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احلمددهلل ر  ا ااملددوال الااوددسال الااىددسي ا ددد وعلىددو  مددهلل الا ددد  ادد  ال دد ع  

 :أمجملل، أمو بملهلل
الااعشرية ك هو تتخعط يف ظ موت حواكة مطعقة من  فإّن ار ابتملث  مهللاً 
ك : الااضسل الااظ م، قدول تملدوى اجلهل الااشرك الااكفر َرلاَلاارٌِإكَتلاََر ا كنْا ِتَارٌ أ آلر ك

كاَل التحرلتكاَل امتَر تك َت ر اا ِت رَلكَتلاراك ْ ت كبِا َت كَتلاراكالاُّر بتكِترنتَ  ِت رٌ كالظُِّلما كمتنا كالاٌَّسا  لتََِخ تجا
  (1: إبراهلم ) . 

 فقوي هبذه اارسواة ا د أكمل الجوههو الاستجوا ا  خري أمدة أخرجدل ا ىدو 
ممددن اختددو هم ار حلمددل  سددواة اهسددسي الاجلهددوك الااتضدد لة بكددل  ددول الوفددل  يف 
سدددعلل وشدددرهو الاادددذالك ادددن حلوكدددهو فقدددوموا بكدددل مدددو يتط عددد  اهسدددسي مدددن اات قددد  

مددن كتددوا ت ي تلدد  ااعوبددل مددن بددل يهلليدد  الت  ااددواا  اددو جددوذ بدد  هددذا اارسددول 
ااقدددر ن المقو دددهلله  مدددن خ فددد  المدددن سدددىة مشدددرقة الكدددوذال  دددو حة المعلىدددة  هدددهللا 

 .المعوكئ  المث  
بملدددهلل تطعلقهمدددو ااكومدددل يف حلدددورم إى أمدددم ا     -مث بتع لدددذ هدددذين ااىدددو ين
 .واعلون البواىلف الااىىونبال ملوهبو بواهللاوال ااواك ة 

فهدددهللهلل ار ت ددد  ا مدددم الأخرجهدددو مدددن ااظ مدددوت إى ااىدددو  الاستضدددوذت بىدددو  
البوهسسي كيىوً، المب مهلل  سوًت، اهسسي التفل ت ظسا  بملهلل أن  كلل بور  بوً، 

الأقع ل ا دد تملدوالم اهسدسي التوجلهوتد  مدن كتدوا السدىة تىهدل مدن اري دو حفظددوً 
الاالدددوً التطعلقددوً  ددوكقوً يف عددول ااملقلددهللال الااملعددوكال الاتقتوددوك الاحلكددم، فع  ددوا هبددذه 
 احللددوال ا ددد هددذين ااوددهلل ين أالو ااملددسال القمددة ااىددملوكال يف ااددهللولو الا خددرال، الوملمددوا
حبلدوال   يىددعا مددو مثلددل يف تددو ي  ااعشدرية مددن ااملهللااددة الا خددوال الا عددة ااوددوكقة يف 
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ار، الاهيثددددو  يف جىددددس ار الااىددددوالاال يف احلقددددوي الااواجعددددوت بددددل مجلدددد  أجىددددو  
ا مددم ااددض اوضددوت ءددل اددواذ اهسددسي ت فددري بددل اددربلهم الاجمددلهم الت بددل 

 .أبلضهم الأسوكهم الأمحرهم
لدوال امىل دة ااراكدلة مكدومن احلىدهلل الااع ضدوذ الاا دله ا دد هدذه ف ثو ت هذه احل

ا مدددم اادددض أ دددع ل أمدددة الاحدددهللال كواعىلدددون اار دددو  الكوجلىدددهلل ااواحدددهلل  فشدددر  
أالا دددد  احلوقدددددهللالن مددددن سددددستت اوددددو  الاالهدددددوك  لكددددون ااهللسددددوئ  ااىلوسددددلة 

الددددوً اليرمسددددون الطددددط اساساددددة هددددذا ااعىلددددون ا كددددم الءطددددلم أ كوودددد  سلوسددددلوً الاجتمو
 .الاقوئهلليوً من اهللال بري

 .ااطملن يف اهسسي اموموً اليف ااقر ن الااىىة الااو وبة ااكراي: مىهو
حدددددت ال ددددد ل  اخدددددألا  ا حوكيدددددث ااعوب دددددة ا دددددد  سدددددول امدددددهللهلل : المىهدددددو

ا حوكيددددث ااكذالبددددة إى أاددددو  مهلافددددة، فتوددددهللهلل مددددم اجلهوبددددذال مددددن وقددددوك أئمددددة 
م يألكدوا كوذبدوً الت أحوكيدث مفدألاال احلهلليث، ففىهللالا أكوذيعهم الكشفوا ادوا هم، ف د

إت سددد طوا ا لهدددو ا كدددواذ اهسدددسملة، الجمل وهدددو ءدددل اودددوهر فووكشدددف حومدددو 
 .الحول خمألالهو

بل امتهلل وشوط ههلتذ ااىقوك ااملعوقرال إى الك  قوااهلل متلىة يملر  هبدو ااود ل  
ح من ااىقلم الاو كون  ري كذا، الأافوا يف ذا  ااهلافدوت، الالكدملوا قواادهلل ا جدر 

الااتملدددهلليل  زلّدددس اادددراالل ااملدددهللل ااضدددوبط مدددن ااضدددمللف الاودددرالح، الأافدددوا يف ذاددد  
ااهلافددددوت فع  ددددوا هبددددذه ا امددددول اجل ل ددددة يف احلفددددو  ا ددددد سددددىة  سددددول ار ال ثددددو  

 .ااو وبة ك جة ت وظري مو يف ت  ي  اهوىوولة
  الأكوفوا إى ذا  اات الف يف اامل ل الااوكواوت، القع هو اات الف يف ااود ل

الاحلىدددن، ف  دددع  بدددذا  أمدددر ااىدددىة الاكددد وً كواشدددم  ت ي تدددع  فلددد  ااوددد ل  
 .بواضمللف فضًس ان ااوكو  الااخت ا

 .الإى جووس ههلتذ بوائف زائ ة تعىل اقوئهلل الأفكو اً بوب ة
المددن ااددهل  ااهلسددف جددهللاً أن الجددهللالا أوفىددهم الاقوئددهللهم يف مواجهددة ووددو  

اليل اىوو  ااكتوا الااتواتر من ااىىة ااكتوا الااىىة ف ج الا إى اات ريف الاات 
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حدددت تتفدددا هدددذه ااىودددو  يف زامهدددم مددد  مملتقدددهللارم ااعوب دددة، الجلددد الا إى الكددد  
قوااددددهلل تددددهللف  يف نددددو  ااىددددىن أحلووددددوً، الت ددددول أاىوقهددددو أحلووددددوً إى حلددددث توافددددا 

 .أهواذهم الاجتوهورم ااضواة ااعوب ة
ج هبددو يف بددوا ااملقلددهللال  إّن أخعددو  ا حددوك ت  دت: "فمدن ت كددم ااقوااددهلل قدومم 

، فكدددم أسدددوذت هدددذه ااقوادددة ااعوب دددة إى " هندددو ت تفلدددهلل االقدددل الإادددو تفلدددهلل ااظدددن
الاسدتخفل  اهسسي، الكم أهوول من حهلليث اظلم مدن أحوكيدث  سدول ار 

الامتدددهللت هدددذه ااقوادددهللال إى ج دددوك الإوكدددو  قضدددويو اقهلليدددة تع دددذ أكاتهدددو حدددهلل . بددد 
خدددرالو ااهللجددددول، الب دددو  ااشدددم  مددددن أحوكيدددث ودددسالل الىدددد، ال : ااتدددواتر، مثدددل

م رهبو، الأحوكيث ااههللل، ال ريهو ممو يدهلكل إوكدو ه إى هدهللي اقلدهللال اهسدسي مدن 
: ااكتددوا الااىددّىة، مثددلووددو   أسوسددهو، بددل بملضددهو تطوبقددل يف ااهللتاددة ا لهددو

 . ؤية ار يف ااهللا  ا خرال
ادذالي كل مو   يوافا ااملقل الكل مو   يوافدا ا: " المن ت كم ااقوااهلل ااضواة 

، الجيمل ددون مددن جه هددم بواكتددوا الااىددىة "جيددس  كه  مددن أحوكيددث  سددول ار 
المن اقومم ااقو رال الأذالاقهم اافوسهللال موازين  خذ مو  وؤا ال ك  وؤا من أقدوال 
أفضدل اارسددل الأاقددل ااملقدسذ ااددذل ت يىطددا اددن امدوهلل إن هددو إت الحدد  يددوحد، 

أاددهللاذ اهسددسي أن نعددو وددو  الكدوكت هوتددون ااطوئفتددون أن تىقركددو الاكددن اددّس ا ددد 
 .اافتىة الأن تض  احلرا ااوجهة كهلل اهسسي أالزا هو

فهددس أاددهللاذ اهسددسي مددن يهددوك الموسددوولل المىتشددرقل المىددتملمرين هيقددو  
هذه اافتىة من سعورو أال وعشهو من قعو هدو ااىدهللثرال مث بثهدو يف ااشدري الاا درا اليف 

 الاجلددوممللل الاوضددم إى  ددفو   ددفو  أبىددوذ ا مددة اهسددسملة خوو ددوً ااثقفددل
هددددهلتذ ا اددددهللاذ سددددفهوذ الأ علددددوذ مددددن أبىددددوذ ج ددددهللتىو المددددن يددددتك م ب  تىددددو، فكددددون 
هجددومهم ا ددد ااىددىة أ ددهلل الأاىددف، الكددوووا أ ددهلل خطددراً ا ددد اهسددسي مددن أاددهللاذ 

 .اهسسي ااكشوفل ااواك ل
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َِ اك الاكن ار ااذل تملهدهلل حبفه كيىدد   كْاَ ِنكْرالََّلاارٌكالرْك ككَتٌَّْ َا ُتِظ  رٌ َتَّرٌكلارِ كلا ا وا
 (9:احلجدددددر) . ًمدددددن أادددددهللاذ اهسدددددسي ااواكددددد ل، الأادددددهللاذ ااىدددددىن -مدددددهلتذ مجلملدددددو

 .بوار وك -ااىهللسل يف  فو  اهسسي، الااسهثدل ال اذهم
فكمدو جىددهلل حلمويدة ااىددىة ااطهددرال يف ااىدوبا جىدددوكاً مددن أئمدة احلددهلليث الااىددىة 

 دددل  يف ااىدددوبا، فكدددذا  جىدددهلل يف خم ودددل، فدددهللحرت جلدددوو ااعوبدددل الجىدددوك إب
ااسحدددا اليف هدددذا ااملودددر بوادددذات مدددن يتودددهللهلل مدددهلتذ ااألبودددل بواىدددىن ااىعويدددة 

رَراقاَ ك الااملقوئهلل اهسسملة من يهللحرهم اليدركهم ا دد أاقدوهبم خوسد ل  َا والاقارَ ك
ك لتَنا َا كاَلِمَ  ٌْا َِرااٌكلت تَاٌدت لتما َاك*كِا ُِر ِبو َا ََّك*كَتْرَِّ َلكلاِ رِلكاَلما َت َاككوا كلاِ رِلكاَلاارٌلتَِ  ٌْا ِجَار ا

  (171-171:ااووفوت .)  
ف قددهلل هددّس محدددوال اهسددسي يف ااىددوبا الااسحددا يددهللافملون اددن سددىن ااوددطفد، 

رر ُّك : اليهددومجون خوددومهو حددت تمل ددوا ك مددة احلددا اليسهددا ااعوبددل ررٌلاكاَل ا واقِررَ كجا
ٌ ك َاكزاِه قرر ررٌ ََّكاَلَاٌلترر اكِا رر اكاَلَاٌلتررِ كَت ففدد  ااىددوبا كددون ا مددوذ . ( 11:اذاهسددر )   وازاها

ت )، الأمحددهلل بددن حىعددل (هددد402ت ) ااشددوفمل  : احلددهلليث الااىددىة الا ددد  أسددهم
) ، الابدن ااقدلم (هدد741ت ) ، مث ابدن تلملدة (هدد472ت ) ، الابدن قتلعددة (هد421
 . ، جىوك بواسل يف كحر هذه ااشراذي ااضواة(هد751ت 

ا سدتوذ  مدهلل : سذ مثدلاليف ااملور احلوكدر هدّس ادهللحرهم ا مدوذ ااىدىة اافضد
اعددهلل اادددرزاي محددددسال، الاعدددهلل اادددرمحن اامل مددد ، الاسمدددة ااشدددوي ال دددهللثهو ااشدددل   مدددهلل 
وو در ااددهللين ا اعددول، الااشددل  اعددهلل ار بددن يددوب  ااىجددهللل، ال ددريهم مددن اا لددو ين 

 .ا د اهسسي الااىّىة
بوار ددوك اكدل مدن يرفد   أسد  بفتىددة أال بشد س ا دد  -الر احلمدهلل -الت يسااون

َتَّرٌكْاَ رِنك اهسسي من قريس أال بمللهلل اليريهلل ااىلل من ااقر ن الااىىة، قدول تملدوى 
ك َا ُتِظ  كلاِ كلا اٌ َتٌَّْ كوا َِ ا  .(9:احلجر) ْرالََّلااٌكالْك

الاقهلل أسهمل أوو ااملعهلل ااضمللف يف ااذا ان ااىىة الااىهج اهسسم  بملدهللال 
 ".ِشفكم قفكالالاليكمنكالساةكونهل ٌ"ك: إسهوموت مىهو

 ."تقسَلكال  حثكَلاكِ َحكوحسنكوض َف": المىهو
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وددهللالال اىويددة اام كددة "هددذا ااع ددث ااتواكدد  ااددذل أ ددو ك بدد  االددوي يف : المىهددو
  هدددذا القدددهلل قىدددمل حبثددد  إى مقهللمدددة "ااملربلدددة ااىدددملوكية بواىدددىة الااىدددريال ااىعويدددة

 :الفوول
 .ااىّىة يف ااكتوا الااىّىة بلون مىدساة :الفُ كاألول
مىساة ااىىة اىهلل ااو وبة ااكراي فمن بملهللهم مدن خلدو  ا مدة  :الفُ كالثٌْي

 .السوكرو
ذكدددددر كدددددستت ال ددددع  أهدددددل ا هدددددواذ حددددول ااىدددددىة قدددددهلل وً  :الفُرررر كالثٌلرررررث

 .الكحضهو
ذكدددر  دددعهوت أهدددل ا هدددواذ حدددول ااىدددىة يف ااملودددر احلوكدددر  :الفُررر كال اِررر 

 .الكحضهو
وال بددواقعول حجددج أهددل ااىددىة ا ددد أن أخعددو  ا حددوك اات قدد :الفُرر كالخررٌم 
 . تفلهلل اامل م ت ااظن

 .الار أس ل أن يىفملين الااى مل هبذا ااع ث الأن جيمل   خواووً اوجه  ااكرمي
 فرغ من كتوبت 

َ كِنكهٌديكعمَ كالم خليك كِب
يف الوم  من  بل  ااثول اوي أ بملة الاشرين الأ بملموئة بملهلل ا اف من ااتو ي  

 .امجرل
 هد5/2/1242

 مكة ااكرمة
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 األول الفصل
  منزلة السّنة في الكتاب والسّنة بيان

 
 :تعريف السنة

مدددن قدددول أال فملدددل أال  ثددر ادددن ااىددد  أكدددل مدددو : هدد  يف ا دددطسح ا دددهللثل 
 .تقرير أال سريال، الااىىة هبذا ااملىن مراكفة ا  هلليث ااىعول

 المددو مىدددساة اظلمددة الملددسات مرتعطددة مبلددسات المىدددساة اارسددول         ااملظددلم 
  : -مىهو 
، الهد  ملدسال -ادس الجدل-اقدهلل ملس ار  سوا  بواملومة فلمو يع    ادن  بد   -1

، الهددذه ااملوددمة الىددل خو ددة بتع لددذ -ا ددلهم ااودددسال الااىددسي-مجلدد  ا وعلدددوذ 
من قول أال فملدل أال تقريدر فهدو ت  -اس الجل-ااقر ن بل يف كل مو يع    ان  ب  

كَت اا : يىطا ان هوهلل كمو قول تملدوى رر ا ككواالاََّجلت ررَلكوامارٌك*كها ـِ َِ ِاٌحت مارٌكضار َّك
رر ا ك*كغارر ا ك كاَل ا كحِرر حاا*كواماررٌكحراَاقتررِ كعاررنت كَت َّكواَحرريأ كِهرر ا ََ ، المددن (2-1: ااددىجم)  َت

 .فقهلل كل ال وهلل خّص هذه ااملومة بتع لذ ااقر ن كالن سىة  مهلل 
ن يف كثدري مد -ادس الجدل-القرن ار اه ون هبذا اارسول ااكرمي بوه ون ب   -4
 .ا يوت

ٌِْررر اكما ارررِ ك : قددول تملدددوى َِ لتررر تكواَت ااكِا للَّرر تكوابا كالَّرركتحناكآمااِرر اكٌِت َا اِررر  ررٌكاَلِمَممت َتَّما
َّاكحاَسَاَأ تِْ إِك َِرر اكحا رٍ كلاَلكحاَكها  . (24:ااىو )  عالااكناَمٍ كجاٌمت

كناحرُّ اٌكالَّكتحناكآماِا اكاترَِّق اكاللَّر اكواك : القول تملوى كحٌا ِتَفلارََنت ـَِلك َِر لت تكحِررَمتت آمتاِر اكِت ا
ررَل ررَلكوااللَّررِ كغاِفرر بأكباحت ـِ كِترر تكواحراَافتررَ كلا َا ررَلكِْرر با كتاَمِشرر  ـِ َترر تكواحاَج اررَ كلا ررَنكباَحما )   مت

 .( 41: احلهلليهلل
َِ لتر تكواتِ راْلبِوِإكواتِر اقرِْ وإِك : القول تملدوى للَّ تكوابا َِرَممتارِ اكٌِت  (. 21: اافت  )لت
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فوه ددون بدد  يقتضدد  اه ددون بكددل مددو جددوذ بدد  الأخددض اىدد  مددن ا مددو  ااوكددلة 
الااىتقع لة من أخعو  اارسدل الأممهدم الأخعدو  اجلىدة الااىدو  الأه همدو الأ دراط ااىدواة 

 .الااسحم ال ريهو
الأح ّددد  مىدددساة  فلملددة، هدد  أن يكددون ااعددل اكتوبدد ، الاافىددر اددو أمجددل مددن  -1

َرلاَلاارررٌكك: تددد ، الااقلدددهلل اط قوتددد ، فقدددول ادددس مدددن قوئدددل يوتددد ، الااخودددص املمومو وانْا
َاك رِ و َـّ كَتلاََ تَلكوالا الَِّ َلكحراَرافا كماٌكِْرْللا كلتلاٌَّست َْنا كلتََِرا َِ ا كالْك فلومدو . ( 22:ااى دل)  َتلاََ ا

 .من مىدساة أ  م ار أوو  من   يركوهو الجيوكاون فلهو بواعوبل
كثدددريال تربدددوا ا دددد ثسثدددل موكدددملوً، القدددرن بواتددد  الأمدددر بطواتددد  يف مواكددد    -2

ك : بطوات  بل جملل بوات  بوادة ر، المملودلت  مملودلة ر، قدول تملدوى مارَنكحِقتر ت
كُراقاَ كنالاٌعاكاللَّ اك َِ لا  (. 10: ااىىوذ)   ال َّ

َِ لاِ كوا كترا الَّ َك : القول تملوى كناحرُّ اٌكالَّكتحناكآماِا اكنالتَِ  اكاللَّ اكوابا َررََِلكحٌا اكعاَارِ كوانْا
َاك   ِ  .( 40:ا وفول)   تاَسما

كواِنولترريك : القددول تملددوى رر لا َِ ررٌكالَّرركتحناكآمااِرر اكنالتَِ رر اكاللَّرر اكوانالتَِ رر اكال َّ حاررٌكناحرُّ ا
اِر َارََِلكتِرَممت كِِ ََ كَت َِر لت ُتيكشاَيٍلكُراِ دُّوِإكَتلاراكاللَّر تكواال َّ كتراااٌزاَعََِلك ََ ُانت ـَِلك َا َاكاألاَم تكمت  

كواناَحساِنكتاَأوتحال ك كخاَرَ أ كاآلخت تك الت ا للَّ تكوااَلَراَ مت  .( 59:ااىىوذ)  ٌِت
ُت تحناك القول تملوى  رٌ ـا كاَل راُّ ََّكاللَّر اك كِح ت ُارنت كترا الََّ اك ََ ُانت ك َِ لا  ِقَ كنالتَِ  اكاللَّ اكواال َّ

  (14: ل امران ) . 
الهذا ا مر بوارك إى ار الاارسول  فهذا اات كلهلل ا د بوات  مقرالوة بطواة ار،

 .، الااتقوك الجوا بوات ، الاحلذ  من مملولت ال  ا  مملىن إت اتوقلدوك ا  
قوادد  : الالاددهلل ار بدد اظم اجلددساذ اددن يطلدد  ار ال سددوا  يف  ددري مددو  يددة مىهددو -5

َِك : تملوى اقس تفولل ااوا يث كاللَّ اكوابا كِحِ وِدكاللَّ تكواماَنكحِقت ت َلِ كتتَل ا  لاِ كحَِ خت
ررررررررَ ِزك كاَلفا ررررررررٌكوا الترررررررر ا ُتَ ا ك ررررررررٌِبكخاٌلترررررررر تحنا َر ا ررررررررٌكاألْا ررررررررَنكتاَ َت ا كتاَجرررررررر تيكمت ٍِ جااَّررررررررٌ

 .(11:ااىىوذ)اَل اظتَلِك
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َر ارلاكاللَّرِ كعالارََ تَلكمترناك : المىهو كنْا كمار اكالَّركتحنا ُاِأولائت ا ك َِ لا كاللَّ اكواال َّ واماَنكحِقت ت
رررْ حقتَناك ُْ كباُتَقررررٌكالاََّتَْرررَناكواال كِنولائتررر ا َناكواحاِسرررنا َُّرررٌلت ت التكواال ررر ا ا ك* ًً واالشُّ  التررر ا

للَّ تكعالتَمٌ ك كاللَّ تكواِافااكٌِت  .( 70:ااىىوذ)   اَلفاَضِ كمتنا
الوفددد اه ددون امددن ت  كمدد  يف  دد ون ااددهللين الااددهللولو أال جيددهلل حرجددوً يف  -2

 .وئ اتحتكوي إال  أال ت يىّ م تى لموً ظوهراً البوبىوً اقض
راراِ َلك ِرلَّك : قول تملدوى كِراَرَ رٌكشارجا ا ُتَما ك ِمر ِا ـْ َّراكِح ا َاكحا ك كحِرَممتاِر  ْر ا ُاالكوابِا

ْلِم اكتاَسلتَمٌ ك كواِحسا ََ ا َرِفست تَلكحا اجٌ كمتمٌَّكقاضا ُتيكنْا ِ واك  .( 25:ااىىوذ)   كحاجت
دوط يف الحّذ  ار من خموافت  أ هلل اات ذير التوادهلل مدن لدواف أمدره بواىقد -7

ك : اافتىدددة البواملددذاا ا اددلم، قددول تملددوى ََ َاكعاررَنكناَمرر تإتكنا ررٌلتِف  كِحخا ُراَلَاَ رركابتكالَّرركتحنا
لأك كنالَت ََراِ َلكعاكاا أ ُت ااةأكناَوكِح ُتَرَ ََراِ َلك ُت  .( 21: ااىو )   ِت

الال ف من يتهرا من اتحتكدوي إالد  اليودهلل اىد  الادن حكمد  بواىفدوي،  -1
كواَت ااكقتَرر : قددول تملدددوى كباناحَررر ا ررر لت َِ َتلاررراكال َّ كاللَّررِ كوا َررررلالا  اكلاِ رررَلكترا ارررٌلاَ اكَتلارراكمارررٌكنْا

ِِِ ودا ك ك َاكعاَا ا ُِ ُّو كحا ُتقتَنا  (.21:ااىىوذ)  اَلِمااٌ

الال دددف مدددن يملدددر  ادددن حكمددد  الت يدددذان اددد  بددد هّنم  دددري مدددهلمىل، الأن  -9
ااظدن بدور  كاواهم اه ون كوذبة، الب ّن يف ق دوهبم مركدوً، الال دفهم بدواظ م السدوذ

 .البرسوا 
ررَنك : فقددول ِ َلكمت ررارَ ُا تحرر أكمت رر الَّاك كوانالاَ ااررٌك ِررلَّكحراَرا رر لت َِ ل َّ ٌِت للَّرر تكوا َاكآمااَّررٌكٌِت واحراِق لِرر 

َلِمَممتاتَناك كٌِت كواماٌكِنولائت ا راراِ َلك*كِراَ  تك الت ا ـِلاكِراَرَ َِر لت تكلترَاَ  واَت ااكِدِعر اكَتلاراكاللَّر تكوابا
ررارَك ُا تحرر أكمت كَت ااك َا رر ُّكحاررَأِت اكَتلاََرر تكِمررَكعتاتَناك*كِ َلكِمَ  تِضرر  ررَنكلاِ ررِلكاَل ا ـِ كحا ََ َت ناُتررريك*كوا

ك ر لِِ كِارَ كِنولائتر ا َِ كاللَّرِ كعالارََ تَلكوابا َرفا كحا ت ََ كنا َا  ُِ ِِ اكناَمكحاخاٌ كاَبتٌا كنامت قِرِل ِت تَلكما اضأ
َاك لتِم   .( 50 -21ااىو  )   ِهِلكالظٌَّ

مدوت ااهلمىددل ااودوكقل اتسدتجوبة ادن يدهللاوهم إى الجملل ار من اس -10
حكدددم ار ال سوادددد ، الإاددددسن ااىدددم  الااطواددددة، ال دددههلل مدددم بددد هنم هدددم ااف  دددون 

ـِلاك :  الاافوئسالن فقدول َِ لت تكلتَاَ  كَت ااكِدِع اكَتلااكاللَّ تكوابا كاَلِمَممتاتَنا كقراَ لا َا ٌ َتَّماٌكِا
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َامت َك كحراِق لِررر اك ََ ررراراِ َلكنا َاكِراَرَ كِهرررِلكاَلِمَفلتِ رررر  كاللَّررر اك*  ااررررٌكوانالاَ ااررررٌكواِنولائتررر ا وامارررَنكحِقتررر ت
َاك كِهِلكاَلفارٌئتِلو ُاِأولائتر ا كاللَّ اكواحراَرََّقر تك َِ لارِ كواحاَخشا  . ( 54-51:ااىو )  وابا

 : الالاهلل ار سع وو  التملوى مدن يطلد  اارسدول بومهللايدة إى احلدا فقدول تملددوى
كِتقتَ ِك ََ َت كَت َّكاَلَاالِغكاَلِمَتَنِكوا َِ لت  .( 52: ااىو )    ِإكتراَ َاِ واكواماٌكعالااكال َّ
الملدس ار اادذكر ااىددسل ا لد  بدوحلفه، الهدذا اادذكر يشدمل ااقدر ن الااىدىة  -11

 .اله  بلوو  الت يتم حفه ااقر ن إت حبفه بلوو 
الجهدوك ف ومدو الهذا كمو يشههلل ب  ااقر ن يشههلل ب  ااواق  التو ي  هدذه ا مدة، 

يف احلفو  ا د ااىىة الحفظهو الانوذ كل ااوسدوئل احلكلمدة، الاسدتخهللاي ا  دول 
الااطددري الااىددوهج ات قلددا هددذا احلفدده يف أج ددد  ددو ه الأمتىهددو الت جي ددهلل هددذا إت 

 . مكوبر
تملطد   مدذا اارسدول ااكدرمي  -ممو ت يتىد  ااقدوي ادذكره-هذه ااسايو ال ريهو 

، الأهنددو ا اعددوا مكووددة الااتعددو اً الإجددسًت اىددىة  مددهلل بهللاهددة اىددهلل أالى ااىهددد ال 
بددراهل سوبملدددة الحجددج قوبملدددة مدد  ااقددر ن جىعددوً إى جىددس يف كددل أبددواا ااددهللين 

 .الااهللولو يف ااملقوئهلل الااملعوكات الااملومست الااىلوسة الاتجتمو  الاتقتووك
 ، المدن  أهلل أال قددول  ددري هددذا فقددهلل تددوه، الكددل كددسًت معلىددوً، ال ددوي ار ال سددوا

 .الاتع   ري سعلل ااهلمىل
 ك ررَتَ ت َا ك رر ا كلاررِ كاَلِ رر ا كواحراََّتررَ كغاَرَ ررَّنا ررَنكِراَ رر تكماررٌكتراَرا كمت رر لا َِ كال َّ ررٌقت ت واماررَنكِحشا

َ ا ك ُت كما َِ ٌلا َا لت تكجا ااَّلاكوا َُ ِْ كِْر اْل تكماٌكترا الَّاكوا  .( 115:ااىىوذ)   اَلِمَممتاتَنا
 :ومن السّنة

 --، اددن  سددول ار - كدد  ار اىهمددو–عدو  مدو جددوذ اددن اعددهلل ار بددن ا
ررر كُرررَـلكمرررٌكََكتمسرررـَلكِررر كلرررنكتضرررل اكِ ررر يكنِررر: "قدددول َِرررٌ كا ك:ك ا كتِ 

اَي  .(1) "َو

                                                 
، ال ددد    متودددسً مرفوادددوً ( 1/91)حلدددوكم يف ااىدددتهلل ك ، بس دددوً، الا(4/199)أخرجددد  مواددد  يف ااوبددد   (1)

الهددذا أيضددوً  فددو  (: ))42/111)، القددول ابددن اعددهللااض يف ااتمهلددهلل (4917) ا اعددول يف  دد ل  اجلددوم 
 ((.ان اهسىوكاىهلل أهل اامل م  هرال يكوك يىت ىن هبو  مملرال  مشهو  ان ااى  
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كح شر كال جر كمَـرأ ك: "--قدول  سدول ار : قدول --الان مملهلليكرا 
َرٌ كا ك:كعلاكنبحـَ كح ر ث كِ ر حثكمرنكحر حثيقكَُقر ل َراـلِك -َِاارٌكِو

 كمررنكحرراللكاَررَ للاٌإقكومررٌكوجرر ٌْكَُرر كمررنكحرر امكُمررٌكوجرر ٌْكَُررك-عررلكوجرر 
َثكمٌكح مكَب لكا ك  .(1) "مث كمٌكح ثمكا ك--ح ماٌإقكن كوَ

ٌ ك: "قدول --، أّن  سددول ار -–الادن أ   افد   لكمَـئرر  كنلفررَنثكنحرِ 
كِرر كنوكْ َرر كعارر قكَُقرر ل  كندبيقكمررٌك:كعلرراكنبحـَرر كحأتَرر كاألمرر كممررٌكنمررِ 

ٌَ كا كا  .(4) "تَ اٌإوج ٌْكُيِك
ك: "قددددول --أّن  سددددول ار  -–الاددددن أ  هريددددرال  ِرررر ثكنمَرررريكحرررر خلَ 
مرنكنلرٌعايكدخر ك": يدو  سدول ار، المدن يد قا، قدول: ، قدواوا"الجاثةكَ كمنكنِا

 .(1) "الجاثةقكومنكعٌُْيكُق كنِا
َْثمرٌكمثلرريكومثر كمرٌكِ ثارريك: "قدول --ادن ااىدد   -–الادن أ  موسدد 

مث كبج كنتي قكوَْثريكنْرٌك:كق مٌ قكُقٌلكا كِ ِك حٌكق مكَْثيكبنح كالجَشكِ َاريَّ
الاررركح كال  حرررٌَقكٌُلاثجرررٌلقكُألٌعررر كلٌئفرررةكمرررنكق مررر كُرررأدلج اكُرررٌْقلق اكعلررراك
ررركثِ كلٌئفرررةكمرررا لكُأِرررَ  اكمـرررٌْ لكُُرررَث  لكالجرررَشك م ل رررلكُاجررر اقكِو
ُرأهلـ لكواجَرٌح لقكُركل كمثر كمرنكنلرٌعايكُرٌتَث كمرٌكجئر كِر قكومثر كمررنك

كثك  .(2) " كِمٌكجئ كِ كمنكال  عٌُْيكِو

                                                 
، ال ددد    ا اعددددول يف  ددد ل  ابددددن موجدددد  (14)حددددهلليث ( 1/2)خرجددد  ابددددن موجددد  يف مقهللمددددة ااىدددىن أ (1)

أت إل أالتلل ااكتدوا : ))ب فه أبول الفل ( 2202)، الأخرج  أبو كاالك يف ااىىة حهلليث (14)حهلليث 
 (.4222)، الأخرج  ااألمذل يف اامل م، حهلليث ...((المث   ممل 

، الابددددن موجدددد  يف (4221)، الااألمددددذل يف اامل ددددم حددددهلليث (2205)يف ااىددددىة حددددهلليث  أخرجدددد  أبددددو كاالك (4)
 .، الإسىوكه   ل  ال     ا اعول يف   ل  أ  كاالك ال  ل  ابن موجة(11)ااقهللمة حهلليث 

 (.7410)أخرج  ااعخو ل يف كتوا اتاتووي حهلليث  (1)
 (.4411)، المى م حهلليث (7411)أخرج  ااعخو ل يف كتوا اتاتووي حهلليث  (2)
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 الفصل الثاني
منزلة السّنة عند الصحابة الكرام فمن بعدهم من 

 خيار األمة وسادتها
 

 .رسول اهلل اب منزلة السنة عند أصح: أولا 
فقول مو  مرياثهو ممو ترك  سول ار  س ال فوبمة بىل  سول ار  -1

اٌكِ قةك كْ ب كمٌ: "قول إن  سول ار : أبو بكر ، ف ضدعل ا دد أ  "تِ 
اىل تو كوً  ل وً كون  سول ار : ف ق ا لهو ذا  أبو بكر القول... بكر الهجرت 

 (1)" يململ ب  إت ام ل ب  فإل أخشد إن تركل  ل وً من أمره أن أزيذ. 
َاكعارَنكناَمر تإتك : ك و  كون ووس الىل  قول ار تملدوى رٌلتِف  كِحخا كُراَلَاَ كابتكالَّكتحنا

لأك كنالَت ََراِ َلكعاكاا أ ُت ااةأكناَوكِح ُتَرَ ََراِ َلك ُت كِت ََ  .( 21: ااىو )   نا
ج ىددل إى  دددلعة يف : ال الهلل اهمددوي ااعخددو ل بإسددىوكه إى أ  الائدددل قددول -4

: ج   إيّل امر يف ع ىد  هدذا، فقدول: قول( يملين ااىجهلل احلراي)هذا ااىجهلل،
مدو أودل : هو بدل ااىد مل ق دل مل أت أك  فلهو  فراذ الت بلضدوذ إت قىدمت"

 .(4)"  و اار ن يقتهللهلل هبمو :   يفمل    وحعوك قول:  ا ق ل:بفوال، قول
القدددهلل يكدددون حكدددم ااىددد اة ااكعدددريال يف ااقدددر ن الااىدددىة، فلكتفددد  ااودددد وبة يف 
اتستهللتل ا لهو بدعمل  مدن ااىدىة، فدس يىدم  مملو كدوً ت مدن ااود وبة الت مدن 

اىددهللهم مجلملددوً حجددة الأل حجددة مثددل ااقددر ن، المددو  ااتددوبملل   ن سددّىة  مددهلل 
 .اىهللهم مىساة الأل مىدساة

، ادددو تدددويف  سدددول ار : "قدددول - -ال الهلل ااشدددلخون ادددن أ  هريدددرال -1
: الاسددتخ ف أبددو بكددر بملددهلله، الكفددر مددن كفددر مددن ااملددرا، قددول امددر بددن الطددوا

كنَكنقٌت كالاٌسكحَاكحق:" كلف تقوتل ااىو  القهلل قول  سول ار   ل اكنمِ 
                                                 

 (. 1091)   ل  ااعخو ل فر  الم  حهلليث  (1)
 (. 1/210) الهو يف مىىهلل اهموي أمحهلل (  7475) ااو ل  اتاتووي بواىىة حهلليث  (4)
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فسر كَ كِ قر ك:ك كَل كَ كا قكُمنكقٌل  كَل كَ كا كُق كعُلكماريكمٌلر كْو
الار  قددوت ن مددن فددري بددل ااوددسال الااسكددوال، : ، فقددول أبددو بكددر"وحسرررٌِ كعلرراكا 

فددددإن ااسكددددوال حددددا ااددددول، الار اددددو مىملددددول اىوقددددوً كددددوووا يهلكالهنددددو إى     سددددول ار 
فدوار مدو هدو إت أن  أيدل ار : - كد  ر اىد  -قدول امدر. اقوت تهم ا د مىملهدو

 .(1)"قهلل  رح  هلل  أ  بكر ا قتول فملرفل أوّ  احلا -اس الجل-
إن ُكدددًس مدددن أ  بكدددر الامددددر قدددهلل احدددتج بواىددددىة يف حضدددو  ااوددد وبة ااكددددراي 
الأقرال و ا د هذا اتستهللتل، ال و أفضل ااو وبة، اليف ااى اة ووون من ااقر ن 

ُاخالُّررر اك : تملدددوى قواددد : ااكدددرمي، ال دددو رررٌ اك َُّرررال اكواآترارررِ اكاللَِّا كتارررٌِِ اكواناقارررٌِم اكال ََ ُارررنت
ررَتَلاِ لَك ررٌ اك : القوادد  تملددوى. ( 5: ااتوبددة)   َا َُّررال اكواآتراررِ اكاللَِّا كتاررٌِِ اكواناقاررٌِم اكال ََ ُاررنت

ك ُتررريكالرررْ حنت َلك ـِ ِْ اسكدددوال التدددرج   أل أ  بكدددر   ّن مدددوومل  ا. ( 11: ااتوبدددة)  ُارررنتَخ اا
أخ دددوا بشدددرالط ااملودددمة اادددوا كال يف احلدددهلليث اادددذل اسدددتهللل بددد  امدددر اليف ا يتدددل 

 . ااذكو تل اليف  ري و
الااشددوههلل أن يف احتجددوو أ  بكددر الامددر بواىددىة يف مىدد اة اظلمددة مىوددو  
ا لهدددو يف ااقدددر ن الحبضدددو  ااوددد وبة ااكدددراي كالدددل الاكددد  ا دددد مىسادددة ااىدددىة اىدددهلل 

ا دد أحدهلل إذا سد   هدذا اادىهج، الأن ا مىدد م أن ااود وبة مجلملدوً، الأود  ت يىكدر 
يىدد   هددذا ااددىهج الادد  أن جيمدد  بددل ااقددر ن الااىددىة، الادد  أن يكتفدد  بددواىص مددن 
ااقدددددر ن   دددددريطة أن يكدددددون اسدددددتهللتا   ددددد ل وً بمللدددددهللاً ادددددن اتعدددددو  امدددددوهلل التتعددددد  

 .ااتشوهبوت كمو هو فملل أهل ا هواذ الااسيذ، المىهم أاهللاذ ااىىة الخوومهو
ل مملعهلل اجلهين المجواة ممل  يف ااعورال بواقهلل ، الب ذ ذا  ابدن امدر الاو قو -2

فإذا اقلل : "من بريا  ىي بن يملمر المحلهلل بن اعهللاارمحن احلمريل قول ابن امر
أالا   ف خضهم إل برئ مىهم الأهنم بر ذ مدين، الاادذل   دف بد  اعدهللار بدن امدر 

، مث " يددهلمن بواقددهلل اددو أن  حددهللهم مثددل أحددهلل ذهعددوً ف وفقدد  مددو قعددل ار مىدد  حددت
اددددن   الهلل اددددن أبلدددد  احلددددهلليث ااشددددهو  ااددددذل فلدددد  سددددهلال جضيددددل  سددددول ار 

                                                 
 (. 40) المى م يف اه ون حهلليث (  1200) ااعخو ل يف ااسكوال حهلليث  (1)
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ا د أس  ت  إجوبة  وفلة، المدن  اهسسي الاه ون الاهحىون ف جوب   سول ر 
رررل ك: "إجوبتدد  اددن ااىددهلال اددن اه دددون قوادد  ََرر كوَب نَكتررممنكِرررٌ كومالئـَرر كِو
 .(1)"  إوالَ مكاآلخ كوتممنكٌِلق بكخَ إكوش

الااشوههلل أن ااو و  اجل لل اعدهللار بدن امدر اكتفدد يف هدذه ااىد اة ااملقهلليدة 
ااكعريال بوتحتجوو بواىىة ااىعوية م  أن هىوك  يدوت يف اه دون بواقدهلل ، اليف هدذا 

 .كالل ا د مىساة ااىىة اىهلل أ  وا  مهلل 
 .الا كاة من تورفورم كثريال ت يتى  ااقوي اىركهو

مسملدل  سدول : "ن اعدهللار بدن امدر أن اعدهللار بدن امدر قدولالان سو  ب -5
لكَلَ رٌ:" يقول ار  لكالمسرٌج كَ اكاَرَأ َْـّ فقدول : قدول"   كتما  اكْسرٌِل

ف قعل ا ل  اعهللار فىّع  سدعوً سدل وً مدو سدع  : قول. الار اىمىملهن: بسل ان اعهللار
 .(4)"ىملهن الار اىم: "التقول أخضك ان  سول ار : مث   قط، القول

إن : "الان سمللهلل بن جعري أن قريعوً املعهللار بن م فل خذ  فىهوه، القدول -2
َْ ررٌك كتُررَ كِررَ ا قكو كتاـررأكعرر وا ك: "هنددد اددن الددذ ، القددول  سددول ار 

أحددهللث  أن  سددول ار : فملددوك، فقددول: قددول" ولـا ررٌكتـسرر كالسررنكوتفقررأكال ررَن
-  ً(1)" هند اى ، مث نذ  ت أك م  أبهللا. 

ال حددل كددل مددن أ  أيددوا ا ووددو ل الجددوبر بددن اعددهللار ا ووددو ل مىددريال  -7
 . هر من أجل حهلليث الاحهلل

مث سو  ا د هنجهم  هذه ه  مىساة ااىىة ااىعوية اىهلل أ  وا  سول ار 
 تجدون هبدو يف  ااتوبملون مم بإحىون الأئمدة امدهللهلل يف تملظدلم سدىة  سدول ار 

يملم ون هبو يف كل  هلالن حلدورم اليشدهللالن كل جواوس ااهللين ااملقهللية الااملم لة، ال 
اارحددددول إى خمت ددددف ااع ددددهللان حلفظهددددو التددددهللاليىهو الوشددددرهو التمل لمهددددو كمددددو سددددعقل 

 .اه و ال إى ذا 
                                                 

 (.1)  ل  مى م اه ون حهلليث  (1)
 (. 224)   ل  مى م ااوسال حهلليث  (4)
) الأخرجددد  ااعخددددو ل يف ااددددذبوئ  الااولددددهلل حددددهلليث (  1952)  ددد ل  مىددد م ااوددددلهلل الاادددذبوئ  حددددهلليث  (1)

 ".ت أك م  كذا الكذا المث   يف مى م أيضوً " الفل  (  5279
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   .منزلة السّنة عند التابعين وأهل الحديث والفقهاء :ثانياا 
اهتموا حبفظهو الااتفق  فلهو الااتملعهلل هبو، فتجدهلل ااواحدهلل مدىهم  فده أادو   -1

 .ا حوكيث ا او  من
اهتموا بوارح ة يف سعل هو، فتجهلل ااكثدري مدىهم يرحدل إى ااع دهللان ااخت فدة  -4

الت قوهددو مددن أفدددواه اامل مددوذ هبدددو، حددت إن بملضددهم اريحدددل مىددوفة  دددهر مددن أجدددل 
 .حهلليث الاحهلل

اهتموا بتهللاليىهو يف ااوىفوت الاجلوام  الااملوجم الااىوولهلل الكتس ااو وح  -1
 .الااىىن
   جومددو مدددن التكرددم إى الفلددورم، البلدددون أحددوامم مددن قدددّوال اهتمددوا بتددوا ي -2

 .من قّوال الكملف -أيضوً –الكملف، الأحوامم يف  لوخهم 
البلددون أحددوال احلفددو  ااتقىددل الااىقددوك ااددضزين، الأحددوال مددن ت ددرّي حفظدد  المددت 
حول هذا اات ري، المن  الهلل اىهم قعل اات ري البملدهلله، كدل ذاد  يف كتدس اارجدول 

ّووددوا كتعددوً يف احلفددو  البعقددورم، اليف ااهللّاىددل البعقددورم، اليف ااشددهو ال، بددل خ
ااخت طدددل، اليف ااضدددملفوذ الااألالكدددل، الأافدددوا كتعدددوً يف ا ومهدددو، الأّافدددوا ااكتدددس يف 

 .ااوك  الااوكوال
كّل ذا  وو وً ر الاكتوب  الارسوا  الا مدهلمىل، الحفوظدوً ا دد ااىدّىة ااىعويدة، 

 .و المركالكهوالمحوية مو، الزللساً بل مقعوم
َتَّرررررررٌكلارررررررِ ك الءّقدددددددا هبدددددددذه ا امدددددددول الادددددددهلل ار  كوا َِ ا َتَّرررررررٌكْاَ رررررررِنكْرالََّلاارررررررٌكالرررررررْك

َاك ُتِظ   .(9:احلجر)لا اٌ
أن  -الهددو أبددو حددوب  مددهلل بددن حعددون ااعىددض-ممددو حددهللا ب حددهلل أئمددة احلددهلليث 

الاددو   يكددن اهسددىوك الب ددس هددذه ااطوئفددة ادد  اظهددر يف هددذه ا مددة مددن : :" يقددول
اددهللين مددو ظهددر يف سددوئر ا مددم، الذادد  أودد    يكددن أمددة اىدد  قددط حفظددل تعددهلليل ا

ا ل  ااهللين ان ااتعهلليل مو حفظل هذه ا مة، حت ت يتهل   أن يساك يف سىة من 
، كمدو ت يتهلد  زيدوكال مث د  يف ااقدر ن، حلفده  - -سىن  سدول ار أادف  الت الاال 
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ااهللين، الادوتهم اقدول مدن  هذه ااطوئفة ااىىن ا د ااى مل، الكثرال اىويتهم ب مر
   .(1) ." وذ مو  وذ

                                                 
 (.1/45) كتوا اورالحل  (1)
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 الفصل الثالث
 هل األهواء حول السنة قديمًاذكر ضالالت وشبه أ

  ودحضها
 

 ، هددل ا هددواذ مددن ااتك مددل ال ددريهم  ددع  أثو الهددو كددهلّل سددّىة  سددول ار 
الكددددهلل أئمددددة احلددددهلليث، فتوددددهللهلل   الرمددددوً الجهوهددددو كددددهلل أ دددد وا  سددددول ار 

كوهموي ااشوفمل ، الاهمدوي : البملوهنم اهللك  من أئمة اهسسي  بوبل هم ال عهورم
 .أمحهلل، الابن قتلعة، الاثمون بن سمللهلل ااهللا م ، ال ريهم

الاقهلل  أيل اهموي ابن قتلعة أبول ااىف  يف توهللي  مم، الوّص ا دد ادهللك مدن 
 محد  – ؤال  أهل ااضسل، الفّىهلل مطواىهم  فآثرت أن أقهللي ا قراذ بمل  جهوكه 

 "  ت اليل خمت ف احلهلليث"  يف كتوب -ار
 بىم ار اارمحن اارحلم" - مح  ار  – (1)قول

أسملهللك ار تملوى بطوات ، الحوب  بكسذت ، الالفقد  ا  دا برمحتد ، : أمو بملهلل
الجمل   من أه  ، فإو  كتعل إّى تمل مين مو القفدل ا لد  مدن ث دس أهدل ااكدسي 

م حبمل ااكذا ال الايدة أهل احلهلليث الامتهوهنم الإسهوهبم يف ااكتس بذمهم ال مله
ااتىوق  حت الق  اتختس  الكثرت ااى ل التقطملدل ااملودم التملدوكهلل ااىد مون 
الأكفر بملضهم بملضوً التمل ا كدل فريدا مدىهم اذهعد  مدى  مدن احلدهلليث، فدولوا و 

ـلكعلاكع اتقـلك لكنَِ واكخض الهل" ءتج برالايتهم   . (4)"ض  اكََُ 
ال رر ك كحضررر هلكخررال كمرررنك كتررلالكلٌئفررةكمرررنكنمَرريكىرررٌه حنكعلرراك" ال

 ".خٌلف ل
كمٌل كُ  كش َ "ال   ".منكقَ كدَو

كوج كعلَ ٌ" الااقواهلل  تج برالايتهم  ". علَـلكٌِلجمٌعةكُنَكح كا كعلث
                                                 

(1) ( :1.) 
 (. 1221) ااى ى ة ااضمللفة األاعول، حهلليث : كمللف، اوظر (4)
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قةكاإلَالمكمنكعاق "ال  ".منكٌُبقكالجمٌعةكقَ كشَ كُق كخل كِب
 ."(1)"اَم  اكونلَ  اكوََكتأم كعلَـلكعَ كحَشيكمج ثعكاألل ا "ال

اً مددددن اارالايددددوت ااعوب ددددة الاارالايددددوت ااودددد ل ة ااددددض يددددرالن أهنددددو مث سددددوي اددددهللك
اليف أهددل احلددهلليث، اليف  متىوقضددة، اليطملىددون بددوجلمل  يف أ دد وا  سددول ار 

هذا كتاة ا د كسمم الجه هم، فواو ل  من اارالايوت  ري متىدوق ، الااعوبدل 
الجدد   مىهددو إاددو هددو مددن افددألاذات أهددل ا هددواذ، القددهلل بددّل ذادد  أهددل احلددهلليث فددس

 ". ا طملن ا لهم 
 :مث  قول معلىوً حول أهل ااكسي

 (.باب ذكر أصحاب الكالم وأصحاب الرأي") 
مقوادة أهدل ااكدسي فوجددهللرم  - محد  ار-القدهلل تددهللبرت : "قدول أبدو  مدهلل -1

يقواددون ا ددد ار مددو ت يمل مددون، اليفتىددون ااىددو  مبددو يدد تون، اليعوددرالن ااقددذهلل يف 
ا جدددذا ، اليتهمدددون  دددريهم يف ااىقدددل، الت  الدددون ااىدددو ، الالدددوهنم تطدددر  ا دددد

 .يتهمون   اذهم يف اات اليل
المملول ااكتوا الاحلهلليث، المو أالكاوه مدن اطدوئف احلكمدة ال رائدس اا  ددة، ت 

 .(4)يهلل ك بواطفدرال الااتواهلل الااملر  الاجلوهر الااكلفلة الااكملة الا يىلة
الاتىدد  مددم  الاددو  كالا ااشددكل مىهمددو إى أهددل اامل ددم هبمددو  الكدد  مددم ااددىهج،

 .ااخرو
الاكن  ى  من ذا  ب س ااريوسة، الحس ا تعو ، الااتقوك اهخوان بواقوتت 

 .الااىو  أسراا بري يتع  بملضهو بملضوً 
خوب ا وعلوذ،  م  مملرفتهم ب ن  سول ار -الاو ظهر مم من يهللا  ااىعوال 

 .اوجهلل ا د ذا  أتعواوً الأ لواوً  -أال من يهللا  ااربوبلة

                                                 
 .ل ة، اكن ااقوي   يفقهوهوكيث   هذه ا حو (1)
الت       أافو  يىتملم هو ااتك مون  لوافون هبو ووو  ااكتدوا الااىدىة المدو ا لد  ااىد ف ااودو  هذه  (4)

 .سلمو يف أبواا  فوت ار اس الجل
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أن ت  -م  مو يهللادوو  من مملرفة ااقلو  الإاهللاك  تت ااىظر- القهلل كون جيس
لت فوا كمو ت لت ف احلىوا الااىوح الااهىهللسون   ن  ادتهم ت تدهللل إت ا دد 
اهللك الاحهلل، الإت ا د  دكل الاحدهلل، الكمدو ت لت دف حدذاي ا بعدوذ يف اادوذ اليف 

 .وع  ااملرالي
بدددومم أكثدددر ااىدددو    ن ا الائدددل قدددهلل القفدددوهم مدددن ذاددد  ا دددد أمدددر الاحدددهلل فمدددو
 .اختسفوً، ت جيتم  اثىون من  ؤسوئهم ا د أمر الاحهلل يف ااهللين

هشدددوي بدددن "لوافهمدددو ال" ااىجدددو "ال" ااىظَّدددوي"لدددواف " أبدددو امدددذيل ااملدددس "فدددد
اعلدددهللار "، ال"هو دددم ا القدددص"، ال"مددوي "، ال"مثومدددة"لدددوافهم، الكدددذا  " احلكددم

