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 إومم اًمٓمٌٕم٦م ُم٘مدُم٦م

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ، وقمغم آًمف وصححٌف 

 مجٕملم .أ

 أُم٤م سمٕمد :

إؿامة احلجة وافزهان ظذ ـٍر منـ  "ومٌلم يديؽ أظمل اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ يمت٤ميب 

أرد سمف قمحغم هح ، 4141وهق يمت٤مب يمتٌتف قم٤مم  "اًمذيؾ  "ُمع  " ؿال بخِؼ افَرآن

اًمٜمّمحقص ، ومًح٘م٧م ُمحـ  اً أيمحؼم اً يمٗمحرىم٤مل سم٠من اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘محرآن ًمحٞمس  ُمـ

دل قمغم شمٙمٗمػم ُمحـ ىمح٤مل سمخٚمحؼ ٚمٗمٞم٦م ُم٤م ي، وأصم٤مر اًمًاًمنمقمٞم٦م وإظم٤ٌمر اًمٜمٌقي٦م

عمٙمتٌح٦م ، وفمؾ اًمٙمت٤مب ـمٞمٚم٦م إقمقام اعم٤موٞم٦م طمٌٞمس ااًم٘مرآن، وظمروضمف ُمـ اعمٚم٦م

، وىمد قمروتف قمغم مجٚم٦م ُمـ ُمِم٤مخيل ُمحٜمٝمؿ ؿمحٞمخٜم٤م ُمع شم٘مّمػم ًمت٘مديٛمف ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م

اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز رمحف اهلل شمٕم٤ممم ، وأطم٤مل اًمٙمت٤مب 

، ومقزان اًمٗمقزان وىمرظ ًمف سمام يٚمزم ٕمالُم٦م ُمٕم٤مزم اًمديمتقر ص٤مًمح سمـقمغم ؿمٞمخل اًم

قزان ويمتح٥م قمحغم دي٤ٌمضمتحف ًمٗمحيمام ىمحدُم٧م اًمٙمتح٤مب سمّمحٗم٦م ُمٌح٤مذة ًمِمحٞمخٜم٤م ا

، ويمذا وقمٚمؼ قمٚمٞمف سمٌٕمض اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت ،شيمت٤مب ٟم٤مومع ضمٞمد وأرى ٟمنمه»سم٤مظمتّم٤مر: 

سمحـ ؾمحٕمدي ىمرظ ًمٚمٙمتح٤مب ؿمحٞمخٜم٤م اًمٕمالُمح٦م اعمج٤مهحد اًمحداقمل إمم اهلل قمٌحداهلل 

، ويمذا ؿمٞمخل اعمحدث اجلٚمٞمؾ وم٘مٞمحف اًمٓمح٤م ػ وُمٗمتٞمٝمح٤م ُمدي رمحف اهلل شمٕم٤ممماًمٖم٤م

وقمّٚمحؼ قمحغم اًمٙمتح٤مب  سمـ ؾمٕمد اًمٕمٞم٤مف اًمدوهي طمٗمٔمف اهلل شمٕمح٤ممماقمٌداًمرمحـ 

، ويمذا ىمدم ًمف سمٛم٘مدُم٦م ُمٓمقًم٦م ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٞمف قمٌداهلل سمحـ  سمتٕمٚمٞم٘م٤مت ٟم٤مومٕم٦م

 قمـ ٟمقع يمٗمر ُمـ ىمح٤مل ؾمٚمٞمامن اعمٜمٞمع طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم ، وىمد قمرو٧م هذا اًم١ًمال
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، ويمٚمٝمؿ ي٘مقًمحقن سم٠مٟمحف يمٗمحر أيمحؼم يمِمحٞمخٜم٤م سمخٚمؼ اًم٘مرآن قمغم مجٚم٦م ُمـ ُمِم٤مخيل

، وؿمحٞمخٜم٤م ىمح٤ميض رٟمٞمح٦م اعمححدث ٤مة قمًػم إسمراهٞمؿ سمـ راؿمد احلديثلىم٤ميض ىمْم

اًمٕمالُمح٦م اًم٘مح٤ميض إسمحراهٞمؿ سمحـ  اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ قمثٞمٛمحلم ، وؿمحٞمخٜم٤م

ؿ ىم٤مًمقا يمٗمحره ، ويمٚمٝممحلم احلٛملمومٝمد سمـ  ، وؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمزاهد اًمقرعقمتٞمؼ

 شمٕمح٤ممم سم٤مًمٙمتح٤مب واًمًحٜم٦م ، عم٤م ومٞمف ُمـ شمٕمٓمٞمحؾ صحٗم٦م صم٤مسمتح٦م هللأيمؼم خمرج ُمـ اعمٚم٦م

و وصحػ اهلل شمٕمح٤ممم سمْمحد ة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٙمحالم اًمٌنمح  ، وُمْم٤مه٤مواإلمج٤مع

 .قمام ي٘مقل اًمٔم٤معمقن قمٚمقا يمٌػماً  اًمٙمالم ُمـ اخلرس شمٕم٤ممم اهلل

 اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ احلًحـ اًمحددو اًمِمحٜم٘مٞمٓملام ؾمٞم٠ميت أن وُمٜمِم٠م هذا اًمٙمت٤مب يم

ىمح٤مل ُمحـ  ٗمحرَ هح أن يمُ 4141ىمرر ذم سمٕمض جم٤مًمًف اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٛمديٜم٦م اًمري٤مض قم٤مم 

سمحالزم اًم٘محقل اًمحذي يٕمت٘محده  خمرضم٤ًم ُمـ اعمٚمح٦م إٓ سمخٚمؼ اًم٘مرآن ًمٞمس يمٗمرًا أيمؼمَ 

 ؿ أن اًمًٚمػ هلؿ ىمحقٓن ذم اعمًح٠مًم٦م وزقم  سم٠مٟمف خمٚمققٓ سمٛمجرد اًم٘مقل  اًم٘م٤م ؾ 

، صمحؿ يمتٌح٧م ورىمح٤مت اًم٘محقل همحػم ُمحرة ف وسم٤مطمثتف ذم وم٤ًمد هذاوىمد ضمٚم٧ًم ُمٕم

ـ أـمٚمحؼ اًم٘محقل سمٙمٗمحر ُمحـ ىمح٤مل سمخٚمحؼ ىمقل مجٚم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ مممجٕم٧م ومٞمٝم٤م 

طمٙمحك  يمام ٟم٘مٚم٧م ًمحف مجٚمح٦م ممحـ ،اًم٘مرآن ُمـ همػم شمٗمّمٞمؾ وٓ سمح٨م قمـ اًمٚمقازم

، وأن ُم٘م٤مًم٦م اًمًٚمػ يمٚمٝمؿ ىم٤مـم٦ٌم واطمدة قمغم ذًمؽ وٓ يقضمحد اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ

 يٜم٘مض اإلمج٤مع ؾمقى ُم٤م وىمع ُمـ وهحٍؿ قمٜمحد سمٕمحض اًمٕمٚمحام  يمحام ظمالف ُمٕمتؼم

 سمٞمٜمتف ذم هذا اًمٙمت٤مب ذم ُمقـمٜمف .

ضمل واومؼ ذًمؽ ختر  اًمقرىم٤مت ًمٚمِمٞمخ اعمذيمقر ووم٘مف اهلل ًمٙمؾ ظمػم، و دومٕم٧ُم صمؿ 

ُمديٜم٦م اًمريح٤مض طمرؾمحٝم٤م ٖم٤مدريت ، وُممحف اهللُمـ ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ر
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ٚمحؿ أن اسمحـ اًمحقزير ُمع سمٕمض ـمحالب اًمٕمورد ذم سمٕمض جم٤مًمس اعمذايمرة صمؿ ، اهلل

ل سمٕمدم اًمٙمٗمر سمح٤مًم٘مقل سمخٚمحؼ ٟمٍم اًم٘مق "اًمٕمقاصؿ واًم٘مقاصؿ"اًمٞمامين ص٤مطم٥م 

، ومٚمام وىمٗم٧م قمغم يمالم اسمـ اًمقزير رأي٧م ومٞمف ُمـ اخلٓم٠م ُم٤م يًتحؼ شمٗمّمٞمؾ اًم٘مرآن

، يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم ُمـ إدًم٦م وإظم٤ٌمر، ومٙمت٧ٌم هذا اًمٙمتح٤مباًمرد قمٚمٞمف، وطمِمد ُم٤م 

اًمِمحٜم٘مٞمٓمل يٌحح٨م  ِم٤ميخ اًمٗمْمال  ورىم٤مت سمخط اًمِمٞمخصمؿ وردين ُمـ سمٕمض اعم

، "اًمحذيؾ"ُم٤م يقضم٥م اًمٌح٨م واًمٜم٘م٤مش ، ومٙمتٌح٧م ومٞمٝم٤م  ، ومرأي٧ُم ومٞمٝم٤م هذه اعم٠ًمًم٦م

، وقمغم يم٤مشمٌحف ومٚمٞم٘مٌٚمقا همٜمٛمفوه٤مهق اًمٙمت٤مب اًمٞمقم سملم يدي أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ 

وقمذري أٟمٜمل أًمٗمتحف قمحغم  ،سمدى زم رأي٤ًم، وىمدم زم ٟمّمٞمح٦مً ، ورطمؿ اهلل ُمـ أهمرُمف

 ، وم٤مىمٌٚمقا احلًـ واؾمؽموا اًمزًمؾ .ُمـ اًمًـ ُمع حم٦ٌم ًمٜمٍمة اًمًٜم٦م رٍ صٖم

 واهلل وزم اًمتقومٞمؼ .
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 مهقرة تَريظ صٔخْا ابـ باز

 رمحف اهلل تًاػ
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 مهقرة تَريظ صٔخْا ظبداهلل بـ شًدي افٌامدي

 رمحف اهلل تًاػ
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 مهقرة تَريظ صٔخْا ظبدافرمحـ افًٔاف

 حٍيف اهلل تًاػ
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 مهقرة افقرؿة إوػ مـ تَريظ صٔخْا ظبداهلل بـ شِٔامن ادْبع

 حٍيف اهلل تًاػ
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  تَريظ

 ؿمٞمخٜم٤م اسمـ سم٤مز رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 اعمٕمٓمقف قمغم شم٘مريظ اًمِمٞمخ ص٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان

 طمٗمٔمف اهلل

ُمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ سمح٤مز إمم إخ اعمٙمحرم سمحدر سمحـ قمحكم سمحـ ـمح٤مُمل 

 ووم٘مف اهلل .                                                                                        اًمٕمتٞمٌل 

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف  وسمٕمد :

هان ظنذ ـٍنر إؿامة احلجة وافز»اًمٜمًخ٦م اًمقاردة إزم ُمـ ُم١مًمٗمٙمؿ  وم٠مؿمػم إمم

ػ إمم ومْمحٞمٚم٦م اًمِمحٞمخ وأومٞمديمؿ أين أطمٚمح٧م هحذا اعم١مًمح ،شمـ ؿال بخِؼ افَرآن

ص٤مًمح سمـ ومقزان اًمٗمقزان قمْمحق هٞمةح٦م يمٌح٤مر اًمٕمٚمحام  وقمْمحق اًمٚمجٜمح٦م اًمدا ٛمح٦م 

ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤م  اًمذي رأى أٟمف سمح٨م ضمٞمد ذم ُمًح٠مًم٦م ظمٚمحؼ اًم٘محرآن ، 

واًمرد قمغم ُمـ شم٤ًمهٚمقا ذم طمٙمؿ ىم٤م ٚمٝمح٤م ، واًمٙمتح٤مب ضمحدير سم٤مًمٜمنمح ، وومحٞمام رآه 

اإلـمحالع واإلطم٤مـمح٦م سمحذًمؽ وومحؼ اهلل ومآُمؾ ، اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٙمٗم٤مي٦م إن ؿم٤م  اهلل 

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف ،،،،، اجلٛمٞمع عم٤م ومٞمف رو٤مه

 اعمٗمتل اًمٕم٤مم ًمٚمٛمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م                         

 ومت٤م ام  وإدارة اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلور ٞمس هٞمة٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚم              

ًم٦م ًمِمٞمخٜم٤م ص٤مًمح اًمٗمحقزان طمٗمٔمحف : وىمد يمٜم٧ُم دومٕم٧م هذا اًمٙمت٤مب ُمٜم٤موىمٚم٧م

ـتناب ٕناؾع : »اهلل ، وم٘مرأه وقمّٚمؼ قمٚمٞمف سمتٕمٚمٞم٘م٤مت ُمٗمٞمدة ، ويمت٥م قمحغم دي٤ٌمضمتحف

 .ش جٔد وأرى ٕؼه
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  تَريظ

 ًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ ؾمٕمدي اًمٖم٤مُمدي اًمٕمٌدزم رمحف اهلل 

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

ة٤مت إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف ، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًحٜم٤م وُمحـ ؾمحٞم

أقمامًمٜم٤م ، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف ، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف ، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف 

 إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ، وأؿمٝمد أن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف ،

 –ووم٘محف اهلل  – بدر بـ ظع افًتٔبنلوم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم ُم٤م يمتٌف إخ :  أُم٤م سمٕمد :

٤من قمحغم يمٗمحر ُمحـ ىمح٤مل إىم٤مُم٦م احلج٦م واًمؼمه"وهق ُمـ ظمقاص ـمالسمٜم٤م ، ذم يمت٤مسمف 

ة ، ص٤م ٥م اًمتح٘مٞمؼ ذم هحذه وم٠مًمٗمٞمتف يمت٤مسم٤ًم قمٔمٞمؿ اًمٗم٤م د "ذيٚمف" ُمع "سمخٚمؼ اًم٘مرآن

، أووح ومٞمف يمٗمر ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن اًمٙمٗمر إيمحؼم اعمخحرج ُمحـ اعمٚمح٦م اعم٠ًمًم٦م

ًحٚمػ قمحغم ذًمحؽ ُمحـ ىمحقهلؿ وُمحـ سم٠مدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ، وطمٙم٤ميح٦م إمجح٤مع اًم

ه ، أو شمقىمػ ومٞمف أو طمٙمك اخلالف ومٞمحف سمحام ، ورد ومٞمف قمغم ُمـ أٟمٙمر شمٙمٗمػمٟم٘مقهلؿ

 ٓ يدع ًمذي ظمّمقُم٦م جم٤مًٓ .

واهلل أؾم٠مل أن يقوم٘مٜم٤م وإي٤مه إمم اًمٕمٚمؿ اًمٜمح٤مومع واًمٕمٛمحؾ اًمّمح٤مًمح ، وأن نٕمٚمٜمح٤م 

وإي٤مه ُمـ أٟمّم٤مر ديٜمف ، اًمذاسملم قمٜمف اٟمتح٤مل اعمٌٓمٚملم وشم٠مويؾ اجلح٤مهٚملم ، إٟمحف وزم 

 قمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم .اهلداي٦م واًمتقومٞمؼ ، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد و

 ىم٤مًمف وأُماله                                       

 ظبداهلل بـ شًدي افٌامدي افًبديل افنٔخ                   

 اخلتؿ
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 تَريظ

 اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ سمـ ؾمٕمد اًمٕمٞم٤مف

 طمٗمٔمف اهلل

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

ِم٤م  ، ويْمؾ ُمـ يِم٤م  ، احلٛمد هلل اًمذي قمّٚمؿ اإلٟم٤ًمن ُم٤م مل يٕمٚمؿ ، هيدي ُمـ ي

 ) ٓ ُي٠ًمل قمام يٗمٕمؾ وهؿ ُي٠ًمًمقن ( . أُم٤م سمٕمد :

إىم٤مُم٦م احلج٦م واًمؼمه٤من قمحغم يمٗمحر ُمحـ ىمح٤مل سمخٚمحؼ  "وم٘مد اـمٚمٕم٧م قمغم يمت٤مب 

ومقضمدشمف ُمدقمؿ سم٤مٕدًم٦م ، وىمد ؾمٌ٘مف قمغم شمٙمٗمػمهؿ ُمـ ؾمٌؼ ُمـ أوم٤موؾ  "اًم٘مرآن 

ـّ اًمرضمؾ همٞمقر قمغم ديٜمف ، ومجزاه اهلل ظمػم ًا و ووم٘مف عم٤م حيٌف اخلٚمػ رمحٝمؿ اهلل وًمٙم

ويرو٤مه وهق طمًٌٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمحغم آًمحف 

 وصحٌف أمجٕملم .

 هح .4141/  4/  1طمرر ذم : 

 يمتٌف اًمٗم٘مػم إمم قمٗمق رسمف                                

 ظبدافرمحـ بـ شًد افًٔاف افدورسي افقدظاين        

 ُمـ اخلامؾملم                                     

 

 اخلتؿ                                           
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 تَريظ

 ٞمعاًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ ؾمٚمٞمامن اعمٜم

 قمْمق هٞمة٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمام 

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

احلٛمد هلل اًمذي أرؾمؾ رؾمقًمف سم٤مهلدى وديـ احلؼ ًمٞمٔمٝمره قمغم اًمديـ وًمق يمره 

ؿمٝمدا  قمغم اًمٜم٤مس ويٙمقن اًمرؾمقل قمٚمٞمٜم٤م ؿمحٝمٞمدا  اعمنميمقن ، وضمٕمٚمٜم٤م أُم٦م وؾمٓم٤م

ِِْْنِف َ ْ  ﴿دي ًمقٓ ان هداٟم٤م اهلل اًم٘م٤م حؾ : هداٟم٤م ًمأليامن وُم٤م يمٜم٤م ًمٜمٝمت ِّ ـَ َْٔس  ٌء َفن

ُٔع اْفَبِهرُ  ِّ ( ، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم اهلح٤مدي اًمٌِمحػم 44)اًمِمقرى: ﴾َوُهَق افسَّ

ٞمدٟم٤م وٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمحغم واًمناج اعمٜمػم ، ىمدوشمٜم٤م ذم اًم٘مقل واإلقمت٘م٤مد واًمٕمٛمؾ ، ؾم

 آًمف اًمٓمٞمٌلم وأصح٤مسمف اًمٖمر اعمٞم٤مُملم أهؾ اًمّمدق واحلؼ واًمقوم٤م  اعمٌلم .

إؿامة احلجة وافزهنان ظنذ  "وسمٕمد وىمد اؾمتٛمتٕم٧م سم٘مرا ة اًمٙمت٤مب اعمٕمٜمقن سمح 

بدر بـ ظع بـ شم٠مًمٞمػ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ أيب قمٌداًمرمحـ  "اًم٘مرآن ـٍر مـ ؿال بخِؼ

 .شمقومٞم٘مف مطمٗمٔمف اهلل وأداضامل افًتٔبل 

وىمٌؾ أن أدظمؾ ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم هحذا اًمٙمتح٤مب أطمح٥م أن أُمٝمحد ًمحذًمؽ سمحذيمر 

 .٦م واجلامقم٦م ذم أؾمام  اهلل وصٗم٤مشمفظمالص٦م خمتٍمة ًمٕم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم

ـ وإٟمس هحل ُمـ اعمٕمٚمقم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة أن طمٙمٛم٦م اًمرب ذم ظمٚمؼ اجل

َـّ َواْل ِإ﴿قم٤ٌمدشمحححف ىمححح٤مل شمٕمححح٤ممم :  ننن نننُت اْوِ َْ َِ َّٓ َوَمنننا َخ نننَس إِ ُبنننُدونِ ْٕ ًْ َٔ
 ﴾ فِ

ٕمٌحدون (، وىمد يم٤مد إمج٤مع قمٚمام  اًمتٗمًػم يٜمٕم٘محد قمحغم أن ُمٕمٜمحك ي15)اًمذاري٤مت:

 ؟ .هق اًمتقطمٞمد يقطمدون ، إذن ُم٤م
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اًمتقطمٞمد إومراد اهلل سمخٚم٘مف وإومراد اخلٚمحؼ سمٕم٤ٌمدشمحف ، وهحذا يٕمٜمحل أن اًمتقطمٞمحد 

ُم٤م ؿم٤م  شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم سم٠مٟمف اخل٤مًمؼ اًمرازق اعمحٞمل اعمٛمٞم٧م اعمدسمر جلٛمٞمع إُمقر ، 

وإرض ، إذا اهلل يم٤من ، وُم٤م مل يِم٠م مل يٙمـ ، سمٞمده اعمٚمؽ ، سمٞمده ُم٘م٤مًمٞمد اًمًٛمقات 

ـّ ؾَ ﴿أراد ؿمٞمة٤ًم ىم٤مل :  رب اًمًحٛمقات ورب إرض ورب اًمٕمح٤معملم ،  ﴾قنُ ُُ َٔ ـُ

ورب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿ ، وأن ُمـ هذا ؿم٠مٟمف وهذه قمٔمٛمتف وهحذا ُم٘م٤مًمحف اًمرومٞمحع ، 

، ومٝمق اعمًتحؼ ًمٚمٕم٤ٌمدة ، واًمتٕمٔمحٞمؿ ، وهذا ؾمٚمٓم٤مٟمف وىمدؾمٞم٦م ُمـ هق هبذا اًمِم٠من 

واإلضمالل واًمت٘مديس ، واًمتٕمٚمؼ سمف وطمده ذم قم٤ٌمدشمف وشم٠مًمٞمٝمف ، وٓ ؿمؽ أن هحذا 

 ُمًتٙمٛمؾ اًمٙمامل ذم ذاشمف وصٗم٤مشمف ، وهذا هحق 
ٍ
اإلًمف اًمٕمٔمٞمؿ اًم٘م٤مدر قمغم يمؾ ر 

 ُمٕمٜمك شم٘مًٞمؿ اًمٕمٚمام  اًمتقطمٞمد إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم :

 وشمقطمٞمد إؾمام  واًمّمٗم٤مت .شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ، وشمقطمٞمد إًمقهٞم٦م ، 

وُمقوقع هذا اًمٙمت٤مب اًم٘مّٞمؿ هق احلدي٨م قمـ صٗم٦م ُمحـ صحٗم٤مت اهلل شمٕمح٤ممم ، 

وقمـ أصمٍر يمريؿ ُمـ آصم٤مر هذه اًمّمٗم٦م اًمٙمريٛم٦م ، هذه اًمّمٗم٦م هحل صحٗم٦م اًمٙمحالم ، 

ـَ ﴿ًمٙمريؿ هذه اًمّمٗم٦م ، وم٘م٤مل شمٕمح٤ممم : وم٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أصم٧ٌم ذم يمت٤مسمف ا نَؿ َو َِّ

ِِٔامً  ُْ ( ، ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف ُمتٙمٚمؿ وٓ يزال ُمحتٙمٚماًم ، إٓ 451)اًمٜم٤ًم : ﴾اهللَُّ ُمقَشك َت

أن صٗم٦م اًمٙمالم يمٖمػمه٤م ُمـ صٗم٤مت اًمرب شمٕم٤ممم ، صٗم٦م طم٘مٞم٘م٦م ٓ ٘م٦م سمجالل اهلل 

ِِْْننِف ﴿شمٕمحح٤ممم : وقمٔمٛمتححف ًمٞمًحح٧م يمّمححٗم٦م يمححالم ظمٚم٘مححف ، ىمحح٤مل  ِّ ـَ َْٔس  َفنن

ءٌ  نننقًا َأَحنننٌد وَ ﴿، وىمححح٤مل شمٕمححح٤ممم :  (44)اًمِمحححقرى: ﴾َ ْ ٍُ ـُ ـْ َفنننُف  ننن ُُ  ﴾ََلْ َي

 ( .1)اإلظمالص:
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وم٠مهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وؾمط ذم اقمت٘مح٤مدهؿ ذم أؾمحام  اهلل وصحٗم٤مشمف سمحلم ومةح٤مت 

ُمحـ صحٗم٤مشمف  ، وُم٤م أصمٌتحف ًمحف رؾمحقًمف ، ومٝمؿ يثٌتقن هلل ُم٤م أصمٌتف ًمٜمٗمًفاًمْمالل 

، ُمـ همػم حتريػ وٓ شم٠مويحؾ وٓ شمِمحٌٞمف  ف ، قمغم ُم٤م يٚمٞمؼ سمجالًمف وقمٔمٛمتفوأؾمام

طم٘مٞم٘متٝم٤م أطمد أ ٛمتٝمؿ وهق اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ وٓ شمٕمٓمٞمؾ ، قمؼّم قمـ هذا اًمٕم٘مٞمدة و

ـُ َظنَذ ﴿أٟمس رمحف اهلل وم٘مد ؾم٠مًمف أطمدهؿ قمـ آؾمتقا  ذم ىمقًمحف شمٕمح٤ممم :  مْحَ افنرَّ

ْرِش اْشَتَقى ًَ  –أي ُمٕمٚمقُم٦م ًمٖم٦م وُمٕمٜمك  –وم٘م٤مل : آؾمتقا  ُمٕمٚمقم ( 1ـمف: ﴾)اْف

أي يمٞمٗمٞم٦م اًمّمٗم٦م وشمّمقره٤م واإليامن سمف واضم٥م واًم١ًمال قمٜمف  –واًمٙمٞمػ جمٝمقل 

وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ يٕمٚمٛمقن  قم٦م ، وُمٕمٜمك اًم١ًمال قمٜمف سمدقم٦م : أن أصح٤مب رؾمقل اهللسمد

ُمٕمٜمك اًمّمٗم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م ، وىمد يمٗم٤مهؿ قمٚمٛمٝمؿ قمـ اًم١ًمال قمٜمٝم٤م ، طمٞم٨م أن اًم١ًمال 

قمٜمٝم٤م وشمٚمٛمس اإلضم٤مسم٦م يٗمتح ًمٚمِمٞمٓم٤من أسمقاب اًمْمالل واإلوحالل ، وهلحذا ؾمحّد 

 اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل هذا اًم٤ٌمب سمقصٗمف سمدقم٦م واسمتداقم٤ًم .

ٙمت٤مب اهلل يمالم اهلل ًمٗمٔمف وُمٕمٜم٤مه ، شمٙمٚمحؿ سمحف طم٘مٞم٘مح٦م ، وأٟمزًمحف قمحغم قمٌحده ، وم

 ، ُمـ اهلل سمدأ ، وإًمٞمف يٕمقد . وصٗمٞمف ُمـ ظمٚم٘مف ورؾمقًمف حمٛمد 

 اقمت٘مد همػم ذًمؽ ومٝمق و٤مل ظم٤مرج قمام قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م . ُمـ

اًمٜمّمحقص اًمٙمثحػمة ُمحـ أهحؾ اًمٕمٚمحؿ  –ضمزاه اهلل ظمحػمًا  –وىمد أورد اعم١مًمػ 

ن ذم طمٙمؿ ُمـ ىم٤مل سم٠من اًم٘مرآن خمٚمقق ، طمٞم٨م أن هذه اعم٘م٤مًم٦م ٟمتٞمج٦م اًم٘مقل واإليام

سمٜمٗمل صٗم٦م اًمٙمالم قمـ اهلل ، يمام ي٘مقل سمذًمؽ اعمٕمتزًم٦م واجلٝمٛمٞم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ ُمـ 

ومرق اًمْمالل واخلروج قمـ ضم٤مدة أهؾ اًمًحٜم٦م واجلامقمح٦م ، ممحـ يٜمٗمحقن قمحـ اهلل 

ع ، وسمّمحػم سمحال صٗم٤مشمف ، طمٞم٨م ي٘مقًمقن قمـ اهلل شمٕم٤ممم وشم٘مدس : ؾمٛمٞمع سمال ؾمحٛم
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سمٍم ، وهٙمذا ذم مجٞمع أؾمام  اهلل وصٗم٤مشمف ، وُمـ ىم٤مل قمٜمٝمؿ سم٤مًمٙمٗمر ، ومٝمحؿ يمٗمح٤مر 

سم٠مؾمام  اهلل وصٗم٤مشمف ، وُمـ قمٜمٝمؿ سم٠مهنؿ قمٌدة صٜمٍؿ وم٘مد صحدق ذم طم٘مٝمحؿ طمٞمح٨م 

 ضمٕمٚمقا اهلل صٜماًم ، شمٕم٤ممم اهلل وشم٘مّدس ، ومًٌح٤من رسمٜم٤م رب اًمٕمزة قمام ي٘مقًمقن .

سمٕمقٟمف وشمقومٞم٘مف ، وضمٕمؾ ُم٤م يمت٥م قمٚماًم يٜمتٗمحع ومجزى اهلل اعم١مًمػ ظمػمًا ، وأُمّده 

سمف ، ويّمؾ صمقاسمف إًمٞمف ذم طمٞم٤مشمف وآظمرشمف ، وأرضمق أن ٓ يٙمقن هحذا آظمحر قمٝمحدٟم٤م 

سمٜمِم٤مـمف اًمٕمٚمٛمل واًمت٠مًمٞمػ ، واهلل اعمًتٕم٤من وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ، وقمغم آًمحف 

 وصحٌف أمجٕملم .

 ويمتٌف

 قمٌداهلل سمـ ؾمٚمٞمامن اعمٜمٞمع

 قمْمق هٞمة٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمام 

 تقىمٞمعاًم
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم وٓ قمدوان إٓ قمغم اًمٔم٤معملم وأؿمحٝمد 

أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف ، صحغم اهلل قمٚمٞمحف 

 وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وؾمٚمؿ شمًٚمٞمام يمثػما .

 أُم٤م سمٕمد :

مجٕم٧م رؾم٤مًم٦م ذم اًمرد قمحغم سمٕمحض أهحؾ اًمٕمٚمحؿ  ذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض ىمد وم٘مد يمٜم٧ُم 

اعمٕم٤مسيـ ًم٘مقًمف : إن يمٗمر ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ًمٞمس يمٗمرا خمرضمح٤م ُمحـ اعمٚمح٦م ، 

وإن ُمـ أـمٚمؼ ُمـ اًمًٚمػ اًم٘مقل سمٙمٗمره إٟمام يريد سمف يمٗمرا دون يمٗمر ، وم٤مؾمتٜمٙمرت 

سمؾ زاد اًمٓملم سمّٚم٦م سمح٠من ىمح٤مل : أن هذا اًم٘مقل ُمٜمف واضمتٛمٕم٧م سمف وٟم٤مىمِمتف ذم ذًمؽ ، 

، صمؿ يمت٧ٌم ًمف رؾم٤مًم٦م ُمقضمزة ٟم٘مٚم٧م  (4)ٞم٦م يمٗمرهؿ ًمٞمس يمٗمرا خمرضم٤م ُمـ  اعمٚم٦ماجلٝمٛم

ومٞمٝم٤م اًمٜمّمقص اًمث٤مسمت٦م قمـ سمٕمض إ ٛم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اًمتٍميح سمٙمٗمر ُمـ ىم٤مل ذًمحؽ 

وظمروضمف ُمـ اإلؾمالم ورّدشُمف وُمع ذًمؽ مل ُيٌحد زم رضمققمحف قمحـ ىمقًمحف إول ، 

 واهلل اعمًتٕم٤من .

قًمف ُُمٌتحَدع ٓ ؾمحٚمػ ًمحف ومٞمحف وٓ وىمد يمٜم٧م ذيمرت ذم اًمرؾم٤مًم٦م اعمذيمقرة أن ىم

ُمت٤مسمع ، وسمٕمد أن رضمٕم٧م إمم اًمٓم٤م ػ اضمتٛمٕم٧م سم٠مطمد ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ شمحذايمرٟم٤م هحذه 

اعم٠ًمًم٦م وىم٤مل : إن هٜم٤مك ُمـ طمٙمك اخلالف قمـ اًمًٚمػ ذم ذًمؽ وإن اسمـ اًمقزير 

افًقاصنؿ  "، ومٚمام راضمٕمح٧م يمتح٤مب اسمحـ  اًمحقزير اًمٞمامين يرى أٟمف يمٗمر دون يمٗمر 

                                                 

د اقمت٘مدوه٤م ٓ عمجرد ًمف ذم اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م قم٤مد إمم شمٙمٗمػمهؿ وًمٙمـ ىم٤مل: يمّٗمروهؿ ًمٕمدة قم٘م٤م  ىمِمتلوقمٜمد ُمٜم٤م (4)

 ىمقهلؿ سمخٚمؼ اًم٘مرآن .
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  ٌمحذم هذه اعم٠ًمًم٦م وومٞمحف ُمحـ اخلٚمحط اًمح همري٤ٌمً  ٤مً وضمدت ًمف يمالُم " وافَقاصؿ

 .(4)اًمٕمٔمٞمؿ

وهلذا وذاك وؿمٜم٤مقم٦م هذه  اعم٘مقًم٦م وؾمق  اًمٗمٝمؿ عمذه٥م اًمًٚمػ يم٤من ًمزاُم٤م قمغم 

ُمـ سمٚمٖمتف هحذه اعم٘مقًمح٦م أن يحرد قمٚمٞمٝمح٤م ويٜمٙمرهح٤م ، وم٢مٟمٙمح٤مر اعمٜمٙمحر ُمحـ أوضمح٥م 

اًمقاضم٤ٌمت ويمؾ ُمحـ أفمٝمحر ُم٘م٤مًمح٦م ختح٤مًمػ اًمٙمتح٤مب واًمًحٜم٦م ومٝمحل ُمحـ أقمٔمحؿ 

 "اًمٗمتحح٤موى"ذم   -يرمحححف اهلل  -سمححـ شمٞمٛمٞمحح٦م ات ، ىمحح٤مل ؿمححٞمخ اإلؾمححالم ااعمٜمٙمححر

يمؾ ُمـ أفمٝمر ُم٘م٤مًم٦م خت٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وم٢من ذًمؽ ُمـ اعمٜمٙمحر (: »41/151)

نْرِ ﴿اًمذي أُمر اهلل سم٤مًمٜمٝمل قمٜمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم :  ََْ نٌة َينْدُظقَن إَِػ ا ْؿ ُأمَّ ُُ ـْ ِمْْ ُُ َوْفَت

ُروِف َوَيْْ  ًْ ُْٖمُروَن بِاْدَ ِر َوَي َُ ـِ اْدُْْ ْقَن َظ ( وهحق ُمحـ اإلصمحؿ  401)آل قمٛمحران:﴾َٓ

ُؿ ا﴿ ـْ َؿْقِِلِ َْحَباُر َظ ْٕ ُّٔقَن َوا
إِ بَّ اُهُؿ افرَّ َٓ ْحَت ْل َفْقٓ َيْْ ُؿ افسُّ ِٓ

ِِ ـْ )اعم٤م دة: ﴾ ْثَؿ َوَأ

  .... ش (56

نم اًمقسمح٤مل ، حوم٤مًم٘مقل سمٕمدم يمٗمر ىم٤م ؾ هذه اعم٘مقًم٦م زيغ ووحالل وُمح١مذن سم٤مًمح

٘مد قمغم يمٗمر ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن وشمٙمٗمػم اجلٝمٛمٞم٦م ، ويمت٥م اًمًحٜم٦م واإلمج٤مع ُمٜمٕم

٦م ذم ىمّمحٞمدشمف شمٓمٗمح سمذًمؽ وهق إمج٤مع ُمٜمٝمؿ ، وىمد ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ ىمٞمؿ اجلقزيح

 :  "اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مذم"اًمٜمقٟمٞم٦م اعمًامة سمح 

                                                 

إطمٙم٤مم اًمت٘مرير "ُم١مظمرًا سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ هذا اًمٙمت٤مب قمغم يمت٤مب ؾمٛمٕم٧م سمف ىمٌؾ ؾمٜم٦م قمٜمقاٟمف  وىمد وىمٗم٧ُم  (4)

ؿمٞمخٜم٤م اعمحدث  ًمٚمٛمدقمق ُمراد ؿمٙمري ، ومٞمف ُمـ اخلٚمط اًمٌم  اًمٕمٔمٞمؿ، وىمد ؾمٛمٕم٧ُم  "ٕطمٙم٤مم ُم٠ًمًم٦م اًمتٙمٗمػم

ومٞمف ٟمٍمة اًم٘مقل سم٠من اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن يمٗمر ٓ  ـمؾ ؾمٜمدًا وُمتٜم٤ًم، ووضمدُت قمٌداهلل اًمًٕمد ي٘مقل هذا اًمٙمت٤مب سم٤م

صحٞمٗم٦م : )( ، وأن اعمراد سم٤مًمتٙمٗمػم هٜم٤م ًمٞمس طم٘مٞم٘متف وإٟمام اًمتٜمٗمػم  اٟمٔمر 11صحٞمٗم٦م : ) يٜم٘مؾ قمـ اعمٚم٦م  اٟمٔمر

 ًٌٞمؾ .، وهذا اًمٙمت٤مب رٌد قمٚمٞمف وٛمٜم٤ًم ، واهلل اهل٤مدئ إمم ؾمقا  اًم، وشمٗمرح سمٜم٘مقٍل ٓ شمٌدي وٓ شمٕمٞمد(14
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 قمنم ُمـ اًمٕمٚمام  ذم  اًمٌٚمدانِ   قن ذم ححوًم٘مد شم٘مٚمد يمٗمرهؿ مخً

 طمٙم٤مه ىمٌٚمف اًمٓمؼماٟمحل سمؾ ىمد  واًمالًمٙم٤م ل اإلُم٤مم طمٙم٤مه قمٜمٝمؿ

هحذا أُمحر جمٛمحع »ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل :  وشٖفُت 

 .شًمًٜم٦م واجلامقم٦م أن يمٗمرهؿ يمٗمر أيمؼمقمٚمٞمف قمٜمد أهؾ ا

ٕمدي اًمٖم٤مُمدي قمٛمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن، ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م قمٌداهلل سمـ ؾم وشٖفُت 

٘مٚمح٧م ، ومشٟمٕمحؿ» أيمؼم ؟ ، وم٘م٤مل : ، وم٘مٚم٧م : يمٗمرٌ شيم٤مومر»: ُم٤م طمٙمٛمف؟ وم٘م٤مل اًمِمٞمخ

 .  ش، هذا ىمقل أهؾ اًمًٜم٦مٟمٕمؿ »ىم٤مل :  : ظم٤مرج ُمـ اعمٚم٦م؟ًمٚمت٠ميمٞمد

ُمـ أضمؾ ذًمؽ يمت٧ٌم هذه اًمرؾم٤مًم٦م وٛمٜمتٝم٤م ُمح٤م ذم اًمرؾمح٤مًم٦م إومم وزيح٤مدة ذم 

شمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ذم هذه اعمًح٠مًم٦م ، وسمٞمح٤من ُمقىمحػ اًمًحٚمػ ُمٜمٝمح٤م وؾمح٥ٌم اؿمحت٤ٌمه 

 اخلٚمػ ومٞمٝم٤م ، واهلل اعمقومؼ واهل٤مدي إمم ؾمقا  اًمًٌٞمؾ .
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 ؾهؾ

 دم افقصٔة بِزوم ضريَة افسِػ وافقؿقف حٔث وؿٍقا

َدى َوَيتَّبِْع َؽْرَ َشبِِٔؾ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم :  َ َفُف اِْلُ ِد َما َتَبغَّ ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ـْ ُيَناِؿِؼ افرَّ َوَم

ُْٕه  َقفِِّف َما َتَقػَّ َو ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ََّْؿ َوَشاَءْت َمِهراْدُ َٓ  ( .441)اًمٜم٤ًم :﴾اِِِف َج

طمحدي٨م اًمٕمرسمح٤مض سمحـ ؾمح٤مري٦م  روى اإلُم٤مم أمححد ذم ُمًحٜمده وهمحػمه ُمحـو

ُمققمٔمح٦م سمٚمٞمٖمح٦م ذرومح٧م ُمٜمٝمح٤م اًمٕمٞمحقن  ىم٤مل : وقمٔمٜمح٤م رؾمحقل اهلل  اًمًٚمٛمل

هن٤م ُمققمٔم٦م ُمقدع وم٠موصحٜم٤م ، ىمح٤مل : ووضمٚم٧م ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمقب ، ىمٚمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل يم٠م

أوصُٔؿ بتَقى اهلل وافسّع وافىاظة وإن ـان ظبدا حبنٔا ، ؾٕ٘نف منـ يًنش »

دي ؾسرى اختالؾا ـْرا ، ؾًُِٔؿ بسْتل وشْة اٍَِاء افراصديـ ادٓنديغ بً

ـنؾ حمدثنة  مـ بًدي ظوقا ظِٔٓا بافْقاجذ ، وإياـؿ وحمندثات إمنقر ؾن٘ن

 وهذا طمدي٨م صحٞمح .، شبدظة وـؾ بدظة ضالفة

ُمل وهمػممه٤م سم٢مؾمحٜم٤مد ٓ سمح٠مس سمحف ىمح٤مل: قمـ أمحد واًمدار وقمـ اسمـ ُمًٕمقد

، صمحؿ ظمحط ظمٓمقـمح٤م يٛمٞمٜمح٤م شهنذا شنبٔؾ اهلل»وم٘م٤مل :  ظمٓم٤م ظمط ًمٜم٤م رؾمقل اهلل

صمؿ ىمرأ هحذه  ،شؾ صٔىان يدظقهذه شبؾ متٍرؿة ظذ ـؾ شبٔ»وؿمامٓ صمؿ ىم٤مل : 

ُبَؾ ؾَ ﴿ أي٦م : قا افسُّ ًُ قُه َوٓ َتتَّبِ ًُ بِ ٔاًم َؾاتَّ
َِ اضِل ُمْسَت ـْ َوَأنَّ َهَذا ِِصَ نْؿ َظن ُُ ََ بِ نرَّ ٍَ َت

 سمًٜمد ومٞمف وٕمػ . ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر( ، وروي 416()إٟمٕم٤مم: ..﴾َشبِِِٔفِ 

صمٜم٤م إقمٛمش قمـ طمٌٞم٥م قمـ أيب  -يٕمٜمل اسمـ قمٌٞمد-وىم٤مل اًمدارُمل طمدصمٜم٤م يٕمغم 

، ورواه شاتبًننقا وٓ تبتنندظقا ؾَنند ـٍٔننتؿ»داًمرمحـ ىمحح٤مل : ىمحح٤مل قمٌححداهلل : قمٌحح
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رضم٤مًمحف رضمح٤مل »:  "جمٛمع اًمزوا د"، وىم٤مل قمٜمف اهلٞمثٛمل ذم  "ًمٙمٌػما"اًمٓمؼماين ذم 

 وهمػممه٤م . "اًمًٜم٦م"الًمٙم٤م ل واعمروزي ذم  ، ويمذا رواه اًمشاًمّمحٞمح

 واًمالًمٙمح٤م ل "اًمًحٜم٦م  "قمٜمحد اًمٌخح٤مري واعمحروزي ذم  وصم٧ٌم قمـ طمذيٗمح٦م

ا مًؼ افَراء وخذوا ضريؼ مـ ـنان ؿنبُِؿ ؾنق تَقا اهلل يا»وهمػمهؿ أٟمف ىم٤مل : 

ِِتؿ اهلل فئـ اشتَّتؿ فَد شبَتؿ شبَا بًٔدا ، وفئـ ترـتّقه صامٓ أو ئّْا ضن

 .شأو ؿال مبْٔاضالٓ بًٔدا 

ؾِٔستـ بّنـ ؿند  مـ ـان مُْؿ مستْاً »أٟمف ىم٤مل :  وى قمـ اسمـ ُمًٕمقدور

مات ؾ٘ن احلل ٓ تٗمـ ظِٔف ؾتْة أوفئؽ أصحاب حمّد أبنّر هنذه إمنة ؿِقبنا 

وأظَّٓا ظِام وأؿِٓا تٍُِا ؿقم اختارهؿ اهلل فهحبة ٕبٔف وإؿامة ديْنف ؾناظرؾقا 

رواه اهلحروي  ،شظنذ اِلندى ادسنتَٔؿ ؾ٘هنؿ ـنإقاِلؿ حَٓؿ ومتسُقا هبدهيؿ 

 .وهمػمه

وأُمٕمحـ اًمٜمٔمحر ذم يمتح٥م اًمًحٜم٦م  صم٤مر ذم هذا اًم٤ٌمب يمثػمة عمـ شم٠مُمؾ وشمحدسمروأ

، وُمـ ظم٤مًمػ ؾمٌٞمؾ اعمح١مُمٜملم اؾمحتٝمقشمف اًمِمحٞم٤مـملم ويمح٤من ُمحـ اًمٖمح٤مويـ وشمٗمٙمر

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل .
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 ؾهؾ

افَرآن  دم ذـر أثار افقاردة ظـ افسِػ دم تٍُر اوّٓٔة ومـ ؿال بخِؼ

ِّة  وإخراجف مـ اد

ُمـ اًمّمٕمقسم٦م سمٛمٙم٤من أن أذيمر أىمقال إ ٛم٦م يمٚمٝمؿ اًمذيـ شمٌٚمغ قمدهتؿ أًمقومح٤ًم ذم 

شمٙمٗمػم ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ، وًمٙمـ قمغم وضمف آظمتّمح٤مر أذيمحر سمٕمحض أىمحقال 

إ ٛم٦م ُمـ اًمتٍميح سم٤مًمتٙمٗمػم واًمرّدة ، وُمـ طمٙمك اإلمجح٤مع قمحغم ذًمحؽ ومح٠مىمقل 

 ُمًتٕمٞمٜم٤م سم٤مهلل : 

: ( : طمدصمٜمل همٞم٤مث سمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل 4/441)  "اًمًٜم٦م"سمـ أمحد ذم ىم٤مل قمٌداهلل 

، وُمـ ىم٤مل خمٚمحقق ومٝمحق  اًم٘مرآن يمالم  اهلل »ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ي٘مقل : 

 .شصؽ دم ـٍره ؾٓق ـاؾريم٤مومر وُمـ 

٤ٌّمح اًمًٛمًح٤مر وؾمح٠مًم٧م أيب  4/446)  وىم٤مل أيْم٤مً  ( طمدصمٜمل اًمٗمْمؾ سمـ اًمّم

رمححف  -د قمٌحد اهلل سمحـ إدريحس ل : يمٜم٧م قمٜمحقمٜمف وم٘م٤مل : أقمرومف ًمٞمس سمف سم٠مس ىم٤م

شم٘محقل ذم اجلٝمٛمّٞمح٦م  احلدي٨م ممـ يم٤من ُمٕمٜم٤م وم٘م٤مل : ُم٤موم٠ًمًمف سمٕمض أصح٤مب  -اهلل

د سمٌمح  ومٚمحؿ أومٝمحؿ ُمح٤م ر ؿ إٟم٤ًمٟم٤مً : صمؿ اؿمتٖمٚم٧م ُأيمٚمّ ىم٤مل اًمٗمْمؾ يّمغّم ظمٚمٗمٝمؿ ؟

أمسنِّقن »: ُم٤م ىم٤مل ًمؽ ؟ وم٘م٤مل : ىمح٤مل زم : قمٚمٞمف اسمـ إدريس وم٘مٚم٧م ًمٚمذي ؾم٠مًمف

 .«ة ٓ ُيهّذ خٍِٓؿهٗٓء !! ، ٓ وٓ ـرام

أمٗمْقن وٟم٘مؾ أيْم٤م قمـ ُم٘م٤مشمؾ أٟمف ؾم٠مًمف قمٌد اهلل سمـ إدريس قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل : 

 ؟!هؿ
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( : طمدصمٜمل أمحد سمـ إسمراهٞمؿ طمدصمٜمل حيٞمك سمـ يقؾمحػ  4/446)  وىم٤مل أيْم٤مً 

اًمزُّمل ىم٤مل : طميت قمٌد اهلل سمـ إدريس وم٘م٤مل ًمف رضمؾ : ي٤م أسمح٤م حمٛمحد إن ىِمٌٚمٜمح٤م 

، وم٘مح٤مل : ُمحـ اًمٞمٝمحقد ؟ ىمح٤مل : ٓ ىمح٤مل : ومٛمحـ  ٟم٤مؾم٤م ي٘مقًمقن أن اًم٘مرآن خمٚمحقق

اًمٜمّم٤مرى ؟ ىم٤مل : ٓ ، ىم٤مل ومٛمـ اعمجقس ؟ ىم٤مل : ٓ ، ىم٤مل : ومٛمٛمـ ؟ ىم٤مل : ُمحـ 

ـذبقا فٔس هٗٓء بّقحديـ ، هٗٓء زٕادؿة ، منـ زظنؿ أن  اعمقطمديـ   ىم٤مل : 

افَرآن خمِقَ ؾَد زظؿ أن اهلل خمِقَ !! ، ومـ زظؿ أن اهلل خمِقَ ؾَند ـٍنر ، 

 . ء زٕادؿة هٗٓء زٕادؿةهٗٓ

ومٝمذه ٟم٘مقل فم٤مهرة قمغم يمٗمحر ُمحـ ىمح٤مل سمخٚمحؼ اًم٘محرآن ، وأٟمحف زٟمحديؼ  ىمٚم٧م :

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل .

طمحدصمٜمل أمححد سمحـ احلًحـ أسمحق احلًحـ  (4/441ىم٤مل قمٌحد اهلل سمحـ أمححد )

مـ زظؿ أن اًمؽمُمذي ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م ُمٚمٞمح سمـ ويمٞمع ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م ويمٞمٕم٤م ي٘مقل : 

 . ث ، يستتاب ؾ٘ن تاب وؽال ُُضبت ظَْفافَرآن خمِقَ ؾَد زظؿ إٔف حُمد

( وذيمر طمًـ سمـ اًمٌزار ىم٤مل : وأظمحؼمين إؾمحح٤مق سمحـ  4/441)  وىم٤مل أيْم٤مً 

 .شٓ تٗـؾ هؿ مرتدون»أيب قمٛمرو ىم٤مل : ىمٞمؾ ًمقيمٞمع ذم ذسم٤م ح اجلٝمٛمٞم٦م ىم٤مل : 

ؾ هٜمح٤مك وهذا ٟمٌص ُمـ اإلُم٤مم ويمٞمع سمـ اجلراح سم٠مهنؿ ُمرشمدون ومٞم٤م هؾ شمرى ه

 ة ؟  درردة دون 

: طمدصمٜمل حمٛمد سمحـ إؾمحح٤مق اًمّمح٤مهم٤مين ( 4/441ٌد اهلل سمـ أمحد ) ل قمصمؿ ىم٤م

طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ احلج٤مج اجلٌػمي طمدصمٜم٤م ومٓمر سمـ مّح٤مد سمـ أيب قمٛمر 
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اًمّمٗم٤مر ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م ُمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن وم٘مٚم٧م : ي٤م أسمح٤م حمٛمحد إُمح٤مٌم ًم٘محقم ي٘محقل 

 .شيْبٌل أن ترضب ظَْف»اًم٘مرآن خمٚمقق ، ُأصكم ظمٚمٗمف ؟ وم٘م٤مل : 

طمحدصمٜم٤م إسمحراهٞمؿ سمحـ ( طمدصمٜمل ه٤مرون سمـ قمٌد اهلل احلحامل  4/410صمؿ ىم٤مل ) 

: ؾمٛمٕم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ي٘مقل : ًمق يمح٤من زم ُمحـ إُمحر زي٤مد ؾمٌالن ىم٤مل

ر  ًم٘مٛم٧م قمغم اجلن ومال يٛمر يب أطمد ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م إّٓ ؾم٠مًمتف قمـ  اًم٘مرآن ، وم٢من 

 .اداءٕف خمِقَ ُضبت ظَْف ورمٔت بف دم إىم٤مل : 

ٓ حيؾ دم امرئ مسِؿ إٓ ب٘حدى ثالث .. وذـنر مْٓنا ن افتنار  »:  ىم٤مل 

، ومٝمؾ اؾمتحؾ هحذا شمفأو ارتّد بًد إشال: »وذم رواي٦م،  شفديْف ادٍارَ فِجامظة

  ؟ا ديٜمٝمؿ هبذه  اعم٘مقًم٦م اًمٙمٗمري٦ماإلُم٤مم ىمتؾ ه١مٓ  إٓ ٕهنؿ سمّدًمق

دصمٜم٤م طمحدصمٜمل اًمٕمٌح٤مس اًمٕمٜمحؼمي طمح ( 4/414وىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمحد أيْم٤م ) 

اهلل سمـ حمٛمد سمـ محٞمد يٕملم أسم٤م سمٙمر سمـ إؾمقد ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد

 جّٓٔاً  يا أبا شًٔد فق أن رجالً :  ؾمٓمحفُمٝمدي ي٘مقل ًمٞمحٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وهق قمغم

 . مات وإٔا وارثف ما اشتحِِت أن آخذ مـ مراثف

 .شسِؿ افُاؾر وٓ افُاؾر  ادسِؿٓ يرث اد»: ىم٤مل 

طمحدصمٜمل  ، ىمح٤مل:( طمدصمٜمل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اًمّم٤مهم٤مين 4/414)  وىم٤مل أيْم٤مً 

رمحـ سمـ ُمٝمدي اهلل سمـ ه٤مؿمؿ اًمٓمقد أسمق قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م قمٌد اًمقمٌد

 .«اوّٓٔة يستتابقن ؾ٘ن تابقا وإٓ ُُضبت أظْاؿٓؿ»: ي٘مقل
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حمٛمحد سمحـ اًمٕمٌح٤مس صح٤مطم٥م  اهلل( : طمدصمٜمل أسمق قمٌحد 4/414)  وىم٤مل أيْم٤مً 

هنؿ زٕادؿنة »ه٤مرون وذيمحرت اجلٝمٛمّٞمح٦م وم٘مح٤مل : : ؾمٛمٕم٧م يزيد سمـ اًمِم٤مُم٦م ىم٤مل

 .شظِٔٓؿ فًْة اهلل

اؾمٓمل ىمح٤مل : ؾمحٛمٕم٧م ًمق( طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ ا 4/411)  وىم٤مل أيْم٤مً 

واهلل »ىم٤مل طمٚمػ زم يزيد سمـ ه٤مرون ذم سمٞمتحف :  -وأصمٜمك قمٚمٞمف ظمػماً -ؿم٤مذ سمـ حيٞمك 

آن خمِنقَ افذي ٓ إفف إٓ هق ظاَل افٌٔب وافنٓادة افرمحـ افرحٔؿ مـ ؿال افَر

 .شؾٓق زٕديؼ

اًمٗمرد وأمحد سمحـ  اعمريز وطمٗمّم٤مً  سمنماً  ، وهؾ يمٗمر إ ٛم٦مُ واهلل ًم٘مد سمّر ىمًٛمفو

 .ًمٔمٝمقر هذه اعم٘مقًم٦م اًمِمٜمٕم٤م  ُمٜمٝمؿ أيب دؤاد إٓ

ـ قمٌٞمحد سمحـ أيب يمريٛمح٦م احلحراين ( طمدصمٜمل إؾمامقمٞمؾ سم 4/411: ) وىم٤مل أيْم٤مً 

ْرضن هاصنؿ بنـ اجتّع رأي ورأي أيب افؾمٛمٕم٧م ؿم٤ٌمسم٦م سمـ ؾمقار ي٘مقل :  :ىم٤مل

افَاشؿ ومجاظة مـ افٍَٓاء ظذ أن ادرييس ـاؾٌر جاحد يستتاب ؾ٘ن تناب وإٓ 

 . ُضبت ظَْف

( طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ ىم٤مل : ؾمحٛمٕم٧م أسمح٤م  إؾمحقد  4/415)  وىم٤مل أيْم٤مً 

مـ ؿال خمِقَ ؾٓق ـاؾر هنذا  افَرآن ـالم اهلل اًمٜمي سمـ قمٌد  اجل٤ٌمر ي٘مقل : 

 . ـالم افزٕادؿة

( : طمدصمٜمل ه٤مرون سمـ قمٌحد اهلل احلحامل ىمح٤مل : ىمح٤مل زم  4/411) وىم٤مل أيْم٤مً 

زم »، صمحؿ ىمح٤مل : شمـ ؿال افَرآن خمِقَ ؾٓق يًبند صنْام»ه٤مرون سمـ ُمٕمروف : 

 .شطمؽ هذا قمٜملا
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ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ، ومٕمٜمدُم٤م ٟمٗمح٧م   ؟ُمـ يٕمٌد صٜمام يٙمقن ُمـ أهؾ اعمٚم٦مومٝمؾ 

 .يم٠مهنؿ قمٌدوا صٜمام واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل اجلٝمٛمٞم٦م يمالم اهلل

ّمح٤مهم٤مين ىمح٤مل : ؾمحٛمٕم٧م أسمح٤م : طمدصمٜمل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اًم( 4/411ىم٤مل ) و

وؿال ظِٔف ما َل تَِنف  مـ ؿال افَرآن خمِقَ ؾَد اؾسى ظذ اهلل »: قمٌٞمد ي٘مقل

 .شافٔٓقد وافْهارى

: ىمٚم٧م ٕمحد : ُمـ ىم٤مل اًم٘مرآن ( ىم٤مل151 :)صحٞمٗم٦م " ُم٤ًم ؾ أيب داود "وذم 

 .شأؿقل هق ـاؾر»أهق يم٤مومر ؟ ىم٤مل : خمٚمقق 

( : طمدصمٜم٤م قم٤ٌمس اًمٕمٜمحؼمي ىمح٤مل : ؾمحٛمٕم٧م أسمح٤م اًمقًمٞمحد 155 :صحٞمٗم٦موىم٤مل )

مـ َل يًَند ؿِبنف ظنذ أن افَنرآن فنٔس بّخِنقَ ؾٓنق خنارج ظنـ »ي٘مقل : 

 .شالشالم

ٓمٞم٤مًمز قمحغم ظمحروج ُمحـ مل د اًمحوهذا ٟمص سيح ُمـ اإلُم٤مم اًمث٘م٦م أيب اًمقًمٞم

 .اًم٘مرآن همػم خمٚمقق ُمـ اإلؾمالميٕمت٘مد أن 

: طمدصمٜم٤م محزة سمـ ؾمٕمٞمد اعمروزي ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م أسم٤م (115 :صحٞمٗم٦موىم٤مل أيْم٤م )

؟ ُمر اسمـ قُمٚمّٞم٦م ذم اًم٘مرآن ُم٤م شم٘مقلسمٙمر اسمـ قمّٞم٤مش ىمٚم٧م : ي٤م أسم٤م سمٙمر ىمد سمٚمٖمؽ ُمـ أ

مـ زظؿ أن افَرآن خمِقَ ؾٓنق ظْندٕا ـناؾر زٕنديؼ  ؛اشّع إيّل ويِؽ»وم٘م٤مل: 

 .شظدو اهلل ٓ جتافسف وٓ تُِّف

اًمٕمزيحز سمحـ أيب رزُمح٦م ىمح٤مل :   : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌحد(151 :صحٞمٗم٦موىم٤مل )

مـ ؿنال طمدصمٜم٤م أسمق  اًمقزير حمٛمد سمـ أقملم ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م اًمٜمي سمـ حمٛمد ي٘مقل : 

ا َؾاْظُبْديِن ﴿أي٦م :  هذه َٕ َّٓ َأ ا اهللَُّ ٓ إَِفَف إِ َٕ ِْل َأ َّٕ ، خمِقَ ؾٓق ـاؾر( ، 41)ـمحف: ﴾إِ
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 منا ظاؾاه اهلل َصد»ومجة٧م إمم قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك وم٠مظمؼمشمف سم٘مقل اًمٜمي وم٘م٤مل : 

 .شـان فٖٔمر أن ُيًبد خمِقؿا

: ن حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمف ىمح٤ملوىم٤مل : طمدصمٜم٤م قم٤ٌمس سمـ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ أ

 .شمـ ؿال افَرآن خمِقَ ؾٓق ـاؾر باهلل افًئؿ»ؾمٛمٕم٧م ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ ي٘مقل : 

ٓ ُيهنّذ » :أمحد سمـ قمٌد اهلل سمـ يقٟمس وم٘م٤مل : ؾم٠مًم٧ُم (151 :صحٞمٗم٦موىم٤مل )

 .شخمِقَ هٗٓء ـٍار خِػ مـ ؿال

  :"ًبادخِؼ أؾًال اف"َِٕف المام افبخاري دم ـتابف  ومما

: وىم٤مل حمٛمد سمـ احلًـ طمدصمٜم٤م أسمحق ٟمٕمحٞمؿ طمحدصمٜم٤م ؾمحٚمٞمامن (11ىم٤مل )صحٞمٗم٦م

أبِنغ اًم٘م٤مري ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٘مقل : ىم٤مل زم مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن : 

 .خمِقَ أبا ؾالن ادؼ  أين بريء مْف ، وـان يَقل افَرآن 

 هذا يمالم فم٤مهر ذم شمٙمٗمػم ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن .و

وحِػ يزيد بـ هارون باهلل افذي ٓ إفف إٓ هنق : (60 :صحٞمٗم٦م) وىم٤مل أيْم٤مً 

، وىمحد شم٘محدم مـ ؿال افَرآن خمِقَ ؾٓق زٕديؼ وُيسنتتاب ؾن٘ن تناب وإٓ ؿتنؾ

 .ذيمره

:  خمٚمحقق ، وم٘مح٤مل : أن أىمقاُمح٤م سمٌٖمحداد ي٘مقًمحقن أٟمحفوىمٞمؾ ٕيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش

وهق ـاؾر زينديؼ ٓ ، اهلل مـ ؿال افَرآن خمِقَ فًْة ظذ؟ ويٚمؽ ُمـ ىم٤مل هذا»

 .شجتافسقهؿ

( : وىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ داود اهل٤مؿمٛمل وؾمحٝمؾ سمحـ ُمحزاطمؿ : 61 :صحٞمٗم٦مىم٤مل )

 .«مـ صّذ خِػ مـ يَقل افَرآن خمِقَ أظاد صالتف»
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سمحـ ٛمد : طمدصمٜمل أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل طمدصمٜمل حم (61 :صحٞمٗم٦موىم٤مل )

ٓ تسنتخٍقا بَنقِلؿ »: ؾمحٛمٕم٧م ويمٞمٕمح٤م ي٘محقل : ىمداُم٦م اًمًالل إٟمّم٤مري ىم٤مل

 .شافَرآن خمِقَ ؾٕ٘ف مـ رشِّ ؿقِلؿ ، وإٕام يذهبقن إػ افتًىٔؾ

 فخٚمؼ اًم٘مرآن عمحـ أؿمحّد آؾمحتخٗم٤مف سمحاهلل إن اًم٘مقل سمٕمدم يمٗمر ُمـ ىم٤مل سموو

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل .

