د الص الؿل قر بفن
الثالث :تعؾقؼ الػ،ح بفو يؼقلف ﴿ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳ﴾ [آ

ؿرا

]299و فعؾؼ الػ،ح بؿجؿقع هذه إ قرن

الرابع :اإلخب ر ـ ض ػة أجر الص بر ؾك اقره :يؼقلف ﴿ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [الؼصص ]54و يلقلف ﴿ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ﴾ [الز ر .]19
ل

ةؾقؿ بـ الؼ ةؿ يؾ ؿؾ رعرف ثقابف إٓ الص  :ل

ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ﴾ ل

اهلل تع لك ﴿ﰓ ﰔ

ي لؿ الؿـفؿرن

الخامس :تعؾقؼ اإل ة يف الدرـ بف يب لقؼقـو ل اهلل تع لك ﴿ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [السجدة  ]24فب لص يالقؼقـ
ُتـ اإل ة يف الدرـن
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السادس :ظػرهؿ بؿعقة اهلل ةبح كف لفؿ ل
[البؼرة ]153ن ل أبق ؾك الدل

تع لك ﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾

ف ز الص بري بعز الداررـٕ :اؿ ك لقا ـ اهلل عقتفن

السابع :أكف جؿع لؾص بررـ ث،ثة أ قر لؿ رجؿعف لغقرهؿ يهل الص،ة ـف
ؾقفؿو يرحؿتف لفؿو يهدارتف إر هؿو ل

تع لك ﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [البؼرة ]157-155و يل بعض السؾػ -يلد ُ قزق ؾك
ك
خصؾة
صقبة ك لتف « -لل ٓ أم يلد ي دين اهلل ؾك الص ث،ث خص و يؾ
ـف خقر ـ الدكق ي

ؾقف ن

الثامـ :أكف ةبح كف جعؾ الص

ـقا ًك ي دةًو يأ ر ب ٓةتع كة بفو فؼ

﴿ﮰ ﮱ﮲﴾ [البؼرة  ،]45فؿـ ٓ م لف ٓ ق لفن
التاسع :أكف ةبح كف ؾؼ الـصر ب لص يالتؼقىو فؼ تع لك ﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾
ؿرا

[آ

]125؛ يلفذا ل الـبل «واطؾؿ أن الـصر مع الصبر»()1ن

العاشر :أكف ةبح كف جعؾ الص يالتؼقى ُجـ ًة ظقؿ ًة ـ يقد العدي ي ؽرهو
فؿ اةتجـ العبد ـ ذلؽ بج ك
ـة أ ظؿ ـف و فؼ تع لك ﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ُ
ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [آ

ؿرا

]129ن

الحادي طشر :أكف ةبح كف أخ أ

،ئؽتف ُتسؾؿ ؾقفؿ يف الجـة بص هؿو يؿ

ل

تع لك ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾

[الر

د ]24-23ن

( )1أخرجف أحؿد ()2893و يالبقفؼل يف الشوعا ( )1974يالحو يؿ يف الؿسوتدرك 542/3و يالطو اين يف الؿعجوؿ
الؽبقر ()11243و ()19991و ـ حدرث ابـ ب س ﭭن

ع
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الثاين طشر :أكف ةبح كف أب ح لفؿ أ رع لبقا بؿثؾ
ميدً ا ا رة التقيقد أ م هؿ خقر لفؿو فؼ

لسؿ
قلبقا بفو ثؿ ألسؿ ً

﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [الـحؾ ]126ن فتل ؾ هذا التليقد ب لؼسؿ
ؾقف ب لقايو ثؿ ب ل ،بعدهو ثؿ ب ل ،التل يف الجقابن

الؿدلق

الثالث طشر :أكف ةبح كف رتا الؿغػرة يإجر الؽبقر ؾك الص يالعؿؾ
الص لحو فؼ
[هقد ]11

﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾

يهمٓ ثـقة اهلل ـ كقع اإلكس

الؿذ ق الؿقمقف ب لقلس يالؽػر ـد

الؿصقبة يالػرحو يالػخر ـد الـعؿةو يٓ خ،ص ـ هذا الذ إٓ ب لص يالعؿؾ
الص لحو يؿ ٓ تـ الؿغػرة يإجر الؽبقر إٓ هبؿ ن
الرابع طشر :أكف ةبح كف جعؾ الص
ُرعز

ؾقف ـ إ قر التل إكؿ ُرعز

ؾك الؿص ئا ـ ز إ قر أق ؿ

ؾك َأجؾِف يأشرفف و فؼ

﴿ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ [الشقرى ]43و يل لؼؿ ٓبـف ﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [لؼؿ

يذير يً ،
ب دة الص ن

)1(»]17ن

كػقس و ؿ رحت ج إلك تعؾؿفو يالتػؽر فقفو يآةتع كة بف يف
ً
قر،و ً

( )1دة الص بررـ (ص )75-71ن
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ةــاب
مـــا جـــاء يف امسًـــاء
وققل اهلل تعالك﴿ :ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ﴾ [الؽفػ  ]119أ ة.
ِ
ِ
ــ
وطـ أبل هر رة ﭬ مرفق ًطا ،قال اهلل تعالكَ « :أكَا َأ ْغـَك الش َركَا َط ِـ الش ْـركَ ،م ْ
َط ِؿ َؾ َط َؿ ًء َأ ْش َر َك َم ِعل فِ ِقف َغ ْق ِري ،ت ََر ْك ُت ُف َو ِش ْر َك ُف» .رواه مسؾؿ(.)1
ِ ِ ِ
ٍ
ــ
بؿـا ُه َـق َأ ْخ َـق ُ
ف َط َؾـ ْقؽ ُْؿ طـْـدي م َ
وطـ أبل سـعقد ﭬ مرفق ًطـاَ « :أ َٓ ُأ ْخبِ ُـرك ُْؿ َ
ا ْلؿ ِســقحِ الــدج ِ
ال » قــالقا :بؾــك ،قــال« :الشـ ْـر ُك ا ْلخَ ِػــل؛ َ ُؼــق ُم الر ُجـ ُـؾ َف ُق َصــؾل َف ُق ـ َز ُـ
َ
َص َء َت َف ،لِ َؿا َ َرى ِم ْـ َك َظرِ َر ُج ٍؾ» .رواه أحؿد(.)2
فيـــه وســـائل:

 إولك :تػسقر آ ة الؽفػ.
 الثاكقة :إمر العظقؿ يف رد العؿؾ الصالح إذا دخؾف شل ٌ لغقر اهلل.
 الثالثة :ذكر السبب الؿقجب لذلؽ ،وهق :كؿال الغـك.
 الرابعة :أن مـ إسباب أكف خقر الشركا .
 الخامسة :خقف الـبل ﷺ طؾك أصحابف مـ الر ا .
 السادسة :أكف فسر ذلؽ أن الؿر ُ صؾل هلل ،لؽـ ُ ز ـفا لؿا رى مـ كظر رجؾ.
( )1أخرجف سؾؿو يت ب الزهد يالرل ئؼو ب ب ـ أشرك يف ؿؾف اقر اهللو ()2985ن
( )2أخرجف ابـ جفو يت ب الزهدو ب ب الرر يالسؿعةو ()4294و يأحؿد ()11252و يل يف صب ح الزج جوة «
هذا إةـ د حسـ»ن

ع
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l
«باب ما جا يف الر ا » الرر

هق را اة ي ،حظة الغقر ـ الؿخؾقلقـ بعؿوؾ

الخقرن
[ الفسق بني الٍفاق ٔالسٖاءد
يهذه الؿرا اة يالـظر لد تؽق

ـ أمؾ العؿؾ :يل ُرصؾل ـ أجؾ الـ سو

يهذا مـقع الؿـ فؼقـ الذرـ ؼ هبؿ أاؿ يف الدرك إةػؾ ـ الـ ر ﴿ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [الـس ]142و يلد ُرقجد ـ
بقـ الؿسؾؿقـ ـ رتصػ هبذه الصػةو لؽـف رختؾػ ـ الؿـ فؼقـ ٕ :الرر ـد
الؿـ فؼ ـ أمؾ العؿؾ :فؿ ل ُرصؾل إٓ لِؿ ررى ـ كظر الـ س إلقفو يلقٓ ـ
رـظر إلقف لؿ مؾكن
يأ الؿسؾؿ فبخ،ف الؿـ فؼ :فؼد رقجد ـده الرر و لؽـف ٓ ُرقجد وـ أموؾ
العؿؾو فلمؾ ؿؾف ـده هلل :بدلقؾ أكف ُرصؾل إذا ي بحضرة أحدو ييذا إ لؿ رؽـ
بحضرة أحدو لؽـ لد ػق كػسف إلك ـ رراه وـ الؿخؾوقلقـو ف ُقوزرـ مو،تفو يهوذا
هق الشرك إمغرو يهق رطرأ ؾك الؿسؾؿن
يٓ شؽ أكف إذا ي الشرك أي الرر يف أمؾ العؿوؾو فنكوف حوبط لؾعؿوؾو يإذا
ي يف أثـ ئف :يل

رض لوف فطورده يل ي وفو ففوذا ٓ رضورهو يهوق يف جفو دو أ و إذا

رض لف ياةتؿر عفو فقؽق

ؾك حسا لقة هذا الررو يضوعػفو فؼود رسوتؿر إلوك

يثقراو فقؽق أثره يف العؿؾ بؼدرهن
ا رة العؿؾ ف ُقحبطفو يلد رستؿر ً
لؾق ،أي ً
«وققل اهلل تعالك﴿ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾

[الؽفػ ]119

أ ة» :ف لرةق ﷺ لقس لف شل ـ حؼق اهلل ٕ :كف ﴿ﰇ ﰈ﴾ ،يالػر بقـف
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يبقـ اقره ـ البشر أكف ﴿ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ﴾ ،ف إللف الذق رستحؼ العبقدرة
بليؿؾف و يٓ رجقز أ ُرصرف شل ـف إلك اقرهو هق اهلل اإللف القاحدن
يإذا تل ؾ اإلكس يف يحداكقتف  رجع ؾوك كػسوف بو لؾق إذا ورأ ؾقوف شول
ـ الرر و فؿ الذق رصـعف لؽ هذا الؿخؾق الذق ٓ رؿؾؽ لـػسف يٓ رؿؾوؽ لوؽ
ضرا يٓ كػ ًع و يهق خؾق
ً

ثؾؽ حت ج إلك أكت حت ج إلقف؟!

يتتؿة أرة ﴿ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ﴾ [الؽفػ ]119و أق أ العؿؾ
لص هلل  مقا ًب ؾك ُةـجة رةقلف ﷺن
الص لح الذق رـػع م حبف هق ي خ ً
﴿ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ﴾ ي ئـً ـ ي ن
ل ألقةل «﴿ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ﴾ إشراي جؾق و يؿ فعؾف الذرـ يػريا
بفر ت رهبؿ يلؼ ئفو يٓ إشراي خػق و يؿ رػعؾف أهؾ الرر ي ـ رطؾا بعؿؾف دكق و
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
لؼ ربف فؾقعؿؾ ؿ ،م لح يف كػسف يٓ رراه بعؿؾف أحدا فقػسدهن ييذا ريق
ـ أ جـدب بـ زهقر ل لرةق اهلل ﷺ إين أ ؿؾ العؿؾ هلل تع لكو فنذا ا ُ ؾِع
ؾقف ةرينو فؼ

لل «إن اهلل تعالك ٓ ؼبؾ ما ُش ِ
قرك فقف»و فـزلت أرة :تصدر ًؼ

لف ﷺ()1ن كعؿ ٓ رلبك ذلؽ إرادة العؿق و يؿ ٓ رخػك»()2ن
( )1ذيره القاحدق يف أةب ب الـزي (ص )299و يرذيره الؿػسري يف تػسقر هذه أرة يؿ يف تػسقر ؼ توؾ بوـ
ةووؾقؿ 695/2و يالؽش و ف 751/2و يتػسووقر الؼر بوول 69/11و يل و الشووـؼقطل يف أضووقا البق و 357/3
«يذير ابـ حجر يف اإلم بة أكف ـ ريارة ابـ الؽؾبل يف التػسقرو وـ أبول مو لحو وـ أبول هررورةو يضوعػ
هذا السـد شفقر»ن
( )2تػسقر ألقةل 374/8ن
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لؽـ ـ ةرتف حسـتفو ية تف ةقئتفو ففق الؿم ـ()1ن
ثؿ ل

ك
لغرض دكققق ٓ ُرؼبوؾو فؼود
«يلد تض فرت إخب ر أ يؾ ؿ كؾ ُ ِؿؾ

أخرج أحؿد ي سؾؿو ياقرهؿ ـ أبل هرررة ـ الـبل ﷺ رريرف ـ ربف تع لك أكوف
ل

طؿـء أشـرك فقـف غقـري فلكـا بـرئٌ مــف وهـق لؾـذي
«أكا خقر الشـركا فؿــ طؿـؾ ً

أشرك»()2ن
يأخرج البزار يالبقفؼل ـ ك
أكس ل

ل رةق اهلل ﷺ «تُعـرض أطؿـال بــل

ٍ
صحػ ُمختؿة ،فقؼقل اهلل تعالك :ألؼقا هـذا واقبؾـقا
آدم بقـ دي اهلل  قم الؼقامة يف
خقرا ،فقؼقل سبحاكف :إن طؿؾـف كـان
هذا ،فتؼقل الؿءئؽة :ا ربل ،واهلل ما رأ ـا مـف إٓ ً
لغقر وجفل ،وٓ أقبؾ الققم مـ العؿؾ إٓ ما أر د بف وجفل»()3ن
يأخرج أحؿودو يالـسو ئلو يابوـ حبو و يالطو اينو يالحو يؿو يموححف وـ
رحقك بوـ القلقود بوـ بو دة أ الـبول ﷺ لو

«مــ غـزا وهـق ٓ ــقي يف غزاتـف إٓ

طؼآ ،فؾف ما كقى»()4ن
ً

()1

()2
()3

()4

إش رة إلك حدرث ؿر ﭬو ـ الـبل ﷺ ل « ـ ةرتف حسوـتف يةو تف ةوقئتفو فوذلؽ الؿوم ـ»ن أخرجوف
الرت ذقو يت ب الػتـو ب ب ج يف لزي الجؿ ةو ()2165و يأحؿد ()114و يابـ حب ()4576و يالحو يؿ
()387و يمححف ؾك شرط الشقخقـو ييافؼف الذهبلن
ةبؼ تخررجف (ص )598ن
أخرجف البزار يف سـده ()7388و يالودارلطـل يف ةوــف ()132و يالطو اين يف إيةوط ()2693و يالبقفؼول يف
الشعا ()6417و يل البزار «يهذا الحدرث ٓ كعؾؿف رريى وـ أكوس :إٓ وـ هوذا القجوفو يالحو رث بوـ
اس رجؾ ـ أهؾ البصرة لقس بف بلس لد حدث ـف جؿ ة ـ أهوؾ العؾوؿ»و يلو الؿـوذرق يف الرتاقوا
« 38/1رياه البووزار يالطو اين بنةووـ درـو رياة أحوودهؿ رياة الصووحقح يالبقفؼوول»و يلو يف جؿووع الزيائوود
« 359/19رياه الط اين يف إيةط بنةـ درـو يرج أحدهؿ رج الصحقحو يرياه البزار»ن
أخرجف الـس ئلو يت ب الجفو دو بو ب وـ اوزا يف ةوبقؾ اهلل يلوؿ رـوق وـ ازاتوف إٓ ؼو ٓو ()3138و يأحؿود
()22692و يابـ حب ()4638و يالح يؿ ()2522و يمححف ييافؼف الذهبلن
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بسوـد ك
ك
جقود وـ أبول ُأ وة لو
يأخرج أبوق دايدو يالـسو ئلو يالطو اينو
رجؾ إلك الـبول ﷺ فؼو

جو

رجو ،اوزا رؾوتؿس إجور يالوذيرو و لوف؟ فؼو
ً
أرأروت

رةق اهلل ﷺ «ٓ شل لف»و فل ده ث،ث رارو يرؼق رةوق اهلل ﷺ «ٓ شـل
لــف»و ثووؿ ل و

خالصــا ،وابتُغــل بــف
«إن اهلل تعــالك ٓ ؼبــؾ مـــ العؿــؾ إٓ مــا كــان لــف
ً

وجفف»( )1إلك اقر ذلؽ ـ إخب رن
ِ
ياةتُشؽؾ يق السرير ب لعؿؾ إشرا ًي فقف حب ًط لوفو وع أ اإلتقو بوف ابتودا ً
و

ي بنخ،ص الـقةو يؿ رد ؾقف لقلف «إين أ ؿؾ العؿؾ هلل تع لك»ن
ي ُأجقا بؿ أش ر إلقف يف اإلحق ـ أ العؿؾ ٓ رخؾق إذا ُ ِؿوؾ وـ أ رـعؼود
الؿصووػكو
وـ أيلووف إلوك آخووره ؾووك اإلخو،ص ووـ اقور شو ئبة ررو و يهوق الووذها ُ
أي رـعؼد ـ أيلف إلك آخره ؾك الرر يهق ؿوؾ حوبط ٓ كػوع فقوفو أي رـعؼود وـ
ك
يحقـئوذ ٓ رخؾوق وريه ؾقوف وـ أ
أي أ ره ؾك اإلخ،صو ثؿ رطرأ ؾقف الرر و
رؽق بعد تؿ ف أي لبؾفن
يإي اقور حوبطٓ :ةوقؿ إذا لوؿ رتؽؾوػ إظفو ره :إٓ أكوف إذا ظفورت رابوة
يةرير ت بظفقره ُرخشك ؾقفو لؽـ الظ هر أكف ُ ث ب ؾقفن
ومثرا فقوفو فسود و
يالث ين يهق الؿراد هـ و فون يو ب ًثو لوف ؾوك العؿوؾو ي ً
ل ركف يأحبطفو ثؿ ةرى إلك لبؾفن
يأخرج ابـ ـدهو يأبق ك
كعقؿ يف الصح بة ياقرهؿ ـ ررؼ السدق الصغقرو
لحو ـ ابـ ب ك
ـ الؽؾبلو ـ أبل م ك
سﭭل
ك
مؾك أي م أي تصد و ُ
بخقر ارت ح لفو فزاد يف ذلؽ لؿؼ لة الـ س»()2و
فذيِر
«ي

جـدب بـ زهقر إذا

( )1أخرجف الـسو ئلو يتو ب الجفو دو بو ب وـ اوزا رؾوتؿس إجور يالوذيرو ()3149و يجوقد إةوـ ده الؿـوذرق يف
الرتاقا 24/1و يابـ حجر يف الػتح 28/6ن
( )2أخرجف أبق كعقؿ يف عرفة الصح بة 589/2ن

ع
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[الؽفػ ]119

أرةو يٓ شؽ أ العؿؾ الذق

ُرؼ ِر ذلؽ حبطن
يذير بعضفؿ أكف لد ُرث ب الرجوؾ ؾوك اإل جو ب إذا ا ُ قؾوع ؾوك ؿؾوفو فؼود
رجو ،لو
ً
ريى الرت ذق ياقوره وـ أبول هررورة ﭬ أ

رو رةوق اهللو إين أ ؿوؾ

العؿؾ ف ُق َطؾع ؾقف فقعجبـلو فؼ ﷺ «لؽ أجـران :أجـر السـر ،وأجـر العءكقـة»()1و
يهذا حؿق ؾك إذا ي ظفقر ؿؾف ب ًث لف ؾك ؿ كؾ ثؾفو يآلتدا بوف فقوفو
فؾؿ رؽـ إ ج بف بعؿؾف يٓ بظفقرهو بؾ بؿ ررتتا ؾقف ـ الخقرو ي ثؾوف دفوع ةوق
الظـ :يلذا لقؾ رـبغل لؿـ ُرؼتدى بف أ ُرظفر أ ؿ لف الحسـة [ل ُقؼتدى بفو فقؽق لوف
أجوور ؿؾووفو يأجوور ووـ رؼتوودق بووف]و يالظو هر أ الـبوول ﷺ َ ؾِووؿ حو يو ّوؾ ووـ هووذا
يو ،ؾوك حسوا ح لوفو ي و ألطوػ جقابوف ﷺ
الرجؾو يجـدب بـ زهقرو فلجو ب ً
لجـدب! يؿ ٓ رخػك ؾك الػطـن
يأخرج ابـ الؿـذرو يابـ أبل ح تؿو يابـ رديرفو يالبقفؼل يف ُشعا اإلرؿو
ابـ بو ك
إلفو
س ﭭ أكوف لو « ُأ ِكزلوت أروة يف الؿشوريقـ الوذرـ بوديا وع اهلل تعو لك ً

وـ

اقرهو يلقست يف الؿم ـقـ»()2ن يهق ظ هر يف أكف حؿؾ الشرك ؾك الجؾلو يأكوت تعؾوؿ
ك
حقـئذ يجف تؼدرؿ إ ر ب لعؿؾ الص لح ؾك الـفل وـ الشورك الؿوذيقر إٓ
أكف ٓ رظفر
بتؽؾػو فؾعؾ العؿق أيلكو يإ ي إ  ،الشرك أيثر شقق ً يف الجؾلن
يروودخؾ يف العؿووق لوورا ة الؼوورآ لؾؿووقتك ب و ٕجرةو فوو ،ثووقاب فقف و لؾؿقووتو
يٓ لؾؼ و رئ أمو ًو،و يلوود ؿووت البؾووقى بووذلؽ يالـ و س ـووف ا و فؾق و يإذا ُكبِفووقا
( )1أخرجف الرت ذقو يت ب الزهدو ب ب ؿؾ السرو ()2384و يل «حدرث اررا»و يابـ جفو يت ب الزهودو
ب ب الثـ الحسـو ()4226و يابـ حب ()375و يذها ابـ أبل حو تؿ يالودارلطـل إلوك أ الؿرةوؾ ـوف هوق
الصحقحو رـظر العؾؾ ٓبـ أبل ح تؿ 148/2و يالعؾؾ لؾدارلطـل 199/6ن
( )2أخرجف ابـ أبل ح تؿ يف التػسقر ()13913و يالبقفؼل يف الشعا ()6437ن
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ٓ رتـبفق و فنك هلل تع لك يإك إلقف راجعق »(.)1
طؿء لقس طؾقـف
ٕكف ؿؾ لقس ؾقف دلقؾو فقدخؾ يف حدرث ئشة «مـ طؿؾ ً
أمركا ففق رد»()2ن
ثؿ ل

«يلد ب لغ يف العؿق ـ جعؾ آةتع كة يف الط ت ي لقضق شر ًي

ـف ًق ـفو فؼد ل
ي

الرااا يف الؿح ضرات «إ

ؾل بـ قةك الرض ( )3ﭭ

ـد الؿل ق و فؾؿ حضر يلت الص،ةو رأى الخد رلتقكف ب لؿ يالطستو

فؼ الرض ﭬ لق تقلقت هذا بـػسؽو فن اهلل تع لك رؼق

﴿ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ

ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ﴾ [الؽفػ )5()4(»]119ن
حضر لف الؿو و ي ُرصوا ؾقوفو يهوذه
يهذا خ لػ لفدق الـبل ﷺ :فؼد ي ُر َ
الؼصة ٓ ة هب لق محتو يا لا الظـ أا ـ تؼق الرافضةن
ثؿ ل

«يلعؾ الؿراد ب لـفل هذا طؾؼ ؾا الرتك :لوقعؿ الحورا يالؿؽوريهو

يالظ هر أ الػ لؾتػررع ؾك لصر القحداكقة ؾقف تع لكو ييجف ذلؽ ؾك أ يوق
اإللف الحؼ ياحدً ا رؼتضل أ رؽق يف ا روة العظؿوة يالؽؿو و يالتضو ذلوؽ ؿوؾ
لح و ي د اإلشوراك بعب دتوف ؿو ٓ شوبفة فقوف يوذا لقوؾو
الط ع يف يرا تف ً
ؿ ،م ً
إلف و يالـفل وـ الشورك تػورع
يلقؾ إ ر ب لعؿؾ الص لح تػرع ؾك يقكف تع لك ً
()1
()2
()3

()4
()5

تػسقر ألقةل 375-374/8ن
ةبؼ تخررجف (ص )284ن
َ
هق ؾل بـ قةك بـ جعػر بـ حؿد بـ ؾل بـ الحسقـ بـ ؾل بـ أبل لان ي ةو ّقد بـول ه شوؿ يف
ز كفو يي الؿول ق رع ّظؿوف يرخضوع َلو ُفو يلود يوذبت الرافضوة ؾوك الرضو يآب ئوف أح دروث هوق بورق وـ
ظقؿو ن رـظور وذرا الؽؿو 43/35و
فد و تقيف بطقس ةـة 293هوو يبـوت الرافضوة ؾوك لو ه شوفدً ا
ً
يت ررخ اإلة ،لؾذهبل 128/5ن
رـظر ح ضرات إدب 454/2ن
تػسقر ألقةل 375/8ن
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ريق وـ
يجف لتؼدرؿ إ ر ؾك الـفل ؾك و
َ
يجعؾ هذا ً
ؾك يق اإللف ياحدً او ُ
ابـ ب س يهق يؿ تورىو يلقوؾ التػرروع ؾوك جؿوقع و تؼود  :فؾو ُقػفؿو ييضوع
الظ هر قضع الضؿقر يف الؿقضعقـ ع التعورض لعـوقا الربقبقوة :لزرو دة التؼررورو
فع ،يتر ًي »()1ن
ً
يلإلشع ر بعؾقة العـقا لن ر يالـفلو ييجقب آ تث
ِ[ ن العبادة طمبا لمجٕاب أٔ خٕفا وَ العقاب وَ السٖاء؟د

هؾ الذق رعبد اهلل يرزرد يف ب دتف :ؾ ًب لؾجـة أي خق ًف ـ الـ رو رؽق لد
أشرك بعب دة ربف أحدً ا؟ إذ إ بعض الؿتصقفة لد كصقا ؾك أ ـ بد اهلل خق ًف
ـ ذابف أي رج ً لثقابفو ي ؾ ًب لجـتف دخؾ يف أرة ﴿ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ﴾ن
فعـوودهؿ العب و دة تؽووق لؾؿحبووةو يؿ و ُرووذير

ووـ رابعووة العديرووة()2

« بوودتؽ

ٓ ؿ ًع يف جـتؽو يٓ خق ًف ـ ؼ بؽ»()3ن
يلد ذيرك أ هذا كظر خ

ا
و فنذا بدت اهلل  :ؾ ًب لثقابفو ففق ْ َ ـ َر جت َ

الثقاب ؾك هوذه العبو دةو ير جاوا يف هوذه العبو دة ؼريكو ًة هبوذا الثوقابو ةوقا يو
َ
ثقا ًب أخري ًر أي دكقق ًر و فؾق ي كت ،حظتوف ومثر ًة لؿو ُذيِورت يف الوـصو ثوؿ إ وـ
كعقؿ الجـة الـظر إلك اهلل تع لكو فؽقػ ٓ رشت الع بد إلك الجـة؟!
يالذق رعبد اهلل خق ًف ـ ك رهو هؾ هق رخ ف ـ اهلل أي ـ الـ ر؟ الجقاب ـ اهللن
يالـبل ﷺ يف الرؤى الؿتعددة حقـؿ رؿر ب لـ رو يرذير أحوقا الؿعوذبقـو هوؾ
ي خقفف لذات الـ ر؟
( )1تػسقر ألقةل 375/8ن
( )2هل أ ؿريو رابعة بـت إةؿ قؾو العديرةو بدة شفقرةو تقفقت ةـة189هوو يلقؾ 185هوون رـظور يفقو ت
إ ق 285/2ن
( )3رـظر لقت الؼؾقب 94/2و يالـبقات 343/1ن
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بؾ إ خقفف يف حؼقؼتف ي

ـ اهلل و يالرج يف حؼقؼة إ ر ـ اهلل ن

فو لؿم ـ رعبوود اهلل خ ئ ًػو راج ًقو و يٓ روومثر ذلووؽ يف إخ،مووفو يلوود كؼووؾ شووقخ
اإلة،

ـ السؾػ لقلفؿ « وـ بود اهلل ب لحوا يحودهو ففوق زكودرؼو ي وـ بوده

ب لرج يحدهو ففق رج و ي ـ بوده بو لخقف يحودهو ففوق حوريرقو ي وـ بوده
ب لحا يالخقف يالرج و ففق م ـ قحد»()1و يالحريررة هؿ الخقارج()2ن
ِ[ ن حب املد عمى الفعن وَ السٖاء؟د
ـ أحا أ ُرؿدَ ح بؿ فعؾو هؾ رمثر هذا أي ٓ رمثر يف إخ،مف؟
الجؿفقر ؾك أكف رمثرو لو ابوـ الؼوقؿ  $يف الػقائود «فونذا حودثتؽ كػسوؽ
بطؾا اإلخ،صو فللبؾ ؾك الطؿع ً
أيٓ ف ذبحف بسؽقـ القلسو يألبؾ ؾك الؿودح
يالثـ ف زهد فقفؿ زهد ش

الدكق يف أخرةو فنذا اةتؼ لؽ ذبح الطؿع يالزهد

يف الثـ يالؿدح ةفؾ ؾقؽ اإلخ،ص»()3ن
يلوود ل و رجووؾ فؼ و

ر و رةووق اهللو إ حؿوودق زرووـ يإ ذ وول شووقـو فؼ و

الـبل ﷺ «ذاك اهلل )4(»ن
فعؿق السؾػ ؾوك أكوف ومثرو يأ اإلكسو ٓ رـبغول أ رؾتػوت إلوك الؿودحو
يٓ أ رمثر فقفو ييذا الذ ن
لؽووـ الؿوودح بعوود العؿووؾ الصوو لح ووـ الؿبشووراتو فعووـ أبوول ذرو ل و
()1
()2
()3
()4

لقووؾ

جؿقع الػت يى 297/19ن
ةؿل الخقارج ب لحريررةٕ :اؿ بعد رجقع ؾل وـ موػقـ إلوك الؽقفوة اكحو زيا إلوك حوريرا و يهول لرروة
بظ هر الؽقفةو يلقؾ قضع ؾك قؾقـ ـف ن رـظر الػر بقـ الػر (ص )57و ي عجؿ البؾدا 245/2ن
رـظر الػقائد (ص )149ن
أخرجف الرت ذقو يت ب تػسقر الؼرآ و ب ب ةقرة الحجرات ( )3267يل «هذا حدرث حسـ اررا»و ل
ابـ يثقر يف البدارة يالـف رة « 55/5هذا إةـ د جقد تصؾ»و يج ـ حدرث إلرع بـ ح بس ﭬن
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لرةق اهلل ﷺ أرأرت الرجؾ رعؿؾ العؿؾ ـ الخقرو يرحؿده الـو س ؾقوف؟ لو
«تؾؽ طاجؾ بشرى الؿممـ»()1ن
يالشقخ ابـ ةعدق  $يف آرة آ

ؿرا يهل لقلف تع لك ﴿ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ﴾ [آ

ؿرا

 ]188ل

«يدلت أرة بؿػفق ف ؾك أ

ـ أحا أ رحؿد

يرثـك ؾقف بؿ فعؾف ـ الخقر ياتب ع الحؼو إذا لؿ رؽـ لصده بذلؽ الرر
يالسؿعةو فنكف اقر ذ ق و بؾ هذا ـ إ قر الؿطؾقبة التل أخ اهلل أكف رجزق هب
الؿحسـقـ لف إ ؿ
يؿ ل

يإلقا و يأكف ج زى هب خقاص خؾؼفو يلد ةللقه ـفو

إبراهقؿ ڠ ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾

﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾
الرحؿـ ﴿ﮭ ﮮ ﮯ﴾

[الػرل

]74

[الشعرا

[الص ف ت

]84و يل

تع لك

]89-79و يلد ل

بد

يهل ـ كعؿ الب رق ؾك بدهو

ي ــف التل تحت ج إلك الشؽر»()2ن
لؽـ الؿسللة وـ ضو رؼ إكظو رو يدلو ئؼ إ وقرو َ وـ روتخؾص إذا رأى ثوؾ
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
بف ـ الـ ر()3و ففذا ؿؾف اقور رضول ٕ :الـبول ﷺ أ ور أ كسول اهلل الجـوةو يإذا
( )1أخرجف سؾؿو يت ب ال يالصؾة يأدابو ب ب إذا أثـل ؾك الص لح ففل بشرى يٓ تضورهو ()2642و يابوـ
جف ()4225ن
( )2تػسقر السعدق (ص )169ن
( )3كؼؾ ـ مؾة بـ أشقؿو يؿ يف الحؾقة 249/2ن
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ةللـ ه أ كسللف الػرديس إ ؾك()1ن
يهـ ك ـ هق يف الطرف الـؼقض فونذا جؾوس يف الؿسوجد يحوده بعود اكصوراف
الـ و س كصووػ ة و ة أي ة و ةو ثووؿ إذا تحوورك الب و بو ل و

إ الؿ،ئؽووة روودخؾق

ل ُقسؾؿقا ؾل!
يالحوووؼ أ

ؾوووك اإلكسووو أ ْ رتقةوووط يف أ وووقره يؾفووو و يرؽوووق بوووقـ الرجووو

يالخووقفو رعؿووؾ العؿووؾ الصو لحو يٓ ُرشوورك بعبو دة ربووفو يٓ رؾتػووت لؿخؾووق يف
ب داتفو ي ع ذلؽ رتقةط يف كظره إلك كػسفو ييف كظره إلك الـ سن
أرض و أ رفضووؿ كػسووف يرتقاضووعو لؽووـ ٓ رتقاضووع تقاضووع ووـ رؼووق
ي ؾقووف ً
لؾـ س ا دحقينن
يالووـػس ردرئووةو يلؾؿ و مووؾحت ووع يثوورة الؿوودح :يلووذلؽ ج و يف الحوودرث
الصحقح «أمركا رسـقل اهلل ﷺ ،أن كحثـل يف وجـقه الؿـداحقـ التـراب»()2و وـ اقور
تػررؼ بقـ ِ
دح َ ـ َف َع َؾ حسـً و أي اقرهن
يثقورا و لول شول و
رؼق ابـ الؼقؿ ـ شقخ اإلة ،ابـ تقؿقة «يي رؼوق
ً
يثقرا رتؿثؾ هبذا البقت
يٓ ـل شل و يٓ يفج شل و يي
ً
أكووووووو الؿؽووووووودق يابوووووووـ الؿؽووووووودق يهؽووووووووذا يوووووووو أبوووووووول يجوووووووودق
يي إذا أثـل ؾقف يف يجفف رؼق ياهلل إين إلك أ أجدد إة ،ل يوؾ يلوتو
ي أةؾؿت بعد إة ،جقدا»()3ن
( )1أخرجف البخ رقو يت ب الجف د يالسقرو ب ب درج ت الؿج هدرـو ()2799و ـ حدرث أبل هرررة ﭬ ن
( )2أخرجووف سووؾؿو يتو ب الزهوود يالرلو ئؼو بو ب الـفوول ووـ الؿوودحو إذا يو فقووف إفووراط يخقووػ ـووف فتـووة ؾووك
الؿؿديحو ()3992و يالرت ذق ()2393و يابـ جف ()3742و ـ حدرث الؿؼداد بـ إةقد ﭬن
( )3دارج الس لؽقـ 529/1ن
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«وطـ أبل هر رة ﭬ مرفق ًطا ،قال اهلل تعالكَ « :أكَا َأ ْغـَـك الش َـركَا ِ َطـ ِـ الش ْـر ِك»
شرك
يالؿ َ
اهلل  لقس لف شررؽو فؼقلف «الشركا » عـ ه ؾك حد ز ؿ ـ أشركو ُ

بف لقس بشررؽو يلق ُأ ِ
شركن

«مـ طؿؾ طؿ ًء» « :ؿو »،كؽورة يف ةوق

أق ؿوؾ َلوؾ أي يثورو
الشورطو فوتعؿ ج

يرشؿؾ العؿؾ الؼؾبلو يالعؿؾ البدينن
«أشرك فقف معل غ ْقري ،ترك ُت ُف» :رعـل الع ؾ «وشركف» أق تريتف وع و ِؿوؾ
ؿ فقف شرك يلؿ أثبف ؾقف «رواه مسؾؿ»ن
ٍ
سعقد ﭬ مرفق ًطا« :أٓ أخبـركؿ بؿـا هـق أخـقف طؾـقؽؿ طــدي مــ
«وطـ أبل
الؿسقح الدجال » الذق ُأ ِركو ب ٓةوتع ذة ـوف يف آخور يوؾ مو،ة()1و يٓ شوؽ أكوف
خقفو يفتـتف ظقؿةو لؽـ أخقف ـ ذلوؽ الشورك الخػول الوذق هوق الررو ٕ :
الؿسقح الدج

حسقسو ي ُرؿؽـ أ ُتتَجو يز حـتوف بتقفقوؼ اهلل  ب لصو

ؾقوفو

لؽـ الرر خػل ي تؽورر إ كجوقت وـ هوذا إ ورو فؼود ٓ تـجوق وـ الثو ينو يإ
كجقت يف هذه الؾحظةو فؼد ٓ تـجق يف الث كقة :إٓ ـ صؿف اهللن
«قالقا :بؾك ،قال« :الشرك الخػل ؼقم الرجؾ فقصؾل ،فقز ـ صءتف لؿا رى مــ
كظر رجؾ» .رواه أحؿد» :فعؾك الؿسؾؿ أٓ تختؾػ م،تف ـػر ًدا ـ م،تف بحضرة
أحدو فنذا اختؾػ الح  :ل ِـظر الـ سو ي ذلؽ شر ًي خػ ًق ن
( )1إش رة إلك حدرث ئشة ڤو «أ رةق اهلل ﷺ ي رد ق يف الص،ة الؾفؿ إين أ قذ بؽ ـ وذاب الؼو و
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
يالؿغر » فؼ لف ل ئؾ و أيثور و تسوتعقذ وـ الؿغور و فؼو «إ الرجوؾ إذا اور و حودث فؽوذبو يي ود
فلخؾػ»ن أخرجف البخ رقو أبقاب م،ة الجؿ ة ياإل ةو ب ب الد لبؾ الس)832( ،و ي سوؾؿو يتو ب
الؿس جد ي قاضع الص،ةو ب ب رستع ذ ـف يف الص،ةو ()587و يأبق دايد ()889و يالـس ئل ()1399ن
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يهؾ ردخؾ يف هذا الب ب تحسقـ أبل قةك لؾؼرا ة لؾـبل ﷺ؟ حقث ج
أبل بردة بـ أبل قةوكو لو
يأبق قةك رؼرأو فؼ

ـ

« ور الـبول ﷺ بولبل قةوك ذات لقؾوة ي عوف ئشوةو

ف ةتؿع لؼرا توفو ثوؿ ضوق و فؾؿو أموبح أبوق قةوكو يأتوك

الـبل ﷺو فؼ الـبل ﷺ «مررت بؽ ،ا أبا مقسك ،البارحة ،وأكت تؼـرأ ،فاسـتؿعـا
تحبقرا»()1ن
لؼرا تؽ»و فؼ أبق قةك «ر كبل اهللو لق ؾؿت بؿؽ كؽ لح ت لؽ
ً
يالجووقاب أكووف ٓ روودخؾ يف هووذإ :كووف يوو ررروود أ ر ِ
وودخؾ السوورير ؾووك
ُ
ُ
الـبوول ﷺٓ :ةووتؿ ف لؾصووقت الحسووـ الجؿقووؾ الووذق رؼوورأ بووف خقوور الؽوو ،و فعووـ
أبل قةك ﭬو ـ الـبل ﷺ لو لوف «لـق رأ تــل وأكـا أسـتؿع لؼرا تـؽ البارحـة،
مزمارا مـ مزامقر آل داود»()2ن
لؼد أوتقت
ً
ف لصقت ي ررؼة إدا لف أثر يف الس ع :فؼد تسؿع أرة ـ ف ،يٓ تحرك
فقؽ ة يـً و يتسؿعف ـ آخر فتمثر فقؽ أرؿ تلثقر :يلذا ج إ ر ب لتغـل ب لؼرآ
آن بِ َل ْص َقاتِؽ ُْؿ»()3و ف لتغـل ب لؼرآ رمثر يف الس عن
« َز ـُقا ا ْل ُؼ ْر َ
يهؾ رؽق التلثقر لؾؼرآ أي لؾصقت؟
الجقاب أ التلثقر لؾؼرآ الؿمدى هبوذا الصوقت :يلوذلؽ إذا لورأ هوذا الؿوم قثر
وث - ،فؾوـ ربؽول اإلكسو ُ إذا ةوؿعفٕ :كوف إكؿو ربؽول
بصقتف ـ يُتا الحودرث ً -
لؾؼرآ الؿمدى هبذا الصقتن
( )1أخرجف الح يؿ ()5966و يمححف ييافؼف الذهبلو يأخرجف ابـ حب ()7197ن
( )2أخرجف البخ رقو يت ب فض ئؾ الؼرآ و ب ب حسـ الصوقت بو لؼرا ة لؾؼورآ ()5948و ي سوؾؿو يتو ب مو،ة
الؿس فررـ يلصره و ب ب اةتحب ب تحسقـ الصقت ب لؼرآ و ()793ن
( )3ؾؼف البخ رقو يت ب التقحقدو ب ب لق الـبل ﷺ «الؿ هر بو لؼرآ وع الؽورا الو رة»و يأخرجوف أبوق دايدو
تػررع أبقاب القترو ب ب اةتحب ب الرتتقؾ يف الؼرا ةو ()1468و يابـ جةو يت ب إل ة الصو،ة يالسوـة فقفو و
ب ب يف حسـ الصقت ب لؼرا ةو ()1342و يالـسو ئلو يتو ب آفتتو حو بو ب توزرقـ الصوقت بو لؼرآ و ()1915و
يابـ حب ()749و يالح يؿ ()2998و ـ حدرث ال ا ﭬن
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[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :تػسقر آ ة الؽفػ» يهل لقلف تع لك ﴿ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ﴾ [الؽفػ  ]119أرةن
«الثاكقــة :إمــر العظــقؿ يف رد العؿــؾ الصــالح إذا دخؾــف شــل ٌ لغقــر اهلل» يؿ و يف
لقلف َ « م ْـ َط ِؿ َؾ َط َؿ ًء َأ ْش َر َك فِقف َم ِع ِل َغ ْقرِي ،ت ََر ْك ُت ُف َو ِش ْر َك ُف»ن
«الثالثة :ذكر السبب الؿقجب لذلؽ ،وهق :كؿال الغـك» :يؿو يف لقلوف َ « أكَـا
َأ ْغـَك الش َركَا ِ »و ييؿ الغـك هلل  ٕ :اـ ه ٓ رعرترف كؼصن
«الرابعة :أن مـ إسباب أكف خقر الشركا » أق ـ أةب ب رد العؿؾ أكف تع لك
خقر الشري و ؾك حد ـ ز ؿ أ لف شرر ًؽ و فن أشرك بف اقوره فؾقوذها إلوك هوذا
الغقر ٕ :اهلل اـل ـ الشركن
فؾق أ هـ ك جؿق ة ـ القرثوة :خؿسوة وـ إيٓد الػؼورا يأحودهؿ اـولو
رسقرا جودًّ او يمو رت هـو ك شو حة وـ أجوؾ هوذا الؿو
يلد ي ِرثقا ـ أبقفؿ شق ًئ
ً
القسقرو ففؾ ةقدخؾ القلد الغـل عفؿ يف هذه الؿش حة؟
ك
بقجف ـ القجقه؟!
ب لطبع ٓو فؽقػ ب لغـل الذق ٓ رعرتق اـ ه كؼص
«الخامسة :خقف الـبل ﷺ طؾـك أصـحابف مــ الر ـا » :يأكوف رخو ف ؾوقفؿ وـ
الرر أيثر ؿ رخ ف ؾقفؿ ـ الدج ن
فسوور الرر و «أن الؿــر ُصــؾل هلل» هووذا هووق
«السادســة :أكــف فســر ذلــؽ» :رعـوول ج
إمؾ «لؽـ ُ ز ـفا لؿا رى مـ كظر رجؾ» إلقف فقؽق شر ًي خػ ًق .
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ةــاب
مــن امشـــسك إزادج اإلنصـــان ةعمنه امدنٌـــا
وققلف تعالك﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾

[هقد ]15

أ تقـ.
ِ
ـس طبـد الـد ـ ِ
َار،
يف الصحقح طـ أبل هر رة ﭬ قـال :قـال رسـقل اهلل ﷺ« :تَع َ
ِ
ِ
ِ ِ
ت َِعس طبد الدرهؿِ ،ت َِعس طبد ا ْلخَ ِؿ ِ ِ
ـؿ
َ
َ
ْ َ
َ
قصة ،تَع َس طبد ا ْلخَ ؿق َؾة ،إِ ْن ُأ ْطط َل َر لَ ،وإِ ْن َل ْ
ِ
ِ
قؽ فء اِ ْك َت َؼ َشُ ،صـق َبك لِ َع ْب ٍـد أخـذ بِ ِعـ ِ
َسَ ،وإِ َذا ِش َ
َـان َف َر ِس ِـف فِـل
ُ ْع َط َسخ َط ،تَع َس َوا ْك َتؽ َ
َان فِل ا ْل ِ
َان فِل ا ْل ِ
َسبِ ِ
قؾ اهللَِ ،أ ْش َع َ
َـان
ح َر َاس ِـةَ ،وإِ ْن ك َ
ح َر َاس ِة ك َ
ث َر ْأ ُس ُفُ ،م ْغ َبر ٍة َقدَ َما ُه ،إِ ْن ك َ
َان فِل السا َق ِة ،إِ ْن اِ ْست َْل َذ َن َل ْؿ ُ ْم َذ ْن َل ُفَ ،وإِ ْن َش َػ َع َل ْؿ ُ َشػ ْع»(.)1
فِل السا َق ِة ك َ
فيـــه وســـائل:

 إولك :إرادة اإلكسان الدكقا بعؿؾ أخرة.
 الثاكقة :تػسقر آ ة هقد.
 الثالثة :تسؿقة اإلكسان الؿسؾؿ :طبد الد ـار ،والدرهؿ ،والخؿقصة.
الرابعة :تػسقر ذلؽ بلكف «إِ ْن ُأططِل ر ِ ل ،وإِ ْن َلؿ ع َط س ِ
خ َط».
َ

ْ ُْ َ
ْ َ َ
 الخامسة :ققلف« :تعس واكتؽس».
 السادسة :ققلف« :وإذا شقؽ فء اكتؼش».
 السابعة :الثـا طؾك الؿجاهد الؿقصقف بتؾؽ الصػات.
( )1أخرجف البخ رق يت ب الجف د يالسقرو ب ب الحراةة يف الغزي يف ةبقؾ اهللو ()2887و يابـ جف ()4135ن

ع
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l
باب مـ الشرك إرادة اإلكسان بعؿؾف الدكقا» :الشرك أ ؿ وـ أ رؽوق إموغر
« ٌ
أي إي ٕ :كف إذا ي كت الـقة ا ئبة تؿ ً وـ إرادة يجوف اهلل  ي ُ ـصوبة بتؿ فو يف
جؿقع أ ؿ لف ؾك أ قر الدكق و ففوذا  -كسول اهلل الع فقوة  -خو ،لؾ ُبوف وـ حبوة اهللو
يلد تؽق هذه اإلرادة ألؾ ـ هذا الؿسوتقىو فتؽوق

ومثرة يف ؿؾوفو يتؽوق

وـ

كقع الشرك إمغرن
ياإلرادة الؼصدو ياإلكس ف ؾ هوذه اإلرادةو ففوق وـ بو ب إضو فة الؿصودر
إلك ف ؾوفو ففوق رررود بعؿؾوف  -الوذق ُروراد بوف يف إموؾ يجوف اهلل يالودار أخورة -
الدكق  :يلذا ج الذ يف حدرث ؿر «إكؿا إطؿـال بالـقـات» لؿوـ هو جر وـ أجوؾ
ا ك
رأة أي دكق ٕ :كف أظفر إرادة أخرة يهق يف حؼقؼة إ ر ُرررود الودكق «فؿــ كاكـت
هجرتف إلك اهلل ورسقلف ،ففجرتف إلـك اهلل ورسـقلف ،ومــ كاكـت هجرتـف لـدكقا ُ صـقبفا
ٍ
امرأة تزوجفا ،ففجرتف إلك ما هاجر إلقف»()1ن
أو
يلد رؼق ل ئؾ رجؾ بحث ـ زيجةو يبحث يف بؾوده فؾوؿ رجود وـ ُرزيجوفو
ف كتؼؾ إلك ك
بؾد :راب ًة يف زيجةو ففؾ ُرذ ؟
فقؼ لف ثؾ هذا ٓ ُر َذ و يلد ه جر ٕ كر شر ل ي ُ ك
راا فقف شر ً و يهق وـ
ةــ الؿرةؾقـو فؿـ هو جر لقتوزيجو أي ضو لت بوف الودكق يف بؾودهو ف كتؼوؾ إلوك ك
بؾود
ُ
ث،و فُ ،رذ
آخر :لقطؾا التج رة ً

ؾك ثؾ هذان

يهذا ختؾػ ـ الصقرتقـ يف حدرث ؿرٕ :كف يف الحدرث ُرظفر لؾـو س أكوف
ُرررد أخرةو يهق يف الحؼقؼة إكؿ أراد أ ًرا ـ الدكق ن
( )1ةبؼ تخررجف (ص )81ن
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ي ثؾف لق ج شوخص اقور مو ئؿ لبوؾ أذا الؿغورب روق آثـوقـ بربوع ةو ةو
ييضع التؿر يالؿ يالؼفقةو ياكتظر حتك ةؿع الؿمذ و ثؿ أيوؾ :بحجوة أ إيوؾ
يف الؿسجد ب حو لؽـ يقكف رعؿد إلك هذا القلت يرؿقه ؾك الـ س أكف مو ئؿو فؼود
دخؾ يف الذ ن
ف إلشؽ يف أ ُتظفر لؾـ س أكؽ هو جرت إلوك اهلل يرةوقلفو يأكوت لوؿ و جر
إٓ ـ أجؾ الفجرة ذا ن
«وققلف تعالك﴿ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾ [هقد ]15

أ تقـ»و ﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ رعـل

ُربخسق

ـ كصقبفؿ ـ الدكق شقئ لؽـ يف

أخرة ﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ٕ :اؿ اةتقفقا يف الدكق يؾ
رستحؼقكف ﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾

[هقد ]16

رعـل بطؾ يذها ضق ً يخسرا ًك

ؾقفؿ ﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [هقد ]16ن
[ طمب العمي الصسع٘ لمدٌٗاد

ك
لؽثقور وـ ؾبوة العؾوؿو ييثقور
ي سللة إرادة الدكق بعؿوؾ أخورة سوللة ُ ؼؾؼوة

ح،و فؼبؾ أ ُتقجد هذه الدراة ت الـظ قوةو ي و،ب العؾوؿ ـود
ـفؿ لؿ رجد لف ًّ
الؿش رخ يف الؿس جد ٓ ررتلبق شق ًئ و يٓ رـتظري شق ًئ و ف لـقة خ لصةن
لؽووـ أ جوو ت الدراةوو ت الـظ قووة التوول ررجووك ووـ يرائفوو القظوو ئػو
ف إلخ،ص زرزو ييثقر ـفؿ رؼقلق ج هودك أكػسوـ و يجئـو لفوذه الؽؾقو ت التول
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

يلد ح يلـ ج هدرـ اإلخ،ص ي جزك و ففؾ كرتك الدراةة؟
بعض الـ س :لؼقة إرؿ كف َتغؾِا ؾقف هذه الح لة فقرتك الدراةةن

ع
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ُرسل الع لؿ هذا السما و يالؿسمي ُرررد أ ُرسدد ي ُرؼ ربو يلد رؽق هذا الوذق
تحرج ـ هذا الؿقلػ أكػع وـ اقوره لن وةو يتؽوق الؼورائـ تود
ج

ؾوك أكوف أكػوع يأكوف

م حا درـو ي ـده إخ،ص يخقف ـ اهلل  فقؼق لف الرتك لقس بع،جو إكؿ تو بع
يج هد كػسوؽو يإذا ؾوؿ اهلل ـوؽ مود الؿج هودة أ كوؽ ؾوك مود اإلخو،صو
يلدرؿ بعض السؾػ ل
ً

ؾبـ العؾؿ لؾدكق و فلبك إٓ أ رؽق لمخرة()1ن

السوـ يزاد التحصوقؾ ـود لوا العؾوؿ يو
يالقالع رشوفد أكوف يؾؿو تؼود ت ق
ألوورب إلووك اإلخوو،صٕ :كووف يف كشووقة الطؾووا ييف بدارتووف لوود ٓ رؽووق

ـوود الط لووا

يٓ ثؼ ذرة ـ إخ،ص :فتـظر إلك هوذا الط لوا يف ؾبوف يف الؽؾقوةو يربؿو ب َعقود
التخرجو يتعققـف عقدً او أي ،ز ً لؼ ك
ضو فتشعر بشل يف كػسففو يبعد ةـقاتو إذا
تزيد ـ العؾؿو يرةخ فقفو تغقرت ح لفو يهذا الشل ُ ش هدو ياهلل الؿستع ن
ِ
ـس»و بؿعـووك
«يف الصـحقح طــ أبـل هر ـرة ﭬ قــال :قـال رسـقل اهلل ﷺ« :تَع َ
خسرو يالتع ةة ضد السع دةو ً
تعقس شؼ ًّق ن
فبدٓ ـ أ رؽق ةعقدً ا رؽق
ً
« َط ْبدُ الد ـ ِ
َار» الدرـ ر عريف أكف ـ الذهاو يجعؾف بدً ا لؾودرـ رٕ :كوف ُرؼود
صورف
حا الدرـ ر ؾك ُرحبف اهلل يرةقلفو يلقس بودً ا هلل حؼقؼوةً ٕ :العبقدروة ُت ق
الؼؾا ؾك راد الؿعبقدو يهذا لؾبف تصرف ؾك رقافؼ يسا الدرـ رن
ِ
درهؿ و يف
ـس طبــد الــد ْر َه ِؿ» :يهووق ووـ الػضووةو يالوودرـ ر موورفف اثـو شوور
«تَعـ َ
ً
فووووووود الـبووووووول ﷺ :يلوووووووذا جووووووو الؼطوووووووع يف السووووووورلة بربوووووووع درـووووووو ر()2و
( )1ريق كحقه ـ ةػق الثقرقو يؿ يف حؾقة إيلق 371/6و يرـظر فتح الؿغقث 224-223/3ن
السو ِر ِ إِ جٓ فِول ُر ْبو ِع ِدرـَو كر َف َصو ِ دً ا»ن أخرجوف
( )2إش رة إلك حدرث ئشة ڤ أ الـبل ﷺ ل « َٓ ُت ْؼ َط ُ
وع َرودُ ج
ِ
ِ
وع؟
وؿ ُر ْؼ َطو ُ
البخو رقو يتو ب الحووديدو َبو ُب َلو ْوق ِ اهلل َت َعو َلك ﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾و َيفوول َيو ْ
()6789و ي سووؾؿو يت و ب الحووديدو ب و ب حوود السوورلة يكص و هب و ()1684و يأبووق دايد ()4383و يالرت ووذق
()1445و يالـس ئل ()4917و يابـ جف ()2585ن
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ك
درهؿو و يلود رزرود
جـ( )1لقؿتف ث،ثة دراهؿ()2و ف لدرـ ر ُرع د اثـل شور
ي ُلطِ َع يف
ً
أي رـؼص حسا الصرفن
ِ
«ت َِعــس طبــد ا ْلخَ ِؿ ِ
ـس طبــد ا ْلخَ ِؿق َؾـ ِـة( :»)4الصووـػ إي يف ب و دة
قصــة( ،)3تَعـ َ
َ
َ
الؿ و يالث ين يف ب دة الؿظفورو ي و ُرسوؿك ب ٕثو ث ٕ :الخؿقصوة يسو جؿقوؾو
يالخؿقؾووة فووراش يثقوورو يلؽووؾ لووق ك يارثو ف وبعض الـ و س الؿ و ُرقجفووف ي ُرسووقرهو
يبعض الـ س إث ث هق الذق رؿؾؽ ؾقف أ رهن
فقـبغوول أ رؽووق الفووقى تب ًع و لِؿ و جوو بووف اهلل يرةووقلفو يٓ ُروومثِر شووق ًئ ووـ
حبقب ت الـػسو ؾك ج

ـ اهلل يرةقلفن

ـط س ِ
ِ
ِ
ـخ َط» :هوذا حو يثقور وـ الـو سو تجوده إ
ـؿ ُ ْع َ َ
«إِ ْن ُأ ْطط َل َر ـلَ ،وإِ ْن َل ْ
ُأ طل ـ أبقفو أي ـ دررهو أي حتك ؿق الـ س رضل :يٓؤه لؾعطو فؼوطو يإذا
حور و ي ُ ؼتضوك البقعوة الشور قة أ
ُفؼد هذا العط ُفؼد الوقٓ و يهوذا ٓ شوؽ أكوف ُ ج
تؽووق يف العسوور يالقسوورو ييف الشووح يالعط و

«با عـــا رســقل اهلل ﷺ طؾ ـك الســؿع

والطاطة يف العسر والقسـر ،والؿـشـط والؿؽـره ،وطؾـك أثـرة طؾقــا ،وطؾـك أن ٓ كــازع

( )1الؿجـ الرتسو ي جـ الشل رؿجـ جق ًك إذا موؾا ياؾوظو ي ـوف اشوتؼ
اةتحق ئفن رـظر لس العرب 499/13و يالؿصب ح الؿـقر111/1ن

الؿو جـ :لصو،بة يجفوف يلؾوة

( )2رياه ـ الـبل ﷺ ابـ ؿر ﭭن أخرجف البخ رقو يت ب الحديدو َب ُب َل ْق ِ اهللِ َت َعو َلك ﴿ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ﴾ َيفِل ي َْؿ ُر ْؼ َط ُع؟ ()6795و ي سؾؿو يت ب الحديدو ب ب حود السورلة يكصو هب و ()1686و
يأبق دايد ()4385و يالرت ذق ()1446و يالـس ئل ()4997و يابـ جف ()2584ن
عؾؿ فؾقس بخؿقصةن رـظر لس العرب 31/7ن
( )3الخؿقصة يس أةقد ربع لف ؾؿ فن لؿ رؽـ
ً
( )4الخؿقؾة تطؾوؼ ؾوك عو و ـفو الؼطقػوةو يرروش الـعو و يالؼطقػوة ذات الخؿوؾ أق إهودابو يالخؿوؾ
الطـػسةو يهول البسو ط لوف خؿوؾ رلقوؼو يتطؾوؼ الخؿقؾوة ؾوك الشوجر الؿؾتوػن رـظور الصوح ح 1689/4و
يلس العرب 221/11و يفتح الب رق 493/1ن
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إمـــر أهؾـــف ،وطؾـــك أن كؼـــقل بـــالحؼ أ ـؿـــا كــــا ٓ ،كخـــاف يف اهلل لقمـــة ٓئـــؿ»(:)1
يلذا ٓ تـؼض البقعة إذا ـعؽ يلول إ ورو يٓ تزرود يف الوقٓ إذا أ طو ك «تـمدون
الحؼ الذي طؾقؽؿ ،وتسللقن اهلل الذي لؽؿ»()2ن
ِ
َس» د
«تَع َس َوا ْك َتؽ َ
ِ
َس» توردت أحقالوف يلكوف اكوتؽس
ـس» خو ب يهؾوؽو « َواكْـ َتؽ َ
م ر بدً ا لؾدكق و فو«تَع َ
ؾقف بل رصو ب هبوذه إ وقرو أي إخبو ر وـ ح لوف لؿو

ؾك رأةفن
« َوإِ َذا ِش َ
قؽ فء اِ ْك َت َؼ َش» إذا أمو بتف شوقيةو فو ،اةوتط ع إخراجفو و يهوق د و
ؾقف بل ٓ رسوتطقع أ رزروؾ وـ كػسوف و رمذروفو أي إخبو ر بحو

بود الودكق يؿو

ذيرك ن
« ُصق َبك لِ َع ْب ٍد» « ُصق َبك» ُف ْع َؾك ـ الطقاو يهل اةوؿ تػضوقؾو فل قوا لؾؿوذيرو
ي قبك لؾؿمكثو يالتؼدرر «فلفضؾ ح لفذا العبد»و يلقؾ هق كعقؿ الجـة ؿق ً و
ئة

()3ن

يلقؾ شجرة يف الجـة ؾك يجف الخصقص رسقر الرايا يف ظؾف
« ِ
آخ ٍذ بِ ِعـ ِ
َان َف َر ِس ِف» :خط ف «فِل َسبِ ِ
قؾ اهلل ِ» :لتؽق يؾؿة اهلل هل العؾقو ن فو ٕي
فتؿ بدكق هو يهذا الؿؿديح فتؿ بفخرتف يف الجف د يف ةوبقؾ اهلل :إل و ،يؾؿوة اهللو
يلـقؾ الشف دة يف ةبقؾ اهللن
« َأ ْش َع َ
ث َر ْأ ُس ُف» ٓ يلت ـوده رؼضوقف يف ترجقوؾ شوعرهو إكؿو هوق يف الجفو د يف
ث» يمػ ك
الؽر يالػرن ي« َأ ْش َع َ
لعبد جرير ي  ،ة جره الػتحة كق بوة وـ الؽسورة:
ِ
وقرا ُتـْؽِ ُريك ََفو »و ()7956(-)7955و
ّبول ﷺ « َةوت ََر ْي َ َب ْعودق ُأ ُ ً
( )1أخرجوف البخو رقو يتو ب الػوتـو بو ب لووق الـ ق
ي سووؾؿو يتوو ب اإل وو رةو بوو ب يجووقب ووة إ وورا يف اقوور عصووقةو يتحررؿفوو يف الؿعصووقةو ()1799و
يالـس ئل ()4149و يابـ جف ()2866و ـ حدرث ب دة ﭬن
( )2أخرجف البخ رقو يت ب الؿـ لاو بو ب  ،و ت الـبوقة يف اإلةو ،و ()3693و ي سوؾؿو يتو ب اإل و رةو بو ب
إ ر ب لقف ببقعة الخؾػ و إي ف ٕي و ()1843و يالرت ذق ()2199و ـ حدرث ابـ سعقد ﭬن
( )3رـظر فتح الب رق 151/1و 83/6ن
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ٕكف ؿـقع ـ الصرفن
أرض يموػ لعبودو يهوق صوريف جورير ي  ،وة جوره
« ُم ْغ َبر ٍة َقدَ َما ُه» :يهق ً
الؽسرة الظ هرةن
َـان فِـل ا ْل ِ
َان فِل ا ْل ِ
ح َر َاس ِـة» :أرـؿو ُي قجوف رتقجوف راضو ًق و ٓ رطؾوا
ح َر َاس ِة ك َ
«إِ ْن ك َ
الؿؽ كة يالقٓرة ؾك شل رؾقؼ بف يإ ي ذا كسا شررػن
ِ
ِ
َان فِل السا َق ِة»و رعـل يف آخر الـ س «ك َ ِ
ـؿ ُ ْـم َذ ْن
« َوإِ ْن ك َ
َان فل السا َقة ،إِ ْن ا ْست َْل َذ َن َل ْ
َل ُف»و رعـل لقس لف يف قازرـ أهؾ الدكق شل ن
« َوإِ ْن َش َػ َع َل ْؿ ُ َشػ ْع» شلكف ضعقػ ـد الـ سو لؽـ ـزلتف ـد اهلل  ُ ؾق ن
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :إرادة اإلكسان الدكقا بعؿؾ أخرة» :يهوق وـ الشوركٕ :كوف
ؾا الدكق بعؿؾ أخرةن
«الثاكقة :تػسقر آ ة هقد» يهذا لد تؼدج ن
«الثالثة :تسؿقة اإلكسان الؿسؾؿ :طبد الد ـار ،والـدرهؿ ،والخؿقصـة» ٕ :هوذه
العبقدرة ٓ ُتخرجف ـ الؿؾةو يإكؿ تـؼص ـ إرؿ كف بؼدره ن
ـط سـ ِ
ِ
ِ ُ ِ
ـخ َط» هوذا كووقع
ـؿ ُ ْع َ َ
ـل َر ـلَ ،وإِ ْن َلـ ْ
«الرابعـة :تػسـقر ذلــؽ بلكـف« :إ ْن أ ْططـ َ
ـ العبقدرةن
«الخامسة :ققلف« :تعس واكتؽس» :رحتؿؾ أ رؽق د

و أي خ ًان

«السادسة :ققلف« :وإذا شقؽ فء اكتؼش» يذلؽن
«الســابعة :الثـــا طؾــك الؿجاهــد الؿقصــقف بتؾــؽ الصــػات» :التوول توود
إخ،مف ي ؾبف لمخرةو ي زيفف ـ الدكق ن

ؾووك

ع
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يالجف د يف ةبقؾ اهلل ذرية ةـ اإلة)1( ،و ييف تريف الذ و يؿ ل الـبل ﷺ
«إذا تبا عتؿ بالعقـة ،وأخذتؿ أذكاب البؼر ،ور قتؿ بالزرع ،وتـركتؿ الجفـاد ،سـؾط اهلل
ذٓ ٓ ـزطف حتك ترجعقا إلك د ـؽؿ»()2ن
طؾقؽؿ ًّ

( )1ةبؼت اإلش رة إلقف (ص )558ن
( )2أخرجووف أبووق دايدو يتوو ب اإلجوو رةو بوو ب الـفوول ووـ العقـووةو ()3462و يأحؿوود ()4825و ووـ حوودرث ابووـ
ؿر ﭭو يجقد إةـ ده ابـ تقؿقة يف جؿقع الػت يى 39/29و يل ابـ حجور يف بؾوقغ الؿورا (ص )321
«يف إةـ ده ؼ »ن
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ةــاب
من أطاع امعنامء واألمساء يف دحسًم ما أحه هللا ،أو دحنٌه ما ح َّسو هللا،
فلــد ادخرهم أزةاةًا من دون هللا
ٍ
طباس ﭭ « :قشؽ أن ُتـَزل طؾقؽؿ حجـار ٌة مــ السـؿا  ،أقـقل :قـال
وقال ابـ
رسقل اهلل ﷺ ،وتؼقلقن :قال أبق بؽرٍ وطؿر» !(.)1
ٍ
حـبؾ « :$طجبت لؼق ٍم طرفقا اإلسـاد وصحتف ،ذهبقن إلك
وقال أحؿد بـ
رأي سػقان ،واهلل تعالك ؼقل﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾

[الـقر  ]63أ ة ،أتدري ما الػتـة الػتـة :الشرك ،لعؾف إذا رد بعض ققلف ،أن ؼع يف قؾبف
شل ٌ مـ الز غ ،فقفؾؽ»(.)2
ـ طدي بـ حات ٍؿ ﭬ أكف سؿع الـبل ﷺ ؼرأ هذه أ ة ﴿ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [التقبة  ]31أ ة ،فؼؾت لف :إكا لسـا
قن ما َأحؾ َاهلل؛ َفتُحرمق َكف ،و ِ
قن َما َحر َم َاهللُ؛
حؾ َ
كعبدهؿ ،قالَ « :أ َل ْق َس ُ َحر ُم َ َ َ
ُ
َ ُ ُ َُ

َفت ِ
ُحؾق َك ُف » فؼؾت :بؾك ،قالَ « :فتِ ْؾ َ
ؽ ِط َبا َدت ُُفؿ» .رواه أحؿد ،والترمذي ،وحسـف(.)3
فيـــه وســـائل:

 إولك :تػسقر آ ة الـقر.
 الثاكقة :تػسقر آ ة برا ة.
( )1أخرج كحقه أحؿد ()3121و يهذا الؾػظ ذيره ابـ تقؿقة يؿ يف جؿقع الػت يى 215/29و 251و 59/26و 281ن
( )2أخرج كحقه ابـ بطة يف اإلب كة ()97ن يرـظر الص ر الؿسؾق (ص )56ن
( )3ةبؼ تخررجف (ص )189ن

ع

ـ بعَٔعأب ةعاييًُ ٤عٚاألَةا٤عيفعحتةِٜعَ عأحٌعاه
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 الثالثة :التـبقف طؾك معـك العبادة التل أكؽرها طدي.
 الرابعة :تؿثقؾ ابـ طباس بلبل بؽرٍ وطؿر ﭫ وتؿثقؾ أحؿد بسػقان.
 الخامسة :تغقر إحقال إلك هذه الغا ة ،حتـك صـار طــد إكثـر طبـادة الرهبـان هـل
أفضؾ إطؿال ،وتسـؿك :القٓ ـة ،وطبـادة إحبـار هـل العؾـؿ والػؼـف ،ثـؿ تغقـرت
الحال إلك أن طبد مـ دون اهلل مـ لقس مـ الصالحقـ ،و ُطبد بالؿعـك الثـاين مــ هـق
مـ الجاهؾقـ.

l
[ أِىٗة ِرا الباب يف عمي التٕحٗد ٔخطٕزتْد
«باب مـ أصاع العؾؿا وإمرا يف تحر ؿ ما أحؾ اهلل ،أو تحؾقؾ ما حرم اهلل ،فؼد
اتخذهؿ أربا ًبا مـ دون اهلل» « َمـ» شر قة بودلقؾ الػو الداخؾوة يف جوقاب الشورط يف
«فؼد»و ي ـ ل

إا قمقلة فو لؿعـك ـوده بو ب الوذق أ و ع العؾؿو و يدخؾوت

الػ يف خ ه  ٕ :الؿقمق فقف شقب ـ الشر قةو ي ُرشو ريف يف ؿق وفو يةوقا
ي كت قمقلة أ شر قة ف لؿعـك ياضحن

حر و فؼد جعؾ كػسف شرر ًؽ هلل 
ف ،شؽ أ َ ـ كصا كػسف ُ شر ً ُرحؾؾ ي ُر ق
﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﴾ [الشقرى  ]21ف لذق ُرحؾؾ
ً
شررؽ هلل و ي ـ أ
حر الح ،و كصا كػسف
الحرا و ي ُر ق
يالؿؽره عذيرن
فؼد اتخذه ر ًّب ـ دي اهللٕ :كف لد رؽق هـ ك إيراهو
َ

ف يف هذا ـ اقر إيراهو

ياإلشووؽ أكووف رقجوود ووـ التشووررع ت البشووررة و ُرخو لػ شوورع اهللو فقتضووؿـ
تحؾقؾ الحرا أي تحررؿ الح ،و ف ُقـؽوره الـو س يف أي إ ورٕ :اوؿ ؿؾوقا بشورع
اهلل و لؽـ ع تؼ د القلت يتت بع إجق

ؾقفو فناؿ رللػقكف يٓ ُرـؽريكفو يهذا
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ـ ظ ئؿ إ قرن
ٜكٍٛعا ٔعايك$ ِٝ
ياهلل ووووو خوووووقيف الوووووذكقب فناووووو
لؽـؿ أخشك اكس،خ الؼؾا ـ

لعؾوووووك رروووووؼ العػوووووق يالغػووووورا
تحؽوووقؿ هوووذا الوووقحل يالؼووورآ

ففذا الب ب ـ أ ظوؿ إبوقاب يف يتو ب التقحقودو يالـو س ٓ رسوتـؽري

()1

ثوؾ

هذه إ قرو ف ُ
ؿثؾ جو وـ ودق بوـ حو تؿ يف لقلوف «لسوـ كعبودهؿ»و ي و ل لوف
ـقن مـا حـرم َاهلل َفت ِ
ِ
ُحؾقكَـ ُف »و
الـبل ﷺ « َأ َل ْق َس ُ َحر ُم َ
قن َما َأ َحـؾ َاهللُ َفت َُحر ُمقكَـ ُفَ ،و ُحؾ َ َ َ َ ُ
ثؿ ل « َفتِ ْؾ َ
ؽ ِط َبا َدت ُُفؿ» يرقجد يف صرك ـ العؾؿ الؿػتوقكقـ أموح ب الفوقىو
يالـ س رؼؾدياؿ ـ اقر ك
كظر يف أدلتفؿو يهوذا يثقور ـود ؼؾودة إئؿوةو فتجوده إذا
ُ رض ؾقف الدلقؾ ـ الؽت ب يالسـجةو ل
ً
ً
ميٓو ياإل
ـسقخ و أي

أتبع لق اإل  ٕ :الودلقؾ لود رؽوق

أفؼف يأ رف ـؽن

حور الـظور يف الـصوقصو
حر آجتف دو ي ُرغؾوؼ ب بوفو ي ُر ج
يرصؾ إ ر إلك أ ُر ج
يٓ ُتؼرأ إٓ لؾ يةو يؿ ل الص يق« :يٓ رجقز تؼؾقد و ودا الؿوذاها إربعوةو
يلق يافؼ لق الصح بة يالحدرث الصحقح يأرةو ف لخ رج ـ الؿذاها إربعةو
ض

ضؾو يربؿ أداه ذلؽ لؾؽػر ٕ :إخذ بظقاهر الؽتو ب يالسوـة وـ أموق

الؽػر»()2ن
ييف ذها الحـ بؾة بعض الؿس ئؾ لؿ رعؿوؾ اإل و أحؿود فقفو بلح دروث وع
يقا يف محقح البخ رقٕ :كف جتفد ثوؾ البخو رقو لؽوـ ٓ بود أ رؽوق
فقف اتب ع الدلقؾن
( )1كقكقة ابـ الؼقؿ (ص )355ن
( )2رـظر ح شقة الص يق ؾك تػسقر الج،لقـ 364/2ن

قلػـو
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ـ التشفد لؾريعوة الث لثوة()1و وع

يق دلقؾ هذه الؿسللة يف محقح البخ رق ـ حدرث ابـ ؿر ﭭ()2ن
يةبا ترك اإل
ررجح رفعفو ف إل

أحؿد العؿؾ هبذا الحدرث أكف رراه قلق ًف و ياإل

البخ رق

ؾز بـؼض البخ رق يتصحقحفو لؽـ ـ جو بعودهو
أحؿد ٓ ُر َ

ٓ بد أ رتؼقد ب لدلقؾ الصحقح الصررح يف البخ رق يإ يو

ؾوك خو،ف ذهبوف:

ٕكـو وول قري ب تبو ع يتو ب اهلل يةووـة رةووق اهلل ﷺو ٓ ب تبو ع أحوود ووـ العؾؿو و
أي إ را إذا خو لػ لوقلفؿ الؽتو ب يالسوـةو ي وـ تورك اتبو ع الشورع ياتبوع الؼوق
الؿخ لػ لفو ففق  -يؿ ل الؿصـػ « -فؼد اتخذهؿ أربا ًبا مـ دون اهلل»ن
ٍ
طباس ﭭ « :قشؽ أن ُتـَزل طؾقؽؿ حجار ٌة مـ السؿا » :أو َتـْ ُز َ
«وقال ابـ
لؿ قـز هق اهلل  :إذ ٓ ُرؿؽـ أ تـز بـػسف و ي ُرـسا الشل
ؾقؽؿ يٓ فر و ف ُ
لػ ؾف الحؼقؼلو ي ُرـسا إلك اقره ـ ب ب التجقزو يؿ ُرؼ

ت ف ،و ع أ اهلل

الذق تقف ه ﴿ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [الز َ ر ]42ن
( )1هذا هق ذها الحـ بؾةو يالؿ لؽقةو يالشو فعقة يف الؿشوفقر ـودهؿو يهوق كوص إ و فو ،رفوع إٓ يف تؽبقورة
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
يل الـقيق «يهذا هق الصقاب»و يرجحف ابـ تقؿقةن
أ ـد الحـػقة ف ،ترفع القدرـ إٓ يف تؽبقر ة اإلحرا و يهل ريارة ـ لؽن
يذها الظ هررة يبعض الش فعقة إلك الرفع ع يؾ ريقع يةجقدن
رـظوور الؿبسووقط 14/1و يالبق و يالتحصووقؾ 99/18و يإ 211/7و يالػت و يى الؽ و ى ٓبووـ تقؿقووة 89/2و
يالريض الؿربع (ص )74و يالؿحؾك 3/3ن
( )2إش رة إلك حدرث ك فعو أ ابـ ؿرو ي «إذا دخؾ يف الص،ة ي يرفع ردرفو يإذا ريوع رفوع ردروفو يإذا لو
ةؿع اهلل لؿـ حؿودهو رفوع ردروفو يإذا لو وـ الوريعتقـ رفوع ردروفو يرفوع ذلوؽ ابوـ ؿور إلوك كبول اهلل ﷺ»ن
أخرجف البخ رقو أبقاب م،ة الجؿ ة ياإل ةو ب ب رفع القدرـ إذا لو وـ الوريعتقـو ()739و يأبوق دايد
()741و يل «الصحقح أ لق ابـ ؿرو لقس بؿرفقع»و يالـس ئل ()1182ن
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«أققل :قال رسقل اهلل ﷺ وتؼقلقن :قال أبـق بؽـرٍ وطؿـر» :لو ابوـ بو س هوذا
الؽوٕ : ،كووف يو روورى جووقاز التؿتووع يف الحووج ٕ :وور الـبوول ﷺ أمووح بف أ ر ِ
حؾووقا
ُ
يرجعؾقه ؿرةو يل بعد أ كد ؾك ةق الفدق «لق أين استؼبؾت مـ أمـري مـا
استدبرت لؿ أسؼ الفدي وجعؾتفا طؿرة»()1و فقورى ابوـ بو س أ التؿتوع جو ئزو ثوؿ
ئ ،إ أبو بؽور ي ؿور ٓ ررر كوفو فقؼوق «رقشوؽ أ تـوز
ُرع رضف ـ ُرع رضوفو لو ً
ؾقؽؿ حج رة ـ السؿ و ألق ل رةق اهلل ﷺ يتؼقلق ل أبق ك
بؽر ي ؿر»ن
ف ،تؼبؾ الؿع رضة لؼق اهلل  أي لق رةوقلف ﷺ بؼوق أحودو يإذا يو ابوـ
ب س ُرؿ قثؾ بولبل ك
بؽور ي ؿورو وع لوق رةوق اهلل ﷺ فقفؿو «اقتـدوا بالؾـذ ـ مــ

بع ـدي أبــل بؽ ـرٍ وطؿــر»()2و ي«طؾــقؽؿ بســـتل وســـة الخؾػــا الؿفــد قـ الراشــد ـ،
تؿسؽقا بفا وطضقا طؾقفا بالـقاجذ»( )3فن ذلؽ رؼ لؿوـ دياؿو ثوؾ و ل لوف ابوـ
ب س ﭭ ـ ب ب أيلكن
يلقس الؿؼصقد بق الراجح يف هذه الؿسللةو بؾ الؿؼصوقد تؼررور أكوف ٓ رصوح
أ رع َرض لق ُ اهلل يلق رةقلف ﷺ بؼق أحدو ييف الػؼف لد تورى الورأق يف ظو هره
وقرا يف الودلقؾ خػقوة إذا ؾؿتفو رأروت أكوف
خ ل ًػ لؾؽت ب أي السوـة :إٓ أ هـو ك أ ً
ٓ ع رضةن

( )1أخرجف سؾؿو يت ب الحجو ب ب حجة الـبل ﷺو ()1218و يأبق دايد ()1995و يالـس ئل ()2712و يابـ جوف
()3974و ـ حدرث ج بر ﭬن
( )2أخرجف الرت ذقو يت ب الؿـ لاو ()3662و يابـ جوف يف أي يت بوفو بو ب فضو ئؾ أموح ب رةوق اهلل ﷺو
فضؾ أبل بؽر الصدرؼو ()97و يأحؿد ()23245و يالح يؿ ()4451و يمححفو ييافؼف الوذهبلو وـ حودرث
حذرػة ﭬن
( )3أخرجف أبق دايدو يت ب السـةو ب ب يف لزي السـة ()4697و يابـ جف يف أي يت بوفو بو ب اتبو ع ةوـة الخؾػو
الراشدرـ الؿفدرقـو ()42و يأحؿد ()17144و يابـ حب ()5و يالحو يؿ ()329و يموححف ييافؼوف الوذهبلو
ـ حدرث العرب ض بـ ة ررة ﭬن
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[ اٌتصاز القٕاٌني الٕضعٗة يف بالد املطمىنيد
و جو

وـ اهلل ي وـ رةوقلف ﷺ بؼوقاكقـ يضوعقةو

يثقرا ُرع رضوق
يالقق
ً
فقؼقلق الشرع رؼق يذاو يالـظ رؼق يذان

يالشقخ الطـط يق $و رؼق «يو الـو س يف الشو إذا اشورتيا الؼؿوح ي و
يالؿوودّ ؽقوو
لؿوودّ و ُ
رشووبفف :اشوورتيه ب ُ

عووريفو فجوو الؼوو كق يألغووك اةووتعؿ

الؿؽ رقؾ الؼدرؿةو يألز الـ س جؿق ًع ب لؿؽ رقؾ إجـبقة الجدردةو ف لؼق س بو لؿرت
ٓ ب لووذراعو يالووقز ب لؽقووؾ  -الؽقؾووق  ٓ -ب لر ووؾو يالؿؽق و ب و لؾرت ٓ ب لصوو ع
يالؿدّ ن
ُ
يحؿ َؾف الب ّقو ع إلوك بقتولو فؾؿو اوديت
لؿدّ و
ي ّؿ يلع لل أين اشرترت ً
َ
لؿح ب ُ
ؾول يف
ؾك الؿحؽؿة مبقحة القق الت لل يجودت بوقـ الؿخ لػو ت التول ُ رضوت ّ

حؽؿة الصؾح التل أتق ّلك الحؽوؿ فقفو  -إضو فة إلوك ؿؾول إموؾل يف الؿحؽؿوة
الؿدّ يب ع بفن
الشر قة -و يجدت ب ّق ً ُأحقؾ ؾقف  :لؿع لبتف ؾك أكف التـك ُ
فؽقػ أح يؿف ؾك أ ر ج ئز شر ً و ي ستس غ ُ ر ًف و يأك أ ؿؾف؟! إذا حؽؿت
يج ْرت يف حؽؿلو يإذا حؽؿت ؾقف
ؾقف اتب ً لؾؼ كق أيق لد خ لػت ضؿقرقو ُ
ؾول يف ذلوؽ القوق
بؿ أراه ّ
الحؼ يالصقاب خ لػت الؼ كق ن فؿ ذا أمـع؟ ي ُ رض ّ

توقفقرا ل ّؾحوؿ ياجتـ ًبو
جزار ضبطقه رذبح يف القق الذق َ ـعت الحؽق ة الذبح فقف:
ّ
ً

ردق الذق ذبوح يف روق الؿـوع ةوللتف هوؾ يو
لؾض ئؼة أر َ الحربن فؾؿ يلػ بقـ ّ
الحققا

ررت إلوك التعجقوؾ بذبحوفو أي هوؾ يلوع ف كؽسورت رجؾوفو
ررضو و ف ضو ُط َ
ً

فدفعؽ ذلؽ إلك ذبحف يف هذا القق ب لذات؟ ف كتبف يي ذي ًق و فؼ

كعوؿن يةوللت

لؿدّ يضبطف الشر ة ـده يف دي كفو لؾت لف  -أل ّؼـوف ُح ّجتوف  -هوؾ يـوت
الذق ب ع ب ُ
الؿدّ ؾك أكف آكقة ـ إياين؟ يهؾ اةتبؼقتف ـدك لفذا الغرض بعد أ ُ ـع
تستعؿؾ ُ
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اةتعؿ لف؟ فؼ

كعؿ»()1ن

لؽـ هذا تؾػقؼ يٓ تتؿ شك عف إحؽ الشر قةٕ :كف لوق يافوؼ حؽؿوف شورع
اهلل يلؿ رؼصده ـ إمؾ فنكف لؿ رحؽؿ بؿ أكز اهللن
لؿو ُ قبووؼ ؾووقفؿ الؼو كق ال رطو ينو ي ُ ؾِووا ووـفؿ تووقفقر لضو ة
ي ؾؿو الفـوود ج
رحؽؿووق بووقـ الـ و س هبووذا الؼ و كق و أرةووؾقا ةو ً
ومآ لؾشووقخ حؿوود رشووقد رض و و
رؼقلق هوذا القالوعو ففوؾ ُرورتك الؼضو لغقور ؾؿو الؿسوؾؿقـ رـػعوق أموح هبؿ
يأرب ب در كتفؿو يالؿسؾؿق رتضرري و ي ُرحؽؿ ؾقفؿ راؿ أكقففؿ هبذه الؼقاكقـ؟
فلفتك أكف إذا ي يف لبق الؼض تخػقػ ـ الضرر ؾك الؿسؾؿقـو يتؼؾقوؾ الشور
بؼدر اإل ؽ و ف ،كع ـ الدخق فقف()2ن
يهذا إ ر رختؾػ العؾؿ فقف لدرؿ يحدر ًث و ِ
فؿـ العؾؿ
ً
كػسؽ يف شل ك فقف خطرو يالس ،ة ٓ رع دلف شل ن

َ ـ رؼق ٓ ُتؼحؿ

يبعضفؿ رجقز ذلؽو يرسؿقف زاحؿةو يتخػق ًػ لؾشرن
يهذه الب،د فقف ـ الخقر فقف و يالحؽؿ بؿ أكز اهللو يهلل الحؿدن
ييثقر ـ البؾدا التل فقفو الجؿوقع الغػقورة وـ الؿسوؾؿقـ بؾود فقوف ث،ثؿ ئوة
ؾقق و يبؾد فقف ئة ؾقق ُرح َؽؿق بلحؽ الطقااقتو يٓ أحد رستطقع أ ُرـؽرو
الؿستحؽؿة فقفؿو هذه هل الغربةن
يٓ أحد رستطقع أ ُرغقر الغربة ُ
يالتشررع يف اإلة ،شلكف ظقؿو فؾقس ـ الؿس ئؾ الػر قةو بؾ ـ إمق و
يالؼووق بؽػوور ووـ حؽووؿ بغقوور و أكووز اهلل بحثووف ـوود أهووؾ العؾووؿ ي راتبووف عريفووةو
( )1الذيرر ت 226/4ن
( )2رـظر تػسقر الؿـ ر 335/6ن

ع

ـ بعَٔعأب ةعاييًُ ٤عٚاألَةا٤عيفعحتةِٜعَ عأحٌعاه

ع

447

يإحؽ تختؾػ ب خت،ف الؿؼ مدو فؿـ ررى أ حؽؿف أي حؽؿ البشر أفضؾ ـ
حؽؿ اهللو ففذا ي فر إجؿ ً و يلقس هـ ك تردد يف تؽػقره يخريجف ـ الؿؾة()1ن
يالؿصوؾح
يالذق ررى أ حؽؿ اهلل هق الؽ ؾو يهق الؿـ ةواو يهوق الصو لح ُ
لجؿقووع إز و و ي ووع ذلووؽ رحؽووؿ بغقوور و أكووز اهلل ففووذا أ ؾؼووقا ؾقووف الػسووؼ
يلؿ رحؽؿقا بؽػرهن كسول اهلل الثبو ت ؾوك و ـحـو وـ خقورو يأ رودفع ـو شور
يؾ ذق شرن
ٍ
حـبؾ « :$طجبت لؼق ٍم طرفقا اإلسـاد وصحتف ،ـذهبقن إلـك
«وقال أحؿد بـ
رأي سػقان» أق ـدهؿ الدلقؾ ـ السـجةو يرعرفق محة هذا الخ و ثوؿ رؼقلوق
ل ةػق و يةوػق الثوقرق إ و

وـ أئؿوة الؿسوؾؿقـو يو إ ً و تبق ً و ي ٕئؿوة

إربعةو ياةتؿر ذهبوف إلوك الؼور الث لوثو يتؿثقوؾ اإل و أحؿود بوف رود

ؾوك أ

ظقؿ ـدهو يؿ هق شل أبل بؽر ي ؿر ب لـسبة ٓبـ ب س ﭫن
لسػق شل ًك
ً
هذا أحؿد رؼق هذا الؽ ،و يلد رؼع ـ ؼؾدق ذها اإل

أحؿد و حوذر

ـف إ فؿ أحؿدو يهؽذا اقره ـ إئؿةن
«واهلل تعالك

ؼقل﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [الـقر ]63

أ ة» :فقتبعق أ ر اقرهو يؿ تبعقا ةػق

يتريقا الدلقؾو يتبعقا أحؿد يتريقا

الدلقؾو يهمٓ ُرخشك ؾقفؿ ـ الػتـةو ل اإل

أحؿد

«أتدري ما الػتـة الػتـة :الشرك» يالػتـة أشود وـ الؼتوؾٕ :او خسورا الودكق
يأخرةو يالؼتؾ خسرا لؾدكق ن
«لعؾف إذا رد بعض ققلف»و أق لق الـبل ﷺن
( )1رـظر تػسقر الط ق 346/19و يتػسقر الؼر بل 199/6و يتػسقر ابـ يثقر 129-119/3ن

444

حً١ٝعايـُ تف ٝعشـ ــةحعنت بعايتٛحٝ

«أن ؼع يف قؾبـف شـل ٌ مــ الز ـغ ،فقفؾـؽ» إذا رد الوـص وـ الؽتو ب أي السوـجة
ُرع لاو فقؼع يف لؾبف زرغ شركو أي يػورو ثوؿ ررتتوا ؾقوف الفو،ك ب لؼتوؾ يف الودكق و
يالف،ك ب لخؾقد يف الـ رو ف ٕ ر لقس ب لسفؾن
«طـ طدي بـ حات ٍؿ ﭬ أكف سؿع الـبل ﷺ ؼرأ هذه أ ة﴿ :ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [التقبة  ]31أ ة ،فؼؾت لف :إكا لسـا
كعبدهؿ» ٓ كسجد لفؿ يٓ كصق لفؿن
«قال« :ألقس حرمـقن مـا أحـؾ اهلل فتحرمقكـف ،و حؾـقن مـا حـرم اهلل فتح ّؾقكـف »
فؼؾت :بؾك ،قالَ « :فتِ ْؾ َ
ؽ ِط َبا َد ُت ُفؿ» رواه أحؿد ،والترمذي ،وحسـف» يلد تؼد الؽ،
ؾك هذا الحدرثن
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك تػسقر آ ة الـقر» يهل لقلف تع لك ﴿ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [الـقر  ]63التل رستد هب أهؾ العؾؿ ؾك أ إمؾ يف
إ ر القجقب( :)1يلذلؽ ُتق ِ د ـ خ لػ إ رو يٓ ي قد إٓ ؾك ترك ياجان
«الثاكقة :تػسقر آ ة برا ة» يهل لقلف تع لك ﴿ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [التقبة  ]31بؿ ج

ـ الـبل ﷺ ب تب فؿ بتحؾقؾ الحرا و

يتحررؿ الح ،ن
«لسـا كعبدهؿ»و فؽ

«الثالثة :التـبقف طؾك معـك العبادة التل أكؽرها طدي» ل
الرد ؾقف ـ لِبؾف ﷺ «ألقس حرمـقن مـا أحـؾ اهلل فتحرمقكـف ،و حؾـقن مـا حـرم اهلل
فتح ّؾقكف » هذه هل العب دة :يلذا ل « َفتِ ْؾ َ
ؽ ِط َبا َدت ُُفؿ»ن
( )1رـظر ريضة الـ ظر 128/1و 554ن

ع

ـ بعَٔعأب ةعاييًُ ٤عٚاألَةا٤عيفعحتةِٜعَ عأحٌعاه

ع
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«الرابعة :تؿثقؾ ابـ طباس بلبل بؽـرٍ وطؿـر ﭭ وتؿثقـؾ أحؿـد بسـػقان» :ي َ وـ
ظؿ ـ أبل بؽر ي ؿر يف هذه إ ة بعد كبقف ؟! فؽقوػ ُرؼؾود وـ دياؿو و بوؾ َ وـ
أ ُ
لوقس وـ أهوؾ العؾوؿو يٓ وـ أهوؾ الػضووؾو يٓ وـ أهوؾ الصو،حو بوؾ هـو ك ووـ
ا ُد قت القٓرة لف يهق ِـ الػج رن
«الخامسة :تغقر إحقال إلك هذه الغا ة ،حتك صار طـد إكثر طبادة الرهبان هل
أفضؾ إطؿال ،وتسؿك :القٓ ة ،وطبادة إحبار هل العؾؿ والػؼف ،ثـؿ تغقـرت الحـال
إلك أن طبد مـ لقس مـ الصالحقـ ،و ُطبد بالؿعـك الثاين مـ هـق مــ الجـاهؾقـ» :لؼود
َش َر َح حػقد اإل

شرح ياف ًق يف تقسقر العزرز الحؿقدو فؼ
الؿجدد هذه الؿسللة
ً

«لقلف «صار طـد إكثر طبادة الرهبان هل أفضؾ إطؿال» ُرشقر إلك رعتؼوده
يثقر ـ الـ س فقؿـ رـتسا إلك القٓرة ـ الضر يالـػعو يالعط يالؿـعو يرسؿق
ذلؽ القٓرة يالسر يكحق ذلؽو يهق الشركن
لقلووف «وطبــادة إحبــار هــل العؾــؿ والػؼــف» أق هوول التوول ُتسووؿك القووق العؾووؿ
يالػؼفو الؿم جلػ ؾك ذاها إئؿة يكحقهؿو فقطقعوقاؿ يف يوؾ و رؼقلقكوف ةوقا
يافؼ حؽؿ اهلل أ خ لػفو بؾ ٓ رعبلي بؿ خ لػ ذلؽ ـ يتو ك
يةوـجةو بوؾ روردي
ب ُ
ي ،اهلل يي ،رةقلف ٕلوقا

وـ لؾوديهو يرصورحق بلكوف ٓ رحوؾ العؿوؾ بؽتو ك
ب

يٓ ُةـجةو يأكوف ٓ رجوقز تؾؼول العؾوؿ يالفودى ـفؿو و يإكؿو العؾوؿ يالػؼوف يالفودى
ـدهؿ هق يجديه يف هذه الؽتاو بؾ أ ظؿ ـ ذلؽ يأ ؿ :ر ل وـ ك
يثقور وـفؿ
ي ُ ،اهلل يي ُ ،رةقلف ب د

أكف ٓ رػقد العؾؿ يٓ القؼوقـ يف بو ب عرفوة أةوؿ اهلل

يمػ تف يتقحقدهو يرسؿقا ظقاهر لػظقةو يرسؿق

يضعف الػ،ةػة الؿشوريق

الؼقا ع العؼؾقةو ثؿ ُرؼدق قا يف ب ب إةؿ يالصػ ت يالتقحقد ؾك و جو
ـد اهللو ثؿ رر ق
ي

ـ خرج ـ ب دة إحبو ر يالرهبو إلوك

وـ

وة رب العو لؿقـو

ة رةقلف ﷺ يتحؽقؿ أكز اهلل يف قارد الـزاع  -ب لبد ة أي الؽػرن
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لقلووف «ثــؿ تغقــرت إحــقال إلــك أن طبــد مـــ لــقس مـــ الصــالحقـ»و يذلووؽ
ي تؼ دهؿ يف يثقر ؿـ رـتسا إلك القٓرة ـ الػس

يالؿج ذران

يلقلف «وطبد بالؿعـك الثاين مـ هق مـ الجاهؾقـ»و يذلؽ ي تؼ دهؿ العؾؿ يف
أك س ـ جفؾة الؿؼؾدرـو فقحسـق لفؿ البدع يالشركو فقطقعقاؿو يرظـق أاؿ
ؾؿ

صؾحق ﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ [البؼرة )1(»]12ن
يالؿعـووك الث و ين الؿؼصووقد بووف الط ووة يآتب و ع :فوول قع الج هووؾ يف التحؾقووؾ

يالتحررؿو يأ قعت الؼقاكقـ القضعقةو يٓ ؾؿ لفؿ بشل ـ الشررعة اإلة ،قةن

( )1تقسقر العزرز الحؿقد (ص )478ن

ع

بعقــٍٛعاهع ي ـ ىل﴿ :عﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ

﴾

ع
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ةــاب كــىل هللا دعــاىل:
﴿ ﭑﭒ ﭓﭔﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮ ﴾
[امنصاء ]66:اآلًاخ

وققلف﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [البؼرة .]11
وققلف﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [إ

راف .]56

وققلف﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ﴾ [الؿ ئدة  ]59أ ة.
ُـقن
طـ طبد اهلل بـ طؿرو ﭭ أن رسقل اهلل ﷺ قالْ ُ َٓ « :م ِم ُـ َأ َحدُ ك ُْؿ َحتـك َ ؽ َ
ْت بِ ِف»(.)1
َه َقا ُه َت َب ًعا لِ َؿا ِجئ ُ
ٍ
بنسـاد صحقح»(.)2
قال الـقوي« :حد ث صحقح ُرو ـاه يف كتاب« :الحجة»
ٍ
ٍ
ورجؾ مـ القفقد خصقمة ،فؼال
رجؾ مـ الؿـافؼقـ،
وقال الشعبل« :كان بقـ
القفقدي :كتحاكؿ إلك ُمحؿد ،طرف أكف ٓ لخذ الرشقة ،وقال الؿـافؼ :كتحاكؿ إلك
القفقد؛ لعؾؿف أكفؿ لخذون الرشقة ،فاتػؼا أن لتقا كاهـًا يف جفقـة ،فقتحاكؿان إلقف،
( )1أخرجف ابـ أبل مؿ يف السـة ()15و يابـ بطة يف اإلب كة ()279و يالبقفؼل يف الؿدخؾ إلك الســ ()299و وـ
حدرث بد اهلل بـ ؿري ﭭو ل ابـ حجر يف فتح الب رق « 289/13رج لوف ثؼو ت»و يلو ابوـ رجوا يف
ج ع العؾق يالحؽؿ « 394/2تصحقح هوذا الحودرث بعقود جودا»و يموححف ابوـ الؿؾؼوـ يف الؿعوقـ ؾوك
تػفؿ إربعقـ (ص )434ن
( )2ل ذلؽ بعد ذيره الحدرث القاحد يإربعقـ ـ إربعقـ الـقيرةن
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فـزلت﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [الـسا  ]52:أ ة»(.)1
وققـؾ :كزلــت يف رجؾــقـ اختصـؿا ،فؼــال أحــدهؿا :كترافـع إلــك الـبــل ﷺ ،وقــال
أخر :إلك كعب بـ إشرف ،ثؿ ترافعا إلك طؿر ﭬ فذكر لف أحدهؿا الؼصة ،فؼال
لؾذي لؿ َ
رض برسقل اهلل ﷺ :أكذلؽ قال :كعؿ ،فضربف بالسقػ فؼتؾف(.)2
فيـــه وســـائل:

 إولك :تػسقر آ ة الـسا وما فقفا مـ اإلطاكة طؾك ففؿ الطاغقت.
 الثاكقة :تػسقر آ ة البؼرة﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [البؼرة  ]11أ ة.
 الثالثة :تػسقر آ

ة إطراف﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [إ

راف .]56

 الرابعة :تػسقر ﴿ﯾ ﯿ ﰀ﴾ [الؿ ئدة .]59
 الخامسة :ما قالف الشعبل يف سبب كزول أ ة إولك.
 السادسة :تػسقر اإل ؿان الصادق والؽاذب.
 السابعة :قصة طؿر ﭬ مع الؿـافؼ.
ٍ
ٕحــد ،حتــك ؽــقن هــقاه تب ًعــا لؿــا جــا بــف
 الثامـــة :كــقن اإل ؿــان ٓ حصــؾ
الرسقل ﷺ.