 .فسن الفسن، ال "قّعة"، ال"حفص"، ال"بكر ااملمد"، ال"ابن احلىن
 . (1)"ال  مىهم الاحهلل إت الا  مذهس يف ااهللين، يهللان برأي ، الا  ا ل  تع 

او كدون اخدتسفهم يف اافدرال  الااىدىن، تتىد  مدم ااملدذ  : "قول أبو  مهلل -4
اىددهللوو، الإن كددون ت اددذ  مددم، مدد  مددو يهللاوودد   وفىددهم كمددو اتىدد   هددل اافقدد ، 

 .الالقملل مم ا سوال هبم
ااتوحلدددهلل، اليف  دددفوت ار تملدددوى، اليف قهلل تددد ، اليف وملدددلم  الاكدددن اخدددتسفهم، يف

أهددل اجلىددة، الاددذاا أهددل ااىددو ، الاددذاا ااددضزيف، اليف اا ددوح، اليف  ددري ذادد  مددن 
 .ا مو  ااض ت يمل مهو وّ  إت بوح  من ار تملوى

الادددن يملدددهللي هدددذا مدددن  ك مثدددل هدددذه ا  دددول إى است ىدددوو  الوظدددره المدددو أالجعددد  
 .ىو  يف اقومم الإ اكارم الاختلو ارمااقلو  اىهلله، تختس  اا

فإودد  ت تكددوك تددرهلل  ج ددل متفقددل، حددت يكددون كددل الاحددهلل مىهمددو، لتددو  مددو 
 .(4)"لتو ه ا خر، اليرذل مو يرذا  ا خر، إت من جهة ااتق لهلل

أن وىتقددددل اددددن أ دددد وا احلددددهلليث الور ددددس  – محدددد  ار  –الاددددو أ كوددددو " -1
رجىدو مدن اجتمدو  إى تشدتل، الادن اىهم إى أ  وا ااكسي، الور س فلهم، ل

                                                 

(1) ( :12-15) 
(4) ( :15.) 
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وظوي إى تفدري، الادن أُود  إى الحشدة، الادن اتفدوي إى اخدتس ،  ن أ د وا 
 .احلهلليث ك هم عمملون ا د أن مو  وذ ار كون، المو   يش  ت يكون

الا د أو  خواا الري الااشر، الا د أن ااقر ن كسي ار  دري خم دوي، الا دد أن 
، الا د تقهللمي ااشلخل، الا د اه ون بملذاا ااقدض، ت ار تملوى يرهلل يوي ااقلومة

لت فدون يف هدذه ا  دول، المدن فددو قهم يف  د ذ مىهدو، ووبدذاله البو ضدوه البددهللاوه 
 .الهجراله

الإاو اخت فوا يف اا فه بواقر ن، ا مو  الق  يف ذا  الك هم عمملون ا د أن 
خم دددوي فهدددذا  دددرُي  -مقدددرالذاً المكتوبدددوً، المىدددمواوً، ال فوظدددوً -ااقدددر ن بكدددل حدددول 

 .(1)"اهمجو 
فإذا نن أتلىو أ  وا ااكسي، او يسامون أهنم ا ل  من مملرفة ااقلو ، " -2

الحىن ااىظر، الكمول اه اكال، الأ كوو أن وتمل ا بش ذ من مذاهعهم، الوملتقهلل  دل وً 
مددن ن هددم، الجددهللوو ااىظددوي  ددوبراً مددن ااشددطو ، ي ددهللال ا ددد سددكر، اليددرالح ا ددد 

اليددددددهللخل يف ا كوددددددو ، اليرتكددددددس اافددددددواح ،  سددددددكر، اليعلددددددل ا ددددددد جرائرهددددددو،
 .الااشوئىوت الهو ااقوئل

 مددددددو زاددددددُل  خددددددُذ ُ الح ااددددددس ي يف ُاطُددددددف 
 

 الأسددددددددتعلُ  كمددددددددوً مددددددددن  ددددددددري عددددددددُرالح     
 حددددت اوثىلددددُل اليل   الحددددون يف  جىددددهللل  

 
  (4)"الااددددددسُي ُمطددددددرُح جىددددددم بددددددس  الح     
لطدد ، الأودد  جيددوز أن جيمدد  ااىدد مون مجلملددوً ا ددد ا: مث ذكددر مددن كددستت  قوادد  

ٌُةك:"بملن يف حهلليث  .، الاكاد أن كل و  كذا "ِ ث كَلاكالاٌسِك
الحكدددد اىددد  أقدددواًت بوب دددة يف ااطدددسي الااظهدددو  الااوكدددوذ الااطملدددن يف أ  بكدددر 
الامر الاثمون الا   الزيهلل بن ثوبل بواتىوق  يف أقوال افألاهو ا لهم، الااطملن يف 

مدددر الحدددهلليث خ دددا التكذيعددد  يف حدددهلليث اوشدددقوي ااق --اعدددهللار بدددن مىدددملوك 

                                                 
(1) ( :12.) 
(4) ( :17-11.) 
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لكلَ م كِ م كنه كالجاةكحَراكمرٌك: "، الفل (1) ..."اجلىل يف بطن أم  ََكنحِ 
َاررر كَ ك باعكَُسرررَ كعلَررر كالـَرررٌ كَُ مررر كِ مررر كنهررر كالارررٌبك كَِا رررٌكِو حـرررَ 

 . "َُ خل ٌ
، الأن امددر الاثمددون الا لددوً --، الأ  هريددرال --كمددو بملددن يف حذيفددة 

 .الاوئشة قهلل كذبوه
يف أ  هريدددددرال أمحدددددهلل أمدددددل الأبدددددو  يدددددة كوف  دددددو ار مبدددددو القدددددهلل توبملددددد  يف ااطملدددددن 

 .(4)يىت قون، القهلل  ك ابن قتلعة هذه ااطملون
أن مددن سددري حعددة : مث ذكددر بكددراً  ددوحس ااطوئفددة ااعكريددة، الذكددر مددن أقواادد 

خددركل مث مددوت  ددري توئددس فهددو يف ااىددو  خم دددهلل فلهددو أبددهللاً مدد  االهدددوك الااىوددو هلل، 
، الذكر هشوي بن احلكدم الأود  كدون  افضدلوً (1)و الذكر بمل  كستت  مث ووقش  فله

 .(2)الذكر ا   ىواوت أخرهلل .  والوً الأو   ول يف اجلض
مث ووري إى مثومة فىجهلله من  قة ااهللين التىقص اهسسي الاتستهساذ : " مث قول

 .ب  الإ سوا  اىوو  ا د مو ت يكون ا د مث    جل يملر  ار تملوى اليهلمن ب 
شدددهو  أوددد   أهلل قومدددوً يتملدددوكالن يدددوي اجلمملدددة إى ااىدددجهلل المدددن ا فدددو  اىددد  اا

اوظرالا إى ااعقر اوظرالا إى احلمري، مث قول ارجل من : لوفهم فوت ااوسال، فقول
فوارجددل  ددملو     سددول ار : ، يملددين(5)" مددو  ددى  هددذا ااملددر  بواىددو : إخواودد 

  . حوقهلل ا د اهسسي الو  اهسسي
 ، الذكدددر ا دددت وا  بكتدددس أ سدددطوبوال  يف مث ذكدددر  مدددهلل بدددن اجلهدددم ااضمكددد

اليملدو    سدول . ااكون الاافىوك الااكلون الحهللالك ااىطا هبو يقطد  كهدره يف ذاد 
 .(2)ار يف اهللك من ا حوكيث فلقول خبسفهو امهللاً الاىوكاً 

                                                 
ملدد  يف ااطملدن يف ابدن مىدملوك التكذيعد  يف هدوتل ااقضددلتل، المدن ااهلسدف أن  مدهللاً اا دسايل ااملو در قدهلل توب (1)

كمو  و ك يف ااطملن يف أهل احلدهلليث   - ك  ار اىهمو-البملن يف اعهللار بن امرال بن ااملو  المملوالية 
 .الكثري من ا حوكيث ااىعوية

 (.21-11: : )اوظر (4)
(1) (  :22.) 
(2) (  :21-29.) 
(5) (  :29.) 
(2) (  :29-50.) 
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مث ذكر اجلوحه التساع  إى أن يململ ااش ذ الوقلض ، ال تج افضل ااىوكان 
 .ا   ااعلضون

ا ملثموولددة ا دددد اارافضددة، المدددرال ا سيهلليددة ا دددد ااملثموولددة الأهدددل الجتددهلله مددرال  دددتج 
اليملمدددل كتوبدددوً يدددذكر فلددد  حجدددج . المدددرال يدددهلخره -–ااىدددىة، المدددرال يفضدددل ا لدددوً 

ااىودو هلل ا دد ااىد مل، فددإذا  دو  إى اادرك ا دلهم جتددوز يف احلجدة ك ود  إاددو أ اك 
 .تىعلههم ا د مو ت يملرفون التشكل  ااضملفة من ااى مل

هلل يف كتع  ا مضوحل  الااملعث، يريهلل بذا  استمواة ا حهللاث، الجتهلله يقو
ال راا ااىعلذ، اليىتهسئ من احلهلليث استهساذ ت لفد ا د أهل اامل م، كذكره  
كعهلل احلوت، القرن ااشلطون، الذكر احلجر ا سوك، الأو  كون أبل  فىوكه 
ااشركون، القهلل كون جيس أن يعلض  ااى مون حل أس موا، الذكر ا  مىوالئ 

 .هللأخر 
الهو م  هذا من أكذا ا مة، الأالكملهم حلهلليث، الأوورهم " :مث قول

 ".(1)اعوبل
الب  ين أن من أ  وا ااكسي من يرهلل المر  ري  رمة، الأن ار : "مث قول

ك : تملوى إاو هند اىهو ا د جهة اات كيس كمو قول تملوى ِا كحا ا كتاَج اَ  وا 
ََِسَق اك كوا كترا كماَاِل لاة كَتلااكِعِاقت ا  .( 49: اهسراذ)  ٌكِِ َّكاَلَاَسطت

المىهم من يرهلل وكوح تى ، المىهم من يرهلل   م الىدسير الج هلله حستً 
إن ار ت يمل م  ل ًو حت يكون، الت ل ا  ل ًو حت يت رهلل، : المىهم من يقول

اختسفهم يف ثعوت الض إى أقوال، مىهو أو  يثعل : الذكر مم   اذ فوسهللال، مىهو
ًس، المىهو أو  يثعل بىعملل بىوذ ا د استهللتتت اجلعة مث  ك ا لهم بملشرين  ج

 . كاً ا ملوً جلهللاً 
 .الذكر مم تفوسري ا قر ن اجلعة يريهللالن أن يركاله إى مذاهعهم

                                                 
(1) (  :59 – 20.) 
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الذكر أو  أاجس من تفىريهم تفىري اارافضة المو يهللاوو  من ا م بوبى  مبو 
اوا أو  كتس مم فل  اهموي  الق  إالهم من اجلفر، الفّىر اجلفر ب و  ج هلل جفر اكّ 

 .كل مو  توجون إى ا م  الكل مو يكون إى يوي ااقلومة
كدااِوداك : القومم يف قول ار اس الجل َِ ٌ َِلاََما ك إوّ  . ( 12: ااىمل)   واوابت ا

كتاَكِاِ  اكِراقا ا  ك  : ، القوا  اس الجلاهموي ال ث ا م ااى   ََ كاللَّ اكحاَأِمِ َِِلكنا ََّ َت
  (27: ااعقرال ) إهّنو اوئشة، القوا ، : ٌراَ ضت ا ِ ِإكَِت ، إوّ  (71: ااعقرال)   ُراِقَلااٌكاَض ِت

 .ب  ة الااسبري
 .إهنمو أبو بكر الامر: القومم يف المر الاالىر

م  اجوئس أ  س ان : "، مث قول"إهنمو مملوالية الامرال: الاجلعل الااطو وت
 ".ذكرهو

م يف أهل ااعهلل  الا هواذ أحهلل اّكاد الت ومل : "مث ذكر بمل  فرقهم، مث قول
 .(1)" ااربوبلة اعشر  ريهم الذكر أن ابن سع  فملل ذا 

ذكر هذه اافري ال ؤسهو العل كسمم المىهو بملىهم يف سىة  سول ار 
الأ  وب  القهلل ووق  كسترم خسل هذه ااوف وت الفلمو بق  من كتوب   مح  

يت ذكر بملضهم المىوقشتهم إن ار ، القهلل ال ثهم أقواي يف هذه ااضستت سل 
 . وذ ار

ف مو أ  وا احلهلليث، فإهنم : "مّث ذكر أهل احلهلليث الفضوئ هم فقول
ااتمىوا احلا من جهت  التتعملوه من مظووّ ، التقربوا من ار بوتعواهم سىن  سول 

الب عهم  ثو ه الأخعو ه برًا الحبرًا ال رقًو ال ربًو يرحل ااواحهلل مىهم  اجسً  ار 
يف ب س الض ااواحهلل أال ااىىة ااواحهللال حت ي خذهو من ااىوقل مو  (4)مقويوً 

مشوفهة، مث   يسااوا يف ااتىقري ان ا خعو  الااع ث مو حت فهموا   ل هو 
 .(1)"السقلمهو الووسخهو المىىوخهو، الارفوا من خوافهو من اافقهوذ إى اارأل

                                                 
(1) (  :20- 71.) 
 [.اوظر خمتو  ااو وح، موّكال قول. ]ااذل ت زاك ممل : ااقول، هو (4)
(1) (  :71 – 72.) 
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ووا ا د مث كرا اهللكًا من ا مث ة  حوكيث موكواة كلف  كالهو الو
الاكمللهو، الذكر أحوكيث   ل ة كشف الجوه إ كومو البل خمو جهو ا د 

 .بريا أهل اامل م ااراسخل
مث الا ل حبث  يف  ك ا بوبلل البلون خمو و ا حوكيث ال  ة مملوولهو ال كاً 
اطوان ااسووكقة الااى رفل ان ااىهج ااقومي، المىهو أحوكيث بوب ة تمل ا هبو  أبو 

 .يف ااىىة، المىهو أحوكيث   ل ة هوو ا لهو ااىظوي الأمثوا   ية الأمثوا  ا طملن
اهموي  القهلل توهللهلل ا رك ا د ههلتذ اارجفل ا د سىة  سول ار 

ٌلة"ااشوفمل  يف كتوب   ذكر  "ال جةكُيكتثََ كخَ كال اح "ءل اىوان  "الَ 
- مح  ار تملوى-فل  حججًو كثريال توجس قعول خض ااواحهلل ااملهللل، مث قول 

يف تثعلل خض ااواحهلل أحوكيث يكف  بمل  هذا مىهو، ال  يسل سعلل س فىو ال :"
الااقرالن بملهللهم إى من  وههللوو هذه ااىعلل، الكذا  حك  اىو امن حك  اىو 

سمللهلل بن ااىلس الارالال : اى  من أهل اامل م بواع هللان الذكر أهل ااهلليىة، المىهم
 .الااقوسم بن  مهلل الاهللك  خرين مىهم

ذ، البوالالسوً، العوههللاً، الابن أ  م لكة، الاكرمة اطو: الذكر من أهل مكة
 .ابن خواهلل

الهس بن مىع ، المك وتً، الاعهلل اارمحن بن  ىم بواشوي، : المن أهل االمن
 .الاحلىن،  الابن سريين بواعورال

الا قمة الا سوك الااشمل  بواكوفة، ال هللث  ااىو  الأاسمهم بو موو  ك هم 
ب ، اليقع    الاتوتهوذ إال  الاهفتوذ    فه اى  تثعلل خض ااواحهلل ان  سول ار

 .كل الاحهلل مىهم امن فوق  اليقع   اى  من ءت 
 أمج  ااى مون قهلل وً : الاو جوز  حهلل من ااىو  أن يقول يف ا م الو ة

الحهلليثًو ا د تثعلل خض ااواحهلل الاتوتهوذ إال  ب و    يمل م من فقهوذ ااى مل 
 .أحهلل إت القهلل ثعت  جوز يل
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اخت فوا يف تثعلل خض    أحفه ان فقهوذ ااى مل أهنم  :الاكن أقول
 .(1)"ااواحهلل

كال للجِك"اليف كتوا  ٌع حلث ووظر  ؤال  مىكرل ااىىة حبضو  اهللك  (4)"رمث
من هذه ااف ة ااضواّة ااض ترك ا خعو  كّ هو فهللح  أبوبل هم ال عهورم بركالك 

التهللح  أبوبلل    قوية الحجج كام ة تعل مىدساة اارسول ااكرمي المىدساة سىت
 .عل حجلة ااىىة ااىعويةههلتذ اارجفل ااملو كل التث

ٌعكال لل"كمو ووق  يف كتوب   ف ة أخرهلل ترك أخعو  ا حوك  -أيضوً - (1)"ِجمث
 .حبجج بّلىة الاك ة قويّة

يف كتوب   - مح  ار-كمو توهللهلل مم اهموي اثمون بن سمللهلل ااهللا م  
كمَّن هذا ااكتوا اارّك ا د ءريفهم ، فقهلل (2)"ال دكعلاكِش كالم حسي"

التملطل هم اوفوت ار كوستواذ ار ا د ار   الت اليل ااوج  الاالهللين الااىم  
 . الااعور الإوكو   ؤية ار يف ا خرال

مث كاف إى احلّث ا د ب س احلهلليث، الاارك ا د من زام أو    يكتس 
يث الأ  وب ، الااذا ان ااو وبة الأ  وا احلهلل ا د اههلل ااى  

، الااذا ان الأهل ااىىة الفّض هم ا د  ريهم، الااذا ان أ  هريرال 
 .- ك  ار اىهم-مملوالية الاعهللار بن امرال بن ااملو  

الااذابون ان ااىىة الااو وبة الأهل احلهلليث ت  وون يف قهللمي ااسمون 
 .الحهلليث  الإاو وذكر يف هذا ااع ث من ذا  مو يتلىر اىو ذكره

الأه هو مو يتلىر اىو ذكره م  كح   كمو وذكر من خووي ااىىة
 .أبوبل هم الجهوترم

 

                                                 
 (251-251: )اارسواة  (1)
(4) ( :2-19.) 
(1) ( :40-57.) 
(2) ( :147-120) 
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 الفصل الرابع
 الحاضر ذكر شبهات أهل األهواء حول السنة في العصر 

 .ودحضها
 

السددىة،  اسددتف  ل اافتىددة كددهلل ااشددريملة اهسددسملة كتوبددوً  اليف ااقددرن اارابدد  اشددر
يدددهللل أودددو  ا دددد أ. كتوبدددوً السدددىة   ّن ااطملدددن يف ااىدددىة بملدددن يف ااقدددر ن: الأقدددول

 . يىتمون إى اهسسي
الجددوذت فتىددتهم امتددهللاكاً ا فددة ااىددوبقة المعىلددة ا ددد  ددعهورو، الاوتشددرت اافتىددة 
يف ااشري الاا را ا د أيهللل بمل  أاهللاذ اهسسي من ااىتشرقل أحلوووً، الا د 
أيددهللل أودددو  يىتىدددعون إى اهسدددسي يف اا وادددس، اليرجددد  هدددذا اادددعسذ يف وظدددرل إى 

 .و اور الاحهلل الههلل  الاحهلل كون من ال ائهو اتستملمو  ااو ل مهلل ستل جيمملهم
 .مدرسة أحمد خان الهندي مؤسس جامعة عليكره: همااحدإ

اقدددهلل تددد ثر هدددذا اارجدددل بوحلضدددو ال اا ربلدددة تددد ثراً املقدددوً فهللفملددد  ذاددد  إى اادددهللاوال 
حبمددددو  إى تق لددددهللهو، الإى تفىددددري اهسددددسي الااقددددر ن مبددددو يطوبقهددددو اليطددددوبا هددددوهلل 

أ هلل أودد  إى جووددس هددذا كددون متدد ثراً بفكددر ااعوبىلددة يظهددر ذادد  يف  اا ددربلل، بددل
 . تفىريه الكتوبوت 

 . اقهلل وىس إال  أو  أوكر اجلىة الااىو 
ااقوهلل ااهللبرال ا ملو  ااض  كن ااىلطرال ا لهو أال ه  : "القول ان ااسئكة ب هنو

 .( )"ااقوهلل ااض يف مقهللال  اهوىون تىخريهو
 . ( )"ن اا وبوت الااو و ل من ااعشرسكو:" القول ان اجلن ب هنم

                                                 
ن لوكي حىل من ، كل مو اسالت  إى ااقوتت فهو وقل ان كتوا ااقر ولو ( 4/440) مقوتت سرسلهلل  (1)

( 104-102 .) 
:  )، وقددددسً اددددن كتددددوا ااقر ولددددون ال ددددعهورم األسددددتوذ خددددوكي حىددددل ( 5: )كتوبدددد  اجلددددن الاجلددددون يف    (4)

104.) 
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ب وددد  ااقدددوهلل ااملهللائلدددة اادددض ت   ددد  اهوىدددون ااىدددلطرال : المثدددل ت الي ددد  ااشدددلطون
 . ( )ا لهو 

بددل أوكددر ا حوكيددث ااثوبتددة ااددض تددهللل ا ددد أهنددم خ قددوا مددن وددو ، الأهنددو تت ددرك 
 . ( )بوه اكال التتشكل ب  كول خمت فة 

، "مقدوتت سرسدلهلل"ااىد ف  يف كتوبد  هذا مدو وق د  اىد  ااشدل   مدهلل إمسوالدل 
الأكلف أن إوكو ه هذا   يتوقف اىدهلل إوكدو  ااىدىة بدل جتدوالزه إى إوكدو  ا يدوت 

 .ااقر ولة ااورحة ب ن ار خ ا اجلون من مو و من وو 
ررٌبك: قددول تملددوى  ٌَلفاخَّ ررٌٍلكِا ُا َل ِا ررَنك ْسررٌَكمت ررَنك*كخالارر اكاإلت ََّكمت ررٌ واخالارر اكاَلجا

بٍك   (. 15-12: اارمحن)   ماٌبتٍجكمتَنكٌْا
بتكالسَِّم متك :القول تملوى ََِ كمتَنكٌْا ََّكخالاَقااٌِإكمتَنكقرا  (.47:احلجر)  وااَلجاٌ

ك: القول تملدوى هب دل  حدل أق أن يىدجهلل  كي  كنا كتاَسرِج ا كمارٌكماارا ار ا قارٌلا
ٍبكواخالاك َاِ كخالاَقَااتيكمتَنكٌْا كمت كخاَرَ أ كناٌْا لا كقٌا نٍكَتَ كناماَ ِت ا  . (14:ا ارا )َقَارِ كمتَنكلرَت

ُاساجاِ واك: الاجلّن ذ ية إب ل ، قول تملدوى ِجِ واكآلداماك ََ ةتكا ـا َتَ كقِرَلااٌكلتَلماالئت وا
ررَنك ِكوْاررِ كواِ بْحرََّاررِ كناَولتَاررٌلاكمت راَاَّخت ْرر تكنُا رر اكعاررَنكناَمرر تكبِا ررْنكُرافاسا كاَلجت ررنا كمت َا ررٌ كِا َِلتررَ ا َت كَت

ـِك كِا ا  كِدوْتيكواِهَلكلا لتمتَنا كلتلظٌَّ كِتَئ ا  .( 50:ااكهف)  َلكعاِ وٌّ
الاقددهلل جددره رددو ه يف إوكددو  اا لعددوت الإوكددو  ااملجددسات إى إوكددو  مددو  ددرح بدد  

يف ااىددو ، الإوكددو ه  -ا لدد  ااوددسال ااىددسي -ااقددر ن ااكددرمي، كإوكددو ه إاقددوذ إبددراهلم
ا لد  -وت الدوو  من  ري أا، الااتقدوي احلد -ا ل  ااوسال ااىسي-التكال الىد 

 .  -ااوسال الااىسي
فمثل هذا اارجل ااذل مجد  بدل ااملق لدة اا ربلدة الااعوبىلدة ت يىدت را مىد  أن  

يتىدددوالل ااىدددىة بدددواطري ااعوبىلدددة، أال يىكرهدددو، أال يضددد  ات الي هدددو الإوكو هدددو ااقواادددهلل 
 .الااىوهج اافوسهللال ااشككة فلهو

                                                 
 (. 1/419) مقوتت سرسلهلل  (1)
 ( 4/454) ااوهلل  ااىوبا  (4)
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وت تتىوقدل ا دد ا اىدىة إى ظ دل اارالايد بملهلل الفوال ااى  : "اوظر إال  يقول 
اهدددهلل ااتودددىلف يف ااكتدددس ااملتمدددهللال  دددري أوىدددو ت وىدددتطل  أن و ددد  ااطدددر  ادددن 
.. امل ددة ااددض كالوددل هبددو كتددس ا حوكيددث ت دد  ااددض كددون معىوهددو  الايددوت ااددذاكرال

 . ( )"بلىمو ااعملهلل ااسمين كفلل مبسو ااسائهلل هبو الإكوفة اجلهلليهلل إالهو
 : و بقوا اليهلكهلل تشكلك  يف ااىىة ال الار

ب ن موكالن يف هدذه ااكتدس مدن ا حوكيدث إادو هد  أافدو  ا درالاال الت وملدر  " 
الااملددض بد  مدن الفددوي  -ااوددوك  مدن  دفتل  ا لدد  ااودسال الااىدسي-مدو بدل ا  د  

الخددس ، الاددل  مددن ااملجددس أن لطددا أحددهلل ااددرالاال يف فهددم احلددهلليث ممددو يكددون 
ك.( )" سععوً يف كلو  اافهوي ااو ل 

و ت وهلل ل ان ا حوكيدث اادض الثقدل، أجاُلجتهجدل اجلهدوك إالهدو مدن الإوَّ : "اليقول
 . ( )ك."حلث ااضمون الا توهلل أي تا، الأل ااىعل س كل يف ذا ا

الجهدددل هدددذا اارجدددل أال جتوهدددل مدددو كدددون يتمتددد  بددد  ااوددد وبة الااتدددوبملون الأئمدددة 
ااض احلهلليث الحفوظ  من ا مووة الااملهللااة الاحلفه ااذهل الجهل أال جتوهل ااملىوية 

حفظددددوً المرااددددوال  افوظهددددو  ت وظددددري مددددو يف أمددددة مددددن ا مددددم بىددددىة  سددددول ار 
 . المملوولهو

الإذا كون ت يهلل ل هل اجلهوك قهلل الجهل إى ا حوكيدث مدن حلدث ااضدمون 
الااملددىن أال ت، الت يددهلل ل أل ااىددعل ااددض سدد كل يف ذادد   فكددل هددذا  اجدد  إى 

ملهددددم يشددددههللان أن جهددددوكهم جه دددد  أال سددددوذ قوددددهلله، التددددو ي  أئمددددة احلددددهلليث الالاق
ااملظلمددة كووددل موجهددة إى ا سددوولهلل الإى أافددو  احلددهلليث المملوولدد  بهللقددة بوا ددة ت 

 .جتهلل مو وظرياً 
المن ااىتىكر ااىتفظ  ادهللهلل ااملقدسذ أن يد يت إوىدون جوهدل بمل دم مدن اامل دوي 
أال  ىواددددة مدددن ااودددىواوت ااهللولويدددة فلضددد  مدددو قدددواول ال دددرالبوً   لهدددو ا دددد كعدددو  

                                                 
 (. 4/41) مقوتت  (1)
 (. 1/29) مقوتت  (4)
 (. 1/41)مقوتت  (1)
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الاعوقررددو ظووددوً أودد  قددهلل أجتددد مبددو   تىددتطمل  ا الائددل، الظووددوً أّن أهددل ت دد  خضائهددو 
اامل وي قهلل قورت مهللا كهم ان ااشرالط الااقواول ااض ان بريقهو يتقىون ا ومهم 

 .ال ىواورم ال فظوهنو من ال ل الااضلو 
ف و جوذ هدذا ااىدكل إى كعدو  ااتخوودل يف ااطدس أال امىهللسدة أال ا مددوذ 

ال جدددوذ أاجمددد  ت يملدددر  ااملربلددددة إى فطوحدددل ا دددوي ااى ددددو الااتودددريف اادددذ ال، أ
الااعس ددة ب ووااهددو يقددألح ا ددلهم كددوابط القوااددهلل امل ددومهم فهددل سددلقوبل بواتقددهللير 

 .الاتحألايا
المدددو موددددري اامل ددددوي ااشددددرالة الااهللولويددددة  ادددو قع ددددوا مددددن اجله ددددة الااوسوسددددل مددددو 

 يتخل وو  من ااقألحوت الااشرالط ا لهما 
 . بل ا قر ن وفى  هللي كمو يريهلل هذا اارجل الأمثوا  اىىة  سول ار إو  ام

 : الاامللو  ااى لم اقعومو:" يقول أمحهلل خون
هددددو أن يىظدددددر إى اادددددرالل مبىظدددددو  ااقدددددر ن فمددددو الافقددددد  أخدددددذووه المدددددو   يوافقددددد  

فلجدددس فلددد  تدددوفر  دددرالط  ، الإن وىدددس  ددد ذ مدددن ذاددد  إى اارسدددول ..وعددذووه
 : ثسثة
 .بوجلسي الاالقل هلليث اارالل قول اارسول أن يكون احل -1
أن توجهلل  هدوكال تثعل أن ااك مدوت اادض أتدد هبدو اادراالل هد  ااك مدوت  -4 

 . ااىعوية بمللىهو
 . أن ت يكون ا ك موت ااض أتد هبو اارالاال مملون سوهلل مو ذكره ااشرَّاح -1

أال  فإن ن ف أحهلل هذه ااشرالط ااثسثة   يو  وىدعة ااقدول إى اارسدول 
 .( )"أو  حهلليث من أحوكيث 

 : أن يقولالاجلواا 
إذا ءقددا ااشدددرط ا الل ا ددد مددو فلدد  مددن بددسذ فلكدددون ا ددألاط ا خددريين : نو  ك

 .من امذيون يقوهلل هبمو ااتهويل
                                                 

 (. 1/20) مقوتت  (1)
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:" اقهلل الك  ا موذ احلهلليث  رالبوً حلث قواوا يف تملريدف احلدهلليث ااود ل  
، المم  حبدوث املقدة " وذ هو  الاية اهللل توي ااضعط متول ااىىهلل  ري مملل الت

كفل دددة   -المىهدددو ااكدددذالا اافدددألهلل ا دددد  سدددول ار-يف  ك اارالايدددوت اادددركالكال 
 .حبفه ااىىة المحويتهو من ااهللخلل الااكذا الا خطوذ الا الهوي

مملرفددة ااوكددو  ااخت ددا ااوددىو ، الا ددد : " - محدد  ار-قددول احلددوفه ابددن كثددري
 : ذا   واههلل كثريال

 : مىهو
 . مل  ا د وفى  قوًت أال حوتً إقرا  الاك -1
 . المن ذا   كوكة أافوظ  الفىوك مملىوه -4
 . أال عوزفة فوحشة -1
 . أال خموافة ا كتوا الااىىة ااو ل ة -2

فس جتوز  الايت   حهلل من ااىو  إتَّ ا د سعلل ااقهللح فل  ال دذ ه ااىدو  المدن 
 .  (1)"ي أّل ب  من اجله ة الااملواي الااراو 

 :ن أقىوي كثريالالااواكملو :" مث قول
 .(4)"إخل ... مىهم زووكقة ،المىهم متملعهللالن  ىعون أهنم  ىىون  ىملوً  

فقول  مح   القهلل بل احلوفه ابن حجر ااهللالاف  إى ااكذا ا د  سول ار 
 : ار

 : الاحلومل ا واك  ا د ااوك " 
 . إمو اهللي ااهللين، كواسووكقة -1
 . أال   عة اجلهل، كعمل  ااتملعهللين -4
 . رط ااملوعلة، كعمل  ااق هللينأال ف -1
 . أال اتّعو  هوهلل بمل  اارؤسوذ -2
 . (4)"أال اه راا اقوهلل ات تهو  -5

                                                 
 .تمل لا ااشل  أمحهلل  وكر( 71: )خمتور ابن كثري اقهللمة ابن ااوسح ( 1،2)
  .وشر مكتعة بلعة(25: )وسهة ااىظر ( 4)
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الهىدددوك أسدددعوا  خدددرهلل يطملدددن هبدددو يف اادددرالاال تضدددمن ااتملريدددف ااىدددوبا اه دددو ال 
 .إالهو  مىهو مو يتمل ا بواملهللااة، المىهو مو يتمل ا بواضعط

 .الاافىا الاجلهواة الااعهللاة ااكذا الرمة ااراالل ب : فواتمل ا بواملهللااة، مثل
ف ددد  اا  دددط أال اا ف دددة أال الهدددم اادددراالل أال خموافتددد  : الااتمل دددا بواضدددعط، مثدددل 

 . ا ثقوت أال سوذ احلفه
الهىددددوك  ددددرالط تتمل ددددا بوهسددددىوك، حلددددث ا ددددألط فلدددد  ا ددددهللثون اتتوددددول بملددددهلل 

 . ا ألابهم ا ملهللااة الااضعط يف اارالاال
سددىوك مددن أالادد  إى  خددره، فددإذا الاقددهلل ا ددألط ا ددهللثون اودد ة اارالايددة اتوددول اه

حول سقط  اال يف إسىوك يف أل موك  مى  ت يقعل اادة اادذل جدوذ ادن بريدا 
بدد ن سددقط -هددذا اهسددىوك ااددذل حوددل فلدد  ااىددقط، فمددو القدد  ااىددقط مددن  خددره 

 . مرسسً : مس  -الااراالل اى  مى  ااو و  بل  سول ار 
 . ممل قوً : الإن كون ااىقط من أالا  من بمل  ااوىفل مس 

مىقطملوً، الإن  : الإن كون ااىقط يف أثىوذ اهسىوك فإن كون ااىوقط الاحهللاً مس 
أن : مملضًس، الي  ا بذا  ااتهللال ، الهو: كون بوثىل فوواهللاً ا د ااتوايل مس 

يددرالل ااددراالل اددن  ددل  قددهلل مسدد  مىدد  مددو   يىددممل  مىدد  مو ددوً أودد  قددهلل مسملدد  مددن 
 . لخ 
ااددراالل اددن  ددل  او ددره ال  ي قدد ، الهىددوك أن يددرالل : الاه سددول الفدد ، الهددو 

 أمو  أخرهلل  الالل بهللقة الك اسوت بوي ة الكقلق  جهللاً حلموية سىة  سول ار 
من تى ل ااكذا التطري ال ل إالهو من أل ووحلة من ااىواح ، الت يتى  ااقوي 

 . اذكرهو الموكملهو كتس ا وي احلهلليث
ممددو  سددىة  سدول ار الهد  أحدوط الأ ددهلل محويدة الكددعطوً الكفملدوً ا ددهللخلل ا دد 

 . يضمل  اجلوه ون اا ركون من ااشرالط
ال ئمة احلهلليث من اهك اك الااوا  القوال ااتمللس بل احلا الااعوبل، المدو يود  

 . وىعت  إى  سول ار المو ت يو  مو يعهر ااملقول
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اجلددددرح "قدددول احلددددوفه أبدددو  مددددهلل اعددددهلل اادددرمحن بددددن أ  حددددوب يف تقهللمدددة كتددددوا 
 :( )"الااتملهلليل
جددوذل  جددل مدن ج ددة أ دد وا ااددرأل مددن أهددل : ملدل أ   محدد  ار يقددولمس" 

هددذا حددهلليث خطدد  قددهلل : اافهددم مددىهم، المملدد  كفددأل فملركدد  ا دد  فق ددل يف بملضددهو
هدذا حدهلليث بوبدل، الق دل : كخل اووحع  حدهلليث يف حدهلليث، الق دل يف بملضد 

هذا حهلليث كذا، السوئر ذاد  : هذا حهلليث مىكر، الق ل يف بملض : يف بملض 
 . أحوكيث   وح

مددن أيددن ا مددل أن هددذا خطدد ، الأن هددذا بوبددل، الأن هددذا كددذاا : فقددول يل
ت، : أخضك  االل هذا ااكتدوا بد ل   طدل الأل كدذبل يف حدهلليث كدذاا فق دل

مددو أك ل هددذا اجلددسذ مددن  الايددة مددن هددو ا  ددري أل أا ددم أن هددذا خطدد ، الأن هددذا 
 مددو: ق ددل: احلددهلليث بوبددل، الأن هددذا احلددهلليث كددذا، فقددول تددهللا  اا لددسا قددول

سددل امددو ق ددل مددن : فمددو ااددهللالل ا ددد مددو تقددول ا ق ددل: هددذا اكاددوذ اا لددس قددول
: قدول.  ىن مثل مو أحىن، فدإن اتفقىدو ا مدل أودو    دوز  ال  وق د  إت بفهدم

اليقدول أبدو ز ادة مثدل : أبو ز ادة، قدول: من هو ااذل  ىن مثل مو ءىنا ق ل
افدوظ  يف ت د  هذا اجس، ف خذ فكتدس يف كو دهلل أ: وملم، قول: مو ق لا ق ل

ا حوكيدددددث مث  جددددد  إيل القدددددهلل كتدددددس أافدددددو  مدددددو تك دددددم بددددد  أبدددددو ز ادددددة يف ت ددددد  
ااكذا الااعوبل : هو كذا، ق ل: ا حوكيث، فمو ق ل أو  بوبل قول أبو ز اة
: هدو بوبدل، المدو ق دل أود  مىكدر قددول: الاحدهلل، المدو ق دل أود  كدذا قدول أبدو ز اددة

مددو :  دد وح، فقددول: هددو مىكددر، كمددو ق ددل، المددو ق ددل أودد   دد وح قددول أبددو ز اددة
أوددو    (1)أاجددس هددذا، تتفقددون مددن  ددري موابدد ال فلمددو بلىكمددو، فق ددل فقددهلل ذادد 

 وز  الإاو ق ىوه بمل م المملرفة قهلل أالتلىو، الااهللالل ا دد  د ة مدو وقواد  بد ن كيىدو اً 
هددو جلددهلل، : هددذا كيىددو  وعهددرو، اليقددول اددهلليىو :  مددل إى ااىوقددهلل فلقددول ( )وعهرجددوً 

                                                 
(1) (  :129-151.) 
 . بون ا  : امل   ( 1)
 " هبرجوً " ااظوهر ( 4)
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أن هدددذا وعهدددروا هدددل كىدددل حوكدددراً حدددل هبدددرو هدددذا  فدددإن قلدددل اددد  مدددن أيدددن ق دددل
فددد خضك اارجدددل اادددذل هبرجددد  أل هبرجدددل هدددذا : ت، فدددإن قلدددل اددد : اادددهلليىو ا قدددول
 ت، قلل فمن أين ق ل أن هذا وعهروا : ااهلليىو ا قول

ا مدددوً  زقدددل، الكدددذا  ندددن  زقىدددو مملرفدددة ذاددد ، ق دددل اددد  فت مدددل فدددص : قدددول
هدذا : هذا زجوو، اليقول اث د :  فلقوليوقوت إى الاحهلل من ااعوراذ من اجلوهريل

 من أين ا مل أن هذا زجوو الأن هذا يوقوتا : يوقوت، فإن قلل ا 
فهددل : ت، قلددل ادد : هددل حضددرت ااوكدد  ااددذل  ددى  فلدد  هددذا ااسجددوو ا قددول

فمدن أيدن ا مدل ا : ت، قدول: أا م  ااذل  و   ب و   وغ هذا زجوجوً ا قدول
ىو ا موً ت يتهلد  اىدو أن كدضك كلدف ا مىدو هذا ا م  زقل  الكذا  نن  زق: قول

 . ب ن هذا احلهلليث كذا الهذا حهلليث مىكر إت مبو وملرف 
تملدددر  جدددوكال اادددهلليىو  بواقلدددو  إى  دددريه فدددإن ن دددف اىددد  يف : قدددول أبدددو  مدددهلل

احلمددرال الااوددفوذ ا ددم أودد  م شددوو، اليمل ددم جددى  اجلددوهر بواقلددو  إى  ددريه فددإن 
زجوو، اليقو    ة احلهلليث بملهللااة ووق ل ، الأن خواف  يف ااوذ الااوسبة ا م أو  

يكون كسموً يو   أن يكون من كسي ااىعوال، اليمل دم سدقم  الإوكدو ه بتفدرك مدن   
 ".تو  اهللاات  برالايت  الار أا م

فكدددل حدددهلليث  أيتددد  لدددواف ااملقدددول أال "  :- محددد  ار  -القدددول ابدددن اجلدددوزل 
 .(1)" هيىوق  ا  ول فوا م أو  موكو ، فس تتك ف ااتعو

ااىكر يقشدملر اد  ج دهلل بوادس اامل دم مىد  الق عد  يف  ( )الاا م أن حهلليث: " قول
 .(1)"اا واس 

": (2)ااىدددو  ااىلدددف يف ااوددد ل  الااضدددمللف"القدددول اهمدددوي ابدددن ااقدددلم يف كتوبددد  
الس  ل هل  كن مملرفة احلهلليث ااوكدو  بضدوبط، مدن  دري أن يىظدر يف : فول"

 .سىهللها
                                                 

  (. 1/102) ااوكواوت  (1)
 ".احلهلليث"ااظوهر أو   (4)
 (. 1/101) ااوكواوت  (1)
(2)  (  :21-22 .) 
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و يمل ددددم ذادددد  مددددن تضدددد   مددددن مملرفددددة ااىددددىن فهددددذا سددددهلال اظددددلم ااقددددهلل ، الإادددد
ااودد ل ة الاخت طددل ب  مدد  الكمدد ، ال ددو  ادد  فلهددو م كددة، ال ددو  ادد  اختوددو  

الههلليدد ، فلمددو يدد مر بدد    ددهلليهلل مبملرفددة ااىددىن الا ثددو ، المملرفددة سددريال  سددول ار 
اليىهددد اىدد ، اللددض اىدد ، اليددهللاو إالدد  ال عدد  اليكرهدد ، اليشددرا  األمددة حبلددث ك ودد  

 .احهلل من أ  وب ، كو خمواط ا رسول 
الههلليد  الكسمد ، المدو جيدوز أن لدض بد   فمثل هذا يملر  من أحوال اارسول 

 .المو ت جيوز، موت يملرف   ريه
الهدذا  دد ن كددل متعدد  مدن متعوادد ، فددإن األخددص بد ، احلددريص ا ددد تتعدد  أقواادد  
الأفملوا  من اامل م هبو، الااتمللس بل مو يو  أن يىىس إال ، الموت يو ، مو ادل  

يكون كذا ، الهذا   ن ااق هللين م  أئمدتهم، يملرفدون أقدوامم الووو دهم  ان ت
 ".-الار أا م-المذاهعهم 

-، مث قدول ثدم كرا ادهللكاً مدن ا مث دة ممدو ت يود  وىدعت  إى  سدول ار 
الا حوكيدددث ااوكدددواة ا لهدددو ظ مدددة ال كوكدددة العوزفدددوت بدددو كال : " (1) - محددد  ار

 : ، مثل حهلليثسول ار تىوكل ا د الكملهو الاختسقهو ا د   
 ".من   د ااض د كذا الكذا  كملة أاط  ثواا سعملل وعلوً "

ا لدد  -الكدد ن هددذا ااكددذاا العلددث   يمل ددم أن  ددري ااىدد  اددو  دد د امددر وددوح 
 .  يملط ثواا و  الاحهلل -ااىسي

الندددن وىعددد  ا دددد أمدددو  ك لدددة يملدددر  هبدددو كدددون : "فودددل  :- محددد  ار-مث قدددول 
 .احلهلليث موكواوً 

 :فمىهو
 ا دددتموا  ا ددددد مثددددل هددددذه اووزفدددوت ااددددض ت يقددددول مث هددددو  سددددول ار  -1

 .(4)الكرا اذا  مثوًت 
 :تكذيس احل  ا  ك هلليث: المىهو: "قول -4

                                                 
(1)  (  :50 .) 
(4)  (  :50 .) 



 - 36  -

قددع  ار الاكددملهمو فددإن " ااعوذ ددون  ددفوذ اكددل كاذ"، ال"ااعوذ ددون اددو أكددل ادد "
 ".اخل... هذا او قوا  يوحى  أمهر ا بعوذ اىخر ااىو  مى 

 .هللكاً من ا مث ة مذا ااىو الكرا ا
 :فول" :- مح  ار  -مث قول 

ادو كدون ا  ز : "مسوجة احلهلليث الكوود  ممدو يىدخر مىد ، ك دهلليث: "المىهو -1
  فهددذا مددن ااىددمج ااعددو ك ااددذل " جددًس اكددون ح لمددوً مددو أك دد  جددوئ  إت أ ددعمل  

 .يوون اى  كسي ااملقسذ، فضًس ان كسي سلهلل ا وعلوذ
، ف ملدن "كالاذ الاجلنب كاذ، فإذا  و  يف اجلدو   دو   دفوًذ  اجلوز: " الحهلليث

 ".  (1)ار الاكمل  ا د  سول ار 
 .مث ذكر أمث ة متملهللكال مذا ااىو 

 : فول  :- مح  ار  -مث قول  -2
مىوقضدددة احلددهلليث ادددو جدددوذت بدد  ااىدددىة ااودددر ة مىوقضددة بلىدددة، فكدددل : "المىهددو

مدهللح بوبدل، أال ذي حددا، أال  حدهلليث يشدتمل ا ددد فىدوك، أال ظ دم، أال اعددث، أال
 .مى  برئ نو ذا  فرسول ار 
 :المن هذا ااعوا

أحوكيددث مددهللح مددن امسدد   مددهلل أال أمحددهلل الأن كددل مددن تىددمد هبددذه ا مسددوذ ت 
 .يهللخل ااىو 

أن ااىدددو  ت جيدددو  مىهدددو بو مسدددوذ : الهدددذا مىدددوق  ادددو هدددو ممل دددوي مدددن كيىدددد  
 ". (4)... ااووحلة الا اقوا، الإاو ااىجوال مىهو بوه ون الا امول

 :فول"  :- مح  ار-مث قول 
أودددد  فملددددل فملددددًس ظددددوهراً مب ضددددر مددددن  أن يددددهللا  ا ددددد ااىدددد  : "المىهددددو -5

ااود وبة ك هددم الأهندم اتفقددوا ا دد كتموودد ، ال  يىق دوه كمددو يدسام أكددذا ااطوائددف 

                                                 
(1)  (  :52 .) 
(4)  (  :52-57 .) 
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الكددرا اددذا ، حبددهلليث ااو ددلة امل دد  الأن ااشددم   كت ادد  بملددهلل ااملوددر الااىددو  
 ".(1)يشوههللالهنو 
 ".فول "  :- مح  ار-مث قول 

أن يكددون احلددهلليث بددوبًس يف وفىدد ، فلددهللل بطسودد  ا ددد أودد  اددل  : المىهددو -2
 .من كسي اارسول 

 :الكرا اذا  اهللكاً من ا مث ة مىهو
 (4)".  حهلليث اورال ااض يف ااىموذ من اري ا فملد ااض ءل ااملرو

 :فول"  :- مح  ار-مث قول 
م  ت يشع  كسي ا وعلوذ فضدًس ادن كدسي  سدول ار أن يكون كس: المىهو -7
 (1)". بل ت يشع  كسي ااو وبة... ااذل هو الح  يوحد 

 .مث كرا اذا  اهللكاً من ا مث ة
 :فول: " - مح  ار-مث قول 

 : أن يكون يف احلهلليث تو ي  كذا الكذا مثل قوا : المىهو -1
 ".إذا كون سىة كذا الق  كلل الكلل

 الأحوكيددث هددذا ااعددوا ك هددو كددذا   مفددألهلل:"وتً مث قددولالكددرا اددذا  مثدد
."(2) 

 :فول: مث قول
أن يكون احلدهلليث بو دف ا بعدوذ الااطرقلدة أ دع  الأالدا ك دهلليث : المىهو -9
 .مث ذكر أمث ة أخرهلل  (5)".امريىة تشهلل ااظهر " 

 :فول: مث قول

                                                 
(1)  (  :57 .) 
(4)  (  59 .) 
(1)  (  21 .) 
(2)  (  :21-22 .) 
(5)  (  :22 .) 
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أحوكيددث ااملقددل ك هددو كددذا كقوادد  اددو خ ددا ار ااملقددل قددول ادد  : المىهددو -10
أن كتددوا ااملقددل الكددمل  أ بملددة فددذكرهم مددىهم : اخل مث وقددل اددن ااددهللا قطين... قعددلأ

 .ملىرال بن اعهلل  ب 
 :فول  :- مح  ار  -مث قول 
ا حوكيث ااض يذكر فلهو الضدر الحلوتد  ك هدو كدذا الت يود  : المىهو -11

يف حلوتدددد  حددددهلليث الاحددددهلل السددددوي يف ذادددد  أقددددوال بملدددد  ا ئمددددة الحججهددددم مددددن 
 .(1)ااملقول من اشرال أالج  ااكتوا الااىىة المن 

 :فول"  :- مح  ار  -مث قول 
أن يكددون احلددهلليث ممددو تقددوي ااشددواههلل ااودد ل ة ا ددد بطسودد  ك ددهلليث  -14

 ".(4)اوو بن اىا ااطويل ااذل قوهلل الاكمل  ااطملن يف أخعو  ا وعلوذ
 -مث بل بطسو  بو كاة من الجدوه، مث كدرا أمث دة أخدرهلل مدذا ااىدو ، مث قدول 

 :فول"  :-  مح  ار
 .خموافة احلهلليث  ري  ااقر ن: المىهو -11

 ".الأهنو سعملة  ت  سىة النن يف ا اف ااىوبملة: " ك هلليث مقهللا  ااهللولو
الهذا من أبدل ااكدذا  ود  ادو كدون  د ل وً اكدون كدل أحدهلل اوادوً : " مث قول

 ".أو  قهلل بق  ا قلومة من القتىو هذا م تون الإحهللهلل المخىل سىة 
 .ااقر ن الااىىة ا د بطسن هذا احلهلليثالسوي ا كاة من 

الممو يهلكهلل كذا هذا احلهلليث أن هذه ا مة قهلل جتوالزت ا اف ااىدوبملة : أقول
 .ب  ب  الاشرين الأ بملموئة سىة

 .كذبوت أخرهلل جتوالزرو اختوو اً  - مح  ار  -السوي 
 :فول"  :- مح  ار  -مث قول 

                                                 
(1)  (  :27-72 .) 
(4)  (  :72-79 .) 
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:  ددم هبددو أودد  بوبددل، مثددلمددو يقددألن بوحلددهلليث مددن ااقددرائن ااددض يمل: المىهددو -12
، "(1)الهدذا كدذا مدن ادهللال الجدوه: "، مث قدول"حهلليث الك  اجلسيدة ادن أهدل خلدض

 .السوي اشرال أالج 
يف ذكر جوام  الكدوابط ك لدة يف هدذا ااعدوا : فول"  :- مح  ار  -مث قول 

(4)." 
 (1)السدددوي ادددهللكاً مدددن هدددذه اجلوامددد  الااضدددوابط مقرالودددة ب مث تهدددو إى  خدددر كتوبددد 

 .وول ت يتى  موتركتهو  ن ا
فهددل يملددر  هددهلتذ اجلهددول اا ركددون هددذه ااضددوابط الا  ددول ااددض حوفظددل 

حبلددث ت يف ددل مىهددو حددهلليث مكددذالا أال حددهلليث فلدد   ا ددد سددىة  سددول ار 
خط  الاو ك مة الاحهللالا، الهل ارفوا مهللهلل ااملعقرية اادض حعوهدو ار  ئمدة احلدهلليث 

اك حلموية ااىىة الاحلفدو  ا لهدو الفدوًذ مبدو ااىقوك ااولو فة ااذين أاهللهم ار أ و إاهلل
الاددهلل مددن حفظدد  الحلدد  الذكددرها الهددل اددر  اجله ددة اا ركددون مددهللهلل اجلهددل ااددذل 

ااتطددوالل ا ددد سددىة  سددول : يتخعطدون فلدد  المددهللهلل احلموقددوت ااددض ا تكعوهدو، المىهددو
ار ال جومدددو ا فدددذاذا الهدددل أك كدددوا أن ار مدددم بوار دددوك، الأوددد  سلفضددد هم اليدددرك  

 .اكلهللهم خوس وً 
 . وملوك هىو إى فتىة أمحهلل خون المو ترتس ا لهو الوش  اىهو

 : ( )قول ااملسمة اووههلل ا هللث ااشل  ثىوذ ار ا مرتىرهلل  مح  ار
مددو أ دد ي ذادد  االددوي ااددذل خددرو فلدد   ددوت ا لكددرال ااخددواف جلملدد  ا مددة " 

