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 احلؿد هلل واًمصالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل، أمو سمعد:

ُُبعضُُِؽؾطُُِمدارُُ" سمعـقان مؼوٌل  ومؼد وصؾ إزمي  ُذهِبُمَُُرررُِيفَُتُُػقةُِؾَُافس 

ُيفُافتُ ابُِاحلـَُ  قمـ مقىمػ أئؿيِ ؿ ومقف شمؽؾي  ضمفقٍل جمفقٍل، ًمؽوشمٍى ُ"ػقرضؾة

 ضؾقؾ،اًمتي  فموهرِ  هزيؾٍ  سمؽالمٍ  شويػقي اعم»جفقؾ اًمتي  أهؾِ  ـ قمؼقدةِ مِ  احلـوسمؾيِ 

ؾزم، طمويمقًو شمداوًمف سملم عؾقؼ قمؾقف سمام يالء اًمتي َض اًمػُ  ل سمعُض ـي ؾى مِ د ـمَ وىمَ 

 ل:قىملوم ويمثرة مو ضمّر مـ اًمشؽ وآًمتٌوس6 اًمـوس،

ي، وَ  ض سمفِ فِ تـْ ٓ شمَ  ُى اًمؽوشمَ  و ذيمرهُ مَ  إني  ي، أهِؾ اعمحجي  ٌقَؾ ؼ ؾَم قاومِ ٓ يُ احلُجي

ًمقِؾ واًمؼُمهون،  قَمري   هق إذ  كثرٍ وواًمٌفتون،  قمغم اًمؽذِب  ىموئؿٌ ومـ اًمدي

ؼوٍل آظمر دي مَ سملم يَ  ـمؾقعيً  فيموشمٌُ  اقمتؼمه وم، وإنْ مَ وٓ زِ  ومٍ طَ سمال ظِم ؽالم ًمؾ

ـْ شمُ مُ   فِ قعتِ ؾِ و ضمقُِّده يمرديِئِف، وًمطَ مَ الئُعف، وَ ـمَ  ـ اًمثيؿرِ قمَ  ٌقَؽ ـْ ػّصٍؾ ًمف، وًمؽ

 واًمؼقة. ف احلقُل سمِ الن وَ ؽْ اًمت   غم اهللِؼى! وقمَ رشمَ ى مُ ؼَ شمَ رْ ـَمؾقعي، وًمؾؿُ 

ٍِ  يِ ػَ وًمِ خَ اعمُ  اهِى اعمذَ  ـ أىمٌِح مِ  فقؾِ جْ اًمتي  أهؾِ  اعمػقويِ  ذهُى ومَ   ؾِ أهْ  عمـف

 ًُ اعمًؾؿلم  و أمجع قمؾقف يمووميُ مي  ًمؽ ٕني ػوت، وذَ ور اًمصي ٌَ امقمي ذم أظْم الَ ي وَ ـي اًم

غم إوًملم قمَ  اهللِ يُ جي ف طُم ، وأكي وعملمإمم اًمعَ  ٌي ِمـفؾموًمعومم رِ شمَ  اهللِ يمتوَب  أني 

َِمغُُ﴿قر، دى واًمـ  ف الُ وأظمريـ، وأكي  ْٕ وُحُا [ 351]اًمشعراء:  ﴾َكَزَلُبِِفُافرُّ

ُُمبِغٍُ﴿ ـو حمؿدٍ كٌقِّ  ؾِى قمغم ىم َُظَرِِبٍّ [ ومؽقػ 351]اًمشعراء:  ﴾بِؾَِساٍن

 ف؟ـك ًمَ عْ ٓ مَ  اطمدٌ ٌف وَ رْ عومم طَم شمَ  اهللِ مـ يمالمِ  يؽقنُ 
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 ؾ معـوه؟ؼِ عْ ام ٓ كَ عومم سمِ شمَ  ـو اهللُ ٌُ وـمِ وهؾ خي

 قمُ زْ يمقػ ومو يَ 
ِ
 اهللِ  آيوِت  أـثرُُك ـ اعمعـَ مِ  ردٌ ف جُم وًمقن سملكي اًمضي  ؿ همٓء

6صػوشمِ ـ عومم؟ مِ شمَ   ؾقيِ ؼْ أو اًمعَ  قييِ اعمعـَ  ػوِت سموًمصِّ  ؾمقاء مو يًؿقهنو ف قمز وضمؾي

 دت شمؾَؽ رِّ ؟ ومؾق ضُم كفف ؾمٌحوصػوشماًمي قمغم ، وإؾمامء اًمدي وت اخلؼمييِ ػَ واًمصِّ 

 قمغم مو يؼقًمُ -ـ اعمعوين أيوت مِ 
ِ
وٓ  ومقفِ  ٓ سمقونَ  اًمؼرآنِ  ًمؽون أيمثرُ  -ف همٓء

 ف؟ؾُ ؿِّ ؽوي فُ ئَ ىمورِ يعؽمي  ظمشقعٍ  ؾف؟ وأي  شؿُ يَ  شمدسّمرٍ  ، وملي  ًى هدَ 

ال معـك ك ًمف، ومَ ـَ عْ ه ٓ مَ أيمثرُ  ؽالمٍ اًمصحوسمي سمِ  يممّ  ٌلاًمـي  يمونَ  ويمقَػ 

َُمْبُسقَضَتانُِ﴿ومم: ذم ىمقًمف شمع ًمؾقدِ  [ وٓ معـك ًمؾعلم 46]اعموئدة:  ﴾َبْؾَُرَداُه

ْؽِؿُرَُ﴿[ 13]هقد:  ﴾اْصـَِعُاْفُػْؾَؽُبَِلْظُقـِـَاوَُ﴿ف: ذم ىمقًمِ  ُحِلُ بَِّؽَُؾنِك َؽَُواْصِزْ

َُظْقـِل﴿[ 64]اًمطقر:  ﴾بَِلْظُقـِـَا َُظَذ ف ذم ؾقضْم ًم[ وٓ 15]ـمف:  ﴾َوفُِتْصـََع

َُربَِّؽَُورَُ﴿شمعومم:  فِ ىمقًمِ  َرامُُِْبَؼكَُوْجُف ـْ َُواْْلِ ََلِل [ وٓ 73]اًمرمحـ:  ﴾ُذوُاْْلَ

ََمءُِأَُ﴿ؾعؾق ذم اًمًامء ذم ىمقًمف شمعومم: ًممعـك  ُيِفُافس  ـْ [ 34]اعمؾؽ:  ﴾َأِمـُْتْؿَُم

َُظَذُ﴿عومم: ف شمَ ًمِ قْ ام ذم ىمَ ـ يمَ ـمِ قْ ـ مَ مِ  تقاء ذم أيمثرِ الؾْم ًموٓ  ُاْشَتَقى ُثؿ 

ضى غَ ًمؾؽرد؟ وٓ ًمؾعرش وٓ ًمـك عْ و مَ [ وٓ مَ 16]إقمراف:  ﴾اْفَعْرشُِ

ِؿَُْشقَُ﴿ذم اًمؼرآن يمام ذم ىمقًمف:  ذيمُره تؽرراهلل اعمُ  َُرِّبِّ ـْ ُِم َُؽَضٌب ْؿ  ﴾ـَاُُلُ

ُرَُ﴿ؾؿجلء يمام ذم ىمقًمف: ًم[ وٓ 317]إقمراف:  اَُوَجاَء َُصػًّ َُوادََْؾُؽ بَُّؽ

 شمعومم يمؾفو [ وهمػم ذًمؽ مـ مئوت أيوت ذم يمالم اهلل77]اًمػجر:  ﴾اًَُصػُّ

، وشمالوِت ٌؽك قمـد  اهو، ويُ صغمي ، وهل اًمتل يُ قمغم ىمقِل همٓء ٓ معـك لو

 يمالمًو ٓ معـك ًمف؟ ذًمؽ يمؾ ف ًمؽ يؽقنمع ذَ وَ 
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ـِ قمـ اًمدِّ  اكحراٍف  ؟ وأي  اللِ هذا اًمضي  واللٍ  أي   ا ذَ هَ  ةِ رَ طْ واًمػِ  ي

 اف؟رَ حِ آكْ 

اهلل  كف مـ اعمعؾقم أني ومن 6وأمو اًمتػقيُض »ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي: 

ع مَ  ف، ومؽقػ جيقزُ ف وومفؿِ ّضـو قمغم قمؼؾِ ر اًمؼرآن، وطَم شمعومم أمركو أن كتدسمي 

ـْ  إلقمراُض و اـي راد مِ يُ  ذًمؽ أنْ   ف؟ف وقمؼؾِ ف ومعرومتِ ؿِ فْ ومَ  قم

ٓ يعؾؿقن معوين مو أكزل اهلل قمؾقفؿ  واعمرؾمؾقنَ  إكٌقوءُ همٓء:  ومعغم ىمقلِ 

يؽقن مو  وطمقـئذٍ  ن،وٓ اًمًوسمؼقن إوًمقي  اعمالئؽي، مـ هذه اًمـصقص، وٓ

 ًَ و وصػ اهلل سمف كػًف ٓ يعؾؿ مي  ف ذم اًمؼرآن، أو يمثػمٌ وصػ اهلل سمف كػ

 معـوه. يعؼؾقنؾ يؼقًمقن يمالمًو ٓ معـوه، سم إكٌقوءُ 

 ًمألمرِ  ثٌتيِ صقص اعمُ ، واًمـي ـموئػيٍ  ـدَ ر قمِ دَ ثٌتلم ًمؾؼَ ويمذًمؽ كصقص اعمُ 

 ،ـموئػيٍ  قمـدَ  ًمؾؿعودِ  ٌتيِ ثْ اعمُ  صقُص اًمـ  ، وـموئػيٍ  ـدَ قمِ  قدِ واًمققم دِ قمْ واًمقَ  فِل واًمـي 

  ٌح ذم اًمؼرآنِ دْ هذا ىمَ  عؾقٌم أني ومَ 
ِ
ف  أكي ؼَم وأظْم  اًمؼرآنَ  أكزَل  اهللُ ونَ يمَ  6 إذْ وإكٌقوء

َ  اعمٌلم، وأنْ  غ اًمٌالغَ يٌؾِّ  أنْ  ؾمقَل اًمري  رَ أمَ ، وَ وسِ قوكًو ًمؾـي سمَ وَ  هدًى  فُ ضمعؾَ   يٌلمِّ

 ف.ؾِ وقمؼْ  اًمؼرآنِ  رِ سمتدسم   رَ إًمقفؿ، وأمَ  ّزَل كُ و مَ  وسِ ًمؾـي 

ـْ صػوشمِ  ـْ قمَ  ب  ف اًمري  سمِ ؼَم ق مو أظْم وهُ - قفِ مو ومِ  ُف ذا وملْذ مع هَ وَ  ف يمقكِ  ف، أو قم

  رء، وهق سمؽؾِّ  يمؾِّ  ظموًمَؼ 
ٍ
، واًمـفل ضموء سموٕمرف ـ يمقكِ ، أو قمَ قمؾقؿٍ  رء

  يعؾؿ أطمدٌ ٓ يؽقن مو -، أو قمام أظمؼم سمف قمـ اًمققم أظمراًمققمقدو اًمققمدو
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ل إًمقفؿ، وٓ ٌلم ًمؾـوس مو كزمل ياًمرؾمقل  ًمؽونتدسمر، عؼؾ وٓ يُ ٓ يُ ومعـوه، 

 غ اًمٌالغ اعمٌلم.سمؾي 

: احلؼ ذم كػس إمر مو أن يؼقل ٌتدعٍ ومُ  مؾحدٍ  ؽؾِّ ًموقمغم هذا اًمتؼدير: 

قمؾؿتف سمرأيل وقمؼكم، وًمقس ذم اًمـصقص مو ُيـوىمض ذًمؽ6 ٕن شمؾؽ 

طمد معـوه ٓ يعؾؿ أطمد معـوهو، ومو ٓ يعؾؿ أ اًمـصقص مشؽؾي متشواهي، ٓ

 جيقز أن ُيًتدّل سمف.

 إكْ  فيِ ضمِ  ـْ مِ  دى واًمٌقونِ الُ  ًا ًمٌوَب دي ؾَم  ذا اًمؽالمُ ك هَ ؼَ ٌْ ومقَ 
ِ
ًو حَ ، وومتْ ٌقوء

 يِ ـو ٓ ذم ـمريؼتذم ـمريؼ دى واًمٌقونِ الُ  وفؿ ويؼقل: إني عورَ ـ يُ مِ  ًمٌوِب 

ي، وإكٌقوء مل يعؾؿقا مو سموٕدًمي اًمعؼؾق و كعؾؿ مو كؼقل وكٌقـفـإكٌقوء6 ٕكي 

ىمقل أهؾ اًمتػقيض اًمذيـ  ، ومضاًل قمـ أن ُيٌقـقا مرادهؿ، ومتٌلم أني ضموءوا سمف

ُش.يزقمؿقن أهنؿ متٌعقن ًمؾًـي واًمًؾػ مـ ذ أىمقال أهؾ اًمٌدع واإلحلود

جفقؾ مـ مـوومؼل الفؿقي اًمذيـ ؾقؾ واًمتي ْض اًمتي  هى أهؾِ ذْ هذا هق مَ 

ًون اًمعريب قمغم وت اًمصػوت قمغم فموهرهو اًمذي يدل قمؾقف اًمؾِّ شعقا إصمٌٌْ اؾمتَ 

هذه إىمقال اًمتل  وا إمم أمثولِ اًمقضمف اًمالئؼ سمف ؾمٌحوكف وشمعومم، ومػر  

يروضمقن اهو قمؼوئدهؿ سملم أهؾ اًمًـي ًمققمهقا اًمـوس سملهنؿ مـ أهؾ 

ٓ هؿ وٓ - ذًمؽ ٕن مذهٌفؿ مل يؽـ مع أول فمفقر الفؿقياإلصمٌوت، و

اهلل كقره، وأـمػل مذهى  طمتك أشمؿي  -اًمطقائػ اًمصػوشمقيػم مـ همػمهؿ مـ يمث

غم قن قمَ ٌُ عَ ؾْ ل يَ وس واللؿ ويمػرهؿ، ومخرج مـفؿ ومؾقٌ رف اًمـي قمَ الفؿقي، وَ 

قا سملم اعمًؾؿلم مذاهى يـوومؼقن اهو احلٌؾلم، ويؽمددون سملم اًمػريؼلم، وسمثي 
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 ي أهؾِ َو ي ومـفؿ اعمػقِّ سملم أهؾ اًمًـي وظمصقمفؿ، يموًمقاىمػي واًمؾػظقِّ 

 شكػلُادعـكُافقاجبُهللُتعاػ»اّلل، جيؿعفؿ ُو  فؿ ضمفؿقيٌ فقؾ، ويمؾ  جاًمتي 

ؼول ومقفؿ مو يُ  أصدُق  -وياعمػقِّ –ػي هلل شمعومم، وهمٓء ثٌتقن اًمصِّ فؿ ٓ يُ ومؽؾ  

 أيمثرُ  اهى مذهٌى ـ اعمذَ ؿ خمتؾػقن ذم اًمؽتوب خموًمػقن ًمؾؽتوب، ومو مِ سملهني 

ؿ يثٌتقن معوين مريٍ، وًمذًمؽ هُ  ، ومفؿ ذم أمرٍ ـفضمـوسمًو مِ  ، وأوعُػ اسموً رَ اوطِ 

اًمؼقل وواطمد،  همػمهو، واًمؽؾ   معوين ـ إصمٌوتقم عروقنيػوت وَ اًمصِّ  سمعَض 

: سملن ي اًمتل شمؼقلومقفو واطمد، حيذو طمذوه، ولذا أكؽروا اًمؼوقمدة اًمًـقِّ 

، إن ؿموء اهلل يمام ؾمقليت سمقوكفش افؼقلُيفُافصػاتُـافؼقلُيفُافبعضُأخر»

رار مـ ، واًمػِ ورِ ؽَ لؿ، مفام طمووًمقا اإلكْ  ، وآوطراب ٓزمٌ وهمٓء يمذًمؽ

فو جيؿعفو اًمـعً واًمصػي، ويمؾ مو أسموطمقا ٕكػًفؿ مـ احلول، ومؽؾي  طمؼقؼيِ 

مقضمٌوت إصمٌوت اعمعـك ًمٌعض اًمصػوت يؾزمقن سمف ًمؾؼقل سمنصمٌوت اعمعـك ذم 

 ٓزمٍ  ، ويمؾ  قمؼؾقي يموكً أو ؾمؿعقي ػ هلل شمعومم مـ صػوتؾموئر مو أوق

 -ؿموءوا أم أسمقا– ؿل وا مـ إصمٌوت معوين سمعض اًمصػوت سمًٌٌف، هق ٓزمٌ ومر  

 يموًمعؾؿ واحلقوة وكحق ذًمؽ. ومقام أصمٌتقه هلل شمعومم مـ صػوِت 

اًمًـي  فؿ سملم أهؾِ ؾمقىمِ  ف، ويمًودُ أهؾِ  قوُب ذا اعمذهى همِ هَ  وعِػ ومـ 

مـ ي، طمتك مـ ىمول سمؿؼوًمي ضمفؿ سمشتك مشوراهؿ اًمتلويؾقي واًمؾػظقي  والفؿقيِ 

غم شمؾؽ اًمطريؼي اًمقاهقي، فؿ قمَ مقا ـمريؼتَ اعمتلظمريـ يموٕؿموقمرة وهمػمهؿ، ىمدي 

ُ ومِ  أوًمئِؽ  ؿ! وضمعؾقا ـمريؼيَ ؾَ و أقمْ فؿ سملهني ـ ـمريؼتِ قا قمَ وىموًمُ   قنقام يتقمهي
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يمام صـع اسمـ ومقرك  اًمذمِّ  قهو أؿمدي ومل يؾتزمقا اهو، سمؾ ذم   ،ش!إؾمؾؿ»

اقمؾؿ أن أول : »"كفاحلديٌ وسمقوشؽؾ مُ " اسمـ ومقرك ذم يمتوسمف ؼقلوهمػمه، ومق

إكام ظموـمٌـو سمذًمؽ ًمقػقدكو أكف ظموـمٌـو قمغم  ؾؿـو أن اًمـٌلمو ذم ذًمؽ أكو ىمد قم

ومال  ،اعمتداوًمي قمـدهؿ ذم ظمطواهؿ ،ًمغي اًمعرب سملًمػوفمفو اعمعؼقًمي ومقام سمقـفو

أو مل ينم  ،خيؾق أن يؽقن ىمد أؿمور اهذه إًمػوظ إمم معون صحقحي مػقدة

 قمـف أن يؽقن يمالمف خيؾق مـ وموئدة صحقحيٍ  ؾ  ذا مو جُي وه ،سمذًمؽ إمم معـك

 .ومعـك معؼقلٍ 

وٓ خيؾق  ،ومنذا يمون يمذًمؽ ومال سمد أن يؽقن لذه إًمػوظ معون صحقحي

ومنن مل يؽـ إمم  ،أو ٓ يؽقن إمم معرومتفو ـمريؼ ،أن يؽقن إمم معرومتفو ـمريؼ

ـمٌـو اهو وضمى أن يؽقن شمعذر ذًمؽ ٕضمؾ أن اًمؾغي اًمتل ظمو معرومتفو ـمريٌؼ 

ومعؾؿ أكف مل  ،وإمر سمخالف ذًمؽ ،وٓ معؼقل اعمراد ،همػم مػفقمي اعمعـك

أو مو  ،يعؿ قمغم اعمخوـمٌلم مـ طمقٌ أراد اهذه إًمػوظ همػم مو ووعً لو

 مو ٓ خيرج مـ مػفقم ظمطواهو. ،يؼورب معوكقفو

يمون شمعرف معوكقفو مؽـو واًمتقصؾ إمم اعمراد سمف همػم  6إذا يمون يمذًمؽ

وأنُُٓمعـكُفؼقلُ ،ومعؾؿ أكف مو ٓ يؿتـع اًمقىمقف قمغم معـوه ومغزاه ،متعذر

 ًمق يمون يمذًمؽ ًمؽون ظمطوسمف ظمؾقا مـ أذُ!مـُؿالُإنُذفؽُممآُُرػفؿُمعـاه

 .(3)شو ٓ يؾقؼ سمفاًمػوئدة ويمالمف معـك قمـ مراد صحقح وذًمؽ م

                                                 
 (.654)ص "مشؽؾ احلديٌ وسمقوكف" (3)
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ويمذًمؽ أسمق اًمؼوؾمؿ اًمؼشػمي إؿمعري! أكؽر اًمؼقل سموًمتػقيض أؿمد 

ويمقػ يًقغ ًمؼوئؾ أن يؼقل ذم يمتوب اهلل مو ٓ ؾمٌقؾ »ومؼول:  اإلكؽور،

 عمخؾقق إمم معرومتف وٓ يعؾؿ شملويؾف إٓ اهلل؟

ُمـُأظظؿُافؼدحُيفُافـبقات مو قمرف شملويؾ مو  وأن اًمـٌل أفقسُهذا

 مو ٓ يعؾؿ؟ورد ذم صػوت اهلل شمعومم ودقمو اخلؾؼ إمم قمؾؿ 

 أًمقس اهلل يؼقل سمؾًون قمريب مٌلم؟

ُ﴿ل:  زقمؿفؿ جيى أن يؼقًمقا يمذب طمقٌ ىموومنذن : قمغم َُظَرِِبٍّ بِؾَِساٍن

 إذ مل يؽـ معؾقمو قمـدهؿ، وإٓ: ومليـ هذا اًمٌقون؟[ 351]اًمشعراء:  ﴾ُمبِغٍُ

 وإذا يمون سمؾغي اًمعرب ومؽقػ يدقمل أكف مو ٓ شمعؾؿف اًمعرب؟

 قمظقؿٌ  عؼؾ: أمرٌ ٓ شمُ  سمصػوِت  مقصقٍف  إمم أكف دقمو إمم رب   وكًٌي اًمـٌل

 يمدي إمم الفؾ سموعمقصقف، وىمقُل  الفؾ سموًمصػوِت  ًؾؿ، ومنني مُ  ًُمفؼقٓ ي

عؼؾ ٓ يُ  ذاشمقيٌ  صػيٌ  وهو، واًمقدُ عـَ عؼؾ مَ ٓ يُ  ذاشمقيٌ  ه صػيٌ : اؾمتقاؤُ مـ يؼقلِ 

 وشمشٌقفٍ  ف شمؽققٍػ قيف وؿـُ عـوهو، تَ ؼؾ مَ عْ ٓ يَ  ذاشمقيٌ  ػيٌ ِص  مُ دَ معـوهو، واًمؼَ 

هذه اًمظقاهر ٓ معـك لو أصال  ودقموء إمم الفؾ... وإن ىمول اخلصؿ سملني 

وهذا  ،ذم إسمالهمفو إًمقـو وموئدة، وهل هدرومفق طمؽؿ سملهنو مؾغوة، ومو يمون 

 ش... وهذا خموًمػ عمذهى اًمًؾػ اًمؼوئؾلم سمنمرارهو قمغم فمقاهرهو حمول

 .(3)كتفك يمالمفا

                                                 
 (.333-7/331) "إحتوف اًمًودة اعمتؼلم"اًمزسمقدي ذم ف قمـف كؼؾ (3)
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ُ ُافس  ُإػ ُافتػقرضُجفًَل ُادختؾػقن: ُادخافػقن ُهمٓء ُكسب ؾػُوؿد

ُ ُافِحُافص  ُوافس  ُُُػُؾ، ُبَُافص  ُمـُافحُمـُهذا ُمردودة ُباضؾة ُافـسبة ُوهذه راء،

ُجفتغُـزرغ:

 ًمـ يؽقن أقمؾؿَ  -يمون سموٍب  ذم أيِّ -وًمقا فام ىمَ مَ  ِػ ؾَ اخلَ  مذهَى  أني  إوػ:

قمغم ذًمؽ همػم واطمد مـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم  اًمًؾػ، يمام كصي  ـ مذهِى مِ 

ُ: »ي اًمديـ، يمام ىمول طمذيػيوأئؿ ُرتعبدها ُمل أصحابُرشقلُـؾُظبادة

ُمعؼُاهلل ُرا ُاهلل ُؾاتؼقا ُمؼآ، ُفمخر ُردع ُمل ُإول ُؾنن ُتعبدوها؛ ُؾَل ،

 ش.افؼراء،ُوخذواُبطررؼُمـُـانُؿبؾؽؿ

 .شاتبعقاُوُٓتبتدظقاُؾؼدُـػقتؿ: »ىمول قمٌداهلل سمـ مًعقدو

ُ»أيضًو:  وىمول َٓ ّلُ ُبِؿـُؿدَُماَتَُؾنِنُاحْلَ ـ  اَنُِمـُْؽؿُمستـاَُؾؾَقْسَت ـَ مـُ

َُأْصَحابُتم ُُأوَفئَِؽ ُاْفِػْتـَة َُظَؾْقِف دمـ مةُُُُمَؿ  ْٕ ُا َُهِذه ُأؾضؾ َُواهلل اُكقا ـَ

ُ ُتؽؾػا، ُوأؿؾفا ُظؾَم ُوأظؿؼفا ُؿؾقبا ُاوأبرها ُكبقفُؿقم ُاهللُفصحبة ختارهؿ

ؿَُؾضؾفْؿُواتبعقهؿُيِفُآَثارهؿُومتسؽقاُبََِمُاْشَتَطْعُتؿُ َوإَِؿاَمةُدرـفُؾاظرؾقاَُُلُ

اُكقاُظذُاُْلدىُادُْْسَتؼقؿمـَُأْخََلؿفؿَُود ـَ ُؿُ  .شرـفْؿَُؾنَِّن 

ِؿْػُحقثُوؿػُؿقم،ُؾنَّنؿُظـُظؾؿُوؿػقا،ُ»وىمول قمؿر سمـ قمٌداًمعزيز: 

ُ ُوبافػضؾ ُأؿقى، ُـاكقا ُوُلؿُظذُـشػُإمقر ُـػقا، فقُُ-وببكُكاؿد

ُؾقفا ُخافػُ-ـان ُمـ ُإٓ ُأحدثف ُؾَم ُرأي، ُبعدهؿ ُحدث ُؾؾئـ ُأحرى،

،ُؾجـقاُمـفُماُرشػل،ُوتؽؾؿقاُمـفُؿدُصػقاهدهيؿ،ُورؽبُظـُشـتفؿ،ُو
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ُوإَّنؿُ ُؾغؾقا، ُآخرون ُوجتاوزهؿ ُووعقا، ُؿقم ُفؼدُؿكُظـفؿ ُرؽػل، بَم

  .شؾقفاُبغُذفؽُفععُهدىًُ

ُافتؿسؽُبَمُـانُظؾقفُأصحابُ»وىمول اإلموم أمحد:  أصقلُافسـةُظـدكا

 ش.وآؿتداءُِّبؿُوتركُافبدعُوـؾُبدظةُوَلفةُرشقلُاهلل

ؾػ اًمذيـ يـًٌقن إًمقفؿ اًمعؾؿ هؿ ورصمي اًمعجؿ يمقػ وأوًمئؽ اخل

اإلموم اسمـ شمقؿقي  واًمققكون، وأهؾ اًمضالل واًمزكدىمي؟ ىمول ؿمقخ اإلؾمالم

ُادسبقؿقنُ: »رمحف اهلل شمعومم ُادـؼقصقن ُادحجقبقن ُهمٓء ُرؽقن ـقػ

احلقارىُادتفقـقن:ُأظؾؿُباهللُوأشَمئفُوصػاتف،ُوأحؽؿُيفُبابُآراتفُوذاتفُ

ُوافذرـُاتبعقهؿُبنحسان،ُمـُافسابؼغُإ وفغُمـُادفاجررـُوإكصار،

مـُورثةُإكبقاءُوخؾػاءُافرشؾ،ُوأظَلمُاُلدىُومصابقحُافدجك،ُافذرـُ

ِّبؿُؿامُافؽتابُوبفُؿامقا،ُوِّبؿُكطؼُافؽتابُوبفُكطؼقا،ُافذرـُوهبفؿُاهللُ

ُبرز ُما ُواحلؽؿة ُافعؾؿ ُمـ ُإكبقاء، ُأتباع ُظذُشائر ُبف ُظـُشائرُوا ؾضًَل

ٕمؿُافذرـُُٓـتابُُلؿ،ُوأحاضقاُمـُحؼائؼُادعارف،ُوبقاضـُاحلؼائؼ،ُا

 ش.بَمُفقُمجعتُحؽؿةُؽرهؿُإفقفآُشتحقاُمـُرطؾبُادؼابؾة

أن همٓء اًمّضالل فمـقا أن ـمريؼي اًمًؾػ هل جمرد اإليامن  وافثاكقة:

سمؿـزًمي إمقلم اًمذيـ ىمول سملًمػوظ اًمؼرآن واحلديٌ مـ همػم ومؼف ًمذًمؽ، 

َُرْعَؾُؿقومقفؿ: ﴿ َٓ ُ قُّقَن ُُأمِّ َُأَماِنُ َوِمـُْفْؿ  ٓ ُإِ ُاْفؽَِتاَب [ ، وأن 34]اًمٌؼرة: ﴾َن
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ـمريؼي اخلؾػ هل اؾمتخراج معوين اًمـصقص اعمٍموومي قمـ طمؼوئؼفو سملكقاع 

 اعمجوزات وهمرائى اًمؾغوت، وهذا قملم الفؾ سمؿذهى اًمًؾػ.

قا سملم الفؾ ومجؿع»ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ذم سمقون هوشملم الفتلم: 

سمطريؼي اًمًؾػ ذم اًمؽذب قمؾقفؿ، وسملم الفؾ واًمضالل سمتصقيى ـمريؼي 

 .(3)شاخلؾػ

 واًمٌقون، ويمذًمؽ اًمـٌل ومِ ؽَ طْم وىمد وصػ اهلل شمعومم يمتوسمف اًمؽريؿ سموإلِ 

يػّن سمعضف سمعضًو، وموإلشمقون  آشموه اهلل ضمقامع اًمؽؾؿ، ويمالم اهلل ورؾمقًمف

ُإُِ﴿ذم ىمقًمف شمعومم:  َُرـُْظُروَن َُأوَُْهْؾ َؽ َُربُّ َُرْلِِتَ َُأْو َؽُة
ُادَََْلئِ َُتْلتَِقُفُؿ َُأْن  ُُٓ َرْلِِتَ

َوَجاَءُ﴿[ ومّنه اهلل شمعومم سموعمجلء ومؼول: 314]إكعوم:  ﴾َبْعُضُآَراِتَُربَِّؽُ

ارَُ اَُصػًّ [، واحلـون مـ ًمدكف، ذم ىمقًمف شمعومم: 77]اًمػجر:  ﴾بَُّؽَُوادََْؾُؽَُصػًّ

َُفُدكُ ﴿ ـْ ُِم ًةُ﴿[ ومّنه اهلل شمعومم سموًمرمحي ذم ىمقًمف: 31]مريؿ:  ﴾اَوَحـَاًكا َرْْحَ

ُِظـِْدَكا ـْ ُآ﴿[، وإؾمػ ذم ىمقًمف شمعومم: 41]اًمؽفػ:  ﴾ِم َشُػقَكاُاْكَتَؼْؿـَاَُؾَؾَم 

[ ذم ىمصي ومرقمقن، ومّنه اهلل شمعومم سموًمغضى ومؼول: 11]اًمزظمرف:  ﴾ِمـُْفؿُْ

وأيوت ذم اعمعـك يمثػمة يمام ذم [ 51]اًمٌؼرة:  ﴾َؾَباُءواُبَِغَضٍبَُظَذَُؽَضٍبُ﴿

 اًمعؾق واعمعقي وكحق ذًمؽ.

رـزلُ»يمالمف يػّن سمعضف سمعضًو، يمام ومّن ىمقًمف:  ويمذًمؽ كٌّقـو حمؿد

ُفقؾة ُـّؾ ُيف ُافدكقابُِهَيُْ» سمؼقًمف ذم مقـمـ آظمر:ش ربـا ُافسَمء ُإػ ومُػنِّ ، شط

                                                 
 (.345)ص "احلؿقيي" (3)
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َرُْ﴿ ، وومّن ىمقًمف شمعومم:اًمـزول سمولٌقط، وأوقػ يمّؾ ذًمؽ هلل ْٕ ُضُمَجِقًعاَُوا

ََمُ َُوافس  ُاْفِؼَقاَمِة َُرْقَم ُبَِقِؿقـِِف َؿْبَضُتُف اٌت َُمْطِقر  سمام طمؽوه  [،43]اًمزمر: َُواُت

ُ-ظزُوجؾُ-رلخذُاهللُ»قمـف قمٌداهلل سمـ قمؿر ريض اهلل قمـفام سمؼقًمف: ىمول: 

ُ ُاهلل ُأكا ُورؼقل: ُبقدرف، ُوأروقف ُُ-شَمواتف ُوربسطفا ُ–ورؼبضُأصابعف

طمتك ش تكُكظرتُإػُادـزُرتحركُمـُأشػؾُرءُمـفورؼقل:ُأكاُادؾؽ،ُح

 ؟.إين أىمقل: أؾموىمط هق سمرؾمقل اهلل

 وهذا حتؼقؼ عمعـك اًمصػي، وًمق يمون ًمؾقد معـك آظمر مو صـع رؾمقل اهلل

 ذًمؽ.

ُؽُؿقاُبِاْفَعْدِلُ﴿ىمقًمف شمعومم:  وعمو شمال اًمـٌل ُافـ اِسَُأْنَُتْ َوإَِذاَُحَؽْؿُتْؿَُبْغَ

ُكُِ ُاهلل َ ُإِن  ُإِن  ُبِِف َُرِعُظُؽْؿ َُبِصًراِعَم  َُشِؿقًعا اَن ـَ ُ [ ىمول أسمق 14]اًمـًوء:  ﴾اهلل َ

ُاهلل: »هريرة ُرشقل ُظذُُرأرت ُتؾقفا ُوافتل ُأذكقف ُظذ ُإِّبامف رضع

 رواه أسمق داود.ش ظقـقف

مل يؽـ ًمؾٌٍم معـك إدراك اعمرئقوت، وًمؾًؿع معـك إدراك  وًمق

 غم قمقـقف وأذكقف.أصوسمعف قم اعمًؿققموت، مو ووع اًمـٌل

أتعجبقنُمـُؽرةُشعدُٕكاُأؽرُمـف،ُواهللُ: »ىمول "اًمصحقحلم"وذم 

ُمـل ؾ ي أومعقغًمغػمة واطمد مو وصػ اهلل سمص، وًمق مل يؽـ معـك اشأؽر

 اًمتػضقؾ، ومدل قمغم أن اعمعـك واطمد، مع اظمتالف اًمؽقػقي.
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ومؽّؾ مو شمؼدم يؽشػ مٌؾغ اكحراف أهؾ اًمتػقيض، وأن ذم مذهٌفؿ 

، ، وطمؽؿي اهلل وطمؽؿي رؾمقًمفيي قمغم يمتوب اهلل وؾمـي رؾمقل اهللالـو

 وومفؿ اًمًؾػ اًمصوًمح.

 ومنذا حتؼؼ اًمؼورئ مو ؾمٌؼ وقُمؼؾ سمؼؾٍى ؾمؾقؿ، ومقؼول:
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 ؾصؾ

ًي   ضمعؾقا ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ ؾػقلمِّ طموول اًمؽوشمى أن يقهؿ اًمؼورئ سملن اًم

جعؾُ»، ومؼول: "!ؾؼط" ودقمـ مذهى احلـوسمؾي ذم آقمتؼش ؼمِّ اعمعَ »شمقؿقي هق 

ُ ُكفُكصُبلكفُخافػُأباءُوإجداد،ُفؾؿذهبُاحلـبع،ُمعُأابـُتقؿقةُادعزِّ

ُ ُجد ُ-وشؾػف َُمُوخاصة ُافدرـه ُأنُُ-د ُذـر ُبؾ ُافؽبار، ُاحلـابؾة ُأئؿة مـ

 ش.احلـابؾةُؿائؾقنُبافتػقرض،ُوهذاُكصُررؾعُافـزاعُظـدُافبعض!

ًُ  أهؾِ  ومم مـ أئؿيِ اإلؾمالم رمحف اهلل شمع ؿمقَخ  ومقؼول: إني  ي احلـوسمؾي ـي اًم

ج قمـ رَ ي، وٓ ظَم ؾَ احلـوسمِ  وًمػ ـمريؼيَ سموشمػوق اعمقاومؼلم واعمخوًمػلم، ومل خُي 

ًي ذْ وسمًو، وٓ مَ ًَ تِ وقمًو وٓ اكْ ٌَ أمحد اشمِّ  اإلمومِ  مذهِى  وًمح، وهق اًمصي  ؾِػ هى اًم

ٓسمـ ػو ؾَ ، ومؼد دّرس ذم اعمدرؾمي احلـٌؾقي ظَم وعِ رُ واًمػُ  ذم إصقلِ  طمـٌكم  

ىمضوء احلـوسمؾي  -ومقام ذيمر شمؾؿقذه اسمـ رضمى–اعمـّجل احلـٌكم، وقُمرض قمؾقف 

ومشقخي ؿمققظمفؿ ومرومض ومل يٌؾغ اًمثالصملم طمقـذاك، ودّرس ذم اعمدرؾمي 

ويمون يلظمذ مـ اعمول  أي ىمٌؾ ووموشمف سمًتي قمنم ؾمـي، هـ337احلـٌؾقي قموم 

وإن مل يؽـ  ًمؽقكف مـ اًمعوروملم سمؿذهى اإلموم أمحد اعمقىمقف قمغم احلـوسمؾي

إقمالم "كؼؾف قمـف اسمـ اًمؼقؿ رمحف اهلل ذم يمتوسمف دًا يمام كص قمغم ذًمؽ ومقام مؼؾِّ 

 .(3)"اعمقىمعلم

                                                 
 (.1/167) "إقمالم اعمقىمعلم" (3)
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 ـف،ؾ مِ ٌَ ف وٓ أكْ ٌَ ومل يؽـ ذم مذهى اإلموم أمحد مـ متلظمري أصحوسمف أكْ 

 ـٌؾ، ومؾؿ يؽـ أمحد سمـ طَم  تذهى ًمإلمومِ »ّيف: ٍْم وهق قمَ  ديػَ يمام ىمول اًمصي 

 .(3)شٌف وٓ أكٌؾ، وضموًمد وضمودل ؿمجعون أىمراكف...أطمٌد ذم مذهٌف أك

 يمثػمٍ  ؿقا سمؽالمٍ اعمذاهى، وشمؽؾي  أشمٌوعِ  ِى شمَ مـ اعمتلظمريـ ذم رُ  وشمػـّـ يمثػمٌ 

همػمه،  إمومٍ  إمومف، أو ذم مذهِى  ذم مذهِى  طؾؼ، واعمجتفدِ قمـ اعمجتفد اعمُ 

 ذًمؽ عمذهى، وهمػما رِ ؼرِّ ػتقى، ومُ اًم ذم كقٍع مـ اًمعؾؿ، وجمتفدِ  واعمجتفدِ 

مـ آصطالطموت آضمتفوديي اًمتل مـ كظر ومقفو سمعلم آكصوف، وكٌذ 

مو أوضمٌف اهلل شمعومم قمغم  ٍػ ؽؾ  شمَ جمرُد اًمتؼؾقد واًمعصٌقي الوهؾقي قمؾؿ أهنو 

 ، ومام اًمـوس إٓ:قمٌوده، وٓ أمرهؿ سمف رؾمقل اهلل

ُؼّؾد.[ُم1ُُ]

ُبع.تُِّ[ُوم2ُُ]

ٓي  إمم اًمتؼؾقد واعمؼؾيد ٓ يدومعف  :نداومعو إ

احلؽؿ، وىمد أذن اهلل شمعومم عمـ يمون هذا طموًمف  وظمػوءُ  اْلفؾ؛ُأوُلَم:

ِرُإِْنُر، يمام ىمول شمعومم: ﴿يمْ اًمعؾؿ واًمذِّ  أهؾِ  وًمًمال وشمؼؾقدِ سم ـْ َؾاْشَلُفقاَُأْهَؾُافذِّ

َُتْعَؾُؿقَن ُ َٓ ـُْتْؿُ ُ[ وىمول شمعومم: ﴿61]اًمـحؾ: ـُ ـِ َْم ْٕ ُا ـَ َوإَِذاَُجاَءُهْؿَُأْمٌرُِم

ُالَُْ َُفَعؾَِؿُفَُأِو ُِمـُْفْؿ َْمِر ْٕ ُا ُُأوِِل َُوإَِػ ُشقِل ُافر  ُإَِػ وُه َُردُّ َُوَفْق ُبِِف َُأَذاُظقا ْقِف

                                                 
 (.44)ص "أقمقون اًمعٍم" (3)
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ُ  ٓ ْقَطاَنُإِ َبْعُتُؿُافش  ت  َٓ ُتُفُ َُظَؾْقُؽْؿَُوَرْْحَ َُؾْضُؾُاهلل ِ َٓ َُرْسَتـْبُِطقَكُفُِمـُْفْؿَُوَفْق ـَ ُاف ِذر

ُاعمنموع. ، وهق اًمتؼؾقد[41]اًمـًوء:  َؿؾِقًَل 

ُاُلقى؛ َُماُ﴿داء اًمذيـ ىمول اهلل قمـفؿ:  وافثان: ُإَِػ َُتَعاَفْقا ْؿ َُُلُ ُِؿقَؾ َوإَِذا

ُ َٓ اَنُآَباُؤُهْؿُ ـَ ُشقِلَُؿاُفقاَُحْسُبـَاَُماَُوَجْدَكاَُظَؾْقِفُآَباَءَكاَُأَوَفْقُ َأْكَزَلُاهلل َُُوإَِػُافر 

َتُدونََُرْعؾَُ ُهَيْ َٓ َُو َُصْقًئا ُ﴿[ و316دة: ]اعموئ ﴾ُؿقَن َُظَم  ُفَِتْؾِػتَـَا َُأِجْئَتـَا َُؿافُقا

ُآَباَءَكا  َُظَؾْقِف َُؿاُفقاُ﴿[ 34]يقكس: َُوَجْدَكا َُأْكَزَلُاهلل ُ َُما بُِعقا ُات  ُؿ َُُلُ ُِؿقَؾ َوإَِذا

َُظَذاِبُ ُإَِػ َُرْدُظقُهْؿ ْقَطاُن ُافش  اَن ـَ ُ َُأَوَفْق ُآَباَءَكا َُظَؾْقِف َُوَجْدَكا َُما َُكت بُِع َُبْؾ

ِعرُِ ُ﴿[ 73]ًمؼامن:   افس   ٓ ُإِ َُكِذرٍر ـْ َُؿْبؾَِؽُيِفَُؿْرَرٍةُِم ـْ َذفَِؽَُماَُأْرَشْؾـَاُِم ـَ َو

ُُمْؼَتُدونَُ ُآَثاِرِهْؿ َُظَذ ا َُوإِك  ٍة ُُأم  َُظَذ ُآَباَءَكا َُوَجْدَكا ا ُإِك  ُؾقَها ُُمْسَ ﴾ َؿاَل

تعصٌي ممـ  يمثػمٍ  طمول هقو[، وهذا هق اًمتؼؾقد اعمؿـقع، 71]اًمزظمرف: 

 احلؼِّ  واًمًـي، وـمؾِى  وع اًمؽتوِب ٌَ فؿ قمـ اشمِّ اعمذاهى اعمتٌققمي، ذم إقمراِو 

قمـد اًمـظر  سمؾ قمغم أهقائفؿِ  قمغم مذاهى أئؿتفؿ،  سمدًمقؾف، والؿقدِ 

ُباعُُ،ُوهقُاتُِّواحدٍُُظذُأصؾٍُُمذهبفؿُمبـلُ ٕئؿةُإربعةُوإُٓؾاواًمتحؼقؼ، 

ُوافرجقعُإفقفُمتكُتبّغُُلؿفقؾُِافد ُ ، يمؼقل أيب اؾمتػوض ذًمؽ قمـفؿ، يمام ،

، شؾارضبقاُبؼقِلُظرضُاحلائطُإذاُظارضُؿقِلُؿقلُرشقلُاهلل»طمـقػي: 

ُافؼز»وىمقل اإلموم موًمؽ:  ُإُٓصاحبُهذا ُظؾقف ُومردود ُإُٓراد ُمـا ش ما

ُاحلدرثُؾفقُمذهبل»، وىمقل اًمشوومعل: وأؿمور إمم ىمؼم اًمـٌل ، شإذاُصح 

ن حُتٍم، ومفمٓء هؿ إشمٌوع صدىمًو وأىمقال اإلموم أمحد ذم ذًمؽ أيمثر مـ أ
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ًمألئؿي، وهؿ أومم اًمـوس اهذا اًمقصػ، ٓ مـ دوهنؿ، ىمول اإلموم اسمـ اًمؼقؿ 

ٕئؿي  صدىموً  إشمٌوع يِ ؿَ ذم حتؼقؼ ؾِم  "إقمالم اعمقىمعلم "رمحف اهلل شمعومم ذم 

ون قمغم أن أشمٌوقمفؿ ًمق يموكقا هؿ اعمؼؾديـ اًمذيـ هؿ مؼر  »اعمذاهى اعمتٌققمي: 

أهنؿ ًمقًقا مـ أوزم اًمعؾؿ ًمؽون ؾمودات  -مجقع أهؾ اًمعؾؿو-أكػًفؿ 

سملشمٌوقمفؿ  اًمعؾامء اًمدائرون مع احلجي ًمقًقا مـ أشمٌوقمفؿ، والفول أؾمعدُ 

ٌع ًمف، مـفؿ ًمؾحجي ومفق اعمتي  مـفؿ، وهذا قملم اعمحول، سمؾ مـ ظموًمػ واطمداً 

معوذ اهلل أن  دون مـ أظمذ ىمقًمف سمغػم طمجي، وهؽذا اًمؼقل ذم أشمٌوع إئؿي

يؽقكقا هؿ اعمؼؾديـ لؿ اًمذيـ يـزًمقن آراءهؿ مـزًمي اًمـصقص، سمؾ يؽميمقن 

لو اًمـصقص6 ومفمٓء ًمقًقا مـ أشمٌوقمفؿ، وإكام أشمٌوقمفؿ مـ يمون قمغم 

 .(3)شـمريؼتفؿ واىمتػك مـفوضمفؿ

ف ًمإلموم أمحد سمـ ٌوقمِ اشمِّ ف مـ رضُم اسمـ شمقؿقي ٓ خُيْ وموضمتفود ؿمقخ اإلؾمالم 

، أهؾ اًمتحؼقؼ وآضمتفود مـ اعمذاهِى  ٌوعِ ه مـ أشمهمػمِ  طمـٌؾ، يمام هق طموُل 

 اإلموم موًمؽ أيب طمـقػي، واسمـ قمٌداًمؼم ذم أصحوب يموًمطحووي ذم أصحوب

، واًمٌقفؼل واًمـقوي ذم وهق مـ أؿمد اًمـوس قمغم أهؾ اًمتعصى واًمتؼؾقد

 وأمثولؿ يمثػم. اًمشوومعل، أصحوب

 فؿقمـ مذاهٌ ٌعدونـًٌقن إمم مذاهى أئؿتفؿ، وٓ يُ ويمؾ  أوًمئؽ يُ 

 .شمٌوقمفاعمحؼؼلم مـ أ اظمتقورأو  ؼقل إموم اعمذهىفؿ ًمخموًمػتِ  سمؿجردِ 

                                                 
 (.331/ 7) "إقمالم اعمقىمعلم " (3)
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 أقمقون اعمذهى، ويمؾ  مـ قمـاإلؾمالم ذم يموومي مو يُمتى د شُمرضمؿ ًمشقخ ـوىم

، ويمّؾ مـ ضموء سمعده مـ أشمٌوع مذهى اإلموم شمرضمؿ ًمف قمّده مـ قمؾامء احلـوسمؾي

 يموكً ذم داظمؾ اعمذهى أو ظمورضمف. أمحد اقمتؼم اظمتقوراشمف، وطمؽوهو، ؾمقاءٌ 

 ًُ ُادؿسي"ذم  وىمد شمؽؾؿ قمـد قمـ ومًود اًمتؿذهى اعمزقمقم  "تـبقف

ؿ ٓ يتٌعقن أوًمئؽ إرسمعي، أهني  ـمقيؾ ومؾػماضمع، وذيمرُت  اعمتلظمريـ ذم يمالمٍ 

ًُ ؾْ سمَ  هٌفؿاؿمديد قمغم مذ سمؾ هؿ ذم ساعٍ  ًي ي واشمِّ ـي ف اًمؽتوب واًم ؾػ ٌوع اًم

ًَ َص وم ،وًمحاًمصي  ٌوع ف إومم سموشمِّ قمل أكي يدي  قمدٌد مـ اًمػؼفوء يمّؾفؿ إمومٍ  يمؾِّ  ور حت

ؼي، واؿمتدي دَ عُ ، وسمَ اًمعددُ  رَ إمومف، ومؽثُ  ي اًمشوومعل مـ رِ دْ اع، ومال يَ اًمٍمِّ  ت اًمش 

ين أم ومالن أم ومالن؟ زَ يٍ أم اعمُ ق اًمغزازم أم اسمـ ُه أومم سمؿذهى إمومف: أهُ 

 همػمِ  ـ قمـدِ مِ  ونَ مو يمَ  طمـقػي وموًمؽ وأمحد، ويمؾ   أيب أشمٌوع عَ ؼول مَ يُ  ويمذًمؽ

و مَ لم، وَ قَ إمم اًمقطْم  يمثػمًا، وًمق أقمودوا إميَ واظمتالومًو ًو الومَ ظِم  ومقفِ  دُ جِ ـَ ًَ ومَ  اهللِ

 وسمعلم، وقمرَ اًمتي  ويمرامُ  حوسميُ اًمصي  قمؾقفِ 
ِ
قى: ِص وًمقا ًمؾؿُ رهؿ، وىمَ دْ ىمَ  ومقا ًمؾعؾامء

« ًَ أكً َملضْمقر وَ  لَت أظمطَ »خطئ: ، وًمؾؿُ شأكً َملضُمقٌر إْن ؿَموء اهللُو أصٌ

تالف، ؿملن إمي، ويموكقا أسمعد قمـ اًمػرىمي وآظم ؿَ ظُ ، ًمعَ شإْن ؿَموَء اهللِ

 ٓت، واهلل اعمًتعون.وفوإهقاء وال اًمٌدعِ  ِب وشمن  
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 ؾصؾ

ـَ  المِ اإلؾْم  سملني ؿمقَخ  ُى وشمِ ر اًمؽَ يمَ و ذَ ومَ  غم ّص قمَ كَ  شمقؿقي رمحف اهلل شمعومم اسم

  خموًمػيِ 
ِ
ـ ؿ قمَ ؽؾي عمو شمَ  المِ ؾْم اإل ؿمقُخ  فمو ىموًمَ  هُ ادَ رَ ؾعّؾ مُ ومَ ، وإضمدادِ  أسموء

ـي : »ىمولطمقٌ وت، ػَ اًمصِّ  ًلًميِ مَ  ًْ ذِ هَ " وًمؽ  "يورةاًمزِّ  لًميُ ًْ مَ "و  "لًميه اعم

ُوَُكَُوأَُ ،فٌَ ومقفو ؿُم  ـ اعمتلظمريـمِ  دَث مهو طَم وهمػمُ  ـُُْرُؽُِا ُ ُظَُـ ُي ُا ُِبُهَُْذُمَُ"ذ

ء و ضمو شمٌلم ًمـو مَ 6 ومؾامي عَدُافبُُِؼقلُأهؾُِبُُِ"ؾغُِإْصُ"ؼقلُيفُفؽُكَُيفُذَُُ"أباءُِ

و وضمدكو قمؾقف آسموءكو ٌع مَ تي و أكزل اهلل أو كَ ٌع مَ أن كتي  سملمَ  إمرُ  دارَ  ؾمقُل اًمري  سمفِ 

ُؿُ﴿: ومقفِ  مـ ىمقَؾ  قنَ ؽُ ٓ كَ  ؾمقل6 وأنْ ٌوع اًمري ومؽون اًمقاضمى هق اشمِّ  َوإَِذاُِؿقَؾَُُلُ

ُآبَُ َُظَؾْقِف َُماَُوَجْدَكا َُبْؾَُكت بُِع َُؿاُفقا َُأْكَزَلُاهلل ُ َُما بُِعقا وىمد  [ 73]ًمؼامن:  اَءَكا ات 

ؿُْ﴿ول شمعومم: ىمَ  ـُ ﴾ ]اًمزظمرف: َؿاَلَُأَوَفْقُِجْئُتُؽْؿُبَِلْهَدىُمِم اَُوَجْدُتْؿَُظَؾْقِفُآَباَء

ُ﴿وىمول شمعومم: [، 76 ـٍ َُوْه َُظَذ َُوْهـًا ُف ُُأمُّ َؾْتُف َُْحَ ُبَِقافَِدْرِف ْكَساَن ُاْْلِ ْقـَا َوَوص 

َُأِنُاْصؽُُ ُادَِْصُرُ)َوؾَِصاُفُفُيِفَُظاَمْغِ (َُوإِْنَُجاَهَداَكَُظَذ11ُْرُِِلَُوفَِقافَِدْرَؽُإَِِل 

َُمْعُروًؾاُ ْكَقا ُافدُّ ُيِف َُوَصاِحْبُفََم ُُتطِْعُفََم َُؾََل ُِظْؾٌؿ ُبِِف َُفَؽ َُفْقَس َُما ُِِب َك ُُتْؼِ َأْن

َُأَكاَبُإَِِلُ  ـْ بِْعَُشبِقَؾَُم  .[31، 36﴾ ]ًمؼامن: َوات 

 ،وب إمم اهللـ أكَ مَ  وؾمٌقؾِ  ،ؾِ ؾَم رْ اعمُ  ٌلِّ واًمـي  ،لِ زي ـَ وب اعمُ تَ ؽِ اًم ٌوعُ اشمِّ  وًمقاضمُى ومَ 

مو ظموًمػ ذًمؽ مـ  يموعمفوضمريـ وإكصور6 دونَ  ،واًمًـي ـو اًمؽتوَب ٌعْ وموشمي 

ـِ    دي
ِ
  همػمِ وَ  أسموء

ِ
 ؼقؿِ تَ ًْ اعمُ  اطِ و إمم اًمٍمِّ ـَ قاكِ إظْم  هيديـو وؾموئرَ  واهللُ ،أسموء
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ـَ  ساطِ   يؼلم واًمش  لم واًمصدِّ ـ اًمـٌقِّ مِ  قمؾقفؿ اهللُ أكعؿَ  اًمذي
ِ
 وحللمَ واًمصي  فداء

 .(3)اكتفك يمالم ؿمقخ اإلؾمالم شومقؼورَ  أوًمئَؽ  ـَ ًُ وطَم 

ومؿراده مو  ،شأكاُوؽري»يمالمف ًمقس ظموصًو سمآسموئف ومشوخيف، ومؼد ىمول: و

 .ف ذم اعمًوئؾ اعمشور إًمقفوٌَ طمصؾ ًمعؿقم اعمتلظمريـ مـ ؿُم 

  وخموًمػيُ 
ِ
و هني إ يمام، ًؾؿاعمُ  سمفِ  عوُب و يُ ًمقًً مي  ذم احلؼِّ  وإؿمقوخِ  أسموء

فؿ، اضمتفودهؿ وقمؾؿِ  ؾغُ ٌْ هق مَ  ـ ظمطنٍ ىمعقا ومقف مِ و وَ مَ  يمونَ  لؿ إنْ  ّموً ًمقًً ذَ 

اًمتل  دييِ ؼَ اًمعَ  اعمًوئؾِ  ىموئِؼ مراد ؿمقخ اإلؾمالم ذم دَ  هؿ، وًمعؾي  أمرَ يتقممي  واهللُ

، ٓ اعمًوئؾ ٌدع ومقفووىموًمقا سمؿؼوًمي أهؾ اًم أهؾ اًمعؾؿ ـْ زّل ومقفو مـ زّل مِ 

ٓ وَ  فِ ف أطمٌد مـ آسموئِ ؾؿ ُيعرَ قفو، ومَ وًمػ ومِ اعمخَ  ُؾ ضؾي تل يُ وم اًمي ظَ اًمعؼديي اًمعِ 

ـِ د اًمدِّ جَم  يموِت ه يمليب اًمؼَم أضمدادِ  ،  شمقؿقي سموكحراٍف  يـ اسم ف ذم وأىمقاًمُ قمؼدي 

اهلل  ػوَت ِص  يمّػر مـ ضمحدَ ىمد ومشفقرة،  مجؾيً  مذهى أهؾ اًمًـي كٍمةِ 

رشمد: وهق اًمؽوومر سمعد إؾمالمف ومؿـ سموب اعمُ : »"رِ اعمحري " يمتوب شمعومم ومؼول ذم

أو سمعض يمتٌف أو رؾمؾف أو  أوُصػةُمـُصػاتفرسمقسمقتف  جحدأذك سموهلل أو 

ذا ف هَ المِ متعددة، وذم يمَ  ـده صػوٌت ف قمِ ومؾؾي ، (7)شؾمى اهلل أو رؾمقًمف ومؼد يمػر

 وًمف يمالمٌ ، وـمعياًمؼ احلجيُ  واعمرضمئيِ  اخلقارِج الفؿقي و وًمػيِ خُم  ـ دٓئؾِ مِ 

ًُ  مو قمؾقف أهُؾ  آظمر ذم شمؼريرِ  ي والامقمي ذم أسمقاب ؿمتك مـ أصقل ـي اًم

                                                 
 (.714/ 4) "جمؿقع اًمػتووى" (3)

رِ " (7)  (.343/ 7) "اعمحري
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حوب مـ أْص  اًمعؾؿِ  أهؾِ  ف، وشمـوىمؾِ مؽوكتِ  مع ضمالًمتف وقمؾقِّ هق ، و(3)آقمتؼود

ٌداًمًالم ـ اسمـف قمَ ٓ قمَ ف وَ ـْ ؾ قمَ اإلموم أمحد وهمػمهؿ أىمقاًمف واظمتقوراشمف مل ُيـؼَ 

  مؼوًميُ  -شمقؿقيؿمقخ اإلؾمالم اسمـ  واًمدِ –
ٍ
ًتطقع ًمـ يَ ، وَ ذم آقمتؼودِ  ؾمقء

فؿ مًوًمؽ ؿ، وؾمؾقيمِ هِ قمؼوئدِ  راِف حِ قمغم اكْ  دل  ام يَ أن يليت سمِ  اعمؼولِ  وشمُى يمَ 

 أهؾ اًمتصقف واًمؽالم.

لؿ قْ ك ىمَ ؽَم ومي، ومَ حرِ ـْ مُ  ؼقدةٍ غم قمَ يموكقا قمَ  هاده وآسموءَ دَ أضْم  رض أني غم ومَ قمَ  ؿي صمُ 

ًَ ، ومامذا يمون؟ ويمؼِّ إمم احلَ  ورضمعَ  وء ذم ام ضَم ؼمة سمِ ، واًمعِ ًٌ رهقـيٍ ؾ  كػٍس سمام يم

ًي اهلل رؾمقلِ  اهلل وؾمـيِ  وبتَ يمِ  اًمًـي،  أهؾِ  وًمح وأئؿيُ ؾػ اًمصي ، ومو قمؾقف اًم

ـِ اإلؾْم  ؿمقِخ  إًمقف أمرُ  و آَل مَ وَ  ف ذم ـ ىمقًمِ ر مِ فِ شمقؿقي، ومو قُمرف واؿمتُ  الم اسم

 ػًودِ سمِ وٓ ُيعػّم ف قًمُ ض ىمَ ـوىمَ ٓ يُ مـ ظموًمػ، وَ  اًمًـي، وٓ يّيه خموًمػيُ 

ٓي ًو ًمؼقل مقزاك آسموئف وأؿمقوظمف، ومؾقس أطمٌد مـ اًمٌنِم  مـ هى أطمدٍ ذْ مَ   أطمد، إ

ًي  اًمـٌلي  ـُ  المِ إلؾْم ا قُخ ى إًمقف ؿَم هَ و ذَ مَ وًمح، واًمصي  ؾِػ وإمجوع اًم  شمقؿقيَ  اسم

ـُ وق قمَ تل َو اًمي  ذم اعمًوئؾِ  رمحف اهلل وًمػ ٓ خُي  فوؾقف سمًٌٌِ قمَ  اًمٌدعِ  أهؾِ  ط

ًُ اًمؽتوب و ًي ي وٓ مو ضموء قمَ ـي ٓ اًم ـوسمؾي احلَ  صقص أئؿيِ ، وظُم ؾػـ قمؿقم اًم

 .سمـ طمـٌؾ رمحف اهلل اإلموم أمحدَ  هِى اعمذْ  فؿ إمومُ قمغم رأؾِم وَ 

 دًا مـوًمػ أطَم ظَم  ف إنْ م قمؾقِ قْ  ًمَ َٓ ف ـؼـػـواًم روعِ ـػـاًم وئؾِ ـذم مًًمؽ ذَ ـويمَ 

ًِ كَ ى اعمذه ف أو إمومِ ف أو أؿمقوظِم ـ آسموئِ ون مِ قاء يمَ وس، ؾَم اًمـي   ون ىمد شمٌلمي يمَ  ف إنْ ػ

                                                 
 (.433-411ًمؾشفراين )ص "ًمعؼقدة واًمدوموع قمـفو ذم اًمؼرن اًمًوسمعضمفقد قمؾامء اًمًؾػ ذم شمؼرير ا"يـظر:  (3)



 

 

 

 راءة احلنابلة من عقيدة أهل التجهيلب                                                                                                        22            

 

 ػمهِ غَ ٓ ًمِ ف، وَ ًمَ  ٓ جيقزُ وَ  ي،جي حَ ً ًمف اعمَ وسموكَ  ي،جي ف احلُ فرت ًمَ فمَ ًمقؾ، وَ ًمف اًمدي 

وىمقل  اهللِ ىمقلِ  فمفقرِ  سمعدَ  أطمٍد مـ اًمٌنِم  قلِ إمم ىمَ  هَى ذػلم أن يَ ؽؾي مـ اعمُ 

اكتُففُأمجعُادسؾؿقنُظذُأنُمـُاشتب»ول اإلموم اًمشوومعل:  ىمَ ، يماَم فرؾمقًمِ 

 ش.ُٓحيؾُففُأنُردظفاُفؼقلُأحٍدُمـُافبؼُشـةُرشقلُاهلل

ف سمػضؾفؿ ف، واقمؽماومُ ه وأؿمقوظِم ف وأضمدادِ ٔسموئِ  اإلؾمالم ؿمقِخ  وإضمالُل 

ًٌ ٓ داومع ًمف،  اعمًوئؾ اًمتل  عضِ ك ذم سمَ تي ق متوسمٌع لؿ طَم هُ  سمْؾ وقمؾؿفؿ صموسم

 ، وهق سمعقـف ىمقلالِق ف ذم اًمطي قًمِ ، وؾُمجـ مـ أضمؾفو! يمؼَ فوع قمؾقف سمًٌٌـِّ ؿُم 

 .(3)ؿمقخ اإلؾمالمػتل سمف أطمقوكًو، كؼؾ ذًمؽ قمـف ّده أيب اًمؼميموت ومقام يمون يُ ضَم 

ـْ ف وأؿمقوظِم آسموئِ  سمقـف وسملمَ  أكف ٓ خموًمػيَ  ومتٌلم سمذًمَؽ  جى مـ اًمعَ  ف، وًمؽ

سموـماًل،  ػّموا احلؼي ـ ىمقٍم َص قؿ مِ وهِ اعمػَ  تاللِ مون، واظْم اًمزي  رسميِ همُ جوب، وَ اًمعُ 

ػمت اًمٌدقمي ىموًمقا: هُمػّمت ، ومنذا همُ سمدقميً  ، واًمًـيَ ؾمـيً  دقميَ واًمٌِ  و،طمؼي  واًمٌوـمَؾ 

وس مقا قمغم اًمـي هق اًمديـ، وهق إصؾ، وطمري  ؼؾقدَ اًمًـي! ومجعؾقا اًمتي 

 رؾمقلِ  اهلل، ويمالمِ  مـ ضموءهؿ سمؽالمِ  ؿي قمـ اعمذاهى اعمتٌققمي، صمُ  اخلروَج 

 ىمولأو اًمزكدىمي! يمام ؿقه سمولـقن ٌقا قمؾقف، واتي ِض اعمٌلم6 همَ  ، واحلؼِّ اهلل

ؾمتي "ذم رؾموًمتف اًمؾطقػي  ذًمؽ ؿمقخ اإلؾمالم حمؿد سمـ قمٌداًمقهوب

ًي ، ويمِ ، وهذا اًمذي أكؽره أئؿي اعمذاهى ىموـمٌيً "إصقل ؾػ اًمصوًمح، رام اًم

 .قمغم هنجفؿ مـ أهؾ اًمػؼف وآشمٌوعـ ؾمور ومَ 

                                                 
 (.11/46) "اًمػتووى" (3)
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 ؾصؾ

ذٌب ؽِ سمؾي ومَ إمم احلـو ػقيضِ هى اًمتي ذْ ًى مَ كَ  اإلؾمالمِ  ؿمقَخ  ف سملني و زقمؿُ وأمّ 

ـٍ ذم أيمْ  المِ اإلؾْم  ؿمقُخ  ام ذيمرَ ، وإكي وزيٌػ  فُؾَُحُِتَُرـُْذا اًمؼقل هَ  أني  ثر مـ مقـم

ُرَُمم ُُـثرٌُ ُإػُأهؾَُِسُكػُُُْبُِسُـُْـ ُُةُِـ ُافُسُُف هلل ف رمحف اقًمِ ؼَ ، يمَ ؾةُِابُِواحلـَُ ؾػوافس 

وأمو اًمصـػ اًمثوًمٌ: وهؿ أهؾ اًمتجفقؾ: : »"اًمػتقى احلؿقيي"شمعومم ذم 

ُـ ُـتسبغُإػُافُسُادُؾفؿُـثرُمـ  .(3)شؾػةُوأتباعُافس 

ُؾُُرـتحُِواًمذيـ : »وىمول ؿ مل يؽقكقا يعرومقن يؼقًمقن: إهني  ؾِػُقنُمذهبُافس 

ُأبطؾُ ،اًمـصقص سمؾ يؼقًمقن ذًمؽ ذم اًمرؾمقل معوين ُمـ ُافؼقل وهذا

 .(7)شإؿقال

 مذهٌف؟ ومؽقػ يـًى أسمطؾ إىمقال إمم أهؾِ 

رزظؿقنُأَّنؿُمتبعقنُفؾسـةُاًمذيـ ومتٌلم أن ىمقل أهؾ اًمتػقيض : »وىمول

 .(1)شمـ ذ أىمقال أهؾ اًمٌدع واإلحلود وافسؾػ

 "تلويُؾ اًم"و "اًمتػقيُض "ىمع مـ سمعض احلـوسمؾي ذم سموب اًمصػوت: ووىمد 

 ذَ  قاٌُ ًَ ، وكَ عِ دَ اًمٌِ  أهؾِ  قمغم ـمريؼيِ 
أسمق احلًـ  عىمَ  وَ اَم يمَ إمم اإلموم أمحد، ؽ ًمِ

 ذم ؿهمػمهيمثػم و، ذم اًمتلويؾ ياسمـ القزأسمق اًمقوموء اسمـ قمؼقؾ وو اًمتؿقؿل

 سملكف مذهى اإلموم أمحد، ولذا هؿ، وهذا مـ ومفقمفؿ ومقام يظـقن تػقيضاًم

                                                 
 (.741)ص "اًمػتقى احلؿقيي" (3)

 (.44/ 6) "اًمػتووى" (7)

 (.3/711) "درء شمعورض اًمعؼؾ واًمـؼؾ" (1)
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يمروا : ذَ  وإنْ  !فِ وسمِ حَ أْص  يمٌورِ  ـ يمالمِ وٓ مِ  قئًو،ف ؿَم المِ يمَ  ـْ مِ  رونَ يمُ ذْ ٓ يَ 

َ  اوَح اًمقَ  يَح يمقا اًمٍمي رَ وشمَ ، مـ اًمؼقلِ  فَ تشوسمِ اعمُ وا ذيمرَ  ال سمِ  وِت ٌَ ذم اإلصمْ  اًمٌلمِّ

 المِ ويمَ  اهللِ ًمؽالمِ  وسِ اًمـي  فقمِ ومُ  هذا مـ ضمـسِ ك، وَ ـَ ًمؾؿعْ  قيضٍ ػْ وٓ شمَ  شملويؾٍ 

، فرؾمقًمِ  ومرادُ  اهللِ  رادُ ف مُ قن سملكي يزقمؿُ ؽٍؿ وَ قن إمم طُم ؾُ ِص ، ومقَ اهلل رؾمقلِ 

ذًمؽ ، ويمَ اهلل رؾمقلِ  ومرادِ  اهللِ رادِ مُ  فؿ ذم ومفؿِ ـْ ه أصقب مِ ام همػمُ سمي ورُ 

ـُ  ره ؿمقُخ ذا مو ىمري هَ ، وَ إئؿيِ  أمحد، وؾموئرِ  ومِ اإلم احلول معَ   شمقؿقيَ  اإلؾمالم اسم

مـُُعٍُقُْفُإػُكَُؾُُقُْمَُُرؽقنُُُـُْمَُُةُِبؾقُ ـُْيفُاحلَُُاَلُُزَََُمُؾَُ: »ولطمقٌ ىمَ رمحف اهلل شمعومم 

ُرَُافُ ُاْلثباِتُ ُضائػةٌُـُْذي ُمُِأُُُػقف ُمَُومـفُُُ،ؿـفُُخرى لُػافـ ُُـُِظَُُؿسُؽُرُُُـُْؿ

ـي  قائِػ اًمطي  ذم ؾموئرِ  اعمقضمقدِ  ـوزعِ اًمتي  ُس ـْ ؿ ضمِ قفِ ػِ ومَ  ،قعاًُمَجُُواْلثباِتُ  ًمؽ

ُإصقلُِوأمُ 6 ْق اًمدِّ  فؿ ذم مًوئَؾ كزاقمَ  ُؾَُافؽُُِا ُمُُفُُبار ولذا  ،ؾقفاظَُُػؼقنَُتُّؿ

ًُ اقمتصومِ  ًمؽثرةِ  واومؽماىموً  ـوزقموً اًمطقائػ شمَ  قا أىمؾي يموكُ   ٕني  ،ي وأصمورِ ـي فؿ سموًم

و مَ  وُس اًمـي  ومقفِ  وزعَ ـَ و شمَ عم اعمٌقـيِ  إىمقالِ  ـَ يـ مِ اًمدِّ  صقلِ أُ  ذم سموِب  أمحدَ  ًمإلمومِ 

ًُ  سموًمؽتوِب  ميدةٌ ف مُ قاًمُ وأىمْ  ،هػمِ غَ ًمِ  ًمقَس  ًي  ٌقؾِ ؾَم  ٌوعِ واشمِّ  يِ ـي واًم  ى،ؾػ اًمطقِّ اًم

ُـانُمجقعُُ ُمـُضقائِػُـ ُافُسُُمـُرـتحؾُُِوُلذا ُمُ إُُُة ُومتؽؾؿتُِؾؼفائُُِ-ة فاُفا

ُرـتحؾقكف.ُ-فاُوصقؾقتُِ

  تـوزعُ ىمد يَ  صمؿ
ِ
 ،اًمعوملِ ـف ذم مِ  سمد  ٓ ذا أمرٌ هَ  ومنني  ،ًوئؾِ اعمَ  ذم سمعضِ  همٓء

ؾؼل ٓ يُ  أنْ  فف عمو ؾملل رسمي وأكي  ،فـ وىمققمِ مِ  دي سمُ هذا ٓ ىمد أظمؼم سملني  ٌلواًمـي 

ًُ  اعمـتًٌيِ  قائِػ ذم اًمطي  سمدي ومال ًمؽ،ـع ذَ فؿ مُ سملؾمفؿ سمقـَ  ي والامقمي مـ ـي إمم اًم
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ـي  ،كقع شمـوزعٍ   سمد  ف ٓيمام أكي  يِ واًمًـي  فؿ مـ ـموئػي شمعتصؿ سموًمؽتوِب ٓ سمد ومق ًمؽ

 ي ـموئػيٌ مي ه إُ ذِ ذم هَ  ف ٓ يزاُل ًمؽـي  واظمتالٌف  سملم اعمًؾؿلم شمـوزعٌ  يؽقنَ  أنْ 

ًي  ك شمؼقمُ ذلو طمتي مـ ظَم هو مـ ظموًمػفو وٓ ٓ يي   سموحلؼِّ  ىموئؿيٌ  ا لذَ وَ  وقمي،اًم

ًُ  تًٌلمَ ــ إؿمعري وأصحوسمف مُ ًَ ون أسمق احلَ و يمَ عمي  ـانُامقمي: ي والَ ـي إمم اًم

 فِ وسمِ حَ أقمقون أْص ويمون سملم َ ؾمٌقؾف، سمف متٌعٍ  ف مؼتدٍ أكي  ايمراً د ذَ أمح ًمإلمومِ   ًَلحُِتَُـُْمُُ

طمتك  ،اإلموم أمحد مو هق معروف أصحوِب  ـْ مِ  ًمؽثػمٍ  ـ اعمقاومؼي واعمماًمػيِ مِ 

ـِ مـ طُم  ذيمرُ أسمو سمؽر قمٌد اًمعزيز يَ  إني  مثؾ مو يذيمر  ،المفذم يمَ  جٍ أيب احلً

 ف يمون قمـده مـ متؽؾؿي أصحوسمف.ٕكي  ،مـ طمجٍ أصحوسمف

ـُ ـ اًمتؿقؿل واسمـُ ًَ اعموئؾلم إًمقفؿ اًمتؿقؿققن: أسمق احلَ  ـ أقمظؿِ ون مِ يمَ وَ   ف واسم

ويض أيب سمؽر سمـ ؿقؿل وسملم اًمؼَ ًـ اًمتي أيب احلَ  سملمَ  ونَ ف وكحقهؿ6 ويمَ ـِ اسمْ 

 احلوومظُ  ولذا اقمتؿدَ  ،مشفقرٌ  ق معروٌف و هُ مَ  ٌيِ حْ واًمُص  ةِ اًمٌوىمالين مـ اعمقدي 

عمو ذيمر  - اإلموم أمحدَ  ػف ذم مـوىمِى ف اًمذي صـي ذم يمتوسمِ  ؼل  فَ أسمق سمؽر اًمٌقْ 

اًمقاطمد سمـ أيب احلًـ ٌدقمَ ـ يمالم أيب اًمػضؾ ف مِ ؾَ ؼَ غم مو كَ اقمتؿد قمَ  -ه اقمتؼودَ 

ُافبابُمُُوَُ اًمتؿقؿل، ُؾَُُأْحَدُُتؼادُِاظُُْـُْمُُِرُؾقفُِـَُػُذَُصـ ُففُيفُهذا ف؛ُوملُؿَُفُِما

ويمون »وضمعؾ يؼقل:  ،فُِِسُػُْكَُُظُِؾػُْبُُِؾُآظتؼادُِـرُمُجَُمُذَُفُوإكُ رذـرُؾقفُأفػاطَُ

 إئؿيِ  عضِ سمَ  غم رأْي ؼف قمَ توسمًو ذم اًمػِ ػ يمِ مـ يصـِّ  وهق سمؿـزًميِ ش أسمق قمٌداهلل

 اإلمومِ  ذًمَؽ  ؿذهِى ه سمِ همػمُ  يمونَ  وإنْ  ؿف ورآهُ و ومفِ ى مَ ًَ حَ ف سمِ مذهٌَ  يمرُ ذْ ويَ 

 دْ ىمَ  إئؿيِ  ذاهِى مَ  وس ذم كؼؾِ اًمـي  6 ومنني هِ وصدِ ؼَ عمِ  وأومفؿَ  فِ ػوفمِ ف سملًممـْ  أقمؾؿَ 