بوـ راهقروف يف تػسوقره

( )1أخرجف الطو ق يف تػسوقره 598/8و يلو ابوـ حجور يف الػوتح « 37/5ريى إةوح
بنةـ د محقحو ـ الشعبلن» فذيرهن
( )2ذيره الثعؾبل يف تػسقره 337/3و ـ الؽؾبل ـ أبل م لح ـ ابـ ب سو ياإلةـ د ضعقػ :إٓ أكوف رتؼوقى
بشقاهده يؿ ل ابـ حجر يف الػتح 38/5و يأخرجوف الطو ق يف تػسوقره 513-512/8و دي ذيور لتوؾ ؿور
لؾؿـ فؼن

ع

بعقــٍٛعاهع ي ـ ىل﴿ :عﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ

﴾

ع
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l
[ التعسٖف بالطاغٕت ٔوعٍى التخاكي إلْٗد
«باب ققل اهلل تعالك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ﴾» :التعبقر بو ﴿ﭕ﴾ رد

ؾك أا د قى ي جرد لق ٓ حؼقؼة

لفو يهذا إمؾ يف إ ،لفو ي ـف لق جررر
ز وووؿ الػووورزد أ ةوووقؼتؾ ِرب ًعووو

أبشوووور بطووووق ةوووو ،كة روووو

ِربووووع()1

ييثقورا و رؼوق ةوقبقرف يف يت بوف
الؿحؼوؼو
ً
يلد ُرطؾؼ الوز ؿ ي ُروراد بوف الؼوق ُ
«ز ؿ الخؾقؾ»()2و ي ُرقافؼف يف السق و فقد

ؾك أ الز ؿ هـ بؿعـك الؼق و رعـول

ل الخؾقؾن
يالؿووراد هـ و الؿعـووك إي يهووق الؽثقوور الغ لووا يف إ وو ،الووز ؿ :يلووذا ل و
الرةق ﷺ «بئس مطقة الرجؾ زطؿقا»()3ن
َف ُف ْؿ آ ـقا بللسـتفؿو يلؾقهبؿ ُ ـؽورةو يهوؿ الؿـو فؼق و يالؿـو فؼ الوذق ُرظفور
اإلرؿ و ي ُربطـ الؽػرو ي ُرط َؾؼ يف رف الؿتلخررـ ؾك الزكدرؼن
«﴿ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾ [الـس

 »]69هذا

الذق ُرؽذب د قاهؿو ف ،رؽػل اإلرؿ ب هلل ع د الؽػر ب لط اقت ٕ :د قى
اإلرؿ

ب هلل ع د الؽػر ب لط اقت ز ؿ يلقس بحؼقؼةو ف ،بد ـ تحؼقؼ

( )1رـظر الجؾقس الص لح (ص )97ن
( )2رـظر ؾك ةبقؾ الؿث الؽت ب لسقبقرف 159/1و 286و 291ن
( )3أخرجوف أبووق دايدو يتو ب إدبو بو ب يف لوق الرجووؾ ز ؿوقاو ()4972و يأحؿوود ()17975و وـ حوودرث أبوول
سعقد البودرق ﭬو يموحح إةوـ ده الـوقيق يف إذيو ر (ص )379و يلو ابوـ حجور يف الػوتح 551/19
«أخرجف أحؿد يأبق دايد يرج لف ثؼ ت إٓ أ فقف اكؼط ً »ن
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الريـقـ لصحة اإلرؿ  :لتؽق الد قى حؼقؼقة ب إلرؿ

الؿتضؿـ لشري ف

يأري كفو يالؽػر بؿ ُرض دهو يالط اقت يف ي ،ابـ الؼقؿ
ك
عبقدو أي تبقعكو أي ط ع()1ن
ـ

تج يز بف الؿر حدج ه

ك
راض ففوق و اقت بو ،إشوؽ و ي حوؾ
ف لؿعبقد الذق ُرعبد ـ دي اهلل يهق
اتػ

ب ،كزاعن
حور و أحوؾ اهلل
حور اهللو ي ُر ق
يالؿتبقع ُرتبوع يف إيا ور يالـوقاهلو ف ُقحوؾ و ج

ي ُرتبع ؾك ذلؽو فتؾؽ ب دتوف تؽوق يؿو جو يف حودرث ودق ﭬ :يهبوذا تظفور
الصؾة بقـ هذا الب بو يالب ب الذق لبؾفن
يأ اتب ع ـ رعؿؾ بليا ر اهللو يرجتـا اوك اهلل ـوفو يرول ر الـو س بوذلؽو
تف ياتب ف:

ففذا تجا

ًة هلل يرةقلفن

يلد ةبؼ بق أ الحؽؿ بغقر أكز اهلل راتا هل الؽػرو يالظؾؿو يالػسؼو
أرض  :تب ًع لفذا الحؽؿو بؿ رؾقوؼ بوف
ييذا ـ رتبع ـ رحؽؿ بغقر أكز اهلل راتا ً
ك
يػورا أيو ُ ِ
ـ ك
ك
خر ًجو وـ الؿؾوة ـود آةوتح ،و
يفسؼو فؼد رؽوق
يظؾؿو
يػرو
ً
أي آد

يػرا دي يػر يؿ ل
بل هذا الحؽؿ أفضؾ ـ الحؽؿ بؿ أكز اهللو أي ً

ابـ ب س()2ن
ي ـ رحؽؿ بغقر

أكز اهلل ففق

اقتو يالط اقت يف إمؾ الشقط

( )1إ  ،الؿقلعقـ 49/1ن
( )2إش رة إلك أثر ييس ل «ل رجؾ ٓبـ ب س يف هذه أر ت ﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾و فؿـ فعوؾ
هذا فؼد يػر؟ ل ابـ ب س إذا فعؾ ذلؽ ففق بف يػرو يلقس يؿوـ يػور بو هلل يالقوق أخورو يبؽوذا ييوذا»و
يػرا ب هلل ي ،ئؽتف ييتبف يرةؾف»ن أخرجف الط ق يف تػسقره 356/19ن
ييف ريارة «يلقس ً
يل ط يف هذه أر ت «يػر دي يػرو يفسؼ دي فسؼو يظؾؿ دي ظؾؿ»ن أخرجف الط ق يف تػسقره 355/19ن

ع

بعقــٍٛعاهع ي ـ ىل﴿ :عﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ

﴾

إي ()1و يشق قـ اإلكس يالجـ الذرـ رحؽؿق بغقر
بذلؽ هؿ قااقت

أكز اهلل ي ُرؾز ق الـ س

﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾ [الـس

«﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾

ع
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[الـس

]69ن
ً
ضٓ،
 »]69الؿصدر

قمقف بؽقكف بعقدً او رعـل بعقد الؿدىو لقس بؼررا :بحقث تسفؾ هدارتفؿ
يد ق ؿو يلؽـ اهلل ُ رخقا ظـفو فقفدق ـ رش و يالـ س دخؾقا يف درـ اهلل
أفقاج و يٓ زالقا ردخؾق  -يهلل الحؿد -و ي ُرخقا اهلل ظـ الشقط ن
ً
ف لشقط ُرررد أ ُرضؾ الـ س يؾفؿو فؼد ألسؿ أ ُرغقق الـ س أجؿعوقـو ففوق

ِ
يح قر وت ؾقوف الجـوة يأكوف خ لود خؾود فقفو  :فؾوذلؽ ُرررود
ُحؽؿ ؾقف بدخق الـ ر ُ
إدخ جؿقع الـ س عف :حتك اإلكسو الوذق لوؿ رؽوـ عوف دروـ يإرؿو إذا أمو بف
شل ـ الؿص ئا رتؿـك أ الـ س يؾفؿ ُرص بق بؿثؾ هذه الؿصقبةن
خػ أثره ييلعف ؾك الوـػسو أ و الؿصوقبة التول تصوقا
ف لؿصقبة إذا جؿت ج
ِ
يح قر ت ؾقف الجـوة يهوق رورى يف كػسوف أكوف و ِوـ
ـ ُحؽؿ ؾقف ب لخؾقد يف الـ رو ُ
أحد ُر ج
عذب ثؾفو فتؽق زر دة يف ذابفو فُ ،تخػػ هذه الؿصوقبة ـوف لوق أ الـو س
أي أيثرهؿ دخؾقا الـ رن
[ حتسٖي اإلفطاد يف ارأزض ٔلٕ كاٌت أزضا لملفازد
«وققلف﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾

[البؼرة  »]11الػس د يف إرض رؽق حس ًّق ي عـق ًّر و ف إلفس د االحسل رؽق ب لفد
يالتخررا يالتػجقر ياقر ذلؽو ياإلفس د الؿعـقق رؽق ب لذكقب يالؿع مل
يالجرائؿ يالؿـؽراتو يالث ين أ ظؿ ٕ :إي إفس د بؼدر
( )1رـظر تػسقر الط ق 416/5ن

رحصؾ ـ
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التخرراو يتبؼك البؼقة ةؾقؿة :أ الػس د الؿعـقق الذق تعؿ ؼقبتف الؿػسد ياقر
الؿػسدو ففق أشد يأ ظؿ يأكؽكن
«وققلف﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [إ

راف  :»]56أق ٓ تػسديا

فقف إفس ًدا عـق ًر بؿح ربة درـف و أي حس ًق بتخررا بـ ئف و يهذا إذا ي كت ب،د
الؿسؾؿقـن
أ لق ي كت ب،د الؽ فررـو ف لـفل هـ ـ اإلفس د الحسل ب لفد يالتخررواو
يأ الؿعـققو ففؿ ف ةدي أم،و ف ،ردخؾ ؾقفؿ اإلفس دٕ :اؿ ؾك درـ الؽػر
الػ ةدن
حور و ةوقا يو يف بو،د الؿسوؾؿقـ أ يف بو،د
ي ؾك يؾ ح ف إلفسو د يؾوف ُ ج
الؽػ رو يهق داخوؾ يف أروة ياقرهو وـ أرو ت يإح دروث التول جو ت بتحوررؿ
اإلفسو دو لؽووـ الػوور بووقـ بوو،د الؿسووؾؿقـ ياقوورهؿ أ اإلفسو 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
«وققلف﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ﴾ [الؿائدة :»]02:اةتػف إكؽ رقو ُرـؽر اهلل  ؾك
ـ ابتغك هذا الحؽؿ الج هؾل الذق هق خ،ف الحؽؿ الشر ل اإلة ،لن
﴿ ﯿ﴾ ةقا ي كت الج هؾقة إيلك التل ي كت لبؾ بعثة الـبل ﷺو أ
ُرقمػ ب لجفؾ يف ك
يثقر ـ الؿجتؿع ت اقر اإلة ،قةن
ع

ي ع إةػ أ ر ْطبِؼ الجفؾ يف بعض البؾدا اإلةو ،قة :بحقوث ٓ تجود فر ًلو
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

ع
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ـ الـ س وـ ُرط لوا ي ُرـو دق بتطبقوؼ إحؽو القضوعقةو

يهمٓ لد كجحقا يف ك
يثقر ـ إلط ر اإلة ،قةو فؾؼد ي كت إرض ُتحؽؿ بشررعة
ك
يبطؾوا
اهلل يف جؿقع ب،د الؿسؾؿقـو ثؿ تغقرت شق ًئ فشق ًئ بونلزا ك وـ الؽػو ر حقـًو و
ـ بعض ـ رـتسا إلك اإلة ،حقـً ن
يلؿ ج التتو ر :جـؽقوز خو ياقوره بؼوقا شوررعتفؿو يجؿعوقا الؼوقاكقـ وـ
ج
القفقدرة يالـصراكقةو ي ـ اجتف دا ؿو يأضو فقا إلقفو بعوض إحؽو وـ الشوررعة
اإلةوو ،قة يف يتو ك
ب ةووؿقه «الق ةووؼ»و يذيووره الحو فظ ابووـ يثقوور يف تػسووقره أحؽو
الج هؾقة()1و ي زالت هذه إحؽ تتقارثو يلد ُتستبد بؿثؾف وـ أحؽو البشور
إلك رق ـ هذا يف يثقر أي يف أيثر إلط ر اإلة ،قةن
هذا حؽؿ الج هؾقة ﴿ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ﴾ [الؿ ئدة  ٓ ]59أحد أحسـ ـ اهلل
حؽؿ ن
ً
«طـــ طبــد اهلل بـــ طؿــرو ﭭ أن رســقل اهلل ﷺ قــال ُ َٓ « :ـ ْـم ِم ُـ َأ َحــدُ ك ُْؿ» ووـ
ُـقن َه َـقا ُه» الفوقى ب لؼصور و
الؿخ بقـو ييف حؽؿفؿ ـ جو بعودهؿ « َحتـك َ ؽ َ
إهقا ُ و بخ،ف الفوقا ب لؿود الوذق هوق و بوقـ السوؿ
تؿقؾ إلقف الـػس يالجؿع ْ
ْـت بِ ِـف»و أق رؿقوؾ وع و جو وـ اهلل
إه ِق َر ُة()2و « َت َب ًعـا لِ َؿـا ِجئ ُ
يإرضو يالجؿع ْ
ي ـ رةقلفو يرتبع ج

ـ اهلل ي ـ رةقلف يلق خ لػ ـ خ لػ.

«قال الـقوي» يف إربعوقـ الـقيروةو يلود اشورتط يف ؼود تف أٓ روذير إٓ شوق ًئ
ؿ ُرحتج بف()3ن
( )1رـظر تػسقر ابـ يثقر 131/3ن
( )2رـظر الصح ح 2537/6ن
( )3رـظر إربعق (ص )44ن
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«حد ٌ
ث صحقح ُرو ـاه» ررى ابـ الصو،ح أكوف إذا يو بوقـ الـ لوؾ يالؿـؼوق
رسوقراو أي يف ةوـد تصوؾ
ـف ػ يز يف اإلةـ د فنكف رؼوق ُر ّيرـو هو يإذا يو الوز ـ
ً
إلك ـ ل الؽ ،و ل

َر َيرـ ه()1ن

الح ججوة ؾوك تو رك الؿحجوة» يهوق ٕبول
«يف كتاب «الحجـة» اةوؿ الؽتو ب « ُ
الػتح الؿؼدةلن
«بنسـ ٍ
ــاد صــحقح» هووذا يوو ،الـووقيقو يض و جعػف الح و فظ ابووـ رجووا يف شوورحف
لنربعقـ «ج ع العؾق يالحؽؿ»و يأ

يف تضعقػف()2و ي عـ ه محقحو يؿو لو

الشقخ ةؾقؿ بـ بد اهلل ياقره()3ن
«وقال الشعبل» هق

ر بـ شراحقؾ الشعبل الذق رؼق

يتبوت
ـ كػسوف و
ُ

ةقدا ؾك بقض و حتك لقؾ يف ترجؿتوف إذا دخوؾ السوق يضوع أموبعقف يف أذكقوف:
حتك ٓ رحػظ ي ،الـ س()4ن
ـؾ مـــ الؿـــافؼقـ ،ورجـ ٍ
«كــان بــقـ رجـ ٍ
ـؾ مـــ القفــقد خصــقمة ،فؼــال القفــقدي:
كتحاكؿ إلك ُمحؿد» :يلؿ رؼؾ الرةق ٕ :كف ٓ رم ـ بفو فد ه ب ةؿف.
«طـــرف أكـــف ٓ لخـــذ الرشـــقة» ٕ :الرةوووق ﷺ لعوووـ الراشووول يالؿرتشووول
يالرائش( )5أق القةقط بقوـفؿ :يٕكوف رعورف وـ يموػف يف يتو هبؿو أي ؿو اشوتفر
()1
()2
()3
()4
()5

رـظر الـؽت القفقة بؿ يف شرح إلػقة 172/2ن
رـظر ج ع العؾق يالحؽؿ 394/2ن
رـظر تقسقر العزرز الحؿقد (ص )492ن
رـظر ةقر أ  ،الـب391/4 ،ن
إش رة إلك حدرث بد اهلل بـ ؿري ﭭو ل «لعـ رةق اهلل ﷺ الراشول يالؿرتشول»ن أخرجوف أبوق دايدو
يت و ب إلضووقةو ب و ب يف يراهقووة الرشووقةو ()3589و يالرت ووذقو يت و ب إحؽ و و ب و ب و ج و يف الراشوول
يالؿرتشل يف الحؽؿو ()1337و يل «حسـ محقح»و يابـ جف يت ب إحؽ و ب ب التغؾوقظ يف الحقوػ
يالرشقةو ()2313و يأحؿد ()6532و يابـ حب ()5977و يالح يؿ ()7966و يمححف ييافؼف الذهبلن =

ع
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ـف ﷺ أكف ٓ رلخذ الرشقةو يةقف رحؽؿ ب لحؼ يب لعد يب إلكص فن
ُ
يأخذ الرشقة َبؾقة ي صقبة أفسدت دكق الـ س :يلذلؽ اةتحؼ ب ذلفو يآخوذه
الؾعـ :إذ يقػ تستؼقؿ إ قر يتـتظؿ أحقا الـ س يالرشقة ل ئؿة؟!
«وقال الؿـافؼ :كتحاكؿ إلك القفقد؛ لعؾؿف أكفؿ لخـذون الرشـقة» :القفوقد أيؾوة
لؾرب يالرشقةن
«فاتػؼا أن لتقا كاهـًا يف جفقــة فقتحاكؿـان إلقـف» :أق بعود أ لو الؿـو فؼ أكو
ٓ أررد حؿدً او يل القفقدق أك ٓ أررد القفقدو اتػؼ أ رلتق ي هـً يف جفقـةن
«فـزلت﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [الـس

الؿرتجؿ هب لفذا
 :»]69يهل أرة ُ

الب بو يهذا ةبا كزيلف ن
لؽـ الشعبل ت بعل يلقس ـ الصح بةو فقؽق الخ

رة،ن
ً

«وققؾ» يـ رة ـ ضعػفٕ :ا مقغة تؿررضو يالشقخ ررى أكف ضوعقػ :يلوذا
مدج ره بصقغة التؿررضن
«كزلت يف رجؾقـ اختصؿا ،فؼال أحدهؿا :كترافع إلك الـبل ﷺ ،وقال أخر :إلك
كعب بـ إشرف» إلك هـ يالريارتو

تػؼتو و فؽعوا بوـ إشورف وـ القفوقدو

لؽـ هـ ك أاؿ تح يؿ إلك ي هـ يف ُجفقـةو يهـ
«ثــؿ ترافعــا إلــك طؿــر ﭬ فــذكر لــف أحــدهؿا الؼصــة» :أ هووذا ل و

كرتاف وع إلووك

الـبل ﷺو يل أخر ٓو أك ٓ أرضك بؿحؿد ﷺ يإكؿ رحؽؿ بقــ يعا بوـ إشورف
ـ القفقد :فتث جبت ـ الذق ل

كتح يؿ إلك يعا بـ إشرف يلؿ ررض ب لـبل ﷺ

= أ و زر و دة «يالوورائش»و فؼوود يردت ووـ حوودرث ثقب و ﭬو أخرجووف أحؿوود ()22399و يالح و يؿ ()7968و
يضعػف الؿـذرقو يالفقثؿل ٕ :يف إةـ ده أب الخط بو يهوق جفوق رـظور الرتاقوا يالرتهقوا 126/3و
ي جؿع الزيائد 198/4ن
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«فؼــال لؾــذي لــؿ ـ َ
ـرض برســقل اهلل ﷺ :أكــذلؽ قــال :كعــؿ» :فوللر يا وورتفو
يٓبد ـ اإللرار :إلل ة الحدن
«فض ـربف بالســقػ فؼتؾــف»ٕ :كووف رتوودو فعوود الرض و بحؽووؿ الرةووق ﷺ ِردةو
يلد رؼق ل ئؾ هؾ لعؿر أ ُرؼقؿ حد الردة ع يجقد الح يؿ يهق الرةق ﷺ؟
يالجقاب أ مـقع ؿر ﭬ يف لتؾ هذا الؿـ فؼ :ي لعؾؿوف ب لحودو يلقؼقـوف
ك
ٕحود أ رػتو ت ؾوك
برض الـبل ﷺ يأ ذلؽ ٓ ُرثقر فتـةو ف لػتـة ُتدرأو يٓ رجقز
يلل إ ر بؿ ُرثقر الػتـةو ف لتغققر ب لقد ـ ةؾطة يلل إ ر أي َ ـ رؽِؾف إلقفو ع أ
الؼصة فقف ي ،ن
يهذا عريف يف فده ﷺ يف يثقر ـ تصرف ت ؿرو رؼق لوف د ـول أضورب
ـؼفو يرؼق الـبل ﷺ «ٓ» يإ يو

سوتح ًؼ و يلود رعؾوؾ ﷺ بؼقلوف «ٓ تحـدث

الـاس أن محؿدً ا ؼتؾ أصحابف»( )1يهذا يف الؿـ فؼقـ ؾك ر العصقرو إذا ُلتؾ ـ فؼ
ضووجقاو يلؽووـ لووق أبقوود آٓف الؿسووؾؿقـو فؽوولاؿ ٓ رووري شووق ًئ و يؿـظؿووة حؼووق
فرا أي حققا ًكو لؽو فرو أ و لووق يو
اإلكسو القووق و تػووتح قـقفو إذا يو الؿظؾووق يو ً
سؾؿ فؾقؽـ بؾدً ا بحذافقرهو ف ،تؽرتث لفذان
ً
رؼق الشقخ ةؾقؿ بـ بد اهلل بـ الشقخ حؿد بـ بد القه ب يف «تقسوقر
العزرز الحؿقد» «فقف جقاز تغققر الؿـؽور ب لقودو يإ لوؿ رولذ فقوف اإل و و ييوذلؽ
تعزرر ـ فعؾ شق ًئ ـ الؿـؽرات التل رسوتحؼ ؾقفو التعزرورو لؽوـ إذا يو اإل و
ٓ ررضك بذلؽو يربؿ أدى إلك يلقع ُف ك
رلة أي فتـةو ف ُقشرتط إذكف»()2ن
( )1أخرجف البخ رقو يت ب تػسقر الؼرآ و بو ب لقلوف ﴿ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

لؿ أي ظؾق ً و
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ ()4995و ي سؾؿو يت ب ال يالصؾة يأدابو ب ب كصر إخ ظ ً
()2584و يالرت ذق ()3315و يأحؿد ()15223و ـ حدرث ج بر ﭬن
( )2رـظر تقسقر العزرز الحؿقد (ص )497ن
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[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
الؿرتجؿ هب «وما فقفـا مــ اإلطاكـة طؾـك
«فقف مسائؾ :إولك :تػسقر آ ة الـسا » ُ
ففؿ الطاغقت» يهذا لد ةبؼ يف تػسقره ن
«الثاكقة :تػسقر آ ة البؼرة﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾ [البؼرة  ]11أ ة.
الثالثة :تػسقر آ ة إطراف﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾
[إ

راف .]56
الرابعة :تػسقر ﴿ﯾ ﯿ ﰀﰁ﴾ [الؿ ئدة .]59
الخامسة :ما قالف الشعبل يف سبب كزول أ ة إولك» يؾ هذا لد ةبؼ بق كفن
«السادسة :تػسقر اإل ؿان الصادق والؽاذب»﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [الـس ]69

يهذا الز ؿ ُرؽذبف القالعو ففق إرؿ ي ذبو أ اإلرؿ الص د و ففق إرؿ ب هلل
ؼري ب لؽػر ب لط اقتن
«السابعة :قصة طؿر ﭬ مع الؿـافؼ» يلتؾف إر هٕ :كف رتدن
«الثامـــة :كــقن اإل ؿــان ٓ حصــؾ ٕحـ ٍـد ،حتــك ؽــقن هــقاه تب ًعــا لؿــا جــا بــف
الرسقل ﷺ» :يهذا يف الحدرث الس بؼو ي عـ ه يؿ ل أهؾ العؾؿ محقحن
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ةــاب
مـــن جحـــد شٌ ًئا من األشمـــاء وامصفـــاخ
وققل اهلل تعالك﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [الر

د  ]39أ ة.

ويف صحقح البخاري ،قال طؾل ﭬ« :حـدثقا الــاس بؿـا عرفـقن ،أتر ـدون أن
ُ ؽَذب اهلل ورسقلف (.)1
ٍ
صاووس ،طـ أبقف ،طـ ابــ طبـاس ﭭ:
وروى طبد الرزاق ،طـ معؿرٍ ،طـ ابـ
اسـتـؽارا لـذلؽ،
رجء اكـتػض لؿـا سـؿع حـد ًثا طــ الـبـل ﷺ يف الصـػات؛
أكف رأى ً
ً
فؼال« :ما َفر ُق همٓ جدون رق ًة طـد محؽؿف ،و ِ
فؾؽقن طـد متشابفف»( )2اكتفك.
ُ
َ
َ
سؿعت قر ٌش رسقل اهلل ﷺ ذكر« :الرحؿـ» ،أكؽروا ذلؽ ،فلكزل اهلل
ولؿا
ْ
فقفؿ﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [الر

د .)3(]39

فيـــه وســـائل:

 إولك :طدم اإل ؿان بجحد شل ٍ مـ إسؿا والصػات.
 الثاكقة :تػسقر آ ة الرطد.
 الثالثة :ترك التحد ث بؿا ٓ ػفؿ السامع.
الؿـؽر.
 الرابعة :ذكر العؾة بلكف ُ ػضل إلك تؽذ ب اهلل ورسقلف ،ولق لؿ تعؿد ُ
 الخامسة :كءم ابـ طباس لؿـ استـؽر شقئًا مـ ذلؽ ،وأكف أهؾؽف.
( )1أخرجف البخ رقو يت ب العؾؿو ب ب ـ خص ب لعؾؿ لق دي لق  :يراهقة أ ٓ رػفؿقاو ()127ن
( )2أخرجف عؿر يف الج ع ()29895و ي بد الرزا يف التػسقر ()2969و يالط ق يف التػسقر ()6622ن
( )3رـظر تػسقر الط ق 445/16و يتػسقر الؼر بل 318/9ن
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l
باب مـ جحد شقئًا مـ إسؿا والصػات» يرجقز التـقرـ «ب ب ـ جحد
« ُ
شق ًئ ـ إةؿ يالصػ ت» أق أ حؽؿف فقؿ ُذيِر تحت الرتجؿة يف ثؾ

لقلف 

﴿ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [الر

د ]39ن

فؿـ جحد شق ًئ ـ إةؿ يالصػ تو يالجحوقد إ و أ رؽوق إكؽو ر ثبوقت
لث ك
بوت يف ُ حؽووؿ التـزروؾ يلؿتووقاتر السوـجةو ففوذا ٓ شووؽ يف يػوور ف ؾوفو يؿووـ لو
الرحؿـ لقس ـ أةؿ اهللن أ و اإلكؽو ر الؿعوريف ـود قائوػ البودع وـ تعطقوؾ
آةؿ ـ عـ هو أي الصػة :الؿؼري بشل ك ـ التليروؾ السو ئغو ففوذا فقوف تػصوقؾ:
ٕ التليرؾ ـف هق ة ئغو ي ـف هق اقر ة ئغن
[ خطٕزة التأٖٔن لمصفاتد
التليرؾ الس ئغ ـد أهؾ العؾؿ ٓ رصؾ إلك حد الؽػورو لؽـوف خطور ظوقؿ فقؿو
رمي إلقف ـ إكؽ ر آةؿ يالصػةو فؿـ لؿ ُرثبوت إةوؿ يالصوػ ت يقوػ رعورف
أيٓ بصو ك
اهلل  إذا جو رووق الؼق ووة بصووػتف التوول رعرفقاو ٕ :كووف  -تعو لك  -رووليت ً
وػة
ٓ رعرفقا و ف ،رتبعقكفو ثؿ رليت  بصػتف التل رعرفقا فقتبعقكف()1ن
قائػ ـ الؿسؾؿقـو فعؾك اإلكس أ
يالتليرؾ ـ الطقااقت التل أهؾؽت
َ
رـتفل إلك ةؿعو ُرؼر بؿ ج

ـ اهلل ي ـ رةقلفو ي ؾك راد اهللو ي راد رةقلفو

( )1إش رة إلك حدرث أبل هرررة ﭬو يفقف «رجؿع اهلل الـ سو فقؼق ـ ي رعبد شق ًئ فؾقتبعفو فقتبوع وـ يو
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
ربـ و و فوونذا أت ك و ربـ و رفـ و هو فقوولتقفؿ اهلل يف الصووقرة التوول رعرفووق و فقؼووق أك و ربؽووؿو فقؼقلووق أكووت ربـ و
فقتبعقكف»ن أخرجف البخ رقو يت ب الرل و ب ب الصراط جسر جفـؿو ()6573و ي سؾؿو يت ب اإلرؿ و ب ب
عرفة ررؼ الرؤرة ()182و يأبق دايد ختصرا ()4739و يالرت ذق ()2557ن

422

حً١ٝعايـُ تف ٝعشـ ــةحعنت بعايتٛحٝ

يٓ رتعرض لفذه الـصقص ٓ بتعطقؾو يٓ بتؿثقؾو يٓ تؽققػو ؾك حد لقلف 
﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [الشقرى ]11ن
ياهلل  لف أةؿ يمػ ت يأفع و يالعؾؿ ُرؼرري أ دائورة إةوؿ أضوقؼ
الديائرو تؾقف الصػ تو بؿعـك أكف ُرمخذ وـ آةوؿ موػة يٓ ؽوسو يأيةوع وـ
ذلؽ دائرة إفع ن يإةؿ يالصػ ت تقلقػقةو فُ ،رسؿك اهلل  يٓ ُرقموػ إٓ
بؿ يمػ بف كػسفو ييمػف بف رةقلف ﷺ()1ن
[ تسمجة ارأمساء ٔالصفاتد

إ ترجؿة إةؿ يالصػ ت إلك لغ ك
ت أخرىو لد تؽق

ػقد ًة لؾؿسؾؿقـ اقر

الـو ؼقـ ب لعربقووة :إٓ أ الرتجؿووة رـبغوول أ ررا ووك فقفو أ الؾػووظ الؿـؼووق إلقووف يف
الرتجؿة لد ٓ رؽق ٓئ ًؼ يف العربقة :ييف «الػؼوف إيو » ٕبول حـقػوة رؼوق «ييوؾ
شل ذيره العؾؿ ب لػ رةقة ـ مػ ت اهلل وز اةوؿف فجو ئز الؼوق بوفو ةوقى القود
ب لػ رةووقة»()2ن لػووظ الج،لووة ررتجؿقكووف «خووقدا أي خووقداق»و يالقوود ُررتجؿقاوو
«ديةووووت»و يٓ ُرـ ةووووا أ تؼووووق ديةووووت خووووقداق ٕ :الووووديس يف العربقووووة
الدهس ب لرجؾن
يإدب يف العب و رة طؾووقبو يؿ و تؼوود يف لووق أبوول لووا «هووق ؾووك ؾووة
بوود الؿطؾووا»و ييو إمووؾ أ رؼووق أكو ؾووك ؾووة بوود الؿطؾوواو فؽووؾ شوول
رحصؾ فقف لبسو أي إض فة الؼبقح إلك الـػسو ي أشبف ذلوؽُ :رتح شوكو يهوذا ؿو
تـبغل را تف ـد ترجؿة إةؿ يالصػ تن
( )1رـظر التد ررة (ص )7و ياجتؿ ع الجققش اإلة ،قة 161/2ن
( )2الػؼف إي (ص )65ن
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«وققل اهلل تعالك﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [الر د  ]39أ ة» :رؽػري ب ٓةؿ:
ُب بِ ْس ِؿ اهلل ِ الر ْح َؿ ِـ الر ِحق ِؿ» ل لقا
لؿ ل الـبل ﷺ «ا ْكت ْ
فػل لصة ُمؾح الحدربقة ج
ايتا بِ ةؿؽ الؾفؿو يٓ كعرف الرحؿـ()1و ففؿ يػريا ب ٓةؿو ع إلرارهؿ
ب هلل  الخ لؼو الراز و الؿدبرو الؿحقلو الؿؿقت :ففؿ ٓ رؽػري ب هلل ب تب ره
قجق ًداو يب تب ره خ ل ًؼ يراز ًل و يإكؿ رؽػري هبذا آةؿن
ٔ[ جٕب وساعاة حاه املخاطبني يف التعمٗيد
«ويف صحقح البخاري ،قال طؾل ﭬ« :حدثقا الـاس بؿا عرفـقن ،أتر ـدون أن
ُ ؽَذب اهلل ورسقلف » فعؾك الدا قة يالؿعؾؿ أ رتدرج بتعؾقؿ الـ س يأ ررفؼ هبوؿو
يأ رعؾؿفؿ الشل بعد الشل و ةقا ي ب لؼق أ ب لػعؾن
فؿث ،لوق أيت شوخص ُرصوؾل بعوقا و يلورأ يف مو،تف بؼورا كة ٓ رعرفقاو و فؼود
رحصؾ يف لؾقب بعض الح ضررـ شل ـ القحشة ياإلكؽ ر :ي ؾوك هوذا فؿرا و ة
الؼرا ة الؿعتؿدة يف البؾد ياجبةٕ :كف ررتتا ؾك الخريج ـف إكؽ ر ـ بعوض وـ
ٓ رعرفو يالذق رررد أ رػعؾ ذلؽ ؾقف أ ُرخ الـ سن
يلد ي الـ س يف فؼففؿ ؾك لق ك ياحدو يٓ تجد أحدا ُرـؽور شوق ًئ ؿو رورى
لؿ و تقةووع الـ و س يف دراةووة
أي رسووؿعٕ :كووف ٓ روورى يٓ رسووؿع شووقئ ُرـؽوورهو ثووؿ ج
ي كقا رعفديا ـود شوققخفؿو حصوؾ شول
الؿذاهاو يم ر الع ة رري أشق
( )1إش رة إلك حدرث أكس ﭬو أ لررشو مو لحقا الـبول ﷺ يفوقفؿ ةوفقؾ بوـ ؿوريو فؼو الـبول ﷺ لعؾول
«ايتا بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ»و ل ةفقؾ أ ب ةوؿ اهللو فؿو كودرق و بسوؿ اهلل الورحؿـ الورحقؿو يلؽوـ
ايتا كعرف ب ةؿؽ الؾفؿو فؼ «ايتا ـ حؿد رةق اهلل»و ل لقا لق ؾؿـ أكؽ رةوق اهلل ٓتبعـو كو
يلؽـ ايتا اةؿؽ ياةؿ أبقؽو فؼ الـبل ﷺ «ايتا ـ حؿد بـ بد اهلل»و ف شرت قا ؾك الـبول ﷺ أ
ـ ج ـؽؿ لؿ كرده ؾقؽؿو ي ـ ج يؿ ـ رددتؿقه ؾقـ و فؼ لقا ر رةق اهللو أكؽتا هوذا؟ لو «كعوؿو
إكف ـ ذها ـ إلقفؿ فلبعده اهللو ي وـ ج كو وـفؿ ةوقجعؾ اهلل لوف فرجو ي خرجو »ن أخرجوف سوؾؿو يتو ب
الجف د يالسقرو ب ب مؾح الحدربقة يف الحدربقةو ()1784ن

حً١ٝعايـُ تف ٝعشـ ــةحعنت بعايتٛحٝ

424

ع

ـ اإلكؽ رو يز ؿقا أ الدرـ تغقر أي ُا ققرو يرؼقلق حتك الص،ة التول يـو كعرففو
أدخؾقا ؾقف أشق  :فعؾك الذق ُرررد أ رعؾؿ الـ س السـة يف ثؾ هذا الؿجتؿوعو أ
ُرحدثفؿ ـ ذلؽ ُ
لبؾ حتك ٓ رـؽريان
ٍ
صاووس ،طـ أبقف ،طـ ابـ طباس ﭭ:
«وروى طبد الرزاق ،طـ معؿرٍ ،طـ ابـ
استـؽارا لذلؽ» :فنذا
رجء اكتػض لؿا سؿع حد ًثا طـ الـبل ﷺ يف الصػات؛
أكف رأى ً
ً
ةؿع الع ل يشبف الع ل حدرث الـزي
آةتقا و فؾـ رستق ا يةقبدأ رتس
[

ث،و ع كصقص العؾقو يكصقص
ً

يقػ رؼق

﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾

ف  ]5يرؼق رـز يؾ لقؾة؟!
ٕكف ٓ رػفؿ ـ هذه إلػ ظ إٓ رتعؾؼ ب لؿخؾق و يلوق ففوؿ ـفو و رتعؾوؼ

ب لخ لؼ لؿ حصؾ ـده إشؽ ن
يحتك ـ ةؿع ي ،أهؾ العؾؿ يف هذه الؿسللةو يلوؿ روتؿؽـ العؾوؿ وـ لؾبوفو
فنكف رـؽر بعض ذلؽ الؽ ،و ثؾ لق شقخ اإلة ،رـز آخور يوؾ لقؾوة يٓ رخؾوق
ك
ستق ؾك رشف ب ئـ ـ خؾؼف()2ن
ـف العرش()1و أي لقلفؿ
التسوؾقؿو يأ رؼوق
ففذه أ قر ٓ رستق بف يؾ ؼؾو يالقاجا ؾك اإلكس
ُ
ةؿعـ يأ عـ ٕ :كف كص ث بوت يف الؼورآ و يأ و يقكوف رؾوز ـوف خؾوق العورشو أي أ
السؿ ُتظؾفو ففذا يؾف رؽق يف حؼ الؿخؾق و أ الخ لؼو فشلكف أ ظؿن
ج يف الحدرث الصحقح أ الشؿس إذا اربت يؾ لقؾة تسجد تحت العورشو
يتستلذ يف الطؾقعو فنذا لؿ رمذ لف ةتطؾع ـ غرهب ()3و يالؿعوريف أ الشوؿس
جؿقع الػت يى 375/5ن

( )1رـظر ؾك ةبقؾ الؿث
( )2رـظر الصػدرة 267/1ن
( )3إش رة إلك حدرث ـ أبل ذر ﭬو ل

ل الـبل ﷺ ٕبل ذر حقـ اربت الشؿس «أتدرق أرـ تذها؟»و
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ٓ توورتك فؾؽفوو و يٓ تغقووا اق ًبوو يؾ ًّقوو ووـ إرضو ي ووع ذلووؽ كؼووق الحوودرث
محقحو ةؿعـ و يمدج لـ ن
ي ـ إ ثؾة ؾك ذلؽ ج يف حدرث الب ب أ الرجؾ اكتػض اةتـؽ ًرا لؿو
ةؿع حدر ًث ـ الـبل ﷺ يف الصػ تن
«فؼال»و أق ابـ ب س ﭭ «ما َفر ُق همٓ » :رعـل و ةوبا فوزع هومٓ ؟
ةؿع حدر ًث أكؽره لؾبف اكتػض يفزعو أي ب لتشدرد «مـا فـرق هـمٓ » بوقـ كصوقص
الصػ ت يكصقص إحؽ ياقره ن
« جــدون رق ـ ًة طـــد ُمحؽؿــف» ٕكووف و ـوودهؿ فقووف إشووؽ « ،و فؾؽــقن طـــد
الؿحؽؿ هق الذق رػفؿف الـ س يهق القاضح الب ققـو يالؿتش بف هق الذق
متشابفف» ُ
فقف كقع خػ ياؿقضو يهق تػ يتن
ف لتش و بف يف كصووقص الصووػ ت كسووبلو فؼوود رؽووق الـ و س يؾفووؿ رػفؿووق هووذا
الـص :إٓ فئة لؾقؾةو أي أهؾ بؾدو أي أهؾ ُ ك
رف ُ عقـ :يهبوذا رودفع آةتشوؽ بوقـ
أثر ابوـ بو س ﭭو يكػول أهوؾ العؾوؿ أ تؽوق كصوقص الصوػ ت وـ الؿتشو بفو
ف لؿراد أ هذا الـص ي

ـ الؿتش بفو ٓ أ يوؾ كصوقص الصوػ ت وـ الؿتشو بفو

ي ـوود الؿبتد ووة كصووقص الصووػ ت ووـ التشو بف الؿطؾووؼو بؿعـووك أكووف ٓ رقمووؾ لفو
إلك عـك()1ن
= لؾت اهلل يرةقلف أ ؾؿو ل «فنا تذها حتك تسجد تحت العرشو فتستلذ فقمذ لف يرقشؽ أ تسجدو
ف ،رؼبؾ ـف و يتستلذ ف ،رمذ لف رؼ لف ارجعل ـ حقث جئتو فتطؾع ـ غرهب و فذلؽ لقلف تع لك
﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾ [رس »]38ن أخرجف البخ رقو يت ب بد الخؾوؼو بو ب
مػة الشؿس يالؼؿر بحسب و ()3199و ي سؾؿو يت ب اإلرؿ و ب ب بق الز ـ الذق ٓ رؼبوؾ فقوف اإلرؿو و
()159و يالرت ذق ()2186ن
( )1رـظر جؿقع الػت يى 285/13ن
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ج يف
ـف آر ك
ت

فحدرث الصػ ت الذق ةؿعف هذا الرجؾ ـ الؿتش بف ؾك ضق

إثرو أي أكف تش بف ـد هذا الرجؾٕ :كف ُردرك عـ هو يالؼرآ أثبت أ
حؽؿ ت ي ُأخر تش هب تو هذه أر ت تش هب ت ـد بعض أهؾ العؾؿ يلقس ـد
أهؾ العؾؿ ل بة﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾

[آ

ؿرا

]7و ف بـ

ب س ـ الراةخقـ الذرـ رعرفق الؿتش بفن
«ولؿا سؿعت قر ٌش رسقل اهلل ﷺ ذكر« :الرحؿـ» أكؽروا ذلؽ ،فلكزل اهلل فقفؿ:
﴿ﭨﭩﭪ﴾ [الر

يلؿ ةؿعقه ﷺ رؼق
ب لتقحقدو يرل رك بد
القؿ ةو يي

د  :»]39ذلؽ يف مؾح الحدربقة -يؿ ةبؼ ذيره-ن
﴿ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾

الرحؿـو يد

[اإلةرا

 ]119ل لقا رل رك

اهلل يهؿ اثـ و يل لقا إكف رد ق رحؿـ

سقؾؿة رد ك رحؿـ القؿ ة()1ن

يهذه الشبف التل ـدهؿ :لؽقاؿ ؾك الؽػرو ييذلؽ ـ ب ب العـ د :يإٓ ففؿ
ٓ ُرـؽووري أ ُرسووؿك القاحوود بلةووؿ

تعووددةو ي ـوودهؿ جؿ و دات يحققاكو ت لف و

أةؿ يثقرة جدًّ او لؽـ يؾ هذا ـ ب ب العـ د يالؽػرن
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد

«فقف مسائؾ :إولك :طدم اإل ؿان بجحد شل ٍ مـ إسؿا والصػات»و أق أ
ذه ب اإلرؿ رؽق بجحد شل ك ـ إةؿ يالصػ تو فعد اإلرؿ رعـل اكعدا
اإلرؿ ب لـسبة لؿـ جحد شق ًئ ـ إةؿ يالصػ تو ي ُرستد لف بفرة الر د التل

ُمدق ر هب الب

ب﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [الر

د .]39

( )1رـظر تػسقر الط ق 589/17و يتػسقر الؼر بل 342/19ن

ع

بعَ ــٔعج ـ ـ عش ٦ّ ٝعَٔعاألمسـ ـ ٤عٚايصفـ ـ ت

ع

424

«الثاكقة :تػسـقر آ ـة الرطـد» وع ةوببف الوذق ُربوقـ عـ هو  :يهوق أاوؿ جحوديا
يػران
آةؿو يةؿك جحدهؿ ً
لبس و و
«الثالثــة :تــرك التحــد ث بؿــا ٓ ػفــؿ الســامع» :أو ب ولق شوول ُرحوودث ً
أي ترد ًداو ففذا رـبغل أ ُرجتـان
الؿـؽِـر»و
«الرابعة :ذكر العؾة أكف ُ ػضل إلك تؽذ ب اهلل ورسقلف ،ولـق لـؿ تعؿـد ُ
رعـل أكف رؼوع يف الؽػور يلوق لوؿ رؼصودو ثوؾ بعوض الـو س يف حو الغضوا رطوقش
ؼؾفو ي ـ يثرة الجدا رؼق ي ً ،ررد بف الحؼن
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ةــاب كــىل هللا دعــاىل:
﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾

[امنحه ]82:اآلًـــح

قال مجاهدٌ ما معـاه« :هق ققل الرجؾ :هذا مالل ور ْث ُت ُف طـ آبائل»(.)1
وقال طقن بـ طبد اهلل( « :)2ؼقلقن :لقٓ فءن لؿ ؽـ كذا»(.)3
وقال ابـ قتقبة( « :)4ؼقلقن :هذا بشػاطة آلفتـا»(.)5
ٍ
خالد الذي فقف« :أن اهلل تعالك قـالَ « :أ ْصـ َب َح
وقال أبق العباس بعد حد ث ز د بـ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
كثقـر يف الؽتـاب والســة،
م ْـ ط َبادي ُم ْمم ٌـ بِل َوكَاف ٌر» الحد ث  -وقد تؼدم « : -وهذا ٌ
ذم سبحاكف مـ ضقػ إكعامف إلك غقره و ُ شرك بف.
قال بعض السؾػ :هق كؼقلفؿ :كاكت الر ح صقبة ،والؿءح حاذ ًقـا ،وكحـق ذلـؽ
مؿا هق ٍ
جار طؾك ألسـة كثقر»(.)6
()1

()2
()3
()4

()5
()6

أخرجف الطو ق يف تػسوقره 273/17و يلػظوف وـ ج هود لو «هول الؿسو يـ يإكعو ي و ررزلوق ـفو و
فريحقكو إرو ه»و
يالسرابقؾ ـ الحدرد يالثق بو تعرف هذا يػ ر لررشو ثؿ تـؽره بل تؼق هذا ي ٔب ئـو و ّ
ييف ريارة «فقرثقك إر ه »ن
هق ق بـ بد اهلل بـ تبةو أبق بد اهلل الفذللو الؽقيفو تقيف ةـة بضع شرة ي ئةو يثؼف أحؿدو ياقورهن
يي ثؼة يثقر اإلرة ن رـظر الطبؼ ت الؽ ى 313/6و يةقر أ  ،الـب195/5 ،ن
أخرجف الط ق يف تػسقره 273/17ن
ِ
هق أبق حؿدو بود اهلل بوـ سوؾؿ بوـ لتقبوة الودرـقرقو يلود ببغوداد ةوـة 213و يلقوؾ ب لؽقفوةو يألو ب لودق رـقر ود ًة
ل ض و ًق فـسووا إلقف و و ووـ صووـػ تف «اررووا الؼوورآ » و ي«اررووا الحوودرث»و ي«الؿع و رف»و ي« شووؽؾ الؼوورآ »و
ي« شؽؾ الحدرث»و ياقره يثقرو تقيف ةـة  276هون رـظر يفق ت إ ق 42/3و يةقر أ  ،الـب296/13 ،ن
اررا الؼرآ ٓبـ لتقبة (ص )248ن
جؿقع الػت يى 33/8ن

ع
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فيـــه وســـائل:

 إولك :تػسقر معرفة الـعؿة وإكؽارها.
 الثاكقة :معرفة أن هذا ٍ
جار طؾك ألسـة كثقر.
 الثالثة :تسؿقة هذا الؽءم إكؽ ًارا لؾـعؿة.
 الرابعة :اجتؿاع الضد ـ يف الؼؾب.

l
[ الفقْ يف فّي ٌعي اهلل عمى خمقْد
«باب ققل اهلل تعالك﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [الـحؾ  ]83أ ة»:
كِعؿ اهلل ُ ٓ تحصكو يؿ ل ﴿ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [الـحؾ ]18ن
ياإلكس رتؼؾا يف كِعؿ اهلل ـذ أ رقلد إلك أ رؿقتن
يلد رؼق ل ئؾ ـ ُيلِد يهق ُ ع

ك
بومس
ؾك فراشفو ففوؾ هوذا يف كِعؿوة أي يف

يشؼ ؟
يالجقاب أكف يف كِعؿةو يلد رخػك ؾقف ـ الـقعؿ رغطقف هذا الشوؼ الجزئول
الذق هق فقف :يلذا ج يف الحدرث «اكظروا إلك مـ هق أسػؾ مـؽؿ ،وٓ تـظروا إلـك
مـ هق فققؽؿ ،ففق أجدر أن ٓ تزدروا كعؿة اهلل طؾقؽؿ»(.)1
فؼوراو
يـت
فن
َ
فؼقراو ففـ ك رقجد ـ هق أشد ـوؽ ً
ً
رضو و يأشود ً
ررض و أي ً
يلق لؿ رؽـ ـدك ـ كِعؿ اهلل إٓ أ هداك اهلل لفذا الدرـ لؽػكن

( )1أخرجف سؾؿو يت ب الزهد يالرل ئؼ ()2963و يالرت ذق ()2513و يابـ جف ()4142و ـ حدرث أبل هرررة ﭬن
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«طج ًبا ٕمر الؿممـ ،إن أمره كؾف خقر ،ولقس ذاك ٕحـد إٓ لؾؿـممـ ،إن أصـابتف
خقرا لف»( )1ف لضرا إذا م
خقرا لف ،وإن أصابتف را  ،صبر فؽان ً
سرا شؽر ،فؽان ً
ِ
يالسرا إذا شؽره ي كت كعؿةن
ؾقف م رت كعؿةو ج
فو لع،ج الشوور ل لؿووـ يو

جبو ً
وقٓ ؾووك التجشووؽل أ رـظوور إلووك ووـ هووق ديكوفو

هراو يرعوورتف هبو ب ـًو و
فقووذها ـوف يووؾ إحسو س بو لبمسو يرتحوودث هبووذه الوـقعؿ ظو ً
ك
اهلل ؾك كعؿف ؾقفن
يرشؽر اهلل ؾقف بل رصرفف فقؿ ُررضقفو يحقـئذ رؽق لد َش َؽ َر َ
[ وعٍى إٌلاز الٍعىةد
الـقعؿ هل ُرـتػع بفو ييذلؽ ضده  -رعـل و رتضورر بوف  -رـؼؾوا كعؿوة إذا

ُمبِر ؾقفن

﴿ﮑ ﮒ﴾ [الـحؾ  ]83رـدر أ رقجد اإلكؽ ر لؾـعؿ يف سؾؿ :ف ،رقجد
ـ رـسا الـقعؿ إلك اقر اهللو فؽؾ الؿسؾؿقـ رعرتفق هبذاو لؽـ لد رحصؾ اإلكؽ ر
ـ بعضفؿ يف أيل ت الغػؾةو ييف الؿض رؼن
فؿوووث ،لوووق ووورض أحووودهؿ ياشووورأبت كػسوووف إلوووك العووو،جو ي ُذ ِهوووا بوووف
إلك الؿصح تو يحصؾ لوف الـػوع ـفو و يكسوا الشوػ أي خػوة إلوؿ إلوك السوبا
يهوق الطبقواو أي العوو،جو فقؼوق

وث ،لوقٓ فوو ،أي لوقٓ العوو،ج الػو،ين لؿووتو
و ً

يرد ق لؾطبقا الذق أدريف يأكؼذه وـ الؿوقتٕ :كوف مورف لوف العو،ج الؿـ ةواو
اهللو ففذا ـ يُػر الـقعؿن
يرـسك َ
فؿـ إكؽ ِر الـ ِ
قعؿ كسبتف إلك ةببف فؼط بعد أ
الؿؿقت الراز و ف لذق ُت ُصدق

ف أ اهلل هق الؿحقل
َ َر َ

ؾقف بؿ و ؾقف أ ٓ رؼق

رزلـل ف ،و

( )1أخرجف سؾؿو يت ب الزهد يالرل ئؼو ب ب الؿم ـ أ ره يؾف خقرو ()2999و ـ حدرث مفقا ﭬن

ع
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يثقرإ :كف ٓ رستحضر أ الؿعطل يالؿ كع هق اهلل  يأ فً ،ك إكؿ
لؽـف رحدث ً
هق جرد ةباو يلقس هق الؿعطل الحؼقؼلو يالؿ

الذق بقد ف ،هق

اهلل

﴿ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [الـقر ]33

«قال مجاهدٌ » يهق ُ ج هد بـ ج اإل

ػسور الوذق ورض التػسوقر ؾوك
الؿ ق
ُ

ابـ ب س ـ أيلف إلك آخره()1ن
«ما معـاه» :أق أ الؿملػ أي ـ فقلف ؿـ كؼؾ ـف لوؿ رضوبط لػوظ ج هودو
ييف بعض الـسخ «معـاه» :فقؽق

وـ لوق

ج هودو أق عـوك أروة يوذاو يرؽوق

التػسقر ب لؿث ن
«هق ققل الرجؾ :هذا مالل ورثتف طـ آبائل» :أو يؿ يف حدرث الث،ثوة إلورعو
كابرا طـ كـابر»()2و فقـسوا و هوق فقوف
يإبرصو يإ ؿك «إكؿا ورثت هذا الؿال ً
ـ الـعؿة إلك آب ئفو أي إلك ـ أ طك الؿ ٔب ئفو ع أ اكتؼ اإلرث إلقوف أشود يف
اإلكع

ـ اهللن

شخصو
«وقال طـقن بــ طبـد اهلل « :ؼقلـقن :لـقٓ فـءن لـؿ ؽــ كـذا» :فؾوق أ
ً
أشرف ؾك الف،ك يف ار ك أي حررؼو ثؿ ج شوخص يأكؼوذهو ف لؿـؼوذ يف الحؼقؼوة
هق اهلل الذق ةخر لف هذا الرجؾو ي الرجؾ إٓ ةبا يف إكؼ ذهن
يإض فة الـقعؿ إلك إةب ب لدح يف الربقبقةو يرختؾػ بو خت،ف ريوق الؼؾوا
إلك هذا السبا ٕ :اإلكس لد رـسا الػعؾ إلك السبا يٓ رؼدح ذلوؽ يف إرؿ كوف:
الؿـعؿ هق اهللو لؽـ هوذا إكؿو أخوذ الؿو
ٕكف عرتف يف حؼقؼة أ ره أ ُ

وـ خزرـتوف

يأ ط هو فُ ،بد أ رستحضر أ الؿعطل يالؿ كع هق اهلل  يهذا ةبان
( )1رـظر ةقر أ  ،الـب459/4 ،ن
( )2أخرجف البخ رقو يت ب أح دروث إكبقو و بو ب و ذيور وـ بـول إةورائقؾو ()3464و ي سوؾؿو يتو ب الزهود
يالرل ئؼ ()2964و ـ حدرث أبل هرررة ﭬن
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يبعض الـ س ُرب لغ فقـسا إلك اهلل ٓ تجقز كسوبتف إلقوف وـ بو ب آحتقو طو
يؼق بعضفؿ « ـ اهلل ثؿ ـ ف » ،ـد حصقلف ؾك شل حر ن
«وقال ابـ قتقبة» يهق بد اهلل بـ سؾؿ بـ لتقبةو إدرا الؿشفقرو مو حا
« قق إخب ر»و ي«الؿع رف»و ياقره ـ الؽتان
« ؼقلقن :هذا بشػاطة آلفتـا» :أي شوققخـ و يهوذا أةوقأ و ُذيِور يف البو بو يلود
رـسووبق بعووض الؿص و ئا إلووك آلفووتفؿو فقؼقلووق أكووت أاضووبت ألفووة أي الووقللو
فحصؾ لؽ يذاو يهذا يثقر يف البؾدا التل ُرقجد فقف وـ ُروز َ ؿ أاوؿ أيلقو و يهوذا
ـ أةقأ ُرذيرو ييضعف يف ق
الشرك إي ياضحن
ٍ
خالد الذي فقف« :إن اهلل تعالك قالَ « :أ ْص َب َح
«وقال أبق العباس بعد حد ث ز د بـ
ِمـ ِطب ِ
ادي ُم ْم ِم ٌـ ِبل َوكَافِ ٌر» الحد ث - ،وقد تؼدم  »-يف ب ب آةتسؼ ب ٕكقا ن
ْ َ
كثقر يف الؽتاب والسـة ،ذم سبحاكف مـ ضـقػ إكعامـف إلـك غقـره و ُ شـرك
«وهذا ٌ
بف» :يلد تؼد ذير هذان
«قال بعض السؾػ :هق كؼقلفؿ :كاكت الر ح صقبة ،والؿءح حاذ ًقا» كسبقه إلك
الررح يالؿ،حن
ضوراو
ييف هذه الظريف رؽوق آلتػو ت إلوك السوبا ـود يثقور وـ الـو س ح ً
فقـسبق هذه إ قر إلك السباو لؽـ الؿقفؼ ـ رعؾِؼ لؾبف ب هلل  فقرت حو يتسوؾؿ
لف ؼقدتفو يرقفؼ يف أ ؿ لف ٕ :اإلكس إذا تع جؾؼ بؿخؾق تؽدرت أحقالفن
«وكحق ذلـؽ مؿـا هـق ٍ
جـار طؾـك ألســة كثقـر» يؿو يف البو ب أيت «لوقٓ يؾبوة
فوو ،و ٕت ك و الؾصووقص»و ي«لووقٓ الووبط يف الوودار ٕتووك الؾصووقص»و ي ثووؾ «لووقٓ
يالؿسبا هق اهلل ن
الطبقا لؿ شػل»و يهؽذاو يهذه أةب ب ُ

ع
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[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :تػسقر معرفة الـعؿة وإكؽارها» :يلد تؼد شرح هذان
«الثاكقة :معرفة أن هذا ٍ
جـار طؾـك ألســة كثقـر» :فونذا أردت أ تعورف الؿط بؼوةو
ف كظر إلك ح لؽ يح زيجتؽ ـد ُرص ب ػؾ يف أثـ الؾقوؾو يرجوزع يرصورخ
درا ؾوك أ تؼود لوف أي تومخرو فو كظر إلوك تعؾؼوؽ بو هلل
بل ؾك مقتف يأكت لست لو ً
أي ب لطبقا! ف لطبقا إكؿ هق ةوباو ي ؾوك الؿسوؾؿ أ تؽوق

،لتوف يتعؾوؼ لؾبوف

ب هلل ن
إكؽارا لؾـعؿة»ٕ :كف كسوبف إلوك السوباو يلوؿ ُرـسوبف
«الثالثة :تسؿقة هذا الؽءم
ً
الؿـعؿ الحؼقؼلن
الؿسبا ُ
إلك ُ
«الرابعة :اجتؿاع الضد ـ يف الؼؾب» ﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾و
أق رعرفق أ اهلل هق الؿـعؿو ثؿ رـؽري ذلؽ يرثبتقكف لغقرهن
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ةــاب كــىل هللا دعــاىل:
﴿ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾

[امتلسج]33:

قال ابـ طباس ﭭ يف أ ة« :إكداد :هق الشرك ،أخػـك مــ دبقـب الـؿـؾ طؾـك
ٍ
صػاة سقدا يف ضؾؿة الؾقؾ ،وهق أن تؼقل :واهلل ،وحقاتؽ ا فءكـة ،وحقـاتل ،وتؼـقل:
لقٓ ُكؾقبة هذا ٕتاكا الؾصـقص .ولـقٓ الـبط يف الـدار ٕتـك الؾصـقص ،وقـقل الرجـؾ
وشئت ،وققل الرجؾ :لقٓ اهلل وفءن ٓ ،تجعـؾ فقفـا فءكًـا ،هـذا
لصاحبف :ما شا اهلل
َ
كؾف بف شرك» رواه ابـ أبل حاتؿ(.)1
وطـ طؿر بـ الخطاب ﭬ أن رسقل اهلل ﷺ قالَ « :م ْـ َح َؾ َ
ػ بِ َغ ْقرِ اهلل ِ َف َؼدْ َك َػ َـر
أو َأ ْش َر َك» رواه الترمذي ،وحسـف ،وصححف الحاكؿ(.)2
ٍ
َ
أحؾــػ بــاهلل كاذ ًبــا أحــب إلــل مـــ أن أحؾــػ بغقــره
ٕن
وقــال ابـــ
مســعقدْ « :
صاد ًقا»(.)3
ِ
ــ
وطـ حذ ػة ﭬ طـ الـبل ﷺ قالَ ٓ« :ت ُؼق ُلقاَ :مـا َشـا َ اهللُ َو َشـا َ ُف ٌ
ـءنَ ،و َلؽ ْ
( )1أخرجف ابـ أبل ح تؿ يف تػسقره ()229ن
( )2الحدرث ـ ابـ ؿرو يلقس ـ ؿر يؿ ذيور الؿصوـػ :يلوذا لو يف تقسوقر العزروز الحؿقود (ص « )511
لقلف ـ ؿر بـ الخط ب هؽذا يلع يف الؽت بو يمقابف ـ ابـ ؿر»ن
يحوودرث ابووـ ؿوور أخرجووف أبووق دايدو يت و ب إرؿ و يالـووذيرو ب و ب يف يراهقووة الحؾووػ ب ٔب و و ()3251و
يالرت ذقو يت ب يت ب إرؿ يالـذيرو ب ب يف يراهقوة الحؾوػ بغقور اهللو يلو «حودرث حسوـ»و يأحؿود
()6972و يابـ حب ()4358و يالح يؿ ()7814و يمححف ؾك شرط الشقخقـ ييافؼف الذهبلن
( )3أخرجووف بوود الوورزا يف صووـػف ()15929و يابووـ أبوول شووقبة ()12414و يالط و اين يف الؽبقوور ()8992و يلوو
الؿـذرق يف الرتاقا « 372/3رياتف رياة الصحقح»و ييذا ل يف جؿع الزيائد 177/4ن

ع
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ءن» رواه أبق داود ٍ
بسـد صحقح(.)1
ُقق ُلقاَ :ما َشا َ اهللُ ُثؿ َشا َ ُف ٌ
وجا طـ إبراهقؿ الـخعل« :أكف ؽره :أطقذ باهلل وبؽ .و جقز أن ؼـقل :بـاهلل ثـؿ
بؽ ،قال :و ؼقل :لقٓ اهلل ثؿ فءن ،وٓ تؼقلقا :لقٓ اهلل وفءن»(.)2
فيـــه وســـائل:

 إولك :تػسقر آ ة البؼرة يف إكداد.
 الثاكقة :أن الصحابة ﭫ ػسرون أ ة الـازلة يف الشرك إكبر أكفا تعؿ إصغر.
 الثالثة :أن الحؾػ بغقر اهلل شرك.
 الرابعة :أكف إذا حؾػ بغقر اهلل صاد ًقا ،ففق أكبر مـ القؿقـ الغؿقس.
 الخامسة :الػرق بقـ «القاو» و«ثؿ» يف الؾػظ.

l
«باب ققل اهلل تعالك﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [البؼرة  :»]22هذا
تعؼقا لؼقلف  يف ةقرة البؼرة ﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ﴾

[البؼرة ]21

أرةو ففق ـ ب ب تليقد الؿػفق ب لؿـطق و

فؿػفق لقلف تع لك ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ هق «ا بديا اهلل يحده»و فج لقلف
﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ لقميد ذلؽ الؿػفق ـ أرة إيلك :ي ؾقف ف لتؼقى
هل الغ رة ـ يؾ شل و حتك ـ العب دة التل ل اهلل  يف شلا ﴿ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [الذارر ت ]56ن ف لغ رة ـ الص،ة التؼقىو يالغ رة ـ الزي ة
خبثوت كػسولو ()4989و يأحؿود ()23265و يموححف الـوقيق يف

( )1رياه أبق دايدو يت ب إدبو ب ب ٓ رؼ
إذي ر (ص )358ن
( )2أخرجف بد الرزا ـ ررؼ عؿر بـ راشد ()19811و يابـ أبل الدكق يف الصؿت ()344ن
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التؼقىو يالغ رة ـ الصق التؼقى :بدلقؾ ﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ﴾ [البؼرة ]183و يالغ رة ـ الحج التؼقى :بدلقؾ ﴿ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ [البؼرة ]293ن يبـ

ؾك ذلؽ فغ رة الغ ر ت

التؼقىن
﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﮸﴾ [البؼرة ]22ن رعؾؿق أ اهلل هق الذق خؾؼفؿو يرعؾؿق أ اهلل هق
الذق ررزلفؿ ي ُرـز لفؿ الؿطر ـ السؿ ن
﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [البؼرة ]22ن أق يأكتؿ تعؾؿق هذه
إ قر يؾف و يهل أ الخؾؼ يالرز

ـ اهلل  :ي ع ذلؽ تجعؾق لف أكدا ًدا؟!

يهذا لقد مثرو ف لج حد ـ ؾؿ لقس ي لج حد ـ جفؾن
[ التخرٖس وَ الصسك اخلف٘د
«قال ابـ طباس ﭬ يف أ ة« :إكداد :هق الشرك» :يالـد هق الشوررؽ يالؿثقوؾ
يالـظقر()1ن فتػسقره إكداد ب لشرك هق تػسقر بؿ رمي إلقف ـ اإلشراك ب لـد الوذق
يكظقران
ثق،
جعؾقه هلل  كدً ا يشرر ًؽ و ي ً
ً
ٍ
صػاة سـقدا يف ضؾؿـة الؾقـؾ» ي و ذا ر ِ
صودر دبقوا
«أخػك مـ دبقب الـؿؾ طؾك
ُ
الـؿؾ ـ مقت ؾك الصػ ة الؿؾس ؟! يإذا ي هوذا الصوقت وـ هوذا الؿخؾوق
الضئقؾ ي لعد و ؾك هذه الصخرة الؿؾس و فؿ هول الحريوة التول تثقور آكتبو ه وـ
كؿؾة ؾك مخرة ةقدا و يف لقؾة ظؾؿة؟!

( )1رـظر الصح ح 543/2ن

ع
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إاو أشود درجو ت الخػو و وـ حقووث الصوقتو ي وـ حقوث الحريوةو بوؾ هوول
مقت يحرية ي لعد ن
ك
يخوقف
هذا الؽ ،ـ ح إ ة يترجؿ الؼرآ رجعؾ الؿسوؾؿ ؾوك يجوؾ
شدردرـو أ رؼع يف الشرك يهق ٓ رشعرو فونذا يو الشورك يف الخػو هبوذه الؿث بوةو
ف َؼ جؾ أ رـجق ـف أحد :يلوذا جو ت الؽػو رة لؿوـ يلوع يف الشورك يهوق ٓ رشوعر أ
رسووتعقذ ب و هلل أ ُرشوورك بووف يهووق رعؾووؿو يرسووتغػر لؿ و ٓ رعؾووؿ()1و يإذا ي و الشوورك
ب لخػ هبذه الؿث بةو فُ ،بد أ رؼع فقف اإلكس  :إٓ ـ صؿف اهللن
ــؽ»« :واهلل» لسوووؿ بووو هلل « وحقاتِ ِ
«وهـــق أن تؼـــقل :واهلل وحقاتِـ ِ
ـــؽ» :لسوووؿ
ب لؿخؾق و يهق هـ خ ا مكثو ييرد يف ريارة يحق تِ َؽ لؾؿخ ا الؿذيرن
« ا فءكة» أي ر ف ،حسا الريارتقـن
ــ
«وحقــاتل» :لسووؿ بحق تووف يووذلؽن يالؼسووؿ بو لؿخؾق شوورك :لؼقلووف ﷺ « َمـ ْ
َح َؾ َ
ػ ِب َغ ْق ِر اهلل ِ َف َؼدْ َك َػ َر أو َأ ْش َر َك» ؾك ةقليت بق كفو يلؽـف شرك أمغر يف إموؾ:
إٓ إذا ز ؿ أ لؾؿخؾق الؿحؾقف بف ـ العظؿة يالتعظقؿ ُرس يق ظؿة الخ لؼ
أي ُرؼ رهب ن
حر و و إي التشووررؽ :حقووث حؾووػ بو هللو
يلقلووف «ياهلل يحق تووؽ»و فقووف ج
يلركف ب لحؾػ ب لؿخؾق و يالث ين الحؾػ بغقر اهللن
«وتؼقل :لقٓ ُكؾقبة هذا ٕتاكا الؾصقص» ييف بعوض الريارو ت «يؾبوة»و يذلوؽ
أ الؽوو،ب إذا ج و شووخص اررووا تـووبح فرتتػووع أمووقا و يرسووتقؼظ أهووؾ الوودارو
ف ،ردرك الؾص ـفؿ شق ًئ و فـُب ح الؽؾا ةبا لؾـج ةن
( )1ةبؼت اإلش رة إلقف (ص )134ن
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«ولـقٓ الــبط يف الــدار ٕتاكــا الؾصــقص» ييوذلؽ الووبط ُتصوودر أمووقا ًت إذا جو
أحدو ففل ةباو لؽـ إدخ هذه إ ثؾوة يف الشورك :إكؿو هوق لعود آلتػو ت إلوك
الؿسوو قبا ووع الووذهق و فوو ،رؾتػتووق إلووك اهلل  يهووق الووذق يلوو هؿ ووـ هوومٓ
ُ
الؾصقصن
«وققل الرجؾ لصاحبف :مـا شـا اهلل وشـئت» ،فقوف َلو ْر بوقـ الخو لؼ يالؿخؾوق
ب لقاي التل تؼتضل التشررؽن
«وققل الرجؾ :لقٓ اهلل وفءن ٓ ،تجعؾ فقفا فءكًا ،هذا كؾـف بـف شـرك» رواه ابــ
أبل حاتؿ»و لؽـ لق ل لص حبف « ش اهلل ثوؿ شوئت»و أي لو الرجوؾ «لوقٓ اهلل
ثؿ ف» ،و ف ،بلسو يةقليت بق كفو أي يؿ ل ابـ ب س «ٓ تجعؾ فقفا فءكًـا» أق
أم،و يإكؿ تؼق ُ
ٓ تذيره ً

ش اهلل يحدهو أي لقٓ اهلل يحدهن

[ الٍّ٘ عَ احلمف بػري اهلل تعاىلد
«وطـ طؿر بـ الخطاب ﭬ أن رسـقل اهلل ﷺ قـال» :يموقابف وـ ابوـ ؿورو
يالحدرث ـ سـد ابـ ؿرو ٓ ـ سـد ؿرن
« َم ْـ َح َؾ َ
ػ بِ َغ ْقرِ اهلل ِ َف َؼدْ َك َػ َر أو َأ ْش َر َك» :ل لقا إ «أي» هذه إ أ تؽق لؾشؽ
فقؿ ل لف ﷺ هؾ ل

فؼد َي َػ َر أي ل

فؼد ْ
أش َر َك؟ أي تؽوق «أي» لؾتـقروع :ي ؾقوف

فبعض ـ رحؾػ بغقر اهلل رؽػرو يبعض ـ رحؾػ بغقر اهلل ُرشركن
يالؽػور يؿو رؽووق أيو رؽووق أمووغرو يؿو أ الشوورك يؿو رؽووق أيو رؽووق
الحؾوػ تعظوقؿ
أمغرو يأمؾ الحؽؿ يف هوذه الؿسوللة أكوف شورك أموغرو فونذا لو ر
َ
لؾؿخؾق الؿحؾقف بف يتعظقؿ اهلل  :ففذا شرك أي و ييػر أي ()1ن
( )1رـظر فتح الب رق ٓبـ حجر 531/11و يكقؾ إي ر 262/8ن

ع
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ج يف موحقح سوؾؿ «أفؾـح وأبقـف إن صـدق»و يالحودرث يف البخو رق بودي
الؼسؿ «أفؾح إن صدق»( :)1ؿ حؿؾ بعض العؾؿ

ؾك الحؽؿ ؾوك رياروة سوؾؿ

ب لشذيذو ي دا ت يف محقح سؾؿو ف ،كع ـ الحؽؿ لف ب لثبقتو ثوؿ البحوث
ـ جقاهب ن ي ؿ لقؾ يف الجقاب ـف
 أ هذا ي لبؾ الـفلن
 أا تحرفت ـ «أفؾح واهلل إن صدق»ن
 أ هذا شل رجرق ؾك الؾس و ٓ ُرؼصد بف عـك التعظقؿ()2ن
لؽووـ هووذا رػووتح ب ًبو لؽووؾ ووـ حؾووػ بـػسووفو أي بريحووفو أي بلبقووفو أي بو لـبلو
أي ب لؽعبة أ رؼق ياهلل ألصد التعظوقؿ :ي ؾقوف فو لـفل بو
َح َؾ َ
ػ بِ َغ ْقرِ اهلل ِ َف َؼدْ َك َػ َر أو َأ ْش َر َك»ن

ــ
ؾوك ؿق وف « َم ْ

ٍ
َ
أحؾػ باهلل كاذ ًبا أحب إلل مـ أن أحؾػ بغقره صاد ًقا»
مسعقدٕ« :ن
«وقال ابـ
يذلؽ أ الحؾػ ب هلل ي ذ ًب ا رة فقف أكف رؿقـ اؿقسو يهل ـ الؽب ئرو هوذا ـود
ك
حؾػ ب هلل يو ذب اؿوقس»و ي وـفؿ وـ رخوص القؿوقـ الغؿوقس
ـ رؼق «إ يؾ
بؿـ حؾػ ب هلل ي ذ ًب لقؼتطع بف ا ك
رئ سؾؿ()3ن
يأ إذا حؾػ بغقره يلق ي

م د ًل و ففذا شركن يرؿقـ اؿقس أةفؾ ـ

الشرك ٕ :الشرك إمغر ـد جؿع ـ أهؾ العؾؿو ٓ رؼبؾ الغػرا الذق تشؿؾف
( )1أخرجف البخ رقو يت ب اإلرؿ و ب ب الزي ة يف اإلة ،و ()46و ي سؾؿو يت ب اإلرؿ و بو ب بقو الصوؾقات
التووول هووول أحووود أريووو اإلةووو ،و ()11و يأبوووق دايد ()391و يالـسووو ئل ()458و وووـ حووودرث ؾحوووة بوووـ
بقد اهلل ﭬن
( )2رـظر يف هذه التلير،ت شرح الـقيق ؾك سؾؿ 168/1و يفتح الب رق ٓبـ حجر 197/1ن
( )3رـظوووور الؿبسووووقط 127/8و يالتوووو ج ياإليؾقووووؾ 496/4و ي غـوووول الؿحتوووو ج 188/6و يالؿغـوووول 496/9و
يالؿحؾك 188/6ن
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آرة الـس

﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾

[الـس

 ]48يهق

الراجح ـد شقخ اإلة ،ابـ تقؿقةو ف لشرك إمغر ٓ ُرغػرو بؾ ٓ ُبد أ ُر ج
عذب
خرج ـ الـ رو بقـؿ الؽب ئر تحت الؿشقئةو إ ش اهلل جذبف يإ
م حبف ؾقفو ثؿ ُر َ
ش

ػ ـفن

ءن ،ولؽــ
«وطـ حذ ػة ﭬ طـ الـبل ﷺ قال ٓ« :تؼقلقاَ :ما َشا َ اهللُ وشـا َ فـ ٌ
ٍ
بســد صـحقح» :يلود تؼود الؽو ،يف
ققلقا :ما شا َ اهللُ ثؿ شـا فـءن» رواه أبـق داود
حر ن
العطػ بو«ثؿ» يهق ج ئز يب لقايو يهق رؼتضل التشررؽو ففق ج
ءن» إثبو ت الؿشووقئة لؾؿخؾووق  :يهووذا فقووف رد ؾووك
ييف لقلووف ﷺ « ُثــؿ َشــا َ فـ ٌ
الج روووة الوووذرـ ٓ ُرثبتوووق الؿشوووقئة لؿخؾوووق و يرؼقلوووق إكوووف ٓ رتحووورك بؿشوووقئة
يٓ إرادةو يإكؿ حريتف يحرية ير الشجر يف فا الررحو إلك اقر ذلوؽ ؿو ُذيِور
يف ب ب الؼدرن
ي ُرؼ بووؾ الج رووة الؼدررووة الغوو،ة يف اإلثب و تو الؼ و ئؾق بوول لؾؿخؾووق

شووقئ ًة

ستؼؾة ـ شقئة اهلل )1(ن
«وجا طـ إبراهقؿ الـخعل« :أكف ؽره :أطقذ باهلل وبؽ» يالؽراهة ـود السوؾػ
تعـل التحررؿن
«و جقز أن ؼقل :باهلل ثؿ بؽ ،قال :و ؼقل :لقٓ اهلل ثـؿ فـءن ،وٓ تؼقلـقا :لـقٓ
اهلل وفءن» :يلد تؼد بق

( )1رـظر فتح الب رق 499/11ن

بقـ حريف العطػ ـ التػ يتن

ع
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[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :تػسقر آ ة البؼرة يف إكداد» :يلد تؼد الؽ ،فقف .
«الثاكقــة :أن الصــحابة ﭫ ػســرون أ ــة الـازلــة يف الشــرك إكبــر بلكفــا تعــؿ
إصغر» :لعؿق لػظ الشركو ييذلؽ ٕ الشرك إمغر لد ررتؼل حتك رصؾ إلوك
إي  :تب ًع لؿ رؼر يف الؼؾان
«الثالثة :أن الحؾػ بغقر اهلل شرك» يهذا ث بت يف الـصقص الس بؼةن
«الرابعة :أكف إذا حؾػ بغقر اهلل صاد ًقا ،ففق أكبر مـ القؿـقـ الغؿـقس» :يهوذا و
رد

ؾقف ي ،ابـ سعقد ﭬن
«الخامسة :الػرق بقـ «القاو» و«ثؿ» يف الؾػـظ» :يلود رفـو أ التشوررؽ بو لقاي

شوركو يأ العطوػ بوو«ثوؿ» التول توود
الخ لؼ ج ئز يؿ تؼد ن

ؾوك الرتتقوا يتراخول ـزلوة الؿخؾوق

ووـ
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ةــاب
مـــا جـــاء فٌمن مــم ًلنع ةامحنف ةاهلل
طـ ابـ طؿر ﭭ :أن رسقل اهلل ﷺ قـال ٓ« :تحؾػـقا بببـائؽؿ ،مــ حؾـػ بـاهلل
َ
فؾقرض ،ومـ لـؿ ـرض فؾـقس مــ اهلل» .رواه ابــ ماجـف
فؾقصدق ،ومـ ُحؾػ لف باهلل
ٍ
بسـد حسـ(.)1
فيـــه وســـائل:

 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
إلل ـ أ أحؾػ بغقره م د ًل »
ي ،ابـ سعقد ﭬ «ٕ
َ
أحؾػ ب هلل ي ذ ًب أحا ج
ل ُقبقـ ﭬ أ الشرك يإ ي ـ الـقع إمغر :إٓ أكف أ ظؿ ـ يب ئر الذكقبن
يهـ يف هذا الب ب ترجؿ اإل

الؿجدد  $بؼقلف

«باب ما جا فقؿـ لؿ ؼـع بالحؾػ باهلل» يالتؼدرر

حؽؿف؟

( )1أخرجوف ابوـ جووفو يتو ب الؽػو راتو بو ب ووـ حؾوػ بو هلل فؾقوورضو ()2191و يمووحح إةووـ ده ابووـ حجوور يف
الػتح 536/11و يالبقمقرق يف صب ح الزج جة 133/2ن

ع
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إذا ي الحؾػ ب هلل هق الؿتعقـ لؿـ أراد التليقود يالتعظوقؿو يإذا ُأ ور الحو لػ
لػ :ؾك تػصوق كؾ ةوقليت
أ رحؾػ ب هللو ف لؿحؾقف لف ل قر بل رؼـع ي ُرصدق الح َ
إ ش اهلل تع لكن
«طـ ابـ طؿر ﭭ :أن رسقل اهلل ﷺ قال ٓ« :تحؾػقا بببائؽؿ» ٕ :الحؾػ
ب ٕب حؾػ بغقر اهللو يالحؾػ بغقر اهلل شركن يإب ُرطؾؼ ؾك إب الؿب شرو
ؾقا :ف لجد أب ﴿ﭑ ﭒ ﭓ﴾ [رقةػ  ]38يفقفؿ

ي ُرطؾؼ ؾك آب ئف يإ
الؿب شر ياقر الؿب شر :يلذا ف لؿرجح ـد أهؾ العؾؿ أ لف حؽؿ إب يف حجا
إخقة ـ الؿقراث()1ن
«مـ حؾػ باهلل ،فؾ َقصدق»ٕ :كوف إ لوؿ َرصودُ ةوقؽق رؿقـوف القؿوقـ الغؿوقسو
يةؿقت هبذإ :ا تغؿس م حبف يف الـ رو ي ـ أهؾ العؾؿ ـ
يهق ـ أي الؽب ئرو ق
ررى أ القؿقـ الغؿقس الحؾػ ب هلل ي ذ ًب  :لقؼتطع ا ك
ورئ سوؾؿو يهوذه بو ،شوؽ
أشد ٕ :الؿع مل تغؾظ يتعظؿ بحسا إثر الؿرتتا ؾقف  :ف لزكو وـ الػوقاحشو
ي ـ ظ ئؿ إ قرو ي جؿع ؾك تحررؿف بقـ الشورائعو لؽـوف رتػو يتو ف لزكو بحؾقؾوة
الج ر أ ظؿ ـ البعقدةو يالزك ب لؿح ر أ ظؿ يأ ظؿ(- )2كس اهلل الع فقة-ن
ي ـ ذلؽ إذا حؾػ ب هلل ي ذ ًب يؿ يف ي ،ابـ سعقد الس بؼ أةفؾ ـ أ
رحؾػ بغقره م د ًل ٕ :كف شركو ف لح لػ ب هلل رجا ؾقف أ رصد

﴿ﯵ ﯶ

ﯸ ﯹ﴾ [البؼرة ]224ن

( )1هذا هق ذها أبل حـقػة يالحـ بؾةن ي وذها أبول رقةوػ ي حؿود وـ الحـػقوةو يالؿ لؽقوةو يالشو فعقةو أ
الجد رش رك اإلخقةو ؾك خ،ف بقـفؿ يف يقػقة الؿش ريةن رـظر التجررد لؾؼوديرق 3944/8و يرةو لة ابوـ
أبل زرد الؼقرياين (ص )144و يإ 85/4و يالؿغـل 396/6ن
( )2ل الفقتؿل يف الزياجر  « 226/2يأ ظؿ الزك ؾك اإل  ،الزك ب لؿح ر »ن
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اهلل يٓ رحؾوػ بوف
«ومـ ُحؾػ لف بـاهلل فؾقـرض» إموؾ يف الؿسوؾؿ أكوف ُرع قظوؿ َ
ي ذ ًبو و ييووذلؽ الؿحؾووقف لووف فعؾقووف أ ُرصوودق لف يررضووك :بـو ً ؾووك هووذا إمووؾ يف
الؿسؾؿ يف حؾػوفو يرعورف الؿحؾوقف لوف
الؿسؾؿو يحسـ الظـ بفو يلؽـ لد َرؽذب
ُ
أ الح لػ ي ذبو ففؾ رؾز ف أ ررضك؟
يف لصة الؼس ة لؿ ُلتؾ بد اهلل بـ ةفؾ أراد القفقد أ رحؾػقا خؿسقـ رؿقـً و
فؼ أيلق الد ٓ كرضكٕ :اؿ رفقدو ف ،ثؼة يف حؾػفؿو فللرهؿ الـبول ﷺ ؾوك
رفض هذه إرؿ ()1و لؽوـ لود رؼو هـو إ رفوض القؿوقـ لبوؾ يلق وف لوقس ثوؾ
رفضف بعود يلق وفن ف لعؾؿو رسوتدلق هبوذه الؼصوة ؾوك أكوف إذا اؾوا ؾوك الظوـو
أي ُلطع بؽذب ُ ررد الحؾػو فقجقز رفض رؿقـفن
فؾق أاؿ لبؾقا إرؿ

ـ القفقد يهؿ رعؾؿوق يوذهبؿو ثوؿ رديا هوذه إرؿو و

فؾقس يرفض القؿقـ لبؾ يلق فو بؾ إاؿ رفضوقهؿ يف إموؾٕ :اوؿ رفوقدو ييؿو
ل و ف وقفؿ بوود اهلل بووـ ةوو« ،إ القفووقد لووق هبووت»()2و فسووفؾ ـوودهؿ الؽووذب
يالبفت و يتؾػقؼ التفؿن
ي ثؾ ذلؽ ـ تقؼـ يذبف :فقجقز رد حؾػف ب هللو يؿ لق أشو ر إلوك إكو يحؾوػ
ؾك أكف يت بو ففذا ؼطقع بؽذبفو ٓ ُرؿؽـ تصدرؼفٕ :كوف خو لػ لؾحوسو فؿثوؾ
( )1إش رة إلك حدرث رافع بـ خدرجو يةفؾ بـ أبل حثؿة «أ بد اهلل بـ ةفؾ ي حقصة بـ سعقد أتق خق و
فتػرل يف الـخؾو فؼتؾ بد اهلل بـ ةفؾو فج بود الورحؿـ بوـ ةوفؾ يحقرصوة ي حقصوة ابـو سوعقد إلوك
الـبل ﷺو فتؽؾؿقا يف أ ر م حبفؿو فبدأ بد الرحؿـو يي أمغر الؼق و فؼ لف الـبل ﷺ «يو الؽو » -
ل رحقوك رعـول لقو ِؾ الؽو ،إيو  -فتؽؾؿوقا يف أ ور مو حبفؿو فؼو الـبول ﷺ «أتسوتحؼق لتوقؾؽؿ -
أي ل م حبؽؿ  -بلرؿ خؿسقـ ـؽؿ»و ل لقا ر رةوق اهللو أ ور لوؿ كورهن لو «فتو ئؽؿ رفوقد يف أرؿو
خؿسقـ ـفؿ» ل لقا رو رةوق اهللو لوق يػو رن فوقداهؿ رةوق اهلل ﷺ وـ لبؾوف»ن أخرجوف البخو رقو يتو ب
إدبو بو ب إيوورا الؽبقوورو يربوودأ إيو بو لؽ ،يالسووما و ()6142و ي سووؾؿو يتو ب الؼسو ة يالؿحو ربقـ
يالؼص و ص يالوودر تو ب و ب الؼس و ةو ()1669و يأبووق دايد ()4529و يالرت ووذق ()1422و يالـس و ئل ()4712و
يابـ جف ()2677ن
( )2أخرجف البخ رقو يت ب أح درث إكبق و ب ب خؾؼ آد مؾقات اهلل ؾقف يذررتفو ()3329ن
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هذا ٓ رؾز الؿسؾؿ أ ر ِ
صدلفن
ُ
ُ
يلؽـ إذا حؽؿ الؼ ضل لؾؿد ل ببقـتفو فُ ،بد ـ الرض يالتسؾقؿو يإذا حؾػ
الؿد ك ؾقفو يحؽؿ الؼ ضل بؿؼتضك هذه القؿقـو ف لرض يالتسؾقؿ ياجب ن
يلوود رؼووق ل ئووؾ إذا يو ٓ ُبوود ووـ الرضو يالتسووؾقؿو فؾؿو ذا ُرقضووع حو يؿ
اةتئـ ف ي ُ ؾق و هؾ هذا عـ يف الحؽؿ أي يف الح يؿ؟
يؿ ؾق و ي ح و يؿ
فقؼ و لووف إ إمووؾ الؾووزي و يالح و يؿ حقـؿ و يضووع ح و َ
اةتئـ ك
ف ياقره و رؽق أ طك فرمة لؿـ لدرف أدكك شؽ يف الؿسللة أ رتثبتن
لؽـ لـعؾؿ أ الحؽؿ ٓ رؾز ـف ط بؼة القالع :بدلقؾ لقلف ﷺ «إكؿا أكا بشر،
وإكؽـؿ تختصـؿقن إلــل ،ولعـؾ بعضـؽؿ أن ؽــقن ألحــ بحجتـف مـــ بعـض ،فلقضــل
طؾك كحق ما أسؿع ،فؿـ قضقت لف مـ حؼ أخقف شقئا ،فء لخذه فنكؿا أقطع لـف قطعـة
مـ الـار»()1ن
يلقعؾؿ أكـ لسـ بؿؾز قـ بل رؽق الؽ ،ط ب ًؼ لؾقالعو بؾ كحـ ؾز ق بول
تؽووق الؿؼد ووة شوور قة :لتؽووق الـتقجووة شوور قةو يإ خ لػووت القالووعو فؼوود ُرط و بؼ
القالعو يالبقـة الشر قة لؿ تؽتؿؾ :فقؽوق يوذ ًب وع ُ ط بؼتوف لؾقالوعو يؿو يف شوفقد
الزك إذا ي كقا ث،ثةو فنكف ٓ رثبت بؼقلفؿ حد الزك و يإ يلع ٕ :الشورع أيجوا أ
رؽقكقا أربعةن
يلؾ ثؾ هذا يف رؤرة الف ،و فونذا جو شو هد ود ثؼوة يشوفد بثبوقت هو،
ر ض و أي جو شو هدا

ؾوك خريجوف يهؿو يف كظور الحو يؿ ودي رؾوز العؿوؾ

بؼقلفؿ و أي بؼقلف يإ خ لػ القالوعٕ :او ؼد وة شور قةو ف لـتقجوة شور قةو يأ و
لق َ ـ ُرشؽؽ فقؼق لق ج ك ألػ شخص رشفدي أاؿ رأيا الفو ،و فقسوتحقؾ
( )1ةبؼ تخررجف (ص )489ن
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أم،و فؾقس لف حظ ـ الـظورٕ :كوف خو لػ لؾؿؼد وة
أ رريه ٕ :الف ،لؿ رقلد ً
الشوور قة «صــقمقا لرؤ تــف ،وأفطــروا لرؤ تــف»( )1يهوومٓ وودي رؾووز لبووق لووقلفؿ
يـتقجة شر قةو بؼ القالع أي لؿ ُرط بؼن
ٍ
بســد حســ» هوذا تو ؤو أق
«ومـ لـؿ ـرض ،فؾـقس مــ اهلل» رواه ابــ ماجـف
فؾقس ـ حزب اهللو يٓ ـ أيلق اهلل :يؼقلف تعو لك ﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [آ

ؿرا

 ]28يهوذا دلقوؾ ؾوك أ

د الرض ب لحؾػ ب هلل ـ الؽب ئرن
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولـك :الـفـل طــ الحؾـػ بأبـا » فو ،رجوقز الحؾوػ ب ٔبو و
يٓ بؿـ هق أ ظؿ ـ أب ي لـبل ﷺو أي الحؾػ ب لؽعبةن
«الثاكقة :إمر لؾؿحؾقف لف باهلل أن ر ك» أ ُر ـ حؾػ ب هلل بل َرصدُ و يأ ُر
ـ ُحؾػ لف ب هلل بل ررضكو ؾك تػصق كؾ تؼد ت اإلش رة إلقفن
«الثالثة :وطقد مـ لؿ رض» يكصقص الق قود تود

ؾوك أاو يبقورة وـ يبو ئر

الذكقبٕ :كف لؿ ُرعظؿ الؿحؾقف بفن

( )1أخرجف البخ رقو يتو ب الصوق و بو ب لوق الـبول ﷺ «إذا رأروتؿ الفو ،فصوق قاو يإذا رأرتؿوقه فولفطريا»و
()1999و ي سووؾؿو يت و ب الصووق و ب و ب يجووقب مووق ر ض و لرؤرووة الفوو ،و ()1981و يالرت ووذق ()684و
يالـس ئل ()2117و يابـ جف ()1655و ـ حدرث أبل هرررة ﭬن

ع
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ةــاب
كـــىل :مـــا شـــاء هللا وشئر
طـ ُقتَق َؾة( :)1أن فقد ً ا أتك الـبل ﷺ فؼال« :إكؽؿ تشـركقن ،تؼقلـقن مـا شـا اهلل
وشئت ،وتؼقلقن :والؽعبـة .فـلمرهؿ الـبـل ﷺ إذا أرادوا أن حؾػـقا أن ؼقلـقا :ورب
الؽعبة ،وأن ؼقلقا :ما شا ثؿ شئت» .رواه الـسائل وصححف(.)2
رجـء قـال لؾـبـل ﷺ :مـا شـا اهلل وشـئت .فؼـال:
ولف أ ًضـا طــ ابــ طبـاس :أن
ً
«أجعؾتـل هلل كدً ا بؾ ما شا اهلل وحده»(.)3
وٓبـ ماجف طـ الطػقؾ( )4أخل طائشة ٕمفا ،قال« :رأ ـت كـلين أتقـت طؾـك كػـر
مـ القفقد ،قؾت :إكؽؿ ٕكتؿ الؼقم ،لـقٓ أكؽـؿ تؼقلـقنُ :ط َز ـر ابــ اهلل ،قـالقا :وإكؽـؿ
ٕكتؿ الؼقم ،لقٓ أكؽؿ تؼقلقن :ما شا اهلل وشا محؿد ،ثؿ مررت بـػر مـ الـصـارى،
فؼؾت :إكؽؿ ٕكـتؿ الؼـقم ،لـقٓ أكؽـؿ تؼقلـقن :الؿسـقح ابــ اهلل ،قـالقا :وإكؽـؿ ٕكـتؿ
الؼقم ،لقٓ أكؽؿ تؼقلـقن :مـا شـا اهلل وشـا محؿـد ،فؾؿـا أصـبحت أخبـرت بفـا مــ
()1
()2

()3
()4

هل لتقؾة بـت مقػل الجفـقةو يرؼ إكص ررةو يي كوت وـ الؿفو جرات إي و ففوذا رورد يقاو أكصو ررةو
ريى ـف بد اهلل بـ رس رو يلقس لف إٓ هذا الحدرثن رـظر أةد الغ بة 233/7و اإلم بة 284/8ن
أخرجووف الـس و ئلو يت و ب إرؿ و يالـ وذيرو ب و ب الحؾووػ ب لؽعبووةو ()3773و يأحؿوود ()27993و يالح و يؿ
()7815و يمححف ييافؼف الذهبلو يمححف الـسو ئلو يؿو يف فوتح البو رق 549/11و يموححف ابوـ حجور يف
اإلم بة 284/8ن
ةبؼ تخررجف (ص )192ن
هق ال ّطػقؾ بـ الح رث بـ ةخ ةو يرؼ ال ّطػقؾ بـ بد اهلل بـ الح رث بـ ةخ ةو هق أخق ئشة ٕ ف
أ ري و يي بد اهلل بـ الح رث بـ ةخ ة لد ّؽةو فح لػ أب بؽر فؿ ت فخؾػف أبق بؽر بعوده ؾوك أ
ري ن رـظر أةد الغ بة 617/1و ياإلم بة 422/3ن
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أخبرت ،ثؿ أتقت الـبل ﷺ فلخبرتف ،قال« :هؾ أخبرت بفا أحـدً ا » قؾـت :كعـؿ .قـال:
صػقء رأى رؤ ً ا أخبر بفا مـ أخبر مــؽؿ،
فحؿد اهلل وأثـك طؾقف ،ثؿ قال« :أما بعد؛ فنن ً
وإكؽؿ قؾتؿ كؾؿة كان ؿـعـل كذا وكذا أن أكفاكؿ طـفا ،فء تؼقلقا :ما شـا اهلل وشـا
محؿد ،ولؽـ ققلقا :ما شا اهلل وحده»(.)1
فيـــه وســـائل:

 إولك :معرفة القفقد بالشرك إصغر.
 الثاكقة :ففؿ اإلكسان إذا كان لف هقى.
 الثالثة :ققلف ﷺ« :أجعؾتـل هلل كدً ا » فؽقػ بؿـ قال:
ــا أكــرم الخؾــؼ مــا لــل مـــ ألــقذ بــف

ســـقاك طــــد حؾـــقل الحـــادث العؿـــؿ

والبقتقـ بعده.
 الرابعة :أن هذا لقس مـ الشرك إكبر؛ لؼقلف « :ؿـعـل كذا وكذا».
 الخامسة :أن الرؤ ا الصالحة مـ أقسام القحل.
 السادسة :أكفا قد تؽقن سب ًبا لشرع بعض إحؽام.

l
«باب ققل :ما شـا اهلل وشـئت» يلود تؼودج هوذا يف البو ب الؿ ضولو يأ الوقاي
تؼتضل التشررؽ :فنذا ا تؼود الؿسو ياة هبوذا التشوررؽو ففوق شورك أيو

خورج وـ

الؿؾةن يإ التضك الؿش رية هلل  يف إمؾ ع التبو رـ يآخوت،فو يأكوف ٓ أحود
رس يق اهلل  ـ يؾ يجفو ففذا رؽق

ـ الـقع إمغرن

( )1أخرجووف ابووـ جووفو يتو ب الؽػو راتو بو ب الـفوول أ رؼو
يالؾػظ لفو يمححف البقمقرق يف صب ح الزج جة 137/2ن

و شو اهلل يشووئتو ()2118و يأحؿوود ()29694
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«طـ ُقتَق َؾة :أن فقد ً ا أتك الـبـل ﷺ فؼـال« :إكؽـؿ تشـركقن ،تؼقلـقن مـا شـا اهلل
وشئت» ييف الحدرث أيت «تؼقلـقن :مـا شـا اهلل وشـا محؿـد»و فون يو الؿوراد
تؼقلق لؾرةق ﷺ ش اهلل يشئتو ف لؿعـك ياحدو يإ يو الؿوراد تؼقلوق
الؿخ َا :فقعؿ الـبل ﷺ ياقرهو فقؽوق هوذا أ وؿو ي ؾوك
ش اهلل يشئتو أرف ُ
يؾ ح فؽ،هؿ ـ الشركو يلد رفـ تك رؽق الشرك أي و ي تك رؽق أمغرن
«وتؼقلــقن :والؽعبــة»و أق تحؾػووق ب لؽعبووةو يالحؾووػ بغقوور اهلل شوورك «مـــ
حؾػ بغقر اهلل فؼد كػر أو أشرك»()1ن
«فلمرهؿ الـبل ﷺ إذا أرادوا أن حؾػقا أن ؼقلقا :ورب الؽعبـة ،وأن ؼقلـقا :مـا
ألر القفوقدق ؾوك لقلوف إ هوذا وـ
شا ثؿ شئت» .رواه الـسائل وصححف»و رعـل ج
الشرك :فل رهؿ الـبل ﷺ إذا أراديا أ رحؾػقا أ رؼقلقا يرب الؽعبةو يأ رؼقلقا
ش اهلل ثؿ شئتن
يرستػ د ـف اإلف دة ـ العدي يالخصؿ إذا لو ح ًّؼو و ف لحؽؿوة ضو لة الؿوم ـ
ُتؼبووؾ ؿووـ ج و هب و ()2و يهووذا رفووقدقو يةووقليت يف حوودرث الطػقووؾ رؤر و القفووقدق
يالـص رىو فللره الـبل ﷺن
[ دعٕى اضتىداد الصسٖعة اإلضالوٗة وَ الصسائع الطابقةد
بعووض الؿػتووقكقـ ووـ الؽتبووة ل و لقا إ شووررعة اإلةوو ،وولخقذة ووـ الشوورائع
أثورا يف هوذه الشوررعةو ييف أحؽ فو :
الس بؼةو يإ لؾؿتؼد قـ ـ القفقد يالـص رى ً
( )1ةبؼ تخررجف (ص )656ن
( )2إش ر إلك حدرث أبل هرررة ﭬو ل ل رةوق اهلل ﷺ «الؽؾؿوة الحؽؿوة ضو لة الؿوم ـو حقثؿو يجوده
ففق أحؼ هب »ن أخرجف الرت ذقو يت ب العؾؿو ب ب ج يف فضؾ الػؼف ؾك العبو دةو ()2687و يابوـ جوفو
يت ب الزهدو ب ب الحؽؿةو ()4169و يلد ضوعػف الرت وذق فؼو «هوذا حودرث ارروا ٓ كعرفوف إٓ وـ هوذا
القجفو يإبراهقؿ بـ الػضؾ الؿخزي ل رضعػ يف الحودرث وـ لبوؾ حػظوف»و ييوذا ضوعػف ابوـ الجوقزق يف
العؾؾ الؿتـ هقة 88/1ن
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ـ القفقد ـ ل لؾـبل ﷺ شقئ و ف َؼبِؾن
فٝح بع ٔعٖذاع أَة :ٜٔع
األ :ٍٓٚأ هذا فقف دلقؾ ؾك إكص ف هذه الشررعةو يأ أموح هب رؼبؾوق الحوؼ

ؿـ ج بفن
ايج ْ :ٞأ الـبل ﷺ يف هوذه الؿسوللة يكظ ئرهو لوؿ روقح إلقوف بشول و ف لؿسوللة
خ لقة ـ الدلقؾو يإذا خؾت الؿسللة ـ الدلقؾ تبؼك ؾك إمؾ يهق اإلب حةن
ف لـبل ﷺ بؾغ ـ ربفو فنذا لؿ رقح إلقف شول ربؼوك الشول ؾوك أموؾفو يلود
رـز القحل ب لؿقافؼةو يؿ يف حدرث العبو س «إٓ اإلذخور»و فؼو الـبول ﷺ «إٓ
اإلذخر»()1ن
يٕجؾ أ الـبل ﷺ بؾغ ـ ربفو كجود يف ك
يثقور وـ إحوقا ُرسول الـبول ﷺ
فقسؽتو حتك رلتقف الب،غو ثؿ رؼق «أ ـ السائؾ »()2و فقجقبوف بؿو أيحول إلقوف بوفو
ؿ هق جقاب لفذا السما ن
يبعض العؾؿ رلخذ وـ هوذا أ الؿػتول ٓ رسوتعجؾ يف الجوقاب بوؾ ررتروثو
ييؿ ـ جؾة ل دت إلك الخطل! ييف هذا تربقة لؾؿػتل بعده ﷺو أكف رسوؽتو حتوك
رتل ؾ السما و يررتا ؾقف الجقاب الصحقح()3ن
( )1إش رة إلك حدرث ابـ ب س ﭭو ل لو الـبول ﷺ روق افتوتح ؽوة «ٓ هجورةو يلؽوـ جفو د يكقوةو يإذا
اةتـػرتؿو فو كػرياو فون هوذا بؾود حر وف اهلل روق خؾوؼ السوؿ يات يإرضو يهوق حورا بحر وة اهلل إلوك روق
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
الؼق ةو ٓ رعضد شقيفو يٓ رـػر مقدهو يٓ رؾتؼط لؼطتف إٓ ـ رفف و يٓ رختؾك خ،ه »و ل العب س ر
رةق اهلل إٓ اإلذخر :فنكف لؼقـفؿ يلبقق ؿو ل ل «إٓ اإلذخر»ن أخرجوف البخو رقو يتو ب جوزا الصوقدو
ب ب ٓ رحؾ الؼتو بؿؽوةو ()1834و ي سوؾؿو يتو ب الحوجو بو ب تحوررؿ ؽوة يموقده يخ،هو يشوجره
يلؼطتف و ()1353و يأبق دايد ()2918و يالـس ئل ()2874ن
( )2تؽرر ذلؽ يف أح درث يثقرةو رـظر ؾك ةبقؾ الؿث محقح البخ رق ()59و ()1465و ()1789ن
( )3رـظر رل ة الؿػ تقح 2256/6ن
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رجـء قـال لؾـبـل ﷺ :مـا شـا اهلل وشـئت .فؼـال:
«ولف أ ًضا طـ ابــ طبـاس :أن
ً
«أجعؾتـل هلل كدً ا بؾ ما شا اهلل وحده» :دلقؾ ؾك إكؽ ره ؾك ـ ل لف
يشئتو فقد

ش اهلل

ق
تلخر ـ الخ السو بؼو يال،حوؼ ٕ :فقفؿو لوؿ

ؾك أ هذا الخ

رـؽر رةق اهلل ﷺ لؾسبا أيت ذيره يف الحدرث أيتن
[ ولاٌة السؤٖأِ ،ن هلا ٌصٗب يف التصسٖع؟د
رأرت رؤر
«وٓبـ ماجف طـ الطػقؾ أخل طائشة ٕمفا ،قال« :رأ ت كلين أتقت»ُ :
ـ و يلق ي كت رؤرة رؼظة لؼ

رأرت أينن

يالرؤر بؿػرده ٓ رثبت هب حؽوؿ شور لو يإكؿو تؽتسوا الشور قة وـ إلورار
الـبل ﷺو يؿ يف حدرث بد اهلل بـ زرد حوقـ رأى إذا يف الؿـو و ي رضوف ؾوك
الـبل ﷺ فؼ