ن كادلًس اهسسملة اادهللاا  إى ااتمدوك ااقدر ن الحدهلله يف اادهللين، الأن ااىدىة ت تكدو 
،  (بومىدهلل) رالوً، ف ثر هذا ااووت ا د احلوفه  س احلا اظلددم أبدوكل يف بتىد  

، يملدددددين بدددددوارج ل "كمددددو أثدددددر ا ددددد اعدددددهلل ار جكراادددددول يف تهددددو  تددددد ثرياً اظلمددددوً 
 .ااذكو ين مهلسى  كاوال ااقر ولل

                                                 
(1)  (  104-105 .) 
(4)  (  102 .) 
(1) (  :155.) 
 .ي وقسً ان كتوا ااقر ولون ال عهورم حول ااىىة1921اهللك مو    1   ع ة أهل احلهلليث (2)
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الاجلكرااددول هددذا قددهلل تددرجم ادد  ااشددريف اعددهلل احلدد  بددن فخددر ااددهللين احلىددين يف   
 . ( )"وسهة الوابر"كتوب  

اادددذل كاددو ااىدددو  إى مددذهس جهلليدددهلل مسددوهم أجهدددلج اادددذكر : "المددن ترمجتددد  قوادد 
كاددوهم إى ااقددر ن الأوكددر ا حوكيددث قوبعددة، ال ددىف اارسددوئل يف ذادد ، القددول إن 

، ال الالا اىدد  ا حوكيددث المددو كدددون يىع دد  ادد  أن يقدددول ااىددو  افددألالا ا ددد ااىددد  
  .اليفملل  ل وً ال  ا  ذكر يف ااقر ن

ررر لاك الأمدددو مدددو ال ك يف ااقدددر ن  َِ ، الاادددراك بددد  ااقدددر ن (59:ااىىدددوذ)  وانالتَِ ررر اكال َّ
 . ف ل  ااقر ن الاارسول  ل ل مت ويرين جيس اتعو  كل الاحهلل مىهمو ا د حهللال

ررلَك : فددواراك بوارسددول يف قوادد  تملددوى ـِ ررَنكباِْ رر ِلكِتررٌَل اْ كمت َِ ررٌلاِِِلكال َّ   قاررَ كجا
 (.170:ااىىوذ)

َِ لاك :   تملوىالقوا  (. 59: ااىىوذ) نالتَِ  اكاللَّ اكوانالتَِ  اكال َّ
َِ لت تك : القوا   . ( 21: ااىو )   واَت ااكِدِع اكَتلااكاللَّ تكوابا
َِكماك : القوا   (. 49:ااتوبة)     لِكٌكح ثماكا ِكوابا

ـِك : القوا  تََّتِ  ْتيكِحَ َتََ ٌُا كاللَّ اك َا  ُّ َاََِلكِت ت كِِ ََ  (.11: ل امران)  ِلكاللَّ ِكَت

 .( )"ال ريهو من ا يوت ااكر ة ااقر ن
 .الهدذه زوهللقدة الاك دة جتوالزت زوهللقة ااعوبىلة، الإسقوط ا رسول ااكرمي 

الواجددة أمحددهلل ااددهللين، الاحلددوفه  مددهلل أسدد م، : زامددوذ  خددرالن، مثددل الا قددر ولل
اقددوي اددذكره، القددهلل ال ددسي أمحددهلل براليددس، المددم تساددس بددهللين ار ال ددملوئره ت يتىدد  ا

تددوى وقو ددهم ا مددوذ امىددهلل البوكىددتون، البلىددوا كفددرهم الزوددهللقتهم، الأهنددم الىددوا مددن 
 . هذه ا مة ا مهللية

الفتىددددتهم امتددددهللاك افتىددددة أمحددددهلل خددددون الا  ركددددوت ااعوبىلددددة، كمددددو أن مددددو تمل ددددا 
بتددد اليست ال  اذ اجلهملدددة الااملتسادددة الاادددرالاف  الاافدددري اادددض توبملتهدددو يف هدددذه ا  اذ 

اليست، ممو  تم ا د ااى مل  ف  هذه ا  اذ الاات اليست ااض تفت  ااعوا الاات 
                                                 

(1)  (1/419-491 .) 
 .أق مل خط ( يف)كذا الالاك  أن ك مة  (4)
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ا سووكقددة مددهللي اهسددسي التقددوي  مقوموتدد  الأ كوودد  الااتساددس بشددملوئره، الااملددوكال إى 
اهسسي اافطرل الواص من ااشوائس الااعمللهلل كدل ااعملدهلل ادن هدذه ا  اذ ااى رفدة 

 .الاات اليست ااعوب ة
ااتدد اليست الا  اذ ااى رفددة   وددين  أيددل مددذه اافرقددة  جيددس  فدد  هددذه: أقددول

اا  هللال  عهوً من بلىهدو  دع  مو الثدة ادن ااملتسادة الالدوا و الاادرالاف ، كدواقول بد ن 
 . أخعو  ا حوك تفلهلل ااظن، الأهنو ءتمل ااوهللي الااكذا

 : قول أحهلل زاموئهم الهو احلوفه  مهلل أس م
عقوً األ ول ااض أقرهو ا هللثون، الت ت تتجوالز ااىىة مرح ة أخعو  ا حوك ب" 

 .( )"تع ذ  الاية من  الايورو إى ااتواتر اافلهلل ا مل م الاالقل
كمددددو أن ز لوددددهو بمل ددددم اجلددددرح الااتملددددهلليل قلوسدددد  معىددددوه ااتخمددددل : "اليقددددول

 .( )"ف لىل ااىىة ظىلة الحهللهو بل ممللو  ف وهو ظين أيضوً .. الااظن
ال ددريال ا لهددو اددن  ي اىددىة  سددول ار أت يكفدد  هددذا زاجددراً اددن اىددهلله احددألا

ااتمل دددا هبدددذا ا  دددل اافوسدددهلل، الأت يكفلددد  كافملدددوً  و بتددد  ال فضددد ، مث ااىدددري ا دددد 
مىهددوو ااىدد ف اليف  كددوا أهددل ااىددىة الاحلددهلليث ااددذين  فضددوه الحددو بوه مددن فجددر 

 . ااتو ي 
مدرسة جمال الددين افغاداني أو اريراندي المتدوغة سدنة : ثانياا 
 .هد3131

 :د هذا اارجل مآخذ كعريال القوية مىهوفإن ا  
كون متهمًو بواوسوولدة بل كون أحدهلل كعو  أاضوذ ااوسون القهللمل أو    -1

الب ع  اتوضموي إالهو ت   اضوئهو مكوتع، من ا كاة ا د هذه اتروموت
 .( )الاستمرا ه فلهو 

                                                 
 .سل يت اارك ا د هذا يف اارك ا د ااقوئ ل ب ن أخعو  ا حوك تفلهلل ااظن (1)
اليقدول مبث د  براليدس ال دس (: 4:  )ي التمل لمدوت قدر ن 1912ابريدل  1اهللك  (9 : )ع ة أهل احلهلليث  (4)

، وقددددسً ادددددن  ددددوحس كتدددددوا ( "115 : )البدددددسغ احلددددا ( 17:  " )مقدددددوي حددددهلليث "  :اوظددددر ،احلددددا
 (.451:  )ولون ااقر 

 .(40 :  ) خوبرات مجول ااهللين ا ف ول  مهلل ااخسالم  (1)
 .(22 : )الكتوا مجول ااهللين ا ف ول املعهلل اارمحن اارافمل   
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 .ااهللاوال إى ااتفروج بوسم ااتجهلليهلل -4
 .من ااقلوك ااشرالةااهللاوال إى اات ر  الاتنسل  -1
 .اهسسي، الاالهوكية، الااىوراولة: ااهللاوال إى توحلهلل ا كيون ااثسثة -2
 .ااهللاوال إى الحهللال ااشري مبو فل  من م ل -5
 .ااهللاوال إى ااقوملة -2
 . ااهللاوال إى ات ألاكلة -7
 . ااهللاوال إى ااوبىلة -1
 . ااهللاوال إى ااىفو  -9

 .ااقول بوحهللال ااوجوك -10
 : فلوك   قوا  قف كمنكالساةقنمٌكم ك

ااتواترال إى االوي ه  ااىدىة ااود ل ة  فواتواتر الاهمجو  الأامول ااى  " -أ
 ".ااض تهللخل يف مفهوي ااقر ن الحهلله الااهللاوال إى ااقر ن الحهلله

الهددذا ااقددول هددو ااددذل تراجدد  إالدد   مددهلل توفلددا  ددهللق  مدد  ااشدد  يف  ددهللي 
 .هذا ااألاج 

 سف إذ كفن ااى مون بل كفتلد  ااكىدوز البفقدوا  ااقر ن ااقر ن الإل"  -ا
 .( )"يف فلويف اجلهل يفتشون ان اافقر ااهللقد  

الت أك ل مو ه  هذه ااكىدوز اادض كفىهدو ااىد مون البفقدوا يفتشدون يف فلدويف  
اجلهل ان اافقر ااهللق  بوال أ بملة اشرال قرووً حدت جدوذ ا ف دول فوكتشدفهو أهد  

هدددد  ت اليستدددد  اىوددددو  ااقددددر ن اطوبقددددة سلوسددددة اا دددددرا  أي! تفىددددريات ااعوبىلددددةا
 !.الاكتشوفوت  التقوالهلله اافوسهللالا

قدددرأت يف ااقدددر ن أمدددراً ت   دددل يف فهمددد   الحددد  :" القدددول مجدددول اادددهللين ا ف دددول
رر كللمالئـررةكَْرريكجٌعرر كُرريكاألبضك التىعهددل إالدد  بك لددض الهددو  وَ كقررٌلكِب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القدددهلل قدددهللي يف هدددذه  (141-95 : )املق لدددة ا دددهللكتو  فهدددهلل بدددن اعدددهللاارمحن اارالمددد  الاوظدددر مدددىهج ااهلل سدددة ا 

 .كوتعوت أ هللقوئ  مو يهلليى  بواوسوولة اا  لظةمااو وئف من مكوتعوت  ال 
 (.72: )، بواسطة ااهلل سة ااملق لة (99: )خوبرات مجول ااهللين ا ف ول  مهلل ااخسالم   (1)
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المددددذه ااشددددل ة ااربوولددددة إذ  عدددد فووهللهشددددل ااسئكددددة مددددذا ااى ،(10:ااعقددددرال) ..خلَفررررة
 -ال لفدددددة –ا مدددددل أن ذاددددد  ال لفدددددة سدددددلكون اهوىدددددون، الأن ذاددددد  اهوىدددددون 

  حسررررف كالرررر مٌل سلوددددهلل  مىدددد  موبقددددوت السددددل وت، أاظمهددددو الأ هددددو أودددد  

ا  الاح ا ودددوا  ال اادددأل ا ا دددد الادددو  ، فقوادددل مبدددلذ احلريدددة ااتىوسدددعة مددد  (10:ااعقددرال)
نتج ر كَُ رٌكمرنكحفسر ك  ذ مدن  يدوذ الوفدوي ااذل ت يو  أن يكون هىوك  د

الالقفل ااسئكة اىهلل هذا احلهلل مدن ااطملدن يف ، (10:ااعقدرال)  َُ ٌكوحسف كال مٌل
 دمل بواىىدعة مدذين ااو  اً اهوىون ال  تذكر بوق  ااىل وت من أاموا  إذ  أرو ا و 

 ".اافىوك السف  ااهللموذ
ن ار إالب بىدط ااملدول " :يف ااتفىدري ا دد هدذا ااىدوال إى أن يقدول مث  ضد  

ض يف ا    الهدددو اهوىدددون مدددن م ااسئكدددة أوكدددم ا مدددتم مدددو يف خ لفدددتملدددوى أفهددد
الجه دتم مددو أاهللكتدد  اوددوو  ال ددرف  اددن  ،اتسدتملهللاك املمددل اافىددوك السددف  ااددهللموذ

رٌكواعالَّرلاكآداماكاألاك : اهتلون بواىقلودتل اادذكو تل أت الهدو اامل دم فقدول رماٌلاكِِلَّ ا ََ
َاررررررََِلك ِررررررلَّك ِِ ك ََ كَت ررررررِم لت ررررررماٌلتكها ََ كناََْتئِرررررر ْتيكِتأا ررررررةتكُراقاررررررٌلا ـا عا اضاررررررِ َلكعالارررررراكاَلماالئت

 ".(11:ااعقرال)ِاٌدتقتَناك
 .الهذا تفىري ك قراب ، ك ن ااسئكة حسا مملو  

ا د امهللههلل إذ  -ا ل  ااىسي- ضس س لمون :" اليفىر  يوت أخرهلل فلقول
ئَكك:قدول تفقهلله ال  جيهلله ف مو حضر رَاٍأكِتااَارٍأكحاقترَنٍكواجت َا رَنك كمت  دري  ،(44:ااىمدل) َِر ا

َتْْريكاجلواسل  مد  اا دوك الاحلكدوي  أكثر م فا الت مشوا بواكذا كمو تفملل 
كعاظترَلأك ٌأ ـِِ َلكواِنوتتَاَ كمتَنكِِْ كشاَيٍلكوالا اٌكعارَ  كاَم انا  كتاَملت ِِ  َ مث  ،(41:ااىمدل) واجا

رررررَ تِر اٌكواقراَ ماك يقددددول بملدددددهلل ذاددددد  كاللَّررررر تكواجا َت رررررَنكِدو كمت رررررَم ت كلتلشَّ َا رررررٌكحاَسرررررِجِ و   ا
ف مددو جددوذ ااكتددوا إى م كددة سددع  مجملددل فددو اً ": مث يقددول بملددهلل ذادد  "،(42:ااىمددل)

كناحرُّ اٌكاَلمالِك ع   ا مة  لاَ كحٌا َّراكقٌا لت ارة كناَمر ا كحا َارِ كقٌا ُتيكناَم تيكمارٌكِِ َرَِ ْتيك كنُا
َتك  -ااددددوز اذ االددددوي مدددددثسً  –االل ع دددد  ا مددددة البملددددهلل أن تددددهلل ،(14:ااىمددددل) تاَشرررر اِ و

 م كدة االاستخرجوا إحودوًذ مدن سدجسرم مبدو اىدهللهم مدن ااملدهللات احلربلدة أا ىدوا 
الأوعهلالهو أو  يف إمكدوهنم  و بدة سد لمون مبدو تدوفر ادهلليهم مدن ااقدوال إذا هد  الافقدل 
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رر تحٍ كقاررٌِل اكْاَ ررِنكِنولِرر كقِررر َّك ا ددد إاددسن احلددرا  كوااألاكٍ كواِنولِرر كِاررَأٍسكشا َمررِ كَتلاََرر ت
فدددرك سددد لمون امهلليدددة :" مث مضدددد بملدددهلل يقدددول ،"(11:ااىمدددل) ُارررٌَْظِ تيكمارررٌ ااكتارررَأِم تحناك

الءفس هخدراو اا كدة القومهدو أذادة بدوحلرا الأ اك أن يريهدو مدو اهلليد  مدن ااقدوهلل المدو 
السددراة وقددل ا خعددو   -بلددو ات مددثسً –تىددخر ادد  مددن ااددري   تطلهددو الجتددرل بدد مره 

 ".-مثسً   ات  را  ااسس كا–الا  لوذ 
ررٌكالَّرركتحناك : الكددون يشددط  يف تفىددريه فلفىددر ااربددو ا ددري يف قوادد  تملددوى حاررٌكناحرُّ ا

ِِِل اكالْ ِرررٌكناَضررر اٌٌُ كِمضارررٌعافاة ك جدددواز أكدددل ااربدددو "دبددد ،(110: ل امدددران) آمااِررر اك كتارررَأ
  اادددول ن الت يتجدددوالز يف برهدددة مدددن اادددسمن  أااملقدددول اادددذل ت يثقدددل كوهدددل اادددهللي

 ".اليوري أكملوفوً مضوافة
رْككونْرر كت ررٌلاكجرر ُّك :يف قوادد  تملددوى جرر ثكاليفىددر  " بددواملرو" (1:اجلددنّ ) ٌااررِب

، الهدذا تفىدري بوبدل إذ "وه ااملرو بوافو سدلة أال امىهلليدةالمملى ، نَّ جهلّل مملرا كهللّ "
 ".الأو  تملوى ارو  بىو"يوري ااملىن 
قلدهلل مدن خدو  " ب ود  ( 1:ىدوذااى) ُنَكخفَلكنَك كت ر ل اكُ احر   اليفىر 

حدددددت مددددد  اادددددرأال -أن ت يملدددددهللل بدددددوارأال ااواحدددددهللال التدددددرك ادددددن لشدددددد أن ت يملدددددهللل 
اهللي ااسالاو الهذا مو يىتىتج  ااملقل موكاي  م   ااملوقل اليقول ب  احلدا  -ااواحهللال
 ".الااملهللل
 (27:ااكهدف) وت  كاألبضكٌِبز اليفىر ا مو  اا لعلة من  ري وص فلقول  
الإذا مو حول ذا  فس  ،ان  و هو  ري  اكخة ا ىظوي ااشمى أل خو جة " :

 ،الاجلىدددوا  دددوتً   دد  لت دددف مدددو ادددر  مدددن اجلهدددوت االددوي فلودددري اا دددرا  دددرقوً 
ت  ددد   شمىددد  المدددو  دددهللث مدددن ااسادددسال ااملظدددلم،البدددذا  الدددرالو ادددن ااىظدددوي اا

 ،التت ددول بددراكل هوئ ددة ،التىىددف اجلعددول وىددفوً  ،تتعملثددر ا    اعملددهللهو اددن ااركددس
البواىتلجددة نددرا ااكددرال ا  كددلة اليملمهددو اافىددوذ مبددو فلهددو مددن احللددوان التقددوي ااقلومددة 

 .(1)"الار أا م
                                                 

 .(90-17 : )فىري  مىهج  ااهلل سة ااملق لة احلهلليثة يف اات (1)
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الهددددذا تفىددددري بوبددددل، فموددددري ا    الااىددددموات الاجلعددددول الااشددددم  الااقمددددر 
الااكواكس مودري الاحدهلل ءدهللث اىد  ااقدر ن يف ادهللك مدن سدو ه مدن ذاد  قدول ار 

َِك :تملدددوى ٌِلكاَْرفاقاررر ا ررررما ِتررررِاكاَْرَاثارررر*ككَت ااكالسَّ ـا اا كرواَت ااكاَل َِ رررر*ك ا ٌِبكرواَت ااكاَلَت ا
كرُِجْك َِ كرِكواَت ااكاَلِقَ*ك ا َِ َِك*ك ِبكِِرَ ثت ا كماٌكقا َّماَ كواناخَّ ا -1:وفطو اه)  عالتماَ كْراَف أ

5).  
َِكك: القوا  تملوى َِك*ككَت ااكالشََّمِ كِِْ با ـا ابا َْ َار*ككواَت ااكالاُِّج ِمكا ٌِلكواَت ااكاَلجت

َِك رقا َكك: إى قواد  . ََِْر ا َِك*ككواَت ااكالسَّرماٌِلكِِشت رْ  ا َِ رَِلك واَت ااك*ككواَت ااكاَلجا ت
َِك*ككاَلجااَِّةكنَِزلتفا َك كماٌكناَحضا ا  .(12 -1:ااتكوير)ككعالتماَ كْراَف أ

ررر ا أك : القدددول تملدددوى رررةأكوااحت ُُّررر بتكْراَفخا ُتررريكال ك كاألاك*ككُارررنت ااكِْفتررر ا َبِضكواِحمتلاررر ت
َِّة كوااحت ا  ك َاٌكدا ُاِ َِّ َاٌِلك كاَل ااقت اةِك*ككوااَلجت ك*ككُراَراَ مائتٍككواقرا ا ت ُا تريا ٌِلك كالسَّما وااَْشاقَّ ت

َارررةأك ُتَارررةأك : إى قواددد  تملدددوىكحراَ مائترررٍككوااهت ـَِلكخاٌ رررَا َاك كتاَخفاررراكمت كحراَ مائترررٍككتِرَ  اِضررر 
 . (11 -11:احلوقة)

حهللال، ف موذا ت يت دهللث ا ف دول إت ادن فموري هذا ااكون الاحهلل الااىهوية الا
مودددري ا    فقدددط مفودددواة ادددن ااكدددون الحبدددهلليث لت دددف ادددن حدددهلليث ااقدددر ن 

 !.الاهسسي الااى ملا
الاددوذا يت ددهللث ا ددد ااطريقددة اا ربلددة ت ا ددد ااطريقددة اهسددسملة ااىددتمهللال مددن 

 !.ف موذا ت يهتهللل ب ا -ااذل يرهلل أو  الحهلله كتوا امهللاية-ااقر ن 
هلل أزالددة أال أبهلليددة ااكددون فددس ي  قدد  اات ددري ااددذل ءددهللث اىدد  ااقددر ن الهددل يددر 

 !.ال من ب  ااهلمىونا
بدددريالت ااىدددىة ااثوولدددة ااملدددهللك  -قدددول  مدددهلل محلدددهلل ار يف ع دددة اافكدددر اهسدددسم 

:  ست   وىل  يىدون مد  مجدول اادهللين ا ف دول ااملعدو ات ا تلدة" ااثول يف مقول
ت يقدددهلل  ( رال  يىدددون اادددض يدددرك ا لهدددو ا ف دددول وكددد: يملدددين) اىدددهلل قدددراذال ا وكدددرال " 

أن أ دل ت د  ااملوائدا هدل هدو مدن كيدن  -:اهوىون ا د مى  وفى  مدن ااتىدوؤل
 ".ااى مل أال من خووئص اا ل ااض أكرهل بواىلف ا د قعول ذا  ااهللين 
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اليف احلقلقددددة إن ااددددهللين اهسددددسم  حددددوالل خىددددا اامل ددددم السددددهلل مجلدددد  : "المىهددددو
 سهلل احلركوت اافكرية الااف ىفلة البرك ا ذهون ان ب س ااتطو ، الاذا     يف

 ".احلقلقة اامل ملة
كددون هددذا  دد ل وً أن كيددن ااىدد مل يملددوي مددن تطددو  اامل ددم، فهددل : "المىهددو

يقددهلل  أحددهلل ا ددد أن يددهللا  أن هددذه ااطوئفددة سددو  ت تددسالل يومددوًا ففددلم لت ددف 
وحدة اىدهللهو أبدهللاً   كين ااى مل يف هذا من سدوئر ا كيدونا إن مجلد  ا كيدون ت مس

كددل الاحددهلل حىددس  ددوك ت ، إن اوتمدد  ااىوددرال ااددذل ءددر  الاسددتقل ا ن يتقددهللي 
بوكل اارأل سريملوً يف سدعلل ااتقدهللي الاامل دوي بلىمدو اوتمد  اهسدسم    يت در  إى 

 ".ا ن من تى ط ااهللين
ت  دد  اىددهللمو سددو  اهسددسي يف ااددعسك ااددض ز كهددو بوسددتملمول اجلددض : "المىهددو

هر مو هدو مملدرال  وقدل إالهدو ا تد  الاوكاتد  المملتقهللاتد  الهدذه اادعسك   تىدتط  الااق
 ".إى ا ن من الس  من خمواع 

الاددوذا   يددسل اامل ددم ااملدددر  م طددد بواظ مددوت ااململقددةا يف هدددذه : "... المىهددو
المن ااظوهر أن هذا ااهللين حلثمو . ااىوحلة تظهر مىهلالالة ااهللين اهسسم  كوم ة

 ". مل ويحل حوالل خىا اا
" جو وددول كيدد  كيعددو"هددذه ااىوددو  وق هددو ا سددتوذ  مددهلل محلددهلل ار مددن جريددهللال 

 .(1)" 1111مويو 11اافروىلة ااهل خة يف 
فإن   ل اى  فإاو تهللل ا د حقهلله الطري ا د اهسدسي الظ مد  ااكعدري اد  
بتودويره يف هددذه ااوددو ال ااشددوهوذ ااددض ت يفأليهددو أاددهلل ا اددهللاذ مددذا ااددهللين ااملظددلم 

ادذل أخددرو ار بدد  ااىدو  مددن ااظ مددوت إى ااىددو  الأاتقهدو مددن ا  ددسل الا  ددو  ا
 .ااض كرهبو ا لهو  رفو ا كيون الفت  ا فوي أموي ااملقول الااهللا ك

 : المن أقواا  الطريال ااض خوبس هبو أتعوا  يف مور قوا  -و

                                                 
 .(120 : )مىهج ااهلل سة ااملق لة احلهلليثة يف ااتفىري  (1)



 - 47  -

ك التواال إوكم مملو ر ااوريل قهلل وش ب يف اتستملعوك ال بلتم حبجر اتستعهللا"
ا دلكم قدرالن مىدذ زمدن اا دوك اارادوال حدت االدوي الأودتم ءم دون ادسذ ودري اافددوءل 
التملىددون اوبدد ال اا ددساال ااظددوال تىددومكم حكومددوتكم احللددف الاجلددو ، التىدددسل بكددم 
الىف الااذل، الأوتم  وبرالن بدل  اكدون، التىتدس  قدواي حلدوتكم المدواك  دذائكم 

 ".اقراة الااىوطاومواة مبو يت  س من ارالي جعوهكم بو
الأودددتم كدددوحكون، تىدددوالبتكم أيدددهللل اارادددوال مث االوودددون الاارالمدددون : "إى أن قدددول

الاافددر  مث ااملددرا الا كددراك، الااموالدد ، مث اافروىددلل الااموالدد  الاامل ددويل ك هددم 
يشا ج وككم مبعض  هنم  اليهدل  اظدومكم بد كاال اىدف  الأودتم كواودخرال اا قدوال 

اوظرالا أهراي مور الهلوكدل مىفدل  ال ثدو  ثلعدة يف اافسال ت ح  اكم الت  وت، 
 . المشوههلل سلون الحوون كملوط  وههللال مبىملة أجهللاككم

 .( )" التشعهوا إن   تكوووا مث هم        إّن ااتشع  بوار لهلل فسح
اوظددر كلددف ااتددض اافددت  اهسددسم  كخددول مىددتملمرين مىددتعهللين ت يفددري بلىدد  

 .مول إخلالبل اتستملعوك الاتستعهللاك االووول الاارال 
الاوظددر كلددف يشددلهلل حبضددو ال اافرااىددة ال دد  ااوددريل ا ددد اتاتددساز هبددو، ال ؤيددة 

 .اافسح الاار هلل يف ااتشع  هبم
ااوقدددف مدددن اهسدددسي مدددن  جدددل فل ىدددو  ااكدددر ال ت يىدددت را مثدددل هدددذا  إوّددد 

الإاو ااىت را أن يكدون اد  أتعدو  يف بدسك اهسدسي مدن مفكدرين  ، افض  موسول
ففدد  أ ددول    يكددن يف كددل  دد ذ  اليىددريالن ا ددد مىواادد  إن المفىددرين يملظموودد

 .المىوهج أثخىل يف اهسسي الااى مل
 :موقفه من السنة

أن سعس امهللاية هو ااقر ن الحدهلله الهدو  -إن  هللي يف قوا –يرهلل هذا اارجل 
أمدو مدو تدراكم ا لد  الجتمد   ،ااقدر ن الحدهلله سدعس امهللايدة:"(4)الحهلله ااملمهللال فلقدول 
ل الاسدتىعوبهم الوظريدورم، فلىع د  أت وملدول ا لد  كدوح  الإادو حوا  من   اذ اارجدو

                                                 
 (.27-22: )، الاهستوذ اهموي (71-74 : )زاموذ اه سح يف ااملور احلهلليث  (1)
 .(12 : )مجول ااهللين ا ف ول املعهللااقوك  اا ر  بواسطة ااهلل سة ااملق لة  (4)
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وىت و  ب  كرأل، الت نم   ا د أكفىو م  ااقدر ن يف اادهللاوال إالد  الإ  دوك ا مدم 
أاىدددىو مك فدددل  ،اودددملوبة ذاددد  التملىدددره الإكدددواة ااوقدددل يف اركددد  ،إى تملوالمددد 

كالن ترمجددة  بوادهللاوال إى اهسدسي المحددل ا مدم ا ددد قعواد ا الهددل زكدن ااددهللاوال مدن
 تملوالم اهسسي إى ا ة ا قواي ااذين وهللاوهما 

إذا أ كودو كادورم إى اهسدسي أن يفهمدوا   -مثسً -هل يف بوقة سكون ااضازيل 
كىدددد  اهسددددسي مددددن ترمجددددة ا مددددوذ اهسددددسي ال  ائهددددم ااتشددددملعة يف تفىددددري ااقددددر ن 

 الاحلهلليثا 
ل فلهددو مددو ااددذل الت مدد ،أاددا وظددرك ا ددد فهرسددل أحددهلل ااكتددس ااهلليىلددة ااكددضهلل

 كن ارك  الااهللاوال إال  من أحكومد  التملوالمد  المدو ت  كدن جتدهلل أن مدو ت  كدن 
ااململ بد  الت اادهللاوال إالد  الت تطعلدا مفو د ة أ دع  اع دوً جيدس اتسدت ىوذ اىد  مبدو 

 .( )"  كن الاامكن هو مو يف ااقر ن الحهلله
 : أقول 

يفهددم كثددري مددن ووددو   الهددذا فلدد   ددر  ااىددو  اددن ااىددىة ااىعويددة ااددض ت -أ
ااقر ن الت  كن تطعلقهدو إت بواىدىة ااعلىدة ومستد  الااخوودة املموموتد  الااقلدهللال 

وذ  اتفىددري أئمددة كمددو هددو إا دد  ،اىدد  ااقددر ناط قوتدد  الاات هللثددة اددن كثددري ممددو سددكل 
ن سددو  ا ددد هنجهددم مددن أاددسي ا مددة يف فهددم ااقددر ن المملرفددة مملوولدد  المدد ،اهسددسي

 .المقو هلله المرامل 
التدراث سد فهم  إن اارجل يريهلل أن يف  ا تعوط ااى مل بىىة وعدلهم  -ا

ااوو  مث  بطهم بضستت  الخرافوت  مبو فلهو من إحلوك الههللي اإلسسي ت   ااطواي 
 .ااض أس فىو اه و ال إالهو قريعوً 

الهبددذا  ،ل اذه مددن اتسددتملمو يل الااوسددوولال هددذا هددو م ددسهلل هددذا اارجددل المددن  
ىكددرال ااىددىة ااىعويددة المددىهم  مددهلل توفلددا  ددهللق  يف أالل أمددره حلددث  ااقددول أخددذ م

 ."اهسسي هو ااقر ن الحهلله"كتس مقوًت أال مقوال ءل اىوان 
                                                 

 (.1/411)موطفد  ضل  ااملوال ا شل م الااملو  من  ا موقف ااملقل الاامل  (1)
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الحومدددل ادددواذ هدددذه ااهلل سدددة المرسددد  جدددذال هو هدددو  مدددهلل اعدددهلله ااودددرل اادددذل 
اددد  ة ااكعدددريال فىدددموه بو سدددتوذ اهمدددوي فدددإّن كدددخم  ااىدددوفخون يف كدددري هدددذه اافتىددد

 :قوا  -ا د سعلل ااثول-فمىهو  ،ا د فىوك اقلهللت  القع  مىهج مقوتت تهللل 
كىل فلمن كاو ا مة ااورية إى مملرفة حقهو ا د حوكمهو اله  هذه وملم  " 

، كاوووهم ل من مددهللال تسيهلل ا د اشرين قرووً ا مة   لطر مو هذا الوبر ا د بو
ن لط دون الت  دعهم إى اتاتقوك ب ن احلوكم الإن الجعل بوات  هو من ااعشر ااذي

قددف ب لددون  ددهوت  إت وودد  ا ّمددة ادد  و  ددهوارم، الأودد  ت يددركه اددن خط دد  الت ي
بددواقول الاافملددل، جهرودددو هبددذا ااقدددول الاتسددتعهللاك يف اىفواودد ، الااظ دددم قددوب  ا دددد 

 .( )"أل اعلهللاعلهلل  وجلوو ، اليهلل ااظو  من حهلليهلل، الااّىو  كّ هم ا  
سسي يف مطوا  ااقرن ا الل امجرل كخ ل مور يف اه !!سع ون ار: أقول 

ف ددم تملددر  بددوال هددذه اافددألال ال  لطددر بعددول  ،ل أ بملددة اشددر قروددوً االوملمددل بدد  بددو 
ا موئهو المفكريهو البسا اامل م حت ااملواي حقهو ا دد احلدوكم حدت جدوذ  مدهلل 

ارف   مهلل اعهلله من  ري اهسسي ااذل املل هذا احلا  ،!!اعهلله الارفهو هذا احلا
قددهلل اددر  ا مددة حقهددو ا ددد احلددوكم الحددا احلددوكم ا لهددو الحقددوي  أاددل  اهسددسي

 ا،اطلدو اااىد مل بملضدهم ا دد بملد  الحقدوي سدوئر ااعشدر بدل حقدوي ااعهدوئم ال 
 .إن هذا ااكسي ي تق  م  كسي  لخ  مجول ااهللين ا ف ول

، "اخل .. كإوكم مملشر ااوريل وشد ب يف اتسدتملعوك ال بلدتم حبجدر اتسدتعهللا"  
 .مح ل ا د اوتقهو ااهللاوال إى ااقوملوت المىهو اافراوولةسوولة اله  كاوال مو

، سا  فلد دإن خري أالجد  ااوحدهللال اادوبن تمتىدو  الدس  الااىد: " المىهو قوا  -4
، ( )"موهّلة هذا ااوبن البمل  مو جيس ا دد ذاليد  -بملون ار–النن ا ن معلىون 

 .سسي يف   ذهمث قوي بعلون ذا  بطريقة الىل من ا

                                                 
 (.  1/14) تو ي  ا ستوذ اهموي  مهلل   لهلل  كو  (1)
 (. 4/192)  تو ي  اهستوذ اهموي  مهلل   لهلل  كو (4)
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أمدو ااقوملدة الااوبىلدة  ،سا  الالدس  بدل أه د دسدسي هدو اادذل  دو ا ااىداه نّ إ
سا  الالددس  بددل أه هددو يف يددوي مددن ا يددوي ت يف  ددوبر ااتددو ي  الت يف دف ددم زىدد  ااىدد

 .حوكره
مث أيددن الكدد  هددذا اارجددل اهسددسي حلىمددو كاددو إى هددذه ااوحددهللال بددل بوائددف 

 .اا مى مل ااى مل الاالهوك الااىوو هلل الا   علة فلهو
ااىدموالية، كاوتد  إى ااتقريدس بدل ا كيدون  :المن كوا ث  ااساساة اإلسسي الأه  

فعملهلل اوكت  من فروىو إى بريالت أوش  مجمللة سلوسلة كيىلدة سدرية هدهللفهو ااتقريدس 
الإزااددة ااشددقوي مددن  (اهسددسي الاالهوكيددة الااىوددراولة) ااىددمواليةبددل ا كيددون ااثسثددة 

اددن ااشددرقلل، الت سددلمو ااىدد مل  كدد ط أال بددوا ددد إزااددة  الااتملددوالن ،بددل أه هددو
 .التملريف اهفروج حبقلقة اهسسي الحقلت  من أقرا ااطريمىهم 

مريزا بوقر، البريزاكال، الاو   أبو تدراا،  :هذه اجلممللة الا ألك ممل  يف ت سل 
يدهلل اا د  أحدهلل كد  قوكد  بدريالت، مث اوضدم إالهدو مهل المجول ب   ل  امدس بد  ااأل 

ة، الااقدد  إسدد وي ويددران، الحىددن خددون مىتشددو  ااىددفو ال اهيراولددة بو سددتوالز اذ إ
 . بل ر، الج  كب لو اىأل ال ملون مويول البمل  اهوك لس، الاالهوك

المدريزا الوظومهدو،  مدهلل اعدهلله  دوحس اادرأل ا الل يف موكدواهو  الكون ااشدل 
ولوً ااملددوي مدددو الهددو إيددرال تىوددر ال ددو  معشددراً وودددرا( ااىددكرتري)بددوقر هددو ااىددومو  

 . كمو يسام  التىمد مبريزا يوحىو مث اوك إى اهسسي
 . الكاو أاضوؤهو إى فكررم يف   فهم ال سوئ هم

 سسي يهللاد اهفروجا أهو اهسسي ااذل جوذ ب   مهلل الت وهلل ل إى أل إ
أي اادددسيج ااركدددس مدددن  ااادددذل أكان االهدددوك الااىودددو هلل الاقوئدددهللهم بدددواكفر الااشدددرك

 !!.هو من ااضستت ااض ءم هو هذه اجلممللةااارف  الااوسوولة ال ري 
: ى ااقدد  إسدد وي بل ددر يقددول فلهددوالهددذا ااشددل   مددهلل اعددهلله يكتددس  سددواة إ

كتو  إى اا هم بوحلا ااىوبا بواوهللي حضدرال ااقد  ا دألي إسد وي بل در أيدهلله "
الوىتعشدددر بقدددرا ...": إى أن قدددول ،"ار يف مقودددهلله الالفدددوه اادددذخو  مدددن موادددهلله

يىدددط  فلدد  وددو  ااملرفدددون ااكومددل فتهددسي اددد  ظ مددوت اا ف ددة فتودددع   ااوقددل ااددذل
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ااىددددل لة الاهسددددسي القددددهلل تملرفددددل كددددل مىهمددددو إى ا خددددرهلل، : اا تددددون ااملظلمتددددون
التودددوف تو مودددوف ة اادددوكاك التملووقتدددو مملووقدددة ا افدددة، فت مدددهلل اىدددهلل ذاددد  سدددلو  

  .( )" احلرا ااض بواو اوساجل مو أ الاح اا تل
متوافقددددة،  إوددددو اىددددرهلل ااتدددددو اال الاه لددددل الااقددددر ن ستوددددع  كتعدددددوً ال :" اليقدددول أيضدددددوً 

ال  فوً متووكقة يهلل سهو أبىدوذ اا تدل اليوقرهدو أ د وا اادهلليىل فلدتم ودو  ار يف 
 .( )" أ ك ، اليظهر كيى  احلا ا د ااهللين ك  

َر ااهت تَلكواحارَأِااكاللَّر ِك : أقول كحَِقفتئِر اكِْر باكاللَّر تكِترأُا ََ كنا َا كحِرَتلَّكِْر باِإككحِ تحِ و ََ َت كنا
ك َا ُتِ و ٌ ـا رْ كلتََِظ تر اِإكعالاراك*كوالاَ كِا تإاكاَل كاَل ا َلِ  ا كوادتحنت َِ لاِ كٌِت َا اكبا كالَّكتيكناَب ِه ا

َاك ْل تكوالاَ كِا تإاكاَلِمَش تِِ  كِِ   .( 11-14 :ااتوبة)   الْ حنت
مهلل اعهلله إبطوا  الودص اقهلل أمر ار مهوك االهوك الااىوو هلل ا مر ااذل يريهلل  

 .يف هذه ا يوت ا د كفرهم ال ركهم
الأن ااىودددو هلل  ،اسيدددر ابدددن ار :المدددن أسدددعوا كفدددرهم ال دددركهم أن االهدددوك قدددواوا

الأكدوفوا إى هدذا ااكفدر الااشدرك  ،أال هدو ار أال ثوادث ثسثدة ااىل  ابن ار :قواوا
 . ب ن انذالا أحعو هم ال هعوهنم أ بوبوً من كالن ار

المدددن هدددذا ااىط دددا  اذ ار الأادددهللاذ اارسدددواة اادددض جدددوذ هبدددو  مدددهلل الأهندددم أادددهلل
يريدددهللالن أن يطف دددوا ودددو  ار بددد فواههم المللشدددوا هدددم الاهوىدددوولة مجلملدددوً يف ظ مدددوت 

 . ال سوات  الأمت  اجلهل الااكفر حىهللاً الب لوً ا د  مهلل 
وذ الي ق ار إت أن يتم وو ه ذاكم ااىو  ااذل ت يوجدهلل إت يف اهسدسي الادو جد

موسددد الالىدددد ال ري دددو مدددن ا وعلدددوذ الاارسدددل فدددس يىدددملهم إت اتعدددو  خدددوب ااىعلدددل 
ي ق ار إت أن يتم وو ه الاوكره ااكوفرالن اليف ب لملتهم االهوك الااىوو هلل   مهلل 

ااذين يتخعطون يف ظ مدوت ااكفدر الااشدرك الاجلهدل الااضدسل الاقدهلل حودر امدهللهلل 
 إت أن يظهر اهسسي ا د ار الي قهسسي الحهلله الحور فل  وو  الكين احلا يف ا

                                                 
ااهلل سددددددددة ااملق لددددددددة : ، الاوظددددددددر( 141، 140، 1/119) تددددددددو ي  ا سددددددددتوذ اهمددددددددوي ا ىددددددددلهلل   ددددددددلهلل  كددددددددو  (1)

( :117-111.) 
بواسدددطة مددددىهج ااهلل سددددة ااملق لددددة   (  4/121) مددددهلل اعددددهلله مجددد  الءقلددددا  مددددهلل امددددو ال ا امدددول ااكوم ددددة   (4)

( : 111). 
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اكدددن  مدددهلل اعدددهلله يدددرهلل كدددهلل ذاددد  يدددرهلل أوددد  ت يدددتم ودددو  ار إت  ،ا كيدددون ك هدددو
الكفدد مبدو يدراه كدسًت المودوكمة الاكد ة ادو قدر ه ااقدر ن   ااثسثدة ا كيونبوجتمو  

 المىهدو قدول ار ،الااىىة يف ووو  كثريال ت يتى  ااقوي اىركهو الإمجدو  ااىد مل
ٌ كوامارٌكك  :ى تملو ُاٌبا كتراَ َاِ واكِقَ كِاَ كمتلَّةاكَتَِر ااهتَلاكحااتَفر ِ اكِه دا كناَوكْا ِل اكِِْ  واقٌا

كاَلِمَشررر تِتَناك رررنا كمت َا رررٌ ف قدددهلل أبط دددوا أسدددعوا امهللايدددة مدددن ااكتدددوبل  .(115:ااعقدددرال)   ِا
 .بت ريفهم الكفرهم الجرأرم ا د هذا اات ريف

َّررراكوالارر  :تملدددوى الأخددرياً يقددول ار  ررٌبا كحا ُا ِ ررر ِدكوا كالاَّ كاَلَرا َنكتراَ ضاررراكعاَارر ا
كالَّرركتيك كناَهرر االاِهَلكِراَ رر ا َ رر ا كاترََّرا كاَلِ رر ا كوالاررئتنت ََّكِهرر ا كاللَّرر تكِهرر ا تراََّترر اكمتلَّررَراِ َلكقِررَ كَت

ٍَ ك ُت كوا كْا كاللَّ تكمتَنكوالتيٍّ كمتنا كماٌكلا ا كاَل تَللت كمتنا ِا  .(140 :ااعقرال)  جاٌلا
 : فههلل بن اعهلل اارمحن اارالم  قول
زام فل  ، "اافن ااقوو  يف ااقر ن ااكرمي" وشر  مهلل أمحهلل خ ف ار كتوب "

أن ال الك الض يف ااقر ن ت يقتض  القوا  الأو  يذكر أ دلوذ الهد    تقد ، اللشدد 
 . ا د ااقر ن من مقو وة أخعو ه حبقوئا ااتو ي 

 .سوبريإوو ت وت رو من ااقول ب ن ااقر ن أ: القول
الاىهللمو  فضل جومملة فهلاك هذه اارسواة كاف  اىهو أمل الويل ااشر  ا د  

 مددهلل اعددهلله بددل جددهلل ان  وي مددو كددون يقددر ه ااشددل إهنددو تددرف  االدد: " اارسددواة قددوئسً 
 .( )"ا زهر مىذ اثىل الأ بملل اوموً 

 مدهلل اعدهلله فإهندو  كفر   له فإن ثعل هذا ان ااشل   ل ا دطو الهذا أمر يى 
ة كضهلل تهللل ا د كلهلل كعري اإلسسي التكذيس ا قر ن وفى  الورجو أن يكون اطوم

 . هذا افألاذاً ا ل 
 :اليف خطوا ا  لوبس فل   لخ  مجول ااهللين يقول

ت وقط   أ  ااهللين إت بىلف ااهللين المذا او  ةنن ا ن ا د سىت  ااقو " 
 " مرهم اليفمل ون مو يهلمرالن أيتىو ارأيل زهوكاً اعوكاً  كملوً سجهللاً ت يملوون ار مو أ

                                                 
مدددن اافدددن ااقووددد  يف ااقددددر ن  (110 : )الأحدددول ا ددددد (  122-125) مدددىهج ااهلل سدددة ااملق لدددة    (1)

 .من مقهللمة هذا ااكتوا (ح:  )ااكرمي  مهلل أمحهلل خ ف ار الا د 
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هل ه  كاوال بوبىلة لفلهدو اادرجسن اليىدمللون : فقول (1)ل بمل  ااىقوك تىوذ
بىدددلف اادددهللين وقطددد   أ  اادددهللين القلدددومهم بواودددسال أمدددوي " ءدددل سدددتو ال اادددهللين ال

ااىدددو  هدددل هدددو سدددمل  إى ااقدددع  ا دددد سدددلف اادددهللينا مث تدددركهم ا ودددسال بملددد  
فىددد ة " كرم إالهدددو حلىدددوً  جدددلااملدددل  الادددو  اضدددلا" ا حلدددون هدددل هدددو تىفدددل  

 ". ا مل
 :موقفه من أخبار اآلحاد

إن ": (4)- كددد  ار اىددد  -قدددول ا سدددتوذ اهمدددوي  مدددهلل اعدددهلله": قدددول أبدددو  يدددة
ن اهسسي ااود ل  هدو مدو  الإ ،ااى مل ال  مم إموي يف هذا ااملور  ري ااقر ن

 ."ا ل  ااوهلل  ا الل قعل ظهو  اافةكون 
ت  كددن مددذه ا مددة أن تقددوي مددو كامددل هددذه ااكتددس :" القددول  محدد  ار تملددوى

الادن تقدوي  (كمدو ذكدره بومدوم    تهلل   يف ا زهر الأمثومو،ااكتس ااض :يملين)فلهو 
الكددل مددو اددهللاه فهددو حجددوا ( ااقددر ن)إت بددوارالح ااددض كووددل يف ااقددرن ا الل الهددو 

 .(1)" قوئم بلى  البل اامل م الااململ
فإود  قدهلل سدو   -الت يىدتعملهلل مدن  مدهلل اعدهلله-فإن    هذا ااىقل من أ   ية 

  ددل وً -اللفددف مددن البدد ال هددذا ااقددول  ىهج أسددتوذه مجددول ااددهللين ا ف ددول،ا ددد مدد
ااتودهلليا مبدو جدوذ " :ءدل اىدوان " سدواة ااتوحلدهلل"مو قوا  يف كتوب  ااىدمد بدد -مو

بوادهللالل ااقدوب   -ا لد  ااىدسي-وعوتد   لبملدهلل أن ثعتد": حلدث قدول ،"ب  ااى  
و الأو  إاو لض ان ار تملوى  فس  يس أو  جيس توهلليا خضه الاه دون بّلىا د مو 
 .مبو جوذ ب 

المدددو تدددواتر الدددض بددد  تدددواتراً  ددد ل وً جدددوذ بددد  مدددو  دددرح بددد  ااكتدددوا  الوملدددين مبدددو
مىتوفلوً اشرائط ، الهو مدو أخدض بد  مجوادة يىدت لل توابدهلهم ا دد ااكدذا ادوكال 

جىدددة، يف اادددوت مدددن بملدددث، الوملدددلم المدددن ذاددد  أحدددوال مدددو بملدددهلل  ،يف أمدددر  ىدددو 

                                                 
 .حا ا  ذا هو فههلل بن اعهللاارمحن اارالم  ال  (1)
 .، ااطعملة الومىة، كا  ااملو  (179-171: )أكواذ ا د ااىّىة  (4)
 (.179: )أكواذ ا د ااىىة  (1)
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الاددذاا يف وددو ، الحىددوا ا ددد حىددىوت السددل وت ال ددري ذادد  ممددو هددو مملددرال   
الت جتددوز ااسيددوكال ا ددد مددو هددو  ،هددو  ددري  الجيددس أن يقتوددر يف اتاتقددوك ا ددد مددو

 .(1)" قطمل  بظين
 :فألهلل يف كسم  هذا

إت مبددو  ددرح بدد   أودد  ت ي ددسي ااىددو  مددن توددهلليا مددو جددوذ بدد  اارسددول  -1
 .ااكتوا ااملسيس الالض ااتواتر من ااىىة

الت جتددوز  ،ا ددد مددو هددو  ددري  يف الددض  اتاتقددوكالأودد  جيددس أن يقتوددر يف -4
 .ااسيوكال يف اتاتقوك ا د مو هو قطمل  بظين

 :المقتضد هذا
أن يملمددهلل مددن  ددوذ مددن أهددل ا هددواذ إى ءريددف ووددو  ااقددر ن الااىددىة  -1

 ددر ة يف كتترددو الإن كووددل قطمللددة ااثعددوت  ااتددواترال أال ت الي هددو حبجددة أهنددو  ددري
 .الهذا أمر الاق 

الأن يملمدددهلل أهدددل ا هدددواذ إى ا حوكيدددث ااوددد ل ة اات قدددوال بدددواقعول مدددن  -4
ا مدة مبدو يف ذاد  أخعددو  ااود ل ل فلدهللفملوا يف نو هددو الت  تجدوا هبدو يف أبددواا 

كددذا  فددس المددو كددون   ،اتاتقددوك  هنددو  ددري قطمللددة ااثعددوت الإاددو هدد  مددن ااظىلددوت
 .جيوز أن يعىن ا ل  اتاتقوك الت اه ون بوا لعلوت

ال ددرط  دد ة اتاتقددوك أن ت يكددون فلدد   دد ذ :" المددن هىددو يقددول  مددهلل اعددهلله
اددن مشددوهبة ااخ ددوقل، فددإن ال ك مددو يددوهم ظددوهره  اهمدد   دد  ااتىدددسي  الا ددو ااقددوي

 .يف ااتواتر الجس  رف  ان ااظوهرذا  
م مبملىوه م  ااتقوك أن ااظوهر  ري مراك أال بت اليدل تقدوي إمو بواتى لم ر يف اامل 

 ".(4)ا ل  ااقرائن ااقعواة 
ت جيدس  :ىدىةفهدذا هدو موقفد  مدن اام بظدوهر ااتدواتر، تدرهلل أود  ت يىد ّ  الأول 

 ،بدل مبدو تدواتر اىد  ادن ااىد   ا د امدوي ااىّدو  ااتودهلليا بكدل حدهلليث  د  
                                                 

 (. 157)  سواة ااتوحلهلل    (1)
  (.151: ) سواة ااتوحلهلل  (4)
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البددوا اات اليددل الاات ريددف  ، الددضالأودد  يقتوددر يف اتاتقددوك ا ددد مددو هددو  ددري  يف
مفتوح الكاوالهلل اهللي ااوراحة سه ة جهللاً ان يريهلل الرالو ادن مملتقدهللات ااىد ف 

 .ااوو  إى مملتقهللات أهل ا هواذ
 : اليقول

  ال ددهللي أمددو أخعددو  ا حددوك فإاددو جيددس اه ددون مبددو ال ك فلهددو ا ددد مددن ب  تدد" 
 .بو ة  الايتهو

الهددو اددل  مددن ادد   ددعهة يف  دد ت    أال ب  دد  الاركددلأمددو مددن   يع  دد  الددض
الا  ل يف مجل  ذا  أن من أوكدر  ،ااتواتر فس يطملن يف إ وو  اهللي ااتوهلليا ب 

حهللث ب  أال قر ه فقهلل بملن يف  هللي اارسواة الكذا   ل وً الهو يمل م أن ااى  
 .(1)"وهب

الادددو كوودددل ممدددو قدددر  –ب  تددد  أخعدددو  ا حدددوك ال  يودددهللي بوددد تهو  اأوددد  إذ -1
فدإن  -حلهلليث الااىىة السد موا هبدو الكاودوا مبدو فلهدو مدن اقوئدهلل الامدل  تهو أئمة ا

الاو  هبو، كذا اليالا  احلا أن يركهو  ،اهللي توهلليا هذا اات ر  ت يطملن يف إ وو 
الا   كهو اىهلل او   أل  عهة فس  ،كوول يف ااو ل ل الت قتهو ا مة بواقعول

ااود ة التدوفرت اود تهو مهمو ب  ل من هبو ااىظر إى ا سوولهلل الت ااتقلهلل   ي سم
 .ااشرالط فملقول ااملقسولل فوي كل ااتعو 

