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 َمْسَأَلُة اِلاْعِتَقاِد 

 

 تأنٍف اإلياو
أتٕ حفص عًش تٍ أمحذ تٍ عثًاٌ تٍ أمحذ تٍ حمًذ تٍ إٌٔب تٍ 

 ْـ(583أصدار انثغذادي ادلعشٔف تـ اتٍ شاْني )ادلتٕفى: 
 

ٔيف أحذ ْٕايشٓا تعهٍك يٓى مل ٌُششيٍ لثم نشٍخُا انذكتٕس عثذاهلل 
 ادلعاصشٌٍعٍ لٕل تٍ عًش انذيٍجً 

ٍَْة، يَا مَلْ ٌَْستَحِهَُّّ َََٔل َُ ))  ((....كَفُِّش َأحًَذا يٍِْ َأْْمِ اْنمِثْهَحِ ِتزَ
 استخشجٓا ٔعهك عهٍٓا 

 احلسٍ انعشالً األثشيأتٕ 
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 ِتسى اهلل انشَّمْحٍَ انشَّحٍِى
 

ي ٔأابن مـامل اًْحق فبٔوحضِا، ؤأانر مٌاجه ادّلين فديهنا، َؤأىزل اًُْلْرأٓن ِ َِ اًْحَجج،  اًَْحمد هلل اَّلذ فرصف ِفي

د  َِ َوَسَّلذ َ  -َؤأْرسي ُمَحمذ ُ ؿَََْي ُسول َواَبًف واحهتد وخاُد، َوتنَي ًْلٔمة  -َضَّلذ اَّللذ َِ اًْـذر، فَدَف اًرذ فَلعؽ ِت

ييذر من ََكَن َحيا ًِئََّلذ يَُلوًُوا: َما َخاَءاَن من ثشري َوََل هَِذير، ًو رِيق  ِخيي، َورشع ًَُِم اًعذ وحيق اًْحق  اًسذ

ي، ؤأس خـفيَ من  ـْ َِ من َضَواب اًلَْول َواًِْف ًَْي
ّ
ََل هللا َأرقة ِِف حسن اًخذْوِفيق ملا يلرب ا

ّ
ًََْكفرين، َوا ؿَّل ا

ٍِ اًَِِْدايَة واًدسديد. ْطَمة واًخوفيق، َوِتَيِد ـِ َذ ويل اًْ ه
ّ
 اًَْخَعبٔ واًٌزي ا

وتـد
(1)

  : 

ِف أٓخر نخاتَ " رشح مذاُة ٔأُي اًس ية ومـرفة  ذهٍراؿة ، فِذا مـخلد ٕامام من أٔمئة ٔأُي اًس ية وادل

ذا اًىذاب من أمٔه اًىذة ِف ابب الاؾخلاد ؛ ٔلهَ من اًىذة  رشائؽ ادلين واٍمتسم ابًسنن " ، ُو

ذا مهنج ٔلُي اًـَّل ِف اًلدمي واحلدير ، كال  املس يدة ، ومـخلدٍ رمحَ هللا ذهٍر ملن اسدٌطحَ ، ُو

ية ٔأمرا ثطن  هَفسم ؿَّل إَلمام املزين رمحَ هللا ذم ٔأضَحم هللا َسبًَخ ِي َأن ٔأول   َك من اًس ّ  : ))فَٕاه

اًنّي َوكد رشحت  َك مهناخا موحضا مٌريا مل  َِ َؾْيم ش حَ اْلَكَاِويي وزيف حمداثت اًضذ َِ وثدرٔأ ِت م ِت اًخذَمسُّ

َِ ِِبَْمد هللا ِذي اًرشد وا َِ هطحا تدٔأت ِفي ك ِفي َّيذ
ّ
ًدسديد((أٓل هَفِِس َوا

(2)
، ومما خاء ؾن إَلمام اًثوري  

ْية ْجَن َحْرٍب يَُلوُل: ))  ـَ يٍد « كَُُْت »رمحَ هللا ِف ُذا اًحاب ، ؾن ُش ـِ ِ ُسْفيَاَن ْجِن َس ِلَِِب َؾْحِد اَّللذ

َذا
ّ
َِ ، فَا ُ َؾزذ َوَخيذ ِت ـُ ِي اَّللذ يذِة يَْيَف ز ِْي ِِبَِديٍر ِمَن اًس ُّ : " َحّدِ اََل  اًثذْوِرّيِ ـَ ِ ثََحاَرَك َوثَ َوكَْفُت تنَْيَ يََدِي اَّللذ

. فَلَاَل يِل:  َُ َذا؟»َوَسبًَ َِي َؾْي َُ ز َِي ِِبََذا اًَْحِديِر ُسْفيَاُن اًثذْوِريُّ ، »كَُُْت: « ِمْن َأْيَن َأَخْذَت  ََّي َرّبِ َحدذ

َُ فَبَْْنُو أاََن َوثَُؤاَخُذ َأهَْت  َُ َؾْي ِ  فَلَاَل:« . َوَأَخَذثْ َذا ثَْوِنيٌد َوَأيُّ ثَْوِنيٍد ، اْنُخْة: ِثْسِم اَّللذ َُ ْيُة  ـَ " ََّي ُش

ِ كرَْيُ َمْخَُوٍق...(( ُم اَّللذ ِحمِي اًُْلْرأُٓن لََكَ مْحَِن اًرذ اًرذ
(3)

مْحَِن ْجُن أَِِب َحاِِتٍ :   ٍد َؾْحُد اًرذ ، وكال ٔأتو ُمَحمذ

يؽِ ))َسبًَُْت َأِِب َوَأاَب ُزْرؿََة َؾْن َمَذا َََماَء ِِف ََجِ ـُ َِ اًْ يِن ، َوَما َأْدَرََك ؿَََْي يذِة ِِف أُُضوِل ادّلِ ِي اًس ُّ ُْ ِة َأ ُِ

يؽِ اْلَْمَطاِر ِحَجاًزا َوِؾرَ  َََماَء ِِف ََجِ ـُ خَِلَداِن ِمْن َذ ِكَ ، فَلَاََل: " َأْدَرْنيَا اًْ ـْ َ اكًا َوَشاًما َويََميًا اْلَْمَطاِر ، َوَما ي

                                 
 (1/93(  "احلجة ِف تيان احملجة" )1)

 (74(  "رشح اًس ية ٌَمزين" )ص2)

 (1/171(  "رشح ٔأضول اؾخلاد ٔأُي اًس ية وادلاؿة" )3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 َمْسأََلُة اِِلْعِتَقاِد لُِعَمَر ْبِن َأْْحَدَ 
 

3 

ُم...((فَََكَن مِ  ِِبِ َُ ْن َمْذ
(1)

كال إَلمام اًطاتوين رمحَ هللا : ))ٔأما تـد فٕاين ملا وردت أٓمد ظن س خان ، و  

وتَّلد حيَّلن مذوهجا ٕاَل تيت هللا احلرام وزَّيرة مسجد هخيَ محمد ضَّل هللا ؿَيَ وؿَّل أهٓل وأٔحصاتَ 

متسم ِبا اَّلين مضوا من اًىرام، سبًٔ ي ٕاخواين ِف ادلين ٔأن ٔأَجؽ هلم فطوَل ِف ٔأضول ادلين اًيت اس  

دوا ودؾوا اًياس ٕاٍهيا ِف لك حني، وهنوا ؾام يضادُا  ٔأمئة ادلين وؿَامء املسَمني واًسَف اًطاحلني، ُو

ا،  وييافهيا َجةل املؤمٌني املطدكني املخلني، وواًوا ِف اثحاؾِا وؿادوا فهيا، وتدؾوا ونفروا من اؾخلد كرُي

ا، ؤأفضوا ٕاَل ما كدمٍو من زواب اؾخلادمه ًِا، ؤأحرزوا ٔلهفسِم وملن دؾومه ٕاٍهيا جر  نهتا وخرُي

واس متساوِم ِبا، وٕارشاد اًـحاد ٕاٍهيا، ومحَِم ٕاَّيمه ؿَهيا، فاس خخرت هللا ثـاَل ؤأزخت ِف ُذا اجلزء ما 

ثيرس مهنا ؿَّل سخيي الاخذطار، رخاء ٔأن يًذفؽ تَ ٔأًوو ألًحاب وألتطار، وهللا س ححاهَ حيلق اًؼن، 

ا املن ابًخوفيق والاس خلامة ؿَّل سخيي اًرشد واحلق مبيَ وفضهل . كَت وابهلل اًخوفيق ((وجيزل ؿَيي
(2)

 

ذا املهنج سَىَ اًطحاتة ريض هللا ؾهنم من كدي ، كال إَلمام اًحخاري رمحَ هللا ِف نخاب اًفنت /  ، ُو

زَيَا ُمَحمذ  َذا ًَْم حَُىْن ََجَاؿٌَة  :  ))َحدذ
ّ
زَيَا اجُْن اَبٌب: َنْيَف اَلْمُر ا ، َحدذ ًِيُد ْجُن ُمْسَِّلٍ زَيَا اًَو ، َحدذ ُد ْجُن املُثََّنذ

ؽَ  َُ ََسِ ذ ، َأه ْدِريَس اخلَْوََليِنذ
ّ
َؽ َأاَب ا َُ ََسِ ذ ، َأه ِميُّ ِ احلَْْضَ ز َِي ثرُْسُ ْجُن ُؾَحْيِد اَّللذ ُحَذيَْفَة ْجَن اًَيَماِن،  َخاِجٍر، َحدذ

، َمَخافََة يَُلوُل: ََكَن اًيذاُس يَْسبَ  ِ ّ ، َوُنْيُت َأْسبهَُلُ َؾِن اًّشذ َ َؾِن اخلرَْيِ َِ َوَسَّلذ ِ َضَّلذ هللُا ؿَََْي ًُوَن َرُسوَل اَّللذ

ُ ِِبََذا اخلرَْيِ  ، فََجاَءاَن اَّللذ ٍ يذٍة  َورَشّ َِ ُِ انذ ُنيذا ِِف َخا
ّ
، ا ِ َُ َأْن يُْدِرَن ِي، فَُلَُْت: ََّي َرُسوَل اَّللذ َد  ـْ َ َذا اخلرَْيِ ، فََِْي ت

؟ كَاَل:  ٍ مْ »ِمْن رَشّ ـَ َ ؟ كَاَل: « ه ِ ِمْن َخرْيٍ ّ َد َذ ِكَ اًّشذ ـْ َ ْي ت َُ َِ َدَخنٌ »كَُُْت: َو ْم، َوِفي ـَ َ ؟ « ه َُ كَُُْت: َوَما َدَخٌُ

ِرُف ِمهْنُْم َوثُْيِىرُ »كَاَل:  ـْ ْدِِي، ثَ َُ َد َذ ِكَ اخلرَْيِ « كَْوٌم ََيُْدوَن ِتلَرْيِ  ـْ َ ؟ كَاَل: كَُُْت: فََِْي ت ٍ ْم، » ِمْن رَشّ ـَ َ ه

ٍُ ِفهيَا ٍهَْيَا كََذفُو
ّ
َ، َمْن َأَخاَِبُْم ا ِ ِضْفُِْم ًَيَا، كَاَل: « ُدؿَاٌة ؿَََّل َأتَْواِب هَجََّنذ ِثيَا، »كَُُْت: ََّي َرُسوَل اَّللذ مُهْ ِمْن ِخْْلَ

يَِدٌَا ْن َأدْ « َويَخَََكذُموَن ِتبًَْس ِ
ّ
؟ كَاَل: كَُُْت: فََما ثَبُِمُريِن ا َماَمُِمْ »َرَن ِي َذ ِكَ

ّ
َِِمنَي َوا ْن « ثَََْزُم ََجَاؿََة املُْس

ّ
كَُُْت: فَا

َماٌم؟ كَاَل: 
ّ
ـَظذ ِتبَْضِي ََشََرٍة، َحَّتذ يُْدِرنََم »ًَْم يَُىْن ًَُِْم ََجَاؿٌَة َوََل ا َا، َوًَْو َأْن ثَ فَاْؿََتِْل ِثْْلَ اًِفَرَق ُُكِذ

« َذ ِكَ املَْوُت َوَأهَْت ؿَََّل 
(3)