«إكفا لرؤ ا حؼ»()1و ف يتسبت الشر قة ـ إلرار الـبل ﷺن

يالرؤر الص لحة رراه الؿم ـ أي ُترى لف ـ البشرى()2ن
يالرؤر  -يؿ جو يف الحودرث الصوحقح  -جوز وـ ةوتة يأربعوقـ جوز ً ا وـ
الـبووقة()3و يلوود رؽتسووا الشووخص جووز ً ا ووـ الـبووقة يٓ رؽووق كب ًق و و يهووذا الجووز
ٓ رؽسبف العصؿة ي أشبف ذلؽن
( )1أخرجف أبق دايدو يت ب الص،ةو بو ب يقوػ إذا و ()499و يالرت وذقو يتو ب الصو،ةو بو ب و جو يف بود
إذا و ()189و يلوو «حسووـ مووحقح»و يابووـ جووفو يتوو ب الصوو،ةو بوو ب بوود إذا ()796و يأحؿوود
()16478و يمححف ابـ خزرؿة ()379و يابـ حب ()1679ن
( )2إش رة إلك حدرث بد اهلل بـ ب س ﭭو ل يشػ رةق اهلل ﷺ السرت يرأةف عصقب يف رضوف الوذق
ت فقفو فؼ «الؾفؿ هؾ بؾغتو ث،ث راتو إكف لؿ ربؼ ـ بشرات الـبقة إٓ الرؤرو رراهو العبود الصو لح
أي ترى لف»ن أخرجف سؾؿو يت ب الص،ةو ب ب الـفل ـ لرا ة الؼرآ يف الريقع يالسجقدو ()479ن
( )3إش رة إلك حدرث أبل هرررة ﭬ أ رةق اهلل ﷺو لو «رؤرو الؿوم ـ جوز وـ ةوتة يأربعوقـ جوز ً ا وـ
الـبووقة»ن أخرجووف البخ و رقو يت و ب التعبقوورو ب و ب الرؤر و الص و لحة جووز ووـ ةووتة يأربعووقـ جووز ً ا ووـ الـبووقةو
()6988و ي سؾؿ يت ب الرؤر ()2263و يابـ جف ()3894و يج وـ حودرث أكوسو ي بو دةو يأبول ةوعقد
ياقرهؿ ﭫن
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فؿـ ي فقف جز وـ شول فبحسوبفو يؿو أ

وـ يو فقوف خصوؾة وـ الـػو

ٓ رؼ لف ـ فؼو ي ـ ي كت فقف خصؾة ـ خص الج هؾقةو ٓ رؽق ج هؾ ًق و بوؾ
رؼ

فقف ج هؾقةن

خرجقهو ؾوك أ الـبول ﷺ يف أي أ وره يو
يكسبة الجز ـ ةتة يأربعوقـو ّ
ررى الرؤر الص لحةو يي ٓ ررى رؤر إٓ ج ت ثؾ فؾوؼ الصوبحو ياةوتؿر ذلوؽ
دة ةتة أشفرو ي دة الـبقة ثو،ث ي شوري ةوـةو يةوتة أشوفر ب لـسوبة إلوك الث،ثوة
يالعشررـو ياحد ؾك ةتة يأربعقـ()1ن
ل الطػقؾ ح ي ًق رؤر ه
«رأ ت كلين أتقت طؾك كػر مـ القفقد ،قؾت :إكؽؿ ٕكـتؿ الؼـقم» ةوبؼ أ ذيركو
أ تعررػ جزئل الجؿؾة رد

ؾك الحصرو يهـو لود جو الؿبتودأ الوذق هوق «أكوتؿ»

يالخ الذق هق «الؼق » عرفتقـو يهق حصر إض يف رد

ؾك ؽ كة همٓ الؼق ن

«لــقٓ أكؽـــؿ تؼقلــقنُ :ط َز ـــر ابـــ اهلل» يهوووق يلوول وووـ أيلقوو اهلل وووـ أتبووو ع
قةك ڠو ا تؼديا فقف هذا آ تؼ د الب ؾو يٓ شبفة لفؿ يف ذلؽو بقـؿ الشوبفة
ـد الـص رى يةقليت ذيره ن
«قالقا :وإكؽؿ ٕكتؿ الؼقم ،لقٓ أكؽؿ تؼقلقن :ما شـا اهلل وشـا محؿـد»و رعـول
فض،و يفر بوقـ الشورك الوذق
ً
لقٓ هذه الخصؾة الؿتضؿـة لؾشرك يـتؿ أكتؿ الؼق
يلع فقف القفقدو يالشرك الذق يلعت فقف هذه إ ةو ف لشرك الوذق يلوع فقوف القفوقد
ـ الـقع إي الؿخرج ـ الؿؾةو ي و يلعوت فقوف هوذه إ وة وـ هوذا الؾػوظ وـ
الـقع إمغرن

( )1رـظر شرح الـقيق ؾك سؾؿ 21/15و يفتح الب رقٓ :بـ حجر 364/12ن
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« ثؿ مررت بـػـر مــ الـصـارى ،فؼؾـت :إكؽـؿ ٕكـتؿ الؼـقم ،لـقٓ أكؽـؿ تؼقلـقن:
الؿسقح ابـ اهلل» :يشبفة الـص رى يف لقلفؿ الؿسقح ابوـ اهلل أكوف جو

وـ اقور أبو

الوـص الؼطعول ـودهؿ ي ـود
يكػخ فقف وـ ريحوفو يلؽوـ هوذه الشوبفة ب ؾوةٕ :
ّ
اقرهؿ أ اهلل  لؿ رؾد يلؿ رقلدن
سقح ٕ :كف رؿسح إبرص يإ ؿك يإيؿفو فقعقد برر ًئ ()1ن
يةؿل
ً
ُ
«قالقا :وإكؽؿ ٕكتؿ الؼـقم ،لـقٓ أكؽـؿ تؼقلـقن :مـا شـا اهلل وشـا محؿـد ،فؾؿـا
أصبحت أخبرت بفا مـ أخبرت ،ثؿ أتقت الـبل ﷺ فلخبرتف ،فؼال« :هؾ أخبـرت بفـا
أحدً ا » قؾت :كعؿ» ٕكف لق لؿ رخ أحدً ا ٕخو هؿ الـبول ﷺ بو لحؽؿ ابتودا ً و يلوؿ
رؼؾ إ الطػقؾ ل يذا :لؿ لد رؼع فقف بعوض وـ يف لؾبوف ورض وـ الشوؽو فؾؿو
أخ ه أكف أخ هب بعض الصح بة حؽ ه ـفن
[ حلي قٕه« :أوا بعد» ٔوا فّٗا وَ الفقْد
«قال :فحؿد اهلل وأثـك طؾقف ،ثؿ قال« :أمـا بعـد» هوذه هول السوـجة يف الخطبوة أ
رحؿد اهللو يرثـل ؾقفو ثؿ رؼق أ بعدُ و ع بؼقة أري يشرائط الخطبةن
«أ و » حوورف شوورطو ي«بعوود» ل ئؿووة ؼو الشوورطو ي و دخؾووت ؾقووف الػو هووق
جقاب الشرطو ياختؾػ يف أي

ـل

«أ بعد»و ؾك ثؿ كقة ألقا

جرى الخؾػ أ بعود وـ يو ب دئًو

هبووووو وووود ألوووووقا يدايد ألووووورب

يرعؼوووووقب أروووووقب الصوبووووووقر يآد

يلِس يةوحب

ييعوا يرعورب()2

يج و ت هووذه الؽؾؿووةو أي الجؿؾووة الش ور قةو يف أيثوور ووـ ث،ثووقـ حوودر ًث ووـ

( )1يلقؾ لؿع أخرىو رـظر الػتح 318/2ن
( )2البقت لؾشؿس الؿقداينن رـظر لقا ع إكقارالبفقة 56/1ن

حً١ٝعايـُ تف ٝعشـ ــةحعنت بعايتٛحٝ

474

الـبل ﷺ()1و ف لسـجة أ رؼ يف الخطبة أ بعدو يٓ تتلدى إٓ هبذا الؾػظن
أ لق بعضفؿ «يبعد»و فؾؿ ررد ـ الـبل ﷺو يإكؿ بدأ اةتعؿ لف ـ الؼور
الع شرن
يالشقخ حؿقد ش ير( - )2يهق ـ أهؾ آ و،ع القاةوعو ي وـ أهوؾ اإلدراك
الت يف الؾغة  -ذير يف تحؼقؼف لتػسقر الط ق أكف يلػ ؾوك كسوخة موحقحة تقؼوة
فقف «ثؿ أ بعد»و ي ّؾؼ ؾقف ل ئ ً« ،حذف الطو بعق لقلوف «ثوؿ» :لقجعؾوقا يو،
دارج ؾك ألػقا ـ الؽ)3(» ،ن
الط ق
ً
يهذا ؿ رد

ؾك أ اةتخدا «ثؿ أ بعد» ي

عري ًف ن

يالحؾؿقوةو يول
«فنن صػ ًقء رأى رؤ ا» «رأى» تليت لؾرؤروة البصوررةو يالعؾؿقوة
ُ
تؼق رأى رأ ًر  :ففذه رؤرة ؾؿقةو يرأى شق ًئ  :ففذه رؤرة بصوررةو يرأى يف الؿـو :
ففذه رؤر حؾؿقة()4ن
[ تعظٗي الصخابة لمسضٕه ﷺ ٌّْٗٔ ،ﷺ عَ تفضٗمْ عمى ارأٌبٗاءد
«وإكؽؿ قؾتؿ كؾؿة كان ؿـعـل كذا وكذا أن أكفاكؿ طـفا ،فء تؼقلقا :ما شـا اهلل
وشا محؿـد ،ولؽــ ققلـقا :مـا شـا اهلل وحـده» :يف بعوض الريارو ت «كـان ؿـعــل
الحقا أن أكفاكؿ طـفا»()5ن
()1
()2

()3
()4
()5

ل الح فظ يف الػتح « 496/2يلد تتبع ر إح درث التل يلع فقف «أ بعد» الح فظ بد الؼ در الره يق
يف خطبة إربعقـ الؿتب رـة لف فلخرجف ـ اثـقـ يث،ثقـ مح بق »ن
حؿووقد حؿوود ش و ير الؿصوورقو أخووق الشووقخ أحؿوود ش و يرو ووتؿؽـ يف الؾغووة يإدبو يلووف ؼد ووة لشوورح
ك
بطؾا ـ الشقخ حؿد حقل الدرـ بد الحؿقدو ي أظـف رؽتا أفضؾ ـف يف
إشؿقين يتبف يف مغر ِةـف
ا رة حق تفو يلق لرأه لا العؾؿ لتعجا يقػ يتا ثؾف يف ذلؽ السـن ل لف الش رحن
تػسقر الط ق 5/1ن
رـظر الصح ح 2347/6و ي بعده ن
هل ريارة سـد أحؿد ()29694ن

ع

بعق ــ:ٍٛعَـ ـ عشـ ـ ٤عاهعٚش٦ت ع

فؽقكف لؿ رـففؿٕ :كف لؿ رـز
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ؾقوف فقفو يحولو يهوذه بقعوة بشوررة :ف إلكسو إذا

ُلدق لف شل ـ التعظقؿو يهق ٓ رحبفو رقد أ رحسؿ هذه الؿ دةو إٓ أكف لد رسوتحقل أ
رقاجف الشخص الذق أحسـ إلقف هبذا التؼدرر يالتعظقؿ ب لؿـعو ف ،رؿـعفن
أ

ـ رستحقل ـ أ رـؽر شق ًئ فقف دلقؾ ؾك الؿـعو ففذا ذ ق ن

ي س ئؾ الشرك س ئؾ تقلقػقةو يلوقس ٕحود أ رؿـوع و لوؿ رود

ؾقوف دلقوؾو

ف لرةق ﷺ لؿ رؿـعفؿ ـ لقلفؿ حتك رف الحؽؿن
يإذا ي رةق اهلل ﷺ لوؿ رؽوـ رؿوـعفؿ أ رؿودحقهو أي رعظؿوقهو و لوؿ رورد
دلقؾ ؾك الـفل ؿ ل لقهو حتوك إكوف ﷺ لوؿ روـففؿ أ رؼقلوقا و شو اهلل يشوئت:
حق

ـفؿو فؾؿ ذا ـعفؿ ـ تػضقؾف ؾك إكبق ؟
ل رجؾ لرةق اهلل ﷺ ر خقر ال رةو فؼ رةق اهلل ﷺ «ذاك إبراهقؿ»()1و

يل

«ٓ ـبغل لعبد أن ؼقل :أكا خقر مـ قكس بـ متك»()2ن
يالسما هؾ إكبق بؿـزلة ياحدة؟
يالجقاب ٓو ل

تع لك ﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾ [البؼرة ]253و

يهذا هق الؿؼرر الشر لو فؾقس إكبق بؿـزلة ياحدةو يإذا ي إ ر يذلؽ فؾؿ ذا
ا هؿ ـ التػضقؾ؟
يالجقاب أكف إكؿ ا هؿ ـ ذلؽٕ :كف ـد يريد احتؿ
ؾقف رؿـع التػضقؾو فقحتؿؾ أ رتط ي

ازدرا الؿػضؾ

بعض َ ـ لرأ لصتفو
ؾك رقكس بـ تك ُ

( )1أخرجووف سووؾؿو يتو ب الػض و ئؾو بو ب ووـ فضو ئؾ إبووراهقؿ الخؾقووؾ ﷺو ()2369و يأبووق دايد ()4627و ووـ
حدرث أكس ﭬن
ِ
ِ
( )2أخرجف البخ رقو يت ب أح درث إكبق و َب ُب َل ْق اهلل َت َع َلك ﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾و ﴿ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ﴾و ()3395و ي سؾؿو يت ب الػض ئؾو ب ب يف ذير رقكس ڠو ()2377و يأبق دايد ()4669ن
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يلد ج لقلف ﴿ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [الؼؾؿ  :]48ف ُقخشك أ رتط ي
يرزدررفو يرؼق ـ ب ب آزدرا حؿد خقر ـ رقكس :يلذلؽ ُح ِسؿ الب بن

ؾقف أحد

[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :معرفة القفقد بالشرك إصغر» ٕ :هذا أمؾ ـ إمق
التل تتحد فقف الشرائع «وإكبقـا إخـقة لعـءت ،أمفـاتفؿ شـتك ود ــفؿ واحـد»()1و
ف لشرائع تتحد يف إمق ن
«الثاكقة :ففؿ اإلكسان إذا كان لف هـقى» ففوذا القفوقدق ففوؿ يألؼوك بسوؿعف لؿو
رؼ  :إٓ أكف لؿ رم ـو بؾ ييلع يف الشرك إيو  :وع عرفتوفو يتؿققوزه الشورك وـ
اقرهو بؾ ع عرفتف ب لشرك إمغرو فؾؿ ي لف هقى اةتـؽر هذا ؾك الؿسؾؿقـو
ع أكف رؼع فقؿ هق أ ظؿ ـفو يهذا شل م حا الفقىو ففوق رودلؼ ؾوك و رػعؾوف
خصؿفو يإ ي يال ًع فقؿ هق أ ظؿ ـفن
الثالثة :ققلف ﷺ« :أجعؾتـل هلل كدً ا » فؽقػ بؿـ قال:
ا أكـرم الخؾـؼ مـا لـل مــ ألـقذ بـف

ســقاك طـــد حؾــقل الحــادث العؿــؿ

والبقتقـ بعده» ل لف البقمقرق يف بردتفو يلد ةبؼت اإلش رة إلك هذه الؼصقدةن
«الرابعــة :أن هــذا لــقس مـــ الشــرك إكبــر؛ لؼقلــف « :ؿـعـــل كــذا وكــذا» يهووذا
التعؾقؾ اقر تجف :ف لـبل ﷺ ٓ رسؽت ـ ـؽرو يإكؿ ةؽت :لعد يجقد الدلقؾ
ـؽراو فؾؿ ُي ِجدَ ة رع يف اإلكؽ ر يالؿـعن
ؾك يقكف ً
«الخامسة :أن الرؤ ا الصالحة مـ أقسام القحل» يلود جو فقفو أاو «جـز مــ
ستة وأربعقـ جز ً ا مـ الـبقة»ن
( )1ةبؼ تخررجف (ص )34ن

ع
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«السادسة :أكفا قد تؽقن سب ًبا لشرع بعض إحؽام» يؿ ج يف هذا الحودرثو
ييف رؤر و إذا و يلقسووت هوول بووذا
الشر قة بنلرار الـبل ﷺن

ودرا ووـ ص و در التشووررعو إكؿ و تؽتسووا
صو ً
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ةــاب
مـــن شث امدهـــس ،فلــد آذي هللا

وققل اهلل تعالك﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [الج ثقة ]24

أ ة.
يف الصحقح طـ أبل هر رة ،طـ الـبل ﷺ قال« :قـال اهلل تعـالك :ـمذ ـل ابــ آدم،
سب الدهر ،وأكا الدهرُ ،أ َقؾب الؾقؾ والـفار»(.)1
ويف روا ة ٓ« :تسبقا الدهر ،فنن اهلل هق الدهر»(.)2
فيـــه وســـائل:

 إولك :الـفل طـ سب الدهر.
 الثاكقة :تسؿقتف أذى اهلل.
 الثالثة :التلمؾ يف ققلف« :فنن اهلل هق الدهر».
 الرابعة :أكف قد ؽقن سا ًّبا ،ولق لؿ ؼصده بؼؾبف.

( )1أخرجف البخ رقو يت ب تػسقر الؼرآ و َب ُب ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ أ َر َة و ()4826و ي سؾؿو يت ب إلػو ظ وـ
إدب ياقره و ب ب الـفل ـ ةا الدهرو ()2246و يأبق دايد ()5274ن
( )2أخرجف سؾؿو الس بؼن

ع

بعَ ــٔعسبعاي ٖ ــة،عفك ـ عآذ٣عاه ع
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l
[ الفسق بني ارأذى ٔالضسزد
باب :مـ سـب الـدهر فؼـد آذى اهلل» :السوا هوق الشوتؿ يالؾعوـو يالطعوـ()1و
« ٌ
يالدهر الز

بؾق لقف يأر ف()2ن

يإذى ٓ رعـوول الضووررو فؼوود رتوولذى الؿسووؾؿ بؿ و رووراه ووـ ـؽووراتو دي أ
رتضررو ييف الحدرث «لـ تبؾغقا ري ،فتضروين»()3ن
ييذلؽ رتلذى اإلكس ب لريائح الؽررفةو يالؿ،ئؽوة تتولذى بؿو رتولذى بوف بـوق
آد و ييف الحوودرث «مـــ أكــؾ البصــؾ والثــقم والؽــراث ،فــء ؼــربـ مســجدكا ،فــنن
الؿءئؽة تتلذى مؿا تلذى مـف بـق آدم»()4و فقتلذي و يلؽـ ٓ رتضرري ن
يةا الدهر عريف يف الج هؾقةن
ّ
أ يق اإلكس رصػ الز

ـ ب ب اإلخب ر ٓ الساو ف ،شل فقفو ثؾؿ

ج يف لقلف تع لك ﴿ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [فصؾت ]16و يلقلف ﴿ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ﴾ [الح لة ]7ن
«وققل اهلل تعالك﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾
[الج ثقة ]24

()1
()2
()3
()4

أ ة» :ل لقا هذه إر بتت بعف هل التل ؾؽـ  :رق و ثؿ أةبقعو ثؿ

رـظر الصح ح 144/1ن
الس بؼ 661/2ن
أخرجف سؾؿو يت ب ال يالصؾة يأدابو ب ب تحررؿ الظؾؿو ()2577و ـ حدرث أبل ذر ﭬن
أخرجف سؾؿو يت ب الؿس جد ي قاضع الص،ةو ب ب ال ـ أيؾ ثق أي بص ،أي يراث أي كحقهو و ()564و
يالـس ئل ()797و يابـ جف ()3365و ـ حدرث ج بر ﭬن
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شفرو يهؽذا إلك أ تؿضل السـق و فؿ هل إٓ رحؿ تدفعو يأرض تبؾعو كسل اهلل
الع فقةو ف ،رؼري ببعثو ف لؿفؾؽ ـدهؿ هق الدهرن
ييجف ـ ةبة أرة لؾرتجؿة أاوؿ رـسوبق اإلهو،ك إلوك الودهرو بطوق السوـقـ
يإر و ٓ إلك أ ر اهلل يلض ئفن
يهذا ي ،الدهررة الذرـ ٓ رم ـق ب لبعثو يهق قـ ي ،بعوض الؿشوريقـ
الذرـ ٓ رؼري ب لبعثن
وا الوودهر يثقو ًورا و رو ِور ُد يف الشووعرو يلؽووـ إذا يرد يف يوو ِ ،ووـ رؼتوودى بووفو
يةو ّ
ف لؿراد بف جرد اإلخب رو يؿ يف لق ل ئؾ
دع إروووووو تػعووووووؾ وووووو تشوووووو

كػس و بؿ و حؽووؿ الؼض و
ي ووا ً

()1

ةا هلل )2(ن
رسا الدهر
السا الذق ػ ده هق ّ
ّ
فؿثؾ هذا ٓ رظـ بف أكف ّ
«يف الصحقح طـ أبل هر رة ،طـ الـبل ﷺ قال« :قال اهلل تعالك :مذ ـل ابـ آدم»
لد رفـ عـك إذىن يآد هق أبق البشرو يابـ آد يؾ ـ اكتسا إلقفن
سب الدهر وأكا الدهر»و أق دبر الدهر :يلذلؽ ل
« ّ
«أقؾب الؾقؾ والـفار» ف لدهر هق الؾقؾ يالـف رو يرؼؾبفؿ اهلل تع لك رعـل بؿ
فقفؿ ـ رخ يشدةو ﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [آ

ؿرا

[آ

ؿرا

]149و ﴿ﮋ

]26ن

( )1البقت مدر لصقدة تـسا لإل الش فعلن رـظر جقاهر إدب 426/2ن
( )2ل ابـ بد ال «يجرى ذلؽ ؾك إلسـة يف اإلة ،و يهؿ ٓ ررردي ذلؽو أٓ ترى أ الؿسؾؿقـ الخقو ر
ؾؿو بو لؿرادو
الػض ،لد اةتعؿؾقا ذلؽ يف أشع رهؿو ؾك درـفؿ يإرؿو اؿ :جر ًرو يف ذلوؽ ؾوك و د ؿو ي ً
يأ ذلؽ ػفق عؾق ٓ رشؽؾ ؾك ذق لا»ن التؿفقد 158-157/18ن

ع

بعَ ــٔعسبعاي ٖ ــة،عفك ـ عآذ٣عاه ع
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يهبذا رعؾؿ خطل ـ ل بل الدهر وـ أةوؿ اهلل تعو لكو ي وـفؿ ابوـ حوز (:)1
ف هلل هق الؿؼ قؾاو ف ،رؿؽـ أ رؽق هق الدهر يالؿؼ قؾا لؾدهرو يهذا يؿ لوق لقوؾ
رؽق الخ لؼ هق الؿخؾق و ف لدهر اةؿ ـ أةؿ الز

ن

[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
ةا الدهر ٓ رجدق
«فقف مسائؾ :إولك :الـفل طـ سب الدهر» :يلد تؼدج أ
ّ
ك
شودة يلعوت
ةا الدهر ـ أجؾ
شق ًئ و ف لؿتصرف يالـ فع يالض ر هق اهلل و فؿـ ج
فقفو ففق ة ب لؿـ أيجد هذه الشدةو يهق اهلل ن
ك
مذ هللو يلد ثبت إذى هلل يف
«الثاكقة :تسؿقتف أذى اهلل» ف لس ب لؾدهر
لقلف ﴿ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [إحزاب ]57ن
اةوؿ
«الثالثة :التلمؾ يف ققلف« :فنن اهلل هق الدهر» ٕ :ـ لؿ رتل ؾ أثبت الودهر ً
ـ أةؿ اهلل و يإذا تل ؾت رفت الؿورادو يأ اهلل  كسوا الودهر لـػسوفٕ :كوف
يالؿ ْقلِ ُع فقف رـػع ي رضرن
هق الؿتصرف فقفو ُ

«الرابعة :أكف قد ؽقن سا ًّبا ولق لؿ ؼصده بؼؾبـف» أق أكوف لود رؽوق ةو ًّب هلل 
ك
قجف هلل  يإكؿ رقجفف لؾقؾ يالـف رن
الساو يإ ي اقر
يلق لؿ رؼصد بؽ ،ف
ّ

( )1رـظر الؿحؾك 282/6ن
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ةــاب
امذصمٍ ةلــايض املضـــاج ونحـــىه

أخــع اسـؿ طــد اهلل
يف الصحقح ،طــ أبـل هر ـرة ﭬ ،طــ الـبـل ﷺ قـال« :إن
َ
رجؾ تسؿك ِ
ٌ
مؾ َ
ؽ إمءك ٓ ،مالؽ إٓ اهلل».
قال سػقانُ « :
مثؾ :شاهان شاه»(.)1
ويف روا ة« :أغقظ رجؾ طؾك اهلل قم الؼقامة وأخبثف»(.)2
ققلف :أخـع ،عـل :أو ع.
فيــــه وســـائل:

 إولك :الـفل طـ التسؿل بؿؾؽ إمءك.
 الثاكقة :أن ما يف معـاه مثؾف؛ كؿا قال سػقان.
 الثالثة :التػطـ لؾتغؾقظ يف هذا وكحقه ،مع الؼطع بلن الؼؾب لؿ ؼصد معـاه.
 الرابعة :التػطـ أن هذا إلجءل اهلل  -سبحاكف .-

( )1أخرجف البخ رقو يت ب إدبو ب ب أبغض إةؿ إلوك اهللو ()6296و ي سوؾؿو يتو ب أدابو بو ب تحوررؿ
التسؿل بؿؾؽ إ ،ك ي ؾؽ الؿؾقكو ()2143و يأبق دايد ()4961و يالرت ذق ()2837ن
( )2أخرجف سؾؿو الس بؼن

ع

بعايت ُٞع ك ـ ضٞعايكضـ ـ ٠عٚحن ــ ٙٛع
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l
[ العمة يف الٍّ٘ عَ ِرا االضيد
«بـاب التســؿل بؼا ــل الؼضـاة وكحــقه» لووؿ روورد هوذا الؾػووظ يف الحوودرثو إكؿو
الووقارد « ؾووؽ إ وو،ك»و ييف يوو ،ةووػق ترجؿووة لووف ب لػ رةووقة «ش و ه ش و ه»و
ؾوك كػوس الؿودلق  :يؼ ضول الؼضو ةو أق الحو يؿ ؾوك

فؼقست ؾقف ألػو ظ تود
َ

الحؽ ن يالحؽؿ يؾف هللو يؿ أ الؿؾؽ يؾف هللو فقلخذ حؽؿ التسؿل بؿؾؽ إ ،ك
كػسفو فؿ رد

ؾك التػردو ففذا هلل  يحدهو فو«ا » يف الؼض ة يإ و،كو جـسوقة:

تػقد العؿق يآةتغرا و يأكف ل ض ؾك يؾ أحدو لؽ يؾ أحودو يهوذا ٓ رؽوق
إٓ هلل ن
ي ع إةػ فن

ـ ُة قوؿل بؼ ضول الؼضو ة يثقور يف تو ررخ الؿسوؾؿقـو يالوذق

رغؾا ؾك الظـ أ الؿوراد بؼ ضوقفؿ رئقسوفؿ ييبقورهؿو فونذا لقوؾ رئوقس الؼضو ةو
فؾووقس فقووف إشووؽ و فو لؽ،

ؾووك العؿووق  :ييووذا لووق حصووؾ التؼققوود بؼطوور أي درـووة

أي ذها اكتػك اإلشؽ و ع أ آبتع د ـ هذه إلػ ظ أفضؾن
[ اضتخباب االبتعاد عَ ارألقاب املعظىةد
يلد أدريت ـ العؾؿ

ـ ٓ ررضك أ رؼ لف الشقخو فقؼق أك فو ،ن أ و

كحـو ف ةتدرجـ ب لؿخ لطةٕ :كوف ج كو وـ إخقاكـو القافودرـ وـ اةوتؿرأيا هوذه
إ قر ي شقا ؾقف و ثؿ ج ت هذه الشف دات فزادت الـ س ج ًب يي ًان
الؼؾا العجا يحا الظفقر ففل صقبة :يلد ةوبؼت اإلشو رة إلوك
يإذا دخؾ
َ
لق ابـ الؼقؿ  $يف الػقائد «فنذا حدثتؽ كػسؽ بطؾوا اإلخو،صو فللبوؾ ؾوك
الطؿوع أيٓ ف ذبحوف بسوؽقـ القوولسو يألبوؾ ؾوك الؿودح يالثـو ف زهود فقفؿو زهوود
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شو

الوودكق يف أخوورةو فوونذا اةووتؼ لووؽ ذبووح الطؿووع يالزهوود يف الثـ و يالؿوودح

ةفؾ ؾقؽ اإلخ،صن
ؾل ذبح الطؿوع يالزهود يف الثـو يالؿودح؟ لؾوت
فن لؾت ي الذق رسفؾ ج

أ ذبح الطؿع فقسفؾف ؾقؽ ؾؿؽ رؼقـً أكف لقس ـ شول رطؿوع فقوف :إٓ يبقود اهلل
يحده خزائـف ٓ رؿؾؽف اقرهو يٓ رميت العبد ـف شوقئ ةوقاهو يأ و الزهود يف الثـو
يالؿدحو فقسفؾف ؾقؽ ؾؿؽ أكف لقس أحد رـػع دحف يروزرـو يرضور ذ وف يرشوقـ
إٓ اهلل يحده»()1ن
ٔ[ جٕب احلرز وَ العجبد

يإ رأى يف كػسف أكف ظقؿ أي ُ ع جظوؿو أموقا ب لعجوا يالخوق ،و يإ رأى يف

كػسف لقس فقف و أمقا ب لؽ يالزهق يف كػسفو ي ـ لف بصر يبصوقرة وـ الـو سو
رعوطو ي«الؿتشـبع بؿـا لـؿ َ
ٓ رخػك ؾقف أ هوذا تشوبع بؿو لوؿ َ
عـط ،كءبـس ثـقبل
زور»()2و يالعؼ ،ـ الـ س رؿقزي

هق يف حؼقؼة إ رو ي هق زرػن

يإكؽ لتجد اإلكس رؾبس الؿ،بس الػ خرةو يرريا السق رة الػ رهةو يرسؽـ
جؾسوت عوف دلو ئؼ رفوت حؼقؼتوفو يالوذق روررح اإلكسو
ب لؼصر العظوقؿو ثوؿ إذا
َ
عرفتف بؼدر كػسفو يبحؼقؼتفو فؿثؾ هذا ٓ رتعا يٓ ر ِ
تعان
ُ
ف لؽِ ْب ُر يال ُع ْجا يالخق ،ـ أ راض الؼؾقبو التل جو ت الـصوقص بوذ ف و
يالخشقع يالخشقة يالتقاضوع يموػ بو د الورحؿـو الوذرـ رؿشوق

ؾوك إرض

هق ًك و رؼق الـ ظؿ $
( )1الػقائد (ص )149ن
( )2أخرجف البخ رقو يت ب الـؽ حو ب ب الؿتشبع بؿو لوؿ رـوؾو ي و رـفوك وـ افتخو ر الضورةو ()5219و ي سوؾؿو
يت ب البو س يالزرـوةو بو ب الـفول وـ التزيرور يف الؾبو س ياقورهو ()2139و يأبوق دايد ()4997و وـ حودرث
أةؿ بـت أبل بؽر ﭭن
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يالعجا ف حذره إ العجوا جورتف

()1

أ ؿووو مووو حبف يف ةوووقؾف العووور

«يف الصحقح ،طـ أبل هر رة ﭬ ،طـ الـبل ﷺ قال« :إن أخـع اسؿ طـد اهلل»:
أخـع أيضع

يأحؼر()2

ـد اهللو يالؿعـك أكف يإ تع ظؿ يف كػسفو أي تع ظؿ بقـ

لق ف ي شقرتف هبذا آةؿو ففق ـد اهلل أخـع يأحؼر يأذ يأيضعن يالـبل ﷺ يف
أشرف الؿقالػ ُة قؿل بعبد اهللو يؿ يف لقلف تع لك ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾
[اإلةرا

]1و ييف لقلف تع لك ﴿ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ [الجـ ]19و ف لعبقدرة يالتذلؾ

يالخضقع يالخشقع هلل  هل أشرف الصػ تن
«رجؾ تسؿك»و رعـل ةؿك كػسفو أي ُة قؿل بف ف َؼبِ َؾفن
الؿؾؽ الحؼقؼل هلل  :بدلقؾ أ همٓ
«مؾؽ إمءك ٓ ،مالؽ إٓ اهلل»ُ :
الؿؾقك فؿ ظؿ شلاؿو يي ُثر أتب فؿو ياتسعت رل ع بؾدااؿو فن الؿؾؽ رـزع
ـفؿ يف لحظةو ﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [آ

ؿرا

]26ن

رؼق اهلل تع لك يف ةقرة الػ تحة ﴿ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [الػ تحة ]4و يالؼرا ة
إخرى ﴿ َم ِل ِك﴾و يالػر بقـفؿ أ ل ًؽ أ ؿ ـ ؾؽ ـ يجفو يأخص ـ
يجفو ف لؿ لؽ رؿؾؽ يف إ قر الخ مةو يرتصرف تصر ًف طؾ ًؼ يف هذا الخ صو
يالؿؾِؽ تصرفف يف إ قر الع ةو أ الخ مةو ف ،رؿؾؽف إٓ ب لؼفر يالظؾؿو ففؾ

شخص ـ داره يربقعف بدي ةبا؟ الجقاب
رستطقع ؾؽ ـ الؿؾقك أ رخرج
ً
ٓو ففق ؾِؽ ٓ لؽو أ الؿ لؽو ففق رتصرف فقؿ تحت ردهو يلقس بؿؾِ ك
ؽو فؾؿ
َ
لؽ ي ؾؽن
ثبتت الؼرا ت ثبت لف القمػ

( )1هق بقت ـ الؿـظق ة الؿقؿقة يف أداب الشر قة لؾشقخ ح فظ حؽؿلن
( )2رـظر الصح ح 1296/3و يالؼ قس الؿحقط (ص )714ن
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يالحصر هـ رراد بوف الؿؾوؽ الحؼقؼولو الوذق رؽوق لوف فقوف التصورف الؿطؾوؼو
ٓ الؿؾؽ اإلض يفو فؼد رؿؾؽ اإلكس الدراهؿ يالدك كقرو يرؽق
ييذلؽ رؿؾؽف الـ س ؿ يف أردرفؿ إكؿ هؿ متؿـق

ؾؽف لف إضو ف ًّق و

ؾقفن

«قال سػقانُ « :
مثؾ شاهان شـاه» شو ه ػوردو يشو ه

جؿوعو ي ررؼوة بعوض

إ جؿ يف اإلض فة أاؿ رؼد ق الؿض ف إلقف ؾك الؿض فو فشو ه شو ه رعـول
ؾؽ الؿؾقك ـدهؿو يل ضل الؼض ة ترجؿتف ـدهؿ قبذا

قبذن

فؾووق لوود ـ الؿض و ف ؾووك الؿض و ف إلقووف ؾووك ررؼووة العوورب لؽ كووت قبووذ
قبذا و ش ه ش ه ن
«ويف روا ٍة« :أغقظ رجـؾ طؾـك اهلل ـقم الؼقامـة وأخبثـف» :أاضوا شول ـود اهلل
تع لك التسؿل هبذا آةؿن
يإ ثؾة ؾك ةر ة زيا الدكق ـ الؿتج رـ يالعص ةو يف الؼودرؿ يالحودرث
ش هدة :فتجد ُأك ًة تقلقا ؾك الـ س يظؾؿقهؿو ُ
فل ِذلقان
كؼصـــان
لؽـــؾ شـــل ٍ إذا مـــا تـــؿ
ُ
بــإمس كــاكقا مؾقكًــا يف ِ
أســرتفؿ

ـــان
فــــء ُ غــــر بطقــــب العــــقش إكسـ ُ
والقــقم هــؿ يف بقــقت الؽػــر طبــدان()1

َ

ُ

ُ

تجده القق رل ر يرـفكو يادً ا يف إا ،ن
يلصة ال ا ؽة رعرفف الخ ص يالع ()2ن
( )1رـظر كػح الطقا ـ اصـ إكدلس الر قا 487/4ن
( )2يخ،متف أ ال ا ؽة ي كقا ـ أحظوك الـو س ـود الرشوقدو يي كوت الوقزارة فوقفؿو ييو جعػور بوـ رحقوك
ال ؽل أخ الرشقد ـ الرض ةو يلد ظؿت ؽ كتفؿ يف الحؽؿو يف ضت أ قالفؿ يثرةو حتك جو ت ةوـة
 187فؼتؾ الرشقد جعػراو يحبس ال ا ؽةو يةؾا ـفؿ جؿقع أ قالفؿ :لسبا اختؾػ فقف الؿمرخق و حتك
لقؾ إكف ٓ رعرفن رـظر البدارة يالـف رة 294/19ن
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[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
الـصو يالعؾوة أكوف
«فقف مسائؾ .إولك :الـفل طـ التسؿل بؿؾؽ إمءك» :يفقف ّ
ٓ لؽ إٓ اهللن
«الثاكقــة :أن مــا يف معـــاه مثؾــف؛ كؿــا قــال ســػقان» ثووؾ ل ضوول الؼضو ةو ي ثووؾ
ش ه ش هن
«الثالثة :التػطـ لؾتغؾقظ يف هذا وكحقه ،مع الؼطع بـلن الؼؾـب لـؿ ؼصـد معــاه»:
ٕكف لد ُرؼرأ هذا الب ب ـ لِبِؾ أكو ك
س ُتتوداي ـودهؿ هوذه إلػو ظو فقسوتغرب وـ
يق الشقخ رصؾ اهتؿ ف إلك هذا الحد يف إكؽ ر هذه إلػ ظو يلد ٓ رؽوق الؼؾوا
رؼصوود عو ين هووذه إلػو ظ ٓ :ةووقؿ يإلػو ظ إذا توودايلتف إلسووـة يٓيتفو كسوول
سوؿك بؽوررؿو يٓ يور
السبا الذق ةؿقت ٕجؾفو فتجد وـ ُر ج

رسوؿك
ـودهو ي وـ ج

بص لح يلقس بص لحو يهؽذان
يالشقخ  $تػطـ لفذا يترجؿ لف يف هذا الؽتو ب الوذق الفودف ـوف تخؾوقص
التقحقدو يتـؼقتفو يتحؼقؼفو يتصػقتف ـ شقائا الشرك يالبودعو ي ،لوة ثوؾ هوذه
إلػ ظ بؽت ب التقحقد أ السبا يف ـعف أكف ٓ لؽ إٓ اهللو ف لتسؿل بوف ـ ز وة
هللو ي ش رية هللو يهذه حؼقؼة الشركن
[ أثس اِتىاوات العمىاء عمى آثازِيد
يلذا ـد تؼرأ لؾشقخ اإل

الؿجدق د يف يت بوف « ختصور السوقرة»و تجود أيثور

هذه إبقاب قجقدة يف ثـ ر الؽت بو ي ستـبطة ـ ةوقرة الـبول ﷺ ٕ :التقحقود
ه جس الشقخن
ي ثؾووف شووقخ اإلةوو ،يف اهتؿ ووف ب لعؼ ئوود يتصووػقتف و يالوورد ؾووك الؿـو يئقـو
ث،و ثؿ يف ثـ ر الجقاب رػتح ب ًب إلوك العؼقودة بنشو رة
فتجده ربحث يف سللة فؼفقة ً
أي اةتطرادن
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ييذلؽ تجد يتا التػ ةقر ش ربو فبعضوف توتعؾؿ ـفو الـحوقو يتػسوقر أبول
حقو

وث،و يبعضوف تجوود فقفو العؼ ئوود الؿقافؼووة يالؿخ لػووةو يتجوود أمووق البوودع
و ً

ي س ئؾ آبتداع أيضح ؿ يُتا يف الؽتا الؿتخصصةو يأيثر بس ًط و يؿ يف تػسقر
وث ،الؿسو ئؾ الػؼفقوة ؿو هوق أيثور بسو ًط ـوف يف
الرازقو يتؼرأ يف تػسقر الؼر بول ً
يتا الػؼفن
ي ـ أحا شق ًئ ي ظؿفو ف ،رد فن
ريق أ ابـ ب س ةؼط يف قـقف الؿ ُ فذها بصرهو فلت ه همٓ الذرـ رـؼبق
العقق يرسقؾق الؿ و فؼ لقا خؾ بقــ يبقـ قـقؽ كسقؾ
خؿسة أر ٓ تصؾل إٓ ؾك وقدن لو

هؿ و يلؽـوؽ تؿسوؽ

حودثت أكوف
ٓ ياهلل يٓ ريعو ًة ياحودة :إين
ُ

َ ـ ترك م،ة ياحدة تعؿدً ا لؼل اهلل يهق ؾقف اضب ()1ن
يأمووقا شووقخ ووـ شووققخـ ب لسوور
حددةو فؼ

و فؼقووؾ لووف ٓ بوود أ تليووؾ الثووق وودة

ٓ آيؾ الثق و يأترك م،ة الجؿ ةن

يآخوور ُأمووقا ب لسوور

ف ُطؾووا ـووف أ ُرع و لج ب لؽقؿ و يقو فؼ و

ٓ ُأ و لج

ب لؽقؿ يقو ٓ ألؼك اهلل إٓ بؾحقتل! يهذا ا رة يف التعظقؿن
يثقرا ـ الـ س ٕدكك ةبا ُرفودر القاجبو تو يٕدكوك ةوبا
ي ؼ بؾ هذا تجد ً
ررتؽوا الؿحر و تو يتووراه رحوورص ؾووك الودكق ييسووا الحطو بقةو ئؾ حر ووةو
ييف محقح البخ رق وـ أبول هررورة ﭬ وـ الـبول ﷺ لو

«إكؽـؿ ستحرصـقن

طؾك اإلمارة ،وستؽقن كدامة قم الؼقامة ،فـعؿ الؿر عة ،وبئست الػاصؿة»()2ن

( )1الطبؼ ت الؽ ىٓ :بـ ةعد 131/1ن
( )2أخرجف البخ رقو يت ب إحؽ و ب ب رؽره ـ الحرص ؾك اإل رةو ()7148و يالـس ئل ()4211ن
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«الرابعــة :الــتػطـ أن هــذا إلجــءل اهلل  :»فنكووف يإ لووؿ رؼصوود عـووك آةووؿ
ً
إجو ٓ،هللو يحؿ روة لجـ بوفو يموق ك ًة لعظؿتوف:
ب لؼؾا :إٓ أكف رـفك ـ التسؿقة بف:
لئ ،رش ريَف أحد يف عـك ك
اةؿ أي مػة ـ مػ تف تع لكن
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ةــاب
احــرتاو أشمــاء هللا دعاىل ودغٌري االشــم ألجــه ذمك
طـــ أبــل شــر حٍ ( ،)1أكــف كــان ؽـــك أبــا الحؽــؿ ،فؼــال لــف الـبــل ﷺ« :إن اهلل هــق
فحؽؿـت بقــفؿ،
الحؽؿ» ،فؼـال :إن قـقمل إذا اختؾػـقا يف شـل أتـقين،
ُ
الحؽؿ ،وإلقف ُ
َ
فر ــل كــء الػــر ؼقـ ،فؼــال« :مــا أحســـ هــذا! فؿــا لــؽ مـــ القلــد » ،قـال :شــر ح،
ومسؾؿ ،وطبد اهلل ،قال« :فؿـ أكبرهؿ » قؾت :شر ح ،قال« :فلكت أبـق شـر ح» ،رواه
أبق داود وغقره(.)2
فيـــه وســـائل:

 إولك :احترام أسؿا اهلل وصػاتف ولق لؿ ؼصد معـاه.
 الثاكقة :تغققر آسؿ؛ ٕجؾ ذلؽ.
 الثالثة :اختقار أكبر إبـا لؾؽـقة.

l
[ التضخٗة لتعظٗي شعائس اهللد
«بـاب احتـرام أســؿا اهلل تعـالك ،وتغققــر آسـؿ ٕجــؾ ذلـؽ» :آحوورتا هوق التؼوودرر
يالتعظووقؿو ييؾووف يأيؿؾووف يأشووؿؾف هلل و ي ووـ تعظقؿووف تع و لك تعظووقؿ أةووؿ ئف يمووػ تفو
يأرض تعظقؿ ُرحبف اهلل  ـ ُرةؾف يأكبق ئفو يشع ئره :فن تعظقؿف ـ تؼقى الؼؾقبن
ً
الـخعلن رـظر أةد الغ بة 359/5و ياإلم بة 411/6ن
( )1هق ه ك بـ رزرد بـ اقؽ الؿذحجلو يرؼ
ّ
( )2أخرجف أبق دايدو يت ب إدبو ب ب يف تغققر آةؿ الؼبقحو ()4955و يالـس ئلو يت ب آداب الؼض ةو بو ب إذا
حؽؿقا رج ،فؼضك بقـفؿو ()5387و يمححف ابـ حب ()594و يالح يؿ ()62ن

ع

بعاح ـ اّعأمس ـ ٤عاهع ي ىلع ٚغٝريعايســِعألجــٌعذيو ع
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الحؽـؿ،
«طـ أبل شر حٍ  ،أكف كان ؽـك أبا الحؽؿ ،فؼال لف الـبل ﷺ« :إن اهلل هق َ
الحؽــؿ» ي و رؽـووك بوولبل الحؽووؿو يالؽـقووة و ُم ودق ر بوولبو أي أ و يرؽووق
وإلقــف ُ
لؾتعررػن
يهذا القمػ م ر ،ز ً ٓ :ةقؿ يف ثؾ ح أبل ُشوررحو فؼود مو ر يو ل َع َؾؿ
ك
فحقـئذ رحت ج إلك تغققر ٕ :الحؽؿ هق اهللن
ؾقفو ٓ ُرعرف إٓ بفو
«فؼــال :إن قــقمل إذا اختؾػــقا يف شــل أتــقين ،فحؽؿــت بقـــفؿ ،فر ــل كــء
و،ح يلووقس لض و ً و ف لؼض و
الػــر ؼقـ» يهووذا رؽووق إمو ً

ؾووز و يٓ ُبوود أ تتووقافر

الشريط الشر قة فقؿـ رتقٓهن
«فؼال« :ما أحسـ هذا! فؿالؽ مـ القلد » رعـول و أحسوـ يقكوف ُرصوؾح بوقـ
الـ س يررضق ! لؽـ آةؿ ٓ بد أ ُرغ جقر :يلذلؽ ةللف ـ أيٓدهن
«قـال :شــر ح ،ومســؾؿ ،وطبــد اهلل ،قــال« :فؿـــ أكبــرهؿ » قؾــت :شــر ح ،قــال:
«فلكت أبق شر ح» .رواه أبق داود وغقره» :يـج ه بلي أيٓدهو يهذه هل السـجةن
لؽـ ٓ رؾز أ ُرؽـك بلي إيٓد :إذ لد رؽوق هـو ك ةوبا أي يموػ لؾقلود
إمغر رؼتضل أ ُرؽـك بفو ي إل

لح أيو
أحؿد فؽـقتف أبق بد اهللو وع أ مو ً

ـ بد اهللو يلد تؽق يُـقتف ٓ ـ يٓدةو يإكؿ ـ ص حبةو يلبل هرررةن
الح َؽ َؿ :يلذلؽ اقر اةؿفن
يهذا الحدرث رستد بف ؾك أ ـ أةؿ اهلل تع لك َ
أي أ هذا آةؿ لقحظت فقف الصػة الؿ،ز ة «الحؽؿ» يهل ٓ تؽق إٓ هلل تع لكن
يإذا خ ،آةؿ ـ يقكف خ ًّم ب هلل و أي خ ،ـ الؿحظقر بل رؽوق لػظوف
ؿـق ً و أي خ ،ـ التشبف بغقر الؿسؾؿقـو فقجقز التسؿل بفن
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[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :احترام أسؿا اهلل وصػاتف ولق لؿ ؼصد معـاه» إ التعظوقؿ
هلل يأةؿ ئف يموػ تف وـ أيجوا القاجبو تو لؽوـ لوق يو بؽو ،ك لوؿ رؼصود عـو هو
يلؿجرد الؿش هبة ٓ اإللزا يالقجقبو ف ٕ ر ؼبق ن

«الثاكقـــة :تغققـــر آســـؿ ٕجـــؾ ذلـــؽ» فؽوووؾ اةوووؿ فقوووف اختصووو ص بووو هلل 
رجا تغققرهن
«الثالثة :اختقار أكبر إبـا لؾؽـقة» ٕ :الـبل ﷺ ةل

ـ إي و ي ـ فقائده

أكف رؼطع الـزاعو فنذا ُةؿل ب ٕي لؿ ُرـ فسن
يج

ـف ﷺ تؼدرؿ الؽبقرو يج

ـف لقلوف «كبـر كبـر»()1و فونذا ُبودئ بو لؽبقر

ف ،أحد رـ زعو بقـؿ لق ُبدئ بغقره حصؾ الـزاع يالشؼ و يلد تحصؾ الؼطقعوة ي و
ٓ ُرحؿد ؼب هن

( )1ةبؼ تخررجفو يف حدرث ؼتؾ بد اهلل بـ ةفؾ ﭬ (ص )666ن

ع

بعَٔعٖةٍع ص٤ٞعف٘ٝعذنةعاهعأٚعايكةإٓعأٚعايةس ٍٛع
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ةــاب
من هزل ةيشء فٌه ذكس هللا أو املسآن أو امسشىل
وققل اهلل تعالك﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾

[التقبة  ]65أ ة.
طـ ابـ طؿر ،ومحؿد بــ كعـب ،وز ـد بــ أسـؾؿ ،وقتـادة ﭫ ،دخـؾ حـد ث
ٌ
أرغـب
رجـؾ يف غـزوة تبـقك :مـا رأ ــا مثـؾ قرائــا هـمٓ ،
بعضفؿ يف بعض« :أكف قـال
َ
أجبـ طـد الؾؼا  ،عـل رسقل اهلل ﷺ وأصحابف الؼرا .
أكذب ألسـًا ،وٓ
بطقكًا ،وٓ
َ
َ
فؼال لف طقف بـ مالؽ :كذبت ،ولؽـؽ مـافؼٕ ،خبرن رسـقل اهلل ﷺ ،فـذهب
طقف إلك رسقل اهلل ﷺ؛ لقخبره ،فقجد الؼرآن قد سبؼف.
ٌ
فجا ذلؽ الرجؾ إلك رسقل اهلل ﷺ وقد ارتحؾ وركب كاقتف ،فؼال :ا رسقل
اهلل ،إكؿا كـا كخقض وكتحدث حد ث الركب ،كؼطع بف طـا الطر ؼ ،قال ابـ طؿر:
كلين أكظر إلقف متعؾ ًؼا بـ ِس ِ
عة كاقة رسقل اهلل ﷺ ،وإن الحجارة تـُؽب رجؾقف ،وهق
ْ
ؼقل :إكؿا كـا كخقض وكؾعب ،فقؼقل لف رسقل اهلل ﷺ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ﴾ [التقبة  ]65ما ؾتػت إلقف وما ز ده طؾقف»(.)1
فيــــه وســـائل:

 إولك  -وهل العظقؿة :-أن مـ هزل بفذا أكف كافر.
( )1أخرجف ـ الؿذيقررـ الط ق يف تػسقره 335-332/14و يأخرجف القاحدق ـ ابـ ؿر يف أةب ب الـزي
(ص )251و يذيره ابـ تقؿقة هبذا الؾػظ يف الص ر الؿسؾق (ص )32-31ن
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 الثاكقة :أن هذا هق تػسقر أ ة فقؿـ فعؾ ذلؽ كائـًا مـ كان.
 الثالثة :الػرق بقـ الـؿقؿة ،وبقـ الـصقحة هلل ولرسقلف.
 الرابعة :الػرق بقـ العػق الذي حبف اهلل ،وبقـ الغؾظة طؾك أطدا اهلل.
 الخامسة :أن مـ آطتذار ما ٓ ـبغل أن ُ ؼبؾ.

l

«باب مـ هزل بشل فقف ذكر اهلل أو الؼرآن أو الرسقل» :الفز ضد ِ
الجدق و
يالؿطؾقب ـ الؿسؾؿ أ رؽق ج ًّدا ٓ ه ً
زٓ يٓ ٓ ًب و يأ رلخذ

يؿ أ ر اهلل 
[إ

أييت بؼقةو

﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾ [البؼرة ]93و ﴿ﭫ ﭬ﴾

راف ]145و ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [ ررؿ ]12ن
ريحوووف
فحقووو ة الؿسوووؾؿ أاؾوووك يأكػوووس وووـ أ ُتضووو جقع بووو ،ف ئووودةو يأ ُتبووو ع ُ

بوولبخس إثؿو  :فضو ًو ،ووـ أ رؽووق الفووز بو هللو أي الؼوورآ الووذق هووق يوو ،اهللو
أي الرةق ﷺ الذق هق مػقة خؾؼ اهللن
يلقلف «ذكر اهلل» رشؿؾ ـ اةتفزأ ب لسـجةو أي ب لرةق الؿصطػك حؿد ﷺ
ي ـ لبؾف ـ الرةؾ :فؼد اةتفزأ بذير اهلل ٕ :اإلرؿ
أري

بجؿقع الرةؾ ريـ ـ

اإلرؿ و فُ ،رجقز أ ُرستفزأ يٓ ُرستـؼص أحد ـفؿ ﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ﴾ [البؼرة ]136ن
[ خطٕزة االضرتضاه يف املباحاتد
«وققل اهلل تعالك» « ِ
ققل» جرير عطقف ؾك " َ ْـ"و ي" َ ْـ" ض ف إلقفن
«﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾

[التقبة ]65

أ ة»

ع

بعَٔعٖةٍع ص٤ٞعف٘ٝعذنةعاهعأٚعايكةإٓعأٚعايةس ٍٛع

يةبا كزي هذه أرة

ج يف الخ
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أيتو يالتؼدرر ﴿ﮃ ﮄ﴾

ك
عـ يف الـبل ﷺ يأمح بفو لؼ لقا
ر حؿدو ـ ي ،فؿ الذق تؽؾؿقا بف ـ
﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ تسؾقة لفؿ يف ررؼفؿن
ييثقر ـ الـ س إذا اةرتةؾ يف الؽ ،لقؼطع الطرروؼو أي ل ُقؼ قطوع الؾقوؾ ب لؼقوؾ
يالؼ و تعدى الؿب ح إلك الؿحظقرو يهذه ُةـجة آةتدراج ـ الؿب ح إلك و بعودهو
الؿب ح و ت تعووداه إلووك الؿشووتبف تو ثووؿ إلووك
ف إلكس و إذا و جقد كػسووف اإليث و ر ووـ ُ
الؿحر تو ي ُلؾ ثؾ هذا يف الؿفيؾ ييف الؿش ربو ييف اقره ن
يلذا ج

ـ بعوض السوؾػ أاوؿ يو كقا ررتيوق تسوعة أ شو ر الحو : ،خشوقة

القلقع يف الحرا ()1ن
يالؿؼصقد أ أرة كزلت بسبا ؼقلة همٓ ـ الؿـ فؼقـن
«طـ ابـ طؿر» بد اهلل بـ ؿر الصح بل الجؾقؾو لد حضور الؼصوةو فشوفده
يحؽ ه ن
«ومحؿد بـ كعب ،وز د بـ أسؾؿ ،وقتادة» :ييؾفؿ ـ الت بعقـن
ف بـ ؿر رريق لص ًة شفده و ففل تصؾةو يهمٓ الث،ثة ـ التو بعقـ روريي
لص ًة لؿ رشفديه و ففل ـ راةقؾفؿو يلؽـف تعضد أمؾ الحدرث يتؼقرفن
«دخؾ حد ث بعضفؿ يف بعض»و رعـل أ هذا الحدرث جؿقع وـ ي ،فوؿو
جؿؾة ـ ي ،هذاو يجؿؾة ـ ي ،هذان
ٌ
رجــؾ يف غــزوة تبــقك» ةووـة تسوو كع ووـ الفجوورةو يهوول ووـ أياخوور
«أكــف قــال

( )1إش رة إلك لق

ؿر ﭬ «تريـ تسعة أ ش ر الح،

خ فة الرب »و أخرجف بد الرزا ()14683ن

444

حً١ٝعايـُ تف ٝعشـ ــةحعنت بعايتٛحٝ

ازياتف ﷺو ييلعت يف شدة الحر ي ُبعد الؿس فةو يلقة العوديو ييو

وع الـبول ﷺ

ث،ثق أل ًػ ـ الصح بةن
«ما رأ ـا مثؾ قرائـا هـمٓ » يلوراؤهؿ الرةوق ﷺ ييبو ر الصوح بةن يو هوذا
ك
بعض ـ الؿـ فؼقـو بقـ تؽؾؿو ي ستؿعو ي ؿـ ذير ـفؿ خشل بـ ُحؿ ققور
يَ ،
يي ستؿ ًع يلؿ رـؽر :يلذلؽ شؿؾتف التقبة()1و يالذق تؽؾوؿ هوق يدرعوة بوـ ث بوت
يلؿ ُتؼبؾ تقبتفو يهق الذق تعؾؼ بـ ِ ْس َعة ك لة رةق اهلل ﷺ()2ن
ياؿ ن
«أرغب بطقكًا»و أق أيثر ً
أيً ،
الؿب قؾغ ـ اهللو يمح بتف الؽورا
«وٓ أكذب ألسـًا» أق فن ي الرةق ﷺ ُ
ُرقمػق هبذا القمػو فؿـ رسؾؿ ـف بعدهؿ؟!
«وٓ أجبـ طـد الؾؼا »و أق ـد الحريبن
[ حسوة تعىٗي أِن العمي بالرًد
« عـل :رسقل اهلل ﷺ وأصحابف الؼـرا » ،يالؼورا يف إموؾ هوؿ العؾؿو و يهوق
رؼصد بذلؽ الرةق ﷺ يأمح بفو يؿ ةبؼن
«فؼال لف طقف بـ مالؽ :كذبت ،ولؽـؽ مـافؼ» ففق ي ذب ٓ رراو يكػ لف
ظ هرٕ :كف عـ يف الرةق ﷺ يأمح بفو يلد رؽق
لقلف ﴿ﮕﮖﮗ﴾ [التقبة ]66و رد

ؾك أكف ي

عؾق ً ب لـػ

لبؾ ذلؽو لؽـ

م ـً و كسل اهلل الثب تن

( )1رـظر اإلم بة ٓبـ حجر 44/6و يفقف  -كؼ ،ـ ابـ إةح يالؽؾبلو ـ ابـ بو س يابوـ سوعقد ﭫ-
فسوؿ ه بود اهلل بوـ
«فؽ ؿوـ ػول ـوف خشول بوـ حؿ ّقورو فؼو رو رةوق اهللو ا ّقور اةوؿل ياةوؿ أبولو ّ
خشل ربف أ رؼتؾ شفقدا :حقث ٓ رعؾؿ بفو فؼتؾ رق القؿ ةو يلؿ رعؾؿ لف أثر»ن
الرحؿـو فد
بد ّ
ّ
( )2هؽذا كؼؾف أمح ب التػ ةقر ً
كؼ ،ـ حؿد بـ إةوح ن رـظور تػسوقر الطو ق 332/14و يتػسوقر ابوـ يثقور
228/7ن

ع

بعَٔعٖةٍع ص٤ٞعف٘ٝعذنةعاهعأٚعايكةإٓعأٚعايةس ٍٛع

«ٕخبــرن رســقل اهلل ﷺ» الػوور بووقـ ووـ رـؼووؾ الؽوو ،لإلفسو دو فقؽووق
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ووـ

الـؿ قـو يبقـ ـ رـؼؾف لؾـصحو فعقف بوـ لوؽ كؼوؾ الؽو ،لرةوق اهلل ﷺ وـ
ب ب الـصح هلل يرةقلف يلدرـفن
يلق قف بـ لؽ ﭬ أمؾ يف كؼؾ الؽ ،لقلل إ ر فقؿو رضور ب لع وةو
ك
خبث يف ل ئؾف :يإٓ ف ٕمؾ أ الـبول ﷺ لو «ٓ بؾغــل أحـد طــ أحـد
يرد ـ
مـ أصحابل شق ًئا؛ فنين أحب أن أخرج إلقفؿ وأكا سؾقؿ الصدر»()1ن
طقف إلك رسقل اهلل ﷺ لقخبره ،فقجد الؼرآن قد سبؼف» ـ فق ةوبع
«فذهب
ٌ
ةؿ ياتو كز الؼرآ ُرخ الـبل ﷺ بؿ ل همٓ ن
«فجــا ذلــؽ الرجــؾ إلــك رســقل اهلل ﷺ وقــد ارتحــؾ وركــب كاقتــف»و أق أ
الـبل ﷺ لد ريا ك لتفن
« فؼال :ا رسقل اهلل ،إكؿا كــا كخـقض وكتحـدث حـد ث الركـب ،كؼطـع بـف طــا
الطر ؼ»و رعـل رؼقلق ي ٓ ً ،كقة لفؿ فقف رؼطعق بف الطررؼن
«قال ابـ طؿر :كلين أكظر إلقف متعؾ ًؼا بـ ِ ِ
سعة كاقة رسقل اهلل ﷺ» الـق ْسو َعة الرةوـ
الذق رؽق يف رحؾ الدابة()2ن
«وإن الحجارة تـُؽب رجؾقف» :الحج رة تضرب رجؾقف يهق ٓ رـتبوف إلقفو ٕ :كوف
شغق بؿ هق أ ظؿ بسبا إجرا وف جررؿو ًة ظقؿوةو فونذا ُد قيكوت ؾقوف هوذه الؼصوة
يتـ لؾفو الـو س لحؼووف العو ر يف الوودكق لبووؾ أخوورةو ثووؿ يف أخوورة رؽووق يف الوودرك
إةػؾ ـ الـ رو كسل اهلل الع فقةن
( )1أخرجف أبق دايدو يت ب إدبو بو ب يف رفوع الحودرث وـ الؿجؾوسو ()4869و يالرت وذقو يتو ب الؿـ لواو
ب ب يف فضؾ أزياج الـبل ﷺو ()3896و يل «هذا حدرث اررا ـ هذا القجوف يلود زرود يف هوذا اإلةوـ د
يحسـف أحؿد ش يرن
رجؾ»و يأحؿد ()3759و
ج
ررض ؾك هقئة أ ـة البغ تشود بوف الرحو و يالؼطعوة ـوف كسوعةو يةوؿل كسو ًع
( )2الـسعو ب لؽسر ةقر رـسج
ً
لطقلفن الؼ قس الؿحقط (ص )766و الـف رة يف اررا الحدرث يإثر 48/5ن
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«وهق ؼقل :إكؿا كـا كخقض وكؾعب ،فقؼقل لف رسقل اهلل ﷺ﴿ :ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ﴾

[التقبة ]65

ما ؾتػت إلقف ،وما ز ده طؾقف» يلشقخ

اإلة ،ابـ تقؿقة  $يت ب يف هذا الب ب أةؿ ه «الص ر الؿسؾق

ؾك ش تؿ

الرةق »و ذير فقف يؾ رتعؾؼ هبذه الؿسللة ـ أحؽ ن
[ احللي الصسع٘ فٗىَ ضبَّ اهلل ٔزضٕلْد

ةوا اهلل يرةوقلفو يهوؾ ُتؼبوؾ
رـشل هـ ةوما هوق و الحؽوؿ الشور ل فوقؿـ ج

تقبتف أي ٓ ُتؼبؾ؟
ياإلج بة ـف أ اهلل  ل

﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ ،يلؿ رؼبؾ ـفؿ الـبل ﷺ

ا تذارهؿ :ففؿ لد يػريا بـص الؼرآ و يفقف ﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ﴾ [التقبة ]66و ل

أهؾ العؾؿ الػر بقـ الط ئػتقـ أ الط ئػة إيلك التل

ُرؿؽـ أ ُرعػك ـف هل التل ةؿعت ي أكؽرتو ع أ القاجا ؾك ـ ةؿع
ُ ـ َؽ ًرا أ رـؽرهو يأ رؼق ـ الؿؽ الذق هق فقفو يأ الط ئػة الث كقة ففل التل
تؽؾؿتو يتبـت هذا الػؽر يهذا الرأقن
فؿـ ةا اهلل يرةقلف أي اةتفزأ بشل ك ـ درـوفو ففوق يو فر ـو فؼو يهوذا أحود
الؿؽ قػرة التل ذيره الؿجدد يف رة لتف()1ن
إةب ب العشرة ُ
أمو- ،
ً
ي ـ أهؾ العؾؿ ـ ٓ رؼق بؼبق تقبة وـ ةوا اهلل أي ةوا رةوقلف
كسل اهلل الع فقة -و ففل رديدة ـده طؾ ًؼ ن
ػر و فقؼق ُتؼبوؾ يف أخورة بقـوف يبوقـ اهلل إذا توقافرت شوري ف و
ي ـفؿ ـ ُر ق
يأ يف الدكق فُ ،تؼبؾن
( )1رـظر رة لة كقالض اإلة( ،ص )386و طبق ة ضؿـ ملػ ت اإل

حؿد بـ بد القه بن

ع

بعَٔعٖةٍع ص٤ٞعف٘ٝعذنةعاهعأٚعايكةإٓعأٚعايةس ٍٛع

ك
جفة أخرىو فقؼق
ـ
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أ ةا اهلل  فؿتعؾؼ بحؼف يهق

ػر
ي ـفؿ ـ ُر ق
يحسـت تقبتف :فتؽق تقبتف ؼبقل ًة
بـل ؾك الؿس حةو ف ُقعػك ـ الحد إذا ت بو
ُ
يف الدكق يأخرةو يأ

ـ ةا الـبل ﷺو ففق تحت الؿشقئة يف أخرةو فنذا ي كت

الشريط تقافرة ففق يغقره ـ الت ئبقـ ﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [الز ر ]53و يأ يف
الدكق و فٕ :،كف يلع يف حؼ خؾق و يحؼ الؿخؾق
يٓ رؿؾؽ أحد أ بعد يف تف ﷺ أ رتـ ز

بـل ؾك الؿش حةو

ـ حؼف()1ن

ك
وث،و
بشررعة ـ شرائع اهللو يل ِ اةتفزأ ب لؾحقة ً
يلق اةتفزأ بؿ دي ذلؽو أق
أي بتؼصقر الثقبو أي بشول ك جو فقوف كوص موحقح وـ اهلل ي وـ رةوقلف ﷺو ففوق
ـ فؼ :إذا ي رؼصد الشررعةو يأحؽ ف ن
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقــف مســائؾ :إولــك  -وهــل العظقؿــة  :-أن مـــ هــزل بفــذا أكــف كــافر» :أ ظووؿ
الؿس ئؾ أ

يػرا أي
ـ هز ب هلل يبؽ ،ف يبرةقلف فنكف رؽػر ً

ُ خرج ـ الؿؾة.

«الثاكقة :أن هذا هق تػسقر أ ـة فـقؿـ فعـؾ ذلـؽ كائـًـا مــ كـان» :فقـطبوؼ ؾقوف
الحؽؿن
«الثالثة :الػرق بقـ الـؿقؿـة ،وبـقـ الـصـقحة هلل ولرسـقلف» :الـؿقؿوة كؼوؾ الؽو،
ؾك جفة اإلفس دو يالـصقحة كؼؾ الؽ،

ؾك جفة اإلم،حن

( )1اتػؼ الػؼف ؾك ردة ـ ةا اهلل أي الـبل ﷺ ثؿ اختؾػقا هؾ رستت ب أي رؼتؾ يٓ تؼبؾ ـف تقبة؟
فذها الحـػقةو يالؿ لؽقةو يالش فعقة يف يجفو يالحـ بؾة يف ريارة إلك أكف رؼتؾ يٓ رستت بو يهوق اختقو ر ابوـ
تقؿقة يابـ الؼقؿن
يذها الش فعقة يف الؿشفقر يالحـ بؾة يف ريارة إلك اةتت بتفن
رـظووور فوووتح الؼووودررٓ :بوووـ الفؿووو 98/6و يالؿـتؼوووك شووورح الؿق ووول 219/7و يتحػوووة الؿحتووو ج 67/9و
يالؿغـل 97/9و يالؿحؾك 435/12و يالص ر الؿسؾق 399و يإ  ،الؿقلعقـ 194/3ن
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«الرابعة :الػرق بقـ العػق الذي حبف اهلل ،وبقـ الغؾظة طؾك أطدا اهلل» ف لعػق لف
قا ـو يالغؾظة يالشدة لف قا ـن
فػر بقـ العػق الذق ُرحبف اهللو يهذا لقس ـفو يبقـ الغؾظة ؾك أ دا اهللو
يؿ ل

تع لك ﴿ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [التقبة ]73و يهذا هق

إمؾ إ لؿ تؽـ الؿ،رـة ـ ب ب تللقػ الؼؾقب :رج آةتج بةن
«الخامسة :أن مـ آطتذار ما ٓ ـبغل أن ُ ؼبؾ» فؾقس يؾ وـ جو رعتوذر إلوك
سمي رؼبؾ ذره :فبعض الـ س ُرؼبؾ ذرهٕ :كف لوؿ رتؽوررو يٕكوف إذا ُلبِوؾ وذره
ض و ػ العؿووؾو فؾووق ج و شووخص لؾؿوودرر يل و

أك و توولخرت ة و ة أي ة و تقـو

أي أررد أ أخرج أي خرجت أ سو يهوق عوريف ب لجود يآجتفو د يبوذ الـصوح
لؾعؿؾ ثؾ هذا ُرؼبؾ ذرهو لؽـ إذا ي يوؾ روق و أي يوؾ أةوبقع رتخ جؾوػ يرخورجو
يإذا ياظووا ؾووك ؿؾووف لووؿ ُرـووتجو فؿثووؾ هووذا ٓ ُرؼبووؾ ووذرهو ف لـ و س رتػ و يتق و
ياهلل أ ؾؿن

ع
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ةــاب ما جـاء يف كـىل امنـه دعامـى:
﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ [فصنر ]16:اآلًــح

ٌ
محؼقق بف»(.)1
قال مجاهد« :هذا بعؿؾل وأكا
وقال ابـ طباس « :ر د مـ طـدي»(.)2
وققلف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [الؼصص .]78
قال قتادة« :طؾك طؾ ٍؿ مـل بقجقه الؿؽاسب»(.)3
وقال آخرون« :طؾك طؾ ٍؿ مـ اهلل أين لف أهؾ»(.)4
وهذا معـك ققل مجاهد« :أوتقتف طؾك شرف»(.)5
وطـ أبل هر رة ﭬ أكف سؿع رسقل اهلل ﷺ ؼقل« :إن ثءث ًة مــ بــل إسـرائقؾ:
أبرص ،وأقرع ،وأطؿك ،فلراد اهلل أن بتؾقفؿ ،فبعث إلقفؿ مؾؽًا فـلتك إبـرص ،فؼـال:
حســ ،و ـذهب طــل الـذي قـد قـذرين
لقن
حسـ ،وجؾدٌ
أي شل ٍ أحب إلقؽ قالٌ :
ٌ
ٌ
الـاس بف .قال :فؿسحف فذهب طـف قذرهُ ،فلططل لقكًا حسـًا وجؾـدً ا حســًا ،قـال :فـلي
الؿال أحب إلقؽ قال :اإلبؾ أو البؼر  -شؽ إسحاق ُ -
فـلططل كاقـ ًة ُط َشـرا  ،وقـال:
بارك اهلل لؽ فقفا.
()1
()2
()3
()4
()5

تػسقر ج هد ()584و يأخرجف الط ق يف التػسقر 491/21ن
ذيره الؼر بل يف تػسقره 315/13ن
أخرجف ابـ أبل ح تؿ يف تػسقره ()17123و 3912/9و ي بد الرزا يف تػسقره 134/3ن
أخرجف ابـ أبل ح تؿ يف تػسقره ـ السدق ()17125و 3912/9ن
أخرج كحقه الط ق يف تػسقره 491/21و يذيره ابـ الؼقؿ يف شػ العؾقؾ (ص )37ن
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حســ و ـذهب طــل
شـعر
قال :فلتك إقرع فؼال :أي شل أحـب إلقـؽ قـال:
ٌ
ٌ
الذي قد قذرين الـاس بف ،فؿسحف فذهب طـفُ ،
شـعرا حســًا ،فؼـال :أي الؿـال
وأططـل
ً

حامء ،قال :بارك اهلل لؽ فقفا.
أحب إلقؽ قال :البؼر أو اإلبؾُ ،فلططل بؼر ًة
ً

فلتك إطؿك فؼال :أي شل ٍ أحب إلقؽ قال :أن رد اهلل إلـل بصـري ُفلبصـر بـف
الـاس ،فؿسحف فرد اهلل إلقف بصره ،قال :فلي الؿال أحـب إلقـؽ قـال :الغــؿُ ،
فـلططل
واد مـ اإلبؾ ،ولفذا ٍ
شا ًة والدً اُ ،فلكتج هذان ،وولد هذا ،فؽان لفذا ٍ
واد مـ البؼر ،ولفذا
ٍ
واد مـ الغـؿ.

ٌ
مسـؽقـ ،قـد اكؼطعـت بـل
رجـؾ
قال :ثؿ إكف أتك إبـرص يف صـقرتف وهقئتـف ،فؼـال:
ٌ
الحبال يف سػري ،فء بءغ لل الققم إٓ باهلل ثؿ بؽ ،أسللؽ بالذي أططـاك الؾـقن الحســ،
بعقـرا أتبؾـغ بـف يف سـػري ،فؼـال :الحؼـقق كثقـرة ،فؼـال :كـلين
والجؾد الحسـ ،والؿـال ً -
فؼقرا فلططـاك اهلل  الؿـال فؼـال :إكؿـا ورثـت
أطرفؽ ألؿ تؽـ أبرص ؼذرك الـاس
ً
كابرا طـ كابر ،فؼال :إن كـت كاذ ًبا فصقرك اهلل إلك ما كـت بف.
هذا الؿال ً
قال :وأتك إقرع يف صقرتف ،فؼال لف مثؾ ما قال لفذا ،ور ّد طؾقـف مثـؾ مـا ر ّد طؾقـف
هذا ،فؼال :إن كـت كاذ ًبا فصقرك اهلل إلك ما كـت.
ـؽقـ وابـــ سـ ٍ
ـبقؾ ،قــد
قــال :وأتــك إطؿــك يف صــقرتف وهقئتــف ،فؼــال :رجـ ٌـؾ مسـ ٌ
اكؼطعت بل الحبال يف سػري ،فء بـءغ لـل القـقم إٓ بـاهلل ثـؿ بـؽ ،أسـللؽ بالـذي ر ّد
طؾقؽ بصرك شا ًة أتبؾغ بفا يف سػري ،فؼال :قد كـت أطؿك فر ّد اهلل إِ َلـل بصـري ،فخُ ـذ
ودع ما شئت ،فقاهلل ٓ أجفـدك القـقم بشـل ٍ أخذتـف هلل ،فؼـال :أمسـؽ مالـؽ
ما شئت ْ
فنكؿا ابتُؾقتؿ ،فؼد ر ل اهلل طـؽ وسخط طؾك صاحبقؽ» أخرجاه(.)1
( )1أخرجف البخ رقو يت ب أح دروث إكبقو و بو ب و ذيور وـ بـول إةورائقؾو ()3464و ي سوؾؿو يتو ب الزهود
يالرل ئؼو ()2964ن

ع
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فيــــه وســـائل:

 إولك :تػسقر أ ة.
 الثاكقة :ما معـك﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ﴾ [فصؾت .]59
 الثالثة :ما معـك ققلف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [الؼصص .]78
الرابعة :ما يف هذه الؼصة العجقبة مـ ِ
العبر العظقؿة.


l
[ أثس السخاء بعد الصقاءد
«باب ما جا يف ققل اهلل تعالك﴿ :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ﴾

[فصؾت ]59

أ ة» اإلم بة ب لخقر يالرحؿةو بعد س الضر يالبمس

يتلثقرا أ ظؿ ـ جل الخقر أي إ رو
يالشؼ و ٓ شؽ أ لف يل ًع يف الـػسو
ً
ف لذق ُرقلد يف الج هؾقةو ثؿ ُرسؾؿ ُردرك خطر الج هؾقة بؿ فقف ـ ك
شر يضرو

بخ،ف الذق ُرقلد يف اإلة ،و ف ،رحس ب لـعؿةو يالذق رقلد ـ ك
أب فؼقر لد
ستف الضرا يأم بتف الػ لة يالعقزو إذا يسا ًٓ حرص ؾقفٕ :كف أدرك الضرا
لبؾ أ رؿسف الخقر يالؿ ن
يإذا ي هذا هق الح و ف ٕيلك بؿـ ستف السرا بعد الضرا و أي ذا الرخ
شؽرا يحؿدً ا :يلذلؽ ل
بعد الشؼ و أ رؽق بػضؾ ربف أ رفو يلـعؿتف أيثر
ً
تع لك ﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ فنذا ل
ﮕ﴾ بعد أ
ك
خبث تجذر يف كػسفو ي ؾك هذا ي تػسقر السؾػن

ستف الرحؿةو يكسا الػضؾ لـػسف ٓ لص حا الػضؾو ففذا دا

﴿ﮔ
ؾك
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[ إمنا اللطب بفضن اهلل ال حبطَ الطع٘ ٔخربة العقند
ٌ
محؼقق بف» أق ستحؼ لفن
«قال مجاهد« :هذا بعؿؾل وأكا
لؿ و جس و ْتؽ الضوورا ؟ يلؿ و ج تووؽ الرحؿووة
يأرووـ ؿؾووؽو يأرووـ اةووتحؼ لؽ ج
تـؽرتو يكسقت ت ررخؽ لبؾ ذلؽ!
يلكف رجحد كعؿة اهلل ؾقفو يرز ؿ أكف بخ تف ِ
يحـؽتوف ي عرفتوف لن وقرو يدراةو تف
لؾجديى  -ؾك رز ؿق  -لد كجح يف تج رتوفو وع أ القالوع يف ا لوا إحوقا أ
جوربو فؽوؿ وـ
التج رات الـ جحة ٓ تؽوق ٕذيوك الـو سو يهوذا الشول شو هد ي ُ ج
سؿع لوف شوخقرو فونذا اكػوض
شخص إذا حضر ج لس البقع يالشرا رـعس يلد رـ و ي ُر َ
الؿجؾس فنذا جؿقع الؿؽ ةا لفو بقـؿ همٓ الحذا لقس لفؿ إٓ السعلن
يثوراو
يةؿعـ يف بدارة الطػرة يف هذه الب،دو أ بعوض الحوذا أحضور ؿو ًٓ ً
يل بؾس كف ترلبقا ةـة أي ةـتقـ فنذا أك ـ تج ر البؾدو فؿ أدرك شوق ًئ و يهوق أ
رلخذ ـ الزيقاتن
فللؾ إحقا أ روربط إ وقر بؿشوقئة اهلل  فقؼوق إ شو اهللو روقفؼـل اهلل
لؿ أك فقفن
«وقال ابـ طباس « :ر د مـ طـدي»و رعـل أ تػسقر لقلف تع لك ﴿ﮔ ﮕ﴾

أق ـ ـدقن
يلق ي

ـ ـودكو لؽو ذلوؽ ـودك لؿو سوتؽ الضورا و لؽوـ هوذا الؿو يو

عدي ً ذاك القلتو ثؿ رزلؽ اهلل إر هن ياإلكس إذا لؿ ررتبط ب هلل  ف لخذٓ لررـفن
«وققلف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [الؼصص  :»]78أق
يأةب ب التج رةن

ؾك خ ة بلبقاب

ع
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فؽثقوور ووـ الـ و س يف ش و ررعفؿ التج ررووةو يلبووؾ دخووقلفؿ التج و رة رؼق ووق
بو لتخطقط يالدراةو ت التوول رسووؿقا دراةو ت الجووديىو ييثقوور ووـفؿ رغ ُػوؾ ووـ
الح جة إلك اهلل يف البدارة يالـف رةو يرجز بل الـتقجة ضؿقكةو يٓ رؾتػوت إلوك أكوف
ضعقػ ي سؽقـ
إ لوووؿ رؽوووـ وووق
فعؾك اإلكس

وووـ اهلل لؾػتوووك

فوووولي

وووو رؼضوووول ؾقووووف اجتفوووو

ده()1

أ ررتبط بربفو يأ رثؼ ب هلل  يأ رؽؾ أ ره إلك اهللو

ٓ لؿؽ تا دراة ت الجديىو يؿ يف إةقا

الؿ لقةو يالتج رات الع لؿقة

ُ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 
ـ أهؾ الـ ر ﴿ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [إكع  ]28فؾق ُرعؾـ ـ س هؿة بعد هذه الخس رة
الط ئؾةو لس هؿقا رة أخرىن ثؿ بقـ الؿصـػ ألقا السؾػ يف تػسقر أرة
«قال قتادة« :طؾك طؾ ٍؿ مـل بقجقه الؿؽاسب» أق أكف رعورف السوؾع الؿربحوةو
يالسؾع التل ٓ ربوح فقفو و ي وع ذلوؽ لود رومتك وـ حقوث ٓ رحتسوا :يول تلتقفو
ج ئحةو فتذها برأس الؿ يالؿؽ ةاو يهذا يثقرن
يالؿؼصووقد أ اإلكس و ٓ رـػووؽ وـ آرتبو ط ب و هلل و يأ ٓ رعتؿوود ؾووك
كػسفو يٓ رغرت بػ ،ك أي  ،ن
«وقال آخرون« :طؾك طؾ ٍؿ مـ اهلل أين لف أهؾ»و أق أ اهلل ؾؿ أين أةتحؼفن
«وهذا معـك ققل مجاهد« :أوتقتف طؾك شرف» :رعـل أ هذا الشرف هق إهؾقةو
يهذا ـ ك
ف لشؽر الـقعؿةو ف لشؽر ياجا ﴿ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸ﴾ [إبراهقؿ  ]7ففق حض فضؾو ٓ أكف ُأ ْ طِ َلٕ :كف لف أهؾن
( )1رـسا هذا البقت لعؾل بـ أبل لا ﭬن رـظر الػرج بعد الشدة لؾتـقخل 177/1ن
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«وطـــ أبــل هر ــرة ﭬ أكــف ســؿع رســقل اهلل ﷺ ؼــقل« :إن ثءثــ ًة مـــ بـــل
إســرائقؾ» أي ووـ ذررووة رعؼووقب بووـ إةووح

بووـ إبووراهقؿو ففوومٓ ُرؼو لفووؿ بـووق

إةرائقؾو يفقفؿ القفقد يالـص رىو لؽ ّـ لػظ بـل إةرائقؾ اؾا ؾك القفقدن
«أبرص ،وأقرع ،وأطؿك» إبرص الذق تغقور لقكوفو أي ُيلِود ؾوك هوذا الؾوق
الؿخ و لػ لؾووق بـوول آد الطبقعوولو فوونذا ي و الؾووق رزروود ؾووك البق و ض الؿؼبووق
ُ
برم ()1ن
الؿتع رف ؾقف فنكف ُرسؿك ً
يإلرع إمؾع()2ن
يإ ؿك الذق ٓ ُربصرن
«فــلراد اهلل أن بتؾــقفؿ» :أق رخت و هؿو ياهلل رعؾووؿ و ةووقمي إلقووف إ وور لبووؾ
الحجج ؾك الخؾؼن
حصقلفو يلؽـ لقظفر إ ر إلك لؿ الشفقدو يتؼق ُ
حســ،
لـقن
«فبعث إلقفؿ مؾؽًا ،فلتك إبرص فؼال :أي شل ٍ أحب إلقؽ قالٌ :
ٌ
ِ
رؽتػ ب لؾق فحساو بوؾ ُرررود لقكًو حسوـً و يٓ شوؽ أ السوما
حسـ» لؿ
وجؾدٌ
ٌ
ووـ يووررؿو فوو ،لووق يف أ ُرؼو حسووـن يإ يو إمووؾ أ آةتشووراف يف أ ووقر
الدكق و ي ؾا إيؿؾ فقف  -ؿ ٓ أثر لف يف أ ر أخرة  -لد رؽق

ً
ػضقٓن

ي ؾا الجؾد الحسـٕ :كف لد رؽق الؾق حسوـً و لؽوـ الجؾود لود رؽوق اقور
حسـو يلد رؽق الجؾد حسـً يالؾق اقر حسـو فلراد أ رجتؿع لف إ را ن
«و ــذهب طـــل الــذي قــد قــذرين الـــاس بــف» إذ ي كقارتح شووقكف يف الؿج و لس
يالؾؼ اتن
( )1رـظر الؼ قس الؿحقط (ص )613ن
( )2رـظر الصح ح 1262/3ن
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«قال :فؿسحف ،فذهب طـف قذرهُ ،فلططل لقكًا حسـًا وجؾدً ا حسـًا» :يالو ص لوؿ
رعؾؿ لف ،ج :يلوق ُي ِجود لوف و،ج لؿو مو ر وـ خصو ئص قسوك ڠ أكوف ُرو ئ
إبرص يإيؿفن
«قــال :فــلي الؿــال أحــب إلقــؽ قــال :اإلبــؾ أو البؼــر -شــؽ إســحاق» :شووؽ
إةح

بـ بد اهلل بـ أبل ؾحة( )1يهق رايق الحدرثن يالذق رظفور وـ السوق

يف بؼقة الخ أكف ل

اإلبؾن

«فـ ُـلططل كاق ـ ًة ُطشــرا »و أق ح ووؾو ييف الغ لووا ٓ ُرؼ و

ُ شوورا إٓ لؾح ووؾ يف

الشفر الع شر يهق آخر الحؿؾ()2ن يك لوة يف إموؾ ػعوق ثو و لؽـفو أ
يك ئا الػ ؾ الضؿقر يالتؼدرر ُأ طل هق ك ل ًة ُ شرا و ي ُ شرا يمػ لؾـ لةن
«وقال :بارك اهلل لؽ فقفا» هذه الجؿؾة د

و فؽلكف ل

ػعوق و

الؾفؿ ب رك لف فقف ن

حســ ،و ـذهب طــل
شـعر
«قال :فلتك إقرع فؼال :أي شل أحب إلقؽ قال:
ٌ
ٌ
الذي قد قذرين الـاس بف» يهق الؼورعو «فؿسـحف فـذهب طــف»و رعـول كبوت لوف شوعر
فقراو « ُ
شعرا حسـًا»ن
وأططل ً
فقراو يؿ زا الؾق الذق رؼذر بف الـ س إبرص ً
ً
«فؼال :أي الؿال أحـب إلقـؽ قـال :البؼـر أو اإلبـؾ»و رعـول أكوف إ يو إي
تؿـك اإلبؾ ف لث ين تؿـك البؼرو يإ ي إي تؿـك البؼر ف لث ين اخت ر اإلبؾو يالذق
البؼرن
رظفر أ إي تؿـك اإلبؾ يالث ين َ
حامء» يف جقفف يلده ن
« ُفلططل بؼر ًة
ً
«قال :بارك اهلل لؽ فقفا» يؿ تؼد ن
( )1هق إةح بـ بد اهلل ابـ م حا رةق اهلل ﷺ أبل ؾحة زرد بـ ةفؾ إكص رقو الؿودينو الػؼقوفو أحود
الثؼ تو ت ةـة اثـتقـ يث،ثقـن رـظر ذرا الؽؿ 444/2و يةقر أ  ،الـب33/6 ،ن
( )2رـظر الؼ قس الؿحقط (ص )449ن
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«فلتك إطؿك فؼال :أي شل ٍ أحب إلقؽ قال :أن رد اهلل إلل بصري ُفلبصـر بـف
الـاس ،فؿسحف فرد اهلل إلقف بصره» يرد يف الـصقص أ

ـ فؼد حبقبتقف فص

ّقض

ـفؿ ب لجـة()1و لؽـ يق هذا إ ؿك رطؾا رد البصر إلقفو ففؾ رتع رض ع هوذه
الؿؽ فلة اإللفقة ب لجـة؟
ييووذلؽ الؿوورأة التوول ي كووت ُتصوورع يتتؽشووػو لو لف و الـبوول ﷺ «إن شــئت
صبرت ولؽ الجـة»()2ن
يالجقاب أ تؾؽ زرؿةو يالع،ج ُ ب حن
«قال :فلي الؿال أحب إلقؽ قال :الغـؿ» :الخقر يال ية يالد ة ُتعت

ع أهوؾ

الغـؿو يؿ يف الحدرث «رأس الؽػر كحق الؿشرق ،والػخر والخـقء يف أهـؾ الخقـؾ
واإلبؾ ،والػداد ـ( )3أهؾ القبر ،والسؽقـة يف أهؾ الغـؿ»( )4و ف كظر إلك هوذا إ ؿوك
فؽؾ أ قره ل دت إلك الـتقجة الص لحة يف آختب رو يالغؾظة يالشدة يف أهوؾ اإلبوؾو
ي ثؾفؿ أهؾ البؼرو أدت إلك تؾؽ الـتقجةن
()1

()2

()3

()4

إش رة إلك حدرث أكس بـ لؽ ﭬو ل «ةؿعت الـبل ﷺ رؼق «إ اهلل ل إذا ابتؾقت بدق بحبقبتقوف
فص و قضتف ـفؿ الجـة»و رررد قـقف»ن أخرجف البخ رقو يتو ب الؿرضوكو بو ب فضوؾ وـ ذهوا بصورهو
()5653ن
إش رة إلك حدرث ط بـ أبل رب حو ل ل لل ابـ ب س «أٓ أررؽ ا ورأة وـ أهوؾ الجـوة؟ لؾوت بؾوكو
ل هوذه الؿورأة السوقدا و أتوت الـبول ﷺ فؼ لوت إين أمورعو يإين أتؽشوػو فو دع اهلل لولو لو «إ شوئت
م ت يلؽ الجـةو يإ شئت د قت اهلل أ رع فقؽ»و فؼ لوت أمو و فؼ لوت إين أتؽشوػو فو دع اهلل لول أ
ٓ أتؽشوػو فوود لفو »ن أخرجووف البخو رقو بو ب فضووؾ وـ رصوورع وـ الووررح ()5652و ي سوؾؿو يتو ب الو
يالصؾة يأدابو ب ب ثقاب الؿم ـ فقؿ رصقبف ـ رض أي حز ()2576ن
الػداد الصقت الج يف الؽ ،و يالػدادي هؿ الجؿ لق و يالر ق و يالبؼو ري و يالحؿو ري و يالػ،حوق و
يأمووح ب الووقبرو يالووذرـ تعؾووق أمووقا ؿ يف حووريثفؿ ي قاشووقفؿو يالؿؽثووري ووـ اإلبووؾن رـظوور الؼو قس
الؿحقط (ص )395ن
أخرجف البخ رقو يت ب بد الخؾؼو ب ب خقور و الؿسوؾؿ اوـؿ رتبوع هبو شوعػ الجبو و ()3391و ي سوؾؿو
يت ب اإلرؿ و ب ب تػ ضؾ أهؾ اإلرؿ فقف يرجح أهؾ القؿـ فقفو ()52و يالرت وذق ()2243و وـ حودرث
أبل هرررة ﭬن
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«قال :الغـؿ ُفلططل شا ًة والدً ا»و رعـل لرربة القٓدةو يالؼررا ـ الشل ُرعطوك
حؽؿف :بودلقؾ لقلوف ﷺ «شـفرا ٍ
طقـد ٓ ـؼصـان رمضـان وذو الحجـة»( )1يالعقود يف
شقا و لؽـ لؿ لرب ـ ر ض ُأ طل حؽؿفن
« ُفلكتج هذان» :م حب اإلبؾ يالبؼرو حصؾ لفؿ كت ج ـ اإلبؾ يالبؼرن
«وولد هذا» :م حا الغـؿو م ر لش تف أيٓدن
واد مـ البؼر ،ولفـذا ٍ
واد مـ اإلبؾ ،ولفذا ٍ
«فؽان لفذا ٍ
واد مــ الغــؿ ،ثـؿ إكـف أتـك
إبــرص يف صــقرتف وهقلتــف» أق جو ه الؿؾووؽ يف مووقرتف التوول يو

ؾقفو لبووؾ أ

ُرؿسح يرذها ـف الؾق الذق لذره بف الـ سو ؾك هقئة رجو كؾ أبورصو «يف صـقرتف
وهقئتف» الصقرة لؾخؾؼة يالجسؿو يالفقئة لؿ زاد ؾقف وـ لبو س أي تخؾوؼو رعـول
لد رليت ستؽقـً تقاض ًع و يلد رليت تج ًا تع ل ًق و ففوذا تو بع لؾفقئوةو فؿو يو ث بتًو
ـ أمؾ الخؾؼة رؽق مقرةو ي ي

تغقرا رؽق لؾفقئةن
ر ًئ
ً

«فؼالٌ :
مسؽقـ» «رجؾ» خ و يالؿبتودأ حوذيفو يتؼودرر الؽو ،أكو
رجؾ
ٌ
رجؾ سؽقـن
«قد اكؼطعت بـل الحبـال يف سـػري» الحبو الؿوراد هبو إةوب ب التول ُتبؾغوف
تقمؾ بف إلك الؿرادن
ي ُتعقـف ؾك ةػرهو يالحبؾ ةبا ُر ج
«فء بءغ لل الققم إٓ باهلل ثؿ بؽ»و رعـل لق لوؿ ُرعطوف شوق ًئ رؿؽوـ أ رفؾوؽ يف
ةػرهو يالؿعطل هق اهلل و يلؽـ ابـ آد ةبا يياةطةن

( )1أخرجف البخ رقو يتو ب الصوق و بو ب شوفرا قود ٓ رـؼصو و ()1912و ي سوؾؿو يتو ب الصوق و بو ب عـوك
لقلف ﷺ «شفرا قد ٓ رـؼص »و ()1989و يأبوق دايد ()2323و يالرت وذق ()692و يابوـ جوف (رـؼصو )و
ـ حدرث أبل بؽرة ﭬن
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«أسللؽ بالـذي أططـاك الؾـقن الحســ ،والجؾـد الحســ والؿـال» ةوللف ب لوذق
أ ط ه الؾق الحسـ يلؿ رؼؾ أةللؽ ب هلل :ل ُقذ قيره بؿ ضقف :لقر لؾبف يرستحضر
ي

ؾقف ة ب ًؼ ن
بعقرا أتبؾغ بـف يف سـػري» يلؽوـ هوؾ ر لؾبوف أ ُجبوؾ ؾوك الشوح يالغؾظوةو
« ً

ق
يالشدة يالبخؾ؟
بعقوراو
«فؼال :الحؼقق كثقرة»و أق أتظـ أكف ٓ رطؾبـل إٓ أكوت؟! لوق أ طقتوؽ ً
بعقراو يالحؼق يثقرة جدًّ ا ٓ تـتفلو فؾـ ربؼك لل شل ن
بعقراو يالث لث ً
يالث ين ً

«فؼــال :كــلين أطرفــؽ ،ألــؿ تؽـــ أبــرص ؼــذرك الـــاس فؼقـ ًـرا فلططــاك اهلل 
الؿال » يأذها ـوؽ السوبا الوذق رؼوذرك بوف الـو سن فؾوق ُي قفوؼ لعورف أ الوذق
أ ط ه هق اهللو يهق الذق رستطقع أ رسؾبف إر ه بؾحظوةو يأ ُرعقوده يؿو يو و يلؽوـ
ـ غق كف يج يتف أكؽر كعؿة اهلل ؾقف يلؿ رشؽرن
كابرا طـ كابر» يرثتف ـ أبل الذق رؽ ينو يهق وـ
«فؼال :إكؿا ورثت هذا الؿال ً
أبقووف الووذق رؽو هو ففووذا عـووك لقلووف «يو ًبرا ووـ يو بر»و يهووذا فقووف يػوور لؾـعؿووةو يتـَؽور
لؾؿوووـعؿو يلوووؿ رقجووود ـووود هوووذا الؿسوووؽقـ أق كوووقع وووـ أكوووقاع الشوووؽر ٓ :ب لؼؾووواو
ُ
الؿـعؿن
هراو يٓ ب ـً و يٓ اةتعؿؾف فقؿ ُررضل ُ
يٓ ب لؾس و لؿ رعرتف ب لـقعؿة ظ ً
«فؼــال :إن كـــت كاذ ًبــا فصــقرك اهلل إلــك مــا كـــت»و هووذا أةووؾقب فقووف تـووز

ووع

الخصؿ :يإٓ ففق يف حؼقؼتف ي ذبو يالؿؾؽ رعرف ذلؽن
ك
ريارة ثؾ تؼود «يف
«قال :وأتك إقرع يف صقرتف»و أق يف مقرة ألرعن ييف
صقرتف وهقئتف»()1ن
( )1يهل لػظ البخ رقو يت ب أح درث إكبق و ب ب ذير ـ بـل إةرائقؾو ()3464ن
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«فؼال لف مثؾ ما قـال لفـذا» :رجوؾ سوؽقـ لود اكؼطعوت بول الحبو يف ةوػرقو
ف ،ب،غ لل القوق إٓ بو هللو ثوؿ بوؽو أةوللؽ ب لوذق أ طو ك الشوعرو يأزا

ـوؽ و

رؼذرك بف الـ س إلخن
«ور ّد طؾقف مثؾ ما ر ّد طؾقـف هـذا»و رعـول أكوف رد ؾقوف بؿثوؾ رد إبورصو فؼو
الحؼق يثقرة.
يفؼقران
«فؼال :إن كـت كاذ ًبا ،فصقرك اهلل إلك ما كـت»و رعـل ألرع
ً
«وأتك إطؿك يف صقرتف وهقئتف» ةؼطت ـ بعض الـسخ «وهقئتف»( )1يؿو هوق
الشل يف ة بؼفو يهق قجقد يف ريارة سؾؿن
ٍ
«فؼالٌ :
سبقؾ» ثؾ لو لفوذرـو يهوق قجوقد ب لتػصوقؾ
مسؽقـ وابـ
رجؾ
ٌ
يف الث،ثةو لؽـف اختُصر يف الريارة ب لـسبة لنلرعو يلؿ ُرختصر ب لـسبة لن ؿوكٕ :
الجقاب رختؾػو فُ ،بد أ ُرذير السما ن
«قد اكؼطعت بل الحبال يف سػري» لد تؼد هذان
«فء بءغ لل الققم إٓ باهلل ثؿ بؽ» يلق ل

«يبؽ» لؽ شر ًي ن

«أسللؽ بالذي ر ّد طؾقؽ بصرك شا ًة أتبؾغ بفا يف سـػري» :التبؾوغ بو لبعقر رؽوق
بريقبفو أ البؼرة يالش ة ف لتبؾغ هبؿ رؽق ببقعفؿ يآةتػ دة ـ ثؿـفؿ يف ةػرهو
بدرهؿ يكسؾفؿ ن
أي بؾحؿفؿ و أي ق
أ جقاب إي يالث ين فو«الحؼقق كثقرة»و يهذا جقاب ـ لوؿ ُرق جفوؼو ييو
جقاب الؿق جفؼ
ف بـعؿة اهلل ؾقفن
«فؼال :قد كـت أطؿك ،فر ّد اهلل إِ َلل بصري» ا َت َر َ
( )1يؿ يف لػظ البخ رقو يت ب أح درث إكبق و ب ب ذير ـ بـل إةرائقؾو ()3464ن
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«فخُ ذ ما شئت ودع ما شئت» ـ هذا القادق ـ الغـؿن
«فقاهلل ٓ أجفدك»و أق ٓ أ ـعؽو أي ٓ رؾحؼؽ الجفد يالتعا يالعـ
ؾبتف ـلن «الققم بشل ٍ أخذتف هلل» ،هق أخذه لـػسف لقتب جؾغ بف:
بسبا ـعل إر ك
إٓ أكف هلل ب تب ره ك ئ ًب ـ اهلل يف أخذ هذه الصدلةو فػل حؼقؼة إ ر هق ُرؼرض اهلل
﴿ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ﴾

[الحدرد ]11

ع أ اهلل  ٓ رـتػع ب لط ةو يٓ رتضرر

ب لؿعصقةو ييثقر ـ الـ س ٓ رتـبف لؿثؾ هذاو رلخذ لـػسف يٓ رتصقر أي رستحضر
الؿعـك الحؼقؼل يف الصدلةو يأرض الؿعطل يلكف ُرعطل ـ لفو يهق يف حؼقؼة
الح َل جؿ ؾؽف محت إض فتف إلقف :إٓ أ إمؾ أكف أ طك ـ اهلل :يلذا رؼق
اهلل﴿ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [الـقر ]33ن
«فؼال :أمسؽ مالؽ فنكؿا ابتُؾقتؿ»و أق اخ ُت تؿن
«فؼد ر ل اهلل طـؽ»ٕ :كف شؽرن
«وسخط طؾك صاحبقؽ»ٕ :اؿ يػرا الـقعؿوةو يالشوؽر رؼتضول الزرو دةو ييػور
الـعؿة رؼتضل الؿحؼن
«أخرجاه»و أق البخ رق ي سؾؿ يف محقحفؿ ن
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد

«فقف مسائؾ :إولك :تػسقر أ ة» :التل ُترجؿ هب و يلد تؼد ن
«الثاكقة :ما معـك﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ﴾ [فصؾت  :»]59يلد ُذير يف تػسقر السؾػن
«الثالثة :ما معـك ققلف﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [الؼصص  :»]78لد ج

أرض تػسقرهذا ـ السؾػو ـ لت دة ياقره يف اقر هذا الؿقضعن
ً

ع

بعَ عج ٤عيفعقٍٛعايًـ٘ع ي يـ:٢ع﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ [فصًت]15:عاآلٜــ ١ع
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[ أِىٗة التفلس يف قصص القسآُ ٔالطٍة ٔتقدميّا عمى غريِاد
«الرابعة :ما يف هذه الؼصة العجقبة مـ ِ
العبر العظقؿة» ييف بعوض الـسوخ « و يف
هذه الؼصة العظقؿة ـ الع »و ف لعظؿة هؾ هل لؾؼصة أي لؾع الؿستـبطة ـ هوذه
الؼصة؟ ف لؼصة تؽق ظقؿة لِؿ اشتؿؾت ؾقف ـ الع العظقؿةن
هذه الؼصةو يهذا آبت ،ـ اهلل  لفمٓ الث،ثوة لوقس خ ًمو هبوؿو بوؾ لفوؿ
يلؿـ ج بعدهؿ جؿـ لف لؾان
ي ثوووؾ هوووذه إ وووقر ُتػقووود ي ُتعوووقـو يلووود جووو

«حـــدثقا طــــ بــــل إســـرائقؾ

وٓ حرج»()1و يهذا يف الصحقحو ي ـد ابـ أبل شقبة «فنكف كاكت فقفؿ أطاجقب»()2و
محقح ن
كظرا
ً
فؿثؾ هذه إ قر ُتػقد الؿسؾؿ الذق لف لؾا رؼظ حل رـظر فقف ً
يٓ شووؽ أ التووقاررخ ييُتووا إدب ؿ و ُرعووقـ لووا العؾووؿو يلؽووـ إمووؾ
ِ
لووا العؾووؿ ب و لقحققـ الؽت و ب يالس وـجةو يٓ شو ج
الؿصووؾحقـو
اهتؿ و
وؽ أ ج ةووقر ُ
ية دات إ ةو ي ؾك رأةفؿ الـبل ﷺ يخؾػ ؤه ﭫو ي ـ ج بعدهؿ ـ إئؿوة
الص لحقـ الؿصؾحقـو جؿ ُرعقـ لا العؾؿو يرؼقق يرزرد يف هؿتف يرشد زرؿتفن
فنذا لرأ يف التقاررخ بعد ذلؽو فو ،شوؽ أ التوقاررخ فقفو العو يالعظوةو يفقفو كوقع
تعة رستؿتع هب

لا العؾؿو يرستجؿ إذا تعا ـ الؼرا ة يف العؾق الج دة الؿتقـةن

( )1أخرجف البخ رقو يت بو ب ب ذير ـ بـل إةرائقؾو ()3461و يالرت ذق ()2669و ـ حدرث بود اهلل بوـ
ؿري ﭭو يج ـ حدرث أبل هرررةو يأبل ةعقد الخدرق ﭭن
( )2أخرجف أحؿد يف الزهد ()88و يابـ أبول شوقبة يف صوـػف ()26486و ييف إدب ()296و ي وـ ررؼوف بود بوـ
حؿقد يف الؿـتخا ()1156و يالػقائد لتؿ ()229و ـ حدرث ج بر ﭬن
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ةــاب كــىل هللا دعــاىل:
﴿ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [األعساف ]596:اآلًـــح

قال ابـ حزم« :اتػؼقا طؾك تحر ؿ كـؾ اسـ ٍؿ ُمعبـ ٍد لغقـر اهلل ،كعبـد طؿـرو ،وطبـد
الؽعبة ،وما أشبف ذلؽ؛ حاشا طبد الؿطؾب»(.)1
ٍ
طباس ﭭ يف أ ة قال :لؿا تغشاها آدم حؿؾت ،فلتاهؿا إبؾقس ،فؼال:
وطـ ابـ
إين صاحبؽؿا الذي أخرجتؽؿا مـ الجـة ،لتُطقعـل أو ٕجعؾـ لف قركَل إ ؾ( ،)2فقخرج
ِ
بطـؽ فقشؼف ،وٕفعؾـ ،خقففؿا ،سؿقاه طبد الحارث ،فلبقا أن ُطقعاه ،فخرج
مـ
مقتًا ،ثؿ حؿؾت ،فلتاهؿا ،فؼال مثؾ ققلف ،فلبقا أن ُ طقعاه ،فخرج مقتًا ،ثؿ حؿؾت،
فلتاهؿا ،فذكر لفؿا ،فلدركفؿا حب القلد ،فسؿقاه طبد الحارث ،فذلؽ ققلف :
﴿ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [إ

راف  »]199رواه ابـ أبل حاتؿ(.)3

ولف ٍ
بسـد صحقحٍ طـ قتادة قال« :شركا يف صاطتف ولؿ ؽـ يف طبادتف»(.)4
ٍ
ٍ
مجاهد يف ققلف﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ﴾
بسـد صحقحٍ طـ
ولف

[إ

راف  ]189قال:

«أشػؼا أن ٓ ؽقن إكساكًا» وذكر معـاه طـ الحسـ وسعقد وغقرهؿا(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

راتا اإلجؿ ع (ص )154ن
بؽسر الفؿزةو يرجقز فتحف يضؿف يبتشدرد الق الؿػتقحةو يهق ج
الذيَر ـ إي ن رـظر العقـ 358/8و
خت ر الصح ح (ص .)25
أخرجف ابـ أبل ح تؿ يف تػسقره ()8654و 1634/5و يالط ق يف تػسقره 311-319/13ن
أخرجف ابـ أبل ح تؿ يف تػسقره ()8659و 1634/5و يالط ق يف تػسقره 312/13ن
أخرجف ابـ أبل ح تؿ يف تػسقره ()8648و 1633/5و يالط ق يف تػسقره 397-396/13ن

ع

بعقٍٛعاهع ي ىل ﴿:ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

﴾ [األ ةاف:
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فيـــه وســـائل:

 إولك :تحر ؿ كؾ اس ٍؿ ُمعب ٍد لغقر اهلل.
 الثاكقة :تػسقر أ ة.