ِ  فؿ ذم كؼؾِ تِ ًمَ سمؿـزِ  يؽقكقنَ  ؿ ؽْ : طُم دهؿ يؼقُل أطَم  ـ اعمعؾقم: أني ومِ  ،يعيِ اًمنمي
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ِ ؽْ أو طُم  ،ذايمَ  اهللُ يعي6 اًمنمي  صوطمِى  ـْ ه قمَ و اقمتؼدَ مَ  ِى ًَ حَ سمِ  ،ذايمَ  يعيِ ؿ اًمنمي

 يعيِ اًمنمي  صوطمِى  سملىمقالِ  ه أقمؾؿَ ػمُ يمون همَ  وإنْ  ،فف وومفؿَ و سمؾغَ ًى مَ حَ سمِ 

 هو ذم سمـل آدم،ؽثر وضمقدِ مقر اًمتل يَ مـ إ فذا أيضوً ومَ  ،هف وأومفؿ عمرادِ وأقمامًمِ 

ديٌ احلَ  أهؾِ   خيتؾػ سمعُض يمامي  ،ـ إئؿيِ ؼؾ قمَ وايي ذم اًمـي اًمري  د ختتؾُػ ولذا ىمَ 

ـِ ًمـي ذم ا ـِ  ٌلاًمـي  ؼؾ قم ؼمان ر قمـف ظَم دُ َص يَ  أنْ  قزُ ومال جي ،معصقم ٌلاًمـي  ًمؽ

ٓي  ،متـوىمضون ذم احلؼقؼيِ  رانِ وٓ أمْ  ،متـوىمضون ذم احلؼقؼيِ   مهو كوؾمٌخ  وأطمدُ إ

د ىمَ  يؽقنَ  ز أنْ ومقجق ؿعصقم،ومؾقس سمِ  اًمـٌل و همػمُ وأمي  ،ظمر مـًقٌخ وأ

ـِ رَ مْ أوَ  ،لمِ َض ـوىمِ تَ ؼميـ مُ ىمول ظَم  ـْ  ،وىمضِ ـَ ر سموًمتي عُ ْش  يَ ملَ وَ  ،لمِ َض ـوىمِ تَ مُ  ي إذا  ًمؽ

وىمد ختتؾػ - ومعروميٍ  إمم تققزٍ  توُج و حَي مَ  ٌلِّ اًمـي  ـْ قمَ  ـؼقلِ ون ذم اعميمَ 

تف اًمروايوت طمتك يؽقن سمعضفو أرضمح مـ سمعض واًمـوىمؾقن ًمنميع

ه6 ذا ذم همػمِ هَ  ـْ مِ  كحقٍ  ر وىمقعُ ـؽَ تَ ًْ مل يُ  -ثػميمَ  تالٌف سمقـفؿ اظْم  ٓلِ دْ تِ سموٓؾْم 

ـَ اهلل ىمَ  ٕني  ؽ،ذًمق أومم سمِ هُ  ْؾ سمَ  ف ًمِ ف قمغم رؾمقاًمذي أكزًمَ  يمرِ طمػظ اًمذِّ  د وؿ

 وِب تَ ـ اًمؽِ ف مِ قًمُ ؾُم رَ  فِ سمِ  ٌ اهللُعَ مو سمَ  ٕني  ه،ػمِ همَ  ـْ ر قمَ مصمَ و يُ مَ  ػظَ ضؿـ طمِ ومل يَ 

فُتَُج ُقُُحُوهُُ ،فٌقؾُ ؾَم  ُف عرَ يُ  وسمفِ  ـد اهللِ قمِ  ـْ مِ  وءَ ذي ضَم اًمي  ى اهللِدَ ق هُ هُ  يِ ؿَ ؽْ واحلِ 

ُؾَُبادُِذُظُِظَُ ُرٌُُُلَُلَوُُقفُِؾُُِعَُؿَُؾقُوَُه؛ ُمل هبُذَُؽُوَُفُِيفُذَُُاهللُِةُُج ُتُُحُطَُؼََُسُُفَُبغ 

مو  وسِ ًمؾـي  ـتظر ًمقٌلمَ آظمر يُ  ٌل  كَ  ذا اًمـٌلِّ عد هَ قس سمَ ًمَ  6 إذْ فتُشبقؾُُقَُؿُِّظُُوَُُاهَُُدُهُُ

 زاُل ا ٓ يَ لذَ وَ  ،ؿِ مَ إُ  ػمُ ظَم  فُ وأمتُ  ،ؾمؾِ اًمر   ؾمقل آظمرُ ذا اًمري ؾ هَ 6 سمَ قا ومقفِ ػؾَ اظمتَ 
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 لو،ذَ ظَم  ـْ فو وٓ مَ ػَ ـ ظموًمَ و مَ هَ ُي  ٓ يَ  ،اهللِ  نِ سمنذْ  غم احلؼِّ قمَ  يٌ وئؿىمَ  ـموئػيٌ  وفَ قْ ومِ 

ًي  ك شمؼقمُ تي طَم   .(3)شوقميِ اًم

ـَ تلظمِّ مـ اعمُ  آقمتؼودِ  ذم سموِب  ـ زلي ثػمًا مي يمَ  سملنّ  الماإلؾْم  ذيمر ؿمقُخ وَ   ري

ـِ  ٕمحدَ  ٌعٌ تي ف مُ إكي : »فِ قدشمِ ؼِ ذم قمَ  يـص   إمم همػم  ه مـ أئؿي اًمًـيوهمػمِ  ـٌَؾ طَم  سم

ُ ،همٓء مـ يـتًى إمم اًمًـي ومذهى احلديٌ ُإَّن  ُاظتؼادُِرؼقفقن ُظذ ُؿ

ؿُملُرعرؾقاُحؼقؼةُماُـانُرؼقففُوهُُُ،ةـ ُافُسُُهُمـُأهؾُِوكحقُُِ،أْحدُبـُحـبؾ

 .(7)شأئؿةُافسـة؛ُـلْحدُبـُحـبؾُوأمثافف

 راٍف حِ كْ ه مـ ادَ ـْ غم مو قمِ قمَ  ؼودِ تِ ـّػ ذم آقمْ ـ َص مي  ًمؽثػمٍ  صَؾ ومثؾ هذا طَم 

ـِ غَم عْ  أيب يَ ويِض ري واًمؼَ عَ ـ إؿْم ًَ ، يمليب احلَ ؾٍ وزًمَ  ـِ  مزْ طَم   واسم  يزِ قْ الَ  واسم

 أمحد، واإلمومُ  اإلمومِ  ذا ىمقُل هَ  قا أني قمؿُ زَ وَ  قا ذم اًمعؼوئدِ ػُ ريـ، صـي آظَم ذم 

ًُ  وأهُؾ - أمحدُ   يمروا.و ذَ مَ  ضِ عْ وًمػقهنؿ ذم سمَ ؿ خُي سمٍميح ىمقلِ  -يِ ـي اًم

ًي  ؾي مـ َو  قمودةِ  ـْ ومَ   فُ ـْ ريض  قمَ مَ  ٌقعٍ تْ مَ  ف إمم إمومٍ سموـمؾِ  ٌقؾ كًٌيِ قمـ اًم

ـفؿ! وملكزل اهلل مِ  سمراهقؿَ إ صورى واًمقفقد سملني قمؿً اًمـي ، يمام زَ وشمروجيوً  تقهيوً 

اَنَُحـِقًػاُُمْسؾًَِمَُومَُشمعومم: ﴿ ـَ ُ ـْ
اكِقًّاَُوَفؽِ َُكْكَ َٓ اَُو اَنُإِْبَراِهقُؿُهَيُقِدرًّ ـَ اَنَُماُ ـَ اُ

ـَُ ـِغَُُِم ًي  ذًمَؽ [ ويمَ 43]آل قمؿران: ﴾ادُْْؼِ  ؾمؾقامن قمؿقا أني حرة زَ اًم

ًِّ قمؾي هق اًمذي  ُر! وملكزل اهلل شمعومم: ﴿حْ ؿفؿ اًم ـ 
َُوَفؽِ ُُشَؾْقََمُن َػَر ـَ ُ َوَما

َػُرواُ ـَ َقاضَِغُ ْحرَُافش   :ذاهَ  سِ ـْ ضمِ  ـْ [ ومِ 317]اًمٌؼرة:  ﴾ُرَعؾُِّؿقَنُافـ اَسُافسِّ

                                                 
 (.345-344/ 6) "جمؿقع اًمػتووى" (3)

 (.415/ 3) "جمؿقع اًمػتووى" (7)
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ـُ قن أكي ؿُ ، يزقمُ واحلرامِ  شمعومم ذم احلاللِ  اعمػؽمون قمغم اهللِ ف، قمُ اهلل وْذ  ف دي

َُوَجْدَكاُومم: ﴿عَ شمَ  وَل  ىمَ اَم ذم ذًمؽ يموذسمقن، يمَ  ؿوهُ  َُؿاُفقا َُؾاِحَشًة َُؾَعُؾقا َوإَِذا

َُرْلُمُرُبِاْفَػْحَشاِءَُأَتُؼقُفقَنُظَُ َٓ ُاهلل َُ اُُؿْؾُإِن  َُظَؾْقَفاُآَباَءَكاَُواهلل َُُأَمَرَكاُِِّبَ َٓ َذُاهلل َُِماُ

ُومم: ﴿عَ [ وىمول شمَ 74﴾ ]إقمراف: ْعَؾُؿقنَُتَُ ـْ ُِم َُفُؽْؿ ُاهلل ُ َُأْكَزَل َُما َُأَرَأْرُتْؿ ُؿْؾ

ُ َُأِذَنَُفُؽْؿَُأْمَُظَذُاهلل ِ ُُؿْؾُآهلل ُ ًٓ وَنُ*ِرْزٍقَُؾَجَعْؾُتْؿُِمـُْفَُحَراًماَُوَحََل َوَماَُُتْػَسُ

وَنُظَُ َُرْػَسُ ـَ ُاف ِذر ُـّ َُفُذوَُؾْضٍؾَُظَذُافـ اِسَُط ُاهلل َ ُاْفَؽِذَبَُرْقَمُاْفِؼَقاَمِةُإِن  َذُاهلل ِ

ُـ 
َُرْشُؽُرونََُُوَفؽِ َٓ َثَرُهْؿُ ـْ  [.41، 15]يقكس:  ﴾َأ

ٓي  إمومٍ  ـْ مو مِ : »رمحف اهلل اسمـ شمقؿقي الماإلؾْم  ىمول ؿمقُخ   وىمد اكتًى إًمقف إ

 ،ـفؿمِ  سمريءٌ  موًمٌؽ  ًمؽ أكوٌس ىمد اكتًى إمم مو ،فؿ سمريءٌ ـْ مِ  قَ هُ  أىمقامٌ 

 أكوٌس  ـقػيَ ًى إمم أيب طَم تَ واكْ  ،مـفؿ هق سمريءٌ  وومعل أكوٌس واكتًى إمم اًمشي 

، هق مـفؿ سمريءٌ  أكوٌس  إمم مقؾمك مـفؿ، وىمد اكتًَى  هق سمريءٌ 

، وىمد اكتًى إمم قمكم سمـ أيب هق مـفؿ سمريءٌ  أكوٌس  واكتًى إمم قمقًك

 واًمٌوـمـقيُ  رامطيُ اكتًى إًمقف مـ اًمؼَ هق سمريء مـفؿ، وكٌقـو ىمد  ـموًمى أكوٌس 

 .(3)شمـفؿ واعمـوومؼلم مـ هق سمريءٌ  اعمالطمدةِ  وهمػمهؿ مـ أصـوِف 

ًك، حَ ـْ مَ  اام كحقؾي ؽُ هؿ، ومَ ذم قمؼوئدِ  سمعيِ إرْ  إئؿيُ  ع أشمٌوعُ صـَ  ويمذًمَؽ 

صؾ مـ ذًمؽ طَم يمَ فؿ، وَ هٌِ ذْ وم مَ مَ ًٌقه إمم إِ هؿ، كَ ذم قمؼوئدِ  وً وهَ ؾؽقا ادمِّ ؾَم وَ 

 أمحدَ  ـ اإلمومِ ظ قمَ ػِ و طُم هؿ، عمَِ إمم همػمِ  سموًمـًٌيِ  هؿ ىمؾقٌؾ ، وَ ـوسمؾيِ احلَ  سمعض

                                                 
 (.341/ 1) "ًمقاؾمطقيمـوفمرة اًمعؼقدة ا" (3)
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 ، ومؽونَ ـ إئؿيِ مِ  هِ ػمِ غَ ـ ًمِ ؽُ و مل يَ ود مَ ؼَ تِ آقمْ  رمحف اهلل شمعومم مـ كصقصِ 

يمؾ  عُ طَ ؼْ طمقلم شمَ اًمقَ  ول ذم كصقصِ ق احلَ  هُ اَم دٍع، يمَ مُ  ًمدقمقى يمؾِّ  وً ىموـمع اًمـص  

 ا يمونَ ص ومقف، ولذَ ومقام ٓ كَ  ، ويٌؼك اإلؿمؽوُل ، ومال اضمتفود مع اًمـصاضمتفودٍ 

ًُ  وآكحراُف  اخلطلُ  ى هَ ذْ وع مَ ٌَ شمْ أـف ذم مِ  أيمثرَ  الصميِ ذاهى اًمثي ي ذم مَ ـي قمـ اًم

اهى ذَ ؼرأ مَ تَ ـ اؾْم ؾ مَ سمَ » :ىمول ؿمقخ اإلؾمالم رمحف اهلل شمعومماإلموم أمحد، 

ف ذم مثؾُ  و ٓ يقضمدُ مَ  وِت ٌَ إلصمْ ل واػْ ذم اًمـي  الةِ مـ اًمغُ  وئػيٍ ـمَ  ؾِّ د ذم يمُ ضَم وس وَ اًمـي 

 .سموـمؾٍ  أو إصمٌوٍت  سموـمؾٍ  ضمد مـ مول مـفؿ إمم كػٍل وَ وَ  ،يِ ؾقي ٌَ احلـْ 

دمد ذم  ْؾ وت6 سمَ ٌَ واإلصمْ  لِّ ػِ إمم اًمـي  ـ اعموئؾلمَ هؿ مِ همػمِ  اَف إْه  نُف ف ٓ يُ ومنكي 

ٌَ  وِت ٌَ واإلصمْ  وـمؾِ اًمٌَ  ػلِّ اًمـي  ـ زيودةِ مِ  قائِػ اًمطي  ف ذم ثؾُ د مِ قضمو ٓ يُ ؾ مَ وـمِ اًم

ـ إًمقفؿ مِ  بي و دَ مي  ؿْ قفِ وت ومِ ٌَ واإلصمْ  ػلِّ ذم اًمـي  آقمتداءُ  ىمعَ ام وَ وإكي  ،ياحلـٌؾقي 

ًُ  ٌوت إذ أصُؾ واإلصمْ  ػلِّ ذم اًمـي  ةٍ زيودَ سمِ  اهللِ دوا طمدودَ هؿ اًمذيـ اقمتَ همػمِ  ي ـي اًم

 اإلمومِ " ويمون قمؾؿُ  ،غل وآقمتداءدون اًمٌَ  ،مٌـوهو قمغم آىمتصود وآقمتدال

 ومِ عَ وص واًمَ سملم اخلَ  قرِ فُ اعمْش  فِ ضْم قمغم اًمقَ  اممِ واًمتي  مـ اًمؽاملِ  فُ ًمَ  "فوقمِ ٌَ أمحد وأشمْ 

 ًُ يـ ٓ ذِ و أهؾ الفؾ واًمضالل: اًمي وأمي  ،إعمومٍ  فو كقعُ ي وأهؾِ ـي مـ ًمف سموًم

ٌَ  يعرومقنَ   ؼقل وسيِح ـْ اعمَ  زون سملم صحقِح ؾمقل وٓ يؿقِّ ف اًمري اهلل سمِ  مو سمع

 درَ لوًمئؽ ضموهؾقن ىمَ وايوت اعمؽذوسمي وأراء اعمضطرسمي: ومَ رِّ وسملم اًم ،اعمعؼقل

ًي  قلِ ؾُم اًمري  ـَ فَ اعمُ  ـَ لم مِ ًمِ إوَ  وسمؼلمَ واًم ـَ اًمي  ورِ َص وإكْ  وضمري فؿ ؾِ ْض ػَ ؼ سمِ طَ كَ  ذي

  وًمػلمَ خَ اعمُ  إئؿيِ  ؿ سمؿؼوديرِ فُ ومَ  ،رآناًمؼُ 
ِ
 ؾلم إذْ وهِ قكقا ضَم ؽُ يَ  مم أنْ أوْ  لمٓء

ؿ ؾْ اًمعِ  أهؾِ  ـْ مِ  ـلمَ اعمممِ  ٌقؾِ ؾَم  همػمَ  عَ ٌَ واشمي  قَل ؾُم اًمري  قي وـ ؿَم ؿَ سمِ  فَ ٌَ قا أؿْم يموكُ 
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ؿ هُ د أطمدَ : دَمِ ؿ ًمإليامنِ ـفمِ  أىمرُب  رِ ػْ قال إمم اًمؽُ ه إطْم ذِ ؿ ذم هَ هُ وَ  ،واإليامنِ 

الم ؾْم اإل ف مل يـشل ذم دارِ مـ يملكي  ؽالمِ سمِ  "فيـ وومروقمِ اًمدِّ  أصقلِ "ؿ ذم يتؽؾي 

 ه إميِ هذِ  ِػ ؾَ ؾَم  وٓ قمرف طموَل  ،واإليامنِ  عؾؿِ اًم أهُؾ  و قمؾقفِ مَ  عَ ؿِ وٓ ؾَم 

عٌ و سمَ رف مي وٓ قمَ  ،وحليِ اًمصي  املِ وإقمْ  يِ عَ وومِ اًمـي  ؾقمِ اًمعُ  املِ ـ يمَ مِ  وشمقهُ ومو أُ 

 .(3)شودِ ؿَم واًمري  لِّ واًمغَ  اللِ دى واًمضي الُ  سملمَ  ِق رْ غم اًمػَ ف قمَ و يدًم  ف مَ ف كٌقي اهلل سمِ 

 الِث غم صمَ قمَ  ػوِت اًمصِّ  ذم سموِب  دَ أمَحْ  ًوب ًمإلمومِ تِ ؿ آكْ قاهُ قمْ ذم دَ  وُس اًمـي و

ًُ  أهُؾ –ُثبتةادموفةُوادػقوةُوادُُقائػ: ـمَ   .-رِ صمَ وإَ  يِ ـي اًم

ـ مَ ؽالِم سمِ  ًتدل  وإكام يَ  ،أمحدَ  اإلمومِ  ؽالمِ سمِ  تدُل ًْ ٓ يَ  :ومـُجـحُفؾتلورؾ

ـِ  ٌفِ هَ ذْ ؿ مَ فْ ومَ  أؾموءَ  ـِ  ؿقؿلاًمتي  يمليب احلً  ؿدهوىمؾي  عفؿٌِ ـ شمَ وم ؼقؾقمَ  واسم

 .(7)يموسمـ القزي وهمػمه

ف، المِ يمَ  بعضُِأمحد ذم  راد اإلمومِ مُ  َؾ فِ ضَم  ػقرض؛ؾؽُافتُ ْسُؽُمَُؾَُـَُشُمَُوَُ

يمام كّص قمؾقف  ،كـَ عْ اعمَ  سمقونِ وت وٌَ الم ذم اإلصمْ اًمؽَ  ِ سرح ـْ مِ  فُ ؾ مو يمون ًمَ وأمْهَ 

ل "قمؼقدشمف"اإلموم ذم  وت اهلل وذم ِصػ»أكيف ىمول:  مـ ِروايي أيب سمؽر اخلالي

ًي  ٓي سموًم ِؿقعُؿع، مثؾ ىمقًمف شمعومم: ﴿شمعومم مو ٓ ؾمٌقؾ إمم معرومتف إ ُافس  َوُهَق

ؾمؿقع »ػًف مو اقمتؼَدشْمف اًمعؼقُل ومقف، وأني ىمقًمـو: كَ  ـْ ﴾ ومٌون سمنظمٌوِره قمَ اْفَبِصر

ـْ ش سمصػم ٓ شمؽقن ، وَ ف اًمؽريؿِ ذم يمتوسمِ  ام ىموَل ، يمَ ءٌ َر  قمؾقفِ  فُ ٓ يشتٌِ  صػي َم

ُ رؤييٌ   ٓ ـف ٓ قمَ وَ  قمؾقفِ  َمـ ٓ يغقُى  يعـل مـ اعمٌٍمات سمغػم صػيٍ ، ببٍكُُإ

                                                 
 (.331-345/ 6) "جمؿقع اًمػتووى" (3)

 (.335)ص "ذح طمديٌ اًمـزول "( 317/ 1) "سمقون شمؾٌقس الفؿقي"( 3/31) "آؾمتؼومي"ويـظر :  (7)
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ف رى إمم ىمقًمِ ام يؼقًمف اعمخوًمػقن6 أٓ شمَ يمَ  ك اًمِعؾؿِ ـَ عْ ؿَ ؽ سمِ ًمِ ًمقس ذَ وَ  ،رءٌ 

ـِلَُمَعُؽََمُأشؿعَُوأرىشمعومم عمقؾمك: ﴿ َوإِْنَُظَزُمقاُ﴾ ىمول: وىمقًمف شمعومم: ﴿إِك 

ُظَُ َُشِؿقٌع ُاهللَ َُؾنِن  ِؿقعك ﴿ـَ عْ دل  قمغم أني مَ ﴾ يَ ؾِقؿٌُافط ََلَق ـك عْ ػم مَ ﴾ همَ افس 

 .(3)اكتفك...ش  اْفَعؾِقؿ ﴿

ىمقل  وملسمطَؾ  -اًمتلويؾ واًمتػقيض–اًمؼقًملم  ذم إسمطولِ  سيٌح  وهذا يمالمٌ 

ُمعـك»مـ أّول اًمٌٍم سموًمعؾؿ، وذم ىمقًمف:   ٌوت اعمعـكقمغم إصمْ  دًمقٌؾ ش ؽر

 .ًمؾًؿع واًمٌٍم، واًمػرق سمقـفام

ذم  أمحدَ  وقمًو ًمإلمومِ ٌَ اشمِّ  وسِ ق اًمـي أصدَ  ؿْ ومفُ  ؽُمسؾؽُاْلثبات؛شؾُـُْاُمَُأمُ 

 أهؾِ  ؼ قمؼقدةَ ـ واومَ ؿ مَ هُ وَ  -هؿأو همػمِ  يِ ؾَ وسمِ ـَ مـ احلَ  قايموك ؾمقاءٌ - آقمتؼودِ 

 ًُ مؼوًمي  قاهلل شمعومم قمغم اًمقضمف اًمالئؼ سمف، وىموًمَ  ػوِت اًمصِّ  قا، وأصمٌتٌيً وـمِ ىمَ  يِ ـي اًم

ُؽرُم»اإلموم موًمؽ:  و مَ  ؾ  يمُ  َؽ ذًمِ يمَ وَ  ،أي معؾقم اعمعـكش فقلآشتقاء

ًي و ؼؾقيِ اًمعَ  قييِ اعمعـ- وضمؾـ صػوشمف قمز ظموـمٌـو اهلل شمعومم سمف م  عقيِ ؿْ اًم

 قلِ ٌُ ، واًمؼَ َى واًمرِّ  ؾقؿِ ًْ سموًمتي  ُؾ وسمَ ؼَ فو شمُ ؾ  ؽُ ، ومَ يٍ ػَ ِص ٍي وَ ػَ ق سملم ِص رْ ٓ ومَ  -اخلؼمييِ 

 .واًمتصديِؼ 

ُتتؿة:

ـَ  اإلؾمالمِ  ؿمقَخ  ًمُقعؾؿ أني   ؿ ىمط  رمحف اهلل شمعومم ذم آقمتؼود مو شمؽؾي  شمقؿقيَ  اسم

ًي  ًونِ ؾِ ؿ سمِ ؽؾي تَ ق يَ ام هُ ى ًمإلموم أمحد، وإكي هُ ذْ ؿَ ى واًمتي هَ ذْ اعمَ  سمؾًونِ   ؾػاًم

                                                 
 (.317)صًمؾخالل  "اًمًـي" (3)
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 ، وًمذًمؽ مل يصـع يمام صـع همػمه مـ صـّػ ذم اًمعؼوئد مـ كًٌيِ ىموـمٌيً 

رُ  طؾُى ام هق يَ قع، وإكي ٌُ تْ مَ  إمم إمومٍ  دِ ؼَ تَ عْ اعمُ  مو يمون قمؾقف قمؿقم اًمًؾػ  ويؼرِّ

 .اًمصوًمح

ـِ  المِ اإلؾْم  قِخ ؿَم  سملمَ  فػمةُ اًمشي  عً اعمـوفمرةُ ىمَ و وَ وعمي   وَف ، ظَم ػقفِ وًمِ وخُم  شمقؿقيَ  اسم

ـِ  المِ اإلؾْم  غم ؿمقِخ  قمَ ويِض اًمؼَ   ،ٌكم  ـْ ف طَم ذرًا سملكي س ًمف قمُ ؿِ ؾتَ يَ  اد أنْ شمقؿقي وملرَ  اسم

قمغم  "اًمقاؾمطقياًمعؼقدة "يمتوب ف إكام أًّمػ ؿعفؿ سملكي ًْ ف ويُ ـَ يؾؼِّ  أنْ  وَمَرهِمَى 

ـِ  أمحدَ  اإلمومِ  هِى ذْ مَ  غم قمَ  ـَّػ َص  ـْ غم مَ قمَ  قمَ ٓ ًمَ ف أكي ، ومحف اهللـٌؾ رَ طَم  سم

ًُ مو مَج : »ولام ىمَ قل، وإكي ا اًمؼَ ذَ قؿقي هَ اإلؾمالم اسمـ شم ٌؾ ؿمقُخ ؼْ يَ  ؾؿْ ومَ  ف!هٌِ ذْ مَ   ع

ٓي  ًي   قمؼقدةَ إ ُاختصاٌصُفؿ وًمح مجقعُ اًمصي  ؾِػ اًم ُأْحد ُفإلمام ، ذاِِّبَُُفقس

ُؿَُفَُوَُ ٌلف اًمـي وء سمِ ي ضَم ذِ اًمي  غ اًمعؾؿِ ؾِّ ٌَ ق مُ ام هُ إكي  أمحدُ  واإلمومُ  ُـُْمُُِالُأْحُدُق

شدؿُ ُُمُُؼقدةُُهذهُظَُوَُُفُُبؾُْؼُْاُملُجيئُبفُافرشقلُملُكَُفُمَُػِسُكَُُتؾؼاءُِ
(3). 

ُفقَسُ»وىمول:  ُاختصاٌصَُذُبـُحـبؾُيفُهَُُْٕحَدُُُٓواهلل؛ ُاظتؼادَُُمُهَُوإكُ ُا ُذا

ًُ رِثُاحلدُُِأهؾُُِوأئؿةُُِةُِمُ إُُُِػُؾََُشُ  ،ؼود رؾمقل اهللهذا اقمت :أيضوً  6 وىمؾ

وأذيمر مـ يـؼؾ  ،ؾمؾػقوً  وقموً أو إمْج  ديثوً طَم  أوْ  آييً  فِ سمِ  ف وملكو أذيمرُ ذيمرشمُ  ًمػظٍ  ويمؾ  

ًي  ؾػ مـ مجقع ـمقائػ اعمًؾؿلم واًمػؼفوء إرسمعي اإلمجوع قمـ اًم

 .(7)شواعمتؽؾؿلم وأهؾ احلديٌ واًمصقومقي

                                                 
 (.345/ 1) "جمؿقع اًمػتووى" (3)

 (.345/ 1) اًمًوسمؼ (7)



 

 33                                                                                                               براءة احلنابلة من عقيدة أهل التجهيل    

 

 

 

ل6 ـي مِ  ق أيمؼمَ ـ هُ ؿي ٓ قمَ ل وَ ـِّ ذ قمَ مظَم ال يُ : ومَ و آقمتؼودُ أمي »ؽ: ًمِ ٌؾ ذَ ىمَ  ويؼقُل 

 آنِ رَ ذم اًمؼُ  ونَ ام يمَ ي6 ومَ مي إُ  ؾُػ ؾَم  ؾقفِ ع قمَ و أمْجَ مَ ف وَ قًمِ ؾُم ورَ  ـ اهللِقمَ  مظمذُ يُ  سمْؾ 

ًَ ؽ مَ ًمِ ذَ يمَ وَ  ،هودُ ؼَ تِ ى اقمْ ضَم وَ  ٌِ ذم إطَم  و صمٌ  حقِح ثؾ َص مِ  6قحيِ حِ اًمصي  ودي

 ًْ مُ وَ  يِّ خورِ اًمٌُ 
 .(3)..شؿ ؾِ

ًي  قمقى أني دَ ومنني ومعؾقف:  ـَ  لني رون سمِ  يَ ؾػقلمِّ اًم  ـْ قمَ  طمقدُ عؼّم اًمقَ ق اعمُ هُ  شمقؿقيَ  اسم

ًي ! ومَ ةٌ وِس ىمَ  وـمؾيٌ قى سمَ قمَ دَ  ذم آقمتؼودِ  دَ أمْح  اإلمومِ  مذهِى   أني  رونَ يَ  ؾػققنَ وًم

ـَ  المِ اإلؾْم  ؿمقَخ  ًي  هِى ذْ مَ  ـْ قمَ  ؿَ ؾي ؽَ شمَ  شمقؿقيَ  اسم ه ػمُ ف همَ ؾَ ؼَ و كَ ؾ مَ ؼَ كَ ي، وَ ومي قمَ  ِػ ؾَ اًم

ًُ  أهؾِ  ؼوئدِ قمَ  ِى تْ يمُ  أصقُل  ُؼ ػِ ًمؽ شمتي ذَ ، وًمِ وئدِ ؼَ اًمعَ  ِى تْ ذم يمُ   أصقلِ ذم  يِ ـي اًم

 قدِ قمِ واًمقَ  دِ قمْ اًمقَ وَ  اإليامنِ وَ  وسميِ حَ اًمصي وَ  وِت ػَ واًمصِّ  رِ دَ ًمؼَ ًمؼقل ذم اوو يمفَ ًوئؾِ مَ 

ًي  ٌى هَ ذْ ق مَ فُ ؽ، ومَ ًمِ ذَ  همػمِ وَ  وميِ واإلمَ  ق فُ ومَ  إمم إمومٍ  َى ًِ ذا كُ إِ ، وَ يٍ ومي عَ سمِ  ِػ ؾَ ًمؾ

ـُ  المِ اإلؾْم  قُخ ره ؿَم و ىمري مَ  ـ ىمورنَ مَ ف، وَ تِ المَ غم ؾَم قمَ  ليمقدِ اًمتي  زيدِ ـ مَ مِ   شمقؿقيَ  اسم

ًُ  ػف إئؿيُ سمام صـي  "اًمقاؾمطقي"ومم ذم عَ رمحف اهلل شمَ  – ودِ ؼَ تِ آقمْ  وأصقلِ  يِ ـي ذم اًم

ٌِ  ،قريِّ اًمثي  ػقونَ : ؾُم إئؿيِ  يموقمتؼودِ  ـِ  واًمؾق  وأمحدَ  ،سمـ اعمديـلا وقمكمِّ  ،ؾمعدٍ  سم

ـِ  ـْ  -وآظمريـ 6وأيب طموشمؿ وأيب زرقمي اًمرازيلم ،طمـٌؾ سم  أصؾٍ ىمًو ذم رْ ومَ  جيدَ  ًم

ـِ  صموِت دَ حُم  ـْ ذا مِ هَ  لني ؼول سمِ يُ  أنْ  ًتطوعُ واطمٍد يُ  ه أطمٌد مـ يمرُ ذْ مل يَ وَ  شمقؿقيَ  اسم

ًي  غم اعمخوًمػلم أؿمد  مـ قمَ  "يِ قيِّ ؿَ قى احلَ تْ اًمػَ " توُب يمِ  وىْمعُ  ونلذا يمَ ، وَ ِػ ؾَ اًم

ًِّ  ِب َضْ   يمالمِ  ـْ ، مِ إًمقفِ  هَى و ذَ مَ  ُؼ قاومِ شمُ  ديدةٍ قمَ  ؼقٍٓت ـُ ك سمِ ف أشمَ ! ٕكي ققِف اًم

                                                 
 .(343/ 1) "جمؿقع اًمػتووى" (3)
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ًي  ـَ ؾَ ٌْ ىمَ  ؾِػ اًم  ،وأئؿي اًمتػًػمِ  ،وأشمٌوع اًمتوسمعلم ،وسمعلمَ واًمتي  ،حوسميٍ اًمصي  :ف م

ٌِ دِ واحلَ  ،ؼفواًمػِ  قمغم  ـيُ تْ ت اًمػِ دي تَ ا اؿْم ذَ وهمػمهؿ، ول 6غيِ واًمؾ   ،دِ هْ واًمز   ،ي

ـِ اإلؾْم  ِخ قْ ؿَم  طع ف ىمَ ٕكي  توِب ا اًمؽِ ذَ هَ  ـقِػ ْص د شمَ عْ ف اهلل شمعومم سمَ مِح رَ  شمقؿقيَ  الم اسم

ًُ  أهؾِ  ؼقدةَ قمَ  عقَى يَ  أني  أرادَ  ـْ مَ  ؾمٌقَؾ  ـِ  داِث ـ إطْم و مِ سملهّن  يِ ـي اًم ٌلّم شمقؿقي! ومَ  اسم

ًي ول سمؼقًمِ ـ ىمَ ؿ مَ لُ  ٌُفتقا.ِػ ؾَ ف مـ أئؿي اًم  6 وم
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 ٌؾُْصُؾَُ

ًي  ُى وشمِ ر اًمؽَ يمَ ذَ  ؿي صمُ  ًي  ؿِ فْ ومَ  مِ دَ ذم قمَ  َزقْمِؿفى ًَ وين طَم اًمثي  ٌَى اًم  ِى هَ لم عمذْ ؾػقِّ اًم

ظدمُؾفؿُافبعضُفؾؿرادُمـُؿقفـا:ُ: »إًمقفؿ مـ اًمتػقيض ٌفُ ًَ و كَ مَ وَ  يِ ؾَ وسمِ احلـَ 

)مذهبُاحلـابؾةُهقُافتػقرض(،ُؾقظـقنُأنُمعـكُذفؽُأنُهذاُكصُأوُؿقلُ

ُأوُأكفُؿقلُاْل ُبلنُمذهبُُ"مجقع"مام، ُؾقدؾعفؿُذفؽُفؾؿـازظة احلـابؾة؛

ُمعتؿدهُ ُأو ُاحلـابؾة ُمذهب ُأن ُفقسُصحقًحا ُؾقؼقفقن: ُـذفؽ، احلـابؾة

افتػقرض!ُوـؾُهذاُؽؾطُبسببُـقنُأـثرُهمٓءُُٓرػفؿقنُمصطؾحاتُ

ُادذاهب،ُمـُأجؾُحرِّبؿُفؾؿذهبقة!أهؾُ

ُ ُ-ؾؼدُرؽقنُمذهبُضائػة ُأـاكتُهذه ُظؼدرةشقاء ُأم ُؾؼفقة ُ-افطائػة

معُافتسؾقؿُبلنُإمرُـذفؽُ-ظذُخَلفُكصُإمامفؿُافذيُرـتسبقنُإفقفُ

ُفقستُ-هـا ُافبؼاء ُصػة ُأن ُظـدهؿ ُؾادذهب ُإصعررة، ُفدى ُتراه ُـَم ،

ؾؾقُأتكُُإمامفؿُأَّناُصػةُزائدةُظذُافذات،صػةُزائدةُظذُافذات،ُوكصُ

يفُصػةُافبؼاءُأَّناُفقستُصخصُوكازعُيفُهذهُافعبارةُ)مذهبُإصعررةُ

فؽانُُمامفؿُبلَّناُصػةُزائدةُظذُافذاتزائدةُظذُافذات(،ُمـُأجؾُكصُإ

 ش.خمطًئاُخطلُظظقًَمُجًدا!

 ومقف مـ اعمراوهميِ كم اًمتـوىمض! وَ راد، ضَم اعمُ  زيُؾ ويمي، هَ يمَ اًمري  سموًمغُ  ذا اًمؽالمُ هَ وَ 

قام ومِ  ؽقنُ يَ  اًمعومِلِ  هَى ذْ مَ  ف سملني ؿَ زقمْ  ؽ ٕني ًمِ ذَ اًمٌلّم، وَ  ؾؿل اًمٌمء  اًمعِ  ٌِ ٌَ واًمعَ 

 ى اًمؼقَل ًَ كَ  ضمفال أنْ ؼًو وَ ! سمؾ زاد مُح اإلموم ًمق مل يؼؾفوَ  ٌوعُ وًمف أو ىموًمف آشمْ ىمَ 

 ظمالومف! ومفذه صمالث درضموت: اإلموموًمق ىمول  اعمـًقب ًمإلموم هِى ذْ ًمؾؿَ 
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 هى طمؼًو.ذْ ق اعمَ ذا هُ هَ ، وَ فِ وقمِ ٌَ وأشمْ  ِى اعمذهَ  إمومِ  ىمقلِ  ـْ مِ  ُلا:أوُ 

ـ مِ  هذا يؽقنُ ، وَ اإلمومِ  أىمقالِ  ـْ قس مِ ًمَ مـ ىمقل إشمٌوع، وَ  ثان:واف

ُبقْجُ -ذم أطمد ىمقزم أهؾ اًمعؾؿ– ذهى اإلموممَ  ُُخّرج ذُظَُُحقٍحَُصُُفٍُإذا

ُأوُْففُِأصقُْ ُأوُْهبُِْذُمَُُٓزمُُِأوُُْقاسُِافؼُِبُُِ، ُأوُْفؾُِعُْؾُُِف، ُمَُـَُُ، ُفؽبهَُْذُان ُارُِـبًا

 .فُِابَُِحُأْصُ

! الومفِ ظِم غم قمَ  هِى ذْ اعمَ  هى إمومِ ذْ مَ  ونَ ًمق يمَ وَ ، شمٌوعِ إ ـ ىمقلِ مِ  وافثافث:

، ويمذٌب  زيٌػ  وإَموِمف ذهىهذا ًمؾؿَ  ًٌيُ كِ ٌف! وَ هَ ذْ ق مَ ذا هُ هَ  قا أني ؿُ زقمَ ومَ 

  لمُ هق قمَ و
ِ
غم ؿ قمَ ؽْ احلُ ذم  ّؾ وٓ حَي  جيقزُ  ذا ٓهَ وَ ى، هَ ذْ اعمَ  قمغم إمومِ  آومؽماء

ف و يؼقًمُ مي  ؿفِ ـ ديـِ ـ مِ ؽُ و مل يَ فو مَ تِ إمم أئؿي  ًَى ُيـ لنْ سم ِق رَ واًمػِ  قائِػ اًمطي  ؿقمِ قمُ 

ًُ  سملهؾِ  ؽقَػ ، ومَ ٌوعِ إشمْ  سمعُض   ف؟ؼْ ي واًمػِ ـي اًم

، َأْو َدلي فُ وًمَ و ىمَ مَ  اِْلكسان:ُُبُهَُْذُمَُ: »ٌكمِّ ـْ احلَ  قذاينؾُ اًمؽُ  وِب طي ىمول أسمق اخلَ 

فُاؾتَُُوُإُُِزُْفؽُملُجَتُُمُذَُدُِظُُُؾنِنُْه، َأو همػمِ  شمـٌقفٍ  ـْ مِ  ى اًمؼقلِ رَ ام جيري جَمْ سمِ  قمؾقفِ 

 ش.إِفقف

 ل قَمؾيؾتِ تف اًمي ؾي ف قمِ ؾتُ ؿِ ، َأو ؿَم ف قمؾقفِ ٌي قف، َأْو كَ قمؾَ  مو كصي  :مذهبف: »ضوً أيْ  ولىمَ وَ 

 .(3)شواِه 

 .(7)اسمـ محدان واسمـ مػؾح فومثؾف ىموًم

                                                 
 (.176)ص "اعمًقدة ذم أصقل اًمػؼف"( 137،  144/ 6ٕيب اخلطوب ) "اًمتؿفقد ذم أصقل اًمػؼف" (3)

 (.11/ 3) "اعمدظمؾ اعمػصؾ عمذهى اإلموم أمحد" (7)
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ُيفُافػُِقُْؿََُُثَُدُـُأْحُمَُُفقَسُ»وىمول أسمق قمٌداهلل حمؿد سمـ ظمػقػ:  ُأوُْفُِؼًُْٓ ،ُ

 .(3)شغثُِوادحدُُِّفاءُِؼَُافػُُُؾةُِفؽُإػُمُجُْبُذََُسُـُْدرًثاُرُُقفاَُحُفب سُؾُِ

ـُُؾَُ ُابتَُؾقسُ ُـُْفُمُُدظُُّؾُما
ـَُؾَُـابُِؾَحُفؽُفُِسبُذَُـُْأْحدُرُُُسٌبُإػُاْلمامُِتِ ُ ةُاؾُ ة

ُافُ ُ-اْلمامُأْحد-ُهِبُْذُفُإمامُادَُؾُْبَُ ُـُْأـثرُمُُِادُِؼَُتُِفُيفُآظُْتُأؿقافُُذيُُحِكَ

ُ.هُِؽرُِ

اإلموم أمحد  اٍف سملني ؽِم ـ اقمْ ومقف مِ  ىمعَ و وَ عمِ  ًمؼقَل ذا اهَ  ذا الوهُؾ ر هَ وىمد ىمري 

 هَى ذْ مَ  أني  أْي ش إمرُـذفؽُهـاُمعُافتسؾقؿُبلنُ »ول: ؼَ ! ومَ قيَض ػْ وًمػ اًمتي خُيَ 

ـِ  أمحدَ  ِى هَ ذْ اعمَ  ذا اعمذهى إلمومِ هَ  وًمػيِ ع خُم قيض! مَ ػْ اًمتي  ؾيِ ـوسمِ احلَ  طمـٌؾ  سم

 فلم:ضْم ـ وَ مِ  ذا سموـمٌؾ هَ محف اهلل، وَ رَ 

وًمق يمون  إمم مذهى اإلمومِ  اًمؼقلِ  كًٌيِ و هذا إصؾِ  طالنُ سمُ  مها:أحد

 فـًٌي هذا اعمذهى إمم اإلموم أمحد سمـ طمـٌؾ ومقف ضمـويي قمؾقف خموًمػًو ًمف، ومىمقًمُ 

مـ مل يؼؾ اهذا اًمؼقل مـ هؿ مـ أئؿي  وومقف آومؽماء قمغم يمؾِّ واومؽماء، 

أيب داود واسمـف ر اعمروذي وموين وأيب سمؽرْ ب اًمؽِ رْ يمحَ دًٓ، ىمًو وقمَ دْ احلـوسمؾي ِص 

ل  وأسمـوء اإلموم أيب سمؽر سمـ أيب داود  يواسمـ سمط وأضمريواًمؼماهوري واخلالي

وظمؾؼ  -يموسمـل اخلوًمي أيب حمؿد اسمـ ىمدامي وقمٌداًمغـل اعمؼدد-واعمؼودؾمي 

 يمثػم.

 ، وٓ وسمؾيِ ـَ ؾحَ ًم وً ذهٌمَ  ـ اًمتػقيُض ؽُ ؾؿ يَ ع، ومَ اًمقاىمِ  هذا ظمالُف  أني  وافثان:

                                                 
 (.611)ص "احلؿقيي اًمؽؼمى" (3)
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يمامًمؽ  ـ إئؿيِ مِ  ف إًمقفؿ أو إمم أطمدٍ ًٌتُ أن يؽقن مذهًٌو لؿ، وكِ  جيقزُ 

ؼ ذم ٌَ ، يمام ؾَم وزيٌػ  ٌب ذِ ف يمَ هؿ مـ أئؿي اًمًؾػ يمؾ  واًمشوومعل وأمحد وهمػمِ 

ـِ  ؿمقِخ  يمالمِ   إئؿيِ  يمالمِ ذم ر ظَ ـ كَ مَ شمقؿقي رمحف اهلل شمعومم، وَ  اإلؾمالم اسم

ـَ - إقمالمِ  ـِ اًمدِّ  وأئؿيِ  وسمعلمَ واًمتي  حوسميِ اًمصي  م  وًميِ ؼَ مَ  ـووموةِ غم مُ قمَ  هُ جيدْ  -ي

و، وهَ ـَ عْ مَ وَ  يِ ػَ اًمصِّ  ٍميح سمنصمٌوِت فؿ اًمتي المِ جيد ذم يمَ ، وَ جفقؾِ اًمتي  أهؾِ  ويِ اعمػقِّ 

 ًمؽ:ـ ذَ مِ قل، وَ فؿ يطَ يمالمِ  طمٍُم وَ  و،قلِ ًمُ دْ ه مَ تَ ؼْ ؿُ سمِ  واًمعؿؾِ 

ـِ  قمؿرَ  ىمقلِ  ـِ  وبطي اخلَ  سم هذه امرأة »اعمرأة اعمجودًمي ظمقًمي سمـً صمعؾٌي:  قم

ُشؿقاتؾمؿع اهلل ؿمؽقاهو  ُشبع ُؾقق اًمرد قمغم "ذم  رواه اًمدارملش مـ

، وهذا ومقف شمػًػم وآظمرون مـ وضمقه قمـ قمؿر سمـ اخلطوب (3)"الفؿقي

 لسموه اعمػقوي.شمَ ذا مو هَ وَ  قىمقيِ سموًمػَ  ؾقِّ اًمعُ 

ـْ  "فحقحِ َص "ذم  خوريِّ اًمٌِ  دَ ـْ ًٌ قمِ صمَ وَ  ًِ  زيـَى  قم  ٌلِّ اًمـي  زوِج  شٍ حْ ضَم  سمـ

ـل ضَم وزوَ  ،ـي قؽُ ـ أهوًمِ ؽ  وضَم زَ »وشمؼقل:  ً شمػخر قمغم أزواج اًمـٌليموكَ  وأهني 

 .(7)شقاتؿََُشُُعُِبَُْشُُقِقُؾَُ ـْ عومم مِ اهلل شمَ 

 دَ ٌْ اًمعَ  إني »ىمول:  ى إقمؿش قمـ ظمقثؿي قمـ قمٌداهلل سمـ مًعقدورو

ُعُِبَُْشُُقِقُؾَُ ـْ مِ  إًمقفِ  ر اهللُظَ كَ - ًمف ني قَ ك إذا شمَ تي طَم  جورةِ اًمتِّ  ـَ مِ  وٕمرِ سمِ  ؿ  ًمقفِ 

                                                 
 (.16)ص "اًمرد قمغم الفؿقي" (3)

 (.371/ 5) "صحقح اًمٌخوري" (7)
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 اسمـ اعمٌورك ذم رواهش فومف قمـْ ٍِم قْ ف، ومَ ـْ قمَ  فُ ومْ : اْسِ ؾِؽ ـؿـًمؾ قُل ـؼـق، ومَ شَموات

 .(3)"اًمرد قمغم الفؿقي"ذم  اًمدارملو "اًمزهد"

ـَ  أني وهمػمه  "اًمعظؿي"أسمق اًمشقخ ذم  وروى  طملمَ  شيَ وس ىمول ًمعوئٌي قمَ  اسم

، (7)شواتَمَشُُعُِبَُْشُُؾقِقُ ـْ ؽ مِ سمراءشمِ  ل اهللُزَ وأكْ »ل تقت: هِ قمؾقفو، وَ  اؾمتلذنَ 

شـٌ ًَ طَم  إؾمـودٌ : »هٌلول اًمذي ىمَ 
(1). 

 ف!ؾقكَ ٌَ ؼْ وٓ يَ  يِ َو صدور اعمػقِّ  فِ سمِ  ضقُؼ ذم معـك اًمعؾق شمَ  ر اًمػقىمقيِ يمْ وذِ 

 أيب اًمعوًمقيَ  م الؾقؾِ ْيَ خَ اعمُ  وسمعلِّ اًمتي  ـْ قمَ  "خوريِّ اًمٌُ  حقِح َص "وذم 

ََمءُُِاْشَتَقىعومم: ﴿ف شمَ ًمِ قْ ل ذم ىمَ يوطمِ اًمرِّ   .(6)شعػَُتَُارُْ[: »75﴾ ]اًمٌؼرة: إَِػُافس 

سمـ ضمؼم  وهدِ جُم  ؼمِ احلَ  ؼم شمؾؿقذُ ، احلَ ًػمِ ػْ سموًمتي  وسمعلمَ وى قمـ أقمؾؿ اًمتي رَ  ؿي صمُ 

ََمءُِف شمعومم: ﴿ول ذم ىمقًمِ ىمَ  اعمؽلِّ   ش.ظَل»[ أي: 75﴾ ]اًمٌؼرة: اْشَتَقىُإَِػُافس 

 ي.قِّ الفؿو يِ َو ف اعمػقِّ ؾُ ٌَ ؼْ ذا شمػًػٌم ٓ شمَ هَ وَ 

ٌِ طَم  ـْ طـل مِ ىمُ ارَ ى اًمدي وَ رَ و صمـو ًـ، طمدي احلَ  ٌقد أيبؾمؾقامن سمـ قمُ  دي

ـُ  وكُ حَ اًمضي  ـِ ده إمم قمٌدِ ـَ قام أؾْم ؿ، ومِ اطمِ زَ مُ  سم  ؾمقُل ول رَ ول: ىمَ ىمَ  قدعُ ًْ مَ  اهلل سم

ُوَُؾُ ُخُُإبراهقؿَُُؾُتُْحُكَُ»ول: ىمَ  وضمؾي  ف قمزي سمِّ رَ  ـْ ف قمَ رويِ ، يَ اهلل ُؿُتُـؾُ تل،

ُُداًُؿُ ُُمُُطقُتُأظُْوَُُقَم،ؾُِؽُْمقشكُتَُ
 .شاحاػَُـِ

                                                 
 (.11ًمؾدارمل )ص "اًمرد قمغم الفؿقي" (11/ 7ٓسمـ اعمٌورك ) "اًمزهد" (3)

 (.737/ 3) "اًمعظؿي" (7)

 (.333/ 7) "اًمعرش" (1)

 (.376/ 5) "صحقح اًمٌخوري" (6)
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ُخيػكُافؽػاحُظذبحانُاهلل،ُاُُشُرَُ»ول رضمؾ مـ اًمؼقم: مو اًمؽػوح؟ ىمول: ىمَ 

 .(3)ششاؾفةاح:ُادُُػَُ،ُافؽُِرجؾُظرِبُ

ـِ اَم ؾِم  ـْ قمَ  رؿَ عْ ـ مَ قمَ  (1)يدِ اطمِ ف اًمقَ يؼِ رِ ـ ـمَ مِ وَ  (7)اقزي داًمرَ ٌْ ى قمَ وَ ورَ   ك سم

ـُ هْ ف وَ ٌِ وكِ ػم، وإمم ضَم سمِ اًمز  سمـ  روةَ د قمُ ـْ و قمِ ـي ول: يمُ ، ىمَ ؾِ ْض اًمػَ  ٌِّ مُ  ى سم  قمٌ وء ىمَ جَ ف، ومَ ـ

 دِ ً ذم يَ وكَ و يمَ َص قمَ  هٌى ل وَ ـووَ تَ ، ومَ وً قحَ ٌِ ىمَ  ئوً قْ ف ؿَم ـْ وا مِ يمرُ ذَ ؿ، وَ فُ ؾَ ومِ قا قمَ ؽَ َش ومَ 

ك ؼَ ؾْ تَ ، واؾْم روةَ قمُ  َؽ حِ َض ، ومَ فُ مُ ول دَ ك ؾَم ؾ، طمتي ومِ اًمعَ  أَس و رَ يب اِهَ ، ومَ وةَ رْ قمُ 

 !ىَض غْ ق يَ هُ ى، وَ َض اهلل اًمغَ ؾقـو أسمق قمٌدعقى قمَ ول: يَ ، وىمَ ػوهُ ىمَ  غمقمَ 

اهلل  الم، إني ؾؼ إطْم ي ظَم ذِ ى اًمي ِض د همَ ىمَ ى، وَ َض و زم ٓ أهمْ مَ : وَ ٌى هْ ول وَ ؼَ ومَ 

ُآَشُػقَكاُاْكَتَؼْؿـَاؼقل: ﴿يَ   .شأؽضبقكا»[، يؼقل: 11﴾ ]اًمزظمرف: َؾَؾَم 

عؾ ف ومِ ثؾُ مِ ، وَ ِى َض اًمغَ ك ـَ عْ ؾ مَ أْص  ُؼ قاومِ ام يُ ي سمِ ػَ اًمصِّ  ؼقِؼ حَت  ـْ ذا مِ هَ وَ 

: فُ اهلل ًمَ  ؼقُل مو يَ دَ ـْ قًٓ، قمِ ظُم ي دُ ـي الَ  أهؾِ  آظمرِ  يِ صي ؾؿ ذم ىمِ ًْ واه مُ قام رَ ومِ  ٌلِّ اًمـي 

ل ـي مِ  ، أشمًتفزُئ يو ربِّ »ومقؼقل: ش فا؟عَُفاُمَُثؾَُمُِكقاُوَُافدُُُّطقَؽُظُْأُُُأنُُْروقَؽُأرُُ»

 ًَ  ش.وعملم؟اًمعَ  ّب رَ  وأك

 ؟أوحؽ ًلًمقين مؿي ومضحؽ اسمـ مًعقد، ومؼول: أٓ شم

 ومؼوًمقا: مؿي شمضحؽ؟

 حؽ يو رؾمقل اهلل،ـشمض ؿي ـوًمقا: مـ، ومؼقل اهللـؽ رؾمـوحىمول: هؽذا 

                                                 
 (.745)ص "اًمرؤيي" (3)

 (.335/ 1) "مصـػ قمٌداًمرزاق" (7)

 (.33/ 6) "شمػًػم اًمقاطمدي" (1)
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ُوأكتُربُ»ىمول:   ُمـل ُأتستفزئ ُؿال: ُافعادغُحغ ُوحؽُرب مـ

 .(3)شافعادغ؟ُؾقؼقل:ُإنُُٓأشتفزئُمـؽ،ُوفؽـلُظذُماُأصاءُؿادر

ذم طمؼقؼتفو  مـف اًمتامصمؾ واًمتقاومؼ ذم اؾمؿ اًمصػي ومعـوهو ٓ يؾزم

ُرَُاِْحُُافرُ : »، وىمد ىمول اًمـٌلويمقػقتفو ُافرُ ْحُُرُْقن ُارُْفؿ ُمََُْحُُْحـ، يفُُـُْقا

ُُـُْؽؿُمَُرْحُُرَُُضُِإرُْ  ش.ءََُِمُيفُافسِّ

ي ػقِّ قْ ًً يمَ قْ ًمَ ه، وَ ٌودِ ـ قمِ محي مِ ؽ اًمري يمذًمِ ، وَ معؾقمٌ  ـ اهللِمِ  محيِ ك اًمري ـَ عْ ؿَ ومَ 

 ي.مَح محي يموًمري اًمري 

ًي قدًا وقمَ   أهؾِ  قنِ قذم قمُ  قاً ثْ طَم ي ػَ اًمصِّ  ػ ذم شمػًػمِ ؾَ إمم مو روي قمـ اًم

ـْ  اًمرزاِق قمٌدُ  و رواه، مَ قيضِ ػْ اًمتي  ـِ ىمَ   اًمػؼقفِ ػنِّ اعمُ  وسمعل الؾقؾِ اًمتي  قم  تودة سم

ًي دِ  ُِمـُْفؿُْعومم: ﴿قًمف شمَ  ذم ىمَ وِد دُ قمومي اًم ـَا ُاْكَتَؼْؿ ُآَشُػقَكا ﴾ ]اًمزظمرف: َؾَؾَم 

  .(7)شضبقكاأؽ»[ ىمول ىمتودة: 11

ـُ قمٌدُ  ف ىموَل ؾُ مثْ ، وَ يِ ػَ ًمؾِص  شمػًػمٌ وهذا  ٍٍ ضُم  اعمؾؽ سم ومقام رواه قمـف  ري

ؼ وًمُ ظَم  َى ِض ىمد همَ »ؼول: ، ومَ وًمدو ظَم يو أسمَ  : أشمغضُى فُ ًمَ  قَؾ ى ىمِ ِض و همَ عمَ  اِق زي قمٌداًمرَ 

ُآَشُػقَكاقل: ﴿ؼُ ومم يَ عَ شمَ  اهللَ إني  ،إطمالمِ  [ : 11﴾ ]اًمزظمرف: َؾَؾَم 

 .(1)شأهمضٌقكو

ـُ  سمقعُ ذا اًمري هَ وَ   ىمَ  دَ ــقمِ  ّنُ ـػاعمُ  قفُ ـؼـاؾموين اًمػرَ ـاخلُ  أكسٍ  سم
ُومم: ﴿عَ ف شمَ قًمِ ُُثؿ 

                                                 
 (.336/ 3) "صحقح مًؾؿ" (3)

 (331/ 1) "شمػًػم قمٌداًمرزاق" (7)

 (.334/ 1) "ؼاًمًوسم (1)
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ََمءُِ ُافس  ُإَِػ ًي  ػعَُتَُارُْ»ول: [ ىمَ 75﴾ ]اًمٌؼرة: اْشَتَقى  إمم اًم
ِ
 رواه اسمـش امء

 .(3)ضمرير

 آؾْم  ـِ قمَ  فُ لًمعمـ ؾَم  وًمِؽ مَ  اإلمومِ  ىمقلِ  ـْ ر مِ فِ ومو اؿمتُ 
ِ
ُآشتقاءُؽرُُ: »تقاء

 ش.دظةٌُبُُِظـفُُُ،ُوافسماُلُواجٌبُُبفُُِ،ُواْلرَمنُُمعؼقلٍُُؽرُُُ،ُوافؽقُػُمفقلٍُ

ُافؾغةُأيُّ- معؾقمٌ  : آؾمتقاءُ ًمٌؽ ومَ  ىموَل : »ٌلـمُ رْ ىمول اًمؼُ  واًمؽقػ  -يف

 .(7)ش، واًمًمال قمـ هذا سمدقميجمفقٌل 

، وًمق سموًمؽقػقي دًمقؾ قمغم صمٌقت معـك اًمصػي ًمؾعؾؿِ  اإلموم موًمؽ وذم كػِل 

 ٌى قضمِ مُ  يِ ل اًمؽقػقِّ ػِ ـَ ًمِ  ونَ و يمَ مَ  دِ وهِ ذم اًمشي  عـًك معؾقمٌ مَ  ػيِ ـ ًمؾصِّ ؽُ مل يَ 

 .قٌح حِ َص 

ـُ  يزيدُ  اإلمومُ  ويؼقُل  ُاْفَعْرِشُ﴿ مـ زقمؿ أني : »ورونهَ  سم َُظَذ ـُ ْْحَ افر 

، رواه شل  ؿِ فْ فق ضَم ومَ  يِ ومي اًمعَ  مو َيَؼر ذم ىمؾقِب  غم ظمالِف قمَ  [1: ﴾ ]ـمفاْشَتَقى

ي مراده اهؿ: واًمعومي  -خُمػيػ-َيَؼُر »صمؿ ىمول:  "اًمعؾق"اًمذهٌل ذم يمتوب 

ُ ذي َوىَمَر ذم ىمؾقاهؿ مـ أييِ ، واًمي اًمعؾؿِ  وأهُؾ  يِ مي إُ  مجفقرُ  ُظؾقفُُِهقُماُدل 

 .(1)شءٌ ف َر ؾِ ثْ ؿِ اعمًتقي ًمقس يمَ  فؿ سملني يؼقـِ  معَ ُاُبُطَُالُِ

 ولوذم واعممِّ ـًمـي ، ومويؿقِّ ـالف ـِ ـيدِ  ـْ ـذا مـهَ ـك، وَ عْ ـؿَ ـؾوٍف ًمِ ـك ُض واعمػقِّ 

                                                 
 (.614/ 3) "ضمومع اًمٌقون" (3)

 (.735/ 3) "شمػًػم اًمؼرـمٌل" (7)

 (.313)ص "اًمعؾق" (1)
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ػي اًمقاضمٌي هلل شمعومم، ومؽّؾفؿ ل اًمصِّ ػِ غم كَ فؿ جيتؿعقن قمَ يمؾ   ُض واعمػقِّ  

 ضمفؿقي.

ـُ ـْ اهو قمَ تل روَ ة اًمي ؼقدِ ذم اًمعَ  اًمشوومعل   اإلمومُ  ؼقُل يَ وَ  ذم  ؿأيب طموشمِ  ف اسم

ًي  قفو إصمٌوَت يمر ومِ ذَ وَ  "وومعلاًمشي  ـوىمِى مَ " ـِ واًمقَ  ؿعِ اًم  فِ ضْم واًمقَ  ؿلمِ واًمقَ  دي

ذه هَ  وإنّ »ىمول:  ؿي صمُ  6صٌعِ واإلِ  ؤييِ واًمري  لمِ واًمعَ  زولِ واًمـ   حِؽ واًمضي  مِ دَ اًمؼَ و

 و ٓ ُيدركُ مي  فؾمقًمُ و رَ اِه  فُ صػَ وَ ف وَ ًَ ػْ اهو كَ  وضمؾي  قمزي  ػ اهللَُص تل وَ اًمي  ادعان

 .(3)...شؤييِ واًمر   رِ سموًمػؽْ  ذًمَؽ  يُ قؼَ ؼِ طَم 

ًَ أصمْ  ؾ يمقَػ ومتلمي  ، ٕهنو خمػقٌي وًمـ يصؾ يِ قي ػِ اك اًمؽقْ رَ ػك إدْ كَ ك، وَ ـَ اعمعْ  ٌ

 ـْ ؽُ و مل شمَ ٕهني  ييِ ؤْ ٓ سموًمر  اد، وَ  أرَ فامي ًمؽ مَ ف ذَ ؾقهمِ سمُ  مِ دَ ًمعَ  رِ ؽْ وًمػِ ٓ سمِ  إًمقفو أطمٌد6

 ًْ امكًو وشمَ ك إيْ ـَ اعمعْ  وِت ٌَ قمغم إصمْ  إمرُ  ٌؼَل ، ومَ ِؼ ؾْ ـ اخلَ مِ  ٕطمدٍ 
 قاًم.ؾِ

ـُ ؿَ عْ مَ  ٌقدةَ أسمق قمُ  غيِ اًمؾ   أهؾِ  ذا إمومُ هَ وَ  عومم: ف شمَ قًمِ ذم معـك ىمَ  ك يؼقُل ثـي اعمُ  ر سم

ُاْشَتَقىَُظَذُاْفَعْرشُِ﴿  .(7)شدعََُصُ[: »16﴾ ]إقمراف: ُثؿ 

 "ذم  ؼل  وروى اًمٌقف
ِ
ـِ   "واًمصػوت إؾمامء ـِ  وؾمؿِ أيب قمٌقد اًمؼَ  اإلمومِ  قم  سمـ

ـْ الِمـم ذم يمَ ؾمالي  ـ وِب سَمـ ف قمـ ـ اًمٌـوُب »وت: ػَ اًمصِّ ، ؤيـيِ اًمر   وي ومقـفِ رْ ذي ُيـاًمي

ـَُ»وش َوِحَؽُرُبـا»دملم، وع اًمؼَ قِو د مَ رْ واًمؽُ  ـاـَُُأر هـذه »ومؼـول: ش انُربُّ

 ، وهَل عضٍ فؿ قمـ سمَ عُض ، سمَ فوءُ ؼَ يٌ، واًمػُ احلدِ  ؾفو أهُؾ ، مَحَ أطموديٌ صحوٌح 

                                                 
 (.341 - 347/ 6) "جمؿقع اًمػتووى"(  746 - 741/ 3) "ـمٌؼوت احلـوسمؾي" (3)

 (.743ًمؾذهٌل )ص "اًمعؾق"( 711/ 1) "شمػًػم اًمٌغقي" (7)
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 َػ ْقـيمَ ؟ وَ فُ َمـدَ ع ىمَ َوـقـػ وَ يمَ  :قـَؾ ـ إذا ىمِ ًمؽِـقفـو6 وَ ومِ  ، ٓ ؿمـؽي ٌؼ كو طَم دَ قمـْ 

ُُٓكُُو: ؾـي ؟ ىمُ ُؽ حَ ْض يَ  ُاُأحدًاُرُُـَُعُْؿُِوَُٓشُُ،ذاُهَُػنِّ  .(3)شهػنِّ

ـُ   .(1)"شرْ اًمعَ "ذم  ٌل  هِ اًمذي وَ   (7)"لويؾِ اًمتي  مِّ ذَ "ذم  داميَ ىمُ  وكؼؾف اسم

؟ ُؽ حَ ْضـيَ  قـَػ ف: يمَ قـؾ ًَمـ ىمِ ؾـامي ، ومَ شػماً ًِ ػْ شمَ  :ؽققَػ اًمتي »ّؿك ؾَم  َػ قْ ؾ يمَ لمي وشمَ 

ُُٓكُُ»ول: ىمَ  ًي  ـِ قمَ  و وردَ مَ  غم أنْ قمَ  ذا يدل  هَ وَ ، شاَذُُهَُػنِّ  ًـػمِ ػْ اًمتي  ػِل ػ ذم كَ ؾَ اًم

 لم:ؾَ عـقلم سموـمِ ػل مَ كَ  فِ راد سمِ يُ 

، وشمػًػم اًمصػي سمتػًػمات الفؿقـي، وشمـلويالتؿ، لويؾاًمتي  ُل ػْ كَ  مها:حُدُأ

 .يمتلويؾ اًمقد سموًمؼدرة، واًمغضى سمنرادة آكتؼوم، وكحقه

ـُ ا ول ىَمـاَم ، يَمـفِ سمِ  اهللُ لصمرَ تَ ذي اؾْم ًمي ا ؾؿِ ـ اًمعِ ف مِ ٕكي ، كػل اًمتؽققِػ  وافثان:  سمـ

ُتػسرُافؼرآنُظذُأربعةُأوجف:»يض اهلل قمـفام: وس رَ ٌي قمَ 

ُ.فامـُـَلمُُِتعرؾفُافعرُبُُتػسرٌُ[ 3]

ُ.فتُِبجفافَُُعذرُأحٌدُُٓرُُُوتػسرٌُُ[7]

ُ.فُافعؾَمءرعؾؿُُُوتػسرٌُُ[1]

 .(6)شظلُظؾؿفُؾفقُـاذبُٓرعؾؿفُإُٓاهلل،ُمـُادُ ُوتػسرٌُُ[6]

                                                 
 (.354/ 7) "إؾمامء واًمصػوت" (3)

 (.71)ص "يؾذم اًمتلو" (7)

 (.111/ 7) "اًمعرش" (1)

 (.31/ 3( واسمـ ضمرير )711/ 3( وقمـف قمٌداًمرزاق )36)ص "شمػًػمه"رواه اًمثقري ذم  (6)
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: اًمًوسمؼ اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمالم الم أيب قمٌقديمَ  غمقمَ  هٌل  اًمذي  فِ قمّؾؼ سمِ مو  مجَؾ ومو أ

َػوت سمتػًػمٍ هَمِريى احلَِديٌ َوَمو شمعري  ػ يمتوَب َوىمد أًمي » بـؾُ 6ض ٕظمٌور اًمصِّ

َُتْػِسرُفَذفِؽُؽرَُمقِوعُاْلطابُفؾعرِب َٓ  .(3)شَواهلل شَمَعومَم أقمؾؿ ِظـْدهُ

ـ ْي أ شِبابُفؾعـرََُطـالُُِوعُِقُْمَُُرَُؽَُ»ومتلمؾ ىمقًمف:   ـ شمـلويالِت ِمـ قيِ وومِ اًمصي

ُٓ»وي ذم ـمريؼـي أهـؾ اًمًــي: رَ امقمقؾ الَـأيب إؾْم  ذا يمؼقلِ هَ وَ ، المِ اًمؽَ  أهؾِ 

ـــرها ــا ،كػس ــة كجرهي ــام وردت ظربق ــقخش يم ــذا ؿم ــؾ ه ــالم ذم  كؼ اإلؾم

 .(7)"اًمتًعقـقي"

قمـ همـك أظمٌـور  "رد قمغم الفؿقي واًمزكودىمياًم"وىمٌؾف ىمقل اإلموم أمحد ذم 

ؾفـذهُكصـقصُبؾسـانُظـرِبُمبـغ،ُُٓحيتـاجُإػُ»ًػم: اًمصػوت قمـ اًمتػ

 .(1)شتػسرُهقُمبغُبحؿدُاهلل

 واعمٌويـيِ  قىمقيِ واًمػَ  ؾقِّ اًمعُ  ٌوِت ـ إصمْ حُيٍم مِ  أنْ  ـْ مِ  يمثرَ أ أمحدَ  اإلمومِ  مُ ويمال

 .قِت واًمصي  واحلدِّ هلل شمعومم، واحلرِف 

ـِ إؿْمعريِّ ذم يمتوِب  ًَ ى مُجؾَي  اًمذي "اإلسموكيِ "وذم يمالِم أيب احلَ ًَ َك

 ، اًمؼقِل ومقِف إمم اإلموِم أمحَد سمـ طَمـٌَؾ، يؼقُل ذم إصمٌوشمِف ًمصػِي اًمقِد هلِل قمزي وضمؾي

ة:  لو سموًمـِّْعؿِي أْو اًمُؼقي ـْ شملوي َُخُإكُ شمعومم  واهللُ »واًمردِّ قمغم َم ُافعََُم ربُاضب

ُكَُ، وفاتُِغَُبؾُُ ُـَلمُُِمػفقماًُُهُُجدُِما أن ىمول: إمم ش واهوطَ ذم ظِم  ومعؼقًٓ  ،فايف

                                                 
 (.331)ص "اًمعؾق" (3)

 (.557/ 1) "اًمتًعقـقي" (7)

 (.334)ص "اًمرد قمغم الفؿقي واًمزكودىمي" (1)
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َٓ ِب رَ اًمعَ  ذم ًمًونِ  جيقزُ  وًمقَس » : اًمؼوئُؾ  ، أن يؼقَل وِب طَ اخلِ  أهؾِ  ةِ ودَ  ذم قمَ ، و

ًُ ؿِ قمَ  ُـانَُوإذَُ، ؿيَ عْ اًمـِّ  ل سمفِ ـِ عْ ، ويَ ذا سمقديي يمَ  ؾ ُُظزُ ُاهللُُُا َُخُإكُ ُوجؾ  بُاضََُم

 َٓ ون ، ويمَ طاِّبايفُِخُُعؼقًُٓفا،ُومَُيفُـَلمُُِػفقماًُريُمَُاُجَيُفاُومَُتُِغَُبُبؾُُرَُافعَُ

ًُ اًمؼوئُؾ  يؼقَل  أنْ  ًونِ اًمؾِّ  أهؾِ  طوِب ذم ظِم  جيقزُ  ويعـل  ،سمقديي  : ومعؾ

 .(3)شاًمـِّْعَؿَي..

