
 

 

 

 ِهِلالِع ِلِهى َأاَوَتَف

 ٌِف

 ِةَلَوِراهَل ِةَفِص اِتَبِثِإ
 

 :ِهُهَو

 اهلُل ُهَنِحَر اٍزَب بِن اهلِل ِدِبَع بُن يِسِسالَع ُدِبَع ُخًِالشَّ ُةَمالَّالَع

ًُِخ ًِِننَي َصاِلٍح بُن ُمَحنَُّد َواِلَعَلَاَمُة الشَّ  َرِحَنُه اللَُّه  اِلُعَج

ُّ َرِحَنُه اللَُّه َناَصٍر ًُِخَواِلَعَلَاَمُة الشَّ  الدِّيُن اِلَأِلَباِن

 

 

 

 اعداد:

 الَعالََّمِة اِلُنَحدِِّث 

ِّ ِبِن َعِبِداهلِل َِّأِبٌ َعِبِدالرَِّحَنِن َفِىِز ًِِد َُُن ِّ  ِبِن ُمَحنَّدا ا  اأَلَثِر

 َحِفَظُه اهلُل، وَنَفَع ِبِه، وَأَطاَل َعِنَرُه
 

  ةُلَسِلْسِ

 فِلَالسَّ جِهَنْمَ يلِصِأْيف تَ فِحَالتُّ
 4 
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
 اِت ِصَفِة اِلَهِرَوَلِة َفَتاَوى اِلُعَلَناِء ِفٌ ِإِثَب ُرِكِذ

 ، ِهِلِه َوَكَناِلِبَجَلَا ًُقِلَعاَلى َعَلى َما َيَت هلِل
ًُِخ ًُِخ اِبُن َباٍز، َوالشَّ ًِِننَي َوُهِه: الشَّ ُّاِبُن ُعَج ًَِخ اِلَأِلَباِن  ، َوالشَّ

 

ـَِّة َواْلجَ ْطَؾْؿ رَ ا  َؿاَطِة فِل َهَذا اْلَعْصر ُيثْ ِحَؿَؽ اهَّلُل َأنَّ أْهَؾ السُّ
ِ
 َعاَلك ِصَػةَ تَ  بُِتقَن هَّلل

ََحاِديِث َطَؾك َما يَ  اْلَفْرَوَلِة َطَؾك َضاِهرَ  ْٕ  بَِجََلَلِِف َوَكَؿالِِف. قُؼ ؾِ ا

 وإَلْقَك الَػَتاَوى:

ْقُخ َطْبُد الَعزِ  الَعالَّمةُ  اَل قَ *  َتْعِؾقؼِه َطَؾى َصِحقِح »يف   يِز بُن َطْبِد اهللِ بن َبازٍ الشَّ

ٍض : َطِن الَفْرَوَلِة: (295ص 8ج« )الُبَخاِريّ  ـْ َغْقِر َتعرُّ
َواَيُة َكَؿا َجاَءْت مِ )الرِّ

 لؾَؽْقِػقَِّة(. اهـ

ْقخ ابُن َبازٍ اَل قَ * و ْرِب »يف   الَعالََّمُة الشَّ (: 88ص 1)ج «َفَتاَوى ُكور َطَؾى الدَّ

  ؾِ ْض فَ  قؿِ ظِ ك طَ ؾَ طَ  لُّ دُ يَ  قُح حِ الصَّ  يُث دِ ا الحَ ذَ وهَ )
ِ
 هِ ادِ بَ ى طِ لَ إِ  رِ قْ بالَخ  هُ كَّ وأَ ، ؾَّ َج وَ  زَّ طَ  اهَّلل

ى لَ إِ  مِ فْ ارطتِ َس ، ومَ مْ الفِ ؿَ طْ يف أَ  مْ فُ ـْ ، مِ ودِ والُج  ،مِ رَ والؽَ  ،رِ قْ بالَخ  مْ فِ إلقْ  عُ رَ ْس أَ  وَ فُ ، فَ ودُ ْج أَ 

 ِف ؾَ السَّ  يِق رِ ى صَ ؾَ طَ  هِ رِ اهِ ى ضَ ؾَ طَ  يِث دِ الَح  اءِ رَ إْج  نْ مِ  عَ اكَ مَ  وَٓ ، ِح الِ الصَّ  لِ ؿَ والعَ  ،رِ قْ الَخ 

ك لَ وْ ، وأَ ؿْ فِ إلقْ  رِ قْ بالخَ  عُ رَ ْس أَ  فُ اكَ حَ بْ ُس  فُ كَّ أَ  يِث دِ ا الحَ ذَ ك هَ َض تَ ؼْ مُ  ـْ ؽِ لَ وَ ...  حالِ الصَّ 