ٍ
تسؿقة لؿ تُؼصد حؼقؼتفا.
 الثالثة :أن هذا الشرك يف مجرد
 الرابعة :أن هبة اهلل لؾرجؾ البـت السق ة مـ الـعؿ.
 الخامسة :ذكر السؾػ الػرق بقـ الشرك يف الطاطة ،والشرك يف العبادة.

l
[إ

«باب ققل اهلل تعالك﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ أ ة
ِ
راف  :»]199القلد ـ أ ظؿ كعؿ اهلل ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [الؽفػ ]46

يالـقعؿ تحت ج إلك ُشؽرو فؿـ ُرؼ بؾ الـقعؿ بؽػره يب لشرك ففذا رستحؼ العؼقبة
يالعذاب الشدرد ﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾

[إبراهقؿ ]7ن
يالقلوود ووـ أ ظووؿ ال وـقعؿو ةووقا أي و الووذير أ إكثووكو يإ ي و ا لووا الـ و س
ُرػضؾق الذير ـ إكثكو لؽـ ـ ُر ِز اإلك ث فؾقـظر إلك َ و ْـ ُح ِور الجؿقوعو فقعورف
لدر كعؿة اهلل ؾقفو ييؿ ـ ك
بـت ج ت ب ل ي ت ؾوك أهؾفو و ييوؿ وـ ك
شوقخ ي جوقز
ش يف بقت بـتفؿ قش ًة هـقةو لقس لفؿ إٓ هذه البـتو فطررؼة العورب وـ تولذ قرفؿ وـ
البـ تو يأكػتفؿ ـفـ يخقففؿ ـ الع ر بسببفـو لقست ـ اإلة ،يف شل ن
يلقلف تع لك ﴿ﮑ ﮒ ﮓ﴾و رعـل ةق ًّر ن
يالص،ح رشؿؾ م،ح الدكق بس ،ة البد و يمو،ح الودرـ ب إلرؿو يالعؿوؾ
الص لح :إٓ أ الؿتب در إلك الذهـ لحظوة الوقٓدة هوق مو،ح البود

وـ إ وراض
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أرض الص،ح يف الدرـن
يالع ه تو يالؾػظ رحتؿؾ ً
فنذا أتك القلد الص لحو فنكوف رجوا ؾوك يالدروف شوؽر هوذه الـعؿوة :إٓ أكوف لود
تؼ بووؾ هووذه الـعؿووة ب و لؽػرو بوول ُتؼ بووؾ ب لؿع موولو يتربقووة القلوود ؾووك و ُرـ و لض
أي رـؼض هذا الص،ح ٕ :بعض الـ س رز ؿ أكف ـ شػؼتف ؾك يلده رم ق ـ لف يوؾ
رحتو ج بؿو يف ذلوؽ و فقوف ضوررهو فػول يثقور وـ إحقو رصوقر الؿـبوت حسوـً
ستؼقؿ يف ُ ؼتبؾ ؿرهو ييف حؾؼ ت التحػقظو ي ح فظو ؾوك الصوؾقاتو
يالش ب
ً
يلقس لف رفؼ ةق و ثؿ رؽق القالد ةوب ًب يف ضوق فو بؿو رم ـوف لوف وـ و،ذ الودكق
يشفقا ن
ُ
فشووؽر الـعؿووة أ تحوورص ؾووك ةووؼل هووذا الغوورس الطقووا بؿ و رزرووده خقو ًورا
ِ
ـات ِ
ــ َثـءَث»و
و،ح و ييف الحوودرث الصووحقح «إ َذا َمـ َ
اإلك َْسـ ُ
ـان ا ْك َؼ َطـ َـع َط َؿ ُؾـ ُف إٓ مـ ْ
يمو ً
ـف « َأ ْو َو َل ٍد َصالِحٍ َ دْ ُطق َل ُف»()1ن
ياهلل  رؼق

﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [اإلةرا

 ]24يالؽ ف يف لقلف

ترج
«يؿ ربق ين مغقرا» هل بؿعـك ٓ التعؾقؾو رعـل أكؽ إذا لؿ تر قبف
مغقراو فُ ،
ً
ـف د

ن
يربؼك يف الؿسللة كظر إذا تربك القلد ـ اقركو يلوؿ تبوذ أق ةوبا يف تربقتوفو

ففؾ تج زى ؾقف أي ٓ؟ن
[ حتسٖي ارأمساء املعبدة لػري اهلل تعاىلد
«قال ابـ حزم» هق أبوق حؿود ؾول بوـ حوز إكدلسول اإل و الؿشوفقرو لوف
صـػ ت ك فعة :إٓ أ

يبقرا يف العؼ ئدن
ـده ً
خؾً ،

( )1أخرجف سؾؿو يت ب القمقةو بو ب و رؾحوؼ اإلكسو وـ الثوقاب بعود يف توفو ()1631و يأبوق دايد ()2889و
يالرت ذق ()1376و يالـس ئل ()3651و ـ حدرث أبل هرررة ﭬن

ع

بعقٍٛعاهع ي ىل ﴿:ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

﴾ [األ ةاف:
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«اتػؼقا طؾك تحر ؿ كؾ اس ٍؿ م ٍ
عبد لغقر اهلل ،كعبد طؿرو ،وطبد الؽعبة ،ومـا أشـبف
ُ
ؾك تحررؿ يؾ ك
اةؿ ُ ع جبد لغقر اهللن

ذلؽ» فـؼؾ ابـ حز آتػ

«حاشا طبـد الؿطؾـب»و فؾوؿ رتػؼوقا ؾقوفو هوذا يو ،ابوـ حوز و يالتحوررؿ هوق
الؿعريف ـد
ياةتد

ة أهؾ العؾؿن
ـ اةتثـك بد الؿطؾا بل الـبل ﷺ لؿ رغقرهو ياكتسوا إلقوف فؼو

«أكا الـبل ٓ كذب ،أكا ابـ طبـد

الؿطؾـب»()1

و

يذيوريا يف توراجؿ الصوح بة وـ اةوؿف

بد الؿطؾاو يلؿ ُرغ جقر اةؿف()2ن
يهذا رديد ؾقف :فل يقكف لؿ ُرغ ققر اةؿ جدهو فجقابف أ الذق و ت ٓ ُرغ جقور
اةؿفو يلؿ ُرغقر الـبل ﷺ أحدً ا ـ إ قاتو يهذا ـفؿن
يالـبل ﷺ ُرخ

ـ جده أ اةؿف بد الؿطؾاو يلقس يف هوذا دلقوؾ لط ًعو  :إذ

هق خ يلقس بنكش ن
ي إ ر الث ين أ العبقدرة لقست بقدرة ب دةو بؾ هل بقدروة ر ٕ :اوؿ رأيا
أةؿر ع أبقض فؼ لقا هذا بد اشرتاه ـ الؿدرـةو ياشتفر بذلؽن
ي بد الؿطؾا  -اةؿف شقبة  -ج
ي

ـد أخقالفو يلد اقرتف الشؿس كق ً

ع أخقف الؿطؾا إلك ؽة ـ الؿدرـةٕ :كف
و فرآه الـ س ع الؿطؾوا يظـوقه بودهو

فؼ لقا بد الؿطؾا()3ن
( )1أخرجف البخ رقو يت ب الجف د يالسقرو ب ب ـ مػ أموح بف ـود الفزرؿوةو يكوز وـ دابتوف ياةتـصورو ()2939و
ي سؾؿو يت ب الجف د يالسقرو ب ب يف ازية حـقـو ()1776و يالرت ذق ()1688و ـ حدرث ال ا ﭬن
الـبل ﷺو ي وـ ؾولو يريى ـوف
( )2هق بد الؿطؾا بـ ربقعةو ل ابـ حجر يف اإلم بة « 317/4ريى ـ ّ
ابـف بد اهللو ي بد اهلل بـ الح رث بـ كقفؾن ل ابـ بد ال ّ ي ؾك فد رةق اهلل ﷺو يلؿ رغقور اةوؿف
فقؿ ؾؿتن
لؾت [أق ابـ حجر] يفقؿ ل لف كظر :فن الزبقر بـ بؽ ر أ ؾؿ ـ اقوره بـسوا لوررش يأحوقالفؿو يلوؿ روذير أ
اةؿف إٓ الؿطؾا»ن
( )3رـظر ةقرة ابـ هش 137/1ن
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يأ و ووـ اةووؿف بوود الؿطؾوواو يلووؿ ُرغقووره الـبوول ﷺو ف لصووقاب يف اةووؿف أكووف
الحػ ظ()1ن
الؿطؾاو يلقس بد الؿطؾاو يهبذا جز أيثر ُ
فؼقلووف «حاشــا طبــد الؿطؾــب» هووذا اةووتثـ
التسؿقةو يآةتثـ

ووـ اإلجؿو عو يلووقس ووـ تحووررؿ

تعؼا ٕ ررـ

أحدهؿا :كؼؾ آتػ ن
والثاين :التحررؿن
ففووق ئوود ؾووك آتػ و رعـوول إٓ بوود الؿطؾوواو فؾووؿ ُرتػووؼ ؾقووفو يإ ي و
الصقاب يالصحقح تحررؿفو يلقس ئدً ا ؾك التحررؿو فؾقس بح ،ن
يالشقخ ةؾقؿ يف «تقسقر العزرز الحؿقد» رؼق «لقس يف ي ،ابـ حز ك جقاز
بود الؽعبوةو

التسؿقة بعبد الؿطؾواو يإكؿو فقوف أكوف لوؿ ُرجؿوع ؾوك تحررؿوف يحو
يالصقاب الؿـوع ـوف يغقورهو يلوقس لؾؿخو لػ حجوة :إٓ لوق الـبول ﷺ «أكـا ابــ

طبد الؿطؾب»و يهذا لقس ـ ب ب إكش التسؿقة بذلؽو يإكؿ هق ـ بو ب اإلخبو ر
ب ٓةؿ الذق ُ ِرف بف الؿسؿك دي اقره»()2ن
ييرد ؾوك لسو كف ﷺ يف أح درووث مووحقحة تسووؿقة بوود ـو فو ثووؾ « ــا بـــل
طبــد مـــاف ٓ ،تؿـعــقا أحــدً ا صــاف بفــذا البقــت ،وصــؾك أ ــة ســاطة شــا مـــ لقــؾ
أو كفار»()3و ففؾ رد هذا ؾك جقاز التسؿل بعبد ـ ف؟
العسؽرق أ ّ أهؾ الـسا إكؿ رسؿقكف الؿطؾاو يأ أهؾ الحدرث فؿـفؿ
( )1ل ابـ حجر « 317/4يلد ذير
ّ
ـ رؼق الؿطؾاو ي ـفؿ ـ رؼق بد الؿطؾا»ن يرـظر ذرا التفذرا 384/6ن
( )2تقسقر العزرز الحؿقد (ص )547ن
( )3أخرجف أبق دايدو يت ب الؿـ ةؽو ب ب الطقاف بعد العصرو ()1894و يالرت ذقو يت ب الحوجو بو ب و جو
يف الص،ة بعد العصرو يبعد الصبح لؿـ رطقفو ()868و يالـس ئلو يت ب الؿقالقوتو بو ب إب حوة الصو،ة يف
الس ت يؾف بؿؽةو ()585و يابـ جفو يت ب إل ة الص،ة يالسـة فقف و ب ب ج يف الرخصوة يف الصو،ة
بؿؽووة يف يووؾ يلووتو ()1254و يمووححف ابووـ خزرؿووة ()2747و يابووـ حب و ()1553و يالح و يؿ ()1645و ووـ
حدرث جبقر بـ طعؿ ﭬن
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الجووقاب أكووف ٓ رجووقزو فؿجوورد يريد آةووؿ ؾووك الؾسوو  :لإلخبوو ر فؼووط
ٓ ُربقحفن
ييؿ رؼق أهؾ العؾؿ ك لؾ الؽػر لقس بؽ فرو ييف الؼرآ
رؼقلف اإلكس

ؾك أكف كؼؾو يؿ يف لق فر ق

ؾك لس بعض الؽػرة

﴿ﭹ ﭺ ﭻ﴾

[الـ ز

ت ]24ن

وٓ رجقز أ ُتـشئف ـ كػسؽو لؽـ كؼؾف ؾك ةبقؾ الحؽ رة ٓ شل فقفن
ٍ
طباس ﭭ يف أ ة»و رعـل لقلف تع لك ﴿ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
«وطـ ابـ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [إ

راف ]199ن

«قال :لؿا تغشاها آدم حؿؾت»و رعـل ؾك الريارة أ آد تغشك حقا يكتج ـ
تؾؽ التغشقة الحؿؾن
«فلتاهؿا إبؾقس ،فؼال :إين صاحبؽؿا الذي أخرجتؽؿـا مــ الجــة»و أق أكو َ وـ
أخرجتؽؿ ـ الجـةو ففق ديو ي ـ ي

ديا ففؾ ُرط ع؟!
ً

ففذا ـ أ رات أ الؾػظ ُ ـؽرو يالؼصة ب ؾةو يلؿ رريه أحد ؿـ ُرعتد هبوؿ
ـ أهؾ الصح حن
ِ
بطـؽ فقشـؼف ،وٕفعؾــ وٕفعؾــ
«لتُطقعـل أو ٕجعؾـ لف قركَل إ ؾ ،فقخرج مـ
خقففؿا»و اإل جرؾ الق ؾ
ِ
وووخر ًة َر ْق ً ووو لققهـفووو
َيـَووو كح َم َ

َف َؾو ِ
الق
أي َهووك َل ْر َك و ُف َ
وؿ َرضو ْوره َي ْ
ْ

وؾ()1
ِو ُ

«ســؿقاه طبــد الحــارث» ٕ :اةووؿف الحو رثو ف ُقرروود أ رجعوو،ه بوودً ا لووفو أق
إلبؾقسن
( )1البقت لن شك ـ عؾؼتفن رـظر شرح الؿعؾؼ ت التسع (ص )31ن
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«فلبقا أن ُ طقعاه ،فخرج مقتًا ،ثؿ حؿؾت ،فلتاهؿا ،فؼال مثؾ ققلف ،فلبقا أن ُ طقعاه،
فخرج مقتًا ،ثؿ حؿؾت ،فلتاهؿا ،فذكر لفؿا ،فلدركفؿا حب القلد» :أق أاؿو خشوق
أ رؿقت يس بؼفن
«فسؿقاه طبد الحارث ،فذلؽ ققلف ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾
[إ

راف  »]199رواه ابـ أبل حاتؿ» :يالؼصة لقست بصحقحةو يلق ي كت محقحة

ُ
لذيِرت يف الصح حو يٕشقر إلقف يف الؼرآ يؿ يف لصة إخراجف ـ الجـةو
يٓ رخؾق إ أ رؽقك ت ب ـ هذا الشركو أي لؿ رتقب و فن ي ك ت ب و فقجا أ

ُتذير التقبة ٕ :ذير التقبة أظفر ـ الذكاو يإ ي ك لؿ رتقب و لز ـف الؼق بل
آد ُ شركو يأ الـ س ةقستشػعق رق الؼق ة بؿشرك! ح ش هو ف لؼصة ـؽرةن
يالؼصة قجقدة يف يتا التػسقرو ييف يتا أةوب ب الـوزي و يالؿعوريف أاوؿ
رتس هؾق يف ثوؾ هوذه إ وقر :يلود تثبوت وـ موح بلو يلعوؾ هوذا الصوح بل لود
تؾؼ ه ـ أهؾ الؽت بو يهذا يثقرن
«ولف ٍ
بسـد صحقحٍ طـ قتادة قال :شركا يف صاطتف ولؿ ؽـ يف طبادتـف» :حقوث إاؿو
أ

ه يف تسؿقتفو ٓ أاؿ أ

ه يف ب دتفو يالشورك يف الط وة اقور الشورك يف العبو دة:

إذ لق لؾـ ب لتسقرة بقـفؿ و لؼؾـ إ يؾ حؽؿ بغقر أكز اهلل شرك ييُػرو يلؽـ العؾؿو
ػصؾق يف هذه الؿسللةو ي ـفؿ ابـ ب س الذق رؼقلق يػر دي يػر()1ن
ُر ق
فؽق اإلكس ُرطقع آخر يف عصقة اهلل ةقا ي ال ُؿط ع ـ يٓة إ رو أ وـ
أب و أ ؿـ لف ؾقف ُةؾطةو ففذا فقف كقع شركٕ :كف تؼدرؿ لط ة ف ،ؾك وة
اهلل و لؽـف ٓ رصؾ إلك حد الؽػر يالشركن

( )1ةبؼت اإلش رة إلقف (ص )634ن

ع
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راف  ]189قال:

«أشػؼا أن ٓ ؽقن إكساكًا» :أق خ ف أٓ رؽق م لح البد و يهذا بـ ً ؾك ثبقت
الؼصةو يأ إذا لؾـ ببط،ا و فؼد اةرتحـ ـ ثؾ هذه إخب رن
«وذكــر معـــاه طـــ الحســـ وســعقد وغقرهؿــا» :الحسووـ البصوورقو يةووعقد بووـ
الؿسقاو ياقرهؿ ن
رياه ووـ ةووعقد بووـ جبقوور الطو ق يف ت ررخووف()1و يابووـ أبوول حو تؿو يرياه ووـ
الحسـ الط قن
ؾك كؽ رة الؼصةو أكف ريق ـ الحسـ بلة كقد محقحة أ

ي ؿ رد
الؿؼصقد يف آرة

﴿ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [إ

جـس اإلكس ()2و
راف ُ ]199

أق أ هذا قجقد يف جـس اإلكس يلقس خ ًّم بشخص بعقـفن
ي ظ هر الشرك ٓ رؾز
ؾك

ـف ةجقد يكحقهو يإكؿ لد ُرؼد

ة اهلل  فقؽق لد أشرك يف الط ة :يلذا ل

ﮜ ﮝ﴾

[إ

ة هذا القلد

يف آخر أرة ﴿ﮚ ﮛ

راف  ]199فجؿع الضؿقر يف «رشريق » ٕ :الؿراد الجـسو يلق

أراد آد يحقا لثـك فؼ

فتع لك اهلل ؿ ُرشري ن

( )1رـظر ت ررخ الط ق 149/1ن
( )2إش رة إلك أخرجف الط ق يف تػسقره 315-314/13و بنةوـ ده وـ الحسوـ ﴿ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾
ل «ي هذا يف بعض أهؾ الؿؾؾو يلؿ رؽـ بفد »و ييف ريارة « ـل هبذا ذررة آد و وـ أشورك وـفؿ بعوده»و
يكصوريا»ن لو ابوـ يثقوور يف تػسووقره 527/3
ييف رياروة «هووؿ القفوقد يالـصو رىو رزلفوؿ اهلل أيٓ ًدا ففو جوقديا ج
«يهذه أة كقد محقحة ـ الحسـو رحؿوف اهللو أكوف فسور أروة بوذلؽو يهوق وـ أحسوـ التػ ةوقرو يأيلوك و
حؿؾت ؾقف أرةو يلق ي هذا الحدرث ـده حػق ًظ ـ رةق اهلل ﷺ [أق حدرث تسؿقة القلد بعبد الح رث]و
لؿ د ـف هوق يٓ اقوره :يٓ ةوقؿ وع تؼوقاه هلل يير وفو ففوذا رودلؽ ؾوك أكوف قلوقف ؾوك الصوح بلو
يرحتؿؾ أكف تؾؼ ه ـ بعض أهؾ الؽت بو ـ آ ـ ـفؿو ثؾ يعا أي يها بـ ـبفو أي اقرهؿ »ن
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ي ثؾف يف آرة الحجرات ﴿ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [الحجرات ]9و فؾؿ
رؼؾ التتؾت  ٕ :الؿـظقر إلقف جـس الط ئػةو ٓ فرد ـ أفراده ن
ففذه إ قر يؾف تعضد أ الؿؼصقد ـ أرة الجـسن
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد

«فقف مسائؾ :إولك :تحر ؿ كؾ اس ٍؿ ُمعب ٍد لغقر اهلل» :بدي اةتثـ ن
«الثاكقة :تػسقر أ ة» :يلد تؼد ن

ٍ
تسؿقة لؿ تُؼصد حؼقؼتفا» :يهذا بـ ً ؾك ثبقت
«الثالثة :أن هذا الشرك يف مجرد
الؼصةن
«الرابعة :أن هبة اهلل لؾرجؾ البـت السق ة مـ الـعؿ» بوؾ وـ أ ظوؿ الوـقعؿ يقاو
ةقرةو يذير البـوت ٕ :بعوض الـو س رورى أ البـوت كؼؿوة ٓ كعؿوةو فقؽوق القلود
داخ ،ـ ب ب أيلكن
ً
«الخامسة :ذكر السؾػ الػرق بقـ الشرك يف الطاطة ،والشرك يف العبـادة» يؿو يف
ي ،لت دةو يهذا بـ ً ؾك محة الؼصة :لتخؾقص إبقرـ ـ شرك العب دةو لؽـ لق
لؾـ إ الؼصة اقر ث بتة لؿ احتجـو إلوك هوذاو وع أ هـو ك فر ًلو بوقـ شورك الط وة
يشرك العب دةن

ع
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ةــاب كــىل هللا دعــاىل:
﴿ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾ اآلًح [إ راف ]189

ٍ
طباس ﭭ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [إ
ذكر ابـ أبل حاتؿ طـ ابـ

راف :]189

« ُ شركقن»(.)1
وطـف« :سؿقا الءت مـ اإللف ،وال ُعزى مـ العز ز»(.)2
وطـ إطؿش ُ « :دخؾقن فقفا ما لقس مـفا»(.)3
فيه وسائل:

 إولك :إثبات إسؿا .
 الثاكقة :كقكفا ُحسـك.
 الثالثة :إمر بدطائف بفا.
 الرابعة :ترك مـ طارض مـ الجاهؾقـ الؿؾحد ـ.
 الخامسة :تػسقر اإللحاد فقفا.
 السادسة :وطقد َمـ ألحد.
( )1هذا الخ ريق ـ لت دة  -يؿ ةقليت يف الشرح -و أخرجف بد الرزا يف تػسوقرهو (199/2 )961و يالطو ق
يف تػسقره 283/13و يابـ أبل ح تؿ يف تػسقرهو ()8586و 1623/5ن
( )2أخرجف الط ق يف تػسقره 282/13و يابـ أبل ح تؿ يف تػسقرهو ()8584و 1623/5ن
( )3أخرجف ابـ أبل ح تؿ يف تػسقره ()8587و 1623/5ن
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l
[ إٌٔاع التٕحٗدد
الؿجدد  $أن التقحقد ثءثة أقسام:
ُ ؼرر اإلمام ُ
 تقحقد الربقبقةن
 يتقحقد إلقهقةن
 يتقحقد إةؿ يالصػ تن
يدلقؾف يف ذلؽ آةتؼرا ـ الـصقصو يالـظر يف ألوقا إئؿوة يأهوؾ العؾوؿن
يالحصر إذا ي يف دائورة و جو

مو ،وـ أهؾوف بطرروؼ
وـ اهلل ي وـ رةوقلفو يح ً

آةتؼرا الت  :بحقث ٓ رـد ـوف فورد وـ أفوراد الؿحصوقرو أي لسوؿ وـ ألسو فو
ستعؿ ،ـد أهؾ العؾؿو يلقس ـ الؼق
ً
مر
ً
امط،ح ؾؿ ًّق ُ

ؾك اهلل بغقر ؾوؿ:

ٕكف لقس بـصو بؾ ؼتضك الـصن
يإذا كظرك يف إلس الث،ثوة كجود التقحقود ٓ رخورج ـفو  :فتقحقود الربقبقوة هوق
إفووراد اهلل بلفع لووف :بحقووث ٓ روود ك لؿخؾووق شوول ك ووـ أفع لووفو ٓ يف الخؾووؼو يٓ يف
الرز و يٓ التدبقرو يٓ ة ئر أفع لف تع لكو يتقحقد إلقهقة إفراد اهلل بلفع العب دن
فرلووفو فجعووؾ لؾصووػ ت ب ًب و و يجعووؾ
أ و تقحقوود إةووؿ يالصووػ ت ف لشووقخ ج
لنةؿ ب ًب و يهوذا جورد تػوــ يف التصوـقػ :يإٓ ف لؽتو ب ح مور لنكوقاع الث،ثوةو
ي ـ رة الشقخ  -رحؿف اهلل  -بتقحقد إلقهقة أيثرٕ :كف هق الذق حصؾ فقف الـزاع بقـ
يجورد د قتوف وـ
إكبق يأ ؿفؿو يهق الذق حصؾ فقف الخؾؾ الؽبقور يف صوره ﷺ
ج
أجؾفو يهق الذق حصؾ فقف الؿـ لضة الت ة لؿراد اهلل و يحصؾ فقف الشرك إي ن
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[ إثبات ارأمساء ٔالصفات هلل ٔ وعٍى إحصاء ارأمساءد
«باب ققل اهلل تعالك﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ﴾ أ ة [إ

راف  »]189تؼدرؿ الخ

ؾك الؿبتدأ ﴿ﭳ ﭴ﴾ ُرػقد الحصرو

ف ٕةؿ الحسـك هلل  ٓ لغقرهو ي﴿ﭵ﴾ تػضقؾ يهل مكث إحسـ()1و ـ
ـ جؿقع القجقهو يهذا ب لـسبة لؿ رتعؾؼ ب هلل ن

الحسـ يهق التؿ يالؽؿ

﴿ﭶ ﭷ﴾ :يإةؿ الحسـك يثقرةو يلد ج
اةؿ و يالخ هبذا السق
يالتسعقـ ً

ـد الرت ذق تعققـ التسعة

ٓ رثبت()2ن

اها َد َخـ َـؾ ا ْل َجــ َة»و يإحصو ؤه لووقس عـو ه العوودو بووؾ اإلحصو أ
ــ َأ ْح َصـ َ
« َمـ ْ
اهلل
تحصووره ؾووك ضووق ووو جوو يف الؽتوو ب يالسوووـجةو يتعوورف ع كقفوو و ي َت ْع ُبووودُ َ
وتعؿ ،ووـ إةووؿ و ُرـ ةووا
بؿؼتضو ه  :يتسوول اهلل هبو د و سووللة ي بو دة :سو ً
الؿؼ و و فوون ي و الؿؼ و
يإ ي يف ؼ

ؼو

ؾا آكتؼ

ؾووا الؿغػوورة يالرحؿووة ف د ُ وف ب و لغػقرو الوورحقؿو
ـ دي ف د ُ ف ب لجب ر العزرزن

( )1رـظر الصح ح 2999/5ن
( )2أخرجف الرت ذقو يت ب الد قاتو ()3597و يابـ جفو يتو ب الود و بو ب أةوؿ اهلل و ()3861و يابوـ
حب ()898و يالح يؿ يمححف ()41و وـ حودرث أبول هررورة ﭬن يلو الرت وذق «هوذا حودرث ارروا
حدثـ بف اقر ياحد ـ مػقا بـ م لحو يٓ كعرفف إٓ ـ حودرث موػقا بوـ مو لحونن يٓ كعؾوؿ يف يبقور
شل ـ الريار ت ذير إةؿ  :إٓ يف هذا الحدرث»و يل ابـ حجر يف بؾقغ الؿرا (ص « )597يالتحؼقؼ
أ ةرده إدراج ـ بعض الرياة»ن
يالحدرث بدي ذير إةؿ أخرجوف البخو رقو يتو ب التقحقودو بو ب إ هلل ئوة اةوؿ إٓ ياحودً او ()7392و
ي سؾؿو يت ب الذير يالود يالتقبوةو بو ب يف أةوؿ اهلل تعو لك يفضوؾ وـ أحصو ه و ()2677و يالرت وذق
()3596و يابـ جف ()3869و ـ حدرث أبل هرررة ﭬن
ل الح فظ يف الػتح « 215/11ياختؾػ العؾؿ يف ةرد إةؿ و هؾ هق رفقع أي درج يف الخ ـ بعض
الرياة :فؿشك يثقر ـفؿ ؾك إي و ياةتدلقا بف ؾك جوقاز تسوؿقة اهلل تعو لك بؿو لوؿ رورد يف الؼورآ بصوقغة
يثقرا ـ هذه إةؿ يذلؽو يذها آخري إلك أ التعقوقـ ودرج :لخؾوق أيثور الريارو ت ـوفو
آةؿٕ :
ً
يكؼؾف بد العزرز الـخشبل ـ يثقر ـ العؾؿ »ن
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ػصؾ ـد أهؾ العؾؿ()1ن
يهذا ُ ج
ييف هذه أرة إثب ت إةؿ هلل  ؾك رؾقؼ بج،لف ي ظؿتفو يهذا ذها
أئؿة اإلة ،ـ الصح بة يالت بعقـ ي ـ ج بعدهؿو يهوق ا تؼو د الػرلوة الـ جقوة:
خً ،فوو لؿووـ كػ هوو ي طؾفوو ي لجفؿقووةو ي ُاوو،ة الؿعتزلووةو يإمووؾ يف ذلووؽ أ
الؿعتزلوووة ُرثبتوووق إةوووؿ و ي ُرـؽوووري الصوووػ تو يالجفؿقوووة ُرـؽوووري إةوووؿ
يالصػ تو كسل اهلل الع فقةن
﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [الشقرى  ]11ففذا فقف إثب ت لؾسؿع
يالبصر هبذرـ آةؿقـ الؿتضؿـقـ لؾصػتقـن
يلذا رؼقلق إ الؿع قطؾة رعبدي

مـؿ ن
الؿؿثؾة رعبدي
ً
د ً و يؿ أ ُ

ٌ[ ف٘ ورِب التفٕٖض عَ الطمفد
يلد َف ِفؿ بعضفؿ ـ إثب ت السؾػ لنةؿ يالصػ ت يأاو ُتؿور يؿو جو تو
مرح بوف جؿوع
يؿ ج

وـ إئؿوة()2

أكوف ٓ ُرتعورض لفو و بوؾ تؼورأ يؿو تؼورأ ،ةوؿو

يةؿقه ذها التػقرضو يكسبقه إلك ذها أهؾ السـجة يالجؿ ةن
يهذا ب ؾ يض ،و ف لسؾػ رعرفق
العرب :إذ ٓ رعؼؾ أ رؼ

ع ين إةوؿ يالصوػ ت بؿؼتضوك لغوة

السؿقع يالبصوقر لوقس بقـفؿو فور و لؽوـفؿ ٓ ُرؽقػوق

هذه الؿع ين ب لـسبة لؾخ لؼ ن
فلمؾ الؿعـك عؾق و يالؼدر الؿجفق يقػقة هذه الصػة يف حوؼ الخو لؼ :فون
الؽ ،يف الصػ ت فرع ـ الؽ ،يف الوذات()3و فؽؿو أ هلل ذا ًتو ٓ تشوبف الوذياتو
فؾف مػ ت ٓ تشبف مػ ت الؿخؾقلقـن
( )1رـظر شرح الـقيق ؾك سؾؿ 5/17و يفتح الب رق 225/11ن
( )2ريق ذلؽ ـ لؽو يإيزا لو يةػق و يالؾقثو يأحؿد بـ حـبؾن رـظر جؿقع الػت يى ()186 /4
( )3رـظر جؿقع الػت يى 6/4ن
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فؿووراد السووؾػ بؼووقلفؿ « ُت َؿوور يؿ و ج و ت» أٓ رسرتةووؾ الـ و ظر يف آةووؿو
فقـؼدح يف ذهـف التشبقف أي التؿثقؾو ففؿ بذلؽ ُررردي أ رحسوؿقا الؿو دةو يرغؾؼوقا
الب ب :يإٓ فؽؾفؿ ُرؼري و يؿ ل اإل و

لوؽ بول «آةوتقا عؾوق و يالؽقوػ

جفق »()1و ف لؿعـك عؾق و لؽـ الؽقػقة جفقلةن
[ تعسٖف اإلحلاد ٔكٗفٗتْ يف أمساء اهلل تعاىلد
«﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾

[إ

راف  »]189اإللح د هق الؿقؾ ـ

الصراط الؿستؼقؿ يالطررؼ البقـ القاضحو ي ـف  -أق الؿقؾ ُ -ةؿل الؾحد يف الؼ
لحدً إ :كف رؿقؾ ـ ةؿت الؼ إلك جفة الؼبؾة()2ن
ي ـف لقلف تع لك ﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾

[الحج ]25

أق ُرررد يف الحر إلح ًداو يهذا جرد قؾ ـ الصراط الؿستؼقؿو ع أ ال ُعرف
ـد أهؾ العؾؿ يف يؾؿة ُ ؾحد :أكف الزكدرؼ الؿ ر

ـ اإلة : ،إٓ أ اإللح د أ ؿ

خريج ـ الدرـن
ـ أ رؽق
ً
ف لخط ب يف هذه أرة لؾؿسؾؿقـ :بدلقؾ ةق

لق اهلل ﴿ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ﴾و رعـل أ الـ س يؾفؿ ةقا يف هذا البقتن
يثقورا وـ الـو س
يلذا كرى ظ هر ُ خ لػة لفذه أرة يتؽثر يف الؿقاةؿو فتجود ً
يف العشوور إياخوور ووـ ر ض و رحجووزي إ و يـو يرض و ربق ؾقف و و يرحصووؾ
( )1إش رة إلك أثر جعػر بـ بد اهللو ل «يـ ـد لؽ بـ أكس فج ه رجؾ فؼ ر أب بد اهللو الرحؿـ ؾوك
العرش اةتقىو يقػ اةتقى؟ فؿ يجد لؽ ـ شل يجد ـ سللتفو فـظر إلك إرضو يجعؾ رـؽوت
بعقد يف روده حتوك و،ه الرحضو  -رعـول العور -و ثوؿ رفوع رأةوف ير وك بو لعقد يلو «الؽقوػ ـوف اقور
عؼق و يآةتقا ـف اقر جفق و ياإلرؿ بف ياجاو يالسما ـف بد ةو يأظـؽ م حا بد وةو يأ ور بوف
فلخرج»ن أخرجف أبق كعقؿ يف الحؾقة 325/6ن
( )2رـظر الصح ح 534/2ن
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التشقرش ؾك الؿصؾقـو يبعض الـ س إحس ًك ـف ُرػ قطر الـ سو ثؿ ُرقيقؾ ؾك هوذا
شخص ٓ ُرحسـ التع ؾ ع الـ سو فقمذرفؿ بؾس كف أي فعؾفن
الػطقر
ً
ياإللح د يف أةؿ اهلل :إ بنكؽ ره و أي بتحرروػ ع كقفو و يتليرؾفو ؾوك اقور
وؿ اهلل هب و كػسووفو يٓ ةووؿ ه هب و رةووقلف ﷺو
ووراد اهلل و أي ب بتؽ و ر أةووؿ لووؿ ُرسو ق
أي اشتؼ

أةؿ لملفة ـ أةؿ اهللو ففذا يؾف إلح دن

ٍ
طباس ﭭ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [إ راف ]189
«ذكر ابـ أبل حاتؿ طـ ابـ
« ُ شركقن»و أق رشريق
أي رشتؼق

ع اهلل تع لك يف أةؿ ئف اقره يتسؿقتفؿ أمـ فؿ ب ٔلفةو

ـ أةؿ ئف ٕمـ فؿ  -يؿ ةقليت بق كف -و أي رؽق إشرايفؿ يف أثر

إةؿ  ٕ :أثر إةؿ العب دةو يهؿ رشريق ب هلل تع لك اقره ب لعب دةو ففذا
شريفؿ يف إةؿ ن
يهذا الخ لقس ـ ابـ ب سو ك جبوف ؾوك هوذا الشوقخ ةوؾقؿ بوـ بود اهلل يف
«تقسقر العزرز الحؿقود» :حقوث لو

«يهوذا إثور لوؿ روريه ابوـ أبول حو تؿ وـ ابوـ

ب سو يإكؿ رياه ـ لت دة :ف ؾؿ ذلؽ»()1ن
«وطـف« :سـؿقا الـءت مــ اإللـف ،وال ُعـزى مــ العز ـز» :أق اشوتؼقا ٕموـ فؿ
يأيث اؿ ـ أةؿ اهلل و يهق إلح دو يهوذا ؾوك ا تبو ر أ الو،ت ُ خػػوة التو و
ال،تو ففق ِـ لت السقرؼو يلد تؼد هذا يؾفن
يأ ـ رؼق بتشدرد الت فقف
ّ
«وطـ إطؿش» :ةؾقؿ بوـ فورا إ ؿوش « ُ ـدخؾقن فقفـا مـا لـقس مـفـا»

ف لذق ُرسؿل اهلل  ب ك
ةؿ لؿ ررد بف كص ـ يت ب اهللو يٓ وـ ُةوـجة كبقوف ﷺ رؽوق
ك
بقمػ لؿ رثبت ـفو يٓ ـ كبقوف ﷺ رؽوق ؾحودً ا
ؾحدً ا يف إةؿ و ي ـ رصػف
يف الصػ تن
( )1تقسقر العزرز الحؿقد (ص )562ن

ع
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[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :إثبات إسؿا » :هلل  ؾك
لؼقلف

﴿ﭳ ﭴ ﭵ﴾ [إ

رؾقؼ بج،لف ي ظؿتف:

راف ]189ن

«الثاكقة :كقكفا ُحسـك» :ـ لقلف ﴿ﭵ﴾و أق حسـك بـص أرةن

«الثالثة :إمر بدطائف بفا» ﴿ﭶ ﭷ﴾و رعـل ـ ب ب التقةؾ إلك اهلل 
يالتؼرب إلقف هبذه إةؿ الؿـ ةبة لؾؿؼ و أ أ تد ق بلةؿ اقر ـ ةبة لؾؿؼ يإ
ي الؿد ق هق اهلل و فػقف ةق أدب يف الد  :فؾقس ـ إدب أ تد ق ب ك
ةؿ
ٓ ُرـ ةا الطؾاو فؿؼ الرحؿة رختؾػ ـ ؼ العزة :يلذا أكؽر إ رابل لؿ ةؿع
الؼ رئ رؼرأ لقلف تع لك ﴿ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [الؿ ئدة  ]38فلبد يف أرة لقلف «ياهلل اػقر رحقؿ» بود لق اهلل
تع لك ﴿ﭪﭫﭬ﴾ ٕ :الؿغػرة يالرحؿة ٓ ُتـ ةا لطع القد()1ن
يلذا ُرؼرر أهؾ العؾؿ أ تعؼقا أر ت يف ا رة الؿـ ةبة ع تؼد ف ـ ي،
فؿث﴿ ،ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [الؿ ئدة ]118و
اهلل ً 
أرض
فؿـ ةبة التعؼقا ب لعزرز الحؽقؿ أ الؿسللة فقف تغؾقا لؾتعذراو يفقف ً
رجعؾ الؼ رئ رفتؿ لؾعذابو فقجتـا أةب بف ﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ لـ رخرجقا
ـ رادكو فؿ رستطقعق أ رتصرفقاو يٓ أ ردفعقا ـ أكػسفؿو ﴿ﯴ ﯵ
ﯶ﴾ فلكت ع هذه الؿغػرة ٓ ـ ضعػ ﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾و جز فحؽؿ:
ف لحؽؿ رحت ج إلك لقة ي زةن
( )1كسبف يف القايف ب لقفق ت  227/27لؾػرزد فؼ «يةؿع الػرزد رج ،رؼرأ «يالس ر يالسو رلة فو لطعقا
أردرفؿ جزا بؿ يسبـ كؽ ٓ ـ اهلل ياهلل اػقر رحقؿ»و فؼو الطعوقا أرودرفؿ ياهلل اػوقر رحوقؿو أرـبغول أ
رؽق هذا هؽذا؟ فؼقؾ لف إكؿ زرز حؽقؿو فؼ هؽذا رـبغل أ رؽق »و يرـظر البحر الؿحقط 69/3ن
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ي«إ ْ » هـ لؾشؽ ﴿ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ هذا فقف احتؿ و ﴿ﯴ ﯵ ﯶ﴾

أرض جرد احتؿ يرج ٓ رؾز ـف القلقعو فو«إ ْ » ـ أديات الشرط التل
يهذا ً
ترد لؾشؽ يآحتؿ  :يلذا لقؾ بشلا
شووؽؽت يجوودتؿقين ج ز ً ووو
أك و إ
ُ

يإذا جز وووت فنكـوووول لوووؿ أجوووز

ِ ()1

هذا البقت رعرض لـ دٓلوة «إ »و ي«إذا» الشور قتقـ وـ حقوث َت َحؼوؼ القلوقع
ي د فن فؼقلف «أك إ شوؽؽت يجودتؿقين ج ز و »و رعـول بوف أ ج «إ ْ » هول لؾشوؽ
يآحتؿ يف الدٓلة :ع أا ج ز ة لؾػعؾ الؿضو رعن يلقلوف «يإذا جز وت فونكـل
لؿ أجز » رعـل بف أ ج «إذا» هل لؾجز  -أق التحؼؼ  -يف الدٓلة :ع أا ٓ تجوز
الػعؾ الؿض رعن
«الرابعة :ترك مـ طارض مـ الجاهؾقـ الؿؾحد ـ» يهذا يف لقلف تع لك
﴿ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [إ

راف  ،]189أي :اتريقا الذرـ ُرؾحدي و يٓ تؼتديا هبؿو

يٓ تتبعقهؿو يلقس عـ ه د قهؿ يٓ تـؽريا ؾقفؿو يٓ تـصحقهؿن
«الخامسة :تػسقر اإللحاد فقفـا» ،رعـول يف الؽو ،الؿـسوقب ٓبوـ بو س ؿو
رياه ابـ أبل ح تؿ ـدك يهق يف الحؼقؼة لؼت دة «رشريق »ن
«السادسة :وطقد مـ ألحد» ةقا أي

يف أةؿ اهلل يمػ تف أي اقره ـ

ضريب اإللح د يأمـ فف :فناؿ ﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾

[إ

راف ]189و يجزا

لجر فؿو ف لجزا ـ جـس العؿؾو ي ـ ةا لفن
اإللح د شدرد ي ظقؿ ـ ةا ُ

( )1كسبف ابـ بدرـ يف رد الؿحت ر  92/1لؾز خشرقن

ع
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ةــاب
ال ًلـــال :امصـــالو عىل امنـــه
ٍ
مسعقد ﭬ قـال :كــا إذا كــا مـع رسـقل اهلل ﷺ يف الصـءة
يف الصحقح طـ ابـ
قؾـــا« :الســءم طؾــك اهلل مـــ طبــاده ،الســءم طؾــك فــءن وفــءن» ،فؼــال الـبــل ﷺٓ« :
تؼقلقا :السءم طؾك اهلل ،فنن اهلل هق السءم»(.)1
فيه وسائل:

 إولك :تػسقر السءم.
 الثاكقة :أكف تحقة.
 الثالثة :أكفا ٓ تصؾح هلل.
 الرابعة :العؾة يف ذلؽ.
 الخامسة :تعؾقؿفؿ التحقة التل تصؾح هلل.

l
باب ٓ ُ ؼال :السءم طؾك اهلل» يأ إ  ،الس ،هبوذه الصوػة وـ الؿخؾوق
« ٌ
حر  ٕ :الـبل ﷺ ل
لؾخ لؼ ُ ج

«ٓ تؼقلقا :السءم» يالـفل رؼتضل التحررؿن

تعؾق ،لؾـفل هق «فنن اهلل هق السءم»ن
ً
يالسبا يؿ ج يف الحدرث

( )1أخرجف البخ رقو أبقاب يجقب م،ة الجؿ وةو بو ب التشوفد يف أخورةو ()831و ي سوؾؿو يتو ب الصو،ةو
ب ب التشفد يف الص،ةو ()492و يأبق دايد ()968و يالـس ئل ()1168و يابـ جف ()899ن
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يالس ،اةؿ ـ أةؿ اهلل  يؿ يف لقلف تع لك ﴿ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶﴾ [الحشر ]23ن
ي عـك الس ،الس لؿ ـ يؾ ك
قا يكؼصو يؿ ل ابـ الؼقؿ $
يهووق السوو،

ؾووك الحؼقؼووة ةوو لؿ

()1

ووووـ يووووؾ تؿثقوووو كؾ ي ووووـ كؼصوووو

أرضو ُرطؾوؼ ي ُروراد بوف
يالس ،يؿ أكف ـ أةؿ اهلل  :ل ِ َؿ ج يف يت بفو ففوق ً
التحقةو يؿ ُرؼ الس ،ؾقؽؿن
إلك َ ِ
السوَ ِ َ،ؾق ُؽؿو
اةوؿ ّ
ثؿ ُ
الح ْق ج

ؽ حوق ًٓ يو ًِ ،
ِ
فؼود ا
َي َ ْـ َر ْب َ ْ

توذر()2

ْ

هووذا ُرقموول َ و ْـ يرا ه أ ربؽووقا ؾقووف إذا و ت حو ً
وقٓ يو ً،و فوونذا تووؿ الحووق
ف لس،

ؾقؽؿن
ط َؾق ِف»()3

ِ ِِ
يهذا ـفل ـف :لؼقلف ﷺ «إِن ا ْل َؿق َ
ت َل ُق َعذ ُب بِ ُبؽَا َأ ْهؾف َ ْ
حؿق ـد جؿ كع ـ أهؾ العؾؿ ؾك ـ أيم هؿ بذلؽو أي رف ـ د ؿ
يهق

الؿ جطردة أاؿ ربؽق فؾؿ رـففؿو يذلؽ لؾجؿع بقـ هذا يبقـ لق 
يج د ؿ ُ
﴿ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [إكع

يالؿراد ب لبؽ

)4(]164ن

زاد ؾك جرد د ع العوقـ يحوز الؼؾوا :يإٓ ففوذا حصوؾ

ب َ ْحز َُن وٓ َك ُؼ ُ
ـقل إِٓ َمـا َ ْر َ ـك َربـو »( )5فونذا تجو يز
ـف ﷺ «إِن ا ْل َع ْق َـ تَدْ َم ُع َوا ْل َؼ ْؾ َ
()1
()2
()3

()4
()5

البقت ـ كقكقة ابـ الؼقؿ (ص )219ن
ل ئؾف لبقدن رـظر الدر الػررد يبقت الؼصقد 198/4و يشرح شقاهد الؿغـل 992/2ن
أخرجف البخ رقو يت ب الجـ ئزو ب ب لق الـبل ﷺ «رعذب الؿقت بوبعض بؽو أهؾوف ؾقوف» إذا يو الـوقح
ـ ةـتفو ()1286و ي سؾؿو يت ب الجـ ئزو ب ب الؿقت رعذب ببؽ أهؾوف ؾقوفو ()928و يأبوق دايد ()3129و
يالـس ئل ()1855و ـ حدرث ابـ ؿر ﭭن
رـظر فتح الب رق 153/3ن
ةبؼ تخررجف (ص )587ن

ع

ـ بْعيعٜكـ ـ ٍ:عاي ــالّع ً٢عايً ــ٘ ع
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ذلؽ إلك الصراخو يتعدى إلك الـق حةو ففذا ـ يب ئر الذكقبو كسل اهلل الع فقةن
ٍ
مسعقد ﭬ قال :كـا إذا كــا مـع رسـقل اهلل ﷺ يف الصـءة
«يف الصحقح طـ ابـ
قؾـا« :السءم طؾك اهلل مـ طباده ،السءم طؾك فءن وفءن» :يهذا يف التشفدن
ي عـك الس ،يف هذا السق

ؾا السو ،ة هلل  وـ العبو د لػ ًظو و فقطؾبوق

الس ،ة ـ اهلل لـػسفو يهذا ي ُ ،ـؽرو يٓ رستؼقؿ ٓ لػ ًظ و يٓ عـك ٕ :اهلل هق
الس« ،فنن اهلل هق السءم»ن
يجووو تعقوووقـ الؿوووبفؿ يف لقلوووف «الســـءم طؾـــك فـــءن وفـــءن» بلاؿووو ج روووؾ
ي قؽ ئقؾ()1ن
«فؼال الـبل ﷺ ٓ« :تؼقلقا :السءم طؾـك اهلل ،فـنن اهلل هـق السـءم» :الحودرث يف
الصحقحقـ البخ رق ي ُ سؾؿن
[ وعٍى الطالًد

تسوؾقؿ و ثوؾ
يالس ،اةؿ صدرو يالؿصدر التسؾقؿٕ :كوف وـ ةو جؾؿ ُرسو قؾؿ
ً
تؽؾقؿ هذا هق الؿصدرو يي ً ،اةؿ الؿصدرن
ي جؾؿ ُرؽ قؾؿ
ً
يالسُ ،رطؾؼ بعدة ا تب رات ب تب ر أكف ـ أةؿ اهلل و ي ُرطؾوؼ ب تبو ر أ
الؿحق ن
الؿراد بف التحقةو يالؿؼصقد ـف ؾا الس ،ة ؾك ُ
ل يف «تقسقر العزرز الحؿقد» «اختؾػ العؾؿ يف عـك الس ،الؿطؾقب ـد
التحقة ؾك لقلقـ
أحــدهؿا :أ الؿعـووك اةووؿ السوو،
الؽ ،كزلت برية اةؿ الس،

ؾووقؽؿو يالسوو ،هـ و هووق اهلل ن ي عـووك

ؾقؽؿو يحؿؾت ؾقؽؿو ف ختقر يف هذا الؿعـك وـ

( )1رـظر تخررج الحدرث يف قضعف ـ الؿتـ (ص )733ن
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أةووؿ ئف اةووؿ السوو ،دي اقوورهو يروود

ؾقووف لقلووف يف آخوور الحوودرث «فــنن اهلل هــق

اةوؿ وـ أةوؿ ئفو فونذا لو الؿسوؾؿ السو،
السءم»و ففذا مررح يف يق السو،
ً
ؾقؽؿ :ي عـ ه اةؿ الس ،ؾقؽؿو رد ؾقف رياه أبق دايدو ـ ابوـ ؿور أ
رج ،ةؾؿ ؾك الـبل ﷺ فؾوؿ رورد ؾقوف حتوك اةوتؼبؾ الجودارو ثوؿ توقؿؿ يرد ؾقوف
ً
يل

«إين كرهت أن أذكر اهلل إٓ طؾـك صفـر»()1و فػول هوذا بقو أ السو ،ذيور هللو

اةؿ ـ أةؿ ئفن
يإكؿ رؽق
ذيرا إذا تضؿـ ً
ً
الثاين :أ الس ،صدر بؿعـك الس ،ةو يهق الؿطؾقب الؿد ق بف ـد التحقة:
ٕكف لد ُرـَ جؽر فقليت ب ،ألػ يٓ و فقجقز أ رؼوق الؿسوؾؿ ةو،

ؾوقؽؿو يلوق يو

اةؿ ـ أةؿ ئف تع لك لؿ اةتعؿؾ يوذلؽو بوؾ يو رطؾوؼ ؾقوف عر ًفو و يؿو رطؾوؼ
ً
ؾووك ةوو ئر أةووؿ ئف الحسووـك :فقؼوو السوو ،و الؿووم ـو الؿفووقؿـو فوون التـؽقوور
فض ،وـ أ رصورفف إلوك اهلل يحوده :بخو،ف الؿعورف
ٓ رصرف الؾػظ إلك عقـً :
فنكف رـصرف إلقف تعققـً إذا ذيرت أةؿ ؤه الحسـكن
يرد

ؾك ذلؽ طػ الرحؿة يال ية ؾقف يف لقلف ة،

ؾوقؽؿ يرحؿوة اهلل

اةؿ ـ أةؿ ئف تعو لك لوؿ رسوتؼؿ الؽو ،ب إلضوؿ رو يذلوؽ
يبري تف :يٕكف لق ي
ً
خ،ف إمؾ يٓ دلقؾ ؾقف :يٕكف لقس الؿؼصقد ـ السو ،هوذا الؿعـوكو يإكؿو
الؿؼصقد ـف اإلرذا ب لس ،ة خ ًا يد ً ن
ل ابـ الؼقؿ يالصقاب يف جؿق فؿ ( - )2أق الؼقلقـ -ن
( )1أخرجف أبق دايدو يت ب الطفرةو ب ب أررد الس ،يهق ربق و ()17و يالـس ئلو يت ب الطف رةو ب ب رد السو،
بعوود القضووق و ()38و يابووـ جووفو يت و ب الطف و رةو ب و ب الرجووؾ رسووؾؿ ؾقووف يهووق ربووق و ()359و يأحؿوود
()19934و يمححف ابـ خزرؿة ()296و يابـ حب ()893و يالح يؿ ()592و يمححف ؾك شرط الشوقخقـو
يافؼف الذهبلو ـ حدرث الؿف جر بـ لـػذ ﭬن
( )2رـظر بدائع الػقائد 615/2ن

ع
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ووـ د و اهلل بلةووؿ ئف الحسووـك رسوول يف يووؾ طؾووقب يرتقةووؾ إلقووف

ب ٓةؿ الؿؼتضل لذلؽ الؿطؾقب الؿـ ةا لحصوقلفو حتوك يول الودا ل ستشوػع
إلقفو تقةؾ بفن فنذا ل

رب ااػر للو يتا ؾل إكؽ أكت التقاب الرحقؿ الغػقرو

فؼد ةللف أ ررـو يتقةؾ إلقف ب ةؿقـ ـ أةؿ ئفو ؼتضققـ لحصق
يثقر جدًّ او يإذا ثبت هذا ف لؿؼ لؿ ي

ؼ

طؾقبفو يهوذا

ؾا السو ،ة التول هول أهوؿ و ـود

الرجؾ أتك يف ؾبف بصقغة اةؿ وـ أةوؿ ئف تعو لكو يهوق السو ،الوذق تطؾوا ـوف
الس ،ةو فتضؿـ لػظ الس ،عـققـن
أحدهؿا :ذير اهلل تع لك يؿ يف حدرث ابـ ؿرن
والثاين :ؾا الس ،ة يهق ؼصقد الؿسؾؿن فؼد تضؿـ «ةو،

اةوؿ
ؾوقؽؿ» ً

ؾخص »()1ن
ـ أةؿ اهللو ي ؾا الس ،ة ـفن اكتفك
ً
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
[ العامل السباٌ٘ ال ٖرتك املطتفيت حائسًاد
«فقـف مسـائؾ :إولـك :تػســقر السـءم» يبقو

عـو هو فو لـبل ﷺ أرشودهؿ إلووك

الؾػظ الشور ل الوذق رؼقلقكوف يف هوذا الؿؼو و يهوذه ررؼوة ؾؿقوة شور قة أكوؽ إذا
بدر ،شري ً ن
ـعت الـ س ـ شل و ف ،بد أ ُتقجد ً
يلد تـسد يف يجف الؿستػتل إبقاب يٓ رلخذ بؼقلؽ فقرجع إلك

ـعتف ـفو

لؽـ إذا فتحت لف ب ًب شري ً ُ ب ًح و تؽق لد مددتف وـ الؿحور يالؿؿـوقع يلوؿ
ترتيف ح ًئران
ل

حر الرب يترك
اهلل ﴿ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [البؼرة ]275و يلق ج

الـ س بدي ﴿ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [البؼرة  ]275لعسر ذلؽ ؾقفؿن
( )1تقسقر العزرز الحؿقد (ص )565-563ن

744

«الثاكقة :أكف تحقة» :يؿ تؼق الس،
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ؾقؽؿو أي ة،

ؾقؽؿن

«الثالثة :أكفا ٓ تصؾح هلل.
الرابعــة :العؾــة يف ذلــؽ» لقلووف ﷺ «فــنن اهلل هــق الســءم»و ف لعؾووة ـصقمووة يف
الحدرثن
«الخامسة :تعؾقؿفؿ التحقة التـل تصـؾح هلل» لقلوقا التحقو ت هللننن إلوك آخورهو
يؿ ج يف التشفدن

ع
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ةــاب
كــىل :امنهـــم اغفـــس يل إن شئــر
يف الصــحقح طـــ أبــل هر ــرة ﭬ ،أن رســقل اهلل ﷺ قــالُ َ َٓ « :ؼــقلـ َأ َحــدُ ك ُْؿ:
ْت ،لِ َق ْع ِز ِم َا ْل َؿ ْس َل َلةَ؛ َفنِن َاهللَ ٓ ُم ْؽرِ َه َل ُف».
ْتَ ،الؾ ُفؿ اِ ْر َح ْؿـِل إِ ْن ِشئ َ
َالؾ ُفؿ اِغ ِْػ ْر لِل إِ ْن ِشئ َ
ولؿسؾؿَ « :و ْل ُق َعظ ْؿ َالر ْغ َبةَ؛ َفنِن َاهللَ ٓ َ َت َعا َض ُؿ ُف َش ْل ٌ َأ ْط َطا ُه»(.)1
فيه وسائل:

 إولك :الـفل طـ آستثـا يف الدطا .
 الثاكقة :بقان العؾة يف ذلؽ.
 الثالثة :ققلف« :لِ َق ْع ِز ِم َا ْل َؿ ْس َل َل َة».
 الرابعة :إطظام الرغبة.
 الخامسة :التعؾقؾ لفذا إمر.

l

فح ِوذفت رو الـودا ي قوقض ـفو
«باب قـقل :الؾفـؿ»« :الؾفـؿ» أموؾف رو اهللو ُ
ب لؿقؿو يلؿ ُتجعؾ يف قضعف يف بدارة الؽ : ،ت ًي يتقؿـً ب لبدا ة ب ةؿ اهللن

( )1أخرجف البخ رقو يت ب الود قاتو بو ب لقعوز الؿسوللةو فنكوف ٓ ؽوره لوفو ()6339و ي سوؾؿو يتو ب الوذير
يالد يالتقبةو ب ب العوز ب لود يٓ رؼوؾ إ شوئتو ()2679و يأبوق دايد ()1483و يالرت وذق ()3497و
يابـ جف ()3854ن
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يرشذ الجؿع بقـ ر يالؿقؿو ي ـ ذلؽ لق الش ر
ألؿووووووووو
إين إذا ووووووووو حووووووووودث ج

ألوووووق رووووو الؾفوووووؿ رووووو الؾفؿووووو

()1

ييذلؽ إمؾ أ «ر » الـدا ٓ تجتؿع ع «أ » إٓ ع (اهلل)
ك
ووص جؿووع روو يأ
يب
ضووطرار ُخ ج

إٓ ووووووع اهلل ي

حؽوووووول الجؿووووووؾ()2

ُ

«اغػر لل» الغػر السرت يالؿحق()3و أق ةرت الذكا ي حقه وـ العبودو يؿو جو
ِ
ِ
ــ َأ َح ٍـد إِٓ َسـ ُقؽَؾ ُؿ ُف َربـ ُف
يف الحدرث الذق فقف أ اهلل ُ رؼورر بوده بذكقبوف « َمـا مــْؽ ُْؿ م ْ
ان»()4و ي ـ التؼررور الوذق جو يف الخو رؼوق فعؾوت يوذا يف روق
َل ْق َس َب ْقـَ ُف َو َب ْقـَ ُف ت ُْر ُج َؿ ٌ
يذاو فعؾت يذا يف رق يذاو فقعرتف بذلؽو يرخ ف ـ العؼقبوةو فقؼوق لوف اهلل َ « أكَـا
ؽ فِل الد ْك َقاَ ،و َأغ ِْػ ُر َها َل َ
َست َْرت َُفا َط َؾ ْق َ
ؽ أن»( )5ياهلل  هق الغػقر الرحقؿن
«إن شئت»« :إ » شر قة فقف كوقع اةوتثـ و ف لشورط تضوؿـ ل،ةوتثـ و ي وـ
ذلؽ لقلف ﷺ لضب ة بـت ؿف الزبقورو حقـؿو ل لوت «ياهللو و أجودين إٓ يجعوة و
فؼ «حجل واشترصل ،وققلل الؾفؿ ،محؾل حقث حبستـل»()6و ييف ريارة «فنن لؽ
طؾك ربؽ ما استثـق ِ
ت»()7و ففذا شرط ُ ضؿـ ل،ةتثـ ن
()1
()2
()3
()4

لقؾ إكوف ٓ رعورف ل ئؾوفو يلقوؾ هوق ٕ قوة بوـ أبول الصوؾتو يلقوؾ ل لوف أبوق خوراش الفوذللن رـظور خزاكوة
إدب 295/2ن
هق البقت ( )583ـ ألػقة ابـ لؽن رـظر شرح إشؿقين 29/3ن
رـظر الصح ح 779/2و يلس العرب 25/5ن
أخرجف البخ رقو يت ب التقحقدو َب ُب َل ْوق ِ اهللِ َت َعو َلك ﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾و ()7443و يالرت وذق

()2415و يابـ جف ()185و ـ حدرث دق بـ ح تؿ ﭬن
( )5أخرجف البخ رقو يت ب الؿظ لؿ يالغصاو َب ُب َل ْوق ِ اهللِ َت َعو َلك ﴿ﯹﯺﯻﯼﯽ﴾و ()2441و ي سوؾؿو
يت ب التقبةو ب ب لبق تقبة الؼ تؾ يإ يثر لتؾفو ()2768و يابـ جف ()183و ـ حدرث ابـ ؿر ﭭن
( )6أخرجف البخ رقو يت ب الـؽ حو ب ب إيػ يف الدرـو ()5989و ي سوؾؿو يتو ب الحوجو بو ب جوقاز اشورتاط
الؿحر التحؾؾ بعذرو ()1297و يالـس ئل ()2768و ـ حدرث ئشة ڤن
( )7أخرجف الـس ئلو يت ب ـ ةؽ الحجو ب ب رؼق إذا اشرتطو ()2766و ـ حدرث ابـ ب س ﭭن

ع
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ي«إ » ووـ حووريف الشوورط التوول فقفوو جووز لؾػعووؾو لؽووـ لووقس فقفوو جووز
لؾؿطؾقبو فنذا لؾت «إ ر ُؼؿ زرد أ ُلؿ»و فنا تجوز الػعوؾو يلؽوـ لوقس فقفو جوز
بتحؼؼ الػعؾ :يذلؽ بخ،ف «إذا» فنا بعؽسف و فقف جز بتحؼوؼ الػعوؾو فؼقلوؽ
«إذا ل زرد لؿت»و فقف تحؼؼ لؾػعؾو يلؽـ لقس فقوف جوز لؾػعوؾ بوو«إذا»و ييف هوذا
رؼق الش ر
ؽت َي َجود ُتؿقين ج ِز ً و
َأك إِ َشو َؽ ُ

ووووت َفووووونِكجـل َلوووووؿ َأجو ِ
ووووز
َيإِذا َج َز و ُ

ِ ()1

«يف الصحقح طـ أبل هر رة ﭬ ،أن رسقل اهلل ﷺ قال» ـ مقغ إدا « ـ»
يهل ُتػقد آتص ب لشر قـ الؿعريفقـ ـود أهوؾ العؾوؿ()2و ي«أ ج » ُحؽؿفو ُحؽوؿ
« ـ» ـد إيثر
لجووؾ
وؿ ( َ و ْـ) َف ُ
وؿ ( َأ ج ) ُحؽو ُ
َي ُح ْؽو ُ

ننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ِ ِ
رج()3
َ ْ
ووول
الق ْم ُوؾ يف ال جت ْخ ِور ِ
َةو ج
َحتجك َربِق َـ َ
وووق ْياو َيلؾؼطوووو ِع ك ََحوووو ال َب ْرد ْرجو ْ
« َٓ َ ُؼقلـ» »ٓ« :ك هقةو ي« ؼقل» فعؾ ض رع بـل ؾك الػوتحٓ :تصو لف بـوق
التقيقدو يف حؾ جز بو«ٓ» الـ هقةن
ف لقمػ الؿمثر يف بـ الػعؾ «رؼق » دي إ رابف هـ هق ب شرة كق التقيقود
لف :حقث ٓ ف مؾ بقـف يبقـ الػعؾ :يإٓ لق يو خط ًبو لؾجؿ وةو يالػ موؾ بوقاي
الجؿ ة ُلرفِعو يؿ ل الـ ظؿن
نننننننننننننننننننننننننننننننن
ِووووـ كُوووووق ِ َتقيِ ك
وووووقد ُ َب ِشوووور ي ووووـ
ْ
ْ
()1
()2
()3
()4

وووووور ُبقا ُ َضوووووو ِر ً إِ ْ َ ِ
وووووور َر
َي َأ ْ َ
كوووق إكووو ث يقووور ـ

وووـ فوووتـ()4

ةبؼت اإلش رة إلقف (ص )732ن
رثبت ةؿ ف ـ الؿريق ـفن فتح الؿغقث 293/1ن
دلس و يأ
يهؿ جأٓ رؽق الرايق
َ
ً
هؿ البقت  149ي 141ـ ألػقة العراللن رـظر الس بؼ 292/1و يمعقد الؿرالل إلك ألػقة العرالل 398/1ن
البقت  29 - 19ـ ألػقة ابـ لؽن رـظر شرح إشؿقين 44/1ن
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« َأ َحدُ ك ُْؿ» هذا هق الػ ؾو يهق يف إمؾ خط ب لؾرج و يردخؾ فقف الـسو
تب ًع و يؿ هق عؾق ـ خط ب ت الشررعةن
ْت» :فقوف كوقع وـ
ْت»« :إِ ْن ِشـئ َ
ْتَ ،الؾ ُفـؿ اِ ْر َح ْؿـِـل إِ ْن ِشـئ َ
« َالؾ ُفؿ اِغ ِْػ ْر لِل إِ ْن ِشـئ َ
تردد ياةتغـ و يؿ رؼق القاحد لز قؾف أ طـل يوذا إ أحببوتو أي إ أردتو ففوق
رد ؾك كقع اةتغـ ي د ايرتاثن
«لِ َق ْع ِز ِم َا ْل َؿ ْس َل َل َة» أق لقجز هب و يٓ ررتدد فقف ن
يبعض الـ س رؼق الؾفؿو أدخؾـل الجـة يلق ـد الب ب! يهذا خ لػ لؼق
يررؿ ن
الرةق ﷺ «فنذا سللتؿ اهلل ،فاسللقه الػردوس»( :)1إذ أكت تسل
ً
يالووو ،يف «لِ َق ْعـ ِ
يحووو قرك ب لؽسووور:
ــز ِم» هووول ٓ إ ووورو يالػعوووؾ جوووزي هبووو و ُ
ٓلتؼ الس يـقـن
يرختؾووػ العؾؿو يف إثبو ت مووػة العووز هلل و يلووقس فقفو شوول رفووقع ووـ
الـبل ﷺ يٓ يف يت ب اهلل رد ؾقف و ياإلثب ت إكؿ رؽق بؽت ك
ب أي ُةـجةن
الؿجؾود السو دس شور وـ الػتو يىو يذيور
يلد ذير شقخ اإلة ،الؼقلقـ يف ُ
الؼق إي يهق د اإلثب ت :لعد الثبقتو يالؼق الث ين يهق إمح  -يؿ ل
شقخ اإلة - ،إثبو ت موػة العوز هلل و ياةوتد بؼوق أ ةوؾؿة بعود يفو ة أبول
ةؾؿة يذلؽ أا ل لت « َ ْـ خقر ـ أبل ةؾؿة م حا رةوق اهلل ﷺو ثوؿ وز اهلل
لوولو فؼؾتف و ل لووت فتزيجووت رةووق اهلل ﷺ»()2و يأ ثووؾ هووذا الؽووُ ٓ ،رؼ و

ب لرأقو ف ،تجز أ ةؾؿة بؽ ،ك ُتضوقػف إلوك اهلل  وـ تؾؼو كػسوف  :إٓ أ رؽوق
ـده شل ـ الـبل ﷺ()3ن
« َفنِن َاهللَ ٓ ُم ْؽرِ َه َل ُف» :أق اهلل  إذا أراد شق ًئ رؼق لف «يُـ»و فقؽق ن
( )1ةبؼ تخررجف (ص )698ن
( )2أخرجف سؾؿو يت ب الجـ ئزو ب ب رؼ
( )3رـظر جؿقع الػت يى 393/16ن

ـد الؿصقبةو ()918ن

ع

ـ بعقــ:ٍٛعايًٗ ــِعاغف ــةعيٞعإٕعش ٦ـتَ ع
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«ولؿسؾؿَ « :و ْل ُق َعظ ِؿ َالر ْغ َب َة» :فقؿ ـود اهلل َ « فنِن َاهللَ ٓ َ َت َعا َض ُؿ ُف َش ْل ٌ َأ ْط َطا ُه»
يهذه ـ ؾؾ الـفل ـ التعؾقؼ ب لؿشقئةو يهق أكوف تعو لك ٓ رعجوزه شول و إذا أراد
شق ًئ ل

«يـ»و فقؽق ن فخزائـف ٓ تـػدو يرؿقـف ةح الؾقؾ يالـف ر()1ن

َٔٚعٖٓ عٜفِٗعإٔعَٔعأس بعايٓٗٞع ٔعايتيًٝلع ملص :١٦ٝع
 فقف ـ إشع ر أ اهلل تع لك ُر ْؽرهو ييل السو ئؾ رؼوق إ شوئت ف فعوؾو يإ
شئت ٓ تػعؾ :فلك ٓ ُأ ْي ِرهؽن
 يؿ أ التعؾقؼ ب لؿشقئة فقف إرؿ إلك ظؿة إ رو ييلكف لد رعجزهو فونذا ثؾـو
لذلؽ ب لؿخؾقلقـ  -يهلل الؿثؾ إ ؾوك  -يلؾـو إكوؽ لوق ؾبوت وـ شوخص
ؾقق رر

ث،و ففق بؾغ يبقرو يلؽـ حتك وق
ً

ؾقوف الؿسوللة تؼوق لوف إ

شئتو ـ بو ب التخػقوػ ؾقوف لعظؿوة الؿطؾوقب :فو ،رـبغول أ رخ وا اهلل
بؿثؾ هذاو يهق ٓ رتع ظؿف شل ةبح كفن
 ي ـفووو أ فقوووف إشوووع ًرا ب ةوووتغـ السووو ئؾ :فؽلكوووف رؼوووق إ شوووئت فووول طـل
أي ٓ تعطـل :فلك ٓ رفؿـلن
ي ؾقووف ف و لتعؾقؼ هب وذه الؿع و ين ييف ثووؾ هووذا الؿووق ـو لووقس ثووؾ التعؾقووؼ يف
آةووتخ رة يؿو يف لقلووف ﷺ «الؾفــؿ إن كـــت تعؾــؿ أن هــذا إمــر خقــر لــل يف د ـــل
ومعاشل وطاقبة أمري  -أو قال طاجؾ أمري وآجؾف  -فاقدره لل و سـره لـل»( )2ففوذا
الؿسوتخ ر فقوفو
فقف تعؾقؼ بعؾؿف و ف هلل لط ًع رعؾؿ رمي إلقف ب لـسبة لفذا إ ور ُ
( )1إش رة إلك حدرث أبل هررورة أ رةوق اهلل ﷺ لو «لو اهلل َ أكػوؼ ُأكػوؼ ؾقوؽو يلو رود اهلل ونىو
ٓ تغقضف كػؼة ةح الؾقؾ يالـف رو يل أرأرتؿ أكػؼ ـذ خؾؼ السؿ يإرضو فنكف لؿ رغض يف ردهو
يي رشف ؾك الؿ و يبقده الؿقزا رخػض يررفوع»ن أخرجوف البخو رقو يتو ب تػسوقر الؼورآ و َبو ُب َل ْقل ِ ِوف
﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾و ()4684و ي سوؾؿو يتو ب الزيو ةو بو ب الحووث ؾووك الـػؼوة يتبشووقر الؿـػووؼ
ب لخؾػو ()993و يابـ جفو ()197ن
ـود آةوتخ رةو ()6382و يأبوق دايد ()1538و يالرت وذق
( )2أخرجف البخ رقو يتو ب الود قاتو بو ب الود
()489و يالـس ئل ()3253و يابـ جف ()1383و ـ حدرث ج بر ﭬن
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ك
لرتدد يف ؾؿ الخ لؼن
ف لتعؾقؼ هـ بسبا تردد الؿخؾق فقؿ ةقحصؾو يلقس
فد آةتخ رة لقس لؿسللة ـد اهلل  رطؾبف ـف العبدو بوؾ إ ور طؾوقب
ؼد ؾقف أي ٓ ر ِ
ـ خؾق ك آخرو لؽـ السما ـ اهلل هق هؾ ر ِ
ؼد ن
ُ
ُ
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد

«فقف مسائؾ :إولك :الـفل طـ آستثـا يف الدطا » أق الـفل ـ آةوتثـ يف
ك
حقـئذ الؾفوؿ ااػور لول إ شوئتو
الد و يالؿميد بـق التقيقدو ف ،رجقز أ رؼ
يهذا الـفل رد

ؾك التحررؿن

«الثاكقة :بقان العؾة يف ذلؽ» :يالعؾة ـصقمة ٓ ُ ستـبطة « َفنِن َاهللَ ٓ ُم ْؽرِ َه َل ُف»ن
«الثالثــة :ققلــف« :لِ َق ْعـ ِـز ِم َا ْل َؿ ْسـ َـل َل َة» :يرجووز هبو يرؾووح ؾووك اهلل يف ذلووؽو ياهلل 
الؿؾحقـ ب لد
ُرحا ُ

ن

«الرابعة :إطظام الرغبة» :يف اهلل و يفقؿ ـدهو فقلتقف يهق ُ حسوـ الظوـ بو هلل و
ع فقؿ ـدهو ف ،رود ق يهوق ا فوؾو أي روليت يهوق ورتدد أي سوتغـ «ا ْد ُطـقا اهللَ
ُقن بِ ْ ِ
اإل َجا َب ِة»()1ن
َو َأ ْكت ُْؿ ُمققِـ َ
ِ
ـل ٌ » ،فؽوؾ شول هوقـ
«الخامسة :التعؾقـؾ لفـذا إمـر»َ « :فـنن َاهللَ ٓ َ َت َعا َض ُؿـ ُف َش ْ
ؾك اهللن
فنذا ي الـبول ﷺ ُرعطول طو

وـ ٓ رخشوك الػؼور()2و ياقوره ُرعطول العطو

الجزرؾو ي همٓ إٓ أفراد ـ خؾؼف و فؽقػ بعط الخ لؼ ؟!
( )1أخرجف الرت ذقو أبقاب الد قاتو ( )3479ـ حدرث أبل هرررة ﭬو يل «هوذا حودرث اررواو ٓ كعرفوف
إٓ ـ هذا القجفو ةؿعت ب ة العـ ق رؼوق ايتبوقا وـ بود اهلل بوـ ع يروة الجؿحول فنكوف ثؼوة»و يالحو يؿ
يحسـف الفقثؿل يف جؿع الزيائد ()17293و يالؿـذرق يف الرتاقا يالرتهقا ()2554ن
()1817و يمححفو ج
ً
رج ،ةل الـبل ﷺ اـؿ بقـ جبؾقـو فل ط ه إر هو فلتك لق ف فؼ «أق لق
( )2إش رة إلك حدرث أكس ﭬو أ
أةؾؿقاو فقاهلل إ حؿدً ا لقعطل ط ً رخ ف الػؼر»و فؼ أكس «إ ي الرجؾ لقسؾؿ و رررود إٓ الودكق و
فؿ رسؾؿ حتك رؽق اإلة ،أحا إلقف ـ الدكق ي ؾقف »ن أخرجف سوؾؿو يتو ب الػضو ئؾو بو ب و ةوئؾ
رةق اهلل ﷺ شق ًئ لط فؼ (ٓ) ييثرة ط ئفو ()2312ن

ع

ـ بْعيعٜكـٍٛع ـ ٟعٚأَيت ع
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ةــاب:
ال ًلـىل عتــدي وأمذٍ
ِ
ـؿ
يف الصحقح طـ أبل هر رة ﭬ أن رسقل اهلل ﷺ قـالُ َ َٓ « :ؼ ْـؾ َأ َحـدُ ك ُْؿ :أ ْصع ْ
ِ
ؽَ ،و ْئ َرب َ
َرب َ
ي ،وٓ َ ُؼ ْؾ َأ َحـدُ ك ُْؿَ :ط ْب ِـدي َو َأ َمتِـلَ ،و ْل َق ُؼ ْـؾ:
ؽَ ،و ْل َق ُؼ ْؾَ :سقدي َو َم ْق َٓ َ
َاي َو َفتَاتِل َوغ َُء ِمل»(.)1
َفت َ
فيه وسائل:

 إولك :الـفل طـ ققل :طبدي وأمتل.
 الثاكقة ٓ :ؼقل العبد :ربل ،أو ُ ؼال لف :أصعؿ ربؽ.
 الثالثة :تعؾقؿ إول ققل :فتاي وفتاتل وغءمل.
 الرابعة :تعؾقؿ الثاين ققل :سقدي ومقٓي.
 الخامسة :التـبقف لؾؿراد وهق تحؼقؼ التقحقد حتك يف إلػاظ.

l

باب ٓ ؼقل» ييف الحدرث « َو َٓ َ ُؼ ْؾ َأ َحدُ ك ُْؿَ :ط ْب ِدي َو َأ َمتِل»ن
« ٌ
يالـفوول هووق وودلق الؾػظووقـ :ةووقا يو يف الرتجؿووة أ يف الحوودرثو يهوول يف
الرتجؿووة ك فقووة ي ُرووراد بو لـػل هـو الـفوولو يرؼووق العؾؿو الـػوول إذا ُأرروود بووف الـفوولو
أي الـفل إذا ج بؾػظ الـػل رؽق أبؾغٕ :كف إذا جو بصوقغة الـػولو فنكوف رود

ؾوك

( )1أخرجف البخ رقو يت ب العتؼو ب ب يراهقة التط ي ؾك الرلقوؼو يلقلوف بودق أي أ تولو ()2552و ي سوؾؿو
يت ب إلػ ظ ـ إدب ياقره و ب ب حؽؿ إ  ،لػظ العبد يإ ةو ()2249ن
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الـفلو يزر دةو يهق أ هذا الشل لؿ رؽـ حؼف أ رؽق
«طبدي وأمتل» الخؾؼ بقد هلل و يالـس إ

قجق ًداو فـػك حؼقؼتف()1ن
اهللو ج ذلؽ ب لـص

يثقرا رؼق ﴿ﭴ﴾ [العـؽبقت ]56و ييف الحدرث « َٓ ت َْؿـَ ُعقا
الصررحو ف هلل ً 
إِ َما َ اهلل ِ َم َس ِ
اجدَ اهلل ِ»( )2ف لذيقر ب د هلل ٓ لغقرهو يالـس إ هلل و يهذا ـ
حقث بقدرة العب دةن
«يف الصــحقح طـــ أبــل هر ــرة ﭬ أن رســقل اهلل ﷺ قــالُ َ َٓ « :ؼـ ْـؾ َأ َحــدُ ك ُْؿ»
العؾؿ رختؾػق يف ػ د الـفولو هوؾ هوق لؾتحوررؿ أي لؾؽراهوة؟ يإموؾ يف الـفول
التحررؿو لؽـ م حا الػريع ياقوره كؼؾوقا وـ ك
يثقور وـ أهوؾ العؾوؿ أ الـفول هـو
لؾؽراهة()3ن
يةبا ذلؽ اةتخدا لػظ الرب يؿ يف لقلف تع لك إخب را ـ رقةػ ڠ
﴿ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾ [رقةػ ]23ن يهذا ُرؿؽـ أ ُرج ب ـف بلكف شرع ـ لبؾـ  :إٓ
أ الؾػظ كػسف لد يرد يف الصحقح يؿ يف لقلف ﷺ « َو َأ ْن ت َِؾدَ ْإَ َم ُة َربت ََفا»()4و ييرد
يف الؾ َؼ َطةو يالض لة « َحتك َ ِ
جدَ َها َرب َفا»( )5رعـل م حبف و ييف ي ،بد الؿطؾا
«أك رب اإلبؾ»()6و ف ةتخدا الؾػظ قجقد يف الج هؾقة ياإلة ،ن
«أ ْص ِع ْؿ َرب َ
ؽ» إمؾ أ الرب هق اهلل و فؽؾ ُرط َؾؼ ي ُرخشك ـوف التقموؾ
()1
()2

()3
()4
()5
()6

رـظر فتح الب رق 64/3و 186/6و 199/9ن
أخرجف البخ رقو يت ب الجؿعةو ب ب هؾ ؾك ـ لؿ رشفد الجؿعة اسوؾ وـ الـسو يالصوبق ياقورهؿ؟و
()999و ي سؾؿو يت ب الص،ةو ب ب خريج الـس إلوك الؿسوجد إذا لوؿ ررتروا ؾقوف فتـوةو ()442و يأبوق دايد
()566و ـ حدرث ابـ ؿر ﭭن
رـظر الػريع ٓبـ ػؾح 115/6ن
ةبؼ تخررجف (ص )496ن
أخرجف البخ رقو يت ب يف الؾؼطةو ب ب ض لة الغوـؿو ()2428و ي سوؾؿو يتو ب الؾؼطوةو ()1722و وـ حودرث
زرد بـ خ لد الجفـل ﭬن
ةقرة ابـ هش 59/1ن
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إلك هذه الؿش هبة يلق ـ ُبعدو فنكف ردخؾ يف الـفلن
« َو ْئ َرب َ
ؽ» يل هذا السقد بح جوة إلوك وـ ُرعقـوفو يالورب تعو لك ٓ رحتو ج
إلك ـ ُرعقـف يف شل و ييف بعض الريار ت ـ سؾؿ « ِ
اسؼ َرب َ
ؽ»()1ن
ِ
ي» يلوود ج و الـفوول ووـ السووقد يف لقلووف ﷺ «الســقدُ
« َو ْل َق ُؼـ ْـؾَ :ســقدي َو َمـ ْـق َٓ َ
اهللُ»()2و فوود هووذا ؾووك أ الؿؼ وو ت تختؾووػو «يلؽووؾ ؼوو
ِ
الب،اقق  :ي ؾقف فؽق ُ
العبد هق الذق رؼق ةقدقو لوقس يؿثوؾ أ رؼوق السوقد
ؼوو » يؿوو رؼووق

أك السقد ٕ :اإلرف ح مؾن
يلووذلؽ لؿ و لقووؾ لؾرةووق ﷺ أكووت ةووقدك يابووـ ةووقدك و ل و

«الســقدُ اهللُ»:

ٕ يووق اإلكسو رصووػ كػسووف أي ُرؼوور ووـ رصووػف بووذلؽو فقووف كووقع ـ ز ووة هلل و
ييف ؼ ف ﷺ ظـة ٕ رغؾق بف َ ـ ُرطؾؼ هذا الؽ ،و فؽلكف ﷺ رأى فقؿـ لو لوف
«أكت ةقدك » شق ًئ ـ التعظقؿ الذق ُرخشك ـف التشررؽو فلراد ةد الذررعةن
لؽـ لؿ اكتػك هذا الؿحظقر ل ﷺ « َأكَا َسقدُ َو َل ِد آ َد َم»()3ن
ِ
ِ
ِ
ـؿ َرب َ
ـؽ،
« َو َٓ َ ُؼ ْـؾ َأ َحـدُ ك ُْؿَ :ط ْبـدي َو َأ َمتـل» :الـفول لوني هوق وـ لوق «أ ْصع ْ
َو ْئ َرب َ
ؽ» :لئُ ،رش بف الؾػظ لػظ الرب الذق ٓ ُرؼ إٓ هلل ن
ــؾ َأحـــدُ كُؿ :طب ِ
ــدي َو َأ َمتِــل» ٕ العبقدروووة إمووؾ فقفووو أ
ْ َْ
يلؾثوو ين « َو َٓ َ ُؼ ْ َ

ٓ تؽق إٓ هلل و يٓ شوؽ أ
إَ َ ةو لؽـ إذا ي إ ،لف ـ السقد ؾك ةوبقؾ الرتفوع ؾوك هوذا الؿخؾوق الوذق
بقدروة الور

عريفوة ي ؼوررة يف الشورعو ييوذلؽ

هق يف إمؾ ثؾف بد ربقب هلل و فنكف يف هذه الح لة ردخؾ يف الؿش هبة ع رب
( )1برلؿ ()2249ن
( )2أخرجف أبق دايدو يت ب إدبو ب ب يف يراهقة التؿ دحو ()4896و يأحؿد ()16397و ـ حودرث بود اهلل بوـ
الشخقر ﭬن
( )3أخرجف سؾؿو يت ب الػض ئؾو ب ب تػضقؾ كبقـ ﷺ ؾك جؿقع الخ،ئؼو ()2278و يأبوق دايد ()4673و وـ
حدرث أبل هرررة ﭬن
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العب د ةبح كفن
َاي َو َفتَاتِل َوغ َُء ِمل» :فتو ق وـ الػتوقة يالـشو ط يالؼوقة :يذلوؽ ٕ
« َو ْل َق ُؼ ْؾَ :فت َ
أيثر الؿؿؾقيقـ فقفؿ الؼقة يالـش طٕ :اؿ أهؾ ؿؾ ييدن
الور ج و فقؼقلوق «هوق جوز حؽؿول»( )1فؿورادهؿ أكوف
رعرفوق ق
يالعؾؿ حقـ ق
ك
بعجز حؼقؼلو فؼد رؽق الرلقؼ ألقى ـ أضع فف ـ إحرارن
لقس
يالخ،مة أكف حػ ًظ ؾك جـ ب التقحقد رـفك ـ إلػ ظ التل فقفو شو هبة
لؿؼ و الربقبقووة يإلقهقووةو يؼووق الرلقووؼ لؿ لؽووف «ر قب ول»و يلووق الؿ لووؽ لرلقؼووف
« بدقو يأ تل»ن
[ املطائن املطتفادة وَ دلٗن البابد
«فقف مسائؾ :إولك :الـفل طـ ققل :طبدي وأمتل»ٕ :كف ل
َط ْب ِدي َو َأ َمتِل» يإمؾ يف العبقدرة أا هلل ن

« َو َٓ َ ُؼ ْؾ َأ َحدُ ك ُْؿ:

«الثاكقــة ٓ :ؼ ـقل العبــد ربــل أو ُ ؼــال لــف :أصعــؿ ربــؽ» ٕ :الربقبقووة هلل و
ِ
ـؿ َرب َ
ـؽ» زاد آلتبو س يآشوتب هو يتليود
يإذا ِزرد يف الؾػظ ج يف الحدرث «أ ْصع ْ
الـفل :ةدًّ ا لذررعة هذه الؿش هبةو يحؿ ر ًة لجـ ب الربقبقةن
«الثالثة :تعؾقؿ إول ققل :فتاي وفتاتل وغءمل» إي هق السقدن
«الرابعة :تعؾقؿ الثاين ققل :سقدي ومقٓي» الث ين هق العبدن
«الخامسة :التـبقف لؾؿراد وهق تحؼقؼ التقحقـد حتـك يف إلػـاظ» التول فقفو كوقع
ش هبة يلق ـ بعدو يهذا ـ ب ب آحتق ط لؾتقحقدو يحؿ ِ
رة جـ بِوفو يةودق جؿقوع
ُ
الذرائع الؿقمؾة إلقفن
( )1رـظر البحر الرائؼ 252/4و ي غـل الؿحت ج 54/4و يح شقة الريض الؿربع 119/6ن
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ةــاب
ال ًــسد من شـأل ةامنــه
طـ ابـ طؿر ﭭ قال :قال :رسقل اهلل ﷺَ « :م ْـ َس َل َل بِ َاهلل ِ َف َل ْط ُطق ُهَ ،و َم ِـ ْاسـ َت َعا َذ
بِ َاهلل ِ َف َل ِط ُقذو ُهَ ،و َم ْـ َد َطاك ُْؿ َف َل ِجق ُبق ُهَ ،و َم ْـ َصـ ََع إِ َل ْقؽ ُْؿ َم ْع ُرو ًفا َفؽَافِئُق ُهَ ،فنِ ْن َل ْؿ ت ِ
َجدُ وا َما
ُتؽَافِئُقك ـفَ ،فــادطقا َل ـف حتــك ُت ـروا َأك ُؽــؿ َقــدْ كَا َفـ ْـلتُؿقه» ،رواه أبــق داود والـســائل بسـ ٍ
ــد
ُ ُ
ُ ْ
ُ َ
ُ ُْ
ْ
صحقح(.)1
فيه وسائل:

 إولك :إطاذة مـ استعاذ باهلل.
 الثاكقة :إططا مـ سلل باهلل.
 الثالثة :إجابة الدطقة.
 الرابعة :الؿؽافلة طؾك الصـقعة.
 الخامسة :أن الدطا مؽافل ٌة لؿـ ٓ ؼدر إٓ طؾقف.
 السادسة :ققلفَ « :حتك ت ََر ْوا َأكؽ ُْؿ َقدْ كَا َف ْلت ُُؿق ُه».

l
تعظقؿ هلل  فؼد ةل بعظقؿو فقـبغل أٓ ُررد ؾك
باب ُ ٓ :رد مـ سلل باهلل»:
« ٌ
ً
ك
اخووت،ف يف الحؽووؿٕ :كووف كػوول بؿعـووك الـفوولو رعـوول ٓ توورديا ووـ ةوول بوو هللن
( )1أخرجف أبق دايدو يت ب الزي ةو ب ب الرجؾ رخرج ـ لف ()1672و يالـسو ئلو يتو ب الزيو ةو بو ب وـ ةول
ب هلل )2567( و يأحؿد ()5365و ـ حدرث ابـ ؿر ﭭن
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يإمؾ يف الـفل التحررؿو ييذلؽ مقغة الـػل أبؾغ وـ الـفول الصوررحو لؽوـ لود
رعرتق الس ئؾ أي الؿسمي أ ر رجعؾ الـفل ُرض ف إلك دي ذلؽو يؿ ةقليتن
«طـ ابـ طؿر ﭭ قال :قال :رسقل اهلل ﷺَ « :و َم ْـ َس َـل َل بِـ َاهلل ِ َف َـل ْط ُطق ُه» :يذلوؽ
ئ« ،ب هلل ؾقوؽ أ ُتعطقـول يوذا»و يهوذا
يؿـ ج ك رسللؽ ـ أ قر الدكق شق ًئ و ل ً
يثق ًرا رستعؿؾف الس جما ن
فوونذا ي و

وطراو فقجووا أ ُتعطقووفو يإ ي و
ضو ًّ

ُ حت ًج و فقؿ و دي الضووريرةو

فؽذلؽ إ لؿ رضر بؽو يإ ي دي الح جة يف أ كور يؿو لل يٓ ضورر ؾقوؽ فقوفو
ف لؿستُحا أ ُتعطقفن
يلد رلثؿ الراد :ل ِ َؿ رريى يف الخ «لق صدق السائؾ مـا أفؾـح مــ رده»(ٕ :)1
بعضفؿ رؽذب يرسل يهق اـلو يلد ُش ِ
قهد بعض الـ س رتظ هر بو لؿرض يرعتؿود
ؾك ال ُعصلو ثؿ إذا خرج ـ الؿسجد ريضو فؿثؾ هذا رـبغل أ رم جدبن
رض يف
يلد حصؾ هق أ ظؿ ـ ذلؽو فقستعقـق ب لسحرو فقشؽق أحدهؿ ً
ردهو ير ز رده ضخؿة ـتػخةو ثؿ إذا خرج ف ،رقجد فقف شل ـ هذان
ي ثؾ هذا ٓ رؽػل يف ح قؼف أ رؿـع العط و بوؾ رجوا أ روم جدبٕ :كوف رتؽوا
السحر الذق هق يػر يف الحؼقؼةن
لعظقؿة ـ ظ ئؿ إ قر يهل ق
« َم ِـ ْاس َت َعا َذ بِ َاهلل ِ َف َل ِط ُقذو ُه» رعـول وـ لجول إلوك اهلل  :لؾوتخؾص ـوؽ أي وـ
َشرك أي ـ أ كر ـ إ قر الؿتعؾؼ بؽو فل ِ ْذهو يؿ ل لت بـت الجق لؿ دخؾ هبو

( )1ذيره ابـ بد الو يف التؿفقود وـ لوؽ 297/5و يلو «يهوذا حودرث ـؽور ٓ أموؾ لوف يف حودرث لوؽ
يٓ رصووح ـووف»و يأخوورج كحووقه العؼقؾوول يف الضووعػ 59/3و يل و «يٓ رصووح يف هووذا الب و ب شوول ووـ
الـبل ﷺ»ن
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ت بِعظِقؿٍ ،ا ْلح ِؼل بِ َله ِؾ ِ
الـبل ﷺ أ قذ ب هلل ـؽو فؼ ﷺ « َل َؼدْ ط ْذ ِ
ـؽ»( )1فل ذهو
ْ
َ
َ
ُ
يةرحف ن
الـبل ﷺ ج
يلد رؼق ل ئؾ يقػ تستعقذ ب هلل ـ الرةق ﷺ؟
يالجقاب أ بعضفؿ ررى أا ُخ ِد تو فؼقؾ لفو إذا ِ
لؾوت أ وقذ بو هلل ـوؽ
مرت أحظك ـده ـ اقركو يهذا ضعقػ ٕ :هذا رؼو ب لـسوبة ٓ ك
ِ
ورأة ٓ تػفوؿ
ُ
عـك الؽ ،و يهذه ربقة تعل تؼق ()2ن
يلقس هذا إ ر طؾ ًؼ و فؼد رستع ذ ب هلل يٓ تجا اإل ذةو يؿ لق فعؾت ذلوؽ
ا رأةو ف ةتع ذت ب هلل ـ زيجف و ففؾ رؼ

تجا إج بتف ؟ الجقاب ٓن

ةف ،ؾك الـػس أ ُرػو ر ا ورأ ًة بوذ جؿقوع و يف يةوعف
فؼد ٓ رؽق إ ر ً
حتك تقافؼ ؾقفو يرقافؼ ؾقف أهؾفو ف ،تؾز اإلج بة لؽؾ أحودو ياإلج بوة ب لـسوبة
لف ﷺ يؿ و ي ديكف رـظر يف الؿص لح يالؿػ ةد يالديافع يإةب بو فن ي كوت
اةتع ذ ٕ كر شر ل ايتُشػ فقؿ بعود يف هوذا الرجوؾ رؼتضول التػرروؼ بقـفؿو فنكوف
رجا ؾقفو يإٓ ف،ن
ي ـ ذلؽ ـ يجا ؾقف حدو فجعؾ رستعقذ بو هلل وـ أجوؾ ود إل وة ذلوؽ
الحد ؾقفو ففذا ٓ تجوقز إج بتوفو يالؿؼصوقد أ إ ور لوقس ؾوك إ ،لوفو بوؾ لود
رعرترف رخرجف ـ القجقبن

( )1أخرجف البخ رقو يت ب الط ،و ب ب وـ ؾوؼو يهوؾ رقاجوف الرجوؾ ا رأتوف بو لط ،و ()5254و يابوـ جوف
()2959و ـ حدرث ئشة ڤن
( )2رـظر فتح الب رق 359-357/9ن
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ــ َد َطــاك ُْؿ َفـ َـل ِجق ُبق ُه» :يهووذه ووـ حؼووق الؿسووؾؿ ؾووك أخقووفو يتو ر ًة تؽووق
« َو َمـ ْ
لؾقجووقبو يوود قة العوورس :لؼقلووف ﷺ «ومـــ لــؿ جــب الــدطقة ،فؼــد طصــك اهلل
ورسقلف»( )1ﷺو فنج بة الد قة إلك يلقؿة العورس ياجبوة بشوري ف الؿعريفوة ـود
أهؾ العؾؿن
وث - ،يرؼوق
أ د قة الجػؾك  -يهول أ رؼوػ الودا ل ببو ب الؿسوجد ً -
«كد قيؿ لحضقر زياج ف ،يتـ ي الطع لقؾة يذا» -و ف ،تجا اإلج بة()2ن
ييذلؽ البط ل ت يف يلتـ الح ضرو فنذا يتبوت لؾؿجؿق و ت وـ اقور تعقوقـو
ٓ تؾز اإلج بةن
َـان
إن ك َ
ي ـ أج ب الد قة ففق خقر بقـ تـ ي الطع يتريفو ييف الحودرث « ْ
ِ
ودعو يلؽووـ إ يو الوودا ل لوود
ُم ْػطِـ ًـرا َف ْؾ ـ َق ْط َع ْؿ ،وإن َكـ َ
ـان َصــائ ًؿا َف ْؾ ُق َصــؾ»( )3أق رو ُ
تؽ جؾػ لفو ي ُرسر بل رطعؿو يلد رؼع يف كػسف شل إذا لؿ رليؾو فؼد رؼ ب ةوتحب ب
أيؾفو يإفط ره إ ي

تطق ً ن

يإج بة الد قة إكؿ تجا لؿ رؽـ َث جؿ ُ ـؽرو فنذا ي هـ ك ُ ـؽرو فن الد قة
ٓ ُتج ب :إٓ لؿـ رستطقع تغققر الؿـؽرن
« َو َم ْـ َصـ ََع إِ َل ْقؽ ُْؿ َم ْع ُرو ًفا َفؽَافِئُق ُه» ُرؽ فل بول كر حسوقس ؼ بوؾ« :كـان رسـقل
اهلل ﷺ ؼبؾ الفد ة و ثقب طؾقفا»()4و ثؿ ْأر َشدَ َ ـ ٓ تجد ُتؽ فئف بف بؼقلف ﷺ
()1
()2
()3
()4

أخرجف سؾؿو يت ب الـؽ حو ب ب إ ر بنج بة الدا ل إلك د قةو ()1432و ـ حدرث أبل هرررة ﭬن
رـظوووور البـ رووووة 84/12و يالووووذخقرة لؾؼوووورايف 222/4و يتحػووووة الؿحتوووو ج 426/7و ياإلكصوووو ف 318/8و
يالؿحؾك 23/9ن
أخرجف سؾؿو يت ب الـؽ حو ب ب إ ر بنج بة الودا ل إلوك د وقةو ()1431و يأبوق دايد ()2469و وـ حودرث
أبل هرررة ﭬن
أخرجووف البخ و رقو يت و ب الفبووة يفضووؾف يالتحووررض ؾقف و و ب و ب الؿؽ فوولة يف الفبووةو ()2585و يأبووق دايدو
يالرت ذق ()1953و ـ حدرث ئشة ڤن
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« َفنِ ْن َل ْؿ ت ِ
َجدُ وا َما ُتؽَافِ ُئقك ُف» :ييف بعوض الـسوخ ييوذا الريارو ت « َمـا ُتؽَـافِئُق ُه»و
يالؿثبت هق الصقاب :لخؾقه ـ ك ما أي ج ز و ي حؾ الػعؾ الرفعو فؾعؾف أةؼط
ةفقا ـ الـس خو يؿ ل الطقبل()1ن
تخػق ًػ و أي ً
« َفا ْد ُطقا َل ُف» :الؿؽ فلة الؿذيقرة يف إمؾ قـقة :بدلقؾ أ الد

يف ح لة ود

الؼدرة ؾك الؿؽ فلة العقـقةن
ـؿ َقــدْ كَا َفـ ْـلت ُُؿق ُه» «حتووك توريا» رعـوول حتووك تظـووقاو أي تعؾؿووقا
« َحتــك ُتـ ُر ْوا َأك ُؽـ ْ
يتجز قا أكؽؿ لد ي فلتؿقهن
ع أ الد أفضؾ ـ الؿؽ فولة العقـقوة:
ي ُلدق ت الؿؽ فلة العقـقة ؾك الد
لؽق الؿؽ فلة العقـقة يف كظر الـ س ُتـفل يف لؾا م كع الؿعريف ـ ِ
الؿـجةن
«رواه أبق داود والـسائل ٍ
بسـد صحقح».
[ املطائن املطتفادة وَ دلٗن البابد

«فقف مسـائؾ :إولـك :إطـاذة مــ اسـتعاذ بـاهلل» :لن ور بوذلؽ يف لقلوف ﷺ « َم ِ
ــ
ْاس َت َعا َذ بِ َاهلل ِ َف َل ِط ُقذو ُه»و يفقف التػصقؾ الؿتؼد ن
أرض ن
«الثاكقة :إططا مـ سلل باهلل» يلد تؼد التػصقؾ ً
«الثالثــة :إجابــة الــدطقة» يلوود ةووبؼ أا و أ ووؿ ووـ أ تؽووق لقلقؿووة العوورس
أي اقره ن
«الرابعة :الؿؽافلة طؾك الصـقعة» يلد تؼد ذيره ن

( )1رـظر شرح الؿشؽ ة 1566/5ن
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«الخامسة :أن الدطا مؽافلة لؿـ ٓ ؼدر إٓ طؾقف» يهق يإ لؿ رؽـ قـ ًّق فػول
حؼقؼتف أكف أفضؾ ـ العقـلو يهذا هق القالع :فن

و ررجوقه اإلكسو

وـ ثوقاب يف

حق تف أخرة أفضؾ ؿ ُرػـقف يف حق تف الدكق  :إٓ أ ّ الح جة إلك الؿؽ فلة العقـقوة لود
تؽق

ةةو ف ُبدئ هب ن

«السادسة :ققلفَ « :حتك ت ُُروا أو ت ََر ْوا َأكؽ ُْؿ َقدْ كَا َف ْلت ُُؿق ُه» يهذا أ ر تجوا العـ روة
بفو فؽثقر ـ الـ س ٓ ُرؾؼل ب ًٓ لفذه إ قرن

ع

ـ بْعيع ُ ٜأٍع ٛج٘عاهعإيعارٓ ١ع
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ةــاب
ال ًصأل ةىجه هللا إال امجنح
ِ
طـــ جــابرٍ ﭬ قــال :قــال رســقل اهلل ﷺْ ُ ٓ« :سـ ُ
الجـــة» ،رواه
ـلل بِ َق ْجــف اهلل إٓ َ
أبق داود(.)1
فيه وسائل:

 إولك :الـفل طـ أن ُ سلل بقجف اهلل إٓ غا ة الؿطالب.
 الثاكقة :إثبات القجف.

l
باب ٓ ُ سلل بقجـف اهلل إٓ الجــة» يهوذا رؽؿوؾ و جو يف البو ب السو بؼ وـ
« ٌ
لقلف «ٓ ُررد ـ ةل ب هلل»ن
ك
تعظوقؿ يإجو،
ف لسما ب هلل أ ؿ ـ السما بقجوف اهللو يإ يو الؽوؾ حوؾ
ك
فضو ،وـ اهلل ي و
ً
ٕحد أ رتـؼص شق ًئ ـ شوع ئر اهلل:
ياحرتا ك يتؼدررو ف ،رجقز
رتعؾؼ بفو ففق حؾ التعظقؿو يشع ئره حوؾ تعظوقؿو يتعظوقؿ شوع ئر اهلل وـ تؼوقى
الؼؾقبو فؽقػ بؿ رتعؾؼ بف ؟!
( )1أخرجف أبق دايدو يت ب الزي ةو ب ب يراهقة الؿسللة بقجف اهلل تعو لكو ()1671ن يلؾحودرث شو هد وـ حودرث
أبل قةك إشعرقو أكف ةؿع رةق اهلل ﷺ رؼق « ؾعق ـ ةل بقجف اهللو ي ؾعق ـ ةوئؾ بقجوف اهللو
هجرا»ن ل الؿـذرق يف الرتاقا « 349/1رياه الط اينو يرج لف رج الصحقح:
ثؿ رؿـع ة ئؾف لؿ رسل
ً
إٓ شقخف رحقك بـ ثؿ بـ م لح يهق ثؼةو يفقف ي» ،و يل يف جؿع الزيائد « 193/3رياه الطو اين يف
الؽبقرو يإةـ ده حسـ ؾك ضعػ يف بعضف ع تقثقؼ»ن
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ل تع لك ﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [الرحؿـ ]78و يل

﴿ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [الرحؿـ ]27ن
يالقمووػ ب وو"ذق الجوو " ،يف أرووة إيلووك لؾوورب يلووقس ل،ةووؿو ييف أرووة
إخقرة القمػ لؾقجف ٓ لؾؿض ف إلقفو ف لقجف اةتحؼ هذا التعظقؿ هبذا القمػ
لذاتف ٓ إلض فتفن
ف ،رسل بقجفف تع لك إٓ أ ؾك الؿط لا يهل الجـة :يلذلؽ ُخ جصت هبذان
يلق ةل بقجف اهلل هق أ ظؿ ـ دلق الؾػوظ «الجـوة»و فقجوقزٕ :
الؾػظ رشؿؾ أ ،ه يأدك ه و فؾق ةل

ؿوق

هق أ ؾك درج ت الجـة بقجف اهلل  لؽ

مووحقح ٕ :كووف ووـ الجـووةو فقشووؿؾف العؿووق «فــنذا ســللتؿ اهلل ،فاســللقه
السووما
ً
الػردوس»( )1فنذا ةل اهلل  بقجفف الػرديس لؿ رؽـ ُ خ ل ًػ لؾحدرثن
ييذا لق ةل اهلل بقجفف رؤر َتف رق الؼق ةو ففذا ـ ٓز دخقلف الجـةن
ي ـ ٓز دخقلف الجـة آةتع ذة ـ ذاب اهللو فعـ ج بر ﭬو ل
كزلت هذه أرة ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾

رةق اهلل ﷺ «أطقذ بقجفؽ»و ل

﴿ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﴾ [إكع

بقجفؽ»و ﴿﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﴾ [إكع

[إكع

]65و ل

لؿ

]65و ل
«أطقذ

]65و ل رةق اهلل ﷺ «هذا

أهقن  -أو هذا أ سر )2(»-ن
( )1ةبؼ تخررجف (ص )698ن
ِ
ِ
( )2أخرجووف البخو رقو يتو ب تػسووقر الؼوورآ و َبو ُب َل ْقلووف ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴﴾ أ َرةَو ()4628و يالرت ذقو ()3965ن
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[ إثبات صفة الٕجْ هلل تعاىلد
القجف هلل  مػة ـ مػ تف ال،ئؼة بجؿ لف يج،لف ي ظؿتفو كُثبتف يؿو أثبتفو
اهلل و يأثبتف لف كبقف ﷺ ؾك رؾقؼ بج،لف ي ظؿتفن
يهـوو ك قائووػ رؼقلووق ٓ كُثبووت القجووف هللو يرميلووق القجووف ب لووذات()1و
فُ ،رثبتقكف ٕ :فقف  -ؾك حد ز ؿفؿ  -ش هبة ب لؿخؾق ن
أرضو ٕ :كووف
يروورد ؾووقفؿ بوول لؾؿخؾووق
أرضو ذا ًتو و فقـبغوول أٓ ُرثبتووقا الووذات ً
ً
رؼتضل الؿش هبة لؾؿخؾق و يالؽ ،يف الصػ ت فرع ـ الؽ ،يف الذاتن
ٍّ
يلؽؾ ـ الصػة رخصف
ييذا ُرؼ لفؿ الؿخؾق لف يجفو ياهلل  لف يجفو
يرؾقؼ بفن
[ تأٖٔن بعض أِن الطٍة لبعض الصفاتد
يهـ ك ـ أهوؾ السوـة يالجؿ وة وـ رومي يف بعوض قاضوع الصوػ تو ففوذا
أي يف قضعو ي ُ ِرف ـ ـفجف أكف ُرثبت
ٓ رخرجف ـ أهؾ السـة يالجؿ ةو فنذا ج
الصػ ت يإةؿ هلل و ُلبؾ ـف ثؾ هذان
ث ذلؽ ج ـ تليرؾ بعض الشراح ـ أهؾ السـجة الذرـ ُرثبتق إةؿ
يالصػ ت :حقث أيلقا القد يف لقلف ﷺ «والذي كػسل بقـده» ب لتصورفو فؼو لقا إ
الؿعـووك ريحوول يف تصوورففو يهووذا خطوولو يكجووز ب لخطوول إذا يوو
ك
فرارا ـ إثب ت الصػةن
الصػ تو فـؼق فقف حقـئذ إكؿ فسره هبذاً :

ؿووـ ٓ ُرثبووت

أي بو ل،ز و فـؼوق فقوف إ
أ الذق ُرثبت الصػ تو ي ُرثبت القد هلل و يإكؿ ج
فؿ ْـ يف الؿخؾقل ت َ ْـ ريحف لقسوت بقوده ؟! لؽوـ ربؼوك الؿودار
ال،ز محقحو َ
ؾك أ هذا الؿمي ُرثبت الصػ تو يذاك رػر ـ إثب ت الصػ تن
( )1رـظر تػسقر الط ق 643/19و يتػسقر الؼر بل 322/13و يتػسقر ابـ يثقر 261/6ن
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يٓ رجقز د

الصػة :يؿ رؼق يثقر ـ إ راب ر يجف اهللو يلد كؼؾ شوقخ
أرضو ()1و
إكوف يػورو يكؼوؾ اإلجؿو ع ؾقوف ً

اإلة ،يف الؿسللة ي ً ،لق ًّر جدًّ او فؼو
يإ ي يثقر ؿـ ُرطؾؼف ٓ رؼصد أ القجف ُ ـػؽ ـ اهلل  ي ُرط َلا بؿػردهو بوؾ
ؼصقده يف ؾبف هق اهلل ن
ِ
الجـة» ،رواه أبـق
«طـ جابرٍ ﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺْ ُ ٓ« :س ُلل بِ َق ْجف اهلل إٓ َ
داود» أبق دايد ةؽت ـفو ففق ؿ ُرحتج بف ـدهن
[ املطائن املطتفادة وَ دلٗن البابد
«فقــف مســائؾ :إولــك :الـفــل طـــ أن ُســلل بقجــف اهلل إٓ غا ــة الؿطالــب» يا رووة
ِ
الؿط لا هل الجـة ب لـص يؿ يرد ـف ﷺ «ٓ ُ ْس ُ
الجــة» .يلود ُرؼو
ـلل بِ َق ْجـف اهلل إٓ َ
إ ا رة الؿط لا هل رض اهللن فقؼ

كعؿو إ ر يوذلؽو يلؽوـ الؿملوػ ؼصوقده هـو

آةتـب ط ـ الحدرث الؿذيقر يف الب ب :ي ؾقف ف لؿؼصقد ب لتحدرد الجـةن
«الثاكقة :إثبات القجف» يهذا أ ر ُ جؿع ؾقف بقـ أئؿة اإلةو ،وـ أهوؾ السوـجة
ـ ةؾػ إ ة يأئؿتف و فؽؾفؿ جؿعق ؾك إثب ت مػة القجفو يدلقؾف لطعل ـ
يةـجة كبقف ﷺن
يت ب اهلل ُ

( )1رـظر الرد ؾك البؽرق (ص )114ن

ع
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ةــاب
مـــا جـــاء يف امنـــى
وققل اهلل تعالك﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾

[آ

ؿرا ]154

أ ة.
وققلف﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [آ

ؿرا

 ]168أ ة.