ـُ  اإلمومُ  يؼقُل وَ  ٌُ طَم  اهللِ وِت ػَ تفل ذم ِص ـْ كَ  و أنْ ؾقـَ قمَ  ُى اضمِ اًمقَ : »تقٌيَ ىمُ  اسم  ق

ُ ػظَ اًمؾي  زيُؾ وٓ كُ  ،ٌ اكتفك رؾمقًمفقطَم  أوْ  ،فتِ ػَ فك ذم ِص تَ اكْ  فُؾُُرُِعُُْتَُظَم 

 .(7)شَؽ ًمِ قى ذَ  ؾِم قمامي  ُؽ ًِ ؿْ وكُ  ،ؾقفِ شمضعف قمَ وَ  رُبُافعَُ

، فِ عومم سمِ شمَ  ـو اهللٌَُ وـمَ ذي ظَم ك اًمي ـَ عْ اعمَ  وِت ٌَ غم إصمْ قمَ  ًمقٌؾ دَ ش ُبُرَُفُافعَُؾُُرُِعُْتَُ»ف: قًمُ ىمَ وَ 

 .ُب رَ ف اًمعَ ومُ رِ عْ شمَ وَ 

ـُ  دؿي حُم  اهللٌِدِ أسمق قمَ  ويؼقُل   ؾِ أهْ  ودِ ؼَ تِ ( ذم اقمْ هـ133د )ت:اهِ قػ اًمزي ػِ ظَم  سم

ـو ٌقي كَ  ذَ ؾقاًل، واختي ظَم  راهقؿَ إسمْ  ذَ عومم اختي شمَ  اهللَ : أني كعتؼدُ وَ »د: هْ واًمز   آقمتدالِ 

ًٌو، واخلُ ؾقاًل وطَم ظَم  ًداؿي حُم   ًمي: أني عتزِ عمُ وًمف اغم ظمالف مو ىمَ ـف قمَ ي لام مِ ؾي ٌق

 قصقٌف ق مَ هُ  هللِ  ػتونِ ي ِص ٌي حَ ي واعمُ ؾي ىمول: واخلُ  إمم أنْ  !وضميواحلَ  اًمػؼرُ  :يؾي اخلُ 

ٌي ـ اعمَ ؾؼ مِ اخلَ  ػوُت ِص ، وَ شٌقفِ واًمتي  ؽققِػ ً اًمتي ف حَت أوصوومُ  دظمُؾ اهام، وٓ شمَ   يِ ح

ُِصُوأمُ ػ، قْ ؾقفؿ اًمؽَ قمَ  وئزٌ ي ضَم ؾي واخلُ  ُؾَُتَُُاهللُُِػاِتُا ُافعُُِؿعؾقمةٌُعاػ ،ُؿُِؾُْيف

 ًؿُ وطَم  ،واضمٌى  ، وموإليامنُ شٌقفُ فام اًمتي ـْ تػك قمَ د اكْ ، ىمَ عررِػُيفُافتُ ُمقجقدةٌُوَُ

                                                 
 (.374،  61)ص:  "اإلسموكي قمـ أصقل اًمديوكي" (3)

 (.66)ص "ذم اًمؾػظآظمتالف " (7)
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ـِ  المِ اإلؾْم  قُخ ؿَم  فِ يمالمِ  ـْ ثػمًا مِ يمَ  كؼَؾ د ىمَ وَ ، شطوىمِ ذًمؽ ؾَم  ـْ ي قمَ اًمؽقػقِّ   اسم

 .(3)"يقيِّ ؿَ قى احلَ تْ اًمػَ "ذم ي شمقؿقي 

ُافعُِعُْعاػُمَُاهللُتَُُػاُتُِصُ»ف: قًمَ ؾ ىمَ ومتلمي  ُوَُؿُِؾُْؾقمة  أْي ش ررِػُعُْافتُ ُمقجقدةٌُ،

 .قيِ ػِ قْ ل اًمؽَ ؿ هِ ي ٓ ُيعؾَ ذِ قم اًمي ًُ حْ ام اعمَ و، وإكي فَ يػُ عـك، ُيًتطوع شمعرِ اعمَ  عؾقميُ مَ 

ـُ اًمدِّ  قمالءُ  ىمول احلوومظُ وَ  ؼ طَ ا كَ نذَ ومِ »: "ودِ ؼَ تِ آقمْ " وًميِ ؾَم ذم رِ  ورِ طي اًمعَ  يـ اسم

ًي  ، سمنصمٌوِت قحيُ حِ اًمصي  ت إظمٌورُ ، ووردَ اًمعزيزُ  اًمؽتوُب  ٌَ  عِ ؿْ اًم  ٍَمِ واًم

 قلِ واًمؼَ  ادةِ واإلرَ  شقئيِ واعمَ  ؿيِ ظَ واًمعَ  رةِ دْ قة واًمؼُ واًمؼُ  ؾؿِ واًمعِ  فِ ضْم واًمقَ  واًمعلمِ 

ً  َى واًمرِّ  واًمؽالمِ   ضمَى 6 وَ ِؽ حِ واًمضي  ِح رَ واًمػَ  غضِ واًمٌُ  ىِّ واحلُ  طِ خْ  واًم

 ٌقٍف سمِ ْش شمَ  همػمِ  ـْ ف6 مِ ؼقؼتِ طَم  اقمتؼودُ 
ٍ
لم، قىمِ ؾُ خْ اعمَ  قسملمَ سمُ اعمرْ  وِت ػَ ِص سمِ  ًمَؽ ذَ  ـْ مِ  ٌمء

ٓ ، وَ يودة قمؾقفِ ٓ زِ 6 وَ فعومم ورؾمقًمُ ؾمٌحوكف وشمَ  ف اهللُوًمَ إمم مو ىمَ  وآكتفوءُ 

ُُفػظٍُُوإزافةُُ، قػمَ غْ ، وٓ شمَ ديَؾ ٌْ ، وٓ شمَ ريَػ ، وٓ حَتْ ، وٓ شمشٌقفَ فُ ًمَ  شمؽققَػ  ُظَم 

ُُرُبُفُافعَُؾُُتعرُِ  .(7)شؽقى ذًمِ  ؾِم قمامي  ، واإلمًوكُ فُظؾقفُِؾَُوتكِّ

ُتَُػُْفَُُوإزافةُُ: »فُ قًمَ ؾ ىمَ وشملمي  ُظَّم ُافعَُؾُُعرٍُِظ ُوتُُرُبُف ،ُ ُظَُكِّ  ذاهَ ، وَ شؾقفؾف

 ب.رَ اًمعَ  قمـدَ  عـك اعمعؾقمِ اعمَ  ذم إصمٌوِت  واوٌح 

أمحد،  اإلمومِ  فؿ أصحوُب مُ مؼدي فؿ وَ ص  أظْم ، وَ احلـوسمؾيِ  أئؿيِ  ـْ ؽ مِ ًمِ يمذَ وَ 

 أهؾِ  ؾقُق ف طُم و شمضقؼ سمِ مي  وِت ػَ ف ذم اًمصِّ المِ يمَ  ـْ اًل مِ ف مُجَ ـْ فؿ رووا قمَ ويمؾ  

                                                 
 (.615 -614)ص: "اًمػتقى احلؿقيي" (3)

 (.317)ص "آقمتؼود اخلوًمص مـ اًمشؽ وآكتؼود" (7)
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ـ ف مِ ـْ وى قمَ رَ  ـْ وقمي، ومَ ومجَ  اودَ ي وأيب دذِ وْ ر اعمر  ؽْ قؾ، يملسمـوِئِف وأيب سمَ فِ جْ اًمتي 

 .اضمٌى أمحد وَ  اإلمومِ  ىمقلِ  ـْ مِ  يِح ؾف قمغم اًمٍمي محْ  قهؿ ومنني مو يُ  اًمؽالمِ 

ـُ  ـِ طمدصمـو حمؿي  ول:م ىمَ رَ إصمْ أيب سمؽر  ـِ قمَ كم ٌَ ـْ احلَ  يطي سمَ  روى اسم  قؿَ إسمراهِ  د سم

ًُ ز ىمَ قْ اًمؼَ  ـِ ؽَ ٕمحد سمـ طمـٌؾ: حُيْ  ول: ىمؾ ـِ  ك قم ًمف: يمقػ  ورك ىمقؾٌَ اعمُ  اسم

ُافسابعةُظذُظرصفُبح»كعرف رسمـو؟ ىمول:  ىمول اإلموم أمحد: ، شدُِّيفُافسَمء

 .(3)شهؽذاُهقُظـدكا»

ًُ ذِ وْ أيضًو  قمـ أيب سمؽر اعمر   يسمطروى اسمـ و وىمقؾ  اهللِأسمو قمٌد ي ىمول: ؾمؿع

ـُ  ى قمكم  ًمف: روَ  ـُ  سم ـِ ؿَم  احلًـ سم ـِ  ؼقؼ قم  ُف رِ عْ كَ  َػ قْ : يمَ فقؾ ًمَ ف ىمِ 6 أكي ٌوركِ اعمُ  اسم

ول أسمق ىمَ  ؿي جٌف، صمُ وأقمْ  فُ سمؾغـل ذًمؽ قمـْ  :ولؼَ ، ومَ د  حَ سمِ  شِ رْ غم اًمعَ ول: قمَ ىمَ  اهللَ

ُمُِ: ﴿قمٌداهللِ ُُطَؾٍؾ ُيِف ُاهلل ُ َُرْلتَِقُفُؿ َُأْن  ٓ ُإِ َُرـُْظُروَن َُواْدَََلئَِؽةَُُهْؾ ُاْفَغََمِم  ﴾ـَ

ا[ صمؿ ىمول: ﴿731]اًمٌؼرة:  اَُصػًّ َؽَُوادََْؾُؽَُصػًّ  .(7)[77]اًمػجر:  ﴾َوَجاَءَُربُّ

ًُ "اًمًـييمتوب "ذم  سمـ أمحد اهللقمٌدُ  وَل وىمَ   و حيقكـَ صمَ  أيب رمحف اهلل : ؾمؿع

ـُ ا ٌِ  ؾمعقدٍ  سم ـْ ؿَ إقمْ  ـْ ػقون قمَ ؾُم  سمحدي ـْ  ـصقرٍ مَ  ش قم  قمٌقدةَ  ـْ قمَ  إسمراهقؿَ  قم

ـْ اـ قمٌدِ قمَ  ُؿُْرُُُاهللَُُأنُ : »ٌلِّ اًمـي  هلل قم ُظُواِتََُمُسؽُافس  ىمول أيب ش صبعأُُذ

  ،صٌعفشػم سملُ عؾ يُ قػ ضَم وأراين أيب يمَ  ،عفشػم سملصوسمِ ضمعؾ حيقك يُ »رمحف اهلل: 

 .(3)شوهَ رِ صٌعًو طمتك أشمك قمغم آظِم صٌعو أُ ضع أُ يَ 

                                                 
 (.314/ 3) "اإلسموكي" (3)

 (.314/ 3) "اإلسموكي" (7)

 (.746/ 3) "اًمًـي" (3)
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ٓي  ؽقنُ ٓ يَ  يِ ػَ اًمصِّ  حتؼقَؼ  ، ٕني يَ َو قِّ ػَ اعمُ  مذهَى  ُض ؼُ ـْ يَ  هذا يمالمٌ وَ   ـْ  قمَ إ

 عـًك سملّم لو.مَ 

ـُ و محي ذ، كَ عوعوذ سمـ مُ و مُ كَ  ول: طمدصمـل أيب رمحف اهللىمَ وَ  ًٌ و صمَ كَ  ؿيؾَ ؾَم  ود سم  وسم

ـِ  أكسِ  ـْ وين قمـَ ًمٌُ ا ـْ  ٍؽ وًمِ مَ  سم : ﴿ًمِ قْ ذم ىمَ  ٌلِّ اًمـي  قم ُفُف قَمزي َوضَمؾي َُربُّ ذ  ُجَتَ َؾَؾَم 

ا ًـّ َُد َُجَعَؾُف ُؽَُهَُ»[ ىمول: 361﴾ ]إقمراف: فِْؾَجَبِؾ ُأَُـُِعُْرَُ-ذا َُفُرَُضََُُجُرَُْخُل:

 .شَكُـُْالُُ

ـُ ول قمٌدُ وىمَ  ًُ " أمحد ذم اهلل سم عوذ، عوذ سمـ مُ و مُ كَ  صمـل أيب رمحف اهللدي : طَم "يـي اًم

ًٌ  ؿيؾَ ود سمـ ؾَم كو محي  ٌُ  كو صموسم ـْ ـَ اًم ـِ كَ أَ  وين قم ف قًمِ ذم ىمَ  ٌلِّ ـ اًمـي ، قمَ ؽوًمِ مَ  س سم

﴿ : اقَمزي َوضَمؾي ًـّ ُفُفِْؾَجَبِؾَُجَعَؾُفَُد َُربُّ ذ  ُجَتَ [ ىمول: ىمول 361﴾ ]إقمراف: َؾَؾَم 

 .(7)-ٍَم ـْ ف اخلُ رَ ـمَ  َج رَ عـل: أظْم يَ -ا ذَ ؽَ هَ 

د؟ و حمؿي و أسمَ ذا يَ ريد إمم هَ و شمُ قيؾ: مَ قد اًمطي ول ًمف مُح ؼَ عوذ، ومَ مُ  وهُ اكَ رَ ىمول أيب: أَ 

و يَ  ًَ و أكْ مَ قد، وَ يو مُحَ  ًَ أكْ  ـْ ول: مَ ىمَ ، وَ ةً يدَ دِ ؿَم  يً سمَ َضْ  هُ رَ دْ ب َص َيَ ول: ومَ ىمَ 

ـُ  أكُس  فِ صمـل سمِ دي قد؟ طَم مُحَ  ًَ ، شمَ ٌلِّ اًمـي  ـْ ؽ قمَ وًمِ مَ  سم  يد إًمقف؟!رِ و شمُ مَ  ؼقل أك

 ًفُ ٌَ ف طَم أكي  دت  دِ قل: وَ ؼُ عوًذا يَ مُ  عَ ؿِ ؾَم  ـْ صمـل مَ دي ول: طَم ـل أيب ىمَ صمَ طمدي 

 قد.ؿَ عـل: حِلُ يَ  فريـ،ؿَم 

ـُ ول قمٌدُ وىمَ  ًُ "ذم  أمحدَ  اهلل سم ًُ : ؾَم "يـي اًم ن: ؼقًمقُ ، يَ قمٍ ىمَ  ـْ قمَ  ف اهللُ مِحَ أيب رَ  لًم

ُزُ ؽُظَُبُ رَُُُإنُ َذُبَُ»ومؼول أيب:  ،قٍت َص ؿ سمِ ؽؾي تَ ك مل يَ قؾَم مُ  ؾي ضَم وَ  قمزي  اهللُ ؿَ ؾي ـو يمعمي 

                                                 
 (.745/ 3) "اًمًـي" (7)
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ُُ ـَُرُْكَُُرُثُادُِإَحُُهُِذُِهَُُ،قٍتَُصُؿُبُِؽؾُ تَُُوجؾ   .(3)شاءتَُجََُمُوهياُ

ذه هَ  دَ رَ د أومْ ىمَ ، وَ ثػمٌ يمَ  قِت واًمصي  ِف رْ احلَ  ٌوِت صمْ إِ  أمحد ذِمْ  اإلمومِ  المُ يمَ وَ 

ْجِزي مجوقميٌ  ًلًميَ اعمَ  ًِّ ـِ و يموًم ى هَ ذْ ف مَ قمـْ  عُ ومَ دْ و يَ ذا مي هَ ، وَ هؿهمػمِ و داميىمُ  اسم

ٓي  ِب رَ اًمعَ  يِ غَ ًمُ  ـْ ؿ مِ ؾَ عْ الم يُ ي، ومال يمَ َو قِّ ػَ اعمُ   !ٍت قْ َص وَ  ٍف رْ حَ ون سمِ و يمَ  مَ إ

ـُ ؼَ وكَ  قمـ أيب ـموًمى ىمول: ؾُمِئؾ أسمق  "تلويالاًمتّ  ولِ طَ إسمْ "أيب يعغم ذم  ؾ اسم

ُُعَُُضُرَُ»: ؼْم قمٌداهللي قمـ طمديٌ احلَ  ُوإَُعٍُبَُْصُُإَُِذُظَُُاِتُوَََُمُافس  َُذُظَُُْغَُِوُرَُ،

أسمق شػم، ومؼول ا، أي: يُ ؽذَ هَ  سمقدهِ  ورَ ؿَم أَ  : إٓي قُل ؼُ يَ ش عبَُْصُُإَُِذُظَُُاَلُبَُ،ُواْلُِعٍُبَُْصُإُِ

ًُ حيقك حُيَ قمٌداهلل ٌِ دِ ا احلَ اهذَ  ُث دِّ : رأي أسمق  عَ عو، ووَو ٌَ و إْص عً ٌَ إْص  عُ َض ويَ  ي

 ؾِّ يمُ  سِ أْ إمم ومقق قمغم رَ  َؾ ؾمػأَ  ـْ اًمراسمعي مِ  فِ عِ ٌَ قمغم إْص  اإلاهومَ  اهللقمٌد

 .(7)عٌَ إْص 

 أمحدَ  ـِ سمْ  إؾمحوَق  دِ اهِ اًمزي  قِخ اًمشي  وَب تَ قمِ  َؾ مْج و أَ ، ومَ هِى ذْ ذم اعمَ  وةُ دْ اًمؼُ ومفق 

 قمؼقدةِ  ـْ مِ  دَ مْح أَ  ومِ مم اإلمَ إِ  فُ ٌَ ًَ و كَ ٌكم، ومـْ احلَ  ّي قزِ الَ  ـِ ٌكم ٓسمْ ـْ ؾثل احلَ اًمعِ 

ـُ  هق دِ اَم يمَ  ويؾِ لْ اًمتي   فِ وسمِ حَ ْص َٕ  ؿيٍ ُت  ـْ مِ  فِ المِ  يمَ ذِم  عَ ىمَ ، ومو وَ يِ يي رِ عَ ؿْم إَ  ي

ـي يَ  ُى جَ واًمعَ : »ؾثلاًمعِ  و ىمولِمي  ونَ اب! ويمَ رَ طِ سموْٓو  ًي  هَى ذْ مَ  ُؾ تحِ ـْ ِم ، ِػ ؾَ اًم

: إَِذا ، َوَيُؼقُل ًٓ وأ َمو مَلْ يرهُ  ًػمِ ػْ قَمغَم شمَ  مُ دُ ؼْ ذِم اًْمَؽالم، صُمؿي يَ  قَض ى اخلَ رَ وٓ يَ 

ْ يَ  وًمِؼ اخلَ  وِت ػَ ِص  ـْ مِ  ًَ ٌَ َمو صمَ  ُس قْ ؼِ ى إمَِم يَمَذا، ويَ دي ىمؾـو يَمَذا أ ً ٌُ ثْ قَمغَم َمو مَل

ًُ قَمـُْف، ويمقػ شمـؼص قمفدك وىمقًمؽ سمؼقل وُمالن هُ دَ ـْ قمِ  ، ومفذا اًميِذي هنق

                                                 
 (.741/ 3) "اًمًـي" (3)

 (.177/ 7) "إسمطول اًمتلويالت" (7)
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وومالن مـ اعمتلظمريـ؟ ومال شمشؿً سمـو اعمٌتدقمي ومقؼقًمقن: شمـًٌقكـو إِمَم اًمٌدع 

ُتـظروأكتؿ أيمثر سمدقمًو مـو،  ُظؼده،ُأؾَل ُشَلمة ُاظتؼدتؿ ُمـ َُؿْقل ُإَِػ ون

ُرؼؾ ُمل ُما ُأؿقل ُـقػ ُوؾضؾف، ُمعرؾتف  عَ ٌَ تْ شمَ  َأنْ  جَيُقزُ  َػ قْ ؽَ ، ومَ وتثبتقن

 رُ ؽِ ـْ قا ومِقِف، صُمؿي شمُ وُو  ظَم اَم قْ ومِ  وئضلمَ َمَع اخلَ  قَض اعمتؽؾؿلم ذِم آرائفؿ، وخَتُ 

 ى.قْ جِ اًمعَ  ِى جَ َهَذا مـ اًمعَ  ؟قَمَؾْقِفؿ

َٓ  يٍ يَ ؤْ رُ  مـ هَمػْمِ  وٍت ػَ ِص سمِ  فُ ؾَ ثْ و مِ قىمً ؾُ خَمْ  َػ َص وَ  وقىمً ؾُ خَمْ  وًمق َأني   ،ٍق ودِ َص  ؼَمٍ  ظَم و

 ٌَم سمِ  فُ حوكَ ٌْ ؾُم  اهللَ قنَ ػُ ِص شمَ  َػ قْ ؽَ ومَ  ،هِ ورِ ٌَ ظْم و ذِم إِ سمً وذِ يمَ  ونَ ؽَ ًمَ 
ٍ
قَمغَم  ؿْ تُ ػْ ىمَ َمو وَ  ء

 حي ِص 
تِل رَ  وِت ػَ اًمصِّ  قنَ ػُ ـْ ، وشمَ وِت عَ اىمِ واًمقَ  نِ قْ ـُ وًمظ  سمِ  ، سَمْؾ فِ تِ ، فِ ًِ ػْ ـَ و ًمِ فَ قَ ِو اًمي

: وَل ىمَ  نْ  أَ مَم إِ  ش!ؾؿِ تَ حَيْ ، وَ ُؾ ؿِ تَ ، حَيْ وِت ٌَ صمْ إَ  وِت ؼَ اًمثِّ  ؾِ ؼْ ـَ سمِ  فُ ًمُ قْ ؾُم و رَ اِهَ  ؼَمَ ظْم وأَ 

  فُ تَ همْ قي ؾَم ، وَ يِ غَ قَمغَم اًمؾ   وِت ػَ اًمصِّ  ًَ ًمْ وي لَ ا شمَ ذَ إِ وَ »
، يَ حَ قْ ِص اًمـي  ًَ قْ سمَ أَ ، وَ َؽ ًِ ػْ ـَ ًمِ

ـَُُِأْْحَدُْرُِبُِؽَُافُامُِاْلمَُُُبُهَُْذُُهَقُمَُُقَسُؾَُؾَُ ؽـؽُؿُُْرََُُلُ،ُؾَُفَُُحُوُْرُُُاهللَُُسُد ُؾُؿَُبًُـَُْحُُْب

ُؾَُُاَبَُسُكتُِآُْ َذا، ُِِّبَ  اَل مـ َذًمَِؽ، َوَمو زَ  ًَ ـْ ؽِّ مُ  ، إِنْ ابًُهَُْذُمََُُؽُِسُػُْـَُفَُُِسُْْخُاُْإَِفْقِف

ًِّ سمُ ْق ُضِ ًمَ وَ  ًٍ ىمْ وَ  ذِم يُمؾِّ  ؼِّ احلَ  ِح يْ ٍَمِ سمِ  ونَ رُ فَ ـو جَيْ َأْصَحوسمُ  ٓ  ققف،قا سموًم

، َوَلُْؿ ٍب وذِ يمَ  َب ذِ  يمَ َٓ ، وَ عٍ ـِّ َش مُ  ـوقميِ َش سمِ  قنَ وًمُ ٌَ ، وٓ يُ ؿٍ ئِ َٓ  يَ مَ قْ ًمَ  خيوومقن ذِم اهللِ

 الَ  ِب ذْ اًمعَ  ؿِ ؾْم آْ  ـَ مِ 
ًٓ غَ تِ قَمـَْفو اؿْم  ؿْ فِ اِو رَ قمْ إِ و وقَ كْ اًمد   ؿُ فِ يمِ رْ ، وشمَ لِّ ـِ : ةِ رَ ؤظِم  سمِ و

ـُ يمثػمًا  َؼَؾ كَ  ،شوٌف رُ عْ مَ  قمٌ ؾُ عْ َمو ُهَق مَ  ذيؾ ـمٌؼوت "ذم  رضمٍى  مـفو اسم

 .(3)"احلـوسمؾي

                                                 
 (.617،  665/ 1) "وت احلـوسمؾيذيؾ ـمٌؼ" (3)
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 فِ قطمِ ُو مع وُ  ذم آقمتؼودِ  فِ ًِ ػْ كَ  دَ مْحَ أَ  اإلمومِ  ِى هَ ذْ سمؿَ  مفُ زَ ًمْ أَ  َػ قْ يمَ  ْؾ مي لَ تَ ومَ 

 .فًمقْ إِ  تًُى ـْ اًمذي يَ  اإلمومُ  ؾؼُ يَ  مو ملْ  قَل ؼُ يَ  نْ أَ  فِ ؾققمَ  ؽرَ كْ ، وأَ فِ الئِ ضَم وَ 

 ؾوئِ ًَ ف مَ ـْ قمَ  وًمفُ  دَ مْح أَ  ومِ مَ اإلِ  حوِب ْص أَ  ورِ ٌَ يمِ ـ وهق مِ  اودَ ق دَ سمُ أَ  ومُ مَ ا اإلِ ذَ وهَ 

وئل ًَ اًمـي  َس قكُ سمـ يُ  دُ ؿي وحُمَ  ٍْم سمـ كَ  كِم  و قمَ ـَ صمَ دي : طَم "فِ ـِ ـَ ؾُم "ذم  وَل مشفقرة، ىمَ 

يعـل اسمـ  يُ ؾَ مَ رْ اهلل سمـ يزيد اعمؼرئ، طمدصمـو طَم و قمٌدُ ـَ صمَ دّ ـك، ىموٓ: طَم عْ اعمَ 

ًُ ؾقؿ سمـ ضمٌػم مقمم أيب هريرة، ىمول: ؾَم ؾم َس قكُ ق يُ سمُ صمـل أَ دي ان، طَم رَ ؿْ قمِ  أسمو  ؿع

َُأْهؾَِفا﴿ :أيي هِ ذِ هَ  رأُ ؼْ يَ  هريرةَ  ُإَِػ ََماَكاِت ْٕ ُا وا ُُتَمدُّ َُأْن ْؿ ـُ َُرْلُمُر ُاهلل َ ﴾ إِن 

ًُ رَ »[ ىمول: 14]اًمـًوء:  ﴾َشِؿقًعاَُبِصًرا[ إمم ىمقًمف شمعومم: ﴿14]اًمـًوء:   أي

: ةَ رَ يْ رَ ق هُ سمُ أَ  وَل ، ىمَ شفِ ـِ قْ  قمَ غَم و قمَ فَ قْ ؾِ ل شمَ ، واًمتِ فِ كِ ذُ غم أُ قم فُ ومَ اْهَ إِ  عُ َض يَ  اهلل قَل ؾُم رَ 

ـُ شبعقفإْصُُعَُُضُرَُاُوَُهَُؤُُرَُؼُْرَُُاهللُقَلُُشُرَُُُتُرُْأَُرَُ» ئ: رِ ؼْ اعمُ  وَل : ىمَ َس قكُ يُ  ، ىمول اسم

اَُذُهَُوَُ: »اودَ ق دَ سمُ أَ  وَل ىمَ  وسمٍماً  عوً ؿْ ؾَم  هللِ ني ل أَ ـِ عْ ، يَ ػْمٌ ِص سمَ  عٌ قْ ؿِ ؾَم  اهللَ ني يعـل: إِ 

شةُِقُ ؿُِفُْاْلََُُذَُظَُُدُ رَُ
(3). 

ـُ  وَل وىمَ  ُؿْرآًكاُ﴿: وَل ف ىمَ كي نِ ، ومَ قفِ ؾَ قمَ  اهللُ  فُ ؾَ عَ و ضَم  مَ مَم إِ  ودٌ دُ رْ مَ  رآنُ وموًمؼُ : »يطي سمَ  اسم

ُُمبِغٌُ﴿: وَل وىمَ [، 7﴾ ]يقؾمػ: َظَربِقًّا ُفَِساٌنَُظَرِِب  ، [311﴾ ]اًمـحؾ: َوَهَذا

 ةِ ودي ـ الَ قمَ  قفِ وؿِم عَ شمَ  ـْ مِ ، وَ َرِِبُِّافعَُُانَُِسُافؾُِّبُُِفُِؾُِفَُْجُُـُْمُُِِِتََُمُأُُكُ قنُإُِعُُؾُْادَُُلُُّؿُِفُْاْلَُؾَُ

فَِقْحِؿُؾقاُي: ﴿ـَ تْ اًمػِ  وءَ غَ تِ اسمْ  ِق رُ اًمط   ـقوتسمو ف،وسمِ َش تَ اعمُ ِف ٌِ ؾَ ـمَ ، وَ يِ حَ ِو ااًمقَ 

ُُرِضؾُّقََّنُْؿُبِغَُ ـَ َُأْوَزاِرُاف ِذر ـْ اِمَؾًةَُرْقَمُاْفِؼَقاَمِةَُوِم ـَ َُشاَءَُماَُأْوَزاَرُهْؿُ َٓ ُِظْؾٍؿَُأ ْرِ

                                                 
 (.711/ 6)  "ؾمــ أيب داود" (3)
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 يدُ رِ ام يُ كي الن، إِ ومُ  يِ َض ٌْ  ىمَ ذِم  ارُ ل: اًمدي ؿِ فْ الَ  ُل قْ ؼَ ، ومَ [71﴾]اًمـحؾ:َرِزُرونَُ

 ػَ عَ اًمض   ِى ؾْ  ىمَ غَم قمَ  ِى يْ واًمري  ؽِّ شاًم وَل ظَم دْ ، وإَ يَ طَ وًمَ غَ اعمُ  سمذًمَؽ 
ِ
 ًْ ـ اعمُ مِ  وء

لم، ؿِ ؾِ

ذم  ارُ : اًمدي ؼقَل شمَ  نْ أَ  قزُ  جَيُ َٓ  فُ كي ى أَ رَ  شمَ َٓ ، أَ يِ َض ٌْ اًمؼَ وَ  ضِ ٌْ اًمؼَ  لْمَ سمِ  فِ ؾِ فْ جَ ى سمِ قي ًَ ومَ 

 نْ نِ ؾ الوء، ومَ ظِم دْ مل شمُ  ضِ ٌْ مـ اًمؼَ  فُ فَ ٌَ ؿْم اعمؾؽ، ومو أَ  َت دْ رَ ا أَ ذَ نِ الن، ومَ ومُ  يِ َض ٌْ ىمَ 

َْرُضُمَجِقًعاَُؿْبَضُتفُُ﴿ف: الوء، ومؽذًمؽ ىمقًمُ  ًَ ؾْ ظَم دْ ، أَ دِ اًمقَ  يَ َض ٌْ ىمَ  َت دْ رَ أَ  ْٕ ﴾ َوا

 ؿي ، صمُ فِ تِ َض ٌْ  ىمَ ذِم  مجقعوً  ُض رْ : وإَ وَل ؼَ ل ًمَ ؿِ فْ الَ  قلِ ؼَ يمَ  ونَ ق يمَ ًمَ وَ [،43]اًمزمر:

َ سمَ  ُبَِقِؿقـِفُِ:﴿وَل ؼَ ومَ  لمي اٌت َُمْطِقر  ََمَواُت قمـ  وءَ ضَم  ويمذًمؽ[، 43﴾ ]اًمزمر:َوافس 

ُُقيُاهللُطُْرَُ: »اًمـٌل ُرَُؾُ ـَُُُمواِتُافس  ُثُُامَُقَُافؼُُِمَُقُْفا ُثُُزُُّهَيُُؿُ ة، ُأَُرؼقُلُُؿُ ها، اُكَُ:

ُؽَُتَُادُُُارُُبُ اْلَُ  .(3)ش ..شض؟رُْإَُُقكُُؾُُمُُُـَُرُْأَُُ،ُزِّ

مُ  كِم  ٌَ ـْ احلَ ُم ومَ ذا اإلِ هَ  َؾ وسمَ ىمَ  َػ قْ يمَ  ْؾ مي لَ تَ ومَ   قمِ فُ ػْ وعمَ سمِ  وِت ػَ اًمصِّ  قَص ُص كُ  :اعمؼدي

 ِب رَ اًمعَ  ونِ ًَ ؾِ ًمِ  ؿفِ فْ ومَ  مِ دَ عَ سمِ  ولي اًمضي  لي ؿِ فْ الَ  وَب ريب، وقمَ اًمعَ  ونِ ًَ ـ اًمؾِّ مِ 

 .إًمػوظ ؾِ ئِ َٓ ودَ 

ـُ  وىموَل  ًِ وَ » أيضًو: يَ طي سمَ  اسم ، هِ ٍَمِ ك سمَ ـَ عْ : مَ فِ عِ ؿْ ك ؾَم ـَ عْ مَ  ني : إِ يُ قي ؿِ فْ الَ  ىموًم

ـِلَُمَعُؽََمَُأْشَؿُعَُوَأَرى﴿ول: ـؼَ ومَ  فِ وسمِ ــذم يمت اهللُ  ؿُ اَهُ ذَ يمْ أَ  دْ ـىمَ وَ   [ 64﴾ ]ـمف: إِك 

 .(3)شاَم فُ ـَ قْ سمَ  َؾ َص ػَ ومَ 

 سملم ًمػٍظ وًمػظٍ  ػريِؼ اًمتي  مِ دَ ـك وقمَ عْ ـ اعمَ مِ  ػظِ اًمؾي  َى ؾْ ؾَم  ذم أني  وهذا سيٌح 

 الفؿقي. ُى هَ ذْ ف مَ كي أَ 

                                                 
 (.133/ 3) "اإلسموكي" (3)

 (.3/173) اًمًوسمؼ (3)
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اًل فْ ضَم  ُؾ فَ ضْم أَ  ـْ مَ وَ : »"قمؼقدشمف"ذم  كِم  ٌَ ـْ احلَ  ِد  دِ ؼْ اعمَ  لِّ ـِ اًمغَ قمٌدُ  ويؼقُل 

ـَ  ؼوَل يُ  نْ أَ  ٓ جيقزُ  فُ كي أَ  ؼقُل ـ يَ ٌقاًل ِمي ؾَم  ؾ  َو أَ اًل وَ ؼْ قمَ  ُػ خَ ؾْم وأَ   دَ عْ ؟ سمَ اهلل أي

 .(3)شاهلل؟ ـَ ي: أَ فِ سمؼقًمِ  يعيِ اًمنمي  ِى وطمِ َص  يِح ٍْمِ شمَ 

َٓ فُ ك ًمَ ـَ عْ ي ٓ مَ اًمذِ  ق  ؾُ وًمعُ  ومَ ٓي إِ ، وَ يِ َو قِّ ػَ اعمُ  دِ ؼَ تَ عْ مُ  ضِ ؼْ  كَ ذِم  ٌح اِو ا وَ ذَ وهَ   ! 

 سمـ: إيـ! فُ معرومتُ  ُيطؾُى 

 سمعد هذه أيوِت  قؾُُافعُُُجفةُِأن يؽقن اهلل قمز وضمؾ ذم  ومـؽرٌ : »وىمول

 ٌِ  خُمَ  وإطمودي
 .(7)شاهللِ  قلِ ؾُم رَ  يِ ـي ًُ ًمِ  رٌ ؽِ ـْ مُ  اهللِ وِب تَ ؽِ ًمِ  ٌػ وًمِ

اهلل شمعومم قمغم ظمؾؼف ق ؾُ ك قمُ سمؿعـَ ش يِ فَ الِ »ًمػظ:  ٓ يرون إـمالَق  يُ َو قِّ ػَ واعمُ 

 ذم اًمًامء.

 زي قمَ  اهللَ ني لَ سمِ  ً أصمورُ حي َص وَ  ورُ ٌَ ظْم ت إَ رَ قاشمَ وشمَ : »ِد  دِ ؼْ اعمَ  اًمغـّل قمٌدُ  وَل وىمَ 

 اَم  ؾَم مَم إِ  ًمقؾيٍ  ؾي يمُ  ُل زِ ـْ يَ  ؾي وضَم 
ِ
 ًْ واًمتي  فِ سمِ  امنُ يْ اإلِ  ُى جِ قَ و ومَ قَ كْ اًمد   ء

 كُ رْ وشمَ  فُ ًمَ  قؿُ ؾِ

ْ  ٍػ ققؽْ شمَ  ػْمِ همَ  ـْ مِ ُه رُ ارَ ـمْ ف، وإِ ــقْ ؾَ قمَ  اضِ ؽِمَ قمْ آْ     يفٍ زِ ـْ وٓ شمَ  ويؾٍ لْ وٓ شمَ  ثقؾٍ وٓ َت

 .(1)شولزُ اًمـ   يَ ؼَ قْ ؼِ طَم ل ػِ ـْ يَ 

ْ  نْ إِ  ولِ زُ ًمؾـ   يٍ ؼقؼطَم  وأي    معؾقمًو ذم اًمشوهد؟ ـًك عْ يؽـك ًمف مَ  مَل

ومفذا : »"ي آقمتؼودعَ عمُْ " يمتوسمف ذم كِمّ ٌَ ـْ حلَ ا داميَ ىمُ  ـُ اسمْ  دٍ أسمق حمؿي  اإلمومُ  ويؼقُل 

ـُ ، كمْ فُ اشمُ وَ رُ  ًْ ًمَ دِّ وقمُ  هُ دُ ـَ ؾَم  حي مو َص  فُ فَ ٌَ ؿْم ومو أَ   هُ دُ حَ جْ وٓ كَ  هُ د  رُ ، وٓ كَ فِ سمِ  م

                                                 
 (.61)ص "قمؼقدة قمٌداًمغـل اعمؼدد" (3)

 (.64اًمًوسمؼ )ص (7)

 (.11)ص  "قمؼقدة قمٌداًمغـل اعمؼدد" (1)
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اعمخؾقىملم، وٓ  سمصػوِت  فُ فُ ٌِّ َش ، وٓ كُ هُُرَُاهُِطَُُُػُافُِخُيُُورؾٍُبتلُْ فُ ًمُ وي لَ تَ وٓ كَ 

َفْقَسُ ﴿ػْم ظِ  كَ َٓ وَ  فُ ًمَ  فَ قْ ٌِ وشمعومم ٓ ؿَم  فُ وكَ حَ ٌْ ؾُم  اهللَ ني أَ  ؿُ ؾَ عْ ، وكَ لْم صمِ دَ حْ اعمُ  ِت اَم ًِ سمِ 

ُ ِؿْثؾِِفَُرْ ِؿقُعُاْفَبِصرُُـَ  ـِ هْ ذم اًمذِّ  َؾ قِّ و خُتُ مَ  ؾ  [ ويمُ 33]اًمشقرى:  ﴾ٌءَُوُهَقُافس 

 .(3)شفِ ومِ اَل خِ شمعومم سمِ  اهللَ ني نِ ومَ  سموًمٌولِ  رَ طَ ظَم  وأَ 

ـُ  هُ يدُ رِ اًمذي يُ  رُ وهِ  هق اًمظي اَم ومَ   اعمعـك اعمػفقمِ  ػمُ ومم همَ عَ شمَ  اهللُ فُ مِحَ رَ  ىمداميَ  اسم

 .يِب رَ اًمعَ  عِ سموًمقْو 

 اهللَ ني لَ سمِـ ةِ اردَ اًمـقَ  ورِ ٌَ ظْم إَ  رِ يمْ ذِ  وُب سمَ : »"قّ ؾُ اًمعُ  يِ ػَ ِص  إصمٌوُت "ذم يمتوسمف  وقَمَؼدَ 

 .(7)شفُِِصُرُْظَُُقَقُؾَُ ومَم عَ شمَ 

 .ومَم عَ شمَ  اهللِ يَ قي ىمِ قْ ومَ  ٌتقنَ ثْ ٓ يُ  يُ َو قِّ ػَ واعمُ 

ًي  يِ ؿي ئِ ـ أَ قمَ  المُ واًمؽَ   .(1)ؾػ يمثػٌم ضمدًا ذم هذا اًمٌوباًم

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (.33)ص "عمعي آقمتؼود" (3)

 (.51)ص "إصمٌوت صػي اًمعؾق" (7)

 (.615-711ًمؾديمتقر حمؿد سمـ حمؿقد آل ظمضػم ) "مؼوًمي اًمتػقيض سملم اًمًؾػ واعمتؽؾؿلم"يـظر يمتوب  (1)
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ٌُؾُْصُؾَُ

ٌَ  ذِم  ةِ رَ وقمِ ؿَم إَ  هَى ذْ مَ  ني لَ سمِ  وشمِى اًمؽَ  وُج جَ تِ و اطْم مي أَ   ؼَ اًم
ِ
 زائدةً  صػيً س ًمق أّكف وء

ـِ  أسمو ني أَ  عَ ، مَ اِت قمـ اًمذي  مـ ذًمؽ، ومفق  سموًمضدِّ  عري يؼقُل ؿْم إَ  احلً

 :قهٍ ضُم مـ وُ  ،سموـمٌؾ  اؾمتدٌٓل 

 م.اعمذاهى، يمام شمؼدي  هؾِ إمم أَ  ىمقالِ إَ  يِ ٌَ ًْ  كِ ذِم  فِ شمِ وقمدَ ىمَ ن ُ اَل طْ سمُ  دمها:َحُأَُ

 رري ؼَ اعمُ  يِّ رِ عَ ؿْم إَ  لِ قْ ىمَ  ـْ ًمقس مِ  يِ يي رِ عَ ؿْم إمم إَ  ُى ًَ ـْ و يُ مَ  َى وًمِ همَ  ني أَ  ان:وافثُ 

ً   ؾِ هْ أَ  ةِ ودي إمم ضَم  إىمرِب  فِ ؾِ وئِ ؾَم  رَ ذِم  هُ رَ يمَ و ذَ ، ومَ فِ اًمِ قَ طْم أَ  رِ  آظِم ذِم  يمـ:  يِ ـي اًم

اًل ْص ؿ أَ فُ تُ ٌَ ًْ ، وكِ "مؼوٓت اإلؾمالمقلم"و "رؾموًمي أهؾ اًمثغر"و "اإلسموكي"

، أو وةٍ ػَ كُ  يٍ ؾَ طِّ عَ مُ  يٍ قي ؿِ فْ : ضَم لْمَ مو سمَ  قِؼ ؼِ حْ قمـد اًمتي  ؿْ ّر، وهُ ؼَ ٓ شمُ  يٌ ؾَ وـمِ سمَ  ًمألؿمعريِّ 

ًٓ يي رِ عَ ؿْم ى ًمألَ اهِ ذَ هذه اعمَ  يُ ٌَ ًْ كِ  ترَ ضَم ػوت، وإكيام ًمؾصِّ  يٍ موًمَ مُ  يٍ قي سمِ الي يمُ  ي شَمـَز 

 ًْ ؼى، وًمقس شمَ ذا اًمؾي ؿ اِه ِتِ رَ فْ وؿُم  ققزِ ؿْ ًمؾتي 
ذًمؽ،  يؼقُل  ؿمعريي قاًم سملني إَ ؾِ

أسمق  فُ وًمَ ؿ سمام ىمَ فِ قْ ؾَ قمَ  ٍ  تَ حَيْ  ةِ رَ وقمِ ؿَم إَ  يَ وًمَ ؼَ مَ  َض ؼُ ـْ يَ  نْ أَ  ادَ رَ مـ أَ  يُ ومي قمَ  وًمذًمَؽ 

ـِ   إًمقفو آكػًو. شوراعمُ  فِ ذم ممًمػوشمِ  يِّ رِ عَ ؿْم إَ  احلً

ن لَ سمِ  قنيؼقًم وقمرةِ ؿَم إَ  أيمثرَ  سملني  وشمُى اًمؽَ  فُ ؿَ قمَ  زَ اَم سمِ  ؾقؿِ ًْ اًمتي  مُ دَ قمَ  :ُثُافُِوافثُ 

 ؼَ اًمٌَ  يَ ػَ ِص 
ِ
ًْ  وء  وأيمثرُ  إؿمعري   َى هَ ذَ  ْؾ ، سمَ اِت قمـ اًمذي  ةً دَ ائِ زَ  يً ػَ ِص  ًمقً

أسمؽور "ذم  لذا أمدي   ٍَمَ تَ ات، واكْ و صػي زائدة قمـ اًمذي َأهني مم إِ  فِ وسمِ حَ ْص أَ 



 

 57                                                                                                               براءة احلنابلة من عقيدة أهل التجهيل    

 

 

 

يمولقيـل واًمؼويض أيب -مـ ظموًمػ ذم ذًمؽ  َل قْ ىمَ  ورأى سملني  "إومؽور

 .(3)اعمعتزًمي هق ىمقُل  -سمؽر

 وءَ ؼَ اًمٌَ  ني لَ سمِ  يِّ رِ عَ ؿْم ًمألَ  قَب ًُ ـْ اعمَ  َل قْ اًمؼَ  سملني  القيـل واًمٌوىمالين َح وىمد َسي 

 ـْ مِ  ءُ اَم ؾَ اًمعُ  َى هَ ذَ »، ومؼوٓ: ةِ رَ وقمِ إؿَم  رِ ثَ يمْ أَ  ُل قْ ىمَ  قَ هُ  اِت قمـ اًمذي  زائدةٌ  صػيٌ 

 ؼِّ  طَم ذِم  ؿِ ؾْ اًمعِ  سمؿثوسميِ  هِ قدِ ضُم  وُ غَم قمَ  ل زائدةٌ وىمِ اًمٌَ  يُ ػَ ِص  وءَ ؼَ اًمٌَ  ني أَ  ممو إِ ـَ تِ ؿَ أئِ 

 ػْمِ همَ  ـْ مِ  رِّ ؿِ تَ ًْ اعمُ  قدِ ضُم اًمقُ  سِ ػْ إمم كَ  عُ ضمِ رْ يَ  وءَ ؼَ اًمٌَ  ني أَ  قفِ ِض شمَ رْ ، واًمذي كَ وملِ اًمعَ 

 .(7)شزيدمَ 

ة، رَ وقمِ ؿَم قمـ إَ  فُ ؾَ ؼَ و كَ مَ  يِ حي وٓ ذم ِص  ل،َٓ دْ تِ ذم آؾْم  ـ اًمؽوشمُى ًِ حُيْ  ؿْ ومؾَ 

 ش.داً قاًم ضمِ ظِ ًل قمَ طَ ظَم  َت لْ طَ ظْم أَ  دْ ؼَ ًمَ »ىمقل: وأَ  فِ قًمِ ؼَ إًمقف سمِ  قدَ قمُ أَ  نْ أَ  زم ومُحؼي 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
اإلقمالم سمؼقاـمع "( 51)ص "أصقل اًمديـ"ًمؾعز سمـ قمٌداًمًالم،  "ىمقاقمد إطمؽوم"يـظر ذم ذًمؽ  (3)

 ( ًمؾفقتؿل.7/111) "اًمزواضمر"( 76)ص "اإلؾمالم

 (.51ادي )صًمؾٌغد "أصقل اًمديـ"( 314)ص "اإلرؿمود" (7)
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ٌُؾُْصُؾَُ

ًي  وَل وىمَ  : ة احلـوسمؾيِ قدَ ؼِ قا قمَ ومُ رِ عْ مل يَ  اًمًؾػقلمَ  سملني  ؿَ قمَ ومقام زَ  ٌِ وًمِ اًمثي  ٌِى ذم اًم

ُؾافبعُضُ» ُدرجاتُاحلـابؾة، ُبغ ُرعرُفُُالؾط ُرعذُزَُـُْمَُُٓ ُافؼايضُأِب فة

ضُافرواةُمـُدرجتفؿُيفُادذهبُـبعُُُـّظُُرـ،ُورَُرُِمـُيفُدرجتفُمـُادحرُِّوَُ

ُوخاصةًُ ُترررٌُُاحلـابؾة، ُُلؿ ُفقس ُمسائؾُُِافذرـ ُوإصقلُُيف افػؼف

 ش.وادعتؼد

 ةِ قدَ ؼِ مـ قمَ  فِ قْ ؾَ قمَ  قَ عمو هُ  يً وصي ظَم  اءاًمػري  غمعْ سمليب يَ  د اًمؽوشمُى في مَ ول: ؼَ ومقُ 

ٌُ قيض، ػْ اًمتي   إمم ىمًؿلم: أمحدَ  مومِ اإلِ  ذم قمؼقدةِ  لمَ ػِ ـِّ َص ىمًؿ اعمُ  طمق

وًمح ، يمَص ؾِ ؼْ  اًمـي غَم قمَ  ٍِم تَ ؼْ يَ  ـْ اهؿ، مَ  ، ويريدُ اةُ وَ اًمر   ل:وُ إَُُؿُُْسُافؼُِ

وأيب اًمعٌوس أمحد سمـ وأيب داود اًمًجًتوين، اهلل اسمـل اإلموم أمحد، وقمٌدِ 

سمـ حمؿد أيب  ضمعػر آصطخري، وأيب سمؽر أمحد سمـ حمؿد اعمروذي، وأمحدَ 

 اًمؼوؾمؿ سمـ إسمراهقؿ سمـ هوكئ اًمـقًوسمقري، وأيب وإؾمحوَق  سمؽر إصمرم،

وؿموهلم سمـ اًمًؿقذع أسمق ؾمؾؿي  ٍ،ؾَم قْ سمـ مـصقر اًمؽَ  اًمٌغقي، وإؾمحوَق 

اًمعٌدي، وقمٌدوس سمـ موًمؽ أيب حمؿد اًمعطور، وحمؿد سمـ يقكس 

طمـٌؾ سمـ إؾمحوق أسمق قمكم واًمنظمًلم ومًدد سمـ منهد اًمٌٍمي، 

 اًمشقٌوين، وهَ 
ِ
ذم  أمحدَ  اإلمومِ  لِ قْ ؼُ عمَِ  واييِ واًمرِّ  ؾِ ؼْ قمغم اًمـي  ؿْ هُ رودَ  ٍمتَ اىمْ  مٓء

  ً  ي.ـي اًم
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 ـْ اًمتي  هُؾ أَ  ؿْ ون6 وهُ رُ رِّ اعمح :اِنُافثُ ُؿُُْسُافؼُِ
 ريدُ ، ويُ ودِ ؼَ تِ قمْ ًمالْ  يرِ رِ حْ  واًمتي ػِم ظِ

 قَ ًمِ  َؾ ومِ طَم  ني أَ  اًمؽوشمُى  ؿُ قمُ زْ ، ويَ دَ ؼَ وكَ  َؼ ؼي ، وطَم رَ ري وىمَ  َػ ـي اهؿ مـ َص 
ِ
، ِى هَ ذْ اعمَ  اء

ـُ غم اعْ ق يَ سمُ : أَ قهُ  ومقف مُ دي ؼَ واعمُ   ًمًٌٌقلم اصمـلم: ٌػ يْ اء! وهذا زَ ري اًمػَ  سم

ً   فُ ٌَ هَ ذْ مَ  رَ ري طَم هق اًمذي عومم شمَ  اهللُ أمحد رمحفُ  اإلمومَ  أني   َم:ُلُُأوُ   يِ ـي ذم اًم

 ذم يمثػمٍ  قمِ ُص اخلُ  وِت فَ ٌُ ؿُم  َػ َش ، ويمَ فُ كَ وْ دُ  رَ وفمَ ، وكَ دِ ؼَ تَ عْ اعمُ  يَ ًمي دِ أَ  رَ يمَ وذَ ، فِ ًِ ػْ ـَ سمِ 

ً   فُ ـْ قمَ  يِ اعمـؼقًم وِت ايَ وَ مـ اًمرِّ   مـ إئؿيِ  ؾًي وشمػصقاًل، وًمقس أطمدٌ مُجْ  يِ ـي ذم اًم

ًي وٓ أَ  عيِ سمَ رْ إَ  ً   يمالمٌ  قمـفُ  َؾ ؼِ كُ  ـْ ؾػ مَ ئؿي اًم أمحد،  اإلمومِ  ـْ مِ  رَ ثَ يمْ أَ  يِ ـي ذم اًم

 ذم اًمتلًمقػ قمغم كققملم: وهُ ؽَ ؾَ ًْ ومَ 

ً   قلِ ُص أُ  ِى تُ يمام ذم يمُ  ؛قُسُِشُلُْوافتُ ُلصقُؾُأحدمها:ُافتُ   فُ ـْ و قمَ اهَ وَ اًمتل رَ  يِ ـي اًم

 قمؾقف. وويِ رُ عْ اعمَ  ؾِ وئِ ًَ  اعمَ غَم قمَ  فِ تِ قسمَ ضْم ، وذم أَ فأصحوسمُ 

ُافردُُّ ـَُُوافثان: ، فُ ـْ قمَ  يِ قًمَ ؼُ ـْ اعمَ  راِت وفمَ ـَ مـ اعمُ  ثػمٍ يمام ذم يمَ  قس؛بُِؾُْافتُ ُُػُْشُو

 ."قمغم اًمزكودىمي والفؿقي اًمرد  " فِ وسمِ تَ وذم يمِ 

، دِ ؼَ تَ عْ ذم اعمُ  فُ ٌَ هَ ذْ مَ  رَ رِّ حَ قُ ًمِ  هِ دِ عْ سمَ ـ يت مِ لْ يَ  طمدٍ أَ إمم  سمحوضميٍ  أمحدُ  اإلمومُ  ؾقَس وم

، فُ ًمَ  لمَ عَ ٌِ تي مـ اعمُ  ػمٌ ثِ يمَ  عَ ـَ َص ام يمَ  فِ إمم قمؼقدشمِ  وُل حُت  هِ دِ عْ سمَ  ـْ مِ  وسِ اًمـي  دُ وئِ ؼَ قمَ  ْؾ سمَ 

، فُ ًمَ  وهق خموًمٌػ  أمحدَ  إمم اإلمومِ ُف ؼقدشمَ قمَ  َى ًَ كَ  ـْ ِمي  فِ ٌوقمِ اشمِّ  قوءُ قمِ دْ أَ  يمذًمَؽ و

ًْ ومَ   فِ ًمِ قْ ىمَ  ـْ قمـف مِ  ٌح اِو وَ  قَ و هُ مَ  َق قْ و ومَ فَ حُ وِّ قَ إمم مـ يُ  وضميٍ حَ سمِ  فُ قمؼقدشمُ  ؾقً

 .فُ وسمُ حَ ْص قمـف أَ  فُ ؾَ ؼَ ومقام كَ و فُ ػَ ـي ومقام َص 

ُافسبُبُ  ًْ اًمتي  مُ دَ عَ ومَ  افثان:ُأما
د مْح أَ  ومِ مَ اإلِ  دَ ؼَ تَ عْ مُ  رَ طمري  ـْ مَ  َل وي أَ  سملني  قؿِ ؾِ

 :لمِ ؽؾًْ وهؿ قمغم مَ ظمؾٌؼ  فُ ؼَ ٌَ ؾَم  دْ ؼَ ومَ اء! ري ومقف هق أسمق يعغم اًمػَ  َػ وصـي 
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قمغم  ؼتٍُم ومقَ  احلديٌ وإصمر6 أهؾ فُ ؽُ ؾَ ًْ مـ يمون مَ  :ُلُوُ إَُُادسؾُؽُ

ٌِ  أيوِت   ؿ،اِتِ اًمؽالم وشمؼريرَ  ؾِ هْ أَ  ٌقيي، سمعقدًا قمـ قمٌوراِت اًمـي  وإطمودي

وًمف  فِ وسمِ حَ ـ أْص م وينمَ رْ سمـ إؾمامقمقؾ اًمؽِ  ُب رْ طَم ؾؽ: ًْ ا اعمَ ذَ هَ  َؽ ؾَ ـ ؾَم وِمي 

ً   يمتوٌب  يملمحد سمـ حمؿد  حوبْص إَ  حوِب ْص هؿ مـ أَ سمعدَ  ـ ضموءَ ي، ومي ـي ذم اًم

ً  " ل ذم يمتوِب الي سموخلَ  سمـ هورون أيب سمؽر اعمعروُف   ٌؼيِ اًمطي  وؿمقُخ  "يـي اًم

ـُ  ً   ِح َذْ "سمـ قمكم سمـ ظمؾػ أسمق حمؿد اًمؼماهوري ذم  احلً وقمٌداهلل سمـ  "يـي اًم

هؿ، يمليب احلًلم سمعدَ  وءَ ومـ ضَم  "ىمصقدة اًمًـي"ين ذم أيب داود اًمًجًتو

ًُ  قا ذم شمؼريرِ ػُ ـي فؿ َص ومؽؾ   "اإلسموكي"ذم  يسمطواسمـ  "اًمنميعي"أضمري ذم   يِ ـي اًم

 مُ وهَ  ،فُ وا ًمَ واكتٍُم  أمحدَ  اإلمومِ  قا يمالمَ ؾُ ؼَ خوًمػلم، وكَ اعمُ  ذاهِى مَ  وإسمطولِ 
ِ
 ٓء

ي  فِ ٌِ هَ ذْ مَ  روميِ عْ ومَ  ذم آقمتؼودِ  أمحدَ  اإلمومِ  وعِ ٌَ شمِّ ذم ا أصدُق و ُؼ ٌَ ؾْم أَ   وءَ ـ ضَم ِم

 يِ قي ؿِ فْ الَ  ةِ ذَ وسمَ ـَ ، ومُ رِ صمَ إَ  ومِ زُ  ًمُ ، ذِم دَ مْحَ أَ  اإلمومِ  ٍَ فَ ـْ ؿ مَ فِ ومِ زُ ؾُ ، ًمِ ؿهُ دَ عْ سمَ 

 .يً وومي سمؽَ 

ـُ  ِد  دِ ؼْ اعمَ  لِّ ـِ اًمغَ قمٌدُ  :حوِب ْص ي إَ رِ ظِم لَ تَ مُ  ـْ ومِ  قا ذم ػُ ، ومصـي ىمداميَ  واسم

 ؾِ هْ أَ  وظِ ػَ ًمْ أَ  ـْ مِ  ئوً قْ ؿَم  قاٌُ تَ  يمَ اَم قْ ومِ  دُ دَمِ  ودُ ؽَ  شمَ اَل ، ومَ رِ صمَ إَ  ؾِ هْ أَ  ريؼيِ غم ـمَ قمَ  آقمتؼودِ 

 م.اَل ًمؽَ ا

ـِ سمُ أَ  :ؽؾَ ًْ ا اعمَ ذَ هَ  ـْ مِ  ٌى وىمريْ   ومقاومَؼ  "اإلسموكي" يمتوسمف ذم يِّ رِ عَ ؿْم إَ  ق احلً

إمم  هُ ودَ ؼَ تِ اقمْ  َى ًَ كَ  و وإنْ هَ ػمِ ذم هم فُ ػَ وًمَ وظَم  وئؾِ ًَ اعمَ  ـْ مِ  ػمٍ ثِ  يمَ ذِم  أمحدَ  اإلمومَ 

  لِ وي  أَ  ذِم اَم ، يمَ أمحدَ  اإلمومِ 
 .فِ وسمِ تَ يمِ
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ف ومقف ًُ ػَ ومـَ  "إسمطول اًمتلويالت" فِ ٌِ تُ غم ذم آظمر يمُ عْ ق يَ سمُ أَ  ؽ:ؾَ ًْ هذا اعمَ  ـْ ومِ 

ٌِ دِ احلَ  أهؾِ  ُس ػَ كَ  ٌِ إَ و ؤيوِت سم لِ َٓ دْ تِ مـ آؾْم  ومقفِ  رَ ثَ يمْ لَ ومَ  ي ، ورِ وأصمَ  طمودي

ك طمتَ  وُت ٌَ اإلصمْ  فِ قْ ومِ  فِ ؾقْ قمَ  َى ؾَ ، وهمَ عُ ْو واًمقَ  ُػ عْ و اًمضي فَ قْ ؾَ قمَ  ُى ًمِ واًمغَ  ونَ يمَ  نْ وإِ 

ؿ سموًمتي   شٌقف.ات 

ـُ  وَل ىمَ   اًمعؾامءُ  وومقفو أكؽرَ »هـ: 675ذم طمقادث  "اًمؽومؾ"ذم  صمػمِ إَ  اسم

ؾمٌحوكف  اهللِ وِت ػَ مـ ِص  فُ ـف يمتوسمَ ؿي اء احلـٌكم مو َو ري  سمـ اًمػَ غَم عْ قمغم أيب يَ 

 .(3)شًقؿجْ اًمتي  دُ ؼِ تَ عْ ف يَ كي لَ سمِ  ةُ رَ عِ ْش وشمعومم، اعمُ 

ـِ  دي وىمد رَ  مشؽؾ "يمتوسمف ذم اًمتلويؾ ذم  طَ رَ أومْ و قرك إؿمعري عمَي ومَ  سمف قمغم اسم

ًْ ، و"احلديٌ وسمقوكف  رَ يمَ ذَ وي، يي رِ عَ ؿْم وإَ  سملم احلـوسمؾيِ  يٌ ـَ تْ ومِ  ذًمَؽ  ؾِّ ذم فمِ  وىمع

ـُ ف ؾي ذًمؽ يمُ   .(7)"ـمٌؼوشمف"أيب يعغم ذم  اسم

ـُ  اإلؾمالمِ  ُخ ؿمق وَل ىمَ   غَم عْ اًمؼويض أسمق يَ  َػ ـي َص  وىمدْ :  »رمحف اهلل شمقؿقيَ  اسم

 دَ ـَ ؾْم اسمـ ومقرك، وهق وإن يمون أَ  ردًا ًمؽتوِب  "إسمطول اًمتلويؾ"ف ذم يمتوسمَ 

 ٌَ ٌَ  ةُ دي و، ومػقفو قمِ اهَ وَ مـ رَ  رَ يمَ و وذَ هَ رَ يمَ اًمتل ذَ  إطمودي مقوققمي  أطمودي

 ٌِ ًي  ضِ عْ سمَ  ـْ قمَ  و أؿمقوءُ فَ قْ وومِ ، هوكحق اعمعراِج  وكًو ًمقؾيَ ققم ؤييِ ر  اًم يمحدي  ِػ ؾَ اًم

ٌِ يً ققمَ ومُ رْ مَ  وسِ اًمـي  ُض عْ و سمَ واهَ رَ  ، رواه شِ رْ قمغم اًمعَ  ؾمقلاًمري  قدِ عُ ىمُ  ، يمحدي

 ًُ وسمِ ام اًمثي كي ققمي، وإِ فو مقُو ؾ  ، وهل يمُ ققميٍ رومُ مَ  يمثػمةٍ  ٍق رُ مـ ـمُ  وسِ اًمـي  سمعُض 

                                                 
 (.344/ 3) "اًمؽومؾ" (3)

 (.7/353) "ـمٌؼوت احلـوسمؾي" (7)
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ًي  هِ وهمػمِ  ف قمـ جموهدٍ كي أَ  ًي  ونَ ػ، ويمَ ؾَ مـ اًم وٓ  فُ ووكَ رْ يَ  ؿيُ ئِ وإَ  ُػ ؾَ اًم

 .(3)شقلٌُ سموًمؼَ  فُ كَ قْ ؼي ؾَ تَ ، ويَ فُ وكَ رُ ؽِ ـْ يُ 

ومقف  دي رَ  "إسمطول اًمتلويؾ"ف ذم  يمتوسمَ غَم عْ ويض أسمق يَ ػ اًمؼَ وصـي : »ضوً يْ أَ  وَل وىمَ 

ـِ   ورَ  َص امي ؾَ إًمقف6 ومَ  لمَ وئؾِ مَ  هُ ػمُ وهمَ  يُ قػَ ؾِ اخلَ  ونَ ي ويمَ ػْمِ َش اًمؼُ  ومقرك ؿمقُخ  قمغم اسم

ًي  دوًميٌ  يِ يي ػْمِ َش ًمؾؼُ  ومقفو يمون  ؼِّ احلَ  رُ ثَ يمْ وأَ  ،يُ ـَ تْ ؽ اًمػِ ؾْ شمِ  ْت رَ ي ضَم ؼَ ضمِ اَل سمًٌى اًم

ائقِّي مع كقعٍ  مع  ؼِّ احلَ  ـَ مِ  ومقفو كقعٌ  يِ يي ػْمِ َش ويمون مع اًمؼُ  ،مـ اًمٌوـمؾ مع اًمػري

 .(7)شوـمؾمـ اًمٌَ  يمثػمٍ 

 قفِ و ومِ ؾقف عمَِ قا قمومؼومُ  "إسمطول شملويؾ اًمصػوت"يمتوب  عَ ومَجَ : »ل  ٌِ هَ ًمذي ا وَل وىمَ 

 اَم ؾَ  اًمعُ مَم إِ  َج رَ ، ومخَ قعِ ُو قْ ل واعمَ اهِ مـ اًمقَ 
ِ
مـ اًمؼودر سموهلل اعمعتؼد اًمذي  ء

ـٌ وومِ  قرٌ مُ أُ  ْت رَ وملقمجٌف، وضَم  "إسمطول اًمتلويؾ" إمم اًمؼودر يمتوَب  َؾ مجعف، ومَحَ   ت

ل سمـ اعمًؾؿي، وىمو كم  قمَ  سملم اًمػريؼلم اًمقزيرُ  َح ؾَ ْص أَ  صمؿي  -اًمعوومقي  اهللَ كًلُل  -

َ  وِت ػَ اًمصِّ  ، وأظمٌورُ اهللِ يمالمُ  ذم اعمأل: اًمؼرآنُ   .(1)شتوءَ يمام ضَم  ر  ُت

ٌَ  وَق ف ؾَم ـي ؽِ ًمَ : »وَل وىمَ   .(6)شسمؿثؾفو هلل صػي ًَ ٌَ ثْ أن يُ  قغُ ًُ طي ٓ يَ ؾموىمِ  أطمودي

ٓي  إسمطول "، يمؼقًمف ذم يمتوسمف وِت ٌَ صمْ إمم اإلِ  هُ أمرُ  ومؼد آَل   ذم الؿؾيِ وإ

 فِ ، وهق قمغم قمرؿِم جفةٍُذم  ش، واًمعرُش رْ ف قمغم اًمعَ كي أ ًَ ٌَ ومنذا صمَ : »"اًمتلويالت

                                                 
 (.713/ 1) "درء اًمتعورض" (3)

 (.16/ 4) "جمؿقع اًمػتووى" (7)

 (.34/51) "ؾمػم أقمالم اًمـٌالء" (1)

 (.717)ص "اًمعؾق ًمؾعكم اًمغػور" (6)



 

 63                                                                                                               براءة احلنابلة من عقيدة أهل التجهيل    

 

 

 

ُقمؾقف،  يِ فَ الِ  إـمالَق  عٍ ِو قْ مَ  و ذم يمتوسمـو هذا ذم همػمِ ـَ عْ ـَ وىمد مَ  ُجقازُُُقاُبُوافص 

ًَ  أمحدَ  ، ٕني بذفؽُافؼقلُِ قمغم  ، اًمتل هل آؾمتقاءُ هذه اًمصػيَ  ىمد أصمٌ

 كي أَ  ًَ ٌَ صمْ ، وأَ شِ رْ اًمعَ 
ِ
ًَ  ، ويمؾ  ف ذم اًمًامء ، وهؿ يَ فَ الِ  ًَ ٌَ صمْ هذا أَ  مـ أصمٌ

 اًمعرَش  ني أَ  قمؾقفِ  ث، واًمدًمقُؾ ام واسمـ مـده إصٌفوين اعمحدِّ اسمـ يمر أصحوُب 

ف ذم قمؾقف، وموىمته أكي  مًتقٍ  فُ كي أَ  اًمؼرآنِ  صِّ ـَ سمِ  ًَ ٌَ ف، وىمد صمَ اَل سمال ظِم  ذم ضمفيٍ 

إمم  فُ فَ ووضْم  فِ يْ دَ يَ  ام يرومعُ و ومنكي قمَ إذا دَ  أو يموومرٍ  مـ مًؾؿٍ  قموىمؾٍ  يمؾي  ، ٕني يٍ فَ ضمِ 

ًي  كحقِ   وإؿمعرييِ  مـ اعمعتزًميِ  يَ فَ كػك الِ  ـْ مَ  ويي، وٕني ػَ امء، وذم هذا يمِ اًم

 سمنصمٌوِت  وَل مـ ىمَ  هذا سمؿثوسميِ  وٓ ظمورضًمو مـفو، وىموئُؾ  هق ذم ضمفيٍ  : ًمقَس يؼقُل 

أظمر وٓ  وضمقدِ  أطمدمهو ىمٌَؾ  وضمقدُ  ه، وٓ يؽقنُ همػمِ  وضمقدِ  عَ مَ  قدٍ ضُم قْ مَ 

 ذم مقوعٍ  هُ دْ ضمِ أَ  ؿْ ؾَ ومَ  فُ تُ ٌْ ؾَ : ـمَ ؾِ وئِ اًمؼَ  سملم ىمقلِ  ىمقنَ رِّ ػَ ٓ يُ  امي قَ اًمعَ  سمعده، وٕني 

 .(3)..ش.ومٌ دُ عْ مَ  قَ ا هُ ذَ نِ ومَ  فُ تُ ٌْ ؾَ : ـمَ فِ مو، وسملم ىمقًمِ 

و فَ ؾُ مَحْ  رد  هذه إظمٌور، وٓ اًمتشوهمؾ سمتلويؾفو، واًمقاضمُى  ٓ جيقزُ : »وىمول

ؼ، وٓ ؾْ و مـ اخلَ اِهَ  اعمقصقوملمَ  رَ وئِ ؾَم  فُ ٌِ ْش ٓ شمُ هلل،  وٌت ػَ و ِص و، وأهني هَ رِ وهِ قمغم فمَ 

 رَ يمَ وذَ ش إئؿي وؾموئرِ  أمحدَ  ومِ مَ وي قمـ اإلِ و رُ  مَ غَم ومقفو، ًمؽـ قمَ  ٌقفَ ْش اًمتي  عتؼدُ يَ 

وموًمؽ واًمثقري وويمقع وإوزاقمل واًمؾقٌ  ومؽحقلٍ  هريِّ اًمز   يمالمَ 

قوض وقمٌداًمرمحـ ي واسمـ قمققـي واًمػضقؾ سمـ قمود سمـ ؾمؾؿومحي  ود سمـ زيدومحي 

ف: مِ اَل ذم يمَ  وَل وأيب قمٌقد، وىمَ  سمـ مفدي وأؾمقد سمـ ؾمومل وإؾمحوق سمـ راهقيف

                                                 
 (.65-64/ 3) "سمقون شمؾٌقس الفؿقي"سمقاؾمطي:  (3)



 

 

 

 راءة احلنابلة من عقيدة أهل التجهيلب                                                                                                        64            

 

اُقهَُؾَُُْحَُؿ مـ اًمتوسمعلم، هُ دَ عْ سمَ  ـْ ، ومَ يَ وسمَ حَ اًمصي  ني ويؾ، أَ لْ اًمتي  ولِ طَ  إسمْ غَم قمَ  ل  د  يَ »

ْ اهَُرُِاهُُِطََُذُظَُ  .(3)شو...هِ رِ وهِ فمَ  ـْ و قمَ فَ ومِ  َسْ َٓ و، وَ فَ ويؾِ لْ قا ًمتَ ُو ري عَ تَ يَ  ، ومَل

 غَم قمَ  دل  ومفذا يَ  ،كـَ عْ اعمَ  ورِ ٌَ تِ إمم اقمْ  مـ إؿمورةٍ  قفِ و ومِ ومَ ش اقهَُؾَُُْحَُ»ف: ىمقًمَ  ْؾ مي لَ وشمَ 

ـِ ، ؾيؿْ ذم الُ  ٌوُت صمْ  هق اإلِ غَم عْ ق يَ سمُ إًمقف أَ  َى هَ مو ذَ  رَ آظِم  ني أَ   وًمؽـّف سُمكم سملمري

 اصمـلم:

ٌٌ ٌُ ثْ مل يَ  صػوٍت  ذم إصمٌوِت  ُؾ وهُ ًَ اًمتي  ل:وُ إَُ ام ، يم قمـ اًمـٌل ً اهو طمدي

  اًمـٌل سمرؤييِ  اًمؼقُل ذم يمالم ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي واًمذهٌل، ومـف  مَ دي ؼَ شمَ 

 ُخ قْ ؿَم  وَل ، ىمَ َؽ ًمِ ذَ  ُف اَل ظِم  أمحدَ  قمـ اإلمومِ  قُص ُص ـْ اج، واعمَ رَ عْ اعمِ  ف ًمقؾيَ سمِّ ًمرَ 

ـُ  اإلؾمالمِ    اِج رَ عْ اعمِ  و ًمقؾيُ وأمي : »شمقؿقي اسم
ٍ
ٌِ إ مـ ومؾقس ذم رء  طمودي

ٌٌ طَم  ذم ذًمَؽ  وَي رُ  ـْ ؽِ اج، ًمَ رَ عْ اعمِ  ًمقؾيَ  آهُ رَ  فُ كي أَ  يِ وومَ رُ عْ اعمَ   وِق ػَ سموشمِّ  مقوقعٌ  دي

ٌِ دِ سموحلَ  ؿِ ؾْ اًمعِ  أهؾِ  أيب قمٌقد، وذيمره اًمؼويض أسمق  يِؼ رِ مـ ـمَ  ُل الي اخلَ  اهُ وَ ، رَ ي

 .(7)...ش "إسمطول اًمتلويؾ  "يعغم ذم 

ـّ ؿمقَخ  عَ ىمَ ام وَ سمي رُ  فُ كي أَ  :اِنُافثُ ُرُُمُْوإَُ ـَ  اإلؾمالمِ  ذم اًمتلويؾ، وًمؽ ٌّف  اسم شمقؿقي ك

وهر! اًمظي  ؿثقؾ، وومًوداًمتي  ؿِ قهمـ شمَ  رُ رامل يؽـ اًمػِ  لويؾِ ًمؾتي  فُ عَ اومِ دَ  ني قمغم أَ 

ـّ داومعَ  ُافذيُ: »وممشمع اهللُ فُ مِحَ رَ  وَل ؼَ ى، ومَ رَ ظْم أُ  يٍ قي قمِ َذْ  َف ارِ قَ َص  فُ وًمؽ وهذا

ُ،فُِأصحابُُُِواحُدُايِضُافؼَُُنُ ؾنُِ،ُأْحدُاْلمامَُُمُُزَُؾُُْٓرَُُةُِقَُؿُِْسُُمـُافتُ ايِضُافؼَُُفُُافَُؿَُ

ؿقُلؿُظذُُـُْمُُُِأصقاءََُذُظَُُةَُتَُبُِثُْؿدُرقاؾؼقنُادُُُأْحَدُُحاِبُهُمـُأْصُوهقُوؽرُُ

                                                 
 (.751-756/ 3) "سمقون شمؾٌقس الفؿقي" (3)

 .(146/ 1) "مـفوج اًمًـي" (7)
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 ـْ مِ  6أرًضاُُأصقاءََُذُظَُُاةَُػَُافـُُُّقنَُؼُُقاؾُِورُُُةٍُقػَُعَُِوٍُُٓٓتُودُُِوعقػةٍُُأحادرَثُ

  ػِل كَ  ؿ مثُؾ لِ قْ ىمَ 
ِ
 ؿِ ًْ والَ  رِ هَ قْ يمولَ -و وهَ ػَ ؾ كَ ؼْ اًمعَ  ني قن أَ ؿُ قمُ زْ يَ  اًمتل إؾمامء

ًي  لِ قْ ا مـ ىمَ ذَ ا وٓ هَ ذَ هَ  وًمقَس  -وكحق ذًمؽ  وأصحوُب  ،يِ ؿي ئِ وإَ  ِػ ؾَ اًم

إمم  فؿ أىمرُب ؽـي ؿ ًمَ هِ قضمد ذم همػمِ مو يُ  ٌوِت ل واإلصمْ ػْ ومقفؿ مـ اًمـي  أمحدَ 

ا ومقفام مـ همػمِ  ريؼلم وأىمؾ  ذم اًمطي  آقمتدالِ  مـ  فُ ًمَ  أمحدَ  اإلمومَ  ؿ ٕني هِ همؾقًّ

ً   قلِ ُص أُ  شمؼريرِ  قا ذم ؾُ غْ أن يَ  فُ شمٌوقمَ ؽـ أَ ؿْ ًمغػمه ومال يُ  يقضمدُ  مو ٓ ـيِ اًم

ً   آكحراِف   ـْ ومقفؿ مَ  دُ قضَم يُ  ونَ يمَ  ؿ وإنْ هِ همػمِ  يموكحراِف  تدالِ وآقمْ  ـيِ قمـ اًم

أو  ضِ وىمُ ـَ اًمتي  فِ ضْم أو يمؾقفام مجقًعو قمغم وَ  أو اإلصمٌوِت  ِل ػْ إمم اًمـي  ُف رِ حَ ـْ يَ  دْ ىمَ 

 قمـ فُ ل إٓ يمذا أصؾُ وي لَ تَ ف مل يَ هذا اعمـؼقل مـ أكي  ؾي عَ وًمَ  تفودِ آضْم  تالِف ٓظْم 

ُـتابُُاًمؼويض ُافؼايضُيف ُافصػات"ؾنن ُافتلورَلتُٕخبار ؿدُُ"إبطال

ُفؽـ ُُأصقاءَُُُلُوُ لَُتَُرَُ ُهذا ُرُُمثؾ ُذفؽ ُمع ُوَُُنُ أَُُِغُُبَُف ُإدفةَُُٕنُ َُبَُجُتلورؾفا

ُ ْ ُُمـُافؽتاِبُُظقةَُافؼ   فِ ًمِ قْ ذم ىمَ  فُ المُ  يمَ يِت لْ  يَ اَم هـو ويمَ  هُ  ذيمرَ اَم يمَ  ذفؽُْتُػَُكَُُـةُِوافسُّ

 ـص  سمِ  صِّ اًمـي  رِ وهِ فمَ  َف َسْ  ني أَ  َى يْ ؾ اًمقؿلم وٓ رَ ٌَ مـ ىمِ ـ ِمْح اًمري  َس ػَ  أضمد كَ إينِّ 

سموـماًل  آنِ رْ اًمؼُ  رِ وهِ فمَ  وهق يمقنُ ه وكَ رْ ؽَ كْ آظمر ًمقس مو يـوزع ومقف اًمػؼفوء واًمذي أَ 

َ ٌَ يُ  نْ أَ  ػْمِ ويمػرًا مـ همَ   .(3)شالمِ اإلؾْم  ءُ اَم ؾَ قمُ  هُ رُ ؽِ ـْ و يُ ا ِمي ذَ فَ ومَ  َؽ ًمِ  ذَ ومَم شمعَ  اهللُ لمِّ

ُأمُ  ومفق  :يفُافعؼائدُُِأْحَدُُاْلمامُُِاعُِبَُتُْأَُُضُِعُْبَُُاكقِػَُصُمـُتَُُاِنُافثُ ُُؽُؾَُادْسُا

 غَم عْ  يَ يِب ًمؾؼويض أَ  "ؿدتَ عْ اعمُ "يمام ذم يمتوب  ،اًمؽالمِ  ر سملهؾِ شملصمي  ـْ مَ  ُؽ ؾَ ًْ مَ 

                                                 
 (.316-317/ 4) "سمقون شمؾٌقس الفؿقي" (3)
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، ؿْ هُ دَ عْ سمَ  وءَ ضَم  ـْ ِمي  اًمؽالمِ  سملهؾِ  رَ صمي لَ مـ شمَ  ويمثػمٌ  ،ٓسمـ القزي "ٌفدومع اًمش  "و

 ًْ ؼَ ٌَ ـمْ ؿ مو أَ فِ ًمػوفمِ ؿ وأَ اِت يرَ رِ ؼْ وشمَ  اًمؽالمِ  ؾِ هْ أَ  وا مـ يمالمِ رُ يمَ قٌ ذَ طَم 

 ًمإلمومِ  يِ قي مِ اَل ؽَ اًم شمؾؽ اعمؼوِٓت  يُ ٌَ ًْ ، وكِ هِ قمغم إكؽورِ  اإلموم أمحدَ  قُص ُص كُ 

 ؽمَ وآومْ  ِب ذِ اًمؽَ  مـ أمحدَ 
ِ
، عمِ  ِح اِو اًمقَ  اء  أمحدَ  اإلمومِ  مـ مذهِى  ؿَ قُمؾِ  وَ اًمٌلمِّ

 فُ تْ صمَ دَ طْم  أَ اَم سمِ  ي، ومؽقَػ أْ ًمؾري  ذٍ ٌْ  ؾمقاه، وكَ امي قمَ  ، واًمًؽقُت ًمألصمرِ  فِ ومِ زُ مـ ًمُ 

 اًمؽالم؟ ؿِ ؾْ مـ قمِ  كودىميُ اًمزي 

د ؼَ تَ عْ مُ  رُ هق مؼرِّ  اءاًمػري  غَم عْ أسمو يَ  ني لَ سم ًمؽوشمِى ا دقمقى ني أَ  :رُِمُْإَُُةَُُصََُلُؾُخُ

م ةمردود دقمقًى هزيؾيومقف،  أمحد، واحلجيُ  اإلمومِ   اِف ؽِمَ آقمْ  عَ مَ ، سمام شمؼدي

 ؾف ذم اًمػؼف.سمػْض 
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 ٌؾُْصُؾَُ

ًي  ذم ىمول اًمؽوشمُى  ؿي صمُ   ؾُم  أؾمٌوِب  ـْ مِ  اسمعِ اًمري  ٌِى اًم
ِ
ًي  ؿِ فْ ومَ  قء  ؾػقلم عمذهِى اًم

ظدمُمعرؾةُافؽتبُادعتؿدةُظؼدًراُداخؾُادذهب،ُأوُ: »وِت ػَ ًمصِّ ذم ا احلـوسمؾيِ 

ابـُْحدانُاحلران،ُُ"َّنارة"أِبُُمؿدُادؼدد،ُوُ"دعة"متقنُادذهب؛ُــ

ؾافبعضُرظـُأنُُفؾؿقاهبل،ُ"افعغُوإثر"بؾبان،ُوٓبـُُ"خمتكها"و

 ش.فؾخَللُهقُادتـُافعؼديُادتداولُبغُؾؼفاءُادذهب!ُ"افسـة"ـتابُ

 :وُل ؼَ ومقُ 

خقط سم يِ جي احلُ  ٍِ ًْ كَ مـ ، وسموًمؼقل صِ ر  خَ ، واًمتي تقورِ سموٓظْم  ؿِ ؽ  حَ ا مـ اًمتي ذَ هَ 

ذم  عتؿدةُ هل اعمو ؿ سملهني قمَ مو زَ  ؼوئدِ اًمعَ  ِى تُ اكتؼك مـ يمُ ؼد اًمعـؽٌقت! وم

ٌؾ ؿمقخ ىمَ  ـْ سمؿَ  وءَ ى ضَم قَ ـ الَ مِ ؾي! وَ وسمِ ـَ احلَ  وقمؼقدةِ  أمحدَ  اإلمومِ  ِى هَ ذْ مَ 

 اإلمومِ  ؼودِ تِ اقمْ  م ذم سمقونِ ؼدي ؿ اعمُ لَ قْ ىمَ  َؾ عَ ه، وضَم سمعدَ  ـْ شمقؿقي ومَ  اإلؾمالم اسمـ

 أمحد!