ا َذ وهَ  ،رةُ ؿَ الثَ  هِ ذِ وهَ  ،ءٌ يْ ى َش ـَ عْ فالؿَ ، اهُ ـَعْ مَ  قَ ا هُ ذَ هَ  َس قْ لَ  ـْ ؽِ ، ولَ 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  ،آخرَ  ءٌ يْ ى َش َض تَ ؼْ الؿُ 
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 فُ اتُ بَ ثْ إِ  ُب جِ يَ  ،«لةِ وَ رْ الفَ »و ِي ْش ، والؿَ ِب ر  ؼَ التَّ  نَ مِ  هللِ  هُ اتُ بَ ثْ إِ  ُب جِ يَ  (1)ىـَ عْ الؿَ  ْل بَ ك، ـَعْ الؿَ  قَ هُ 

 
ِ
 (. اهـكالَ عَ وتَ  فُ اكَ حَ بْ ُس  بفِ  ِؼ ئِ الَلَّ  فِ ْج ك القَ ؾَ طَ  هَّلل

ْقخ َطْبُد الَعِزيِز بُن َطْبِد اهللِ بِن بازٍ   :* َوُسئَِل الَعالَّمُة الشَّ

 قنِ أمِ  ودِ ؿُ ْح مَ ، وي  ؽِ الِ الؿَ  ي  وِ ؾَ طَ  دِ ق  السَّ  قِح حِ ْص بتَ  قنَ الحِ الصَّ  اضِ يَ يف رِ  ُت أْ رَ قَ  ْد ؼَ لَ 

 نْ طَ  ي  وِ رْ مَ  يُث دِ ى، والَح الَ عَ وتَ  هُ اكَ َح بْ ُس  اهللِ  «ةِ لوَ رْ هَ »ى لَ إِ  ُق رَّ يتطَ  قًاِس ْد قُ  يثًادِ َح  ي  اوِ وَ الـَّ 

   ي  بِ الـَّ  نِ طَ   سٍ كَ أَ 
 راً بْ ِش  يَّ لَ إِ  ُد بْ العَ  َب رَّ ؼَ ا تَ ذَ إِ ): اَل قَ  لَّ َج وَ  زَّ طَ  هِ ب  رَ  نْ طَ  يهِ وِ رْ ا يَ قؿَ فِ

 هُ تُ قْ تَ ي أَ ِش ؿْ ي يَ اكِ تَ ا أَ ذَ وإِ  ،اطًابَ  هُ ـْ مِ  ُت بْ رَّ ؼَ تَ  اطًارَ ذِ  ليَّ إِ  َب رَّ ؼَ ا تَ ذَ وإِ  ،اطًارَ ذِ  هِ قْ لَ إِ  ُت بْ رَّ ؼَ تَ 

 (2).ي  ارِ َخ البُ  اهُ وَ رَ  (ةً ولَ رْ هَ 

 ولِ ؼُ عْ الؿَ  يرِ وِ ْص وتَ  ،قلِ ثِ ؿْ التَّ  نَ مِ  َهَذا : إنَّ هِ قْ ؾَ ا طَ ؿَ فِ قؼِ ؾِ عْ يف تَ  انِ ؼَ ؾ  عَ الؿُ  اَل ؼَ فَ 

 اهللُ  هُ ابَ ثَ أَ  قالً ؾِ قَ  وْ لَ وَ  اِت اطَ الطَّ  نَ مِ  ئًاقْ ى َش تَ أَ  نْ مَ  أنَّ  :اهُ ـَ عْ ؿَ ، فَ هِ احِ إيَض  ةِ ادَ يَ لزِ  وسِ ُس ْح بالؿَ 

 اكَ ـَ هُ  َس قْ لَ  هُ كَّ ى أَ ؾَ طَ  ةِ قَّ عِ طْ الؼَ  قنَ اهِ رَ البَ  ِت امَ قَ  ْد ؼَ فَ  ، وإَّٓ قرِ ثِ بالؽَ  هِ قْ لَ إِ  نَ َس ْح ، وأَ هِ افِ عَ ْض بلَ 

 .قنَ دثِ ْح الؿُ  اِت ػَ ِص  نْ ى طَ الَ عَ وتَ  هُ اكَ َح بْ ُس  اهللِ  نَ مِ  «ةٌ لَ وَ رْ هَ » َٓ ، وَ يٌ ْش مَ  َٓ ، وَ ي  س  حِ  ٌب ر  ؼَ تَ 

                                                 
 َوُهَق إِْثَباُت ِصَػة:  (1)

ّ
ـْ َغْقِر  «ةِ ولَ رْ فَ ال»َيْعـِل: الَؿْعـَك الَحِؼقِؼل

 َتَعاَلك َطَؾك الَقْجِف الَلَّئِؼ بِِف ُسْبَحاَكُف وَتَعاَلك مِ
ِ
هَّلل

 َتْحِريٍػ، وٓ َتْعطِقٍؾ، وٓ َتؽقِّقٍػ، وٓ َتْؿثقٍؾ.