يف الصحقح طـ أبل هر رة ﭬ أن رسقل اهلل ﷺ قال« :اِ ْحرِ ْص َط َؾك َما َ ـْ َػ ُع َ
ـؽ،
َو ْاست َِع ْـ بِ َاهللِ ،وٓ َت ْع َج َزنَ ،وإِ ْن َأ َصـا َب َ
َـان ك ََـذا
ـل ٌ  ،فـء َت ُؼ ْـؾَ :ل ْـق َأكــل َف َع ْؾ ُ
ـتَ ،لؽ َ
ؽ َش ْ
ِ
در َاهلل ِ َو َما َشا َ َف َع َؾ؛ َفنِن « َل ْق» َت ْػت َُح َط َؿ َؾ َالش ْق َط ِ
ان»(.)1
َوك ََذاَ ،و َلؽ ْـ ُق ْؾَ :ق ُ
فيه وسائل:

 إولك :تػسقر أ تقـ يف آل طؿران.
 الثاكقة :الـفل الصر ح طـ ققل« :لق» ،إذا أصابؽ شل .
 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.

( )1أخرجف سؾؿو يت ب الؼدرو ب ب يف إ ر ب لؼقة يترك العجز يآةتع كة ب هلل يتػقرض الؿؼو درر هللو ()2664و
يابـ جف ()79ن
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l
«باب ما جا يف الؾق» الؿؼصوقد هبو فقؿو يرد يف البو بو يهوق أاو ُرعتَورض هبو
أحق ًك ؾك ربقبقة اهلل و ي ُرعتَرض هب ؾك لدر اهلل و ي ُرعتَرض هب ؾك ك
يثقر وـ
أ قر الدكق ن
يإمؾ يف «لق» أا حرف ا تـ كع ٓ تـ عو بخ،ف «لق ٓ» التول هول حورف ا تـو كع
لقجقدو يلد ضك ذير «لق ٓ» يف ب ك
ب تؼد ـد الؼق «لقٓ البط لسورلـ الؾصوقص»و
فو«آ تـ ع» يهق السرلة :ي «لقجقد» البطو ففذا حرف ا تـ كع لقجقدن
يالذق يف هذا الب ب حرف ا تـ كع ٓ تـ عو ي دا حر ًف و ف ،تدخؾ ؾقف «ا »و
فوفل ٓ تدخؾ إٓ ؾك إةؿ و ييف هذا رؼق اإل
ِ
وووووقرـ َيالـقوووووودَ ا َي َأ ْ
بِوووووو ْل َج قر َيال جتـْو

ابـ لؽ

وووؾ()1
سووووـ كَد لِ،ةو ِ
وووؿ َتؿقِقووووز حصو ْ

َي ُ ْ

ْ

ْ

َ َ

رعـل أ آةؿ ُرؿ جق ُز ـ لسقؿقف الػعؾ يالحرف :بتؾوؽ إ وقر الؿوذيقرة يف
البقتن
يهؾ حرف التعررػ هق «ا » أي ال ،فؼط؟ ييف هذا رؼق اإل
ف َتع ِررو ك
ووػ أي ا جلوووَ ُ ،ف َؼو ْ
ووط
وور ُ ْ
َأ ْ َحو ْ

ابـ لؽ

وووؾ فِ ِ
ط()2
ر ْفوووت ُل ْ
قوووف الوووـجؿ ْ

َفوووـ ََؿط َ ج

َ

َ

ي ؾقفو فؼد دخؾت «ا » هـ ؾك الحرفو يإكؿ ج ز دخقلف ؾقفٕ :كف ٓ ُرراد
الحرف ذاتفو يإكؿ ُرراد لػظ الحرف الؿقجقد هـ يهق «لق» ،ففوق ؿو لصود لػظوف
جر»و فن ج إ راب « ِو ْـ» هـو أكوف لصود لػظوف يف
ٓ ذاتف :يؿ إذا لؾت «( ِ ْـ)
ُ
حرف ٍّ
حرف» خ و يحرف ض فو يجر ض ف إلقفن
حؾ رفع بتدأو ي«
ُ
( )1هق البقت ( )19ـ ألػقة ابـ لؽن رـظر شرح إشؿقين 27/1ن
( )2هق البقت ( )196ـ ألػقة ابـ لؽن رـظر الس بؼ 165/1ن

ع
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يالؿؼصقد أ «لق» ُرعرتض هب ؾك الشرعو ي ُرعرتض هب ؾك الؼدر﴿ :ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ﴾

[إكع

 ]148يلق فعؾـ يذا لؿ حصؾ يذاو يؿ ةقليت يف أر ت

يإح درثن
«وققل اهلل تعالك﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [آ

ؿرا ]154

أ ة.
وققلف﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾

ة

[آ

ؿرا ]168

أ ة»

الؿصـػ ه تقـ أرتقـ ل،ةتشف د هب ؾك اةتخدا «لق» يف آ رتاض ؾك

ألدار اهلل تع لكو يذلؽ أ الؿسؾؿقـ لؿ لتؾ ـفؿ ـ لتؾ يف أحد ل الؿـ فؼق
﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾و رعـل لق ي

ـدك حسـ تدبقرو يلق ي

لـ رأق ي شقرة لؿ لتؾ ـ ـ لتؾ هـ و رز ؿق أاؿ هؿ أهؾ الرأق يالؿشقرةو
رتاض ـفؿ ؾك لدر اهلل تع لكن
يالـبل ﷺ اةتش ر اقرهؿو فؽ هذا ا
ً
ييف أرة الث كقة
لق أ

﴿ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [آ

ؿرا ]168

قك يلعديا عـ يف الؿدرـة يلؿ رخرجقا لتؾقان
يالش هد ـ أرتقـ «لق» ﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾و ي ﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ن
يهذا ا رتاض ـفؿ ؾك لدر اهللو ي د عرفة بل

لضك اهلل ٓ راد لفن فؾق

لؿ رحضريا إلك هذه البؼعة ه هـ يآج لفؿ لد ح كتو ي ُ ددهؿ يف هذه الدكق لد
أرض  :ف ،تـػع يؾؿة «لق» :يلذا ل اهلل تع لك ﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
اكتفتو فناؿ ةقؿقتق ً
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ ،فؿـ يتا اهلل ؾقف الؼتؾ ةقؼتؾو
يإ ي يف بقتف ل دً او فسقخرج إلك الؿؽ الذق يتا اهلل أكف رؼتؾ فقفو فقؼتؾن
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«يلد ذيور ابوـ

ذير الح فظ ابـ يثقر لصة حق هذه أرة يف ةقرة الـس و ل

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
الب بو فؼ

يلدت الؿرأة؟ فؼ

رتزيجف أجقره و يرؽق

ج ررةو فؼ

ق ب لعـؽبقتن ل

أ إاو ةوتزين بؿ ئوة رجوؾو ثوؿ
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
فذها ذاك إجقر ذهاو يدخؾ البحقر ف لتـك أ ً
قآ جزرؾةو ثؿ رجوع إلوك
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
ـ أ ره يف هربفن فؼ لت أك هلن يأرتف ؽ السؽقـو فتحؼؼ وـ ذلوؽ فؼو

لوئـ

يـت إر ه فؾؼد أخ تـل ب ثـتقـ ٓ بد ـفؿ و إحداهؿ أكؽ لود زكقوت بؿ ئوة رجوؾن
فؼ لت لؼد ي شل ـ ذلؽو يلؽـ ٓ أدرق

ددهؿ؟ فؼ

هؿ ئةن يالث كقة

أكؽ تؿقتقـ ب لعـؽبقتن
لصرا ـق ًع ش ه ًؼ و لقحرزه ـ ذلؽو فبقـ هوؿ رق ً و إذا بو لعـؽبقت
ف تخذ لف
ً
يف السؼػو فلراهو إر هو و فؼ لوت أهوذه التول تحوذره ؾولو ياهلل ٓ رؼتؾفو إٓ أكو و
فلكزلقه ـ السؼػ فعؿدت إلقف فق ئت بنهب رجؾف فؼتؾتف و فط ر ـ ةؿف شل
فقلع بقـ ظػره يلحؿف و ف ةقدت رجؾف يي يف ذلؽ أجؾف »()1ن

( )1تػسقر ابـ يثقر 361/2ن

ع

ـ بْعَـ ـ عجـ ـ ٤عيفعايً ــ ٛع

ي

744

ة أهؾ العؾؿ ؾك أكف رجقز إبؼ الزاكقة عف بعد آةت ا و يرستدلق

بحدرث «إذا زكت أمة أحدكؿ ،فتبقـ زكاها ،فؾقجؾدها الحد ،وٓ ثرب طؾقفا ،ثؿ إن
زكت فؾقجؾدها الحد ،وٓ ثرب ،ثؿ إن زكت الثالثة ،فتبقـ زكاها ،فؾقبعفا ولق بحبؾ
مـ شعر»()1و فؿ دا ج ز إ س ك هذه إ ة يهل فراش يلف ي مه و ف لحرة ثؾف و
لؽـ ٓ ُبد أ ُتست أ()2و ييف الب ب لقلف تع لك ﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾

[الـقر ]3و يلؾعؾؿ ي،

قرؾ يف ثؾ هذا :ب تب ر أ أرة ج ت لؾتغؾقظ يف حؼ

الزك ة :يإٓ ف لؿشرك ٓ رـؽح الؿم ـة يلق زكتو هذا حؾ إجؿ ع()3ن
«يف الصحقح» يالؿراد محقح سؾؿو «طـ أبـل هر ـرة ﭬ أن رسـقل اهلل ﷺ
قال« :اِ ْحرِ ْص َط َؾك َما َ ـْ َػ ُع َ
خقـر
ؽ» لبؾ هذه الجؿؾة ـد ابـ جوف «
ُ
الؿـممـ الؼـقي ٌ
ِ
الؿـممـ الض ِ
ِ
ـعقػ ،ويف ر
خقـر» أق الؿوم ـ الؼوقق يف إرؿ كوفو
مــ
وأحب إلك اهلل َ
كـؾ ٌ
يالبد ُ رليت ت ب ًع لوفو لؽوـ إموؾ لوقة اإلرؿو و يؿو أ الشوج ة شوج ة الؼؾواو
ٓ شج ة البد ن
ييؿ رأرـ ـ شقخ يبقر يف الثؿ كقـ ت يالتسعقـ تو بؾ لد ُرـ هز الؿ ئوةو يرؼوػ
يرا اإل

السو ة ي ؾوةو يشو ب يف الث،ثقـو ت أي لبوؾ الث،ثقـو ت أي

و رودخؾ

الؿسوجد رجؾووس ؾوك الؽرةولو أي رخوورج ووـ الؿسووجد شو ي ًق ووـ تطقرووؾ اإل و
يف الص،ة!
«ويف ر
خقر» :دا القمػ الذق هق اإلرؿ
كؾ ٌ

قجوق ًداو ففوق خقورو يإ يو

إحا إلك اهلل الؼققن
( )1أخرجف البخ رقو يت ب البققعو ب ب بقع الؿودبرو ()2234و ي سوؾؿو يتو ب الحوديدو بو ب رجوؿ القفوقد أهوؾ
الذ ة يف الزككو ()1793و يأبق دايد ()4479و يالرت ذق ()1449و ـ حدرث أبل هرررة ﭬن
( )2رـظوور رد الؿحت و ر 376/6و ي جؿووع إاوور 329/1و يالت و ج ياإليؾقووؾ 515/5و يتحػووة الؿحت و ج 277/8و
يأةـك الؿط لا 349/3و ياإلكص ف 295/9ن
( )3رـظر الؿغـل 26/7ن
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«اِ ْحرِ ْص َط َؾك َما َ ـْ َػ ُع َ
ؽ» :ةوقا يو يف أ ور درـوؽ أ ُدكقو كو ف ةوتػرغ جفودك
فقؿ رـػعؽن
« َو ْاس ـت َِع ْـ بِ ـ َاهلل ِ»و رعـوول أك وؽ ي ووع حرمووؽ ٓ تعتؿوود ؾووك لقتووؽو يحقلووؽ
ي َ قلؽو بؾ اةتعـ ب هللن
« َو َٓ َت ْع َج َزن»و رعـل ٓ تػعؾ فعؾ الع جز ـ التؽ ةؾ ي د اإللدا ن
يلد اةتع ذ الـبل ﷺ ـ العجز يالؽسؾ()1ن
ف بذ إةب ب ع الحرصو ياكػ الؿقاكعو ثؾ العجوزو ياةوتعـ بو هللو فونذا
حصؾ خ،ف تقلعت يأم بؽ ع آحتق ط يبذ إةب ب شول تؽرهوفو يإلوك
هذا أش ر ﷺ بؼقلف
ك
« َوإِ ْن َأ َصا َب َ
كسوخة « َل ْـق َأكـل
َان ك ََذا َوك ََذا» ييف
ؽ َش ْل ٌ فء َت ُؼ ْؾَ :ل ْق َأكل َف َع ْؾ ُ
ت َلؽ َ
دخؾت يف شريع بعد الحرص يالتخطقطو
يـت
َف َع ْؾ ُ
َ
َان ك ََذا َوك ََذا»و يؿ لق َ
ت ك ََذا َلؽ َ
شؿرت وـ ةو د ِجودك :لتُودرك هوذا الؿشوريع الخقورق وـ
يآةتع كة ب هلل  ي ج
أ قر الدكق أي أخرةو يج ت إ قر ؾك خ،ف و تقلعتوفو فو ،تؼوؾ لوق أين لوؿ
أدخؾ هذا الؿشريع خسرتو « َو َلؽِ ْـ ُق ْؾَ :قدَ ُر َاهلل ِ َو َمـا َشـا َ َف َع َـؾ» ففوذا لودر اهللو
ي ش اهلل فعؾن
« َفنِن « َل ْق» َت ْػت َُح َط َؿ َـؾ َالشـ ْق َط ِ
ان» :يهوق و رؾؼقوف الشوقط يف لؾوا اإلكسو

وـ

الحسرة يالـدا ةو يتشقرش الخ رو فتستؿر يف لق لق أين فعؾوت يوذا لصو ر يوذاو
يهذا ؿؾف ي فـتفن
( )1إش رة إلك حدرث أكس بـ لؽو ل ي رةق اهلل ﷺو رؼق «الؾفؿ إين أ قذ بؽ وـ العجوزو يالؽسوؾو
يالجبـو يالفر و يالبخؾو يأ قذ بؽ ـ ذاب الؼ و ي ـ فتـة الؿحق يالؿؿ ت»ن أخرجف البخو رقو يتو ب
الجف د يالسقرو ب ب رتعقذ ـ الجبـو ()2823و ي سؾؿو يتو ب الوذير يالود يالتقبوةو بو ب التعوقذ وـ
العجز يالؽسؾ ياقرهو ()2796و يأبق دايد ()1549و يالرت ذق ()3484و يالـس ئل ()5453ن

ع
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يرجقز بعد الؿصقبة  -يحتك الؿعصقة  -آحتجو ج ب لؼودر :لتسوؽقـ الوـػسو
يلػؾ ب ب الشقط و فػل لصة احتجو ج آد ي قةوك «احـتج آدم ومقسـك ،فؼـال لـف
مقسك :ا آدم ،أكت أبقكا خقبتـا وأخرجتـا مـ الجـة ،قال لـف آدم :ـا مقسـك ،اصـطػاك
اهلل بؽءمف ،وخط لؽ بقده ،أتؾقمـل طؾك أمـر قـدره اهلل طؾـل قبـؾ أن خؾؼــل بـلربعقـ
سـة فحج آدم مقسك ،فحج آدم مقسك» ث،ث ()1ن
فؿقةك ڠ ٓ َ آد

ؾك ك
ذكا ارتؽبفو يآد ڠ احتج ب لؼدر ؾك الؿصقبة:

ٕا ؽتقبة ؾقفو ٓ ؾك الذكان
فوون لقووؾ إ الـبوول ﷺ لوود اةووتخد «لووق»و فؼو

« َلــق اسـ َت ْؼب ْؾ ُ ِ
ــ َأ ْمـرِي َمــا
ت مـ ْ
ْ ْ َ

ي»( )2يهـ ك كظ ئر لفذا يثقرةن
ْاستَدْ َب ْر ُت ما ُسؼت ا ْل َفدْ َ
ف لجقاب أ هذا لقس ـ التحسرو أي آ ورتاض ؾوك الؼودرو بوؾ وـ تؿـول
الخقرو أي أ الؿراد لق حصؾ يف الؿستؼبؾو ُةوؼت الفودقو ففوؿ ُرػرلوق بوقـ و
ضك ي ُرستؼ َبؾن
ي ـ آةتخدا ت الجو ئزة لوو (لوق) اإلخبو ر يحودرث جو بر بوـ بود اهللو أ
ؿر بـ الخط بو أتك الـبل ﷺ بؽت ب أم بف وـ بعوض أهوؾ الؽتواو فؼورأه ؾوك
الـبل ﷺو فغضا يل

«أمتفقكقن فقفـا ـا ابــ الخطـاب ،والـذي كػسـل بقـده لؼـد

جئتؽؿ بفا بقضا كؼقة ٓ ،تسللقهؿ طـ شل فقخبروكؿ بحـؼ فتؽـذبقا بـف ،أو بباصـؾ
( )1أخرجوف البخو رقو يتو ب الؼودرو بو ب تحو ج آد ي قةوكو ()6614و ي سووؾؿ يتو ب الؼوودرو بو ب حجو ج آد
ي قةك ؾقفؿ الس ،و ()2652و يأبق دايد ()4792و يالرت ذق ()2134و يابوـ جوف ()89و وـ حودرث أبول
هرررة ﭬن
( )2أخرجف البخ رقو يت ب العؿرةو ب ب ؿرة التـعقؿو ()1785و ي سؾؿ يت ب الحجو ب ب بق يحوقه اإلحورا و
()1216و ـ حدرث ج بر ﭬن
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فتصدققا بف ،والذي كػسل بقده لق أن مقسك كان حقا ،ما وسعف إٓ أن تبعــل»( )1ففوذا
إخب ر بقالع ٕ :رة لتف ﷺ

ةن

[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :تػسقر أ تقـ يف آل طؿران» يلد تؼد ن
«الثاكقة :الـفل الصر ح طـ ققل« :لق» ،إذا أصابؽ شل » يالعؾة ذيره اإل
الؿجدد يف الؿسللة أتقةن
«الثالثة :تعؾقؾ الؿسللة بلن ذلؽ ػتح طؿـؾ الشـقطان» وـ الحسورةو يالـدا وةو
يآ رتاض ؾك الؼدرن
ِ
«الرابعة :اإلرشاد إلك الؽءم الحسـ» يف لقلف ﷺ « َو َلؽ ْـ ُق ْؾَ :قد َر َاهللُ َو َما َشا َ
َف َع َؾ»ن
«الخامسة :إمر بالحرص طؾك ما ـػع مع آستعاكة باهلل» يذلوؽ يف لقلوف ﷺ
«اِ ْحرِ ْص َط َؾك َما َ ـْ َػ ُع َ
ؽَ ،و ْاست َِع ْـ بِ َاهللِ ،وٓ َت ْع َجزْن»ن
«السادسة :الـفل طـ د ذلؽ وهق العجز» يرؽػل أ الـبل ﷺ اةتع ذ ـفن

( )1أخرجف أحؿد ()15156و ل ابـ حجر يف الػتح «يرج لف قثقلق  :إٓ أ يف ج لد ضعػ »و يلو يف جؿوع
الزيائوود « 174/1رياه أحؿوود يأبووق رعؾووك يالبووزارو يفقووف ج لوود بووـ ةووعقدو ضووعػف أحؿوود يرحقووك بووـ ةووعقد
ياقرهؿ »ن

ع

ـ بعايٓٗٞع ٔعســبعاي ــةٜح ع
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ةــاب
امنهٍ عن شــث امـــسًح
كعـب ﭬ أن رسـقل اهلل ﷺ قـال ٓ« :ت َُسـبقا الـر َح ،فـن َذا َ
ٍ
رأ ـتُؿ مـا
طـ ُأبل بـ
ؽ مـ َخقر ه ِ
قن ،ف ُؼق ُلقا :ال ّؾ ُفؿ إكا كَسل ُل َ
وخقـر مـا ُأ ِمـرت
فقفـاَ ،
ذه الر ح َ
ره َ
وخقر َمـا َ
َ
تَؽ ُ
بؽ ِمـ َشر ِ
ِ
فقفا َ
هذه الر حِ َ
وش ّر ما ُأ ِمرت ِبف» صححف الترمذي(.)1
وش ّر ما َ
بف ،و َك ُعق ُذ َ ْ ّ

فيـــه وســـائل:

 إولك :الـفل طـ سب الر ح.
 الثاكقة :اإلرشاد إلك الؽءم الـافع إذا رأى اإلكسان ما ؽره.
 الثالثة :اإلرشاد إلك أكفا ملمقرة.
 الرابعة :أكفا قد تممر بخقرٍ وقد تممر بشر.

l
«باب الـفل طـ سب الر ح» يهق شبقف بؿ تؼد ـ الـفل ـ ةا الدج هرٕ :
الودج هر بو رة وـ الظورف الؿؽوق

وـ الؾقوؾ يالـفو رو يالؿتصورف فقوف هووق اهلل و

صرفف ن
الررح فن اهلل  هق الذق ُر ق
ييذلؽ ق
يالررح تليت ـ الجف ت إربوع إموؾقة وـ الشوؿ و يالجـوقبو يالشور و
ك
ياحوودة مووػتف يخص ئصووف و يلوود تووليت ووـ الجفوو ت الػر قووةو
يالغووربو يلؽووؾ
( )1أخرجف الرت ذقو يتو ب الػوتـو بو ب و جو يف الـفول وـ ةوا الررو حو ()2252و يلو
يأحؿد ()21138و يالح يؿ ()3975و يمححفو ييافؼف الذهبلن

«حسوـ موحقح»و
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ف هلل رل ره فتليت ـ أق ك
جفة تـبعث ـف بل ر اهلل ن
يالررح لف ـ فع يثقرةو يلد ج يف بعض إخب ر أكف لقٓ الررح ٕكوتـ و بوقـ
ق
السؿ يإرض()1و ف لؿ دة الؼ بؾة لؾتعػـ إذا أاؾؼوت ؾقفو يف ؽو ك ٓ هوقا فقوفو
أةرع إلقف الـتـو يإذا جرضتف لؾررحو فنا تطق

د ن
«الؾ ُفؿ

يالرر ح ب لجؿع حؿقدةو يالررح ب إلفراد ذ ق ة :لؿ ج يف الخ
احا ،وٓ ت َْج َع ْؾ َفا ِر ًحا»()2و يهذا ؾك يجف إرضو أ يف البحرو فقحت ج
اج َع ْؾ َفا ِر َ ً
ْ
إلك الررح التل تدفع السػـ إلك ؼصده ﴿ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [الشقرى ]33ن

كعب ﭬ أن رسقل اهلل ﷺ قال ٓ« :ت َُسبقا الر َح ،فن َذا َ
ٍ
رأ تُؿ ما
«طـ ُأبل بـ
ؽ مـ َخقرِ ه ِ
قن ،ف ُؼق ُلقا :ال ّؾ ُفؿ إكا كَسل ُل َ
وخقر ما ُأ ِمرت
فقفاَ ،
ذه الر ح َ
َؽره َ
وخقرِ َما َ
َ
ت ُ
بؽ ِمـ َشر ِ
ِ
فقفا َ
هذه الر حِ َ
وش ّر ما ُأ ِمرت ِبف» صححف الترمذي»
وش ّر ما َ
بف ،و َك ُعق ُذ َ ْ ّ
تؾق يجفف يتغقرو
ي ـ ئشة ڤ ل لت ي رةق اهلل ﷺ إذا رأى خقؾة( )3ج
يدخؾ يخرجو يألبؾ يأدبرو فنذا أ طرت ةرق ـفو ل

فذيرت لف ئشة بعض

( )1إش رة إلك خ يعا «لق حبس اهلل الررح ـ الـ س ث،ثة أر ٕكتـ بقـ السؿ يإرض»ن أخرجوف أحؿود
يف الزهد ()1383و يالدرـقرق يف الؿج لسة يجقاهر العؾؿ ()2652و يأبق كعقؿ يف الحؾقة 378/5ن
( )2إش رة إلك حدرث ابـ ب س ﭭو ل ي الـبل ﷺ إذا ه جت رروح اةوتؼبؾف بقجفوفو يجثو ؾوك ريبتقوفو
ي د بقدرفو يل «الؾفؿ إين أةللؽ خقر هذه الررح يخقر أرةؾت بفو يأ قذ بؽ ـ شره يشر أرةؾت
ررحو »ن أخرجوف أبوق رعؾوك يف
بفو الؾفؿو اجعؾف رحؿة يٓ تجعؾف وذا ًب و الؾفوؿو اجعؾفو رر ًحو يٓ تجعؾفو ً
الؿسووـد ()2456و يالط و اين يف الؽبقوور ()11533و يل و يف جؿووع الزيائوود « 136/19فقووف حسووقـ بووـ لووقس
الرحبل أبق ؾل القاةوطل الؿؾؼوا بحوـشو يهوق ورتيكو يلود يثؼوف حصوقـ بوـ كؿقورو يبؼقوة رج لوف رجو
الصحقح»و يحسـف ابـ حجر يف كت ئج إفؽ ر 131/5ن
( )3السووح بة الؿخقؾووة يالؿخقووؾ يالؿخقؾووة يالؿخت لووة التوول تحسووبف و رةو ووـ الؿخقؾووةو يهول الظووـن رـظوور
الؼ قس الؿحقط 996/1ن
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«وما در ؽ لعؾف كؿا قال ققم هقد﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾ ْأ َ َة»()1ن
يجو

ووـ جو بر ﭬ «إذا أراد اهلل بؼووق خقو ًورا أرةووؾ ؾووقفؿ الؿطوورو يحووبس

شورا حوبس وـفؿ الؿطورو يةوؾط ؾوقفؿ يثورة
ـفؿ يثرة الرر حو يإذا أراد اهلل بؼق
ً
الرر ح»()2و كسل اهلل العػق يالع فقةن
ف لررح لد توليت ب لعوذاب أي و رضور :يلوذلؽ شورع هوذا الود

 :رف ًعو ٕيوػ

الضرا ة إلك خ لؼف و ي صرفف  :لقصرفف ب لخقرو ٓ أ رسبف اإلكسو ٕ :او ٓ رودَ
َت َطـا ٌد
لف و يإكؿ هل صرفة بل ره :يلذا رؼق الرةق ﷺ «ك ُِص ْر ُت بِالص َباَ ،و ُأ ْه ِؾؽ ْ
بِالد ُبقر»()3ن
ؽ مـ َخقرِ ه ِ
يلق ُل ُف ﷺ «فن َذا َ
قن ،ف ُؼق ُلقا :ال ّؾ ُفؿ إكا كَسل ُل َ
ـذه الـر ح
َؽره َ
َ
رأ تُؿ ما ت ُ
وخقرِ ما ُأ ِمرت ِبف» دلقؾ أا ل قرة ـ اهلل ن
فقفاَ ،
َ
وخقرِ َما َ
[ املطائن املطتفادة وَ دلٗن البابد
«فقف مسائؾ :إولك :الـفل طـ سب الر ح» يذلؽ يف يؿو لقلوف ﷺ «ٓ ت َُسـبقا
الر َح»و يهذا ظ هرن
( )1أخرجووف سووؾؿو يت و ب موو،ة آةتسووؼ و ب و ب التعووقذ ـوود رؤرووة الووررح يالغووقؿو يالػوورح ب و لؿطرو ()899و
يالرت ذق ()3257و يابـ جف ()3891ن
( )2أخرجف الثعؾبل يف تػسقره 299/8و يذيره الؼر بل يف تػسقره 348/15ن
( )3أخرجووف البخو رقو يتو ب آةتسووؼ و بو ب لووق الـبوول ﷺ كصوورت ب لصووب و ()1935و ي سووؾؿو يتو ب موو،ة
آةتسؼ و ب ب يف ررح الصب يالدبقرو ()999و ـ حدرث ابـ ب س ﭭن
يالصب الوررح الشورلقةو يالودبقر الغربقوة :لو يف فوتح البو رق « 521/2الصوب بػوتح الؿفؿؾوة بعوده قحودة
ؼصقرةو رؼو لفو الؼبوق بػوتح الؼو فٕ :او تؼ بوؾ بو ب الؽعبوة :إذ فبفو وـ شور الشوؿسو يضوده
الدبقرو يهل التل أهؾؽ هب لق دو ي ـ لطقػ الؿـ ةبة يوق الؼبوق كصورت أهوؾ الؼبوق و ييوق الودبقر
أهؾؽت أهؾ اإلدب ر»ن
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«الثاكقــة :اإلرشــاد إلــك الؽــءم الـــافع إذا رأى اإلكســان مــا ؽــره» :يذلووؽ يف يؿو
لقلف ﷺ «الؾ ُفؿ إِين َأ ْس َل ُل َ
ؽ مـ َخ ْقرِ َهاَ ،و َخ ْقرِ َما ُأ ِمرت بف» إلك آخر الد ن
«الثالثة :اإلرشاد إلك أكفا ملمقرة» ففول ول قرة إ و بخقورو يإ و بشورو يؿو يف
لقلف ﷺ « َخ ْقرِ َما ُأ ِمرت بفَ ،
وش ّر ما ُأ ِمرت ِبف»و فونذا ُلؿتفو أي ةوببتف ف لسوا رتقجوف
إلك أ ر يؿ تؼد ن
يثقورة
«الرابعة :أكف قد تممر بخقرٍ وقد تممر بشر» :يلد ذير لف أهؾ العؾوؿ أشوق
ً
ـ الؿـ فع يالؿض رن

ع
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ةــاب كــىل هللا دعــاىل:
﴿ ﭡﭢ ﭣﭤ ﭥﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾ [آ

ؿرا ]154

وققلف﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ [الػتح  ]6أ ة.
قال ابـ الؼقؿ يف أ ة إولكُ « :فسر هذا الظـ بلكف سـبحاكف ٓ ـصـر رسـقلف ،وأن
أمــره سقضــؿحؾ ،و ُفســر بــلن مــا أصــابفؿ لــؿ ؽـــ بؼــدر اهلل وحؽؿتــف ،ف ُػســر بنكؽــار
الحؽؿة ،وإكؽار الؼدر ،وإكؽار أن ُ تؿ أمر رسقلف ،وأن ُ ظفره طؾـك الـد ـ كؾـف ،وهـذا
هق ضـ السق الذي ضـ الؿـافؼقن والؿشركقن يف سـقرة الػـتح ،وإكؿـا كـان هـذا ضــ
السق ؛ ٕكف ضـ غقرِ ما ؾقؼ بف سبحاكف ،وما ؾقؼ بحؽؿتف وحؿده ووطده الصادق.
فؿـ ضـ أكف ُد ؾ الباصؾ طؾك الحؼ إدال ًة مستؼر ًة ضؿحؾ معفا الحؼ ،أو أكؽر
ٍ
ٍ
بالغة ستحؼ طؾقفا
لحؽؿة
أن ؽقن ما جرى بؼضائف وقدره ،أو أكؽر أن ؽقن قدره
ٍ
لؿشقئة مجردة ،فو﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾
الحؿد ،بؾ زطؿ أن ذلؽ
[ص .]27
وأكثر الــاس ظــقن بـاهلل ضــ السـق فقؿـا خـتص بفـؿ ،وفقؿـا ػعؾـف بغقـرهؿ،
وٓ سؾؿ مـ ذلؽ إٓ مـ طرف اهلل وأسؿا ه وصػاتف ،ومقجب حؽؿتف وحؿده.
ولقستغػره ِمــ ضــف بربـف ضــ
ب إلك اهلل،
فؾقعتـ الؾبقب الـاصح لـػسف بفذا ،ول َق ُت ْ
ْ
السق .
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ولق فتشت مـ فتشت ،لرأ ت طـده تعـتًا طؾك الؼدر ومءم ًة لف ،وأكف كان ـبغل أن
ٌ
ومستؽثر ،وفتش كػسؽ :هؾ أكت سالؿ
ؽقن كذا وكذا،
فؿستؼؾ ُ
ٍ
طظقؿــة
تـــج مـفــا تـــج مـــ ذي
فــنن ُ

وإٓ فــــنين ٓ إخالــــؽ كاجقــــا(.)2(»)1

فيـــه وســـائل:

 إولك :تػسقر آ ة آل طؿران.
 الثاكقة :تػسقر آ ة الػتح.
أكقاع ٓ تحصر.
 الثالثة :اإلخبار بلن ذلؽ
ٌ
 الرابعة :أكف ٓ سؾؿ مـ ذلؽ إٓ مـ طرف إسؿا والصػات ،وطرف كػسف.

l
«باب ققل اهلل تعالك﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ [آ

لؿ ي
ج

ؿرا

 :»]154هذه أرة يف الؿـ فؼقـ يؿ ةبؼو

ي يف ازية أحدو يا تـ اهلل ؾك الؿم ـقـ  -بعد أم هبؿ ـ اؿ -و

بـع س ربعث يف لؾقهبؿ السؽقـة يالطؿلكقـة ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ﴾ :إٓ أ هـ ك ئػة أخرى ـ الؿـ فؼقـ لؿ رـز

ؾقفؿ هذا

الـع سو بؾ ﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ ،ريبفؿ الفؿو يخ فقا ؾك أكػسفؿ:
لعد إرؿ اؿ ب هللو يرؼقـفؿ بـصره بدهو ففمٓ ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ﴾ يهق أ اهلل لـ رتؿ أ ر الدرـو يأكف لؿ رؽـ بؼدر اهللو أي أ هذا إ ر لقس
( )1هذا البقت لنةقد بـ ةررعن رـظر البق يالتبققـ 293/1و يإيائؾ :لؾعسؽرق (ص )379ن
( )2بتصرف ـ زاد الؿع د 211-295/3ن

ع
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فقف حؽؿةو يهذا هق ظـ الج هؾقة :يلذلؽ ﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾،
أق رؼقلق ذلؽ يف أكػسفؿو يالؿراد شؽفؿ يف الؼدرو يأاؿ لق لعديا

أمقبقا

﴿ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾ :إ ر ةقا بـصر الؿسؾؿقـو يؿ يف بدرو أي بندالة الؽػ رو
يؿ يف ُأحد يؾف هللو فعؾقـ أ كرضك يكُس قؾؿو يٓ كعرتضن
يالظـ هق و احتؿوؾ الـؼوقض ؾوك ةوبقؾ الرجحو و يهوق أحود درجو ت و
رسؿقكف ب لذير الحؽؿل :أق الؿعؾق  :فن ي الؿعؾق ٓ رحتؿؾ الـؼقض ففوق و
ُرسؿقف أهؾ العؾؿ بو لعؾؿو يهوق الوذق تؽوق كتقجتوف الؼطوع بـسوبة ئوة ب لؿ ئوةو ي و
رحتؿؾ الـؼقض يهق آحتؿو الوراجح يكؼقضوف رجوقح ففوق الظوـو يالؿرجوقح
هق القهؿو يالؿس يق هق الشؽو يهذه التؼسقؿ ت آمط،حقة ُل ِسوؿت لؾتقسوقر
ؾك لا العؾؿ :لػفؿ يتصقر ُرراد تعؾؿف()1ن
يهذا التؼسقؿ أاؾبل ٓ يؾل :يذلؽ ٕ الظـ ج يف كصقص يثقرة ؾك ةبقؾ
الذ و يؿ يف لقلف تع لك ﴿ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [رقكس ]36و يلقلف ﴿ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [الحجرات ]12و يكز  -أرض  -إلك أيذب الحدرثو يؿ يف لقلف ﷺ
«إ اكؿ والظـ؛ فنن الظـ أكذب الحد ث»()2و يلؽـف يرد يذلؽ بؿعـك القؼقـو يؿ
يف لقلف تع لك ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ [البؼرة ]46ن

( )1رـظر أمق الػؼفٓ :بـ ػؾح (ص )34ن
( )2أخرجف البخ رقو يت ب الـؽ حو ب ب ٓ رخطا ؾك خطبة أخقف حتك رـؽح أي ردعو ()5143و ي سؾؿو يت ب
ال يالصؾةو ب ب تحررؿ الظـ يالتجسس يالتـ فسو ()2563و يأبوق دايد ()4917و يالرت وذق ()1988و وـ
حدرث أبل هرررة ﭬن
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ٔ[ جٕب حطَ الظَ باهللد
يلقلف تع لك ﴿ﭥ ﭦ﴾ عـ ه ظـ السق و ييف ؼ بؾف إحس

الظـ

ب هلل ن ف لؿطؾقب ـ يؾ سؾؿ أٓ رؿقت إٓ يهق ُرحسـ الظـ ب هللو يهذا الب ب
يالذق رؾقف ـ أ ؼد إبقابو يرؼع فقف فئ
ي عـك حسـ الظـ القاجا
ك مر درـفو فنذا ي

ـ الؿسؾؿقـن

ذيرك ـ اإلرؿ

بؼدر اهللو يحؽؿتفو يأكف

ؽس ذلؽ ففق ﴿ﭥ ﭦ﴾ن

يإذا بؼـ هذا يف القالع العؿؾلو كرى بعض الـ س ُ بد ً حقـؿ ُرـ قظور يربحوث
الؿص بقـو فنذا أمقا هق تض
مثرا يف تصبقر ُ
يف س ئؾ القؼقـو ي ً

هذا القؼقـن

يالؿصقبة يف إ ؿو هول التول ٓ رحسوا لفو العبود حسو ًب فتخقكوف يف يلوت
الشدةو فعؾك يؾ ياحد العـ ر ُة الشدردة ب لؼؾقبن
يهذه الؿص ئا تتػ يتو يرتػ يت أثره و يرـسك اإلكس إحس الظـ بو هلل يف
هذه الؿقاضعٕ :ا تغؾبفو يلقس هذا ت ًرراو يلؽـف بق ُ يال كعو يةوقليت يف يو ،ابوـ
الؼقؿ أ أيثر الـ س ؾك هذان ي ـف لصوة الؿورأة التول لو لفو الـبول ﷺ «اتؼـل اهلل
تصوا بؿصوقبتلو يذلوؽ وـ هوق الؿصوقبةو
واصبري» ل لت إلقؽ ـلو فنكؽ لؿ َ
لؽـ لؿ اكجؾك ـف هذا ي رفت أكف رةق اهلل ﷺو ج ت إلك الرةق يا تذرتو
فؼ لف «إكؿا الصبر طـد الصدمة إولك»()1ن
فـحـ  -يف الحؼقؼة  -يف اػؾوةو يضوق ع أيلو ت بودي ف ئودةو يهوذه تخقكـو يف
حسـ الظـ بربفو يرحرص ؾك تصحقح إ ؿو
أيل ت الشدةو فعؾك اإلكس أ ُر ق
يتخؾقص الـق تن

( )1ةبؼ تخررجف (ص )499ن

ع

ـ بعقــٍٛعاهع ي ـ ىل ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

771

﴾ [آٍع ُةإ ]511:ع

ي حصؾ يف حريب الؿسؾؿقـ ـ اكتص رات يبقرة جدًّ ا ع أةب ب ضعقػةو ففوذا
إكؿ هق إلحس الظـو يبذ

ُرستط ع ـ إةب ب :إض ف ًة إلك التعؾؼ ب هلل ن

لؽـ يف الؿقا ـ إخرى التل فقف هزائؿ الؿسؾؿقـو يحريب تصؾ إلك شبف
إب دة ؾك ر العصقرو يؿ رحصؾ يف أر ـ هذهو فنك كجز بل هـ ك حؽؿة إلفقةو
يأ اهلل ٓ رظؾؿ أحدً ا

﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [الـس

]49ن

يلؽووـ ووـ أةووب ب ذلووؽ أ هووذه البؾ ودا التوول رؼووع فقفو ثووؾ تؾووؽ الحووريب
الؿد رةو فقف ـؽراتو يشركو يبعد ـ درـ اهللو فقبتؾل اهلل الـ س :لقرجعقان
ً
يبقورا ذا
شوقخ
رخ ك دا قة ذها إلك ب،د ـؽقبوة بو دة :رؼوق رأروت هـو ك
ً
لحقة قرؾة ربقع ةؿ ًؽ و يهق ُرؽرر ٓ إلف إٓ اهللو ي ـده صحػ ـ الؼطع الؽبقرو
فنذا ب ع ةؿؽة لػف يف يرلة ـ ير الؿصحػ  -ق ًذا ب هلل -يأ ط ه لؾزبق ن
ففق يإ ي رؼق ٓ إلف إٓ اهلل :إٓ أكف ٓ ردرق ـ اإلة ،شق ًئ ن
يلبووؾ فوورتة لرربووة رسووتػتل أهووؾ بؾود يف حؽووؿ لتووؾ بـو ؿ :خشووقة أ رػجوور هبووـ
الؽػوو ر! يلؽووـ الع لبووة لؾتؼووقى يلؾؿتؼووقـو يإ شوو اهلل تؽووق الديلووة لإلةوو،
يالؿسؾؿقـو يررجع الؽػ ر أذلةو يؿ حصؾ لفؿ يف الؼري الؿ ضقةن
جؿق،ن
ً
كسل اهلل أ رؾطػ بـ و يرردك إلقف ر ًّدا
«وققلف﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾» :الؽ،

ررجع إلك الؿـ فؼقـ

يالؿـ فؼ تو يالؿشريقـ يالؿشري تو رظـق ب هلل ظـ السق و «﴿ﮡ ﮢ
ك
لحؽؿة
ﮣ﴾ [الػتح  ]6أ ة»و لؽـ ؾقفؿ الدائرةو رعـل لق ُأدرؾقا يف هذه الؿرة
إلفقة ـ أجؾ أ

ررجع الؿسؾؿق

إلك درـفؿو ف لدائرة

يالؿشري تو يالؿـ فؼقـ يالؿـ فؼ ت دائؿةن

ؾك الؿشريقـ
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يتبؼك الديلة يالؼقة لؾؿسؾؿقـو يالشرط ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [ حؿد ]7ن
« ؼقل ابـ الؼقؿ  $يف أ ة إولك»و أق آرة آ

ؿرا ن

« ُفسر هذا الظـ بلكـف سـبحاكف ٓ ـصـر رسـقلف ،وأن أمـره سقضـؿحؾ» رعـول أ
اإلة ،ةقـتفل :يتشبثقا بؿ حصؾ رق ُأحد ِ ْـ َل ْت ِؾ َ ْـ ُلتِؾ ـ الؿسؾؿقـو فظـقا
أكف لـ تؼق لف ل ئؿةو يٓ ٕتب فو يٓ لدرـفن
يهذا ثؾ رؼق بعض الـ س إ الؽػ ر ـدهؿ لقات لـ هب

لةو فن أ

كُج ؾفؿ يكُت بعفؿو يكسعك إلرض ئفؿ بؿ ُررردي و أي رؼضقا ؾقـ ن
فـؼق
ﯚ﴾

لؿثؾ همٓ
[إ

ٓ ُرؿؽـ ذلؽٕ :

الـصر لإلة،

﴿ﯙ

راف ]128و يلد رطق التؿحقص :ل ُبعد الؿس فة التل خ جؾػقه يرا

ظفقرهؿ ـ الدرـو يلد رؼصرن
«و ُفسر بلن ما أصابفؿ لؿ ؽــ بؼـدر اهلل وحؽؿتـف» يإكؿو  -بوز ؿفؿ  -حصوؾ
ػو ًوقا ووـ اقوور حؽؿووةو يٓ تؼوودررو يٓ تعؾقووؾو يٓ لوودرن يالحؼقؼووة أ يووؾ ذلووؽ
بتؼدرره ةبح كف يلف فقف الحؽؿة الب لغةن
ي ُرش ريفؿ يف هذا ُا،ة الؼدررة الذرـ ٓ رعرتفوق ب لتؼودرر اإللفولو يأ إ ور
ُأكُػو يؿ ج يف الحدرث الصحقح يف محقح سؾؿ ـ حودرث ابوـ ؿور( )1ﭭو
يالج رة الؿـؽري لنةب ب يالعؾؾن

( )1أخرجف سؾؿو يت ب اإلرؿ و ب ب عرفة اإلرؿ و ياإلةو ،و يالؼودر ي  ،وة السو ة ()8و يأبوق دايدو أي
يت ب السـةو ب ب يف الؼودر ()4695و يالرت وذقو أبوقاب اإلرؿو و بو ب و جو يف يموػ ج روؾ لؾـبول ﷺ
اإلرؿ ياإلة)2619( ،ن

ع

ـ بعقــٍٛعاهع ي ـ ىل ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

«ف ُػسر بنكؽار الحؽؿة»و أق أ
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أم هبؿ يف أحد ٓ حؽؿة فقوف :يإٓ لـصورك :

يؿـ رؼق إ اهلل  هق خ لؼ الخؾوؼو يلوف أ ُر ق
عوذب وـ أ

خؾصو لوفو يأ
وف
ً

ُرـ قعؿ ـ ص ه ؿره يؾفن لؽـ هؾ الحؽؿة تؼتضل هذا؟
ٓ أحد رؼق لقس لف ذلؽٕ :اؿ خؾؼفو لؽـ ٓ رػعؾف لحؽؿتفو يهوق الحؽوقؿ
العؾقؿن
يالووذق جعؾفووؿ رؼقلووق ثووؾ هووذه الؿؼوو ٓت وود إرؿوو اؿ بلةووؿ ئف يمووػ تف
ي ؼتضق و فُ ،بد أ كعرف هذه إةؿ و يهذه الصػ تو يكعورف ؼتضو ه و يكعؿوؾ
هب و  :يلووذلؽ فؿووـ أكػووع إ ووقر التوول تزروود يف إرؿ و العبوود يرؼقـووف ي ؿلكقـتووف العـ ر و ُة
ب ٕةؿ يالصػ تو ي تؼتضقف هذه إةؿ يالصػ تو يد ؤه  هبذه إةؿ ن
«وإكؽار الؼدر»و أق أكف حصؾ مدفة ـ اقر تؼدررو يأ اهلل  لؿ رؽوـ رعؾوؿ
أ الؿسؾؿقـ ةقـ لفؿ لتؾ يف أحدن
يبعضفؿ ُرشدد الـؽقر ؾك ـ ُرطؾؼ يؾؿوة «مودفة» ؾوك وـ الت َؼ َقو وـ اقور
قع دو فنذا ل أحدهؿ حضورت يف هوذا الؿؽو فقجودت ف،كًو مودفةو لو

يوؾ

شل ُ ؼدج رو يٓ رحصؾ شل مدفةن
فقؼ لف إ هذا إ ر ُ ؼدج ر ب لـسبة هلل )1(و لؽـوف مودفة ب لـسوبة لؾؿخؾوق :
فؾؿ ُر ِعدّ ا لفو يٓ َظـج أاؿ رؾتؼق ن
يٓبـ الؼقؿ يت ب ـ أكػع يُتِا يف هذا الب ب اةؿف «شػ العؾقؾ يف س ئؾ
الؼض يالؼدر يالحؽؿة يالتعؾقؾ»ن

( )1رـظر الؿـ هل الؾػظقة (ص )83و ي عجؿ الؿـ هل الؾػظقة (ص )637-636ن
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«وإكؽار أن ُ تؿ أمر رسقلف ،وأن ُ ظفره طؾك الد ـ كؾف ،وهذا هق ضـ السق الذي
ضـ الؿـافؼقن والؿشركقن يف سقرة الػتح» يف لقلف تع لك ﴿ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ﴾ [الػتح ]6ن
ي﴿ﮟ﴾ ب لػتح لرا ة ُلرا البصرةو ي عفؿ جؿع ـ الؼرا و يبعضفؿ رؼرأه
ب لضؿ «السق »و يلؽـ ل لقا إكف ب لػتح ـ حقث الؼرا ة ةبعل ي تقاتر ٓ إشؽ فقفو
أرض ةبعقة()1ن
ي ـ حقث الؿعـك الؾغقق ففق أيلك ـ «السق » يإ ي كت تؾؽ ً
«وإكؿا كان هذا ضـ السق ؛ ٕكف ضـ غقر ما ؾقـؼ بـف سـبحاكف ،ومـا ؾقـؼ بحؽؿتـف
وحؿده ووطده الصادق» فؽقػ رؾقؼ بحؽؿتف أ رتؿ أ ر الؽػر ؾك أ ر اإلةو ،؟!
أي أ تؽق اؾبة الؽػ ر ؾك الؿسؾؿقـ يف جقلة بغقر ؾؿفو يتؼدرره؟!
«فؿـ ضـ أكف ُ د ؾ الباصؾ طؾك الحؼ إدال ًة مستؼر ًة ضؿحؾ معفا الحؼ» :يف يثقر
ـ بؾدا الؿسؾؿقـ التل تعرضت لفذه الحريب حصؾ فقف كقع إدالة لؾب وؾ ؾوك
الحؼ :لسبا آبتع د ـ درـ اهللو لؽـف لقست إدالة ستؼرة دائؿةن
ٍ
ٍ
بالغـة
لحؽؿـة
«أو أكؽر أن ؽقن ما جرى بؼضائف وقدره ،أو أكؽر أن ؽـقن قـدره
ٍ
لؿشقئة مجردة» رعـل أ ذلوؽ حصوؾ بودي
ستحؼ طؾقفا الحؿد ،بؾ زطؿ أن ذلؽ
حؽؿة اهللو يإكؿ أراده اهلل هؽذاو يلقس لف يرا ذلؽ حؽؿةن
«فو﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [ص  .]27وأكثر الـاس ظـقن باهلل
ضـ السق فقؿا ختص بفؿ ،وفقؿا ػعؾف بغقرهؿ» يهذا هق

ذيرك ه ـ الجزع

الذق رصقا ـ كزلت ؾقف ك زلةو فقغقا ـف عـك الؼدرو يالحؽؿةن

( )1يهل لرا ة ابـ يثقر يأبل ؿرين رـظر الؽـز يف الؼرا ات العشر 498/2ن

ع
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يفر بقـ ـشل الظـ إذا ي رختص هبؿو ي ـشل الظـ إذا ي رختص بغقرهؿن
ف ٕي ي لذق رعبد اهلل يهق رظـ أكف ٓ ردخؾف الجـةو أي رد قه ظ ًك أكوف تعو لك
لـ رجقبفو ففذا ةق ظـ ب هلل فقؿ رخص كػسفن
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
«وٓ ســؾؿ مـــ ذلــؽ إٓ مـــ طــرف اهلل وأســؿا ه وصــػاتف ،ومقجــب حؽؿتــف
وحؿده» فُ ،بد أ كتصقر هذه إ قر :لـسؾؿ ؿ ُذيِرن
ب إلك اهلل ولقستغػره مـ ضـف بربف ضـ السق .
«فؾقعتـ الؾبقب الـاصح لـػسف بفذا ،ولق ُت ْ
ولق فتشت مـ فتشت ،لرأ ت طـده تعـتًا طؾك الؼدر ومءمـ ًة لـف ،وأكـف كـان ـبغـل
ٌ
ومستؽثر»و فؼد ٓ ُر َص قر ُح اإلكس ُ بؿو يف كػسوفو يلؽوـ
أن ؽقن كذا وكذا،
فؿستؼؾ ُ
لق فتشت لقجدت تعت ًب ؾك الؼدرو بؼقلف لؿو ذا ُرعطوك هوذاو ي ُأ ْ ـَوع؟ يرعو ىف فو،
يأ رض؟
«وفتش كػسؽ :هؾ أكت سالؿ »ُ ٓ :بد أ ُتػتش كػسؽو هوؾ ـودك شول وـ
هذا؟ ل
ٍ
طظقؿــة
«فــنن تـــج مـفــا تـــج مـــ ذي

وإٓ فـــــــنين ٓ إخالـــــــؽ كاج ًقـــــــا»

إ كجقت ؿ ُذيِر يف هذا الب بو ي ؿو »
ةوقليت يف بو ب الؼودرو فنكوؽ تـجوق وـ
ك
ظقؿةو «وإٓ فنين ٓ إخالؽ» رعـل ٓ أظـؽ ك ج ًق ن
ذق
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[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :تػسقر آ ة آل طؿران» :يلد تؼد ن
«الثاكقة :تػسقر آ ة الػتح» يلد تؼد يذلؽن
أكــقاع ٓ تحصــر» :أق ظووـ السووق و يلوود ذيرهوو
«الثالثــة :اإلخبــار بــلن ذلــؽ
ٌ
ابووـ الؼووقؿ  $يف ي ،ووفو يي ،ووف أ ووق

ووـ هووذا يف «زاد الؿعوو د»( )1يف الحؽووؿ

يالػقائد الؿستـبطة ـ ازية ُأحدن
«الرابعة :أكف ٓ سؾؿ مـ ذلؽ إٓ مـ طـرف إسـؿا والصـػات وطـرف كػسـف»
يؿ ذير ذلؽ ابـ الؼقؿن

( )1رـظر زاد الؿع د يف هدق خقر العب د 295/3و ي بعده ن

ع

ـ بعَـ ـ عجـ ـ ٤عيفعَٓهــةٟعايكـ ـ ح ع
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ةــاب
مـــا جـــاء يف منكــسي املـــدز
وقال ابـ طؿر ﭭ« :والذي كػـس ابــ طؿـر بقـده ،لـق كـان ٕحـدهؿ مثـؾ ُأ ٍ
حـد
ذه ًبا ،ثؿ أكػؼف يف سبقؾ اهلل ما قبؾف اهلل مـف؛ حتك ممـ بالؼدر».
ثؿ استدل بؼقل الـبل ﷺِ « :
اإل َؿان َأ ْن ت ُْم ِم َـ بِاهلل ِ َو َمءئِؽَتِ ِف َو ُك ُتبِ ِـف َو ُر ُس ِـؾ ِف َوا ْل َق ْـق ِم
ِ
أخرَِ ،وت ُْم ِم َـ بِا ْل َؼدَ ِر َخ ْقرِ ِه َو َشر ِه» رواه مسؾؿ(.)1
وطـ ُطبادة بـ الصامت أكف قال ٓبـف « :ا بـل ،إكؽ لـ تجد صعؿ اإل ؿـان حتـك تعؾـؿ
أن ما أصابؽ لؿ ؽـ لقخطئـؽ ،ومـا أخطـلك لـؿ ؽــ لقصـقبؽ ،سـؿعت رسـقل اهلل ﷺ
ُـب
ُب َق َال :ا ْكت ْ
ُبَ ،ف َؼ َالَ :رب َو َما َذا َأ ْكت ُ
ؼقل« :إِن َأو َل َما َخ َؾ َؼ اهللُ ا ْل َؼ َؾؿَ ،ف َؼ َال َل ُف :ا ْكت ْ
م َؼ ِ
اد َر كُؾ َش ْل ٍ َحتك َت ُؼق َم السا َط ُة»ن
َ
قل اهلل ِ ﷺ َ ُؼ ُ
ت َر ُس َ
ات َط َؾك َغ ْقرِ َه َذاَ ،ف َؾ ْق َس ِمـل».
قلَ « :م ْـ َم َ
َ ا ُبـَل إِكل َس ِؿ ْع ُ
ٍ
ُبَ ،ف َج َرى فِـل
ويف روا ة ٕحؿد« :إن أو َل َما َخ َؾ َؼ اهللُ تعالك ال َؼ َؾؿ ،ثؿ َق َال َل ُف :ا ْكت ْ
ؽ الساط ِة ِبؿا هق كَائِـ إ َلك ق ِم ِ
تِ ْؾ َ
الؼ َق َام ِة»(.)2
َْ
ٌ
َ َ ُ َ
ويف روا ٍة ٓبـ وهب( ،)3قال رسقل اهلل ﷺَ « :ف َؿ ْـ َل ْؿ ُ ْم ِم ْـ بِا ْل َؼدَ ِر َخ ْقرِ ِه َو َشـر ِه،
( )1ةبؼ تخررجف (ص )496ن
( )2أخرجوف أبوق دايدو يتو ب السوـةو بو ب يف الؼوودرو ()4799و يالرت وذقو يتو ب الؼوودرو ()2155و يلو «حوودرث
اررا ـ هذا القجوف»و يخرجوف ختصورا يف يتو ب تػسوقر الؼورآ و بو ب ةوقرة و ()3319و يلو «حسوـ
محقح اررا»و يأحؿد ()22795و يمححف الط ق يف الت ررخ 32/1ن
فؼقفو وـ
( )3هق بد اهلل بـ يها بـ سؾؿ الػفورقو الؿصورقو يلود ةوـة 125و يتوقيف ةوـة 197و يو ح ف ًظو
ً
أمح ب لؽو ـ صـػ تف ( ق ل ابـ يها)و ييت ب (الج ع)و ييت ب (البقعة)و ييت ب (الؿـ ةؽ)و =
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َأ ْح َر َق ُف اهللُ بِالـ ِ
ار»(.)1
ٍ
كعـب ،فؼؾـت :يف
ويف «الؿسـد» و«الســ» طـ ابـ الد ؾؿل( )2قال :أتقت ُأبل بـ
كػسل شل ٌ مـ الؼدر ،فحدثـل بشل ٍ لعؾ اهلل ذهبف مـ قؾبل ،فؼال« :لـق أكػؼـت مثـؾ
ُأ ٍ
حد ذه ًبا ما قبؾف اهلل مـؽ حتك تممـ بالؼدر ،وتعؾؿ أن ما أصـابؽ لـؿ ؽــ لقخطئـؽ،
وما أخطلك لؿ ؽـ لقصقبؽ ،ولـق مـت طؾـك غقـر هـذا ،لؽــت مــ أهـؾ الــار» ،قـال:
ٍ
مسعقد ،وحذ ػة بـ القؿان ،وز د بــ ثابـت ،فؽؾفـؿ حـدثـل بؿثـؾ
فلتقت طبد اهلل بـ
ذلؽ طـ الـبل ﷺ .حد ٌ
ث صحقح رواه الحاكؿ يف صحقحف(.)3
فيه وسائل:

 إولك :بقان فرض اإل ؿان بالؼدر.
 الثاكقة :بقان كقػقة اإل ؿان.
 الثالثة :إحباط طؿؾ مـ لؿ ممـ بف.
 الرابعة .اإلخبار بلن أحدً ا ٓ جد صعؿ اإل ؿان حتك ممـ بف.
 الخامسة :ذكر أول ما خؾؼ اهلل.
 السادسة :أكف جرى بالؿؼاد ر يف تؾؽ الساطة إلك ققام الساطة.
 السابعة :برا تف ﷺ مؿـ لؿ ممـ بف.

=
()1
()2

()3

ييت ب (الردة)و ييت ب (تػسقر اررا الؿق ل)و ياقور ذلوؽن رـظور وذرا الؽؿو 277/16و يةوقر أ و،
الـب223/9 ،ن
أخرجف ابـ يها يف الؼدر ()27-26ن
الدرؾؿلو أبق بسرو ل ابـ حجر ج ـف شول رةوؾو فوذيره بعضوفؿ يف الصوح بةو
هق بد اهلل بـ فقريز
ّ
شؼل يف ت بعقل أهؾ الش ن رـظر اإلك بوة
يأبقه مح بل عريفو ييثؼف ابـ عقـ ياقرهو يذيره أبق زر ة الدّ
ّ
إلك عرفة الؿختؾػ فقفؿ ـ الصح بة 375/1و ياإلم بة 157/5ن
أخرجووف أبووق دايدو يت و ب السووـةو ب و ب يف الؼوودرو ()4699و يابووـ جووف يف أي يت بووفو ب و ب يف الؼوودرو ()77و
يأحؿد ()21589و يابـ حب ()727و يمححف إلب ين يف الؿشؽ ة ()115ن
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 الثامـة :طادة السؾػ يف إزالة الشبفة بسمال العؾؿا .
 التاســعة :أن العؾؿــا أجــابقه بؿــا ز ــؾ شــبفتف ،وذلــؽ أكفــؿ كســبقا الؽــءم إلــك
رسقل اهلل ﷺ فؼط.

l
[ وراِب وَ ٍٖتطب إىل أِن القبمة يف القدزد
«باب ما جا يف ُمـؽري الؼدر» اإلرؿ ب لؼدر ريـ ـ أري اإلرؿو و جو يف
«الصحقحقـ» ياقرهؿ يف جوقاب الـبول ﷺ وـ ةوما ج روؾ ڠ وـ اإلرؿو و
لقلف « َأ ْن ت ُْم ِمـ بِاهلل ِ ،ومءئِؽَتِ ِف ،و ُك ُتبِ ِـف ،ورس ِـؾ ِف ،وا ْلقـق ِم ِ
أخـرَِ ،وت ُْـم ِم ُـ بِا ْل َؼـدَ ِر َخ ْقـرِ ِه
َ َ ْ
َ
َ
َُ ُ
ََ
ك
بوريـ وـ أريو اإلرؿو و يهوق يو فر بو هللو يؿو
َو َشر ِه»( :)1ف لذق ٓ رم ـ بف خؾ
ةقليت يف إح درث يأث ر ال،حؼةو ف ٕ ر لقس ب لسفؾن
يالطقائػ ؿق ً يف اإلرؿ ب لؼدر رف ييةطو ب جقـ ذلؽ شقخ اإلة ،ابـ
الؿـتسوبة إلوك الؼبؾوةو
تقؿقة يف «القاةطقة» حقـؿ لو ر بوقـ أهوؾ السوـجة يبوقـ الػور
ُ
فؼ

«يهؿ يةط يف ب ب أفع اهلل تع لك بقـ الؼدررةو يالج رة»()2ن

أمو،و
ً
ف لطرف إي الؼدرروةو ي وـفؿ او،ة الؿعتزلوةو ففومٓ رـػوق الؼودر
قس َه ِذ ِه إُم ِة»()3ن
يج فقفؿ أاؿ « َم ُج ُ

( )1ةبؼ تخررجف (ص )496ن
( )2العؼقدة القاةطقة (ص )82ن
( )3أخرجف أبق دايدو يت ب السـةو بو ب يف الؼودرو ()4691و يأحؿود ()5584و يالحو يؿ ()286و وـ حودرث ابوـ
ؿر ﭭو يج ـ حدرث حذرػةو يج برو ياقرهؿ ﭭو يمححف الح يؿ ؾك شرط الشوقخقـ إ موح
ةؿ ع أبل ح ز ـ ابـ ؿرو ييافؼف الذهبلو يمححف ابـ الؼط و يؿ يف إتح ف الؿفرة ()9775و يخ لػوف
ابـ حجر فضعػفو ييذا ضعػف ابـ الجقزق يف العؾؾ الؿتـ هقة ()227ن
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يلذا ل العؾؿ

ـ السؾػ فقفؿ «ك ظريهؿ ب لعؾؿو فن أكؽوريه يػورياو يإ

ألريا بف خصؿقا»()1ن
ف لؼدررة رغؾق يف إثب ت شقئة العبدو يرسؾبق اهلل  -تع لك اهلل ؿ رؼقلق
جقة ٕ :اؿ أثبتقا خ ل ًؼ ع
يبقرا  -الؼدرة ؾك فعؾ العبد :يلذا ةؿقا
ًّ
ً
ؾقا ً
اهلل و ياهلل  يف مررح يت بف رؼق

﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ [الص ف ت  ]96ف هلل

خ لؼ لؾعبدو يخ لؼ لػعؾفن
يأ شققخ الؿعتزلة ثؾ الز خشرقو فؼد رؼق هبوذه إ وقرو لؽوـ بلةو لقا
ؾتقرة يؿ رػعؾف يف تػسقرهٕ :كف دلقؼ يف ب رتف ييف غ زرف :يلوذا ذيور البؾؼقـول أكوف
اةتخرج ا تزالق ت الز خشرق ب لؿـ لقش()2و يبعض آرائف راجت ؾك ـ رـتسوا
إلك السـجة يف هذا الب ب :يبعض إشعررةن
يالطرف أخر الج روةو يهومٓ رسوؾبق العبود اإلرادة تؿ ً و و يرؼقلوق إ
حريتف يحرية ير الشجر يف فا الررح()3ن
يبقـ الغؾق يف كػل الؼودر وـ لِ َبوؾ الؼدرروةو يالغؾوق يف إثب توف وـ لِ َبوؾ الج روةو
ذها أهؾ السـجة يالجؿ ةو يهق أ اهلل  خؾوؼ الخؾوؼو ييتوا الؿؼو درر لبوؾ أ
رخؾؼ الخؾؼ بخؿسقـ ألػ ةـةو فؼدج ره ؾقفؿن
ياةتشووؽؾ بعووض الصووح بة الجؿووع بووقـ يووق إ ووقر ؽتقبووة ي ُ ؼوودج رة يبووقـ
يجقب العؿؾو فؽ الجقاب «ا ْط َؿ ُؾقا َفؽُؾ ُم َقس ٌر لِ َؿا ُخ ِؾ َؼ َل ُف»()4ن
()1
()2
()3
()4

لوؽ  $يالشو فعل يأحؿود يف الؼودرق إ جحود ؾوؿ اهلل يػورو
ل يف جؿقع الػت يى « 349/23لو
يلػظ بعضفؿ ك ظريا الؼدررة ب لعؾؿو فن ألريا بف خصؿقاو يإ جحديه يػريا»ن
رـظر اإلتؼ لؾسقق ل 243/4ن
رـظر ؼ ٓت اإلة ،ققـ (ص )279ن
ةبؼ تخررجف (ص )126ن
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يب ب الؼدر ـ أ ؼد إبقابو يالتقاؾ فقف زلة لود و يهوق ةور اهلل يف خؾؼوفو
فط لا العؾؿ رػفؿ ج يف الـصقص يٓ رستغر يف التػؽقرو يلد ةبؼت اإلش رة
طق
إلك يت ب ُ ج

قةع فقف لقا د لفذا الب بو يفقف ـو ظرات بوقـ السوـجة يالؼدرروة:
ج

ٓبـ الؼقؿو اةؿف «شػ العؾقؾ يف س ئؾ الؼض يالؼدر يالحؽؿة يالتعؾقوؾ»و يهوق
يت ب ُ ػقدو لؽـ آيتػ بؿ يرد يف الـصقص ع ؿلكقـوة الؼؾوا لؿو جو يف هوذا
الب ب ؾك ةقليت هق إمؾو ف لؿر ٓ رذي

عؿ اإلرؿ حتك رم ـ ب لؼدرن

يالؼدر لف أربع راتا
العؾؿو يالؽت بةو يالؿشقئةو يالخؾؼ يالتؼدررن
«وقال ابـ طؿر ﭭ« :والذي كػس ابـ طؿر بقده» :يهق اهلل و فقف إثب ت القود
يثقرا ـ الشراح الذرـ رػري
هلل و يلد ذيرك أ
ً
ريحل يف تصرففو يهذا ب ؾن

وـ إثبو ت موػة القودو رؼقلوق

«لق كان ٕحدهؿ مثؾ ُأ ٍ
حد ذه ًبا ،ثؿ أكػؼف يف سبقؾ اهلل ما قبؾف اهلل مـف؛ حتك ممـ
بالؼدر» :يهذا حؽؿ بؽػره﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ﴾ [التقبة ]54و ف لؿسؾؿ ُتؼبؾ كػؼتف بشري ف و يالذق ٓ ُتؼبؾ كػؼتف هق
الؽ فر فؿ بذ و

دا ٓ رم ـ ب هلل ي أخ بف اهلل ي ـف الؼدر :ف لذق ٓ رم ـ

ب لؼدر ي فرن
يهذا التؽػقر :لؾعؿق يف ي ،السؾػو ف ،رجقز ةوحبف ؾوك إفوراد :فتؼوق
ث ،الز خشرق ي فرو أي الرازق ي فرن
ً
يهذا الؽٓ ،بـ ؿر ُ ختصرو يتؿ وف يف لصوة يردت يف يتو ب اإلرؿو

وـ
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«محقح سؾؿ» « َ ْـ َر ْح َقك بـ َر ْع َؿ َر()1و َل َ َي َ َأ جي َ َ ْـ َلو َ فِول ا ْل َؼودَ ِر بِ ْل َب ْص َور ِة
َ ْع َبد ا ْل ُج َفـِل»ن
« َأو َل» م و رت خ و ًا ُ ؼوود لووو«ي و »و يرؽووق « َ ْع َبوود» اةووؿف الؿو ج
ومخر يهووق
رفقعو يإ جعؾت إي هق الؿبتدأ يإخقر هق الخ و ف ،بلسن
« َف ْك َط َؾ ْؼ ُت َأ َك يحؿقدُ بـ بود الورحؿ ِـ ا ْل ِ
ح ْؿ َق ِورق(َ )2حو جج ْق ِـ  -أي ُ ْعت َِؿ َور ْر ِـ-
َ ُ َْ
ج ْ َ
َف ُؼ ْؾـَ َل ْق َل ِؼقـَ َأ َحدً ا َ ْـ َأ ْم َح ِ
ب َر ُةق ِ اهللِ ﷺ َف َس َل ْلـَ ُه َ جؿ َر ُؼق ُ َه ُوم َٓ ِ فِول ا ْل َؼودَ ِرو
ِ
بد ِ
اخ ً ،ا ْلؿس ِ
جدَ و َف ْي َتـَ ْػ ُت ُف َأ َك َي َم ِحبِل َأ َحدُ َك
َف ُق قف َؼ َلـَ بد اهلل بـ ُ َؿ َر بـ ا ْل َخ جط ِ َ
َ ْ
ْوت َأ ج َمو ِحبِل َةو َقؽِ ُؾ ا ْل َؽ َو َ ،إِ َ
َ ْـ َر ِؿقـ ِ ِفو َي ْأ َخ ُر َ ْـ ِش َوؿ ل ِ ِفو َف َ
وت َأ َبو
ل
ـ
ـ
ظ
َ
ولو َف ُؼ ْؾ ُ
ُ
ج
الر ْح َؿ ِـ إِ جك ُف َلدْ َظ َف َر لِ َب َؾـَ َك س َر ْؼ َر ُ ي َ ا ْل ُؼ ْرآ َ و َي َر َت َؼ جػ ُري َ ا ْل ِع ْؾ َؿ»ن
بد ج
« تؼػرون» رتتبعق العؾوؿ يف الؼرروا يالبعقودو حتوك يف الو ارق يالؼػو رو أق
أاؿ حررصق ؾك العؾؿن
« َي َذي ََر ِ ْـ َش ْلكِ ِف ْؿو َي َأك ُجف ْؿ َر ْز ُ ُؿق َ َأ ْ ٓ َلدَ َرو َي َأ ج ْإَ ْ َر ُأ ُكػ»
أق ستلكػو جدردو رعؾؿف إذا يلع فؼط ٓ لبؾفو كس اهلل الع فقةن
ِ
ِ
وؿ ُب َورآ ُ ِـقولو َيا جل ِوذق
« َل َ َفنِ َذا َل ِؼ َ
قت ُأي َلئ َؽ َف َول ْخبِ ْر ُه ْؿ َأكقول َب ِورق وـ ُْف ْؿو َي َأك ُجف ْ
ِ
ك
ِ ِ ِ ِ
رحؾِ ُ ِ
اهلل ِـْ ُف َحتجك
َ ْ
ػ بِف بد اهلل بـ ُ َؿ َر َل ْق َأ ج َٕ َحده ْؿ ْث َؾ ُأ ُحد َذ َه ًب و َف َل ْك َػ َؼ ُف َ َلبِ َؾ ُ
ِ
وؿ َلو َ َحودج َثـِل َأبِول ُ َؿو ُور بوـ ا ْل َخ جطو ِ
ب» إلووك آخورهو فولتك بحوودرث
ُر ْوم َـ بِ ْل َؼودَ ِرو ُث ج
ج رؾ يةما الـبل ﷺ ـ اإلة ،ياإلرؿ ياإلحس و ي ـف

رتعؾؼ ب إلرؿو

( )1هق رحقك بـ رعؿر أبق ةؾقؿ العدياينو البصورقو ل ضول وريو يرؽـوك أبو ودقو وـ التو بعقـ ييو وـ
أي قووة العؾووؿو يحؿؾووة الحجووةو كحقر و ل رئو و تووقيف لبووؾ التسووعقـو يلقووؾ ةووـة 129ن رـظوور يفقو ت إ ق و و
173/6و يةقر أ  ،الـب441/4 ،ن
( )2هق حؿقد بـ بد الرحؿـ الحؿقرقو ت بعلو شقخو بصرقو ثؼةو لؿو تقيف يف أياخر الؿ ئوة إيلوكو روريق
ووـ أبوول هرروورةو يأبوول بؽوور الثؼػوولو يابووـ ؿوورو ياقوورهؿن رـظوور الطبؼو ت الؽو ى 147/7و يةووقر أ وو،
الـب293/4 ،ن
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يبق أ اإلرؿ ب لؼدر ريـ ـ أري كفن
«ثؿ استدل بؼقل الـبـل ﷺ» :الوذق جو يف حودرث أبقوف يف لصوة أةوئؾة ج روؾ
لؾـبل ﷺن
اإل ؿان َأ ْن ت ُْم ِمـ بِاهلل ِ ،ومءئِؽَتِ ِف ،و ُك ُتبِ ِف ،ورس ِؾ ِف ،وا ْلقـق ِم ِ
أخـرَِ ،وت ُْـم ِم ُـ بِا ْل َؼـدَ ِر
َ َ ْ
َ
َ
َُ ُ
ََ
« ِ َ
َخ ْقرِ ِه َو َشر ِه» رواه مسؾؿ» :هذا أي حدرث يف محقح سؾؿ بعد الؿؼد ةن
«وطـ ُطبادة بـ الصامت أكف قال ٓبـف « :ا بـل إكؽ لــ تجـد صعـؿ اإل ؿـان حتـك
تعؾؿ أن ما أصابؽ لؿ ؽـ لقخطئؽ ،ومـا أخطـلك لـؿ ؽــ لقصـقبؽ» أق تعؾوؿ أكوف
ُ ؼدج ر ـ اهلل ي ئـ ٓ ح لةو يحدث بف ُ ب دة بـ الص ت يهق ؾك فوراش الؿوقت
يلد ل لف ابـف أيمـلو فؼ أجؾسقينو فلجؾسقهو فؼ لف هذا الؽ ،ن
ف لدرـ رأس الؿ و ثؿ إكؽ إذا لؿ تعورف هوذه الؼ ودة يتطبؼفو ؾوك كػسوؽو
فؾـ تتؾذذ بحق ة :يةتؼق ي جؾؿ أم بؽ شل لق أين فعؾوت يوذاو لوق لوؿ أفعوؾ يوذاو
جحقؿ لقس لف عؿن
يةتصقر الحق ة
ً
«سؿعت رسقل اهلل ﷺ ؼقل« :إِن َأو َل َما َخ َؾ َؼ اهللُ ا ْل َؼ َؾؿ» :إيلقوة هـو هوؾ هول
ُ ؼقدة ب ٕ ر ب لؽت بة أي طؾؼة؟
يالجقاب أكو إذا لؾـو إاو ؼقودة ب لؽت بوة فو ،إشوؽ  ٕ :الؿعـوك أي
خؾؼف اهلل ل لف ايتُاو بغض الـظر جؿ لبؾفو يأ إذا لؾـو إ إيلقوة طؾؼوةو يإ
الؼؾؿو فن هذا الؿعـك ررد ؾقف إشؽ ٓت :يلذا رؼق
أي خؾؼ اهلل ـ خؾقل تف
ُ
ابـ الؼقؿ $
يالـ س ختؾػوق يف الؼؾوؿ الوذق

يُتووووا الؼضووووو بوووووف وووووـ الووووودر

و
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ـوود أبوول العوو ،الفؿووذاين()1

هؾ ي لبوؾ العورش أي هوق بعوده

لووقٓ

يالحووووؼ أ العوووورش لبووووؾ ٕكووووف

لبوووووؾ الؽت بوووووة يووووو ذا أريووووو

()2

ُب » رستػصؾ ذا رؽتا :ف ٓةتػص يف ثؾ هوذا أ ور
« َف َؼ َالَ :رب َو َما َذا َأ ْكت ُ
ٓ ُبوود ـووفو يٓ رووتؿ آ تثو إٓ بووفو يلووقس هووق بو رتاضو فؿووـ تؿو آ تث و أ
تستػصؾ :لقتسـك لؽ أ تؿتثؾ ُأ ِرت بفن
يالؼؾؿ  -يؿ هق عؾق  -جؿ دو لؽـ الجؿ دات إذا خ بف اهلل  فنا تعل
خط بف ي ُتجقبفو يؿ ل لت السؿقات يإرض ﴿ﯮ ﯯ ﯰ﴾ [فصؾت ]11ن يهؾ
جقاهبؿ بؾس الح أي بؾس الؿؼ ؟
إمؾ أكف بؾس الؿؼ و يأ الدخق يف تػصوق،ت يف يقػقوة هوذا الـطوؼ هوؾ
هق بؾس يشػتقـ أ ٓو فؽؾ هذا ٓ دا ل لف()3ن
ُب َم َؼا ِد َر كُؾ َش ْل ٍ َحتك َت ُؼق َم السا َط ُة» :هذه هل الؽت بة الع ةو يهـ ك
« َق َال :ا ْكت ْ
يت ب ت خ مةو ـف رم ر بف الؿؾؽ ـ يتوا أربوع يؾؿو ت  -يؿو هوق عؾوق -
حقـؿ ررةؾ إلك الجـقـ يف بطـ أ
()1

()2
()3
()4

ف()4

ن

هق ا ْل َح َسـ بـ أحؿد بـ الحسـ أبق الع ،الفؿذاينو شقخ درـة هؿذا و يلد ةـة 488و يتقيف ةـة 569هووو
يو ووـ الحػو ظ العؾؿو بو لؼرا اتو ووـ صووـػ تف «زاد الؿسو فر» يف خؿسووقـ جؾوودً او يمووـػ يف العشوورة
يالؿػرداتو يمـّػ فِل القلػ يآبتدا و ييف التجقردو ياقرهو ن رـظور تو ررخ اإلةو : ،لؾوذهبل 493/12و
ي بؼ ت الحػ ظ :لؾسقق ل (ص )474ن
كقكقة ابـ الؼقؿ (ص )65ن
رـظر تػسقر الط ق 439/21و يتػسقر الؼر بل 344/15ن
إش رة إلك حدرث بد اهلل بـ سعقد ﭬو ل حدثـ رةق اهلل ﷺ يهق الص د الؿصودي «إ أحوديؿ
رجؿع خؾؼف يف بطـ أ ف أربعقـ رق ً و ثؿ رؽق يف ذلؽ ؾؼة ثؾ ذلوؽو ثوؿ رؽوق يف ذلوؽ ضوغة ثوؾ ذلوؽو
ثؿ ررةؾ الؿؾؽ فقـػخ فقف الريحو يرم ر بلربع يؾؿ ت بؽتا رزلفو يأجؾفو ي ؿؾفو يشوؼل أي ةوعقدو ننن»ن
أخرجف البخ رقو يت ب بد الخؾؼو بو ب ذيور الؿ،ئؽوةو ()3298و ي سوؾؿو يتو ب الؼودرو بو ب يقػقوة خؾوؼ
أد ووول يف بطوووـ أ وووف ييت بوووة رزلوووف يأجؾوووف ي ؿؾوووف يشوووؼ يتف يةوووع دتفو ()2643و يأبوووق دايد ()4798و
يالرت ذق ()2137و يابـ جف ()76ن

ع

ـ بعَـ ـ عجـ ـ ٤عيفعَٓهــةٟعايكـ ـ ح

ع

744

قل اهلل ِ ﷺ َ ُؼ ُ
ت َر ُس َ
ات َط َؾـك َغ ْقـرِ َه َـذا َف َؾـ ْق َس ِمــل»
قلَ « :م ْـ َم َ
« َ ا ُبـَل إِكل َس ِؿ ْع ُ
رعـل ـ ت ؾك اقر اإلرؿ ب لؼدرن
ٍ
ُب َف َج َرى فِـل
«ويف روا ة ٕحؿد« :إن أو َل َما َخ َؾ َؼ اهللُ تعالك ال َؼ َؾ َؿ ،ثؿ َق َال َل ُف :ا ْكت ْ
ؽ الساط ِة بِؿا هق كَائِـ إ َلك ق ِم ِ
تِ ْؾ َ
الؼ َق َام ِة».
َْ
ٌ
َ َ ُ َ
ويف روا ٍة ٓبــ وهـب» يهوق اإل و الجؾقوؾ بود اهلل بوـ يهوا الؿصورقو لوف
يت ب فقف رير تف ُ بعت لطعة ـفو يهذا الحدرث رياه ابوـ يهوا يف «الؼودر» يهوق
جز يف الؼدرو ـ حدرث ُ ب دة :رعـل ـ ررؼ ـ ُ ر الحدرث الس بؼن
«قال رسقل اهلل ﷺَ « :ف َؿ ْـ َل ْؿ ُ ْم ِم ْـ بِا ْل َؼدَ ِر َخ ْقـرِ ِه َو َشـر ِهَ ،أ ْح َر َقـ ُف اهللُ بِالـ ِ
ـار»ٕ :
هذا ف ـ ُحؽِؿ بؽػرهن
«ويف الؿسـد» لإل أحؿد «والســ» أق ُةــ أبول دايد ياقرهؿو «طــ ابــ
كعب ،فؼؾت :يف كػسـل شـل مــ الؼـدر ،فحـدثـل بشـل ٍ
ٍ
الد ؾؿل قال :أتقت ُأبل بـ
ٌ
لعؾ اهلل ذهبف مـ قؾبل ،فؼال« :لق أكػؼت مثؾ ُأ ٍ
حد ذه ًبـا مـا قبؾـف اهلل مــؽ حتـك تـممـ
بالؼدر ،وتعؾؿ أن ما أصابؽ لؿ ؽـ لقخطئؽ ،وما أخطلك لؿ ؽـ لقصقبؽ ،ولق مـت
ٍ
مسـعقد ،وحذ ػـة بــ
طؾك غقر هذا لؽـت مــ أهـؾ الــار» ،قـال :فلتقـت طبـد اهلل بــ
القؿان ،وز د بـ ثابت ،فؽؾفؿ حدثـل بؿثؾ ذلؽ طـ الـبل ﷺ» أجو ب ابوـ ؿور يف
أي حدرث يف الب ب وـ ةوللف وـ ذلوؽ ب لحودرث الؿرفوقعو ييوؾ السوؾػ جورت
و د ؿ أاووؿ إذا ةووئؾقا ُرػتووق بؿ و ةووؿعقه ووـ الـبوول ﷺ ييف ذلووؽ يػ رووة ي ؼـووعو
يالس ئؾ ؾقف أ رؿتثؾو يرؼق ةؿعـ يأ عـ ن
ييؾ الصح بة يف هذا الحدرث حدج ثقا ابـ الدرؾؿلو ـ الـبول ﷺ بؿثوؾ ذلوؽ:
ٕكوف هوق الؼوودية يهوق إةووقةو يبعوض الـو س ٓ رؼتـووع إٓ بول ُرضو ف إلوك الوودلقؾ
الـؼؾل ـ الؽت ب يالسـجة شل ـ الـظر يالعؼؾو ي ـ ُرسل ٓ رؽتػل ب لودلقؾ وـ
الؽت ب يالسـجةو يإكؿ رضؿ إلقف ألقا العؾؿ و ي ُرضقػ إلك ذلؽ التعؾقؾو فنذا تؿت
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الؼـ ة بو«ل اهللو يل رةقلف»و ف لب لل زر دةن
«حد ٌ
أرضو
ث صحقح ،رواه الحاكؿ يف صحقحف»و رعـل ُ سوتدريفو يالحودرث ً
مححف ابـ حب و لؽـ ُجؿؾف شفقد لف فقؿ تؼد ـ إح درث أا محقحةن
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :بقان فرض اإل ؿان بالؼدر» :يأكف ريـ وـ أريو اإلرؿو و
يبذلؽ ج الـص الصحقح الصررحن
«الثاكقة :بقان كقػقة اإل ؿان» يؿ يف لق

ُ ب دة بـ الصو ت ٓبـوف «حتـك تعؾـؿ

أن ما أصابؽ لؿ ؽـ لقخطئؽ ،وما أخطلك لؿ ؽـ لقصقبؽ»ن
«الثالثة :إحباط طؿؾ مـ لؿ ممـ بف» يؿ يف لق أبل بـ يعا «لق أكػؼت مثؾ

ُأ ٍ
حد ذه ًبا ما قبؾف اهلل مـؽ حتك تممـ بالؼدر»ن

«الرابعة :اإلخبار بلن أحدً ا ٓ جد صعؿ اإل ؿان حتك ـممـ بـف» :اإلرؿو كعؿوةو
يلف عؿ ُردريف ـ لد رصؾ إلك الحؼقؼةو يؿ ي الـبول ﷺ ربقوت ـود ربوف ُرطعؿوف
ت ك ََفقئَتِؽ ُْؿ إِكل ُ ْط ِع ُؿـل َربل و َ ْس ِؼقـل»()1ن
ي ُرسؼقفو «إِكل َل ْس ُ
يإ قر الؿعـقرة رجد اإلكس

عؿف  :فؿث ،لا العؾؿ إذا يلػ ؾك سللة

عؿو لود ُرغـقوف وـ
ياكحؾ ـده إشؽ ي ربحث ـف وـ أ ودو فنكوف رجود لوذلؽ ً
إيؾ يالشرب أحق كًو و فؽقوػ ب إلرؿو الوذق هوق رأس الؿو ؟! يبعضوفؿ ُرصوؾل
عؿ و و يرجوود يف جسووؿف لووقة بعووده و يبعووض آخو ُور ُرصووؾل موو،ة
موو،ة رجوود لف و
ً
ٓ رستحضر شق ًئ ؿ لرأ اإل و ثؿ رـؼص ـ ذلؽ بؼدره()2ن
( )1أخرجف البخ رقو يت ب الصق و ب ب القم و ي ـ ل «لقس يف الؾقوؾ موق »و ()1964و ي سوؾؿو يتو ب الصوق و
ب ب الـفل ـ القم يف الصق و ()1195و ـ حدرث ئشة ڤو يج ـ جؿع ـ الصح بة ﭫن
( )2إش رة إلك حدرث ؿ ر بـ ر ةرو ل ةوؿعت رةوق اهلل ﷺ رؼوق «إ الرجوؾ لقـصورف ي و يتوا لوف إٓ
شر م،تفو تسعف و ثؿـف و ةبعف و ةدةف و خؿسف و ربعف و ثؾثف و كصػف »ن ةبؼ تخررجفن

ع
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«الخامسة :ذكر أول ما خؾـؼ اهلل» هوذا ُرػفوؿ ـوف أ الشوقخ رورى أ الؼؾوؿ أي
الؿخؾقل تن
ُـب
«السادسة :أكف جرى بالؿؼاد ر يف تؾؽ الساطة إلك ققام الساطة»َ « :ف َؼ َال َلـ ُف :ا ْكت ْ
ُب ما ُه َق كَائِ ٌـ إ َلك ققام السا َط ُة»ن
ُب َق َال :ا ْكت ْ
َف َؼ َالَ :رب َو َما َذا َأ ْكت ُ
ـات َط َؾـك َغ ْقـرِ َه َـذا
ــ َم َ
«السابعة :برا تف ﷺ مؿـ لؿ ممـ بـف» يف لقلوف ﷺ « َم ْ
َف َؾ ْق َس ِمـل»ن
لؿ ظفورت بد وة الؼودر
«الثامـة :طادة السؾػ يف إزالة الشبفة بسمال العؾؿا » :و ج
يف البصرة ـ لِبؾ عبد الجفـلو جو ُحؿقود بوـ بود الورحؿـ ي وـ عوف إلوك ؽوة
ح جقـ أي ُ عتؿررـو فسلٓ بد اهلل ابـ ؿرو فلج هبؿن
« التاسعة :أن العؾؿـا أجـابقه بؿـا ز ـؾ الشـبفة ،وذلـؽ أكفـؿ كسـبقا الؽـءم إلـك
الحجة يف لقلف يفعؾف ﷺن
رسقل اهلل ﷺ فؼط»ٕ :
ُ
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ةــاب
مـــا جـــاء يف امـمصــىزًن
ـال اهلل َتعـا َلك :ومــ َأ ْض َؾ ِ
ــ
ـؿ مؿ ْ
ََ ْ
طـ أبل هر رة ﭬ قال :قال رسـقل اهلل ﷺَ « :ق َ ُ َ
ُ
َذهــب خْ ُؾـ ُـؼ َخ ْؾ ًؼــا كَخَ ْؾ ِؼــل َف ْؾقخْ ُؾ ُؼــقا َذرةً ،أو لِقخْ ُؾ ُؼــقا حب ـ ًة أو لِقخْ ُؾ ُؼــقا َشـ ِ
ـع َقر ًة»
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
أخرجاه(.)1
ِ
ولفؿا طــ طائشـة ڤ أن رسـقل اهلل ﷺ قـالَ « :أ َشـد الـ ِ
الؼقامـة
ـاس َط َـذا ًبا َ ْـق َم
قن بِخَ ِ
ؾؼ اهلل ِ»(.)2
الذ َـ ُ ضاه َ
طباس ﭭ :سؿعت رسقل اهلل ﷺ ؼـقل« :كُـؾ ُم َصـق ٍر يف الـ ِ
ٍ
ـار،
ولفؿا طـ ابـ
جع ُؾ َلف بِؽُؾ ص ٍ
جفـؿ»(.)3
قرة َصق َر َها َك ْػ ٌس ُ عذب بفا يف َ
ُ ْ َ ُ
ُ َ
ِ
ولفؿا طـف مرفق ًطاَ « :م ْـ َصق َر ُصقر ًة فِل الد ْك َقا كُؾ َ
وحَ ،و َلـ ْق َس
ػ ْ
أن َ ـْ ُػ َخ ف َقفا الـر َ
بِـَافخٍ »(.)4
ولؿسؾ ٍؿ طـ أبل الفقاج( )5قال :قال لل طؾل ﭬ« :أٓ أبعثؽ طؾك ما بعثـل طؾقف
()1
()2
()3
()4
()5

أخرجف البخ رقو يت ب الؾب سو ب ب كؼض الصقرو ()5953و ي سؾؿو يت ب الؾب س يالزرـوةو بو ب ٓ تودخؾ
الؿ،ئؽة بقت فقف يؾا يٓ مقرةو ()2111ن
أخرجف البخ رقو يت ب الؾب سو ب ب يط ـ التصو يررو ()5954و ي سوؾؿو يتو ب الؾبو س يالزرـوةو بو ب
ٓ تدخؾ الؿ،ئؽة بقت فقف يؾا يٓ مقرةو ()2197و يالـس ئل ()5356ن
أخرجف سؾؿو يت ب الؾب س يالزرـةو ب ب ٓ تدخؾ الؿ،ئؽة بقت فقف يؾا يٓ مقرةو ()2119ن
أخرجف البخ رقو يت ب البققعو ب ب بقع التص يرر التل لقس فقف ريحو ي رؽره ـ ذلؽو ()2225و ي سوؾؿو
يت ب الؾب س يالزرـةو ب ب ٓ تدخؾ الؿ،ئؽة بقت فقف يؾا يٓ مقرةو ()2119و يالـس ئل ()5359ن
هوووق حقووو بوووـ حصوووقـ أبوووق الفقووو ج إةووودقو تووو بعل ثؼوووةن رـظووور الطبؼووو ت الؽووو ى 223/6و ي وووذرا
الؽؿ 471/7ن

ع
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قبرا مشر ًفا إٓ سق تف»(.)1
رسقل اهلل ﷺ أٓ تدع صقر ًة إٓ صؿستفا ،وٓ ً
فيه وسائل:

 إولك :التغؾقظ الشد د يف الؿصقر ـ.