ين بواضرال ال الهدو ل اامل م مبو تواتر الا م أو  من ااهللالي  ا ب  من أ ": مث قول
 .(4)" الق لل من ااىىة يف ااململ يف ااكتوا

الا  ل يف ذا  أن اه ون هو االقدل يف اتاتقدوك بدور ال سد    : "إى أن قول
 .(1) "اارسددل   ر بددس قلدهلل يف ذادد  إت احددألاي مدو جددوذ بدد  ا دد أاىددىة الاالدوي ا خدد

ت حددرو ا ددد مددن أ ددل  ددري ااتددواتر مددن ااىددىن ااقوالددة الااملم لددة الااتقريريددة  :ح ارري

                                                 
 (. 151:  )  سواة ااتوحلهلل  (1)
 (.151:  ) سواة ااتوحلهلل  (4)
 (.151:  )  سواة ااتوحلهلل  (1)
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ا مدددددة بدددددواقعول سدددددواذ تمل قدددددل بواملقوئدددددهلل أال تهدددددو مهمدددددو ب  دددددل مدددددن ااوددددد ة الت ق
 .ا امول

 :اوهلل أهنو أخعو   حدوك مثدلالممل وي أن هذا ااوىف يىكر ااتواترات اليركهو بهلل
 الخددرالو ااددهللجول ،الب ددو  ااشددم  مددن م رهبددو ،الخددرالو ااهددهللل ،(1)وددسالل الىددد

الأحوكيدددث  ؤيدددة ار يف  ،الأحوكيدددث ااشدددفواة ،الأحوكيدددث فتىدددة ااقدددض الاذابددد  ،(4)
بددواتواتر فددركت أحوكيثهددو حبجددة أهنددو أخعددو   لإى اقوئددهلل أخددرهلل ثعتدد ،ااددهللا  ا خددرال

 . حوك
بواكتوا ااملسيس المبو فلد  مدن ااشدرائ  ااملم لدة الاىدر ا لد   المن ااتقهلل:" مث قول

فهددم أخعددو  اا لددس ا ددد مددو هدد  ا لدد  يف ظددوهر ااقددول الذهددس بملق دد  إى ت الي هددو 
حبقددوئا يقددوي ادد  ااددهللالل ا لهددو مدد  ااتقددوك حبلددوال بملددهلل ااددوت الثددواا الاقددوا ا ددد 

الت يدىقص  ا امول الااملقوئهلل حبلث ت يىقص ت الي    ل وً من قلمة ااوادهلل الااوالدهلل
الإن كدون ت يود  اندوذه  ،(1) ل وً من بىوذ ااشدرالة يف ااتك لدف كدون مهلمىدوً حقدوً 

 .(2)"ر فلهو إى مو تع    بوقة ااملومةقهللالال يف ت الي   فإن ااشرائ  اهملة قهلل وظ
الوددرهلل هىددو أودد  يقوددر اتاتقددوك ا ددد ااكتددوا ااملسيددس المبددو فلدد  مددن ااشددرائ  فددس 

ة ااتدواترال أي هدو م وزادة اىكدرل ااىدىة الت دوي  مدم وهلل ل أهدذا سدهو مىد  ادن ااىدى
 .!ابت يلهلل مذهعهم

الورهلل أو  يملط  احلرية ااكوم ة ا ملقسولدل ال دريهم أن يفهمدوا ااقدر ن كدل ا دد 
الأ د وب    المو كون ا ل  ااىد  حىس اق   كالن ااتفوت إى بلون اارسول 

 .من بلون الاقلهللال

                                                 
 وددوا   ددوه ااكشددمريل حلددث سددوي أكثددر مددن سددعملل " ااتوددري  مبددو تددواتر يف وددسالل ااىددل "كتددوا اوظددر   (1)

 .-ا ل  ااوسال الااىسي–حهلليثوً يف وسالل الىد 
، ا م هللث ا اعول، "القت   إيوه -ا ل  ااوسال الااىسي–قوة ااىل  ااهللجول الوسالل الىد " اوظر كتوا (4)

 كدو بدوا وي ا دد ت اليدل أحوكيدث ودسالل الىدد الخدرالو اادهللجول،   القهلل تىوالل يف مقهللمت   مهلل اعدهلله ال  دلهلل
 (.11-14: )كمو تىوالل بمل  بسا ا زهر، اوظر 

أ هلل أن هدذا   دو يف اه جدوذ فددواهلمىون حقدوً هدم ااددذين إذا ت لدل ا دلهم  يوتد  زاكرددم إ وودوً الااهلمىدون حقددوً  (1)
 .الأامومماليعىون ا ل  اقوئهللهم  ااذين يهلمىون بكل مو ثعل ان وعلهم 

ا كتددول  "وظددم ااتىددوثر مددن احلددهلليث ااتددواتر"اوظددر هددذه ا حوكيددث ااتددواترال يف هددذه ا مددو  ااملقهلليددة كتددوا  (2)
(  :14 ،12 ،112 ،114 ،115 ،122 ،127 ،129.) 
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اادوت الثدواا الاقدوا ا دد ا امدول  اليرهلل أو  مدهلمن حقدوً إذا  مدن حبلدوال بملدهلل
الااملقوئهلل حبلث ت يىقص ت الي    ل وً من قلمة ااواهلل الااوالهلل فس يضره بملدهلل ذاد  

 ريالمىهو اهسراذ الااملدراو الاوشدقوي ااقمدر الت تفىد أن يىكر مملجدسات اارسدول 
ر ااسئكة ب هنو وواز  الري يف أوفىىو أال تفىري ااشلوبل ب هنو ودواز  ااشدر إى  خد

 ن التىكدددر ااىدددىة أال تملعدددث ااتددد اليست ااعوبىلدددة ااملرالفدددة اادددض تملعدددث بىودددو  ااقدددر 
 .بت الي هو

إن ااهللجول : " فقهلل س ل  مهلل اعهلله ان ااىل  ااهللجول القتل الىد ا  فقول
 مددس ا خرافددوت الااددهللجل الااقعددوئ  ااددض تددسالل بتقريددر ااشددريملة ا ددد الجههددو الا خددذ 

 ".ب سرا هو الحكمهو
ك إى هذه احلكم الا سرا  السدىة  سدول ار معلىدة ادذا ، الأن ااقر ن أاظم هو

القددددول بملددددهلل أن حكددددد  ،فددددس حوجددددة ا عشددددر إى اه ددددسح ال اذ اارجددددو  إى ذادددد 
ك  قول ار تملددوى امللىدد ا لد  ااىدسي ريالس  يف تفى ُتِ ر ا كواباا َتْْريكِمَرا اَُْر ا

ن اارفدد  إاددو كددون ارالحدد  مرج ددوً أن ااوفددوال هدد  الفددوال مددوت الأ(. 55: ل امدران)  َتلارريَّك
 :ااسمون نرجيونالاووحس هذه ااطريقة يف حهلليث اارف  الااىدسالل يف  خر  :قول

أو  حهلليث  حوك متمل ا ب مر ااتقوكل  و  من أمو  اا لس الا مو   :نح همٌ
اتاتقوكية ت يهلخذ فلهو إت بواقطمل    ن ااط وا فلهو االقل الال  يف ااعوا 

 .حهلليث متواتر
ا ددددد  ت اليددددل وسالادددد  الحكمدددد  يف ا    ب  عددددة  الحدددد  السددددر  سددددوات  :ٌو ٌَْ مرررر

المددد  مدددن ا مدددر بوارمحدددة الا عدددة الااىددد م الا خدددذ وااىدددو ، الهدددو مدددو   دددس ا دددد تمل
مبقو ددهلل ااشددريملة كالن ااوقددو  اىددهلل ظواهرهددو الااتمىدد  بقشددو هو كالن اعوهبددو الهددو 

ة فواىددددل  ا لدددد  ااىددددسي   يدددد ت االهددددوك بشددددريمل ،حكمتهددددو المددددو  ددددرال  ج دددد 
هم ان اجلموك ا د ظواهر أافو   ريملة موسد حمبو يسحس  همجهلليهللال، الاكى  جوذ

ااراك مىهو الي مرهم مبرااوت  المبو جيدذهبم إى ال اليوقفهم ا د فقههو  -ا ل  ااىسي-
 .او  ا  الاح بت رل كمول ا كاا
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أل الاددو كددون أ دد وا ااشددريملة ا خددريال، قددهلل مجددهللالا ا ددد ظددواهر أافوظهددو بددل 
الكددون ذادد  مسهقددوً ارالحهددو ذاهعددوً  ،تددس فلهددو مملددضاً اددن  أيدد  الفهمدد الأافددو  مددن ك

حبكمتهو كون تبهلل مم من إ دسح الىدول يعدل مدم أسدرا  ااشدريملة ال الح اادهللين 
 .الأكب  احلقلق 

الكددل ذادد  مطددول يف ااقددر ن ااددذل حجعددوا اىدد  بواتق لددهلل ااددذل هددو  فددة احلددا 
 .الاهللال ااهللين يف كل زمون

يل هدو ااسمدون اادذل ي خدذ ااىدو  فلد  بدرالح اادهللين فسمون الىد ا د هذا اات ال 
 .الااشريملة اهسسملة، ه سح ااىرائر من  ري تقلهلل بوارسوي الااظواهر

 :قول   لهلل  كو
هددذا مدددو قوادد  ا سدددتوذ اهمددوي يف اادددهلل   مدد  بىدددط الإيضددوح، الاكدددن ظدددواهر " 

إن هدددددذه  :ال هدددددل هدددددذا اات اليدددددل أن يقوادددددوا .ا حوكيدددددث اادددددوا كال يف ذاددددد  ت بدددددوه
 .(1)" حوكيث قهلل وق ل بواملىن ك كثر ا حوكيث الااىوقل ا مملىن يىقل مو فهم ا 

إن أحوكيدث وددسالل الىدد يف  خددر ااسمدون القت دد  ا دهللجول الاحلكددم  :الوقدول -1
الاددو   -كمددو يدهللا   مددهلل اعدهلله-متددواترال الالىدل ب خعددو   حدوك  بشدريملة  مدهلل 

مددة بددواقعول الهددذا و ا مددكووددل  حددوكاً فلكفلهددو أهنددو يف ااودد ل ل اا ددذين ت قته
 .اات ق  يفلهلل اامل م

كاددوه  مددهلل اعددهلله حددت يددذهس ااددن ااتملعددري ااددذل  هددل يملجددس  مددهلل  -4
أن يىددددتخهللي هددددذا  فل ددددهللث اىدددد  ا ددددد بريقددددة ا ا ددددوز الا حددددوج  حو ددددوه 

 .ا س وا
ا مددة  كدسي  مدهلل اعدهلله هىدو ادن فهددم ا مدة ا قدر ن فلد  اسدتخفو  بدألاث-1
أودد  تملعددري اددن   ائهددم ال  .يث  سددول ار مددن تفىددري الفقدد  ال ددرالح حددهلل ااملظددلم

الامل   يريهلل .الفهمهم الأن هذا اافق  الاافهم قهلل أزها  الح ااشريملة الذهس حبكمتهو
بوه سح ااذل ت بهلل مى  إ سح  هو ال دلخ  ا ف دول المهلل سدتهمو القدهلل ادر  

                                                 
 (. 117-1/112) تفىري ااىو   (1)
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إن  :ادددذل  دددا ادددن يملدددر  اهسدددسي أن يقدددولااقدددو ئ وعدددذال مدددن هدددذا اه دددسح ا
هو ااسها ارالح اهسسي بملدهلل ااتهدوين مدن  د ن ووو د  البملدهلل  إ سحكم ااساوي

 .ت اليسرو اافوسهللال ااض ه  أ ع  بت اليل ااعوبىلة
  يكتددددف  مددددهلل   ددددلهلل  كددددو بىقددددل هددددذا ااكددددسي ااعوبددددل فددددذهس ي قددددن  -2

 :ااطواىل يف ااىىة بقوا 
إن هدذه ا حوكيدث قدهلل وق دل بدواملىن كد كثر  :ال هدل هدذا اات اليدل أن يقوادوا" 
 .حوكيث الااىوقل ا مملىن يىقل بفهم ا 

الهددذا بملددن مددوكر يف ااىددىة الوق تهددو ا مىددوذ الإهددهللا   مددووتهم الحفددوظهم ا ددد 
التشدكل  يف ااىدىة هو،   تملههللهو ااعشرية بوال تو ل كمةبطري ااىىة ا مهللية 

الت قددل  اددهللاذ ااىددىة أن يتخددذالا هددذه ااقواددة ااعوب ددة سددسحوً ، متواترهددو ال حوكهددو
الاكن ار يرك أس  تهم اافوسهللال  ،القهلل انذالهو فملًس سسحوً  ،ااىىة الأه هو  و بة

 .يف نو هم بىضول أهل ااىىة الحججهم ااىوبملة البراهلىهم ااقوبملة
الفملًس ف قهلل وقدل أبدو  يدة ادن   دلهلل  كدو كسمدوً يف ااطملدن يف  الايدة مدن ا دتهر 

هندو تدرك بدواطملن بواوهللي الااضعط المىهم بمل  ااو وبة ك   هريرال الابن اعو  الأ
 :فلهو أال بوات اليل المن كمن هذا ااكسي قوا 

الإمدو بت اليدل احلدهلليث ب ود  مدرالل بدواملىن الأن بملد   الاتد    يفهدم اادراك فملددض " 
 .... ".مبو فهم 

 (1)"ا وددوا  ااكو ددفة"رمحن اامل مدد  يف كتوبدد  فددرك ا لدد  ااملسمدددة ااشددل  اعددهلل اادد
 :شرال مهلاخذال، قول يف ااملو رالبوثين ا
إن هدددذا ااطملدددن يألتدددس ا لددد  مدددن اافوسدددهلل مدددو ت يمل مددد  إت ار تملدددوى الهددد  " 

الكدددل مدددن  ،الإيضدددوحهو قعدددل ذاددد ( 401: )ااكلدددهللال اادددض مدددرت اه دددو ال إالهدددو 
  دلهلل  كدو ااىدلهلل الادو  دري  ،اات اليل الاو مىتكرهو الااوقدف أسد م مدن هدذا ااطملدن

 دري أهندو وظدرت  قوا  ادذكرت قودة اادرأال اادض ا دتكد بف هدو، ال  تمل دم مدو  دكواه
                                                 

(1)  ( : 495-491 .) 
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إى يوفوخ  يضطرا كمو هو   ن ا بفول، ف خذت سكلىوً البطل يوفوخد  كمدو 
أن يف كسي  مهلل   لهلل  كو هذا قتدل  :أل" إى  خر مو جرهلل .. .يوى  بواهللمل

 .كمو قت ل هذه اارأال ابىهو  ا شريملة اهسسملة
ظلمددة البملددهلل ف قددهلل فددت  مجددول ااددهللين ا ف ددول الااشددل   مددهلل اعددهلله بددوا فتىددة ا

فو مهلل سة فكرية اقسولة الخ َّ  ،التراثوً إسسملوً  السىةً  وً ال ىة كعريال ا د اهسسي كتوب
مددن ءريفدددوت ال  ،مجملددل بددل كددسل اافددري ااقهلل ددة مدددن  الافدد  المملتساددة الجهملددة

الاوتهدددوذ ب هدددل  ةاوددد وببو المدددن بملدددون يف ااىدددىة المح تهدددو بدددهللذاً  ،التددد اليست بوب دددة
أاددهللاذ اهسددسي ااىتشددرقل الااىددتملمرين  احلددهلليث الاافقدد  الااتفىددري البددل محددست

 .ا د اهسسي الااى مل
 :المن هذه ااهلل سة

 . مهلل توفلا  هللق  يف مقوتت وشررو ع ة ااىو  يف اهللك من ع هللارو -1
 ."فجر اهسسي الظهره"يف الأمحهلل أمل  -4
 ."أكواذ ا د ااىىة"ال موك أبو  ية يف كتوب   -1
 ."اهسسي اقلهللال ال ريملة"ال موك   توت يف كتوب   -2

القددهلل توددهللهلل ا ددرك ا ددلهم ، القددهلل تىددوالل هددهلتذ ااىددىة بىددوذ ا ددد تفددوالت بلددىهم
 .الكح   عهورم الأبوبل هم اهللك من اامل موذ

ا ودددوا  "اعدددهلل اادددرمحن بدددن  دددىي اامل مددد  يف كتوبددد   المدددن هدددهلتذ اامل مدددوذ ااشدددل 
  ."ااكو فة

 ."ةظ موت أ   ي" مهلل اعهلل اارزاي محسال يف كتوب  الااشل  
 ."ااهللفو  ان ااىىة"ة يف كتوب  هعالااشل   مهلل أبو  

الكل ههلتذ قهلل  كالا ا د أ   ية التوسملوا يف  كالكهم ا د هذا ااضول اافدألل 
مددو القدد  فلدد  مددن  -أيضددوً –البلىددوا  ،الت سددلمو ا ددد ااودد و  اجل لددل أ  هريددرال 

-وبة ااتىوقضددوت الااكددذا ااكثددري الاللووددوت الااىقددول ااكوذبددة اددن أاددهللاذ ااودد 
الااألافدد  بددواتواتر مث وجدد  بوارالايددوت ااواهلددة الااوكددواة، الاحتج ،- كدد  ار اددىهم

 .تشكلك  فل  إى  خر خموزي 
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هذا م  تعج   بوا ريال ا د ااىىة ااىعوية الااهللفو  اىهو الامو يشدلىهو القدهلل بدل 
 .اامل م  زيف هذه ااهللاوهلل الأمثوموااشل  

طفد ااىدعوا  كمدو ودوق  أبدو  يدة يف الأمو أمحهلل أمل فقهلل  ك ا ل  ااهللكتو  مود
 .بملى  ا د أ  هريرال

هلل ار بددن اعدد ك  دد توت فقددهلل  ك ا ددد تشويشدد  ا ددد ااىددىة  ااشددل و الأمددو  مدد
  ،"خوافددة  ددل  ا زهددر  دد توت اإلسددسيإاددسي ا وددوي مب" ا دد  بددن يددوب  يف كتوبدد 
 .خرهلل يف ااكتوا ااذكو أكمو  ك ا ل  خموافوت 

أ كددددس ا ددددد  ددددعهوت  مددددهلل توفلددددا  ددددهللق  الاقددددهلل  ثددددرت يف هددددذا ااع ددددث أن 
 : سعوا
أن ههلتذ ااذكو ين من اادهللافملل ادن ااىدىة الاادذين اوتشدرت مهلافدورم يف  -1

 .أالسوط بسا اامل م   يتملركوا اىقهلل هذا اارجل
أن ااددهللكتو  ااىعدددوا  مددن بددل هددهلتذ قددهلل تملددر  اىقددهلل أ بدد   عهدددوت مددن  -4

 .عهوت  عهدوت  مهلل توفلا الامل     يقف ا د كل  
بد  ااعشدرل  لا ال  تىشر  كالك و ال و ااشدل هىوك اواون ووقشو  مهلل توف -1

 دددو  بدددن ا ددد  بدددن وو دددر االدددوفمل ، وشدددرت  الااثدددول ااشدددل  ،أحدددهلل ا مدددوذ ا زهدددر
 كالك و يف أاهللاك من ع ة ااىدو  ال  يىدتوفلو مىوقشدة  دعهوت هدذا اارجدل حىدس 

 .ابسا 
الأبددو   يف كثددري مىهددو أمحددهلل أمددل  أن  ددعهوت  مددهلل توفلددا  ددهللق  يشددو ك  -2

 ااىددىة يفمددن ااطددواىل الا ددد  ددريهم  -أيضددوً - يددة ال ري ددو فددوارك ا لدد   ك ا ددلهم 
 .ااىعوية

 محمد توغيق صدقي
هددذا اارجددل مددن أ ددهلل ااىددو  إوكددو اً ا ىددىة البملىددو فلهددو الهددو مثددرال اددهللاوال ااشددل  

سددددسي مىدددد  اه ااملقددددسل ااددددذل اددددوى مددددوالمىهجهال ددددلخ  ا ف ددددول  مددددهلل اعددددهلله 
 .الااى مون
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اقدهلل أبدهللهلل هدذا اارجدل  دف ت  الكشدف ادن قىواد  فكتدس مقدوتت يف ااطملددن 
 .وشرهو يف ع ة ااىو  ال ريهو ،يف سىة  سول ار ال كهو

اهسددسي هددو " :بملىددوانمقواددة   (1)المددن هدددذه ااقددوتت ااددض وشددررو هددذه او ددة
يل جهلليددهلل أ يددهلل أن هددذا اىددوان مقددول :" ، قددول يف ب لملددة هددذا ااقددول"ااقددر ن الحددهلله

أفو  فل  ان  أل أبهللي  امل موذ ااى مل ا ققل مىهم ت ااق هللين، حت إذا مدو  
 .م أمهللاللد ، البش ذ من ا مهدعوً أيهللالودالإذا مو كىل مول ،كىل خمط وً أ  هللالل

فإل اىل ممن يهوهلل اهقومة ا د ااضسل، الت ممن ي تذ حبهلليث م  اجلهدول، 
ا احلددا الز لودد  الاهسددرا  إالدد   اجلددوً مددن ار ااتوفلددا ف ددذا أجهددهلل ااددىف  يف ءقلدد

 .(4)"ا ههللاية إى أقوي بريا
 :ف قول

 ود    ت خس  بل أحهلل من ااى مل يف أن مة ااقر ن ااشريف مقطدو  بد 
بوا فه بهللالن زيوكال الت وقوون المكتوا يف اودره بد مر مىد   مىقول ان ااى  

إت بملدهلل اهددهلله  (1) مىهدو  د ذ مط قددوً  ، خبدس  ا حوكيدث ااىعويددة ف دم يكتددس
  مدن ذاد   (2) مبهللال تكف   ن  ول فلهدو مدن ااتسادس الاافىدوك مدو قدهلل حودل

سددوهلل ااقددر ن   (5)   يددرك أن يع ددذ اىدد  ا ملددوال  دد ذ بواكتوبددة ومل ددم أن ااىدد  
َتَّرررٌكْاَ رررِنكْرالََّلاارررٌك  :ااشدددريف اادددذل تكفدددل ار تملدددوى حبفظددد  يف قواددد  جدددل  ددد و 

كالكْك َا ُتِظ  كلاِ كلا اٌ َتٌَّْ كوا  .(9:احلجر) َِ ا
مث قدوي بدوارك ا دد  مدهلل توفلدا  ددهللق  ااشدل  بد  ااعشدرل أحدهلل ا مدوذ ا زهددر 

 :ءل اىوان (2)يف مقول كو  وشرت  ع ة ااىو  
                                                 

 (. 9/515) ااىو   (1)
  =المو أبملهلله اىهو ف و كون كذا  او الق  يف هذه ااهواال، الارج  اجلمل ة قهلل ح د وفى  هبذه ااوو الا (4)
ان هذا ااىهج ااه   بملهلل أن  ك ا ل  ااشلخون بد  ااعشدرل ال دو  االدوفمل ، اكىد  زدوكهلل الزدوكهلل الاوودهلل   

 .كش ن أهل ااعوبل الا هواذ يف كل زمون المكون
 .كمو سل يت بلوو    ول ار هذه عوزفة كعريال فقهلل كتس ااكثري مىهو يف اههلل  س (1)
 !.خري أمة أخرجل ا ىو  تتساس بىوو  وعلهو ا! سع ون ار  (2)
 .يريهلل ااعسغ اى  بواكتوبة الاحلفه ا مل هذه عوزفة كعريال فوارسول  (5)
  (. 711، 9/299) او هلل  (2)
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ووقشدد  مىوقشددة جلددهللال إت " مجددو  الااقلددو أ ددول اهسددسي ااكتددوا الااىددىة الاه"
 . حوك تفلهلل ااظنأو  م  ا سف جو اه يف أن أخعو  ا

 فلدد  مث  ك ااددهللكتو   مددهلل توفلددا  ددهللق  ا ددد ااشددل  بدد  ااعشددرل مددواا أ ددر
 ددهلل   ،ا ددد  أيدد  بددل زاكه ت كلددهللاً بددإيراك  ددع  جهلليددهللال   يددذكرهو يف مقوادد  ا الل

 .(1)-أيضوً -هذا ااقول يف ااىو  
 مهلل   لهلل  كو بتمل لا ال ل فل  إى ااقول ب ن  تملقس  وحس ااىو  ااشل ف
الأال ك  دددعهوً ا دددد ااىدددىن  ،لدددةااقدددر ن الااتدددواتر مدددن ااىدددىة ااملم  ين اادددسزي هدددواادددهلل

 .ااقوالة
فكددون يف موقفدد  هددذا فلمددو يعددهللال مددو محددل ااددهللكتو   مددهلل توفلددا  ددهللق  ا ددد 

إى مو قر ه ااشل   مهلل   لهلل  كو، الهذا ااألاجد  يظهدر مىد   (4)ااتظوهر بواألاج 
قدوك ااشدل  بد  ااعشدرل، الادذا ودراه اسدتمر هلل  ل وً من اوت    يىتفأوّ أوّ  موطى ، ال 

: أن يقدوليف  و بة ااىىة ممو أجل  ااملسمة ااى ف  ااشدل   دو  بدن ا د  االدوفمل  
آادد  الحقلقتددد  بملدددهلل ااتسامددد  مث مال  -الإن كدددون أهددون مدددن قواددد  ااىدددوبا-القوادد  هدددذا "

تطعلقد  ا دد مدو يف وفد  ا مدر ااواقد  هدو حقلقدة قواد  ا الل مدن  ك أكثدر ااىددىن 
 .(1)"مل لة، بل ت يعملهلل إذا ق ىو ك هوااف
أن يدددرك ا لددد  يف ادددهللك مدددن ااقدددوتت وشدددررو ع دددة ااىدددو  قدددول يف كمدددو أجلددد ه إى   

 :إحهللاهو
أوو ت أوكر مو األحوكيث من اافوائهلل، مث "  :قول ااهللكتو   مهلل توفلا  هللق "
الاكددددن ذادددد  ت يوجددددس ااملمددددل هبددددو ا ددددد ااىدددد مل الت ي  قهددددو بددددواقر ن : قددددول
 .فااشري

 .(2)" ااقر ن المو تواتر من ااىىة:  ل ونمىكره ااهللين ااذل يكفر 
 : أجوب  ااشل   و  بن ا   االوفمل  بقوا مث 

                                                 
 (. 945-9/902) او هلل  (1)
 (. 10/120) او هلل  (4)
 (. 11/124) او هلل  (1)
 (. 11/171) ااىو   (2)
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 : قولوال " 
إن ار جل   و  أ سل  سدًس أالجدس ا دد اعدوكه تودهلليقهم الاتعدواهم يف   -1

 .كل مو أ س وا ب  الال  من  رط اارسول أن ي يت بكتوا من اىهلل ار
  يقل أحهلل مدن ااملقدسذ بملدهلل ثعدوت  سدوات  أود  جيدس ا دد ار  :البملعو ال أخرهلل

 .أن يىدسل ا ل  كتوبوً يقرؤه أال كسموً يت وه ب فظ 
بددل ارَّفددوا اارسددول ب ودد  بشددر أالحدد  إالدد  بشددر  الأمددر بتع ل دد  سددواذ كددون ااتع لددذ 

 .الااعلون بواقول أي اافملل
 .ر مى  بوافمللا د أن ااقول مقهللي ا د اافملل، المملرفة ااشر  بواقول أكث

الار جل   و    لوص بريقوً الت برقدوً ممللىدة حلم دة ااشدرائ  يف تع ل هدو إى 
من و هلل البملهلل مكوووً أال زموووً، ال  يذكر يف موكد  مدو مدن أل كتدوا مدن كتعد  أن 
من  ك مو ب    من ااهللين ب ري تواتر مملذال ، ال  يقدل ذاد  أحدهلل مدن  سد   أال ممدن 

  يشددألط ذادد  أحددهلل مددن ااعشددر يف  دد ون كولددوهم  يملددول ا لدد  مددن أتعددواهم، بددل
 .اتجتموالة

هو حوول ااتوهلليا بواىىعة إى خوو  مدن  -الار أا م -الإاو مهللا  ذا 
ب  دد  خددض ال  يقوددر يف ااع ددث اددن  دد ت  ال ددهللق  ف ددل توددهلليق  ت جيددوز ادد  

 . كه، الهذا هو ااذل كل ااشر  الااملقل ا ل ، الا ل  اتفا أهل اا ل قوبعة
ار  سدد   معشددرين المىددذ ين ادد س يكددون ا ىددو  ا لدد  حجددة، الهددو ت  بملددث -4

ي مر بو ول الت يك ف وفىوً إت السملهو، ف و أالجس ا د ا مم تع لذ كل مىد اة 
 ،من  را  بواتواتر الا د ااع  ل  ك  دري ااتدواتر اكدون ذاد  تك لدف مدو ت يطدوي

مملددومست بددين اهوىدددون، المملطددًس اىددوئر ااوا دددست ال  ،مىددت سموً اس ددوال ا كيدددون
 .الار مىسه ان إ اكال ذا  فعطل ا ألاط ااتواتر اىقل مىوئل ااهللين

كل ااقر ن ا د أن من جوذت  احلجة ان ار بتوسط  سد   ال كهدو ج دهللاً  -1
أال مكددوبرال، أال مبددو  ددوكل ذادد  الكاوددوه، فقددهلل كفددر بددور البرسدد   الاسددت ا ااملقددوا 

  الجوبدد  مددن كيددن اهسددسي ال ددو  الاحلددا أن مددن أوكددر مددو اددر ...ال ددهلليهلل ااملددذاا
الكذا  مدن أوكدر مدو هدو ممل دوي مدن اادهللين  ،ا  الاو خبض ا حوك كفر ذا  ممل وموً 
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، الإن   كفددر  ال  يكددن قريددس اهددهلل بوهسددسي أال وشدد  بمللددهللاً اددن اامل مددوذ رال البواضدد
النددن ت وىكددر أن بملدد  أوددوا  ااتددواتر  ،يكددن مىقددوًت بددواتواتر ااملددرال  اددن ااتواتريددة

 م الاكن وىكر انوو  اامل م الضل فل ، أال فلمو بو در ااشدخص مسواد ،  يفلهلل اامل
 .(1)" كمو أوو ت وى م أن مو هو متواتر اىهلل أوو  ي سي أن يى م تواتره ا خرالن

الاسددتمر ااددهللكتو   مددهلل  ددهللق  يف وشددر أفكددو ه ااىددمومة حددول ااىددىة ااقوالددة 
ل إى اتوىدددسيف مدددن الكتاتهدددو الاجلدددهللال بواعوبدددل القدددذ  ااشدددع  ااضددد ة اادددض تدددهلك

 .ااهللين كمو قول ااملسمة االوفمل 
الحلددث إن اوددول ت يتىدد  املددر  هددذه ااقددوتت المددو حوتدد  مددن أخددذ ال ك يف 

  يل مددن اتكتفددوذ مبىوقشددة مددو لددص هددذا ااع ددث ا ددهللك فقددهلل  أيددل أودد  ت مىددو
 :اله  (4)  عهة ب  ل اشرينمن  ع    مهلل  هللق 

 :الشبهة افولة
ََكاألحٌدحررثكالرر ابد كُرريكتفسررَ كك:نكحاَرر كمررٌكم اررٌإقررٌلكنحمرر كِرر": قوادد  

ِمرررٌكْقلررر كال رررٌُ كالسرررَ ليكُررريكككقعَرررٌباِكالقررر آَكالشررر حفك كنِررر كل رررٌ
 ".اإلتقٌَ
 :وهاارك ا ل  من الج إنّ  -بور مىتمللىوً -أقول 

الأول ت تقعل من حهلليث  سول  ،أين إسىوك هذا ااقول إى اهموي أمحهلل -1 
 .اااتواترإت ار 
هددذا اددن اهمددوي أمحددهلل فهددل يريددهلل مىدد  ااطملددن يف سددىة  سددول ار   إن  دد  -4

 .كمو تريهلل ذا  أولا
الاحألاموً مو  إن  اهموي أمحهلل من أكثر ااىو  اهتموموً بىىة  سول ار  -1

 .الكاوال إالهو الءذيراً من خموافتهو المن أ هللهم ااتووموً هبو
 حهلليث  سول ار  من  ك" :يف اات ذير من خموافدة ااىىة - مح  ار-قول 

  .(1)"فهو ا د  فو ه ك 
                                                 

 .أخرهلل   وىق هو خشلة ااتطويل الأال ك االوفمل  حججوً (  174-11/171) ااىو   (1)
 (.777-11/775)القهلل سرك هذه ااشعهوت ااملشرين يف ع ة ااىو  يف او هلل  (4)
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وظدددددرت يف ": يقدددددول - محددددد  ار- الهلل ابدددددن بطدددددة بىدددددىهلله إى اهمدددددوي أمحدددددهلل ال 
مث جملددل  ،يف ثسثددة الثسثددل موكددملوً  ااودد ف فوجددهللت فلدد  بواددة  سددول ار 

ااةأكناوَك: يت و ُتَرَ ََراِ َلك ُت كِت ََ َاكعاَنكناَم تإتكنا كِحخاٌلتِف  ككُراَلَاَ كابتكالَّكتحنا ََراِ َلكعاكاا أ ُت ِح
لأك  .(21:ااىو ) نالَت

 ،  ذ من ااسيذتىةا ااشرك امل   أن يق  يف ق ع  المو ااف: فجملل يكر هو اليقول
َّرررراك :الجملددددل يت ددددو هددددذه ا يددددة ،فلسيددددذ ق عدددد  فله دددد  َاكحا اِرررر  ك كحِرَممت ْرررر ا ُاررررالكوابِا

اراِ لَك كِراَرَ ُتَماٌكشاجا ا ك ِم ِا ـْ  ."(25:ااىىوذ) ِح ا
فهددو ا ددد  ددفو   مددن  ك حددهلليث ااىدد ": و اعددهلل ار يقددولالمسملددل أبدد: قددول
 .(4)"  ه كة

الان أ د وب  مث  اتتعو  أن يتع  اارجل مو جوذ ان ااى  " :القول  مح  ار
  .(1)" هو من بملهلل ااتوبملل خمري

 أل ا الزاا ، ال أل مواد ، ال أل أ  حىلفدة ك د   أل، الهدو ": القول  مح  ار
 .(2)" يف ا ثو اىهللل سواذ، الإاو احلجة 

 .ةالالو  ةالااقوي ت يتى  اىقل أقواا  يف هذا ااوهللك الهو ممل وي اهللهلل ااملوم
ىددس إالدد  البددل هددذا ااكددسي سي اهمددوي أمحددهلل ااددذل وُ إن هىددوك فرقددوً بددل كدد -2

 .ااذل وىعت  أول إال 
واقوددوك أن ااىقددوتت ااددض  تددوو إالهددو يف ف: " قددول  ددل  اهسددسي ابددن تلملددة

الممل دددوي أن  ،وودددس ار ا كادددة ا دددد بلدددون مدددو فلهدددو مدددن  ددد ل  ال دددريه اادددهللين قدددهلل
 :ااىقول يف ااتفىري أكثره كواىقول يف اا وزل الااسحم، المذا قول اهموي أمحهلل

 ."الاا وزل ،ااتفىري، الااسحم :ثسثة أمو  ال  مو إسىوك"
 .(5)" أل إسىوك  ن اا واس ا لهو ااراسلل "ال  مو أ ل": اليرالهلل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/420)، الاهبووة ( 114  )  يف مىوقس اهموي أمحهلل ابن اجلوزل (1)
الذكدر ااهلادف أود  وق د  ادن أمحدهلل اافضدل بدن زيدوك ( 121 )اوظر فت  اولهلل ، ال (1/420)" اهبووة"اوظر  (4)

  .الأبو بواس 
 (. 477-472  ) أبو كاالك يف مىوئل اهموي أمحهلل  (1)
 (. 4/129) جوم  بلون اامل م تبن اعهللااض  (2)
 (. 11/122) مقهللمة ااتفىري عمو  اافتوالهلل  (5)
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المى  ااىقول ادن ااود وبة كد    ،الممل وي أن ااتفىري مى  ااىقول ان ااى  
المىدد  ااىقددول اددن ااتددوبملل   ،بكددر الامددر الأ  بددن كملددس الابددن مىددملوك الابددن اعددو 

 .كمجوههلل السمللهلل بن جعري الاكرمة، المى  ااىقول امن بملهللهم
و ف محدددهلل ءدددهللث ادددن ثسثدددة ا دددوي  دددري ا دددوي ااىدددىة اادددض زلدددست حبفددده ار مددد 

الزلددست بملىويددة أئمددة احلددهلليث هبددو مبددو ت يوجددهلل ادد  وظددري، ت دد  ااملىويددة ااددض تضددوه  
إن ا حوكيددث اادددوا كال يف : "أن تقددول. ااملىويددة بددواقر ن، فهددل مددن ا موودددة اامل ملددة

الهددد  اعدددو ال   يق هدددو اهمدددوي أمحدددهلل، المدددن  ،"ت أ دددل مدددوتفىدددري اعدددو ات ااقدددر ن 
و الهدددو يمل دددم أن مملظدددم ااىدددىة ت كلدددهلل ااىدددتعملهلل جدددهللاً أن نطدددر بعواددد ، كلدددف يقومددد

التفىددري البلددون ا قددر ن يف كددل أبددواا ااملقوئددهلل الااملعددوكات الااملددومست السددوئر  دد ون 
 .احللوال

القددددهلل أفددددىن حلوتدددد  يف ب عهددددو الاارح ددددة يف ب عهددددو الحفظهددددو التددددهللاليىهو التمل لمهددددو 
 .التطعلقهو

تدوو فواقودوك أن ااىقدوتت اادض  " الاوظر إى اعو ال  ل  اهسسي ابدن تلملدة 
الهدذا  ،"ا د بلون مدو فلهدو مدن  د ل  ال دريه إالهو يف ااهللين قهلل ووس ار ا كاة

مددو يددهللين بدد  كددل مىدد م  ددوكي يف إسددسم  يددهلمن حبفدده ار مددذا ااددهللين كمددو الاددهلل 
َاك  :بذا  يف قوا  ُتِظ  كلاِ كلا اٌ َتٌَّْ كوا َِ ا كْاَ ِنكْرالََّلااٌكالْك   .(9:احلجر)  َتٌَّْ

مددوي أمحددهلل إن ثعددل اىدد  فإاددو يقوددهلل بدد  مددو وقددل يف تفىددري الأخددرياً إن كددسي اه
اادددض  الت يقودددهلل بدددذا  سدددىة  سدددول ار  ،ااقدددر ن ادددن ااوددد وبة فمدددن بملدددهللهم

أالتهددددو ااىدددد مون اىويددددة خو ددددة تضددددوه  أال تقددددو ا ااملىويددددة بددددواقر ن الكالوددددل يف 
 .مىىهلله ااذل أاف  الكون مرجملوً ا مى مل :مىهو ،كالاالين خو ة

 :الشبهة الثانية
 :ول  مهلل  هللق ق
ك."ََكْس كالق آَكٌِل  حثك كحج زك:وقٌلكاإلمٌمكالشٌُ ي"ك

 :الاجلواا ا د هذا من الجوه
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ت يىى   -أيضوً -ىى  ااقر ن الأن ااقر ن تأن ااشوفمل  يرهلل أن ااىىة ت  -1
 .(1)ة تعل هذا ااىى  ااىىة إت إذا كون ممل  سىّ 

 ،بواىدىة الاحلدث ا لهدوأن اهموي ااشوفمل   و  مضرا ااثل يف ااتمى   -4
إذا "، ال"إذا  د  احلدهلليث فهدو مدذه " :ااذهس قواد  ذالمن أقواا  ااض تكتس مبو

 .إى أقوال ذهعلة أخرهلل"    احلهلليث فوكربوا بقويل ار  احلوئط
مملددرال  ذبدد  اددن ااىددىة التوددهللي  اددهللح   ددع  الأبوبلددل مىكددرل ااىددىة أال  -1

ررٌلة"حجلدة أخعددو  ا حددوك يف كتوبلد   ٌعكا"ال" الَ  السددل يت احلددهلليث اددن " ل لررلجمرر
 .هذا ااهللفو  اولهلل ان ااىىة من هذا اهموي

 :الشبهة الثالثة
 : قول  مهلل  هللق 

ال مر ككَثكَوكك.ََكتخُرَ كعمر مكالقر آَكِ رٌكغَر كجرٌئلك:وقٌل كالظٌه حة"
ك."ِ ٌكغَ كواجا

 :الاجلواا
مددددن أل موددددهلل  وق ددددل هددددذا ااكددددسي اددددن ااظوهريددددة فددددإن ااملددددرال  اددددن كاالك 

ىددددك  بظددددواهر ااىوددددو  الوفلدددد  ا قلددددو  الااتقددددوكه يف ووددددو  ااظددددوهرل  ددددهللال ز
يف حلددوال ااىدد مل،  ااكتددوا الااىددىة أهنددو كوفلددة اواجهددة كددل ا حددهللاث ااددض جتددهلل  

الكذا  ابن حسي حومل اواذ مذهس ااظوهرية، الهو يرهلل أن ااىىة نوص امدوي 
بددوً ااقددر ن، التقلددهلل مط قدد ، التعددل معهمدد ، الهددو مددن أ ددهلل ااىددو  كاددوال إى ااىددىة الذ

اليرهلل أن أخعو  ا حوك تفلهلل اامل م االقلين، الا  جوتت قوية يف هذا االهللان  ،اىهو
- ا د من لواف ااىىة أال يرهلل أن  حوكهو تفلهلل ااظن السل يت احلهلليث ان هذا

 .-إن  وذ ار

                                                 
او وىخل ااىىة بواقر ن كوول :"... المن كسم  يف هذا ااوهللك قوا  ،(111-110:  )اوظر اارسواة  (1)

ا ى  فل  سىة تعل أن سىت  ا الى مىىوخة بىىت  ا خرال حت تقوي احلجة ا دد ااىدو  بد ن ااشد ذ يىىد  
 ".مبث  
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فقددهلل ظهددر أن تمل قدد  بوهمددومل أمحددهلل الااشددوفمل  البواظوهريددة تمل ددا بوبددل مددن 
 .م أ هلل ااىو  حربوً اىهج  المىهج أمثوا أ هلل أووا  ااعوبل الااتموي  اله

 :الشبهة الرابعة
 :قول  مهلل  هللق 

ك."َْ ٌكىاَةكك:وقٌلكجم  بكاألِ لََن"ك
 : الاجلواا

 :تعو  ااذاهس ا  بملة يقواونأفإن ف ول ا  والل من   ن هذا اكاوذ بوبلأ
تفلدهلل اامل دم  إن أخعو  ا حوك ااض ت قتهو ا مة بواقعول توهلليقوً هبو الامًس مبوجعهو

الهددذا قددول أهددل احلددهلليث قوبعددة المددن يقددول مددىهم إن أخعددو  ا حددوك تفلددهلل  ،االقلددين
 .(1)"إن خض ا حوك إذا حفت  ااقرائن يفلهلل اامل م ااىظرل":ااظن يقول

 :الشبهة الخامسة
 :قول  مهلل  هللق 

ك".َْ ك كحج زكاألخككِ ٌكُيكال قٌئ كك:وقٌلكجم  بكالمسلمَن"ك
  :الاجلواا

وهلل اريضدددة يكدددذهبو ااواقددد  الااتدددو ي  فواوددد وبة الااقدددرالن اافضددد ة ن هدددذه كادددأ
 .يملتقهللالن يف سىة وعلهم أهنو تفلهلل اامل م الي خذالن هبو يف اقوئهللهم ال ريهو

مث او ظهرت بهللاة ااملتساة ااقوئ ل ب ن أخعو  ا حوك تفلهلل ااظن خوافهم أهدل 
 ااملقوئددهلل ت الاسددتمرالا ا ددد ا خددذ بىددىة وعددلهم يف ،الهددم مجهددو  ااىدد مل ،ااىددىة

 .يفرقون بلىهو البل ووو  ااقر ن
يف ااقددول بدد ن أخعددو  ا حددوك تفلددهلل ااظددن  الالددوا وُ  ااددرالاف ُ  ااملتساددة   التددوب  اتددوالج 

 .اليف اهللي ا خذ هبو يف ااملقوئهلل
ا د أو  من اجلوئس أن يكون هىوك من هذه اافدري أفدراك المجوادوت مدن ي خدذ  

 .ب خعو  ا حوك يف ااملقوئهلل
                                                 

 (.171-1/127)اوظر ااىكل تبن حجر ا د ابن ااوسح  (1)
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 .   هذا فمل ل  أن ي يت بواضاهل ا د   ة كاواهالمن اكاد خس
التعددل أودد   الا لدد  فقددهلل بطددل مددو هددول بدد  هددذا اارجددل ا ددد سددىة  سددول ار 

 .يرك  يف ملوكين أهل ااضسل
ك:الشَ ةكالسٌدَة
 :قول  مهلل  هللق 

ٌلقٌضررريكعَرررٌض" ثَررر كمرررنكاألئمرررةِك َْررر ك كحجررراكاألخرررككِ رررٌكُررريكك:وقرررٌلِك
ك."المسٌئ كال َْ حةك

  :ن الجوهالاجلواا م
 ل ب مسوئهم المووك  هذه كاوهلل اريضة ف و كوول كاواك   ل ة جل -1

 .هنلو  مو هوال ب ا  تقم بذا  فوا وي ا ل  يف  أقوامم الإذ
 ،الال د  ،الااطدسي ،الااوهللاي ،الااىكوح ،أنَّ ا مو  ااهللولوية تشمل ااعلو  -4

 ،الاحلضددووةىفقددوت، الااركددو ، الاا ،الااملددهللك ،الاا ملددون ،الااظهددو  ،الاهيددسذ ،الاارجملددة
 ،الااودلهلل، الا  دون الكفو ارددو ،الاا عدو  ،الا بملمدة ،الاحلدهللالك ،الاادهلليوت ،الاجلىويدوت
 ،الإحلددوذ ااددوات ،الااوكائدد  ،الااشددفملة ،الاا وددس ،الااملو يددة ،الااشددهوكات ،الااقضددوذ
 .الااس اادة إى  خدر ااقضدويو ااهللولويدة ،الااملطلدة ،الامعدة ،الااوقدف ،الاا قطدة ،الاجلملواة

 .فس يقعل فلهو أمر الت هن  ا د مىطق  اىهو سىة  سول ار  ااض أبملجهللتج 
ة ااض تضمىل أاو  ا حوكيث يف سوئر   ون أال  هذا ههللموً اهللالاالين ااىىّ 

بددل أاددل  هددذا هددهللموً اكتددس اافقد  ااددض أافهددو ا ئمددة مددن خمت ددف ااددذاهس  ااحللدوال
أهذه ه   ،ئمة ممو تقول، البرأ ار ا الااض ت قلوي الت قلمة مو إت بىىة  مهلل 
 .مثو  ااملقسولة الااهللاوال إى وعذ ااتق لهلل ا

 :الشبهة السابعة
 :قول  مهلل  هللق 

ثَرر ك:وقررٌلكجمَرر كالم رر  َن"ك رريككقوتمََررلإكعسررَ كقََكالم ضرر عكما ررٌِك ُو
ٌإكُيكالكقمسَ َ كلا كِ ضكاألح  ْ ك."ال اِ ةكـلمةباج كمٌكِ 
  :الاجلواا
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بدل فدإن الاقملهدم التدو لهم يكدذا هدذه حو و أهل احلهلليث أن يقواوا هدذا ااعو
الأافددوا يف  ،ااددهللاوهلل ااملريضددة ااددض   يىددم  مبث هددو، فقددهلل ملددسالا ااودد ل  مددن  ددريه

ااىددىة ااودد وح الاحلىددون، يف كتددس يملرفهددو اامل مددوذ البددسا اامل ددم بددل ااملددواي مددن 
ت دددد  ااكتددددس  ،أهددددل ااىددددىة الأهددددل ااعددددهلل  أت الهدددد  ااودددد ل ون الااىددددىن ا  بدددد 

 بددسك ااىدد مل  ددرقهو ال رهبددو ال ومددو الجىوهبددو، المددو كددون يف ااشددهو ال ااتهللاالاددة يف
الي  ا هبو كتس ااىتخرجوت ا دد  .ااىىن من خ ل فقهلل بلى  مهلافوهو أال  ريهم

 (1)احلدوكم" مىدتهلل ك"ابدن حعدون ال"  د ل "ابدن خس دة ال"   ل "ااو ل ل ال
 :ا ضلوذ ااقهللس ، القهلل وسهل هذه ااكتس من ااوكواوت  مو " ااختو ال"ال

 .بساهمقوال حفه مهلافلهو السملة امىهو  
 . المىهو ال اهم ال هللال حذ هم من ااكذا ا د  سول ار

المىهو اا كوت ااقوية ااض مى هم ار إيوهو ااض  لسالن هبو بل مو يو  وىدعت  
 .إى ملسات أخرهلل مى هم ار إيوهو ،المو ت يو  إى  سول ار 

ا  دوفه أ  " ا بوبلدل"ث فلهدو كتعدوً كددفقهلل أاف أهل احلدهللي ،الأمو ااوكواوت
الإن ذكدددددر فلددددد  بملددددد   كدددددمى  أحوكيدددددث موكدددددواة المىكدددددرال ،اعدددددهلل ار اجلو قدددددول

ااتدددددددذكرال يف ا حوكيدددددددث مملرفدددددددة "، التبدددددددن اجلدددددددوزل" ااوكدددددددواوت"ال ،ااوددددددد وح
" ادا ااودىواةااآل"الا ودو ول، " ااوكواوت"تبن بوهر ااقهللس ، ال" ااوكواة
 ،تبدن ادراي" ة اارفوادة ادن ا خعدو  ااشدىلملة ااوكدواةتىدسي  ااشدريمل"ال ،ا ىلوب 

" تدددذكرال ااوكدددواوت"الا شدددوكول، " اافوائدددهلل اوموادددة يف ا حوكيدددث ااوكدددواة"ال
ا ملسمة مدس ا د  ااقدو ئ، " ااوىو  يف مملرفة احلهلليث ااوكو "ال ،ا فتين امىهللل

 مددددهلل بددددن  مددددهلل " ااكشددددف اهمدددد  اددددن  ددددهلليهلل ااضددددملف الااوكددددو  الااددددواه "ال
ا ىدويهللل، ال ريهدو مدن ااهلافدوت " ااوكدواوت يف اهحلدوذ"احلىلين ااطراب ى ، ال

 .يف ااوكواوت

                                                 
 .ق لل القهلل بلى  اامل موذالمو جوذ يف ااىتهلل ك من ااوكواوت فهو  (1)
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الااتقهللمون الإن   يهلافوا ااكتس يف ااوكواوت فإهنم يكثر بلوهنم مو يف كتس 
 ،الكتددددس ااتددددوا ي  ،تبددددن اددددهللل" ااكومددددل"كتددددوا   :مثددددل ،اامل ددددل الكتددددس اارجددددول
" ااملقددددل"كتددددوا     مملرالفددددة مثددددلالكدددد  وىددددالووددددوا ا ددددد  ،الااكتددددس يف ااضددددملفوذ

 ."ا  بملل ااوكاوولة"ال
من ااعلون  - محهم ار-القهلل أكثر اامل موذ ..." :- مح  ار  -قول ااشوكول 

 األحوكيددث ااوكددواة الهتكددوا أسددتو  ااكددذابل، الوفددوا اددن حددهلليث  سددول ار 
 .فألاذ اافألين الزال  ااسال ينااوت ول ااعط ل الءريف اا وال ال 

جمل دوا مودىفورم خمتودة بوارجدول ااكدذابل  :قىمون قىدم - محهم ار-الهم 
أال  ،البلىددوا يف تددرامجهم مددو  الاله مددن موكددو  ،الااضددملفوذ، المددو هددو أاددم مددن ذادد 

 ،الا زكل يف ااضدملفوذ ،الااملقل د  ،(يملدين اودرالحل)كموىف ابن حعون   ،كمللف
 .ملسان ااذه ال  ،الكومل ابن اهللل ،الاحلوكم ،الأفراك ااهللا قطين، التو ي  الطلس

ابدددن " موكدددواوت"جمل دددوا مودددىفورم خمتودددة بو حوكيدددث ااوكدددواة كدددد :القىدددم
 دددوحس " خمتودددر اودددهلل"المدددن ذاددد   ،الااقدددساليين ،الاجلو قدددول ،الااوددد ول ،اجلدددوزل
 ، يْعهللَّ اددبددن ات" زللددس ااطلددس مددن العلددث"ال ،(1)ااىددخوالل" مقو ددهلل"ال ،ااقددومو 