٤م ىمح٤مل اسمحـ : وؾمةؾ طمٗمص سمحـ همٞمح٤مث وم٘مح٤مل ومحٞمٝمؿ ُمح(61 :)صحٞمٗم٦موىم٤مل 

إدريس ذم ىمتؾ اجلٝمٛمٞم٦م ، وىم٤مل : ٓ أقمرومف ىمٞمؾ ًمف ىمقم ي٘مقًمقن اًم٘محرآن خمٚمحقق ، 

ىم٤مل : ٓ ضمزاك اهلل ظمػما أوردت قمغم ىمٚمٌل ؿمٞمة٤م مل يًٛمع سمف ىمط ، وم٘مٚمح٧م : إهنحؿ 

 .شهٗٓء ٓ ُيْاـحقن وٓ جتقز صٓادهتؿ»ي٘مقًمقٟمف ، ىم٤مل : 

رحة بتٍُنرهؿ نادهبًض أثار  "افسْة"وـذا حُك المام افالفُائل دم 

 :يع أذـر مْٓا ما

ومـ زظؿ أن  ... » قم٘مٞمدة أيب طم٤مشمؿ وأيب زرقم٦م : ( ذم 4/411ىم٤مل رمحف اهلل ) 

افَرآن خمِقَ ؾٓق ـاؾر باهلل افًئؿ ـٍرا يَْؾ ظـ ادِة ومـ صؽ دم ـٍره منؿ 

 .شيٍٓؿ ؾٓق ـاؾر

رج ُمـ هذا شمٍميح ُمـ هذيـ اإلُم٤مُملم اجلٚمٞمٚملم سم٠من هذا اًم٘مقل يمٗمر أيمؼم خمو

 اعمٚم٦م ، سمؾ ُمـ ؿمؽ ذم يمٗمره ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مومر واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُمـ ذًمؽ .

: : أظمؼمٟم٤م قمغم سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر ىم٤مل( ىم٤مل  4/111)  وروى اًمالًمٙم٤م ل أيْم٤مً 

أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ ىم٤مل : طمدصمٜم٤م اًمرسمٞمع سمـ ؾمحٚمٞمامن ىمح٤مل : أظمحؼمين 
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٤مل رد اًم٘مرآن خمٚمقق    وم٘محُمـ أصمؼ سمف ويمٜم٧م طم٤مرضا ذم اعمًجد وم٘م٤مل طمٗمص اًمٗم

 .شـٍرت باهلل افًئؿ»: اًمِم٤مومٕمل

 "اًمًححٜمـ"ذم و (616)صحححٞمٗم٦م: "إؾمححام  واًمّمححٗم٤مت"رواه اًمٌٞمٝم٘مححل ذم 

طمح٤مشمؿ ح سم٤مًمرضمؾ اًمذي أهبٛمف اًمرسمٞمع ُمـ همػم ـمريحؼ اسمحـ أيب وسر  ،(40/16)

اًمٗمرد، وذيمره وهٜمح٤مك  : أظمؼمين أسمق ؿمٕمٞم٥م أن طمٗمّم٤مً قمـ اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل

 .ػم ُمـ ذيمرتُمـ رواه هم

 :صححٞمٗم٦م) "إؾمام  واًمّمٗم٤مت"( واًمٌٞمٝم٘مل ذم ٤4/111م ل )وروى اًمالًمٙم

( يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ أيب حمٛمد حيٞمك سمـ ظمٚمػ اعُم٘مري ىم٤مل : يمٜم٧م قمٜمد ُم٤مًمؽ 641

سمـ أٟمس ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم ، وم٠مشم٤مه رضمؾ وم٘م٤مل : ي٤م أسمح٤م قمٌحد اهلل ُمح٤م شم٘محقل ومحٞمٛمـ ا

، ويمحذا ٟم٘محؾ أسمحق حمٛمحد قمحـ شـاؾر زٕديؼ اؿتِقه»ي٘مقل اًم٘مرآن خمٚمقق ؟ ىم٤مل : 

٧م اًمٙمقوم٦م ومٚم٘مٞم٧م أسم٤م سمٙمر سمـ اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد واسمـ هلٞمٕم٦م سم٠مٟمف يم٤مومر ، وىم٤مل صمؿ ىمدُم

، وم٘مٚم٧م ًمف : ُم٤م شم٘مقل ومٞمٛمـ ي٘مقل اًم٘محرآن خمٚمحقق ؟ وطمٙمٞمح٧م ًمحف يمحالم قمّٞم٤مش

، وحُنك أبنق حمّند هنذا «ؾر ومـ َل يَؾ إٕف ـاؾر ؾٓق ـاؾرـا»اًمرضمؾ وم٘م٤مل : 

 .هؿافَقل ظـ مجاظة مـ افسِػ ذـر

( : أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل :  4/115وىم٤مل اًمالًمٙم٤م ل ) 

ىمح٤مل :  -ـ ضمٝمحقريٕمٜمل يزيد سمح-ـ احلًـ ىم٤مل : طمدصمٜم٤م أسمق اًمٚمٞم٨م طمدصمٜم٤م أمحد سم

ٞمّمُمّمٕم٥م سمـ ؾم :يٕمٜمل–ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ظمٞمثٛم٦م  ىم٤مل : ؾمحٛمٕم٧م اسمحـ  -حلٕمٞمد اعمّمِّ

ٓق ـاؾر أـٍنر منـ مـ ؿال افَرآن خمِقَ ؾ»اعم٤ٌمرك وُمقؾمك سمـ أقملم ي٘مقٓن : 
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مـ زظؿ أن افَرآن ـنالم اهلل خمِنقَ ؾٓنق ـناؾر »، وىم٤مل أسمق ظمٞمثٛم٦م : ش!!هرمز

 .شومـ صؽ دم ـٍره ؾٓق ـاؾر

ٞمؿ سمحـ حمٛمحد سمحـ طمح٤مرس : أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمحـ إسمحراه( 4/151وىم٤مل أيْم٤م ) 

: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ قمٌد اجلٌح٤مر سمحـ ؿمحػمان سمحـ يزيحد اًمٕمٌحدي اًمٜمجػمُمل ىم٤مل

مـ »ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسم٤م حمٛمد ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل ي٘مقل :  ص٤مطم٥م ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل

 .شؿال افَرآن خمِقَ هق ـاؾر بافربقبٔة ٓ ـاؾر بافًّْة

واًمٙمٗمر سم٤مًمرسمقسمٞم٦م ُمـ أقمٔمؿ اًمٙمٗمر اًمذي هق ضمحقد اخلح٤مًمؼ ؾمحٌح٤مٟمف ، وُمحـ 

 أٟمٙمر صٗم٤مشمف وم٘مد ضمحد ذاشمف واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل .

طمدصمٜم٤م يقؾمػ سمـ  :( ذيمر قمٌداًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ ىم٤مل 4/114)  وىم٤مل أيْم٤مً 

ىمح٤مل: طمحدصمٜم٤م اًم٘م٤مؾمحؿ سمحـ أيب  ،ىم٤مل طمدصمٜم٤م أمحد سمـ اًمقًمٞمد ،إؾمح٤مق سمـ احلج٤مج

: يمٜم٧م قمٜمد أيب ؾمٚمٞمامن اجلقزضم٤مين وضم٤م ه رضمؾ وم٘م٤مل ُمًح٠مًم٦م سمٚمحقى ىم٤مل ،رضم٤م 

يم٤من اًم٘مرآن  : اُمرأشمف ـم٤مًمؼ صمالصم٤م أًمٌتف إنن رضمٚملم اًم٤ٌمرطم٦م طمٚمػ أطمدمه٤م وم٘م٤ملوم٢م

إن »الصم٤م إن مل يٙمـ اًم٘مرآن خمٚمقىمح٤م ، وم٘مح٤مل : : اُمرأشمف ـم٤مًمؼ صمخمٚمقىم٤م ، وىم٤مل أظمر

 . (4)«افذي حِػ أن امرأتف ضافؼ إن َل يُـ افَرآن خمِقؿا ؿد بإت مْف امرأتف

لم اًمٗمح٤مرد واًم٘م٤مؾمحؿ سمحـ : أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمحـ احلًح( 4/645)  وىم٤مل أيْم٤مً 

، ىم٤مل : طمدصمٜم٤م طمٗمص سمحـ قمٛمحر ،  : طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ حيٞمك سمـ قمّٞم٤مشضمٕمٗمر ىم٤مٓ

 ما ـْت أظرض أحندا منـ أهنؾ»ٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي ي٘مقل : : ؾمٛمٕم٧م قمىم٤مل

 .شهؿ واهلل ـٍار»:  ىم٤مل اًمرسم٤مزم، «إهقاء ظذ افسٔػ إّٓ اوّٓٔة

                                                 

 .ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمٞم٤مف[ت: ومْماًل قمـ ٟمٓم٘مف سم٤مًمٓمال ؼ اًم٤ٌم ـ ]سم٤مٟم٧م سمٕم٘مٞمدشمف  (4)
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( سم٢مؾمٜم٤مده إمم أيب قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمحاّلم ، ؾمحةؾ ُمح٤م  4/641)  وروى أيْم٤مً 

ِّؿ ويَال فنف هنذا شم٘مقل ومٞمٛمـ ىم٤مل اًم٘مرآن خمٚمقق ؟ ىم٤مل أسمق قمٌٞمد :  هذا رجؾ ُيً

 . ؾ٘ن رجع وإٓ ُضبت ظَْف ـٍر

( : أظمؼمٟم٤م قمٌحد اهلل سمحـ ُمًحٚمؿ سمحـ حيٞمحك ىمح٤مل : أٟمٌح٠م  4/610)  وىم٤مل أيْم٤مً 

احلًلم سمـ إؾمامقمٞمؾ ىم٤مل : صمٜم٤م ؾمالم سمحـ ؾمح٤ممل ىمح٤مل : صمٜمح٤م ُمقؾمحك سمحـ إسمحراهٞمؿ 

شًّت افْاس مْذ تسع وأربًنغ اًمقراق ، ىم٤مل : صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك ، ىم٤مل : 

، ىم٤مل ىمٚم٧م : ومل «ضافؼ بْالث بّتف َرآن خمِقَ ؾامرأتفمـ ؿال اف»شْة يَقفقن : 

 .شٕن امرأتف مسِّة ومسِّة ٓ تُقن حتت ـاؾر» ذًمؽ ؟  ىم٤مل :

مـ ؿال افَرآن خمِقَ يٍنرَ » وروى سم٢مؾمٜم٤مده قمـ أيب اًمقًمٞمد اًمٓمٞم٤مًمز ىم٤مل :

 .شبْٔف وبغ زوجتف بّْزفة ادرتد

منـ »يمح٤من ي٘محقل :  وذم اعمقوع ٟمٗمًف روى سمًٜمده قمـ اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي أٟمف

ؿال افَرآن خمِقَ مًتَدا فف ؾٓق ـاؾر حنالل افندم وادنال ٓ يرثنف ورثتنف منـ 

 .شادسِّغ يستتاب ؾ٘ن تاب وإٓ ُضبت ظَْف ...

ومٝمذه ٟمّمقص أفمٝمر ُمـ ٟمقر اًمِمٛمس قمغم يمٗمر ُمـ ىم٤مل سمخٚمحؼ اًم٘محرآن وأٟمحف 

 ُمرشمد قمـ ديـ اهلل ، وصدق اًم٘م٤م ؾ : 

 ًمٙمٜمٝم٤م ختٗمك قمغم اًمٕمٛمٞم٤من        احلؼ ؿمٛمس واًمٕمٞمقن ٟمقافمر 

 ما يع :  "إشامء وافهٍات"ومما َِٕف احلاؾظ افبَٔٓل دم ـتاب 

ضمٕمٗمحر  : أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد اهلل احل٤مومظ ىم٤مل : ؾمحٛمٕم٧م أسمح٤م(616:صحٞمٗم٦مىم٤مل )

: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ؾمحٚمٞمامن داود سمحـ ؾمحٚمٞمامن اًمٌٞمٝم٘محل حمٛمد سمـ ص٤مًمح سمـ ه٤مين ي٘مقل
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مـ ؿال »سمـ حيٞمك ي٘مقل :  : ؾمٛمٕم٧م حيٞمكي٘مقل : ؾمٛمٕم٧م حمٛمقد سمـ همٞمالن ي٘مقل

 .شافَرآن خمِقَ ؾٓق ـاؾر باهلل افًئؿ وظل ربف وبإت مْف امرأتف

اهلل احل٤مومظ وأسمق ص٤مدق سمحـ أيب (: أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد 611 :ىم٤مل أيْم٤م ) صحٞمٗم٦م

اًمٗمقارس وأسمق طم٤مُمد أمحد سمـ حمٛمد ُمقؾمك اًمٜمٞم٤ًمسمقري ىم٤مًمقا : صمٜم٤م أسمحق اًمٕمٌح٤مس 

سمـ إؾمح٤مق اًمّم٤مهم٤مين ي٘محقل : ؾمحٛمٕم٧م  حمٛمد سمـ يٕم٘مقب ، ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م حمٛمد

مـ ؿال افَرآن خمِنقَ ؾَند اؾنسى ظنذ اهلل » أسم٤م قمٌٞمد اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾماّلم ي٘مقل :

   .شتبار  وتًاػ وؿال ظِٔف ما َل تَِف افٔٓقد وافْهارى

ومام سم٤مًمؽ سمٛمـ يم٤من ىمقًمف أقمٔمؿ وأؿمٜمع ُمـ ىمحقل اًمٞمٝمحقد واًمٜمّمح٤مرى واًمٕمٞمح٤مذ 

 سم٤مهلل .

اهلل حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ أيب قمٌد ذم يمت٤مب : ىمرأت(614:صحٞمٗم٦موىم٤مل أيْم٤م )

قمحـ حمٛمحد سمحـ أيب  إسمراهٞمؿ اًمدىم٤مق روايتف قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب صح٤مًمح اهلٛمحذاين

: ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ ؾم٤مسمؼ ي٘مقل : ؾم٠مًم٧م أسم٤م يقؾمحػ وم٘مٚمح٧م : أيقب اًمرازي ىم٤مل

، وم٘مٚمح٧م: شمًناذ اهلل وٓ إٔنا أؿقفنف» :أيم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ي٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ؟ ىم٤مل

رواشمحف » :، ىمح٤مل اًمٌٞمٝم٘محلشمًاذ اهلل وٓ إٔا أؿقفنف» :؟ وم٘م٤ملأيم٤من يرى رأي ضمٝمؿ

 .شصم٘م٤مت

وأٟم٠ٌمين أسمق قمٌد اهلل احل٤مومظ إضم٤مزة أٟمح٤م ؾمحٕمٞمد أمححد سمحـ يٕم٘محقب : وىم٤مل أيْم٤مً 

اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل اًمدؿمتٙمل ىم٤مل: ؾمحٛمٕم٧م  اًمث٘مٗمل صمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ قمٌد

رمححف اهلل شمٕمح٤ممم  : يمٚمٛم٧م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦مأسم٤م يقؾمػ اًم٘م٤ميض ي٘مقل : ؾمٛمٕم٧ُم أيب ي٘مقل 
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منـ ؿنال » :ؾمٜم٦م ضمردا  ذم أن اًم٘مرآن خمٚمقق أم ٓ ؟ وم٠مشمٗمؼ رأيف ورأيحل قمحغم أن

 : رواة هذا يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت .ىم٤مل أسمق قمٌداهلل، شافَرآن خمِقَ ؾٓق ـاؾر

ـْرة ظـ المام  ذـر آثاراً  "ضبَات احلْابِة"وافَايض ابـ أيب يًذ دم ـتابف 

 : مْٓا ومـ ؿال بخِؼ افَرآن وها  بًواً أمحد وؽره تْص ظذ تٍُر اوّٓٔة 

: ٤مم أمحد سمرواي٦م اإلصٓمخري قمٜمف ىمح٤مل( ذم  قم٘مٞمدة اإلُم 4/11ىم٤مل اًم٘م٤ميض )

 صمحؿ ىمح٤مل :، أهؾ اًمًٜم٦م اعمتٛمًحٙملم سمٕمروىمٝمح٤مهذه ُمذاه٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ وإصمر و»

ومـ زظؿ أن افَرآن خمِنقَ ؾٓنل واًم٘مرآن يمالم اهلل يتٙمٚمؿ سمف ًمٞمس سمٛمخٚمقق ، »

زظؿ أن  افَرآن ـالم اهلل ووؿنػ وَل يَنؾ فنٔس بّخِنقَ جّٓل ـاؾر ، ومـ 

ؾٓق أخبث مـ ؿقل إول ، ومـ زظؿ أن أفٍاطْا بف وتالوتْا فف خمِقؿة وافَرآن 

 .شـالم اهلل ؾٓق جّٓل ، ومـ َل يٍُر هٗٓء افَقم ؾٓق مِْٓؿ

: سمـ ؿم٤مذان ، ىمح٤مل : ؾمحٛمٕم٧م أمححد ي٘محقل( ذم رواي٦م أمحد  4/11وٟم٘مؾ ذم ) 

ِّد دم افْار خافدا ؾٔٓامـ ؿال فٍيف » وهنذا »، صمحؿ ىمح٤مل : شخمِقَ ؾٓق جّٓل خم

 .شرش  باهلل افًئؿ

اإلُم٤مم أمحد قمٚمؿ أن اًمًٚمػ اًمٙمرام مل ي٘مّمدوا شمٙمٗمػم ُمحـ هؾ شمرى ًمق أن ومٞم٤م 

  أم أهنح٤م واهلل ؟ز ًمٜمٗمًحف أن يٌح٤مًمغ هحذه  اعم٤ٌمًمٖمح٦مىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن هؾ يًحتجٞم

اًم٘مرآن يمالم اهلل صٗم٦م ًمف وُمحـ ىمح٤مل  احلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م قمغم ظمٚمؼ اهلل سم٠من

تحؼ اًمٙمٗمحر ُمحـ ؿمحؽ أو ٟمح٤مزع ذم ظمالف ذًمؽ ومٝمق يم٤مومر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ طمتك اؾم

 .يمٗمره
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إلُمح٤مم أمححد قمٛمحـ ىمح٤مل اًم٘محرآن ( أٟمحف ىمٞمحؾ ًم4/441)  وٟم٘مؾ اًم٘م٤ميض أيْم٤مً 

ّٔة»، وم٘م٤مل ًمف : خمٚمقق  .شإي واهلل» وم٘مٞمؾ ًمف يمٗمر ؟ ىم٤مل : ،«أحلؼ بف ـؾ بِ

أيب قمكم اًمثٕمٚمٌحل ىمح٤مل ( قمـ احلًـ سمـ صمقاب  4/461)  وٟم٘مؾ اًم٘م٤ميض أيْم٤مً 

ـٍنار بناهلل افًنّع »؟ وم٘مح٤مل : ه١مٓ  اًمذيـ ي٘مقًمقن اًم٘مرآن خمٚمحقق: ًمإلُم٤مم أمحد

 .شـاؾر باهلل»: وم٤مسمـ أيب دؤاد ؟  ىم٤مل : ، ىمٚم٧مشافًئؿ

( قمٜمدُم٤م ىمّص اإلُم٤مم أمححد قمحغم احلًحـ سمحـ  4/414)  وٟم٘مؾ  اًم٘م٤ميض أيْم٤مً 

ـ : ومٌٙمٞم٧م ، وم٘م٤مل زم : ُم٤م يٌٙمٞمؽ ؟ ىمٚم٧م : مم٤م ٟمزل قمروم٦م حمٜمتف وُمقىمٗمف ىم٤مل احلً

 .شما ُأبايل فق تٍِت ؟أفٔس َل أـٍر»سمؽ ، وم٘م٤مل : 

، طُمؼ ًمف واهلل أن يٗمرح سمٜمٕمٛمح٦م فرطمؿ اهلل اإلُم٤مم أمحد وأصح٤مسم ؛ال إًمف إٓ اهللوم

اهلل قمٚمٞمف سم٤مًمث٤ٌمت قمغم هذا اًمديـ ، واًمٜمج٤مة ممحـ اضمتح٤مًمتٝمؿ اًمِمحٞم٤مـملم ممحـ ىمح٤مل 

يمل ي٘مقًمحقا  اعم٘م٤مًم٦م اًمِمٜمٞمٕم٦م اًمتل قمّذب اإلُم٤مم أمحد وأصح٤مسمف سمخٚمؼ اًم٘مرآن شمٚمؽ

ًحتحؼ إُمحر أن يٌٚمحغ هحذا شمرى ًمق مل شمٙمـ خمرضم٦م ُمـ اعمّٚم٦م هحؾ ي ومٞم٤م هؾهب٤م ، 

 ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ .، اعمٌٚمغ

عمٕمحروف سمدًّمقيحف : ىمح٤مل زيح٤مد سمحـ أيحقب ا( 4/411)  وٟم٘مؾ اًم٘م٤ميض أيْمح٤مً 

، ىمٞمحؾ ًمحف : شؾٓق ـاؾر ٓ صّؽ ؾٔفمـ ؿال افَرآن خمِقَ »: ص٤مطم٥م اإلُم٤مم أمحد

 ُمحٜمٝمؿ ، ىمٞمحؾ ًمحف : ومح٢من زمشٓ وٓ ـرامنة»؟ ىمح٤مل :  ؾّـ َل يٍُرهؿ ُيسّع مْنف

 .شوٓ تنٓد جْائزهؿ وٓ تًدهؿ»؟ ، ىم٤مل : ىمراسم٤مت أسمرهؿ وأؾمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ
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: ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب طمح٤مشمؿ طمحدصمٜم٤م أمححد سمحـ ( 4/410اًم٘م٤ميض )  ىم٤ملو

ؾمٚمٛم٦م سمـ ؿمٌٞم٥م سمٛمٙمح٦م قمحـ اًم٘محرآن ؟ وم٘مح٤مل : إسمراهٞمؿ إهقازي ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م 

 . - صمالصم٤م – «قَ ؾٓق ـاؾر باهلل افًع افًئؿمـ زظؿ أن افَرآن خمِ»

( ذم رواي٦م ؿم٤مهلم سمـ اًمًٛمٞمذع ىم٤مل : ؾمحٛمٕم٧م اإلُمح٤مم 4/416)  وٟم٘مؾ أيْم٤مً 

 .شمـ ؿال افَرآن خمِقَ ؾٓق ـاؾر ومـ صؽ دم ـٍره ؾٓق ـاؾر»أمحد ي٘مقل : 

صمٜم٤م أيب ىمح٤مل قمٌحد  اًمقهح٤مب ٤مل اسمـ أيب طمح٤مشمؿ طمحد( ىم 4/141)  وٟم٘مؾ أيْم٤مً 

افَرآن ـالم اهلل ؽر خمِقَ ومـ ؿنال خمِنقَ ؾٓنق ـناؾر وهنق واهلل »: اًمقّراق

 .شزٕديؼ

( قمـ اسمـ أيب طمح٤مشمؿ ىمح٤مل : طمحدصمٜم٤م أسمحق زرقمح٦م ىمح٤مل :  4/111)  وٟم٘مؾ أيْم٤مً 

مـ ؿال افَرآن خمِقَ ؾٓق زٕديؼ ـاؾر »: ٛمٕم٧م أسم٤م رضم٤م  ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد ي٘مقلؾم

 .شهلل افًع افًئؿ ٓ ُأصع خٍِف وٓ أتبع جْازتف وٓ أظقدهبا

واًم٘مرآن يمالم اهلل وقمٚمٛمحف »( ذم قم٘مٞمدة أيب طم٤مشمؿ ىم٤مل : 4/115وٟم٘مؾ أيْم٤م ) 

ومـ زظنؿ إٔنف وأؾمامؤه وصٗم٤مشمف وأُمره وهنٞمف ًمٞمس سمٛمخٚمقق سمجٝم٦م ُمـ اجلٝم٤مت 

وٓ خمِقَ جمًقل ؾٓق ـاؾر ـٍرا يَْؾ ظـ ادِة ومـ صؽ دم ـٍنره ممنـ يٍٓنؿ 

ِّنؿ ؾن٘ن أذظنـ بناحلؼ بتٍُنره وإّٓ ُأفنزم  جيٓؾ ؾٓق ـاؾر ومـ ـان جناهال ُظ

 .شافٍُر

هذا ومٞمف شمٗمّمٞمؾ طمًـ ودًٓم٦م واوح٦م ٓ حتت٤مج إمم شمٕمٚمٞمؼ قمغم ردة ُمحـ ىمح٤مل 

 سمخٚمؼ اًم٘مرآن .
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٤ٌّمع ىمح٤مل : ؾمحٛمٕم٧م  4/615وٟم٘مؾ اًم٘م٤ميض )  ( ذم رواي٦م حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٓم

ينمحب  سمح٤م قمٌحد اهلل ُأصحكم ظمٚمحػ ُمحـرضمال ؾم٠مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ وم٘مح٤مل : يح٤م أ

شبحان »: ُأصكم ظمٚمػ ُمـ ي٘مقل اًم٘مرآن خمٚمقق؟ ىم٤مل ، ىم٤مل :شٓ»: ؟ ىم٤ملاعمًٙمر

 "نميٕم٦محاًمح"وأؾمحٜمده أضمحري ذم ، ش!؟أهنا  ظـ مسِؿ وتسٖفْل ظـ ـاؾر اهلل

 ( .14: صحٞمٗم٦م)

( ذم شمرمج٦م حيٞمك سمـ قمٌد اًمقهح٤مب يحروي قمحـ قمّٛمحف ىمح٤مل :  4/466وٟم٘مؾ ) 

ٚمٞمامن سمحـ أمححد سمحـ أيحقب طمحدصمٜم٤م  سمـ قمٛمر اًمٙمرظمل أظمؼمٟم٤م ؾمحأظمؼمٟم٤م قمٌد اهلل

ـ رضمحؾ وضمح٥م قمٚمٞمحف حتريحر رىمٌح٦م : ؾمةؾ أيب قمحقمٌداهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل

ٓ جُينزي »؟ ؾَال : ؾُان ظْده ممِق  شقء، فَْف أن يَقل بخِؼ افَرآن، ُم١مُمٜم٦م

،  ، ٕن اهلل تبار  وتًاػ أمره بتحرير رؿبة مٗمْة وفنٔس هنذا بّنٗمـظْف ظتَف

 .«هذا ـاؾر

ذم يمِمػ اًمٖمّٛم٦م قمّٛمـ ؿمؽ ذم شمٙمٗمػم ُمـ ىمح٤مل سمخٚمحؼ  مل يٙمِػ  إنْ  وهذا أيْم٤مً 

 اًم٘مرآن ومال طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل وأٟمِمد :

 ومٙمٞمػ يداوى ُمـ ىمد همص سم٤معم٤م       ُمـ همّص سمنمب اعم٤م  داوى همّمتف 

ٓبنـ بىنة  "البإنة" جزء افرد ظذ اوّٓٔنة منـ ـتناب ومما ضبع مٗخرا

ًُُزي ؾق  ـْرة مْٓا ما يع :  جدت ؾٔف َٕقًٓ اف

وظمروضمٝمؿ ُمـ اعمٚمح٦م وإسم٤مطمح٦م ىمحتٚمٝمؿ رواه ذم سم٤مب يمٗمر اجلٝمٛمٞم٦م ووالهلؿ  ُم٤م

( صمؿ ؾم٤مق سم٢مؾمٜم٤مده إمم أمحد سمـ هم٤ًمن ىمح٤مل : ىمٚمح٧م حلٛمدويحف سمح٠مي ر 1/11)
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إن اهلل ٓ : اًمزٟم٤مدىم٦م رضوب، وًمٙمحـ ُمحـ رأيتحف ي٘محقل»شمٕمرف اًمزٟم٤مدىم٦م ؟ ىم٤مل : 

 .شديؼُيرى وأن افَرآن ؾٓق زٕ

رآن خمِقَ ؾَد مـ ؿال افَ»( إمم قمٌد اهلل سمـ إدريس ىم٤مل : 1/16وسم٢مؾمٜم٤مده ) 

افٔٓقد وافْهارى وادجقس هؿ واهلل خنر ممنـ »صمؿ ىم٤مل :  ،«أمات مـ اهلل صٔئا

 .«يَقل : افَرآن خمِقَ

دىمح٦م اعمحْمح٦م ًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد واعمجحقس إٓ اًمزٟموم٠مي ديـ أردى ُمـ ديـ ا

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل .

( : طمدصمٜم٤م اسمـ خمٚمد ىم٤مل : طمدصمٜم٤م اعمروذي طمدصمٜم٤م أسمحق ُمّمحٕم٥م  1/11وىم٤مل ) 

، اًم٘محرآن يمحالم اهلل همحػم خمٚمحقق»اًمزهري ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ي٘مقل : 

افنذي رش مـ  وافذي يَػ ومٛمـ زقمؿ أٟمف خمٚمقق وم٘مد يمٗمر سمام أٟمزل قمغم حمٛمد 

 .شيَقل

ُم٤مًمؽ : ي٤م ( إمم حيٞمك سمـ ظمٚمػ اعم٘مرئ أن رضمال ىم٤مل ًمإلُم٤مم 1/11وسم٢مؾمٜم٤مده )

 .شـاؾر زٕديؼ اؿتِقه»أسم٤م قمٌد اهلل ُم٤م شم٘مقل ومٞمٛمـ ي٘مقل اًم٘مرآن خمٚمقق ؟ ، وم٘م٤مل : 

ىمح٤مل :  -قمٛمر سمـ احلًـ سمحـ ظمٚمحػ-( : طمدصمٜمل أسمق طمٗمص  11/ 1وىم٤مل )

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ محدان اًمٕمًٙمري ىم٤مل : طمدصمٜم٤م حمٛمد سمحـ جم٤مهحد ىمح٤مل : ؾمحٛمٕم٧م 

ـاؾر ، ومـ َل يٍُره ؾٓنق فَرآن خمِقَ ؾٓق : امـ ؿال»رون ي٘مقل : يزيد سمـ ه٤م

 .«ـاؾر ، ومـ صّؽ دم ـٍره ؾٓق ـاؾر
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ه وم٤مٟمٔمر وشم٠مُمؾ ذم ىمقل هذا اإلُم٤مم اًمث٧ٌم يمٞمػ طمٙمؿ قمغم ُمـ ؿمحّؽ ذم شمٙمٗمحػم

وم٤محلذر يمحؾ احلحذر ُمحـ اعمخح٤مـمرة سم٤مًمحديـ  ومْمال قمـ اًمذي يٛمتٜمع قمـ شمٙمٗمػمه 

 ورُمل إىمقال ضمزاوم٤م ُمـ همػم وم٘مٍف وٓ سمّمػمة .

اسمحـ أظمحل قمحكم سمحـ -قمحثامن اًمقاؾمحٓمل  : وىمح٤مل قمٛمحرو سمحـ (1/11ىم٤مل )

وقمٛمل قمكم سمـ قم٤مصحؿ وأسمح٤م  هِمٞمام وضمريرا واعمٕمتٛمر وُمرطمقُم٤مً  ؾم٠مًم٧ُم -٤مصؿحقم

سمٙمر سمـ قمّٞم٤مش وأسم٤م ُمٕم٤موي٦م وؾمٗمٞم٤من واعمٓمٚم٥م سمـ زي٤مد ويزيد سمـ ه٤مرون قمـ ُمـ 

، ىمٚم٧م ًمٞمزيد سمـ ه٤مرون : ي٘متٚمقن ي٤م أسمح٤م شزٕادؿة»ىم٤مل : اًم٘مرآن خمٚمقق ؟ وم٘م٤مًمقا : 

 .شفسٔػبا»ظم٤مًمد ؟ ىم٤مل : 

( : ىم٤مل اعمروذي وأظمؼمٟم٤م ُمـ ؾمٛمع يٕم٘محقب سمحـ إسمحراهٞمؿ سمحـ 1/11وىم٤مل ) 

ؾمٕمد ي٘مقل : ضم٤م  ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلٛمحل وم٠ًمل أيب قمحـ رضمحؾ ي٘محقل : 

هذا ـاؾر باهلل ترضب ظَْف مـ ها هْنا ، وأصنار بٔنده »اًم٘مرآن خمٚمقق ؟ وم٘م٤مل : 

 .ش.. إػ ظَْف

ىمح٤مل : طمحدصمٜم٤م  -قمٛمر سمـ أمحد  -ؿ ( : أظمؼمين أسمق اًم٘م٤مؾم 1/55)  أيْم٤مً  وىم٤مل

أمحد سمـ حمٛمد سمـ ه٤مرون ىم٤مل : طمدصمٜمل طمرب اسمـ إؾمامقمٞمؾ ىمح٤مل : ؾمحٛمٕم٧م أسمح٤م 

 .شطاهر طاهر ، ـٍرٌ   ـٍرٌ »قمٌد اهلل وذيمر قمٜمده يمالم اًمٜم٤مس ذم اًم٘مرآن ، وم٘م٤مل : 

هذا ىمٚمٞمؾ ُمـ يمثػم ُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م اعمقضمقدة وُمـ راضمٕمٝمح٤م وضمحد ُمح٤م يِمحٗمل 

ذيمر أيمثره٤م سمٖمٞم٦م آظمتّم٤مر ايمتٗم٤مً  سمام ٟم٘مٚمح٧م ُمحـ  اًمٕمٚمٞمؾ ويروي اًمٖمٚمٞمؾ شمريم٧م

 أصم٤مر اًمٙم٤مومٞم٦م إليْم٤مح احلؼ عمـ ووم٘مف اًمٕمزيز اًمٖمٗم٤مر .
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احلًـ سمـ قمكم سمـ حمٛمحد  -حلٚمقاين وىم٤مل داود سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل سمٚمٖمٜمل أن ا

ىم٤مل : ٓ أيمٗمر ُمـ وىمػ ذم  اًم٘مرآن ، ىم٤مل داود : وم٠ًمًم٧م ؾمٚمٛم٦م سمـ ؿمٌٞم٥م قمـ  -

ٟمٔمحر وا، شرمك دم احلش مـ َل ينٓد بٍُر افُاؾر ؾٓق ـناؾريُ »احلٚمقاين ، وم٘م٤مل : 

 . (1/151ٓسمـ طمجر )  "هتذي٥م اًمتٝمذي٥م"

(: أظمؼمٟم٤م أسمق ؾمٕمٞمد حمٛمد سمحـ  1/64)  "شم٤مرخيف"وىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم 

ىم٤مل أٟم٠ٌمٟمح٤م أسمحق ؾمحٕمٞمد حمٛمحد سمحـ قمٌحداهلل سمحـ  ،طمًٜمقيف سمـ إسمراهٞمؿ إسمٞمقردي

٘محقل : ؾمحٛمٕم٧م حمٛمحد حيٞمحك ي٘محقل : محدون ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م حمٛمحد اًمنمحىمل ي

اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق ُمـ مجٞمع ضمٝم٤مشمف ، وطمٞم٨م يتٍمف ومٛمـ ًمحزم هحذا »

ومنـ زظنؿ أن افَنرآن اؾمتٖمٜمك قمـ اًمٚمٗمظ وقمام ؾمقاه ُمحـ اًمٙمحالم ذم اًم٘محرآن ، 

خمِقَ ؾَد ـٍر ، وخرج ظـ اليامن وبإت مْف امرأتف ، يسنتتاب وإٓ ُضبنت 

، وُمحـ ادسنِّغ ، وَل يندؾـ دم مَنابر ادسنِّغ  ظَْف ، وجًِف مافف ؾٔئًا بنغ

، وُمـ زقمؿ أن ًمٗمٔمحل : ٓ أىمقل خمٚمقق أو همػم خمٚمقق ، وم٘مد و٤مه٤م اًمٙمٗمر وىمػ

 .شومٝمذا ُمٌتدع ٓ ن٤مًمس وٓ يٙمٚمؿ ..سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق 

: قمحـ اسمحـ ظمزيٛمح٦م أٟمحف ىمح٤مل( 1/55)  "شمحذيمرة احلٗمح٤مظ  "اًمذهٌل ذم ٟم٘مؾ 

ِقَ ؾٓق ـاؾر يستتاب ؾن٘ن تناب وإٓ ؿتنؾ ومـ ؿال إٔف خم، اًم٘مرآن يمالم  اهلل »

 .شوٓ يدؾـ دم مَابر ادسِّغ

( ٟم٘مال قمـ قمٌد اًم٘م٤مدر  616-611 :صحٞمٗم٦مًممًمقد ) "ضمال  اًمٕمٞمٜملم"وذم 

ومٛمـ زقمؿ أٟمف خمٚمقق أو قم٤ٌمرشمحف »ىم٤مل : ( 411/ 4)  "ٖمٜمٞم٦ماًم"اًمٙمٞمالين ذم يمت٤مسمف 

ؾر بناهلل افًينٔؿ وٓ ؾٓنق ـناأو اًمتالوة همػم اعمتٚمق أو ىم٤مل ًمٗمٔمل سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق 
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خيافط وٓ يٗاـؾ وٓ يْاـح وٓ جياور بؾ هيجنر وهينان وٓ يهنّذ خٍِنف وٓ 

ّٔة وٓ يهّذ ظِٔف إذا مات ؾ٘ن ُطٍنر  تَبؾ صٓادتف وٓ تهح وٓيتف دم وُٕاح وف

بف ُأشتتٔب ثالثا ـادرتد ؾ٘ن تاب وإٓ ؿتؾ ، وشنئؾ أمحند ظّنـ ؿنال : فٍينل 

 .شبافَرآن خمِقَ ؾَال : ـٍر

: "احلحرف واًمّمحقت"وىم٤مل اعمقومؼ حمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمٕمٛمراين ذم رؾمح٤مًمتف ذم 

 . بخَِف وحدوثف ؾٓق ظْدٕا ـاؾر خارج مـ ادِةُمـ ىم٤مل »

 ./ ب(411 :صحٞمٗم٦مسم٢مطمدى ٟمًخ يمت٤مب اًمنميٕم٦م اخلٓمٞم٦م )رؾم٤مًمتف ُمٚمح٘م٦م 

أقمٚمؿ هلؿ خم٤مًمٗمح٤م ُيٕمتحد   ٥م ُمِمك أهؾ اًمًٜم٦م ىمديام وطمديث٤م وملوقمغم هذا اعمذه

ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م إصمري قمٌد اًمٕمزيز سمحـ  -يمام شم٘مدم  –وُمـ ه١مٓ  ، ٟم٘مٚم٧م سمف ومٞمام 

هذا أمر جمّع ظِٔف ظْد أهؾ افسْة واوامظنة »سم٤مز وم٘مد ؾم٠مًمتف قمـ يمٗمرهؿ وم٘م٤مل : 

 .شأن ـٍرهؿ ـٍر أـز

وؾم٠مًم٧م ؿمٞمخٜم٤م اعمج٤مهد اًمًٚمٗمل قمٌد اهلل سمـ ؾمٕمدي اًمٖم٤مُمدي وم٘مٚم٧م ًمحف : يح٤م 

: ، ؿِنت «ـناؾر» خٚمؼ اًم٘مرآن ؟ وم٘م٤مل :ؿمٞمخ ضمزاك اهلل ظمػما ُم٤م طمٙمؿ ُمـ ىم٤مل سم

، هنذا ؿنقل أهنؾ ًٕنؿ»، ؿِت خمرج مـ ادِة ؟ ؿال : «ًٕؿ»ـٍرا أـز ؟ ؿال : 

 .«افسْة واوامظة
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 ؾهؾ

 دم حُاية المجاع ظذ ـٍر مـ ؿال بخِؼ افَرآن

، وأن ُمحـ ن يمالم اهلل همػم خمٚمحققواٟمٕم٘مد إمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م ىمديام قمغم أن اًم٘مرآ

ـ طمٙمحك رأي ومٝمق يم٤مومر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ وإًمٞمحؽ سمٕمحض اًمٜم٘محقل عمح زقمؿ أٟمف خمٚمقق

 :قمٛمقم أهؾ اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ

( وهمحػمه ، ىمح٤مل : 610 :صححٞمٗم٦م) "اًمرد قمحغم اجلٝمٛمٞمح٦م  "روى اًمدارُمل ذم 

ؾمٛمٕم٧م إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ احلٜمٔمكم ي٘مقل : ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل قمٛمرو سمـ 

ْة يَقفنقن اهلل ؾّـ دوهنؿ مْنذ شنبًغ شن أدرـت أصحاب افْبل »ديٜم٤مر : 

 .شخافؼ وما شقاه خمِقَ وافَرآن ـالم اهلل مْف بدأ وإفٔف يًقد

وم٢مذا يم٤من إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ىمد اٟمٕم٘مد ذم ُمثؾ هذه اعم٠ًمًم٦م آقمت٘م٤مدي٦م ومال ؿمؽ ذم 

 يمٗمر ُمـ ظم٤مًمٗمف .

قمحـ اإلُمح٤مم  "إؾمحام  واًمّمحٗم٤مت"( ُمحـ 610: صححٞمٗم٦موٟم٘مؾ اًمٌٞمٝم٘محل )

٤مل ذم اًم٘محرآن : ُمـ ىمحأشاتذتف إٓ ؿالما فَٔت أحدا مْٓؿ يًْل »اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل : 

 .شإٟمف خمٚمقق ومٝمق يم٤مومر

افَنرآن ـنالم »( قمـ اًمٌخ٤مري أٟمف ىم٤مل : 611 :صحٞمٗم٦موٟم٘مؾ أيْم٤م سم٢مؾمٜم٤مده )

فٔس بّخِقَ ظِٔف أدرـْا ظِامء احلجناز أهنؾ مُنة وادديْنة وأهنؾ افُقؾنة 

 .شوافبكة وأهؾ افنام ومك وظِامء خراشان

( سمٕمحد أن ذيمحر 66 :صححٞمٗم٦م) "ل اًمٕم٤ٌمدظمٚمؼ أومٕم٤م"وىم٤مل اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مسمف 

مـ ؿال افَرآن خمِقَ ؾٓق ـاؾر ومنـ َل يًَند ؿِبنف ظنذ أن »ىمقل أيب اًمقًمٞمد : 
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ٕينرت دم »، ىمح٤مل اًمٌخح٤مري : شفٔس بّخِقَ ؾٓق خارج مـ الشنالم افَرآن

ـالم افٔٓنقد وافْهنارى وادجنقس ؾنام رأينت أضنؾ دم ـٍنرهؿ منْٓؿ وإين 

 .شٓ يًرف ـٍرهؿٕشتجٓؾ مـ ٓ يٍُرهؿ إٓ مـ 

شمؿ وأيب زرقمح٦م ، ىمح٤مل اسمحـ أيب ( ذم قم٘مٞمدة أيب طم٤م4/415وٟم٘مؾ اًمالًمٙم٤م ل ) 

وما أدرـا ؾم٠مًم٧م أيب وأسم٤م زرقم٦م قمـ ُمذاه٥م أهؾ اًمًٜم٦م ذم أصقل اًمديـ طم٤مشمؿ: 

أدرـْنا افًِنامء دم » وُم٤م يٕمت٘مدان ُمـ ذًمؽ ىمح٤مٓ : ظِٔف افًِامء دم مجٔع إمهار

وؾمح٤مق  ش.. ويّْنا ؾُنان منـ منذهبٓؿ اؿا وصناما مجٔع إمهار حجازا وظر

 .قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م 

ومـ زظؿ أن افَرآن خمِقَ ؾٓق ـاؾر بناهلل افًينٔؿ »( :  4/11إمم أن ىم٤مل ) 

 .شـٍرا يَْؾ ظـ ادِة ومـ صؽ دم ـٍره ممـ يٍٓؿ ؾٓق ـاؾر ...

( قمـ اسمـ اعم٤ٌمرك اًمذي ىم٤مل قمـ ٟمٗمًف يمت٧ٌم قمحـ 4/610وٟم٘مؾ اًمالًمٙم٤م ل ) 

ؿنال افَنرآن  منـ» :شًّت افْاس مْذ أربًغ شْة يَقفنقنأًمػ ؿمٞمخ ، ىم٤مل : 

ف ُمًحٚمٛم٦م ٕن اُمرأشمح»؟ ىمح٤مل : ىمٞمحؾ ًمحف: ومل ذًمحؽ ،شفبتنةاخمِقَ ؾامرأتف ضافؼ 

 .شوُمًٚمٛم٦م ٓ شمٙمقن حت٧م يم٤مومر

( قمـ أيب ٟمٕمٞمؿ قمٜمدُم٤م ىُمرئ قمٚمٞمحف يمتح٤مب اعمح٠مُمقن 4/111وٟم٘مؾ اًمالًمٙم٤م ل ) 

ثامٕامئنة صنٔخ ؤٍٕنا أدرـنت »اًمذي ي٠مُمر ومٞمف سمح٤مًم٘مقل سمخٚمحؼ اًم٘محرآن ، ىمح٤مل : 

وشبًغ صٔخا مْٓؿ إظّش ؾّـ دوٕف ؾام رأيت خَِا يَقل هبذه ادَافة يًْنل 

سمـ يقٟمس ، وم٘م٤مم أمحد شبخِؼ افَرآن وٓ تُِؿ أحد هبذه ادَافة إٓ رمل افزٕدؿة

ٌّؾ رأس أيب ٟمٕمٞمؿ وىم٤مل  .شاهلل قمـ  اإلؾمالم ظمػماضمزاك »: وم٘م
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يمر  ُمـ ىم٤مل سمٙمٗمر ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ ( سمٕمد أن ذ 4/111وٟم٘مؾ اًمالًمٙم٤م ل أيْم٤م ) 

ما أدرـنت » :-يٕمٜمل سمـ اعمٖمػمة اعمخزوُمل-حيٞمك اًم٘مرآن ُمـ اعمديٜم٦م ىم٤مل : وىم٤مل 

أحدا مـ ظِامئْا إٓ وهق يَقل افَرآن ـالم اهلل ؽر خمِقَ ؾّـ ؿال خمِقَ ؾٓق 

 .شـاؾر

 . ؾٓذا إمجاع أهؾ ادديْة: ىم٤مل اًمالًمٙم٤م ل 

، وذم قمٍم ُمـ إقمّم٤مر ًمًٜم٦م ذم يمؾِّ أ ٛم٦م اوطمٙمك اًمالًمٙم٤م ل هذا اًم٘مقل قمـ 

ٍمت حًمٙمٜمحل اظمتح» : (4/641وىم٤مل ذم آظمر يمالُمف ) ، يمؾ ُمٍم ُمـ إُمّم٤مر

ٓ يٜمٙمحر  رٍ حرا سمٕمحد قمّمححوطمذوم٧م إؾم٤مٟمٞمد ًمالظمتّم٤مر وٟم٘مٚم٧م قمـ ه١مٓ  قمّم

 .شو أُمروا سم٘متٚمف أو ٟمٗمٞمف أو صٚمٌفقمٚمٞمٝمؿ ُمٜمٙمر وُمـ أٟمٙمر ىمقهلؿ اؾمتت٤مسمقه أ

( سمٕمد أن ذيمر أصمح٤مر  611) صحٞمٗم٦م  "٤متإؾمام  واًمّمٗم"وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ذم 

وىمد رويٜم٤م ٟمححق هحذا قمحـ مج٤مقمح٦م أظمحرى ُمحـ »ذم يمٗمر ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن : 

وَل يهح ظْدٕا خنالف هنذا افَنقل وم٘مٝم٤م  إُمّم٤مر وقمٚمام ٝمؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ 

 .شظـ أحد مـ افْاس دم زمان افهحابة وافتابًغ ريض اهلل ظْٓؿ أمجًغ

٤مسيـ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز وممـ طمٙمك اإلمج٤مع ُمـ  اعمٕم

 سمـ سم٤مز وشم٘مدم ذيمر يمالُمف .
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 ؾهؾ

ن أٟمحف اقمٚمؿ أن أ ٛم٦م اًمًٜم٦م ُمـ اًمًٚمػ جمٛمٕمقن قمغم أن ُمـ ىمح٤مل سمخٚمحؼ اًم٘محرآ

اعم٠ًمًم٦م  ذم شمٚمحؽ  وٓ أقمٚمؿ سمٜمٞمٝمؿ ظمالوم٤م ذم هذه، يم٤مومر ُمرشمد ظم٤مرج قمـ اإلؾمالم

ؿ ذم ذًمؽ ؾمحقى ُمح٤م ىمحرأت طمٙمك اخلالف سمٞمٜمٝم ، ومل أضمد أطمداً اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م

واشمٗمحؼ » ( : 405 :صححٞمٗم٦مٟمٍم اًمًجزي إمم أهؾ زسمٞمحد وم٘مح٤مل ) ذم رؾم٤مًم٦م أيب

، وأن اًم٘م٤م حؾ سمخٚم٘محف يمح٤مومر اًمًٜم٦م سمح٠ممجٕمٝمؿ قمحغم أٟمحف همحػم خمٚمحققاعمٜمتٛمقن إمم 

وم٠ميمثرهؿ ىم٤مل إٟمف يمٗمر يٜم٘مؾ قمـ اعمٚم٦م وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل هق يم٤مومر ي٘مقل همػم احلحؼ ذم 

ُمـ ىم٤مل إٟمف خمٚمقق صح٤مر ُمٜمٙمحرا ًمّمحٗم٦م ُمحـ هذه اعم٠ًمًم٦م واًمّمحٞمح إول ٕن 

  إمم آظمر يمالُمف . شصٗم٤مت ذات اهلل ..

 "اًمٗمتح٤موى"ـ شمٞمٛمٞمح٦م يرمححف اهلل ذم وٟم٘مؾ هذا اًمٙمالم سمٛمٕمٜم٤مه ؿمٞمخ اإلؾمالم اسم

سمتٙمٗمػمه ىم٤مًمقه قمغم ؾمحٌٞمؾ  أن اًمذيـ ىم٤مًمقا»: وٟم٘مؾ يمالم اخلٓم٤ميب ، (  41/111)

 . شاًمتٖمٚمٞمظ

اعمٕم٤مسيـ ممـ شمٚم٘مٗمف سمٕمض و،  (4)هؿُمـ سمٕمداًمٕمٚمام  سمٕمض  أظمذوهبذا اًمٙمالم 

 سمحج٩ٍم   ُمـ ىم٤مل اًم٘مرآن خمٚمقق ًمٞمس سمٙم٤مومر: وىم٤مل سم٠من ،صالسم٦م ذم اًمديـ مل ي١مَت 

واهٞم٦م وأىمقال ُمتٝم٤مومت٦م ُمٜمت٤مهٞم٦م ؾمٞم٠ميت ذيمره٤م قمٜمد اًمرد قمحغم اسمحـ اًمحقزير اًمحٞمامين 

اًمٕمقاصححؿ "ذم يمت٤مسمححف  سمححلم اعمتحح٠مظمريـ ا  هححذا اًمٙمححالمطمٞمحح٨م يمحح٤من طم٤مُمححؾ ًمححق

 .ٔمٝمر ًمؽ سمٓمالٟمف ىمري٤ٌم إن ؿم٤م  اهللسمٙمالم ؾمٞم "واًم٘مقاصؿ

 إؾمام  "اًمٙمقصمري ذم شمٕمٚمٞم٘مف اًمِم٤م ـ قمغم  :ح هبذا اًم٘مقل قمدو اهللومرِ ويمذا 

                                                 

 ( . 4/411)  "ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م  "يمٛمقومؼ اًمديـ اسمـ ىمداُم٦م ذم رده قمغم ومخر اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، اٟمٔمر  (4)
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( واؾمحتٜمد إمم همحػم ُمًحتٜمد يمح٤مًمٖمريؼ  611 : ًمٚمٌٞمٝم٘مل ) صحٞمٗم٦م "واًمّمٗم٤مت

 يتٛمًؽ سم٠مي قمقد .