هذه  ني قمغم أَ  اًمقاوحيَ  ـيَ اًمٌقِّ  ، ومفوِت ْش ؼُ كْ اُ  ؿي صمُ  َش رْ اًمعَ  ًِ ٌِ ًمف: أصمْ  وُل ؼَ يُ و

ذم آقمتؼود! يمقػ  فِ وفمِ ػَ ًمْ وأَ  أمحدَ  اإلمومِ  رادِ مُ  ذم سمقونِ  هل اعمعتؿدةُ  َى تُ اًمؽُ 

 اًمًـيِ  أهُؾ  و قمؾقفِ مَ وَ  أمحدَ  اإلمومِ  ًمعؼقدةِ  خموًمٌػ  قمو ه ِى تُ اًمؽُ  هذِ هَ  ذمو

ـِ  يمتويبّ ام ذم ، يمىموـمٌيً   أًمػوظِ  سمرواؾمى هوومحدان واعمقاهٌل؟! وىمد مأل اسم

قمغم  واضمٍى  قطمقد، وٓ أوَل اًمتي  ؼقؼيَ طَم  وف أصحواُه رَ و قمَ مَ اًمؽالم، وَ  أهؾِ 

وٓ  وٓ يمتوٍب  ًمقؾٍ  دَ اَل قا سمِ وًمُ ىمَ عمقضمقد، ووا قدِ ضُم ذم اًمقُ  رَ ظَ اًمـي  قهُ ؾُ عَ جَ اًمعٌقد، ومَ 

، وٓ ؿٍ ًْ ، وٓ ضمِ ف ًمقس سمجقهرٍ ؿ! وأكي ًي أ وٓ يتؼَ زي ٓ دُم  اهللَ لني هدًى مـػم سم
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وًمقس  ومقف حٍِمُ ـْ يَ ؾ  ذم طمودث، وٓ ث، وٓ حَي ؾ ُف احلقادِ ، وٓ حَت ضٍ رَ قمَ 

اًمذي ًمق  مِ اَل مـ اًمؽَ  فُ ! ومو ؿمواَهَ ِز ػْ كَ  يمالمٌ  اًمؼرآنَ  ني وأَ  ذم مؽون!! فِ سمذاشمِ 

 ػَؼ تي اعمُ  ٕني ز!  اعمريِّ نْم قان وسمِ ػْ سمـ َص  ؿِ فْ سمولَ  فُ ؾَ وئِ ىمَ  َؼ حْلَ َٕ  أمحدَ  اإلمومُ  فُ عَ ؿِ ؾَم 

 مـ يمؾِّ  ذيرِ حْ مـ اًمتي  قمـفُ  ذًمؽ يمؾف، عمو اؿمتفرَ  ود   فِ يمالمِ  قصِ ُص ـْ قمؾقف مـ مَ 

ًُ  د ذم اًمؽتوِب رِ ًمػٍظ مل يَ   ُى ، ومتالقمُ رَ صمَ ف  إَ إصمٌوشمًو، وًمزومِ ػقًو أو كَ  يِ ـي وٓ ذم اًم

ٓي  ِى هُ ذْ ؿَ ذم اًمتي  قاسمطاًمضي  ذهِ هَ  ريـ سملمثولِ ديـ اعمتلظمِّ اعمؼؾِّ   ودِ ٌَ عْ تِ اؾْم  مـ مو هق إ

 ، وأصحوِب أمحدَ  اإلمومِ  قا مذهَى يمُ ؽَمَ وم، (3)قمؾقفؿ ِؽ حِ ، واًمضي نَمِ اًمٌَ  قمؼقلِ 

 ؿي ؾ اًمعؾؿ، صمُ هْ لم مـ أَ ؼاعمحؼِّ  مَ هى، ويمالاعمذْ  أئؿيِ  أمحد، ويمٌورِ  اإلمومِ 

ذم  دُ ؿَ تعواعمُ  اعمشفقرُ هق قا مو ومقفو عؾَ اعمتلظمريـ، وضَم  ِى تُ دوا إمم يمُ ؿَ قمَ 

 أمحدَ  اإلمومِ  ذم يمالمِ  ظرَ اًمـي  ٌوعِ شمْ مقا قمغم إَ ري ، وطَم قمؿقنزْ يمام يَ  هِى ذْ اعمَ 

 اإلموم، زوا سملم أىمقالِ ؿقِّ قُ ًمؼؼلم ذم اعمذهى اعمح فؿ رشمٌيَ ؾقهمِ سمُ  مِ دَ دقمقى قمَ سم

اًمقطمقون  رأُ ام ُيؼْ كي ، وإِ ؿٍ ؾ  عَ وشمَ  فٍ ػؼ  شمَ  رَ ظَ ذم اًمقطمقلم كَ  رَ ظَ اًمـي  قا قمغم اًمـوسِ مُ ري صمؿ طَم 

ًي  قمـ ذِ ظْم قهؿ مـ إَ عُ ـَ مَ ، ويومَ رِ عْ واعمَ  يميِ واًمؼَمَ  ضمرِ ًمألَ   حوسميِ مـ اًمصي  ؾِػ اًم

قا ضُم رَ هى! طمتك ظَم اعمذْ  إمومِ  قمـ ىمقلِ  اخلروُج  قزُ ف ٓ جَيُ أكي  يِ جي وسمعلم سمحُ واًمتي 

 مِ اَل وٓ ذم يمَ  اهلل رؾمقلِ  يَ ـي وٓ ؾُم  اهللِ ذم يمتوِب  ْت وءَ مو ضَم  سمؿؼوٍٓت  وسِ ًمؾـي 

 ِى هَ ذْ اعمَ  إمومِ  يمالمُ  ْؾ ؿ، سمَ فِ ٌِ هَ مذْ  ومِ مَ إِ وٓ ذم يمالم ِ ْؾ وسمعلم سمَ وٓ اًمتي  يِ وسمَ حَ اًمصي 

 ه!تامدَ ف واقمْ فرشمَ قا ؿُم ؿُ قمَ مو زَ   ظمالِف قمغم

                                                 
ًُ سمعض ضمـويوتؿ اًمػؼفقي ذم يمتويب  (3)  ومؾػماضمع. "تـبقفُادؿسي!"يمام سمقـ
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 ٕيب حمؿد اسمـ ىمدامي، وسملم يمتويب "آقمتؼودعمعي " سملم يمتوِب  نَ ورَ ىمَ  ـْ ومَ 

ًي  إرضِ  لْمَ  سمَ اَم يمَ  وفُ ـَ قْ سمَ  اًمػرَق  دُ اسمـ محدان واعمقاهٌل جي  امء! ويمقػ أني واًم

 ُصـَِّػ فؿ، ومفق يمتوٌب وفمِ وأًمػَ  اًمؽالمِ  أهؾِ  ِؽ ًوًمِ ـ مَ اسمـ ىمدامي مؼمٌأ مِ  يمتوَب 

ً   رِ صمَ إَ  ؾِ هْ قمغم مًؾؽ أَ   فُ وسمَ تَ يمِ  قنَ ؿُ حِ ؼْ يُ  قيضِ ػْ واًمتي  قؾِ فجْ اًمتي  هُؾ ، وأَ يِ ـي واًم

ْ هِ رِ ودِ َص ذم مَ  ـَ  سملني  ؾؿقنَ عْ ؿ يَ  هُ ٓي وشمزيقػًو وإِ  قهيوً ؿ َت  ىمدامي قمغم ظمالِف  اسم

الطلُافعررضُ"ذم يمتويب  فُ تُ ـْ قي قيض، يمام سمَ ػْ اًمتي  ؾِ هْ أَ  ؼقلِ سم مذهٌفؿ، وٓ يؼقُل 

ُافتػق ُأهؾ ُظؼقدة ُإػ ُؿدامة ُابـ ُكسبُاْلمام ُمـ ُدظقى ًُ  "رضيف  وسمقـ

ف وِب تَ اًمؽِ مـ  اوحيِ اًمقَ  ٓئؾِ سموًمدي  اعمشقـيِ  ـ هذه اًمعؼقدةِ ف مِ سمراءشمَ  ًِ ه، وهمػمِ  َكػ

 ْ ٓي  ِى تُ مـ يمُ  ـْ ؽُ يَ  وًمق مَل ُافعؾق" اسمـ ىمدامي إ ُاحلرفُ"و "ـتاب مـاطرة

فقؾ، جْ اًمتي  ؾِ هْ أَ  هِى ذْ مَ  طالنِ ف قمغم سمُ وأسمقـُ  دًمقؾٍ  ومقفام أيمؼمُ  ًمؽونَ  "وافصقت

 لم.ِش اعمَ  مـ هذا اًمؼقلِ  فِ شمِ سمراءَ  وحتؼقِؼ 

ـُ  المِ اإلؾْم  وؿمقُخ    ف حوسمِ وأْص  أمحدَ  اإلمومِ  قصِ ُص كُ  ؿقاومؼيِ شمقؿقي أومم  سم اسم

ـَ فُ واَهَ مـ اسمـ محدان واعمقاهٌل ومـ ؿَم  فِ حوسمِ أْص  حوِب وأْص   ؿ مـ اعمتلظمري

ـَ   ًمعؼقدةِ ا"ذم  ُػ وًمِ خَ اعمُ  دَ جَيِ  ـْ ، وًمَ مِ اَل اًمؽَ  وأهؾِ  يِ يي عرإؿم سمؿؼوِٓت  اعمتلصمري

 "أصقل اًمًـي" مو ذم وذِم ـَ اسمـ شمقؿقي مو يُ  اإلؾمالمِ  ِخ قْ ًمَش  يِ يي رِ صمَ إَ  "اًمقاؾمطقيِ 

 "اًمًـييمتوب "و "اعمذهى"ب اًمؽرموين ذم رْ طَم  فُ عَ و مَجَ ، وٓ مَ أمحدَ  ًمإلمومِ 

ذح "واًمؼماهوري ذم  "اًمًـي"واخلالل ذم  "اًمًـي"وقمٌداهلل سمـ أمحد ذم 

وأسمق سمؽر سمـ أيب  "اإلسموكي"ذم  واسمـ سمطي "اًمنميعي"وأضمري ذم  "ًـياًم

وٓ مو مجعف أسمق اًمؼوؾمؿ اًمالًمؽوئل ذم قمؼوئد أئؿي  "ىمصقدة اًمًـي"داود ذم 
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 و "ذح أصقل اقمتؼود أهؾ اًمًـي" أهؾ اًمًـي ذم
ِ
ؾموئر  مرد   إمم همٓء

َ يمام سمَ  شمؼريراشمف ذم اًمعؼقدةِ  ذم  عرييِ إؿْم  ـُ طَ سمف قمَ  وَق اًمذي َو  ذًمؽ ذم يمتوسمفِ  لمي

ًي  يِ ؿي ئِ أَ  مِ اَل مـ يمَ  فُ ؾَ ؼَ ومو كَ  "اًمػتقى احلؿقيي"يمتوب  فِ وكِ مَ زَ   ؾػ، وأهؾِ اًم

ٌِ ، واحلَ فِ ؼْ ، واًمػِ اًمتػًػمِ  ً  دي  ، وهمػمهؿ.غيِ ، واًمؾ  صقِف واًمتي  قكِ ؾُ ، واًم

ـُ  ؾمالمِ إلا ومشقُخ  أمحد،  اإلمومِ  ذهِى عم رَ رِّ ؼَ اعمُ  يؽقنَ   سملنْ مَم وْ شمقؿقي هق إَ  اسم

 ذم اًمعؼقدةِ  هُ رَ ومؾقس ومقام ىمري  6ىوشمِ ؿ هذا اًمؽَ هُ رَ يمَ ـ ذَ ِمي  وسِ ًمؾـي  فُ ـَ قِّ ٌَ ويُ 

 ةُ دَ ؿْ قمُ ام كي إِ ء، وَر  مِ اَل اًمؽَ  أهؾِ  مـ أصقلِ  "يقيي ؿَ احلَ قى تْ اًمػَ "و "اًمقاؾمطقيِ "

ًْ  فُ شمُ ودَ وقمَ  أمحدَ  اإلمومِ  ً   وِب تَ وًمؽِ سم وِج جَ تِ آطْم  غَم قمَ  يموك ًي  مِ اَل ويمَ  يِ ـي واًم  ِػ ؾَ اًم

ًي  ةِ ودي ضَم  ومِ زُ ، وًمُ ِح وًمِ اًمصي   قَ ا هُ ذَ ؿ، وهَ وِتِ ٌَ صمْ ؿ وإِ فِ قِ ػْ  كَ ؿ، وذِم فِ وفمِ ػَ ًمذم أَ  ِػ ؾَ اًم

ـُ  المَ ؾْم اإلِ  قُخ ؿَم  قفِ ؾَ قمَ  ونَ و يمَ مَ   ي.قي ؿِ قْ شمَ  اسم

 فُ قمؼقدشمَ  سملني  يفِ وِسِ عَ مـ مُ  سمعيِ رْ إَ  اعمذاهِى  مـ أئؿيِ  آشمػوُق  عَ ىمَ وَ  دْ وىمَ 

ـُ  ، ىموَل يٌ قي ػِ ؾَ ؾَم  قيٌ ـِّ قمؼقدٌة ؾُم  ـَ تُ مْ صُمؿي اُ : »"ذيؾ ـمٌؼوت احلـوسمؾي"ذم رضمى  اسم  ح

ًُ  امئيٍ عُ ٌْ وؾَم  مخسٍ  ؾمـيَ  ً   رِ مْ لَ سمِ  هِ تؼدِ عْ قَمـ مُ  مالِ سموًم  يَ ٌَ وئِ كَ  عَ ؿَ ومجَ  ،ؾطوناًم

  ضوةِ اًمؼُ 
ِ
 ُخ قْ اًمشي  ٌَ عَ قَمـ َذًمَِؽ؟ ومٌَ  فُ ًمَ لَ ، وؾَم قَخ اًمشي  َيَ طْم ، وأَ ٍْم سموًمؼَ  َواًْمُعَؾاَمء

جموًمس،  وهو ذِم صَمالِث ومؼرأ "اؾمطقياًمعؼقدة اًمق"ه دارِ مـ  مـ أطمي

َُأنُ ُآتػاُقُُعَُووؿَُوسمحثقا َمَعُف، وطموىَمُؼقه،  َُظَذ َؽ
ُُشـقةَُُبْعدَُذفِ ُظؼقدة هذه

 .(3)ششؾػقة،ُؾؿـفؿُمـَُؿاَلَُذفَِؽُضقظا،َُوِمـُْفؿُمـُؿاففُـرها

                                                 
 (.133/ 6) "ذيؾ ـمٌؼوت احلـوسمؾي" (3)
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َ  يمؾِّ  ونَ ، ودُ فؿياًمت   عُ ومَ دْ شمَ  ـيُ ومفام ىموًمقا وىمقؾ! وموًمٌقِّ   اإلؾمالمِ  ؿمقَخ  ؿَ مـ اتي

ـَ  ً   أمحدَ  ممًمػوت اإلمومِ  :خوًمػيِ سموعمُ  شمقؿقي رمحف اهلل شمعومم اسم  َ  فُ ؾَ ؼَ ـي، ومو كَ ذم اًم

ً   أئؿيُ  ػفُ ، ومو صـي مـ مًوئَؾ  فُ سمُ الي ـمُ  ف يمتى أئؿي أهؾ ؾْ سمَ - ـياحلـوسمؾي ذم اًم

ؿمقخ ذم يمالم  ىمقلؿ ػوًمِ مو خُيَ  دُ جَيِ  ْؾ هَ  سمعد ذًمؽ: ظرُ ـْ ويَ  -اًمًـي ىموـمٌي

 ٓ؟أم م اسمـ شمقؿقي اإلؾمال

 َؽ وًمئِ أُ  ىمقَل  أمحدَ  اإلمومِ  أصحوِب  ذم اقمتؼودِ  دةَ ؿْ اًمعُ  جيعُؾ  ـْ ِمي  ُى جَ واًمعَ 

 فِ قمغم ومضؾِ  هُ سمعدَ  وءَ مـ ضَم  َؼ ػَ اسمـ شمقؿقي اًمذي اشمي  المِ ؾْم اإلِ  ؿمقَخ  ُؾ ؿِ م! وهُيْ قْ اًمؼَ 

 ذم إصقلِ  فتقوراشمِ ف واظْم أىمقاًمِ  ف، وشمًوسمؼقا إمم كؼؾِ شمٌتِ ف ورُ يمعٌِ  ف، وقمؾقِّ ؾِ ٌْ وكُ 

 :اًمًـي أهؾِ  ػرة مـ قمؼقدةِ إٓ القى واًمـ   هذا اإلمهوُل ومام ، واًمػروعِ 

ػراء أيب يعغم اًم إمم يمالمِ  جفُ صمؿ يتي ف أمحد وكصقَص  اإلمومَ  كُ ؽْمُ قَ [ وم3]

 اإلموم أمحد سمـ طمـٌؾ! يمٌور أصحوِب مو ىمّرره  مفؿالً 

مفؿاًل ممًمػوت هـ( 451اعمتقرم قموم ) إمم اسمـ محدان احلـٌكم [ صمؿ يؼػز7]

 . وقمٌداًمغـل اعمؼدد واسمـ ىمدامياسمـ اًمٌـو احلـٌكموشمؼريرات 

مو  ؽمكهـ( ويَ 3133اعمقاهٌل! اعمتقرم قموم )ممًمػوت ز إمم ػؼصمؿ ي[ 1]

 م اسمـ شمقؿقي وشمؾؿقذه اسمـ اًمؼقؿ!ؿمقخ اإلؾمال ىمّرره

  ومو هذا اًمتالقمى ذم مؽوكوِت 
ِ
ؿ إٓ القى اعمحض، ريراِتِ ؼْ وشمَ  اًمعؾامء

 اعمًتعون.واهلل 

ُُ"افسـة"ـتابُ»أمو ىمقل اًمؽوشمى:  ُافعؼديُادتداولُفؾخَل  ُادتـ لُهق

ُادذهب ُؾؼفاء ذا هَ  ل قمغم اًمعلم واًمرأس، وًمق يمونَ ، ومؽتوب اخلالي شبغ
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مو  سمؽؾِّ  مذهى اإلموم أمحد سمـ طمـٌؾ ٕظمذَ  ٌوعِ ق ذم اشمِّ دُ ْص ـٌؾقًو ويَ طَم  اًمؽوشمُى 

ً   ؾِ هْ أَ  ودِ اقمتؼ ل مـ أصقلِ ًمؾخالي  "يمتوب اًمًـي"ذم  والامقمي، أو قمغم  يِ ـي اًم

َ دَ ؼَ كَ  شمؼديرٍ  أىمؾِّ  اإلموم  ؼوركًو ذًمؽ سمؿـصقصِ مـف واخلطل، مُ  اًمصقاَب  ه وسملمي

ـُ  فُ وًمَ أمحد رمحف اهلل شمعومم، ٓ سمام ىمَ   ذم مذهِى  وموعمرضمعُ ، فُ واَهَ محدان ومـ ؿَم  اسم

ف، ٓ مو ف أصحوسمُ قمـ فُ ؾَ ؼَ قمؾقف هق ومو كَ  هق مو كصي  هِ واقمتؼودِ  أمحدَ  اإلمومِ 

 ئي ؾمـي!سملرسمعام هُ سمعدَ  رضمٌؾ ضموءَ  فُ ؿَ قمَ زَ 

 "توب اًمًـييمِ " يؼقل سملني  ؿٍ ؾْ وقمِ  ؾمـيٍ  صوطمُى  ومع ذًمؽ ٓ يقضمدُ 

ًُ  أهؾِ  ِى تُ يمُ  يمًوئرِ  ام هق يمتوٌب دة، وإكي ؿْ ًمؾخالل هق اًمعُ  ي، وهل ـي اًم

يمحرب ، فِ سمِ الي أسمـوئف، وـمُ  ف مرويوُت ؾُ ثْ ومِ  ،ًمؾحـوسمؾي ومرضمعٌ  يٌ جي و طُم فَ ؾِ ؿَ جْ سمؿُ 

وأمثولؿ، ومؽّؾ  ي، ومـ ضموء سمعدهؿ يمؤضمري واسمـ سمطاًمؽرموين وهمػمه

 اإلمومِ  ذم مذهِى  شدةُاحلؼؿُْافعُُ»هؿ  قه قمـ اإلمومِ مو كؼؾُ  ء سمؿجؿقعِ همٓ

ـِ  فُ وسمُ تَ ويمِ  َػ قْ ، ٓ يمالمقوت اسمـ محدان، يمَ فِ شمِ قدَ ؼِ أمحد وقمَ   حمشٌق سمام ًمقس مـ دي

وأكف (: »76)ص "قمؼقدشمف"ذم أول  ًمفًمف، يمؼقىمق ويـوىمُض  ْؾ د سمَ أمح اإلمومِ 

ف: كي ؼول أَ يُ  نْ أَ  وجيقزُ (: »13مع أكف ىمول سمعد ذًمؽ )ص، شرء ٓ يموٕؿمقوء!

ٓي ش رء.. مول عمعـًك سموـمٍؾ، شم وًميٌ محي  يمؾؿيٌ ش قوءٓ يموٕؿم رءٌ  اهللُ»ىمقل:  ني  أَ إ

ك ؽَمَ ْش اعمُ  رِ دْ ذم اًمؼَ  ؿِ ؾْ اًمعِ  ؾِ هْ أَ  دَ قمـ اعمشفقرِ  شمعومم، ًمؾؽالمِ  اهللِ  إمم كػل وضمقدِ 

ذم يمام وىمول ّصف ـَ سمِ  هذا اًمؼقَل  أمحدُ  اإلمومُ  رَ ؽَ كْ مقضمقد، وًمذًمؽ أَ  ؾِّ يمُ  سملم

ُرءٌُ: »"د قمغم الفؿقي واًمزكودىمياًمر"يمتوسمف  ُهق ُوؿؾـا: ُؾؼافقا أيُ–،
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ُهُُ-اْلفؿقة ُإُُِقُرءٌُ: ُؾؼؾـا: ؿدُُافذيُُٓـإصقاءُُِافقءَُُنُ ُٓـإصقاء،

 .(3)شفُُٓرء،ُأكُ ؾُِؼُْفعَُاُُؾُهُْأََُُفُرَُظَُ

ُافعرشُُِاهللُ: »(13)صىمول اسمـ محدانو َُتُُْظذ ُوإكُّبَل ُافتُ درد، ُدرُدُْحَُم

 ش.د!!َُٓحُوَُُانَُؽَُُٓمَُُذفَؽُُقَقُؾَُُف،ُواهللُوكَُؾَمُدُُُفؾعرشُِ

ً   ؿقي وًمقس مـ يمالمِ فْ الَ  وهذا مـ يمالمِ   مقضمقدٌ شمعومم  وموهللُ ـي،أهؾ اًم

سمف ؾموئر اعمخؾقىموت، ومـ  ـُ ويِ ٌَ يُ  وًمف طمدٌ ق، ظموًمٌؼ ومو ؾمقاه خمؾقسمذاشمف، 

قمك وادي »قمغم اعمريز:  فِ ِض ؼْ اًمدارمل ذم كَ  وَل ىمَ  ل6ؿِ فْ ذم ذًمؽ ومفق ضَم  َػ وًمَ ظَم 

افذيُُذاُهقُإصُؾُوهَُ ،وٓ هنوييٌ  وٓ هموييٌ  د  طَم  ف ًمقس هللِ أيضو أك ُض ورِ عَ اعمُ 

ُجفؿُوَلٓتَُـَُبَُ ف كي و أَ ـَ غْ ؾُ ٌْ مل يَ  ؾؿيٌ وهل يمَ  ،فُ قـموشمَ ؾُ همْ و أُ فَ ـْ مِ  ؼي تَ واؿْم  ،فكُظؾقف

 .قمغم ذًمَؽ  اًميَ اًمدي  أصمورَ  رَ يمَ ذَ  ؿي ، صمُ (7)شمـ اًمعوعملم ام إًمقفو أطمدٌ فْ ضَم  َؼ ٌَ ؾَم 

ـُ وَ مو رَ  رُ يمْ ذِ  َؼ ٌَ وؾَم  قمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ  "اإلسموكي"احلـٌكم ذم  يَ سمط ى اسم

ػ وىمقؾ ًمف: يمق-ؽك قمـ اسمـ اعمٌورك اًمؼقز، ىمول: ىمؾً ٕمحد سمـ طمـٌؾ: حُي 

ُ»ىمول:  -؟ ـورسم رُف عْ كَ  ُافس  ُُءََُِمُيف ُظَُُابعةُِافس  : ومؼول أمحدُ ، شّدَُحُبُُِفُِِصُرُْظذ

 .(1)شهؽذاُهقُظـدكا»

هٌل ذم واًمذي  "سمقون شمؾٌقس الفؿقي"شمقؿقي ذم  ـُ اسم اإلؾمالمِ  ؿمقُخ  َؾ ؼَ وكَ 

 يعـل اسمـ -امقمقؾ ىمول: ىمؾً إلؾمحوق ـرب سمـ إؾمـقمـ طم "يمتوب اًمعرش"

                                                 
 (.55)ص:  "اًمرد قمغم الفؿقي واًمزكودىمي" (3)

 (.771/ 3)"ريزكؼض اًمدارمل قمغم سمنم اعم" (7)

 (.314/ 3) "اإلسموكي" (1)
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 .(3)شدٍُّؿُبحعَُكَُ»؟ ىمول: سمحد : هق قمغم اًمعرشِ -راهقيف

 اسمـ محدان ذم قمؼقدشمف! فُ َض وىمَ كَ  أمحدَ  ومفذا كص  قمـ اإلمومِ 

قمـ أيب سمؽر سمـ أيب داود ىمول:  "سمقون اًمتؾٌقس"اإلؾمالم ذم  ؿمقُخ  َؾ ؼَ وكَ 

 ًُ شمٌورك وشمعومم  ومؼول ًمف: هللِ سمـ طمـٌؾٍ  إمم أمحدَ ٌؾ ضمرَ  وءَ : ضَم أيب يؼقُل  ؾمؿع

ٓي  فُ ؿُ ؾَ عْ ؿ، ٓ يَ عَ ؟ ىمول: كَ طمد   َوَتَرىُادَََْلئَِؽَةٌُورك وشمعومم: ﴿ شماهللُ وَل ق، ىمَ  هُ إ

َُحْقِلُاْفَعْرشُِ ـْ َغُِم  .(7)شدؿغُُمُ»[ يؼقل: 31﴾ ]اًمزمر: َحاؾِّ

 ـُ حْ كَ : »وَل ف ىمَ ٌؾ قمـف أكي ـْ طَم  واهُ و رَ و مَ مي ويـي، وأَ ٌَ سمف اعمُ  اعمرادُ  ًُ ٌَ ثْ اعمُ  فذا احلد  وم

ـَُ، وءَ ؿَم  َػ قْ يمَ  ًمعرشِ شمعومم قمغم ا اهللَ ني أَ  ـُ مِ مْ كُ  ُِصُُدٍَُُّحََُلُبُُِاءََُُصََُمُو ُةٍُػَُوٓ

ُوَُغُُؾُُبُْرَُ ُحيدٌُُّػُاِصُفا ُأو ُأحد، صطخري ىمول رؾموًمي آذم  وءَ ، ومو ضَم (1)شه

 .(6)شهُِدَُِّحُبُُِؿُُؾَُظُْأَُُ،ُواهللُد َُحُُفُُفََُُسُقُْفَُ فِ قمغم قمرؿِم  وضمؾي  قمزي  واهللُ»أمحد:  اإلمومُ 

 ػف.ؽقِّ أي يُ ش ه طمود  أو حيد  »ذا ىمول: ول شقػقياًمؽَ »هـو:  سموحلدِّ  وموعمرادُ 

ُمَُ ُن:قاـَُعُْؾؾؾحدِّ

 .ػؽقي د ًمصػوشمف وٓ شمُ ػقي، ومال حُيَ قْ وهق اًمؽَ  اهللِ قمـ مـػل   :ومُه أطمدُ 

 .ًمؾخؾؼ ٌويـيُ 6ًٌ وهق اعمُ ثْ مُ  :وأظمر

 د ومع ذًمؽ مل ـأمح ومُ ـف اإلمـقمؾق كصي  سموعمعـك احلؼِّ  شمعومم هللِ  احلدِّ  ومنصمٌوُت 

                                                 
 (.717/ 3)  "يمتوب اًمعرش"( 3/674) "سمقون شمؾٌقس الفؿقي" (3)

 (.1/311) "سمقون شمؾٌقس الفؿقي" (7)

 (1/6) "سمقون شمؾٌقس الفؿقي"( 664/ 1ًمؾالًمؽوئل ) "ذح أصقل آقمتؼود" (1)

 (.3/75) "ـمٌؼوت احلـوسمؾي" (6)
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  ف.َض ان سمؾ كوىمَ يذيمره اسمـ محد

ـُ  ؿ( شمؽؾي 17وذم )ص  وَل مـ ىمَ  ىمقَل  رَ يمَ شمعومم، وذَ  اهللِ قمـ كزولِ  محدان اسم

ه ودِ ورُ  مِ دَ عَ ٌوت، ًمِ يموإلصمْ  مردودٌ  ول، وهذا اًمـػُل ؼَ تِ وٓ اكْ  يٍ يمَ رَ سمال طَم  وٌل زُ ف كُ كي سملَ 

آىمتصود ذم "ذم اًمغـل اعمؼدد ه، ىمول قمٌدُ ؽرُ ـْ يُ  ونَ أمحد، سمؾ يمَ  قمـ اإلمومِ 

ًُ ـْ سمـ طَم  سمـ أمحدَ  اهللِيـو قمـ قمٌدِ و  ورُ : »"قمتؼودآ أكو وأيب  ٌؾ ىمول: يمـ

ـَ وسمِ قمَ  ٌِ  ص  ؼُ ىموصًو يَ  عَ ؿِ ًَ د، ومَ جِ ًْ ذم اعمَ  ري ـَُإذَُ»زول ومؼول: اًمـ   سمحدي ُؾةَُقُْفَُُانَُاُ

ُُظزُ ُاهللُُُلُزُِـُْرَُُبانَُعُْمـَُصُُِػُْصُافـُِّ ُبَلُزوالٍُكُْافدُُُّءََُِمُإػَُشُُوجؾ  ُالٍُؼَُتُِوُٓاكُُْقا

ُِغَُُتَُوٓ  فُ ًؽتُ مْ ، وأَ ف، وًمزم يديي ًمقكُ  ري ػَ يب ـ رمحف اهلل ـ واْص أَ  دَ عَ شمَ ، ومورْ شالٍَُحُُرُّ

ُهذا،ُىمول:  اهُ وذَ  طَم ض، ومؾامي سمـو قمغم هذا اعمتخقِّ  ْػ ىمول: ىمِ  ؿي صمُ  ـَ ؽَ ك ؾَم طمتي  را

 ش.فَكُِواكُُْرشقلُاَلُُؿَََُمُـَُُْؾُفُظزُوجؾُمـؽ،ُؿُُرُظذُربُِّأؽُُْاهللُِرشقُلُ

ـُ ا ؿَ قمَ زَ و وهذا  !ضٍ رَ وٓ همَ  يٍ ؾي عِ ؼ ٓ ًمِ ؾْ اخلَ  َؼ ؾَ ظَم  اهللَ  ( أني 61)ص محدان سم

 ؿقي.فْ الَ  يمالمِ  قملمُ 

ـَ  شمرضمقٍح مـ ىمقٍل سمغػِم  أيمثرَ  اًمقاطمدةِ  ذم اعمًلًميِ  ُؾ ؼُ ـْ مو يَ  ويمثػمٌ   ! وملي

 اًمعؿدة ذم يمتوسمف؟

 :ؿف  جَ اًمتي  اعمػقوي وأهؾِ  ىمقَل  ُؾ طِ ٌْ مو يُ  اًمؽالمِ  ـْ مِ  ومقفِ  ني أَ  واًمعجقُى 

 .(73)صيمام ذم  واًمصقِت  احلرِف  يمنصمٌوِت 

ً   مـ أهؾِ  ـموئػيٍ  ىمقَل  َؾ ؼَ وكَ  قمغم  اًمـٌل ف إىمعودُ سملكي  قدِ ؿُ حْ اعمَ  ومِ ؼَ ذم اعمَ  ـيِ اًم

 .(13ش )صرْ اًمعَ 
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 اقمْ  ؿِ ف  جَ واًمتي  فقؾِ جْ اًمتي  ؾِ هْ أَ  قمـدَ  ضِ وىمُ ـَ ى واًمتي قَ الَ  ـؿِ ومَ 
هذا اًمؽتوب  ورُ ٌَ تِ

َٓ مَ  قنَ قمُ دَ فؿ ويَ أهقائَ  ُؼ قاومِ مـف مو يُ  نَ لظمذواعمذهى صمؿ ي دةَ ؿْ قمُ   فو!ؼُ قاومِ  يُ و 

ً   ؾِ هْ أَ  مـ مصودرِ  أن يؽقنَ  ُح ؾُ ْص اسمـ محدان ٓ يَ  يمتوُب  ؾيِ ؿْ وذم الُ  ي ـي اًم

مو  ح ذم معروميِ ؾُ ْص يَ  ونَ يمَ  نْ ؿلم، وإِ ؾِّ ؽَ تَ اعمُ  ِؼ ائِ رَ مـ ـمَ  ق قمؾقفِ هُ  وَ عمِ  ذم آقمتؼودِ 

 ذم آقمْ  أمحدَ  اإلمومِ  هِى ذْ تًٌلم عمَ ـْ اعمُ  طُمؽل قمـ سمعضِ 
ِ
اسمـ  تؼود، يمليب اًمقوموء

 آظمريـ.أيب يعغم واسمـ القزي واسمـ طمومد ذم قمؼقؾ و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ
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 ٌؾُْصُؾَُ

ًي  اًمؽوشمُى  وَل ىمَ  ؿي صمُ  ًي  طِ ؾَ غَ ًمِ  ومسِ اخلَ  ٌِى ذم اًم ذم  دِ ؿَ تَ عْ ؾػقي ذم معرومي اعمُ اًم

ُـَمُرؼقُلُتبأوُآْشُُتعظامُِبآْشُُادذاهِبُُردُُّ: »أمحدَ  اإلمومِ  قمؼقدةِ  ابـُُعاد،

افرازي،ُؾبعضفؿُرـػلُأنُرؽقنُُ"ُمصؾ"ضفُفـأِبُاحلدردُاددائـلُيفُكؼُْ

ُع،ُأوُأنُ َدُافبُُِؾُِأهُُْأنُهذاُذُأؿقالُُِػقرضُمـُأجؾُِهقُافتُ ُاحلـابؾةُُِمذهُبُ

ُخمافٌػُ ُُفؾؽتاِبُُهذا ُوادذاهُبُوافسُّ ُُرُُرُ ُُٓتَُُـة!!  ٓ ُوإ ُافطررؼة، ُزَُاُْلََُِّبذه

ُؽُُفُِ ُبدظقةُظـُأيُصخصُمـتسبُفؾؼبؾة؛ُُأحدٍُُؾِّ أنُرـػلُأيُمؼافةُرراها

 !ش.ظؾؿُآظتؼادُرأًشاُادؼآت،ُورزوُلُُُلذهُافعؾة،ُوِّبذاُتبطُؾُ

ذم  مقضمقدٍ  همػمُ  دِ اعمجري  دُ وآؾمتٌعو وم، وموٓؾمتعظومُ ظَ سمال كِ  مٌ اَل وهذا يمَ 

ٓي حْ واًمتي  ؿِ ؾْ اًمعِ  ؾِ هْ أطمٍد مـ أَ  يمالمِ  مـ  واًمتػقيضِ  اًمتجفقؾِ  ؿذهُى  ومؼقؼ، وإ

، فِ حِ ىمٌوئِ  سمعضِ  رُ يمْ ذِ  اًمؽتوِب  لِ وي ذم أَ  َؼ ٌَ اًمٌدع، وىمد ؾَم ِؾ هْ أَ  قالِ أىمْ  أىمٌِح 

 يِت لْ وىمؾقٍؾ مـ ومضوئحف، ومو يَ 
ِ
 آي اًمؼرآنِ  أيمثرِ  هذا اًمؼقل مـ شمعرييِ   مـ وراء

 مـ معوكقفو، ومؾؿ يعد هدًى وٓ مٌقـًو وٓ سمقوكًو ًمؾـوس، ومام مـ ؾمقرةٍ  اًمؽريؿِ 

ٓي  اًمؽريؿِ  مـ اًمؼرآنِ  شمعومم،  اهللِ مـ صػوِت  صػيٍ ؾق مـ و ٓ خَتْ آيوِتَ   وهموًمُى إ

 مـ ًمغيِ  فُ ؿُ ؾَ سمف سمام كعْ  اعمرادَ  ُؼ سمال معـًك حيؼِّ  يمالمٌ  فذًمؽ يمؾّ  يؽقنُ  ومؽقَػ 

 .، ويمذًمؽ ومفقم اًمصحوسميوهد؟ ويمذًمؽ ؾمـي اًمـٌلذم اًمشي  ِب رَ اًمعَ 

ُة:د ُظُُِةَُِوُمذهبُادػقُُِّادُِعَُبُْتُِاْشُُومقجباُتُ

ً   والدى ذم اًمؽتوِب  معـك اًمٌقونِ  مـفو: مـووموةُ [ 3]  ـي.واًم
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احلجي قمؾقفؿ،  اًمٌنم، وإىموميِ  شمعومم ذم هداييِ  اهللِ يِ ؿَ ؽْ طمِ  ومـفو: مـووموةُ [ 7]

 ػلم سمام ٓ يػؼفقا معـوه؟ى اعمؽؾي قمؾقفؿ احلجي، وخيوـمِ  ومؽقػ شمؼقمُ 

ً   اًمؽتوِب  ومـفو: مقاومؼيُ [ 1]  ًػمِ ػْ مـ شمَ  فُ ف وحتؼقؼُ قوكُ سمَ  وءَ ـي، ومقام ضَم واًم

ً   اًمؽتوِب  قم فُ قلم سمػُ طْم ، واًمقَ سموًمًـيِ  سموًمًـي، واًمؽتوِب  يِ ـي سموًمؽتوب، واًم

 .اًمصحوسمي

تؼود، ومو ومقام ىموًمقه ذم مؼوٓتؿ ذم آقمْ  اًمصوًمِح  اًمًؾِػ  ٌوعُ ومـفو: اشمِّ [ 6]

 وت.اًمصػِّ   آيوِت معوين ًػمِ ػْ قمـفؿ مـ شمَ  وءَ ضَم 

ًي  عُ طْ ىمَ  ومـفو:[ 1] قمـ  ؿَ ؾِ ومقن اًمؽَ اًمذيـ حيرِّ  يِ وـمـقي واًمٌَ  يِ ىمَ قمغم اًمزكودِ  ٌقؾِ اًم

ٓي عِ اِو قَ مَ  اًمصػوت،  معوين أظمٌورِ  قوي: شمػقيُض ػَ اعمُ  ؿَ قمَ  ومؽام زَ َ ف، وإ

 ذًمؽ، ويمذًمؽ سمعُض  ؾِ سمؿثْ  واعمعودِ  وِت اإللقي  أظمٌورِ  دِ دمر   ؿُ قمْ زَ  ومؾؾؿالطمدةِ 

ْ  مرِ در وإَ قومقي ذم اًمؼَ اًمص   همالةِ   ؽومِ إطْم  ٌورَ أظْم  أني  قنَ ؿُ قمُ زْ قَ ع ومَ واًمنمي

ً   ذم أمٍر مريٍ، وأهُؾ  سمعد ذًمؽ ـك لو، واًمؽؾ  عْ ل ٓ مَ فْ واًمـي  وإمرِ   يِ ـي اًم

 سموًمؾًونِ   اًمـٌل شمعومم، ويمالمَ  اهللِ فؿقن يمالمَ ػْ قمغم ساٍط مًتؼقؿ، ومقَ 

 .اًمـٌل ، وسمف ضموءَ َل زَ اًمذي سمف كَ 

 ؾِ ـمريؼي أهْ  ودِ ًَ ومَ  ونِ شمعومم ذم سمقاسمـ شمقؿقي رمحف اهلل  اإلؾمالمِ  ؿمقُخ  وَل ىمَ 

 : »جفقؾاًمتي 
ِ
 ؿ: إني ىمقلِ  اًمذيـ طمؼقؼيُ  فقؾِ جْ واًمتي  ؾقؾِ ْض اًمتي  أهُؾ  وهمٓء

ًَ  َػ َص ام وَ سماهلل  قن، ٓ يعرومقن مو أرادَ ضموهؾقن ووًم   إكٌقوءَ  مـ  فُ سمف كػ

 ٌقوء.إكْ  وأىمقالِ  أيوِت 
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  ؿي صمُ 
ِ
ف مدًمقلو اًمظوهر واعمػفقم، وٓ اهو ظمال ؿ مـ يؼقل: اعمرادُ فُ ـْ مِ  همٓء

  أطمدٌ  ُف رِ عْ يَ 
ِ
  واًمصحوسميِ  واعمالئؽيِ  مـ إكٌقوء

ِ
اهو، يمام ٓ  اهللُ  ادَ رَ مو أَ  واًمعؾامء

ًي  ًَ ىمْ وَ  قنَ ؿُ ؾَ عْ يَ   وقمي.اًم

، ومع شوهَ رِ وهِ فمَ  ؾ قمغمؿَ حُتْ »، وشهووهرِ فمَ  ي قمغمرِ دَمْ  ْؾ سمَ »ومـفؿ مـ يؼقل: 

ٓي فَ ؾَ ويْ لْ شمَ  ؿُ ؾَ عْ هذا ومال يَ   شملوياًل خيوًمُػ  ٌتقا لوصمْ  اهلل، ومقتـوىمضقن طمقٌ أَ و إ

ـُ  هُ رَ ؽَ كْ هو، وهذا مو أَ وهرِ فمَ  قمغم ُؾ ؿَ و حُتْ إهني  -مع هذا-قا و، وىموًمُ هَ رَ وهِ فمَ   اسم

 ."ذم اًمتلويؾ"  ذم يمتوِب غَم عْ  أيب يَ ويِض اًمؼَ  فِ خِ قْ قمؼقؾ قمغم ؿَم 

 مُ وهَ 
ِ
ْ  اًمرؾمقَل  سملني  مشؽميمقن ذم اًمؼقلِ  ُق رَ اًمػِ  ٓء  صقصِ سموًمـ    اعمرادَ ٌلمِّ يُ  مَل

مـ  َؾ ؽِ ْش اعمُ  ومريٍؼ  ؾ  يمُ  ُؾ عَ ، ولذا جَيْ يً واِهَ َش تَ أو مُ  يً ؾَ ؽِ ْش و مُ اًمتل جيعؾقهَنَ 

اًمذي  اخلؼمييِ  وِت ػَ اًمصِّ  رُ ؽِ ـْ ؿُ مشؽاًل، ومَ  أظمرُ  اًمػريُؼ  ُؾ عَ همػم مو جَيْ  فِ كصقِص 

 ، سمخالِف يٌ واِهَ َش تَ مُ  ؾيٌ ؽِ ْش فو مُ قُص ُص : كُ يؼقُل  ،ؾِ ؼْ سموًمعَ  ؿُ ؾَ عْ ٓ شمُ  وَ يؼقل: إهني 

 َؽ ًمِ ذَ ، ويمَ يٌ ـَ قِّ سمَ  يٌ ؿَ ؽَ ـ حُمْ  هُ دَ ـْ و ـ قمِ ومنهني  فِ ؾِ ؼْ عَ سمِ  هُ دَ ـْ قمِ  ؾِ ؼْ سموًمعَ  يِ قمَ ؾُ عْ اعمَ  وِت ػَ اًمصِّ 

 .يٌ ؾَ ؽِ ْش هذه مُ  قُص ُص : كُ يَ يَ ؤْ واًمرُ  قي ؾُ اًمعُ  رُ ؽِ ـْ يُ  ـْ مَ  قُل ؼُ يَ 

 هُ ءَ اَم ؾْم أَ  ًُ ٌِ ثْ و يُ مَ  نَ وْ اًل دُ ؽِ ْش و مُ فَ تُ ٌِ ثْ و يُ مَ  ُؾ عَ ؾؼًو جَيْ طْ مُ  وِت ػَ اًمصِّ  رُ ؽِ ـْ ومُ 

 ؾْم  إَ ويِن عَ مَ  رُ ؽِ ـْ ك، ومُ ـَ ًْ احلُ 
ِ
 ودِ عَ مَ  رُ ؽِ ـْ ، ومُ يً ؾَ ؽِ ْش مُ  وفَ قَص ُص كُ  ُؾ عَ جَيْ  امء

 رِ دَ اًمؼَ  رُ ؽِ ـْ ضًو، ومُ يْ  أَ اًل ؽِ ْش مُ  َؽ ًمِ ذَ  ُؾ عَ جَيْ  ورُ واًمـي  يُ ـي الَ  فِ سمِ  ًْ ػَ ِص و وُ ومَ  انِ دَ سمْ إَ 

  ؾِّ يمُ  ُؼ ًمِ وظَم  اهللَ ني أَ  ًُ ٌِ ثْ و يُ مَ  ُؾ عَ جَيْ 
ٍ
 ْؾ ، سمَ دِ قْ قمِ اًمقَ  كصقَص  ُؾ عَ و جَيْ مَ وَ  رء

 ْش تَ ًْ يَ  دْ ؼَ ، ومَ يً ؾَ ؽِ ْش مُ  ِل فْ واًمـي  رِ مْ إَ  وكصقَص 
َٓ مَ  ٍؼ يْ رِ ومَ  ؾ  يمُ  ُؾ ؽِ  ْش تَ ًْ  يَ و 

 فُ ؾُ ؽِ

ْ ويِن عَ مَ  ني إِ  فُ ؾُ ؽِ ْش تَ ًْ  يَ اَم قْ ومِ  يؼقُل  ؿي ، صمُ هُ ػْمُ همَ   قل.ؾُم و اًمري فَ ـْ قِّ ٌَ يُ   كصقصف مَل
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 عَ مَ  ؿْ ؾَ عْ يَ  : مَلْ مـ يؼقُل  ؿْ فُ ـْ مِ  ؿي صمُ 
 و ومَلْ فَ ؿَ ؾِ قمَ  ْؾ : سمَ ؼقُل ـ يَ مَ  ؿْ فُ ـْ فو أيضًو، ومِ قْ وكِ

 ؿِ ؾْ ذم اًمعِ  دُ فِ تَ جَيْ  ـْ مَ  غَم ، وقمَ يِ قي ؾِ ؼْ اًمعَ  يِ ًمي دِ إَ  غَم و قمَ وهِنَ قَ ذم سمَ  وَل طَم أَ  ْؾ فو، سمَ قِّـْ ٌَ يُ 

ْ  قَل ؾُم اًمري  ني  أَ ذِم  قنَ يمُ ؽَمِ ْش مُ  ؿْ فُ ، ومَ قصِ ُص اًمـ   َؽ ؾْ شمِ  ؾِ ويْ لْ تَ سمِ  ، ؿْ ؾِّ عَ مل يُ  وْ أَ  ؿْ ؾَ عْ يَ  مَل

 َؾ فْ وا الَ دُ ؼِ تَ عْ يَ  نْ أَ  دَ ِص ؼْ يَ  نْ أَ  ػْمِ همَ  ـْ ، مِ يُ مي و إُ فَ ؾَ فِ و ، أو ضَم وهَ ـَ عْ مَ  َؾ فِ ضَم  ْؾ سمَ 

 .َى يمي رَ اعمُ 

 ، وآقمتؼوداَت َى يمي رَ اعمُ  َؾ فْ ؿ الَ فُ ؿَ ؾِّ عَ يُ  نْ أَ  دَ َص ىمَ  ْؾ : سمَ ومقؼقًمقنَ  َؽ ئِ وًمَ و أُ وأمي 

 ةَ اًمػوؾمدَ 
ِ
 وًمئَؽ أُ  ِف اَل خِ ، سمِ يِ ىمَ دَ كْ واًمزي  ودِ حْلَ سموإلِ  يِ مي إُ  دَ ـْ قمِ  ونَ قرُ فُ ْش مَ  ، وهمٓء

، دًا ًمؾٌوـمؾِ ؼِ تَ عْ اًل مُ وهِ دًا ضَم طَم أَ  َؾ عَ جَيْ  نْ أَ  دْ ِص ؼْ يَ  مَلْ  ؾمقُل : اًمري قنَ قًمُ ؼُ يَ  ؿْ نهني ومَ 

ْ  قَل ؾُم اًمري  ني أَ  ـُ ؿي َض تَ ؿ شمَ اَلُ قَ ىمْ أَ  ـي ؽِ وًمَ  ـ مِ  يَ مي إُ  فِ سمِ  َى وـمَ  ظَم اَم قْ ومِ  ؼي  احلَ لمِّ ٌَ يُ  مَل

ٌِ طَم وإَ  أيوِت  ْ  فِ كِ قْ يمَ  عَ و مَ مي إِ  ودي  ف.ـْ قِّ ٌَ يُ  وملْ  فُ ؿَ ؾِ قمَ  فِ كِ قْ يمَ  عَ ، أو مَ فُ ؿْ ؾَ عْ يَ  مَل

اًمرد قمكم اًمزكودىمي "مـ  فُ ػَ ـي  َص اَم قْ ومِ  فِ تِ ٌَ طْ ذم ظُم  أمحدُ  اإلمومُ  وَل ا ىمَ ذَ وِلَ 

: وَل ، ىمَ "ف قمكم همػم شملويؾفتْ ًمَ ومقام ؿمؽً ومقف مـ متشوسمف اًمؼرآن وشملوي  والفؿقي

، ؿِ ؾْ اًمعِ  ؾِ هْ أَ  ـْ و مِ يَ وؼَ سمَ  ؾِ ؾُم مـ اًمر   ةً ؽْمَ ومَ  ونٍ مَ زَ  ؾِّ ذم يمُ  َؾ عَ اًمذي ضَم  هللِ دُ ؿْ احلَ »

 اهللِ سمؽتوِب  نَ ُققحُيْ  ى،ذَ إَ  قمغم ؿْ فُ ـْ مِ  ونَ ؼِمُ ْص ى، ويَ دَ الُ  ممإ ؾي مـ َو  قنَ قمُ دْ يَ 

ُ ٌَ ، ويُ كشمَ قْ اعمَ  ه، قْ قَ طْم أَ  دْ ىمَ  إلسمؾقَس  مـ ىمتقؾٍ  ؿْ ؽَ ، ومَ كؿَ اًمعَ  َؾ هْ أَ  اهللِ  قرِ ـُ سمِ  ونَ ٍمِّ

 رَ صمَ أَ  َح ٌَ ىمْ ، وأَ وسِ اًمـي  غَم قمَ  ؿْ هُ رَ صمَ أَ  ـَ ًَ طْم  أَ اَم ه، ومَ وْ دَ هَ  دْ ىمَ  وول   مـ شموئفٍ  ؿْ ويمَ 

، لمؾطِ ٌْ اعمُ  وَل حَ تِ ، واكْ لمَ وًمِ اًمغَ  يَػ رِ حَتْ  اهللِ وِب تَ يمِ  ـْ قمَ  قنَ ػُ ـْ ، يَ ؿْ فِ قْ ؾَ قمَ  وسِ اًمـي 

 ؿْ فُ ، ومَ يِ ـَ تْ اًمػِ  ونَ ـَ قا قمَ ؼُ ؾَ ـمْ قمي، وأَ دْ اًمٌِ  يَ قيَ ًمْ وا أَ دُ ؼَ لم، اًمذيـ قمَ ؾِ وهِ الَ  ويَؾ لْ وشمَ 
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 ،وِب تَ اًمؽِ  يِ ىمَ ورَ ػَ مُ  غَم قمَ  قنَ ؼُ ػِ تي ، مُ ًمؾؽتوِب  قنَ ػُ وًمِ ، خُمَ وِب تَ ؽِ اًم ذم قنَ ػُ ؾِ تَ خُمْ 

ـ مِ  فِ وسمِ َش تَ قن سموعمُ ؿُ ؾي ؽَ تَ ، يَ ؿٍ ؾْ قمَ  ػْمِ غَ سمِ  اهللِ  وِب تَ يمِ  ذم، و اهللِ، وذِم اهللِ غَم قمَ  قنَ قًمُ ؼُ يَ 

 ـِ تَ ومِ  ـْ مِ  سموهللِ قذُ عُ ـَ ، ومَ ؿْ فِ قْ ؾَ قمَ  قنَ ًُ ٌِّ ؾَ  يُ اَم سمِ  وسِ اًمـي  وَل في ضُم  قنَ قمُ دَ ، وخَيْ مِ اَل اًمؽَ 

 َؽ ًمِ ذَ  رَ يمَ ، يمام ذَ وبطي سمـ اخلَ  رَ ؿَ قمُ  ـْ قمَ  يِ ٌَ طْ هذه اخلُ  قُ حْ كَ  روى، ويُ شلْم ؾِّ ِض اعمُ 

 .(3)ش"احلقادث واًمٌدع" :وح ذم يمتوبوي سمـ وَ  دُ ؿي حُمَ 

ـُ  وىمول اإلمومُ   قَص ُص قا كُ وًمُ اًمذيـ ىمَ  قؾُِفُِْجُافتُ ُاُبَُحُْصُأَُ: »ؿقِّ اًمؼَ  اسم

 ـْ ؽِ و وًمَ فَ ـْ مِ  فُ قًمُ ؾُم ورَ  اهللُ ادَ رَ و أَ ي مَ رِ دْ و وٓ كَ فَ قْ وكِ عَ مَ  ُؾ ؼَ عْ ٓ شمُ  وظٌ ػَ ًمْ أَ  وِت ػَ اًمصِّ 

اهلل وهل قمـدكو  إٓي  فُ ؿُ ؾَ عْ ٓ يَ  ويالً لْ لو شمَ  ني أَ  ؿُ ؾَ عْ وكَ  ،عوين لوٓ م وفموً ػَ ًمْ و أَ هَ أَ رَ ؼْ كَ 

َفَقَعص: ﴿سمؿـزًميِ  َُظِسَؼُ[ و ﴿3﴾ ]مريؿـَ [ و 3،  7﴾ ]اًمشقرىَحِؿ

وٓ  ومقف تثقالً  دْ ؼِ تَ عْ مل كَ  دَ رَ و مو وَ فَ ـْ و مِ ـَ قْ ؾَ قمَ  دَ رَ ومؾق وَ  (7)[3﴾ ]إقمرافادص﴿

 ـي وفمَ  إمم اهللِ  فُ ؿَ ؾْ قمِ  ُؾ ؽِ ف وكَ وًمي لَ  مـ شمَ غَم قمَ  رُ ؽِ ـْ وكُ  ،وهـَ عْ مَ  ْف رِ عْ ومل كَ  ،شمشٌقفوً 

 
ِ
ًي  ـمريؼيَ  هِ ذِ هَ  أني  همٓء ُ وأَ  ،ِػ ؾَ اًم ْ هني  إؾْم  َؼ وئِ ؼَ رومقن طَم عْ قا يَ قكُ ؽُ يَ  ؿ مَل

ِ
 امء

[ وىمقًمف: 31﴾ ]صدَِاَُخَؾْؼُتُبَِقَديُّـك ىمقًمف: ﴿عْ قن مَ ؿُ فَ ػْ وٓ يَ  ،ػوِت واًمصِّ 

﴿ُ ُاْفِؼَقاَمةَُِوإَْرُضُمَجِقعًا َُرْقَم َُظَذُ[، وىمقًمف: ﴿43﴾ ]اًمزمرَؿْبَضتُُف ـُ ْْحَ افر 

 وت.ػَ اًمصِّ  قصِ ُص ذًمؽ مـ كُ  [ وأمثولِ 1﴾ ]ـمفاْفَعْرِشُاْشَتَقى

                                                 
 (.35-31/ 3) "درء شمعورض اًمعؼؾ واًمـؼؾ" (3)

ومنّكو مل كر اعمػنيـ شمقىّمػقا قمـ رء مـ اًمؼرآن ومؼوًمقا: (: »43)ص "شملويؾ مشؽؾ اًمؼرآن"ىمول اسمـ ىمتقٌي ذم  (7)

قر،  ًّ وا )احلروف اعمؼّطعي( ذم أوائؾ اًم هذا متشوسمف ٓ يعؾؿف إٓ اهلل، سمؾ أمّروه يمّؾف قمغم اًمتػًػم، طمتك ومني

وًمصقاب أن معـوهو معؾقم، مع شمعدد يمالم اًمعؾامء ذم معـوهو، ويـظر  ، ومشمثؾ: اًمر، وطمؿ، وـمف، وأؿمٌوه ذًمؽ

 (.337/ 3) "اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن"( و671/ 33) "جمؿقع اًمػتووى"
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ُغ:ؾَُْصُظذُأََُُبُهَُْذُاُادََُذُقاُهَُـَُوبَُ

 .فِ وسمِ َش تَ مـ اعمُ  قَص ُص هذه اًمـ   ني أَ  ا:مُهُأحُدُ

 إٓ اهلل. فُ ؿُ ؾَ عْ  ٓ يَ اًل ويْ لْ شمَ  فِ وسمِ َش تَ ًمؾؿُ  ني أَ  :اِنُوافثُ 

ًي  وُل فَ جْ تِ اؾْم  :لمؾَ ْص إَ  ـِ يْ ذَ هَ  ـْ مِ  ٍَ تَ ـَ ومَ  ـَ رِ وضمِ فَ مـ اعمُ  ًملمَ وي إَ  وسمؼلمَ اًم  ي

ؿ يموكقا يؼرأون: هني وأَ  ونٍ ًَ نطْم ؿ سمِ َلُ  لمَ عِ وسمِ واًمتي  يِ وسمَ حَ اًمصي  رِ وئَ وؾَم  ورِ َص كْ وإَ 

ُاْشَتَقى﴿ ُاْفَعْرِش َُظَذ ـُ ْْحَ َُمْبُسقَضَتانُِ﴿[ و 1:﴾ ]ـمفافر  َُرَداُه ﴾ َبْؾ

ـُُبُُّرَُُُلُزُِـُْرَُ: »وونَ رْ [ ويَ 46:]اعموئدة ُ ُـا  قنَ ومُ رِ عْ وٓ يَ  ،شكقاافدُُُّءََُِمُإػَُشُُفقؾةٍُُؾ 

َٓ  ،سمف دَ يْ رِ و أُ وٓ مَ  ،َؽ ًمِ ك ذَ ـَ عْ مَ  سمذًمؽ وٓ  ؿُ ؾي ؽَ تَ يَ  ونَ يمَ  ؾمقَل اًمري  إني  ؿْ لِ قْ ىمَ  مُ زِ و

 6وهَ رِ اهِ قَ قمغم فمَ  َرىدُمْ » :قاوًمُ ؼَ ومَ  !ضٍ وىمُ ـَ شمَ  َح ٌَ ىمْ ا أَ قُض وىمَ ـَ شمَ  ؿي صمُ  ،وهـَ عْ مَ  ؿُ ؾَ عْ يَ 

 ،شاهلل إٓي  فُ ؿُ ؾَ عْ  يَ َٓ  ويٌؾ لْ و شمَ فَ ؾَ ومَ  َؽ ًمِ ذَ  عَ مَ وَ  ،ٌؾ وـمِ سمَ  رَ قاهِ اًمظي  ُػ وًمِ و خُيَ فو ِمي ويؾُ لْ وشمَ 

 :قنقًمُ ؼُ ويَ  ؟وهَ رِ اهِ قَ قمغم فمَ  ىرَ دُمْ  قنَ قًمُ ؼُ ويَ  ،ويالً لْ و شمَ َلَ  قنَ تُ ٌِ ثْ ومؽقػ يُ 

 وِ لْ شمَ  ؿِ ؾْ عِ سمِ  دٌ رِ ػَ ـْ مُ  ب  واًمري  ادٍ رَ مُ  ػْمُ مـفو همَ  رُ وهِ ظي اًم»
 ُح ٌَ ىمْ أَ  ضِ وىمُ ـَ  اًمتي ذِم  ْؾ وهَ  ،شوفَ يؾِ

 مُ وهَ ، اذَ هَ  ـْ مِ 
ِ
 :قا ذمطُ ؾَ همَ  ٓء

 .فِ وسمِ َش تَ اعمُ [ 3]

 .فِ وسمِ َش تَ مـ اعمُ  قصِ ُص اًمـ   هِ ذِ هَ  ؾِ عْ  ضَم وذِم [ 7]

ٓي  وهُ ـَ عْ مَ  ؿُ ؾَ عْ ٓ يَ  فِ وسمِ َش تَ اعمُ  نِ قْ  يمَ وذِم [ 1]  . اهللُإ

 ِت وياَل لْ مـ شمَ  ُص ؾ  خَ ا اًمتي ذَ إمم هَ  ؿْ هُ ري طَ واْو  الِث اًمثي  وِت مَ دِّ ؼَ لوا ذم اعمُ طَ ظْم لَ ومَ 

ٓ  :قاوًمُ ، وىمَ وَب ؿ اًمٌَ فِ قؾِم ػُ وا قمغم كُ د  لم، وؾَم ؾِ طِّ عَ اعمُ  وِت يػَ رِ لم وحَتْ ؾِ طِ ٌْ اعمُ 
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 َٓ مُ ، ومفَ اِب قَ و إمم اًمصي ـَ ًمَ  قَل ُص وٓ وُ  ،لطَ  سموخلَ َى رْ كَ 
ِ
سمف،  قرَ مُ لْ اعمَ  رَ قا اًمتدسم  يمُ رَ شمَ  ء

، لمِ ؼِ اًمقَ  قدُ ؿُ وقمَ  نِ اَم يْ اإلِ  وُس ؾَم أَ  قَ اًمذي هُ  قصِ ُص  اًمـ  ويِن عمعَ  َؾ ؼْ واًمعَ  رَ يم  ذَ واًمتي 

، َؽ ًمِ ذم ذَ  ًْ ًمَ زِ كْ اًمتل أُ  ةِ دَ ري جَ اعمُ  وظِ ػَ ًمْ وا سموَٕ دُ ٌي عَ ؿ، وشمَ قاِهِ ؾُ سمؼُ  فُ ـْ قا قمَ ُو رَ قمْ وأَ 

 رِ ؽ  ػَ و واًمتي هَ رِ سم  دَ و وشمَ فَ قْ وكِ عَ مَ  ؾِ ؼ  عَ شمَ  نَ وْ و دُ اِهَ  دِ ٌ  عَ واًمتي  ةِ الوَ ًمؾتِّ  ًْ ًمَ زِ كْ و أُ هني قا أَ ـ  وفمَ 

 وُب حَ ْص و أَ فَ ؾَ عَ  ضَم اَم يمَ  يِػ رِ حْ واًمتي  ويؾِ لْ ًمؾتي  يً َو رْ قهو قمُ ؾُ عَ ضَم  وًمئَؽ لُ ومقفو، ومَ 

ًٓ مْ أَ  ققؾِ خْ اًمتي   ،ويؾِ لْ واًمتي  ريِػ حْ اًمتي  وَب حَ ْص أَ  :اهللُ  َؾ وشمَ ؼَ ومَ  لو ...  ٓ طمؼقؼيَ ثو

 6قؾِ ثِ ؿْ واًمتي  فِ قْ ٌِ ْش اًمتي  وَب حَ ْص وأَ  ،ؾِ فقجْ اًمتي  وَب حَ ْص وأَ  ،ققؾِ خْ اًمتي  وَب حَ ْص وأَ 

 ـْ قا سمف مِ ُو قي عَ ا شمَ وذَ ومَ  ؟يِ قي لَِ اإلِ  ِف ورِ عَ واعمَ  ،يِ قي اإليامكِ  ِؼ وئِ ؼَ مـ احلَ  ومقهُ ري ا طَم وذَ مَ 

ـ  هُ اؤُ ذَ همِ  ونَ يمَ  ـْ ؿَ سمِ  ؿْ فُ فَ ٌَ ؿْم  أَ اَم ومَ  ؟رِ وؽَ ومْ إَ  يِ وًمَ خَ وكُ  ،ونِ هَ ذْ إَ  يِ وًمَ سمَ زُ   ؿ اعم

ًي  د ىمَ وَ  ،َؾ َص واًمٌَ  َس دَ واًمعَ  قمَ وا قمؾقف اًمػُ رُ ومآصمَ  ،يػَ ؾْ وٓ يمُ  قى سمال شمعٍى ؾْ واًم

 ةً ؼْمَ قمِ  فُ ؾُ عَ  وجَيْ غَم قمْ  إَ غَم ك قمَ كَ دْ إَ  رَ مـ آصمَ  ذلي ؾمٌحوكف أن يُ  اهللِ ةُ ودَ قمَ  ْت رَ ضَم 

 اَل ؼَ ًمؾعُ 
ِ
 .(3)شء

 وويؾِ مـ َتَ  يِ َو قِّ ػَ اعمُ  ًمؼقلِ  ودُ عَ ٌْ تِ وآؾْم  وعُ ـَ ْش تِ وآؾْم  وعُ َش ٌْ تِ ؾْم آ ومؾقَس 

 ؾِ هْ أَ  لِ قْ ىمَ  ودُ عَ ٌْ تِ واؾْم  ومُ ظَ عْ تِ : اؾْم وويؾِ ىمَ إَ  وويؾِ اًمذي هق مـ َتَ  ْؾ ، سمَ وويؾِ ىمَ إَ 

  ً ؿ إمم فِ ديـِ وا سمر  ػَ ، ومَ قؿِ ًِ جْ واًمتي  ثقؾِ ؿْ مـ اًمتي  ِي أْ اًمري  َئ ودِ سمَ  قهُ مَهُ قَ سمام شمَ  يِ ـي اًم

 قَص ُص قا كُ ؾُ وسمَ ، وىمَ يؾِ زِ ـْ اًمتي  ؾِ هْ أَ  ةَ ودي قا ضَم ؽُ ؾَ ، وًمق ؾَم واًمتعطقؾِ  اًمتجفقؾِ 

ًي  ِى ؾْ ؾقؿ، واًمؼَ ًْ اًمتي  ػِّ يمُ سملَ  قلمِ طْم اًمقَ  ِؿْثؾِِفُ﴿ اهللَ ني قا أَ ؿُ ؾِ قؿ، وقمَ ؾِ اًم ـَ ُ َفْقَس

                                                 
 (.611،  676-677/ 7) "اًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي" (3)
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ِؿقُعُاْفَبِصرُُ ٌءَُوُهَقُافس  ك مو ـَ عْ  مَ غَم قمَ  ِت وػَ قا اًمصِّ ؾُ [ ومَحَ 33]اًمشقرى:  ﴾َرْ

ْ  ققٍػ ؽْ شمَ  سمف مـ همػمِ  و اهللُـَ ٌَ وـمَ ظَم   وَل  ىمَ اَم قا، يمَ جَ ـَ ًمَ ، فِ ؼِ ؾْ مـ ظَم  دٍ طَم لَ سمِ  قؾٍ ثِ وٓ َت

ىُد ُعَُتَُ،ُُٓكَُفَُُسُػُْكَُُفُِبَُُِػَُصُُوَََُمُبُُِفُُػُُِصُ،ُوكَُاَلُُؿَََُمُـَُُقُلُؼُُكَُ: »ؾٍ ٌَ ـْ سمـ طَم  دُ مْحَ أَ  اإلمومُ 

َُؽُفُِذَُ َٓ ،ُوُٓفُِاِِّبَُِشُتَُومُُُفُِؿُِؽَُُُمُُْفُِؾُِّـُُُآنُِرُْبافؼُُُـُُمُُمُْغ،ُكُُػُِاِصُافقَُُُػُْصُوَُُفُُغُُؾُُبُُْرَُ،ُو

ُِصُُرُؾُزُِكُُ ُوُٓكَُْتُعَُـُُِّصُُةٍُاظَُـََُشُفُُِفُِاتُِػَُِصُُـُْمُُِةًُػَُظـف ،ُرَثُدُِواحلَُُآنَُرُْىُافؼُُد ُعَُتَُ،

ُذَُُفُُـُْـَُُُػُقُْـَُُؿُُؾَُعُْوُٓكَُ
َُُؽُفِ  ٓ  ش.آنُِرُْافؼُُُقِتُبُِثُْ،ُوتَُقلُشُافرُ ُرِؼُدُِْصُتَُُبُِإ

ًِّ  ٍْمٍ ق كَ سمُ أَ  وَل وىمَ  ـ: ذم ومِ اًمثي  ُؾ ْص اًمػَ : »"رؾموًمتف إمم أهؾ زسمقد"ي ذم زِ جْ اًم

، قهُ ؿُ قمَ و زَ  مَ غَم قمَ  َس قْ ًمَ  وِت ػَ و ذم اًمصِّ ـَ ًمِ قْ مـ ىمَ  فُ تَ وقمَ َش سمَ  قنَ ؿُ قمُ زْ اًمذي يَ  ني أَ  ونِ قَ سمَ 

 .وِت ػَ اًمصِّ  و ذمـَ وسمَ حَ ْص أَ  قنَ مُ زِ ؾْ و يُ مَ  ثُؾ مِ  اِت اًمذي  وِت ٌَ صمْ لؿ ذم إِ  مٌ زِ اَل ومَ  َؽ ًمِ ذَ  عَ ومَ 

ٌِ دِ احلَ  وَب حَ ْص أَ  ني قا أَ ؿُ قمَ وىمد زَ  ٌِ و ذم إَ مَ  ونَ دُ ؼِ تَ عْ يَ  ي  رِ يمْ مـ ذِ  طمودي

ُعَُابَُِصُ،ُوإَُػ ُحاكفُافؽَُبُُْشُُهللُِقنَُتُُبُِثُْورُُو، هَ رِ وهِ قمغم فمَ  وِت ػَ اًمصِّ  ،َُؽُحُِ،ُوافض 

ُكُ ،ُوأَُوَلُزُُوافـُُّ  وَل تك ىمَ طَم  ًومِ ضْم وت إَ ػَ مـ ِص  هِ ذِ وهَ  شُِرُْافعََُُقُقُْءُؾَََُمُفُيفُافس 

، شدةاطمِ وَ  يٌ ؾَ ْص إٓ ظَم  فقدِ اًمقَ  لْمَ ، وسمَ يِ ؾَ وسمِ ـَ احلَ  قخِ قُ ؿُم  مو سملمَ »ؿ: فِ وـمِ ؼي ؾُم  عُض سمَ 

 هُ رَ قي َص مو شمَ  الِف خِ فو سمِ ـي ؽِ ة، ًمَ دَ اطمِ وَ  يٌ ؾَ ْص ظَم  لمِ تَ ػَ وئِ اًمطي  لْمَ سمَ  ني ي إِ رِ ؿْ عَ وًمَ 

ًي   ط.وىمِ اًم

ً   المِ ؾْم إلِ قمغم ا يَ ؾَ وسمِ ـَ احلَ  ني أَ  يُ ؾَ ْص اخلَ  َؽ ؾْ وشمِ   رِ ػْ قمغم اًمؽُ  قدَ فُ ، واًمقَ يِ ـي واًم

 .(3)..شًميِ اَل واًمضي 

                                                 
 (.743)ص "رؾموًمي اًمًجزي إمم أهؾ زسمقد" (3)
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ًي  فوِج ـْ ق سملم مِ ػرِّ مل يُ  يمقَػ  ْؾ مي لَ وشمَ   ، وموًمؼقُل ٌوِت واإلصمْ  ػوِت ذم اًمصِّ  ؾِػ اًم

مو  ُض ؼُ ـْ ، وهذا يَ حِؽ واًمضي  وإصوسمعِ  ذم اًمؽػِّ  يموًمؼقلِ  زولِ واًمـ   قِّ ؾُ ذم اًمعُ 

مـ  ؿِ ؽَ حْ سملم اعمُ  ىمقنَ ػرِّ يُ  ؿْ فُ ومَ : »يِ ؾَ وسمِ ـَ احلَ  قمـ ِى وشمِ اًمؽَ  قلِ ؾمقليت مـ ىمَ 

 !!ش.فِ ضْم واًمقَ  دِ 6 يموًمقَ فِ وسمِ َش تَ ، وسملم اعمُ المِ واًمؽَ  قِّ ؾُ 6 يموًمعُ وِت ػَ اًمصِّ 
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 ؾصؾ

ًي  ني قاه سملَ قمْ ذم دَ  وشمُى اًمؽَ  وَل ىمَ  ؿي صمُ  ًي  ةَ قدَ ؼِ قا قمَ ؿُ فَ ػْ مل يَ  ؾػقلمَ اًم  واإلمومِ  ِػ ؾَ اًم

ُرَُُابؾةُِـَُاحلَُُمصطؾحاِتُُؿُِفُْؾَُُمَُُدُظَُ»: اهلل رمحفُ  دَ مْحَ أَ  ظـُُقنَُثُُحد ُتَُظـدما

ُ ُرُ َزُاَلُُاِتُػَُافصِّ ُبلَّنا: ُـؼقُلؿ ُشرُِاهُُِافظُ َذُظَُُُؾُؿَُُتُْ»ة؛ ُوأَّنا ُاٌتُػَُِصُ»،

ُافؼدرَُُ،شةًُؼَُقُْؼَُِحُ ُهذا ُافذيُرُُُؾقلخذون ُافباؿل ُورسـقن ُقَُمـُـَلمفؿ ُُحُوِّ

 ش.اِتَُحُؾَُطَُْصُرادهؿُمـُهذهُادُُمُُ

ُ:اُلُؼَُقُُؾ

ًْ وشمِى ي مـ اًمؽَ قّ اومِ زَ ضُم  ؿيٌ هذه ُت   ني لَ سمِ  :وُل ؼَ ، ويُ ؾقفِ قمَ  احلولِ  ُى ؾْ ىمَ  وعُ طَ تَ ، وُي

ًي  ادَ رَ مُ  فؿقنَ ػْ ٓ يَ  يَ َو قِّ ػَ اعمُ   َل قْ ىمَ  ونَ ذُ ظُم لْ ويَ  ،يِ ؿي ئِ وإَ  ِح وًمِ اًمصي  ِػ ؾَ اًم

ُ: »ؿفِ ِض عْ سمَ  ك، ـَ عْ اعمَ  قيضِ قمغم شمػ رادَ اعمُ  قنَ ؾُ ؿِ وحَيْ ش دٍَُّلَُحُبُِ»ؿ: وىمقلِِ ش ُُٓتػن 