ـَ  «َشْرَح الَعِؼقدِة الَقاِسطقَّةِ » واكظر:         ـِ ُطثقِؿق لُف  «َؾكالَؼَقاطد الُؿثْ »، و(141و 127و 86ص 1ج) لَشْقِخـَا اب

 (.555و 554ص 7لُف َأْيضًا )ج «َشْرح َصِحقِح ُمْسؾؿ»(، و129و 128و 127)ص

 «الُؿْسـَد»، وَأْحَؿُد يف (426) «َخْؾِؼ َأْفَعاِل الِعَبادِ »(، ويف 414ص 4)ج «َصِحقِحفِ » َأْخَرَجُف الُبَخاِريُّ يف (2)

 يف 12233)
ُّ

 .(2779) «الُؿْسـَدِ »(، والطَّقالِِسل
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 اِت بَ ى إثْ ؾَ طَ  ةِ مَّ الُ  ُف ؾَ َس  الهُ ا قَ ؿَ لِ  ٌق وافِ مُ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ »و ،ِي ْش يف الؿَ  هُ آَ ا قَ ل مَ فَ فَ 

 اكَ ـَ هُ  َس قْ لَ  هُ كَّ ى أَ ؾَ طَ  ةُ الّ دَ  قنَ اهِ رَ بَ  اكَ ـَ هُ  انَ ا كَ ذَ ، وإِ ْت اءَ ا َج ؿَ ا كَ هَ ارُ رَ مْ وإِ  ،اهللِ  اِت ػَ ِص 

 .ق؟وفَّ الؿُ  واهللُ  ،افَ اُح إيَض  مْ ؽُ ـْ و مِ ُج رْ ـَ فَ  «ةٌ ولَ رْ هَ »وٓ  ،يٌ ْش مَ 

  دُ ؿْ الحَ ): اُب وَ الَج 
ِ
  قلِ ُس ك رَ ؾَ طَ  مُ َلَ والسَّ  ةُ َلَ ، والصَّ هَّلل

ِ
 فِ ابِ حَ ْص وأَ  ك آلفِ ؾَ وطَ  ،اهَّلل

  :ُد عْ ا بَ مَّ أَ  :داهُ فُ ى بِ دَ تَ اهْ  ـِ مَ وَ 

  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  َلَ فَ 
ِ
 ةُ َلَ الصَّ  فِ قْ ؾَ طَ  اهَّلل

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  اهللُ  وُل ؼُ يَ ): اَل قَ  فُ كَّ أَ  مُ َلَ 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 

  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  اهَّلل

، 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  ِف 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   اهللِ  ولِ ُس رَ  نْ مِ  يَث دِ ا الَح َذ وا هَ عُ ؿِ َس   ي  بِ الـ   اَب َح ْص أَ 

                                                 
َطَؾك َضاِهِر إََحاِديِث: َأْي: َمَع  «لةِ وَ رْ الفَ »َمَع إِْجَراِء ِصَػِة:  ،«ولةِ رْ الفَ »ا الَؿْعـَك: ُيراُد بِِف َثَؿرة ِصَػِة: وَهذَ  (1)

 َتَعاَلك َطَؾك َما َيؾِقُؼ بَجَلَلِف، فاْفَفْؿ َلَفذا َتْرَشد. «الَفْرَوَلةِ »إِْثَباِت ِصَػِة: 
ِ
 هَّلل

 َتَعاَلك َطَؾك َما َيؾِقُؼ بَجَللِف، ٓ ُيَشابُف فِقَفا َخْؾَؼُف: كَسائِِر  «الَفْرَوَلةِ »َػِة: َيْعـِل: إِْثباَت ِص  (2)
ِ
َطَؾك َحِؼقؼتَِفا هَّلل

َػات.  الصِّ

ـَ )ج« الَػَتاَوى»واكظر:       ـِ ُطثقِؿق  (.188ص 1لَشْقِخـَا اب
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 مُ ؾَ طْ ، وأَ ةِ بقَّ رِ العَ  ةِ غَ ؾ  بال اُس الـَّ  ؾمُ طْ أَ  مْ هُ ا، وَ هَ رُ قْ وَخ  ةِ مَّ الُ  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  اهللِ  نِ طَ  هُ ػقُ كَ  قُق ؾِ ا يَ مَ وَ  ،باهللِ  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 بِ اَش ٓ يُ  باهللِ  قُق ؾِ تَ  ةَ ػَ الص   هِ ذِ هَ 

ا ذَ ؽَ ، وهَ اهُ َض 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 
ِ
، ٓ َلَ وطَ  ؾَّ َج  باهَّلل

 .فُ ؼَ ؾْ ا َخ قفَ فِ  فُ ابِ َش يُ 

، 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 ر  ؼَ تَ  هُ ابِ َش ٓ يُ  مْ فِ لقْ إِ  هُ ربُ ؼ  ، وتَ هِ اطتِ لطَ  طقنَ ارِ َس والؿُ  ،هُ لَ  ينَ ابدِ العَ  هِ ادِ بَ ى طِ لَ إِ  بهُ ر  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  باهللِ  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)ُف 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  باهللِ  قُق ؾِ يَ  ق  َح  هُ كَّ وأَ  ،ااهَ ـَ عْ مَ  ادُ ؼَ تِ واطْ  ،ْت اءَ َج 