؛ فذحني مما س حق ٔأهَ واحة ؿَييا حتري املـخلد اًطحيح ، وثطحيح املـخلد  

هُيُْم ِِف ، ومن ٔأؾؼم ألدةل ؿَّل ذ ك كوهل ثـاَل : )) ـْ يَن َضيذ َس ِ ئُُِكْ اِبْلَْخرَسِيَن َأْْعَاًَل ، اَّلذ ِّ ْي هُيَخ َُ كُْي 

ُمْ  ُحوَن أهَنذ س َ هَْيا َومُهْ حَيْ ا  اًَْحَياِة ادلُّ ـً ُيوَن ُضْي س ِ [ ،  كال احلافغ اجن نثري 114-113(( ]اًىِف : حُيْ

زَيَا ُشـْ  َفٍر، َحدذ ـْ ُد ْجُن َح زَيَا ُمَحمذ اٍر، َحدذ ُد ْجُن ثَشذ زَيَا ُمَحمذ ٍرو رمحَ هللا : )) كَاَل اًُْحَخاِريُّ  : َحدذ َحُة َؾْن َْعْ

ـْ ِي َسـْ  َ ٍة كَاَل: َسبًَُْت أَِِب ي ـَ ئُُِكْ اِبْلَْخرَسِيَن َأْؾامًَل َؾْن ُمْط ِّ ْي هُيَخ َُ َد جَْن َأِِب َوكذاٍص ؾن كول هللا: كُْي 

                                 
 (1/197(  "اًساتق" )1)

 1(  "ؾليدة اًسَف ٔأحصاب احدير" ص2)

 (9/51ي" )(  "حصيح اًحخار 3)
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ُ ؿَََ  ًدا َضَّلذ اَّللذ تُوا ُمَحمذ ا اٍهَْيُوُد فََىذذ ذُة؟ كَاَل: ََل مُهُ اٍهَْيُوُد َواًيذَطاَرى، َأمذ ا َأمُهُ اًَْحُروِري ، َوَأمذ َ َِ َوَسَّلذ ْي

ِد اًيطارى فىفروا اِب  ـْ َ ِ ِمْن ت يَن يَْيُلُضوَن َؾَِْد اَّللذ ِ ذُة اَّلذ اَب، َواًَْحُروِري اَم ِفهيَا َوََل رَشَ ـَ ًَْجيذِة َوكَاًُوا: ََل َظ

اُك وَ  حذ ًٍِة َواًضذ هِيُم اًَْفاِسِلنَي، َوكَاَل ؿَِِلُّ ْجُن َأِِب َظا َُ يَُسّمِ ُ َؾْي ٌد َريِضَ اَّللذ ـْ ، فَكن َس َِ اِحٍد: مُهُ كرَْيُ وَ ِميثَاِك

ذُة  ذَة مََكَ جَْشمَ « 3»اًَْحُروِري ًَْىرمِيََة جَْشَمُي اًَْحُروِري ٍِ اْلٓيََة ا ِذ َُ َُ َأنذ  ُ َؾْي َذا َؾْن ؿَِِلٍّ َريِضَ اَّللذ َُ ََّن  ـْ ُي ، َوَم

ُؤََلِء ؿَََّل اًُْخُطوِص َوََل  َُ َا ىََزًَْت ِِف  ، ََل َأهنذ مُهْ نذ اٍهَْيُوَد َواًيذَطاَرى َوكرَْيَ
ّ
َذا، فَا َُ ُّ ِمْن  ََ َ أَ ِِ ُؤََلِء، تَْي  َُ  

ذَما  ه
ّ
يذِة، َوا يذٌة كَْدَي ِخَعاِب اٍهَْيُوِد َواًيذَطاَرى َوكَْدَي ُوُحوِد اًَْخَواِرجِ اِبًَُْكِّ ٍِ اْلٓيََة َمىِّ ِذ ٌة ِِف لُكِّ َمْن َُ َ ؿَامذ ِِ

َ ؿَََّل كرَْيِ َظرِيلٍَة َمْرِضيذٍة  هُلُ َمْرُدوٌد، مََكَ َؾَحَد اَّللذ َو ُمْخِعٌئ َوَْعَ ُُ هَلُ َمْلُدوٌل َو َُ ُمِطيٌة ِفهيَا، َوَأنذ َْعَ ذ َسُة َأه حَيْ

ٌة ؿاِمةَلٌ انِضَحٌة ثَْطَّل اَنًرا حاِميًَة (( ]اًلاش ية:  ـَ ٌٍ يَْوَمِئٍذ خاِش اََل: ))ُوُحو ـَ اََل: 4 -2كَاَل ثَ ـَ [ وكال ثَ

َل َما َْعَُِوا 
ّ
حاًء َمٌْثُورًا (( ]اًُْفْركَاِن: ))َوكَِدْمٌا ا َُ  ٍُ َْيا ـَ يَن َنَفُروا 23ِمْن َْعٍَي فََج ِ اََل: ))َواَّلذ ـَ [ َوكَاَل ثَ

ٍُ َشيْئًا ]اًيور:  ْد ٍُ ًَْم جَيِ ذا خاَء
ّ
ْمبُٓن َماًء َحَّتذ ا َُ اًؼذ ُح س َ ٍة حَيْ ـَ ٍِ 39َأْؾامًُُِْم َنرَساٍب ِتِلي ِذ َُ [ وكال ثـاَل : ِِف 

ًْىَ  يَن َضيذ َسـْ اْلٓيَِة ا ِ ، فَلَاَل اَّلذ مُهْ َ ُُكْ اِبْلَْخرَسِيَن َأْؾامًَل ُُثذ فرَسذ نِ ُ ئُُِكْ َأْي ُُنْ ِّ ْي هُيَخ َُ هُيُْم ِِف اًَْحياِة رمِيَِة: كُْي 

وؿٍَة َمْرِضيذٍة َمْلُدوةَلٍ َومهُْ  ٍة َمّْشُ ـَ اًَل اَبِظةَلً ؿَََّل كرَْيِ رَشِي هْيا  َأْي َْعَُِوا َأْْعَ ُيوَن ُضْيـًا ادلُّ س ِ ُْم حُيْ ُحوَن َأهنذ س َ  حَيْ

ُْم َمْلُدوًُوَن َمْحُحوتُوَن(( ٍء َوَأهنذ ُْم ؿَََّل ََشْ خَِلُدوَن َأهنذ ـْ َ َأْي ي
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (181-5/181(  "ثفسري اجن نثري" )1) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 َمْسأََلُة اِِلْعِتَقاِد لُِعَمَر ْبِن َأْْحَدَ 
 

5 

 سثة استخشاج ْزِ ادلعتمذ
 

 ٕان اَّلي دفـ ي ٕاَل الاؾخياء ِبذا املـخلد ؿدة ٔأمور :

سَّلمة مـخلد مطيفِا رمحَ هللا -1
(1)

سار ؿَّل مهنج أُٔي اًس ية وادلاؿة نام س يخني  ، فلد 

 .(ٕ)َلحلاً 

نرثة اًـلائد اًفاسدة ِف ُذا اًزمن ، وٕادؿاء لك مهنم ٔأهنم ؿَّل اًس ية  -2
(3)

 

ؾي وضًَّل تَيَّل .... ًويَّل َل ثلر هلم تذاَك  ولك يدذ

خاء مضن مطيف هحري ، فرٔأيت ٔأن ٔأفردٍ ًيسِي اًوكوف ؿَيَ  ، كال اجن ُذا املـخلد  -3

هللا ِف تيان ملاضد اًخبًٔيف  : ))اما َشء مل يس حق اَل اس خخراخَ فيس خخرخَ  حزم رمحَ

. 

 واما َشء انكص فيمتمَ . -

 واما َشء مس خلَق فيّشحَ  -

 واما َشء ظويي فيخخرصٍ ، دون ان حيذف مٌَ شيئا خيي حذفَ اَّيٍ قرضَ . -

                                 
(  كال اًـَّلمة اجن ؾثميني رمحَ هللا : ))جية ؿَّل ظاًة اًـَّل ٔأن حيرص ؿَّل اًىذة ألهمات ألضول دون املؤًفات حديثًا؛ 1)

ِذا ٕاذا كرٔأت ما نخحوا جتد ٔأهَ سعحي، كد ييلي اًيش  ءٔلن تـظ املؤًفني حديثًا ًيس ؾيدٍ اًـَّل اًراخس، ًو

 تَفؼَ، وكد حيرفَ ٕاَل ؾحارة ظويةل ًىهنا قثاء، فـَيم ابٔلهمات، نخة اًسَف، فٕاهنا خري ؤأجرك جىثري من نخة اخلَف.

ٔلن كاًة نخة املخبٔخرين كَيةل املـاين، نثرية املحاين، ثلرٔأ ضفحة َكمةل ميىن ٔأن ثَخطِا ثسعر ٔأو سعرين، ًىن نخة اًسَف 

 جتد ُكمة واحدة ًيس ًِا مـَّن((.] ومجوع فذاوى ورسائي فضيةل اًش ي  محمد جن جتدُا ُيية، ًيية، سِةل، رضيية، َل

([ ، كَت : ومن ؿَّلمة ثوفيق ظاًة اًـَّل ٔأن يوفلَ هللا ثـاَل ٌَوكوف ؿَّل نخة اًسَف ، 26/338ضاحل اًـثميني )

ا»يدخي حتت كول إَلمام ٔأيوب اًسخخياين رمحَ هللا :  -وهللا اؿَّل–وُو  ـَ نذ ِمْن َس
ّ
ُ ا لََُِما اَّللذ ِمّيِ َأْن يَُوفِّ َدِة اًَْحَدِث َواْلَْْعَ

يذةِ  ِي اًس ُّ ُْ ًٍِم ِمْن َأ ا ـَ  [(1/66]رشح ٔأضول اؾخلاد ٔأُي اًس ية وادلاؿة ) «ًِ

ـٌ ِمْن َسَلٍف، أَْو َعاَِلٌ ِمْن َخَلٍف، قَاًِنٌ لِلَِّو ِِبَقِّ قاؿ الاللكائي رْحو اهلل : ))  (ٕ) ِو، إِنَُّو َلَْ يَػَزْؿ ِف ُكلِّ َعْصٍر ِمَن اْْلَْعَصاِر ِإَما
ِلِِو َوَاَاِر َصَاابَِتِو، َوَْجَْتِهُد ِِف َونَاِصٌح ِلِديِنِو ِفيَها، َيْصِرُؼ ِِهََّتُو ِإََل ََجِْع اْعِتَقاِد أَْىِل الَْ  ِديِ  َعَلس ُسَنِن ِكَتاِب اللَِّو َوَرُس

َاِع اْلُمَتَمسِّ َتْصِنيِفِو، َويُػْتِعُب نَػْفَسُو ِِف تَػْهِذيِبِو؛ َرْغَبًة ِمْنُو ِِف ِإْحَياِء ُسنَِّتِو، َوََتِْديِد َشرِيَعِتِو، َوَتْطرِيَ  ْْ ِكٌَن ِة ذِْكرِِِهَا َعَلس َأ
]السابق (( َِجََهالَِتِو لِِقلَِّة َبِصًنَتِوِ ِِبَِما ِمْن أَْىِل ِملَِّتِو، أَْو ِلَزْجِر َغاٍؿ ِف ِبْدَعِتِو، أَْو ُمْستَػْغرٍِؽ يَْدُعِ ِإََل َضاَللَِتِو، أَْو ُمْفَتِتٍ 

(ٔ/ٕٛ]) . 
ُع َمْن خاًفِا (( ]اٍمتسم(  3) ية، وثَُحّدِ ا ٔأُي اًس ُّ ؾي َأهنذ ابًسنن  كال احلافغ اَّلُيب رمحَ هللا : ))ونذ ك ؿامُة اًعوائف ثَدذ

 [96ص
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 واما َشء مذفرق فيجمـَ . -

((واما َشء مٌثور فريثحَ -
(1)

ي ما كال اًيدوي رمحَ هللا ؾن نخاب زاد املـاد : وما ٔأَج ، 

)) ٕان ُأفرز من ُذا اًىذاب لك موضوع ؿَّل حدة جسًت الاس خفادة مٌَ((
(2)

 

 

 (5)شمجح ادلصُفت
ُر جنُ  ( ، َأتُو َحْفٍص ُْعَ َراِق، َوَضاحُة )اًخذْفِسرْيِ اًىَِدرْيِ ـِ ْيُ  اً ًُِم، ش َ ا ـَ ُدْوُق، احلَاِفغُ، اً ْيُ ، اًطذ َأمْحََد  اًش ذ