ًي  وءَ مو ضَم  قنَ يمُ ؽْمُ ويَ   ذم إصمٌوِت  اوحيِ اًمقَ  يِ حياًمٍمي  وظِ ػَ ًمْ مـ إَ  ؾِػ قمـ اًم

 .اهللُ وءَ ؿَم  نْ إِ  فِ ِض عْ سمَ  يمام ؾمقليت سمقونُ  وِت ػَ اًمصِّ  ًػمِ ػْ اعمعوين! وشمَ 

ً   ؾِ هْ أَ  قُل ؼَ ومَ   قمُ فُ ػْ اعمَ  دُ ارُ اعمُ  رِ وهِ اًمظي  وُت ٌَ صمْ إِ  ادُ رَ اعمُ ش اهرؾُظذُافظُ ؿَُُتُ: »يِ ـي اًم

ُ ػَ يُ  مُ اَل ، واًمؽَ ِب رَ اًمعَ  يِ غَ ذم ًمُ  ، يً ًمَ َٓ ك مـف دِ ػَ ظْم أَ  قَ  هُ اَم مـف ٓ سمِ  ُح َو وْ سمام هق أَ  ني

 ؾ  ؽُ ، ومَ شؼةؼقُ َحُُػاٌتُِصُ»ذًمؽ ىمقلؿ: ه، ويمَ ػْمِ مؼوسمؾ همَ  يٌح َس  ػظُ وهذا اًمؾي 

َ ػَ اعمُ  وظِ ػَ ًمْ مـ إَ  َؽ ًمِ ذَ    ةِ نِّ
 و.هَ ػْمِ غَ ًمِ

، ل  ػِ ـْ مَ  ٌؾ وـمِ و سمَ مُه دُ طَم أَ  لم:ـَ اصمْ  قلمِ ـَ عْ مَ  رِ وهِ ًمؾظي  ني أَ  ؿَ ؾَ ًمُقعْ  اعمراد قِؼ ؼِ حَتْ  َؾ ٌْ وىمَ 

 .ادٌ رَ مُ  ؼ  طَم  رُ وأظَم 
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 وِت ػَ مـ ِص  اهُ رَ هق مو كَ  وهرَ اًمظي  ني ، وأَ قفِ ٌِ ْش اًمتي  ودُ ؼَ تِ ومفق اقمْ  :ػلُُّادـُُْاضُؾُأماُافبَُ

 قي ػِ قْ ويمَ  لمَ قىمِ ؾُ خْ اعمَ 
 ُمَ  قنَ ؽُ يَ  نْ  أَ ومَم عَ شمَ  اهللُ  ؾي و، وضَم فَ تِ

 ٌَم اًل ًمِ وصمِ
ٍ
، ومـ: فِ ؼِ ؾْ ظَم  ـْ مِ  ء

ِؿقُعُاْفَبِصرُُ﴿ ٌءَُوُهَقُافس  ِؿْثؾِِفَُرْ ـَ  ني أَ  ؿَ قهي شمَ  ـْ [ ، ومَ 33﴾ ]اًمشقرى: َفْقَسُ

  اهللِ غَم قمَ  ؿَ ظَ قمْ أَ  دْ ؼَ ، ومَ فقًمِ ؾُم رَ  مِ اَل ، ويمَ ومَم عَ شمَ  اهللِ مِ اَل مـ يمَ  رُ وهِ اًمظي  قَ ا هُ ذَ هَ 

ـي  اهلل، وسمرؾمقًمف  وِب تَ ؽِ وسمِ  سموهللِ ـي ، وفمَ يَ يَ رْ اًمػِ  فقًمِ ؾُم ورَ  ًي  فم  اًم
ِ
 َػ قْ ، ومؽَ قء

هدًى وكقٌر  ر؟ وأي  ػْ ؿ اًمؽُ هِ قْ ر، أو يُ ػْ اًمؽُ  هُ رُ وهِ  سمؽالٍم فمَ ومَم عَ شمَ  و اهللُ ـَ ٌُ وـمِ خُيَ 

 ر؟ػْ اًمؽُ  هُ فموهرُ  قنُ ؽُ وسمقوٌن ذم يمالٍم يَ 

 أوؾِّ  ـْ ومفق مِ  َؾ قثِ ؿْ واًمتي  ًقؿَ جْ : اًمتي قلمِ طْم اًمقَ  قصِ ُص كُ  رَ وهِ فمَ  ني أَ  دَ تؼومؿـ اقمْ 

ـ مــ أهـؾِ  ذًمؽ يمثـػمٌ سمـ َؼ َطـكَ  دْ ومم، وىمَ عَ شمَ  اهللِ ِؼ ؾْ ظَم  مــ  ؿِ ف  جَ واًمـتي  اللِ اًمضي

ـَ لظمِّ تَ واعمُ  لمَ مِ دِّ ؼَ تَ اعمُ  قمـ  "اعمطوًمى اًمعوًمقي"ازي ذم ري اًم يِ ر الفؿقي خْ ومَ  ، يمؼقلِ ري

 فِ قْ ٌِ ْشـاًمتي  ذم سمـوَب  اعمـذيمقرةَ  ٌـورَ ظْم إ ني إِ : »فِ شمِـػْمِ وطمِ  فِ الًمِ سمَض  ػوِت اًمصِّ  أظمٌورِ 

 وِت ٌَـٌقف ، وإصمْ ْش اًمتي  يِ ؾغًو يمٌػما ذم اًمعدد ، وسمؾغً مٌؾغًو يمٌػمًا ذم شمؼقيَ ٌْ مَ  ًْ غَ ؾَ سمَ 

ًْ  الثي قمظقؿِ  يمٌػمِ  ى إكًونٍ رَ ي جَمْ جيرِ  ومَلِ اًمعَ  إًمفَ  أني  قمـغم  إقمضوء ، وظمرضمـ

 .(3)شاًمتلويؾ! شمؽقن ىموسمؾيً  أنْ 

ؾمـقرة اًمؽفـػ:  ، ذم شمػًـػمِ "الالًملم"غم قم فِ تِ قَ طموؿِم  ووي ذماًمصي  ويؼقُل 

ُُافؽتاِبُُاهرُِبظَُُإخُذُ»  .(7)شرػُْافؽُُُقلُُِصُمـُأُُُـةُِوافسُّ

                                                 
 (.5/731)"اعمطوًمى اًمعوًمقي" (3)

 (.31-1/37) "غم الالًملمطموؿمقي اًمصووي قم" (7)



 

 

 

 راءة احلنابلة من عقيدة أهل التجهيلب                                                                                                        88            

 

ُهُُمـاُطـاهرُُُوإحادرـِثُُنُِـثرًاُمـُافؼرآُإنُ »ىمقل قمؾقش اعموًمؽل:  فُ ومثؾُ 

   .(3)شذم اًمعؾؿ قنَ واًمراؾمخُ  إٓ اهللُ فُ ؾَ شملوي ؿُ ؾَ عْ وٓ يَ  !رُِػُْافؽُُُسرُحُ

ـ»قي: ضَم ىمقل قمومل إزهر! يقؾمػ اًمـدي  فُ ومثؾُ  ُُمــُافــاسُِـثـٌرُُُؽُرتؿس 

 .(7)...ش رػُْيُإػُافؽُُرمدُُِّؾاحٌشُُطٌُؾَُؽَُوهقُُأراِتُُرُِبظقاهُِ

ـُ  المِ اإلؾْم  ؿمقُخ  ؾفُ ؼَ همٓء مو كَ  ومثُؾ  قمــ  "جمؿـقع ومتوويـف"شمقؿقـي ذم  اسمـ

ٌُ  كودىميِ اًمزي  وميِ قِّ َص تَ ي اعمُ ؿّ ئِ أَ  أطمدِ   ُل اَم يَمـ اًمعورُف  اًمعوملُ  ـل اًمشقُخ صمَ دي طَم : »ىموَل  طمق

ـِ اًمدِّ    يمالمَ  فُ غَ ؾَ وسمَ  مَ دِ و ىمَ ف عمي كي أَ  فِ وكِ مَ زَ  ل ؿمقُخ اهمِ رَ اعمَ  ي
ِ
 :وَل ىَمـ ،قطمقـدِ ذم اًمتي  هـمٓء

 ًمؾؽتـوِب  خموًمػـوً  فُ ومرأيُتـ ،ؿ ؿمـقئوً ِفـؿًوين مــ يمالمِ ؾْ اًمتِ  قمغم اًمعػقِػ  ىمرأُت 

  ً ـُُُافؼرآنُُ»: وَل ذًمؽ ًمف، ىمَ  ُت رْ يمَ ـي، ومؾام ذَ واًم فُّؾـفقسُؾقفُتقحقدُبؾُافؼـرآنُ

ُ  ومؽـؾ  ، (1)...ش شافؼرآنُملُرصؾُإػُافتقحقدُبعَُذكُومـُاتُ   ومًـودَ  هـذا يٌـلمِّ

  قلِ ىمَ 
ِ
قف، ٌِ ْشـاًمتي  ؿُ ه  قَ وت شمَ ػَ اًمصِّ  ٌورِ أظْم  ؿِ فْ ؿ ذم ومَ واللِ  َل وي أَ  ني ، وأَ مِ قْ اًمؼَ  همٓء

 .لِ اَل اًمضي  يِ ويَ  همَ ا ذِم ذَ ، وهَ قًمفرؾم ويمالمِ  اهللِ مـ يمالمِ  اعمرادُ  وهرُ اًمظي  فُ كي وأَ 

ُاُاحلَُمُ أَُ ومفق مو  تعاػ؛ُاهللُِاِتُػَُيفُِصُُةُِقؼَُؼُِواحلَُُاهرُِافظُ ُباِتُمـُإثُُُْتُبَُثُْادُُُؼُّ

قف ٌِ ْش اًمتي »ك: ـَ عْ ذم اعمَ  ِؼ قاومُ مـ اًمتي  مُ زَ ، وٓ يؾْ ِب رَ اًمعَ  يِ غَ  ًمُ ويِن عَ مـ مَ  فُ ؾؿُ عْ كَ 

 يُ ؾَ ؿْ ؟ وموًمـي ؾقِق خْ واعمَ  سملم اخلوًمِؼ  ؿ ومؽقَػ فِ ًِ ػُ أكْ  سملم اعمخؾقىموِت ش ؿثقؾواًمتي 

ُحَيْطَِؿـ ُؽْؿُُشَؾْقََمُنَُوُجُ﴿ً: وًمَ ىمَ  َٓ َاُافـ ْؿُؾُاْدُخُؾقاَُمَساـِـَُؽْؿُ ـُقُدُهَُوُهْؿَُراَُأهيُّ

                                                 
 ( ًمؾشقخ أمحد سمـ طمجر آل سمق ـمومل . 16) ص "شمـزيف اًمًـي واًمؼرآن "سمقاؾمطي:  (3)

 (. 3/143)  "جمؿقع ومتوويف وممًمػوشمف" (7)

 (.7/766) "جمؿقع اًمػتووى" (1)
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َُرْشُعُرونَُ َؽَُأَحْطُتُبََِمُمَلُُْتِْطُبِِفَُوِجْئتُُ﴿دهد ىمول: والُ  ،[34]اًمـؿؾ:  ﴾َٓ

ُبُِ َُشَبنٍ ـْ َُرِؼٍغ ِم ًي ، [77]اًمـؿؾ: ُـََبنٍ َتْقـَاُأَُ﴿وإرولم ىموًمتو:  ؿقاِت واًم

ُ﴿: مـفو ؾمتؼقُل  أقموذكو اهللُ  ؿُ ـي فَ وضَم ، [33]ومصؾً:  ﴾َضائِِعغَُ ـْ ُِم َهْؾ

مـ  ذم ذًمَؽ  وًمقَس  مـ الؿقعِ ش حؼقؼةٌُُافؼقل»هذا  ومؽؾ  ، [11]ق:  ﴾َمِزردٍُ

و ىموًمً مو فَ قمغم شمـققمِ  ؾقىموِت اعمخْ  ؾَؽ شمِ  مراٌد سملني  ؼ  طَم ش هُُاهرُُطَُ»، ورء وزِ جَ اعمَ 

َُمَساـِـَُؽؿُْمل شمؼؾ: ﴿ اًمـؿؾيَ  ومـ ىمول سملني ، قمـفو ك اهللُؽَ طَم  ﴾ وأن اْدُخُؾقا

: -ػماًمطي  مـطَؼ  اهللُ  فُ ؿَ ؾي اًمذي قمَ - ؾمؾقامناهلل  ـٌلِّ مل يؼؾ ًم دهدَ الُ 

ُبِفُِ﴿ ُُتِْط ْ ُمَل ُبََِم ًي َأَحْطُت َأَتْقـَاُوًمتو: ﴿لم مو ىمِو رَ وإَ  ؿقاِت ﴾ وأن اًم

َُمِزردٍُ: ﴿اًمؼقوميِ  مَ قْ يَ  قَل ؼُ شمَ  ـْ ًمَ  ورَ اًمـي  ني ﴾ وأَ َضائِِعغَُ ـْ  سموهللِ  ﴾ ومفق يموومرٌ َهْؾُِم

ِ اًم ذيِى ؽْ تي اًممـ  فِ ًمِ قْ و ذم ىمَ مم عمَِ عوشم  شمؾَؽ  سملني  ـُ مِ مْ شمعومم، ومـُ  ل اهللِ قْ ؼَ ًمِ  يِح ٍمي

ًْ ىمَ  وِت قىمَ ؾُ خْ اعمَ  ٓ  َؼ طْ اًمـ   ني ٌؼ، وأَ طْ كُ  اًمؼقَل  ني أَ  ـُ مِ مْ قمـفو، وكُ  ك اهللُؽَ مو طَم  وًم

سملم  ؾِ ؼْ  اًمـي وٓ ذِم  ؾِ ؼْ ذم اًمعَ  يَ ؾَ وصمَ ٓ ُمَ  ، ومع ذًمَؽ ٍت قْ ٍف وَص رْ إٓ سمحَ  يؽقنُ 

ًي ؼَ طَ كَ  َػ قْ ، وٓ يمَ فِ تِ وآًمَ  دِ هُ دْ الُ  ِؼ طْ ، وٓ كُ فِ تِ وآًمَ  ؾِ ؿْ اًمـي  طِؼ كُ  قات ؿَ ً اًم

، ادِ رَ ه اعمُ رِ وهِ ؼ قمغم فمَ طْ ذًمؽ اًمـ   ؾ  ور؟ ومؽُ اًمـي  طُؼ ـْ شمَ  َػ قْ وإرولم، وٓ يمَ 

ُُوِجُرُُبُخُ ىقَ والَ  لِّ قمـ اًمغَ  دُ اعمتجرِّ  يب  راًمع فُ ؿُ ؾَ عْ سمام يَ  وه اعمعؾقمـَ عْ ومَ  ُِتُقُْافص 

و مو هَ دُ طَم م أَ زَ ؾْ ، وٓ يَ رَ وآظَم  سملم خمؾقٍق  وٌت ػَ تؾَ خُمْ  وِت قي ػِ قْ اًمؽَ  ـي ؽِ ، وًمَ ِفُرُْواحلَُ

ُ قمغم أَ  ؼوٍت ػِ تي مُ  ؾقىموٍت خَمْ  ـي فُ ؾ  ، ويمُ رَ م أظَم زَ ؾْ يَ   ، ومؽقَػ اهللِ ِؼ ؾْ مـ ظَم  ـي هني

 ؟ؾي وضَم  زي قمَ  سموخلوًمِؼ 
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، قُل ؼُ ، ويَ ؿُ ؾي ؽَ تَ ف يَ كي أَ  لمٍ ٌِ مُ  و سمؾًوٍن قمريب  ـَ ٌَ وـمَ ، وىمد ظَم ؾ  ضَم  وأَ غَم قمْ شمعومم أَ  وموهللُ

 ،ؿُ ؼِ تَ ـْ ، ويَ ُؽ حَ ْض ، ويَ َى رْ ، ويَ ُى َض غْ ، ويَ يِت لْ ل، ويَ وضمِ ـَ ي، ويُ ودِ ـَ ويُ 

ٌْ ُض ٌِ ؼْ و، ويَ ي اِهَ قِ طْ ، ويَ فِ يْ دَ قَ سمِ  َؼ ؾَ ى، وظَم قَ تَ واؾْم  ، عُ ؿَ ًْ ى، ويَ ، وُيرَ ٍِمُ ، وُي

 مو غَم قمَ  ادٌ رُ فموهٌر مُ ش اهُُـَُعُْمَُ»ذًمؽ  ؾ  ، ومؽُ ؾي وضَم  زي قمَ  اهللِ ذًمؽ مـ صػوِت  وهمػمُ 

مـ  ؾِ وىمِ اًمعَ وٓ  يِبِّ رَ اًمعَ  سمٌولِ  رَ طُ ًمـ خَيْ  ـْ ؽِ ب، وًمَ رَ اًمعَ  مـ يمالمِ  يب  رَ اًمعَ  فُ ؿُ فَ ػْ يَ 

َُُػقُدُـكُرُُعُْادََُُلَقُضُْإُِ :ني أَ  وِت غَ اًمؾ   ؾِ هْ أَ  رِ وئِ ؾَم  ُعَُمُُُدٍُاهُِيفَُصُُػقةُِقُْافؽَُُاثؾةَُمُم ،ُمعُغ 

ُؾؽقَػُفؾؿخؾقِقُُقِقُؾُُْخُادَُُدُِاهَُِصُُقدُُِجُوُُ ُوَجُُزُ ظَُُِؼُفُِابالَُُ، وُُٓوُٓمثقَؾُُؾ 

ُ؟!فُُؾُُثََُِمُرُُُِجُارُِيفُالََُُدُاهَُِصُ

قاًل ؾِ ْض وً شمَ قي ًمً وومَ وي ؾً وأَ طي اًمتل قمَ  ِػ قائِ اًمطي  قعَ مَجِ  قمغم أني  ومفذا يدل   

َُ -ؿفُ يمؾ  –اًل قفِ ودَمْ  ذم  ؿثقَؾ قا اًمتي مهي قَ تَ ، ومَ تفاءُِيفُآكُُْةٌُؾَُطُِّعَُ،ُمُُتداءُِيفُآبُُْةٌُؾَُثُِّمُم

وهد، و ذم اًمشي وهَن رَ قا مـفو إٓ مو اًمؽقػقوت اًمتل يَ ؿُ فَ ػْ ، ومل يَ قصِ ُص اًمـ   رِ فمقاهِ 

 َض مْ قمـ اًمري  جػمِ تَ ًْ ، يموعمُ قؾِ طِ عْ قا إمم اًمتي حُ ـَ صمؿ ضَم 
ِ
 ةَ قّ وٓ ىمُ  قَل ور، وٓ طَم سموًمـي  وء

 إٓ سموهلل.

َُظَذُ﴿ومم: عَ شمَ  فِ ومم قمـ ىمقًمِ عَ شمَ  اهللُ  رمحفُ  موًمٌؽ  اإلمومُ  ئَؾ وعمو ؾُم  ـُ ْْحَ افر 

ُاْشَتَقى  اإلمومُ  َى ِض ى؟ همَ قَ تَ اؾْم  قَػ : يمَ اًمًوئُؾ  ىموَل [ و1﴾ ]ـمف: اْفَعْرِش

قمؾقف  ؿَ تي حَ تَ وًمَ  َى ِض همَ  وَ ك عمَ ـَ عْ قمـ اعمَ  ًمفُ لَ ، وًمق ؾَم ػقيِ قْ قمـ اًمؽَ  فِ ًماًمِ موًمؽ ًم

قمـ  فُ ًمَ لَ ؾَم  و، وًمؽـ عمَي اهلل رؾمقلِ  يِ ـي وؾُم  اهللِ وِب تَ مـ يمِ  ؿُ ؾَ عْ سمام يَ  القاُب 

ُؽرُُُُػُقُْ،ُوافؽَُمفقلٍُُؽرُُُآشتقاءُُ»سمؼقًمف:  وَب ضَم قمؾقف، وأَ  َى ِض ، همَ يِ اًمؽقػقّ 
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ُواْلرَممعؼقلٍُ ُواجٌبُُنُُ، ُبف ُوافسُّ ُبُُِماُلُ، : وَل ىمَ  َػ قْ ؾ يمَ مي لَ ، وشمَ شةٌُظَُْدُظـف

ًي  قمٌ ؾُ عْ ف مَ أي أكي ش جمفقلٍ  همػمُ  آؾمتقاءُ »  يِ غَ ذم ًمُ  قمٌ ؾُ عْ مَ  قَ سمام هُ  ومعِ قمـد اًم

: ٌؽ وًمِ مَ  وَل ىمَ : »فُ ؾُ ؼْ كَ  مَ دي ؼَ  شمَ اَم يمَ  "شمػًػمه"ذم ل ٌِ ـمُ رْ اًمؼُ  وَل ، وًمذًمؽ ىمَ ِب رَ اًمعَ 

ً  قٌل فُ جَمْ  ُػ قْ واًمؽَ  -أي ذم اًمؾغيِ - معؾقمٌ  اءُ قَ تِ آؾْم  قمـ هذا  ماُل ، واًم

 .(3)شسمدقميٌ 

  ومؼقُل   ذًمَؽ غَم عَ ومَ 
ِ
ً   هؾِ أَ  قمؾامء قمغم  ُؾ ؿَ حُتْ »وهمػمهؿ:  يِ ؾَ وسمِ ـَ مـ احلَ  ـيِ اًم

ي، قي ػِ قْ ك ٓ اًمؽَ ـَ عْ مـ اعمَ  يِب  رَ اًمعَ  فُ ؿُ ؾَ عْ ؿ مو يَ هُ رادُ مُ ش يٍ ؼقؼطَم  وُت ػَ ِص »وش رِ وهِ اًمظي 

ـُ  ؾمالمِ اإل ىمول ؿمقُخ   ذم َؼ ٌَ معـك مو ؾَم  يرِ رِ ؼْ  ذم شمَ ومَم عَ شمَ  اهللُ رمحفُ  شمقؿقيَ  اسم

ًمـصقص : فموهر اُؾ وئِ اًمؼَ  وَل إذا ىمَ  - وًمثيُ اًمثي  اًمؼوقمدةُ : »"دمريياًمتي  وًميِ ؾَم اًمرِّ "

ومقف إمجول ش اًمظوهر»ومنكف يؼول: ًمػظ ، مراد، أو فموهرهو ًمقس سمؿراد

ؿثقؾ سمصػوت اعمخؾقىملم، أو واؿمؽماك، ومنن يمون اًمؼوئؾ يعتؼد أن فموهرهو اًمت

 مو هق مـ ظمصوئصفؿ، ومال ريى أن هذا همػم مراد.

ًي  ْ  يَ ؿي ئِ وإَ  َػ ؾَ وًمؽـ اًم  نْ أَ  قنَ ُض شمَ رْ هذا فموهرا، وٓ يَ  قنَ ؿ  ًَ قا يُ قكُ ؽُ يَ  مَل

ٌِ  آنِ رْ اًمؼُ  رَ وهِ فمَ  يؽقنَ   أقمؾؿُ  -ؾمٌحوكف وشمعومم  - ، واهللُيمػًرا وسموـماًل  واحلدي

ٓي  رُ فَ ظْ ٓ يَ  فُ ًَ ػْ سمف كَ  َػ َص اًمذي وَ  فُ مُ اَل يمَ  يؽقنَ  نْ أَ  ـْ مِ  وأطمؽؿُ   مو هق مـف إ

 يغؾطقن مـ وضمفلم: و ذًمَؽ هَ رَ وهِ فمَ  قنَ ؾُ واًمذيـ جيعَ ، ٌل اَل وَو  يمػرٌ 

  ويؾٍ لْ قه حمتوضًمو إمم شمَ ، طمتك جيعؾُ ػظِ اًمؾي  رَ وهِ فمَ  ك اًمػوؾمدَ ـَ عْ قن اعمَ ـؾـجيعُتارةًُ

                                                 
 (.735/ 3) "شمػًػم اًمؼرـمٌل" (3)
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 اًمذي هق ؼي ك احلَ ـَ عْ اعمَ  ونَ د  رُ يَ  وتارةًُ، ، وٓ يؽقن يمذًمؽرَ وهِ اًمظي  خيوًمُػ 

 ش.ف سموـمٌؾ تؼودهؿ أكي ، ٓقمْ ػظِ اًمؾي  رُ وهِ فمَ 

ذم معـوهو  عِ وزَ ـَ تَ اعمُ  قصِ ُص اًمـ   فموهرَ  أني  دُ ؼِ تَ عْ يَ  اًمؼوئُؾ  ونَ يمَ  وإنْ : »وَل ىمَ  ؿي صمُ 

ذم  هق اعمرادُ  رُ وهِ قمغم معـوهو، واًمظي  ِؼ ػَ تي اعمُ  قَص ُص اًمـ   رِ وهِ فمَ  سِ ـْ مـ ضمِ 

  ؾِّ سمؽُ  فُ أكي  و أظمؼمَ  عمي ومَم عَ شمَ  اهللَ ني ، ومنقعِ ؿِ الَ 
ٍ
  ؾِّ ف قمغم يمُ ، وأكي قمؾقؿٌ  رء

ٍ
، ىمديرٌ  رء

ً   أهُؾ  َؼ ػَ واشمي   ًْ اعمُ  يُ وأئؿي  يِ ـي اًم
 ذًمَؽ  رَ وهِ فمَ  ، وأني هِ رِ وهِ هذا قمغم فمَ  قمغم أني  لمَ ؿِ ؾِ

و، ـَ ؿِ ؾْ يمعِ  فُ ؿُ ؾْ قمِ  ؽقنَ ي أنْ  رِ وهِ وا اهذا اًمظي ريدُ ؿ مل يُ أهني  ؾقمِ عْ مـ اعمَ  ونَ يمَ  - ادٌ رَ مُ 

 ، ىمودرٌ طمؼقؼيً  ، قموملٌ طمؼقؼيً  ف طمل  قا قمغم أكي ؼُ ػَ و اشمي عمي  ويمذًمَؽ ، وـَ شمِ رَ دْ يمؼُ  فُ شمُ رَ دْ وىمُ 

ـْ طمؼقؼيً   .ىمديرٌ  قمؾقؿٌ  اًمذي هق طمل   اعمخؾقِق  ف مثُؾ أكي  ؿْ هُ ادُ رَ مُ  ، مل يؽ

َُوحُيِبُّقَكفُُ: ﴿فِ قا ذم ىمقًمِ وًمُ إذا ىمَ  ومؽذًمَؽ  ُاهلل ُ﴿ [16:﴾ ]اعموئدةحُيِبُُّفْؿ َُريِضَ

َُظـْفُُ َُوَرُوقا ُاْفَعْرشُِ﴿: فِ وىمقًمِ  [335﴾ ]اعموئدة:َظـُْفْؿ َُظَذ ُاْشَتَقى ﴾ ُثؿ 

 اؾمتقاءً  هُ رُ فموهِ  يؽقنَ  أنْ  ذًمَؽ  ضِ تَ ؼْ يَ  ملْ  ،هِ رِ وهِ ف قمغم فمَ [ : إكي 16]إقمراف: 

 
ِ
ًٌّو يمحُ قِق ؾُ خْ اعمَ  يموؾمتقاء  وه.َو رِ ف، وٓ رًوو يمَ ٌِّ ، وٓ طم

َ  اًمصػوِت  فموهرَ  أني  ـ  ظُ يَ  عُ ؿِ تَ ًْ اعمُ  ونَ يمَ  ومننْ   ُت
 فُ مَ زِ اعمخؾقىملم، ًمَ  صػوِت  ُؾ وصمِ

و هق مو هَ رَ فموهِ  أني  يعتؼدُ  ونَ يمَ  ذًمؽ مراًدا، وإنْ  رَ مـ فموهِ  رءٌ  ٓ يؽقنَ  أنْ 

ـْ  سمف، ملْ  وخيتص   سموخلوًمَؼ  يؾقُؼ  مرادا  ، وكػل أن يؽقنَ رِ وهِ كػل هذا اًمظي  فُ ًمَ  يؽ

ًي  ذم اًمعؼؾِ  ل. وًمقَس ػْ اًمـي  قمغم يدل   إٓ سمدًمقؾٍ  ٓي  عِ ؿْ وٓ ذم اًم  مو يـػل هذا إ

 واطمدا. ذم الؿقعِ  اًمؽالمُ  ، ومقؽقنُ وِت ػَ مو يـػل سمف ؾموئر اًمصِّ  مـ ضمـسِ 
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ًمـو،  وٌض عَ ، وهل أسمْ وأضمًومٌ  و مـفو مو هل أقمقونٌ ـَ صػوشمِ  أني  6هذا وسمقونُ 

ًي سم 6 ومـفو مو هل معون وأقمراض، وهل ىموئؿيٌ دِ واًمقَ  يموًمقضمفِ   ؿعِ ـو، يموًم

 .واًمؼدرةِ  ؿِ ؾْ واًمعِ  مِ اَل واًمؽَ  واًمٌٍِم 

ؾ ؼُ يَ  ، ملْ ىمديرٌ  قمؾقؿٌ  ف طمل  سملكي  فُ ًَ ػْ كَ  َػ َص و وَ عمي  اًمربي  أني  مـ اعمعؾقمِ  إني  ؿي صمُ 

مثؾ مػفقمف  فِ ؼِّ ذم طَم  ذًمَؽ  مػفقمَ  ، ٕني مرادٍ  هذا همػمُ  فموهرَ  اعمًؾؿقن: إني 

ًَ ك َػ َص و وَ عمي  و6 ومؽذًمَؽ ـَ ؼِّ ذم طَم   أنْ  ذًمَؽ  ْى قضمِ يُ  سمقديف، ملْ  آدمَ  َؼ ؾَ ف ظَم سملكي  فُ ػ

و، سمؾ ـَ ؼِّ ذم طَم  فِ يمؿػفقمِ  فِ ؼِّ ذم طَم  ذًمَؽ  مػفقمَ  ، ٕني مرادٍ  همػمَ  هُ فموهرُ  يؽقنَ 

ًْ  يُ ؾَم دي اعمؼَ  فُ ًُ ػْ ومنذا يموكً كَ ، فُ ٌُ وؾِم ـَ شمُ  اعمقصقِف  صػيُ   مثؾ ذواِت  ًمقً

ًْ  فِ يمذاشمِ  فُ قىملم، ومصػوشمُ ؾٌ خْ اعمَ   صػيِ  اعمخؾقىملم، وكًٌيُ  مثؾ صػوِت  ًمقً

يموعمـًقب، وٓ  إًمقف، وًمقس اعمـًقُب  اخلوًمِؼ  صػيِ  إًمقف، يمـًٌيِ  اعمخؾقِق 

ُترونُربُ ُونَُرَُتَُ: »اًمـٌل وَل اعمـًقب إًمقف يموعمـًقب إًمقف، يمام ىمَ  ُـَم ؽؿ

ٌيفَ شوافؼؿرَُُافشؿَسُ  .(3)شسموعمرئلِّ  ، ٓ اعمرئلي سموًمرؤييِ  اًمرؤييَ  ، ومش

 ذهُى : مَ يؼقُل  وسِ اًمـي  سمعُض : »"رؾموًمي اعمدكقياًم"اهلل ذم رمحف  وَل وىمَ 

ًي  ، ادٍ رَ مُ  ػْمَ همَ  رَ وهِ اًمظي  ني غم أَ و قمَ ـَ عْ مْجَ : أَ ، ويؼقُل ادٍ رَ مُ  همػمَ  اًمظوهرَ  ني : أَ ؾِػ اًم

 ورَ ىمد َص  رَ وهِ اًمظي  و ًمػًظو ومعـك، أو ًمػًظو ٓ معـك6 ٕني ، إمي ظمطلٌ  وهذه اًمعٌورةُ 

 شؽميًمو سملم ؿمقئلم:مُ 

  ِى َض اًمغَ  وهرُ ، وفمَ ودِ ٌَ اًمعِ  ضمقارِح  مثُؾ  يٌ ورطمـضم دَ ـاًمقَ  ني : إِ ؼوَل أن يُ  أحدمها:

                                                 
 (.34-45)ص "اًمتدمريي" (3)
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ًي  رُ وهِ ، وفمَ ومِ ؼَ تِ آكْ  ًمطؾِى  اًمؼؾِى  همؾقونُ   يمقكف ذم اًم
ِ
  مثَؾ  أن يؽقنَ  امء

ِ
 اعموء

 و مـ صػوِت فَ فَ ٌْ  وؿِم ويِن عَ هذه اعمَ  ني مـ ىمول: إِ  ني أَ  ؽي ، ومال ؿَم ِف رْ ذم اًمظي 

ٌِ  مـ أيوِت  مرادٍ  صملم همػمُ دَ حْ اعمُ  قِت عُ وكُ  قىملمَ ؾُ خْ اعمَ   َق دَ ، ومؼد َص وإطمودي

ً   أهُؾ  ُػ ؾِ تَ ٓ خَيْ  6 إذْ ـَ ًَ طْم وأَ   فِ اشمِ ، ٓ ذم ذَ شمعومم ًمقس يمؿثؾف رءٌ  اهللَ ني أَ  يِ ـي اًم

ً  أَ  ْؾ ، سمَ فِ وًمِ عَ ومْ وٓ ذم أَ  فِ وشمِ ػَ وٓ ذم ِص  ؿ هِ ػْمِ و وهمَ ـَ وسمِ حَ ْص مـ أَ  يِ ـي يمثر أهؾ اًم

 .يِ ؿَ ًِّ جَ واعمُ  يِ فَ ٌِّ َش اعمُ  ونَ رُ ػِّ ؽَ يُ 

ٌُ لَ طَ ظْم أَ  َؾ وئِ ًمؽـ هذا اًمؼَ  مـ هذه  وهرُ ك هق اًمظي ـَ عْ هذا اعمَ  ني أَ  ـي فمَ  ، طمق

ٌِ طَم وإَ  أيوِت  ٌُ ودي ًي ؽَ طَم  ، وطمق  رَ وهِ فمَ  ني قًمقه، ومنِ ؼُ مو مل يَ  ؾِػ ك قمـ اًم

ًي  ؾِ ؼْ إمم اًمعَ  ُؼ ٌِ ًْ هق مو يَ  اًمؽالمِ   .غيؿ سمتؾؽ اًمؾ  فَ ػْ ـ يَ مـف عمَِ  قؿِ ؾِ اًم

ًْ المِ اًمؽَ  وىمد يؽقن سمًقوِق  عِ ْو اًمقَ  دِ ري جَ ؿُ ىمد يؽقن فمفقره سمِ  ؿي صمُ   ، وًمقً

ًي  يصمَ دَ حْ وين اعمُ عَ هذه اعمَ  اعمممـلم،  ؾِ ؼْ إمم قمَ  وسمؼيُ اعمًتحقؾي قمغم اهلل شمعومم هل اًم

و ـَ وشمُ قَ و وطَم ـَ شمُ رَ دْ و وىمُ ـَ ؿُ ؾْ قمِ  ونَ  يمَ اَم ، ومؽَ اِت واًمذي  واًمؼدرةِ  ؿ يموًمعؾؿِ سمؾ اًمقد قمـدهُ 

 َػ قَص يُ  نْ أَ  عُ ـَ تَ ؿْ و يُ ـَ وصمِ دُ قمغم طُم  ل  دُ أقمراًوو شمَ  وِت ػَ و مـ اًمصِّ هَ قُ حْ و وكَ ـَ مُ الويمَ 

ًوًمو يمذًمؽ ضْم و أَ هَ قِ حْ و وكَ ـَ قهِ و ووضُم ـَ يْ دِ يْ و، ومؽذًمؽ أَ فَ ؾِ ؾمٌحوكف سمؿثْ  اهللُ

 شمعومم سمؿثؾفو. اهللُ َػ قَص يُ  نْ أَ  عُ ـَ تَ ؿْ ي، يُ صمَ دَ حُمْ 

ً   ؾِ هْ مـ أَ  أطمدٌ  مل يؼْؾ  ؿي صمُ  وؾمؿًعو وسمًٍما،  ةً رَ دْ اًم وىمُ ؾْ قمِ  هللِ ني ـو: إِ ؾْ ا ىمُ : إذَ يِ ـي اًم

ُ ػَ يُ  ؿي ، صمُ مرادٍ  ه همػمُ رَ وهِ فمَ  ني أَ   .ـوسمصػوشمِ  ني

 سملم َق رْ ٓ ومَ  ذْ ، إِ ادٍ رَ مُ  همػمُ  واًمقضمفِ  اًمقدِ  فموهرَ  ني : إِ ؼوَل أن يُ  ذًمؽ ٓ جيقزُ ومؽ
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 ًمؾجًؿ. ٌض رَ أو قمَ  ؿٌ ًْ و ضمِ ـَ وشمِ ػَ مـ ِص  قَ مو هُ  

 َر  فموهرَ  ني : إِ وَل ومـ ىمَ 
ٍ
ف مو 6 ٕكي لَ طَ ظْم أَ  ومؼدْ  رادٍ مُ  ػمُ همَ  فِ وشمِ ػَ وِص  فِ امئِ ؾْم مـ أَ  ء

ٓي  ك اهللُ ؿي ًَ يُ  ؿٍ مـ اؾْم   مرادٍ  همػمُ  قُق ؾُ خْ اعمَ  فُ ؼ  حِ تَ ًْ اًمذي يَ  وهرُ  واًمظي شمعومم سمف إ

اهو  ريدَ ىمد أُ  فِ وصػوشمِ  فِ أؾمامئِ  مجقعُ  يؽقنَ  نْ تيض أَ ؼْ يَ  ؾِ هذا اًمؼوئِ  قُل ىمَ  ونَ سمف، ومؽَ 

 .ودِ ًَ مـ اًمػَ  ػك مو ذم هذا اًمؽالمِ و، وٓ خَي هَ فموهرَ  مو خيوًمُػ 

 اَم وشمعومم يمَ  فؾمٌحوك اهللِ ام هل صػوُت إكي  هذه اًمصػوِت  ني أَ  ان:كُافثُ ـَُعُْوادَُ

 َر  ؾِّ يمُ  صػوِت  يِ ٌَ ًْ يمـِ  ؾميِ اعمؼدي  فِ اشمِ و إمم ذَ فَ تُ ٌَ ًْ سمجالًمف، كِ  يؾقُؼ 
ٍ
، فِ اشمِ إمم ذَ  ء

وٓ  ،صوئص، ويمذًمؽ اًمقضمفُ ولو ظَم  ًمؾؿقصقِف  ذاشمقيٌ  صػيٌ  ًمعؾؿَ ا ني أَ  ؿُ ؾَ عْ ومقُ 

ًْ ل: إكي ؼويُ  ـٍ ف م ، فِ ًمذاشمِ  واضمٌيٌ  هذه اًمصػوِت  ني 6 َٕ قمـ هذه اًمصػوِت  تغ

 .(3)شػوِت هذه اًمصِّ  لؿقعِ  هق اعمًتحؼ   فُ ؾمٌحوكَ  اعمعٌقدُ  واإلًمفُ 

ًي  مذهُى : مـ اعمتلظمريـ مـ يؼقُل  أني  ؾؿْ واقمْ : »أيضًو رمحف اهلل وَل وىمَ   ؾِػ اًم

 وهذا اًمؾػظُ  ،مرادٍ  هو همػمُ فموهرَ  ني أَ  هو قمغم مو ضموءت سمف مع اقمتؼودِ إىمرارُ 

 :ُؾ ؿِ تَ حَيْ  مرادٍ  هو همػمُ ف: فموهرُ ىمقًمَ  ومنني  "جمؿؾ"

 رادَ يُ  نْ صملم6 مثؾ أَ دَ حْ اعمُ  وُت ػَ وِص  اعمخؾقىملمَ  قُت عُ كُ  رِ وهِ سموًمظي  رادَ ف أَ أكي [ 3]

ُادصعبَُاهللُؿُِ» سمؽقنِ   ، وإني  إًمقفكمِّ َص اًمذي يُ  ذم احلوئطِ  ف مًتؼر  كي أَ  شؾُوجف

 .مرادٍ  هذا همػمُ  ني أَ  ؽي ذًمؽ ومال ؿَم  كحقُ ف إمم ضموكٌـو وأكّ  هُ فموهرُ  شمعـو اهللَ»

ًي  مذهَى  : إني وَل ىمَ  ـْ ومَ  ـْ  وَب َص أَ  دْ ؼَ ومَ  رادٍ مُ  هذا همػمُ  أني  ؾِػ اًم   ذم اعمعـك ًمؽ

                                                 
 (.1-6)ص "اًمرؾموًمي اعمدكقي" (3)
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ٌِ  يوِت أ هذا فموهرُ  سملني  اًمؼقلِ  سمنـمالِق  لَ طَ أظْم   وُل حَ هذا اعمُ  ومنني  وإطمودي

ٓي  اًمؾفؿي ، عِ ِو قْ هذا اعمَ  وه ذم همػمِ ـي قي سمَ  دْ مو ىمَ  قمغم رُ وهِ هق اًمظي  ًمقَس  هذا  يؽقنِ   أنْ إ

اهذا  قٌوً ِص مُ  ًمذًمَؽ  اًمؼوئُؾ  ومقؽقنُ  وسِ اًمـي  ًمٌعضِ  رُ فَ ظْ يَ  ورَ اعمعـك اعمؿتـع َص 

 خيتؾُػ  دْ ىمَ  طقنَ واًمٌُ  فقرَ اًمظُ  ومنني ، ورا ذم هذا اإلـمالَق ذُ عْ مَ  آقمتٌورِ 

ـُ  ونَ ويمَ ، يِ ٌقي ًْ اًمـِّ  قرِ مُ وهق مـ إُ  وسِ اًمـي  الِ أطمق سموظمتالِف   مـ هذا أنْ  أطمً

طمتك يؽقن ىمد  هذا ًمقس هق اًمظوهرُ  أني  هذا هق اًمظوهرُ   عمـ اقمتؼد أني يٌلمِّ 

 ك.ـً عْ ومَ  ًمػظوً  فُ ؼي طَم  فِ رؾمقًمِ  مَ اَل ويمَ  هللِا ك يمالمَ طَ قمْ أَ 

ًي  وىمُؾ اًمـي يمون  وإنْ [ 7]  ،ؿهُ قمـدَ  مرادٍ  همػمُ  وهرُ : اًمظي فِ سمؼقًمِ  أرادَ  ِػ ؾَ قمـ اًم

ٌِ  ر مـ هذه أيوِت فَ ظْ اًمتل شمَ  ادعان أني   اهللِ  سمجاللِ  و يؾقُؼ مي  وإطمودي

قمؾقف ضمقازا  أو ضموئزةٌ  هللَ  هل واضمٌيٌ  ْؾ قىملم سمَ ؾُ اعمخْ  سمصػيِ  وٓ خيتص   فِ وقمظؿتِ 

ًي  فُ ؾَ ؼَ ومقام كَ  لَ طَ ظْم ومفذا ىمد أَ  ،رادٍ م و همػمَ و أو ضمقازا ظمورضمقًّ ذهـقًّ  أو  ِػ ؾَ قمـ اًم

ًي  قمـ واطمدٍ  َؾ يـؼُ  ط أنْ ىمَ   يؿؽـ أطمدٌ 6 وماَم َب ذِ اًمؽَ  دَ ؿي عَ شمَ  - مو يدل   ِػ ؾَ مـ اًم

ُ  -وٓ فموهراً  ٓ كصوً   وٓ أني  اًمعرشِ  َق قْ ومَ  ًمقَس  اهللَ قا يعتؼدون أني ؿ يموكُ أهني

 .(3)شطمؼقؼي وٓ يدٌ  وٓ سمٌٍم  ؾمؿعٌ  فُ ًمَ  َس قْ ًمَ  اهللَ

 .يمثػمٌ  شمعومم ذم ذًمَؽ  اهللُ  رمحفُ  ويمالمفُ 

، ؼ  فموهريـ: أطمدمهو طَم  اًمققمَ  وهرُ اًمظي  ورَ َص : »اًمذهٌل   احلوومظُ  ويؼقُل 

 .وـمٌؾ واًمثوين سمَ 

                                                 
 (.315-314/ 1) "جمؿقع اًمػتووى" (3)
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ُ ُرؼقَلُُؾاحلؼُّ   ، يمؾ  قمؾقؿٌ  ، طمل  ؿٌ ؾِّ تؽَ مُ  ريدٌ ، مُ سمصػمٌ  ف ؾمؿقعٌ إكي  :أن
ٍ
 رء

 إسمراهقؿَ  ذَ ، واختي مقؾمك شمؽؾقامً  ؿَ ، ويمؾي هِ سمقدِ  آدمَ  ف، ظمؾَؼ إٓ وضمفُ  هوًمٌؽ 

ُمـفُدُُِفؿُُػُْوكَُ، وءَ قمغم مو ضَم  هُ ر  ؿِ ذًمؽ، ومـُ  ، وأمثوُل ظمؾقالً  ُـَمُرؾقُؼُُالطاِبُُفةََُٓ

 .ذفؽُخيافُػُُورٌؾُلُْ:ُففُتَُبفُتعاػ،ُوُٓكؼقُلُ

ُافباضُؾُُأخرُُُوافظاهرُُ ُوهق ُوافض  قمغم  اًمغوئِى  ىمقوَس  دَ ؼِ تَ عْ أن شمَ  :َلُلُ،

َ وهدِ اًمشي  يمذاشمف، ومال  فُ قمـ ذًمؽ، سمؾ صػوشمُ  ومم اهللُعَ ، شمَ فِ سمخؾؼِ  اًمٌورَئ  َؾ ثِّ ، وُت

 فِ ؾِ ثْ ؿِ يمَ  َس قْ ، وًمِ فُ ًمَ  قفَ ٌِ ، وٓ ؿَم فُ ًمَ  َؾ ثْ ، وٓ مِ فُ ًمَ  ػمَ ظِ ، وٓ كَ ًمفُ  دي ، وٓ ِو ًمفُ  َل دْ قمَ 

 - ل  ومِ واًمعَ  قفُ ؼِ يًتقي ومقف اًمػَ  ، وهذا أمرٌ فِ وشمِ ػَ ، وٓ ذم ِص فِ اشمِ ، ٓ ذم ذَ رءٌ 

 .(3)ش-أقمؾؿ  واهللُ

مـ  تلظمرونَ اعمُ : »"اًمعؾق"ذم يمتوب  رمحف اهلل ًمف يؼقُل  وأمجَؾ  أشمؿي  وذم يمالمٍ 

ًُ  ةً دَ ًمي قَ مُ  يً وًمَ ؼَ ىموًمقا مَ  رِ ظَ اًمـي  أهؾِ  هذهُ»قا: اهو، ىموًمُ  ؿْ فُ ؼَ ؾمٌَ  أطمداً  مو قمؾؿ

َُُافصػاُتُ  عَ ري ػَ ، ومتَ شمرادٍُُاُؽرُُهَُرَُطاهُُِنُ أَُُلُمعُاظتؼادُِوُ لَُوُٓتُُُاءْتُـَمَُجُُرُُّمُت

 يعـل سمف أمران: رَ وهِ اًمظي  ني مـ هذا أَ 

ًي  وِب طَ اخلِ  ًميِ َٓ دِ  لو همػمَ  ويَؾ لْ ف ٓ شمَ أكي أحدمها:ُ ُآشتقاءُُ: »ُػ ؾَ يمام ىمول اًم

ُواوحةٌُ و سمقـيٌ ، يعـل أهني شؿراءهتاُتػسرها»ه: وهمػمُ  ػقونُ ، ويمام ىمول ؾُم شمعؾقمٌُ

ًي  ُى هَ ذْ ، وهذا هق مَ حريِػ تي واًم لويؾِ اًمتي  تغك اهو مضوئُؼ ٌْ ٓ يُ  يفُافؾغةُِ  ِػ ؾَ اًم

 ٓ  ًمفُ  َؾ ثْ ي ٓ مِ ورِ اًمٌَ  ، إذْ فٍ ضْم سمقَ  نَمِ اًمٌَ  صػوت فُ ٌِ ْش و ٓ شمُ ـو أهنـمع اشمػوىمفؿ أيًض 

                                                 
 (.665/ 35) "ؾمػم أقمالم اًمـٌالء" (3)
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 .فِ وشمِ ػَ ، وٓ ذم ِص فِ ذم ذاشمِ 

ذم  ُؾ ؽي َش تَ يمام يَ  يِ ػَ مـ اًمصِّ  ذم اخلقولِ  ُؾ ؽي َش تَ اًمذي يَ  قَ و هُ هَ رَ وهِ فمَ  ني أَ  افثان:

 .ادٍ رَ مُ  ومفذا همػمُ  نَمِ اًمٌَ  ِػ ْص وَ مـ  ـِ هْ اًمذِّ 

، ؼ  و طَم ، ومنهني فُ وشمُ ػَ ت ِص دَ دي عَ شمَ  نْ ، وإِ ػمٌ ظِ ًمف كَ  ٌد، ًمقَس ؿَ شمعومم ومرٌد َص  اهللَ ومنني 

ـْ  ذا اًمذي  ـْ ًمـو، ومَ  فُ تَ عَ وكَ  فُ ـَ ويَ ذا اًمذي قمَ  ـْ ، ومؿَ ػْم ظِ وٓ كَ  ٌؾ ثْ مو لو مِ  وًمؽ

ون رُ وئِ يموًم قن طَم  ونَ زُ و ًمعوضمِ إكي  ، واهللِفُ مُ اَل يمَ  عُ ؿَ ًْ ًمـو يمقػ يُ  ًَ عَ ـْ يَ  نْ أَ  يًتطقعُ 

 :ذم قنَ تُ وهِ سمَ 

 ويمقَػ ؟ و سمورئفووهَ ومي قَ إذا شمَ  ًمقؾيٍ  ؾي يمُ  ُج رُ عْ شمَ  اًمتل ومقـو، ويمقَػ  طمدِّ اًمروِح 

 ؟سمعد اعمقِت  ؾ  ؼِ تَ ًْ شمَ  قَػ ويمَ  ؟وفَ ؾُ ؾِم رْ يُ 

 ٌقلمَ اًمـي  طمقوةُ  ويمقَػ ؟ فِ ؾِ تْ ىمَ  ف سمعدَ سمِّ رَ  قمـدَ  اعمرزوِق  فقدِ اًمشي  طمقوةُ  ويمقَػ 

 ؟أن

ًي   ذم ىمؼمه ىموئاًم، صمؿ رآهُ صكمِّ مقؾمك يُ  أظموهُ  اًمـٌل   دَ وهَ ؿَم  ويمقَػ   ذم اًم
ِ
 امء

ًي  مـف  َػ قػِ خْ اًمتي  َى ؾَ وعملم، وـمَ اًمعَ  بِّ رَ  قمؾقف سمؿراضمعيِ  ورَ ؿَم وأَ  هُ وورَ وطَم  يِ ودؾَم اًم

 مي قمغم أُ 
 ؟فِ تِ

ًي  رِ دَ سموًمؼَ  آدمُ  فُ جي وطَم  آدمَ  وهُ سمَ ك أَ قؾَم مُ  رَ وفمَ كَ  ويمقَػ   سمعدَ  قمَ اًمؾي  ني ، وسملَ ِؼ وسمِ اًم

 ؟ومقف و ٓ وموئدةَ قِلَ ٌُ وىمَ  يِ قسمَ اًمتي 

 .لْمِ اًمعِ  قرِ احلُ  ، ووصِػ يِ ـي و ذم الَ ـَ شمِ لَ قْ هَ  ِػ ْص قمـ وَ  زُ جَ عْ ويمذًمؽ كَ 
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 قي قػِ ؿ ويمَ واِتِ وذَ  ـو إمم اعمالئؽيِ ؾْ ؼَ تَ سمـو إذا اكْ  ومؽقَػ 
 فُ ـُ ؽِ ؿْ ؿ يُ فُ سمعَض  ني و، وأَ فَ تِ

 ًْ ؿ وطُم فِ ؼِ كَ وْ رَ  عَ ي، مَ ؿَ ؼْ و ذم ًمُ قَ كْ اًمد   ؿَ ؼِ تَ ؾْ يَ  نْ أَ 
 ػَ ؿ وَص فِ ـِ

ِ
 ؟!اينرَ قْ ؿ اًمـي هِ رِ هَ قْ ضَم  وء

 اًل ْص أَ  فُ ًمَ  َؾ ثْ وٓ مِ  ُؼ ؾَ طْ اعمُ  ُل اَم  واًمؽَ غَم قمْ إَ  ُؾ ثَ اعمَ  فُ وًمَ  ؿُ ظَ قمْ  وأَ غَم قمْ أَ  وموهللُ

اُُمْسؾُِؿقنَُ﴿آ  .(3)ش[17﴾ ]آل قمؿران: َمـ اُبِاهلل َُِواْصَفْدُبَِلك 
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ُؾصٌؾُ

ـَ تَ اعمُ  وِت طَ ٌ  خَتَ  دِ وؾِم ومَ  ـْ ومِ  ُ أَ  لظمري مـ  وَل مـ ىمَ  قا قمغم ىمقلِ ػُ ىمَ وَ  وؿ عمَي هني

ًي   !وفَ لويؾِ شمَ  سمعؾؿِ  ًمقا: واًمرب  مـػردٌ ىموش رىُظذُطاهرهاجُتُْ: »ؾِػ اًم

 ىمقلِ  ؾِ ؼْ مـ كَ  َؼ ٌَ  ؾَم اِم يمَ  ،ضِ وىمُ ـَ مـ اًمتي  ومقفِ  وَ ، عمِ لِ قْ اًمؼَ  ِػ خَ ؾْم وهذا مـ أَ 

ـِ  اإلمومِ   ؾِ هْ أَ  دِ ؼَ تَ عْ مُ  ودِ ًَ ومَ  أصؾِ  ـْ قمَ  "اعمرؾمؾي قاقمِؼ اًمصي " ذم ؿِ قِّ اًمؼَ  اسم

 قمغم أصؾلم: قا هذا اعمذهَى ـَ سمَ : »قؾِ فِ جْ اًمتي 

 .فِ وسمِ َش تَ مـ اعمُ  هذه اًمـصقَص  أني  :أطمدمهو

ٓي  فُ  ٓ يعؾؿُ شملوياًل  ًمؾؿتشوسمفِ  واًمثوين: أني   . اهللُإ

ًي  ُل فوجْ تِ لم اؾْم ؾَ ْص مـ هذيـ إَ  ٍَ تَ ومـَ  ـَ وضمِ فَ مـ اعمُ  ًملمَ وي إَ  وسمؼلمَ اًم  ري

أون: رَ ؼْ ؿ يموكقا يَ هني وأَ  لؿ سمنطمًونٍ  لمَ عِ وسمِ واًمتي  يِ وسمَ حَ اًمصي  رِ وؾموئِ  ورِ َص كْ وإَ 

ُاْشَتَقى﴿ ُاْفَعْرِش َُظَذ ـُ ْْحَ َُمْبُسقَضَتانُِ[ و ﴿1﴾ ]ـمفافر  َُرَداُه ﴾ َبْؾ

ُـَُربُُُُّلُزُِـُْرَُ»وون: رْ [ ويَ 46]اعموئدة ُـؾ  َُشُُةٍُفقؾُا قن ومُ رِ عْ ، وٓ يَ شكقاافدُُُّءََُِمُإػ

َٓ  ريدَ وٓ مو أُ  ك ذًمَؽ ـَ عْ مَ  وٓ  سمذًمَؽ  ؿُ يتؽؾي  ونَ يمَ  اًمرؾمقَل  ؿ إني لِِ قْ ىمَ  مُ زِ سمف و

و و مي فَ ؾُ ويْ لْ قا دمري قمغم فمقاهرهو وشمَ ومؼوًمُ  ضٍ وىمُ ـَ شمَ  َح ٌَ ىمْ قا أَ وىمُض ـَ شمَ  ؿي معـوه صمُ  ؿُ ؾَ عْ يَ 

 قنَ تُ ٌِ ثْ يُ  ومؽقَػ  إٓ اهللُ  فُ ؾؿُ عْ ٓ يَ  ًمؽ ومؾفو شملويٌؾ ومع ذ ٌؾ وـمِ سمَ  رَ قاهِ اًمظي  خيوًمُػ 

 و همػمُ فَ ـْ اًمظوهر مِ » :ويؼقًمقن شقمغم فمقاهرهو ىدمر» : ويؼقًمقنَ وياًل لْ لو شمَ 

ـْ  أىمٌُح  ـوىمضِ و وهؾ ذم اًمتي فَ ويؾِ لْ شمَ  ؿِ ؾْ عِ سمِ  دٌ رِ ػَ ـْ مُ  ب  واًمري  ؟شمرادٍ   .(3)شذاهَ  م

                                                 
 (.676-671/ 7) "اًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي" (3)
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 ؿي راد، صمُ اعمُ  رِ و دُمرى قمغم اًمظوهِ سملهني  قًمقنَ يؼُ  ، ومؽقَػ اهلل رمحفُ  َق دَ وَص 

ٓي  فُ ويؾَ لْ شمَ  ؿُ ؾَ عْ مو ٓ يَ  رادَ اعمُ  ني سملَ  قنَ ؿُ قمُ زْ يَ    اهلل؟إ

ً   وأهؾِ  أمحدَ  اإلمومِ  ٌوعَ ؿ اشمِّ قمُ زْ ـ يَ مي  لمَ قمِ ودِ خَ اعمُ  لمَ اوهمِ رَ اعمُ  كُ اَل و هَ ـَ وهُ  ـي، اًم

ُؽرُُطاهرُُ»ومنن ىموًمقا:  ً  وا قا اًمؼرآنَ ؿُ ومؼد اتي ش مرادٍُُها   ـيَ ًم
ِ
وهر! اًمظي  سمًقء

ىمقؾ هذا مـ ش اهللُإُٓؿفؾَُعُُْٓرَُُفُُوفؽـُتلورؾَُُ!مرادُبؾُافظاهرُُ»وإن ىموًمقا: 

 شمفِ َٓ َٓ ودِ  اًمؽالمِ  يمقِى شمرْ  ؿِ ىموئؾ هذا اًمؽالم إمم شمعؾ   ض، وطموضميُ وىمُ ـَ اًمتي  ٌِح أىمْ 

 الم.اإلؾْم  قلِ ُص وأُ  تؼودِ آقمْ  ذم أسمقاِب  ًمؾؽالمِ  هِ رِ د  َص مـ شمَ  أيمؼمُ 

 واحلؼقؼيِ  رِ وهِ عمعـك اًمظي  ؿٌ فْ ومَ  لؿ أمحد اإلمومِ  أصحوَب  قيف اًمؽوشمى سملني ومتؿ

 أيموسمر ، يمقػ ويمالمُ مردودٌ  مؽشقٌف  تقيفٌ هذا  ؾ  يمُ قن اًمًؾػق   فُ ؿُ فَ ػْ ٓ يَ 

أسمق احلًـ قمكم سمـ  وَل أهؾ اًمًـي؟ يمام ىمَ  فُ ؿُ فَ ػْ قمغم مو يَ  أمحدَ  اإلمومِ  أصحوِب 

ذم رّده  "اإليضوح ذم أصقل اًمديـ"ذم يمتوسمف ( هـ173:قين احلـٌكم )تاهمُ اًمزي 

ك ؼّ ؾَ تَ مو يمون مُ  اهرُُافظُ : »وهَ رِ قمغم فموهِ  ػوِت اًمصِّ  أظمٌورِ  مَحَْؾ ٌشع تَ قمغم مـ اؾْم 

ؿ، طمتك فُ سمقـَ  اخلطوِب  أهُؾ  فُ ته، وذًمؽ مو يتـووًمُ ؼْ اعمُ  قمغم ـمريِؼ  ػظِ مـ اًمؾي 

 ومعروميٍ  ٍق وْ ك ذَ كَ دْ أَ  فُ ًمَ  ـْ قمـد مَ  إمم ذًمَؽ  قمـد اخلطوِب  فُ ؼُ ؾَ طْ مُ  َف ٍَمِ ـْ يَ 

و: وأمثولِ  الؿقعِ  ذم أًمػوظِ  ، وهذا يمام كؼقُل اًمعرسمقيِ  واًمؾغيِ  يِبِّ رَ اًمعَ  سموخلطوِب 

 فموهرَ  : إني ذم إمرِ  ، ويمام كؼقُل وآؾمتغراَق  تيض اًمعؿقمَ ؼْ يَ  اًمؾػظِ  فموهرَ  إني 

 
ِ
 عُ ضَم رْ يُ مو  ذًمَؽ  ، إمم أمثولِ كك يؼتيض اًمقضمقَب دْ غم ًمألَ قمْ مـ إَ  آؾمتدقموء

 ـو أني قي قمغم مو سمَ  يَ يَ رْ وٓ مِ  ؽي هذا ومال ؿَم  ًَ ٌَ ، ومنذا صمَ ِف ورَ عَ تَ ذم اعمُ  وهرِ ومقف إمم اًمظي 

 يدَ رِ ، أو أُ اهو احلؼقؼيُ  يدَ رِ أُ  ً إمم مؽونٍ ػَ قْ ِو إذا أُ  َل هِ  صػيٍ  ذم إصمٌوِت  وهرَ اًمظي 
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ًي  ؿِ هَ إمم وَ  ُف ٍَمِ ـْ ف ٓ يَ ، ومنكي اهو اعمجوزُ  اًمتل  اِت اًمذي  اهو مجقعُ  رادَ اعم ني أَ  عِ ومِ اًم

اًمذي  ويؾِ لْ اًمتي  طوُل اهذا إسمْ  ومقف، واعمؼصقدُ  اعَ زَ و، وهذا مو ٓ كِ فَ قْ ؾَ قمَ  هل مؼقًميٌ 

 ذم اًمقضمفِ  ذًمَؽ  يؼقَل  أنْ  ؾٍ وئِ ؼَ ًمِ  وزَ وًمق ضَم »إمم أن ىمول:  شؿ ..ْص قف اخلَ قمِ دي يَ 

ًي   رِ وهِ قمـ فمَ  سمذًمَؽ  ُؾ ـتؼِ ات، ومقَ اًمذي  وِت ػَ مـ ِص  ذًمَؽ  ثولِ مْ وأَ  واًمٌٍِم  ؿعِ واًم

ذم  ونَ ؽَ ًمَ  وهداِت َش ذم اعمُ  يِ وسمتَ اًمثي  هذه إطمقالِ  و عمثؾِ اهَ قَ ومقفو إمم مو ؾِم  ػيِ اًمصِّ 

 ؿٌ وئِ ىمَ  ٌض رَ قمَ  دِ وهِ ذم اًمشي  ؿَ ؾْ اًمعِ  ني أيضًو يمذًمؽ، ومنِ  درةِ واًمؼُ  ؿِ ؾْ واًمعِ  احلقوةِ 

 ؼِّ ذم طَم  فُ مثؾُ  ٓزمٍ  همػمُ  ، وذًمَؽ وٍب ًَ تِ أو ايمْ  ضورةٍ  سمطريِؼ  ًُ ٌُ ثْ سمؼؾٍى يَ 

ي، قي وهِ مَ  وِت ٌَ صمْ لو ذم إِ  مشوركٍ  ، وهمػمُ يِ قي اشمِ ذم اًمذي  دِ وهِ ًمؾشي  خموًمٌػ  فُ كي اًمٌوري، َٕ 

سمعد  وَل وىمَ ، شكِم  ضَم  واوٌح  ي، وهذا يمالمٌ قي ػِ قْ وٓ يمَ  يٍ قي ؿِّ لو ذم يمَ  وٓ مشوركَ 

ذم  يُ اعمطؾؼَ  دُ اًمقَ ، وِب رَ اًمعَ  سمؾغيِ  َل زَ كَ  اًمؼرآنُ : »دِ اًمقَ  يِ ػَ قمـ ِص  فِ ذًمؽ ذم يمالمِ 

، قِف قُص ًمؾؿَ  يٍ اشمقي ذَ  صػيٍ  اهو إصمٌوُت  ؿ اعمرادُ اِتِ ودَ فؿ وقمَ ومِ ورِ عَ وذم مَ  ِب رَ اًمعَ  ًمغيِ 

فؿ ومِ ورِ عَ ذم مَ  ًَ ٌَ ذم ذًمؽ يمام صمَ  اهو، وهل طمؼقؼيٌ  دُ َص ؼْ ومقام يُ  لو ظمصوئُص 

 وِت ػَ ًمصِّ ا وئرُ ، ويمذًمؽ ؾَم ؿُ ؾْ اًمتل هل اًمعِ  يُ ػَ ، واًمصِّ ةُ رَ دْ اًمتل هل اًمؼُ  يُ ػَ اًمصِّ 

ًي  فِ ضْم مـ اًمقَ  ٌَ  عِ ؿْ واًم ذم هذه  ُؾ ْص ، وهذا هق إَ ذًمَؽ  وهمػمِ  وةِ قَ واحلَ  ٍَمِ واًم

ُ ، وأَ يِ ػَ اًمصِّ   قؾِ ٌِ قمغم ؾَم  وُل ؼَ و مو يُ هَ إمم همػْمِ  يِ ؼَ قْ ؼِ احلَ  هِ ذِ قمـ هَ  قنَ ؾُ ؼِ تَ ـْ ؿ ٓ يَ هني

 .(3)شَؽ ًمِ قمغم ذَ  ل  دُ شمَ  يٍ يـَ رِ ؼَ سمِ إٓ  وزِ جَ اعمَ 

                                                 
 (.746،  747-7/743) "اإليضوح ذم أصقل اًمديـ" (3)
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ـُ  اإلمومُ  ويؼقُل  وين هل عَ وهذه اعمَ : »"لويؾاًمتي  م  ذَ "ذم يمتوسمف  يَ امَ دَ ىمُ  اسم

 .مـفو تٌودر إمم إومفومِ ف اعمُ كي أَ  سمدًمقؾِ  ػوظِ ًمْ مـ هذه إَ  وهرُ اًمظي 

 ونَ يمَ  أو جموزا وًمذًمَؽ  ونَ يمَ  طمؼقؼيً  مـفُ  ؿِ فْ إمم اًمػَ  ٌُؼ ًْ هق مو يَ  ؾػظِ اًمي  وفموهرُ 

  فموهرُ 
ِ
اويي واًمظعقـي وهمػممهو اًمري  ؼقؼي يموؾمؿِ ون احلدُ  اعمجوزَ  يِ ومقي رْ اًمعُ  إؾمامء

 و إمم احلؼقؼيِ فَ ومُ دون احلؼقؼي وَسْ  هذا اعمجوزُ  رَ وهِ فمَ  رومقي ومنني مـ إؾمامء اًمعُ 

 وطمؼقؼيٌ  ل  قمِ َذْ  ٌف رْ اًمتل لو قمُ  إًمػوظُ  ويمذًمَؽ  إمم دًمقؾٍ  حيتوُج  ويالً لْ شمَ  يؽقنُ 

  ًمغقييٌ 
ِ
ٍِّ  يموةِ زي واًم قمِ واًمصي  الةِ واًمصي  فورةِ واًمطي  يموًمقوقء هو رُ وهِ ام فمَ إكي  واحل

ْ  اًمعرُف   .(3)شدون احلؼقؼي اًمؾغقيي ل  قمِ اًمنمي

ـُ  اإلؾمالمِ  ُخ ؿمق ويؼقُل  ـَ اًمري  : أني فُ ػُ ؾِ و طَم وأمي : »شمقؿقي رمحف اهلل اسم قمغم  مح

 يُ ظَ ػْ : ومؾَ هِ رِ وهِ فمَ  ـْ مِ  وُس اًمـي  فُ فؿُ ػْ ويَ  رُ وهِ اًمظي  هُ قدُ ػِ قمغم مو يُ ى قَ تَ اؾْم  اًمعرشِ 

ًي  رِ طَ ذم اًمػِ  وهرَ 6 ومنن اًمظي يً يمَ ؽَمِ ْش صورت مُ  ىمدْ  شراهُِافظُ »  ؾًونِ واًمِّ  ؾقؿيِ اًم

ـِ اًمعريب واًمدِّ    ؿِ قِّ اًمؼَ  ي
ًي  ونِ ًَ وًمِ مـ  يمثػمٍ  ِف رْ ذم قمُ  رِ وهِ ًمظي ا همػمُ  ؾِػ اًم

 اعمتلظمريـ.