                                                 
َؾُػ َطَؾْقَفا: ِص  (1) ػاِت اّلتل َأْجَؿَع السَّ ـْ َهِذِه الصِّ

 َتَعاَلك. «الَفْرَوَلةِ »َػُة: مِ
ِ
 هَّلل

 »واكظر:       
ّ

 الَجْفِؿل
ّ

 )ج« الـَّْؼض َطَؾك الَؿِريسل
ِّ

َرامِل  (.  561ص 1لؾدَّ
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 ُ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 هَّلل

ات ػَ ِص  فُ شابِ ا ٓ تُ فَ كَّ ا، وأَ هَ َلَ 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 اهَّلُل َأَحدٌ : ّؾ َج وَ  زَّ طَ  اَل ا قَ ؿَ ، كَ ِؼ ؾْ الخَ  ( 3( َلْؿ َيؾِْد َوَلْؿ ُيقَلْد )2اهَّلُل الصَّ

ـْ َلُف ُكُػًقا َأَحٌد )َوَلْؿ يَ  َفََل َتْضِرُبقا لِؾَِّف : ّؾ َج وَ  زَّ طَ  اَل وقَ [، 4-1]اإلخَلص:  (4ُؽ

َٓ َتْعَؾُؿقنَ  َْمَثاَل إِنَّ اهَّلَل َ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  :َفََل َتْضِرُبقا لِؾَّ

ِؿقُع اْلَبِصقرُ : َتَعاَلك فِ لِ قْ ( بؼَ ةِ ؾَ طِّ عَ )الؿُ  اهَّلُل  ْؾ ُهَق اهَّلُل َأَحدٌ قُ : َتَعاَلك لفِ قْ وقَ  َوُهَق السَّ

َؿدُ   إِنَّ اهَّلَل َسِؿقٌع َبِصقرٌ : َتَعاَلك لفِ قْ وقَ  [،227]البؼرة:  إِنَّ اهَّلَل َطِزيٌز َحؽِقؿٌ  الصَّ

إِنَّ اهَّلَل َطَؾك ُكؾِّ  [، 173 :]البؼرة إِنَّ اهَّلَل َغُػقٌر َرِحقؿٌ : َتَعاَلك لفِ قْ وقَ [، 75]الحج: 

 .َؽ لِ ذَ  رِ قْ ك غَ لَ إِ [ 179]البؼرة:  َقِديرٌ َشْلٍء 

 الَ بِ  اتًابَ ثْ ، إِ هِ ِس ػْ لـَ  اهللُ  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  اهللَ  زيهُ ـْ ، وتَ سهِ ػْ كَ  نْ طَ  اهللُ  اهُ ػَ ا كَ مَ  يَ ػْ ، وكَ قلٍ ثِ ؿْ تَ 

 :ةِ مَّ الُ  ِف 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 الس   ُ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 ر  مِ أَ  ونَ ولُ ؼُ يَ ، مِ َلَ اإلْس  ةِ ؿَّ ئِ أَ  ـْ مِ  ؿْ هِ رِ قْ غَ و ،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 
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 ،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 ر  ؼَ التَّ  نَ مِ  هللِ  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 الَلَّ  فِ ْج ك القَ ؾَ طَ  هَّلل

  فُ ـثبتُ فَ 
ِ
، وٓ قٍػ قِّ ؽْ ، وٓ تَ قؾٍ طِ عْ ، وٓ تَ يٍػ رِ حْ تَ  رِ قْ غَ  ـْ مِ  اهَّللُ  هُ ادَ رَ ي أَ ذِ الَّ  فِ ْج ك القَ ؾَ طَ  هَّلل

 .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 ققِف ؽْ التَّ  مُ َد ، وطَ يلِ وِ لْ التَّ  مِ َد طَ  ُل ْص ، والَ 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  تؿر  ، فَ يِف 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 هَّلل

  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  باهَّلل

، دٌ احِ وَ  اُب ، فالبَ اءِ قَ تِ ، وآْس زولِ ، والـُّةِ اهَ رَ ، والؽَ ابعِ َص ، وإَ فِ ْج والقَ  ،دِ لقَ ، واِب َض الغَ 

 اهـ (2)(.دٌ احِ وَ  اٌب بَ  اِت ػَ الصِّ  اُب وبَ 

                                                 
، «ةِ لَ وَ رْ الفَ » :ةِ ػَ ِص َوَهِذه َِثَؿرُة  (1)

ّ
َوُهَق ، َفَلَ َبْلَس بِذْكِر َهَذا الَؿْعـَك الؾََّغِقّي أَخِر، َمَع إِْثَباِت الَؿْعـَك الَحِؼقِؼل