الثاكقة :التـبقف طؾك العؾة ،وهق تـرك إدب مـع اهلل؛ لؼقلـف« :ومــ َأ ْض َؾ ِ
ـب
ــ َذ َه َ
ـؿ مؿ ْ
ََ ْ

ُ
َخْ ُؾ ُؼ َخ ْؾ ًؼا كَخَ ْؾ ِؼل ».
 الثالثة :التـبقف طؾك قدرتف وطجزهؿ؛ لؼقلفَ « :ف ْؾ َقخْ ُؾ ُؼقا َذرةً ،أو َش ِع َقر ًة».
 الرابعة :التصر ح بلكفؿ أشد الـاس طذا ًبا.
ٍ
كػسا ُ عذب بفا الؿصقر يف جفـؿ.
 الخامسة :أن اهلل خؾؼ بعدد كؾ صقرة ً
 السادسة :أكف ُ ؽؾػ أن ـػخ فقفا الروح.
 السابعة :إمر بطؿسفا إذا وجدت.

l
[ ضبب ذكس التصٕٖس يف كتاب التٕحٗدد

«باب ما جا يف الؿصقر ـ»و أق ـ الق قد الشدرد يؼقلف « َأ َشد الـ ِ
ـاس َط َـذا ًبا
ِ
ون» يالؿصوقرو لعـوف الـبول ﷺ يؿو جو يف البخو رق()2و يهوذا
َ ْق َم
الؼقامة ا ْل ُؿ َصـق ُر َ
ي قد شدردو كسل اهلل الع فقةن
يلد رؼق ل ئؾ إ التصقرر سللة لقست ـ أمق الدرـ :يل ُتوذير يف يتو ب

التقحقدو يإكؿ هل عصقة ـ الؿع مل رسوتحؼ ؾقفو الؾعوـو يؿو رسوتحؼ الؾعوـ
ؾك ع ص أخرىن
( )1أخرجووف سووؾؿو يت و ب الجـ و ئزو ب و ب إ وور بتسووقرة الؼ و و (969و يأبووق دايد ()3218و يالرت ووذق ()1949و
يالـس ئل ()2931ن
( )2ةبؼ تخررجف (ص )398ن
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فقؼ لف إ لؿـ ةبة ذير هذه الؿسللة يف يت ب التقحقد ةببقـ
ك
شرك يلع يف إرضو يذلوؽ يف لوق كوقحو
إول :أ التصقرر ي ةب ًب يف أي
ففق يةقؾة إلك الشركن
الثاين :أكف ض ه ة لخؾؼ اهللو فنكف َر ْز ُ ؿ أكوف رخؾوؼ يخؾوؼ اهللو يهوذه ـ ز وة هلل
يف الربقبقةن
فدخقلف يف يت ب التقحقد ظ هر :يٕهؿقتف ُلركت برفع الؼبوقر يف حودرث أبول
الفق ج «أٓ أبعثؽ ؾك بعثـل ؾقف رةق اهلل ﷺ؟ جأٓ تورى موقر ًة إٓ ؿسوتف و
يٓ ل ًا شر ًف إٓ ةقرتف»و يرفع الؼبقر ـ ية ئؾ الشركو يهذا ياضح يف ك
يثقر ـ
بؾدا الؿسؾؿقـ  -كسل اهلل الع فقة -و يةقليت الؽ،

ؾقف ن

ـال اهلل َتعـا َلك ومــ َأ ْض َؾ ِ
ــ
ـؿ مؿ ْ
ََ ْ
«طـ أبل هر رة ﭬ قال :قال رسـقل اهلل ﷺَ « :ق َ ُ َ
ُ
ب َخْ ُؾ ُؼ َخ ْؾ ًؼا كَخَ ْؾ ِؼل» :أق ٓ أحد أظؾؿ ـ همٓ ن
َذ َه َ
إٓ أكف ج ت كظ ئر يثقرة ثؾ ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
صقر أي الذق رؿـع س جد اهلل؟
الؿ ق
ﭼ﴾ [البؼرة  ]114فلرفؿ أظؾؿ ُ
ٓ أحوود أظؾووؿ ووـ هووذا يف قضووعفو يٓ أحوود أظؾووؿ ووـ هووذا يف قضووعف أق
ٓ أحد أظؾوؿ ؿوـ رؿـوع الـو س أ رعبوديا اهلل  ؿوـ ـوع سو جد اهللو يٓ أحود
أظؾؿ ؿـ ُرض هل خؾؼ اهلل  ؿـ رخؾؼ يخؾؼف إلك آخرهن
لقلف « َخْ ُؾ ُؼ َخ ْؾ ًؼا كَخَ ْؾ ِؼل » فقف جوقاز إ و ،الخؾوؼ ؾوك اقور فعوؾ اهلل :
يلد كسؿع يف التعبقر الصحػل الؿع مر خؾؼ يظ ئػو أ ُتخؾؼ يذاو يلؽـ إدب
أ رؼتصر الخؾؼ ؾك فعؾ اهللو ي ع ذلؽ لق لقؾت فؾف ُ ستـدن
« َف ْؾ َقخْ ُؾ ُؼقا َذر ًة» :القاحدة ـ مغ ر الـؿؾو يإذا جزيا وـ موغ ر الـؿوؾ ففوؿ
ؿ ةقاه أ جزن
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« َأو لِقخْ ُؾ ُؼـــقا حبـــ ًة ،أو لِقخْ ُؾ ُؼـــقا َشـ ِ
ــع َقر ًة» أخرجـــاه» :الحبوووة ؿوووق الحبوووقبو
َ
َ
ْ َ
يالشعقرة خ ص ب لشعقرن
الؿؼصقد أ هذا تعجقز لفؿ :يلذا لؿ رستطقعقا ؾك ر العصقر أ رخؾؼقا
تحداهؿ اهلل بف ـ أدكك إشق و يلد مـعقا الرجؾ ألل يرستعؿؾقكف يف البققت يف
ؾؿ هب و يلؽـ هذا الرجؾ ألل
اهلل أ ُ
التـظقػو ييف الطبخ يكحقهو يرذيري أشق َ ُ
لقس فقف أدكك كسبة ـ اإل ج ز الذق يف الذب ب الذق إ رسؾبفؿ شق ًئ ٓ رستـؼذيه
ـف ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [الحج ]73ن
رؼقلوق إ الووذب ب إذا أخووذ شووق ًئ يهووق ضووئقؾ بضووفلة أخووذو فنكووف إذا اخووتؾط
بؾع بف رتحق فقرا إلك ك
دة أخرىو يهذا رميد أاؿ لوـ رسوتطقعقا :تليقودً ا لؿو جو
يف الؼرآ .
ِ
«ولفؿا طـ طائشة ڤ أن رسـقل اهلل ﷺ قـالَ « :أ َشـد الـ ِ
الؼقامـة
ـاس َط َـذا ًبا َ ْـق َم
قن بِخَ ِ
ؾؼ اهلل ِ» :أق رش هبق بخؾؼ اهللن
الذ َـ ُ ضاه َ
يل

اهلل تع لك يف فر ق يآ فر ق

﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ﴾ [ا فر  ]46فلرفؿ أشد ذا ًب همٓ الؿصقري أ فر ق يآ فر ق ؟
ٓ شؽ أ الؿشرك أشد ذا ًب و فعذابف مبدو ي ثؾ هذا إذا ي

ـ الؿسوؾؿقـو

ف ،شؽ أكف ص :إٓ أكف لقس يف فر ق و ففق ـ كصقص الق قد التول ُتؿور يؿو
ج تو يٓ ُرحؽؿ بخؾقدهن
ف ،كدخؾ يف تػ مقؾ و بوقـ وذاب الؽو فر ي وذاب الؿسوؾؿو لؽوـ هوذا كوص
ي قد تؼشعر ـف الجؾقدو كسل اهلل الع فقةن
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طباس ﭭ :سؿعت رسقل اهلل ﷺ ؼقل« :كُؾ ُم َصق ٍر يف الـ ِ
ٍ
ار»
«ولفؿا طـ ابـ
يهذا ؿوق و كسول اهلل الع فقوة « جع ُـؾ َلـف بِؽُـؾ ص ٍ
ـس ُ ّعـذب بفـا يف
ـقرة َصـق َر َها َك ْػ ٌ
ُ ْ َ
ُ
ُ َ
جفـؿ» رخؾؼ اهلل  ـ إرياح بعدد هذه الصقر التل مقره و ف ُق ج
عذب هب ن
َ
ــ َصـق َر ُصـقر ًة فِـل الـد ْك َقا
«ولفؿا طـف»و أق ـ ابـ بو س ﭭ «مرفق ًطـاَ « :م ْ
ِ
كُؾ َ
وحَ ،و َل ْق َس بِـَافخٍ » يهذا تعجقز بتؽؾقػ ٓ ُرطقؼفو ُرؽ جؾػ أ
ػ ْ
أن َ ـْ ُػ َخ ف َقفا الر َ
رـػخ فقف الريح يلـ رستطقعو كسل اهلل الع فقةن
يلق لؿ رصقر إٓ موقرة ياحودةو ةو ُق ج
عذب بو لريح التول ُخؾؼوت لفوذه الصوقرة
فؼوطو يبتعودد الصوقر رتعودد العوذابو يرسوتؿر بؼودر هوذه إرياح :إٓ أ رعػوق اهلل
ـفو ففق تحت الؿشقئةن
«ولؿسؾ ٍؿ طـ أبل الفقاج قال :قال لل طؾل ﭬ« :أٓ أبعثؽ طؾك ما بعثــل طؾقـف
قبــرا مشــر ًفا إٓ ســق تف» :يلوور
رســقل اهلل ﷺ أٓ تــدع صــقر ًة إٓ صؿســتفا ،وٓ ً
التصقرر أي الصقرة ع الؼ الؿشرف الذق تجا تسقرتف ٕ :التصقرر وـ يةو ئؾ
الشركو ييذلؽ رفع الؼبقرو يتشررػف ـ ية ئؾ الغؾق يالشركن
[ حلي التصٕٖسد
امصىز أنىاع:
األول :الصووقر التوول لف و ظووؾ ي ُرسووؿقا تؿ ثقووؾو ففووذه ُ جؿووع ؾووك تحررؿف و
يدخقلف يف الـصقصن
حر ووة:
امثــا  :الصووقر التوول ٓ ظووؾ لف و و يهوول ـؼقشووة ب لقوودو ففووذه ً
أرض و ُ ج
فعووـ ئشووة ڤ لوود رةووق اهلل ﷺ ووـ ةووػرو يلوود ةوورتت بؼوورا ( )1لوول ؾووك
( )1الؼرا ةرت أحؿرو أي رلقؼن رـظر الؼ قس الؿحقط 1148/1ن
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«أشد الـاس طـذا ًبا ـقم

الؼقامة الذ ـ ضاهئقن بخؾؼ اهلل» ل لت فجعؾـ ه ية دة أي ية دتقـن
ي ـ ئشة أ الؿم ـقـ ڤ أا اشورتت كؿرلوة( )2فقفو تصو يررو فؾؿو رآهو
رةق اهلل ﷺ ل

ؾك الب بو فؾوؿ ردخؾوفو فعرفوت يف يجفوف الؽراهقوةو فؼؾوت رو

رةق اهللو أتقب إلك اهللو يإلك رةقلف ﷺو ذا أذكبوت؟ فؼو رةوق اهلل ﷺ «مـا
بال هذه الـؿرقة » لؾت اشرترتف لؽ :لتؼعد ؾقف يتقةده و فؼو رةوق اهلل ﷺ
«إن أصحاب هذه الصقر قم الؼقامة عذبقن ،فقؼال لفؿ :أحققا ما خؾؼتؿ»و يل

«إن

البقت الذي فقف الصقر ٓ تدخؾف الؿءئؽة»()3ن
فدخؾت الصقر اقر الؿجسؿة يف التحررؿن
امثامث :الصقر الؿتع رف ؾك تسؿقتف القق ب لػقتقارافقةو يلقس لؾع ؾ فقف
إٓ تحررؽ ألةو يفقف الـزاع الطقرؾن
فؼ بعض العؾؿ

هق تصقرر داخؾ يف العؿق  ٕ :الؼ ودة ـود أهوؾ العؾوؿ

أكف إذا ي الؿب شر ٓ ُرؿؽـ تضؿقـفو يٓ خ بتفٕ :كف اقر ؽ جؾػو فقـتؼؾ الحؽؿ
صوقر الؿب شور لوقس بؿؽ جؾوػو يهوق ألوةو يالؿتسوبا ؽ جؾوػو
إلوك الؿتسوبان ف لؿ ق
فقتقجف الخط ب إلقفن
ووؾؿ
يٓ ارابوووة يف لعوووـ الؿصوووقر بسوووبا ضوووغطة زرو ف لؼ توووؾ لووود رؼتوووؾ سو ً
بضووغط زر الؿسوودسو يهووؾ رسووتطقع أحوود أ رؼووق إ الووذق لتؾووف الؿسوودس؟
( )1السفقة هـ بقت مغقر ؾؼت السرت ؾك ب بفن رـظر فتح الب رق 387/19ن
( )2الـؿرلة القة دة الصغقرةن رـظر الـف رة يف اررا الحدرث 118/5ن
( )3أخرجف البخ رقو يت ب البققعو ب ب التج رة فقؿ رؽره لبسف لؾرج يالـس و ()2195و ي سؾؿو يت ب الؾبو س
يالزرـةو ب ب ٓ تدخؾ الؿ،ئؽة بقت فقف يؾا يٓ مقرةو ()2197ن
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وبـــا طؾقــف فوو ،رتقجووف إلووك الؿؽؾووػ خطو ب؟ يٓ ررتتووا ؾقووف إثووؿ يٓ ضووؿ ؟
الجقاب ٓن
فؽذلؽ الؿصقرو ف لتصقرر إكؿ هق بػعؾف ٓ فعؾ ألةن
الؿصقرو بؾ ـ فعؾ ألةو
يذها بعض العؾؿ إلك أ هذه لقست ـ تصقرر
ق
يأا لقست ض ه ة لخؾؼ اهللو بؾ هل خؾؼ اهلل كػسفن
يالس ،ة ٓ رعدلف شل و يالبحوث وـ الورخص أ ور جؿوت بوف البؾوقىو يلود
ترتا ؾك هذا التصقرر ظ ئؿو ف ُط قؾؼت بسببف كس و بوؾ ُلتِوؾ بعضوفـ بسوببفٕ :او
مقرت ؾك ك
ارة ـف يف ـ ةبةو فقمؾت إلك خبقث جر و ف بتزه و فحصؾ الشر
ُ ق
الؿستطقرن
يالؿسللة جؿت ي جؿتو يآحتق ط يف ذلؽ يف ا رة الصعقبةو فػل الؿـ ةوب ت
صقر
صقرو ييذلؽ لد ُر ج
ٓ رستطقع اإلكس أ رحت ط فن أٓ رحضرو أي رحضر ي ُر ج
إ و أ ربتعوود أحوود ب لؽؾقووة

يهووق يف بقتووفو أي يف ؽ و دراةووتفو فػوول هووذه الح و
أرض أ ُأ َمو جوقر»و فقؽووق اإلثووؿ ؾووك ووـ
فوو ،رحضوورو أي رحضوور يرؼووق «أكو لووؿ َ
مقرهو أي ـ رضل بذلؽو ياهلل الؿستع ن
والــذي أد ـــ بــف هلل تعــالك :أ التصووقرر بوو ٔٓت داخووؾ يف ؿووق التصووقررو
يأكف داخؾ يف الؾعـ :يلذا فلك ٓ أمقرو يٓ أرضك أ رصقرين أحدن
أ الضريرات :ثؾ القث ئؼو يالبط لو تو يجوقازات السوػرو ففوذا رخورج وـ
التحررؿ :لؾضريرةن
يالـصقص يؾف ج ت بتحررؿ تصقرر فقف الوريحو لؽوـ اختؾػوقا يف تصوقرر
ٓ ريح فقف هؾ ردخؾ يف ؿق تحررؿ التصقرر أي ٓ؟
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فبعضفؿ أ ؾؼ التحررؿ فقؿ رـؿوقو ي لحبوة يالشوعقرةو يالشوجرٕ :كوف ضو ه ة
لخؾؼ اهللو يالتؿثقؾ ب لشعقرة يالحبة يف الحدرث رد

ؾقفن

يجؿ هقر أهؾ العؾؿ رخصق التحررؿ بؿ فقف الريح()1ن
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :التغؾقظ الشد د يف الؿصقر ـ» :لؽقاؿ أشود الـو س وذا ًب
رق الؼق ةن
ِ
ب
«الثاكقة :التـبقف طؾك العؾة ،وهق ترك إدب مع اهلل؛ لؼقلفَ « :و َم ْـ َأ ْض َؾ ُؿ مؿ ْـ َذ َه َ
َخْ ُؾ ُؼ َخ ْؾ ًؼا كَخَ ْؾ ِؼل » :ففق ُرض هل بخؾؼ اهللو يهذه هل العؾةن
«الثالثــة :التـبقــف طؾــك قدرتــف وطجــزهؿ ،بؼقلــفَ « :ف ْؾقخْ ُؾ ُؼــقا َذرةً ،أو َش ِ
ــع َقر ًة»
َ
لـ رستطقعقان
«الرابعة :التصر ح بلكفؿ أشد الــاس طـذا ًبا» :أق أ الوذرـ ُرضو هق بخؾوؼ اهلل
يهؿ الؿصقري و أشد الـ س ذا ًب  -كسل اهلل الع فقة -ن
ٍ
كػسا ُ عذب بفا يف جفـؿ.
«الخامسة :أن اهلل خؾؼ بعدد كؾ صقرة ً
السادسة :أكف ُ ؽؾػ أن ـػخ فقفا الروح» :إٓ أكف « َو َل ْق َس بِـَافخٍ ».
«السابعة :إمر بطؿسفا إذا ِ
وجدت» :لحدرث أبل الفق ج ـ ؾل ﭬن

( )1رـظر التؿفقدٓ :بـ بد ال 291/21ن
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ةــاب
مـــا جاء يف كرثج امحنف
وققل اهلل تعالك﴿ :ﯻ ﯼ﴾ [الؿ ئدة .]89
طـــ أبــل هر ــرة ﭬ ســؿعت رســقل اهلل ﷺ ؼــقل« :ا ْل َح ِؾـ ُ
ـػ َمـْ َػ َؼ ـ ٌة لِؾس ـ ْؾ َع ِة،
َم ْؿ َح َؼ ٌة لِ ْؾؽ َْس ِ
ب» أخرجاه(.)1
ـؿ اهللُ ،وٓ ُ ـزَك ِ
قف ْؿ،
وطـ سـؾؿان ﭬ أن رسـقل اهلل ﷺ قـالَ « :ثء َثـ ٌة ٓ ُ ؽَؾ ُؿ ُف ُ
ِ
قؿُ :أ َش ْق ِؿ ٌط ز ٍ
َانَ ،و َطائِ ٌؾ ُم ْس َت ْؽبِ ٌرَ ،و َر ُج ٌـؾ َج َع َـؾ اهللَ بِضـاطتَف؛ ٓ َ ْشـتَري
َو َل ُف ْؿ َط َذ ٌ
اب َأل ٌ
إٓ بقؿقـِف ،وٓ بِقع إٓ بقؿقـِف» رواه الطبراين ٍ
بسـد صحقح(.)2
َ ُ
َ
َ
ويف «الصحقح» طـ طؿران بـ حصقـ ﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺَ « :خ ْق ُر ُأمتِـل
َق ْركِلُ ،ثؿ ال ِذ َـ َ ُؾقك َُف ْؿُ ،ثؿ ال ِذ َـ َ ُؾقك َُف ْؿ» قال طؿران :فء أدري أذكر بعد قركف مـرتقـ

ـقن،
قن وٓ ُ ْمت ََؿـُـ َ
ونَ ،و َخُ ق ُك ـ َ
ون وٓ ُ ْست َْشـ َـفدُ َ
أو ثء ًثــا « ُثــؿ إِن َب ْعــدَ ك ُْؿ َق ْق ًمــا َ ْشـ َـفدُ َ
قنَ ،و َ ْظ َف ُر فِ ِ
قف ُؿ الس َؿ ُـ»(.)3
ون وٓ ُق ُف َ
َو َ ـ ِْذ ُر َ
وفقــف :طـــ ابـــ مسـ ٍ
ـعقد ﭬ أن الـبــل ﷺ قــالَ « :خ ْقـ ُـر الــ ِ
ـاس َق ْركِــلُ ،ثــؿ الـ ِـذ َـ
َ ُؾقك َُف ْؿُ ،ثؿ ال ِذ َـ َ ُؾقك َُف ْؿُ ،ثؿ َ ِ
جل ُ َق ْق ٌم ت َْسبِ ُؼ َش َفا َد ُة َأ َح ِد ِه ْؿ َ ِؿقـَ ُفَ ،و َ ِؿقـُ ُف َش َفا َد َت ُف».

( )1أخرجووف البخوو رقو يتوو ب البقووقعو َبوو ب ﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾و ()2987و
ي سؾؿو يت ب الؿس ل ةو ب ب الـفل ـ الحؾػ يف البقعو ()1696و يأبق دايد ()3335و يالـس ئل ()4461ن
( )2أخرجف الط اين يف الؽبقر ()6111و يإيةط ()5577و يالصغقر ()821و يالبقفؼل يف الشعا ()4511و يرياتوف
حتج هبؿ يف الصحقح ل لف الؿـذرق يف الرتاقا 367/2و يالفقثؿل يف الؿجؿع 78/4ن
( )3أخرجف البخ رقو يت ب الشف داتو ب ب ٓ رشفد ؾك شف دة جقر إذا أشفدو ()2651و ي سؾؿو يت ب فض ئؾ
الصح بةو ب ب فضؾ الصح بة ثؿ الذرـ رؾقاؿو ()2535ن
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قال إبراهقؿ« :كاكقا ضربقكـا طؾك الشفادة والعفد وكحـ صغار»(.)1
فيه وسائل:

 إولك :القصقة بحػظ إ ؿان.
 الثاكقة :اإلخبار بلن الحؾػ مـػؼ ٌة لؾسؾعة ،مؿحؼ ٌة لؾبركة.
 الثالثة :القطقد الشد د لؿـ ٓ بقع وٓ شتري إٓ بفا.
 الرابعة :التـبقف طؾك أن الذكب عظؿ مع قؾة الداطل.
 الخامسة :ذم الذ ـ حؾػقن وٓ ستحؾػقن.
 السادسة :ثـاؤه ﷺ طؾك الؼرون الثءثة ،أو إربعة ،وذكر ما حدث بعدهؿ.
 السابعة :ذم الذ ـ شفدون وٓ ُ ستشفدون.
 الثامـة :كقن السؾػ ضربقن الصغار طؾك الشفادة والعفد.

l
«باب ما جا يف كثرة الحؾػ» يالحؾوػ إ يو بو هلل و فؾوف حؽوؿو يإ يو بغقور
اهللو فؼد رؽق شر ًي أي و يلد رؽق أمغرو يالرتجؿة الؿراد هب الحؾػ ب هللن
ييثرة الحؾػ تد

ؾك د تعظقؿ اهلل و يلق ظؿقه يف كػقةفؿ لؿ جعؾقه

ُ رض ًة لحؾػفؿو يٕ ك
قر ت ففة رحؾػ ب هلل  فقف و يتجده ع ذلؽ إذا حؾػ حـثو
يفعووؾ و حؾووػ جأٓ رػعؾووفو أي توورك و حؾووػ أ رػعؾووفو يإذا حـووث تجوود ثووؾ هووذا
ٓ ُرؽ قػر ـ رؿقـفن

( )1أخرجف البخ رقو يت ب الشف داتو ب ب ٓ رشفد ؾك شف دة جقر إذا أشفدو ()2652و ي سؾؿو يت ب فض ئؾ
الصح بةو ب ب فضؾ الصح بة ثؿ الذرـ رؾقاؿو ()2533و يالرت ذق ()3859و يابـ جف ()2362ن
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«وققل اهلل تعالك﴿ :ﯻ ﯼ﴾ [الؿ ئدة  :»]89يالحػظ رؽق بل ررـ
إمر إول :احػظقه و ف ،تحؾػقا :إٓ ٕ كر رستحؼ الحؾوػو فو ،تؽثوريا وـ
إرؿ ب هلل  يإ يـتؿ م دلقـ ٕ :الحؾػ يتقيقد الؽ ،ب ةؿ اهلل  أي مػة
ـ مػ تفو يؾ هذا ـ أجؾ تعظقؿ اهلل و ف ،رـؼؾا التعظقؿ إلك ابتذا ن
خقورا ـفو
إمر الثاين :إذا حؾػوتؿ ف حػظقهو وـ الحـوث :إٓ إذا يو اقرهو
ً
خقرا مـفا ،إٓ أتقت الذي
«وإين واهلل  -إن شا اهلل  ٓ -أحؾػ طؾك ؿقـ ،فلرى غقرها ً
هق خقر ،وتحؾؾتفا»()1ن يإذا حـث رجا ؾقف يػ رةو ؾوك التػصوقؾ الؿعوريف ـود
أهؾ العؾؿن
ييػ رة القؿقـ ﴿ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ﴾ [الؿ ئدة  ]89هذه الخص

ؾك التخققر ﴿ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾

[الؿ ئدة  ]89فنذا لؿ رجد الخص الث،ثو اكتؼؾ إلك الؿرتبة الث كقة يهل مق ث،ثة أر ن
يالقاجب ت ـد أهؾ العؾؿ ؾوك الػوقرو ف ُقؽ قػور وـ رؿقـوف فوقر يلوقع الحـوث:
خشقة أ تسبؼف الؿـقةو فقلثؿ بعد تؽػقره ـ رؿقـف()2ن
«طـــ أبــل هر ــرة ﭬ ســؿعت رســقل اهلل ﷺ ؼــقل« :ا ْل َح ِؾـ ُ
ـػ َمـْ َػ َؼـ ٌة لِؾس ـ ْؾ َع ِة،
َم ْؿ َح َؼ ٌة لِ ْؾؽ َْس ِ
ب» أخرجـاه» أق أكوف إذا حؾوػ أ هوذه السوؾعة وـ كوقع يوذا الجقودو
يلقست يوذلؽو أي أكوف اشورتاه بؽوذا يلوقس إ ور يوذلؽو أي أكوف ُأ طول فقفو يوذا
يلقس يذلؽو يؾ هذا ـ أجؾ أ روريج لسوؾعتف فتستشورف لفو كػوقس الؿشورترـو
( )1أخرجف البخ رقو يت ب فورض الخؿوسو بو ب ي وـ الودلقؾ ؾوك أ الخؿوس لـقائوا الؿسوؾؿقـو ()3133و
ي سؾؿو يت ب اإلرؿ و بو ب كودب وـ حؾوػ رؿقـو فورأى اقرهو خقورا ـفو و ()1649و يابوـ جوف ()2197و
يالـس ئل ()3789و ـ حدرث أبل قةك إشعرق ﭬن
( )2رـظر ريضة الـ ظر 571/1ن

ع
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فقؼتطع هب

ع
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سؾؿ  -كسل اهلل الع فقة -فن هذه القؿقـ تدخؾ يف رؿقـ الغؿقسن

فؼقلووف « َمـْ َػ َؼـ ٌة لِؾس ـ ْؾ َع ِة»ٕ :كووف إذا حؾووػ ظووـ بووف أخووقه الؿسووؾؿ خقو ًورا يموودج
ياشرتىو يالح لػ لؿ رؼصد بتـػقوؼ ةوؾعتف ب لؽوذب إٓ الوربحو « َم ْؿ َح َؼـ ٌة لِ ْؾؽ َْس ِ
ـب»
ييف ريارة «مؿ ِ
ح َؼ ٌة لؾبركة»و فؾـ رتحؼؼ رادهو بؾ رع لا بـؼقض لصدهو يرؿحؼ اهلل
ُ ْ
يسبفو أي برية يسبفن
«وطـ سؾؿان ﭬ» الػ رةل «أن رسقل اهلل ﷺ قالَ « :ثء َث ٌة ٓ ُ ؽَؾ ُؿ ُف ُؿ اهللُ»
فقف إثب ت مػة الؽ ،هلل  ؾك رؾقؼ بج،لف ي ظؿتفو فنذا ي ٓ ُرؽؾؿ بعض
الـ س لغضبف ؾقفؿو فؿـ رضل ـف يؾؿفو يذلؽ ثؾ الرؤرة ﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ؾؿ حجا الؽػ ر د
ﮉ﴾ [الؿطػػقـ  ]15ف ج

ؾك أ الؿم ـقـ رريكف رق الؼق ةن

« َوٓ ُ زَك ِ
قف ْؿ» :يالزي ة ال ية يالـؿو و فو ،ربو رك فوقفؿو يٓ تزيوق أ ؿو لفؿو
يٓ رـشر يف الـ س تقثقؼفؿو ييذا رق الؼق ة ٓ رشوفد ؾوقفؿ ب إلرؿو  :لؿو فعؾوقه
ـ الؿع ملو يلقس هذا فؼطو بؾ
ِ
قؿ» ملؿن
« َو َل ُف ْؿ َط َذ ٌ
اب َأل ٌ
« ُأ َش ْق ِؿ ٌط ز ٍ
َان» إشقؿط تصغقر أشؿطو يالشوؿط اخوت،ط السوقاد ب لبقو ضو
يالشؿط الشقا()1ن
يٓ شؽ أ الديا ل إلك الزك ـد الؽبقر ضعقػةو فونذا ل رففو ففوذا رود

ؾوك

خبث يف كػسف ي قرتف :يذلؽ بخو،ف الشو ب ف لشوفقة ـوده ألوقىو يلود تغؾبوف يف
ك
يلت ـ إيل تو لؽـ الؽبقر لؿ رد ُ ف إلك الزك إٓ خبوث ـغورس يف كػسوفو كسول
اهلل الع فقةن
( )1رـظر الصح ح 1138/3ن
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« َو َطائِ ٌؾ ُم ْس َت ْؽبِ ٌر» الع ئؾ الػؼقور يثقور العقو و ي وع أكوف ئوؾ يفؼقور ٓ رؿؾوؽ
ؼق ت الؽِ  :إٓ أكف ُ ستؽ ررتفع ؾك الـ سو يرتؽ ؾقفؿ « َوا ْلؽِ ْب ُر َب َط ُر ا ْل َحؼ،
َوغ َْؿ ُط الـ ِ
اس»( )1ؿ رد ؾك أ الؽِ اررزة يف كػسفن
« َو َر ُجـ ٌـؾ َج َعـ َـؾ اهللَ َلـ ُف بِضــاطتَف؛ ٓ َ ْشـتَري إٓ ب َقؿقـِــف ،وٓ َ بِقـ ُـع إٓ ب َقؿقـِــف» .رواه
الطبراين ٍ
بسـد صحقح» :يهذا هق الش هد ـ الحدرث لرتجؿة البو بُ :رؽثور الحؾوػ
ب هلل ْ َ ٓ« شتَري إٓ ب َقؿقـِف» إ اشرتى حؾػو يل رؼق لؾبو ئع ياهللو إين يجودت
قـع إٓ ب َقؿقـِـف»و فقحؾوػ
هذه السؾعة بؽذا بللؾ ؿو هول عريضوة بوف ـودكو «وٓ َ بِ ُ
يرؼق اشرترتف بليثرن
[ التعسٖف بالقسُٔ ،بٗاُ خريٖة الصخابةد
«ويف «الصحقح» طـ طؿران بـ حصقـ ﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺَ « :خ ْق ُر
ُأمتِل َق ْركِل» هذه إ ة هل خقر إ ؿ ب ،شؽ :لؼق اهلل ﴿ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ﴾

[آ

ؿرا

]119ن يالخقررة ؼريكة بؼقلف ﴿ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [آ

ؿرا

]119ن ففذه إ ة خقر إ ؿ إ ل ت ب لقمػ

الذق ُ قؾؼت ؾقف الخقررةن
يخقر هذه إ ة التل هل خقر إ ؿ لركف ﷺو يالؿراد هبؿ مح بتف رضقا اهلل
ُ
ؾقفؿن
ك
رحوده
يالؼر الجقؾ وـ الـو س ؾوك لوق
يثقور وـ أهوؾ العؾوؿو ي وـفؿ وـ ُ
ب لسـقـو فقؼق

ئة ةـةو أي ئة ي شري و يل بعضفؿ ةبعق و يل بعضفؿ

تسعق و يف ألقا يثقرة ذيره الح فظ ابـ حجر يف «فوتح البو رق» ياختو ر أ الؼور
( )1أخرجوووف سوووؾؿو يتووو ب اإلرؿووو و بووو ب تحوووررؿ الؽووو يبق كوووفو ()91و يالرت وووذق ()1999و وووـ حووودرث
ابـ سعقد ﭬن

ع
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ع
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ً ()1ن
ر بـ ياثؾوة( )2يلود و ت

يلر الصح بة اكؼرض بؿقت آخرهؿ أبل الطػقؾ
شر ي ئة ٕ :الـبل ﷺ ل ةـة ك
ةـة ك
شر ـ الفجرة «ما مـ كػس مـػقسة الققم،
تلتل طؾقفا مائة سـة ،وهل حقة قمئذ»( )3رعـل ـ لقؾتوف التول ل لوف فقفو و فؿو ت أبوق
الطػقؾ ةـة ك
شر ي ئةن
ف كؼرض صر الصح بة بقف ة آخرهؿو يإ ي بعضفؿ رؼق ٓ ُرسؿك صور
الصووح بة إٓ إذا يو كقا يثوورة ا لبووةو يإذا يو إيثوور ووـ التو بعقـو لقووؾ هووذا صوور
الت بعقـو ييذلؽ بعده :يلذا رؼق بعضفؿ الؼر أربعق

ًن

« ُثؿ ال ِذ َـ َ ُؾقك َُف ْؿُ ،ثؿ ال ِذ َـ َ ُؾقك َُف ْؿ» ف لصح بة خقر الؼوري و يهوؿ أفضوؾ وـ
حقاررل قسكو ي ـ السبعقـ الذق اخت رهؿ قةك ڠو ي ـ اقرهؿ ـ أموػق
الرةؾو ف ،لبؾفؿ يٓ بعدهؿ ـ هق خقر ـفؿن
يلد رليت بعض إفوراد وـ التو بعقـو يهوق يف العؾوؿ أي يف العبو دة َأ َقوز وـ بعوض
الصح بة يف هوذا البو بو أ و يف بو ب الصوحبة فول ر ٓ رـ لوف أحود ةوقاهؿ :يلوذا جو يف
-يالؿراد أهؾف -أجر خؿسقـو ل لقا ـ أي وـفؿ؟

الحدرث أ لؾع ؾ ـد فس د الز
ل « ِمـْؽ ُْؿ»( )4يهذا تػضقؾ يف العؿؾو ٓ الصحبة التل ٓ ُرش ريفؿ فقف أحدن
ن

()1
()2

()3
()4

رـظر فتح الب رق 5/7ن
هق أبق الطػقؾ ر بـ ياثؾة الؾقثل الؽـ ينو آخر الصوح بة ق ًتو و رأى الـبول ﷺ يهوق يف حجوة الوقداع يهوق
رستؾؿ الريـ بؿحجـفو ثؿ رؼبؾ الؿحجـو ي رسؽـ الؽقفةو ثؿ تحق إلك ؽةو فؿ ت هب ةـة شرة ي ئةن
رـظر عرفة الصح بةٕ :بل كعقؿو 2967/4و يةقر أ  ،الـب467/3 ،ن
أخرجف سؾؿو يت ب فض ئؾ الصح بة ﭫو ب ب لقلف ﷺ «ٓ تليت ئوة ةوـةو ي ؾوك إرض كػوس ـػقةوة
القق »و ()218و يالرت ذق ()2259ن
أخرجوووف أبوووق دايدو يتووو ب الؿ،حوووؿو بووو ب إ ووور يالـفووولو ()4341و يالرت وووذقو يتووو ب تػسوووقر الؼووورآ و
ب ب ـ ةقرة الؿ ئدةو ( )3958يل «حسـ اررا»و يابـ جفو يت ب الػتـو َب ُب َل ْقل ِ ِف َت َع َلك
=
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ي فد الت بعقـ فقف الخقر أظفرو يفقف العؾوؿ يالػؼوف يف الودرـو يالعؿوؾ يالعبو دة
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
يٓ رزا يؾ ز

ك
خقرا ـ الذق رؾقفو ف ،رليت ز و إٓ يالوذق بعوده شور ـوف
ً

إلك لق الس ة()1ن
ك
جفوة وـ الجفو تو أفضوؾ ؿوـ
يٓ رؿـع أ رقجد أفوراد أي ُأكو س عقـوق يف
ةبؼفؿ يف الجؿؾوةو ففوذه الؿػ ضوؾة الػردروة لقسوت ياردة ؾقـو هـو و فو لؽ،
الؼري

ؾوك

ؾك جفة العؿق ن

الؿحؼوؼ أاو رتو و
«قال طؿران :فء أدري أذكر بعـد قركـف مـرتقـ أو ثء ًثـا » ُ
الؿػضؾة ث،ثةن
ف لؼري ُ
« ُثؿ إِن َب ْعدَ ك ُْؿ» :الخط ب لؾصح بةو يلقس لؾؼري الؿػضؾةن
ون»و أق ردلق بشف دا ؿ لبؾ أ ُتطؾا ـفؿن
ون وٓ ُ ْست َْش َفدُ َ
« َق ْق ًما َ ْش َفدُ َ
ُقن» رخقكق إ ك ت :يلذلؽ ٓ رلتؿـفؿ أحدن
ُقن وٓ ُ ْمت ََؿـ َ
« َو َخُ قك َ
قن» يالقف ب لـذر ياجاو يالدلقؾ ﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ون وٓ ُق ُف َ
« َو َ ـ ِْذ ُر َ
ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [اإلكس

]7ن

= ﴿ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾و ()4914و يابووـ حب و ()385و يالح و يؿ ()7912و ووـ حوودرث أبوول ثعؾبووة
الخشـل ﭬو يمححف الح يؿو ييافؼف الذهبلو يج ـ حدرث تبة بـ ازيا و يابـ سعقد ﭭن
( )1إش رة إلك حدرث الزبقر بوـ ودقو لو «أتقـو أكوس بوـ لوؽو فشوؽقك إلقوف و كؾؼوك وـ الحجو جو فؼو
«ام ياو فنكف ٓ رليت ؾقؽؿ ز إٓ الذق بعده شر ـفو حتك تؾؼقا ربؽوؿ» ةوؿعتف وـ كبوقؽؿ ﷺ»و أخرجوف
البخ رقو يت ب الػتـو ب ب ٓ رليت ز إٓ الذق بعده شر ـفو ()7968و يالرت ذق ()2296ن
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« َو َ ْظ َف ُر فِ ِ
قف ُؿ الس َؿ ُـ» رعـل رؽثر فوقفؿ السوؿـو يالوذ تقجوف إلوك وـ رؼصود
ج
السوؿـة
الشره يف إيؾو يالعـ رة بف :حتوك رسوؿـ يرغػوؾ جؿو ُخؾوؼ وـ أجؾوف ٕ :ق
ُتذها الػطـةو ي ُت ِ
قرث الغػؾةو يٓ ُرؿدح هب أحدن
ل ،ةووؿقـً  :إٓ أ رؽووق
لوو الشوو فعل « وو رأرووت وو ً

حؿوود بووـ الحسووـ

الشقب ين»()1ن
السووؿـة ووـ اقوور ؾو ك
وا ووـ م و حبف يحوورصو فوو ،تووذ ٕ :
يأ و إذا ي كووت ق
البعض يإ ي أيؾف ألؾ ـ بعض الـ س :إٓ أكف رسوؿـو فؿثوؾ هوذا ٓ ُرو ،و لؽوـ
ُر ،الذق تتجف هؿتف لتغذرة جسده دي لؾبفن
يالش هد ـ الحدرث رليت ـ تػسقره يف الحدرث أيت
ٍ
مسـعقد ﭬ أن الـبـل ﷺ قـالَ « :خ ْق ُـر الـ ِ
ـاس» :يف إي «خقور
«وفقف :طـ ابـ
أ تل»و يهـ «خقر الـ س»و يهق بو ك ؾوك ؿق وف ٕ :إ وة خقور إ وؿو فقؽوق
خقر إ ة هؿ خقر الـ سن
« َق ْركِلُ ،ثؿ ال ِذ َـ َ ُؾقك َُف ْؿُ ،ثؿ ال ِذ َـ َ ُؾقك َُف ْؿُ ،ثؿ َ ِ
جل ُ َق ْـق ٌم ت َْسـبِ ُؼ َش َـفا َد ُة َأ َح ِـد ِه ْؿ
َ ِؿقـَ ُفَ ،و َ ِؿقـُ ُف َش َـفا َد َت ُف» ٓ :رفوتؿ ب لشوف دة يٓ بو لقؿقـو ف ٕرؿو يالشوف دات ـوده
رخقصةو ف ،ردرق أ ُرؼد هذه أ هذه :لعد تحررف يتقلقفو يهق الش هدن
«قال إبراهقؿ» :الـخعل «كاكقا ضـربقكـا طؾـك الشـفادة والعفـد وكحــ صـغار»
شورا يلوؿ
يهذا ـ ب ب التلدرا يالرتبقةو يؿ أ ر الـبل ﷺ بضورب آبوـ إذا بؾوغ
ً
ُر ق
صؾ يف لقلوف ﷺ «مـروا الصـبل بالصـءة إذا بؾـغ سـبع ســقـ ،وإذا بؾـغ طشـر ســقـ

( )1رـظر الجقاهر الؿضقة يف بؼ ت الحـػقة 528/1ن
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فا ربقه طؾقفـا»()1ن يالتلدروا ب لضورب ةوقا يو لؾقلود أي لؾزيجوةو يؿو جو يف
الؼرآ

ـد الح جةو ٓ كع ـفو يهق شريعن
يلقلووف «كــاكقا ضــربقكـا»و رعـوول ووـ يٓهووؿ اهلل أ وورهؿو إ و يٓرووة خ مووةو

ي ٕب يكحقهو أي ـ ُيلل يٓر ًة

ةو ي إل

ي ـ ُرـقبف يف هذا الب بو ثؾ رج

الحسبة يف الوز ـ الؼودرؿ يالؼرروا :فؼود يو كقا خوقلقـ وـ يلول إ ور أ رضوربقا
الؿخ لػقـو يهـ ك ِحسبة ؾك الب وةو ي ؾوك اقرهو و فؽ كوت يف أةوقا الؿسوؾؿقـ
ل ئؿةو فؿـ اش رم جدبو ي ـ خ رم جدبو ي ـ ةر رم جدبن
يلقلف «وكحـ صغار طؾك الشفادة والعفـد» :رضوربقاؿ ؾوك الشوف دة يالعفودو
ي ؾقف ففؾ ُتؼبؾ شف دة الصبل؟ الجؿفوقر أاو ٓ تؼبوؾٕ :كوف ٓ روم ـ أ رؽوذب:
فؾؿ ِ
رجر ؾقف لؾؿ التؽؾقػو يل بعضفؿ ُتؼبؾ :بدٓلة هذا إثر ياقرهن
يبعضفؿ رؼق

تؼبؾ دا قا جتؿعقـ لؿ رتػرلقاو يلؿ ُرقجد اقرهؿ :بحقث

لق لؿ ُتؼبؾ لض ع الحؼو فنذا تػرلوقا ةوفؾ التولثقر ؾوقفؿو لؽوـ و دا وقا جتؿعوقـ
ةفؾ اةتخراج الحؼ ـفؿ()2ن
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :القصقة بحػظ إ ؿان» :رؼق اهلل ﴿ ﯻ
ﯼ﴾ [الؿ ئدة ]89ن

( )1أخرجف أبق دايدو يت ب الص،ةو ب ب تك رم ر الغ ،ب لصو،ةو ()494و يالرت وذقو يتو ب الصو،ةو بو ب و
ج تك رم ر الصبل ب لص،ةو ()497و يمححف ابـ خزرؿة ()1992و يالح يؿو ()721و يمححف ؾوك شورط
سؾؿو ييافؼف الذهبلو ـ حدرث ة ة بـ عبد ﭬن
( )2رـظووور فوووتح الؼووودرر لؾؽؿووو بوووـ الفؿووو 399/7و يالؿديكوووة 653/4و إ 51/7و يالؿغـووول 144/19و
يالؿبدع 399/8و يتدررا الرايق 413/1ن
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«الثاكقة :اإلخبار بلن الحؾػ مـػؼ ٌة لؾسؾعة ،مؿحؼ ٌة لؾبركة» يؿ يف الحدرثن
«الثالثة :القطقد الشد د لؿـ ٓ بقـع وٓ شـتري إٓ بفـا» :أق أكوف ربوذ القؿوقـ
ؾك أبخس إثؿ و فؾق أراد أ رشرتق بصؾة حؾػو أي أراد أ ربقع ثؾف حؾػن
«الرابعة :التـبقف طؾك أن الذكب عظؿ مع قؾة الداطل» :يو « ُأ َش ْق ِؿ ٌط ز ٍ
َان» فؾقس فقف
ووـ شوودة الشووفقة و روود قه إلووك الزك و و يلؽووـ لخبثووف الؿتلمووؾ ل رفووفو يلوود ُرػووتـ
اإلكس و يلد تؽق

ؼقبة ؾك ذكا ة لػو ي لذق د

ؾقف ةعد()1ن

«الخامســة :ذم الــذ ـ حؾػــقن وٓ ُ ســتح َؾػقن» فعوود الح جووة دلقووؾ ؾووك أكووف
تس هؾ يف هذا الب بو يالقاجا أكف ٓ رمدق القؿقـ إٓ إذا ؾبف ن
«السادسة :ثـاؤه ﷺ طؾك الؼرون الثءثة ،أو إربعة ،وذكر مـا حـدث بعـدهؿ»:
بـ

ؾك الشؽ ـ ؿرا و يالراجح أا ث،ثة ع لركفن
«الســـابعة :ذم الـــذ ـ شـــفدون وٓ ُ ستشـــفدون» :ثوووؾ ذ الوووذرـ رحؾػوووق

يٓ ُرستح َؾػق و يالشف دة ٓ شؽ أ فقف تضقق ًع لؾحؼق إذا ي كت بغقر حؼن

«الثامـة :كقن السؾػ ضربقن الصـغار طؾـك الشـفادة والعفـد» :يهوذا وـ بو ب
الرتبقة يالتلدرا الذق رؼوق بوف إبو أي رؼوق بوف يلول إ ورو ي وـ يٓه وـ كقابوف
لتلدرا الصغ رو يتـشئتفؿ ؾك الصد و يإخ ،الػ ضؾةن

( )1ةبؼت اإلش رة إلقف (ص )169ن
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ةــاب
مـــا جـــاء يف ذمـــح هللا وذمـــح نتٌـــه
وققلف﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾

[الـحؾ  ]91أ ة.
طـــ بر ــدة ﭬ قــال :كــان رســقل اهلل ﷺ إذا أمــر أمقـ ًـرا طؾــك جـ ٍ
ـقش ،أو ســر ٍة،
اسـ ِؿ اهلل ِ فِـل َسـبِ ِ
قؾ اهللِ،
خقرا ،فؼال« :اغْـزُوا بِ ْ
أوصاه بتؼقى اهلل ومـ معف مـ الؿسؾؿقـ ً
َقاتِ ُؾقا مـ َك َػر بِاهللِ ،ا ْغزُوا وٓ َتغُؾقا ،وٓ َتغ ِ
ْـد ُروا ،وٓ تؿث ُؾـقا ،وٓ َت ْؼ ُت ُؾـقا َولِقـدً اَ ،وإِ َذا
َ ْ َ
ـت طــدُ و َك ِمـــ ا ْلؿ ْش ـرِكِقـَ ،فــادطفؿ إِ َلــك َثـ َـء ِ
ِ
ث ِخ َصـ ٍ
ـال  -أو ِخـ َـء ٍل َ -فـ َـل ُتفـ مــا
َ
َلؼقـ َ َ
ُُْ ْ
َ ُ
قكَ ،فا ْق َب ْؾ ِمـ ُْف ْؿَ ،وكُػ َطـ ُْف ْؿُ ،ثؿ ا ْد ُط ُف ْؿ إِ َلك ْ ِ
اإل ْس َءمَِ ،فنِ ْن َأ َجا ُب َ
َأ َجا ُب َ
قكَ ،فا ْق َب ْـؾ ِمــ ُْف ْؿ،
ُثؿ ا ْد ُط ُف ْؿ إِ َلك الت َحق ِلِ ،م ْـ َد ِار ِه ْؿ إِ َلك َد ِار ا ْل ُؿ َف ِ
ـؿ إِ ْن َف َع ُؾـقا َذلِ َ
ـؽ،
اج ِر َـَ ،و َأ ْخبِ ْر ُه ْؿ َأك ُف ْ
اجرِ َـَ ،و َط َؾ ْق ِف ْؿ َما َط َؾك ا ْل ُؿ َف ِ
ف َؾ ُف ْؿ َما لِ ْؾ ُؿ َف ِ
اجرِ َـَ ،فنِ ْن َأ َب ْقا أن تحقلقا مـفـاَ ،ف َـل ْخبِ ْر ُه ْؿ
ِ
ِِ
ُقن ك ََل ْط َر ِ
ـؿ فِـل
ْـؿ اهلل تعـالك ،وٓ َ ؽ ُ
َأك ُف ْؿ َ ؽُقك َ
اب ا ْل ُؿ ْسؾؿ َ
ُـقن َل ُف ْ
قـْ َ ،جرِي َط َؾ ْق ِف ْؿ ُحؽ ُ
ِِ
ِ
ِ
ا ْلغَـ ِ ِ
ـؿ َأ َب ْـقاَ ،فا َسـل ْل ُف ْؿ ا ْل ِ
ج ْز َ ـة،
قؿة وا ْل َػ ْل َش ْل ٌ ؛ إِٓ َأ ْن ُ َجاهدُ وا َم َع ا ْل ُؿ ْسؾؿ َ
قـَ ،فنِ ْن ُه ْ
َ
ِ
اسـت َِع ْـ بِـاهللَِ ،و َقـاتِ ْؾ ُف ْؿَ ،وإِ ْن
ـؿ َأ َب ْـقاَ ،ف ْ
َفنِ ْن هؿ أجابقكَ ،فا ْق َب ْؾ مـ ُْف ْؿ َوكُػ َطـ ُْف ْؿَ ،فـنِ ْن ُه ْ
ِ
اص ْر َت أهؾ ِح ْصـَ ،ف َل َرا ُد َ
ـؿ ِذمـ َة
َح َ
وك َأ ْن ت َْج َع َؾ َل ُف ْؿ ِذم َة اهللَ ،و ِذم َة َكبِقف ،فـء ت َْج َع ْـؾ َل ُف ْ
ِ
ِ
ـحابِ َ
ـؿ ِذمت َ
ُـؿ،
َـؽَ ،و ِذمـ َة َأ ْص َ
اهلل و ِذم َة َكبِ ّقفَ ،و َلؽ ِـ ْ
ؽَ ،فـنِكؽ ُْؿ أن تُخْ ػ ُـروا ِذمؿؽ ْ
اج َع ْؾ َل ُف ْ
َو ِذمة أصحابؽؿ َأ ْه َق ُن َط َؾ ْقؽ ُْؿ ِم ْـ َأ ْن تُخْ ِػ ُـروا ِذمـ َة اهللَِ ،و ِذمـ َة َكبِقـفَ ،وإِذا حاصـرت أهـؾ
ِ
ِ
ِ
حصـَ ،ف َل َرا ُد َ
ــ َأك ِْـز ْل ُف ْؿ
وك َأ ْن تـزلفؿ َط َؾك ُح ْؽ ِؿ اهلل ،فـء ُتـ ِْـز ْل ُف ْؿ َط َؾـك ُحؽْـ ِؿ اهللَ ،و َلؽ ْ
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ِ
قب ُحؽ َْؿ اهلل ِ فِ ِ
ؽَ ،فنِك َ
َط َؾك ُحؽ ِْؿ َ
قف ْؿَ ،أ ْم َٓ» ،رواه مسؾؿ(.)1
ؽ ٓ تَدْ ِري َأتُص ُ
فيـــه وســـائل:

 إولك :الػرق بقـ ذمة اهلل وذمة كبقف ،وبقـ ذمة الؿسؾؿقـ.
خطرا.
 الثاكقة :اإلرشاد إلك أقؾ إمر ـ ً
اس ِؿ اهلل ِ فِل َسبِ ِ
قؾ اهلل ِ».
 الثالثة :ققلف« :ا ْغزُوا بِ ْ
 الرابعة :ققلفَ « :قاتِ ُؾقا َم ْـ َك َػ َر بِاهلل ِ».
است َِع ْـ بِاهللَِ ،و َقاتِ ْؾ ُف ْؿ».
 الخامسة :ققلفَ « :ف ْ

 السادسة :الػرق بقـ حؽؿ اهلل وحؽؿ العؾؿا .
 السابعة :كقن الصحابل حؽؿ طـد الحاجة بحؽ ٍؿ ٓ دري أ قافؼ حؽؿ اهلل أم ٓ.

l
«باب ما جا يف ذمة اهلل ،وذمة كبقف» :الذ وة العفودو يالؿقثو

الؿميودو يالؿوراد

ب لعفوود و رؽووق بووقـ الؿتع لوودرـ ووـ فووقد ب إلرػو بفثو ر العؼوود :يتسووؾقؿ السووؾعة
لؾؿشرتقو يالثؿـ لؾب ئعن
«وققلف﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [الـحؾ  :»]91هذا أ ر ب إلرػ
ب لعفقدو رعـل إ ط الشل الؿتع هد ؾقف ت ً و يإض فة العفد إلك اهلل :إكؿ هل
ٕ الؿتع لد رؼق

أ هدك ب هلل :يلذلؽ ل

اهلل تع لك ﴿ﮗ ﮘ ﮙ

يػق،و ي ـ هـ
ﮚ ﮛ﴾ [الـحؾ ]91و فنكف إذا هد ب هللو فؼد جعؾ اهلل ؾقف ً
تظف ر ـ ةبة يضع هذا الب ب يف يت ب التقحقدو يهق أ

د القف بعفد اهللو رـ يف

القاجا لف  -تع لك  -ـ التعظقؿن
( )1أخرجف سؾؿو يت ب الجف د يالسقرو ب ب تول قر اإل و إ ورا ؾوك البعوقثو ييموقتف إرو هؿ بوفداب الغوزي
ياقره و ()1731و يالرت ذق ()1617و يابـ جف ()2858ن
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«﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [الـحؾ  :»]91أرة ات ـ كؼض القؿقـو
خقرا
ففؾ هذا رع رض ةبؼ ذيره ـ جقاز التؽػقر ـ القؿقـ بعد كؼضف إ رأى ً
ـف ؟
الجقاب أ أرة ٓ تع رض ذلؽ :ل ابـ يثقر «ٕ هذه إرؿ و الؿراد هب
الداخؾة يف العفقد يالؿقاثقؼو ٓ إرؿ التل هل ياردة ؾك حث أي ـع»()1ن
ي ل الؼر بل «ل رحقك بـ ةعقد هل العفقدو يالعفد رؿقـو يلؽـ الػور
َـاد ٍر لِـقا ـقم ِ
بقـفؿ أ العفد ٓ رؽ جػورن لو الـبول ﷺ « ـْصـب لِؽُـؾ غ ِ
الؼ َق َام ِـة ِطـْـدَ
ُ َ ُ
َ ٌ َ َْ
ْاستِ ِف بِ َؼدْ ِر َغدْ َرتِ ِف ُ َؼ ُالَ :ه ِذ ِه َغدْ َر ُة ُفء ٍَن»()2و يأ القؿوقـ بو هللو فؼود شورع اهلل ةوبح كف
ك
بخصؾة ياحدةو يحؾ اكعؼدت ؾقف القؿقـ»()3ن
فقف الؽػ رة
«طــ بر ــدة ﭬ» ابوـ الحصوقا «قــال :كـان رســقل اهلل ﷺ إذا أمـر أمقـ ًـرا طؾــك
ٍ
جقش ،أو سر ٍة» :السررة لطعة ـ الجقش ـ إربعؿ ئة فؿ دي و يالجقش فق
ذلؽو يٓ ُبد ـ تل قر أ قر :لؼقلف ﷺ «إذا خرج ثءثة يف سػر فؾقممروا أحدهؿ»()4و
يالـبل ﷺ ي ُرم ق ر إ را ؾك الجققش يالسرار ن
يرجا تل قر أمؾحفؿ لذلؽو يأيف هؿ ب لشوريطو يلود رؽوق الشوخص أتؼوك
يأيرعو لؽووـ ٓ رصووؾح أ رؽووق أ قو ًورا :فوولبق ذر ﭬ ي و أموود الـ و س لفجووةو

()1
()2
()3
()4

تػسقر ابـ يثقر 598/ 4ن
أخرجف سؾؿو يت ب الجف د يالسقرو ب ب تحوررؿ الغودرو ()1738و وـ حودرث أبول ةوعقد ﭬو يجو وـ
حدرث ابـ ؿر ﭭن
تػسقر الؼر بل 179/19ن
أخرجووف أبووق دايدو يتوو ب الجفوو دو بوو ب يف الؼووق رسوو فري رووم ري أحوودهؿو ()2698و ووـ حوودرث أبوول
ةعقد ﭬو يحسـف الـقيق يف رر ض الص لحقـ ()969ن
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يلد كصحف الـبل ﷺ بلٓ رتل ر ؾك اثـقـ()1ن

«أوصاه بتؼقى اهلل» بػعؾ إيا رو ياجتـ ب الـقاهلو يهذه يمقة اهلل 
لنيلقـ يأخررـ

﴿ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [الـس

.]131

خقرا» :بلٓ رشؼ ؾقفؿو يٓ رتؽ
«ومـ معف مـ الؿسؾؿقـ ً

ؾقفؿو يٓ ررتفوعو

يٓ رحؼرهؿو يٓ رحؿؾفؿ ٓ ُرطقؼق ن
اس ِؿ اهلل ِ»و أق اازيا ُ ستعقـقـ ب هلل « فِل َسبِ ِ
قؾ اهلل ِ» يإل ،
«فؼال« :ا ْغزُوا بِ ْ
يؾؿة اهللن
« َقاتِ ُؾقا َم ْـ َك َػ َر بِاهلل ِ» أق بعد رض إ قر أتقة ؾقفؿو فونذا أبوقا لو تؾقهؿو
يالؼت لؿـ يػر ب هلل :لؽػره ي د اةتج بتف لؾدخق يف اإلة ،أي بذ الجزرةن
ـد أهؾ العؾؿ أهؾ ك
بؾد ا تـعقا ـ أدا شعقرة ـ شع ئر

أرض
ي ُرؼ تؾ ً
اإلة : ،ي لزي ةو يؿ حدث ـ أبل بؽر ﭬ يف لت

كعل الزي ةو ييؿـع إذا

ث،و يلد جعؾف الـبل ﷺ  ،ة تؿقز دار اإلة ،ـ دار الؽػر()2و يؿ أكف ُرؼ تؾ
ً
( )1إش رة إلك حدرث أبل ذرو أ رةق اهلل ﷺو ل «ر أب ذرو إين أراك ضعق ًػ و يإين أحا لؽ أحا لـػسولو
ٓ َت َل ج َر ج ؾك اثـقـو يٓ َت َق جل َق جـ رتقؿ»ن أخرجف سؾؿو يتو ب اإل و رةو بو ب يراهوة اإل و رة بغقور ضوريرةو
()1826و يأبق دايد ()2868و يالـس ئل ()3667ن
( )2إش رة إلك حدرث أكس بـ لؽو ل «يو رةوق اهلل ﷺ رغقور إذا ؾوع الػجورو ييو رسوتؿع إذا و فون
ً
رجو ،رؼوق اهلل أيو اهلل أيو و فؼو رةوق اهلل ﷺ « ؾوك الػطورة» ثوؿ
ةؿع أذا ًك أ سؽ :يإٓ أا رو فسؿع
ل أشفد أ ٓ إلف إٓ اهلل أشفد أ ٓ إلف إٓ اهللو فؼ رةق اهلل ﷺ «خرجوت وـ الـو ر» فـظوريا فونذا هوق
را ل عزى»ن أخرجف سؾؿو يت ب الص،ةو ب ب اإل س ك ـ اإلا رة ؾك لق يف دار الؽػرو إذا ةوؿع فوقفؿ
إذا و ()382ن
ي ـ ؾحة بـ بد اهلل بـ بد الرحؿـ بـ أبك بؽر الصدرؼ ل «ي أبق بؽور ﭬ رول ر أ ورا ه حوقـ يو
ربعثفؿ يف الردة إذا اشقتؿ دارا فن ةؿعتؿ هب أذا ًك ب لص،ةو فؽػقا حتك تسللقهؿ ذا كؼؿقاو فن لؿ تسؿعقا
أذاك فشـقه ا رة»ن أخرجف البقفؼل يف الســ الؽ ى ()17184ن يأخرجف بد الرزا ( )18716وـ الزهورق
ـ الصدرؼ ﭬن
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إذا التتؾت

ئػت

ـ الؿسؾؿقـو فحصؾ الصؾح بقـفؿ فرفضت إحداهؿ ﴿ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [الحجرات ]9ن
«ا ْغزُوا» :تليقد لؿ تؼد و « َو َٓ َتغُؾقا» :الغؾق
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [آ

ؿرا

إخذ ـ الغـقؿة لبؾ لسؿتف

]161ن

« َو َٓ َتغ ِْد ُروا» الغدر الخق كةو ييف الحدرث «لؽؾ غادر لـقا ـقم الؼقامـة ،رفـع
لف بؼدر غدره»( .)1كسل اهلل الع فقةن
[ الٍّ٘ عَ التىجٗنٔ ،احللي إُ وجن اللفاز بقتمى املطمىنيد
« َو َٓ تؿث ُؾــقا» ب ٕةوورىو أي ووـ رؼتووؾو بجوودع أكػووفو أي لطووع لس و كف أي أذكووفو
ك
خو،ف بوقـ العؾؿو فقؿو إذا جثؾوقا بؼتؾوك الؿسوؾؿقـو ففوؾ
ف ،رجقز التؿثقؾو ؾك
ُرؿ جثؾ بؼت،هؿ؟
يرؽق

ؾك رأق ـ ل ب لجقاز ـ ب ب الؿؿ ثؾةو يلقس ـ ب ب التؿثقؾ

﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [الـحؾ )2(]126ن
ييف لصة ال ُعركققـ فعؾ الـبل ﷺ هبؿ ثؾ فعؾقا ب لرا

ل()3

ـ ب ب الؿؿ ثؾة

( )1ةبؼ تخررجف (ص )812ن
( )2يهوق رأق الؿ لؽقووةو يرجحوف ابووـ تقؿقووةو يذهوا الحـ بؾووة إلوك الؽراهووةن رـظوور ح شوقة ابووـ بوودرـ131/4و
يالجقهرة الـقرة 259/2و يبدارة الؿجتفود 184/2و يح شقةالدةوقلل 179/2و يالؿغـول 326/9و ي جؿوقع
الػت يى 314/28ن
( )3إش رة إلك حدرث أكس بوـ لوؽ ﭬو أ ك ةو وـ ررـوة لود قا ؾوك رةوق اهلل ﷺ الؿدرـوةو ف جتقيهو و
فؼو لفووؿ رةووق اهلل ﷺ «إ شووئتؿ أ تخرجوقا إلووك إبووؾ الصوودلةو فتشوربقا ووـ ألب او يأبقالفو »و فػعؾووقاو
فصووحقاو ثووؿ و لقا ؾووك الر و و فؼتؾووقهؿ يارتووديا ووـ اإلةوو ،و ية و لقا ذيد رةووق اهلل ﷺو فبؾووغ ذلووؽ
الـبل ﷺو فبعث يف أثرهؿ فليت هبؿو فؼطع أردرفؿو يأرجؾفؿو يةؿؾ أ قـفؿو يتريفؿ يف الحرةو حتك تقا»ن
أخرجف البخ رقو يت ب القضق و ب ب أبوقا اإلبوؾو يالوديابو يالغوـؿ ي رابضوف و ()233و ي سوؾؿو يتو ب
الؼس ة يالؿح ربقـ يالؼص ص يالدر تو ب ب حؽوؿ الؿحو ربقـ يالؿرتودرـو ()1671و يأبوق دايد ()4364و
يالرت ذق ()72و يالـس ئل ()396و يابـ جف ()2578ن
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لؾؿسؾؿن
ف لؿسللة خ،فقة بقـ أهؾ العؾؿ :ـفؿ ـ ررى لقلف ﷺ « َو َٓ تؿثؾقا» ً أق
ٓ تػعؾقا يلق فعؾقا ذلؽ بؽؿن ي ـفؿ ـ رؼق إذا فعؾقا ٓ تظفريا الضعػ ـدهؿو
افعؾقا هبؿ ثؾ فعؾقاو يتـدرج أفع لؽؿ يف لقلف تع لك ﴿ﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧ﴾ [الـحؾ  .]126يرجعؾق ـ ذلؽ حصؾ يف لصة العركققـن
[ الٍّ٘ عَ قتن وَ ال ودخن لْ يف القتاهٔ ،احللي إُ ترتس بْ املقاتمُٕد
« َو َٓ َت ْؼ ُت ُؾقا َولِقدً ا» :القلقد هق الصغقر الذق ٓ ُرؼ تؾن
يج الـفل ـ لتوؾ الشوققخو يالرهبو و يالـسو (ٕ :)1اوؿ ٓ ودخؾ لفوؿ يف
ِ
الصؿة يف ُحـقـ يهوق شوقخ يبقور
الؼت و لؽـ ـ ل تؾ ـفؿ ُرؼتؾ :يلذا ُلتؾ ُدررد بـ ق
فق الؿ ئة( ٕ :)2لف رأ ًر ن
فن لقؾ يقوػ رجؿوع بوقـ إح دروث الـ هقوة وـ لتوؾ الـسو  -يلػظفو لػوظ
ؿق -و يبقـ حدرث « َم ْـ َبد َل ِد ـَ ُف َفا ْق ُت ُؾق ُه»()3؟ فو لجقاب أ الحـػقوة رعتؿودي
ؿووق الـفوولو فقؼقلووق الؿرتوودة ٓ ُتؼتووؾ ٕ :الـبوول ﷺ اووك ووـ لتووؾ الـسوو ن
يالجؿفقر رؼقلق ُتؼتؾ الؿرتدة ٕ :هذا الـفول وـ لتوؾ الـسو

ؿق وف ُ عو رض

( )1إش رة إلك أخرجف البخ رقو يت ب الجف دو ب ب لتؾ الصبق يف الحربو ()3914و ي سؾؿو يتو ب الجفو د
يالسقرو ب ب الـفل ـ لتؾ الـس يالصبق و ( )1744يالؾػظ لوفو وـ بود اهلل «أ ا ورأة يجودت يف بعوض
غ زق رةق اهلل ﷺ ؼتقلةو فلكؽر رةق اهلل ﷺ لتوؾ الـسو يالصوبق »و يأخورج أحؿود ( )2728وـ ابوـ
ب س ﭭ رفق ً و ل ي رةق اهلل ﷺ إذا بعث جققشف لو «اخرجوقا بسوؿ اهللو تؼو تؾق يف ةوبقؾ اهلل
ـ يػر ب هللو ٓ تغدرياو يٓ تغؾقاو يٓ تؿثؾقاو يٓ تؼتؾقا القلدا و يٓ أمح ب الصقا ع»ن
( )2إش رة إلك حدرث أبل قةك ﭬو ل «لؿ فرغ الـبل ﷺ ـ حـقـ بعث أب ر ؾك جقش إلك أي و سو
فؾؼل دررد بـ الصؿةو فؼتؾ دررد يهز اهلل أمح بف»ن أخرجف البخ رقو يت ب الؿغ زقو ب ب ازية أي و سو
()4323و ي سؾؿو يت ب فض ئؾ الصح بةو ب ب ـ فض ئؾ أبل قةك يأبل ر إشعررقـو ()2498ن
( )3أخرجف البخ رقو يت ب الجف د يالسقرو بو ب ٓ رعوذب بعوذاب اهللو ()3917و يأبوق دايد ()4351و يالرت وذق
()1458و يالـس ئل ()4969ن
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ػ ؿق ُ الـفل بؿ ثبت ـ لتوؾ
بعؿق لقلف ﷺ « َم ْـ َبد َل ِد ـَ ُف َفا ْق ُت ُؾق ُه»()1و يلد ُض قع َ
الزاكقةو يالؼ تؾةن
يإذا ترتس الؽػ ر بؿثؾ هومٓ الوذرـ جو الـفول وـ لوتؾفؿو بول جعؾوقهؿ در ً و
بقـفؿ يبقـ الؿسؾؿقـو فناؿ رؼتؾق و إ ح بقـ الؿسوؾؿقـ يبوقـ الـصور هوذا التورتس:
ٕاؿ لق لؿ ُرؼتؾقا ل ُؼتِؾ ـ الؿسؾؿقـ أيثرو يحتك لق ترتةقا بؿسؾؿو يترتا ؾوك ذلوؽ
لتؾ أ داد يبقرة ـ الؿسؾؿقـو ف لؼ دة ارتؽ ب أخػ الضرررـ()2ن
قت طدُ و َك ِمـ ا ْلؿ ْشـرِكِقـ َفـادطفؿ إِ َلـك َث َـء ِ
ِ
ثِ :خ َص ٍ
ـال أو ِخ َـء ٍل» شوؽ وـ
« َوإِ َذا َلؼ َ َ
َ ُُْ ْ
َ ُ
الرايقو يهذا ـ تحرق رياة الحدرث :يإٓ ف لخص يالخ ،عـ هؿ ياحدن
« َف َل ُتفـ ما َأ َجا ُب َ
قك إِ َل ْق َفا» » « :هذه زائدةن
ِ
ـؿ إِ َلــك ْ ِ
اإل ْسـ َـء ِم»ُ « :ثــؿ» هوول قجووقدة يف
« َفا ْق َبـ ْـؾ م ــ ُْف ْؿَ ،و ُكــػ َط ــ ُْف ْؿُ ،ثــؿ ا ْد ُط ُفـ ْ
محقح سؾؿ يف جؿقع الـسخو ييف اقر محقح سوؾؿ ٓ تقجود ٕ :هوذا بقو لِؿو

ُأ ِ
جؿؾ ـ الخصو الوث،ثو يلقسوت جؿؾو ُة «اد فوؿ» ُ َر جت َبو ًة ؾوك و لبؾفو أي هول
رحؾة يالعة بعد ذيور لبؾفو  :ف ُتعطوػ ؾقوفو يإكؿو هول تػسوقر لؾخصو الوث،ث
يلقست اقره ن ييف ُةــ أبل دايد «ا ْد ُط ُف ْؿ إِ َلك ِ
اإل ْسء ِم» تػصقؾ بعد إجؿ ن
ل الشقخ ةؾقؿ يف ح شقتف «يذا يلعت الريارة بجؿقع كُسخ موحقح سوؾؿ
« ُثــؿ ادطفــؿ» بزر و دة « ُثــؿ» ،يالصووقاب إةووؼ ف يؿ و ريق يف اقوور يت و ب سووؾؿو
يؿصـػ أبل دايدو ييت ب إ قا ٕبل ُ بقود ٕ :ذلوؽ هوق ابتودا تػسوقر الوث،ث
خص »()3ن
( )1رـظر الؿبسقط 111/19و يالذخقرة لؾؼرايف 15/12و يريضة الط لبقـ 71/19و يالؿغـل ٓبـ لدا ة 3/9ن
( )2رـظر بدائع الصـ ئع 191-199/7و يالت ج ياإليؾقؾ 544/4و يتحػة الؿحت ج 242/9و يالؿغـل 288/9ن
( )3رـظر تقسقر العزرز الحؿقد (ص )625ن
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الؿعؾِؿ» «يلقلف «ثـؿ ادطفـؿ إلـك ِ
اإلسـءم» لػوظ روقهؿ أكوف
يل الؿ زرق يف « ُ
اقوور الو ّث،ث الخصو التوول أجؿؾفو ً
وؿ»و يإكؿو دخؾووت ه هـو
أيٓ :لووذيره لػظووة «ثو ّ
ِ
خص إُ َي »()1ن
ٓفتت ح الؽ ،يإخذ يف تػسقر ال َ
الؿعؾِؿ» لؾؿ زرق طبقع يف ث،ثة جؾدات مغ رو يهق الؾبـة إيلك
ييت ب « ُ
الؿعؾِوؿ» فلضو ف
ـ لبـ ت شريح سؾؿو ثؿ ج الؼ ضل ق ض فصوـجػ «إيؿو
ُ
ؽؿوؾ
ؾقفو ثؿ ج إُ قبل يمـجػ «إيؿ اإليؿ »و ثؿ ج السـقةول فصوـجػ « ُ ق
بعضو يف شورح موحقح
ؽؿوؾ بعضوف ً
إيؿ اإليؿ »و ييوؾ هوذه الؽتوا إربعوة ُر ج
سؾؿو ييؾف ٓ تؿ قثؾ ب لـسبة لػتح الب رق إٓ الشل القسوقرو ي وع ذلوؽ فقفو خقورو
ي ؾؿو إٓ أكف ٓ رزا محقح سؾؿ بح جة إلك شرح رػل بؽؾ فقائدهن
فتبقـ ـ ذلؽ أ د ق ؿ إلك اإلة ،هول الخصوؾة إيلوك أي الخؾوة إيلوك
ـ الخص الث،ثو يإذا أةؾؿقا ف ُ ،ر لؼت لفؿ ٕ :لت لفؿ إكؿ هق ـ أجوؾ أ
ردخؾقا يف اإلة ،و يلد أةؾؿقان
ِ
ِ ِ
ِ
« َفنِ ْن َأ َجا ُب َ
ـؿ
قكَ ،فا ْق َب ْؾ مـ ُْف ْؿُ ،ثؿ ا ْد ُط ُف ْؿ» :أق إذا أةؾؿقا «إِ َلك الت َحقل ،م ْـ َد ِاره ْ
ـؿ َمـا لِ ْؾ ُؿ َف ِ
إِ َلك َد ِار ا ْل ُؿ َف ِ
اجرِ َـَ ،و َأ ْخبِ ْر ُه ْؿ َأك ُف ْؿ إِ ْن َف َع ُؾقا َذلِ َ
ـاج ِر َـَ ،و َط َؾـ ْق ِف ْؿ َمـا
ؽ ،ف َؾ ُف ْ

َط َؾك ا ْل ُؿ َف ِ
اجرِ َـ» :وـ الػول و يالصودل تو يالزيوقاتو ياقرهو وـ إ وقا التول
ُتصرف ؾك الؿسؾؿقـن
يالفجرة ي كت يف صره ﷺ ياجبة إلقفو يبعده أمبحت ياجبة ـ دار الؽػر
إلك دار اإلة ،و يٓ رتعقـ بؾد بعقـفو ٓ ؽة يٓ الؿدرـةو يٓ اقرهؿ ـ بؾدا
الؿسؾؿقـو يٓ رجقز البؼ بدار الؽػر ع الؼدرة ؾك ذلؽ :إٓ لؾؿستضعػقـ:
( )1الؿعؾؿ 7/3ن
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لؼقلف تع لك﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴾ [الـس

]99-98ن

ِِ
ُـقن ك ََـل ْط َر ِ
قـْ َ ،جـرِي
ـؿ َ ؽُقك َ
اب ا ْل ُؿ ْسـؾؿ َ
« َفنِ ْن َأ َب ْقا أن تحقلقا مـفاَ ،ف َل ْخبِ ْر ُه ْؿ َأك ُف ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
قؿ ِة َش ْل ٌ » فنذا أةوؾؿ شوخص
َط َؾ ْق ِف ْؿ ُحؽ ُْؿ اهلل تعالك ،وٓ َ ؽ ُ
ُقن َل ُف ْؿ فل ا ْل َػ ْل َ ،وا ْلغَـ َ
يجؾس يف ال بغـؿف أي إبؾفو فنكف ٓ رعقد ؾك الؿسؾؿقـ ـف شول ٕ :كوف ٓ ُرؼ توؾو
بقـؿ إذا اكتؼؾ إلك دار الفجرة كػع اهلل بفن
يؿ رحتو ج
ف لؿسؾؿق رحت جق إلك العدد يؿ رحت جق إلك العت د :إٓ أ العدد ًّ
إلووك يقووػو يهووق التحؼووؼ ب إلرؿو و الووذق تووذلؾ بووف الصووع بو ييف مووحقح سووؾؿ ووـ
حذرػةو ل

يـ ع رةق اهلل ﷺو فؼ

«أحصقا لل كـؿ ؾػـظ اإلسـءم»و لو

ر رةق اهللو أتخ ف ؾقـ يكحـ بقـ الستؿ ئة إلك السبعؿ ئة؟ لو

فؼؾـو

«إكؽـؿ ٓ تـدرون

لعؾؽؿ أن تبتؾقا»()1و يالقق الؿسؾؿق ؾقو ر يكصوػو فؿو ذا فعؾوقا هبوذه إرض؟! فؿو
هق إٓ تصدرؼ لقلف ﷺ « َو َلؽِـؽ ُْؿ ُغ َثا ٌ َك ُغ َثا ِ الس ْق ِؾ»()2و ياهلل الؿستع ن
ِِ
ِ
قـ» فنذا ج هوديا فؾفوؿ وـ الغـقؿوة و رـو لفؿ وـ
«إِٓ َأ ْن ُ َجاهدُ وا َم َع ا ْل ُؿ ْسؾؿ َ
كصقان
« َفنِ ْن ُه ْؿ َأ َب ْقاَ ،فاسل ْل ُف ْؿ ا ْل ِ
ج ْز َ ِة» هوذه هول الخؾوة الث لثوةن يالجزروة إكؿو ُتػورض
ؾك ـ أبك اإلة ،و يراا يف البؼ يف در ر الؿسوؾؿقـو يالجزروة تمخوذ وـ أهوؾ
الؽت ب ي ـصقص هب ؾقفؿ يف الؼرآ و ييذلؽ أخوذه وـ جوقس هجورو يذلوؽ
( )1أخرجف سؾؿو يت ب اإلرؿ و ب ب آةتسرار لؾخ ئػو ()149ن
( )2أخرجووف أبووق دايدو يتو ب الؿ،حووؿو بو ب يف توودا ل إ ووؿ ؾووك اإلةوو ،و ()4297و يأحؿوود ()22397و ووـ
حدرث ثقب ﭬن
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« ُسـقا بِ ِف ْؿ ُسـ َة َأ ْه ِؾ ا ْلؽِت ِ
َاب»()1ن يأ همٓ فعورب شوريق و ففوؾ تمخوذ

ـفؿ الجزرة؟
يالجقاب أا تمخذ ـفؿ هبذا الدلقؾو ي ج يف عـ هو يلؽـ ـود الشو فعقة
يالحـ بؾة أ الجزرة ٓ تمخوذ إٓ وـ أهوؾ الؽتو ب يالؿجوقسو ي وـفؿ وـ رؼوق
تمخذ ـ الؿشريقـ إٓ العربٕ :ا إذٓ لفؿ()2ن
يالعؿق يف يؾ ي فرو هق الذق رد

ؾقف حدرث الب ب ياقره ـ إح درثن

ِ
است َِع ْـ بِاهللَِ ،و َقاتِ ْؾ ُف ْؿ»:
« َفنِ ْن هؿ أجابقكَ ،فا ْق َب ْؾ مـ ُْف ْؿ َوكُػ َطـ ُْف ْؿَ ،فنِ ْن ُه ْؿ َأ َب ْقاَ ،ف ْ
فُ ،بد ـ آةتع كة ي ؾا العق

ـ اهلل ن

اص ْر َت أهؾ ِح ْصـ» :ةقا ي حصـً ـق ًع ـ جبو أي بقوقتو أي أق
« َوإِ ْن َح َ
شل رؿتـعق بفو يرتحصـق بفن
ِ
« َف َل َرا ُد َ
ـؿ ِذمـ َة اهلل و ِذمـ َة َكبِ ّقـف،
وك َأ ْن ت َْج َع َؾ َل ُف ْؿ ِذم َة اهللَ ،و ِذمـ َة َكبِقـف ،فـء ت َْج َع ْـؾ َل ُف ْ
ِ
ِ
َؽَ ،و ِذم َة َأ ْص َحابِ َ
اج َع ْؾ َل ُف ْؿ ِذمت َ
ُـؿَ ،و ِذمـة أصـحابؽؿ
َو َلؽ ِـ ْ
ؽَ ،فنِكؽ ُْؿ أ ْن تُخْ ػ ُروا ِذمؿؽ ْ
َأ ْه َق ُن َط َؾ ْقؽ ُْؿ ِم ْـ َأ ْن تُخْ ِػ ُروا ِذم َة اهللَِ ،و ِذم َة َكبِقـف»« :تُخْ ِػ ُـروا» وـ أخػور الربو لو أق
كؼضو يأ الث،ثل خػرو فؿعـ ه أج ر()3ن
فـف هؿ ـ ذلؽٕ :كف إذا حصؾ الـؼض يلود ُأ طوقا فود اهلل يذ وة اهلل فو ٕ ر
ظوقؿو فوون الؽػو ر ةووقؼقلق خو الؿسوؾؿق رهبووؿو لؽووـ إذا ي كووت الذ ووة ٕ قوور
حر ً ن
الجقش يأمح بفو فل ره أةفؾ :يإ ي كؼضف
ج
( )1أخرجف لؽ يف الؿق ل بريارة رحقك بـ رحقوك ()756و وـ حودرث بود الورحؿـ بوـ وقف ﭬو لو ابوـ
حجر يف فتح الب رق « 261/6هذا ـؼطع ع ثؼة رج لف»ن
( )2ةبؼت اإلش رة إلك الؿذاها يف هذه الؿسللة (ص )152ن
( )3رـظر الصح ح 649-648/2ن
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« َوإِذا حاصرت أهؾ حصـَ ،ف َل َرا ُد َ
وك َأ ْن تـزلفؿ َط َؾك ُح ْؽ ِؿ اهللِ ،فـء ُتـ ِْـز ْل ُف ْؿ َط َؾـك
ُح ْؽ ـ ِؿ اهلل ِ» ٕ :الؿسووللة اجتف درووة يلوود رتغقوور آجتف و د أي رتبووقـ خطوول الؿجتفوود:
يلذلؽ ٓ ُتـزلفؿ فقف ؾك حؽؿ اهللن
و حؽووؿ الوودرـ يف يووذا؟ ي ُرجقووا الؿػتوول

وض السو ئؾقـ فقؼقلووق
فؼود رووليت بعو ُ
ك
بجقاب اجتف دق لقس فقف دلقؾو فقؽق جقابف ـسق ًب إلوك الودرـو يبعضوفؿ ُرجقوا
بـص ـ ي ،اهلل يي ،رةقلف إذا ي كت اإلج بة فقفؿ و يلؽوـ ربؼوك أ تـزروؾ هوذا
الـص ؾك هذا السما أ ر اجتف دقن
يلد رأرت يت ًب ُرب ع يف الؿؽتب ت اةؿف «أكوت تسول ياإلةوُ ،رجقوا» يهوذا
ٓ رجقز ٕ :أيثره أدلة اجتف درة ياةتـب ت ؼؾقةو يبعضف ٓ رستـد إلك دلقؾن
ِ
ْـؿ اهلل ِ فِ ِ
ؽَ ،فنِك َ
« َو َلؽِ ْـ َأك ِْز ْل ُف ْؿ َط َؾك ُحؽ ِْؿ َ
ـقف ْؿَ ،أ ْم َٓ» رواه
ؽ ٓ تَدْ ِري َأتُص ُ
قب ُحؽ َ
مسؾؿ».
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ :إولك :الػرق بقـ ذمة اهلل وذمة كبقف ،وبقـ ذمة الؿسؾؿقـ» ٓ شوؽ
أ ذ ة الؿسؾؿقـ أهق يأخػو ي خ لػتف أرسر ـ خ لػة ذ ة اهلل يذ ة كبقف ﷺن
حر و لؽـ ذ وة الؿسوؾؿقـ
خطرا» :فؽ،هؿ ُ ج
«الثاكقة :اإلرشاد إلك أقؾ إمر ـ ً
خطران
ألؾ ً
اسـ ِؿ اهلل ِ فِـل َسـبِ ِ
قؾ اهلل ِ» أق ااوزيا سوتعقـقـ بو هلل :
«الثالثة :ققلـف« :اغْـزُوا بِ ْ
خؾصقـ هلل ُ :عؾقـ يؾؿة اهلل يف ةبقؾ اهللو ٓ ٕجؾ اـقؿة يٓ اقره ن
«الرابعة :ققلفَ « :قاتِ ُؾقا َم ْـ َك َػ َر بِاهلل ِ»و يؿ ل

تع لك ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [التقبة ]123ن

ع

ـ بعَـ ـ عجـ ـ ٤عيفعذَ ــ١عاهعٚذَ ــ١عْ  ٝــ٘

ع

445

اسـت َِع ْـ بِـاهللَِ ،و َقـاتِ ْؾ ُف ْؿ» :عـوك آةوتع كة بو هلل سوتػ د ووـ
«الخامسـة :ققلـفَ « :ف ْ
لقلف «باسؿ اهلل»و يهذا تليقدو رشقر بف إلك أكف ٓ ُبود وـ آةوتع كة بو هللو يٓ رجوقز
الريق بح إلك العددو يال ُعددن
«السادســة :الػــرق بــقـ حؽــؿ اهلل وحؽــؿ العؾؿــا » :يذلووؽ أ حؽووؿ اهلل طو بؼ
لؾحؼ يلطعلو يأ حؽؿ العؾؿ و ففق اجتف دقو يالؿجتفد لد ُرصقا يلد ُرخط و
يإذا ي و الع و لؿ ووـ أهووؾ آجتف و دو يلوود اةووتػرغ يةووعفو ياةووتعؿؾ الؿؼوود ت
الشر قةو فؾؿ ُرصوا :فقودخؾ يف لقلوف ﷺ «إكؿـا أكـا بشـر ،وإكؽـؿ تختصـؿقن إلـل،
ولعؾ بعضؽؿ أن ؽقن ألحـ بحجتف مــ بعـض ،فلقضـل طؾـك كحـق مـا أسـؿع ،فؿــ
قضقت لف مـ حؼ أخقف شقئا ،فـء لخـذه ،فنكؿـا أقطـع لـف قطعـة مــ الــار»( :)1ي ؾقوف
فحؽؿ الح يؿ ٓ ُربقح ُحؽؿ بف إذا لؿ ُرصا الحؼن
«السابعة :كقن الصحابل حؽؿ طـد الحاجة بحؽ ٍؿ ٓ دري أ قافـؼ حؽـؿ اهلل أم
ٓ» :أق أكف إذا خؾت الؿسللة ـ كوصو ف ُقطؾوا وـ أهوؾ العؾوؿ يإهؾقوة لؾـظور يف
الـصوقص أ رجتفووديا يرحؽؿوقا بؿو رقمووؾفؿ إلقوف اجتفو دهؿو فون أمو بقا فؾفووؿ
أجرا و يإ أخطليا فؾفؿ أجر ياحدن

( )1ةبؼ تخررجف (ص )489ن
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ةــاب
مــــا جـــاء يف اإلكصـــاو عىل هللا

طـ جـدب بـ طبد اهلل ﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺَ « :ق َ
ـال َر ُج ٌـؾَ :واهلل ِ ٓ َ غ ِْػ ُـر
ءن إِكل َقدْ َغ َػ ْر ُت لِ ُػ ٍ
أن ٓ َأغ ِْػ َر لِ ُػ ٍ
اهلل لِ ُػ ٍ
ءن
ءنَ ،ف َؼ َال اهللُ َ :م ْـ َذا ال ِذي َ ت ََللك َط ِؾل ْ
ُ
ت َط َؿ َؾ َ
ؽ» ،رواه مسؾؿ(.)1
َو َأ ْح َب ْط ُ
ٍ
ويف حد ث أبل هر رة أن الؼائؾ ٌ
بؽؾؿة أوبؼـت
رجؾ طابد ،قال أبق هر رة« :تؽؾؿ
دكقاه وآخرتف»(.)2
فيـــه وســـائل:

 إولك :التحذ ر مـ التللل طؾك اهلل.
 الثاكقة :كقن الـار أقرب إلك أحدكا مـ شراك كعؾف.
 الثالثة :أن الجـة مثؾ ذلؽ.
 الرابعة :فقف شاهدٌ لؼقلف« :إِن َالر ُج َؾ َل َق َتؽَؾ ُؿ بِا ْلؽ َِؾ َؿ ِة» إلك آخره.
 الخامسة :أن الرجؾ قد ُ غػر لف؛ بسبب هق مـ أكره إمقر إلقف.