أيمحؼم    خيتٚمٗمحقا ذم أن اًم٘محقل سمخٚمحؼ اًم٘محرآن يمٗمحرٌ أن اًمًٚمػ مل وحترير اًم٘مقل

ٞمح٦م سمٕمحد ٟم٘محؾ يمحالم اًمًحجزي اًمًح٤مسمؼ ، ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمحـ شمٞمٛمّٚم٦مخمرج اعم

وؾم٥ٌم هذا اًمتٜم٤مزع شمٕم٤مرض إدًم٦م وم٢مهنؿ يحرون أدًمح٦م شمقضمح٥م »( : 41/111)

إقمٞم٤من اًمذيـ ىم٤مًمقا شمٚمحؽ اعم٘مح٤مٓت طمٙم٤مم اًمٙمٗمر هبؿ صمؿ إهنؿ يرون ُمـ إحل٤مق أ

،  ُمـ ىم٤مم سمف اإليحامن ُمح٤م يٛمتٜمحع أن يٙمحقن يمح٤مومرا ومٞمتٕمح٤مرض قمٜمحدهؿ اًمحدًمٞمالن

وطم٘مٞم٘م٦م إُمر أهنؿ أص٤مهبؿ ذم أًمٗم٤مظ اًمٕمٛمقم ذم يمالم إ ٛم٦م ُم٤م أص٤مب إوًمحلم 

ذم أًمٗم٤مظ اًمٕمٛمقم ذم ٟمّمقص اًمِم٤مرع ، يمٚمام رأوهؿ ىم٤مًمقا ُمـ ىم٤مل يمذا ومٝمق يمح٤مومر 

اقمت٘مد اعمًتٛمع أن هذا اًمٚمٗمظ ؿم٤مُمؾ ًمٙمؾ ُمحـ ىم٤مًمحف ومل يتحدسمروا أن اًمتٙمٗمحػم ًمحف 

ػم اعمٓمٚمحؼ ٓ يًحتٚمزم شمٙمٗمحػم ذوط وُمقاٟمع ىمد شمٜمتٗمل ذم طمؼ اعمٕمحلم وإن شمٙمٗمح

اعمٕملم إٓ إذا وضمدت اًمنموط واٟمتٗم٧م اعمقاٟمحع سمحلّم هحذا اإلُمح٤مم أمححد وقم٤مُمح٦م 

يمثحر ُمحـ شمٙمٚمحؿ هبحذا اًمٙمحالم إ ٛم٦م اًمذيـ أـمٚم٘مقا هذه اًمٕمٛمقُم٤مت مل يٙمٗمروا أ

 .شسمٕمٞمٜمف

ٝمٛمٞمح٦م اًمحذيـ ىمح٤مًمقا صمؿ ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م أن اإلُم٤مم أمحد سمح٤مذ اجل

ـ ، ويمذا ُمقىمػ اإلُمح٤مم أمححد ُمححٜمقا هبذا اًم٘مقل ُمـ اًمٕم٤مُم٦مُمت، واسمخٚمؼ اًم٘مرآن

اخلٚمٞمٗم٦م ودقم٤م ه ًمف وطمٚمٚمٝمؿ مم٤م ومٕمٚمحقه سمحف وًمحق يمح٤مٟمقا ُمرشمحديـ عمح٤م اؾمحتج٤مز أن 

ر بنف ... »يًتٖمٗمر هلؿ ، صمؿ ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ :  ٍّ وؿد َٕؾ ظـ أمحد ما يدل ظذ إٔف ـ

 .ش..  ؿقما مًْٔغ ؾٖما أن يذـر ظْف دم ادسٖفة روايتان ؾٍٔف ٕير
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هذا هق احلؼ اإلُم٤مم أمحد مل خيتٚمحػ ىمقًمحف ذم شمٙمٗمحػم اجلٝمٛمٞمح٦م وإن اظمتٚمحػ و

ومٕمٚمف ذم شمٙمٗمػم سمٕمض اجلٝمٛمٞم٦م سمٕمٞمٜمف يم٤مسمـ أيب دؤاد وقمدم شمٙمٗمػم آظمريـ يم٤مخلٚمٞمٗم٦م 

اعم٠مُمقن وهمػمه ًمذا ُأٟمٌف قمغم ظمٓم٠م ُمـ ٟم٘مؾ أن شمٙمٗمحػم اجلٝمٛمٞمح٦م هحق اعمِمحٝمقر ُمحـ 

 . (4) د ذم  شمٙمٗمػم اجلٝمٛمٞم٦مُمذه٥م أمحد وهذا ظمٓم٠م فم٤مهر يٕمرومف ُمـ شمدسمر أىمقال أمح

 (1)ُمع أن أمحد مل يٙمٗمر أقمٞم٤من»( :  101-1/101)  وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم أيْم٤مً 

اجلٝمٛمٞم٦م وٓ يمؾ ُمـ ىم٤مل إٟمف ضمٝمٛمل يمٗمره وٓ يمؾ ُمـ واومؼ اجلٝمٛمٞمح٦م ذم سمٕمحض 

سمدقمٝمؿ ، سمؾ صغّم ظمٚمحػ اجلٝمٛمٞمح٦م اًمحذيـ دقمحقا إمم ىمحقهلؿ واُمتحٜمحقا اًمٜمح٤مس 

 اًمٖمٚمٞمٔم٦م مل يٙمٗمرهؿ أمحد وأُمث٤مًمف .. ( . وقم٤مىمٌقا ُمـ مل يقاوم٘مٝمؿ سم٤مًمٕم٘مقسم٤مت

ىمٚم٧م : ومٕمؾ اإلُم٤مم أمحد إن صح إٟمام هق ُمع إ ٛم٦م ٓ ُمع ؾمح٤م ر إُمح٦م ، ومح٢من 

ُمٕم٤مُمٚم٦م اإلُم٤مم همػم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم سمٕمض إطمقال ، وإٓ وم٘محد روي أٟمحف يمح٤من 

د ( أٟمف ؾم٠مل اإلُم٤مم أمحح16 :صحٞمٗم٦م) "ُم٤ًم ٚمف"يٕمٞمد اًمّمالة ومذيمر أسمق داود ذم 

؟ وم٘م٤مل : أٟم٤م أقمٞمد وُمتك ُم٤م صٚمٞم٧م ظمٚمػ ُمحـ ًمّمالة ظمٚمػ اجلٝمٛمٞم٦مقمـ طمٙمؿ ا

ي٘مقل اًم٘مرآن خمٚمقق وم٠مقمد ، يمٞمػ واًمٜمّمقص اعمٜم٘مقًم٦م قمـ  اإلُم٤مم  أطمد سحيح٦م 

ٌّح٤مع ، ُمٜمٝم٤م ُمحسمٕمدم ضمقاز اًمّمالة ظمٚمٗمٝمؿ يمام شم٘مدم ٤م رواه حمٛمحد سمحـ يقؾمحػ اًمٓم

 : ؾمٛمٕم٧م رضمال ؾم٠مل اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌحؾ وم٘مح٤مل : يح٤م أسمح٤م قمٌحد اهلل ُأصحكمىم٤مل

ظمٚمػ ُمـ ينمب اعمًٙمر ؟ ىمح٤مل : ٓ ، ىمح٤مل أصحكم ظمٚمحػ ُمحـ ي٘محقل اًم٘محرآن 

 ـمٌ٘م٤مت"اٟمٔمر  شهن٤مك قمـ ُمًٚمؿ وشم٠ًمًمٜمل قمـ يم٤مومر ؾمٌح٤من اهلل أ» :خمٚمقق؟ ىم٤مل

                                                 

 ؿمٞمخٜم٤م اًمٗمقزان [ . ت:ومتٙمٗمػمه هق ُمذهٌف اعمٕمروف وًمٞمس هق اعمِمٝمقر وم٘مط ، ] (4)

 يٕمٜمل أومرادهؿ ، ] ت: ؿمٞمخٜم٤م اًمٗمقزان [ .ش هنؿأقمٞم٤م»ىمقًمف:  (1)
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 ( . 4/615)  "احلٜم٤مسمٚم٦م 

صم٤مسمت٦م  -وهل أن اًم٘مرآن يمالم  اهلل همػم خمٚمقق -وحت٘مٞمؼ اًم٘مقل أن هذه اعم٠ًمًم٦م 

ًمٙمحـ ُمحع ، ن ُمـ ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م يم٤مومر ُمرشمد وأ ،اًمًٜم٦م واإلمج٤مع واًمٕم٘مؾسم٤مًمٙمت٤مب و

ومٝم١مٓ  ٓ يٓمٚمؼ اًم٘مقل سمتٙمٗمػمهؿ طمتك شم٘محقم ، ذًمؽ ىمد ختٗمك قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس 

ىمحد  افبِنق وإٓ وم٤محلج٦م ُمـ طمٞم٨م ، وافدٓفة افْبقت: قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م ُمـ طمٞم٨م 

ًمٙمحـ ىمحد ، وم٤مًم٘مرآن ُمقضمقد واًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم أن اهلل ُمتٙمٚمؿ يمثػمة  ،ىم٤مُم٧م

أو أٟمف يتٙمٚمؿ سمخالف اًمحٜمص ًمٕمحدم صمٌقشمحف ، ت٠مول اًمٜمّمقص خيٓمل اإلٟم٤ًمن أو ي

وهذا ٓ ،  وافدٓفة افْبقتقمٜمده ومٝمذا ٓ ُيٙمٗمر طمتك شم٘مقم قمٚمٞمف احلج٦م ُمـ طمٞم٨م 

 ٤ًم ؾ اًمتل ىمد خيٗمك اًم٘مقل ومٞمٝم٤م .يٙمقن إٓ ذم اعم

 "جمٛمحقع ومتح٤مواه"ٛمحد سمحـ إسمحراهٞمؿ ذم ؿمٞمخ ُمِم٤مخيٜم٤م ؾمحامطم٦م اًمِمحٞمخ حمىم٤مل 

شمٙمٗمػم اعمٕملّم ذم إؿمٞم٤م  اًمتل ىمد خيٗمك دًمٞمٚمٝمح٤م ،  صمؿ اًمذيـ شمقىمٗمقا ذم» :(4/11)

ومح٢مذا  وافدٓفنة افْبنقتومال ُيٙمّٗمر طمتك شم٘مقم قمٚمٞمف احلج٦م اًمرؾمح٤مًمّٞم٦م ُمحـ طمٞمح٨م 

ُأووح٧م ًمف احلج٦م سم٤مًمٌٞم٤من اًمٙم٤مذم يمٗمر ؾمقا  ومٝمؿ أو ىم٤مل : ُم٤م ومٝمٛم٧م ؟ ، أو ومٝمؿ 

 .شٞمس يمٗمر اًمٙمٗم٤مر يمٚمف قمـ قمٜم٤مد ...وأٟمٙمر ، ًم

يمثػم ُمـ اًمٜمح٤مس ذم ذًمحؽ ؼ اًم٘مرآن ظمٗمٞم٧م قمغم ومٝمذه اعم٠ًمًم٦م وهل اًم٘مقل سمخٚم

ٟم٘مًٛمقا إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم : قم٤مُملٌّ ضم٤مهؾ ُمٕمذوراًمٕمٍم طمتك ا
، وُمٕم٤مٟمد ُمٙمح٤مسمر  (4)

 ُمثٌقر ، وٟم٤مس ًمٚمحؼ دم٤مرشمف ًمـ شمٌقر .

                                                 

أُم٤م ذم ومروع اًمٕم٤ٌمدة وم٘مد نٝمٚمٝم٤م سمٕمض اجلٝمٚم٦م ، وأُم٤م ذم اًمٕم٘مٞمدة يم٠من يٍمف ؿمٞمة٤ًم ًمٖمػم اهلل ، ومٝمذا ًمٞمس  (4)

اَدِغَ ﴿ذورا ، ٕن اهلل ضمؾ وقمال ي٘مقل : ُمٕم ًَ َٔاَي َومَمَاِِت هللَِِّ َربِّ اْف ل َوحَمْ
ُُٕسُِ (، 451)إٟمٕم٤مم:﴾ُؿْؾ إِنَّ َصالِِت َو

َٔا َوُهْؿ حَيَْسُبقنَ ﴿وىم٤مل :  ْٕ َٔاِة افدُّ ْؿ دِم احْلَ ُٓ ُٔ ًْ ـَ َضؾَّ َش ـَ َأْظاَمًٓ * افَِّذي ي َْخََسِ ْٕ ْؿ بِا ُُ ُئ َْبِّ ُٕ ُْؿ حُيِْسُْقَن  ُؿْؾ َهْؾ  َأهنَّ
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: وهؿ اًمٕمقام اجلٝم٤مل ويحدظمؾ وحٛمٜمٝمؿ ُمحـ ظمٗمحل قمٚمٞمحف  ؾٖما افَسؿ إول

ه اًمٗمتٜمح٦م ، ومٝمح١مٓ  يمثحػم احل٤مل واًمتٌس قمٚمٞمف اعم٘م٤مل ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمٓمٚمع هحذ

طمتك يمام روي أن اعمروذي ىم٤مل ًمإلُم٤مم أمحد عم٤م أراد أن ي٘مدُمقه ًمٚم٘متحؾ ىمح٤مل : يح٤م 

ؿْ ﴿أؾمت٤مذ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :  ُُ َس ٍُ ْٕ ُِقا َأ ُت َْ يح٤م ُمحروذي  ( وم٘مح٤مل :11)اًمٜم٤ًم :﴾َوٓ َت

، ىم٤مل : ومخرضم٧م إمم رطم٦ٌم دار اخلٚمٞمٗم٦م ومرأي٧م ظمٚم٘مح٤م اظمرج واٟمٔمر أي ر  شمرى

واًمّمحححػ ذم أيححدهيؿ وإىمححالم واعمححح٤مسمر ذم  هؿ إٓ اهلل ك قمححددحٓ حيّمحح

٤مًمقا : ٟمٜمٔمحر ُمح٤م ي٘محقل أمححد ؟ وم٘محٝمؿ وم٘م٤مل اعمحروذي : أي ر  شمٕمٛمٚمحقنأذرقمت

، وم٘م٤مل اعمروذي : ُمٙم٤مٟمٙمؿ ومدظمؾ قمغم أمحد وىم٤مل : رأيح٧م ىمقُمح٤م سم٠ميحدهيؿ ومٜمٙمتٌف

ينا منروذي ُأضنؾ »اًمّمحػ وإىمالم يٜمتٔمرون ُم٤م شم٘محقل ومٞمٙمتٌقٟمحف ، وم٘مح٤مل : 

 . (4)شـِٓؿ ! أؿتؾ ٍٕيس وٓ أضؾ هٗٓء ـِٓؿ ..هٗٓء 

                                                                                                                                     

َ  بِِف َويَ ﴿( ، وي٘مقل : 401-406)اًمٙمٝمػ: ﴾ُصًْْاً  ُر َأْن ُيْؼَ ٍِ ٌْ ـْ َيَناءُ إِنَّ اهللََّ ٓ َي َ
ُر َما ُدوَن َذفَِؽ دِ ٍِ أي٦م  ﴾ٌْ

ـْ َيَناءُ ﴿( ، وي٘مقل : 11)اًمٜم٤ًم : ـْ َيَناُء َوهَيِْدي َم ِِِف َؾَرآُه َحَسًْا َؾِ٘نَّ اهللََّ ُيِوؾُّ َم َّ ـَ َفُف ُشقُء َظ ـْ ُزيِّ َّ أي٦م  ﴾َأَؾ

مَ ﴿( ، وي٘مقل : 1)وم٤مـمر: ْد َحرَّ ََ ْ  بِاهللَِّ َؾ ـْ ُيْؼِ ُف َم َّٕ ـْ  إِ َْٖواُه افَّْاُر َوَما فِِيَّادَِِغ ِم ََّْة َوَم ِْٔف اْوَ َِ اهللَُّ َظ

َهارٍ  ْٕ اَن ﴿( ، وي٘مقل : 11)اعم٤م دة: ﴾َأ ـَ ُشِؾ َو َد افرُّ ًْ ٌة َب قَن فَِِّْاِس َظَذ اهللَِّ ُحجَّ ُُ ـَ فَِئالَّ َي ـَ َوُمِْْذِري ي ِ ُرُشاًل ُمَبؼِّ

ذا إُٔمر ًمٞمٌٚمٖمـ ه»:  ( ، ومام ٕطمٍد قمذر سمٕمد إرؾم٤مل اًمرؾمؾ ، وي٘مقل اًمٜمٌل 451)اًمٜم٤ًم : ﴾اهللَُّ َظِزيزًا َحُِٔامً 

وىمد أرؾمٚمف اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم إمم اجلـ واإلٟمس ، ومال يٙمقن ذم شمٌٚمٞمٖمف ىمّمقر ، وىمد ، شُم٤م سمٚمغ اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر

ق اعمٕمٓمل واعم٤مٟمع ، ومٛمـ شمٙمٗمؾ اهلل ًمف سم٢مرؾم٤مًمف إمم اجلـ واإلٟمس ، وأن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أُمره أن يٌٚمغ ، واهلل ه

ُؿ ﴿وًمق ؾمٛمٕمف مل ن٥م ، ىم٤مل شمٕم٤ممم : أراد اهلل هدايتف سمٚمٖمف هذا إُمر ، وُمـ أراد اهلل والًمف  ِٓ ْٔ ْفَْا إَِف زَّ َٕ َْا  َّٕ َوَفْق َأ

ِمُْقا إِ  ْٗ ُٔ
قا فِ ُٕ ا ـَ ٍء ُؿُباًل َما  ؾَّ َ ْ ـُ ْؿ  ِٓ ْٔ َِ ا َظ َٕ ُؿ اْدَْقَتك َوَحَؼْ ُٓ َّ َِّ ـَ َة َو َُ

ََْرُهْؿ اْدَالئِ ـْ َـّ َأ
َّٓ َأْن َيَناَء اهللَُّ َوَفُِ

ُِقنَ  َٓ اعمٕمٜمك  ( ، ومٙمٞمػ ٟمٕمذر سم٤مجلٝمؾ واهلل شمٕم٤ممم أصمٌتف ذم هذه أي٦م ، وأي٤مت يمثػمة ذم هذا444)إٟمٕم٤مم: ﴾جَيْ

 .ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمٞم٤مف [ ت:] .وٟمٙمتٗمل سمذًمؽ واهلل أقمٚمؿ

 ( . 416د ، ) صحٞمٗم٦م : ًمٚمح٤مومظ قمٌداًمٖمٜمل اعم٘مد "حمٜم٦م اإلُم٤مم أمحد  "اٟمٔمر يمت٤مب  (4)
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وم٤مٟمٔمر إمم ه١مٓ  اًمذيـ ص٤مروا ذم حمٜمح٦م ُمحـ أُمحرهؿ واظمتٚمٗمح٧م اًمًحٌؾ هبحؿ 

يٜمتٔمرون رأي هذا اإلُم٤مم اًمذي يث٘مقن ذم ديٜمف وأُم٤مٟمتحف ، ومٕمٜمحدُم٤م ظمحرج اإلُمح٤مم 

أمحد ذم قمٝمد اعمتقيمؾ فمٝمر اًم٘مقل احلؼ وشمٌلم احلؼ جلٛمٞمع اخلٚمؼ ومل خي٤مًمٗمٝمؿ إٓ 

 رشمّد قمـ اإلؾمالم واٟمِمؼ .ُمـ ا

هلحذا اًم٘محقل ُمحٜمٝمؿ هحق اعمح٠مُمقن  أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمخٚمٗم٤م  آٟمذاك ومٙم٤من أول طم٤مُمؾ

اهلل سمـ ه٤مرون اًمرؿمٞمد اًمٕم٤ٌمد وىمد ُوصػ سمٌٕمض اًمٌدع واعمٜمٙمحرات ُمٜمٝمح٤م قمٌد

اًمتِمٞمع واًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن وذب اعمًٙمر وهمػمه٤م وؾم٥ٌم اٟمجراومف ذم ضُمرف 

اًمًق  ُمـ سمنم اعمريز وأذٟم٤مسمحف ، طمتحك إن اًمتجٝمؿ واًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن سمٓم٤مٟم٦م 

 سمنما أٟمِمد ومرطم٤م ًمتِمٞمع اعم٠مُمقن ودمٝمٛمف :

 ىمححد ىمحح٤مل ُم٠مُمقٟمٜمحح٤م وؾمححٞمدٟم٤م 

 إن قمٚمٞمحح٤م أقمٜمححل أسمحح٤م طمًححـ 

 حح٤محٜمحدى وأن ًمحسمٕمد ٟمٌل اهلح

  ىمححقٓ ًمححف ذم اًمٙمتحح٥م شمّمححديُؼ  

 أومْمؾ ُمحـ ىمحد أىمٚمح٧م اًمٜمحقُق 

 حرآن خمحٚمحقُق ح٘مح٤م واًمحححأقمامًمٜم

 ـ أهؾ اًمًٜم٦م :ومرد قمٚمٞمف سمٕمض  ُمـ اًمِمٕمرا  ُم

 ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ٓ ىمحقل وٓ قمٛمحؾ

 ُم٤م ىمح٤مل ذاك أسمحق سمٙمحر وٓ قمٛمحر

ومل ي٘مؾ ذاك إٓ يمؾ ُمٌتحدع قمحغم 

 سمنمححح أراد سمحححف إحمححح٤مق ديحححٜمٝمؿ

 ي٤م ىمقم أصٌح قم٘مؾ ُمـ ظمٚمٞمٗمتٙمؿ

  عمحححـ ي٘محححقل اًم٘محححرآن خمٚمحححقُق  

 وٓ اًمٜمٌححل ومل يححذيمره صححديُؼ 

 اًمرؾمحححقل وقمٜمحححد اهلل زٟمحححديُؼ 

 ٕن ديحححححٜمٝمؿ واهلل ممححححححقُق 

 حق ذم إهمالل ُمقصمققُم٘مٞمدا وه
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 وم٘مد ظم٤مًمػ اعم٠مُمقن ـمري٘م٦م واًمده اخلٚمٞمٗم٦م اًمّم٤مًمح ه٤مرون اًمرؿمٞمد اًمحذي يمح٤من

: طمحدصمٜمل أمححد سمحـ إسمحراهٞمؿ (4/451يٜمٙمر اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ىم٤مل قمٌداهلل ) 

روب قمحـ اعمًحٕمقدي اًم٘مح٤ميض ؾمحٛمٕم٧م حاًمدورىمل طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ٟمقح اعمْم

رييس يزظؿ أن افَرآن خمِنقَ هلل بٌِْل أن بؼا اد»: اعم١مُمٜملم ي٘مقل ه٤مرون أُمػم

 .شٕؿتِّْف ؿتِة ما ؿتِتٓا أحدا ؿطظّع إن أطٍرين بف 

ومذة ومٞمف ، ًمذاًمؽ يمح٤من ُمحـ حم٤ٌم ًمٚمٕمٚمؿ إٓ أٟمف مل يٙمـ ًمف سمّمػمة ٟم٤م ويم٤من اعم٠مُمقن

ًٌّقا ًمف احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ طمتك ىمح٤مل سماًمزا ٖملم ٘محقهلؿ ، ومتالقم٧ٌم سمـ سمٓم٤مٟم٦م اًمًق  وًم

 يٙمـ ذم اخلٚمٗم٤م  ىمٌٚمف ُمـ سمٜمل أُمٞم٦م وسمٜمحل اًمٕمٌح٤مس ومل»: ذم  اًم٘مرآن، ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل

ه١مٓ  ظمٚمٞمٗم٦م إٓ قمغم ُمذه٥م اًمًٚمػ وُمٜمٝم٤مضمٝمؿ ومٚمام وزم هق اخلالوم٦م اضمتٛمع سمف 

( 40/615)  "اًمٌدايح٦م واًمٜمٝم٤ميح٦م"اٟمتٝمحك ُمحـ  شومحٛمٚمقه قمغم ذًمحؽ ومزيٜمحقا ًمحف

 .سمتٍمف

واهمؽم ىمد شم٠مول  ٕٟمف يٕمٚمؿ إٟمف ،اإلُم٤مم أمحد إمم اخلروج قمٚمٞمف عُ دْ وُمع ذاًمؽ مل يَ 

ُمٕمحف ُمحـ ؾمحٗمؽ اًمحدُم٤م  ، وًمٕمٚمٛمف سمخٓمر اخلروج وُم٤م نر سم٘مقل سمنم وأصح٤مسمف

، ويمذا يم٤من اإلُم٤مم أمحد ذم قمٝمد اعمٕمتّمؿ سم٤مهلل حمٛمد سمـ ه٤مرون واظمتالف اًمٜم٤مس

هؿ اعمٜم٤مصح٥م ومٜمّّمح٥م أمححد سمحـ أيب دؤاد قمحغم  ّٓ اًمذي اًمتّػ طمقًمف اجلٝمٛمٞم٦م وو

ه ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ وأيمثر ُم٤م طمّمؾ ًمإلُم٤مم أمحد وهمػم ،ىمْم٤م  اًم٘مْم٤مة ًمٚمٛمٕمتّمؿ

إقمحذارا ًمحف سمحام قمحذر  ،اخلحروج قمٚمٞمحف وُمع ذًمحؽ مل يحرَ  ،شمٕمذي٥م يم٤من ذم وٓيتف

٤مل ًمحف ، وم٘مد سمٙمك اإلُم٤مم أمحد ذم ًمٞمٚم٦م ُمـ اًمٚمٞم٤مزم وم٘محف ضمٕمٚمف ذم طِمؾ  ٟمر إسمؾ  ،اًم٤ًمسمؼ

ذيمحرت رضب اعمٕمتّمحؿ »: احلًلم سمـ قمٌد اهلل اخلرىمل: ُم٤م ؾم٥ٌم ذًمحؽ؟ وم٘مح٤مل
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ا َوأَ َوَج ﴿ :وُمر يب ذم اًمدرس ،إّي٤مي ٍَ ـْ َظ َّ ا َؾ َٓ ُِ ْْ َِّٔئٌة ِم َِّٔئٍة َش َْٖجُرُه َزاُء َش َح َؾن َِ ْصن

 .(4)ش( ، ومًجدت وأطمٚمٚمتف ُمـ رضيب ذم اًمًجقد10)اًمِمقرى:﴾َظَذ اهللَِّ

وًم٘مل اإلُمح٤مم أمححد ُمح٤م  ،صمؿ شمقمّم احلٙمؿ سمٕمد ذًمؽ اًمقاصمؼ ه٤مرون سمـ اعمٕمتّمؿ

اخلحروج ضمحقاز  ومل يرَ  ،هوُمع ذًمؽ مل يٙمٗمر ،فف يم٤من  أهقن قمٚمٞمف ُمـ أسمٞمًمٙمٜمر  ،ًم٘مل

: ( : ىم٤مل طمٜمٌؾ4/411)  "ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م"، ىم٤مل اًم٘م٤ميض اسمـ أيب يٕمغم ذم قمٚمٞمف

روه ذم شمحرك اًمروح٤م اضمتٛمع وم٘مٝم٤م  سمٖمداد إمم أيب قمٌد اهلل ذم وٓي٦م اًمقاصمؼ وؿمح٤مو

قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٜمٙمرة ذم ىمٚمحقسمٙمؿ وٓ ختٚمٕمحقا يحدا ُمحـ »، وم٘م٤مل هلؿ : سم٢مُمرشمف وؾمٚمٓم٤مٟمف

عمًٚمٛملم وٓ شمًٗمٙمقا دُم٤م يمؿ ودُم٤م  اعمًحٚمٛملم ، وذيمحر ـم٤مقم٦م وٓ شمِم٘مقا قمّم٤م ا

 .شأُمر سم٤مًمّمؼم شإن ُضبؽ ؾاصز: »ل ٌاحلدي٨م قمـ اًمٜم

، وًمٙمـ قمٚمؿ أن ًمديحف ٤مس يمٚمٝمؿ ي٠ممتٜمقن رأيفومٚمق رأى يمٗمره ٕومتك سمخٚمٕمف وم٤مًمٜمر 

 دؤاد وأسمح٤م ؿمحٕمٞم٥م ؿمٌٝم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م ومٛمٜمع ُمـ إـمالق يمٗمره يمام يمّٗمر أمحد سمحـ أيب

قمٜمدُم٤م  ،اًمقاصمؼ شم٤مب ُمـ اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ذم آظمر أُمره إن ىمٞمؾ: طمتك ،احلج٤مم

ومًحّٚمؿ  ،وسم٤محلج٦م ًمٓمٛمف ،أطمي اإلُم٤مم أمحد وٟم٤مفمر اسمـ أيب دؤاد أُم٤مُمف وظمّمٛمف

 .(1)اًمقاصمؼ ًم٘مقل اإلُم٤مم أمحد وأيمرُمف وشم٤مب ُمـ ىمقًمف سمخٚمؼ اًم٘مرآن 

 ،شاًمثٌحقت واًمدًٓمح٦م» :ُمـ طمٞم٨م-وىمد شم٘مدم يمثػم ُمـ أصم٤مر ذم إىم٤مُم٦م احلج٦م 

وم٢مٟمحف ُيٕمّٚمحؿ  ،عمًح٠مًم٦مغم ُمـ ظمٗمٞم٧م قمٚمٞمف هذه اقم -٤محٖمحًم٘مرآن واًمًٜم٦م ىمد سمٚموإٓ وم٤م

يمام شم٘مدم ٟم٘مٚمف قمـ مج٤مقم٦م  ،ر واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللٗمِّ ، وم٢من أذقمـ سم٤محلؼ وإٓ يمُ وشمزال اًمِمٌٝم٦م

                                                 

( ، وىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمٞم٤مف:  450ًمٚمح٤مومظ قمٌداًمٖمٜمل اعم٘مدد ) صحٞمٗم٦م :  "حمٜم٦م اإلُم٤مم أمحد"اٟمٔمر يمت٤مب  (4)

 .٤م اسمتدقمف وقم٘مٞمدشمف وم٠مُمره إمم اهللإطمالًمف ذم اًميب ، وأُم٤م ُم

 واهلل أقمٚمؿ .ًمٚمح٤مومظ قمٌداًمٖمٜمل اعم٘مدد ، وىمٞمؾ مل يث٧ٌم رضمققمف ،  "حمٜم٦م اإلُم٤مم أمحد  "اٟمٔمر يمت٤مب  (1)
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ؼ وُمحـ يمح٤من ضمح٤مهال ُيٕمّٚمحؿ ومح٢من أذقمحـ سمح٤محل»ُمـ اًمًٚمػ يم٘محقل أيب طمح٤مشمؿ : 

 .شسمتٙمٗمػمهؿ وإٓ أًمزم اًمٙمٗمر
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 ؾهؾ

وهق  اعمٕم٤مٟمد اعمٙم٤مسمر اعمثٌقر ومٝمذا مل خيتٚمػ إ ٛم٦م ذم شمٙمٗمحػمه ،  :افَسؿ افْاينو

سمؾ سمٕمْمٝمؿ يمّٗمر ُمـ ىمّؾ قمٚمٛمف ذم ذًمؽ  اًمٕمٍم ومل يٕمذره سمجٝمٚمف ًمٔمٝمقر طمٙمٛمحف 

 آٟمذاك واٟمتِم٤مر اًمٕمٚمام  ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م وإفمٝم٤مرهؿ اًم٘مقل سمٙمٗمر ُمـ ىم٤مًمف .

، ىم٤مل اإلُمح٤مم قمٌحد (2)ابـ خِقبا وُمـ ه١مٓ  اًمذيـ ٟمص إ ٛم٦م قمغم شمٙمٗمػمهؿ 

: ( : طمحدصمٜمل قمٌح٤مس اًمٕمٜمحؼمي ىمح٤مل4/411)  "اًمًحٜم٦م"اهلل سمـ أمحد ذم يمتح٤مب 

ححؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ قمٌد اهلل اعمديٜمل ي٘مقل : ؾمٛمٕم٧م سمِم وذيمحر اسمحـ  ؛ؾر سمـ اعمٗمْمر

ٔصمح٤مر ذم اهلل وحٛمـ ا، ذيمره اإلُمح٤مم قمٌحد شهق ـاؾر باهلل افًئؿ»: ظمٚمقسم٤م، وم٘م٤مل

 .يمٗمر ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن

ح4/101) "اًمتٝمذي٥م"احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم وىمد ذيمر  ؾ ( أن سمنمح سمحـ اعمٗمْمر

 .شٓ تذـروا ذا  افُاؾر»ُذيمر قمٜمده أطمد اجلٝمٛمٞم٦م وم٘م٤مل: 

ني سمحف ، ىمح٤مل اإلُمح٤مم حوصٜمٞمع ظم٤مًمد سمـ قمٌد اهلل  اًم٘مح اوًد بـ درهؿويمذا 

( : طمدصمٜم٤م ىمتٞمٌح٦م طمحدصمٜمل 11 :صحٞمٗم٦م) "ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد"اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مسمف 

طمدصمٜم٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمحـ طمٌٞمح٥م قمحـ أسمٞمحف قمحـ ضمحده  اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد

ارجًنقا »ؿمٝمدت ظم٤مًمد سمـ قمٌد اهلل اًم٘مني سمقاؾمحط ذم يحقم أوححك وىمح٤مل : 

تَّبؾ اهلل مُْؿ ؾ٘ين ُموٍح باوًد بـ درهيؿ ، زظؿ أن اهلل َل يتخذ إبراهٔؿ خِٔال 

ٟمحزل  صمحؿ ،شوَل يُِؿ مقشك تُِٔام تًاػ اهلل ظِقا ـبرا ظناّم يَنقل ابنـ درهنؿ

 .ومذسمحف

                                                 

 ومل أىمػ قمغم شمرمجتف . شاسمـ ظمٚمقسم٦م»( :  65)صحٞمٗم٦م:  "ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد  "وذم  (1)
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يم٤محلًـ اًمٌٍمحي وهمحػمه  ؛وؿمٙمر خل٤مًمد اًم٘مني ومٕمٚمف قمٚمام  اعمًٚمٛملم آٟمذاك

 :  ك ىم٤مل اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ذم ٟمقٟمٞمتفطمت

 ٤منِ حل ىمرسمححـ أظمحهلل درك ُم    ؿمٙمر اًمْمحٞم٦م يمؾ ص٤مطم٥م ؾمٜم٦مٍ 

ره همػم واطمحد ُمحـ اًمًحٚمػ رأس اجلٝمٛمٞم٦م يمٗمّ  اوٓؿ بـ صٍقانويمذا شمٚمٛمٞمذه 

جٓنؿ ـناؾر بناهلل قمٌد احلٛمٞمد احلحاّمين ي٘محقل :  يمٞمزيد سمـ ه٤مرون وهمػمه ، ويم٤من

 . افًئؿ

وم٘مد يمٗمره اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل يمام شم٘محدم ٟم٘مٚمحف ، ومٕمٜمحدُم٤م ىمح٤مل  حٍص افٍردويمذا 

 .شـٍرت باهلل افًئؿ»: رد : اًم٘مرآن خمٚمقق ، ىم٤مل اًمِم٤مومٕملطمٗمص اًمٗم

ٙمك قمٜمف ظمالف هذا اًم٘مقل وم٘محد وُمـ طم، ومٝمذا ٟمص سيح ذم شمٗمٙمػمه وردشمف

 .(4)وهؿ

: (51 : صحٞمٗم٦م) "اعم٤ًم ؾ اعم٤مرديٜمٞم٦م "ىم٤مًمف ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم أُّم٤م ُم٤م 

أٟمف مل حيٙمؿ سمردة طمٗمص سمٛمجرد ذًمؽ ٕٟمف مل يتٌلم ًمف احلجح٦م اًمتحل يٙمٗمحر هبح٤م ، »

 .شاقمت٘مد اٟمف ُمرشمد ًمًٕمك ذم ىمتٚمفوًمق 

: ٤مل اًمرسمٞمحعرحيف سمٙمٗمحره ، سمحؾ ىمححًمٔم٤مهر ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمرواة ُمحـ شمّمح ومٝمذا ظمالٌف 

: ، وذم رواي٦م قمٜمد اسمحـ سمٓمح٦مشافناؾًل ؿتع: أراد ؾَال - يًْل حٍهاً  -تف ؾَِٔ»

 .شأصاط واهلل افذي ٓ إفف إٓ هق بدمل»

 سمؾ ومٙمؿ ُمـ إ ٛم٦م ُمـ ىمد طمٙمؿ سمٙمٗمره ، اوّٓل اَبٔث بؼ ادرييسويمذا 

                                                 

 شصح٤مسمف ٓ يٙمٗمروهنؿ إٓ أسم٤م طم٤مُمدإن اًمِم٤مومٕمل وأ»اُم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم طملم ىم٤مل : يمٛمقومؼ اًمديـ اسمـ ىمد (4)

 ( . 1/411) "ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م"
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اإلمجحح٤مع قمححغم يمٗمححره، اٟمٔمححر ذًمححؽ ذم  "رده قمححغم سمنمحح"طمٙمححك اًمححدارُمل ذم  

 ٗم٘مل .( ُمـ اًمٙمت٤مب اعمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ اًم11 :صحٞمٗم٦م)

( ىمحح٤مل : طمححدصمٜمل  4/451)  "اًمًححٜم٦م"وروى قمٌححد اهلل سمححـ أمحححد ذم يمتحح٤مب 

إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌٞمد سمـ أيب يمريٛم٦م ؾمٛمٕم٧م ؿم٤ٌمسم٦م اسمـ ؾمقار ي٘مقل : اضمتٛمحع رأيحل 

 رييس ـاؾرناد» :ورأي أيب اًمٜمي ه٤مؿمؿ سمـ  اًم٘م٤مؾمؿ ومج٤مقم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤م  قمغم أن

 .شت ظَْفٕرى أن ُيستتاب ؾ٘ن تاب وإٓ ُضب جاحد

ٟم٘محؾ ذًمحؽ  ،يزيد سمـ ه٤مرون يم٤من يًحتح٨م أهحؾ سمٖمحداد قمحغم ىمتٚمحف طمتك إن

وشم٘مدم أن ذيمرت ىمقل ه٤مرون اًمرؿمٞمد  ،"ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد"اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب 

 ومٞمف وشمققمده سم٘متٚمف إن ىمدر قمغم اًمٔمٗمر سمف .

 .(4)شـاؾر»وم٘م٤مل :  ،مْْك إٕامضلويمذا ؾمةؾ ويمٞمع قمـ رضمؾ ُيدقمك 

إلُمح٤مم ف قمحـ اُمًح٤م ٚم"أسمحق داود ذم ويمذا ىم٤مل يزيد سمـ ه٤مرون ومٞمام ٟم٘مٚمف قمٜمحد 

: ـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل : طمدصمٜمل اًمث٘م٦م ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أمحد سم( ىم٤مل 110 : ) صحٞمٗم٦م "أمحد

ان طمحالزم يمح٤مومر بؼ ادرييس وأبق بُر إصؿ»ؾمٛمٕم٧م يزيد سمـ ه٤مرون ي٘مقل : 

 .شاًمدم

، ىم٤مل احلًـ سمـ صمقاب ؾم٠مًم٧م أمحد قمّٛمحـ ابـ أيب دؤاد ويمذا اإلُم٤مم أمحد يمّٗمر 

ـناؾر بناهلل  »؟ ىمح٤مل :  ؾنابـ أيب دؤاد، ىمٚم٧م شـاؾر»ن خمٚمقق ؟ ىم٤مل : ي٘مقل اًم٘مرآ

نَت  ﴿، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم : سمٙمت٤مب اهلل»سمامذا يمٗمر ، ىم٤مل :  :، ىمٚم٧مشافًئؿ ًْ َب ـِ اتَّ
َوَفنئِ

                                                 

 ( . 65) صحٞمٗم٦م :  "ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد " (4)
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ِْؿِ  ًِ ـَ اْف َد افَِّذي َجاَءَ  ِم ًْ وم٤مًم٘مرآن ُمحـ قمٚمحؿ اهلل ،  ،(410)اًمٌ٘مرة: ﴾َأْهَقاَءُهْؿ َب

 . (4)شهلل اًمٕمٔمٞمؿخمٚمقق ومٝمق يم٤مومر سم٤مومٛمـ زقمؿ أن قمٚمؿ اهلل 

( ذم رواي٦م ؿم٤مهلم سمـ اًمًٛمٞمذع ، ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م أسمح٤م 4/411اًم٘م٤ميض )  ؾوٟم٘م

 .شيم٤مومر احلسغ افُرابٔيس»قمٌد اهلل أمحد سمـ طمٜمٌؾ ي٘مقل : 

 ادؼن  أبا ؾنالنأسمٚمغ »وشم٘مدم أن ٟم٘مٚم٧م ُم٤م ىم٤مًمف مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن ًمٚمثقري : 

 .ؼ اًم٘مرآن٤من ي٘مقل سمخٚمويم ،شأين سمري  ُمـ ديٜمف

٤مًمقىمػ ذم اًم٘محرآن وُمحع ذًمحؽ ويم٤من ي٘محقل سمح حمّد بـ صجاع افُِبلوهذا 

أظمؼمٟم٤م احلًـ سمحـ : ( 1/614)  " شم٤مرخيف "ىم٤مل اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم يمٗمروه ، 

قمكم اًمتٛمٞمٛمل أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ ضمٕمٗمر سمـ محدان طمدصمٜم٤م قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌحؾ 

 افِْجنل ابـوذيمر  -ي٤مم ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م اًم٘مقاريري ي٘مقل ىمٌؾ أن يٛمقت سمٕمنمة أ

 .شـاؾر هق»وم٘م٤مل :  -

ومٝمذه أصم٤مر وُم٤م شم٘مدم ذيمره ُمـ آصم٤مر ذم يمٗمر ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن سم٤مإلمجح٤مع ، 

  ًمقضمقد ُم٤مٟمع أو قمدم شمقومر اًمنموط . ًمٙمـ ىمد يٜمتٗمل شمٕمٞملم ؿمخص ُم٤م سم٤مًمٙمٗمر

واًمتح٘مٞمؼ أن اًم٘محقل ىمحد يٙمحقن »( : 1/541ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )

إن اهلل ٓ يحتٙمٚمؿ وٓ ُيحرى ذم أظمحرة ،  :جلٝمٛمٞم٦م اًمحذيـ ىمح٤مًمقايمٗمرا يمٛم٘م٤مٓت ا

يمام ىم٤مل  ،، ومٞمٓمٚمؼ اًم٘مقل سمتٙمٗمػم اًم٘م٤م ؾـ ىمد خيٗمك قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس أٟمف يمٗمروًمٙم

إن اهلل ٓ ُيرى ذم أظمحرة  :، وُمـ ىم٤ملاًمًٚمػ: ُمـ ىم٤مل اًم٘مرآن خمٚمقق ومٝمق يم٤مومر

                                                 

(  4/156( ، وهق قمٜمد اًمالًمٙم٤م ل ) 4/461) "ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م "( ، و 1/416) "شم٤مريخ سمٖمداد  "اٟمٔمر   (4)

 وهق ظمٓم٠م . شاحلًـ سمـ أيقب»ومٞمف :  وًمٙمـ
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يمٛمحـ  ؛يمام شم٘محدم ،طمتك شم٘مقم قمٚمٞمف احلج٦م :، وٓ ُيٙمٗمر اًمِمخص اعمٕملّم ومٝمق يم٤مومر

 ضمحد وضمقب اًمّمالة واًمزيم٤مة واؾمتحؾ اخلٛمر واًمزٟم٤م وشم٠مول ... ( .

مستسنا   بتٖوينؾ ؿد ختٍك أو تنٖول إدفنةُي٘م٤مل هذا اًمٙمالم ذم اعم٤ًم ؾ اًمتل 

ُٕمحر ومح٢من قمح٤مد وإٓ ، ومٝمٜم٤م شم٘م٤مم قمٚمٞمف احلج٦م وُيٌلّم ًمف اظْد أهؾ افًِؿ وافبهرة

قمـ ؿمٞمخ ُمِم٤مخيٜم٤م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ  يمام شم٘مدم ٟم٘مؾ ذًمؽ ؛اإلؾمالميم٤من ُمرشمدا قمـ 

 آل اًمِمٞمخ يرمحف اهلل .

، أو يم٤من ُمتح٠موٓ ُمٜمف وم٠ٌمي قمذر يٕمذر أُم٤م إن يم٤من اًم٘مرآن ىمد سمٚمٖمف وضمحد ؿمٞمة٤مً 

، ومٝماّل ىمرأ اًم٘مرآن وشمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ يمل يًٚمؿ ًمحف (4)وم٢مقمذاره يمن ٓ نؼم سمت٠مويؾ سمٕمٞمدٍ 

إلؾمحالم ديٜمف وم٤مإلقمراض قمـ ديـ اهلل قمحـ شمٕمٚمٛمحف واًمٕمٛمحؾ سمحف ُمحـ ٟمحقاىمض ا

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل .

واًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ىمحد أمجحع اًمًحٚمػ قمحغم أٟمحف يمٗمحر ، وًمٙمحـ مل يٙمٗمحروا 

، وقمٜمدُم٤م فمٝمر  إُمر إُمر قمٚمٞمٝمؿ قمٜمد سمزوغ هذه اًمٗمتٜم٦مأؿمخ٤مص٤م ُمٕمٞمٜملم خلٗم٤م   

ر اهلل سمحف اًمًحٜم٦م أـمٚمحؼ حقيمؾ وٟمّمحر اعمتحّمحوىم٤مُم٧م احلج٦م وسم٤مٟم٧م  اعمحج٦م ذم قم

ذيـ ىم٤مًمقا هبذا اًم٘مقل طمتك وإن مل يٙمقٟمحقا اًمًٚمػ شمٙمٗمػم يمثػم ُمـ إؿمخ٤مص اًم

 ُمـ رؤوس اًمدقم٤مة اعمٕم٤مٟمديـ يم٤مسمـ أيب دؤاد وهمػمه .

 

 

                                                 

يمٛمـ يًتٖمٞم٨م سمٖمػم اهلل ، ويذسمح ًمٖمػم اهلل ، ُمـ اًمنمك اًمذي ٓ خيٗمك قمغم ُمـ صدق ذم ىمقل ٓ إًمف إٓ اهلل ،  (4)

 وىمرسمقا ُمـ أذك سم٤مهلل واًمتٛمًقا ًمف إقمذار . ؛قمٚمٞمٝمؿ اًمٕم٤مـمٗم٦م اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م م همٚم٧ٌمومٚمٞمتؼ اهلل أىمقا
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 ؾهؾ

 ح٦م وأرسمٕمحقن أن ُمٜم٤مىمِم٦م حمٛمد سمـ اًمحقزير اًمحٞمامين اعمتحقرم ؾمحٜم٦م صمامٟمام طم٤منو

صننؿ دم  افننذب ظننـ شننّْة أيب افًقاصننؿ وافَقا"ًمٚمٝمجححرة ، صحح٤مطم٥م يمتحح٤مب 

اعمًح٤م ؾ  ن ًمف ٟمّمٞم٥م ذم اؾمت٘مّمح٤م ويم٤م " افروض افباشؿ "، وخمتٍمه "افَاشؿ

ـْ و، وحترير اًم٘مقل احلؼ ومٞمٝم٤م ، وُيقومؼ ًمٚمّمحقاب ُمـ ذا اًمذي يٜمجق ُمـ اًمزًمؾ ًمٙم

، وم٘مد ظمح٤مض ذم جُلح٦م هحذه ىمقل وقمٛمؾ، إٓ ُمـ قمّمؿ اهلل اًمٕمزيز إضمؾ ذم يمّؾ 

قمحدم شمٙمٗمحػم ذم  ٕمْمٚم٦مٍ ُمُ  ؼ سمحج٩م ُم٘مٓمققم٦مٍ وشمٕمٚمر -وهمػمه٤م ُمـ اعم٤ًم ؾ-اعم٠ًمًم٦م 

إن هحذه اعم٘م٤مًمح٦م ٟمٗمًحٝم٤م »ؾ أقمٔمؿ ُمـ ذًمحؽ أٟمحف ىمح٤مل : سم ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن 

أٟمّم٤مر احلحؼ ، هٙمذا ُمـ همػم شمٗمّمٞمؾ وخم٤مًمٗم٦م إلمج٤مع أ ٛم٦م اًمديـ  شًمٞم٧ًم سمٙمٗمر 

سم٤مًمدًمٞمؾ ، وؾم٠مورد ًمؽ أىمقاًمف وأرد قمحغم يمحؾ ىمحقل سمحام حُي٘محؼ إسمٓم٤مًمحف ، ومح٠مىمقل 

 ُمًتٕمٞمٜم٤م سم٤مهلل اًمقاطمد إطمد اًمّمٛمد اًمذي مل يٚمد ومل يقًمد .

وٓ ؿمحؽ أن اًم٘محقل »( : 1/611)  "قاصؿ واًم٘مقاصحؿ اًمٕم "ىم٤مل ذم يمت٤مب 

سمخٚمؼ اًم٘مرآن سمدقم٦م ، وأُم٤م أٟمف يمٗمحر وم٘محد أـمٚم٘محف مجح٤مهػم أ ٛمح٦م اًمًحٜم٦م وضمٚمحتٝمؿ 

ٞم٘مح٦م أم وسمٕمض أ ٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م يمام ؾمٞم٠ميت ، صمؿ اظمتٚمٗمقا هؾ هحق يمٗمحر قمحغم احل٘م

سمٕمحد طمٙم٤ميح٦م أىمحقال  (511/ 4) "إؾمحام  واًمّمحٗم٤مت"، ىم٤مل  اًمٌٞمٝم٘مل ذم ٓ؟

قمـ مج٤مقم٦م  "اًم٘مدر"٤مه ذم يمت٤مب ورويٜم» : ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآناًمًٚمػ ذم شمٙمٗمػم

قمحـ  ، وطمٙمٞمٜمح٤مأهنؿ ٓ يرون اًمّمالة ظمٚمػ اًم٘مدري، وٓ ُنٞمزون ؿمٝم٤مدشمف ُمٜمٝمؿ

ُم٤م دل قمغم ىمٌقل ؿمٝم٤مدة أهؾ إهحقا   "اًمِمٝم٤مدات"اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ذم يمت٤مب 
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ٜمح٤م قمٜمحف ذم ُم٤م مل شمٌٚمغ هبؿ اعمٕمّمٞم٦م ُمٌٚمغ اًمٕمحداوة ومحٞمٜمةحذ شُمحرد سم٤مًمٕمحداوة ، وطمٙمٞم

 .أيمره إُم٤مُم٦م اًمٗم٤مؾمؼ واعمٔمٝمر ًمٚمٌدعأٟمف ىم٤مل : و "اًمّمالة  "يمت٤مب 

وُمـ صغّم ظمٚمػ واطمد ُمٜمٝمؿ أضمزأشمف صحالشمف ومل يٙمحـ قمٚمٞمحف إقمح٤مدة إذا ىمح٤مم 

، ُمٜمٝمؿ ُمـ يمٗمحرهؿ قمحغم ٚمػ أصح٤مسمٜم٤م ذم شمٙمٗمػم أهؾ إهقا ًمٚمّمالة ، وىمد اظمت

ًمِمح٤مومٕمل ذم شمٗمّمٞمؾ ذيمره ذم أهقا ٝمؿ ، وُمٜمٝمؿ ُمـ مل يٙمٗمرهؿ وزقمحؿ أن ىمحقل ا

ـْ ََلْ ﴿:  شمٙمٗمػم ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن أراد سمف يمٗمرا دون يمٗمر ، يم٘محقل اهلل  َوَمن

اؾُِرونَ  َُ ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ اْف َزَل اهللَُّ َؾ ْٕ ْؿ باَِم َأ ُُ إمم ىمقًمف : صمحؿ طمٙمحك ،  (11)اعم٤م دة: ﴾حَيْ

قمـ اخلٓم٤ميب ٓ ُيٙمٗمر ُمـ اخلقارج واًمرواومض إٓ ُمـ يمّٗمر اًمّمحح٤مسم٦م ، وٓ ُمحـ 

 ، هٙمذا .هح ا شُمـ يمٗمرهي٦م إٓ اًم٘مدر

 :ويل مع هذا افَْؾ ظدة وؿٍات

وهحذا  «وؿد أضِؼ مجاهر !! أئّة افسنْة وجِنتٓؿ ..»: ىمقًمف :  افقؿٍة إوػ

، وىمد شم٘مدم أن اًم٘مقل سمٙمٗمر ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن أُمحر جمٛمحع قمٚمٞمحف سمحلم ومٞمف ٟمٔمر

 أ ٛم٦م اًمًٜم٦م وُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ سمّدقمقه ويمٗمروه يمام ؾمٞم٠ميت .

وم٤مًمحذيـ طمٙمٛمحقا سمٙمٗمحر  ؛آظمحر وهذا وهؿٌ  شثؿ اختٍِقا»: ىمقًمف  ٔةافقؿٍة افْإ

ص٤مطم٥م هذه اعم٘مقًم٦م مل خيتٚمٗمقا ىمط ، وه٤م هل يمت٥م اًمًٜم٦م واًمتح٤مريخ سمحلم أيحديٜم٤م 

رآن وؾُمّٚمؿ ًمحف وم٢من ُوضمد أن أطمدا ُمٜمٝمؿ رضمع قمـ ىمقًمف ذم يمٗمر ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘م

ػم ُمحـ همح، وإٓ وم٤مًمقىمقف قمغم ذًمؽ سمٕمٞمد ، سمؾ هؿ ُمتٗم٘محقن ذًمؽ اقمتؼمٟم٤م ظمالومف

ًم٦م ، ومٙم٤من ًمزاُم٤م قمٚمٞمف أن يحذيمر ُمحـ ظمح٤مًمػ اظمتالف قمغم يمٗمر ص٤مطم٥م هذه اعم٘م٤م
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وأّٟمك  شأصم٧ٌم اًمٕمرش صمؿ اٟم٘مش » :ُمٜمٝمؿ صمؿ يٍمح سم٤مخلالف ويرضمح ، ويمام ي٘م٤مل

  ؟ًم٨م، ومٞمٔمٗمر سم٤مًمث٤مًمف أن حي٘مؼ اعمٓمٚمقب إول، صمؿ يٜمت٩م ًمف اًمث٤مين

إهحقا  عمتٕمٚم٘م٦م سم٠مهحؾ ٌٞمٝم٘مل ذم إطمٙم٤مم ا: ومٞمام ٟم٘مٚمف ُمـ يمالم اًمافقؿٍة افْافْة

ع ُمـ طمٞم٨م اًمّمالة ظمٚمٗمٝمؿ وىمٌقل ؿمٝم٤مدهتؿ ، وإـمالق اًم٘مقل سم٤مجلقاز وقمدُمف ُم

 .أهؾ إهقا  قمٛمقُم٤م ومٞمف إومراط

واًمّمقاب اًمتٗمّمحٞمؾ ومٛمحـ اًمٗمحرق ُمحـ ختتٚمحػ إ ٛمح٦م ذم قمحدم شمٙمٗمحػمهؿ 

ًمٗمحرق ، وُمحـ طمٙمحك شمٙمٗمحػمهؿ أو ضمٕمٚمٝمحؿ ُمحـ اٗمْمحٚم٦ميم٤معمرضمة٦م واًمِمحٞمٕم٦م اعم

طمٙمحك قمحـ اإلُمح٤مم أمححد أٟمحف ، وىمد وهحؿ ُمحـ وهؿاعمختٚمػ ذم شمٙمٗمػمهؿ وم٘مد 

ىم٤مًمف ؿمٞمخ ، وم٢من ٟمّمقصف مل ختتٚمػ ذم قمدم شمٙمٗمػمهؿ  -أقمٜمل اعمرضمة٦م -يٙمٗمرهؿ 

 ،(1/101( ، )6/614اٟمٔمحححر ) " اًمٗمتححح٤موى "اإلؾمحححالم سمحححـ شمٞمٛمٞمححح٦م ذم 

(16/611). 

واخلحقارج ، وهٜمح٤مك  (4) وهٜم٤مك ُمـ اًمٗمرق ُمـ ُأظمتٚمػ ذم شمٙمٗمػمهؿ يم٤مًمراومْم٦م

، وم٘محد يمح٤من (1)ٚمؿ سملم اًمًٚمػ اظمتالوم٤م ذم شمٙمٗمػمهؿ يم٤مجلٝمٛمٞم٦ماًمٗمرق ُمـ ٓ أقم ُمـ

اسمـ اعم٤ٌمرك ي٘مقل أهؾ اًمٌدع أرسمٕم٦م : اًمرواومض واخلقراج واًم٘مدريح٦م واعمرضمةح٦م ، 

نا ، ويم٤من ي٘محقل :  ؟ وم٘م٤مل : أوًمةؽ ًمٞمًقا ُمـ أُم٦م حمٛمد واوّٓٔة وم٘مٞمؾ ًمف : ّٕ إ

 .فْحُل ـالم افٔٓقد وافْهارى وٓ ٕستىٔع أن ٕحُل ـالم اوّٓٔة 

                                                 

، واحلًلم أو سمٖمػمهؿ ُمـ اخلٚمؼ وإٓ ومال ظمالف سملم اعمًٚمٛملم أن ُمـ يًتٖمٞم٨م ُمٜمٝمؿ سمٕمغمى  ؛قمغم اًمٕمٛمقم (4)

؛ يمٗم٤مٌر ًمٞمًقا ُمـ اإلؾمالم : أهنؿويت٘مرسمقن إًمٞمٝمؿ سم٤مًم٘مراسملم
ٍ
ٌر  ذم ر   . فومتٜم

إن »: ( أن سمٕمض أصح٤مب أمحد وهمػمهؿ ىم٤مل 46/614)  "اًمٗمت٤موى"م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ٟم٘مؾ ؿمٞمخ اإلؾمال (1)

 ، وهذا ىمقل ُمردود سم٢ممج٤مع اًمًٚمػ اعمذيمقر .شٝمٛمٞم٦م ُمـ آصمٜمتلم واًمًٌٕملم ومرىم٦ماجل
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وه ُمـ أهؾ اًمٌدع ُمـ  ،ؾافٍريؼ إول ٚمػ إ ٛمح٦م اظمت ؛افٍريؼ افْاينوُمـ قمد 

، وُمٜمٝمؿ ُمـ ومّرق سملم اًمداقمٞم٦م وهمػم اًمداقمٞم٦م ، شمٗمّمٞمال ذم اًمّمالة ظمٚمٗمٝمؿ قمٛمقُم٤م

ًمٞمس هذا حمؾ ذيمره ، واٟمٔمر يمت٥م اًمٗم٘مف ذم اًمٙمالم قمغم هحذه اعمًح٠مًم٦م ذم أسمحقاب 

 اإلُم٤مُم٦م وهمػمه٤م .

وه ُمـ أهؾ اًمٙمٗمحر يمٖمحالة اًمراومْمح٦م وُمـ قمد   فثافٍريؼ افْاوأُم٤م إن يم٤من ُمـ 

همحػم أهحؾ صحٗملم -  أيب سمٙمر وقمكمواًم٘مدري٦م واخلقارج اًمذيـ ظمرضمقا قمغم

ٔمحر ، واٟمسمٕمْمحٝمؿ يراضمحع ومٞمحف يمتح٥م اًمٗم٘محف أيْمح٤م ومتٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ذم -واجلٛمؾ

 ( . 610 - 16/611)  "ومت٤موى ؿمٞمخ  اإلؾمالم"

ال اًمًحٚمػ ، واًمٜمح٤مفمر ذم أطمحقٜم٤م ُمٜمٝمح٤م اجلٝمٛمٞمح٦م ومٝمحل ُمقوحقع سمحثٜمح٤موهيٛم

وأىمقاهلؿ وأومٕم٤مهلؿ ، ند أٟمف ىمد ٟمص همػم واطمد ُمٜمٝمؿ قمغم قمحدم ضمحقاز اًمّمحالة 

ظمٚمٗمٝمؿ وقمدم ىمٌقل ؿمٝم٤مدهتؿ ، وشمٓمٚمٞمؼ زوضم٦م اًم٘م٤م ؾ ُمٜمف ، وم٢مًمٞمؽ سمٕمحض هحذه 

 :ومٛمٜمٝم٤مأصم٤مر وىمد شم٘مدم ذيمره٤م ُمًٜمدة 

: ةؾ قمـ اًمّمالة ظمٚمػ اجلٝمٛمٞمح٦م ؟ وم٘مح٤ملُم٤م ىم٤مًمف قمٌد اهلل سمـ إدريس قمٜمدُم٤م ؾم

 .شة ٓ يهذ خٍِٓؿوٓ ـرام ؛ٓ»

منـ منـ صنّذ خِنػ »وىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ داود اهل٤مؿمٛمل وؾمٝمؾ سمـ ُمزاطمؿ : 

 .شأظاد صالتف :يَقل افَرآن خمِقَ

ُمـ ي٘مقل اًم٘مرآن خمٚمقق ؟ وم٘م٤مل : ُمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ اًمّمالة ظمٚمػ  وؾمةؾ

 .شيْبٌل أن ُترضب ظَْف»
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أن آخذ  ا أرثف ما اشتحِِتوإٔ ؛فق أن رجال جّٓٔا مات»: وىم٤مل اسمـ ُمٝمدي

 .شمراثف

وىم٤مل طمٗمص سمـ همٞم٤مث ذم اجلٝمٛمٞم٦م اًمذيـ ي٘مقًمحقن اًم٘محرآن خمٚمحقق ، وم٘مح٤مل : 

 .شهٗٓء ٓ يْاحُقن وٓ جتقز صٓادهتؿ»

منـ ؿنال »: ًمٜم٤مس ُمٜمذ شمًع وأرسمٕملم ؾمٜم٦م ي٘مقًمقن: ؾمٛمٕم٧م ااعم٤ٌمركوىم٤مل اسمـ 

ٕن »، وم٘م٤مل اًمحراوي : ومل ذًمحؽ ؟ ىمح٤مل : شآن خمِقَ ؾامرأتف ضافؼ ثالثا بتةافَر

 .شمسِّة ، ومسِّة ٓ تُقن حتت ـاؾرمرأتف ا

مـ ؿال افَرآن خمِنقَ ؾٓنق ـناؾر بناهلل افًينٔؿ »ويمذا ىم٤مل حيٞمك سمـ حيٞمك : 

 .شوظل ربف وبإت مْف امرأتف

مـ ؿال افَرآن خمِقَ ؾٓق زٕديؼ ـناؾر بناهلل افًنع افًينٔؿ ٓ »: وىم٤مل ىمتٞم٦ٌم

 .شأصع خٍِف وٓ أتبع جْازتف وٓ أظقده

أمحد قمـ اًمّمالة ظمٚمػ ُمـ ينمب اعمًٙمر ؟ ومٜمٝمك اًم٤ًم ؾ قمـ ةؾ اإلُم٤مم وؾُم 

ظمٚمحػ ُمحـ ي٘محقل اًم٘محرآن خمٚمحقق ؟ اًمّمالة ظمٚمٗمف ، وم٠ًمًمف قمـ طمٙمؿ اًمّمحالة 

 ش.!؟ أهنا  ظـ مسِؿ تسٖفْل ظـ ـاؾرشبحان اهلل»: وم٘م٤مل

ن : ىم٤مل أسمق داود : هن٤مين أمحد سمحـ يحقٟمس أ(4/104)  "شمذيمره احلٗم٤مظ"وذم 

 .شهٗٓء ـٍار» :، وىم٤ملققأصكم ظمٚمػ ُمـ ي٘مقل اًم٘مرآن خمٚم

، أم صنِٔت لنت خِنػ اوّٓنل وافراؾوننما أبايل صِٔ»: وىم٤مل اًمٌخ٤مري

حقن وٓ خِػ افٔٓقد وافْهنارى ، وٓ يسنِؿ ظِنٔٓؿ وٓ يًنادون وٓ يْناـ

 .شينٓدون وٓ تٗـؾ ذبائحٓؿ
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أن مـ ؿال بخِؼ افَرآن ٓ خُيافط وٓ يٗاـؾ »وُم٤م ىم٤مًمف قمٌد اًم٘م٤مدر اًمٙمٞمالين : 

ح وٓ جياور ، بؾ هيجر وهيان وٓ يهذ خٍِنف وٓ تَبنؾ صنٓادتف وٓ وٓ يْاـ

 .شتهح روايتف

وُمحٜمٝمؿ اإلُمح٤مم -وىم٤مل اًمؼمهب٤مري ذم رؾم٤مًمتف ذم اًمًحٜم٦م : ىمح٤مل سمٕمحض اًمٕمٚمحام  

 .شٓ يرث وٓ يقرثفٔس مـ أهؾ افَبِة  ؛ـاؾرٌ  :اوّٓل»: -أمحد

 ٛمح٦م قم٤مروحٝم٤م صحالة سمٕمحض إ -وىمد شم٘محدم ذيمرهح٤م– ومٝمذه إىمقال اًمٕم٤مُّم٦م

ـ ؾمامقم٦م ُمع ف صغم ظمٚمػ حمٛمد سميم٤مإلُم٤مم أمحد وم٢مٟمر  ،ظمٚمػ ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن

ينا أمنر ادنٗمْغ »: أٟمف يم٤من ُمـ أؿمد ظمّمقُمف، طمتك أٟمف يم٤من ي٘محقل ًمٚمٛمٕمتّمحؿ

ـر  شاُضب ظَْف دمف دم رؿبتنل أٟمحف يحرى صحح٦م اًمّمحالة ظمٚمحػ  أىمحقامٌ  ، ومٔمح

م أمححد ىمقًمحف وم٤مإلُمح٤م ،فمح٤مهر وهحذا شم٘مّمحػمٌ   ، وميب أىمقاًمحف سم٠مومٕم٤مًمحفٝمٛمٞم٦ماجل

، أُم٤م ُم٤م صٜمٕمف ُمـ صحالشمف ذم طمٙمؿ اًمّمالة ظمٚمػ اجلٝمٛمٞم٦م -وشم٘مدم  -ُمٕمروف 

ف ظمٌم اًميحر قمحغم أو أٟمر  ،اإلُم٤مم أمحد قمذره سمت٠مويٚمف ومرسمام أنر  ؛ظمٚمػ اسمـ ؾمامقم٦م

أو  ،ٕٟمف يم٤من ذم حمي اعمٕمتّمؿ حمٛمد سمحـ هح٤مرون ،صمؿ أقم٤مد ،ومّمغم ظمٚمٗمف ؛ٟمٗمًف

 .قمٚمؿ، واهلل أهمػم ذًمؽ مم٤م ٓ يٕم٤مرض أىمقاًمف

ثنؿ حُنك ظنـ اَىنايب أن ٓ يٍُنر منـ اَنقارج »: ىمقًمف :  افقؿٍة افرابًة

  .شوافرواؾض إٓ ... 