، اًَواِؾغُ. ُّْوَب جِن َأزَداَذ اًَحْلَداِديُّ ِد جِن َأي  جِن ُؾثَْماَن جِن َأمْحََد جِن ُمَحمذ

 ٍُ َِ  -َمْودِلُ .-خبطِّ َأِتي نْيَ َومائَخنَْيِ ـِ ْحؽٍ َوِجْس يََة س َ  :ِِف َضَفٍر، س َ

يَِة زََمانٍ  ُل َما َنخخُت احلَِديَْر ِتَيِدي ِِف س َ َو: َأوذ ُُ  َوزَََّلِث مائٍَة. َوكَاَل 

حذاَس جَن اًنِ ْ  ـَ ، َوَأاَب ُخديٍة اً ، َوَأاَب اًلَاِِسِ اًَحلَِويذ ٍد اًَحاقَْيِديذ َد جَن ُمَحمذ َؽ: َأاَب جَْىٍر ُمَحمذ ، َوَأاَب جَْىٍر ََسِ ِّيِِتِّ

َد جَن  ارَِع، َوأاََب ؿَِِلٍّ ُمَحمذ ٍد اَّلذ ْيَة جَن ُمَحمذ ـَ ََي جَن َضاِؿٍد، َوأاََب جَن َأِِب َداُوَد، َوُش ، َوحَيْ ًِِِكذ ُسََْيَماَن املَا

ِر، َواحلَُسنْيَ جَن َأمْحََد جِن ثِ  اُرْوَن جِن املَُجّدِ َُ َد جَن  ، َوَأاَب جَْىٍر جَن ِزََّيٍد، َوُمَحمذ ِميذ سَعاَم، َوهرَْصَ َحاِمٍد احلَْْضَ

ًِِح جنِ  َد جَن َضا ، َوُمَحمذ . جَن اًلَاِِسِ اًَفَرائِِِضذ ذ رْيٍ اُلتُِّلِ َُ َد جَن ُز  ُزقَْيٍي، َوُمَحمذ

ْْسَاَق جِن َأِِب 
ّ
َن، َوَأِِب ا ، فََسِمَؽ ِتِدَمْشَق ِمْن: َأمْحََد جِن ُسََْيَماَن جِن َزابذ َد اًثذََّلِزنْيَ ـْ َ  اَثِتٍت، َوأَِِب َواْرحَتََي ت

 ؿَِِلٍّ جِن َأِِب ُحَذيَْفَة.

َؽ َوَضيذَف اًَىثرَي، وَ  َُ تبََساِهيَد.َوََجَ ًا، ُُكُّ ٍف َوِؾّْشِْيَن ُمَجْلذ ٍُ ِِف هَّيِ  ثَْفِسرْيُ

اُق  اِؾْيَي اًَورذ َْسَ
ّ
ُد جُن ا : َأتُو جَْىٍر ُمَحمذ َُ َث َؾْي َُ  -َحدذ ُد -َرفيُل ، َوَأمْحَ كَايِنُّ ، َوَأتُو جَْىٍر اًنَ ْ ًِْي ِيُّ ٍد املَا ـْ ، َوَأتُو َس

 ، ِخْيِليُّ ـَ ٍد اً ٍد اخلََّلذُل، َوَأتُو جُن ُمَحمذ ، َواحلََسُن جُن ُمَحمذ رِيُّ َُ ٍد اجلَْو َر، َوَأتُو ُمَحمذ ؛ ُؾَحْيُد هللِا جُن ُْعَ َُ َواتُي

. ، َوَخٌَْق نَِثرْيٌ ، َوَأتُو احلَُسنْيِ جُن املُِخَِدي اِبهلِل، َوَأتُو اًلَاِِسِ اًخذُيْوِِخُّ َشاِريُّ ـُ ًٍِة اً  َظا

َُ َأحٌد. كَاَل َأتُو اًَفْذِح جنُ   َأِِب اًَفَواِرِس: ِزلٌَة، مبُِمْوٌن، َضيذَف َما ًَْم يَُطيِّْف

ِقِّ  . ْ  َوكَاَل َأتُو جَْىٍر اخلَِعْيُة: ََكَن زِلًَة، َأِمييًا، يَسىُن اِبجلَاهِة اًّشذ

                                 
 (2/186(  رسائي اجن حزم )1)

 (2/319) (  "رخال ادلؾوة "2)

/  3، ثذهرة احلفاظ: 183 - 182/  7، امليخؼم: 268 - 265/  11، اترخي تلداد:   16/431(  سري ٔأؿَّلم اًيحَّلء  3)

 316/  11واٍهناية: ، اًحداية 426/  2، مرأٓة اجليان: 234/  1، دول إَلسَّلم: 31 - 29/  3، اًـن : 991 - 987

، 392، ظحلات احلفاظ: 172/  4، اًيجوم اًزاُرة: 285 - 283/  4، ًسان املزيان: 588/  1، كاية اٍهناية: 317 -

 .38، اًرساةل املس خعرفة: 781/  1، ُدية اًـارفني: 117/  3، شذرات اَّلُة: 2/  2ظحلات املفرسين ٌْلاوودي: 
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َرا ـِ اِم، َواً َؽ اِبًشذ ، ََسِ َو اًثِّلَُة، اَلِمنْيُ ُُ  : ِة، َوََجَؽ اَلتْواَب َوكَاَل اَلِمرْيُ َأتُو هرَْصٍ ِق، َوفَاِرَس، َواًَحرْصَ

اِحَم، َوَضيذَف َنِثرْيًا. َ  َواًَّتذ

ُل َما نخ  نْيٍ كَاَل ًَُِم: َأوذ ُِ ، َأنذ اجَن َشا ُد جُن ؿَِِلٍّ اًَِاِِشِيُّ يََة زََماٍن اخلَِعْيُة: َأهَْحباََن َأتُو احلَُسنْيِ ُمَحمذ خُت س َ

يَُد( َأًٌف َوزَََّلُث مائَِة  َوزَََّلِث مائٍَة، َوَضيذَف  ( َأًُف ُحزٍء، َو )املُس ْ ا )اًخذْفِسرْيُ َُ زَََّلَث مائَِة ُمَطيذٍف، َأَحُد

يََة  ِة س َ زُْت اِبًَحرْصَ ُد( مائَُة ُحزٍء، َوَأّوُل َما َحدذ ُْ ِسنْيَ ُحزءًا، َو )اًزُّ ازْيَدنَْيِ ُحزٍء، َو )اًخذاِريُْ ( مائًَة َوََخْ

 َوزَََّلِث مائٍَة  .َوزَََّلِزنْيَ 

نْيٍ يَلُ  ُِ ُت َأاَب َحْفٍص جَن َشا ـْ : ََسِ اُووِديذ َر ادلذ َد جَن ُْعَ ُت اًلَايِض َأاَب جَْىٍر ُمَحمذ ـْ  ْوُل:كَاَل اخلَِعْيُة: ََسِ

َذا اًَوْكِت، فَََكَن س حَؽ مائَِة ِدْرمَهٍ. َُ ََل 
ّ
َِ احِلنْ َ ا  َحسخُت َما اشَّتيُت ِت

اُووِديُّ  َة َأرَظاٍل ِتِدْرمَهٍ.كَاَل ادلذ ـَ َ  : َوُنيذا وشَِّتي احِلنْ َ َأْرت

َد َذ ِكَ زَمااًن . ـْ َ  كَاَل: َوَنخََة َأتُو َحْفٍص ت

َو ِزلٌَة. ُُ نْيٍ يَحُّ ؿَََّل اخلََعبِٔ َو ُِ اَركُْع ِيذ يَُلْوُل: اْجُن َشا ُت ادلذ ـْ : ََسِ ِِْميُّ َزُة اًسذ  كَاَل مَحْ

ًِْيِد  َو ِزلٌَة.َوكَاَل َأتُو اًَو ُُ  :  اًَحاِِجُّ

حُؽ مائَِة ُحزٍء. ٍُ َؾِن اًَحلَِوّيِ س َ : ََكَن ِزلًَة، ِؾْيَد رِيُّ َُ  َوكَاَل َأتُو اًلَاِِسِ اَلْز

اُووِديذ يَُلْوُل: َر ادلذ َد جَن ُْعَ ُت ُمَحمذ ـْ  كَاَل اخلَِعْيُة: َوََسِ

ذَُ  َلذ َأه
ّ
ُيْوَخ ا َُ اًش ُّ نْيٍ ِزلٌَة، يُش ح ُِ َذا  اْجُن َشا

ّ
َِ ََل كََيًَّل َوََل َنِثرْيًا، َوا ااًن، َوََكَن َأيْضًا ََل يـرُف ِمَن اًِفْل ََكَن ًَحذ

ِة. َُ ِديُّ املَْذ ، يَُلْوُل: َأاَن ُمَحمذ ٍِ ّيِ َوكرَْيِ ـِ اِف  ُذِنَر هَلُ َمَذاُُة اًُفلََِاِء ََكًشذ

اَركُْع ِيُّ يَْومًا: َما َأْْعَ  نْيٍ كَاَل يِل َأتُو احلََسِن ادلذ ُِ َُ (ٔ)ق ى كَََة َأِِب َحْفٍص جِن َشا ي َضيذَف ِ َُ اَّلذ َ ّيلذ ِنخَات
! مَحَي ا

َُ كَْد هَلَي )ثَْفِسرْيَ َأِِب اجلَاُرْوِد( ، وَ  َِ ِمَن اخلََعبِٔ، فََِليُخ ، َوسبًَ َِي َأْن أُضََح َما ِفْي َُ ِِف ِِف اًخذْفِسرْيِ كَ فَرذ

َو اِْسُ َأِِب اجلَاُرْوِد.اًِىذَاِب، َوحـهَلُ َؾْن َأِِب اجلَ  ُُ ذَما  ه
ّ
 اُرْوِد، َؾْن ِزََّيِد جِن املُْيِذِر، َوا

نْيٍ يَُلْوُل: َأاَن َأنخُة َوََل ُأؿَارُض. ُِ ُت اجَن َشا ـْ : َوََسِ اُووِديُّ  ُُثذ كَاَل ادلذ

كَايِنُّ  َُ اًنَ ْ َِ ِفميَا ييلُي  -َوَنَذا َحََك َؾْي ـْ ِي: ِزلًَة ِتيَْفِس َ َِ ، كَ -ي َُ ُزُدًا ِفْي خىرِثْ ِمٌْ : فذَل ِكَ ًَْم َأس ْ كَايِنُّ  اَل اًنَ ْ

( موحوٌد ِتمدييَِة َواِسطَ اًَيْوَم. ٍُ  كَُُْت )اَّلُيب(: َو )ثَْفِسرْيُ

اَركُْع ِيِّ يَْومًا، فََما هَعَق َحْرفًا. نْيٍ احمتَؽ َمَؽ ادلذ ُِ : َرَأيُْت اجَن َشا اُووِديُّ  َوكَاَل ادلذ

ةِ كَُُْت )اَّل ـَ ْي ُخُي اِبًَحارعِ ِِف قَواِمِظ اًطذ ُيب (: َما ََكَن اًرذ
سََّلِم (ٕ)

ّ
َُ َراويَُة اَل ذ َُ هللُا  -، َوًَِىٌ  .-َرمِحَ

                                 
ِع الفتاوى )قاؿ شيخ اإلسالـ رْحو اهلل :   (ٔ)  ([ٕٖ٘/ٗ))اْبُن َشاِىٌَن يَػْرِوي اْلَغ َّ َوالسَِّمٌَن(( ]جمم

ِايقات ابن شاىٌن من التساىل ما عرؼ بو غًنه، وإذا رجعت إَل   (ٕ) قاؿ العالمة اْللباين رْحو اهلل : ))قد ملسنا ِف ت
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ٍس َوزََماِهنْيَ َوزَََّلِث مائٍَة. يََة ََخْ ِة، س َ : َماَت ِِف ِذي احِلجذ ِخْيِليُّ ـَ  كَاَل اً

اِم  كَُُْت )اَّلُيب( : ؿَاَش ِجْسـًا َوزََماِهنْيَ  ـَ ًة، َوَماَت كَدَََُِما ِِف اً مًا يَِسرْيَ اَركُْع ِيِّ َأَّيذ َد ادلذ ـْ َ يًَة، َوؿَاَش ت س َ