( )1أخرجف سؾؿو يت ب ال يالصؾة يأدابو ب ب الـفل ـ تؼـقط اإلكس ـ رحؿة اهلل تع لكو ()2621ن
( )2أخرجوووف أبوووق دايدو يتووو ب إدبو بووو ب يف الـفووول وووـ البغووولو ()4991و يأحؿووود ()8292و يموووححف ابوووـ
حب ()5712ن
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l
«باب ما جا يف اإلقسام طؾك اهلل» :اإللس

ؾك اهلل الحؾػ ؾك اهللو ذير $

الؿخووؾ ب لتقحقوود الووذق أيرد مو حبف الـو ر :يهووق أ رؼسووؿ ؾووك اهلل إ ج ًبو
الـووقع ُ
حجو ًورا لػضووؾ اهلل تعو لك :يؿو يف حوودرث البو بو يهووذا التووللل ؾووك اهللو
بـػسووفو أي ْ
تـؼص لف ن
يهـو ك كووقع آخوور ؼو رب لووف يف الصووقرةو يهووق الحؾووػ ؾووك اهلل ثؼووة بو هلل و
يإحس ًك لؾظـ بف تع

لك« :رب أشعث ،مدفقع بـإبقاب لـق أقسـؿ طؾـك اهلل ٕبـره»()1

ييذلؽ أكس بـ الـضر لؿ يسرت أخ ُتف الربقع ثـق َة ج ك
ررةو فطؾبوقا الؼصو صو فؼو
ُ

أكس بـ الـضر أتؽسر ثـقة الربقع ر رةوق اهلل؟ ٓ يالوذق بعثوؽ بو لحؼو ٓ تؽسور
ثـقتف و فؼ

« ا أكس كتـاب اهلل الؼصـاص»و فرضول الؼوق ي ػوقاو فؼو الـبول ﷺ

«إن مـ طباد اهلل مـ لق أقسؿ طؾك اهلل ٕبره»()2ن
يهـ ك قا ـ رحت ج فقف اإلكس إلك ثوؾ هوذاو يذلوؽ يؿو حصوؾ وـ أحود
الد ة يف ك
ديلة وـ الودي فقفو يػو ر :إذ لو لقا لوف اةتسوؼ لـو  :فون ُ طركو أةوؾؿـ و
فللسؿ ؾك اهلل أ ُرسؼقاو فسؼقاو يأةؾؿقان
يلؽـ ذا ةقؽق لق لؿ رؿطريا؟!
فؾوووقس إ ووور لؽوووؾ الـووو سو يٓ رـبغووول أ ُرسوووتعؿؾ إٓ يف أضوووقؼ إحوووقا
يالظريفٕ :كف ابت ،ن
( )1أخرجف سؾؿو يت ب ال يالصؾة يأدابو ب ب فضؾ الضعػ يالخ ؾقـو ()2622ن
( )2أخرجووف البخوو رقو يتوو ب الصووؾحو بوو ب الصووؾح يف الدرووةو ( )2793ي سووؾؿو يتوو ب الؼسوو ة يالؿحوو ربقـ
يالؼص ص يالدر تو بو ب إثبو ت الؼصو ص يف إةوـ و ي و يف عـ هو و ()1675و يأبوق دايد ()4595و يابوـ
جف ()2649و يالـس ئل ()4755ن
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«طـ جـدب بـ طبد اهلل ﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺَ « :ق َال َر ُج ٌؾَ :واهلل ِ ٓ َ غ ِْػ ُـر
اهلل لِ ُػ ٍ
ءن» :يج يف الريار ت إخرى «كان رجءن يف بـل إسرائقؾ متقاخققـ ،فؽـان
ُ
أحدهؿا ذكب ،وأخر مجتفـد يف العبـادة ،فؽـان ٓ ـزال الؿجتفـد ـرى أخـر طؾـك
قما طؾك ذكـب ،فؼـال لـف :أقصـر ،فؼـال :خؾــل وربـل،
الذكب ،فقؼقل :أقصر ،فقجده ً
ـت طؾــل رقق ًب ـا فؼــال :واهلل ٓ ،غػــر اهلل لــؽ ،أو ٓ ــدخؾؽ اهلل الجـــة ،فؼــبض
أبعثـ َ
طالؿا ،أو كــت
أرواحفؿا ،فاجتؿعا طـد رب العالؿقـ ،فؼال لفذا الؿجتفد :أكـت بل ً
قادرا وقـال لؾؿـذكب :اذهـب فادخـؾ الجــة برحؿتـل ،وقـال لمخـر:
طؾك ما يف دي ً
اذهبقا بف إلك الـار»()1ن
« َف َؼ َال اهللُ َ :م ْـ َذا ال ِذي َ ت ََللك َط ِؾل » الؿراد ب َٕل ِ جقة هـ القؿقـ يالحؾػو
يؿ يف لقلف تع لك ﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [الـقر ]22و ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾

[البؼرة ]226ن
ت َط َؿ َؾ َ
لؿ اجتؿع ـد اهلل  ل لؾع مول
«إِكل َقدْ َغ َػ ْر ُت لف َو َأ ْح َب ْط ُ
ؽ» أق ج
اذهووا ف دخووؾ الجـووة و يلوو لؾثوو ين الع بوود الووذق توول جلك اذهبووقا بووف إلووك الـوو رو
كسل اهلل الع فقةن
يإذا ي الذكا الذق ُرزايلف الع مل شر ًي أي و ففؾ رصح الحؾػ ؾقف أ

اهلل ٓ رغػر لف :بـ ً ؾك لقلف 
يالجقاب أكف إ ل

إ

﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [الـس

]48؟

جت ؾك هذاو فقاهللو ٓ رغػر اهلل لؽو فؾف ذلوؽٕ :

ب ،لؾؿغػرة يتحت الؿشوقئة يلوؿ
هذا ج ب لق د الؿؼطقع ـ اهلل و أ إذا ي ل ً
تز

عف الػرم ُة لؾتقبةو ففذا ـفل ـفو يردخؾ يف الحدرثن

( )1هذه ريارة أبل دايد يأحؿدو يلد ةبؼ تخررجف (ص )822ن

ع

ـ بعَ ـ ـ عجـ ـ ٤عيفعاإلق ـ ـ ّع ً٢عاه

ع
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ً
طقٓن
«رواه مسؾؿ» :يهق يف ُةــ أبل دايد ياقره
«ويف حــد ث أبــل هر ــرة أن الؼائــؾ رجـ ٌـؾ طابــد ،قــال أبــق هر ــرة« :تؽؾــؿ بؽؾؿـ ٍـة
أوبؼت دكقاه وآخرتف» :فليبؼت آخرتف ييذلؽ الدكق ٕ :ا تبع لمخرةو ففل ٓ شل
اجتَـ ِ ُبـقا السـ ْب َع
ب لـسبة لمخرةو يهذا دلقؾ ؾك أا ـ ظ ئؿ إ قر يف الحودرث « ْ
ا ْلؿق ِب َؼ ِ
ات»()1ن
ُ
ف لؽؾؿة أ ره خطقور «وإن العبـد لقـتؽؾؿ بالؽؾؿـة مــ سـخط اهلل ٓ ،ؾؼـل لفـا
بــآ ،فــقي بفــا يف جفـــؿ»()2و يأيمووك الـبوول ﷺ بحػووظ الؾسو و فؼو
ـؽ ُأمـ َ
لؿماخووذي بؿو كووتؽؾؿ بووف؟ لو « َثؽِ َؾ ْتـ َ
ـاس َط َؾــك
ـؽ َ ،ــا ُم َعــا ُذَ ،و َهـ ْـؾ َ ُؽــب الــ َ
عو ذ يإ جكو

قه ِفؿ  -أو قال :ط َؾك مـ ِ
وج ِ
َاخرِ ِه ْؿ  -إِٓ َح َصائِدُ َأ ْل ِسـَتِ ِف ْؿ »( )3كسل اهلل الع فقةن
ُ ُ
َ َ
ْ
ن

يحػظ الؾس و يالجقارح حػظ لؾؼؾإ :ا الؿس لؽ لؾؼؾاو يحػظ البصور
حػظ لؾؼؾاو يحػظ السؿع حػظ لؾؼؾاو يٓ رصؾح الؼؾوا إٓ هبوذاو ي وـ أراد أ
رؼوورأ هووذا الؽوو ُ ،ػصو ًو ،فعؾقووف بليائووؾ «الجووقاب الؽ و يف لؿووـ ةوول

ووـ الووديا

الش يف»(ٓ :)4بـ الؼوقؿو ففوق يتو ب كػوقس جودًّ ا يف ا روة إهؿقوةو يفقوف بقو لؽقػقوة
حػظ الؼؾا ـ فضق الؽ ،و يفضق السؿعو يفضق البصورو يفضوق الطعو و
ُ
الخؾطة ع الـ سن
يفضق الـق و ي ـ فضق
( )1أخرجف البخو رقو يتو ب القمو ر و َبو ُب َل ْوق ِ اهللِ َت َعو َلك ﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [الـس ]19و ()2766و ي سؾؿو يتو ب اإلرؿو و بو ب بقو الؽبو ئر يأي هو و
()89و يأبق دايد ()2874و يالـس ئل ()3671ن
( )2ةبؼ تخررجف (ص )135ن
( )3أخرجف الرت ذقو يت ب اإلرؿ و ب ب ج يف حر ة الص،ةو ()2616و يل «حسـ محقح»و يابـ جوفو
يت ب الػتـو ب ب يوػ الؾسو يف الػتـوةو ()295و يأحؿود ()22916و يموححف ابوـ الؼوقؿ يف إ و ،الؿوقلعقـ
237/4و يإلب ين يف الصحقحة ()3284ن
( )4رـظر الجقاب الؽ يف  415 /1ي بعده .
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[ املطائن املطتفادة وَ دلٗن البابد
«فقف مسائؾ :إولك :التحذ ر مـ التللل طؾك اهلل» :يالحؾػ ؾقفو ياهلل ٓ ُ ؽوره
لفن
«الثاكقة :كقن الــار أقـرب إلـك أحـدكا مــ شـراك كعؾـف» :يلود جو يف الحودرث
«الجـة أقرب إلك أحدكؿ مـ شراك كعؾف ،والـار مثؾ ذلؽ»(.)1
«الثالثة :أن الجـة مثؾ ذلؽ.
الرابعة :فقف شاهدٌ لؼقلف« :إِن الر ُج َؾ َل َق َتؽَؾ ُؿ بِا ْلؽ َِؾ َؿ ِة» إلك آخره» :يهوذا يف لقلوف
« َواهلل ِ ٓ غ ِْػ ُر اهلل لِ ُػ ٍ
ءن»و فؼد أيبؼت هذه الؽؾؿة دكق ه يآخرتفو كسل اهلل الع فقةن
ُ
َ
«الخامسة :أن الرجؾ قد ُ غػر لف بسبب هق مــ أكـره إمـقر إلقـف» :ففوذا الرجوؾ
الع موول يو أشوود و رسووؿع يأيووره و رؽرهووف ووـ إلػو ظ التوول رسووؿعف «إ اهلل
ٓ رغػر لؽ»و ي ع ذلؽ لد ُاػر لف بسببف ن

( )1أخرجف البخ رقو يت ب الرل و ب ب «الجـة ألرب إلك أحديؿ ـ شراك كعؾفو يالـو ر ثوؾ ذلوؽ» ()6488و
يأحؿد ()3667و ـ حدرث ابـ سعقد ﭬن

ع

ـ بْعيع ُٜتصفعع هع ً٢عخًك ــ٘ ع
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ةــاب
ال ًصذشفع ةاهلل عىل خنلـــه
طـ ُجبقر بـ مطع ٍؿ ﭬ قـال :جـا أطرابـل إلـك الـبـل ﷺ فؼـال :ـا رسـقل اهلل!
ِ
ك ِ
ِ
فاستسؼ لـا ربؽ ،فنكـا كستشـػع بـاهلل
وهؾؽت إمقال،
ُفؽت إكػس ،وجاع العقال،
طؾقؽ ،وبؽ طؾك اهلل ،فؼال الـبل ﷺ« :سبحان اهلل ،سبحان اهلل!» ،فؿا زال سبح حتك
ؽَ ،أتَدْ ِري مـا اهلل إن َش ْـل َن اهلل ِ َأط َظ ِ
ُطرِف ذلؽ يف وجقه أصحابف ،ثؿ قالَ « :و ْ َح َ
ــ
ـؿ م ْ
ْ ُ
َ ُ
َذلِ َ
ؽ ،إِك ُف ٓ ُ ْس َت ْش َػ ُع ِباهلل ِ َط َؾك َأ ْح ٍد» وذكر الحد ث ،رواه أبق داود(.)1
فيـــه وســـائل:

 إولك :إكؽاره طؾك مـ قال« :كستشػع باهلل طؾقؽ».
تغقرا ُطرِف يف وجقه أصحابف مـ هذه الؽؾؿة.
 الثاكقة :تغقره ً
 الثالثة :أكف لؿ ـؽر طؾقف ققلف« :كستشػع بؽ طؾك اهلل».
 الرابعة :التـبقف طؾك تػسقر« :سبحان اهلل».
 الخامسة :أن الؿسؾؿقـ سللقكف آستسؼا .

l
ـاب ٓ ُ ستشــػع بــاهلل طؾــك خؾؼــف» الشووػ ة يآةتشووػ ع ضووؿ الصووقتو
« بـ ٌ
ً
فبدٓ ـ أ رؽوق فور ًدا رؽوق شوػ ًع و ف لشو فع رضوؿ موقتف لؾؿشوػقع لوف ـود وـ
ُرشػع ـدهن
( )1أخرجف أبق دايدو يت ب السـةو ب ب يف الجفؿقةو ()4726ن
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الؿ ْس َت ْش َػ ُع بوف ؼ ُ وف أكوز ُ وـ ؼو الؿشوػقع ـوده :أ و إذا
يإمؾ أ رؽق ُ
ي كت ـزلتف أ ؾكو فنكف رل ره أ ًران
فنذا ؾبت شػ ة اهلل ـود فو،

ظقؿو و يإ يو
تـؼصو
وـ الـو سو فون فقوف ً
ً

أشرف الخؾؼ :يلذا يرر الـبل ﷺ التسبقح يالتـزروف :لؿو
الؿشػقع ـده حؿدً ا ﷺ
َ
فعؾ ذلؽ إ رابلن
«طـ ُجبقر بـ مطع ٍؿ ﭬ قال :جا أطرابـل إلـك الـبـل ﷺ فؼـال :ـا رسـقل اهلل!
كُفؽــت إكػــس» :أق تعبووت تع ًبو شوودردً ا :ف إلكسو إذا و يجوود شووق ًئ رليؾووف هووز
يضعػن
«وجاع العقال ،وهؾؽت إمقال» ـ الجدب :فؾقس هـ ك تليؾفن
«فاستسؼ لـا ربؽ» أق ا ؾا السؼق ـ اهلل ن
«فنكا كستشػع باهلل طؾقؽ» رعـل كجعؾ اهلل ياةطة بقــ يبقـؽن
«وبؽ طؾك اهلل» ف لؿحظقر هق الشطر إي

ـ الؽو ،الوذق فقوف آةتشوػ ع

ب هلل ؾك الـبل ﷺو يأ الث ين فؾقس فقف إشؽ ن
تـزرفووو هلل  أ ُرؿوووتفـ هبوووذه
«فؼـــال الـبـــل ﷺ« :ســـبحان اهلل ســـبحان اهلل!»:
ً
الطررؼةن
«فؿا زال سبح حتك ُطرِف ذلؽ يف وجقه أصحابف»و أق يرهوقا ذلوؽو يحو لفؿ
لؿ ل

«أٓ وققل الزور ،وشفادة الزور»و ي و زا ُرؽررهو حتوك لؾـو لقتوف ةوؽت:

رأف ًة بف يشػؼ ًة ؾقف()1ن

( )1ةبؼ تخررجف (ص )379ن

ع

ـ بْعيع ُٜتصفعع هع ً٢عخًك ــ٘

ع
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«ثؿ قالَ « :و ْ َح َ
ؽ» يروحو ييروؾو ييروس ألػو ظ ُتسوتعؿؾ لؾتحوذررو يبعضوف
ُرستعؿؾ لؾرتحؿو لؽـ الؿراد هـ التحذررن
« َأتَدْ ِري َما اهللُ »و يالؿعـك أكوؽ لوق يـوت تودرق و ظؿوة اهللو لؿو لؾوت هوذا
الؽ ُ : ،بقـً جفؾف بؿؼ اهلل ن
«إن َش ْل ُن اهلل ِ َأ ْط َظ ُؿ ِم ْـ َذلِ َ
ـؽ ،إِكـ ُف ٓ ُ ْست َْشـ َػ ُع بِـاهلل ِ َط َؾـك َأ َحـ ٍد» :تعو لك يتؼودج سن
«وذكر الحد ث ،رواه أبق داود».
[ املطائن املطتفادة وَ دلٗن البابد
«فقف مسائؾ :إولك :إكؽاره طؾك مـ قـال« :كستشـػع بـاهلل طؾقـؽ»ٕ :
أ ظؿ ـ أ رستشػع بف ؾك ك
أحد ـ خؾؼفن
ُ

ؼو اهلل

تغقرا ُطرِف يف وجقه أصحابف مـ هذه الؽؾؿة»ٕ :كف رغ ر هلل ن
«الثاكقة :تغقره ً
«الثالثة :أكف لؿ ـؽر طؾقف ققلف« :كستشػع بؽ طؾك اهلل» ٕ :الشػ ة وـ إدكوك
إلووك إ ؾووك ٓ إشووؽ فقفو و يهووذا يف حق تووف ﷺو يٓ ُرستسووؼك بووف بعوود قتووفٕ :
الصح بة ي كقا رطؾبق ـف السوؼق يف حق توفو فؼود جو ه وـ رطؾوا آةتسوؼ يهوق
ؾك الؿـ و يلؿ رـز حتوك طِورياو ثوؿ جو يف إةوبقع الثو ين لطؾوا آةتصوح
يحصؾ()1و لؽـ بعد يف تف لؿ رحصؾ ذلؽن
ً
رج ،دخؾ رق الجؿعة ـ ب ب ي يج ه الؿـ و يرةق اهلل ﷺ لو ئؿ
( )1إش رة إلك حدرث أكس بـ لؽ «أ
رخطاو ف ةتؼبؾ رةوق اهلل ﷺ ل ئؿو و فؼو رو رةوق اهلل هؾؽوت الؿقاشولو ياكؼطعوت السوبؾو فو دع اهلل
رغقثـ و ل فرفع رةق اهلل ﷺ ردرفو فؼ «الؾفؿ اةؼـ و الؾفؿ اةؼـ و الؾفؿ اةؼـ »و لو أكوس يٓ ياهلل و
كرى يف السؿ ـ ةح بو يٓ لز ة يٓ شق ًئ و ي بقــ يبقـ ةؾع ـ بقتو يٓ دارو ل فطؾعت ـ يرائوف
ةح بة ثؾ الرتسو فؾؿ تقةطت السؿ و اكتشرت ثؿ أ طرتو ل ياهلل رأرـ الشؿس ة ًت و ثؿ دخؾ رجؾ
ـ ذلؽ الب ب يف الجؿعة الؿؼبؾةو يرةق اهلل ﷺ ل ئؿ رخطاو ف ةتؼبؾف ل ئؿ و فؼ رو رةوق اهلل هؾؽوت
إ ووقا ياكؼطعووت السووبؾو ف و دع اهلل رؿسووؽف و ل و فرفووع رةووق اهلل ﷺ ردرووفو ثووؿ ل و «الؾفووؿ حقالقـ و و
يٓ ؾقـ و الؾفؿ ؾك أي يالجب يأج يالظراب يإيدرة ي ـ بت الشجر» ل ف كؼطعتو
=
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ِ
رستسؼ أحد ب لـبل ﷺ بعد يف تفو فعؿر بـ الخط ب ﭬو ي إذا لحطقا
فؾؿ
اةتسووؼك ب لعبو س بووـ بوود الؿطؾوواو فؼو «الؾفووؿو إك و يـو كتقةووؾ إلقووؽ بـبقـ و و
فتسؼقـ و يإك كتقةؾ إلقؽ بعؿ كبقـ و ف ةؼـ »و فقسؼق ()1و رعـل أكف ُ ؾِا آةتسؼ
ـف بد ئف ﭬ يحصؾت السؼق و يلؿ رذهبقا إلك ل ه ﷺ لطؾا السؼق ن
ييذا ع يرة اةتسؼك بقزرد بـ إةقد الجرشل()2و يهق رجؾ م لح يف يلتوفو
فسؼقا()3ن
ُ
«الرابعة :التـبقف طؾك تػسقر« :سبحان اهلل» :يهق التـزرفٕ :او جو ت يف اإلكؽو ر
ؾقف يف ب رتفن
«الخامسة :أن الؿسؾؿقـ سللقكف آستسؼا » أق رسللقكف أ رستسوؼل اهلل :
لقسؼقفؿو يهذا يف حق تف :ؿ رد
يلد ل

ؾك أ لصة العتبل ب ؾةن

لس ـد ل الـبل ﷺو فج أ رابل فؼ
العتبل «يـت ج ً

ؾقؽو ر رةق اهللو ةؿعت اهلل رؼق

الس،

﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﴾

[الـس

ستغػرا لذكبل
]64و يلد جئتؽ
ً

ستشػ ًع بؽ إلك ربل ثؿ أكشل رؼق

=
()1
()2

()3

يخرجـ و كؿشوول يف الشووؿس»ن أخرجووف البخ و رقو يت و ب آةتسووؼ و ب و ب آةتسووؼ يف الؿسووجد الج و عو
()1913و ي سؾؿو يت ب م،ة آةتسؼ و ب ب د آةتسؼ و ()897و يالـس ئل ()1518ن
أخرجف البخ رقو يت ب آةتسؼ و ب ب ةما الـ س اإل آةتسؼ إذا لحطقاو ()1919ن
الصح بةو ييو وـ ال ُع جبو دو
هق رزرد بـ إةقد الجرشلو أدرك الج هؾ جقة يأة َؾؿ يلؿ َ
الـبل ﷺو يأدرك ج
رؾؼ ج
ياةت َْس َؼك بف ع يرة بـ أبل ةوػق و ذيوره ابوـ حبو يف الثؼو تن رـظور التو ررخ الؽبقور 318 /8و الثؼو ت /5
ْ
532و ت ررخ اإلة888 /2 ،ن
رـظر الطبؼ ت الؽ ى 399/7و يةقر أ  ،الـب136/4 ،ن

ع

ـ بْعيع ُٜتصفعع هع ً٢عخًك ــ٘

ع
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رووو خقووور وووـ دفـوووت ب لؼووو ع أ ظؿوووف

فط و ب ووـ قووبفـ الؼ و ع يإيووؿ

كػسوووول الػوووودا لؼوووو أكووووت ةوووو يـف

فقووف العػ و ف يفقووف الجووقد يالؽوور

ثؿ اكصرف إ رابل فغؾبتـل قـلو فرأرت الـبل ﷺ يف الـق و فؼو

اِلحؼ إ رابلو فبشره أ اهلل لد اػر لف»()1ن

رو تبوكو

يهل لصوة ب ؾوة ةوـدً او يإ موحتو فو ،دٓلوة فقفو  ٕ :إحؽو ٓ تثبوت
ب لؿـ تن

( )1أخرجف البقفؼل يف الشوعا ()3889و يابوـ سو ير يف عجؿوف ()738و يذيرهو الـوقيق يف إذيو ر ()574و
يضعػف ابـ بد الف دق ةـدً ا ي تـً يف الص ر الؿـؽل (ص )253ن
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ةــاب
مـا جاء يف حامًح امنتٍ ﷺ حمى امذىحٌد ،وشده طسق امرشك

طـ طبد اهلل بــ الشـخقر ﭬ ،قـال :اكطؾؼـت يف وفـد بــل طـامرٍ إلـك الـبـل ﷺو
ـار َك َو َت َعـا َلك» قؾــا :وأفضـؾـا فضـءً ،وأطظؿــا
فؼؾـا :أكت سـقدكا ،فؼـال« :السـقدُ اهللُ َت َب َ
صقٓ ،فؼالُ « :قق ُلقا بِ َؼ ْقلِؽ ُْؿ ،أو َب ْع ِ
ان» ،رواه أبـق
ً
ـض َق ْـقلِؽ ُْؿ ،وٓ َ ْسـت َْج ِر َ ـؽ ُُؿ الشـ ْق َط ُ
داود ٍ
بسـد جقد(.)1
وطـ ٍ
كاسا قالقا :ا رسقل اهلل! ا خقركا وابـ خقركـا ،وسـقدكا وابــ
أكس ﭬ :أن ً
ان؛ َأكَـا ُم َحؿـدٌ
ـاسُ ،قق ُلـقا بِ َؼ ْـقلِؽ ُْؿ ،وٓ َ ْسـت َْف ِق ـؽ ُُؿ الشـ ْق َط ُ
سقدكا ،فؼـال َ « :ـا َأ َفـا الـ ُ
طبد اهلل ِ َو َر ُسق ُل ُفَ ،ما ُأ ِحب َأ ْن ت َْر َف ُعقكِل َف ْق َق َمـ ِْز َلتِل التِل َأ ْك َز َلـِل اهللُ  ،»رواه الـسـائل
ٍ
بسـد جقد(.)2
فيـــه وســـائل:

 إولك :تحذ ره الـاس مـ الغؾق.
 الثاكقة :ما ـبغل أن ؼقل مـ ققؾ لف :أكت سقدكا.
ان» مع أكفؿ لؿ ؼقلقا إٓ الحؼ.
 الثالثة :ققلفَ « :و َٓ َ ْست َْجرِ َ ـؽ ُْؿ الش ْق َط ُ
 الرابعة :ققلفَ « :ما ُأ ِحب َأ ْن ت َْر َف ُعقكِل َف ْق َق َمـ ِْز َلتِل».
( )1ةبؼ تخررجف (ص )747ن
( )2أخرجف أحؿد ()12551و يالـس ئل يف الؽ ى ()19997ن

ع
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l
«باب ما جا يف حؿا ة الـبل ﷺ حؿك التقحقد وسده صرق الشرك» الؽت ب وـ
أيلف إلك آخره يف تؼررور التقحقودو يالعـ روة ب لتقحقودو يتحؼقوؼ التقحقودو يتخؾوقص
التقحقد ـ شقائا الشرك يالبدع :فؽؾف يف التقحقد بلكقا فن
ففذا التقحقد رحت ج إلك حؿ رة يةد الذرائع الؿقمؾة إلك رض دهٕ :هؿقتفو
ث،و فجؿقع إ قر التول ِ
فنذا ي كت الؿحر ت ُأ ِ
تقموؾ
يمدت الطر إلقف ي لزك ً

إلقفو ي ُتقسر أ ره يؾف حر ةو حتك الـظر ي فق ذلؽ ِـ الخؾوقةو يالسوػر بودي
حر و فؽؾف ـ حؿ رة هذا الب بن
حر يلقس فقف ظقؿ ضررو لؽـ لؿ ي
يالقسقر ـ الرب ُ ج

ذررعة إلك هذه

الجررؿة حر  ٕ :الرةق ﷺ لعـ آيؾ الرب ي قيؾفو يي تبف يش هدرف()1و يآيؾ
الرب ُربعث رق الؼق ة جـق ًك و يؿ يف لقلف ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ِ
فليمدت الطر إلك هذا
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [البؼرة ]275ن
الب بو «درهؿ ربا لكؾف الرجؾ ،وهق عؾؿ ،أشد مـ ست وثءثقـ زكقة»و يإ ي
الحدرث فقف ي)2( ،و لؽـف شدردو يأ ره ظقؿو فتؿرة بتؿرتقـ أي م ع بص قـ
ردخؾ ذلؽ يف « َل َع َـ اهلل آكِ َؾ الر َبا»ن

( )1إش رة إلك حدرث ابـ سعقد ﭬ «لعـ رةق اهلل ﷺ آيؾ الرب و ي قيؾوفو يشو هدهو يي تبوف»و أخرجوف أبوق
دايدو أي يت ب البققعو ب ب يف آيؾ الرب ي قيؾف ()3333و يالرت ذقو أبوقاب البقوقعو بو ب و جو يف أيوؾ
الرب ()1296و يابـ جفو أبقاب التج راتو ب ب التغؾقظ يف الرب ()2277و يأحؿد ()3725و يلو الرت وذق
«ييف الب ب ـ ؿرو ي ؾلو يج برو يأبل جحقػةن حدرث بد اهلل حدرث حسـ محقح»ن
( )2أخرجف أحؿد ()21957و ـ حدرث بود اهلل بوـ حـظؾوة ﭬو لو يف جؿوع الزيائود « 117/4رياه أحؿودو
يالط و اين يف الؽبقوورو يإيةووطو يرج و أحؿوود رج و الصووحقح»و يضووعػف ابووـ الجووقزق يف الؿقضووق ت
247/2ن
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ف لقة ئؾ لف أحؽ

الغ ر تو فؽقػ ب لشرك الذق هق أ ظؿ الذكقب؟!

يم حبف ُ خ جؾد يف الـ رو كسل اهلل الع فقة ﴿ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ﴾ [الـس

]48ن

ف لشرك هوق أ ظوؿ و ُ صول اهلل بوف  :يلوذا فجؿقوع القةو ئؾ الؿقموؾة إلقوف
الص دة ـ تقحقد اهلل يؾف سديدةو ي ـ ذلؽ الغؾقو يلد تؼد يف ب ك
ب ستؼؾ ـد
لقلف ﷺ «إِ اك ُْؿ َوا ْل ُغ ُؾقَ ،فنِكؿا َأ ْه َؾ َ
َان َق ْب َؾؽ ُُؿ ا ْل ُغ ُؾق»و يلقلوف ﷺ «ٓ ُت ْط ُروكِـل
ؽ َم ْـ ك َ
ــ َم ْـر َ َؿ» ي وع إةوػ أ وع هوذه التحوذررات الشودردةو يف
ك ََؿا َأ ْص َر ْت الـ َص َارى ا ْب َ
ت يثقرةو بللػ ك
ـ ةب ك
ظ مررحةو يلع الشرك يف هذه إ ة يف هذا الب بن
فوودُ ل الرةووق ﷺ لتػووررج ال ُؽربوو تو ي ُ ؾِبووت ـووف الح جوو ت دي اهلل و
ك
لؽثقر ـ الؿسوؾؿقـ يف بعوض البؼو عو ف لؼصو ئد التول فقفو
يالغؾق بف ﷺ م ر درد ًك
الشرك إي ُتردد مب ًح ي س ً ثؾ أذي ر الصب ح يالؿس و ياهلل الؿستع ن
يأ ظؿ ح ر اهلل الشرك الذق كحـ بصودد بق كوف يالتحوذرر ـوفو يالحؿوك و
ث ،ـ الؿؾقك ياقرهؿ « َأٓ وإِن ِحؿك اهلل ِ
ُرحت ط لف :يل ،ك الؽب ر ً
ُرقضع دي
َ
َ
َم َح ِ
ار ُم ُف»()1ن
«طـ طبد اهلل بـ الشخقر» مح بل ـ بـل و ر الوذرـ يفوديا ؾوك الـبول ﷺ
ك
()2
تـبقوف
طورف بوـ بود اهلل بوـ الشوخقرو ٓ تحتو ج إلوك
يف ةـة تسوع و يشوفرة ابـوف ق
يٓ تـقرفو يهق ـ ة دات إ ة ي ُ جب ده ن
( )1أخرجف البخ رقو يت ب اإلرؿ و فضؾ ـ اةت أ لدرـفو ()52و ي سوؾؿو يتو ب الؿسو ل ةو بو ب أخوذ الحو،
يتووورك الشوووبف تو ()1599و يأبوووق دايد ()3339و يالرت وووذق ( )1295و يابوووـ جوووف ()3984و وووـ حووودرث
الـعؿ بـ بشقر ﭬن
( )2رـظر آةتقع ب 926/3ن

ع
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«قال :اكطؾؼت يف وفد بـل طامرٍ إلك الـبل ﷺ فؼؾـا :أكت سقدكا ،فؼال« :السقدُ اهللُ
َت َب َار َك َو َت َعا َلك» فؼقلف «السوقد اهلل» فقوف تعرروػ جوز ق الجؿؾوة يرؽوق ؾوك ةوبقؾ
الحصر :ي ؾقف ففذا الؾػظ الذق هق السقد خ ص ب هلل  ع أكوف لود جو لقلوف ﷺ
« َأ َكا َسقدُ َو َل ِد آ َد َم»( )1يج يف لصة بـل لررظة أكف لؿ ج ةوعد بوـ عو ذ يهوق شو كك
قمقا إِ َلك َسق ِدك ُْؿ»( )2يهـ ك أدلوة يثقورة تود ؾوك جوقاز إ و ،هوذا الؾػوظ
ل « ُق ُ
ػفؿ ـف الغؾق فنكف ُرردو يلد ةبؼ
ؾك إشخ صو يلؽـ إذا ي الؿقلػ يالح ُر َ
و

ن

بق هذا إ رن يلد ج  -أرض  -ـع إ  ،السقد ؾك الػ ةؼو يالؿـ فؼ()3ن
يالقق لد م ر هذا لؼ ًب لؽؾ أحدو فقؼقلق «اةتؾؿـ ـ السوقد»و «لبضوـ وـ
السقد»و يهذا يثقر يف الؿخ ب تن
اؾقاو جو ؤيا
ؾك أ هـ ك ً

صقٓ» :إلػ ظ تد
«قؾـا :وأفضؾـا فضء ،وأطظؿـا ً
إلك الـبل ﷺ بـػ ك
ـحوك آخورو
سقة ُ عقـةو يأراديا أ ُرؽر قه هبذه إلػ ظو لؽـف كح
ً
فلرشدهؿ إلك رـػعفؿ ي ـع رضرهؿن
«فؼــالُ « :قق ُلــقا بِ َؼـ ْـقلِؽ ُْؿ»و رعـوول يلكووف ألوورهؿ « َأ ْو َب ْعـ ِ
ـض َقـ ْـقلِؽ ُْؿ»و رعـوول هووذا
الؿؼدار الذق ذيرتؿقه لقلقا بف أي ببعضفن
( )1ةبؼ تخررجف (ص )59ن
( )2إش رة إلك حدرث أبل ةعقد الخدرق ﭬو ل «لؿ كزلت بـق لررظة ؾك حؽوؿ ةوعد هوق ابوـ عو ذو بعوث
رةق اهلل ﷺ يي لررب ـفو فج ؾك حؿ رو فؾؿو دكو لو رةوق اهلل ﷺ «لق وقا إلوك ةوقديؿ»و فجو و
فجؾووس إلووك رةووق اهلل ﷺو فؼ و لووف إ هوومٓ كزلووقا ؾووك حؽؿووؽو ل و فوونين أحؽووؿ أ تؼتووؾ الؿؼ تؾووةو
يأ تسبك الذررةو ل «لؼد حؽؿت فقفؿ بحؽؿ الؿؾؽ»ن أخرجف البخ رقو يت ب الجفو د يالسوقرو بو ب إذا
كووز العوودي ؾووك حؽووؿ رجووؾو ()3943و ي سووؾؿو يتوو ب الجفوو د يالسووقرو بوو ب جووقاز لتوو ووـ كؼووض
العفدو ()1768و يأبق دايد ()5215ن
( )3إش رة إلك حدرث برردة إةؾؿل ﭬو ل ل رةق اهلل ﷺ «ٓ تؼقلقا لؾؿـ فؼ ةقدو فنكوف إ روؽ ةوقداو
فؼود أةووخطتؿ ربؽوؿ »ن أخرجووف أبوق دايدو يتو ب إدبو بو ب ٓ رؼووق الؿؿؾوقك ربوول يربتوولو ()4977و
يأحؿد ()22939ن
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ان»ٕ :كووف إذا ُةووؽِت ووـ ثووؾ هووذه إلػ و ظ يف هووذا
« َو َٓ َ ْس ـت َْجرِ َ ـؽ ُْؿ الشــ ْق َط ُ
الؿقلػ ييف هذا الظرفو فؼد ُرؼ
فن

يضور
ـ جقدك الودكق َ

هق أ ظؿ ـفو يلد يلع فقف ـ ل
ي ـ ؾق ؽ

يالؼؾؿ()1
ِ
ؾوؿ الؾقح

«رواه أبق داود ٍ
بسـد جقد .وطـ ٍ
كاسا قالقا :ا رسقل اهلل! ـا خقركـا
أكس ﭬ :أن ً
وابـ خقركا» هق خقر البشر ل بةو بؾ خقر الخؾؼو يهذا ٓ إشؽ فقفن
«وابـ خقركا»و رعـل ـ حقث الـسا يالشرفو يأ الخقررة يف الدرـ فؼد ل
اك فِل الـ ِ
الـبل ﷺ فقؿ ثبت ـف «إِن َأبِل َو َأ َب َ
ار»()2ن
«وسقدكا وابـ سقدكا» ي كت السوق دة ب لـسوبة لؾـسواو يؿو لؾـو و يهوق يوذلؽو
يإٓ فسق دة الدرـ ٓ ةبقؾ ٕبقف ﷺ إلقف ٕ :كف أدرك الـبل ﷺن
«فؼال « :ا َأ فا الـاسُ ،قق ُلقا بِ َؼقلِؽُؿ ،وٓ ستَف ِقكُؿ الشق َطان؛ َأكَا محؿدٌ طبـد اهلل ِ
َْ ْ ُ ْ ُ
َ َ
ُ َ
ُ
ْ ْ
ٍ
بســد
َو َر ُسق ُل ُفَ ،ما َأ َحب َأ ْن ت َْر َف ُعـقكِل َف ْـق َق َمـ ِْز َلتِـل التِـل َأ ْك َز َلـِـل اهللُ  »رواه الـسـائل
جقــد» ف وـحـ وول قري أ كُـو ِوز الـ و س ـ و زلفؿ :لحوودرث ئشووة ڤ يف ؼد ووة
الـاس مـازلفؿ»()3ن
سؾؿو ييف أبل دايد رفق ً « َأ ِكزلقا َ
[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد

«فقف مسائؾ :إولك :تحـذ ره الــاس مــ الغؾـق» :يف لقلوف ﷺ « ُقق ُلـقا بِ َؼ ْـقلِؽ ُْؿ،
أو َب ْع ِ
ض َق ْقلِؽ ُْؿ»و يلقلف ﷺ «إِ اك ُْؿ َوا ْل ُغ ُؾق»ن
( )1هق البقت  145ـ لصقدة ال دة لؾبقمقرقن
( )2ةبؼ تخررجف (ص )322ن
( )3ذيره سؾؿ يف ؼد ة محقحف 6/1و يأخرجف أبق دايدو يت ب إدبو ب ب يف تـزرؾ الـ س ـو زلفؿ ()4842و
يمححف الح يؿ يف عرفة ؾق الحدرث (ص )48و يتعؼبف الـقيق يأش ر إلك ضعػف يف شرح سؾؿ 19/1و
يل ابـ حجر يف إتح ف الؿفرة « 574/17فقف اكؼط ع»ن

ع
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«الثاكقة :ما ـبغل أن ؼقل مـ ققـؾ لـف :أكـت سـقدكا» :يهوق أ رؼوق السوقد اهلل:
ٕكف ُرشؿ ـف رائحة الزر دةو ياإل را يالغؾقن
ان» مـع أكفـؿ لـؿ ؼقلـقا إٓ الحـؼ» أق
«الثالثة :ققلفَ « :و َٓ َ ْسـت َْجرِ َ ـؽ ُْؿ الشـ ْق َط ُ
الحؼ الذق لد رجر إلك الزر دة فقفو يالغؾق فقف ردخؾ يف الؿحظقرن
ِ
ــق َق َمـ ِْز َلتِــل» :ففووق بوود يرةووق
«الرابعــة :ققلــفَ « :مــا َأ َحــب َأ ْن ت َْر َف ُعــقكل َف ْ
بد فُ ،رع َبدو يرةق فُ ،ر ج
ؽذبو ع أكف أشرف الخؾؼو يأيؿؾ الخؾوؼو يأتؼو هؿو
يأخش هؿ هلل ن
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ةــاب
مـــا جـــاء يف كىل هللا دعاىل:
﴿ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [الزمر ]54:اآلًح

ٍ
حبر مـ إحبار إلك رسقل اهلل ﷺ فؼال :ا
مسعقد ﭬ قال« :جا
طـ ابـ
ٌ
محؿد ،إكا كجد أن اهلل جعؾ السؿاوات طؾك إصبعٍ ،وإر قـ طؾك إصبع ،والشجر
طؾك إصبعٍ ،والؿا طؾك إصبعٍ ،والثرى طؾك إصبعٍ ،وسائر الخؾؼ طؾك إصبع ،فقؼقل:
أكا الؿؾؽ ،فضحؽ الـبل ﷺ حتك بدت كقاجذه؛ تصد ًؼا لؼقل الحبر ،ثؿ قرأ﴿ :ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [الز ر  ]67أ ة»(.)1
ويف روا ٍة لؿسؾؿ« :والجبال والشجر طؾك إصبعٍ ،ثؿ فزهـ ،فقؼقل :أكـا الؿؾـؽ،
أكا اهلل»(.)2
ويف روا ٍة لؾبخاري « :جعؾ السؿاوات طؾك إصبعٍ ،والؿا والثـرى طؾـك إصـبعٍ،
وسائر الخؾؼ طؾك إصبع» أخرجاه(.)3
ولؿســؾ ٍؿ طـــ ابـــ طؿــر ﭭ مرفقطــاْ « :طـ ِـقي اهلل الســؿاو ِ
ات َ ـ ْـق َم ا ْل ِؼ َق َامـ ِـةُ ،ثــؿ
َ َ
ً
ُ
َ
( )1أخرجف البخ رقو يت ب تػسقر الؼرآ و َبو ُب َل ْقل ِ ِوف ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾و ()4811و ي سوؾؿو يتو ب موػة
الؼق ة يالجـة يالـ رو ()2786ن
( )2الس بؼن
( )3أخرجف البخ رقو يت ب التقحقدو ب ب يو ،الورب  روق الؼق وة وع إكبقو ياقورهؿو ()7513و ي سوؾؿو
يت ب مػة الؼق ة يالجـة يالـ رو ()2786ن

ع
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ع
َ ْل ُخ ُذ ُهـ بِ َق ِد ِه ا ْل ُق ْؿـَكُ ،ثؿ َ ُؼ ُ
قلَ :أكَا ا ْل َؿ ِؾ ُ
ون ُثـؿ َ ْط ِـقي
ــ ا ْل ُؿ َتؽَب ُـر َ
ؽ َأ ْ َـ ا ْل َجب ُار َ
ون َأ ْ َ
ِ
ـقـ الســبع ،ثــؿ لخــذهـ بشــؿالفُ ،ثــؿ َ ُؼـ ُ
ـقلَ :أ َكــا ا ْل َؿ ِؾـ ُ
ــ
ـار َ
ون َأ ْ ـ َ
ـؽ َأ ْ ـ َ
ْإَ َر ـ َ
ــ ا ْل َجبـ ُ

ون »(.)1
ا ْل ُؿ َتؽَب ُر َ
وروي طـ ابـ طباس ﭭ قال« :ما السؿاوات السبع وإر ـقن السـبع يف كـػ
ٍ
كخردلة يف د أحدكؿ»(.)2
الرحؿـ إٓ
ٍ
وهب ،قال :قال ابـ ز د :حدثـل
وقال ابـ جر ٍر :حدثـل قكس ،قال :أخبركا ابـ
أبل قال :قال رسقل اهلل ﷺ« :ما السؿاوات السبع يف الؽُرسل إٓ كدراهؿ سبعة ُأ ِ
ت
لؼقَ ْ
َ ْ
ْ
ّ
يف ت ُْرس»(.)3
ذر ﭬ :سؿعت رسقل اهلل ﷺ ؼقل« :ما الؽرسل يف العـرش إٓ
قال :وقال أبق ر
كح َؾ َؼ ٍة مـ حد ٍد ُألؼقت بقـ َضفري ٍ
فءة مـ إرض»(.)4
َ
َْ
ٍ
مسعقد ﭬ قال« :بقـ السؿا الدكقا والتل تؾقفا خؿسـؿائة طـام ،وبـقـ
وطـ ابـ
كــؾ ســؿا ٍ خؿســؿائة طــام ،وبــقـ الســؿا الســابعة والؽرســل خؿســؿائة طــام ،وبــقـ
الؽرسل والؿا خؿس مائـة طـامٍ ،والعـرش فـقق الؿـا  ،واهلل فـقق العـرش ٓ ،خػـك
مفدي ،طـ حؿـاد بــ سـؾؿة ،طــ طاصـؿٍ ،طــ
طؾقف شل ٌ مـ أطؿالؽؿ» .أخرجف ابـ
ر
زر ،طـ طبد اهلل ،ورواه بـحقه الؿسعقدي ،طـ طاصؿٍ ،طـ أبل ٍ
وائؾ ،طـ طبد اهلل(.)5
ر
()1
()2
()3
()4

()5

أخرجف سؾؿو يت ب مػة الؼق ة يالجـة يالـ رو ()2788و يأبق دايد ()4732و يابـ جف ()198ن
أخرجف الط ق يف تػسقره 324/21ن
أخرجف الط ق يف تػسقره 399/5و يأبق الشقخ يف العظؿة 587/2ن
الس بؼن ي ـ أبل ذر رفق « السؿقات السبع يف الؽرةل إٓ يحؾؼة ؾؼو ة بولرض فو،ةو يفضوؾ العورش
ؾك الؽرةل يػضؾ تؾؽ الػ،ة ؾك تؾوؽ الحؾؼوة»و أخرجوف حؿود بوـ أبول شوقبة يف العورش (ص )433و
يأبق الشقخ يف العظؿة 648/2ن
أخرجف الط ق يف الؽبقر ()8987و يابـ خزرؿة يف التقحقد 242/1و يابـ بطة يف اإلب كة ()128و يمححف ابوـ
الؼقؿ يف اجتؿ ع الجققش 254/2و يل يف جؿع الزيائد « 86/1رج لف رج الصحقح»ن
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قالف الحافظ الذهبل  ،$قال :ولف صرق(.)1
َـؿ
وطـ العباس بـ طبد الؿطؾب ﭬ قال :قـال رسـقل اهلل ﷺَ « :ه ْـؾ تَـدْ ُر َ
ون ك ْ
ض » قؾـا :اهلل ورسقلف أطؾؿ ،قـال« :بقـَفؿـا م ِسـقر ُة َخؿ ِس ِ
َب ْق َـ الس َؿا ِ َو ْإَ ْر ِ
ـؿائ َِة َســ ٍَة،
َْ ُ َ َ َ ْ
ـػ كُـؾ سـؿا ٍ م ِسـقر ُة َخؿ ِس ِ
َو ِم ْـ كُؾ َس َؿا ٍ إِ َلك َس َؿا ٍ َم ِس َقر ُة َخ ْؿ ِس ِؿائ َِة َســ ٍَةَ ،وكِ َث ُ
ـؿائ َِة
َ َ َ َ ْ
َسـ ٍَةَ ،وبقـ الس َؿا ِ السابِ َع ِة والعرش َب ْح ٌر َب ْق َـ َأ ْس َػ ِؾ ِف َو َأ ْطء ُه ك ََؿا َبـ ْق َـ الس َـؿا ِ َو ْإَ ْر ِ
ض،
ِ
ِ
ــ َأ ْطؿ ِ
َواهللُ َت َعا َلك َف ْق َق َذلِ َ
ـال َبـِـل آ َد َم» أخرجـف أبـق داود
ـل ٌ م ْ َ
ؽَ ،و َل ْق َس َخْ َػك َط َؾ ْقف َش ْ
وغقره(.)2

فيـــه وســـائل:

 إولك :تػسقر ققلف﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [الز ر  ]67أ ة.
 الثاكقة :أن هـذه العؾـقم وأمثالفـا باققـ ٌة طــد القفـقد الـذ ـ يف زمــف لـؿ ـؽروهـا ولـؿ
تلولقها.
 الثالثة :أن الحبر لؿا ذكرها لؾـبل ﷺ صدقف ،وكزل الؼرآن بتؼر ر ذلؽ.
 الرابعة :وققع الضحؽ مـ رسقل اهلل ﷺ لؿا ذكر الحبر هذا العؾؿ العظقؿ.
 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.
( )1العؾق لؾذهبل (ص )46ن
( )2أخرجف أبق دايدو يت ب السـةو بو ب يف الجفؿقوةو ()4723و يالرت وذقو يتو ب تػسوقرالؼرآ و بو ب ةوقرة الح لوة
()3329و يل و «حسووـ اررووا»و يابووـ جووفو يت و ب اإلرؿ و يفض و ئؾ الصووح بة يالعؾووؿو ب و ب فقؿ و أكؽوورت
الجفؿقووةو ()193و يأحؿوود ()1779و يالح و يؿ ()3137و يمووححفو يمووححف ابووـ تقؿقووة يف اجتؿ و ع الجقووقش
اإلة ،قة 262/2و يضعػف الذهبل يؿ يف ختصر التؾخقص 773/2و يابـ الجقزق يف العؾؾ الؿتـ هقة 8/1ن

ع
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 الثامـة :ققلف« :كخردلة يف كػ أحدكؿ».
 التاسعة :طظؿ الؽرسل بالـسبة إلك السؿا .
 العاشرة :طظؿ العرش بالـسبة إلك الؽرسل.
 الحاد ة طشرة :أن العرش غقر الؽرسل والؿا .
 الثاكقة طشرة :كؿ بقـ كؾ سؿا ٍ 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.
 التاســعة طشــرة :أن البحــر الــذي فــقق الســؿاوات بــقـ أطــءه إلــك أســػؾف مســقرة
خؿسؿائة سـة ،واهلل أطؾؿ.
ٍ
محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ.
والحؿد هلل رب العالؿقـ ،وصؾك اهلل طؾك سقدكا

l
«باب ما جا يف ققل اهلل تعالك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾» يهذا ي،

ـ

الؿشريقـ الذرـ لؿ ُرقحديهو يلؿ رؼدريه حؼ لدرهو يأشريقا عف اقرهن
ـ أشرك ع اهلل اقره يةقاه بفو ففذا ٓ شؽ أكف لودر اهلل حوؼ لودرهو يٓ جظوؿ
اهللن ي ـ أراد أ رؼدر اهلل حؼ لدره فؾقؾز الـصقص التل رعرف ربف ـ خ،لف ن
يرتليلف ي ُرحرفف يرصرفف ـ ع كقف ٓ رتسـك
ف لذق رؼرأ كصقص الصػ ت
ج
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لف عرفة اهلل يتؼدرره حؼ لدرهن
«﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [الز ر  »]67يف لبضة رده إرض
جؿق ًع  -يؿ ةقليت يف حدرث الح  -رق الؼق ةن
ٍ
حبر مـ إحبار» ـ أحبو ر القفوقدو يالحو
مسعقد ﭬ قال« :جا
«طـ ابـ
ٌ
ِ
الح و يلعؾوف ٓشورتاك
الع لؿو يرختؾػق يف ضبط الح و فؽثقر ـ الؾغقرقـ رؼق
الع لؿ ع ِ
الح و يف ،ز تف إر ه قؾة ؿرهو يف يت ب تف()1و يأهوؾ الحودرث رؼقلوق

َحو بػووتح الحو ن يالحو يالبحوور رشوورتي يف آشووتؼ و فو لبحر فقووف ةووعة الؿو و
يالح فقف ةعة العؾؿ :يلذا ُرع جبر ـ بعض العؾؿ الؽب ر بلكف بحر ـ بحقر العؾؿن
«إلــك رســقل اهلل ﷺ فؼــال :ــا محؿــد ،إكــا كجــد أن اهلل جعــؾ الســؿاوات طؾــك
تصوقر ظؿتفو يةوعتف يثؼؾفو  -ؾوك إموبع
إصب ٍع» :السؿ يات السبع  -التل ٓ ُر ج
ياحدة ـ أم بع الرحؿـ!
«وإر قـ طؾك إصبع» أق يإرضقـ السبع يذلؽو «والشـجر طؾـك إصـبعٍ،
والؿا طؾك إصب ٍع» :يالؿ يؾف ؾك إمبع ـ أم بع الرحؿـن
«والثرى»و رعـل الرتاب ةقا ً ي ر ًب أ ج ًف و «طؾك إصـبعٍ ،وسـائر الخؾـؼ طؾـك
إصبع» أق ة ئر الخؾؼ ـ بـل آد يالحققاك ت يالطققر ياقره يؾف ؾك إمبعن
«فقؼقل :أكا الؿؾؽ ،فضحؽ الـبل ﷺ حتك بدت كقاجذه؛ تصد ًؼا لؼقل الحبر،
ثؿ قرأ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾

أ ة» الضحؽ هـ لؾتصدرؼ :بدلقؾ لرا ة أرةٕ :ا قافؼة لِؿ ل ن
يالؿبتد ة رؼقلق إ هذا الضحؽ ي إكؽ ًرا لؼق الح ن
( )1رـظر الصح ح 629/2ن

[الز ر ]67
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حرفوقا يتوبفؿ يحوذفقاو يزاديا يكؼصوقا :إٓ أ هـو ك بؼقوة
َف ُفؿ يإ يو كقا لود ج

ـف و يفذا الذق ج

ؾك لس الح  :ؿ رد

ؾك أ

ـدهؿ بعض الحؼن

يرستد هبذا ؾك خطل ذيره العقـل ـ بعض الش فعقة ـ ي ،ك لبقح ـ أكف
()1
حرفووة  -لوود
رجووقز آةووتـج بو لتقراة
الؿ ج
الؿحرفووة  :يذلووؽ ٕاو – أق التووقراة ُ
ج

ُرقجد فقف ثؾ هذا الؽ ،الصحقح الذق ألره الـبل ﷺن
يهذا الحدرث تػؼ ؾقفن
«ويف روا ٍة لؿسؾؿ« :والجبال والشجر طؾك إصبعٍ ،ثؿ فزهـ ،فقؼقل :أكا الؿؾؽ،
أكا اهلل».
ويف روا ٍة لؾبخاري « :جعؾ السؿاوات طؾك إصبعٍ ،والؿا والثـرى طؾـك إصـبعٍ،
وسائر الخؾؼ طؾك إصبع» أخرجاه.
ولؿســؾ ٍؿ طـــ ابـــ طؿــر ﭭ مرفقطــاْ « :طـ ِـقي اهلل الســؿاو ِ
ات َ ـ ْـق َم ا ْل ِؼ َق َامـ ِـةُ ،ثــؿ
َ َ
ً
ُ
َ
َ ْل ُخـ ُـذ ُهـ بِ َقـ ِـد ِه ا ْل ُق ْؿـَــكُ ،ثــؿ َ ُؼـ ُ
ـقلَ :أكَــا ا ْل َؿ ِؾـ ُ
ون »
ــ ا ْل ُؿ َتؽَب ُــر َ
ـار َ
ون َأ ْ ـ َ
ـؽ َأ ْ ـ َ
ــ ا ْل َجبـ ُ
يٓ أحدو بؾ إ

ـ ـده يمػ يف هذه الدكق ـ الج يت ي ـ الؽِو فنكوف ُرحشور

ثؾ الذرو كسل اهلل الع فقةن
ِ
قـ السبع» فقف تصررح بل إرضقـ ةبعو ي لسؿقاتو ييف
« ُثؿ َ ْط ِقي ْإَ َر َ
الؼرآ

﴿ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ﴾

[الط،

 ]12يلؿ رؼؾ ةبعو لؽـ

الؿثؾقة هـ تتعقـ أ تؽق يف العدد ٓ يف الصػة ٕ :مػة إرضقـ تختؾػ ـ
مػة السؿ ياتن
ثؿ لخذهـ بِ ِش َؿالِ ِفُ ،ثؿ َ ُؼ ُ
قلَ :أكَا ا ْل َؿ ِؾ ُ
ون » فقوف
ــ ا ْل ُؿ َتؽَب ُـر َ
ـار َ
ون َأ ْ َ
ؽ َأ ْ َـ ا ْل َجب ُ
( )1رـظر ؿدة الؼ رق 247/1و يلد كسا هذا الؼق إلك الؼ ضل حسقـ يف 319/1ن
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ُرػفؿ ـف كػول الشوؿ يف لقلوف ﷺ «إن الؿؼسـطقـ طــد

اهلل طؾك مـابر مــ كـقر ،طــ ؿـقـ الـرحؿـ  ،وكؾتـا د ـف ؿـقـ ،الـذ ـ عـدلقن يف
حؽؿفؿ وأهؾقفؿ وما ولقا»()1و ي عـك «وكؾتا د ف ؿقـ» أاؿو يف الؼوقة ؾوك حودٍّ
ةقا لقس فقف لقرة يضعقػة ثوؾ بـول آد القؿوقـ ألوقى وـ الشوؿ و ي ُرقجود ـود
بعض الـ س الشؿ ألقى ـ القؿقـو يبعض الـو س يؾت هؿو ةوقا و لؽو ّـ يؾتقفؿو
ضعقػو ياهلل  يؾت ردرف رؿقـ يف ا رة الؼقةن يةؿقت ب لشؿ وـ بو ب الؿؼ بؾوةو
ك
جفووة
ي عؾووق أ القؿووقـ يالشووؿ يووؾ ـفؿ و يف جفووةو يٓ ُرتصو جوقر أ القوودرـ يف
ياحدة :بدٓلة هذا الحودرث :يإٓ لوق لوؿ رورد هوذا الحودرث لؼؾـو يؾتو ردروف رؿوقـ
يٓ كتعدى هذان
«وروي طـ ابـ طباس ﭭ قال« :ما السؿاوات السبع وإر قن السبع يف كػ
الــرحؿـ إٓ كخردلـ ٍـة يف ــد أحــدكؿ» الخردلووة ياحوودة الخوورد و يهوول ووـ أمووغر
بعضفؿ إكجف الفبو ( )2الوذق ُرورى وع الـوقر
الؿخؾقل ت إ لؿ تؽـ أمغره و يل
ُ
الداخؾ ـ الـ فذة أي شل ـ ذلوؽو فؿو يزاو ؟! ي و ؼوداره ؟! يالؿؼصوقد أ
السؿ يات السبع يإرضقـ السبع يف يػ الرحؿـ ي ،شل ن

( )1أخرجف سؾؿو يت ب اإل رةو ب ب فضقؾة اإل الع د و ي ؼقبة الج ئرو يالحث ؾك الرفؼ ب لر قةو يالـفول
ـ إدخ الؿشؼة ؾقفؿو ()1827و يالـس ئل ()5379و ـ حدرث بد اهلل بـ ؿري ﭭن
( )2رـظر فتو يى يرةو ئؾ ةوؿ حة الشوقخ حؿود بوـ إبوراهقؿ بوـ بود الؾطقوػ آ الشوقخ 295/1ن يلو أاؾوا
الشراح إ الفب ربع خردلةو يلقؾ زكتف ربع يرلة كخ لةو ييرلة الـخ لة يز ربع خردلوةن رـظور التقضوقح
لشوورح الجوو ع الصووحقح 128/3و يفووتح البوو رقٓ :بووـ حجوور 259/8و يإرشوو د السوو رق لشوورح مووحقح
البخ رق 81/7ن
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ٍ
وهـب»
«وقال ابـ جر رٍ :حدثـل قكس» ابوـ بود إ ؾوك «قـال :أخبركـا ابــ

طبــد اهلل اإل وو الجؾقووؾ «قــال :قــال ابـــ ز ــد» طبــد الوورحؿـ بووـ زروود بووـ أةووؾؿ
«قال :حدثـل أبل» زرد بـ أةؾؿ «قال :قـال رسـقل اهلل ﷺ« :مـا السـؿاوات السـبع يف
الؽُرسل إٓ كدراهؿ سـبعة ُأ ِ
ـت يف تُـرس» :دراهوؿ رعـول العؿو،ت الؿضوريبة وـ
لؼ َق ْ
َ ْ
ْ
الػضةو يالدراهؿ حجؿف مغقرن يالرتس شول وـ جؾودو أي خشوا رحؿوؾ ـود
الؼت رتؼك بف الطعـو يالر لن
ذر ﭬ :سؿعت رسقل اهلل ﷺ ؼقل« :ما الؽرسـل»و رعـول أ
«قال :وقال أبق ر
الؽرةل ؾك ظؿتف  -يهق قضع الؼد قـ« -يف العـرش» أ ظوؿ الؿخؾقلو ت «إٓ
كح ْؾ َؼ ٍة مـ حد ٍد» بنةؽ ال ،و يرجقز بػتح ال : ،إٓ أكف ضعقػ()1ن
َ
« ُألؼقت يف ٍ
فءة مـ إرض» ف لؽرةل ب لـسبة إلك العرشو ي لحؾؼة التل ُتؾؼوك
يف هذه الػ،ة الؽبقرةن
ٍ
مسعقد ﭬ قال« :بقـ السؿا الدكقا والتل تؾقفا خؿسؿائة طام ،وبـقـ
«وطـ ابـ
كــؾ ســؿا ٍ خؿســؿائة طــام ،وبــقـ الســؿا الســابعة والؽرســل خؿســؿائة طــام ،وبــقـ
الؽرسل والؿا خؿسؿائة طامٍ ،والعرش فقق الؿا  ،واهلل فقق العرش ٓ ،خػـك طؾقـف
شــل ٌ مـــ أطؿــالؽؿ» ف ونذا جؿعـ و الؿس و فة بووقـ يووؾ ةووؿ ك يالتوول تؾقف و و ة وقؽق
الح مؾ ث،ثة أٓف يخؿسؿ ئة

ن

يهذا الخ لقؾ إ فقف ضع ًػ ٕ :

( )1رـظر الصح ح 1462-1461/4ن
( )2رـظر ذرا الؽؿ 116/17ن

بد الرحؿـ بـ زرد بـ أةؾؿ ضعقػ()2ن
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مفدي ،طـ حؿاد بـ سؾؿة ،طـ طاص ٍؿ» ابوـ أبول الـجوقد الؼو رئ
«أخرجف ابـ
ر
زر» ابـ ُحبقش «طـ طبد اهلل» ابـ سعقد «ورواه بـحقه الؿسعقدي،
الؿشفقر «طـ ر
ٍ
وائـؾ ،طـــ طبـد اهلل .قالـف الحــافظ
طــ طاصـ ٍؿ» الؿوذيقر ابووـ أبول الـجووقد «طــ أبــل
الذهبل»  $يف يت ك
ةؿ ه «العؾق لؾعؾل الغػ ر» «قال :ولف صرق» :يالؽ ،يف
ب لف ج
أبل بقدة بـ بد اهلل بـ سعقد عريف :اقر أ ابوـ تقؿقوة يابوـ رجوا ياقرهؿو
حؿؾقا حدرثف ـ أبقف ؾك أكف سـد()1ن
َـؿ
«وطـ العباس بـ طبد الؿطؾب ﭬ قال :قال رسقل اهلل ﷺَ « :ه ْـؾ تَـدْ ُر َ
ون ك ْ
َب ْق َـ الس َؿا ِ َو ْإَ ْر ِ
ض » رمتك بؿثؾ هذا إةؾقب لؾػت اكتب ه الس ع لؿ ُرؾؼك إلقوفو
يلقس الؿراد بف حؼقؼة آةتػف ن
«قؾـا :اهلل ورسقلف أطؾؿ» ،ي طوػ الرةوق ﷺ ؾوك اهلل يف رد العؾوؿ إلقفؿو يف
ح حق تف ﷺ محقحن
«قؾـا :اهلل ورسقلف أطؾؿ ،قالَ « :ب ْقـ َُف َؿا َم ِس َقر ُة َخ ْؿ ِ
س ِمائ َِة َسـ ٍَةَ ،و ِم ْـ كُؾ َس َؿا ٍ إِ َلك
س ِمائ َِة ســ ٍَة ،وبـقـ السـؿا ِ
ػ كُؾ َس َؿا ٍ َم ِس َقر ُة َخ ْؿ ِ
َس َؿا ٍ َم ِس َقر ُة َخ ْؿ ِ
س ِمائ َِة َسـ ٍَةَ ،وكِ َث ُ
َ
َ
َ
السا ِب َع ِة والعرش َب ْح ٌر َب ْق َـ َأ ْس َػ ِؾ ِف َو َأ ْطء ُه ك ََؿا َبـ ْق َـ الس َـؿا ِ َو ْإَ ْر ِ
ضَ ،واهللُ َو َت َعـا َلك َف ْـق َق
ؽَ ،و َلق َس خْ َػك َط َؾق ِف َشل ٌ ِم ْـ َأ ْطؿ ِ
َذلِ َ
ال َبـِل آ َد َم»و أق يٓ اقرهو أق ٓ رخػك ؾقف
َ
ْ َ
ْ ْ
شل إ ،ل و يٓ تخػك ؾقف خ فقة ؾك ُبعد هذه الؿس ف تن
«أخرجف أبق داود وغقره» يالؽ ،يف الحدرث عريفو يلؽـ رشفد لف تؼد
ـ إح درث()2ن

( )1رـظر فتح الب رقٓ :بـ رجا 359/8ن
( )2رـظر تخررج الحدرث يف قضعف ـ الؿتـ (ص )849ن
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[ املطائن املطتفادة وَ أدلة البابد
«فقف مسائؾ» :يالب ب قرؾو ي س ئؾف يثقرةو يلؽـ الطررؼة يف الؿملػو ت يؾفو
إٓ كدر أكف إذا لربت الـف رة ُحثت الؿطلو ي لؿسو فر إذا لورب وـ القموق شود
ؾك الراحؾةو يكجود يف ملػو ت أهوؾ العؾوؿ أاوؿ يؾؿو بعود العفود ضوعػ الجفودو
ياةتشرف الـ س الـف رةو ياكظر يف التػ ةقرو يشوريح الحودرث ياقرهو تجوده يؿو
لؾت لؽن
«إولك :تػسقر ققلف﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ [الز ر »]67
يهذا لد تؼد يف الرتجؿةو يالؿراد جـس إرض بؿ رشؿؾ السبعو ي﴿ﯭ﴾

رعـل يف لبضتف ن
«الثاكقة :أن هذه العؾقم وأمثالفا باقق ٌة طـد القفـقد الـذ ـ يف زمــف ﷺ لـؿ ـؽروهـا
ولؿ تلولقها» فؽلكف رؼق القفقد يف هذا الب ب خقر ؿـ ُرـؽر ج
رةقلف ـ ُا،ة الؿبتد ةن

ـ اهلل ي وـ

«الثالثة :أن الحبر لؿا ذكرها لؾـبـل ﷺ صـدقف» ،فضوحؽ الـبول ﷺ تصودر ًؼ لوف
«وكزل الؼرآن بتؼر ر ذلؽ» :يف هذا كظور :فون الؼورآ لوؿ رـوز بتؼررور هوذه الؿسوللةو
يإكؿ الـبل ﷺ لرأ أرة ـ ب ب التصدرؼ يالؿقافؼة لؿ ج بف الح و ٓ أ الؼرآ
كز يف هذه الح دثةن
«الرابعة :وققع الضـحؽ الؽثقـر مــ رسـقل اهلل ﷺ طــد ذكـر الحبـر هـذا العؾـؿ
العظقؿ» ي دتوف ﷺ أكوف ٓ رضوحؽو يإكؿو رتبسوؿو لؽوـ يف هوذه الؿسو ئؾ العظو
يالتعظقؿ هلل  ضحؽن
«الخامسة :التصر ح بذكر القد ـ ،وأن السـؿاوات يف القـد القؿــك ،وإر ـقـ يف
إخرى.
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السادس ـة :التصــر ح بتســؿقتفا الشــؿال» :وٓ حظووقر يف ذلووؽ :إٓ ووـ ب و ب
ِ ِ
ِ
حؿؾ هذا ؾك أ الؿراد أكف  -يف الؼقة يالشورف يالؼودر
« َوك ْؾتَا َ دَ ْ ف َؿ ٌ
قـ» يلؽـ ُر َ
 يؾت ردرف رؿقـ ٕ :الشؿ ب لـسبة لؾؿخؾق فقف كقع كؼص :يلذلؽ ُتستعؿؾ يفإ قر الديكقةو يأ الؿقاضع الشررػة فتُستعؿؾ لف القؿقـن
«الســابعة :ذكــر الجبــار ـ والؿتؽبــر ـ طـــد ذلــؽ» يف لقلووف « َأ َكــا ا ْل َؿ ِؾـ ُ
ــ
ـؽ َأ ْ ـ َ
ون»ن
ا ْل َجب ُار َ
«الثامـة :ققلف« :كخردلة يف كػ أحدكؿ».
التاسعة :طظؿة الؽرسل بالـسبة إلك السؿاوات.
العاشــرة :طظؿــة العــرش بالـســبة إلــك الؽرســل» الؽرةوول الووذق ه وق قضووع
ك
يحؾؼة ُألؼقت يف ف،ة»ن
الؼد قـ يؿ يف تػسقر ابـ ب س «
فسور الؽرةول
«الحاد ة طشـرة :أن العـرش غقـر الؽرسـل والؿـا » ٕ :بعضوفؿ ج
قضع لف يرةلو لؽـ الؽرةل اقر العرشن
ب لعرشو يرليت رق الؼق ة ي ُر َ
«الثاكقة طشرة :كؿ بقـ كؾ سؿا ٍ إلك سؿا ٍ » :خؿسؿ ئة

ن

«الثالثة طشرة :كؿ بقـ السؿا السابعة وبقـ الؽرسل» :خؿسؿ ئة
«الرابعة طشرة :كؿ بقـ الؽرسل والؿا » يذلؽ خؿسؿ ئة
«الخامسة طشرة :أن العرش فقق الؿا .
السادسة طشرة :أن اهلل فقق العرش.
السابعة طشرة :كؿ بقـ السؿا وإرض.

ن

ن

ع
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الثامـة طشرة :كِثػ كؾ سؿا ٍ خؿسـؿائة ســة» يرؽوق الؿجؿوقع ثؿ كقوة آٓف

يخؿسؿ ئةن
«التاسعة طشـرة :أن البحـر الـذي فـقق السـؿاوات بـقـ أطـءه إلـك أسـػؾف مسـقرة
خؿسؿائة سـة ،واهلل أطؾؿ.
والحؿد هلل رب العالؿقـ،
ٍ
محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ»
وصؾك اهلل طؾك سقدكا
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فهسس امـمصادز وامـمساجع

()1
( )2
()3

( )4

()5

( )6
( )7

( )8
()9

()11

اؾؼّٕآن اؾؽّٕمي.
اإلبوـي اؾؽلرّٕى ببرن ب،ريب أبرو علرّٓ اؾؾره علقرّٓ اؾؾره برن ؿوؿرّٓ برن ؿوؿرّٓ برن حؿرّٓان
اؾعُؽْلَّٕي ادلعّٕوف بوبن بََّ،ي اؾعؽلّٕيب ط دار اؾّٕاقي ؾؾـشّٕ واؾموزقّٝب اؾّٕقوض.
إحتوف اخلقّٕة ادلفّٕة بّٖوائّٓ ادليوـقّٓ اؾعشّٕةب أبو اؾعلوس ذفوب اؾّٓقن أحؿّٓ بن أبي
بؽّٕ بن إدؿوعقل بن دؾقم بن ؼوميوز بن عنؿرون اؾلويرقّٕي اؾؽـروـي اؾشروػعيب ط دار
اؾوطن ؾؾـشّٕب اؾّٕقوضب اؾ،لعي اِّوؾىب  1420فر 1999 -م.
إحتوف ادلفرّٕة بوؾػوائرّٓ ادللمؽرّٕة ؿرن أطرّٕاف اؾعشرّٕةب أبرو اؾػ رل أحؿرّٓ برن عؾري برن
ؿوؿررّٓ بررن أحؿررّٓ بررن حهررّٕ اؾعيررؼ ـيب ط ؿهؿرر ّٝادلؾررب ػفررّٓ ؾ،لوعرري ادل ررو
اؾشّٕق (بودلّٓقـي)  -وؿّٕؽّٖ خّٓؿي اؾيـي واؾيقّٕة اؾـلوقي (بودلّٓقـي)ب اؾ،لعي اِّوؾى ب
 1415فر 1994 -م.
اتعوظ احلـػوء بلخلور اِّئؿي اؾػوطؿقني اخلؾػوءب أحؿّٓ بن عؾري برن علرّٓ اؾؼرودرب أبرو
اؾعلررروس احليرررقـي اؾعلقرررّٓيب تؼررري اؾرررّٓقن ادلؼّٕقرررّٖيب ط ا ؾرررّٗ اِّعؾرررى ؾؾشررركون
اإلد ؿقيب جلـي إحقوء اؾمّٕاث اإلد ؿيب اؾؼوفّٕةب اؾ،لعي اِّوؾى.
اإلتؼون ػي عؾوم اؾؼّٕآنب علّٓ اؾّٕحؿن بن أبي بؽّٕب ج ل اؾّٓقن اؾيرقوطيب ط اؾفقكري
ادل ّٕقي اؾعوؿي ؾؾؽموبب 1394فر1974 /م.
اجمؿوع اجلقوش اإلد ؿقي عؾى حّٕب ادلع،ؾي واجلفؿقيب أبو علّٓ اؾؾه ؿوؿّٓ بن أبي
بؽّٕ بن أقروب ابرن ؼرقم اجلوزقريب ط دار عروؾم اؾػوائرّٓب ؿؽري ادلؽّٕؿريب اؾ،لعري اِّوؾرىب
 1431فر.
اإلجؿرروعب ؿوؿررّٓ بررن إبررّٕافقم بررن ادلـررّٔر اؾـقيرروبوريب ط دار ادليررؾم ؾؾـشررّٕ واؾموزقررّٝب
اؾ،لعي اِّوؾىب  1425فرب 2004م.
اِّحودقررٌ اامررورة أو ادليررمىّٕج ؿررن اِّحودقررٌ اامررورة رررو ؾررم قىّٕجرره اؾلىرروري
وؿيؾم ػي يوقوقفؿوب ضقوء اؾّٓقن أبو علّٓ اؾؾه ؿوؿرّٓ برن علرّٓ اؾواحرّٓ ادلؼّٓدريب
ط دار خ ّٕ ؾؾ،لوعي واؾـشّٕ واؾموزقّٝب بقّٕوت – ؾلـرونب اؾ،لعري اؾنوؾنريب  1420فرر -
2000م.
أحؽرروم اؾؼررّٕآن ؾؾه رروصب أبررو بؽررّٕ بررن عؾرري اؾررّٕازي (اجل رروص)ب ط دار اؾػؽررّٕب
1414فرب 1993م.
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اإلحؽرروم ػرري أيررول اِّحؽررومب ؾ ؿرروم أبرري احليررن اآلؿررّٓيب ط ادلؽمررى اإلد ر ؿيب
بقّٕوت ؾلـون.
إحقروء عؾروم اؾرّٓقنب أبرو حوؿرّٓ ؿوؿررّٓ برن ؿوؿرّٓ اؾغّٖاؾري اؾ،ودريب ط دار ادلعّٕػرريب
بقّٕوت.
أخلرور ؿؽرري وؿرو جرروء ػقفرو ؿررن اِّارورب أبررو اؾوؾقررّٓ ؿوؿرّٓ بررن علرّٓ اؾؾرره برن أحؿررّٓ بررن
ؿوؿررّٓ بررن اؾوؾقررّٓ بررن عؼلرري بررن اِّزرق اؾغيرروـي ادلؽرري ادلعررّٕوف برروِّزرؼيب ط دار
اِّـّٓؾّٗ ؾؾـشّٕ – بقّٕوت.
ابخمقررور ؾمعؾقررل اامررورب علررّٓ اؾؾرره بررن ؿوؿررود بررن ؿررودود ادلويررؾيب ط دار اؾؽمررى
اؾعؾؿقي بقّٕوتب ؾلـونب بّٓون طلعيب وتورقّْ.
أخ ق اؾعؾؿوءب أبو بؽّٕ ؿوؿّٓ بن احليني بن علّٓ اؾؾه اآلجُِّّٕيُّ اؾلغّٓاديب ط رئودري
إدارات اؾلووث اؾعؾؿقي واإلػموء واؾّٓعوة واإلرذود – اؾيعودقي.
آداب اؾشرروػعي وؿـوؼلررهب أبررو ؿوؿررّٓ علررّٓ اؾررّٕحؿن بررن ؿوؿررّٓ بررن إدرقررّٗ بررن ادلـررّٔر
اؾمؿقؿيب احلـظؾيب اؾرّٕازي ابرن أبري حرو ب ط دار اؾؽمرى اؾعؾؿقريب بقرّٕوت – ؾلـرونب
اؾ،لعي :اِّوؾىب  1424فر 2003 -م.
اآلداب اؾشّٕعقي وادلـّّ ادلّٕعقيب ؿوؿّٓ بن ؿػؾّّ برن ؿوؿرّٓ برن ؿػرّٕجب أبرو علرّٓ اؾؾرهب
ذؿّٗ اؾّٓقن ادلؼّٓدي اؾّٕاؿقـى ام اؾ وحلي احلـلؾيب ط عوؾم اؾؽمى.
اِّدب ادلػرررّٕدب ؿوؿرررّٓ برررن إدرررؿوعقل أبرررو علرررّٓ اؾؾررره اؾلىررروري اجلعػررريب ط ؿؽملررري
اخلوجنيب ؿ ّٕب اؾ،لعي اِّوؾىب  1423فر 2003 -م.
اِّدبب أبو بؽّٕ بن أبي ذقليب علّٓ اؾؾه بن ؿوؿّٓ بن إبّٕافقم بن عنؿرون برن خوادرمي
اؾعلييب ط دار اؾلشوئّٕ اإلد ؿقي – ؾلـونب اؾ،لعي اِّوؾىب 1420فر 1999 -م.
اِّذؽررورب أبررو زؽّٕقررو ؿوقرري اؾررّٓقن قوقررى بررن ذررّٕف اؾـرروويب ط دار اؾػؽررّٕ ؾؾ،لوعرري
واؾـشّٕ واؾموزقّٝب بقّٕوت – ؾلـونب  1414فر 1994 -م.
إرذرود اؾعؼرل اؾيررؾقم إؾرى ؿّٖاقررو اؾؽمروب اؾؽرّٕمي (تػيرقّٕ أبري اؾيررعود)ب أبرو اؾيررعود
اؾعؿودي ؿوؿّٓ بن ؿوؿّٓ بن ؿ ،ػىب ط دار إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبيب بقّٕوت.
إرذرود اؾػوررول إؾري حتؼقررم احلرم ؿررن عؾرم اِّيررولب ؿوؿرّٓ بررن عؾري بررن ؿوؿرّٓ بررن
علّٓ اؾؾه اؾشوؽوـي اؾقؿـيب ط دار اؾؽموب اؾعّٕبيب اؾ،لعي اِّوؾىب 1419فرب 1999م.
إرواء اؾغؾقل ػي تىّٕقٍ أحودقٌ ؿـور اؾيلقلب ؿوؿّٓ ـويّٕ اؾّٓقن اِّؾلوـي ط ادلؽمرى
اإلد ؿي – بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقي  1405فر 1985 -م.
ابدررمّٔؽورب أبررو عؿررّٕ قود ر بررن علررّٓ اؾلررّٕب ط دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرريب بقررّٕوتب ؾلـررونب
اؾ،لعي اِّوؾىب 1421فرب 2000م.
ابدمغواي ػي اؾّٕد عؾى اؾلؽّٕيب ذقّْ اإلد م أحؿّٓ بن تقؿقيب ط ؿؽملري دار ادلـفروج
ؾؾـشّٕ واؾموزقّٝب اؾّٕقوض  -ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اِّوؾىب  1426فر.
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ابدررمقعوب ػرري ؿعّٕػرري اِّيررووبب أبررو عؿررّٕ قود ر بررن علررّٓ اؾؾرره بررن ؿوؿررّٓ بررن
علّٓ اؾلّٕ بن عويم اؾـؿّٕي اؾؼّٕطليب ط دار اجلقلب بقرّٕوتب اؾ،لعري اِّوؾرىب 1412
فر 1992 -م.
أدّٓ اؾغوبي ػي ؿعّٕػي اؾ ووبيب أبو احلين عؾي بن أبي اؾؽّٕم ؿوؿرّٓ برن ؿوؿرّٓ برن
علّٓ اؾؽّٕمي بن علّٓ اؾواحرّٓ اؾشرقلوـي اجلرّٖريب عرّٖ اؾرّٓقن ابرن اِّاقرّٕب ط دار اؾؽمرى
اؾعؾؿقيب اؾ،لعي اِّوؾىب 1415فر 1994 -م.
أدررـى ادل،وؾررى ادل،وؾررى ذررّٕح روض اؾ،وؾررىب ؾؾشررقّْ :زؽّٕقررو بررن ؿوؿررّٓ بررن زؽّٕقررو
اِّـ وريب وؿو بعّٓفوب ط :دار اؾؽموب اإلد ؿي.
اِّذلوه واؾـظوئّٕب علرّٓ اؾرّٕحؿن برن أبري بؽرّٕب جر ل اؾرّٓقن اؾيرقوطيب ط دار اؾؽمرى
اؾعؾؿقيب اؾ،لعي اِّوؾىب 1411فر 1990 -م.
اإليوبي ػي متققّٖ اؾ ووبيب أبو اؾػ ل أحؿّٓ بن عؾي بن ؿوؿّٓ بن أحؿّٓ برن حهرّٕ
اؾعيؼ ـيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقيب بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾى  1415 -فر.
أيررول اؾػؼررهب ؿوؿررّٓ بررن ؿػؾررّّ بررن ؿوؿررّٓ بررن ؿػررّٕجب أبررو علررّٓ اؾؾررهب ذررؿّٗ اؾررّٓقن
ادلؼّٓدي اؾّٕاؿقـى ام اؾ وحلي احلـلؾيب ط ؿؽملي اؾعلقؽرونب اؾ،لعري اِّوؾرىب 1420
فرب 1999م.
اِّضررّٓادب أبررو بؽررّٕب ؿوؿررّٓ بررن اؾؼودررم بررن ؿوؿررّٓ بررن بشررور بررن احليررن بررن بقررون بررن
دؿوعي بن ػَّٕوة بن ؼََ،ن برن دعوؿري اِّـلروريب ط ادلؽملري اؾع رّٕقيب بقرّٕوت – ؾلـرونب
عوم اؾـشّٕ 1407 :فر 1987 -م.
أضررواء اؾلقررون ػرري إق رروح اؾؼررّٕآن برروؾؼّٕآنب ؿوؿررّٓ اِّؿررني بررن ؿوؿررّٓ اامررور بررن
علّٓ اؾؼودر اجلؽـري اؾشرـؼق،يب ط دار اؾػؽرّٕ ؾؾ،لوعري و اؾـشرّٕ و اؾموزقر ّٝبقرّٕوت –
ؾلـونب  1415فر 1995 -م.
اعمؼرود اؾػّٕؼري اؾـوجقري ادلـ رورة إؾرى ؼقروم اؾيروعي أفرل اؾيرـي واجلؿوعري (اؾعؼقررّٓة
اؾوادرر،قي)ب تؼرري اؾررّٓقن أبررو اؾعلرروس أحؿررّٓ بررن علررّٓ احلؾررقم بررن علررّٓ اؾي ر م بررن
علّٓ اؾؾه بن أبي اؾؼودم بن ؿوؿّٓ ابن تقؿقي احلّٕاـي احلـلؾري اؾّٓؿشرؼيب ط أضرواء
اؾيؾ – اؾّٕقوضب اؾ،لعي اؾنوـقي 1420فر 1999 /م.
إع م ادلوؼعني عن رب اؾعودلنيب ؿوؿّٓ برن أبري بؽرّٕ برن أقروب برن درعّٓ ذرؿّٗ اؾرّٓقن
ابن ؼقم اجلوزقي ب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقيب ققّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب 1411فر 1991 -م.
اِّع مب خقّٕ اؾّٓقن بن ؿوؿود بن ؿوؿّٓ بن عؾري برن ػرورسب اؾّٖرؽؾري اؾّٓؿشرؼيب ط
دار اؾعؾم ؾؾؿ قنيب اؾ،لعي اخلوؿيي عشّٕب ؿوقو 2002م.
إغواري اؾؾفػرون ؿرن ؿ روقّٓ اؾشرق،ونب ؿوؿرّٓ برن أبري بؽرّٕ برن أقروب برن درعّٓ ذرؿّٗ
اؾّٓقن ابن ؼقم اجلوزقيب ب ط ؿؽملي ادلعورفب اؾّٕقوضب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقي.
اؼم ررروء اؾ رررّٕاط ادليرررمؼقم اوؾػررري أيرررووب اجلورررقمب تؼررري اؾرررّٓقن أبرررو اؾعلررروس
أحؿّٓ بن علرّٓ احلؾرقم برن علرّٓ اؾير م برن علرّٓ اؾؾره برن أبري اؾؼودرم برن ؿوؿرّٓ ابرن
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تقؿقررري احلّٕاـررري احلـلؾررري اؾّٓؿشرررؼيب ط دار عررروؾم اؾؽمرررىب بقرررّٕوتب ؾلـرررونب اؾ،لعررري
اؾيوبعيب 1419فر 1999 -م.
إؽؿول تفرّٔقى اؾؽؿرول ػري أدرؿوء اؾّٕجرولب ؿغؾ،روي برن ؼؾرقٍ برن علرّٓ اؾؾره اؾلؽهرّٕي
ادل ّٕي احلؽّٕي احلـػيب أبرو علرّٓ اؾؾرهب عر ء اؾرّٓقنب ط اؾػروروق احلّٓقنري ؾؾ،لوعري
واؾـشّٕب اؾ،لعي اِّوؾىب  1422فر 2001 -م.
اِّم ب وؿعه ؿىم ّٕ ادلّٖـيب أبو علّٓ اؾؾه ؿوؿّٓ برن إدرقرّٗ اؾشروػعيب ط :دار اؾػؽرّٕب
1410فرب 1990م.
أؿوؾي ابن بشّٕان (اجلّٖء اؾنوـي)ب أبو اؾؼودم علّٓ ادلؾرب برن ؿوؿرّٓ برن علرّٓ اؾؾره برن
بشْررّٕان بررن ؿوؿررّٓ بررن بشْررّٕان بررن ؿفررّٕان اؾلغررّٓاديب ط دار اؾرروطن ؾؾـشررّٕب اؾّٕقرروضب
اؾ،لعي :اِّوؾىب  1420فر 1999 -م.
اإلـوبي إؾرى ؿعّٕػري اامؾر ػرقفم ؿرن اؾ رووبيب عر ء اؾرّٓقن برن ؼؾرق ّٛؿغؾ،رويب ط
ؿؽملي اؾّٕذّٓ ؾؾـشّٕ واؾموزقّٝب اؾّٕقوض  -ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقي.
اإلـ وف ػي ؿعّٕػي اؾّٕاجّّ ؿرن اخلر فب درؾقؿون برن عؾري برن أحؿرّٓ ادلرّٕداويب ط
دار إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبيب اؾ،لعي اؾنوـقي.
أـوار اؾلّٕوق ػي أـواء اؾػّٕوق (ادلشفور بروؾػّٕوق ؾؾؼّٕاػري)ب ؾ ؿروم أحؿرّٓ برن إدرقرّٗ
اؾؼّٕاػي ادلوؾؽيب ط عوؾم اؾؽمىب بّٓون طلعيب وتورقّْ.
اِّـوار اؾؼّٓدقي ػي ؿعّٕػري ؼواعرّٓ اؾ روػقيب علرّٓ اؾوفروب برن أحؿرّٓ اؾشرعّٕاـيب ط
دار اؾؽمى اؾعؾؿقي.
اِّوائررلب أبررو ف ر ل احليررن بررن علررّٓ اؾؾرره بررن دررفل بررن دررعقّٓ بررن قوقررى بررن ؿفررّٕان
اؾعيؽّٕيب ط دار اؾلشقّٕب طـ،وب اؾ،لعي اِّوؾىب  1408فر.
اؾلوعٌ احلنقٌ إؾى اخم ور عؾروم احلرّٓقٌب أبرو اؾػرّٓاء إدرؿوعقل برن عؿرّٕ برن ؽنقرّٕ
اؾؼّٕذي اؾل ّٕي ام اؾّٓؿشؼيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقيب بقّٕوت – ؾلـون.
اؾلوّٕ اؾّٕائم ذّٕح ؽـّٖ اؾّٓؼوئمب زقن اؾرّٓقن برن إبرّٕافقم (ابرن جنرقم)ب ط :دار اؾؽمروب
اإلد ؿيب اؾ،لعي اؾنوـقي.
اؾلوّٕ احملق ّٛػي أيول اؾػؼهب أبو علّٓ اؾؾه بّٓر اؾّٓقن ؿوؿّٓ بن علّٓ اؾؾره برن بفرودر
اؾّٖرؽشيب ط دار اؾؽمليب اؾ،لعي اِّوؾىب 1414فر 1994 -م.
اؾلّٓاقي واؾـفوقيب ؾؾووػ ّٜعؿود اؾّٓقن أبي اؾػّٓاء ادؿوعقل بن عؿّٕ بن ؽنقرّٕ اؾؼّٕذري
اؾّٓؿشؼيب ط دار إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبيب اؾ،لعي اِّوؾى 1408ب فر 1988 -م.
بّٓائ ّٝاؾ ـوئ ّٝػي تّٕتقى اؾشّٕائّٝب أبو بؽّٕ ؿيعود بن أحؿّٓ اؾؽودوـيب ط دار اؾؽمرى
اؾعؾؿقيب اؾ،لعي اؾنوـقيب 1406فرب 1986م.
اؾلّٓر ادلـقّٕ ػي تىّٕقٍ اِّحودقٌب واِّاور اؾواؼعي ػي اؾشّٕح اؾؽلقّٕب ابن ادلؾؼرن درّٕاج
اؾّٓقن أبو حػ ّٙعؿّٕ برن عؾري برن أحؿرّٓ اؾشروػعي ادل رّٕيب ط :دار اؾفهرّٕة ؾؾـشرّٕب
واؾموزق - ّٝاؾّٕقوض-اؾيعودقيب اؾ،لعي ابوؾىب 1425فر2004-م.
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اؾلّٕدة ذّٕحو وإعّٕابو وب غي ؾ ،ب ادلعوفّٓ واجلوؿعوتب ط دار اؾلقّٕوتي – دؿشرمب
اؾ،لعي اؾنوؾني  1426 -فر.
اؾلّٕفررون ػرري عؾرروم اؾؼررّٕآنب أبررو علررّٓ اؾؾرره بررّٓر اؾررّٓقن ؿوؿررّٓ بررن علررّٓ اؾؾرره بررن بفررودر
اؾّٖرؽشرريب ط دار إحقرروء اؾؽمررى اؾعّٕبقرري عقيررى اؾلرروبى احلؾلرري وذررّٕؽوئهب اؾ،لعرري
اِّوؾىب  1376فر 1957 -م.
بؾغي اؾيوؾب ِّؼرّٕب ادليروؾبب ادلشرفورة بووذرقي اؾ رووي عؾرى اؾشرّٕح اؾ رغقّٕب أبرو
اؾعلوس أحؿّٓ اؾ وويب ط :دار ادلعورف.
بؾوغ ادلّٕام ؿن أدؾي اِّحؽومب أبو اؾػ ل أحؿّٓ بن عؾي بن ؿوؿرّٓ برن أحؿرّٓ برن حهرّٕ
اؾعيررؼ ـيب ط دار اؾؼررلّٗ ؾؾـشررّٕ واؾموزقررّٝب اؾّٕقرروض  -ادلؿؾؽرري اؾعّٕبقرري اؾيررعودقيب
اؾ،لعي اِّوؾىب  1435فر 2014 -م.
اؾلـوقي ذرّٕح اؾفّٓاقريب ؾؾع ؿري برّٓر اؾرّٓقن اؾعقـريب ط دار اؾؽمرى اؾعؾؿقري  -بقرّٕوت –
ؾلـونب اؾ،لعي اِّوؾى  1420-فر 2000 -م.
بقررون ػ ررل عؾررم اؾيررؾ عؾررى عؾررم اخلؾ ر ب زقررن اؾررّٓقن علررّٓ اؾررّٕحؿن بررن أحؿررّٓ بررن
رجررى بررن احليررنب اؾيَر ؿيب اؾلغررّٓاديب اررم اؾّٓؿشررؼيب احلـلؾرريب ط دار اؾ ررؿقعي
ؾؾـشّٕ واؾموزق.ّٝ
اؾلقون واؾملقنيب عؿّٕو بن بوّٕ بن ؿولوب اؾؽـوـي بوؾوبءب اؾؾقنيب أبو عنؿونب اؾشرفقّٕ
بوجلوحّٜب ط دار وؿؽملي اؾف لب بقّٕوتب  1423فر.
اؾلقررون واؾمو ررقلب أبررو اؾوؾقررّٓ ؿوؿررّٓ بررن أحؿررّٓ بررن رذررّٓ (اجلررّٓ)ب ط دار اؾغررّٕب
اإلد ؿي-اؾ،لعي اؾنوـقي 1408-فر1988 -م.
اؾلقررونب قوقررى بررن أبرري اخلقررّٕ بررن درروؾم اؾعؿّٕاـرريب ط :دار ادلـفرروجب بقررّٕوتب اؾ،لعرري
اِّوؾىب 1421فرب 2000م.
توج اؾعّٕوسب حملؿّٓ بن ؿوؿّٓ بن علّٓ اؾّٕزاق احليرقـي اؾشرفقّٕ بودلّٕت رى اؾّٖبقرّٓيب
ط دار اؾفّٓاقي.
اؾموج واإلؽؾقل ذّٕح ؿىم ّٕ خؾقرلب ؿوؿرّٓ برن قودر اؾعلرّٓري ادلرواقب ط دار اؾؽمرى
اؾعؾؿقي.
تورقّْ أبي زرعي اؾّٓؿشؼيب علّٓ اؾّٕحؿن بن عؿّٕو بن علرّٓ اؾؾره برن يرػوان اؾـ رّٕي
ادلشررفور بررلبي زرعرري اؾّٓؿشررؼي ادلؾؼررى بشررقّْ اؾشررلوبب ط ؿهؿرر ّٝاؾؾغرري اؾعّٕبقرري –
دؿشم.
تورقّْ أيلفونب أبو ـعقم أحؿّٓ بن علّٓ اؾؾه بن أحؿّٓ بن إدووق بن ؿودى برن ؿفرّٕان
اِّيلفوـيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقي – بقّٕوتب اؾ،لعي :اِّوؾىب  1410فر1990-م.
تررورقّْ اإلد ر م وَوَػقرروت ادلشرروفقّٕ وَاِّع ر مب ذررؿّٗ اؾررّٓقن أبررو علررّٓ اؾؾرره ؿوؿررّٓ بررن
أحؿررّٓ برررن عنؿرررون بررن ؼَوقْؿررروز اؾرررّٔفليب ط دار اؾغررّٕب اإلدرر ؿيب اؾ،لعررري اِّوؾرررىب
2003م.
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تورقّْ اؾّٕدل وادلؾوكب (تورقّْ اؾ،لّٕي)ب ؿوؿّٓ برن جّٕقرّٕ برن قّٖقرّٓ برن ؽنقرّٕ برن غوؾرى
اآلؿؾيب أبو جعػّٕ اؾ،لّٕيب ط دار اؾمّٕاث – بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقي  1387 -فر.
اؾمورقّْ اؾؽلقّٕب ؿوؿرّٓ برن إدرؿوعقل برن إبرّٕافقم أبرو علّٓاؾؾره اؾلىروري اجلعػريب ط
دار اؾػؽّٕ.
تررورقّْ ادلّٓقـرري ببررن ذررليب عؿررّٕ بررن ذررلي (وادررؿه زقررّٓ) بررن علقرّٓة بررن رق،رري اؾـؿقررّٕي
اؾل ّٕيب أبو زقّٓب طل ّٝعؾى ـػؼي :اؾيقّٓ حلقى ؿوؿود أحؿّٓ – جّٓةب  1399فر.
تورقّْ بغّٓادب أحؿّٓ بن عؾي أبو بؽّٕ اخل،قى اؾلغّٓاديب ط :دار اؾؽمى اؾعؾؿقي  -بقّٕوت.
تورقّْ دؿشمب أبو اؾؼودم عؾي بن احلين برن فلري اؾؾره ادلعرّٕوف بروبن عيروؽّٕب ط دار
اؾػؽّٕ ؾؾ،لوعي واؾـشّٕ واؾموزقّٝب  1415فر 1995 -م.
تلقني احلؼوئم ذّٕح ؽـّٖ اؾّٓؼوئمب عنؿون برن عؾري اؾّٖقؾعريب ط دار اؾؽمروب اإلدر ؿي
اؾ،لعي اؾنوـقي.
تلررقني ؽررّٔب ادلػمررّٕي ػقؿررو ـيررى إؾررى اإلؿرروم أبرري احليررن اِّذررعّٕيب اؼرري اؾررّٓقنب أبررو
اؾؼودم عؾي بن احلين بن فلي اؾؾه ادلعرّٕوف بروبن عيروؽّٕب ط دار اؾؽمروب اؾعّٕبري –
بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوؾنيب 1404فر.
اؾمهّٕقرررّٓ ؾـػررر ّٝاؾعلقرررّٓ اؾشرررفقّٕة ب (حوذرررقي اؾلهقّٕؿررري عؾرررى ذرررّٕح ادلرررـفٍ) ؾؾشرررقّْ
دؾقؿون بن ؿوؿّٓ بن عؿّٕ اؾلهقّٕؿيب ط ؿ،لعي احلؾليب 1369فرب 1950م.
اؾمهّٕقّٓب أحؿّٓ بن ؿوؿّٓ بن أحؿّٓ برن جعػرّٕ برن حؿرّٓان أبرو احليرني اؾؼرّٓوريب ط
دار اؾي مب اؾ،لعي اؾنوـقي 1427فرب 2006م.
حتػي اِّذّٕاف مبعّٕػي اِّطّٕافب جؿول اؾّٓقن أبو احلهوج قودر برن علرّٓ اؾرّٕحؿن
ادلّٖيب ط ادلؽمى اإلد ؿيب واؾّٓار اؾؼقّؿيب اؾ،لعي اؾنوـقيب 1403فرب 1983م.
حتػي احملموج ػي ذرّٕح ادلـفروجب أحؿرّٓ برن ؿوؿرّٓ برن عؾري برن حهرّٕ اؾفقمؿريب ط دار
إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبيب بّٓون طلعي وتورقّْ.
حتػي اؾـظور ػي غّٕائى ابؿ ور وعهوئى اِّدرػور (رحؾري ابرن ب،وطري)ب ؿوؿرّٓ برن
علّٓ اؾؾه بن ؿوؿّٓ برن إبرّٕافقم اؾؾرواتي اؾ،ـهريب أبرو علرّٓ اؾؾرهب ابرن ب،وطريب ط دار
اؾشّٕق اؾعّٕبي.
حتؼقم اإلالروت ؾسدرؿوء واؾ رػوت وحؼقؼري اجلؿر ّٝبرني اؾؼرّٓر واؾشرّٕع (اؾمّٓؿّٕقري)ب
تؼي اؾّٓقن أبو اؾعلروس أحؿرّٓ برن علرّٓ احلؾرقم برن علرّٓ اؾير م برن علرّٓ اؾؾره برن أبري
اؾؼودررم بررن ؿوؿررّٓ ابررن تقؿقرري احلّٕاـرري احلـلؾرري اؾّٓؿشررؼيب ط ؿؽملرري اؾعلقؽررون –
اؾّٕقوضب اؾ،لعي اؾيودديب 1421فرب 2000م.
تررّٓرقى اؾررّٕاوي ػرري ذررّٕح تؼّٕقررى اؾـررواويب علررّٓ اؾررّٕحؿن بررن أبرري بؽررّٕب جر ل اؾررّٓقن
اؾيقوطيب ط دار طقلي.
تَر ّْٔ ِؽ َّٕ ُة اؾيَّرو ِؿ ِ ّٝوادلُر َم َؽؾِّم ػري َأدَب اؾعَروؾِم وادلُر َم َعؾِّمب برّٓر اؾرّٓقن أبرو علرّٓ اؾؾره ؿوؿرّٓ برن
إبّٕافقم بن دعّٓ اؾؾهب ابن جؿوعي اؾؽـوـيب ط ؿؽملي ؿشؽوة اإلد ؿقي.
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اؾمّٕغقى واؾمّٕفقى ؿن احلّٓقٌ اؾشّٕق ب علّٓ اؾعظقم برن علرّٓ اؾؼروي برن علرّٓ اؾؾرهب
أبررو ؿوؿررّٓب زؽرري اؾررّٓقن ادلـررّٔري ب ط دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرري – بقررّٕوتب اؾ،لعرري اِّوؾررىب
 1417فر.
اؾمّٕغقى واؾمّٕفقى ؿن احلّٓقٌ اؾشّٕق ب علّٓ اؾعظقم برن علرّٓ اؾؼروي برن علرّٓ اؾؾرهب
أبررو ؿوؿررّٓب زؽرري اؾررّٓقن ادلـررّٔري ب ط دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرري – بقررّٕوتب اؾ،لعرري اِّوؾررىب
 1417فر.
تعّٕق افل اؾمؼّٓقّٗ مبّٕاتى ادلويوػني بوؾمرّٓؾقّٗ (طلؼروت ادلّٓؾيرني)ب أبرو اؾػ رل
أحؿّٓ بن عؾري برن ؿوؿرّٓ برن أحؿرّٓ برن حهرّٕ اؾعيرؼ ـيب ط ؿؽملري ادلـرور – عؿرونب
اؾ،لعي :اِّوؾىب .1983 – 1403
تعظقم ؼّٓر اؾ ةب أبو علّٓ اؾؾه ؿوؿّٓ بن ـ ّٕ بن احلهوج ادلَّْٕوَزِيب ط ؿؽملي اؾّٓار
 ادلّٓقـي ادلـورةب اؾ،لعي اِّوؾىب  1406فر.اؾمعؾقؼوت احليون عؾى يوقّّ ابرن حلرون ومتققرّٖ درؼقؿه ؿرن يروقوهب وذروذه ؿرن
ؿوػوظهب أبرو علرّٓ اؾرّٕحؿن ؿوؿرّٓ ـويرّٕ اؾرّٓقنب برن احلروج ـروح برن جنروتي برن آدمب
اِّذرررؼودري اِّؾلررروـيب ط دار برررو وزقرررّٕ ؾؾـشرررّٕ واؾموزقرررّٝب جرررّٓة  -ادلؿؾؽررري اؾعّٕبقررري
اؾيعودقيب اؾ،لعي اِّوؾىب  1424فر 2003 -م.
اؾمعؾقؼرري ؾؾؼوضرري حيررني (عؾررى ؿىم ررّٕ ادلّٖـرري)ب اؾؼوضرري أبررو ؿوؿررّٓ (وأبررو عؾرري)
احليني بن ؿوؿّٓ بن أحؿّٓ ادلَّْٕوَرُّوْذِيّب ط ؿؽملي ـّٖار ؿ ،ػى اؾلوز  -ؿؽي ادلؽّٕؿي.
تغؾقم اؾمعؾقم عؾى يوقّّ اؾلىوريب أبو اؾػ ل أحؿّٓ بن عؾي بن ؿوؿّٓ بن أحؿّٓ بن
حهّٕ اؾعيؼ ـيب ط ادلؽمى اإلد ؿيب دار عؿورب بقّٕوتب عؿونب اِّردن.
اؾمػيرررقّٕ اؾليرررقّٛب أبرررو احليرررن عؾررري برررن أحؿرررّٓ برررن ؿوؿرررّٓ برررن عؾررري اؾواحرررّٓيب
اؾـقيرروبوريب اؾشرروػعيب ط عؿررودة اؾلوررٌ اؾعؾؿرريب جوؿعرري اإلؿرروم ؿوؿررّٓ بررن دررعود
اإلد ؿقيب اؾ،لعي اِّوؾىب  1430فر.
تػيقّٕ اؾؼّٕآن احلؽقم (تػيقّٕ ادلـور)ب ؿوؿّٓ رذرقّٓ برن عؾري رضرو برن ؿوؿرّٓ ذرؿّٗ
اؾررّٓقن بررن ؿوؿررّٓ بفرروء اؾررّٓقن بررن ؿررـ عؾرري خؾقػرري اؾؼؾؿرروـي احليررقـيب ط اؾفقكرري
ادل ّٕقي اؾعوؿي ؾؾؽموبب 1990م.
تػيررقّٕ اؾؼررّٕآن اؾعظررقم ببررن أبرري حررو ب أبررو ؿوؿررّٓ علررّٓ اؾررّٕحؿن بررن ؿوؿررّٓ بررن
إدرقّٗ بن ادلـّٔر اؾمؿقؿيب احلـظؾيب اؾّٕازي ابن أبي حرو ب ط ؿؽملري ـرّٖار ؿ ر،ػى
اؾلوز  -ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اؾنوؾني  1419 -فر.
تػيررقّٕ اؾؼررّٕآن اؾعظررقم ببررن أبرري حررو ب أبررو ؿوؿررّٓ علررّٓ اؾررّٕحؿن بررن ؿوؿررّٓ بررن
إدرقّٗ بن ادلـّٔر اؾمؿقؿيب احلـظؾيب اؾّٕازي ابن أبي حرو ب ط ؿؽملري ـرّٖار ؿ ر،ػى
اؾلوزب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اؾنوؾنيب  1419فر.
تػيررقّٕ اؾؼررّٕآن اؾعظررقمب عؿررود اؾررّٓقن أبررو اؾػررّٓاء إدررؿوعقل بررن ؽنقررّٕ اؾّٓؿشررؼيب ط:
ؿمديي ؼّٕطليب ؿؽملي أوبد اؾشقّْ ؾؾمّٕاثب اجلقّٖة اؾ،لعي اِّوؾى 1412فرب 2000م.
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تػيررقّٕ علررّٓ اؾررّٕزاقب أبررو بؽررّٕ علررّٓ اؾررّٕزاق بررن فؿرروم بررن ـرروػ ّٝاحلؿقررّٕي اؾقؿرروـي
اؾ ـعوـيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقيب بقّٕوت.ب اؾ،لعي اِّوؾىب 1419فر.
تػيقّٕ ؿهوفّٓب أبو احلهوج ؿهوفّٓ بن جلّٕ اؾموبعي ادلؽي اؾؼّٕذي ااّٖوؿيب ط دار
اؾػؽّٕ اإلد ؿي احلّٓقنيب ؿ ّٕب اؾ،لعي اِّوؾىب  1410فر 1989 -م.
تؼّٕقى اؾمفّٔقىب أحؿّٓ بن عؾي بن حهّٕ اؾعيؼ ـيب ط دار اؾعويؿي.
تَؽؿؾَي ؿُعهم ادلُمؾػنيب وَػقوتب ؿوؿرّٓ خقرّٕ برن رؿ رون برن إدرؿوعقل قودر ب ط دار
ابررن حررّٖم ؾؾ،لوعرري واؾـشررّٕ واؾموزقررّٝب بقررّٕوت – ؾلـررونب اؾ،لعرري اِّوؾررىب  1418فررر -
1997م.
اؾمؿفقررّٓ دلررو ػرري ادلوطررل ؿررن ادلعرروـي واِّدرروـقّٓب أبررو عؿررّٕ قود ر بررن علررّٓ اؾؾرره بررن
ؿوؿّٓ بن علرّٓ اؾلرّٕب ط وزارة عؿروم اِّوؼروف واؾشرمون اإلدر ؿقي – ادلغرّٕبب 1387
فر.
تـلقه ذوي اِّؾلوب اؾيؾقؿي عرن واؾوؼروع ػري اِّؾػروظ ادللمّٓعري اؾوخقؿريب درؾقؿون برن
دوؿون بن ؿ ؾّّ بن حؿّٓان بن ؿ ؾّّ بن حؿّٓان بن ؿيػّٕ بن ؿوؿرّٓ برن ؿوؾرب برن
عوؿّٕ اخلنعؿي اؾـهّٓيب ط دار اؾعويؿي  -اؾّٕقوضب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقي.
تفّٔقى اؾمفّٔقىب أحؿّٓ بن عؾي بن حهّٕ اؾعيؼ ـيب ط :دار اؾػؽّٕ – بقّٕوت اؾ،لعري
اِّوؾىب  1404فر –1984م.
تفّٔقى اؾؽؿولب ؾؾع ؿي قود بن اؾّٖؽي علّٓاؾّٕحؿن أبو احلهوج ادلّٖيب ط :ؿمديي
اؾّٕدوؾي – بقّٕوت اؾ،لعي اِّوؾىب .1980 – 1400
تفّٔقى اؾؾغيب أبو ؿـ ور ؿوؿّٓ بن أحؿرّٓ اِّزفرّٕيب ط :دار إحقروء اؾمرّٕاث اؾعّٕبري -
بقّٕوت  -اؾ،لعي اِّوؾىب 2001م.
اؾموضقّّ ادلػقّٓ دليوئل ؽموب اؾموحقّٓب علّٓ اؾؾه بن ؿوؿّٓ برن أحؿرّٓ اؾرّٓوقّ٘ب ط دار
اؾعؾقونب اؾ،لعي1411 :فر ر 1990م.
تقيررقّٕ اؾعّٖقررّٖ احلؿقررّٓ ػرري ذررّٕح ؽمرروب اؾموحقررّٓ اؾررّٔى فررو حررم اؾؾرره عؾررى اؾعلقررّٓب
دؾقؿون بن علّٓ اؾؾه بن ؿوؿّٓ بن علّٓ اؾوفوبب ط ادلؽمى ابد ؿيب بقّٕوتب دؿشمب
اؾ،لعي اِّوؾىب 1423فرب 2002م.
تقيقّٕ اؾؽرّٕمي اؾرّٕحؿن ػري تػيرقّٕ ؽر م ادلـرون (تػيرقّٕ اؾيرعّٓي)ب علرّٓ اؾرّٕحؿن برن
ـويّٕ بن علّٓ اؾؾه اؾيعّٓيب ط ؿمديي اؾّٕدوؾيب اؾ،لعي اِّوؾى 1420فر 2000-م.
اؾمقيررقّٕ بشررّٕح اجلرروؿ ّٝاؾ ررغقّٕب زقررن اؾررّٓقن ؿوؿررّٓ ادلررّٓعو بعلررّٓ اؾررّٕؤوف بررن ترروج
اؾعرورػني برن عؾري برن زقرن اؾعوبرّٓقن احلرّٓادي ارم ادلـرووي اؾؼروفّٕيب ط ؿؽملري اإلؿرروم
اؾشوػعي – اؾّٕقوضب اؾ،لعي اؾنوؾنيب 1408فر 1988 -م.
اؾنؼوتب ؿوؿّٓ بن حلون بن أحؿّٓ برن حلرون برن ؿعروذ برن ؿَعْلرَّٓب اؾمؿقؿريب أبرو حرو ب
اؾررّٓارؿيب اؾلُيررميب ط دائررّٕة ادلعررورف اؾعنؿوـقرري بوقررّٓر آبررود اؾررّٓؽن اؾفـررّٓب اؾ،لعرري
اِّوؾىب  1393ف ب.1973
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اؾنؼوتب ؿوؿّٓ بن حلون بن أحؿّٓ برن حلرون برن ؿعروذ برن ؿَعْلرَّٓب اؾمؿقؿريب أبرو حرو ب
اؾررّٓارؿيب اؾلُيررميبط دائررّٕة ادلعررورف اؾعنؿوـقرري بوقررّٓر آبررود اؾررّٓؽن اؾفـررّٓب اؾ،لعرري
اِّوؾىب  1393فب .1973
ا ارري اِّيررول (ؿ،ل روع ضررؿن ؿمؾػرروت اؾشررقّْ ؿوؿررّٓ بررن علررّٓاؾوفوب)ب ؿوؿررّٓ بررن
علرررّٓ اؾوفررروب برررن درررؾقؿون اؾمؿقؿررري اؾـهرررّٓيب ط جوؿعررري اِّؿررروم ؿوؿرررّٓبن درررعودب
اؾّٕقوضب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقي.
اؾنؿّٕ ادليم،وب ػي ػؼه اؾيـي واؾؽمروبب أبرو علرّٓ اؾرّٕحؿن ؿوؿرّٓ ـويرّٕ اؾرّٓقنب برن
احلوج ـوح بن جنوتي بن آدمب اِّذؼودري اِّؾلوـيب ط غّٕاس ؾؾـشّٕ واؾموزقرّٝب اؾ،لعري
اِّوؾىب  1422فر.
جوؿ ّٝاؾلقون ػي تلوقل اؾؼّٕآن (تػيقّٕ اؾ،لّٕي)ب ؿوؿّٓ بن جّٕقّٕ بن قّٖقّٓ بن ؽنقرّٕ برن غوؾرى
اآلؿؾيب أبو جعػّٕ اؾ،لّٕيب ط ؿمديي اؾّٕدوؾيب اؾ،لعي اِّوؾىب 1420فر2000-م.
جروؿ ّٝاؾّٕدرروئلب تؼري اؾررّٓقن أبررو اؾعَلروس أحؿررّٓ بررن علرّٓ احلؾررقم بررن علرّٓ اؾير م بررن
علّٓ اؾؾره برن أبري اؾؼودرم برن ؿوؿرّٓ ابرن تقؿقري احلّٕاـري احلـلؾري اؾّٓؿشرؼيب ط دار
اؾع،وءب اؾّٕقوضب اؾ،لعي  :اِّوؾى 1422فر 2001 -م.
اجلرروؿ ّٝاؾ رروقّّ اام ررّٕ (يرروقّّ اؾلىرروري)ب ؿوؿررّٓ بررن إدررؿوعقل أبررو علّٓاؾؾرره
اؾلىوري اجلعػيب دار ابن ؽنقّٕ – بقّٕوت اؾ،لعي اؾنوؾنيب .1987 – 1407
اجلروؿ ّٝاؾ رروقّّ ادليرؿى يرروقّّ ؿيرؾمب أبررو احليررني ؿيرؾم بررن احلهروج بررن ؿيررؾم
اؾؼشقّٕي اؾـقيوبوريب حتؼقرمب وتعؾقرم :ؿوؿرّٓ ػرماد علرّٓ اؾلروؼيب دار إحقروء اؾمرّٕاث
اؾعّٕبي – بقّٕوت.
اجلوؿ ّٝاؾ وقّّ ادلعّٕوف بينن اؾمّٕؿّٔيب ؿوؿّٓ بن عقيى أبو عقيى اؾمّٕؿرّٔيب ط:
دار إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبي – بقّٕوت.
جررروؿ ّٝاؾعؾررروم واحلؽرررم ػررري ذرررّٕح خؿيرررني حرررّٓقنو ؿرررن جواؿررر ّٝاؾؽؾرررمب زقرررن اؾرررّٓقن
علررّٓ اؾررّٕحؿن بررن أحؿررّٓ بررن رجررى بررن احليررنب اؾيَر ؿيب اؾلغررّٓاديب اررم اؾّٓؿشررؼيب
احلـلؾيب ط ؿمديي اؾّٕدوؾي – بقّٕوتب اؾ،لعي اؾيوبعيب 1422فر 2001 -م.
جروؿ ّٝادليروـقّٓ واؾيُّرـَن اؾفررودي ِّؼروم دَرـَنب أبررو اؾػرّٓاء إدرؿوعقل بررن عؿرّٕ برن ؽنقررّٕ
اؾؼّٕذرري اؾل ررّٕي اررم اؾّٓؿشررؼيب ط دار خ ررّٕ ؾؾ،لوعرري واؾـشررّٕ واؾموزقرر ّٝبقررّٕوتب
ؾلـونب اؾ،لعي اؾنوـقيب  1419فر 1998 -م.
جوؿ ّٝبقون اؾعؾرم وػ رؾهب أبرو عؿرّٕ قودر برن علرّٓ اؾؾره برن ؿوؿرّٓ برن علرّٓ اؾلرّٕ برن
عويررم اؾـؿررّٕي اؾؼّٕطلرري ب ط دار ابررن اجل روزيب ادلؿؾؽرري اؾعّٕبقرري اؾيررعودقيب اؾ،لعرري
اِّوؾىب  1414فر 1994 -م.
اجلرروؿِّ ّٝحؽرروم اؾؼررّٕآن (تػيررقّٕ اؾؼّٕطلرري)ب أبررو علررّٓ اؾؾرره ؿوؿررّٓ بررن أحؿررّٓ بررن أبرري
بؽّٕ بن ػرّٕح اِّـ روري اخلّٖرجري ذرؿّٗ اؾرّٓقن اؾؼّٕطلريب ط دار اؾؽمرى ادل رّٕقي –
اؾؼوفّٕةب اؾ،لعي اؾنوـقيب 1384فر 1964 -م.
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اجلوؿِّ ّٝخ ق اؾّٕاوي وآداب اؾيوؿّٝب أبو بؽّٕ أحؿّٓ بن عؾي بن اوبرً برن أحؿرّٓ برن
ؿفّٓي اخل،قى اؾلغّٓاديب ط ؿؽملي ادلعورف – اؾّٕقوض.
اجلوؿّٝب ؿعؿّٕ بن أبي عؿّٕو راذّٓ اِّزدي ؿوبفمب أبو عرّٕوة اؾل رّٕيب ـّٖقرل اؾرقؿنب
(ؿـشور ؽؿؾوم مب ـ علّٓ اؾّٕزاق)ب ط ا ؾّٗ اؾعؾؿري بلوؽيرمونب وتوزقر ّٝادلؽمرى
اإلد ؿي بلقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقيب  1403فر.
ج ر ء اِّػفرروم ػرري ػ ررل اؾ ر ة عؾررى ؿوؿررّٓ خقررّٕ اِّـررومب ؿوؿررّٓ بررن أبرري بؽررّٕ بررن
أقرروب بررن دررعّٓ ذررؿّٗ اؾررّٓقن ابررن ؼررقم اجلوزقرريب ط دار اؾعّٕوبرري – اؾؽوقررًب اؾ،لعرري
اؾنوـقيب .1987 – 1407
اجلؾقّٗ اؾ وؾّّ اؾؽوػي واِّـقّٗ اؾـويرّّ اؾشروػيب أبرو اؾػرّٕج ادلعروػى برن زؽّٕقرو برن
قوقررى اجلّٕقررّٕى اؾـفّٕواـرريب دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرريب بقررّٕوت – ؾلـررونب اؾ،لعرري :اِّوؾررى
1426فر 2005 -م.
جؿفّٕة اؾؾغيب أبو بؽرّٕ ؿوؿرّٓ برن احليرن برن درقرّٓ اِّزديب ط دار اؾعؾرم ؾؾؿ قرني –
بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب 1987م.
اجلواب اؾؽوػي دلن دلل عن اؾّٓواء اؾشوػي أو اؾّٓاء واؾّٓواءب ؿوؿّٓ بن أبري بؽرّٕ برن
أقرروب بررن دررعّٓ ذررؿّٗ اؾررّٓقن ابررن ؼررقم اجلوزقرريب ط دار ادلعّٕػرري – ادلغررّٕبب اؾ،لعرري
اِّوؾىب 1418فر 1997 -م.
جرروافّٕ اِّدب ػرري أدبقرروت وإـشرروء ؾغرري اؾعررّٕبب أحؿررّٓ بررن إبررّٕافقم بررن ؿ رر،ػى
اؾفوذؿيب ط ؿمديي ادلعورفب بقّٕوت.
اجلوافّٕ ادل قي ػي طلؼوت احلـػقيب علّٓ اؾؼودر بن ؿوؿرّٓ برن ـ رّٕ اؾؾره اؾؼّٕذريب
أبو ؿوؿّٓب ؿوقي اؾّٓقن احلـػيب ط ؿقّٕ ؿوؿّٓ ؽمى خوـه – ؽّٕاتشي.
حودي اِّرواح إؾى ب د اِّػّٕاحب ؿوؿّٓ بن أبي بؽّٕ برن أقروب برن درعّٓ ذرؿّٗ اؾرّٓقن
ابن ؼقم اجلوزقيب ب ط ؿ،لعي ادلّٓـيب اؾؼوفّٕة.
حوذقي ابن عوبّٓقن ادلودوؿي ب (رد احملمرور عؾرى اؾرّٓر اامرور) حملؿرّٓ برن أؿرني برن
عؿّٕ اؾشفقّٕ بوبن عوبّٓقنب دار اؾػؽّٕ-بقّٕوت-اؾ،لعي اؾنوـقي1412-فر1992-م.
حوذقي اؾّٓدوؼي عؾى اؾشّٕح اؾؽلقرّٕب ؿوؿرّٓ برن أحؿرّٓ برن عّٕػري اؾّٓدروؼيب ط دار
اؾػؽّٕ بّٓون طلعيب وتورقّْ.
حوذرررقي اؾرررّٕوض ادلّٕبررر ّٝذرررّٕح زاد ادليرررمؼـّٝب علرررّٓ اؾرررّٕحؿن برررن ؿوؿرررّٓ برررن ؼودرررم
اؾعويؿي احلـلؾي اؾـهّٓيب (بّٓون ـوذّٕ)ب اؾ،لعي اِّوؾىب  1397فر.
حوذررقي اؾ ررووي عؾررى تػيررقّٕ اجل ؾررنيب أحؿررّٓ بررن ؿوؿررّٓ اؾ رروويب ط دار اؾؽمررى
اؾعؾؿقي.
حوذررقي ؽمرروب اؾموحقررّٓب علررّٓ اؾررّٕحؿن بررن ؿوؿررّٓ بررن ؼودررم اؾعويررؿي اؾؼو،رروـي
احلـلؾي اؾـهّٓيب اؾ،لعي اؾنوؾنيب 1408فر.
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حّٕز اِّؿوـي ووجه اؾمفوـي ػي اؾؼّٕاءات اؾيل( ّٝؿنت اؾشوطلقي)ب ادلمؾ اؾؼودرم برن
ػقّٕه برن خؾر برن أحؿرّٓ اؾّٕعقـريب أبرو ؿوؿرّٓ اؾشروطليب ط ؿؽملري دار اؾفرّٓى ودار
اؾغواوـي ؾؾّٓرادوت اؾؼّٕآـقيب اؾ،لعي اؾّٕابعيب  1426فر 2005 -م.
احل،ي ػي ذؽّٕ اؾ ووح اؾيميب أبو اؾ،قى ؿوؿّٓ يّٓقم خون بن حين بن عؾي ابن
ؾ ،اؾؾه احليرقـي اؾلىروري اؾؼِـَّروجيب ط دار اؾؽمرى اؾمعؾقؿقري – بقرّٕوتب اؾ،لعري
اِّوؾىب 1405فرب 1985م.
حؾقرري اِّوؾقررروء وطلؼررروت اِّيررػقوءب أبرررو ـعرررقم أحؿررّٓ برررن علرررّٓ اؾؾرره برررن أحؿرررّٓ برررن
إدررووق بررن ؿودررى بررن ؿفررّٕان اِّيررلفوـيب ط اؾيررعودةب بهرروار ؿووػظرري ؿ ررّٕب
1394فرب 1974م.
حؾقي اؾلشّٕ ػي تورقّْ اؾؼّٕن اؾنوؾٌ عشّٕب علّٓ اؾّٕزاق بن حين بن إبرّٕافقم اؾلق،رور
ادلقّٓاـي اؾّٓؿشؼيب دار يودرب بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقيب  1413فر 1993 -م.
حقوة احلقروان اؾؽلرّٕىب ؿوؿرّٓ برن ؿودرى برن عقيرى برن عؾري اؾرّٓؿقّٕيب أبرو اؾلؼروءب
ؽؿول اؾّٓقن اؾشوػعيب دار اؾؽمى اؾعؾؿقيب بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقيب  1424فر.
خّٖاـرري اِّدب وؾررى ؾلرروب ؾيررون اؾعررّٕبب علررّٓ اؾؼررودر بررن عؿررّٕ اؾلغررّٓاديب ط ؿؽملرري
اخلوجنيب اؾؼوفّٕةب اؾ،لعي اؾّٕابعيب  1418فر 1997 -م.
اؾرّٓر اؾػّٕقرّٓ وبقرً اؾؼ رقّٓب ؿوؿرّٓ برن أقرّٓؿّٕ ادليمع رؿيب ط دار اؾؽمرى اؾعؾؿقرريب
بقّٕوت – ؾلـونب اؾ،لعي اِّوؾىب  1436فر 2015 -م.
اؾررّٓر ادلـنررورب علررّٓ اؾررّٕحؿن بررن أبرري بؽررّٕب ج ر ل اؾررّٓقن اؾيررقوطيب ط دار اؾػؽررّٕ –
بقّٕوت.
اؾررّٓر اؾـ ررقّٓ عؾررى أبررواب اؾموحقررّٓب دررؾقؿون بررن علررّٓ اؾررّٕحؿن احلؿررّٓانب ط ؿؽملرري
اؾ ووبيب جّٓةب اؾشّٕػقيب اؾ،لعي اؾّٕابعيب 1413فرب 1992م.
اؾّٓرر اؾيـقي ػي اِّجوبي اؾـهّٓقيب اؾ،لعي اؾيودديب 1417فرب 1996م.
اؾّٓرر اؾؽوؿـي ػي أعقون ادلوئي اؾنوؿـيب ؾؾشقّْ اؾعيؼ ـي ابن حهّٕب ط :ؿهؾّٗ دائّٕة
ادلعورف اؾعنؿوـقيب 1392فر1972 /م.
دبئل اؾـلوة وؿعّٕػي أحوال يوحى اؾشّٕقعيب أحؿّٓ برن احليرني برن عؾري برن ؿودرى
اخلُيَّْٕوْجِّٕدي اخلّٕادوـيب أبو بؽّٕ اؾلقفؼيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقي – بقّٕوتب اؾ،لعي
اِّوؾى  1405 -فر.
اؾّٓقلوج ادلرّٔفى ػري ؿعّٕػري أعقرون عؾؿروء ادلرّٔفىب إبرّٕافقم برن عؾري برن ؿوؿرّٓب ابرن
ػّٕحونب بّٕفون اؾّٓقن اؾقعؿّٕيب ط دار اؾمّٕاث ؾؾ،ل ّٝواؾـشّٕب اؾؼوفّٕة.
دقوان ادللمّٓأ واخللّٕ ػي تورقّْ اؾعّٕب واؾلّٕبّٕ وؿرن عويرّٕفم ؿرن ذوي اؾشرلن اِّؽلرّٕ
(تورقّْ ابرن خؾرّٓون)ب علرّٓ اؾرّٕحؿن برن ؿوؿرّٓ برن ؿوؿرّٓب ابرن خؾرّٓون أبرو زقرّٓب وؾري
اؾرررّٓقن احل رررّٕؿي اإلذرررلقؾيب ط دار اؾػؽرررّٕب بقرررّٕوتب اؾ،لعررري اؾنوـقررريب  1408فرررر -
1988م.
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ذخقّٕة احلػروظ (ؿرن اؾؽوؿرل ببرن عرّٓي)ب أبرو اؾػ رل ؿوؿرّٓ برن طروفّٕ برن عؾري برن
أحؿّٓ ادلؼّٓدي اؾشقلوـيب ادلعّٕوف بوبن اؾؼقيّٕاـيب دار اؾيؾ – اؾّٕقروضب اؾ،لعري:
اِّوؾىب  1416فر 1996-م.
اؾّٔخقّٕةب أبو اؾعلوس ذفوب اؾّٓقن أحؿّٓ بن إدرقّٗ بن علّٓ اؾرّٕحؿن ادلروؾؽي اؾشرفقّٕ
بوؾؼّٕاػيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقيب بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب 1422فر 2001م.
ذقرل اؾمؼققرّٓ ػري رواة اؾيررنن واِّدروـقّٓب ؿوؿرّٓ بررن أحؿرّٓ برن عؾرريب تؼري اؾرّٓقنب أبررو
اؾ،قى ادلؽي احليـي اؾػوديب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقيب بقّٕوتب ؾلـرونب اؾ،لعري اِّوؾرىب
1410فر1990/م.
ربق ّٝاِّبّٕار وـ وص اِّخقرورب جرور اؾؾره اؾّٖؿىشرّٕيب ط ؿمديري اِّعؾؿريب بقرّٕوتب
اؾ،لعي اِّوؾىب  1412فر.
اؾّٕدوؾي اؾؼشقّٕقيب علّٓ اؾؽّٕمي برن فروازن برن علرّٓ ادلؾرب اؾؼشرقّٕيب ط دار ادلعرورفب
اؾؼوفّٕة.
ردرروؾي ػررري حؽوقرري ادللوحنررري ؿررر ّٝعؾؿرروء ؿؽررري ػرري حؼقؼررري دعررروة اؾشررقّْ ؿوؿرررّٓ برررن
علررّٓ اؾوفرروبب علررّٓ اؾؾرره بررن ؿوؿررّٓ بررن علررّٓ اؾوفرروبب ط دار اؾؾمؾررمةب ؾلـررونب بقررّٕوتب
اؾ،لعي اِّوؾىب 1431فر.
اؾّٕدوؾيب أبو ؿوؿّٓ علّٓ اؾؾه بن (أبي زقّٓ) علّٓ اؾّٕحؿن اؾـػّٖيب اؾؼقّٕواـريب ادلروؾؽيب
ط دار اؾػؽّٕ.
اؾّٕدوؾيب اؾشوػعي أبو علّٓ اؾؾه ؿوؿّٓ بن إدرقّٗ بن اؾعلوس بن عنؿرون برن ذروػ ّٝبرن
علّٓ ادل،ؾى بن علّٓ ؿـوف ادل،ؾلي اؾؼّٕذي ادلؽريب ط ؿؽملره احلؾلريب ؿ رّٕب اؾ،لعري
اِّوؾىب 1358فرب 1940م.
روح ادلعرروـي ػرري تػيررقّٕ اؾؼررّٕآن اؾعظررقم واؾيررل ّٝادلنرروـي (تػيررقّٕ اآلؾودرري)ب ذررفوب
اؾررّٓقن ؿوؿررود بررن علررّٓ اؾؾرره احليررقـي اآلؾودرريب ط دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرري – بقررّٕوتب
اؾ،لعي اِّوؾىب  1415فر.
اؾّٕوح ػي اؾؽ م عؾى أرواح اِّؿوات واِّحقوء بوؾّٓبئل ؿن اؾؽموب واؾيـيب ؿوؿّٓ برن أبري
بؽّٕ بن أقوب بن دعّٓ ذؿّٗ اؾّٓقن ابن ؼقم اجلوزقيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقي – بقّٕوت.
اؾررّٕوض اِّـر ػرري ذررّٕح اؾيررقّٕة اؾـلوقرري ببررن فشررومب أبررو اؾؼودررم علررّٓ اؾررّٕحؿن بررن
علّٓ اؾؾره برن أحؿرّٓ اؾيرفقؾيب ط دار إحقروء اؾمرّٕاث اؾعّٕبريب بقرّٕوتب اؾ،لعري اِّوؾرىب
1421فرب 2000م.
اؾررّٕوض اؾررّٓاـي (ادلعهررم اؾ ررغقّٕ)ب دررؾقؿون بررن أحؿررّٓ بررن أقرروب بررن ؿ،قررّٕ اؾؾىؿرري
اؾشرروؿيب أبررو اؾؼودررم اؾ،لّٕاـرريب ط ادلؽمررى اإلدر ؿي ب دار عؿررور  -بقررّٕوت ب عؿررونب
اؾ،لعي اِّوؾىب 1405فر 1985 -م.
اؾّٕوض ادلّٕب ّٝبشّٕح زاد ادليمؼـّٝب ؿـ ور اؾلفروتيب ط ؿؽملري اؾلقرونب اؾ،لعري اؾنوـقري
1420فرب 1999م.