ادد ، "ااددوجلس"الكددذا  كتددوا  ،ا ىددلوب  "اوت ابددن اجلددوزلموكددو ااددذيل ا ددد "ال
 .افتينتبن بوهر ا"ااتذكرال"، الا ملراق  "نريج اهحلوذ"ال ،ا " ااآلاا ااوىواة"ال

مجلدددد  مددددو تضددددمىت  هددددذه ااكتددددوا الهددددو أوددددو مبملووددددة ار التلىددددريه أمجدددد  يف هددددذا 
 .(4)" من ا حوكيث ااوكواة ااوىفوت 

" اامل ددل"ال ، محددهلل "اامل ددل"ال ،تبددن ااددهلليين" اامل ددل"المددم مهلافددوت يف اامل ددل كددد
كواتخرجيددددوت اكتددددس اافقدددد  -المهلافددددوت  ،ا ددددهللا قطين" اامل ددددل"ال ،تبددددن أ  حددددوب

الااملسمددددة ا اعددددول يف الكتددددس ااتفىددددري ا ملراقدددد  الابددددن حجددددر الابددددن كثددددري الااسي ملدددد  
زلدس ااود ل  مدن ااضدمللف  -ال دريهم، "س ى ة ا حوكيدث ااضدمللفة الااوكدواة"

 .من ااوكو 
                                                 

 .يملين ااقو هلل احلىىة يف بلون كثري من ا حوكيث ااشتهرال ا د ا اىىة الهو  ومل ا موكواوت ال ريهو (1)
 (. 2 -1: ) اافوائهلل اومواة  (4)
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ث قددهلل ملددسالا ااودد ل  مددن  ددريه مددن ااوكددو  فهددل تددرهلل أن ف ددول أهددل احلددهللي
أي تددراه اىددر ا ددلهم كمددو اىددر ا ددد اجلهددول ااتطف ددل  ،الااضدمللف الااملددل ب وواادد 

 .!اا د اهسسي، الأه   الا وم 
 :الشبهة الثامنة
 :قول  مهلل  هللق 

ََكالُرر َحكما ررٌكك:فررةكونضرر اِ كمررنكنهرر كالرر نيكوالقَررٌسوقررٌلكنِرر كحاَ"ك
ك."عش كح حثٌ ككَِض ةَ ككحَاكَْ كللكحأخككققلَ كج ا ك
الهددل اىددهللك أسددوولهلل متددواترال إى  ا،يددن قددول هددذا أبددو حىلفددة الأكددراب أ :الاجلددواا
                الهدددددددددل اسدددددددددتقرأت كتدددددددددس ا حىدددددددددو  ك هدددددددددو ف دددددددددم جتدددددددددهللهو قوئمدددددددددة ا، هدددددددددهلتذ 

 .!املة اشر حهلليثوً بضيف كل أبواا اافق  إت ا د 
 .إن أبو حىلفة كون  ث أتعوا  ا د اتعو  ااىىة

 ."إذا    احلهلليث فهو مذه : "– مح  ار  -أقواا   فمن
 ."ت  ل  حهلل أن ي خذ بقواىو مو  يمل م من أين أخذووه:"المىهو 

 .(1)"حراي ا د من   يملر  كال   أن يفض بكسم " اليف  الاية 
فددوتركوا  إذا ق ددل قددوتً لددواف كتددوا ار تملددوى الخددض اارسددول "  :المىهددو

 ."(4)قويل
 .اا اارجل مهلافوت ا حىو  يف ااىىةالهل ار  هذ

 ،يف أ بملدددة أجدددساذ"  دددرح مملدددول ا ثدددو "ال ، مدددهلل بدددن احلىدددن" موبددد "مثدددل 
" وودددس اارايدددة"ال ،كس دددو ا ط دددوالليف سدددتة اشدددر ع دددهللاً  " مشدددكل ا ثدددو "ال

فهدهلتذ هدم أكدراا أ    أ بملدة أجدساذ،يف "نريج أحوكيدث امهللايدة"ا سي مل  يف 
وملددددم مدددم اثدددرات الالىدددوا ك هدددل احلددددهلليث  حىلفدددة الهدددذه مدددواقفهم مدددن ااىدددىة

الاكدددن أ ددد هم ااكتدددوا الااىدددىة ال ألموهندددو اليملظموهندددو اليدددهللافملون  ،الفقهدددوئهم

                                                 
 .القهلل أ و  إى مووك ه (  :41-42 ) اج   فة  سال ااى   (1)
 (. 24: )ا فسل " إيقو  اممم" (4)
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فهددم مىدد   ،القددهلل توددهللالا  مثوادد  مددن ااقددر ولل ال ددريهم ،اىهددو إى يومىددو هددذا
 .ون مىهم المن كل من  ألي ااىىة الااقر ني اذ الأوتم بر ذالمن أمثوا  بر 

 :الشبهة التاسعة
 : هللق  قول  مهلل

رركل كنهرر ككقََكعمرر كنهرر كالم حاررةكمقرر مكعلَ ررٌك:–ك–قررٌلكمٌلرر ك"ك ِو
كالقٌَسكال نيكوالقٌَسك ك."علَ ٌكالجليحق مَ 

  :الاجلواا
إموي أهل ااىىة اقلهللال المىهجوً المن أ هلل ااىو  زىدكوً بىدىة  وً ن اهموي مواكأ

 :فمن أقواا   مح  ار ،الحضوً ا مى مل ا د ا خذ هبو  سول ار 
  فكدل مدو الافدا ااكتدوا الااىدىة يداو أوو بشر أخطدا الأ دلس فدووظرالا يف  أإ" 

 ." (1)فخذاله الكل مو   يوافا ااكتوا الااىىة فوتركوه
إت اليهلخذ من قوا  اليألك إت ااى  ال  أحهلل بملهلل ااى  "  :المىهو

(4)". 
تشهلل إال  اارحول من أنوذ ااملو  اهسدسم  مدن ا ودهللا  إى خراسدون  لالكوو
 .اى  ذ سىة  سول ار  خ

الكون من أ هلل ااىو  ءريوً يف أخذ ااىدىة الا خدذ ادن اارجدول المدن أ دهلل أئمدة 
 .ااىىة يف وقهلل اارجول حت أو  ت  هللث ان  جول ارفوا بواوهللي الااوسح

التقهلل دد  املمددل أهددل ااهلليىددة اددل  فلدد   ك ا ىددىة الت ااطملددن يف أخعددو  ا حددوك، 
سدىة  ن أهدل ااهلليىدة يف وظدره أا دم حبددهلليث الإادو هدو مدن بدوا تدرجل  سدىة ا ددد 

الأ هللهم زىكوً هبو  هنو كا  امجدرال الكا  السفدة اارا دهللال، الأه هدو   سول ار 
ف ددل  ا خددذ بملم هددم مددن بددوا  ،المددن تددعملهم بإحىددون  هددم أ دد وا  مددهلل

تقهللمي اارأل ا د ااىىة حو و الكس، الإاو هدو تقدهللمي املمدل يدراه قدوي ا دد ااكتدوا 
ااألجدل  اىدهلل تملدو   ااىودو  يف ااظدوهر أ دل مدن أ دول أهدل ااىدىة ال  ،الااىىة

 ااشددوفمل  الأمحددهلل الأتعددواهم الأ اا لددث ال المدد  هددذا فقددهلل خددواف مواكددوً ا مددوذ مثددل 
                                                 

 (. 2/120) ابن حسي يف إحكوي ا حكوي ، (4/19)بلون اامل م جوم    (1)
 ( .120ال151)     ومة فقرال " ملااهل "اوظر  (4)
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القهلل يقهللي ااملو  موا  ال ريه سىة ا د سىة ترج دل اد  القدهلل يقد   ،حىلفة الأتعوا 
 .يف خموافة سىة أال وص من ااقر ن املذ  يملذ ه ار ب 

اىدد م أن يددتهم أحددهللاً مددن هددهلتذ ا ئمددة ااددذين ارفددوا بددواتقوهلل الاامل ددم الت جيددوز 
الاحلددث ا ددد ااتمىدد  هبمددو بدد هنم يددركالن  التملظددلم كتددوا ار السددىة  سددول ار 

 .ااىىة موهلل من ا هواذ
 :الشبهة العاشرة
 :قول  مهلل  هللق 

ك".نجم كجم  بكالمسلمَنكعلاكع مكتـفَ كمنكنْـ كنيكح حثكما ٌك"ك
 .االمن هم ههلتذ اجلمهو  ا،هذا اهمجو أين ا  من  :اجلواا

 .!اأهم الوا و الاارالاف  الااملتساة 
إن  ددلويف ااددهللين يملتقددهللالن أن " :يقددول أخددوك يف اددهللاالال ااىددىة الأه هددو أبددو  يددة

ا حوكيث كآيوت ااقر ن يف الجوا ااتى لم مو الفر  اهذاون  حكومهو حبلث 
 ."أوكرهو أال    فلهو  ي مث أال يرتهلل أال يفىا من خوافهو اليىتتوا من

الإن كون قدهلل قواد  ا دد سدعلل -الهذا ااذل وىع  أبو  ية إى  لويف ااهللين حا 
السددىة  سددول ار حجر يّددة بددذا  فددور يقددول يف بلددون مىدددساة  –اهوكددو  أال ااىددخرية 

  :السىت   سول ار 
 رراراك كِراَرَ ررجا ا ررٌكشا ُتَما ك ِمرر ِا ـْ َّرراكِح ا َاكحا اِرر  ك كحِرَممت ْرر ا ررِ واكُاررالكوابِا ِ َلك ِررلَّك كحاجت

ْلِم اكتاَسلتَمٌ ك كواِحسا ََ ا َرِفست تَلكحا اجٌ كمتمٌَّكقاضا  .(25:ااىىوذ)  ُتيكنْا
ااررةأكناَوك  :اليقددول تملددوى ُتَرَ ررََراِ َلك ُت كِت ََ َاكعاررَنكناَمرر تإتكنا ررٌلتِف  كِحخا ُراَلَاَ رركابتكالَّرركتحنا

لأك كنالَت ََراِ َلكعاكاا أ ُت  .اسىت  ال و هبو فكلف مبن يىكر .(21: ااىو ) ِح
  :تمل لقوً ا د قول أ   ية - مح  ار-قول ااشل  اعهلل اارمحن اامل م  

أمددو مددو   يثعددل مىهددو ثعوتددوً تقددوي بدد  احلجددة فددس قوئددل بوجددوا قعوادد   :أقددول" 
  .الااململ ب 

الأمجد   ،الأمو ااثوبل فقهلل قومل احلجج ااقطمللة ا دد الجدوا قعواد  الااملمدل بد 
هللي مرا اً، فمىكر الجدوا ااملمدل بو حوكيدث مط قدوً تقدوي ا موذ ا مة ا ل  كمو تق
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المىكر الجوا ااململ بعمل  ا حوكيث إن كون  ،كفره  ونج ا ل  احلجة، فإن أ ر بج 
ادد  اددذ  مددن ا اددذا  ااملرالفددة بددل أهددل اامل ددم المددو يف مملىوهددو فمملددذال  الإت فهددو 

جدوا القدهلل يتفدا مدو جيمل د  يف مملدىن مىكدر ال  ،ر ال سوا  الااملو    مث فوسا او 
 .(1)" ااململ بو حوكيث مط قوً القهلل مرَّ 

 .اهوية أن من  ك حهلليثوً فهو كوفر  ان اهموي إس وي بن  هللاليرال 
إن من أوكر ذا   :ق ل"  :القول ااشل   و  االوفمل  يف مىوقشة هذه اافقرال

الأمددو مددن  ك مددو اددر  أن  ،فددو مر كددذا  النددن وقددول بددذا  ، ودد    يودد  اهلليدد 
 . "(4)فهو كوفر برسواة  مهلل  قوا  بس مىوغ ااى  

 :الشبهة الحادية عشرة
 :قول  مهلل  هللق 

ثَرر ك"ك ررةكٌَْررخ ٌكمررنككقََكتاٌقضرر ٌِك كقماسرر خ ٌكعسررَ كنوكمسررَ َ وم ُ 
كل ك ك."نٌََ كق ل ٌكنِث كِو

 هنمددو مددن اىددهلل ار   أودد  اددل  يف ااقددر ن الااىددىة تىددوق  حبمددهلل ار :الاجلددواا
كمتنَك  :قول تملددوى َا رٌ ثتَر ا ككوالاَ كِا ٌ كِا ُتَر تكاَخَتالُر ررِ واك : ااىىدوذ)  عتَا تكغاََ تكاللَّر تكلا اجا

14 ). 
القهلل يتعوك  إى أذهون بمل  ااسحهللال أال اجله ة من أهل ااسيذ أن بل ووو  

الاددددهللف  مددددو يددددوهم ااتملددددو   اددددن  ،الاددددل  ا مددددر كددددذا  ،ااقددددر ن الااىددددىة تملو كددددوً 
ااشددوفمل   ااعددوا مثددل اهمددوي ااىوددو  ااىعويددة أاددف اددهللك مددن كعددو  ا ئمددة يف هددذا

الأادف  ،"ت اليدل خمت دف احلدهلليث"الأادف ابدن قتلعدة  ،"خمت دف احلدهلليث"أاف كتدوا 
الأادددف  ،"مشدددكل ااقدددر ن"الأادددف ابدددن قتلعدددة  ،"مشدددكل ا ثدددو "ااط دددوالل كتدددوا 
 ."كف  إيهوي اتكطراا"ااملسمة ااشىقلط  

                                                 
 (. 14-11: )ا ووا  ااكو فة  (1)
 (.14/542) ااىو  او هلل  (4)
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 ،الااواقددد  كمدددو ذكرودددو أوددد  ادددل  يف وودددو  ااقدددر ن أال وودددو  ااىدددىة تملدددو  
المذا أزااوا مدو قدهلل يتدوهم اجلدوه ون مدن ااتملدو    ،الا ئمة يمل مون هذا اليوقىون ب 
 .هو ري يف ت   ااهلافوت ااض ذكرووهو ال 

 ت أادددر  أوددد    الل ادددن  سدددول ار " :المدددن هىدددو قدددول اهمدددوي ابدددن خس دددة
حددهلليثون بإسددىوكين  دد ل ل متضددوكان، فمددن كددون اىددهلله ف لدد ت بدد  حددت أؤاددف 

 . (1) "بلىهمو
 
 

 :الشبهة الثانية عشرة
قٌمكال لَ كال سريكعلراكنَكا كلرلكحَـفر كِ فظ رٌكمرنكالَ  حرفك"كك:قوا 

 ."والََ ح كواللحٌد كوالاقٌَُك
 .أن هذه كاوهلل اريضة بوب ة :الاجلواا

ف قهلل حفه ار هذه ااىىة ااملظلمة ااض ه  ااعلون ااقدويل الااملم د  مدن  سدول 
ا قدر ن ااكددرمي الهد  كاخ ددة يف كددمون ااملودوي ااددذل ت يىطدا اددن امددوهلل  ار 

ك  :ار حلفدده ااددذكر يف قوادد  تملددوى َا ُتِظ  ررٌ َتَّررٌكلاررِ كلا ا كوا ررر ا َِ  َتَّررٌكْاَ ررِنكْرالََّلااررٌكالْك
 .(9:احلجر)

هدو  دل وً فدإن كدون متملمدهللاً فضد   ار الإن  مىالمن حر   ل وً أال زاك أال وقص 
هددو اعلددون خط دد  ءريفددوً كددون أال كددون خمط ددوً الفددا ار محددوال هددذه ااىددىة الااددذابل اى

 .زيوكال أال وقووً 
حددت ت يتهلدد   :"...يف كددسي ادد  حددول حفدده ااىددىةحددت قددول اهمددوي ابددن حعددون 

أاف الت الاال، كمو ت يتهل  زيدوكال مث د  يف   أن يساك يف سىة من سىن  سول ار
ااقدددر ن، حلفددده هدددذه ااطوئفدددة ااىدددىن ا دددد ااىددد مل الكثدددرال اىدددويتهم بددد مر اادددهللين، 

  .(4) ."الاوتهم اقول من  وذ مو  وذ
                                                 

 (.271 )ا خطلس ااع هللاكل " ااكفوية يف ا م اارالاية"اوظر  (1)
 (.1/45) كتوا اورالحل  (4)
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الكتس يف اامل ل اعلون كل أووا  اامل دل مدن ااسيدوكال  ،القهلل أافل كتس يف ااهلل و 
الأافل كتدس يف بلدون ااود َّف الا در    ،الاحلذ  الااق س يف ااتون الأمسوذ اارالاال

المدددو ذاددد  إت  ،كمدددو أافدددل كتدددس يف ااوكدددواوت الاامل دددل الا حوكيدددث ااضدددمللفة
 .ااذل يشمل ااقر ن البلوو  -أل ااوح  -ر الكموو  حلفه ااذكر ءقلا اواهلل ا

فهددذه ا امددول ااملظلمددة أكاددة حىددلة البددراهل ام لددة ا ددد  اويددة ار الحفظدد   
كيدن اهسددسي اادذل خدتم ار بد  اارسددوتت هدذا اادهللين ااملظدلم ااددذل  ،مدذا اادهللين

 .بملث ار ب   مهللاً إى ااىو  أمجملل ال محًة ا ملوال
 أيهو ااىكل أن ار ت  م  حلو  كيى  ا أترهلل 

أن ار تددددرك كيىدددد  املعددددث ااملددددوبثل تملددددوى ار امددددو يقوادددد   :إن مددددهلكهلل كسمدددد 
 .اليملتقهلله ااظواون ا واً كعرياً 
 :الشبهة الثالثة عشرة

 :قول  مهلل  هللق 
ك."للكحجم  ٌكالُ ٌِةكوللكحَفق اكعلَ ٌك"كك

هددددو المجملوهددددو يف  ددددهللال هم أن ا مددددر اددددل  كمددددو تددددهللا  ف قددددهلل حفظو  :اجلددددواا
البملدهلل موتد  حبلدث  ،البعقوهو يف حلورم الكتعوا ااكثري مىهو يف حلدوال  سدول ار 

 .وقط  ب و    يض  مىهو   ذ
الكالااليدن  دملرهم الأوىدوهبم  ،قهلل حفظوا يف جدوه لتهم تدو لهمالإذا كون ااملرا 

يمل مددون قلمددة أل ك مددة يقومددو  سددول  الهددم ،الا دتهم، فكلددف يضددلملون سددىة وعددلهم
الأهندددددو مددددد  ااقدددددر ن جىعدددددوً إى جىدددددس مودددددهلل   اليمل مدددددون مكوودددددة سدددددىت   ار 

كلدددف   .سدددملوكرم يف ا خدددرال المودددهلل  ادددسرم الكدددرامتهم السدددلوكرم يف هدددذه احللدددوال
 فظدددون أخعدددو  اجلوه لدددة الكالااليدددن  دددملرهم المىددد  ااقودددوئهلل ااطدددوال المىهدددو اافخدددر 

هلل  سددملوكرم اجلددوه   أال امجددوذ أال اا ددسل الامددسل اليضددلملون سددىة وعددلهم الهدد  مودد
كلف يهم ون اليضلملون مو ت تقدوي أ كدون   !االا لهو يقوي كيىهم الحلورم، الاسرم

  .!اكيىهم إت ب  من  سال الزكوال ال لوي الحج
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كلدف يضددلملون مددو تقددوي ا لدد  اقوئدهللهم الأخسقهددم الجهددوكهم الجتددو رم السددوئر 
 .ا هلالن حلورم

وبة ااكدراي ا مىدوذ الإذا كون ااضواون ااى رفدون يىظدرالن إى ااىدىة، الإى ااود 
ا ددد سددىت  الأمددرهم بتع ل هددو الأ ددههلل ار ا ددلهم يف  ااددذين ائتمددىهم  سددول ار 

إذا كدددون ااضدددوئملون ااضدددلملون اادددذين  ،حجدددة اادددوكا  هبدددذا ااتع لدددذ، الااألفدددوا اددد  بددد 
كوقل  هللال هم هبدذه ااىدىة ااملظلمدة يىظدرالن إادلهم بواىظدو  ا سدوك قلوسدوً ا دد 

يملتقدهللالن   اووكقل ااواثقل ب مووة أ  وا  سول ارفإن ااهلمىل ا ،أوفىهم
الأن  ،قددهلل حفظددوا سددىة  سددول ار  ااتقددوكاً جوزمددوً أن أ دد وا  سددول ار 

 :هبددذا ا كاذ بقوادد  ، ددوههللهم كددون يهلكيهددو إى  ددوئعهم كمددو أمددرهم  سددول ار 
  ."لََلغكالشٌه كماـلكالاٌئا"

كمددو   ،ال اذه مددن اشددريت  ال ريهددو الكددون يدد مر مددن ت قددد مىدد   ددل وً أن يع  دد  مددن
أهندددم أ دددهلل ااىدددو  ذكدددوذ الأ دددس هم ا مدددوً  يملتقدددهلل ااهلمىدددون يف أ ددد وا  مدددهلل 

الأقواهم حفظوً الأ سخهم يف ا مووة الااوهللي الأهنم أ هلل ااىو  حر وً ا د حفه 
بددل هددم أ ددهلل حر ددوً الحفوظددوً ا لهددو مددن حر ددهم ا ددد  ،كيددىهم السددىة وعددلهم 

هم هندددم الهجدددرالن أقربدددوذإال ا لهدددو حدددت حلدددورم الحلدددوال أبىدددوئهم الأ دددهلل ااىدددو   دددري 
 .الأبىوذهم إن هم روالووا يف تطعلقهو الااتسامهو

 ، فددس وددهلل ل مددوذا تملددين بملددهللي اتتفددوي بلددىهم ،"ولررلكحَفقرر اكعلَ ررٌ:"الأمددو قوادد 
التطعلقهدو المملو كدوت كمملو كدوت ا حددساا  هدل كوودل بلدىهم مملدو ك يف حفظهددو

 .!اهذا يع ذ الهذا يىق  مو ب ذ ذاك اليكذب  ،هذا يعين الهذا يههللي ،اجلوه لة
ممتىدددوً ا دددلهم مبدددو أسدددعذ ا دددلهم مدددن وملمدددة ا خدددوال  -تملدددوى-أت تدددذكر قدددول ار 

ال ك  :الا عدددة الااتدددآاف َارررََِلكناَعررر ا ِِ ـَِلكَتَ ك ََ كاللَّررر تكعالاررر ررر ا رررِ واكْتَ ما ِِ كِرارررََناككوااَ  ُارررأالَّفا
ٌ ك َت تكَتَخ ااْ َاَ ََِلكِتاتَ ما َِ ُاأا ـَِلك  .(101:  ل امران)  قِرِل ِت
احلدول مدن  فرقة يف جوه لتهم، ف م زىملهم هذهههلتذ ااذين أك تهم ااملهللاالال الاا
أيهم دددون كيدددىهم اادددذل   تملدددر  اهوىدددوولة  ،حفددده تدددو لهم الأوىدددوهبم الأ دددملو هم
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البملدهلل أن أظهدر ار كيدىهم الكخ دل  ،تآاف ق وهبممث   بملهلل اجتمواهم التآخلهم ال 
 .اأمم ال ملوا يف هذا ااهللين ااملظلم

احلفددو  ا ددد كددل جسئلددة مددن جسئلددوت ا ددد الحلددورم الحلددوال هددذه ا مددم قوئمددة 
 .اارسواة التع لذ كل   ذ ائتمىهم ا ل   سول ار 
 كل مو مسملدوه مىد  المدو  أاله  اا هم إوىو وشههلل أهنم قهلل ب  وا ان وعل   مهلل 

حت مو يتمل ا بواىوي الا كل الااشرا الحت تق دلم ا ظدوفر القدص ااشدوا ا الحدت 
 .مو يتمل ا بولراذال الااعول الااخوط الااملطو 

 .فكلف يفربون أال لت فون يف مهموت ا مو  كيىلة الكولوية
السدددىت  الأ ددد وب   ف لمدددل  لظدددوً الكمدددهللاً كدددل مدددع   ال دددووا ارسدددول ار  

 . كوان ار ا لهم
 :ابعة عشرةالشبهة الر 

أَكاتٌَعكالظرنكغَر كجرٌئلكُريكٌِِلَ ات كم كعلم لكللملكللكحَلا هٌك" :قواد 
 ."اإلَالمكَ كلض وب 

الااع دذ ااواحدهلل مدىهم أحفده  ،أهنم ب  وهو ا د أحىدن الجدوه اادعسغ :الاجلواا
الأ دددهللي الأالثدددا اىدددهلل ااىدددو  مدددن اشدددرات الم دددوت مدددن اجلهملدددة الااملتسادددة الالدددوا و 

المددو جددوذالا ااتددواتر يف ااتع لددذ القلددوي احلجددة،  اددذين يشددألبونالتسملددذ ااىتشددرقل ا
 .هبذه ااشرالط إت مهللي اهسسي ت حفوظوً ا ل 

كمتَنك ااذل قول ار ا   ن  سول ار إ كَتلاََ ا َْلتلا َِ ِلكِراْلَغكماٌكِن كناحرُّ اٌكال َّ حٌا
ٌلاَا ِك َا كبت ُاماٌكِرالََّا ا كلاَلكتراَف اَ ك ََ َت كوا  ا فراككون يكتف  بإ سول ،( 27:وئهللالاا)   باِْ ا

الكددددون ااىددددو  اددددرهبم  ،مددددن أ دددد وب  ا مىددددوذ كاددددوال المع  ددددل اىدددد  ااقددددر ن الااىددددىة
الاجمهدددم يقع دددون اليودددهللقون بكدددل مدددو جدددوذهم بددد  هدددهلتذ ا فدددراك ت يشدددكون يف 
 دد ذ ممددو ب  هددم بدد  كددل الاحددهلل مبفددركه الااىددو  ا ددد اخددتس   ددملوهبم الم  هددم مددم 

ذادد    يكددذبوا هددهلتذ ا فددراك الت  ددكوا يف  ددهللقهم اقددول الفطددر المددهللا ك المدد  
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الأحقلدددددة مدددددو ب  دددددوهم،  وددددد    يكدددددن قدددددهلل وشددددد  فدددددلهم اافكدددددر اجلهمددددد  الااملتدددددسيل 
 .(1)الاهستشراق 

ال  يكن ااواحهلل من ااع  ل يملتقهلل أو  يع ذ ااىدو  ااظىدون الإادو يملتقدهلل أود  يع دذ 
اتقددوك وفىدد  متددوفر اىددهلل اامل ددم احلددا ااددذل تقددوي بدد  احلجددة ا ددد ااع َّ ددل، الهددذا ات

الاا مووون  اليع    ااثقوت -يملين ت يملتضالن مو يع  هم ظىوووً -ااع  ل من ااتوبملل 
 .إى  ريهم ا د أسو  أن مو يع  وو  حجة توجس اامل م الااململ

الادددو ظهدددر هدددذا اادددذهس ااخدددأل  ااعتدددهلل  حو بدددد  أهدددل اامل دددم القمملدددوه بدددوحلجج 
ااملقددول اليفىددهلل ا ددد ااىددو  حلددورم الكيددىهم   ودد  مددذهس فوسددهلل يفىددهلل ،الااضاهددل

اليقتضددد  تملطلدددل جتدددو ارم السدددوئر مملدددومسرم المىدددوك هم المطدددوامهم المشدددو هبم 
اليعث ااشكوك فلمو يقوا  اامل مدون البسهبدم الا زالاو الزالجدورم الا بىدوذ ال بدوؤهم 

 .الااركد الأبعوؤهم
اادددددددر  هدددددددذا اادددددددذهس ا دددددددد ااشدددددددركوت الااتجدددددددو ، الا بعدددددددوذ الااهىهللسدددددددل 

هددل سددلقع وو  اليمللددهللالن بىددوذ حلددورم ك هددو ا ددد  ،الااوددىو  ،اسملددل، الااددس ا الاه
أسوسدد  أال سددلهلليرالن ادد  ظهددو هم السددلهلل كون أن تطعلقدد  سددلملطل حلددورم اليوقددف 

 .اسري اج ة احللوال يف كل االوكين
دددادددوذا تُ  الحدددهللهو مدددن بدددل سدددوئر اامل ددددوي  احلدددرا ا دددد سدددىة  سددددول ار  ن  شج

 .االاافىون الا كيون اافوسهللال
قدددهلل حظلددل مددن احللوبدددة الاحلفددو  ا لهددو الااملىويدددة  مدد  أن سددىة  سددول ار 

 .اافوئقة الااشرالط ااقوية مبو    ه بملشر مملشو ه أل ا م أال فن من اافىون
الاقلددل مددن ااملوقددل الاحلوددون ااىلملددة مددو  ملهددو مددن كددل كلددهلل المكددر أال  ددوا  

مىدددوذ بملدددهلل خطددد  الوىدددلون مدددن أادددو  أادددو  اارجدددول احلفدددو  ااثقدددوت ا  الأكدددذا 
 . اوية ار الحفظ  مو

                                                 
 .ت وىف  أهنم قهلل ب  وا ااكثري ان بريا ااتواتر النن (1)
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 جلهملددة الااملتساددة الالددوا و الأفددرايففهددل يددو تددرهلل ك دددويو ااعددهلل  الالرافددوت مددن ا
مددددن فرسددددوهنو الحددددوم   اوائهددددو  ااىتشددددرقل أ ددددهلل  ددددريال ا ددددد سددددىة  سددددول ار 

 . اأال هو اجلهل الاموهلل بل الااكلهلل اىىة  سول ار  االجىوكهو ااخ ول
 :الشبهة الخامسة عشرة

  :قول  مهلل  هللق 
ك كُيكال واحٌِك" مٌ ِك كما ٌ ََ إ ِك كِنح اقكمٌ كونم وا ٌ ٌََِ ِك كعن َْ لكْ  ا

لك( )الَيكِ  ك ك".عاِ 
 : اجلواا من الجوه 
أن كسم  يفلهلل أن ااو وبة ك هم قهلل هنوا ان كتوبة ااىدىة الأمدرالا بدإحراي  -1

 .مو كتعوه مىهو
وبة ك هدددم قدددهلل الأن اارالايدددوت يف هدددذا ااعدددوا ك هدددو  ددد ل ة، كددد ن ااوددد  -4

 .اتفقوا ا د حرا ااىىة ااىعوية
 .أو  قهلل ال كت بمل  ا ثو  يف ااىه  ان ااكتوبة -1

إن ار قدهلل حدري   :المو ثعل مىهو ت يقول أ د وهبو ،أن ج هو ت يثعل: الجواب 
 .إن  سول ار قهلل حري ذا  أال هند اى :الت يقواون  ،كتوبة سىة  سول ار 

 :ااض ُوىعل إى ااو وبة  كوان ار ا لهم و الأوو أسوي بوختوو  ت   ا ث
 .من إحراقه الحديث نسب إلة أبي بكر الصديق  ما -3

 :- مح  ار -قول احلوفه ااذه 
أوددو  مددهلل بددن  ،حددهللثين بكددر بددن  مددهلل ااوددرييف مبددرال: القددهلل وقددل احلددوكم فقددول" 

 اعدهلل    أوو موسد بدن  ،أوو ا   بن  و  ،أوو اافضل بن  ىون ،موسد ااضبرل
ار ااتلم  حهللثين ااقوسم  ار بن حىن بن حىن، ان إبراهلم بن امر بن اعلهلل

 : بن  مهلل قوال اوئشة

                                                 

 .هذه عوزفة كعريال ف كثر اارالايوت يف هذا ااوهللك   تثعل، المو ثعل ت حجة فل   هل ا هواذ (1)
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 ال تدد  الكووددل مخىددموئة حددهلليث فعددوت مجدد  أ  احلددهلليث اددن  سددول ار "
أتتق دددس اشدددكوهلل أال اشددد ذ ب  ددد ا ف مدددو : ف مدددين، فق دددل: يتق دددس كثدددرياً، قوادددل

ااض اىهللك فج ت  هبدو، فدهللاو بىدو  ف رقهدو، أل بىلة ه م  ا حوكيث : أ ع  قول
خشددلل أن أمددوت الهدد  اىددهللل فلكددون فلهددو أحوكيددث :   أحرقتهددوا قددول: فق ددل

 (1)".كاان  جل قهلل ائتمىت  الالثقل، ال  يكن كمو حهللثين، ف كون قهلل وق ل ذ
القول ،"يو   هذا ت: "مث تملقس احلوفه ااذه  هذه اارالاية ااىكرال قوئسً 

هذا  ريس من هذا ااوج  الا د بن  و  ت :"  - مح  ار –احلوفه ابن كثري 
 .  (4)"يملر 

 :الأ هلل  مو  الا مر كمو قوت
الهددو يمل ددم أن  ،كلدددف يكتددس أبددو بكددر ااوددهلليا هددذا ااقددهللا  مددن احلددهلليث  -1

- كد ار اىهدو-  اوئشة تىعه سول ار قهلل هند ان كتوبة احلهلليثا، الكلف   
 .ا، حو و و من خموافة  سول ار 

الإذا   ،احددت ت يددرالل اىدد  إت بوسددوئط أيددن أبددو بكددر مددن  سددول ار  -4
البملضدهو بوسدوئط  أفمدو كددون يف  كدون بملد  ا حوكيدث  الاهدو ادن  سدول ار 

اسدتطوات  أن  لددس بلىهمدو، فلعقددد مدو مسملدد  مدن  سددول ار معو درال، ال ددري مدو كددون 
مدو مسملد  مدن  سدول ار  ان ههلتذ ااوسوئط ااض يش  يف أمووتهو الثقتهدو مث يدرالل

 اأكاذ األمووة. 
ت يركددلهم وقددل سددىة  الاحلقلقددة أن هددهلتذ ااشددو عل ا ددد سددىة  سددول  -1

 الايدة الت كتوبدة، المدذا تدراهم يتمل قدون بد الهد مدن بلدوت ااملىكعدوت   سول ار 
من اارالايوت البى وك ااىوا  اادوارال يف اتسدتهللتتت اىىدف مدو هدو أ سد  مدن 

 .تاجلعول ااراسلو

                                                 
  (.1/5)تذكرال احلفو   (1)
فإودد  قددهلل بملددن يف هددذه اارالايددة ( 17: )الاوظددر ا وددوا  ااكو ددفة ا ممل مدد  ( 10/412)س ااملمددولداوظددر كىدد (4)

 .الالجههو ا د فر    تهو
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الأخدددرياً ادددو سددد مىو جدددهللًت بوددد ة هدددذه اارالايدددة ادددو كدددون إت حجدددة ا دددد هدددهلتذ 
  إذ أن أبدددددو بكدددددر   يقدددددل إل كتعدددددل هدددددذه ااثدددددوئرين ا دددددد سدددددىة  سدددددول ار 
ان كتوبة حهلليث ، الإاو اّ ل اهحراي بملهللي  ا حوكيث بملهلل أن هند  سول ار 

  الايدة حدهلليث  سدول ار ثقت  مبن  الهلل اىهم، الهذا إاو يهللل ا دد ءريد  التثعتد  يف
  الهدذا أ دل أ دلل اىدهلل ااود وبة ااكدراي المدن تدعملهم بإحىدون الأهدل احلدهلليث

 .الا ئمة ااملظوي
هذه اارالاية يف إسىوكهو من   أقف ا  ا د ترمجة بملهلل حبدث يف ادهللك مدن  -2

ال  تددددددذكرهم ااوددددددوك  ااددددددض القفددددددل ا لهددددددو يف تددددددراجم  ددددددلوخهم الت  ،ااوددددددوك 
ار بدن  الت ملذ موسد بن اعهللا   بن  و   ن  ىون ل  اافضل ب ،تسملذهم
المث دد  إبددراهلم بددن امددر بددن اعلددهلل ار ااتلمدد  ف ددم    أقددف ادد  ا ددد ترمجددة، حىددن،

أقدددف اددد  ا دددد ترمجدددة ال  يدددذكر يف ترمجدددة  دددلخ  ااقوسدددم بدددن  مدددهلل الت يف ترمجدددة 
فكدددل مدددن اافضدددل بدددن  ىدددون الا ددد  بدددن  دددو   .موسدددد بدددن اعدددهللار بدددن حىدددن

 .امر بن اعلهلل ار،   أقف  حهلل مىهم ا د ترمجةالإبراهلم بن 
قدددول : "خعدددو ل، قدددول فلددد  اادددذه إيف إسدددىوكهو  مدددهلل بدددن موسدددد ااضبدددرل  -5

 . (1)، الأقره ااذه  الاحلوفه ابن حجر"ال  بواقوهلل: ااهللا قطين
اليف اهسدددددىوك موسدددددد بدددددن اعدددددهللار بدددددن احلىدددددن الثقدددددة ابدددددن مملدددددل، القدددددول  -2

ثعدل ادن أ  بكدر ااودهلليا كتوبدة ااودهللقوت الهد  القدهلل  .(4) "فل  وظدر: "ااعخو ل
 . من ااىىة السل يت ذكر ذا 

 .-رضي اهلل عنه –ما نسب إلة عمر بن الخطاب   -2 
أ اك    ال الهلل ابن اعهلل ااض بإسىوكه إى  ىي بن جملهللال أن امر بن الطوا

مدن كدون اىدهلله : " ا مودو  يفأن يكتس ااىىدة مث بهللا ا  أن ت يكتعهدو، مث كتدس 
 .(1)"ف لم     ذ

                                                 
 (.5/200)، الاىون االسان (2/51)االسان : اوظر (1)
 (.2/195)، الااضملفوذ ا ملقل   (141) ، الاا ىون (411/ 2) االسان : اوظر (4)
 (.51  )، الهو يف تقللهلل اامل م (1/77)جوم  بلون اامل م  (1)



 - 85  -

 .بن جملهللال   يهلل ك امر ىي الإسىوكه كمللف 
 ن ادرالال أيضدوً     الإسدىوكه مىقطد  ،الاى  أثر  خدر مدن بريدا ادرالال بدن اادسبري

اليف ا ثر بول الفل  أو  استفت ااو وبة يف كتوبة ااىىة ف  دو الا  ،يهلل ك امر 
سي ار اددد  ا لددد  أن يكتعهدددو فطفدددا امدددر يىدددتخري ار  دددهراً مث أ دددع  يومدددوً القدددهلل اددد

إل كىددل أ يددهلل أن أكتددس ااىددىن الإل ذكددرت قومددوً كددوووا قددع كم كتعددوا كتعددوً : فقددول
 .(1)" كعوا ا لهو التركوا كتوا ار الإل الار ت أ وا كتوا ار بش ذ ف

الهددو إن  دد  يددهللل ا ددد أن ااودد وبة كددوووا يددرالن جددواز كتوبددة ااىددىة، ففلدد   ك 
القهلل  .وبة ااىىة الأمرالا بإحراي مو كتعوان ااو وبة هنوا ان كتإاقول  مهلل  هللق  

 .ثعل ان امر  ك  ار اى  كتوب  يف ااوهللقوت ال ريهو السل يت ذكر ذا 
 .-رضي اهلل عنه -ما نسب إلة علي  -1

 ال الهلل بإسدددىوكه إى جددددوبر اجلملفدددد  اددددن اعددددهلل ار بددددن يىددددو  قددددول مسملددددل ا لددددوً 
 :لطس يقول

و ه د  ااىدو  حلدث تتعملدوا أاسي ا د كل من كدون اىدهلله كتدوا إت  دوه فإاد" 
 .(4)" أحوكيث ا موئهم التركوا كتوا  هبم 

مث إن ا لدوً  ،الإسىوكه كمللف فل  جدوبر اجلملفد  كدمللف  افضد  يقدول بوارجملدة
  يقل إن ار هند ادن ذاد  أال هندد اىد   سدوا  مث ادل  فلد  هند  ادن كتوبدة سدىة 

 .ع  ااىو  اكسي ا موئهمبتتالإاو ا ل ذا    سول ار 
، الهددو قددهلل كتددس مىهددو الاحددتفه مبددو  يىهددد اددن كتوبددة سددىة  سددول ار  الكلددف

 .كتع  ال      ال   رق 
 .-رضي اهلل عنه –ما نسب إلة أبي سعيد الخدري  -1

او أكتعتىو احلهلليث " :   سمللهلل الهلل ل   ىوال الل بإسىوكه إى أ  وضرال ق
 ".ت وكتتعكم خذالا اىو كمو أخذوو ان وعلىدو ": فقول

                                                 
 (.51: )، التقللهلل اامل م (1/77)جوم  بلون اامل م (       1)
ن اعدددددهلل اادددددض يف جدددددوم  بلدددددون اامل دددددم ، الابددددد(17 : )هلل اامل دددددم لدددددالالطلدددددس يف تقل(  9/54) يف ااودددددىف  (4)

(1/471-474.) 
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مدددو وىدددم  مىددد   أت وكتدددس: ىوك  خدددر ادددن أ  وضدددرال ق دددل    سدددمللهللسدددبإال 
وعدلكم كدون  دهللثىو فدى فه، فدوحفظوا   إنّ ! اأتريدهللالن أن جتمل وهو مودوحف :"قول

 ".كمو كىو نفه
أ كب  أن جتمل دددوه :"ران ثوبتدددون اىددد  الاددد  أثدددر ثوادددث كدددمللف ب فدددهالهدددذان ا ثددد 
 .(1)"وقر و

يف ااىهدد  اددن   الاه اددن ااىدد  ت  ددتج حبهلليثدد  ااددذل    فىددرهلل أبددو سددمللهلل 
كتوبة احلهلليث الإاو يعهللل الجهة وظره حثدوً مىد  ا دد احلفده يف ااودهللال  كمدو هد  

 .اوكال كثري من ااو وبة
 .-رضي اهلل عنه -ما نسب إلة زيد بن ثابت  -5

كخدل زيدهلل : قدول (4)بإسىوكه إى ااط س بن اعهلل ار بن حىطدس أبو كاالك الهلل 
  :ن حهلليث ف مر إوىوووً أن يكتع  فقول ا  زيهللبن ثوبل ا د مملوالية فى ا  ا

 ."أمروو أن ت وكتس  ل وً من حهلليث  فم وه إنَّ  سول ار " 
 الايددة ااط ددس اددن " :الإسددىوك هددذه اارالايددة كددمللف، قددول أبددو حددوب يف ااراسددلل 

 . "زيهلل بن ثوبل مرس ة
 ." ثقة كثري اه سول الااتهللال "  :القول احلوفه ابن حجر فل 

أ   ددلعة بإسددىوكه اددن ااشددمل  أن مددرالان كاددو زيددهلل بددن ثوبددل القومددوً  ال الهلل ابددن
 :يكتعون، الهو ت يهلل ل، ف ا موه فقول

 .(1)"أتهلل الن املل كل   ذ حهللثتكم ب  ال  كمو حهللثتكم" 
 :أقول 
:" بلدد ااظددوهر أن ااشددمل    يددهلل ك زيددهلل بددن ثوبددل فقددهلل قددول ابددن أ  حددوب   -أ

ت  كددددن أن يكددددون :" قددددول -ن زيددددهلليملددددين أسددددومة بدددد-هددددل أك ك ااشددددمل  أسددددومة  
الأسومة توىف سىة أ بد   -يملين حهلليثل سعا ذكر و -ااشمل  مس  من أسومة هذا 

                                                 
 (. 17 : )اكل تقللهلل اامل م ا خطلس ااع هلل (1)
  (.15:  )، الالطلس يف تقللهلل اامل م ( 1227) ااىىن برقم  (4)
 (.1/71)الجوم  بلون اامل م ( 9/51)ااوىف  (1)
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ل إحددهللهلل لددالمخىددل الزيددهلل بددن ثوبددل تددوىف قع دد  سددىة مخدد  الأ بملددل القلددل مثددون الق
 .  (1)" المخىل
هندد ادن  ا د فر    ة هذا ا ثدر فإود    يقدل فلد  إن  سدول ار  -ا
 . ااكتوبة
الوفهم مى  أو  او كون مت كهللاً  ،او خش  أن يكون قهلل الهم فلمو حهللثهم ب الإ

حددهلليثوً كثددرياً  القددهلل  الهلل زيددهلل اددن  سددول ار  ،مددن كددعط   قددرهم ا ددد ااكتوبددة
 . (4)حهلليثوً  تىملل ال ليع ذ اثى

فلعملددهلل مىدد  أن يكددون ممددن يددرهلل اددهللي   (1)إى اا ددوك  الكددون يكتددس مراسددست  
 .كتوبة حهلليث  سول ار 

 .-رضي اهلل عنه -أبي موسة افشعري إلة ما نسب  -6
ادن أ  بدركال قدول كتعدل ادن  دىي ال الهلل ابن أ   دلعة بإسدىوكه إى ب  دة بدن 

، يف إسىوكه ب  ة بدن (2)" ئتين بكتع  ف تلت  هبو ف ى هوا": أ  كتوبوً كعرياً، فقول
 . ىي الهو  هللالي لطا

 دتج ا دد ام د  هدذا بآيدة    فمل د فر    ة هذا ا ثر فإن أبو موسد 
 . الت حهلليث اليعهللال أن الجهة وظره ك ريه يفضل احلفه ا د ااكتوبة

 .-رضي اهلل عنه -ما نسب إلة عبد اهلل بن مسعود  -7
 ،ال الهلل بإسدددىوكه ادددن ا امددد  ادددن جدددوم  بدددن  دددهللاك ادددن ا سدددوك بدددن هدددسل

أمددر اعددهلل ار بودد لفة فلهددو حددهلليث فددهللاو مبددوذ فم وهددو، مث  ىدد هو مث  يتأُ  :"قددول
الار ادو  ،ر بدور  جدًس يمل مهدو اىدهلل أحدهلل إت أا مدين بد أذّكد: مث قدول ،هبو ف حرقل

هبددذا ه دد  أهددل ااكتددوا قددع كم حددل وعددذالا   ،أا ددم إهنددو بددهللا  هىددهلل تبت  ددل إالهددو
   .(5)" كتوا ار ال اذ ظهو هم ك هنم ت يمل مون

                                                 
 (.ترمجة زيهلل ) ا خس ج   اوظر الس ة (1)
 (.ترمجة زيهلل ) اوظر الس ة ا خس ج   (4)
 .اوظر ااريو  ااىتطوبة ترمجة زيهلل  ك  ار اى  (1)
 .الإسىوكه كمللف  ن فل  ب  ة بن  ىي الهو  هللالي لطا( 9/51)ااوىف  (2)
 (.51 )التقللهلل اامل م (   71 )جوم  بلون اامل م ( 52-9/51)ااوىف  (5)
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 ملن القهلل ذكر ااذه  يفىيف هذا اهسىوك ا ام  الهو مهللا  القهلل ا -1
ترمجة ا ام  أو  يهللا  ان ااضملفوذ من حلث ت يهلل ل الإاو يت وكد ان 

 . (1)الإبراهلم الأ   و    الهلل امن أكثر اىهم ك   الائل ااىملىت  إذ
إذ . حدددهلليث  سدددول ار  ةفلادددل  يف هدددذه اارالايدددة أن يف هدددذه ااوددد  -4
 تمل أن يكون مو فلهو من حهلليث بين إسرائلل الكلدف يملتقدهلل يف حدهلليث  سدول 

مل دم أود  مودهلل   دوال  ود  ت يسيدهلل ااىد مل إت  بطدوً يالهدو  اهسك هلل وار إو  م
 .بكتوا ار الفقهوً فل 

ال الهلل ابن اعهلل ااض بإسدىوكه ادن هدو الن بدن اىدألال ادن اعدهلل اادرمحن بدن ا سدوك 
أ ددعل أوددو الا قمددة  دد لفة فددووط ا مملدد  إى ابددن مىددملوك هبددو، :" اددن أبلدد  قددول

ًً إى أن قددول يددو : فقددول ،فق ىددو هددذه  دد لفة فلهددو حددهلليث حىددن: السددوي كسمددًو
ْاَ رِنك فجملدل   وهدو بلدهلله اليقدول : جو ية هوت ااطىل الاسك  فلد  مدوذ قدول

ُارر تكْراِقرر كاَلقا ررنا كناَحسا كعالاََرر ا ُّ  (1: يوسددف)فق ىددو اوظددر فلهددو فددإن فلهددو حددهلليثوً قك
ت إن هددددذه ااق ددددوا أالالدددددة فو   دددددوهو بددددواقر ن ال : اجعددددوً فجملددددل   وهددددو، اليقددددول

 .(4)"تش  وهو ب ريه
ف هذا كره  قول أبو اعلهلل ورهلل أن هذه ااو لفة أخذت من أهل ااكتوا،

 ".اعهلل ار ااىظر فلهو
 : أقدول
إن مدددو قواددد  أبدددو اعلددددهلل هدددو ا مدددر اادددذل يىع ددد  أن  مدددل ا لددد  امدددل ابدددن  -1
القهلل سعا ابن مىملوك إى إوكو  ااىقل من كتس أهل ااكتوا  سدول ار  ،مىملوك
 كر ا د امر حلث أو  مو كتعد  مدن ااتدو اال القدول .."راكك رٌَكمَ  لر ِك

 ".َتٌَعيحٌَ كمٌكَو  كَ ك

                                                 
 (4/442)ناالسا (1)
 .(52-51 : )الأال كه الطلس يف تقللهلل اامل م (  1/79) بلون اامل م   جوم (4)
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القهلل  الل اى  مثدون موئدة  إن ابن مىملوك من كعو  أ  وا  سول ار  -4
 :"ال  يقل ،حهلليث المثوولة الأ بملون حهلليثوً اتفا ااشلخون ا د أ بملة الستل حهلليثوً 

 ".ان كتوبة حهلليث  هند إن  سول ار 
الا قمة الا سوك مدن كعدو  أ د وب  القدهلل أخدذالا اىد  كثدرياً مدن حدهلليث  سدول  
 .ار 

ت تشد  وا ق دوبكم بىدىة  سدول :"أال ا ري دو فمن ااىتعملدهلل جدهللاً أن يقول ممو 
 ."ار 

مث   دددد لفة فلهدددو حددددهلليث  سددددول ار  المدددن ااىددددتعملهلل أن يدددرف  ااىظددددر يف
 .اعلهللكمو قول أبو   -الار أا م-فو مر  ،ي ى هو
 .-مارضي اهلل عنه –ما نسب إلة عبد اهلل بن عباس  -8

 م اددن سددمللهلل بددن ال الهلل الطلددس بإسددىوكه إى ابددن جددريج اددن احلىددن بددن مىدد
: القدول ،أود  كدون يىهدد ادن كتوبدة اامل دم :- كد  ار اىهمدو-جعري ان ابن اعدو 

 .  (1)"إاو كل من قع كم بواكتس"
فهو  القهلل اىملن يف هذا اهسىوك اليف هذا اهسىوك ابن جريج يهللا  اليرسل -1

 .كمللف
الهددذا ااكددسي ااىىدددوا تبددن اعددو  ادددل  فلدد  ااىهدد  ادددن كتدددوبة حدددهلليث  -4

الإاددددددو فلدددددد  ااىهدددددد  اددددددن ااكتوبددددددة ااددددددض قددددددهلل يددددددهللخل فلهددددددو كتوبددددددة   سددددددول ار 
 .اهسرائل لوت

سددمللهلل بددن جعدددري أودد  كددون يكددون مدد  ابددن اعددو  فلىددم  مىدد   اددنسددل يت  -1
هلل مىدد م بإسددىوكه إى ابددن اعددو  أودد  كاددو بقضددوذ ا دد   القددهلل  ال  ،احلددهلليث فلكتعدد 

 .فكتس مى  الأوكر مى 
 .-مارضي اهلل عنه -ما نسب إلة عبد اهلل بن عمر  -9

                                                 
اليف إسددىوكه جريددر بددهللل ابددن ( 1/71)ابددن اعددهلل ااددض يف جددوم  بلددون اامل ددم  ه، الذكددر (21  )تقللددهلل اامل ددم  (1)

 .جريج الهو خط 
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كىدو كت ددف يف أ ددلوذ ": ال الهلل ابدن أ   ددلعة بإسدىوكه إى سددمللهلل بددن جعدري قددول
فكتعتهددو يف كتددوا مث أتلددل هبددو ابددن امددر أسدد ا  اىهددو خفلددوً ف ددو ا ددم هبددو كووددل 

 .(1)"فلول بلين البلى اا
إسىوكه   ل  اكن ال  يف كسي سمللهلل أن ابن امر هندد ادن كتوبدة حدهلليث 

 .و توق  من سمللهللالإاو ه  سول ار 
 .فس متمل ا فل  ان يرجف بىه  ااو وبة ان كتوبة سىة  سول ار 

 .-رضي اهلل عنه-ما نسب إلة أبي هريرة  -31
:" مسملل أبو هريرال يقول :أ  كثري قول  الهلل ااهللا م  بإسىوكه إى ا الزاا  ان

