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 َكْة: َِٗٔث

َِ اأَلِذَصاب يف  َٗا»َتُدهُّ َعَمى ِعَظِي ِفَت َِٔذِصُب: «ِلِٗب ِِّي لمُىِطِمِىنَي،  ، َٔقِتم

«ِّ ِِّمَكِة يف  «َزِبٍٗع امَلِدَخِم َِ امُل ِٓ الِفَت َِِر ُِّي يف  َٗا»َداِخٌن َوَع ِِّي «ِلِٗب ، َٔقِتم

ِٖضّا، ِٓ احُلُسَٔب َقا لمُىِطمِىنَي َأ َِِر  َّ ََ اأَلِذَصاب أل ِٗ ٍَاَك؛ِئَىة ِفَٗىا َب ُِ 

َّا: ِذِصُب:  ٍِ ّ٘»ِٔو ُُ«َزِبٍٗع امَلِخسِب  ، ٔاهلُل امُلِطَتَعا
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 فتٕى

 حٍة الدائىة لمبرٕث العمىٗة ٔاإلفتاءالم

 باملىمكة العسبٗة الطعٕدٖة

 بإداٌة زبٗع املدخم٘ باإلزجاء اخلبٗث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الطُُّٕٗف اِلَىِطُمَٕلُة اِلُىَكمََّمة 

 

 

 

02 

 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

َٔى  َفَتا

ِِٗخ َِ َعِبِد اهلِل آه الشَّ ِٗخ َعِبِد الَعِصِٖص ب  َضَىاَذِة الشَّ

َّة َِّة الطُّعٕد  ُوِفِت٘ َعاً امَلِىمَكِة الَعسب

ِٗ َِ  ئِة ِكَباِز الُعَمىاِءَٔزِئٗظ 

َِّة ٔاإلِفَتاِء ٍَِة الدَّائَىِة لمُبُرِٕث الِعِمِى  َٔزِئٗظ المَّح

ِّ امُلِسجئِة الَعِصسِٖة  ِف٘ َذ

 

ْقخ:1 ر أّن الَعؿَؾ َشرُط َكؿاٍل يف َبْعِض  ( ُسئَِل َفِضقؾة الشَّ ـْ ُيؼرِّ َما ُحْؽُؿ َم

 (1)الُؽُتِب؟.

 اهـ (2)ٌع، وَهَذا َمْذهُب اإلْرَجاِء!(.)َهَذا ُمْبتدِ فلَجاَب َفِضقؾتُه: 

                                                 
ـَ الُؽتب ِاإلْرجائِق (1)

، وَهَذا الؽتاُب ُوِضَع يف «َذمِّ اإلْرجاءِ »: كَِتاب «اْلَؿْخربي َربِقعٌ » :ة اّلتل َأْثـَك َطؾْقَفاومِ

 الَخبقث يف َهَذا الَعْصر. «اإلْرجاء»!، َوُهَق كِتاٌب ُقرر فقِف «َسَحاب َشبَؽةِ »

ـُ َفْقزان الَػْقزان،  وَقْد َردَّ طؾقِف:      ْقخ صالح ب ْقَخ، وَفِضقؾة الشَّ ـُ َطبد اهلل آل الشَّ قخ طبد العزيز ب َفضقؾُة الشَّ

ْقخ فالح الَحربل، وغقرُهؿ.  وَفِضقؾة الشَّ

ـة يف َذمِّ اإلْرجاء واْلُؿرجئةَفَتا»واكظر:        .«هـ1436»، التَّقاصؾ اْلَؿْرئل، َسـَة «وى ُطؾؿاِء السُّ

ـة يف َذمِّ اإلْرجاء واْلُؿرجئة»اكظر: ( 2)  .«هـ1436»، التَّقاصؾ اْلَؿْرئل، َسـَة «َفَتاوى ُطؾؿاِء السُّ
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ْقِخ:2 ـْ َيؼقُل بَؼْقٍل َغِريٍب كريُد  ( وُسئَِل َفِضقؾة الشَّ ْقخ ُهـاَك َم َسؿاحُة الشَّ

التَّعؾقؼ َطؾْقِف، َوُهَق: )أنَّ الُعَؾؿاَء َيُؼقلقَن: اإليؿاُن َأْصٌؾ، والَعؿُؾ َكَؿال(، َففْؾ َهَذا 

 ُؿ اهلُل َخْقرًا؟.َقْقُل اْلُؿرجَئِة، َجزاك

 اهـ (1))َهَذا الَؽالُم َخطٌل، َهذِه َطِؼقَدُة اْلُؿْرجَئِة(.فلَجاَب َفِضقَؾتُه: 

ْقِخ:3 ـْ َمَؼالِ  ( وُسئَِل َفِضقؾة الشَّ ـَ الُعَؾَؿاِء َيُؼقلقَن: «َربِقٍع اْلَؿْدَخِؾيّ » :َط
: َكثقٌر مِ

 اإليؿاُن َأْصٌؾ، والَعؿُؾ َكَؿاٌل )الَعَؿؾ َفْرع(؟.

ـَ اإليَؿاِن(.  فَلَجاَب َفِضقؾتُه:
َٓ.. إَْطؿاُل َأْصٌؾ مِ  ..َٓ  ..َٓ ( 

ائُِل(: ـَِّة والَجَؿاَطِة؟. )السَّ  َهَذا اْلَؿؼاُل َهْؾ ُهَق َقْقُل َأْهِؾ السُّ

َٓ.. َخَطٌل، َخَطٌل(. فلَجاَب َفِضقؾتُه: َٓ.. َخَطٌل،  ( 

ائُِل(:  .َهذِه َطِؼقَدِة اْلُؿْرِجَئِة؟ )السَّ

 اهـ (2))َكَعْؿ.. َكْعِؿ(. فلَجاَب َفِضقؾتُه:

 

 

 

 

                                                 
ـة والَجَؿاطِة يف َمـْفِج َربِقٍع اْلَؿْدخؾل( الُجزء بَصْقتِف، بِعـْقان )َأققاِل ُطؾَؿاِء َأْهِؾ السُّ  «َشْريط ُمسجؾ»( 1)

 الرابع، وجف )أ(.

ـِة والَجَؿاطِة. «َربِقعًا ُمْرجئًا» :لَذلَِؽ ُيعترُب قؾُت:       ِطـَْد َأْهِؾ السُّ

 بَصْقتِف، بِْعـقان )إَسئؾِة الَجزائريِة يف َمَسائؾ اإليؿاِن(. «َشريط ُمسجؾ» (2)
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

َٔى  َفَتا

ِٕشاُ ِٕشاُ الَف َِ َف ِِٗخ َصاحِل ب  الَعالََّوِة الشَّ

ََِٗئِة ِكَباِز الُعِمىاِء  ُعضٕ 

َِّة ٔاإلِفَتاِء ٍَة الدَّائىِة لمُبرِٕث الِعِمى  ُٔعضٕ المَّح

ِّٗة الطُّعِٕد  َِّةبامَلِىمَكِة الَعسب

ِْ ِّ َٔأِتباع ِّ ِإِزَجاِء َزِبٍٗع امَلِدَخِم  يف َذ

 

ْقِخ:1 ـْ َقْقلِ  ( ُسئَِل َفضقؾِة الشَّ : اإليؿاُن َأْصٌؾ، والَعؿُؾ «َربِقٍع اْلَؿْدخِؾي  » :َط

 َكَؿاٌل َفْرع؟.

ـَِّة والَجَؿا َفَلَجاَب َفِضقؾتُه: َٓ ... َهَذا َباصٌِؾ ُمخالٌػ لَِؿْذهِب َأْهِؾ السُّ طِة، َهَذا )

 َمْذهُب اْلُؿْرِجَئِة(.

ْقِخ أنَّ  ائُِؾ لؾشَّ ِطل أكَُّف  «َربِقعًا اْلَؿْدخِؾي  » :ُثؿَّ َكَؼَؾ السَّ َكَؼَل َهَذا الَؽالم ِمْن َشْقِخ َيدَّ

ْطوِة الـَّْجديّ  ِة الدَّ ِفؿ  ةاإلْسالَِم ابِن َتْقِؿقََّة، وِمْن ابِن الَؼق ِم، وابِن َرَجٍب، وَطدٍد ِمْن َأئؿَّ ُكؾِّ

ْقخ:ُيصرُحقَن: )بلنَّ اإلَيؿاَن َأْصٌؾ، والَعؿؾ َفْرع(:  ـْ ُهَق(:  َفَلَجاَب الشَّ
اٌب مِ )َهَذا َكذَّ

ائُِل: :  السَّ ْقخ َقائاِلً:َهَذا َرُجٌؾ ُيْدَطك بَِربِقٍع اْلَؿْدَخؾِلِّ  اهـ (1))َهَذا َكِذٌب(. َفردَّ الشَّ

                                                 
ـة يف َذمِّ اإلْرجاء واْلُؿرجئة َفَتاوى»اكظر: ( 1)  .«هـ1436»، التَّقاصؾ اْلَؿْرئل، َسـَة «ُطؾؿاِء السُّ
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ْقخ: 2 َر فِل أِوَكِة إَِخقَرِة َطْبَر َشَبؽِة إَكرتكِت َمَؼاُل ُيؼّرر اْكَتَش ( وُسئَِل َفِضقؾُة الشَّ

ـَ الُعَؾؿاِء َيُؼقلقَن: )اإليَؿاُن َأْصٌؾ، والَعَؿُؾ َكَؿال(، وَجَزاكُؿ اهلُل 
فقِف َصاحُبف إنَّ َكثِقرًا مِ

 َخْقرًا؟.

عٌة َيسؿع ا َيُؼوُل الَِّذي َيؼوُل َهَذا الَؽالُم َما َيْدِري َماذَ ) َفلَجاَب َفِضقؾتُه: ، وَهَذا إِمَّ

ـَ الثَّالَثِة، َقْقٌل 
ـْ َيؼقُل َهَذا الَؼْقل، وُيرددُه، اإليؿاُن: َققٌل، واْطتِؼاٌد، وَطؿٌؾ، ٓبدَّ مِ َم

ـَ الثَّالثِة.
 بالؾِّساِن، واْطتِؼاٌد بالَؼْؾِب، وَطَؿٌؾ بالَجَقاِرح، ٓبدَّ مِ

ؾُػ ال ُة الُفدى َقِديؿًا وَحِديثًا.وَهَذا َما َدَرَج َطَؾْقِف السَّ الح، وَأئؿَّ  (1) صَّ

ِذي ُيريُد أْن َيشّذ، وَيْليت بَؿَساِئؾ َشاّذٍة، َأْو َمَسائؾ َخالفِقٍَّة، وُيشقُش بَِفا َطَؾك  والَّ

 اهـ (3()2)(.َفَفَذا َٓ ُيؾتَػُت إَلْقهِ الـَّاِس، 

 

 

 

 

 

                                                 
ـِ َرَجٍب )ج «َجامع الُعُؾقِم والِحَؽؿِ »واكظر:  (1) ـِ َتْقؿقََّة )ص  «اإليؿان»(، و58ص 1ٓب (، 282و 197ٓب

 (.886ص 5لاللؽائل )ج «آطتؼاد»و

ـة والَجَؿاطِة يف َمـْفِج َربِقٍع اْلَؿْدخؾل( الُجزء بَصْقتِف، بِعـْق «َشْريط ُمسجؾ» (2) ان )َأققاِل ُطؾَؿاِء َأْهِؾ السُّ

 الرابع، وجف )أ(.

َهَذا ٓ ُيؾتػُت إلك َكالَمِف يف إَْحَؽاِم إُصقلقة والُػروطقة، بؾ َيِجَب َأْن ُيحجَر َطَؾْقِف وُيردم، واهلُل  فربقعٌ  (3)

 اْلُؿستعاُن.



 

 الطُُّٕٗف اِلَىِطُمَٕلُة اِلُىَكمََّمة 
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

َٔى  َفَتا

ِٗخ َع َِ الُغَدٖاُ الَعالََّوِة الشَّ َِ َعِبِد السَّمح  ِبِد اهلِل ب

ِٗئِة ِكَباِز الُعَمىاِء َِ  ُعِضٕ 

َِّة ٔاإلِفَتاِء ٍَِة الدَّائىِة لمُبُرِٕث الِعِمِى  ُٔعِضٕ المَّح

ِّٖة َِّة الطُّعِٕد  بامَلِىمَكِة الَعسِب

ِْ امُلِسجئِة ِّ َزبٍٗع امُلِسجئ، َٔأِتباع  يف َذ

 

ْقخ ـْ َيُؼقُل أنَّ َتاِرَك ِجـْس الَعَؿِؾ، َأْو ُكّؾ إْطَؿاِل  :* ُسئَِل َفِضقؾة الشَّ ُهـَاَك َم

ـَ اهلُل إِلْقُؽؿ؟.  يُؽقُن ُمْممـًا َكاقُِص اإليَؿاِن، َما ِصّحُة َهَذا الَؼْقل َأْحَس

ْقخ:1 ُج ِطـَْدَكا بِعـْقان:  ( ُسئَِل الشَّ ـْ َصِحقِح »ُهـاَك َشريٌط ُيَروَّ
َشْرِح اإليؿاِن مِ

َة ُيْدطك بــ«َخاِريِّ البُ  ـْ ِطـْدُكؿ بؿؽَّ
يُؼقُل فقِف: أنَّ  «َربقٍع اْلَؿْدَخِؾيّ »: َٕحد ِالّدكاترِة مِ

ؾُػ فِل  َٓ َأْدَخؾفا السَّ ـَِّة، و َٓ َأْصَؾ َلَفا يف الُؼرآِن والسُّ جـَْس الَعَؿِؾ َكؾَِؿة ُمحَدثة، و

 َتْعريِػ اإليؿاِن، وَأْحدثفا التَّؽػقريُّقَن!.

)َهَذا لقَس بَصِحقٍح، أققُل َهَذا لقَس بَصِحقٍح َهَذا الَؽالَُم، ٕنَّ َجاَب َفِضقؾتُه: َفل

 اهـ (1)َهَذا َمْذهُب اْلُؿْرِجَئِة(.

                                                 
 بَصْقتِف، بِْعـقان )إَسئؾِة الَجزائريِة يف َمَسائؾ اإليؿاِن(. «َشريط ُمسجؾ» (1)



 

ِْ ِلِصَفِة ِلَكِطِع ِّ ِلَتِعِطِٗم ََٔلة َداِبِس َزِبٍٗع اِلَىِدَخِم َِّس  اِل

 

 

08 

ْقخ:2 ـَ الُعؾَؿاِء َيؼقُلقَن: اإليؿاُن  ( وُسئَِل الشَّ
: )َكثِقٌر مِ ـْ َقْقِل َربِقٍع اْلَؿْدِخؾلِّ َط

 َؿؾ َفْرع(.َأْصٌؾ، والَعَؿُؾ َكَؿال، والعَ 

ائُِل:)َهَذا َلْقَس بَِصِحقٍح(  َفلَجاَب َفِضقؾتُه: ـَِّة  السَّ ـْ َطِؼقدِة َأْهِؾ السُّ
َهْؾ ُهَق مِ

ـْ َطِؼقَدِة اْلُؿْرِجَئِة(. َفَلَجاَب َفِضقؾتُه:والَجَؿاَطِة؟، 
َٓ... َهَذا مِ  اهـ (1))

ـُقا يف َربقٍع اْلَؿدخؾِّل، ووَصُػقُه  قؾُت: !. «الَجْفِؾ اْلَؿْرَكِب »بـــلَذلَِؽ َصَع ـِ ي  يف الدِّ

ِريِط الثَّالث»* فاْستدلَّ ربقٌع، َكَؿا فِل  ـْ َشرحِف  «الشَّ
 «َطَؾك َصِحقِح الُبَخاِريِّ »مِ

رورِة. «الـََّجاِشّل »بؼَصِة  ـِ إُُصقِل ِطـَْد الضَّ  بالتَّـَازِل َط

ـْ َهذَ  فَلَجاَب َفِضقؾةُ  ْقخ طبد اهلل الُغَديان َط ا الَؽالَم بَؼْقلِف: )َماَذا هذا الَؽالُم: الشَّ

ِذي ُيركُب مِْثَؾ َهَذا الَؽالم  َهَذا َجاِهٌل بالَجْفِل اْلَؿْرَكِب َما ُهَو بَجاَهل َهَذا َجاِهٌؾ!، فالَّ

 اهـ (2)إُصقُل ٓ ُيتـازُل َطـَْفا...(. َبِسقط،

ْقخ َصالح الَػْوزان: َخاَض َربِقٌع اْلَؿْدِخؾّل يف  ِطـَْدَما وقاَل ِمْثؾُه َفِضقؾة الشَّ

َػاِت بَغْقِر ِطْؾِؿ،  ْقُخ الَػْوزان:َأَحاديث الصِّ َهذا  َهَذا َجاِهٌل بالَجْفِل اْلُؿرَكب:) َفَؼاَل الشَّ

 اهـ (3)َما َيْدِري(.

 
                                                 

 بَصْقتِف، بِْعـقان )إَسئؾِة الَجزائريِة يف َمَسائؾ اإليؿاِن(. «َشريط ُمسجؾ» (1)

ـة والَجَؿاطِة يف َمـْفِج َربِقٍع اْلَؿدْ  «َشْريط ُمسجؾ»( 2) خؾل( الُجزء بَصْقتِف، بِعـْقان )َأققاِل ُطؾَؿاِء َأْهِؾ السُّ

 الثالث، وجف )ب(.

ـة والَجَؿاطِة يف َمـْفِج َربِقٍع اْلَؿْدخؾل( الُجزء  «َشْريط ُمسجؾ» (3) بَصْقتِف، بِعـْقان )َأققاِل ُطؾَؿاِء َأْهِؾ السُّ

 الثالث، وجف )ب(.
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َٕى  َفِت

ٌَاِفٍع احَلِس  َِ ِٗخ َفاِلح ب ِّالَعالَّوُة الشَّ  ب

َّة َّد باجَلاِوَعِة اإلِضاَلِو ِّٖة َضابكّا  ُودٖس امَلِع ِّٕ َّب ٍَِة ال  بامَلِدٖ

ِّ امُلِسجَئِة اخَلاِوَطِة   يف ذ

 

ْقخ: ـْ َيُؼقُل أنَّ َتاِرَك ِجـْس الَعَؿِؾ، َأْو ُكّؾ إْطَؿاِل  * ُسئَِل َفِضقؾة الشَّ ُهـَاَك َم

ـَ اهلُل إِلْقُؽؿ؟. يُؽقُن ُمْممـًا َكاقُِص اإليَؿاِن، َما  ِصّحُة َهَذا الَؼْقل َأْحَس

وَهَذا ُيوافُِق الُؿْرِجَئِة، وَهَذا )لقَس َصِحقحًا، َهَذا َباصٌِؾ،  * َفلَجاَب َفِضقؾتُه:

ـَِّة  ُمْرْجٌئ الَِّذي َيُؼوُل َهَذا الَؼْوُل، لؿاَذا، ٕنَّ تارَك َجِؿقع الَعَؿل كافِرًا ِطـْد َأْهِل السُّ

، واإليؿاُن طـَدُهؿ ُهَق: اْطتِؼاٌد بالَؼْؾِب، وَكطٌؼ بالؾَِّساِن، ، َوُهَو َغْقُر ُمْممنٍ والَجَؿاطةِ 

 وَطؿٌؾ بالَجَقارِح.

ـٌ فقِف، فنَذا َلْؿ يلِت بالَعَؿِؾ َطَؾك  ـَ اإليؿاِن، وُكّؾف رك
والَعؿُؾ بالَجقاِرِح ُجْزٌء مِ

ـَ اْلِؿؾَّةِ اإلْصالَِق يؽقُن َقْد َهَدَم َهَذا الُّركـ، َوُهَق كَ 
ـْ َقاَل طـُف كاقُص (1)افٌر َخارج مِ ، وَم

ـْ َكقكِف َقاَل إيؿاكُف َكاقِص، َأو تاّم  –اإليؿاِن، أثبَت لُف اإليؿان  َفُفَق َقْد  –َبغِض الـَّظِر َط

                                                 
ـِ َتْقِؿقََّة )ج «الَػَتاوى»واكظر:  (1)  «ِصقدة الـُّقكقةالتَّعؾقؼ اْلُؿْختصر طؾك الؼَ »(، و621و 128ص 7ٓب

ْقِخ الَػْقزان )ج يِّ )ص «إَْربعقـ»(، و645ص 2لؾشَّ  (.135لمُجرِّ



 

ِْ ِلِصَفِة ِلَكِطِع ِّ ِلَتِعِطِٗم ََٔلة َداِبِس َزِبٍٗع اِلَىِدَخِم َِّس  اِل
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، َوُهَق َأْثبَت لُف اإل (1)َخاَلَػ إْجؿاع إُّمةِ  ـٍ يؿان وَكؼضُف َوُهَق أكُف َيروكف َكافِرًا غقَر ُمْمم

 َوَهَذا ُهَو َمْذهُب الُؿْرِجَئِة.َسقاء قاَل إيؿاكُف َكاقص، َأو قاَل إيؿاكُف غقر َكاقٍِص، 

ْخَص، وُيثبتِقَن لف اإلَيؿان، ولق اْكَتَفْت  فَؿْذهُب اْلُؿْرجئةِ  إكَّفؿ ٓ يؽػُروَن الشَّ

 َجؿقُع إَْطؿال، وَلْق َلْؿ َيْعؿْؾ َطَؿالً َقّط.

قَن بإَحاِديث،(2)َطَؾك الـَّاِس، وَيتبُعقَن اْلُؿتشابف فَفُمِٓء ُيشبُِّفقنَ   ، ويَحتجُّ

ـَِّة والَجَؿاطةِ  َحتَّك ٓ َتَتصادُم َمَع الـُُّصقِص الَؼطِعّقة اّلتل  (3)وَقْد َوجفَفا أهُل السُّ

ُة، وٓ يضُربقَن بَِفا الـُُّصقص، ويشبِّفقن هبا، فَتشبقف بَِفا  وَتْشقيش َأْجَؿَعْت َطؾقَفا إُمَّ

 ، َوُهَق َأكَّفؿ َدائَِؿًا يتبُعقَن َما َتَشابف.َهِذِه َصريؼُة َأْهِل البَِدعِ بَِفا، 

ـِة  ـْ َأْهؾ السُّ
 الحؿُد  –وَلؽِ

ِ
ـِ َهِذِه الطَّريؼِة يػفُؿقَن الـُّصقَص  –وهلل البعقُدون َط

ـْ َطؿؾُف َتاّمًا، وَلْؿ َيُؽـ أي: لَ  (4) )َلْم َيْعَؿُؾوا َخْقرًا َقط(:َبعضفا َمَع َبْعض، فقُؼقلقَن  ْؿ َيُؽ

ـْ َصائؾِة الُعؼقبة، َفُفَق َيَؼُع َتْحَت الَقطقِد يف ُكْؼصاِن َطؿؾِف ولؼؾِة 
َطؿؾُف َكافِقًا يف إْخراجِف مِ

، ويرتُكقَن الـَّصقَص الَؼطعقَّة الَؽثِقرة يف الؽَِتاِب (5)َطؿؾِف، وٓ َيْلخُذوَن بَِفَذا اْلُؿتَشابفِ 

                                                 
ـِ َتْقِؿقََّة )ص «اإليؿان»واكظر: ( 1) ْقِخ الَػْقَزان )ص «َمَسائؾ يف اإليؿان»(، و197ٓب َجامع »(، و161لؾشَّ

ـِ َرَجٍب )ج «الُعؾقِم والِحَؽؿِ   (.58ص 1ٓب

 )ج «اْلُؿقافؼاِت »واكظر:  (2)
ِّ

اصِبِل  (.637ص 4(، و)ج328ص 3لؾشَّ

ـَ ُشذوذ ِزَيادة »واكظر: كتابل: ( 3) ػاطة «َلْؿ َيْعؿؾقا َخْقرًا قط»الَؼـاطة يف تبقق  (.62)ص «يف َحِديث الشَّ

 .( مـ َحِديِث َأبِل َسِعقٍد الُخْدري 72ص 1)ج «َصِحقحفِ »َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ يف  (4)

ـْ ( 5)  ُأصقِل َأْهِؾ البَِدِع. فإخُذ باْلُؿتشابف مِ

= 
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ـةِ  ـة، وإكَّؿا ُيقجفقهنا َمَع الـُّصقِص إُْخرى، والسُّ فقحؿُؾوَن ، وإجؿاِع َأْهِؾ السُّ

ـْ َيؼقُل هبََذا (1)الُؿتَشابه َطَؾى الُؿْحؽم ، َفقـَبِغل أْن َتـتبُفقا إلك َهِذِه اْلَؿْؽقدِة، َمؽقدة َم

 اهـ (3()2) الَؼْقِل أو َيـصرُه(.

 

 

 

 

 
                                                 = 

ـَ  ( َطْن َأْهِل البَِدِع:54)ص «الَجواب الَباهر»يف  َقاَل َشقُْخ اإلْسالَم ِابُن َتْقِؿقََّة     
)فُفْؿ يتبُعقَن اْلُؿَتشابف مِ

قة... ـَ الُحَجج الْعؼؾقَة والحسَّ
ُؽقَن باْلُؿتشابف مِ وَيَدُطقَن الَبقِـّ  الؽَِتاِب، وَيْدُطقَن اْلُؿْحؽؿ، وكَذلَِؽ يتؿسَّ

 والحّؼ اّلذي ٓ إْجؿاَل فقِف(. اهـ

الؽقن»يف  وَقال ابُن الؼق م      )فنيَّاَك ُثؿَّ إيَّاَك، وإَْلػاظ اْلُؿجؿؾة  (:143ص 3)ج «َمَدارج السَّ

كديؼ!(. اهـ ديؼ، والزَّ  مقرُد الصِّ
َ

 اْلُؿْشتبفة... فنكَّفا أصُؾ الَبالِء، َوِهل

 فِل ُأُصقِل الِػْؼِف. َأصُؾ العؾؿ َكَؿا ُهَق ُمؼررٌ َق َهَذا هُ  (1)

ـِ ُقَداَمَة )ج «َرْوضة الـَّاضر»واكظر:      ـِ َتْقِؿقََّة )ج «الَػَتاوى»(، و429ص 1ٓب (، 111و 112ص 13ٓب

ـِ الَؼقِّؿ )ج «إْطالم اْلُؿققعقـ»و  (.148ص 2ٓب

( الُجزء  بَصْقتف، بِعـْقان: )َأققاِل ُطؾَؿاءِ  «َشريط ُمسجؾ»( 2)
ِّ

ـَِّة والَجَؿاطِة يف َمـَْفِج ربقٍع اْلَؿْدخؾل أهؾ السُّ

 إول، وجف )أ(.

(3 ): ْختقاكِي  ّٓ باْلُؿتَشابِف(. َقاَل َأيُّوُب السَّ ـْ َأْهِؾ إَهقاِء ُيجادُل إ
َٓ أطؾُؿ َأْحدًا مِ  )و

ـُ اْلُؿـِْذِر يف           َصحقٍح. ( بنسـادٍ 124ص 1)ج «التَّػسقر»َأخرجُف اب

ـْ اتِّباع اْلُؿتشابف فاحذُروُهؿ. أقوُل:        
 فاْحتِجاُج اْلُؿرجئة َطَؾك إرجائِفؿ مِ



 

ِْ ِلِصَفِة ِلَكِطِع ِّ ِلَتِعِطِٗم ََٔلة َداِبِس َزِبٍٗع اِلَىِدَخِم َِّس  اِل
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َٕى  َفَت

ِٕشاُالَعالَّ ِٕشاُ الَف َِ َف ٍَٗخ َصاحِل ب  َوِة الشَّ

َِٗئِة ِكَباِز الُعَمىاِء َِ  ُعِضٕ 

َِّة ٔاإلِفَتاِء ٍَِة الدَّاِئَىِة لمُبُرِٕث الِعِمِى  ُٔعِضٕ المَِّح

َِّة َِّة الطُّعِٕد  بامَلِىَمَكِة العسب

 يف

ِّ يف اأُلُصِٕه َلَتغَّ َٔى َزِبٍٗع امَلِدخِم ِٕ ُأِخَر بَفَتا َُّ َل ُْأ  رَي الدَِّٖ ُكمُّ

 

ْقخ َصالح الَػْوزان:  ْقِخ َوفؼُؽؿ اهلُل ِطـَْدَكا َرجٌؾ َيّدطل ُسئَِل َفِضقؾة الشَّ َفِضقؾة الشَّ

ْرِطقَِّة بَدْطَقى ُمراَطاِة الَؿَصالح، والَؿَػاِسد:  ـِ الَقاجباِت الشَّ َجقاز الّتساُمح، والّتـاُزل َط

َقامِ بَتْرِك الؿَ »: وَيستدلُّ َطَؾك َذلَِؽ  الةِ والص  َمَع أكَّفَؿا َرْكـا اإلْسالَم،  :«ْرأِة الَحائِض لؾصَّ

ِحقم»لؽَِتاَبِة:  بَِتْرِك الـَّبِي  »: وكَذلَِؽ َيستدلُّ َأْيضًا ْحؿِن الرَّ  وَطَدِم كَِتابِة:، «الرَّ

ِصَحة َهَذا َفَؿا : «َتْرُك الُوضوء َطَؾى َمْن َلْم َيِجْدهُ » وكَذلَِؽ ، «محؿد َرُسوُل اللِ »

َِٓت؟. َٓ  آْستد

َُٓل  َفَلَجاَب َفِضقؾتُه: يف كَِتاِب اللِ َتَعاَلى، وُسـَِّة َرُسولِه  (1)َباصٌِل وإلحادٌ )َهَذا اْستد

:  ،
ِ
جُؾ َيِجُب َأكَُّف َيُتقُب إَِلك اهلل وُيعؾُن َتْوبَتُه َطْن َهَذا الَخْوض يف َأْحَؽاِم اللِ َهَذا الرَّ

                                                 
يـ كِػْعِؾ الَقفقِد والـََّصارى، الؾَّفؿَّ  «َربقعًا» :وَهَذا يدلُّ َطَؾك أنَّ  (1) ـْ َمقاضعِف: وأكَُّف ُمؾحٌد يف الدِّ ُيحّرُف الَؽؾِؿ َط

 ُغْػرًا.
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َلْو ُأِخَذ بَؼْولِه ، أو بالَفَقى، ٓ َيُجقُز لُف الَؽالَُم َهَذا، (1)وَغْقِر َبِصقَرةٍ  بَغْقرِ ِطْؾٍم،َطزَّ وَجلَّ 

ُه. ين ُكؾُّ  لُغق ر الد 

ـْ َقاَل أنَّ اْلَؿْصؾحَة َتْؼَتِضل َهَذا؟!: إذًا ٓ ُتَصؾُّقَن: ٕنَّ اْلَؿْصَؾحَة َتْؼَتِضل: أكَُّف  َم

ـَ فِقِفْؿ َما ُتَصؾُّقن َطَؾَشان  كاَة ٕكَُّف ُيؼاُل أنَّ اْلُؿْسؾِؿق ار، ٓ َتْدفُعقَن الزَّ َما ُيَعقُِّروكُؽؿ الُؽػَّ

وَهَذا َيجُب َطؾْقِه َأْن َيُتوَب إَِلى اللِ ُمحتاُجقَن، وفِقفْؿ ُفؼراء، َما َيجقُز َهَذا إمُر َأبدًا، 

واِب، ويجُب اإلكْ  ، والصَّ ، وَيرجُع لؾَحق   َؽاُر َطَؾْقِه.َطزَّ وَجلَّ

سقُل  ْحؿـ»َتَرَك الؽَِتابَة ترَك الؽَِتابِة َما َمـََع  الرَّ َٓ ُيؼاُل: «الرَّ ـِ »، َأْو أكَُّف  حؿ الرَّ

ِحقؿِ  َٓ  «الرَّ ـْ َأْصؾِف، َبْؾ َترَك الؽَِتاَبَة َفَؼط َتركُف لؾؽَِتابِة 
َما َمـََع َهَذا: َأْو َمَحك آْسَؿ مِ

 َطزَّ َوَجؾَّ َكَعْؿ(.يدلُّ َطَؾك تركِف لال
ِ
  اهـ (2)ْسِؿ اْسِؿ اهلل

ْقِخ الَػْوزان يف َربِقٍع اْلَؿْدخِؾي  َما َيِؾي:  قؾُت: َم ِمْن َكالَِم الشَّ ا َتؼدَّ ُل ِمؿَّ  ويتَحصَّ

يـ بَغْقِر ِطْؾٍؿ، وَغْقِر بِصقَرٍة، وبالَفَقى.1  ( أكُف يُخقُض فِل َأْحَؽاِم الدِّ

                                                 
 فال ُيؼاُل ( 1)

ُّ
  َتـَازَل الـَّبِل

ّ
ـِ الَقاجباِت، ٕنَّ الـَّبِل َٓ ُيؼاُل َتسامَح َط ـِ إُُصقِل، و َّٓ الؽَِتابة  َط لؿ َيرتْك إ

ـْ أُ 
ء مِ

ْ
ـْ يف كَِتابة َذلَِؽ كَْؼُض َشل ـَ الُعؾؿاُء َمَع َبؼاِء إُُصقِل والَقاجباِت حؼقؼًة، إِْذ لؿ َيُؽ صقِل َفَؼط: َكَؿا َبقَّ

ٓ يعرُف َكْقَػ ُيعربَ بعباراٍت صحقحٍة يف َذلَِؽ، َفَقَقَع يف َخْبٍط  لؽْن اْلَؿْدخؾي اْلُؿَعاكدِم، َأْو التَّـازل َطـْفا: اإلْسالَ 

 ٍة، الؾَُّفؿَّ ُغْػرًا.رَ قْ وَخْؾٍط وَح 

ـِ َبطَّاٍل )ج« شرح صحقح الُبَخاري»(، و383ص 6لؾـَّقِويِّ )ج« الِْؿـَفاج»واكظر:       َفتْح »(، و88ص 8ٓب

ـِ َحَجٍر )ج« الباري  (.352ص 5ٓب

ـة والَجَؿاطِة يف َمـْفِج َربِقٍع اْلَؿْدخؾل( الُجزء « َشْريط ُمسجؾ» (2) بَصْقتِف، بِعـْقان )َأققاِل ُطؾَؿاِء َأْهِؾ السُّ

 الرابع، وجف )أ(.



 

ِْ ِلِصَفِة ِلَكِطِع ِّ ِلَتِعِطِٗم ََٔلة َداِبِس َزِبٍٗع اِلَىِدَخِم َِّس  اِل
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 َتَعاَلك، َوفِل ُسـَِّة َرُسقلِف ( أكُف ُيؾِحُد فِل كِتَ 2
ِ
 .اِب اهلل

ُف.3 ـَ ُكؾَّ ي  ( أكُف َلْق ُأِخَذ بَؼْقلِِف َهَذا لُغقَِّر الدِّ

يـ بالجْفِؾ اْلُؿركِب.4  ( أكُف َلْقَس بَعالٍؿ، َبْؾ ُهَق َجاِهٌؾ فِل الدِّ

ق5 ، والصَّ  َتَعاَلك، وَيْرجَع لؾَحؼِّ
ِ
يـ، وُيعؾـ ( أكُف َطؾْقِف أْن يُتقَب إلك اهلل اِب يف الدِّ

 َتَعاَلك.
ِ
ـْ َهَذا الَخْقِض يف َأْحَؽاِم اهلل  َتْقبَتُف َط
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

َٔى  َفَتا
ِٕشاُ ِٕشاُ الَف َِ َف ٍَٗخ َصاحِل ب  الَعالََّوِة الشَّ

َِٗئِة ِكَباِز الُعَمىاِء َِ ٍَِة الدَّاِئَىِة لمُبُرِٕث الِعِمِى ُعِضٕ   َِّة ٔاإلِفَتاِءُٔعِضٕ المَِّح

َِّة َِّة الطُّعِٕد َّ  يف بامَلِىَمَكِة العسب ٍِشُس اإلِزَجاَء (1)«َشَبكِة َضَراٍب»أ َٖة َت  ،َشَبَكة ِضّس

ّٗة َ٘ َجَىاعْة إِزَجاِئ ِِ َُِؤالِء امُلِسجئة اخلاَوطة (2)َٔ ُِٗطٕا بَطمفٗنَي، َبِن   (3)َل
 

ْقخ َصالح بُن َفْوزان 1 )الظَّـاهُر  :«َشنَبَؽِة َسنَحاٍب »الَػْوَزان: َطنْن ( َقاَل َفِضقؾُة الشَّ

ــباِلَدِ  ــِذِه ال ــؾِػ يف َه ــدِة السَّ ــاِد َطِؼق ــتغُؾ إلْفَس ــاَك ُمَمَسســة ســّرية َتْش ــد -أنَّ ُهـَ ــل: َبَؾ َيْعـ

ـِ  قا َفالَكـًا وَفالَكـًا، -الَحَرَمْق ـؾِػ، وإْن َسـؿُّ ، ُمَمَسسة سـّرية َتْشـتغُؾ إلْفَسـاِد َطِؼقـدِة السَّ

وا بالَّسؾِػقَّةِ ُر أنَّ ُأكاَسًا َيْشتغُؾقَن بالَخَػاِء ... والظَّاهِ  نؾِ   وإْن َتسؿُّ  ُخْدطنًة َمناُهم ِمنن السَّ

تِف(.  َتَعاَلك وُققَّ
ِ
 اهـ (4)لؽـَّفؿ لـ َيِصؾُقا إلك َمْؼُصقدهْؿ بَِحْقِل اهلل

                                                 
 ، الؾَّفؿ ُغْػرًا.«رجئَربِقٌع اْلَؿْدخؾي اْلؿُ » :ُهقَ  «َشبؽِة َسَحاِب »اْلِؿْشرُف العام َطَؾك  (1)

(2 ).  وُهمِٓء أْتباُع َربقٍع اْلَؿْدخؾي 

يف  لفُ  الٍ ؼَ ا يف مَ ؿَ ، كَ «ةِ َس امِ الخَ  ةِ ئَ جِ رْ الؿُ »ان ُيسؿقفؿ بــزَ قْ الػَ  َخ قْ الشَّ  بلنَّ  «ؾيَخ ْد الؿَ  بقعٌ رَ » :رتَف اطْ  دِ ولؼَ ( 3)

 هـ(.1436ة: )ـَ َس  «حاٍب َس  ةِ ؽَ بَ َش »

ـة يف َذمِّ اإلْرجاء واْلُؿرجئة َفَتاوى ُطؾؿاءِ »اكظر: ( 4)  .«هـ1436»، التَّقاصؾ اْلَؿْرئل، َسـَة «السُّ
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ْقخ َصالح بنُن َفنْوزان الَػنْوزان: َطنْن 2 َهنِذِه ) :«اٍب َشنَبَؽِة َسنَح »( وقاَل َفِضقؾُة الشَّ

َهِذِه َجؿاطنُة ...  َهِذِه َجؿاطُة إْرجاءوَأَكا َأْدِري بؽالَمِِفْؿ، وَأْطرفُفؿ ...  َجؿاطُة إِْرَجاء!،

اخِؾ والَخاِرج،  إْرجاء ـَ الدَّ
ُهمابتؾِقـَا بَِفا مِ ... َهـَذا  ولؽْن َأْسال اللَ َتَعاَلى َأْن َيْؽِػقـَا َشرَّ

ـَ الَخـارِج َمْذهٌب َكَبَت طـَدكا يؿُدو ويؼولنوَن َطنْن َأْهنِل  يُؼولنوَن باإلْرَجناِء،كـُف أكـاٌس مِـ

ننـِة ُيّؽِػننُروَن الـَّنناَس! ــف َكــافٌِر ...  ،(1)السُّ ـِ اْلُؿْشــِرِك َأكَّ  َدفننَن َهننِذهِ  (2)وَقْصننُدهمإَذا قؾــَت َطــ

ْقخ محؿد بِن َطْبِد الَوهاِب،  ، وإْن َفَعُؾقا وَيصقُر الـَّاُس ُكؾُّفؿ ُمْس الّدْطوة: َدْطوُة الشَّ ـَ ؾِؿق

 اهـ (3)َما َفَعُؾقا ِطـدُهؿ ... َوَأَكا َأْطرفُفؿ وَأْدِري بَؽالَمِِفؿ!(.

ْقخ َصالح بُن َفْوزان الَػْوزان: 3 لؾُؿْرِجَئنِة َوجنوٌد يف َهنَذا )َكَعـْؿ: ( وقال َفِضقؾُة الشَّ

َماِن، َوُهْم بَؽْثرٍة، نَفواِت، َْٕهِل الَػَسناِد،وَمْذهبُفْؿ َيصؾُِح  الزَّ َمـا َداَم َيؼقُلـقَن  وَأْهنِل الشَّ

ـْ َأْهِؾ الَجـَِّة، وإْن َفعْؾـَا َما َفعْؾـَا، 
ـُ مِ  الَحْؿُد، وَكْح

ِ
ـُ ُمْممـقَن وهلل َفؿْذهُب اإلْرجناِء َكْح

َفواِت   وَأْهِؾ آْكحراِف، فُفْؿ يػرُحقَن بِف، ولُف ُأكاٌس َيْدُطقَن إلقِف أَن(. اهـ ،(4)َْٕهِل الشَّ

                                                 
ـَِّة بَذلَِؽ، واهلُل اْلُؿْستعان.«َربقٍع اْلَؿخربي  » :واكظر إلك َشَبؽاِت أْتَباعِ ( 1)  ، وُهْؿ َيْرمقَن أهَؾ السُّ

ـَ أن َضرب َدْطقِة َشْقِخ اإلْسال( 2) حابقق ـِ َطْبد الَقهاب وَهَذا َمْؼصُد السَّ اخؾ  ِم محؿد ب ـَ الدَّ
مِ

ـَِّة لُفَق واضٌح يف  ، وَحْرهُبؿ َطَؾك ُطؾؿاِء السُّ ـَ حابقق ْقخ َضد إْرجاء السَّ َشَبؽِة »والَخارج، وَذلَِؽ َأنَّ دطقَة الشَّ

 .«َخَراٍب 

ـة يف َذمِّ اإلْرجاء واْلُؿرجئة»اكظر: ( 3)  .«هـ1436»ْرئل، َسـَة ، التَّقاصؾ اْلؿَ «َفَتاوى ُطؾؿاِء السُّ

. «َربِقعًا وأتباَطهُ »وهذا يدلُّ أنَّ  (4)
ِ
 َيْدُطقَن إلك اإلباِحقَِّة َتَؿامًا: كالَقُفقِد والـَّصارى، والعقاُذ باهلل
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وَن َمنْذهَب 4 نْقِخ الَػنْوزان: َضَفنَر فِني َهنِذِه إَْزمـَنِة ُأكناٌس ُيؼنر  ( وُسئَِل َفِضنقؾِة الشَّ

نننـة، ويُؼولنننوَن ُهنننْم  اإلْرَجننناِء، ويُؼوُلنننوَن َكْحنننُن َسنننَؾَػقُّوَن، وبعُضنننفْم ينننذّم ُطؾؿننناِء السُّ

 َتؽػقريُّوَن!. فَؿاَذا َرأيُؽم يف َهُمِٓء؟!.

َكا َأققُل أنَّ َمسائَِؾ اإليَؿاِن، وَمسائَِؾ الَعِؼقدة ٓ يجـقُز الِجـدال )أَ َفَلَجاَب َفِضقؾتُه: 

ُن يف ُكُتِب الَعؼائد َطَؾـك  َؾِػ، وَمذهبُفؿ ُمَدوَّ فِقَفا، َبْؾ َيِجُب أْن َيتعؾَؿَفا َطَؾك َمْذهِب السَّ

ــادٌ  ــْقٌل وَطؿــٌؾ وآْطتِؼ ــِة: أنَّ اإليؿــاَن َق ـــِة والَجَؿاَط ــِؾ السُّ ــْذهِب َأْه ــاِن، َم َس ، قــقٌل بالؾِّ

 واْطتِؼاُد بالَؼْؾِب، وَطَؿٌؾ بالَجقاِرح، فـلخُذ َهَذا وُكدرُسُف لُطالَّبِـَا.

ا أْن َكَتـَازَع يف الَعؿِل َهْل ُهَو ِمَن اإليَؿناِن َأْو َٓ، َهنَذا َمنْذهُب الُؿْرجئنِة، وأهـُؾ  وأمَّ

ـَ اإليؿاِن لقَس ُهَق َخ 
ـِة ُيؼقلقَن: ٓ الَعَؿُؾ مِ ـَ السُّ ـِ اإليَؿاِن، وَطَؾك َذلَِؽ أدلٌة مِـ ارٌج َط

َكة، ولؿ َيحصْؾ  ؾػّقة ُمَدوَّ ـِة ... َفالَ َحاجةَ إلك الِجَداِل، وُكتب الَعِؼقدة السَّ الؽَِتاِب والسُّ

َحتَّى َكبَتْت َهِذِه الـَّابتة، ويغؾنُب َطؾقَفنا الَجْفنُل، َوِهنَي لنم َتنْدرْس َطِؼقندَة فِقَفا اْختاِلٌف، 

نؾ ،السَّ  َبـْؾ ُتريـُد أْن َكْلَخـذ َقـْقَل ُفـالٍَن وَطـالٍّن، َهـذِه  ؾِ ، وٓ ُتريُد ِدَارسنة َطِؼقندِة السَّ

 وٓ ِطْبرة بَسنؾػفمِ الَجَؿاطُة ٓ ِطْبَرة بَِفا َوٓ ُيؾتػُت إلقَفا، وٓ ِطْبرة بَِفا وٓ ُيؾتػُت إلقَفا، 

ك اإليَِؿان(. ـْ ُمسؿَّ
ذيـ َأْخرُجقا الَعَؿَؾ مِ  اهـ(1)الَّ

ْقخ: َطِن إَْقنواِل اإلْرَجائِقَّنِة يف كَِتناِب 5 َوُهنَو يف  «َذم  اإلْرَجناء»( وُسئَِل َفِضقؾة الشَّ

 َشَبؽِة َسَحاٍب؟!.

                                                 
ـة يف َذمِّ اإلْرجاء واْلُؿرجئة»(1)  .«هـ1436»، التَّقاصؾ اْلَؿْرئل، َسـَة «َفَتاوى ُطؾؿاِء السُّ



 

ِْ ِلِصَفِة ِلَكِطِع ِّ ِلَتِعِطِٗم ََٔلة َداِبِس َزِبٍٗع اِلَىِدَخِم َِّس  اِل
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ـْ ُجْؿؾـِة  َفلَجاَب َفِضقؾتُه: َٓ ُيؾتػُت إلقِف، وٓ ُكْشغُؾ َوْقتــا بـِف: َهـَذا مِـ )َهَذا َهَذيان 

ِة(.الَفَذيان الَباصِؾ اْلُؿخالُػ للَ   اهـ (1)ِدلَّ

ُمَتعننالِؿقَن َيْلخننُذوَن َطْؾَؿُفننم َطننْن َبْعِضننفم )أنَّ هــمِٓء  وَأَجنناَب َفِضننقؾتُه كننَذلَِ :

وَهنُمِٓء ٓ ُتنَرّوُج بَضناطَتُفم ...  (3)وَأَخُذوا َهَذا اْلَؿْذهب ُكؾَّفؿ َجَؿاطة َواِحَدة ،(2)َبْعضًا

سوِل إَّٓ بالَؽَذِب ُيعتؿُدوَن َطَؾى الَؽِذِب َطؾَ  ُيريُدوَن َأْن ُيروُجقا  ، وَطَؾى الـَّاس!ى الرَّ

 اهـ  (4)َمْذهَبُفؿ الَباصِؾ(.

 الّتعؾقُق:

ـالح ُدوَن الَعؿـؾ بـِف، بـْؾ الَعَؿـؾ َطَؾـك   ـَؾِػ الصَّ َٓ َيْؽػل الَؼْقل بَؿـْفج السَّ لَذلَِؽ 

ــ ــؾػقَة َففــَذا ٓ يجــقُز ٓب ــة، والؼــقُل بالّس ـــْفج الَجَؿاطــاِت الِحزبقَّ ــُد َم ّد أْن َيْجؿــَع العب

ـَ الَؼْقِل والَعَؿِؾ َمعًا.  اْلُؿـتسب إلك الّسؾػّقِة بق

ؾِػ وُأصقلِفؿ، ويطبُؼ َذلَِؽ بالَعؿؾِ هبذِه أثاِر يف الَقاقِع  فقُمصُؾ أققالُف بآثاِر السَّ

ـِة والَجَؿاطِة.  طؾك َضقابِط ُطؾؿاِء أهِؾ السُّ

ـ ـْ أضفَر مـذهَب السَّ ًٓ وَطَؿـالً، واْكتسـَب إلقـِف، وٓ َبْلَس َطَؾك َم ـالح، َقـْق ؾِػ الصَّ

ـَ ُطؾؿـاِء واْطتّزى إلقِف، ٕنَّ َذلَِؽ هقَ الحؼُّ اّلذي أمَر اهلُل َتعالك بِف، وَرُسـقلُف  : َكَؿـا َبـْق

 أهِؾ الحديِث وإثِر يف ُكتبِفْؿ الَحديثّقة.

                                                 
ـة يف َذمِّ اإلْرجاء واْلُؿرجئة َفَتاوى ُطؾؿاءِ » (1)  .«هـ1436»، التَّقاصؾ اْلَؿْرئل، َسـَة «السُّ

(2) .
ِ
ـْ َربقٍع اْلُؿتعالؿ، وُكتَّاِب َشَبؽِة َسَحاب، َفضؾُّقا وأضؾُّقا والعقاُذ باهلل

 هُمِٓء يلخُذوَن آْطتؼاَد مِ

حابقة. (3)  َهِذِه الَجَؿاطُة السَّ

ـة»( 4)  «.هـ1436»، التَّقاصؾ اْلَؿْرئل، َسـَة «يف َذمِّ اإلْرجاء واْلُؿرجئة َفَتاوى ُطؾؿاِء السُّ



 

 الطُُّٕٗف اِلَىِطُمَٕلُة اِلُىَكمََّمة 
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َٓ َطْقـَب َطَؾـك ) (:149ص 4)ج «الَػَتناوى»يف  قاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة 

ــَؾِػ  ـْ َأْضَفــَر َمــْذَهَب السَّ ــ ــفِ  ،َم ــَزى إَلْق ــِف َواْطَت ــُف  ،َواْكَتَســَب إَلْق ــقُل َذلِــَؽ مِـْ ــْؾ َيِجــُب َقُب َب

َػاِق  تِّ
ِ

ا :بِآ َّٓ َحؼًّ َٓ َيُؽقُن إ َؾِػ   (. اهـَفنِنَّ َمْذَهَب السَّ

طوُة الّسؾػّقة إذًا َتْعـي: ـحابِة الؽـَرام،  ُكّؾ َسالٍؽ يف فالدَّ ـَ الصَّ ـؾِػ مِـ آْقتداِء بالسَّ

ــا َهــَذا بــُدوِن الِحقــَدِة طـــُفؿ يؿـــًة  ـَ لُفــْؿ بنحســاٍن إلــك َيْقمِـَ ، وَتــابِعل الّتــابِعق ـَ ــابِعق والتَّ

 وُيسرًة.

ــَذلَِؽ  قا  «الَجؿاطننُة الّسننحابقة»ول ــؿُّ ــالح، فَقتس ــؾِػ الّص ــادِة السَّ ــك َج ــقا َطَؾ لقُس

ـَ »ـ، أو ب«الّسؾِػّقةِ »بـ ، ّٕن اْكتساَبُفؿ ُمجرد َدْطَقى بـُدوِن فْعـٍؾ ُٕصـقِل الّسـؾِػ «الّسؾػقق

ــِة َشــْقئًا فشــقئًا: َكَؿــا ُهــَق ضــاهٌر يف  ــالح، بــؾ َيعؿؾــقَن بُلصــقِل الَجؿاطــاِت الِحزبقَّ الصَّ

 .«َشَبؽِة َسَحاب»َمَؼآهتِؿ يف 

قا  نؾػّقةِ »بننفُؿجّرُد الَؼْقل ٓ يجقُز لُفؿ أْن يتِسؿُّ ـؾِػقَِّة ، «السَّ ك بالسَّ ّٕن الُؽـؾَّ يتَسـؿَّ

نؾِ ( وتـسـُب إلـك  ،«الّسنؾػّقة»بننَتَتَسـّؿك  «الَجَؿاطة التُّراثقة»َفؿثالً  بُؿجـّرِد )َمنـْفِج السَّ

ـْ إذا رأيَت َأفعاَلُفؿ، فُفؿ ُيطبِؼقَن ُأصـقل الَجَؿاطـاِت الِحزبّقـة 
كنن)الَجَؿاطِة َدَطقى، لؽِ

رورية(لَِؽ وَغْقرها، وكذَ  اإلْخواكقَِّة( تـتسُب إلك َمــْفج الّسـؾِػ الّصـالح  )الَجَؿاطة السُّ

ـَ الَجَؿاطاِت التل تـتسُب  و)الَجَؿاطة الالَّدكّقة(بالَؼْقِل ٓ بالَػْعِؾ، 
كَذلَِؽ، وغقُر َذلَِؽ مِ

ْطوِة الّسؾػقة(إلك   (1)بُؿجّرِد َدْطقة ٓ َحِؼقؼة لفا. )الدَّ

                                                 
طقِة الّسؾػقة، فالبّد أن كؼبَؾ اكتساَب  «الَجؿاطِة الّسحابقة» :( وطؾك َهَذا فنذا َقبؾـا ققَل 1) يف اْكتساهبا إلك الدَّ

 بؼقَّة الجؿاطاِت اإلسالمّقة، وَهَذا ٓ ُيؿؽـ ألبّتف.



 

ِْ ِلِصَفِة ِلَكِطِع ِّ ِلَتِعِطِٗم ََٔلة َداِبِس َزِبٍٗع اِلَىِدَخِم َِّس  اِل
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ــــــقا َطؾقْ  ــــــؿ ُتؼقُؿ طاوى إْن ل ــــــدَّ ــــــاوال  َف
 

 

 َبّقــــــــــــــاٍت َأْصـــــــــــــَحاهبا َأْدطقـــــــــــــاء 
 

لقؾ. أقوُل:  إَذا كؾُّ َقْقٍل يعُد َساقِطًا َمْرُفقضًا َحتَّك يؼاَم َطؾْقِف الدَّ

وكَذلَِؽ كاَن الُؼـرآُن َكثِقـرًا َمـا ُيطالـب ُالَخصـقم بـلْن َيـْلُتقا بـَدلقٍؾ َطَؾـك َدَطـقاهؿ، 

ـــالك:  ـــارك وتع ـــّؼ تب ـــؿ الح ـــقُل لُف ـــاُتقْا ﴿فقؼ ـــْؾ َه ـَ ُق ـــاِدقِق ـــُتْؿ َص ـــاَكُؽْؿ إِن ُكـ ﴾ ُبْرَه

ـْ ِطْؾـٍؿ َفُتْخِرُجـقُه َلـَـا إِن َتتَّبُِعـقَن [، ويؼقُل اهلُل َتَعالك: ﴿111]البؼرة: ـ ُقْؾ َهْؾ ِطـَدُكؿ مِّ

َّٓ َتْخُرُصقنَ  َـّ َوإِْن َأكُتْؿ َإ َّٓ الظَّ  [.148﴾ ]إكعام:إِ

ـْ َشاء أْن  َٓ َذلَِؽ لؽاَن يف إمؽاِن َم  يؼقَل َما َشاء، ويف َهَذا مـ اْلَؿَػاسِد َأشْقاء.وَلْق

ننحابّقة(: ـَ الَجَؿاطــاِت اإلســالمّقِة،  ٕنَّ )الَجَؿاَطننة السَّ ــ ِهــَل يف الَحؼقؼــِة َخؾــقٌط مِ

ـْ  ـْ بؼـَل معـُف بعـَد ُردوِد  صريِق فتـِة َربقنٍع اْلَؿنْدخؾّي،َخرجْت مِـَْفا، وَدَخَؾْت فِقَفا َط وَمـ

ـ ـْ َتبَِعُفؿ مـُفؿ: )ُطؾؿاِء َأْهِؾ السُّ ْقخ طبُد العزيز ِة والَجؿاَطِة َطؾقفْؿ وصؾبِة الِعْؾِؿ، وَم الشَّ

نبقل،  نْقخ محؿند السُّ نْقخ فنالٌح الَحْربنّي، والشَّ ْقخ َصالٌح الَػنْوزان، والشَّ ْقخ، والشَّ آل الشَّ

ْقخ طبُد الل الُغديان( وغقُرهم.  والشَّ

ننْقُخ َصننالٌح ال  «إَْجوبننِه الُؿِػقنندةِ »َػننْوزان َحِػَظننُه اللُ يف كتابننِه ولَؼننْد َبننّقن َذلِننَ  الشَّ

ل  ( بَؼولِه:16)ص ؾػقَِّة()التَّسؿِّ َٓ بْلَس بِف. بن)السَّ  (1)إذا كاَن حؼقؼًة 

                                                 
ـِ باٍز ( وهذا الؼقُل مِ 1) قْخ اب  ٓ  ْثؾ َقْقِل سؿاحِة الشَّ

ٌّ
، أو أكَُّف سؾػل حقُث َقاَل: )إذا كاَن َصادقًا أكَُّف أثريٌّ

، فالٌن أثرّي، تزكقٌة ٓبّد مِـْفا، تزكقٌة َواِجَبة(. اهـ
ّ

 َبْلَس، مثُؾ َما كاَن الّسؾُػ يؼقُل: فالٌن َسؾػل



 

 الطُُّٕٗف اِلَىِطُمَٕلُة اِلُىَكمََّمة 
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ا إذا كاَن ُمجّرُد َدْطقى: فنكَّف ٓ يجقُز لُف أْن  ؾِػّقِة(،َأمَّ َوُهَق َطَؾـك غقـِر  َيَتسّؿى بن)السَّ

ؾِػ.  َمـْفِج السَّ

ـَِّة والَجَؿاطـِة، –َمَثالً  –َٕشاطرُة فا ـُ أهُؾ السُّ وَهـَذا غقـُر َصـِحقٍح:  (1)َيُؼقلقَن: َكح

قَن  ــِة والَجَؿاطـِة، كـَذلَِؽ اْلُؿْعتزلـة َيسـؿُّ ٕنَّ اّلذي ُهْؿ طؾقـِف َلـْقَس ُهـَق َمــْفُج أهـِؾ السُّ

. ـَ  أكػَسُفؿ باْلُؿقحِدي

ـــــــــك ـــــــــالً لَؾْقَؾ ـــــــــّدطل َوْص ـــــــــؾُّ َي  ك
 

 

ـــــــــك  ـــــــــَذاكا وَلْقؾ ـــــــــؿ َب ـــــــــّر لُف  ٓ ُتِؼ
 

ـــَِّة  ـــِة والَجَؿاطــِة َيّتبــع صريــَؼ أهــِؾ السُّ ــْذهِب أهــِؾ السُّ ــُف َطَؾــك َم ــذي يــزطُؿ أكَّ فالَّ

(. اهـ ـَ  والَجَؿاطِة، ويرتُك اْلُؿخالِػق

 

 

 
                                                 

حابققنَ » :( وُهـا كؼقُل 1) َٓ، ٕكَّفؿ ُيطبؼقَن ُأصقل ، َهْؾ إشاطر«لؾسَّ ـِة والَجؿاطِة؟!، صبعًا  ـْ أهِؾ السُّ
ُة مِ

ـِ إَْشعرّي(  ـة  )َأبِل الَحس قبَؾ رُجقطِف، وُأصقل إَْشاطرة َحِؼقؼة، فال ُيؼبُؾ اكتساهبؿ إلك أهِؾ السُّ

 والَجؿاطِة.

(، ربقٍع اْلَؿدخؾيّ كُؽؿ تطبؼقُن ُأصقل )ٓ ُيؼبؾ اكتسابؽؿ إلك الّسؾػّقة، ٕ «لؾّسحابققن» :وكَذلَِؽ كؼقُل     

 وُأصقل شبؽتؽِؿ َحؼقؼة.

ـْ طـده     
ـَ الـَّاِس أْن يـتسَب لشخٍص، وٓ أن يخرتَع لـا مِ

يـ، فؾقَس ٕحٍد مِ واهلُل َتَعاَلك قْد أكؿَؾ لـا الدِّ

ّٓ سقؽقُن لساُن حالِف يؼقُل: إّن ال  تعالك، وإ
ِ
ًٓ صريؼة لؾّدطقِة إلك اهلل  ُأصق

ّ
ر يف تبؾقِغ الّرسالة، وإلك  ـَّبِل َقصَّ

 التقصِؾ إلك َصريؼٍة أكثِر فائدًة وتلثقرًا.
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

َٔى   َفَتا

ََّة  ِِٗى َِ َت ًِ اب ِِٗخ اإلِضاَل ِْ  َش َِ ُكُتب  ِو

ََٔلِة هلِل َتَعاَلىِإ يف  ِثَباِت ِصَفِة اهَلِس

ِْ ِْ َٔكَىال َِٖمُٗل جَباَلل  َعَمى َوا 

 

ـِ َتْقِؿقََّة اْطَؾْؿ َرِحَؿَؽ اهلُل َأنَّ َبْعَد الـََّظِر  ، َوَصِريَؼتِف يف يف ُكُتِب َشْقِخ اإلْسالَِم اب

 َتَعاَلك َوَجْدُت َأكَُّف ُيْثبُِت ِصَػةَ 
ِ
َٓ ُيْخِرُج فِقَفا « الَفْرَوَلةِ : »إِْثَباِت ِصَػاِت اهلل َطَؾك َضاِهِرَها 

َػاِت َكَؿا َجاَءِت الـُُّصقُص. َؾِػ يف إِْثَباِت الصِّ ـْ َمْذَهِب السَّ  َط

ـُ َتْقِؿقََّة  ْقِر  َوَقْد َضَرَب َشْقُخ اإلْسالَِم اب يف َهَذا الُؿْعَتَؼِد بَسْفٍؿ َوافٍِر يف السِّ

َؾِػ، ِة الَحِديِث يف َهَذا الَباِب، َفَتَراُه َقْد َملَ ُكُتَبُف بأَياِت الُؼْرآكِقَِّة،  َطَؾك َصِريَؼِة السَّ وَأئِؿَّ

 َتَعاَلك َطَؾك َضاِهِرَها، َوَلْؿ 
ِ
ؾِػقَِّة يف ُثُبقِت ِصَػاِت اهلل ِة، وأَثاِر السَّ وإََحاِديِث الـَّبِقيَّ

 َٓ ـْ َد ْض َلَفا بَتْلِويٍؾ َيْصرُفَفا َط  لتَِفا.َيتعرَّ

ـِ َتْقِؿقََّة  ـْ َشْقِخ اإلْسالَِم اب ، وَذلَِؽ ِطـَْدَما «الَفْرَوَلةِ »ُثُبقُت ِصَػِة:  َوَقْد َثَبَت َط

 َتَعاَلك َذَكَر َبْعَد َذلَِؽ َحِديَث: ِصَػِة: 
ِ
َة َطَؾك ِصَػاِت اهلل َطَؾك َضاِهِر « الَفْرَوَلةِ »َذَكَر إَدلَّ

ْض  ا َيُدلُّ َطَؾك َأكَُّف ُيْثبُِت ِصَػَة: « الَفْرَوَلةِ »لَؽؾَِؿِة:  الَحِديِث، َوَلْؿ َيَتعرَّ بَتْلِويٍؾ مِؿَّ

 َطَؾك َضاِهِرَها.« الَفْرَوَلةِ »
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َػاِت الثَّابتِة يف الؽَِتاِب  وَهَذا الَؿْسَؾُؽ َكَؿا ُهَق َمْعُروٌف َطـُْف َسؾؽُف يف َجِؿقِع الصِّ

ـَِّة، وُيْحَتجُّ بَذلَِؽ بآَثاِر  ـْ َهِذِه والسُّ
وَها َكَؿا َجاَءْت باِلَ َكْقٍػ(، َومِ َؾِػ بَؼْقلِفْؿ: )َأمِرُّ السَّ

َػاِت: ِصَػة:   «.الَفْرَوَلةِ »الصِّ

(: 259)ص «َشْرِح الَعِؼقَدِة إَْصَػَفاكِقَّةِ »يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة 

َػاِت ِمَن الُؼْرآ ِب: َبْعَدَما َذَكَر َأْدَلَة الص  يف  فُ ؾُ ثْ ومِ )ِن َقاَل َطْن ِصَػِة الَفْرَوَلِة والتََّؼرُّ

ـِ قحَ حِ الصَّ » يف  فُ تُ رْ كَ ذَ  فِ ِس ػْ ل يف كَ كِ رَ كَ ذَ  ـْ مَ )ك: الَ عَ تَ  اهللُ  قُل ؼُ يَ : اَل قَ  فُ كَّ أَ   لِّ بِ الـَّ  ـِ طَ  «ق

 فِ قْ لَ إِ  َت بْ رَّ ؼَ تَ  راً بْ لّل ِش إِ  َب رَّ ؼَ تَ  ـْ مَ ، وَ ؿْ فُ ـْمِ  رٍ قْ َخ  لٍ يف مَ  فُ تُ رْ كَ ذَ  لٍ ل يف مَ كِ رَ كَ ذَ  ـْ مَ ل، وَ ِس ػْ كَ 

 . اهـ(1)(ةً لَ وَ رْ هَ  فُ تُ قْ تَ ل أَ ِش ؿْ ل يَ اكِ تَ أَ  ـْ مَ ، وَ اطًابَ  فِ قْ لَ إِ  َت بْ رَّ ؼَ تَ  اطًارَ ذِ  لَّ لَ إِ  َب رَّ ؼَ تَ  ـْ مَ ، وَ اطًارَ ذِ 

اِء قِْسُم إَْسؿَ -464ص 5)ج «الَػَتاَوى»يف  وَقاَل َشْقُخ اإلْسالَم ابُن َتْقِؿقََّة 

َػاِت(: َبْعَدَما َذَكَر ُكُصوَص الَؿِجِئ، والـُُّزوِل ... َذَكَر َحِديَث ِصَػِة الَفْرَوَلِة  والص 

َب: َحْقُث َقاَل:  ـِ قحَ حِ الصَّ »ويف )والتََّؼرُّ  َب رَّ ؼَ تَ  ـْ ك: مَ الَ عَ تَ  اهللُ  قُل ؼُ يَ ) : لِّ بِ الـَّ ـِ طَ  «ق

ل اكِ تَ أَ  ـْ مَ ، وَ اطًابَ  فِ قْ لَ إِ  َت بْ رَّ ؼَ تَ  اطًارَ ذِ  لَّ لَ إِ  َب رَّ ؼَ تَ  ـْ مَ ، وَ اطًارَ ذِ  فِ قْ لَ إِ  َت بْ رَّ ؼَ تَ  راً بْ لّل ِش إِ 

 (. اهـةً لَ وَ رْ هَ  فُ تُ قْ تَ ل أَ ِش ؿْ يَ 

                                                 
 يف 2675« )َصِحقِحفِ »(، وُمْسؾٌِؿ يف 6972« )َصِحقِحفِ »( َأْخَرَجُف الُبَخاِريُّ يف 1)

ُّ
ــ الُؽبْرى»(، والـََّسائِل « السُّ

ـُ َماَجف يف 3623« )ُســفِ »(، والتِّْرمِِذيُّ يف 72« )الـُّعقِت »(، ويف 7732) (، وأحؿُد يف 3822« )ُســفِ »(، واب

ـُ ِحبَّاَن يف 251ص 2)ج« الُؿْسـَد» ـُ َمـَْده يف 811« )َصِحقِحفِ »(، واب ـُ 82« )الّردِّ َطَؾك الَجْفِؿقَّة»(، واب (، واب

 يف 267« )اإلَباكِة الُؽْبَرى»َبطََّة يف 
ُّ

ػَ »(، والَبْقَفِؼل ـَ »(، ويف 625« )اتإَْسَؿاِء والصِّ (، وَأُبق ُكَعقٍْؿ 43« )إَْربِعق

 (.27ص 9(، و)ج117ص 8)ج« الِحْؾقَّةِ »يف 
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ْض لِصَػِة:  قؾُت: َها َكَؿا « الَفْرَوَلةِ »َوَلْؿ يَتعرَّ َؾِة، َبْؾ َأمرَّ ـْ َتَػاِسقِر الُؿَعطِّ
بَشلٍء مِ

ا َيُدلُّ َأكَُّف   َتَعاَلك َطَؾك َما َيؾِقُؼ بَجالَلِف.« الَفْرَوَلةِ »ُيْثبُِت ِصَػَة: َجاَءْت: مِؿَّ
ِ
 هلل

لِقل ِمْن َأْقْواَلِه:  وإِلْقَ  الدَّ

قِْسُم إَْسَؿاِء -41ص 5)ج «الَػَتاَوى»يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة 

َػاِت(:  وَها َكَؿا َجاَءْت )َفَؼْقُلُفْؿ: )والص  َلتَِفا َطَؾك َما ِهَل َطَؾْقِف  (:َأِمرُّ َٓ َيْؼَتِضل إْبَؼاَء َد

َفا َجاَءْت َأْلَػاٌظ َدالٌَّة َطَؾى َمَعاٍن: َلُتَفا ُمـَْتِػَقةٌ  َفنِكَّ َٓ ُيَؼاَل:  َلَؽاَن اْلَقاِجُب َأنْ  َفَؾْق َكاَكْت َد

وا َلْػَظَفا) وا َلْػَظَفا)ُمَراٍد: َأْو َمَع اْطتَِؼاِد َأنَّ اْلَؿْػُفقَم مِـَْفا َغْقُر  (:َأِمرُّ َمَع اْطتَِؼاِد َأنَّ  (:َأِمرُّ

ْت َطَؾْقِف َحِؼقَؼةً  َٓ ُيقَصُػ بَِؿا َدلَّ ْت َكَؿا َجاَءْت  ،اهلَل   (. اهـَوِحقـَئٍِذ َفاَل َتُؽوُن َقْد ُأِمرَّ

: ؿْ فُ لُ قْ ؼَ فَ )(: 236)ص «الَػَتَوى الَحَؿَوّيةِ »يف  وَقاَل َشْقُخ اإلْسالِم ابُن َتْقِؿقََّة 

وَها َكَؿا َجاَءْت )  ... ةِ ؾَ ثِّ ؿَ ك الؿُ ؾَ طَ  دٌّ رَ  :(ٍ  قْ كَ  الَ بِ ): ؿْ فُ لُ قْ قَ ، وَ ؾةِ طِّ عَ ك الؿُ ؾَ ردٌّ طَ (: َأِمرُّ

ـَ ابعِ ل التَّ ابعِ تَ  رِ ْص قا يف طَ كْ الدُّ  ةُ ؿَّ ئِ أَ  ؿْ هُ  قنَ اقُ البَ  ةُ عَ بَ رْ وإَ   (. اهـق

قِْسُم إَْسَؿاِء – 39ص 5)ج «الَػَتاَوى»يف  وَقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة 

ػاِت(: وَها َكَؿا َجاَءْت ) :َفَؼْقُلُفؿْ ) والص  َؾِة َوَقْقُلُفْؿ:  (:َأِمرُّ  (:باَِل َكْقٍ  )َردٌّ َطَؾك اْلُؿَعطِّ

ـَ فِل َزَماكِفِ  ْهِريُّ َوَمْؽُحقٌل: ُهَؿا َأْطَؾُؿ التَّابِِعق  اهـ (.ؿْ َردٌّ َطَؾك اْلُؿَؿثَِّؾِة. َوالزُّ

 ُل قْ الؼَ )(: 303)ص «الَػْتَوى الَحَؿويَّةِ »يف  وَقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة 

َػات– ابا البَ ذَ هَ  قعِ ؿِ يف َج  ؾِ امِ الشَّ   فِ بِ  َػ َص ا وَ ؿَ بِ  َتَعاَلك اهللُ  َػ قَص يُ  نْ أَ  -َأْي: َباب الصِّ

  قُل ُس رَ  بفِ  فُ ػَ َص ا وَ ؿَ بِ  وْ ، أَ فُ َس ػْ كَ 
ِ
 اوزُ جَ تَ ٓ يَ  قنَ لُ وَّ إَ  قنَ ؼُ ابِ السَّ  بفِ  فُ ػَ َص ا وَ ؿَ بِ و ، اهلل

  (.اهـيَث دِ والحَ  آنَ رْ الؼُ 
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  (1))َوَحُؽقا إْجَؿاَطُفؿْ (: 24)ص «ِرَسالتِهِ »يف  وَقاَل َشْقُخ اإلْسالِم ابُن َتْقِؿقََّة 

ـَ  فِق َػاِت َأَحاِديثَِفا، وإْكَؽاَرُهْؿ َطَؾك الُؿَحرِّ  َلَفا(. اهـ  (2)َطَؾك إِْمَراِر الصِّ

َهَذا  َوَطَؾك)(: 7و 6ص 4)ج «الَػَتاوى»يف  وَقاَل َشْقُخ اإلْسالِم ابُن َتْقِؿقََّة 

ُفؿْ  َؾُػ ُكؾُّ  (. اهـ َمَضك السَّ

)َوَكَذلَِؽ َيُؼقُلقَن (: 27ص 2)ج «الَػَتاوى»يف  وَقاَل َشْقُخ اإلْسالِم ابُن َتْقِؿقََّة 

تل كَ  َػاِت الَّ َحاح(. اهـيف َجِؿقِع الصِّ  َزَل بِذْكِرَها الُؼْرآِن، َوَوَرَدْت بِف إَْخَباُر الصِّ

َأُبق ُطَبْقٍد ) (:333)ص «الَػَتَوى الَحَؿَوّيةِ »يف  وَقاَل َشْقُخ اإلْسالِم ابُن َتْقِؿقََّة 

ـَ ُهؿْ  ِذي َْرَبَعِة: الَّ ْٕ ِة ا َئِؿَّ ْٕ افِِعلُّ  :َأَحُد ا ـْ  ،َوإِْسَحاُق  ،َوَأْحَؿد ،الشَّ
َوَأُبق ُطَبْقٍد: َوَلُف مِ

َغةِ  ،اْلَؿْعِرَفِة بِاْلِػْؼفِ  َماِن  ،َوالؾُّ ـْ َأْن ُيقَصَػ َوَقْد َكاَن فِل الزَّ
َوالتَّْلِويِؾ: َما ُهَق َأْشَفُر مِ

َْهَقاءُ  ْٕ ـُ َوا ِذي َضَفَرْت فِقِف اْلِػَت ـْ اْلُعؾَ ، الَّ
ُرَها: َأْي َوَقْد َأْخَبَر َأكَُّف َما َأْدَرَك َأَحًدا مِ َؿاِء ُيَػسِّ

 (. اهـَتْػِسقَر اْلَجْفِؿقَّة

َهِذِه )(: 186ص 4)ج «الَػَتاَوى»يف  وَقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة 

ََحاِديُث  ْٕ ـُ َكْرِويَفا ا ُرَها ،َقْد َرَواَها الثَِّؼاُت َفـَْح َٓ ُكَػسِّ ـُ بَِفا. َو
 (. اهـَوُكْممِ

وَها َكَؿا َجاَءْت(:اَل: َوَما َداَم قَ قؾُت:  فننَّ َذلَِؽ َيْؼَتِضل ِطـَْدُه إِْبَؼاُء ِصَػِة:  )َأِمرُّ

ْػِظ، َفنِكََّفا َجاَءْت َطَؾك َلْػٍظ « الَفْرَوَلةِ » ـْ َضاِهِر الؾَّ
َٓلتَِفا: َأْي: َطَؾك َما ِهَل َطَؾْقِف مِ َطَؾك َد

                                                 
َحابة 1)  .( َيْعـِل: الصَّ

ـْ َأْهِؾ التََّعالِِؿ وَغْقِرهْؿ.2)
 ( مِ
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ـْ  َلُف َمْعـًك، َوَلْق َكاَكْت َدٓلُتفا ُمـَْتِػَقةٌ  ِطـَْدُه َلَؽاَن الَقاِجُب َطَؾْقِف َأْن َيُؼقَل بَتْلِويؾَِفا َط

 َضاِهرَها، َوَلْؿ َيْػَعْؾ َذلَِؽ.

َػاِت يف الـُُّصقِص، َفننَّ  ـَ الصِّ
َفنذًا َثَبَت الَحِديُث ِطـَْدُه َطَؾك َضاهرِه، ٕنَّ َما َثَبَت مِ

َؾِػ إْثَباُتفا ـْ َغْقِر َتْلِويٍؾ، َوَهَذا َمْذَهُب َشْقِخ ، وإْجَراُؤَها طَ (1)َمْذَهَب السَّ
َؾك َضَقاِهِرَها مِ

ـِ َتْقِؿقََّة   َتَؿامًا. اإلْسالَِم اب

ـِ َتْقِؿقََّة  قؾُت: ـْ َشْقِخ اإلْسالَِم اب
ـْ مِ َض لـَصِّ ِصَػِة:  َوَلْؿ َيُؽ َأْن يَتعرَّ

ـْ « الَفْرَوَلةِ » َػة َط ـْ  بَتْلِويٍؾ ُيْصِرُف فِقِف َهِذِه الصِّ
َٓلَِتفا الَؿْعُؾقمِة مِ َضاهِرَها، وَمْعـَاَها، وَد

 ُلَغِة الَعَرِب.

 َتَعاَلك َما َأْثبَتُف لـَْػسِف، َوَما َأْثبَتُف َلُف َرُسقلُف  َفُفَق 
ِ
ـَ إَْسَؿاِء  ُيْثبُِت هلل

مِ

َػاِت الُعَؾك ٓ َيَتجاوُز فِقَفا الُؼْرآَن والَحِديث.  الُحْسـَك والصِّ

يف إََحاِديِث َكَؿا َجاَءْت، وَيْعَؾُؿ « الَفْرَوَلةِ »َهَذا َفنِكَُّف ُيْثبُِت َأْلَػاَظ ِصَػِة:  وَطَؾك

ـْ ُأُسٍس 
ـَِّة، َفُفَق َيـْطؾُؼ يف َهَذا الَباِب مِ ِذي َكَزَل بِِف الُؼْرآُن والسُّ َمْعـَاَها يف لَِساِن الَعَرِب الَّ

 َثابَتة.