اُس. ُث َأتُو اًَفْذِح يُْوُسُف جُن ُْعََر اًلَوذ ُد اًُلْدَوُة املَُحّدِ ُِ ا  اًزذ

اًلَا اِؾْيُي جُن َؾحذاٍد اًعذ َْسَ
ّ
احُة ا ِد َوِفهْيَا َماَت: َوِزْيُر اًـجِم اًطذ ُث ِمرْصَ َأتُو جَْىٍر َأمْحَُد جُن ُمَحمذ ، َوُمَحّدِ يِنُّ

حذاِِسُّ اًَحلْ  ـَ ُد جُن َؾْحِد هللِا جِن ُسىذَرَة اً َِ َأتُو احلََسِن ُمَحمذ اِؾْيَي املَُِْيِدُس، َوَشاِؾُر َوكِذ َْسَ
ّ
، جِن ا َداِديُّ

 ِفْيٍي. َواًلَايِض ؿَِِلُّ جُن احلَُسنْيِ اَلَذيِنُّ َضاحُة اْجنِ 

 

 

 أًٍّْ كتاتّ 
كال ش ي  إَلسَّلم رمحَ هللا : ))َواْلََحاِديُر َواْلآَثُر ِِف هوهَ مس يدًا ، وهلي لَكم اًسَف ،  -1

ْؤيَِة "  َََماُء ِفهيَا " ُنُخًحا " ِمثَْي: " ِنخَاِب اًرُّ ـُ َن اًْ َذا )رؤية هللا ثـاَل( َنِثرَيةٌ َمْشُِوَرٌة كَْد َدوذ َُ

نَي ٌْلاركع ي َوِلَ  ُِ َة واًَّلًَكيئ َواجِْن َشا يذِة ََكْجِن تَعذ ا اًُْمَطيُِّفوَن ِِف اًس ُّ َُ مْيٍ ًولٓحري؛ َوَذَنَر ـَ ُ ِِب ه

. وَ  مُهْ ايِن َوكرَْيُ نَ َ ُل واًعذ ِ جُْن َأمْحَد ْجِن َحٌَْحٍي َوَحٌَْحُي ْجُن ٕاْْسَاَق َواًَْخَّلذ هَجَا َوكَْدََُِْم َؾْحُد اَّللذ َخرذ

اُب  ((َأحْصَ مِهْ نَنِ َوكرَْيِ ِحيِح َواًَْمَساِهِد َواًسُّ اًطذ
(ٔ) . 

هلوَلت ٔأُي اًـَّل ؾيَ : َكخلعية اًحلدادي ، واجن ؾساهر ، واجن حميية ، واًس يوظي ،  -2

 وكريمه ؿَهيم رمحة هللا 

 
 فائذج

وِ  ُذا اًىذاب مل يطي ٕاًييا مٌَ ٕاَل ألحزاء ألخرية ) اًثامن ؾّش ، واًخاسؽ ؾّش ، واًـّشين( ،

ا ذهر مـخلدٍ ، اَّلي حنن  ِف فضائي اًطحاتة ريض هللا ؾهنم ، وأٓل اًحيت ريض هللا ؾهنم ، وِف أٓخُر

 تطددٍ.

                                                                                                
ِؿ، وِل تكن دمن ترَجتو ِف "التذكرة" و "السًن"؛ رأيت فيو كالماً كم حي  معرفتو بالرجاؿ، فر  اجع لكي تتاقق دما نق

 (ٕٚٙ/ٔٔيعرؼ الق بالرجاؿ!(( الضعيفة )
ِع الفتاوى )  (ٔ)  (٘ٛٗ/ٙجمم
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 يٍ فٕائذ اإلياو

 

ؤأتو حٌيفة، فلد َكن ِف اًفلَ ما َل يدفؽ من ؿَمَ فيَ، ومل يىن ِف ))كال ٔأتو حفص جن شاُني: 

رف إَلس ياد ما يىذة وما نذب وسة ٕاَل احلدير ابملريض، ٔلهَ ًٔلساهيد هلادا، فٕاذا مل يـ

 .(ٔ)((اًضـف

 

 

 

 اسى انكتاب
 ششح يزاْة أْم انسُح ، ٔيعشفح ششائع انذٌٍ ، ٔانتًسك تانسٍُ

 
"  نرررررررام ِف سَسرررررررةل شـــــــشح انســـــــُح إَلمرررررررام ألًحررررررراين رمحرررررررَ هللا ابِس : "  ٍ ذهرررررررر 

 (8/391(  ، )2/294ألحادير اًضـيفة )

ـــــُحوذهرررررٍر ابِس :"  ( ثحـرررررًا جلرررررَّلل ادليرررررن اًسررررر يوظي 4/229ة )" نرررررام ِف اًضرررررـيف انس

(  ، 1/428رمحرررررررَ هللا ِف "اجلرررررررامؽ اًطرررررررلري" ، ووافلرررررررَ امليررررررراوي نرررررررام ِف اًخيسرررررررري )

 (4/515واًطيـاين نام ِف "اًخيوير" )

 

 

                                 
ِائد ابتت ِف َخر نسخة " تاريخ جرجاف " )ص   (ٔ)  (ٔٔ٘ - ٓٔ٘كذا ِف ف
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 َص ادلعتمذ
 ُ ٍِ شَاْنَِي، سَضًَِ اهللَّ ٍِ عُثًَْاٌَ ادْلَعْشُٔفُ ِتاتْ ذَ تْ  لَالَ َأتُٕ حَفْصٍ عًَُشُ تٍُْ َأمْحَ

َّحِ  ا كَاٌَ ٌَعْتَمِذُُِ يٍَِ انسُُّ ْسََّلِم عَُُّْ، َََٔفَعَُّ ِِبَ
ّ
ميَاَن كَُُوتَيَا، َوَأاَنَر اِبَْل

ّ
ي َأْسَىَن اَْل ِ ِ اَّلذ : اًَْحْمُد َّلِلذ

يَا، َأْمَْلَ ِمٌذا ًََِا، ًُِيُفوس ِ ًٌَِا، فََُِو اًَْما ِكُ ًَيَا َو ًَِم ِدي ا ـَ اَن َم َ رْيِ َدْيٍن، َوَأْنَرِم َرُسوٍل،  فُُِوَمٌَا، َوترَصذ فََمنذ ؿَََْييَا خِبَ

َداانَ  َُ يَا، َو ٍُ ِلَهُْفس ِ ِسُن َأْن هَخََميذا ، َما ًَْم ىَُىْن حُنْ َِ َة ًَيَا ِمْن ًَِعيِف ًَْعِف َُ ْيٍن ًَْم حَُىْن َوَأهَْوِر َزَماٍن، فََو  دِلَ

ًَيْ 
ّ
، َوَحدذَة ا َِ ََل ؿَُُوِم

ّ
ْسََّلِم ُؾُلوًُيَا ثَْلَدُح ا

ّ
اََل: }َوَمْن يَخْذَفِ كرَْيَ اَْل ـَ ، فَلَاَل ثَ ٍُ يَا ِدييًا ََل هَْلدَُي ِمَن اْلَْدََّيِن كرَْيَ

َو ِِف اْلِٓخَرِة ِمَن اًَْخاِِسِيَن{ ]أٓل ْعران:  ُُ َُ َو ّمِ 85ِدييًا فَََْن يُْلدََي ِمٌْ [ . َوَريِضَ ًَيَا ِدييًا، فَََّلْ يَْحَُيَا اِبًشذ

، فَ  َِ ْسََّلَم ِدييًا{ ]املائدة: ِفي
ّ
ًَْييَا 3لَاَل: }َوَرِضيُت ًَُِكُ اَْل

ّ
، فََححذَة ا َِ اِهي ـَ ائِؽِ َم ميَاَن ِثَّشَ

ّ
ٍُ اَْل َي كََواِؿَد ـَ [ . َوَح

َُ ِِف كَُُوِجُِكْ وَ  ذيَ ميَاَن َوَزي
ّ
ًَْيُِكُ اَْل

ّ
اَن، فَلَاَل: }َحدذَة ا ََل كرَْيِ

ّ
َُ ا َُ ميَاَن، مََكَ َنرذ

ّ
ًُْىْفَر َواًُْفُسوَق اَْل ًَْيُِكُ ا

ّ
ٍَ ا َنرذ

ْطَياَن{ ]احلجرات:  ـِ هَلُ 7َواًْ ـَ ُ َما َح ْن َشاَء اَّللذ
ّ
َُ ا ًَْزاًما ََل هَْلِدُر ؿَََّل اًُْخُروجِ ِمٌْ

ّ
[ . َوَأًَْزَمٌَا اًَْميذاُن ؿَََْييَا ا

رِيفِ  ـْ َلذ ِتخَ
ّ
ِرْف َرْشَداَن ا ـْ َ ْذ ُنيذا ًَْم ه

ّ
َمَة اًخذْلَوى َوََكهُوا َأَحقذ ِِبَا ِتَمَجاِثيَا، ا : }َوَأًَْزَمُِْم َُكِ َِ ًَيَا، فَلَاَل َؾزذ َوَخيذ

َََِا{ ]اًفذح:  ُْ ْفٌَا،26َوَأ ـُ َِ َض َِ ِفي لِّ ْن َظاًََحيَا ِِبَ
ّ
ْزاَن، َوا ٍِ َْعَ ْن َظاًََحيَا ِثُشْىِر

ّ
ْحَحاَن َمْن َمنذ ؿَََْييَا ِتَما ا  [ . فَس ُ

ْن َأكَامَ 
ّ
انَ  َوا َ فٌََا، َوترَصذ ي َأْنَرَمٌَا، َورَشذ ِ ِ اَّلذ َََىٌَا. فَاًَْحْمُد َّلِلذ ُْ ًِيَا َأ ا ـَ ْدَل ِِف كَِديِح َأفْ ـَ َدااَن، ؿَََْييَا اًْ َُ ، َو

ُ َمنْ  اَن، فََرِحَم اَّللذ  ذْ  َوهرََصَ
ّ
، ا َِ َََِا هُْطَة َؾْيِي ـَ َؽ ِرَساًيَِت فََفَِِمَِا، َوَداَن ِِبَا، َوَح ََل  ََسِ

ّ
ََكَن اْلَْمُر َضائًِرا ا

َل َما َأتْ  ٍُ ِفهيَا. فَبَوذ ميَاِن ُُثذ َذَنَر
ّ
َؤاَل يَْوَم اًِْليَاَمِة َؾِن اَْل َي اًسُّ ـَ يؽِ َما ُذِنَر ِفهيَا، َوَح َو ََجِ ُُ َِ ِمْن َذ ِكَ َوَما  َدُأ ِت

ٍُ ؿَََ  ، َوَأًْلَا َِ َ ِت ي َأِديُن اَّللذ ِ َم يِل كَْدَي َخَِْلي، َوَما اْؾِخلَاِدي َوِدي ِي اَّلذ ي ثَلَدذ ِ ، ِتَفْضهِلِ اَّلذ ُ ْن َشاَء اَّللذ
ّ
، ا َِ ْي

، َشَِاَدِّيِِت، َوَؾِليَدِّيِِت، َوهُْعِلي، َوَحَرَنيِت، َوِكيَ  ُ ِِل َرمِحَُُِم اَّللذ ُْ يُؽ َأ ي، َوََجِ َِ َأِِب َوَخّدِ اِمي، َماَت ؿَََْي

وِدي، َوُرُنوِؾي، َوُُسُوِدي، َوهَْومِ  ـُ ي، َويَلََؼيِت، َوَسِِْوي، َوقَْفَيَِت، َوَؾْلِِل، َوترََصِي، َوَمْحَياَي، َوكُ

، َوََل َوادِلَ هَلُ  ، َوََل َودَلَ هَلُ ٍُ ََل رَشِيَم هَلُ َو َوْحَد ُُ َلذ 
ّ
هَلَ ا
ّ
ي ََل ا ِ َو اَّلذ ُُ  َ ، َوََل َوَمَماِّيِِت ِتبَنذ اَّللذ ، َوََل َضاِحدََة هَلُ

، َوََل ُمـِ  َدٍُ َوِزيَر هَلُ ـْ َ َو اَثِهًيا، َوََل يَُىوُن ت ُُ هَلٌ فَيَُىوَن 
ّ
، ًَْم يَُىْن كَْدهَلُ ا ، َوََل ُمِشرَي هَلُ ، َوََل ُمْؤِوَس هَلُ  نَي هَلُ