444
()161
()162

()163
()164
()165

()166
()167

()168
()169

()171

()171
()172
()173
()174

حً١ٝعايـُ تف ٝعشـ ــةحعنت بعايتٛحٝ
روضي اؾ،وؾلنيب وعؿّٓة ادلػمنيب أبو زؽّٕقو ؿوي اؾّٓقن قوقى برن ذرّٕف اؾـروويب ب ط
دار اؾؽمى اؾعؾؿقي.
روضي اؾـوظّٕ وجـي ادلـوظّٕب أبو ؿوؿّٓ ؿوػم اؾّٓقن علّٓ اؾؾه بن أحؿّٓ بن ؿوؿّٓ برن
ؼّٓاؿي اجلؿوعقؾي ادلؼّٓدي ام اؾّٓؿشؼي احلـلؾيب اؾشفقّٕ بوبن ؼّٓاؿي ادلؼّٓدريب ط
ؿمديي اؾّٕقّون ؾؾ،لوعي واؾـشّٕ واؾموزقّٝب اؾ،لعي اؾنوـقيب 1423فرب 2002م.
رقوض اؾ وحلنيب أبو زؽّٕقو ؿوقي اؾرّٓقن قوقرى برن ذرّٕف اؾـروويب ط دار ابرن ؽنقرّٕ
ؾؾ،لوعي واؾـشّٕ واؾموزقّٝب دؿشم – بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب  1428فر 2007 -م.
رقوض اؾ وحلنيب أبو زؽّٕقو ؿوقي اؾرّٓقن قوقرى برن ذرّٕف اؾـروويب ط دار ابرن ؽنقرّٕ
ؾؾ،لوعي واؾـشّٕ واؾموزقّٝب دؿشم – بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب  1428فر 2007 -م.
زاد ادلعود ػي فّٓي خقّٕ اؾعلودب ؿوؿّٓ بن أبري بؽرّٕ برن أقروب برن درعّٓ ذرؿّٗ اؾرّٓقن
ابررن ؼررقم اجلوزقرري بط ؿمديرري اؾّٕدرروؾيب بقررّٕوت  -ؿؽملرري ادلـررور اإلدر ؿقيب اؾ،لعرري
اؾيوبعي واؾعشّٕونب 1415فرب 1994م.
اؾّٖفّٓب أبو علّٓ اؾؾه أحؿّٓ بن ؿوؿرّٓ برن حـلرل برن فر ل برن أدرّٓ اؾشرقلوـيب ط دار
اؾؽمى اؾعؾؿقيب بقّٕوتب ؾلـونب اؾ،لعي اِّوؾىب  1420فر 1999 -م.
اؾّٖواجّٕ عن اؼمّٕاف اؾؽلوئّٕب أحؿّٓ برن ؿوؿرّٓ برن عؾري برن حهرّٕ اؾفقمؿري اؾيرعّٓي
اِّـ وريب ذرفوب اؾرّٓقن ذرقّْ اإلدر مب أبرو اؾعلروس ط دار اؾػؽرّٕب اؾ،لعري اِّوؾرىب
1407فر 1987 -م.
دلل اؾي م ذّٕح بؾوغ ادلرّٕامب ؿوؿرّٓ برن إدرؿوعقل برن ير ح برن ؿوؿرّٓ احليرـيب
اؾ ـعوـيب أبو إبّٕافقمب ط دار احلّٓقٌب بّٓون طلعي وتورقّْ.
دؾيؾي اِّحودقٌ اؾ وقوي وذريء ؿرن ػؼففرو وػوائرّٓفوب أبرو علرّٓ اؾرّٕحؿن ؿوؿرّٓ
ـويررّٕ اؾررّٓقنب بررن احلرروج ـرروح بررن جنرروتي بررن آدمب اِّذررؼودري اِّؾلرروـيب ط ؿؽملرري
ادلعورف ؾؾـشّٕ واؾموزقّٝب اؾّٕقوضب اؾ،لعي اِّوؾى.
دؾيؾي اِّحودقٌ اؾ عقػي وادلوضروعي وأإّفرو اؾيرقه ػري اِّؿريب أبرو علرّٓ اؾرّٕحؿن
ؿوؿّٓ ـويّٕ اؾّٓقنب برن احلروج ـروح برن جنروتي برن آدمب اِّذرؼودري اِّؾلروـيب ط دار
ادلعورفب اؾّٕقوض  -ادلؿؽؾي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اِّوؾىب  1412فر 1992 /م.
اؾيـيب أبو بؽّٕ بن أبي عويم وفو أحؿّٓ بن عؿّٕو بن اؾ ووك بن ؿىؾّٓ اؾشرقلوـيب
وؿعه ظ ل اجلـي ؾسؾلوـيب ط ادلؽمى اإلد ؿيب بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب 1400فر.
دنن ابن ؿوجهب ؿوؿّٓ بن قّٖقّٓ أبو علّٓاؾؾه اؾؼّٖوقـيب ط :دار اؾػؽّٕ – بقّٕوت.
دنن أبي داودب أبو داود اؾيهيموـيب ط :ادلؽملي اؾع ّٕقيب يقّٓا بقّٕوت.
دررنن اؾررّٓار ؼ،ـرريب أبررو احليررن عؾرري بررن عؿررّٕ بررن أحؿررّٓ بررن ؿفررّٓي بررن ؿيررعود بررن
اؾـعؿون بن دقـور اؾلغّٓادي اؾّٓارؼ،ـيب ط ؿمديي اؾّٕدوؾيب بقرّٕوتب ؾلـرونب اؾ،لعري
اِّوؾىب 1424فر 1994م.
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اؾيررنن اؾ ررغّٕى (ا ملررى)ب أحؿررّٓ بررن ذررعقى أبررو علررّٓ اؾررّٕحؿن اؾـيرروئيب ط ؿؽمررى
ادل،لوعوت اإلد ؿقيب حؾىب اؾ،لعي اؾنوـقيب 1406فرب 1986م.
اؾيررنن اؾؽلررّٕى ؾؾلقفؼرريب اإلؿرروم أبررو بؽررّٕ أحؿررّٓ بررن احليررني بررن عؾرري اؾلقفؼرريب ط:
ؿهؾّٗ دائرّٕة ادلعرورف اؾـظوؿقري اؾؽوئـري ػري اؾفـرّٓ بلؾرّٓة حقرّٓر آبرود اؾ،لعري اِّوؾرى ر
 1344فر.
اؾينن اؾؽلّٕىب أبو علّٓ اؾّٕحؿن أحؿّٓ برن ذرعقى برن عؾري اخلّٕادروـيب اؾـيروئيب ط
ؿمديي اؾّٕدوؾيب بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب  1421فر 2001 -م.
درررنن درررعقّٓ برررن ؿـ رررورب أبرررو عنؿرررون درررعقّٓ برررن ؿـ رررور برررن ذرررعلي اخلّٕادررروـي
اجلوزجوـيب ط اؾّٓار اؾيؾػقي – اؾفـّٓب اؾ،لعي :اِّوؾىب 1403فر 1982-م.
دقّٕ أع م اؾـل ءب ؾ ؿوم ذؿّٗ اؾّٓقن أبو علرّٓ اؾؾره ؿوؿرّٓ برن أحؿرّٓ اؾرّٔفَليب ط:
ؿمديي اؾّٕدوؾي.
دررقّٕة ابررن إدررووق (ؽمرروب اؾيررقّٕ وادلغرروزي)ب ؿوؿررّٓ بررن إدررووق بررن قيررور ادل،ؾلرري
بوؾوبءب ادلّٓـيب ط دار اؾػؽّٕ – بقّٕوتب اؾ،لعي :اِّوؾى 1398فر 1978/م.
اؾيرقّٕة اؾـلوقرري ببرن فشررومب علرّٓ ادلؾررب برن فشرروم برن أقرروب احلؿقرّٕي ادلعرروػّٕيب أبررو
ؿوؿررّٓب جؿررول اؾررّٓقن ب ط ذررّٕؽي ؿؽملرري وؿ،لعرري ؿ رر،ػى اؾلرروبي احلؾلرري وأوبده
مب ّٕب اؾ،لعي اؾنوـقيب 1375فرب 1955م.
دقّٕة عؿّٕ بن علّٓ اؾعّٖقّٖ عؾى ؿو رواه اإلؿوم ؿوؾب بن أـرّٗ وأيرووبهب علرّٓ اؾؾره برن
علّٓ احلؽم بن أعني بن ؾقٌ بن راػّٝب أبو ؿوؿّٓ ادل ّٕيب ط عوؾم اؾؽمى  -بقرّٕوت –
ؾلـونب اؾ،لعي اؾيودديب 1404فر 1984 -م.
ذّٕح ابن عؼقل عؾى أؾػقي ابن ؿوؾبب ابن عؼقل ب علرّٓ اؾؾره برن علرّٓ اؾرّٕحؿن اؾعؼقؾري
اؾفؿّٓاـي ادل ّٕيب ط دار اؾمّٕاثب اؾؼوفّٕةب دار ؿ ّٕ ؾؾ،لوعيب دعقّٓ جرودة اؾيروور
وذّٕؽوهب اؾ،لعي اؾعشّٕونب  1400فرب 1980م.
ذّٕح أدب اؾؽوتى ببن ؼمقليب ؿوفوب بن أحؿّٓ بن ؿوؿّٓ بن اخل ّٕ بن احلينب أبرو
ؿـ ور ابن اجلواؾقؼىب ط دار اؾؽموب اؾعّٕبيب بقّٕوت.
ذّٕح أيول اعمؼود أفل اؾيـي واجلؿوعيب أبو اؾؼودم فلي اؾؾه بن احلين بن ؿـ ور
اؾ،لررّٕي اؾررّٕازي اؾ ؾؽرروئيب ط دار طقلرري – اؾيررعودقيب اؾ،لعرري اؾنوؿـرريب 1423فررر /
2003م.
ذّٕح اِّذؿوـي عؾرى أؾػقري ابرن ؿوؾربب عؾري برن ؿوؿرّٓ برن عقيرىب أبرو احليرنب ـرور
اؾررّٓقن اُِّذْ رؿُوـي اؾشرروػعيب ط دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرري بقررّٕوت -ؾلـررونب اؾ،لعرري :اِّوؾررى
1419فر1998 -ؿر.
ذررّٕح اؾمل ررّٕة واؾمررّٔؽّٕة (أؾػقرري اؾعّٕاؼرري)ب أبررو اؾػ ررل زقررن اؾررّٓقن علررّٓ اؾررّٕحقم بررن
احليني برن علرّٓ اؾرّٕحؿن برن أبري بؽرّٕ برن إبرّٕافقم اؾعّٕاؼريب ط دار اؾؽمرى اؾعؾؿقريب
بقّٕوت – ؾلـونب اؾ،لعي اِّوؾىب  1423فر 2002 -م.
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ذرررّٕح اؾّٖرؼررروـي عؾرررى ادلوافرررى اؾؾّٓـقررري برررودلـّّ احملؿّٓقررريب أبرررو علرررّٓ اؾؾررره ؿوؿرررّٓ برررن
علّٓ اؾلوؼي بن قود بن أحؿّٓ بن ذفوب اؾرّٓقن برن ؿوؿرّٓ اؾّٖرؼروـي ادلروؾؽيب ط دار
اؾؽمى اؾعؾؿقيب اؾ،لعي اِّوؾىب 1417فرب 1996م.
ذّٕح اؾيـيب ؿوقي اؾيـيب أبو ؿوؿّٓ احليني بن ؿيعود بن ؿوؿّٓ بن اؾػّٕاء اؾلغروي
اؾشوػعيب ط ادلؽمى اإلد ؿيب دؿشمب بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقيب 1403فر 1983 -م.
ذّٕح اؾشوافّٓ اؾشعّٕقي ػي أؿوت اؾؽمى اؾـووقيب ؿوؿّٓ بن ؿوؿرّٓ حيرن ذُرَّّٕابب ط
ؿمديي اؾّٕدوؾيب بقّٕوت – ؾلـونب اؾ،لعي :اِّوؾىب  1427فر2007 -م.
ذّٕح اؾؽوػقي اؾشوػقيب جؿول اؾّٓقن أبو علّٓ اؾؾه ؿوؿّٓ بن علّٓ اؾؾه بن ؿوؾرب اؾ،روئي
اجلقرروـيب ط جوؿعرري أم اؾؼررّٕى ؿّٕؽررّٖ اؾلوررٌ اؾعؾؿرري وإحقرروء اؾمررّٕاث اإلد ر ؿي ؽؾقرري
اؾشّٕقعي واؾّٓرادوت اإلد ؿقي ؿؽي ادلؽّٕؿيب اؾ،لعي اِّوؾىب  1402فر 1982 -م.
ذررّٕح ادلعؾؼرروت اؾميرّٝب ؿـيرروب ِّبرري عؿررّٕو اؾشررقلوـيب وب ت ررّّ ـيررلمه ػػرري اؾؽمرروب
ـؼررول ؿمررلخّٕة عررن زؿررن أبرري عؿررّٕو وؾررقّٗ اِّدررؾوب أدررؾوبهب ط ؿمديرري اِّعؾؿرري
ؾؾؿ،لوعوتب بقّٕوت – ؾلـونب اؾ،لعي اِّوؾىب  1422فر 2001 -م.
ذررّٕح ادلواؼ ر ب ع ررّٓ اؾررّٓقن علررّٓ اؾررّٕحؿن اإلقهرريب ط دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرريب بقررّٕوتب
ؾلـون.
ذررّٕح دررنن أبرري داودب أبررو ؿوؿررّٓ ؿوؿررود بررن أحؿررّٓ بررن ؿودررى بررن أحؿررّٓ بررن حيررني
اؾغقمرروبى احلـػررى بررّٓر اؾررّٓقن اؾعقـررىب ط ؿؽملرري اؾّٕذررّٓ – اؾّٕقرروضب اؾ،لعرري اِّوؾررىب
 1420فر 1999-م.
ذررّٕح ذرروافّٓ ادلغـرريب علررّٓ اؾررّٕحؿن بررن أبرري بؽررّٕب ج ر ل اؾررّٓقن اؾيررقوطيب ط جلـرري
اؾمّٕاث اؾعّٕبيب  1386فر 1966 -م.
ذّٕح ؿشؽل اؾودقّٛب عنؿون بن علرّٓ اؾرّٕحؿنب أبرو عؿرّٕوب تؼري اؾرّٓقن ادلعرّٕوف بروبن
اؾ ر حب ط دار ؽـرروز إذررلقؾقو ؾؾـشررّٕ واؾموزقررّٝب ادلؿؾؽرري اؾعّٕبقرري اؾيررعودقيب اؾ،لعرري
اِّوؾىب  1432فر 2011 -م.
ذررّٕح ؿـمفررى اإلراداتب ؿـ ررور بررن قرروـّٗ اؾلفرروتيب ط عرروؾم اؾؽمررى-اؾ،لعرري اِّوؾررى-
1414فر1993-م.
ذّٕح ؿـمفى اإلراداتب ؿـ ور بن قوـّٗ اؾلفوتيب ط :عوؾم اؾؽمى.
ذعى اإلميونب أحؿّٓ بن احليني بن عؾي برن ؿودرى اخلُيْرَّٕوْجِّٕدي اخلّٕادروـيب أبرو
بؽّٕ اؾلقفؼيب ط ؿؽملري اؾّٕذرّٓ ؾؾـشرّٕ واؾموزقر ّٝبوؾّٕقروض بوؾمعروون ؿر ّٝاؾرّٓار اؾيرؾػقي
بلوؿلوي بوؾفـّٓب اؾ،لعي اِّوؾىب  1423فر 2003 -م.
ذػو ء اؾعؾقل ػري ؿيروئل اؾؼ روء واؾؼرّٓر واحلؽؿري واؾمعؾقرلب ؿوؿرّٓ برن أبري بؽرّٕ برن
أقوب بن دعّٓ ذؿّٗ اؾّٓقن ابن ؼقم اجلوزقريب ط دار ادلعّٕػريب بقرّٕوتب ؾلـرونب اؾ،لعري
1398فر1978/م.
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اؾ ورم ادليؾول عؾى ذو اؾّٕدولب تؼي اؾّٓقن أبو اؾعلوس أحؿّٓ بن علرّٓ احلؾرقم برن
علررّٓ اؾي ر م بررن علررّٓ اؾؾرره بررن أبرري اؾؼودررم بررن ؿوؿررّٓ ابررن تقؿقرري احلّٕاـرري احلـلؾرري
اؾّٓؿشؼيب ط احلّٕس اؾوطـي اؾيعوديب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقي.
اؾ ورم ادلُـْؽِي ػي اؾَّّٕدِّ عَؾَى اؾيُّلْؽِيب ذؿّٗ اؾّٓقن ؿوؿّٓ برن أحؿرّٓ برن علرّٓ اؾفرودي
احلـلؾيب ب ط ؿمديي اؾّٕقونب بقّٕوتب ؾلـونب اؾ،لعي :اِّوؾىب 1424فرب 2003م.
اؾ ووح توج اؾؾغي ويووح اؾعّٕبقيب أبو ـ ّٕ إدؿوعقل بن حؿود اجلوفّٕي اؾػرورابيب
ط دار اؾعؾم ؾؾؿ قني – بقّٕوتب اؾ،لعي اؾّٕابعيب  1407فر 1987 -م.
يوقّّ ابرن حلرون بمّٕتقرى ابرن بؾلرونب ؿوؿرّٓ برن حلرون برن أحؿرّٓ أبرو حرو اؾمؿقؿري
اؾليميب ط ؿمديي اؾّٕدوؾي – بقّٕوت اؾ،لعي اؾنوـقيب .1993 – 1414
يوقّّ ابن خّٖمييب أبو بؽّٕ ؿوؿّٓ بن إدووق بن خّٖميي بن ادلغقّٕة بن يوؾّّ برن بؽرّٕ
اؾيؾؿي اؾـقيوبوريب اؾـوذّٕ :ادلؽمى اإلد ؿي – بقّٕوت.
يوقّّ اِّدب ادلػّٕد ؾ ؿوم اؾلىوريب ؿوؿّٓ ـويرّٕ اؾرّٓقن اِّؾلروـيب ط دار اؾ رّٓقم
ؾؾـشّٕ واؾموزقّٝب اؾ،لعي اؾّٕابعيب  1418فرب 1997م.
يوِق ُّّ اؾ َّم ّْٕغِقى وَاؾ َّم ّْٕفِقرىب ؿوؿرّٓ ـويرّٕ اؾرّٓقن اِّؾلروـيب ط ؿؽمَلري ادلَعرورف ؾِؾ َـشْر ِّٕ
َ
واؾموزقّْٝب اؾّٕقوضب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اِّوؾىب  1421فر 2000 -م.
يوقّّ اجلوؿ ّٝاؾ رغقّٕ وزقوداترهب أبرو علرّٓ اؾرّٕحؿن ؿوؿرّٓ ـويرّٕ اؾرّٓقنب برن احلروج
ـوح بن جنوتي بن آدمب اِّذؼودري اِّؾلوـيب ط ادلؽمى اإلد ؿي.
اؾ روقّّ ادليررـّٓ ؿررن أدررلوب اؾـررّٖولب ؿُؼْلرلُ بررن فَررودِي بررن ؿُؼْلِرلِ بررن ؼَوئِرَّٓةَ اؾفَؿْرَّٓاـي
اؾررروادعِيُّب ب ط ؿؽملررري ابرررن تقؿقررري – اؾؼررروفّٕةب اؾ،لعررري اؾّٕابعررريب ؿّٖقرررّٓة وؿـؼوررريب
1408فر1987 -م.
يرروقّّ دررنن أبرري داودب ؿوؿررّٓ ـويررّٕ اؾررّٓقن اِّؾلرروـيب ط ؿمديرري غررّٕاس ؾؾـشررّٕ
واؾموزقّٝب اؾؽوقًب اؾ،لعي اِّوؾىب  1423فرب 2002م.
يوقّّ ؿوارد اؾظؿكن إؾى زوائّٓ ابن حلونب أبو علّٓ اؾّٕحؿن ؿوؿّٓ ـويّٕ اؾرّٓقنب برن
احلوج ـوح بن جنوتي بن آدمب اِّذؼودري اِّؾلوـيب ط دار اؾ رؿقعي ؾؾـشرّٕ واؾموزقرّٝب
اؾّٕقوض  -ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اِّوؾىب  1422فر 2002 -م.
اؾ رررػّٓقيب تؼررري اؾرررّٓقن أبرررو اؾعَلررروس أحؿرررّٓ برررن علرررّٓ احلؾرررقم برررن علرررّٓ اؾيرر م برررن
علّٓ اؾؾه بن أبي اؾؼودم بن ؿوؿّٓ ابن تقؿقري احلّٕاـري احلـلؾري اؾّٓؿشرؼيب ط ؿؽملري
ابن تقؿقيب ؿ ّٕب اؾ،لعي اؾنوـقيب 1406فر.
اؾ رؿً وآداب اؾؾيررونب أبررو بؽرّٕ علرّٓ اؾؾرره بررن ؿوؿرّٓ بررن علقررّٓ برن دررػقون بررن ؼررقّٗ
اؾلغّٓادي اِّؿوي اؾؼّٕذي ادلعّٕوف بوبن أبي اؾّٓـقوب ط دار اؾؽمروب اؾعّٕبري – بقرّٕوتب
اؾ،لعي اِّوؾىب .1410
اؾ عػوء اؾؽلقّٕب أبو جعػّٕ ؿوؿّٓ بن عؿّٕ بن ؿودرى اؾعؼقؾريب ط دار ادلؽملري اؾعؾؿقري
– بقّٕوت اؾ،لعي اِّوؾىب 1404فر 1984 -م.

444
()215
()216

()217

()218

()219
()221
()221

()222
()223
()224

()225

()226
()227

حً١ٝعايـُ تف ٝعشـ ــةحعنت بعايتٛحٝ

اؾ ررعػوء وادلمررّٕوؽنيب ؾؾشررقّْ علررّٓ اؾررّٕحؿن بررن عؾرري أبررو اؾػررّٕج بررن اجلرروزيب حتؼقررم
علّٓ اؾؾه اؾؼوضيب اؾـوذّٕ دار اؾؽمى اؾعؾؿقي  -بقّٕوتب 1406فر.
ضررعق اجلرروؿ ّٝاؾ ررغقّٕ وزقودتررهب أبررو علررّٓ اؾررّٕحؿن ؿوؿررّٓ ـويررّٕ اؾررّٓقنب بررن احلرروج
ـرروح بررن جنرروتي بررن آدمب اِّذررؼودري اِّؾلرروـيب ط ادلؽمررى اإلد ر ؿيب اؾ،لعرري اِّوؾررىب
1405فر.
ضعق دنن اؾمّٕؿّٔيب ؿوؿّٓ ـويّٕ اؾّٓقن اِّؾلروـي ب ط ؿؽمرى اؾمّٕبقري اؾعّٕبري ؾرّٓول
اخلؾررقٍ – اؾّٕقرروضب توزقرر ّٝادلؽمررى ابد ر ؿيب بقررّٕوتب اؾ،لعرري :اِّوؾررىب  1411فررر -
1991م.
ضعق ؿوارد اؾظؿكن إؾى زوائّٓ ابن حلونب أبو علّٓ اؾّٕحؿن ؿوؿّٓ ـويرّٕ اؾرّٓقنب برن
احلوج ـوح بن جنوتي بن آدمب اِّذرؼودري اِّؾلروـيب ط دار اؾ رؿقعي ؾؾـشرّٕ واؾموزقرّٝب
اؾّٕقوضب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اِّوؾىب  1422فر 2002 -م.
اؾ،ى اؾـلويب أبو ـعقم أحؿّٓ بن علّٓ اؾؾه بن أحؿّٓ برن إدرووق برن ؿودرى برن ؿفرّٕان
اِّيلفوـيب ط دار ابن حّٖمب اؾ،لعي اِّوؾىب 2006م.
طلؼرروت احلػرروظب علررّٓ اؾررّٕحؿن بررن أبرري بؽررّٕب جر ل اؾررّٓقن اؾيررقوطيب ط دار اؾؽمررى
اؾعؾؿقي – بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب .1403
اؾ،لؼوت اؾؽلّٕىب أبو علّٓ اؾؾه ؿوؿّٓ برن درعّٓ برن ؿـقر ّٝاؾفوذرؿي بروؾوبءب اؾل رّٕيب
اؾلغّٓادي ادلعّٕوف بوبن دعّٓب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقري – بقرّٕوتب اؾ،لعري اِّوؾرىب 1410
فر 1990 -م.
طلؼوت ادلػيّٕقن ؾؾّٓاووديب ؿوؿّٓ بن عؾي بن أحؿّٓب ذؿّٗ اؾّٓقن اؾّٓاوودي ادلوؾؽيب
ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقيب بقّٕوت.
اؾّٕ،ق احلؽؿقيب ؿوؿّٓ بن أبي بؽّٕ بن أقوب بن دعّٓ ذؿّٗ اؾّٓقن ابن ؼرقم اجلوزقريب
ط ؿؽملي دار اؾلقون.
اؾ،قورقرروتب اـمىرروب يررّٓر اؾررّٓقنب أبررو طرروفّٕ اؾيِّررؾَػيب ؿررن أيررول :أبرري احليررني
ادللررورك بررن علررّٓ اجللررور اؾ ررقّٕػي اؾ،قرروريب ط ؿؽملرري أضررواء اؾيررؾ ب اؾّٕقرروضب
اؾ،لعي :اِّوؾىب  1425فر 2004 -م.
عّٓة اؾ وبّٕقن وذخقّٕة اؾشوؽّٕقنب ؿوؿّٓ بن أبي بؽّٕ بن أقوب برن درعّٓ ذرؿّٗ اؾرّٓقن
ابن ؼقم اجلوزقيب ط دار ابن ؽنقّٕب دؿشمب بقرّٕوتب ؿؽملري دار اؾمرّٕاثب ادلّٓقـري ادلـرورةب
ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اؾنوؾنيب 1409فر1989 /م.
اؾعّٕش وؿرو رُوِي ػقرهب أبرو جعػرّٕ ؿوؿرّٓ برن عنؿرون برن أبري ذرقلي اؾعليريب ط ؿؽملري
اؾّٕذّٓب اؾّٕقوضب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اِّوؾىب 1418فر1998/م.
اؾعظؿيب أبو ؿوؿّٓ علّٓ اؾؾه بن ؿوؿرّٓ برن جعػرّٕ برن حقرون اِّـ روري ادلعرّٕوف برلبِي
اؾشقّْ اِّيلفوـيبب ط دار اؾعويؿي – اؾّٕقوضب اؾ،لعي اِّوؾىب .1408

ع

فٗةسعايـُص حعٚايـُةاجع ع

447

( )228اؾعؼررّٓ اؾػّٕقررّٓب أبررو عؿررّٕب ذررفوب اؾررّٓقن أحؿررّٓ بررن ؿوؿررّٓ بررن علررّٓ ربرره ادلعررّٕوف برروبن
علّٓ ربه اِّـّٓؾييب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقي – بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب  1404فر.
( )229اؾعؼقرّٓة اؾ،وووقرريب أبررو جعػررّٕ أحؿررّٓ بررن ؿوؿررّٓ برن در ؿي بررن علررّٓ ادلؾررب بررن دررؾؿي
اِّزدي احلهّٕي ادل ّٕي ادلعّٕوف بوؾ،ووويب ط ادلؽمى اإلد ؿي – بقّٕوتب اؾ،لعري
اؾنوـقيب  1414فر.
( )231اؾعؾرل اؾ ررغقّٕب ؿوؿررّٓ برن عقيررى بررن دَروْرة بررن ؿودررى برن اؾ ررووكب اؾمّٕؿررّٔيب أبررو
عقيىب ط دار إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبي – بقّٕوت.
( )231اؾعؾل ادلمـوفقي ػي اِّحودقٌ اؾوافقيب جؿول اؾّٓقن أبو اؾػّٕج علّٓ اؾّٕحؿن بن عؾي بن
ؿوؿرررّٓ اجلررروزيب ط إدارة اؾعؾررروم اِّإّقررريب ػق رررل آبرررودب بوؽيرررمونب اؾ،لعررري اؾنوـقررريب
1401فر1981/م.
( )232اؾعؾل اؾواردة ػي اِّحودقٌ اؾـلوقيب أبو احلين عؾي بن عؿّٕ برن أحؿرّٓ برن ؿفرّٓي برن
ؿيعود بن اؾـعؿون بن دقـور اؾلغّٓادي اؾّٓار ؼ،ـريب ط دار طقلري – اؾّٕقروضب اؾ،لعري
اِّوؾى  1405فر 1985 -م.
( )233اؾعؾررل ببررن أبرري حررو ب أبررو ؿوؿررّٓ علررّٓ اؾررّٕحؿن بررن ؿوؿررّٓ بررن إدرقررّٗ بررن ادلـررّٔر
اؾمؿقؿرريب احلـظؾرريب اؾررّٕازي ابررن أبرري حررو ب ط ؿ،رروب ّٝاحلؿق رريب اؾ،لعرري اِّوؾررىب
 1427فر 2006 -م.
( )234اؾعؾو ؾؾعؾي اؾغػور ػي إق وح يروقّّ اِّخلرور ودرؼقؿفوب ذرؿّٗ اؾرّٓقن أبرو علرّٓ اؾؾره
ؿوؿّٓ بن أحؿّٓ بن عنؿون بن ؼَوقْؿروز اؾرّٔفليب ط ؿؽملري أضرواء اؾيرؾ – اؾّٕقروضب
اؾ،لعي اِّوؾىب 1416فر 1995 -م.
( )235عؿّٓة اؾؼوري ذّٕح يوقّّ اؾلىوريب أبو ؿوؿّٓ ؿوؿود بن أحؿّٓ بن ؿودى برن أحؿرّٓ برن
حيني اؾغقموبى احلـػى بّٓر اؾّٓقن اؾعقـىب دار إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبي – بقّٕوت.
( )236اؾعـوقي ذّٕح اؾفّٓاقيب ؿوؿّٓ بن ؿوؿّٓ بن ؿوؿود اؾلوبّٕتيب ط دار اؾػؽّٕ بّٓون طلعري
وتورقّْ.
( )237عون ادلعلود ذّٕح دنن أبي داودب وؿعه حوذقي ابن اؾؼقمب ؿوؿرّٓ أذرّٕف برن أؿقرّٕ برن
عؾرري بررن حقررّٓرب أبررو علررّٓ اؾررّٕحؿنب ذررّٕف احلررمب اؾ ررّٓقؼيب اؾعظررقم آبرروديب ط دار
اؾؽمى اؾعؾؿقي – بقّٕوتب اؾ،لعي :اؾنوـقيب  1415فر.
( )238غوقري ادلررّٕام ػرري تىرّٕقٍ أحودقررٌ احلر ل واحلررّٕامب ؿوؿرّٓ ـويررّٕ اؾررّٓقن اِّؾلرروـيب ط
ادلؽمى اإلد ؿي – بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوؾني – .1405
( )239غّٕقررى اؾؼررّٕآنب أبررو ؿوؿررّٓ علررّٓ اؾؾرره بررن ؿيررؾم بررن ؼمقلرري اؾررّٓقـوريب ط دار اؾؽمررى
اؾعؾؿقيب  1398فر 1978 -م.
( )241غؿّٖ عقون اؾل وئّٕ ػي ذرّٕح اِّذرلوهب واؾـظروئّٕب ؾؾشرقّْ :أحؿرّٓ برن ؿوؿرّٓ احلؿروي
احلـػيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقيب اؾ،لعي اِّوؾىب 1405فرب 1985م.
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حً١ٝعايـُ تف ٝعشـ ــةحعنت بعايتٛحٝ
اؾػمووى اؾؽلّٕىب تؼي اؾّٓقن ابن تقؿقيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقيب بقّٕوتب ؾلـونب اؾ،لعري
اِّوؾى1408-فر1987-م.
ػمّّ اؾلوري ذّٕح يوقّّ اؾلىوريب زقن اؾرّٓقن علرّٓ اؾرّٕحؿن برن أحؿرّٓ برن رجرى برن
احليررنب اؾيَ ر ؿيب اؾلغررّٓاديب اررم اؾّٓؿشررؼيب احلـلؾرريب ط ؿؽملرري اؾغّٕبرروء اِّإّقرريب
ادلّٓقـي اؾـلوقريب وؿؽمرى حتؼقرم دار احلرّٕؿنيب اؾؼروفّٕةب اؾ،لعري اِّوؾرىب  1417فرر -
1996م.
ػمّّ اؾلوريب أحؿّٓ بن عؾي بن حهّٕ أبو اؾػ ل اؾعيؼ ـيب ط دار ادلعّٕػريب بقرّٕوتب
1379فر.
ػمّّ احلؿقّٓ ػي ذّٕح ؽموب اؾموحقّٓب عنؿون بن علّٓ اؾعّٖقّٖ بن ؿـ رور اؾمؿقؿريب ط
دار عوؾم اؾػوائّٓب ؿؽيب اؾ،لعي اِّوؾىب 1425فر.
ػمّّ اؾعّٖقّٖ بشّٕح اؾوجقّٖ (اؾشّٕح اؾؽلقّٕ)ب علّٓ اؾؽّٕمي بن ؿوؿّٓ اؾّٕاػعي اؾؼّٖوقـيب
ط دار اؾػؽّٕ.
ػمّّ اؾؼّٓقّٕب ؽؿول اؾّٓقن علّٓ اؾواحّٓ اؾشفقّٕ بوبن اؾفؿومب ط :دار اؾػؽّٕ.
ػمّّ اؾؼرّٓقّٕب ؿوؿرّٓ برن عؾري برن ؿوؿرّٓ برن علرّٓ اؾؾره اؾشروؽوـي اؾقؿـريب ط دار ابرن
ؽنقّٕب دار اؾؽؾم اؾ،قى  -دؿشمب بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾى  1414فر.
ػررررمّّ ا قررررّٓ ذررررّٕح ؽمرررروب اؾموحقررررّٓب علررررّٓ اؾررررّٕحؿن بررررن حيررررن بررررن ؿوؿررررّٓ بررررن
علّٓ اؾوفوب بن دؾقؿون اؾمؿقؿيب ؿ،لعي اؾيـي احملؿّٓقريب اؾؼروفّٕةب ؿ رّٕب اؾ،لعري
اؾيوبعيب 1377فرب 1957م.
ػررمّّ ادلغقررٌ بشررّٕح اؾػقرري احلررّٓقٌ ؾؾعّٕاؼرريب ذررؿّٗ اؾررّٓقن أبررو اخلقررّٕ ؿوؿررّٓ بررن
علّٓ اؾّٕحؿن بن ؿوؿّٓ بن أبي بؽّٕ بن عنؿون بن ؿوؿّٓ اؾيرىوويب ط ؿؽملري اؾيرـي
– ؿ ّٕب اؾ،لعي اِّوؾىب 1424فر 2003 /م.
اؾػمررروى احلؿوقررري اؾؽلرررّٕىب تؼررري اؾرررّٓقن أبرررو اؾعَلررروس أحؿرررّٓ برررن علرررّٓ احلؾرررقم برررن
علررّٓ اؾير م بررن علررّٓ اؾؾرره بررن أبرري اؾؼودررم بررن ؿوؿررّٓ ابررن تقؿقرري احلّٕاـرري احلـلؾرري
اؾّٓؿشؼيب ط دار اؾ ؿقعي – اؾّٕقوضب اؾ،لعي اؾنوـقيب 1425فر 2004 /م.
اؾػّٕج بعّٓ اؾشّٓةب احملين بن عؾي بن ؿوؿّٓ بن أبري اؾػفرم داود اؾمـروخي اؾل رّٕيب
أبو عؾيب ط دار يودرب بقّٕوتب  1398فر 1978 -م.
اؾػّٕق بني اؾػّٕق وبقون اؾػّٕؼي اؾـوجقيب علّٓ اؾؼوفّٕ بن طوفّٕ بن ؿوؿّٓ بن علّٓ اؾؾره
اؾلغرررّٓادي اؾمؿقؿررري اِّدرررػّٕاققـيب أبرررو ؿـ وررررر ط دار اآلػررروق اجلّٓقرررّٓة – بقرررّٕوت
اؾ،لعي :اؾنوـقيب .1977
اؾػّٕوعب ؿوؿّٓ بن ؿػؾّّ ادلؼّٓديب ط عوؾم اؾؽمىب اؾ،لعي اؾّٕابعيب 1405فر 1985م.
اؾػ ررل ػرري ادلؾررل واِّفررواء واؾـوررلب أبررو ؿوؿررّٓ عؾرري بررن أحؿررّٓ بررن دررعقّٓ بررن حررّٖم
اِّـّٓؾيي اؾؼّٕطلي اؾظوفّٕيب ط ؿؽملي اخلوجنيب اؾؼوفّٕة.
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اؾػؼه اِّؽلرّٕب قـيرى ِّبري حـقػري اؾـعؿرون برن اوبرً برن زوطري برن ؿروهب (ؿ،لروع ؿرّٝ
اؾشّٕح ادلقيّٕ عؾى اؾػؼفني اِّبي ّٛواِّؽلّٕ ادلـيوبني ِّبي حـقػي ترلؾق ؿوؿرّٓ برن
علررّٓ اؾررّٕحؿن اخلؿررقّٗ)ب ط ؿؽملرري اؾػّٕؼررون  -اإلؿررورات اؾعّٕبقرريب اؾ،لعرري اِّوؾررىب
1419فر 1999 -م.
اؾػواؽه اؾّٓواـي ذّٕح ردوؾي ابن أبي زقّٓ اؾؼقّٕواـيب ؾؾشقّْ أحؿرّٓ برن دروؾم برن ؿفـرو
اؾـػّٕاويب ط دار اؾػؽّٕب 1415فرب 1995م.
اؾػوائررّٓب مترروم بررن ؿوؿررّٓ اؾررّٕازي أبررو اؾؼودررمبط ؿؽملرري اؾّٕذررّٓ – اؾّٕقرروضب اؾ،لعرري
اِّوؾى ب .1412
اؾػوائّٓب ؿوؿّٓ بن أبي بؽّٕ بن أقوب بن دعّٓ ذرؿّٗ اؾرّٓقن ابرن ؼرقم اجلوزقريب ط دار
اؾؽمى اؾعؾؿقي – بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقيب  1393فر 1973 -م.
ػي رحوب اؾمػيقّٕب علّٓ احلؿقّٓ ؽشبب ط ادلؽمى ادل ّٕي احلّٓقٌ.
ؼوعّٓة جؾقؾي ػي اؾمودل واؾودقؾيب تؼي اؾّٓقن أبو اؾعلوس أحؿرّٓ برن علرّٓ احلؾرقم برن
علررّٓ اؾي ر م بررن علررّٓ اؾؾرره بررن أبرري اؾؼودررم بررن ؿوؿررّٓ ابررن تقؿقرري احلّٕاـرري احلـلؾرري
اؾّٓؿشؼيب ط ؿؽملي اؾػّٕؼون – عهؿونب اؾ،لعي اِّوؾىب 1422فر 2001 -فر.
اؾؼرروؿوس احملررقّٛب ؿهررّٓ اؾررّٓقن أبررو طرروفّٕ ؿوؿررّٓ بررن قعؼرروب اؾػقّٕوزآبررودىب ط ؿمديرري
اؾّٕدوؾي ؾؾ،لوعي واؾـشّٕ واؾموزقّٝب بقّٕوت – ؾلـونب اؾ،لعي :اؾنوؿـيب  1426فر 2005 -م.
اؾؼّٓر وؿو ورد ػي ذؾب ؿرن اآلارورب أبرو ؿوؿرّٓ علرّٓ اؾؾره برن وفرى برن ؿيرؾم ادل رّٕي
اؾؼّٕذيب دار اؾيؾ،ون  -ؿؽي ادلؽّٕؿيب اؾ،لعي اِّوؾىب  1406فر.
اؾؼـرروط ؿررن رحؿرري اؾؾررهب أدررلوبه ؿظرروفّٕه ع جررهب ػرري ضرروء عؼقررّٓة أفررل اؾيررـي
واجلؿوعيب بوٌ ؿـشور مبهؾي اؾلووث اإلد ؿقيب عّٓد .89
اؾؼواعّٓ اِّربّٝب (ؿ،لوع ضؿن ؿمؾػروت اؾشرقّْ ؿهؿرّٓ برن علرّٓ اؾوفروب)ب ؿوؿرّٓ برن
علررّٓ اؾوفرروب بررن دررؾقؿون اؾمؿقؿرري اؾـهررّٓيب ط  :جوؿعرري اِّؿرروم ؿوؿررّٓ بررن دررعودب
اؾّٕقوضب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقي.
اؾؼواعررّٓ ببررن رجررىب زقررن اؾررّٓقن علررّٓ اؾررّٕحؿن بررن أحؿررّٓ بررن رجررى بررن احليررنب
اؾيَ ؿيب اؾلغّٓاديب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقي.
اؾؼول ادلػقرّٓ عؾرى ؽمروب اؾموحقرّٓب ؿوؿرّٓ برن يروؾّّ برن ؿوؿرّٓ اؾعنرقؿنيب ط دار ابرن
اجلوزيب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اؾنوـقيب ؿوّٕم 1424فر.
اؾؽوػي ػي ػؼه أفل ادلّٓقـيب أبو عؿّٕ قود بن علّٓ اؾؾه برن ؿوؿرّٓ برن علرّٓ اؾلرّٕ برن
عويررم اؾـؿررّٕي اؾؼّٕطلرريب ط ؿؽملرري اؾّٕقرروض احلّٓقنرريب اؾّٕقرروضب ادلؿؾؽرري اؾعّٕبقرري
اؾيعودقيب اؾ،لعي اؾنوـقيب 1400فر1980/م.
اؾؽوؿرررل ػررري اؾمرررورقّْب أبرررو احليرررن عؾررري برررن أبررري اؾؽرررّٕم ؿوؿرررّٓ برررن ؿوؿرررّٓ برررن
علّٓ اؾؽّٕمي بن علّٓ اؾواحّٓ اؾشقلوـي اجلرّٖريب عرّٖ اؾرّٓقن ابرن اِّاقرّٕب ط دار اؾؽمروب
اؾعّٕبيب بقّٕوتب ؾلـونب اؾ،لعي اِّوؾىب 1417فر 1997 /م.
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اؾؽوؿل ػي ضعػوء اؾّٕجولب ؾؾع ؿي علّٓاؾؾه برن عرّٓي أبرو أحؿرّٓ اجلّٕجروـيب حتؼقرم
قوقى ؿىمور غّٖاوي اؾـوذّٕب ط :دار اؾػؽّٕ بقّٕوتب .1988 – 1409
ؽمروب اؾموحقرّٓ وإالروت يرػوت اؾررّٕب ب أبرو بؽرّٕ ؿوؿرّٓ بررن إدرووق برن خّٖميري بررن
ادلغقررّٕة بررن يرروؾّّ بررن بؽررّٕ اؾيررؾؿي اؾـقيرروبوريب ط ؿؽملرري اؾّٕذررّٓ  -اؾيررعودقي –
اؾّٕقوضب اؾ،لعي اخلوؿييب 1414فر 1994 -م.
ؽمرررروب اؾموحقررررّٓ وؼررررّٕة عقررررون ادلوحررررّٓقن ػرررري حتؼقررررم دعرررروة اِّـلقرررروء وادلّٕدررررؾنيب
علّٓ اؾرّٕحؿن برن حيرن برن ؿوؿرّٓ برن علرّٓ اؾوفروب برن درؾقؿون اؾمؿقؿريب ط ؿؽملري
ادلمقررّٓب اؾ،رروئ ب ادلؿؾؽرري اؾعّٕبقرري اؾيررعودقيب ؿؽملرري دار اؾلقررونب دؿشررمب اجلؿفورقرري
اؾعّٕبقي اؾيورقيب اؾ،لعي اِّوؾىب 1411فرب 1990م.
ؽموب اؾموؽل عؾى اؾؾهب أبو بؽّٕ علّٓ اؾؾه بن ؿوؿّٓ بن علقّٓ بن درػقون برن ؼرقّٗ اؾلغرّٓادي
اِّؿرروي اؾؼّٕذرري ادلعررّٕوف برروبن أبرري اؾررّٓـقوب ؿمديرري اؾؽمررى اؾنؼوػقرريب بقررّٕوت – ؾلـررونب
اؾ،لعي اِّوؾىب  1413فر 1993 -م.
اؾؽموبب عؿّٕو بن عنؿون بن ؼـلّٕ احلوراي بوؾوبءب أبو بشّٕب ادلؾؼى دقلوقهب ط ؿؽملري
اخلوجنيب اؾؼوفّٕةب اؾ،لعي اؾنوؾنيب  1408فر 1988 -م.
ؽشوف اؾؼـوع عن ؿنت اإلؼـوعب ؿـ ور بن قوـّٗ اؾلفوتيب ط :دار اؾؽمى اؾعؾؿقي.
ؽش اِّدمور عن زوائّٓ اؾلّٖارب ـور اؾّٓقن عؾي برن أبري بؽرّٕ برن درؾقؿون اؾفقنؿريب ط
ؿمديي اؾّٕدوؾيب بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب  1399فر 1979 -م.
ؽشر ر اِّدرررّٕارب وفرررو ذرررّٕح ِّيرررول ػىرررّٕ اإلدر ر م أبررري احليرررن اؾلرررّٖدوي ذرررّٕح
علّٓ اؾعّٖقّٖ بن أحؿّٓ بن ؿوؿّٓ اؾلىوريب ط :دار اؾؽموب اإلد ؿي.
اؾؽش واؾلقون عرن تػيرقّٕ اؾؼرّٕآن (تػيرقّٕ اؾنعؾلري)ب أحؿرّٓ برن ؿوؿرّٓ برن إبرّٕافقم
اؾنعؾليب أبرو إدرووق ب ط دار إحقروء اؾمرّٕاث اؾعّٕبريب بقرّٕوتب ؾلـرونب اؾ،لعري اِّوؾرىب
 1422فرب 2002م.
اؾؽػوقرري ػرري عؾررم اؾّٕواقرريب أحؿررّٓ بررن عؾرري بررن اوبررً أبررو بؽررّٕ اخل،قررى اؾلغررّٓاديب ط
ادلؽملي اؾعؾؿقي  -ادلّٓقـي ادلـورة.
اؾؽـررّٖ ػرري اؾؼررّٕاءات اؾعشررّٕب أبررو ؿوؿررّٓب علررّٓ اؾؾرره بررن علررّٓ ادلررمؿن بررن اؾوجقرره بررن
علّٓ اؾؾه بن عؾى ابن ادللورك اؾمّوجّٕ اؾواد،يّ ادلؼّٕئ توج اؾّٓقن وقؼول جنم اؾّٓقنب ط
ؿؽملي اؾنؼوػي اؾّٓقـقي – اؾؼوفّٕةب اؾ،لعي اِّوؾىب  1425فر 2004 -م.
ؾلروب اؾملوقررل ػرري ؿعرروـي اؾمـّٖقرل (تػيررقّٕ اخلرروزن)ب عر ء اؾرّٓقن عؾرري بررن ؿوؿررّٓ بررن
إبررّٕافقم بررن عؿررّٕ اؾشررقوي أبررو احليررنب ادلعررّٕوف بوخلرروزنب ط دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرري –
بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب  1415فر.
ؾيون اؾعّٕبب ؿوؿّٓ برن ؿؽرّٕم برن عؾري (ابرن ؿـظرور)ب ط دار يرودرب اؾ،لعري اؾنوؾنري
1414فر.
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ؾيون ادلقّٖانب أبو اؾػ ل أحؿّٓ بن عؾي بن ؿوؿّٓ بن أحؿّٓ بن حهّٕ اؾعيرؼ ـيب ط
ؿمديي اِّعؾؿي ؾؾؿ،لوعوت بقّٕوت – ؾلـونب اؾ،لعي اؾنوـقيب 1390فر ب 1971م.
ؾ،رروئ ادلعررورف ػقؿررو دلوادررم اؾعرروم ؿررن اؾوظرروئ ب زقررن اؾررّٓقن علررّٓ اؾررّٕحؿن بررن
أحؿّٓ بن رجى بن احلينب اؾيَ ؿيب اؾلغّٓاديب ارم اؾّٓؿشرؼيب احلـلؾريب ط دار ابرن
حّٖم ؾؾ،لوعي واؾـشّٕب اؾ،لعي اِّوؾىب 1424فر2004/م.
ؾواؿ ّٝاِّـوار اؾلفقي ودرواط ّٝاِّدرّٕار اِّإّقري ؾشرّٕح اؾرّٓرة ادل رقي ػري عؼرّٓ اؾػّٕؼري
ادلّٕضقيب ذؿّٗ اؾّٓقنب أبو اؾعون ؿوؿّٓ بن أحؿرّٓ برن دروؾم اؾيرػورقـي احلـلؾريب ط
ؿمديي اخلوػؼني وؿؽملمفو – دؿشمب اؾ،لعي اؾنوـقيب  1402فر 1982 -م.
ادللّٓع ػي ذّٕح ادلؼـّٝب ؾؾشقّْ أبي إدووق إبّٕافقم بن ؿوؿّٓ برن ؿػؾرّّب ط دار اؾؽمرى
اؾعؾؿقي بقّٕوتب ؾلـونب اؾ،لعي اِّوؾىب 1418فرب 1997م.
ادلليررروطب ؿوؿرررّٓ برررن أحؿرررّٓ برررن أبررري درررفل اؾيّٕخيررريب ط :دار ادلعّٕػررري-بقرررّٕوتب
1414فر1993-م.
ا وؾيي وجوافّٕ اؾعؾمب أبو بؽّٕ أحؿرّٓ برن ؿرّٕوان اؾرّٓقـوري ادلروؾؽيب جؿعقري اؾمّٕبقري
اإلد ؿقي (اؾلوّٕقن  -أم احل م ) ب دار ابن حّٖم (بقّٕوت  -ؾلـون)ب 1419فر.
ؿهؿ ّٝاِّـفّٕ ػي ذّٕح ؿؾمؼى اِّبورّٕب علرّٓ اؾرّٕحؿن برن ؿوؿرّٓ ذرقىي زادةب ط :دار
إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبي.
ؿهؿرر ّٝاؾّٖوائررّٓ وؿـلرر ّٝاؾػوائررّٓب ـررور اؾررّٓقن عؾرري بررن أبرري بؽررّٕ اؾفقنؿرريب ط :ؿؽملرري
اؾؼّٓديب اؾؼوفّٕةب  1414فرب 1994م.
ؿهؿرروع اؾػمررووىب تؼرري اؾررّٓقن ابررن تقؿقرريب ط :ؿهؿرر ّٝادلؾررب ػفررّٓ ؾ،لوعرري ادل ررو
اؾشّٕق ب ادلّٓقـي ادلـورةب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب 1416فرب 1995م.
ا ؿوع ذّٕح ادلفّٔبب قوقى بن ذّٕف اؾـوويب ط ؿؽملي اإلرذود بوؾيعودقي.
ؿوودن اؾملوقل (تػيقّٕ اؾؼودؿي)ب ؿوؿّٓ جؿرول اؾرّٓقن برن ؿوؿرّٓ درعقّٓ برن ؼودرم
احل ق اؾؼودؿيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقه – بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾى  1418 -فر.
ؿووضررّٕات اِّدبرروء وؿورروورات اؾشررعّٕاء واؾلؾغ روءب أبررو اؾؼودررم احليررني بررن ؿوؿررّٓ
ادلعّٕوف بوؾّٕاغى اِّيػفوـىب ط ذّٕؽي دار اِّرؼم بن أبي اِّرؼم – بقّٕوتب اؾ،لعري:
اِّوؾىب  1420فر.
احملؾىب أبو ؿوؿّٓ عؾي بن أحؿّٓ بن دعقّٓ بن حّٖم اِّـّٓؾيي اؾؼّٕطلي اؾظوفّٕيب ط
دار اؾؽمى اؾعؾؿقي بّٓون طلعيب وتورقّْ.
ؿىمور اؾ ووحب زقن اؾّٓقن أبي علّٓ اؾؾه ؿوؿّٓ بن أبري بؽرّٕ برن علرّٓ اؾؼرودر احلـػري
اؾّٕازيب ط ادلؽملي اؾع ّٕقي.
ؿىم ررّٕ ادررمّٓراك احلرروػ ّٜاؾررّٔفلي عؾررى ؿيررمّٓرك أبرري علررّٓ اؾؾرره احلرروؽمب دررّٕاج
اؾّٓقن عؿّٕ بن عؾي بن أحؿّٓ ادلعّٕوف بوبن ادلؾؼنب دار اؾعويؿيب اؾّٕقوض.
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ؿّٓارج اؾيوؾؽني بني ؿـوزل إقوك ـعلّٓ وإقوك ـيمعنيب ؿوؿّٓ بن أبي بؽّٕ بن أقروب برن
دررعّٓ ذررؿّٗ اؾررّٓقن ابررن ؼررقم اجلوزقرريب ط دار اؾؽمرروب اؾعّٕبرري – بقررّٕوتب اؾ،لعرري
اؾنوؾنيب  1416فر 1996 -م.
ادلررّٓخل إؾررى اؾيررنن اؾؽلررّٕىب أحؿررّٓ بررن احليررني بررن عؾرري بررن ؿودررى اخلُيْرَّٕوْجِّٕدي
اخلّٕادوـيب أبو بؽّٕ اؾلقفؼيب ط دار اخلؾػوء ؾؾؽموب اإلد ؿي – اؾؽوقً.
ادلّٓوـرريب ؿوؾررب بررن أـررّٗ رواقرري بررن اؾؼودررمب ط :دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرري-اؾ،لعرري ِّوؾررى-
1415فر1994-م.
ؿّٕاتى اإلجؿوع ػي اؾعلودات وادلعوؿ ت وابعمؼوداتب أبو ؿوؿرّٓ عؾري برن أحؿرّٓ برن
دعقّٓ بن حّٖم اِّـّٓؾيي اؾؼّٕطلي اؾظوفّٕيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقي – بقّٕوت.
ؿّٕؼرروة ادلػرروتقّّ ذررّٕح ؿشررؽوة ادل رروبقّّب عؾرري بررن (دررؾ،ون) ؿوؿررّٓب أبررو احليررن ـررور
اؾّٓقن ادل اؾفّٕوي اؾؼوريب ط دار اؾػؽّٕب بقّٕوت – ؾلـونب اؾ،لعي اِّوؾرىب 1422فرر -
2002م.
ادليرروئل واِّجوبرريب تؼرري اؾررّٓقن ابررن تقؿقرريب ط اؾػرروروق احلّٓقنرري ؾؾ،لوعرري واؾـشررّٕب
اؾؼوفّٕةب اؾ،لعي اِّوؾىب 1425فر 2004 -م.
ادليوئل واِّجوبيب تؼي اؾّٓقن أبو اؾعَلوس أحؿّٓ برن علرّٓ احلؾرقم برن علرّٓ اؾير م ابرن
تقؿقرري احلّٕاـرري احلـلؾرري اؾّٓؿشررؼيب ط اؾػرروروق احلّٓقنرري ؾؾ،لوعرري واؾـشررّٕب اؾؼرروفّٕة
اؾ،لعي اِّوؾىب 1425فرب 2004م.
ادليمّٓرك عؾى اؾ وقونيب ؿوؿّٓ بن علّٓاؾؾه أبو علّٓاؾؾره احلروؽم اؾـقيروبوريب ط:
دار اؾؽمى اؾعؾؿقي – بقّٕوت ؾ،لعي اِّوؾىب 1411فر – 1990م.
ادليم ررػىب أبررو حوؿررّٓ ؿوؿررّٓ بررن ؿوؿررّٓ اؾغّٖاؾرري اؾ،ودرريب ط دار اؾؽمررى اؾعؾؿقرريب
اؾ،لعي اِّوؾىب 1413فرب 1993م.
ؿيرـّٓ أبري قعؾرىب أبرو قعؾرى أحؿرّٓ برن عؾري برن ادلنُـرى برن قوقرى برن عقيرى برن فر ل
اؾمؿقؿيب ادلويؾيب ط دار ادللؿون ؾؾمّٕاثب دؿشمب اؾ،لعي اِّوؾىب 1404فرب 1984م.
ؿيـّٓ اإلؿوم أحؿّٓ بن حـللب ط :ؿمديي اؾّٕدوؾيب اؾ،لعي اؾنوـقي 1420فرب 1999م.
ؿيـّٓ اؾلّٖار ( ادل،لوع بودم اؾلوّٕ اؾّٖخور )ب أبو بؽّٕ أحؿّٓ بن عؿّٕو بن علّٓ اخلروؾم
اؾلّٖارب ط :ؿؽملري اؾعؾروم واحلؽرم  -ادلّٓقـري ادلـرورةب اؾ،لعري اِّوؾرى ب برّٓأت 1988م -
2009م.
ؿيـّٓ اؾّٓارؿي ادلعّٕوف بر (دنن اؾّٓارؿي)ب أبو ؿوؿّٓ علّٓ اؾؾره برن علرّٓ اؾرّٕحؿن برن
اؾػ ل بن بَفّٕام بن علّٓ اؾ ؿّٓ اؾّٓارؿيب اؾمؿقؿي اؾيؿّٕؼـّٓيب ط دار ادلغـي ؾؾـشّٕ
واؾموزقّٝب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي اِّوؾىب  1412فر 2000 -م.
ؿيـّٓ اؾشفوب اؾؼ وعيب أبو علّٓ اؾؾه ؿوؿّٓ برن در ؿي برن جعػرّٕ برن عؾري برن حؽؿرون
اؾؼ وعي ادل ّٕيب ط ؿمديي اؾّٕدوؾي – بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقيب .1986 – 1407
ؿشرروفقّٕ عؾؿرروء جنررّٓ وغقررّٕفمب علررّٓ اؾررّٕحؿن بررن علررّٓ اؾؾ،قرر بررن علررّٓ اؾؾرره بررن
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علّٓ اؾؾ،ق بن علّٓ اؾّٕحؿن بن حين برن ؿوؿرّٓ برن علرّٓ اؾوفروبب طلر ّٝعؾرى ـػؼري
ادلمؾ ر بنذررّٕاف دار اؾقؿوؿرري ؾؾلوررٌ واؾمّٕجؿرري واؾـشررّٕب اؾّٕقرروضب اؾ،لعرري اِّوؾررىب
1392فرب 1972م.
ؿشؽوة ادل وبقّّب ؿوؿرّٓ برن علرّٓ اؾؾره اخل،قرى اؾعؿرّٕيب أبرو علرّٓ اؾؾرهب وؾري اؾرّٓقنب
اؾملّٕقّٖيب ط ادلؽمى اإلد ؿي – بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوؾنيب 1985م.
ؿ لوح اؾّٖجوجي ػي زوائّٓ ابن ؿوجهب أبو اؾعلوس ذفوب اؾّٓقن أحؿّٓ بن أبي بؽرّٕ برن
إدؿوعقل بن دؾقم بن ؼوميوز بن عنؿون اؾلويقّٕي اؾؽـروـي اؾشروػعيب ط دار اؾعّٕبقري
– بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقيب  1403فر.
ادل لوح ادلـقّٕ ػي غّٕقى اؾشّٕح اؾؽلقّٕب أحؿّٓ بن ؿوؿّٓ بن عؾي اؾػقروؿيب ط ادلؽملري
اؾعؾؿقي.
ؿ ـ ابرن أبري ذرقليب أبرو بؽرّٕ برن أبري ذرقليب علرّٓ اؾؾره برن ؿوؿرّٓ برن إبرّٕافقم برن
عنؿون بن خوادمي اؾعلييب ط ؿؽملي اؾّٕذّٓ – اؾّٕقوضب اؾ،لعي اِّوؾىب 1409فر.
ؿ ررـ علررّٓ اؾررّٕزاقب أبررو بؽررّٕ علررّٓ اؾررّٕزاق بررن فؿرروم بررن ـرروػ ّٝاحلؿقررّٕي اؾقؿرروـي
اؾ ررـعوـيب ط ا ؾررّٗ اؾعؾؿرريب اؾفـررّٓب ادلؽمررى اإلد ر ؿيب بقررّٕوتب اؾ،لعرري اؾنوـقرريب
1403فر.
ؿ،وؾى أوؾي اؾـفى ػي ذّٕح غوقي ادلـمفىب ؿ ،ػى بن دعّٓ بن علّٓة اؾّٕحقلروـيب ط
ادلؽمى اإلد ؿيب اؾ،لعي اؾنوـقيب 1415فرب 1994م.
ادل،ؾ ّٝعؾى أؾػوظ ادلؼـّٝب ؿوؿّٓ بن أبي اؾػمّّ برن أبري اؾػ رل اؾلعؾريب أبرو علرّٓ اؾؾرهب
ذؿّٗ اؾّٓقنب ط ؿؽملي اؾيوادي ؾؾموزقّٝب اؾ،لعي :اؾ،لعي اِّوؾى 1423فر 2003 -م.
ؿعوؾم اؾمـّٖقل ػي تػيقّٕ اؾؼّٕآن (تػيقّٕ اؾلغوي)ب أبو ؿوؿّٓ احليني برن ؿيرعود برن
ؿوؿررّٓ بررن اؾػررّٕاء اؾلغرروي اؾشرروػعيب ط دار إحقرروء اؾمررّٕاث اؾعّٕبرريب بقررّٕوتب اؾ،لعرري :
اِّوؾى ب  1420فر.
ؿعوفّٓ اؾمـ ق ّٙعؾى ذوافّٓ اؾمؾىرقّٙب علرّٓ اؾرّٕحقم برن علرّٓ اؾرّٕحؿن برن أحؿرّٓب
أبو اؾػمّّ اؾعلوديب ط عوؾم اؾؽمى – بقّٕوت.
ادلعهم اِّودّٛب دؾقؿون بن أحؿّٓ بن أقوب اؾ،لّٕاـيب ط دار احلّٕؿنيب اؾؼوفّٕة.
ؿعهم اؾلؾّٓانب ؾقوؼوت بن علّٓ اؾؾه احلؿوي أبو علّٓ اؾؾهب ط :دار اؾػؽّٕ – بقّٕوت.
ؿعهم اؾشرقوخب اؼري اؾرّٓقنب أبرو اؾؼودرم عؾري برن احليرن برن فلري اؾؾره ادلعرّٕوف بروبن
عيوؽّٕب ط دار اؾلشوئّٕ – دؿشمب اؾ،لعي :اِّوؾى  1421فر 2000 -م.
ادلعهم اؾؽلقرّٕب درؾقؿون برن أحؿرّٓ برن أقروب برن ؿ،قرّٕ اؾؾىؿري اؾشروؿيب أبرو اؾؼودرم
اؾ،لّٕاـيب ط ؿؽملي ابن تقؿقي – اؾؼوفّٕةب اؾ،لعي اؾنوـقي.
ؿعهررم ادلعرروؾم اؾْهُغَّْٕاػِقَّ ريِ ػِرري اؾيِّررقَّٕةِ اؾـَّلَوِقَّ ريِب عرروتم بررن غقررٌ بررن زوقررّٕ بررن زاقررّٕ بررن
حؿود بن ع،قي بن يوؾّّ اؾل دي احلّٕبيب ط دار ؿؽي ؾؾـشّٕ واؾموزقّٝب ؿؽي ادلؽّٕؿريب
اؾ،لعي اِّوؾىب  1402فر 1982 -م.
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ؿعهم ادلـوفي اؾؾػظقي وػوائّٓ ػي اِّؾػوظب بؽّٕ بن علرّٓ اؾؾره أبرو زقرّٓ برن ؿوؿرّٓ برن
علّٓ اؾؾه بن بؽّٕ برن عنؿرون برن قوقرى برن غقفرى برن ؿوؿرّٓب ط دار اؾعويرؿي ؾؾـشرّٕ
واؾموزق – ّٝاؾّٕقوضب اؾ،لعي اؾنوؾنيب  1417فر 1996-م.
ادلعهم اؾودقّٛب ؿهؿ ّٝاؾؾغي اؾعّٕبقيب ط دار اؾّٓعوة.
ؿعّٕػي اؾ ووبيب ؾؾوروػ ّٜأبري ـعرقم أحؿرّٓ برن علرّٓ اؾؾره برن أحؿرّٓ برن إدرووق برن
ؿودررى بررن ؿفررّٕان اِّيررلفوـيب حتؼقررم :عررودل بررن قود ر اؾعررّٖازيب ط :دار اؾرروطن
ؾؾـشّٕ – اؾّٕقوضب اؾ،لعي اِّوؾى  1419فر 1998 -م.
ؿعّٕػررري أـرررواع عؾررروم احلرررّٓقٌ (ؿؼّٓؿررري ابرررن اؾ رر ح)ب عنؿرررون برررن علرررّٓ اؾرررّٕحؿنب
أبررروعؿّٕوب تؼررري اؾرررّٓقن ادلعرررّٕوف بررروبن اؾ رر حب ط دار اؾػؽرررّٕ -درررورقوب دار اؾػؽرررّٕ
ادلعويّٕ – بقّٕوتب 1406فر 1986 -م.
ؿعّٕػرري عؾرروم احلررّٓقٌب أبررو علررّٓ اؾؾرره احلرروؽم ؿوؿررّٓ بررن علررّٓ اؾؾرره بررن ؿوؿررّٓ بررن
حؿّٓوقه بن ـُعرقم برن احلؽرم اؾ رلي اؾ،فؿروـي اؾـقيروبوري ادلعرّٕوف بروبن اؾلقرّٝب ط
دار اؾؽمى اؾعؾؿقي – بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقيب 1397فر 1977 -م.
ادلُعْؾم بػوائّٓ ؿيؾمب أبو علّٓ اؾؾه ؿوؿّٓ بن عؾي بن عؿّٕ اؾمَّؿِقؿي ادلوزري ادلوؾؽيب ط
اؾر رّٓار اؾموـيرررقي ؾؾـشرررّٕب ادلمدّيررري اؾوطـقررري ؾؾؽمررروب بررروجلّٖائّٕب ادلمدّيررري اؾوطـقررري
ؾؾمّٕجؿي واؾموؼقم واؾّّٓرادوت بقً احلؽؿيب اؾ،لعي اؾنوـقيب 1988م.
ادلعني عؾى تػفم اِّربعنيب ابن ادلؾؼن دّٕاج اؾّٓقن أبو حػ ّٙعؿّٕ برن عؾري برن أحؿرّٓ
اؾشروػعي ادل ررّٕيب ط ؿؽملرري أفررل اِّاررّٕ ؾؾـشرّٕ واؾموزقرّٝب حرروؾي – اؾؽوقررًب اؾ،لعرري
اِّوؾىب  1433فر 2012 -م.
ادلغوزيب ؿوؿّٓ برن عؿرّٕ برن واؼرّٓ اؾيرفؿي اِّدرؾؿي بروؾوبءب ادلرّٓـيب أبرو علرّٓ اؾؾرهب
اؾواؼّٓيب ط دار اِّعؾؿيب بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوؾنيب 1409فرب 1989م.
ؿغـي احملموج ػي ذّٕح ادلـفوجب ؿوؿرّٓ برن أحؿرّٓ اؾشرّٕبقـي اخل،قرىب ط دار اؾؽمرى
اؾعؾؿقيب اؾ،لعي اِّوؾىب 1415فرب 1995م.
ادلغـرريب ؿوػررم اؾررّٓقن علررّٓ اؾؾرره بررن أحؿررّٓ اؾشررفقّٕ برروبن ؼّٓاؿرريب ط ؿؽملرري اؾؼرروفّٕةب
1388فر 1968م.
ؿػرروتقّّ اؾغقررىب (اؾمػيررقّٕ اؾؽلقررّٕ)ب أبررو علررّٓ اؾؾرره ؿوؿررّٓ بررن عؿررّٕ بررن احليررن بررن
احليني اؾمقؿي اؾّٕازي ادلؾؼرى بػىرّٕ اؾرّٓقن اؾرّٕازيب ط دار إحقروء اؾمرّٕاث اؾعّٕبري -
بقّٕوت
ؿػموح دار اؾيعودة وؿـشور وبقي اؾعؾم واإلرادةب ؿوؿّٓ بن أبي بؽّٕ بن أقوب بن دعّٓ
ذؿّٗ اؾّٓقن ابن ؼقم اجلوزقيب ط دار اؾؽمى اؾعؾؿقي – بقّٕوت.
ادلػررّٕدات ػرري غّٕقررى اؾؼررّٕآنب ؾؾّٕاغررى اِّيررػفوـىب ط :دار اؾؼؾررمب اؾررّٓار اؾشرروؿقيب
دؿشم بقّٕوتب اؾ،لعي اِّوؾىب 1412فر.
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ادلػفررم دلررو أذررؽل ؿررن تؾىررق ّٙؽمرروب ؿيررؾمب أبررو اؾعلرروس أحؿررّٓ بررن عؿررّٕ بررن إبررّٕافقم
اؾؼّٕطليب ط (دار ابن ؽنقّٕب دؿشم  -بقّٕوت)ب (دار اؾؽؾرم اؾ،قرىب دؿشرم  -بقرّٕوت)ب
اؾ،لعي :اِّوؾىب  1417فر 1996 -م.
ؿؼوبت اإلد ؿقني واخم ف ادل ؾنيب أبو احلين عؾي بن إدؿوعقل برن إدرووق برن
دوؾم بن إدؿوعقل بن علّٓ اؾؾه بن ؿودى برن أبري برّٕدة برن أبري ؿودرى اِّذرعّٕيب ط
دار ػّٕاـّٖ ذموقّٖب مبّٓقـي ػقيلودنب اؾ،لعي :اؾنوؾنيب  1400فر 1980 -م.
ؿؼوؿوت احلّٕقّٕيب أبو ؿوؿّٓ اؾؼودم بن عؾي احلّٕقّٕيب ط ؿ،لعي ادلعرورفب بقرّٕوتب
1873م.
ادلـوفي اؾؾػظقيب ؿوؿّٓ بن يوؾّّ بن ؿوؿّٓ اؾعنرقؿنيب ط دار اؾنّٕقرو ؾؾـشرّٕ واؾموزقرّٝب
اؾ،لعي اِّوؾىب  1415فر.
ادلـمىى ؿن ؿيـّٓ علّٓ برن حؿقرّٓب علرّٓ برن حؿقرّٓ برن ـ رّٕ اؾؽيري ب أبرو ؿوؿرّٓب ط
عوؾم اؾؽمى.
ادلـمؼرى ذررّٕح ادلوطررلب ؾؾشررقّْ دررؾقؿون برن خؾر اؾلرروجيب ط :دار اؾؽمرروب اإلدر ؿي-
اؾؼوفّٕة-اؾ،لعي اؾنوـقي.
ادلـمؼى ؿن ؿـفوج ابعمّٓال ػي ـؼ ّٚؽ م أفل اؾّٕػ ّٚوابعمرّٖالب ذرؿّٗ اؾرّٓقن أبرو
علّٓ اؾؾه ؿوؿّٓ بن أحؿّٓ بن عنؿون بن ؼَوقْؿوز اؾّٔفلي.
ادلـنور ػي اؾؼواعّٓ اؾػؼفقيب ؾؾشقّْ بّٓر اؾّٓقن اؾّٖرؽشيب ط :وزارة اِّوؼوف اؾؽوقمقي.
ادلـنررور ؿررن احلؽوقرروت واؾيررمابتب أبررو اؾػ ررل ؿوؿررّٓ بررن طرروفّٕ بررن عؾرري بررن أحؿررّٓ
ادلؼّٓدرري اؾشررقلوـيب ادلعررّٕوف برروبن اؾؼقيررّٕاـيب ؿؽملرري دار ادلـفرروجب اؾ،لعرري :اِّوؾررى
1430فر.
ؿررـّّ اجلؾقررل ذررّٕح ؿىم ررّٕ خؾقررلب ؿوؿررّٓ بررن أحؿررّٓ اؾشررفقّٕ بعؾررقّ٘ب ط دار اؾػؽررّٕ
 1409فرب 1989م.
ؿـفوج اؾيـي اؾـلوقي ػي ـؼ ّٚؽ م اؾشقعي اؾؼّٓرقيب تؼي اؾّٓقن أبو اؾعلوس أحؿّٓ برن
علّٓ احلؾقم بن علّٓ اؾي م بن علّٓ اؾؾه بن أبي اؾؼودم بن ؿوؿّٓ ابن تقؿقي احلّٕاـري
احلـلؾرري اؾّٓؿشررؼيب ط جوؿعرري اإلؿرروم ؿوؿررّٓ بررن دررعود اإلدر ؿقيب اؾ،لعرري اِّوؾررىب
 1406فر 1986 -م.
ادلـفرروج ذررّٕح يرروقّّ ؿيررؾم بررن احلهرروجب أبررو زؽّٕقررو ؿوقرري اؾررّٓقن قوقررى بررن ذررّٕف
اؾـووي ب ط دار إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبي بقّٕوتب ؾلـونب اؾ،لعي اؾنوـقيب  1392فر.
ؿوافى اجلؾقل ذّٕح ؿىم ّٕ خؾقلب ذؿّٗ اؾّٓقن أبي علّٓ اؾؾره احل،روب ادلروؾؽيب ط
دار اؾػؽّٕ اؾ،لعي اؾنوؾنيب 1412فرب 1992م.
ادلوضرروعوتب جؿررول اؾررّٓقن علررّٓ اؾررّٕحؿن بررن عؾرري بررن ؿوؿررّٓ اجلرروزيب ط ادلؽملرري
اؾيؾػقي بودلّٓقـي ادلـورةب اؾ،لعي اِّوؾىب  1386فر 1966 -م.
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ادلوطررل رواقرري درروقّٓ بررن دررعقّٓ احلررّٓاوـيب دار اؾغررّٕب اإلد ر ؿيب اؾ،لعرري اِّوؾررىب
1994فر.
ادلوطررلب ؿوؾررب بررن أـررّٗ بررن ؿوؾررب بررن عرروؿّٕ اِّيررلوي ادلررّٓـيب حتؼقررم :ؿوؿررّٓ ػررماد
علّٓ اؾلوؼيب ط دار إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبيب بقّٕوت – ؾلـونب عوم اؾـشّٕ1406 :فر1985-م.
ادلوؼظي ػي عؾم ؿ ،ؾّّ احلرّٓقٌب ذرؿّٗ اؾرّٓقن أبرو علرّٓ اؾؾره ؿوؿرّٓ برن أحؿرّٓ برن
عنؿرون برن ؼَوقْؿروز اؾرّٔفليب ط ؿؽملري ادل،لوعروت اإلدر ؿقي بوؾرىب اؾ،لعري اؾنوـقريب
 1412فر.
ؿقررّٖان ابعمررّٓال ػرري ـؼررّٓ اؾّٕجررولب ذررؿّٗ اؾررّٓقن أبررو علررّٓ اؾؾرره ؿوؿررّٓ بررن أحؿررّٓ بررن
عنؿررون بررن ؼَوقْؿرروز اؾررّٔفليب ط دار ادلعّٕػرري ؾؾ،لوعرري واؾـشررّٕب بقررّٕوتب ؾلـررونب اؾ،لعرري
اِّوؾىب 1382فر 1963 -م.
اؾـلواتب تؼي اؾّٓقن أبو اؾعلوس أحؿّٓ بن علّٓ احلؾقم بن علّٓ اؾي م بن علّٓ اؾؾه برن
أبرري اؾؼودررم بررن ؿوؿررّٓ ابررن تقؿقرري احلّٕاـرري احلـلؾرري اؾّٓؿشررؼيب ط أضررواء اؾيررؾ ب
اؾّٕقوضب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقيب اؾ،لعي :اِّوؾىب 1420فر2000/م.
ـمروئٍ اِّػؽرور ػري تىرّٕقٍ أحودقرٌ اِّذؽررورب ابرن حهرّٕ اؾعيرؼ ـيب ط دار ابرن ؽنقررّٕب
اؾ،لعي اؾنوـقيب 1429فرب 2008م.
ـشّٕ اؾلـود عؾى ؿّٕاؼي اؾيعودب علّٓ اؾؾه برن إبرّٕافقم اؾعؾروي اؾشرـؼق،يب ط ؿ،لعري
ػ وؾي بودلغّٕب.
ـ ى اؾّٕاقي ِّحودقٌ اؾفّٓاقيب جؿول اؾّٓقن أبو ؿوؿّٓ علرّٓ اؾؾره برن قودر اؾّٖقؾعريب
ط :دار اؾؼلؾي ؾؾنؼوػي اإلد ؿقيب جّٓةب اؾيعودقيب اؾ،لعي اِّوؾىب 1418فرب 1997م.
ـػررّّ اؾ،قررى ؿررن غ ررن اِّـررّٓؾّٗ اؾّٕطقررىب وذؽررّٕ وزقّٕفررو ؾيررون اؾررّٓقن بررن اخل،قررىب
ذفوب اؾّٓقن أحؿّٓ بن ؿوؿّٓ ادلؼّٕي اؾمؾؿيوـيب ط دار يودر -بقّٕوت – ؾلـون.
اؾـؽً اؾوػقي مبو ػي ذّٕح اِّؾػقيب بّٕفون اؾّٓقن إبّٕافقم بن عؿّٕ اؾلؼوعيب ط ؿؽملي
اؾّٕذّٓ ـوذّٕونب اؾ،لعي اِّوؾىب  1428فر 2007 /م.
اؾـؽً عؾى ؿؼّٓؿي ابن اؾ حب أبو علّٓ اؾؾه بّٓر اؾّٓقن ؿوؿّٓ بن علّٓ اؾؾره برن بفرودر
اؾّٖرؽشررري اؾشررروػعيب ط أضرررواء اؾيرررؾ – اؾّٕقررروضب اؾ،لعررري اِّوؾرررىب 1419فرررر -
1998م.
ـفوقرري اِّرب ػرري ػـررون اِّدبب أحؿررّٓ بررن علررّٓ اؾوفرروب بررن ؿوؿررّٓ بررن علررّٓ اؾررّٓائم
اؾؼّٕذرري اؾمقؿرري اؾلؽررّٕيب ذررفوب اؾررّٓقن اؾـرروقّٕيب ط دار اؾؽمررى واؾوارروئم اؾؼوؿقرريب
اؾؼوفّٕةب اؾ،لعي اِّوؾىب  1423فر.
ـفوقي اِّرب ػي ؿعّٕػي أـيوب اؾعّٕبب أبو اؾعلوس أحؿّٓ بن عؾري اؾؼؾؼشرـّٓيب ط دار
اؾؽموب اؾؾلـوـنيب بقّٕوتب اؾ،لعي اؾنوـقيب  1400فر 1980 -م.
ـفوقي احملموج ذّٕح ادلـفوجب ؿوؿّٓ برن ذرفوب اؾرّٓقن اؾّٕؿؾريب ط دار اؾػؽرّٕب 1404فررب
1984م.
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رّٓ اؾرّٓقن أبري اؾيرعودات برن اِّاقرّٕب ط ادلؽملري

اؾـفوقي ػي غّٕقى احلّٓقٌب واِّارّٕب
اؾعؾؿقي بقّٕوتب 1399فرب 1979م.
ـوادّْ اؾؼّٕآن (ـودرّْ اؾؼرّٕآن وؿـيروخه)ب جؿرول اؾرّٓقن أبرو اؾػرّٕج علرّٓ اؾرّٕحؿن برن
عؾي بن ؿوؿرّٓ اجلروزيب ط ذرّٕؽه أبـروء ذرّٕق اِّـ رورىب بقرّٕوتب اؾ،لعري اِّوؾرىب
1422فرب 2001م.
ـواؼ ّٚاإلد م (ؿ،لروع ضرؿن ؿمؾػروت اؾشرقّْ ؿوؿرّٓ برن علرّٓاؾوفوب)ب ؿوؿرّٓ برن
علرررّٓ اؾوفررروب برررن درررؾقؿون اؾمؿقؿررري اؾـهرررّٓيب ط جوؿعررري اِّؿررروم ؿوؿرررّٓبن درررعودب
اؾّٕقوضب ادلؿؾؽي اؾعّٕبقي اؾيعودقي.
ـوـقي ابن اؾؼقمب ؿوؿّٓ بن أبي بؽّٕ بن أقوب بن دعّٓ ذؿّٗ اؾّٓقن ابرن ؼرقم اجلوزقريب
ط ؿؽملي ابن تقؿقيب اؾؼوفّٕةب اؾ،لعي اؾنوـقيب 1417فر.
ـقررل اِّوطررورب ؿوؿررّٓ بررن عؾرري بررن ؿوؿررّٓ بررن علررّٓ اؾؾرره اؾشرروؽوـي اؾقؿـرريب ط دار
احلّٓقٌب ؿ ّٕب اؾ،لعي اِّوؾىب 1413فرب 1993م.
فّٓقرري اؾعررورػني أدررؿوء ادلررمؾػني وآاررور ادل ررـػنيب إدررؿوعقل بررن ؿوؿررّٓ أؿررني بررن ؿقررّٕ
دررؾقم اؾلوبرروـي اؾلغررّٓاديب طلرر ّٝبعـوقرري وؽوؾرري ادلعررورف اجلؾقؾرري ػرري ؿ،لعمفررو اؾلفقرري
ادموـلول 1951ب أعودت طلعه بوِّوػيً :دار إحقوء اؾمّٕاث اؾعّٕبي بقّٕوت  -ؾلـون.
اؾواػي بوؾوػقوتب ي ح اؾرّٓقن خؾقرل برن أقلرب برن علرّٓ اؾؾره اؾ رػّٓيب ط دار إحقروء
اؾمّٕاث – بقّٕوتب عوم اؾـشّٕب 1420فر2000 -م.
وػقروت اِّعقرون وأـلروء أبـرروء اؾّٖؿرونب أبرو اؾعلرروس ذرؿّٗ اؾرّٓقن أحؿررّٓ برن ؿوؿرّٓ بررن
إبّٕافقم بن أبي بؽّٕ ابن خؾؽون اؾلّٕؿؽي اإلربؾيب ط دار يودر – بقّٕوت.
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