ـَ الَؼقِِّؿ  وَثَبَت َأنَّ اإلَمامَ قؾُت:  ، َوَقْد َأَخَذ َهَذا «الَفْرَوَلةِ »ُيْثبُِت ِصَػَة:  اب

ـِ َتْقِؿقََّة  ـْ َشْقَخِف اب
ـْ آْطتَِؼاِد مِ ، ٕكَُّف ُوِرَث َطْؾَؿُف، وَٓزَمُف يف َذلَِؽ، َوَلْؿ َيْخُرْج َط

َػاِت، وَغْقر ذَ  ـْ َأْقَقالِِف يف َتْقِحقِد إَْسَؿاِء والصِّ
 (2)لَِؽ.َشْلٍء مِ

                                                 
َؾِػ ُمْسَتِػقَضة. قؾُت:( 1) ـِ السَّ  وأَثاُر يف َهَذا الَؿْعـَك َط

 (.421ص 3بـ حجر )جٓ« الدرر الؽامـة»( واكظر: 2)
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ـَ َتْقِؿقََّة قؾُت:  ا َيُدلُّ َطَؾك َأنَّ َشْقَخ اإلْسالََم اب َيَرى إِْثباَت ِصَػِة:  ومِؿَّ

ِة َأْكؽَر َطَؾْقِفْؿ « الَفْرَوَلةِ »  َتَعاَلك، َأكَُّف يف َأْثـَاِء َمْعرِض َرّدِه َطَؾك الَجْفِؿقََّة وإَْشعِريَّ
ِ
هلل

َػاِت: مِـَْفا: َذمِّ »يف كَِتابِِف:  ، وَكَؼَؾ َقْقَل اإلَماِم الَفَرِويِّ «الَفْرَوَلةِ »ِصَػُة:  َتْلِويؾُفؿ لؾصِّ

 (:282ص 2)ج «َبَقاِن َتْؾبِقِس الَجْفِؿقَّةِ »َقاَل يف (: َحْقُث 137ص 5)ج« الَؽالَمِ 

 ،رِ مْ إَ  فُ ْج وَ وَ  ،ارِ فَ ف الـَّْج وَ  :اُل ؼَ ا يُ ؿَ كَ  :فٌ ْج وَ  :قنَ قلُ ؼُ يَ  ءِ َٓ مُ وهَ  ،ةَ ػَ ِص  َٓ  :قاالُ قَ  َؽ ولئِ أُ وَ )

 انِ ارَ دْ ُج  :اُل ؼَ ا يُ ؿَ كَ  رٌ َص وبَ  ،ارِ دَ الجِ  ذنِ لُ كَ  :عٌ ؿْ وَس  ،اعِ تَ الؿَ  ـِ قْ عَ كَ  ـٌ قْ وطَ  ،يِث دِ الحَ  فُ ْج ووَ 

ل عِ بُ ْص أُ  ـَ قْ ان بَ اَس رَ ُخ  :ؿْ لفِ قْ كؼَ  :ابعُ َص وإَ  ،ةِ قَّ طِ والعَ  ةِ ـَّالؿِ  دِ قْ كَ  دُ ويَ  ،انِ راءيَ تَ ا يَ ؿَ هُ 

 النٌ فُ  :قَؾ ا قِ ؿَ كَ  :ةَض بْ والؼَ  ،لمِ دَ قَ  َت حْ تَ  قمةَ ُص الخُ  ؾُت عَ َج  :ؿْ لفِ قْ ان كؼَ مَ دَ الؼَ و ،قرمِ إَ 

 :ُؽ حِ والضِّ  ،ُؽ ؾْ الؿُ  :ُش رْ والعَ  ،ؿُ ؾْ عِ ال رسلُّ الؽُ  اَل وقَ  ،هُ رَ مْ أَ  ؾُؽ مْ ا أَ كَ أَ  ْي أَ  :لتِ َض بْ يف قَ 

 ،فٍ ْج وَ  ـْ قا مِ فُ بَّ َش ف ،فُ ؾُ ثْ مِ  «ةُ لَ وَ رْ الفَ »و ،قُل بُ الؼَ  :زوُل والـُّ ،ءُ قالَ تِ آْس  :تقاءُ وآْس  ،كَض الرِّ 

 ،ئًاقْ قا َش بتُ ثْ يُ  ؿْ ولَ  ،َؾ ْص وا إَ ردُّ فَ  ،اهرَ ا الظَّ وْ عدَّ وتَ  ،َ  ؾَ وا السَّ الػُ وَخ  ،فٍ ْج وَ  ـْ وا مِ ؽرُ كْ وأَ 

 (. اهـقداً ُج قْ ا مَ قْ ؼَ بْ يَ  ؿْ ولَ 

ـِ َتْقِؿقََّة  قؾُت: ْقَراِرِه َكالَِم اإلَماِم الَفَرِويِّ يف يف إِ  َفَفَذا َكالَُم َشْقِخ اإلْسالَِم اب

َػاِت، مِـَْفا: ِصَػُة:   «.الَفْرَوَلةِ »إْثَباِت الصِّ

َأنَّ الَحـَابَِؾَة (: 165ص 4)ج« الَػَتاَوى»يف  وَذَكَر َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة 

 َتَعاَلك، وَ « الَفْرَوَلةِ »َرِحَؿُفُؿ اهلُل: َأْثَبُتقا ِصَػَة 
ِ
ْلَفا، َبْؾ َردَّ َطَؾك هلل َلْؿ ُيـْؽِْرَها، َوَلْؿ َيَتَلوَّ

َػات: مِـَْفا: ِصَػُة   «.الَفْرَوَلةِ »الُؿْعرتِِض ْٕكَؽاِرِه الصِّ

ُثؿَّ َقاَل )(: 165ص 4)ج «الَػَتاَوى»يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة 

ـُ اْلجَ ااْلُؿْعَتِرُض: َقاَل َأُبق اْلَػَرِج  دِّ َطَؾك اْلَحـَابَِؾةِ »ْقِزيِّ فِل ْب : إكَُّفْؿ َأْثَبُتقا لِؾَِّف «الرَّ
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ًٓ  ،َوَيِؿقـًا ،َوُصقَرةً  ،ُسْبَحاَكُف َطْقـًا اِت  ،َوِشَؿا  ،َوَصْدًرا ،َوَجْبَفةً  ،َوَوْجًفا َزائًِدا َطَؾك الذَّ

ـِ  ـِ  ،َوَيَدْي  ،َوَخْؾًػا ،َوَحْؼًقا ،َوَجـًْبا ،َوَقَدًما ،اَوَساقً  ،َوَفِخًذا ،َوِخـَْصًرا ،َوَأَصابِعَ  ،َوِرْجَؾْق

ًٓ  ،َوُصُعقًدا ،َوَأَماًما ُؾقا َهْقَئَة اْلَبَدِن َوَقاُلقا: ُيْحَؿُؾ  ،«َهْرَوَلةً »وَ  ،َوُكُزو َوُطْجًبا: َلَؼْد َكؿَّ

ُثقنَ  ،َطَؾك َضاِهِرِه َوَلْقَسْت بَِجَقاِرَح  َٓ ُيَحدِّ ِء  َٓ  ،ُيَؽابُِروَن اْلُعُؼقَل َفنِكَُّفْؿ  ،َومِْثُؾ َهُم

َْصَػاَل. ْٕ ُثقَن ا  َوَكَلكَُّفْؿ ُيَحدِّ

 : اْلَؽاَلُم َطَؾك َهَذا فِقِف َأْكَقاٌع:ُقْؾُت 

ُل  َوَّ ْٕ ْؾِؿ َقْبَؾ اْلَؽاَلِم فِل اْلَؿْسَلَلِة اْلِعْؾِؿقَِّة.ا ِب بِاْلَجْفِؾ َوالظُّ ـْ التََّعصُّ
 : َبَقاُن َما فِقِف مِ

َٓ َدلِقٍؾ َأْصاًل. : َبَقانُ الثَّاكِي ٍة َو  َأكَُّف َردٌّ باَِل ُحجَّ

ـْ َضْعِػ الـَّْؼِؾ َواْلَعْؼؾِ الثَّالُِث 
 (. اهـ: َبَقاُن َما فِقِف مِ

 «.الَفْرَوَلةِ »َيَرى الَؼْقَل بِصَػِة:  وبَِفَذا َيّتضُح َأنَّ َشْقَخ اإلْسالَِم 

(: 15ص 2)ج «اِن َتْؾبِقِس الَجْفِؿقَّةِ َبقَ »يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة 

  اِب تَ بؽِ  ُؽ ؿّس التَّ  :يـدِ ا كَ فَ تل بِ ا الّ ـَاكتُ يَ ودِ )
ِ
 ـِ ي طَ وِ ا رُ مَ وَ  ،ف بقِّ كَ  ةِ ـَّوبُس  ؾَّ َج وَ  زَّ طَ  اهلل

ـَ ابعِ والتَّ  ،ابةِ حَ الصِّ   (. اهـقنِ ؿُ تِص عْ مُ  َؽ لِ بذَ  ـُ حْ وكَ  ،يِث دِ الحَ  ةِ ؿَّ ئِ وأَ  ،ق

 (:18ص 2)ج «َبَقاِن َتْؾبِقِس الَجْفِؿقَّةِ »يف  ِم ابُن َتْقِؿقََّة وَقاَل َشْقُخ اإلْسالَ 

  اِب تَ ك كِ ؾَ طَ  قفِ ا فِ ـَػْ ؾَ تَ ا اْخ قؿَ فِ  عّقُل كُ )
ِ
ـَ ؾؿِ ْس الؿُ  اعِ ؿَ ْج وإِ  ، فِ بقِّ كَ  ةِ ـَّك وُس الَ عَ تَ  اهلل ا مَ وَ  ،ق

ـِ دِ يف  عُ بتدِ وٓ كَ  ،اهُ ـَعْ يف مَ  انَ كَ    ي
ِ
ك ؾَ طَ  قُل ؼُ وٓ كَ  ،افَ ك بِ الَ عَ تَ  اهللُ  ذنْ لْ يَ  ؿْ لَ  ةً طَ دْ ك بِ الَ عَ تَ  اهلل

 
ِ
َٓ مَ  اهلل  (. اهـؿُ ؾَ عْ كَ  ا 

ـُ َتْقِؿقََّة قؾُت:   357ص 7)ج «الَجامِع الَؿَساِئؾِ »يف  وَشْقُخ اإلْسالَِم اب

ِذي ُهَق يف َمَؼاِم ِذْكِر الِخالَِف 363و 361و 362و 359و 398و (: َيْذُكُر الَؿْعـَك الَّ
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ـَ الـَّ ِب »اِس يف ِصَػِة َبْق ـْ َأكَُّف َلْؿ َيْثُبْت ِصَػَة: «الَفْرَوَلةِ »، وِصَػِة: «التَُّؼرُّ ،  َوَلؿ َيَتبقَّ

ِب » ـْ «الَفْرَوَلةِ »، وِصَػَة: «التََّؼرُّ
َح بِِف مِ ـْ َيْؽِػقـَا َما َصرَّ

ـَ الثََّؿَرِة، وَلؽِ
، َبْؾ وَذَكر َشْقئًا مِ

ِب »إِْثَباِت ِصَػِة:  قِْسُؿ إَْسَؿاء -39ص 5)ج« الَػَتاَوى»يف « الَفْرَوَلةِ »، وِصَػِة: «التََّؼرُّ

َػات(، و َشْرِح الَعِؼقدِة  »قِْسُؿ آْطتَِؼاِد(، و-165ص 4)ج« الَػَتاَوى»والصِّ

 (.282ص 2)ج« َبَقاِن َتْؾبِقِس الَجْفؿقَّةَ »(، ويف 259)ص« إَْصَػفاكِقَّةِ 
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 ىَِٕتَف

َِ احِلَص ِخِٗالشَّ ِةَوالَّالَع  اهلُل َُْظِفشاُ َذِٕشاُ الَفَِٕف ب

َٖى َوَمى َعاَلَعَت (( هلِلِةَلَِٔس: ))اهَلِةَفِص اِتَبِثِإ يف  ُٗلِما 

َِْىَٔك ِِْلاَلجَب ِِى َظَمَع ال  ِفَمالطَّ ِةَٖكِسَطَك ِٖثاِدَذاأَل ِسا

 ِـ(1111) ِةٍَا يف َضَّاِتَبِثيف ِإ ِحِلاالصَّ
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 ى َِٕتَف

َِ احِلَص ِخِٗالشَّ ِةَوالَّالَع  اَُشِٕاُ الَفَشَِٕف ب

 اِءَتٔاإلِف ِةَِّٗىِمالِع ِٕثُرلمُب ِةَىاِئالدَّ ِةٍَِحالمَّ ِِٕضُٔع اِءمَىالُع اِزَبِك ِةَئَِِٗ ِِٕضُع

َّالَع ِةَكَمِىبامَل ُّٖعالطُّ ِةسب   ِةٕد

َٖى َوَمى َعاَلَعَت هلِل ِةَلَِٔساهَل ِةَفِص اِتَبِثيف ِإ ِْاَلَحِب ُٗلِما  َِْىَٔك ل  ال

 

قَخ ؾَ اطْ   تَ  «لنةِ الَفْروَ »َة: ػَ بَت ِصـثْ أَ  دَ الَػْقزان قَ  ْؿ َرِحَؿَؽ اهلل أن الشَّ
ِ
َؽ لِـك، وذَ الَ َعـهلل

ـػَ  «ي  رِ عَ ْشنإَ  ي  وكِ الّصنابُ  دٍ ؿَّ َح مُ »ك: ؾَ طَ  ّدهِ يف َمْعَرِض رَ  ُة: ػَ ا: ِصـَفــْمِ  ،اِت يف َتْلويؾـِف لؾصِّ

نَح مُ »َر: ُث ذَكـْقـ، َح «الَفْرولةِ » نابُ د ؿَّ  نْ بـّد أَ َٓ  «ةِ َلنالَفْروَ »يَث: دِ َحـ نَّ أَ  «يُّ رِ عَ ْشنإَ  وينُّالصَّ

ـُ التَّلويـُؾ َعـتَ قُل: يَ ُؼـكَ  ْؾ ، بَ انِ قَ ْح ِض إَ عْ يُؾ يف بَ ُب التَّلوِ جِ لِف: )يَ قْ َل، بؼَ ُيموَّ   قَ ا ُهـَمـ... وَ  قَّ

ـ يِث دِ الَحـ ـَ مِـ ادِ رَ اْلَؿْعـك الؿُ   اطنًا، وإنْ رَ ذِ  هُ ـْنمِ  ُت ْبنرَّ ؼَ رًا تَ بْ ي ِشنـ نمِ  َب رَّ َؼنتَ  )إنْ : يِػ رِ الشَّ

َٓ  (:ةً لَ وَ رْ هَ  قتهُ تْ ي أَ ِش ؿْ ي يَ كِ اءَ َج  بِب ِة بَسـرَ اطِ ِل إََشـُؿ بَضـالَ َؿاذا َكحؽُ ؾَ ، فَ يُؾ ُب التَّلوِ جِ يَ  أ

 اهـ(1)(.يؾِ التَّلوِ 

ْقُخ الَػْوزان: يف   ؿُ حُؽـ: كَ ؿْ َعـكَ  :قَل ُؼـكَ  أنْ )(، بؼولنِه: 38)ص «انِ َقنالبَ »َفردَّ طؾقِه الشَّ

َل  ـْ مَ  لِ الَ بَض    اَت ػَ ِص  أوَّ
ِ
فا فُ رْ َصـ َل اوَ ، وَحـّؼ ــك الَحـعْ ؿَ الْ  ـَ مِـ فِ ْقـؾَ طَ  ْت لَّ ا دَ ؿَّ ك طَ الَ عَ تَ  اهلل

                                                 
ـ ؾِ ْهـأَ  ةِ قدَ ؼِ طَ »قان: ـْ بعَ  ّي عرِ ْش إَ  قينّابُ لؾصَّ  «الؼَ مَ »( 1) ـ انِ قـزَ يف مِ  ةِ ـَّ السُّ اد دَ ْطـ، إَ «ؿـعِ تَ جْ الؿُ  ؾـةِ جَ مُ »، بـــ«عِ رْ الشَّ

 ه(.1411( سـة )632(، و)631(، و)632(، و)628(، و)627)



 

 الطُُّٕٗف اِلَىِطُمَٕلُة اِلُىَكمََّمة 

 

 

 

32 

 قَ ا ُهـَؿـ: فَ ًٓ الَ ا َضـذَ َهـ ـْ ُؽـيَ  ؿْ َلـ ، وإنْ ؿْ هِ رِ ْقـوغَ  ةِ رَ اطِ َشـإَ  ـَ مِ  ةِ قؼقّ ؼِ ا الحَ قفَ عاكِ مَ  رِ قْ ك غَ لَ إِ 

ــ ــ، !  ؟  ُل الَ الضَّ ــتَ  اَل َق ــالَُل     : كالَ َع َّٓ الضَّ ــؼِّ إِ ــَد اْلَح ــاَذا َبْع ــقكس]  َفَؿ ــ ،[32:ي ــوأمَّ ا ا َم

 (. اهـيدُ رِ ا تُ ؿَ لِ  فقفِ  لةَ َٓ دِ  الَ : فَ انِ قَ إْح  ضِ عْ يف بَ  ويؾِ لْ التَّ  قِب ُج ك وُ ؾَ طَ  بفِ  لؾَت تدْ اْس 

ْقُخ الَػْوزان: ابُ  * َفَبقََّن الشَّ ـػاِت الَّ  قُز َتلويـُؾ ُجـ، أكَّـُف ٓ يَ يِّ إْشَعرِ  قينِّلؾصَّ تـل الصِّ

ـِ »ُة: ػَ ا: ِصــَفـــْمِ  :َذَكرَهـا لُّ أنَّ دُ ، وَهــذا َيــ«الَفْرَوَلننةِ »ُة: ، وِصـػَ «الُؼــّرِب »ُة: ، وِصــػَ «الَعـْق

ْقَخ الَػْقزان ُهـَا َيَرى َطَدَم َتْلويـِؾ ِصـَػِة:  ا ذَ ك َطَؾـك َضاهِرَهـا، وَهـ، بـؾ َتْبَؼـ«الَفْرَوَلنةِ »الشَّ

قْ  ـَ اُت يف الَؼديِؿ مِ بَ إثْ   .هـ(1411: )ةِ ـَيف َس  الَػْقزان ِخ الشَّ

 40و 39و 38يف )ص «ةِ َلننالَفْروَ »َة: ػَ ول ِصننُيننم   مْ َلنن «انَ َقننالبَ »: ابننهِ تَ يف كِ  َ  لِ * ولننَذ 

لفَ  (:42و 41و  «اِف الَؼـاِريإْتَحـ»: ابـفِ تَ يف كِ  «ةِ َلنالَفْروَ »ا بُدوِن إْثبـاِت بالتَّْلويِؾ الَّذي أوَّ

 (.226)ص

ْقِخ الَػْوزان:ؾَ لُّ طَ ُد ويَ *  التَّـبقـف طؾـك »ارُه َطَؾك ما َثَبـَت يف كَِتـاِب: رَ إقْ  ى إثباِت الشَّ

ـْ إْثبـاِت ِصـػَ 152)ص لؾّشبؾِ  «اْلُؿَخالػاِت الَعؼِدّية يف َفْتِح الَباري
  «ةِ َلنالَفْروَ »ِة: ( مِ

ِ
 هلل

 .اهِر الـَّصِّ ك ضَ ؾَ طَ  فِ الِ ؿَ لِف وكَ قُؼ بَجالَ ؾِ ا يَ ك مَ ؾَ ك طَ الَ عَ تَ 

ْقخ طبد العزيز بُن باز   ،وَقد أقرَّ بَذلَِ  أيضًا يف الؽَِتاِب الَؿْذكور العالَّمة الشَّ

 (1)يِث.ادِ َح اهِر إَ ك ضَ ؾَ طَ  «ةِ لَ الَفْروَ »َة: ػَ َت ِص بَ ثْ ُث أَ قْ َح 

                                                 
ـُ َحجَ قْ ( َح 1) َل اب : كِـَايـة «الَفْرولـةَ »إلـك أنَّ  «الَفْرَوَلنةِ »َة: ػَ (: ِصـ522ص 13)ج «يارِ ح الَبـتْ فَ »يف   رٍ ُث أوَّ

 تَ فِ إلقْ  حؿةِ رَّ ِسْرطِة ال ـْ طَ 
ِ
 !.رِ ْج إَ  الَعْبِد، وَتْضعقِػ  ـِ ك طَ الَ عَ ، وِرَضا اهلل

= 
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ْقُخ الَػنْوزان َح ـَ وَقْد أثْ *  ـْقخ طَ َؾـطَ  اللُ  هُ َظنػِ ى الشَّ ـِ َبـ يـزِ زِ العَ  دِ ْبـك الشَّ يف   ازٍ بـ

ـِ َحَجٍر ؾَ إكَؽارِه طَ  ك َؾـالّتـبقـف طَ »اِب: َتـا يف كِ ِرَهـقْ وغَ  «ةِ لَ الَفْروَ »: لِصَػِة: ك َتْلِويِؾ اب

 (.19)ص «اْلُؿَخالػات الَعؼِدّية يف َفْتح الَباري

نننْقُخ الَػنننْوزان يف َتؼريظنننِه لؾؽتننناِب )صُث َقنننْقنننَح  ـــَذلَؽ (: 19اَل الشَّ )ُمتّؿؿـــًا ب

قِخ تل َبَدأهَ ات الّ اكَ رَ دْ آْستِ  ـِ طَ زِ ِد العَ بْ : طَ الَجؾقؾِ  اإلمامِ  العالّمةِ  ا َسَؿاحُة الشَّ   دِ بْ يز ب
ِ
 اهلل

ـِ باٍز  ، وبقـان (1)ؾـؽ إَْخطـاءِ ك تَ َؾـطَ  َتـبقـف الُؼـّراءِ  ؾِ ْجـأَ  ـْ ك مِـْقالـِف مِـؾَ ، وَسائرًا طَ ب

قاب فِ   . اهـ«2)ها يف َذلَِؽ الؽَِتاِب ُيحتجُّ أحٌد بقُجقدِ ا َحّتك ٓ قفَ الصَّ

ــقؾننُت:  ــ ـِ َطــ وٌف رُ ْعــمَ  قَ ا ُهــَؿــكَ  ؾُؽ ْســا الؿَ ذَ وَه ــ ِخ قْ الشَّ  قــعِ ؿِ يف َج  ؽفُ ؾَ ان َســزَ قْ الَػ

ـ ارِ بآثَ  َؽ لِ بذَ  حتجُّ ، ويَ ةِ ـَّوالسُّ  اِب تَ يف الؽِ  ابتةِ الثّ  اِت ػَ الصِّ  ا َؿـا كَ وَهـرُّ مِ ؿ: )أَ لفِ قْ بَؼـ ِػ ؾَ السَّ

 .«ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ : ِص اِت ػَ الصِّ  هِ ذِ هَ  ـْ مِ (، وَ ٍػ قْ كَ  الَ بِ  ْت اءَ َج 

ْقِخ الَػْوزان، لُف اّلـذي ُكِؼـَؾ يف إْثباتـِف قْ اَن قَ ا َترى، وكَ ؿَ كَ  وقد اْخَتَؾَ  الـَّؼُل َطِن الشَّ

نٍد الّصنابوين ك َؾـّدِه طَ اهِر الــِّص، ورَ ك ضَ ؾَ طَ  «ةِ لَ الَفْروَ »ِة: ػَ لِص  يؾـِف وِ لْ يف تَ  ي  رِ عَ ْشنإَ  ُمحؿَّ

                                                 = 
كُ  هِ قْ ؾَ طَ  دَّ ورَ        ِة الالّئؼـةِ قؼَ ؼِ ك الحَ ؾَ طَ  كؾُّفِ  َذلؽ باُت ُب إثْ اجِ )القَ (: بؼوله: 152)ص «التَّـبقه»ي الّشبل يف ؾَ تور طَ الدُّ

 طَ 
ِ
قُخ ّؾ(. اهـ، ووَ ّز وَج باهلل  ؿْ َلـ، وَ يـؾِ َتْلوِ  ُدونَ  «الَفْرولنةِ »ِة: ػَ الَػْقزان طؾك َهَذا اإلكؽاِر، وطَؾك إْثبـاِت ِصـ افؼُف الشَّ

 قر بَش كُ ذْ اِب الؿَ تَ يف الؽِ  «الَفْرَوَلةِ »ِة: ػَ عّرْض لِص تَ يَ 
ْ

ـَ التَّػاسقِر، بَ ل
ا يُ اءَ أمّرها َكَؿا َج  ْؾ ٍء مِ طَؾك أكُف ُيثبُت  دلُّ ْت: مِؿَّ

 تَ  «الَفْرَوَلةِ »َة: ػَ ِص 
ِ
 .بَجاللفِ  قُؼ ك َطؾك ما َيؾِ الَ عَ هلل

ـْ تؾَؽ إْخ 1)
ـِ َحجَ لْ اء تَ طَ ( ومِ  !.«ةِ لَ اَلفْروَ »: ةِ ػَ : لِص  رٍ ويؾ اب

ـِ  «يارِ ح البَ تْ فَ »ل: ـِ عْ ( يَ 2)  .رٍ جَ َح  ٓب
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ـِ ؾَ اره طَ ك َضاهِرَها، وإكؽَ ؾَ طَ  «ةِ لَ الَفْروَ »لِصَػِة:  ُهَو الَؼْوُل اْلُؿوافنُق يف َتْلويؾَِفا،  رٍ جَ َح  ك اب

ؾِ ، وإْخ  اِت ِصـَػِة: َبـقافؼـِة إحاديـِث اْلَؿْرفقطـة يف إثْ مُ  عَ مَ  اِء:الُعؾؿَ  نَ اكِه مِ وَ لَؼْوِل السَّ

لقل، وُيرّد أخنَر، وَهنوْ مخُذ ِمْن قَ أولى، َفقُ  «الَفْرولةِ » نؾُ  ْقنؾَ ا طَ ا َمنَذ لِه َما وافَق الدَّ ِه السَّ

ِِ ِرَوايناِت الَعنالِِم، فقلُخن لقِل، ويَ وْ قَ  نْ وَن ِمنُذ طـَد اْخنتاِلَ وَن أخنَر رُكنتْ لنِه منا واَفنَق الندَّ

لقِل،  واهلُل ولّل التَّْقفقؼ. اْلُؿخال  لؾدَّ

ــ طـــفُ  فــالجقاُب )(: 44ص 10)ص «الَبنناري َفننْتِح »يف  قننال ابننُن َحَجننرٍ   ـْ مِ

يف  ابتــةِ الثّ  للحاديــِث  ضــًاعارِ مُ  ـْ ُؽــلــؿ يَ  طؾــك ضــاهرهِ  َؾ ِؿــُح  لــقْ  :اهَ أحــدُ  :فٍ ُجــوْ أَ  ثالثــةِ 

ـِ ا طـ ثبَت  أكفً  :اقفَ اكِ ثَ  :سؽرٍ مُ  كّؾ  تحريؿِ   فُ قؾقُؾـ ؽرِ ْسـؿُ الْ  تحريؿُ  رضل اهلل طـف عقدٍ ْس مَ  ب

ن نَ مِ  إخواكهِ  لِ وْ لؼَ  ُق وافِ ؿُ الْ  لهُ وْ قَ  انَ كَ  هُ ـْ طَ  ُل ؼْ الـَّ  َ  ؾَ تَ فنذا اْخ  هُ ثقرُ وكَ   افؼنةِ وَ مُ  منعَ  ابةِ َح الصَّ

 (. اهـىلَ وْ أَ  فوعِ رْ ؿَ الْ  الحديِث 

ـِ اإلماِم أَ وِمثاُل َذلَِ :  َزكاة،  ؿؾِ تعْ َس يف الُحّؾل اْلُؿْس قْ أكُف لَ  َد ؿَ ْح َفَؼْد جاَء ط

إِن اْخَتَؾَػـْت  لـِف قْ قَ  ـْ ُذ بَِؿـا َوافـَؼ الـّدلقؾ مِـمَخـاة، فقُ َكـولُف ِرَوايـٌة ُأْخـرى أّن فقـِف زَ 

لقؾ!. وايات طـُف، وُيرتك ما َخالَػ الدَّ  الرِّ

ْقخ محؿد بُن صالح الُعثقؿِ  َتْعؾقؼاتِه طؾى الؽايف ٓبِن »يف   قنَ قاَل الَعالّمُة الشَّ

ـُ  قاَل )(: 11ص 3)ج «ُقدامة ـُ يف الؽايف: حؽَ  دامةَ قَ  اب  ـِ َطـ :أي :قسـك طــفمُ  لبِـأَ  ك اب

ة ّضـوالػِ  ِب هْ الـذَ  كـاةِ اردة يف زَ القَ  فإخبارُ  :إخبار قمِ كاة لعؿُ زّ ال فقفِ  : أنّ أحؿدَ  اإلمامِ 

 ملػ بْؾ ؿُ بف الْ  َل ذي استدّ الّ  الحديَث  رْ كُ ذْ لؿاذا لؿ تَ  قائٌؾ  قاَل  فننْ  :صقؾػْ ا تَ ة ما فقفَ طامّ 

 ٕنَّ  ،ـا طــفُ دلّ ــا َطـكَ أَ  فالجقاُب  :اة(؟كَ ل زَ ؾّ يف الحُ  )لقَس  قلفُ قَ  وهقَ  ،عؾقؾِ إلك التَّ  ركـَت 
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 غقـرُ  وهـقَ  ،بـفِ  تدُٓل آْسـ قزُ ُجـيَ  فالَ  ّح ُص ا لؿ يَ ومَ  ، لِّ بِ الـَّ ـِ طَ  حُّ ُص ٓ يَ  هذا الحديَث 

ك َؾــطَ  فؾــقَس  ُب ِجــٓ تَ  وقــدْ  ،كــاةالزّ  فقــفِ  ُب ِجــؾــل قــد تَ الحُ  إذ أنّ  :ـعؽسوٓ ُمــ ،دطــرّ مَ 

ي ّؾنيف الُح  :أي :كاةزَ  فػقهِ  اكقة طن أحؿَد واية الثّ ا الر  أمَّ  :ٓل بفدَ تِ آْس  حُّ يُص  فالَ  ،قفِ الَ إصْ 

 (.اهـباروم إْخ ؿُ والدلقل طُ 

لقؾ، وَترُكـقا الّروايـةَ   ْت التـل َخالَػـ فَلخُذوا بِروايِة اإلمـاِم أحؿـَد بَِؿـا َواَفَؼـِت الـدَّ

لقؾ، واهلُل اْلُؿقّفؼ!.  الدَّ

ْقخ الَػـْقزان يف إْثباتـِف لِصـَػِة: قْ ُب إخُذ بؼَ جِ يَ والُخالصُة:  ، ٕكَّـُف «الَفْرولنةِ »ِل الشَّ

لـف يف الجَ اكِف الُعَؾؿاءِ قَ ُمقافٌؼ إلْخ  ــَِّة دِ ، وَتـرُك َمـا تلوَّ يـِد، ٕكَّـٌف ُمخـالٌػ لَِؿــْفِج َأهـِؾ السُّ

ػاِت.  (1)والَجَؿاطة يف َصريؼِة إثباِت الصِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .انُ عَ اْلُؿْستَ  الّتلويِؾ طـ صريِؼ آْجتَفاِد، واهللُ  ( وقْد َدخَؾ يف هذا1)
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ِّ الدََّكاِتَسِة َٔى ِف٘ َذ  َفَتا
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ِذِكُس احُلحَِّة 
َّ الدََّكاِتَسَة؛  ّ٘-َعَمى َأ ُِّي: امَلِدَخِم ٍِ  -ِٔو

َِّخ ٔالشَِّسَٖعِة   ٍِ ِْ ٔامَل ِّاُه ِف٘ الِعِمِي ٔالَعِكَٗدِة ٔالِفِك  ُِِي: اجلُّ

 

ننِحقِح لَِطؾَ ْبننُن َبنناٍز اَقنناَل اْلَعالََّمننُة  ِْطتِؼنناِد الصَّ ْٓ قَّننِة ا ُم َطننْن أَهؿ  َبننِة : َوُهننَو َيننَتَؽؾَّ

ْسالِمقَِّة:
َْمـِر!،  اْلَجاِمَعاِت اإْلِ ْٕ ِسنقَن، )َفالـَّاُس َتَساَهُؾقا فِـل َهـَذا ا َفَصناُروا ُقَضناًة، َوُمَدر 

ِحقَحةَ  َٓ َيْعرُِفوَن اْلَعِؼقَدَة الصَّ ؾِػقََّة!، َو َٓ َيْعرُِفوَن اْلَعِؼقَدَة السَّ َْصَؾ ِطْؾـَؿ َوُهْم  ْٕ ِؿ ا !، َفَتَعؾُّ

َراَسِة، َوالتَّْؿِحقِص... اْلَعِؼقَدةِ  ُف، َوالدِّ ـْ َتَفاَوُكقا بِنْطَطائِِف َحؼِّ
َفَصناُروا َدكناتَِرًة َوُهنْم ، َوَلؽِ

ْكتقراه ِصْػٌر فِي اْلَعِؼقَدةِ  ـَفاَدِة اْلَعالِقَّـِة، َواْلؿاِجْسـتِقِر، َوالـدُّ !، َفـَدكاتَِرٌة َحَصـُؾقا َطَؾـك الشَّ

، َحتَّـك َٓ َيْعرُِفنوَن َشنْقئًا فِني اْلَعِؼقنَدِة!، اْلَعِؼقنَدُة فِني َجاِهِؾقَّنٍة!َوُهْؿ ِصْػٌر فِـل اْلَعِؼقـَدِة ! 

ـَ َأَخُذوا َطــُْفْؿ َكـَذلَِؽ...  ِذي َكَُّفْؿ َما َدَرُسقا اْلَعِؼقَدَة َكَؿا َيـَْبِغل، الَّ
ِ

مقاَت!... ٕ ْٕ َسَلُلقا ا

(1)َفَؽاُكقا ِصْػًرا فِل َهَذا اْلَباِب!(.
 

 اهـ

ننالِِحقن»فِنني ْقُخـَا اْلَعالََّمننُة اِْبننُن ُطَثْقِؿننقَن َوَقنناَل َشنن  3)ج« َشننْرِح ِرينناِض الصَّ

يِن: (:442ص كاتَِرَة فِني الند    َوُهَو َيُذمُّ الدَّ
ِ
ُؿ َشـِريَعَة اهلل ـِذي َيـَتَعؾَّ َوَمـا ُيَسـاكُِدَها،  )الَّ

 ،
ِ
َٓ َيْبَتِغل بِِف إٓ َوْجف اهلل ُه َٓ َيِجُد ِريَح اْلَجـَِّة َيْوَم اْلِؼَقاَمنةِ إَِذا َأَراَد بِ َفَفَذا ِطْؾٌؿ  ْكقا َفنِكَّ ، ِه الدُّ

                                                 
ـِ َباٍز «التَّقاصؾ الؿرئل»( الؿرجع: 1) ْقِخ اب ، وهق َيـْصُح صؾبَة «هـ1435»، يف َسـة: : َبْصقِت الشَّ

حقحِة. ِؿ الَعؼقدِة الصَّ  الجامعاِت اإلسالمقِة يف َتعؾُّ
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، َيـِدلُّ َطَؾـك أنَّ 
ِ
نْرِع َشنْقئًا ِمنْن ُأُمنوِر َوَهَذا َوِطقٌد َشِديٌد َواْلِعَقاُذ بِاهلل ِم الشَّ َمنْن َقَصنَد بِنَتَعؾُّ

كُ  ُه َقْد َأَتى َكبِقَرًة ِمْن َكبائِرِ النذُّ ْكقا: َفنِكَّ َٓ ُيبـارك َلـُف يف ِطْؾؿـِف، َيْعـِـل َمـَثالً، َقـاَل: وِب الدُّ ، َو

، َحّتى َيْحترُموكِي وُيعظُؿوكِي، ُأِريُد  َِ ُوجوَه الـّاِس إَِليَّ َم ِمْن َأْجِل َأْن َأْصر ُأِريُد َأْن َأتعؾَّ

َسًا فآِخذ َراتِبًا، وَما َأْشَبُه َذلَِ ، َهَذا و َم َحّتى َأُكون ُمَدر  العقُاذ باللِ َٓ َيِجنُد ِرينَح َأْن َأتعؾَّ

ـَ َيؼــرُءوَن يف الَجـَّننِة َيننْوَم الَِؼقامننةِ  ــِذي ، وَقــْد َأْشــَؽَؾ َطَؾــك هــَذا، َأْو َقــْد َروع هــَذا َبعــُض الَّ

ــِة  ننَفاَدةاْلَؿــَداِرِس الـَِّظامِقَّ ــُؾ َكاْلَؿَعاِهننِد، والُؽّؾقنناِت ِمننْن َأْجننِل َأْن ُيـَنناُلوا الشَّ ، َفُقَؼــاُل: َكْق

ْكقا َوْحـِدَها، َوقِـْد َيُؽـقُن لمِخـَرِة، فـنَذا َقـاَل الشَّ  ْكقا َوْحـِدَها َقـْد َيُؽـقُن لِؾـدُّ َفاَدَة لقَس لؾدُّ

ـْ َوضـائِِػ التَّـْدِريِس، َوَأْكَػـَع  ــ مِـ ـَفاَدَة َحتَّـك َأتؿؽَّ َُكـاَل الشَّ
ِ

الطَّالُِب: َأَكا َأْصُؾُب الِعْؾـَؿ ٕ

ـْ فِقَفـا إَِلـك اَلخْقـِر َفَفـَذا َخْقـٌر، َوكِقَّـٌة الـَّاَس بَِذلَِؽ، َأْو َحتَّك َأكُ  قَن ُمِديًرا يف َدائَِرٍة ُأوِجُف َم

َٓ َحَرٌج. َٓ فِقَفا إِْثٌؿ، َو  َصقَبٌة، َو

ََسـِػ يف الَقْقـِت اْلحاِضـِر َصـاَر اْلِؿْؼَقـاُس يف َكَػـاءِة الـَّـاِس  ْٕ َهنِذِه َوَذلَِؽ َأكَُّف َمـَع ا

َفاَداِت، َمَعَ  َش  نَفاَدةِ ، َفاَدٌة ُتوَض الشَّ ــ َيـْليت َوُتَولَّي قِقادًة طَؾنى َحَسنِب َهنِذِه الشَّ ، ُمؿؽِّ

َيحؿل َشفادَة ُدْكُتوراه فُقولَّى التَّْدريس يف الُؽّؾقاِت والَجامعاِت، َوُهَو ِمْن َأْجَفنِل إْكساٌن 

ِة لَؽاَن َخْقرًا مِ  ِة الَعامَّ ـْ ـْهُ الـَّاِس َلْو جاَء َصالٌب فِي الثَّاكويَّ ، وهـَذا ُمشـاَهٌد، يُقجـُد أن َمـ

ُِ ِمَن الِعْؾِم َشْقًئا أبداً َيْحؿؾ  َٓ َيْعرِ ، َأْو َكَجـَح َشفاَدة ُدْكُتوراه لؽـَُّه  ا أكَّـُف َكَجـَح بغـشأ ، إمَّ

ـْ  ، َيـْليت ُيوضن : ٕنَّ مَعنُه َشنفادة ُدْكُتنوراه َكَجاحًا َسطِحقًا لؿ َيْرسِخ الِعْؾِؿ يف ِذْهـِف لؽِـ

َٓ ساٌن إكْ  ْكتور َألن  َمنرًة َلؽِنْن  صالُب ِطْؾٍم َجقد ُهَو َخْقٌر لؾـ اِس وَخْقٌر لـػسِه ِمْن هَذا الندُّ

َٓ َيْحِؿُل َشفادَة ُدْكُتوراه. ُه  ُس يف الُؽّؾقاِت، لَؿاَذا؟ ٕكَّ فـََظًرا ٕنَّ إَْحقاَل  ُيوفُق، ٓ ُيَدر 

ـَ الـِّقَّـاِت َتَغقَِّرْت واْكَؼؾَبْت إلك َهِذه الؿآِل. .. اْلُؿفؿ: اْحَذر َأِخل َصالُِب الِعْؾِؿ، اْحـَذر مِـ



 

ِْ ِلِصَفِة ِلَكِطِع ِّ ِلَتِعِطِٗم ََٔلة َداِبِس َزِبٍٗع اِلَىِدَخِم َِّس  اِل

 

 

41 

كقا، َطـَرُض  ـَ الـدُّ ـْ َأْن ُتِريـَد بـِف َطَرًضـا مِـ ، وَأْرَفُع، وَأْطَؾـك مِـ رطل َأَطزُّ َقئِة، العؾُؿ الشَّ السِّ

ِذي َتـَْتػع بِف، آِخُر َأْمرِه أْن َيُؽقَن فِل َمَحؾِّ الَؼا ْكَقا َما الَّ  ُذَوراِت(. اهـالدُّ

َٓ إَْجَفـُؾ،  قؾُت: يـّقة،  فاْختَِقاُر إَْمَثَؾ فإَْمَثؾ، وإَْطَؾَؿ فإَْطَؾؿ لؾَؿـَاِصِب الدَّ

ْكُتقراه، َأو َشفاَدة الؿاجستِقر، واهلُل اْلُؿستعاُن.  فإَْجَفؾ، وإّن كاَن َيْحِؿُؾ َشفاَدة الدُّ

نْرِطقَّةِ »فِي   َقاَل َشْقُخ اإلْساَلِم ابُن َتْقِؿقَّةَ  قاسنِة الشَّ )إذا ُطـِرَف  (:39)ص« السَّ

ـْ ُهـَق  َٓ يؽـقُن يف َمْقُجـقِدِه مِـ َّٓ َأْصـَؾَح اْلَؿْقُجـقَد، َوَقـْد  َهَذا، َفؾقَس َطَؾْقِف َأْن َيْسَتْعِؿَؾ إ

َْمَثَؾ فِـل ُكـؾِّ َمـَْصـٍب ب ْٕ َْمَثَؾ َفا ْٕ َيِة، َفَقْخَتاُر ا َٓ َحسـبِف، َوإَِذا َفَعـَؾ َذلِـَؽ َأْصؾُح لِتِْؾَؽ اْلِق

ََماَكَة، َوَقـاَم بِاْلَقاِجـِب فِـل َهـذَ  ْٕ َفا، َفَؼْد َأدَّى ا َيِة بَِحؼِّ َٓ ، َوَأْخِذِه لِْؾِق ْجتَِفاِد التَّامِّ
ِ

ا، َبْعَد آ

: َوإِْن اْخ 
ِ
ـَ ِطـَْد اهلل ِة الَعْدِل، َواْلُؿْؼسطِق ـْ َأئِؿَّ

ُُمـقِر َوَصاَر فِل َهَذا اْلَؿْقِضِع مِ ْٕ َتؾَّ َبْعُض ا

َّٓ َذلـِـَؽ،  ـْ إ ــ ــْؿ ُيْؿؽِ ـْ َغْقــِرِه، إَذا َل ــ  َفــاتَُّؼقا اهلَل َمــا اْســَتَطْعُتؿْ  :َفنننِنَّ اللَ َيُؼننوُل بَِســَبٍب مِ

 . اهـ[(16]التغابـ:

يِن إَْلَباكِيُّ   الد 
ْقُخ َكاِصرِ َكاتِرَ َوَقاَل الَعالََّمُة الشَّ ِة فِي الُبْؾَداِن: : َطْن َمَػاسِد الدَّ

اكِل َيْعَؾُؿ َأكـَّا  ٓ ُكَمي ُد ُكلَّ َهذِه التَّؽتُّالَِت الِحْزبِقَِّة، َبْل َكْعَتِؼُد َأكَّفا ُمَخالػنٌة )والَؼاِصل والدَّ

ـَِّة ... دِّ طَ  لـُُصوِص الؽَِتاِب والسُّ ا َحَؿَؾـِل َطَؾك أْن ٓ َأْحُشَر َكْػِسل لؾرَّ َؾـك َفَفَذا وَذاَك مِؿَّ

ـذي  ـُقا ُرُدوَدُهْؿ َما َيدلُّ َطَؾك أنَّ َغايَتُفؿ ُكْصَرُة الَحؼِّ الَّ ُأولئَِؽ اْلُؿْبطؾقـ، ٕكَّفؿ لؿ ُيَضؿِّ

ْخِصقَِّة وإَْغراُض الِحْزبِقَّنِة!...َبَدا َلُفؿ،  ـْ ُخْطَبـِة  وإكَّؿا ِهَي إَْهواُء الشَّ ـَ ُهـْؿ مِـ بـؾ أيـ

ــذي  ــِؿ َذاَك! الَّ ــِر الِعْؾ ــِة، َفؼق ــَق َرْأُس الِػْتـَ حقننُث َكَػننى َصننراَحًة أْن َيُؽننوَن ُهـَنناَك ِدَينناٌر ُه

ُف:  إسالِمقَّة؟! ـَ الَجَزائـِر »بْؾ َقاَل بالَحْرِف الَقاحِد ما كصُّ
َّٓ َأنَّ الِفْجَرَة َواِجَبٌة مِ َما َأَرى إ
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 –َلـْق ُخقِّــرُت »وَقــاَل: «!! إَِلـك َتــؾِّ َأبقـب
ِ
ــٍة أْن َأِطـق -َأْقِسـُؿ بــاهلل َش فـِـل َأيِّ َطاِصـَؿٍة َطربقَّ

 «!!ْٓخرتُت َأْن َأِطقَش يف الُؼْدِس َتْحَت اْحتاِلَِل الَقُفقدِ 

َكاتَِرةِ  َمْعَشرَ  نن يافَفْل َهذِه إَْقواُل  ، َأْخَطنرُ  نن!الدَّ  إَْمنرِ  بُوُجنوِب  الَؼائِنُل  َأمْ  َوَأضنلُّ

 !الُعؾؿاِء؟ َجؿقعِ  قوُل  ُهوَ  الَّذي

ــ ــُؽقُتفؿ َط ــالِل َفَس ــا، وَض ــا يف ُبطالَكَِف ــْؿ َمَعـ ــؽُّ أكَُّؽ َٓ كش ــل  ت ــقاِل الَّ ــِذِه إَْق ـْ َه

.(1)َصاِحبَِفا(
 

 اهـ

ين إَلبناينّ  ْقخ َكاصرِ الند  ث الشَّ َوُهنَو ُيَبنّقُن َجْفنَل َصَؾبنِة  وَقاَل الَعالّمُة الُؿحد 

يِن: راَسـِة الجامِعقَّـِة الَقـ الَجاِمَعِة يف الند  راَسـِة اْلُؿؼارَكـِة )فَفـذِه الدِّ ْقَم اّلتـل ُيسـؿقَكَفا بالدِّ

ـَ  َٓ َيعـرُف الَحــّؼ مـِـ ـَ الَخَطــل!، و ـقاَب مـِـ َٓ َيعــرُف الصَّ ـَ الَجامَِعــِة  َيَتخـرُج الَطالــُب مِـ

لء ٓ ُيعطِقف!  . اهـ«2)الَباصِؾ!: َفاقد الشَّ

 

 

 

 

 

 

                                                 
قخ( »1) ـَ الشَّ

 (.2)ص« ماذا َيـُْؼؿقَن مِ

 ه(. 1437بَصْقتِف: َسـَة ) «التَّقاصؾ اْلَؿرئل» (2)
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ِذِكُس احُلحَِّة 

ََِعَمى َوَفاِضِد الدََّكاِت ََٕط َٕاِزِد الَكَعَدِةَسِة يف ال َِ َخ َٕ ِو ُِ َٔ  ،ّ٘ ُّي امَلِدَخِم ٍِ   ؛ ِٔو
 

 اهللُ  ؿُ ُؽـؿَ حِ َواْطَؾُؿـقا رَ )(: 227ص 4)ج «الِػَصنلِ »يف  َقاَل اإلَماُم ابُن َحنْزٍم 

اَلَلةِ  ِق رَ فِ  َجِؿقعَ  َأنَّ  َٓ َفـ ،ؿ خقـراً ك َأْيـديفِ َؾـطَ  اهللُ  رِ ْجـيُ  ؿْ لَ  الضَّ  ْػـرِ اْلؽُ  بِـاَلدِ  ـْ مِـ ؿْ ِفـبِ  َح تَ َو

ةً رْ قَ  َٓ رَ  ،يَّ  قنَ ُقـرِّ ػَ ويُ  ،قنَ ؿِ ؾِ اْلُؿْسن امِ َظنكِ  ِب ْؾنفِني قَ  نَ وْ عَ ْسنَوَمنا َزاُلنوا يَ  ،لِْْلِْساَلِم رايةً  عَ فَ َو

ـَ ة َؿَ ؾِ كَ  ْقَ   نَ وْ ؾُّ َس ويَ  ،اْلُؿممـِق ـَ دِ ِس ػْ مُ  فِل إَْرضِ  نَ قْ عَ ْس يَ وَ  ،ينِ الد   لِ هْ ى أَ ؾَ طَ  السَّ  (. اهـي

َّٓ َغنلَّ َصنْدُرُه َطَؾنى: َسِعقٍد اْلَؽاَلِطيُّ  بنُ  َطـَْبَسةُ َقاَل وَ   )َما اْبَتَدَع َرُجٌل بِْدَطًة إِ

ََماَكةُ وَ  ،اْلُؿْسِؾِؿقنَ  ْٕ  (.اْخُتِؾَجْت ِمـُْه ا

 أثٌر صحقٌح 

ــَرِويُّ يف  ــُف الَف ــالَمِ »َأخرَج ــَبَفاكِلُّ 126ص 5)ج «َذمِّ الَؽ ــِؿ إَْص ــق الَؼاِس يف (، وَأُب

ــةِ » ــَة يف 324ص 1)ج «الُحجَّ ـُ َبطَّ ــغرى»(، وابــ ( بنســـاٍد 55َتْعؾِقؼــًا )ص «اإلباكــِة الصُّ

 َصِحقٍح.

ـْ َقْؾبِف وَدَطا إلقفا، ُسـؾَِب ورَطـُف قؾُت: 
جُؾ بالبدَطِة، وَتؿؽـَْت مِ َث الرُّ ٕنَّ إَِذا َحدَّ

: َفاففَ  ـَ  ْؿ َهَذا َتْرَشد.وأماكَتُف، وَحَؿَؾ ِغالَّ وِحْؼدًا َطَؾك اْلُؿْسؾِؿق

ـَ الَخَؾِج، َوُهَق الَجْذُب والـَّْزُع.: «َواْخُتِؾَجْت »َقْولُه: 
 (1)مِ

                                                 
ـِ إَثِقِر )ج «الـِّفاية يف َغِريِب الَحِديِث »( اكظر: 1)  (.59ص 2ٓب
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ْقَ  ):  قِاَلَبةَ َوَقاَل َأُبو  َّٓ اْسَتَحلَّ السَّ  (1)(.َما اْبَتَدَع َرُجٌل بِْدَطًة إِ

 أثٌر صحقٌح 

اِرمِلُّ يف  ــدَّ ــُف ال ـــد»َأْخرج يُّ يف231ص 1)ج «اْلُؿْس ــرِّ ــريعةِ » (، وأُج  1)ج «الشَّ

ـُ َسـْعٍد يف 247)ص «آطتؼـاد»(، والالََّلَؽائِلُّ يف 222ص  «الطَّبؼـات الُؽـربى»(، وابـ

 «اْلُؿصــَّػ»(، وطبُد الـرزاق يف 287ص 2)ج «الِحْؾقةِ »(، وَأُبق ُكَعْقٍؿ يف 184ص 7)ج

ــحابة»(، ويف 151ص 12)ج ــاِر الصَّ ــابِلُّ يف 42)ص «أمــالل يف آث ــَدرِ ا»(، والِػْرَي  «لَؼ

ـْ َأبِل قِالَبَة بِف.376)ص ـْ أيقَب َط  ( مـ ُصرٍق َط

 وهذا سـَدُه صحقٌح. قؾُت:

ـَ ُمتسـرتٍ، الؾَّفـؿَّ  قؾُت: ـٍ وَبـْق ـَ ُمعؾـ ـْ َبْق ْقَػ: لؽ فلّي ُمبتدٍع: فاْطؾْؿ أكُف يحؿُؾ السَّ

 (2)غػرًا.

ْخَتَقاكِيُّ  َوَكاَن َأيُّوُب  ي  السَّ َهْ )ُيَسؿ  ْٕ ُفنْم َخنَواِرَج َوَيُؼنوُل  (َواءِ َأْصَحاَب ا  :ُكؾَّ

ْسمِ 
ِ
ْقِ   ،)اْخَتَؾُػوا فِي آ  (.َواْجَتَؿُعوا َطَؾى السَّ

 أثٌر صحقٌح 

                                                 
قَػ َطَؾك َأْهِؾ الِؼْبَؾةِ 1) : ( فلهُؾ إهقاِء كؾُّفؿ َيرْوَن السَّ ـْ

، «الِعـَراِق »، و«لِقْبَقـا»يف « َربِقٍع وَأْتَباِطهِ »، وَهَذا َضاِهٌر مِ

ـِ »و  .، وَغْقِرَها، َكَؿا َسْقَف َيْلتِل َتْػِصقُؾ َذلَِؽ «الَقَؿ

ْقِػ، الؾُّفؿَّ سؾِّؿ سؾِّؿ.2)  ( فإهقاُء كؾُّفا ردّية َتْدطق إلك السَّ
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 «الَجْعـِديَّات»(، وَأُبـق الؼاسـِؿ الَبَغـِقيُّ يف 292) «آطتؼاد»َأْخرجُف الالََّلَؽائِلُّ يف 

( بنســاٍد 977) «َذمِّ الؽالم»يُّ يف (، والَفَروِ 215)ص «الَؼَدرِ »(، والِػْرَيابِلُّ يف 1236)

 صحقٍح.

ـْ ُهـا  قؾُت:
حة، فُؽؾُّ َصاحِب َهًقى يطؿُع يف الُحْؽِؿ، ومِ إكََّفا َتْسؿقٌة يف َغايِة الصِّ

الَح َطَؾك الحاكِؿ لقصُؾ إلك الُحْؽِؿ!.  ٓبدَّ أْن َيحؿَؾ السَّ

ــِب  ــِر إََكاِذي ــاِم، وَكْش ــِة الُحؽَّ ــك ُمحاب َؼُػقا َطَؾ ــاتَّ ــقِفؿ،  ف ــريِض َطؾ ــقِفؿ، والتَّح َطؾ

والتَّشـــؽقؽ يف ُحْؽِؿفـــؿ، وَبـــْذِل َجؿقـــع الَقســـائِؾ اْلُؿؿؽــــة يف إســـؼاِط الُحْؽقَمـــاِت 

 اإلسالمقَِّة وُشُعقبَِفا اْلُؿْسؾؿِة، واهلُل اْلُؿستعان.

ـَ الَخقارِج: ُهؿ الَخقارُج الَؼَعدة: ٕكَُّفْؿ ُيشعُؾقَن ال قؾُت:
َكاترة مِ ـِ فلخبُث الدَّ ِػَت

ٍة ماكَِرٍة. ـَ يف َخػاٍء وسريَّ ـَ اْلُؿْسؾِؿق  َبْق

ننِعقُ   ننٍد الضَّ )َقَعننُد الَخننَواِرج ُهننْم َأْخَبننُث : َقنناَل اإلَمنناُم َطْبننُد اللِ بننُن ُمَحؿَّ

  (1)الَخَواِرِج(.

ناِري»يف  َوَقاَل الَحافُِظ ابُن َحَجرٍ  ـَ  (:483)ص «َهنْدِي السَّ ـِذي ـُة: الَّ )الَؼَعديَّ

ِة، وٓ ُيَباِشروَن َذلَِؽ(. اهـُيريدُ   وَن الُخروَج َطَؾك إَئِؿَّ

                                                 
 أثٌر صحقٌح.( 1)

 (.271)ص «اْلَؿسائؾ»أخرجُف أبق داوَد يف      

 وإسـاُدُه صحقٌح.     
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قارج الَخـ دُ َعـالؼَ )(: 114ص 8)ج «التَّفنذيب»يف  وَقاَل الَحافُِظ ابُن َحَجنرٍ 

َٓ اكُ كَ  إلـك  ويـدطقنَ  ،اقـةالطَّ  ِب َسـَح  رِ قْ الَجـ مـراءِ ك أَ َؾـطَ  ـؽـرونَ يُ  ْؾ بَ  ،ِب رْ حَ بال نَ وْ رَ يَ  قا 

 ُف(. اهـقكـُحِس ويُ  روَج الخُ  َؽ لِ ذَ  عَ مَ  زيـقنَ ويُ  ،أيفؿرَ 

ـَ الـَّــاِس، ٕكَّفــؿ  قؾننُت: ــ يـ: لؽثِقــٍر مِ وٓ يــزاُل هــمِٓء ســبُب ِريبــٍة وشــؽأ يف الــدِّ

 ُيظفروَن َشقئًا، وُيْبطـقَن َشْقئًا آخَر، الؾَّفؿَّ سؾِّؿ سؾِّؿ.

ْقُخ الَعالَّمُة صالُح بُن َفْوزان الَػْوزان َحِػَظُه اللُ   1)ج «إطاكة الُؿسنتػقد»يف  َقاَل الشَّ

ـَ (: 243ص ـُقَن َطَؾك َحَذٍر َدائِؿًا مِـ ، وأْن يُؽقَن اْلُؿْممِ ـَ )التَّـبقُف َطَؾك ِخَداِع اْلُؿخادِطق

ـْ َتضـؾقؾِِفؿ، وَأكَّفـؿ  ـَ ومِـ نالَِح، وَيتظناَهروَن بالؿَشناريِع اْلُؿْشبقِهق قنْد َيتظناَهروَن بالصَّ

ِة  فاُتفؿ َتْشـَفُد  -ِد!َكبِـَاِء الَؿَساج–الَخقريَّ ـْ َمـا َداَمـْت َسـقابؼُفؿ، َوَمـا َداَمـْت َتصـرُّ ولؽ

بَؽذهبِؿ: فنكَُّف ٓ ُيؼبُؾ مـُفؿ، وٓ َكـخدُع باْلَؿَظـاهِر َدوَن الـَّظـِر إلـك اْلَؿؼاصـِد، وإَِلـك مـا 

ـَ إَِلـك َطَؾـك هـذِه اْلَؿَظـاهِر ... فػقـف تـبقـُف اْلُؿْسـ -وَلق َطَؾـك اْلَؿـَدى الَبِعقـدِ –َيرتتُب  ؾؿق

 ، ـَ ـْ َتْضــؾقِؾ اْلُؿْشــبقِهق ــ وأنَّ ُكننلَّ َمننْن َتظنناهَر بننالَخْقرِ الَحــَذِر فِــل ُكــؾِّ زمــاٍن وَمؽــاٍن مِ

نننِة  نننالَِح والَؿَشننناريع الخقريَّ كلخـــُذ الحـــذر مــــُف وٓ ٓ يؽـــقُن َصـــالحًا ... فنكَّــــا والصَّ

 اهـَكـخِدُع(.

ْسنننالِم اِْبنننُن تِقِؿقَّنننَة 
(: َطنننِن 132ص 2)ج «اْلَػَتننناَوى» فِننني َوَقننناَل َشنننْقُخ اإْلِ

َأْو َطظََّؿ  ،َأْو َأْثـَى َطَؾْقِفمْ  ،َأْو َذبَّ َطـُْفمْ  ،َمْن اْكَتَسَب إَلْقِفمْ َوَيِجُب ُطُؼقَبُة ُكؾِّ ) الُؿْبتدَطِة:

بِـَلنَّ  ،ْو َأَخَذ َيْعَتِذُر َلُفمْ أَ  ،َأْو َكرَِه اْلَؽاَلَم فِقِفمْ  ،َأْو ُطِرَف بُِؿَساَطَدتِِفْؿ َوُمَعاَوَكتِِفؿْ  ،ُكُتَبُفؿْ 

َٓ َيــْدِري َمـا ُهــقَ  ـْ َقــاَل  ؟َهـَذا اْلَؽـاَلَم  َوَأْمَثناَل َهننِذِه  ؟...إكَّـُف َصـــََّػ َهـَذا اْلؽَِتــاَب  :َأْو َمـ

َّٓ َجاِهٌل َأْو ُمـَافٌِق: َٓ َيُؼوُلَفا إ ـْ َطَرَف َح  اْلَؿَعاِذيرِ الَّتِي  َوَلْؿ  ،اَلُفؿْ َبْؾ َتِجُب ُطُؼقَبُة ُكؾِّ َم
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ـْ َأْطَظـِؿ اْلَقاِجَبـاِت:  ،ُيَعاِوْن َطَؾك اْلِؼَقاِم َطَؾْقِفؿْ 
ِء مِ َٓ ُفنْم َأْفَسنُدوا َفنِنَّ اْلِؼَقاَم َطَؾك َهُم َكَّ ِٕ

َْدَياَن َطَؾى َخْؾٍق ِمْن اْلَؿَشايِِخ  ْٕ َُمَراءِ  ،َواْلُؿُؾوكِ  ،َواْلُعَؾَؿاءِ  ،اْلُعُؼوَل َوا ْٕ ْسنَعْوَن َوُهنْم يَ  ،َوا

َْرِض َفَساًدا ْٕ وَن َطْن َسبِقِل اللِ  ،فِي ا  (. اهـَوَيُصدُّ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ِسَعالَب ِنَِِأ َعٕا َوُماَبَكا َتَذِإ ِسَثاأَل ُنَِِأ

 ِةٍَّالطُّ ِنَِِأ ِناُبَكَت َِِو ٌٗبِصٌَ ِيَُّمَف

 ِةَعِدالِب ِنَِِٔأ

 

َوأْهُؾ )(: 359)ص «يّ رِ ؽْ ى البَ ؾَ طَ  د  الرَّ »يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالِم ابُن َتْقِؿقََّة 

ـَِّة إذَا َتَؼاَبُؾقا  ارِ ُهْؿ، َوأْهُؾ اْلبِْدَطِة: َفؾَ السُّ ، َواْلُؽػَّ ـَ ـْ َتَؼاُبِؾ اْلُؿْممِـِق
اهلُل  (. اهـُفْؿ َكِصقٌب مِ

 َأْكَبُر.

ـَ اْلُؼْبِح،  إِلَقاَمِة َطَؾْقِفؿُ  قؾُت:
ة، َوَقْطٍع لَِدابِِرِهْؿ، َوَبَقاٍن لَِؿا ُهْؿ َطَؾقِف مِ اْلُحجَّ

ْكَقا.ـَاقفِ طْ َٕ َوَخْضٍع  لِِفْؿ فِل اْلَحَقاة الدُّ َٓ   ْؿ، َوَأْذ

ـْ ِذْكِري َفنِنَّ َلُف َمِعقَشًة َضـًْؽا َوَكْحُشُرُه َيْقَم اْلِؼَقامَ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ  ـْ َأْطَرَض َط ِة َوَم

 [.124]صف: َأْطَؿك

 ك: الَ عَ تَ  اَل قَ 
ِ
ـَ اهلل

َبَع َهَقاُه بَِغْقِر ُهًدى مِ ـِ اتَّ ـْ َأَضؾُّ مِؿَّ  [.124]صف: َوَم

ر  ُد ؿَ َح  ُخ قْ الشَّ  مةُ الَّ َقاَل العَ  ا مَّ وأَ )(: 57)ص «الَػَواكِِه الِعَذاِب »يف  الُؿَعؿَّ

ـْ َتِجَد َلُف َولِّقًا  :قفِ فِ  ةَ قؾَ حِ  الَ فَ  فُ ـتَ تْ فِ  اهللُ  ادَ رَ أَ  ـْ مَ  ـْ ُيْضؾِْؾ َفَؾ ـْ َيْفِد اهلُل َفُفَق اْلُؿْفَتِد َوَم َم

 (. اهـ[17 :]الؽفػ ُمْرِشداً 

اِطُر:  َفُفَق َكَؿا َقاَل الشَّ

 ؿُّ ــــــــُـــــْ يَ ــــؿَ ـــقـــٌة فِ ـــــــؾَ ـــقـــــل حِ ـــــــلِ 
 

 

اِب حِ ـــــؽَ ــــلل يف اـــــــــا لِ ـــــــــــَومَ    َؾفْ ـقــذَّ
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 ا َيُؼقُل ـــــــُؼ مَ ــــؾُ ــــخْ ـــــاَن يَ ــــــــــْ كَ ــــــمَ 
 

 

 ْف!ـــــــؾَ ـــقـــؾِ ـــِف قَ ـــــقـــل فِ ـــتِ ـــؾَ ــقـــحِ ـــــــــفَ  
 

ـَ آَمـُقا إِْن َجاَءُكْؿ َفا َياَوَقْد َقاَل اهلُل َتَعاَلك:  ِذي َفا الَّ ـُقا َأْن ُتِصقُبقا َأيُّ ِسٌؼ بِـََبنٍ َفَتَبقَّ

ـَ   [.6]الحجرات: َقْقًما بَِجَفاَلٍة َفُتْصبُِحقا َطَؾك َما َفَعْؾُتْؿ َكاِدمِق

  نِ بنذْ  (1)رِص تَ ـْقَ َس  ؼُّ الحَ  ـْ ؽِ لَ وَ 
ِ
َٓ  قرٌ ُص ـْمَ  قَ هُ  ْؾ ك، بَ الَ عَ تَ  اهلل  وْ أَ  انُ مَ الزَّ  اَل : صَ بدَّ و

َبدُ  :رَ ُص قَ  ا الزَّ َْرضِ  َفَلمَّ ْٕ ا َما َيـَْػُع الـَّاَس َفَقْؿُؽُث فِل ا  َفَقْذَهُب ُجَػاًء َوَأمَّ

ـَ [، و17]الرطد:  [.128]إطراف: َواْلَعاقَِبُة لِْؾُؿتَِّؼق

َْشَفادُ َقاَل َتَعاَلك:  ْٕ ْكَقا َوَيْقَم َيُؼقُم ا ـُقا فِل اْلَحَقاِة الدُّ ـَ آَم ِذي  إِكَّا َلـَـُْصُر ُرُسَؾـَا َوالَّ

 [.51]غافر:

ْقُخ َصالُح بُن َفْوَزان الَػْوَزان َحِػَظُه اللُ يف  ِِ الَؼاِري»َقاَل الَعالََّمُة الشَّ  «إْتَحا

ك الَ عَ تَ  اهللُ  فُ ؼَ فَّ وَ  ـْ مَ  فِ قْ ؾَ ك طَ ؼَ بْ )َيا َصالَِب الِعْؾِؿ َتـَبََّف يف َأنَّ الَحّؼ َيْبَؼك، ويَ (: 357)ص

 ؿْ فُ كَّ نِ : فَ فِ ؾِ هْ وأَ  ؼِّ ك الحَ ؾَ قا طَ ُض ؼْ يَ  نْ أَ  اءُ دَ طْ إَ  َل اوَ ا َح ؿَ فْ ، ومَ ـُ تَ لػِ ا ِت رَ ثُ ا كَ ؿَ فْ مَ  فِ اطِ بَ ٓتِّ 

ْكَر َوإِكَّا َلُف  ك:الَ عَ تَ  اَل ا قَ ؿَ ، كَ قفِ ؿِ حْ ك يَ الَ عَ تَ  اهللَ  : ٕنَّ َؽ لِ ذَ  قنَ قعُ طِ تَ ْس يَ  َٓ  ْلـَا الذِّ ـُ َكزَّ إِكَّا َكْح

ـُقا فِل اْلَحَقاِة ك: الَ عَ تَ  اَل ا قَ ؿَ [، وكَ 9]الحجر: َلَحافُِظقنَ  ـَ آَم ِذي إِكَّا َلـَـُْصُر ُرُسَؾـَا َوالَّ

َْشَفادُ  ْٕ ْكَقا َوَيْقَم َيُؼقُم ا  م  أُ  نْ مِ  ةٌ ػَ ائِ ل صَ اُ زَ تَ  )َٓ :  لُّ بِ الـَّ اَل [ وقَ 51]غافر: الدُّ
ى ؾَ ي طَ تِ

 (2)ى(:الَ عَ تَ  اللِ  رُ مْ ي أَ تِ لْ ى يَ تَّ َح  مْ فُ لَ َذ َخ  نْ مَ  وَٓ  مْ فُ الػَ َخ  نْ مَ  مْ هُ رُّ ُض ٓ يَ  ينَ رِ اهِ ضَ  ق  الَح 

                                                 
ـَِّة َطَؾك َأْهِؾ البِْدَطِة.( وَيْظَفُر َهَذا آْكتَِصاُر يف1)   الَقاقِِع، وَهَذا َضاهٌر يف اْكتَِصاَراِت َأْهِؾ السُّ

ـِ قرَ غِ الؿُ  يِث دِ َح  ـْ ( مِ 1921) «َصِحقِحفِ »(، وُمْسؾٌِؿ يف 868) «َصحقِحفِ »( َأْخَرَجُف الُبَخاِريُّ يف 2)  . ةَ بَ عْ ُش  ة ب
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ـِ ـِ السِّ  ضِ عْ قا يف بَ ؾُّ قَ  نْ ، وإِ قنَ اقُ بَ  فُ ؾُ هْ اٍق وأَ بَ  ؼُّ فالحَ  ك الَ عَ تَ  اهللَ  نَّ نِ ، فَ اِت قَ وْ إَ  ضِ عْ بَ  وْ ، أَ ق

 دًا(. اهـبَ أَ  ؼَّ ا الحَ ذَ هَ  عُ قِّ َض يُ  َٓ 

ُد بُن َص  افَِقةِ »يف  الٍح الُعَثْقِؿقَن وَقاَل َشْقُخـَا الَعالََّمُة ُمَحؿَّ  «َشْرِح الَؽافِّقِة الشَّ

)الَحؼُّ َمـُْصقٌر، وإْن َقؾَّ َأْتَباُطُف، والَباصُِؾ َمْخُذوٌل، َوَلْق َكُثَر َأْتَباُطُف!(. (: 168ص 1)ج

 اهـ

 َتَعاَلك، ُثؿَّ بَلْهِؾ إََثِر، فَ قؾُت: 
ِ
ا ذَ نِ ، فَ َؾ اصِ البَ  غُ مَ دْ قَ فَ  ؼُّ ل الحَ تِ لَ قْ فالَحؼُّ َمـُْصقٌر باهلل

 !.ؾِ اصِ ك البَ ؾَ طَ  ؼُّ الحَ  رُ ِص تَ ـْا يَ ذَ ؽَ ، هَ ٌؼ اهِ زَ  قَ هُ 

َبْؾ َكْؼِذُف بِاْلَحؼِّ َطَؾك اْلَباصِِؾ َفَقْدَمُغُف َفنَِذا ُهَق َزاِهٌؼ َوَلُؽُؿ اْلَقْيُؾ  َقاَل َتَعاَلك:

ا َتِصُػقنَ   [.18]إكبقاء: مِؿَّ

افَِقةِ »يف  ِم َقاَل اإلَماُم ابُن الَؼق    (: 124ص 1)ج «الَؽافَِقِة الشَّ

 الَ فَ  ـٌ ــــــحَ ــتَ ـــؿْ ـــومُ  قرٌ ـــُص ـــْــمَ  ؼُّ ـــوالحَ 
 

 

 ـِ ــــؿَ ـــْح رَّ ـــال ةُ ـــــَّــُس  هِ ذِ ـــــفَ فَ  ْب ـــــجَ ـــعْ تَ  
 

اكًا قَ ْح أَ  ـْ ؽِ ، لَ انِ حَ تِ وآمْ  ءِ الَ تَ لالبْ  رُّ ، والشَّ رُ قْ ك الخَ ؼَ بْ يَ  ْؾ ل، بَ فِ تَ ـْٓ يَ  رُ فالشَّ قؾُت: 

ـْ ُضُفقر الَباصُِؾ اكًا قَ ْح ، وأَ رُ فَ ظْ ويَ  ؼُّ الحَ  رُ ِص تَ ـْيَ 
ا الَحؼُّ  َيْظَفُر الَباصُِؾ، وَلؽِ ، َأمَّ  ٓ َيْسَتِؿرُّ

 َتَعاَلك
ِ
 َتَعاَلك: ، َيُؼقُل اهللُ (1)فنكَُّف وإْن َحَصَؾ َطَؾْقِف َما َحَصَؾ: فنكَُّف َيُعقُد وَيـْتِصُر بنْذِن اهلل

 َـ  َواْلَعاقَِبُة لِؾتَّْؼَقى[، وَيُؼقُل اهلُل َتَعاَلك: 83]الؼصص: َواْلَعاقَِبُة لِْؾُؿتَِّؼق

 [.132]صف:

                                                 
ْقِخ الَػْقزَ  «اْتَحاَف الَؼاِري»( واكظر: 1)  (.354اِن )صلؾشَّ
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 وإنْ  ُؾ اصِ لبَ )ا(: 284)ص «آنِ رْ ُمْشؽِِل الؼُ »رحؿه الل يف  ةَ بَ قْ تَ قُ  ابنُ  امُ اإلمَ  اَل وقَ 

 ةَ بَ اقِ العَ  عُؾ جْ ، ويَ فُ طؾُ بْ ويُ  فُ ؼُ حِ ؿْ قُ َس  اهللَ  ، فننَّ هُ الَ طَ و الِ قَ ْح إَ  ضِ عْ يف بَ  ؼِّ ك الحَ ؾَ طَ  رَ فَ ضَ 

 (. اهـفِ ؾِ هْ وأَ  ؼِّ لؾحَ 

 قؾُت: 
ِ
والَحْرُب َبْقـَـَا وَبْقـَُفْؿ ِسَجاٌل: َأْي: ُكَقٌب، َكْقَبٌة َلـَا، وَكْقَبٌة َلُفْؿ، َفُسـَُّة اهلل

َٓ تَ   َتغقَُّر، فَ َتَعاَلك يف الَخْؾِؼ ٓ َتَتبّدُل، و
ِ
َؾْقِفْؿ ُف يف ُرُسؾِِف طَ ، وُسـَـُ َتَعاَلك فِذِه ِحْؽَؿُة اهلل

الَُم، وَأْتَباطِفْؿ، َجَرْت بَ  ـْ َيُؽقُن َلُفْؿ الَعاقَِبُة السَّ
ًة، وُيَداُل َطَؾْقِفْؿ ُأْخَرى، َلؽِ َلْن ُيَداُلقا َمرَّ

 الَحْؿُد: 
ِ
 َحؼٌّ يف إَِخقِر، وهلل

ِ
 [.62]الروم: َفاْصبِْر إِنَّ َوْطَد اهلل

ـَ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ   [.49]هقد: َفاْصبِْر إِنَّ اْلَعاقَِبَة لِْؾُؿتَِّؼق

ـَ ك: الَ عَ تَ  اَل وقَ  ـْ ِطَباِدِه َواْلَعاقَِبُة لِْؾُؿتَِّؼق
ـْ َيَشاُء مِ ِف ُيقِرُثَفا َم َْرَض لِؾَّ ْٕ  إِنَّ ا

 [.128]إطراف:

 ك: الَ عَ تَ  اَل وقَ 
ِ
 [.55]غافر:   َحؼٌّ َواْسَتْغِػْر لَِذْكبَِؽ َفاْصبِْر إِنَّ َوْطَد اهلل

َفَفْل َقاَتْؾُتُؿوُه؟ ُقْؾُت: َكَعْم. َقاَل: َفَؽْقَ  : )يُل وِ الطَّ   انَ قَ ػْ ي ُس بِ أَ  يِث دِ يف َح  اءَ َج وَ 

َتاُلُؽْم إِيَّاُه؟ ُقْؾُت: الَحْرُب َبْقـَـَا َوَبْقـَُه ِسَجاٌل، َيـَاُل ِمـَّا َوَكـَاُل ِمـْ 
 (1).(هُ َكاَن قِ

ـَ يف َطْفِد الـَّبِلِّ قؾُت:  ـَ الُؿْشركِق ، وَبْق ـَ ـَ الُؿْسؾِؿق وَهَذا َيُدُل َأنَّ َهَذا إَْمَر َوَقَع َبْق

   ْـَ َأه ـَ َأْهِؾ الَحّؼ، وَبْق  َتَعاَلك ٓ َتَتبّدُل يف الُحُروِب َبْق
ِ
ا َيُدلُّ َطَؾك َأنَّ ُسـََّة اهلل ِؾ مِؿَّ

ُفؿَّ  ـَ : َسّدد الَباصِِؾ، الؾَّ ـَ الُؿْؿَتِري
َـّ مِ  [.147]البؼرة:  َفالَ َتُؽقَك

                                                 
َأبِل ُسْػَقاَن  يِث دِ َح  ـْ ( مِ 1773) «َصِحقِحفِ »(، وُمْسؾٌِؿ يف 425ص 1ج) «َصحقِحفِ »( َأْخَرَجُف الُبَخاِريُّ يف 1)

. 
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َْرضِ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ  ْٕ َؿاَواِت َوا  َشؽٌّ َفاصِِر السَّ
ِ
 [.12]إبراهقؿ: َأفِل اهلل

ـَ قؾُت:  ِة اإلْجابِة بالُؿـَافِؼق َوَلِق اْكَتَصَر الَحؼُّ َدائِؿًا: ْٓمَتلَْت ُصُػقُف ُأمَّ

َماِن، َوَلِق اْكَتَصَر الَباصُِؾ َدائِؿًا َلَشّؽ َأْهُؾ الَحؼِّ يف الطَِّريِؼ، وَلؽِـََّفا ُخُصقصًا يف هَ  َذا الزَّ

 ؾِ هْ أَ  ارِ َص تِ اكْ  ةُ اطَ ، وَس ةِ ـَّالسُّ  اةِ طَ ة لدُّ بؾَ رْ ا غَ قفَ فِ  ةِ طَ دْ البِ  ؾِ هْ أَ  ارِ َص تِ َساَطٌة وَساَطة: َفَساَطُة اكْ 

ـُ ؼِ ل القَ تِ لْ ا يَ قفَ فِ  ّؼ الحَ  ـَ : ق  [.49]هقد: َفاْصبِْر إِنَّ اْلَعاقَِبَة لِْؾُؿتَِّؼق

ـَ ك: الَ عَ تَ  اَل وقَ   [.128]إطراف: َواْلَعاقَِبُة لِْؾُؿتَِّؼق

 [.132]صف: َواْلَعاقَِبُة لِؾتَّْؼَقىوَقاَل َتَعاَلك: 

 ةِ وَ زْ غَ  ىؾَ طَ  هِ مِ الَ (: يف كَ 219ص 3)ج «ادعَ الؿَ  ادِ زَ »يف   مِ ق  الؼَ  ابنُ  امُ اإلمَ  اَل قَ 

 َوُسـََّتُف فِل ُرُسؾِفِ ِمـَْفا): دٍ ُح أُ 
ِ
ةً  ،َوَأْتَباِطِفؿْ  ،: َأنَّ ِحْؽَؿَة اهلل َوُيَداَل  ،َجَرْت بَِلْن ُيَداُلقا َمرَّ

ـْ َتُؽقُن َلُفُؿ اْلَعاقَِبُة، 
ُفْم َلِو اْكَتَصُروا َدائًِؿا َدَخَل َمَعُفُم اْلُؿْممِ َطَؾْقِفْؿ ُأْخَرى، َلؽِ ـُوَن َفنِكَّ

ـْ َغْقِرِه، َوَلِق اْكُتِصَر َطَؾْقِفْؿ َدائًِؿا َلؿْ  َوَغْقُرُهْم،
اِدُق مِ َيْحُصِؾ اْلَؿْؼُصقُد  َوَلْؿ َيَتَؿقَِّز الصَّ

ـْ َيتَّ  ـِ لَِقَتَؿقََّز َم َْمَرْي ْٕ ـَ ا  َأْن َجَؿَع َلُفْؿ َبْق
ِ
َساَلِة، َفاْقَتَضْت ِحْؽَؿُة اهلل ـَ اْلَبْعَثِة َوالرِّ

ُعُفْؿ بِ مِ

، َوَما َجاَويُ  ًة.ؤُ طِقُعُفْؿ لِْؾَحؼَّ ـْ َيتَّبُِعُفْؿ َطَؾك الظُُّفقِر َواْلَغَؾَبِة َخاصَّ  وا بِِف مِّؿ

ُسؾِ َوِمـَْفا*  ـْ َأْطاَلِم الرُّ
: )َهْل َقاَتْؾُتُؿوُه؟ انَ قَ ػْ ل ُس بِ َٕ  ُؾ قْ رَ َكَؿا َقاَل هِ  :: َأّن َهَذا مِ

َة، َوُكَداُل َطَؾْقِه َقاَل: َكَعْم، َقاَل: َكْقَ  الْ  َحْرُب َبْقـَُؽْم َوَبْقـَُه؟ َقاَل: ِسَجاٌل ُيَداُل َطَؾْقـَا اْلَؿرَّ

ُسُل ُتْبَتَؾى، ُثمَّ َتُؽوُن َلُفُم اْلَعاقَِبُة( ُْخَرى، َقاَل: َكَذلَِ  الرُّ ْٕ  (1).ا

                                                 
َأبِل ُسْػَقاَن  يِث دِ َح  ـْ ( مِ 1773) «َصِحقِحفِ »(، وُمْسؾٌِؿ يف 425ص 1ج) «َصحقِحفِ »( َأْخَرَجُف الُبَخاِريُّ يف 1)

. 
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ـَ اْلُؿـَافِِؼ الْ َوِمـَْفا* 
ـُ الّصاِدُق مِ

ا : َأْن َيَتَؿقََّز اْلُؿْممِ ـَ َلؿَّ َؽاِذِب، َفنِنَّ اْلُؿْسؾِِؿق

ْساَلِم َضاِهًرا  قُت َدَخَؾ َمَعُفْؿ فِل اإْلِ َأْضَفَرُهُؿ اهلُل َطَؾك َأْطَدائِِفْؿ َيْقَم َبْدٍر، َوَصاَر َلُفُؿ الصِّ

 َطزَّ َوَجؾَّ َأْن َسبََّب لِ 
ِ
ـْ َلْقَس َمَعُفْؿ فِقِف َباصِـًا، َفاْقَتَضْت ِحْؽَؿُة اهلل ِعَباِدِه مِْحـًَة َمقََّزْت َم

ـِ َواْلُؿـَافِِؼ  ـَ اْلُؿْممِ وَسُفْؿ فِل َهِذِه اْلَغْزَوِة، َوَتَؽؾَُّؿقا بَِؿا َكاُكقا ؤُ ، َفَلْصَؾَع اْلُؿـَافُِؼقَن رُ َبْق

ك َكافٍِر َيْؽُتُؿقَكُف، َوَضَفَرْت ُمَخبَّآُتُفْؿ، َوَطاَد َتْؾِقيُحُفْؿ َتْصِريًحا، َواْكَؼَسَؿ الـَّاُس إِلَ 

ا فِل َكْػِس ُدوِرِهْؿ، َوُهْؿ  ـُقَن َأنَّ َلُفْؿ َطُدوًّ ـٍ َوُمـَافٍِؼ اْكِؼَساًما َضاِهًرا، َوَطَرَف اْلُؿْممِ َوُمْممِ

ُزوا مِـُْفْؿ. َقاَل اهلُل َتَعاَلك:  وا َلُفْؿ، َوَتَحرَّ َٓ ُيَػاِرُققَكُفْؿ، َفاْسَتَعدُّ َر َما َكاَن اهلُل لَِقذَ َمَعُفْؿ 

ـَ الطَّقِِّب َوَما َكاَن اهلُل لُِقْطؾَِعُؽْؿ َطَؾك
ـَ َطَؾك َما َأْكُتْؿ َطَؾْقِف َحتَّك َيِؿقَز اْلَخبِقَث مِ  اْلُؿْممِـِق

ـْ َيَشاءُ  ـْ ُرُسؾِِف َم
َـّ اهلَل َيْجَتبِل مِ

َما َكاَن اهلُل  :َأْي  :[179]آل طؿران:  اْلَغْقِب َوَلؽِ

ـْ لَِقَذَرُكْؿ َطَؾك 
يَؿاِن مِ ـَ َحتَّك َيِؿقَز َأْهَؾ اإْلِ ـَ بِاْلُؿـَافِِؼق ـَ اْلتَِباِس اْلُؿْممِـِق

َما َأْكُتْؿ َطَؾْقِف مِ

]آل  َوَما َكاَن اهلُل لُِقْطؾَِعُؽْؿ َطَؾك اْلَغْقِب َكَؿا َمقََّزُهْؿ بِاْلِؿْحـَِة َيْقَم ُأُحٍد  :َأْهِؾ الـَِّػاِق 

ِذي َيؿِ 179طؿران:  ِء، َفنِكَُّفْؿ ُمَتَؿقُِّزوَن فِل َغْقبِِف َوِطْؾِؿفِ [ الَّ َٓ ِء َوَهُم َٓ ـَ َهُم َوُهَق  ،قُز بِِف َبْق

ِذي ُهَق َغْقٌب َشَفاَدًة. َوَقْقُلفُ  :ُسْبَحاَكُف ُيِريُد َأْن َيِؿقَزُهْؿ َتْؿقِقًزا َمْشُفقًدا  َفَقَؼُع َمْعُؾقُمُف الَّ

َـّ اهلَل َيْجتَ : َتَعاَلك
ـْ َيَشاءُ َوَلؽِ ـْ ُرُسؾِِف َم

اْستِْدَراٌك لَِؿا َكَػاُه  :[179]آل طؿران:  بِل مِ

ـْ َغْقبِفِ 
ُسِؾ، َفنِكَُّف ُيْطؾُِعُفْؿ َطَؾك َما َيَشاُء مِ ـَ اصِّاَلِع َخْؾِؼِف َطَؾك اْلَغْقِب ِسَقى الرُّ

َكَؿا  :مِ

ـْ َرُسقلٍ َطالُِؿ اْلَغْقِب َفاَل ُيْظِفُر َطَؾك َغْقبِ : َتَعاَلك َقاَل 
ـِ اْرَتَضك مِ َّٓ َم  ِف َأَحًدا إِ

ِذي ُيْطؾُِع َطَؾْقفِ  :[26]الجـ:  يَؿاِن بِاْلَغْقِب الَّ  :ُرُسَؾفُ  َفَحظُُّؽْؿ َأْكُتْؿ َوَسَعاَدُتُؽْؿ فِل اإْلِ

َْجِر َواْلَؽَراَمِة. ْٕ  َفنِْن آَمـُْتْؿ بِِف َوَأْيَؼـُْتْؿ َفَؾُؽْؿ َأْطَظُؿ ا
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اِء، َوفِقَؿا ُيِحبُّقَن َوَما : اْس َوِمـَْفا*  رَّ اِء َوالضَّ رَّ ِة َأْولَِقائِِف َوِحْزبِِف فِل السَّ تِْخَراُج ُطُبقِديَّ

ِة فِقَؿا  َيْؽَرُهقَن، َوفِل َحاِل َضَػِرِهْؿ َوَضَػِر َأْطَدائِِفْؿ بِِفْؿ، َفنَِذا َثَبُتقا َطَؾك الطَّاَطِة َواْلُعُبقِديَّ

ـَ  :قنَ ُيِحبُّقَن َوَما َيْؽَرهُ 
ـْ َيْعُبُد اهلَل َطَؾك َحْرٍف َواِحٍد مِ ا، َوَلْقُسقا َكَؿ َفُفْؿ َطبِقُدُه َحؼًّ

اِء َوالـِّْعَؿِة َواْلَعافَِقِة. رَّ  السَّ

، َوِمـَْفا: *  ـٍ ِهْؿ فِل ُكؾِّ َمْقصِ َأكَُّف ُسْبَحاَكُف َلْق َكَصَرُهْؿ َدائًِؿا، َوَأْضَػَرُهْؿ بَِعُدوِّ

َْطَدائِِفْؿ َأَبًدا َلَطَغْت ُكُػقُسُفْؿ، َوَشَؿَخْت َواْرَتَػَعْت، َفَؾْق  َوَجَعَؾ َلُفؿُ 
ِ

ـَ َواْلَؼْفَر ٕ التَّْؿؽِق

ْزَق، َفاَل  تِل َيُؽقُكقَن فِقَفا َلْق َبَسَط َلُفُؿ الرِّ َػَر َلَؽاُكقا فِل اْلَحاِل الَّ َبَسَط َلُفُؿ الـَّْصَر َوالظَّ

َّٓ السَّ  َخاُء، َواْلَؼْبُض َواْلَبْسُط، َفُفَق اْلُؿَدبُِّر ُيْصؾُِح ِطَباَدُه إ ُة َوالرَّ دَّ اُء، َوالشِّ رَّ اُء َوالضَّ رَّ

َْمِر ِطَباِدِه َكَؿا َيؾِقُؼ بِِحْؽَؿتِِف، إكَُّف بِِفْؿ َخبِقٌر َبِصقٌر.
ِ

ٕ 

قا َواْكَؽَسُروا َوَخَضُعقا، : َأكَُّف إَذا اْمَتَحـَُفْؿ بِاْلَغَؾَبِة َواْلَؽْسَرِة َواْلَفِزيَؿِة َوِمـَْفا*  َذلُّ

ْكؽَِسا
ِ

لِّ َوآ َيِة الذُّ َٓ ِر، َفاْسَتْقَجُبقا مِـُْف اْلِعزَّ َوالـَّْصَر، َفنِنَّ ُخْؾَعَة الـَّْصِر إكََّؿا َتُؽقُن َمَع ِو

ةٌ َقاَل َتَعاَلك:  َوَيْقَم َوَقاَل: . [123]آل طؿران:  َوَلَؼْد َكَصَرُكُؿ اهلُل بَِبْدٍر َوَأْكُتْؿ َأِذلَّ

ـِ َطـُْؽْؿ َشْقًئا ـٍ إِْذ َأْطَجَبْتُؽْؿ َكْثَرُتُؽْؿ َفَؾْؿ ُتْغ إَذا َأَراَد َفُفَق ُسْبَحاَكُف  :[25]التقبة:  ُحـَْق

، َوَيُؽقُن َجْبُرُه َلُف َوَكْصُرُه َطَؾك مِْؼَدارِ  ًٓ ِف  َأْن ُيِعزَّ َطْبَدُه َوَيْجُبَرُه َوَيـُْصَرُه َكَسَرُه َأوَّ ُذلِّ

 َواْكؽَِساِرِه.