رُ  ُِ ا َد لُكِّ أِٓخٍر، َواًؼذ ـْ َ ٍل، َوَأِخرٌي ت ُل كَْدَي لُكِّ َأوذ َو اْلَوذ ُُ ًِثَاٍن، تَْي  ًَل  َو َأوذ ُُ هَلٌ فَيَُىوَن 
ّ
، فَ  ا َُ َء فَْوكَ ََّل ََشْ
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 َُ َ َء ُدوه ، (ٔ)َواًَْحاِظُن فَََّل ََشْ َ َمُد، اًَْفْرُد. َأْشَُِد ِتَذ ِكَ َوَأِديُن اَّللذ َِمٌي، اْلََحُد، اًطذ ٍء ؿَ َو ِجُكِّ ََشْ ُُ ، َو

ي، َوُؾُروِق، َوَشـْ  ي، َوَؾْؼِمي، َوِخْْلِ َِ ِفْعَرِّيِِت، َوًَْحِمي، َوَدِمي، َوُمّخِ رِي، َوثََّشِي، َوُػْفِري، َويَْشَُِد ِت

ُ وَ  َلذ اَّللذ
ّ
هَلَ ا
ّ
، َأْشَُِد َأْن ََل ا ًَِرِّبِ َؾزذ َوَخيذ ِِفذ ، َوَمْحَياَي، َوَمَماِّيِِت، َولُكُّ ُسََْعاٍن  ، َوس ِ ّيِ ٍُ ََل رَشِيَم هَلُ ْحَد

، َوهُوًرا تنَْيَ يََدْي ِصَ  َِ وهًَة ؿَََّل ُسََْعاِه ـُ ، َوَم َِ لَائِ َِ ٌِ ًة  َِ ؿُدذ ًؤا ِمْن َأْؿَدائِ ، َوثنََ ُّ ًة ِؾْيَد ُسَؤاهِلِ ، َوُحجذ َِ اِظ

ْكَراَر كرَْيَ َشاّكٍ ِِف كَْوهِلِ 
ّ
َِاَدِة، ا ي ؿَََّل اًشذ ـِ ًَِمْن ََكَن َم ، َواًُْمَواِِح  ٍِ اًَْملَاةَلِ ، َوََل ُمذََؼيِّيًا اًَْجاِحِديَن ِِبَِذ

، َوََل ُمذََفىًِّرا ِِف َأَزًِيذ  ٍِ ، ِتَوْؿِد ِ َذ ِكَ ، ُمْؤِمًٌا ِِبَِميؽ َِ يَا ؿَََْي ـْ َِ ا ًَْم يُْع ، َوِممذ َِ ، تَْي ُمْؤِمًٌا ُموِكًٌا ِِبَِميؽِ كُْدَرِث َِ ِخ

ا  ـً ، ُمذذِح َِ ِث ا ِتًُُدوذ ، ُمِلرًّ َِ َُ ِمْن َخَِْل َُ َوِخرَيثُ ، َوَضِفيُّ ، َوَرُسوهُلُ ٍُ ًدا َؾْحُد ، حَ َوَأْشَُِد َأنذ ُمَحمذ َِ ذِذ رِيًطا ؿَََّل ًُِسً

ٍة  ّجِ ـَ ، كرَْيَ ُمْراَتٍب، َوََل ُمذَ َُ ـَ ، ُموِكًٌا ِتَما َخاَء ِمَن اْلََّٓيِت َم ، كَائًَِّل ِتَفْضهِلِ رِفَِة فََضائهِِلِ ـْ ، َم ّمِ َِ اًشذ ؿَََّل َوْخ

. َوُمْؤِمنٌ  َِ اِت َِ َوؿَََّل أهِٓلِ َوَأحْصَ ُ ؿَََْي ،  تَْي ُمْؤِمٍن ُموِكٍن ِتَذ ِكَ َضَّلذ اَّللذ يَن اْضَعَفامُهْ َواْخذَاَرمُهْ ِ َِ اَّلذ ِميؽِ َأهِْخيَائِ ِِبَ

 . َِ َا ِتبَفَْضِي َضَََواِث ٌذ ًِنَي َواْلِٓخرِيَن، َوَخصذ هَِحي َِ ِمَن اْلَوذ يؽِ َأهِْخيَائِ ِ ؿَََّل ََجِ ي فََطَََواُت اَّللذ ِ َوَأْشَُِد َأنذ اًُْلْرأَٓن اَّلذ

َِ لََكَ  ٍَ َولُكِّ َحاٍل، ََل يَُداِخَ ُِي ِِف َذ ِكَ َشم  َوََل َريٌْة. َوََل َأْىَزهَلُ ؿَََّل هَِخيِّ َُ كرَْيُ َمْخَُوٍق، ؿَََّل لُكِّ َوْخ ُم

ِجَزاِت، َواْلََّٓيِت اًُْمْحََكَاِت، َواْلَُخِر اًْ  ـْ َِ ِمَن اًُْلُيوِب َواًُْم َُ ِفي ُمدََشاِِبَاِت، يَُؼنُّ ُمْؤِمٌن ِِبَِميؽِ َما َذَنْرثُ

َِ ُمؤْ  ذِذ ميَايِن ِتَوْحَداِهي
ّ
ٍَ يَخَرَصذُف كُْرأيِٓن  ِمٌن ِجُكِّ َذ ِكَ ََك َِ كرَْيُ َمْخَُوٍق، َوؿَََّل لُكِّ َوْخ َوَأْشَُِد َأنذ ًَْفِؼي ِت

(ٕ) ،

                                 
ِافق للادي  : ))  (ٔ) َلَك َشْيٌء، َوأَْنَت اوىذا م ْْلِخُر فَػَلْيَس بَػْعَدَؾ َشْيٌء، َوأَْنَت الظَّاِىُر فَػَلْيَس اللُهمَّ أَْنَت اْْلَوَُّؿ فَػَلْيَس قَػبػْ

ْيَن، َوأَْغِنَنا ِمَن اْلَفْقرِ  َقَك َشْيٌء، َوأَْنَت اْلَباِطُن فَػَلْيَس ُدوَنَك َشْيٌء، اْقِض َعنَّا الدَّ ِْ كتاب الذِّْكِر (( ]صايح مسلم /  فَػ
بَِة َواِِلْسِتْغَفارِ  ِْ  ([ٖٕٔٚ) َوالدَُّعاِء َوالتػَّ

:  لال شٍخ اإلسالو اتٍ تًٍٍح سمحّ اهلل،  يسهك سهفً أي : انتعثري عٍ احلك تاألنفاظ انششعٍحْٔزا 

ِف أيضًا اْللفاظ الشرعية، )) ِمة بالشرع والعقل، ويراع ِف املعاين الصاياة املعل فطريقة السلف واْلئمة أهنم يراع
معىن باطل خيالف الكتاب والسنة ردوا عليو، ومن تكلم فيعربوف ِبا ما وجدوا إَل ذلك سبياًل، ومن تكلم مبا فيو 

ِا: إمنا قابل ِه إَل البدعة أيضاً، وقال ((  ]درء بدعة ببدعة، وردًا باطاًل بباطل بلفظ مبتدع حيتمل حقًا وباطاًل نسب
 ([ٕٗ٘/ٔتعارض العقل والنقل  )

ف كالـ اهلل وخطابو ووحيو وتنزيلو يشهد أصااب الدي  ويعتقدوف : )) لال اإلياو انصاتًَٕ سمحّ اهلل  (ٕ) أف القَر

ف  ىِ الذي نزؿ بو جربيل  -الذي ىِ كالـ اهلل ووحيو-غًن خملِؽ، ومن قاؿ خبلقو واعتقده فهِ كافر عندىم، والقَر
ِف بشًناً ونذيراً، كما قاؿ عز وجل: }َوإِنَُّو لَتَػْنزِيُل رَ  ِـ يعلم نا عربياً لق ِؿ صلس اهلل عليو وسلم قَر بِّ اْلَعاَلِمٌَن علس الرس

َِف ِمَن اْلُمنِذرِيَن * بِِلَساٍف َعَرِبٍّ ُمِبٌٍن{ ]الشعراء: وىِ الذي  [.ٜ٘ٔ - ٕٜٔ* نَػَزَؿ بِِو الرُّوُح اَْلِمٌُن * َعَلس قَػْلِبَك لَِتُك
ُِؿ بَػلِّْغ مَ  ِلو تعاَل: }يَا أَيػَُّها الرَُّس ِؿ صلس اهلل عليو وسلم أمتو كما أمر بو ِف ق =  =ا أُنزَِؿ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك{بلغو الرس
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ميَاَن كَْولٌ 
ّ
َا كرَْيُ َمْخَُوكٍَة، َوَأْشَُِد َأنذ اَْل ةَلِ َأْشَُِد َأهنذ َلذ  َولُكُّ ُنُخِة َرِّبِ اًُْمََنذ

ّ
َوَْعٌَي، َوََل كَْوَل، َوََل َْعََي ا

ًِيذةٍ  ِت
ذيِت ُوضِ (ٔ) َفاِت اً يَؽ اًّطِ ًَِِا. َوأَْشَُِد َأنذ ََجِ َِا كَْدَي ُحَُو َياِء ُُكِّ ًٌِم اِبْلَش ْ َ ؿَا ُ َؾزذ . َوَأْشَُِد َأنذ اَّللذ َف ِِبَا اَّللذ

                                                                                                
ِنين أف أبلغ  ٚٙ]املائدة: [ فكاف الذي بلغهم بأمر اهلل تعاَل كالمو عز وجل، وفيو قاؿ صلس اهلل عليو وسلم: )أدتنع

ِه اْللسنة، ويكتب ِف املصاحف، كيفما تصرؼ بقراءة قارئ ولفظ ِلفظ  كالـ رِب( وىِ الذي حتفظو الصدور، وتتل
ِاح صبياهنم وغًنىا كلو كالـ وحفظ حافظ، وح ي  تلي، وِف أي مِضع قرئ أو كتب ِف مصاحف أىل اإلسالـ وأل

ِؿ: ْعت  اهلل جل جاللو غًن خملِؽ؛ فمن زعم أنو خملِؽ فهِ كافر باهلل العظيم ْعت الاكم أبا عبد اهلل الافظ يق
ِؿ: ْعت اإلماـ أبا بكر حممد بن إسااؽ ب ِليد حساف بن حممد يق ف كالـ اهلل غًن أبا ال ِؿ: القَر ن خزدية يق

ف خملِؽ فهِ كافر باهلل العظيم، وِل تقبل شهادتو، وِل يعاد إف مرض، وِل يصلس عليو إف  خملِؽ؛ فمن قاؿ: إف القَر
 مات، وِل يدفن ِف مقابر املسلمٌن، يستتاب فإف تاب وإِل ضربت عنقو((.