م ويمٞمحع سمحـ اجلحراح قمٜمحدُم٤م يمح٤من رطمؿ اهلل اإلُم٤م ؛ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ: أىمقل 

، ومٚمامذا مل يٜم٘مؾ اسمـ اًمقزير اًمٙمحالم شهؾ اًمًٜم٦م يروون ُم٤م هلؿ وُم٤م قمٚمٞمٝمؿأ»: ي٘مقل

، وم٢مًمٞمؽ ي٤م ـم٤مًم٥م احلؼ ٟمحص ومل حيذف ُمٜمف ؿمٞمة٤مً  "تإؾمام  واًمّمٗم٤م"سمٜمّمف ُمـ 
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ويمح٤من أسمحق »( ىمح٤مل :  611 :) صححٞمٗم٦م "إؾمحام  واًمّمحٗم٤مت"ٟم٘مؾ اًمٌٞمٝم٘مل ذم 

ؾمٚمٞمامن اخلٓم٤ميب ٓ يٙمٗمر أهؾ إهقا  اًمذيـ شم٠موًمقا وم٠مظمٓمقا ونٞمز ؿمحٝم٤مدهتؿ ُمح٤م 

مل يٌٚمغ ذم اخلقارج واًمرواومض ذم ُمذهٌف أن يٙمٗمحر اًمّمحح٤مسم٦م وُمحـ اًم٘مدريح٦م أن 

خي٤مًمٗمف ُمـ اعمًٚمٛملم ، وٓ يرى أطمٙم٤مم ىمْم٤م ٝمؿ ضم٤م زة ، ورأى اًمًٞمػ  يٙمٗمر ُمـ

واؾمت٤ٌمح اًمدم ومٛمـ يٌٚمغ هذا اعمٌٚمغ ومال ؿمٝم٤مدة ًمف وًمٞمس هحق ُمحـ اجلٛمٚمح٦م اًمتحل 

أضم٤مز اًمٗم٘مٝم٤م  ؿمٝم٤مدهتؿ ، ىم٤مل : ويم٤مٟم٧م اعمٕمتزًمح٦م ذم اًمزُمح٤من إول قمحغم ظمحالف 

 .شٝمؿ ذم اًمزُم٤من اعمت٠مظمر ... هذه إهقا  ، وإٟمام أطمدصمٝم٤م سمٕمْم

اًمذي قمٚمٞمف أهؾ اًمًحٜم٦م إن ؿمح٤م  وم٤مٟمٔمر ي٤م ـم٤مًم٥م احلؼ إمم شمٗمّمٞمؾ اخلٓم٤ميب هٜم٤م 

ُمح٤م  ،ودمقز ؿمٝم٤مدشمف ،، ومٛمـ يم٤من ُمت٠موٓ ُمٕمذورا سمت٠مويٚمف قمٜمد اًمٕمٚمام  ومال يٙمٗمراهلل

٤م ُمـ يمٗمر ُمحـ هح١مٓ  ، أُمر يمام روي قمـ اًمِم٤مومٕمل ،مل شمٌٚمغ اًمٕمّمٌٞم٦م ُمٌٚمغ اًمٕمداوة

 -١مًمحػ وُمحـ ىمح٤مل سمخٚمحؼ اًم٘محرآنيم٤مًمٗمرق اًمتل ذيمحر اعم-وأـمٚمؼ اًمٕمٚمام  يمٗمره 

 ومٝم١مٓ  ٓ ؿمٝم٤مدة هلؿ وًمٞمًقا ُمـ مجٚم٦م ُمـ أضم٤مز اًمٗم٘مٝم٤م  ؿمٝم٤مدهتؿ .

ـم٤مًم٥م احلؼ أن اسمـ اًمقزير يمام ذيمرت ذم أول اًمٗمّمؾ يًحتٜمد إمم  أرأي٧م أظمل

 همػم ُمًتٜمد يٕمتٛمد قمٚمٞمف وسمف يٕمتْمد 

ودم ادًاَل فِخىنايب ادٔنؾ إػ تنر  افتٍُنر »( : 1/654وىم٤مل اسمـ اًمقزير ) 

َِا ، ؾٕ٘ف مال إػ ظدم تٍُر اَقارج ، بؾ ادظك المجاع ظِٔف مع تكحيٓؿ مى

 .«بٍُر خِؼ ـْر مـ افهحابة ...

ًمحٞمس  " اعمٕمح٤ممل "، ويمتح٤مب ٓم٤ميب وم٤مسمـ اًمحقزير مل يٜم٘مٚمحف سمٜمّمحفيراضمع ىمقل اخل

، وم٢من يم٤من ىم٤مًمحف وم٘محد ظمح٤مًمػ ىمقًمحف اعمٜم٘محقل قمٜمحف ًمٙمت٤مبقمٜمدي طم٤مل يمت٤مسم٦م هذا ا
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، ومٝمٜم٤مك ُمـ اًمٗمرق ُمـ اٟمٕم٘محد اإلمجح٤مع قمحغم سمال ؿمؽ د٤م وهذا اًم٘مقل ُمردوؾم٤مسم٘م

ويمذا اخلٓم٤مسمٞم٦م أصحح٤مب أيب ، ٌةٞم٦م ُمـ اًمراومْم٦م ومٝمؿ يمٗم٤مر سمال ؿمؽيمٗمرهؿ يم٤مًمً

، ويمحذا آحت٤مديح٦م واحلٚمقًمٞمح٦م (4)اخلٓم٤مب سمـ أيب زيٜم٥م وهمػمهؿ ُمـ ومرق اًمِمٞمٕم٦م

ويمذا اجلٝمٛمٞم٦م ومٝمؿ يمٗم٤مر ٓ  ،يمٗمرة سم٤مإلمج٤مع، وُمـ ؿمؽ ذم يمٗمرهؿ ومٝمق يم٤مومر ومٝمؿ

 "ظمٚمححؼ أومٕمحح٤مل اًمٕمٌحح٤مد"٘مححؾ اًمٌخحح٤مري يرمحححف اهلل ذم يمتحح٤مب  يمٗمححرهؿ ٟمؿمححؽ ذم

شمٞم٧م ويمٞمٕم٤م ومقضمدشمف ُمـ أقمٚمٛمٝمؿ هبؿ : أ( قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل61 :صحٞمٗم٦م)

، شيٍُرون مـ وجف ـذا ، ويٍُرون مـ وجنف ـنذا»وم٘م٤مل :  -يٕمٜمل اجلٝمٛمٞم٦م  -

 .طمتك أيمٗمرهؿ ُمـ يمذا ويمذا وضمٝم٤م

  "ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد "ٌخ٤مري ذم اًم وىم٤مل وىمد شم٘مدم ىمقل اسمـ اعم٤ٌمرك ومٞمٝمؿ ،

                                                 

اًمذيـ يم٤مٟمقا ذم قمٝمد اًمًٚمػ ، وًمٞمًقا سم٤مًمِمٞمٕم٦م هؿ يمٗم٤مر، ويٚمًٌقن قمغم أهؾ اًمًٜم٦م سم٤مًمتِمٞمعاًمراومْم٦م سم٠مِه  (4)

أن يزقمٛمقن ، وؿ رواومض سم٤مـمٜمٞمقن، يٙمٗمرون اًمّمح٤مسم٦م، وخيقٟمقن ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالمواخلٚمػ، وإٟمام ه

ن اًم٘مرآن سم٘مقهلؿ أن ، ويٙمذسمقٜمل قمنم ُمٕمّمقُمقن، وأن هلؿ ُمع اهلل ؿم٠من آظمرصم، وأن إ ٛم٦م آاًمرؾم٤مًم٦م ًمٕمكم

، وٓ خيٗمك قمغم ُمـ ٌٝمؿ ُمِمحقٟم٦م سم٤مخلزقمٌالت واًمٙمٗمري٤متويمت، أم اعم١مُمٜملم –طم٤مؿم٤مه٤م -قم٤م ِم٦م زاٟمٞم٦م 

، وًمق أٟمٜم٤م أظمذٟم٤م ُمـ اعمٚمٞمقن يمٚمٛم٦م مم٤م دوٟمقه ذم شمٙمٗمػم اًمّمح٤مسم٦م وُم٤م أدٟمك إعم٤مم سم٤مًمٕمٚمؿ سمٛمامرؾم٦م يمتٌٝمؿٜمده قم

اًمقىمقف قمغم ذًمؽ ومٚمػماضمع ُم١مًمٗم٤مت ، وُمـ أراد قًمف ٕطمت٤مج أن يٙمقن ؾمٗمرًا يمٌػماً يمذسمقه قمغم اهلل ورؾم

 : "ٟمقٟمٞمتف  " وُم٤م أطمًـ ُم٤م ىم٤مل اًم٘محٓم٤مين رمحف اهلل ذم، وهمػمهؿ "اًمٓمؼمد"و  "اًمٙمٚمٞمٜمل"

 ٤منِ ححححححٍؼ أو ضمححس ٟم٤مـمححإن اًمرواومض ذ ُمـ وـمئ احلَم      ُمـ يمححؾ إٟم

وُمـ أراد أن يًتزيد ، الم إلوم٤ًمد اإلؾمالم ، واهلل أقمٚمؿ، ومٝمؿ دظمٚمقا ذم اإلؾمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمًقا سمِمٞمٕم٦موه

ومٚمػماضمع ي٘مػ قمغم يمػ ظمزقمٌالهتؿ  ، وُمـ أراد أنعمح٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م "اخلٓمقط اًمٕمريْم٦م"ومٚمػماضمع 

ن اجلٌٝم٤من ، ند عم١مًمٗمف إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٚمٞمام "شمٌديد اًمٔمالم وشمٜمٌٞمف اًمٜمٞم٤مم إمم ظمٓمر اًمتِمٞمع قمغم اعمًٚمٛملم واإلؾمالم "

، ويمؾ ي١مظمذ ُمـ ىمقًمف وُيرد قمٚمٞمف ، واعمٕمّمقم ُمـ قمّمٛمف اهلل ، ُم٤م يِمٗمٞمف ويٙمٗمٞمف، وومٞمف ُمـ إظمٓم٤م  ُم٤م ُيتٜمٌف ًمف

 ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمٞم٤مف [ .ت: ٞم٥م ُمـ دقم٤مه ، واهلل أقمٚمؿ . ] ٟم٠ًمل اهلل أن يٕمّمٛمٜم٤م قمـ اًمزًمؾ واخلٓم٠م إٟمف جم
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ينت جنقس ؾنام رإٔيرت دم ـالم افٔٓقد وافْهنارى واد» ( :66 :صحٞمٗم٦م)

ٓ يٍُرهؿ إٓ مـ  وإين ٕشتجٓؾ مـ -يًْل اوّٓٔة  -أضؾ دم ـٍرهؿ مْٓؿ 

 .شٓ يًرف ـٍرهؿ

ىمد أمجع اًمًٚمػ ىم٤مـم٦ٌم قمغم شمٙمٗمػمهؿ، ومٙمٞمػ ومٝمذه اًمٗمرق وهمػمه٤م ُمـ اًمٗمرق 

، وهحؾ هحذا إٓ اًمحقرع اًمٌح٤مرد اًمحذي ظمٗمح٧م شمٙمٗمحػمهؿ إمم قمدمٞمؾ اعم إمم تجفيُ 

اًم٘مٚمحقب إمم  ، طمتك ٟٓم٧م، واخلقف ُمـ اًمِمٙمر و اًمٙمٗمرانمحـسم٠مؾم٤ٌمسمف ُمٝم٤مسم٦م اًمر

ًمٞمًحقا ن ىمحقهلؿ يمٗمحر وهحؿ ، وشمحقٓهؿ أىمحقام سمحجح٦م أُمـ طمح٤مّد اهلل ورؾمحقًمف

وم٘مرسمقا اًمراومْم٦م اعمالطمدة، واًمّمقومٞم٦م اًمٗم٤مؾمدة، ويمحؾ ضمٝمٛمحل دم٤مرشمحف   (4) سمٙمٗم٤مر

ذر سمٕمْمٜم٤م سمٕمْمح٤م ومحٞمام هؿ إظمقاٟمٜم٤م ٟمجتٛمع ومٞمام اشمٗم٘مٜم٤م قمٚمٞمف ويٕم»، وىم٤مًمقا : يم٤مؾمدة

ٓ جَتِنُد ﴿ ، ىمح٤مل شمٕمح٤ممم :ح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ إن هذا إٓ والل ُمٌحلمؾمٌ ش اظمتٚمٗمٜم٤م ومٞمف

ـْ َحادَّ اهللََّ َوَرُشقَففُ  وَن َم ِخِر ُيَقادُّ ْٔ َْٔقِم ا ِمُْقَن بِاهللَِّ َواْف ْٗ : )اعمج٤مدًمح٦م ٔي٦ما﴾ َؿْقمًا ُي

َٔناَء  ﴿( ، وىم٤مل شمٕم٤ممم : 11
ْؿ َأْوفِ ـُ ي َوَظنُدوَّ ـَ آَمُْقا ٓ َتتَِّخُذوا َظنُدوِّ ا افَِّذي َ َيا َأهيُّ

                                                 

وم٢مذا يم٤من اًمرضمؾ يٗمٕمؾ اًمٙمٗمر، وي٘م٤مل: ًمٞمس سمٙم٤مومر، وإٟمام ومٕمٚمف يمٗمر،  ،ًمٚمحؼ إن هذا اًم٘مقل شمٚمٌٞمس وُمٖم٤مًمٓم٦م (4)

وهذا ٓ   وًمٞمس سم٘م٤مشمؾ ،ٕن ومٕمٚمف ىمتؾ ؟ٟم٘مقل: إن اًمرضمؾ ي٘متؾ وًمٞمس سم٘م٤مشمؾ، وٓ ن٥م قمٚمٞمف اًم٘مّم٤مصٝمؾ وم

إن إ ٛم٦م ذم سم٤مب طمٙمؿ اعمرشمد ىمد سمٞمٜمقا أؿمٞم٤م  يمثػمة وظم٤مص٦م قمٜمد ، ـ أن يٙمقن ُمًٚمامً ي٘مقًمف قم٤مىمؾ ومْماًل قم

 سم٤مًمتّمٖمػم ومٝمق يٙمٗمر سمذًمؽ . شُمًٞمجد»أو  شُمّمٞمحػ: »واحلٜمٗمٞم٦م ، ومٕمٜمد احلٜمٗمٞم٦م إذا ىم٤ملاعم٤مًمٙمٞم٦م 

هق ضم٤مهؾ يٖم٤مًمط ، وإٟمام ػم ممـ يدقمل اًمٕمٚمؿ أو يٜمت٥ًم إًمٞمف، وًمٞمس سمٛمٜمت٥ًموىمد ؿم٤مقم٧م هذه اًم٤ٌمدرة قمٜمد يمث

ىمقل إٓ واحلؼ ٓ يتٌع أهقا  اًمٜم٤مس وآرا ٝمؿ واحلؼ أطمؼ أن يتٌع ، ومام ُمـ ص٤مطم٥م ، سمٛمٖم٤مًمٓم٦م ُمـ هم٤مًمٓمف

 : ٟمٗمًف ، ومام أطمًـ ُم٤م ىم٤مل اًمِم٤مقمرل قمام ىم٤مًمف واومؽماه ، واًمٕمٌد ٓ خي٤مف إٓ قمغم٠مؾمٞمقىمػ سملم يدي اهلل وُيً

 ظمٓم٤مؤه قل اعمر  ىمّؾ حححإذا ىمّؾ ىم           وأىمٚمؾ إذا ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م ىمقًٓ وم٢مٟمف 

 ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمٞم٤مف [ . ت:] .قومؼ ، واهل٤مدئ إمم ؾمقا  اًمًٌٞمؾواهلل اعم
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ْؿ  ـُ نا ُشنقَل َوإِيَّ ؼِّ خُيِْرُجقَن افرَّ ـَ احْلَ ْؿ ِم ـُ ُروا باَِم َجاَء ٍَ ـَ ِة َوَؿْد  ْؿ بِاْدََقدَّ ِٓ ْٔ قَن إَِف َُ ِْ ُت

ؿْ  ُُ ِمُْقا بِاهللَِّ َربِّ ْٗ  ( .4أي٤مت )اعمٛمتحٜم٦م: ﴾َأْن ُت

وأدًمح٦م اًمٙمٗمحر ُمٜمحٍمحة ذم »( :  1/654)  "اًمٕمقاصحؿ "ىم٤مل اسمـ اًمقزير ذم 

 صمالصم٦م أؿمٞم٤م  وهل اًمٜمص أو اًمتٙمذي٥م أو ُم٤م ي١مول إمم اًمتٙمذي٥م قمغم اظمتالف ومٞمام

... أُم٤م اًمٜمص ومٖمحػم ُمقضمحقد اشمٗم٤مىمح٤م أُمح٤م ذم  -صمؿ ىم٤مل  -ي١مول إمم اًمتٙمذي٥م ... 

حلحدي٨م ٜم٦م وم٘مد روي ذم ذًمؽ طمدي٨م اشمٗمؼ أهحؾ ااًمٙمت٤مب ومقاوح    ، وأُم٤م اًمً

 .شقمغم أٟمف ُمقوقع ٓ أصؾ ًمف

المجاع ؾٓق أيوا مْتنػ دنا تَندم منـ وأما ( : ) 656 وىم٤مل ذم ) صحٞمٗم٦م :

 دم ذفؽ مَْقل ظـ أئّة أهؾ افسْة!تًذر افًِؿ بالمجاع افَاضع وٕن اَالف 

 ( . !ـام ذـر افبَٔٓل

قمغم ر  وم٢مٟمام يدل قمغم ظمٓمر اهلحقى وأٟمحف إن دّل  ؛وأيؿ اهلل إٟمف ًمٙمالم ظمٓمػم

قت اًمذي أهٚمحؽ يمثحػما وهق اًمذي محٚمف رأيف ذم ٟمٌذ اًمت٘مٚمٞمد اعمٛم٘م ،ُيٕمٛمل وُيّمؿ

ُيٓمٚمحؼ  ٧م ُمٝم٤مسم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ٟمٗمًف وأظمذ، ومٚمام أومرط ذم ذًمؽ ىمٚمّ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ

  يٗمٝمؿ وشمرك آرا  اًمرضم٤مل يمام يزقمؿ .أطمٙم٤مم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سمام 

ًمٙمـ  أٟمٜم٤م أُم٦م أصمرّي٦م ؾمٚمٗمّٞم٦م ٟمتٌع يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف  أٓ يٕمٚمؿ اسمـ اًمقزير

ٓ ومٝمٛمؽ أو سمٗمٝمحؿ إوسمح٤مش إهمحامر، وإٟمحام سمٗمٝمحؿ اعمٝمح٤مضمريـ ًمٞمس سمٗمٝمٛمل و

٦م وُمـ ؾم٤مر قمغم هنجٝمؿ ُمـ اًم٘مرون اعمٗمْمٚم ، ويم٤موم٦م أصح٤مب اًمٜمٌل وإٟمّم٤مر

مل ، ومحام ىمٌٚمحقه ىمٌٚمٜمح٤مه وُمح٤م رودوه رددٟمح٤مه وُمح٤م روقان اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ أمجٕملم

 ه إٓ ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م .يًتٕمٛمٚمقه شمريمٜم٤م
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نَدى َوَيتَّبِنْع َؽنْرَ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :  َ َفُف اِْلُ ِد َما َتَبغَّ ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ـْ ُيَناِؿِؼ افرَّ َوَم

ََّْؿ َوَشناَءْت َمِهنراً  َٓ ُْٕهِِِف َج َقفِِّف َما َتَقػَّ َو ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ( ، 441)اًمٜمًح٤م :﴾َشبِِٔؾ اْدُ

ىم٦م اًمرؾمحقل سم٤مًمٜمح٤مر ، وٓ ؿمحّؽ أن ُُمِمح٤م ٤مهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم شمققّمد ُمحـ يِمح٤مىمؼوم

وطمده٤م يم٤مومٞم٦م ذم اؾمتح٘م٤مق ضمٝمٜمؿ وؾم٤م ت ُمّمػما ، ًمٙمـ ُم٤م اًمٗم٤م دة   اًمرؾمقل

ِمِْغَ ﴿ ُمـ ىمقًمف : ْٗ : أٟمح٤م مل أرأي٧م ًمق ضم٤م  رضمحؾ وىمح٤مل؟ ،  ﴾َوَيتَّبِْع َؽْرَ َشبِِٔؾ اْدُ

، يمٛمحـ اطمتٗمحؾ سمحذيمرى  ُم٤م مل ي٠مذن سمحفذم ديـ اهللواسمتدع  أظم٤مًمػ رؾمقل اهلل 

ىمٚمٜمح٤م  ًمذا أطمتٗمؾ سمذيمرى ُمقًمده  ،وم٠مٟم٤م أطمٌف ،أٟم٤م مل أؿم٤مىمؼ اًمرؾمقل :وىم٤مل  اعمقًمد

طمتٗمححؾ سمٛمقًمححده اًمّمححح٤مسم٦م ، ومٝمححؾ اًمححف: ًمٙمٜمححؽ اشمٌٕمحح٧م همححػم ؾمححٌٞمؾ اعمحح١مُمٜملم

 . (4) ؟واًمت٤مسمٕمقن

َٔ ﴿: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم : ويمذا ًمق ضم٤م  آظمر وىم٤مل ْٖتِ نغُ َواْظُبْد َربََّؽ َحتَّك َي َِ َٔ  ﴾َؽ اْف

ف هبح٤م اًمتٙمٚمٞمحػ ُمرشم٦ٌم يّمؾ هل٤م اإلٟم٤ًمن يرومع قمٜمح :: اًمٞم٘ملموىم٤مل ( ،11)احلجر:

: هؾ هذا هق ومٝمؿ اًمًٚمػ ُمـ اًمّمحح٤مسم٦م واًمتح٤مسمٕملم وحتؾ ًمف اعمحرُم٤مت   ىمٚمٜم٤م ًمف

ذم ُمٕمٜمك اًمٞم٘ملم أم اعمراد سمف اعمقت يمام ىم٤مًمف ؾمح٤ممل وجم٤مهحد وىمتح٤مدة وهمحػمهؿ ُمحـ 

 .(1)اًمًٚمػ

ًمّمٗم٤مت وهمػمه٤م ، ومٙمٚمام ذد ىمح٤مس قمٚمحؿ سمٗمٝمٛمحف س قمغم ذًمؽ ٟمّمقص اوىمِ 

ىمؾ ًمحف : هحؾ هحذه ومٞمٍمف ُمٕم٤مين اًمٜمّمقص ـمققم٤م هلقاه وم٠مًم٘مٛمف طمجر احلج٦م و

 هل ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم؟ 

                                                 

، ومٜمحـ ٓ ٟمٗمٕمٚمف اشم٤ٌمقم٤م ًمف ذم قمدم ومٕمٚمف ًمف شم٘متيض اشم٤ٌمقمف ومٞمام ومٕمؾ وشمرك، وهق مل يٗمٕمؾ اعمقًمد حم٦ٌم اًمرؾمقل  (4)

 [ .نؿمٞمخٜم٤م اًمٗمقزا ت:]

 ـمٌٕم٦م اًمِمٕم٥م ( . – 1/114)  "شمٗمًػم اسمـ يمثػم"اٟمٔمر  (1)
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 مل يرد ومٞمف ٟمص ُمـ يمت٤مب :: إن شمٙمٗمػم ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآنوم٤مسمـ اًمقزير ي٘مقل

اًمًحٚمػ  ، وهذا ومٞمف ـمٕمـ ذم إًمقف اعم١مًمٗم٦م ُمـوٓ ؾمٜم٦م ومل يٜمٕم٘مد اإلمج٤مع قمٚمٞمف

هؾ شمحرى طمٙمٛمحقا سمٙمٗمحره  ، ومٞم٤مًم٦م٤مذيـ طمٙمٛمقا سمٙمٗمر ص٤مطم٥م هذه اعم٘ماًمٙمرام اًم

يمحام يحزقمؿ اسمحـ   ٕٟمف ٓ يقضمد ٟمص ُمـ ؾمٜم٦م وٓ ُمـ يمت٤مب ؟سم٤مهلقى واًمِمٞمٓم٤من

 .قمج٤مب ؾمٌح٤مٟمؽ ريب إن هذا ًمٌم ٌ  ؟ذم هذا اًم٤ٌمب اًمقزير

راـمحف قاهلؿ إٓ إوماشم٤ٌمع اًمًٚمػ واطمؽمام أىمح محؾ اسمـ اًمقزير قمغم شمٗمريٓمف ذم ومام

وُم٤م سم٤مًمغ رضمحؾ ذم  -إذا يم٤من شم٘مٚمٞمدا أقمٛمك سمٖمػم دًمٞمؾ ويمٚمٜم٤م يذُمف -ذم ذم اًمت٘مٚمٞمد 

اًمرد قمغم آظمر إٓ وأشمك سم٘مقل أقمٔمؿ ُمٜمف واًمت٤مريخ ؿم٤مهد سمذًمؽ ، ومٕمٜمدُم٤م أظمحرج 

اخلقارج ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ُمـ اإلؾمالم سم٤مًمغ سمٕمحض أهحؾ احلحؼ ذم اًمحرد قمٚمحٞمٝمؿ 

:إن ُمرشمٙمح٥م اًمٙمٌحػمة يم٤مُمحؾ  طمتك مل يٙمٗمروا أطمدا ومْمٚمقا وهؿ اعمرضمة٦م وىمح٤مًمقا

 اإليامن    ومْمٚمقا قمـ اًمًٌٞمؾ .

وقمٜمدُم٤م وىمٕم٧م اجلٝمٛمٞم٦م ذم ٟمٗمل اًمّمٗم٤مت سم٤مًمغ أىمقام ذم اإلصم٤ٌمت طمتك وىمٕمحقا 

 ذم اًمتِمٌٞمف واًمتجًٞمؿ ومْمٚمقا أيْم٤م .

: وأظمؼمٟم٤م اعمروذي هذه اعم٠ًمًم٦م أٟمحف /أ (16)  "اًمًٜم٦م  "الل ذم يمت٤مب ىم٤مل اخل

، وقمحغم عم٤م أٟمٙمر قمغم اًمذي ىم٤مل : مل نحؼم  -د يٕمٜمل اإلُم٤مم أمح -سم٤م قمٌد اهلل ؾمٛمع أ

 ُمـ رد قمٚمٞمف وىم٤مل : نؼم .

 .ش سمتدع رضمؾ سمدقم٦م اشمًٕمقا ذم ضمقاهب٤ميمٚمام  ا»وم٘م٤مل أسمق قمٌد اهلل : 

 سمتدع ه١مٓ  اًمت٘مٚمٞمد ٕصح٤مب اعمذاه٥م إرسمٕم٦م وهمػمه٤م سمٖمػم دًمٞمؾومٕمٜمدُم٤م ا
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أىمحقال وٟمٌذوا اًمٜمّمقص ، قم٤مروٝمؿ آظمرون طمتك سمٚمغ هبؿ إُمر إمم إمهح٤مل  

 اًمًٚمػ وىم٤مًمقا هؿ رضم٤مل وٟمحـ رضم٤مل 

، ومتٙمٗمػم ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ن ىمقل اسمـ اًمقزير هذا ُمردود قمٚمٞمفأ: اعم٘مّمقد

يدل قمٚمٞمف اًم٘مرآن واًمًٜم٦م واٟمٕم٘مد اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ يمام ؾمحٞم٠ميت سمٞم٤مٟمحف ذم اًمٗمّمحؾ 

اًم٘م٤مدم ، ًمٙمـ اسمـ اًمقزير يم٠مٟمف يريد ٟمّم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م سم٤مًمٚمٗمظ ساطم٦م أن 

 ٘مرآن خمٚمقق ومٝمق ُمـ اًمٙم٤مومريـ ل اًمُمـ ىم٤م

هٙمذا  طمٙمٛمٝم٤م قضمدقال اًمٙمٗمري٦م مل يهذا ٓ يقضمد سمؾ يمثػم ُمـ إقمامل وإىمو

  ًٕهناسم٤مًمٜمص وًمٙمـ سمٗمٝمؿ اًمٜمّمقص طمٙمؿ اًمًٚمػ سمذًمؽ ، ومٝمؾ دمد ذم اًم٘محرآن 

سم٠من ُمـ ىم٤مل أن اهلل ُمقضمقد ذم يمؾ ُمٙم٤من وم٢مٟمف يم٤مومر ، أم هؾ دمد ٟمّم٤م ذم اًمٙمتح٤مب 

 اًمٜمّمحقص شمًحتخرج ـ سمٗمٝمؿ ُمٕمح٤مينزيم٤مة ومٝمق يم٤مومر وًمٙمٜم٦م أن ُمـ ُمٜمع اًمأو اًمً

قمٜمحد ىمت٤مًمحف ًمٚمٛمرشمحديـ ، ومح٤مقمؽمض  ُمثؾ هذه إطمٙم٤مم، يمام طمّمؾ ٕيب سمٙمر

أمنرت أن أؿاتنؾ افْناس حتنك »:  قمٚمٞمف قمٛمر ريض اهلل قمٜمف سم٘محقل اًمرؾمحقل 

ٍٕسنف إٓ بحَٓنا يَقفقا ٓ إفف إٓ اهلل ؾّـ ؿال ٓ إفف إٓ اهلل ظهؿ مْنل مافنف و

اهلل ٕىمتٚمـ ُمـ ومّرق سملم اًمّمالة واًمزيمح٤مة : و، وم٘م٤مل ًمف أسمق سمٙمر شاهلل وحسابف ظذ

، إمم ىمحقل أيب سمٙمحر ، ومٕم٤مد قمٛمر وم٢من اًمزيم٤مة طمؼ اعم٤مل ... إمم آظمر ُم٤م ىم٤مل

أن اًمزيمح٤مة طمحؼ ُمحـ احل٘محقق  شإٓ بحَٓنا»:  وم٠مسمق سمٙمر ومٝمؿ ُمـ ىمحقل اًمٜمٌحل 

 ذ سم٤مهلل .اعمتٕمٚم٘م٦م هبذه اًمٙمٚمٛم٦م ومٛمـ ُمٜمٕمٝم٤م وم٘مد ٟم٘مض هذه اًمٙمٚمٛم٦م واًمٕمٞم٤م

إذن ٓ يِمؽمط ذم إـمالق اًمٙمٗمر ذم ىمقل أو قمٛمؾ ُم٤م أن يح٠ميت ذم اًم٘محرآن ٟمحص 

ًمٕمٚمحؿ ، وإٟمام يٙمقن سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم ومٞمٕمٚمٛمف اًمحذيـ يًحتٜمٌٓمقن اسم٤مًمٚمٗمظ قمغم أٟمف يمٗمرٌ 
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ُمحـ ىمح٤مل سمخٚمحؼ  اؾمتدٓل اًمًٚمػ قمحغم يمٗمحرُمـ هذه اًمٜمّمقص يمام ؾمؽمى ذم 

 .اًم٘مرآن إن ؿم٤م  اهلل

تالف دم ذفؽ مَْقل ظـ أئّة أهؾ افسْة ـام ذـر خآ»أُم٤م ىمقل اسمـ اًمقزير : 

 .شافبَٔٓل

ومٝمذا ًمٞمس سمّمحٞمح مل يّمح أٟمف وىمع سمٞمحٜمٝمؿ ذم ذًمحؽ اظمحتالف وُمحـ طمٙمحك 

 قمٜمٝمؿ ذم ذًمؽ ؿمٞمة٤م وم٘مد وهؿ .
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 ؾهؾ

  وافسْة ظذ أن افَرآن ـالم اهلل دم ذـر إدفة مـ افَرآن 

 وـٍر مـ ؿال إٕف خمِقَ

 :إمم ىمًٛملم ذم اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ٝمٛمٞم٦م يٜم٘مًٛمقناجلاقمٚمؿ رمحؽ اهلل أن 

 .ٚمؿ  ومٝم١مٓ  يمٗم٤مر ويمٗمرهؿ فم٤مهروم٘مًؿ ّسطمقا سم٠من اهلل ٓ يتٙم[ 4]

إٟمف يحتٙمٚمؿ »ىم٤مًمقا :  ،وىمًؿ عّم٤م رأوا ؿمٜم٤مقم٦م خم٤مًمٗم٦م ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م[ 1]

حشزي وطم٘مٞم٘متف أن اهلل ظمٚم٘مف ذم همحػمهًمٙمـ هذا ُمٕمٜمًك جم٤م ، أيْمح٤مً  ٤مرٌ ، ومٝمح١مٓ  يمٗمر

 ،آل ىمقًمححف إمم اًمتٙمححذي٥م :واًمٗمريححؼ اًمثحح٤مين ،إول ّسح سم٤مًمتٙمححذي٥م ومحح٤مًمٗمريؼ

طم٤مضمح٦م ذم إصمٌح٤مت يمٗمحرهؿ ٓ  :، ومح٤مًمٗمريؼ إولهؿويمٚمٝمؿ طمٙمؿ اًمًٚمػ سمٙمٗمرِ 

 :ًمٞمؽ سمٕمض إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم يمٗمرهؿ، أُم٤م اًمٗمريؼ اًمث٤مين وم٢مومٙمٗمرهؿ فم٤مهر

َهنَذا  إِنْ ﴿ : قمـ اًمقًمٞمد سمـ اعمٖمػمة اعمخزوُمل اعمٗمحؽمي ىمقًمف شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م :ُمٜمٝم٤م

َّٓ َؿْقُل اْفَبَؼِ   .( 11)اعمدصمر:﴾إِ

َّٓ َأَشناضُِر ﴿ : ويمذا اًمٜمي اسمـ احل٤مرث ىم٤مل ْْنَؾ َهنَذا إِْن َهنَذا إِ َْا ِم ِْ َُ َناُء َف َٕ َفْق 

فِغَ  َوَّ ْٕ  .(  64ٕٟمٗم٤مل:ا)﴾ا

، إذ ىم٤مًمقا إٟمف عمخٚمقق ٕن ىمحقل اًمٌنمح اًمّمح٤مدر ُمحٜمٝمؿ وأذٟم٤مسمف ومٝم١مٓ  يمجٝمؿ

َّٓ َأَشننناضُِر ﴿ :ًمؽ ىم٤مًمححح٧م ـم٤م ٗمححح٦مويمحححذ ،خمٚمحححقق ٓ ؿمحححؽ ومٞمحححف إِْن َهنننَذا إِ

فِغَ  َوَّ ْٕ ٓ ومرق  ،يمام ىم٤مل ضمٝمؿ واعمريز وهمػمهؿ ؾمقا  سمًقا  (،64﴾)إٟمٗم٤مل:ا

 :ومح٠مٟمٙمر اهلل قمٚمحٞمٝمؿ ىمحقهلؿ وم٘مح٤مل سمٞمٜمٝمام ذم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك: إن هحذا إٓ خمٚمحقق 

رَ ﴿ ََ ُْٖصِِِٔف َش َّٓ َؿنقْ ﴿ :( عم٤م ىم٤مل15)اعمدصمر:﴾َش نإِْن َهنَذا إِ وىمح٤مل عمحـ  ﴾ُل اْفَبَؼِ
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فِغَ ﴿ :ىم٤مل َوَّ ْٕ َّٓ َأَشاضُِر ا َْْؾ َهَذا إِْن َهَذا إِ َْا ِم ِْ َُ َناُء َف َٕ ـْ ﴿:  ﴾َفْق  ُْٖتقا بُِسقَرٍة مِّ َؾ

ـْ  ُِنقا َوَفن ًَ ٍْ ْْنُتْؿ َصناِدِؿَغ * َؾنِْ٘ن ََلْ َت ـُ ـْ ُدوِن اهللَِّ إِْن  ْؿ ِمن ـُ َداَء َٓ ِِِْْف َواْدُظقا ُص ِم

ُِقا ًَ ٍْ  ( . 11ح  16أي٦م  )اًمٌ٘مرة:  َت

سمٕمحد يمٗمح٤مر ىمحريش عّمح٤م  ـم٤مُمًح٤مً  أن هذا اًم٘مقل مل يزل دارؾمح٤مً : وم٤مٟمٔمر مح٤مك اهلل

، ومٙمح٤من أول ُمحـ وأصحح٤مسمف واًمتح٤مسمٕمقن ـمٛمًف اهلل سمتٜمزيٚمف طمتك ُم٣م اًمٜمٌل 

 .(4) أفمٝمره اجلٕمد سمـ درهؿ سم٤مًمٌٍمة واجلٝمؿ سمخراؾم٤من وشمٌٕمٝمؿ قمغم ذًمؽ أىمقام

ْقُل ِمِّْنل﴿ : شمٕم٤ممم: ىمقل اهلل افدفٔؾ افْاين ََ ـْ َحؼَّ اْف
( ، 46ًمًحجدة: )ا﴾َوَفُِ

منـ اهلل  ِنقَ ؾَند زظنؿ أن صنٔئاً خممـ زظؿ أن افَرآن »: ىم٤مل ويمٞمع سمـ اجلراح

ـْ َحنؼَّ ﴿ٕن اهلل ي٘محقل : »؟   ، ىم٤مل : ، ىمٞمؾ ًمف: ُمـ أيـ ىمٚم٧م هذا«خمِقَ َوَفُِن

ْقُل ِمِّْل ََ ٘مقل ىم٤مًمف همػم واطمحد ُمحـ وهذا اًم، شوٓ يٙمقن ُمـ اهلل ر  خمٚمقق ﴾اْف

 . (1)اًمًٚمػ

ًّٔا َؽْرَ ِذي ِظنَقٍج ﴿: ىمقل اهلل شمٕم٤ممم  افدفٔؾ افْافث ( ، 11 )اًمزُمحر:﴾ُؿْرإًٓا َظَربِ

 . (6)شهمػم خمٚمقق»روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس أٟمف ىم٤مل : 

 هحذا قمحغم ، أيْم٤مً  اقمقضم٤مج ومٞمف وٓ ًمٌس وٓ اٟمحرافٓ :وومنه سمٕمْمٝمؿ سم٠مٟمف

، ومٚمحق خٚمقق ٟم٤مىمص ًمـ يٌٚمغ ُمرشم٦ٌم اًمٙمحاملاعم، ومال ؿمؽ أن اًمتٗمًػم ومٞمف طمج٦م ًمٜم٤م

ًمٙمـ قمٜمحدُم٤م يمح٤من صحٗم٦م  ،قمقضم٤مِج وآ رو٦م ًمٚمٜم٘مصِ ًمٙم٤من قمُ  ٘مرآن خمٚمقىم٤مً يم٤من اًم

                                                 

 ( سمتٍمف .401-401)صحٞمٗم٦م :  "٘مض اإلُم٤مم اًمدارُمل ٟم "ُمـ  (4)

 ( . 4/111ًمألصٌٝم٤مين )  "احلج٦م  "( ، ويمت٤مب  41/141)  "ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م"اٟمٔمر  (1)

 ( . 644ًمٚمٌٞمٝم٘مل ) صحٞمٗم٦م :  "إؾمام  واًمّمٗم٤مت"( ، و  11ًممضمري )صحٞمٗم٦م :  "اًمنميٕم٦م  "اٟمٔمر  (6)
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وؾمحٞم٠ميت اؾمحتٜم٤ٌمط ًمإلُمح٤مم  ،قمقضم٤مج واًمحٜم٘مصُمـ صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم شمٜمّزه قمـ آ

 .أمحد ُمـ اًمًٜم٦م ُمثؾ هذا آؾمتٜم٤ٌمط

ناَم َأْمنُرُه ﴿ :: ىمقل اهلل شمٕمح٤مممافدفٔؾ افرابع َّٕ ـْ إِ ن ـُ نقَل َفنُف  َُ ْٔئًا َأْن َي إَِذا َأَراَد َصن

قنُ  ُُ َٔ ده إمم اًمٌحقيٓمل صح٤مطم٥م اًمِمح٤مومٕمل روى اًمٌٞمٝم٘مل سمًحٜم، ( 11حس:)ي﴾َؾ

ناُه ﴿: : ُمـ ىم٤مل اًم٘مرآن خمٚمقق ومٝمق يم٤مومر ىم٤مل اهلل ىم٤مل َٕ نٍء إَِذا َأَرْد اَم َؿْقُفَْا فَِقْ َّٕ إِ

قنُ  ُُ َٔ ـْ َؾ ـُ قَل َفُف  َُ َٕ ، أٟمحف خيٚمحؼ اخلٚمحؼ سمٙمحـ  ، وم٠مظمؼم اهلل(10)اًمٜمحؾ: ﴾َأْن 

 .(4)وم٘مد زقمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم خيٚمؼ اخلٚمؼ سمخٚمؼ ؛خمٚمقٌق  ﴾ـْ ـُ ﴿ :ومٛمـ زقمؿ أن

َْمرُ ﴿ :: ىمقل اهلل شمٕم٤مممافدفٔؾ اَامس ْٕ ُؼ َوا ِْ ََْ  .( 11ٕقمراف: ا)﴾َأٓ َفُف ا

( : ومٚمام 444-440) صحٞمٗم٦م  "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م"ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ذم يمت٤مب  

ُؼ َأٓ فَ ﴿ىم٤مل :  ِْ ََْ ذيمحر ُمح٤م  إٓ يم٤من داظمال ذم ذًمؽ ، صمحؿ خمٚمقٌق  ر ٌ   يٌَؼ مل ﴾ُف ا

َْمرُ ﴿: ًمٞمس داظمال ذم اخلٚمؼ وم٘م٤مل ْٕ وم٠مُمره هق ىمقًمف ، شم٤ٌمرك رب اًمٕمح٤معملم أن  ﴾َوا

 .ش... يٙمقن ىمقًمف ظمٚم٘م٤مً 

ُد ﴿ :وُمثؾ هذه أي٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم ًْ ـْ َب ـْ َؿْبُؾ َوِم َْمُر ِم ْٕ  .( 1)اًمروم: ﴾هللَِِّ ا

ي٘مقل اهلل : هلل اًم٘محقل ُمحـ ىمٌحؾ اخلٚمحؼ »: ُم٤مم أمحد ذم اعمقوع اًم٤ًمسمؼ٤مل اإلىم

 ، ويمذا ىم٤مل همػمه .شوم٤مهلل خيٚمؼ وي٠مُمر وىمقًمف همػم ظمٚم٘مفوُمـ سمٕمد اخلٚمؼ 

َّٓ ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم  افدفٔؾ افسادس اَم إِ ُٓ َْْٔ َْرَض َوَما َب ْٕ اَمَواِت َوا َؼ اهللَُّ افسَّ َِ َما َخ

ؼِّ   .( 1)اًمروم: ﴾بِاحْلَ

 وم٤مًمذي ظمٚمؼ سمف»( :  415) صحٞمٗم٦م  "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م"ُم٤مم أمحد ذم ىم٤مل اإل

                                                 

 ( . 616ٚمٌٞمٝم٘مل ) صحٞمٗم٦م : ًم "إؾمام  واًمّمٗم٤مت  "اٟمٔمر  (4)
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اًمًاموات وإرض ىمد يم٤من ىمٌؾ اًمًٛمقات وإرض واحلؼ اًمذي ظمٚمؼ سمحف  

نؼَّ ﴿اًمًٛمقات وإرض هق ىمقًمف ٕن اهلل ي٘مقل احلؼ وىم٤مل :  ؼُّ َواحْلَ َؿناَل َؾناحْلَ

 ﴾َأُؿنقُل ﴿ :ٟمام ىمح٤ملوإ  أظمٚمُؼ  واحلَؼ  :، ومٚمؿ ي٘مؾ وم٤محلؼ(11أي٦م )ّص: ﴾َأُؿقُل 

قمحؿ أن اهلل خيٚمحؼ اعمخٚمحقق ، ومٛمـ ىم٤مل إن اًم٘مرآن خمٚمحقق وم٘محد زؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

 وٓ خيٚمؼ سم٠مُمره.  سمٛمخٚمقق

نا ﴿ :: أن اًم٘مرآن ًمق يم٤من خمٚمقىم٤م وومٞمف افدفٔؾ افسابع َٕ َّٓ َأ نا اهللَُّ ٓ إَِفنَف إِ َٕ ِْنل َأ َّٕ إِ

نُؿ ﴿ :( عم٤م اؾمتحؼ ومرقمحقن اًمٙمٗمحر ذم ىمقًمحف41)ـمحف: ﴾َؾاْظُبْديِن  ُُ نا َربُّ َٕ ناَل َأ ََ َؾ

َْظَذ  ْٕ  .( ، وعم٤م يم٤من ُمًتح٘م٤م سم٠من خيٚمد ذم اًمٜم٤مر 11)اًمٜم٤مزقمح٤مت: ﴾ا

ا﴿ :ُمـ ىم٤مل» :هلذا ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك ؛وهذا والل قمٔمٞمؿ َٕ ِْل َأ َّٕ َّٓ  إِ اهللَُّ ٓ إَِفنَف إِ

ا َٕ  .(4)شٓ يٜمٌٖمل عمخٚمقق أن ي٘مقل ذًمؽ ؛خمٚمقق ومٝمق يم٤مومرٌ  ﴾َأ

صار ؾرظقن أوػ بٖن خيِد دم افْار مـ  ؿَ ؾِِ »اهل٤مؿمٛمل:  وىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ داود

 -اًم٘م٤مؾمحؿ سمحـ ؾمحالم-ظمؼم سمحذًمؽ أسمحق قمٌٞمحد ومح٠مُ  ش؟ظْده خمِقَهذا وـالمها 

 . (1)وم٤مؾمتحًٜمف وأقمجٌف

، "اًمرد قمحغم اجلٝمٛمٞمح٦م"تدل سمف اإلُم٤مم اًمدارُمل ذم يمت٤مب : ُم٤م اؾمافدفٔؾ افْامـ

ُْٕس ﴿ :ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ِ ْٕ ِت ا ًَ َّ ـِ اْجَت
ْرآِن  ُؿْؾ َفئِ َُ ِْْؾ َهَذا اْف ِّ ُْٖتقا بِ ُـّ َظَذ َأْن َي َواْوِ

نا ـَ ِِِْْف َوَفنْق  ِّ ُْٖتقَن بِ نراً ٓ َي ِٓ ٍض َط ًْ ْؿ فِنَب ُٓ ُون ًْ : وىمقًمحف، ( 11:اإلها ) ﴾َن َب

﴿ َٓ ِِِْْف َواْدُظقا ُصن ـْ ِم ُْٖتقا بُِسقَرٍة مِّ ا َؾ َٕ ْفَْا َظَذ َظْبِد زَّ َٕ َّا  ُْْتْؿ دِم َرْيٍب مِم ـُ ْؿ َوإِْن  ـُ َداَء

                                                 

 ( . 441،  401) صحٞمٗم٦م :  "ٟم٘مض اًمدارُمل  "( ، و  64) صحٞمٗم٦م :  "ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد  "اٟمٔمر  (4)

 ( . 65) صحٞمٗم٦م :  "ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد  "اٟمٔمر  (1)
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ُْْتْؿ َصاِدِؿغَ  ـُ ـْ ُدوِن اهللَِّ إِْن  ِِْْنِف ﴿ :( ، وىمقًمف16)اًمٌ٘مرة: ﴾ِم ْؼِ ُشَقٍر ِم ًَ ُْٖتقا بِ َؾ

ْْنُتْؿ َصناِدِؿغَ  ـُ ـْ ُدوِن اهللَِّ إِْن  ُتْؿ ِمن ًْ ـِ اْشنَتَى َياٍت َواْدُظقا َم َسَ ٍْ )هحقد: ُمحـ ﴾ُم

 ( .46أي٦م

: وحٛمـ جمٛمحقع قم٘م٤م حد اًمًحٚمػ( – 661صححٞمٗم٦م )وم٘م٤مل رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف 

ومٗمل هذا سمٞم٤من سملّم أن اًم٘مرآن ظمرج ُمـ اخلح٤مًمؼ ٓ ُمحـ اعمخٚمحقق ، وأٟمحف يمحالم »

اخل٤مًمؼ ٓ يمالم اعمخٚمقق ، وًمق يمح٤من يمحالم اعمخٚمحقىملم وُمحٜمٝمؿ ًم٘محدر اعمخٚمحقق 

أظمر أن ي٠ميت سمٛمثٚمف أو سم٠مطمًـ ُمٜمف ، ٕٟمف مل يتٙمٚمؿ خمٚمحقق سمححؼ أو سم٤مـمحؾ ُمحـ 

أو ُمـ يمالم احلٙمٛمح٦م أو همحػم ذًمحؽ إٓ وىمحد أشمحك اًمِمٕمر أو اخلٓم٥م أو اعمقاقمظ 

سمٛمثٚمف أو سم٠مطمًـ ُمٜمف ٟمٔمراؤه ممـ هؿ ذم قمٍمه أو ممـ سمٕمده ، ومٝمذا ىمحد صمٌح٧م اهلل 

ٜمحف ، وصحدق اهلل وسمّٚمحغ قمٚمٞمف سم٤مًمِمٝم٤مدة أٟمف ٓ ي٠ميت سمٛمثٚمف ضمحـ وٓ إٟمحس ٕٟمحف ُم

 .شرؾمقًمف

قمحغم  اًمحرد"أسمق ؾمٕمٞمد اًمدارُمل أيْم٤م ذم يمتح٤مب : ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم افدفٔؾ افتاشع

إيمٗم٤مر اجلٝمٛمٞم٦م ،  آطمتج٤مج ذم»:  ( حت٧م سم٤مب سمٕمٜمقان 611 : اجلٝمٛمٞم٦م ) صحٞمٗم٦م

آن يمالُمف وادقم٧م اجلٝمٛمٞمح٦م أٟمحف : أظمؼم اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أن اًم٘مروم٘م٤مل رمحف اهلل

وأظمؼم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أٟمف يمّٚمؿ ُمقؾمك شمٙمٚمٞمام وىم٤مل ه١مٓ  مل يٙمٚمٛمحف اهلل   ظمٚم٘مف

 ام ؾمٛمع يمالُم٤م ظمرج أًمٞمف ُمحـ خمٚمحقق  إٟمسمٜمٗمًف ومل يًٛمع ُمقؾمك ٟمٗمس يمالم اهلل

ْع ﴿ :ومٗمححل دقمححقاهؿ دقمحح٤م خمٚمححقق ُمقؾمححك إمم رسمقسمٞمتححف َِ ننَؽ َؾنناْخ ننا َربُّ َٕ إيِنِّ َأ

َْٔؽ  َِ ًْ   صمحؿ أشمحك ومرقمحقن ( وم٘م٤مل ًمف ُمقؾمحك ذم دقمحقاهؿ صحدىم٧م41 )ـمحف:﴾َٕ

يمام أضم٤مب ُمقؾمك ذم دقمحقاهؿ ، ومحام اًمٗمحرق  ،يدقمقه أن نٞم٥م إمم رسمقسمّٞم٦م خمٚمقق
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 ،ومح٠مي يمٗمحر سم٠مووحح ُمحـ هحذا  ؟ذم ُمذهٌٝمؿ ذم اًمٙمٗمر إذاً وومرقمقن  سملم ُمقؾمك

نقنُ ﴿: وىم٤مل اهلل شم٤ٌمرك و شمٕم٤ممم ُُ َٔ ـْ َؾ ن ـُ قَل َفُف  َُ َٕ اُه َأْن  َٕ ٍء إَِذا َأَرْد اَم َؿْقُفَْا فَِقْ َّٕ  ﴾إِ

، وٓ ًمٌم  ىمط ىمقٓ ويمالُم٤م ُم٤م يم٤من ومٙمح٤منُم٤م ىم٤مل  :( ، وىم٤مل ه١مٓ 10)اًمٜمحؾ:

ٓ خيحرج وٓ هحق ي٘محدر قمحغم اًمٙمحالم ذم ي٘مقًمف أسمدا وٓ خيرج ُمٜمف يمحالم ىمحط و

ٙمالم وم٠مي يمٗمر أووح ُمحـ هحذا دقمقاهؿ ، وم٤مًمّمؿ واًمرمحـ سمٛمٜمزًم٦م واطمدة ذم اًم

 .اؾمتح٘م٤مق اجلٝمٛمٞم٦م اعمالطمدة اًمٙمٗمر صمؿ ؾم٤مق سم٘مّٞم٦م أوضمف آطمتج٤مج ذم ، شاًمٙمٗمر

ب : ُم٤م اؾمتدل سمف اإلُم٤مم أمحد قمغم يمٗمرهؿ ، ومٕمٜمدُم٤م ؾم٠مًمف يٕم٘محقافدفٔؾ افًارش

ُمحـ زقمحؿ أن قمٚمحؿ اهلل وأؾمحام ه »؟ وم٘مح٤مل : اًم٘مرآن خمٚمحقق اًمدورىمل قمّٛمـ ىم٤مل

ـَ : ﴿ خمٚمقىم٦م وم٘مد يمٗمر ، ي٘مقل اهلل  نِد َمنا َجناَءَ  ِمن ًْ ـْ َب َؽ ؾِٔنِف ِمن ـْ َحاجَّ َّ َؾ

ِْؿِ  ًِ وُمـ زقمؿ أن قمٚمحؿ اهلل وأؾمحام ه  ( أومٚمٞمس هق  اًم٘مرآن؟54 )آل قمٛمران:﴾اْف

٤من رأيحف وُمذهٌحف وصٗم٤مشمف خمٚمقىم٦م ومٝمق يم٤مومر ٓ ؿمؽ ذم ذًمؽ إذا اقمت٘مد ذًمؽ ويمح

 .(4)شٜم٤م يديـ اهلل سمف يم٤من قمٜمدٟم٤م يم٤مومرادي

، وشمريمح٧م ذيمحر ٚمٞمؾ ُمحـ يمثحػم٤مٟمٔمر هداك اهلل إمم هذه اًمٜمّمقص اًمتل هل ىموم

ًمٔمٝمقر إدًمح٦م ومٞمٝمح٤م وخلّمحؿ ، يمثػم ُمـ أي٤مت اًمتل شمٜمص سم٠من اًم٘مرآن يمالم اهلل 

، وُمـ أراد اعمزيد ومٚمػماضمع يمتح٥م أي٤متعمخ٤مًمػ سمٗمٝمؿ اًمًٚمػ ومٞمام ذيمرت ُمـ ا

 واهلل أقمٚمؿ . ،اًمًٜم٦م ٕ ٛم٦م اًمًػ ند ومٞمٝم٤م ُم٤م ُيثٚم٩م  اًمّمدر

ٓ  ومٝمل يمثػمة ضمحداً   أُم٤م إن أردت إدًم٦م ُمـ يمالم ؾمّٞمد إوًملم وأظمريـ

منـ زظنؿ أن افَنرآن » : يمام شمٗمّرح اسمـ اًمقزير سمْمٕمػ احلحدي٨م اعمحروي سمٚمٗمحظ

                                                 

 ( . 10ًممضمري ) صحٞمٗم٦م :  "اًمنميٕم٦م  "اٟمٔمر  (4)
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 طم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م، ًمٙمـ ومٞمام صم٧ٌم ُمـ  إـمؾ ٓ يّمحومٝمذا سم٤م «خمِقَ ؾَد ـٍر

 : أذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م شمٞمن وم٠مىمقل هُمٜمٞم٦م ، وهل يمثػمة ضمداً 

هؿ ُمحـ : ُم٤م رواه ُمًٚمؿ واًمؽمُمذي وأسمق داود واًمٜم٤ًم ل وهمحػماحلديث إول

ظمرج ُمحـ قمٜمحد ضمقيريح٦م طمحلم ّصحغم  أن رؾمقل اهلل طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

قمغم احل٤مًم٦م اًمتل  اًمّمٌح صمؿ رضمع سمٕمد أن أوحك وهل  ضم٤مًم٦ًم ، وم٘م٤مل : ُم٤م زًم٧ِم 

فَد ؿِت بًد  أربع ـِامت »:  ىم٤مًم٧م : ٟمٕمؿ ، وم٘م٤مل اًمٜمٌل ،   ؟وم٤مرىمتؽ قمٚمٞمٝم٤م 

ثالث مرات فق وزٕت بام ؿِت مـ افٔقم فقزٕتٓـ ، شبحان اهلل وبحّده ظندده 

 .«خَِف ورىض ٍٕسف وزٕة ظرصف ومداد ـِامتف

قمحغم أن اًمٙمٚمحامت  ومحدل ،شمداد ـِامتنف» :وذيمر سمٕمده٤م ،شظدد خَِف»: وم٘م٤مل 

 .ًمٞم٧ًم ُمـ اخلٚمؼ

( شمٕمٚمٞم٘مح٤م قمحغم 456 : صحٞمٗم٦م) "يمت٤مب اًمتقطمٞمد  "ـ ظمزيٛم٦م ذم اسمىم٤مل اإلُم٤مم 

ومّرق سملم ظمٚمؼ اهلل ويمٚمامشمف وًمق يم٤مٟم٧م يمٚمحامت اهلل ُمحـ ظمٚم٘محف عمح٤م »هذا احلدي٨م: 

سمٚمٗمٔمح٦م ٓ  ف طملم ذيمر اًمٕمرش اًمذي هحق خمٚمحقق ٟمٓمحؼ ٕمومّرق سمٞمٜمٝمام ، أٓ شمًٛم

ىمحد  واًمقزن همػم اًمٕمحدد ، واهلل ضمحّؾ وقمحال ،شزٕة ظرصف» :شم٘مع قمغم اًمٕمدد وم٘م٤مل

 .شُمـ اخلٚمؼ .. صٍ أقمٚمؿ ذم حمٙمؿ شمٜمزيٚمف أن يمٚمامشمف ٓ ُيٕم٤مدهل٤م وٓ حُيّمٞمٝم٤م حُم 

أي  -٤مل قمحدد ظمٚم٘محف صمحؿ ىمح٤مل سمٕمحده٤م ُمحداد أٟمف ىم :-سم٤مظمتّم٤مر-ُمٕمٜمك هذا و

يمٚمامشمف ، ومٚمق يم٤مٟم٧م اًمٙمٚمامت خمٚمقىم٦م عم٤م ومّرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم اخلٚمحؼ ، أُّمح٤م قمٜمحد  -قمدد

أقمٔمحؿ اعمخٚمقىمح٤مت ومل يحذيمره ذيمر اًمٕمرش وهق خمٚمقق وم٢مٟمف ذيمره سم٤مًمقزن ٕٟمحف 

 سم٤مًمٕمدد واهلل أقمٚمؿ .
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٤م وهمػممهح "صححٞمحف"و ُمًٚمؿ ذم  "اعمقـم٠م": ُم٤م رواه ُم٤مًمؽ ذم احلديث افْاين

 ؛: يح٤م رؾمحقل اهللوم٘م٤مل ىم٤مل ضم٤م  رضمؾ إمم رؾمقل اهلل ةُمـ طمدي٨م أيب هرير

: أظنقذ أما فق ؿِت حنغ أمسنٔت»، ىم٤مل: ُم٤م ًم٘مٞم٧م اًم٤ٌمرطم٦م ُمـ قم٘مرب ًمدهمتٜمل

 .« ترض تامات مـ رش ما خِؼ َلبُِامت اهلل اف

( ُمٕمٚم٘مح٤م 451 : صححٞمٗم٦م)  "يمت٤مب اًمتقطمٞمحد  "محف اهلل ذم ىم٤مل اسمـ ظمزيٛم٦م ير

حلج٤م أٟمحف همحػم ضمح٤م ز أن يح٠مُمر أومٚمٞمس اًمٕمٚمؿ حمٞمٓم٤م ي٤م ذوي ا» :قمغم هذا احلدي٨م

أقمقذ  :هؾ ؾمٛمٕم٧م قم٤معم٤م نٞمز أن ي٘مقل سم٤مًمتٕمقذ سمخٚمؼ اهلل ُمـ ذ ظمٚم٘مف  اًمٜمٌل

قمحقذ أو أ ،أقمحقذ سم٤مًمّمحٗم٤م واعمحروة: أو نٞمز أن ي٘مقل ؟سم٤مًمٙمٕم٦ٌم ُمـ ذ ظمٚمؼ اهلل

 وٓ نٞمحز اًم٘محقل سمحف ُمًحٚمؿٌ  ،هحذا ٓ ي٘مقًمحف  ؟سمٕمروم٤مت وُمٜمك ُمـ ذ ظمٚمؼ اهلل

 .شيًتٕمٞمذ سمخٚمؼ اهلل ُمـ ذ ظمٚم٘مفأن  ، حم٤مٌل يٕمرف ديـ اهلل

( قمـ ٟمٕمٞمؿ سمحـ 15 : صحٞمٗم٦م) "ظمٚمؼ أومٕم٤مل اًمٕم٤ٌمد"وٟم٘مؾ اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب 

  .شاًمٕم٤ٌمد واجلـ واإلٟمس واعمال ٙم٦م خٚمقق وٓ سمٙمالمٓ يًتٕم٤مذ سمٛم»: مح٤مد ىم٤مل

صمحؿ روى  ،وأن ُمح٤م ؾمحقاه خمٚمحقق ،وذم هذا دًمٞمؾ أن يمحالم اهلل همحػم خمٚمحقق

 اًمٌخ٤مري طمدي٨م أيب هريرة اًم٤ًمسمؼ ُمـ ـمرق ُمتٕمددة .