ـَ َمـَاِزَل فِل َداِر َكَراَمتِفِ َوِمـَْفا*  َلْؿ َتْبُؾْغَفا  :: َأكَُّف ُسْبَحاَكُف َهقََّل لِِعَباِدِه اْلُؿْممِـِق

تِ  َْسَباَب الَّ ْٕ َّٓ بِاْلَباَلِء َواْلِؿْحـَِة، َفَؼقََّض َلُفُؿ ا ل ُتقِصُؾُفْؿ َأْطَؿاُلُفْؿ، َوَلْؿ َيُؽقُكقا َبالِِغقَفا إ

ـْ ُجْؿَؾِة َأْسَباِب 
تِل ِهَل مِ الَِحِة الَّ َؼُفْؿ لِْلَْطَؿاِل الصَّ ـَ اْبتاَِلئِِف َواْمتَِحاكِِف، َكَؿا َوفَّ

 إَِلْقَفا مِ

 ُوُصقلِِفْؿ إَِلْقَفا.
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ائَِؿِة َوالـَّْصِر َواْلِغـََوِمـَْفا*  ـَ اْلَعافَِقِة الدَّ
ك ُصْغَقاًكا َوُرُكقًكا : َأنَّ الـُُّػقَس َتْؽَتِسُب مِ

ِخَرِة، َفنَِذا  ْٔ اِر ا  َوالدَّ
ِ
َها فِل َسْقِرَها إَِلك اهلل ـْ ِجدِّ إَِلك اْلَعاِجَؾِة، َوَذلَِؽ َمَرٌض َيُعقُقَفا َط

ْمتَِحاِن مَ 
ِ

ْبتاَِلِء َوآ
ِ

ـَ آ
ا َيُؽقُن َدَواًء َأَراَد بَِفا َربَُّفا َوَمالُِؽَفا َوَراِحُؿَفا َكَراَمَتُف َققََّض َلَفا مِ

ْقِر اْلَحثِقِث إَِلْقِف، َفَقُؽقُن َذلَِؽ اْلَباَلُء َواْلِؿْحـَةُ  ـِ السَّ بَِؿـِْزَلِة  لَِذلَِؽ اْلَؿَرِض اْلَعائِِؼ َط

 َ ْٕ ْستِْخَراِج ا
ِ

َواَء اْلَؽِريَف، َوَيْؼَطُع مِـُْف اْلُعُروَق اْلُؿْملَِؿَة ٓ بِقِب َيْسِؼل اْلَعؾِقَؾ الدَّ ْدَواِء الطَّ

َْدَواُء َحتَّك َيُؽقَن فِقَفا َهاَلُكُف. ْٕ  مِـُْف، َوَلْق َتَرَكُف َلَغَؾَبْتُف ا

ُف َوِمـَْفا*  َفَداُء ُهْؿ َخَقاصُّ ـْ َأْطَؾك َمَراتِِب َأْولَِقائِِف، َوالشُّ
َفاَدَة ِطـَْدُه مِ : َأنَّ الشَّ

ـْ ِطَباِدِه، َوَلْقَس َبْعَد َدَرَج 
ُبقَن مِ َفاَدُة، َوُهَق ُسْبَحاَكُف ُيِحبُّ َأْن َواْلُؿَؼرَّ َّٓ الشَّ يِؼقَِّة إ دِّ ِة الصِّ

ـْ ِطَباِدِه ُشَفَداَء ُتَراُق ِدَماُؤُهْؿ فِل َمَحبَّتِِف َوَمْرَضاتِِف، َوُيْمثُِروَن ِرَضاُه َوَمَحابَُّف 
َيتَِّخَذ مِ

َرَج  َٓ َسبِقَؾ إَِلك َكْقِؾ َهِذِه الدَّ ـْ َطَؾك ُكُػقِسِفْؿ، َو
َْسَباِب اْلُؿْػِضَقِة إَِلْقَفا مِ ْٕ َّٓ بَِتْؼِديِر ا ِة إ

.  َتْسؾِقِط اْلَعُدوِّ

َْسَباَب َوِمـَْفا*  ْٕ : َأنَّ اهلَل ُسْبَحاَكُف إَذا َأَراَد َأْن ُيْفؾَِؽ َأْطَداَءُه َوَيْؿَحَؼُفْؿ َققََّض َلُفُؿ ا

تِل َيْسَتْقِجُبقَن بَِفا َهاَلَكُفْؿ َوَمْحؼَ  ـْ َأْطَظِؿَفا َبْعَد ُكْػِرِهْؿ َبْغُقُفْؿ َوُصْغَقاُكُفْؿ، الَّ
ُفْؿ، َومِ

ُص بَِذلَِؽ  ِط َطَؾْقِفْؿ، َفَقَتَؿحَّ َوُمَباَلَغُتُفْؿ فِل َأَذى َأْولَِقائِِف، َوُمَحاَرَبتِِفْؿ َوقَِتالِِفْؿ َوالتََّسؾُّ

ـْ ُذُكقبِِفْؿ َوُطُققبِِفْؿ، َوَيْزَداُد بِ 
ـْ َأْسَباِب َمْحِؼِفْؿ َوَهاَلكِِفْؿ، َوَقْد َأْولَِقاُؤُه مِ

َذلَِؽ َأْطَداُؤُه مِ

َْطَؾْقَن إِْن ُكـُْتْؿ َذَكَر ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك َذلَِؽ فِل َقْقلِِف:  ْٕ َٓ َتْحَزُكقا َوَأْكُتُؿ ا ـُقا َو َٓ َتِف َو

ـَ  ـَ الـَّاِس إِْن َيْؿَسْسُؽْؿ َقْرٌح َفَؼْد َمسَّ اْلَؼْقَم َقرْ  ، ُمْممِـِق اُم ُكَداِوُلَفا َبْق َيَّ ْٕ ٌح مِْثُؾُف َوتِْؾَؽ ا

ـُقا َوَيتَِّخَذ مِـُْؽْؿ ُشَفَداَء َواهللُ  ـَ آَم ِذي ـَ َولَِقْعَؾَؿ اهلُل الَّ َٓ ُيِحبُّ الظَّالِِؿق َص اهلُل  ،  َولُِقَؿحِّ

ـَ  ـُقا َوَيْؿَحَؼ اْلَؽافِِري ـَ آَم ِذي ، َفَجَؿَع َلُفْؿ فِل َهَذا [142، 139]آِل ِطْؿَراَن:  الَّ
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ـِ  ـَ ُحْس ـَ َتْشِجقِعِفْؿ َوَتْؼِقَيِة ُكُػقِسِفْؿ َوإِْحَقاِء َطَزائِِؿِفْؿ َوِهَؿِؿِفْؿ، َوَبْق اْلِخَطاِب َبْق

اِر َطَؾْقِفْؿ َفَؼاَل:  تِل اْقَتَضْت إَداَلَة اْلُؽػَّ َيْؿَسْسُؽْؿ  إِنْ التَّْسؾَِقِة، َوِذْكِر اْلِحَؽِؿ اْلَباِهَرِة الَّ

ََلِؿ، [142]آِل ِطْؿَراَن:  َقْرٌح َفَؼْد َمسَّ اْلَؼْقَم َقْرٌح مِْثُؾفُ  ْٕ ، َفَؼِد اْسَتَقْيُتْؿ فِل اْلَؼْرِح َوا

َجاِء َوالثََّقاِب، َكَؿا َقاَل:  َن إِْن َتُؽقُكقا َتْلَلُؿقَن َفنِكَُّفْؿ َيْلَلُؿقَن َكَؿا َتْلَلُؿقَوَتَباَيـُْتْؿ فِل الرَّ

َٓ َيْرُجقنَ   َما 
ِ
ـَ اهلل

ـُقَن َوَتْضُعُػقَن ِطـَْد [124ـَّساِء: ]ال َوَتْرُجقَن مِ ، َفَؿا َباُلُؽْؿ َتِف

ْقَطاِن، َوَأْكُتْؿ ُأِصْبُتْؿ فِل َسبِقؾِل َواْبتَِغاِء  ََلِؿ، َفَؼْد َأَصاَبُفْؿ َذلَِؽ فِل َسبِقِؾ الشَّ ْٕ اْلَؼْرِح َوا

 َمْرَضاتِل.

ـَ الـَّاِس، َوَأكََّفا َطَرٌض َحاِضٌر،ُثؿَّ َأْخ  ْكَقا َبْق اَم َهِذِه اْلَحَقاِة الدُّ  َبَر َأكَُّف ُيَداِوُل َأيَّ

َها َوَكْصَرَها َوَرَجاءَ  ِخَرِة، َفنِنَّ ِطزَّ ْٔ ـَ َأْولَِقائِِف َوَأْطَدائِِف، بِِخاَلِف ا ًٓ َبْق ُؿَفا ُدَو َها ُيَؼسِّ

ـَ آَمـُقا ِذي  اهـ(. َخالٌِص لِؾَّ

ـِ الَؼقِِّؿ قؾُت:  ـَ اإلَماِم اب
ْؾ كالَ عَ تَ  فاْكُظُروا إَِلك َهِذِه الِحَؽِؿ الَعظِقَؿِة مِ : َفَتَلمَّ

كِرٍ وَتَدبَّْر:  ـْ ُمدَّ
 .[15: الؼؿر] َفَفْؾ مِ

 ؾِ ؼْ ، وثِ لتفِ صْ وَ  ةِ دّ ِش  ـْ مِ  ؿِ غْ بالرَّ  ةِ قؼَ ؼِ ك الحَ ؾَ طَ  قَ هُ ، وَ (1)افَ ؾِ هْ وأَ  ةِ ـَّالسُّ  رِ ْص كَ  قرُ ِخ تلْ فَ 

قا امُ ا قَ ذَ إِ  ةِ ـَّالسُّ  اةِ طَ ا لدُّ ذَ هَ  ـْ مِ  دّ البَ ، فَ «يّ ؾِ الَج  رِ ْص الـَّ »بــ قٌل ُص قْ مَ  «ي  ػِ َخ  رٌ ْص كَ »ؾف: ؿْ َح 

ـُ  .دٍ ُح أُ  ةِ وَ زْ يف غَ  َؾ َص ا َح ؿَ : كَ ؿْ هبِ ٌػ لطْ  قَ هُ ، وَ (1)افَ ؾِ هْ وأَ  ةِ ـَّالسُّ  ةِ رَ ْص ب

                                                 
.فِتلْ ( 1) ـَ ـَ والَعاِصق ، والُؿْبتدِطق ـَ ـَ والُؿـَافِِؼق ، وَمْؽٌر بالَؽافِري ـَ : ُلْطٌػ بالُؿْممـِق ـِ ي  ِخقُر َكْصِر الدِّ

 َقِريٌب َقاَل َتَعاَلك:         
ِ
َٓ إِنَّ َكْصَر اهلل  َأ

ِ
ـَ آَمـُقا َمَعُف َمَتك َكْصُر اهلل ِذي ُسقُل َوالَّ  [.214:البؼرة] َحتَّك َيُؼقَل الرَّ

 اْلَعِزيِز اْلَحؽِقؿِ َقاَل َتَعاَلك: و       
ِ
ـْ ِطـِْد اهلل

َّٓ مِ  [.126:آل طؿران] َوَما الـَّْصُر إِ

ـَ َقاَل َتَعاَلك: و        ا َطَؾْقـَا كَْصُر اْلُؿْممِـِق  [.47:الروم] َوَكاَن َحؼًّ

= 
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ْقُخ ُحؿود التَّْوي (: 39)ص «آْحتَِجاِج بإََثرِ »يف  جرِيُّ َقاَل الَعالّمُة الشَّ

ُة يف إَْقَقاِل لَِؽؾَِؿِة الَحّؼ، َوَلْق  ـْ َكاَن اهلُل َتَعاَلك َمَعُف، والُؼقَّ  َتَعاَلك، ولَِؿ
ِ
َة هلل )فننَّ الُؼقَّ

 ِرَه اْلُؿْجِرُمقنَ لُِقِحؼَّ اْلَحؼَّ َوُيْبطَِؾ اْلَباصَِؾ َوَلْق كَ َقؾَّ َكاِصُروَها، َقاَل اهلُل َتَعاَلك: 

 (. اهـ[88:إكػال]

 ةِ وُسـَّ فِ يـِ لدِ  قؿُ ُيؼِ  واهللُ )(: 39)ص« إَِغاَثِة الؾْفَػان»يف  وَقاَل اإِلَماُم ابُن الَؼق ِم 

 (. اهـقًراقّ غْ تَ  رعُ ْس قرًة وأَ غَ  دُّ َش أَ  قَ فُ فَ  :اؿَ فُ ـْا، وَيُذّب طَ ؿَ هُ صرُ يـْ ـْ مَ  فِ قلِ ُس رَ 

 

 

 

 

 

                                                 = 
ُسُؾ وَ َقاَل َتَعاَلك: و        [.112:يقسػ] َضـُّقا َأكَُّفْؿ َقْد ُكِذُبقا َجاَءُهْؿ َكْصُرَكاَحتَّك إَِذا اْسَتْقَلَس الرُّ

الَُم وَأْتَباطِفْؿ، َوَلْؿ َيْخذْلُفؿ َوْقَت شّدهتِْؿ، وَوْقَت الَغؾَ قؾُت:        ـْ ُرُسؾِف َطَؾقفُؿ السَّ قِة فاهلُل َتَعاَلك َلْؿ َيتخّؾ َط

 َغْقرُ 
َ

ِهْؿ، والتل ِهل ٍة، وٓ ُمَستؿّرٍة: إكََّؿا لُقْظِفَر َمْعُؾقمَة آَياتِف، وَطَجائِب ُقْدرتِف ُسْبحاَكُف. آْسَتَدراِجقَِّة لَعدوِّ  ُمْستؼرَّ

ـْ َأْسَراِر إْقَداِر َأْن َيُؽقَن آْبتاِلَِء َخِػّقًا، والُؿحـِة َمْسُتقَرة: ( 1) قِِّب َفَؿ ـَ الطَّ
 لَِقِؿقَز اهلُل اْلَخبِقَث مِ

 [.37:إكػال]

َٓ َتِجُد لُِسـَّتِـَا َتْحِقياًل َقاَل َتَعاَلك:          ـْ ُرُسؾِـَا َو
ـْ َقْد َأْرَسْؾـَا َقْبَؾَؽ مِ  [.77:اإلسراء] ُسـََّة َم

 َتْبِدياًل َقاَل َتَعاَلك: و       
ِ
ـْ َتِجَد لُِسـَِّة اهلل  [.62:إحزاب] َوَل

ـْ َتِجَد لُِسـَِّت َقاَل َتَعاَلك: و         َتْحِقياًل  َوَل
ِ
 [.43:فاصر]  اهلل
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

  َُِعالطََِّٖحُب 

َُٖىِل ِِّ٘مَخِدامَل ٍٗعِبيف َز ِِْف َََتَتِفُٖ َُِأ اُفَخا   ،اُهَّّاجُل ٗ

 اِتَفٔالصِّ اِءَىِضاأَل ِٗدِذِٕيف َت ِيَُِدٍِِع َٗصِِّٗىال َت ََِؤَ

 

، يؾِ وِ لْ التَّ  قرةِ طُ بخُ  ؿُ ؾَ عْ يَ  ؿِ ؾْ ك العِ لَ إِ  ُب ِس تَ ـْيَ  ـْ ؿِّ قرًا مِ ثِ كَ  نَّ أَ  اهللُ  َؽ حؿِ رَ  ؿْ ؾَ اطْ 

 عِ دَ البِ  ؾِ هْ أَ  ِب تُ ا كُ ايَ ـَا يف ثَ فَ ـْمِ  قرٌ ثِ كَ  فِ قْ ؾَ ل طَ ؾِ طَ ـْ، وتَ زُ قِّ ؿَ ٓ يُ  فُ ـَّؽِ قؾ، ولَ طِ عْ ، والتَّ يضِ قِ ػْ والتَّ 

 رِ ظَ والـَّ  ؿْ فِ تبكُ  اءةِ رَ قِ  ـْ مِ  اءُ ؿَ ؾَ العُ  رَ ذَّ ا َح ذَ ا، ولفَ فَ لَ  ـُ ػطَّ تَ ، وٓ يَ رُ عُ ْش ٓ يَ  قَ هُ ، وَ اءِ قَ هْ وإَ 

ـَ قفَ ا فِ مَ  َف رِ عْ ا، لقَ قفَ فِ   .ؾِ اصَ البَ  ا مِ

ْج  امُ َقاَل اإلمَ   ُؾ ْص الػَ )(: 195)ص «قدٍ بِ زَ  لِ هْ ى أَ لَ إِ  التهِ َس رِ »يف   يُّ زِ الس 

 قا يفعُ ؼَ وٓ يَ  ،ؿْ فُ ـْوا طَ رُ ـػِ قَ ا فَ فَ قْ ؾَ طَ  ةُ امَّ العَ  َػ لقؼِ  ؿْ الفِ قَ قْ أَ  ـْ مِ  ءٍ ْل َش  رِ كْ : يف ذِ عُ اِس التَّ 

 (. اهـؿْ اكفِ بَ ِش 

 «لِ ائِ َس الرَّ  ونِ قُ طُ »يف   ؿنِ ْح الرَّ  دِ بْ طَ  بنُ  طقِ  الؾَّ  ُد بْ طَ  ُخ قْ الشَّ  مةُ الَّ وَقاَل العَ 

يف  ؿْ هُ دَ ـْطِ  قزَ قِّ ؿْ ٓ تَ  ـْ مَ وَ  ،اُل فَّ الُج  هِ بِ  تنَ تَ ػْ يُ  نْ أَ  َ  قْ ِخ ا ذَ إِ  َؾ ُج الرَّ  فننَّ )(: 591ص 2)ج

 لَ إِ  قةُ طْ والدَّ  ،ارِ ؽَ باإلكْ  نَ الَ اإلطْ  نُ تعقَّ يُ  ئذٍ قـَ حِ فَ ، الِ َج الرِّ  يؾِ اوِ قَ أَ  دِ ؼْ كَ 
ِ
 رِّ يف الّس  ك اهلل

َِ عْ لقُ ، ارِ فَ والجِ   َب تُ كُ  َت عْ الَ صَ  قْ ولَ . ِب يْ والرَّ  مِ فْ التُّ  اقعَ وَ مَ  رُ َج فْ ، وتُ ُب تـِ ْج قفَ  َل اصِ البَ  ر

 وْ ، أَ قفِ فِ  دُح ؼْ يُ  ءٍ ْل بَش  ؿِ فْ ـ التُّ قؿَ ، فِ قؾِ ِص لْ والتَّ  قِؼ ؼِ حْ التَّ  ةُ ؿَّ ئِ أَ  الفُ ا قَ ، ومَ يؾِ دِ عْ والتَّ  ِح رْ الجَ 

 ًا(. اهـبجَ طَ  َؽ لِ ذَ  ـْ مِ  ُت يْ أَ ، لرَ ويفِ رْ ويَ  بفِ  ُث دِّ حَ ا يُ مَ  بةِ تْ رُ  ـْ مِ  حطُّ يُ 
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ْقُخ َطْبُد الَعِزيِز بُن َباٍز  ـْ َأْضَفَر ال: وَقاَل الَعالَّمُة الشَّ ُؿـَْؽَر، َأِو البِْدَطَة )َم

ـْ َأْضَفَر ُر مِـُْف، وٓ ُيَحذَّ  ـَ َربِِّف ُسْبَحاَكُف وَتَعاَلك: َم ُيـَْظُر إَِلك َحَسـاتِِف: َحَسـَاُتُف َبْقـَُف وَبْق

ـَُّة!(.  اهـ (1)الُؿـَْؽَر َأْو البِْدَطَة ُيَحّذُر مِـُْف، وُيـَْصُح َحتَّك َيـَْتِفل َهَؽَذا َجاَءْت السُّ

 نّ ـًا أَ ق  بَ (: مُ 414ص 35)ج «ىاوَ تَ الػَ »يف  وَقاَل َشْقُخ اإلْسالِم ابُن َتْقِؿقََّة 

ِِ رُ عْ بالؿَ  رِ مْ إَ  ةِ ؾَ ؿْ ُج  نْ مِ  عِ َد البِ  لِ هْ أَ  نْ مِ  يرَ ذِ ْح التَّ  اِطل إَلك ): رِ ؽَ ـْ الؿُ  نِ طَ  ِي فْ والـَّ  و والدَّ

ـَ  ُمْسَتِحؼٌّ  اْلبِْدَطةِ  َػاِق اْلُؿْسؾِِؿق َوَتاَرًة بَِؿا  ،(2)ْتؾِ َوُطُؼقَبُتُف َتُؽقُن َتاَرًة بِاْلؼَ  ،اْلُعُؼقَبَة بِاتِّ

َؾُػ  :ُدوَكفُ  ـَ َصْػَقانَ » :َكَؿا َقَتَؾ السَّ ـَ ِدْرَهؿٍ »وَ  ،«َجْفَؿ ْب  (3)«َغْقاَلَن اْلَؼَدِريَّ »وَ  ،«اْلَجْعَد ْب

َٓ َيْسَتِحقُّ اْلُعُؼوَبةَ  ،َوَغْقَرُهؿْ  ُه  َر َأكَّ َٓ ُيْؿؽُِن ُطُؼوَبُتهُ  ،َوَلْو ُقد  َبَقاِن بِْدَطتِِه  َفاَل ُبدَّ ِمنْ  :َأْو 

َْمِر بِاْلَؿْعُرو :مِـَْفا َوالتَّْحِذيرِ  ْٕ ـْ ُجْؿَؾِة ا
ـْ اْلُؿـَْؽرِ َفنِنَّ َهَذا مِ ِذي  ِف َوالـَّْفِل َط  َأَمَر اهللُ الَّ

 (. اهـ بِِف َوَرُسقُلفُ  َتَعاَلك

َوإَِذا َكاَن )(: 221ص 28)ج «ىاوَ تَ الػَ »يف  وَقاَل َشْقُخ اإلْسالِم ابُن َتْقِؿقََّة 

ـَّةَ  ُمْبَتِدًطا َيْدُطو َأْو َيْسُؾُؽ َصِريًؼا ُيَخالُِػ اْلؽَِتاَب  ،إَلى َطَؼائَِد ُتَخالُِ  اْلؽَِتاَب َوالسُّ

ـَّةَ  ُِ َأْن ُيِضلَّ ال ،َوالسُّ ُجُل الـَّاَس َوُيَخا  َوَيْعَؾُؿقا ،ـَ َأْمَرُه لِؾـَّاِس لَِقتَُّؼقا َضاَلَلفُ قِّ بَِذلَِؽ: بُ  رَّ

ُف َيِجُب َأْن َيُؽقَن َطَؾك َوْجِف الـُّْصِح   َتَعاَلك ،َحاَلُف. َوَهَذا ُكؾُّ
ِ
 (. اهـَواْبتَِغاِء َوْجِف اهلل

                                                 
(1 )« 

ُّ
ـِ َباٍز َسـََة ) «التََّقاِصُؾ الَؿْرئِل ْقِخ اب  هـ(.1438بَصْقِت الشَّ

َٓبدَّ أْن َتُؽقَن لـ2) الََلِة، وَلَؼْد َأَضؾَّ جِ  «َربِقٍع الُؿْرِجئ»( وَهِذِه الُعُؼقَبُة  َِٓة إَْمِر، ٕكَُّف َرْأٌس يف الضَّ ـْ قَِبِؾ ُو
باِلً مِ

ـَ ال
الَِح وَيْلمُر بِف َأْتبَاَطُف، وَقَتَؾ َخْؾؼًا مِ ـَ يف الُبْؾَداِن َكثِقرًا، وَأْغَقاُهْؿ، َحتَّك َوَصَؾ بِِف إَْمُر إَِلك َحْؿِؾ السَّ ُؿْسؾِؿق

ـْ َقْبِؾ يف «لِقْبقا»اإلْسالَمِقَِّة!: كــ
َـّ ، وَغْقِرَها: «الِعَراق»، و«الَقَؿـ»، ومِ ـَ  َفاَل َتُؽقَك ـَ اْلُؿْؿَتِري

 [.114]إكعام: مِ

الَلِة، الؾَُّفؿَّ ُغْػرًا.3) َؾِػ يف الَؼَضاِء َطَؾك ُرُؤوِس الضَّ  ( اْكُظْر إَِلك ُطُؼقَبِة السَّ



 

 الطُُّٕٗف اِلَىِطُمَٕلُة اِلُىَكمََّمة 
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 اسِ يرًا لؾـَّذِ حْ تَ  ؿْ الفِ َح  انِ قَ وبَ ، عِ دَ البِ  ؾِ هْ ك أَ ؾَ طَ  ـِ عْ الطَّ  ازُ قَ ا َج ذَ فَ بِ  ـَ بقّ تَ فَ قؾُت: 

َٓ ، الّ اِت بَ اجِ القَ  ِب َج وْ أَ  ـْ مِ  رَ مْ ا إَ ذَ هَ  نَّ إِ  ْؾ ؿ، بَ فُ ـْمِ  ـِ الدِّ  رُ مْ أَ  قمُ ؼُ يَ  تل   ـْ مِ  قَ هُ ، وَ بفِ  َّٓ إِ  ي

  قؾِ بِ يف َس  ادِ فَ الجِ  اِب بَ 
ِ
 ك.الَ عَ تَ  اهلل

 :َوإِْن َكاَن َشْقًخا، َواْلَعالِمُ  ،َصِغقرٌ  :اْلَجاِهُل ): َقاَل   اْلُؿْعَتزّ  اللِ ْبنِ  َطْبدِ َفَعْن 

ِ عْ يَ  (1)(.اَكبِقٌر َوإِْن َكاَن َحَدثً   قرًا.غِ ي: َص ـ

ْجِزيُّ  ِِ »يف  وَقاَل اإلَماُم الس   ـِ طَ  اغَ زَ  ـْ مَ وَ )(: 216)ص «ِرَسالتِِه يف الَحْر

 نَ ارَ ْج الفِ  قَّ َح تَ اْس  َؾُف:هْ وأَ  يِث دِ الحَ  َب اكَ ، وَج مِ الَ والؽَ  عِ دَ البِ  َؾ هْ أَ  َض اوَ وفَ  ،يؼرِ الطَّ 

 (. اهـ ومِ ؾُ العُ  َ  ؾْ يف تِ  مًاد  ؼَ تَ مُ  انَ كَ  وإنْ  ،كَ رْ والتَّ 

بِقِعقَّةِ »َفَؽْقَػ قؾُت:  ، ةِ ـَّ، والسُّ اِب تَ لؾؽِ  (2)«قعٍ بِ رَ  مْ فِ خِ قْ َش » :َيَرْوَن ُمَخاَلَػاَت  «لؾرَّ

ـَ الِعْؾِؿ َما ِطـَْدهُ قفِ فِ  رَ قْ َخ  َٓ  قَ هُ ، وَ !امًامَ إِ  َؽ لِ ذَ  عَ مَ  وهُ دُّ عَ يُ  ؿَّ : ثُ ارُ وأثَ 
: ، وإْن َكاَن ِطـْدُه مِ

 ََذا َلَشْلٌء ُطَجاٌب إِنَّ ه :[5]ص ، ََـّ َأْكَثَرُهْؿ َيْجَفُؾقن
 [.11]إكعام: َوَلؽِ

                                                 
 أثٌر صحقٌح.( 1)

اِوي»َأْخَرَجُف الَخطِقُب يف         ـُ َطْبِد الَبرِّ يف 735) «الَجامِِع َْٕخالَِق الرَّ  (.1261) «َبَقاِن الِعْؾؿِ  َجامِعِ »(، واب

 وإْسـَاُدُه َصِحقٌح.     

َخاِويُّ يف        (.333ص 3)ج «َفْتِح الُؿِغقِث »وَذَكَرُه السَّ

يـ:قؾُت: ( 2) ُر َفُؼطَِع َدابِ   َفَخاَض يف الُعُؾقِم بَغْقِر ِطْؾٍؿ، وٓ ِدَراَيٍة، َفَسَؼَط وَلقَْس لُف َأّي: َوْزٍن، َأْو َمْرَتَبٍة يف الدِّ

ـَ  ـَ َضَؾُؿقا َواْلَحْؿُد لِؾَِّف َربِّ اْلَعاَلِؿق ِذي   [.45]إكعام: اْلَؼْقِم الَّ

ُجُؾ: قؾُت:        ـَِّة َْٕهِؾ الَحِديِث:  «الَؿْخربِيُّ »وَهَذا الرَّ َب ُكتَب السُّ  «الُغؿاِرّيقنَ »، و«الَؽْوثري قن»كَتْخرِيِب: َخرَّ

 ، الؾَُّفؿَّ َسؾِّؿ َسؾِّؿ.لُؽُتِب َأْهِؾ الَحِديِث َتَؿامًا

= 
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ْقُخ َصالُح بُن َفْوَزان الَػْوَزان َحِػَظُه اللُ يف  ِِ الَؼاِري»َقاَل الَعالََّمُة الشَّ  «إْتَحا

 نْ أَ  ُب جِ يَ  ْل ، بَ هُ ـْ طَ  وُت ؽُ السُّ  وزُ ُج يَ  َٓ  داً ؿ  عَ تَ مُ  ق  الَح  نِ طَ  َج رَ ي َخ ذِ ا الَّ َذ هَ )(: 85)ص

 نْ أَ ا ـَّمِ  يدُ رِ ويُ  ،اقـَتِ لْ يَ  صٍ خْ َش  يُّ لَ فَ ...  اُس الـَّ  هُ رَ َذ ْح ى يَ تَّ َح  هُ يُ زْ ِخ  َح َض ػْ ويُ  ،(1)هُ رُ مْ أَ  َ  َش ؽْ يُ 

 ، وَٓ هُ ـْ مِ  اَس الـَّ  رُ ذ  َح وكُ  نُ ق  بَ كُ : ًاقاكِ ثَ ، وهُ لَ وْ قَ  ُض فُ رْ كَ  :ًٓ وَّ أَ  :اـَكَّ لِ فَ  :اطِ رَ ا الصِّ ذَ هَ  ـْ طَ  َج رُ خْ كَ 

 َب احِ َص  انَ ا كَ ذَ إِ ا ؿَ قَّ ِٓس : اُس الـَّ  بفِ  رتَّ غْ أَ  فُ ـْ ا طَ ـَتْ ؽِ ا َس ذَ ا إِ ـَكَّ ٕ ،هُ ـْ طَ  وُت ؽُ ا السُّ ـَ عُ َس يَ 

 ـَ ا مِ ذَ ، هَ ٌؾ هَّ مَ ا مُ ذَ هَ  قنَ قلُ ؼُ يَ و ،فِ بِ  ونَ رُّ تَ غْ يَ  اَس الـَّ نَّ لِ فَ  :ةٍ افَ ؼَ وثَ  مٍ ؾَ وقَ  ،انٍ َس ولِ  ةٍ اَح َص فَ 

ـَ ؽرِ ػَ الؿُ  ى ؾَ طَ  د  الرَّ  وُب ُج وُ  قهِ ا فِ َذ وهَ  ،اً دّ جِ  ةٌ قرَ طِ َخ  ةُ لَ لَ ْس فالؿَ  ،أنَ  ُؾ اِص حَ ال قَ ا هُ ؿَ كَ ، ي

 هُ يُ أْ رَ  هُ لَ  ل  كُ  اَس وا الـَّ طُ دَ وَ  ،ودَ دُ وا الرُّ كُ رُ اتْ َيُؼقُلقَن:  َؽ ئِ ولَ أُ  فُ قلُ ؼُ يَ  امَ  ُس ؽْ طَ  ،ِ  الِ َخ الؿُ 

 ـْ قا طَ تُ ؽَ ا َس مَ  ُػ ؾَ السَّ  :ةُ مَّ إُ  ُ  ؾِ فْ ا تَ َذ بفَ  (2)ةُ ؿَ ؾِ الؽَ  ةُ يَّ ر  ُح ي، وأْ الرَّ  ةُ يَّ ر  ، وُح هُ امُ رَ تِ واْح 

 َٓ  ـُ حْ كَ و .ةِ مَّ ى إُ ؾَ طَ  مْ هِ طرِ َخ بَ  مْ فِ ؿِ ؾْ عِ لِ  ،ؿْ فِ قْ ؾَ وا طَ دُّ رَ وَ  ؿْ قهُ حُ َض فَ  ْؾ بَ  ،ءِ َٓ مُ هَ  الِ ثَ مْ أَ 

 قنُ ؽُ ا كَ ـَكَّ نِ فَ  َّٓ ، وإِ َتَعاَلك اهللُ  َل زَ كْ أَ ا مَ  انِ قَ بَ  ـْ مِ  دَّ ٓبُ  ْؾ بَ  (3)ؿْ هِ رِّ ك َش ؾَ طَ  َت ؽُ ْس كَ  نْ ا أَ ـَعُ َس يَ 

ـَ ؿِ اتِ كَ  ـَ ذِ الَّ  ـَ مِ ، ق ـْ : ؿْ قفِ فِ  اهللُ  اَل قَ  ي
ـَ اْلَبقِّـَاِت َواْلُفَدى مِ

ـَ َيْؽُتُؿقَن َما َأْكَزْلـَا مِ ِذي إِنَّ الَّ

                                                 = 
 )ص «إِماِم الَؽْقَثرّيةِ »واكظر كَِتاَب:      

ِّ
 (.36للْفَغاكِل

(1.  ( ٕنَّ الَؼْصَد ُهَق َبَقاُن الَحؼِّ

، واهلُل الُؿْسَتعاُن.قؾُت: ( 2) َّٓ ُمَضؾٌِّؾ: َكاتٌِؿ لؾَحؼِّ ُج َهِذِه الِػْؽَرَة: إِ  َفالَ ُيَروِّ

: ( َفالَ َيُجقُز السُّ 3) ـِ بِقعقَّةِ »ُؽقُت َط  َأَفَؾْؿ َتُؽقُكقا َتْعِؼُؾقنَ فنكَُّفْؿ َأْهُؾ َشرأ يف الُبْؾَداِن اإلْسالَمِقَِّة!،  «الرَّ

 .[62]يس:

 يف يف َمَسللٍة اْجتَِفاِدّيٍة ُفُروِطّقة، َبْؾ هِ  «َربِقٌع وَأتباطهُ »وَلْقَسْت َهِذِه الُؿَخالَػات اّلتل َخاَلَػ فِقَفا: قؾُت:      
َ

ل

 َصِؿقِؿ الَؿَسائِِؾ إُُصقلِّقة!، َفَتـّبَف.
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ـُ ِطـُقنَ َبْعِد َما َبقَّـَّاُه لِؾـَّاِس فِل اْلؽَِتاِب ُأوَلئَِؽ َيْؾَع ـُُفُؿ الالَّ  [:159]البؼرة: ُفُؿ اهلُل َوَيْؾَع

 مُّ الذَّ  هُ لُ ـاوَ تَ يَ  هُ نكَّ فَ  ،هُ ـْ طَ  َت ؽَ َس  نْ مَ  رُ مْ إَ  ُل اوَ ـَ تَ يَ  ْل بَ  ،تدعِ بْ ى الؿُ ؾَ طَ  رُ مْ إَ  رُ ِص تَ ؼْ يَ  الَ فَ 

 (. اهـةِ قَّ ؿِ ؾْ العِ  ودِ دُ الرُّ  ةُ قػَ ضِ وَ  هِ ذِ وهَ  ،اسِ لؾـَّ قُح ِض قْ والتَّ  انُ قَ البَ  َب اجِ القَ  ، ٕنَّ اُب ؼَ والعِ 

ْجِزيُّ  ِِ »يف  وَقاَل اإلَماُم الس  يف  انَ وكَ )(: 214)ص «ِرَسالتِِه يف الَحْر

 عِ َد البِ  نَ مِ  ءٍ يْ وا يف َش عُ قَ وَ  مْ فُ ـَّ ؽَ لَ  :ؿْ بفِ هَ ذْ ك مَ ؾَ اع طَ بَ ، واتِّ قمٍ ؾُ يف طُ  مٌ دَّ ؼَ تَ  ؿْ فُ لَ  اءُ ؿَ ؾَ طُ  ؿْ تفِ قْ وَ 

 َد ـْ طِ  مْ فُ تُ لَ زِ ـْ مَ  ْت طَّ َح فاكْ  :َؽ لِ قا بذَ فُ رِ طُ  ،(1) «اءُ َج اإلرْ » وْ أَ  ،«عُ قُّ َش التَّ » :اإمَّ ، و«رُ َد الؼَ » :امَّ إِ 

 (. اهـق  الَح  لِ هْ أَ 

 نْ طَ  ؛(41)ص «مِ الَ الؽَ  ِب تُ يف كُ  رِ ظَ الـَّ  يمِ رِ ْح تَ »يف   ةَ امَ َد قُ  ابنُ  اإلَمامُ  اَل وقَ 

 ؿْ ـتفِ ايَ بَ بؿُ  رُ مْ وإَ  ،ؿْ الستفِ جَ مُ  ـْ مِ  قرُ ػِ ـْوالتَّ  ،ؿْ فُ ـْمِ  يرُ ذِ حْ والتَّ  ؿْ فُ مُّ ذَ ) :بِفمْ وُكتُ  عِ َد البِ  لِ هْ أَ 

 ؿْ فُ لَ  قمُ ؼُ ، وٓ يَ ةِ يَ َٓ يف القِ  مٌ دَ قَ  ؿْ فُ ـْمِ  دٍ َح َٕ  ُت بُ ثْ يَ  ٓ ،ؿْ بفِ تُ كُ  يف رظَ الـَّ كُ ْر وتَ  ،ؿْ اهنَِر جْ وهُ 

ـَ الحِ يف الصَّ   هـة(. اامَ رَ كَ  ؿْ فُ ـْمِ  دٍ َح َٕ  قنُ ؽُ ة، وٓ يَ ايَ رَ  ق

ـْ َوَقَع يف البِْدَطةِ قؾُت:  ، وَقاَل بَِفا، وَدَطا إِلقفا: َفال ُيَعدُّ ِطـَْد َأْهِؾ الَحِديِث (2)َفَؿ

ـَ الُعَؾَؿاِء الَّ 
 .ِذيـ ُيْمَخُذ َطـُْفؿ الِعْؾُؿ، َفَتـبفَ مِ

                                                 
مِ »، و«اإلْرَجاءِ »َهَذا َوَقَع يف  «َربِقعٌ »( و1) َوَلَؼْد َأَضؾَّ مِـُْؽْؿ ، وَغْقِر َذلَِؽ: «آْطتَِزالِ »و «الُخُروِج »، و«التََّجفُّ

 [.62]يس: ِجباِلًّ َكثِقًرا َأَفَؾْؿ َتُؽقُكقا َتْعِؼُؾقنَ 

اِديّ »( كــ: 2) ـَِّة والَجَؿاَطِة، وَسَؼَط َفالَ ُيْمَخُذ  «َربِقٍع الَحدَّ ُجُؾ اْكَحطَّْت َمـِْزَلُتُف ِطـَْد َأْهِؾ السُّ الُؿْبَتِدِع!، َفَفَذا الرَّ

، َبْؾ َوَجدْ  ـِ ي ِة، ٕكَُّف ُمَخؾٌِّط وُمْخّبٌط يف الدِّ ريَعِة الُؿطفرَّ َء الَخُؾُؼ َمَع الـَّاِس، َطـُْف الِعؾؿ، وٓ ُيْعَتدُّ بِِف يف الشَّ
ْ

ُتُف َسل

ابًا، َصاِحَب َدَجٍؾ، وَتؿْ  ِقيٍف وَتْؾبِقٍس، َبِذيَء الَؽالَم، َصِقيَؾ الؾَِّساِن، َسّبابًا َشتَّامًا، َلّعاكًا َصّعاكًا، َساقَِط إََدِب َكذَّ

َياكِة والِعْؾِؿ، َطِديَؿ إََماكَِة، َصاِحَب ِخَقاَكٍة وَتْدلِ  َؾػّقة َقؾِقَؾ الدِّ ِحقَحة، وأثَاَر السَّ قٍس، وَأكَُّف َيُردُّ إََحاِديَث الصَّ

= 
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اِطَقةِ 385ص 7)ج «الَػَتاَوى»يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة   (: َطِن الدَّ

ينِ َأْن ُيْفَجَر )لؾبِْدَطِة:  َٓ ُيْسَتْؼَضك ،َٓ ُيْمَخُذ َطـُْف اْلِعْؾؿُ و ،َفاَل َيُؽوُن َلُه َمْرَتَبٌة فِي الد   ،َو

َٓ ُتْؼَبُؾ َشَفاَدُتفُ   (. اهـَوَكْحُق َذلَِؽ  ،َو

ـَّةِ »يف  وَقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة  ـْ َأْضَفَر مَ )(: 63ص 1)ج «ِمـَْفاِج السُّ

ْكَؽاُر َطَؾْقِف َكاَن بِْدَطَتُف  ـْ َأْخَػاَها، َوَكَتَؿَفا، َوإَِذا َوَجَب اإْلِ ْكَؽاُر َطَؾْقِف بِِخاَلِف َم َوَجَب اإْلِ

ـْ َهْجِرهِ 
ـْ إِْضَفاِر بِْدَطتِِف، َومِ ـْ َذلَِؽ َأْن َيْفُجَر َحتَّك َيـَْتِفَل َط

َٓ ُيْمَخَذ َطـُْف اْلِعؾْ  :مِ ُؿ، َأْن 

َٓ ُيْسَتْشَفدَ   . اهـ«1)َو

(: َطِن الَِّذي 66)ص «الُؿْخَتاِر يف إُُصولِ »يف  وَقاَل اإلَماُم ابُن الَبـَّاِء 

ـَِّة:  ـْ َفاَرَقُفؿ يف َشْلٍء مِـَْفا: ُيَػاِرُق َأْهَل السُّ ـْ َهِذِه إُُصقِل، َوَم
)ٓ َيْخَتؾُِػقَن يف َشلٍء مِ

ُطقُه وَهَجُروُه!(. اهـبَ اَغُضقُه!، وَكاَبُدوُه وب  دَّ

ِة: لَفَجُروُه وبَ وَربِقٌع َهَذا َلْق َكاَن يف طَ قؾُت:  ُبقُه، وَكاَبُذوُه، ْصِر إَئِؿَّ ّدُطقُه، وَكذَّ

ُفؿَّ َسّدد!.  وَباَغُضقُه، وَأَصاُبقُه بُؽؾِّ ُسقٍء َوَمْؽُروٍه!، الؾَّ

ْقُخ َطْبُد الؾَّطِقِ  بُن طَ  ْحؿِن وَقاَل الَعالَمُة الشَّ َسائِلِ »يف  ْبِد الرَّ  «ُطُقوِن الرَّ

 ِي دْ هَ  ـْ طَ  ؿْ هُ دُ عَ بْ وأَ  ،اسِ الـَّ  ل  َض أَ  نْ مِ  قهُ حْ ا وكَ ذَ فَ فَ )(: َطْن َرُجٍل َيْبتِدُع: 593ص 2)ج

ـَ ؾِ َس رْ الؿُ   اهـ!(. قنَ ؾؿِ ْس الؿُ  اءِ ؿَ ؾَ طُ  نْ مِ  ونَ ؽُ يَ  نْ أَ  نْ طَ  الً ْض فَ ، ق

                                                 = 
ُف الـُُّصقَص، وَيْحُؽُؿ بالُؿتشابِف فِقَفا إْن َخاَلَػْت َمْذَهَبُف وَهَقاُه!، وَلَؼْد َتَتبَّْعُت هَ  َؿِة، وُيَحرِّ ِذِه إَْخالََق الُؿْحؽَّ

ّقَئِة يف ُكُتبِف، َفَتَجاوَز الَعَددُ  . السَّ
ِ
 الَؽبِقر، والِعقاُذ باهلل

 : َفالَ ُيْذَكْر، وٓ َكَراَمة!.«َربقٌع الَحْداِدي»( َفَسَؼَط: 1)
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ـْ )(: 172ص 24)ج «الَػَتاَوى»يف  قََّة وَقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقؿِ  َم

ـََّة اْلُؿْسَتِػقَضةَ  (1)َخاَلَػ  ـَ َوالسُّ َٓ  :اْلؽَِتاَب اْلُؿْسَتبِق ِة ِخاَلًفا  ُمَّ ْٕ َأْو َما َأْجَؿَع َطَؾْقِف َسَؾُػ ا

 (. اهـَفَفَذا ُيَعاَمُل بَِؿا ُيَعاَمُل بِِه َأْهُل اْلبَِدعِ  :ُيْعَذُر فِقفِ 

ـَّةِ »يف  َماُم الَبْرَبَفاِريُّ وَقاَل اإل  اهللُ  َؽ ؿَ حِ رَ   ؿْ ؾَ واطْ )(: 104)ص «َشْرِح السُّ

 انَ كَ  ، وإنْ ـَ ـَوالسُّ  ؿَ ؾْ العِ  عَ بَ اتَّ  ـَ مِ  ؿُ الِ ا العَ ؿَ ، إكَّ ِب تُ ؽُ وال ايةِ وَ الرِّ  ةِ رَ ثْ بؽَ  َس قْ لَ  ؿَ ؾْ العِ  نَّ أَ 

 قرَ ثِ كَ  انَ كَ  ، وإنْ ةٍ طَ ْد بِ  ُب احِ َص  وَ فُ فَ  :ةَ ـَّ السُّ و اَب تَ الؽِ  َ  الَ َخ  نْ مَ وَ  ،ِب تُ والؽُ  ؿِ ؾْ العِ  قُؾ ؾِ قَ 

 (. اهـ!ِب تُ والؽُ  مِ ؾْ العِ 

ـِقَّةِ »يف  َأَبا َبطِقن  اللِ  وَقاَل الَعالَّمُة َطْبُد  َرِر السَّ  ـِ مَ )(: 169ص 21)ج «الدُّ

 ؾَ طَ  ونَ رُ تَ ػْ ، ويَ لاصِ بالبَ  ّق الَح  ونَ ُس بِ ؾْ يَ  ينَ ذِ الَّ  وءِ السُّ  اءِ ؿَ ؾَ طُ  ةِ ػَ بِص  َػ َص اتَّ 
ِ
 :ِب ذَ الؽَ  ك اهلل

 !(. اهـانٍ ؽَ ومَ  انٍ مَ زَ  ، يف أيِّ مُّ الذَّ  فُ لُ اوَ ـَتَ 

ـَّةِ »يف  وَقاَل اإلَماُم الَبْرَبَفاِريُّ   ـْ مِ  َؽ لَ  رَ فَ ا ضَ ذَ وإِ )(: 120)ص «َشْرِح السُّ

 . اهـ«2)رَ فَ ضْ ا أَ ؿَّ مِ  رَ ثَ كْ أَ  َ  ـْ ى طَ ػَ ْخ ي أَ ذِ الَّ  نَّ نِ : فَ هُ رُ َذ فاْح ، عِ دَ البِ  ـَ مِ  ءٌ ْل َش  انٍ َس كْ إِ 

                                                 
ِة يف  «َربِقعٌ »وقؾُت: ( 1) ـََّة الُؿْستِػقَضَة، وَما َأْجَؿَع َطَؾْقِف َسَؾُػ إُمَّ ، والسُّ ـَ َمَسائِِل َهَذا َخاَلَػ الؽِتَاَب الُؿْسَتبِق

َػاِت، وَمَسائِ  وَغْقِر َذلَِؽ، َفال ُيعَذُر يف مِْثِؾ َهِذِه الَؿَسائِِؾ الَعَؼِدّيِة، فَقِجُب أْن ُيَعاَمَؾ بَِؿا ُيَعامُؾ بِف  ِل اإليَؿاِن،الص 

ـَ الَفْجِر، والتَّْحِذيِر، والتَّْبِديِع، الؾَُّفؿَّ ُغْػرًا.
 َأْهُؾ البَِدِع مِ

ـْ َأهْ       
ًٓ مِ وا لَفَذا فَلَقاَم اهلُل َتَعاَلك ِرَجا ـَِّة َتَصدُّ  : «الَؿْدَخؾي  »ِؾ السُّ

ِ
َفَسَؼَطْت َطَدالُتُف، وِدَياَكُتُف، وَأَماَكُتُف، وهلل

 الَحْؿُد.

ِذي َأْخَػاُه: قؾُت: ( 2) ـْ لَفَذا الؾَُّفؿَّ َسّدد. «َربِقٌع الَؿْخربِيّ »فالَّ ا َأْضَفَر!، فاْفَط ـَ البَِدِع َأْكَثَر مِؿَّ
 َطـَْؽ مِ
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ْقُخ َصالُح بُن َفْوزان الَػْوَزان حػظه الل يف  ِِ َح إتْ »وَقاَل الَعالَّمُة الشَّ  «يارِ الؼَ  ا

 ؿْ ا لَ ذَ رًا، إِ حِّ بِ تَ مُ  ؿِ ؾْ العِ  يرَ زِ غَ  انَ كَ  قْ لَ ، وَ فُ ؿُ ؾْ طِ  فُ عُ ػَ ـْيَ  الَ فَ  عٌ دِ تَ بْ مُ  فُ كَّ أَ  امَ ا دَ )مَ (: 365)ص

 فُ بَ تُ ، وكُ قفِ فِ  ةَ دَ ائِ ٓ فَ  فُ ؿَ ؾْ طِ  ٍن، فننَّ الَ ، وفُ نٍ الَ : فُ لِ قْ بؼَ  ُؾ ؿَ عْ ؿا يَ ، وإكَّ  قلِ ُس لؾرَّ  عًابِ تَّ مُ  ـْ ؽُ يَ 

ُؾقا التَّْقَراَة ُثؿَّ َلْؿ َيْحِؿُؾقَها : قدِ فُ ك يف القَ الَ عَ تَ  اهللُ  اَل ا، قَ فَ ـْمِ  قدُ ػِ تَ ْس ٓ يَ  ـَ ُحؿِّ ِذي َمَثُؾ الَّ

 كٌ ارِ تَ  وَ هُ ، وَ ةٌ ؿَ ْخ َض  ةٌ بَ تَ ؽْ مَ  هُ َد ـْ ي طِ ذِ الَّ ، [5:الجؿعة] َأْسَػاًرا َكَؿَثِؾ اْلِحَؿاِر َيْحِؿُؾ 

 (. اهـافَ ـْمِ  قدُ ػِ تَ ْس ، وٓ يَ (1)َب تُ الؽُ  ُل ؿِ ْح يَ  ارِ ؿَ الحِ  ُل ثْ ا مِ َذ ، هَ عٌ دِ تَ بْ مُ  وْ أَ  ؿلِ لؾعَ 

 َـّ ضَ  ـْ مَ )(: 556)ص «الَػَتاَوى الِؿْصرِيَّةِ »يف  َوَقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة 

 ـْ َفُفَق مِ  ،ؿْ قؾفِ بِ َس  رَ قْ غَ  بعَ َويتَّ   ةِ ابَ حَ بالصَّ  يْؼَتدِ يَ  بُِدوِن َأنْ  ةِ ـََّوالسُّ  اِب تَ اْلؽِ  ـَ مِ  َيْلُخذُ  فُ َأكَّ 

 (. اهـعِ دَ اْلبِ  ؾِ هْ أَ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ـَ الَخْبِط والَخؾْ «بِقٍع الَؿْخربِيّ رَ »كن( 1)

ِط يف !، فنكَُّف َيّدِطل َأنَّ ِطـَْدُه َمْؽَتَبٌة َكبِقَرٌة: َلؽِـَُّف َلْؿ َيْسَتػْد مِـَْفا، لَِؿا ِطـَْدُه مِ

َس َدْطقَتُف َطَؾك البِ  َدِع، َفَؿثؾُف َكَؿثَِؾ الِحَؿاِر َيْحِؿُؾ الُعُؾقم، فِعْؾؿُف ٓ َفائَِدَة فِقِف، وُكتبُف ٓ َيْسَتِػقُد مِـَْفا، وَقْد َأسَّ

 ُكُتبًا، وٓ َيْسَتِػقُد مِـَْفا!، الؾَُّفؿَّ ُغْػرًا.



 

 الطُُّٕٗف اِلَىِطُمَٕلُة اِلُىَكمََّمة 

 

 

 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امَلِدَخُن
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

َُ َِٖسِجُعٕ ُِّي َلا  ٌ٘ َف    ُصيٌّ ُبِكٌي ُعِى

  ِٗنِلالدَّ ُسِكِذ

ََ الصَِّفاِت «ِةَلَِٔساهَل»: ِةَفلِص ِِّ٘مَخِدامَل ٍٗعِبَز ِٗنِطِعى َتَمَع َِا ِو ِِٗس  ِِْتَكاَفَُٕٔو َٔغ

َِِرمَل ُّ ِبا ، ِةَّٗاِض، ٔاإلَبِةَِّٗلِصَتِع، ٔامُلِةَِّٖسَعِش، ٔاأَلِةَِّٗىِّاجَل ََِو ِةَمطَِّعامُل اِةَفال

 ِةَِّٖٖدِساُت، ٔامّلِةَِّٗضاِفٔالسَّ

 

يف  ِػ ؾَ السَّ  ادِ ؼَ تِ اطْ  ةِ فَ رِ عْ مَ  ـْ مِ  ـْ ؽَّ ؿَ تَ يَ  ؿْ لَ  «ربيَّ ْخ قعًا الؿَ بِ رَ » :نَّ أَ  ؽ اهللُ ؿَ حِ رَ  ؿْ ؾَ اطْ 

 قَ هُ ، وَ لِّ ػِ ؾَ السَّ  ادِ ؼَ تِ ا آطْ ذَ يف هَ  ْخ ِس رْ يَ  ؿْ لَ قالً، وَ ِص ػْ وتَ  ةً ؾَ ؿْ ُج  اِت ػَ والصِّ  اءِ ؿَ ْس إَ  قدِ حِ قْ تَ 

 .اِت ػَ الصِّ  ؾِ ائِ َس يف مَ  قِؼ ؼِ حْ التَّ  ؾِ هْ أَ  ـْ مِ  َس قْ لَ وَ  ْؾ ، بَ الً لفُ هْ أَ  َس قْ لَ 

َـ اسخِ الرَّ  اءِ ؿَ ؾَ العُ  اهِ قَ فْ أَ  ـْ مِ  ةِ اطَ ؿَ والجَ  ةِ ـَّالسُّ  ؾِ هْ أَ  ادِ ؼَ تِ اطْ  فِ تِ اَس رَ دِ  مِ دَ لعَ  َؽ لِ وذَ  يف  ق

 !.ةِ قَّ يؿِ دِ اأكَ  ةِ قَّ امعِ الجَ  فِ استِ رَ !، ودِ ِب تُ الؽُ  قنِ طُ بُ  ـْ مِ  َؽ لِ ذَ  َس رَ دَ  ْؾ ، بَ دِ اجِ َس الؿَ 

 ؿْ لَ ، وَ قؾِ طِ عْ التَّ  ؾِ هْ أَ  ِب هَ ذْ مَ  ـَ قْ ؾ، وبَ قبالسَّ  ؾِ هْ أَ  ِب هَ ذْ مَ  ـَ قْ بَ  طَ ؾَ وَخ  طَ بَّ َخ  َؽ لِ لذَ 

 اءِ ؿَ ْس إَ  قدِ حِ قْ يف تَ  ِػ ؾَ السَّ  ادِ ؼَ تِ باطْ  فِ ؾِ فْ َج  َؽ لِ ذَ  اِب بَ ْس أَ  ـْ مِ ا، وَ ؿفَ ـَقْ ا بَ قؿَ فِ  ْق رِّ ػَ يُ 

 (1).اِت ػَ والصِّ 

                                                 
 آل ا1)

ِ
ـُ َطْبِد اهلل ْقُخ َطْبُد الَعِزيِز ب ـَِّة مِـُْفْؿ: الشَّ ـْ قَِبِؾ ُطؾَؿاِء السُّ

َة َفَتاَوى مِ ْقُخ ( َوَقْد َصَدَرْت ِطدَّ قخ، والشَّ لشَّ

ـُ فَ  ْقُخ َفالٌح َصالِح ب بقؾ، والشَّ ٌد السُّ ْقُخ ُمحؿَّ ْحؿـ الُغَدّيان، والشَّ ـُ َطْبد الرَّ  ب
ِ
ْقُخ َطْبُد اهلل ْقزان الَػْقَزان، والشَّ

، وَغْقُرهؿ: يف َكِصقَحِة: 
ُّ

ْطقِة، والِجَفاِد،  «َربِقٍع الَؿْخربي  »الَحْربِل يف َأْخَطائِف يف إُُصقِل، والَؿـَْفِج، والدَّ

رِ  ـْ والشَّ
َٓتِف: َمَع َما َجاَءْت َأْيضًا مِ ـْ َضالَ ُدود يَعِة، وَقِد اصَّؾَع َطَؾك َهِذِه الَػتَاَوى الَؿْبُذولة لُف، وَلْؿ َيْرِجْع َط الرُّ

= 
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ـَ قِّ ؾػِ السَّ  لِ قْ قَ  ـَ قْ بَ  عَ ؿَ جْ يَ  نْ أَ  يدُ رِ يُ  ُؾ ُج رَّ ا الذَ فَ فَ قؾُت:  ـَ رِ ِخ لَ تَ الؿُ  لِ قْ ، وقَ ق  هِ يرِ رِ ؼْ يف تَ  ي

َٓ ِػ ؾَ السَّ  َل قْ قَ  ُف رِ عْ ٓ يَ  فُ ٕكَّ  ،َهاَمَسائِِل اإِليَؿاِن وَغْقرِ و ،اِت ػَ الص   لِ ائِ َس لؿَ   ُف رِ عْ يَ  ، و

ْؾ!فُ ـْمِ  الغٍ بَ  ؾٍ فْ بجَ  ضٍ عْ ا ببَ فَ َض عْ بَ  َج مِ دْ يُ  نْ أَ  ادَ رَ ، فلَ ِػ ؾَ الخَ  لِ قْ قَ  ةَ قؼَ ؼِ َح   .، َفَتَلمَّ

 «قدةِ ػِ الؿُ  وبةِ ْج إَ »يف  اللُ  هُ ظَ ػِ زان َح وْ زان الػَ وْ فَ  بنُ  الُح َص  ُخ قْ الشَّ  مةُ الَّ العَ  اَل قَ 

 رُ قْ ا غَ ذَ ، وهَ ةِ اطَ ؿَ والجَ  ةِ ـَّالسُّ  ُؾ هْ أَ  ـُ حْ : كَ قنَ قلُ ؼُ يَ  -الً ثَ مَ – ةُ رَ اطِ َش )فإَ (: 38)ص

 زلةُ تَ عْ الؿَ  َؽ لِ كذَ  ،ةِ اطَ ؿَ والَج  ةِ ـَّ السُّ  لِ هْ أَ  ُج فَ ـْ مَ  وَ هُ  َس قْ لَ  هِ قْ ؾَ طَ  مْ ي هُ ذِ الَّ  ٕنَّ : قٍح حِ َص 

ـَ دِ قّح بالؿُ  ؿْ فُ َس ػُ كْ أَ  قنَ ؿّ َس يُ   .ي

ِ ـــــَص ل وَ ـطِ دَّ ــــيَ  ؾٌّ ــــكُ   كــــــــؾَ ــــــــــقْ ـــؾَ الً ل
 

 

َٓ ـؾَ ـــــقْ ــولَ    اــــــــــــاكَ ذَ ــب ؿْ ـــفُ ـــلَ  رُّ ــــؼِ ـــتُ  ك 
 

 كُ رِ تْ ، ويَ ةِ اطَ ؿَ والَج  ةِ ـَّ السُّ  لِ هْ أَ  يُق رِ صَ  عُ بِ تَّ يَ  ةِ ـَّ السُّ  لِ هْ أَ  ِب هَ ْذ ى مَ ؾَ طَ  هُ كَّ أَ  مُ طُ زْ ي يَ ذِ فالَّ 

 .قنَ الػِ َخ الؿُ 

 ـَ قْ بَ  عُ ؿَ جْ : يَ ْي : أَ -قنَ قلُ ؼُ ا يَ ؿَ كَ – «قنِ الـُّ »و «بِّ الّض »: ـَ قْ بَ  (1)عَ ؿَ جْ يَ  نْ أَ  يدُ رِ يُ  فُ كَّ ا أَ مَّ أَ 

ٍة: ػَّ يف كِ  اءِ ، والؿَ ارِ الـَّ ـَ قْ بَ  عُ ؿَ جْ يَ  وْ أَ  ا،َذ هَ  نُ ؽِ ؿْ يُ  الَ فَ : رِ حْ البَ  واّب ، ودَ اءِ رَ حْ الصَّ  اّب وَ دَ 

                                                 = 
ِة، وإِقَ  ِة بالُحجَّ ـْ ُمَؼاَرطِة الُحجَّ ـَِّة ُممَيدٌة لَػَتاَوى الُعَؾَؿاِء، َحتَّك َأكَُّف َطَجَز َط ـْ َأْهِؾ السُّ

ُن مِ ِة َطَؾك ما ُيَدوِّ امِة إَدلَّ

ا َيُظـُّف اْكتَِصارًا َوُهَق ُخْسَراٌن!:  ، ومِؿَّ ا َيْحسُبف َكافِعًا َوُهَق َضارٌّ ًٓ )مِؿَّ ـَ َأْطَؿا َْخَسِري ْٕ ( 123ُقْؾ َهْؾ ُكـَبُِّئُؽْؿ بِا

ْكَقا َوُهْؿ َيْحَسُبقَن أَ  ـَ َضؾَّ َسْعُقُفْؿ فِل اْلَحَقاِة الدُّ ِذي  [.124و 123]الؽفػ: كَُّفْؿ ُيْحِسـُقَن ُصـًْعاالَّ

َػاِت ، الؾَُّفؿَّ ُغْػرًا. «َربِقٍع وَأْتباِطهِ »( كــ1) ـَ َمْذَهِب الَخَؾِػ يف الصِّ َؾِػ، وَبْق ـَ َمْذَهِب السَّ  ُيِريُدوَن َأْن َيْجَؿُعقا َبْق

= 
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، ةِ لَ زِ تَ عْ ، والؿُ ِج ارِ قَ الخَ ك :مْ فُ لَ  قنَ الػِ َخ الؿُ  ِب هَ ْذ مَ  عَ مَ  :ةِ اطَ ؿَ والَج  ةِ ـَّ السُّ  ُل هْ أَ  عُ ؿِ تَ ْج يَ  الَ فَ 

ـَ بقِّ زْ والحِ   نَ قْ بَ  عَ ؿَ ْج يَ  أنْ  يُد رِ ي يُ ذِ ا الَّ َذ وهَ ، «راِص عَ الؿُ  ؾؿَ ْس الؿُ »: ؿْ فُ قكَ ؿّ َس يُ  ـْ ؿَّ مِ  ق

َّٓ  ةِ مَّ إُ  هِ ذِ هَ  رُ آِخ  ُح ؾُ ْص يَ  الَ فَ  ،ِ  ؾَ السَّ  ِج فَ ـْ مَ  عَ مَ  رِ ْص العَ  لِ هْ أَ  ِت َٓ الَ َض   بِفِ  َح ؾَ ْص ا أَ ؿَ بِ  إ

  ا(. اهـ فَ قِص حِ ؿْ ، وتَ قرِ مُ قز إُ قّ ؿْ تَ  ـْ مِ  دَّ ٓب فُ كَّ : أَ ُؾ اِص ا، فالحَ فَ لُ وَّ أَ 

َق  ُف رِ عْ يَ  َٓ  قَ هُ ، وَ ُف رِ عْ يَ  فُ كَّ ُيْػِفُؿ أَ  «يُّ ربِ ْخ الؿَ »ا ذَ هَ  ْؾ فَ فَ قؾُت:   ةِ قؼَ ؼِ َح  ـَ قْ بَ  َأْن ُيَػرِّ

 الَ ، إذًا فَ (1)ِػ ؾَ السَّ  دِ اؼَ تِ باطْ  ؾفِ فْ َج  ِب بَ بَس  فِ قْ ؾَ طَ  رُ مْ َط إَ اْخَتؾَ ، فةِ ػَ الصِّ  رةِ ؿَ ثَ  ـَ قْ ، وبَ ةِ ػَ الصِّ 

ـِ ُط يف دِ بْ الَخْؾُط والخَ  قزُ جُ يَ    ي
ِ
ـَ البَِدِع وَأْهؾَِفا. اَذَكا اهللُ طَ لك، أَ اَ عَ تَ  اهلل

 وإيَّاُكؿ مِ

ِذي َيْعِرُف ويُ  «الَؿْخربِي  » :ا َقْدٌح َصِريٌح بَعَدالِة َهَذاذَ وهَ  قؾُت:  .ُف رِّ حَ الَّ

ِطل َأكَُّف ٓ يُ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ؿَ ؾِ لؽَ  يٌػ رِ حْ وتَ  فُ ـْقٌد مِ ؾِ ؼْ وَهَذا تَ  ُد، وهق َغاِرٌق يف ؾّ ؼَ وَيدَّ

َِّٓت الُعَؾَؿاِء، والتَّبِعقَِّة الَعْؿَقاِء!. بفِ تُ كُ   (2)يف َتْؼؾِقِد َز

                                                 = 
َػات، َوهِ  «َربِقٍع الَؿْخربي  »فَفِذِه آَراُء:        آَراٌء َمْرُفقَضٌة ُجْؿؾًة وَتْػِصقالً، ٕكََّفا َتْفدُم وٓ َتْبـِل، َفَعؾقِْف َحْقَل الصِّ

َ
ل

 َتَعاَلك: 
ِ
ـْ َكْشِر مِْثِؾ َهِذِه أَراِء الَباصَِؾة، وَيُتقُب اهلل َر َطَؾك َكْػِسِف الَعـَاِء، وأْن َيُؽّػ َط ـْ َلْؿ َيتُْب  َأْن ُيَقفِّ َوَم

 [.11]الحجرات: قنَ َفُلوَلئَِؽ ُهُؿ الظَّالِؿُ 

وا َطَؾك َما َفَعُؾقا َوُهْؿ َيْعَؾُؿقنَ َقاَل َتَعاَلك:        [.135]آل طؿران: َوَلْؿ ُيِصرُّ

ـْ ُذُكقبِف وَسّقَئاتِِف، وٓ َيْستؿرُّ َطَؾْقَفا، َأْو يصرُّ َطَؾْقَفا، الؾَّ قؾُت:      
 ُغْػرًا.ُفؿَّ فَقِجُب َطَؾك الُؿْسؾِؿ الَحؼِّ َأْن َيُتقَب مِ

بقِعقَّةِ »( َهَذا فِْؼُف: 1)  الؾَُّفؿَّ ُغْػرًا.!، «إَِماِم الرَّ

َطك الِعْؾؿ!.قؾُت: ( 2) ـْ َفِصقَؾِة الَعَقاِم، وإِْن ادَّ
 والُؿَؼؾُِّد مِ

ُب لَِقاِحٍد ُمعَ (: 248ص 22)ج «الَػَتاَوى»يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة       ـْ َيَتَعصَّ  )َفَؿ
ِّ

ـٍ َغقِْر الـَّبِل  قَّ

ِذي َخالَ  َماِم الَّ َباُطُف ُدوَن َقْقِل اإْلِ ِذي َيـَْبِغل اتِّ َقاُب الَّ ـِ ُهَق الصَّ َفَؿْن َفَعَل َهَذا َكاَن َػُف، ... وَيَرى َأنَّ َقْقَل َهَذا اْلُؿَعقَّ

: َبْل َقْد َيُؽوُن َكافًِرا ٓا  (. اهـَجاِهاًل َضا

= 
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يف  َل اوَ َح  ُث قْ ، َح «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ ِص  يِث ادِ َح َٕ  فِ حِ رْ يف َش  فُ طُ ؾْ َخ  َؽ لِ ذَ  ـْ ومِ قؾُت: 

َٓ ؼَ الؿَ  َؽ ؾْ ل يف تِ لِ االبَ  فِ حِ رْ َش  يف  ِػ ؾَ السَّ  ُب هَ ذْ مَ  قَ : هُ ةِ ؾَ طِّ عَ الؿُ  َب هَ ذْ مَ  ُؾ عْ َج  ِت ا

ف َيْػَتِخرُ !اِت ػَ الصِّ  َج الَجَفؾَ  ؿُ بؿا ُيقهِ ، وَيَتعالُؿ يف ُكُتبِِف، و، َوُهَق َفْقَق َهَذا ُكؾِّ ذَّ ة، والسُّ

ـْ َأَتباِطِف َأكَُّف َفِريُد َطْصرِه، َوَوِحقُد َدْهرِه!
 .مِ

ا ذَ هَ  َب تُ كْ أَ  نْ ل أَ اكِ طَ دْ تَ يب اْس رِ غَ  طٍ ؾْ ، وَخ ةٍ قبَ جِ طَ  اٍت َض اقِ ـَتَ يف مُ  عَ قَ قَ فَ قؾُت: 

َّٓ  فِ ائِ رَ وَ  ـْ مِ  دُ ِص قْ ي ٓ أَ ذِ الَّ  قَب ؼِ عْ التَّ  ك الَ عَ تَ  الً اهللَ ائِ َس  سِ بْ الة الؾِّ زَ ، وإِ ةِ قؼَ ؼِ ان الحَ قَ بَ  إ

 .قَؼ قفْ والتَّ  نَ قْ العَ 

: ةِ قَّ طِ رْ الشَّ  ةِ لّ دِ إَ  اءِ قػَ تِ ا باْس قفَ فِ  ِث حْ البَ  قؾِ ِص لْ ك تَ ؾَ طَ  ةِ للَ ْس الؿَ  هِ ذِ يف هَ  ُت ْص رِ َح  دْ قَ وَ 

ا، هَ رِ قْ غَ  ـْ يؿ مِ دِ ؼْ ك يف التَّ لَ وْ أَ  ةُ قَّ طِ رْ الشَّ  ةُ لّ دِ ، وإَ ةُ جَّ الحُ  بفِ  قمُ ؼُ ا تَ ؿَّ مِ  ةً يَّ رِ ظَ كَ  مْ أَ  اكْت كَ  ةً قَّ ؾِ ؼْ كَ 

َٓ تِ اْس  نَ ك كاتَّ مَ  ِػ الِ خَ بالؿُ  ةَ رَ بْ وٓ طِ  ـَِّة  قصٍ ُص كُ  ؾِ ابِ ؼَ ًا يف مُ قّ ؼِ ؾْ طَ  فُ لُ د ـَ الؽَِتاِب والسُّ
مِ

ِحقحِة، وأَثاِر.    الصَّ

ْزكَ قؾُت:  ـُ َركَّ دِّ َطَؾك: وَكْح : ٕنَّ (1)«َربِقٍع الَؿْخَربي  وأْتباِطِه الَؿَخاِرَبةِ »ا يف الرَّ

بَفات تل  اّلتل َضؾُّقا بَسَببَِفا لتَّْلِويالَتوا ،الشُّ َٓهتِْؿ الَخبِقَثِة، والَّ َمْقُجقَدٌة يف ُكُتبِفْؿ وَمَؼا

                                                 = 
ْقُخ الَػْوَزان َحِػَظُه اللُ يف وَقاَل الَعالَّ       َب (: 69)ص «إَْجوَبِة الُؿِػقَدةِ »مُة الشَّ ـْ َيْغُؾق يف التَّْؼؾِقِد َحتَّك يتعصَّ )َم

لِقَؾ، وَهَذا َمْذُمقٌم، وَقْد َيُئقُل لؾَؽْػِر!(. اهـ َجَال، وإْن َخَالَػ الدَّ  َٔراِء الرِّ

ك ُخَطك الَؿَذاِهِب الُؿـْحرَفِة الَؼِديؿِة، وإَْصُؾ َواِحٌد فِقْفِؿ، َوُهَق: َتْعطِقُؾ َتسقُروا َطؾَ  «الِػْرَقُة الّربقعّقة»( و1)

ـَ  ، وُكؾُّ َما َخَرَج مِ ـَ ُمْؽثٍر وُمِؼؾأ ـْ َما َبْق
ِحقِح، َلؽِ ـْ َمْدُلقلَِفا الصَّ الَباصِؾ َفُفَق  إَْسَؿاِء والّصَػات، وَتْلِويُؾَفا َط

 َباصٌِؾ.

= 
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ـْ ٓ َيْعرِ  ـْ ُوُققِطَفا يف َأْيِدي َم
ي دِ يْ بلَ  ؼعُ تَ  وْ ا، أَ فَ بِ بَ بَس  ؾُّ ِض ا، فقَ فَ قؼتَ ؼِ َح  ُف ُيْخَشك مِ

ـَ ؾِ ضؾِّ مُ   !.اَس ا الـَّفَ بِ  قنَ ؾُّ ِض يُ  ق

ا الهنَطْ بُ  ـُ قَّ بَ ، ويُ ؿْ آهتِؼَ ومَ  ؿْ بفِ تُ كُ  ـْ مِ  ةِ ؾَ اصِ لبَ ا ءِ َٓ مُ هَ  قلِ ُص أُ  ةِ اَس رَ دِ  ـْ مِ  البدَّ إذًا فَ 

 د.دّ َس  ؿّ فُ : الؾَّ ةِ اطَ ؿَ والجَ  ةِ ـَّالسُّ  ؾِ هْ أَ  ِب تُ كُ  ـْ مِ 

 ـْ طَ  ةِ قؼَ ؼِ الحَ  ةِ قَ ؾِ جْ ، وتَ ِح ْص الـُّ  عِ افِ بدَ  هِ ذِ ل هَ اتِ ظَ َح الَ مُ  يؿُ دِ ؼْ تَ  لَّ ؾَ طَ  دُ مكِّ ا يُ ؿَّ ا مِ ذَ وهَ 

ل َطـُْف تِْؾَؽ الَفَػَقات،  َهَذا «الَؿْدخِؾيّ »ّؾ: وَلعَ  ،مِ قْ الؼَ  ِب تُ كُ  ُيِعقُد الـََّظَر يف ُكُتبِف، َفُقـَحِّ

ُجقُع إلك الَحّؼ َخْقٌر مـ التََّؿاِدي يف َعتِ بِ لَقْسَؾَؿ مِـ تَ  ـْ قَِراَءتَِفا: والرُّ فا، وَيْجَتـُِب الُؼّراُء َط

 الَباصِِؾ: واهلُل الُؿْقِطُد.