 الاه الطلدددددس يف تقللدددددهلل اامل دددددم مدددددن بدددددريقل ادددددن ". ندددددن ت وكتدددددس الت وكتدددددس
ت يكدتم "التدو ال ب فده" توكدتجم الت ُوكتدس :"تدو ال ب فده وهسىوك اادذكو ا الزاا  ب
 .(4)"الت يكتس

اليف ااددة اكددطراا كمددو  ،اليف ااددىف   دد ذ مددن مسددو  ا الزاادد  مددن أ  كثددري
 . رهللت

ادن      يدرال فلد  هنلدوً  وّد  فر   د ت  ادن أ  هدددريرال ف دل  فلد  حجدة دالا 
 . سول ار 

الكوو  ت يكتس الت يكتس فل تمل أن يذكر وملمدة ار ا لد  بدوحلفه اسدتجوبة 
فدددس  تدددوو أن يكتدددس احلدددهلليث بىفىددد  الت  تدددوو إى أحدددهلل  ادددهللاوال  سدددول ار 

 . يكتس ا  حت او مسمل  من  ري  سول ار
 .ا ىو  ا د احلفه ال تمل أو  ت يهلل  أحهللاً يكتس اى  احلهلليث محسً 

الهددو يمل ددم اليددرالل  الت جيددوز أن يقددول إودد  ت جيلددس كتوبددة حددهلليث  سددول ار 
ََ اكألِيكشٌإ ":أو  قول ان  سول ار   ."ِا

                                                 
 (. 22-21 ) للهلل اامل م التق(  1/19) الجوم  بلون اامل م (  9/52) ااوىف  (1)
  )الالطلدس يف تقللدهلل اامل دم ( 1/79)الابدن اعدهلل اادض يف جدوم  بلدون اامل دم ( 1/101)ااهللا م  يف سىت   (4)

24 .) 
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السددل يت بلددون  ،الهددو  ددهللث أن اعددهلل ار بددن امددرال كددون يكتددس اددن  سددول 
 .-إن  وذ ار-ذا  

 : والناظر غي هذه اآلثار يتضح له ما يأتي
إن  :أن ههلتذ ااود وبة اادذين وق ىدو أقدوامم المدواقفهم   يقدل أحدهلل مدىهم -1

 .هند ان كتوبة حهلليث  أال حرمهو  سول ار 
 ددل  فلدد  حجددة مددهلتذ مىهددو فمددو يثعددل ال  ، واعهددو ت يثعددلأن هددذه ا ثددو   -4

أال يريدهللالن  ن يهدهللموا سدىة  سدول ار ااشو ل ا د ااى مل ااذين يريدهللالن أ
 .ااتهوين من   هنو

ا ددددددد مددددددن يكتددددددس إاددددددو هددددددو إوكددددددو هم أن يكددددددون  أن بملضددددددهم  تمددددددل -1
 .ت ا د من يكتس سىة  سول ار  اهسرائل لوت

 . البملضهم يريهلل محل ااىو  ا د حفه سىة  سول ار  -2
  اددددن يددددهلل ك ااقددددو ئ مددددهللهلل جددددرأال هددددذا اارجددددل ا ددددد هددددذا ااقددددول اافظلدددد -5

ََر إك" :ااود وبة مرٌكُريكال واحرٌِكماَْ لكلرلكحـََ هرٌكونمر واكِرنح اقكمرٌِك  رٌِك
 ."الَيكِ  كعا ل

 .اف ين ه  اارالايوت ااض   ل اىهم مجلملوً كمو يوهم كسم  
واتر مث يدددسكاك ااقدددو ئ اجعدددوً مدددن  جدددل ت يقعدددل مدددن حدددهلليث  سدددول ار إت ااتددد

حدوك الادو كوودل يف ااود ل ل الت قتهدو اليدرك أخعدو  ا  ااملم   اليرك ااتواتر ااقدويل
 . ا مة بواقعول

مث  دددتج بآثدددو   اليدددل يف  دددري مودددوك  ااىدددىة الأه هدددو   ي تسمدددوا يف مودددوك هم 
المدددن هدددذه ا ثدددو  مدددو ت . ااوددد ة الت ا حوكيدددث ااىدددىهللال اارفوادددة إى ااىددد  
 . يثعل المو ثعل مىهو ال  فل  كتاة ا د مو يهللال 
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وأصحابه  ثبوتها عن النبي مشروعية كتابة السنة و 
 والتابعين غضالا عمن بعدهم

 كتابة رسول اهلل  -3
 : قول اهموي ااعخو ل  مح  ار

 :مث أال ك أ بملة أحوكيث ،"بوا كتوبة اامل م"
ت :هددل اىددهللكم كتددواا قددول: ق ددل امل دد  ":سددىوكه إى أ  ج لفددة قددولبإ -1

المو : ق ل: ااو لفة قول إت كتوا ار أال فهم أاطل   جل مى م أال مو يف هذه
 .(1)"الت يقتل مى م بكوفر ،ااملقل، الفكوك ا سري: يف هذه ااو لفة، قول

أن خساادددة قت دددوا  جدددًس مدددن بدددين الدددث " :ال الهلل بإسدددىوكه إى أ  هريدددرال  -4
فركددس  اح تدد  فخطددس  اددوي فددت  مكددة بقتلددل مددىهم قت ددوه فدد خض بددذا  ااىدد  

قددول أبددو هريددرال  ،ر يف خطعتدد  أ ددلوذالذكدد "ََكا كحررَ كعررنكمـررةكالفَرر ":فقددول
ََر اك": فقول .اكتس يل يو  سول ار: فجوذ  جل من أهل االمن فقول : بملهللهو ِا

الااشددوههلل أمددر  سددول ار بكتوبددة هددذه الطعددة ااددض . ال الاه مىدد م، (4) "ألِرريكُررالَ
 .حوت أ لوذ اظلمة

 مدددو مدددن أ ددد وا ااىددد  :" أوددد  قدددول  ال الهلل بإسدددىوكه إى أ  هريدددرال -1
أحهلل أكثر حهلليثوً اى  مين إت مو كون من اعهلل ار بن امدرال فإود  كدون يكتدس الت 

 . (1)" أكتس
اددو ا ددتهلل بددواى  : قددول - كدد  ار اىهمددو-ال الهلل بإسددىوكه إى ابددن اعددو  -2
 ك كتضرل اكِ ر إ": الجمل  قدول ٌ ٌَِر يكِـٌَ كنَِاكلـرلِك : ، قدول امدر"ائَْ 

: قددول ،فددوخت فوا الكثددر اا  ددط ، حىددعىو  عدد  ااوجدد  الاىددهللوو كتددوا ار إن ااىدد  
إن اارزيددة كددل : فخددرو ابددن اعددو  يقددول، "ق مرر اكعارريكو كحاَارريكعارر يكالَاررٌزع"

 . (2)" البل كتوب  اارزية مو حول بل  سول ار 
                                                 

 (. 111) ااعخو ل حهلليث  (1)
 .1155المى م يف احلج حهلليث (  114) ااعخو ل حهلليث  (4)
 (. 111) ااعخو ل حهلليث  (1)
 (. 1217 )الأخرج  مى م يف ااو لة حهلليث (  112) ااعخو ل حهلليث  (2)
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بدددن سدددمللهلل، ادددن اعلدددهللار بدددن ا خدددى   حدددهللثىو  دددىي: القدددول اهمدددوي أمحدددهلل -5
: ار بددن امددرال قددولاددن اعددهلل  أخضوددو ااوالددهلل بددن اعددهلل ار، اددن يوسددف بددن موهدد
أ يدددهلل حفظددد ، فىهتدددين قدددري ،  كىدددل أكتدددس كدددل  ددد ذ أمسملددد  مدددن  سدددول ار 

بشدر يدتك م  ، ال سدول ار أتكتس كل   ذ تىممل  من  سول ار  :فقواوا
، يف اا ضددددس الااركددددو، ف مىددددكل اددددن ااكتددددوا، فددددذكرت ذادددد  ارسددددول ار 

َاقكُ ": فقول  .(1)"كح الكيكْفسيكَِ إكمٌكخ جكمايكَ كِا
بإسىوكه إى اا لث بن سملهلل حهللثين خواهلل بن يسيدهلل (4)ال الاه احلوكم يف ااىتهلل ك

ال د    احلدوكم  ،ان اعهلل ااواحهلل بن قل  ان اعهلل ار بن امرال مرفواوً بى دوه
 .الالافق  ااذه 

اليف إسىوكه اعهلل ااواحهلل بن قل  الثق  ابن مملل الااملج   الأبو ز اة ااهللمشق  
 .ااقطون ال ريه ىي الكملف   ، ي هللالهو أا م حبوا   و   ب

 . اتعو  و  اسالا د كل فهو ا د أقل أحواا  
الهدذا حدهلليث  د ل  اهسدىوك " :ااواحدهلل قول احلوكم اقس  الاية حهلليث اعهلل
  ". أ ل يف وى  احلهلليث ان  سول ار

الادد   ددوههلل قددهلل اتفقددو ا ددد إخراجدد  ا ددد سددعلل اتختوددو  اددن  ددوي  :"قددول مث 
أكثددر حددهلليثوً  اددل  أحددهلل مددن أ دد وا ااىدد  : رال أودد  قددولبددن مىعدد  اددن أ  هريددا

  ".بن امرال فإو  كون يكتس الت أكتس مين إت اعهلل ار
 .مىع  ان أخل   وي ان أ  هريرال بى وهبن الان امرال بن كيىو  ان الهس 

أمو حهلليث اعهلل ااواحهلل بن قل  الحهلليث  ان اعدهلل ار بدن امدرال فقدهلل الجدهللت 
مللس الوقل بإسىوكه ان إس وي بن إبراهلم أو  ا   وههللاً من حهلليث امرال بن  

                                                 
الإسدددددىوكه  ددددد ل   جواددددد   جدددددول (  1222) الأبدددددو كاالك يف اامل دددددم حدددددهلليث (  2510) ااىدددددىهلل حدددددهلليث  (1)

قدددول احلدددوفه يف . هللار الهدددو ابدددن أ  م لدددث ااملعدددهلل ل فمدددن  جدددول أ  كاالكلدددااشدددلخل  دددري ااوالدددهلل بدددن اع
ااىىددوئ  القددول ابددن ، اليف إسددىوكه اعددهللار بددن ا خددى  الثقدد  أمحددهلل الابددن مملددل الأبددو كاالك ال "ثقددة:" ااتقريددس

لطا كثرياً : " ال ذَّ ابن حعون فقول يف ااثقوت (:"  10/199) حعون لطا كثرياً قول احلوفه يف اافت  
." 

(4)  (1/102 – 105 .) 
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وددوف  اددن ابددن  اددنإذا كددون ااددراالل اددن امددرال بددن  ددمللس ثقددة فهددو كدد يوا : قددول
 .امر

مث سوي ا   وههللاً من بريا ابن الهس ان اعهلل اارمحن بن س لمون ان اقلدل 
بددن خواددهلل اددن امددرال بددن  ددمللس أن  ددمللعوً حهللثدد  العوهددهللاً أن اعددهلل ار بددن امددرال 

اىددهلل : ، ق ددل"ْ ررل:"يددو  سددول ار أكتددس مددو أمسدد  مىدد ا قددول :لحددهللثهم أودد  قددو
 إسىوكه  بمث سوق "ْ لكَْ ك كحاَايكنَكنق لكَ كحقٌ ك": اا ضس الاىهلل ااركو قول

اددن ااوالددهلل بددن اعددهلل ار اددن يوسددف بددن موهدد  اددن  اعلددهلل ار بددن ا خددى   إى 
 .(1)"ب  اعهلل ار بن امرال 

 .سعا ذكرهمالبوجلم ة فوحلهلليث   ل  القهلل      من  
 ".قَ واكال للكٌِلـٌَ ": حهلليث -2

-رال د الاه اددهللك مددن ا ئمددة مددن بددري اددن أودد  الابددن اعددو  الاعددهلل ار بددن امدد
القددهلل أال كه ااملسمددة ا اعددول مددن بددري اددن ااودد وبة ااددذكو ين ، -ماددىه كدد  ار 

 . (4)الحىى  ان أو  ال     مبجمو  برق  إى ااو وبة ااذكو ين
 :مح  ارقول اهموي أمحهلل     -7
كىددو اىددهلل ": بددن أيددوا حددهللثين أبددو قعلددل قددول ددىي بددن إسدد وي ثىددو  ددىي ثىددو  
ااقىددددىطلىلة أال  ، السدددد ل أل ااددددهلليىتل تفددددت  أالًت،ار بددددن امددددرال بددددن ااملددددو اعددددهلل
فقدول اعدهلل : فد خرو مىد  كتوبدوً قدول: قدول .فهللاو اعهللار بوىهللالي ا  ح دا ا، الملة
أل ااددهلليىتل  سدد ل  سددول ار  وكتددس إذ بلىمددو نددن حددول  سددول ار  :ار

م حاررررةكه قرررر كتفررررَحك" :، فقددددول  سددددول ار اااقىددددىطلىلة أال  الملددددة تفددددت  أالتً 
 .  (1)"نو  ك

 .(5)الاحلوكم يف ااىتهلل ك، (2)الأخرج  اهموي ااهللا م  يف سىى 

                                                 
 (. 105/ 1) ااىتهلل ك  (1)
 (. 4042) اوظر ااو ل ة حهلليث  (4)
 (.4/172)ااىىهلل  (1)
 (. 102  )ااهللا م   (2)
 (. 501، 2/244) ااىتهلل ك  (5)
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التود ل   ،، الوقل ادن اعدهلل اا دين ءىدل إسدىوكهالأال كه ا اعول يف ااو ل ة
 .(1)"الهو كمو قوت": قولال  ،احلوكم الااذه  ا 

 :  مح  ار -قول اهموي أمحهلل -1
حهللثين أبو مملواليدة، ثىدو أبدو إسد وي يملدين ااشدلعول ادن سدمللهلل بدن جعدري ادن " 

" أن  سول ار كتس إى أهل جرو يىهدوهم أن ل طدوا ااسبلدس الااتمدر :ابن اعو 
(4). 

  وددطفد ذكددر ك تعددة اا": (1)يف  دد ل   - محدد  ار-قددول اهمددوي ابددن حعددون
 .كتوب  إى أهل االمن

أخضوو احلىن بن سفلون الأبو يمل دد، الحومدهلل بدن  مدهلل بدن  دمللس يف  خدرين، 
حدددهللثىو احلكدددم بدددن موسدددد، حدددهللثىو  دددىي بدددن محدددسال ادددن سددد لمون بدددن كاالك، : قدددواوا

حهللثين ااسهرل، ان أ  بكدر بدن  مدهلل بدن امدرال بدن حدسي ادن أبلد  ادن جدهلله أن 
فل  اافدرائ  الااىدىن الاادهلليوت البملدث بكتوا كتس إى أهل االمن    سول ار 

بدد  مدد  امددرال بددن حددسي فقرئددل ا ددد أهددل ااددلمن الهددذه وىددختهو الذكددر فلدد  زكددوال 
احلعدددوا الااثمدددو ، الزكدددوال اهبدددل الاا دددىم الاادددذهس الاافضدددة الءدددرمي ااودددهللقة ا دددد  ل 
 مددهلل الذكددر أكددض ااكعددوئر مثددل اه ددراك بددور القتددل ااددىف  ب ددري حددا الذكددر أمددو اً 

 ".أخرهلل
هددذا حددهلليث كعددري مفىددر يف هددذا ااعددوا يشددههلل ادد  أمددري :" احلددوكم القددول ال الاه

اادددهلمىل امدددر بدددن اعدددهللااملسيس الإمدددوي اامل مدددوذ يف اودددره  مدددهلل بدددن مىددد م ااسهدددرل 
 . (2)"بواو ة

حدهللثىو  دىي : بإسدىوكه إى احلكدم بدن موسدد قدول (5)الأخرج  ااىىدوئ  يف سدىى 
خوافد   مدهلل بدن : مث قدول ابن محسال ادن سد لمون بدن كاالك قدول حدهللثين ااسهدرل بد ،

                                                 
 (2)ااو ل ة  حهلليث  قم (      1)
 .الإسىوكه   ل (  1/442) ااىىهلل  (4)
 (.  12/501) اهحىون  (1)
(2) (1/195-197 .) 
(5) (1/57-51  ) 
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حدهللثىو : بكو  بن بدسل أخضودو املدثم بدن مدرالان بدن املدثم بدن امدران ااملىىد  قدول
حددهللثىو سدد لمون بددن أ قددم، قددول : حددهللثىو  ددىي قددول:  مددهلل بددن بكددو  بددن بددسل قددول

حددهللثين ااسهددرل اددن أ  بكددر بددن  مددهلل بددن امددرال بددن حددسي اددن أبلدد  اددن جددهلله أن 
 .الهذا أ ع  بواوواا الار أا م: مث قول.  سول ار كتس إى أهل االمن

القهلل  الهلل هذا احلهلليث يوو  ان : الس لمون بن أ قم مألالك احلهلليث، مث قول 
 .ااسهرل مرسسً 

الااظوهر أن ااىىددوئ  يدرج  إ سددول هدذا احلدهلليث اكىد  قدهلل  د    ادهللك مدن  
 .ا ئمة
واادهلل إسىوكه   ل  الهدو مدن ق: قول احلوكم" :"ووس ااراية"قول ااسي مل  يف  

 .(1)"-يملين أو    ل  من بريا س لمون بن كاالك-اهسسي 
 كدد  -قددول أمحددهلل بددن حىعددل ": "اات قلددا"يف  - محدد  ار-القددول ابددن اجلددوزل  

 . (4).." كتوا امرال بن حسي يف ااوهللقوت   ل :" -ار اى 
الوىدددخة كتدددوا امدددرال بدددن حدددسي ت قوهدددو : "القدددول بملددد  احلفدددو  مدددن ااتددد خرين

قعول، الهددد  متوا ثدددة كىىدددخة امدددرال بدددن  دددمللس ادددن أبلددد  ادددن ا ئمدددة ا  بملدددة بدددوا
-اكن قول ااشوفمل :" مث  ج  ااسي مل   الاية س لمون بن أ قم ااألالك قول". جهلله

  يقع ددوه حددت ثعددل اىددهللهم أودد  كتددوا  سددول ار : "يف اارسددواة - كدد  ار اىدد 
." 
 ".أ جو أن يكون هذا احلهلليث   ل وً :" القول أمحهلل  ك  ار اى  
ت أا ددم يف مجلدد  ااكتددس ااىقواددة أ دد  :" ول يملقددوا بددن سددفلون اافىددولالقدد 

 ".الااتوبملون يرجملون إال  اليهللاون   اذهم مى  كون أ  وا ااى  
القهلل أثىن مجوادة مدن احلفدو  :" ال الاه ااعلهق  يف سىى  بىىهلل ابن حعون مث قول 

ادة اارازيدون ا د س لمون بن كاالك الوتل مىهم أمحهلل بن حىعل الأبو حوب الأبو ز  

                                                 
(1)  (4/121-124.) 
 (. 4/1121)تبن اعهلل اموكل " تىقل  اات قلا"اوظر  (4)
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الحهلليثدد  هددذا يوافددا  الايددة :" الاثمددون بددن سددمللهلل ااددهللا م  الابددن اددهللل احلددوفه، قددول
 ".من  الاه مرسًس اليوافا  الاية من  الاه من جهة أو  بن موا  ال ريه مو وتً 

يف كتدوا ااملقدول ادن  (1)القهلل  الهلل بمل  هذا احلهلليث اهموي موا  يف ااوب  
 .ن حسي ان أبل  هكذا مرسسً اعهلل ار بن أ  بكر بن  مهلل بن امرال ب

 :(4)فقول ابن اعهلل ااض يف ااتمهلهلل 
ت خس  ان موا  يف إ سول هذا احلهلليث هبذا اهسدىوك، القدهلل  الل مىدىهللاً "

مددن الجدد   ددو ، الهددو كتددوا مشددهو  اىددهلل أهددل ااىددري مملددرال  مددو فلدد  اىددهلل أهددل 
ات ق  ااىو   اامل م مملرفة تىت ين بشهررو ان اهسىوك،  و  أ ع  ااتواتر يف عل  ،

ا  بواقعول الااملرفة القهلل  الهلل مملمدر هدذا احلدهلليث ادن اعدهلل ار بدن أ     بكدر بدن 
 مدددهلل بدددن امدددرال بدددن حدددسي ادددن أبلددد  ادددن جدددهلله الذكدددر مدددو ذكدددره مواددد  سدددواذ يف 

 .، الزاك يف إسىوكه ان جهلله"ااهلليوت
ال الل هددذا احلددهلليث أيضددوً اددن ااسهددرل اددن أ  بكددر بددن  مددهلل بددن امددرال بددن  

جهلله بكموا ، الكتوا امرال بدن حدسي مملدرال  اىدهلل اامل مدوذ المدو  حسي ان أبل  ان
 .فل  فمتفا ا ل  إت ق لًس البور ااتوفلا

الممو يهللا  ا د  هرال كتوا امرال بن حسي ال د ت  مدو ذكدره ابدن الهدس ادن  
الجددهلل  : موادد  الاا لددث بددن سددملهلل اددن  ددىي بددن سددمللهلل اددن سددمللهلل بددن ااىددلس قددول

الفلمددو هىوادد  مددن :".. فلدد   كتددوا اىددهلل  ل حددسي يددذكرالن أودد  مددن  سددول ار
 ..".ا  وب  اشر اشر فوو  ااقضوذ يف ا  وب  إى اشر اشر

بملدددهلل وقدددل كدددسي مدددن كدددملف احلدددهلليث  - محددد  ار -القدددول احلدددوفه ابدددن حجدددر 
ال     احلوكم الابدن حعدون كمدو تقدهللي الااعلهقد  الوقدل ادن : " بى لمون بن أ قم

 ".أ جو أن يكون   ل وً : أمحهلل بن حىعل أو  قول
القددددهلل  دددد   احلددددهلليث : الذكددددر تسكلددددوت اىدددد لمون بددددن كاالك الددددوتل مث قددددول 

بواكتوا ااذكو  مجواة مدن ا ئمدة ت مدن حلدث اهسدىوك بدل مدن حلدث ااشدهرال  
                                                 

(1)  (4 /129 .) 
(4)  (17/111-119 .) 
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  يقع ددوا هددذا احلددهلليث حددت ثعددل اىددهللهم أودد  كتددوا : فقددول ااشددوفمل  يف  سددوات 
 مملدرال  هذا كتوا مشهو  اىدهلل أهدل ااىدري:" ، القول ابن اعهلل ااض سول ار 

 .، إى  خر كسي ابن اعهلل ااض..."مو فل  اىهلل أهل اامل م
هددذا حددهلليث ثوبددل  فددو  إت أوىددو وددرهلل أودد  كتددوا  ددري : القددول ااملقل دد : "قددول

 .(1)"مىمو  امن فوي ااسهرل
 :(4)قول" ا موال" الممو يهلكهلل  هرت  ال  ت  مو  الاه أبو اعلهلل يف

حددهللثىو : أ  حعلددس قددولحددهللثىو يسيددهلل بددن هددو الن قددول أخضوددو حعلددس بددن " -1
اددو اسددتخ ف : امددرال بددن هددري، قددول حددهللثىو  مددهلل بددن اعددهلل ااددرمحن ا ووددو ل قددول
يف ااوددهللقوت  امددر بددن اعددهللااملسيس أ سددل إى ااهلليىددة ي ددتم  كتددوا  سددول ار 

إى  الكتوا امر بن الطوا فوجهلل اىهلل  ل امدرال بدن حدسي كتدوا  سدول ار 
امر كتوا امدر يف ااودهللقوت مثدل  امرال بن حسي يف ااوهللقوت، الالجهلل اىهلل  ل 

 .فىىخو ا : قول كتوا  سول ار 
ف هللثين امرال بن هري أو  ب س إى  مهلل بن اعهلل اارمحن أن يىىخ  مدو : قول

يف ذيىدد  ااكتددوبل فىىدد  ادد  مددو يف هددذا ااكتددوا مددن  ددهللقة اهبددل الااعقددر الاا ددىم 
 .  احلهلليث، مث ذكر بوق(1)"الااذهس الااو ي الااتمر أال ااثمر الاحلس الااسبلس

 .الإذن فواكتوا كون مشهو اً اهللهلل ااتوبملل 
الحهللثىو حجوو، ان ابن جريج قول أاطول اثمدون ابدن : "القول أبو اعلهلل -4

اثمون كتوبوً كتس ب  اعهلل ار بن أ  بكر بن  مدهلل بدن امدرال بدن حدسي إى  مدهلل 
ااكتوا ااذل كتس  -الهو زاموا-: قول -الهو اومل ا د أهل مكة-بن هشوي 

إى امرال بن حسي بىم ار اارمحن اارحلم هذا فدر   سدول ار  ول ار ب   س
 (2).."فريضة اا ىم الاهبل. 

                                                 
 (. 2/11) ري اات خلص احلع (1)
 (.291-297 : )ا موال  (4)
 (.501-500 : )ا موال  (1)
 (. 500 : )ا موال  (2)
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حددهللثىو اعددهلل ار بددن : حددهللثىو احلىددل بددن  ددفوان، قددول: "القددول ااددهللا قطين -1
حددهللثىو إمسوالددل : حددهللثىو أبددو  ددو  احلكددم بددن موسددد قددول: أمحددهلل بددن حىعددل، قددول

أ  بكر بن  مهلل بن امرال بن حسي ان أبل ،  ابن الوو، ان  ىي بن سمللهلل ان
يف ا ودددف إذا اسدددتواس : كتدددس اددد  إذ الجهددد  إى اادددلمن  ادددن جدددهلله أن ااىددد  

جهللادد  ااهلليددة كوم ددة، الااملددل ووددف ااهلليددة، الاارجددل ووددف ااهلليددة، الاا مومددة ث ددث 
ااهللية، الااىق ة مخ  اشرال من اهبل، الااوك ة مخ  مدن اهبدل، اليف كدل إ دع  

 .(1).." من اهبل ممو هىوا  اشر
: حدددهللثىو أمحدددهلل بدددن مىودددو  قدددول: حدددهللثىو  مدددهلل بدددن أمحدددهلل بدددن قطدددن قدددول  -2

أخضودددو مملمدددر، ادددن اعدددهلل ار بدددن أ  بكدددر ادددن أبلددد  ادددن : حدددهللثىو اعدددهللاارزاي قدددول
يف ااوكد ة مخد  مدن اهبدل، اليف اا مومدة : كتدس مدم كتوبدوً   أن ااىد  :" جهلله

ملل مخىون من اهبل، اليف ا ودف إذا ث ث ااهللية، اليف ااىق ة مخ  اشرال، اليف اا
أالاددد جهللادد  ااهلليددة كوم ددة، اليف ااىددن مخدد  مددن اهبددل، اليف اارجددل مخىددون، اليف  

 . (4).." كل إ ع  ممو هىوا  من أ وب  االهللين الاارج ل اشر اشر
حددهللثىو وملددلم بددن محددوك اددن :" القددول اهمددوي اثمددون بددن سددمللهلل ااددهللا م  قددول -5

 بددن أ  بكدر بددن امددرال بدن حددسي ادن أبلدد  اددن ابدن ااعددو ك ادن مملمددر اددن اعدهلل ار
السدوي وملدلم ...كتس املمرال بن حسي يف مخد  مدن اهبدل  دوال: جهلله أن ااى  
 .(1)" احلهلليث بطوا 

حددهللثىو موسددد بددن إمسوالددل قددول محددوك ق ددل اقددل  بددن :" القددول أبددو كاالك -2
خذ يل كتوا  مهلل بن امدرال بدن حدسي ف اطدول كتوبدوً أخدض أود  أخدذه مدن : سملهلل
كتددس جلددهلله فقرأتدد  فكددون فلدد    بكددر بددن  مددهلل بددن امددرال بددن حددسي أن ااىدد   أ 

ذكدددددددر مدددددددو لدددددددرو مدددددددن فدددددددرائ  اهبدددددددل فقدددددددص احلدددددددهلليث إى أن يع دددددددذ اشدددددددرين 
 .(2)احلهلليث ..."الموئة

                                                 
 (. 410-1/409) سىن ااهللا قطين  (1)
 .ااوهلل  ااىوبا (4)
 (.111: ) ك اهموي ااهللا م  ا د ااريى   (1)
 (. 2/175) ، ال رح مملول ا ثو  ا ط والل (141:  )ااراسلل  (2)
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حددهللثىو يددوو  بددن اعددهلل ا ا ددد قددول أخضوددو ابددن الهددس : "القددول ااط ددوالل -7
ل ادن اعدهلل ار بدن أ  قول أخضل اعهلل ار بن ململة ان امدو ال بدن  سيدة ا وودو  

بكددددر بددددن حددددسي ا ووددددو ل أخددددضه أن هددددذا كتددددوا  سددددول ار املمددددرال بددددن حددددسي يف 
 . (1).."فذكر فلمو زاك ا د ااملشرين الااوئة كذا  أيضوً ...ااوهللقوت

حددهللثين : حددهللثىو أمحددهلل بددن كاالك بددن موسددد قددول:" القددول ااط ددوالل أيضددوً  -1
بن ااعو ك ان  مهلل بن أ  بكر حهللثىو اعهلل ار : اعهلل ار بن  مهلل بن أمسوذ قول

كتدس املمدرال  أن ااى   - ك  ار اى -بن امرال بن حسي ان أبل  ان جهلله 
 . (4).."بن حسي فرائ  اهبل مث ذكر فلمو زاك ا د ااملشدرين الااوئدة كذا  أيضوً 
كتدس   فهذه اارالايوت بوهكوفة إى مو سعا تفلهلل ا مدوً يقلىدوً أن  سدول ار 

 .ملمرال بن حسي يف ااوهللقوتهذا  ااكتوا ا
حهللثىو أبدو ا سدوك ادن ابدن ململدة، ادن يدوو  بدن يسيدهلل ا ي د  : "قول أبو اعلهلل

: يف ااودددهللقوت، قدددول هدددذه وىدددخة كتدددوا  سدددول ار : ادددن ابدددن  دددهوا قدددول
أقرأولهددو سددو  بددن اعددهلل ار : الكووددل اىددهلل  ل امددر بددن الطددواا قددول ابددن  ددهوا

 ددهللقة اهبددل بتفو ددل هو  ودد  أال كه يف  ، مث اقتوددر أبددو اعلددهلل ا ددد..."ابددن امددر 
 .بوا ااوهللقة يف اهبل

الحهللثىو اعهلل ار بن  و  ان اا لث بن سملهلل ان يوو  ابن :" القول أبو اعلهلل
 .يسيهلل ان ابن  هوا ان سو  مبثل هذه ااىىخة الااقوة

الحددهللثىو اعددهلل ااددرمحن بددن مهددهللل اددن سدد لمون بددن كثددري اددن ااسهددرل اددن : قددول
 .-مبثل ذا  أيضوً أال نوه –أحىع  ان أبل   :سو  ، قول أبو اعلهلل
الكدددون اعدددوك بدددن ااملدددواي  دددهللث هبدددذا احلدددهلليث ادددن سدددفلون بدددن : قدددول أبدددو اعلدددهلل

 . (1)"حىل ان ابن  هوا ان سو  ان أبل  حهللثل بذا  اى 
 .بعد موته كتابة الصحابة لحديث رسول اهلل  -2

                                                 
 (.2/172) ا ثو    رح مملول (1)
 (.2/172)  رح مملول ا ثو   (4)
 (. 500-299:  ) هذه اارالايوت ك هو يف ا موال    اعلهلل  (1)
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ك.-بضيكا كعا ك-نِ كِـ كالُ ح ك- 
حدددهللثىو  مدددهلل بدددن اعدددهلل ار بدددن ااثدددىن ا وودددو ل  :-ر  محددد  ا -قدددول ااعخدددو ل

حددهللثين مثومددة بددن اعددهلل ار بددن أودد  أن أوىددوً حهللثدد  أن أبددو : حددهللثين أ  قددول: قددول
بىددم ار ااددرمحن ااددرحلم " :كتددس ادد  هددذا ااكتددوا اددو الجهدد  إى ااع ددرين   بكددر

هبددو  ا ددد ااىدد مل الااددض أمددر ار هددذه فريضددة ااوددهللقة ااددض فددر   سددول ار 
اليف اارقدة  بد  : مث ذكر فرائ  اهبل الفدرائ  اا دىم بتفو دل هو مث قدول ،..." سوا 
 .(1) "ااملشر

الأخرجد   ،(2)الابن حعدون  (1)الابن خس دة  (4)ااوج  ابن موجد   االأخرج  من هذ
 . ااعلهق ال كوبن اجلو الك الااط والل   م ريه

وك بن سد مة قدول قول حهللثىو أبو كومل قول ثىو مح (5)الأخرج  أمحهلل يف مىىهلله 
 أن أبدو" :أخذت هذا ااكتوا من مثومة بن اعهلل ار بدن أود  ادن أود  بدن مواد 

 .احلهلليث..." فرائ  ااوهللقةهذه أن كتس مم   بكر 
بددن محددوك ا ك هددم مددن بريددا (1)الااددهللا قطين  (7)الااىىدددوئ  (2)الأخرجدد  أبددو كاالك 

 .س مة ب 
يسيدددهلل ااواسدددط  ادددن  حدددهللثىو  مدددهلل بدددن :(9)القدددول اهمدددوي أمحدددهلل يف ااىدددىهللك- 

قددهلل   كددون  سددول ار : سددفلون بددن حىددل اددن ااسهددرل اددن سددو  اددن أبلدد  قددول
كتدددس ااودددهللقة ال  لرجهدددو إى امواددد  حدددت تدددويف، ف خرجهدددو أبدددو بكدددر مدددن بملدددهلله 

ف قدهلل ه د  امدر : فململ هبدو حدت تدوىف مث أخرجهدو امدر مدن بملدهلله فملمدل هبدو قدول
 ."يوي ه   الأن ذا  اقرالن بو لت 

                                                 
 .الأخرج  يف اهللك من ااواكل  مقطملوً (  1252) يف ااسكوال حهلليث  (1)
 (. 1100) يف ااسكوال حهلليث  (4)
 (. 4421) حهلليث (  2/12)  (1)
 (. 1422)حهلليث (  1/57)  (2)
(5)  (1/11 .) 
 (. 1527) يف ااسكوال، حهلليث  (2)
 (. 4255) الااىىوئ  يف ااسكوال، حهلليث  (7)
  (. 4/115) يف سىى   (1)
(9)  (4/15 .) 
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فريضدددة اهبدددل بتفو دددل هو مث فريضدددة اا دددىم بتفو دددل هو الأخرجددد  أبدددو الذكدددر فلهدددو 
حهللثىو اعهلل ار بن  مهلل ااىفل د  حدهللثىو اعدوك بدن ااملدواي ادن سدفلون  :قول (1)كاالك

 .بن حىل ب 
إسددىوكه  ددد ل  ال جواددد  ثقددوت  جدددول ااشدددلخل ا دددد : ق دددل" :قددول ا اعددددول 

 تقويت  كمدو اعخدو ل إىكملف يف  الايت  ان ااسهرل خو ة اكى  قهلل توب  الأ و  ا
التشههلل ا   الاية ااسهرل ا تلة بملهلل اارالاية ااثوولة ان (" 794) اه الاذ "ذكدرت يف 

 ."  ااض اىهلل  ل امر وىخة كتوا  سول ار 
ار ن أيددوا ااع ددهللاكل الإبددراهلم بددن اعددهللمددن بريددا زيددوك بدد (4)الأخرجدد  ااألمددذل

 ،ااملواي ان سفلون بدن حىدل بد امرالل ال مهلل بن كومل اارالزل قواوا حهللثىو ابن 
حددهلليث ابددن امددر حددهلليث حىددن، الااملمددل ا ددد هددذا احلددهلليث اىددهلل " :القددول اقعدد 

القددهلل  الهلل يددوو  بددن يسيددهلل ال ددري الاحددهلل اددن ااسهددرل اددن سددو  هبددذا  ،اومددة اافقهددوذ
 ."سفلون بن حىل  احلهلليث ال  يرفملوه الإاو  فمل

القددول ،  ددريهالقددهلل أخددرو أبددو اعلددهلل هددذا احلددهلليث مددن بددري اهلليددهللال إى ااسهددرل ال 
يف ااوددهللقة  القددهلل تددواترت ا ثددو  مددن أمددر  سددول ار  :قددول أبددو اعلددهلل": اقعهددو

 .(1)"المو أفت ب  ااتوبملون بملهلل ذا  الالكتوا امر 
ط ال ددركوه ا ددد حددهلليث سددفلون بددن حىددل هددذا ال الاوظددر تمل لددا  ددمللس ا  وددوؤ 

 .(2)من مىىهلل اهموي أمحهلل
ك
ك
ك 
ك.بضيكا كعا كٌَِِةكعم كِنكالخقٌ ك- 

                                                 
 (. 1521) يف ااسكوال، حهلليث  (1)
 (. 241) يف ااسكوال، حهلليث  (4)
 (501-297)ا موال  (1)
(2)  (1/451-452 ) 
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بددن جددريج اددن اكرمددة بددن خواددهلل أن أبددو االحددهللثىو حجددوو اددن  ":بددو اعلددهللقددول أ
بن امر كتس إال  بكتوا وىخ  أبو بكر بن اعلهلل بن اعهلل ار ار  بكر بن اعلهلل

 . (1)"ار من   لفة الجهللهو مربوبة بقراا امر بن الطوا
بددن اعددهلل ار بددن بكددري الاعددهلل ار بددن  ددو  اددن  الحددهللثىو  ددىي: قددول أبددو اعلددهلل

هددذا كتددوا ااوددهللقة يف أ بدد  الاشددرين مددن اهبددل فمددو كالهنددو : بددن سددملهلل قددولاا لددث 
قددول اا لددث حددهللثين : ، القددول-أيضددوً - مث ذكددر مثددل ذادد  الاا ددىم يف كددل مخدد   ددو

 .ال لت م  ووف  أن هذه وىخة كتوا امر بن الطوا الكوول مقرالوة 
 .(4)"الأخضل ووف  أو  اركهو ا د اعهلل ار بن امر مرات: القول اا لث 

هللمل  الاية أ  اعلهلل بإسىوكه إى  مهلل بن اعهلل اادرمحن ا وودو ل أن امدر التق
يف  بدددن اعدددهللااملسيس ادددو اسدددتخ ف أ سدددل إى ااهلليىدددة ي دددتم  كتدددوا  سدددول ار 

الالجدهلل اىدهلل  ل امدر كتدوا امدر  :"الفلد .... بن الطدواااوهللقوت الكتوا امر 
 . "إى  خره... قول فىىخدو ا   يف ااوهللقوت مثل كتوا  سول ار 

حددهللثىو أمحددهلل بددن يددوو ، حددهللثىو زهددري، " : – محدد  ار  -القددول اهمددوي ااعخددو ل
كتدس إالىدو امدر الندن ب ذ بلجدون أن ااىد  " :حهللثىو او م، ان أ  اثمون، قول

 : ال ددف اىددو ااىدد - هنددد اددن اددع  احلريددر إت هكددذا   إ ددعملل  ال فدد  زهددري
  .(1) "-ااوسطد الااىعوبة

ك.عنكالاَيككٌَِِةكعليكك- 
حهللثىو  مهلل بن سسي، قول أخضوو الكلد  ادن سدفلون، : (2)قول اهموي ااعخو ل

هدددل اىدددهللكم  : امل ددد : ق دددل ":ادددن مطدددر ، ادددن ااشدددمل ، ادددن أ  ج لفدددة قدددول
 كتواا 
 . إت كتوا ار أال فهم أاطل   جل مى م أال مو يف هذه ااو لفة. ت: قول

                                                 
 .(501 : )ا موال  (1)
 (.501 : )ا موال  (4)
 (. 4029) المى م يف اا عو  حهلليث (  5149) كتوا اا عو  حهلليث  (1)
 (. 111) كتوا اامل م حهلليث  (2)
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ري، الت يقتددل الفكددوك ا سدد ،قددول ااملقددليف هددذه ااودد لفةا، مددو ال : ق ددل: قددول
 . "مى م بكوفر

  :-أيضوً  -القول اهموي ااعخو ل
مسملددل مىددذ اً : قددول ،حددهللثىو سددفلون، حددهللثىو  مددهلل بددن سددوقة: القددول احلملددهللل

بددد  إى  أ سددد ين أ  خدددذ هدددذا ااكتدددوا، فوذهدددس :"ااثدددو ل، ادددن ابدددن احلىفلدددة قدددول
 .(1)" بواوهللقة  اثمون فإن فل  أمر ااى 

ك.ٌَِِةكنْ كِنكمٌل كك-5
حدددهللثين : بدددن مواددد  قدددولأوددد  بإسدددىوكه إى ثوبدددل ادددن  (4)اهمدددوي مىددد م  الهلل

 ،أ دوبين يف بودرل بملد  ااشد ذ :قدول...  موك بن ااربلد  ادن اتعدون بدن مواد 
 ،سيل ف نددذه مودد ددل أحددس أن تدد تلين فتودد   يف مىددأ فعملثددل إى  سددول ار 

  بدن الذكدر حدهلليثهم حدول مواد ،المدن  دوذ ار مدن أ د وب  ف تد ااى  : قول
 :قددواوا ا،ل  سددول ارأاددل  يشددههلل أن ت إادد  إت ار الأ" :كخشددم القددول ااىدد  

ت يشههلل أحهلل أن ت إا  إت ار الأل  سدول : إو  يقول ذا  المو هو يف ق ع ، قول
 . (1)"ار فلهللخل ااىو  أال تطملم 

 . "ف اجعين هذا احلهلليث فق ل تبين أكتع  فكتع  :"قول أو 

ك.ك  ه حكنِيٌَِِةككك-6
أحدهلل أكثدر حدهلليثوً اىد  مدين إت مدو كدون  مو من أ  وا ااى  :" سعا قوا 

  السعا اى   الاية أمر ااى  ،"من اعهلل ار بن امرال فإو  كون يكتس الت أكتس

 .بكتوبة خطعت  يف ءرمي احلري اليف بلون أن ااقتل موجس ا قوك أال ااهللية
المددن هىددو وددرهلل  ،  فهددو يددرالل هددذا اعلددون مشددرالالة كتوبددة حددهلليث  سددول ار

 .أن اهللكاً من أ  وب  كوووا يكتعون اى  حهلليث  ان  سول ار 

                                                 
 (. 1114) كتوا فر  الم  حهلليث  (1)
 (. 11) كتوا اه ون  (4)
مدن ( 1112) ه ااعخو ل يف ااوسال برقم الا" يعت   بذا  الج  ار "  هذا ااقول قهلل ال ك مقلهللاً بقوا   (1)

 .ا ااسهرل ان  موك بن ااربل بري
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 وي بن مىع  الاد   د لفة  المن أ  وب  ااذين كتعوا حهلليث  ان  سول ار 
  . (1)"  لفة  وي بن مىع "مشهو ال بوسم 

وددو الكلدد  اددن امددران بددن  :المددىهم بشددري بددن هنلدد  قددول أبددو بكددر بددن أ   ددلعة
كىل أكتدس مدو أمسد  مدن أ  هريدرال   :  ع س ان بشدري بن هنلد  قولحهللير ان أ
 :مسملتد  مىد  ا قدولمدو هذا  :ق لال ت أن أفو قد  أتلت  بكتوب  فقرأت  ا ل  ف مو أ ك
 .الإسىوكه   ل  (4)"وملم 
 .سعيد  يأبكتابة  -7

سددددد ال ابدددددن اعدددددو  ادددددن " : الهلل اهمدددددوي مىددددد م بإسدددددىوكه إى أ  وضدددددرال قدددددول
فدد خضت أبددو سددمللهلل  .فددس بدد   بدد  :قددول ،وملددم :ا ق ددلهللاً بلددهلليددأ :ا فقددولااوددر 
فدس  :وملدم قدول :ق دل اأيدهللاً بلدهلل :إل س ال ابن اعو  ان ااور  فقول :فق ل
مث  الهلل ان  سدول  ،"أال قول ذا ا إوو سىكتس إال  فس يفتلكموه :قول ،ب   ب 
 .(1)حهلليثوً يف ءرمي  بو اافضل يف ااتمر  ار 

 ود  ت يكتدس  سمللهلل جيلس كتوبة حهلليث  سدول ار  الهذا يهللل ا د أن أبو
 .ت  أي  إى ابن اعو  يف هذا ااوكو  ااكعري إت حهلليث  سول ار 

 دددري ااقدددر ن  ل وً  دددمدددو كىدددو وكتدددس " :ال الهلل الطلدددس ااع دددهللاكل قدددول أ  سدددمللهلل
 سدول    أناىد لأبدو سمللدددهلل هدو اادذل  ال  :ق دل :"مث قدول ،من بريقل "الااتشههلل

 دري ااقدر ن ف لم د  ادين المدن كتدس  ،ت تكتعددوا اين سوهلل ااقر ن" : قول ار 
". 

اليف ذاد  كالدل أن ااىهد  ادن   ،مث هو لض أهنم كدوووا يكتعدون ااقدر ن الااتشدههلل
كتس مو سوهلل ااقر ن إاو كون ا د ااوج  ااذل بلىوه من أن يضوهد بكتوا ار 

ادد ، الكاددل احلوجددة إى  الأن يشددت ل اددن ااقددر ن بىددواه، ف مددو أُمددن ذ ،تملددوى  ددريه

                                                 
القدددهلل بعملدددل ادددهللال مدددرات مىهدددو بعملدددة ااكتدددس اهسدددسم  بت قلدددا ا ددد  حىدددن اعدددهلل احلملدددهلل المىهدددو بعملدددة  (1)

 .حهلليثوً (  111)  فملل فوزل الءتول هذه ااو لفة ا د / الو   بت قلا ك
التقللددددهلل (  125 : ) الاامل ددددم    خلثمددددة (  1/105) الاوظددددره يف سددددىن ااددددهللا م  (  9/50) ااوددددىف  (4)

 (.1/17) الجوم  بلون اامل م (  101 : ) اامل م 
 (. 1/20) الهو مىىهلل اهموي أمحهلل (  1592) يف ااو ل  كتوا ااىوقوت حهلليث  (1)
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كتدددس اامل دددم   يكدددره كتعددد  كمدددو   تكدددره ااوددد وبة كتدددس ااتشدددههلل الت فدددري بدددل 
الان يكون كتس ااود وبة مدو   ،ااتشههلل ال ريه من اامل وي يف أن اجلمل  ال  بقر ن

الار -اهتهم اكتعد  احتلوبدوً كتعوه من اامل م الأمرالا بكتع  إت احتلوبوً كمو كدون كدر 
 .(1)" -أا م

ااىه  ادن ااكتوبدة الاهذن فلهدو، الاهذن  قهلل    ان ااى " :ااقلمقول ابن 
ََر اكك:"قدول يف  دساال اافدت  مت خر، فلكون ووسدخوً حلدهلليث ااىهد  فدإن ااىد   ِا

، يملين خطعت  ااض س ل أبدو  دوه كتوبتهدو، الأذن املعدهلل ار بدن امدرال يف "ِيكشٌإأل
 موت الاىهلله كتوبت ، اله يسل يكتس، ال ااكتوبة الحهلليث  مت خر ان ااىه ،  و    

الادو كدون ااىهد  ادن ااكتوبدة متد خراً  وهدو " ااودوكقة"ااو لفة ااض كدون يىدملهو 
مب و مو كتس اى   ري ااقر ن، ف مدو     هدو الأثعتهدو كل  اعهلل ار،  مر ااى 

 .ا د أن اهذن يف ااكتوبة مت خر ان ااىه  اىهو، الهذا الاك  الاحلمهلل ر
ائتددول بدددوا وح الاادددهللالاال " :يف مددر  موتددد مدددم ودد  قدددول أ القددهلل  ددد  اددن ااىددد 

 ".الااكتف   كتس اكم كتوبوً ت تض وا بملهلله أبهللاً 
 .الهذا إاو كون يكون كتوبة كسم  ب مره الإذو 

فلدد  اادددهلليوت، الفددرائ  ااسكدددوال : املمدددرال بددن حددسي كتوبدددوً اظلمددوً  الكتددس ااىدد  
 .ال ريهو

ا أ  بكددر وطددوا، الكتددالكتعدد  يف ااوددهللقوت مملرالفددة، مثددل كتددوا امددر بددن ال
 .-م ك  ار اىه -ااذل كفمل  إى أو  ااوهلليا 

ت، الاادذل ف دا احلعدة، :بشد ذا فقدول هل خودكم  سدول ار : القلل امل  
ااىىددمة، إت مددو يف هددذه ااودد لفة الكددون فلهددو ااملقددول الفكددوك ا سددري الأن ت  أالبددر 

 ".يقتل مى م بكوفر

                                                 
 (. 92-91 : ) تقللهلل اامل م  (1)
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أالل اهسددسي ادد س لددت ط ااقددر ن  اددن كتوبددة  ددري ااقددر ن يف الإاددو هنددد ااىدد  
حلفدددده، الأمىددددل ا لدددد  مفىددددهللال افددددرك بواضددددعط ال أب ددددريه، ف مددددو ا ددددم ااقددددر ن الزلددددس ال 

 .اتختسط أذن يف ااكتوبة
أن جيمدد  بددل  : إاددو كددون ااىهدد  اددن كتوبددة خموو ددة، الهدد : القددهلل قددول بملضددهم

الكدون بملد  ااىد ف ، بة احلهلليث الااقر ن يف   لفة الاحهللال، خشدلة اتاتعدو وكت
 .الكون بملضهم يرخص فلهو، حت  فه فإذا حفه  وهو، ره ااكتوبة مط قوً يك

القددهلل القدد  اتتفددوي ا ددد جددواز ااكتوبددة الإبقوئهددو، الاددوت ااكتوبددة مددو كددون ب يددهلليىو 
 (1) ."االوي من ااىىة إت أقل ااق لل

مددددو مددددن :" يف  ددددرح حددددهلليث أ  هريددددرال - محدددد  ار-ابددددن حجددددر قددددول احلددددوفه 
بدن امدرال  ر حهلليثوً اى  مين، إت مو كون مدن اعدهلل ارأحهلل أكث أ  وا ااى  

 :احلهلليث"فإو  كون يكتس الت اكتس
أذن  ااتقدهللي المدن قودة أ   دوه أن ااىد   المن حهلليث ا د  اليىتفوك مى "

 يف كتوبة احلدهلليث اىد  الهدو يملدو   حدهلليث أ  سدمللهلل الدهلل ل أن  سدول ار 
 . ممى الاه "  كتـََ اكعايكشَئٌ كغَ كالق آَ:" قول

الاجلمددد  بلىهمدددو أن ااىهددد  خدددو  بوقدددل ودددسالل ااقدددر ن خشدددلة ااتعوسددد  ب دددريه، 
أال أن ااىه  خدو  بكتوبدة  دري ااقدر ن مد  ااقدر ن يف  د ذ ، الاهذن يف  ري ذا 

أال أن ااىهدد  متقددهللي الاهذن ووسدد  ادد  اىددهلل ا مددن مددن ، الاحددهلل الاهذن يف تفريقهمددو
ه  خو  مبن خش  مىد  اتتكدول القلل ااىو  ت يىوفلهو، أاتاتعو  الهو أقرهبو م  

 .من مى  ذا أا د ااكتوبة كالن احلفه، الاهذن ان 
ااودواا القفد  ا دد أ  سدمللهلل، قواد  : المىهم من أالَّ حهلليث أ  سمللهلل القدول

 .ااعخو ل ال ريه

                                                 
 (.422-5/425)رذيس ااىىن  (1)
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اسددت عوا أن كددره مجواددة مددن ااودد وبة الااتددوبملل كتوبددة احلددهلليث ال : قددول اامل مددوذ
الاكددن اددو قوددرت اممددم الخشدد  ا ئمددة  حفظددوً، هخددذال يهلخددذ اددىهم حفظددوً كمددو أ

 .كلو  اامل م كالووه
بدن اعدهلل ااسهرل ا د  أ  ااوئة ب مر امدر الأالل من كالن احلهلليث ابن  هوا 

 (1)"ااتوىلف الحول بذا  خري كثري ف    احلمهللمث ااملسيس، مث كثر ااتهللالين 
 .و َ ت ٌك–بضيكا كعا مٌكك–عَ كا كِنكعم ككٌَِِةك-8

سيدددهلل يحدددهللثين أبدددو اعدددهلل اادددرمحن اعدددهلل ار بدددن  :- محددد  ار– قدددول اهمدددوي أمحدددهلل 
كون تبدن   :، حهللثين أبو  خر ان ووف  قول-يملين بن أ  أيوا –حهللثىو سمللهلل 

فكتدس إالد  مدرال اعدهلل ار بدن امدر إود  ب  دين يكوتعد ،  امر  هلليا مدن أهدل ااشدوي
فإيددوك أن تكتددس إيل فددإل مسملددل  سددول ار  ،أودد  تك مددل يف  دد ذ مددن ااقددهلل 