ٍؽ َوَمْن َزَعَم أَفَّ بَاُب ِذْكِر اإْلِ : )) ٔلال اإلياو اَجشي سمحّ اهلل ـُ اللَِّو تَػَعاََل، َوأَفَّ َكاَلَمُو لَْيَس مبَْخلُِ ديَاِف بَِأفَّ اْلُقْرََف َكاَل

َؿ الْ  ِْ ِا َرِْحََنا اللَُّو َوإِيَّاُكْم أَفَّ قَػ ٌؽ فَػَقْد َكَفَر قَاَؿ حُمَمَُّد ْبُن الَُْسٌْنِ: اْعَلُم ِبَػُهْم َعِن ُمْسِلِمٌَن الَِّذياْلُقْرََف خَمْلُِ َن َلَْ يُزِْغ قُػُل
ٍؽ؛ ِْلَفَّ ا ـُ اللَِّو تَػَعاََل لَْيَس مبَْخلُِ ِا لِلرََّشاِد َقِدديًا َوَحِديثًا أَفَّ اْلُقْرََف َكاَل ، ُوُوفػُِّق ْلُقْرََف ِمْن ِعْلِم اللَِّو، َوِعْلُم اللَِّو َِل الَْقِّ

ِقًا، تَػَعاََل اللَُّو َعْن َذِلكَ  ُِف خَمُْل ُؿ أَئِمَِّة  َيُك ِْ ُهْم َوقَػ ُِْؿ الصََّاابَِة َرِضَي اللَُّو َعنػْ َدؿَّ َعَلس َذِلَك اْلُقْرَُف َوالسُّنَُّة، َوقَػ
َن اْلُمْشرِِكٌَن : }َوِإْف َأَحٌد مِ اْلُمْسِلِمٌَن َِل يُػْنِكُر َىَذا ِإِلَّ َجْهِميٌّ َخِبيٌ ، َواْلَْْهِميُّ َفِعْنَد اْلُعَلَماِء َكاِفٌر قَاَؿ اللَُّو تَػَعاََل 

ِبة:  ـَ اللَِّو{ ]الت ـَ اللَِّو ُُثَّ ٙاْسَتَجاَرَؾ َفَأِجْرُه َحَّتَّ َيْسَمَع َكاَل َِف َكاَل ُهْم َيْسَمُع [ ، َوقَاَؿ تَػَعاََل: }َوَقْد َكاَف َفرِيٌق ِمنػْ
ُِه{ ]البقرة:  ِنَُو ِمْن بَػْعِد َما َعَقُل يًعا  [ َوقَاَؿ تَػَعاََل لَِنِبيِّوِ ٘ٚحُيَرُِّف ُِؿ اللَِّو ِإلَْيُكْم َجَِ ـُ }ُقْل يَا أَيػَُّها النَّاُس ِإينِّ َرُس َعَلْيِو السَّاَل

ِلِِو النَِّبِّ  ِا بِاللَِّو َوَرُس َِ حُيِْيي َودُيِيُت، َفآِمُن َِاِت َواْْلَْرِض َِل إَِلَو ِإِلَّ ُى ِو اْْلُمِّيِّ الَِّذي يُػْؤِمُن بِاللَّ  الَِّذي َلُو ُمْلُك السََّم
ـُ }ِإينِّ اْصطََفْيُتَك َعَلس النَّاِس ِبرَِساَِلِت َوبِ  َِسس َعَلْيِو السَّاَل َِ اْلُقْرَُف، َوقَاَؿ ِلُم [ َٗٗٔكاَلِمي{ ]اْلعراؼ: وََكِلَماتِِو{ َوُى

اجََّك ِفيِو ِمْن بَػْعِد َما َجاَءَؾ ِمَن اْلِعْلِم{ ]َؿ قَاَؿ حُمَمَُّد ْبُن الَُْسٌْنِ: َوِمْثُل َىَذا ِف اْلُقْرَِف َكِثًٌن َوقَاَؿ تَػَعاََل: }َفَمْن حَ 
َِاَءُىْم ِمْن بَػْعِد َما َجاَءَؾ ِمَن اْلِعْلِم ِإنََّك ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِمٌنَ ٔٙعمراف:  { ]البقرة: [ َوقَاَؿ تَػَعاََل }َولَِئِن اتػَّبَػْعَت أَْى
يًعا َبِصًنًا ِبِصَفاتِِو قَػْبَل َخْلِق اْْلَْشَياِء، َمْن قَاَؿ [ قَاَؿ حُمَمَُّد ْبُن الَُْسٌْنِ َرِْحَُو اللَّ ٘ٗٔ َِْ ُو: َلَْ يَػَزِؿ اللَُّو َعاِلًما ُمَتَكلًِّما 

َِْحُش ِمْن ذِْكرِِىْم  ِؿ اْلُعَلَماِء الَِّذيَن َِل يُْستَػ ِْ َر َىَذا َكَفَر َوَسَنْذُكُر ِمَن السَُّنِن َواْْلاَاِر َوقَػ عَ َغيػْ َِْ َها َمْن َلُو ِعْلٌم َوَعْقٌل، َما ِإَذا 
َعَها َمْن ِف قَػْلِبِو زَْيٌغ، فَِإْف أَرَاَد اللَُّو ِىَدايَػَتُو ِإََل طَرِيِق الَْ  َِْ قِّ َرَجَع َعْن َمْذَىِبِو، َوِإْف َلَْ يَػْرِجْع زَاَدُه ِعْلًما َوفَػْهًما، َوِإَذا 

 ([ٜٓٗ-ٜٛٗ/ٔ(( ]الشريعة ) فَاْلَباَلُء َعَلْيِو أَْعَظمُ 
 

ُِف ُمؤْ : )) ٔلال سمحّ اهلل تعاىل  (ٔ) ديَاَف َتْصِديٌق بِاْلَقْلِب، َوِإقْػرَاٌر بِاللَِّساِف، َوَعَمٌل بِاْلََِْارِِح َِل َيُك ِِْؿ بَِأفَّ اإْلِ ِمًنا، بَاُب اْلَق

ِا َرِْحََنا اللَُّو َوإِيَّاُكْم أَفَّ الَِّذَي َعَلْيِو ُعَلَماُء اْلُمْسِلِمٌَن ِإِلَّ أَْف ََتَْتِمَع ِفيِو َىِذِه اْلَِْصاُؿ الثَّاَلُث قَاَؿ حُمَمَُّد ْبُن الَُْسٌْنِ  : اْعَمُل
َِ َتْصِديٌق بِاْلَقْلِب، َوِإقْػرَاٌر بِاللَِّساِف، َوَعَمٌل بِاْلََِْ  يِع اْْلَْلِق، َوُى ديَاَف َواِجٌب َعَلس َجَِ ِا أَنَُّو َِل َتُْ أَفَّ اإْلِ زُِئ ارِِح، ُُثَّ اْعَلُم
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ديَاُف بِاللَِّساِف نُْطًقا، َوَِل َُتْزِيُء َمْعرِفَ  َِف َمَعُو اإْلِ ٌة بِاْلَقْلِب، َونُْطٌق بِاللَِّساِف، َحَّتَّ اْلَمْعرَِفُة بِاْلَقْلِب َوالتَّْصِديٌق ِإِلَّ أَْف َيُك

َِف َعَمٌل بِاْلََِْارِِح، فَِإَذا َكُمَلْت ِفيِو َىِذِه الثَّاَلُث اْلِْ  ُؿ ُعَلَماُء َيُك ِْ َصاِؿ: َكاَف ُمْؤِمًنا َدؿَّ َعَلس َذِلَك اْلُقْرَُف، َوالسُّنَُّة، َوقَػ
َِرِة اْلَمائَِدِة: }يَ  ُؿ اللَِّو تَػَعاََل ِِف ُس ِْ ديَاِف فَػَق ُِؿ َِل حَيْزُْنَك الَِّذياْلُمْسِلِمٌَن: فََأمَّا َما َلِزـَ اْلَقْلَب ِمْن فَػْرِض اإْلِ َن ا أَيػَُّها الرَُّس

َِف ِِف اْلُكْفِر{ ]املائدة:  ديَاِف  [ َوقَاَؿ تَػَعاََل: }َمْن َكَفَر بِاللَِّو ِمْن بَػْعِد ِإديَانِِو ِإِلَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَػْلُبُو ُمْطَمِئنٌّ ُٔٗيَسارُِع بِاإْلِ
[ َوقَاَؿ تَػَعاََل: }قَاَلِت َٙٓٔعِظيٌم{ ]النال:  َوَلِكْن َمْن َشرََح بِاْلُكْفِر َصْدرًا فَػَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اللَِّو َوََلُْم َعَذابٌ 

ِِبُكْم{ ]الجرا ديَاُف ِف قُػُل ِا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا يَْدُخِل اإْلِ ُِل ِا َوَلِكْن ُق [ اْْليََة فَػَهَذا دمَّا يَُدلُُّك ٗٔت: اْْلَْعرَاُب ََمنَّا ُقْل َلَْ تُػْؤِمُن
ديَافَ  قًا مبَا يَػْنِطُق بِِو اللِّ َعَلس أَفَّ َعَلس اْلَقْلِب اإْلِ ُؿ ِإْذ َلَْ َيُكِن اْلَقْلُب ُمَصدِّ ِْ َفُع اْلَق َِ الَتْصِديٌق َواْلَمْعرَِفُة، َوَِل يَػنػْ َساُف ، َوُى

َِرِة اْلبَػَقَرِة }قُ  ُلُو تَػَعاََل ِف ُس ِْ ديَاِف بِاللَِّساِف: فَػَق ِا َذِلَك َوأَمَّا فَػْرُض اإْلِ َنا َوَما َمَع اْلَعَمِل، فَاْعَلُم ِا ََمنَّا بِاللَِّو، َوَما أُْنزَِؿ إِلَيػْ ُِل
َاِعيَل، َوِإْسَااَؽ، َويَػْعُقَِب، َواْْلَْسَباِط َوَما أُوِتَ ُمَِسس َوِعيَسس َوَما أُو  ْْ َِف ِمْن َرِبِِّْم، َِل أُْنزَِؿ ِإََل ِإبْػرَاِىيَم، َوِإ ِت النَِّبيُّ

ُهْم َونَْ  َِرِة َنُػَفرُِّؽ بَػٌْنَ َأَحٍد ِمنػْ ِا مبِْثِل َما ََمْنُتْم بِِو فَػَقِد اْىَتَدْوا{ اْْليََة َوقَاَؿ تَػَعاََل ِمْن ُس َِف، فَِإْف ََمُن ِؿ ُن َلُو ُمْسِلُم
َنا َوَما أُْنزَِؿ َعَلس إِبْػرَاِىيَم{ ]َؿ عمراف:  النَِّبُّ َصلَّس اهلُل َعَلْيِو َوقَاَؿ  [ اْْليَةَ ِٗٛعْمرَاَف: }ُقْل ََمنَّا بِاللَِّو، َوَما أُْنزَِؿ َعَليػْ

ُِؿ اللَّوِ »َوَسلََّم:  ِا َِل إَِلَو ِإِلَّ اللَُّو َوَأينِّ َرُس ُِل ديَاُف بِاللَِّساِف نُْطًقا « أُِمْرُت أَْف أُقَاتَِل النَّاَس َحَّتَّ يَػُق َوذََكَر الَِْديَ  فَػَهَذا اإْلِ
ديَاُف مبَا ُفرِ  لُُو تَػَعاََل: }يَا أَيػَُّها فَػْرًضا َواِجًبا َوأَمَّا اإْلِ ِْ َض َعَلس اْلََِْارِِح َتْصِديًقا مبَا ََمَن بِِو اْلَقْلُب، َونََطَق بِِو اللَِّساُف: فَػَق

ِا َواْسُجُدوا{ ]الج:  ِا ارَْكُع َِف{ ]البقرة: ٚٚالَِّذيَن ََمُن لِِو تَػَعاََل: }تُػْفِلُا ِْ ا الصَّاَلَة [ َوقَاَؿ تَػَعاََل: }َوأَِقيُمِ ٜٛٔ[ ِإََل قَػ
ِا الزََّكاَة{ ]البقرة:  يِع اْلَبَدِف، َوِمثْػُلُو فَػْرُض اْلَِْهاِد َٖٗوَُت ِِْضٍع ِمَن اْلُقْرَِف، َوِمثْػُلُو فَػْرُض الصَِّياـِ َعَلس َجَِ [ ِف َغًْنِ َم
ديَاَف فَاْْلَْعَماُؿ َرِْحَُكُم اللَُّو بِاْلََِْارِِح: تَ  بِاْلَبَدِف، َوَِجََمِيِع اْلََِْارِحِ  ديَاِف بِاْلَقْلِب َواللَِّساِف، َفَمْن َلَْ ُيَصدِِّؽ اإْلِ ْصِديٌق َعِن اإْلِ

ِؿ َِلَِذِه َوَرِضَي ِمْن نَػْفِسِو بِاْلَمْعرَفِ  ِبَعَمِلِو َوَِجََِارِِحِو: ِمْثُل الطََّهارَِة، َوالصَّاَلِة َوالزََّكاِة، َوالصَِّياـِ َوالَْجِّ َواْلَِْهاِد، َوَأْشَباهٌ  ِْ ِة َواْلَق
ديَانِوِ  ُؿ، وََكاَف تَػرُْكُو لِْلَعَمِل َتْكِذيًبا ِمْنُو إِلِ ِْ َفْعُو اْلَمْعرَِفُة َواْلَق ، وََكاَف اْلَعَمُل مبَا ذََكْرنَاُه َتْصِديًقا ِمْنوُ َلَْ َيُكْن ُمْؤِمًنا، وَلَْ يَػنػْ