تِل َتْبِغل َحتَّك َتِػلَء إَِلك َأْمِر اهللفَ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ   [.9]الحجرات: َؼاتُِؾقا الَّ

(: 315)ص «اإليَصاِل إلى َفْفِم الِخَصالِ »يف  َقاَل اإلَماُم ابُن َحْزٍم 

َٓ الِ ؿَ طْ إَ  ؾِ َض فْ أَ  ـْ مِ  ؾِ اصِ البَ  عِ ؿْ ، وقَ ؼِّ الحَ  انِ قَ بَ  قؾِ بِ ك َس ؾَ طَ  ةُ رَ اضَ ـَ)والؿُ   َؽ لِ ذَ  هُ رَ ؽْ يَ  ، و

 (. اهـفِ يـِ يف دِ  دٌ ؾِّ ؼَ اهؾ مُ َج  َّٓ إِ 

ـْ )(: 364ص 7)ج «الػتاوى»يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالِم ابُن َتْقِؿقََّة و
َوَكثِقٌر مِ

ـَ  ِري َؾِ  اْلُؿَتَلخِّ ْختاَِلِط َهَذا  ،َٓ ُيَؿق ُزوَن َبْقَن َمَذاِهِب السَّ
ِ
َوَأْقَواِل اْلُؿْرِجَئِة َواْلَجْفِؿقَّة: ٓ

                                                 = 
بقِعّقةالػِ »فــ:       :  «ْرَقُة الرَّ ـَ َردِّ ، لِئاَلّ «الَباصِِؾ الَجِديدِ »، وَرد: «البَاصِؾ الَؼِديؿ»َلَفا َأْصٌؾ يف الَؼِديِؿ، َفالَ ُمـَافاٌة َبْق

ُه َحْقُث َكاَن: َقِديؿُف وَحِديثُف.  ُيْغَتّر بَِفؿا، فالَباصُِؾ َيِجُب َردُّ

ُروَن، َوَرّد واهلُل َتَعاَلك َذَكَر يف الُؼْرآِن        َما َكاَن َطَؾْقِف َأْهُؾ الَباصِِؾ الّسابُؼقَن، َوَما َكاَن َطَؾْقِف َأْهُؾ الَباصِؾ الُؿَتلخِّ

ـَ َكَشُروا الَباصَِؾ َقِديؿًا وَحِديثًا. ِذي  َطَؾك َجِؿقِع الَّ



 

 الطُُّٕٗف اِلَىِطُمَٕلُة اِلُىَكمََّمة 

 

 

 

82 

يَؿانِ  َذابِفَ  ـْ ُهَق فِل َباصِـِِف َيَرى َرْأَي اْلَجْفِؿقَّة َواْلُؿْرِجَئِة فِل اإْلِ  ،فِل َكاَلِم َكثِقٍر مِـُْفْؿ مِؿَّ

ُـّ َأكَُّف َيْجَؿُع َبْقـَُفَؿا َؾِػ َوَأْهِؾ اْلَحِديِث َفَقُظ ـَ َكاَلِم َأْمَثالِِف  ،َوُهَق ُمَعظٌِّؿ لِؾسَّ َأْو َيْجَؿُع َبْق

َؾِػ َوَكاَل   (. اهـِم السَّ

َوُطؾَِؿ َأنَّ )(: 236)ص «الَػَتَوى الَحَؿَوّيةِ »يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالِم ابُن َتْقِؿقََّة و

 َوراَء الّضاَلَل والتَّفقُّ 
ِ
ـَ بِـَْبِذِهْؿ كَِتاَب اهلل ِري ـِ اْلُؿَتَلخِّ َك إِكََّؿا اِْسَتْقَلك َطَؾك َكثِقٍر َم

ا َبعَ ِهْؿ، َوإْطَراِضفِ ُضفقرِ  ًدا ْؿ َطؿَّ ـَ اْلَبقِّـَاِت  َث اهلُل بِِف ُمَحؿَّ
وَتْركِفْم والُفَدى،  مِ

ابِؼقَن والتَّابِعقَن، ـْ َلْؿ  الَبْحَث َطْن َصرِيَؼِة السَّ  َتَعاَلك مِؿَّ
ِ
والتَِؿاسِفْؿ ِطْؾَؿ َمْعِرَفِة اهلل

 َيْعِرْف اهلَل َتَعاَلك!(. اهـ

 نِ (: طَ 290)ص «الَػَتَوى الَحَؿَوّيةِ »يف  ْقِؿقََّة َقاَل َشْقُخ اإلْسالِم ابُن تَ و

 دَ رَ ػَ ي اكْ ذِ الَّ  يؾِ وِ لْ التَّ  ـَ قْ ، وبَ هِ قرِ ِس ػْ وتَ  مِ الَ ك الؽَ ـَعْ مَ  ـَ قْ قا بَ قُ رِّ ػَ يُ  ؿْ لَ ): مِ ؾْ ى العِ لَ إِ  قنَ بِ ِس تَ ـْ الؿُ 

  مِ الَ يف كَ  قرَ كُ ذْ الؿَ  يَؾ وِ لْ التَّ  نَّ أَ  (1)قاـُّ، وضَ فِ ؿِ ؾْ الك بعِ عَ تَ  اهللُ 
ِ
 ورُ كُ ْذ الؿَ  يُل وِ لْ التَّ  وَ هُ ك الَ عَ تَ  اهلل

 (. اهـَؽ لِ قا يف ذَ طُ ؾَ وغَ  ،(2)ينَ رِ لخ  تَ الؿُ  مِ الَ يف كَ 

َٓ ـَهُ  ـْ مِ وَ قؾُت:   َؾ طَّ طَ  فُ كَّ أَ  ُث قْ ، َح اِت ػَ يف الصِّ  «ي  ربِ ْخ الؿَ  قعٍ بِ رَ » ةَ قدَ ؼِ طَ  ـَ قِّ بَ كُ  نْ أَ  دَّ بُ ا 

  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةَ ػَ ِص 
ِ
 امِ لْلمَ  ةِ ـَّالسُّ  ُح رْ َش  فُ ـَؿَّ َض ا تَ مَ  انِ قَ ي ببَ ارِ البَ  نِ قْ طَ »: ابفِ تَ ك يف كِ الَ عَ تَ  هلل

                                                 
ُـّ َوَقَع فِقِف: قؾُت: ( 1) َـّ َأنَّ َتْلوِ ، «َربقٌع الَؿْخرِبيُّ »وَهَذا الظَّ ِحقَحِة، وَغَؾَط يف َذلَِؽ.َفَظ ـْ التَّْلْويالَِت الصَّ

ـَ مِ  يَؾ الُؿتلّخِري

. «َربِقٌع الَحّداِديُّ »( وَقْد َساَر: 2) َٓ َيْشُعُر، َفقَقَع يف الَػخِّ  َطَؾك َمْذَهِب َأْهِؾ التَّْلِويِؾ، والتَّْحِريِػ، والتَّْجِفقِؾ، َوُهَق 

ـَ  رِّ َلْؽ َٓ لؾِشَّ رَّ  ــقـــــ َطَرْفُت الشَّ   ــفِ لَِتْققِّ

ـَ ٓ َيْعِرُف الشَّ   ـَ الَخْقِر َيَؼْع فِقفِ َوَم
 رَّ مِ
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 رَ رَّ (، وقَ 329و 328و 327و 326و 325و 324و 323و 322ص 1)ج «يِّ ارِ فَ بَ رْ بَ ال

: ةِ ػَ يف ِص  يِث ادِ َح إَ  رَ اهِ ضَ  َف رَّ َح  ُث قْ : َح اةِ ػَ الـُّ  ةِ ؾَ طِّ عَ الؿُ  َب هَ ذْ مَ  اِت حَ ػَ الصَّ  هِ ذِ يف هَ 

، «ةِ يَّ يدِ رِ اتُ الؿَ »، و«ةِ يَّ رِ عَ ْش إَ »، و«ةِ قَّ ؿِ فْ الجَ » دَ ـْطِ  رَ ي َتؼرَّ ذِ ك الَّ ـَعْ ك الؿَ لَ إِ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »

ـَ الُؿْبتِدَطِة!ؿْ هِ رِ قْ وغَ 
 .: مِ

 ؿَّ ثُ  ...(: (1)ةِ لَ وَ رْ ـى الفَ عْ مَ  انِ قَ (: )ولبَ 303ص 1يف )ج يُّ بِ رَ ْخ الؿَ  قعٌ بِ رَ  اَل قَ  ُث قْ َح 

، «الَفْرَوَلةِ »: ةِ ػَ ِص  يِث ادِ َح ك أَ َض تَ ؼْ ، ومُ ةِ رَ ؿَ الثَّ  ـَ قْ ، وبَ «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ ِص  ةِ قؼَ ؼِ َح  ـَ قْ بَ  طَ ؾَ َخ 

ـِ  مِ الَ قز يف كَ قِّ ؿْ التَّ  عْ طِ تَ ْس يَ  ؿْ لَ وَ  (، يف 152ص 3)ج «قدِ حِ قْ التَّ » ابفِ تَ يف كِ  ه دَ ـْ مَ  اب

 ابفِ تَ ا يف كِ ؿَ : كَ (2)اقفَ فِ  يِث ادِ َح ك إَ َض تَ ؼْ مُ  رِ كْ ذِ  عَ ا مَ فَ قؼتِ ؼِ َح ك ؾَ طَ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ لِص  فِ اتِ بَ إثْ 

 (.93)ص «ةِ قَّ ؿِ فْ ك الجَ ؾَ طَ  دّ الرَّ »ضًا يْ أَ 

ـُ  امُ اإلمَ  َؽ لِ وكذَ  ـَ الؽِ السَّ ج ِارِ دَ مَ »يف   ؿِ قِّ الؼَ  اب  رَ كَ ذَ  فُ كَّ نِ (: فَ 147ص 4)ج «ق

 بفِ تُ يف كُ  يِث ادِ َح إَ  رِ اهِ ك ضَ ؾَ طَ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ لِص  اتفِ بَ إثْ  عَ مَ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ ك ِص ـَعْ مَ 

  (3)ى.رَ ْخ إُ 

واطق الُؿْرَسؾةِ »يف   اإلَماُم ابُن الَؼق مِ قاَل  (: َطْن إِْثَباِت 1150ص 3)ج «الصَّ

َػاِت لؾّرب  َتَعاَلى:  الـَّبِيُّ   ذكفِ وأُ  ـفِ قْ طَ ك ؾَ طَ  هُ دَ يَ  عَ َض يَ  ةً رَّ ومَ  ،عفِ بَ بنْص  قرُ ِش يُ  ةً رَّ مَ وَ )لؾص 

                                                 
َػَة، وَهَذا ُهَق الَخْؾُط يف « الَفْرَوَلةِ »( َوَلْؿ َيُؼْؾ ِصَػُة: 1)  َتَعاَلك َطَؾك َما َيؾِقُؼ بَجالَلِِف وَكَؿالِِف: َأْثَبَت الَؿْعـَك، وَتَرَك الصِّ

ِ
هلل

. ـِ ي  الدِّ

 َتَعاَلك َطَؾك َما َيؾِقُؼ بَجالَلِف وَكَؿالِف. « الَفْرَوَلةِ »( وَهَذا ُهَق الَقاِجُب يف ِذْكِر ُمْؼَتَضك َأَحاِديِث ِصَػِة: 2)
ِ
 َمَع إثَباتَِفا كِصَػٍة هلل

:  قؾُت:( 3) ـْ  « الَفْرَولَةِ »َؿْعـَك ُدوَن َأْن ُيْثبَِت ِصَػَة: كَعاَدتِف لِؿْثِؾ َهَذا الَؽالَِم يف إُُصقِل، َفلْثبَت ال« َربِقعٌ »َوَلْؿ َيَتػطَّ
ِ
هلل

 َتَعاَلك َطَؾك َما َيؾِقُؼ بَجالَلِف وَكَؿالِف، َفَقَقَع يف الُحْػَرِة اّلتل َحَػَرَها لؾـَّاِس!. 
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ـَ حِ   ،انِ قَ واإلتْ  ،لءِ جْ والؿَ  ،زولِ بالـُّ فُ ػِص يَ  ةً رَّ ومَ  ،رهِ َص وبَ  بِّ الرَّ  عِ ؿْ َس  ـْ طَ  رُ بِ خْ يُ  ق

 بعَ واإلْص  ،دَ والقَ  ،ـَ قْ والعَ  ،فَ ْج القَ  فُ لَ  ُت بِ ثْ يُ  ةً رَّ ومَ  ،«ةِ لَ وَ رْ الفَ »و ،ِل ْش والؿَ  ،ِق الَ طِ وآكْ 

 ،قؿَ ؾِ ؽْ والتَّ  ،مَ الَ والؽَ  ،َب َض والغَ  ،كَض والرِّ  ،َح رَ والػَ  ،َؽ حِ والضَّ  ،َؾ ْج والرِّ  ،مَ دَ والؼَ 

 . اهـ(اةاَج ـَوالؿُ  ِت قْ بالصَّ  داءَ والـِّ

ـُ  امُ مَ ا اإلِ ذَ فَ فَ  قؾُت:  ةِ رَ ؿَ لثَ  هِ رِ كْ ذِ  عَ مَ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةَ ػَ ِص  ُت بِ ثْ يُ   ؿِ قِّ الؼَ  اب

ـَ الؽِ السَّ  ِج ارِ دَ مَ » :ابفِ تَ يف كِ  يِث ادِ َح إَ   قعٌ بِ رَ » :ـْ ػطَّ تَ يَ  ؿْ لَ (، وَ 147ص 4)ج «ق

 رَ رَّ قَ  ْؾ ، بَ يِث ادِ َح إَ  رِ اهِ ك ضَ ؾَ طَ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةَ ػَ ِص  ْت بِ ثْ يُ  ؿْ لَ ا، وَ ذَ ا وهَ ذَ لفَ  «بيّ رِ ْخ الؿَ 

َهَذا َلْقَس ُهَق الُؿَراُد يف إََحاِديِث، َبْؾ الؿراُد مِـَْفا إِْثَباُت ِصَػِة: ، وطْ ؼَ ك فَ ـَعْ الؿَ 

 َتَعاَلك َطَؾك َما يَ  «الَفْرَوَلةِ »
ِ
ـَ  فُ كَّ أَ  َؽ لِ ذَ  لَّ دَ ، فَ فِ الِ ؿَ وكَ  فِ اللِ جَ بَ  قُؼ ؾِ هلل  اِت بَ ثْ إِ  ٓ ُيؿقُِّز َبْق

 (1)ك!.ـَعْ الؿَ  اِت بَ ثْ إِ  ـَ قْ ، وبَ ةِ ػَ الصِّ 

َس ، وَلقْ (2): فننَّ التَّْلِويَؾ ُهـَا ُهَق التَّْعطِقُؾ «اِت ػَ الصِّ »ك: ـَ عْ بؿَ  ؾفِ فْ َج  ـْ ا مِ ذَ وهَ قؾُت: 

ـَّةِ »ُهَق َطِؼقَدُة:   ، وَغْقرِهْؿ.«الَجْفِؿّقةِ »، وإكََّؿا ُهَق َطِؼقَدُة: «َأْهِؾ السُّ

 ْؾ ، بَ ادِ ؼَ تِ يف آطْ  فِ قْ ؾَ طَ  ةٌ بفَ تَ ْش ومُ  ةٌ ؾَ ؽِ ْش مُ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ ِص  يُث ادِ َح أَ  ْت ارَ َص  َؽ لِ لذَ 

 يطٍ رِ َش »يف  َؽ لِ ذَ  رَ كَ ا، ذَ قفَ فِ  مِ الَ الؽَ  مِ دَ طَ ا، وفَ كُ رْ تَ  ُب جِ يَ  اّلتِل اِت فَ ابَ َش تَ الؿُ  ـَ ا مِ فَ ؾَ عَ َج 

                                                 
(1 : ا َيُدلُّ َأنَّ ـْ َذَكَر الَؿْعـَك، َوَلْؿ َأكَُّف َذَكَر َمْعـَك الصِّ  «الَفْرَوَلةِ »َلْؿ ُيْثبِْت ِصَػَة:  «َربِقعًا»( ومِؿَّ َػِة، وَذَكَر َكالََم َم

ـَ َأْثَبُتقا ِصَػَة:  ِذي :  «الَفْرَوَلةِ »َيْذُكْر َكالََم الُعَؾَؿاِء الَّ  َتَعاَلك َحِؼقَؼًة، وَهَذا َيدلُّ َأكَُّف ٓ َيَرى َأنَّ
ِ
  «الَفْرَوَلة»هلل

ِ
ِصَػٌة هلل

 َتَعاَلك.  

ـْ  ( وَهَذا ُهَق التََّخبُّطُ 2)
   .«َربِقٍع الُؿْخَتؾِط!»إَْطَؿك، والتَّخؾِقُط الَعِجقِب مِ
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َمَع ُصالَِب  لَِؼاِء َحِديثّل »يف  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ ِص  «يَث ادِ َح أَ  ـْ طَ  الفِ مَ : يف ُس تفِ قْ ، بَص ؾٍ جِّ َس مُ 

 (1)(.هـ1426ة )ـََس   «َؿَؽةَ بَداِر الَحِديِث 

 يِث دِ الحَ  ـِ : طَ قُل ؼُ يَ  ٌؾ ائِ ا َس ذَ هَ  ؿُ ؽَ إلقْ  اهللُ  ـَ َس ْح أَ  :الَػْوَزان ِخ قْ الشَّ  ةُ قؾَ ِض فَ  َل ئِ ُس 

ل ا هِ ؿَ ، فَ (2)افَ كُ رْ تَ  ُب جِ ويَ  اِت فَ ابَ َش تَ الؿُ  ـَ مِ  فُ كَّ أَ  :ي()َطْبدي َمَرْضُت َفَؾْم َتُعْدكِ : لِّ ِس دْ الؼُ 

 .رًا؟قْ َخ  اهللُ  ؿُ اكُ زَ ، وَج ؿْ ؽُ تُ قحَ ِص كَ 

  قذُ عُ كَ –ا فَ كُ رْ )تَ  :تهُ قؾَ ِض فَ  َب اَج فلَ 
ِ
 ة،ابفَ َش تَ الؿُ  يَث ادِ َح وإَ  اَت أيَ  كُ رُ تْ كَ  :لـِ عْ يَ  –باهلل

 الَ ، فَ ؿِ ؽَ حْ ك الؿُ لَ ا إِ هَ دُّ رُ ى، كَ رَ ْخ إُ  يِث ادِ َح وإَ  اِت ا بأيَ هَ ّسرُ ػَ كُ  ـْ ؽِ ا، لَ فَ كُ رُ تْ ا كَ مَ  َٓ 

ـَ تَ ك يَ تَّ ا َح هَ ّسرُ ػَ وكُ  ؿِ ك الُؿْحؽَ لَ ا إِ هَ دُّ رُ كَ  ْؾ ا، بَ فَ ركُ تْ كَ   ٌل فْ ا َج َذ ا، هَ َذ هَ  ُل وْ وقَ قد، ُص ؼْ الؿَ  بّق

َكْقَ  َأُطوُدَك َوَأْكَت َربُّ : )اَل قَ ضًا، عْ بَ  فُ ُض عْ بَ  ّسرَ فَ  يُث دِ والحَ  ي،رِ ْد ا يَ مَ  ٌب كَّ رَ مُ 

َأَما َطِؾْؿَت َأكََّ  َلْو ُطْدَتُه  ،َأَما َطِؾْؿَت َأنَّ َطْبِدى ُفالًَكا َمرَِض َفَؾْم َتُعْدهُ  :اْلَعاَلِؿقَن. َقاَل 

ـٌ ؽِ ْس ي مَ رِ دْ ا يَ ا مَ ذَ هَ  ـْ ؽِ . لَ (3) (َدهُ َلَوَجْدَتـِى ِطـْ   (4).ق

                                                 
ـُ َفْقزان الَػْقَزان، وَرَماُه بــ1) ْقُخ َصالُح ب ِب »( وَقْد َردَّ َطَؾْقِف الشَّ َؾِػ!.« الَجْفِؾ الُؿَركَّ  يف اْطتَِؼاِد السَّ

ـَ أَ »اكظر:       ـَ الَؿَعاَرِك َبْق
ـَ َربِقٍع الَؿْدَخؾّل وَأْتَباطِف لُؿَخالػتِفْؿ يف الَؿَسائِِؾ آْكتَِصاِر فِقَؿا َداَر مِ ـَِّة والَجَؿاَطِة وَبْق ْهِؾ السُّ

 (. 96)ص« الؽَِبارِ 

ـْ َحِديِث )ِصَػِة الَفْرَوَلِة(.« َشِريٍط ُمَسجؾٍ »( لؾتَّثبُِّت: اْكُظْر لـ2)  بَصْقِت َربِقٍع، يف ُسَمالِف َط

ـْ َحِديِث َأبِل ُهَرْيَرَة 1237)ص« َصِحقِحفِ »( َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ يف 3)
 .( مِ

ـُ َجْفُؾ: 4) ـْ ُهـَا يتبّق
ـَ الَجْفِؾ الَبِسقِط: َكَؿا ُهَق  «َربِقٍع الَجاِهل»( ومِ

ػاِت، الَجْفُؾ الُؿرّكِب، َوُهَق َأَشّد مِ بَلَحاِديِث الصِّ

ـُ بلكَُّف َلقْ  ا يتبّق ؾِػقَِّة.َمْعُروٌف ِطـَْد َأْهِؾ الِعْؾِؿ، مِؿَّ  َس بَسؾِػّل يف الَعِؼقَدِة السَّ

، َبْؾ َهِذِه الُؿْرجئُة الَخامَِسةُ »واكظر:        ـَ َحابِقَة َلْقُسقا بَسؾػّقق ْقِخ الَػْقزان )ص«الَجَؿاَطَة السَّ  (.6و 5: َفَتاَوى الشَّ
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 ونِ ، وبُد ولٍ ُص أُ  ونِ بُد  مَ ؾْ وا العِ رُ وَّ َس تَ  ينَ ذِ ، الَّ قنَ الؿِ عَ تَ الؿُ  نَ ا مِ قـَ تِ لْ تَ  ةُ قبَ ِص والؿُ 

 .قنَ ؾؿِ ْس والؿُ  مِ الَ ى اإلْس ؾَ طَ  ةُ أفَ  مْ هُ  ءِ َٓ مُ ، هَ (1)دٍ اطِ وَ قَ 

، باطِ ـْ تِ لالْس  ةِ ابطَ الضَّ  اطدِ قَ الؼَ  فةِ رِ عْ ، ومَ اءِ ؿَ ؾَ العُ  يِؼ رِ صَ  ـْ طَ  َّٓ إِ  ذُ مَخ ٓ يُ  ؿُ ؾْ والعِ 

 مُ ؾْ والعِ ت، جَ َض ك كَ تّ ا َح قهَ ُس رَ ا، ودَ قفَ قا فِ ؼُ قّ ودَ  اءُ ؿَ ؾَ ا العُ رهَ رَّ َح  دْ قَ ، وَ امِ ؽَ ْح إَ  ةِ فَ رِ عْ ومَ 

 ت،ا آَٓ ؿَ كَّ إِ  ُب تُ والؽُ  يَ ؼِ ؾَ بالتَّ  اءِ ؿَ ؾَ العُ  نِ طَ  ُذ َخ مْ ا يُ ؿَ ا، وإكَّ هَ َد ْح وَ  ِب تُ الؽُ  نَ مِ  ُذ مَخ يُ  َٓ 

، كَ رَ قْ غَ  َت تؾْ ، وقَ ؾتَؽ تَ ا قَ فَ قْ ؾَ طَ  ْب درّ تَ تَ  ؿْ ا ولَ هتَذَ ْخ ا أَ ذَ نِ اء، فَ ؿَ ؾَ ا العُ فَ قْ ؾَ طَ  ُب درّ ي يُ ذِ والَّ 

 اهـ(2)قل(.ُص ُحِرَم القُ  قَل ُص إُ  ّقعَ َض  ـْ مَ وَ  ولِ ُص إُ  نَ مِ  فالبدَّ 

، يف الُجْؿَؾةِ  ةٍ قَّ فِ الَ ِخ  ؾٍ ائِ َس مَ  وْ ، أَ ةٍ اذّ َش  ؾٍ ائِ َس ل بؿَ تِ لْ ، ويَ ذّ ُش يَ  نْ أَ  ريدُ ي يُ ذِ الَّ فقؾُت: 

 .، واللُ الُؿْسَتعانُ هِ لقْ إِ  ُت ػَ تَ ؾْ ا ٓ يُ َذ فَ فَ ، سِ ك الـاَّ ؾَ ا طَ فَ بِ  ُش قّ َش ويُ 

ُد وَيْرمِل َغْقَرُه بِِف، و «فالَؿْخربيُّ »قؾُت:  ُف وَيتَِّفُؿ ُمَخالَِػةإذًا ُيَؼؾِّ  بِِف!. ُيَحرِّ

وح»يف  اإلَماُم ابُن الَؼق ِم  َقاَل  الَحِديث  فِل ِصَحةِ  رْ ظُ ـْتَ  ْؾ بَ )(: 582)ص «الرُّ

 َؽ ػَ الَ َخ  َوَلقْ  ،فُ َطـْ ْل دُ عْ تَ  ؿْ لَ  َلَؽ  ـَ قَّ بَ ا تَ َفنِذَ  ،َثاكًِقا (3)فِل َمْعـَاهُ  َت رْ ظَ كَ  ا َصحَّ َلَؽ َفنِذَ  :ًٓ َأوَّ 

 !(. اهـِب رِ غْ اْلؿَ و ِق رِ ْش اْلؿَ  ـَ َبقْ  ـْ مَ 

                                                 
ـَ الُعؾَؿاِء، واهلُل الُؿْستَ  ،«َحاِل َربِقعٍ »( كـ 1)

ُـّ أكَُّف مِ  َعاُن.َوُهَق َيظ

( الُجْزُء « َشِريٌط ُمَسجٌؾ ( »2)
ّ

ـَِّة والَجَؿاَطِة يف َمـَْفِج َربِقٍع الَؿْدَخؾِل بَصْقتِف، بعـَْقاِن: )َأْقَقاِل ُطؾَؿاِء َأْهِؾ السُّ

ِة لؾَػْصِؾ يف الِخالَفَِقاِت(.  الثَّالُث، َوْجف )ب(، َتْحَت ِشَعاٍر: )الُعؾَؿاِء ُهْؿ الُحجَّ

حقح.( َيْعـِل: َمْعـَ 3)  اُه الصَّ
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ـْ َخَقافِقِف، وإكََّؿا َذَكْرُت الَّذي َفالَ ُكرِ ُت: قؾ يُد التَّْطِقيَؾ بـَْؼِدِه فِقِف، والَؽْشِػ َط

ـَ  َصُف واْفتَِخاَرُه، وَيْدَرأُ  «لؾَؿْخَربِيّ »َذَكْرُتُف: َُٕبقِّ  َما َيْؼَطُع َتْغِريَرُه واْغتَِراَرُه، وَيْدَفُع َتَبجُّ

 !.هُ ارَ بَ ؽْ تِ واْس  هُ ادَ ـَطِ 

ادِيّ  بقعٍ رَ »: ُل قْ فؼَ  :قؾُت   قَ هُ ، وَ ٌؾ اصِ بَ  ٌل قْ ا قَ ذَ فَ ، فَ ابفِ َش تَ الؿُ  ـَ مِ  اَت ػَ الصِّ  أنَّ  «الَحدَّ

، اِت ػَ الصِّ  اَت آيَ  ٕنَّ  :ؿْ هِ رِ قْ ، وغَ «ةِ يَّ رِ عَ ْش إَ »، و«ةِ لقّ تزِ عْ الؿُ »، و«ةِ قَّ ؿِ فْ الجَ »: ُل قْ قَ 

ـِ الدِّ  يف ابفِ َش تَ الؿُ  ـَ مِ  ؿْ هُ دَ ـْطِ  اِت ػَ الصِّ  يَث ادِ َح وأَ   (2)(1).ي

َفنِكِّل َما َأْطَؾُؿ )(: 364ص 7)ج «الػتاوى»يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالِم ابُن َتْقِؿقََّة 

ةِ  ُمَّ ْٕ ـْ َسَؾِػ ا
ـْ َأَحٍد مِ ةِ  ،َط َئِؿَّ ْٕ ـْ ا

َٓ مِ َٓ َغْقِرهِ  :َو ـِ َحـَْبٍؾ َو ُه َجَعَل َذلَِ   :َٓ َأْحَؿد ْب َأكَّ

َيةِ الدَّ  ِمْن اْلُؿَتَشابِهِ  ْٔ   ،َوَكَػك َأْن َيْعَؾَؿ َأَحٌد َمْعـَاهُ  ،اِخِؾ فِل َهِذِه ا
ِ
َوَجَعُؾقا َأْسَؿاَء اهلل

َٓ ُيْػَفؿُ  ِذي  َْطَجِؿلِّ الَّ ْٕ  (. اهـَوِصَػاتِِف بَِؿـِْزَلِة اْلَؽاَلِم ا

نَّ إ)(: 365ص 5)ج «ضِ ارِ عَ التَّ  ءِ رْ دَ »يف  َوَقاَل َشْقُخ اإلْسالِم ابُن َتْقِؿقََّة 

ا ثالفَ مْ ، وأَ اِت ػَ لؾصِّ  بتةِ ثْ الؿُ  قصِ ُص الـُّ هِ ذِ هَ  الِ زَ كْ إِ  ةُ دَ ائِ : فَ نَ قلقُ ؼُ يَ  اةِ ػَ الـُّ ةِ قَّ ؿِ فْ الجَ  ـَ قرًا مِ ثِ كَ 

                                                 
ـِ َتْقِؿقََّة )ج «َبَقاَن َتْؾبِقِس الَجْفِؿقَّةِ »( واكظر: 1) َدْرَء »(، و295و 294ص 13لُف )ج «الَػَتاَوى»(، و448ص 5ٓب

َقاِطَؼ الُؿْرَسؾة»(، و365ص 5(، و)ج16ص 1لُف َأْيضًا )ج «َتَعارِض الَعْؼِؾ والـَّْؼؾِ  ـِ الَؼقِِّؿ )ج «الصَّ  1ٓب

 (.213ص

ا َأْن ُيَحاَل  «الُؿَتَشابفِ »َغرُضُفؿ بِذْكِر َلْػِظ: ( و2) ا َأْن ُيْعَرَض َطـُْف، وإِمَّ ـَ الؾَّْػِظ: َبْؾ: إمَّ
ـُ بَِؿا َدلَّ َطَؾْقِف مِ

أْن ٓ ُيِممِ

َلِة الؾَّْػِظ. َٓ ـْ ِد  إَِلك َمْعـًك آخَر: َفَفَذا بَِعقٌد َط

ـِ َتْقِؿقََّة )ج «َبَقاَن َتْؾبِقِس الَجْفِؿقَّةِ »اكظر:         (. 448ص 5ٓب
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 ؾِ هْ أَ  ادُ فَ تِ اْج  ؿْ هُ دَ ـْا طِ فَ دتُ ائِ فَ  ،ابهَ َش تَ والؿُ  َل ؽِ ْش الؿُ  مْ ا هُ فَ وكَ ؿُّ َس ي يُ تِ الَّ ة ريَّ بَ الخَ  قرِ مُ إُ  ـَ مِ 

 (. اهـااهَ َض تَ ؼْ مُ  ـْ ا طَ فَ فِ رْ يف َص  ؿِ ؾْ العِ 

 عَ ازَ ـَتَ )(: 213ص 1)ج «ؾةِ َس رْ الؿُ  ِق واطِ الصَّ »يف   مِ ق  الؼَ  ابنُ  امُ َوَقاَل اإلمَ 

 أنَّ  طُّ قَ  ابةِ حَ الصَّ  ـَ مِ  دٍ َح أَ  ـْ طَ  ْف رَ عْ يُ  ؿْ لَ وَ  ،قراً ثِ كَ  طًاازُ ـَتَ  فِ شابِ تَ والؿُ  ؿِ ؽَ حْ يف الؿُ  اُس الـَّ

 قنُ ؽُ تَ  َػ قْ فؽَ  ،َؽ لِ ذَ  ِف الَ ك ِخ ؾَ طَ  ّل دُ يَ  ؿْ فُ ـْطَ  قُل ؼُ ـْالؿَ  ْؾ بَ  :اتػَ ات الصِّ يَ آ اَت فَ ابَ َش تَ الؿُ 

 َل هِ  امِ ؽَ ْح إَ  اُت وآيَ  ،افَ ـْمِ  ءٍ ْل يف َش  قنَ طُ ازَ ـَتَ ٓ يَ  ؿْ هُ وَ  ،ؿْ هُ دَ ـْ طِ  ةٌ فَ ابِ َش تَ مُ  اِت ػَ الصِّ  اُت آيَ 

 (. اهـينَ لخرِ تَ الؿُ  ضِ عْ بَ  ُل وْ ا قَ َذ ا هَ ؿَ وإكَّ  ،افَ ِض عْ يف بَ  اعُ زَ الـِ  ؿْ فُ ـَقْ بَ  عَ قَ وَ  دْ قَ وَ  ،ةُ ؽؿَ حْ الؿُ 

 ـَ مِ  دٍ َح أَ  ـْ طَ  رْ دُ ْص يَ  ؿْ لَ  ٌؾ اصِ بَ  (1)ابفِ َش تَ الؿُ  ـَ مِ  اَت ػَ الصِّ  نَّ بلَ  لِ قْ الؼَ  ُق الَ إذًا إصْ  قؾُت:

: ، َبْؾ َلْؿ َيْصدُ !ِػ ؾَ السَّ  ـْ َّٓ َط ُطقَن َمْذهَ  «َربِقٍع وَأْتَباِطهِ »ْر إِ ـَ َيدَّ ِذي َؾِػ!، َوُهْؿ َب السَّ الَّ

 .مِـُْف! ُس َأْبَعُد الـَّا

ْقُخ َصالُح بُن َفْوَزان الَػْوَزان َحِػَظُه اللُ يف  (: 102)ص «الَبَقانِ »وَقاَل الَعالََّمُة الشَّ

 : ٕنَّ لٌ طْ ا َخ ذَ وهَ  ،ابفِ َش تَ الؿُ  ـَ مِ  اِت ػَ الصِّ  آياَت  طدُّ )َوَقْد َحَصَؾ يف َكالَمِِف َأْخَطاٌء ... 

 إَّٓ  ،ابهِ َش تَ الؿُ  نَ ا مِ فَ إكَّ  ْل ؼُ يَ  مْ لَ وَ ، ؿِ ؽَ حْ الؿُ  ـَ فا مِ تُ ئؿَّ وأَ  ،ةِ مَّ إُ  ِػ ؾَ َس  دَ ـْطِ  اِت ػَ الصِّ  َت اآيَ 

 (. اهـ!مْ ففِ الَ َخ ب برُ تَ عْ يُ  َٓ وَ  ،مْ لفِ وْ بؼَ  تجُّ َح ٓ يُ  ينَ ذِ الَّ  ينَ لخرِ تَ الؿُ  ُض عْ بَ 

، «ي  ربِ ْخ الؿَ » ؿْ خفِ قْ َش  قطِ ؾِ خْ ك تَ ؾَ طَ  «!اٍب رَ َخ  ةِ ؽَ بَ َش »يف  «ةُ بَ ارِ َخ الؿَ  هُ باطُ تْ أَ »و قؾُت:

 .اهاَض تَ ؼْ ، ومُ ةِ ػَ الصِّ  رةِ ؿَ ثَ  ـَ قْ ، وبَ «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ ِص  يِث ادِ َح وا يف أَ زُ قِّ ؿَ يُ  ؿْ لَ  ؿْ فُ فنكَّ 

                                                 
 كِْسبٌة َكاِذَبة، وفِْريٌة َخاصَِئة!.قؾُت: ( 1)

َ
ـَ الُؿَتَشابِف، َفِفل

َػاَت مِ  َفـِْسَبُتُف أنَّ الصِّ
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ًٓ يف ؼَ مَ  رَ كِ ذُ  ُث قْ َح  يف  «هـ1426َشْعَبان  13»: يِخ ارِ بتَ  «اٍب حَ َس  ةِ ؽَ بَ َش »ا

ـَ الَػَساِد يف آْطتَِؼاِد، وَهَذا ُهَق الَػَسادُ  ، وفِقفِ «ةِ لَ وَ رْ الفَ »
يف إَْرِض، وَسْقَف  َما فِقِف مِ

دُّ   .َطَؾْقِفؿْ  َيْلتِل الرَّ

ـُ ُمْصؾُِحقَن ك: الَ عَ تَ  اَل قَ  َْرِض َقاُلقا إِكََّؿا َكْح ْٕ َٓ ُتْػِسُدوا فِل ا َوإَِذا قِقَؾ َلُفْؿ 

َٓ إِكَُّفْؿ ُهُؿ اْلُؿْػِسُدو11) َٓ َيْشُعُرونَ ( َأ ـْ 
 [.12و 11]البؼرة:  َن َوَلؽِ

ـَ َبْعًضا بَِؿا َكاُكقا َيْؽِسُبقنَ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ و  َوَكَذلَِؽ ُكَقلِّل َبْعَض الظَّالِِؿق

 [.129]إكعام: 

ًٓ )ك: الَ عَ تَ  اَل قَ و ـَ َأْطَؿا َْخَسِري ْٕ ـَ َضؾَّ َسْعُقفُ 123ُقْؾ َهْؾ ُكـَبُِّئُؽْؿ بِا ِذي ْؿ فِل ( الَّ

ـُقَن ُصـًْعا ْكَقا َوُهْؿ َيْحَسُبقَن َأكَُّفْؿ ُيْحِس  [.124و 123]الؽفػ:  اْلَحَقاِة الدُّ

ـَ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ و ـَ َسبِقُؾ اْلُؿْجِرمِق َياِت َولَِتْسَتبِق ْٔ ُؾ ا  ]إكعام: َوَكَذلَِؽ ُكَػصِّ

55.] 

ا «هُ باطُ تْ وأَ  قعٌ بِ رَ »و قؾُت: َذَهَب اهلُل : و(1)ؿْ فُ قبَ ؾُ قُ  اهللُ  اغَ زَ أَ  ؼِّ الحَ  ـِ قا طَ اغُ زَ  َلؿَّ

َٓ ُيْبِصُروَن ) ـُقِرِهْؿ َوَتَرَكُفْؿ فِل ُضُؾَؿاٍت  َٓ َيْرِجُعقنَ 17بِ  ( ُصؿٌّ ُبْؽٌؿ ُطْؿٌل َفُفْؿ 

 [.55 ]إكعام:

ا َزاُغقا َأَزاَغ اهلُل ُقُؾقَبُفؿْ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ   [.5]الصػ:  َفَؾؿَّ

                                                 
ـْ ِجَفِة الفَقـَْبِغل التَّـَ  قؾُت:( 1)

ـَ َيْلُتقَن مِ ِذي َباِب الَجْفؾة الَّ ْقَن بُّف لَدِسقَسٍة َخبِقَثٍة َراَجْت ِطـَْد الشَّ ُؿْبَتَدَطِة، ويتَسؿَّ

ـَِّة والَجَؿاَطِة، فاْحَذُروُهْؿ!.  ـْ َمْذَهِب َأْهِؾ السُّ ـَ َط َباَب الَؿْسؽِق َطاِة، َصَرُفقا الشَّ  بالدُّ
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 مْ هُ ): اَل ؼَ فَ ، ِج ارِ وَ الَخ  نِ ي طَ بِ أَ  َل ئِ : ُس اَل ، قَ اصٍ قَّ ي وَ بِ أَ  بنِ  دِ عْ َس  بنِ  ِب عَ ْص مُ  نْ طَ وَ 

 (1)(.مْ فُ وبَ ؾُ قُ  اللُ  اغَ زَ لَ وا فَ اغُ زَ  مٌ وْ قَ 

ـَ تَ  دْ وقَ  قؾُت: ـَ سدِ ػْ الؿُ  ـَ مِ  «هُ باطَ تْ قعًا وأَ بِ رَ »: أنَّ  رهُ كْ ذِ  َؼ بَ ا َس ؿَّ مِ  بّق ، ضِ رْ يف إَ  ي

ـَ فِ رِّ حَ الؿُ  ـَ مِ وَ  ْؾ بَ  ـُ ق  ؾِ ائِ َس ، ومَ اِت ػَ الصِّ  ؾِ ائِ َس يف مَ  ارِ وأثَ  ةِ ـَّوالسُّ  آنِ رْ الؼُ  قصِ ُص ل

وا دُ قَ وْ ا أَ ؿَّ لَ  (2)اءَ َض غْ والبَ  ةَ اوَ دَ العَ  ؿْ فُ ـَقْ ا بَ قؿَ ك فِ الَ عَ تَ  ك اهللُ ؼَ لْ أَ  َؽ لِ ، لذَ َؽ لِ ذَ  رِ قْ ، وغَ انِ اإليؿَ 

َْرِض َفَتُؽقَن َلُفْؿ ُقُؾقٌب َيْعِؼُؾقَن َأفَ : !ةِ مقَّ الَ اإلْس  ةِ مَّ يف إُ  ـِ تَ الػِ  ـَ مِ  ْٕ َؾْؿ َيِسقُروا فِل ا

تِل فِل  ـْ َتْعَؿك اْلُؼُؾقُب الَّ
َْبَصاُر َوَلؽِ ْٕ َٓ َتْعَؿك ا بَِفا َأْو آَذاٌن َيْسَؿُعقَن بَِفا َفنِكََّفا 

ُدورِ   [.46]الحج:  الصُّ

 مَ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ 
ِ
ْغُؾقَلٌة ُغؾَّْت َأْيِديِفْؿ َوُلِعـُقا بَِؿا َقاُلقا َبْؾ َيَداُه َوَقاَلِت اْلَقُفقُد َيُد اهلل

ـْ َربَِّؽ ُصْغَقاًكا َوُكْػرً 
ا َمْبُسقَصَتاِن ُيـِْػُؼ َكْقَػ َيَشاُء َوَلَقِزيَدنَّ َكثِقًرا مِـُْفْؿ َما ُأْكِزَل إَِلْقَؽ مِ

                                                 
 أثٌر صحقٌح.( 1)

ـُ َأبِل َشْقَبَة يف        ـُ َأبِل َحاتٍِؿ يف 325ص 15)ج «الُؿصـَّػ»َأْخَرَجُف اب  (.33ص 9)ج «نِ َتْػِسقِر الُؼْرآ»(، واب

 وإسـاُدُه صحقٌح.      

بِقعّقة»قؾُت: فنن( 2) ٓ َتْجَتِؿُع ُقُؾقهُبْؿ، َبْؾ الَعَداَوُة َواقِعٌة فِقَؿا َبْقـَُفؿ َدائؿًا، والُخُصقَماُت فِقفْؿ  «الِػْرَقُة الرَّ

ـ ، وَقْد َخالُػقا الؽَِتاَب والسُّ َة وأثاَر، فاْسَتَحبُّقا الَعَؿك َطَؾك الُفَدى، كَذلَِؽ، ٕكَُّفْؿ ٓ َيْجتؿُعقَن َطَؾك الَحؼِّ

 الؾَُّفؿَّ ُغْػرًا.

ـِ َكثِقٍر )ج «َتْػِسقَر الُؼْرآن»واكظر:        (.431ص 2ٓب

ْعِديُّ        قُْخ الس  ا آَثُروا الَباصَِؾ َطَؾك ال(: 44)ص «الَؼَواطِد الِحَسانِ »يف  َقاَل الَعالََّمُة الشَّ َحؼِّ ُصبَِع )وَأكَُّفْؿ َلؿَّ

ْقطَ  قفْؿ الشَّ ان، وَتَخؾِّقِفْؿ َطَؾك ُقُؾقهبِْؿ وُختَِؿ َطَؾْقَفا، وُسدَّ َطَؾْقِفْؿ ُصُرَق الُفَدى ُطؼقَبة َلُفؿ َطَؾك إِْطَراِضِفؿ، وَتْقلِّ

َُّٓهْؿ َما َتقَلْقا َْٕكُػِسفْؿ!(. اهـ  ، وَأكَُّف َو ـِ ْحَؿ َٓيَة الرَّ  ِو
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َؿا َأْوَقُدوا َكاًرا لِْؾَحْرِب َأْصَػَلَها اهلُل َوَأْلَؼْقـَا َبْقـَُفُؿ اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء إَِلك يَ  ْقِم اْلِؼَقاَمِة ُكؾَّ

ـَ  َٓ ُيِحبُّ اْلُؿْػِسِدي َْرِض َفَساًدا َواهلُل  ْٕ  [.64]الؿائدة:  َوَيْسَعْقَن فِل ا

 (1).دُ َش رْ ا تَ ذَ لفَ  ـْ طَ ، فافْ ِب بَ السَّ  قصِ ُص ٓ بخُ  ظِ ػْ الؾَّ  قمِ ؿُ بعُ  ةُ رَ بْ والعِ قؾُت: 

ـْ َأَجؾِّ َقَقاِطِد التَّْػِسقِر وو
ـَ َهِذِه الَؼاِطَدُة مِ َأْكَػِعَفا، وَتْسَتْدِطل ُقّقَة فِْؽٍر، وُحْس

 َقْصٍد. َتَدّبٍر، وِصَحة

ـْ (: 157ص 1)ج «َدْرِء التََّعاِرضِ »يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقؿقََّة  )ُكؾُّ َم

ـَِّة َأْبَعُد:  ـَ السُّ
َٓتِِفْؿ َأْطَظُؿ(. اهـ التَّـَاُزُع وآْختاِلَُف  َكانَ َكاَن مِ  َبْقـَُفْؿ يف َمْعُؼق

اَلَلَة ك: الَ عَ تَ  اَل قَ و ـَ اْلؽَِتاِب َيْشَتُروَن الضَّ
ـَ ُأوُتقا َكِصقًبا مِ ِذي َأَلْؿ َتَر إَِلك الَّ

بِقَؾ )   َواهلُل َأْطَؾُؿ بَِلْطَدائُِؽؿْ  (44َوُيِريُدوَن َأْن َتِضؾُّقا السَّ
ِ
 َولِقًّا َوَكَػك بِاهلل

ِ
َوَكَػك بِاهلل

ـْ َمَقاِضِعِف َوَيُؼقُلقَن َسِؿْعـَا َوَطَصْقـَا 45َكِصقًرا ) ُفقَن اْلَؽؾَِؿ َط ـَ َهاُدوا ُيَحرِّ ِذي ـَ الَّ
( مِ

ـِ َوَلْق َأكَّفُ  ي ْؿ َقاُلقا َسِؿْعـَا َوَأَصْعـَا َواْسَؿْع َغْقَر ُمْسَؿٍع َوَراِطـَا َلقًّا بَِلْلِسـَتِِفْؿ َوَصْعـًا فِل الدِّ

َّٓ قَ  ـُقَن إِ ـْ َلَعـَُفُؿ اهلُل بُِؽْػِرِهْؿ َفاَل ُيْممِ
 ؾِقاًل َواْسَؿْع َواْكُظْرَكا َلَؽاَن َخْقًرا َلُفْؿ َوَأْقَقَم َوَلؽِ

 [.46و 45و 44]الـساء: 

ـِ يف الدِّ  قنَ ـُعَ طْ ، ويَ فِ عِ اِض قَ مَ  ـْ طَ  ؿَ ؾِ الؽَ  قنَ فُ رِّ حَ يُ  «َربِقٌع وَأْتَباُطهُ »و قؾُت:  ؿَّ فُ ، الؾَّ (2)ي

 رًا.ػْ غُ 

                                                 
ْعِديِّ )ص «لِحَسانِ الَؼَقاِطَد ا»( اكظر: 1) ْقِخ السِّ  (. 18لؾشَّ

 َتَعاَلك، و «الَؿَؽانَ »: «َرَبقٌع الَؿْدخِؾيُّ »( وَقْد َكَػَك: 2)
ِ
الّذريَعة إَِلك َبَقاِن َمَؼاِصِد »َلُف: يف كَِتابِف الَبالل:  «الَحدّ »هلل

ريَعةِ   ، وَغْقِرِهْؿ.«الُؿْعتزلِقَّةِ »و، «الَجْفِؿقَّةِ »(، َطَؾك َصِريَؼِة َمْذَهِب: 35ص 3)ج «كَِتاِب الشَّ

= 
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ُد بُن َصالٍِح الُعثقؿقن   «الَؼَواِطِد الُؿْثَؾى»يف  َقاَل َشْقُخـَا الَعالَّمُة ُمَحؿَّ

، ريٍػ حْ تَ  ونَ ا دُ رهَ اهِ ك ضَ ؾَ ا طَ هَ اؤُ رَ إْج  ةِ ـَّوالسُّ  ،آنِ رْ الؼُ  قصِ ُص يف كُ  ُب اجِ القَ ) :(24)ص

 (. اهـاقفَ ي فِ أْ لؾرَّ  اَل جَ ٓ مَ  ُث قْ ، َح اِت ػَ الصِّ  قُص ُص ا كُ ؿَ ٓ سقَّ 

التَّْقِحقُد فِل ) (:7)ص« التَّْدُمريَّةِ »يف   َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقَّةَ  قاَل و

َػاِت  َْصُؾ فِل َهَذا اْلَباِب َأْن ُيقَصَػ اهلُل بَِؿا َوَصَػ بِِف َكْػَسُف َوبَِؿا َوَصَػْتُف بِِف  الصِّ ْٕ َفا

ـْ َكْػِسِف.رُ  ِف َما َأْثَبَتُف لِـَْػِسِف َوَيـِْػل َطـُْف َما َكَػاُه َط  ُسُؾُف: َكْػًقا َوإِْثَباًتا: َفُقْثبُِت لِؾَّ

ـْ َغْقِر 
َػاِت مِ ـْ الصِّ

تَِفا إْثَباُت َما َأْثَبَتُف مِ ِة َوَأئِؿَّ ُمَّ ْٕ َوَقْد ُطؾَِؿ َأنَّ َصِريَؼَة َسَؾِػ ا

َٓ َتْؿثِ  َٓ َتْعطِقٍؾ.َتْؽقِقٍػ َو ـْ َغْقِر َتْحِريٍػ َو
 قٍؾ َومِ

ـْ َغقِْر 
َػاِت مِ ـْ الصِّ

ـْ َكْػِسِف َمَع إْثَباِت َما َأْثَبَتُف مِ َوَكَذلَِؽ َيـُْػقَن َطـُْف َما َكَػاُه َط

َٓ فِل َأْسَؿائِفِ  َٓ فِل آَياتِفِ  ،إْلَحاٍد:  ـَ ُيْؾِحدُ  :َو ِذي وَن فِل َأْسَؿائِِف َفنِنَّ اهلَل َتَعاَلك َذمَّ الَّ

 (.اهـَوآَياتِفِ 

ْقِخ َصالِح بِن إِْبَراِهقَم الَبؾقِفي    2)ج «َطِؼقَدِة الُؿْسؾِؿقنَ »يف  وَقاَل َفِضقؾُة الشَّ

َػاِت، (: 156ص ـَِّة والَجَؿاَطِة وَقْقلُفْؿ: ُهَق إِْمَراُر آَياِت الصِّ )وُمْعَتَؼُد َأْهِؾ السُّ

َػاِت: َكؿَ  ا َجاَءْت َمَع اْطتَِؼاِد َمْعـَاَها َحِؼقَؼًة: ٕنَّ َتْػِسقَرَها الُؿَخالُِػ لَِؿا وَأَحاِديث الصِّ

                                                 = 

َ  َيا ُمَعاُذ، َوَهْل  َفَعْن ُمَعاِذ بِن َجَبٍل        ا َلُؿَماَخُذوَن بَِؿا َكَتَؽؾَُّم بِِه؟ َفَؼاَل: َثؽَِؾْتَ  ُأمُّ َقاَل: )َيا َكبِيَّ اللِ، َوإِكَّ

َّٓ َحَصائُِد َأْلِسـَتِِفْم(.َيُؽبُّ الـَّاَس فِي الـَّاِر َطَؾى ُوُجوِهِفْم َأْو َطَؾى َمـَا  ِخرِِهْم إِ

ـٌ َصِحقٌح. (، وَقاَل: 12و 11ص 5)ج «ُســِفِ »َأْخَرَجُف التَِّرمِِذيُّ يف  َحِديٌث َصِحقٌح،       َهَذا َحِديٌث َحَس

ا َيَرهُ   قال تعالك:         ٍة َشرًّ ـْ َيْعَؿْؾ مِْثَؼاَل َذرَّ  [.8]الزلزلة:  َوَم
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 َتَعاَلك، وَطَؾك َرُسقلِف 
ِ
َحاَبُة، والتَّابُعقَن َلُفْؿ بنْحَساٍن َقْقٌل َطَؾك اهلل باِلَ ِطْؾٍؿ،  َطَؾْقِف الصَّ

ـْ َصِريِؼ آْطتَِداِل(. اهـ  وُخُروٌج َط

 (1) «اٍب رَ َخ  ةِ ؽَ بَ َش »يف  «ةِ قَّ ؿِ فْ الجَ »: قؾِ طِ عْ كتَ  :«ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ ِص  قُل طِ عْ تَ  اءَ َج  ْد وقَ * 

 قعٍ بِ رَ » ُد يَ  اُل ؼَ ا الؿَ َذ وهَ ، «بقعلِّ الرَّ  رِ بَ ـْبالؿِ » الٍ ؼَ يف مَ  :هــ1426ان بَ عْ َش  13 يِخ ارِ تَ بِ 

، اِت ػَ الصِّ  يِػ رِ حْ يف تَ  اةِ ػَ الـُّ ةِ ؾَ طِّ عَ الؿُ  ِب هَ ذْ مَ  يرِ رِ ؼْ بتَ  ُح َض ـْيَ  قَ هُ وَ  ،!قهِ فِ  ْت بَ عِ لَ  «ي  بِ رَ ْخ الؿَ 

  ادِ رَ مُ  رِ قْ ك غَ ؾَ ا طَ فَ يؾِ وِ لْ وتَ 
ِ
 . فِ قلِ ُس رَ  ادِ رَ ك، ومُ الَ عَ تَ  اهلل

 :هُ صرُ تَ ْخ ا مُ : مَ مِ الِ الظَّ  الِ ؼَ ا الؿَ َذ يف هَ  اءَ َج  ُث قْ َح * 

ا ؿَ ا كَ هَ ارِ رَ مْ يف إِ  ِػ ؾَ السَّ  اعُ ؿَ ْج ا إِ فَ ؾْ ؿَ ْش يَ  ؿْ لَ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ ِص  يَث ادِ َح أَ  نَّ ( أَ 1

  هِ زِ ـْتَ !، لِ َل وَّ مَ تُ  أنْ  ٓبدَّ  ْؾ !، بَ ْت اءَ َج 
ِ
 .َتَؿامًا !، وَهَذا َقْقُل الُؿَعّطَؾةِ صِ ائِ ؼَ الـَّ ـِ ك طَ الَ عَ تَ  اهلل

 ِػ ؾَ السَّ  اعُ ؿَ ْج إِ  َؾ َص : َح ؿْ عَ )كَ : د  ( يف الرّ 3)صالظَّالِم  الِ ؼَ ا الؿَ َذ يف هَ  اءَ َج  ُث قْ َح * 

– يِث دِ ا الَح َذ هَ  َل ثْ مِ  نْ ؽِ ولَ ...  ْت اءَ ا َج ؿَ ا كَ هَ ارُ رَ مْ إِ  فِ ائِ ؿَ ْس وأَ  بِّ الرَّ  اَت ػَ ِص  نَّ أَ ك ؾَ طَ 

 . اهـ((2)!اعُ ؿَ ا اإلْج َذ هَ  هُ ؾْ ؿَ ْش يَ  مْ لَ  -«ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةَ ػَ ِص  يَث دِ ي: َح ـِ عْ يَ 

 كالَ عَ وتَ  كَ ارَ بَ تَ  اهللَ  ؿُ ظِّ عَ يُ  -قعًابِ ل: رَ ـِ عْ يَ – قَ فُ )فَ  (:4)ص الظَّالمِ  الِ ؼَ يف الؿَ  اءَ وَج * 

                                                 

 َتُدلُّ َطَؾك الَبِعقِر!.  ( والَبْعَرةُ 1)

(2 : بقِعّقة»( وَهَذا َيُدّل َأنَّ َفا  «الِػْرَقَة الرَّ َػاِت ُكؾِّ َؾِػ يف إِْثبَاِت إَْسَؿاِء والصِّ ُمَخالَِػٌة إلْجَؿاِع السَّ

ـْ  ، ٓبّد َأنْ «الَفْرَوَلةِ »َطَؾك َما َجاَءْت الـُُّصقُص، َبْؾ ِطـَْدُهْؿ لِؿثِْؾ َأَحاِديِث ِصَػِة:  ُتمّوَل َط

ـَ الُؿتََشابِف، وَهذَ 
ا َضاِهِرَها، إَِذًا َفُفْؿ َسْقَف َيْعؿُدوَن إَِلك ِصَػاٍت َكثِقرةٍ ُيَموُلقَكَفا، ٕكََّفا ِطـَْدُهْؿ مِ

َػاِت َتَؿامًا.  َمْذَهُب ُمَعطِّؾِة الصِّ
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 اهـ (2).((1)!ضِ ائِ ؼَ الـَّ  ـِ طَ  فُ هَ زّ وكَ  ،اهللَ  ؿَ ظَّ طَ  ةِ ابَ اإلَج  هِ ذِ ل هَ ؿًا!، وفِ ائِ دَ  

 فُ كَّ أَ  ؿْ ؾَ ، فاطْ رّ ِص مُ  ٌػ الِ خَ مُ  قَ هُ ، وَ فُ هُ زِّ ـَك، ويُ الَ عَ تَ  اهللَ  (3)ؿُ ظِّ عَ يُ  فُ كَّ ل أَ طِ دّ يَ  ـْ مَ وَ قؾُت: 

َواِم، وَحذِّ  هُ رْ ذَ ، فاْح فِ ائِ طَ يف ادِّ  ٌب اذِ كَ   ر الـَّاَس مِـُْف.َطَؾك الدَّ

ـَّةِ »يف  َقاَل اإلَماُم الَبْرَبَفاِريُّ   َؾ ُج الرَّ  َت عْ ؿِ ا َس ذَ وإِ )(: 125)ص «َشْرِح السُّ

  قلِ ُس رَ  آثارَ  عَ ؿِ ا َس ذَ إِ - اللَ  مُ ظ  عَ كُ  نُ ْح ا كَ إكَّ : قُل ؼُ يَ 
ِ
 دّ رُ يَ  أنْ  دُ يرِ ، يُ ي  ؿِ فْ َج  هُ كَّ أَ  مْ ؾَ فاطْ  - اهلل

                                                 
ـِ الـََّؼائِِص، وَهَذا َقْقُل الَجْفِؿّقِة، ( وَهَذا َيُدلُّ َأنَّ بَتْلِويؾِفْؿ َهَذا َيّدُطقَن بف أكَُّفؿ ُيـَّزه1) قَن اهلَل َتَعاَلك َط

َّٓ َيْخُرُصقنَ وإَْشعِرّيِة، وَغْقرِهْؿ َتَؿامًا:  َـّ َوإِْن ُهْؿ إِ َّٓ الظَّ  [.116]إكعام: إِْن َيتَّبُِعقَن إِ

، َفَؼِد ادَّ  قؾُت:      ابوين  إَْشَعرِي  ٍد الصَّ َل َطْن « الَفْرَوَلةِ »َطى َأّن ِمْثَل َحِديِث: وَهَذا قوُل ُمحؿَّ وَغْقرِه ٓبدَّ َأْن ُيَموَّ

َحْقُث َقاَل: )َيِجُب التَّْلويُؾ يف بَْعِض  َبْل يَتعقَُّن ِطـَْدُه التَّْلِويل، لُقـّزَه اللَ َتَعاَلى بَزْطؿِه َطِن الـََّؼائِص!.، َضاِهرِِه!

(، وَكَؿا يف أيِة: إَْحَقاِن، بْؾ َكُؼقُل: إكَُّف يُ 
ِ
ـُ اهلل ـُ التَّْلِويُؾ، َكَؿا يف َحِديِث: )الَحَجر إَْسقِد َيِؿق َتْجِري تَعقَّ

َب مِـِّل ِشْبرًا َتَؼّرْبُت مِـُْف ِذَراطًا، وإْن َجاَءكِل َيْؿِشل َأتقُتُف َهْرَوَلًة(: [، ... 14]الؼؿر: بَِلْطُقـِـَا وَحِديِث:  )إنَّ َتَؼرَّ

اُبقينِّ.أٓ َيجِ   ُب التَّْلويُؾ، فَؾؿاَذا َكْحُؽُؿ بَضالَِل إََشاِطَرِة بَسبِب التَّْلِويِؾ!(. اهـ َكالُم الصَّ

اُبقينِّ إَْشَعِريِّ يف »      ( 632(، و)631(، و)632(، و)628(، و)627، الَعَدُد )«َمْجَؾِة الُؿْجَتؿعِ »َمَؼال لؾصَّ

ْرِع!(.َتْحَت ِطـْقان: )َطِؼقدِة َأْهِؾ ال ـَِّة يف مقَزاِن الشَّ  سُّ

ـْ َوافَؼ قؾُت:       ، فبِْئَس التَّابُع،  «َربقٌع وأْتَباطهُ »فاْكُظروا َم َػاِت، َواَفُؼقا إََشاِطَرَة الُؿْبتدطة وٓبدَّ يف َتْلويؾِفْؿ لؾصِّ

ـَ وبِْئَس الَؿْتُبقُع!:   [.98]هقد: اْلِقْرُد اْلَؿْقُرودُ وبِْئَس [، 41]إطراف: َوَكَذلَِؽ كَْجِزي الظَّالِِؿق

ـْ َماَذا َكْػَعُؾ يف البَِدِع اّلتل « لَربِقعٍ »( وَكُؼقُل: 2)
ـِ الـََّؼائِِص، َلؽِ  َتَعاَلك، وُيـّزهُف َط

ِ
ُكؾُّ ُمْبَتِدٍع يتََظاَهُر بَتْعظِقُؿ اهلل

ٌء ُيَرادُ َيَتػّقُه بَِفا، وَيْعَؿُؾ بَِفا؟!: 
ْ

ْفُد اْلَؿْرُفقدُ ، فــ[6]ص: إِنَّ َهَذا َلَشل     [.99]هقد: بِْئَس الرِّ

ٌء ُيَرادُ فؽِْقَػ َيْزُطُؿ َأكَُّف ُيَعظُِّؿ اهلَل َتَعاَلك َوُهَق ُيَخالُِػ الؽَِتاَب؟!: قؾُت: ( 3)
ْ

 [.6]ص: إِنَّ َهَذا َلَشل



 

ِْ ِلِصَفِة ِلَكِطِع ِّ ِلَتِعِطِٗم ََٔلة َداِبِس َزِبٍٗع اِلَىِدَخِم َِّس  اِل
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  قلِ ُس رَ  رَ ثَ أَ 
ِ
  قلِ ُس رَ  ارَ آثَ  ةِ ؿَ ؾِ الؽَ  هِ ذِ هبَ عَ فَ دْ ، ويَ  (1) اهلل

ِ
 اللَ  مُ ظ  عَ يُ  هُ كَّ أَ  مُ طُ زْ يَ  وَ هُ وَ ،  اهلل

 (. اهـهُ هُ ز  ـَ ويُ 

،  ُه(:هُ كزّ : )َأَكا ُأَطظ ُم اللَ وأُ «َربِقٍع الَؿْدَخِؾي  »َفَؽؾَِؿُة:  قؾُت: ـْ َفِفَل َكَؾَؿُة َحؼأ
وَلؽِ

َػاِت، مِـَْفا: ِصَػُة:   (2) .«!الَفْرَوَلةِ »ُيَراُد بَِفا َباصٌِؾ، ُيِريُد بَِفا َتْعطِقِؾ الصِّ

 ؿَّ ... ثُ  (3)ةٍ قثَ بِ َخ  ةٍ دَ اطِ ك قَ ؾَ طَ  ونَ قرُ ِس تَ  ؿُ تُ كْ )أَ  (:5)ص الظَّالمِ  الِ ؼَ يف الؿَ  اءَ * وَج 

 بهِ  ـّزهُ ا يُ مَ  يِث دِ الَح  نَ مِ  َذ َخ أَ  قعٌ ربِ فَ !، اءِ ـَمَ ك إُ ؾَ طَ  ةِ قثَ بِ الخَ  ةِ دَ اطِ الؼَ  هِ ذِ هبَ  قنَ طُ ؾَّ ستتَ 

 (.اهـَربَُّه!

                                                 
 قؾُت: ( 1)

ِ
َها، وٓ َيْعَؿُؾ بَِفا، َبْؾ َيْعَؿُؾ بِخالَِف أَثاِر وَطَؾك ، َوُهَق يَ فؽِْقَػ َيْزُطُؿ َأكَُّف ُيَعظُِّؿ آَثاَر َرُسقِل اهلل ُردُّ

ٌء ُيَرادُ ما َيْفَقاُه: 
ْ

 [.6]ص: إِنَّ َهَذا َلَشل

ْكَدَقُة.قؾُت:         الزَّ
َ

 وَهِذِه ِهل

ْقُخ َصالح بُن َفْوزان الَػْوزان يف       ِِ الَؼاِري»َقاَل الَعالَّمُة الشَّ  إَْسَؿاِء )ال(: 484)ص «إْتَحا
ُ

تَّْعطِقُؾ: َكْػل

َغَباِت!(. اهـ ـَِّة، وإَْخُذ َبَدلُفَؿا بإَْهَقاِء والرَّ  َرْفُض الؽَِتاِب والسُّ
َ

ْكدقُة: َوِهل َػاِت، والزَّ  والصِّ

ؽقِك، والزَّ  «َربِقعٌ »و: قؾُت:         َأْبقاُب البَِدِع، والشُّ
َ

 ْكَدَقِة!.َهَذا يف إَبْقاِب اّلتل َفَتَحَفا، َفِفل

ْقِخ الَػْقَزان )ص «إْتَحاَف الَؼاِري»( واكظر: 2)  (.512لؾشَّ

(3 :
َ

َػاِت َوُهَق ٓ َيْشُعُر،  َوِهل َؾِػ يف َكْقِػقَّة إِْثَباِت الصِّ ـُ يف َقاِطَدِة السَّ وَها َكَؿا َجاءْت  ( اْكُظروا َكْقَػ َيْطَع )َأِمرُّ

َفا َقاِطَدٌة َخ  ، وَهَذا َيُدلُّ  بِقَثٌة!،باِلَ َكْقٍ (: َطَؾى َأكَّ
ِ
َؾِػ، فَؽْقَػ َتُؽقُن َخبِقَثٌة، والِعَقاُذ باهلل ـَ السَّ

فُخُصقُمُف َأخُذوَها مِ

ـْ َرأِسِف!.
 كَعاَدتِف، َأكَُّف ٓ َيْدِري َما َيْخرُج مِ

َػاِت، َفَقَقَع يف ِطْؾؿًا َأكَُّف َقاَل َذلَِؽ ِطـَْدَما َوَقَع يف التَّْػِسقِر، والتَّْلِويِؾ، والتَّحْ       ِريِػ لـُُصقِص إَْسَؿاِء والصِّ

 َقاِطدٌة َخبِقَثٌة َجْفِؿقٌَّة، 
َ

إذًا َيا َربِقٌع ِمَن الَِّذي َيِسقُر َطَؾى َقاِطَدٍة َخبِقَثٍة؟!، َأْكَت َقاِطَدِة الُؿْبَتِدطِة يف التَّْعطِقِؾ، َوِهل

 .[98]هقد: َمُف َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َفَلْوَرَدُهُؿ الـَّاَر َوبِئَْس اْلِقْرُد اْلَؿْقُرودُ َيْؼُدُم َققْ  الَخبِقُث وَأْتَباُطَ  الُخَبَثاء!:
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)َوَربَّ (: 350)ص «الِ َص الخِ  مِ فْ إلى فَ  الِ اإليَص »يف   مٍ زْ َح  ابنُ  امُ اإلمَ  اَل قَ 

 ِقي بَصاِحبَِفا يف الـَّار(. اهـَكؾَِؿٍة َتفْ 

 لقؾ.الدَّ  فِ قْ ؾَ طَ  امَ ؼَ يُ  كتَّ ًا َح قضفُ رْ طًا مَ اقِ َس  دُّ عَ يُ  لٍ قْ قَ  ؾُّ كُ وَ قؾُت: 

ـَ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ   [.111]البؼرة:  ُقْؾ َهاُتقا ُبْرَهاَكُؽْؿ إِْن ُكـُْتْؿ َصاِدقِق

َـّ َوإِْن َأْكُتْؿ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ و َّٓ الظَّ ـْ ِطْؾٍؿ َفُتْخِرُجقُه َلـَا إِْن َتتَّبُِعقَن إِ
ُقْؾ َهْؾ ِطـَْدُكْؿ مِ

َّٓ َتْخُرُصقَن ) ـَ 148إِ ُة اْلَبالَِغُة َفَؾْق َشاَء َلَفَداُكْؿ َأْجَؿِعق ِف اْلُحجَّ إكعام: ] ( ُقْؾ َفؾِؾَّ

 [.149و 148

 ـَ ا مِ ذَ ل هَ فِ ، وَ اءَ ا َش مَ  قَل ؼُ يَ  نْ أَ  اءَ َش  ـْ مَ  انِ ؽَ يف إمْ  انَ ؽَ لَ  َؽ لِ ذَ  َٓ قْ ولَ قؾُت: 

 (1)اء!.قَ ْش أَ  دِ اِس ػَ الؿَ 

طـــوال  اــفَ ــؾقْ ــقا طَ ــؿُ ـــقؼِ ــتُ  ؿْ ـــاوى إْن لَ ـــدَّ
 

 

ـَُحابـــــاٍت َأْص ـــــّقــــبَ    اءــــــــــــقَ ــا َأْدطِ ـــفَ ــ
 

 بفِ  ونَ ذُ ـا آِخ نكّ : فَ رهِ اهِ ضَ  ـْ طَ  فُ فُ رْ َص  دَ رَ وَ  )فننْ  (:7)ص الظَّالمِ  الِ ؼَ يف الؿَ  اءَ * وَج 

  قلِ ُس رَ  يِث دِ َح  ُف رْ ... وَص 
ِ
 هِ ذِ وهَ  :هُ ؾُ ثْ مِ  وَ ا هُ فِقؿَ  وةٌ ْس أُ  هُ ـْ مِ  خُذ لْ كَ  رهِ اهِ ضَ  ـْ طَ   اهلل

 . اهـ«2) !«ةِ لَ وَ رْ الفَ » :يِث دِ ويف َح ، ةِ قَّ عِ الؿَ  قرِ ِس ػْ يف تَ  ِػ ؾَ ُة السَّ يؼَ رِ صَ 

                                                 
ـْ َوَراءِ قؾُت: ( 1)

ـْ َكْشِػ َحَؼائؼِفْؿ ُدوَن َأْقـَعٍة لَؽْقال َيْغرتّ الـَّاضُر إلْقِفْؿ مِ
 لَذلَِؽ َيِجُب َتْعريتُفْؿ، وٓ َمـاَص مِ

ـَ الَعؿَ 
ـْ الُجُدر، وٓبدَّ مِ

هْؿ، َفالَ َيـْخدُطقَن بَِؿا ُيؾؼقَن مِ ِة َشرَّ ِؾ َطَؾك َتْؼؾِقِص ُكػقذِهْؿ لقَتجـُّب َشباب إُمَّ

ِـّ ُيقِحل َبْعُضُفْؿ إَِلك َبْعٍض ُزْخُرَف ُزْخُرِف الَؼْقِل ُغرورًا:  ْكِس َواْلِج ـَ اإْلِ ا َشَقاصِق  َطُدوًّ
أ

َوَكَذلَِؽ َجَعْؾـَا لُِؽؾِّ َكبِل

 .[112]إكعام: ِل ُغُروًرا َوَلْق َشاَء َربَُّؽ َما َفَعُؾقُه َفَذْرُهْؿ َوَما َيْػَتُرونَ اْلَؼقْ 

(2 : ُف َأَحاِديَث ِصَػِة:  «َربِقعًا»( وَهذا َيُدلُّ َطَؾك َأنَّ َػاِت!. «الَفْرَوَلةِ »ُيَحرِّ  كَتْحِريِػ الـَُّػاِة لؾصِّ
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ـَ ذِ الَّ  (1)ةَ ؿَّ ئِ إَ  أنَّ  نَ وْ رَ تَ  ْؾ : )هَ (9)ص الظَّالمِ  الِ ؼَ يف الؿَ  اءَ * وَج  قا: تُ بِ ُيثْ  ؿْ لَ  ي

  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »
ِ
 ة!(. اهـاقِعا رَ فَ الَ مَ  ةٍ عَ اقِ قا يف بَ عُ قَ ك: وَ الَ عَ تَ  هلل

ـِ  ِخ قْ الشَّ  َل قْ قَ  َذَكرَ  (:13و 12)ص «مِ الِ الظَّ  الِ ؼَ الؿَ »يف  يّ ادِ دَّ الَح  قعٌ بِ رَ  مَّ ثُ *   ازٍ بَ  اب

ْرِب »يف  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: يِث دِ َح  ةِ رَ ؿَ لثَ  رهِ كْ يف ذِ    (68ص 1)ج «َفَتاَوى ُكور َطَؾى الدَّ

  ؾِ ْض فَ  قؿِ ظِ ك طَ ؾَ طَ  لُّ دُ يَ  قُح حِ الصَّ  يُث دِ الحَ ا ذَ وهَ ): بَؼْولِهِ 
ِ
ك لَ إِ  رِ قْ بالخَ  فُ كَّ ، وأَ ؾَّ َج وَ  زَّ طَ  اهلل

، ؿْ الفِ ؿَ طْ يف أَ  ؿْ فُ ـْ، مِ قدِ والجُ  ،مِ رَ والؽَ  ،رِ قْ بالخَ  ؿْ فِ إلقْ  عُ رَ ْس أَ  قَ فُ ، فَ قدُ ْج أَ  هِ ادِ بَ طِ 

ـِ  ِخ قْ الشَّ مُ الَ ـ كَ . اه«2)ِح الِ الصَّ  ؾِ ؿَ والعَ  ،رِ قْ ك الخَ لَ إِ  ؿِ فْ ارطتِ َس ومَ   . ازٍ بَ  اب

 يِث دِ لؾَح  قرٌ ِس ػْ تَ   ِخ قْ الشَّ  ـَ مِ  مُ الَ ا الؽَ ذَ هَ ) :ؾهِ فْ بَج  ُل اهِ الَج  قعٌ بِ رَ  َق ؾَّ عَ فَ * 

 هُ كَّ أَ وَ »: اَل ؼَ فَ ، (4)ِػ ؾَ السَّ  ُض عْ بَ  هُ َر سَّ ا فَ ؿَ كَ  :ىالَ عَ وتَ  هُ اكَ َح بْ ُس  (3)باللِ  ِق الئِ لَّ ى اـَ عْ ى الؿَ ؾَ طَ 

                                                 
ُة َأْثَبُتقا ِصَػَة: «َوَلةِ الَفرْ »( َكَذْبُتْؿ َلْؿ َيـُْػقا ِصَػَة: 1) َـّ  «الَفْرَوَلةِ »، َبْؾ إَئِؿَّ

بقِعقَّة»َمَع ِذْكرِهْؿ لَثَؿَرتَِفا َلؽِ ٓ  «الرَّ

ْؾ:  ـْ َتِجَد َلُف َيْعَؾُؿقَن!، َفَتلمَّ ـْ ُيْضؾِِؾ اهلُل َفَؾ ِء َوَم َٓ َٓ إَِلك َهُم ِء َو َٓ َٓ إَِلك َهُم ـَ َذلَِؽ  ـَ َبْق  َسبِقاًل ُمَذْبَذبِق

 .[143]الـساء:

ـُ َباٍز  قؾُت:( 2) ْقُخ اب  «َربِقٌع وَأْتباطهُ »َبْعَد َذلَِؽ، و «الَفْرَوَلةِ »ُهـَا َذَكَر الثََّؿرَة، لؽـَُّف َأْثَبَت َمَعَفا ِصَػِة:  والشَّ

ـَ إِْثَباِت َحِؼقَؼِة ِصَػِة:  ُققا َبْق ـَ َثَؿرتَِفا، «الَفْرَوَلةِ »َلْؿ ُيَػرِّ َؾِػ: ، وَبْق ـَِّة لؾسَّ ُطقَن َشْرَح ُكَتِب السُّ وُمْؼَتَضاَها!، ُثؿَّ َيدَّ

 ٌء ُطَجاٌب
ْ

 .[5]ص: إِنَّ َهَذا َلَشل

 َتَعاَلك، َماَذا َأَصاَب َطْؼؾَؽ؟3)
ِ
 لؾَحِديِث ُهَق الالَّئُِؼ باهلل

ّ
 !.( َكْقَػ َيا ِربقٌع َيُؽقُن َتْحِريُػ الَؿْعـَك الَحِؼقؼل

َؾِػ، َفنكَُّفؿ َأْثبُتقا ِصَػَة: ( َكَذْبَت َطَؾك 4) ِحقح، وَأْكَت َلْؿ ُتْثبِْت ِصَػَة: «الَفْرَوَلةِ »السَّ ، َمَع ِذْكرِهْؿ لؾَؿْعـَك الصَّ

 ، َمَع َتْحِريِػَؽ َلَفا.«الَفْرَوَلةِ »

= 
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 قَ فُ فَ »: فِ لِ قْ بؼَ  َؽ لِ ذَ  دّ كَ وأَ  ،!ةِ لَ وَ رْ بالفَ  وَٓ  ِي ْش : بالؿَ ْل ؼُ يَ  مْ ولَ  :«دُ وَ ْج أَ  هِ ادِ بَ ى طِ لَ إِ  رِ قْ بالَخ 

 (. اهـ!ةِ لَ وَ رْ والفَ  ِي ْش بالؿَ  ْل ؼُ يَ  مْ ولَ  :«قدِ والجُ  مِ رَ والؽَ  رِ قْ بالخَ  ؿْ فِ لقْ إِ  عُ رَ ْس أَ 

 مْ ، أَ فِ قِس بِ ؾْ ، وتَ فِ قؾِ ؾِ ْض ، وتَ بفِ ذِ ؽَ : أبُؾ ُج ا الرَّ ذَ هَ  طَ ؼَ َس  ةٍ قَّ هُ  يِّ ك أَ لَ إِ  رْ ظُ فاكْ قؾُت: 

 ؟!.ؾفِ فْ َج  الِ حَ ػْ تِ ، واْس فِ ؾِ ؼْ طَ  الةِ حَ َض بَ  مْ ، أَ ؼفِ ؿْ ُح  ةِ دَّ ، وِش فِ ؾتِ ػْ غَ  قؿِ ظِ بعَ 

ـَ  َخ قْ الشَّ  نَّ أَ  َؽ لِ وذَ  :َفِذِه ُمغاَلَطٌة َمْؽُشوَفةٌ فَ   ةَ رَ ؿَ وثَ  ،كَض تَ ؼْ ًٓ مُ وَّ أَ  رَ كَ ذَ   ازٍ بَ  اب

 لفِ الَ بجَ  قُؼ ؾِ ا يَ ك مَ ؾَ طَ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ ِص  اِت بَ بنثْ  فُ بعَ اتْ  ؿَّ ، ثُ «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ ِص  يِث ادِ َح أَ 

، «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ ِص  اِت بَ ثْ إِ  يف :ْي : أَ يِث ادِ للَح  ّل قؼِ ؼِ ك الحَ ـَعْ الؿَ  قَ ا هُ ذَ هَ  نَّ أَ  رَ كَ ، وذَ الفِ ؿَ وكَ 

 .: فاْطِرْف َهَذا!رك أَخ ـَعْ الؿَ  َس قْ ولَ 

(: 79ص 1)ج «ِب رْ ى الدَّ ؾَ ور طَ ى كُ اوَ تَ فَ »يف   ازٍ بَ  ابنُ  ُخ قْ الشَّ  ةُ مَ الَّ العَ  اَل ؼَ فَ 

  قلِ ُس رَ  ِ ـْ طَ  َت بَ ثَ  دْ ؼَ ، فَ قٌح حِ َص  قرَ كُ ذْ الؿَ  يَث دِ الحَ  نَّ أَ  َب يْ رَ  الَ فَ )
ِ
 ةُ الَ الصَّ  فِ قْ ؾَ طَ  اهلل

ي كِ رَ كَ ذَ  نْ مَ وَ  ،يِس ػْ يف كَ  هُ تُ رْ كَ ذَ  هِ ِس ػْ ي يف كَ كِ رَ كَ ذَ  نْ مَ  :ّل َج وَ  زَّ طَ  اللُ  وُل ؼُ يَ ): اَل قَ  فُ كَّ أَ  مُ الَ والسَّ 

ي ـ  مِ  َب رَّ ؼَ تَ  نْ مَ وَ  ،اطًارَ ذِ  هُ ـْ مِ  ُت بْ رَّ ؼَ تَ  راً بْ ِش  يَّ لَ إِ  َب رَّ ؼَ تَ  نْ مَ وَ  ،هُ ـْ مِ  رٌ قْ َخ  َلٍ يف مَ  هُ تُ رْ كَ ذَ  لٍ يف مَ 

 (.ةً لَ وَ رْ هَ  هُ تُ قْ تَ ي أَ ِش ؿْ ي يَ اكِ تَ أَ  نْ مَ وَ  ،اطًابَ  هُ ـْ مِ  ُت بْ رَّ ؼَ تَ  اطًارَ ذِ 

                                                 = 
 َأْحَرى إَْوَصاف هبََذا  وَبْعَد َهَذا:      

َ
ْؾبِقُس، والِخقاَكُة!، َأْم الَجْفُؾ، ؟!، التَّْضؾِقُؾ، والتَّ «الَؿْخربِيّ »َفَؿا ِهل

ـْ َكاَن َهَذا َحاُلُف َحِؼقٌؼ بَلْن ُيْرَثك مآُلُف، وُيّطَرُح َمَؼاُلُف، َلْعّؾ الَؿْغُرورِ  ـَ بِف َيْؽتَشُػقَن والَغْػَؾُة، والُغُرور؟!: إنَّ َم ي

 َحؼقؼَتُف، فتظّفُر َلُفْؿ فَِعالة َسِريرتِف!.