وأقمد اجلقاب ًمٞمحقم ٓ  ،احلديث٤من يم٤مومٞم٤من عمـ أًم٘مك اًمًٛمع وهق ؿمٝمٞمد نوهذا

دًم٦م ُمـ اًمًٜم٦م قمغم إصم٤ٌمت اًمٙمحالم هلل يمثحػمة إ، ويًتٓمٞمع أن يٌدي ومٞمف وٓ يٕمٞمد

اهلل فٔس بْٔف وبْٔنف  ما مُْؿ إٓ وشُِّٔف»يم٘مقًمف ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح : ، ضمداً 

أٓ رجؾ حيِّْل إػ ؿقمف ٕبِنغ »:  وذم احلدي٨م أظمر ىمقل اًمٜمٌل ، شترمجان

 اهلل يمح٤من سمحقدي مجٕمٝمح٤م ذمو ، و شمًْقين أن أبِغ ـالم ريب ـالم ريب ؾ٘ن ؿريناً 
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هذا اعم٘م٤مم ٕؾمٝمؾ ًمٚمٓم٤مًم٥م اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م وشم٘مريٌٝم٤م ًمف ُمـ سمٓمحقن يمتح٥م اًمًحٜم٦م 

آصمرت ذيمحر ، ومحاعمًٜمدة ، وًمٙمـ ظمِمٞم٧م اإلـم٤مًم٦م زي٤مدة قمغم ُم٤م ُم٣م وُمح٤م ؾمحٞم٠ميت 

 .غم ُمـ اشمٌع هقاه وأظمٚمد إمم إرضد واًمٜم٘مض قمذم اًمرر  ٞم٦ميم٤موم ٤ماًمٌٕمض ٕهن

رآن صدر ُمحـ أن إيمٗم٤مر ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘م :ومخالص٦م إُمر أظمل ـم٤مًم٥م احلؼ

ذًمحؽ يمحام  اًمٜمّمقص اًمث٤مسمت٦م اًمٔم٤مهرة ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واٟمٕم٘م٤مد اإلمجح٤مع قمحغم

 ومػُمُمك ذم احلش . شيتًذر المجاع»: شم٘مدم طمٙم٤ميتف ، أُم٤م ىمقًمف

وإُمر اًمذي يًتدقمل اًمٖمراسم٦م أن طمج٦م اسمـ اًمقزير هذه ذم قمدم وضمقد ٟمحص 

هحل ٟمٗمحس ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يٜمص قمغم أن ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘محرآن ومٝمحق يمح٤مومر 

اًمحدارُمل وم٘محد قم٤مروقا إ ٛمح٦م يم٤مإلُمح٤مم أيب ؾمحٕمٞمد طمج٦م ظمّمقم اًمًٜم٦م اًمذيـ 

اًمحرد قمحغم "عم٘مح٤مل وم٠مضمح٤مب ردا قمٚمٞمحف ذم يمت٤مسمحف قم٤مروف ُمٕمح٤مرض سمٛمثحؾ هحذا ا

ٟم٤مفمرين  رضمؾ سمٖمداد ُمٜم٤مومح٤م قمـ ه١مٓ  اجلٝمٛمٞم٦م »( :  615 :صحٞمٗم٦م) "اجلٝمٛمٞم٦م

أهحؾ اًم٘مٌٚمح٦م ؟  وم٘م٤مل زم : سم٠مي طمج٦م شمٙمٗمرون ه١مٓ  اجلٝمٛمٞم٦م وىمد هنل قمـ إيمٗم٤مر

: ُم٤م اجلٝمٛمٞم٦م قمٜمدٟم٤م ُمـ أهحؾ وهنؿ أم سم٠مصمر أم سم٢ممج٤مع ؟ ، وم٘مٚم٧مسمٙمت٤مب ٟم٤مـمؼ شمٙمٗمر

  .ش، ويمٗمر ُمِمٝمقر .. وما ٍُٕرهؿ إٓ بُتاب مسىقر وأثر مٖثقراًم٘مٌٚم٦م 

 ومذيمر إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وشم٘مدم ذيمر سمٕمْمٝم٤م .

٘محقل ًم( قمٜمد ذيمحر طمجتحف ذم ا444 : صحٞمٗم٦موىم٤مل ذم رده قمغم سمنم اعمريز )

ُم٠مصمقرة ُمًٜمدة ُمٜمّمقصح٦م  وم٢من ـمٚمٌتؿ ُمٜم٤ّم ومٞمف آصم٤مراً »سمٙمٗمر ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن : 

قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وم٘مد أظمؼمٟم٤ميمؿ أٟمف يمٗمحٌر مل حيحدث ذم قمٍمحهؿ ومحػُموى 

 قمٜمٝمؿ ومٞمف ، همػم أٟمف يمٗمر ُمٕم٘مقل شمٙمٚمؿ سمف ُمنميمقا ىمحريش قمٜمحد خمحرج اًمٜمٌحل 
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َّٓ َؿْقُل اْفَبَؼِ ﴿: وم٘م٤مًمقا ( ، ومح٠مٟمٙمر اهلل ذًمحؽ قمٚمحٞمٝمؿ ، صمحؿ 11اعمدصمر:)﴾إِْن َهَذا إِ

ـمٛمس طمتك فمٝمر ذم اًمٕمٍم اًمذي أٟم٠ٌمٟم٤ميمؿ سمحف ذم قمٍمح اجلٕمحد سمحـ درهحؿ صمحؿ 

، ر ذًمؽ وظم٤مًمٗمٝمؿ ومٞمف ُمـ أهؾ زُم٤مهنؿريز وٟمٔمرا ٝمؿ ، ومرويٜم٤م ًمٙمؿ قمّٛمـ أٟمٙماعم

وهنذا ـٍنر  - صمؿ ىمح٤مل : -وذيمر مج٤مقم٦م -ؾ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ُمث

، يمام ًمق أن رضمال اّدقمحك أن ُمٚمحؽ اهلل وىمدرشمحف  أثر وٓ خز مًَقل ٓ حيتاج ؾٔف

وؾمٚمٓم٤مٟمف وقمٚمٛمف وُمِمٞمةتف وإرادشمف ووضمٝمف وؾمٛمٕمف وسمٍمه ويديف أن ؿمٞمة٤م ُمٜمٝمح٤م 

ؾ٘ن ضِبنت مّْنا دم ـنؾ خمٚمقق ، ىمٞمؾ ًمف : يمٗمرت ويمذسم٧م سمؾ يمٚمٝم٤م همػم خمٚمقق ، 

،  اؾرإٔت مريب ـنىمٚمٜم٤م ًمف :  !مْهقصا بتسّٔة ذفؽ افقء بًْٔف  ء مْٓا أثراً 

وُمـ يِمتٌف قمٚمٞمف هذا وُم٤م أؿمٌٝمف طمتك يٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م أصم٤مر ، ويمذًمؽ يمالم اهلل ُمثؾ 

هذه إؿمٞم٤م  ؾمقا  همػم خمٚمقق حمدث ٓ يِمؽ ومٞمف ، وم٤مهلل سمزقمٛمؽ يم٤من سمال يمحالم 

طمتك ظمٚمؼ ًمٜمٗمًف يمالُم٤م صمؿ اٟمتحٚمف اوٓمرارا إمم يمالم همحػمه ومتٛمح٧م سمحف رسمقسمٞمتحف 

 .شهذا اعمٕم٘مقل إمم أصمرذم ُمثؾ ووطمداٟمّٞمتف وأُمره وهنٞمف ممـ حيت٤مج 

(:  611)صححٞمٗم٦م:  "قمحغم اجلٝمٛمٞمح٦ماًمحرد "وىم٤مل اإلُم٤مم اًمحدارُمل ذم يمتح٤مب 

 : أردت إرادة ُمٜمّمقصحح٦م ذم إيمٗمحح٤مر اجلٝمٛمٞمحح٦موم٘محح٤مل زم اعمٜمحح٤مفمر اًمححذي ٟمحح٤مفمرين»

ذم اًمزٟم٤مدىمح٦م ، وم٘مٚمح٧م :  -أصمر ىمحد ذيمحره  -سم٤مؾمٛمٝمؿ وهذا اًمذي روي٧م قمـ قمكم 

ُمٕمٜمك واطمد وُمحراد واطمحد ، ًمحٞمس اًمزٟم٤مدىم٦م واجلٝمٛمٞم٦م أُمرمه٤م واطمد يرضمٕم٤من إمم 

ىمقم أؿمٌف ُمـ ىمقم ُمٜمٝمؿ ، سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض ، وإٟمام يِمحٌف يمحؾ صحٜمػ وضمحٜمس 

سمجٜمًٝمؿ وصٜمٗمٝمؿ ، وم٘مد يم٤من يٜمزل سمٕمض اًم٘مرآن ظم٤مص٤م ذم ر  ومٞمٙمقن قم٤مُم٤م ذم 

ُمثٚمف وُم٤م أؿمٌٝمف ، ومٚمؿ ئمٝمر ضمٝمؿ وأصح٤مب ضمٝمؿ ذم زُمح٤من أصحح٤مب رؾمحقل 
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ُمٜمّمقص ُمًٛمك ، وًمحق يمح٤مٟمقا سمحلم  ويم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم ومػُموى قمٜمٝمؿ ومٞمٝم٤م أصمرٌ  اهلل

اًمزٟم٤مدىمح٦م اًمتحل فمٝمحرت ذم  ُ٘متٚمحقا يمحام ىمتحؾ قمحكمٌ أفمٝمرهؿ ُمٔمٝمريـ آرا هؿ ًم

 .شتٚمقا يمام ىمتؾ أهؾ اًمردةًم٘مُ و ،قمٍمه

، يمٞمحػ ُمـ شمٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٗمر اًمٔمح٤مهر قمحغم ديٜمحف وسمٕمد هذا أٓ خي٤مف ُمـ مل يٙمٗمر

 .وا ُمـ ؿمؽ ذم يمٗمره أيْم٤مواًمٕمٚمام  ىمد يمّٗمر

وُمـ زقمؿ أن »( : 4/111)  "احلج٦م"ت٤مب  ذم يموىم٤مل أسمق اًمِمٞمخ  إصٌٝم٤مين

اًم٘مرآن خمٚمقق أو سمٕمْمف أو ؿمٞمة٤م ُمٜمف خمٚمقق ومال ُيِمؽ ومٞمف قمٜمدٟم٤م وقمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ 

ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واًمٗمْمؾ واًمديـ أٟمف يم٤مومر يمٗمرا يٜم٘مؾ قمـ اعمٚم٦م ... صمؿ ىم٤مل : وُمحـ 

ٛمع يمالم اًمٕمٚمام  ذًمحؽ ؿمؽ ذم يمٗمر ُمـ ىم٤مل اًم٘مرآن خمٚمقق سمٕمد قمٚمٛمف وسمٕمد أن ؾم

 .شق ُمثٚمفومٝم
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إؾمححام  "وىمحح٤مل اًمٌٞمٝم٘مححل ذم يمتحح٤مب »(:  1/651ىمحح٤مل اسمححـ اًمححقزير ) 

افَنرآن ـنالم اهلل ؽنر : »ؾ إًمٞمٜمح٤م قمحـ أيب اًمحدردا  ُمرومققمح٤م: وٟم٘مح"واًمّمٗم٤مت

وروي أيْم٤م ذًمؽ قمـ ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد وضمح٤مسمر سمحـ  ،شخمِقَ

ه ُمٔمٚمٛم٦م ٓ يٜمٌٖمحل أن حيحت٩م ، أؾم٤مٟمٞمدوٓ يّمح ر  ُمـ ذًمؽ ،قمٌد اهلل ُمرومققم٤م

 . شاٟمتٝمك سمٚمٗمٔمف ،شٝمد سمٌم  ُمٜمٝم٤مسمٌم  ُمٜمٝم٤م وٓ ُيًتِم

وايمتٗمحك اسمحـ اًمحقزير سمٜمٞمحؾ همروحف ،  شاٟمتٝمك سمٚمٗمٔمف» :هٙمذا ىم٤مل اسمـ اًمقزير

، أُمح٤م يمحالم اًمٌٞمٝم٘محل ذم  أن اًم٘مرآن يمالم اهلل همحػم خمٚمحققسمٕمدم صمٌقت ٟمص قمغم

٤م ر وإٟمام ومٞمف زي٤مدة أؾمح٘مٓمٝمسمٕمد يمام زقمؿ اسمـ اًمقزي ومٚمؿ يٜمتفِ  "إؾمام  واًمّمٗم٤مت"

وؾنٔام »ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل قم٘م٥م ذًمحؽ ُمٌح٤مذة :  وم٘مد اسمـ اًمقزير إُم٤م وم٘مداٟم٤م أو هقى 

غم شم٘مرير أن يمحالم أي ومٞمام ذيمرٟم٤م ُمـ إدًم٦م يمٗم٤مي٦م قم (4)شذـرٕا ـٍاية وباهلل افتقؾٔؼ

وٓ يًحتجٞمز صحٜمع  ،، وهذا اًمتحريػ ًمف ؾمقاسمؼ ويتٌٕمف ًمقاطمحؼاهلل همػم خمٚمقق

 .ُم٤مرق ُمـ أهؾ اهلقى واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل هذا إٓ يمؾ ُم٤مذق

 

 

 

 

 

                                                 

 ( . 601) صحٞمٗم٦م :  "إؾمام  واًمّمٗم٤مت  "اٟمٔمر  (4)
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 "اعمٞمحزان"و "اًمٜمحٌال "وًم٘مد ٟم٘مؾ اًمحذهٌل ذم ( : » 1/656ىم٤مل اسمـ اًمقزير ) 

قمـ احل٤مومظ قمكم سمـ اجلٕمد أٟمحف ىمح٤مل: ُمحـ ىمح٤مل اًم٘محرآن خمٚمحقق مل  "اًمٙم٤مؿمػ"و

يم٘محقل أهحؾ احلحدي٨م  ،إن اًم٘مرآن همػم خمٚمقق :، ومٝمذا قمكم سمـ اجلٕمد ي٘مقلُأقمٜمٗمف

 ...شذم شمٕمٜمٞمػ ُمـ ىم٤مل إٟمف خمٚمقق  ػوُمع ذًمؽ ظم٤مًم

، ٜم٦م مل ي٘مٌؾ ُمٜمف عمخ٤مًمٗمتحف إمجح٤مقمٝمؿًمق يم٤من هذا اًم٘مقل صدر ُمـ أطمد أهؾ اًمً

 ؟ل سم٤مًمًق  وىُمدح ذم ديٜمف وقم٘مٞمدشمفيمٞمػ وهق ص٤مدر ممـ ىمد ُرُم

أيْم٤م يمام شم٘مدم ُمـ سمؽم اسمـ اًمقزير ًمٙمالم اًمٌٞمٝم٘مل صٜمع ُمثٚمف ذم شمرمج٦م قمكم سمحـ 

هال ٟم٘مؾ يمالم اإلُم٤مم ، يريد وشمرك ُم٤م ٓ يريد اًمٙمت٥م سمامومتًؽ ُمـ شمٚمؽ   اجلٕمد

شمريمف ُمـ أضمحؾ و، شثَة فُْف جّٓل»: اعمقضمقد ذم شمٚمؽ اعمراضمع طملم ىم٤مل ُمًٚمؿ

وقمحدم ،  شيتنبث بٌر بدظة زائنغ ظنـ احلنؼ»، وىم٤مل اجلقزضم٤مين : هذه اعم٘م٤مًم٦م

يمح٤من يٓمٕمحـ ذم هُمٛمز ومٞمف سم٠مٟمف  :، وأيْم٤مً (4)متٙملم أمحد اسمٜمف قمٌد اهلل ُمـ اًمرواي٦م قمٜمف

شمح٤مريخ "ًمرضمحؾ ومٕمٚمٞمحف ُمراضمٕمح٦م ؾمتزادة قمـ طم٤مل هذا اوُمـ أراد آ ،اًمّمح٤مسم٦م

 ( . 651- 44/656)  "دسمٖمدا

ف وٟمٗمك صمٌقت دمٝمٛمحف يمٕمٌحدوس سمحـ ض أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمد داومع قمٜمحوإن يم٤من سمٕم

 ُمقىمٗمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م همػم حمٛمقد واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل . اهلل إٓ أنّ قمٌد

 واًمًػم واًمؽمضمؿ يمل اعم٘مّمقد هال ٟم٘م٥م اسمـ اًمقزير ذم سمٓمقن يمت٥م اًمت٤مريخ

                                                 

ُمٞمزان "( ، و  661ًمٚمجقزضم٤مين )صحٞمٗم٦م:  "أطمقال اًمرضم٤مل  "( ، و 1/110اًمذهٌل )  "اًمٙم٤مؿمػ"اٟمٔمر  (4)

 ( . 445/  6)  "آقمتدال
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 ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م مل يٙمٗمر اًم٘م٤م ؾ سمخٚمؼ اًم٘مرآن ًمٞمٕمزز سمحف ىمحقل هحذا ، ي٠ميت سم٠مطمدٍ  

 اًم٘مت٤مد . وسمٞمٜمف وسملم ذًمؽ ظمرط
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وىمد طمٙمك اًمذهٌل اًمقىمػ قمحـ مج٤مقمح٦م واومحرة »( :  1/51ىم٤مل اسمـ اًمقزير ) 

وُمحٜمٝمؿ  ،ؽؿمحطمػمة و وىمُػ  واعمتقىمػ همػم ُمٙمٗمر ًمٚمٛمخ٤مًمػ ، ومٛمٜمٝمؿ ُمـ وىمَػ 

 .شوورع طمٞمٓم٦مٍ  وىمُػ  ُمـ وىمَػ 

ٙمك اًمذهٌل اًمقىمػ قمحـ مج٤مقمح٦م ىمد طم»يمالم ًمٞمس ًمف ٟمٔم٤مم وم٢مٟمف ي٘مقل :  هذاو

ومٛمـ صم٧ٌم قمٚمٞمف اًم٘مقل سم٤مًمقىمػ ومٝمحق واىمٗمحل ضمٝمٛمحل  إن طمٙمك ٠مىمقل ووم شواومرة

اىمٗمٞمح٦م واًمق  سمؾ سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل: أوحؾ، هؾ اًمًٜم٦م ذم اًمقاىمٗمٞم٦م أهنؿ ضمٝمٛمٞم٦موطمٙمؿ أ

 شخمٚمحقق» :ومال ي٘محقل ،ٓ ايمتٗم٤م ً  ؾمٙمقشم٤مً  قنصمؿ ي٘مٗم ،هؿ اًمذيـ ي٘مقًمقن يمالم اهلل

 .  قمّدهؿ أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م، ومٝم١مٓوإن ؾم٠مًمتف ؾمٙم٧م ،شهمػم خمٚمقق»وٓ 

( ؾمحٛمٕم٧م إؾمحح٤مق 110 :صححٞمٗم٦م) "ُم٤ًم ٚمف ًمإلُم٤مم أمحد"ىم٤مل أسمق داود ذم 

ٓ ؽنر خمِنقَ ؾٓنق جّٓنل رش مـ ؿال ٓ أؿقل خمِقَ و»: سمـ راهقيف ي٘مقلا

  .ش-ال افَرآن خمِقَ يًْل ممـ ؿ-ٓؿ مْ

-ه١مٓ  ذ ُمحٜمٝمؿ »: ؟ وم٘م٤مل: اًمقاىمٗم٦مىمٞمؾ ًمف ؛وىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد

ري قمّٛمحـ حد سمـ ص٤مًمح اعمّمحح: ؾم٠مًم٧م أمح، وىم٤مل -يٕمٜمل ُمـ ىم٤مل اًم٘مرآن خمٚمقق

 .شهذا صا »؟ ىم٤مل : خمٚمقق وٓ همػم خمٚمقق :وٓ ي٘مقل ،اًم٘مرآن يمالم اهلل :ي٘مقل

( 11 :صححٞمٗم٦م) "اًمنميٕم٦م  "ٔضمّري ذم اإمم همػم ذًمؽ ُمـ  أصم٤مر ويمذا قم٘مد 

  وؾم٤مق قمدة آصم٤مر . شذاه٥م اًمقاىمٗم٦مذيمر اًمٜمٝمل قمـ ُم»سمٕمٜمقان  سم٤مسم٤مً 

 ؿمؽ أن اًم٘مقل  ، ومالُمـ يمت٥م اًمًٜم٦م إٓ وىمد شمٙمٚمؿ قمٜمٝمؿ وىمّؾ أن دمد يمت٤مسم٤م
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وًمٙمـ ُم٤م دظمؾ هذا ومٞمٛمـ ىم٤مل سمح٤مخلٚمؼ  ،ُمـ أىمقال اجلٝمٛمٞم٦م ،واًمٚمٗمظ ،سم٤مًمقىمػ

 ؟رهٗماًمذي يًٕمك اسمـ اًمقزير ذم قمدم يم

ومٝمؾ يٕمٜمل أن اعمتقىمػ   هذا ومٞمف إهي٤مم شوم٤معمتقىمػ همػم ُمٙمٗمر ًمٚمٛمخ٤مًمػ» :ىمقًمف

وإفمٝمحر  خمٚمقق أو عمحـ ىمح٤مل إٟمحف همحػم خمٚمحقق همػم ُمٙمٗمر عمـ ظم٤مًمٗمف وىم٤مل إٟمف 

قمٜمدي ُمـ ؾمٞم٤مق اؾمتدًٓمف أٟمف ي٘مقل إن اعمتقىمحػ همحػم ُمٙمٗمحر عمحـ ىمح٤مل سمخٚمحؼ 

 ٤مـمؾ أىمران  اًمٌاًم٘مرآن ومٝمؿ ذموم٠مىمقل : ٓ ظمالف سمٞمٜمٝمؿ ذم   اًم٘مرآن

 .شوورع حٔىةٍ  َػ وؿْ  َػ ، ومْٓؿ مـ وؿَ  حرةٍ  َػ وؿْ  َػ ؾّْٓؿ مـ وؿَ »ىمقًمف: 

هذا اًمٙمالم أظمذه ُمـ اًمذهٌل ذم شمرمج٦م أمحد سمـ ص٤مًمح اعمٍمي قمٜمدُم٤م ٟم٘محؾ و

اًمذي شم٘مدم ذيمره ُمـ رواي٦م أيب داود اعمت٘مدُمح٦م  "ؾمػم أقمالم اًمٜمٌال "قمٜمف إصمر ذم 

سمحؾ »٤مك واًمِم٤مك يم٤مومر ، ىمح٤مل اًمحذهٌل: ذا ؿمطملم ىم٤مل ومٞمٛمـ وىمػ ذم اًم٘مرآن : ه

 ُمزريح٤مً  ، وُمـ ؾمحٙم٧م ؿمح٤ميم٤مً وُمـ ؾمٙم٧م شمقرقم٤م ٓ يٜم٥ًم إًمٞمف ىمقل، هق ؾم٤ميم٧م

 هحا شقمغم اًمًٚمػ ومٝمق ُمٌتدع

٤ميم٤م ومال ، أُم٤م ُمـ ؾمٙم٧م ؿمسم٤مرد ًمٞمس هذا حمٚمف ومٝمذا ورعٌ  أُم٤م ُمـ ؾمٙم٧م شمقرقم٤مً 

، ومل يٗمرق اًمًحٚمػ سمحلم هحذا وهحذا سمحؾ وحّٚمٚمقا ؿمؽ ذم زيٖمف ووالًمف ويمٗمره

 ع وسمدقمقهؿ وإن يم٤من ُمـ ؾمٙم٧م ؿم٤ميم٤م أردى .اجلٛمٞم

أُم٤م ُم٤م طمٙم٤مه قمـ سمٕمض أهؾ احلدي٨م سم٤مًمقىمػ ومٝم٤مك ضمقاب اإلُم٤مم أسمق ؾمحٕمٞمد 

ًمرد قمغم ُمـ اطمت٩م ( ذم ا611)صحٞمٗم٦م:  "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م"اًمدارُمل ذم يمت٤مب 

: أن ٟم٤مؾم٤م ُمحـ اطمتج٤مضمٝمؿ قمٚمٞمٜم٤م ذم ذًمؽ أن ىم٤مًمقا ويم٤من أيمؼم»هبذه احلج٦م وم٘م٤مل: 

ةٚمقا اًمذيـ قمرومٜم٤مهؿ قمـ ىمٚم٦م اًمٌٍم سمٛمذاه٥م اجلٝمٛمٞمح٦م ؾُمح ُمِمٞمخ٦م رواة احلدي٨م
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ا قمٜمحف إذ مل يتقضمٝمحقا وأُمًحٙمق ،؟ وم٘م٤مًمقا : ٓ ٟم٘مقل ومٞمف سم٠مطمد اًم٘مقًملمقمـ اًم٘مرآن

ٕهن٤م يم٤مٟم٧م أهمٚمقـم٦م وىمٕم٧م ذم ُم٤ًمُمٕمٝمؿ مل يٕمرومقا شم٠مويٚمٝم٤م ومل يٌتٚمقا ، عمراد اًم٘مقم

همحػمهؿ  هب٤م ىمٌؾ ذًمؽ ومٙمٗمقا قمـ اجلقاب ومٞمف وأُمًٙمقا ومحلم وىمٕم٧م ذم ُم٤ًمُمع

ُمـ أهؾ اًمٌٍم هبؿ وسمٙمالُمٝمؿ وُمرادهؿ ممـ ضم٤مًمًقهؿ وٟمح٤مفمروهؿ وؾمحٛمٕمقا 

واسمحـ  ،ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمحكم سمحـ احلًحلم :ىمٌح يمالُمٝمؿ ُمثؾ ُمـ ؾمٛمٞمٜم٤م ُمثؾ

واعمٕمح٤مرم سمحـ  ،وسم٘مٞم٦م سمـ اًمقًمٞمحد ،واًم٘م٤مؾمؿ اجلزري ،وقمٞمًك سمـ يقٟمس ،اعم٤ٌمرك

 ،ا أهن٤م يمٚمٛم٦م يمٗمحر، ومل يِمٙمقٍم سمٙمالم اجلٝمٛمٞم٦محوٟمٔمرا ٝمؿ ُمـ أهؾ اًمٌ ؛قمٛمران

إذ رد اهلل  ،وأٟمف همحػم خمٚمحقق ،يمام ىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ،وأن اًم٘مرآن ٟمٗمس يمالم اهلل

 ومٍمحطمقا سمحف قمحغم قمٚمحؿٍ  ،وأصاله قمٚمٞمف ؾم٘مر ،إٟمف ىمقل اًمٌنم :قمغم اًمقطمٞمد ىمقًمف

اًم٘مٚمٞمحؾ  ،ٓ سم٤مًمٖم٤مومحؾ قمٜمحف ، ٌمحواحلج٦م سم٤مًمٕم٤مرف سم٤مًم ،أٟمف همػم خمٚمقق ؛وُمٕمروم٦مٍ 

ومل يٚمتٗمتحقا إمم ىمحقل ُمحـ ، ٍمحف سم٢مُمًح٤مك أهحؾ اًمٌحؼ ه١مٓ  ومٞمحوشمٕمٚمر ، اًمٌّمػمة

ؿ هبحؿ : إن يٙمـ ضمٌـ ه١مٓ  اًمذيـ اطمتججتوم٘مٚم٧م هلؿ ،وقمرف أصٚمف ،اؾمتٜمٌٓمف

 ،ويم٤مٟمقا ُمـ أقمحالم اًمٜمح٤مس ،١مٓ  وسطمقا سمٌٍٍم حوم٘مد اضمؽمأ ه ،ُمـ ىمٚم٦م اًمٌٍم

٤ميملم ، طمتك أيمٗمروا ُمـ ىم٤مل خمٚمقق همػم ؿمحوأصؾ اًمٌٍم سم٠مصقل اًمديـ وومروقمف

 اٟمتٝمك . شرشم٤مسملم ومٞمٝمؿذم يمٗمرهؿ وٓ ُم

ٛمـ يتٕمٚمؼ سم٠مىمقال ه١مٓ  اًم٘مٚم٦م ويؽمك أىمحقال اجلٛمٚمح٦م ُمحـ أىمحقال ومٞم٥م واًمٕمج

 ٦م اًمذيـ ووم٘مقا ًمٚمحؼ وهدوا إًمٞمف .أ ٛم٦م اًمًٜم

سمخٗمح٤م   - يمام ىمح٤مل اًمحدارُمل -قمتذر هلؿ : ه١مٓ  اًمذيـ ؾمٙمتقا أُ وأيْم٤م ي٘م٤مل

 ُمـ شم٠مظمر سمٕمد سمٞم٤من أهؾ اًمٕمٚمؿ هل٤م اعم٠ًمًم٦م وطمدوصمٝم٤م ومام قمذر 
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ومٝمحذا شمْمحخٞمؿ ، شوم٘مد طمٙمك اًمذهٌل قمـ مج٤مقم٦م واومحرة»: ل اسمـ اًمقزيرأُم٤م ىمق

 .يتج٤موز قمددهؿ أص٤مسمع اًمٞمد اًمقاطمدة، وإٟمام هؿ ىمٚم٦م ٓ ذُمٞمؿ

ذم شمرمجحح٦م  "اًمٜمححٌال "ىمحح٤مل اًمححذهٌل ذم ( : » 1/651صمححؿ ىمحح٤مل اسمححـ اًمححقزير ) 

 ...ش إؾمح٤مق سمـ أيب إها ٞمؾ أطمد اًمقاىمٗم٦م

 .٤مً واىمٗمٞمطم٤مصؾ يمالُمف أن إؾمح٤مق سمـ أيب إها ٞمؾ يم٤من  و

  .شُمِمةقم إٓ أٟمف يمٞمس ص٤مطم٥م طمدي٨م»: ةؾ قمٜمف اإلُم٤مم أمحد وم٘م٤ملوؾُم 

وًمٙمـ أؾمحٙم٧م  ،ؽإين مل أىمػ قمغم اًمِم»: ىم٤مل قمـ ؾم٥ٌم وىمٗمف ذم اًم٘مرآنىمد و

 .شيمام ؾمٙم٧م اًم٘مقم ىمٌكم

سم٤مىمٞمح٤م قمحغم ا طم٤مًمحف أن يٙمحقن واإلٟمّم٤مف ومحٞمٛمـ هحذ»: صمؿ ذيمر ىمحقل اًمذهٌل

دي٨م واًمروايح٦م ٓ يرومحع قمٜمحف ، ًمٙمـ ضمالًمتف ذم قمٚمؿ احلحل٤م٘ميويمذًمؽ ، شقمداًمتف

 رواي٦م ؿم٤مهلم سمحـ اًمًحٛمٞمذع وصٛم٦م اًم٘مقل سم٤مًمقىمػ ًمذا شمٙمٚمؿ ومٞمف اإلُم٤مم أمحد ذم

: ؾمح٠مًم٧م ذم رواي٦م ؿم٤مهلم وىم٤مل أيْم٤مً  ؛يمام ٟم٘مؾ اًمذهٌل، شواىمٗمل ُمِم١موم» وم٘م٤مل:

ذاك ؿم٤مك ذم اًمحديـ »: وم٘م٤مل ؟ اًم٘مرآن شمقرقم٤مأٟم٤م أىمػ ذم :ـ ي٘مقلقمٛمر ، اهللأسم٤م قمٌد

افَنرآن ـنالم اهلل ؽنر ٤مع اًمٕمٚمحام  وإ ٛمح٦م اعمت٘محدُملم قمحغم أن ، إمجواًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

خمِقَ ، هذا افديـ افذي أدرـت ظِٔف افننٔقخ وأدر  منـ ـنان ؿنبِٓؿ ظنذ 

 .(4)شهذا

اًمًحٚمػ  ، وأُم٤م اطمتج٤مج ص٤مطم٥م اًمقرع سم٠منر وٓ ؿمؽ أن اًمقاىمٗم٦م ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م

 .هذا اًم٘مقل ومٝمذا ىمقل ُمردود قمٚمٞمفمل يٓمٚم٘مقا 

                                                 

 ( . 4/411)  "ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م  "اٟمٔمر  (4)
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 : ) صححٞمٗم٦م "  اعمريححزٟم٘مْمف قمغم سمنمح "اًمدارُمل ذم ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق ؾمٕمٞمد 

أما دظقا  أهيا ادًارض إٕف َل يسبؼ مـ افسنِػ دم افَنرآن ؿنقل وٓ » (: 445

ومًححٜم٘مص قمٚمٞمححؽ إن ؿمحح٤م  اهلل ُمحح٤م يٙمححذب دقمححقاك  !خننقض إٕننف ؽننر خمِننقَ

وؾمٜمحٙمٞمف ًمؽ قمـ ىمقم ُمٜمٝمؿ أقمغم وأقمٚمؿ ممحـ طمٙمٞمح٧م قمحٜمٝمؿ ُمحذهٌؽ ٟمححق 

 ،طمدصمٜم٤م ُمقؾمحك سمحـ داود ،، طمدصمٜم٤مه قمكم سمـ اعمديٜملاعمريز واًمثٚمجل وٟمٔمرا ٝمؿ 

: ىمٞمحؾ جلٕمٗمحر ىمح٤مل ،قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قماّمر ،وهق اسمـ رؿمد :ىم٤مل قمكم ؛طمدصمٜم٤م ُمٕمٌد

وفُْف ، فٔس بخافؼ وٓ خمِقَ »: ؟ وم٘م٤ملحمٛمد: اًم٘مرآن ظم٤مًمؼ هق أو خمٚمقق سمـا

 .شـالم اهلل

قمٛمرو ىم٤مل  :: ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦مق سمـ إسمراهٞمؿ احلٜمٔمكم ي٘مقلؾمٛمٕم٧م إؾمح٤م

ؾّـ دوهنؿ مْذ شبًغ شْة يَقفنقن اهلل  أدرـت أصحاب افْبل » :سمـ ديٜم٤مرا

 .ش... شم اهلل مْف خرج وإفٔف يًقداَافؼ وما شقاه خمِقَ وافَرآن ـال

 صمؿ ذيمر سمٕمض أصم٤مر قمـ  اًمًٚمػ ذم ذًمؽ .

ٍم اًمّمحح٤مسم٦م حقًمؽ ذم قمححًمحق يمح٤من ىمح :وأيْم٤م ي٘م٤مل ًمّم٤مطم٥م اًمقرع اًمٌح٤مرد

، ومل ي٘مقًمحقا همحػم خمٚمحقق سم٠مًمًحٜمتٝمؿ، اًم٘محرآن يمحالم اهلل :اواًمت٤مسمٕملم اًمذيـ ىم٤مًمق

ًُ  وًمٙمـ يم٤من هذا ُمًت٘مراً  ، وًمٙمحـ سمٕمحد أن ظمح٤مض ؿ ًمؽ ؾمٙمقشمؽٚمِّ ذم ىمٚمقهبؿ ًم

وىمح٤مًمقا  ،وظم٤مصؿ أهؾ اًمٌدع سم٤ٌمـمٚمٝمؿ أشم٤ٌمع ضمٝمؿ وأذٟم٤مسمف ،اًمٜم٤مس ذم هذه اعم٠ًمًم٦م

٧م وإٓ وم٠مٟمح ،ل وٓ شمٙمتٛمحفح هبذا اًم٘محقيم٤من ًمزاُم٤م قمٚمٞمؽ أن شمٍّم ، سمخٚمؼ اًم٘مرآن

  .ضمٝمٛمل و٤مل
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( : ىمح٤مل طمحدصمٜم٤م أسمحق  11) صحٞمٗم٦م:  "اًمنميٕم٦م"وُمثؾ هذا روى أضمري ذم 

: هلحؿ ٌؾ ؾمةؾىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜم ،: طمدصمٜم٤م أسمق داود اًمًجًت٤مينخمٚمد ىم٤مل

 سنُت!يَ  وَلَ »وم٘مح٤مل :  ؟اًم٘مرآن يمالم اهلل صمحؿ يًحٙم٧م :أن ي٘مقل اًمرضمؾ رظمّم٦مً 

 تُِّنقا ٔث تُِّقا ؾنٔاموفقٓ ما وؿع ؾٔف افْاس ـان يسًف افسُقت وفُـ ح

 .شٕي  ء ٓ يتُِّقن

أهؾ اإليامن مل خيتٚمػ  :ذم هذا اعمٕمٜمك ٜمٌؾُمٕمٜمك ىمقل أمحد سمـ طم: ىم٤مل أضمري

مل يًحع ، آن خمٚمحققومٚمام ضم٤م  ضمٝمؿ وم٠مطمدث سم٘مقًمحف أن اًم٘محر، أن اًم٘مرآن يمالم اهلل

همػم خمٚمحقق سمحال ؿمحؽ وٓ شمقىمحػ  اًمرد قمٚمٞمف سم٠من اًم٘مرآن يمالم اهلل اًمٕمٚمام  إٓ

 ذم ديٜمف . ؿم٤ميم٤مً  ل واىمٗمٞم٤مً ؾمٛمّ  شهمػم خمٚمقق: »ومٛمـ مل ي٘مؾ، ومٞمف

ومحال ؿمحؽ  ، أُم٤م ُمـ وىمػ ؿم٤ميم٤مً يمام يزقمؿ ومٝمق و٤مل ُمٌتدع ٛمـ شمقىمػ شمقرقم٤مً وم

 ذم يمٗمره .

 ( مجٚمح٦م 4/616)  "ذح أصقل اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م"وىمد ؾم٤مق اًمالًمٙم٤م ل ذم 

 :  ُمـ أصم٤مر ذم شمٙمٗمػم اًمقاىمػ ُمٜمٝم٤م

َرآن بافننؽ ؾٓنق مـ وؿػ دم اف»: قن ىم٤ملٚمف قمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ اعم٤مضمِمُم٤م ٟم٘م

 .شمْؾ مـ ؿال خمِقَ

 ش.مـ وؿػ دم افَرآن ؾٓق ـاؾر»: وىم٤مل أسمق ُمّمٕم٥م أمحد سمـ أيب سمٙمر

مـ ؿال افَنرآن خمِنقَ »: ق ُمّمٕم٥م: ىم٤مل زم أسموىم٤مل حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ وارة

: ، صمؿ ىم٤ملشل خمِقَ أو ؽر خمِقَ ن ؾٓق مِْف، ومـ ؿال ٓ أدري ن يًْؾٓق ـاؾر

إٟمحف أفمٝمحر  :وم٘مٚمح٧م ،، ومذيمرت رضمال يم٤من ئمٝمر ُمذه٥م ُم٤مًمحؽشهق رش مْف بؾ»
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، ومذيمرت ذًمؽ ٕمححد شيْتحؾ مذهبْا وهق بريء مْف ؛فًْف اهلل»: اًمقىمػ، وم٘م٤مل

 .سمف سمـ طمٜمٌؾ وم٠مقمجٌف وُهر ا

رآن ٓ هٗٓء يَقفقن دم افَ»: ىم٤مل أسمق ُمّمٕم٥م ؛وطمٙمك قمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي

بقن ؾن٘ن  ممـ يَنقل خمِنقَ ، يسنتتاهؿ ظْدٕا رش ٕدري خمِقَ أم ؽر خمِقَ!

 .شتابقا وإٓ ُضبت أظْاؿٓؿ

مـ وؿنػ دم افَنرآن بافننؽ ؾٓنق »ىم٤مل :  ،وقمـ ُمقؾمك سمـ ه٤مرون اًمٗمروي

 ش.ـاؾر، ومـ وؿػ بٌر صؽ ؾٓق مبتدع

صمؿ ؾم٤مق اًمالًمٙم٤م ل ُمثؾ هذا اًم٘مقل قمـ مج٤مقم٦م ُمحـ أهحؾ احلحدي٨م ُمحـ أهحؾ 

أهؾ اجلزيحرة و ،ومٞمٝمؿ در وُمـ قمُ وأهؾ ُمٍم ، ومٞمٝمؿ در اًمٙمقوم٦م وأهؾ سمٖمداد وُمـ قمُ 

وًمٙمحـ  يم٤مُمٚم٦م هٜمح٤م،اإلـم٤مًم٦م ًمٜم٘مٚمتٝم٤م  ٦مواًمثٖمقر وأهؾ ظمراؾم٤من، و واهلل ًمقٓ ظمِمٞم

ُمـ  ى، وُم٤م ٟم٘مؾ ومٞمف اًمٙمٗم٤مي٦م عمـ شمٕمرّ (4)أيمتٗمل سم٤مإلطم٤مًم٦م قمغم هذا اًمٙمت٤مب ومٚمػماضمع

 :صمقيب اجلٝمؾ واهلقى وأٟمِمد

حـ يٚمٌَ ـ صمقسملم َُمحُمِ  وشمٕمرر   امٝمُ ًْ

ـَ  صمقٌب   فقىمَ ومَ  ٥ِم ريمر اعمُ  اجلٝمؾِ  ُم

ححدى سمٛمَ اًمححرر  يٚمححَؼ     قانِ وَهحح ٦مٍ ذُمر

 قسم٤مناًمثر  سمة٧ًِم  ٥ِم ٕمّم  اًمتر  صمححقُب 

 

 

 

 

                                                 

 .( ىمًؿ اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م 4/111)  فٓسمـ سمٓم "اإلسم٤مٟم٦م"واٟمٔمر يمت٤مب  (4)
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 ؾهؾ

ذم اعمجٚمحد  "اًمٕم٘محد"وطمٙمك اسمـ قمٌد رسمف ذم »: ( 1/651وىم٤مل اسمـ اًمقزير ) 

يمتح٥م  ُم٤م ًمٗمٔمف  "إُمث٤مل ذم سمٞم٤من ىمقهلؿ ذم اًم٘مرآناجلقهرة ذم "اًمراسمع ُمـ يمت٤مب 

؟ اًم٘محرآن ظمح٤مًمؼ أو خمٚمحقق حمٛمحد أيمتح٥م إزم اعمريز إمم أيب اًمني ُمٜمّمقر سمـ

وٟمححـ ٟم٘محقل أن »:  -إمم أن ىمح٤مل-ؾ ومتٜمح٦م : قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإيح٤مك ُمحـ يمحومٙمت٥م ًمف

يتٙمٚمػ اعمجٞمح٥م اعمحًحـ ُمح٤م ًمحٞمس قمٚمٞمحف، ويتٕمح٤مـمك  ،اًمٙمالم ذم  اًم٘مرآن سمدقم٦م

 واًم٘مرآن ،شمٕم٤ممم خمٚمقق، وُم٤م ٟمٕمٚمؿ ظم٤مًم٘م٤م إٓ اهلل وُم٤م ؾمقى اهلل اًم٤ًم ؾ ُم٤م ًمٞمس ًمف

 ....ش٤مٟمتف سمٜمٗمًؽ إمم .يمالم اهلل وم

 :وزم ُمع هذا اًمٙمالم صمالث وىمٗم٤مت

ُمحع  ،اًمذي ومٞمف اًمّم٤مًمح واًمٓمح٤مًمح "اًمٕم٘مد": ٟم٘مؾ اسمـ اًمقزير ُمـ يمت٤مب إوػ

إؾمححام  "أن هححذا إصمححر ُمقضمححقد ذم يمتحح٥م يٜم٘مححؾ ُمٜمٝمحح٤م اسمححـ اًمححقزير يمٙمتحح٤مب 

، ويمذا قمٜمد اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم ًٜمداً ( ُمُ 611 :صحٞمٗم٦مًمٚمٌٞمٝم٘مل ) "واًمّمٗم٤مت

  يمذًمؽ ( ُمًٜمداً  46/11) "شم٤مرخيف"

ىمحع وهذا شمّمحٞمػ و ،ش.. أيب اًمني ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد ... .»: ىمقًمف :  افْإٔة

ُمٜمّمقر  :، وصقاسمفووم٤مت اعمح٘مؼ اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف، ومٞمف اسمـ اًمقزير أو ص٤مطم٥م اًمٕم٘مد

سمـ قمامر أسمق اًمني اخلراؾم٤مين ، ًمٙمـ ًمرهم٦ٌم اسمـ اًمقزير ذم ٟمٍمة رأيف يمح٤مًمٖمريؼ ا

 اًمًحٜم٦م أهؾ سم٘مقل هذا اًمرضمؾ وٓ يٕمٚمؿ ُمـ هق، أُم٤م ٩ميتٛمًؽ سم٠مي قمقد ومٝمق حيت

 .ُم٠مسمقن ذم روايتف ،ذم ديٜمف ُمٓمٕمقنٌ  رضمٌؾ  ٞمٕمٚمٛمقن أٟمفوم
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دي٨م ويم٤من ومٞمحف دمٝمحؿ ٓ ي٘مٞمؿ احل»: ( 1/416)  "اًمْمٕمٗم٤م "ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم ذم 

هلل سمحـ أمححد اطمدصمٜم٤م قمٌحد :-صمؿ ذيمر سمٕمض ُمروي٤مشمف صمؿ ىم٤مل  -ُمـ ُمذه٥م ضمٝمؿ 

: طمحدصمٜم٤م وطمدصمٜم٤م قمٌحداهلل ىمح٤مل ،امن سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم: طمدصمٜم٤م قمثوحمٛمد سمـ زيمري٤م ىم٤مٓ

ومًح٠مًمف قمحـ  ؛ريمٜم٤م قمٜمد اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ومجح٤م ه ُمٜمّمحقر سمحـ قمحام :، ىم٤مٓأسمق سمٙمر أيْم٤مً 

 : ي٤م أسم٤م حمٛمد إٟمف رضمؾ قم٤مسمدزسمره وأؿم٤مر قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٙم٤مز واٟمتٝمره، وم٘مٞمؾ ًمف؟ وماًم٘مرآن

 .شُم٤م أراه إٓ ؿمٞمٓم٤مٟم٤م»، وم٘م٤مل : وٟم٤مؾمؽ

، ومٙمٞمحػ حيحت٩م صم٘م٤مٌت  قمدوٌل  ٤مًمف أ ٛم٦مٌ رضم ،وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ اسمـ قمٞمٞمٜم٦م

 .سمٛمـ هذا طم٤مًمف

إن اًمٙمحالم ذم اًم٘محرآن سمدقمح٦م ، يتٙمٚمحػ اعمجٞمح٥م »: ذم ىمقل اسمحـ قمحامر افْافْة

 .ش، ويتٕم٤مـمك اًم٤ًم ؾ ُم٤م ًمٞمس ًمف اعمحًـ ُم٤م ًمٞمس قمٚمٞمف

، ًمٙمحـ ًمٙمح٤مرهقن ذم اخلحقض ذم هحذه اعمًح٤م ؾ اسمتحدا ً  واهلل إن أهؾ اًمًٜم٦مو

ويمِمٗمقا ؾمحٌٞمؾ  ،صدقمقا سم٤محلؼ  ٘مرآن خمٚمققإن اًم :وىم٤مل ؛اعمخ٤مًمػقمٜمدُم٤م فمٝمر 

اًمٗم٤مصؾ سملم أهحؾ اًمًحٜم٦م وأهحؾ  احلدر  :وأصٌح اًم٘مقل ذم اًم٘مرآن ،دى ًمٚمخٚمِؼ اهلُ 

 .اًمٌدع

رده قمغم سمنم "ىم٤مل رمحف اهلل ذم  ٘مقل،ُم٤مم اًمدارُمل قمغم ُمثؾ هذا اًمرد اإل ذاوه

ومٞمحف إذ مل يٙمحـ خيح٤مض ومٞمحف  اخلحقَض  ىمحقمٌ  هَ ومٙمرِ »( : 401: )صحٞمٗم٦م "اعمريز

يٕمٜمحل -ومٚمحام أقمٚمٜمحقه  ،ٕمٚمحـقض ومٞمحف إذ مل يُ وىمد أصح٤مسمقا ذم شمحرك اخلح ،ٟمٞم٦مقمال

 قمحقا أنر وادر  ،ودقمقا اًمٕم٤مُم٦م إًمٞمف سم٤مًمًحٞم٤مط واًمًحٞمقف ،سم٘مقى اًمًٚمٓم٤من -اجلٝمٛمٞم٦م

 ،وُمـ سم٘مل ُمـ اًمٗم٘مٝمح٤م  ،ؼم ُمـ اًمٕمٚمام أٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ ُمـ همَ  ؛اهلل خمٚمقق يمالمَ 
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 ،وا ُمحرادهؿ ُمحـ ذًمحؽّن حووم ،وطمذروا اًمٜم٤مس أُمرهؿ ،روهؿويمٗمر  ،ومٙمذسمقهؿ

 ،وُمـ أصح٤مسمٜم٤م إٟمٙم٤مرا ًمٚمٙمٗمر اعمٌلم ،ومٞمام هنقا قمٜمف ومٙم٤من هذا ُمـ اجلٝمٛمٞم٦م ظمقو٤مً 

  وذسم٤مً  ،وٓ شمٕمٓمؾ صٗم٤مشمف ٥ًمر يمٞمال يُ  ،وُمٜم٤مومح٦م قمـ اهلل
ِ
يمحٞمال  ٤مسِ اًمٜمرح قمـ وٕمٗم٤م 

تحل شمحٜم٘مض اًم ُمـ همحػم أن يٕمرومحقا وحده٤م ُمحـ احلجح٩ِم  ،ٝمؿ هذهقا سمٛمحٜمتِ ٚم  ِْم يَ 

 .شدقمقاهؿ وشمٌٓمؾ طمججٝمؿ

٤من ُمـ ُم٣مح حوىمد يم»(: 111 :صحٞمٗم٦م) "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م"٤مل ذم يمت٤مب وىم

زىمقا اًمٕم٤مومٞم٦م ُمٜمٝمؿ ، وىمد يم٤مٟمقا رُ ػ يٙمرهقن اخلقض ذم هذا وُم٤م أؿمٌٝمفُمـ اًمًٚم

ُمح٤م  ٟمحردر  ُمحـ أنْ  اً در قمٜمد دروس اإلؾمالم وذه٤مب اًمٕمٚمام  ومٚمؿ ٟمجد سمُ  ؛واسمتٚمٞمٜم٤م هبؿ

 .شأشمقا سمف ُمـ اًم٤ٌمـمؾ سم٤محلؼ

ذم يٕمٜمحل ومحٞمٛمـ شمٙمٚمحؿ -أُم٤م ىمحقًمٙمؿ ُمٌتحدع »( : 116: صحٞمٗم٦م) وىم٤مل أيْم٤مً 

طمتحك شمٗمٝمٛمحقا إُمحر  ،ذم دقمحقايمؿ وطمٞمحٌػ  ومٔمٚمحؿٌ  -اًم٘مرآن سمح٤مخلٚمؼ أو قمدُمحف

ومٞمٙمقن ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ، أي اًمٗمري٘ملم أص٤مسمقا اًمًٜم٦م واحلؼ ٙمؿ ضمٝمٚمتؿ، ٕٟمر وشمٕم٘مٚمقه

احل٤مل سمحلم أفمٝمحر  واعمٜمًقب إًمٞمٝم٤م ؾمٞمئ ،قم٦م أُمره٤م ؿمديدٌ ُمٌتدقم٦م قمٜمديمؿ، واًمٌد

ىم٤مل أطمحد اًمٗمحري٘ملم  شمٕمجٚمقا اًمٌدقم٦م طمتك شمًتٞم٘مٜمقا وشمٕمٚمٛمقا أطم٘م٤مً  ومال ،اعمًٚمٛملم

ذم ىمحقل ىمح٤مًمقه وٓ  ، ويمٞمػ شمًتٕمجٚمقن أن شمٜمًحٌقا إمم اًمٌدقمح٦م أىمقاُمح٤مً أم سم٤مـمال

وٓ يٛمٙمٜمٙمؿ ذم ُمذهٌٙمؿ   أص٤مسمقا احلؼ ذم ىمقهلؿ ذًمؽ أم أظمٓمةقا؟شمدرون أهنؿ 

ٛمـ أؾمحٗمف ذم وم، ُمـ اًمٗمري٘ملم مل شمّم٥م سم٘مقًمؽ، وًمٞمس يمام ىمٚم٧م أن شم٘مقًمقا ًمقاطمدٍ 

ٟمدري أهق يمحام ىمح٤مًمقا أم  : ٓي٘مقل ؛ُمذهٌف وأضمٝمؾ ُمـ يٜم٥ًم إمم اًمٌدقم٦م أىمقاُم٤مً 

اًمٗمري٘ملم أص٤مسمقا احلؼ واًمًحٜم٦م وٓ ي٠مُمـ ُمـ ُمذهٌف أن يٙمقن أطمد  ،ًمٞمس يمذًمؽ
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هحذا  ،أن يٙمقن احلؼ سم٤مـمال واًمًحٜم٦م سمدقمح٦م، وٓ ي٠مُمـ ذم دقمقاه ومًامهؿ ُمٌتدقم٦م

 . شوالل سملم وضمٝمؾ همػم صٖمػم
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 ؾهؾ

وُمحراد »اسمحـ قمحامر اًمًح٤مسمؼ :  ( ُمٕمٚم٘مح٤م قمحغم يمحالم1/651ىم٤مل اسمـ اًمقزير )

ومل يٙمحـ  إٓ سمام ؾمامه اهلل ورؾمقًمف ، وهق أهنؿ ٓ يًٛمقٟمف (4) ٦م ٟمحق هذااًمقاىمٗمٞم

ق ؾمٙمتقا قمـ ذًمحؽ وقمحـ يقصػ سم٠مٟمف همػم خمٚمقق يمام مل يٙمـ يقصػ سم٠مٟمف خمٚمق

 .شاًمٓم٤م ٗمتلم

اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ىمد ٟمزه يمالُمف قمـ يمحالم عم٤م شم٘مدم ُمـ أن ، ىمقًمف هذا سم٤مـمؾو

 .اعمخٚمقىملم ومال طم٤مضم٦م إلقم٤مدهت٤م هٜم٤م

أؾمالف اجلٝمٛمٞمح٦م يم٘محقل  ، وهؿصػ سم٠مٟمف خمٚمققويمذا شم٘مدم سم٠من اًم٘مرآن ىمد وُ 

َّٓ َؿْقُل اْفَبَؼِ ﴿ :اًمقًمٞمد َّٓ َأَشناضُِر ﴿( ، وىم٤مًمقا 11)اعمدصمر: ﴾إِْن َهَذا إِ إِْن َهنَذا إِ

فِغَ  َوَّ ْٕ ، وهمػمه٤م ُمـ اًمِمٌف ورد قمٚمٞمٝمؿ سمتٙمٗمحػمهؿ وشمْمحٚمٞمٚمٝمؿ (64ٕٟمٗم٤مل:ا)﴾ا

 ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م .