 وئصِ َص مـ ظَم  َل مـ اعمعوين اًمتل هِ  ؿمقئوً  رِ وهِ سموًمظي  وًمُػ احلَ  رادَ أَ  ومننْ [ 3]

  مثُؾ  آؾمتقاءَ  ني أَ  ؿَ هي قَ تَ يَ  نْ لَ : سمِ صٍ ؼْ كَ  تيض كقعَ ؼْ مو يَ صملم أو حدَ اعمُ 
ِ
 اؾمتقاء

 أو يموؾْم  ،ومِ ًَ ضْم قمغم إَ  ومِ ًَ ضْم إَ 
ِ
ذم  هُ قمـدَ  ُؾ ظُم دْ يموكً ٓ شمَ  إنْ  واِح رْ إَ  تقاء

ٓي ذًمَؽ  دا يؼقُل طَم أَ  ؾؿُ قمْ ب6 ومو أَ ذَ ويمَ  ذم ذًمَؽ  ٌَ ـَ طَم  دْ ؼَ ًوم: ومَ ضْم إَ  ؿِ اؾْم   6 إ

                                                 
 (.61)ص "ذم اًمتلويؾ" (3)
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 ،ؼوشمؾ سمـ ؾمؾقامن اخلراؾموينومُ  ،داود القاريب اًمٌٍمي وى قمـ مثؾرْ مو يُ 

 جيُى  فُ ومنكي  ،قمـفؿ ُؾ ؼْ اًمـي  حي وهشوم سمـ احلؽؿ اًمراوميض6 وكحقهؿ6 إن َص 

َٓ رءٌ  فِ ؾِ يمؿثْ  ًمقَس  اهللَ سملني  اًمؼطعُ   فِ وًمِ عَ ومْ وٓ ذم أَ  فِ وشمِ ػَ وٓ ذم ِص  فِ ًِ ػْ  ذم كَ 6 

 فُ ومُ رِ عْ و يَ مي  ؿُ ظَ قمْ وأَ  ؼَمُ يمْ ؿ أَ فِ تِ يمَ ورَ َش قمـ مُ  فُ هَ ز  ـَ وشمَ  قىملمَ ؾُ ًمؾؿخْ  فُ تَ ـَ ويَ ٌَ مُ  ني وإِ 

 و أووصمً دُ طُم  مُ تؾزِ ًْ شمَ  يٍ ػَ ِص  ؾي يمُ  ني وإِ قن، ػُ اِص اًمقَ  فُ ػُ ِص ف ويَ تِ ؼَ قْ ؾِ مـ ظَم  قنَ ومُ ورِ اًمعَ 

ً   مـ أهؾِ  ك قمـ أطمدٍ ؽَ ومـ طَم  و قمـف،فَ ػقُ كَ  ُى جِ ومقَ  وِث دُ احلُ  ػْمَ و همَ ًص ؼْ كَ   ـيِ اًم

 ئ.طِ 6 أو خُمْ ٌب وذِ و يمَ : ومفق إمي فِ ؼِ ؾْ ظَم  وِت سمصػ فُ وشمَ ػَ ِص  وَس ىمَ  فُ أكي 

 ًْ اعمُ  رِ طَ ذم ومِ  وهرُ مو هق اًمظي  رِ وهِ سموًمظي  ُػ وًمِ احلَ  ادَ رَ أَ  نْ وإِ [ 7]
 قرِ فُ فمُ  ىمٌَؾ  ؿلمَ ؾِ

 هْ إَ 
ِ
 ت  َش وشمَ  قاء

 أرَ  ًِ
ِ
 ، وشمعومم فُ وكَ حَ ٌْ ؾُم  فِ سمجالًمِ  قُؼ ؾِ اًمذي يَ  رُ وهُ 6 وهق اًمظي اء

 فِ وشمِ ػَ وِص  فِ امئِ مـ أؾْم  فُ وكَ حَ ٌْ قمؾقف ؾُم  ُؼ ؾَ طْ مو يُ  رِ وئِ ذم ؾَم  رُ هِ وِ هذا هق اًمظي  ني  أَ اَم يمَ 

ًي ةِ رَ دْ واًمؼُ  ؿِ ؾْ 6 واًمعِ وةِ قَ يموحلَ   يِ ٌي حَ واعمَ  ةِ ادَ 6 واإلرَ مِ اَل 6 واًمؽَ ٍَمِ واًمٌَ  عِ ؿْ 6 واًم

َُخَؾْؼُتُبَِقَديُ ﴿و يمؼقًمف: َو واًمرِّ  ِى َض واًمغَ  َا
ُدِ َُتْسُجَد َُمـََعَؽَُأْن ﴾ ]ص: َما

ُإػَُشُـَُبُُّرَُُُلُزُِـُْرَُ»[ و: 31 ـُُقَُكُْافدُُُّءََُِمُا ُ ُا هذه  رَ وهِ فمَ  ومنني  ذًمَؽ  إمم همػمِ  شفقؾةٍُُؾ 

يمذًمؽ6  ـوواشمذَ  6 ٕني وموً ًَ ضْم اوو أو أَ رَ قمْ أَ  شمؽقنَ  نْ أَ و قـَ ؾْ قمَ  ًْ ؼَ ؾِ ـمْ إذا أُ  ػوظِ ًمْ إَ 

 فِ سمجالًمِ  قُؼ ؾِ ومم إٓ مو يَ عَ وشمَ  فُ وكَ حَ ٌْ ؾُم  ً قمغم اهللِؼَ ؾِ ـمْ ا أُ ذَ و إِ هَ رُ وهِ فمَ  وًمقَس 

 ُؼ ؾَ طْ : شمُ شحؼقؼة»و ش وجقد»و ش ذات» ظَ ػْ ًمَ  ني  أَ اَم 6 ومؽَ يِ ؿَ يْ رِ اًمؽَ  فُ ًَ ػْ كَ  ُى وؾِم ـَ ويُ 

 ًمقَس  فُ كي سملَ  عِ طْ اًمؼَ  عَ لم6 مَ الىمَ ـمْ ذم اإلِ  هِ رِ وهِ وهق قمغم فمَ  هِ ودِ ٌَ وقمغم قمِ  قمغم اهللِ 

 ُى قضمِ ًمف: ومقام يُ  وً يمورِ َش وٓ مُ  و،ـَ ؼِّ ه ذم طَم رِ وهِ ًمظَ  مًوويوً  اهللِ ؼِّ ذم طَم  هُ فموهرُ 
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ؽميمي6 أو مشؽؽي ْش أو مُ  تقاـمئيً مُ  هذه إًمػوظُ  ًْ ؾَ عِ ؾمقاء ضُم  وصموً دُ أو طُم  كؼصوً 

ُبِِعْؾِؿفُِ﴿يمذًمؽ ىمقًمف:  ُُذوُ﴿ :و[ 344﴾ ]اًمـًوء: َأْكَزَفُف اُق ز  ُافر  ُُهَق ُاهلل َ إِن 

ُادَْتُِغ ُ ِة َُخَؾْؼُتُبَِقَديُ ﴿ [14]اًمذاريوت: اْفُؼق  َا
ُ[ ﴿31﴾ ]ص: دِ ـُ ْْحَ افر 

 .واطمدٌ  ذم الؿقعِ  [، اًمٌوُب 1]ـمف: َظَذُاْفَعْرِشُاْشَتَقى ُ

ـَُ  اٌض رَ قمْ و أَ ـَ قْ تل هل ومِ اًم هللِ  وِت ػَ اًمصِّ  قعَ مَج  ـؽرونَ يُ  "اْلفؿقةُِ"ُاءُُمََُدُؿُُُانَُو

مـ  وا سمؽثػمٍ ر  ىمَ صموؤهؿ أَ دَ وطُم  ،فِ ضْم واًمقَ  دِ : يموًمقَ ًومٌ ضْم ، أو أَ ةِ رَ دْ واًمؼُ  يموًمعؾؿِ 

و فَ عَض وا سمرُ ؽَ كْ وأَ  ،درةِ واًمؼُ  : يموًمعؾؿِ اٌض رَ قمْ و أَ ـَ قْ ل هل ومِ اًمت وِت ػَ اًمصِّ 

اًمتل هل  وِت ػَ اًمصِّ  سمٌعضِ  ري ىمَ أَ  ـْ مَ  قفؿْ وومِ  ،ومٌ ًَ ضْم و أَ ـَ قْ ومِ  َل اًمتل هِ  واًمصػوِت 

 .دِ يموًمقَ  ومٌ ًَ ضْم و أَ ـَ قْ ومِ 

ُ"اُمُ وأَُ  مهو ىموًمقا:ويب وأسمق سمؽر اخلطقى وهمػمُ طي اخلَ  وهُ ؽَ ومعغم مو طَم  "ةقُ ػُِؾَُافس 

ًي  ُى هَ ذْ مَ  ٌِ  اءُ رَ ضْم إِ  ِػ ؾَ اًم مع  و،هَ رِ قمغم فموهِ  وِت ػَ اًمصِّ  وآيوِت  وِت ػَ اًمصِّ  أطمودي

ك ـَ عْ مَ  ني وٓ إِ  ةُ رَ دْ اًمؼُ  دِ ك اًمقَ ـَ عْ مَ  ني : إِ ؼقُل و6 ومال كَ فَ ـْ قمَ  فِ ٌقِ ْش واًمتي  يِ قي ػِ قْ اًمؽَ  ِل ػْ كَ 

ًي   اِت ذم اًمذي  مِ اَل  اًمؽَ قمغم عٌ رْ ومَ  وِت ػَ ذم اًمصِّ  مَ اَل اًمؽَ  ني أَ  َؽ وذًمِ  ؿ،ؾْ اًمعِ  عِ ؿْ اًم

  عُ ٌَ تي ويُ  هُ وُ ذْ طَم  فِ قْ ى ومِ ذَ تَ حُيْ 
ٓ  قدٍ ضُم وُ  وَت ٌَ صمْ إِ  اِت اًمذي  وُت ٌَ صمْ إِ  ونَ ومنذا يمَ  ،فُ وًمُ ثَ مِ  فِ قْ ومِ

 دْ ؼَ ، ومَ يقي ػِ قْ يمَ  ٓ إصمٌوَت  قدٍ ضُم وُ  وُت ٌَ صمْ إِ  وِت ػَ ًمصِّ ا وُت ٌَ صمْ إِ  ومؽذًمَؽ  يٍ قي ػِ قْ يمَ  إصمٌوَت 

قمغم  ٌؼ ػَ تي مُ  لِّ عِ وومِ اًمشي  حوِب ْص أَ  ـْ ون مِ ومَ مَ ومهو إِ - ُى قطِ واخلَ  ويب  طي اخلَ  كَ ؼَمَ ظْم أَ 

ًي  مذهَى  أني  -ويِن عَ سموعمَ  ويِب طي اخلَ  ؿُ ؾْ وقمِ  ؾِ ؼْ  سموًمـي اَم فِ ؿِ ؾْ قمِ  و قمغم هَ إضمراؤُ  ِػ ؾَ اًم

ٌَ  ًُ غْ وًمَ سمَ  دْ  ىمَ ينِّ أَ  ؿُ ؾَ عْ يَ  واهللُ قمـفو، ٌقفِ ْش واًمتي  يِ ػقي قْ ل اًمؽَ ػْ كَ و مع هَ رِ وهِ فمَ   ٌِ حْ ذم اًم

مـ  وَل ىمَ  ـْ ومَ  ،َؽ ًمِ ذَ  َػ ًمَ ؿ ظموَ فُ ـْ مِ  أطمداً  ًُ ؿْ ؾِ  قمَ اَم ومَ  ِػ ؾَ ًي اًم ِى اهِ ذَ مَ  قمـ
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ـَ رِ ظِم لَ تَ اعمُ  ُُمذهَبُُنُ إُِ»: ي سمف  ـَ ًِ طْم عمـ أُ  ُى جِ ومقَ  ،شمرادٍُُؽرُُُرَُاهُِافظُ ُنُ أَُُِػُؾَُافس 

ـ    ،ِؼ ًمِ وٓ سموخلَ  قِق ؾُ سموعمخْ  قُؼ ؾِ اًمذي يَ ش اهرافظُ : »معـك ىمقًمف ني أَ  َف رِ عْ أن يَ  اًمظ

 قفِ ؾَ قمَ  يِ جي احلُ  ومِ قَ ىمِ  دَ عْ ق سمَ فُ ومَ ش ادرَُمُُُفُُكُ إُِ»ومـ ىمول:  ،ادٍ رَ مُ  ذا همػمُ ه ني أَ  ؽي وٓ ؿَم 

 ر.وومِ يمَ 

 :ومعـقي   : ًمػظل  "بحثان"ومفـو 

ُادعُْأمُ  ُاْشَتَقى ُ﴿ذم ىمقًمف:  صمالصميٌ  وموٕىمًومُ  :قيُُّـَُا ُاْفَعْرِش َُظَذ ـُ ْْحَ افر 

 ؼول:يُ  أنْ  [، وكحقه،1]ـمف: 

  اؾمتقاءٌ [ 3]
ِ
  سموؾْم ني ػَ ، أو يُ ؾقٍق خَم  يموؾمتقاء

ٍ
صو، ؼْ وصمو أو كَ دُ طُم  مٍ زِ ؾْ تَ ًْ مُ  تقاء

ٌِّ  لِ الِّ قمـ اًمض   كؽِ حُيْ  ومفذا اًمذي ًِّ  فيِ اعمش  سموًمؼرآنِ  ىمطعوً  وهق سموـمٌؾ  ؿيِ واعمج

 .وسموًمعؼؾِ 

وٓ  إًمفٌ  أصال وٓ قمغم اًمعرشِ  طمؼقؼل   اؾمتقاءٌ  ؿي ؼول: مو صمَ و أن يُ [ وإمي 7]

 عوً طْ ىمَ  وهق سموـمٌؾ  ؾيِ طِّ عَ اعمُ  الفؿقيِ  يِ وًمي اًمضي  ُى ، ومفذا مذهب  رَ  ؿقاِت ًي اًم ومقَق 

ـِ  ارِ رَ طِّ سموْٓو  ؿَ ؾِ سمام قمُ  وسمام  يِ قيي ٌَ اًمـي  ذم اًمعؾقمِ  رَ ظَ اًمـي  ـَ عَ مْ عمـ أَ  المِ اإلؾْم  مـ دي

 ف راهؿ.ؿ سملكي هِ ارِ يمنىمرَ  فِ ؼِ ؾْ ظَم  ومقَق  فُ سملكي  مـ اإلىمرارِ  فُ تَ قؼَ ؾِ قمؾقف ظَم  اهللُ رَ طَ ومَ 

ـُ  و فَ المِ و وإؾْم فَ تِ و ذم ضموهؾقي فَ و وقمجؿُ قمراُهَ  مو زاًمً إمؿُ »تقٌي: ىمُ  ىمول اسم

ًي  اهللَ سملني  يً ومَ ؽَمِ عْ مُ   ذم اًم
ِ
ًي  امء  أي قمغم اًم

ِ
 .امء

 اًمذي يؾقُؼ  فِ ضْم قمغم اًمقَ  قمغم اًمعرشِ  فوكحَ ٌْ تقى ؾُم ؼول: سمؾ اؾْم [ أو يُ 1]

ـٌ  فِ ؿِم رْ ف قمغم قمَ ؾمؿقاشم ف ومقَق يمؼميوءه، وأكي  ، ويـوؾمُى فِ سمجالًمِ  ، فِ ؼِ ؾْ مـ ظَم  سموئ



 

 017                                                                                                               براءة احلنابلة من عقيدة أهل التجهيل    

 

 

 

 معؾقمٌ  آؾمتقاءَ  ، وإني رشِ اًمعَ  وحلؿؾيِ  ًمؾعرشِ  ف ؾمٌحوكف هق طمومٌؾ مع أكي 

ؾمؾؿي  أم   فُ وًمتْ ، يمام ىمَ قمـف سمدقميٌ  واًمًماَل  سمف واضمٌى  واإليامنَ  جمفقٌل  واًمؽقَػ 

وهقُاعمًؾؿلم،  ُى هَ ذْ سمـ أكس، ومفذا مَ  سمـ أيب قمٌد اًمرمحـ وموًمُؽ  ورسمقعيُ 

ُْسُادُُُةُِامُ ظََُُدُـُْىُظُِقَُتَُاْشُُظُِػُْمـُفَُُرُُاهُِافظُ 
ُُرُِطَُظذُافػُُِغَُاؿُِافبَُُغَُؿُِؾِ افتلُُؾقؿةُِافس 

ُتَُ ُُْطقؾٍُعُْإػُتَُُْفُحرُِـُْمل سمـ هورون  يزيدُ  هُ ، هذا هق اًمذي أرادَ ثقؾٍُوُٓإػُمَت

 -وسمعلماًمتي  ٌوعِ شمْ وهق مـ أ ؾفِ ْض وومَ  الًمتفِ وضَم  فِ قمغم إمومتِ  ُؼ ػَ تي اعمُ -اًمقاؾمطل 

ٌُ طم َُظَذُاْفَعْرِشُاْشَتَقى ُ]ضف:ُُظؿُأنُ زُـُْمَُ» ىمول: ق ـُ ْْحَ خَلفُ[،5ُ﴿افر 

ُجفؿل ُؾفق ُكػقسُافعامة ُيف ُرؼر  هِ قمٌودِ  رِ طَ اهلل ذم ومِ  هُ اًمذي أىمري  ومنني  ،شما

ُ  ؿ قمؾقف أني فُ ؾَ ٌَ وضَم   ـ رواطمي ًمؾـٌلاهلل سم قمٌدُ  أكشدَ يمام  فِ ؾمؿقاشمِ  ؿ ومقَق راهي

 :ه اًمـٌلوملىمري 

 طمؼ   اهللِ  وقمدَ  ؿمفدُت سملني 

  وأني اًمعرَش 
ِ
 ـمـوٍف  ومقق اعمـوء

 

 

 مثقى اًمؽوومريـو وأن اًمـورَ 

 اًمعوعمقـو رب   وومـقق اًمعــرشِ 

قمغم إمومتف وضمالًمتف  يِ إمي  ُق رَ اًمذي أمجعً ومِ  -اهلل سمـ اعمٌورك  وىمول قمٌدُ 

  اعمممـلم ذم يمؾِّ  ف أمػمُ إكي قؾ: طمتك ىم
ٍ
راؾمون مو أظمرضمً ظُم »وىمقؾ:  ،شرء

  يِ قمـ قمومي  ذَ ظَم وىمد أَ  ،شاعمٌورك اسمـ مثُؾ 
ِ
اًمثقري وموًمؽ وأيب  : مثُؾ فِ تِ ىمْ وَ  قمؾامء

ُؾقَقُبلكُ »ـو؟ ىمول: رسمّ  ُف رِ عْ ىمقؾ ًمف: سمامذا كَ  -طمـقػي وإوزاقمل وـمٌؼتفؿ  ُف

ـٌُ  ش.مـُخؾؼفُشؿقاتفُظذُظرصفُبائ

وهق مـ يعرج  إئؿيِ  إمومُ  ُى اعمؾؼي  -سمـ إؾمحوق سمـ ظمزيؿي  وىمول حمؿدُ 

ومقفؿ أقمؾؿ  ًمقَس »ؼول: يُ  اًمشوومعل سمام يـٍمه مـ مذهٌف ويؽودُ  أصحوب
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:ُفُِؼُِؾُْبارـُمـَُخُُفُِشؿقاتفُظذُظرِصُُؾقَقُُاهللَُمـُملُرؼؾ:ُإنُ »: - شسمذًمؽ مـف

ىُلذُ تَُ؛ُفئَلُرُُبؾةٍُزُْظذُمَُُلَُؼُِفُْوأُُُفُُؼُُـُُظُُُْتُبَُوإُٓرُضُُِاَبُتَُُؾننُُْتتاَبُْسُأنُرَُُُبَُجُوَُ

 ش.ئاقُْؾَُُفُُافُُمةُوـانُمَُافذُُِّوُٓأهُؾُُةُِادؾُ ُأهُؾُُفُِرحيُُِـُِتَُـَُبُِ

 وهق مشفقرٌ  سمـ كوومعٍ  اهللِ ومقام رواه قمـف قمٌدُ  سمـ أكس اإلمومُ  وىمول موًمُؽ 

ُُاهللَُإنُ »قمـف:  ـُُُفُُؿُُؾُْ؛ُوظَُِمءُِيفُافس  ُيفُ  ش.انؽَُمَُُفُِؿُِؾُْقُمـُظُِؾُُُٓخَيُُْمؽانٍُُؾِّ

ـُ  فُ ىموًمَ ومو  موًمٌؽ  وَل مو ىمَ  ٌؾ: مثَؾ ـْ سمـ طَم  أمحدُ  اإلمومُ  وَل وىمَ  ورك. ٌَ اعمُ  اسم

 ؾَ قمُ  وؾموئرِ  فِ وأصحوسمِ  ٌلقمـ اًمـي  صمورُ وأ
ِ
قمـد مـ  ةٌ رَ تقاشمِ مُ  سمذًمَؽ  يِ مي إُ  امء

 ؿَ ؾِ قمَ  أصمورَ  عَ ٌي تَ صغورا ويمٌورا6 ومـ شمَ  ومقفو مصـػوٍت  اًمعؾامءُ  عَ وىمد مَجَ  ،وفَ عَ ٌي تَ شمَ 

ذًمؽ6  ـوىمُض يُ  اطمدٌ و مـفؿ طمرٌف  قمـ أطمدٍ  َؾ ؼَ ـْ ؿؽـ أن يُ ٓ يُ  فُ أكي  عوً طْ ىمَ  أيضوً 

ؿ فُ سمعُض  ُق دِّ َص 6 يُ ةٍ دَ اطمِ وَ  قدةٍ ؼِ 6 وقمَ واطمدةٍ  قن قمغم يمؾؿيٍ عُ ؿِ فؿ جُمْ ؾ  يمُ  ْؾ سمَ 

 سمـٌقةِ  ارِ قمغم اإلىمر ػؼقنَ تي ؿ مُ 6 يمام أهني ضٍ عْ مـ سمَ  ؿَ ؾَ قمْ ؿ أَ فُ يمون سمعُض  6 وإنْ سمعضوً 

و فَ ىمِ قؼُ و وطُم وهَ ومزايَ  ٌقةِ اًمـ   سمخصوئصِ  قمؾؿُ ومقفؿ مـ هق أَ  ونَ وإن يمَ  حمؿد

 و.وِتَ ػَ و وِص فَ تِ قؼَ ؼِ و وطَم وِتَ ٌَ قضمِ ومُ 

 :وَل 6 وٓ ىمَ شمرادُهذاُؽرُرُُاهُِطَُ»ر: هْ مـ اًمدي  يقموً  وَل مـفؿ ىمَ  أطمدٌ  ًمقَس  ؿي صمُ 

ُأرةُُهَُ» ُاحلدرُثُُذه  قا مثَؾ ؿ ىمد ىموًمُ 6 مع أهني شهرُِظـُطاهُُِمكوٌفُُأوُهذا

قا ومقام ؿُ و6 وشمؽؾي هَ وهرِ و وفمَ قمفَ ؿُ قمـ قمُ  اعمٍمووميِ  ؽومِ طْم إَ  ذم آيوِت  ذًمَؽ 

 وُت ػَ وهذه اًمصِّ  ،فُ ؾَ عمـ شملمي  ض، وهذا مشفقرٌ وىمُ ـَ شمَ ف أكي  ؿُ قهي تَ و ىمد يُ ؾ مي تشؽِ ًْ يَ 

  ورةٍ وـمف و سمًالميٍ قهَ ؼُ ؾَ أـمْ 
ٍ
 ـْ يؽُ  وًمق ملْ  ،ش  وٓ همِ  سمؽدرٍ  قهُ قسمُ ُش يَ  ملْ  وصػوء
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ي ىموًمقا إمي  ؾمؾُػ  صمؿي  اهلل رؾمقُل  ونَ ؽَ ًمَ  ؾؿلمَ ًْ اعمُ  دَ ـْ قمِ  وهرُ هذا هق اًمظي 

ُتَُُافظاهرُُ»: يِ ًمألمي  ًْ  وًمؽون أطمدٌ  ،شمرادٍُُؽرُُُفُُقكَُفؿُُػُْافذي ؿلم ؾِ مـ اعم

 و.هَ وهمػمَ  هذه أييَ  َؾ ؽَ ْش تَ اؾْم 

معـك  ًمف مـ أييِ  رُ فَ يظْ  ورَ ك َص طمتي  فُ ؾٌُ ىمَ  اغَ ظمريـ ىمد زَ تلَ اعمُ  سمعُض  يمونَ  ومننْ 

 ،مرادٍ  همػمُ  غِ ائِ لذا اًمزي  رَ اًمظوهِ  أني  ؽي : ومال ؿَم صوً ؼْ أو ك وصموً دُ  طُم تيِض وموؾمد مو يؼْ 

 ني : أَ " أوٓ" هُ و قمـدَ كَ رْ ىمري  دَ وؾِم اًمػَ  هذا اًمظوهرَ  مـ أييِ  ؿُ فَ ال يػْ ـو رضُم أيْ وإذا رَ 

 فِ ًِ ػْ ذم كَ  فُ أكي  "ثاكقا" هُ و قمـدَ كَ رْ ىمري  ؿي ، صمُ يِ أيَ  رِ مـ فموهِ  قموً فُ ػْ مَ  ك ًمقَس ـَ هذا اعمعْ 

مو ٓ  ُض رْ هذا ومَ  ونَ يمَ  وإنْ  - فموهر أييِ  فُ أكي  َض رِ طمتك ًمق ومُ معـك وموؾمد، 

ًَ هَ رِ وهِ قمـ فمَ  أييِ  ُف َسْ  َى ضَم قَ ًمَ  -ًمف  يَ ؼَ قْ ؼِ طَم  و فَ َو ورَ اًمتل قمَ  رِ قاهِ اًمظي  رِ وئِ و يم

 .(3)شمعومم اهللُ رمحفُ  فِ مِ اَل يمَ  رِ إمم آظِم  شرِ اًمظوهِ  اهو همػمُ  اعمرادَ  أني  أوضمَى  مو

ًي ا ؿِ فْ ومَ  ودِ ًَ ػَ سمِ  َؼ ًمَ ذْ حَتَ  وشمُى واًمؽَ   ؾِ هْ ذم أَ  قؼيِ ؼِ واحلَ  رِ وهِ ك اًمظي ـَ عمعْ  ؾػقلمَ ًم

ش وهرِ اًمظي »ـك عْ ذم مَ  يِ ؾَ احلـوسمِ  "طؾح!ْص مُ " ذم سمقونِ  تفِ جي ، ومل يلِت سمحُ ؿِ ؾْ اًمعِ 

 ِت َٓ َٓ ذم دِ  ـوهُ عْ ومَ  ،وِت ػَ اًمصِّ  ورِ ٌَ ظْم ذم أَ  ةِ ادَ رَ اعمُ  وهمػمِ  ةِ ادَ رَ اعمُ ش احلؼقؼيِ »و

ؿ مجقعًو ذم فُ يمالمُ  ؿعُ تَ ف، وجَي ؼْ اًمػِ  قلِ ُص ذم أُ  احلـوسمؾيِ  ِى تُ ذم يمُ  رٌ ري ؼَ مُ  وظِ ػَ ًمْ إَ 

ُرَُ: »ًمؾخطوِب  قمغم أني  رِ اًمظوهِ  ريِػ شمعْ  ُطاهرًا ُافػَُُبُؼُْسُمعـًك  ضِّ سمغَ ش ؿفُْإػ

، ةٍ ؼَم تَ عْ مُ  ، سمؼريـيٍ اًمتلويؾِ ك سمـ: آظمر، وهق مو يًؿي  عمعـًك  هِ قيزِ ر قمـ دَمْ ظَ اًمـي 

فقؾ! جْ اًمتي  ؾِ أهْ  يِ َو قِّ ػَ اًل مـ اعمُ ْص أَ  ؿ أصح  لِ قْ ىمَ  ودِ ًَ مع ومَ  لويؾِ اًمتي  ُؾ لهْ وم

                                                 
 (.343-331/ 11) "جمؿقع اًمػتووى" (3)
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ُ َٕ  وذًمَؽ  قمغم  -وموؾمداً  ونَ يمَ  وإنْ –ؿ هْي دَ ًمَ  ًمقُؾ اًمدي  معـًك  ىمومَ  قا ًمؾخؼمِ ؾُ عَ ؿ ضَم هني

 َسْ 
 ػقيضِ واًمتي  جفقؾِ اًمتي  ، أمو أهُؾ رِ وهِ ـك اًمظي عْ اعمَ  ركِ ، وشمَ قدِ عِ ـك اًمٌَ عْ إمم اعمَ  فِ ومِ

ُ اًمعَ  ؼقُل ي ومؽقَػ  ضقَن،وىمِ ـَ تَ ومؿُ  ُظذُْجُكُُ»وت: ػَ اًمصِّ  ذم كصقصِ  ومِل رهيا

ك سمعد ؼَ ٌْ يَ  فقرٍ وملي  فمُ  ك لو!ـَ عْ : ٓ مَ هُ مرادَ  أني  ؿُ اقمِ اًمزي  ؿُ قمُ زْ يَ صمؿ ش اهَُرُِطاهُِ

 ؟ذًمَؽ 

 يِ اًمؾغَ  أهؾِ  ِح طؾَ ْص يب سمؿُ مول! ومقُ ك اعمُ ـَ اعمعْ  رِ سموًمظوهِ  هُ : سملني مرادَ ؼوُل أو يُ 

فموهرًا وهق:  ؿؾِ تَ حْ أو اعمُ  ك اًمٌعقدِ ـَ اعمعْ  كًؿي ! ويُ طِ احلوئِ  َض رْ قمَ  وإصقلِ 

 ! وهراًمظي  الُف أو ظِم  ُؾ ؿَ جْ أو اعمُ  ُل اعمموي 

 اخلؼمَ  سملني  َؼ طَ مـ كَ  ومؽؾ  ش ؼيِ قْ ؼِ احلَ »ذم  اًمؼقلِ ش رِ وهِ اًمظي »ذم  اًمؼقلِ  ومثُؾ 

أو قمرومقًو أو  اعمعـك ًمغقيوً  ؾمقاء يمونش معـك»ًمف  ًَ ٌَ صمْ أَ  جُيرى قمغم طمؼقؼتف، ومؼدْ 

رى جُي  اًمـصي  اهذ سملني  قلِ سموًمؼَ  اًمؽالمِ  ومُ ظَ وٓ كِ  ؿُ فْ اًمػَ  تؼقؿُ ًْ وٓ يَ ذقمقًو، 

 .ضِ وىمُ ـَ اًمتي  هذا قملمُ  : سمال معـك! ومنني ؼوُل يُ  صمؿي  فِ قمغم طمؼقؼتِ 

 سمؾ وقُمرومقي أيضًو! قمقيِ اًمنمي و يِ غقيي اًمؾ  و فَ دُمرى قمغم طمؼقؼتِ  وِت ػَ اًمصِّ  وأظمٌورُ 

 :وفَ طمؼقؼتَ  ٕني 

ُُمبِغٌُىمقل اهلل شمعومم: ﴿ صِّ سمـَ  ًمغقييٌ [ 3] َُظَرِِب  ُفَِساٌن ﴾ ]اًمـحؾ: َوَهَذا

311]. 
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ٌءَُوُهَقُ: ﴿فِ زيِ ـْ ذم اًمتي  يِ ؾقي اًمؽُ  يِ سموكقي اًمري  وًمؼوقمدةِ سم وذقمقيٌ [ 7] ِؿْثؾِِفَُرْ ـَ َفْقَسُ

ُاْفَبِصرُُ ِؿقُع ُاْفَعزُِ[ و ﴿33﴾ ]اًمشقرى: افس  َُوُهَق َْظَذ ْٕ ُا ُادََْثُؾ رُزَُوهللِ ِ

ؽِقؿُُ  .[41﴾ ]اًمـحؾ: احْلَ

 همػمُ  اخلوًمَؼ  أني  يِ اًمعومي  ًطِ قمـد أسمْ  طرارِ سمام قُمؾؿ سموْٓو  وقُمرومقيٌ [ 1]

ًي  رِ طَ ذم اًمػِ  سمام هق مغروٌس  قِق ؾُ اعمخْ  مـ  واطمدٍ  همػمُ  وَل ولذا ىمَ ، ؿيِ ؾقْ اًم

ًي  ًُ شُمثْ  ػوَت اًمصِّ  ػ سملني ؾَ اًم  يمالمِ م ذم يمام شمؼدي  يِ اًمعومي  قمغم مو يؼّر ذم ىمؾقِب  ٌ

، وهق مو ؾمامي قمـ اًمؼعْ  وءَ ضَم  ورون، ويمذًمَؽ سمـ هَ  يزيدَ  : هوهمػمُ  ه القيـل  ـٌلِّ

ـَ »  زيفِ ـْ مع اًمتي  ؾقؿِ ًْ واًمتي  سموًمؼٌقلِ  اًمـصِّ  ؾيِ وسمَ ؼَ مـ مُ  عمو ومقفِ ش زاًمعجوئِ  دي

 شمعومم. هللِ  قطمقدِ واًمتي 

ـْ  قمـدَ  ػوِت اًمصِّ  قصِ ُص ذم كُ  تؿعُ دَمْ  ومقيُ رْ واًمعُ  واًمؾغقييُ  اًمنمقمقيُ  وموحلؼقؼيُ   م

 ًقؿ.جْ واًمتي  ٌقفِ ْش ؿ اًمتي ه  قَ تزال، وشمَ وآقمْ  ؿِ ف  جَ اًمتي  اؾمِى وَ مـ رَ  قمووموه اهللُ

 ؿِ ؾْ اًمعِ  ؾِ هْ و مـ أَ هَ رِ وهِ قمغم فمَ  ٌورِ ظْم إَ  إضمراءُ  فِ المِ ذم يمَ  وءَ مـ ضَم  يُ وقمومي 

، يفِ زِ ـْ ًمتي مع ا وئِؼ ؼَ احلَ  شمؾَؽ  ف ذم إصمٌوِت يمالمَ  قى اًمٌغدادي ومنني طِ واخلَ  ويبِّ طي يموخلَ 

 مو ذِم  مجقعُ »يؼقل:  ٌوينقْ رو سمـ أيب قموصؿ اًمشي ؿْ سمـ قمَ  ر أمحدُ ق سمؽْ ومفذا أسمُ 

ً   و يمتوِب ـَ يمتوسمِ  و و أهني كَ رْ يمَ اًمتل ذَ  ٌورِ قاب مـ إظْم سمْ إَ   اًمذي ومقفِ ػْم ٌِ اًمؽَ  يِ ـي اًم

ـُ  ؿَ ؾْ اًمعِ  شمقضمُى  لو  ؾقؿُ ًْ ًمتي ا وجيُى  ،وقفَ ؾِ وىمِ كَ  يِ اًمَ دَ وقمَ  ،وفَ تِ اهو ًمصحي  ـُ مِ مْ كُ  ومـح

 قي ػِ قْ ذم يمَ  اًمؽالمِ  ِػ ؾ  ؽَ شمَ  وشمركُ  ،وهَ رِ وهِ قمغم فمَ 
 .(3)شوفَ تِ

                                                 
 (.353)ص "اًمعؾق" (3)
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 يمتوِب "ذم  "معومل اًمًــ" تل صوطمُى ًْ اًمٌُ  ويب  طي اخلَ  امنَ قْ ؾَ أسمق ؾُم  ويؼقُل 

ذم  مِ اَل قمـف مـ اًمؽَ  ًَ ًمْ لَ و مو ؾَم وملمي » :وَل ًمف ىمَ  "فِ وأهؾِ  ـقي قمـ اًمؽالمِ اًمغُ 

ً   و ذم اًمؽتوِب فَ ـْ مِ  وءَ ومو ضَم  ،وِت ػَ اًمصِّ   َى هَ ذْ مَ  ومنني  ،يِ حَ قْ حِ اًمصي  ـِ ـَ واًم

ًي   .(7)شفوـْ قمَ  قفِ ٌِ ْش واًمتي  ،يِ قي ػِ قْ اًمؽَ  ُل ػْ وكَ  ،وهَ رِ وهِ و قمغم فمَ اؤهَ رَ وإضْم  ،ووُت ٌَ إصمْ  :ِػ ؾَ اًم

ى رَ ي احلـٌكم واًمذي يَ ادِ دَ اء اًمٌغْ لم سمـ اًمػري ًَ سمـ احلُ   حمؿدُ غَم ق يعْ سمُ ا أَ ذَ وهَ 

 إسمطولِ  يمتوِب "ذم  وومروقمًو، يؼقُل  قمؼقدةً  ذم اعمذهِى  ةُ دَ ؿْ ف اًمعُ أكي  اًمؽوشمُى 

ُُبُوافقاجُِ ،وفَ ويؾِ لْ تَ سمِ  ُؾ وهمُ َش وٓ اًمتي  ورِ ٌَ ظْم هذه إَ  د  رَ  ٓ جيقزُ : » "تلويالاًمتي 

ُطَُفَُؾَُُْحُْ ُظذ ًَ  فُ ٌي َش ٓ شمُ  ،ؾي هلل قمزي وضَم  و صػوٌت هني وأَ  ،اهَُرُِاهُِا  وِت ػَ ِص  رِ وئِ سم

 .شِؼ ؾْ اخلَ اهو مـ  لمَ قومِ ُص قْ اعمَ 

َُذُاُظَُقهَُؾَُُْحَُؿ هُ دَ عْ سمَ  ـْ ومَ  يَ وسمَ حَ اًمصي  أني  ؾِ ويْ لْ اًمتي  ولِ طَ قمغم إسمْ  ل  دُ ويَ » :وَل ىمَ و

ُُْ،اهَُرُِاهُِطَُ ُُ،افَُؾُِرُْوُِلُْتَُقاُفُُِوُرُ عَُتَُرَُُومَل َٓ ُو  ويُؾ لْ اًمتي  ونَ ق يمَ ؾَ ومَ  ،اهَُرُِاهُِطَُُـُْاُظَُفَُؾَُُِسْ

 .(1)شفِ قْ ٌِ ْش اًمتي  يِ اًمَ زَ إِ  ـْ مِ  عمو ومقفِ  َؼ ٌَ ؾْم قا إًمقف أَ و ًمؽوكُ ؾموئغً 

ق سمُ أَ  ْى عِ يَ  وملْ  ؟قؾِ فِ جْ اًمتي  ُؾ هْ أَ  فُ قًمُ ؼُ  يَ اَم يمَ  فُ ك ًمَ ـَ عْ ٓ مَ  مٍ اَل ذم يمَ  رٍ وهِ فمَ  وملي  

  َف َسْ  ويؾِ لْ اًمتي  ؾِ هْ  قمغم أَ غَم عْ يَ 
ٓي هَ رِ وهِ فمَ  ـْ قمَ  ورِ ٌَ ظْم إَ فموهٌر  هُ دَ ـْ و قمِ  ولَ و، إ

 ف.وكَ حَ ٌْ ؾُم  سموهللِ  ئِؼ اًمالي  فِ ضْم قمغم اًمقَ  رادٌ مُ 

ار اًمٌزي  اَل وىمْ ـ ؿَم اسمْ  دَ مْحَ سمـ أَ  اهقؿَ رَ سمْ إِ  وَق حَ ؾْم أيب إِ  ورَ ؽَ  إكْ غَم عْ ق يَ سمُ أَ  َؾ ؼَ و كَ وعمي 

 فِ ىمقًمِ  د ذم شمػًػمِ مْح أَ  ومِ مَ ـ اإلِ قمَ  وَق حَ سمـ إؾْم  ُؾ ٌَ ـْ طَم  و رواهُ عم هـ(145)ت:

                                                 
 (.714ؼ )صاًمًوسم  (7)

 (.33،  61)ص "يمتوب إسمطول اًمتلويؾ" (1)
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َُربَُّؽُ﴿ شمعومم: َأسُمق  ادَ رَ وأَ : »غَم عْ ق يَ سمُ أَ  وَل ، ىمَ فِ شمِ رَ دْ سمؼُ  [77﴾ ]اًمػجر: َوَجاَء

 هَ رِ وهِ قَمغَم فمَ  أييِ  ُؾ مَحْ  فُ ٌَ هَ ذْ مَ  ني أَ  إؾمحوق سمذًمَؽ 
ِ
 َهَذا فموهرُ  اِت اًمذي  و ذِم جملء

 .(3)شؿؾَ قمْ أَ  واهللُ فِ مِ اَل يمَ 

ـُ  َؾ ؼَ كَ  يِ ٌَ وؾَم ـَ وسموعمُ   يً عَ وـمِ ىمَ  يً عَ وومِ كَ  ةً رَ وفمَ ـَ مُ  "يِ ؾَ وسمِ ـَ احلَ  ـمٌؼوِت " ذم غَم عْ  يَ يِب أَ  اسم

ـِ ا وَق حَ  إؾْم يِب َٕ   وك اِهَ ـَ تَ عْ ويُ  نَم شُمـْ  نْ و أَ فَ ؼ  ؼل، طَم ْش مَ اًمدِّ  نَ اَم قْ ؾَ  ؾُم يِب ع أَ ؿموىمال مَ  سم

ـُ  وَل و ىمَ ِمي  ونَ ، ويمَ يِ قِّ ثِ يْ دِ واحلَ  يِ يِّ دِ ؼَ اًمعَ  دِ قائِ و مـ اًمػَ فَ قْ عمو ومِ  ًُ ىمُ  ؿي صمُ » وىمال: ؿَم  اسم  ؾ

ٌُ ودِ طَم إَ  هِ ذِ : هَ فُ ًمَ  و وٓ فَ عَ ـَ ؿْ يَ  نْ أَ  دٍ ٕطَم  َس قْ ؾَ ومَ  قلِ ٌُ سموًمؼَ  امءُ ؾَ و اًمعُ وهَ ؼي ؾَ شمَ  ي

ـَُُُشقَلُافرُ نُ ٕ ،وفَ طَ ؼِ ًْ و وٓ يُ َلَ وي لَ تَ يَ  ُ اُهَُرُِاهُِطَُُْرُُؽَُُهَُُدُـُْظُُِـكًُعُْمَُُاُلََُُانَُفق

 ـًك عْ مَ  ـْ قمَ  قهُ ًمُ لَ ؾَم  اهللِ  قلِ ؾُم رَ  ـْ مِ  َؽ ًمِ قا ذَ عُ ؿِ ؾَم  لْمَ طمِ  يُ وسمَ حَ اًمصي  ونَ ؽَ وًمَ  ،فُُـَُقُ بَُفَُ

و قمً قْ ـمَ  ُؾ ؼٌَ قا وكَ تُ ؽَ ؾَم  ٌُ قْ طَم  ًَ ؽُ ًْ كَ  نْ و أَ ـَ ؾقْ قمَ  َى ضَم قا وَ تُ ؽَ  ؾَم امي ؾَ و ومَ هَ رِ وهِ فمَ  ػْمِ همَ 

 .(7)شقاؾُ ٌِ مو ىمَ 

ؿل قْ ؾ اًمتي ْض سمـ حمؿد سمـ اًمػَ  ؿ إؾمامقمقُؾ وؾِم أسمق اًمؼَ  ظُ وومِ احلَ  اإلمومُ  وىموَل 

 وِت ػَ قمـ ِص  ئَؾ وىمد ؾُم  "اًمؽمهمقى واًمؽمهقى" ُػ ـِّ َص ؾحل إصٌفوين مُ اًمطي 

موًمؽ واًمثقري وإوزاقمل واًمشوومعل ومحود سمـ  ُى هَ ذْ مَ » :وَل ؼَ ، ومَ بِّ اًمري 

ؾمؾؿي ومحود سمـ زيد وأمحد وحيقك سمـ ؾمعقد اًمؼطون وقمٌد اًمرمحـ سمـ مفدي 

و اهَ  فُ ػَ ووَص  فُ ًَ ػْ اهو كَ  َػ َص اًمتل وَ  اهللِ وِت ػَ ِص  وإؾمحوق سمـ راهقيف: أني 

ًي  فُ قًمُ ؾُم رَ  ٌَ  عِ ؿْ مـ اًم ُهُِكُ إُِ فِ وومِ َص وْ أَ  رِ وئِ وؾَم  ـِ يْ دَ واًمقَ  فِ ضْم واًمقَ  ٍَمِ واًم َُذُظَُُلََُم

                                                 
 (.317)ص "إسمطول اًمتلويؾ" (3)

 (.314-374/ 7) "ـمٌؼوت احلـوسمؾي" (7)
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ُادَُهَُرُِاهُِطَُ   ؿُ هي قَ تَ يُ  ٍػ قْ يمَ  ػْمِ همَ  ـْ مِ  ،قرُِفُُْشُادَُُوِفُرُُعُْا
َٓ ٌقفٍ ْش فو، وٓ شمَ قْ ومِ  ، و

ـُ  وَل ، ىمَ ؾٍ ويْ لْ شمَ   َر  ؾي يمُ »ي: ـَ قْ قَ قمُ  اسم
ٍ
 ػْ شمَ  فُ شمَ اءَ رَ ؼِ ومَ  فُ ًَ ػْ سمف كَ  اهللُ  َػ َص وَ  ء

 ؿي صمُ ش هُ ػْمَ ًِ

  فُ ومُ َسْ  قزُ ٓ جَيُ  هِ رِ وهِ فمَ  غَم قمَ  قَ هُ  قَ هُ  ْي أَ : »وَل ىمَ 
 .(3)شويؾِ لْ مـ اًمتي  عٍ قْ ـَ سمِ  وزِ جَ  اعمَ مَم إِ

ًي ش قرُُفُُْشُادَُش »وُفُرُُعُْادَُش »رُُاهُِافظُ » قَ  هُ اَم ومَ  مـ  ومِ فَ ومْ  إَ مَم إِ  ِؼ وسمِ همػم اًم

 ؟ويِن عَ اعمَ 

 .ضمداً  ثػمٌ يمَ  وزِ جَ ًمؾؿَ  يِ قَ وومِ ـَ اعمُ ش يِ ؼَ قْ ؼِ احلَ » وِت ٌَ صمْ ذم إِ  َؽ ًمِ ذَ ؿ يمَ فُ مُ اَل ويمَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (.741)ص "اًمعؾق ًمؾعكم اًمغػور" (3)
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ُؾصؾ

ًي  ني اه، سملَ قَ قمْ ذم دَ  ُى وشمِ اًمؽَ  وَل صمؿ ىمَ  ْ  لمَ قِّ ػِ ؾَ اًم  دَ مْحَ أَ  ومِ مَ اإلِ  مَ اَل قا يمَ ؿُ فَ ػْ يَ  مَل

ُأنُ: »فِ حوسمِ ْص وأَ  ُواشتـتاج ُببعض، ُافصػاتُبعضف ُيف ُاحلـابؾة خؾطُـَلم

ُرؼرروكفُمـُإثباتُادعـكُيفُبعضُ ُُلؿُمـُأجؾُما افتػقرضُفقسُمذهًبا

فؽَلم!ُوهذاُراجعُداُتؼررُظـدُهمٓءُافػضَلءُمـُأنُافصػات؛ُـصػةُا

ُافبعض ُيف ُـافؼقل ُافصػات ُبعض ُيف ُيفُُافؼقل ُدرشقه ُـَم أخر،

ُؾفذهُُ"افتدمررة" ُإخرى، ُادذاهب ُظـد ُـذفؽ ُفقس ُإمر ُأن واحلؼ

افؼاظدةُؽرُمسؾؿةُظـدهؿ،ُومـفؿُاحلـابؾة،ُؾفؿُرػرؿقنُبغُادحؽؿُمـُ

وبغُادتشابف؛ُـافقدُوافقجف،ُوظؾقفُؾؾقسُمـُافصػات؛ُـافعؾقُوافؽَلم،ُ

أثبتُادعـكُيفُافؼسؿُإولُهقُمثبتُفؾؿعـكُيفُافؼسؿُافثان،ُؾفذاُخبطُ

 ش.صـقعُيفُترررُمذهبُافؼقم!

ُؾقؼال:

 قْ ق ذم ؾُم ام هُ إكي  ققعِ ْض اًمتي  ، وومرطُ ـقعُ اًمشي  طُ ٌْ ؾ اخلَ سمَ 
ِ
ً   ؾِ هْ أَ  المِ يمَ  ؿِ فْ ومَ  ء ، يِ ـي اًم

 ، وقمدمِ وِت ؼَ ػِ تي اعمُ  لْمَ سمَ  يِؼ رِ ػْ ، واًمتي عضٍ ٌَ سمِ  ػرِ واًمؽُ  وِب تَ اًمؽِ  ضِ عْ ٌَ سمِ  يامنِ واإلِ 

 ٌَ ًْ وكِ  قالِ ىمْ إَ  يِ ويَ ؽَ ذم طمِ  ِق دْ اًمصِّ 
 و.واِهَ حَ ْص و إمم أَ فَ تِ

ـُ  المِ اإلؾْم  ؿمقُخ  هُ رَ  ىمري اَم ومَ   "ؾموًمي اًمتدمريياًمرِّ "شمعومم ذم  رمحف اهللُ  شمقؿقيَ  اسم

 قفِ ؾَ مو قمَ  قَ ، هُ رِ أظَم  ضِ عْ ذم اًمٌَ  لِ قْ يموًمؼَ  وِت ػَ اًمصِّ  ضِ عْ ذم سمَ  قَل اًمؼَ  أني  ـْ مِ 

ًي  وعُ إمْجَ  ؿ فُ مِحَ ٌؾ رَ ـْ د سمـ طَم مْح أَ  ومِ مَ اإلِ  قُص ُص كُ  قفِ ؾَ قمَ  ًْ ؼَ ػَ ، واشمي ِح وًمِ اًمصي  ِػ ؾَ اًم

ُُوذفَؽُ، ومَم عَ شمَ  اهللُ ُيِفُُمََُِلُؿُيفُافؽَُفُُـُْظَُُدَُرَُماُوَُُنُ ِٕ ُفُِْجُُوََُذُظَُُدَُرَُُوَََُمُكُ إُُِاِتُػَُُافصِّ
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ُُسقؿٍُؼُْتَُُرُِؽَُُـُْ،ُمُِقمُِؿُُفعُُا ُافؽَُُؿَُظَُُزَََُمُـَُُفٍُابَُِشُتَُومُُُؿٍُؽَُإػُُُمُُْاِتُػَُفؾصِّ ُُبُاتُِهذا

ُُؾُِهُْمـُأَُُفُُػَُؾَُومـَُشُ ً   أهؾِ  المَ يمَ  َؾ لمي شمَ  ـْ ومَ ، َللُِافض   ؿ ملْ دهُ جَي  وـمٌيً ىمَ  يِ ـي اًم

ؿ هُ دَ ـْ قمِ  وِت ػَ اًمصِّ  ؾ  ؽُ ، ومَ دِ واًمقَ  فِ ضْم واًمقَ  قِّ ؾُ واًمعُ  ةِ رَ دْ واًمؼُ  ؿِ ؾْ اًمعِ  لْمَ قا سمَ ىمُ ػرِّ يُ 

 .ىرَ ظْم وأُ  يٍ ػَ سملم ِص  َق رْ ، ٓ ومَ سملصٍؾ واطمدٍ  ٌؾ وسمُ ؼَ شمَ 

ًُ لَ : ؾَم وَل ىمَ  اهللُ  : طمدصمـو أسمق سمؽر اعمروذي، رمحفُ ُل اخلالي  وَل ىمَ  قمـ  اهللِ و قمٌدِ سمَ أَ  ًم

ٌِ طَم إَ   ْهَ واإلِ  يِ يَ ؤْ واًمرُ  وِت ػَ صِّ ذم اًم يُ قي ؿِ فْ و الَ هَ د  رُ اًمتل شمَ  ودي
ِ
 يِ صي وىمِ  اء

ُافعُُفَُتُْؼُ ؾَُتَُُْدُؿَُ: »وَل ، وىمَ اهللِدِ ٌْ ق قمَ سمُ و أَ فَ حَ حي َص ، ومَ شِ رْ اًمعَ  ُكُُقلُِبُُبافؼَُُءََُُمُؾَُا ُؿُُؾَُِّسُ،

 .شتاءََُُجََُمُـَُُبارَُْخُإَُ

ًُ َل ىمو  وءْت  ضَم اَم يمَ  ورِ ٌَ هذه إظْم  ضِ عْ ذم سمَ  َض ؽَمَ  اقمْ رضماًل  ًمف: إني  : ومؼؾ

ُاظُْمَُ»: ك، وىموَل ػَ : جُيْ ومؼوَل  ُهَُُفُُاُوُِسَُا َُذُيف ُرُُعُِِوُقُْادَُا ََُمُـَُُارَُبَُْخُإَُُؿُُؾَُِّسُ،

 .(3)ش؟ْتُاءََُجُ

ٌِ طَم ـ أَ قمَ  داهللٌِْ و قمَ سمَ أَ  ًُ ًمْ لَ : ؾَم ، ىموَل ي  وذِ ر  اعمَ  ىموَل و : ، ىموَل وِت ػَ اًمصِّ  ودي

ـَُهَُرُُّؿُِكُُ»   .(7)رواه اسمـ سمطي شْتُاءََُُجََُمُاُ

َ ، وسمَ وِت ػَ اًمصِّ  ق سملم أظمٌورِ مـ ومري قمغم د مْحَ أَ  ومُ مَ اإلِ  رَ ؽَ كْ أَ  َػ قْ ؾ يمَ مي لَ تَ ومَ   ني أَ  لمي

ٌَ  يموًمؼقَل  وِت ػَ اًمصِّ  ضِ عْ ذم سمَ  اًمؼقَل   ك مـفو رء.ػَ ٓ جُيْ رِ أظَم  ضِ عْ ذم اًم

ـْ  سمققمٍ  فِ قشمِ مَ  ىمٌَؾ  -أمحد أي اإلمومُ – ئَؾ ؾُم : لوىمول اخلالي  ُرِثُادَُِحُأَُ قم

ُ َ » :ومؼوَل  اِتُػَُافصِّ  ًْ وكَ يمَ  إذا ءٌ و َر فَ مـْ  د  رَ و وٓ يُ اهَ  ـُ مَ مْ ويُ  وءْت  ضَم اَم يمَ  ر  ُت

                                                 
 (.764/ 3) "اًمًـي" (3)

 (.173/ 3) "اإلسموكي" (7)
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 يٍ ويَ وٓ همَ  د  سمال طَم  فُ ًَ ػْ سمف كَ  َػ َص و وَ ِمي  رَ ثَ يمْ سملَ  اهللُ ُػ قَص يُ  وٓ وٍح حَ ِص  قدَ وكِ ؾَم سملَ 

ُاْفَبِصرُُ﴿ ِؿقُع ُافس  َُوُهَق ٌء َُرْ ِؿْثؾِِف ـَ ذم  ؿَ ؾي ؽَ شمَ  ـْ ومَ [ 33﴾ ]اًمشقرى: َفْقَسُ

 .(3)شعدَ تَ و اسمْ ومُهَ ـَ عْ مَ 

، وسمفٍ َش تَ ومُ  ؿٍ ؽَ و إمم حُمْ فَ قؿِ ًِ ؼْ شمَ  ػمِ مـ همَ  وِت ػَ اًمصِّ  ذم يمؾِّ  قموم   وهذا يمالمٌ 

 .رِ أظَم  ذم اًمٌعضِ  يموًمؼقلِ  ػوِت اًمصِّ  ذم سمعضِ  اًمؼقَل  قمغم أني  ومدلي 

ًُ وَل ؾؿ، ىمَ ًْ اًمقًمقد سمـ مُ  قمـ ُل الي ى اخلَ وَ ورَ   ، وإوزاقملي قونَ ػْ ؾُم  : ؾملًم

ٌَ كَ سمـ أَ  وموًمَؽ  ـَُهَُرُُّؿُِكُُ»قا: ؟ ومؼوًمُ وديٌقمـ هذه إطَم  دعْ سمـ ؾَم  س واًمؾق ََُمُاُ

 .(7)شْتُاءََُجُ

ٌُ طَم أَ  هُ رادُ وم  ؾِّ ذم يمُ  6واطمدةً  وقمدةُ اًمؼَ  ًوكَ ، ومؽَ ؿقموً قمُ  وِت ػَ اًمصِّ  ودي

 .وِت ػَ اًمصِّ  ؾِّ ذم يمُ  يموًمؼقلِ  يٍ ػَ ذم ِص  وموًمؼقُل  وِت ػَ اًمصِّ 

ًي  يٌ وقمَ مَجَ  وَل ىمَ  ويمذًمَؽ  ْ ِػ ؾَ مـ اًم إمم  وِت ػَ ذم اًمصِّ  المَ قا اًمؽَ ؿُ ًِّ ؼَ يُ  ، ومَل

 .شف!وسمِ َش تَ ومُ  ؿٍ ؽَ حُمْ »لم: ؿَ ًْ ىمِ 

  ـَ ًَ احلَ  رضمٌؾ  لَل : ؾَم لٍ اَل ق هِ سمُ أَ  ىموَل 
ٍ
، ؾي وضَم  زي قمَ  بِّ اًمري  يِ ػَ مـ ِص  قمـ رء

 ش.الٍُثَُُمََُِلُاُبُِوهَُرُُّمُِأَُ: »وَل ؼَ ومَ 

ُحُيَُراًُعَُْسُومُُِػقانَُدُوُشُافَُُِخُِِبُبـُأَُُإشَمظقَؾُُرـُتُدُْأَُ: »قعٌ يمِ وَ  وَل وىمَ  ُقنَُثُُدُِّ،

ُػَُادرث،ُوُٓرَُُحُإَُُهُِِّبذُِ ُ  و.فَ ـْ قئًو مِ ؿَم  قنَ موًمُ أي ٓ يُ ش ئاقَُْصُُونَُنِّ

                                                 
 (.373)ص "قمؼقدة اخلالل" (3)

 (715/ 3) "اًمًـي" (7)
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ٌِ ودِ طَم هذه إَ  ًػمِ ػْ شمَ  ـْ قمَ  ري  هْ قل واًمز  حُ ؽْ مَ  َؾ ئِ : ؾُم ل  اقمِ زَ وْ إَ  وَل وىمَ  ، ي

َٓ ؼَ ومَ   ش.تاءَُاُظذُماَُجُهَُوأمرُُّ»: و

 ًْ سمـ مُ  اًمقًمقدُ  وَل وىمَ 
ًُ ؾِ ـْ وًمقثً  قونَ ػْ و وؾُم ؽً وًمِ ومَ  اقملي زَ وْ إَ  ؿ: ؾملًم هذه  و قم

ُفَُقُْلُؾُِافتُِرثُادَُِحُإَُ ـَُوهَُمرُُّأَُ»قا: وًمُ ؼَ ، ومَ وافؼرآنُةػَُاُافصِّ  ش.ػقُْاُبَلُ

ـُ  وَل وىمَ   نْ أَ  دٍ طَم َٕ  َس ، ًمقْ هُ ػمُ ًِ ػْ شمَ  فُ شمَ اءَ رَ ؼِ ومَ  فَُُسُػُْكَُُفُِبُُِاهللَُُػَُصُماُوَُ: »يَ ـَ قْ قَ قمُ  اسم

َ ػَ يُ  ٓي  هُ نِّ  .(3)شؾي وضَم  زي قمَ   اهللُ إ

ًُ لَ ؾَم  وَل ىمَ 6 ٍْم سمـ كَ  دِ مْحَ أَ  ـْ قمَ  "قؾُ اًمعُ "ذم  ل  ٌِ هَ ى اًمذي وَ ورَ  سمـ  ونَ قَ ػْ ؾُم  ًم

ل ـِ قمْ دَ » :ومؼوَل  ،يِ ًمَ لَ ًْ قمؾقف ذم اعمَ  ًمح  أُ  ًُ ؾْ عَ جَ ومَ  ،يِ ؿَ تَ اًمعَ  دَ عْ سمَ  فِ ًمِ زِ ـْ و ذم مَ كَ وأَ  يَ ـَ قْ قَ قمُ 

ًُ شسػي ـَ شمَ أَ  ٌُ  يمقَػ  ، ومؼؾ ُُُؾُؿُِحَيُُْاهللَُنُ أَُ» :قمٌداهلل قمـ اًمـٌل طمدي ُقاِتُؿَُافس 

ٌُ دِ وطَم  ،شعبَُأْصُظذُُغَُْوُرَُعُوإَُبَُظذُأْصُ بعغُأْصُُبغَُُادُِبَُافعُُِقَبُؾُُؿُُُإنُ » :ي

ٌُ دِ وطَم  ،شـْْحُافرُ ُعُِابُِمـُأَصُ  هُ رُ يذيمُ  ـْ ِمي  شُؽَُحُْضُرَُ» :أو ،شُبَُجُعُْأنُاهللُرَُ» :ي

ُوكُُُرُُّؼُِكُُُْتُاءََُُجََُمُـَُُلَُهُِ» :قونُ ػْ ؾُم  ؼوَل ومَ  ،اِق قَ ؾْم ذم إَ  ُبُِِِّبَُُُثُدَُِّحُِّبا ََُلُا

 .(7)شػقُْـَُ

 . وِت ػَ اًمصِّ  ؾِّ ذم يمُ  يً ومي قمَ  ةَ دَ وقمِ اًمؼَ  َؾ عَ ضَم  َػ قْ يمَ  ْؾ مي لَ تَ ومَ 

ـُ  اهللِى قمٌدُ وَ ورَ  ً  "ذم  دَ مْحَ أَ  سم ًُ  أمحد "يـي اًم و قعً يمِ وَ  سمـ إسمراهقؿ، ؾمؿع

ُاُوََُذُـََُُػُقُْـَُُقُلُؼُُوُٓكَُُْتُاءََُُجََُمُـَُُهذهُإحادرَثُُؿُُؾَُِّسُكُُ: »يؼقُل  ََُٓ  ،شاَذُـَُُُمِل

ُوَجُُزُ ُظَُاهللَُإنُ »عقد: ًْ طمديٌ اسمـ مَ  ل مثُؾ ـِ عْ يَ  ُُُؾُؿُِحَيُُْؾ  َُذُظَُُواِتََُمُافس 

                                                 
 (.135/ 7) "ًػم اسمـ رضمىشمػ"ومو ىمٌؾف مـ  (3)

 (.314)ص "اًمعؾق" (7)
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ٌُ ، وشعبَُُأْصَُذُظَُُاَلُبَُع،ُواْلُِبَُأْصُ ِـُُُبُؾُْؿَُ: »ىموَل  لٌِ اًمـي  ني أَ  طمدي ُْغَُبَُُمَُآدَُُاب

ٌِ طَم و مـ إَ هَ وكحقُ ش ـُِْْحَُافرُ ُعُِابَُِصُأَُُـُْغُمُِعَُبُُأْصُ  .(3)ودي

: لٌِ اًمـي  وَل ىمَ : يؼقُل  -دأمْحَ  اإلمومُ – اهللِ دِ ٌْ و قمَ أسمَ  ًُ عْ ؿِ : ؾَم ُؾ ٌَ ـْ طَم  وَل ىمَ و

 اَم وسمِ  ،سموهللِ ـُ مِ مْ كُ  ْؾ ، سمَ وَل مو ىمَ  اهللِ قلِ ؾُم  رَ غَم قمَ  د  رُ ، وٓ كَ فِ سمِ  ـُ مِ مْ كُ  شفعُؿدمَُُضُرَُ»

ََُّنَُ: ﴿اهللُ وَل ، ىمَ قُل ؾُم اًمري  فِ سمِ  ءَ وضَم  َُوَما َُؾُخُذوُه ُشقُل ُافر  ُؿ ـُ ُآَتا َُظـُْفَُوَما ْؿ ـُ ا

 .(7)[3]احلنم:  ﴾َؾاْكَتُفقا

ْ  ٌلقمـ اًمـي  وَي مو رُ  ذم يمؾِّ  يً قي ؾِّ يمُ  ةَ دَ وقمِ اًمؼَ  أمحدُ  اإلمومُ  ومجعَؾ  مو  ؿْ ًِّ ؼَ يُ  ومَل

ـْ  دَ رَ وَ   .فٍ وسمِ َش تَ ومُ  ؿٍ ؽَ إمم حُمْ  وِت ػَ اًمصِّ  ورِ ٌَ ظْم أَ  م

ًُ أيضوً  ٌؾ ٌَ ـْ طَم  وَل وىمَ  ، وٌح حَ ِص  رُثُادَُِحُأَُ»: وَل ، ىمَ يِ يَ ؤْ ذم اًمرُ  اهللٕيب قمٌد : ىمؾ

ـُُ، ر  ؼِ اهو وكُ  ـُ مِ مْ كُ  ُو شرُُّؼُِوكُُُفُِبُُِـُُممُِكُُُبلشاكقدُجقدةًُُبلـُافـ ُظَُُويَُماُرُُُؾُّ
(1). 

و ـَ اسمْ  نَ اَم ثْ قمُ و رٍ ؽْ ق سمَ سمُ أَ  َؾ ؾَم رْ ي: أَ وذِ ر  قمـ اعمَ  "يعياًمنمي "ذم  ي  رِّ ى أضُم وَ ورَ 

 كَ لذِ تَ ًْ يَ  اهلل قمٌدِ يبإمم أ يَ ٌَ قْ  ؿَم يِب أَ 
و هَ د  رُ اًمتل شمَ  إحادرثو اهِذه صمَ دِّ حُيَ  نْ ذم أَ  فِ وكِ

 وَل ، وىمَ شقلبُُبافؼَُُءََُُمُؾَُاُافعُُاهَُؼُ ؾَُتَُُْدُؼَُقاُِّباُؾَُثُُدَُِّحُ: »، ومؼول أسمق قمٌد اهلليُ قي ؿِ فْ الَ 

 .(3)شاءْتَُُجََُمُـَُُُتسؾ ؿُإخبارُُ» :أسمق قمٌداهلل

  نُ ق اإلياموهُ ، و واطمدٌ ومقف فُ ؽُ ؾَ ًْ مَ  دَ مْح أَ  اإلمومِ  دَ ـْ قمِ  ػوِت ـاًمصِّ  ورِ ـأظمٌ ومؽؾ  

                                                 
 (.743/ 3) "اًمًـي" (3)

 (.144/ 3) "ـمٌؼوت احلـوسمؾي" (7)

 (.147/ 1) "ذح أصقل آقمتؼود" (1)

 (.3311/ 1) "اًمنميعي" (3)
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 ؿِ ؽَ حُمْ  إمم قهُ ؿُ قمَ  زَ اَم قْ ومِ  أمحدَ  اإلمومِ  َى هَ ذْ قا مَ ىمُ ومري  ًمقؾٍ دَ  يِّ ، ومٌلواِهَ  واإلىمرارُ 

 و؟فَ واِهَ َش تَ ومُ  وِت ػَ اًمصِّ 

ًِّ  رَ يمَ وذَ  َ  "أهؾ زسمقد رؾموًمتف إمم"ذم  ي  زِ جْ اًم سمقي الي اًمؽُ  فُ ًمَ وي أي أَ – هُ مو ومني

 حِؽ واًمضي  عِ ٌَ واإلْص  يِ َض ٌْ اًمؼَ  رِ يمْ وذِ  ػوِت مـ اًمصِّ  -سمؼقلؿ وَل ومـ ىمَ 

و هني أَ  رِ صمَ إَ  ؾِ هْ أَ  دَ ـْ ، وقمِ هِ رِ ثَ يمْ سملَ  آنُ رْ اًمؼُ  َؼ طَ كَ  دْ وىمَ : »وَل ىمَ  ؿي ، صمُ َى واًمرِّ  ِى َض واًمغَ 

ُ ٓ يُ  فِ ذاشمِ  وُت ػَ ِص  َ مـفو إٓ مو ومَ  ػني هذه  ر  ؿِ كُ  ْؾ ، سمَ حويب  أو اًمصي  ٌلاًمـي  هُ ني

 ٌَ َ ٌُ ىمَ  دَ عْ سمَ  ْت وءَ  مو ضَم غَم قمَ  إطمودي  اَل  ومقفو سمِ اَم سمِ  ٓقمتؼودِ اهو وا و واإليامنِ قِل

ْ  يَ قي ػِ قْ ك اًمؽَ ػَ ومـَ ، (3)شيقي ػِ قْ يمَ   هُ مرادُ ش ٓ ُيػني : »فِ يـِػ اعمعـك، ومعـك ىمقًمِ  ومِل

ً   ؾِ هْ أَ  قمـدَ  ل  ػِ ـْ اعمَ  اًمتػًػمُ  ـَ رِ ظِم لَ تَ اعمُ  سمؿصطؾِح  ويُؾ لْ وهق: اًمتي  يِ ـي اًم  وَل ا ىمَ ذَ وًمِ ، ي

ـِ ا رِ ؽْ  سمَ يِب وَٕ : »ذًمَؽ  عدَ سمَ  ذم  دَ رَ مو وَ  ًػمِ ػْ ذم شمَ  يمتوسمونِ  وين  ٌفَ ْص إَ ك رَ ومقْ  سم

ٌِ ذم احلَ  وءَ ـك مو ضَم عْ ، ومَ وِت ػَ مـ اًمصِّ  اًمؼرآنِ  ..  ُػ وًمِ مـفو مو خُيَ  حقِح اًمصي  دي

 .(7)شاًمًـي أهَؾ 

ي  ورؾُِلُْافتُ ُؾُِهُْأَُك مـ رَ قْ واسمـ ومَ   .وِت ػَ صِّ ذم اًم يِّ رِ عَ ؿْم إَ  َؽ ؾَ ًْ مَ  َؽ ؾَ ـ ؾَم ِم

 ٌورِ ظْم مـ أَ  فِ قمِ ؿُ قمغم قمُ  وءَ الم ضَم قمْ إ يِ ؿي ئِ إَ  مِ اَل يمَ مـ  فُ واَه ا ومو ؿَم ومفذَ 

واطمد،  ِب ذم اًمٌو قَل قا اًمؼَ ؾُ عَ ، وضَم ىرَ ظْم وأُ  يٍ ػَ ِص  قا ومقف سملمَ ىمُ ػرِّ يُ  ملْ  وِت ػَ اًمصِّ 

 لم آيوَت وقِّ رْ ي اعمَ ؿي ئِ وٓ إَ  وسمعلمَ وٓ اًمتي  يِ وسمَ حَ ؾ أطمٌد مـ اًمصي عَ ومل جيْ 

ـُ  وَل  ىمَ ، يماَم فِ وسمِ َش تَ اعمُ  ؾِ قْ ٌِ مـ ىمَ  وِت ػَ اًمصِّ  مـ  أطمدٍ  ـْ ف قمَ رَ عْ يُ  وملْ : »ؿاًمؼقِّ  اسم

                                                 
 (.743)ص "رؾموًمي اًمًجزي إمم أهؾ زسمقد" (3)

 (.745اًمًوسمؼ )ص (7)
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قمغم  ل  دُ ؿ يَ فُ ـْ قل قمَ ؼُ ـْ ، سمؾ اعمَ وِت ػَ اًمصِّ  آيوُت  تشواهوِت اعمُ  ني ط أَ ىمَ  يِ وسمَ حَ اًمصي 

ٓ  ؿْ ؿ، وهُ هُ دَ ـْ قمِ  يً واِهَ َش تَ مُ  وِت ػَ اًمصِّ  آيوُت  قنُ ؽُ شمَ  َػ قْ ؽَ ، ومَ َؽ ًمِ ذَ  ظمالِف 

 ذم َرْ  قنَ قمُ وزَ ـَ تَ يَ 
ٍ
ؿ فُ ـَ قْ سمَ  عَ ىمَ وَ  دْ وىمَ  يُ ؿَ ؽَ حْ هل اعمُ  ومِ ؽَ طْم إَ  فو، وآيوُت ـْ مِ  ء

ـَ ظمِّ لَ تَ اعمُ  ضِ عْ سمَ  قُل ا ىمَ ذَ ام هَ كي و وإِ فَ ِض عْ ذم سمَ  اعُ زَ اًمـِّ   .(3)شري

ٓي  فِ وسمِ َش تَ مـ اعمُ  وِت ػَ اًمصِّ  ذم آيوِت  َس قْ وًمَ   ُل قْ ىمَ  ومـفُ ، وِت قي ػِ قْ اًمؽَ  يِ فَ  مـ ضمِ إ

 قي ػِ قْ قمـ يمَ  َؾ ئِ و ؾُم اء عمي قَ تِ قمـ آؾْم  ؽوًمِ اإلموم مَ 
ش قلٍُؼُُعُْمَُُْرُُؽَُُقُػُافؽَُو: »وَل ، ىمَ فِ تِ

ـُ  وَل ىمَ  ًمَؽ ذَ ويمَ  ،وـَ قًمُ ؼُ قمُ  فُ غُ ؾُ ٌْ ي ٓ شمَ أ هؿ مـ أمحد وهمػمُ  ن واإلمومُ قُش وضَم اعمَ  اسم

ًي   هُ ػمَ ًِ ػْ شمَ  ؿُ ؾَ عْ و كَ ـي يمُ  وإنْ  فِ ًِ ػْ كَ  ـْ قمَ  فِ سمِ  اهللُ ؼَمَ ظْم مو أَ  يَ قي ػِ قْ يمَ  ؿُ ؾَ عْ و ٓ كَ كي لسم ِػ ؾَ اًم

 .وهُ ـَ عْ ومَ 

 ومَم شمعَ  إمم اهللِ فُ ؿُ ؾْ قمِ  ُؾ يمَ قْ اًمذي يُ  فِ وسمِ َش تَ اعمُ مـ  فُ ، ٕكي قمـف ًُ ؽَ ًْ يُ  وموًمؽقُػ 

ُ: ﴿ومَم عَ شمَ  فِ اًل سمؼقًمِ ؿَ قمَ  ُُأمُّ ـ  ـُْفُآَراٌتُُُمَْؽََمٌتُُه ُهَقُاف ِذيَُأْكَزَلَُظَؾْقَؽُاْفؽَِتاَبُِم

َُؾلَُ اٌت ُُمَتَشاِِّبَ َُوُأَخُر ُِمـُْفُاْفؽَِتاِب َُتَشاَبَف َُما َُؾَقت بُِعقَن َُزْرٌغ ُُؿُؾقِِّبِْؿ ُيِف ـَ ُاف ِذر ا م 

ُاْفِعْؾِؿُ ُيِف اِشُخقَن َُوافر  ُاهلل ُ  ٓ ُإِ َُتْلِورَؾُف َُرْعَؾُؿ َُوَما َُتْلِورؾِِف َُواْبتَِغاَء ُاْفِػْتـَِة اْبتَِغاَء

ـَا ُِظـِْدَُربِّ ـْ ُِم ؾ  ـُ  .[3: ﴾ ]آل قمؿرانَرُؼقُفقَنُآَمـ اُبِِفُ

ٓي  ٓ يؽقنُ  َػ قْ قِ ؽْ اًمتي  وذًمؽ ٕني   اًمٌمي   سمرؤييِ إ
ِ
 ومَم عَ شمَ  ، واهللُفِ قؾِ ثِ مَ  ؤييِ أو رُ  ء

َُوُهَقُ: ﴿قٌؾ ثِ مَ  فُ ًمَ  يؽقنَ  نْ أَ  قو، وضمؾي كْ أطمٌد ذم اًمد   راهُ ٓ يَ  ٌء َُرْ ِؿْثؾِِف ـَ ُ َفْقَس

ِؿقُعُاْفَبِصرُُ  [.33﴾ ]اًمشقرى: افس 

                                                 
 (.731/ 3) "اًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي" (3)
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سمـ:  وظمؼمٍ  رٍ صمَ أَ  ػْمِ ذم همَ  وءَ  ضَم اَم ، يمَ ؾِ ؿَ واًمعَ  ولِ ثَ تِ وآمْ  قلِ ٌُ سموًمؼَ  ُؾ وسمَ ؼَ يُ  ؿُ ؽَ حْ وموعمُ 

و ، وأمي فِ سمِ  واإليامنِ  فِ كصِّ  قلِ ٌُ ؼَ سمِ  ُؾ وسمَ ؼَ قُ ف ومَ وسمِ َش تَ و اعمُ مي وأَ ، شفُِؿُِؽَُْحُبؿُُُؾُِؿَُافعَُ»

 .فُ ـْ مِ  فَ وسمَ َش مو شمَ  ونِ قَ قمغم سمَ  ُػ قىمَ ومقُ  ُؾ ؿَ اًمعَ 

 ُؾ وسمَ ؼَ  يُ ومَم عَ شمَ  اهللِ وِب تَ ذم يمِ  ؿٍ ؽَ حُمْ  ن يمؾ  ، يموٌؾ ؿَ وقمَ  ىمقٌل  اإليامنُ  ونَ و يمَ وعمي 

 ذم: فِ سمِ  ارِ رَ ىمْ وإلِ سم ُؾ وسمَ ؼَ قُ وم فِ وسمِ َش تَ مـ اعمُ  ونَ ومو يمَ  ،ؾِ ؿِ واًمعَ  سموًمؼقلِ 

 .وِت قي ٌِ قْ اًمغَ  رِ وئِ وؾَم  وِت ػَ اًمصِّ  يِ قي ػِ قْ ؽَ يمَ  ورِ ٌَ ظْم [ إَ 3]

ُ  ًمقُؾ اًمدي  دَ رِ ك يَ طمتي ، ؽومِ ذم إطْم  [ ويمذًمَؽ 7]  ومقعقدُ  وؾمُخ ف أو اًمـي ًم اعمٌلمِّ

ـْ  ػمٌ ثِ يمَ  ورُ دُ شمَ  ذًمَؽ وًمِ ، وهٌَ تِ آؿْم  ًمزوالِ  َؾ ؿَ اًمعَ  قضمُى  يُ اًم ؽَ حُمْ  ًي  ػمِ وؾِم ػَ شمَ  م  ِػ ؾَ اًم

ـُ ػَ عْ ق ضَم سمُ أَ  هُ رَ يمَ  ذَ اَم قْ ومِ   ُؾ ؿَ سمام ٓ ُيعْ  فِ وسمِ َش تَ اعمُ  ه قمغم شمػًػمِ ؼمي وهمػمُ ضمرير اًمطي  ر اسم

ٌي  ـِ قمـ اسمْ  ىوَ  رَ اَم سمف، يمَ   فِ وسمِ َش تَ اعمُ  ًػمِ ػْ ؿ مـ شمَ هِ وهمػمِ  وكِ حَ واًمضي  عِ سمقواًمري  وسٍ قم

ُـُُمَُمُْوماُرُُ، فِ ومِ ًَ ىمْ ، وأَ فِ وًمِ ثَ مْ ه، وأَ رِ ظمي مَ ، ومُ فِ مِ دي ؼَ ف، ومُ ظِم قًُ ـْ مَ »سمـ:  آنِ رْ مـ اًمؼُ 

 .(3)شفُِبُُُِؾُؿَُعُْ،ُوُٓرُُفُِبُِ

 ف،وسمِ َش تَ مـ اعمُ  اًمققمقدِ  قصِ ُص مـ كُ  ػمَ ثِ اًمؽَ  هُ وهمػمُ  أمحدُ  اإلمومُ  قمدي  وًمذًمَؽ 

 .هِ رِ وهِ سمظَ  ؿُؾ اًمعَ  ُؼ ؾَ طْ ون ٓ يُ يمَ  وإنْ  ،ر  سمف وُيؼَ  ـُ مَ مْ أي اًمذي يُ 

ـْ  رَ ثَ يمْ أَ  َؾ ؿَ تَ  مو اطْم غَم ف قمَ وسمِ َش تَ اعمُ ك ـَ عْ مَ  َؾ ومـ مَحَ  ـك، عْ يـِػ اعمَ  ك، ملْ ـَ عْ مَ  م

رى ظْم أُ  يٍ ذقمقي  إٓ سمؼريـيٍ  وهُ ٌَ تِ آؿْم  زوُل ـك، وٓ يَ عْ مـ مَ  رَ ثَ يمْ أَ  ًَ ٌَ صمْ  أَ اَم وإكي 

 .هِ همػمِ  ونَ دُ  ادَ اعمعـك اعمرَ  ُؼ ؼِ و، وحُتَ فَ قْ ؾَ قمَ  فُ و اعمتشوسمِ اِهَ  ُؾ ؿَ حُيْ 

                                                 
 (.351/ 1) "اًمطؼمي شمػًػم" (3)
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ًي  دْ رِ يَ  وملْ  َ  ِػ ؾَ قمـ أطمٍد مـ اًم  اَم ومَ ، شاعمعـك ظمػلِّ »سمـ:  فَ وسمِ َش تَ اعمُ  مـ ومني

 ظِ ػْ ك واًمؾي ـَ عْ ذم اعمَ  ُل اَم واًمؽَ  ونُ قَ واًمٌَ  ومُ ؽَ قمـف اإلطْم  وُل زُ ٓ يَ  اهللِم ِ اَل يمَ  مـ فَ وسمَ َش شمَ 

ٌَ  ونِ قَ واًمٌَ  ْ  هميِ اَل واًم  اَم ك، يمَ ـَ عْ اعمَ  دَ دي رَ شمَ  وًمق فُ ىمُ ورِ ػَ ٓ يُ  ونِ قَ اًمٌَ  ُل اَم ومؽَ ، يمقِى واًمؽمي

 .اهللُ فُ رمحَ  أمحدَ  قمـ اإلمومِ  فُ ؾُ ؼْ  كَ يِت ؾمقلْ 

َوَماَُرْعَؾُؿُ﴿: وَل ام ىمَ وإكي  إٓ اهللُ وهُ ومعـَ  هُ شمػًػمَ  ؿُ ؾَ عْ ٓ يَ  فِ وسمِ َش تَ ذم اعمُ  ْؾ ؼُ يَ  وملْ "

َُتلُْ ُاهلل ُ  ٓ ذم  لمَ قمِ وزِ ـَ تَ اعمُ  سملْمَ  وِب طَ اخلِ  ُؾ ْص وهذا هق ومَ  [3﴾ ]آل قمؿران: ِورَؾُفُإِ

ٓي  فُ ؾَ يْ وِ شملْ  ؿُ ؾَ عْ ٓ يَ  فُ أكي  أظمؼَمَ  اهللَ  ومنني  عِ ِو قْ هذا اعمَ   لي و قمغم مو دَ هـَ  ُػ ىمْ ق. واًمقَ  هُ إ

 ػمُ هِ وومَجَ  وسمعلمَ اًمتي  ومجفقرُ  اهلل قلِ ؾُم رَ  وقمؾقف أصحوُب  يمثػمةٌ  قمؾقف أدًميٌ 

ـْ يِ مي إُ  ـَِتاٌبَُأْكَزْفـَاُهُإَِفْقَؽُ﴿: وَل ىمَ  ْؾ سمَ ػِمه ًِ ػْ وه وشمَ ـَ عْ ؿَ سمِ  ؿْ فُ ؿَ ؾْ قمِ  ِػ ـْ يَ  ملْ  . وًمؽ

ُآَراتِفُِ ُروا ب   وأيوِت  ،ِت اَم ؽَ حْ اعمُ  أيوِت  ؿ  عُ وهذا يَ [، 75﴾ ]ص: ُمَباَرٌكُفَِقد 

ُروَنُاْفُؼْرآنَُ﴿وىمول:  ،رسمي دَ تَ ٓ يُ  كـً عْ مَ  فُ ًمَ  ُؾ ؼَ عْ و ٓ يُ ومَ  وِت واِهَ َش تَ اعمُ  ﴾ َأَؾََلَُرَتَدب 

مـ  مي ام ذَ إكي  فُ ورؾمقًمُ  واهللُ ،هِ رِ سم  دَ ك قمـ شمَ مـف هَنَ  ئوً قْ ـ ؿَم ثْ تَ ًْ يَ  وملْ  [47]اًمـًوء: 

يمام  فَ وسمِ َش تَ واعمُ  ؿَ ؽَ حْ اعمُ  رَ سمي دَ شمَ  ـْ و مَ وملمي  ،فِ يؾِ وِ لْ شمَ  تغوءَ واسمْ  اًمػتـيِ  تغوءَ اسمْ  :فَ شوسمِ تَ اعمُ  عَ ٌَ اشمي 

 َح دَ ومَ  سمذًمَؽ  رَ أمَ  سمْؾ  اهللُ فُ مي ذُ يَ  ومؾؿْ  وهُ معـَ  يَ ومَ رِ عْ ومَ  فُ ؿَ فْ ومَ  َى ؾَ وـمَ  اهللُ  هُ رَ مَ أَ 