 

ِْ ِلِصَفِة ِلَكِطِع ِّ ِلَتِعِطِٗم ََٔلة َداِبِس َزِبٍٗع اِلَىِدَخِم َِّس  اِل

 

 

011 

  ؾِ ْض فَ  قؿِ ظِ ك طَ ؾَ طَ  لُّ دُ يَ  قُح حِ الصَّ  يُث دِ ا الحَ ذَ وهَ 
ِ
ك لَ إِ  رِ قْ بالخَ  فُ كَّ ، وأَ ّؾ َج وَ  زَّ طَ  اهلل

، ؿْ الفِ ؿَ طْ يف أَ  ؿْ فُ ـْ، مِ قدِ والجُ  ،مِ رَ والؽَ  ،رِ قْ بالخَ  ؿْ فِ قْ لَ إِ  عُ رَ ْس أَ  قَ فُ ، فَ دُ قَ ْج أَ  هِ ادِ بَ طِ 

 (1).ِح الِ الصَّ  ؾِ ؿَ والعَ  ،رِ قْ ك الخَ لَ إِ  ؿْ طتفِ ارَ َس ومُ 

 ، فننَّ ِح الِ الصَّ  ِ  ؾَ السَّ  يِق رِ ى صَ ؾَ طَ  (2)رهِ اهِ ى ضَ ؾَ طَ  يِث دِ الَح  اءِ رَ إْج  نْ مِ  عَ اكِ وٓ مَ 

وا للُ ْس يَ  مْ ، ولَ وهُ ُض ترِ عْ يَ  مْ لَ وَ   اللِ  ولِ ُس رَ  نْ مِ  يَث دِ ا الَح َذ وا هَ عُ ؿِ َس   ي  بِ الـ   اَب َح ْص أَ 

 مُ ؾَ طْ ، وأَ ةِ بقَّ رِ العَ  ةِ غَ بالؾُّ  اُس الـَّ  ؾمُ طْ أَ  مْ هُ ا، وَ هَ رُ قْ وَخ  ةِ مَّ إُ  وةُ ػْ َص  مْ هُ وَ ، وهُ لُ لوّ تَ يَ  مْ لَ ، وَ هُ ـْ طَ 

 ى.الَ عَ وتَ  هُ اكَ َح بْ ُس  اللِ  نِ طَ  هُ ػقُ كَ  قُق ؾِ ا يَ مَ وَ  ،باللِ  قُق ؾِ ا يَ ؿَ بِ  اُس الـَّ 

 وأنَّ ، ؾِ امِ حَ الؿَ  رِ قْ ك َخ ؾَ طَ  حؿَؾ يُ  نْ ، وأَ قلِ بُ ك بالؼَ ؼّ تؾَ يُ  ا أنْ ذَ هَ  ؾِ ثْ يف مِ  ُب اجِ فالقَ 

ك لَ إِ  دِ بْ العَ  ِب ؼرُّ تَ  ُؾ ثْ مِ  هِ دِ بْ ك طَ لَ إِ  فُ بُ رُّ ؼَ تَ  َس قْ ؾَ فَ  هُ ؼَ ؾْ ا َخ قفَ فِ  هُ ابِ َش ٓ يُ  باللِ  قُق ؾِ تَ  ةَ ػَ الص   هِ ذِ هَ 

ا ذَ ؽَ ، وهَ هُ اَض ا رِ ذَ ؽَ ، وهَ فُ بُ َض ا غَ ذَ ؽَ ، وهَ هِ لتِ وَ رْ فَ كَ  هُ تُ لَ وَ رْ هَ  َٓ وَ ، قفِ ْش ؿَ كَ  فُ قُ ْش مَ  َس قْ ، ولَ رهِ قْ غَ 

ك ؾَ طَ  هُ اؤُ قَ تِ ا اْس ذَ ؽَ وهَ  ،هِ ادِ بَ طِ  ـَ قْ بَ  اءِ َض الؼَ  ؾِ ْص لػَ  ةِ امَ قَ الؼِ  مَ قْ يَ  فُ قاكُ وإتْ  ،ةِ امَ قَ الؼِ  مَ قْ يَ  فُ قئُ جِ مَ 

  قُؼ ؾِ تَ  اٌت ػَ ا ِص فَ ؾُّ ، كُ ةٍ ؾَ قْ لَ  ؾُّ كُ  ؾِ قْ الؾَّ  رِ يف آِخ  فُ ولُ زُ ا كُ ذَ ؽَ ، وهَ شِ رْ العَ 
ِ
، ٓ الَ وطَ  ؾَّ َج  باهلل

 .فُ ؼَ ؾْ ا َخ قفَ فِ  فُ ابِ َش يُ 

                                                 
َطَؾك َضاِهِر إََحاِديِث: َأْي: َمَع  «الَفْرَولةِ »َمَع إِْجَراِء ِصَػِة:  ،«الَفْرولةِ »ُد بِِف َثَؿرة ِصَػِة: ( وَهَذا الَؿْعـَك: ُيرا1)

 َتَعاَلك َطَؾك َما َيؾِقُؼ بَجالَلِف، فاْفَفْؿ َلَفذا َتْرَشد. «الَفْرَوَلةِ »إِْثَباِت ِصَػِة: 
ِ
 هلل

، والتَّْدلقِس، والتَّْزِويِر إلْثَباِت التَّْعطِقِؾ،: وَهْقَفات ... َهْقَفات!. :«َربِقٍع وَأْتَباطهِ »فَؿَؼاُل: قؾُت:          َمؾٌِئ بالِغشِّ

 َتَعاَلك َطَؾك َما َيؾِقُؼ بَجاللِف، ٓ ُيَشابُف فِقَفا َخْؾَؼُف: كَسائِِر  «الَفْرَوَلةِ »( َيْعـِل: إِْثباَت ِصَػِة: 2)
ِ
َطَؾك َحِؼقؼتَِفا هلل

َػات.  الصِّ

ـَ )ج« الَػَتاَوى»واكظر:       ـِ ُطثقِؿق  (.188ص 1لَشْقِخـَا اب
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، ؾِ قْ الؾَّ  ـَ مِ  قرِ ِخ إَ  ِث ؾُ يف الثُّ  ؾِ قْ الؾَّ  رِ يف آِخ  ولفِ زُ ، وكُ شِ رْ ك العَ ؾَ طَ  هُ قاءَ تَ اْس  ا أنَّ ؽؿَّ فَ 

ا َذ ؽَ ففَ  :فِ ؼِ ؾْ َخ  ولِ زُ وٓ كُ ، ؼفِ ؾْ َخ  لءَ جِ وٓ مَ  ،ؼفِ ؾْ َخ  اءِ قَ تِ اْس  ابفُ َش ، ٓ يُ ةِ امَ قَ الؼِ  مَ قْ يَ  جقئفِ مَ وَ 

م، فُ بَ رُّ ؼَ تَ  هُ ابِ َش ٓ يُ  مْ فِ لقْ إِ  هُ ربُ ؼُّ ، وتَ هِ اطتِ لطَ  طقنَ ارِ َس والؿُ  ،هُ لَ  ينَ ابدِ العَ  هِ ادِ بَ ى طِ لَ إِ  بهُ رُّ ؼَ تَ 

 وَ هُ  ْل بَ ، مْ تفِ ولَ ْر فَ كَ  هُ ولتُ رْ هَ  ، وَٓ مْ قفِ ْش ؿَ كَ  هُ قُ ْش مَ  َس قْ ، ولَ هُ ـْ مِ  مْ ربفِ كؼُ  مْ فُ ـْ مِ  هُ ربُ قُ  َس قْ ولَ 

 ؾمُ طْ أَ  وَ فُ ، فَ اِت ػَ الص   رِ ائِ ى كَس الَ عَ وتَ  هُ اكَ َح بْ ُس  هُ ؼَ ؾْ َخ  قهِ فِ  هُ ابِ َش ٓ يُ  باللِ  قُق ؾِ يَ  ءٌ يْ َش 

 .لَّ َج وَ  زَّ ا طَ قتفَ ػِ قْ بؽَ  مُ ؾَ طْ وأَ  ،اِت ػَ بالص  

ا ؿَ ا كَ هَ رارُ مْ إِ  ائهِ ؿَ ْس وأَ  ب  الرَّ  اِت ػَ يف ِص  َب اجِ الوَ  ى أنَّ ؾَ طَ  (1)ُ  ؾَ السَّ  عَ ؿَ ْج أَ  ْد قَ وَ 

 اتهِ ػَ ِص  ةَ قَّ ػِ قْ كَ  مُ ؾَ عْ ٓ يَ  هُ كَّ الى، وأَ عَ وتَ  هُ اكَ َح بْ ُس  باللِ  قُق ؾِ يَ  ق  َح  هُ كَّ وأَ  ،ااهَ ـَ عْ مَ  ادُ ؼَ تِ واطْ  ،ْت اءَ َج 

 ُب جِ يَ  اَت الذَّ  ا أنَّ ؿَ ؽَ فَ  ،اِت كالذَّ  اُت ػَ ، فالص  وَ هُ  إَّٓ  اتهِ ذَ  ةَ قَّ ػِ قْ كَ  مُ ؾَ عْ ٓ يَ  هُ كَّ ا أَ ؿَ ، كَ وَ هُ  إَّٓ 

 اتُ بَ إثْ 
ِ
 فُ ا لَ فَ اتُ بَ ثْ إِ  ُب جِ يَ  فُ اتُ ػَ ا ِص ذَ ؽَ فَ ، فَ َؽ لِ يف ذَ  ُؾ امِ الؽَ  قَ ك هُ الَ عَ وتَ  فُ اكَ حَ بْ ُس  فُ كَّ وأَ  ،فا هلل

ات ػَ ِص  فُ شابِ ا ٓ تُ فَ كَّ ا، وأَ هَ الَ طْ وأَ  اِت ػَ الصِّ  ُؾ ؿَ كْ فا أَ بلكَّ  ادِ ؼَ تِ وآطْ  ،انِ اإليؿَ  عَ مَ  فُ اكَ حَ بْ ُس 

َؿُد )( 1) ُقْؾ ُهَق اهلُل َأَحدٌ : ّؾ َج وَ  زَّ طَ  اَل ا قَ ؿَ ، كَ ِؼ ؾْ الخَ  ( 3( َلْؿ َيؾِْد َوَلْؿ ُيقَلْد )2اهلُل الصَّ

ـْ َلُف ُكُػًقا َأَحٌد ) َفاَل َتْضِرُبقا لِؾَِّف : ّؾ َج وَ  زَّ طَ  اَل وقَ [، 4-1]اإلخالص:  (4َوَلْؿ َيُؽ

َٓ َتْعَؾُؿقنَ  َْمَثاَل إِنَّ اهلَل َيْعَؾُؿ َوَأْكُتْؿ  ْٕ َلْقَس َكِؿْثؾِِف : فُ اكَ حَ بْ ُس  اَل . وقَ [74]الـحؾ:   ا

ِؿقُع اْلَبِصقرُ  َشْلءٌ  َلْقَس : َتَعاَلك قلفِ بؼَ  ةِ فَ بِّ َش ك الؿُ ؾَ طَ  دَّ رَ [. فَ 11]الشقرى:  َوُهَق السَّ

َْمَثاَل : َتَعاَلك فِ لِ قْ وقَ  [،11]الشقرى:  َكِؿْثؾِِف َشْلءٌ  ْٕ ِف ا ك ؾَ طَ  دَّ رَ وَ  :َفاَل َتْضِرُبقا لِؾَّ

                                                 
َؾُػ َطَؾْقَفا: ِصَػُة: 1) ػاِت اّلتل َأْجَؿَع السَّ ـْ َهِذِه الصِّ

 َتَعاَلك. «الَفْرَوَلةِ »( مِ
ِ
 هلل

 »واكظر:       
ّ

 الَجْفِؿل
ّ

 )ج« الـَّْؼض َطَؾك الَؿِريسل
ِّ

َرامِل  (.  561ص 1لؾدَّ
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ِؿقُع اْلَبِصقرُ : َتَعاَلك فِ لِ قْ ( بؼَ ةِ ؾَ طِّ عَ )الؿُ  اهلُل  ُقْؾ ُهَق اهلُل َأَحدٌ : َتَعاَلك لفِ قْ وقَ  َوُهَق السَّ

َؿدُ   إِنَّ اهلَل َسِؿقٌع َبِصقرٌ : َتَعاَلك لفِ قْ وقَ  [،222]البؼرة:  إِنَّ اهلَل َطِزيٌز َحؽِقؿٌ  الصَّ

إِنَّ اهلَل َطَؾك ُكؾِّ  [، 173 :]البؼرة قٌر َرِحقؿٌ إِنَّ اهلَل َغػُ : َتَعاَلك لفِ قْ وقَ [، 75]الحج: 

 .َؽ لِ ذَ  رِ قْ ك غَ لَ إِ [ 129]البؼرة:  َشْلٍء َقِديرٌ 

 الَ بِ  اتًابَ ثْ ، إِ هِ ِس ػْ لـَ  اللُ  هُ بتَ ثْ ا أَ مَ  اُت بَ إثْ  ةٍ امَّ وطَ  ،اءٍ ؿَ ؾَ طُ  قنَ ؿِ ؾِ ْس ى الؿُ ؾَ طَ  ُب اجِ فالوَ 

، قلٍ طِ عْ تَ  بالَ  يفًازِ ـْ تَ  هُ َس ػْ كَ  هُ ـْ طَ  هَ زَّ ا كَ ؿَّ طَ  اللَ  زيهُ ـْ ، وتَ سهِ ػْ كَ  نْ طَ  اللُ  اهُ ػَ ا كَ مَ  يَ ػْ ، وكَ قلٍ ثِ ؿْ تَ 

 :ةِ مَّ إُ  ِ  ؾَ َس  نْ مِ  مْ فِ اطِ بَ تْ وأَ  ، ي  بِ الـَّ  اِب َح ْص أَ  نْ مِ  ةِ اطَ ؿَ والَج  ةِ ـَّ السُّ  ُل هْ أَ  وُل ؼُ ا يَ َذ ؽَ هَ 

ـِ  الِؽ ؿَ وكَ  ،ةِ عَ بْ السَّ  فاءِ ؼَ كالػُ  ل بِ ، وأَ دَ ؿَ ْح ، وأَ ّل عِ افِ والشَّ  ّي رِ قْ ، والثَّ لِّ زاطِ وْ ، وإَ كسٍ أَ  ب

 ْت اءَ ا َج ؿَ ا كَ قهَ تُ بِ ثْ وأَ  ،ْت اءَ ا َج ؿَ ا كَ وهَ رُّ مِ أَ  ونَ ولُ ؼُ يَ ، مِ الَ اإلْس  ةِ ؿَّ ئِ أَ  ـْ مِ  ؿْ هِ رِ قْ وغَ  ،ةَ قػَ ـِ َح 

 .قؾٍ ثِ ؿْ ، وٓ تَ قٍػ قِّ ؽْ ، وٓ تَ قؾٍ طِ عْ ، وٓ تَ يٍػ رِ حْ تَ  رِ قْ غَ  ـْ مِ 

 ،دٍ ق  َج بِ  َس قْ لَ  مٌ الَ كَ  وَ فُ فَ  :ود(ؿُ ْح مَ  احبهُ وَص  يّ وِ ؾَ )طَ  :اَذ يف هَ  انِ ؼَ ؾ  عَ الؿُ  الهُ ا قَ ا مَ مَّ وأَ 

ك لَ وْ ؿ، وأَ فِ قْ لَ إِ  رِ قْ بالخَ  عَ رَ ْس أَ  فُ اكَ حَ بْ ُس  فُ كَّ أَ  يِث دِ ا الحَ ذَ ضك هَ تَ ؼْ مُ  ـْ ؽِ ، ولَ قٍح حِ بَص  َس قْ ولَ 

ا َذ وهَ  ،رةُ ؿَ الثَّ  هِ ذِ هَ وَ  ،يءٌ ى َش ـَ عْ ، فالؿَ اهُ ـَعْ مَ  قَ ا هُ ذَ هَ  َس قْ لَ  ـْ ؽِ ، ولَ (1)مِ رَ والؽَ  قدِ بالجُ 

ا ذَ هَ  َس قْ لَ  فُ ـَّؽِ ، ولَ ؿْ فُ ـْمِ  هِ ادِ بَ ك طِ لَ إِ  رِ قْ بالخَ  عُ رَ ْس أَ  فُ كَّ ك أَ ؾَ طَ  لُّ دُ يَ  قَ فُ فَ  ،رَ آَخ  ءٌ يْ ى َش َض تَ ؼْ الؿُ 

 فُ اتُ بَ ثْ إِ  ُب جِ يَ  ،«ةِ لَ وَ رْ الفَ »و ،ِي ْش ، والؿَ ِب رُّ ؼَ التَّ  نَ مِ  للِ  هُ اتُ بَ ثْ إِ  ُب جِ ى يَ ـَ عْ الؿَ  ْل بَ  ك،ـَعْ الؿَ  قَ هُ 

 
ِ
، َؽ لِ ذَ  ـْ مِ  ءٍ ْل يف َش  فُ ؼَ ؾْ َخ  فَ ابِ َش يُ  نْ أَ  رِ قْ غَ  ـْ ك، مِ الَ عَ وتَ  فُ اكَ حَ بْ ُس  فِ بِ  ِؼ ئِ الالَّ  فِ ْج ك القَ ؾَ طَ  هلل

                                                 
، َوُهَق «الَفْرَوَلةِ »ِصَػِة: ُة ( َوَهِذه َِثَؿر1)

ّ
، َفالَ َبْلَس بِذْكِر َهَذا الَؿْعـَك الؾََّغِقّي أَخِر، َمَع إِْثَباِت الَؿْعـَك الَحِؼقِؼل

 َتَعاَلك بَِؿا َيؾِقُؼ بَِجاللِِف ُسْبَحاَكُف. َطَؾك« الَفْرَوَلةِ »ِصَػِة إِْثَباُت 
ِ
 َحِؼقَؼتَِفا هلل

رِب َفَتاَوى »واكظر:        ـِ َباز ٍ)ج« ُكقر َطَؾك الدَّ ْقِخ اب  (.  79ص 1لؾشَّ



 

 الطُُّٕٗف اِلَىِطُمَٕلُة اِلُىَكمََّمة 
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  فُ ـثبتُ فَ 
ِ
، وٓ قٍػ قِّ ؽْ ، وٓ تَ قؾٍ طِ عْ ، وٓ تَ يٍػ رِ حْ تَ  رِ قْ غَ  ـْ مِ  اهللُ  هُ ادَ رَ ي أَ ذِ الَّ  فِ ْج ك القَ ؾَ طَ  هلل

 .قؾٍ ثِ ؿْ تَ 

 ُل هْ أَ  وُل ؼُ ا يَ َذ ؽَ ، وهَ طٌ ؾَ ا غَ َذ : هَ وسِ ُس ْح بالؿَ  ولِ ؼُ عْ الؿَ  يرِ وِ ْص تَ  نْ ا مِ َذ هَ  : إنَّ مْ لفُ وْ وقَ 

 دمُ ، وطَ ققِ  ؽْ التَّ  مُ َد ، وطَ يلِ وِ لْ التَّ  مِ َد طَ  ُل ْص ، وإَ ونَ مولُ يُ  مْ هُ ، وَ قرةٍ ثِ كَ  اءٍ قَ ْش يف أَ  عِ َد البِ 

ا فَ لَ  ُض تعرّ وٓ يُ ، اءْت ا َج ؿَ ا كَ يثفَ ادِ َح وأَ  اِت ػَ ات الص  آيَ  تؿرُّ ، فَ يِ  رِ ْح ، والتَّ قلِ ثِ ؿْ التَّ 

 قفَ اكِ عَ مَ  ُت ثبِ كُ  ْؾ بَ  ،قؾٍ طِ عْ تَ وٓ بِ  ،يٍػ رِ حْ وٓ بتَ  ،يؾٍ وِ لْ بتَ 
ِ
ا ـَبَ اصَ ا َخ ؿَ ، وكَ سفِ ػْ ا لـَبتفَ ثْ ا أَ ؿَ كَ  ا هلل

  قُؼ ؾِ يَ  باتًاا، إثْ فَ بِ 
ِ
يف  قُل ؼُ ا كَ ؿَ ا، كَ فَ ـْمِ  ءٍ ْل ك يف َش الَ عَ وتَ  فُ اكَ حَ بْ ُس  َؼ ؾْ الخَ  فُ ابِ َش ٓ يُ  باهلل

، دٌ احِ وَ  اُب ، فالبَ اءِ قَ تِ ، وآْس زولِ ، والـُّةِ اهَ رَ ، والؽَ ابعِ َص ، وإَ فِ ْج والقَ  ،دِ ، والقَ ِب َض الغَ 

 اهـ (1)(.دٌ احِ وَ  اٌب بَ  اِت ػَ الصِّ  اُب وبَ 

ـِ  امِ وَبْعَد الـََّظِر يف ُكُتِب اإلمَ  قؾُت:  ، َوصَ  ازٍ بَ  اب
ِ
ِريَؼتِف يف إِْثَباِت ِصَػاِت اهلل

ـْ َمْذَهِب « الَفْرَوَلةِ »َتَعاَلك َوَجْدُت َأكَُّف ُيْثبُِت ِصَػَة:  َٓ ُيْخِرُج فِقَفا َط َطَؾك َضاِهِرَها 

َػاِت َكَؿا َجاَءِت الـُُّصقُص. َؾِػ يف إِْثَباِت الصِّ  السَّ

ـُ  امُ َوَقْد َضَرَب اإلمَ  ْقِر َطَؾك َصِريَؼِة يف َهَذا الُؿعْ   ازٍ بَ  اب َتَؼِد بَسْفٍؿ َوافٍِر يف السِّ

ِة الَحِديِث يف َهَذا الَباِب، َفَتَراُه َقْد َملَ ُكُتَبُف بأَياِت الُؼْرآكِقَِّة، وإََحاِديِث  َؾِػ، وَأئِؿَّ السَّ

 َتَعاَلك َطَؾك َضاهِ 
ِ
ؾِػقَِّة يف ُثُبقِت ِصَػاِت اهلل ِة، وأَثاِر السَّ ْض َلَفا الـَّبِقيَّ ِرَها، َوَلْؿ َيتعرَّ

َٓلتَِفا. ـْ َد  بَتْلِويٍؾ َيْصرُفَفا َط

                                                 
رِب (»1) ـِ َباز )ج« َفَتاَوى ُكقر َطَؾك الدَّ ْقِخ اب  (.  76ص 1لؾشَّ



 

ِْ ِلِصَفِة ِلَكِطِع ِّ ِلَتِعِطِٗم ََٔلة َداِبِس َزِبٍٗع اِلَىِدَخِم َِّس  اِل
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ورًا زُ  اهُ طَ ا ادَّ مَ  ـَ يْ لَ ، فَ فُ ـْطَ  َؾ ػَ ، وغَ فِ قْ ؾَ طَ  َل ػِ ُخ  وْ أَ  «يُّ بِ رَ ْخ الؿَ » اهُ ػَ ْخ أَ  فُ ؾُّ ا كُ ذَ هَ  قؾُت:

ـْ أنَّ 
ـَ  َخ قْ الشَّ  مِ ل إَ   ازٍ بَ  اب  اِت بَ ثْ يف إِ  ِػ ؾَ السَّ  ِج فَ ـْمَ  ِف الَ ك ِخ ؾَ طَ  يَث ادِ َح أوَّ

 .اِت ػَ الصِّ 

 اهُ دَّ أَ  فُ صَ الَ تِ اْخ  نَّ أَ  مْ ؟!، أَ فُ ـٍْظ مِ ػْ ، ولَ يِث دِ الحَ  ؾِ ْص أَ  ـَ قْ بَ  ُق ػرِّ يُ  َٓ  «يَّ بِ رَ ْخ الؿَ » أنَّ  مْ أَ 

ـْ َحالِ يِث ادِ َح يف إَ  قزِ قِّ التؿْ  مِ دَ ك طَ لَ إِ   ، وَكَذا لَؽْشِػ «َربِقعٍ » :، وَهَذا إْمُر َيْؽِشُػ َط

 .[98]هقد: بِْئَس اْلِقْرُد اْلَؿْقُرودُ و :«!ُمرِيديِه الَخْوَكةِ » :َحالِ 

، !لقسِ دْ يف التَّ  فِ ـِ ػتُّ قـًا بتَ ؼِ يَ  ُت دْ دَ : ازْ «بي  رِ ْخ الؿَ »ا: ذَ هَ  المَ كَ  ُت ؾْ مَّ لَ ا تَ ؿَ ؾَّ كُ قؾُت: 

 ى!.قَ الفَ  ؾِ لمَّ : فتَ حُث بْ ويَ  دُ ؼُ ـْ، ويَ عُ اجِ رَ يُ  هُ طـدَ  دَ َح أَ  َٓ  فُ لكَّ !، فؽَ ؾبقسِ يف التَّ  كفِ قُّ ؾَ وتَ 

 «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ ِص  يِث ادِ َح ك أَ ؾَ طَ  فِ قؼِ ؾِ عْ يف تَ   ازٍ بَ  ابنِ  ِخ قْ الشَّ  المَ كَ  نَّ أَ  ٌح اِض وَ فَ 

ْرِب  َفَتاَوى ُكور»يف  اَل قَ  ؿَّ ثُ  يِث ادِ َح إَ  ةَ رَ ؿَ ثَ  رَ كَ ذَ  فُ كَّ أَ   هِ ذِ هَ وَ » :(79ص 1)ج «َطَؾى الدَّ

 ُب جِ ى يَ ـَ عْ الؿَ  ْل بَ  ك،ـَعْ الؿَ  قَ ا هُ ذَ هَ  َس قْ لَ  فُ ـَّؽِ ولَ  ... ،رَ آَخ  ءٌ يْ ى َش َض تَ ؼْ الؿُ ا َذ وهَ  ،رةُ ؿَ الثَّ 

  فُ اتُ بَ ثْ إِ  ُب جِ يَ  ،«ةِ لَ وَ رْ الفَ »و ،ِي ْش ، والؿَ ِب رُّ ؼَ التَّ  نَ مِ  للِ  هُ اتُ بَ ثْ إِ 
ِ
 فِ بِ  ِؼ ئِ الالَّ  فِ ْج ك القَ ؾَ طَ  هلل

 اهـ .«كالَ عَ وتَ  فُ اكَ حَ بْ ُس 

ـُ  ُخ قْ شَّ ال رَ كَ ذَ فَ  قؾُت: : ةِ ػَ ِص  اُت بَ ثْ إِ  يِث ادِ َح إَ  هِ ذِ يف هَ  َؾ ْص إَ  نَّ أَ   ازٍ بَ  اب

ا، قفَ فِ  ُؾ ْص إَ  َٓ  يِث ادِ َح إَ  ُمْؼَتَضك يف عٌ بَ تَ  َل هِ  رةُ ؿْ ، والثَّ لفِ الَ بجَ  قُؼ ؾِ ا يَ ك مَ ؾَ طَ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »

ِؾ يف : وَيْظفَ «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةَ ػَ ِص  اُت بَ إثْ  يِث ادِ َح إَ  ُؾ ْص أَ  ْؾ بَ  ُر َلَؽ الَػْرُق َبْقـَُفَؿا بالتَّلمُّ

 د.َش رْ ا تَ ذَ لفَ  ـْ طَ فافْ  إََحاِديِث،

ـُ  ُخ قْ الشَّ  رَ كَ وذَ قؾُت:  : ةِ ػَ ِص  اِت بَ ثْ ك إِ ؾَ طَ  ةِ ؿَّ ئِ إَ  اَق ػَ اتِّ  فِ ايتَ ؽَ يف حِ   ازٍ بَ  اب

 .«ةِ لَ وَ رْ الفَ »
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ْقخ ابُن َبازٍ اَل ؼَ فَ  ْرِب َفَتاَوى كُ »يف   الَعالََّمُة الشَّ  (:76ص 1)ج «ور َطَؾى الدَّ

 اَب َح ْص أَ  ، فننَّ ِح الِ الصَّ  ِ  ؾَ السَّ  يِق رِ ى صَ ؾَ طَ  (1)رهِ اهِ ى ضَ ؾَ طَ  يِث دِ الَح  اءِ رَ إْج  نْ مِ  عَ اكِ وٓ مَ )

 مْ لَ ، وَ هُ ـْ وا طَ للُ ْس يَ  مْ ، ولَ وهُ ُض ترِ عْ يَ  مْ لَ وَ   اللِ  ولِ ُس رَ  نْ مِ  يَث دِ ا الَح َذ وا هَ عُ ؿِ َس   ي  بِ الـ  

ا ؿَ بِ  اُس الـَّ  مُ ؾَ طْ ، وأَ ةِ بقَّ رِ العَ  ةِ غَ بالؾُّ  اُس الـَّ  ؾمُ طْ أَ  مْ هُ ا، وَ هَ رُ قْ وَخ  ةِ مَّ إُ  وةُ ػْ َص  مْ هُ ، وَ وهُ لُ لوّ تَ يَ 

 ى.الَ عَ وتَ  هُ اكَ َح بْ ُس  اللِ  نِ طَ  هُ ػقُ كَ  قُق ؾِ ا يَ مَ وَ  ،باللِ  قُق ؾِ يَ 

 وأنَّ ، ؾِ امِ حَ الؿَ  رِ قْ ك َخ ؾَ طَ  حؿَؾ يُ  نْ ، وأَ قلِ بُ ك بالؼَ ؼّ تؾَ يُ  ا أنْ ذَ هَ  ؾِ ثْ يف مِ  ُب اجِ فالقَ 

ك لَ إِ  دِ بْ العَ  ِب ؼرُّ تَ  ُؾ ثْ مِ  هِ دِ بْ ك طَ لَ إِ  فُ بُ رُّ ؼَ تَ  َس قْ ؾَ فَ  هُ ؼَ ؾْ ا َخ قفَ فِ  هُ ابِ َش ٓ يُ  باللِ  قُق ؾِ تَ  ةَ ػَ الص   هِ ذِ هَ 

ا ذَ ؽَ ، وهَ اهُ َض رِ  اذَ ؽَ ، وهَ فُ بُ َض ا غَ ذَ ؽَ ، وهَ هِ لتِ وَ رْ فَ كَ  هُ تُ لَ وَ رْ هَ  َٓ وَ ، قفِ ْش ؿَ كَ  فُ قُ ْش مَ  َس قْ ، ولَ رهِ قْ غَ 

 ائهِ ؿَ ْس وأَ  ب  الرَّ  اِت ػَ يف ِص  َب اجِ الوَ  ى أنَّ ؾَ طَ  (2)ُ  ؾَ السَّ  عَ ؿَ ْج أَ  ْد قَ وَ ...  ةِ امَ قَ الؼِ  مَ قْ يَ  فُ قئُ جِ مَ 

 مُ ؾَ عْ ٓ يَ  هُ كَّ الى، وأَ عَ وتَ  هُ اكَ َح بْ ُس  باللِ  قُق ؾِ يَ  ق  َح  هُ كَّ وأَ  ،ااهَ ـَ عْ مَ  ادُ ؼَ تِ واطْ  ،ْت اءَ ا َج ؿَ ا كَ هَ رارُ مْ إِ 

 ا أنَّ ؿَ ؽَ فَ  ،اِت كالذَّ  اُت ػَ ، فالص  وَ هُ  إَّٓ  اتهِ ذَ  ةَ قَّ ػِ قْ كَ  مُ ؾَ عْ ٓ يَ  هُ كَّ ا أَ ؿَ ، كَ وَ هُ  إَّٓ  اتهِ ػَ ِص  ةَ قَّ ػِ قْ كَ 

 اتُ بَ إثْ  ُب جِ يَ  اَت الذَّ 
ِ
 ُب جِ يَ  فُ اتُ ػَ ا ِص ذَ ؽَ فَ ، فَ َؽ لِ يف ذَ  ُؾ امِ الؽَ  قَ ك هُ الَ عَ وتَ  فُ اكَ حَ بْ ُس  فُ كَّ وأَ  ،فا هلل

 فُ شابِ ا ٓ تُ فَ كَّ ا، وأَ هَ الَ طْ وأَ  اِت ػَ الصِّ  ُؾ ؿَ كْ فا أَ بلكَّ  ادِ ؼَ تِ وآطْ  ،انِ اإليؿَ  عَ مَ  فُ اكَ حَ بْ ُس  فُ ا لَ فَ اتُ بَ ثْ إِ 

 (. اهـِؼ ؾْ ات الخَ ػَ ِص 

                                                 
 َتَعاَلك َطَؾك َما َيؾِقُؼ بَجاللِف، ٓ ُيَشابُف فِقَفا َخْؾَؼُف: كَس  «الَفْرَوَلةِ »( َيْعـِل: إِْثباَت ِصَػِة: 1)

ِ
ائِِر َطَؾك َحِؼقؼتَِفا هلل

َػات.  الصِّ

ـَ )ج« الَػَتاَوى»واكظر:       ـِ ُطثقِؿق  (.188ص 1لَشْقِخـَا اب

َؾُػ َطَؾْقَفا: ِصَػُة: 2) ػاِت اّلتل َأْجَؿَع السَّ ـْ َهِذِه الصِّ
 َتَعاَلك. «الَفْرَوَلةِ »( مِ

ِ
 هلل

 »واكظر:       
ّ

 الَجْفِؿل
ّ

 )ج« الـَّْؼض َطَؾك الَؿِريسل
ِّ

َرامِل    (.561ص 1لؾدَّ



 

ِْ ِلِصَفِة ِلَكِطِع ِّ ِلَتِعِطِٗم ََٔلة َداِبِس َزِبٍٗع اِلَىِدَخِم َِّس  اِل
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: !«هِ اطِ بَ تْ وأَ  قعٍ بِ رَ » دَ ـْطِ  قؾِ ؾِ العَ  (1)َل قْ والؼَ  َؾ فْ ، والجَ قَؾ ؾِ ْض ى والتَّ قَ الفَ  ْؾ مَّ : فتلَ َؽ لِ لذَ 

فْ و     [.99]هقد: ُد اْلَؿْرُفقدُ بِْئَس الرِّ

ـِ  امِ مَ اإلِ  ـَ مِ  رِ ادِ الصَّ  ؿِ ؽْ ا الحُ ذَ هَ  ُؾ ثْ ؿِ فَ  قؾُت: : ُحْؽٌؿ ُمْشَتِفٌر ُصُدوُرُه  ازٍ بَ  اب

 رًا.ػْ غُ  ؿَّ فُ ، الؾَّ باإلْجَؿاعِ  اءِ ؿَ ؾَ ، والعُ ةِ ؿَّ ئِ ، وإَ ِػ ؾَ السَّ  ـَ مِ 

« الَؼَواطِد الُؿْثَؾى»يف   ُعَثْقِؿقنَ َشْقُخـَا الَعالََّمُة ُمَحّؿُد بُن َصالٍح ال وقاَل 

ا، هَ رِ اهِ ك ضَ ؾَ طَ  قَص ُص الـُّ هِ ذِ هَ  ونَ رُ جْ يُ  (2)ةِ اطَ ؿَ ة والجَ ـَّالسُّ  ُؾ هْ أَ  ُػ ؾَ والسَّ )(: 127ص)

  ِؼ ئِ ا الالَّ اهَ ـَعْ مَ  ةِ قؼَ ؼِ وَح 
ِ
 (. اهـقؾٍ ثِ ؿْ وٓ تَ  ققٍػ ؽْ تَ  رِ قْ غَ  ـْ ، مِ ؾَّ َج وَ  زَّ طَ  باهلل

ِذي َطَؾْقِف َأْهُؾ )(: 148ص 7ج« )التَّْؿِفقدِ »يف   َطْبِد الَبر   الَحافُِظ ابنُ  اَل وقَ  الَّ

ـَّةِ  ََثِر فِل َهِذِه اْلَؿْسَلَلِة َوَما َأْشَبَفَفا ،السُّ ْٕ ُة اْلِػْؼِف َوا ـِ الـَّبِلِّ  :َوَأئِؿَّ يَؿاُن بَِؿا َجاَء َط  اإْلِ

 اهـ(.َواْلَؽْقِػقَِّة فِل َشْلٍء مِـْفُ  ،دِ َوَتْرُك التَّْحِدي ،َوالتَّْصِديُؼ بَِذلَِؽ  ،فِقَفا

اِرمِلُّ  وَقْد َذَكَر َأْيضًا َهَذا اإلْجَؿاعَ قؾُت:  َطَؾك إِْثَباِت ِصَػِة:  اإلَماُم الدَّ

 َتَعاَلك.  «الَفْرَوَلةِ »
ِ
 هلل

                                                 
ـُ َفَساَدُه، واهلُل الُؿستعاُن.  1) ـَ الَؼْقِل، ُتبْطُؾُف ِدَٓلُة إََحاِديث، وُتبقِّ

 ( َفَفَذا ُمـَْؽٌر مِ

ـَ َقاَطِدةِ:  فالَؿْدخؾيُّ         َؾِػ »َهَذا َخَؾَط َبْق َػاِت »يف كقػقَِّة إِْثَباِت:  «الَخَؾِػ »، وَقاِطَدةِ: «السَّ ، فليِّ «إْسَؿاِء والصِّ

َفا: ا ـِ َأَرْدَت َأيُّ  ؟!.«الَؿْخربيُّ »لَؼاِطَدَتْق

َؾِ : (  2) ـَ اإلْكَساِن َقْدَر ِذَراٍع، وَقْدَر بَاعٍ وَقاِطدُة السَّ
ُب مِ ، َأْن ُكْثبَِت َهَذا الِػْعَؾ َطَؾك َحِؼقَؼتِف، وَكُؼقَل: إنَّ اهلَل َيتََؼرَّ

ـَ 22]الػجر:  َوَجاَء َربَُّؽ َكَؿا يف َقْقلِف َتَعاَلك:  :«َهْرَوَلةً »وَيْلتِل:  ُ َيْلتِل ُسْبَحاَكُف وَتَعاَلك بـَْػسِف لؾَؼَضاِء َبْق [: إكفَّ

 الِعَباِد.

ـَ )ص« َشْرح الَؼَقاطِد الُؿْثؾك»واكظر:         ـِ ُطثقِؿق  (.  426لَشْقِخـا اب
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 1ج« )الـَّْؼِض َطَؾى الَؿرِيسي  »يف   اإلماُم ُطثؿاُن بُن َسِعقٍد الدارميُّ  اَل ؼَ فَ 

وآْستِقاَء  لَة،وَ والَؿشَي والَفرْ َطَؾك أنَّ الَحَرَكَة والـُُّزوَل،  (1))وَقْد َأْجَؿْعـا (:561ص

َفا  َضا والَػَرَح والَغَضَب، والُحبَّ والَؿْؼَت، ُكؾُّ ؿاِء َقديٌؿ، والرِّ َطَؾك الَعْرِش وإلك السَّ

اِت، َوِهَل َقِديَؿٌة(. اهـ  َأْفَعاٌل يف الّذاِت لؾذَّ

َة لَ  َٓ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ ِص  يَث ادِ َح أَ  نَّ ك أَ ؾَ طَ  لُّ دُ ا يَ ذَ وهَ قؾُت:  ك ؾَ ا طَ قفَ فِ  ؿْ فُ ُحجَّ

، َفُفَق ؾ!اصِ العَ  ْؾ ؾ، بَ اصِ البَ  ؿْ بفِ هَ ذْ مَ  ِف ك ِخالَ ؾَ طَ  ةٌ لَّ دِ أَ  َل هِ  ْؾ ، بَ ةِ ؾَ طِّ عَ الؿُ  يؾِ وِ لْ : كتَ يؾِ وِ لْ التَّ 

َقاَب َتارًة، ويُ  َٓ َمَجاَل ُحْؽٌؿ َباصٌِؾ ُيَصاِدُم الصَّ فِقِف  -َيا َربِقعٌ –َخالُػُف َتاَرًة ُأْخَرى، و

 لؾتَّْشـِقِع، واإلْقَذاِع يف الِؼْقِل، فاْربْع َطَؾك َكْػِسَؽ!.

                                                 
ـْ ُدوِن الَعالِؿ الُؿجْ قؾُت: ( 1)

ـْ َخاَلَػ َهَذا اإلْجَؿاع، َوُهَق مِ  ،«الَفْروَلةِ »تفِد، وَأَصرَّ وَطاكَد َطَؾك َتْعطِقِؾ ِصَػِة َوَم

َؾػ، وَوافَؼ الَجْفِؿقَّة  ـََّة الـَّبِقّية، وإْجَؿاع السَّ ًٓ يف إُُصقِل، ٕنَّ َخالَػ السُّ  الُؿَعطِّؾة.َفُفَق ُيعتَبُر ُمْبتِدطًا َضا

ـْ َلْؿ َيْبُؾْغ َدَرَجة آْجتَِفاِد، وإكََّؿا َيَتعاَصك (: 112ص 6)ج« ْدَطةِ َحِؼقَؼِة البِ »يف  /َقاَل الَعالَّمُة الُؿَعؾِؿّي         )َم

 ، ـَ ـَ الُؿْجتفِدي
،الـََّظَر يف إَدّلِة، وَيْحُؽُؿ بَِؿا َيْظفُر َلُف بُدوِن اْستِـَاٍد إَِلك ٌمقاَفؼِة ُمْجتفٍد مِ َوُهَق  َفَفَذا َضال  ُمِضل 

ؤساِء الُجّفاِل الَّ  ـَ الرُّ
 ِذيـ َوَرَد فقِفْؿ الَحِديِث(. اهـمِ

ـَ لُف ُبطالُن َدلقِؾ ُمؼؾِّدِه، وَأصرَّ َطَؾك (: 112ص 6)ج« َحِؼقَؼِة البِْدَطةِ »يف  /وَقاَل الَعالََّمُة الُؿَعؾِؿّي         )وإْن تبقَّ

 (. اهـَفُفَو َهالٌِ !َتْؼؾقِده: 

 الُؿْجتفد قؾُت:        
ّ

ـِل ا الَعالُِؿ السُّ َػِة وَغْقِرَها، َفُفَق ُيعتَبُر ُمْخطًل، ٕكَُّف اْجَتَفَد وَأْخَطَل، وَأمَّ إذا َخاَلَػ يف َهِذِه الصِّ

ـِ اتَّبَعُف  يف َزّلتِف َهِذِه َفُفَق َوُهَق ٓ يتَعَؿُد الُؿَخالَػة يف إَْصِؾ، َوُهَق َمْغُػقٌر لف ْٓجتَِفاِدِه، وٓ ُيّتبُع يف َخَطئِف َهَذا، َوم

 آثٌؿ.

ـْ َخطئِف َهَذا يف الِعْؾِؿ، وا       جقُع َط ـْ إَِذا َتبقَّـ لَِفَذا الَعالِؿ الُؿْجتفد َأكَُّف َأْخطَل، فَقِجُب َطَؾْقِف الرُّ
 هلُل الُؿْسَتعاُن.َلؽِ



 

ِْ ِلِصَفِة ِلَكِطِع ِّ ِلَتِعِطِٗم ََٔلة َداِبِس َزِبٍٗع اِلَىِدَخِم َِّس  اِل
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ا مَ  َطَؾك «هِ اطِ بَ تْ وأَ  ربي  ْخ الؿَ » لِ قْ ُن قَ الَ ُبطْ  َؽ ا َسَؾَػ: َيْظَفُر لَ ا َوَضَح مَ وإذَ قؾُت: 

ـِ  امِ اإلمَ  دَ ـْ طِ   َت بَ ثَ   .«ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةَ ػَ ِص  هِ يررِ ؼْ ى يف تَ اوَ تَ الػَ  ـَ مِ   ازٍ بَ  اب

 (: 61ص 1)ج «ىاوَ تَ الػَ »يف   ازٍ بَ  بنُ  يزِ زِ العَ  ُد بْ طَ  ُخ قْ الشَّ  مةُ الَّ العَ  اَل قَ 

 ، قُل ُس ا الرَّ فَ بِ  َؼ طَ وكَ  ،ةُ قحَ حِ الَص  يُث ادِ َح ا إَ فَ بِ  ْت اءَ َج  «ةُ لَ وَ رْ الفَ »و وُل زُ ا الـُّذَ ؽَ وهَ )

َٓ  ،ؼفِ ؾْ لخَ  ةٍ اهبََش مُ  رِ قْ غَ  ـْ مِ  فُ اكَ حَ بْ ُس  فِ بِ  ِؼ ئِ الالَّ  فِ ْج ك القَ ؾَ طَ  ؾَّ َج وَ  زَّ طَ  فِ بِّ ا لرَ بتفَ ثْ وأَ   ؿُ ؾَ عْ يَ  و

 (. اهـفُ اكَ حَ بْ ُس  قَ هُ  َّٓ إِ  اِت ػَ الصِّ  هِ ذِ هَ  ةَ قَّ ػِ قْ كَ 

 ةِ قَّ ؿِ ؾْ العِ  وِث ُح لؾبُ  ةِ ؿَ ائِ الدَّ  ةِ ـَ ْج ى الؾَّ اوَ تَ فَ  نْ ( مِ 6932 :ى )رقموَ تْ يف الػَ  دَ رَ وَ  ْد قَ وَ 

ُعوِديَّةِ  اءِ تَ واإلفْ   ي:ؾِ ا يَ ( مَ 142ص 3ج) بالسُّ

 .الَفْرَوَلة؟ ةُ ػَ ِص  للِ  ْل س: هَ 

  دُ ؿْ الحَ ) ج: 
ِ
 :دُ عْ ... وبَ  بفِ حْ وَص  وآلفِ  ،فِ قلِ ُس ك رَ ؾَ طَ  مُ الَ والسَّ  ةُ الَ والصَّ  ،هلل

ا ك مَ ؾَ طَ  يِػ رِ الشَّ  لِّ ِس دْ الؼُ  يِث دِ يف الحَ  اءَ ا َج مَ  قِ حْ ك كَ ؾَ طَ  «الَفْرَوَلةِ » ةُ ػَ : ِص ؿْ عَ كَ  

إليَّ  َب رَّ ؼَ ا تَ ذَ اطًا، وإِ رَ ذِ  هِ لقْ إِ  ُت بْ رَّ ؼَ رًا: تَ بْ ِش  ُد بْ ليَّ العَ إِ  َب رَّ ؼَ ا تَ ذَ )إِ  ك:الَ عَ تَ  اَل ، قَ فِ بِ  قُؼ ؾِ يَ 

 :اهُ وَ رَ  (.َهْرَوَلةً  تهُ قْ تَ قًا: أَ اِش ي مَ اكِ تَ ا أَ ذَ اطًا، وإِ بَ  هُ ـْ مِ  ُت بْ رَّ ؼَ اطًا: تَ رَ ذِ 

 .ؿٌ ؾِ ْس ، ومُ يُّ ارِ خَ البُ 

 
ِ
 اهـ (1).ؿ(ؾَّ وَس  فِ بِ حْ وَص  وآلفِ  ،دٍ ؿَّ حَ ا مُ ـَقِّ بِ ك كَ ؾَ طَ  ؾك اهللُ ، وَص قُؼ فِ قْ التَّ  وباهلل

                                                 
ائَِؿِة لؾُبُحقِث الِعْؾِؿقَِّة واإلْفَتاِء )ج6932الَػْتَقى )رقؿ ( 1) ـْ َفَتاَوى الؾَّْجـَِة الدَّ

 (.142ص 3( مِ

ـُ َباٍز، َطبُْد الّرازِق َطِػقِػل، َطبُد اهلل         ـَ الَؿَشايِخ: َطْبُد الَعِزيِز ب
َع َطَؾك َهِذِه الَػْتَقى ُكٌؾ مِ ـُ ُغَديان، طبُد َوَقْد َوقَّ ب

ـُ َقُعقد.  ب
ِ
 اهلل
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ْقُخ َطْبُد الَعِزيِز بُن َطْبِد اللِ بن َبازٍ  الَعالَّمةُ  اَل وقَ  َتْعِؾقؼِه َطَؾى َصِحقِح »يف   الشَّ

ٍض َفْرَوَلِة: : َطِن ال(592ص 8ج« )الُبَخاِريّ  ـْ َغْقِر َتعرُّ
َواَيُة َكَؿا َجاَءْت مِ )الرِّ

 لؾَؽْقِػقَِّة(. اهـ

ـْ َبْعِض َأْهِؾ الِعْؾِؿ إِْصالَُق َمْعـَك الَفْرَولة، وُمراُدُهْؿ َثْؿَرة  قؾُت:  ِصَػِة:َوَوَرَد َط

ـْ إْثَباِت  فَلَراُدوا بَذلَِؽ َمْعـًك َصِحقحًا ُيَقافُِؼ َما َأْجَؿُعقا ،«الَفْرَولة»
 :ِصَػةِ َطَؾْقِف مِ

 َتَعاَلك وَتْعطِقؾَِفا. «ةُ قعقَّ بِ الرَّ »ٓ ما ُيريُدُه ، «الَفْروَلةِ »
ِ
َػاِت هلل ـْ َكْػِل الصِّ

 (1)الَجْفؿّقُة مِ

ـُ َباٍز  قؾُت: ْقُخ اب َػاَت: ِمـَْفا: ِصَػُة: والَعالَّمُة الشَّ ُل الص  ُع َمْن ُيَمو   ُيبد 

َٓ رٌ ؽَ ـْمُ  يُؾ وِ لْ التَّ (: )131ص 4)ج «ىاوَ تَ الػَ »َحْقُث َقاَل يف  ،«الَفْرَوَلةُ »  يُؾ وِ لْ تَ  قزُ جُ يَ  ، 

  ُؼ ئِ ا الالَّ هَ اهرِ ك ضَ ؾَ طَ  ْت اءَ ا َج ؿَ ا كَ هَ ارُ رَ مْ إِ  ُب جِ يَ  ْؾ بَ  ،اتػَ الصِّ 
ِ
 رِ قْ ك بغَ الَ عَ وتَ  فُ اكَ حَ بْ ُس  باهلل

 .قؾٍ ثِ ؿْ وٓ تَ  قٍػ قِّ ؽْ وٓ تَ  ،قؾٍ طِ عْ وٓ تَ  يٍػ رِ حْ تَ 

 َلْقَس َكِؿْثؾِِف َشْلءٌ  :َتَعاَلك اَل وقَ  فِ ائِ ؿَ ْس أَ  ـْ طَ وَ  ،فِ اتِ ػَ ِص  ـْ ا طَ ربكَ ْخ أَ  الَ وطَ  ؾَّ َج  فاهللُ 

ِؿقُع اْلَبِصقرُ   َؽ لِ ذَ  ـْ مِ وَ ...  ْت اءَ ا َج ؿَ ا كَ هَ رُّ ؿُ كَ  نْ ا أَ ـَقْ ؾَ عَ فَ  ،[11]الشقرى:  َوُهَق السَّ

  ُل قْ قَ  قهُ ، وَ ّل ِس دْ الؼُ  يُث دِ الحَ 
ِ
 ،اطًارَ ذِ  هِ لقْ إِ  ُت بْ رَّ ؼَ تَ  راً بْ ِش  إليَّ  َب رَّ ؼَ تَ  نْ مَ ): كفُ حاَ بْ ُس  اهلل

 اءَ ا َج ؿَ كَ  رُّ ؿَ يُ  (:ةً لَ وَ رْ هَ  هُ قتُ تْ ي أَ ِش ؿْ ي يَ اكِ تَ أَ  نْ مَ وَ  ،اطًابَ  هِ إلقْ ت ُبْ رَّ ؼَ تَ  اطًارَ ذِ  إليّ  َب رَّ ؼَ تَ  نْ مَ وَ 

                                                 
ـَّةِ »واكظر: ( 1) َػاِت إْبَطال التَّْلويالَِت َْٕخ »(، و26و 24ص 5لؾَبَغِقيِّ )ج« َشْرح السُّ َٕبِل َيْعَؾك « َباِر الصِّ

 )ج
ِّ

ـَ « الَؼَقاطد الُؿْثَؾك»(، و449ص 2(، و)ج225ص 1الَحـَْبؾِل ـِ ُطثقِؿق َشْرح »(، و169)ص لَشْقِخـَا اب

ـَ  الِحق ـِ « الَػَتاَوى»(، و136ص 1َلُف َأْيضًا )ج« َتْػِسقر الُؼْرآن الَؽِريؿ»(، و335ص 3لف )ج« ِرَياض الصَّ ٓب

ـَ »(، و125ص 12)ج َتْقِؿقَّةَ  الؽِق ـِ الَؼقِِّؿ )ج« َمَداِرج السَّ ْحَؿـ»(، و152و 151ص 4ٓب « َتْقِسقِر الَؽِريِؿ الرَّ

عِديِّ )ج ْقِخ السَّ  (.116ص 1لؾشَّ
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  ـِ طَ 
ِ
 لِ هْ أَ  ُب هَ ْذ مَ  وَ فُ ا فَ هَ رِ اهِ ضَ  نْ ا طَ فَ فُ رْ وَص  اِت ػَ لؾص   يُل وِ لْ ا التَّ مَّ أَ  ك ...الَ عَ وتَ  فُ اكَ حَ بْ ُس  اهلل

 ةِ ـَّالسُّ  ُؾ هْ أَ  هُ ؽرَ كْ أَ  ٌؾ اصِ بَ  ٌب هَ ذْ مَ  قَ هُ ، وَ ؿْ اهبِكَ يف رُ  ارَ َس  ـْ مَ وَ  ،ةِ لَ زِ تِ عْ والؿُ  ةِ قَّ ؿِ فْ الَج  نَ مِ  عِ َد البِ 

 ِف(. اهـؾهْ أَ  ـْ وا مِ رُ ذَّ وَح  ،فُ ـْوا مِ ؤُ ربَ ، وتَ ةِ اطَ ؿَ والجَ 

ـُ  امُ اإلمَ  ـَ قَّ وبَ  قؾُت:  اِت بَ ثْ ك إِ ؾَ طَ  ِػ ؾَ السَّ  اعَ ؿَ إْج  «هِ اطِ بَ تْ وأَ  قعٍ بِ لرَ »  ازٍ بَ  اب

 .ؿْ فِ ؾقْ طَ  ُب اجِ القَ  قَ ا هُ مَ ، وَ قؾٍ طِ عْ وٓ تَ  يٍػ رِ حْ تَ  رِ قْ غَ  ـْ مِ  ْت اءَ ا َج ؿَ كَ  :اِت ػَ الصِّ 

 ْد قَ وَ )(: 79ص 1)ج «ِب رْ ى الدَّ ؾَ ور طَ ى كُ اوَ تَ فَ »يف   ازٍ بَ  ابنُ  امُ اإلمَ  اَل ؼَ فَ 

 ،ْت اءَ ا َج ؿَ ا كَ هَ رارُ مْ إِ  ائهِ ؿَ ْس وأَ  ب  الرَّ  اِت ػَ يف ِص  َب اجِ الوَ  ى أنَّ ؾَ طَ  (1)ُ  ؾَ السَّ  عَ ؿَ ْج أَ 

، وَ هُ  إَّٓ  اتهِ ػَ ِص  ةَ قَّ ػِ قْ كَ  مُ ؾَ عْ ٓ يَ  هُ كَّ الى، وأَ عَ وتَ  هُ اكَ َح بْ ُس  باللِ  قُق ؾِ يَ  ق  َح  هُ كَّ وأَ  ،ااهَ ـَ عْ مَ  ادُ ؼَ تِ واطْ 

 اتُ بَ إثْ  ُب جِ يَ  اَت الذَّ  ا أنَّ ؿَ ؽَ فَ  ،اِت كالذَّ  اُت ػَ ، فالص  وَ هُ  إَّٓ  اتهِ ذَ  ةَ قَّ ػِ قْ كَ  مُ ؾَ عْ ٓ يَ  هُ كَّ ا أَ ؿَ كَ 
ِ
 ،فا هلل

 عَ مَ  فُ اكَ حَ بْ ُس  فُ ا لَ فَ اتُ بَ ثْ إِ  ُب جِ يَ  فُ اتُ ػَ ا ِص ذَ ؽَ فَ ، فَ َؽ لِ يف ذَ  ُؾ امِ الؽَ  قَ ك هُ الَ عَ وتَ  فُ اكَ حَ بْ ُس  فُ كَّ وأَ 

 (. اهـِؼ ؾْ ات الخَ ػَ ِص  فُ شابِ ا ٓ تُ فَ كَّ ا، وأَ هَ الَ طْ وأَ  اِت ػَ الصِّ  ُؾ ؿَ كْ فا أَ بلكَّ  ادِ ؼَ تِ وآطْ  ،انِ اإليؿَ 

ْرِب »يف  اإلَماُم ابُن َباٍز  اَل وقَ  (: 79ص 1)ج «َفَتاَوى ُكور َطَؾى الدَّ

، قلٍ ثِ ؿْ تَ  الَ بِ  ًااتبَ ثْ ، إِ هِ ِس ػْ لـَ  اللُ  هُ بتَ ثْ ا أَ مَ  اُت بَ إثْ  ةٍ امَّ وطَ  ،اءٍ ؿَ ؾَ طُ  قنَ ؿِ ؾِ ْس ى الؿُ ؾَ طَ  ُب اجِ فالوَ )

 وُل ؼُ ا يَ َذ ؽَ ، هَ قلٍ طِ عْ تَ  بالَ  يفًازِ ـْ تَ  هُ َس ػْ كَ  هُ ـْ طَ  هَ زَّ ا كَ ؿَّ طَ  اللَ  زيهُ ـْ ، وتَ سهِ ػْ كَ  نْ طَ  اللُ  اهُ ػَ ا كَ مَ  يَ ػْ وكَ 

 اءِ فؼَ كالػُ  :ةِ مَّ إُ  ِ  ؾَ َس  نْ مِ  مْ فِ اطِ بَ تْ وأَ  ، ي  بِ الـَّ  اِب َح ْص أَ  نْ مِ  ةِ اطَ ؿَ والَج  ةِ ـَّ السُّ  ُل هْ أَ 

ـِ  الِؽ ؿَ وكَ  ،ةِ عَ بْ السَّ   ،ةَ قػَ ـِ ل َح بِ ، وأَ دَ ؿَ ْح ، وأَ ّل عِ افِ والشَّ  ّي رِ قْ ، والثَّ لِّ زاطِ وْ ، وإَ كسٍ أَ  ب

                                                 
َؾُػ َطَؾْقَفا: ِصَػُة: 1) ػاِت اّلتل َأْجَؿَع السَّ ـْ َهِذِه الصِّ

 َتَعاَلك. «الَفْرَوَلةِ »( مِ
ِ
 هلل

 الـَّ »واكظر:       
ّ

 الَجْفِؿل
ّ

 )ج« ْؼض َطَؾك الَؿِريسل
ِّ

َرامِل  (.  561ص 1لؾدَّ
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 رِ قْ غَ  ـْ مِ  ْت اءَ ا َج ؿَ ا كَ قهَ تُ بِ ثْ وأَ  ،ْت اءَ ا َج ؿَ ا كَ وهَ رُّ مِ أَ  ونَ ولُ ؼُ يَ ، مِ الَ اإلْس  ةِ ؿَّ ئِ أَ  ـْ مِ  ؿْ هِ رِ قْ وغَ 

 (. اهـقؾٍ ثِ ؿْ ، وٓ تَ قٍػ قِّ ؽْ  تَ ، وٓقؾٍ طِ عْ ، وٓ تَ يٍػ رِ حْ تَ 

َوإَِذا َأْجَؿَع )(: 13ص 18)ج «ىاوَ تَ الػَ »يف   ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ابنُ  مِ الَ اإلْس  ُخ قْ َش  اَل وقَ 

َٓ َيُجقُز َأْن ُيْجِؿُعقا  :َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ َطَؾك َشْلءٍ  ِة َتَبٌع َلُفْؿ: َفنِْجَؿاُطُفْؿ َمْعُصقٌم  ُمَّ ْٕ َفَسائُِر ا

 (. اهـَطَؾك َخَطلٍ 

ْجَؿاعُ )(: 104ص 2)ج «الَػَتاَوى»يف  وَقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة   :َواإْلِ

ـِ  ي ِذي ُيْعَتَؿُد َطَؾْقِف فِل اْلِعْؾِؿ َوالدِّ َْصُؾ الثَّالُِث الَّ ْٕ  (. اهـُهَق ا

ْج  َػ َخالَ  ـْ َومَ )(: 41)ص «قهِ ـبِ التَّ »يف   يُّ طِ ؾْ الؿَ  امُ اإلمَ  اَل وقَ  ...  ؾَّ َض  َؿاعَ اإْلِ

ُ  َوإِْجَؿاعُ  ْٕ ـِ الدِّ  أُصقلِ  ـْ مِ  ٌؾ ْص أَ  ةِ مَّ ا  (. اهـي

 فُ ـْ مِ  ؿَ ؾِ طُ  ـْ ومَ )(: 122)ص «بقدى زَ لَ إِ  التهِ َس رِ »يف   يُّ زِ ْج الس   امُ اإلمَ  اَل وقَ 

، ُب اكَ جَ يُ  ْؾ بَ  ،اضرْ ـَيُ  ؿْ لَ  بؾفُ قَ  لأ عِ ؿْ وَس  ؾلأ ؼْ طَ  ؾِّ الػة كُ خَ ومُ  ،ةِ افَّ الؽَ  اعِ ؿَ إْج  ُق رْ َخ 

 اهـ(.عُ ؿَ ؼْ ويُ 

ـْ (: )556)ص «ةِ يَّ رِ ْص ى الؿِ اوَ تَ الػَ »يف   ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ابنُ  مِ الَ اإلْس  ُخ قْ َش  اَل وقَ   َوم

ـُقَن َفُفَق َض  عَ ؿَ ْج َما أَ  َػ َخالَ   (. اهـقٌؾ ِص وتػْ  اعٌ زَ كِ  قرهِ ػِ ؽْ َوفِل تَ  ،الٌّ َطَؾْقِف اْلُؿْممِ

الً، اصِ الً بَ فْ َج  ُب بَّ َص تَ يَ  فُ كؾُّ  «ةِ يَّ ادِ دَّ الَح  هِ اطِ بَ تْ وأَ  ي  ادِ ّد الَح  قعٍ بِ رَ » مُ الَ فؽَ قؾُت: 

  رِ مْ أَ  قؿِ ظِ طَ  ـْ مِ قؿًا ... وَ ؼِ َج َس قَ طْ أَ  ؿًافْ بًا، وفَ اذِ كَ  اءً طَ وادِّ 
ِ
ا: ذَ هَ  َح َض فَ  فُ كَّ ك أَ الَ عَ تَ  اهلل

 َما َيْػَتُرونَ َفَذْرُهْؿ وَ : !فُ ـاكُ بَ  فِ ى بِ رَ ، وَج فُ اكُ َس لِ  فِ بِ  ؿَ ؾَّ ؽَ ا تَ ؿَ بِ  «يَّ ؾِ َخ ْد الؿَ »

 .[112:إكعام]
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 [.6]ص: إِنَّ َهَذا َلَشْلٌء ُيَرادُ : ؟!هِ رِ قْ ك غَ ؾَ طَ  هُ رُ ؽِ ـْ ا يُ ؿَ بِ  ٌس بِّ ؾَ تَ مُ  قَ ا هُ اذَ ؿَ إذًا فؾِ 

يف  (1)ةِ قَّ ؾػِ السَّ  ةِ قَ طْ الدَّ  ةِ قؼَ ؼِ لحَ  «ي  ربِ ْخ الؿَ » ؾِ فْ ك َج ؾَ طَ  ةً قؼَ ثِ وَ  ٓلةً دِ  لُّ دُ ا يَ ذَ وهَ  قؾُت:

  اءِ ؿَ ْس أَ  اِب بَ 
ِ
قٍف، بِ ْش بال تَ  اٌت بَ ثْ : إِ يفِ زِ ـْوالتَّ  اِت بَ ك اإلثْ ؾَ طَ  ةٌ ؿَ ائِ ا قَ فَ كَّ ِف، وأَ اتِ ػَ ك، وِص الَ عَ تَ  اهلل

 ـَ ُرُهؿ مِ قْ وغَ  ،ةُ لَ زِ تَ عْ والؿُ  ،ةُ رَ اطِ َش إَ  قفِ فْ رَ ك صَ لَ إِ  َف رَ حَ ا اكْ ا مَ ذَ !، وهَ قؾٍ طِ عْ تَ  الَ يٌف بِ زِ ـْوتَ 

 .ةِ فَ رِ حَ ـِْػ الؿُ الطَّقائِ 

ل!، الِ البَ  لفِ قْ قَ  ـْ مِ  ْج رُ خْ ، ولقَ فِ بِ  ؼُّ َح أَ  ـِ قْ ػَ ْص : القَ يِّ : أَ فِ ػِس لـْ «يُّ بِ رَ ْخ الؿَ »: رْ تَ قخْ ؾْ فَ 

 ؿ.ؾِّ ؿ َس ؾِّ َس  ؿَّ فُ الؾَّ 

 ُهَق َأَساٌس َمـُْؼقٌض!. «َربِقعٍ »فَلَساُس: قؾُت: 

                                                 
 الَحّؼ، َفَؿا َخالَػَفا َفُفَق الَباصُِؾ َقْطعًا: قؾُت: ( 1)

َ
ؾِػقّة ِهل ْطقُة السَّ اَلُل  َفنَِذا َكاَكْت الدَّ َّٓ الضَّ     َفَؿاَذا َبْعَد اْلَحؼِّ إِ

 [.32]يقكس:

ؾِػقَُّة        ْطقُة السَّ الح، فالدَّ  الَحْؿُد َدْطقٌة َحؽِؿقٌة، َصافَِقٌة، َمبْـقٌة َطَؾك الِعْؾِؿ الـَّافِِع والَعَؿِؾ الصَّ
ِ
الَحِؼقؼّقة وهلل

 
ِ
ْبِر الَجِؿقؾ: ُأسقٌة بُرُسقِل اهلل ا َذَكَر  والِجَفاِد الّصاِدق والصَّ ؿًا لُخَطاُه، وَذلَِؽ َلؿَّ ِة فِقَؿا  وَتَرسُّ اْفتَِراَق إُمَّ

َفا يف الـَّاِر، إَّٓ َواِحدة: َبْعدُ  َفا: )إِكَّ َؾِػ، َقاَل َطِن الِػَرِق ُكؾ   اّلتل َتَتبِّع َمـْفج السَّ
َ

(، وَوَصَػ َهِذِه الَقاِحَدَة بَلكََّفا ِهل

 وَتِسقُر َطَؾْقِف.

وُهـَاَك َجَؿاَطاٌت ُمَخالَِػة َتْتَبُعَفا يف َمـْفِجَفا،  َرةٌ َجَؿاطٌة َسِؾػّقٌة َسابَؼٌة، وَجَؿاَطٌة َسؾِػقٌَّة ُمَتلِخ َفَدّل َطَؾك أنَّ ُهـَاَك        

َّٓ لَضالَِل َهِذِه الَجَؿاَطاِت الُؿَخالِػِة  َلَفا، دة بالـَّاِر، وَما َذاَك إ َـّاِجَقِة الَؿـُْصوَرِة،ُمَتقطَّ وَقْد َضؾََّؾ  لؾَجَؿاَطِة ال

 : ـَ
َؾُػ بِؿْثِؾ َهِذِه الَجَؿاَطات مِ ، «الَؼدرّيةِ »، و«الُؿْعتزلقَّةِ »، و«الَخاِرجقَّةِ »، و«إَْشعِرّيةِ »، و«قَّةِ الَجْفؿِ »السَّ

.«الُؿْرجئِقَّةِ »و ـِ ي  ، وَغْقِرهؿ َطَؾك َحَسِب ُمَخالػتَِفا لؾدِّ
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الـَّاِس اْضطَِراًبا إِْذ َلْؿ  َأْصَحاُب التَّْلِويِؾ، َوُهْؿ َأَشدُّ ):  مِ ق  الؼَ  ابنُ  امُ اإلمَ  اَل قَ 

ُل  َٓ ُيَتَلوَّ ُل َوَما  ـَ َما ُيَتَلوَّ  اهـ (1)(.َيْثُبْت َلُفْؿ َقَدٌم فِل اْلَػْرِق َبْق

يف التَّْخؾِقِط،  عَ قَ وَ  ِت اػَ والصِّ  اءِ ؿَ ْس إَ  قدِ حِ قْ يف تَ  ِػ ؾَ السَّ  قلِ ُص بلُ  ؾفِ فْ ولجَ قؾُت: 

 اِس، وآْشتَِباِه.وآْلتبَ 

 قْ ك: قَ ـَعْ ا الؿَ ذَ هَ  ـْ ومِ 
ِ
َٓ َتْؾبُِسقا اْلَحؼَّ بِاْلَباصِِؾ َوَتْؽُتُؿقا اْلَحؼَّ ك: الَ عَ تَ  ل اهلل َو

 [.42]البؼرة: َوَأْكُتْؿ َتْعَؾُؿقنَ 

 اءَ ا َج ؿَ كَّ إِ  فُ كَّ أَ  ؿْ ؾَ واطْ )(: 96)ص «ةِ ـَّ السُّ  ِح رْ َش »يف   يُّ ارِ فَ بَ رْ البَ  امُ اإلمَ  اَل قَ 

قا عُ َض وَ ، وَ رِ ثَ قا إَ كُ رَ ، وتَ «َػ قْ كَ »و «ؿَ لِ »قا ؾُ َخ دْ ، فلَ بِّ يف الرّ  وارُ ؽَّ فَ  ؿْ فُ كَّ أَ  :ةِ قَّ ؿِ فْ الجَ  كُ الَ هَ 

وا رُ ػَ كْ ، وأَ رٌ ػْ كُ  فُ كَّ ل أَ ػَ خْ ٓ يَ  اكًاقَ ر طَ ػْ وا بالؽُ ؤُ اجَ فَ  ،ؿْ يفِ أْ ك رَ ؾَ يـ طَ قا الدِّ اُس ، وقَ اَس قَ الؼِ 

 (. اهـ!قؾِ طِ عْ تَّ قا بالالُ ك قَ تَّ َح  رُ مْ إَ  ؿُ هُ رَّ طَ واْض  ،َؼ ؾْ الخَ 

بِقِعقُّقنَ  قؾُت: َؿ الرَّ ـُقا يف آَثاِر َرُسقِل اهلل (2)َفَتَؽؾَّ َػاِت وَغْقرَها،  ، وَصَع يف الصِّ

ـْ َخاَلَػُفؿ(3)وَأَخُذروا بأَراِء الَباصَِؾةِ  ـُقا يف َم ـَِّة، فَ  ، وَصَع ـْ َأْهِؾ السُّ
َخَؾ يف َمْذَهبِفْؿ دَ مِ

، والَج الَجاِهُل، والؿُ  :الَباصِؾ ُل، والّضالُّ ،ريُّ َج ، والغَ يُّ ؿِ فْ َغػَّ ، والِحْزبيُّ  ، والَفَؿِجيُّ

                                                 
قاطِؼ الُؿْرَسؾةِ ( »1)  (.  156ص 1)ج« ُمْخَتَصِر الصَّ

وَبْقَضِة فِقفْؿ، يف الَؿِديـَِة، قؾُت: ( 2) ، ومِْصَر، وَغقِْرَها َفَتؽؾَّؿ الرُّ ـِ والَجَزائِِر، ولِقْبَقا، وُتقكس، والُؽقْيت، والَقَؿ

 .
ِ
 َفَفَؾُؽقا، والِعَقاُذ باهلل

ـَِّة َغِريَبًة ِطـَْدُهْؿ، وَأهْ قؾُت: ( 3) وُه، َفَصاَرِت السُّ ـَِّة َفَؿا َواَفَؼ ُطُؼقَلُفْؿ َقبُؾقُه، َوَما َلْؿ ُيقافِْؼ ُطُؼقَلُفؿ َردُّ ُؾ السُّ

 ُغَرَباَء يف َجْقِف ِدَياِرِهْؿ، الؾَُّفؿَّ ُغْػرًا.



 

ِْ ِلِصَفِة ِلَكِطِع ِّ ِلَتِعِطِٗم ََٔلة َداِبِس َزِبٍٗع اِلَىِدَخِم َِّس  اِل
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َفاَداِت أَكاديِؿقَِّة،  ـْ َحْقُث ٓ والَِّذي ٓ ِطْؾَم َلُه َيـْػُعُه ِمْن َأْصَحاِب الشَّ
َحتَّك اْبَتَدُطقا مِ

 [.98:هقد] َوبِْئَس اْلِقْرُد اْلَؿْقُرودُ : َيْعَؾُؿقنَ 

 َوُهَق َمَعُفْؿ إِْذ ُيَبقُِّتقَن َما ك: الَ عَ تَ  اَل قَ 
ِ
ـَ اهلل

َٓ َيْسَتْخُػقَن مِ ـَ الـَّاِس َو
َيْسَتْخُػقَن مِ

ـَ اْلَؼْقلِ 
 [.128]الـساء: َٓ َيْرَضك مِ

َّٓ اْلَؼْقُم اْلَخاِسُرونَ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ و  إِ
ِ
ـُ َمْؽَر اهلل  َفاَل َيْلَم

ِ
ـُقا َمْؽَر اهلل  َأَفَلمِ

 [.99]إطراف:

ِـّ إِْثؿٌ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ و ِـّ إِنَّ َبْعَض الظَّ ـَ الظَّ
ـُقا اْجَتـُِبقا َكثِقًرا مِ ـَ آَم ِذي َفا الَّ  َياَأيُّ

 [.12:الحجرات]

َق بُِؽْؿ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ  ُبَؾ َفَتَػرَّ َٓ َتتَّبُِعقا السُّ بُِعقُه َو َوَأنَّ َهَذا ِصَراصِل ُمْسَتِؼقًؿا َفاتَّ

 [.153:إكعام] (1)ـْ َسبِقؾِفِ طَ 

ـَّةِ »يف  َقاَل اإلَماُم الَبْرَبَفاِريُّ   ْئ جِ تَ  ؿْ لَ  فُ كَّ أَ  ؿْ ؾَ واطْ )(: 98)ص «َشْرِح السُّ

ا ذَ ؽَ هَ  انَ كَ  ـْ ؿَ ، فَ يٍح رِ  ؾِّ كُ  عَ مَ  قنَ قؾُ ؿِ يَ  ،ٍؼ اطِ كَ  ؾِّ كُ  اعِ بَ تْ أَ  اعِ طَ الرَّ  ِج ؿَ الفَ  ـَ مِ  َّٓ إِ  طُّ قَ  ةٌ طَ دْ بِ 

ـَ دِ  الَ فَ  ـْ َبْعِد َما َجاَءُهُؿ اْلِعْؾُؿ َبْغقًا ك: الَ عَ وتَ  كَ ارَ بَ اهلل تَ  اَل ، قَ فُ لَ  ي
َّٓ مِ َفَؿا اْخَتَؾُػقا إِ

ـْ َبْعِد َما َجاَءُهُؿ اْلِعْؾُؿ َبْغًقا : َتَعاَلك اَل ، وقَ [17]الجاثقة: َبْقـَُفؿْ 
َّٓ مِ ُققا إِ َوَما َتَػرَّ

ـْ َبْعِد َما : َتَعاَلك اَل وقَ  [،14]الشقرى: َبْقـَُفؿْ 
ـَ ُأوُتقُه مِ ِذي َّٓ الَّ َوَما اْخَتَؾَػ فِقِف إِ

                                                 
تل ٓ كَِفايَة َلفَ قؾُت: ( 1) قة الَّ ُبِؾ الُؿْتَػرِّ راِط الُؿْستِِؼقِؿ، َفالَبّد أْن َيَؼَع يف َهِذِه السُّ ـِ الصَّ ِذي َيْخُرُج َط ا!، والِعقاُذ فالَّ

  :
ِ
ْؿَع َفَلْتَبَعفُ باهلل ـِ اْسَتَرَق السَّ َّٓ َم ـٌ  إِ  [.18]الحجر: ِشَفاٌب ُمبِق
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 عِ ؿَ الطَّ  اُب حَ ْص ، أَ قءِ السُّ  اءُ ؿَ ؾَ طُ  :ؿْ هُ وَ  [،153]إكعام: َجاَءْتُفُؿ اْلَبقِّـَاُت َبْغًقا َبْقـَُفؿْ 

 (. اهـعِ دَ والبِ 

ـْ ُوُجقٍه، واْبَتَدطُ قؾُت: 
بقِعقُّقَن مِ ـْ ُوُجقٍه، وَتز (1)قاَفَفَؾَؽ الرَّ

ـْ ُوُجقٍه، مِ
ْكَدُققا مِ

ُققا ـْ ُوُجقٍه وَتَػرَّ
ـْ ُوُجقٍه، وَذلَِؽ بَسَبِب َتْؼؾِقدهِ  (2)وَضؾُّقا مِ

 «َربِقٍع َشْقخِفمْ » :ْؿ ْٕفَؽارِ مِ

! ـِ ي ّؾ يف الدِّ الِّ الُؿضِّ ـُقَن بِا: الضَّ َٓ ُيْممِ ـَ  ِذي ِخَرِة َولَِقْرَضْقُه َولَِتْصَغك إَِلْقِف َأْفئَِدُة الَّ ْٔ

ِذي َأْكَزَل إَِلْقُؽُؿ اْلِؽَتاَب 113َولَِقْؼَتِرُفقا َما ُهْؿ ُمْؼَتِرُفقَن )  َأْبَتِغل َحَؽًؿا َوُهَق الَّ
ِ
( َأَفَغْقَر اهلل

اًل   [.114و 113:إكعام] ُمَػصَّ

ـَ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ  َٓ َيَزاُلقَن ُمْخَتؾِِػق  [.118]هقد: َو

ـُقَن بَِبْعِض اْلؽَِتاِب َوَتْؽُػُروَن بَِبْعضٍ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ و  [.85]البؼرة: َأَفُتْممِ

  ادُ رَ مُ  ، َوُهقَ ؼٌّ َح  فُ نكَّ ا: فَ هَ رِ اهِ ك ضَ ؾَ طَ  قصِ ُص الـُّ كِ رْ تَ  ـْ مِ  ٓبدَّ إذًا قؾُت: 
ِ
ك، الَ عَ تَ  اهلل

  ادٌ رَ ومُ 
ِ
ا مَ  َس قْ ئ، ولَ اصِ الخَ  ؿفِ فْ فَ  ـْ مِ  فُ تُ ئًا آفَ قِّ ؿًا َس فْ ا فَ فَ ـْمِ  ؿُ فِ ػْ يُ  ضِ عْ البَ  نُ قْ كَ وك، الَ عَ تَ  هلل

 .قصِ ُص ر الـُّاهُ ضَ  قَ هُ  فُ فؿُ فَ 

ًٓ َص ـــٍب قَ ـــائِ ــــــْ طَ ـــــْؿ مِ ـــــوكَ   ِحقًحاــْق
 

 

 

 ؿِ ـــقــــؼِ ــسَّ ـــِؿ الــــفْ ـــػَ ــــَ الْ ـــــُف مِ ــــتُ ـــَوآفَ   
 

                                                 
: فـقؾُت: ( 1)

ِ
 َتَتَجارى هبِْؿ إَِلك أن، والِعَقاُذ باهلل

َ
ْفُد َفظفَرْت فِقِفْؿ البَِدُع، وَفَشْت فِقفْؿ إَْهقاء، َوِهل بِْئَس الرِّ

    [.99]هقد: اْلَؿْرُفقدُ 

َطَؿاُت الِحْزبِقَّة، قؾُت: ( 2) ، «الُؽقْيِت »، و«الَؿِديـَةِ »، و«الَجَزائرِ »والتَّؽتُّالُن التَّـْظِؿقَِّة يف: فَظَفَرْت يف ِدَياِرهْؿ الزَّ

ـِ »، و«لِقْبَقا»و قَدان»، و«الَقَؿ ُققا إَِلك َأْحَزاٍب: «ُتقكس»، و«السُّ ُكؾُّ ِحْزٍب بَِؿا َلَدْيِفْؿ  ، وَغْقِر َذلَِؽ، َفتػرَّ

.32]الروم:  َفِرُحقنَ  َٓبدَّ    [، َو



 

ِْ ِلِصَفِة ِلَكِطِع ِّ ِلَتِعِطِٗم ََٔلة َداِبِس َزِبٍٗع اِلَىِدَخِم َِّس  اِل
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 ءَ رْ الؿَ  أنَّ  «بيُّ رِ ْخ الؿَ »: قفِ فِ  َؼ لَ زَ ي اكْ ذِ الَّ  قِب جِ العَ  طِ ؾَ ا الغَ ذَ ك هَ ؾَ طَ  ُب رتتَّ فقَ قؾُت: 

 .!قححِ ا الصَّ فَ قلِ لُ دْ مَ  ـْ طَ  اَت ػَ الصِّ  َل موِّ يُ  نْ أَ  فُ لَ  قزُ جُ يَ 

(: 103)ص «انِ قَ البَ »ان حػظه الل يف زَ وْ ان الػَ زَ وْ فَ  بنُ  الُح َص  ُخ قْ الشَّ  مةُ الَّ العَ  اَل قَ 

  اَت ػَ ِص  ُؾ ؿْ َح  قزُ جُ يَ  َٓ )
ِ
 ـْ ا طَ فَ لَ  قٌؾ طِ عْ ا تَ ذَ هَ  : ٕنَّ ّي ازِ جَ ك الؿَ ـَعْ ك الؿَ ؾَ طَ  ؾَّ َج وَ  زَّ طَ  اهلل

  ِؼ ئِ الالّ  قؼّل ؼِ ك الحَ ـَعْ ك الؿَ ؾَ ا طَ فَ ؾُ ؿْ َح  ُب جِ يَ  ْؾ ا، بَ فَ قلِ لُ دْ مَ 
ِ
 مِ الَ يف الؽَ  َؾ ْص إَ  : ٕنَّ باهلل

 الَ ا كَ ؿَ قَّ وٓ ِس  ،ةِ قؼَ ؼِ الحَ 
ِ
َٓ اتفِ ػَ وِص  ائفِ ؿَ ْس وبلَ  ،بفِ  ُؼ عؾَّ تَ يَ  اا مَ ؿَ قَّ وٓ ِس  ،ؾَّ وَج  زَّ طَ  م اهلل  ، و

َّٓ  ازِ جَ ك الؿَ ؾَ طَ  مَ الَ الؽَ  ُؾ ؿْ َح  قزُ جُ يَ   ْؾ ُص حْ يَ  ؿْ ا لَ ا مَ ذَ ، وهَ ةِ ؼقؼَ ك الحَ ؾَ طَ  ؾفِ ؿْ َح  رِ عذُّ تَ  دَ ـْطِ  إ

 (. اهـازِ جَ ك الؿَ ؾَ طَ  فاَ ؾُ ؿْ َح  ُب قجِ ا يُ مَ  اكَ ـَهُ  َس قْ ؾَ فَ  :اِت ػَ الصِّ  قصِ ُص يف كُ  ؾفُ ؿْ َح 

(: 36)ص «انِ قَ البَ »ان حػظه الل يف زَ وْ ان الػَ زَ وْ فَ  بنُ  ُح الِ َص  ُخ قْ الشَّ  مةُ الَّ العَ  َل اوقَ 

 أنْ  وزُ ُج وٓ يَ ، قرِ ُص العُ  ـَ مِ  رٍ ْص طَ  يِّ يف أَ  قزُ جُ ٓ يَ  قؼّل ؼِ ا الحَ اهَ ـَعْ مَ  ـْ طَ  اِت ػَ الصِّ  يُؾ وِ لْ تَ )

 ِب غَ إلى َش  ُت ؾتػِ وٓ كَ ، ؼِّ ك الحَ ؾَ طَ  ُبَت ثْ كَ  أنْ  ُب جِ يَ  ْؾ بَ  ،لٍ اصِ ببَ  لِ اصِ البَ  لِ هْ ى أَ ؾَ طَ  دَّ رُ كَ 

 . فِ قْ ؾَ طَ  دّ الرَّ  ؾِ ْج َٕ  ؼِّ الحَ  ـَ ا مِ ـَعْ ا مَ ؿَّ طَ  ُل ـازَ تَ وٓ كَ  ،قنَ الػِ َخ الؿُ 

 ُص ْخ الشَّ  ُل ؿَ عْ يَ  ْد قَ وَ  ،(1)هُ صدُ ؼْ مَ  ـَ ُس َح و، ؾفِ اطِ فَ  ةُ قّ كِ  ْت حَ ؾُ ا َص ؿَ فْ اصٌؾ: مَ بَ  يُؾ وِ لْ والتَّ 

ُقْؾ َهْؾ ُكـَبُِّئُؽْؿ  :كالَ عَ تَ  اَل ا قَ ؿَ كَ  ـًعا:ُص  نُ ِس ْح يُ  هُ كَّ أَ  نّ ظُ يَ  وَ هُ وَ  رِ االـَّ  لِ هْ أَ  لِ ؿَ بعَ 

( ًٓ ـَ َأْطَؿا َْخَسِري ْٕ ْكَقا َوُهْؿ َيْحَسُبقَن َأكَُّفْؿ 123بِا ـَ َضؾَّ َسْعُقُفْؿ فِل اْلَحَقاِة الدُّ ِذي ( الَّ

                                                 
ال»: لــ( َفـُؼقُل 1) يـ، ، «َربقٍع الضَّ ـَ َمْؼَصُدَك يف الدِّ فَلْكَت يف التَّلِويُؾ َباصٌِؾ َمْفَؿا َصُؾَحْت َكقُتؽ، َبْؾ وَمْفَؿا َحُس

الِقَن، وَأْكَت َتْعؿُل بَعَؿِل َأْهِل الـَّاِر أنَ  ـُ ُصـْعًا: إَِخقرِ ِمَن الضَّ ُـّ َأكََّؽ ُتْحِس  ْقُرودُ وبِْئَس اْلِقْرُد اْلؿَ ، وَتُظ

   [.98]هقد:
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ـُقَن ُصـًْعا ـِ الك: عَ تَ  اَل [، وقَ 124و 123]الؽفػ:  ُيْحِس وَكُفْؿ َط َوإِكَُّفْؿ َلَقُصدُّ

بِقِؾ َوَيْحَسُبقَن َأكَُّفْؿ ُمْفَتُدونَ   [.37]الزخرف: السَّ

َبْؾ َكْؼِذُف بِاْلَحؼِّ َطَؾك اْلَباصِِؾ َفَقْدَمُغُف َفنَِذا ُهَق : ؼِّ بالحَ  ا ُيدَفعُ ؿَ إكَّ  ُؾ اصِ والبَ 

 [.18]إكبقاء: َزاِهٌؼ 

َل أَ  نْ م: مَ عْ كَ    : كالَ عَ تَ  اَل ا قَ ؿَ كَ  :ال  َض  وَ فُ ا، فَ قفَ اكِ عَ مَ  رِ قْ ى غَ لَ ا إِ فَ لِ ولُ ْد مَ  نْ طَ  اَت ػَ الص   وَّ

   ـَ ُيْؾِحُدوَن فِل َأْسَؿائِِف َسُقْجَزْوَن َما ِذي َْسَؿاُء اْلُحْسـَك َفاْدُطقُه بَِفا َوَذُروا الَّ ْٕ ِف ا َولِؾَّ

ا ذَ ، وهَ (1)هِ قْ ؾَ طَ  ْت لَّ ا دَ ؿَّ ا طَ فَ فُ رْ ا َص قفَ فِ  ادِ َح لْ اإل نَ مِ وَ [، 182]إطراف:    َكاُكقا َيْعَؿُؾقنَ 

 (. اهـ  لالَ َض 

(: 38)ص «انِ قَ البَ »ان حػظه الل يف زَ وْ ان الػَ زَ وْ فَ  بنُ  الُح َص  ُخ قْ الشَّ  ةُ مَ الَّ العَ  اَل وقَ 

َل أَ  ـْ مَ  لِ الَ بَض  ؿُ ؽُ حْ : كَ ؿَ عْ كَ )   اَت ػَ ِص  وَّ
ِ
، ّؼ ك الحَ ـَعْ الؿَ  ـَ مِ  فِ قْ ؾَ طَ  ْت لَّ ا دَ ؿَّ ك طَ الَ عَ تَ  اهلل

ا ذَ هَ  ـْ ؽُ يَ  ؿْ لَ  ، وإنْ مْ هِ رِ قْ وغَ  ةِ رَ اطِ َش إَ  نَ مِ  ةِ قّ قؼِ ؼِ ا الحَ قفَ اكِ عَ مَ  رِ قْ ك غَ لَ ا إِ فَ فُ رْ َص  َل اوَ وَح 

: فَ َض  ًٓ اَلُل   ك: الَ عَ تَ  اَل !، قَ  ؟ ُل الَ الضَّ  قَ ا هُ ؿَ ال َّٓ الضَّ     َفَؿاَذا َبْعَد اْلَحؼِّ إِ

 [(. اهـ32]يقكس:

قل ُص ات يف إُ قَ فِ الَ الخِ  رهِ كْ يف ذِ  اَس الـَّ ُؽ ؽِّ َش ا يُ ذَ هَ  «يُّ ربِ ْخ الؿَ  قعٌ بِ رَ »و: قؾُت 

َٓنِ اتػَ يف الصِّ  ةً خاصَّ  ـَ الِخْذ
 مِ

ِ
ْكَدَقِة، َكُعقُذ باهلل  .!، َفُفَق َيْدُطق إَِلك الزَّ

                                                 
َهاِت: 1) ـْ َكْشِر بؿْثِؾ ُترَّ ـَ َط ي َوَيْحَسُبقَن َأكَُّفْؿ َطَؾك  :!«َربقٍع الَؿْخربّي وَأْتباطِه الَؿَخاِرَبة»( َذلَِؽ َيِجُب َتـِْزيُف الدِّ

َٓ إِكَُّفْؿ ُهُؿ اْلَؽاِذُبقنَ  ٍء َأ
ْ

   [.18]الؿجادلة:  َشل



 

ِْ ِلِصَفِة ِلَكِطِع ِّ ِلَتِعِطِٗم ََٔلة َداِبِس َزِبٍٗع اِلَىِدَخِم َِّس  اِل
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)وُتْػِسُد (: 346)ص «اإليَصاِل إَِلى َفْفِم الِخَصالِ »يف  َقاَل اإلَماُم ابُن َحْزٍم 

ـْ َسَبَؼ طؾقِف الِخْذُٓن!(. اهـ ـَ َم قاصقـ دي  الشَّ

ـَّةِ »َقاَل اإلَماُم الَبْرَبَفاِريُّ يف و  نَّ نِ فَ )(: َطْن َأْهِل إَْهَواِء: 124)ص «َشْرِح السُّ

ًٓ بُ قَ  فِ ك بِ ػَ ، وكَ ِب ؾْ يف الؼَ  ّؽ الشَّ  ُح دَ ؼْ يَ  -ؿْ فُ ـْمِ  ْؾ بَ ؼْ تَ  ؿْ لَ  وإنْ - ؿْ فُ ـْمِ  َؽ اطَ ؿَ تِ اْس   .ُؽ ؾِ فْ تَ فَ  ق

َٓ ةٌ طَ دْ بِ  َٓ ، وَ طُّ قَ  ةٌ قَ َد كْ زَ  ْت اكَ ا كَ ومَ  َٓ قً هَ  ، و َّٓ ةٌ لَ الَ َض  ى، و ، مِ الَ الؽَ  ـَ مِ  ، إ

 (. اهـ!ةِ قَ َد كْ والزَّ  ،وكِ ؽُ ، والشُّ ةِ طَ ْد البِ  اُب وَ بْ أَ  َل هِ وَ ، اسِ قَ ، والؼِ اءِ رَ ، والؿِ الِ دَ والجِ 

 ةَ قدَ ؼِ ، والعَ مِ الَ اإلْس  قَل ُص أُ  نَّ إِ  ْؾ : بَ الّ ؟!، كَ ِف الَ تِ لالْخ  ٌؾ ابِ قَ  مُ الَ اإلْس  (1)قعٌ بِ ا رَ يَ  ْل فَ فَ 