ٓ يّمح اًمتٛمًحؽ سمح٤مًمٜمص ذم  وم٤ٌمن هبذا أٟمف»(: 1/651صمؿ ىم٤مل اسمـ اًمقزير ) 

 .شاًمًٜم٦م وٓ اإلمج٤مع، ٓ ٟمص اًمٙمت٤مب وٓ شمٙمٗمػمهؿ

اهٞمح٦م قاًمج٩م احل، و٤مسمٓم٦ماهلىمقال إح سمف اسمـ اًمقزير ؾمقى وُم٤م هذا اًمذي يتٗمرر 

ًمتجٝمؿ ومٜمًح٠مل اهلل اًمٕمٗمحق ُمل سم٤مقمتامد قمغم أىمقال أهؾ اًمٌدع ممـ رُ آ، و٤ًمىمٓم٦ماًم

 .واًمٕم٤مومٞم٦م

تح٤مب اًمًحٜم٦م ذم شمٙمٗمحػمهؿ ُمحـ ٟمّمحقص اًمٙم أهحؾِ  وم٘مد شم٘مدم أن ٟم٘مٚم٧م طمج٦مَ 

 ، وٓ أدري هؾ نٝمؾ اسمـ اًمقزير وُمـ واوم٘مفواًمًٜم٦م واشمٗم٤مق اًمًٚمػ قمغم ذًمؽ

                                                 

 رآن قمـ اخلٚمؼ واًم٘مدم ُمٕم٤ًم .: اؾمتح٤مًم٦م دمرد اًم٘موهل ؿمٌٝم٦م اعمٕمتزًم٦م (4)
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 :ومقهن٤م وٓ نٝمٚمقهن٤م، وأٟمِمديٕمر "قمٚمام "ُمـ اعمٕم٤مسيـ هذه إدًم٦م، أم هؿ 

 ؿُ وإن يمٜم٧م شمحدري وم٤معمّمٞم٦ٌم أقمٔم  إن يمٜم٧م ٓ شمحدري ومتٚمؽ ُمّمٞم٦ٌم
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 ؾهؾ

وأُم٤م اًمتٛمًؽ سم٠مهنؿ ُمٙمذسمقن ًم٘محقل اهلل شمٕمح٤ممم »( : 1/651ىم٤مل اسمـ اًمقزير ) 

ِِٔامً ﴿ ُْ َؿ اهللَُّ ُمقَشك َت َِّ ـَ  ؿ ي٘محرون سمٙمحالم اهلل، ومٞمٕم٤مروف أهنر ( 451 )اًمٜم٤ًم :﴾َو

ؾ سمّمحتف قمغم ُمٕمٜمحك اخلٚمحؼ وشمٙمٚمٛمف وًمٙمٜمٝمؿ نٕمٚمقٟمف جم٤مزا ورسمام ىم٤مل ُمٜمٝمؿ ىم٤م 

 .ش٦مطم٘مٞم٘م

ؿمحت٘م٤مق اؾمحؿ اًمٗم٤مقمحؾ إمم أن ىمح٤مل : صمؿ طم٤مس اسمـ اًمحقزير وداس ذم ُمًح٠مًم٦م ا

وًمٙمـ اؿمؽمط ىمٞم٤مم اعمٕمٜمك اعمِمتؼ ُمٜمف سم٤مًمٗم٤مقمؾ ذم هحذه اعمًح٠مًم٦م ًمحٞمس ممح٤م قمٚمحؿ »

 .شويٕمد ُمٙمذسم٤م ًمٙمالم اهلل رضورة ُمـ اًمديـ طمتك يٙمٗمر ُمـ أظمٓم٠م ذم ذًمؽ ىمٓمٕم٤م

ي٘مقي هذا اعمٕمٜمك أهنؿ إُم٤م ىمّمدوا اعمح٤مومٔم٦م قمغم شمّمديؼ ىمقًمف شمٕمح٤ممم »وىم٤مل : 

ءٌ ﴿ ِِِْْف َ ْ ِّ ـَ َْٔس   إمم آظمر يمالُمف . ش( ... 44)اًمِمقرى: ﴾َف

، وٟمٕمقذ سمح٤مهلل ُمحـ طمح٤مل أهحؾ اًمٌحدع ومح٢مهنؿ ي١مصحٚمقن سمـ اًمقزيرهذا يمالم ا

ٜم٦م ومٞم١مصٚمقن إصقل سمٛمجٛمحقع ًاًمل ونٛمٕمقن هل٤م إدًم٦م سمخالف أهؾ إصق

 .إدًم٦م

  ذم إقمحذار اجلٝمٛمٞمح٦م وقمحدم شمٙمٗمحػمهؿ ُمًحتٛمٞمت٤مً  وم٤مسمـ اًمحقزير يحداومع دوم٤مقمح٤مً 

ٙمحقر، ومخ٤مًمػ إمج٤مع أهؾ اًمًٜم٦م سمٙمالُمف اعمذيمقر وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ احلحقر سمٕمحد  اًم

 :وزم ُمع يمالُمف قمدة وىمٗم٤مت

 :مموأُمح٤م اًمتٛمًحؽ سمح٠مهنؿ ُمٙمحذسمقن ًم٘محقل اهلل شمٕمح٤م» : ىمقًمحف : ؾافقؿٍة إوػ

ِِٔامً ﴿ ُْ َؿ اهللَُّ ُمقَشك َت َِّ ـَ  (، ومٞمٕم٤مروف أهنؿ ي٘مرون سمٙمالم اهلل451)اًمٜم٤ًم : ﴾َو
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 . (4)شوًمٙمٜمٝمؿ نٕمٚمقٟمف جم٤مزا وشمٙمٚمٛمف

ُمح٤م  ، وهؾ سمٕمدواهلل وسم٤مهلل وشم٤مهلل إهنؿ اعمٙمذسمقن ًمٚم٘مرآن وًمًٜم٦م رؾمقل اهلل و

يمحالم اهلل شم٘مدم ذيمره ُمـ اًمٜمّمقص وُم٤م مل يذيمر أقمٔمحؿ طمجح٦م قمحغم ُمحـ أٟمٙمحر 

 ؟ٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم طم٘مٞم٘م٦مؾم

إهنحؿ ي٘محرون »يمٞمػ يت٠مول هلحؿ صحٜمٞمٕمٝمؿ سم٘مقًمحف :  واًمٕمج٥م ُمـ هذا اًمرضمؾ

 .شوشمٙمٚمٞمٛمف وًمٙمٜمٝمؿ نٕمٚمقٟمف جم٤مزاً  سمٙمالم اهلل

، وًمق سطمقا هبح٤م ذم ُمقوحع سمٙمالم اهلل طم٘مٞم٘م٦م وٓ سمتٙمٚمٛمفوا ٓ واهلل ُم٤م أىمرر و

نحقز وصحٗمف وم٘مد ٟم٤مىمْمقا هذا اًمتٍميح ذم ُمقاوع سم٘مقهلؿ إن اهلل ٓ يتٙمٚمؿ وٓ 

 .سمحج٦م شمٜمزهيف قمـ ىمٞم٤مم احلقادث سمف سمذًمؽ

هح٤م ُمحـ اًمّمحٗم٤مت اٟم٘مًحٛمقا إمم واقمٚمؿ أن اجلٝمٛمٞمح٦م ذم ُمًح٠مًم٦م اًمٙمحالم وهمػم

 ىمًٛملم:

ٓ يحتٙمٚمؿ وٓ يٜمٌٖمحل ًمحف أن  وىمح٤مل: إن اهلل ؛ؼ يمذب سمٔم٤مهر اًم٘محرآنومري[ 4]

 ف يم٢مو٤موم٦م اًمًام  واًمٌٞم٧م واًمٜم٤مىم٦م يتٙمٚمؿ وإو٤موم٦م اًمٙمالم إًمٞم

صمؿ  -ؿمٜم٤مقم٦م خم٤مًمٗم٦م ٟمص اًم٘مرآن  قمٜمف يمل يدومع - يتٙمٚمؿ : اهللوومريؼ ىم٤مًمقا[ 1]

طم٘مٞم٘متف أٟمف ظمٚمؼ اًمٙمحالم ذم همحػمه ، : وًمٙمـ وصٗمف سم٤مًمٙمالم وصػ جم٤مزيقاىم٤مًم

  ومّم٤مر اًمٙمالم هلل واخلٚمؼ يمٚمٝمؿ هلل

 ٤مهمقشملم ُمـ اإلحل٤مد واًمزيغ حذيـ اًمٓمر ح٤م ذم هحج٤م ُمحغم ذوي احلحك قمحٗمحوٓ خي

                                                 

ًمٞمس ذم اًم٘مرآن جم٤مز ، وُمٜمٝمؿ ُمـ أٟمٙمر اعمج٤مز طمتك ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب ، واًم٘مرآن طم٘م٤م ؼ ، أيٙمقن ذم اًم٘مرآن خم٤مًمٗم٦م  (4)

 ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمٞم٤مف [ .ت: ًمٚمح٘مٞم٘م٦م ؟  ، ]
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ذم شم٘مريٌٝمؿ إًمٞمٜم٤م ونٕمؾ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمحٜمٝمؿ واًمْمالل اًمذي يًٕمك اسمـ اًمقزير ضم٤مدا 

 إطم٤ًمٟم٤م وشمقومٞم٘م٤م    .

 : ؿمٌٝمتٝمؿ وسمٞم٤من حت٘مؼ ردهتؿ أن ي٘م٤ملومٜم٘مض  افٍريؼ إولأُم٤م  

 ، اهلل ؾمحٌح٤مٟمف وشمٕمح٤ممم ذمًحام أٟمتؿ ي٤م ه١مٓ  ي٤م ُمـ يمٗمحرشمؿ سمحرب إرض واًم

صمٌح٧م قمٜمحف ذم قمحدد ُمحـ أصمح٤مر  ، واًمٜمٌحل يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ذم قمنمات اعمقاوحع

نَؿ اهللَُّ﴿ح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سمح٤مًمٙمالم وصػ اهلل ؾمٌ َِّ ـَ نُف ﴿، (451)اًمٜمًح٤م : ﴾َو َّ َِّ ـَ َو

فُ   ،شـنالم ريب»:  ، وىمقًمف (11)اًمٌ٘مرة:  ﴾ـَالَم اهللِ﴿ ،(416ٕقمراف: ا)﴾َربُّ

شمٕمح٤ممم  ٓ يتٙمٚمؿ وٓ يٜمٌٖمل ًمف أن يتٙمٚمؿ قن سم٤مًمٙمٗمر وي٘مقًمقن اهلل وه١مٓ  يٍمطمِّ 

 . قمام ي٘مقل اًمٔم٤معمقن قمٚمقا يمٌػمااهلل

ٙمالم ذم ٟم٘محض ىمحقهلؿ وشمحدُمػم اًم ٚم٧ُم ق أن اعم٘م٤مم رد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م ٕـم ًموواهلل

أمححد ٜم٤م يمثػم ُمـ إ ٛم٦م ذم اًمحرد قمٚمحٞمٝمؿ يم٤مإلُمح٤مم ٞمٗمأصقهلؿ، وسمحٛمد اهلل وم٘مد يمُ 

 ، وضمٜمد اهلل هؿ اًمٖم٤مًمٌقن .وهمػمهؿ واًمدارُمل واًمٌخ٤مري واسمـ ُمٜمده

أُمحر هحذا  سم٠موًمةؽ اًمْمحٕمٗم٤م  اًمحذيـ هيقٟمحقن ُمحـ اسمُتٚمقا أسمٜم٤م  زُم٤مٟمٜم٤م  أنٓوًمق

 .٧م ذم هذا اًمٙمت٤مب واهلل اعمًتٕم٤مناًم٘مقل وىم٤م ٚمٞمف عم٤م ذقم

ريؼ ُمع سمٞم٤من ُمـ طمج٩م هذا اًمٗم وًمٙمل ٓ خيٚمق اعم٘م٤مم ُمـ ُمزيد سمٞم٤من أذيمر طمج٦مً 

  رد سمٕمض اًمًٚمػ قمٚمٞمٝم٤م.

، يم٤مٟم٧م قمغم وضمف اعمج٤مز وأوحٞمػ إًمٞمحف ومٛمـ ؿمٌٝمٝمؿ أن إو٤موم٦م اًمٙمالم إمم اهلل

اَؿننَة اهللَِّ﴿يمحام ذم ىمقًمححف شمٕمحح٤ممم  ننُؿ ﴿: ( ، وىمقًمححف46ًمِمحٛمس: )ا﴾َٕ ا َِلُ َٕ َوإِنَّ ُجْْننَد
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افُِبقنَ  ٌَ مِ ﴿: (، وىمقًمف416)اًمّم٤موم٤مت: ﴾اْف ْٔتَِؽ اْدَُحنرَّ  ،(61سمحراهٞمؿ: )إ﴾ِظَْْد َب

 وهٙمذا . ،ويمٕم٦ٌم اهلل ،سمٞم٧م اهلل :يم٘مقًمٜم٤مو

، ًمػ ُمـ اهلقى قمحرف ُمٌٚمحغ وحالل اًم٘محقموهذه طمج٦م سم٤مردة ًمق دمرد اعمخ٤م

 :  (4) اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم ٤مقمٚمؿ ووم٘مؽ اهلل أن ُم٤م يْم٤مف إمموم

َوٓ حُئُِىنقَن ﴿ :يم٘مقًمحف شمٕمح٤ممم ،: إو٤موم٦م اًمّمحٗم٦م إمم اعمقصحقفافَسؿ إول

فِ  ِّ ِْ ـْ ِظ ٍء ِم ِة اْدَتِغُ ﴿ :وىمقًمف، (111)اًمٌ٘مرة: ﴾بَِقْ قَّ َُ َُ ُذو اْف ا زَّ  ﴾إِنَّ اهللََّ ُهَق افرَّ

 .( 11ري٤مت:ا)اًمذ

اًمٙمالم اًمذي شمقصػ سمف اًمذوات إُم٤م أن يٙمحقن مجٚمح٦م  وهذا ًمف قمدة صقر وم٢منر 

ٍء ﴿ :إُمححح٤م أن شمٙمحححقن اؾمحححٛمٞم٦م يم٘مقًمحححف ، واجلٛمٚمححح٦مُ أو ُمٗمحححرداً  نننؾِّ َ ْ ُُ َواهللَُّ بِ

ُهنقهُ ﴿ :يم٘مقًمف شمٕم٤ممم ؛( أو ومٕمٚمٞم٦م111)اًمٌ٘مرة:َظِِٔؿٌ  ـْ حُتْ )اعمزُمحؾ: ﴾َظَِِؿ َأْن َف

 :اعمٗمرد ومال سمد ومٞمف ُمـ أطمد أُمريـ أُم٤م، (10

نفِ ﴿ :يم٘مقًمف شمٕمح٤ممم ؛ّمٗم٦م ًمٗمٔم٤مً إو٤موم٦م اًم :امأوِل ِّ ِْ ـْ ِظ نٍء ِمن  ؛أو ُمٕمٜمحًك  ﴾،بَِقْ

ةً ﴿ :يم٘مقًمف ْؿ ُؿقَّ ُٓ  . (41)ومّمٚم٧م: ﴾ُهَق َأَصدُّ ِمْْ

ةِ ﴿ :يم٘مقًمف ؛إو٤موم٦م اعمقصقف :وثإٔٓام قَّ َُ ، وهحذا اًم٘مًحؿ ٓ ظمحالف ﴾ُذو اْف

 .ًٜم٦م واجلامقم٦م أٟمف ىمديؿ همػم خمٚمققسملم أهؾ اًم

اَؿَة اهللَِّ﴿ :٘مقًمف شمٕم٤ممميم ؛: إو٤موم٦م اعمخٚمقىم٤مت افَسؿ افْاين  ،(46)اًمِمٛمس: ﴾َٕ

ْٔتِلَ ﴿ ْر َب ِّٓ   ﴾ِظَباَد اهللَِّ﴿ ،(411)اًمٜم٤ًم : ﴾َرُشقَل اهللَِّ﴿ ،(15)احل٩م: ﴾َوَض

                                                 

 ( ُمع سمٕمض 414-5/411)  "اًمٗمت٤موى"م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ذم م ؿمٞمخ اإلؾمالاظمتّم٤مر ًمٙمالهذا  (4)

 .اًمتٍمف
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 .ظمالف سملم اعمًٚمٛملم ذم أٟمف خمٚمقق ، ومٝمذا ٓ(10)اًمّم٤موم٤مت: 

ؾ اًمٙمالم واإلرادة واًمٖمْمح٥م ُمث ،: ُم٤م ومٞمف ُمٕمٜمك اًمّمٗم٦م واًمٗمٕمؾافَسؿ افْافث

وًمٞم٧ًم سمٛمٜمزًم٦م اًمذات  ،هل ًمٞم٧ًم سمٛمٜمزًم٦م اعمخٚمقىم٤مت اعمٜمٗمّمٚم٦م قمٜمف، وواًمرى

 ،ٓ سم٠مٟمقاقمٝم٤م يم٤مًمٕمٚمؿ واحلٞم٤مة ،واًمّمٗم٤مت اًم٘مديٛم٦م اًمقاضم٦ٌم اًمتل ٓ شمتٕمٚمؼ سم٤معمِمٞمة٦م

 :ٓ سم٠مقمٞم٤مهن٤م يم٤مًمقضمف واًمٞمد واًم٘مدم، ومٝمذه هل٤م صمالث صقرو

ننَؿ اهللَُّ﴿ :أن شمْمحح٤مف إمم اهلل يم٘مقًمححف :إوػ َِّ ـَ  :ًمححفوىمق ،(451)اًمٜمًحح٤م : ﴾َو

ؿْ ﴿ ِٓ ْٔ َِ ؿْ ﴿ :وىمقًمحف ،(41)اعمج٤مدًمح٦م: ﴾َؽِوَب اهللَُّ َظ ُٓ )اعم٤م حدة: ﴾َريِضَ اهللَُّ َظنْْ

ُؿ َما ُيِريُد ﴿ :وىمقًمف ، (441 ُُ خمٚمقىم٦م  ، ومٝمذه صٗم٤مت همػم(4)اعم٤م دة: ﴾إِنَّ اهللََّ حَيْ

 .ٓ مت٤مصمؾ صٗم٤مت اعمخٚمقىملم

حؽ ووح ،وهمْمح٥م اًمٕمٌحد ،يمٙمحالم اًمٕمٌحد ؛أن شمْم٤مف إمم اعمخٚمقق :افْإٔة

 . يامصمؾ صٗم٤مت اًمرب ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممموٓ ،ف خمٚمقٌق ومٝمذا يمٚم   ،اًمٕمٌد

اًمٕمٚمحؿ واًم٘محدرة  ح:يمح ،ٓ ختتص سم٤مًمرب وٓ سم٤مًمٕمٌد ؛ٓمٚم٘م٦مً : أن شمٙمقن ُمُ اًمث٤مًمث٦م

ف همحػم وٓ أٟمرح ،ف خمٚمقٌق ف أٟمر ٓ ي٘م٤مل قمٚمٞمف يمٚمر  ،ُمٓمٚمؼ ومٝمذا جمٛمٌؾ  ،واًمٙمالم واحلٞم٤مة

وُمح٤م  ،ف اًمرب ومٝمق همحػم خمٚمحقق، ومام اشمّمػ سمٕمرف اعمقصقف هب٤مطمتك يُ  ،خمٚمقٍق 

وم٢من يمح٤من اعمقصحقف هحق  ،شمتٌع اعمقصقف وم٤مًمّمٗم٦مُ  ،اشمّمػ سمف اًمٕمٌد ومٝمق خمٚمقق

 .(4)وإن يم٤من اعمقصقف هق اًمٕمٌد ومّمٗم٤مشمف خمٚمقىم٦م ،اخل٤مًمؼ ومّمٗم٤مشمف همػم خمٚمقىم٦م

وم٤مًمزم سمف وقمحض قمٚمٞمحف سم٤مًمٜمقاضمحذ  ،فهذا اًمٙمالم ووقمٞمتَ  -أظمل–إذا شمٌلم ًمؽ 

 .ل٢مٟمف يٜمجٞمؽ ُمـ يمثػم ُمـ ؿمٌف اًمْمالوم

                                                 

 ( . 41/55)  "ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  "واٟمٔمر  (4)
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( : 446 : صححٞمٗم٦م) "ٟم٘مْمف قمحغم سمنمح اعمريزح"ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد اًمدارُمل ذم 

إٟمف ٓ ي٘م٤مس روح اهلل وسمٞمح٧م اهلل وقمٌحد اهلل اعمجًحامت اعمخٚمقىمح٤مت اًم٘مح٤م امت »

اعمًت٘مالت سم٠مٟمٗمًٝمـ اًماليت يمـ سمٙمالم اهلل مل خيحرج ر  ُمٜمٝمح٤م ُمحـ اهلل يمٙمالُمحف 

وطمٚمٞمتف وضمًٛمف ٓ يِمؽ اًمذي ظمرج ُمٜمف ، ٕن هذا اعمخٚمقق ىم٤م ؿ سمٜمٗمًف وقمٞمٜمف 

أطمد ذم ر  ُمٜمٝم٤م أٟمف همػم اهلل ، وأٟمف ًمحٞمس ر  ُمٜمٝمح٤م صحٗم٦م هلل واًم٘محرآن يمحالم 

اًمذي ظمرج ُمٜمف وسمف شمٙمٚمؿ مل ي٘مؿ سمٜمٗمًف ضمًحام همحػم اهلل ىمح٤م ام حيحس أو مل حيحس 

شم٘مٞمٛمف اًم٘مرا ة وإًمًـ وم٢مذا زاًم٧م قمٜمف اًم٘مرا ة ظمٗمل ومٚمؿ حيس ُمٜمحف ر  ، ومٚمحؿ 

ب يٙمتح٥م ، وسمحلم روح اهلل وسمٞمح٧م اهلل وقمٌحد اهلل ي٘مؿ ًمف قملم إٓ أن يٌحلم سمٙمتح٤م

 .شم اهلل اخل٤مرج ُمـ ذاشمف سمقن سمٕمٞمدواًم٘مرآن اًمذي هق ٟمٗمس يمال

وُمـ ادقمك أن يمالم اهلل واًم٘مرآن اعمْم٤مف إمم »: (410 : صحٞمٗم٦م) وىم٤مل أيْم٤مً 

اهلل ، يمٌٞم٧م اهلل ويمروح اهلل ويمٕمٌد اهلل ، أو ؿمحٌف سمٙمحالم اجلٌح٤مل واًمِمحجر وم٘محد 

َّٓ ﴿ :تٚم٘متف ذم دقمقاه سمنم يمذاب يمام ىم٤مل اًمقطمٞمحدسح سم٠مٟمف خمٚمقق اظم إِْن َهنَذا إِ

( .. وم٢مُم٤م أن يٙمقن اعمحتٙمٚمؿ سمحف اهلل قمٜمحديمؿ ومٝمحق يمحالم 11)اعمدصمر: ﴾َؿْقُل اْفَبَؼِ 

ٟمٗمًف طم٘مٞم٘م٦م ُمٜمف ظمرج وٓ نٝمؾ ذو قم٘مؾ أٟمف ٓ خيحرج ُمحـ اهلل يمحالم خمٚمحقق ، 

وزروا وهبت٤مٟمح٤م إمم اهلل ،  وإُم٤م أن يٙمقن اعمتٙمٚمؿ سمف قمٜمديمؿ همػم اهلل صمؿ أو٤مومف يمذسم٤م

نا اهللَُّ َربُّ ﴿ :ومٝمذا اعمتٙمٚمؿ سمف اعمْمٞمٗم٦م إمم اهلل يمذاب ُمٗمؽم يم٤مومر سم٤مهلل إذ ي٘مقل َٕ إيِنِّ َأ

اَدِغَ  ًَ ا َؾاْظُبْديِن إ﴿ :( وي٘مقل60)اًم٘مّمص: ﴾اْف َٕ َّٓ َأ ا اهللَُّ ٓ إَِفَف إِ َٕ ِْل َأ َّٕ )ـمححف: ﴾ ِ

ا َربَُّؽ ﴿ :( وي٘مقل عمقؾمك 41 َٕ ُمـ هذا أو ىم٤مًمحف  قمك ؿمٞمة٤مً ُمـ ادر  ،(41)ـمحف: ﴾َأ

َْظَذ :﴿همػم اهلل ومٝمق يم٤مومر يمٗمرقمقن اًمذي ىم٤مل ْٕ ُؿ ا ُُ ا َربُّ َٕ ( ،  11)اًمٜم٤مزقمح٤مت: ﴾َأ
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ٓ يًتحؼ ىم٤م ؾ هذا أن نٕمؾ ىمقًمف ىمرآٟم٤م يْم٤مف إمم اهلل وي٘م٤مم سمف ديـ اهلل ، ومٝمحذا 

 .شِمٛمس وأوقأ ُمٜمٝم٤م إٓ قمٜمد يمؾ ُمدًمسأووح ُمـ اًم

وهؾ ُمثؾ هذا اًمت٠مويؾ اًمحذي يرومحع سمحف اسمحـ  ، اًمْماللقاهلل ُم٤م سمٕمد احلؼ إٓوم

اًمقزير اًمٙمٗمر قمٜمٝمؿ يٕمد شم٠مويال ؾم٤م ٖم٤م قمٜمد اًمٜمًح٤م  واًمّمحٌٞم٤من ومْمحال قمحـ أهحؾ 

 ؟يامناًمٕمٚمؿ واإل
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 ؾهؾ

وقمغم اًمٕمحقام سمجٕمجٕمحتٝمؿ  ،: وهؿ اًمذيـ هيرومقن سمام ٓ يٕمرومقنافٍريؼ افْاين

ٝمح٤م ذم قم٘محقهلؿ اًم٘مح٤مسة همحػم وًمٙمٜم ؛إن اإلو٤موم٦م ُم٘مٌقًم٦م :، اًمذيـ ىم٤مًمقايٚمًٌقن

ب اعمٜمحزل ًمٚمٝمحدى وـمٕمٜمحقا سمحذًمؽ ذم هحذا اًمٙمتح٤م ،، ومجٕمٚمقه٤م ًمٚمٛمج٤مزُمٕم٘مقًم٦م

، ومآي٤مت اًمّمٗم٤مت يمثػمة ضمدا ذم يمت٤مب اهلل سمؾ ضمؾ آي٤مشمحف إن مل واًمٌٞم٤من واإلقمج٤مز

، ومٚمحق يم٤مٟمح٧م هحذه ؿ ُمـ أؾمام  اهلل أو صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمفشمٙمـ يمٚمٝم٤م ٓ ختٚمق ُمـ اؾم

  وًمٞمس ومٞمف هحدى وٟمحقر ،ّم٤مر هذا اًمٙمت٤مب همػم ُمٌلماًمّمٗم٤مت يراد هب٤م اعمج٤مز ًم

 .شمف قمام ي٘مقل اًمٔم٤معمقن قمٚمقا يمٌػماشمٕم٤ممم اهلل وصٗم٤م

ُمـ اًمٕمٚمام  هذا اًم٘مقل ذم اًمٕمديحد ُمحـ يمتحٌٝمؿ يم٤مإلُمح٤مم أمححد  وىمد أسمٓمؾ يمثػمٌ 

واًمٌخ٤مري واًمدارُمل وؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ ، طمتحك ضمٕمٚمحف اسمحـ 

  هبح٤م اجلٝمٛمٞمح٦م واشمٌٕمحقه وم٠موحٚمٝمؿ قمحـ ؾمحق اًم٘مٞمؿ أطمد اًمٓمقاهمٞم٧م اًمتل شمتٕمٚمحؼ

جلٝمٛمٞمح٦م واعمٕمٓمٚمح٦م اًمّمحقاقمؼ اعمرؾمحٚم٦م قمحغم ا"اًمًٌٞمؾ ومراضمع يمالُمحف ذم يمت٤مسمحف 

هحذا اًمٙمحالم  اإلـم٤مًمح٦م ًمٜم٘مٚمح٧ُم ًمقٓ ظمِمٞم٦م ( و 11-1/1)  "سم٤مظمتّم٤مر اعمقصكم

 سمجٛمٚمتف ًمٕمٔمؿ وم٤م دشمف وىمقة طمجتف.

ظمٞم٤مر ذم أن ٙمل ٓ خيٚمق اعم٘م٤مم ُمـ سمٞم٤من أٟم٘مؾ سمٕمض أصم٤مر قمـ أ ٛم٦م اًمديـ إًمو

إلُم٤مم أيب ؾمٕمٞمد اًمدارُمل ورمحح٦م صمؿ أردومف سمٙمالم ا ،يمالم اهلل طم٘مٞم٘م٦م وًمٞمس جم٤مزاً 

 .اهلل قمغم اجلٛمٞمع

 يمالم اًمًٚمػ طمٞم٨م ٟم٘مؾ ًمٜم٤م أي٦م اًمتل دار أيمثر  ٤مًمف ُمـ ومٞمف ويم٠من اسمـ اًمقزير وم
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ننَؿ اهللَُّ ُمقَشننك : ﴿ون ، وهححل ىمقًمححف شمٕمحح٤مممقمٚمٞمٝمحح٤م وهلل ذم ظمٚم٘مححف ؿمحح١م َِّ ـَ َو

ِِٔامً  ُْ  .( 451اًمٜم٤ًم : )﴾َت

ٝمؿ ىمح٤مل: طمحدصم : أظمؼمين قمكم سمحـ قمٞمًحك أن طمٜمحٌالً "اًمًٜم٦م  "ىم٤مل اخلالل ذم 

مـ زظؿ أن اهلل َل يُِؿ مقشك ؾَد ـٍر باهلل وـذب »: اهلل ي٘مقلؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد

َافة ؾ٘ن تاب وإٓ ُضبنت بافَرآن ورد ظـ رشقل اهلل أمره يستتاب مـ هذه اد

  .شظَْف

َؿ اهللَُّ ُمقَشك﴿ :اهلل ىم٤ملوىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد َِّ ـَ وم٠مصم٧ٌم اًمٙمحالم عمقؾمحك  ﴾َو

ِِٔامً ﴿، صمؿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ي١ميمد يمالُمف قؾمكيمراُم٦م ُمٜمف عم ُْ  .(451)اًمٜم٤ًم : ﴾َت

 .قيمٞمد سم٤معمّمدر يٜمٗمل اعمج٤مزتاًم :وىم٤مل همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمام 

ًمحف : إن اهلل وىمٞمؾ ٟم٤م أسمق سمٙمر اعمروزي ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد: وأٟم٠ٌموىم٤مل اخلالل أيْم٤مً 

مـ زظؿ أن اهلل ـِنؿ مقشنك بنال صنقت ؾٓنق »: ٤مب ىمد شمٙمٚمؿ وىم٤ملقمٌد اًمقه

ما أحسـ منا ؿنال »ل : اهلل وىم٤م، ومتًٌؿ أسمق قمٌدشجّٓل ظدو اهلل وظدو الشالم

 .شظاؾاه اهلل

 ؛ًٕنؿ»: يٙمٚمؿ قمٌده يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ ىم٤مل : اهلل اهللوىم٤مل طمٜمٌؾ: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد

فف اهلل متُِؿ َل ينزل ينٖمر ، يُِؿ ظبده ويسٖ ؾّـ يَيض بغ اَالئؼ إٓ اهلل 

ّٕك صاءبام صاء وحيُؿ ، وفٔس ف  .شف ظدل وٓ مْؾ ـٔػ صاء وأ

عمح٤م يمٚمحؿ اهلل ُمقؾمحك مل : أيب قمـ ىمحقم ي٘مقًمحقن : ؾم٠مًم٧ُم وىم٤مل قمٌداهلل سمـ أمحد

بذ تُِؿ تبار  وتًاػ بهنقت ، وهنذه إحادينث »: ىم٤مل أيب  يتٙمٚمؿ سمّمقت

إذا تُِؿ اهلل بافقحل شنّع فنف »وحديث ابـ مسًقد :  ،ا ـام جاءتافتل ٕروهي
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: ، ىمح٤مل أيبشاوّٓٔنة تُْنره»: ىمح٤مل أيب «نقاصقت ـجر افسِسِة ظنؾ افهنٍ

وهٗٓء ـٍار يريدون أن يّقهقا ظذ افْاس ، مـ زظنؿ أن اهلل َل ينتُِؿ ؾٓنق »

 .شـاؾر إٕام ٕروي هذه إحاديث ـام جاءت

( ذم 411)صححٞمٗم٦م: "لحنم اعمريًححرده قمغم سم"وىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد اًمدارُمل ذم 

وٟمحـ قمرومٜم٤م سمحٛمحد اهلل ُمحـ ًمٖمح٤مت اًمٕمحرب هحذه »رده قمغم ُمـ ادقمك اعمج٤مز: 

شمٜمٗمقن هب٤م قمحـ اهلل شمٕمح٤ممم  ،اعمج٤مزات اًمتل اختذمتقه٤م دًم٦ًم وأهمٚمقـم٦م قمغم اجلٝم٤مل

ٓ حيُنؿ فغؽنرب منـ ـنالم : سمٕمٚمؾ اعمج٤مزات همػم إٟم٤م ٟم٘مقل ،طم٘م٤م ؼ اًمّمٗم٤مت

ف حتك يٖتقا بزهان إٔنوفُـ تكف مًإٔٓا إػ إؽِب  ،افًرب ظذ إؽِب

ٓ أن  ،، وهذا هق اعمذه٥م اًمذي إمم اإلٟمّم٤مف أقمدل وأىمحرب(1)ظْل هبا إؽرب

أهحؾ  ٍمف ُمٕم٤مٟمٞمٝمح٤م سمٕمٚمح٦مِ حومٜمح ،ٍمحؾ اًمٌحٟمٕمؽمض صٗم٤مت اهلل اعم٘مٌقًم٦م قمٜمد أه

، اهلل سمداطمض احلج٩م وسمح٤مًمتل هحل أقمحقج، وشمرد قمغم اعمج٤مزات إمم ُم٤م هق أٟمٙمر

ي٤مت شمٍمف ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م إمم اًمٕمٛمقم طمتحك اروويمذًمؽ فم٤مهر اًم٘مرآن ومجٞمع أًمٗم٤مظ اًم

، ٕن اهلل ىم٤مل سمٚم٤ًمن قمريب ُمٌحلم ، سمؼمه٤من سملم أٟمف أريد هب٤م اخلّمقص ي٠ميت ُمت٠مول

وم٠مصمٌتف قمٜمد اًمٕمٚمام  ، أقمٛمف وأؿمده اؾمتٗم٤موح٦م قمٜمحد اًمٕمحرب ، ومٛمحـ أدظمحؾ ُمٜمٝمح٤م 

اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم يم٤من ُمـ اًمذيـ يتٌٕمقن ُمح٤م شمِمح٤مسمف ُمٜمحف اسمتٖمح٤م  اًمٗمتٜمح٦م واسمتٖمح٤م  

 .شؾ اعم١مُمٜملمٝمق يريد أن يتٌع همػم ؾمٌٞمشم٠مويٚمف ، وم

 

                                                 

 "اًمرؾم٤مًم٦م اعمدٟمٞم٦م"اطمٗمظ هذه اًم٘م٤مقمدة ، واٟمٔمر شمٗمّمٞمؾ اًمٙمالم وُمتك نقز آٟمت٘م٤مل ُمـ احل٘مٞم٘م٦م إمم اعمج٤مز ذم  (4)

 ( . 654-5/611)  "اًمٗمت٤موى"م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، وهل ُمقضمقدة وٛمـ ًمِمٞمخ اإلؾمال
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، هؾ ُمـ ذـمف أن يٙمحقن اعمٕمٜمحك : ُم٠ًمًم٦م اؿمت٘م٤مق اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾافقؿٍة افْإٔة

 سم٤مًمٗم٤مقمؾ أم ٓ؟ اعمِمتؼ ُمٜمف ىم٤م امً 

ويمٗمك سم٤مسمـ اًمقزير هقاٟم٤م أن ٓ حيٙمل اخلالف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م إٓ قمـ اعمٕمتزًمح٦م 

، وم٤معمٕمتزًمح٦م هحؿ دقم٦م شمِمحٞمٜمفذاه٥م ممـ ٓ يًٚمؿ ُمـ سموُمـ واوم٘مٝمؿ ُمـ سمٕمض  اعم

ٗم٤مقمحؾ ًمٞمّمحح هلحؿ اًمذيـ ٟمٍموا اًم٘مقل سمٕمدم اؿمؽماط ىمٞم٤مم اعمٕمٜمك اعمِمتؼ ُمٜمف سم٤مًم

، اعمًح٠مًم٦م وٓ ذم همػمهح٤م ُمحـ اعمًح٤م ؾ، وُم٤م واوم٘مقا احلحؼ ذم اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن

وأُمث٤مهلؿ وُمـ يم٤من قمغم طم٤مهلؿ وصقب أىمقاهلؿ اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٓ يٕمحد 

اعمٕمٜمك   سمف وٓ يٜمٔمر ومٞمف واًم٘مقل احلؼ أٟمف ٓ سمد أن يٙمقن وٓ يٕمتؼم ظمالومٝمؿ ؿمٞمة٤مً 

، وٓ ي٘مح٤مل قمح٤ممل ي٘م٤مل ؾم٤مُمع إٓ عمـ ىم٤مم سمف اًمًحٛمع ، ومالاعمِمتؼ ُمٜمف ىم٤م ام سم٤مًمٗم٤مقمؾ

 : ٤مم سمف اًمٕمٚمؿ ، ي٘مقل ص٤مطم٥م اعمراىملإٓ عمـ ىم

 ؼححززم احلحتحٛمٕمحقز اًمحوأقموقمٜمد وم٘مد اًمقصػ ٓ يِمتؼ       

، ومٝمح١مٓ  اًمْمحالل وُمحـ ٕمتززم احلؼ ًمِمدشمف قمٚمٞمف٤مًمػ اعموظَم  دَ ٘مَ أي ومَ  شأقمقز»

هق اعمخٚمقق أو جمحرد  واوم٘مٝمؿ ي٘مقًمقن ًمٞمس هلل صٗم٦م ذاشمٞم٦م ُمـ أومٕم٤مًمف وإٟمام اخلٚمؼ

 .ٟم٦ًٌم وإو٤موم٦م

ل وأيمتٗمل ذم هذه اعم٠ًمًم٦م سمٜم٘مؾ يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمٗمّمحٞمؾ اًم٘محق

ًمؽ اعمٕمٜمحك ، ؾمؿ اعمِمتؼ ُمـ ُمٕمٜمك ٓ يتح٘مؼ سمدون ذإن آ»ف اهلل: ومٞمٝم٤م وم٘م٤مل رمح

وم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ واؾمؿ اعمٗمٕمقل واًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م وأومٕمح٤مل اًمتٗمْمحٞمؾ يٛمتٜمحع صمٌحقت 

، واًمٜم٤مس ُمتٗم٘محقن قمحغم أٟمحف ٓ يٙمحقن ه٤م دون اعمّمدر اًمتل هل ُمِمت٘م٦م ُمٜمفُمٕمٜم٤م
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، ومال يٙمقن ُمريحد إٓ سمح٢مرادة ويمحذًمؽ ٓ ُمتحرك وٓ ُمتٙمٚمؿ إٓ سمحريم٦م ويمالم

 ًمؽ .يٙمقن قم٤ممل إٓ سمٕمٚمؿ وٓ ىم٤مدر إٓ سم٘مدرة وٟمحق ذ

صمؿ هذه إؾمام  اعمِمت٘م٦م ُمـ اعمّمدر إٟمام يًٛمك هب٤م ُمـ ىم٤مم سمف ُمًٛمك اعمّمدر ، 

وم٢مٟمام يًٛمك سم٤محلل ُمـ ىم٤مُم٧م سمف احلٞم٤مة وسم٤معمتحرك ُمـ ىم٤مُم٧م سمف احلريمح٦م وسم٤مًمٕمح٤ممل 

ُمـ ىم٤مم سمف اًمٕمٚمؿ وسم٤مًم٘م٤مدر ُمـ ىم٤مُم٧م سمحف اًم٘محدرة ، وم٠مُمح٤م ُمحـ مل ي٘محؿ سمحف ُمًحٛمك 

ُمحـ اًمّمحٗم٤مت وهحذا ُمٕمٚمحقم اعمّمدر ومٞمٛمتٜمع أن يًٛمك سم٤مؾمؿ اًمٗم٤مقمحؾ وٟمححقه 

سم٤مٓقمت٤ٌمر ذم مجٞمع اًمٜمٔم٤م ر ، وذًمؽ ٕن اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ وٟمحقه ُمحـ اعمِمحت٘م٤مت هحق 

ُمريم٥م يدل قمغم اًمذات واًمّمٗم٦م واعمريم٥م يٛمتٜمحع حت٘م٘محف سمحدون حت٘محؼ ُمٗمرداشمحف 

وهذا يمام أٟمف صم٤مسم٧م ذم إؾمام  اعمِمحت٘م٦م ومٙمحذًمؽ ذم إومٕمح٤مل ُمثحؾ شمٙمٚمحؿ ويمٚمحؿ 

ورأى ويرى وٟمحق ذًمحؽ ، ؾمحقا   ويتٙمٚمؿ ويٙمٚمؿ وقمٚمؿ ويٕمٚمؿ وؾمٛمع ويًٛمع

ىمٞمؾ اًمٗمٕمؾ اعمِمتؼ ُمـ اعمّمدر أو اعمّمدر ُمِمتؼ ُمـ اًمٗمٕمؾ ٓ ٟمزاع سملم اًمٜم٤مس أن 

وم٤مقمؾ اًمٗمٕمؾ هق وم٤مقمؾ اعمّمدر وم٢مذا ىمٞمؾ يمٚمؿ أو قمٚمؿ أو شمٙمٚمحؿ أو شمٕمٚمحؿ ومٗم٤مقمحؾ 

اًمتٙمٚمٞمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ هق اعمٙمٚمؿ واعمٕمٚمؿ ويمذًمؽ اًمحتٕمٚمؿ واًمحتٙمٚمؿ ، واًمٗم٤مقمحؾ هحق 

ًمذي هق اًمتٙمٚمٞمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٙمٚمٞمؿ واًمحتٕمٚمؿ ، ومح٢مذا ىمٞمحؾ اًمذي ىم٤مم سمف اعمّمدر ا

 :شمٙمٚمؿ ومالن أو يمٚمؿ ومالن ومالٟم٤م ، ومٗمحالن هحق اعمحتٙمٚمؿ واعمٙمٚمحؿ ، وم٘مقًمحف شمٕمح٤ممم

ِِنٔامً ﴿ ُْ نَؿ اهللَُّ ُمقَشنك َت َِّ ـَ َْا :﴿( وىمقًمحف451)اًمٜمًح٤م :﴾َو ِْ نن ُشنُؾ َؾوَّ ِْنَؽ افرُّ
تِ

َؿ اهللَُّ َِّ ـَ ـْ  ْؿ َم ُٓ ٍض ِمْْ ًْ ْؿ َظَذ َب ُٓ َو ًْ ْؿ َدَرَجاٍت َب ُٓ َو ًْ ( 116)اًمٌ٘محرة: ﴾ َوَرَؾَع َب

فُ :﴿وىمقًمف ُف َربُّ َّ َِّ ـَ اتَِْا َو ََ ( ي٘متيضح أن اهلل 416ف: ٕقمراا)﴾َوَدَّا َجاَء ُمقَشك دِِٔ

ي٘م٤مل يمٚمؿ  ، ومٙمام يٛمتٜمع أن ي٘م٤مل هق ُمتٙمٚمؿ سمٙمالم ىم٤م ؿ سمٖمػمه يٛمتٜمع أنهق اعمٙمٚمؿ
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وومٞمف يمٗم٤ميح٦م عمحـ ووم٘محف اهلل إمم ؾمحٌٞمؾ اٟمتٝمك يمالُمف يرمحف اهلل  شسمٙمالم ىم٤م ؿ سمٖمػمه

 . (4)اهلداي٦م
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وًمٙمحـ اؿمحؽماط ىمٞمح٤مم اعمٕمٜمحك »(   1/651: ىم٤مل اسمـ اًمحقزير ) افقؿٍة افْافْة 

اعمِمتؼ ُمٜمف : سم٤مًمٗم٤مقمؾ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ًمٞمس مم٤م قمٚمؿ رضورة ُمـ اًمديـ طمتك يٙمٗمر 

 .شؾويٕمد ُمٙمذسم٤م ًمٙمالم اهلل واًمت٠مويُمـ أظمٓم٠م ذم ذًمؽ ىمٓمٕم٤م 

أم ٕهنؿ ىمح٤مًمقا هحذا اًم٘محقل  ؟ وهؾ هؿ ًمقضمقد هذه اًمِمٌٝم٦م ىم٤مًمقا هذا اًم٘مقل

ـ اًمتٛمًقا اًمٕمذر هبذه اًمِمٌٝم٦م يمل يٖمؽم هب٤م ُمـ ىمّؾ قمٚمٛمف وقمٛمٞم٧م سمّمػمشمف وحيًح

 .اًمٔمـ هبؿ ، ومًٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ

ٚمحام  ىمحد ، يمٞمػ واًمٕمقو٦م ُمردودة ُمرومقو٦م اسمتدا وؿمٌٝمتٝمؿ هذه ؾم٤مىمٓم٦م ُمٜم٘م

ًم٘مقل سم٤مًمٙمٗمر واًمحردة ، وطمٙمٛمقا قمغم ُمـ ظم٤مًمػ هذا ا أووحقا احلؼ ومٞمٝم٤م اٟمتٝم٤م

 .مواؾمت٤ٌمطم٦م اًمد
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وي٘محقي هحذا اعمٕمٜمحك إٟمحام »( :  1/651: ىمح٤مل اسمحـ اًمحقزير )  افقؿٍة افرابًة

ِِْْننِف :﴿ىمّمححدوا اعمح٤مومٔمحح٦م قمححغم شمّمححديؼ ىمقًمححف ؾمححٌح٤مٟمف وشمٕمحح٤ممم ِّ ـَ َْٔس  َفنن

ءٌ  سمٕمْمحف  تح٠موًٓ ( وُمـ ىمّمد اعمح٤مومٔم٦م قمغم سمٕمض اًمًحٛمع ُم44)اًمِمقرى: ﴾َ ْ

ُمٓم٦م اًمحذيـ شمح٠موًمقا اًمًحٛمع ًمتّمديؼ سمٕمْمف مل يًؿ ُمٙمذسم٤م سمام أوًمف سمخالف اًم٘مرا

 .شيمٚمف..

يتٗمرح اسمـ اًمقزير وي٘مقي ، داي٦م ًمٚمًٜم٦م وأؾم٠مًمف اًمث٤ٌمت قمٚمٞمٝم٤ماحلٛمد هلل قمغم اهلو

ؿ ُمريحد ًمٚمخحػم مل هلؿ وأي ىمقة هذه اًم٘مقة وأي ُم٘مّمد هذا اعم٘مّمد ومٙمآقمتذار 

ر إٓ يمحام طمٙمحك اهلل قمحـ إظمحقاهنؿ اًمٙمٗمح٤مر وُمح٤م طمح٤مل هح١مٓ  إهمحام يدريمف 

ًْضٍ ﴿ ُروَن بَِب ٍُ ُْ ِض اْفَُِتاِب َوَت ًْ ِمُْقَن بَِب ْٗ  .( 11)اًمٌ٘مرة: ﴾َأَؾُت

صمؿ ذيمر اسمـ اًمقزير هذا اًمٜمص اًمذي وىمٗمقا قمٚمٞمف    ، ووىمػ هق قمغم ُم٤م وىمٗمقا 

ءٌ ﴿ : قمٚمٞمف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ِِْْنِف َ ْ ِّ ـَ َْٔس  ـ  أيمٛمحؾ اسمح( ومٝمحالر 44)اًمِمحقرى: ﴾َف

اًمقزير أي٦م يمل يقهـ ىمقة أدًمتٝمؿ ويٗمًد قمٚمٞمف شم٘مرير ىمحقة طمجحتٝمؿ وم٘محد ىمح٤مل 

ُٔع اْفَبِهرُ : ﴿شمٕم٤ممم ِّ ٌء َوُهَق افسَّ ِِِْْف َ ْ ِّ ـَ َْٔس  ومح٤مهلل ًمحٞمس ، ( 44)اًمِمقرى: ﴾َف

يمٛمثٚمف ر  وُمع ذًمؽ هق ؾمٛمٞمع سمّمػم ُمتٙمٚمؿ ُمريد يمؾ ذًمؽ ٓ ؼ سمحف ؾمحٌح٤مٟمف 

ِّ ﴿ : وشمٕم٤ممم ُمع اقمت٘م٤مدٟم٤م أٟمف ـَ َْٔس  ءٌ َف ومقوم٘مٜمح٤م ذم أؾمحام ف وصحٗم٤مشمف إمم ﴾، ِِِْْف َ ْ

 ؾمٌٞمؾ احلؼ إصم٤ٌمت سمال متثٞمؾ وشمٜمزيف سمال شمٕمٓمٞمؾ .

هحح١مٓ  اًم٘مححقم ىمّمححدهؿ ظمٌٞمحح٨م ومل ي٘مححؾ سم٘مححقهلؿ ٓ اًمٞمٝمححقد وٓ اًمٜمّمحح٤مرى 

 قهلؿ أن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ًمٞمس ًمف طم٘مٞم٘م٦م ذم ح٦م ىمح٘محٞمحأصح٤مب اًمتثٚمٞم٨م ، ومح٘م
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 .ن قمٚمقا يمٌػماً اًمقضمقد شمٕم٤ممم اهلل قمام ي٘مقل اًمٔم٤معمق

د سمحـ طمٜمٌحؾ يرمححف اهلل ذم اإلُم٤مم احلؼم اعمٌجؾ أمحد سمـ حمٛموأذيمر أن يمالم 

اًمحذي ىمٞمحؾ أٟمحف يمتٌحف ذم اًمًحجـ، ىمح٤مل رمححف اهلل  "اًمرد قمحغم اجلٝمٛمٞمح٦م"يمت٤مسمف 

وضمحد  و»: ٌع اعمتِم٤مسمف وٟمٗمك اًمّمٗم٤مت: ىمح٤مل( ذم رده قمغم ُمـ اشم401: )صحٞمٗم٦م

ـَ : ﴿تِم٤مسمف ىمقًمفصمالث آي٤مت ُمـ اعم َْٔس  ءٌ َف ِِِْْف َ ْ  :وىمقًمحف ،(44)اًمِمحقرى: ﴾ِّ

َْرضِ ﴿ ْٕ نناَمَواِت َودِم ا ننُف ﴿وىمقًمححف  ،(6)إٟمٕمحح٤مم: ﴾َوُهننَق اهللَُّ دِم افسَّ ـُ ٓ ُتْدِر

َْبَهارَ  ْٕ َْبَهاُر َوُهَق ُيْدِرُ  ا ْٕ ومٌٜمك أصؾ يمالُمحف قمحغم هحذه ، (406)إٟمٕم٤مم: ﴾ا

وزقمؿ أن  اهلل  أي٤مت وشم٠مول اًم٘مرآن قمغم همػم شم٠مويٚمف ويمذب سم٠مطم٤مدي٨م رؾمقل

يمح٤من  ُمـ وصػ اهلل سمٌم  مم٤م وصػ سمف ٟمٗمًف ذم يمت٤مسمف أو طمدث قمٜمف رؾمقًمف 

وشمٌٕمف قمحغم ىمقًمحف رضمح٤مل ُمحـ  يمثػماً  ويم٤من ُمـ اعمِمٌٝم٦م وم٠موّؾ سمٙمالُمف سمنماً  يم٤مومراً 

أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مب قمٛمرو سمـ قمٌٞمد سم٤مًمٌٍمة وووحع ديحـ اجلٝمٛمٞمح٦م 

ْْ ﴿وم٢مذا ؾم٠مهلؿ اًمٜم٤مس قمـ ىمقل اهلل  ِّ ـَ َْٔس  ءٌ َف ًمٞمس يمٛمثٚمف ر   :ي٘مقًمقن ﴾ِِِف َ ْ

وٓ خيٚمحق ُمٜمحف  يمام هحق قمحغم اًمٕمحرش ،إرولم اًمًٌع وهق حت٧م ،ُمـ إؿمٞم٤م 

وٓ يٜمٔمر إمم أطمد  ،ومل يتٙمٚمؿ وٓ يتٙمٚمؿ ،وٓ يٙمقن ذم ُمٙم٤من دون ُمٙم٤من ،ُمٙم٤من

 ،وٓ يٗمٕمؾ وٓ ًمف هم٤مي٦م ،وٓ يقصػ وٓ يٕمرف سمّمٗم٦م ،ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ ذم أظمرة

، وهق وضمف يمٚمف، وهق قمٚمؿ يمٚمف، وهق ؾمٛمع يمٚمف ،وٓ يدرك سمٕم٘مؾ ،ُمٜمتٝمكوٓ ًمف 

، وٓ يٙمحقن ومٞمحف ؿمحٞمة٤من وٓ وهحق ىمحدرة يمٚمحف ،وهق ٟمحقر يمٚمحف ،يمٚمف وهق سمٍم

يقصػ سمقصٗملم خمتٚمٗملم وًمٞمس أقمغم وٓ أؾمٗمؾ وٓ ٟمحقاطمل وٓ ضمقاٟمح٥م وٓ 
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يٛملم وٓ ؿمامل وٓ هق ظمٗمٞمػ وٓ صم٘مٞمؾ وٓ ًمف ًمقن وٓ ًمف ضمًحؿ وًمحٞمس هحق 

 .ٚمٌؽ أٟمف ر  شمٕمرومف ومٝمق قمغم ظمالومفُمٕم٘مقل ويمٚمام ظمٓمر قمغم ىم سمٛمٕمٚمقم وٓ

ل  حاًمِمح إنر  :، وم٘مٚمٜم٤م يم٤مٕؿمٞم٤م : هق ر  ٓوم٘م٤مًمقا ،هق ر  :وىمٚمٜم٤م :ىم٤مل أمحد

 ٓ ر   :اًمذي ٓ يم٤مٕؿمٞم٤م  ىمد قمرف أهؾ اًمٕم٘مؾ أٟمف

ؿ وًمٙمـ يحدومٕمقن قمحـ أٟمٗمًحٝم ،ومٕمٜمد ذًمؽ شمٌلم ًمٚمٜم٤مس أهنؿ ٓ ي١مُمٜمقن سمٌم 

 .ـ اًمٕمالٟمٞم٦ماًمِمٜمٞمٕم٦م سمام ي٘مرون ُم

: هحذا دسمر أُمر هذا اخلٚمؼ، وم٘مٚمٜمح٤م: ٟمٕمٌد ُمـ يُ وم٢مذا ىمٞمؾ هلؿ ومٛمـ شمٕمٌدون؟ ىم٤مًمقا

: ىمحد وم٘مٚمٜمح٤م  ٓ يٕمرف سمّمٗم٦م، ىم٤مًمقا: ٟمٕمحؿ هق جمٝمقٌل  ،اًمذي يدسمر أُمر هذا اخلٚمؼ

ٕمقن قمـ أٟمٗمًحٙمؿ اًمِمحٜمٞمٕم٦م ُمح٤م إٟمام شمدوم ،ٙمؿ ٓ شم١مُمٜمقن سمٌم قمرف اعمًٚمٛمقن أٟمر 

 ،: مل يحتٙمٚمؿ، ىمح٤مًمقاهق  اًمذي يمٚمحؿ ُمقؾمحك هذا اًمذي يدسمر: شمٔمٝمرون، وم٘مٚمٜم٤م هلؿ

 .يٙمقن إٓ سمج٤مرطم٦م واجلقارح ُمٜمٗمٞم٦م ٓ اًمٙمالمَ  ٕنر  ،ؿٙمٚمر وٓ يُ 

ع اجل٤مهؾ ىمقهلؿ ئمـ أهنؿ ُمـ أؿمد  اًمٜم٤مس شمٕمٔمٞمام هلل وٓ يٕمٚمحؿ أهنحؿ ٛمِ وم٢مذا ؾَم 

قن ىمحقهلؿ إٓ ومريح٦م ذم إٟمام يٕمقد ىمقهلؿ إمم والًم٦م ويمٗمر وٓ يِمٕمر أهنؿ ٓ ي٘مقًمح

 ظمر يمالُمف رمحف اهلل .إمم آ، شاهلل

حغ اظتَد أهنؿ ؿهندوا  !يهػ مـ َل يٍُرهؿ باوٓؾ :ومٝم٤م هق اإلُم٤مم أمحد

، ومٚمحٞمخش ُمحـ قمحذرهؿ أن يقصحػ سم٤مجلٝمحؾ ادحاؾية ظذ اوّع بغ أينات

هق طمؼ ُمـ ؿمؽ ذم يمٗمر ُمحـ شمٌحلم ومْمال قمـ اًمتٌديع ومْمال قمـ  اًمتٙمٗمػم اًمذي 

 .يمٗمره
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ُمـ أوضمف اؾمتح٘م٤مق اعمر  -اًمقضمف اًمث٤مًم٨م  أُم٤م»( :  1/651)  ىم٤مل اسمـ  اًمقزير

: وم٢من ىمٞمؾ أٟمف يٜمزل قمحـ هحذه اعمرشمٌح٦م إمم ٓزم اعمذه٥م ... إمم أن ىم٤مل -اًمتٙمٗمػم 

ُمرشم٦ٌم اًمٔمـ اًمراضمح اعمًتٜمد إمم اًمًٛمع اًمقاوحح واًمٕمٛمحؾ سمح٤مًمٔمـ ٓ يٛمتٜمحع إٓ 

 . شًمؽ اًمٔمـ همػم طم٤مصؾ أيْم٤م ًمقضمقهسم٘م٤مـمع وٓ ىم٤مـمع ، وم٤مجلقاب قمـ ذ

اًمٕمٜمٙمٌحقت أن شمٙمٗمحػم  ا اًمرضمؾ يمٞمػ أسمٓمؾ سمحج٩م يمٌٞمح٧ِم ٤مٟمٔمر إمم طم٤مل هذوم

اًم٘م٤م ؾ سمخٚمؼ اًم٘مرآن مل يث٧ٌم سمٜمص ُمـ يمتح٤مب وٓ ؾمحٜم٦م وٓ إمجح٤مع وًمحٞمس ومٞمحف 

شمٙمذي٥م ًمٚم٘مرآن وٓ يٚمزم ُمٜمف  شمٙمذي٥م ًمٚم٘مرآن وًمٞمس هق طمٙمؿ سمح٤مًمٔمـ اًمحراضمح 

 اعمًتٜمد إمم اًمًٛمع اًمقاوح .