ِفيُق َوَقْد قَاَؿ اللَّوُ  ِْ ديَانِِو، َوبِاللَِّو التػَّ َ لِلنَّاِس َما نُػزَِّؿ إِلَْيِهْم َوَلَعلََّهْم يَػتَػَفكَّرُ  إِلِ وَف{ تَػَعاََل لَِنِبيِِّو َصلَّس اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: }لِتُبَػٌنِّ
ديَاِف أَنػََّها َعَلس َىَذاٗٗ]النال:  َ النَِّبُّ َصلَّس اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِْلُمَِّتِو َشرَائَِع اإْلِ النػَّْعِت ِِف َأَحاِديَ  َكِثًنٍَة، َوَقْد  [ فَػَقْد بَػٌنَّ

ُِف ِإِلَّ ِبَعَمٍل، َوبَػيػََّنُو النَِّبُّ  ديَاَف َِل َيُك ِضٍع أَفَّ اإْلِ ِْ ْ ِِف َغًْنِ َم  َصلَّس اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِخاَلَؼ َما قَاَؿ تَػَعاََل ِِف ِكَتابِِو، َوبَػٌنَّ
َِىُكْم ِقَبَل اْلَمشْ  قَاَلِت اْلُمْرِجَئُة، الَِّذيَن َلِعبَ  ِا ُوُج َِلُّ َِرِة اْلبَػَقرَِة: }لَْيَس اْلربَّ أَْف تُػ رِِؽ ِِبُِم الشَّْيطَاُف قَاَؿ اللَُّو تَػَعاََل ِف ُس

ـِ اْْلِخِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيٌَِّن وَ  ِْ ََتس اْلَماَؿ َعَلس ُحبِِّو َذِوي اْلُقْرََب َواْلَيَتاَمس َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلربَّ َمْن ََمَن بِاللَِّو َواْليَػ
َِف ِبَعْهِدِىْم ِإَذا َعاَىُدوا َواْلَمَساِكٌَن َواْبنَ  ُِف ـَ الصَّاَلَة َوََتس الزََّكاَة َواْلُم ، َوالصَّابِرِيَن ِِف السَِّبيِل َوالسَّائِِلٌَن َوِِف الرِّقَاِب َوأَقَا
َِف{ ]البقرة: ٚٚٔ{ ]البقرة: اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاءِ  لِِو تَػَعاََل: }اْلُمتػَُّق ِْ [ قَاَؿ حُمَمَُّد ْبُن الَُْسٌْنِ: َسَأَؿ أَبُِ َذرٍّ ٚٚٔ[ ِإََل قَػ

ديَاِف فَػَتاَل َعَلْيِو َىِذِه اْْليَةَ   ([٘ٔٙ-ٔٔٙ/ٕ(( ]الشريعة ) النَِّبَّ َصلَّس اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعِن اإْلِ
ِؿ القلب : )) لال شٍخ اإلسالو اتٍ تًٍٍح سمحّ اهللفائذج جهٍهح :  ِؿ وعمل أراد ق )إفَّ من قاؿ من السَّلف: اإلدياف ق

ِؿ الظَّاىر أو خاؼ ذلك  ِؿ ِل يُفهم منو إِلَّ الق ِارح، ومن أراد اِلعتقاد رأى أفَّ لفظ الق واللِّساف وعمل القلب واْل
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يٌؽ تَِطرٌي ِتََّل  ، ََسِ وٌب، َخيذ َؾْن َأْن يُْْضََب هَلُ (ٔ) َحّدٍ َمْحُدودٍ َوَخيذ ِِف اًُْلْرأِٓن َحق  ، َوََل ِمثَاٍل َمْْضُ

ََل اًسذ 
ّ
َ ا َِ َوَسَّلذ ٍد َضَّلذ هللُا ؿَََْي ٍِ ُمَحمذ ْحِد ـَ ى ِت َ َؾزذ َوَخيذ َأِْسَ َِ اْلَْمثَاُل. َوَأْشَُِد َأنذ اَّللذ ٍُ ِمْن أََّٓيِث َماِء، َأَرا

ٍُ ِِف  َُ َما َأَرا ائَِح ميًا. َوَأنذ مُ َْعَ ََ حََْكِ ٌم، َُكذَم ُمو ًَْىِرمَي ُمذَََكِّ َ ا ، ََل ُحَّْلَ َوََل َمٌَاَم. َوَأْشَُِد َأنذ اَّللذ َِ ًدا  يَلََؼِخ َحمذ

 ، َِ ًَِخَِْل َ َؾزذ َوَخيذ يََرى يَْوَم اًِْليَاَمِة، َويَخََجَّلذ  . َوَأْشَُِد َأنذ اَّللذ َُ َؾزذ َوَخيذ ذ اَدِة، َرَأى َرت ـَ ُي اًسذ ُْ ٍُ َأ ا فرََيَ

، ََل َأْكِدرُ  ٍ َا ِمْن َخرْيِ َورَشّ اَل ُُكِذ ـَ فْ َر اْلَ َ كَدذ ِي اًُْجُحوِد. َوَأْشَُِد َأنذ اَّللذ ُْ خَِجُة َؾْن َأ ٍ  َوحَيْ ًِيَْفِِس ؿَََّل َضّ

 ُ يّنِ ُمْؤِمٌن َوََل هَْفؽٍ، َوََل َمْوٍت َوََل َحيَاٍة، َوََل و
ّ
ا، َوََل َأْصُِف َؾهْنَا ُسوًءا، فَا ََل هَْفِِس َخرْيً

ّ
ُشوٍر، َوََل َأُسوُق ا

َر اًَْخرْيَ وَ  ، كَدذ َِ ِ ؿَََّل َخَِْل ، كََضاًء ِمَن اَّللذ ٍِ ، َوُمّرِ ٍِ ، َوُحَِْو ٍِ َِ َوكََدِر ِ ُُكِّ ِميؽِ كََضاِء اَّللذ َ ِِبَ . َوَأْشَُِد َأنذ اَّللذ ذ اًّشذ

، َوَخَََق اًيذاَر َوحَ ؾَ  َِ ميِ ـَ َ َََِا َداَر ه ـَ ٍُ ثَْلِديًرا، َخَََق اًَْجيذَة َوَح َر ٍء فَلَدذ ، زذ َوَخيذ َخَََق لُكذ ََشْ َِ َََِا َداَر ِؾلَاِت ـَ
ٍُ ِمْن سُ  ٍِ ِمْن اًِعنِي، َوَخَََق َودَلَ َ َخَََق أَٓدَم ِتَيِد نذ اَّللذ

ّ
َُما َمْخَُوكَذَاِن، فَا ُم َوَأهنذ ََّلةَلٍ ِمْن َماٍء َمِنٍِي، فَبََخَذ ؿََهَْيِ

َِ َمنْ  َِْم ـِ َد ِت ـَ َِ َمْن َشاَء، َوَأْس َِْم ـِ تُوِتيذِة، َومُهْ َذر  ِِف أَْضََّلِب اْلآَبِء، فَبََضيذ ِت َِْد اِبًرُّ ـَ ُي اًَْجيذِة اًْ ُْ  َشاَء، فَبَ

ُدوُدوَن، َوََل يُ  ـْ ُي اًيذاِر َم ُْ ُدوُدوَن، َوَأ ـْ ُُّشوِر. َم ِر َواًً ـْ ََل يَْوِم اًَْح
ّ
َزاُد ِمهْنُْم، َوََل يُْيَلُص ِمهْنُْم، ُُثذ يُِميهُتُْم ا

دَ  ـْ َ ِيهِيْم ت ي حَيْ ِ َو اَّلذ ُُ ي يُِميهُتُْم، َو ِ َو اَّلذ ُُ ي َخََلَُِْم، َو ِ َو اَّلذ ُُ  َ اًَْمْوِت، َوَأْشَُِد َأنذ ُمٌَْىًرا  َوَأْشَُِد َأنذ اَّللذ

، فَيَْسبًَُوهَنُْم، َوأَْشَُِد َأنذ اًْ (ٕ)ا َحق  َوىَِىريً  ٍِ ِِف كُُدوِرمِهْ ََل ِؾَحاِد
ّ
َر ، َوُُهَا َؾْحَداِن ِمَن اًَْمََّلئَِىِة، َويَبِثُوَن ا ـْ َح

اًَُِ ـَ مُهْ َأفْ ِْضُ اًَُِْم، َوحُيْ ًَِيْوِم اًِْليَاَمِة، فَيُْشُِِدمُهْ َأْْعَ ُُّشوَر ِمَن اًُْلُدوِر َحق   . َواًً ْم َأفَْخاَذمُهْ ْم، َويُْيِعُق ؿََهَْيِ

، َوأَ  ِ َو كُْدَرٌة ِمْن كَُدِر اَّللذ ُُ ، َو ، َوَأْشَُِد َأنذ اًِْمزَياَن َحق  نذ اًَْحْوَض َوَأْشَُِد َأنذ اًِْحَساَب َواًُْوكُوَف َحق 

َفاؿََة ًِ  . َوَأْشَُِد َأنذ اًشذ اَط َحق  َ ، َوَأنذ اًرّصِ ٍد َحق  َ ًُِمَحمذ . َوَأنذ اَّللذ َ َحق  َِ َوَسَّلذ ِ َضَّلذ هللُا ؿَََْي َرُسوِل اَّللذ

َ يُْدِخُي كَْوًما اًيذارَ  َفاؿََة. َوَأْشَُِد َأنذ اَّللذ َ فَاْخذَاَر اًشذ َِ َوَسَّلذ َُ َضَّلذ هللُا ؿَََْي َ هَِخيذ ِي اًخذْوِحيِد  َخريذ ُْ ِمْن َأ

مْ  رهُِجُ ْم، ُُثذ خُيْ ُّيَا ِِف اًِْليَاَمِة حَ  ِتُذهُوِِبِ َِ َرت يَؽ َما َوؿََداَن ِت نَي، فَُيْدِخَُُُِم اًَْجيذَة. َوَأْشَُِد َأنذ ََجِ ـِ اِف ق  ِثَشَفاؿَِة اًشذ

                                                                                                
ِؿ وعمل ونية؛  ِؿ اللِّساف، وأمَّا العمل؛ فقد ِل فزاد اِلعتقاد بالقلب، ومن قاؿ: ق ِؿ يتناوؿ اِلعتقاد وق قاؿ: الق

ِباً هلل إِلَّ باتِّباع السُّنَّة، وأولئك  ِف حمب َل يريدوا  يُفهم منو النػِّيَّة فزاد ذلك، ومن زاد اتباع السُّنَّة؛ فألفَّ ذلك كلَّو ِل يك
ِاؿ واْل ا أرادوا ما كاف مشروعاً من اْلق ِؿ وعمل، إمنَّ ِدىم الرَّدَّ علس ))املرجئة(( الذين كلَّ ق عماؿ، ولكن كاف مقص

ِه ))أربعة أقساـ(( فسَّروا مرادىم كما سئل سهل بن عبد  ِؿ وعمل. والذين جعل ِا: بل ىِ ق ًِِل فقط؛ فقال ِه ق جعل
ًِِل بال ِؿ وعمل ونيَّة وسنَّة؛ ْلفَّ اإلدياف إذا كاف ق عمل فهِ كفر، وإذا كاف  اهلل التَّسرتيُّ عن اإلدياف: ما ىِ؟ فقاؿ: ق

ًِِل وعمالً ونيَّة بال سنَّة فهِ بدعة( ًِِل وعمالً بال نيَّة فهِ نفاؽ، وإذا كاف ق ِع ] (ق  ( ٔٚٔ/  ٚ) [الفتاوىجمم

ِؿ )  (ٔ)  ( فقد نقل كالماً لإلماـ أْحد رْحو اهلل مقارباً َلذاٖ٘ٙ/ٔانظر : معارج القب

ِاترة كما ذكرت َنفا إِل تسمية امللكٌن مبنكر ة إابات عذاب القرب  : ))قاؿ الشيخ اْللباين رْحو اهلل عن أدل  (ٕ) وىي مت
 ((  (ٜٖٔٔونكًن ففيو حدي  بإسناد حسن خمرج ِف " الصاياة " )
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، ِتََّل َحّدٍ وَ  َُ ْي ِمْن َسائٍِي فَبُْؾِعَي َُ هَْيا، فَيَُلوُل:  اِء ادلُّ ََل ََسَ
ّ
َ يََْنُِل ا ، َوَأنذ اَّللذ َِ ََل ِضَفٍة. َوَأنذ ََل َريَْة ِفي

ُر َوُؾثَْماُن َوؿَِِل  ؿََهَيِْ  َ َأتُو جَْىٍر َوُْعَ َِ َوَسَّلذ ِ َضَّلذ هللُا ؿَََْي َد َرُسوِل اَّللذ ـْ َ ََّلمُ َأفَْضَي اًيذاِس ت ُم اًسذ
. َوَأنذ (ٔ)