 َتَعاَلك بَِؿا َيؾِقُؼ بَِجَللِِف ُسْبَحاَكُف. كؾَ طَ  «ةِ لَ وَ رْ الفَ » ةِ ػَ ِص إِْثَباُت 
ِ
 َحِؼقَؼتَِفا هَّلل

رِب »واكظر:        ـِ َباز ٍ)ج« َفَتاَوى ُكقر َطَؾك الدَّ ْقِخ اب  (.  79ص 1لؾشَّ

رِب »(2) ـِ َباز )ج« َفَتاَوى ُكقر َطَؾك الدَّ ْقِخ اب  (.  76ص 1لؾشَّ
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 (: 81ص 1)ج «ىاوَ تَ الػَ »يف   ازٍ بَ  بنُ  يزِ زِ العَ  ُد بْ طَ  ُخ قْ الشَّ  مةُ الَّ العَ  اَل وقَ * 

صؾك  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 )

 ةٍ اهبََش مُ  رِ قْ غَ  ـْ مِ  فُ اكَ حَ بْ ُس  فِ بِ  ِؼ ئِ الَلَّ  فِ ْج ك القَ ؾَ طَ  ؾَّ َج وَ  زَّ طَ  فِ بِّ ا لرَ بتفَ ثْ وأَ  ،اهَّلل طؾقف وسؾؿ

َٓ  ،ؼفِ ؾْ لخَ   (. اهـفُ اكَ حَ بْ ُس  قَ هُ  َّٓ إِ  اِت ػَ الصِّ  هِ ذِ هَ  ةَ قَّ ػِ قْ كَ  ؿُ ؾَ عْ يَ  و

ـُ َباٍز *  ْقُخ اب َػاَت: مِـَْفا: ِصَػُة:  والَعَلَّمُة الشَّ ُل الصِّ ـْ ُيَموِّ ُع َم ُيبدِّ

َٓ 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 الَلَّ 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  باهَّلل

 .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  َلَ وطَ  ؾَّ َج  فاهَّللُ 

ِؿقُع اْلَبِصقرُ   َؽ لِ ذَ  ـْ مِ وَ ...  ْت اءَ ا َج ؿَ ا كَ هَ رَّ 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  اهَّلل

 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 

  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  اهَّلل

 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 

ُ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  اهَّللَ  نَّ بلَ  قنَ ـُمِ مْ يُ  َػ ؾَ السَّ  أنَّ  قمِ ؾُ عْ الؿَ  ـْ مِ )(: 188ص

  اُب تَ كِ  َؽ لِ ك ذَ ؾَ طَ  لَّ ا دَ ؿَ ، كَ فِ بِ  ِؼ ئِ الَلَّ  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  اهَّلل

َّٓ  لِّ دِس الؼُ  يِث دِ ا الحَ ذَ يف هَ   انَ قَ إتْ  َت بَ ثْ أَ  ـْ فؿَ  ،لِش ؿْ يَ  اهُ تْ أَ  ـؿَ لِ  «لةً وَ رْ هَ » :قنُ يؽُ  فُ قاكَ إتْ  أنَّ  إ
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ِ
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  اهَّلل

 ربَ ْخ أَ  دْ وقَ  ،«لةً وَ رْ هَ » :لتِ لْ ك يَ الَ عَ تَ  اهَّللَ  بلنَّ  ـَ ممِ كُ  نْ أَ  ـْ ع مِ ـَؿْ يَ  اكعٍ مَ  وأيُّ  ،بفِ  ِؼ ئِ الَلَّ  فِ ْج القَ 

 قَ هُ وَ  ءٌ ْل َش  ثؾفِ ؿِ كَ  َس قْ ، ولَ اءُ َش ا يَ مَ  ُؾ عَ ػْ الك يَ عَ ف وتَ اكَ حَ بْ ُس  قَ هُ وَ  ،فِ ِس ػْ كَ  ـْ طَ  ك بفِ الَ عَ تَ  اهَّللُ 

 .؟!قرُ ِص البَ  قعُ ؿِ السَّ 

  انِ قَ يف إتْ  َس قْ ولَ 
ِ
َٓ  قٍػ قِّ تؽْ  ونِ بدُ  بفِ  ئِؼ الَلَّ  فِ ْج ك القَ ؾَ طَ  «لةً وَ رْ هَ »ك الَ عَ تَ  اهَّلل  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 َلَ الؽَ  رَ اهِ ضَ  لقَس  فُ : إكَّ اَل ؼَ ك يُ تّ ، َح ؼصِ الـَّ ـَ مِ  ءٌ ْل َش 

 (. اهـاءُ َش يَ 

ُد بُن َصالٍح الُعَثقِؿقنَ وقاَل *  « الَجَواِب الُؿْخَتار»يف   َشْقُخـَا الَعالَّمُة ُمَحؿَّ

ِذي َرَواُه ٌة هللِ َتَعاَلى، تَ ابِ ثَ  «َفْرَوَلةِ ال»ُة ِصػَ ) (:52ص) حقِح الَّ َكَؿا يف الَحِديِث الصَّ