ًٓ لالْج جَ مَ  ْت َس قْ لَ   َؾ ائِ َس ، ٓ الؿَ ةِ يَّ ادِ فَ تِ آْج  ؾِ ائِ َس ا يف الؿَ ذَ ا هَ ؿَ ، وإكَّ ِف الَ تِ وآْخ  ادِ فَ تِ ا

 ُؾ ؾَّ َض يُ  وْ ، أَ ُؼ ّس ػَ يُ  وْ ، أَ رُ ػِّ ؽَ يُ  فُ نكَّ : فَ تفِ قدَ ؼِ يـ وطَ الدِّ  قلِ ُص يف أُ  َػ الَ َخ  ـْ ؿَ ة: فَ قَّ فِ الَ الخِ 

                                                 
عٌ   وَربِقعٌ ( 1) ًة بَزْطؿِف بِذْكِر الِخالَفقَّاِت يف  َهَذا ُمَقلَّ ـِ بذْكِر، الِخالَفِقَّاِت َغْقِر ُمْعَتؿَدٍة: َخاصَّ ي َػاِت »يف الدِّ ، «الصِّ

َؾِػ، َبْؾ َثَبَت اإلْجَؿاُع فِقفَ «اإليَؿانِ »و ـَ السَّ وَهَذا  ا،، وَغْقِرَها، َرْغَؿ َأنَّ َهِذِه إُُصقَل َلْقَس فِقَفا َأّي ِخالٍَف إلَبتَّة َبْق

ُد، َفُفَق َواِحٌد يف إُُصق ـَ ٓ ُيقجُد فِقِف اْختاِلٌَف: َأْي: أنَّ الَحّؼ ٓ يتعدَّ ي ، ٕنَّ الدِّ ـِ ي ِل والُػُروِع، َشؽٌّ مِـُْف يف الدِّ

ّجال»وَصريَؼُة:  ، فاْحَذُروُه يف ِذْكرِه الِخالَفِقَّات. «َربِقٍع الدَّ ـِ ي ُؽ الـَّاَس يف الدِّ  َهذِه ُتَشؽِّ

 َتَعاَلك(: يف كَِتابِِف الَبالِل:      
ِ
(: )وَهَذا الَحِديُث فِقِف 312)ص «َطْقِن الَباِري!»مِْثُؾ: َقْقلِف: يف َحِديِث: )ُصقَرةِ اهلل

ِؿقُر يف َقْقلِف  ـْ َيُعقُد الضَّ الَُم؟!، وِخالٌَف َطَؾك َم ، َأْم آَدم َطَؾْقِف السَّ
ِ
الَؽالَُم فِقِف : )طؾك صقرتف(، َأَيُعقُد َطَؾك اهلل

 َيُطقُل!(. اهـ 

ـْ َكاَن َهَذا َحاُلُف َهْؾ َيِصُػُف َطاقٌِؾ بــقؾُت:       !، َأْو «َرافِع َرايَة الَجْرِح والتَّْعِديؾِ »، أو «اإلَماِم!»، أو «الَعالَّمِة!»َفَؿ

َكاكِة!، َفَفْؾ َيْستِؼقُؿ َذلَِؽ؟!:  ـَ إَْلَؼاِب الرَّ
َٓ إِكَُّفْؿ ُهُؿ اْلَؽاِذُبقنَ َوَيحْ َغْقِر َذلَِؽ مِ ٍء َأ

ْ
 َسُبقَن َأكَُّفْؿ َطَؾك َشل

 [.18]الؿجادلة:

 [.78:هقد] َأَلْقَس مِـُْؽْؿ َرُجٌؾ َرِشقدٌ َقاَل َتَعاَلك:        



 

 الطُُّٕٗف اِلَىِطُمَٕلُة اِلُىَكمََّمة 
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ـِ يف الدِّ  فِ الػتِ خَ مُ  ِب َس حَ بِ  يف  ادِ فَ تِ لالْج  َح رَ ْس ، وٓ مَ ِػ ققِ قْ والتَّ  صِّ ك الـَّؾَ ا طَ هَ ارَ دَ مَ  : ٕنَّ ي

ـِ الدِّ   .ي

ى ؾَ طَ  ردُّ يَ  وَ هُ (: وَ 39)ص «انِ قَ البَ »ان يف زَ وْ زان الػَ وْ فَ  بنُ  الُح خ َص قْ الشَّ  ةُ مَ الَّ العَ  اَل قَ 

ـْ َقَضاَيا الَعِؼقَدِة اّلتل ٓ : طِ ؾْ الخَ  ـَ ا مِ ذَ ا يف هَ ك مَ ػَ خْ )وٓ يَ : لٍ ط  عَ مُ 
َػاِت مِ فَؼضّقُة الصِّ

 (. اهـَيُجقُز الِخالَُف فِقَفا

َؿا َتَلمَّ قؾُت:  !، لقسِ دْ يف التَّ  فِ ـِ ـُّػَ تَ قـًا بِ ؼِ يَ  ُت دْ دَ : ازْ «ربي  ْخ الؿَ »ا: ذَ هَ  مَ الَ كَ  ُت ؾْ ُكؾَّ

 ى!.قَ الفَ  ؾِ لمَّ تَ : فَ ُث حَ بْ ويَ  دُ ؼُ ـْ، ويَ عُ اجِ رَ يُ  هُ دَ ـْطِ  دَ َح ٓ أَ  فُ لكَّ ؽَ ؾبقس!: فَ يف التَّ  كفِ قُّ ؾَ وتَ 

 إنَّ  قا:الُ : قَ ةِ ضؾّ الؿُ  اءِ قَ هْ إَ  ـَ مِ  «ةؾَ اَج َج الدَّ  ةُ بقعقَّ الرَّ »: قفِ فِ  عَ قَ ا وَ مَ  ِب بَ وبَس قؾُت: 

 قَ فُ : فَ َؽ لِ ذَ  رِ قْ وغَ  «ةِ قَ طْ الدَّ »، و«اِت ػَ الصِّ »، و«انِ اإليؿَ »يف  قعٍ بِ رَ  الِ وَ قْ بلَ  ْل ؼُ يَ  مْ لَ  نْ مَ 

وا ؽُ ػَ ا، وَس هَ رِ قْ وغَ  «اقَ قبْ لِ »يف   دٍ ؿَّ َح مُ  ةِ مَّ ى أُ ؾَ طَ  (1)َ  قْ وا السَّ ؾُّ َح تَ واْس  َبْل  ،عٌ دِ تَ بْ مُ 

                                                 
َط:  ( 1) ّيُد الِؼَتاَل فِقَفا إَِلك أن،َ وَغْقِرَها، وُيمِ « لِقْبَقا»يف  يف ُدُخقلِف يف الثَّْقَرات الَخارجّقةِ « الَؿْخربيُّ »َوَقْد َتَقرَّ

ُؿ يف َأْتَباِطِف فِقَفا.  ويتحؽَّ

)ُققُلقا (: ْٕتَباِطِه الثَّواَر الَخَواِرِج يف لِقْبَقا: 21/3/2017بتاريخ )« التَّواِصِل آْجتَِؿاِطي  »َقاَل الَؿْخرِبيُّ يف        

ًة ُأْخ   َمرَّ
ّ

ُروا مِـُْف!(. اهـلحػرت ٓ َيْستؼبُِؾ ُأُساَمَة الُعْتقبل  َرى، وَبقَّـُقا َأْخطاَءُه لؾـَّاِس!، وَحذِّ

ْكَقا وأِخَرِة.«َربقٍع وَأْتَباِطهِ »َفَفَذا اْستِْدَراٌج لــقؾُت:        ، والَقْيُؾ َلُفْؿ يف الدُّ

ـَ بَِبِعقدٍ َقاَل َتَعاَلك:         ـَ الظَّالِِؿق
 مِ

َ
  [.83:هقد] َوَما ِهل

 َضالَِؿٌة إِنَّ َأْخَذُه َألِقٌؿ َشِديدٌ َعاَلك: وَقاَل تَ        
َ

 [.122:هقد] َوَكَذلَِؽ َأْخُذ َربَِّؽ إَِذا َأَخَذ اْلُؼَرى َوِهل

ُجُل َلْو َكاَن َصاِحُب ُسـٍَّة َلَؿا َدَخَل يف فَِتِن الَعْصرِ اّلتي َأْهَؾؽِِت الـَّاَس،قؾُت:        َطُف يف وَلَؿا َأْدَخَؾ أْتَبا َفَفَذا الرَّ

 : ـِ ُخقِل يف الِػَت ـِ الُؿْفؾَِؽِة، َفَفَذا َيْلمُر الـَّاَس بالَفالَِك، والدُّ َبُعقا َأْمَر فِْرَطْقَن َوَما َأْمُر فِْرَطْقَن بَِرِشقدٍ َهِذِه الِػَت  َفاتَّ

    [.97:هقد]
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  قُل ُس ا رَ قفَ فِ  ؿْ ؾَّ ؽَ تَ يَ  ؿْ لَ  اءٍ قَ ْش بلَ  اَس قا الـَّـُحَ تَ ، وامْ (1)مْ هُ اءَ مَ دِ 
ِ
َٓ  اهلل ، ابفِ حَ ْص أَ  ـْ مِ  دٌ َح أَ  ، و

، ةِ قَ رْ قا يف الػُ ؾُ ؿِ الم، وطَ قا اإلْس ـُهَ وْ ، وأَ ةِ اطَ ؿَ والَج  ةِ ـَّ السُّ  لِ هْ أَ  ِب هَ ْذ مَ  قَل طِ عْ وا تَ ادُ رَ وأَ 

 ولِ ُص وا يف إُ ؿُ َص تَ ، واْخ مْ يـفِ يف دِ  اَس وا الـَّ ؽُ ؽَّ َش فَ  ،ابهِ َش تَ وا بالؿُ ؿُ ؾَّ ؽَ وتَ ، ارَ قا أثَ ػُ الَ وَخ 

 ةٌ ـَتْ فِ  ْت اكَ ؽَ ، فَ ةِ اَس يَ الرِّ  ؿْ فُ قا لَ بُ ؾَ ، وصَ ؿْ فُ يَ أْ وا رَ رُ فَ ضْ ، وأَ ؿْ بفِ تُ يف كُ  َؽ لِ قا ذَ عُ َض ووَ  ،وعِ رُ والػُ 

َّٓ فَ ـْمِ  ُج ـْيَ  ؿْ لَ  يف  ّ  ُش أن يَ  فؿْ تِ َس الَ جَ مُ  ـْ مِ  ءَ رْ الؿَ  قُب ِص يُ  انَ ا كَ ك مَ كَ دْ ، فلَ اهللُ  ؿَ َص طَ  ـْ مَ  ا إ

 َؽ ؾَ فَ اكاًّ، فَ َش  ارَ َص ، فَ ؾٍ اصِ ك بَ ؾَ طَ  ؿْ هُ وَ  ،ق  ى الَح ؾَ طَ  مْ فُ كَّ أَ  مَ طُ زْ يَ  وْ م، أَ فُ عَ ابتَ يُ  وْ ، أَ يـهِ دِ 

ـَ ذِ الَّ  ُؼ ؾْ الخَ  ـَ : ؿْ تفِ فَ َج  ـْ ا مِ قْ تَ أَ  ي  [.41]إطراف: َوَكَذلَِؽ َكْجِزي الظَّالِِؿق

َفا الـَّاُس إِكََّؿا َبْغُقُؽْؿ َطَؾك َأْكُػِسُؽؿْ  َياَقاَل َتَعاَلك:   [.23]يقكس: َأيُّ

 ـْ ؿَ )فَ (: 416)ص «الَص الخِ  مِ فْ ى فَ لَ إِ  الِ اإليَص »يف   مٍ زْ َح  ابنُ  امُ اإلمَ  َل اقَ 

 قَ فُ فَ  اعٍ ؿَ ، وٓ إْج صأ ر كَ قْ بغَ  يفِ أْ برَ  ؿٍ ؾِ ْس مُ  مِ دَ  ِؽ ػْ ك َس ؾَ طَ  فِ قْ لَ إِ  رِ بَ الخَ  قغِ ؾُ بُ  دَ عْ ى بَ ادَ ؿَ تَ 

  اصٍ طَ 
ِ
  أَ رَّ بَ تَ  دْ ، وقَ ةٍ قرَ بِ ك آٍت بؽَ الَ عَ تَ  هلل

ِ
ـُ فَ ـْ مِ   َرُسقُل اهلل ا َبِرَئ  ا، وَكْح  مِؿَّ

ِ
َكْبَرُأ إَِلك اهلل

 
ِ
 (. اهـُؾ الَؿْذُكقرُ َوُهَق الِػعْ   مِـُْف َرُسقُل اهلل

                                                 
بقعقُّونَ (  1) َِ الرَّ :  وَغْقرَِها بَذلَِ ، «لِقْبَقا»يف  هن(1438َسـََة: )« التََّواصل الَؿْرئِيّ »يف  وَقِد اْطَتَر ـْ

َأْتَباِع »وَأكَُّفْؿ مِ

الَِح، ُكؾُّ َذلَِؽ بَلْمٍر «َربِقٍع اإلْخَواكِيّ  َربِقٍع »من: ، َوَقْد ُقبَِض َطؾْقِفْؿ، واْطَتَرُفقا بَؼْتِؾ الـَّاِس وَخْطػِفْؿ وَحْؿؾِفْؿ لؾسَّ

 [.123:هقد] َوَذلَِؽ َيْقٌم َمْشُفقدٌ : «اإلْخَواكِي  

ياَسَة يف الُبْؾَداِن، وَقِد ُشّبَف لُف يف َذلَِؽ، وقِد اْطَتَرَف:        َأكَُّف َوَضَع  «َربِقٌع اإلْخَواكِيُّ »وَهَذا َيُدلُّ َطَؾك َأكَُّف َيْطُؾُب الرِّ

ـِ الَبـَّا، َكَؿا ُهَق َمْعُروٌف يف الُبْؾَداِن.   َأْتبَ  «الِػْرقِة اإلْخَواكِقَّةِ »وَغْقِرَها، وَهَذا َسبِقُؾ:  «الِعَراِق »لُف ُأَمَراَء يف   اع َحَس



 

 الطُُّٕٗف اِلَىِطُمَٕلُة اِلُىَكمََّمة 

 

 

 

010 

ـَّةِ »يف  وَقاَل اإلَماُم الَبْرَبَفاِريُّ  (: َطْن َأَفاِطقِل الُؿْبَتِدَطِة 96)ص «َشْرِح السُّ

، ؿْ فُ ؾَ بْ قَ  انَ كَ  ـْ قا مَ ػُ الَ ، وَخ  (1) دٍ ؿَّ حَ مُ  ةِ مَّ ك أُ ؾَ طَ  َػ قْ قا السَّ ؾُّ حَ تَ واْس )يف الُؿسؾِؿقَن: 

  قُل ُس رَ  قفِ فِ  ؿْ ؾّ ؽَ تَ يَ  ؿْ لَ  ءٍ ْل بَش  اَس قا الـَّـُحَ تَ وامْ 
ِ
وا رادُ ، وأَ فِ ابِ حَ ْص أَ  ـْ مِ  دٌ َح ، وٓ أَ  اهلل

، (1)ةِ قَ رْ الػُ  قا يفؾُ ؿِ ، وطَ ادَ فَ قا الجِ ؾُ طَّ ، وطَ مَ الَ قا اإلْس ـُهَ وْ ، وأَ (2)عِ امِ قَ والجَ  دِ اجِ َس الؿَ  قَؾ طِ عْ تَ 

                                                 
ا َسـََحِت الُػْرَصِة لــ: قؾُت: ( 1) ـِ »، و«الِعَراِق »، و«لِقْبَقا»يف  «َربِقٍع وَأْتباطهِ »َفَؾؿَّ ، وَغْقِرَها اْسَتَحؾُّقا َقْتَؾ «الَقَؿ

ـَ  ِذي ـَ الَّ َػاِت »َأَراُدوا َأْن ُيْؾزُمقُهْؿ بَؼْقلِفْؿ الَباصِِؾ يف ُخالُِػقَكُفْؿ يف الَعِؼقَدِة!، ويُ الُؿسؾِؿق ، «اإليَؿانِ »، و«الصِّ

ْطقةِ »و  ، وَغْقِر َذلَِؽ!.«الدَّ

ـَ ُيخالُػقهُنؿ يف آْطتَِؼاِد، وكَذلَِؽ يف العِ قؾُت:         ِذي ـَ الَّ ـُقا يف لِقبْقَا اْسَتحؾُّقا َقْتَؾ الُؿسؾِؿق ا َتؿؽَّ  َراِق،وَذلَِؽ َلؿَّ

فقُهْؿ لقرِغُؿقُهْؿ َطَؾك الَؼْقِل بَؿْذَهِب الُؿْرِجَئِة، وَأْجرُبوُهؿ َطَؾك َذلَِؽ،  ، وَخقَّ ـَ ـِ َقَتُؾقا الُؿْسؾِؿق واْمتََحـُقا والَقَؿ

ـِ »، و«الِعَراِق »، و«لِقْبَقا»الـَّاَس يف  : صوَغْقِرَها، وك« الَقَؿ ـْ
الَؿْدَخِؾّي،  َربِقعٍ »ُبقا َلُفْؿ ُأمراَء يف الُبؾداِن بلمٍر مِ

تِل َأْكُتْؿ َلَفا َطاكُِػقنَ  :«وَأْتباطهِ   [.52]إكبقاء: َما َهِذِه التََّؿاثِقُؾ الَّ

ُبقا َوَفِريًؼا َيْؼُتُؾقَن َقاَل َتَعاَلك:        َٓ َتْفَقى َأْكُػُسُفْؿ َفِريًؼا َكذَّ  [.72]الؿائدة: ُكؾََّؿا َجاَءُهْؿ َرُسقٌل بَِؿا 

ْبُتْؿ َوَفِريًؼا َتْؼُتُؾقنَ َتَعاَلك:  وَقاَل        َٓ َتْفَقى َأْكُػُسُؽُؿ اْسَتْؽَبْرُتْؿ َفَػِريًؼا َكذَّ  َأَفُؽؾََّؿا َجاَءُكْؿ َرُسقٌل بَِؿا 

         [.87]البؼرة:

: قؾُت: ( 2) تل َسْقَطُروا َطَؾقَْفا، ٕنَّ َكْشَر بَؿْذَهبِفْؿ َهَذا ُيعطِّؾقَن الَحؼَّ يف الَؿَسا «َربِقعًا وَأْتباَطهُ »بالَ َشؽأ أنَّ ِجِد الَّ

ْؿِع َلَؿْعُزوُلقنَ الَباصَِؾ يف الَؿَساِجِد ُيَعطُِّؾ الَحّؼ َقْطعًا:   ـِ السَّ  [.212]اإلسراء: إِكَُّفْؿ َط

ـَ اْلؿُ َقاَل َتَعاَلك:         ـَ اتََّخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْػًرا َوَتْػِريًؼا َبْق ِذي ـْ َحاَرَب اهلَل َوَرُسقَلُف َوالَّ ـَ َوإِْرَصاًدا لَِؿ ْممِـِق

َّٓ اْلُحْسـَك َواهلُل َيْشَفُد إِكَُّفْؿ َلَؽاِذُبقنَ  َـّ إِْن َأَرْدَكا إِ ـْ َقْبُؾ َوَلَقْحؾُِػ
 [.127]التقبة: مِ

َٓ َحاَجَة «الَؼْؾِب اإليَؿاِن يف »وكَذلَِؽ: ٕنَّ َمْذهبُفْؿ يف اإليَؿاِن َأكَُّف ُمَجّرُد:         ، وَلْق َلْؿ َيْعَؿْؾ َطَؿالً َقّط، فنَذْن 

ـَ إَِلك الَؿَساِجِد، ٕكََّفا ِطـْدُهْؿ ٓ َيِجُب الَعَؿِؾ فِقَفا، َأْو ِطـَْدهْؿ فِقَفا َيِجُب َكْشُر َمْذهبُفْؿ الَباصِِؾ َفؼَ 
ط، وَهَذا ُكؾُّف مِ

 التَّْعطِقِؾ لؾَؿَساِجِد!، فاْفَفْؿ لَفَذا.

= 
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 ،ؿْ فِ ائِ يف آرَ  اَس قا الـَّؽُ ؽَّ َش ، فَ فِ ابِ َش تَ قا بالؿُ جُّ تَ ، واْح قخِ ُس ـْقا بالؿَ ؿُ ؾَّ ؽَ ، وتَ ارَ قا أثَ ػُ الَ وَخ 

 (. اهـ!ؿفِ بِّ قا يف رَ ؿُ َص تَ ، واْخ ؿْ اهنِيَ دْ وأَ 

َٓ إِلَ لك: اَ عَ تَ  اَل قَ  ِء َو َٓ َٓ إَِلك َهُم ـَ َذلَِؽ  ـَ َبْق ـْ ُمَذْبَذبِق ـْ ُيْضؾِِؾ اهلُل َفَؾ ِء َوَم َٓ ك َهُم

 .[143]الـساء: َتِجَد َلُف َسبِقاًل 

، واهلُل الُؿْسَتَعان.قؾُت:  ـٌ  فالُؿَذْبَذُب َهَذا َلْقَس َلُف ِدي

ِِ َح إتْ »ان حػظه الل يف زَ وْ ان الػَ زَ وْ فَ  بنُ  الُح َص  ُخ قْ الشَّ  ةُ مَ الَّ العَ  اَل قَ   «يارِ الؼَ  ا

ِذي )(: 355)ص ـَ َذلَِؽ َقاَل َتَعاَلك: َفُفَق ُمـَافٌِؼ:  َلْقَس َلُه ِديٌن،َيَتَذْبَذْب الَّ ـَ َبْق ُمَذْبَذبِق

ـْ َتِجَد َلُف َسبِقاًل  ـْ ُيْضؾِِؾ اهلُل َفَؾ ِء َوَم َٓ َٓ إَِلك َهُم ِء َو َٓ ، [143]الـساء: َٓ إَِلك َهُم

! ـٌ  (. اهـفالُؿَذْبَذُب َهَذا َلْقَس َلُف ِدي

ـَّةِ »يف  اإلَماُم الَبْرَبَفاِريُّ وَقاَل   اءَ قَ هْ إَ  أنّ  ؿْ ؾَ واطْ )(: 120)ص «َشْرِح السُّ

 (. اهـ!ِ  قْ ى السَّ لَ ا إِ فَ ؾُّ و كُ طُ ْد تَ  ةٌ يّ دِ ا رَ فَ ؾَّ كُ 

                                                 = 
، وإَقامِة فِ       ـْ إَِقامِة الَحّؼ، وإَْصُؾ ِطَؿارِة الَؿَساجِد بالَحؼِّ قَفا وَهَذا ُمَشاهٌد أن يف الَؿَساجِد اّلتل َتَعطَّؾْت َط

الح ُجْؿؾًة وَتْػِصقالً.  الِعْؾؿ الـَّافع والَعَؿِؾ الصَّ

َس ُبـَْقاَكُف َطَؾك َتْؼقَ َقاَل َتَعاَلك:        ـْ َأسَّ َس ُبـَْقاَكُف َطَؾك َشَػا ُجُرٍف َهاٍر َأَفَؿ ـْ َأسَّ  َوِرْضَقاٍن َخْقٌر َأْم َم
ِ
ـَ اهلل

ى مِ

ـَ ) َٓ َيْفِدي اْلَؼْقَم الظَّالِِؿق َّٓ َأْن 129َفاْكَفاَر بِِف فِل َكاِر َجَفـََّؿ َواهلُل  ِذي َبـَْقا ِريَبًة فِل ُقُؾقبِِفْؿ إِ َٓ َيَزاُل ُبـَْقاُكُفُؿ الَّ  )

 [.112و 129]التقبة: َؼطََّع ُقُؾقُبُفْؿ َواهلُل َطؾِقٌؿ َحؽِقؿٌ تَ 

ـَ يف ِديـِفْؿ،  «َربِقٌع وَأْتباطهُ »وقؾُت: ( 1) ُؽقا الُؿْسؾِؿق ، وَخالُػقا أَثاَر، وَشؽَّ ـَ َطِؿُؾقا يف الُػْرَقِة يف ُبْؾدان الُؿسؾِؿق

 واْخَتَصُؿقا يف َربِّفؿ!.
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ـْ َبقِّـٍَة َجاَءْتُفؿ:  «َربِقٌع وَأْتَباُطهُ »وقؾُت:  ـْ َبْعِد َما اْخَتَؾُػقا َط
َّٓ مِ َفَؿا اْخَتَؾُػقا إِ

َبُعقا َأْهَقاَءُهْؿ فاْخ 17]الجاثقة: َجاَءُهُؿ اْلِعْؾُؿ َبْغًقا َبْقـَُفؿْ  قا عُ بَ اتَّ  قْ لَ قا، وَ ػُ ؾَ تَ [، َفُفْؿ: اتَّ

ـَ : قاعُ ؿَ تَ واْج  وا،ؼُ ػَ تَّ ٓ ؼَّ الحَ  َٓ َيَزاُلقَن ُمْخَتؾِِػق  .[118:هقد] َو

ُققاَقاَل َتَعاَلك:  َٓ َتَػرَّ  َجِؿقًعا َو
ِ
 .[123:آل طؿران] َواْطَتِصُؿقا بَِحْبِؾ اهلل

(: 342)ص «اإليَصاِل إلى َفْفِم الِخَصالِ »يف  َقاَل اإلَماُم ابُن َحْزٍم 

قٌَّة(. اهـ
 )وآْفتَِراُق َحراٌم، وآْختاِلَُف َبؾِ

 رِ فَ ظْ بؿَ  ؿْ ارهِ فَ ضْ ، وإِ ؿْ فُ ـَقْ ا بَ قؿَ ي فِ ذِ الَّ  ِف الَ لؾخِ  ؿْ ائفِ ػَ ْخ يف إِ  «هُ اطُ بَ تْ وأَ  قعٌ بِ رَ »وقؾُت: 

ؿ يف فُ الؼُ َخ  ؿْ فُ ػَ َص وَ  ُث قْ ، َح (1)ؿفِ قْ ؾَ طَ  قِب ُض غْ الؿَ  قؾِ بِ قا يف َس عُ قَ وَ  دْ قَ  ِف الَ تِ ، وآئْ ةِ دَ ْح القِ 

َٓ يَ : قدِ جِ الؿَ  ابفِ تَ كِ   ْعِؼُؾقنَ َتْحَسُبُفْؿ َجِؿقًعا َوُقُؾقُبُفْؿ َشتَّك َذلَِؽ بَِلكَُّفْؿ َقْقٌم 

 .[14:الحشر]

ـْ ُأُصقلِف َفَتَقّحُدوا اْجتَِثاِث َطَؾك  َفَؾْق َكاُكقا َيْعِؼُؾقَن لَعِؿُؾقاقؾُت: 
 ،(2)الِخالَِف مِ

وا الِخالََف، وَيْظَفُروا َأَماَم ُخُصقمِفْؿ بَؿْظفرِ  ـْ  َوَلْؿ ُيِؼرُّ
الِقْحَدِة، َفنَِذا َماَدِت إَْرُض مِ

ـْ َفْققِِفؿْ َفَلَتك اهللُ َتْحتِفؿ: 
ْؼُػ مِ ـَ اْلَؼَقاِطِد َفَخرَّ َطَؾْقِفُؿ السَّ

 .[26:الـحؾ]  ُبـَْقاَكُفْؿ مِ

                                                 
 َتَعاَلك: ( إذًا: فنْضَفاُر إُُمق1)

ِ
َة هلل  ر َطَؾك َحِؼقؼتَِفا َواِجٌب لـُِؼقُؿ الُحجَّ

َّ
ـْ َحل ـْ َبقِّـٍَة َوَيْحَقك َم ـْ َهَؾَؽ َط لَِقْفؾَِؽ َم

ـْ َبقِّـٍَة َوإِنَّ اهلَل َلَسِؿقٌع َطؾِقؿٌ   . [42]إكػال: َط

ـَ ُأمِْركا بُؿَخالػتِفْؿ يف ُكؾِّ َدْطقٌة إَِلك آْهتَِدا «َربِقٍع وَأْتَباِطهِ »َفَدْطَقُة: قؾُت: ( 2) ِذي ـِ الَؿْغُضقِب َطَؾْقِفؿ، والَّ ِء بُسـ

َرَكا َرُسقُلـَا  قِر َطَؾك ُخَطَقاتِفْؿ!، الؾَُّفؿَّ َسؾِّؿ َسؾِّؿ.  َشْلٍن، وَحذَّ ـَ التََّشبُِّف هبِْؿ، والسِّ
 مِ
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ْقخ َصالُح بُن َفْوزان الَػْوَزان يف  ِِ الَؼاِري»َقاَل الَعالََّمُة الشَّ (: 483)ص «إْتَحا

ـَ أَراءِ 
ـََّة مِ َْٕفَؽاِر والِحّزَبّقاِت، وَغقُْر والَؿَذاِهِب، وا )فُؽؾُّ َما َخاَلَػ الؽَِتاَب والسُّ

ـَ إَْهَقاءِ 
َفاْطَؾْؿ َأكََّؿا َيتَّبُِعقَن  (2)َفنِْن َلْؿ َيْسَتِجقُبقا َلَؽ ، َقاَل َتَعاَلك: (1)َذلَِؽ، فنكَُّف مِ

ـَ اهلل
َبَع َهَقاُه بَِغْقِر ُهًدى مِ ـِ اتَّ ـْ َأَضؾُّ مِؿَّ  (. اهـ[52:الؼصص] َأْهَقاَءُهْؿ َوَم

ْقخ َصالُح بُن َفْوزان الَػْوَزان يف وقَ  ِِ الَؼاِري»اَل الَعالََّمُة الشَّ (: 483)ص «إْتَحا

، واْكَشَؼاُق الَؽؾِؿة،  ـَ ـَ الُؿْسؾِؿق )إَْهَقاُء َتْدُطق إَِلك الِػْتـَِة، فالُحُروُب اّلتل َوَقعْت َبْق

ـَ  ـْ َأْصَحاِب إَْهَقاِء مِ ـَ هِ وَغْقرِ  ،«الَخَقاِرِج »و ،«الُؿْعتَزلةِ » :إكَّؿا ِجاَء َط ْؿ: ُهْؿ: اّلِذي

َّٓ  ـِ تَ َسبَُّبقا الِػْتـََة، َما َجاَءِت الػِ   !(. اهـؿْ ببفِ وبَس  (3)ؿْ فِ ؾِ بَ قِ  ـْ مِ  إ

                                                 
ـَ يف  «َربِقٍع وَأْتَباطهِ »وبَسَبِب َكثْرِة ُخُصقَماِت: قؾُت: ( 1) يـ، َصَؿَس اهلُل َتَعاَلك َطَؾك ُطُؼقلِفْؿ، َفالَ ُيِؿقُِّزوَن بَْق الدِّ

، َفُفْؿ َلُفْؿ ُطُؼقل، لؽِـَُّفْؿ َلْؿ َيـَْتِػُعقا بُعُؼقلِفْؿ، ـِ ي ـَ الّضارِّ والـَّافِِع يف الدِّ وَذلَِؽ بَِسَبِب  الَحؼِّ والَباصِِؾ، وَبْق

َْكَعاِم بَْؾ َيْعؼُؾقَن!:  ُخُصقَماهتِْؿ وَجَدلِفْؿ، َفَصاُروا ٓ ْٕ َّٓ َكا َأْم َتْحَسُب َأنَّ َأْكَثَرُهْؿ َيْسَؿُعقَن َأْو َيْعِؼُؾقَن إِْن ُهْؿ إِ

 .[44]الػرقان: ُهْؿ َأَضؾُّ َسبِقاًل 

ـْ ُدوكِِف ُهَق اْلَباصِ َقاَل َتَعاَلك:     
 اْلَؽبِقرُ َذلَِؽ بَِلنَّ اهلَل ُهَق اْلَحؼُّ َوَأنَّ َما َيْدُطقَن مِ

ُّ
 ُؾ َوَأنَّ اهلَل ُهَق اْلَعؾِل

 .[62]الحج:

ـَِّة لْلَماِم الَبْرَبَفاِرّي »واكظر:         ْقِخ الَػْقَزان )ص «إْتَحاَف الَؼاِري بالتَّعؾِقَؼاِت َطَؾك َشْرِح السُّ  (. 277لؾشَّ

ـْ َرُسقلِف  وَهَذا ُهَق َواِجُب الُؿْسؾِِؿ الَحّؼ أْن يّتبَع َما َجاءَ قؾُت:  (2)  َتَعاَلك، وَط
ِ
ـِ اهلل ـَ َط

، وٓ َيّتبُع َما َيْفَقاُه مِ

 الَباصِِؾ.

ـْ قَِبِؾ َشَقاصِقـ اإلْكِس: كــقؾُت:  (3)
َّٓ مِ ـُ إِ ـْ  «َربِقٍع وَأْتَباِطهِ »وَلْؿ َتْلِت الِػَت

وَغْقرِهْؿ يف الُبْؾَداِن اإلْسالمِقَِّة! مِ

َِٓن!.َأْصَحاِب إَْهَقاِء، َكُعقُذ  ـَ الِخْذ
 مِ

ِ
 باهلل

ـْ َسبََؼ (: 346)ص «اإليَصاِل إَِلى َفْفِم الِخَصالِ »يف  َقاَل اإلَماُم ابُن َحْزٍم          ـَ َم َقاصِقـ ِدي )وُتْػِسُد الشَّ

َِٓن!(. اهـ   َطَؾْقِف الِخْذ
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ؾ: ثْ مِ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ ِص  يِث ادِ َح ك أَ ـَعْ يف مَ  ةِ ؿَّ ئِ إَ  الِ قَ ٕقْ  «هُ اطُ بَ تْ وأَ  قعٌ بِ رَ »: رَ كَ ذَ  ؿَّ ثُ 

ـِ »، و«شِ ؿَ طْ إَ »، و«ةَ ادَ تَ قَ »  َؽ لِ بذَ  ونَ دُ ِص ؼْ ة يَ ؿّ ئِ إَ  ءِ َٓ مُ هَ ، وَ «يِّ قِ غَ البَ »، و«فيْ قَ اهَ رَ  اب

ا هَ اهرِ ك ضَ ؾَ طَ  يِث ادِ َح يف إَ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ لِص  ؿْ اهتِبَ إثْ  عَ : مَ يِث ادِ َح ك إَ َض تَ ؼْ ومَ  ةَ رَ ؿَ ثَ 

 .طْ ؼَ فَ  قرٍ ِس ػْ ك تَ ؾَ وا طَ رُ تِص ؼْ يَ  وْ ، أَ طْ ؼَ فَ  يؾٍ وِ لْ ا بتَ فَ قا لَ ُض عرَّ تَ يَ  نْ أَ  ونَ دُ 

 دِ اطِ قَ ؼَ بِ  «!ةِ يّ ادِ ّد الَح  باطهِ تْ وأَ  ،يّ ادِ ّد الَح  قعٍ بِ رَ »: ؾِ فْ ك َج ؾَ طَ  لُّ دُ ا يَ ذَ وهَ قؾُت: 

: ةَ ػَ قا ِص تُ بِ ثْ يُ  ؿْ لَ  ةَ ؿَّ ئِ إَ  أنَّ  َؽ لِ قا بذَ ـُّظَ ، فَ اِت ػَ والصِّ  اءِ ؿَ ْس إَ  قدِ حِ قْ يف تَ  ِػ ؾَ السَّ 

 .«ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ ِص  يِث ادِ َح َٕ  ؿْ حفِ رْ قا يف َش طُ بَّ قا وَخ طُ ؾَّ خَ ، فَ «ةِ لَ وَ رْ الفَ »

 ـْ مِ  ِػ ؾَ السَّ  ةِ ؿَّ ئِ أَ  ضِ عْ بَ  ُػ قِ قْ ان: مَ قَ ـْ )طِ (: 16)ص لهِ وْ ا يف قَ َذ هَ  قعٍ بِ رَ  نُّ ضَ وَ 

ـِ »، و«شِ ؿَ طْ إَ »، و«ةَ ادَ تَ قَ »: قرَ ِس ػْ تَ  رَ كَ ذَ  ؿَّ ثُ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: يِث دِ َح  ، «ّي قِ غَ البَ »و، «فيْ قَ اهَ رَ  اب

 ػَ غْ ك: مَ ـَعْ بؿَ  يَث ادِ َح إَ  هِ ذِ وا هَ رُ ّس فَ  دْ قَ  ةِ ؿَّ ئِ إَ  ـَ دًا مِ دَ ى طَ رَ : )كَ اَل قَ  ؿَّ ثُ 
ِ
 ؿتفِ ْح !، ورَ رة اهلل

ـَ قعِ طِ ة لؾؿُ رَ ػِ غْ !، والؿَ ةِ ؿَ ْح بالرَّ  ارطتفِ َس طقُعُف!، ومُ يُ  ـْ ؿَ لِ   . اهـ«1) !ق

 ؿُ فِ قْ ؾَ طَ  ؾِ ُس الرُّ  يفُ زِ ـْتَ  فُ كَّ أَ  َـّ ، وضَ ةِ ؾَ طِّ عَ الؿُ  يفِ زِ ـْيف تَ  عَ قَ ا وَ ذَ هَ  «قعٌ بِ رَ »: وقؾُت: 

 ؿَّ فُ ، الؾَّ (2)ةِ ؾَ طِّ عَ الؿُ  يفِ زِ ـْ، وتَ مُ الَ السَّ  ؿُ فِ قْ ؾَ ؾ طَ ُس الرُّ  يفِ زِ ـْتَ  ـَ قْ بَ  ُق رِّ ػَ ٓ يُ  فُ ٕكَّ  َؽ لِ ، وذَ مُ الَ السَّ 

 رًا.ػْ غُ 

                                                 
ِة لِصَػِة: قؾُت: ( 1)  ِطـَْد إَئِؿَّ

ّ
، َبْؾ َهَذا الَؿْعـَك ِطـَْدُهؿ ُهَق ُمْؼتََضك «لَفْرَوَلةِ ا»وَلْقَس َهَذا الَؿْعـَك الَحِؼقِؼل

 لؾَحِديث 
ّ

ا الَؿْعـَك الَحِؼقِؼل  َتَعاَلك، وُمَراُد َرُسقلِف –الَحِديِث، وَأمَّ
ِ
 «الَفْرَوَلةِ »ُهَق إِْثَباُت ِصَػِة:  -وُهَق ُمَراُد اهلل

 َتَعاَلك َطَؾك َما َيؾِقُؼ بَجالَلِف وَكَؿالِف، ولَ 
ِ
: هلل ـْ  كَعاَدهتِْؿ لَذلَِؽ، واهلُل الُؿْستعاُن. «َربقٌع وَأْتَباطهُ »ْؿ َيتَػّط

وح»( واكظر: 2) ـِ الَؼقِِّؿ )ص «الرُّ  (.577ٓب



 

ِْ ِلِصَفِة ِلَكِطِع ِّ ِلَتِعِطِٗم ََٔلة َداِبِس َزِبٍٗع اِلَىِدَخِم َِّس  اِل
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ا ؿَّ طَ  قهُ هُ ـزَّ فَ  قنَ ؾُ طِّ عَ ا الؿُ مَّ أَ )و(: 578)ص «وحالرُّ »يف   مِ ق  الؼَ  ابنُ  امُ اإلمَ  اَل قَ 

 ائفِ قَ تِ اْس  ـْ طَ  قهُ هُ دًا، وكزَّ َح أَ  ؿُ ؾّ ؽَ يُ  وْ ، أَ ؿَ ؾَّ يتؽَ  نْ أَ  ـْ طَ  قهُ هُ ـزَّ ، فَ الِ ؿَ الؽَ  ـَ مِ  فُ َس ػْ كَ  بفِ  َػ َص وَ 

، ِب َض الغَ و، ةِ ؿَ ْح ، والرَّ ةِ أفْ الرَّ  ـِ طَ  قهُ هُ زّ ٌف ... وكَ ْج وَ  قَن لفُ ؽُ يَ  أنْ  قهُ هُ زّ ... وكَ  فِ ِش رْ ك طَ ؾَ طَ 

 ا(. اهـَض والرِّ 

قا ؼُ قافَ فَ  «َل وِّ رْ فَ يُ »: نْ أَ  ـْ طَ  ِفؿْ ؿبَزطْ  كالَ عَ تَ  قا اهللَ هُ زّ كَ  «باطهُ تْ وأَ  قعٌ بِ رَ »ـَ: فقؾُت: 

 [.16]هقد: َوَحبَِط َما َصـَُعقا فِقَفا َوَباصٌِؾ َما َكاُكقا َيْعَؿُؾقنَ : ؾة!طّ عَ الؿُ 

 [.138]إطراف: ْقٌم َتْجَفُؾقنَ َقاَل إِكَُّؽْؿ قَ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ 

 ك!.ؿَ طْ إَ  ؼؾقدَ ى، والتَّ قَ والفَ  َؾ فْ الجَ  اهللُ  اتَؾ قَ 

: ةَ ػَ ِص  قنَ تُ بْ ٓ يثُ  ةِ ـَّالسُّ  َؾ هْ أَ  نَّ أَ  ـْ ورًا مِ زُ  «يُّ ربِ ْخ الؿَ »: اهُ طَ ا ادَّ مَ  ـَ يْ فلَ قؾُت: 

َبْؾ ُهْؿ فِل  ، [66:الـؿؾ] ا َطُؿقنَ َبْؾ ُهْؿ مِـْفَ : ؟!ةِ يّ بقِ الـَّ يِث ادِ َح يف إَ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »

ـَ َضَؾُؿقا َأْهَقاَءُهْؿ بَِغْقِر ِطْؾؿ، [66:الـؿؾ] َشؽأ مِـَْفا ِذي َبَع الَّ  .[29:الروم] َبِؾ اتَّ

 !.يِث دِ ك الحَ ـِ عْ ، ومَ يِث دِ الحَ  ؾِ ْص أَ  ـَ قْ بَ  ُق ػرِّ يُ  َٓ  «يَّ ربِ ْخ الؿَ »: أنَّ  مْ أَ 

 !.اِت رَ ايغَ تَ الؿُ  ـَ قْ بَ  قزِ ؿقِّ التَّ  مِ دَ ك طَ لَ إِ  اهُ دَّ أَ  فُ صَ الَ تِ اْخ  نَّ أَ  مْ أَ 

  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةَ ػَ قا ِص تُ بَ ثْ أَ  يِث دِ الحَ  ةَ ؿَّ ئِ أَ  نَّ أَ  ٌح اِض قَ فَ 
ِ
 لفِ بجالَ  قُؼ ؾِ ا يَ ك مَ ؾَ ك طَ الَ عَ تَ  هلل

 ْفِؿقَِّة.الَّذي ُهَق َتْػسقُر الجَ  «َربقٍع وأْتَباطهِ »قر: ِس ػْ ا: كتَ وهَ رُ سِّ ػَ يُ  ؿْ لَ ، وَ فِ الِ ؿَ وكَ 

ـَ ََٕحاِديِث:  ُضقَن َلَفا َطَؾك  «الَفْرَوَلةِ »ولَفَذا َتَرى الُؿَخالِػق َيَتجاَهُؾقَكَفا، وٓ َيَتعرَّ

ـْ َبِعقٍد: ٕنَّ بنْثَباتَِفا َتـِْس 
ـْ َقِريٍب، َأْو مِ

َٓ مِ ـَ الَؼَقاِطِد يف َتْلِويؾِفْؿ ـْقَ ُػ بُ َأكََّفا ِصَػٌة 
اَكُفؿ مِ
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َػاِت، وتَ  ـَ الُجُذوِر، وإَِذا َسِؿُعقَها َرأْيَتُفؿ َيـُْظروَن إَِلْقَؽ َكَظَر الَؿْغِشلِّ لؾصِّ
ْجَتثُُّف مِ

 (1)َطَؾْقِف.

سالّ  ةِ ػقَّ ؾِ السَّ  قمِ ؾُ العُ  َؽ ؾْ تِ  ةِ قؿَ بؼِ  ؾفُ فْ َج  َؽ لِ ك ذَ ؾَ طَ  لفُ  ُؾ امِ والحَ قؾُت:   يف تل ُتَدرَّ

ا، فَ ابِ قعَ تِ اْس  ـِ طَ  رّي الػؽْ  ػفُ ؾُّ خْ ، وتَ اهُ ادَ ئًا طَ قْ َش  َؾ فِ َج  ـْ شر، ومَ ـْوتُ  ةِ قَّ المِ اإلْس  انِ ؾدَ البُ 

ل فِ ا وَ قفَ فِ  َب قْ العَ  نَّ أَ  رَ صقَّ تَ ا فَ فَ تِ ابعَ تَ  ـْ ا، وطَ فَ قؿِ ؾِ عْ ا وتَ فَ ؿِ عؾُّ تَ  ـْ طَ  بفِ  دَ عَ ذي قَ الَّ  ؾفِ َس وكَ 

َْطَؿك وَ : (2)بفُ قْ طَ  قَ ا هُ ؿَ كَّ إِ  ُب قْ ا، والعَ فَ ؾِ هْ أَ  ْٕ ُرونَ ُقْؾ َهْؾ َيْسَتِقي ا  اْلَبِصقُر َأَفاَل َتَتَػؽَّ

 :اطرِ الّش  لِ قْ قَ  دِّ ك َح ؾَ وطَ ،  [52:إكعام]

 َكــِعــقـــُب َزَمــــاكِــــَـــا والــَعــْقــُب فِــقـــَـــــا
 

 

 َوَمــــا لِـــَزَمـــاكِـــَـــا َطـــْقـــٌب ِســـــــــــَقاَكا! 
 

ـَ ؾػِ السَّ  اهِج ـَلؿَ  «ي  ؾِ َخ ْد الؿَ » ُل مْ ورَ قؾُت:  ا ؿَ كَ  قَ هُ ئًا، وَ قْ َش  هؿْ ضرُّ : ٓ يَ قِب قُ بالعُ  قق

 :رِ اطِ الشَّ  قُل ؼُ يَ 

 صٍ اقِ ــــــكَ  ـْ ــــل مِ ــــتِ ــــمَّ ذَ ــمَ  َؽ ــتْ ـــتَ ا أَ ذَ وإِ 
 

 

 ُؾ ِض اَفــل ـــــكِّ لَ ـــل بـــلِ  ةُ ادَ ـــفَ ـــالشَّ  َل ــــفِ ــفَ  
 

                                                 
َػِة ُيْبطُِؾ َتلْ 1) َٓ َجقاَب لَذلَِؽ ِطـَْدُهْؿ َأْلبتَّة، وَهَذا مِّؿا َيدلُّ طَؾك ُشُعقرِهْؿ بلنَّ إْثَباَت َهِذِه الصِّ  ويالهتَؿُ ( و

 .[77:هقد] ِسلَء بِِفْؿ َوَضاَق بِِفْؿ َذْرًطا:فــ الَباصَِؾة

ابَؼِة، وُمشاهبة َلَفا َتَؿامًا. «الَؿْخَربِي  »وأفَؽاُر: قؾُت: ( 2) ـْ َأْفَؽاِر الَػرِق السَّ  يف الَغالِب ُمـَْحدرٌة َط
َ

 ِهل

ـُ ُمَدافعة إفَؽار الُؿـْحَرفِة الُؿَعاِصرَ       
َّٓ بعَد ِدَراسِة إَْفَؽاِر الُؿـَْحرفِة اّلتل َسبؼتَفا: ٕكََّفا يف لَذلَِؽ ٓ ُيؿؽِ ِة: إ

ِذي َقاوَم بِف أْسالَُفـا إَْفَؽاَر الُؿـْحرفة يف الََح الَّ  َوْقتِفْؿ: أْمَؽــَا الَغالِب ُمـَْحدرٌة َطـَْفا وُمَشاهبة َلَفا، وإَِذا َطَرفـا السِّ

الََح   الؾَُّفؿَّ َسّدد. َفالَ ِغـَى َلـَا َطِن آْرتَِباِط بَلْسالَفِـَا وُسقوفِفْم!،يف َوْجِف إَْفَؽاِر الُؿَعاِصَرِة،  أْن كْستخِدَم َذلَِؽ السِّ
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 ؾدانِ س يف البُ رّ دَ تل تُ الَّ  ؿْ قمفِ ؾُ طُ  رِ ْش كَ  ةِ رَ ثْ كَ  ـْ مِ  «بيّ رِ ْخ الؿَ »: رُ مُّ ذَ ا تَ مَّ وأَ قؾُت: 

ُضُؾَؿاٌت َبْعُضَفا : ةِ ؾؿَ ظْ ؿُ ال بفِ تُ كُ  ـْ مِ  تفِ َٓ الَ َض  ِػ ْش لؽَ  فِ قْ ؾَ طَ  ؿْ ودهِ دُ رُ  ـْ مِ ، وَ ةِ قَّ المِ اإلْس 

، اطةِ ؿَ والجَ  ـةِ السُّ  ٕهؾِ  ٌح دْ ومَ  ،الؿَ كَ  قَ ا هُ ؿَ ٌب بِ قْ ا طَ ذَ فَ [: فَ 42]الـقر: َفْقَق َبْعضٍ 

 : رِ اطِ الشَّ  لِ قْ ك قَ ؾَ طَ  قَ فُ فَ 

 ُفؿْ ـــقفَ ـــقُ ــَر أّن ُس ـقـَ ْؿ غـقفِ ـــَب فــقـــوٓ طَ 
 

 

 !ِب ائِ ـــــتَ ـــؽَ ــاِع الرَ ـــْ قِ ـــقٌل مِ ـــؾُ ــفُ  َـّ ــفِ ــبِ  
 

 عْ تطِ ْس تَ  ؿْ ة، ولَ قّ ؾػِ السَّ  قمِ ؾُ العُ  َؽ ؾِ تَ  ؼؾتَؽ ثْ أَ  دْ قَ  ْت اكَ ا كَ ذَ إِ  «بي  رِ ْخ ؾؿَ ل»: قُل ؼُ وكَ 

 ا!.فَ بْ عِ ، وٓ تَ َؽ تباطَ أَ  ْب طِ وَ  َؽ َس ػْ كَ  ْب عِ فا: فَ ؾَ ؿْ ا وَح ؿفَ فْ فَ 

َٓ َتــُؾــِؿ الــَؿــَطــــاَيــــــاــْػـَس َفــَـ  ـــَؽ َلــْؿ َو
 

 

 َكــَؿـــدًا َفــَؾــْقــَس َلـــَؽ اْطــتِــــــَذارُ  َوَمـْت  
 

 :أخرَ  رِ اطِ الّش  قلِ ؼُ قا يَ ؿؾُ عْ تَ  نْ أَ  َؽ باطِ تْ وَٕ  َؽ لَ  ُح َص ـْوكَ قؾُت: 

 فُ ـــــــــــطْ دَ ــــفَ  ئًاــقْ ــَش  عْ ــطِ ــتَ ــْس ــتَ  ؿْ ــــا لَ ذَ إِ 
 

 

 عُ ـــــــقـــطِ ــتَ ـــْس ــــتَ  اــــــك مَ ـــــلَ إِ  هُ زْ اوِ ــــوَج  
 

ـَ ؾػقِّ السَّ  إنَّ  ا ؿَ : إكَّ ؿْ اهجفِ ـَمَ  ـَ ؿْ ِض  ةِ قَّ ؾػِ السَّ  قمِ ؾُ العُ  َؽ ؾِ تَ  يَس رِ دْ وا تَ رُ رَّ ا قَ ؿَ قـَحِ  ق

ـَ ذِ الَّ  ؿْ هُ ، وَ ؿْ تفِ مَّ ؿ، وأُ يـفِ دِ  قَ حْ كَ  ؿْ ولقتفِ مُ ْس بؿَ  قنَ قمُ ؼُ يَ  ـَ سؾؿِ لؾؿُ  قنَ ُج رِ خَ يُ  ي  اةَ طَ : الدُّ ق

ـَ ؾِ هَّ مَ الؿُ  ـَ ذِ الَّ  ق   دَ عْ ؿ بَ فُ الَ آمَ  ؿْ فِ قْ ؾَ طَ  قنَ ؾؿُ ْس الؿُ  ُؼ ؾِّ عَ يُ  ي
ِ
 .ؿْ يـفِ دِ  ـْ فاع طَ ك، والدّ الَ عَ تَ  اهلل

 ـْ قا طَ ػُّ ؽَ يَ  أنْ  «باطهِ تْ أَ »ك ؾَ ، وطَ اءِ ـَالعَ  سفِ ػْ ك كَ ؾَ طَ  قّفرَ يُ  أنْ  «بيّ رَ ْخ الؿَ »ك ؾَ عَ فَ  قؾُت:

 .!دحِ ؾْ الؿُ  لِّ ؿِ فْ الجَ  ؿْ خفِ قْ ؾة لَش اصِ البَ  أراءِ  َؽ ؾْ تِ  ؾِ ثْ مِ  رِ ْش كَ 
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َّٓ  رُ َش ـْٓ يُ  نْ وأَ   مَ أَ  ؿْ تفِ لقَ ومُ ْس اًء لؿَ دَ : أَ قدٌ ػِ ـّاء ومُ بَ  قَ ا هُ مَ  إ
ِ
وللُّ  ، واهللُ كالَ عَ تَ  ام اهلل

 قؼ.فِ قْ التَّ 

ُؿُؽُؿ اهللُ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ   [.282]البؼرة: َواتَُّؼقا اهلَل َوُيَعؾِّ

ـَ بَِؿا ُكـُْتْؿ ُتَعؾُِّؿقَن اْلؽَِتاَب َوبَِؿا ُكـُْتْؿ َتْدُرُسقنَ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ و ]آل  ُكقُكقا َربَّاكِقِّق

 .[79طؿران:

  ةَ قَّ ُيْخؾُِصقا الـِّ وأنْ 
ِ
 .ؿْ ؾقؿفِ عْ ، وتَ ؿْ ؿفِ ؾُّ عْ ك يف تَ الَ عَ تَ  هلل

ـْ يـتَس ْض فَ  ؿٍ ؾِ ْس مُ  ـْ ُر مِ صقَّ ُيتَ  َػ قْ فؽَ قؾُت:   اَت ػَ ِص  بلنَّ  هَ ػقَّ تَ يَ  أنْ  ؿِ ؾْ ك العِ لَ إِ  ُب الً َم

 
ِ
 [.5]ص: َشْلٌء ُطَجاٌب إِنَّ َهَذا لَ اة:  ػَ الـُّ  ةِ ؾَ طِّ عَ الؿُ  يؾِ وِ لْ بتَ  ةٌ لَ وّ مَ ك مُ الَ عَ تَ  اهلل

ـُقنَ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ   [.72]الـحؾ: َأَفبِاْلَباصِِؾ ُيْممِ

َوَما   [،24]يقكس: َأَتاَها َأْمُرَكا َلْقاًل َأْو َكَفاًرا:  «ةِ قَّ بقعِ الرَّ  ةِ قَ رْ لؾػِ » :قلؼُ كَ  ـْ ؽِ لَ 

َّٓ َواِحَدٌة َكَؾْؿٍح بِاْلَبَصرِ    [.52]الؼؿر: َأْمُرَكا إِ

 [.8]إكػال: ُيِحؼَّ اْلَحؼَّ َوُيْبطَِؾ اْلَباصَِؾ َوَلْق َكِرَه اْلُؿْجِرُمقنَ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ 

 «هِ اطِ بَ أتْ » :ويف ،قفِ فِ  ؼِّ الحَ  انِ قَ بَ  ـْ طَ  «يّ بِ رَ ْخ الؿَ » :اذَ هَ  لِ قْ ا بؼَ كَ ذْ َخ أَ  قْ ـا لَ إكَّ قؾُت: 

يف  ةُ تدطَ بْ الؿُ  بفِ  ُج رَ ػْ ا يُ ا مَ ذَ ، وهَ ـِ يك الدِّ ؾَ طَ  َل ِض ، وقُ ُؾ اصِ البَ  اَل طَ تَ ، واْس ّؼ الحَ  اعَ لَض 

ِء ُمَتبٌَّر َما ُهْؿ فِقِف َوَباصٌِؾ َما َكاُكقا َيْعَؿُؾقنَ : ِج ارِ والخَ  ؾِ اِخ الدَّ  َٓ  إِنَّ َهُم

 [.139]إطراف:

َل إَِلْقِفؿْ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ  ـَ لِؾـَّاِس َما ُكزِّ ْكَر لُِتَبقِّ  َس ئْ فبِ  [44الـحؾ:] َوَأْكَزْلـَا إَِلْقَؽ الذِّ

 !.قعُ بُ تْ الؿَ  َس ئْ ، وبِ عُ ابِ التَّ 
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، َفـُِسَب اِت ػَ والصِّ  اءِ ؿَ ْس إَ  قؾِ طِ عْ بتَ  َل قْ روا الؼَ َش يـ كَ ذِ الَّ  ؿْ هُ  ةَ قَّ ؿِ فْ الجَ  إنَّ قؾُت: 

  اِت ػَ ِص  ـْ مِ  ةً ػَ ِص  ُؾ طِّ عَ يُ  صٍ خْ َش  يُّ ، فلَ ارِ بَ تِ ا آطْ ذَ فَ بَ  ؿْ فِ لقْ إِ  َل قْ الؼَ 
ِ
 قَ فُ ك، فَ الَ عَ تَ  اهلل

 !.لُّ ؿِ فْ َج 

ْقُخ  مةُ الَّ العَ  اَل قَ  (: 167)ص «انِ قَ البَ »ان حػظه الل يف زَ وْ ان الػَ زَ وْ فَ  بنُ  الُح َص  الشَّ

ـَ ذِ الَّ  ؿْ هُ  ةُ قَّ ؿِ فْ )الجَ   ةِ ؤيَ مـ الرُّ  اِت ػَ والصِّ  اءِ ؿَ ْس إَ  ِل ػْ بـَ َل قْ وا الؼَ رُ َش وا، وكَ رُ فّ َش  ي

 (. اهـارِ بَ تِ ا آطْ ذَ هبَ ؿْ فِ ل إلقْ قْ ا، َفـُِسَب الؼَ هَ رِ قْ وغَ 

ـَ بُ  ؾٍ فْ َج  ـْ طَ  ؾِ اصِ البَ  يؾِ وِ لْ ك التَّ ؾَ طَ  َؼ ؾَّ عَ تَ  ـْ مَ قؾُت:   َؽ لِ ك ذَ ؾَ طَ  َأَصرَّ  ، فننْ ؼَّ الحَ  لفُ  ّق

، انِ قَ بالبَ  وُل زُ يَ  َؾ فْ الجَ  ، ٕنَّ ةِ اطَ ؿَ والجَ  ةِ ـَّالسُّ  ؾِ هْ أَ  ِب هَ ذْ طـ مَ  ٌج ارِ َخ  عٌ دِ تَ بْ مُ  قَ فُ ، فَ دَ اكَ وطَ 

َّٓ  انِ قَ البَ  دَ عْ بَ  لِ الَ ك الضَّ ؾَ طَ  كؼَ بْ وٓ يَ   ، فاْفَفْؿ لَفَذا َتْرَشد.!ّؼ اكٌد لؾحَ عَ مُ  إ

: الحُ  اذَ وهَ  ـْ
: اِت ػَ الصِّ  اِت بَ ثْ يف إِ  ِػ ؾَ السَّ  ِج فَ ـْلؿَ  ٌض ؼْ كَ  قفِ فِ  «َربِقعٍ »ْؽُؿ الظَّالُؿ مِ

 ؿْ اهدهتَِش ، ومُ اهُ إيّ  ؿْ الفِ مُ ، وُس فُ ـْمِ  ؿْ ؿفِ ، وتعؾُّ اهلل  قلِ ُس رَ  ـْ طَ  ؿْ فِ قؼِّ ؾتَ  ةَ ضقّ قَ  َؾ ؿَ هْ أَ  فُ كَّ َٕ 

ا فَ ؾغْ بْ يَ  ؿْ : لَ ؿِ ؾالعِ  ـَ مِ  تبةٌ رْ مَ  هِ ذِ ، وهَ  فُ ـْطَ  يَؾ وِ لْ التَّ  ؿْ قفِ ؾؼِّ ، وتَ اهلل  قلِ ُس ك رَ ؾَ طَ  يؾِ زِ ـْلؾتَّ 

 (1)امًا.ؿَ ا تَ قْ اَس ـَوتَ  َؽ لِ ذَ  «باطهُ تْ وأَ  قعٌ بِ رَ » :َؾ ؿَ هْ أَ  دْ ؿ، وقَ هْ رُ قْ غَ 

 فُ اكَ حَ بْ ُس  ِؼ الِ الخَ  اِت ػَ ِص  يُؾ وِ لْ تَ  فُ ، ٕكَّ اكفُ حَ بْ ُس  ِؼ الِ الخَ  قدُ جُ ُح  قَ : هُ ُؾ قطِ عْ التَّ وقؾُت: 

 .اِت ػَ يف الصِّ  ادُ اإللحَ  قَ ا هُ ذَ ، وهَ قؾِ طِ عْ ك التَّ لَ إِ  يئقُل 

                                                 
َؾِػ، وَتْلُخذ بَؼَقاطِد: قؾُت: ( 1) ـَ  «َربِقٍع الَؿْخربيّ »وَمْعـَك َذلَِؽ َأَكـَا َكْؾِغل َقَقاطَد السَّ

َفَؼط، وُكستـبُط بَِفا مِ

طل فقِف َأكَّ الـُّ  َؾِػ، وَدْطقة ْٓجتَِفاٍد َجِديد، وَفْفٍؿ َجِديٍد ُيدَّ ُف َطَؾك صقِص َغقِْر اْستِـَْباصِفْؿ، وَهَذا إْهداٌر لَؼَقاطِد السَّ

َؾِػ.  َقَقاطِد السَّ

ـْ َغقِْرهْؿ       ـَّة َط ـْ َساَر َطَؾك َكْفِجْفؿ َما َزاُلقا ُيّؿقزوَن َأْتباع السُّ َؾُػ َوَم ـْ أتِّباِع البِْدَطِة. والسَّ
 مِ
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ـْ َكاُكقا َأْكُػَسُفْؿ َيْظؾُِؿقنَ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ 
 [.118]الـحؾ: َوَما َضَؾْؿـَاُهْؿ َوَلؽِ

ـْ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ و َْرُض َوَم ْٕ َؿاَواُت َوا َبَع اْلَحؼُّ َأْهَقاَءُهْؿ َلَػَسَدِت السَّ َوَلِق اتَّ

َـّ   [.71]الؿممـقن: فِقِف

 تَ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةَ ػَ ِص  اءُ ؿَ ؾَ ، والعُ ةُ ؿَّ ئِ ، وإَ ُػ ؾَ السَّ  َت بَ ثْ أَ  دْ قَ وَ قؾُت: 
ِ
ا ك مَ ؾَ ك طَ الَ عَ هلل

 .فِ الِ ؿَ وكَ  فِ لِ الَ بجَ  قُؼ ؾِ يَ 

« َشْرِح الَؼواطِد الُؿْثَؾى»يف   َشْقُخـا الَعالََّمُة ُمحّؿُد بُن َصالٍِح الُعَثْقِؿقنَ  قاَل 

)وَطَؾْقِف َفـُْجِري الَحِديَث َطَؾك َضاِهِرِه، وَكُؼقُل: إنَّ اهلَل َتَعاَلك َيْلتِل َحِؼقَؼًة: (: 427ص)

ُب َحِؼقَؼًة ِذَراطًا وَباطًا، وَأيُّ  ،«َهْرَوَلةً » ، (1)َماكٍِع؟، ٕنَّ اهلَل َتَعاَلك َيْػَعُؾ َما ُيِريدُ  وَيَتَؼرَّ

(. اهـ ا ُيِريُدُه َطزَّ وَجؾَّ  وَهَذا مِؿَّ

َة  قؾُت: ـُ َبطَّ َػاِت: مِـَْفا: َحِديُث  وَذَكَر اإلَماُم اب ِصَػِة:  (2)َبْعَض َأَحاِديِث الصِّ

 (3)َطَؾك َضاِهِر إََحاِديِث. «ْرَوَلةِ الفَ »ُيْثبُِت ِصَػِة:  وَهَذا َيُدّل أكَّف  ،«الَفْرَوَلةِ »

                                                 
ُب ِذَراطًا، َأْو ِشْبرًا، َأْو َماقؾُت: ( 1) ـْ َباِب إَْفَعاِل آْختَِقاِريَِّة، واهلُل َتَعاَلك َيْػَعُؾ َما َيَشاُء، يتؼرَّ

َشاَء اهلل،  أي: مِ

 َوَيْلتِل َكَؿا َيَشاُء َهْروَلًة.

َؾِ :          ـَ اإلْكَساِن َقْدَر ذَِراٍع، وَقْدَر َباٍع، َأْن ُكْثبَِت َهذَ وَقاِطدُة السَّ
ُب مِ ا الِػْعَؾ َطَؾك َحِؼقَؼتِف، وَكُؼقَل: إنَّ اهلَل َيَتَؼرَّ

ـَ 22]الػجر:  َوَجاَء َربَُّؽ َكَؿا يف َقْقلِف َتَعاَلك:  :«َهْرَوَلةً »وَيْلتِل:  ُ َيْلتِل ُسْبَحاَكُف وَتَعاَلك بـَْػسِف لؾَؼَضاِء َبْق [: إكفَّ

 لِعَباِد.ا

ـَ )ص« َشْرح الَؼَقاطِد الُؿْثؾك»واكظر:         ـِ ُطثقِؿق  (.  426لَشْقِخـا اب

ّد َطَؾك الَجْفِؿقَّةِ »( اكظر: 2) ـِ َبطََّة )ج« الرَّ  (.337ص 3ٓب

َٓ َيَدُع َأَحاِديَث ِصَػِة  قؾُت:( 3) َّٓ ُمتعالٌِؿ ُمْبتدٌع. ،«الَفْروَلةِ »و  إ

= 
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ـن»يف  الَخطَّابِيُّ  امُ اإلمَ َقاَل   اءِ ؿَ ؾَ طُ  ُب هَ ذْ مَ ) (:555ص 3ج) «َمَعالِم السُّ

  (1)قايغُ رِ ٓ يُ  نْ وأَ ، اهَ رِ اهِ ك ضَ ؾَ طَ  يِث ادِ َح إَ  هِ ذِ هَ  َؾ ثْ وا مِ رُ جْ يَ  أنْ  :اءِ فَ ؼَ الػُ  ةِ ؿَّ ئِ وأَ  ،ِػ ؾَ السَّ 

 (. اهـافَ كِ رْ دَ  ـْ طَ  ؿْ ؿفِ ؾْ طِ  قرِ ُص بؼُ  ؿْ فِ ؿِ ؾْ ا لعِ قهَ لُ لوَّ تَ وٓ يَ  ،لاكِ عَ ا الؿَ فَ لَ 

ـَِّة والَجَؿاَطِة يف ِصَػِة:  قؾُت: اإلْقَراُر، واإلْمَراُر،  (2)«الَفْرَوَلةِ »َفَؿْذَهُب َأْهِؾ السُّ

ـْ َتْلِويؾَِفا.  (3)والَؽػُّ َط

ـَ الصِّ  «الَفْرَوَلةِ »َوِصَػُة قؾُت: 
َػاِت ُيْثَبُت َما َوَرَد مِـَْفا َطَؾك َما َيؾِقُؼ كَغْقِرَها مِ

ـْ َغْقِر َتْؽقِّقٍػ وٓ َتْؿثِقٍؾ.
ـْ َغْقِر َتْشبِقٍف وٓ َتْعطِقٍؾ، ومِ

، وَطَظَؿتِِف مِ
ِ
 بَجالَِل اهلل

َحْقَدان: ) ْقخ َصالِح بِن ُمَحّؿٍد الؾُّ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ » :ةَ ػَ ِص  ُت بُ ثْ ي ٓ يَ ذِ الَّ َقاَل َفِضقَؾُة الشَّ

  «الَفْرَوَلةِ » :ةَ ػَ قا ِص لُ وَّ أَ يـ ذِ الَّ  الُعَؾَؿاءِ  َض عْ بَ  فُ لَ  رَ كِ ذُ وَ  (:لٍ الَ يف َض  فُ كَّ َفن
ِ
 :ؾَّ َج وَ  زَّ طَ  هلل

 (4).(دُّ رَ ويَ  فِ لِ قْ قَ  ـْ مِ  ذُ َخ لْ يَ  ؾٌّ كُ ) :اَل قَ و ؿْ هُ لَ طَّ خَ فَ 

                                                 = 
ـَّةِ »يف   لَبْرَبَفاِريُّ َقاَل اإلَماُم ا        ـُ فِل أَثاِر، َأْو َيُردُّ أَثاَر، (: 35)ص« َشْرِح السُّ ُجَؾ َيْطَع )وإَِذا َسِؿْعَت الرَّ

ِفْؿُف َطَؾك اإلْسالَِم، وٓ َتُشّؽ أكَُّف َصاِحُب َهًقى ُمْبَتِدٌع(. اهـ  فاتَّ

فِة: مِْثُؾ: َتْحِريِػ الُؿعّطَؾِة الـَُّػاِة.( َيْعـِل: ٓ ُكْطؾُِب َلَفا الَؿَعاين الَباصَِؾِة الؿُ 1)  َحرَّ

 )ج« الِؿْصَباح الُؿـِقر»واكظر:         
ّ

 (.165ص 9لؾَػقُّقمِل

ـْ َططََّؾ ِصَػَة:  :«الَفْرولةِ »وإكََّؿا ُقْؾـَا بِصَػِة: قؾُت: ( 2) َؾِػ، لَقْعِرَف الـَّاُس َأنَّ َم ـَِّة، وإِْجَؿاِع السَّ بَلّدلِة السُّ

َؾِػ، واهلُل الُؿْسَتَعاُن.  ،«َفْرَوَلةِ ال» ـَِّة، وِخالَِف َمْذَهِب السَّ  َوَلْؿ ُيْثبِْتَفا، َأكَُّف َطَؾك ِخالَِف السُّ

 الَعظِقؿ»( واكظر: 3)
ّ

 )ج« الُعؾّق لؾَعؾل
ِّ

َهبِل  (.948ص 1لؾذَّ

 »َفْتَقى لف يف ( 4)
ّ

 هـ(.1437َة الَفْرَولِة َأكَُّف َطَؾك َضالٍَل( سـة: )الَّذي ٓ ُيثْبُت ِصػَ بَعـْقان: )« التَّقاِصِؾ الَؿْرئِل
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َب اإلَماُم َأُبو إْسَؿاِطقَل الَفَرِويُّ  (: 79)ص «ل التَّْوِحقدِ َدَٓئِ »يف   َوَقْد َبوَّ

 َطّز َوَجّؾ.َباُب: 
ِ
 الَفْرَوَلِة هلل

« َشْرِح الَؼَواطِد الُؿْثَؾى»يف   َشْقُخـَا الَعالَّمُة ُمَحّؿُد بُن َصالٍِح الُعَثْقِؿقنَ  وقاَل 

، َفْليُّ َماكٍِع َيْؿـَُع َهذَ  ،«َهْرولةً »)َفُفَق ُسْبَحاَكُف َيْلتِل: (: 427ص) ا؟، َما َداَم وَيْلتِل بَتَلنأ

ا َبَغْقِر ُسْرَطٍة، َفل ا بُسْرَطٍة، وإمَّ يُّ َثَبَت َأكَُّف َيْلتِل يف الُؼْرآَن، َفنكَُّف إَِذا َأَتك: َفالبدَّ أْن يُؽقَن إمَّ

ـْ َأْن َيُؽقَن بُسْرَطٍة، َأْو بَغْقِر ُسْرَطٍة؟، الَجَقاُب: ٓ َماكَِع(. اهـ
 َماكٍع َيْؿـَُع مِ

 1ج« )الـَّْؼِض َطَؾى الَؿرِيسي  »يف   ثؿاُن بُن َسِعقٍد الدارميُّ اإلماُم طُ  وقاَل 

وآْستِقاَء  لَة،وَ والَؿشَي والَفرْ َطَؾك أنَّ الَحَرَكَة والـُُّزوَل،  (1))وَقْد َأْجَؿْعـا (:561ص

                                                 
ـْ ُدوِن الَعالِؿ الُؿْجتفِد، وَأَصرَّ وَطاكَد َطَؾك َتْعطِقِؾ ِصَػِة قؾُت: ( 1)

ـْ َخاَلَػ َهَذا اإلْجَؿاع، َوُهَق مِ  ،«الَفْروَلةِ »َوَم

ًٓ يف إُُصقِل، ٕنَّ َخالَػ السُّ  َؾػ، وَوافَؼ الَجْفِؿقَّة الُؿَعطِّؾةَفُفَق ُيعتَبُر ُمْبتِدطًا َضا ، ـََّة الـَّبِقّية، وإْجَؿاع السَّ

 [.26:الصافات] َبْؾ ُهُؿ اْلقَْقَم ُمْسَتْسؾُِؿقنَ واْسَتْسَؾَؿ َلُفْؿ: 

ـْ َلْؿ َيْبُؾْغ َدَرَجة آْجتِ (: 112ص 6)ج «َحِؼقَؼِة البِْدَطةِ »يف  َقاَل الَعالَّمُة الُؿَعؾِؿّي         َفاِد، وإكََّؿا َيتَعاَصك )َم

 ، ـَ ـَ الُؿْجتفِدي
،الـََّظَر يف إَدّلِة، وَيْحُؽُؿ بَِؿا َيْظفُر َلُف بُدوِن اْستِـَاٍد إَِلك ٌمقاَفؼِة ُمْجتفٍد مِ َوُهَق  َفَفَذا َضال  ُمِضل 

ِذيـ َوَرَد فقِفْؿ الَحِديِث(. اهـ ؤساِء الُجّفاِل الَّ ـَ الرُّ
 مِ

ـَ لُف ُبطالُن َدلقِؾ ُمؼؾِّدِه، وَأصرَّ (: 112ص 6)ج «َحِؼقَؼِة البِْدَطةِ »يف  الََّمُة الُؿَعؾِؿّي وَقاَل العَ         )وإْن تبقَّ

 (. اهـَفُفَو َهالٌِ !َطَؾك َتْؼؾقِده: 

َػِة وَغْقِرَها، َفُفَق ُيعقؾُت:          الُؿْجتفد إذا َخاَلَػ يف َهِذِه الصِّ
ّ

ـِل ا الَعالُِؿ السُّ تَبُر ُمْخطًل، ٕكَُّف اْجَتَفَد وَأْخَطَل، وَأمَّ

ـِ اتَّبَعُف  يف َزّلتِف َهِذِه َفُفَق َوُهَق ٓ يتَعَؿُد الُؿَخالَػة يف إَْصِؾ، َوُهَق َمْغُػقٌر لف ْٓجتَِفاِدِه، وٓ ُيّتبُع يف َخَطئِف َهَذا، َوم

 آثٌؿ.

= 
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َضا والَػَرَح والَغَضَب، والُحبَّ والَؿْؼَت، كُ  ؿاِء َقديٌؿ، والرِّ َفا َطَؾك الَعْرِش وإلك السَّ ؾُّ

اِت، َوِهَل َقِديَؿٌة(. اهـ  َأْفَعاٌل يف الّذاِت لؾذَّ

ِد بِن الَحَسِن   :ا الث َؼاُت فَ تْ وَ رَ  ْد قَ  َحاِديُث إَ  َهِذهِ ) َقاَل: َوَطِن اإلَماِم ُمَحؿَّ

 (.اهَ رُ س  ػَ  كُ َوٓ ،َفابِ  نُ مِ مْ وكُ  ،ايفَ وِ رْ كَ  ْحنُ َفـَ 

 أثٌر حسنٌ 

ـُ ُقَداَمَة يف 741) «آْطتَِؼادِ » َأْخَرَجُف الالََّلَؽائِلُّ يف (، 14)ص «َذمِّ التَّْلِويؾِ »(، واب

َهبِلُّ يف 98) «إِْثَباِت ِصَػِة الُعُؾقِّ »ويف  ـِ 113)ص «الُعؾقِّ »(، والذَّ ـْ َصِريِؼ َطْؿِرو ب
( مِ

ـِ بِِف. ـِ الَحَس ِد ب ـْ ُمَحؿَّ ـَ َحؽِقٍؿ َط اَد ب  َوْهٍب َقاَل: َسِؿْعُت َشدَّ

.وهَ  قؾُت: ـٌ  َذا َسـََدُه َحَس

ـِة والجَ هْ اُن اْطتِؼاِد أَ قَ بَ  وُد َها ُهـَا:ُص ؼْ والؿَ  ائِِؾ، وأّن الَؿَس  هِ ذِ اطِة يف هَ ؿَ ِؾ السُّ

باُع والّتْس  َّٓ آتِّ ـّل ٓ َيسَعُف: إ ؾُػ الّصالُح قْ ؾَ اَن طَ ؾقُِؿ لَِؿا كَ السُّ  الُؿقفؼ. ، والّؾفُ (1)ِف السَّ

                                                 = 
ـْ إَِذا َتبقَّـ لَِفَذا الَعالِؿ الُؿْجتفد أَ       

ـْ َخطئِف َهَذا يف الِعْؾِؿ، واهلُل الُؿْسَتعاُن.َلؽِ جقُع َط  كَُّف َأْخطَل، فَقِجُب َطَؾْقِف الرُّ

ـَ أياِت وإََحاديِث، وَتْلويُؾفا َطَؾك َغْقِر َتلْ  قؾُت:( 1)
ِويؾَِفا وَقْد اتَّػَؼَتا الَجْفِؿّقُة والّزكاِدقُة َطَؾك اتِّباِع الُؿَتشابِف مِ

 الّصِحقح.