 ."قمؾقف

 آنِ رْ اًمؼُ  مـ آيوِت  يُ ىمَ ودِ كَ ً سمف اًمزي ًمي دَ تَ مو اؾْم  أمحدُ  ك اإلمومُ ؾمؿي  وًمذًمَؽ 

 َح واِو  ورَ َص ، ومَ فُ ـْ قمَ  أضموَب  ؿي قا سمف، صمُ ًم  دَ تَ مو اؾْم  رَ يمَ ذَ  ؿي ، صمُ فِ وسمِ َش تَ سموعمُ  اًمؽريؿِ 

 .وهُ ٌَ تِ آؿْم  فُ ـْ قمَ  اَل ك، وزَ ـَ عْ اعمَ 

 :لمسمَ َضْ  غَم قمَ  قَ ك ًمف، وًمؽـ هُ ـَ عْ و ٓ مَ مَ  فِ وسمِ َش تَ ذم اعمُ  ًمقَس  فُ كي  أَ غَم قمَ  لي ومدَ 
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ـُ  وَل  ىمَ اَم يمَ  ك؛ـَُعُْادَُُدُُ:ُمسدَُِّمُلُُُأوُ  ًُ "مًوئؾف"ئ ذم وكِ هَ  اسم : اهللِ دِ ٌْ  قمَ يِب َٕ  : ىمؾ

ذم  : اًمذي يؽقنُ فُ وسمِ َش تَ اعمُ : »وَل ؟ ىمَ ؿِ ؽَ حْ مـ اعمُ  فَ شوسمِ تَ اعمُ  َف رِ عْ أن يَ  ؾِ ضُم ًمؾري  َػ قْ يمَ 

ومقف  َس : اًمذي ًمقْ ؿُ ؽَ حْ ػ، واعمُ ؾِ تَ وٍع يمذا، خُمْ قْ وٍع يمذا، وذم مَ قْ مَ 

 .(3)شاظمتالٌف 

ًَ  ُؾ ظُم دْ ويَ   فُ ٌَ تَ ْش قُ ، ومَ فِ خِ وؾِم كَ  لْمَ وسمَ  فُ ـَ سمقْ  دٌ دِّ ؽَمَ ك مُ ـَ عْ اعمَ  ومنني  شقُخ ًُ ـْ اعمَ » :هذا حت

 قمَ  ـْ ؿي قم وهُ ٌَ تِ آؿْم  وُل زُ ، ويَ ِخ ًْ سموًمـي  ؿُ ؾَ عْ يَ  ٓ ـْ قمغم مَ 
 سمف. ؿَ ؾِ

ٌِ  آنِ رْ اًمؼُ  مـ آِي  ُؾ ؽِ مو ُيْش  فُ حتتَ  ُؾ ظُم دْ ويَ  ، فِ وسمِ َش تَ ، ومفق مـ اعمُ ٌلاًمـي  وطمدي

 لم:ؼَ يْ رِ قمغم ومِ  فِ تِ ؾَ وسمَ ؼَ ذم مُ  وُس واًمـي 

 ُس ؿٍ تَ ؾْ ، ويَ ؿُؾ ويعْ  يؼقُل  فِ ، وسمِ اعمعـك ِح اِو اًمقَ  ،ؿِ ؽَ حْ قمغم اعمُ  ًُ ٌُ ثْ يَ  ؾررٌؼ:

ْ  عِ ؿْ سمولَ  َؾ ؽَ ؿْم وأَ  فَ ٌَ تَ  اؿْم قمامي  القاَب   َل طْم اًمقَ  ُب ْيِ ل ٓ يَ ؽَ ًمِ  ،ضمقِح أو اًمؽمي

 ومقفو اإلؿمؽوَل  أزاَل  ةٍ دي قمِ  ذم وىموئعَ  اًمـٌل   ونَ ، وقمغم هذا يمَ ضٍ سمٌعْ  فُ َض عْ سمَ 

ـِ اًمدِّ  وأئؿيُ  يُ حوسماًمصي  ، ويمذًمَؽ حوسميِ قمـ اًمصي  وهَ ٌَ تِ وآؿْم   ؾِ ؽِ ْش اعمُ  ؾِّ ذم طَم  ي

ً   مـ اًمؼرآنِ  فِ ٌِ تَ ْش اعمُ   .يِ ـي واًم

قا تُ ؽَ قا ومقف6 وؾَم ػُ ىمي قَ : شمَ وهِ ٌَ تِ وآؿْم  ولِ ؽَ اإلؿْم  ورومعُ  قمؾقفؿ الؿعُ  رَ ذي عَ شمَ  ومننْ 

 وِت فَ ٌِ تَ ْش اعمُ  قنَ يمُ ؽْمُ ومقف يمام يَ  َض قْ اخلَ  قايمُ رَ شمَ ، وفِ سمِ  وا قمغم اإليامنِ ٍَمُ تَ واىمْ قمـف، 

ٌِ هَ رُ ذيمْ  وءَ ًمتل ضَم ا ،ُبّغٌُُواحلرامُُُبّغٌُُاحلَلُلُ: »سمـ مًعقدٍ  اهللِقمٌدِ  و ذم طمدي

ـُ  َؾ ؼَ ام كَ ، ويمَ شمشتبفاٌتُُوبقـفَمُأمقرٌُ  قمـ أمحدَ  "ـمٌؼوت احلـوسمؾي"غم عْ يَ  أيب اسم

                                                 
 (.5533) "مًوئؾ اسمـ هوكئ" (3)
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ًُ وَل سمـ أيب قمٌدة، ىمَ ا  فُ تُ ًمْ لَ ومقام ؾَم  ونَ ، ويمَ َؾ وئِ ًَ قمـ مَ  فُ ومًلًمتُ  يَ قمَ رْ قمـد أيب زُ  : يمـ

ُادُُ ؟ -ؾٌَ ـْ سمـ طَم  يعـل: أمحدَ - َؽ ٌُ وطمِ ومقفو َص  زم: مو يؼقُل  ؼوَل ، ومَ فُِابَُِشُتَُظـ

 ًُ ٌِ  ُى هَ ذْ : يَ ىمؾ ، ومؼول: شؾقبَحَقاُزُافؼُُُاْلثؿُُ»سمـ مًعقد:  قمٌد اهللِ إمم طمدي

ٌِّ و أُ  ماهللِ  حونَ ٌْ ؾُم  ٓي  أمحدَ  فُ ؿَم مـ  دِ قْ قمغم اًمصي  ض  ؼَ ـْ يَ  وزيِّ  سموًمٌَ سمـ طمـٌؾ إ

 .(3)فىمِ قْ ومَ 

ًي  فُ ٌِ تَ ويْش  ِى ؾْ ذم اًمؼَ  ز  أي مو حَيُ ش ؾقبافؼُُُازُُقََُحُ»ـك: عْ ومَ  ذم  الميُ قمؾقف، وموًم

وىمد  -ومقف َػ عمـ شمقىمي  يِ ٌَ ًْ سموًمـِّ – ل  ٌِ ًْ كِ  ومقف، وهذا اؿمتٌوهٌ  ضِ قْ اخلَ  كِ رْ ، وشمَ فِ يمِ رْ شمَ 

 يُ َو قِّ ػَ اعمُ  فُ ؿُ قمُ زْ  شمَ اَم يمَ  فٍ ضْم وَ  ـك مـ يمؾِّ عْ اعمَ  لي ػِ ، ومال يؽقن ظَم هِ  معـوه ًمغػمِ لمي ٌَ تَ يَ 

 .وِت ػَ اًمصِّ  ورِ ٌَ ذم أظْم 

 ٌْ يُ  و ملْ واِهً َش تَ قع مُ ا اًمـي ذَ هَ  وشمًؿقيُ 
 اإلمومُ  َػ ـي و َص عمي  ذًمَؽ ًممعـوه، و قَت ٌُ ؾ صمُ طِ

مـ  يُ قي ؿِ فْ سمف الَ  لي دَ تَ و اؾْم مي  اًمعديدَ  رَ يمَ ذَ  يِ قي ؿِ فْ قمغم الَ  دي  اًمرَ ومَم عَ شمَ  اهللُ رمحفُ  أمحدُ 

َ متشواهو، صمؿ سمَ  هُ امي قمؾقف وؾَم  كصي  "متشوسمف اًمؼرآن"  ني قمغم أَ  معـوه، ومدلي  لمي

 وه.سمؿعـَ  ؿَ ؾْ اًمعِ  عُ ـَ ؿْ ٓ يَ  فِ وسمِ َش تَ سموعمُ  اًمؽالمِ  وصَػ 

َ  ؿَ ؽَ حْ اعمُ  كُ ؽْمُ ، ويَ َؾ ؽِ ْش اعمُ  فَ ٌِ تَ ْش اعمُ  ُى يطؾُ  وؾررٌؼ:  وءَ تغَ واسمْ  ـيِ تْ اًمػِ  : اسمتغوءَ اًمٌلمِّ

ـَ  وُل ، وهذا طَم فِ ويؾِ لْ شمَ   وإَ  عِ دَ اًمٌِ  ؾِ هْ مـ أَ  غٌ يْ ؿ زَ قاِهِ ؾُ ذم ىمُ  اًمذي
ِ
 قنَ يمُ ؽْمُ قَ ، ومَ هقاء

َ  اًمقاوَح  صي اًمـي   فَ وسمَ َش سمام شمَ  قنَ ج  تَ و، وحَيْ هَ وهمػمِ  وإطمؽومِ  ػوِت ذم اًمصِّ  اًمٌلمِّ

  .مـفُ 

                                                 
 (.756/ 3) "ـمٌؼوت احلـوسمؾي" (3)
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ُو ْ ُحؼقؼةُُافثُ ُُبُافّض  ُُان:  ر، وملْ ف اًمِػؽَ غْ ؾُ ٌْ ومقام ٓ شمَ  ؛فُُوـقػقتُُُفُُومآفُُُءُِافق 

ًي  ؿِ فْ ذم ومَ  "ويؾلْ اًمتي "ـك عْ وهق مَ  ر،ظَ صؾ إًمقف اًمـي يَ   المُ اًمؽَ  ونَ يمَ  ػ، ومننْ ؾَ اًم

 فُ ومتلويؾُ  أو هنٍل  ـمؾًٌو سملمرٍ  اًمؽالمُ  ونَ يمَ  ، وإنْ فِ سمِ  ؼَمُ خْ اعمُ  وىمقعُ  فُ ظمؼمًا ومتلويؾُ 

ُِظْؾٍؿُ﴿يمام ىمول شمعومم: "، قِب ؾُ طْ اعمَ  ػعؾِ سمِ  َُظَذ ْؾـَاُه َتاٍبَُؾص 
ُبِؽِ ُِجْئـَاُهْؿ َوَفَؼْد

َُرُؼقُلُُُهًدىَُوَرْْحَةًُ َُتْلِورُؾُف َُرْلِِت َُرْقَم َُتْلِورَؾُف  ٓ ُإِ َُرـُْظُروَن ُ*َُهْؾ ُُرْمِمـُقَن فَِؼْقٍم

ُ ؼِّ ُبِاحْلَ ـَا َُربِّ ُُرُشُؾ َُجاَءْت َُؿْد َُؿْبُؾ ـْ ُِم َُكُسقُه ـَ [ 11، 17﴾ ]إقمراف: اف ِذر

 ؿي ف صمُ ٌِ تَ ْش يَ  سمحقٌ ٓ ،هُ ققزُ وتَ  فُ قوكُ سمَ  :فُ وشمػصقؾُ  ،اًمؽتوَب  َؾ صي ف ومَ أكي  ومؼد أظمؼمَ 

َُرـُْظُرونَُ﴿: وَل ىمَ  َُتْلِورُؾفُُ﴿ون رُ ظِ تَ ـْ أي يَ  ﴾َهْؾ َُرْلِِت َُرْقَم َُتْلِورَؾُف  ٓ  رِ إمم آظِم  ﴾إِ

 ْذَ وأَ  يِ ومَ قَ مـ اًمؼِ  فِ سمقىمققمِ  اًمؼرآنُ  ؼَمَ مو أظْم  جملءُ  ام ذًمَؽ وإكي  ،أييِ 
و: فَ اـمِ

  ،واِهَ رِ غْ مـ مَ  ؿسِ اًمشي  وـمؾقعِ  وملضمقَج  ويلضمقَج  اسميِ يموًمدي 
ِ
 َؽ رسمِّ  وجملء

 ورِ واًمـي  يِ واعمقازيـ والـي  ِػ حُ مـ اًمص   ومو ذم أظمرةِ ، وو صػي صػًّ  واعمؾِؽ 

ُُرُشُؾُ﴿قن: قًمُ ؼُ يَ  ومحقـئذٍ  ،ذًمَؽ  وهمػمِ  اِب ذَ واًمعَ  عقؿِ اًمـي  وأكقاعِ  َُجاَءْت َؿْد

ُُكَردُُّ َُأْو َُفـَا َُؾَقْشَػُعقا ُُصَػَعاَء ـْ ُِم َُفـَا َُؾَفْؾ ؼِّ ُبِاحْلَ ـَا ـ اَُُربِّ ـُ ُ ُاف ِذي َُؽْرَ َؾـَْعَؿَؾ

مـ هذه  رآنُ سمف اًمؼُ  ؼَمَ ظْم اًمذي أَ  رُ دْ وهذا اًمؼَ  ،[11﴾ ]إقمراف: َكْعَؿُؾُ

َؾََلَُتْعَؾُؿَُكْػٌسُ﴿: يؼقُل  اهللَ 6 ومنني إٓ اهللُ فُ تَ ػَ وِص  هُ رَ دْ وىمَ  فُ تَ ىمْ وَ  ؿُ ؾَ عْ ٓ يَ إمقر ِ 

َُأْظُغٍُ ِة ُُؿر  ـْ ُِم ْؿ َُُلُ ُُأْخِػَل فعباديُُُتُدَُْدُظُْأَُ: »[ ويؼقُل 33ًجدة: ﴾ ]اًمَما

ُ ُاحلغُمَُافص  َٓ  وَل وىمَ  ،شَؼُبَُُظذُؿؾِبُُرَُطَُشؿعتُوَُٓخُُنٌُذُُُٓأُُتُوأَُرَُُُظغٌُاُ

ـُ  ُُةُِـ ُاُيفُاْلَُكقاُمِم ُيفُافدَُُُّسُفقُْ»وس: ٌي قمَ  اسم  ٓ ذم  أني  ؼَمَ ظْم ىمد أَ  اهللَ  6 ومنني شَمءْشُُإَُإ
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ـُ  ذًمَؽ  وهمػمَ  يً وومضي  وذهٌوً  اً وطمرير وموءً  را وًمٌـوً مَخْ  يِ ـي الَ   أني  عوً طْ ىمَ  ؿُ ؾَ عْ كَ  وكح

ًْ ؼَ قْ ؼِ احلَ  شمؾَؽ  ـٌ اَم فُ سمقـَ  ْؾ لذه سمَ  يً ؾَ موصمِ  ي ًمقً  ."قمظقؿٌ   شمٌوي

إٓ  فُ شملويؾَ  ؿُ ؾَ عْ ٓ يَ  اًمذي فِ وسمِ َش تَ اعمُ  قؾِ ٌِ ىمَ  مـ قَ و هُ سمف ِمي شمعومم  اهللُ مو أظمؼمَ  ومؽؾ  

 يِ ـي والَ  ؼْمِ واًمؼَ  وِح اًمر   قرِ مـ أم وِت ٌَ قي غَ ػٍم مـ اعمُ ويمث وِت ػَ اًمصِّ  يِ قي ػِ قْ ، يمؽَ اهللُ

ٌَ  مـ آيوٍت  ذم ذًمَؽ  وءَ مو ضَم  رُ كتدسمي ، وفِ ؾِّ يمُ  سمذًمَؽ  ـُ مِ مْ ومـُ ، ورِ واًمـي  ، وأطمودي

َوإَِذاَُشِؿُعقاَُماُُأْكِزَلُ﴿ :يً قَ ْش ؿ ظَم هُ دُ يْ زِ ، وشمَ ظُ قمَ قْ ، وشمُ اعمممـلمَ  ُب اهو ىمؾق وشمؾلمُ 

ُشقِلَُترَُ ُافر  ـَاُإَِػ َُرُؼقُفقَنَُرب  ؼِّ ُاحْلَ ـَ ُِم ْمِعُمِم اَُظَرُؾقا ُافد  ـَ ىَُأْظُقـَُفْؿَُتِػقُضُِم

ـَُ اِهِدر ُافش  َُمَع ُتْبـَا ـْ َُؾا ؿ ه  قَ ؿ قمـ شمَ قلُ ؼُ قمُ  ُػ ؼِ [، وشمَ 41﴾ ]اعموئدة: آَمـ ا

 .فِ سمخالومِ  عُ ؿ وموًمقاىموهِنِ هَ ذْ ذم أَ  رَ طَ  ظَم اَم فْ مَ  وِت قي ػِ قْ اًمؽَ 

َٓ ك مَ ـَ عْ مَ  ؿُ ؾَ ، ومؼد ُيعْ يِ اًمؽقػقي  ك وطمؼقؼيِ ـَ سموعمعْ  ؿِ ؾْ اًمعِ سملم  مَ ومال شمالزُ   ؿُ ؾَ عْ  يُ و 

َُرْلهِتِْؿُ: ﴿ومَم عَ شمَ  وَل  ىمَ اَم ، يمَ فُ ؾُ يْ وِ لْ وشمَ  فُ تُ قي ػِ قْ يمَ  َُودَ ا ُبِِعْؾِؿِف ُحُيِقُطقا ْ ُمَل ُبََِم ُبقا ذ  ـَ ُ َبْؾ

ـُ  المِ اإلؾْم  ؿمقُخ  وَل ىمَ ، [15﴾ ]يقكس: َتْلِورُؾفُُ اًمذي  قا سموًمؼرآنِ سمُ ذي يمَ : »يَ ؿقي قْ شمَ  اسم

  ملْ 
ُإتقانُُِوبغَُُفُِبعؾؿُُِاْلحاضةُُِبْغَُُؾػرٌقُ ،فُ ؾُ يْ وِ لْ ؿ شمَ ِتِ لْ و يِ وعمي  فِ ؿِ ؾْ عِ قا سمِ قطُ حُيِ

َ  ،فُِورؾُِلُْتَُ ؿ ِتِ لْ و يَ وعمي  فِ ؿِ ؾْ عِ سمِ  واإليامنِ  ؿِ ؾْ اًمعِ  أهُؾ  قطَ حُيِ  نْ ؽـ أَ ؿْ يُ  فُ أكي  ومتٌلمي

 :، ومنني فِ شملويؾِ  إشمقونُ  ًْ ًَ قْ ًمَ  آنِ رْ اًمؼُ  ؿِ عؾْ سم يَ وـمَ طَم اإلِ  وأني  ،فُ ويؾُ شملْ 

 .مِ اَم قمغم اًمتي  معوين اًمؽالمِ  معروميُ  :فِ ؿِ ؾْ عِ سمِ  يَ وـمَ طَم اإلِ [ 3]

 سمف. ؼَمِ خْ اعمُ  وىمقعِ  ُس ػْ كَ  ويؾِ لْ اًمتي  ونُ وإشمق[ 7]

 ػمِ ًِ ػْ شمَ  هل معروميُ  ؼَمِ اخلَ  ومؿعروميُ  ،فُِبَُُِزُِْخُادُُُْغَُوبََُُزُِالَُُةُِؾَُرُِبغُمعٌُُْقُوؾرُْ

 .فِ يؾِ وِ لْ شمَ  هل معروميُ  فِ سمِ  ؼَمِ خْ اعمُ  عروميُ وم ،آنِ رْ اًمؼُ 
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- وملِ اًمعَ  سِ ػْ و ذم كَ هَ وضمقدُ  يٌ قمؾؿقي  وه صقرةٌ ـَ عْ عمَِ  اخلؼمَ  أني  :ذًمَؽ  يُ تَ ؽْ وكُ 

 ،ؿِ ؾْ قمـ اًمعِ  ِج ورِ ذم اخلَ  صموسمتيٌ  ك طمؼقؼيٌ ـَ اعمعْ  وًمذًمِؽ  -مثالً  ونِ ًَ اإلكْ  ـِ هْ يمذِ 

قمغم  ل  دُ أو شمَ  ذًمَؽ  طُ قؾمي تَ شمَ  ؿي صمُ  ،لـِ هْ ك اًمذِّ ـَ عْ قمغم اعمَ  اسمتداءً  ل  دُ ام يَ إكي  ػظُ واًمؾي 

اهُـَُعُْومَُُهُِرُِِسُتػُُْةُُؾَُرُِعُْاُمَُوأمُ  ،ةَُُجُارُِالَُُةُُؼَُقُْؼُِهقُاحَلُُورُؾُلُْؾافتُ ، يِ ضَم ورِ اخلَ  احلؼقؼيِ 

ُُةُُؾَُرُِعُْؾفقُمَُ  َل زَ ام أكْ إكي  اهللَ أني  مَ دي ؼَ  شمَ ومقاَم  وهُ ـي ق اًمذي سمقي وهذا هُ  ،ةُِقُ ؿُِؾُْافعُُِةُِرَُقُْافصُّ

ْ  وإنْ  فِ واِهِ َش تَ ومُ  فِ ؿِ ؽَ ومقف حُمْ  رَ ؽي ػَ تَ ويُ  رَ سمَ دي تَ ويُ  فَ ؼَ ػْ ويُ  ؿَ فَ ػْ ويُ  ؿَ ؾَ عْ ًمقُ  اًمؼرآنَ  ؿ ؾَ عْ يُ  مَل

 .(3)شفُ ويؾُ لْ شمَ 

ٓسمـ  ٌل  اًمـي  و سمفِ قمَ ك، وهق اًمذي دَ ـَ عْ اعمَ  وسمقونُ  ًػمُ ػْ هق اًمتي  وهذا إظمػمُ 

ـُِيفُافدُُِّفُُؼُِّؾَُُافؾفؿُ » ىمقًمف: قمـفام ذم ريض اهللُ وسٍ ٌي قمَ   ش.لورؾافتُ ُفُُؿُْوظؾُُِّر

ُ  َؼ ٌَ  ؾَم اَم ومٌِ   فِ وسمِ َش تَ مـ اعمُ  ومال شمؽقنُ  6كـَ عْ اعمَ  قميُ ؾُ عْ مَ  وِت ػَ اًمصِّ  ورَ ٌَ أظْم  أني  يتٌلمي

ـْ   هذا اًمصػوِت  ص  وٓ خَيُ  ،فِ وسمِ َش تَ ومفل مـ اعمُ  يُ قي ػِ قْ و اًمؽّ ، وأمي فِ ضْم هذا اًمقَ  م

َ ٌَ يمام  شمَ  وِت قي ٌِ قْ سموًمغَ  ورِ ٌَ ظْم إَ  ذم يمؾِّ  وم  قمَ  قَ هُ  ْؾ و، سمَ هَ همػمِ  دونَ   .لمي

ُمَُرْضُُلَُؼُِوبَُ ُمـ ُُؾُِائَُِسٌُب ُاِتُػَُافصِّ  ؾِ هْ أَ  ضِ عْ سمَ  دَ قمـْ  فِ وسمِ َش تَ هل مـ اعمُ ؛

  ً ُ عَ 6 وهل مو يُ شوِت ػَ اًمصِّ  مِ قازِ ًمَ  إضمراءُ : »، وهل مًلًميُ يِ ـي اًم ـ: سم و اًمعؾامءُ فَ قمـْ  ؼمِّ

ً   ؾِ هْ ، ومأِلَ هِ قِ حْ وكَ  شِ رْ اًمعَ  قِّ ؾُ ظُم  يِ ًمَ لَ ًْ ، يمؿَ شمِ زِ الي اًم ؾِ عْ اًمػِ  صػوِت »  يُ الصمَ صمَ  يِ ـي اًم

 :ذم ذًمَؽ  َى اهِ ذَ مَ 

 جِ واعمَ  ولِ زُ اًمـ   كـَ عْ مَ  يِ ومَ رِ عْ مَ  مـ مُ زَ ؾْ يَ أَ 
ِ
 مؽوكف  اهللِ  مـ قَ ؾُ خيْ  نْ أَ  ذًمَؽ  وكحقِ  لء

                                                 
 (.741/ 31) "جمؿقع اًمػتووى" (3)
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 ق؟ؾُ خَيْ  ٓؼول: يُ  أم ؟فِ هذا مـ اعمتشوسمِ  د  عَ ويُ  هللِ إمرُ  ُض قي ػَ يُ  أم إول؟

 أصحوب:  ِمـَْفو ىمقلٍ  اًمًـي، وًمؽؾِّ  ٕهؾ ويمؾ فو مذاهَى  يُ صمالصم فذهوم

ً   ؾِ هْ أَ  6 مجفقرُ  هُِوكحقُُِقُِّؾُُالُُ ومُِزُُفُُ مُِبعَدُ وَل ؼَ [ ومَ 3]  سمــ ودُ ؿ: مَحي فُ ـْ ومِ  يِ ـي اًم

 ارملاًمـدي  ؾمعقد سمـ وقمثامنُ  فيْ قَ اهَ سمـ رَ  وإؾمحوُق  ؾٌَ ـْ سمـ طَم  أمحدُ  واإلمومُ  ديْ زَ 

ـِؿقُعُ﴿ ، واهللُقَق ؾُ خْ اعمَ  مُ ام يؾزَ إكي  مُ زِ ؿ، وموًمالي هُ وهمػمُ  ٌءَُوُهَقُافس  ِؿْثؾِِفَُرْ ـَ َفْقَسُ

 [.33﴾ ]اًمشقرى: اْفَبِصرُُ

ـُ  ـمْح اًمري قمٌدُ  اًمؼوؾمؿ أسمق [ وَكٍَمَ 7]  ،الَُِؼـتُِوآكُُْقُُِّؾـالُُ ثبـقَتُه: دَ ـْـمَ  اسم

 جِ واعمَ  ولِ زُ اًمـ   كـَ عْ مَ  إصمٌوَت   ٕني 
ِ
ٓي  ُؼ ؼي حَ تَ ٓ يَ  لء  ، وردي مِ زِ هـذا اًمـالي  وِت ٌَ صمْ  سمنِ إ

ـُ  ، وهق مذهُى ذًمَؽ  رَ ؽَ كْ أَ  مـ قمغم  د وـموئػي.ومِ طَم  اسم

ــ[ وذَ 1] ــلاًمتي  َى َه ـــ أصــحوِب - ؿقؿ ــومِ  م ــدَ  اإلم ـُ  -أمح ــ ــ واسم  يسمطي

ً   إمم ومجوقميٌ  اعمؼدد اًمغـلوقمٌدُ  اسمــ ىمدامـي  مـذهى ، وهق فموهرُ قِت ؽُ اًم

 أيضًو.

 ، وشمؽـقنُ ؿِ ْؽـذم احلُ  وِت قيـػِ قْ سموًمؽَ  وِت ػَ اًمصِّ  مُ ازِ قَ ًمَ  ُؼ حَ شُمؾْ  قلِ ا اًمؼذَ هَ ومعغم 

 اهللُ رمحـفُ  داميَ قمـ اسمـ ىمُ  وعِ ومَ ذم اًمدِّ  "اًمعريض اخلطلُ "، وذم يمتويب فِ وسمِ َش تَ مـ اعمُ 

   .شمػصقؾٍ  مزيدُ 

ر قمـ اسمـ ؿَ عْ قمـ مَ  هوهمػمُ  اِق اًمرزي  ى قمٌدُ وَ رَ مو  قفُ ضمِ قْ  شمَ اَم : ومَ َؾ قْ ىمِ  ومننْ 

ًُ وَل أسمقف، ىمَ  قمـ ـموووس ـَ  ُث دِّ  حُيَ اًل ضُم رَ  : ؾمؿع ٌِ ٌي قمَ  اسم أيب  وس سمحدي

ََُْلُؾَُ»وومقف: ش ارُُوافـ ُُةُُتُاْلـ ُاج َُتَُ»هريرة:  ُتَُُمَت
ُرَُتُ َحُُئُُؾِ أو  -ش فُُؾَُْجُرُُِعََُضُك
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ـُ  وَل ؼَ ، ومَ َض ػَ تَ وموكْ  رضمٌؾ  ومَ ؼَ : ومَ وَل ، ىمَ شؾقفاُفُُمََُدُؿَُ: »وَل ىمَ  ٌي  اسم َُؾَرُقُ»وس: قم ُما

ةًُ؟ُجيدونُرُِهمٓءُِ  .(3)شفُِاِِّبَُِشُتَُمَُُُدُـُْظُُِقنَُؽُُؾُِ،ُوهَيُْفُِؿُِؽَُُُمَُُْدُـُْظُِؿ 

ـُ  رادَ مُ  ني : أَ فُ ومجقاسمُ  ٌي  اسم ذم  فِ وسمِ َش اعمتَ  قنِ مـ يمَ  َؼ ٌَ وس ريض اهلل قمـفام مو ؾَم قم

، ذًمَؽ  عِ اَم مـ ؾَم  ُؾ ضُم اًمري  َق وَمرَ  ، وًمذًمَؽ يِ قي ػِ قْ ؿ اًمؽَ ه  قَ ام هق ذم شمَ إكي  وِت ػَ اًمصِّ 

ـُ  وَب وقمَ  ٌي  قمؾقف اسم  فُ تَ ؾَ وسمَ ؼَ مُ  اضمُى ًمقَ ا ونَ قف، ويمَ ٌِ ْش اًمتي  ؿَ هي قَ شمَ  وعمَي  وس ذًمَؽ قم

 ومقفِ  وءَ ضَم  مِ اَل قمْ إَ  يِ ؿي ئِ إَ  يمالٍم ٕطمدِ  ؾِّ قمـ يمُ  وُب ا جُي ذَ واِهَ ، يفِ زِ ـْ واًمتي  ؾقؿِ ًْ سموًمتي 

 ونِ قَ سمَ  ـْ ؿ مفِ مِ اَل ذم يمَ  دُ قضَم مو يُ  ذًمَؽ  دُ يِّ مَ ، ويُ وِت ػَ اًمصِّ  وِب ذم سمَ  فِ وسمِ َش تَ اعمُ  رُ يمْ ذِ 

 .يِ َو قِّ ػَ واعمُ  وًميِ مَ اعمُ  فُ تُ ٌِ ثْ مو ٓ يُ  رى، وإصمٌوِت ظْم ك ذم صػوٍت أُ ـَ عْ اعمَ 

 مَ ازِ قَ مـ ًمَ  دُ رِ ، ومو يَ قمؾقفِ  ٓ دًمقَؾ  ؿٌ ؽ  حَتَ  وِت ػَ اًمصِّ  ورِ ٌَ أظْم  لْمَ سمَ  يُؼ ػرِ وموًمتي 

 مِ قازِ اًمؾي  هِ ذِ هَ  قملمَ  ف سملني أصؾُ  مـؼقٌض  دِ واًمقَ  فِ ضْم اًمقَ  وِت ٌَ ذم إصمْ  ومٍ هَ وْ وأَ 

ًَ  ٓزميٌ  ومِ وإوه  .واًمؽالمَ  اًمعؾقي  عمـ أصمٌ

ومفل مـ  َؽ ؾْ شمِ  سمعؽسِ  راٌض و أقمْ ـَ قْ ومِ  ػوِت هذه اًمصِّ  ؿ سملني قمَ ـ زَ مَ وَ 

 .وضِ عَ سمْ إَ 

 اَم قْ ؿ ومِ ؽُ شمِ رَ ػْ مـ كُ  مُ زَ ؾْ مو يَ  :-اءً دَ تِ اسمْ  قؾِ ثِ ؿْ ؿ اًمتي ه  قَ شمَ  ودِ ًَ ومَ  ونِ قَ سمَ  دَ عْ سمَ – فُ ًمَ  َؾ قْ ىمِ 

مو  ؾ  ويمُ ، اضِ رَ قمْ و مـ إَ ـَ قْ  هق ومِ ومقاَم  وٓزمٌ  دٌ قضُم قْ هق مَ  وضِ عَ سمْ مـ إَ و ـَ قْ هق ومِ 

ُ قَ شمَ   ـْ مَ  ٍ  تَ حْ قَ ؾَم  رَ ثَ يمْ وأَ  فِ ؾِ ثْ ؿِ سمِ  6وِت ػَ اًمصِّ  ضِ عْ سمَ ذم  فَ وسمِ َش تَ واعمُ  قفَ ٌِ ْش قا ومقف اًمتي مهي

 ؾْم وإَ  ْؾ ! سمَ وِت ـػَ اًمصِّ  رَ وئِ ل ؾَم ػِ ـْ يَ 
ِ
 ، ومنمم ودِ عَ اعمَ  أظمٌورُ  ، ويمذًمَؽ اِت واًمذي  ْؾ ، سمَ امء

                                                 
 (.713/ 1) "مصـػ قمٌداًمرزاق" (3)
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 اهلل؟ عَ َذْ  د  رُ كَ  ؾٍ ؼْ قمَ  أيِّ 

ُِؿُؽْحُقنُبغُادُُؿُُؾفؿُرػرُِّ»: ِى وشمِ اًمؽَ  ومؼقُل  ،ُوافؽَلمُُِ؛ُـافعؾقُِّػاِتُمـُافصِّ

ُإولُُِادعـكُيفُافؼسؿُُِأثبَتُُـُْمَُُ،ُوظؾقفُؾؾقَسُوافقجفُُِ؛ُـافقدُِفُِوبغُادتشابُِ

ُمثبٌتُ ُافؼسؿُُِهق ُيف ُتُفؾؿعـك ُيف ُصـقع ُخبط ُؾفذا ُمذهبُافثان، ررر

ً   ؾِ هْ أَ  ىمقلِ  ومعروميِ ، ِى هَ ذْ اعمَ  ريرِ ذم حَتْ  قعُ ـِ اًمشي  طُ ٌْ اخلَ  قَ هُ  شافؼقم!  يً ٌَ وـمِ ىمَ  يِ ـي اًم

د ؿ جَيِ فُ ـْ قمَ  رَ  ُأصمِ اَم قْ ومِ  رَ ظَ ـ كَ ؿْ ؿ، ومَ فِ مِ اَل يمَ  ضِ عْ سمَ  ُؾ ؼْ كَ  مَ يمام شمؼدي  وِت ػَ اًمصِّ  ذم سموِب 

 :ؿ يمثػمٌ فِ مِ اَل ذم يمَ  اذَ ، وهَ يٍ ػَ وِص  يٍ ػَ ِص  قا سملمَ ىمُ يػرِّ  ؿ ملْ سملهني 

 رُ يمُ ذْ هـ( يَ 346 سمـ اعموضمشقن )تاًمعزيز سمـ قمٌداهللقمٌدُ  ا اإلمومُ ذَ هَ [ 3]

 وِت ػَ  مـ اًمصِّ اَلً مُجَ  ؿقيِ فْ قمغم الَ  قمغم قمٌداهلل سمـ صوًمح ذم اًمردِّ  الهُ مْ ومقام أَ 

 زَل يـ نْ أَ  ىمٌَؾ  و؟ وذًمَؽ ـَ سمي ى رَ رَ كَ  ْؾ : هَ اهللِ : يو رؾمقَل اعمًؾؿقنَ  وَل وىمَ : »ومقؼقُل 

َُكاطَِرةٌُ﴿: وضمؾي  قمزي  اهللُ ا َ َُرِّبِّ ُإَِػ *ُ ُ ٌة َُكارِضَ َُرْقَمئٍِذ ، 77﴾ ]اًمؼقومي: ُوُجقٌه

ش هؾُتضارونُيفُرؤرةُافشؿسُدوَّناُشحاب؟: »اهلل ؼول رؾمقُل وم[ 71

ُدوكفُ»ىموًمقا: ٓ، ىمول:  ُفقس ُافبدر ُفقؾة ُافؼؿر ُرؤرة ُيف ُتضارون ؾفؾ

ل رؾمقل وىموش ؿُرقمئذُـذفؽؾنكؽؿُترونُربؽ»ومؼوًمقا: ٓ، ىمول: ش شحاب؟

ل:ُؿطُؿط،ُؾقـزويُُٓمتتؾئُافـارُحتكُرضعُافرْحـُؿدمفُؾقفاُؾتؼق: »اهلل

ُبعض ُإػ ًِ شبعضفا ُؾعؾتُ»س: قْ سمـ ىمَ  ، وىمول ًمثوسم ُمما ُاهلل ُوحؽ فؼد

إنُاهللُفقضحؽُمـُأزفؽؿ،ُوؿـقضؽؿ،ُ»وىمول ومقام سمؾغـو: ش بضقػؽُافبارحة

ُإجابتؽؿ : إن رسمـو ًمقضحؽ؟ ىمول ، وىمول ًمف رضمؾ مـ اًمعربشوهظة

 ـو مـ رب يضحؽ ظمػما.عدمُ ىمول: ٓ يَ ش كعؿ»
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ُاْفَبِصرُُ﴿ومم: عَ شمَ  وَل ف، وىمَ ِص حْ ذم أؿمٌوه لذا مو مل كُ  ِؿقُع ُافس  ﴾ َوُهَق

َؽُبَِلْظُقـِـَا[ ﴿33]اًمشقرى:  ْؽِؿَُربَِّؽَُؾنِك  ُحِلُ ، وىمول [ 64﴾ ]اًمطقر: َواْصِزْ

َماَُمـََعَؽَُأْنَُتْسُجَدُدَِاُ﴿، وىمول: [15]ـمف:  ﴾ لَوفُِتْصـََعَُظَذَُظْقـُِ﴿ شمعومم:

ُبَِقَديُ  ُاْفِؼَقاَمِةُ﴿، وىمول: [ 31﴾ ]ص: َخَؾْؼُت َُرْقَم َُؿْبَضُتُف َْرُضُمَجِقًعا ْٕ َوا

ـُقنَُ ُُرْؼِ َُظَم  َُوَتَعاَػ ُُشْبَحاَكُف ُبَِقِؿقـِِف اٌت َُمْطِقر  ََمَواُت [ 43﴾ ]اًمزمر: َوافس 

ٓي قط ىمٌضتُ ف، ومو حُت ًَ ػْ صػ كَ مـ وَ  ؿ قمغم قمظقؿِ لي مو دَ  ومقاهللِ  ر غُ  َص ف إ

 يِ ومَ ؼ قمغم معرِ ؾَ فؿ، وظَم ك ذم روقمِ ًمؼِ ذًمؽ اًمذي أُ  هؿ أني ـفؿ قمـدَ هو مِ كظػمُ 

ًِ  صػ اهللُام وَ ؿ، ومَ ىمؾقاِه  ه، ومل يمام ؾمامي  ـوهُ ف ؾمؿقِّ كٌقِّ  ه قمغم ًمًونِ ف ومًامي مـ كػ

ػ، وٓ َص و وَ مَ  ذا، ٓ كجحدُ ذا وٓ هَ قاه ٓ هَ مو ؾِم  ـف صػيَ ػ مِ كتؽؾي 

 .(3)شػِص مو مل يَ  معروميَ  ُػ كتؽؾي 

ًي  ِؽ حِ واًمضي  مِ دَ واًمؼَ  يِ يَ ؤْ ذم اًمر   هُ واطمٌد قمـدَ  وموًمؼقُل   لْمِ واًمعَ  ٍَمِ واًمٌَ  عِ ؿْ واًم

ًي ؼُ يَ  ، وملْ يِ َض ٌْ واًمؼَ  ـِ يْ دَ واًمقَ   ف.وسمِ َش تَ ه مُ ، وهمػمُ ؿٌ ؽَ حُمْ  ٍَمُ واًمٌَ  عُ ؿْ ؾ اًم

 يِ قي ؾِ عْ اًمػِ  وِت ػَ وهل مـ اًمصِّ - تقاءَ آؾْم  ذم صػيِ  َل وموًمؽ ىمَ  واإلمومُ [ 7]

ـْ ش معؾقمٌُُوآشتقاءُُ: »-فِ وسمِ َش تَ مـ اعمُ  يُ قي ؿِ فْ و الَ فَ ؾُ عَ اًمتل جَيْ  يِ يي ؼَمِ اخلَ   ومل شمؽ

 ف.وسمِ َش تَ مـ اعمُ  هُ قمـدَ 

ـِ فَ ؾَ ؼَ اًمتل كَ  فِ ذم قمؼقدشمِ  ( يؼقُل 716)ت اًمشوومعل   واإلمومُ [ 1] أيب  و قمـ اسم

 فُ اهو يمتوسمُ  وءَ ضَم  وصػوٌت  أؾمامءٌ  ومَم عَ وشمَ  كَ ورَ ٌَ شمَ  هللِ: »لِّ عِ وومِ اًمشي  ِى وىمِ ـَ مَ ذم  طموشمؿٍ 

                                                 
 (.44/ 3ٓسمـ سمطي ) "اإلسموكي" (3)
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 أني  يُ جي احلُ  ً قمؾقفِ ومَ ىمَ  اهللِ ِؼ ؾْ أطمدا مـ ظَم  عُ ؿَ ًْ ٓ يَ  فُ تَ أمي  فُ ق  ٌِ اهو كَ  وأظمؼَمَ 

 َػ ًمَ وظَم  ومننْ  ُل دْ اًمعَ  ى قمـفُ وَ  رَ اَم ومقْ  ٌلاًمـي  سمؼقلِ  قمـفُ  حي سمف وَص  َل زَ كَ  اًمؼرآنَ 

ـْ  يِ جي قت احلُ ٌُ صمُ  َؾ ٌْ و ىمَ وملمي  ،رٌ وومِ يمَ  ق سموهللِفُ قمؾقف ومَ  يِ جي قت احلُ ٌُ صمُ  دَ عْ سمَ  ذًمَؽ   قمؾقف م

 ييِ ؤوٓ سموًمر   ،ؾِ ؼْ سموًمعَ  كُ رَ دْ ٓ يُ  ذًمَؽ  ؿَ ؾْ قمِ  ٕني  ،ؾِ فْ سمولَ  ومؿعذورٌ  اخلؼمِ  يِ فَ ضمِ 

 ًمفُ  وأني  ،قعٌ ؿِ ف ؾَم و أكي وكَ شمَ أَ  ،ومَم عَ وشمَ  فُ ؾمٌحوكَ  اهللِ  أظمٌورُ  ،ذًمَؽ  وكحقِ  رِ ؽْ واًمػِ 

َُمْبُسقَضَتانُِ﴿ :فِ يديـ سمؼقًمِ  َُرَداُه  :فِ و سمؼقًمِ ًمف يؿقـً  وأني [ 46﴾ ]اعموئدة: َبْؾ

اٌتُبَِقِؿقـِفُِ﴿ ََمَواُتَُمْطِقر  ُ: ﴿فِ سمؼقًمِ  ًمف وضمفوً  وأني  [ 43﴾ ]اًمزمر: َوافس  ؾُّ ـُ

َُوْجَففُُ  ٓ ُإِ َُهافٌِؽ ٍء ُُذوَُوَرْبَؼكُوَُ﴿ :وىمقًمف [44﴾ ]اًمؼصص: َرْ َُربَِّؽ ْجُف

َرامُِ ـْ ََلِلَُواْْلِ ُعََُضُحتكُرَُ: »ؼقل اًمـٌلسم ًمف ىمدموً  وأني  [،73﴾ ]اًمرمحـ: اْْلَ

ُ  ٌلاًمـي  ؼقلِ ـ سممِ مْ اعمُ  هِ دِ ٌْ مـ قمَ  حُؽ ْض ف يَ ؿ وأكي يعـل ضمفـي  ،شفُُمََُدُؾقفاُؿَُُافربُّ

ُـُُُطُُبُِهَيُْ» :فوأكي  ،شإفقفُوهقُرضحُؽُُاهللَُلَُؼُِفُفَُإكُ : »اهللِ  ذم ؾمٌقؾِ  َؾ تِ ًمؾذي ىمُ  ُؾ 

َُشُُفقؾةٍُ  ؼقلِ سم رَ قَ سملقمْ  ف ًمقَس وأكي  سمذًمَؽ  اهللِ  رؾمقلِ  ؼَمِ خَ سمِ ش اقَُكُْافدُُُّءََُِمُإػ

ُأنُ : »و ،شرَُقَُظُْلَُبَُُِسُقُْفَُُؿُْؽُُبُ رَُُوإنُ ُأظقرُُُفُُإكُ »: وَل ؼَ ول ومَ ضَم اًمدي  رَ يمَ ذَ  إذْ : ٌلاًمـي 

ُُُونَُرَُرَُُادممـغَُ ـَُهُِارَُِصُبُْبلَُُةُِامَُقَُافؼُُِرقمَُُؿُْرِّب  : و ،شؾةُافبدرُِقُْفَُُرَُؿَُافؼَُُرونَُُرَََُمُؿُ

ٍُُبُؾُْؿَُُـُْماُمُِ: »ٌلاًمـي  ؼقلِ سم عوً ٌَ إْص  فُ ًمَ  أني   ٓ ُعُِابَُِصُأَُُـُْبعغُمُِإْصُُبغَُُقَُهُُُوَُإ

ُُزُ ـُظَُْْحَُافرُ  اهو  فُ ػَ ووَص  فُ ًَ ػْ و كَ اِهَ  اهللُ  َػ َص اًمتل وَ  اِنُعَُادَُهذه  ومنني  ،شوجؾ 

ٓي  دٌ طَم اهو أَ  ؾِ فْ ر سمولَ ػُ ؽْ  يَ اَل ومَ  يِ يَ ؤْ واًمر   رِ ؽْ سموًمػِ  فُ تُ طمؼقؼَ ك رَ دْ و ٓ يُ مي  فُ رؾمقًمُ   إ

  دَ عْ سمَ 
ِ
 ومَ ؼَ مَ  ؿِ فْ ذم اًمػَ  ا يؼقمُ ؼَمً ظَم  سمذًمَؽ  اًمقاردُ  ونَ يمَ  نْ و ومنِ اِهَ  إًمقفِ  ؼَمِ اخلَ  اكتفوء

ًي  وهدةِ َش اعمُ   اَم قمؾقف يمَ  ودةُ فَ واًمشي  فِ تِ ؼَ قْ ؼِ حَ سمِ  فِ عِ ومِ قمغم ؾَم  يُ قكَ ـُ يْ اًمدي  ًْ ٌَ ضَم وَ  امعِ ذم اًم
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ـَ قمَ  ـْ  اهلل قلِ ؾُم رَ مـ  عَ ؿِ وؾَم  وي  اَم قف يمَ ٌِ ْش ل اًمتي ػِ ـْ ويَ  وِت ػَ هذه اًمصِّ  ًُ ٌِ ثْ يُ  وًمؽ

 ًِ ِؿقُعُ﴿ومؼول:  هُ رُ يمْ شمعومم ذِ  فِ كػل ذًمؽ قمـ كػ ُافس  َُوُهَق ٌء َُرْ ِؿْثؾِِف ـَ ُ َفْقَس

 .(3)ش[33﴾ ]اًمشقرى: اْفَبِصرُُ

 مِ دَ واًمؼَ  دِ ًمقَ يمو وممعَ شمَ  هللِ يِ وسمتَ اًمثي  وِت ػَ اًمصِّ قمـ  فِ ذم يمالمِ  ل  عِ وومِ اًمشي  ًَ ٌَ صمْ وملَ 

فو ؾي فو يمُ ؾَ عَ ضَم  ،وإصٌعِ  ؤييِ واًمرُ  لْمِ واًمعَ  كمِّ قْ اًمؾي  قطِ ٌُ والُ  فِ ضْم واًمقَ  ِؽ حِ واًمضي 

  وِت ػَ اًمصِّ  ق سملمَ ػرِّ يُ  اهو، وملْ  ـقكيُ يْ اًمدي  ُى وين اًمتل جَيِ عَ مـ اعمَ 
ٍ
 .سمٌمء

هـ( 761الم سمـ ؾمعقد اًمؼػمواين )تا ؾمحـقن اعموًمؽل: قمٌداًمًذَ [ وهَ 6]

ـِ  فِ وشمِ اؾَم قَ ذم مُ  رَ يمَ ذَ   أهُؾ  هُ ف يعتؼد مو يعتؼدُ سملكي  فِ قشمِ مَ  ضِ رَ ور ذم مَ اًمؼصي  ٓسم

 ًُ ُيرى يقم  اهللَ ، وأني خمؾقٍق  همػمُ  اهللِ  يمالمُ  اًمؼرآنُ »ؿ: يمر مـ ىمقلِ ذَ ي، ومَ ـي اًم

 .(7)شىقَ تَ اؾْم  شِ رْ ف قمغم اًمعَ ، وأكي اًمؼقوميِ 

 قَ تِ وآؾْم  ؤييِ اًمر  و اًمؽالمَ  يِ ػَ ِص  سملمَ  نَ رَ ؼَ ومَ 
ِ
 و، واًمرؤييُ فَ ـَ قْ سمَ  َق رْ  ومَ اَل ، ومَ اء

ض أو ػقي اًمتل شمُ  يِ يي ؼَمِ اخلَ  عولِ ومْ إَ  وِت ػَ مـ ِص  لمَ عِ طِّ ـَ تَ قمـد اعمُ  وآؾمتقاءُ 

 شممول!!

أمحد: أسمق سمؽر أمحد سمـ حمؿد سمـ احلجوج  اإلمومِ  هذا صوطمُى [ و1]

 ضُم إمم رَ  َى ؽتُ يَ  سملنْ  أمحدُ  اإلمومُ  هرَ و أمَ هـ( عمي 731اعمروذي )ت
ٍ
مـ  ٍؾ سمٌمء

 هُ ، وملىمري أمحدَ  قمغم اإلمومِ  ذًمَؽ  َض رَ ، وقمَ َى تَ إًمقف مو يمَ  تَى ؽَ ، ومَ دِ ؼَ تَ عْ اعمُ 

َ اَم وسمِ : »وًميِ ؾَم ذم هذه اًمرِّ  وءَ و ضَم مي  ونَ ، ويمَ َص ؼَ ومقفو وكَ  ادَ وزَ  فُ حَ حي وَص  ذم   سملمي

                                                 
 (.741/ 3) "ـمٌؼوت احلـوسمؾي" (3)

 (.37/43) "ؾمػم أقمالم اًمـٌالء" (7)
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َ سمَ  هذه صػوشمف، وىمدْ  ؾ  ، يمُ سمصػمٌ  ؾمؿقعٌ  ملٌ وِ قمَ  ف متؽؾؿٌ أكي  فِ يمتوسمِ  و قمغم ًض أيْ  ذًمَؽ  لمي

 فُ قكَ ؿُ ؾِّ ؽَ ويُ  قوميِ ؿ ذم اًمؼِ اهِّ ون إمم رَ رُ ظُ ـْ يَ  اعمممـلمَ  أني  ؼَمَ ظْم أَ  6 إذْ فقِّ ٌِ كَ  ًمًونِ 

ون إًمقف رُ ظُ ـْ ، ويَ فُ ـْ مِ  ذًمَؽ  قنَ ـُ ويِ عَ ؿ يُ هني إًمقفؿ، وأَ  ُؽ حَ ؿ، ويْض فُ ؾُ وئِ ًَ ويُ 

ُمُِ: »وَل ؼَ ومَ  ذًمَؽ  دَ يمي أَ  دْ ؼَ ف، وًمَ ـْ مِ  قنَ عُ ؿَ ًْ يَ و ُُأحدٍُُـُْمُُِؿؽُُـُْما  ٓ فُُُفُُُشقؽؾؿُُإ ُربُّ

: وَل ؿش ىمَ قمْ : صمـو إَ وَل رواه أسمق أؾمومي ىمَ  ،شٌبُاجُِوَُٓحُُانٌُمُجَُرُْتُُُفُُـَُقُْوبَُُفُُـَُبقُُْفقَسُ

 .شانمُجَُرُْتُُُفُُـَُقُْوبَُُؿُْبقـفَُُُسُقُْفَُ»ىمول: دي سمـ طموشمؿ صمـو ظمقثؿي، قمـ قمَ 

و قمقًك سمـ يقكس، ىمول: صمـو إقمؿش ل: صمـسمـ مقؾمك، ىمو ؿُ ؽَ وطمدصمـوه احلَ 

ُدٍَُحُأَُُـُْمُِؿُؽُُـُْماُمُِ: »اهللِ  رؾمقُل  وَل : ىمَ وَل قمـ قمدي سمـ طموشمؿ، ىمَ  قمـ ظمقثؿي

ُ  ٓ قمٌد اًمقاطمد أيًضو،  وطمدصمقكو قمـ، شانمُجُرُْتُُُفُُـَُقُْوبَُُفُُـَُقُْبَُُربُّفُفقسُُِفُُؿُُؾُُِّشقؽَُإ

 .قمـ إقمؿش

ـُُكُُْدُرَُ: »اهللِ  قُل رؾم وَل ىمَ  ُُظزُ ُمـُاهللُُِقُادمم ظؾقفُُؾقضعُُُةُِامَُقَُافؼُُِرقمَُُوجؾ 

ُ:ُرَُـذاُوـذا؟ُؾقؼقُلَُُبُكُْذَُُ:ُهؾُتعرُفُؾقؼقَلُُفُُػَُـَُـَُ :ُهؾُف.ُؾقؼقُلُرُِظُْ،ُأَُبِّ

ُ:ُرَُ؟ُؾقؼقُلُتعرُفُ َُشُؼقُلُف.ُؾقرُِظُْ،ُأَُبِّ  مَم إِ ...ش  شقاكُْيفُافدُُُّاُظؾقَؽُهُتَُسُْ:ُأكا

"يـي ً  اًم"ل ذم اخلالي  دَ قمـْ  ًمفِ اَم ؽَ وهق سمِ  فِ مِ اَل يمَ  آظمرِ 
(3). 

ُُؿُِؾُْافعُِ وِت ٌَ ذم إصمْ  واطمدٌ  فُ ًمَ قْ ىمَ  أني  َػ قْ ؾ يمَ مي لَ تَ ومَ  ُمََُِلُوافؽََُُكُِوافبَُُعُِؿُْوافس 

ُُةُِؤرَُافرُُُّوـذفَؽُ  َو و قُمرِ ، وًمق أهني قكُُّوافدُُُِّؽُحُِوافض 
ِ
 ً قمغم أطمٍد مـ همٓء

 فؿ!شمٌعًو ٕهقائ فٌ وسمِ َش تَ و مُ فَ ـْ ومِ  ؿٌ ؽَ و حُمْ فَ ـْ قا: مِ وًمُ ًمؼَ  ودقملمَ خَ اعمُ 

                                                 
 (.731 – 711/ 7) "اًمًـي" (3)
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 اإلمومِ  وطمُى هـ( ص741اًمؽرموين )ت سمـ إؾمامقمقؾ برْ طَم  [ ويؼقُل 4]

، فُ قكَ ؾُ ؿِ حيْ  يٌ ؾَ مَحَ  ، وًمؾعرشِ ٌش رْ قمَ  وهللِ»اًمًـي:  أهؾِ ، ومقام يمتٌف ذم مذهى أمحدَ 

 فَ ، وٓ إًمَ هُ د   ضَم ومَم عَ ه وشمَ رُ قَمزي ِذيمْ - فِ ؿِم رْ قمغم قمَ  ، واهللُهِ دِّ حَ سمِ  ؿُ ؾَ أقمْ  ، واهللُد  طَم  فُ وًمَ 

ؾ، فَ ٓ جَيْ  ٓ يشؽ، سمصػم ٓ يرشموب، قمؾقؿٌ  ؾمؿقعٌ  فُ ؾمٌحوكَ  ، واهللُ -ههمػمُ 

 ؿُ ، يتؽؾي ُؾ ػَ غْ ٓ يَ  قٌى ىمِ ك، رَ ًَ ـْ ٓ يَ  قظٌ ػِ ، طَم ُؾ جَ عْ ٓ يَ  قؿٌ ؾِ ، طَم ُؾ خَ ٌْ ٓ يَ  ادٌ قَ ضَم 

، هُ رَ ؽْ ويَ  ى  ، وحُيِ ُج رُ عْ ويَ  طُ ًُ ٌْ ويَ  ُض ٌِ ؼْ ، ويَ رُ ظُ ـْ ويَ  ٍِمُ ٌْ ويُ  عُ ؿَ ًْ ويَ  كُ ويتحري 

ل طِ عْ ، ويُ رُ ػِ غْ ق ويَ ػُ عْ ويَ  ؿُ طَم رْ ، ويَ ُى َض غْ ويَ  طُ خَ ًْ ، ويَ َى رْ ويَ  ُض غِ ٌْ ويُ 

 اَم إمم ؾَم  ًمقؾيٍ  ؾي يمُ  ُل ـْزِ ، ويَ عُ ـَ ؿْ ويَ 
ِ
ِؿْثؾِِفُ﴿ وءَ  ؿَم اَم ، ويمَ وءَ ؿَم  َػ قْ قو يمَ كْ اًمد   ء ـَ َفْقَسُ

ِؿقُعُاْفَبِصرُُ ٌءَُوُهَقُافس   اهللُ  كَ ورَ ٌَ ، ومتَ وً وعمِ قمَ  امً ؾِّ ؽَ تَ مُ  ل اهللُ زَ يَ  : وملْ وَل ىمَ  نْ ﴾ إمم أَ َرْ

ـُ   .(3)"فِ ؾِ مًوئِ "ا ذم ذَ وهَ  "لمَ ؼِ وًمِ اخلَ  أطمً

 تَ خَيْ  وملْ 
ًي  ًمديفِ  اًمؼقُل  ُػ ؾِ ٌَ  ؿِ ؾْ واًمعِ  عِ ؿْ ذم اًم ـْ  مِ اَل واًمؽَ  ٍَمِ واًم ذم  فِ ًمِ قْ ىمَ  قم

ًي  ِى َض واًمغَ  هِ رْ واًمؽُ  ىِّ واحلُ  طِ ًْ واًمٌَ  ضِ ٌْ اًمؼَ  ، هِ وهمػمِ  ولِ زُ واًمـ   طِ خَ واًم

 ى.رَ ظْم وأُ  صػيٍ  سملمَ  َق رْ ، وٓ ومَ وِت ػَ اًمصِّ  ذم يمؾِّ  واطمدٌ  وموًمؼقُل 

وهق مـ : أمحد سمـ قمؿر سمـ هيٍ اًمؼويض يٍاسمـ ُه  اإلمومُ [ وهذا 3]

 ِح وِّ قَ اعمُ  فِ ذم ضمقاسمِ  هـ( يؼقُل 114:)تظمقور أصحوب اإلموم اًمشوومعل

ًي  عمذهِى  َ  أنْ  قلِ ؼُ قمغم اًمعُ  امٌ رَ طَم : »وِت ػَ ذم اًمصِّ  ِػ ؾَ اًم  ومِ هَ وْ  إَ غَم ، وقمَ اهللُ َؾ ثِّ ُت

ٓي َػ ِص شمَ  نْ أَ  وِب ٌَ ًمْ ، وقمغم إَ هُ دي حَتُ  أنْ  ، أو قمغم فِ ذم يمتوسمِ  فُ ًَ ػْ سمف كَ  َػ َص و وَ  م، إ

                                                 
 (.144 – 111)ص  "مًوئؾ طمرب اًمؽرموين" (3)
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ً   يِ وكَ يَ اًمدِّ  ؾِ هْ أَ  مجقعِ  دَ ـْ قمِ  6 وصحي فِ قًمِ ؾُم رَ  ًمًونِ   أِي  قعَ مَج  ني و أـَ وكِ مَ إمم زَ  يِ ـي واًم

ـْ  يِ ودىمَ اًمصي  وإظمٌورِ   واطمدٍ  ؾِّ سمؽُ  اإليامنُ  ؿِ ًؾِ  اعمُ قمغم جيُى  اهللِ  رؾمقلِ  قم

ً   ، وأني دَ رَ  وَ اَم مـف يمَ   ، مثُؾ وزكدىميٌ  يمػرٌ  قاَب ، والسمدقميٌ  (3)وقفَ قمـ معوكِ  ماَل اًم

ُاهللُُىمقًمف شمعومم: ﴿ َُرْلتَِقُفُؿ َُأن ُإِٓ  َُرـُظُروَن ُاْفَغََممَُِهْؾ ـَ ُمِّ ُُطَؾٍؾ  ﴾ُيِف

ْْحَُ: ﴿وىمقًمف شمعومم [731]اًمٌؼرة: ُاْفعَُافر  َُظَذ ُاْشَتَقى ـُ  [1]ـمف: ْرِش

َُربُُّ﴿ اَوَجاء َُصػًّ ا َُصػًّ َُوادََْؾُؽ  فِ سمِ  َؼ طَ و كَ و مي هَ وكظوئرِ  [77]اًمػجر: ﴾َؽ

ـِ سِ ػْ ، واًمـي يِ قي ىمِ قْ : يموًمػَ آنُ رْ اًمؼُ  ًي ، واًمقدي ، ، واًمعلمِ مِ اَل ، واًمؽَ ٍَمِ اًمٌَ ، وعِ ؿْ ، واًم

، يِ ويَ ـَ ، واًمعِ اهيِ رَ ، واًمؽَ يِ ٌي حَ ، واعمَ ِى َض و، واًمغَ َو ، واًمرِّ ةِ واإلرادَ  ،رِ ظَ واًمـي 

ًي دِ عْ ، واًمٌُ ِب رْ واًمؼُ   ًْ وسمَ  فِ ِض ٌْ وىمَ  ... طِ خَ ، واًم
 قي اكِ دَ طْم وَ ، وَ فِ ؿِ ؾْ ، وقمِ فِ طِ

، فِ تِ

 قي اكِ دَ ؿَ ، وَص فِ تِ ئَ قْ َش ، ومَ فِ شمِ رَ دْ وىمُ 
 قي اكِ دَ رْ ، وومَ فِ تِ

 وي ، وأَ فِ تِ
 قي ًمِ
 يي رِ ، وآظِم فِ تِ

 يي رِ ، وفموهِ فِ تِ
، فِ تِ

 قي ـِ وـمِ وسمَ 
 قي ًمِ زَ ، وأَ فِ وئِ ؼَ ، وسمَ فِ شمِ وقَ ، وطَم فِ تِ

 مَ آدَ  ِؼ ؾْ ، وظَم فِ ضْم ، واًمقَ فِ قْ ؾِّ ، ودَمَ هِ قرِ ، وكُ فِ تِ

ُيِفُ: ﴿فِ ًمِ قْ ىمَ  ، وكحقِ هِ دِ قَ سمِ  ـْ ََمءَُِأَأِمـُْتْؿَُم  رِ آظِم إمم  [ ...ش33 - 34]اعمؾؽ:  ﴾ُافس 

 .(7)اهلل فُ رمحَ  مفِ اَل يمَ 

، رِ أظَم  ضِ عْ ذم اًمٌَ  ؼقلِ يموًم ػوِت اًمصِّ  ضِ عْ ذم سمَ  اًمؼقَل  َؾ عَ ضَم  َػ قْ ؾ يمَ مي لَ تَ ومَ 

، يِ يي ؼَمِ واخلَ  يِ قي ؾِ ؼْ اًمعَ  يِ ودصمَ ؿ احلَ ِتِ قاَم ًِ ؼْ  ذم شمَ اَم يمَ  ىرَ ظْم وأُ  يٍ ػَ ِص  ق سملمَ ومل يػرِّ 

 !يِ واِهَ َش تَ واعمُ  يِ ؿَ ؽَ حْ واعمُ 

                                                 
 -أي اًمؽقػ–واًمًمال قمـف »مراده اًمًمال قمـ معـك اًمصػي شمؽققػًو، وهذا يقاومؼ ىمقل اإلموم موًمؽ:  (3)

 ، وًمذًمؽ يمون القاب قمـف يمػرًا وزكدىمي، أمو القاب قمـ معـك اًمصػي ومؾقس مـ ذًمؽ. شسمدقمي

 ( سموظمتصور.714ًمؾذهٌل )ص "اًمعؾق ًمؾعكم اًمغػور"( 711/ 3) "اضمتامع الققش اإلؾمالمقي" (7)
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ٌ عَ ؿْم امن سمـ إَ قْ ؾَ سمـ ؾُم  اهللِأيب سمؽر قمٌدِ  اإلمومِ  [ وذم ىمصقدةِ 4]

 زولِ واًمـ   واًمرؤييِ  اًمؽالمِ  يَ ػَ ِص  رَ يمَ هـ( ذَ 134اًمًجًتوين احلـٌكم )ت:

 ف واإلمومِ قْ سمِ إمم أَ  هُ ودَ ؼَ تِ اقمْ  َى ًَ ، وكَ يِ ؾَ وسمِ ـَ احلَ  يِ ؿي ئِ أَ  ورِ ٌَ وهق مـ يمِ  ق! ومل يػرِّ دِ واًمقَ 

 :دَ َش و أكْ ، وِمي أمحدَ 

 وـَ مؾقؽِ  المُ يمَ  خمؾقٍق  : همػمَ ْؾ وىمُ 

 ضمفرةً  ًمؾخؾِؼ   اهللُ : يتجغمي ْؾ وىمُ 

 فيؿقـَ  أيضوً  الفؿل   وىمد يـؽرُ 

 ذم يمـؾِّ ًمقـؾيٍ  زل الٌـورُ ـْ يَ  ْؾ وىمُ 

 قاحُ َص وأومْ  إشمؼقوءُ  سمذًمؽ دانَ  

 ؽ أووُح يمام اًمٌدُر ٓ خيػك ورسم  

 شمـػُح  ويمؾتو يديف سموًمػقاوؾِ 

ُح  ، ضمّؾ اًمقاطمدُ سمال يمقـَػ   اعمتؿدي

 ، وىمقُل أْحدُبـُحـبؾُأِب،ُوؿقُلُُوؿقُلُُ،زِم قْ ا ىمَ ذَ هَ : »فِ شمِ قدَ ِص ىمَ  رَ آظِم  وَل وىمَ 

 ش.و ىمقًمف...ـَ غَ ؾَ سمَ  ـْ ك ِمي رِ دْ مـ مل كُ  ، وىمقُل ؿِ ؾْ اًمعِ  و مـ أهؾِ ـَ يمْ رَ دْ مـ أَ 

ل سمـ أمحد سمـ ؾمؾقامن اًمزسمػمي اًمشوومع سمػمُ اهلل اًمز  ق قمٌدِ سمُ أَ [ و5]

ً  "هـ( ذم يمتوسمف ذم 134)ت:  رَ يمَ ذَ ، ومَ وِت ػَ ومصقًٓ ذم اًمصِّ  رَ يمَ ذَ  "يـي اًم

 ٌَ يْ دِ ، وطَم فَ ضْم ، واًمقَ شِ رْ اًمعَ  يَ ػَ وِص  ؿ،ـي فَ  ضَم غَم قمَ  مِ دَ اًمؼَ  عَ ْو وَ ، وَ آؾمتقاءَ 

، عَ وسمِ َص ، وإَ َى َض و واًمغَ َو ، واًمرِّ دَ ، واًمقَ يِ ومَ قَ اًمؼِ  يقمَ  اهللِ  ونَ قَ ، وإشمْ ةِ قرَ اًمص  

ًي مُجَ رْ سمدون شمُ  مَ اَل ي، واًمؽَ يَ ؤْ ، واًمر  كمِّ جَ ، واًمتي حَؽ واًمضي   َؾ عَ ، وضَم وَق ون، واًم

ي  فُ ؾي يمُ  ذًمَؽ  ً   ُؾ هْ أَ  فُ تُ ٌِ ثْ و يُ ِم ه: رِ ذم آظِم  وَل ى، وىمَ رَ ظْم وأُ  يٍ ػَ ِص  لْمَ ق سمَ ، ومل يػرِّ يِ ـي اًم

ـُ ا اًمدِّ ذَ وهَ »  سموهللِ  ـ سمف ومفق يموومرٌ مِ مْ و ومل يُ كَ ؿمقئًو مو ذيمرْ  6 ومؿـ ردي واإلؾمالمُ  ي
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ف، وىُمًؿ ؼُ ـُ وإٓ ُضسمً قمُ  وَب شمَ  ، ُيًتتوب ومننْ المِ ؾْم مـ اإلِ  ورٌج ومم، ظَم عَ شمَ 

 .(3)شؾؿلمًْ اعمُ  لْمَ موًمف سمَ 

ي احلـٌكم رِّ سمـ احلًلم أضُم  أسمق سمؽر حمؿدُ  اإلمومُ  ويؼقُل [ 31]

مـ  ودِ ؿَم ؿ ًمؾري ويمُ وإيي  و اهللُـَ ؼَ قا وومي ؿُ ؾَ اقمْ : »"اًمنميعي"( ذم يمتوب 141)ت:

 ًف قمزي ػْ سمف كَ  َػ َص  وَ اَم سمِ  وضمؾي  قمزي  اهللَ قنَ ػُ ِص يَ  ؼِّ احلَ  َؾ هْ أَ  أني  ؾِ ؿَ واًمعَ  اًمؼقلِ 

قمـفؿ ،  ريض اهللُ  يُ وسمَ حَ سمف اًمصي  فُ ػَ َص  وَ اَم ، وسمِ  فُ رؾمقًمُ سمف  فُ ػَ َص  وَ اَم ، وسمِ  وضمؾي 

 اَم ؾَ اًمعُ  ا مذهُى ذَ وهَ 
ِ
 ًْ اًمتي  ػ؟ سمْؾ قْ ومقف: يمَ  وُل ؼَ ع ، وٓ يُ دِ تَ ٌْ ومل يَ  عَ ٌَ ـ اشمي مي  ء

 قؿُ ؾِ

، وقمـ ٌلقمـ اًمـي  وَي ا رُ ذَ ؽ ، يمَ حَ ْض يَ  وضمؾي  قمزي  اهللَ سمف أني  ًمف ، واإليامنُ 

ٓي  رُ ؽِ ـْ ، وٓ يُ  فِ تِ صحوسمَ  مـف  رُ يمُ ذْ ـَ وؾَم  ؼِّ احلَ  ؾِ قمـد أهْ  فُ وًمُ طَم  دُ ؿَ ٓ حُيْ  ـْ  مَ هذا إ

 .(7)شقؿِ ظِ اًمعَ  كِمِّ اًمعَ  إٓ سموهللِ ةَ قي ، وٓ ىمُ  قاِب ًمؾصي  ُؼ ومِّ قَ اعمُ  ه ، واهللُرُ يمْ و ذِ كَ َيَ مو طَم 

 .َؽ حِ مـفو اًمضي  رَ يمَ ذَ  ؿي شمعومم، صمُ  اهللِ وِت ػَ ِص  ذم سموِب  يَ اًمعومي  دةَ اًمؼوقم رَ ومذيم

ـُ  اإلمومُ  [ ويؼقُل 33] د سمـ قمثامن اًمٌغدادي سمـ أمح وهلم: قمؿرُ ؿَم  اسم

ُُمجقعَُ أني  دُ فَ ؿْم وأَ : »هـ(141)ت: ذم  وضمؾي  قمزي  فو اهللُػَ َص اًمتل وَ  ِ اتػَُافصِّ

، ؾمؿقعٌ   قمـ أنْ  ، ضمؾي وٍب ْيُ مَ  ، وٓ مثولٍ ودٍ دُ حَمْ  ال طمد  سم سمصػمٌ  اًمؼرآن طمؼ 

 .(1)شُييب ًمف إمثول

ُُعَُـمجق: »فُ قًمَ ـؾ ىموشملمي   ذم لِ قْ يموًمؼَ  وِت ػَ اًمصِّ  ضِ عْ ذم سمَ  اًمؼقَل  ٕني ش اِتُػَُافصِّ

                                                 
 (.333)ص "الومع ذم قمؼوئد ورؾموئؾ أهؾ اًمًـي وإصمر (3)

 (.3113/ 7) "اًمنميعي" (7)

 (.135)ص"قمؼقدة اسمـ ؿموهلم" (1)
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 ي.قي ػِ قْ أي يمَ ش سمال طمد  حمدود: »فِ ك ىمقًمِ ـَ عْ ، ومَ رِ أظَم  ضِ عْ اًمٌَ  

ًي  ويمالمُ   سملمَ  ىمقنَ رِّ ػَ وٓ يُ  ػوِت اًمصِّ  ونَ رُ يمُ ذْ فؿ يَ ، يمؾ  ذم هذا يمثػمٌ  ؾِػ اًم

 ضِ عْ ذم سمَ  َل قْ اًمؼَ  واطمد، ٕني  ؾِّ ًمؽُ ذم ا َل قْ اًمؼَ  قنَ ؾُ عَ صػٍي وأظمرى، وجَيْ 

 سملني  دقمقى اًمؽوشمِى  ُؾ ٌطِ هذا يُ  ؾ  ومؽُ ، رِ أظَم  ضِ عْ ذم اًمٌَ  قلِ يموًمؼَ  وِت ػَ اًمصِّ 

ـَ  اإلؾمالمِ  ؿمقَخ   فُ ، وأكي وِت ػَ سملم اًمصِّ  ريِؼ ػْ اًمتي  مِ دَ عَ سمِ  وَل مـ ىمَ  ُل شمقؿقي هق أوي  اسم

ـَ  اإلؾمالمِ  ؿمقَخ  َؼ ٌَ ى! وىمد ؾَم رَ ظْم إُ  واعمذاهَى  ْؾ سمَ  يِ ؾَ وسمِ ـَ احلَ  َى هَ ذْ مَ  َػ وًمَ ظَم   اسم

 .ؿ ذم اًمصػوتلِ قْ ىمَ  ؿقمِ ذم قمُ  ٕرسمعيِ ا اعمذاهِى  أئؿيُ  شمقؿقي:

ًي  ك هذا اًمشفرؾمتوين قمـ يمثػمٍ ؽَ وىمد طَم  ومو هق إٓ مذهى يُمؾِّ  ِػ ؾَ مـ اًم

ًي  اعمؾؾ "ذم يمتوسمف  ؼوَل ، ومَ ػوَت اًمصِّ  لْمَ سمَ  ىمقنَ ؿ مل يؽقكقا يػرِّ أهني  رَ يمَ ، وذَ ِػ ؾَ اًم

ًي  يمثػمةً  مجوقميً  ؿ أني ؾَ اقمْ : »"ًمـحؾوا  فِ وشمِ ػَ شمعومم ِص  هللِقن تُ ٌِ ثْ قا يُ وكُ يمَ  ؾِػ مـ اًم

ًي  ةِ ، واإلراد، واحلقوةِ رةِ دْ ، واًمؼُ ؿِ ؾْ مـ اًمعِ  قيِ ًمِّ زَ إَ  ، مِ اَل ، واًمؽَ ٍَمِ ، واًمٌَ عِ ؿْ واًم

ُْغَُبَُُقنَُؿُُرُِّػَُوُٓرُُ، يِ ؿَ ظَ ، واًمعَ ةِ زي ، واًمعِ عومِ كْ ، واإلِ قدِ ، والُ امِ رَ ، واإليمْ والاللِ 

 ، ويمذًمَؽ واحداًُُؿاًُقَُْشَُُلمَُقنُافؽَُقؿُُُسُرَُُبْؾُُؾُِعُْافػُُِوصػاِتُُاِتُافذ ُُصػاِتُ

ٓي  ذًمَؽ  موًمقنَ وٓ يُ  مثؾ اًمقديـ، واًمقضمفِ  ظمؼمييٍ  صػوٍت  قنَ تُ ٌِ ثْ يُ  ؿ  أهني إ

ْ دَ رَ وَ  دْ ىمَ  وِت ػَ اًمصِّ  يؼقًمقن: هذهِ   .(3)شظمؼمييٍ  قفو صػوٍت ؿِّ ًَ ، ومـُ عِ ت ذم اًمنمي

 يِ قي ؼِ ذم سمَ  لِ قْ يموًمؼَ  وِت ػَ اًمصِّ  ذم سمعضِ  اًمؼقَل  سملني  ؿ هذا الوهُؾ قمُ زْ يَ  َػ قْ ومؽَ 

ـُ  اإلؾمالمِ  سمف ؿمقُخ  دَ رَ ػَ و اكْ مي  وِت ػَ اًمصِّ   شمقؿقي رمحف اهلل. اسم

                                                 
 (.57/ 3) "اعمؾؾ واًمـحؾ" (3)
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 ؾصؾ