 َأَكا ِطـَْد َضن  : َتَعاَلىاهللُ )َيُؼوُل ، َقاَل: َطِن الـَّبِي    َطْن َأبِي ُهَرْيَرةَ الُبَخاِريُّ وُمْسؾٌؿ 

 «الَفْرَوَلةُ »وَهذه (، ي َيْؿِشي، َأَتْقُتُه َهْرَوَلةً َوإَِذا َأَتاكِ   )َ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 التَّ   بَغْقِر َأْخربَ بَِفا َط
ِ
ْؽقِّقَػ َقْقٌل َطَؾك اهَّلل

ِؿقُع  َلْقَس َكِؿْثؾِِف َشْلءٌ ِطْؾٍؿ، َوُهَق َحَراٌم، وبُدوِن َتْؿثِقٍؾ: ٕنَّ اهَّلَل يؼقُل:  َوُهَق السَّ

 (. اهـ[11]الشقرى:  اْلَبِصقرُ 

د بُن َصالٍح الُعَثقِؿقنَ  َشْقُخـَا اَل قَ و*   «الُؿْثَؾىالَؼَواطِد »يف   الَعالََّمُة ُمَحؿَّ

ْػِظ بالَؼِريـَِة «: الَفْرَوَلةِ »(: َطَؾى َتْعِؾقؼِه لَحِديِث:: 189)ص )َوَصاَر َهَذا ُهَق َضاِهَر الؾَّ

ـْ  ْرِطقَِّة: لَؿ َيُؽ ْػِظ بالَؼِريـَِة الشَّ ـْ ِسَقاقِِف، وإَِذا َكاَن َهَذا َضاِهَر الؾَّ
ْرِطقَِّة الَؿْػُفقَمِة مِ الشَّ
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ًة َتْػِسقُرُه بِف ُخرُ  َٓ َتْلِويَلً: َكَتْلِويِؾ َأْهِؾ التَّْعطِقِؾ: َفَلَ َيُؽقَن ُحجَّ ـْ َضاِهِرِه، َو وجًا بِف َط

ـَِّة(. اهـ  َلُفْؿ َطَؾك َأْهِؾ السُّ

ُد بُن َصالٍح الُعَثقِؿقنَ َشْقُخـَا الَعالَّمُة  اَل قَ * و « الَجَواِب الُؿْخَتارِ »يف   ُمَحؿَّ

 الـَّ  اهُ وَ رَ  :يذِ الَّ  ي  ِس ْد الؼُ  يِث دِ لَح با ُق عؾَّ تَ ا يَ قؿَ فِ : (52ص)
ى، الَ عَ وتَ  ركَ اَ تبَ  هِ ب  رَ  نْ طَ   يّ بِ

 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  اهَّللُ  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  اهَّللَ  نَّ أَ  ؿُ ؾَ عْ وتَ   َواهَّلُل َيْعَؾُؿ َوَأْكُتْؿ 

 [.147]البؼرة:  َأَأْكُتْؿ َأْطَؾُؿ َأِم اهَّللُ  ُقْؾ ، [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  اهَّللَ  نَّ أَ  ؿُ ؾَ عْ وتَ 

َّٓ فِ امِ ؽَ ْح وأَ  فِ عالِ فْ وأَ  ـُ اهَّلُل لَ قا: ؾُّ ِض يَ  ك ٓتَّ َح  ّؼ الحَ  ؿْ فُ لَ  ـَ بقِّ لقُ  ، إ ُؽْؿ َأْن َتِضؾُّقا َواهَّلُل ُ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 َلمَ كَ  نَّ ، وأَ قَلً قِ  فُ ـْمِ  ُق دَ ْص وٓ أَ  ،يثًادِ َح  اهَّلل

 .انِ قَ والبَ  ةِ اَح َص ك الػَ ؾَ طْ  يف أَ ََل وطَ 

ا يَ  ُش حِ قْ تَ ْس تَ  َلَ 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  اهَّللُ  فُ بتَ ثْ أَ  ءٍ ْل َش  ـْ ل مِ ِخ أَ 

 لتِ لْ ٓ يَ  اهَّللَ  : 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  اهَّللَ 
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 .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  اهَّللَ  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 َلئِ 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  اهَّلل

َّٓ  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
ِ
 اهَّلل

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  اهَّللَ  بلنَّ  ـَ مِ مْ كُ  نْ أَ  ـْ مِ  عُ ـَؿْ يَ  عٍ اكِ ي مَ . وأَ فِ بِ  ُؼ ئِ الَلّ  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  اهَّللُ 

 .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 الَلَّ  فِ ْج ك القَ ؾَ طَ  «ةً لَ وَ رْ هَ »ك الَ عَ تَ  اهَّلل