لقُه طؾك غقِر تلويؾِفِ »اكظر: و       ـْ ُمَتشابِف الُؼرآِن وتلوَّ
قا فقِف مِ لْلماِم « الّرَد طؾك الَجفؿّقِة والّزكادقِة فِقَؿا شؽُّ

 (.169أحؿَد )ص
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: : َبؿْعـك«َتَعاَلىلّؾنِه  َفْرَوَلةِ ال إثباِت »ك ؾَ اطِة طَ ؿَ ـِّة والجَ وَأْجَؿَع أهُؾ السُّ  قؾُت:

َػة لُه َطَؾى َما َيِؾقُق بَجالَلهِ  إثباِت   (1).َهذِه الص 

ُد بُن َصالٍح الُعَثقِؿقنَ وقاَل  « الَجَواِب الُؿْخَتار»يف   َشْقُخـَا الَعالَّمُة ُمَحؿَّ

ِذي َرَواُه ٌة للِ َتَعاَلى، تَ ابِ ثَ  «الَفْرَوَلةِ »ُة ِصػَ ) (:24ص) حقِح الَّ َكَؿا يف الَحِديِث الصَّ

 َأَكا ِطـَْد َضن  : َتَعاَلىاللُ )َيُؼوُل ، َقاَل: َطِن الـَّبِي    َطْن َأبِي ُهَرْيَرةَ الُبَخاِريُّ وُمْسؾٌؿ 

 «الَفْرَوَلةُ »وَهذه (، ُه َهْرَوَلةً َوإَِذا َأَتاكِي َيْؿِشي، َأَتْقتُ   )َفَذَكَر الَحِديَث، وفِقِه(: بِي َطْبِدي

ـْ َغْقِر َتْؽقِّقٍػ وٓ َتْؿثِقٍؾ: ٕكَُّف  افَ بِ  انُ ا اإليؿَ ـَ قْ ؾَ ُب طَ جِ تي يَ الِه الّ عَ فْ اِت أَ ػَ ِص  نْ مِ  ِصَػةٌ 
مِ

ـْ َكػِسف، َفَقَجَب َطَؾْقـَا َقُبقُلفا بُدوِن َتْؽقِّقػ: ٕنَّ التَّْؽقِّقَػ َقْقٌل طَ   بَغْقِر َأْخربَ بَِفا َط
ِ
َؾك اهلل

ِؿقُع  َلْقَس َكِؿْثؾِِف َشْلءٌ ِطْؾٍؿ، َوُهَق َحَراٌم، وبُدوِن َتْؿثِقٍؾ: ٕنَّ اهلَل يؼقُل:  َوُهَق السَّ

 (. اهـ[11]الشقرى:  اْلَبِصقرُ 

ْقُخ َطْبُد الَعِزيِز بُن َطْبِد اللِ بن َبازٍ  الَعالَّمةُ  اَل وقَ   َتْعِؾقؼِه َطَؾى َصِحقِح »يف   الشَّ

ٍض : َطِن الَفْرَوَلِة: (592ص 8ج« )الُبَخاِريّ  ـْ َغْقِر َتعرُّ
َواَيُة َكَؿا َجاَءْت مِ )الرِّ

 لؾَؽْقِػقَِّة(. اهـ

ُد بُن َصالٍح الُعثقِؿقَن   «الَجَواِب الُؿْخَتارِ »يف  وَقاَل َشْقُخـَا الَعالَّمُة ُمَحؿَّ

 فَ اتُ بَ ثْ إِ  اءَ َج  ةَ ػَ صِّ ال هِ ذِ هَ  أنَّ  َؽ قْ ؾَ ك طَ ػَ خْ ٓ يَ  فُ نكَّ فَ )(: 26)ص
ِ
 بفِ  اهللُ  رَ بَ ْخ ا أَ قؿَ ك فِ الَ عَ تَ  ا هلل

                                                 
ـِ )ج« الَػَتاوى»واكظر:  (1) ـِ ُطَثْقؿق َدٓئِؾ »(، و38لف )ص« َشْرح ُلْؿَعِة آْطتَِؼادِ »(، و188ص 1لَشْقِخـَا اب

 َطزَّ وَجؾَّ »(، و79لؾَفَرِويِّ )ص« قدالتَّْقحِ 
ِ
ؼاِف )ص« ِصَػاِت اهلل  « َطِؼقَدة السؾََّػ »(، و391لؾسَّ

ِّ
اُبقكِل لؾصَّ

ـِ َتْقِؿقََّة )ص« َشْرح الَعِؼقَدِة إَْصػفاكِقَّةِ »(، و192)ص  (.259ٓب



 

ِْ ِلِصَفِة ِلَكِطِع ِّ ِلَتِعِطِٗم ََٔلة َداِبِس َزِبٍٗع اِلَىِدَخِم َِّس  اِل
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ـُمِ أَ  فُ ـْطَ  ؾفُ ؼَ ا كَ قؿَ فِ وَ  ،«ةً لَ وَ رْ هَ  هُ تُ قْ تَ أَ »: فِ ِس ػْ كَ  ـْ طَ  فُ َس ػْ كَ   ـْ ك مَ لَ إِ  فِ قلِ ُس ورَ  ،فِ قِّ ْح ك وَ ؾَ طَ  فُ ق

  سقلِ رَ  ـْ طَ  ابةُ حَ الصِّ  اهُ وَ ا رَ قؿَ فِ ، وَ ؼفِ ؾْ َخ  ـْ مِ  ؿْ فِ إلقْ  فُ ؾَ َس رْ أَ 
ِ
 قنَ عُ ابِ التَّ  اهُ وَ ا رَ قؿَ ، وفِ  اهلل

ـْ  ةِ مَّ إُ  ةُ ؿَّ ئِ أَ  واهُ ا رَ قؿَ ، وفِ ابةِ حَ الصَّ  ـِ طَ   ـِ طَ  قنَ قلُ ؼُ يَ  ؿْ فُ ؾُّ ا، كُ ذَ ا هَ كَ رِ ْص ك طَ لَ إِ  ؿْ هِ دِ عْ بَ  مِ

 
ِ
  مِ الَ يف كَ  ْت رِ كَ ذُ  دْ ؼَ فَ  ،«لةً وَ رْ هَ  هُ قتُ تْ أَ »: اهلل

ِ
، ويف قلفِ ُس رَ  مِ الَ  كَ ، ويفلِّ ِس دْ الؼُ  يِث دِ يف الحَ  اهلل

ـَ ابعِ التَّ  مِ الَ ل كَ فِ ، وَ ابةِ حَ الصِّ  مِ الَ كَ  ـْ  ةِ ؿَّ ئِ إَ  مِ الَ ل كَ فِ ، وَ ق  الً ؼْ كَ  ةً ايَ رِ ودَ  ةً ايَ وَ رِ  ؿْ هِ دِ عْ بَ  مِ

 ًٓ قُ بَ وقَ 
ِ
 .دُ ؿْ الحَ  ، وهلل

ي رِ ْج تَ  اِت ػَ الص   وَص ُص كُ  نَّ أَ  نْ مِ  ِ  ؾَ السَّ  َد ـْ ة طِ امّ ة العَ َد اطِ الؼَ  ْقَ  ؾَ ى طَ ػَ ْخ وٓ يَ 

 ْت اءَ ا َج ؿَ ا كَ وهَ رُّ مِ أَ ): ؿْ لفُ قْ قَ  ؿْ فُ ـْ طَ  رَ فَ تَ ا اْش ؿَ كَ   :قْ كَ  الَ ى بِ الَ عَ تَ  باللِ  ُق ئِ ا الالَّ هَ رِ اهِ ى ضَ ؾَ طَ 

 فِ قْ ؾَ قا طَ صُّ ـُيَ  ؿْ لَ  نْ ، وإِ قصِ ُص الـُّ ادِ َر فْ أَ  ـْ مِ  دٍ رْ فَ  ؾِّ ك كُ ؾَ ي طَ رِ جْ تَ  ةُ دَ اطِ الؼَ  هِ ذِ وهَ  (:ٍ  قْ كَ  الَ بِ 

َّٓ  داً احِ وَ  ًاّص ا كَ فَ ـْطَ  َج رِ خْ كُ  نْ ـا أَ ـُؽِ ؿْ ، وٓ يُ ـفِ قْ بعَ  ا: ـَؾْ قُ  قْ لَ ، وَ ؿْ سفِ ػُ كْ أَ  ِػ ؾَ السَّ  ـِ طَ  قؾٍ لِ بدَ  إ

ا ذَ هَ  َؽ لِ ذَ  ـْ مِ وَ  ،ةدَ ائِ فَ  ةِ دَ اطِ الؼَ  ذهِ لفَ  ـْ ؽُ يَ  ؿْ لَ  ـفِ قْ بعَ  صأ كَ  ؾِّ ك كُ ؾَ قا طَ صُّ ـُيَ  أنْ  دَّ بَ َٓ  فُ إكَّ 

  انِ قَ تْ إِ  قُت بُ ثُ  هُ اهرَ ضَ  ، فننَّ فِ قْ ؾَ طَ  مِ الَ الؽَ  ددِ بَص  ـُ حْ ي كَ ذِ الَّ  يُث دِ الحَ 
ِ
، «ةً لَ وَ رْ هَ » :كالَ عَ تَ  اهلل

 ؾَ طَ  عًاـِ تَ ؿْ مُ  َس قْ لَ  رُ اهِ ا الظَّ ذَ وهَ 
ِ
يف  الً اِخ دَ  قنُ قؽُ فَ  صًاؼْ كَ  ـُ ؿَّ تَض ٓ يُ  فُ : ٕكَّ ؾَّ َج وَ  زَّ طَ  ك اهلل

  بُت ثْ ، فقُ ةِ قرَ كُ ذْ الؿَ  ةِ دَ اطِ الؼَ 
ِ
 قؾِ ثِ ؿْ التَّ  ـَ مِ  ةِ ؾَ اصِ البَ  امِ هَ وْ إَ  ـِ طَ  انُ َص ة، ويُ قؼَ ؼِ ك َح الَ عَ تَ  هلل

 (. اهـؾةاكَ َش الؿُ  ـَ مِ  ءٌ ْل َش  قفِ فِ  َس قْ لَ  يَث دِ ا الحَ ذَ هَ  أنَّ  َطَؾْقَؽ ك ػَ خْ وٓ يُ ، قِػ قِّ ؽْ والتَّ 

« ِؾمٍ َشْرِح َصِحقِح ُمْس »يف   َشْقُخـَا الَعالَّمُة ُمَحّؿُد بُن َصالٍح الُعثقِؿقنَ اَل قَ و

َفنَِذا َكاَن اهلُل َيْلتِل َحِؼقَؼًة، فنكَُّف ُٓبدَّ َأْن َيْلتَِل َطَؾك ِصَػٍة َما، َسَقاٌء ) (:554ص 7ج)

ـْ َكْػِسفِ  «الَفْرَولةُ »َكاَكْت  ِذي َيْؿـَُع أْن  : )َأَتْقُتُه َهْرَوَلًة(:َأْو َغْقُرَها، َفنَِذا َقاَل َط ُقْؾـَا: َما الَّ

ـُ بلكَُّف َيْلتِل َحِؼقَؼًة، َفنَِذا  ُه َهْرَولًة؟:إِْتَقاكُ َيُؽقَن 
ـُ ُكْممِ ـُ بَِلكَُّف َيْلتِل َحِؼقَؼًة، وَكْح

إَِذا ُكـَّا ُكْممِ
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َػاِت، َفنَِذا َأْخَبَرَكا بلكَُّف  ـَ الصِّ
َيْلتِي َكاَن َيْلتِل َحِؼقَؼًة، فالُبدَّ َأْن َيُؽقَن إْتَقاُكُف َطَؾك ِصَػٍة مِ

.قُ  ،«َهْروَلةً »
ِ
 ْؾـَا: آَمـَّا باهلل

ـْ َكْقَػ َهِذِه: 
ـُ َأْن «الَفْرَوَلُة؟»َلؽِ

، فالَجَقاُب: ٓ َيُجقُز َأْن ُكَؽقَِّػفا، وٓ ُيْؿؽِ

ُؿ بِفِ  ُر، وَفْقَق َما َكَتَؽؾَّ  (. اهـَكَتَصقَرَها، َفِفَل َفْقَق َما َتَتَصقَّ

ُد بُن َصالٍح العُ اَل قَ و « َشْرِح الَؼَواِطِد الُؿْثَؾى»يف   ثقِؿقنَ َشْقُخـَا الَعالََّمُة ُمَحؿَّ

ْبُت ِمـُْه(، و)َأَتْقُت َهْروَلًة()َقْقلُف يف َهَذا الَحِديِث:  (:426ص) ـْ َهَذا الَباِب،  )َتَؼرَّ
مِ

ـَِّة والَجَؿاَطِة ُيْجُروَن َهِذِه الـُُّصقَص َطَؾك َضاِهِرَها، وَحِؼقَؼِة َمْعـَاَها  َؾُػ َأْهُؾ السُّ والسَّ

ـْ َغْقِر َتْؽقِّقٍػ، وٓ َتْؿثِقٍؾ(. اهـ
 َطزَّ وَجؾَّ مِ

ِ
 الالئِِؼ باهلل

« الَجَواِب الُؿْخَتار»يف   َشْقُخـَا الَعالّمُة ُمَحّؿُد بُن َصالٍح الُعثقِؿقنَ  اَل قَ و

ا هَ رِ اهِ ك ضَ ؾَ ي طَ رِ جْ تَ  اِت ػَ الصِّ  قَص ُص كُ  نَّ أَ  ـْ مِ  ِػ ؾَ السَّ  دَ ـْطِ  ةُ امّ العَ  ةُ دَ اطِ الؼَ ) (:26ص)

  ُؼ ئِ الالَّ 
ِ
 .(ٍ  قْ كَ  الَ بِ  ْت اءَ ا َج ؿَ ا كَ وهَ رُّ مِ أَ ): ؿْ لفُ قْ قَ  ؿْ فُ ـْطَ  رَ فَ تَ اْش  اؿَ ػ: كَ قْ كَ  الَ ك بِ الَ عَ تَ  باهلل

 فِ قْ ؾَ قا طَ صُّ ـُ يَ  ؿْ لَ  نْ ، وإِ قصِ ُص الـُّ ادِ رَ فْ أَ  ـْ مِ  دٍ رْ فَ  ؾِّ ك كُ ؾَ ي طَ رِ جْ تَ  ةُ دَ اطِ الؼَ  هِ ذِ وهَ 

َّٓ  داً احِ وَ  ًاّص ا كَ فَ ـْطَ  َج رِ خْ كُ  نْ ـا أَ ـُؽِ ؿْ ، وٓ يُ ـفِ قْ بعَ   .ؿْ سفِ ػُ كْ أَ  ِػ ؾَ السَّ  ـِ طَ  قؾٍ لِ بدَ  إ

 ـْ مِ وَ  ،ةدَ ائِ فَ  ةِ دَ اطِ الؼَ  ذهِ لفَ  ـْ ؽُ يَ  ؿْ لَ  ـفِ قْ بعَ  صأ كَ  ؾِّ ك كُ ؾَ قا طَ صُّ ـُيَ  أنْ  دَّ بَ َٓ  فُ ا: إكَّ ـَؾْ قُ  قْ لَ وَ 

  انِ قَ تْ إِ  قُت بُ ثُ  هُ اهرَ ضَ  ، فننَّ فِ قْ ؾَ طَ  مِ الَ الؽَ  ددِ بَص  ـُ حْ ي كَ ذِ الَّ  يُث دِ ا الحَ ذَ هَ  َؽ لِ ذَ 
ِ
 :كالَ عَ تَ  اهلل

 ؾَ طَ  عًاـِ تَ ؿْ مُ  َس قْ لَ  رُ اهِ ا الظَّ ذَ ، وهَ «ةً لَ وَ رْ هَ »
ِ
 قنُ قؽُ فَ  صًاؼْ كَ  ـُ ؿَّ تَض ٓ يُ  فُ : ٕكَّ ؾَّ َج وَ  زَّ طَ  ك اهلل

  بُت ثْ ، فقُ ةِ قرَ كُ ذْ الؿَ  ةِ دَ اطِ يف الؼَ  الً اِخ دَ 
ِ
 (. اهـةقؼَ ؼِ ك َح الَ عَ تَ  هلل

ُد بُن َصالٍح الُعَثقِؿقنَ َشْقُخـَا الَعالَّمُة  َل اقَ و « الَجَواِب الُؿْخَتارِ »يف   ُمَحؿَّ

 الـَّ  اهُ وَ رَ  :يذِ الَّ  ي  ِس ْد الؼُ  يِث دِ بالَح  ُق عؾَّ تَ ا يَ قؿَ فِ : (25ص)
ى، الَ عَ وتَ  ركَ اَ تبَ  هِ ب  رَ  نْ طَ   يّ بِ
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 هُ ـْ مِ  ُت بْ رَّ ؼَ تَ  اطًارَ ي ذِ ـ  مِ  َب رَّ ؼَ تَ  نْ مَ ، وَ اطًارِ ذَ  هُ ـْ مِ  ُت بْ رَّ ؼَ تَ  راً بْ ي ِش ـ  مِ  َب رَّ ؼَ تَ  نْ مَ ): اَل قَ  هُ كَّ أَ 

 ـْ طَ  فِ ك بِ الَ عَ تَ  اهللُ  رَ بَ ْخ أَ  يُث دِ ا الحَ ذَ هَ  نَّ أَ  ؿُ ؾَ عْ )تَ  (:ةً لَ وَ رْ هَ  هُ تُ قْ تَ ي أَ ِش ؿْ ي يَ اكِ تَ أَ  نْ مَ ، وَ اطًابَ 

ـُمِ أَ  فُ ـْطَ  فُ ؾَ ؼَ ، وكَ فِ ِس ػْ كَ   فِ ْج ك القَ ؾَ طَ  التفُ َس رِ  غُ ؾِ بْ ، ومُ ادهِ بَ ك طِ لَ إِ   قلفُ ُس ورَ  ،فِ قِّ ْح ك وَ ؾَ طَ  فُ ق

ـَ ابعِ والتَّ  ابةِ حَ الصَّ  ـَ مِ  تفِ مّ أُ  اءُ مـَأُ   قلِ ُس ا الرَّ ذَ هَ  ـْ طَ  ؾفُ ؼَ ، وكَ ؿِّ تَ إَ   ـْ مِ  ةِ مّ إَ  ةِ ؿَّ ئِ ، وأَ ق

 .قلِ َؼبُ بال ةُ مَّ إُ  فُ ؼتْ ؾَ ، وتَ فِ ؼْ والػِ  يِث دِ الحَ  ؾِ هْ أَ 

َٓ َتْعَؾُؿقنَ : هِ قرِ غْ وبَ  فِ ِس ػْ بـَ ؿُ ؾَ طْ أَ  كالَ عَ وتَ  كَ ارَ بَ تَ  اهللَ  نَّ أَ  ؿُ ؾَ عْ وتَ   َواهلُل َيْعَؾُؿ َوَأْكُتْؿ 

 [.142]البؼرة:  ُقْؾ َأَأْكُتْؿ َأْطَؾُؿ َأِم اهللُ ، [219]البؼرة: 

 ،اتفِ ػَ وِص  ائفِ ؿَ ْس أَ  ـْ مِ  ؿْ اهُ إيّ  فُ ؿَ ؾِ ا طَ ك مَ ؾَ طَ  ؼفُ ؾْ َخ  عْ ؾِ طّ يَ  ؿْ ك لَ الَ عَ تَ  اهللَ  نَّ أَ  ؿُ ؾَ عْ وتَ 

َّٓ فِ امِ ؽَ ْح وأَ  فِ عالِ فْ وأَ  ـُ اهلُل َلُؽْؿ َأْن َتِضؾُّقا َواهلُل قا: ؾُّ ِض يَ  ك ٓتَّ َح  ّؼ الحَ  ؿْ فُ لَ  ـَ بقِّ لقُ  ، إ ُيَبقِّ

 . [176]الـساء:  بُِؽؾِّ َشْلٍء َطؾِقؿٌ 

  ـَ مِ  ـُ َس ْح أَ  دٌ َح أَ  َٓ  فُ كَّ أَ  ؿُ ؾَ عْ وتَ 
ِ
 ّؾ جِ  فُ المَ كَ  نَّ ، وأَ قالً قِ  فُ ـْمِ  ُق دَ ْص وٓ أَ  ،يثًادِ َح  اهلل

 .انِ قَ والبَ  ةِ اَح َص ك الػَ ؾَ طْ  يف أَ اَل وطَ 

ا يَ  ُش حِ قْ تَ ْس تَ  الَ فَ  ،(ةً ولَ رْ هَ  هُ تُ قْ تَ ي أَ ِش ؿْ ي يَ اكِ تَ أَ  نْ مَ ): سفِ ػْ كَ  ـْ طَ  فُ اكَ حَ بْ ُس  اَل قَ  دْ وقَ 

 أنّ  َت قْ ػَ ا كَ ذَ إِ  َؽ كَّ أَ  ؿْ ؾَ ، واطْ َؼ بَ ا َس مَ  َت ؿْ ؾِ طَ  أنْ  دَ عْ بَ  سفِ ػْ ك لـَالَ عَ تَ  اهللُ  فُ بتَ ثْ أَ  ءٍ ْل َش  ـْ ل مِ ِخ أَ 

ل تِ لْ ٓ يَ  اهللَ  : إنَّ اَل ؼَ يُ  نْ أَ  ةِ حَّ ِص  ِل ػْ ا الـَّذَ هَ  قنُ ؿُ ْض مَ  قنُ ؽُ فسقَ  :ةً لَ وَ رْ ل هَ تِ لْ الك يَ عَ تَ  اهللَ 

 .قفِ ا فِ ا مَ ذَ ل هَ فِ وَ  ،ةً لَ وَ رْ هَ 

 ـَ قْ بَ  ؾِ ْص لؾػَ  ًاقؼقّ ؼِ َح  اكًاقَ تْ ل إِ تِ لْ ك يَ الَ عَ تَ  اهللَ  نَّ بلَ  قنَ ـُمِ مْ يُ  َػ ؾَ السَّ  نَّ أَ  قمِ ؾُ عْ الؿَ  ـَ مِ وَ 

  اُب تَ كِ  َؽ لِ ك ذَ ؾَ طَ  لَّ ا دَ ؿَ ، كَ فِ بِ  ُؼ الئِ الَّ  فِ ْج ك القَ ؾَ طَ  ةِ امَ قَ الؼِ  مَ قْ اده يَ بَ طِ 
ِ
يف  َس قْ ك، ولَ الَ عَ تَ  اهلل

َّٓ  لِّ ِس دْ الؼُ  يِث دِ ا الحَ ذَ هَ    انَ قَ تْ إِ  َت بَ ثْ أَ  ـْ ؿَ فَ  ،لِش ؿْ يَ  اهُ تَ أَ  ـْ ؿَ لِ  «ةً لَ وَ رْ هَ » قنُ ؽُ يَ  فُ اكَ قَ إتْ  نَّ أَ  إ
ِ
 اهلل
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ك ؾَ طَ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ » :ةِ ػَ ِص بِ  انِ قَ ا اإلتْ ذَ هَ  ـْ مِ  ءٌ ْل َش  قنَ ؽُ يَ  نْ أَ  فِ قْ ؾَ طَ  ْؾ ؽِ ْش يُ  ؿْ لَ  ةً قؼَ ؼِ َح  كالَ عَ تَ 

 رَ بَ ْخ أَ  دْ قَ ، وَ «ةٍ لَ وَ رْ هَ »ل تِ لْ ك يَ الَ عَ تَ  اهللَ  بلنَّ  ـَ مِ مْ كُ  نْ أَ  ـْ مِ  عُ ـَؿْ يَ  عٍ اكِ ي مَ . وأَ فِ بِ  ُؼ ئِ الالّ  فِ ْج القَ 

 قَ هُ وَ  ءٌ ْل َش  فِ ؾِ ثْ ؿِ كَ  َس قْ ، ولَ اءُ َش ا يَ مَ  ُؾ عَ ػْ ك يَ الَ عَ وتَ  فُ اكَ حَ بْ ُس  قَ هُ وَ  ،فِ ِس ػْ كَ  ـْ طَ  ك بفِ الَ عَ تَ  اهللُ 

 .قرُ ِص البَ  قعُ ؿِ السَّ 

  انِ قَ تْ يف إِ  َس قْ ولَ 
ِ
 ثقؾٍ ؿْ وٓ تَ  قٍػ قِّ ؽْ تَ  ونِ بدُ  بفِ  ُؼ ئِ الالَّ  فِ ْج ك القَ ؾَ طَ  «ةً لَ وَ رْ هَ »ك الَ عَ تَ  اهلل

 َػ قْ كَ  عؾفُ ػْ يَ  الفِ عَ فْ أَ  ـْ مِ  ٌؾ عْ فِ  قَ هُ  ْؾ ، بَ مِ الَ الؽَ  اهرُ ضَ  َس قْ لَ  فُ : إكَّ اَل ؼَ ك يُ تّ ، َح صِ ؼْ الـَّ ـَ مِ  ءٌ ْل َش 

  مِ الَ يف كَ  ِت لْ يَ  ؿْ ا لَ ذَ فَ اء، ولَ َش يَ 
ِ
َٓ فُ ـْك طَ الَ عَ تَ  اهلل   قلِ ُس رَ  مِ الَ ل كَ فِ  ، و

ِ
 ـْ طَ  فُ فَ رِ ْص ا يُ مَ   اهلل

 (. اهـَؽ لِ ذَ 

، وآقْ هِب الّسؾِػ الّصالِح يف َأْحؽَ ذْ َؽ بؿَ قْ ؾَ فعَ  قؾُت: ـِ ي اِء هبِْؿ فقِف دَ تِ اِم الدِّ

 (1) .واتِّباطِفؿ ُجْؿؾًة وَتْػِصقالً 

ـَ َلُف اْلُفَدى َوَيتَّبِْع َغْقَر َسبِقَقاَل َتَعاَلك:  ـْ َبْعِد َما َتَبقَّ
ُسقَل مِ ـْ ُيَشاقِِؼ الرَّ ِؾ َوَم

ِف َما َتَقلَّك َوُكْصؾِِف َجَفـََّؿ َوَساَءْت َمِصقًرا ـَ ُكَقلِّ  [.115الـساء: ] اْلُؿْممِـِق

يِن إَْلَباكِيُّ  د َكاِصر الد  ْقُخ الَعالَّمُة ُمَحؿَّ : َهْل ُتْثبُتوَن ِصَػَة الَفْرَوَلِة َوُسئَِل الشَّ

 للِ َتَعاَلى؟.

                                                 
ؾُػ الّص  قؾُت: (1) ـِ وُفُروِطِف.وَطَؾْقَؽ بُؿجاكَبِة َكّؾ َمْذَهٍب، ٓ َيْذَهُب إلقِف السَّ ي  الُح يف ُأُصقِل الدِّ

ـِ َتْقِؿقََّة )ج« الػتاوى»(، و134لؾُبَخاِريِّ )ص« خؾَؼ أفعاِل العبادِ »واكظر:        الَعِؼقَدة »(، و24ص 5ٓب

 )ص« اإلْسالَمِّقة
ِّ

ْقِخ ُمحّؿٍد الَجامِل  (.96لؾشَّ



 

ِْ ِلِصَفِة ِلَكِطِع ِّ ِلَتِعِطِٗم ََٔلة َداِبِس َزِبٍٗع اِلَىِدَخِم َِّس  اِل

 

 

031 

ا ذَ ا إِ قفَ ػِ ـْا يَ ا مَ كَ دَ ـْطِ  قجدُ يُ  َس قْ لَ  اٌت ػَ ِص  ولِ زُ والـُّ ،جلءِ كالؿَ  :ةُ لَ وَ رْ الفَ )الجواب: 

 اهَ صـَّص َخ 
ِ
ك لَ سًا إِ أْ رَ  رَ ادِ بَ ك كُ تَّ َح  صٍ ؼْ كَ  ةُ ػَ ِص  ْت َس قْ لَ  اُت ػَ الصِّ  هِ ذِ هَ  : ٕنَّ ؾَّ َج وَ  زَّ طَ  ا باهلل

َٓ  ،«ةِ لَ وَ رْ الفَ » قعِ ُض قْ يف مَ  (1)عُ سَّ قَ تَ أَ  َٓ  ـْ ؽِ لَ  ...ا فَ قِّ ػْ كَ  يف  اءَ ا َج ؿَّ مِ ثر ِكْ ك أَ ؾَ طَ  يدُ زِ أَ  و

 . اهـ«2)يِث دِ الحَ 

ْقُخ إَْلَباكِلُّ قؾُت:   َطَؾك َضاِهِر الَحِديِث. «الَفْرَوَلةِ »ُيْثبُِت ِصَػَة: فالشَّ

اِجِحّي: َطْن ِصَػِة:  ْقِخ َطْبِد الَعِزيِز الرَّ ِب »وَقاَل َفِضقَؾُة الشَّ ، وِصَػِة: «التََّؼرُّ

ـْ َثَؿراهتَا: «الَفْرَوَلةِ »
 َطزَّ َوَجؾَّ ... َلؽِ

ِ
َػاِت الِػْعؾّقِة هلل ـَ الصِّ

َفا مِ َأنَّ اهلَل َتَعاَلك  (3))َهِذِه ُكؾُّ

                                                 
 .«الَفْرَوَلةِ »َيْعـِل: يف َتْلِويِؾ ِصَػِة:  (1)

 «.َصِريُؼ اإلْسالَمِ »(: 756/12:55« )الُفَدى والـُّقر»ؾة:  ِسْؾِس  (2)

ـْ َكالَِم َأْهِؾ الِعْؾِؿ َأكَُّفؿ َلْؿ َيْثبُتقا ِصَػَة:  قؾُت:( 3)
ـْ َأْهِؾ التَّعالِؿ هبَذِه الثََّؿرِة مِ

بَْؾ  ،«الَفْرَوَلةِ »وَأَخُذ الَبْعُض مِ

َـّ أنَّ  ِؿ َوُهَق ٓ ُيْشِعُر، وٓ ُيْعذر بَجْفؾِف  يف الَحِديِث ُمَمولةٌ  «الَفْرَوَلةَ »َض َطَؾك َحَسِب َضـَُّف الَػاِسد، َفَقَقَع يف التََّجفُّ

ـْ َمْذهِب الَجْفِؿقَِّة، الؾَُّفؿَّ  َؾِػ، والَجْفِؿقَِّة إَِلك َأْن يُتقَب، وَيْرجَع َط ـَ السَّ  َسؾِّؿ َسؾِّؿ. يف َذلَِؽ، َفُفَق َبْرزٌخ َبْق

ـَ (: 471ص 16)ج« الَػَتاوى»يف  اَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتقِْؿقََّة وِمـُْه: قَ         َْشَعِريُّ َوَأْمَثاُلُف َبْرَزٌخ بَقْ ْٕ )َوا

ًٓ َطْؼؾِقًَّة َضـُّقَها َصِحقَحةً  ِء ُأُصق َٓ ـْ َهُم
ِء َكاَلًما َصِحقًحا َومِ َٓ ـْ َهُم

َؾِػ َواْلَجْفِؿقَّة، َأَخُذوا مِ  َفاِس السَّ
َ

 َدٌة(.اهـ َوِهل

اِرِميُّ         ـَ (: 349)ص« الـَّْؼِض َطَؾى الَؿرِيسي  »يف  وَقاَل اإلَماُم ُطْثؿاُن الدَّ
ُؿ ِطـَْدَكا َباٌب َكبِقٌر مِ )َوالتََّجفُّ

َّٓ ُقتُِؾقا(. اهـ ْكَدَقِة، ُيْسَتَتاُب َأْهُؾُف، َفنِْن َتاُبقا، َوإِ  الزَّ
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ـْ فِْعِؾ الَعْبِد لؾطَّاَطةِ 
، َفَفِذِه َثَؿراٌت، (1)َأْسَرُع بالَخْقِر إَِلك الَعْبِد، وَأْسَرُع باإلَثاَبِة مِ

َػاِت ... وَهذِ  (.وَلْقَسْت ِهَل الصِّ  َطزَّ َوَجؾَّ
ِ
َػاُت الِػْعؾقَُّة ُتقَصُػ بَِفا َكْػس اهلل  اهـ (2) ِه الصِّ

 ةِ قَّ ؿِ ؾْ العِ  وِث ُح لؾبُ  ةِ ؿَ ائِ الدَّ  ةِ ـَ ْج ى الؾَّ اوَ تَ فَ  نْ ( مِ 6932 :ى )رقموَ تْ يف الػَ  دَ رَ وَ  ْد قَ وَ 

ُعوِديَّةِ  اءِ تَ واإلفْ   ي:ؾِ ا يَ ( مَ 142ص 3ج) بالسُّ

 .َوَلة؟الَفرْ  ةُ ػَ ِص  للِ  ْل س: هَ 

  دُ ؿْ الحَ ) ج: 
ِ
 :دُ عْ ... وبَ  بفِ حْ وَص  وآلفِ  ،فِ قلِ ُس ك رَ ؾَ طَ  مُ الَ والسَّ  ةُ الَ والصَّ  ،هلل

ا ك مَ ؾَ طَ  يِػ رِ الشَّ  لِّ ِس دْ الؼُ  يِث دِ يف الحَ  اءَ ا َج مَ  قِ حْ ك كَ ؾَ طَ  «الَفْرَوَلةِ » ةُ ػَ : ِص ؿْ عَ كَ  

إليَّ  َب رَّ ؼَ ا تَ ذَ اطًا، وإِ رَ ذِ  هِ لقْ إِ  ُت بْ رَّ ؼَ رًا: تَ بْ ِش  ُد بْ ليَّ العَ إِ  َب رَّ ؼَ ا تَ ذَ )إِ  ك:الَ عَ تَ  اَل ، قَ فِ بِ  قُؼ ؾِ يَ 

 :اهُ وَ رَ  (.َهْرَوَلةً  تهُ قْ تَ قًا: أَ اِش ي مَ اكِ تَ ا أَ ذَ اطًا، وإِ بَ  هُ ـْ مِ  ُت بْ رَّ ؼَ اطًا: تَ رَ ذِ 

 .ؿٌ ؾِ ْس ، ومُ يُّ ارِ خَ البُ 

 
ِ
 اهـ (3).ؿ(ؾَّ وَس  فِ بِ حْ وَص  وآلفِ  ،دٍ ؿَّ حَ ا مُ ـَقِّ بِ ك كَ ؾَ طَ  ؾك اهللُ ، وَص قِؼ فِ قْ التَّ  وباهلل

ُد بُن َصالٍِح الُعَثْقِؿقَن   1)ج «الَػَتاَوى»يف  وَقاَل َشْقُخـَا الَعالََّمُة ُمَحؿَّ

 ؾِ ْص لؾػَ  ًاقؼقّ ؼِ َح  اكًاقَّ تْ ل إِ تِ لْ ك يَ الَ عَ تَ  اهللَ  نَّ بلَ  قنَ ـُمِ مْ يُ  َػ ؾَ السَّ  أنَّ  قمِ ؾُ عْ الؿَ  ـْ مِ )(: 188ص

                                                 
ِحقُح َأنَّ َهَذا اقؾُت ( 1) ـْ َثَؿراِت ِصَػِة: : والصَّ

ِب »لَؿْعـَك مِ وَلقَْس َهَذا الَؿْعـَك  ،«الَفْرَوَلةِ »وِصَػِة:  ،«التََّؼرُّ

َػِة: َكَؿا َسَبَؼ َذلَِؽ، َفَتـَبَّف.    لؾصِّ

ب، وِصَػِة الَفْروَلةِ »( 2)  بتاريخ: «َشْرح َحِديث: ِصَػِة التَّؼرُّ
ّ

        هـ6/11/1437: التَّقاُصؾ الَؿْرئِل

ائَِؿِة لؾُبُحقِث الِعْؾِؿقَِّة واإلْفَتاِء )ج6932لَػْتَقى )رقؿ ا( 3) ـْ َفَتاَوى الؾَّْجـَِة الدَّ
 (.142ص 3( مِ

ـُ َباٍز، َطبُْد الّرازِق َطِػقِػل، َطبُد اهلل         ـَ الَؿَشايِخ: َطْبُد الَعِزيِز ب
َع َطَؾك َهِذِه الَػْتَقى ُكٌؾ مِ ـُ ُغَديان، طبُد َوَقْد َوقَّ ب

ـُ َقُعقد.  ب
ِ
 اهلل
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  اُب تَ كِ  َؽ لِ ك ذَ ؾَ طَ  لَّ ا دَ ؿَ ، كَ فِ بِ  ِؼ ئِ الالَّ  فِ ْج ك القَ ؾَ طَ  امةِ قَ الؼِ  مَ قْ يَ  هِ ادِ بَ طِ  ـَ قْ بَ 
ِ
 َس قْ ك، ولَ الَ عَ تَ  اهلل

َّٓ  لِّ دِس الؼُ  يِث دِ ا الحَ ذَ يف هَ   انَ قَ إتْ  َت بَ ثْ أَ  ـْ فؿَ  ،لِش ؿْ يَ  اهُ تْ ـ أَ ؿَ لِ  «لةً وَ رْ هَ » :قنُ يؽُ  فُ قاكَ إتْ  أنَّ  إ

 
ِ
ك ؾَ طَ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ » :ةِ ػَ بِص  قانِ ا اإلتْ ذَ هَ  ـْ مِ  ءٌ ْل َش  قنَ ؽُ يَ  أنْ  فِ قْ ؾَ طَ  ْؾ ؽِ ْش يُ  ؿْ لَ  ،ةً قؼَ ؼِ َح  الكعَ تَ  اهلل

 ربَ ْخ أَ  دْ وقَ  ،«لةً وَ رْ هَ » :لتِ لْ ك يَ الَ عَ تَ  اهللَ  بلنَّ  ـَ ممِ كُ  نْ أَ  ـْ ع مِ ـَؿْ يَ  اكعٍ مَ  وأيُّ  ،بفِ  ِؼ ئِ الالَّ  فِ ْج القَ 

 قَ هُ وَ  ءٌ ْل َش  ثؾفِ ؿِ كَ  َس قْ ، ولَ اءُ َش ا يَ مَ  ُؾ عَ ػْ يَ  الكعَ ف وتَ اكَ حَ بْ ُس  قَ هُ وَ  ،فِ ِس ػْ كَ  ـْ طَ  ك بفِ الَ عَ تَ  اهللُ 

 .؟!قرُ ِص البَ  قعُ ؿِ السَّ 

  انِ قَ يف إتْ  َس قْ ولَ 
ِ
َٓ  قٍػ قِّ تؽْ  ونِ بدُ  بفِ  ئِؼ الالَّ  فِ ْج ك القَ ؾَ طَ  «لةً وَ رْ هَ »ك الَ عَ تَ  اهلل  قؾٍ ثِ ؿْ تَ  و

 َػ قْ كَ  فُ عؾُ ػْ يَ  الفِ عَ فْ أَ  ـْ مِ  عٌؾ فِ  قَ هُ  ْؾ ، بَ مِ الَ الؽَ  رَ اهِ ضَ  لقَس  فُ : إكَّ اَل ؼَ ك يُ تّ ، َح ؼصِ الـَّ ـَ مِ  ءٌ ْل َش 

 (. اهـاءُ َش يَ 

ُة الَحِديِث: َأَحاِديَث ِصَػِة:  ىوَ رَ  دْ قَ وَ قؾُت:  يف ُكُتبِفْؿ، َوَلْؿ  «الَفْرَوَلةِ »َأئِؿَّ

ا َيُدلُّ َطَؾك َأكَُّفْؿ ُيْثبُِتقنَ  ُضقا لَتْلِويؾَِفا، وَتْػِسقِرَها بَشْلٍء، َوَهَذا مِؿَّ  «الَفْرَوَلةِ »ِصَػَة:  َيَتعرَّ

 َطَؾك َضاهِر إََحاِديِث، َوُهْؿ:

ِحقِح »يف  ( اإلَماُم الُبَخاِريُّ 1 َخْؾِؼ »(، ويف 2694ص 6)ج «الَجامِِع الصَّ

دِّ َطَؾك الَجْفِؿقَّةِ   (.742)ص «َأْفَعاِل الِعَباِد والرَّ

ـُ َمـَْده 2  (.93)ص «الّردِّ َطَؾك الَجْفِؿقَّةِ »يف  ( اإلَماُم اب

ـُ ُخَزْيَؿَة 3  (.16ص 1)ج «التَّْقِحقدِ »يف  ( اإلَماُم اب

ـُ َبطََّة 4 اإلَباَكِة »(، ويف 377ص 3)ج «الَرّد َطَؾك الَجْفِؿقَّةِ »يف  ( اإلَماُم اب

ْغَرى  (.259)ص «الصُّ
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ـُ َتْقِؿقَّة 5 َشْرِح الَعِؼقَدةِ »(، ويف 646ص 5)ج «الَػَتاَوى»يف  ( اإلَماُم اب

 (.259)ص «ْصَػفاكِقَّةِ إَ 

ـَّةِ »يف  ( اإلَماُم الَبْرَبَفاِريُّ 6  (.65)ص «َشْرِح السُّ

ـُ الُؿِحبِّ 7 ـَ »يف  ( اإلَماُم اب /ط(، 219)ق/ «ِصَػاِت َربِّ الَعالِؿق

 /م(.52و)ص

ـُ َرَجٍب يف 8  (.141ص 1)ج «ِجامع الُعُؾقِم والِحَؽؿِ »( اإلَماُم اب

َِٓء إَئَِؿُة صَ  َػاِت يف ُكُتبِفْؿ: إِْمَراُرَها َطَؾك َوَهُم ِريَؼتُفْؿ يف ِذْكِر َأَحاِديِث الصِّ

 (1)َضاهِرَها.

َؾِػ: بَؼْقلِفْؿ:  َها َكَؿا َجاَءْت باِلَ َتْػِسقرٍ(ولَذلَِؽ َذَكُروا آثاَر السَّ َطَؾك إِْثَباِت  )َأِمرُّ

 .«الَفْرولةِ »ِصَػِة: 

(: َطْن إِْثَباِت 1150ص 3)ج «واطق الُؿْرَسؾةِ الصَّ »يف   اإلَماُم ابُن الَؼق مِ قاَل 

َػاِت لؾّرب  َتَعاَلى:  الـَّبِيُّ   ذكفِ وأُ  ـفِ قْ ك طَ ؾَ طَ  هُ دَ يَ  عَ َض يَ  ةً رَّ ومَ  ،عفِ بَ بنْص  قرُ ِش يُ  ةً رَّ مَ وَ )لؾص 

ـَ حِ   ،انِ قَ واإلتْ  ،لءِ جْ والؿَ  ،زولِ بالـُّ فُ ػِص يَ  ةً رَّ ومَ  ،رهِ َص وبَ  بِّ الرَّ  عِ ؿْ َس  ـْ طَ  رُ بِ خْ يُ  ق

 بعَ واإلْص  ،دَ والقَ  ،ـَ قْ والعَ  ،فَ ْج القَ  فُ لَ  ُت بِ ثْ يُ  ةً رَّ ومَ  ،«ةِ لَ وَ رْ الفَ »و ،ِل ْش والؿَ  ،ِق الَ طِ وآكْ 

                                                 
ـِ َتْقِؿقََّة )ص« َشْرح الَعِؼقَدِة إَْصَػفاكِقَّةِ »واكظر:  (1) ـَّةِ »(، و39ص 5َلُف )ج« الَػَتاَوى»(، و259ٓب « السُّ

ِريَعة»(، و259ص 1لؾَخالَِّل )ج يِّ )ص« الشَّ  )ج« الُعؾقّ »(، و722لمُجرِّ
ِّ

َهبِل « التَّْقِحقدِ »(، و959ص 2لؾذَّ

ـِ َمـْدَ  ـِ َطْبِد الَبرِّ )ج« التَّْؿِفقد»(، و115ص 3ه )جٓب ـِ ُقَداَمَة )ص« َذمِّ التَّْلِويؾِ »(، و158ص 7ٓب  (.22ٓب
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 ،قؿَ ؾِ ؽْ والتَّ  ،مَ الَ والؽَ  ،َب َض والغَ  ،كَض والرِّ  ،َح رَ والػَ  ،َؽ حِ والضَّ  ،َؾ ْج والرِّ  ،مَ دَ والؼَ 

 . اهـ(اةاَج ـَوالؿُ  ِت قْ بالصَّ  داءَ والـِّ

ٍد الَجاِميَّ  وَقاَل  ْقِخ ُمَحؿَّ الَحِديُث ): إْثَباِت ِصَػِة الَفْرَوَلِة: يف  َفِضقَؾُة الشَّ

ِذي فِقِف: ) َب ِمـ ي الُؼْدِسلُّ الَّ ْبُت ِمـُْه ِذَراًطا، َوإَِذا َتَؼرَّ َب َطْبِدي ِمـ ي ِشْبًرا، َتَؼرَّ إَِذا َتَؼرَّ

ْبُت ِمـُْه َباًطاِذَرا ـَ َيـُْفُجقَن (َأَتاكِي َيْؿِشي، َأَتْقُتُه َهْرَوَلةً َوإَِذا ، ًطا، َتَؼرَّ ِذي َؾِػ الَّ : َفْلْتَباُع السَّ

 َتَعاَلك َسقاء َكاَن َذلَِؽ َمْشقًا، َأْو 
ِ
َؾِػ ٓ َيْسَتْبِعُدوَن إِْتقاِن اهلل ، وإِْتَقاُن «َهْروَلةً »َمـَْفِج السَّ

ُب ا  َتَعاَلك إَِلك َبْعِض ِطَباِدِه، وَتَؼرُّ
ِ
هلل َتَعاَلك إَِلك َبْعِض ِطَباِدِه ... ٓ ُيْسَتْغَرُبقَن اهلل

ـَ َهَذا الَحِديِث  ـْ َباٍب َواِحٍد: ٓ َفْرَق َطـُْدُهؿ َبْق
َػاَت ُكؾَّفا مِ َيْعـِل: َحِديَث –الصِّ

ـَ َحِديِث الـُُّزوِل، وآيِة آْستَِقاِء، الـُُّزوِل، واإلْتَقاُن، وَتْؼِريُب  -الَفْرَوَلةِ   َتَعاَلك  وَبْق
ِ
اهلل

ـُقَن بَِذلَِؽ َطَؾك َضاِهِر َهِذِه الـُُّصقِص َطَؾك  ُبُف بـَْػِسِف بَِؿا َيؾِقُؼ بِِف، ُيْممِ َبْعَض ِطَباِدِه، وَتَؼرُّ

َػات بِصَػاِت َخْؾِؼِف(.  َتَعاَلك ُدوَن أْن ُيَشبُِّفقا تِْؾَؽ الصِّ
ِ
 اهـ (1)َما َيؾِقُؼ باهلل

َػاُت كَ قؾُت:  ـْ وَهِذِه الصِّ ُة َكْؼالً َطاّمًا ُمَتقاتِرًا: َخَؾػًا َط ، وَحَصَؾ َسَؾٍػ َؼؾْتَفا إُمَّ

روِرّي أّن الـّبِّل  ُروِريُّ لؾَخْؾِؼ بَذلَِؽ: َكَؿا َحَصَؾ َلُفْؿ الِعْؾُؿ الضَّ َبؾََّغُفؿ  الِعْؾُؿ الضَّ

َػاِت الُعَؾك: مِـَْفا: ِصَػُة   َتَعاَلك، ، وَحَص لةِ وَ رْ الفَ َأْلَػاَظ َهِذِه الصِّ
ِ
ـْ َكالَِم اهلل

ـُ مِ َؾ الَقِؼق

 (2): ٕنَّ َذلَِؽ ُيِػقُد الَقِؼقـ.وَكالَِم َرُسقلِف 

                                                 
 »واكظر:  (1)

ّ
، َسـَة )« التَّْعؾِقؼ َطَؾك الَحِديِث الُؼْدِسل

ِّ
 هـ(.1437يف التََّقاَصِؾ الَؿْرئِل

َقاطؼ الُؿْرَسَؾة»واكظر:  (2) ـِ الَؼقِِّؿ )ج« الصَّ ـِ « َشْرح الَعِؼقَدِة إَْصَػَفاكِقَّة»(، و654و 653و 642ص 2ٓب ٓب

ـَّة والَجَؿاطة»(، و259َتْقِؿقََّة )ص  )ص« اْطتَِؼاد َأْهؾ السُّ
ِّ

 (.172لْلْسَؿاِطقؾل



 

 الطُُّٕٗف اِلَىِطُمَٕلُة اِلُىَكمََّمة 

 

 

 

034 

ْقِخ َطْبِد الَعِزيز الّراِجِحّي: اَل قَ  : َوْصٌػ َيؾِقُؼ «الَفْوَرَلةَ »، و«الَؿَؾَؾ »)أنَّ َفِضقَؾُة الشَّ

 َتَعاَلك، وٓ َيْؾَزُم مِـُْف الـَّْؼُص: ٕكَّ 
ِ
ـَ باهلل

ـَ يف َشْلٍء مِ ُف ُسْبَحاَكُف ٓ ُيَشابُِف الَؿْخُؾققِق

ـَ الَعْبِد(.
َػِة: أنَّ اهلَل َأْسَرُع بالَخْقِر مِ ـْ َأَثِر الصِّ

ـْ مِ
َػاِت: َلؽِ  اهـ  (1)الصِّ

َحابُة «الَفْروَلةِ »وَهِذِه َأَحاِديٌث َصِحقَحٌة يف ِصَػِة:  قؾُت: : َرَواَها َجَؿاطٌة مـ الصَّ

 ـِ ا ـَ لـّبِلِّ َط
ْؿ َأَحٌد مِ ـَِّة الـَّبقّيِة، َوَلْؿ َيَتؽؾَّ ، وَأْصَحاُب الَحديِِث فِقَؿا َوَرَد يف السُّ

َحابِة  ُفؿَّ ُغْػرًا.الصَّ ـَ الؽَِرام يف َتْلِويؾَِفا، الؾَّ  ، والتَّابِعق

بَ  :(24)ص «ِرَسالتهِ »يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالِم ابُن َتْقِؿقََّة  اُع َصِريَؼَة )َيِجُب اتِّ

ـَ اتَّبُعقُهْؿ بنْحَساٍن، فنّن  ِذي ـَ وإْكَصاِر، والَّ ـَ الُؿَفاجري
ـَ مِ ـَ إَّولِق ابِؼق ـَ السَّ

َؾِػ مِ السَّ

ٌة َقاصَِعٌة، وَلْقَس ََٕحٍد َأْن ُيخالَػُفْؿ فَِقؿا َأْجَؿُعقا َطَؾْقِف، ٓ يف إُُصقِل،  إِْجَؿاَطفؿ ُحجَّ

َٓ يف الُػُروِع(. ا  هـو

 (: 61ص 1)ج «ىاوَ تَ الػَ »يف   ازٍ بَ  بنُ  يزِ زِ العَ  ُد بْ طَ  ُخ قْ الشَّ  مةُ الَّ العَ  اَل وقَ 

 ، قُل ُس ا الرَّ فَ بِ  َؼ طَ وكَ  ،ةُ قحَ حِ الَص  يُث ادِ َح ا إَ فَ بِ  ْت اءَ َج  «ةُ لَ وَ رْ الفَ »و وُل زُ ا الـُّذَ ؽَ وهَ )

َٓ  ،ؼفِ ؾْ لخَ  ةٍ اهبََش مُ  رِ قْ غَ  ـْ مِ  فُ اكَ حَ بْ ُس  فِ بِ  ِؼ ئِ الالَّ  فِ ْج ك القَ ؾَ طَ  ؾَّ َج وَ  زَّ طَ  فِ بِّ ا لرَ بتفَ ثْ وأَ   ؿُ ؾَ عْ يَ  و

 (. اهـفُ اكَ حَ بْ ُس  قَ هُ  َّٓ إِ  اِت ػَ الصِّ  هِ ذِ هَ  ةَ قَّ ػِ قْ كَ 

 َطِؾيُّ بُن َحَسن الَؼـُّوِجيُّ  مةُ الَّ العَ  اَل وقَ 
  «الَؼائِِد إَِلى الَعَؼائِدِ »يف   َأُبو الـَّْصرِ

ـْ ِصَػاِت  :/م(25و)ص (/ط3ق/)
تِل َوَصَػ بَِفا َكْػَسُف، وَكَطَؼ  )َومِ  َطزَّ َوَجؾَّ الَّ

ِ
اهلل

                                                 
 هـ(.1437، ُدُروٌس ُمَػرقٌة، َسـََة )«َشْرح ُســ التِّْرمِِذّي » (1)
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، والُؼْرُب، واإلْتَقاُن،  ُكقُّ بَِفا كَِتاَبُف: َأكَُّف َفْقَق َسَبِع َسَؿاَواتِِف: ُمْستٍق َطَؾك َطْرِشِف ... والدُّ

   (. اهـوالَفْرَوَلةُ والـُُّزوُل، 

 َٓ  :قاالُ قَ  َؽ ولئِ أُ وَ ) :(137ص 5)ج« َؽالَمِ َذم  ال»يف:   الَفَرِويُّ  وَقاَل اإلَمامُ 

 ،يِث دِ الحَ  فُ ْج ووَ  ،رِ مْ إَ  فُ ْج وَ وَ  ،ارِ فَ ف الـَّْج وَ  :اُل ؼَ ا يُ ؿَ كَ  :فٌ ْج وَ  :قنَ قلُ ؼُ يَ  ءِ َٓ مُ وهَ  ،ةَ ػَ ِص 

 دُ ويَ  ،انِ راءيَ تَ ا يَ ؿَ اهُ ارَ دْ ُج  :اُل ؼَ ا يُ ؿَ كَ  رٌ َص وبَ  ،ارِ دَ الجِ  ذنِ لُ كَ  :عٌ ؿْ وَس  ،اعِ تَ الؿَ  ـِ قْ عَ كَ  ـٌ قْ وطَ 

ان مَ دَ والؼَ  ،قرمِ ل إَ عِ بُ ْص أُ  ـَ قْ ان بَ اَس رَ ُخ  :ؿْ لفِ قْ كؼَ  :ابعُ َص وإَ  ،ةِ قَّ طِ والعَ  ةِ ـَّالؿِ  دِ قْ كَ 

ا كَ أَ  ْي أَ  :لتِ َض بْ يف قَ  النٌ فُ  :قَؾ ا قِ ؿَ كَ  :ةَض بْ والؼَ  ،لمِ دَ قَ  َت حْ تَ  قمةَ ُص الخُ  ؾُت عَ َج  :ؿْ لفِ قْ كؼَ 

 :تقاءُ وآْس  ،كَض الرِّ  :ُؽ حِ والضِّ  ،ُؽ ؾْ الؿُ  :ُش رْ والعَ  ،ؿُ ؾْ عِ ال رسلُّ الؽُ  اَل وقَ  ،هُ رَ مْ أَ  ؾُؽ مْ أَ 

 ،فٍ ْج وَ  ـْ وا مِ ؽرُ كْ وأَ  ،فٍ ْج وَ  ـْ قا مِ فُ بَّ َش ف ،فُ ؾُ ثْ مِ  «ةُ لَ وَ رْ الفَ »و ،قُل بُ الؼَ  :زوُل والـُّ ،ءُ قالَ تِ آْس 

قا ؼُ بْ يُ  ؿْ ولَ  ،ئًاقْ َش قا بتُ ثْ يُ  ؿْ ولَ  ،َؾ ْص وا إَ دُّ رفَ  ،اهرَ ا الظَّ وْ عدَّ وتَ  ،َ  ؾَ وا السَّ الػُ وَخ 

 (. اهـقداً ُج قْ مَ 

ُف تَ ذَ هَ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ ِص  اِت بَ ثْ يف إِ  اءِ ؿَ ؾَ العُ  مُ الَ ؽَ فَ قؾُت:   «يُّ ربِ ْخ الؿَ »: فُ ـْطَ  َؾ افَ غَ ا ُكؾُّ

 قٍؼ!.َتْدقِ  وْ قٍؼ أَ ؼِ حْ ِف: ُدوَكَؿا تَ ك َطَقاِهـِ ؾَ ! طَ مَ الَ ُمْؾِؼقًا الؽَ 

ْؾ َهذَ  ـَ  «الَؿْخربي  »ا ُمـَاِصُرو: لَذلَِؽ: َفْؾَقَتَلمَّ
وُمِريُدوُه َحّتك َيْعِرُفقا الَحّؼ مِ

 َّٓ ـَ الَخَبِر الَعاصَِؾ!، وإ
ا َما فَ : الَباصِِؾ، وِصْدَق الَؼْقِل مِ َبُد َفَقْذَهُب ُجَػاًء َوَأمَّ ا الزَّ َلمَّ

َْرضِ  ْٕ  [.17]الرطد: َيـَْػُع الـَّاَس َفَقْؿُؽُث فِل ا

ـْ َمَذاِهِب ولَفَذا كَ قؾُت: 
وَن التَّْلِويَؾ َمْذهبًا مِ َؾُػ الّصالُح إََوائُِؾ َيُعدُّ اَن السَّ

ـِ إِْن ُكـُْتْؿ َتْعَؾُؿقنَ : الَجْفؿقَّةِ  َْم ْٕ ـِ َأَحؼُّ بِا  [.81]اإلكعام: َفَليُّ اْلَػِريَؼْق
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 ؿْ هُ وَ ) (:95ص 2)ج «َدْرء التََّعارض»يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة 

ؾَػ – اَت ػَ الصِّ  قنَ تُ بِ ثْ يُ   ُف رْ َص  َل تل هِ الّ  ،اةِ ػَ الـُّ  ةِ قَّ ؿِ فْ الَج  يلِ وِ لْ بتَ  ونَ ولُ ؼُ ٓ يَ ، -َيْعـِل: السَّ

 هـ(. اااهَ ـَعْ ومَ  ،افَ قلِ لُ دْ ومَ  ،ااهَ َض تَ ؼْ مُ  ـْ طَ  قَص ُص الـُّ

 (:265)ص «الَؽافَِقِة الّشافَِقةِ »يف  وَقاَل اإلَماُم ابُن الَؼق ِم 

 يـَؾ دِ ــبْ ـــــتَّ ـــوال َؾ ـــــيوِ لْ ـــــتَّ ــــال َٓ وَ  الَّ ــــــكَ 
 

 

 انِ تَ ـفْ ـــبالبُ  ـِ قْ قَ ــــْح قَ ـــــلؾ َػ ـــــيرِ ـــحْ ـــوالتَّ  
 

 

فِل  اْلَؽاَلمُ )(: 188ص 1)ج «الُحّجةِ »يف  وَقاَل َأُبو الَؼاِسِم إَْصَبَفاكِيُّ 

  ِصَػاِت 
ِ
  اِب تَ ا َجاَء مِـَْفا فِل كِ َطزَّ َوَجؾَّ مَ  اهلل

ِ
ََساكِقدِ اهلل ْٕ ِحقَحةِ  ، َأو ُرِوَي بِا َطـ  الصَّ

  َرُسقلِ 
ِ
ا َطَؾى هَ اؤُ ا وإِجرَ باتفُ َطَؾْقِفم َأْجَؿِعقَن إِثْ  اللِ  َرْحَؿةُ  ِ الّسؾَ   ُب هَ ْذ ؿَ فَ ،  اهلل

 ـَ مِ  مٌ قْ قَ  هَب ، َوذَ اهللُ  قا َما أْثبتفُ ؾُ طَ بْ فلَ  مٌ قْ ا قَ اهَ ػَ كَ  َوقد اْلَؽْقِػقَّة َطـَْفا، يُ ػْ َها، َوكَ رِ َضاهِ 

ـَ بتِ ثْ الؿُ  ـِ التَّ  إَِلك اْلَبْحِث  (1)ق  (. اهـقِػ ؽقِّ َط

 َٓ ): (43ص 1ج) «إِْبَطاِل التَّْلِويالَِت »يف  َقاَل اإلَماُم َأُبو َيْعَؾى الَحـَْبِؾيُّ 

ـَ اْلُؿْعَتِزَلِة، َوٓ التََّشاُغُؾ بَِتْلِويؾَِفا  َطَؾك َما َذَهَب إَِلْقفِ  َيُجقُز َردُّ َهِذِه إَْخَبارِ 
َجَؿاَطٌة مِ

ةُ  ِف َتَعاَلك  ،َطَؾك َما َذَهَب إَِلْقِف إَْشَعِريَّ َواْلَقاِجُب َحْؿُؾَفا َطَؾك َضاِهِرَها، َوَأكََّفا ِصَػاٌت لِؾَّ

ـَ اْلَخْؾِؼ، َوٓ َكْعتَ َٓ 
ـَ بَِفا مِ  (. اهـِؼُد التَّْشبِقَف فِقَفا ُتْشبُِف َسائَِر اْلَؿْقُصقفِق

                                                 
ـَ َشّبفقا1) ِذي  َتَعاَلك بَذاِت َخْؾؼِف، َأْو ِصَػاتف بِصَػاِت َخْؾؼِف. ( َوُهْؿ: الُؿَشّبفُة الَّ

ِ
 َذاَت اهلل

ـَ الِػَرِق »اكظر:        )ج« الِؿَؾؾ والـِِّحَؾ »(، و255لؾَبْغَدادِّي )ص« الَػْرق بق
ِّ

ْفرْسَتاكِل  (.123ص 1لؾشَّ
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: (71ص 1ج) «إِْبَطاِل التَّْلِويالَِت »يف  وَقاَل اإلَماُم َأُبو َيْعَؾى الَحـَْبِؾيُّ 

ـَ ابعِ التَّ  ـَ مِ  ؿْ هِ دِ عْ بَ  ـْ مِ وَ  ،ابةَ حَ الصَّ  : أنَّ يؾِ وِ لْ التَّ  الِ طَ َطَؾك إبْ )َوَيدلُّ  ا َطَؾك قهَ ؾُ ؿَ َح  ق

َٓ فَ يؾِ وِ لْ قا لتَ ُض رَّ عَ تَ يَ  ؿْ لَ وَ  ،اهَ رِ اهِ ضَ   غًاائِ َس  يُؾ وِ لْ التَّ  انَ كَ  قْ ؾَ ا، فَ هَ رِ اهِ ضَ  ـْ ا طَ فَ فُ رْ َص  ا، و

 (. اهـؼبَ ْس أَ  إَلْقفِ  قااكُ ؽَ لَ 

َٓ الّتَشاُغُؾ بَتْحِريِػَفا، وَتْعطِقؾَِفا،  قؾُت: َفالَ َيُجقُز َردُّ َهِذِه إََحاِديَث، و

 َتَعاَلك َتؾِقُؼ بَؽَؿالِِف وَجالَلِِف.والَقاِجُب َحْؿُؾَفا َطَؾك َضاِهِرَها، وَأكَّ 
ِ
 َفا ِصَػاُت اهلل

َفُفَو َطَؾى َشَػا  َمْن َردَّ َحِديَث َرُسوِل اللِ ): َقاَل   َحـَْبلٍ  ْبنِ  َأْحَؿَد  َفَعنْ 

 (.َهَؾَؽةٍ 

 أثٌر صحقٌح 

ـُ الَجْقِزيِّ يف 192ص 1)ج «ةِ جَّ الحُ »يف  لُّ اكِ فَ بَ ْص َأْخَرَجُف إَ  ـَاقب مَ »(، واب

ف»، والَخطِقُب يف (249ص) «اإلمام أحؿد ، (289ص 1)ج «الَػِؼقف والُؿتػؼِّ

 .(733) «أصقل آطتؼاد» والالَّلَؽائِلُّ يف

 وإسـاُدُه صحقٌح.

  (:139)ص «الَؽافَِقِة الّشافَِقةِ »يف  َقاَل اإلَماُم ابُن الَؼق ِم 

 فُ قَ قْ فَ  ِب كّ رَ ؿُ ـــال ؾِ ــــفْ ـــجَ ـــال ـَ ـــــمِ  ٌؾ ــػْ ــقُ 
 

 

 انِ حَ تِ ػَ ــــْــيَ  َػ ــْــقكَ  ِب ـــصُّ ـــعَ ــتَّ ـــال ُؾ ـــػْ ــقُ  
 

 

َػاِت، ةِ قدَ ؼِ العَ  ؾِ ائِ َس قا يف مَ ػُ ؾِ تَ خْ يَ  ؿْ لَ  ُػ ؾَ فالسَّ قؾُت:  ًة يف إَْسَؿاِء والصِّ  َخاصَّ

 ادِ فَ تِ لالْج  اَل جَ ٓ مَ  ةِ قدَ ؼِ العَ  ُؾ ئِ اَس ، فؿَ ةِ قَّ طِ رْ الػَ  ةِ يَّ ادِ فَ تِ آْج  ائؾِ َس ؿَ القا يف ػُ ؾَ تَ ا اْخ ؿَ وإكَّ 
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 ِب َس بحَ  رُ ػَّ ؽَ يُ  وْ ، أَ ُؾ ؾَّ َض يُ  فُ ا: فنكَّ قفَ فِ  َػ الَ َخ  ـْ مَ ، وَ قِػ قِ قْ ك التَّ ؾَ ا طَ هَ ارُ دَ ا مَ ؿَ ا، وإكَّ قفَ فِ 

 .ةِ قدَ ؼِ يف العَ  فِ الػتِ خَ مُ 

ة: جَّ ُح  ؿْ فُ لَ قْ قَ  : ٕنَّ ةِ ؼقدَ ا يف العَ ؿَ قَّ ٓ َس  ؿْ الفِ قَ قْ بلَ  ذُ ْخ ، وإَ ؿْ فُ باطُ اتَّ  ُب جِ يَ  ُػ ؾَ والسَّ 

 .قلِ ُص يف إُ  رٌ رَّ ؼَ مُ  قَ ا هُ ؿَ كَ 

ِذي َيـَْبِغل )و(: 375ص 1)ج «ىاوَ تَ الػَ »يف   ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ابنُ  مِ الَ اإلْس  ُخ قْ َش  اَل قَ  َالَّ

َؾِػ  َباَع السَّ  (. اهـلِؾـَّاِس: َأْن َيْعَتاُدوا اتِّ

 ةِ قَد ؼِ العَ  ِح رْ َش »يف   قنَ ؿِ قْ ثَ العُ  الٍح َص  بنُ  ُد ؿَّ َح مُ  مةُ الَّ ا العَ ـَ ُخ قْ َش  اَل وقَ 

 ػًاؾُّ ؽَ تَ  ؾُّ قَ أَ  دٌ َح أَ  َٓ ، وَ  ةِ ابَ حَ الصَّ  ـَ مِ  ؿًاؾْ طِ  ُؼ ؿَ طْ أَ  دٌ َح أَ  الَ فَ )(: 64)ص «ةِ يـقَّ ارِ ػَّ السَّ 

 (. اهـ ابةِ حَ الصَّ  ـَ مِ 

ُد بُن َصالٍح الُعَثْقِؿقَن  ِح الَعِؼقَدةِ َشرْ »يف  وَقاَل َشْقُخـَا الَعالَّمُة ُمَحؿَّ

اِريـقَّةِ  ػَّ ،  ابةِ حَ الصَّ  قصًاُص رحؿفؿ اهلل وُخ  ِػ ؾَ السَّ  ؿُ ؾْ فعِ ) (:65)ص «السَّ

ـَ اشدِ الرّ  اءِ ػَ ؾَ الخُ  قصًاُص وُخ   لفُ  تذُ ؾْ تَ  َس ػْ ك الـَّتَّ ، َح حًاواِض  ،ـًاقِّ بَ  ،الً فْ َس  هُ دْ جِ ، تَ ي

 (. اهـفِ اطِ ؿَ ولَس 

 دُّ ا ِض فَ كَّ ا أَ قفَ ل فِ طِ دَّ يَ  «ي  بِ رَ ْخ الؿَ » قةَ طْ دَ  أنَّ  ِؽ حِ ْض الؿُ  قِب جِ العَ  ـَ مِ وَ قؾُت: 

، بفِ تُ ا يف كُ فَ لَ  اشرُ الـَّ ِػ للَس  قَ هُ ا، وَ فَ بتِ ارَ حَ ة ومُ رَ اِص عَ الؿُ  ارِ ؽَ فْ ة، وإَ ؼَ ابِ السَّ  ارِ ؽَ فْ إَ 

َٓ ؼَ ، ومَ فِ وِس رُ ، ودُ تفِ رصَ ْش وأَ  ، ءِ الَ البَ  اُس َس أَ  ـْ ؽُ يَ  ؿْ لَ : أَ قِب جِ العَ  ضِ اقُ ـَالتَّ  ـَ ا مِ ذَ ، وهَ تفِ ا

، ارِ وأثَ  ةِ ـَّوالسُّ  اِب تَ الؽِ  ِج فَ ـْمَ  كُ رْ تَ  قَ ، هُ ةِ قدَ ؼِ العَ  ؾِ ائِ َس يف مَ  لِ الَ ع يف الضَّ ققُ والقُ 

إِنَّ َهَذا  ؟!: ةِ قدَ ؼِ العَ  ؿِ ؾْ يف طِ  ةِ رَ اِص عَ الؿُ  ارِ ؽَ فْ ة، وإَ ؼَ ابِ السَّ  ِق رَ الػِ  ارِ ؽَ فْ ك أَ ؾَ طَ  ادُ ؿَ تِ وآطْ 

  [.6]ص: إِنَّ َهَذا َلَشْلٌء ُيَرادُ بؾ:  [5]ص: َلَشْلٌء ُطَجاٌب 
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ك لَ ك إِ غَ ْص ، ويَ لفِ قْ ك بؼَ َض رْ ، ويَ فِ لقْ إِ  ُؾ قؿِ ، ويَ بعفُ تّ يَ  ـْ مَ  «قعٌ بِ رَ » :دَ َج وَ َقْد وَ قؾُت: 

 ةً قعقَّ بِ رَ » :واارُ َص ا، فَ فَ عقكَ بِ طْ ويُ  فُ تبَ كُ  قنَ بعُ تّ ويَ  ْؾ ، بَ فاءِ ػَ ، والسُّ امِ غَ الطُّ  ـَ مِ  ؾِ اصِ البَ  فِ مِ الَ كَ 

ـِ يف الدِّ  «ةدطَ تَ بْ مُ   [.4]الؿـافؼقن: ُهُؿ اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْؿ َقاَتَؾُفُؿ اهلُل َأكَّك ُيْمَفُؽقنَ : ي

ِخَرِة َولَِقْرَضْقُه َولَِقْؼَتِرُفقا َما ك: الَ عَ تَ  اَل قَ  ْٔ ـُقَن بِا َٓ ُيْممِ ـَ  ِذي َولَِتْصَغك إَِلْقِف َأْفئَِدُة الَّ

 [.113]إكعام: ُفقنَ ُهْؿ ُمْؼَترِ 

 اقهَ ؾُ عَ فَ  ؿْ فُ [: فَ 27]الحديد: َرْهَباكِقًَّة اْبَتَدُطقَها َما َكَتْبـَاَها َطَؾْقِفؿْ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ و

 لَ إِ  ِب ؼرُّ التَّ  اِب بَ  ـْ مِ  بَزْطؿِفؿْ 
ِ
 ك: الَ عَ تَ  ك اهلل

ِ
َّٓ اْبتَِغاَء ِرْضَقاِن اهلل  [.27]الحديد: إِ

:  عدَ البِ  هِ ذِ هَ  بُؾ ؼْ تُ  الَ فَ قؾُت:  ـْ
َٓ ُيِحبُّ ، َفالَ َيْػَرُحقا بَِفا: «َربِقٍع وَأْتَباطهِ »مِ إِنَّ اهلَل 

ـَ   [.67:الؼصص] اْلَػِرِحق

 َفَتَؼطَُّعقا َأْمَرُهْؿ َبْقـَُفْؿ ُزُبًرا ُكؾُّ ِحْزٍب بَِؿا َلَدْيِفْؿ َفِرُحقنَ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ 

 [.53]الؿممـقن:

ا ؿَ بِ  قنَ ُح رَ ػْ ، ويَ ؿْ فُ ـْمِ  عٌ اقِ ا وَ ذَ ، وهَ (1)ؿْ هبِزْ حِ  ةِ رَ ْص بًا لـُّتُ كُ  قنَ ػُ لِ مَ يُ  قنَ قُّ بقعِ فالرَّ قؾُت: 

 ـَ مِ  قبةٌ ؼُ طُ  ذهِ ّؼًا!، وهَ َح  فُ وكَ دُ تؼِ عْ ، ويَ ؾِ اصِ البَ  ـَ مِ  فِ قْ ؾَ طَ  ؿْ ا هُ ؿَ بِ  قنَ ُح رِ فَ  ؿْ هُ  ـّ ؽِ : لَ فِ قْ ؾَ طَ  ؿْ هُ 

 
ِ
  اذُ قَ ، والعِ اءِ ريَ بْ والؽِ  رِ بْ قا يف الؽِ عُ قَ وَ  ؿْ فُ كَّ ، ٕونَ عرُ ْش يَ  ؿْ هُ ، وَ ُفؿْ ك لَ الَ عَ تَ  اهلل

ِ
 .باهلل

                                                 
ويبَضِة،  َؾك َيدِ ْؾَؿ يف الَؿَساِجِد طَ ( َوُهْؿ َلْؿ ُيْعرُفقا بالِعْؾِؿ، وٓ َتعؾَُّؿقا العِ 1) ـَ الرُّ

ـَِّة، لَذلَِؽ َفُفْؿ مِ ُطؾَؿاِء السُّ

ـْ َطالََماِت الّساَطة!.
ـِ مِ ي  وَتؽؾُّؿُفؿ يف الدِّ

بقعقُّقَن يتَحّؿؾقَن آثاَم الـَّاِس َمَع إْثؿِفْؿ.         فالرَّ

َٓ َساَء َما َيِزُرونَ لَِقْحِؿُؾقا َأْوَزاَرُهْؿ َكامَِؾًة َيْقَم اْلِؼَقامَ َقاَل َتَعاَلك:         ـَ ُيِضؾُّقكَُفْؿ بَِغْقِر ِطْؾٍؿ َأ ِذي ـْ َأْوَزاِر الَّ
 ِة َومِ

 [.25]الـحؾ:
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ـَ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ  َٓ ُيِحبُّ اْلُؿْسَتْؽبِِري  [.23الـحؾ: ] إِكَُّف 

ا َكبِقًراك: الَ عَ تَ  اَل قَ و  [.21]الػرقان:  َلَؼِد اْسَتْؽَبُروا فِل َأْكُػِسِفْؿ َوَطَتْقا ُطُتقًّ

ـٌ خِ ثَ  دٌّ َس ، وَ ؼِّ الحَ  اكعِ قَ مَ  ـْ مِ  عٌ اكِ مَ  اءُ ريَ بْ والؽِ  قؾُت:  .وكفِ دُ  ق

َْرِض بَِغْقِر اْلَحؼِّ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ  ْٕ ـَ َيَتَؽبَُّروَن فِل ا ِذي ـْ آَياتَِل الَّ  َسَلْصِرُف َط

 [.146]إطراف:

ُبقا بِآَياتِـَا َواْسَتْؽَبُروا َطـَْفا ُأوَلئَِؽ أَ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ و ـَ َكذَّ ِذي ْصَحاُب الـَّاِر ُهْؿ َوالَّ

 [.36]إطراف: فِقَفا َخالُِدونَ 

، ةٍ قَّ ا بؼُ فَ قْ لَ إِ  بفُ وَحزْ  طانُ قْ ق الشَّ طُ دْ ة، يَ طَ رّ َش قن مَ ـُ ، فُ ةِ َس رَ طْ الغَ  َؽ الِ َس مَ  إنَّ قؾُت: 

ـَ ؽبِّ تَ ا الؿُ قفَ فِ  تاُل غْ يَ وة، قّ ػِ الخَ  قيةُ تَ ؾْ ا الؿُ فَ ابِ عَ ا وِش فَ يتِ دِ وْ ك أَ ؾَ طَ  دُ عُ ؼْ ويَ   ادُ طَ ْص يَ ، وري

ـَ جبِّ تَ الؿُ  ـَ كِ فقِّ تَ ك الؿُ ؾَ حقُذ طَ تَ ْس ، ويَ ري  .ق

ـْ َتْبُؾَغ اْلِجَباَل ك: الَ عَ تَ  اَل قَ  َْرَض َوَل ْٕ ـْ َتْخِرَق ا َْرِض َمَرًحا إِكََّؽ َل ْٕ َٓ َتْؿِش فِل ا

 ًٓ  [.37:اإلسراء] ُصق

 فَ 
ِ
َيْؼُدُم : ةِ لَ الَ امًا يف الضَّ مَ إِ  قنَ ؽُ يَ  أنْ  ـْ مِ  فُ لَ  رٌ قْ الً، َخ اهِ َج  ءُ رْ الؿَ  قنَ ؽُ يَ  ٕنْ  ق اهلل

 [.98]هقد: َقْقَمُف َيْقَم اْلِؼَقاَمِة َفَلْوَرَدُهُؿ الـَّاَر َوبِْئَس اْلِقْرُد اْلَؿْقُرودُ 

 ٓ ُيْغتػرُ  مٌ رْ ، ُج اشِ ػَ تِ كْ ، وآاءِ يَ رَ بْ ، والؽِ ءِ الَ عْ تِ يف آْس  ءِ ْر الؿَ  قرِ ؽَ ػْ تَ  دَ رَّ جَ مُ  إنَّ قؾُت: 

 رُ قْ غَ  قعُ تطِ ْس ، ٓ يَ َجـََباتل الامِ رَ تَ ، مُ اٌض ػَ ْض ا فِ هَ اءَ دَ رَ وَ  ،اءِ ريَ بْ الؽِ  اَل بَ رْ ِس  نَّ أَ  َؽ لِ ذَ  طًا،رْ َش 

ـْ  دَ اكَ طَ  ـْ ؿَ فَ  :بف َيَتردَّى أنْ  رِ َش بِّ البَ رَ  ، قفِ فِ  رُ تعثَّ يُ  فُ ، فنكَّ ؾ بفِ ؿَ تَ واْش  ػفُ حَ والتَ  رِ َش البَ  مِ

ا، وٓ فَ لَ  رَ عْ ٓ قَ  رةٍ ػْ ى يف ُح قَ هَ ، وَ تفُ قرَ ُص  ْت هَ شقّ تَ  دْ ، وقَ ففِ ْج ك وَ ؾَ بًا طَ ؽَ ـْمُ  ؼطُ ْس ويَ 

 ؿ. ؾِّ ؿ َس ؾِّ َس  ؿَّ فُ اع، الؾَّ قَ 
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ا َطَؾك ِصَراٍط ك: الَ عَ تَ  اَل قَ  ـْ َيْؿِشل َسِقيًّ بًّا َطَؾك َوْجِفِف َأْهَدى َأمَّ
ـْ َيْؿِشل ُمؽِ َأَفَؿ

 [.22]الؿؾؽ: ُمْسَتِؼقؿٍ 

: َقاَل َرُسوُل اللِ  اؿَ فُ ـْ طَ  اللُ  يَ ِض رَ  ، َوَأبِي ُهَرْيَرةَ َطْن َأبِي َسِعقٍد اْلُخْدِري  و َٓ : َقا

ْبُتهُ )  (1)(.اْلِعزُّ إَِزاُرُه، َواْلؽِْبرَِياُء ِرَداُؤُه، َفَؿْن ُيـَاِزُطـِي َطذَّ

 ؾَ طَ  ؿَ اضَ عَ تَ  ـْ ومَ قؾُت: 
ِ
ـٍ ِس  رِ قْ بغَ  َح بِ ، ذُ ؼفِ ؾْ ك َخ ؾَ ك، وطَ الَ عَ تَ  ك اهلل ، فِ ؿتِ َص ؾْ غَ  ـْ مِ  ؽق

، دٍ قَ رْ مَ  ّؾ كُ  ـْ مِ  قُف تُ الحُ  فِ قْ ؾَ طَ  الْت قَ ، وتَ فِ اكبِ قَ َج  ؾِّ كُ  ـْ مِ  ُػ ْس الخَ  امفُ ، وَس انُ قَ الفَ  هُ ازَ وغَ 

ـَ قاصِ الشَّ  قتفُ فْ تَ واْس  ِـّ مـ و ق ِذي َحَصَؾ:  !،ػذٍ ـْ مَ  ّؾ كُ  ـْ مِ  قهُ ؿُ اَج ، وهَ إَْكِس والِج وَهَذا الَّ

 رًا.ػْ غُ  ؿَّ فُ الؾَّ  َتَؿامًا، «َربِقٍع وَأْتَباِطهِ »لـ: 

)والِعّزُة (: 345)ص «إلى َفْفِم الِخَصالِ  الِ اإليَص »يف   مٍ زْ َح  ابنُ  امُ اإلمَ  اَل قَ 

ـَ الَؽَبائِرِ 
َر، َأْو َتَؽبََّر فَذلَِؽ مِ ـْ َتَعزَّ ، َفَؿ

ِ
ّٓ اهلل َيِة إَِلك الـَّاِر(. والؽِْبرَياُء ٓ َيـَْبِغل إ  اهـالُؿَمدِّ

 رُ بْ )والؽِ  (:306)ص «إلى َفْفِم الِخَصالِ  الِ اإليَص »يف   مٍ زْ َح  ابنُ  امُ اإلمَ  اَل وقَ 

ـَ الُعُققِب! وٓ يؽوُن إَّٓ من َسِخقٍ  جاهٍل بَؼْدِر كػِسِه،َأحُد الَؽَبائِر، 
 (. اهـوما فقفا مِ

ـَ ل حِ طَ يف الخَ  «يُّ بِ رَ ْخ الؿَ » :َؾ غَ وْ لَ فَ قؾُت:  : ؾِ اصِ البَ  ـَ مِ  قرِ ِس ػْ يف التَّ  الفُ ؼَ مَ  طك أنَّ ادَّ  ق

 .«ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ ِص  يِث ادِ َح يف أَ  اءَ ا َج مَ  ُػ الِ خَ ٌؿ يُ فْ ا فَ ذَ !، وهَ ِػ ؾَ السَّ  قرُ ِس ػْ تَ  قَ هُ 

                                                 
 (.2223ص 4)ج« َصحقِحفِ »( َأْخَرَجُف ُمْسؾٌِؿ يف 1)

ـْ قؾُت:          ابُح فِقَفا َما ُيِحقُط بِِف مِ لَِقْحِؿُؾقا : ُسقِرَها الَؿْحُؿقم! فالُؿتَؽّبُر يغرُق يف بْرَكِة إَْوَزاِر اّلتل يعؾُؿ السَّ

 [.25]الـحؾ: َأْوَزاَرُهْؿ َكامَِؾًة َيْقَم اْلِؼَقاَمةِ 
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ـُقا إِْن َجاَءُكْؿ َفاِسٌؼ بِـََبنٍ َفَتَبقَّـُقا َأْن ُتِصقُبقا َقْقًما  َياك: الَ عَ تَ  اَل قَ  ـَ آَم ِذي َفا الَّ َأيُّ

ـَ بَِجَفاَلٍة َفُتْصبُِحقا َطؾَ   [.6]الحجرات: ك َما َفَعْؾُتْؿ َكاِدمِق

 «ُق اِس الػَ  قعٌ بِ رَ » اءَ َج  ُث قْ ، َح أيةِ  هِ ذِ هَ  ـْ مِ  اسِ الـَّ دُ عَ بْ أَ  ؿْ هُ  «قعٍ بِ رَ  اعُ بَ تْ أَ »وقؾُت: 

ـِ يف الدِّ  ةٍ قرَ ثِ كَ  اٍت اءَ رَ تِ بنفْ   ؾِ فْ يف الجَ  قاعُ قَ قَ !، فَ فُ ـْات مِ ؿَ ؾِ ْس ا مُ وهَ خذُ لَ ا، فَ فَ ـْقا مِ تُ بَّ ثَ تَ يَ  ؿْ ؾَ ، فَ ي

ـَ مِ ادِ قا كَ ؾُ عَ ا فَ ك مَ ؾَ قا طَ حُ بَ ْص لَ ، فَ قِؼ ؿِ العَ  ، (1)قنَ ؾؿُ عْ يَ  ؿْ هُ وَ  ّؼ وا الحَ دُ اكَ وا، وطَ رُ بَّ ؽْ تَ  ْؾ ، بَ ق

 ؿ.ؾِّ ؿ َس ؾِّ َس  ؿَّ فُ الؾَّ 

ـْ إَِلٍف َغْقُرهُ  َياك: الَ عَ تَ  اَل قَ 
 [.65]إطراف: َقْقِم اْطُبُدوا اهلَل َما َلُؽْؿ مِ

َّٓ َلَدْيِف َرقِقٌب َطتِقدٌ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ و ـْ َقْقٍل إِ
 [.18]ق: َما َيْؾِػُظ مِ

 اَب َج أَ  نْ نِ ، فَ قِح حِ ا الصَّ اهَ ـَعْ مَ  رِ قْ بغَ  اِت ػَ الصِّ  ـِ طَ  قَب جِ يُ  نْ أَ  ولِ مُ ْس لؾؿَ  َس قْ ؾَ فَ قؾُت: 

 (2)د.َش رْ ا تَ ذَ لفَ  ـْ طَ ، فافْ ادهِ بَ ك لعِ الَ عَ تَ  اهللُ  فُ هَ رِ ا كَ ؿَّ ا مِ ذَ ال، وهَ والؼَ  قؾِ يف الؼِ  عَ قَ وَ  دْ ؼَ فَ 

ُؽْؿ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ  اُكْؿ بِِف َلَعؾَّ ـْ َسبِقؾِِف َذلُِؽْؿ َوصَّ َق بُِؽْؿ َط ُبَؾ َفَتَػرَّ َٓ َتتَّبُِعقا السُّ َو

 [.153]إكعام: َتتَُّؼقنَ 

 (3)(.َهَؾَ  اْلُؿَتـَط ُعونَ : )اَل قَ   ي  بِ الـَّ  نِ طَ   ودٍ عُ ْس مَ  ابنِ  نِ عَ فَ 

                                                 
َٓ قُل ؼُ ، ويَ تُب ؽْ ا يَ ك مَ ؾَ طَ  فُ َس ػْ كَ  َب اِس حَ يُ  نْ أَ  ّؼ الحَ  ؾؿِ ْس ك الؿُ ؾَ طَ  ُب جِ يَ  َؽ لِ ( لذَ 1)  نْ فًا، وأَ ازُج  َل قْ الؼَ  َؾ رِس يُ  ، و

َّٓ  :ؿَ ؽْ الحُ  رَ يصدُ  أنْ  َؾ بْ قَ  ثبََّت تَ يَ  ـَ آَمـُقا إِْن َجاَءُكْؿ ك: الَ عَ تَ  لفِ قْ الً بؼَ ؿَ ، طَ وٓبدَّ  َؽ لِ ك ذَ ؾَ طَ  مَ دِ كَ  وإ ِذي َفا الَّ َيا َأيُّ

ـَ    [.6]الحجرات: َفاِسٌؼ بِـََبنٍ َفَتَبقَّـُقا َأْن ُتِصقُبقا َقْقًما بَِجَفاَلٍة َفُتْصبُِحقا َطَؾك َما َفَعْؾُتْؿ َكاِدمِق

ـِ  «ىرَ بْ الؽُ  اكةَ اإلبَ » ( واكظر:2)  (. 421و 422ص 1)ج ةَ طَّ بَ  ٓب

 (. 2255ص 4)ج «فِ قحِ حِ َص »يف  ؿٌ ؾِ ْس مُ  فُ َج رَ ْخ ( أَ 3)
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 مْ ؽُ لَ  هَ رِ كَ  لَّ وَج  زَّ طَ  اللَ  نَّ : )إِ  اللِ  ولِ ُس رَ  اَل : قَ اَل قَ   ةَ بَ عْ ُش  بنِ  ةِ قرَ غِ الؿُ  نِ طَ وَ 

 (1)ال(.مَ السُّ  ةَ رَ ثْ ، وكَ اَل ، وقَ قَل الثًا: قِ ثَ 

َْقَقاُل  َوَهِذهِ )(: 13ص 1)ج «ةِ امَ ؼَ تِ آْس »يف   ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ابنُ  مِ الَ اإلْس  ُخ قْ َش  اَل قَ  ْٕ  ا

ـِ  ائٌػ قَ صَ َفا عَ َسؿِ   ةَ ـَّالسُّ  َكثِقَرةٍ  فِل َمَقاِضعَ  قنَ ؾطُ خْ يَ  ثؿَّ إِكَُّفؿْ  هؿْ ؾدُ وقَ  ،ؿْ بعفُ اتَّ  مِؿَّ

َمرَ  لقنَ بدّ يُ  دْ َحتَّك قَ  :طةَ دْ والبِ  ْٕ تِل ذَ  اْلبِْدَطةَ  قنَ عؾُ فقجْ  ،ا َؾِػ – ا ُأوَلئَِؽ فَ مَّ الَّ  -َيْعـِل: السَّ

تِل َح  َوالّسـةُ  ،ِهَل الّسـةُ  َحتَّك  ،َذلِؽ بُِؿقجِب  قنَ ؽؿُ حْ ويَ  ،ِهَل اْلبِْدَطةُ  (2)َؽ ولئِ أُ  اهَ دَ ؿِ الَّ