 كٌِلق ب" :قولي كُيكنمَيكنق امكحـكَِ   .(4) "ََـَ 
 :- مح  ار  -القول 
أودو ابدن اجددسن  :حدهللثىو محدوك بدن مىدملهللال، ادن ابدن اجدسن، ال دفوان قدول" 

ااملدددين، ادددن ااقملقدددو  بدددن حكدددلم أن اعدددهللااملسيس بدددن مدددرالان كتدددس إى اعدددهلل ار بدددن 
مسملل  سول  فكتس إال  اعهلل ار بن امر إل :قول،  ف  إيل حوجت اأن  :امر
، الإل "ِررر نكِمرررنكت ررر لكوالَررر كال لَرررٌكخَررر كمرررنكالَررر كالسرررفلاا" :يقدددول ار 

 زقدوً   حىس االهلل اامل لو ااملطلة الااىف د ااىوئ ة، الإل  ري سدوئ    دل وً الت  اكّ 
 ". (1) سوق  ار إيل مى 

 :- مح  ار  -القول اهموي ااعخو ل 
كون : ان إبراهلم ااووئذ ان ووف أخضوو أبو محسال  :القول يل ا   بن احلىن"

 .(2)" ابن امر إذا أ اك أن لرو إى ااىوي وظر يف كتع  

                                                 
 (.1/401)اافت  (1)
 .إسىوكه  تمل اات ىل(  4/90) ااىىهلل  (4)
 .إسىوكه حىن(  4/154) ىهلل ااى (1)
 .إسىوكه حىن  تمل ااو ة(  1/145) ااتو ي  ااكعري  (2)
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ثىو  مهلل بن جملفر ثىو  ملعة ان أ  فرالال اممهللال مسملل  ":القول اهموي أمحهلل
كون امر بن اعلهلل ار بن مملمدر أمدرياً ا دد فدو  ، فكتدس إى   :ا زكل قول اوووً 

كون إذا خرو مدن   إن  سول ار :س ابن امرابن امر يى ا  ان ااوسال فكت
 .(1) "إالهم أه     د  كملتل حت يرج 

 .اليف تو ل   وظر (4)    إسىوكه أمحهلل  مهلل  وكر 
كددون اىددهلل أمحددهلل أودد   القددهلل كتددس مجواددة أحوكيددث ابددن امددر مددىهم وددوف  مددوته ال 

 .(1)ىوف  كتوا ذكره ابن اونا
ك ل كعنكتالمَكإلل للكو َ-بضيكا كعا مٌ–ٌَِِةكاِنكعٌَسك-9 ك.ِ 

ثىددو أبدو مملواليدة ثىددو احلجدوو ادن اطدوذ ادن  ":- محد  ار  -قول اهموي أمحدهلل 
كتس  هللال احلرال ل إى ابن اعو  يىد ا  ان قتل ااوعلون، الان   :ابن اعو  قول

كدون لدرو هدل  الم  ان هدو، الادن ااود  مدت يىقطدد  اىدد  االدتم، الادن ااىىدوذ 
 .ااملعهلل هل ا  يف اا ىم وولسالان ا هبن أال  ضرن ااقتول

ضدر تملدر  ااكدوفر مدن أمو ااوعلون فإن كىدل ال :فكتس إال  ابن اعو  :قول
 .قت هموااهلمن ف

 .إو  اىو فسام قومىو أو  ال  اىو :الأمو الم  فكىو وقول
لدددرو مملددد  بواىىدددوذ فلدددهللاالين ااركدددد،  الأمدددو ااىىدددوذ، فقدددهلل كدددون  سدددول ار 

 .ااقتول، الأمو ااو  فلىقط  اى  االتم إذا احت م اليقمن ا د اجلرحد الت  ضرن
 .(2)" مم  اكىهم قهلل كون يرك الأمو ااملعهلل ف ل  ا  من اا ىم وولس، ال 

حددهللثىو خددسك بددن  ددىي، حددهللثىو وددوف  بددن امددر  " :- محدد  ار-القددول ااعخددو ل 
قضدد  ن ااى  أ :كتعل إى ابن اعو ، فكتس إيلَّ "  :ان ابن أ  م لكة قول

 .(5) "ا ل  ل ا د ااهللادأن االم
                                                 

 (. 4/25) ااىىهلل  (1)
 .ءقلا أمحهلل  وكر(  5024)  قم احلهلليث (  7/99) ااىىهلل  (4)
 .إسىوكه   ل (  4/49) ااىىهلل  (1)
أال كه مىدد م مددن اددهللال فقددهلل (  1114) الاوظددر  دد ل  مىدد م كتددوا اجلهددوك حددهلليث (  1/442) ااىددىهلل  (2)

 .بري بى وه
 (. 4221) الااشهوكات حهلليث (  4512) ااو ل ، يف اارهن حهلليث  (5)
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قدول  ،- محد  ار-الكون تسملدذه يكتعون احلهلليث اى  المىهم سدمللهلل بدن جعدري 
أخضودو إمسوالدل بدن أبددون ادن يملقدوا ااقمد  ادن جملفدر بددن أ   ":اهمدوي اادهللا م 

كتدددس اىدددهلل ابدددن اعدددو  يف  ددد لفة كىدددل أ  :اا دددريال، ادددن سدددمللهلل بدددن جعدددري، قدددول
 .(1)"  الأكتس يف ومل  

ك.-بضيكا كعا ك–جٌِ كِنكَم  كٌَِِةككك-1 
كتعددل إى جددوبر   : الهلل مىدد م بإسددىوكه إى اددومر بددن سددملهلل بددن أ  القددو  قددول
فكتدس  :قدول بن مسرال م   سم  ووف  أن أخضل بش ذ مسملت  من  سدول ار 

 كحرررلالك: " يقدددول. يدددوي مجملدددة اشدددلة  جدددم ا سددد م  مسملدددل  سدددول ار  :إيل
ٌ كحَراكتقرر مكالسرٌعةك ل ررلكمررنكالر حنكقٌئمرر كعلررَـلكا ارٌكعشرر كخلَفرةِك نوكحـررَ 

كالََر كاألِرَضَمنكالمسرلمَنكحفَكةَعَُ:" ، المسملت  يقول"ق حش َِر كك. رَ 
رررررركاَِنك ":المسملتدددددد  يقددددددول "ِسرررررر  آلككنوكِسرررررر  ك ََكِررررررَنكحرررررر يكالسررررررٌعةِك
لكخَرر ا كُلََرر نكِافسرر كونهرر كك":المسملتدد  يقددول "ٌُحرركبوهل َ اكنعقرراكا كنحررِ 

 .(4)" َكعلاكال  ضنٌْكالف ك"  :، المسملت  يقول"ََِ 
إى اومر بدن  - ك  ار اى -فهذه مج ة من ا حوكيث كتعهو جوبر بن مسرال 

 .سملهلل
ك.-بضيكا كعا ك–جٌِ كِنكعَ كا كاألٌُْبيكالـٌَِةكعنكك-  

 .(1) "ا  مىى    ري يف احلج أخرج  مى م :"قول احلوفه ااذه 
 . لفةاى  س لمون بن قل  االشكرل   كتس ال 

بو اادسبري الأبدو سدفلون الااشدمل  ادن جدوبر الهدم قدهلل مسملدوا مدن جدوبر ال الهلل اى  أ
 .(2)الأكثره من ااو لفة الكذا  قتوكال 

قتدوكال الأبدو بشدر الاجلملدهلل أبدو اثمدون ادن كتدوا سد لمون   الهلل:" القول ااعخدو ل
 .(1)" بن قل  

                                                 
 .الإسىوكه حىن(  105/ 1)ااىىن  (1)
 (. 5/19) الهو يف مىىهلل أمحهلل (  1144) يف ااو ل  كتوا اهمو ال حهلليث  (4)
 (. 1/21) تذكرال احلفو   (1)
 (. 2/112 )اوظر اجلرح الااتملهلليل تبن أ  حوب  (2)
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الهدذا الكل مىهمو إموي يف ب هلله،  ،الااشمل  كويف ،القتوكال بورل ،الههلتذ ا موذ
بوح ت ملذ ابدن اعدو  الإمدوي أهدل مكدة يف زموود  يدرالل اهمدوي أمحدهلل اطوذ بن أ    

بدن اعدهلل ار ابإسىوكه إى يسيهلل بن أ  حعلس أن اطوذ كتدس يدذكر أود  مسد  جدوبر 
ر ل كحر مككََكا كعرل"  :يقول ادوي اافدت  مسملل  سول ار  :يقول وجر كوَب

َر كاألِراٌم َ كالخم قكِو َ كالمََةقكِو يدو  سدول  : جدل، القدول "َِ كالخاٌزح كِو
فقدول  اار مو ترهلل يف   وي االتة، فإهنو يهللهن هبو ااىفن الاجل وك، اليىتوع  هبو

قٌتررر كا كالَ ررر دكََكا كلمرررٌكحررر مكعلرررَ لكشررر  م ٌكنخررركوإك" : سدددول ار 
 .(4) "ا  مٌِع إكُأِل اك لكمل إكجُ

ك.-بضيكا كعا ك–باُ كِنكخ حجكٌِةكَِكك-  
ن جعددري أن مددرالان بددن احلكددم خطددس ااىددو ،  الهلل مىدد م بإسددىوكه إى وددوف  بدد

فدددذكر مكدددة الأه هدددو الحرمتهدددو، ال  يدددذكر ااهلليىدددة الأه هدددو الحرمتهدددو فىدددوكاه  افددد  بدددن 
مويل أمسمل  ذكرت مكة الأه هدو الحرمتهدو ال  تدذكر ااهلليىدة الأه هدو  :خهلليج، فقول

الذاد  اىدهللوو يف أكمي خدوتل  .مو بدل تبتلهدو القهلل حري  سول ار  .االحرمتهو
 .(1) "ذا   قهلل مسملل بمل   :فىكل مرالان مث قول :ل أقرأتك  قولإن   
 

– حـَرراكَلرراكنْرر كِررنكمٌلرر  -رضددي اهلل عندده –زحرر كِررنكنبقررلكك-  
 .-رضي اهلل عنه

بإسددىوكه إى اعددهلل ار بددن اافضددل أودد  مسدد  أودد  بددن  (2) الهلل اهمددوي ااعخدددو ل 
زيددهلل  حسوددل ا ددد مددن أ ددلس بددوحلرال فكتددس إيل :يقددول - كدد  ار اىدد  -موادد  

الل رلكاغفر ك" :يقدول يذكر أو  مسد   سدول ار  –الب     هللال حسل–بن أ قم ا
، فىد ل -ال د  ابدن اافضدل يف أبىدوذ أبىدوذ ا وودو - "للٌُْبكوألِاٌلكاألٌُْب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .كا  ااوململ  ا ىشر( 1/145)ااتو ي  ا السط (1)
) البرفد  يف ااتفىدري حدهلليث (  4412) الهو يف   ل  ااعخو ل يف ااعلو  حدهلليث (  1/142) ااىىهلل  (4)

2211 .) 
 (. 2/121) الأخرج  اهموي أمحهلل يف ااىىهلل (  1121) يف ااو ل  يف احلج حهلليث  (1)
 (. 2902) يف   ل   يف ااتفىري حهلليث  (2)
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هدذا اادذل أالىف  هدو اادذل يقدول  سدول ار  :أوىوً بمل  من كدون اىدهلله فقدول
 ."ار ا  بإذو  

وك بدن سد مة ادن ا د  بدن زيدهلل بدن جدهللاون الأخرج  اهموي أمحدهلل مدن بريدا محد
كتس زيهلل بن أ قم إى أو  يملسي  مبن أ لس من الاهلله   :ان أ  بكر بن أو  قول

الذكدره بى دوه الفلد  بملد  ااسيدوكال  ،..."القوم  يوي احلرال فكتدس إالد  أبشدرك بعشدرهلل
(1). 

الأخرجد  اهمددوي ااألمدذل مددن بريددا ابدن جددهللاون ادن ااىضددر بددن أود  اددن زيددهلل 
 .(4)"  وه بن أ قم بىا

القدهلل  ،أال يكتدس ادىهم ،مدن كدون يكتدس حدهلليث  سدول ارالاحلهلليث يطدول ا
، "ك اسدوت يف احلددهلليث ااىعددول"ذكدر ااددهللكتو   مددهلل مودطفد ا اظمدد  يف كتوبدد  
الذكددر اددهللكاً كثددرياً ممددن كتددس  ،اثىددل المخىددل  دد وبلوً ممددن كتددس اددىهم احلددهلليث

 .اىهم من ااتوبملل
اددهللكاً جلددهللاً مددن ااتددوبملل اهتمددوا بكتوبددة  ذكددر الطلددس يف كتوبدد  تقللددهلل اامل ددمال 

 .احلهلليث ااىعول ت يتى  ااقوي اذكرهم الك اسة ا سوولهلل إالهم
ن  ممدددالأكدددملوفهم (  154) الذكدددر  مدددهلل مودددطفد ا اظمددد  ادددهللكاً كعدددرياً يع دددذ 

 ،كتددس اددىهم مددن أهددل اامل ددم البسبدد  النلددل مددن يريددهلل ااسيددهلل إى ااوددوك  ااملرالفددة
 :الاكن ت بهلل أن وذكر بملضهم ،الهموالمىهو ااوهلل ان ااشو  إ

ك.-بضيكا كعا مٌكك–ُما لكاإلمٌمكٌُْ كم لاكاِنكعم كك- 
أخضوددو ااوالددهلل بددن  ددجو  أخضوددو  مددهلل بددن  ددمللس بددن " :قددول اهمددوي ااددهللا م 

أودد   أهلل  : ددوبو  ثىددو ااوالددهلل بددن سدد لمون بددن أ  ااىددوئس اددن سدد لمون بددن موسددد
 .(1) "بل يهللي     ا م  اليكتس ووفملوً موى ابن امر 

                                                 
 (. 2/172) يف ااىىهلل  (1)
هدذا حدهلليث حىدن  د ل  الااظدوهر أود  يريدهلل مبجمددو  : القدول(  1904) حدهلليث (  5/711) يف سدىى   (4)

 .برق  القول اقعة القهلل  الاه قتوكال ان ااىضر بن أو  ان زيهلل بن أ قم
  (. 1/102)ااىىن      ( 1)
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نكنئمررةكمررك(كهررر 1 )كومررا لكنِرر كقالِررةكعَرر كا كِررنكزحرر كالج مرريكِكك- 
ك.اإلَالم

 :قول  مهلل بن سملهلل
أال ددد أبددو قسبددة،  :حددهللثىو محددوك بددن زيددهلل قددول :أخضوددو اددو ي بددن اافضددل، قددول

 .(1)"اكفملوا كت  إى أيوا إن كون حلوً الإت ف حرقوهو ا  ":قول
موت أبو قسبة بواشدوي بدهللا يو الكدون مكتعد   :ر قولأخضوو  مهلل بن ام :مث قول
 ."بواشوي 
ك.وما لكاإلمٌمكالش َيكاإلمٌمكالش َ ك- 

إذا  :مسملدددل ااشدددمل  قدددول :حدددهللثىو الكلددد  ادددن أ  كدددريان قدددول :قددول أبدددو خلثمدددة
 .(4)" الاو يف احلوئطكتع  و مسملل  ل وً ف

 الكتددددوا يف ،"ااوددددهللقوت"الكتددددوا يف  ،"اجلراحددددوت"كتددددوا   :الادددد  كتددددس مىهددددو
 .(1)" ااطسي"الكتوا يف  ،"اافرائ "

 
 
ك.(كهر 1 :ِ)وما لكالخلَفةكال ٌدلكعم كِنكعَ ال لحلكك- 

 بن مىوو  ثىو أبو أسومة، حهللثين سد لمون لأخضوو احلى :قول اهموي ااهللا م 
خدددرو ا لىدددو امدددر بدددن اعدددهللااملسيس اودددسال ااظهدددر المملددد   :بدددن اا دددريال قدددول أبدددو قسبدددة

يددو أمددري ااددهلمىل موهددذا  :ااملوددر الهددو مملد  فق ددل ادد قربدو  مث خددرو ا لىددو اوددسال 
 .(2)"حهلليث حهللثين ب  اون بن اعهلل ار ف اجعين فكتعت   :ااكتواا قول

الكتددس امددر بددن اعددهللااملسيس إى أ  ...":– محدد  ار  -قددول اهمددوي ااعخددو ل ال 
كتع ، فإل خفل ك ال  فو  اوظر مو كون من حهلليث  سول ار  :بكر بن حسي

                                                 
ن زيدهلل إذ ااظدوهر أن  دل  ابدن سدملهلل هدو  مدهلل بدن الاهسىوك   ل  إى محدوك بد(  7/115) يف ااطعقوت  (1)

 .اافضل ااىهللالس  اا قس بملو ي
الهدددددددو يف ااطعقدددددددوت تبدددددددن سدددددددملهلل ال ددددددد   ا اعدددددددول إسدددددددىوكه، (  122  )  122كتدددددددوا اامل دددددددم  قدددددددم  (4)

 ،من بريا مىهللل بن ا   الهو كمللف ان أ  كريان اكى  ت يضر كملف  بوتسىوك ا الل (2/450)
 (. 151  ) احلهلليث ااىعول ا هللكتو  ا اظم  اوظر كتوا ك اسوت يف  (1)
 . بن مىوو  هو ااى م  ااىلىوبو ل ثقة فقل ل  ل  اتسىوك الاحلى(  1/107) ااىىن  (2)
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الاتج ىدوا  ،الاتفشدوا اامل دم ،الت تقعل إت حهلليث ااىد   ،اامل موذاامل م الذهوا 
 "....حت يمل م من ت يمل م

حددهللثىو ااملددسذ بددن اعددهلل اجلعددو  حددهللثىو اعددهللااملسيس بددن مىدد م اددن اعددهلل ار بددن  
 .(1)"...ذهوا اامل موذ"  :كيىو  بذا  يملين حهلليث امر بن اعهللااملسيس إى قوا 

 ٌ كالله يكالركيكلر كحر كلر لاكوما لكاإلمٌمكم م كِنكمسللكِنكشك-5
ش هٌكوهكاكنم كمش  بكعا  ك.ُيكخ مةكالساةكوحفظ ٌكْو
اجتمملددل أوددو الابددن " :قددول اعددهلل ااددرزاي اددن مملمددر اددن  ددو  بددن كلىددون قددول

 ددهوا النددن وط ددس اامل ددم، فوجتمملىددو ا ددد أن وكتددس ااىددىن فكتعىددو كددل  دد ذ 
ت اددل   :لمددو جددوذ اددن أ دد وب ، فق دد –أيضددوً –مث كتعىددو  مسملىددوه اددن ااىدد  
 .(4)" بل هو سىة، فكتس ال  أكتس ف    الكلملل  :بىىة، القول هو

يكال سنكالَُ يكاإلمٌمكالش َ ك-6 نكِن ك(.هر1  :ِ)كوما لكاإلمٌمكال سنِك
إن اىددو كتعدددوً " :حدددهللثىو جريددر اددن ا امدد  ادددن احلىددن قددول :قددول أبددو خلثمددة

  .(1)" وتملوههللهو
 
 
ك.(هر18 وقَ كك98ِك)مةكنوكزح كِنكنٌَكوما لكنِ كالملَحكعٌم ك-7
   قول ااهللا م  أخضوو س لمون بن حرا ثىو محوك بدن زيدهلل ادن أيدوا ادن أ

ُتررريكك :يمللعدددون ا لىدددو ااكتدددوا القدددهلل قدددول ار:"اا دددل ، قدددول ْررريك كبِا َاررر ا رررٌكعت عتَلِم ا
 .(2) "(54: بد ) ِتَاٌ ٍك

أمددو ااددذين كتعددوا احلددهلليث مددن ااتددوبملل كعددو هم ال دد و هم البسهبددم فددس  وددد 
 .كهم إت اراهلل

 :الشبهة السادسة عشرة 
                                                 

 (. 1/102) الاوظر سىن ااهللا م  (  12بوا ) ااو ل  اامل م  (1)
 .الإسىوكه   ل (  11/451) ااوىف  (4)
 .(145 : ) 22اامل م  قم  (1)
 (.17  )الجوم  بلون اامل م (  1/102) ااىىن  (2)
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 :قول  مهلل  هللق 
كل كعلمٌلكالٌَِ َنكقْ اكِ ض لكعنكالَ  حث" ك."ِو

 :أقول
 .المن هم هذا ااعمل  اهذه كاوهلل كعريال ف ين أكاتهوا 

المددن هددم هددهلتذ اامل مددوذ مددن ااتددوبملل ااددذين كددوووا يىهددون اددن اات ددهلليث اددن 
 .ا تمل مهم سىة وعلهم ا، الكلف يكون ههلتذ ا موذ كالن  سول ار 

 – مح  ار -القهلل تمل ا  عله  يف حرا ااىىدة  موك أبو  ية مبو ذكره ااذه  
المدن مراسدلل " :حلث قول يف ترمجة أ  بكر ااودهلليا  (1) "تذكرال احلفو "يف 

إوكددم ءددهللثون اددن  :ابدن أ  م لكددة أن أبددو بكددر مجدد  ااىددو  بملددهلل الفددوال وعددلهم فقددول
 فون فلهو الااىو  بملهللكم أ هلل اختسفوً فدس ءدهللثوا ادن أحوكيث نت  سول ار 

 سدددول ار  دددل وً فمدددن سددد اكم فقوادددوا بلىىدددو البلدددىكم كتدددوا ار فوسدددت  وا حساددد  
 ."الحرموا حرام 

أهنددو مرسدد ة الاارسددل ت بلوودد  الاقددهلل أ ددل هددذا اارجددل وقددهلل ااددذه  مددذه اارالايددة ال 
 .تقوي ب  احلجة

ا دد فدر   د ة اارالايدة أت الهدو ااتثعدل  الأ ل بلون ااذه  اقودوك أ  بكدر
 .الاتحتلوط

الأ ل مو وق   ااذه  يف سلوي احلهلليث ان ااوهلليا أن اجلهللال جوذت إى أ  
مددو أجددهلل ادد  يف كتددوا ار  ددل وً، المددو ا مددل أن  :بكددر ت ددتم  أن تددو ث، فقددول

حضدرت  سدول  :مث س ل ااىو  فقدوي اا دريال، فقدول .ذكر ا   ل وً   سول ار 
يملطلهو ااىهلل ، فقول ا  هل مملد  أحدهلل، فشدههلل  مدهلل بدن مىد مة مبثدل  ار 

 .وفذه مو ذا ، ف
 .أفمن هذا حوا  يىهد ااىو  ان احلهلليث ان  سول ار 

                                                 
(1)  (1/1 .) 
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إيدوكم " :ال   ان ااودهلليا أود  خطدعهم، فقدول" :قول ااذه  يف هذا ااىلوي
  ."الااكذا فإن ااكذا يههللل إى اافجو  الاافجو  يههللل إى ااىو 

الاادددذل  الهدددذا اادددذل  الاه حدددهلليث ادددن ااىددد   حدددهلليثوً  خدددر اىددد   الذكدددر
اوذا جتوهل هذا اارجدل حكدم اادذه   ب  كذا  هو حهلليث ان ااى   خطس

 .اا د هذا ا مر
 .اهلل مىهج  ال ويت وذا جتوهل هذه ااىلوقوت ااض ه  كالا

الادددوذا جتوهدددل بلدددون اادددذه  مقو دددهلل أ  بكدددر ااسئقدددة بددد  اليىدددوي اادددىص اضدددهلل 
 .اه المو ي لا مبكووت مقوهلل

موئددددة الاثىددددل الأ بملددددل حددددهلليثوً اتفددددا  اقددددهلل  الهلل أبددددو بكددددر اددددن  سددددول ار 
" (1)ااشلخددون ا د ستة مىهدو الاوفدرك ااعخدو ل ب حدهلل اشدر حدهلليثوً المىد م حبدهلليث

وذ دوك الااقضدالا ت وا  ب اعوذ السفة الاجله هذا ا د قور مهللال حلوت  بملهلل ااى  
 .- ك  ار اى -اى  ااكثري ااعو ك  لوال اراللالاو بوال ب  احل ،ركالد د ااا

 :الشبهة السابعة عشرة
ٌ كلمررٌكك ِررٌَكنٌُضررل لكنقل ررلكحرر حثٌ كوحُرر"كك:قوادد  ررٌَكواجَرر كعارر قكولرر ِك  َُ

 ."ٌَِكهكاكحٌل لك
 :الاجلواا اىهو من الجوه ،الهذه  عهة سخلفة

يرجد  الإادو الكثرردو أن ااو وبة ك هم أفوكل التفوالرم ت يرج  إى ق ة اارالايدة 
 :إى أمو  أخرهلل مىهو

أن تع لذ ااقر ن الااىىة إاو هو الاجس ا د اموي ااى مل يف اجلم ة إذ   -1
هددو مددن فددرال  ااكفويددوت فددإذا قددوي هبددذا ااواجددس بملدد  ا مددة سددقط احلددرو اددن 

 .ااعوقل
وً ا ددد مجلدد  ااودد وبة فضددًس اددن لَّددإن تع لددذ ااقددر ن كددون فركددوً الى: فمددن قددول

 .ااىىةا
                                                 

 (.4/71) الالس ة ا خس ج  (  120: ) الااريو  ااىتطوبة (  471 : ) جوام  ااىريال  (1)
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الإادو سدعع   ،أال  عتهواحلهلليث الكثرت  ال  سعع  كراهة تع لذ ااىىة  ن ق ةأ -4
مددددن  الإخواودددد  ااتفددددرغ ات م دددد  أالًت مث اتع ل دددد  ثوولددددوً كمددددو هددددو حددددول أ  هريددددرال 

بددن اار  هللااكثددرين مثددل جددوبر بددن اعددهلل ار الاوئشددة الأودد  الاعددهلل ار بددن امددر الاعدد
 .- ك  ار اىهم-اعو  
 .اا  إى ااتع لذ الاهللمهواهللال إى ا أن ا مر يرج  -1
أن هدددددذا ااتع لددددددذ إادددددو هدددددو مدددددن فددددددرال  هم اتقدددددوكأن ا مدددددر يرجددددد  إى ا -2

 .ااكفويوت
 :هذا م  ا ت ول بملضهم بوجلهوك التفرغ ا خرين ا تع لذ كمو قول تملوى 
 رِك كوالَت ُترريكالررْ حنت ئتفررراةأكلتَاَرافاقَِّ ررر اك ِ َلكلٌا رررارَ ُتَ قارررٍةكمت ررْ ك ررَنكِِ كمت َارررركتِبواكُرالاررَ  كْرافاررر ا

َاك ِبو ررَلكلا الَِّ ررَلكحاَ ركا ِ رر اكَتلاََ ت فدإذا تودهللهلل بملضدهم  .(144: ااتوبدة)  قراَ ما رَِلكَت ااكباجا
ا جهددوك ال ددريه مددن موددو  ااىدد مل توددهللهلل  ددريهم ا ددهللاوال الوشددر ااقددر ن الااىددىة 

 .فلكمل امل بملضهم امل ااعمل  ا خر تع ل وً التطعلقوً 
اشدد و  فإهنددو  استودد و اً يددة احلددهلليث التع ل دد  أمددو ااددهللاوهلل أهنددم يوددهللفون اددن  الا

 .برأهم ار مىهو الااهلمىون فرية كعريال ا د أ  وا  مهلل 
  :الشبهة الثامنة عشرة

 :قول  مهلل  هللق 
مرٌكُ ر ك"ك  ثَر كال ر حثكملر اكمار كْو ر إكوزجر وإِك ٌَكمنكالُ ٌِةِك منِك

عمررر كِرررأِيكه حررر  قكوشرررـ اكَُررر كوقرررٌل اكَْررر كحضررر كالشررريلكُررريكغَررر كم ضررر  قك
ََـل مٌكُيِك ِك سَ إكللجاَ  ك".ْو

 : أقدول
 .هذا ااكسي ك   هذيون بواعوبل الافألاذ ا د أ  وا  سول ار 

القدهلل سدعق  إى مثدل هدذا ااعوبدل ااسحددهللال ال دسال اادرف  ال دو ك  يف اه جدو  
محدهلل خدون أسدسي مثدل ب  ااىتشرقون المن سو  ا د هنجهدم مدن ااىتىدعل إى اه

القدددهلل كفددد  أبوبلدددل ن خذاددد  ار بوتعدددواهم،  الأ   يدددة المدددالأتعواددد  المثدددل أمحدددهلل أمدددل
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األْررر ابك" يف كتوبددد  هدددهلتذ ادددهللك مدددن اامل مدددوذ مدددىهم ااشدددل  اعدددهلل اادددرمحن اامل مددد  
 ."ىلمٌِكنِيكبحة"يف كتوب   اارزاي محسال اعهلل ، الااشل "الـٌشفة

األْ ابكالـٌشفةكلمرٌكُريكنضر الكعلراكالسراةك"كقول ااملسمة اامل م  يف كتوب  
ةكمنكاللل ، ااذل كح  فل  أبوبلل أ   ية البل فلد  (1)"  كوالَضلَ كوالمجٌُز

 .عوزفوت ال  ت أكوذيع  الخلوو
  :- مح  ار  -قول 
 قول مث ،(4)"كثرال أحوكيث "  -أبو  ية :يملين– (124: )القول "
القهلل أفسال كثرال  الاية أ  هريرال امر بن الطوا فضرب  بواهلل ال (: 121: )

 ."الاية الأجْحر  ب  أن تكون كوذبوً بو هريرال من اار أكثرت يو أ: "القول ا 
إى ( 171: )  يملددس هددذه احلكويددة هىددو الاساهددو : أقددول": قددول اامل مدد  -1
الابدن أ  احلهلليدهلل  ،تبن أ  احلهلليهلل حكوية ان أ  جملفر اهسكويف "ااىهج" رح 

مدددن كادددوال اتاتدددسال الاادددرف  الااكلدددهلل اإلسدددسي الحواددد  مددد  ابدددن اامل قمددد  العلدددث 
 .فةمملرال 

يف ااقددرن ااثوادث الت يملدر  ادد   -أيضدوً –الاهسدكويف مدن كادوال ااملتساددة الاادرف  
 .سىهلل

المثل هذه احلكويدوت ااطوئشدة توجدهلل بكثدرال اىدهلل اارافضدة الااىو دعة ال دريهم مبدو 
 .فل  اوتقو     بكر الامر الا   الاوئشة ال ريهم الإاو يتشعث هبو من ت يملقل

اددن اهسددكويف مددن ااطملددن يف أ   أ ددلوذ( 1/120)القددهلل ذكددر ابددن أ  احلهلليددهلل 
" هريرال ال ريه من ااو وبة الذكدر مدن ذاد  مدساح أ  هريدرال فقدول ابدن أ  احلهلليدهلل 

قواد  يف ترمجدة أ  هريدرال، ال  (1)قهلل ذكر ابن قتلعة هذا ك د  يف كتدوا ااملدو  : ق ل
 ".فل  حجة  و   ري متهم ا ل 

                                                 
(1) (  :154.) 
 .- ك  ار اى  -بو هريرال أيملين  (4)
ترمجتددد  الامل ددد  يىدددوه بقودددهلل ااطملدددن فلددد  الإادددو ذكدددره يف  - كددد  ار اىددد –  هريدددرال   يىدددا ابدددن قتلعدددة مدددساح أ (1)

 دددو ال مدددن  دددو  تواكدددمل ، الااىودددف اات مدددل مدددذا اادددساح  - كددد  ار اىددد  –بتواكدددمل   ن مدددساح أ  هريدددرال 
 .(471-477:  " )ااملو  "اا طلف يهلل ك هذا الاوظر كسي ابن قتلعة يف 
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م ابددن قتلعددة قددهلل ت النددن كمددو ت وددته. اليف هددذا إ ددو ال إى أن اهسددكويف مددتهم
وددتهم اهسددكويف بددوختسي ااكددذا، الاكددن وتهمدد  بت قددف ا كوذيددس مددن أفددوك  

 .أ  وب  اارافضة الااملتساة
الأهل اامل م ت يقع ون ا خعو  ااىقطملة، الاو ذكرهو كعو  أئمة ااىىة فمو بوا  

 ."بسمون مبو  كل  ابن أ  احلهلليهلل ان اهسكويف امن تقهللم 
المن أجل ذا  كثرت أحوكيث  بملدهلل الفدوال (: "121: )ة  ي قول أبو": مث قول

 ".امر الذهوا ااهلل ال إذ أ ع  ت لشد أحهللاً بملهلله
السددل يت زددوي  - كدد  ار اىدد –    ددل احلددا مبددوت امددر: أقددول: قددول اامل مدد 

 ."هذا
مث ذكدددر أثدددرين إى أ  هريدددرال أحدددهلل و مملدددّل بوتوقطدددو  اليف إسدددىوك ااثدددول مدددتهم 

 . الذكر أو  يقوب همو  ثو
البملهلل فإن اهسدسي    دل مبدوت امدر، الإمجدو  " :- مح  ار-م  مث قول اامل 

 ،ااوددد وبة بملدددهلله ا دددد إقدددرا  أ  هريدددرال ا دددد اهكثدددو  مددد  ثىدددوذ مجوادددة مدددىهم ا لددد 
ال الايتهم اى  كمو يد يت يدهللل ا دد بطدسن ا كد  ادن امدر  ،المسو  كثري مىهم مى 

 .من مىمل 
اهللّل إمجواهم ا دد أن ااىد  كدون ا دد الجد   بل او ثعل ااى  ثعوتوً ت مهللف  ا 

ت يىتىهلل إى حجة م سمة، الا د  خموو  أال اىعس او   أال است ىوووً  ضوً 
 كدد  ار -س  ااددرأل فإمجددواهم بملددهلل امددر أالى بددوحلا مددن  أل امددردر  اختدددفدد

 .(1)"-اى 
مدددن ااوددد وبة مملدددهللالكين يف ااكثدددرين مدددن اارالايدددة فمدددىهم أ ددد وا  اً إن ادددهللك
المدىهم  هم من  الهلل مو يربوا ا د أاف حهلليث المىهم أ  وا اا دلا او  المى

 .أ  وا اا تل

                                                 
 (.152-154: )ا ووا  ااكو فة  (1)
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قدهلل  الهلل مخىدة  ت  حدهلليث الثسمثوئدة  - كد  ار اىد  -فإذا كون أبدو هريدرال
ا ددد هددذا   يسيددهلل عموادد  حددهلليثوً فقددهلل  الهلل ثسثددة مددن ااودد وبة مددولالأ بملددة السددعمل

فدد  حددهلليث السدددتموئة أا - كدد  ار اىهمددو -ااملددهللك فقددهلل  الهلل اعددهلل ار بددن امدددر
 .الثسثل حهلليثوً 

أافدددد  حددددهلليث المددددوئتل السددددتة المثددددوول  كدددد  ار اىدددد  ال الهلل أودددد  بددددن موادددد  
 .وً حهلليث

أافددددد  حدددددهلليث المدددددوئض حدددددهلليث الاشدددددرال  - كددددد  ار اىهدددددو-ال الت اوئشدددددة 
 .أحوكيث

فمجمدددو  مدددو  الاه هدددهلتذ ااثسثدددة  كددد  ار ادددىهم يع دددذ سدددعملة  ت  حدددهلليث 
 .الموئة الستة الاشرين حهلليثوً 

بىدددعملموئة حدددهلليث الأادددف  يدددهلل ا دددد عمدددو  مدددو  الاه أبدددو هريدددرال س أهندددو تأل 
            .حهلليث
الأ بملددة  خددرالن الهددم اعددهلل ار بددن اعددو  الجددوبر بددن اعددهلل ار الأبددو سددمللهلل الابددن  

يرالالن مخىة  ت  حدهلليث المدوئتل الاشدرال أحوكيدث  - ك  ار اىهم-مىملوك 
و  مددو  الاه هددهلتذ ا  بملددة أل أن اافددو ي بىددلط جددهللاً بددل مددو الاه أبددو هريددرال العمدد

 .فمن هم ااو وبة ااذين م وهم الهنوهم الزجرالهم
اادضلذ  كد  ار اىد    تىتط  أن تذكر من ههلتذ ااساجرين ااىوهل إت امر 

ا لددد  اادددرالاف  الااسووكقدددة الشدددوهوه  هدددو يفأليضمدددن هدددذه ااتهمدددة ااددد -ر الاحلمدددهلل-
 حفده حفدو  أ د وا  مدهللالدىهم  ود  أأاليشوهوا أبو هريرال ااذل هدو قدذهلل يف 

  ي لظهم أ  وا  مهلل  واىىة  سول ار ااض ت لظهم كم. 
فهذا وً مو كون ااو وبة يش  بملضهم يف بمل  الت يكذا بملضهم بملض -4

ااددددذل  شددددهلل أهددددل اهحلددددوك الااددددرف  قددددواهم هسددددقوب   كدددد  ار اىدددد  أبددددو هريددددرال 
بملل الأفوكدل ا مدة من ااو وبة الااتدوت ي قد  الإسقوط  الايوت  ان  سول ار 

 . إت اهجسل الاهكعو  الااثقة ااكعريال ب  -  م أوو  احلوقهللين  -
 .فريالل اى  من أهل اامل م الاافضل من ااو وبة الااتوبملل نو من مثواوئة
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مدن ااتدوبملل ااكدراي المدن تعملدوهم بإحىدون يقهلل الود  اليملتدسالن بد  الحبفظد   الا مدة
الحر دد  ا ددد ااىددىة   تدد  ارسددول ار ااددذل كددون مثددرال اسزم اىددىة  سددول ار 

 .كمو  ههلل ا  هبذا احلر   سول ار 
 : الشبهة التاسعة عشرة

ََكنئمررةكالمسررلمَنكلررلكحَفقرر اكعلرراكالُرر َحكما ررٌكومررٌكمررا لكمررنك"ك: قوادد 
ثَ ا كما ٌ ك".نح كَ كخٌلفكُيكمكهَ ِك

 : الاجلواا ا د هذا من الجوه 
الاحلددددهلليث متفقددددون ا ددددد  أن ا مددددوذ اهسددددسي الا ددددد  أسددددهم أئمددددة اافقدددد  -1

الا دددد الجدددوا ا خدددذ هبدددو يف كيدددىهم الكولدددوهم الأهندددو  تملظدددلم سدددىة  سدددول ار 
 .ا  ل ااثول م  كتوا ار الا د أهنو حجة يف كين ار أ وا  الفرالا 

إت حدث أتعواد  ا دد ااتمىد  بواكتدوا الااىدىة الكادوهم  يأو  مو من إمدو -4
القددهلل سددعا أن ذكروددو أقددوامم يف هددذا  ،إى تددرك أقواادد  إذا خوافددل ااكتددوا الااىددىة

 .المن ذا  قول اهموي ااشوفمل  ااشهو  اى  اىهلل أ  وب  ال ريهم. ااش ن
 إذا خدواف قدويل قدول  سدول ار ": القواد " إذا    احلهلليث فهو مذه  "

القدهلل خدواف أ د وب   ،"ادر  احلدوئط الاكدربوا بقدويل فخذالا بقدول  سدول ار 
 .حهلليث من ال   اىهللهم   سول ار أقواا  ااض خوافل مو ثعل ان 

  دد وب  يف ا خددذ بقددول ار القددول  سددول  - محدد  ار-الووددوئ  أ  حىلفددة  
المن هىو خواف   وحعوه أبو يوسف ال مدهلل  ،بل ب قوال ااو وبة مملرال  ار 

و إت اتعواددوً ا  ددا التقددهلل وً مددبددن احلىددن يف ث ددث أال ث ثدد  ااددذهس المددو ذادد  مىه
 .ا د  أل الاجتهوك  لخهمو ان  سول ار مىهمو او    ممو 

ف ددل  مددن  إّن مددو  وددل مددن بملضددهم مددن خموافددة حلددهلليث  سددول ار  -1
فهدددم يملظمدددون  -حو دددوهم مدددن ذاددد   -ا اادددذل يرجدددف بددد  أادددهللاذ ااىدددىة  دددااىط

ااىددىة اليهلمىددون هبددو الأهنددو حجددة مددن حجددج ار ا ددد اعددوكه الت يقدد   حددهلل مددىهم 
 .من ا اذا  ااشرالة ااض يملذ ه ار هبوخموافة حلهلليث ثوبل إت املذ  

 :الذا  مثل
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أن ت تل  حوكثة   يكن قهلل ب    فلهو وص من كتوا ار أال سىة  سول ار  -أ
  فلجتههلل فلهو فلخواف وووً ان  سول ار  قهلل ب ذ  ريه من أئمة اهسسي

  .ال ّ  اىهللهم فقواوا ب  الكاووا ار ب 
اىددهلل فتددواه أال تهللاليىدد  وىددل  فلملددذ ه ار يف  أال يكددون قددهلل ب  دد  ااددىص اكىدد  -ا

 .ذا  اليثلع  ا د اجتهوكه
رررررَااٌكناَوك :قدددددول تملدددددوى تمل لمدددددوً ا مدددددهلمىل أن يقوادددددوا كْاست ََ كَت رررررَكٌْا رَّاارررررٌك كتِرمااخت بِا

ْاررٌ ، القددهلل "قرر كُ لرر ": ول ار كمددو يف احلددهلليث ااقهللسدد مث قدد. (412: ااعقددرال) ناَخقاَأ
ة اىوو  من ااقر ن الااىىة ت تملمهللاً مىهم خمواف اامل موذالقملل فتوالهلل من بمل  

واىىددلون أال كالمىهددو مددو ذكروددوه   ،الإاددو هددو املددذ  مددن ا اددذا  ااددض يملددذ هم ار هبددو
اهللي ب وغ ااىص ال ول مثل ذاد  األئمدة ااكعدو  األسدعوا وفىدهو اادض يملدذ هم 

 .ار هبو
 المن اكاد ا لهم أال ا د أحهللهم تملمهلل ااخوافدة ادو  د  ادن  سدول ار 

المن زام  حهلل مىهم أو  قهلل أحوط ا موً بكل مو  فقهلل افألهلل ا لهم افألاًذ اظلموً 
الاحلو دل أوىدو  دسي أن ا مدوذ  ،فقهلل  س فل  القدول ااعوبدل    ان  سول ار 

اهسسي ااشهوك مم بوامل م الااو   الااتقوهلل القهللي ااوهللي يف اهسسي ت يتملمهللالن 
هم كلدددف الهددددم يو دددون بدددرك أقددددوامم إذا خموافدددة أال  ك ا حوكيدددث ااثوبتدددة اددددن وعدددلّ 

كلدددف البملضدددهم  دددتج بوارسدددل الااضدددمللف   خوافدددل مدددو ثعدددل ادددن  سدددول ار 
ااوددد ل ة أال أحلوودددوً فكلدددف يتودددو  مىددد م يف أحدددهلل مدددىهم أوددد  يدددرك ا حوكيدددث 

 .لوافهو امهللاً 
أحهللهم  أال يكون يف ااى اة حهلليثون أحهلل و ووس  الا خر مىىويف فلع ذ -و

اليع ذ يع ذ اواًو  خر ااىوس  فل خذ ب ، فل خذ مبو ب    ال  ااىىويف كالن ووسخ 
 .ثواثوً ااىوس  الااىىويف فلقهللي ااىوس  ا د ااىىويف

أال يكددون يف ااعددوا أحوكيددث مط قددة الأحوكيددث مقلددهللال أال أحوكيددث اومددة  -ك
الأخدددددرهلل نوودددددهو فلع دددددذ بملضدددددهم ااملومدددددة كالن ااخوودددددوت أال ااط قدددددوت كالن 

 .  اليملذ ه ار ذا ااقلهللات فلململ اليفض مبو ب  
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ع ذ  ريه ااملومة الالو ة الااط قة الااقلهللال فل مل ااملوي ا د الو  الااط دا يال 
ا ددد ااقلددهلل القددهلل لت فددون يف ا  ددول فلقددهللي بملضددهم ااملددوي ا ددد الددو  الااط ددا 

  .ا د ااقلهلل
القهلل استوىف  ل  اهسسي ا اذا  األئمدة اادض يملدذ هم ار هبدو يف كتوبد  ااقدّلم 

 .، ف ال  هو إى اشرال أسعوا"لمالمكعنكاألئمةكاألعالمُب كا"
ك:الشَ ةكال ش َو

 : مهلل  هللق  قول
  يملة ااىد مون حبفظهدو يف  دهللال هم كمدو ااتىدوا حبفده ااقدر ن ااشدريف، "  

فإذا كون هذا هو حول ا حوكيث المو قوا  ااىد مون فلهدو، المدو ام دوه هبدو، فد ل 
 .افوئهللال مىهو ترجون الأل ثقة هبو تثقون

 .االأل   ذ خوافل فل  اهمجو  أال ابتهللات  حت أ م  بواكفر أال اارالي
م  أن هذه ااطوان الأمثومدو كثدري   لدل مىهدو اودر مدن اودو  ااىد مل ال  

 .توهلل  إت مىهم
فلجدس ا لىدو أن وقدهلل  أخعددو  ا حدوك حدا قددهلل هو الت يململىدو اجلهدل الااتملوددس 

 ."ان حقلقة أمرهو
 :الاجلواا من الجوه

يف اجلم دة الهدم يملتىدون بدواقر ن الااىدىة  ااى مل من اههلل اارسول  أن -1
 .حفظوً الامًس هبمو

أن ار   يك ف ااى مل مجلملًو حبفه ااقر ن، الاذا    فظ  ك   إت  -4
وفر ق لل من ااو وبة، حت أن من كعو هم من موت الهو   يىتو  حفه 

و  يف مج تهم فمل د  عهت  ااقر ن، اكن ااقر ن ك    فو  اىهلل بملضهم ال ف
 .ااعوب ة يكون ااقر ن مطملوووً فل 

أمدددو ااىدددىة ففددد  ااو ددددوبة مدددن حفددده ااكثدددري المدددىهم ااتوسدددط المدددىهم ااقدددّل، 
المج تهددو  فدددو  اىددهلل اجلملدد  حبلددث   يضدد  مىهددو  دد ذ إذ يوددددهللي ا ددد ااقددر ن 
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َتَّرررر الا لهددددو قددددول ار جددددل الاددددس  كوا َِ ا َاكَتَّررررٌكْاَ ررررِنكْرالََّلااررررٌكالررررْك ُتِظ  ررررٌ   ٌكلاررررِ كلا ا
 .(9:راحلج)

شو حة ا   فإن كمون ار حلفده ااقدر ن ااالحلث إن ااىىة ه  ااعلىة ا قر ن ال 
الااىددىة الحدد    . ددة يف ااددذكر،  ّن ااددذكر هددو ااددوح كددمون حلفظهددو، بددل هدد  كاخ

 :الأقواا  الأفملوا  بلوووً اكووة اارسول  -تملوى-كمو قول ار 
 كَت ااكهاك ـَِلكواماٌكغا ا ك*ك ا كواالاََّجلت َِ ِاٌحت كاَل ا ا ك*كماٌكضا َّك واماٌكحراَاقتِ كعانت
كَت َّكواَحيأكحِ حاا*ك كِه ا ََ مملووي من ااضسل الاا د ،  فهو  .( 2-1 :اادىجم)   َت

ا مددن هددوهلل أبددهللاً، الإاددو هددو الحدد  يددوحد مددن  ا ا     ددالوطقدد  بواىددىة ت يىط
 ددون بدد  البواتدد  بواددة مط قددة الاتّعوادد  الااىددموذ، الاددذا ك ددف ار ااعشددر مجلملددوً بوه

الاات سدد  ب قواادد  الأفملوادد  التقريراتدد  ااددض يقوددهلل هبددو ااتشددري ، الذادد  ممل ددوي ك دد  اىددهلل 
 .ا موذ ا مة المملمول ب  المى م ب  اىهللهم الاحلمهلل ر

كَُ رٌك"  :القوا  -1 ٌَكهكاكه كحٌلكاألحٌدحثقكومٌكقٌل كالمسرلمَ  ُن اِك
كونيك قةكِ ٌكتثقَ ومٌكعمل إكِ ٌكُأيكٌُئ  كما ٌكت  ".ا جَ 

الت يعملددددهلل أودددد   اوظدددر إالدددد  يىدددملهو بو حوكيددددث الت يقدددول سددددىة  سدددول ار 
 .يقوهلل مو يقوهلل أاهللاذ ار يف ال فهم ا قر ن ب و  أسوبري

فددإذا كددون هددذا هددو حددول ا حوكيددث ااشددريفة اىددهللك الاىددهلل أمثوادد  الأسددسف  
 سدلمو ااىتشدرقل فدإن مدو ااىهللسل يف ااى مل الحومو اىهلل االهوك الااىودو هلل الت

إن  .ادو تفأليد  ا دد ااىدىة ااىعويدة الا دد ا موئهدو اً اىهلل ااى مل حوًت  خدر مضدوكّ 
مدددو حدددوًت  خدددر اىدددهللهم هدددو احألامهدددو الإجسمدددو الااتسامهدددو يف اقوئدددهللهم الاعدددوكارم 

 .السوئر  هلالن حلورم جىعوً إى جىس م  ووو  ااقر ن ااكرمي
الاقدهلل اقلدل  ،اود وبة الااتدوبملل مدم بإحىدونالهم ا د هذه احلدول مدن اهدهلل ا

من ااملىوية ااملظلمة من احلفه اىوو دهو الااملمدل هبدو الاادرحست يف سدعل هو، حدت 
إو  اريحل اارجل مىوفة ااشهر الأكثر من أجل حدهلليث الاحدهلل، بدهللأ مدن ااود وبة 

، الأافوا فلهدو اليف اامل دوي اادض ندهللمهو مدو تسخدر بد  ااكتعدوت يف - ك  ار اىهم-
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مدددو ااددهللا   إى جوودددس مىدددوجهللهم اادددض  الأوشددد وا .ااملدددو  اهسدددسم  ال ربدد  ددري 
 .نرو ا او  من ف ول اامل موذ الخو ة يف ااىىة

فهذا حومو اىهلل ااى مل أمو اىهلل أاهللائهو من ااسووكقة ال سال اارف  الااعوبىلدة 
خدددسائهم  خدددر، القدددهلل تودددهللهلل افضددد هم الإهدددووتهم الإالسدددوئر أادددهللاذ ااىدددىة ف دددول 

 أفرايفي الااىىة ا د امتهللاك ااملوو  مبو فلهم  مهلل توفلا الأمثوا  من ا موذ اهسس
ااسووكقدددة الااىتشدددرقل الال اث احلقدددهلل ا دددد اهسدددسي فهدددذا هدددو مدددو يقواددد  ااىددد مون 

 .اليملم وو 
 ."اونيكٌُئ  كما ٌكت جَ " :القوا  - 

فلقدددول ااىددد مون مدددوت لطدددر بعدددول أادددهللاذ ار ال سدددوا  الكيىددد  مدددن ااىدددملوكال يف 
  .ااهللولو الا خرالااهللين ال 

يرجوا ااى مون من إجسمو الاحألامهو الااتمى  هبدو اافدوز الاافدسح يف ا خدرال 
 .الاستقومة حلورم يف هذه ااهللولو

س قلمة حللوال ااى مل بهللالهنو الكالن اتستضوذال بىو هو فوحللوال بهللالهنو خىران ف
ري حلددهلليث الاحددهلل مىهددو خدد -الار- ،معددل الكددسل مهددل ال ضددس مددن  ا ااملددوال

هددذه بملدد  فوائددهللهو الهبددو  ،مددن ااددهللولو المددو ا لهددو مددن ذهددس الفضددة المددول السدد طون
البواقر ن سوك س ف هذه ا مة ااهللولو السوسدوهو الفت دل هبمدو ااشدملوا الااق دوا 
الذاددل ممددو أاىددوي اجلعددوبرال الااسحددهللال الااسووكقددة الاتددوال االهددوك الاوددو  الااىوددو هلل، 

من ااذل الاموان مو وسل الت يرفد   مى مل يف ااتسامهو التطعلقهو وسل هبضملف اابال 
 .اىهم مو وسل هبم من ذا  إت بواملوكال إالهو

 ."اونيك قةكِ ٌكتثقَ : "القوا  – 5
إن ثقدتهم هبدو مثدل  ،إن ثقة ااى مل فوي مو لطر بعوا  البول أمثوا  :وقول

ثقتهم بواقر ن المثل ثقتهم بوارسول ااكرمي ال عوهندو إى ك جدة اهيثدو  ا دد ا بىدوذ 
اليملدوكالن  ،ن احألموهدوإ بملدهللين وىدعوً وااون اليملوكالن مدن أج هدو يواادون ا الا بوذ الي