 َػ قْ كَ  عؾفُ ػْ يَ  الفِ عَ فْ أَ  ـْ مِ  ٌؾ عْ فِ  قَ هُ  ْؾ ، بَ مِ َلَ الؽَ  اهرُ ضَ  َس قْ لَ  فُ : إكَّ اَل ؼَ ك يُ تّ ، َح صِ ؼْ الـَّ ـَ مِ  ءٌ ْل َش 

  مِ َلَ يف كَ  ِت لْ يَ  ؿْ ا لَ ذَ فَ اء، ولَ َش يَ 
ِ
َٓ فُ ـْك طَ الَ عَ تَ  اهَّلل   قلِ ُس رَ  مِ َلَ ل كَ فِ  ، و

ِ
 ـْ طَ  فُ فَ رِ ْص ا يُ مَ   اهَّلل

 (. اهـَؽ لِ ذَ 

َشْرِح َصِحقِح »يف   َشْقُخـَا الَعالَّمُة ُمَحّؿُد بُن َصالٍح الُعثقِؿقنَ اَل قَ * و

َفنَِذا َكاَن اهَّلُل َيْلتِل َحِؼقَؼًة، فنكَُّف ُٓبدَّ َأْن َيْلتَِل َطَؾك ِصَػٍة َما، ) (:222ص 7ج)« ُمْسِؾمٍ 

ـْ َكْػِسفِ  «الَفْرَولةُ »َسَقاٌء َكاَكْت  ِذي َيْؿـَُع  : )َأَتْقُتُه َهْرَوَلًة(:َأْو َغْقُرَها، َفنَِذا َقاَل َط ُقْؾـَا: َما الَّ

ـُ بلكَُّف َيْلتِل َحِؼقَؼًة،  َولًة؟:إِْتَقاُكُه َهرْ أْن َيُؽقَن 
ـُ ُكْممِ ـُ بَِلكَُّف َيْلتِل َحِؼقَؼًة، وَكْح

إَِذا ُكـَّا ُكْممِ

َػاِت، َفنَِذا َأْخَبَرَكا بلكَُّف  ـَ الصِّ
َفنَِذا َكاَن َيْلتِل َحِؼقَؼًة، فَلُبدَّ َأْن َيُؽقَن إْتَقاُكُف َطَؾك ِصَػٍة مِ

.ُقْؾـَا ،«َهْروَلةً »َيْلتِي 
ِ
 : آَمـَّا باهَّلل

ـْ َكْقَػ َهِذِه: 
ـُ َأْن «الَفْرَوَلُة؟»َلؽِ

 ، فالَجَقاُب: ٓ َيُجقُز َأْن ُكَؽقَِّػفا، وٓ ُيْؿؽِ
 



 ِإِثَباِت ِصَفِة اهَلِرَوَلِة ِفٌ َفَتاَوى َأِهِل الِعِلِه                  

 

 

 

05 

ُؿ بِفِ  ُر، وَفْقَق َما َكَتَؽؾَّ  (. اهـَكَتَصقَرَها، َفِفَل َفْقَق َما َتَتَصقَّ

ُد بُن َصالٍح الُعثاَل قَ * و َشْرِح الَؼَواِطِد »يف   قِؿقنَ َشْقُخـَا الَعالََّمُة ُمَحؿَّ

ْبُت ِمـُْه(، و)َأَتْقُت َهْروَلًة()َقْقلُف يف َهَذا الَحِديِث:  (:258ص« )الُؿْثَؾى ـْ َهَذا  )َتَؼرَّ
مِ

ـَِّة والَجَؿاَطِة ُيْجُروَن َهِذِه الـُُّصقَص َطَؾك َضاِهِرَها، وَحِؼقَؼِة  َؾُػ َأْهُؾ السُّ الَباِب، والسَّ

ـْ َغْقِر َتْؽقِّقٍػ، وٓ َتْؿثِقٍؾ(. اهـَمْعـَاَها ال
 َطزَّ وَجؾَّ مِ

ِ
 َلئِِؼ باهَّلل

ُد بُن َصالٍح الُعَثقِؿقنَ وقاَل *  « الَجَواِب الُؿْخَتار»يف   َشْقُخـَا الَعالَّمُة ُمَحؿَّ

ِذي رَ ٌة هللِ َتَعاَلى، تَ ابِ ثَ  «الَفْرَوَلةِ »ُة ِصػَ ) (:52ص) حقِح الَّ َواُه َكَؿا يف الَحِديِث الصَّ

 َأَكا ِطـَْد َضن  : َتَعاَلىاهللُ )َيُؼوُل ، َقاَل: َطِن الـَّبِي    َطْن َأبِي ُهَرْيَرةَ الُبَخاِريُّ وُمْسؾٌؿ 

 «الَفْرَوَلةُ »وَهذه (، َوإَِذا َأَتاكِي َيْؿِشي، َأَتْقُتُه َهْرَوَلةً   )َ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 أَ  اِت ػَ ِص  نْ مِ  ِصَػةٌ 
مِ