َٓ قَ والؿُ  َوفِل اْلحبِّ  ،ـقَّةِ السُّ  ؿْ فِ ؿّ ئِ أَ  يِؼ رِ لطَ  اةِ ادَ عَ ع والؿُ دَ قا فِل اْلبِ عُ ؼَ يَ   ةِ تدطَ بْ الؿُ  يِؼ رِ لطَ  ةِ ا

تِل َأمرَ   (. اهـؿْ قبتفِ ؼُ بعُ  ؿْ أئؿتفُ  الَّ

َوَما َأْكَثَر َما )(: 431ص 2)ج «قنَ الؽِ السَّ  ارِج َد مَ »يف   مِ ق  الؼَ  ابنُ  امُ اإلمَ  اَل وقَ 

ـِ اْلُعَؾؿَ  َْفَفاِم اْلَؼاِصَرةِ  :اءِ َيـُْؼُؾ الـَّاُس اْلَؿَذاِهَب اْلَباصَِؾَة َط ْٕ َوَلْق َذَهْبـَا َكْذُكُر َذلَِؽ ، بِا

ا  (. اهـَلَطاَل ِجدًّ

 ينَ ذِ (: يف الَّ 13ص 1)ج «ةِ امَ ؼَ تِ آْس »يف   ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ابنُ  مِ الَ اإلْس  ُخ قْ َش  اَل قَ و

ـَ  َل بدَّ فَ ) :ِ  ؾَ السَّ  قرِ اِس ػَ تَ  يَ هِ  ةِ ؾِ طّ عَ الؿُ  قرَ اِس ػَ تَ  ونَ تؼُد عْ يَ  ِء الّدي َٓ فِل  قنَ ـُ عَ طْ وا يَ ارُ َص فَ  َهُم

 !(. اهـةِ ـَّالسُّ  ؾِ هْ أَ 

                                                 
 (. 1341ص 3)ج «فِ قحِ حِ َص »يف  ؿٌ ؾِ ْس (، ومُ 342ص 3)ج «فِ قحِ حِ َص »يف  يُّ ارِ خَ البُ  فُ رَج ْخ ( أَ 1)

: ضَ  دْ وقَ قؾُت: ( 2)  اذَ ، وهَ ةِ قَّ ؿِ فْ الجَ  قرِ ِس ػْ ، كتَ يِث ادِ َح يف إَ  ِػ ؾَ السَّ  ـَ مِ  رةٌ ػسَّ مُ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةَ ػَ ِص  أنَّ  «قةُ بقعِ الرَّ »ـّ

 .انُ عَ تَ ْس الؿُ  ، واهللُ طُ طَ الشَّ  ُهقَ 
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 ةٍ ػَ ك ِص ؾَ طَ  دْل تَ  ؿْ لَ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ ِص  قَص ُص كَ  نَّ أَ  «الَجْفِؿي   قعٍ بِ رَ » :ادُ ؼَ تِ فاطْ قؾُت: 

  قةٍ قؼَ ؼِ َح 
ِ
ة، دَ اِس الػَ  ـقنُ الظُّ  هِ ذِ هَ  ؿؾتفُ حَ شبقف، فَ التَّ  ؿفِ طْ بزَ  فُ ـْمِ  زمُ ؾْ ا يَ فَ بقتَ ثُ  ك: ٕنَّ الَ عَ تَ  هلل

َقْقِم إِكِّل َأَخاُف  َيا: رحؿفؿ اهلل ةِ ؿَّ ئِ إَ  الِ قَ قْ أَ  يِػ رِ حْ ك تَ لَ إِ  ةُ فَ حرِ ـْادات الؿُ ؼَ تِ وآطْ 

َْحَزاِب َطَؾْقؽُ  ْٕ  [.32]غافر: ْؿ مِْثَؾ َيْقِم ا

ًٓ َقاَل َتَعاَلك:  ـَ َبَد  [.52]الؽفػ: بِْئَس لِؾظَّالِِؿق

 «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ ِص  يِث ادِ َح يف أَ  ِػ ؾَ السَّ  َب هَ ذْ مَ  نَّ أَ  «الُؿعّطلِ  قعٌ بِ رَ » :َـّ فظَ قؾُت: 

:  قلِ ُس الرَّ  ادِ رَ مُ  رُ قْ ا غَ قفَ ة فِ رَ اهِ الظّ  َث يادِ َح إَ  ، وأنّ قؼلِّ ؼِ ا الحَ اهَ ـَعْ مَ  ـْ ا طَ هَ قرُ ِس ػْ تَ 

 !.اةَ الـُّػَ  ةِ ؾَ طِّ عَ الؿُ  يؾِ وِ لْ ك تَ ؾَ قثًا طَ بِ يالً َخ وِ لْ ا تَ فَ لَ وَّ لَ فَ 

 َقاَل َتَعاَلك: 
ِ
 بَِغْقِر ُسْؾَطاٍن َأَتاُهْؿ َكُبَر َمْؼًتا ِطـَْد اهلل

ِ
ـَ ُيَجاِدُلقَن فِل آَياِت اهلل ِذي الَّ

ـُقا َكَذلَِؽ َيْطَبُع اهلُل َطَؾك ُكؾِّ َقْؾِب ُمَتَؽبٍِّر َجبَّارٍ َوِطـَْد الَّ  ـَ آَم  [.35]غافر: ِذي

 بَِغْقِر ُسْؾَطاٍن َأَتاُهْؿ إِْن فِل وَقاَل َتَعاَلك: 
ِ
ـَ ُيَجاِدُلقَن فِل آَياِت اهلل ِذي إِنَّ الَّ

َّٓ كِْبٌر َما ُهْؿ بَِبالِِغقِف َفاْسَتِعذْ  ِؿقُع اْلَبِصقرُ  ُصُدوِرِهْؿ إِ  إِكَُّف ُهَق السَّ
ِ
 [.56]غافر: بِاهلل

اوَقاَل َتَعاَلك:  ـْ َقْبُؾ بِاْلَبقِّـَاِت َفَؿا ِزْلُتْؿ فِل َشؽأ مِؿَّ
 (1)َوَلَؼْد َجاَءُكْؿ ُيقُسُػ مِ

 [.34]غافر: َجاَءُكْؿ بِفِ 

                                                 
الَِل.قؾُت: ( 1) َّٓ بَسَبِب َطَدِم الِعْؾِؿ، وَهِذِه َحاُل َأْهِؾ الضَّ ْيُب فِقفْؿ: إ  ٕنَّ َما َجاَء الرَّ

ـِ َتْقِؿقَّة )ج «آْستَِؼاَمة»واكظر:          (.14ص 1ٓب
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،  لِّ بِ ك الـَّ ؾَ طَ  اءً رتَدُّ افْ عُ ا يَ ـَهُ  «يُّ ربِ ْخ الؿَ » :هُ ي قّررَ ذِ ا الَّ ذَ هَ  نَّ أَ  َب يْ وٓ رَ قؾُت: 

ا قؿَ فِ  ؾِ ُج ا الرَّ ذَ هَ  عَ ؿَ َج  دْ قَ ، وَ قهُ قلُ ؼُ يَ  ؿْ لَ  ءٍ ْل يالً لَش قِ ؼْ ، وتَ اءِ ؾؿَ ، والعُ ةِ ؿَّ ئِ ، وإَ ِػ ؾَ والسَّ 

 ا:هّؿفَ أَ  ةٍ يدَ دِ طَ  اءٍ طَ َخ أَ  ـْ مِ  ؿْ فِ لقْ إِ  سبفُ كَ 

 ا.هَ رِ قْ وغَ  «ةِ لَ وَ رْ لفَ ا»: ةِ ػَ ِص  اِت بَ ثْ يف إِ   لِّ بِ الـَّ يُب ذِ ؽْ ( تَ 1

 .اِت ػَ والصِّ  اءِ ؿَ ْس إَ  قدِ حِ قْ يف تَ  ةِ ؿَّ ئِ ، وإَ ِػ ؾَ السَّ  قُؾ فِ جْ ( تَ 2

 ات.ػَ الصِّ  قنَ مولُ يُ  ؿْ فُ كَّ ، وأَ ِػ ؾَ والخَ  ِػ ؾَ ك السَّ ؾَ طَ  ُب ذِ ( الؽَ 3

 .اِت ػَ الصِّ  يِث ادِ َح ك أَ ـَعْ بؿَ  ُؾ فْ ( الجَ 4

 .اِت ػَ الصِّ  اِت بَ ثْ يف إِ الح الصَّ  ِػ ؾَ السَّ  ِب هَ ذْ بؿَ  ُؾ فْ ( الجَ 5

 .اِت ػَ الصِّ  اِت بَ ثْ يف إِ  يِث دِ الحَ  ؾِ هْ أَ  ِب هَ ذْ بؿَ  ُؾ فْ ( الجَ 6

 .اِت ػَ يف الصِّ  ؿْ لفِ الَ َض  رِ ْش لـَ ةِ تدطَ بْ الؿُ  ؾةِ طِّ عَ ر لؾؿُ ّش الَّ  اِب بَ  ُح تْ ( فَ 7

َؾِػ. َطَؾك َصِريَؼةِ  اِت ػَ الصِّ  يِث ادِ َح أَ  قرِ ِس ػْ يف تَ  ؾةِ طّ عَ الؿُ  يؼةِ رِ صَ  قُؾ ِض ػْ ( تَ 8  السَّ

 (1).اِت ػَ يف الصِّ  ادُ ( اإللحَ 9

 ُؾ مَّ لَ تَ يَ  ـْ مَ )وَ (: 180ص 5)ج «ىاوَ تَ الػَ »يف   ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ابنِ  مِ الَ اإلْس  ُخ قْ َش  اَل قَ 

ُفْؿ َأْكَؽُروا َطَؾك اْلَجْفِؿقَّة اْلـَُّػاةِ  نَّ أَ  دُ جِ يَ  قؼةً ؼِ َح  رَ مْ إَ  َؾُػ ُكؾُّ ْثَباِت  ،السَّ َوَقاُلقا بِاإْلِ

ْثَباِت  ،َأْفَصُحقا بِفِ وَ  ـَ إْثَباُتُف فِل  ،َوَكاَلُمُفْؿ فِل اإْلِ
ـْ َأْن ُيْؿؽِ

ْكَؽاِر َطَؾك اْلـَُّػاِة َأْكَثُر مِ َواإْلِ

 (. اهـَهَذا اْلَؿَؽانِ 

                                                 
ـِ  «ةِ ؾَ َس رْ الؿُ  َؼ اطِ قَ الصَّ »( واكظر: 1) ـِ  «ىاوَ تَ الػَ »(، و314ص 1)ج ؿِ قِّ الؼَ  ٓب  (.182و 182ص 5)ج ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ٓب
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َتاَرًة )(: 143ص 13)ج «ىاوَ تَ الػَ »يف   ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ابنُ  مِ الَ اإلْس  ُخ قْ َش  اَل وقَ 

ـْ  ُفقَن اْلَؽؾَِؿ َط ُلقَكُف َطَؾك َغْقِر َتْلِويؾِفِ  ُيَحرِّ تِِفؿْ  ،َمَقاِضِعِف َوَيَتَلوَّ  (. اهـَوَهَذا فِْعُؾ َأئِؿَّ

َٓ قؾُت:  قا بُ تؽَ ؿ ارْ فُ ، ٕكَّ طةِ تدَ بْ الؿُ  ـَ مِ  ونَ ترُبعْ يُ  اطفُ بَ تْ وأَ  َؾ ُج ا الرَّ ذَ هَ  نَّ أَ  َب يْ رَ  و

 (1)ا.ؾفَ ائِ ل ُيبّدع قَ تِ الَّ  عِ دَ البِ  ـَ مِ  ةً طَ بدْ 

َطْبِد اْلَعِزيِز َقاَل َسِؿْعُت َمالَِ  ْبَن َأَكٍس َيُؼوُل )إِيَّاُكْم َواْلبَِدَع قِقَل  ْبنِ  ْشَفِب أَ َفَعْن 

 ،الَِّذيَن َيَتَؽؾَُّؿوَن فِي َأْسَؿاِء اللِ َوِصَػاتِهِ  :َقاَل َأْهُل اْلبَِدعِ  ؟َوَما اْلبَِدعُ  ،َيا َأَبا َطْبِد اللِ 

َحاَبُة َوالتَّابُِعوَن َلُفْم  ،ُقْدَرتِهِ وَ  ،َوِطْؾِؿهِ  ،َوَكاَلِمهِ  ا َسَؽَت َطـُْه الصَّ َٓ َيْسُؽُتوَن َطؿَّ َو

 .بِنِْحَساٍن(

 أثٌر حسنٌ 

(، وَأُبق الَػْضِؾ الُؿْؼِرُئ يف 72ص 5)ج «َذمِّ الَؽالَمِ »َأْخَرَجُف الَفَرِويُّ يف 

ةِ الحُ »(، وَأُبق الَؼاِسِؿ يف 82)ص «َأَحاِديِث َذمِّ الَؽالَمِ » (، 123ص 1)ج «جَّ

اُبقكِلُّ يف  َؾِػ »والصَّ ـْ َصِريِؼ 244)ص «َطِؼقَدِة السَّ
دِ  ( مِ ـِ  ُمَحؿَّ اِزيِّ  ُطَؿْقرٍ  ْب َثـَا  الرَّ َحدَّ

َثـَا َأْشَفُب  َْطَؾك َحدَّ ْٕ ـُ َطْبِد ا َثـَا ُيقُكُس ْب ُف التَِّجقبِلُّ َحدَّ ـُ َأيُّقَب اْلَعالَّ  َأُبق َزَكِرَيا َيْحَقك ْب

ـُ   بف. َطْبِد اْلَعِزيزِ  ْب

.قؾُت:  ـٌ  وَهَذا َسـدُه َحَس

ـَّةِ »وَذَكَرُه الَبَغِقيُّ يف   (.217ص 1)ج «َشْرِح السُّ

                                                 
ـِ  «ىاوَ تَ الػَ »( واكظر: 1)  (.372و 371ص 12)ج ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ٓب
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واْلبِْدَطُة )(: 414ص 35)ج «ىاوَ تَ الػَ »يف   ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ابنِ  مِ الَ اإلْس  ُخ قْ َش  اَل قَ 

َْهَقاِء َما اْش  ْٕ ـْ َأْهِؾ ا
ُجُؾ مِ تِل ُيَعدُّ بَِفا الرَّ ـَِّة ُمَخاَلَػُتَفا لِْؾؽَِتاِب الَّ َتَفَر ِطـَْد َأْهِؾ اْلِعْؾِؿ بِالسُّ

ـَِّة: َكبِْدَطِة اْلَخَقاِرِج  َوافِضِ  ،َوالسُّ ةِ  ،َوالرَّ  (. اهـَواْلُؿْرِجَئةِ  ،َواْلَؼَدِريَّ

 ػفُ َص ، ووَ ـفِ قْ بعَ  بّدطفُ  ورٍ ذُ عْ مَ  رُ قْ غَ  فُ كَّ أَ  ؾِ ُج الرَّ  الِ َح  ـْ مِ  ؿُ الِ العَ  ؿَ ؾَ ا طَ ذَ ا إِ ذَ ولفَ قؾُت: 

 .عٌ تدِ بْ مُ  فُ كَّ بلَ 

ودًا يف دُ عْ مَ  انَ كَ  اِت ػَ ، والصِّ اءِ ؿَ ْس إَ  قدِ حِ قْ يف تَ  ِػ ؾَ السَّ  َج فَ ـْمَ  َق ارَ فَ  ـْ ؿَ فَ قؾُت: 

 .، فاْفَفْؿ لَفَذاىقَ والفَ  ةِ طَ دْ والبِ  لةِ الَ الضَّ  ؾِ هْ أَ  ةِ ؾَ ؿْ ُج 

يف  ى، وَٓ ًد ا هُ فَ بَ ِس فا َح بَ كِ رَ  ةٍ لَ الَ يف َض  دٍ َح َٕ  رَ ْذ طُ  َٓ ):  اِب طَّ الَخ  بنُ  رُ ؿَ طُ  َل اقَ 

 (1)(.رُ ْذ العُ  عَ طَ ؼَ ، واكْ ةُ جَّ الُح  ْت تَ بَ ور، وثَ مُ إُ  ِت ـَ ق  بُ  ْد ؼَ ، فَ ةً لَ الَ ه َض بَ ِس َح  هُ كَ رَ ى تَ ًد هُ 

                                                 
 .ميدهُ تُ  وُل ُص ، وإُ َحَسٌن لَغْقرِهِ  أثرٌ ( 1)

ـُ  ؿرُ طُ  فُ َج رَ ْخ أَ          ـُ 12ص 2)ج «ةِ يـَ دِ الؿَ  ارِ بَ ْخ أَ »ة يف بّ َش  ب ، والَخطِقُب (162) «ىرَ بْ الؽُ  اكةِ اإلبَ »يف  ةَ طَّ بَ  (، واب

ف»يف   اطِ زَ وْ إَ  يِؼ رِ صَ  ـْ مِ  (253« )الَػِؼقِف والُؿتػؼِّ
ِّ

ـِ  رَ ؿَ طُ  ـْ طَ  ل  اطِ زَ وْ إَ  ـَ قْ بَ  عٌ ؼطِ ـْ مُ  قَ هُ . وَ  اِب طَّ الخَ  ب
ِّ

 ؿرَ وطُ  ل

ـِ   .اِب طَّ الخَ  ب

ـُ  ؿرُ طُ  َل قْ ا الؼَ ذَ هَ  رَ كَ وذَ        ِـ  ؿرَ طُ  طـ يزِ زِ العَ  دِ بْ طَ  ب  (.346ص 5)ج «اءِ لقَ وْ إَ  قةِ ؾْ حِ »ا يف ؿَ كَ  : اِب طَّ الخَ  ب

 اطِ زَ وْ إَ  يِؼ رِ صَ  ـْ ( مِ 31)ص «ةِ ـَّ السُّ »يف  وزيُّ رْ الؿَ  فُ َج رَ ْخ وأَ          
ّ

ـُ  ؿرُ : طُ اَل قَ  ل  .قهِ حْ بـَ  كرهُ ذَ ... فَ  يزِ زِ العَ  دِ بْ طَ  ب

 اطِ زَ وْ إَ  نَّ ( أَ 315ص 17)ج «الِ ؿَ الؽَ  يِب ذِ فْ تَ »يف  يُّ زّ الؿِ  َؾ ؼَ وكَ          
ِّ

ـِ  ؿرَ طُ  فةِ الَ ؿًا يف ِخ ؾتحَ مُ  ُت ـْ كُ »: اَل قَ  ل  ب

 .«يزِ زِ العَ  دِ بْ طَ 

ـُ َطَساكر يف 23« )الَخَراِج »وَأْخَرَجُف َأُبق ُيقسَػ يف         ـُ الَجْقِزّي يف 322ص 5)ج« دَِمْشؼ َتاِريِخ »(، واب (، واب

ـْ ُوُجقٍه.346ص 5)ج« الِحْؾقةِ »(، وَأُبق ُكَعْقٍؿ يف 88)ص« سقرة ُطَؿرَ »
 ( مِ

= 
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ـِ الدِّ  رَ مْ ا أَ ؿَ ؽَ ْح أَ  دْ قَ  ةَ اطَ ؿَ والجَ  ةَ ـَّالسُّ  نَّ أَ  َؽ لِ وذَ   اسِ ك الـَّؾَ عَ اس، فَ لؾـَّ ـَ قَّ بَ ، وتَ فِ ؾِّ كُ  ي

 .اعُ بَ آتِّ 

 - اهللُ  َؽ ؿَ حِ رَ  - ؿْ ؾَ واطْ )(: 36)ص «ةِ ـَّ السُّ  ِح رْ َش »يف   يُّ ارِ فَ بَ رْ البَ اإِلَماُم  اَل قَ 

 م،فِ وآرائِ  الِ َج الر   ولِ ؼُ ى طُ ؾَ طَ  عْ وَض يُ  مْ ى، لَ الَ عَ وتَ  كَ ارَ بَ تَ  اللِ  لِ بَ قِ  نْ مِ  اءَ ا َج ؿَ إكَّ  ينَ الد   نَّ أَ 

  دَ ـْطِ  فُ ؿُ ؾْ وطِ 
ِ
ـِ الدِّ  ـَ مِ  (1)َق رُ ؿْ تَ ، فَ اكَ قَ فَ بِ  ئًاقْ َش  بعْ تَّ ، فال تَ قلفِ ُس رَ  دَ ـْوطِ  اهلل  ـمِ  َج رُ خْ تَ ، فَ ي

  قُل ُس رَ  ـَ قَّ بَ  دْ ؼَ ، فَ َؽ لَ  ةَ جَّ ٓ َح  م، فنكفُ الَ اإلْس 
ِ
 فِ ابِ حَ ْص ا َٕ فَ حَ َض وْ ، وأَ ةِ ـَّالسُّ  فِ تِ ٕمَّ   اهلل

 َػ الَ َخ  ـْ ؿَ ، فَ فُ ؾُ هْ وأَ  ؼُّ : الحَ ؿُ ظَ طْ إَ  ادُ قَ ، والسَّ ؿُ ظَ طْ إَ  ادُ قَ السَّ  ؿُ هُ ، وَ ةُ اطَ ؿَ الجَ  ؿُ هُ وَ 

  قلِ ُس رَ  اَب حَ ْص أَ 
ِ
ـِ الدِّ  رِ مْ أَ  ـْ يف شلء مِ   اهلل  (2).رَ ػَ كَ  دْ ؼَ فَ  ي

 رِ ذَ فاْح  ا،فَ ؾَ ثْ مِ  ةِ ـَّ السُّ  نْ وا مِ كُ رَ ى تَ تَّ َح ط قَ  ةً طَ وا بْد دطُ تَ بْ يَ  مْ لَ  اَس الـَّ  نَّ م أَ ؾَ واطْ 

ا يف فَ ؾُ هْ وأَ  ةُ لَ الَ ، والضَّ ةٌ لَ الَ َض  ةٍ طَ دْ بِ  ؾَّ ، وكُ ةٌ طَ بدْ  ةٍ ثَ دَ حْ مُ  ؾَّ كُ  نَّ نِ ، فَ قرِ مُ إُ  ـَ مِ  اِت ثَ دَ حْ الؿُ 

 .ارِ الـَّ

                                                 = 
ـُ َأبِل إَِياٍس يف        ـُ 123)ص« الِعْؾِؿ والِحْؾؿِ »وَقاَل اب َثـَا إَْحَقُص ب ـُ َطقَّاٍش َقاَل: َحدَّ َثـَا إِْسَؿاِطقُؾ ب (: َحدَّ

 َقاَل: )َكتََب طُ َحؽِق
ِّ

ـِ ُطَؿْقٍر الَعـِْسل ـْ َأبِل إَْحَقِص َحؽِقِؿ ب ـِ َأبِل َمْرَيَؿ َط  ب
ِ
ـِ َطْبِد اهلل ـُ ٍؿ، وَأُبق بَْؽِر ب َؿُر ب

َباِع َباصٍِؾ َوهُ  الَخطَّاَب  ، َفنِكَُّف ٓ ُيْعَذُر َأَحٌد باتِّ ـِ ي ُفقا يف الدِّ ، وٓ َيْتُرُك إَِلك إَُمَراِء وإَْجـَاِد: َتَػؼَّ َق َيَرى َأكَُّف َحؼُّ

 َحؼًا َوُهَق َيَرى َأكَُّف َباصٌِؾ(. 

 .لءِ لؾَش  أخرَ  ِب اكِ الجَ  ـَ مِ  وِج رُ : الخُ وُق ( الؿرُ 1)

ـِ  «ِب رَ العَ  انِ َس لِ »اكظر:             (.341ص 12قر )جظُ ـْ مَ  ٓب

ـِ الدِّ  ـَ مِ  ةِ ؾقمَ عْ الؿَ  قرِ مُ إُ  ـَ ( أي: مِ 2)  .ةِ رورَ بالضَّ  ي
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، قراً بِ كَ  قرَ ِص ك يَ تَّ َح  قدُ عُ يَ  عِ دَ البِ  قرَ غِ َص  : فننَّ قرِ مُ إُ  ـَ مِ  اِت ثَ دَ حْ الؿُ  ارَ غَ ِص  رْ ذَ واْح 

 بَذ  رَّ تَ ، فاغْ قَّ الَح  هُ بِ ْش يُ  قراً غِ فا َص لُ وَّ أَ  انَ ، كَ ةِ مَّ إُ  هِ ذِ يف هَ  ْت ثَ دِ ْح أُ  ةٍ طَ بْد  لُّ كُ  َ  لِ وكَذ 
 نْ مَ  َ  لِ

 اطَ رَ الص   َ  الَ َخ فَ  به انُ َد ا يُ يـً دِ  ْت ارَ وَص  ْت ؿَ ظُ عَ ا، فَ فَ ـْ مِ  وَج رُ الُخ  عْ طِ تَ ْس م يَ لَ  مَّ ا، ثُ قفَ فِ  َل َخ دَ 

 ؾِ هْ أَ  ـْ مِ  فُ مَ الَ كَ  َت عْ ؿِ َس  ـْ مَ  ؾَّ كُ  اهللُ  َؽ ؿَ حِ رَ  رْ ظُ ، فاكْ مِ الَ اإلْس  ـَ مِ  َج رَ خَ فَ  ،قمَ ؼِ تَ ْس الؿُ 

َٓ َـّ ؾَ جَ عْ تَ  الَ فَ  ةً اصَّ َخ  َؽ اكِ مَ زَ   بفِ  ؿَ ؾَّ ؽَ تَ  ْؾ هَ  رَ ظُ ـْوتَ  َل لَ ْس ك تَ تَّ َح  فُ ـْمِ  لءٍ يف َش  َـّ ؾَ ُخ دْ تَ  ، و

  قلِ ُس رَ  اُب حَ ْص أَ 
ِ
َٓ بفِ  َؽ سَّ ؿَ تَ فَ  ؿْ فُ ـْطَ  راً ثَ أَ  قفِ فِ  دَت َج وَ  ننْ فَ  ؟اءِ ؿَ ؾَ العُ  ـَ مِ  دٌ َح أَ  وْ أَ   اهلل  ، و

 (. اهـارِ يف الـَّ  طَ ؼُ ْس تَ فَ  ئًاقْ َش  قهِ ؾَ طَ  رْ تَ ْخ تَ  وَٓ ، شلءٍ لِ  هُ زْ اوِ جَ تُ 

ُد بُن َصالٍح  الِ وقِ  (: 67ص 1)ج «قدِ ػِ الؿُ  لِ وْ الؼَ »يف  قنَ ثقؿِ عُ ال َشْقُخـَا الَعالََّمُة ُمَحؿَّ

ـِ يف الدِّ  اعُ دَ تِ )وآبْ    اءِ زَ فْ تِ آْس  ـَ مِ  قؼةِ ؼِ يف الحَ  ي
ِ
 ؿْ لَ  ءٍ ْل َش بِ  فِ إلقْ  بَت رَّ ؼَ تَ  َؽ ك: ٕكَّ الَ عَ تَ  باهلل

 (. اهـ فُ طْ رَ ْش يَ 

َمَع  اْلَؽْقنَ  ّب َح أَ  ـْ َفؿَ )(: 9)ص «يلِ وِ لْ التَّ  م  ذَ »يف   امةَ َد قُ  ابنُ  اإلَمامُ  اَل وقَ 

ِخَرةِ  ؾِػ السَّ  ْٔ  ؿْ فُ بعُ ؾقتّ فَ  قانِ ْض لرّ وا اِت ـَّالجَ  ـَ وا بِِف مِ دُ طِ بَِؿا وُ  اً قدقطُ مَ  قنَ ؽُ يَ  َوَأنْ  ،فِل ا

 (. اهـبِنِْحَسانٍ 

 َؽ اكُ إيؿَ  انَ كَ  قْ )لَ (: 49ص 4)ج «ىاوَ تَ الػَ »يف   ازٍ بَ  ابنُ  ِخ قْ الشَّ  الَعالَّمةُ  اَل وقَ 

 ةِ قبَ بالغِ  فِ قْ ؾَ ي طَ عدِ والتَّ  ،قَؽ ِخ أَ  ؿِ ؾْ ضُ  ـْ مِ  َت ؾْ عَ ا فَ مَ  َت ؾْ عَ ا فَ ؿَ الً لَ امَ قؿًا كَ تؼِ ْس مُ 

 (.اهـةِ قؿَ ؿِ والـَّ

د بُن َصالٍح  َشْقُخـَا الَعالَّمةُ  َل اوقَ  ا مَّ أَ )(: 26)ص «مِ ؾْ العِ »يف   قنَ ثقؿِ عُ ال ُمَحؿَّ

ـْ طَ   ادِ ـَالعِ  دَ عْ بَ  ؼفُ تحَ ْس ا يَ ؿَ بِ  َؾ امَ عَ يُ  نْ أَ  ُب جِ يُ  فُ كَّ أَ  ؽَّ َش  الَ فَ  :ؼِّ الحَ  قرِ فُ ضُ  دَ عْ بَ  رَ ابَ وكَ  ،دَ اكَ َم

 (. اهـالػةِ خَ والؿُ 
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ـَ سؾؿِ الؿُ  ةِ اطَ ؿَ َج  ـْ قا طَ ُج رَ َخ  اطتهُ ؿَ ا وَج َذ هَ  قعٌ بِ ورَ قؾُت:    ابةِ حَ الصَّ  ؿْ هُ ، وَ ق

 .انٍ َس بنْح  ؿْ فُ عابوتَ 

(: 430)ص «ةِ يّ اوِ َح الطَّ  ةِ قَد ؼِ العَ  ِح رْ َش »يف  يّ ػِ ـَ الَح  زّ ي العَ بِ أَ  ابنُ  الَعالمةُ  اَل قَ 

ـَ سؾؿِ الؿُ  اطةُ ؿَ : َج اطةُ ؿَ )والجَ   مِ قْ ك يَ لَ إِ  انٍ َس نْح ب ؿْ فُ لَ  قنَ ابعُ ، والتَّ ابةُ حَ الصَّ  ؿْ هُ : وَ ق

ـِ الدِّ   ل(. اهـالَ َض  ؿْ ففُ الَ ى، وِخ دً هُ  ؿْ باطفُ ، فاتِّ ي

 .عفِ ػْ كَ  ـْ مِ  رُ ثَ كْ أَ  رهُ رَ َض ك فَ الَ عَ تَ  اهللُ  فُ شرطْ يَ  ؿْ ا لَ مَ  ؾَّ كُ قؾُت: 

َفُعؾَِؿ َأنَّ ِشَعاَر )(: 144ص 4)ج «ىاوَ تَ الػَ »يف   ةِ قَّ ؿِ قْ تَ  ابنِ  مِ الَ اإلْس  ُخ قْ َش  اَل قَ 

َؾِػ َأْهِؾ  َباِع السَّ  (. اهـاْلبَِدِع: ُهَق َتْرُك اْكتَِحاِل اتِّ

 ةِ اطَ ؿَ والجَ  ةِ ـَّالسُّ  ؾِ هْ أَ  ةَ قدَ ؼِ طَ  َػ الَ َخ  ـْ )مَ :  ازٍ بَ  ابنُ  ُخ قْ الشَّ  الَعالَّمةُ  اَل وقَ 

ـَ عِ بْ وَس  ـِ قْ تِ ـَيف آثْ  َؾ َخ دَ   اهـ (1)ة(.قَ رْ فِ  ق

 ؿْ ا لَ ذَ )إِ (: 127ص 1)ج «قرِ ِس ػْ التَّ  ِق ائِ قَ دَ » يف  ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ابنُ  مِ الَ اإلْس  ُخ قْ َش  اَل وقَ 

َٓ آنِ رْ يف الؼُ  قرِ ِس ػْ يف التَّ  دْ جِ تَ  َٓ ةِ ـَّيف السُّ  ، و  ـَ مِ  قرةٌ ثِ كَ  َرِجعَ  دَ ؼَ ، فَ ابةِ حَ الصَّ  ـِ طَ  تفُ دْ َج وَ  ، و

ـَ ابعِ التَّ  الِ قَ قْ ك أَ لَ إِ  َؽ لِ يف ذَ  ةِ ؿَّ ئِ إَ   (. اهـق

ا لَ  «ةُ قعقَّ بِ الرَّ »وقؾُت:   :اِت قرَ ِس ػْ ك تَ ؾَ قا طَ ػُ ؽَ طَ  ؾِػ السَّ  اَت قرَ ِس ػْ قا تَ ؿُ فَ ػْ يَ  ؿْ لؿَّ

 قدًا.عِ ًٓ بَ الَ قا َض ؾُّ َض فَ  :يأْ يف الرَّ  «قعٍ بِ رَ »

                                                 
ـَ عِ بْ وَس  ـِ قْ تَ ـْ آثَ  ـَ ات مِ اطَ ؿَ الجَ  ذهِ هَ »( اكظر: 1)  (.12)ص «ةقَ رْ فِ  ق
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ا مَّ لَ )فَ  (:128ص 1)ج «قرِ ِس ػْ التَّ  ِق ائِ قَ دَ »يف   ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ابنُ  مِ الَ اإلْس  ُخ قْ َش  اَل قَ 

 !(. اهـامٌ رَ حَ فَ  ِي أْ الرَّ  دِ رَّ جَ بؿُ  آنِ رْ الؼُ  قرُ ِس ػْ تَ 

َٓ مَ  َػ ؾَّ ؽَ تَ  دْ ؼَ ، فَ يفِ أْ برَ  ةِ ـَّوالسُّ  آنِ رْ يف الؼُ  اَل قَ  ـْ مَ وَ قؾُت:  ا مَ  رَ قْ غَ  َؽ ؾَ ، وَس بفِ  ؿَ ؾْ طِ  ا 

 .ِب رَ العَ  ةِ غَ ك لُ لَ إِ  عَ جِ رْ يَ  َأنْ  فِ قْ ؾَ طَ  بدّ الَ ، فَ بفِ  رَ مِ أُ 

 جعُ رْ )ويُ (: 127ص 1)ج «قرِ ِس ػْ التَّ  ِق ائِ قَ دَ »يف   ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ابنُ  مِ الَ اإلْس  ُخ قْ َش  اَل قَ 

 (.اهـَؽ لِ يف ذَ  ابةِ حَ الصَّ  قالِ قْ أَ  وْ ، أَ ِب رَ العَ  ةِ غَ ؿقم لُ طُ  وْ ، أَ آنِ رْ الؼُ  ةِ غَ ك لُ لَ إِ  َؽ لِ يف ذَ 

 .ِب رَ يف العَ  َث عِ بُ   لَّ بِ الـَّ : ٕنَّ ُب رَ ا العَ فَ بِ  طُؼ ـْل يَ تِ : الَّ َل هِ  ةِ بقّ رِ العَ  ةُ غَ والؾُّ قؾُت: 

ـَ َلُفؿْ َوَما ك: الَ عَ تَ  اَل قَ  َّٓ بِؾَِساِن َقْقمِِف لُِقَبقِّ ـْ َرُسقٍل إِ
[، 4]إبراهقؿ:  َأْرَسْؾـَا مِ

ـٍ بِ مُ  بلأ رَ طَ  انٍ َس بؾِ  آنُ رْ الؼُ  انَ ؽَ فَ   .ق

ـٍ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ و  [.195]الشعراء: بِؾَِساٍن َطَربِلأ ُمبِق

 [.2يقسػ: ] ُؽْؿ َتْعِؼُؾقنَ إِكَّا َأْكَزْلـَاُه ُقْرآًكا َطَربِقًّا َلَعؾَّ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ و

ُؽْؿ َتْعِؼُؾقنَ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ و  [.3]الزخرف:  إِكَّا َجَعْؾـَاُه ُقْرآًكا َطَربِقًّا َلَعؾَّ

 «ىؾَ ثْ الؿُ  واطدِ ح الؼَ رْ َش »يف   قنَ ثقؿِ العُ  الٍح َص  بنُ  ُد ؿَّ َح مُ  مةُ الَّ ا العَ ـَ ُخ قْ َش  اَل قَ 

 َّٓ : إِ بلِّ رِ العَ  انِ َس بالؾِّ  هُ رُ اهِ ضَ  قفِ تِض ؼْ ا يَ ك مَ ؾَ طَ  فِ ؿِ فْ فَ  قِب ُج ك وُ ؾَ طَ  لُّ دُ ا يَ ذَ )وهَ (: 235)ص

لُّ طِ رْ َش  قٌؾ لِ دَ  فُ ـْمِ  عَ ـَؿْ يَ  نْ أَ 
 . اهـ«1)

                                                 
لِقُؾ.قؾُت: ( 1) ، َوَجَب َحْؿُؾُف َطَؾك َما َيُدلُّ َطَؾْقِف الدَّ

ٌّ
 َفنِْن َمـََع مِـُْف َدلِقٌؾ َشْرِطل

َطاُء، ويف الشَّ  ِمَثاُل َذلَِ :        يف الؾَُّغِة: الدُّ
َ

الَُة، َفِفل  ْرِع: ِطَباَدٌة َذاَت َأْقَقاٍل، وَأْفَعاٍل َمْعُؾقَمٍة.الصَّ
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 «ىؾَ ثْ الؿُ  اطدِ وَ ح الؼَ رْ َش »يف   قنَ ثقؿِ العُ  الٍح َص  بنُ  ُد ؿَّ َح مُ  مةُ الَّ ا العَ ـَ ُخ قْ َش  اَل وقَ 

  اءِ ؿَ ْس بلَ  ُؼ ؾَّ عَ تَ ا يَ قؿَ ا فِ هَ رِ اهِ ضَ ك ؾَ طَ  قصِ ُص الـُّ ُؾ ؿْ َح  ُب جِ )يَ (: 259)ص
ِ
، فِ اتِ ػَ وِص  اهلل

ك ؾَ طَ  َؾ ؿَ حْ يُ  أنْ  ُب جِ قَ ، فَ (1)ةِ بقَّ رِ العَ  ةِ غَ بالؾُّ  َل زَ كَ  رآنَ الؼُ  ، ٕنَّ ةِ قَّ ؾِ ؿَ العَ  امِ ؽَ بإْح  ُؼ ؾَّ عَ تَ ا يَ قفَ وفِ 

 (. اهـةُ غَ الؾُّ  هِ ذِ هَ  قفِ ِض تَ ؼْ ا تَ مَ 

ُد بُن َصالٍح الُعثقِؿقَن وَقاَل َشْقُخـَا الَعالَّمُة ُمَح   «َشْرح الَؼَواطِد الُؿْثَؾى»يف  ؿَّ

 ةِ غَ بالؾُّ  َل زَ كَ  آنَ رْ الؼُ  : ٕنَّ ةِ بقَّ رِ العَ  ةِ غَ ك الؾُّ لَ إِ  عُ جِ رْ يَ  ةِ ـَّ، والسُّ آنِ رْ ا يف الؼُ مَ  ؾُّ )كُ (: 249)ص

 (. اهـةِ ربقّ العَ 

ُد بُن َصالٍح الُعثقؿِ   «َشْرح الَؼَواطِد الُؿْثَؾى»يف  قَن وَقاَل َشْقُخـَا الَعالَّمُة ُمَحؿَّ

 َل هِ ا، وَ هَ رِ اهِ ك ضَ ؾَ ا طَ هَ اؤُ رَ إْج  اِت ػَ الصِّ  قصِ ُص ا يف كُ ـَقْ ؾَ طَ  ُب اجِ )القَ (: 242)ص

 (. اهـبلِّ رَ ك العَ ـَعْ بالؿَ 

ا ذَ )ولفَ  (:129ص 1)ج «قرِ ِس ػْ التَّ  ِق ائِ قَ دَ »يف   ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  م ابنُ الَ اإلْس  ُخ قْ َش  اَل وقَ 

َٓ مَ  قرِ ِس ػْ تَ  ـْ طَ  ِػ ؾَ السَّ  ـَ مِ  اطةٌ ؿَ َج  َج رَّ حَ تَ   (. اهـفِ بِ  ؿْ فُ لَ  ؿَ ؾْ طِ  ا 

)ويف  (:123ص 1)ج «َدَقائِِق التَّْػِسقرِ »يف  وَقاَل َشْقُخ اإلْسالَم ابُن َتْقِؿقََّة 

ـْ  َل دَ طَ  ـْ مَ  ةِ ؾَ ؿْ الجُ  ـَ ابعِ ، والتَّ ابةِ حَ الصَّ  اهِب ذَ مَ  َط  َؽ لِ ذَ  ُػ الِ خَ ا يُ ك مَ لَ إِ  ؿْ قرهِ ِس ػْ ، وتَ ق

 طًا(. اهـتدِ بْ مُ  ْؾ ، بَ َؽ لِ ئًا يف ذَ طِ خْ مُ  انَ كَ 

                                                 
 ل.اكِ عَ الؿَ  ـَ مِ  ـِ هْ ك الذَّ لَ ا إِ فَ ـْ مِ  تبادرُ ا يُ مَ  قَ هُ  صقصِ الـُّ  اهرُ ظَ فَ قؾُت: ( 1)
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(: 156ص 1)ج «َدَقائِِق التَّْػِسقرِ »يف  وَقاَل َشْقُخ اإلْسالَم ابُن َتْقِؿقََّة 

ـَ ابعِ ، والتَّ ابةِ حَ الصَّ  ـَ مِ  ُػ ؾَ فالسَّ )  آنِ رْ الؼُ  قصِ ُص كُ  قعِ ؿِ قا يف َج ؿُ ؾَّ ؽَ تَ  دْ قَ  ةِ مَّ إُ  ائرِ ، وَس ق

 يَث ادِ َح أَ   لِّ بِ الـَّ ـِ ا طَ وْ وَ رَ ا، وَ فَ ٓلتُ دَ  ُؼ افِ قَ ا يُ ؿَ ا بِ وهَ رُ سَّ ا، وفَ هَ رِ قْ وغَ  اِت ػَ الصِّ  اِت آيَ  يف

 (. اهـؿْ رهِ قْ غَ  ـْ مِ  ظؿُ طْ ا أَ ذَ يف هَ  ابةِ حَ الصَّ  ةُ ؿَّ ئِ آن، وأَ رْ الؼُ  ُؼ قافِ ة تُ قرَ ثِ كَ 

، هؿْ زِ قْ فَ  ؾِؽ ْس مَ  رِ قْ غَ  ـْ مِ  قزُ ػُ يَ  فُ كَّ وأَ  ،(1)قا بفِ ؾَ َص ا وَ مَ  رِ قْ بغَ  ُؾ ِص يَ  فُ كَّ أَ  َـّ ضَ  ـْ ؿَ فَ قؾُت: 

 (2)بقؾ.السَّ  قاءَ َس  ؾَّ َض  دْ ؼَ فَ 

ْقخ َحؿُد بُن َكاصرٍ الُؿَعّؿر   «الّرد  َطَؾى الُؼبوري قنَ »يف  َقاَل الَعالّمُة الشَّ

ُة بَِؿا َطَؾْقِف )فننَّ اْحَتجَّ َأَحٌد َطَؾْقـَا بَِؿا َطَؾْقِف الُؿَتلِخُروَن: ُقْؾـَا: الُحجَّ (: 129)ص

َحاَبُة  ـَ َيُؼقُلقَن َما الصَّ ِذي َٓ بَِؿا َطَؾْقِف الَخَؾُػ الَّ ـَ ُهْؿ: َخْقُر الُؼروِن  ِذي ، والتَّابُِعقَن والَّ

َٓ ُيْمَمُروَن(. اهـ وَيْػَعُؾقنَ  ،َٓ َيْػَعُؾقنَ   َما 

َحاَبِة )(: 223ص 11)ج «ىاوَ تَ الػَ »يف   ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ابنُ  مِ الَ اإلْس  ُخ قْ َش  اَل قَ و الصَّ

َباِطف ِة فِل َمْعِرَفِة ِديـِِف َواتِّ ُمَّ ْٕ ـَ ُهْؿ َأْكَؿُؾ ا ِذي  (. اهـ- لَّ بِ ل: الـَّـِ عْ يَ – الَّ

 11)ج «ةِ قّ ـِ السَّ  رّ الدُّ »يف   نِ َس َح  بنُ  ؿنِ ْح الرَّ  طبُد  ِخ قْ الشَّ  مةُ الّ العَ  اَل وقَ 

  ؿةُ رْح : فَ آنِ رْ ل الؼُ اكِ عَ ك مَ ؾَ طَ  َؽ عُ ؾَ طْ ، يَ ةِ اطَ ؿَ والجَ  ةِ ـَّالسُّ  ؾِ هْ أَ  مَ الَ كَ  ُؾ مَّ لَ تَ فَ )(: 476ص
ِ
 اهلل

ـَ ؾؿِ ْس الؿُ  ةِ ؿَّ ئِ ك أَ ؾَ طَ  ـَ قحدِ الؿُ  ِػ ؾَ ، وَس ق  (. اهـي

                                                 
 بقؾ.السَّ  ؾَّ د َض ؼَ قطة، فَ طُ ؼْ الؿَ  الِؽ َس الؿَ  عِ بدَ  ـْ مِ  رتعَ ا اْخ ؿَ بِ  ُؾ ِص يَ  فُ كَّ ( أو أَ 1)

َٓ خذُ مْ يُ  ؿْ ، وطـفُ َؽ لِ ى يف ذَ ُيؼتدَ  ؿْ هبِ، وامِ رَ الؽِ  حابةِ الصَّ  طؾؿُ  فالعؾؿُ قؾُت: ( 2)   دٍ حؿَّ مُ  اِب حَ ْص أَ  ـْ مِ  أورعُ  ، و

ـَ ققعِ م الؿُ الَ إطْ »واكظر:        ـِ  «ق  (.139ص 4)ج ؿِ قِّ الؼَ  ٓب
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ـْ َبـَك )(: 362ص 10)ج «الَػَتاَوى»يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة و َفَؿ

ُُصقِل َواْلُػُرو ْٕ ـَّةِ  ،ِع َطَؾك اْلؽَِتاِب اْلَؽاَلَم فِل اْلِعْؾِؿ: ا ـْ  ،َوالسُّ َثاِر اْلَؿْلُثقَرِة َط ْٔ َوا

ةِ  ـَ َفَؼْد َأَصاَب َصِريَؼ الـُُّبقَّ ابِِؼق  (. اهـالسَّ

(: 198ص 1)ج «طِ َس وْ إَ  انِ اإليؿَ »يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة و

ذِ  َمْذَهُب ) : الَّ َؾِػ ُهَق اْلَؿْذَهُب اْلَحؼُّ َٓ ُطُدوَل َطـْفُ السَّ  (. اهـي 

ِ السَّ  رّ الدُّ »يف   ِخ قْ آل الشَّ  نِ حؿَ الرَّ  دِ بْ طَ  بنُ  اُق َح ْس إِ  ُخ قْ الشَّ  مةُ الَّ العَ  اَل وقَ   «ةِ قَّ ـ

ـَ لخرِ تَ الؿُ  مِ الَ ى بؽَ ذَّ غَ تَ  ـْ مَ وَ )(: 338ص 3)ج  ةِ ـَّالسُّ  ؾِ هْ أَ  ِب تُ ك كُ ؾَ طَ  اِف رَ ْش إِ  رِ قْ غَ  ـْ مِ  ي

ـَ تفرِ ْش الؿُ    دِ بْ لعَ  «ةِ ـَّالسُّ » :اِب تَ ؽِ ـكَ  :ي
ِ
ـِ  اهلل ، لِ الّ لؾخَ  «ةِ ـَّالسُّ » :اِب تَ ، وكِ دَ ؿَ ْح أَ  امِ اإلمَ  ب

 (. اهـلٍ الَ وَض  ةٍ رَ قْ يف َح  َل ؼِ ، بَ ؿْ رهِ قْ ، وغَ مّل ارِ ، والدَّ لِّ ائِ ؽَ لَ لالّ  «ةِ ـَّالسُّ » :اِب تَ وكِ 

َٓ َيُجقُز َأْن ) (:8ص 5)ج «الَػَتاَوى»يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة و َو

ـَ  الِِػق ـْ السَّ
ْر َقْدَر  :َيُؽقَن اْلَخالُِػقَن َأْطَؾَؿ مِ ـْ َلْؿ ُيَؼدِّ َْغبَِقاِء مِؿَّ ْٕ َكَؿا َقْد َيُؼقُلُف َبْعُض ا

َؾِػ   (. اهـالسَّ

َؾُػ )(: 477ص 2)ج «الَػَتاَوى»يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة و  السَّ

ةُ  َئِؿَّ ْٕ ْساَلِم َوبَِحَؼائِِؼفِ  َوا َٓ َيْػَفُؿ َتْغؾِقَظُفْؿ فِل َذمِّ  :َأْطَؾُؿ بِاإْلِ ـْ الـَّاِس َقْد 
َفنِنَّ َكثِقًرا مِ

 (. اهـاْلَؿَؼاَلِة َحتَّك َيَتَدبََّرَها َوُيْرَزَق ُكقَر اْلُفَدى

ُد بُن َصالٍح الُعثقِؿقَن   «الَؼَواِطِد الُؿْثَؾى َشْرِح »يف  وَقاَل َشْقُخـَا الَعالَّمُة ُمحؿَّ

َحابِة  َلْو َقاَل َقائٌِل:)(: 240)ص ـَ الصَّ
ـَ اإلْجَؿاُع مِ  قصِ ُص بـُ  ادَ رَ َطَؾك َأنَّ الؿُ  َأْي

 لُّ دُ ا يَ هَ رَ اهِ ضَ  ُػ الِ خَ ا يُ ؿَ ا بِ هَ قرِ ِس ػْ تَ  ـْ طَ  ؿْ فُ قتَ ؽُ ُس  : إنَّ اُب وَ فالَج ا؟: هَ ُر اهِ ضَ  اِت ػَ الصِّ 
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 قِت ؽُ ك السُّ ؾَ طَ  ؿْ فُ اطُ ؿَ ْج نِ ، فَ قهُ ـُقَّ لبَ  رَ اهِ الظَّ  ُػ الِ خَ يُ  ٌي أْ رَ  ؿْ فُ لَ  انَ كَ  قْ لَ  ذْ ، إِ ؿْ اطفِ ؿَ ْج ك إِ ؾَ طَ 

 ةٌ يؼَ رِ صَ  هِ ذِ هَ ، وَ فِ قْ ؾَ طَ  لُّ دُ ا تَ ؿَ بِ  لِ قْ بالؼَ  ؿْ اطفِ ؿَ ْج ك إِ ؾَ طَ  لُّ دُ يَ  رِ اهِ الظَّ  ِف الَ ا بخِ قرهَ ِس ػْ تَ  ـْ طَ 

 ا(. اهـفَ لَ  ـُ طَّ ػَ تَ يَ  ـْ مَ  ْؾ قَ 

 َؾ ْج الرَّ  َت عْ ؿِ ا َس ذَ إِ و)(: 35)ص «ةِ ـَّ السُّ  ِح رْ َش »يف   يُّ ارِ فَ بَ رْ لبَ ا امُ اإلمَ  اَل وقَ 

َٓ  ،ارِ ك أثَ ؾَ طَ  ـُ عَ طْ يَ    قلِ ُس رَ  ارِ بَ ْخ أَ  ـْ مِ  ئًاقْ َش  رُ ؽِ ـْيُ  وْ ا أَ فَ ؾُ بَ ؼْ يَ  و
ِ
ك ؾَ طَ  فُ ؿْ فِ فاتَّ  : اهلل

 وإكََّؿا  ِب هَ ذْ والؿَ  لِ قْ الؼَ  يءُ دِ رَ  ٌؾ ُج رَ  فُ كَّ نِ : فَ مِ الَ اإلْس 
ِ
ـَ َطَؾك َرُسقِل اهلل  َصَع

 (. اهـوَأْصَحابِفِ 

 )فننَّ (: 123ص 1)ج «قرِ ِس ػْ التَّ  ائِق قَ دَ »يف   ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ابنُ  مِ الَ اإلْس  ُخ قْ َش  اَل وقَ 

ـَ ابعِ ، والتَّ ابةَ حَ الَص   وا أيةَ رُ سَّ فَ  مٌ قْ قَ  اءَ ، وَج ٌل قْ قَ  أيةِ  قرِ ِس ػْ يف تَ  ؿْ فُ لَ  انَ ا كَ ذَ إِ  ةِ ئؿَّ ، وإَ ق

 ابةِ حَ الصَّ  اهِب ذَ مَ  ـْ مِ  َس قْ لَ  هُب ذْ الؿَ  َؽ لِ وذَ – وهُ دُ ؼَ تَ اطْ  هٍب ذْ مَ  ؾِ ْج : َٕ آخرَ  لٍ قْ ؼَ ب

ـَ ابعِ والتَّ   ؾِ ثْ يف مِ  عِ َد البِ  لِ هْ أَ  نْ مِ  رهمْ قْ وغَ  زلةِ تَ عْ لؾؿُ  قنَ اركِ َش وا مُ ارُ َص  -انَس بنْح  ؿْ فُ لَ  ق

 (. اهـاذَ هَ 

 بفِ  ْت رَ رَّ ا قَ مَ  سِ ـْجِ  ـْ مِ  ٍق رُ بطُ  قرِ ِس ػْ يف التَّ  هبفِ ذْ مَ  قَل ُص أُ  رَ رَّ ا قَ ذَ هَ  قعٌ بِ فرَ قؾُت: 

قفقَّةُ ةُ قَّ افِض ، والرَّ ةُ يَّ رِ عَ ْش ، وإَ ةُ قَّ لتزِ عْ ، والؿُ ةُ قَّ ؿِ فْ الجَ  يف  ؿْ قلفُ ُص أَ  ، واإِلَباِضقَُّة، والصُّ

 رًا.ػْ غُ  ؿَّ فُ ، الؾَّ قرِ ِس ػْ التَّ 

ة، وٓ قَّ عِ ؿْ َس  ةٌ جَّ ُح  ؿْ فُ عَ مَ  َس قْ لَ  « ِةقَّ بقعِ الرَّ » :مَ الَ كَ  نَّ ك أَ ؾَ طَ  ـبقفُ ا التَّ ـَهُ  قدُ ُص ؼْ والؿَ 

 لُّ دُ ا ٓ يَ ؿَ بِ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »: ةِ ػَ وا ِص رُ سَّ فَ  ؿْ فُ ، فنكَّ اِت ػَ الصِّ  قرِ ِس ػْ يف تَ  قهُ طُ دَ تَ ا ابْ مَ  قافُؼ تُ  ةٌ ؾقَّ ؼْ طَ 

 .قٌؾ لِ ا دَ فَ قْ ؾَ طَ 
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 هِ فذِ )فَ (: 130ص 1)ج «قرِ ِس ػْ التَّ  ائِق قَ دَ »يف   ةَ قَّ ؿِ قْ تَ  ابنُ  مِ الَ اإلْس  ُخ قْ َش  اَل قَ 

يف  مِ الَ الؽَ  ـِ طَ  فؿْ جحرُّ ك تَ ؾَ طَ  قلةٌ ؿُ حْ مَ  ِػ ؾَ السَّ  ةِ ؿَّ ئِ أَ  ـْ ا طَ فَ اكؾَ ا َش ومَ  ةُ حقحَ الصَّ  ارُ أثَ 

 (. اهـبفِ  فُ لَ  ؿَ ؾْ ا ٓ طِ ؿَ بِ  قرِ ِس ػْ التَّ 

َٓ ؿَّ طَ  قُت ؽُ السُّ  ُب جِ يَ  َؽ لِ لذَ قؾُت:    .بفِ  لفُ  ؿَ ؾْ طِ  ا 

د  َطَؾى الَجْفِؿقَّةِ »ْحَؿُد  يف َقاَل اإِلَماُم أَ  ِذي َجَعَؾ فِل )(: 170)ص «الرَّ  الَّ
ِ
الَحْؿُد هلل

ـْ َأْهِؾ الِعْؾؿِ 
ُسِؾ َبَؼاَيا مِ ـَ الرُّ

ـْ َضؾَّ إَِلك الُفَدى، َوَيْص ، ُكؾِّ َزَماٍن َفْتَرٍة مِ وَن ربَُيْدُطقَن َم

  اِب تَ ؽِ بِ  قنَ قُ حْ يُ ، مِـُْفْؿ َطَؾك إََذى
ِ
  قرِ ـُبِ  ونَ رُ صِّ بَ ك، يُ تَ قْ الؿَ  اهلل

ِ
 ـْ مِ  ؿْ ؽَ ك، فَ ؿَ العَ  َؾ هْ أَ  اهلل

، اسِ ك الـَّؾَ طَ  ؿْ هُ رَ ثَ أَ  ـَ َس ْح ا أَ ؿَ ، فَ هُ وْ دَ هَ  دْ قَ  فٍ ائِ تَ  الأ َض  ـْ مِ  ؿْ كَ ، وَ هُ قْ قَ ْح أَ  دْ قَ  قَس ؾِ إلبْ  قؾٍ تِ قَ 

  !.ؿْ فِ قْ ؾَ طَ  اسِ الـَّ رِ ثَ أَ  َح بَ قْ وأَ 

  اِب تَ كِ  ـْ طَ  قنَ ػُ ـْيَ 
ِ
ـَ الِ الغَ  يَػ رِ حْ تَ  اهلل ـَ ؾِ طِ بْ الؿُ  اَل حَ تِ ، واكْ ق ـَ ؾِ اهِ الجَ  يَؾ وِ لْ ، وتَ ق ، ق

ـَ ذِ الَّ  ، (1)اِب تَ ل الؽِ فِ  قنَ ػُ ؾِ تَ خْ مُ  ؿْ فُ فَ  ،ةِ ـَتْ الػِ  نَ اـَقا طِ ؼُ ؾَ صْ ، وأَ ةِ طَ دْ البِ  ةَ يَ قِ لْ وا أَ دُ ؼَ طَ  ي

 ؾَ طَ  قنَ قلُ ؼُ ، يَ (2)اِب تَ الؽِ  َخاَلَػةِ ك مُ ؾَ طَ  قنَ عُ ؿِ جْ ، مُ اِب تَ لؾؽِ  قنَ ػُ الِ خَ مُ 
ِ
 فِ ، وَ ك اهلل

ِ
ل فِ ، وَ ل اهلل

                                                 
(: َتْعِؾقؼًا َطَؾى َكَؾَؿِة اإلَماِم 282ص 5)ج« َدْرِء َتَعارِض الَعْؼِل والـَّْؼلِ »يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة ( 1)

َكاِدَقِة والَجْفِؿقَّةِ »)َهِذِه َحِؼقَؼُة َحاِل َأْهِؾ البَِدِع: َكَؿا َقاَل اإلماُم َأْحَؿُد يف كَِتابِف  َأْحؿَد َهذِه: «: الردِّ َطَؾك الزَّ

 َؾك ُمَخالَػِة الؽَِتاِب(. اهـُمْخَتؾُِػقَن يف الؽَِتاِب، ُمَخالُػقَن لؾؽَِتاِب، ُمّتِػُؼقَن طَ 

ـَ اْخَتَؾُػقا فِل اْلؽَِتاِب َلِػل ِشَؼاٍق َبِعقدٍ ( َقاَل َتَعاَلك: 2) ِذي  [.176]البؼرة:  َوإِنَّ الَّ

 (: 301ص 2)ج« َبَقاِن َتْؾبِقِس الَجْفِؿقَّةِ »يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة         
ْ

آْختاِلِف  )َقْد َجَؿُعقا َوْصػل

ـَ اْخَتؾُػقا َطَؾك إْكبَقاِء(. اهـ ـَ َخالُػقا إَْكبقاَء، واّلِذي ُف اهلُل يف كَِتابِف، فنكَُّف َذّم اّلِذي  الَّذي َذمَّ

= 



 

ِْ ِلِصَفِة ِلَكِطِع ِّ ِلَتِعِطِٗم ََٔلة َداِبِس َزِبٍٗع اِلَىِدَخِم َِّس  اِل

 

 

058 

  اِب تَ كِ 
ِ
ا ؿَ بِ  اسِ الـَّ اَل فَّ ُج  قنَ طُ دَ خْ م، ويَ الَ الؽَ  ـَ مِ  فِ ابِ َش تَ بالؿُ  ؿقنَ ؾَّ ؽَ تَ يَ ، ؿٍ ؾْ طِ  رِ قْ بغَ  اهلل

  قذُ عُ ـَ، فَ (1)ؿقفِ ؾَ طَ  قنَ فُ بِّ َش يُ 
ِ
ـَ ال ةِ ـَتْ فِ  ـْ مِ  باهلل ق  (. اهـُؿِضؾِّ

ـْ  ؿْ فُ كَّ أَ  قنَ ـّظُ ، ويَ انِ دَ ؾْ يف البُ  ـِ تَ الػِ  ـَ مِ  قنَ بُ رتِؼْ يَ  هُ باطُ تْ وأَ  قعٌ بِ ورَ  قؾُت: ا، قفَ قا فِ عُ ؼَ يَ  َل

  اذُ قَ ا، والعِ فَ ؾِ هْ أَ  ـْ مِ  ؿْ ا هُ ذَ نِ فَ 
ِ
 .باهلل

 2)ج «رآنِ الؼُ  قرِ ِس ػْ تَ »يف   قنَ ثقؿِ العُ  الٍح َص  بنُ  ُد حؿَّ مُ  مةُ الّ ا العَ ـَ ُخ قْ َش  اَل قَ 

 نَ وْ رَ يَ  ؿْ هُ ، وَ ـِ تَ ع الػِ اِض قَ ك مَ لَ إِ  قنَ تُ لْ يَ  -ةِ قَّ بقعِ : الرَّ ُل ثْ مِ -اسِ الـَّ ـَ مِ  قرٌ ثِ )وكَ (: 60و 59ص

ـُػتَ يُ  ـْ لَ  فؿْ كَّ أَ    !(. اهـةٍ ـَتْ قا يف فِ عُ ؼَ ك يَ تّ َح  إمرُ  ؿْ هبِ اُل زَ ٓ يَ  ـْ ؽِ قا: ولَ ت

ا َيْعَؿُؾ الظَّالُِؿقَن إِكََّؿا يُ ك: الَ عَ تَ  اَل قَ  َـّ اهلَل َغافاًِل َطؿَّ َٓ َتْحَسَب ُرُهْؿ لَِقْقٍم َو َمخِّ

َْبَصارُ  ْٕ  [.42]إبراهقؿ: َتْشَخُص فِقِف ا

 «وحتُ ػْ الؿَ  اِب البَ  اءِ ؼَ لِ »يف   قنَ ثقؿِ العُ  الٍح َص  بنُ  ُد حؿَّ مة مُ الّ ا العَ ـَ ُخ قْ َش  اَل قَ 

ا َيْعَؿُؾ الظَّالُِؿقَن إِكَّؿَ ى: الَ عَ تَ  ولهِ (: يف قَ 184)ص َـّ اهلَل َغافاًِل َطؿَّ َٓ َتْحَسَب ُرُهْؿ َو ا ُيَمخِّ

                                                 = 
ا َقْقلُف: (: 284ص 5)ج« َدْرِء َتَعارِض الَعْؼِل والـَّْؼل»يف  وَقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقِؿقََّة         بلكَُّفؿ )وَأمَّ

َفَفَذا إَِشاَرٌة إَِلك َتْؼِديِؿ َغْقِر الؽَِتاِب َطَؾك الؽَِتاِب، َكَتْؼِديِؿ َمْعُؼقلِفْؿ، وَأْذواقِفْؿ،  )ُمّتِػُؼوَن َطَؾى ُمَخاَلَػِة الؽَِتاِب(:

اِب، وَمَتك َترُكقا آْطتَِصاَم بالؽَِتاِب وآَرائِفْؿ وكَْحِق َذلَِؽ َطَؾك الؽَِتاِب، فننَّ َهَذا اتِّػاٌق مِـُْفْؿ َطَؾك ُمَخالَػِة الؽِتَ 

َؿاِء(. اهـ ـَ السَّ
ٌل مِ َّٓ كَِتاٌب ُمـَزَّ ـَِّة: َفالَ بدَّ أْن َيْختؾُِػقا، فننَّ الـَّاَس ٓ َيْػِصُؾ َبْقـُفْؿ إ  والسُّ

)وَهَذا الَؽالَُم الُؿتَشابُف (: 222ص 1ج« )َدْرِء َتَعارِض الَعْؼِل والـَّْؼلِ »يف  َقاَل َشْقُخ اإلْسالَِم ابُن َتْقؿقََّة ( 1)

تِل ُيعاِرُضقَن بِ  ـُ إَْلَػاَظ الُؿَتشاهَبة الُؿْجَؿؾة الَّ ِذي َيتَضؿَّ اَل الـَّاِس، ُهَق الَّ ِذي َيْخَدُطقَن بِِف ُجفَّ َفا ُكُصقَص الَّ

ـَِّة(. اهـ  الؽَِتاِب والسُّ
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َْبَصارُ  ْٕ   ـَ مِ  اِج رَ دْ تِ ا آْس ذَ لفَ  فَ تبِ [: )اكْ 27]الؼؿر: لَِقْقٍم َتْشَخُص فِقِف ا
ِ
 رَ ّس ا يَ ذَ ك إِ الَ عَ تَ  اهلل

 (. اهـ!َؽ لَ  ةً ـَتْ ا فِ رهَ ّس ؿا يَ بَّ فرُ  عُؾ ػْ تَ  الَ ة: فَ قّ ِص عْ الؿَ  اَب بَ ْس أَ  َؽ لَ 

حَ  فِ قْ ؾَ ا طَ ؿَ بِ  التَّؼقُّدُ  ُب جِ يَ  َؽ لِ لذَ قؾُت:  ابُؼقنَ  ابةُ الصَّ يف  مِ الَ اإلْس  امِ َأْحؽَ  ـْ مِ  السَّ

ـ يف العِ  ةَ َدرَج  غْ بؾُ يَ  ؿْ ولَ  ،ادِ فَ تِ ة آْج َدرَج  بؾغْ يَ  ؿْ لَ  ـْ ؿَ : لِ وعِ والُػرُ  قلِ إُُص  ، ؿِ ؾْ الّتؿؽُّ

ابِ ذَ هَ و ي امِ يف َأْحؽَ  ادِ فَ تِ آْج  ةِ يف َقضقَّ  قلّقةِ ُُٕص ا سِ مـ إُُس  (1)طُ ا الضَّ  قلِ يف إُُص  ـِ الدِّ

 .والُػروعِ 

 ، ولؿ َيْبؾغْ ادِ فَ تِ َمْرتبة آْج  بؾغْ يَ  ؿْ الَّذي لَ  ؿِ ؾْ صر يف العِ ٕكَّف يؾزُم اْلُؿبتدئ، واْلُؿؼَ 

ـ يف العِ َدرَج  حَ  ؿ: أن يتَّبعَ ؾْ ة الّتؿؽُّ بُحؽِؿفؿ، ومـْفِجفؿ،  بطُ الؽَِرام، ويـَض  ابةِ آثار الصَّ

 وَدْطقهتِؿ.

َٓ  َؽ لِ وذَ  حَ  ـَ َسؾػ مِ  لقَس لف فقفِ  ؿٍ بَػفْ  ؿْ فُ ـْطَ  ػردُ ـْيَ  حّتك  رضل اهلل طـفؿ  ابةِ الصَّ

َّٓ كَ ائؾِ اْلَؿَس  ـَ مِ  للةٍ يف َمَس  ـِ ُمبتدِ  انَ ، وإ ي ـَ اْلُؿممـِ  قؾِ بِ َس  رِ قْ ، وُمتَّبعًا لغَ طًا يف الدِّ  !.ق

ـَ َلُف اْلفُ قاَل َتَعالك:  ُسقَل مِـ َبْعِد َما َتَبقَّ َدى َوَيتَّبِْع َغْقَر َسبِقِؾ َوَمـ ُيَشاقِِؼ الرَّ

ِف َما َتَقلَّك َوُكْصؾِِف َجَفـََّؿ َوَساَءْت َمِصقًرا ـَ ُكَقلِّ  [.115]الـساء: اْلُؿْممِـِق

                                                 
 امِ الَّذي يؾُزم العَ  الّضابطُ  قَ ا هُ ذَ هَ  َؽ لِ ( وكذَ 1)

ّ
حَ  آثارَ  بعُ ؿًا يتَ الِ طَ  يتَّبعَ  ، أنْ رِ ا الَعْص ذَ يف هَ  ل الؽَِرام يف  ابةِ الصَّ

َٓ طْ فجِف، ودَ ـْ ؿِف، ومَ ؽْ بحُ  بطُ َض ـْ ، ويَ وعِ والُػرُ  قلِ إُُص  ـْ  َسَؾػ يف ُحؽؿٍ  فقفِ  لفُ  َس قْ لَ  ؿٍ فْ بػَ  دُ يـػَر  قتِف: حتَّك   م

ـِ  امِ َأْحؽَ  ي َّٓ كَ الدِّ ـِ طًا يف اُمبتدِ  انَ ، وإ ي ـَ ؾؿِ ْس الؿُ  بقؾِ َس  رِ قْ ، وُمّتبعًا لغَ لدِّ  . ق
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 فُ : أكَّ فِ ؾِّ وُج  فِ ؾِّ قُ  ارِ فَ ضْ ، وإِ فِ ؾِّ كُ  َؼ بَ ي َس ذِ الَّ  دَ عْ بَ  «ي  بِ رَ ْخ الؿَ » ا:َذ يف هَ  لِ وْ الؼَ  ةُ الَص وَخ 

، قسِ لِ دْ ، والتَّ قسِ ؾبِ ، والتَّ ؾِ فْ الجَ  ـَ اطًا مِ قَ كْ أَ  َؽ لِ يف ذَ  ُؾ عؿِ تَ ْس يـ، ٕكف يَ دِّ يف ال ـٍ متؿَ مُ  غقرُ 

 .ؾِ ؼْ والـَّ  ؿِ ؾْ يف العِ  وَخْؾطٍ  وخبطٍ 

ـْ َكالٍَم: 
ُة َطَؾك اْبَتَداِطِف، وُقْبِح  «الَؿْخربي  »وَلَؼْد َسَبَؼِت اإلْشاَراُت الَؽثِقَرُة مِ الَّ الدَّ

ا ُيق ـَ َطـَْفا َأْن َيْؼبُِؾقا طَ لَِساكِف، مِؿَّ ابِّق ـَ إلْقَفا الذَّ اِطق ـَِّة الدَّ ا مَ  ؼأ بحَ  فِ قْ ؾَ ِجُب َطَؾك َأْهِؾ السُّ

 .ةِ قَّ مِ الَ اإلْس  انِ دَ ؾْ يف البُ  ؾِ اصِ البَ  ـَ مِ  هُ ذَ ػَّ كَ 

 ونَ رُ ثِ ؽْ تَ ْس ، الؿُ اتفِ قيفَ ؿْ بتَ  وطقنَ دُ خْ ، الؿَ فِ فِ ارِ َخ بزَ  نَ وورُ رُ غْ الؿَ  َؽ ولئِ ا أُ مَّ وأَ 

ا قؿَ فِ  عّؾ : لَ قوُل أَ  مْ فنلقفِ ة: فَ افِ التَّ  اتفِ قؼَ ؾِ عْ ة وتَ الؿِ الظَّ  هِ دودِ برُّ  ونَ رُ فُ بْ ة، الؿُ القّ البَ  ػاتفِ ملّ لؿُ 

َبْؾ َكْؼِذُف ل: دَ الجَ  عُ طَ ؼْ يَ  اءً ـَوغَ  ةً ايَ ػَ : كِ ؾٍ ؾَ طِ  ـْ مِ  فُ قاكُ بَ  َؼ بَ ، وَس ؾٍ ؾَ َخ  ـْ مِ  فُ ػُ ْش م كَ تؼدَّ 

ا َتِصُػقنَ بِاْلَحؼِّ َطَؾك اْلَباصِِؾ   [.18]إكبقاء: َفَقْدَمُغُف َفنَِذا ُهَق َزاِهٌؼ َوَلُؽُؿ اْلَقْيُؾ مِؿَّ

َّٓ الـَّبِّل  قؾُت: ـْ َأْققالِف، وُيْترُك إ
 .وُكؾٌّ ُيمخُذ مِ

َطَؾى َمْن َصَؾَب اْلِعْؾَم َأْن َيُؽوَن َلُه َوَقاٌر،  َحق  قال: )  َأَكسٍ  ْبنِ  َمالِِ  َفَعْن 

 (.َمْن َمَضى َٔثارِ ، َوَخْشَقٌة، َوَأْن َيُؽوَن ُمتَّبًِعا َوَسؽِقـَةٌ 

 أثٌر صحقٌح 

 (،52)ص «اإللؿاع»(، وِطَقاٌض يف 324)ص «الَؿْدخؾ»َأْخَرَجُف الَبْقَفِؼلُّ يف 

وري يف   .(63ص) «َما َرَواُه إََكابر»والدُّ

 وإسـاُدُه صحقٌح.

ادٍ  ْبنِ  ُكَعْقمِ  نْ طَ وَ  َرَك َحِديًثا َمْعُروًفا َفَؾْم َيْعَؿْل بِِه ، َوَأَراَد َلُه َمْن تَ ): اَل قَ   َحؿَّ

ًة َأْن َيْطَرَحُه َفُفَو ُمْبَتَدعٌ   (.ِطؾَّ
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 أثٌر صحقٌح 

ف»َأْخَرَجُف الَخطِقُب يف   (.386ص 1)ج «الَػِؼقف والُؿتػؼِّ

 وإسـاُدُه صحقٌح.

ـَِّة َكَجاةٌ : ) ي  رِ هْ الزُّ َوَطِن  ْطتَِصاُم بِالسُّ
ِ
ِمْن  اَن َمْن َمَضى: )كَ ظٍ ػْ ي لَ فِ (. وَ آ

  ُطَؾَؿائِـَا َيُؼوُلوَن:
ِ
ـَِّة َكَجاةٌ آ  (.ْطتَِصاُم بِالسُّ

 أثٌر صحقٌح 

ـُ الُؿبارك يف 56ص 1)ج «آطتؼاد»َأْخَرَجُف الالَّلؽائِّل يف  هد»(، واب  1)ج «الزُّ

اِرمِلُّ يف 281ص ةِ » (، وإَْصَبَفاكِلُّ يف44ص 1)ج «الُؿْسـَد»(، والدَّ  1)ج «الُحجَّ

ـُ َطبد الَبرِّ يف 281ص (، وَأُبق الَػْتح الَؿَؼِدِسّل 592ص 1)ج «َجاَمع َبَقان الِعْؾؿِ »(، واب

ةِ »يف  (، والَؼاِضل ِطَقاٍض 369ص 3)ج «الِحْؾقة»(، وَأُبق ُكَعْقٍؿ يف 25ص 1)ج «الُحجَّ

َػا»يف  الَؿْعِرفِة »الَػَسِقي يف (، و862) «الَؿْدخؾ»(، والَبْقَفِؼلُّ يف 14ص 2)ج «الشِّ

ـُ َطَساكر يف 386ص 3)ج «والتَّاريخ (، والَفَرِويُّ يف 143)ص «تاريخ دمشؼ»(، واب

يـََقِريُّ يف 424ص 2)ج «َذمِّ الَؽالَمِ » ـُ َبطََّة 235ص 2)ج «الُؿَجاَلَسةِ »(، والدِّ (، واب

يُّ يف 322ص 1)ج «اإلَباَكِة الُؽْبَرى»يف  ِريعَ »(، وأُجرِّ  (.313)ص «ةِ الشَّ

 صحقٌح. ادهُ ـَوإْس 

افِِعي   نِ طَ وَ  َِ َسـَِة َرُسوِل اللِ ): َقاَل   الشَّ ، إَِذا َوَجْدُتْم فِي كَِتابِي ِخاَل

 (.، َوَدُطوا َما ُقْؾُت َفُؼوُلوا بُِسـَِّة َرُسوِل اللِ 

 أثٌر صحقٌح 

ف»َأْخَرَجُف الَخطِقُب يف   (.386ص 1)ج «الَػِؼقف والُؿتػؼِّ
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 وإسـاُدُه صحقٌح.

ََحٍد َمَع َرُسوِل اللِ ) :اَل قَ   َوَطِن ابِن ُخْزَيَؿةَ  ِٕ َقْوٌل إَِذا َصحَّ اْلَخَبُر  َلْقَس 

 (.َطـْهُ 

 أثٌر صحقٌح 

ـُ صاهر يف  د ب َؿاع»َأْخَرَجُف ُمحؿَّ  1)ج «الَؿْدخؾ»، والَبْقَفِؼلُّ يف (/ط3ق/) «السَّ

فالَػِؼقف وا»والَخطِقُب يف   (،38ص  (.386ص 1)ج «لُؿتػؼِّ

 وإسـاُدُه صحقٌح.

 ي  بِ الـَّ  َّٓ إِ  هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  كُ رَ تْ ، ويُ هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  ُذ َخ مْ يُ  َّٓ إِ  ٌد َح أَ  َس قْ : )لَ اَل قَ   دٍ اهِ َج مُ  نْ طَ وَ 

). 

 أثٌر صحقٌح 

 3ج) «الِحْؾقة»(، وَأُبق ُكَعْقٍؿ يف 127)ص «الَؿْدخؾ»َأْخَرَجُف الَبْقَفِؼلُّ يف 

ـُ َطْبد الَبرِّ يف، (322ص ف»والَخطِقُب يف ( 91ص 2)ج «الَجامع» واب  «الَػِؼقف والُؿتػؼِّ

 (.176ص 1)ج

 وإسـاُدُه صحقٌح.

َفُفَو َطَؾى َشَػا  َمْن َردَّ َحِديَث َرُسوِل اللِ ): َقاَل   َأْحَؿُد ْبُن َحـَْبلٍ وطن 

 (.َهَؾَؽةٍ 

 أثٌر صحقٌح 
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ـُ الَجْقِزيِّ يف 192ص 1)ج «الحجة»َأْخَرَجُف إصبفاين يف  َمـَاقب »(، واب

ف»، والَخطِقُب يف (249ص) «اإلمام أحؿد ، (289ص 1)ج «الَػِؼقف والُؿتػؼِّ

 .(733) «أصقل آطتؼاد» والالَّلَؽائِلُّ يف

 وإسـاُدُه صحقٌح.

ْؽـَا  قؾُت: ـْ كضؾَّ َما َتْؿسَّ  بأَثاِر.إكا َكتَّبُع، وٓ َكْبتدُع، وَكْؼتِدي، وٓ َكْبَتِدي، ول

ـَِّة إَْصَبفاكِّي  ة»يف  َقاَل َقواُم السُّ  أخذ َرُسقل اهلل) (:237ص 1)ج «الُحجَّ

 َوأخ ، ـِ اهلل َطزَّ َوَجؾَّ َحاَبة َطـ َرُسقل اهلل الّسـة َط ـِ ذ الصَّ ، َوأخذ التابعقن َط

ذ َحاَبة الَّ َحاَبة إَِلك التَّابِعقـ ،ؿْ فِ اء بِ دَ تِ بآقْ  يـ َأَشاَر إِلقفؿ َرُسقل اهلل الصَّ  ُثؿَّ َأَشاَر الصَّ

ـْ   (. اهـهؿْ دِ عْ بَ  مِ

ـَِّة إَْصَبفاكِّي  ة»يف  وَقاَل َقواُم السُّ  ؾِ هْ أَ  ارُ عَ وِش ) (:364ص 1)ج «الُحجَّ

الح، وتَ باطفُ اتِّ  ةِ ـَّالسُّ   (. اهـثدَ َما ُهَق ُمْبَتدع ُمحْ  ؾَّ كُ  ؿْ ركفُ ؿ الّسؾػ الصَّ

ُة َهِذِه َفَفِذِه أي قؾُت: َحاَبة، وَأئِؿَّ ِة، وَأْقَقاُل الصَّ اُت الُؼْرآكِقَِّة، وإََحاِديُث الـََّبِقيَّ

َباَع كَِتاِب اهلل ُسْبَحاَكُف وَتَعاَلك، وُسـَِّة َكبِقِِّف  ـُ اتِّ تِل ُتَبقِّ ِة الَّ َؾِػ.إُمَّ  ، وآَثاِر السَّ

حقُح الالَّزم إثباُت َأنَّ  ُل »اهلَل َتَعاَلك:  إذًا: الَؿْػُفقُم الصَّ َطَؾك َما َيؾِقُؼ بَجالَلِف  «ُيفْرو 

تل َيِجُب َكْػُقفا. ـَ الؾَّقازِم الباصَِؾِة الَّ
 وَكَؿالِف ... وَكْػُل ما يؾزمُف مِ
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ِت  «اْلَفْرَوَلةِ » لِِصَػِة: (1)وَهِذِه التَّْلويالَُت الَػاِسَدةُ  قؾُت: َٓ اْلَقْقَم َمْقُجقَدٌة فِل َمَؼا

ِت اْلُعَؾَؿاِء فِلاْلُؿَؼؾِّ  َّٓ ْجتَِؿاِطلِّ  َدِة لَِز
ِ ْٓ تِل َذَكَرَها اْلُؿَعطِّ : ِهل بَِعْقـِ التََّقاِصِؾ ا َؾُة الـَّػاُة َفا الَّ

فُ  َػِة، َوَحرَّ ِحقحفِل َهِذِه الصِّ ـْ َمَعـَاَها الصَّ  .قَها َط

ْرِك َأْص )(: 92)ص «الَجَواِب الَؽافِي»يف  َقاَل اإلَماُم ابُن الَؼق ِم  ُؾ الشِّ

تِل َيْرِجُع إَِلْقَفا، ُهَق التَّْعطِقُؾ، َوُهَق َثاَلَثُة َأْقَساٍم:  َوَقاِطَدُتُف الَّ

ـْ َصاكِِعِف َوَخالِِؼِف.*  ـُقِع َط  َتْعطِقُؾ اْلَؿْص

ِس، بَِتْعطِقِؾ َأْسَؿائِِف َوِصَػاتِ  وَ * أ ـْ َكَؿالِِف اْلُؿَؼدَّ اكِِع ُسْبَحاَكُف َط ِف َتْعطِقُؾ الصَّ

 َوَأْفَعالِِف.

ـْ َحِؼقَؼِة التَّْقِحقد وَ * أ
ا َيِجُب َطَؾك اْلَعْبِد مِ  (. اهـَتْعطِقُؾ ُمَعاَمَؾتِِف َطؿَّ

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ْحتَِؿاِل الَؿرْ  (1)

ِ ْٓ اِجِح إَِلك ا ْحتَِؿاِل الرَّ
ِ ْٓ ـِ ا : َأْي: َيْؼَتِرُن بِفِ  ُجقِح لَِدلقؾٍ والتَّْلِويُؾ اْلَػاِسُد ُهَق: َصْرُف الؾَّْػِظ َط

ِحقُح: َأكّ  ْحتَِؿاِل الَؿْرُجقِح بِغقِر َطَؾك َرْأيِِفْؿ َوَما َذَهُبقا إَِلْقِف، َوالصَّ
ِ ْٓ اِجِح إَِلك ا ْحتَِؿاِل الرَّ

ِ ْٓ ـِ ا ُف َصْرُف الؾَّْػِظ َط

 .، وكَؼْقلِفؿ: ))اْسَتَقى(( أي: ))اْسَتْقَلك((((اْلَفْرَوَلةِ )) َدلقٍؾ ُيقِجُب َذلَِؽ: كَتْلِويِؾ أْهِؾ اْلبَِدِع ُكُصقَص ِصَػِة:

ـِ َتقِؿقََّة )ص «الُؽبَْرى الَػتَقى الَحؿقّيةِ » واكظر:         (.291و 292ٓب
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