 .أقرا ا قربل إن هم وواوا من كرامتهو
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 الهجدر اعدهلل ،ابى  الهجره مدن أجدل حدهلليث الاحدهلل بن امر ار اقهلل أهون اعهلل 
ال دد  أحددهلل الجددوه قددري  يف  ،أالىف ابددن أخلدد  مددن أجددل حددهلليث الاحددهللأ  ار بددن 

زودددهلليا الااىدددلف ااىطددد  ":ع ددد  اار دددلهلل ف ضدددس اار دددلهلل القدددولحدددهلليث الاحدددهلل يف 
 . " (1)يطملن يف حهلليث  سول ار 

الاتسدتهووة  ،فكلف او  أهلل اار لهلل المس  مثدل هدذه ااطملدون الااشدعهوت العلثدة
د مىهددو الااددهللاوال جددفوئددهللال تر  بملمددوي سددىة  سددول ار الااىددخرية هبددو إى ك جددة أودد  ت

  اار لهلل ان أمثول  مهلل توفلا اووهرين ف ين سلف الوط .إى إسقوط كل ثقة هبو
 .االاامل ىل ا طملن فلهو الاتستهووة الااىخرية هبو بوحلرا ا د سىة  مهلل 

ٌعكنوكاَِ عَررر كحَررراكنبمررراك ":وق لررر  -6 ونيكشررريلكخٌلفررر كَُررر كاإلجمررر
 ."ٌِلـف كوالم وق

أل   ذ أبقلل اإلسسي الااىد مل، إذا كىدل قدهلل حشدهللت كدل  دع   :الأقول
 .هو البملوهنم يف سىة  سول ار  َّ جُ  الأأاهللاذ ار 

الاقهلل خوافل بل ءهلليل ااقددر ن الااىىة الإمجو  ااو وبة الااتوبملل المن تعملهم 
الابتدددهللال بهللادددة   بإحىدددون هبدددذه احلدددرا ااضدددرال  اادددض الجهتهدددو اىدددىة  مدددهلل 

كفرية ج عدل مدو خبل د  ال ج د  الخلدل ال جدل  دلوبل اهود  الاجلدن فمدو تركدل 
ذ ااشددلوبل إت الجهتدد  إى نددر سددىة  سددول ار بددل إى سددسحوً مددن أسدد  ة هددهلت

ااقددددر ن وفىدددد  الإمجددددو  ااىدددد مل فمددددوذا تىتظددددر بملددددهلل كددددل هددددذه ااملددددهللاالال الااملدددددهللالان 
 .الاات هللل من ااى مل ال ه مث  ه ا د اور اار لهلل المن قع  

ثَر كلرلكحخر كما رٌكعُر كمرنكك:"قوا  -7 مر كنَكهركإكالمقرٌعنكونمثٌل رٌِك
ك."بكَ كما لعُ بكالمسلمَنكوللكتُ 

هدذه حجدة كاحضدة، فقدهلل خ دل ااقدرالن اافضد ة مدن هدذه ااطدوان ال  : أقول
تعدهللأ هددذه ااطملدون أال بملضددهو إت بملددهلل اوقراكدهو ا ددد أيددهللل ااسووكقدة مث  ددسال أهددل 

 .ا م بإسسمهمأااىتىعل إى اهسسي الار من ااضسل 
                                                 

 (.415: )ا ىلوب  " تو ي  ال فوذ" (1)
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حضدوا أبدوبل هم، الاقهلل توهللهلل مم أهل احلدا الااىدىة الاامل دم، فهتكدوا أسدتو هم الك
الهددذا أمددر ممل ددوي اىددهلل أهددل اامل ددم، فهددل تريددهلل أن تددوهم ااىددو  ا ن أن ااىدد مل 

ال   ودل  ااملوو ا، الهم بل بوان السدوكل، توابهلا ا د حرا ااىىة ا د مرّ 
 .ااألا  إت ا د مطواى 

إن ا موذ اهسسي   يىكتوا ان أل خطد   دهلل  بوسدم اهسدسي الادو مدن أفضدل 
ادن مطدوان اا  ددهللين  ف يىدكتونحدهلليث الاحدهلل أال بملضدد ، فكلداامل مدوذ الادو يف 

، الذادددد  المددددن سددددو  ا ددددد هنجهددددم مددددن ااضددددوال يف ااملوددددو  ااوكددددلة أال احلوكددددرال
 .موهللاي الاهلل ار حبفه كيى 

ك".وللكتُ بكَ كما لك ":وق ل  -8
 دهلل ت هدذه ترملهم بد  ، الإادو  و مماذ ا د ااى مل البرأهم ارهذا افأل  :أقول

ااطملددون مددن زووكقددة يف ااقددهللي الاحلددهلليث يىهللسددون بددل ااىدد مل، الإت مددن االهددوك 
الار يددددرك مكويددددهللهم اليددددهللح   المددددن تددددوبملهم،المىددددت ربل مىتشددددرقل الااىوددددو هلل 

 .أبوبل هم ا د أيهللل ااى مل
َُجررراكعلَارررٌكنَكْقررر بكنخَرررٌبكاآلحرررٌدكقررر بهٌكو كح مَارررٌك:"كوق لررر ك-9

 ."الج  كوالَ ُا
ااملظلمدة اادض ت يقدوي  مىددساة سدىة  سدول ار  أمو ااىد مون فلملرفدون :الأقول

 .مم كين الت كولو بهللالهنو الهبو يطو كالن اجلهل الااتملوس ا امد الأه همو
 مهلل توفلا  هللق  ال لوخ   دلويف اجلهدل الااضدسل الااتملودس ا درف   مالمىه

الااسوهللقدددة الااتسادددف إى االهدددوك الااىودددو هلل بدددواطملن يف اهسدددسي ءدددل سدددتو  حدددرا 
النمددهلل ار الوشددكره ااددذل أاددون ا ددد كحدد  أبوبلددل البملددون  ،اجلهددل الااتملوددس

 .أاهللاذ ار يف سىة وعل  بل يف  ملم اهسسي وفى 
 الفصل الخامس

حجج أهل السنة على أن أخبار اآلحاد المتلقاة بالقبول  
 تفيد العلم ال الظن
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إن أاددهللاذ اهسددسي التىدد  ون إى هددهللي اهسددسي مددن  ددت ااىوفددذ فتعددذل جهددوك 
ااى مل ا هللفو  اى  بكل مو يىتطلملون ان كيىهم السىة وعلهم ااض كثرت ا موذ 

 .ا لهو اا و ات من ف وت اهحلوك الااضسل ااتىألال بوهسسي
 االيف هددذا ااملوددر تظددوفرت جهددوك ا مددوذ اهسددسي اوددهلل هددذه اا ددو ات فىددهللال 

ااقددرن  ا ددلهم كددل ا بددواا الااىوفددذ إت بوبددوً الاحددهللاً فت دد  ا ددلهم ااملتساددة يف مطددوا 
 .فتوبملهم اارالاف  الالوا و ،ااثول امجرل

ن إ: "إ دسي هدذا ااعدوا الطدري أت الهدو بدواجوهدهللين الأهل ااىدىة  دوالاون  
الاكن ا د مر ااسمون اكهلل  بمل  ااىتىعل إى ااىىة  ،"أخعو  ا حوك تفلهلل ااظن

 .فوجلوا بمل  أبواا ااملتساة الااتك مل
فدوا مد  ا سدف مد  ااملتسادة الالدوا و الاادرالاف  مث الق ،المىهو هذا ااعوا الطري

  .يملو كون أهل ااىىة
فددإذا هجددم أاددهللاذ اهسدددسي أال هددذه اافددري ا دددد بملدد  ااملقوئددهلل اهسدددسملة أال 
ا ددد ااىدددىة امتشددقوا أسددد  تهم جىعدددو إى جىددس مددد  أهدددل ااىددىة ا ضدددة الالا ددد وا 

ا المدددن بملددد  ا بدددوامطدددو كرم السدددهللالا ا دددلهم كدددل ا بدددواا حدددت إذا   يعدددا إت 
ا مملتساددة ب ىددون حددومم  ناددو و قيأسدد  تهم ال  نضددملو أخطرهددو هددذا ااعددوا فملىددهللهو ي

 ،نن مملكدم ت ودسا  بلىىدو البلدىكم يف أن أخعدو  ا حدوك ت تفلدهلل اامل دم: الااتك مل
الووافقكم ا د أهنو ت تفلهلل إت ااظن الاذا ت وعين ا لهو اقوئهللوو  وىو ت وعىلهو إت 

أمددو  ،اواكدد ة مددن ااقددر ن أال ااتددواتر مددن ااىددىةا ددد ااقطمللددوت الهدد  ااىوددو  ا
- هندو هد   ،ااظواهر من ووو  ااقر ن الااىدىة ااتدواترال فدس وعدين ا لهدو اقوئدهللوو

مث تقددوي ااملددو ك بلددىهم البددل  ،ظىلّددوت ااهللتاددة الإن كووددل قطمللددوت ااثعددوت -أيضددوً 
ساددددة هو ااملتهددددذه ااىظريددددوت ااف ىددددفلة ااددددض اسددددتقوأهددددل ااىددددىة ا ضددددة بىددددوذ ا ددددد 

الااتك مدددون المددددن تددددوبملهم مددددن ااف ىددددفوت االوووولدددة ال ريهددددو مددددن ااف ىددددفوت ااددددض 
 .استههللفل اقوئهلل اهسسي الأ وا  قعل فرالا  من القل معكر

الاددو اسددتملر  ا ددس ا ىددىة بملدد  ااكتددس يف هددذا ااملوددر ااددض قومددل بواددهللفو  
رقل الاا  دددهللين الااقدددر ولل ادددن ااىدددىة التودددهللت ادددرك ادددهللالان أادددهللائهو مدددن ااىتشددد
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هددددهلتذ مددددن ااملو ددددرين اوجددددهلل جهددددوكاً قددددهلل بددددذال اواجهددددة هددددذه ااف ددددوت،  الأفدددرايف
حددت يفوجدد  بوستىددسي هددهلتذ ااىددوف ل اىددهلل  الأبوبل هددو الاكىدد  ت ي عددث إت ق ددلسً 

اتعدوت هدذا ااعدوا الاتسدت ذاذ أمدوي هدهلتذ ا ادهللاذ الا خدذ بشدعهورم الادو أوكدر 
ولدددددون اادددددض ال ثهدددددو ااقر هم بت ددددد  ااشدددددعهوت ا دددددلهم أهدددددل ااىدددددىة ا ضدددددة اواجهدددددو 

 .الااىتشرقون ان ااملتساة الالوا و الاارالاف 
المدن ااهلسدف جدهللاً أن هدذه ااشدعهوت تقدوي ا لهدو مدهللا   إسدسملة مدن القددل 
معكدددر المدددو ارفدددوا أهندددو مدددن مكوئدددهلل فسسدددفة ااملتسادددة المدددن  كددد  ال اذهدددم مدددن فدددري 

 .ااضسل
كدع  كجٌد 

ئمل ا د هذه اادهللا   يف هدذا الإل  الج  هبذه ااىوسعة كاوال جوكال إى ااقو 
ااملوددر ااددذل تملددول فلدد  ا مددة ااددويست الااددذل وتلجددة خمددوافتهم اكتددوا ار السددىة 

ال إى هددذه ااددهللا    سددوا  السددىة ال فددوذ اارا ددهللين الا ئمددة ااهددهلليل أالجدد  ااددهللاو 
يف مىوهجهددو الإى ااىدمل  يف إ ددسحهو إ دسحوً جددذ يوً ال ددومًس  اتمللدهلل ااىظددر مدهلل  

م  ااكتوا الااىىة الفق  ااى ف ااوو  ممو اقوئهلليوً المىهجلوً الاعوكات مبو يتفا 
إن هددذا  ،المملدومست المددن هددذا اه ددسح سددهلل بددوا أن أخعددو  ا حددوك تفلددهلل ااظددن

اه ددسح الىددري ا ددد مددن يىددره ار ا لدد  الاب دد  ار مىدد  ا ددد ولددة  ددوكقة الاددسي 
  .مو 

 :مثل ،ا قر ن ااكرمي المن وظر وظرال  وكقة متجركال إى تفىري ااى ف ااوو 
الت مدل ووددو  ، تفىدري ابدن جريددر الااع دول المدو جددرهلل عرا دو مدن تفوسددري ااىد ف

ا مهددددوت ااىددددل يف أبددددواا اه ددددون الااتوحلددددهلل الااىددددىة اليف مهلافددددوت أ  احلىددددن 
ا  ملرل ا خريال كوهبووة الااقوتت الااوجس القرأ مو قر ه ابن اعهللااض الابن أ  زيهلل 

ل الكدددوح ااملقوئدددهلل اادددض قر هدددو ار يف كتوبددد  ال كدددلهو القر هدددو الأمثوممدددو تعدددل اددد  بكددد
التعل ا  بوكوح  ، سوا  يف سىت  الكان هبو ااو وبة ااكراي الااتوبملون مم بإحىون

بطددسن كدددل اادددذاهس اادددض ندددواف مقددر ات ااكتدددوا الااىدددىة المدددو كان بددد  ااىددد ف 
 .ااوو  من ااقرالن الريال
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 رر ََ ررٌكالَّرركتحناكآمااِرر اكا ـَِلكحاررٌكناحرُّ ا ررٌكِحَ َتررَ َِِلكلتما كَت ااكداعاررٌ رر لت َِ ََِ اكلتلَّرر تكوالتل َّ َاجت
ك َا كاَلماَ لتكواقراَلَت تكواناَِّ كَتلاََ تكِتَ شاِ و ََّكاللَّ اكحاِ  ِلكِراََنا  .(42: وفول) وااَعلاِم اكنا

أمددوي ار اددن بقوئهددو  مىدد واونالاا مددوا يددو مددن ب يددهلليهم أزمددة أمددو  ا مددة أوكددم 
 ل  ا ن من جهل حبقوئا ااقر ن الااىىة الخموافوت مو ذاكم اجلهل ا د مو ه  ا

  .الطري الااخوافوت ااه كة يف ااهللولو الا خرال
الإو  ان ااىوسس اقط  كابر  عهوت أن أخعو  ا حوك تفلهلل ااظن الت تفلهلل 
اامل م أن أسوي بمل  حجج أهل ااىىة ااض تهللمذ هذه ااشعهوت اتىواهلل من 

اليريهلل محويتهو من  وائل أاهللائهو اليريهلل سهلّل أبواا  ل ار يريهلل وورال سىة  سو 
 .اافة الذ ائملهو ان كين ار احلا

 ا ددددد اارسدددد ة ااوددددوااا" ااملظددددلم كتوبدددد  يف ار  محدددد  ااقددددلم ابددددن اهمددددوي قددددول
 :(1)"الااملط ة اجلهملة
 يف ا مددر الكددوح الاددوت ذادد  يمل ددم إالهددو الااتفددوت بواىددىة إاددوي أكى ادد  المددن"
 أخعددو  اددن اامل ددم وفددوال ااتمددهلله ااددذل فهددذا ،موكدد  موئددة مددن أكثددر وواددذكر  ذادد 
 الإمجدو  ااتدوبملل  الإمجدو  بواضدرال ال اامل وي ااو وبة إمجو  ب  خرقوا  ار  سول
 هددذه اوتهكددوا ااددذين الالددوا و الاارافضددة الاجلهملددة ااملتساددة بدد  الالافقددوا اهسددسي أئمددة
 ا ئمددة مددن سدد ف مددم يملددر  سفدد الإت الاافقهددوذ ا  ددوالل بملدد  التددعملهم احلرمددة
 يفلددهلل ااواحددهلل خددض أن ا ددد وددص مددنمف ، قددومم خبددس  ا ئمددة  ددرح بددل بددذا 
  مدهلل كد   الأ  وب  ا   بن الكاالك حىلفة أ  الأ  وا الااشوفمل  موا  اامل م
 قدول ،ا وسد  أسدهلل بدنا الاحلدو ث ااكرابلى  ا   بن احلىل ا ل  الوص حسي بن
 يددراله   ااددذل ااواحددهلل خددض ذكددر القددهلل ،"اافقدد  أ ددول" كتددوا يف مىددهللاك زاخددو  ابددن
 ذادد  ا ددد وددص ااضددرال ل اامل ددم أيضددوً  ااضددرا هبددذا اليقدد :  الاتثىددون ااواحددهلل إت

                                                 

اخألت كسي ابن ااقلم  و  اعو ال ان خس ة حجج أهل ااىىة يف  .احلهلليثة ااريو  مكتعة بعملة( 4/124) ( 1)
 .الا د  أسهم اهموي موا  الاهموي ااشوفمل  الاهموي أمحهلل الااىمملول الابن تلملة. هذا ااعوا
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 ،(1) هبددو اامل ددم ا ددد الوقطدد  حددا أهنددو ومل ددم اارؤيددة حددهلليث يف أمحددهلل القددول موادد ،
 الدض نإ :يقدوتن اثىدون ههىدو :ار اعدهلل    ق ل :قول اارالذل ان  الل الكذا 
 :ااقوكدد  القددول هددذا، مددو أك ل ت :القددول فملوبدد ، ا مددوً  يوجددس الت امددسً  يوجددس
 خددض :"ضا دد" أالل يف ااقوكدد  القددول الااملمددل، اامل ددم بددل يىددول أودد  هددذا الظددوهر
 بددواقعول ا مددة الت قتدد  فلدد  اارالايددة نت ددف ال  سددىهلله  دد  إذا اامل ددم يوجددس ااواحددهلل

 . "..بواقعول تت ق    الإن ااقول يط قون الأ  وبىو
 :(4)اارج  وف  يف قوا  ااوهللك هبذا ار  مح  كسم  منال 
 :كثريال أكاة اامل م يفلهلل ااملهللل ااواحهلل خض أن يعل الممو"

 ااقع ة أن ااوع   سال يف بقعوذ الهم ااواحهلل أخضهم او ااى مل أن :أحدها
 إى الاسددتهللا الا ا لهددو كددوووا ااددض احلجددة التركددوا خددضه قع ددوا ااكملعددة إى حواددل قددهلل
 أمدددر ا دددد الكدددوووا ذاددد  ا دددد  دددكرالا بدددل  ار  سدددول ا دددلهم يىكدددر ال  ، دددةااقع

 ااقطدو  يألكدوا   ااواحهلل خبض مم اامل م حوول ف وت ا الى ااقع ة من ب  مقطو 
 الكثددري ،قريىددة اقألوتدد  خددض ودد إ :فلدد  يقددول مددو ال ويددة اامل ددم، يفلددهلل ت لددض اامل ددوي بدد 

 يىةر ق أن الممل وي .ااكوبرال  وية يف الهذا هو ري  الت بقريىة اامل م يفلهلل ت يقول مىهم
 ااقدددرائن أقدددوهلل مدددن وكدددري  دددري مدددن قدددرن بملدددهلل قرودددوً  ال الايتددد  بدددواقعول اددد  ا مدددة ت قدددد

 .(1)مىهو أقوهلل ت   كوول فركتهو قريىة ف ل الأظهرهو
رٌ : قدول تملدوى ار أن :الثداني الدليل ََككآمااِر اكالَّركتحناككناحرُّ ا رٌلاِِلَككَت ر أككجا َت كٌُا

َرَِّا اكأٍكِتااَاك َاَرا  اجلدسي ا دد يدهللل الهدذا  اَِكَّكثاكَاكُراك  ا خرهلل ااقراذال اليفقك(2:احلجرات)كُرا
  مددر اامل ددم يفلددهلل ت خددضه كددون الاددو ااتثعددل إى  تددوو ت أودد  ااواحددهلل خددض بقعددول

 الأئمدددة ااودددو  ااىددد ف أن أيضدددوً  ا لددد  يدددهللل الممدددو.  اامل دددم  ودددل حدددت بواتثعدددل

                                                 

  ".ب "كذا بوات تىلث الامل   ااوواا    (1)
(4 ) ( :192-205). 

 ا تال  يضملف  أحهلل من أئمة احلهلليث أن هذا  ل حهلليث    ان  سول ار يرهلل اهموي ابن ااقلم أن ك (1)
من ا مة بواقعول مذا ااىو  من ا حوكيث، الهذا خبس  مو يفهم بمل  ااىو  من ااقرائن المن ت ق  ا مة 

 .أا مر اا ال هو احلبواقعول ، فإهنم يكوكالن يقورالهنو ا د أخعو  ااو ل ل فقط، المو قر ه ابن ااقلم 
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 الهند ،بكذا الأمر ،كذا الفملل ،كذا  ار  سول قول:  يقواون يسااوا   اهسسي
 .كذا ان
  ار  سدول قدول ااعخدو ل  د ل  اليف بواضدرال ال، كسمهم يف ممل وي الهذا 
 ار  سدول قدول أحدهللهم فلهدو يقدول ااود وبة أحوكيدث من الكثري ،مواك  اهللال يف
 ار  سدول ا دد الجدسي ااقوئدل مدن  دهوكال الهدذه  دريه،  د و  من مسمل  الإاو 
 فملل أال قول من إال  وىع  ومب. 
 ب ددري  ار  سددول ا ددد  ددوههللاً  اكددون اامل ددم يفلددهلل ت ااواحددهلل خددض كددون ف ددو 
 . ا م

               سددول اددن  دد  يقواددون يسااددوا   بوحلددهلليث اامل ددم أهددل أن :الثالددث الدددليل
 نإ ااتد خرين بملد  قواد  مدو مدراكهم يكدن ال  قواد ، ب ود  مىهم جسي الذا   ار

 أحوكيددث أن زاددم مددن مددراك هددذا بددل ااددة  دد ة ت ااىددىهلل  دد ة بواودد ة ااددراك
 كمو قول الأو  إال  اهكوفة   ة مراكهم كون الإاو اامل م، تفلهلل ت  ار  سول
 الحلددث  ار  سدول الفملدل الهندد الأمدر  ار  سدول قدول بقدومم جيسمدون كدوووا
 النددو اىدد  رالهللاليدد  ار  سددول اددن يددذكر يقواددون ذادد  يف ااددوهم مددم يقدد  كددون
 البدل  د ل  احلدهلليث هدذا أحدهللهم قدول بدل يفدري بوحلدهلليث خدضال اد  المدن ذا 
  دهوكال الااثدول  ار  سدول إى وىدعت  بود ة جدسي فو الل   ل  إسىوكه قوا 

  كمددون الت  د ل وً  سددىهلله فلكدون  دذالذ أال ا ددة فلد  يكدون القددهلل سدىهلله بود ة
 . وفى  يف   ل  أو 

َاككوامارٌ: تملدوى قوا  :الرابع الدليل رٌ َاككِا َافترِ واكاَلِمَممتاِر  را َّرة ككلَت ٌ كْرافار اككُرالارَ  كِا
ررنَك رر ْككمت ِ لَككُتَ قاررةٍككِِ ررارَ ئتفاررةأككمت ِرَارركتِبواكالررْ حنتككُترريكلتَاَرافاقَِّ رر اكلٌا ِ رر اكَت ااكقراررَ ماِ لَككوالَت كباجا
َاككلا الَِّ رلَككَتلاََ تلَك ِبو  فد خض  فوقد فمدو ااواحدهلل ا دد تقد  الااطوئفدة ،(144:ااتوبدة) حاَ ركا
 القوادد  اامل ددم يفلددهلل مبددو اهاددسي الاهوددذا  إاددلهم  جملددوا إذا قددومهم تىددذ  ااطوئفددة أن

كل ل رررررررل  :الااشدددددددهوكال اات دددددددوال  يوتددددددد  يف قواددددددد  وظدددددددري  دددددددذ الن امل هدددددددم
 ذا  يذكر إاو سع وو  الهو ح َ َوكل ل ل  .ح قلَ كل ل ل.حَفـ َو
 . اامل م يفلهلل ت فلمو ت اامل م  ول فلمو
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 ، (12:اهسدراذ)  عتَلرلأككِتر تككلا اككلاََ اككماٌكتراَقفِككوا    :قوا  :الخامس الدليل
 أخعدددو  يقفدددون ااوددد وبة اهدددهلل مدددن ااىددد مون يدددسل ال  بددد  تملمدددل الت تتعملددد  ت :أل

 اكون ا موً  تفلهلل ت كوول ف و ااوفوت هبو تملوى ر اليثعتون هبو اليملم ون ا حوك
 .ا م ب  مم ال  مو قفوا قهلل ك هم سياهس الأئمة التوبملوهم الااتوبملون ااو وبة

ررررأاِل اك :تملددددوى قوادددد  :السددددادس الدددددليل ََ َِ تككناَهرررر اككٌُا ََككالررررْك َاررررَِلَككَت ك كِِ
َاك  ااكتدوا أالادوا الهدم اادذكر أهدل يىد ل أن يمل دم   مدن فد مر ،(21:ااى ل) تراَ لاِم 
 الهو وً،ا م خضه يفلهلل ت من بىهلال ي مر   اامل م تفلهلل أخعو هم أن الاوت الاامل م،
 كددون ف ددو مط قددوً  ااددذكر أهددل بىددهلال أمددر بددل ااتددواتر اددهللك سدد وا يقددل   سددع وو 
 . كوفلوً  الجواب  سهلاا  اكون الاحهللاً 

ررٌكحاررٌ  :تملددوى قوادد  :السددابع الدددليل رر لِككناحرُّ ا َِ ررنَككَتلاََرر اككنَِْررلتلاككماررٌكِرالْررغَككال َّ كمت
ََككباِْ اك َت ٌلاَا ِككِرالََّا اككُاماٌكتراَف ا َككلالَككوا َا َِر لتككعالاراكوامارٌ :القول ،(27:ااوئهللال)  بت كال َّ
   دد وب  القددول، "عارريكِلارر ا" : ااىدد  القددول ،(52:ااىددو )  اَلِمَتررَنِككالَررَاالغِكك َتك
 وشدههلل :قدواوا اقدوئ ون أودتم فمدوذا ادين مىد واون أوتم :ارفة يوي ا اظم اجلم  يف

 .الوو ل الأكيل ب  ل أو 
 ف دو اامل دم بد  ال ول ااع ذ، ا د احلجة ب  تقوي ااذل هو ااعسغ أن الممل وي 
 ار حجددة بدد  تقددوي ااددذل ااتع لددذ بدد  يقدد    اامل ددم بدد   وددل ت ااواحددهلل خددض كددون
  ار  سددول كددون القددهلل اامل ددم، بدد   وددل مبددو تقددوي إاددو احلجددة فددإن ااملعددهلل ا ددد
 قومدل الكدذا  ب  د  مدن ا دد احلجدة فتقدوي اىد ، يع دذ أ د وب  مدن ااواحهلل يرسل
   اامل دم يفدهلل   الاو السىت  الأفملوا  أقواا  من ااثقوت ااملهللالل ب  ىو مبو ا لىو حجت 
 كالن أال أ بملة أال ثسثة أال اثىون أال الاحهلل ب    من ا د الت حجة بذا  ا لىو تقم
 ت  ار  سددول أخعددو  نإ :قددول مددن فل ددسي ااعوبددل أبطددل مددن الهددذا ااتددواتر، اددهللك
 :  أمرين أحهلل اامل م تفلهلل
 المو ااتواتر اهللك اى   الاه المو ااقر ن  ري يع ذ   اارسول نإ :يقول أن إمو -1
 . تع لذ الت حجة ب  تقم   ذا  سوهلل
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 الت ا مدددوً  يوجدددس ت مبدددو حو دددسن الاادددعسغ احلجدددة نإ :يقدددول أن الإمدددو  -4
 .مسً ا يقتض 

 ااملدهللالل ااثقدوت  الاهو ااض  أخعو ه ب ن ااقول بطل ا مران هذان بطل الإذا
 .ب  خفوذ ت ظوهر الهذا ا موً  تفلهلل ت اقعولبو ا مة ت قتهوال  احلفو 

ِِلَككواِاكالت اك :تملوى قوا  :الثامن الدليل َاقٌ ككنِمَّة ككجا اَلااٌ ِ اكوا ـِْ  الاككلتَا كِش ا ا
َاككالاٌَّستككعالاا ـِ  َِر لِككواحا ـِلَككال َّ ََ ُتري: القواد  ،(121:ااعقدرال) ًً شار تَ اكعالار اكوا كهاركا

َاك ـِ  َِ لِككلتَا ـِلَكعاككشار تَ ا ككال َّ ََ ِر اكلار ـِْ  الاككواتا  الجد ، (71:احلدج)  الاَّرٌستككعالاراكِشر ا ا
 ااىدو  ا دد الشدههللالا خلدو اً  ادهللالتً  ا مة هذه جملل  أو أخض تملوى أو  اتستهللتل

 يتىدددوالل الهدددذا ذاددد ،  (1) ا دددلهم الأكالا  سدددوات  ار ادددن ب  دددوهم قدددهلل  سددد هم بددد ن
  سدول أن بملدهللهم المن اورهم أهل ا د ال هوكرم ااوكلة ا مم ا د  هوكرم

 ار  سدول خدواف مدن ا دد ار حجدة فهدم كدذا ادن الهنوهم بكذا أمرهم  ار
 ااوسدط ا مدة هذه التشههلل ،احلجة  (4) ا ل  ب  تقوي مو ار من ي رم   أو  الزام
 إالد  ال دل مبدو بدووفراكه الاحدهلل كدل اليشدههلل ا ل  قومل بوارسل ار حجة ب ن ا ل 
 ت  ار  سدول أحوكيدث كوودل ف دو ااشهوكال أهل من ب  كون ااذل اامل م من
 . ا ل  ااشهوك ا د احلجة ب  تقم ال  ااشوههلل ب  يشههلل مدااامل م  تفلهلل

َاككالَّرررركتحناككحاَملترررر ِككوا ك :تملددددوى قوادددد  :التاسددددع الدددددليل ررررنَككحاررررَ ِع  كِدوْترررر تككمت
َاككواِهرلَككِترٌَل ا ْككشار ت اككمارنَككَت كالشَّفاٌعاةاك  اادض ا خعدو  الهدذه ،(12:ااسخدر )  حراَ لاِمر 
 مشدكوكوً  أال بدوبسً  أال حقوً  تكون أن إمو  ار  سول ان احلفو  ااثقوت  الاهو
 . بوبل أال حا ه  هل يهلل ل ت فلهو

 الهدذا إالهدو ي تفدل ت الأن براحهدوا الجدس فلهدو مشكوكوً  أال بوبسً  كوول فإن
 أهندو ااعل ا د هبو ااشهوكال فلجس حقوً  كوول الإن بواك لة اهسسي من اوىسيف

                                                 

 ".إالهم" كذا الامل    (1)
 ".ا لهم"كذا الامل    (4)
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 ب  ااشهوك   ة يمل م الهو بوحلا  وههللاً  بذا  ااشوههلل الكون  ار  سول ان
 . 

 ااشم  إى إ و ال "ٌُش  واكمثل ٌكعلا" :  ااى  قول :العاشر الدليل
 قدول أود  ااقط  ا د  ا ل  يشههللالن احلهلليث الأئمة الااتوبملون ااو وبة يسل ال 
 قدول فلقوادون الااثسثدة الاتثىدون ااواحدهلل يدوهإ ب  هم او الفمل   اى  الهند ب  الأمر كذا

 أن يمل مدددون جوزمدددة  دددهوكال الهدددذه ،كدددذا الأبدددوح كدددذا الحدددري كدددذا  ار  سدددول
 سدددىة إى ااتفدددوت اددد  مدددن كدددل أن  يدددس الت ،ااوكدددوح يف كواشدددم  بددد  ااشدددهوك
 يددوي الووددوً   هبدم يددرالن ااددهلمىل أن جوزمدة  ددهوكال يشددههلل هبدو الااتىددوذ  ار  سدول
 الأن ،بواشدفواة مىهدو لرجون مث ااىو  يهللخ ون ااتوحلهلل أهل من وموً ق الأن ،ااقلومة
 إى أاتدددا ادددن اادددوتذ الأن كدددذا  ااقلومدددة يدددوي املعدددوكه ار التك دددلم حدددا ااودددراط
 يىكددره   بددواقعول مت قددد  دد ل  خددض بكددل يشددههلل بددل ،ذادد  أكددملو  أكددملو 

 . فلهو يش  ت  هوكال احلهلليث أهل
 اامل ددم  ااىدد  أخعددو  هفددوكال كددرينااى هددهلتذ أن :عشددر الحددادي الدددليل
 قلدل الادو قدواوا أهندم الأقدوامم مبذاهعهم أئمتهم ا د قوبملة جوزمة  هوكال يشههللالن

 قوئ ددد  جهدددل مدددن التملجعدددوا اهوكدددو   ويدددة ذاددد   وكدددرالا ادددىهم توددد    أهندددو مدددم
   النددوهم الااثسثددة الاتثىددون ااواحددهلل إت اددىهم يرالهددو   ااددذاهس ت دد  أن الممل ددوي
 ااضدددرال ل اامل دددم مددم حودددل فكلددف يقلىدددوً  ممل دددوي الهددذا ااتدددواتر اددهللك مادددىه يرالهددو

 ال  كذا إى الذهعوا بكذا أفتوا كيىهم ق هللالهم المن أئمتهم ب ن ا ضرال ل الااقو ا
 ااو وبة السوئر الطوا بن الامر ااوهلليا بكر أبو ب  أخض مبو اامل م مم  ول
 برق  التملهللكت الذا   مةا يف ال و  ااتوبملون اىهم  الاه مبو الت  ار  سول ان

 ،متعدوالهم أقدوال ا دد أالا د  حر  من بكثري أاظم ا ل  حر   الكون التىوال
 أمدرين أحدهلل ي دسمهم كادلسً  وفىد  يكدن   الإن الهذا ،ااملجوا ااملجس مو هذا إن
 : 
 .  اامل م تفلهلل الأقضلت  الفتوالاه  ار  سول أخعو  يقواوا أن إمو -1
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 ااىقدول الأن أئمدتهم ان وقل ممو   ذ بو ة مم ا م ت أهنم يقواوا أن الإمو -4
 .  ا موً  تفلهلل ت اىهم

 ار  سدول ادن ااىقدول كالن أئمدتهم ادن بود ت  ا مل م اً مفلهلل ذا  يكون أن موأال 
 ااعوبل أبل من فهو . 

رٌكحارٌ : تملدوى قواد  :عشدر الثداني الدليل ََِ اكآمااِر اكالَّركتحناككناحرُّ ا رَاجت ََ كلتلَّر تككا
رر لتك َِ ِِلَككَت ااكوالتل َّ ررٌكداعاررٌ ـِلَككلتما  أمددر هددذا أن اتسددتهللتل الالجدد  ،(42:ا وفددول) ِحَ َتررَ

 مواجهددة:  وواددون الكاوتدد  ، ااقلومددة يددوي إى  اارسددول كاددوال ب  تدد  مددهلمن اكددل
 حلوتدد  أن ا ددم القددهلل احلددواتل يف ااددهللاوتل بإجوبددة مدد مو  الهددو ااع ددذ بواسددطة الودو 
 ت اددو بوهجوبددة تملدوى ار يدد مره أن متىد اا المددن ، مددو الاتسدتجوبة ااددهللاوال ت د  يف

 يفلددهلل ت ادو اتسدتجوبة تدرك ا دد يتوادهلله أال ا مدوً  يفلدهلل ت مبدو  للد  أال ا مدوً  يفلدهلل
 . ق ع  البل بلى  الحول اوقع  يفملل   إن ب و  ا موً 

َاككالَّكتحناككُراَلَاَ كابتك: تملوى قوا  :عشر الثالث الدليل ََككناَم تإتككعانَككِحخاٌلتِف  كنا
ََراِ لَك ُت اارةأككِت رََراِ لَككناوَككُتَرَ ُت  ب  د  خمدواف كدل يملدم الهدذا ،(21:ااىدو ) نالترَلأككعاركاا أككِح

 مبخوافدة متملركدوً  كدون ادو ا مدوً  يفهلله   ب    مو كون الاو ااقلومة يوي إى  أمره
 احلجدددة قلدددوي بملدددهلل يكدددون إادددو هدددذا فدددإن ا ادددلم الااملدددذاا ا فتىدددة ا مدددوً  يفلدددهلل ت مدددو

 .  اذ اً  أمره اخواف مملهو يعقد ت ااض ااقوبملة
ررٌكحاررٌك :تملددوى قوادد  :عشددر الرابددع الدددليل كاللَّرر اككنالتَِ رر اكآمااِرر اكالَّرركتحناككناحرُّ ا
َِ لكوانالتَِ  ا  أود  اتسدتهللتل الالج ، (59:ااىىدوذ) خت اآلكوااَلَراَ متك  :قوا  إى ال َّ

 كتوبد  إى اادرك هدو ار ىإ الاادرك ال سوا  ار إى ااى مون فل  تىوز  مو يرك أن أمر
 إالد  اادركالك أن ف دوت ،الفوتد  بملدهلل سدىت  الإى حلوت  يف إال  اارك هو  سوا  إى الاارك
 فل  ااتىوز  حكم يرك كلف إذ فوئهللال إال  اارك يف يكن   ااىدسا  الفول اامل م يفلهلل
 حبمدهلل- قدوب  برهدون الهدذا ،بوبدل أي هدو حدا هلليدهلل   الت ااعتدة ا موً  يفلهلل موت إى
 تىوزاىدو مو ورك ووإ ا موً  تفلهلل ت  ار  سول أخعو  أن زام من قول ف هذا -ار
 .اامل م تفلهلل فإهنو الا قلىة الا  اذ ااملقول إى فل 
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َتك : تملوى قوا  :عشر الخامس الدليل ـِلَككوانا اراِ لَككاَح رٌكِراَرَ َررلالاككِتما كاللَّر ِككنْا
َبِهلَككناَهر االاِهلَككتراََّتر َككوا  ََككوااَحركا َررلالاككمارٌكِراَ رضتككعارنَككحراَفَتاِر ِاككنا  إى َتلاََر كاللَّر ِككنْا
رررررلاك: قواددددد  ـَ ُاِ  َاككاَلجاٌهتلتَّرررررةتككنا اِررررر  رررررنِككوامارررررنَككحراَرَ رررررناككناَحسا ٌ ككاللَّررررر تككمت مررررر ـَ كلتقارررررَ مٍككِح

َاك  فهو  ار  سول ب  حكم مو كل أن اتستهللتل الالج  ،(50-29:ااوئهللال)حِ قتِا 
 ف ددو حبفظدد  سددع وو  تكفددل القددهلل  سددوا  ا ددد وسادد أ ار مددن ذكددر الهددو ار أوددسل ممددو

   طدد  ا ددد كالددل يقددم ال  ،ااددرالاال مددن الااىددهو الاا  ددط ااكددذا حكمدد  ا ددد جددوز
 ،ااعوبددل أاظددم مددن الهددذا حلفظدد  الكفواتدد  ار كددمون حكددم اىددقط ووق دد  السددهو
 فدس سدهو أال   دط أال كدذا إذا اادراالل إن وقول بل اارالاال اومة وهللا  ت النن
 ال  طدد  كذبدد  يملدر  مددن ا مددة يف يكدون أن بددهلل الت ذادد  ا دد كالددل يقددوي أن بدهلل
 اجلوه لدددة حكدددم مدددن فإوددد  ،مىهدددو اددل  مبدددو ت تدددع  الت الأكاتددد  حلججددد  حفظددد  الددتم

 إالىددو ااىقواددة الا حكددوي ا خعددو  هددذه كددل تكددون أن جيددوز أودد  زاددم مددن خبددس 
 :هاىدهلل ا دم ت مدن قواد  كمدو تكدون أن ال ويتهدو  ار  سدول ا دد كدذبوً   حوكاً 

 ."مبىتلقىل نن المو ظىوً  إت وظن إن"
أخعدو  ا حددوك تفلدهلل اامل ددم، ذكرهدو ابددن ااقدلم الابددن  نّ الهىدوك أكاددة أخدرهلل ا ددد أ

ف ريجددد  إالهدددو مدددن أ اك اتسدددتساكال مدددن  ،هوكال ري دددو   يتىددد  ااقدددوي اىدددر  (1) حدددسي
 .احلجج الااضاهل 

الأ دد وب   ول ا ملددوكال إى مددو كددون ا لدد  اارسددااىدد مل سدد ل أن يوفددا أالار 
يف كددل  دد ن مددن  دد وهنم مبددو يف ذادد  ااقىواددة بدد ن أخعددو  ا حددوك اات قددوال بددواقعول 

 .تفلهلل اامل م

 .ال  د ار ا د وعلىو  مهلل الا د  ا  ال  ع  الس م
 
 

 

                                                 

 (.140-1/97")اهحكوي يف أ ول ا حكوي"اوظر  (1)
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 الخالصة
تملركددل يف ااقهللمددة حلددول ااىددو  القددل بملثددة ااىدد   دد د ار ا لدد  المددو هددم فلدد  

 ،كدل مددو أودسل إالدد   - د د ار ا لد  السدد م-التع لدذ اارسددول  ،مدن جوه لدة الكددسل
التع لدذ ااود وبة هددذه اارسدواة القلدومهم هبددو خدري قلدوي تع ل ددوً التطعلقدوً الههللايدة ا مددم 

 .ا د أيهلليهم
الذكددرت كلددف الاجدد  احلوقددهللالن مددن االهددوك الااىوددو هلل الااسحددهللال هددذه اارسددواة 

هددو المى ،- دد د ار ا لدد  السدد م-المىهددو ااكددذا ا ددد  سددول ار  ،المددن كان هبددو
الكلدف تودهللهلل أئمدة احلدهلليث ال دريهم ادرك  ،ااطملن فلمو جوذ ب  مدن امدهللهلل الاامل دم

هددذه ااكويددهلل الفضدد  أه هددو الكلددف القملددل بملدد  اافددري يف اتنددرا  ال ك ف ددول 
 .ااىىة هذه اتنرافوت

يف  - ددد د ار ا لددد  السددد م-البلىدددل يف هدددذا ااع دددث مىسادددة سدددىة  سدددول ار 
ن سددو  ا ددد هنجهددم مددن خلددو  ا مددة، ااكتددوا الااىددىة الاىددهلل ااودد وبة ااكددراي المدد

البلىدل كددستت ال دع  أهددل ا هددواذ ال دعهوت أهددل اهحلددوك قدهلل وً الحددهلليثوً مقرالوددة 
 .مبو يهللحضهو من احلجج الااضاهل

ال عهوت الكستت أهل ا هواذ ال عهوت أهل اهحلوك حول ااىىة اموموً يف 
 .ااملور احلهلليث مقرالوة مبو يهللحضهو

ول إفوكال أخعو  ا حوك اامل م الزامهدم أهندو الذكرت  عهوت بمل  ااطوائف ح
 .تفلهلل ااظن مبو يف ذا  أخعو  ااو ل ل الأهنو ت تفلهلل إت ااظن 

 .ذكرت ذا  مفوًس الموك وً يف فوول مخىة
سددد ل ار أن يىفملدددين الااىددد مل مجلملدددوً هبدددذا اجلهدددهلل ااتواكددد  إن    اىدددمل  أال 

 .ااهللاوذ
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Summary 

 

In this research, I endeavored to clarify the 

following: 

 

 The condition of the people at the time of 

the commissioning of the Prophet  and the 

ignorance and misguidance that they were in 

at that time. 

  The Messenger's  conveying everything 

that was revealed to him, the Companions 

also conveying and  applying this Message, 

upholding it in the best way, and how 

numerous nations were guided at their 

hands. 

 I mentioned how the rancorous amongst the 

Jews, Christians and atheists confronted this 

Message and its adherents with plots, 

including lying against Allah's Messenger  

and discrediting the Guidance and 

Knowledge which he  came with. I further 

mentioned how the Imams of Hadeeth and 

others countered these plots and exposed 

their proponents as well as how some sects 

deviated and how the paragons of the 

Sunnah rebutted these deviations. 

 I explained in this research paper the status 

of the Sunnah of Allah's Messenger  as 

laid out in the Qur'an and the Sunnah, and 
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the status it held with the noble Companions 

and those who trod their path, from the best 

of the Muslim Ummah. 

 I clarified the misguidance and doubts of the 

People of Desires and the doubts of the 

otheists surrounding the Sunnah in the past 

and in the present, along with the proofs and 

evidences that refute them. 

 I mentioned the doubts of some groups 

surrounding non-concurrent (aahaad) 

narrations constituting knowledge and their 

claim that these narrations, including the 

reports contained within the two Saheehs 

(Al-Bukhari and Muslim), amount only to 

speculation (dhann). 

 

All this I mentioned with full clarification and 

detail in five sections. 

I ask Allah to benefit me and all the Muslims 

with this humble effort, indeed my Lord 

answers the prayers. 
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 فهرس المصادر والمراجع
 

 ن كو وملىو :تكا  ااراية، : ط، اهبووة، اإلموي ابن بطة. 

  مهلسىة اارسواة: ، طيس   ل  ابن حعوناهحىون يف تقر. 

    ،ااطعملة الومىة، كا  ااملو    يةأكواذ ا د ااىىة ،. 

 ا امول ااكوم ة  مهلل اعهلله، مج  الءقلا  مهلل امو ال. 

 وشر مكتعة ااك لوت ا زهريةااقوسم بن سسي ا موال، اإلموي أ  اعلهلل ،. 

  بوكىتون -شر حهلليث  كوكم ، وا ووا  ااكو فة، ا ممل م-. 

 مطعملة ااىو  ااطعملة ا الىتو ي  ا ستوذ اهموي،  مهلل   لهلل  كو ،. 

  ااتو ي  ا السط، اإلموي ااعخو ل، كا  ااوململ. 

 مهلسىة ااكتس ااثقوفلة : ، طااتو ي  ااكعري، اإلموي ااعخو ل. 

 كا  اجللل: ، طت اليل خمت ف احلهلليث، تبن قتلعة. 

 كا  إحلوذ ااألاث ااملر : ، ط  وفه ااذه تذكرال احلفو ، ا. 

 مكتعة ااقوهرال: تفىري ااىو ، ط. 

 وشر كا  إحلوذ ااىىة ااىعويةتقللهلل اامل م، ا خطلس ااع هللاكل ،. 

 ءقلا اعهلل ار هو م  ولاات خلص احلعري، ا  وفه ابن حجر ،. 

 الزا ال ا القو  اا ربلة: ، طااتمهلهلل، تبن اعهللااض. 

 ااطعملة ااملربلة بوكىتون: ،طبن ااقلمرذيس ااىىن، ت. 

 احل  : جوم  ااألمذل، ط. 

 وشر ااكتعة ااى فلة بواهلليىة ااىعويةااض جوم  بلون اامل م الفض  ، تبن اعهلل،. 

 وشر كا  ااكتس اامل ملةتبن أ  حوب اجلرح الااتملهلليل ،. 

  وشر كا  ا ثو مجو  اامل م، اإلموي ااشوفمل ،. 

   بوكىتون –ال إحلوذ ااىىة جوام  ااىريال، وشر إكا-. 

  وشر مكتعة ااطعواوت اهسسملةخس ة تذهلس ااتهذيس، ا خس ج ،. 

  مطوب  جومملة اارايو ك اسوت يف احلهلليث ااىعول، ا هللكتو  ا اظم ،. 
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  تهو  –، مطعملة ا  را  اارك ا د بشر ااريى ، اإلموي ااهللا م-. 

 اارسواة، اإلموي ااشوفمل ، ءقلا أمحهلل  وكر. 

 إحلوذ اامل وي بريالت: ، طواة ااتوحلهلل،  مهلل اعهلله س. 

 ف  ااسي ان ا ئمة ا اسي ، اشل  اهسسي ابن تلملة . 

 مكتعة ااملو   بريالتااريو  ااىتطوبة ،. 

 زاموذ اه سح يف ااملور احلهلليث. 

 مكتعة ااملو   ااريو ااى ى ة ااو ل ة، ا شل  ا اعول ،. 

 ول، مكتعة ااملو   ااريو ااى ى ة ااضمللفة، ا شل  ا اع. 

 احل   بت قلا  مهلل فهلاك اعهلل ااعوق : سىن ابن موجة، ط . 

  سىن أ  كاالك، تمل لا است اعلهلل ااهللاو. 

 اعهلل ار هو م االمول :، تسىن ااهللا قطين. 

  اعهلل ار هو م االمول :، تسىن ااهللا م. 

 كا  ااعشوئر اهسسملة: سىن ااىىوئ ، ط. 

   ، مطعملة ا ووا  ا مهللية  جملفر ااط والل رح مملول ا ثو ،. 

 كا  بوي ااىجوال  ل  ااعخو ل ،. 

 عول، ااكتس اهسسم   ل  اجلوم  ااو ري الزيوكت ، ا شل  ا ا 

  ل  ابن خس ة، ااكتس اهسسم  . 

 إ را  ااكتس اهسسم   ل  سىن ابن موجة، ا شل  ا اعول،. 

 مهلل فهلاك اعهلل ااعوق ، كا  إحلوذ ااكتس ااملربلة  ل  مى م  ،. 

  مكتعة الو     لفة  وي بن مىع ،. 

  فة  سال ااى  مطعملة ااكتس اهسسم ، ا شل  ا اعول ،. 

   محهللل ااى ف : ، تااضملفوذ، ا ملقل. 

 كا   وك  الكا  بريالت: ، طااطعقوت ااكضهلل، تبن سملهلل. 

 ا اعول، ااطعملة ااملموملة بهللمشا، ءقلا اامل م، اإلموي أ  خلثمة. 

 س ااهللين الطلس: ، ااطعملة ااى فلة، تفت  ااعو ل، ا  وفه ابن حجر . 
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 ااملسمة ابن بوز: ت فت  اولهلل، ا شل  اعهللاارمحن بن حىن. 

 اامل م : ، مطعملة ااىىة ا مهللية، تاافوائهلل اومواة، ا شوكول. 

 وشر مكتعة ااوهللياااقر ولون، لوكي حىل ،. 

 ااكتعة اهسسملة، ط ل  ا اعول، ا شقوة ااىل  ااهللجول. 

 مهلسىة اارسواة: ، طكىس ااملمول، اتق  ااهللين امىهللل. 

 كا  إحلوذ ااألاث ااملر : ، طاىون االسان، ا  وفه ابن حجر. 

 بعملة كا  ااوا اورالجل، تبن حعون ،. 

 بواسطة ااقر ولونع ة أهل احلهلليث ،. 

 ع ة ااىو ، ااطعملة ااثوولة. 

   مطوب  ااريو ل  اهسسي ابن تلملةعمو  فتوالهلل ،. 

 بكر اارازلخمتو  ااو وح، األ  . 

 خمتور ابن كثري اقهللمة ابن ااوسح، تمل لا أمحهلل  وكر. 

 خمتور ااووااا اارس ة تبن ااقلم، ا مو   ، مكتعة ااريو  احلهلليثة. 

 خمتور ااهلمل،     ومة، مكتعة ااو وال اهسسملة. 

 مهلسىة اارسواة: س ا  ووؤالط، ط ملل: ت ،ااراسلل،    كاالك . 

 مهلل   لهلل  كو: ، تمىوئل أ  كاالك اإلموي أمحهلل . 

 مكتعة ااىور احلهلليثةااىتهلل ك ا د ااو ل ل، ا  وكم ااىلىوبو ل ،. 

  ،ؤالط،و مللس ا  و :أمحهلل  وكر، الت: تمىىهلل اهموي أمحهلل بن حىعل. 

 اومر ااملمرل ا اظم : ، تااوىف، تبن أ   لعة. 

   ثرالت اكو ة: ، تبن قتلعة، تااملو. 

  بواسطة كتوا ااقر ولونمقوتت سرسلهلل، ا شل   مهلل إمسوالل ااى ف ،. 

 مكتعة ااطعواوت اهسسملة ، تبن ااقلمىلف يف ااو ل  الااضمللفااىو  اا ،
 .ح س

 مهلسىة اارسواة: ، طاارالم املق لة، ا هللكتو  فههلل مىهج ااهلل سة ا. 

 ااكتعة ااى فلة ، وشرااوكواوت، تبن اجلوزل. 
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 احل  : موب  اهموي موا  بن أو ، ط. 

 كا  إحلوذ اادألاث : ، طموطفد  ضل ملقل الاامل م من  ا ااملوال،موقف اا
 .ااملر 

  كا  إحلوذ ااكتس ااملربلة: ، طملسان اتاتهللال، ا  وفه ااذه. 

 كائرال ااملو   ااملثموولة: ،طوسهة الوابر، املعهلل احل  بن فخر ااهللين. 

 ااىظر، ا  وفه ابن حجر، وشر مكتعة بلعة وسهة. 

 امىهلل –او   ااملوا  : ووس ااراية، ا سي مل ، ط-. 

 وثر من احلهلليث ااتواتر، ا كتول، وشر كا  ااكتس اامل ملةوظم ااتى. 

 بل  ااهللخ  : ا د ابن ااوسح، ا  وفه ابن حجر، ت ااىكل . 
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