قمٜمٝمح٤م رد قمٚمٞمٝمح٤م  صمؿ سمدأ اسمـ اًمقزير ذم ذيمحر إوضمحف اًمتحل واهلل إن إقمحرايض

 :سم٤مظمتّم٤مر ٓؾمتٚمزام اعم٘م٤مم سمٞم٤مهن٤م وًمٙمـ هٜم٤مك وضمٝم٤من أرد قمٚمٞمٝمام

ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أٟمف دل قمحغم ذًمحؽ دًمٞمحؾ ؾمحٛمٕمل  :اًمقضمف اًمث٤مين» :: قمٜمد ىمقًمفأوِلام

ظمٗمل ًمٙم٤من ُمٕم٤مرو٤م سمام هق أووح ُمٜمف مم٤م شم٘محدُم٧م اإلؿمح٤مرة إًمٞمحف ذم اعمٜمحع ُمحـ 

ع قمغم صححتٝم٤م ُمحـ شمٙمٗمػم ُمثٌتل اًمّمٗم٤مت ، وذًمؽ ُم٤م ورد ُمـ اًمٜمّمقص اعمجٛم

إمم آظمر احلحدي٨م أن  اإلؾمالم هق ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدا رؾمقل اهلل 

 .شوأُمث٤مًمف وؿمقاهده

 : سم٤مظمتّم٤مر، وزم ُمٕمف وىمٗمت٤من هذا هق يمالم اسمـ اًمقزير

ل ًمٙمح٤من ُمٕم٤مروح٤م ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م أٟمف دل قمغم ذًمؽ دًمٞمؾ ؾمٛمٕمل ظمٗم»: ىمقًمف إوػ

 .شسمام هق أووح ُمٜمف
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، ويًحتحٞمؾ أهؾ اًمٕم٘مقل شمٕم٤مرض دًمٞمٚملم ىمٓمٕمٞمحلم أسمحداً  يًتحٞمؾ قمٜمد ؾَٔال:

ض اًمحٜمص اًمحٜمص أن يٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ويمحذا يًحتحٞمؾ أن يٕمح٤مر

، قمغم هذا ومٚمق صح هذا اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل اًمًحٛمٕمل ومحال ؾمقا  ُمـ يمت٤مب أو ؾمٜم٦م

يّمح رده عمجرد فمٝمقر اعمٕم٤مرو٦م ًم٘م٤مس اًمٕم٘مؾ ، وم٢مقمامل إدًم٦م ظمػم ُمـ إمه٤مهلح٤م 

ٚمٞمف اجلٛمع سمٞمٜمٝم٤م وم٢مهن٤م مل ختػ قمحغم أهحؾ اًمٕمٚمحؿ واًمٌّمحػمة يمحام وإن يم٤من ظمٗمل قم

 ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف ذم اًمقىمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م .

ًمٙم٤من ُمٕم٤مرو٤م سمام هق أووح ُمٜمف مم٤م شم٘محدُم٧م اإلؿمح٤مرة »: ىمقًمف : افقؿٍة افْإٔة

 .شاعمٜمع ُمـ شمٙمٗمػم ُمثٌتل اًمّمٗم٤مت إًمٞمف ذم

يثٌتحقن هلل ومٝمحؿ ٓ    (4)وُمـ اًمذي ىم٤مل ًمف إن اجلٝمٛمٞم٦م يثٌتقن اًمّمٗم٤مت ومٞم٘م٤مل:

طم٘مٞم٘محل ذم  : إٟمف ًمٞمس ًمف وضمحقدٌ طمتك وضمقده ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، ي٘مقًمقنأي صٗم٦م 

شمٕم٤ممم اهلل قمام ي٘مقل اًمٔم٤معمقن قمٚمقا يمٌػما ، ومٝمحؿ ٓ يثٌتحقن هلل اًمّمحٗم٤مت اخل٤مرج، 

، وذم هحذا اًمٙمحالم دًمٞمحؾ قمحغم أن اسمحـ  هذا هؿ يًتح٘مقن اًمٙمٗمر يمام ٟم٘مقلومٕمغم

  تف ؾمٙم٧مًمٞم اًمقزير ىمٚمٞمؾ اًمٌّمػمة سمخؼم اًم٘مقم ومٞم٤م

: اطمتج٤مضمف سم٤مًمٜمّمقص اعمجٛمع قمحغم صححتٝم٤م ُمحـ أن اإلؾمحالم افْافْةافقؿٍة 

وإيتح٤م   ،وإىمح٤مم اًمّمحالة ،رؾمحقل اهلل اً وأن حمٛمحد ،ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمحف إٓ اهلل :هق

 وهمػمه٤م ُمـ إدًم٦م . ،وطم٩م  اًمٌٞم٧م ،اًمزيم٤مة

هذه واهلل هل سمٚمٞم٦م اًمٌالي٤م اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس وهحل اؾمحتح٤مًمتٝمؿ و

وهحؾ هحذا إٓ أىمر هبذه إُمقر وإن قمٛمؾ ُم٤م قمٛمؾ  ُمـ شمٚمٗمظ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ويمٗمر 

                                                 

 ؿمٞمخٜم٤م اًمٗمقزان [ . ت:]. ي٘مّمد أهؾ اًمًٜم٦م ٕٟمف زيدي (4)
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 ؟ ششمحدسمح٤مب طمٙمحؿ اعمر»ؿ قمام قم٘مد يمؾ اًمٗم٘مٝم٤م  ذم يمتحٌٝمؿ اًمْمالل اعمٌلم أيـ ه

 .احلؼ سمٞم٤منومٚمػماضمٕمٝم٤م ُمـ أراد 

رمححف اهلل ومحرد اإلؾمالم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب يويم٤من هذا ؿم٠من ظمّمقم ؿمٞمخ 

يمِمحػ "ٞمؾ اعمثح٤مل يمت٤مسمحف اجلٚمٞمحؾ قمحغم ؾمحٌ وراضمحع، قمٚمٞمٝمؿ وأسمٓمؾ طمججٝمحؿ

 . وم٢مٟمف ٟم٤مومع ضمداً  "اًمِمٌٝم٤مت

ٛم٦م ، ومٝمؿ خم٤مًمٗمقن ذم يمٚمٟم٤مىمْمقا هذا احلدي٨م ذم أول أصقًمف وم٘مد :أُم٤م اجلٝمٛمٞم٦م

أٟمف ٓ ُمٕمٌقد سمححؼ إٓ اهلل اًمقاطمحد إطمحد  :ومٜمحـ ٟم٘مقلاًمتقطمٞمد ٓ إًمف إٓ اهلل  

إٓ اهلل اًمذي  ، وه١مٓ  ي٘مقًمقن ٓ إًمف ٘م٦م سمفاًمّمٛمد اعمتّمػ سمّمٗم٤مت اًمٙمامل اًمال

ًمٞمس ذم اًمداظمؾ وٓ ذم اخل٤مرج وٓ ومقق وٓ حت٧م وٓ يحتٙمٚمؿ وًمحٞمس سمجحقهر 

، شمٕم٤ممم اهلل قمـ ىمقل هح١مٓ  إوسمح٤مش  ضمًؿ وٓ يرى وٓ يرى وٓ يًٛمع وٓ

ومالن خيح٤مًمٗمٜمل ذم »: اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم أطمد اجلٝمٛمٞم٦م، ىم٤مل فوُمثؾ هذا اًم٘مقل ىم٤مًم

  يمؾِّ 
ٍ
٤م أىمقل ٓ إًمف إٓ اهلل اًمذي يمٚمحؿ ُمقؾمحك وهحق ، أٟمطمتك ذم ٓ إًمف إٓ اهلل ر 

 .(4)شاهلل اًمذي ظمٚمؼ يمالُم٤م ؾمٛمٕمف ُمقؾمك  ي٘مقل ٓ إًمف إٓ

 

 

 

 

 

                                                 

 (.4/61) "ًم٤ًمن اعمٞمزان" (4)
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 ؾهؾ

( : ) اًمقضمف اًمراسمع : أّٟم٤م ًمق يمٗمرٟمح٤م سمحذًمؽ  1/651: ىمقل اسمـ اًمقزير )  ثإٔٓام

ُٕمٙمـ ًمٚمٛمٕمتزًم٦م واًمِمٞمٕم٦م واًمٔم٤مهري٦م شمٙمٗمػم ُمـ مل ي٘مؾ سمحدوث اًم٘مرآن ًمت٠مويٚمحف 

ِنْؿ حُمْنَدٍث ﴿ :ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ـْ َرهبِّ نٍر ِمن ـْ ـْ ِذ ْؿ ِم ِٓ ْٖتِٔ  :وىمقًمحف، (1: إٟمٌٞمح٤م )﴾َما َي

ـْ َؿْبِِِف ـَِتاُب ُمقَشك﴿  .ش(  ٟمحق ذًمؽ ...41)هقد: ﴾َوِم

، ٤مٟمٔمر إمم هذا اًمتٛمقيحف واًمتٚمٌحٞمس، ومٟم٤مدى اسمـ اًمقزير قمغم ٟمٗمًف سم٤مجلٝمؾًم٘مد و

َوَمنا ﴿ :رون أهؾ اًمًٜم٦مأٓ يٕمٚمؿ أن اعمٕمتزًم٦م واًمِمٞمٕم٦م وأهؾ إهقا  واًمٌدع يٙمٗم

ٔدِ  ِّ ِزيِز احْلَ ًَ ِمُْقا بِاهللَِّ اْف ْٗ َّٓ َأْن ُي ْؿ إِ ُٓ قا ِمْْ ُّ ََ  ( .1)اًمؼموج:﴾َٕ

ُمح٤م ذم اعمٕمٜمحك ويقوم٘محقن سمحلم أهؾ اًمًٜم٦م حيٙمٛمقن سم٤مًمٜمّمقص سمٕمد مجحع يمحؾ 

، أُم٤م أهؾ اًمٌدع ومِم٠مهنؿ ؿم٠من اًمزٟم٤مدىم٦م ي١مُمٜمقن سمٌٕمض اًمٙمت٤مب ويٙمٗمحرون إدًم٦م

ُمـ أهؾ اًمٌدع إٓ وهلح٤م ؿمحٌٝم٦م ذم آيح٦م ُمحـ يمتح٤مب اهلل إٓ سمٌٕمض وُم٤م ُمـ ـم٤م ٗم٦م 

 .(4)اجلٝمٛمٞم٦م يمام ٟمص قمغم ذًمؽ أهؾ اًمٕمٚمؿ

ٜم٦م هحل قمٜمحد اًمتح٘مٞمحؼ ٟم٤مىمْمح٦م وُم٤م ذيمروه ُمـ أدًم٦م ًمٜم٘مض ُمذه٥م أهحؾ اًمًح

، سمؾ يمؾ دًمٞمؾ ؾمٛمٕمل أو قم٘مكم حيت٩م سمف أهؾ  اًمٌدع يٙمقن قمٜمد اًمتح٘مٞمحؼ عمذهٌٝمؿ

ره ؿمحٞمخ اإلؾمحالم اسمحـ ىمد ىمحرر و ،وهذا أُمر واوح وفم٤مهر ،طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ ٓ هلؿ

 .(1)شمٞمٛمٞم٦م ذم أيمثر ُمـ ُم٠ًمًم٦م وذم أيمثر ُمـ ُمقوع ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف 

                                                 

 ( . 111، 1/411)  "ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم  "اٟمٔمر  (4)

 ( . 5/111اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ )   (1)
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: ق خمّمقم وُمٚمٓمقم ، أُم٤م ىمقًمف شمٕم٤مممومٛمـ اطمت٩م قمغم أهؾ اًمًٜم٦م هبذه إدًم٦م ومٝم

ِنْؿ حُمْنَدٍث ﴿ ـْ َرهبِّ ٍر ِمن ـْ ـْ ِذ ْؿ ِم ِٓ ْٖتِٔ وم٢مًمٞمحؽ إضم٤مسمح٦م اإلُمح٤مم ، (1: )إٟمٌٞمح٤م ﴾َما َي

ذم ىمح٤مل رمححف اهلل  ،ٌؾ اًمذي ُمـ ـمٕمـ ومٞمف ومٝمق ُمتٝمؿ ذم ديٜمحفاعمٌجؾ أمحد سمـ طمٜم

صمحؿ إن اجلٝمحؿ ادقمحك أُمحرا آظمحر » :(410 :صحٞمٗم٦م) "اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م"يمت٤مسمف 

وم٘م٤مل : إٟم٤م ٟمجد آي٦م ذم يمت٤مب اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم شمدل قمحغم أن اًم٘محرآن خمٚمحقق    ، 

ـْ ﴿ :وم٘مٚمٜم٤م : ذم أي آي٦م ؟   وم٘م٤مل ٍر ِم ـْ ـْ ِذ ْؿ ِم ِٓ ْٖتِٔ ِْؿ حُمَْدٍث َما َي  (1: )إٟمٌٞم٤م ﴾َرهبِّ

 اًم٘مرآن حمدث ويمؾ حمدث خمٚمقق ومزقمؿ أن اهلل ىم٤مل إن 

ومٚمٕمٛمري ًم٘مد ؿمٌف قمغم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس هبذا وهحل آيح٦م ُمحـ اعمتِمح٤مسمف وم٘مٚمٜمح٤م ذم 

اقمٚمحؿ  :اهلل وٓ طمقل  وٓ ىمقة إٓ سمح٤مهللذًمؽ ىمقٓ واؾمتٕمٜم٤م سم٤مهلل وٟمٔمرٟم٤م ذم يمت٤مب 

صمحؿ  ،ومٙم٤من أطمحدمه٤م أقمحغم ُمحـ أظمحر ؛ٕمٝماماؾمؿ نٛمأن اًمِمٞمةلم إذا اضمتٛمٕم٤م ذم 

رى ، وإن ضمحأقمالمه٤م أومم سم٤معمدح وأهمٚم٥م قمٚمٞمحف ومٙم٤من ،ضمرى قمٚمٞمٝمام اؾمؿ اعمدح

إِنَّ اهللََّ بِافَّْاِس َفنَرُؤوٌف : ﴿، وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤مممقمٚمٞمف اؾمؿ ذم وم٠مدٟم٤ممه٤م أومم سمف

ًْْٔا َين﴿ ،(416)اًمٌ٘مرة:﴾ َرِحٔؿٌ  نا ِظَبناُد اهللَِّنَْظ يٕمٜمحل  ،(5:إلٟمًح٤منا)﴾ َرُب هِبَ

إسمرار دون اًمٗمج٤مر وم٢مذا اضمتٛمٕمقا ذم اؾمؿ اإلٟم٤ًمن واؾمؿ اًمٕم٤ٌمد وم٤معمٕمٜمك ذم ىمقل 

ا ِظَباُد اهللَِّ﴿ :اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه ُب هِبَ ًْْٔا َيْؼَ يٕمٜمل إسمرار دون اًمٗمجح٤مر ًم٘مقًمحف إذا ﴾َظ

ًِنٔؿٍ : ﴿اٟمٗمرد إسمرار َٕ نل  ٍِ َْبَراَر َف ْٕ : جح٤مر( وإذا اٟمٗمحرد اًمٗم11)اعمٓمٗمٗمحلم:﴾إِنَّ ا

ل َجِحٔؿٍ ﴿ ٍِ اَر َف جَّ ٍُ إِنَّ اهللََّ بِافَّْناِس َفنَرُؤوٌف ﴿ :( وىمقًمف41)آٟمٗمٓم٤مر:﴾َوإِنَّ اْف

ٕن اعمح١مُمـ إذا اٟمٗمحرد  ،وم٤معم١مُمـ أومم هب٤م وإن اضمتٛمٕمح٤م ذم اؾمحؿ اًمٜمح٤مس﴾ َرِحٔؿٌ 

ِمِْغَ ﴿ ﴾إِنَّ اهللََّ بِافَّْناِس َفنَرُؤوٌف َرِحنٔؿٌ ﴿ :أقمٓمل اعمدطمح٦م ًم٘مقًمحف ْٗ ناَن بِناْدُ ـَ  َو
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َأٓ :﴿وإذا اٟمٗمرد اًمٙمٗم٤مر ضمرى قمٚمٞمٝمؿ اًمحذم ذم ىمقًمحف، (16 )إطمزاب:﴾َرِحٔامً 

َُْة اهللَِّ َظَذ افيَّادِِغَ  ًْ نَذاِب ﴿ :وىم٤مل ،(41)هقد: ﴾َف ًَ ْؿ َودِم اْف ِٓ ْٔ َِ َأْن َشِخَط اهللَُّ َظ

َوَفنْق : ﴿وذم ىمقًمحف ،ومٝم١مٓ  ٓ يدظمٚمقن ذم اًمرمح٦م ،(10)اعم٤م دة: ﴾ُهْؿ َخافُِدونَ 

َْرضِ بَ  ْٕ نْقا دِم ا ٌَ َبناِدِه َفَب ًِ ََ فِ ْز ومح٤مضمتٛمع اًمٙمح٤مومر  ،(11)اًمِمحقرى: ﴾َسَط اهللَُّ افرِّ

اعم١مُمٜملم اٟمٗمحردوا  ٕنّ  ،ٖمل ُمـ اعم١مُمٜملمٌواًمٙم٤مومر أومم سم٤مًم ،واعم١مُمـ ذم اؾمؿ اًمٕمٌد

نُؾقا َوََلْ :﴿ًمفقىموهق  ،وُمدطمقا ومٞمام سمًط هلؿ ُمـ اًمرزق قا ََلْ ُيَْسِ َُ ٍَ ْٕ ـَ إَِذا َأ َوافَِّذي

وا ُسُ َْ نقنَ :﴿( وىمقًمف51)اًمٗمرىم٤من: ﴾َي َُ ٍِ َّا َرَزْؿَْاُهْؿ ُيْْ ( وىمحد 61)اًمِمحقرى: ﴾مِم

ن قمغم وُمـ يم٤م ،وٕيب سمٙمر وقمٛمر ،وًمذي اًم٘مرٟملم ،سمًط اًمرزق ًمًٚمٞمامن سمـ داود

وإذا اٟمٗمرد اًمٙم٤مومر وىمع قمٚمٞمحف اؾمحؿ اًمٌٖمحل ذم ىمقًمحف ، ُمث٤مهلؿ ممـ سمًط ًمف ومٚمؿ يٌغ

ؿْ :﴿ًم٘م٤مرون ِٓ ْٔ َِ ٌَك َظ وٟمٛمرود سمحـ يمٜمٕمح٤من طمحلم آشمح٤مه اهلل ، (15: )اًم٘مّمص﴾َؾَب

َْٔت ؾِْرَظْقَن َوَمَغَُه ﴿ :، وومرقمقن طملم ىم٤مل ُمقؾمكٚمؽ ومحآج ذم رسمفاعم ََّٕؽ آَت َْا إِ َربَّ

َٔاِزيًَْة َوَأْمقَ  ْٕ َٔاِة افدُّ ومٚمام اضمتٛمٕمحقا ذم آؾمحؿ اًمقاطمحد  ،(11)يقٟمس: ﴾آً دِم احْلَ

 ام أن اعم١مُمٜملم أومم سم٤معمدح .ومجرى قمٚمٞمٝمؿ اؾمؿ اًمٌٖمل يم٤من اًمٙمٗم٤مر أومم سمف ، يم

ِْؿ حُمْنَدٍث ﴿ :ومٚمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ـْ َرهبِّ ٍر ِم ـْ ـْ ِذ ْؿ ِم ِٓ ْٖتِٔ ٛمحع ( ومج1: إٟمٌٞمح٤م )﴾َما َي

، إذا اٟمٗمرد مل نر قمٚمٞمف اؾمحؿ احلحدث، وم٠مُم٤م ذيمر اهلل سملم ذيمريـ ذيمر اهلل وذيمر ٟمٌٞمف

َزُ :﴿أمل شمًٛمع إمم ىمقًمف ـْ ُر اهللَِّ َأ ـْ ٌر ُمَباَر ٌ ﴿ ،(11)اًمٕمٜمٙمٌقت: ﴾َوَفِذ ـْ  ﴾َوَهَذا ِذ

أمل  ، وم٢مٟمحف ضمحرى قمٚمٞمحف اؾمحؿ احلحدث وإذا اٟمٗمرد ذيمر اًمٜمٌل  ،(10: إٟمٌٞم٤م )

ُِقنَ :﴿شمًٛمع إمم ىمقًمف َّ ًْ ْؿ َوَما َت ُُ ََ َِ  ومذيمر اًمٜمٌل  ،(15)اًمّم٤موم٤مت: ﴾َواهللَُّ َخ

َمنا :﴿ذيمحريـ ًم٘مقًمحفسمحلم ، واًمدًٓم٦م قمغم أٟمف مجحع ًمف قمٛمؾ واهلل ًمف ظم٤مًمؼ حمدث
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 ِٓ ْٖتِٔ ِْؿ حُمَْدٍث َي ـْ َرهبِّ ٍر ِم ـْ ـْ ِذ وم٠موىمع احلدث قمٜمد إشمٞم٤مٟمف إّي٤مٟم٤م وأٟم٧م شمٕمٚمؿ أٟمف  ﴾،ْؿ ِم

نُع :﴿، وىمح٤مل شمٕمح٤مممي٠مشمٞمٜم٤م سم٤مٕٟم٤ٌم  إٓ ُمٌٚمغ وُمحذيمر ٓ ٍَ َرى َتْْ ـْ نْر َؾنِ٘نَّ افنذِّ ِـّ َوَذ

ِمِْغَ  ْٗ ـَْرى،﴿(11ري٤مت:ا)اًمذ﴾ اْدُ ِت افنذِّ ًَ ٍَ َٕ ْر إِْن  ِـّ ن﴿ ،(1)إقمحغم: ﴾َؾَذ َّٕ اَم إِ

رٌ  ِـّ َت ُمَذ ْٕ  اؾمؿ اًمذيمر ضمحرى قمٚمحٞمٝمؿ اؾمحؿ ، ومٚمام اضمتٛمٕمقا ذم(14)اًمٖم٤مؿمٞم٦م: ﴾َأ

إذا اٟمٗمرد وىمع قمٚمٞمف اؾمؿ اخلٚمؼ ويم٤من أومم سم٤محلدث ُمحـ  ، وذيمر اًمٜمٌل احلدث

، ومقضمحدٟم٤م دًٓمح٦م ُمحـ ٗمرد مل ي٘مع قمٚمٞمف اؾمؿ ظمٚمؼ وٓ طمدثذيمر اهلل اًمذي إذا اٟم

ـْ :﴿ىمقل اهلل ٍر ِم ـْ ـْ ِذ ْؿ ِم ِٓ ْٖتِٔ ِْؿ حُمْنَدٍث  َما َي  ، ٕن اًمٜمٌحل  إمم اًمٜمٌحل  ﴾،َرهبِّ

اٟمتٝمحك  ش، ومٚمام قمٚمٛمف اهلل يمح٤من ذًمحؽ حمحدصم٤م إمم اًمٜمٌحل يم٤من ٓ يٕمٚمٛمف ومٕمٚمٛمف اهلل

 .ومٞمف ُمـ شم٠مصٞمؾ وشمٗمّمٞمؾ وإيْم٤مح دًمٞمؾيمالُمف رمحف اهلل ٟم٘مٚمتف سمٙم٤مُمٚمف عم٤م 

ًمًحٜم٦م وأصمح٤مر اهق صٜمٞمع أؾمالومف وأصح٤مسمف ُمحـ أهحؾ  ؛اإلُم٤مم أمحد وصٜمٞمعُ 

 قاٌتح، وأصمسم٤مًمٙمتح٤مب واًمًحٜم٦م ٝمؿقمـ أٟمٗمًح ادزظقماًمٙمٗمر  قادومٕمىمد  اًمًٜم٦م:٠مهؾ وم

، ومٚمٞمحدومع هح١مٓ  اجلٝمٛمٞمح٦م اًمٙمٗمحر قمحٜمٝمؿ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًحٜم٦م  اجلٝمٛمٞم٦ماًمٙمٗمر قمغم

، وُم٤م هذه إٓ دقمحقى سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م  أهؾ اًمًٜم٦مويثٌتقه قمغم ،سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

 إصم٤ٌمهت٤م وحت٘مٞم٘مٝم٤م محؾ أطمد وروقى سمٞمٜمٝمؿ وسملم 

هحذه ومٗمحل  ،(41)هحقد: ﴾ـَِتاُب ُمقَشكف: ﴿ٕهؾ اًمًٜم٦م سم٘مقًمأُم٤م شمٙمٗمػمهؿ 

 ﴾ـَِتاُب ُمقَشنك:﴿، وم٠مظمؼموٟم٤م ي٤م أشم٤ٌمع ضمٝمؿ وأطم٤ٌمسمف هؾ هقأي٦م ٟم٘مض ًم٘مقهلؿ

ِريؿٍ ﴿ :ىمقل أم ـَ ذم أيتحلم إومم يحراد ومٞمٝمح٤م ضمؼميحؾ ، (10)احل٤مىم٦م: ﴾َرُشقٍل 

أوٚمقا ، أُم٤م ؾمٌؾ اؿمتٌٝم٧م قمغم أهؾ اًمزيغ ومْمٚمقا و، ومٙمؾ هذه ُ  واًمث٤مٟمٞم٦م حمٛمد 

اًمذي  :أي ﴾ـَِتاُب ُمقَشك:﴿وُمٕمٜمك ىمقًمف ،أهؾ اًمًٜم٦م وم٤مًم٘مرآن قمٜمدهؿ يمالم اهلل
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نِريؿٍ :﴿، وىمقًمفضم٤م  سمف ُمقؾمك ـَ ْقُل َرُشقٍل  ََ وهلحذا مل  ،أي اًمحذي أرؾمحؾ سمحف ﴾َف

ع يمتح٥م ، وُمـ أراد اعمزيد ذم حتٓمٞمؿ هذه  اًمِمٌٝم٦م ومٚمػماضمحشىمقل ٟمٌل يمريؿ»: ي٘مؾ

 .اًمًٜم٦م ومٗمٞمٝم٤م اخلػم واًمؼميم٦م
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 ؾهؾ

ومم٤م يدل قمغم أن اسمـ اًمقزير يٜم٤مىمض ٟمٗمًف سمٜمٗمًف ويٙمذب ذم يقُمف ُمح٤م صحدق 

أٟمف ىم٤مل ذم ٟم٘مض ادقم٤م  اخلٓم٤ميب ذم طمٙم٤مي٦م اإلمجح٤مع قمحغم قمحدم شمٙمٗمحػم ، ذم أُمًف 

اإلمجح٤مع قمحغم قمحدم  -يٕمٜمحل اخلٓمح٤ميب  -اّدقمحك »( :  1/651ارج، ىم٤مل ) اخلق

دي٨م أيب ؾمٕمٞمد اًمث٤مسمح٧م ذم يمٗمرهؿ وضم٤م ت أطم٤مدي٨م شمدل قمغم ذًمؽ ُمـ ذًمؽ طم

: وم٘مح٤مل ؛ٍمة: اقمدل ي٤م رؾمحقل اهللذم ىمقل قمٌد اهلل سمـ ذي اخلقي "اًمّمحٞمحلم"

دظنف »:  ذن زم وم٠مرضب قمٜم٘محف، وم٘مح٤مل: اوم٘م٤مل قمٛمر ، شظدلمـ يًدل إذا َل أ»

 ًمخ .ا ش... شَر أحدـؿ صالتف مع صالهتؿؾ٘ن فف أصحابا حي

ًمٜمح٤م  اًم٘مقاقمحد سمح٠من  أول ُم٤م يمتح٥م ي٘مٕمحد، ومٗمل ٤مٟمٔمر يمٞمػ ٟم٤مىمض ىمقًمف سم٘مقًمفوم

، ومح٤مٟمٔمر إمم هحذا ًمٜمص أو اًمتٙمحذي٥م أو ٓزُمحف اعم٘مٌحقلاًمتٙمٗمػم ٓ يٙمقن إٓ سمح٤م

ومٞمحف  هحؾ -أي قمكم يمٗمر اخلقارج-  شإٟمف يدل قمغم ذًمؽ» :اًمدًمٞمؾ اًمذي ىم٤مل قمٜمف

 أن اخلقارج يمٗم٤مر هبذا اًمٜمص 

ُم٤م ورد ُمـ اًمٜمّمقص اعمجٛمع قمحغم صححتٝم٤م ُمحـ أن »وأيْم٤م قمٜمدُم٤م اطمت٩م سمح 

هحح ، ا شحلدي٨م وأُمث٤مًمف وؿمحقاهده .... اٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل .ؿم :اإلؾمالم هق

أيمثحر  ُمحـ وهحؿ ،رؾمحقل اهلل ويِمٝمدون أن حمٛمحداً  ،ٓ إًمف إٓ اهلل :ومٝمؿ ي٘مقًمقن

ومٙمٞمػ نٕمحؾ هحذا  ،حي٘مر صالشمف ُمع صالهتؿ اًمّمح٤ميب طمتك إن  ،قم٤ٌمدة اًمٜم٤مس

 اًمٜمّمقص اًمٍمحي٦م  هذه نٝمؾقمغم شمٙمٗمػمهؿ و اًمدًمٞمؾ ٟمّم٤مً 
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 ؾهؾ

اًمذيـ همحال ذم طمحٌٝمؿ صٗمح٤مت ذيمر اسمـ اًمقزير قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمزيدي٦م  وسمٕمد

، وًمٙمحـ أذيمحر عم٠ًمًم٦م وًمـ أـمٞمؾ ذم اًمٙمالم قمٚمٞمٝمح٤مذم هذه ا صم٤مراً واًمؽميض قمٜمٝمؿ آ

 :اًمٞمًػم قمٚمٞمٝم٤م ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًم٦م ُمٜمٝم٤م سمٕمض أىمقاًمف ُمع اًمتٕمٚمٞمؼ

أٟمحف ٟم٘محؾ قمحـ حمٛمحد سمحـ  "اًمٙمح٤مذم"( قمـ ص٤مطم٥م يمت٤مب 1/611ُم٤م ٟم٘مؾ )  

وذيمر قمـ سمٕمْمحٝمؿ اًم٘محقل رواي٦م ُمذه٥م اًمزيدي٦م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ُمٜمّمقر اًمٙمقذم 

ُمـ يًٚمؿ ُمٜمٝمؿ ُمـ ُمحذه٥م  ، وىمّؾ ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل إٟمف همػم خمٚمققنسمخٚمؼ اًم٘مرآ

٥م ُمـ اسمحـ ، وًمٙمـ اًمٕمجٞم٦م اإلـم٤مًم٦م ًمٜم٘مٚمتٝم٤م يمل يتْمح إُمراًمقاىمٗم٦م وًمقٓ ظمِمٞم

ٌٞمح٧م جمٛمٕمحقن إُمر ٟم٘مض ىمقل ُمـ ىم٤مل أن أهحؾ اًم اًمقزير يم٤من ىمّمده ذم سم٤مدئ

  ومٙم٤من أومم سمف أن يٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ ُم٤م يدومع هذا اًم٘مقل سمح٤مًم٘مقل غم أن اًم٘مرآن خمٚمقققم

وًمٙمـ احل٤مصؾ أٟمف ذيمر قمحـ مج٤مقمح٦م ُمحٜمٝمؿ اًم٘محقل سمح٤مًمقىمػ أو  ،سم٠مٟمف همػم خمٚمقق

قمحـ مج٤مقمح٦م   وذيمحر همػم خمٚمقق ُمع أٟمف خيح٤مًمط اجلٝمٛمٞمح٦مسمٛمذه٥م أهؾ إصمر سم٠مٟمف 

ُمـ ىم٤مل ف سمٕمدم يمٗمر ، ويمؾ ٟم٘مقًمف شمدقمؿ ُم٤م ىمدم ُمـ ىمقًمُمٜمٝمؿ اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن

  سمخٚمؼ اًم٘مرآن

  سمٛمـ هذا طم٤مًمف زي٤مدة قمحغم أهنحؿ ُمحـ اًمزيديح٦م يمٞمػ حيت٩م :وإقمج٥م أيْم٤مً 

، وىمد ومّمؾ اًم٘مقل ومٞمٝمؿ أسمحق احلًحـ إؿمحٕمري وهل ُمـ ومرق اًمِمٞمٕم٦م اًمْمالل

 ( وهمػمه . 410-4/465)  "ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم"ذم 

ل ي٘مق  ير سمٜم٘مقًمفاًمذي حيت٩م اسمـ  اًمقز ؛ومٝمذا حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اًمٙمقذم اًمِمٞمٕمل

يص ُمحٜمٝمؿ ممحـ حوىمد قم٤مذت اعمٕمتزًم٦م وُمـ ٓ أطمح»( : 1/615ومٞمام ٟم٘مٚمف قمٜمف ) 
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ي٘مقل هبذا اًم٘مقل ُمٜمٝمؿ ضمٕمٗمر سمـ طمرب وضمٕمٗمر سمـ ُمٌنم اًم٘مّمٞمٌل وحمٛمحد سمحـ 

ف ُمحـ أُمحر قمٌد اهلل اإلؾمٙم٤مذم ومام ؾم٠مًمٜمل أطمد ُمٜمٝمؿ ىمحط قمحام ختتٚمحػ اًمٜمح٤مس ومٞمح

 . شاًم٘مرآن وآؾمتٓم٤مقم٦م ...

وقمٔمؿ ضمحرم وؾمحق   ،شمِمٞمع واقمتزال يمام ي٘م٤مل  ٦مق  يمٞمٚمومٝمذا واهلل طمِمػ وؾم

، طمٞم٨م يٕمرض سمذيمر ه١مٓ  وأىمقاهلؿ ُمع أىمقال إ ٛم٦م ُم٤مًمحؽ واًمِمح٤مومٕمل ُم٘م٤مل

 وأمحد وؾمٗمٞم٤من وأيب طم٤مشمؿ وأيب زرقم٦م وسمٞمٜمٝمؿ سمقن قمٔمٞمؿ .

شمدقمق إمم اًمت٘مريح٥م  "اجل٤مُمع اًمٙم٤مذم"قمدة ُمـ يمت٤مب  صمؿ ٟم٘مؾ اسمـ اًمقزير ٟم٘مقًٓ 

، ُمـ ذًمؽ ىمقًمف زٟم٤مدىم٦م اعمٚمحديـعمقطمديـ واجلٝمٛمٞم٦م اًمواًمت٠مًمٞمػ سملم أهؾ اًمًٜم٦م ا

: "اجلٛمٚمح٦م"ذم يمت٤مسمحف  -سمـ ُمٜمّمقر اًمٙمحقذم اًمِمحٞمٕمل-ىم٤مل حمٛمد » :(1/611)

٘مقل سمخٚمؼ  اًم٘مرآن وُمحـ ٓ ي٘محقل سمحف، رأي٧م أمحد سمـ قمٞمًك يؽمطمؿ قمغم ُمـ ي»

: طمدصمٜمل قمكم وهق قمٜمده آشم٤ٌمع ًمٚمًٚمػ  ىم٤مل حمٛمد، ويم٤من قمٜمده إظمذ سم٤مجلٛمؾ

اظمتالف اًمٜمح٤مس ذم ظمٚمحؼ اًم٘محرآن أٟمف ذايمر أمحد سمـ قمٞمًك ذم  ؛٤ٌمهكمسمـ أمحد اًما

 ش. إىمدام سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض سم٤مًمؼما ة : يمال اًمٗمرىمتلم خمٓمة٦م ذموم٘م٤مل

ًمؽ ؾمحٛمٕمٜم٤م : ويمحذ( قمـ حمٛمد هذا أٟمف ىم٤مل1/100)  وٟم٘مؾ اسمـ اًمقزير أيْم٤مً 

ض ُم٤م خيتٚمػ اًمٜم٤مس ومٞمف ُمـ اعمحذاه٥م، ةؾ قمـ سمٕم، أٟمف ؾُم قمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌد اهلل

حتنك ٕتٍنر  دنا اختٍِْنا  ،أظْٔقين ظذ ما اجتًّْا ظِٔف»: ىم٤مل، وؿ ن٥م ومٞمفومٚم

 .ش ؾٔف
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وهمػمه٤م ُمـ اًمٜم٘مقل ُمـ يمت٥م اًمراومْم٦م اًمذيـ هؿ أيمذب ظمٚمؼ  ؛هذه اًمٜم٘مقل و

، سمحؾ ومٞمٝمح٤م خم٤مًمٗمح٦م ٕصحؾ ُمحـ ا إؾم٤مٟمٞمد ومٝمل ٓ شمٌدي وٓ شمٕمٞمداهلل وإن أىم٤مُمق

 .أصقل اإلؾمالم وهق اًمقٓ  واًمؼما أقمٔمؿ 

وآظمتالف ُمـ أقمٔمؿ اًمٌالي٤م وًمٙمحـ اهلل أراده ذم هحذه إُمح٦م ىمحدرا واًمٗمرىم٦م 

، يٕمٜمحل أُمح٦م اإلضم٤مسمح٦م شتٍسَ أمتلشو»: ٟم٤م يمام ضم٤م  ذم طمدي٨م اومؽماق إُمؿويمق

 .هٚمؽ قمـ سمٞمٜم٦م وحيٞمك ُمـ طمل قمـ سمٞمٜم٦موُم٤م ذًمؽ إٓ اسمتال  ُمـ اهلل ًمٞمٝمٚمؽ ُمـ 

 ،أُمتحفأصم٧ٌم وىمحقع اًمٗمرىمح٦م وآظمحتالف سمحلم صحٗمقف  وم٢مذا يم٤من اًمرؾمقل

وأُمرٟم٤م سمٛمٗم٤مرىمتٝمؿ واضمتٜم٤مب ؾمٌٞمٚمٝمؿ وًمزوم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم وإُم٤مُمٝمؿ يمحام ضمح٤م  

وهحؿ  ،شم مجاظة ادسِّغ وإمنامٓؿؾافز»:  "اًمّمحٞمحلم"ذم طمدي٨م طمذيٗم٦م ذم 

ذم زُمح٤من دون ، وىمد شم٘مؾ اعمٜمّمقرة سم٤مىمٞم٦م إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م اجلامقم٦م واًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

١مٓ  ومٚمٞمٚمزُمٝمؿ، وم٢من مل ند ـ أُمث٤مل ه، ومٛمـ يم٤من طمقًمف ُمزُم٤من وُمٙم٤من همػم ُمٙم٤من

ؾاظتزل تِؽ افٍنرَ وفنق » :سمام أُمر طمذيٗم٦م ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ وم٘مد أُمره اًمٜمٌل

ومل  ،شؾرؿناً » :، ومًامه٤م اًمٜمٌحل شأن تًض ظذ جذع صجرة حتك يٖتٔؽ ادقت

 يًٛمٝم٤م مج٤مقم٤مت 

 ومٙمٞمحػ سمٛمحـ أمجحع ،إذا قمٚمٛم٧م هذا احلٙمؿ ومٞمٛمـ مل خيرج ُمـ دا رة اإلؾمالم

 .جلٝمٛمٞم٦م واًمراومْم٦م اًمٖمالة وأُمث٤مهلؿُمـ ا ضمف ُمـ اعمٚم٦م اًمٕمٚمام  قمغم ظمرو

يم٤من  اخلٓمح٠م ُمحـ إىمحرب ، ويمؾ ُم٤م وآسمتٕم٤مد قمٜمٝمؿ ،احلذر ُمـ اًمٙمؾومٌٜمٌٖمل 

، وإٓ واهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق ًمـ يًحتٙمٛمؾ أطمحد إيامٟمحف طمتحك أقمٓم٥مومجرطمف 

، ٚمٗمحقن ذم اًمٙمتح٤مبيٕم٤مدي أهؾ  اًمٌدع وإهقا  وأرسم٤مب اًمْمالًم٦م اًمذيـ هؿ خمت
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ذم  ، وم٘محد ضمح٤م  قمحـ اًمٜمٌحل ، جمٛمٕمقن قمغم ُمٗم٤مرىمح٦م اًمٙمتح٤مبٗمقن ًمٚمٙمت٤مبخم٤مًم

مـ أحنب هلل ، وأبٌنض هلل ، وأظىنك هلل ، ومْنع هلل ، ؾَند »طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م: 

، وروي ذم احلحدي٨م: "اعمختح٤مرة"رواه أسمق داود واًمْمحٞم٤م  ذم  شاشتُّؾ اليامن

 .شمـ وّؿر صاحب بدظة ؾَد أظان ظذ هدم الشالم»

، وىمد اؾمتٗم٤مض أهحؾ ٕمده ىمرسم٦م قمٜمد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممموهجرٟم٤م ٟمومخالومٜم٤م هلؿ 

ُمحٜمٝمؿ ، ومٙمتٌحقا ذم ذًمحؽ  ذم إصم٤ٌمت هجر اعمٌتدقم٦م واًمتحذير وطمديث٤مً  اًمًٜم٦م ىمديامً 

،  "اإلسم٤مٟم٦م"ُمـ ذًمؽ يمّمٜمٞمع اسمـ سمٓم٦م ذم يمت٤مسمف  قا ُم١مًمٗم٤مهتؿ ومّمقًٓ اًمٙمت٥م ووّٛمٜم

اهلل سمٙمر سمـ قمٌدعمٕم٤مسيـ اًمِمٞمخ وهمػمهؿ ، وُمـ ا "ذح اًمًٜم٦م"واًمالًمٙم٤م ل ذم 

، وم٘مد اؾمتقومقا إدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وذيمر  "هجر اعمٌتدع"أسمق زيد ذم يمت٤مسمف 

 ُمقاىمػ اًمًٚمػ ُمع أهؾ اًمٌدع .

 : وُم٤م أؿمٌف اًمٚمٞمٚم٦م سم٤مًم٤ٌمرطمح٦م وم٘محد ذيّمحرين ىمحقل حمٛمحد سمحـ إسمحراهٞمؿ اًمِمحٞمٕمل

ًمح٦م زقمحٞمؿ ومرىمح٦م سمٛم٘م٤م ،«أظْٔقين ظذ ما اجتًّْا ظِٔف حتك ٕتٍر  دا اختٍِْا ؾٔف»

ذر سمٕمْمحٜم٤م ٟمجتٛمع ومٞمام اشمٗم٘مٜمح٤م قمٚمٞمحف ويٕمح»طمًـ اًمٌٜم٤م اًم٘م٤م ؾ: إلظمقان اعمٗمٚمًلم ا

ًمت٘مريح٥م واًمتح٠مًمٞمػ سمحلم ومرىمتحف وسمحلم إمم ا ، اًمذي يحدقمقشسمٕمْم٤م ومٞمام اظمتٚمٗمٜم٤م ومٞمف

ـْ ﴿ :٦م واًمّمقومٞم٦م سمؾ واًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اًمِمٞمٕم ْؿ ِمن ُٓ ُو ًْ اُت َب ََ
قَن َواْدَُْاؾِ َُ اْدَُْاؾِ

ًْضٍ   .( 51أي٦م )اًمتقسم٦م:  ﴾َب

ر اًم٤ًمري ذم ىمٚمقهبؿ قَ وُم٤م ذًمؽ واهلل إٓ عمخ٤مًمٗمتٝمؿ ًمًٌٞمؾ اًمٕمزيز احلٛمٞمد واخلَ 

أرسمح٤مهبؿ ؾمحٜم٦م إمم قم٤ٌمدة  جل٤مهٚمٞم٦م إومم اًمذيـ دقمقا اًمٜمٌليتقارصمقٟمف ُمـ أهؾ ا

 :وم٠مٟمزل اهلل ؾمقرة اًمؼما ة ُمـ ضملم اعمنميملم وم٘م٤مل شمٕمح٤ممم  ويٕمٌدون ُمٕمٌقده ؾمٜم٦م 
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اؾُِروَن ﴿ َُ ا اْف َ ُبُدوَن  *ُؿْؾ َيا َأهيُّ ًْ َٓ َإُٔتْؿ َظابُِدوَن َما َأْظُبنُد  *َٓ َأْظُبُد َما َت َٓ  *َو َو

ْؿ  ا َظَبدتُّ ا َظابٌِد مَّ َٕ َٓ َإُٔتْؿ َظابُِدوَن َما َأْظُبُد  *َأ ؿْ  *َو ُُ ْؿ ِديُْ ُُ ـِ  َف  .﴾َويِلَ ِدي

 ومٗمرىم٦م اإلظمقان اعمٗمٚمًلم ورصمقا هذا اعمٜمٝم٩م ُمحـ اعمنمحيملم ظمّمحقم اًمٜمٌحل 

﴿ ِّ َْٔح
ٍؿ َأٓ فِ ِْ ْرِ ِظ ٌَ ُِّقهَنُْؿ بِ ـَ ُيِو ـْ َأْوَزاِر افَِّذي َٔاَمِة َوِم

َِ ًة َيْقَم اْف َِ اِم ـَ ُِقا َأْوَزاَرُهْؿ 

 (  .11)اًمٜمحؾ: ﴾َشاَء َما َيِزُرونَ 

وًمـ يٙمقن سمٞمٜمٜم٤م وسملم ظمّمقُمٜم٤م اضمتامع وٓ إطم٤ًمن وٓ شمقومٞمؼ طمتحك يٕمحقدوا 

ُؿْؾ َيا َأْهنَؾ اْفَُِتناِب :﴿ٕم٤ممم، ىم٤مل شمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وـمري٘م٦م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمحإمم اًم

ْٔئًا َوٓ َيتَّ  َ  بِِف َص ُْٕؼِ َّٓ اهللََّ َوٓ  ُبَد إِ ًْ َٕ  َّٓ ْؿ َأ ُُ َْْٔ ََْْْٔا َوَب ٍة َشَقاٍء َب َّ
ِِ ـَ اَفْقا إَِػ  ًَ ِخنَذ َت

ن َّٕ َٖ ُدوا بِ َٓ قُفقا اْصن َُ ـْ ُدوِن اهللَِّ َؾِْ٘ن َتَقفَّْقا َؾ ًْوًا َأْرَبابًا ِم ُوَْا َب ًْ قنَ َب ُّ
)آل ﴾ا ُمْسنِِ

، وم٘مّٞمححد اًمقومحح٤مق سمحح٤مًمٕمقدة إمم إصححؾ اعمختٚمححػ ذم وإٓ ومًححٌٞمؾ (51قمٛمححران:

 ، وأي٦م شمٕمؿ يمؾ خم٤مًمػ ًمٚمحؼ يًتحؼ سمٛمخ٤مًمٗمتف اهلجر واعمٗم٤مرىم٦م . آومؽماق

وومرىم٦م اإلظمقان اعمٗمٚمًلم مل شم٘مؿ ًمٗمرىمتٝمؿ ىم٤م ٛم٦م ُمٜمذ أيمثر ُمـ مخًلم ؾمٜم٦م وُمح٤م 

ة أهحؾ اًمٙمٗمحر  واشمٌح٤مع ؾمحٌٞمٚمف وسمٛمحقآذًمؽ إٓ ٕهنحؿ اسمتٖمحقا اًمٕمحزة سمٖمحػم اهلل

ِمَِْغ ﴿: واإلذاك ىم٤مل شمٕم٤ممم ْٗ ـْ ُدوِن اْدُن َٔناَء ِمن
ـَ َأْوفِ ناؾِِري َُ ـَ َيتَِّخنُذوَن اْف افَّنِذي

َة هللَِِّ مَجًِٔاً  ًِزَّ َة َؾِ٘نَّ اْف زَّ
ًِ قَن ِظَْْدُهُؿ اْف ٌُ  ( .461)اًمٜم٤ًم :﴾َأَيْبَت
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 خامتة

شمرك شمٙمٗمػم ُمـ ىمح٤مل سمخٚمحؼ اًم٘محرآن وم٘محد ومتٌلم ًمؽ أظمل ـم٤مًم٥م احلؼ أن ُمـ 

اؾمتٜمد إمم همػم ُمًتٜمد واقمتٛمد قمحغم همحػم ُمٕمتٛمحد ، ويمِمحػ طمح٤مل اسمحـ اًمحقزير 

ف ومٞمحف طمٞمح٨م وهتقيٜمف ُمـ ُمذه٥م اًمًٚمػ وىمدطمح (4)وُمقىمٗمف ُمـ ه١مٓ  اعمالطمدة

، ذم شؿ أؾمحٚمؿ وُمحذه٥م اخلٚمحػ أقمٚمح ُمحذه٥م اًمًحٚمػ»ذيمر اًمٙمٚمٛم٦م اعمٚمٕمقٟمح٦م 

ؿ هحق إؾمحٚم ومٛمحذه٥م اًمًحٚمػ ووحاللهبح٤م وهحذا همحلٌّ  (1)ُمقوٕملم يًت٠مٟمس

  .وإقمٚمؿ وإطمٙمؿ وإن رهمٛم٧م أٟمقف

يمٞمػ يٙمقن مح٤مة اًمديـ وٟم٘مٚم٦م احلحدي٨م وأُمٜمح٤م  اهلل قمحغم  ؛ؾمٌح٤من اهلل اًمٕمٔمٞمؿ

ديٜمف همػمهؿ ممـ ضمح٤م  سمٕمحدهؿ أىمحقى سمّمحػمة ُمحٜمٝمؿ سم٤مًمًحٜم٦م واًمٙمتح٤مب وأومٝمحؿ 

ٕمدهؿ قمـ ؾمٚمقك وُم٤م ذًمؽ إٓ جلٝمؾ ه١مٓ  اًم٘مقم وسمُ  أطمٙمؿ ذم اًمرد واجلقب و

 .هؾ اًمًٜم٦م واحلدي٨م واهلل اعمًتٕم٤منأ ؾمٌٞمؾ

قل سمخٚمحؼ اًم٘محرآن وم٘مح٤مل اسمحـ اًمحقزير هتقيٜمحف ُمحـ اًم٘مح (6)وأيْم٤م ُمحـ ظمزايح٤م

وُم٠ًمًم٦م اًمٙمالم ؾمٝمٚم٦م وًمٙمـ هقهلح٤م اعمتٙمٚمٛمحقن سمتجح٤مههؿ قمحغم »(: 1/611)

 .ش!٤مهلل اعمًتٕم٤منشمٙمٗمػم اعمخ٤مًمػ ومٞمٝم٤م وم

ُمح٤م ىمح٤مل هحذا ، واهلل وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اخلحزي واخلحذٓن ،شناهلل اعمًتٕم٤م: »ٟمٕمؿ

٤مري اًم٘مقل إٓ جلٝمٚمف سمح٘مٞم٘م٦م هذا اًم٘مقل وُم٘مّمد ىم٤م ٚمٞمحف وصحدق اإلُمح٤مم اًمٌخح

                                                 

 .وسمٕمض اجلٝم٤مل ُمـ قمٍمٟم٤م ، اًمٙمقصمريوُمـ اهمؽم هبذا اًم٘مقل يمٕمدو اهلل (4)

 ( . 611-1/611اٟمٔمر )  (1)

ؿمٞمخٜم٤م ت: ذم ظمٚمؼ اًم٘مرآن ، ] ًتٖمرب ُم٤م صدر ُمٜمف ٕن اًمزيدي٦م يرون رأي اعمٕمتزًم٦ماسمـ اًمقزير زيدي ومال يُ  (6)

 [ .اًمٗمقزان
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وإين »: (66: صحححٞمٗم٦م) "ظمٚمححؼ أومٕمحح٤مل اًمٕمٌحح٤مد"طمٞمحح٨م ىمحح٤مل ذم يمت٤مسمححف اجلٚمٞمححؾ 

   .ش يًرف ـٍرهؿٓ يٍُرهؿ إٓ مـ ٕٓشتجٓؾ مـ 

ورطمؿ اهلل اإلُم٤مم ويمٞمع سمـ اجلراح اًمذي ٟمٓمؼ سم٤محلؼ اًمٍماح طمٞم٨م ٟم٘مؾ قمٜمحف 

( ىمح٤مل : طمحدصمٜمل أسمحق 61 : صححٞمٗم٦ماًمٌخ٤مري ذم يمت٤مسمف اًمًح٤مسمؼ اًمحذيمر ) اإلُم٤مم

: ٛمحد سمحـ ىمداُمح٦م اًمًحالل إٟمّمح٤مري ىمح٤ملضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل طمحدصمٜمل حم

ٓ تستخٍقا بَقِلؿ افَرآن خمِنقَ ؾٕ٘نف منـ رش ؿنقِلؿ »: ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م ويمٞمٕم٤مً 

 .شوإٕام يذهبقن إػ افتًىٔؾ

ُم٤م هحذا اًمٙمحالم وأٟمحف ُمحـ أؿمحٜمع هذا يمالم اإلُم٤مم اًمذي يٕم٘مؾ ُم٤م ي٘مقل حيذر 

وهحؾ ىمتحؾ  ٘مقل اسمـ اًمقزير أهن٤م ُم٠ًمًم٦م ؾمٝمٚم٦م  إىمقال وأظمٓمره٤م ، وُمع ذًمؽ ي

أرسم٤مهب٤م  وهؾ قمذب اإلُم٤مم أمحد إٓ سم٠ميدي  ٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي إٓ سم٠مؾم٤ٌمهب٤م حم

 طمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ .و

ومٕمٚمٞمؽ أظمل ـم٤مًم٥م احلؼ سم٤مشم٤ٌمع ـمريؼ ُمـ ؾمٚمػ ُمـ إ ٛمح٦م إقمحالم أمححد 

، وٓ شمٙمؽمث سم٘مٚمتٝمؿ ذم هذا ٞمع واًمِم٤مومٕمل وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦مويم وؾمٗمٞم٤من و

ٝم٤م، ويمام ىمح٤مل اًمزُم٤من واهلل اعمًتٕم٤من ، ومال شمٙم٤مد دمد ُمـ يّمدق سم٤مًمًٜم٦م ويذب قمٜم

 .ش أهؾ اًمًٜم٦م أيـ أضمدهؿ؟ إُم٤م ذم يمت٤مب أو حت٧م شمرابرطمؿ اهلل» :اًم٘م٤م ؾ

: صحٞمٗم٦م ) "زسمٞمد رؾم٤مًمتف إمم أهؾ"ورطمؿ اهلل أسم٤م ٟمٍم اًمًجزي طملم ىم٤مل ذم 

، ومٚمحٞمٙمـ ُمٞمزاٟمحف ٤مة ُمـ ه١مٓ  واًمًحالُم٦م ُمحـ إهحقا ومٛمـ رام اًمٜمج»( : 166

، ، ومح٢من يمح٤من قم٤معمح٤م هبح٤م قمروحف قمٚمحٞمٝماماًمٙمت٤مب وإصمر ذم يمؾ ُم٤م يًٛمع ويحرى 

واشم٤ٌمقمف ًمٚمًٚمػ وٓ ي٘مٌؾ ُمـ أطمد ىمقٓ إٓ وـم٤مًمٌف قمغم صحتف سمآيح٦م حمٙمٛمح٦م أو 
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ثر اًمٜمٔمحر ذم يمتح٥م اًمًحٜمـ مل ٞمٙم، وًمصم٤مسمت٦م أو ىمقل صح٤ميب ُمـ ـمريؼ صحٞمحؾمٜم٦م 

وفٔحذر تهإٔػ منـ تٌنر حناِلؿ ؾن٘ن إمم أن ىم٤مل ..  -وذيمر سمٕمْمٝم٤م  -شم٘مدم 

 .شؾٔٓا افًَارب وربام تًذر افسياؿل

رأى طم٤مل يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس وقمٙمحقومٝمؿ ًمق ، ويمٞمػ رمحف اهلل وُم٤م أطمًـ ُم٤م ىم٤مل

ٌٜم٤م اهلل وطمًح ،أصمح٤مر وأمهٚمقا يمت٥م اعمت٠مظمريـ ُمـ اعمٗمٙمريـ اعمخروملم قمغم يمت٥م 

 .وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ

، روى ة أهؾ اًمٌدع وم٢مهن٤م ُمـ أقمٔمؿ اًم٘محربومٕمٚمٞمؽ أظمل سمٚمزوم اًمًٜم٦م وجم٤مهد

منا »:  ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل : ىم٤مل اًمٜمٌحل  "صحٞمحف"ُمًٚمؿ ذم 

مـ ٕبل بًْنف اهلل دم أمنة ؿنبع إٓ وفنف حقارينقن وأصنحاب يٖخنذون بسنْتف 

خِنقف يَقفنقن منا ٓ يًٍِنقن ويَتدون بٖمره ، ثؿ إهننا ختِنػ منـ بًندهؿ 

ويًٍِقن ما ٓ يٗمرون ، ؾّنـ جاهندهؿ بٔنده ؾٓنق منٗمـ ، ومنـ جاهندهؿ 

بِسإف ؾٓق مٗمـ ، ومـ جاهدهؿ بَِبنف ؾٓنق منٗمـ وفنٔس وراء ذفنؽ منـ 

 .شاليامن حبة خردل

، أشمرى اًمرضمؾ يِمتٖمؾ سم٤مًمّمحقم واًمّمحالة وىم٤مل اعمروذي: ؾم٠مًم٧م اإلُم٤مم أمحد

إذا صنام وصنذ »، وىمح٤مل : دع ؟ ومٙمٚمح سمقضمٝمفًمٙمالم ذم أهؾ اًمٌويًٙم٧م قمـ ا

واظتزل افْاس أفٔس إٕام هق فٍْسف ؟! ، ؿِت : بذ ، ؿال : ؾن٘ذا تُِنؿ ـنان فنف 

 ش.وفٌره يتُِؿ أؾوؾ
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وذم اخلت٤مم أًمتٛمس اًمٕمذر عم٤م أـمٚم٧م ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م واًمٜم٘محقل قمحغم وحٕمػ احلح٤مل 

ُمحـ اًمٙمتح٤مب إدًمح٦م  إن ، وإٓ واهلل (4)وُمرض أؾم٠مل اهلل اًمِمحٗم٤م  ُمٜمحف ذم احلح٤مل

 ،ٗمٞمح٧م ذيمرهح٤مُمع شمٞم٘مٜمل سم٠مين ىمحد يمُ  ،شمريم٧م أيمثره٤م اظمتّم٤مرا ،واًمًٜم٦م يمثػمة ضمداً 

واسمحـ  ه،ُمٜمحد ٓسمـ "اًمتقطمٞمد"ٝمل ُمذيمقرة ذم يمت٥م اًمتقطمٞمد واًمًٜم٦م، يمٙمت٤مب وم

ٕم٤مرو٤م ذم يمٗمحر ُمحـ ىمح٤مل سمخٚمحؼ ، ويمذا أصم٤مر اًمتل ٓ دمد هل٤م ُمظمزيٛم٦م وهمػممه٤م

 .اًم٘مرآن

، ٤م اًمٕمٚمححؿ واًمٜمحح٤مومع واًمٕمٛمححؾ اًمّمحح٤مًمحىمٜمححوم٠مؾمحح٠مل اهلل ؾمححٌح٤مٟمف وشمٕمحح٤ممم أن يرز

واًمث٤ٌمت طمتك اعمامت قمغم اإلؾمالم واًمًحٜم٦م وأن يٙمتح٥م زم هبحذا اًمٙمتح٤مب أضمحرا 

 .ذظمرا ونٕمٚمف ًمٚمًٜم٦م ٟمٍما وحيط سمف قمٜمل وزرا وأن نٕمٚمف زم قمٜمده

 قمغم ُم٤م سم٤مرك ذم هذه  إي٤مم ومرغ ُمـ يمت٤مسمتف ذم أؾمٌقع قمغم اًمتامم وم٤محلٛمد اهلل

 اخلٛمٞمس اخل٤مُمس قمنم وذًمؽ ُمع أذان اًمٔمٝمر ُمـ يقم 

 هح .4141ُمـ ؿمٝمر ؿمقال ؾمٜم٦م 

 وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم .

 ويمت٥م

 أبق ظبد افرمحـ بدر بـ ظع بـ ضامل افًتٔبل .

 

 

                                                 

زل سم٥ًٌم إص٤مسم٦م سمٕمد طم٤مدث شمٕمرو٧م ًمف، واحلٛمد هلل قمغم وذًمؽ أٟمٜمل طملم شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٤مب يمٜم٧م ىمٕمٞمد اعمٜم (4)

 .ىمدره وىمْم٤م ف
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 ذيؾ ـتاب

 إىم٤مُم٦م احلج٦م واًمؼمه٤من

 قمغم

 يمٗمر ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن

 وحت٘مٞمؼ ظمروضمف ُمـ اعمٚم٦م

 

 رد قمغم رؾم٤مًم٦م ًمٚمِمٞمخوهق 

 حلًـ اسمـ اًمّددو اًمِمٜم٘مٞمٓملحمٛمد ا

 وخم٤مًمٗم٤مت وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٖم٤مًمٓم٤مت

 عمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م 

 ذم يمٗمر ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن

 

 يمتٌف

 اًمٗم٘مػم إمم قمٗمق رسمف  اًم٘مدير

 
 ٞمع اعمًٚمٛملمهمٗمر اهلل ًمف وًمقاًمديف وُمِم٤مخيف ومج
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 مَدمة

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 قمححغم اًمٔمحح٤معملم ، احلٛمححد هلل رب اًمٕمحح٤معملم واًمٕم٤مىمٌحح٦م ًمٚمٛمت٘مححلم وٓ قمححدوان إٓ

وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدا قمٌده ورؾمقًمف وظمػمشمف ُمـ ظمٚم٘مف قمٚمٞمف وقمغم 

   .آًمف أومْمؾ اًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ

 أُم٤م سمٕمد : 

ؼ إىم٤مُم٦م احلج٦م واًمؼمه٤من قمغم يمٗمر ُمـ ىم٤مل سمخٚم"ومٌٕمد ومراهمل ُمـ شم٠مًمٞمػ يمت٤ميب 

يمح٤من  اؾمحؿ اًمرضمحؾ اًمحذي  ىمد يمٜم٧م أهبٛم٧ُم و "اًم٘مرآن وحت٘مٞمؼ ظمروضمف ُمـ اعمٚم٦م

، واٟمتنم يمت٤ميب قمـ ـمريؼ اًمتّمقير سملم مج٤مقم٦م ُمحـ قمٚمٞمف ذم شم٠مًمٞمٗمف وص٤مر رّداً  ؾم٤ٌٌمً 

 ، ضم٤م شمٜمل رؾم٤مًم٦م ُمـ أظمل  ذم اهلل اًمِمحٞمخقان اًمذيـ أوم٤مدوين سم٤مًمٌم  اًمٙمثػماإلظم

قمٌداعمحًـ سمـ أمحد اًمقهّٞم٥م ، ووم٘محف اهلل إمم ؾمحٌٞمؾ شمقطمٞمحده وشم٘محقاه ، سمتح٤مريخ 

 هح . 4145/ ذو اًم٘مٕمدة /15

ف قمـ احل٤مل صقرة ُمحـ رؾمح٤مًم٦م ًمٚمِمحٞمخ حمٛمحد احلًحـ سمحـ ٦م ؾم١ماًمويم٤من سمروم٘م

يمحام هحق ُمحدّون ذم آظمحر  -، ويمح٤من ىمحد يمتٌٝمح٤م  -سمخط يده  -اًمّددو اًمِمٜم٘مٞمٓمل 

 هح . 4141ُمـ قم٤مم  ذم قم٤مذ ذي  اًم٘مٕمدة -اًمرؾم٤مًم٦م 

، وضمحرى هبٛم٧م اؾمٛمف ذم يمت٤ميب اعمذيمقر آٟمٗم٤مواًمِمٞمخ اًمّددو هق اًمرضمؾ اًمذي أ

ضمقاسمحف  ُمٕمرومح٦م اًمٙمت٤مب ويمٜم٧م ؿمحديد احلحرص قمحغمسمٞمٜمل وسمٞمٜمف ُم٤م هق ُمٌلم ذم  

ٟمٜمل اًمت٘مٞم٧م سمحف ذم ُمٕمحرض اًمٙمتح٤مب اًمحدوزم ، طمتك إوُمقىمٗمف ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م إومم

هحح ( وىمٚمح٧م ًمحف : هحؾ وصحٚمتؽ 4141اعم٘م٤مم ذم ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمحٕمقد قمح٤مم ) 
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: وم٘مٚمح٧م: ُمح٤م شم٘محقل؟ وم٘مح٤مل ؛وم٘مٚم٧م: أىمرأهت٤م؟ ىم٤مل: ٟمٕمحؿ ؛اًمرؾم٤مًم٦م ؟ وم٘م٤مل : ٟمٕمؿ

، أريد ُمٜمحف أن هع سم٤مجلقاب وم٤مًمٙمالم طمقًمؽ ىمد يمثر: أٚم٧مؿم٤م  اهلل، وم٘م إن ظمػماً 

، وًمٙمحـ ـ اجل٤مُمٕمح٦ماًم٘مقل ذم أطمد دروؾمف اعم٘م٤مُم٦م ذم ؾمٙم يٕمٚمـ رضمققمف قمـ هذا

ًمتل يمتٌٝمح٤م وهذه اًمرؾم٤مًم٦م ا، ًٙمقت ُمع اإلسار واهلل اعمًتٕم٤مناًمٜمتٞمج٦م يم٤مٟم٧م اًم

إىم٤مُم٦م "ُمـ إيْم٤مطمف ذم يمت٤ميب ومٞمٝم٤م ىمد وُمرغ ، وإن يم٤من يمؾ ُم٤م مل أره٤م ىمٌؾ هذه اعمرة

اسمح٤م ًمحألخ احلٌٞمح٥م ، وم٤ًمرقم٧م سمٙمت٤مسم٦م ضمقسمؾ زادين سمٞمٜم٦م ُمـ طم٤مل اًمرضمؾ "احلج٦م

ًمِمحٜم٘مٞمٓمل ُمحـ اعمخ٤مًمٗمح٤مت ، قمٚم٘م٧م ومٞمٝم٤م قمحغم ُمح٤م ذم رؾمح٤مًم٦م ااعمرؾمؾ اعمًؽمؿمد

ًمؽ سمٕمٌح٤مرة اًمتحذيٞمؾ ًمٙمتح٤ميب ، ؾمقف أٟم٘مٚمٝم٤م يمٚمٝم٤م ه٤م هٜم٤م وشمٙمقن سمحذواعمٖم٤مًمٓم٤مت

ب واًمٜمجح٤مة ُمحـ واًمّمحقا، واهلل أؾم٠مل أن هيديٜم٤م وإيح٤مه إمم ـمريحؼ احلحؼ اًم٤ًمسمؼ

، وإين ٕٟمِمده اهلل أن ٓ يتنع ذم اًمرد واعمٜم٤مومح٦م قمـ رأيف ُمٝم٤مًمؽ اجلٝمؾ واهلقى

، واًمٜمٔمحر ومحٞمام ىم٤مًمحف اًمذي رآه طمتك يًتٝمدي اهلل ذم ذًمؽ، ويًتقذم اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م

إ ٛم٦م إقمالم ذم يمتٌٝمؿ واًمقىمقف طمٞم٨م وىمٗمقا واحلذر ُمـ شمتٌحع اعمتِمح٤مسمف ُمحـ 

وٓ يًححتدل هبحح٤م واهلل وزم ل ٕىمححقاهلؿ وأومٕمحح٤مهلؿ أىمححقال اًمرضمحح٤مل اًمححذيـ يًححتد

 .اًمتقومٞمؼ

 

 سمدر سمـ قمكم سمـ ـم٤مُمل اًمٕمتٞمٌل

 هح . 4141ؿمٕم٤ٌمن  11اجلٛمٕم٦م 

 اخلرُم٦م
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 صقرة آخر افقرؿات افتل ـتبٓا افنَْٔىل

 دم مسٖفة ـٍر مـ ؿال بخِؼ افَرآن

 بخىف وتقؿًٔف ظذ افقرؿة إخرة
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 ( ٕص افرشافة) 

 ًمرطمٞمؿسمًؿ اهلل اًمرمحـ ا

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمد إٟمٌٞمح٤م  واعمرؾمحٚملم ٟمٌٞمٜمح٤م 

  .آًمف وصحٌف أمجٕملم حمٛمد وقمغم

 أُم٤م سمٕمد : 

، وم٘محف اهلل إمم ؾمحٌٞمؾ شمقطمٞمحده وشم٘محقاه: قمٌد اعمحًـ اًمقهٞم٥م وإخ اًمٗم٤موؾ

ومٝمذه شمٕمٚمٞم٘م٤مت ُمٜمحل خمتٍمحة قمحغم إوراق ، اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 ـ اًمّددو ، وشم٠ًمًمٜمل قمـ رأ ل ومٞمٝم٤م؟ٛمد احلًأرؾمٚمتٝم٤م إزّم سمخط حماًمتل 

ذم هحذه إوراق ًمٕمٚمٛمح٧م  ، صمؿ ٟمٔمرَت "إىم٤مُم٦م احلج٦م"ىمرأت يمت٤ميب  وًمق يمٜم٧َم 

ىمٚمح٧م ف هلذه اعم٠ًمًم٦م وصدق ومٞمف ُمح٤م ٜم٤م اوٓمراب هذا اًمرضمؾ وقمدم اؾمت٘مّم٤م ي٘مٞم

ٞمح٤من ٠مهن٤م مل شمتْمح ًمف يمؾ اًمقوحقح ، وؾمحٞم٠ميت سمسم: طمٗمٔمؽ اهلل ذم رؾم٤مًمتؽ اعمروم٘م٦م

 ذًمؽ.

 أما ظـ مالحياِت ظذ هذه افقرؿات ؾٓل ما يع :

-طمح٘م٤م ىمد شمح٠مصؾ سم٠مصقل أهحؾ اًمًحٜم٦م  نوم٢من يم٤م ؛: ؾمٞمد ىمٓم٥م وطم٤مًمفإوػ

أو  ،ىمٗمٝمؿ ممـ ظم٤مًمٗمٝم٤م ومٚمٞمٜمٔمر ذم يمت٥م ؾمحٞمد ىمٓمح٥مصمؿ قمرف ُمق -أقمٜمل سمف اًمّددو

، واًمٔمح٤مهر رسمٞمع سمـ ه٤مديذم  اًمٙمت٥م اًمٗم٤موح٦م ًمٕم٘مٞمدشمف ُمـ أسمرزه٤م يمت٥م اًمِمٞمخ 

 ل اًمّددو إُم٤م أٟمف ىمرأ ُمٕمت٘مده وُم٤م شمٙمٚمؿ ومٞمف سمحف صمحؿ أصحدر احلٙمحؿ ضم٤مزُمح٤مً ُمـ طم٤م

ّٕنك ِلنا أن » :سم٘مقًمحف حرآن وإقمالٟمحفقمٜمف سمٕمدم صمٌقت ىمقًمف سمخٚمؼ اًم٘مح وُمٜم٤مومح٤مً  وأ

واهلل شمٕمح٤ممم ،  ٓ سمّمػمة سمخؼم اًمرضمؾ ، وهذا دمرؤٌ أو أٟمف شمٙمٚمؿ سمال قمٚمؿ و،        «تتْب
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َْٔس َفَؽ بِِف :﴿ي٘مقل ُػ َما َف َْ نؾُّ ُأوَفئِنَؽ َوٓ َت ـُ اَد  َٗ ن ٍُ َع َواْفَبَكَ َواْف ّْ ٌؿ إِنَّ افسَّ ِْ ِظ

وًٓ  ُٗ اَن َظُْْف َمْس ٤مًمحف ، ويم٤من اًمقاضم٥م قمٚمٞمف اًمًٙمقت قمحـ طم(65:اإلها ) ﴾ـَ

 ، واهلل اعمًتٕم٤من .وآؿمتٖم٤مل سمام هق أٟمٗمع وأٟمجع

ـ يمتٌف اًمٚمٗمظ وًمقٓ ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًم٦م وًمْمٞمؼ اًمقىم٧م ًمٜم٘مٚم٧م ُمـ يمالم ؾمٞمدهؿ ُم

أوحقا  "يمتح٤مب  -وٓ ؿمؽ أٟمف قمٜمحدك-ر ًمٚمٗم٤م دة ، واٟمٔمؼ اًم٘مرآناًمٍميح سمخٚم

، وم٘محد ( وُم٤م سمٕمحده٤م461 :)صحٞمٗم٦مًمٚمٛمدظمكم  "قم٘مٞمدة ؾمٞمد ىمٓم٥مإؾمالُمٞم٦م قمغم 

٤م سمٕمحلم اًمٗمتحك اًمًحٚمٗمل اًمحذي شم٠مصحؾ ٟم٘مؾ قمٜمف سمٕمض اًمٜم٘مقٓت اًمتل ُمحـ رآهح

 صقل أهؾ اًمًٜم٦م ًمٕمرف دمٝمؿ هذا اًمرضمؾ ووالًمف .٠مسم

ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن سمح٤مًمالزم، وٓزم  ونٙمٗمري أهؾ اًمًٜم٦م : زقمٛمف سم٠منافْإٔة

٤مدهؿ وىمحقهلؿ أن اًم٘محرآن خمٚمحقق ، أي أٟمف ًمٞمس جمحرد اقمت٘محاعمذه٥م ًمٞمس سمالزم

أن يٙمحقن  -وهحق يمحالم اهلل  -ُم٤م يٚمزم ُمـ ىمقهلؿ سمخٚمحؼ اًم٘محرآن  ، وإٟمام هقيمٗمر

ا يٚمحزم ، وإن يم٤من ُمـ صحٗم٤مشمف ُمح٤م هحق خمٚمحقق ومٝمحذر  ُمـ صٗم٤مت اهلل خمٚمقىم٤م

ومٚمق أٟمٜم٤م ضمةٜم٤م إمم اجلٝمٛمٞم٦م وىمٚمٜم٤م: أٟمتؿ شم٘مقًمقن اهلل خمٚمقق، ، قسم٤مًم٘مقل سم٠من اهلل خمٚمق

 .ظم٤مًمؼ يمؾ ر  وهذا مم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف : ُمٕم٤مذ اهلل رسمٜم٤مًم٘م٤مًمقا

يمحام   سم٤مًمالزم وا اجلٝمٛمٞم٦ميمٗمر أهؾ اًمًٜم٦م أن :وًمٙمـ ُمـ اًمذي ىم٤مل هلذا اًمرضمؾ

هؿ وإٟمحام يمٗمحر -يت ذم أسمٞم٤مت اسمحـ اًم٘محٞمؿ يمام ؾمٞم٠م-سم٤مًمالزم  وا هؿ أهؾ اًمًٜم٦ميمٗمر

وُم٤م هق ُمٕمٚمقم ُمـ  ،ٛمخ٤مًمٗمتٝمؿ سيح اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وإمج٤مع إُم٦مسم هؾ اًمًٜم٦م:أ

وىمحقهلؿ ، ؿ صٗم٦م صم٤مسمت٦م ُمحـ صحٗم٤مت اهلل قمحز وضمحؾاًمديـ سم٤مًميورة ذم إٟمٙم٤مره

ومحال ٟمٜمت٘محؾ إمم ٓزم  ،وم٤معمّم٤مدُم٦م سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمحٜمص ُمّمح٤مدُم٦م سحيح٦م، سمخٚم٘مٝم٤م
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وإن مل شمٙمحـ هب٤م ، صمؿ ُم٤م يٓمرأ قمغم هذا اًم٘مقل ُمـ ًمقازم ٟمٕمْمده ُمذهٌٝمؿ أو قمدُمف

 .هل اًمٕمٛمدة ذم شمٙمٗمػمهؿ

ًمِمٞمخ اإلؾمحالم احلجح٦م  "اًمٙم٤مومٞم٦م اًمِم٤مومٞم٦م"ُمـ  وهل أسمٞم٤مٌت ، وأٟم٘مؾ ًمؽ وم٤م دة

 :( 416جلقزي٦م ، وم٘م٤مل )صحٞمٗم٦م: أيب سمٙمر سمـ ىمٞمؿ ا

 ؾهؾ

 دم ٓزم ادذهب هؾ هق مذهب أم ٓ

 وًمحححقازم اعمٕمٜمحححك شمحححراد سمحححذيمره 

 وؾمحححقاه ًمحححٞمس سمحححالزم ذم طم٘محححف 

 جٝمحقل أوإذ ىمد يٙمحقن ًمزوُمٝمح٤م اعم

 ًمٙمحححـ قمرشمحححف همٗمٚمححح٦م سمٚمزوُمٝمححح٤م

 وًمححذاك مل يححؽ ٓزُمحح٤م عمححذاه٥م اًمححح

 وم٤معم٘مححدُمقن قمححغم طمٙم٤ميحح٦م ذاك ُمححذ

 ٓ ومحححرق سمحححلم فمٝمحححقره وظمٗم٤م حححف

 ؾمححٞمام إذا ُمحح٤م يمحح٤من ًمححٞمس سمححالزم

 ٓ شمِمححٝمدوا سمحح٤مًمزور وحيٙمححؿ قمححغم

 ُمححـ قمحح٤مرف سمٚمزوُمٝمحح٤م احل٘محح٤مين  

 ىمّمححد اًمٚمححقازم وهححل ذو شمٌٞمحح٤من 

 ىمححد يمحح٤من يٕمٚمٛمححف سمححال ٟمٙمححران

 (4)اذ يمحح٤من ذا ؾمححٝمقا وذا ٟمًححٞم٤من

 حححٕمٚمام  ُمححذهٌٝمؿ سمححال سمرهحح٤من

 (1)هٌٝمؿ أوًمق ضمٝمؾ ُمع اًمٕمحدوان

 ٚمقن قمـ اًمٚمحزوم اًمحداينىمد يذه

 ًمٙمحححـ ئمحححـ ًمزوُمحححف نٜمححح٤من

 ُمحح٤م شمٚمزُمححقن ؿمححٝم٤مدة اًمٌٝمتحح٤من 

                                                 

، ٕٟمف إُم٤م أن يٙمقن ضم٤مهاًل سمام يٚمزم ُمـ ٓزم اعمذه٥م ُمذه٤ًٌم ًمّمح٤مسمف نم يمقي٘مرر هٜم٤م رمحف اهلل احلج٦م ذم قمد (4)

 ىمقًمف ، أو ىمد يٙمقن يٕمٚمؿ سمٚمزوُمف وًمٙمـ ؾمٝمك وٟمز ، ومٚمؿ يقوح اعم٘مّمقد ، واهلل أقمٚمؿ .

ويدظمؾ ذم ذًمؽ اًمذيـ يٗمرقمقن اعم٤ًم ؾ قمغم أصقل أصح٤مب اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م وٟمّمقصٝمؿ صمؿ يٜمًٌقهن٤م  (1)

 إًمٞمٝمؿ .
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 سمخحححالف ٓزم ُمححح٤م ي٘محححقل اهلٜمححح٤م

 ومٚمححذا دٓٓت اًمٜمّمححقص ضمٚمٞمحح٦م

 واهلل يححرزق ُمححـ يِمحح٤م  اًمٗمٝمححؿ ذم

 رسمح٤مب اًمٙمحالواطمذر طمٙم٤ميح٤مت ٕ

 ومحٙمححقا سمححام فمٜمححقه يٚمححزُمٝمؿ وم٘محح٤م

 يمححذسمقا قمٚمححٞمٝمؿ سمحح٤مهتلم هلححؿ سمححام

 ومحٙمك اعمٕمٓمؾ قمـ أوزم اإلصم٤ٌمت ىمق

 (4)وٟمٌٞمٜمححح٤م اعمٕمّمحححقم سم٤مًمؼمهححح٤من

 وظمٗمٞمحح٦م ختٗمححك قمححغم إذهحح٤من

 آي٤مشمحححف رزىمححح٤م سمحححال طمًححح٤ٌمن

 م قمـ اخلّمحقم يمثحػمة اهلحذي٤من

 ًمححقا ذاك ُمححذهٌٝمؿ سمححال سمرهحح٤من

 فمٜمححقه يٚمححزُمٝمؿ ُمححـ اًمٌٝمتحح٤من

 ح٤منِ ححٛمححثحح٠من اهلل ذو ضُم ححسم هلحؿُ 

 :أسمٞم٤مشمف أؾمٙمٜمف اهلل ومًٞمح ضمٜم٤مشمف ذمصمؿ ىم٤مل 

 يحح٤م ىم٤م ححؾ اًمٌٝمتحح٤من همححط ًمقازُمحح٤م

 واهلل ٓزُمٝمحح٤م اٟمتٗمحح٤م  اًمححذات واًمححح

 واهلل ٓزُمٝمحح٤م اٟمتٗمحح٤م  اًمححديـ واًمححح

 وًمحححزوم ذًمحححؽ سمحححلّم ضمحححدا عمحححـ

 ٔمؿ سمٞمححٜمححذا اًمحؼ هححواهلل ًمقٓ وٞم

 ىمححد ىمٚمححح٧م ُمٚمزوُم٤مهتححح٤م سمٌٞمححح٤من 

 أوصحح٤مف وإومٕمحح٤مل ًمٚمححرمحـ

 ىمحححرآن وآؾمحححالم وآيحححامن

 ذٟمححح٤من واقمٞمتححح٤منيم٤مٟمححح٧م ًمحححف أ

 نِ ح اًمتٌٞم٤مححزوم سم٠مووححاًمٚم حٜم٧ُم 

 هاًم٘محٞمؿ أًمحزُمٝمؿ سمحالزم ُمحذهٌٝمؿ ًمٔمٝمحقرأن ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ  ت٠مُمؾ يمٞمػوم

، وهذا زي٤مدة قمغم يمقن ُمذهٌٝمؿ سمٖمض اًمٜمٔمحر قمحـ ًمقازُمحف وووقطمف ُمـ ىمقهلؿ

 يٕمد يمٗمرا ُمّم٤مدُم٤م ًمٍميح اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وإمج٤مع إُم٦م .

ُمـ اًمتٚمٗمظ هب٤م ذم وىم٧م اعمحٜم٦م إٓ أومحراد  مل يٜم٩م»( : 4صحٞمٗم٦م : : ىمقًمف )افْافْة

 .ش....ـ أن ٟمٙمٗمر ُمـ قمداهؿ ُمـ أُم٦م حمٛمد صمٌتٝمؿ اهلل ، ومال يٛمٙم

                                                 

 اجلٝمؾ واًمٖمٗمٚم٦م ذم اًمتنميع . حٞمؾ قمغم اهلل وقمغم رؾمقًمف ٕٟمف يًت (4)
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، ومٚمٞمًقا أومرادا سمؾ أيمثر إ ٛم٦م ُمتقاومرون ُمتقاضمدون وهذا يمالم ًمٞمس ًمف ٟمٔم٤مم

ذم شمٚمؽ إزُم٤من وي٘مقًمقن سم٠من اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمحقق ، سمحؾ اًمحذيـ ىمح٤مًمقا 

ذُم٦م ىمٚمٞمٚمقن ُمـ اًمقٓة وسمٕمض ُمـ يم٤من طمقهلؿ ُمحـ سمٓم٤مٟمح٦م سمخٚمؼ اًم٘مرآن هؿ ذ

وإذا ٟمٔمرت إمم يمت٤ميب قمٜمد شم٘مًٞمؿ اًمٜم٤مس   ، وُمـ اهمؽم هبؿ ُمـ سم٘مٞم٦م اًمٜم٤مس ، اًمًق

 .٤مل هذه اًمٗمتٜم٦م ؾمقف يتْمح ًمؽ إُمرطمٞم

أهنح٤م »:  ُمـ ُمرة ذم هحذه اًمرؾمح٤مًم٦م ، ومٛمحرة ىمح٤مل ىمْمتف ًمٜمٗمًف أيمثر: ُمٜم٤مافرابًة

أٟمف يمٗمر وًمٙمـ ٓ حيٙمؿ قمغم ُمٕملم سمٙمٗمحر »ف : صمؿ دقمٛمف سم٘مقًم شقًم٦م يمٗمري٦م ؿمٜمٞمٕم٦مُم٘م

 .  شٓ سمٕمد صمٌقت ذوط واٟمتٗم٤م  ُمقاٟمعإ

ومخالص٦م ُم٤م هٜم٤مًمؽ أن اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘محرآن يمٗمحر وًمٙمحـ »صمؿ ظم٤مًمػ وىم٤مل : 

ُمـ يمٗمر يمٗمرا أيمؼم خمرضمح٤م شمٜمزيؾ احلٙمؿ قمغم إومراد خمتٚمػ ومٛمـ اًم٘م٤م ٚملم سمذًمؽ 

ُمٕمحذور سمح٤مإليمراه أو  ق، وُمٜمٝمؿ ُمحـ هحٝمؿ ُمـ يمٗمر يمٗمرا دون يمٗمر، وُمٜمُمـ اعمٚم٦م

اعمًح٠مًم٦م ىمحقًملم وطمٙمحك ًمٙمحؾ ىمحقل أدًمح٦م، وٟمّّمح٥م ًمحف صمؿ ذيمر ذم ، شسم٤مجلٝمؾ ..

 .أصح٤مسم٤م ي٘مقًمقن سمف

٘محؾ يمحالم ؿمحٞمخ اإلؾمحالم اسمحـ شمٞمٛمٞمح٦م صمؿ ٟم٤مىمض ٟمٗمًف ذم إظمحػم سمٕمحد أن ٟم

وهحق »يمٗمحر أيمحؼم ذم أٟمحف  أٟمف ٓ ظمالف سمٞمٜمٝمؿ ( ُمـ رؾم٤مًمتف وضمٕمؾ1)صحٞمٗم٦م : 

 ي٘مع ومال شحت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط»قمٜمدهؿ  وًمٙمـ اظمتٚمٗمقا ذم ومٝمق حمؾ اشمٗم٤مق  ششمٜم٘مٞمح اعمٜم٤مط

 .إٓ سمنموط واٟمتٗم٤م  ُمقاٟمع

، ورد سمحذًمؽ قمحغم ُمحـ فمحـ سيح يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمح٦موهذا هق 

، وم٠مووحح تالف اًمًٚمػ ذم يمٗمره اًمٙمٗمر إيمؼم، وُمـ أوًمةؽ يم٤مشم٥م اًمرؾمح٤مًم٦ماظم
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، ٙمٗمر إيمحؼمُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن اًمرمحف اهلل أٟمف ٓ ظمالف سملم اًمًٚمػ ذم يمٗمر 

وًمٙمـ قمٜمد شمٓمٌٞم٘مف قمغم ُمٕملم ٓ سمد ُمـ شمقومر اًمنموط واٟمتٗم٤م  اعمقاٟمع ، وهذا هحق 

اًمتح٘مٞمؼ اعمقومؼ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ، وىمد ومّمٚم٧م اًم٘مقل ذم ذًمؽ وأووحتف ذم يمت٤ميب 

 .دمد ُم٤م شمٓمٞم٥م سمف ٟمٗمًؽ واحلٛمد هلل اعمذيمقر ومراضمٕمف

ح٤مب ذيمحر أصحذم  -( 6ٗم٦م : ٞمىمْمحتف ًمٜمٗمًحف ىمقًمحف )صححأيْم٤م ُمـ صقر ُمٜم٤م

( قمحـ  15 :)صححٞمٗم٦م "اإلسم٤مٟم٦م"وذيمر هذا إؿمٕمري ذم »ىم٤مل :  -اًم٘مقل إول 

  .شسمٕمض ُمـ ذيمر ...شمًٕم٦م وقمنميـ ُمـ اًمًٚمػ ُمٜمٝمؿ 

صمؿ ٟم٤مىمض ٟمٗمًف وذيمر اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وؾمحٗمٞم٤من سمحـ قمٞمٞمٜمح٦م ذم أصحح٤مب اًم٘محقل 

ومه٤م ُمـ اًمتًٕم٦م واًمٕمنميـ اًمذيـ ذيمحرهؿ إؿمحٕمري ذم يمت٤مسمحف   اًمث٤مين اعمزقمقم

 .اًمٓمٌٕم٦م اعمٜمػمي٦م( ،11صحٞمٗم٦م ) "اإلسم٤مٟم٦م"

وهحق روايح٦م قمحـ (: »1 صححٞمٗم٦م :ُمـ صقر ُمٜم٤مىمْمتف ًمٜمٗمًف ُمح٤م ىمح٤مل ) أيْم٤مً 

-  41/111) "اًمٗمتح٤موى"اإلُم٤مم أمحد وأؿم٤مر إًمٞمٝم٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم 

وأُم٤م اًم٘مدري٦م اعم٘مرون سم٤مًمٕمٚمؿ ، واًمرواومض اًمذيـ ًمٞمًقا ُمحـ »: ( طمٞم٨م ىم٤مل115

هؿ روايت٤من ، هذا طم٘مٞم٘م٦م ىمقًمف ٞمذيمر قمٜمف ذم شمٙمٗمػماًمٖم٤مًمٞم٦م ، واجلٝمٛمٞم٦م واخلقارج وم

 . (4)شؼ ..ٚمٓماعم

                                                 

واجلٝمٛمٞم٦م قمٜمد اًمٙمثػم ُمـ اًمًٚمػ »اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وم٘م٤مل سمٕمد ؾمٌٕم٦م أؾمٓمر :  ؿمٞمخ اإلؾمالماًمِمٜم٘مٞمٓمل يمالم  سمؽم (4)

ُمثؾ قمٌداهلل اعم٤ٌمرك ويقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط وـم٤م ٗم٦م ُمـ أصح٤مب أمحد وهمػمهؿ ًمٞم٧ًم ُمـ اًمثٜمتلم واًمًٌٕملم ومرىم٦م 

ذه إُم٦م ، سمؾ أصقل هذه قمٜمد ه١مٓ  هؿ اخلقارج واًمِمٞمٕم٦م واعمرضمة٦م واًم٘مدري٦م ، وهذا اًمتل اومؽمىم٧م قمٚمٞمٝم٤م ه

ومٝمق قًمقن : ُمـ ىم٤مل أن اًم٘مرآن خمٚمقق ٦م اًمًٜم٦م واحلدي٨م ، أهنؿ يم٤مٟمقا ي٘ماعم٠مصمقر قمـ أمحد هق اعم٠مصمقر قمـ قم٤مُم٦م أ ٛم

 .( 111-41/115)  "اًمٗمت٤موى" شيم٤مومر
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( ومٜم٘محؾ قمحـ ؿمحٞمخ اإلؾمحالم 1صمؿ ٟم٤مىمض ٟمٗمًف ذم آظمر اًمرؾمح٤مًم٦م )صححٞمٗم٦م : 

أن يحذيمر وىمد ٟم٘مؾ قمـ أمحد ُم٤م يدل قمغم أٟمف يمٗمر سمف ىمقُم٤م ُمٕمٞمٜمحلم ، وم٢مُمح٤م »ىمقًمف: 

 ش..أو حيٛمؾ إُمر قمغم اًمتٗمّمٞمؾ .. ، ومٗمٞمف ٟمٔمر ،قمٜمف ذم اعم٠ًمًم٦م روايت٤من

، وهلل ّمحػمة سم٤معمًح٠مًم٦م قمٗمح٤م اهلل قمٜمح٤م وقمٜمحفضمؾ ىمٚمٞمؾ سموهذا مم٤م يدل قمغم أن اًمرر 

( 11-16: قمحـ ذًمحؽ ذم يمتح٤ميب اعمحذيمقر )صححٞمٗم٦م احلٛمد واعمٜم٦م وم٘مد شمٙمٚمٛمح٧ُم 

وأصم٧ٌم سم٤مًمدٓ ؾ اًمقاوح٦م أن إُمر جمٛمع قمٚمٞمف قمٜمد اًمًحٚمػ وأن اإلُمح٤مم أمححد 

ٕمحض أصحح٤مسمف ، وإٟمحام اًمٖمٚمحط ُمحـ سمس ًمحف ذم شمٙمٗمحػمهؿ إٓ روايح٦م واطمحدةًمٞم

 قمغم أصقًمف واهلل اعمًتٕم٤من . شادٍّرظغ»

اًم٘مقل سمخٚمحؼ اًم٘محرآن يمٗمحر  : أنّ اًم٘مقل اًمث٤مين»(: 1: ىمقًمف )صحٞمٗم٦م : اَامسة

، ب طمتحك يتحقبرح( واًمْمحر وىم٤م ؾ ذًمؽ ُمٌتدع يٕمزر سم٤محلٌس )سمٞم٤مضدون يمٗم

سمًحٜمد صححٞمح  ،1صم٧ٌم اًم٘مقل هبذا قمـ ُم٤مًمؽ رواه قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم اًمًحٜم٦م : 

 .شاعم٤ًم ؾ ..وص٤مًمح ذم 

أي سم٤مًميب واًمتٕمزير واحلٌس طمتحك   شصم٧ٌم اًم٘مقل هبذا»: ىم٤مل اًمّددو: ومٞم٘م٤مل

(  4/401)  "اًمًٜم٦م"اعمراضمع اًمتل ذيمر دمد ذم يمت٤مب  وإذا رضمٕم٧م إمم، شيتقب»

 ،«يّنقتُمـ ىم٤مل اًم٘مرآن خمٚمقق يقضمع رضسم٤م وحيٌس طمتك »: ُم٤مًمؽ ىم٤مل اإلُم٤مم

ر اًمٕمٚمٛمٞمح٦م اًمتحل ٟم٘محؾ ُمٜمٝمح٤م ذم اًمحدا ُمـ اًمٓمٌٕم٦م اهلٜمدي٦م وهذه اًمٓمٌٕم٦م أٟم٘مك حت٘مٞم٘م٤مً 

  .اًمّددو
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، (4)شيّنقتطمتحك »( :  11ريٕم٦م )صحٞمحٗم٦م : حري ذم اًمِمرواي٦م أضمأيْم٤م ذم 

ذم ُمٙمتٌتل ذم اخلرُم٦م ومٚمؽماضمع إن يم٤مٟمح٧م قمٜمحدك ُمٓمٌققمح٦م ذم  "ُم٤ًم ؾ ص٤مًمح"و

 .(1)صمالث جمٚمدات

قمٔمؿ ٓ ُم٤مٟمع ُمـ شمًٛمٞمتف  ، واًمذٟم٥م إذاذم قمدم اًمتٙمٗمػم ًمٞمس هذا سحي٤مً  أيْم٤مً 

وم٤مًمٙمٗمر ؾمّٛمل ذم اًم٘مرآن ومً٘م٤م وذًمؽ ذم آي٤مت يمثػمة ُمحـ ذًمحؽ ، ؾمٛمف ىمؾ ُمـ اسم٠م

َِغَ :﴿ىمقًمف قمـ ىمقم ومرقمقن ( وؾمامه فمٚمحام ذم آيح٤مت  61)اًم٘مّمص: ﴾َؿْقمًا َؾاِش

ووصٗمف سم٤مًمٙمراه٦م وم٘م٤مل قمز وضمؾ سمٕمد ُم٤م ذيمر يم٤ٌم ر اًمذٟمقب وقمغم رأؾمٝم٤م اًمٙمٗمر 

انَ ﴿:هلل واإلذاك سمف ذم ؾمقرة اإلها سم٤م ـَ ؾُّ َذفَِؽ  ُروهاً  ـُ ُْ ُِّٔئُف ِظَْْد َربَِّؽ َم  ﴾َش

 ( ، ووصٗمف اهلل سم٤مخلٓم٠م ذم آي٤مت .61:اإلها )

وم٘مد يم٤مٟمقا يٓمٚم٘مقن ًمٗمظ اًمٙمراه٦م قمغم أُمقر  -يرمحٝمؿ اهلل  -ويمذا يم٤من اًمًٚمػ 

د واًمّمحالة قمٜمح ،أيمحره اعمتٕمح٦م»رُم٤مت قمٜمدهؿ يم٘مقل اإلُم٤مم أمححد : هل ُمـ اعمح

 ، ومه٤م حمرُم٤من قمٜمده .شاعم٘م٤مسمر

ىمحد سح ذم روايح٦م و، شأيمره حلقم اجلاّلًم٦م وأًم٤ٌمهنح٤م»واي٦م إصمرم: وىمقًمف ذم ر

 .طمٜمٌؾ سمتحريٛمٝم٤م

 ٓ يٕمجٌٜمل أيمؾ ُم٤م ذسمح ًمٚمزهرة وٓ ًمٚمٙمقايمح٥م وٓ»وىم٤مل ذم رواي٦م قمٌد اهلل: 

ُم ﴿: اًمٙمٜمٞم٦ًم ويمؾ ر  ذسمح ًمٖمػم اهلل، ىم٤مل قمز وضمؾ َْٔتُة َوافندَّ ُؿ اْدَ ُُ ْٔ َِ َمْت َظ ُحرِّ

ِْْزيِر وَ  ِ َْ ُؿ ا ْرِ اهللَِّ بِفِ َوحَلْ ٌَ   . (6)اعم٤م دة: ﴾َما ُأِهؾَّ فِ

                                                 

ٓ حيؾ دم امرٍئ إٓ »:  ، ًم٘مقًمف هذا دًمٞمؾ قمغم يمٗمره شتييب وحيٌس طمتك يٛمق»ىمقل ُم٤مًمؽ رمحف اهلل :  (4)

 ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمٞم٤مف [ . ت:] ،شب٘حدى ثالث ، افْٔب افزاين ، وافٍْس بافٍْس ، وافتار  فديْف ادٍارَ فِجامظة

 .شحُيبس حتك يتقب»( وومٞمف :  4011( ُم٠ًمًم٦م )  1/611راضمٕمتف ومٞمام سمٕمد ومقضمدشمف )  (1)
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ٓ »ومت٠مُمحؾ يمٞمحػ ىمح٤مل : »: ( 4/11) "إقمحالم اعمحقىمٕملم"ىم٤مل اسمـ اًم٘محٞمؿ ذم 

ق أيْم٤م سمتحريؿ اهلل ًمحف ذم ، واطمت٩م ه ؾمٌح٤مٟمف قمغم حتريٛمفومٞمام ٟمص اهلل شيًجبْل

 .شيمت٤مسمف

 :وه٥مىم٤مل اسمـ  -يرمحف اهلل  -اًمًٚمػ شمقرقم٤م ذم ذًمؽ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وُمـ أؿمد 

ك منـ شنٍِْا وٓ ناس وٓ مـ موننـ مـ أمر افْنَل يُ»ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمٙم٤م ي٘مقل : 

أدرـت أحدا ممـ أؿتدي بف يَقل دم  ء هذا حالل وهنذا حنرام  ومنا ـنإقا 

وٕنرى هنذا حسنْا .. ،  جيسئقن ظذ ذفؽ ، وإٕام ـإقا يَقفقن ُٕره ـذا ... ،

 .شٕتَل هذا ...، وٓ ٕرى هذا ... و

ٓ ي٘مقًمقن هذا طمالل وهذا طمرام ، أُمح٤م »سمـ يٕم٘مقب وزاد :  رواه قمٜمف قمتٞمؼو

نُتْؿ ِمْْنُف :﴿ؾمٛمٕم٧م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ِْ ًَ ٍَ َؾَج ـْ ِرْز نْؿ ِمن ُُ نَزَل اهللَُّ َف ْٕ ُؿْؾ َأَرَأْيُتْؿ َمنا َأ

ونَ  َسُ ٍْ ْؿ َأْم َظَذ اهللَِّ َت ُُ ، احلحالل ُمح٤م (11)يحقٟمس:﴾َحَرامًا َوَحالًٓ ُؿْؾ آهللَُّ َأِذَن َف

 "إقمالم اعمحقىمٕملم"اٟمتٝمك ُمـ  شًمف واحلرام ُم٤م طمرُمف اهلل ورؾمقًمفهلل ورؾمقأطمٚمف ا

(4/14. ) 

 همحػمه، إذا يم٤من مل يرو قمٜمحف ،هذا هق اعمحٛمؾ احلًـ ًم٘مقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ هذاو

ُمقوع آظمحر : يمٞمػ وىمد صم٧ٌم قمٜمف ذم يّم٤مدم ىمقًمف سم٘مقل إ ٛم٦م إضمال  طمتك ٓ

،  11: صححٞمٗم٦م) "ُمح٦م احلجح٦مإىم٤م"، يمام ٟم٘مٚم٧م ذم يمتح٤ميب  اًمتٍميح سم٠مٟمف يمٗمر أيمؼم

إؾمححام  "( واًمٌٞمٝم٘مححل ذم يمتحح٤مب  4/111( ُمححـ يمتحح٤مب اًمالًمٙمحح٤م ل ) 65

أيب حمٛمد حيٞمك سمـ ظمٚمحػ ( يمالمه٤م ُمـ ـمريؼ 641صحٞمٗم٦م رىمؿ : ) "واًمّمٗم٤مت
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: يمٜم٧م قمٜمد ُم٤مًمؽ ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم وم٠مشم٤مه رضمؾ وم٘م٤مل ي٤م أسم٤م قمٌد اهلل ُمح٤م اعم٘مرئ ىم٤مل

 .شؿتِقهااؾر زٕديؼ، ـ»شم٘مقل ومٞمٛمـ ي٘مقل اًم٘مرآن خمٚمقق ؟ ىم٤مل : 

سمًححٜمد - ( ىمًححؿ اًمححرد واجلٝمٛمٞمحح٦م 1/11)  "اإلسم٤مٟمحح٦م"وٟم٘مٚمحح٧م ُمححـ يمتحح٤مب 

: ؾمحٛمٕم٧م ُم٤مًمحؽ سمحـ أٟمحس ي٘محقلقمـ أيب ُمّمحٕم٥م اًمزهحري ىمح٤مل :  -صحٞمح

ؾّـ زظؿ إٔف خمِقَ ؾَد ـٍنر بنام إٔنزل ظنذ اًم٘مرآن ُمـ يمالم اهلل همػم خمٚمقق »

 .شوافذي يَػ رش مـ افذي يَقل حمّد 

ػ قمٜمحد اإلُمح٤مم ُم٤مًمحؽ قمحغم هحذا خيح٤مًمػ وٓ ي٘مح ومٞم٤م هؾ شمرى يمٞمػ سم٤مًمحذي

 ؟ اًم٘مقل

يمٗمحر  ومٝمذه أًمٗم٤مظ سحي٦م قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سم٠مٟمف ُمـ ىم٤مل سمخٚمحؼ اًم٘محرآن يمح٤مومر

 .أيمؼم واهلل أقمٚمؿ

ُمًحٜمد "، وأطمح٤مل قمحغم هحذا اًم٘محقل إمم ؾمحٗمٞم٤من سمحـ قمٞمٞمٜمح٦مٟمًح٦ٌم : افسادشة

ُمحع  ، واًمٙمت٤مب ذم اخلرُم٦مف اعمِمٝمقرة اعمروم٘م٦م ذم آظمر ُمًٜمدهذم قم٘مٞمدشم "احلٛمٞمدي

، وًمٙمـ احلٛمد هلل صم٧ٌم قمٜمدي قمٜمحف ُمح٤م (4)ُمٙمتٌتل وإٓ ٟم٘مٚم٧م ٟمص يمالم اسمـ قمٞمٞمٜم٦م

يح سمتٙمٗمػمه، سمحؾ وشمٙمٗمحػم ُمحـ ؿمحؽ ذم يمٗمحره  يقاومؼ سمف إمج٤مع إُم٦م ُمـ اًمتٍم

( 4/441) "اًمًٜم٦م"وم٘مد روى قمٌد اهلل ذم يمت٤مب  ومٙمٞمػ سمٛمـ ىم٤مل: ًمٞمس سمٙم٤مومر 

، ومـ صؽ ِقَ ؾٓق ـاؾرومـ ؿال خم ظز وجّؾ، افَرآن ـالم اهلل»قمٜمف أٟمف ىم٤مل : 

 . (14صحٞمٗم٦م :)  "إىم٤مُم٦م احلج٦م"واٟمٔمر يمت٤ميب ، «دم ـٍره ؾٓق ـاؾر

                                                 

واًم٘مرآن يمالم اهلل ، ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل : واًم٘مرآن »( هبذا اًمٜمص :  1/115) ومقضمدشمف  راضمٕمتف ومٞمام سمٕمد ، (4)

، ىمٚم٧م : ون٤مب قمٜمف سمام شم٘مدم ُمـ شع ، مل ٟمًٛمع أطمدًا ي٘مقل هذا ...يمالم اهلل ، وُمـ ىم٤مل خمٚمقق ومٝمق ُمٌتد

 .ضم٤مسم٦م قمغم ُم٤م ٟم٘مٚمف قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽاإل
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مـ ؿال افَنرآن »: ده قمٜمف ذم اعمقوع اًم٤ًمسمؼ أٟمف ىم٤ملأيْم٤م روى قمٌد اهلل سم٢مؾمٜم٤م

 .ش-يٕمٜمل ضمٌؾ  -َ ـان حمتاجا أن يهِب ظذ ذباب خمِق

دو وًمٙمٜمحف أؿمح٤مر إًمحٞمٝمؿ اًمحدّ  وذيمره إؿمٕمري ُمـ اًمتًٕم٦م واًمٕمنميـ اًمحذيـ

  همٗمؾ

ظمٚمؼ "، وه٤مك ٟمّمف ذم يمت٤مب سمـ ؾمٚمٞمامن : قمزوه هذا اًم٘مقل إمم ُمٕمتٛمرافسابًة

( سمًحٜمده إمم ـمٌٕم٦م قمٌد اًمرمحـ قمٛمحػمة ،10صحٞمٗم٦م : )ًمٚمٌخ٤مري  "اًمٕم٤ٌمد  أومٕم٤مل

قمغم ُمـ ىم٤مل اًم٘محرآن خمٚمحقق  أيب اعمٜمذر يذيمر قمٛمـ ؾمٛمع ُمٕمتٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن يٜمٙمر

 .ويٌدقمف

، قمتذار عم٤م ٟم٘مٚمف قمحـ اإلُمح٤مم ُم٤مًمحؽ شم٘مدم ذم آقمغم شم٘مدير صمٌقشمف سمام يٕمتذر هلذا

 "اًمًحٜم٦م"وًمٙمـ يمٞمػ يّمٜمع اًمّددو سمام رواه قمٌد اهلل سمـ أمححد سم٢مؾمحٜم٤مده ذم يمت٤مسمحف 

يح٤م أسمح٤م  :، وم٘مٚمح٧م( إمم ضمٕمٗمر سمـ مح٤مد ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م ُمٕمتٛمحر سمحـ ؾمحٚمٞمامن 4/41)

ٌل أن ترضب نبنْي»: أصكم ظمٚمٗمف؟ وم٘م٤مل ،إُم٤مم ًم٘مقم ي٘مقل اًم٘مرآن خمٚمقق ؛حمٛمد

 ( .16يمت٤ميب ) صحٞمٗم٦م :واٟمٔمر  ،«ظَْف

( ىمًحؿ  ٦1/11م ) ٓسمحـ سمٓمح "اإلسم٤مٟم٦م"( ُمـ 61وٟم٘مٚم٧م ومٞمف أيْم٤م )صحٞمٗم٦م : 

ُم٤م أؾمٜمده قمـ قمٛمر سمـ قمثامن اًمقاؾمٓمل ، ىم٤مل : ؾم٠مًم٧م هِمحٞمام ، اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م

قمكم سمـ قم٤مصؿ وأسم٤م سمٙمحر سمحـ قمّٞمح٤مش وأسمح٤م و قمّٛملوُمرطمقُم٤م و وادًتّروضمريرا 

 د سمـ ه٤مرون قمٛمـ ىم٤مل اًم٘محرآن خمٚمحقق؟ويزي ُمٕم٤موي٦م وؾمٗمٞم٤من واعمٓمٚم٥م سمـ زي٤مد

 .شزٕادؿة»وم٘م٤مًمقا : 
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وم٘محد شم٘محدم اًمٙمحالم قمٚمٞمحف    ،اًم٘مقل إمم اإلُم٤مم أمححد ذم روايح٦مأُم٤م ٟمًٌتف هذا 

 .وظمٓم٠مه ومٞمف

در ، وهحق ُمقضمحقد ذم ُمّمحيمالم اخلٓم٤ميب إمم ومت٤موى سمحـ شمٞمٛمٞمح٦م: قمزوه افْامْة

(، 611)صححٞمٗم٦م: ًمٚمٌٞمٝم٘مل  "إؾمام  واًمّمٗم٤مت" ، يمام ذمأقمغم ُمت٘مدم سمٚمٗمظ أشمؿ

( 1/654) "اًمٕمقاصحؿ"، وقمزاه اسمـ اًمحقزير ذم يقوح ُمقىمٗمف ُمـ هذه اعم٠ًمًم٦م

، 61صحٞمٗم٦م :ًمٚمخٓم٤ميب، وًمٞمس قمٜمدي، واٟمٔمر يمت٤ميب ) "ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ"إمم يمت٤مب 

15. ) 

ويِمححٌٝمف ُمحح٤م  طمٙمححك ؿمححٞمخ اإلؾمححالم ذم ( : »1: ىمقًمححف )صحححٞمٗم٦م :  افتاشننًة

 .ش( قمـ سمٕمض ُمت٠مظمري احلٜم٤مسمٚم٦م ..41/111) "اًمٗمت٤موى"

، واٟمٔمر يمتح٤ميب  ، وهق ُمردود قمٚمٞمف(4)٤مل سمف ُمٜمٝمؿ ُمقومؼ اًمديـ سمـ ىمداُم٦مىمي٘م٤مل: 

 :ًمإلمج٤مع ويمام ىمٞمؾ وٓ يٕمد ىمقًمف هذا ٟم٤مىمْم٤مً  ،(16) صحٞمٗم٦م : 

 ًمف طمظ ُمـ اًمٜمٔمرالف ححإٓ ظم      يمؾ ظمالف ضم٤م  ُمٕمتؼمًا   وًمٞمس

وًمٙمحـ طم٤مصحٚمف أن  -وًمٞمس ًمحف ومٞمحف دًٓمح٦م -: ٟم٘مٚمف  ًمٙمالم اًمذهٌل افًارشة

واطمت٩م سم٠من ُمحـ آُمحـ سمح٤مهلل  عمرشمد وُمـ يمٗمر سمٌدقمتف ومر إصكم ٓ ي٤ًموي سم٤ماًمٙم٤م

 وصغم وص٤مم وطم٩م ُم٘مدم قمغم اعمٕم٤مٟمد  ورؾمقًمف واًمٞمقم أظمر

، وٓ سمحد ُمحـ اًمتٗمّمحٞمؾ سمحلم س ًمف ٟمٔم٤مم ذم شمٕمٚمٞمؾ قمدم اعم٤ًمواةوهذا يمالم ًمٞم

، ومٗمحل أطمٙمح٤مم اًمحدٟمٞم٤م اعمرشمحد واًمٙمح٤مومر طمٙم٤مم اًمدٟمٞمقي٦م وإطمٙم٤مم إظمرويح٦مإ

، وىمحد يٙمحقن ى ُمـ اًمٙم٤مومر إصكم، ومح٘محف اًم٘متحؾ إن مل يتح٥مقمتف طم٤مًمف أردسمٌد

                                                 

 (.1/411) "ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م" (4)
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، سمٕمٙمس اًمٙم٤مومر إصكم ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى وم٘محد فاًم٘متؾ  وم٘مط ُمـ همػم اؾمتت٤مسم

،  وضمٕمؾ هلحؿ اخلٞمح٤مر ٜم٤ميمحتٝمؿ واعمت٤مضمرة ُمٕمٝمؿ وهمػم ذًمؽأسم٤مح اهلل ذسم٤م حٝمؿ وُم

إٓ اإلؾمحالم أو  ٓمٚم٥م ُمٜمف ، سمٞمٜمام اعمرشمد ٓ يإُم٤م اإلؾمالم أو اجلزي٦م أو احلرب ُمٕمٜم٤م

صمٌح٧م ، وٓ قمؼمة سمام ىمدُمف ُمـ إيامن وصحالة وصحقم وطمح٩م إذا اًم٘متؾ وٓ يمراُم٦م

سمح٤مب طمٙمحؿ »وإدًم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة ، وراضمع ، يمٗمره ٕن اًمٙمٗمر حمٌط ًمألقمامل

 ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤م  دمد ُم٤م يِمٗمل ويٙمٗمل . شاعمرشمد

، ٜم٦ماًمًحأُم٤م إطمٙمح٤مم إظمرويح٦م ومٜمح٤مر ضمٝمحٜمؿ دريمح٤مت يمحام صمٌح٧م سمح٤مًم٘مرآن و

أفمٝمروا ُمـ إيامن وصحالة وصحقم  واعمٜم٤موم٘مقن ذم اًمدرك إؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر ُمع ُم٤م

ذم وحْم٤مح ُمـ ٟم٤مر يٖمكم ، وأسمق ـم٤مًم٥م ُمـ أظمػ أهؾ اًمٜم٤مر قمذاسم٤م ومجٕمٚمف وطم٩م

 .ُمٜمف دُم٤مهمف

وإُمر يمٚمف حت٧م ُمِمٞمة٦م اهلل وىمدرشمف وقمدًمف وطمٙمٛمتف ، وٓ ئمٚمؿ رسمؽ أطمدا ، 

ُل َظنامَّ ﴿ :ٗمْمٚمف وإن قمذب ومٌٕمدًمحفوم٠مُمر أظمرة يمٚمف سم٠مُمر اهلل إن أٟمٕمؿ ومٌ
َٖ ٓ ُيْسن

َُٖفقنَ  ُؾ َوُهْؿ ُيْس ًَ ٍْ ن اهلل أدظمؾ اُمرأة اًمٜم٤مر ذم هحرة  ، أُم٤م شمرى أ( 16إٟمٌٞم٤م :)﴾َي

 صنٔئا فق فَٔتْل بَراب إرض خىايا ثؿ فَٔتْل ٓ تؼن  يب»وُمع ذًمؽ ىم٤مل: 

د سم٢مؾمٜم٤م د، رواه أمحاًمٌٓم٤مىم٦م قمٜمؽ ذم ظمٗم٤م وًمٞمس طمدي٨م ، شفَِٔتؽ بَراهبا مٌٍرة

 .ٓ سم٠مس سمف قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو، وهذا يمٚمف سمٗمْمؾ اهلل وقمدًمف، واهلل أقمٚمؿ

ٓؾمتِمٝم٤مده سمف ذم ُم٠ًمًمتٜم٤م  وُمع ذًمؽ يمٚمف ومال أضمد ومٞمام ٟم٘مٚمف قمـ اًمذهٌل وضمٝم٤م

 واًمٖمريؼ يًتٛمًؽ سمٙمؾ قمقد  ،هذه



 

 ة والربهان على كفر من قال خبلق القرآنإقامة احلج

 
051 

ًمٕمحؾ قمٛمحدة هحذا اًم٘محقل : أن اًم٘محقل » (  :1: ىمقًمف )صحٞمٗم٦م : احلادية ظؼة

، إمم آظمحر  شاًمٜمص    وإٟمحام يّمح٤مدم  ٓزُمحف ...يّم٤مدم سيح سمخٚمؼ اًم٘مرآن ٓ 

 .يمالُمف

، وم٤مًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن يّمح٤مدم ا يمالم ُمـ ًمٞمس قمٜمده سمّمػمة سم٤مُٕمرهذ ومٞم٘م٤مل:

ًمتحل هحل أووحح دًٓمح٦م ُمحـ ووحقح سيح اًمٜمّمقص ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ا

: خمٚمقىم٤مشمحف، ومٛمحـ ىمح٤ملُمـ صٗم٤مشمف وًمٞمس ذم ذاشمف ر  ُمـ ، ذم أٟمف صٗم٦م اًمِمٛمس

، وٓ شمٚمتٗمح٧م ٚمقق وم٘مد ص٤مدم اًمٜمص أفمٝمر اعمّمح٤مدُم٦م( خم5)اًمتقسم٦م: ﴾اهللَِّ ـَالمَ ﴿

، ِمف ومٞمٝم٤م ٕٟمٜم٤م مل ٟمٙمٗمحرهؿ سمح٤مًمالزم، ومٚمـ ٟمٜم٤مىمإمم دٟمدٟمتف طمقل ُم٠ًمًم٦م ٓزم اًم٘مقل

  .وح اًمذي أقمٛمك اهلل ىمٚمٌف قمـ رؤيتفوإٟمام سم٤مًمٜمص اًمٍميح اًمقا

سمتٙمٗمحػم ٍميح حواًمذيـ شمقرقمقا قمـ اًمتح»(: 1ٞمٗم٦م: صح: ىمقًمف ) افْإٔة ظؼة

ذم طمحدي٨م قمتٌح٤من  ٕمتٛمدون قمغم قمٛمقُم٤مت ٟمّمقص ُمثؾ ىمقًمفُمـ ىم٤مل ذًمؽ ي

  ش اهلل يريد بنذفؽ وجنف اهللٓ إفف إٓ :، أٓ تراه ؿد ؿالٓ تَؾ ذفؽ»سمـ ُم٤مًمؽ: ا

 .شإمم ىمقًمف ح أظمرضمف اًمٌخ٤مري

ؿمحٞمخ اإلؾمحالم حمٛمحد سمحـ وهحل طمجح٦م ظمّمحقم  هزيٚمح٦م،هذه واهلل طمج٦م و

: ٝم٤م ذم يمت٤ميب ) إىم٤مُم٦م احلجح٦م صححٞمٗم٦مٛم٧م قمٜموىمد شمٙمٚم -رمحف اهلل  -اًمقه٤مب قمٌد

ومـ أحٔؾ ظذ مِن  »قمغم ُمٚمئ ،  ، ذم اًمقىمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمٙمالم خمتٍم وأطمٚم٧ُم (61

 .شؾِٔحتؾ

ُمـ إُمر ووحٞمؼ ُمحـ هذه شمٕمٚمٞم٘م٤مت خمتٍمة قمٚم٘متٝم٤م قمغم اؾمتٕمج٤مل : وظمت٤مُم٤مً 

، ٤م ُمـ اإلظمحقان ممحـ وصحٚمتٝمؿ رؾمح٤مًمتف، وُمـ أراد اًمٜمٗمع هباًمقىم٧م أظمّمؽ هب٤م
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قمٚمام سم٠من اًمرضمؾ يمام ذيمرت ؾم٤مسم٘م٤م مل يٗم٘مف اعم٠ًمًم٦م وأن إُمحر اًمتحٌس وهل شمزيدك 

 قمٚمٞمف ، أيْم٤م اؾمتٕمج٤مًمف ذم اًمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م ُمع قمدم سمحح٨م ومجحع ؾمح٤مسمؼ وٟمٔمحر ذم

 ، واهلل أقمٚمؿ .يمالم اًمًٚمػ ذم يمت٥م اًمًٜم٦م وهمػمه٤م

ـ قمحكم ، ُمًح٤م  اًمثالصمح٤م ، ؾمح٤مدس ذي احلجح٦م أسمق قمٌد اًمرمحـ سمدر سم: ويمت٥م

، واهلل اعمًحتٕم٤من وقمٚمٞمحف اًمحتٙمالن ،٤م ـ سمٛمديٜمح٦م احلقيح٦مهح، سمٛمٜمزًمٜم٤م اًمٙمح 4145

 . ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