 بَغْقِر 
ِ
ـْ َكػِسف، َفَقَجَب َطَؾْقـَا َقُبقُلفا بُدوِن َتْؽقِّقػ: ٕنَّ التَّْؽقِّقَػ َقْقٌل َطَؾك اهَّلل َأْخربَ بَِفا َط

ِؿقُع  َلْقَس َكِؿْثؾِِف َشْلءٌ قٍؾ: ٕنَّ اهَّلَل يؼقُل: ِطْؾٍؿ، َوُهَق َحَراٌم، وبُدوِن َتْؿثِ  َوُهَق السَّ

 (. اهـ[11]الشقرى:  اْلَبِصقرُ 

َشْرِح الَؼَواطِد »يف   َشْقُخـَا الَعالَّمُة ُمَحّؿُد بُن َصالٍِح الُعَثْقِؿقنَ  وقاَل * 

، َفْليُّ َماكٍِع َيْؿـَُع َهَذا؟،  وَيْلتِل ،«َهْرولةً »)َفُفَق ُسْبَحاَكُف َيْلتِل: (: 257ص« )الُؿْثَؾى بَتَلنٍّ

ا َبَغْقِر  ا بُسْرَطٍة، وإمَّ َما َداَم َثَبَت َأكَُّف َيْلتِل يف الُؼْرآَن، َفنكَُّف إَِذا َأَتك: َفَلبدَّ أْن يُؽقَن إمَّ

ـْ َأْن َيُؽقَن بُسْرَطٍة، َأْو بَغْقِر ُسْرَطٍة؟، الجَ 
 َقاُب: ٓ َماكَِع(. اهـُسْرَطٍة، َفليُّ َماكٍع َيْؿـَُع مِ

َشْرِح الَؼواطِد »يف   َشْقُخـا الَعالََّمُة ُمحّؿُد بُن َصالٍِح الُعَثْقِؿقنَ  قاَل و* 

)وَطَؾْقِف َفـُْجِري الَحِديَث َطَؾك َضاِهِرِه، وَكُؼقُل: إنَّ اهَّلَل َتَعاَلك َيْلتِل (: 257ص« )الُؿْثَؾى
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ُب َح  ،«َهْرَوَلةً »َحِؼقَؼًة:  ِؼقَؼًة ِذَراطًا وَباطًا، وَأيُّ َماكٍِع؟، ٕنَّ اهَّلَل َتَعاَلك َيْػَعُؾ َما وَيَتَؼرَّ

(. اهـ(1)ُيِريدُ  ا ُيِريُدُه َطزَّ وَجؾَّ  ، وَهَذا مِؿَّ

يِن الَْلَباكِي  *  د َكاِصر الد  ْقُخ الَعالَّمُة ُمَحؿَّ : َهْل ُتْثبُتوَن ِصَػَة َوُسئَِل الشَّ

 ى؟.الَفْرَوَلِة هللِ َتَعالَ 

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 باهَّلل

َٓ  ،«ةِ لَ وَ رْ الفَ » قعِ ُض قْ يف مَ  (2)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(3)يِث دِ الحَ 

ْقُخ إَْلَباكِلُّ قؾُت:   َطَؾك َضاِهِر الَحِديِث. «الَفْرَوَلةِ »ُيْثبُِت ِصَػَة: فالشَّ

 

 ٱ ٱ ٱ

 

                                                 
ُب ِذَراطًا، َأْو ِشْبرًا، َأْو َماقؾُت:  (1) ِة، واهَّلُل َتَعاَلك َيْػَعُؾ َما َيَشاُء، يتؼرَّ ـْ َباِب إَْفَعاِل آْختَِقاِريَّ

َشاَء اهَّلل، َوَيْلتِل َكَؿا  أي: مِ

 َيَشاُء َهْروَلًة.

َؾِف:          ـَ اإلْكَساِن َقْدَر ِذَراٍع، وَقْدَر َباٍع، وَيْلتِل: َأْن ُكْثبَِت َهَذا الِػْعَؾ َطَؾك َحِؼقَؼتِف، وَقاِطدُة السَّ
ُب مِ وَكُؼقَل: إنَّ اهَّلَل َيَتَؼرَّ

ـَ الِعَباِد.[22الػجر: ] َوَجاَء َربَُّؽ َكَؿا يف َقْقلِف َتَعاَلك:  :«َهْرَولَةً »  : إكفَّ َُيْلتِل ُسْبَحاَكُف وَتَعاَلك بـَْػسِف لؾَؼَضاِء َبْق

ـَ )ص «الَؼَقاطِد الُؿْثؾك َشْرح»واكظر:         ـِ ُطثقِؿق  (.  426لَشْقِخـا اب

 .«الَفْرَولَةِ »َيْعـِل: يف َتْلِويِؾ ِصَػِة:  (2)

 .«َصِريُؼ اإلْسَلَمِ »(: 756/12:55) «الُفَدى والـُّقر»ِسْؾِسؾة:   (3)
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