هق  ، وموٕصُؾ ؾِ ؽٍؿ زائٍد قمـ إْص ك سمحُ شمَ هق مـ أَ  ًمقؾِ سموًمدي  َى وًمَ طَ اعمُ  إني  صمؿ

وٓ  حتريٍػ  مـ همػمِ  غم طمد  ؾمقاء سموإلصمٌوِت قمَ  ػوِت ًمصِّ ا ذم يمؾِّ  اًمؼقلِ  اشمػوُق 

 مـ أئؿيِ  مجوقميٍ  المِ يمَ  يِح م ذم َسِ ؼدي  شمَ اَم ، يمَ وٓ تثقؾٍ  وٓ شمؽققٍػ  شمعطقؾٍ 

ًي  ـَُُرِؼُرُِػُُْهذاُافتُ َذُظَُُقؾُِفُِبافد ُُُبُافَُطَُهقُادُُُرَؼُرُِػُْافتُ ُؿَُظَُزَُُـُْؿَُؾَُؾػ، اًم ُمََُِلُمـُ

 .راِخُوَُمـُإَُُغَُخُِاِشُرُ ،ُوافؾُِائُِوَُإَُُةُِؿُ ئُِإَُ

ًُ وسمف، أو مـفو مو يُ َش تَ مُ وؽٌؿ مـفو حُمْ  6 وأني وِت ػَ سملم اًمصِّ  ريُؼ ػْ اًمتي و يمقَػ  ثٌ

 أظمٌورِ  قن ذم أسمقاِب سمُ ضطرِ ون اعمُ رُ ظِم لَ تَ سمف إٓ اعمُ  ْؾ ؼُ يَ  ملْ  ل!موي ومـفو مو يُ 

َوإَِذاُ﴿ وق!ػَ ـِّ اًم ٕهؾ كػٌؼ  :يمػرٍ ومًطوِط إيامٍن ووِط طَ ًْ ومُ  يمؾِّ  لْمَ ، وسمَ وِت ػَ اًمصِّ 

ُ ـُ ََمَُكْح اَُمَعُؽْؿُإِك  ُآَمـُقاَُؿاُفقاُآَمـ اَُوإَِذاَُخَؾْقاُإَِػَُصَقاضِقـِِفْؿَُؿاُفقاُإِك  ـَ َفُؼقاُاف ِذر

ُ َُرْعَؿُفقنَُُ*ُمْسَتْفِزُئقَن ُُضْغَقاَِّنِْؿ ُيِف ُهْؿ َُوَرُؿدُّ ُِِّبِْؿ َُرْسَتْفِزُئ ]اًمٌؼرة:  ﴾اهلل ُ

ُؿ ﴿اهُ ؽَمَ ومَ  [31، 36 ـْ َُوَم ِء َٓ َُهُم ُإَِػ َٓ َُو ِء َٓ َُهُم ُإَِػ َٓ ُ َُذفَِؽ َُبْغَ ُمَذْبَذبَِغ

ُجَتَِدَُفُفَُشبِقًَلُ ـْ  يٌ ؾَ معطِّ  كػوةٌ  إوائُؾ  ومولفؿقيُ  [361]اًمـًوء:  ﴾ُرْضؾِِؾُاهلل َُُؾَؾ

ل ػْ و سموًمـي قهَ ؾُ وسمَ شمعومم، وىمَ  اهللِ  قا صػوِت ؾُ طي ، وقمَ وِت ػَ اًمصِّ  وا ذم أظمٌورِ دُ حْلَ أَ 

  ً ًُ  ؿ أهُؾ فُ ؾَ وسمَ ؼَ ، ومَ قِب ؾُ واًم   يِ ـي اًم
ِ
سملم  َؾ ، ومتًؾي ٌوِت واإلصم اإليامنِ  سمؾقاء

َُواْبتَِغاَءُ﴿ اًمػريؼلم ىمقمٌ  ُاْفِػْتـَِة ُاْبتَِغاَء ُِمـُْف َُتَشاَبَف َُما َُؾَقت بُِعقَن َُزْرٌغ ُُؿُؾقِِّبِْؿ يِف

إمم  ، ومؼًؿقا اًمصػوِت لويؾِ واًمتي  فقؾِ جْ اًمتي  ؾِ هْ [ مـ أَ 3﴾ ]آل قمؿران: َتْلِورؾِفُِ

، اًمعؼؾقيِ  وِت ػَ وين أو اًمصِّ عَ اعمَ  و صػوِت قهَ ؿي عًو ؾَم ٌْ قا مـفو ؾَم تُ ٌَ لم6 وملصمْ ؿَ ًْ ىمِ 

ًي  ؿ قمغم مذهِى أهني وا وأفمفرُ   وا سمؼقيَ دي قن! ورَ سمُ وذِ يمَ  ؿْ وهُ  ٌوِت اإلصمْ  أهؾِ  ؾِػ اًم
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ًي  وِت ػَ و اًمصِّ قهَنَ ؿ  ًَ اًمتل يُ  ػوِت اًمصِّ   ويالِت لْ ف وشمَ ٌَ ؿُم  سمـػسِ  يِ يي ؼَم واخلَ  يِ قي عِ ؿْ اًم

ٓي  ؿ ذًمَؽ هُ ومام زادَ  (3)ائؾوَ إَ  يِ قِّ ؿِ فْ الَ  ُدَ اُ﴿ طمػمًة ووالًٓ عمو إ ؼِّ ُبِاحْلَ ُبقا ذ  ـَ

َُمِررٍجَُجاءَُ َُأْمٍر ُيِف َُؾُفْؿ  وِت ػَ ذم اًمصِّ  ر لؿ مذهٌى ؼِ تَ ًْ يَ  ، ومؾؿْ [1]ق:  ﴾ُهْؿ

 وه.ض ومو ُيعؾؿ معـػقي ول، ومو يُ مل ومو ٓ يُ ومقام يموي 

ُ: »ِى اًمؽوشمِ  ومؼقُل  ُادذاهِبُُفقسُـذفَؽُُإمرَُُأنُ ُواحلؼُّ إخرى،ُُظـد

ُؿُِؽَُْحُؿقنُبغُادُُؿةُظـدهؿ،ُومـفؿُاحلـابؾة،ُؾفؿُرػرُِّؾفذهُافؼاظدةُؽرُمسؾُ 

ُُـَُمُِ ، ؾموىمطٌ  ىمقٌل ش ـافعؾقُوافؽَلم،ُوبغُادتشابف؛ُـافقدُوافقجفات؛ُػَُافصِّ

مـ  وءَ ام ضَم إكي ريؼ ػْ ـي، سمؾ اًمتي قمؾقف وٓ سمقِّ  يَ جي وم، وٓ طُم مَ ًمف وٓ زِ  ومَ طَ ٓ ظِم 

ازي ومـ قمغم وًمري ف يمعَ ٌِ مـ شمَ رؾمتوين ويموًمشف ي إؿمعرييِ رِ ظِّ ـَ يـ مـ مُ رِ ظِم لَ تَ اعمُ 

ك مو ومقف الؿع ضَم اًمد   قِح وسمِ َص ى، ومَ دَ الُ  مِ اَل قمْ أَ  مـ يمالمِ  َؼ ٌَ ؾَم  دْ ، وىمَ ؿفِ تِ ؾَ ؿمويمِ 

                                                 
قمغم ذًمؽ ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ ومتلويالتؿ لو هل سمعقـف شملويالت الفؿ سمـ صػقان وسمنم اعمريز، يمام كص  (3)

وهذه اًمتلويالت اعمقضمقدة اًمققم سمليدي اًمـوس (: »761شمقؿقي رمحف اهلل شمعومم ذم اًمػتقى احلؿقيي ومؼول )ص: 

وذيمرهو أسمق قمٌداهلل حمؿد سمـ قمؿر  "اًمتلويالت"مثؾ أيمثر اًمتلويالت اًمتل ذيمرهو أسمق سمؽر سمـ ومقرك ذم يمتوب 

ويقضمد يمثػم مـفو ذم يمالم ظمؾؼ يمثػم همػم همٓء مثؾ: أيب قمكم  "ديسشملؾمقس اًمتؼ"اًمرازي ذم يمتوسمف اًمذي ؾمامه 

ٌّوئل، وقمٌد الٌور سمـ أمحد الؿذاين، وأيب احلًلم اًمٌٍمي، وأيب اًمقوموء سمـ قمؼقؾ، وأيب طمومد اًمغزازم  ال

وهمػمهؿ، هل سمعقـفو اًمتلويالت اًمتل ذيمرهو سمنم اعمريز اًمتل ذيمرهو ذم يمتوسمف، وإن يمون ىمد يقضمد ذم يمالم 

ُهلُظغُسمعض همٓء رد اًمتلويؾ وإسمطوًمف أيًضو ولؿ يمالم طمًـ ذم أؿمقوء،  ُبق ـتُأنُظغُتلورَلهتؿ ؾنكَم

، ويدل قمغم ذًمؽ يمتوب اًمرد اًمذي صـػف قمثامن سمـ ؾمعقد اًمدارمل أطمد إئؿي اعمشوهػم ذم تلورَلتُادررز

ش د ومقام اومؽمى قمغم اهلل ذم اًمتقطمقدرد قمثامن سمـ ؾمعقد قمغم اًمؽوذب اًمعـق»زمون اًمٌخوري، صـػ يمتوسًمو ؾمامه: 

طمؽك ومقف مـ اًمتلويالت سملقمقوهنو قمـ سمنم اعمريز سمؽالم يؼتيض أن اعمريز أىمعد اهو، وأقمؾؿ سموعمـؼقل واعمعؼقل 

مـ همٓء اعمتلظمريـ اًمذيـ اشمصؾً إًمقفؿ مـ ضمفتف، صمؿ رد قمثامن سمـ ؾمعقد سمؽالم إذا ـموًمعف اًمعوىمؾ اًمذيمل: 

 ش.ًؾػ، وشمٌلم ًمف فمفقر احلجي ًمطريؼفؿ، ووعػ طمجي مـ ظموًمػفؿقمؾؿ طمؼقؼي مو يمون قمؾقف اًم
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، ارِ رَ مع اإلىمْ  ارِ رَ مـ اإلمْ  واطمدٍ  ٍى هَ ذْ سمؿَ  فِ ضْم واًمقَ  دِ واًمقَ  مِ اَل واًمؽَ  قِّ ؾُ سملم اًمعُ 

 زيف.ـمع اًمتي  وِت ٌَ واإلصمْ 
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 احلـوسمؾيِ  يعرومقا مذهَى  اًمًؾػقلم ملْ  سملني  6ومـيَ دقمقاه اًمثي ذم  اًمؽوشمُى  وَل صمؿ ىمَ 

ُأنُ طـُُّ: »وِت ػَ ذم اًمصِّ  ُأوُبطائػةُُِخاصةٌُُافتػقرضُمؼافةٌُُفؿ ُـإصعررة، ؛

ُـاد ُاحلـابؾةَُبؿـفج ُوأن ُوظؾقفُُتؽؾؿغ، ُمتؽؾؿغ ُوٓ ُأصعررة فقسقا

ُؽؾطٌُ ُوهذا ُُلؿ! ُمذهًبا ُؾافتػقرُضُؾافتػقرضُفقس ُافصػاتُ-ُ! ـنكؽار

ُبافذات ُافؼائؿة ُضقائػُُ-آختقاررة ُافتلُتؼقلُِّبا مـُادؼآتُادشسـة

ُؿائؾقنُبافتػقرض،ُوهؿُ ُؾافؽرامقة،ُبحسبُافبعض، ذاتُمـاهجُخمتؾػة،

ُرؽق ُما ُؿائؾقنُأبعد ُـذفؽ ُواحلـابؾة ُافتؼؾقدرة، ُادتؽؾؿغ ُمـاهج ُظـ ن

بنكؽارُافصػاتُآختقاررةُافؼائؿةُبافذات،ُبحسبُتؼلُافدرـُابـُتقؿقة،ُ

 ش.وهؿُأبعدُماُرؽقنُظـُإصعررةُوظؿقمُادتؽؾؿغ

ظموص   اًمتػقيَض  أطمٌد سملني  ْؾ ومل يؼُ ف، رِ عْ ام ٓ يَ ف سمِ رِ وهذا يمالم مـ هَيْ 

ؿ، فِ جِ وهِ ـَ ومَ  مِ اَل اًمؽَ  أهؾِ  مـ مًوًمِؽ  -يؼقـوً –هق  يمونَ  وإنْ  ،يِ يِّ سموٕؿمعرِ 

ؿ فُ ـَ قْ سمَ  ػوِت ذم اًمصِّ  يِ ػَ وًمِ خَ اعمُ  ِق رَ ؿ مـ اًمػِ فُ واَهَ ؿَم  ـْ ومَ  يُ عريي وإؿْم  يُ امقي ري واًمؽُ 

دَ  وصدُ ؼَ ومَ  ي،يمَ ؽَمَ ْش مُ  مؼوٌٓت   يِ ػَ اًمصِّ  وِت ٌَ إصمْ  مِ دَ قن قمغم قمَ عُ ؿِ تَ جْ قَ ة، وممقطمي

، ويؾِ لْ واًمتي  طقؾِ عْ ًمؾتي  قنورسمحُم  ،ػوِت ًمؾصِّ  قنتُ ٌِ ثْ مُ  واحلـوسمؾيُ ومم، عَ شمَ  هللِ  اًمقاضمٌيِ 

ُافصػاتُ»الوهؾ:  اًمؽوشمُى  يؼقُل  ومؽقَػ  ُبنكؽار ُـذفؽُؿائؾقن واحلـابؾة

ُماُ ُأبعد ُوهؿ ُتقؿقة، ُابـ ُافدرـ ُبحسبُتؼل ُبافذات، ُافؼائؿة آختقاررة

ُادتؽؾؿغ ُوظؿقم ُإصعررة ُظـ  ْؾ ؼُ ، ومل يَ يٌػ وزَ  ٌب ذِ وهذا يمَ  ؟!شرؽقن



 

 045                                                                                                               براءة احلنابلة من عقيدة أهل التجهيل    

 

 

 

أمحد  اإلمومِ  ٌوعِ شمْ أَ  سمعضِ  هذا ىمقُل  سملني  اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل شمعومم اإلؾمالمِ  ؿمقُخ 

 هذا مو اسمُتكَم سمفام ، وإكِّ حلـوسمؾيِ ا ذم مذهِى  فٌ ضْم ىمقٌل أو وَ روايٌي أو ف قمغم أكي 

إمم  لِ ذم إصق سموٓكحراِف  وعِ رُ أمحد ذم اًمػُ  ٌعلم ًمإلمومِ تي اعمُ  احلـوسمؾيِ  سمعُض 

وأيب اًمقوموء اسمـ قمؼقؾ وأيب احلًـ  (3)يموًمؼويض أيب يعغم عرييِ ؿْم إَ  مذهِى 

أصعررًاُيفُُ،يفُافػروعُُِاًُحـبؾق :فُ مـ هذا طموًمُ  ومقؽقنُ  6ؿهِ اسمـ اًمزاهمقين وهمػمِ 

أوُُمافؽلُُّ»ذم أطمدهؿ:  ؼوُل سمعض أشمٌوع موًمؽ واًمشوومعل، يُ  ، يمحولِ إصقلُِ

إمم  يُ قي ٌِ ًْ اًمـِّ  يُ ٌَ ًْ اًمـِّ  :ذًمَؽ  َؼ ؾَ ـمْ مـ أَ  ومؿرادُ  ،شد!ؼَُتَُعُْادُُُأصعريُُُّادذهِبُُصاؾعلُُّ

فلم، ؼْ ذم اًمػِ  فِ ومِ مَ إِ  لم، وىمقلِ ؾَ ْص ذم إَ  ِى هَ اعمذْ  طؾِؼ مم مُ ٓ إ ومؼط6 اًمػروعِ 

ذم  فِ ٌِ هَ ذْ ومَ  وعِ رُ ذم اًمػُ  ؾِ ضُم اًمري  ِى هَ ذْ مَ  سملمَ  فِ ضْم مـ هذا اًمقَ  طَ ومال شمراسمُ 

إمم  ُيـًَى  ف أنْ ؾْ سمَ  ِى هَ ذْ اعمَ  يِ إمم قمومي  قلِ ذم إص فُ ـًى ىمقًمُ ، وٓ يُ إصقلِ 

قمـف مـ  رَ ُتفِ  اؿْم ف ومقامإَمومَ  َػ وًمَ ظَم  دْ وىمَ  ف، يمقَػ سمؼقًمِ  ْؾ ؼُ يَ  وهق ملْ  ِى هَ ذْ اعمَ  إمومِ 

 .ودؼَ تِ ذم آقمْ  ىمقلٍ 

ـْ  إئؿيِ  اهِى ذَ مَ  أشمٌوعِ  ـْ ؿِ ومَ وإٓ   ـ اعمؼوِٓت مِ  يٍ قمَ متـقِّ  ذم مؼوٍٓت  وىمعَ  م

ً   واإليامنِ  رِ دَ ذم اًمؼَ  اًمعؼوئدِ ذم  وميِ رِ حَ ـْ اعمُ  ٓ  ، ومع ذًمَؽ ذًمَؽ  وهمػمِ  ؾقكِ واًم

ـِ اًمدِّ  إٓ ىمؾقُؾ  اعمذاهِى  ؿ إمم أئؿيِ ى أىمقالَ ًِ ـْ يَ   .يِ وكَ مَ إَ  ، ؾموىمطُ ي

واطمٍد مـ  ػْمُ ف همَ ًَ ػْ كَ  َى ًَ 6 كَ فِ ئِ اَل وضَم  ودِ ؼَ تِ ذم آقمْ  احلـوسمؾيِ  مذهِى  يِ ًمَ اَل وِلَ 

 
ِ
 صقًٌو ذممُ  ونَ يمَ  ؾمقاءٌ  ٌؾ!ـْ سمـ طَم  إمم أمحدَ  يِ الصمَ اًمثي  ِى ـذاهـاعم وعِ ـٌشمْ مـ أَ  اًمعؾامء

                                                 
(، وآظمر ىمقزم أيب يعغم اإلصمٌوت يمام شمؼدم، ويـظر: ضمومع اًمرؾموئؾ 661/ 3) "سمقون شمؾٌقس الفؿقي"يـظر6  (3)

 (.341/ 3ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي )
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 ٍى.قْ ِص مُ  أو همػمَ  فِ وسمِ ًَ تِ اكْ  

ـُْؾ يفُُُؾُؿَُاْلََُُجُؾُِحتكُرَُُقلُُِصُيفُإُُُعررةُِْصُوإَُُاحلـابؾةُُُِبُهَُْذُمَُُجيتؿعَُُؾ

ُدُِائُِؼَُافعَُُيفُـتِبُُومـشقرٌُُمشفقرٌُُةُِوإصعررُُّاحلـابؾةُُِ،ُوساعُُاطُِقَُالُُِشؿُِّ

ُؾؿذهُبُاررِخُوافتُ  اُؾنمُ  ،انعَُؿُِتَُُٓجَيُُْانُِؾَُرَُوضَُُ،انؼَُػُِتُ رَُُُٓانُِد ُافػررؼغُِوُُ،

ذم  مَ  شمؼدي اَم يمَ  ؾقف!ُُٓحـبؾقةَُُافعؼقدةُُِيُُّرُِعَُْصُؾقف،ُأوُأَُُُٓأصعررةَُُافعؼقدةُُِحـبعُُّ

 ًَ مَ  َؽ ؾَ و ؾَم ٓسمـ القزي عمي  احلـٌكم اًمعؾثلإؾمحوق سمـ أمحد  كصقحيِ 
 َؽ وًمِ

ف ًمـػًؽ، تَ همْ ، وؾمقي غيِ اًمؾ   قمغم ًمً اًمصػوِت وإذا شملوي »ًمف:  وَل ىمَ  ،ةِ رَ إؿموقمِ 

 ًَ َدُُافؽبرُُِاْلمامُُِؾؾقسُُهَقُمذهُبُ، صقحيَ اًمـي  وأسمق ُسُاهللُؾُؿد ُبَُـُْْبـَُحَُُأْْحَ

ُؾَلُرُُفُُروَحُ ُؾاْخُُاُبَُسُتُِـؽُآكُْؽُِؿُْ، َذا، ُِِّبَ  ، وموًمؽوشمُى شباًُهَُْذُمََُُؽُِسُػُْفـََُُسُْإَِفْقِف

ًِ  ُؽ ؽِّ ِش ، ويُ اًمٌقائِؼ  ُف رِ ظْم زَ ، ويُ ؼوئِؼ ذم احل طُ وًمِ غَ يُ  ، يورخيقِّ اًمتي  ذم اًمثقاسم

 ؼِ اًمقَ  يِ يي دِ ؼَ اًمعَ  إصقلِ و
ٓي ، ويِ قي قـِ  اعمعـك مـ ىمقلِ  مو شمػقيُض  -اهلل وايؿُ - إ

ًي   مـ أهؾِ  متٌقعٌ  ف إمومٌ سم وَل ، وٓ ىمَ أمحدَ  اإلمومِ  ـ ىمقلِ ، وٓ مِ وًمِح اًمصي  ؾِػ اًم

 ًُ فرؾمتوين ي يموًمّش إؿمعريِّ  ٌوعُ شمْ سمف أَ  وءَ مـ ضَم  مـ أوائؾِ  ام يمونَ وإكي ، وإصمرِ  يِ ـي اًم

ُبقفُِْشُافتُ ُإوػُيفُتقهؿُُِاْلفؿقةُُِظذُافؼاظدةُُِبـاءًُ 6هازي وهمػمِ يموًمري  فُ عَ ٌِ ومـ شمَ 

ُطَُ ُُقصُُِصُكُُُرُِاهُِقَُيف  كصقصِ  لْمِ عِ وا قمغم مَ دُ رَ و وَ عمي  وَس اًمـي  ، ومنني اِتُػَُافصِّ

 وا ومريؼلم:ؿ ومصورُ هِ ورودِ  دِ عْ وا مـ سمَ رُ دَ ، َص قلمطْم ًمقَ ا وضِ يَ ذم رِ  ػوِت اًمصِّ 

 :قصِ ُص ؿ ًمؾـ  فِ قمِ فُ سمحًى ومُ  ىمقمٍ  يمؾ  

 ، قطمقدِ سموًمتي  صقَص ؾقا اًمـ  ـوسمـقٌم ىمـىم [رؾُِزُِـُْافتُ ُأهُؾُُؿُْوهُُ] ل:إوُ ُافػررُؼُ
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 فِ ذم أؾمامئِ  هق واطمدٌ  ويمذًمَؽ  فِ تِ ًمقهقي وأُ  فِ تِ سمقسمقي واطمٌد ذم رُ  اهللَ ؿ سملني إليامهِنِ 

ِؿقُعُاْفَبِصرُُ﴿ فِ وصػوشمِ  ٌءَُوُهَقُافس  ِؿْثؾِِفَُرْ ـَ قا ـُ ومآمَ [ 33﴾ ]اًمشقرى: َفْقَسُ

 ؾقاٌِ ؼَ وم، ٌلمٍ مُ  قمريب  سمؾًوٍن  اهللِ صػيِ  أظمٌوٌر قمـ وفَ وأطموديثَ  وِت ػَ اًمصِّ  آيوِت  لني سم

ُ قَ تَ ومل يَ ، فِ ًِ ـْ ضمِ  يِ غَ مـ ًمُ  قُؾ ِص إَ  يبِّ  رَ اًمعَ  فُ فؿُ ػْ سمام يَ  إظمٌورَ   رِ وهِ قا ذم فمَ مهي

ٓي  قصِ ُص اًمـ   ف قا صػوشمَ ؾُ ثِّ ؿَ يُ  وءت، وملْ  ضَم اَم و يمَ وهَ ر  مَ ، وملَ هدَ طْم وَ  سموهللِ   مو يؾقُؼ إ

صملم، دَ حْ ت اعمُ اَم ؿ مـ ؾِم هي قَ و قمغم مو ُيتَ قهَ ػُ وٓ يمقي  ،اعمخؾقىملم سمصػوِت 

قا ؾُ ٌَ ىمْ ، وأَ ٌقتوً ثْ هؿ ذًمؽ إيامكًو وشمَ فؿ، وزادَ ً أرواطُم ؽـَ ؿ، وؾَم ً ىمؾقاُه وموـمؿلكي 

ـٌ ذم دِ ؾِ ؿَ واًمعَ  ؿِ ؾْ قمغم اًمعِ   يمؿخوـمِر. فِ ـِ يْ ، ومو آم

ؿ، هُ رَ ك سمصوئِ ؿَ قمْ ؿ، وأَ قاِهِ ؾُ قمغم ىمُ  اهللُ َس ؿَ ـمَ  ىمقمٌ  ؿْ فُ ومَ  ان:افثُ ُوافػررُؼُ

ُ قَ تَ ومَ   ورُ ٌَ يمِ  فُ  ىموًمَ اَم ، يمَ قؾِ ثِ ؿْ ق إمم اًمتي قمُ دْ ، ويَ رِ ػْ ي سموًمؽُ ودِ ـَ يُ  اهللِ قا سملني ظمطوَب مهي

 ؿي ئِ أَ 
ٌَ  ؿفُ ، وضمعؾَ ٍق مزي  يمؾي  ؿ اهللُفُ ىمَ زي ؿ، ومؿفِ تِ قن، ذم يمؾِّ واٍد هيقؿُ  أطمودي

 ،وِب تَ ًمؾؽِ  لمَ ػِ وًمِ وا خُمَ ورُ ؿ، ومَص فُ ٌُ ذاهِ ً مَ ؿ، وشمضورسمَ رسمً أىمقاُلُ طي وموْو 

، ، وذم اهللِ اهللِ قن قمغمقًمُ ؼُ يَ  ،وِب تَ اًمؽِ  يِ ىمَ ورَ ػَ مُ   قمغملَم ؼِ ػِ تي مُ ، وِب تَ ذم اًمؽِ  لمَ ػِ ؾِ تَ خُمْ 

 وَل في ضُم  قنَ قمُ دَ ، وخَيْ مِ اَل مـ اًمؽَ  فِ وسمِ َش تَ سموعمُ  قنَ ؿُ ، يتؽؾي قمؾؿٍ  سمغػمِ  اهللِ وِب تَ  يمِ ذمو

ُوا ﴿ورُ ، ومَص لمَ ؾِّ ِض اعمُ  ـِ تَ مـ ومِ  سموهللِ ؿ، ومـعقذُ فِ قمؾقْ  قنَ ًُ ٌِّ ؾَ سمام يُ  وسِ اًمـي  ـَ ُاف ِذر ـَ ِم

ُِحْزٍبُبََِمَُفَدهْيِْؿَُؾِرُحقنَُ ؾُّ ـُ اُكقاُِصَقًعاُ ـَ ُؿقاُِدرـَُفْؿَُو  : [17]اًمروم:   َؾر 

فو، ؾُ ٌَ ؼْ ، وٓ كَ رِ إظمٌو يمؾي  رد  : كَ [طقؾعُْافتُ ُأهُؾُُؿُْوهُُ] قٌم مـفؿىمَ  وَل ومؼَ [ 3]

 َػ َص قف، طمتك وَ ٌِ ْش إٓ اًمتي  قصِ ُص اًمـ    فموهرُ اَم ومَ ، وِت ٌَ صمْ سموإل اهللَ ُػ وٓ كِص 
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قمـ  ومقا أيوِت وطمري ، (3)!قفٍ ٌِ ْش ذٍك وشمَ  ف يمتوُب سملكي  اًمؼرآنَ  تفؿؿي ئِ أَ  سمعُض 

الً فُ سمعُض  صوَح  سمْؾ  ،(7)وفَ ؾِ يْ زِ ـْ شمَ   ِػ حَ ْص مـ اعمُ  أيوِت  سمعضِ  طمؽي  ؿ مممِّ

ـْ  وملْ  ،(1)يؿ!رِ اًمؽَ  ٓي  ؿهُ ي قمـدَ ورِ يف اًمٌَ زِ ـْ شمَ  يؽ ً  ػْ سموًمـي  إ ف: ًمقس قب سملكي ؾُ ل واًم

وٓ  ،فيٍ وٓ ضمِ  ،ونٍ ؽَ وٓ مَ  ،زٍ وٓ ذم طمقِّ  ،ؿٍ ًْ وٓ ضمِ  ،رهَ قْ وٓ ضَم  ،ضٍ سمعرَ 

 وٓ وٓ وٓ! ،ىى وٓ ُيرَ وٓ َيرَ  ،ؿُ تؽؾي وٓ يَ  ،فضَم ورِ وٓ ظَم  مَلِ واظمؾ اًمعَ دَ 

 رهؿ ػْ قمغم يمُ  المِ اإلؾْم  ؾامءُ قمُ  ذيـ أمجعَ اًمي  ورُ جي اًمػُ  ورُ ػي اًمؽُ  ؿقيُ فْ الَ  ؿْ وهمٓء هُ 

                                                 
إنُإخبارُادذـقرةُ»شمف: ( قمـ أظمٌور اًمصػوت سمضالًمف وطمػم5/731)"اعمطوًمى اًمعوًمقي"يؼقل اًمرازي ذم  (3)

، وسمؾغً مٌؾغًو يمٌػمًا ذم شمؼقيي اًمتشٌقف ، وإصمٌوت أن إًمف اًمعومل جيري يفُبابُافتشبقفُبؾغتُمبؾغًاُـبراُيفُافعددُ

 ش.جمرى إكًون يمٌػم الثي قمظقؿ إقمضوء ، وظمرضمً قمغم أن شمؽقن ىموسمؾي اًمتلويؾ!

طمدصمـل »ـ أطمد أئؿي اعمتصقومي اًمزكودىمي طمقٌ ىمول: ( قم7/766) "اًمػتووى"وكؼؾ ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ذم 

اًمشقخ اًمعومل اًمعورف يمامل اًمديـ اعمراهمل ؿمقخ زموكف اكف عمو ىمدم وسمؾغف يمالم همٓء ذم اًمتقطمقد، ىمول: ىمرأت 

افؼرآنُفقسُقمغم اًمعػقػ اًمتؾؿًوين مـ يمالمفؿ ؿمقئًو ومرأيتف خموًمػو ًمؾؽتوب واًمًـي، ومؾام ذيمرت ذًمؽ ًمف، ىمول: 

 ...ش. بؾُافؼرآنُـؾفُذكُومـُاتبعُافؼرآنُملُرصؾُإػُافتقحقدؾقفُتقحقد،ُ

(: ىمول طمـٌؾ طمججً ذم ؾمـي إطمدى وقمنميـ، ومرأيً ذم اعمًجد احلرام 366/ 3) "ـمٌؼوت احلـوسمؾي"ذم  (7)

ًمقس يمؿثؾف رء وهق »يمًقة اًمٌقً مـ اًمديٌوج، وهل ختوط ذم صحـ اعمًجد، وىمد يمتى ذم اًمدارات: 

قمـ سمعض إظمٌور وملظمؼمشمف سمذًمؽ  -أي اإلموم أمحد سمـ طمـٌؾ–ىمدمً ؾملًمـل أسمق قمٌداهلل  ، ومؾامشاًمؾطقػ اخلٌػم

 ومؼول: أسمق قمٌداهلل ىموشمؾف اهلل اخلٌقٌ، قمؿد إمم يمتوب اهلل ومغػمه يعـل اسمـ أيب دؤاد يعـل أزال اًمًؿقع اًمٌصػم.

( قمـ أيب كعقؿ 343 /3) "اًمًـي"( وقمٌداهلل سمـ أمحد ذم 14)ص "ظمؾؼ أومعول اًمعٌود"روى اًمٌخوري ذم  (1)

اًمٌؾخل ىمول: يمون رضمؾ مـ أهؾ مرو صديؼًو لفؿ، صمؿ ىمطعف وضمػوه، ومؼقؾ ًمف: مل ضمػقشمف؟ ومؼول: ضموء مـف مو ٓ 

حيتؿؾ، ىمرأت يقمو آيي يمذا ويمذا، ومؼول: مو يمون أفمرف حمؿدا، وموطمتؿؾتفو، صمؿ ىمرأ ؾمقرة ـمف، ومؾام ىمول: 

َُظَذُاْفَعْرِشُاْشتََقى﴿ ـُ ْْحَ ىمول: أمو واهلل ًمق وضمدت ؾمٌقال إمم طمؽفو حلؽؽتفو مـ اعمصحػ، [ 1﴾ ]ـمف: افر 

وموطمتؿؾتفو، صمؿ ىمرأ ؾمقرة اًمؼصص، ومؾام اكتفك إمم ذيمر مقؾمك ىمول: مو هذا، ذيمر ىمصي ذم مقوع ومؾؿ يتؿفو، صمؿ 

 ذيمر هفـو ومؾؿ يتؿفو، صمؿ رمك سموعمصحػ مـ طمجره سمرضمؾقف، ومقصمًٌ قمؾقف.
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 .(3)يفؿ مـ اعمؾي وظمروضمِ 

و هيَ رِ جْ ومـُ  ،وهَ هل قمغم فموهرِ  ْؾ [: سمَ ؿثقؾُِافتُ ُأهُؾُُؿُْوهُُون ]آظمرُ  وَل وىمَ [ 7]

ضمؾي  وضمعؾقا اهللَ !دِ وهِ ذم اًمشي  اهُ رَ ومو كَ  و!كَ رِ وهِ فمَ  حؼائِؼُؿ مـ فَ ػْ و كَ مَ  غمقم

 اًمؽٌػمِ  َؾ ٌْ ىمَ  غػمُ ، واًمصي وملِ اًمعَ  َؾ ٌْ ىمَ  ى قمؾقفؿ الوهُؾ ودَ ـَ اعمخؾقق، ومَ  ه مثَؾ زي ـَ وشمَ 

 .ىميِ دَ كْ واًمزي  سموًمؽػرِ 

قمغم  وُس اًمـي  ؿفُ ـَ عَ ؿ وًمَ هِ رِ ػْ سمؽُ  َي قدِ يؼلم، وكُ رِ هذيـ اًمػَ  لِ قْ ىمَ  ىمٌقُح  اعَ  ذَ ومؾامي 

 ر:وموشمِ اًمدي  قنِ طُ وذم سمُ  رِ وسمِ ـَ اعمَ  ؤوسِ رُ 

 مـ ذًمَؽ  ُصُدوِرهؿذم  ؿْ ؿ وهُ واِهِ حَ أْص  ىمقَل  قاظؿعْ تَ وؾْم وم 6آظمر ومريٌؼ  وءَ ضَم 

، ؿلِِ قْ ىمَ  وا سمنكؽورِ رُ وهَ ظَ ومتَ  ٌقف!ْش ؿ اًمتي هي قَ فؿ شمَ ؾ  ومؽُ  اء،قَ ؾَم  ؿوهُ وإيي  اعمقردِ 

ً   ؾِ هْ أَ  وِب يمَ رِ قا سمِ ؼُ حَ ؾْ يَ  نْ وا أَ ادُ رَ أَ و ـْ  وِت ٌَ قى اإلصمْ قمْ ذم دَ  يِ ـي اًم وت! ومام فَ قْ هَ  وًمؽ

 ، ومؾامي َض يْ اعمرِ  َى ؾْ اًمؼَ  ُؾ صمِ اَم ٓ يُ  حقُح اًمصي  ُى ؾْ اًمؼَ و، قشِ ُش غْ  يموعمَ وذِم اًمصي  هُى اًمذي 

ً   ؾِ هْ أَ  حً ىمؾقُب صؾُ   ًدْت و ومَ عمي  ـْ ؽِ ؿ، وًمَ فُ ٌُ هَ ذْ مَ  َح ؾُ ؿ َص فُ قمُ فُ وومُ  يِ ـي اًم

ؿ فُ ـْ ، ويمؾ  مِ اضٍ رَ مْ ؿ مـ أَ ؾقاِهِ مو ذم ىمُ  أوًمئؽ شمعددت أقمراُض  قبؾُ ىمُ 

 اًمدي  ؿِ جْ سمحًى طَم 
ِ
ؿ فُ ٌُ ًَ حَتْ و، ؿفِ ًِ ػُ كْ إمم أَ  هذا اًمػريُؼ  عَ ضَم رَ ، ومَ فِ ٌِ ؾْ ىمَ  اًمذي ذم اء

 وِت ٌَ ؿ سمنصمْ هِ رِ وهُ ظَ مع شمَ -ؿ فُ ـَ قْ ؿ سمَ هُ أمرَ قا عُ طي ؼَ تَ ك! ومَ تي ؿ ؿَم مجقعًو وىمؾقاُهُ 

ٓ  قِؼ ؼِ حْ اًمتي  قمـدَ  ؿْ ؿ، وهُ و قمؼقُلُ وَتَ ٌَ إصمْ  َى ضَم أوْ  وٍت ػَ ِص  عِ ٌْ ذم ؾَم  وِت ػَ اًمصِّ 

 وا:دُ َش كْ وأَ  لمِ قوـمِ اًمشي  قنِ حُ قا سمؾُ ـي غَ تَ ، ومَ -وِت ٌَ اإلصمْ  ؼي و طَم قهَنَ تُ ٌِ ثْ يُ 

                                                 
ذيمرت ومقف  "غم يمػر مـ ىمول سمخؾؼ اًمؼرآن وحتؼقؼ ظمروضمف مـ اعمؾيإىمومي احلجي واًمؼمهون قم"يراضمع يمتويب  (3)

 كصقص اًمًؾػ وإمجوقمفؿ قمغم يمػر الفؿقي.
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 وزهيَ ـْ شمَ  مْ ورُ  فُ ْو قِّ ومَ  أوْ  فُ ًمْ وِّ أ       و قفَ ٌِ ْش اًمتي  أوهؿَ  كصٍ  ويمؾ  

 :وأكشدوا

 اًمالئِؼ  همػمَ  أوهؿَ  إنْ  واًمـص  

 إمجــوقمو هِ قمـ فموهرِ  فُ ومْ وموْسِ  

ـي  سموهللِ  َـ  شـٌقفِ يموًمت  الئِؼ سموخل

 وقمَ اَم إـمْ  ؿتـعِ ع قمـ اعمُ طَ واىمْ 

 قا إمم ومريؼلم:ؿُ ًَ ؼَ وموكْ 

 واوء، ومجَ ػوِت اًمصِّ  أظمٌورِ  ى شملويَؾ رَ [ يَ ورؾُِلُْافتُ ُأهُؾُُؿُْوهُُ] [ ومريٌؼ 1]

ؿ فِ اًم إمم أهقائِ ؽِ تَ حُمْ  اهللِ يمتوُب  ورَ َص طمتك و، فَ ٌِ وهمرائِ  إىمقالِ  سمعجوئِى 

ًَ ؾْ وشمَ  الفؿقيِ  ِت وياَل لْ وا إمم شمَ ودُ وقمَ ؿ! ويالِت لْ ؿ وشمَ فِ واىمِ وأذْ   ؿ.وِتِ ٌق

 ،فؾُ يْ وِ لْ شمَ  ومو جيُى  ،ػوِت ومم مـ اًمصِّ عَ شمَ  ف هللِإصمٌوشمُ   جيُى اَم قْ قن ومِ ػُ ؾِ تَ خُمْ  ؿْ وهُ 

 ـ صػقان!سم ؿِ فْ الَ  ِى هَ ذْ فؿ إمم مَ سمعُض  ودَ طمتك قمَ 

 دُ جمري  ػوِت اًمصِّ  أظمٌورَ  قا إمم أني ٌُ هَ [ ذَ جفقؾُِافتُ ُأهُؾُُؿُْوهُُون ]رُ وآظَم [ 6]

 دِ ري جَ  عمُ غَم تْ شمُ ًمـو،  يِ ٌَ ًْ اعمعـك سموًمـِّ  : ظمووييُ يٍ قومَ ُص رْ ، ويمؾامٍت مَ ايمٌيٍ ؽَمَ مُ  طمروٍف 

 .ؾِ ؿَ ي إمم اًمعَ ودِ ـَ إيامكًو، وٓ شمُ  دُ يْ زِ ، ٓ شمَ رِ ضْم وإَ  يِ يمَ اًمؼَمَ 

مـ  وِت ػَ ذم اًمصِّ  ؿَ شمؽؾي  ـم ، ويمؾ  يِ يي رِ عَ إؿْم  ىمقُل  وون مُه هٌَ ذْ اعمَ  انِ ذَ وهَ 

 ؿي ئِ أَ 
 ٌون:هَ ذْ مَ  وِت ػَ اًمصِّ  ورِ ٌَ ظْم ؿ ذم أَ ف لُ ومَ اَل ؾْم أَ  سملني  رَ يمَ ؿ ذَ فِ تِ

 ؿ.ؾَ ؾْم ف إَ ف سملكي قكَ ػُ ِص ويَ  ؛قرُضُػُْا:ُافتُ مُهَُأحُدُ

ُافتُ وافثُ   اِق ذي طُم  ُؽ ؾَ ًْ مَ  فُ كي ، وأؿُ ؽَ طْم وإَ  ؿُ ؾَ قمْ ف إَ ف سملكي قكَ ػُ ِص ويَ  ؛ورُؾُلُْان:

 لم.ؿِ ؾِّ ؽَ تَ اعمُ 
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 ٌورِ ظْم مـ أَ  ِػ ىمِ قْ ذم اعمَ  هِى ذْ اعمَ  دِ د  عَ تَ سمِ  عًو يؼقُل ٌِ تي ٌؾقًو مُ ـْ طَم  دْ دَمِ  ـْ وًمَ 

ق ام هُ ٌلم إكي هَ ذْ هذيـ اعمَ  إمم أطمدِ  ـوسمؾيِ ـ يـتًى إمم احلَ مي  َح ـَ ضَم  ـْ ، ومَ وِت ػَ اًمصِّ 

 اإلمومِ  ون سمراءةَ رُ فِ ظْ قكف ويُ ذم  يَ  ـوسمؾيُ احل ، سمْؾ احلـوسمؾيِ  ذهُى ٓ مَ  ف هقَ مذهٌُ 

 ومَ أيب اًمقَ  ـْ ؿ مِ فِ ػِ ىمِ قْ  ذم مَ اَم يمَ  فِ ًمِ قْ مـ ىمَ  ـوسمؾيِ واحلَ  أمحدَ 
ِ
ـِ  وء ـِ قؾ ؼِ قمَ  اسم  واسم

 هؿ.وهمػمِ زي قْ الَ 

–لم ًمَ قْ ـ اًمؼَ يْ ذَ هَ  سملمَ  َب ذَ سمْ ذَ شمَ  هذا اًمػريِؼ  ـْ مِ  رسملمَ طي ْض مـ اعمُ  ويمثػمٌ 

م ذُ يَ  ولٍ مِّ مُ   سملمَ اَم و، ومَ مِهَ  وهمػمِ غَم عْ قيـل وأيب يَ يمولُ  -جفقؾِ واًمتي  لويؾِ اًمتي 

مو  ؿي ! صمُ وأطمؽؿُ  أقمؾؿُ  اًمتلويَؾ  سملني  ! ويزقمؿُ ؾؿٍ قمِ  راه ىمصقرَ ويَ  شمورةً  ػقيَض اًمتي 

ٓي ؼْم يَ   لني رى سمِ يَ  ضٍ ػقِّ مُ  مو سملمَ قمـف، وَ  ضمعَ ؾ، ورَ ٌْ ىمَ  ـْ مِ  وَل و ىمَ ؽر مَ ـْ يُ  وَ ح إ

 .ؿِ فْ ذم اًمػَ  ؿَ حتؽي ، وَ صِّ قمغم اًمـَ  وانٌ دقمُ  لويَؾ اًمتي 

ُـُُوَُ ُادَُُؾُّ ُإوُ َدُظَُ–ُاهِبَُذُهذه ُُمذهبُأهؾُُِلُِا ُأَُُقنَُؼُُػُِمتُ ُ-ةُِـ ُافسُّ ُؾُِْصُيف

ُ ُِـُّقءُِيفُُشُُلَُِلافض  ُُؿُاهللُفُُؿَُ،ُؾؿزُ قصُُِصُافـُُُّرُِاهُِقَُظَُبُُِافظ َُُـؾ    ت!رُْأَُـَمُرٍَُُقُزُ مُم

 قَ ِو  ظِ وومِ قمـ احلَ  "ذيؾ ـمٌؼوت احلـوسمؾي"ذم  وءَ ضَم 
ِ
ـِ اًمدِّ  وء ، ىَموَل: دِّ دِ ؼْ اعمَ  ي

 مومِ زم أصحوَب اإل ًمف: ِصْػ  سمعُضفؿ إمم أيب اًمقوموء سمـ قمؼقؾ يؼقُل  َى تَ يمَ 

 .قمغم مو قمرومً مـ اإلكصوف أمحدَ 

، شمَؼؾي إًمقف يؼقُل  َى تَ ومؽَ  ـٌ ًْ أظمالىمُ : ُهؿ ىمْقم ظُمُش ، يِ وًمطَ خَ فؿ قمـ اعمُ ص

ل، زَ ، وىمؾي قمـدهؿ الَ د  قمؾقفؿ الِ  َى ؾَ اظمؾي، وهمَ دَ فؿ قمـ اعمُ وقمُ ٌَ ـمِ  ًْ ظَ ؾَ وهمَ 

ًْ كػقؾُم رَ وهمَ   قمُ زَ راءاة، وومَ اعمُ  ؿ قمـ ذلِّ فُ سم
ِ
ايوت، وَ إمم اًمرِّ  قا قمـ أراء

ًي  ، ومؾؿ وحليُ اًمصي  قمؾقفؿ إقمامُل  ًْ ٌَ ؾَ ، وهمَ ويؾِ لْ قمـ اًمتي  ضموً حتر   رِ وهِ قا سموًمظي ؽُ وت
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مـ  رَ فَ وا مو فمَ ظمذُ ، وأعِ رَ قا ذم اًمقَ ؼُ ىمي دَ  ْؾ ، سمَ يِ َض ومِ اًمغَ  قا ذم اًمعؾقمِ ؼُ ىمِّ دَ يُ 

ظ ػَ طْم أَ  و. ملْ هْيَ ورِ سمَ  يِ قَ ْش ظَم  ـْ سمام ومقفو، مِ  أقمؾؿُ  قا: اهللُىموًمُ  ذًمَؽ  اءَ رَ قم، ومو وَ ؾُ اًمعُ 

أي  رِ اهِ قَ ظَ ؿ سمِ هِنِ اَم إليْ  يُ وقمَ ـَ قمؾقفؿ اًمشي  ًْ ٌَ ؾَ ام همَ فو، إكي قْ ٌِ ْش مـفؿ شمَ  قمغم أطمدٍ 

 أكي  يعؾؿُ  ، واهللُورٍ ؽَ كْ وٓ إِ  ويؾٍ لْ شمَ  ػْمِ ، مـ همَ ورِ ٌَ وإظْم 
 المِ ذم اإلؾْم  ل ٓ أقمتؼدُ ـِ

ًي  ،يَؼ رِ هذا اًمطي  َؽ ؾَ ى مـ ؾَم قَ ، ؾِم عِ دَ مـ اًمٌِ  ، ظموًمقيً يً ؼي حُمِ  ـموئػيً   .(3)شالمواًم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (.115-114/ 3) "ذيؾ ـمٌؼوت احلـوسمؾي" (3)
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 ؾصؾ

ًي  اًمؽوشمُى  وَل ىمَ  ؿي صمُ  ًي  ؿِ فْ ومَ  مِ عدَ ًمِ  وؾمعِ اًمتي  ٌِى ذم اًم : يِ ؾَ وسمِ ـَ احلَ  ِى ؾػقلم عمذهَ اًم

ُاحلـاب» ُمـُكصقصٍُاشتـباطُمذاهبُفعؾَمء ُُؾة ُُٓتدلُظذُُمؾِّ ُُلؿُمؿؾة

افـزاع!ُـلنُرلِتُؾاوؾُؾقزظؿُأنُافعاملُاحلـبعُافػَلنُفقسُبؿػقض؛ُٕكفُ

ُـَلمُ ُؾفذا ُؽؾط! ُوهذا ُإفخ(، ُوافـزول... ُوافقجف ُافقد ُ)وكثبتُهلل ؿال:

ُرؼقفقنُإنُاهللُمستقُ ُؾادعتزفة ُبؿـُؾقفؿُأهؾُافتلورؾ، مؿؾُافؽؾُرؼقفف

ُفقر ُافعرش؛ ُإفػاظُظذ ُؾفذه ُمعـاه. ُحُيرؾقن ُفؽـفؿ ُافـصُبذفؽ، ود

 ش.ادجؿؾةُُٓرصحُأنُرستـبطُمـفاُمذاهبُٕصحاِّباُيفُادسائؾُافتػررعقة

ٌِ ، واًمعَ وِج جَ ـ اًمؾِّ : هذا مِ وُل ؼَ ومقُ  ٓي جَ تِ ذم آطْم  ٌ ثؾ هذا اعمًؾؽ  مِ وج، وإ

قمغم  الِّ اًمدي  ا اًمؼقلِ ذَ هَ  مشمك سمؿثؾِ ، ومقُ ػوةِ اًمـ   هِى ذْ مَ  ؼول ًمـؼضِ ام يُ ؾ ومنكي قْ ىمِ  إنْ 

 ؾي يمُ  واوذيمر ػوِت ذم اًمصِّ  مـ إؿموقمرةِ  َػ مـ صـي  َػ وًمذًمؽ صـي  اإلصمٌوت،

قمغم  ذم ذًمَؽ  ـْ ؽُ يَ  ملْ  ه، ومع ذًمَؽ وهمػمُ  اًمٌقفؼل   َػ ـي و يمام َص فَ صػٍي سمدًمقؾِ 

ً   أهؾِ  ةِ ودي ضَم   وُل ؼَ ا يُ لذَ ، وَ وةِ ػَ اًمـ   هِى ذْ مَ  ذم كؼضِ  وً وحلِ َص  فُ وسمُ تَ يمِ  ونَ يمَ  وإنْ  يِ ـي اًم

ٓي ػوةِ اًمـ   ؼوِٓت مَ  ؼوسمؾِ ذم مُ  6يوشمقي ػَ أو اًمصِّ  قمـفؿ: اعمثٌتيُ   ِى هَ ذْ غم مَ ؿ قمَ فُ  ومَ ، وإ

 .قيضِ ػْ واًمتي  لويؾِ اًمتي  أهؾِ 

 َؼ ٌَ وىمد ؾَم - ـمريؼلم سملطمدِ  ُؽ ؾَ ًْ وموعمَ  ػقيضِ اًمتي  أهؾِ  مؼوِٓت  ضِ ؼْ كَ  قمـدو أمي 

 :-اهام اًمعؿُؾ 

 المِ يمَ  ـْ  ُيػفؿ مِ اَم سمِ  يِ ػَ اًمصِّ  اًمتل ومقفو شمػًػمُ  صِ صقمشمك سموًمـ  يُ  و أنْ ومنمي 

 .ِب رَ اًمعَ 
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ُ اًمعَ  نَ رِ ؼْ يَ  و أنْ وإمي  ًُ سمام يُ  يِ قي عؾاًمػِ  وِت ػَ اًمصِّ  ومِل  وه مـ احلقوةِ ـَ عْ مَ  يُ َو قِّ ػَ اعمُ  ثٌ

ًي  واًمعؾؿِ  سمقـفو  ريُؼ ػْ ، واًمتي قفو واطمدٌ ف ومِ ىمقًمُ  ، ومقؽقنَ هحقِ وك ٍَمِ واًمٌَ  عِ ؿْ واًم

 .ؿِ ؽ  حَ ٌب مـ اًمتي َض  سمال دًمقؾٍ 

ُ:امٍَُسُؿُْأَُُظذُثَلثةُُِذفَؽَُُدُعُْبَُُةُِاحلـابؾَُُثؿُظؾَمءُُ

 مـوٍف ًمؽالمِ ٌؼ ًمؾؿعـك، ؼِّ ، حُمَ ذم اإلصمٌوِت  ف سيٌح يمالمُ  ـْ مَ  :ُلُوُ إَُُافؼسؿُُ

 ، وأصحوِب فِ حوسمِ ْص أَ  ؾ ويمٌورِ ٌَ ـْ سمـ طَم  أمحدَ  ، يموإلمومِ جفقؾِ واًمتي  لويؾِ اًمتي  أهؾِ 

 .ؿ ذم ذًمَؽ فِ يمالمِ  سمعضِ  ُؾ ؼْ كَ  َؼ ٌَ يمام ؾَم  مـ اعمذهِى  لمَ ؼِ ؼِّ حَ ، واعمُ فِ أصحوسمِ 

أيب  يمام ذم يمالمِ  6ػقيضِ واًمتي  لويؾِ ف سيٌح ذم اًمتي مـ يمالمُ  :اِنُافثُ ُوافؼسؿُُ

 يِب يؿ، وأَ دِ غم ذم اًمؼَ عْ يَ 
ِ
ـِ   اًمقوموء ـِ  ،قؾؼِ قمَ  اسم تلظمري مـ مُ  عٍ ومجْ  ،القزي واسم

 ه، وهمدان وهمػمِ مَحْ  ـِ ، يموسمْ احلـوسمؾيِ 
ِ
ؿ ٓ إمم فِ ًُ ػْ ؿ إمم أكَ قُلُ ام ُيـًى ىمَ إكي  ٓء

 أشمٌوقمف. قرِ فُ مجوٓ إمم  ِى هَ اعمذْ  إمومِ 

 فؿُ ومَ  ٍُمَ مو ىمَ  ؽولِ واإلؿْم  ومِ اإلهْي  سمعُض  فِ ذم يمالمِ  وءَ مـ ضَم  ث:افُِافثُ ُوافؼسؿُُ

ـْ  وىمديــي اًم سمعضِ  قيض! ػْ ف ىموئٌؾ سموًمتي قا سملكي ـ  ظَ ه، ومَ ادِ رَ مُ  ؿِ فْ ف، وومَ ايمِ رَ إدْ  قم

د اسمـ ىمدامي ؿي أيب حُم  اإلمومِ  ذم يمالمِ  وءَ ؿ مو ضَم هِ رِ هؿ ذًمؽ، ومـ أؿمفَ ووؿَم وطَم 

 إًمقف. اإلؿمورةُ  مَ  شمؼدي اَم يمَ  مشفقرٌ  وِت ٌَ ذم اإلصمْ  فُ ويمالمُ ومم، عَ شمَ  اهللُ رمحفُ 

ٓي فُ ومذهٌُ  ومو احلـوسمؾيُ  ذم  فِ ؿ وووقطمِ لِِ قْ ىمَ  ًمٍماطميِ  ُل إوي   اًمؼًؿُ ؿ إ

ً   ؾِ أهْ  لِ ًمؼق فُ تُ ، ومقاومؼَ اًمٌوِب  َٓ ؼَ مـ مَ  فُ متُ اَل ي، وؾَم ٌَ وـمِ ىمَ  يِ ـي اًم  عِ دَ اًمٌِ  أهؾِ  ِت و

 .اءقَ هْ وإَ 
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 ؾصؾ

ًي  ؿِ فْ ومَ  مِ دَ قمَ  وِب ٌَ أؾْم  ِذِ وذم قمَ  اًمؽوشمُى  وَل صمؿ ىمَ   يِ ؾَ وسمِ ـَ احلَ  ؾػقلم عمذهِى اًم

ُوافتجسقؿ،ُ»اه: قَ قمْ دَ  َى ًْ طَم  ُبافتشبقف ُُلؿ ُاحلـابؾة ُخصقم ُبرمل آظتداد

أنُهذاُملُرلتُمـُؾراغ،ُؾَلُبدُوأَّنؿُُٓرؼقفقنُبافتػقرض!ُوادذاهبُُٓو

ُبؾُؿدُ ُظذُبعض، ُتغؾطُافطقائػُبعضفا ُؾَمُأـثرُما ُافطررؼة، تررُِّبذه

رؽقنُثؿةُؿقلُرتقاترُكسبتفُفطائػة،ُثؿُبافرجقعُفؽتبفؿُكجدهُفقسُبقء!ُ

ُ ُيف ُمتقاترة ُكسبة ُؾفل ُفؾؿعتزفة، ُافؼز ُظذاب ُإكؽار ُكسبة ـتبُمثؾ

 ش.خصقمفؿ،ُوماُيفُـتبُافؼقمُرؽذبُهذهُافـسبة

 يِ قمـ أئؿي  وسمتيِ اًمثي  سموٕىمقالِ  وُج جَ تِ مـف، وموٓطْم  طمشٌق ٓ وموئدةَ  وهذا اًمؼقُل 

  ً ـْ غْ ك يُ ـَ عْ اعمَ  وِت ٌَ ذم إصمْ  احلـوسمؾيِ  يِ ـي اًم ؼًو حمؼِّ  وٓ أقمؾؿُ  هذه اًمؼرائـ، ولِ ثَ مْ أَ  ـل قم

ً   ؾِ هْ أَ  ذهِى م َح َذْ  دَ ؿَ تَ اقمْ  ؿِ ؾْ اًمعِ  مـ أهؾِ  اًمتل  يِ ؼَ ريْ اهذه اًمطي  يِ ؾَ احلـوسمِ  يِ ـي اًم

مـ  ذًمَؽ  دَ عْ سمَ  يِت لْ يَ مو  ؿي ؿ، صمُ الِِ قَ ىمْ أَ  يِح ٍَمِ سمِ  ًْ يموكَ  يُ جي ام احلُ ، وإكي و اًمؽوشمىفَ ؿَ قمَ زَ 

ـَ رَ ىمَ  ُ ٌَ تَ يَ  ائ ً  ا أهؾِ  اهو ىمقُل  لمي  اهو. لِ َٓ دْ تِ مـ آؾْم  عَ وكِ ال مَ وم يِ ـي ًم

ً   ؾِ أهْ  ُػ ْص وَ  عِ دَ اًمٌِ  ؾِ أهْ  ةِ ودَ قمَ  ـْ مِ  أني  ؿِ ؾْ اًمعِ  ُؾ أهْ  رَ يمَ ولذا ذَ  سمـ:  يِ ـي اًم

ًِّ  يِ قيي َش احلَ  ٌِّ  يِ ؿَ واعمج ي ويمَ ؿ سموًمشؽي فُ ػُ ، ووْص وِت ػَ ؿ ًمؾصِّ وِتِ ٌَ إلصمْ  يِ فَ واعمش

 لم أيب سمؽرٍ خَ قْ ى ًمتؼديؿفؿ اًمشي اِص قَ ف، وسموًمـي ؼصوكِ وكُ  نِ اَم اإليْ  ةِ ًمؼقلؿ سمزيودَ 

 ذًمؽ. قمـفؿ أمجعلم، وهمػمِ  ريض اهللُ سمـ أيب ـموًمٍى  قمغم قمكمِّ  رَ ؿَ وقمُ 

 فُ ؾَ ؼَ قر واًمذي كَ فُ ؿ اعمْش هِ ون ذم اقمتؼودِ ازيي رقمي اًمري أسمق طموشمؿ وأسمق زُ  وَل ىمَ يمام 

 ؾِ هْ أَ  وقمالميُ : »"ؼود أهؾ اًمًـي والامقميذح أصقل اقمت"اًمالًمؽوئل ذم 
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ً   قا أهَؾ ؿ  ًَ يُ  أنْ  يِ قي الفؿ ، وقمالميُ رِ صمَ إَ  ؾِ هْ ذم أَ  يُ قعَ ىمِ اًمقَ  عِ دَ اًمٌِ   يً فَ ٌِّ َش مُ  يِ ـي اًم

ً   قا أهَؾ ؿ  ًَ أن يُ  يِ اًمؼدريي  ، وقمالميُ يً تَ وسمِ وكَ   أنْ  يِ كودىمَ اًمزي  ، وقمالميُ ةً ؼِمَ جُم  يِ ـي اًم

 .(3)شيً قيي َش طَم  إصمرِ  قا أهَؾ ؿ  ًَ يُ 

ـييِ  ُػ قْص وم ًُ ـِ ُيعد  هذه إوصوف  سمؿثؾِ  أهِؾ اًم  اًمؽوؿمػيِ  مـ اًمؼرائ

ًُ ثْ ذًمؽ ٓ شمَ  ، ويمؾ  وسِ اًمـي  ًمعؼوئدِ   ـْ فو مَ ؿُ ؾَ عْ يَ  ٍت َٓ َٓ ودِ  ٓ سمؼققدٍ إ ؿيُ فْ اًمت   فِ سمِ  ٌ

ًي  مَ اَل يمَ  ؿَ فِ وومَ  ـَ طي ػَ شمَ   .ِػ ؾَ اًم

، لِ قْ سموًمؼَ  راد سمف اعمؽوصمرةُ اًمذي يُ  قِ مـ احلْش  هذا إمرِ  عمثؾِ  وشمُى اًمؽَ  رُ يمْ ومذِ 

 احلؼوئؼ. وشمزيقُػ 

ُرتقات: »فقًمُ ىمَ و أمي  ُؿقل ُثؿة ُرؽقن ُؿد ُبافرجقعُبؾ ُثؿ ُفطائػة، ُكسبتف ر

ُؾفلُ ُفؾؿعتزفة، ُافؼز ُظذاب ُإكؽار ُكسبة ُمثؾ ُفقسُبقء! ُكجده فؽتبفؿ

 ش.كسبةُمتقاترةُيفُـتبُخصقمفؿ،ُوماُيفُـتبُافؼقمُرؽذبُهذهُافـسبة

 ؿ:فُ ـْ ، ومِ ؿِ ؾْ اًمعِ  ؾِ هْ مـ أَ  مجوقميٌ  تزًميِ عْ ًمؾؿُ  ؼْمِ قمذاب اًمؼَ  إكؽورَ  َى ًَ كَ  :وُل ؼَ ومقُ 

 قن سمعذاِب سمُ ذِّ ؽَ ؿ يُ فُ ومَ  و اعمعتزًميُ وأمي : »قري6 ومؼولاًمثي  ؾمػقونُ  مُ [ اإلمو3]

 .(7)شيِ ؾَ ٌْ اًمؼِ  مـ أهؾِ  أطمدٍ  َػ ؾْ ظَم  اًمصالةَ  وٓ يرونَ  واًمشػوقميِ  وسموحلقضِ  اًمؼؼمِ 

ً  "قمؾقف ذم رؾموًمي  وكصي ومم! عَ شمَ  اهللُ رمحفُ  أمحدُ  اإلمومُ و[ 7] ٌُ  "يـي اًم  طمق

 قنَ سمُ ذِّ ؽَ ؿ، ويُ فِ سمديـِ  قنَ ويديـُ  يِ يي رِ دَ ًمؼَ ا قَل : وهؿ يؼقًمقن ىمَ واعمعتزًميُ : »وَل ىمَ 

 ..ش. ، واحلقضِ ، واًمشػوقميِ ؼْمِ اًمؼَ  سمعذاِب 

                                                 
 (.716/ 3) "ذح أصقل اقمتؼود أهؾ اًمًـي والامقمي" (3)

 (.11صٓسمـ ؿموهلم ) "ذح مذاهى أهؾ اًمًـي"( و7117/ 1ًممضمري ) "اًمنميعي"يـظر  (7)
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ٌُ يقكس سمـ قمٌ [ واإلمومُ 1] ً  "اًمطؼماين ذم  وَل ىمَ  قد، طمق صمـو طمدي : »"يـي اًم

ـُ  صمـو حمؿد سمـ سمؽور اًمعٌز، صمـو قمٌد اًمعزيز طمدي اعمعؿري، سمـ قمكم  احلً

 ًُ  أؿمد   يِ مي قمغم هذه إُ  يِ ًمَ زِ تَ عْ اعمُ  ؼقل: ومتـيُ يقكس سمـ قمٌقد ي اًمرىمور، ؾمؿع

ؿ قا، وأهني ؾّ َو  اهللِ  رؾمقلِ  أصحوَب  قن أني ؿُ قمُ زْ ؿ يَ ي، ٕهني ىمَ إزارِ  مـ ومتـيِ 

 .(3)...شواحلقضِ  ػوقميِ سموًمشي  قنَ سمُ ذِّ ؽَ قا، ويُ صمُ دَ طْم ؿ سمام أَ ُتُ ؿمفودَ  ٓ دمقزُ 

ً   مـ أئؿيِ ؾمػقون وأمحد ويقكس  واإلمومُ   سمؿؽونٍ  ِق دْ واًمصِّ  عِ رَ اًمقَ  ذم يِ ـي اًم

 سمف. قا ىمقًٓ ًمطوئػٍي وهل ٓ شمؼقُل ٌُ ًِ ـْ مـ أن يَ  ، وأسمعدُ قمظقؿٍ 

 .(7)[ أسمق احلًـ إؿمعري6]

أطمد -وطمؽوه قمـ ضار سمـ قمؿرو اًمغطػوين  إكدًمز اسمـ طمزم[ 1]

قا تُ ٌَ أصمْ  اعمعتزًميِ  سمعَض  أني  رَ يمَ وذَ ، طمؽوه قمـ اخلقارِج  ويمذًمَؽ  -ؿمققخ اعمعتزًمي

ُائرُُوَشُ» :وَل ىمَ  صمؿي  سمـ اعمعتؿر والٌوئل نْمِ إمم سمِ  فُ ٌَ ًَ ، وكَ ؼْمِ اًمؼَ  َب قمذا

 .(1) ش..ادعتزفة

ـُ  رَ يمَ وذَ ، مـفؿ ا اًمؼؾقَؾ دَ قمَ  فُ قكَ تُ ٌِ ثْ يُ  اعمعتزًميِ  أيمثرَ  قمغم أني  ومدلي   يَ أدًمي  مٍ زْ طَم  اسم

 و.فَ قْ ؾَ قمَ  دي ورَ  لمَ وومِ اًمـي 

 .(6)[ أسمق طمومد اًمغزازم4]

                                                 
 (.73/ 1) "طمؾقي إوًمقوء" (3)

 (.611)ص "مؼوٓت اإلؾمالمقلم"( و763)ص "اإلسموكي"يمام ذم  (7)

 (.14-6/11) "اًمػصؾ" (1)

 (.313)ص "ىمقاقمد اًمعؼوئد"( و333)ص "آىمتصود ذم آقمتؼود" (6)
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 دي ورَ  لمَ وومِ اًمـي  يَ ًمي أدِ  رَ يمَ ، وذَ حيقك سمـ أيب اخلػم اًمعؿراين [ وأسمق احلًلم3]

 .(3)قمؾقفو

ً عَ مْجَ وأَ »وقمزاه إمم سمعض اعمعتزًمي وىمول:  6يـ اًمطقذم[ وكجؿ اًمدِّ 4]

ٓي  ؼْمِ اًمؼَ  اِب ذَ قمَ  قمغم إصمٌوِت  يُ يي دِ ؿي اعمحَ  يُ إمي   سمعُض  ؿْ  مـفؿ، وهُ  ىمؾقاًل إ

 .(7)شيِ ًمَ زِ تَ عْ اعمُ 

و فَ ؾِّ يمُ  إمم اخلقارِج  هذا اًمؼقَل  َى ًَ كَ  6سمق قمؿر اسمـ قمٌداًمؼمواحلوومظ أ [5]

 .(1)ًميزِ تَ عْ مـ اعمُ  وـثرٍُ

ً   أهؾِ  مذهَى  أني  واعمؼصقدُ : »وَل ىمَ  6[ احلوومظ اًمـقوي31]  إصمٌوُت  يِ ـي اًم

 .(6)شيِ ئَ ضمِ رْ اعمُ  وسمعضِ  يِ ًمَ زِ تَ عْ اعمُ  ؿُِظَُعُْومُُ ًمؾخقارِج  وموً اَل و ظِم كَ رْ يمَ يمام ذَ  ؼمِ اًمؼَ  اِب ذَ قمَ 

 سمعضِ  ـْ قمَ  "ذح اعمؼوصد ذم قمؾؿ اًمؽالم"اًمتػتوزاين ذم  َؾ ؼَ كَ  دْ وىمَ 

ـَ رِ ظمِّ لَ تَ اعمُ    رَ ؽَ كْ أَ  فُ أكي  ي
 قن قمغم طمؼقؼيِ اإلؾمالمق   َؼ ػَ اشمي : »وَل ؼَ ومَ  إمم اعمعتزًميِ  فُ تَ ٌَ ًْ كِ

َُبُِسُوكُُ ،ومقف وةِ َص اًمعُ  وسمعضِ  ،ورِ ػي اًمؽُ  وقمذاِب  ،ؼْمِ  ذم اًمؼَ ػْم ؽِ ر وكَ ؽَ ـْ مُ  ؾممالِ 

ـَ رِ اعمتلظمِّ  سمعُض  وَل ىمَ  ،ةُِفَُزُِتَُعُْادُُُضُِعُْإػُبَُُفُُؾََُُلُِخُ قمـ  ذًمَؽ  إكؽورُ  َل ؽِ طُم  :ؿفُ ـْ مِ  ي

ؿ وهُ ضار إيي  يِ طَ وًمَ خَ مـف عمُ  وهؿ سمراءٌ  ًى إمم اعمعتزًميِ وإكام كُ  ،ار سمـ قمؿروِضَ 

ً   ىمقمٌ  فُ عَ ٌِ وشمَ   فَ ػَ مـ اًم
ِ
ـَ دِ وكِ عَ اعمُ  وء  .(1)شؼِّ ًمؾحَ  ي

                                                 
 (.314/ 1) "آكتصور ذم اًمرد قمغم اعمعتزًمي اًمؼدريي إذار" (3)

 (.634/ 3) "المقي ذم يمشػ ؿمٌف اًمـٍماكقيآكتصورات اإلؾم" (7)

 (.651/ 3) "آؾمتذيمور" (1)

 (.713/ 33) "ذح مًؾؿ" (6)

 (.771/ 7) "ذح اعمؼوصد ذم قمؾؿ اًمؽالم" (1)
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ـِ  ذِح "غؾطوي ذم مُ  وَل وىمَ  ًُ : »"موضمف اسم  مـ اًمعؾامءَ  مجوقميً  يمذا رأي

ٌِ مفِ اَل يمَ  ذيمروا قمـدَ  ومًهو  ذًمَؽ  يؽقنَ  نْ أَ  فُ ٌِ ْش ، ويُ فِ فِ ٌْ وؿِم  ؿ قمغم هذا احلدي

ٌي  قمٌدُ ويِض اًمؼَ  هُ رَ يمَ و ذَ 6 عمَِ يِ ًمَ زِ تَ عْ  اعمُ ؿ قمغمفُ ـْ مِ  فؿ ذم ػُ ، ومصـِّ يِ ًمَ ور ًمف قمـ اعمعتزِ ال

ايمؿ إمم إكؽورِ ؽُ ٌَ مذهَ  ن ىمقؾ: إني أف مـ شملًمقػِ  "اًمطٌؼوت" يمتوِب   قمذاِب  ؿ أدي

هذا  ىمقؾ أني  ٓئُؾ واًمدي  ومقف أصمورُ  رَ فَ ي، وفمَ مي اشميػؼً قمؾقف إُ  دْ وهق ىمَ  اًمؼؼمِ 

ًٓ ضار سمـ قمؿرو، وعمو يمَ  ام أكؽرهُ إكي  إمرَ  قا واصؾ فمـّ  مـ أصحوِب  ونَ أو

رضمالن:  ًميُ سمؾ اعمعتز يمذًمَؽ  إمرُ  اعمعتزًمي، وًمقَس  فُ شمْ و أكؽرَ مي  ذًمَؽ  أني 

 سمذًمؽ، وأيمثرُ  عُ طَ ؼْ  وردت سمف إظمٌور، واًمثوين يَ اَم يمَ  ذًمَؽ  أطمدمهو جيقزُ 

قن سمُ ذي عَ ؿ يُ أهني  يِ ؾَ فَ مـ الَ  ـموئػيٍ  ـؽرون ىمقَل ام يُ إكي  قن سمذًمَؽ عُ طَ ؼْ ؿمققظمـو يَ 

ىموًمف أسمق قمٌد اهلل اعمرزسموين  هِ مـ ذًمؽ، وسمـحقِ  عُ ـَ ؿْ يَ  اًمعؼؾِ  ك، ودًمقُؾ شمَ وهؿ مق

وضار سمـ قمؿرو ، (3)شأيًضو، واظمتؾػ ذم ومتـي اًمؼؼم "طٌؼوتاًم"ذم يمتوب 

، وقمـده يِ ىمَ دَ كْ اًمزي  اعمعتزًمي، وهق مـ أهؾِ  رِق شُمـًى إًمقف: اًمياريي، مـ ومِ 

 اإلمومُ  فِ تِ ىمَ دَ كْ زَ سمِ  وَل ىمَ  دْ ، وىمَ ؼْمِ اًمؼَ  قمذاِب  و إكؽورُ فَ ، مـْ وموؾمدةٍ  دَ وئِ ؼَ وقمَ  َح ىمٌوئِ 

مـ  أقمالمٌ  أئؿيٌ  يِ ًمَ إمم اعمعتزِ  ؼْمِ اًمؼَ  قمذاِب  سمنكؽورِ  َل اًمؼق كًَى  ـِ ؿي ومؿِ ، (7)أمحد

 .قِؼ ؼِ حْ واًمتي  يِ وكَ يَ اًمدِّ  ؾِ هْ أَ 

ٍةُ﴿ َى وشمِ هذا اًمؽَ  َؾ عَ مـ ضَم  ونَ حَ ٌْ وؾُم  ُُؿق  َُبْعِد ـْ ُِم ا َُؽْزَُلَ َُكَؼَضْت اف تِل ـَ

 وي ذم أَ  هُ رَ مو ىمري  فِ وًمِ ؼَ مَ  رِ ذم آظِم  َض ؼَ ومـَ  [57]اًمـحؾ:  ﴾َأْكَؽاًثا
ذم ف ، طمقٌ إكي فِ ًمِ

                                                 
 (.315)ص "ذح اسمـ موضمف" (3)

 (.113/ 4ؾمػم أقمالم اًمـٌالء ) (7)
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 َح ـَ مـ ضَم  قلِ ىمَ  وذَ ذُ ؿُم  يِ ؾَ وسمِ ـَ احلَ  ِى هَ ذْ سمؿَ  َؼ حِ ؾْ ف ًمقُ ؾِ ضمِ ورَ  فِ ؾِ سمخقْ  وءَ ضَم  ولِ ؼَ اعمَ  لِ أوي 

مو  يِ ًمَ زِ تَ عْ اعمُ  ِى هَ ذْ سمؿَ  َؼ حَ ُيؾْ  نْ ك أَ ػَ كَ  فِ ذم آظمر مؼوًمِ  ؿي ! صمُ ضِ قيْ ػْ واًمتي  ويؾِ لْ إمم اًمتي 

 و!فَ قْ ًمَ إِ  لمَ ٌِ ًِ تَ ـْ اعمُ  ضِ عْ سمَ  وذِ ذُ مـ ؿُم  قَ هُ 

 عتزًميِ إمم اعمُ  اًمؼؼمِ  قمذاِب  سمنكؽورِ  َل قْ اًمؼَ  َى ًَ كَ  دْ وىمَ  َػ قْ 6 يمَ ٌح اِو ا وَ ذَ وهَ 

 قيَض ػْ أو اًمتي  ويَؾ لْ اًمتي  يـ أني ؼَم تَ عْ اعمُ  يِ أطمٌد مـ إئؿي  مل يؼْؾ  اَم ـَ ، سمقْ أقمالمٌ  أئؿيٌ 

ً   أهؾِ  ِى اهِ ذَ مـ مَ   .ؿُ ؾَ قمْ أَ  ، واهللُ يِ ؾَ وسمِ ـَ احلَ  يِ ـي اًم

 ؿَ ؾي وؾَم   اهللُغمي ، وَص ورِ َص تِ آظْم  فِ ضْم قمغم وَ  اًمؽوشمُى  فُ ٌَ تَ قمغم مو يمَ  اًمؽالمُ  ؿي شمَ 

 لم.عِ مْجَ أَ  فِ ٌِ حْ وَص  فِ ، وقمغم آًمِ دٍ ؿي و حُمَ ـَ قِّ ٌْ قمغم كَ 

 :فُ ٌَ تَ يمَ 

ُلُُّبُِقُْتَُلُافعُُامُِضَُُـُِبُُِْعُِّظَُُـُُبُُْرُُْدُبَُ

 هـ3615رسمقع إول قموم  74اًمًًٌ 

 اًمطوئػ