ُْم َأْخيَاٌر َأْجرَ  َ ُُكُِّ َِ َوَسَّلذ ِ َضَّلذ هللُا ؿَََْي اَب َرُسوِل اَّللذ ْن َأحْصَ ِِْم، َوَأْجَرُأ ِممذ ْم ُُكِّ َ ِتَمَححذهِتِ يّنِ َأِديُن اَّللذ
ّ
اٌر. َوا

ٍد  . َوَأنذ َخرْيَ اًُْحُيوِت تَيُْت ُمَحمذ هَنُْم، َأْو َنفذَرمُهْ َُِْم، َأْو َخوذ َذ هَنُْم، َأْو َضَ ـَ َ ُْم، َأْو ً ِبذ ، س َ َِ ، َوَأْزَواِخ َِ ِي تَيِْذ ُْ َوَأ

ٍِ َضَّلذ  َِ َوسَ َوَأْوََلِد ِ َضَّلذ هللُا ؿَََْي َ ِجُكِّ َحِديٍر ََصذ َؾْن َرُسوِل اَّللذ يّنِ َأِديُن اَّللذ
ّ
نَي. َوا ـِ ْم أََْجَ ُ ؿََهَْيِ َ ََل اَّللذ َّلذ

. َوَأنذ َضََّلَة اًَْجَماؿَِة َأفْضَ  َ َة فَْرٌض فََرَضَِا اَّللذ ـَ . َوَأنذ اًُْجُم َُ ، َوََل َأثََوكذُف َؾْي َُ ُي ِمَن اًُْفَراَدى. َوَأنذ ُأؿَاِرُض

. ِي اًِْلْدةَلِ ُْ يؽِ َأ ََّلَة ؿَََّل ََجِ َِ َسِخيًَّل، َواًطذ ًَْي
ّ
خََعاَع ا ًَِمِن اس ْ ََل يَْوِم اًِْليَاَمِة فَْرٌض 

ّ
َوَأْن ََل أَُنفَِّر َأَحًدا  اًَْحجذ ا

                                 
ستعماؿ لفظ " عليو السالـ " لغًن اْلنبياء ، فيو خالؼ بٌن أىل العلم ، ملاق خبالفهم ِف الصالة عليو انفرادا ، ا  (ٔ)

ِاز   ه إذا فعل أحيانا ، وَل يتخذ شعارا ، خيص بو صااِب عمن ىِ أفضل منو .والراجح ج
وقد بسط ابن القيم رْحو اهلل الكالـ علس ىذه املسألة ِف كتابو : "جالء اْلفهاـ ِف فضل الصالة علس حممد خًن اْلناـ 

ِؿ بالكراىة إَل ابن عباس وطاووس وع مر بن عبد العزيز وأِب حنيفة ومالك َصلَّس اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم" ، ونسب الق
ِري وأصااب الشافعي .  وسفياف بن عيينة وسفياف الث

ِاز  ِؿ باْل إَل : السن البصري وخصيف وجماىد ومقاتل بن سليماف ومقاتل  –نقال عن القاضي أِب يعلس  –ونسب الق
ِيو  ِر وحممد بن جرير الطربي.بن حياف وكثًن من أىل التفسًن . قاؿ وىِ قِؿ اإلماـ أْحد وإسااؽ بن راى  وأِب ا

ِلو : " وفصل اْلطاب ِف ىذه املسألة أف الصالة  وساؽ للمانعٌن عشرة أدلة ، وللمجيزين أربعة عشر دليال ، وانتهس إَل ق
ِف َلو وأزواجو وذريتو أو غًنىم ، فإف كاف اْلوؿ ، فالصالة عليهم مشروعة مع الصالة علس  علس غًن النب إما أف يك

 لس اهلل عليو وسلم وجائزة مفردة .النب ص
ِما الذين يدخل فيهم اْلنبياء وغًنىم جاز ذلك أيضا ، فيقاؿ اللهم صل  وأما الثاين : فإف كاف املالئكة وأىل الطاعة عم

 علس مالئكتك املقربٌن وأىل طاعتك أَجعٌن .
ل بو ، ولِ قيل بتارديو لكاف لو وجو ، وِل وإف كاف شخصا معينا أو طائفة معينة ُكره أف يتخذ الصالة عليو شعارًا ِل خي

سيما إذا جعلها شعارا لو ومنع منها نظًنه أو من ىِ خًن منو ، وىذا كما تفعل الرافضة بعلي رضي اهلل عنو ، فإهنم 
ِع ، ِل سيما إذا اختذ شعارا ِل  ِف ذلك فيمن ىِ خًن منو ، فهذا دمن ِل ِا عليو الصالة والسالـ وِل يق حي  ذكروه قال

 خيل بو ، فرتكو حينئذ متعٌن .
وأما إف صلس عليو أحيانا ِبي  ِل ْجعل ذلك شعارا كما صلي علس دافع الزكاة ، وكما قاؿ ابن عمر : للميت صلس اهلل 
عليو ، وكما صلس النب صلس اهلل عليو وسلم علس املرأة وزوجها ، وكما روي عن علي ِمن صالتو علس عمر ، فهذا ِل 

ِفق " انتهس من "جالء اْلفهاـ" ص )بأس بو ، وِبذا  ِاب ، واهلل امل  -٘ٙٗالتفصيل تتفق اْلدلة وينكشف وجو الص
ٕٗٛ.) 
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ِي اًِْلْدةَلِ ِتَذهٍْة  ُْ َلذ (ٔ)ِمْن َأ
ّ
َِ ، َوََل َأْكَعُؽ هَلُ ِثَشَِاَدٍة ا .   َما َشَِِد هَلُ ِت َ َِ َوَسَّلذ ُسوُل َضَّلذ هللُا ؿَََْي اًُْلْرأُٓن، َواًرذ

ََّلُق زَََّلٌث ََجَ  ٌَُِْمَساِفِر زَََّلاًث. َواًعذ ٌَُِْمِلمِي يَْوًما َوًَْيةَلً، َو  ، يِب اًَْمْسُح ؿَََّل اًُْخفذنْيِ َُ َِاَوَمْذ ـَ
كََِا فَِِيَي  (ٕ) َأْو فَرذ

َِ َحَرامٌ  ٍُ َحَراٌم. َوأيَّنِ جَ  ؿَََْي يهَلُ َوَنِثرَي َِ َة َحَراٌم. َوَأنذ اًُْمْسِىَر كَ ـَ . َوَأنذ اًُْمْخ ٍُ رِيٌء ِمْن لُكِّ َحَّتذ ثَْيِىَح َزْوًخا كرَْيَ

ذ  َماِمي ِِف ُسً
ّ
اٍل. َواْؾِخلَاِدي ِِف ِدي ِي، َوا ْرَخاٍء، َوَرفٍْظ، َوهَْطٍة، َواْؿَِتَ

ّ
َأتُو َؾْحِد  (ٖ)يِت ِتْدؿٍَة ِمْن كََدٍر، َوا

                                 

:  تعض ادلعاصشٌٍ سأنت شٍخُا انفاضم صاحة اخلهك انعايل عثذاهلل تٍ عًش انذيٍجً عٍ لٕل  (ٔ)
ُ زٍََْة، يَا مَلْ ٌَسْتَحِ َََٔل َُكَفِّشُ َأحَذًا يٍِْ َأْْمِ انْمِثْهَحِ تِ ))  ((هَّّ

ِرة. وىي غًن دقيقة لعدة  ِف العقيدة وأكثرىم اعتمد نص اإلماـ الطااوي ِف عقيدتو املشه العبارة وإف كانت دارجة ِف مت
 اعتبارات منها:

ر باإلَجاع فأنو أطلق الذنب. وىذا دارج علس مذىب املرجئة وىذا اإلطالؽ غًن دقيق ْلف من الذنِب ماىِ مك -ٔ
ِد : أي الذنب أعظم ؟ وحدي  عّد الكبائر بل الشرؾ ذنب وكبًنة من ا لكبائر كما ِف حدي  ابن مسع

 وأعظمها الشرؾ باهلل.  وغًن ذلك من الذنِب املكفرة. 
ِـ  ِـ. يعين. عم ولذلك اضطر املعلق علس اِلستداؾ وتقييد ىذا اإلطالؽ بأف املراد بكل ذنب وىِ ماعناه ب: نفي العم

 تكفًن مطلقا. الذنِب. وليس النفي العاـ أي نفي ال
ِف بارتكاب الذنِب املكفرة ولكن بشرط اعتقاد استاالَلا وىذا دارج   -ٕ أنو قرنو باِلستاالؿ. وظاىره اف التكفًن ِل يك

أيضا علس مذىب املرجئة ْلهنم ِل يروف شيئا من اْلعماؿ مكفرا وإمنا املكفر ىِ اإلعتقاد وىذا مبين علس اف اإلدياف 
ابلو فالكفر ىِ اعتقاد اِلستاالؿ ِل مباشرة الذنب. وأىل السنة كما يقرروف اف اإلدياف ىِ اِلعتقاد فكذلك ما يق

ِؿ وبالعمل وباِلعتقاد  ِف بالق ِؿ وعمل واعتقاد فكذلك الكفر يك  ق
 ُث اف اِلستاالؿ مكفر مستقل واف َل حيصل العمل فمن استال الزىن او الربا كفر واف َل يزف وَل يرابِ  -ٖ
 

ِؿ السنة عدـ التكفًن مبطلق الذنب ... وىذا خالؼ والعبارة السدي ِاسطية ملا ذكر أف من أص دة ماذكرىا ابن تيمية ِف ال
ِارج لتكفًنىم مبطلق الذنب.   ماعليو اْل

ِارج لكن الصياغة كما أسلفت غًن  ِده الرد علس اْل والعبارة السابقة ) اْلوَل (يلتمس ملن أطلقها أف مراده معروؼ ومقص
 دقيقة 

ِع اَل تسجيل التعليق علس شرح الطااوية عند عبارة الطااوي أرجِ  ِف وضات املسألة وملزيد اإليضاح ديكن الرج اف تك
 ِف ىذه املسألة واهلل أعلم.

 ىذه املسألة خالفية ، وِل إلزاـ فيها   (ٕ)

ِلُو لبعِض أصاابِو:  -رْحُو اهللُ -قِد اشُتِهَر عِن اإلماـِ أْحَد   (ٖ) = ، وإف  «إيَّاَؾ أْف تتكلَم ِف مسألٍة ليَس لَك فيها إماـٌ »ق
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يذِة مِ  َّْلِ اِبًس ُّ ـِ ُي اًْ ُْ ٍُ َأ ٍة اْؾخَلََد َُ . َولُكُّ َمْذ ُ َُ اَّللذ ِد جِْن َحٌَْحٍي، َرمِحَ ُد جُْن ُمَحمذ ِ َأمْحَ ا ًَْم يَْحَُْل ِي فََُِو اَّللذ مذ

ًُِكِّ َمْن  ِ َمِن اْسدٌََْطَح ِي ُمَؤاخٍ  ًَِجِميؽ ٍِ ِرَساًيَِت  يِب. فََِِذ َُ ًُِكِّ َمْن َمْذ يِب، ُمَجاِهٌة  َُ َُ َمْذ ُح َُ ََكَن َمْذ

 ُ ا َدؿَايِن اَّللذ ٍُ ِِف ِرَساًيَِت، ِممذ ا ًَْم َأْذُنْر ا كَاَب َؾ ّيِ ِممذ ٍء ِمَن اْؾِخلَاِدي، َوِممذ َِ َخاًََف ِي ؿَََّل ََشْ رِفَِذ ـْ ََل َم
ّ
 ا

 َُ َِ َأْذ ًَْي
ّ
َِ ُمْؤِمٌن، َوا ، فَباََن ِت َِ ميَاِن ِت

ّ
ُ َواَْل ْن َشاَء اَّللذ

ّ
َِ َأُموُت ا َِ َأْحيَا، َوؿَََْي  .ُة، َوؿَََْي

 

 ٔهلل احلًذمتت 

                                                                                                
ِؿ  ِؿ اهلل كاف اْلوَل باملصنف رْحو اهلل أف يق ِلو تعاَل قَاَؿ بَػْعُض السََّلفِ ،  إمامي ِف ديين رس ْوـَ " : ِف تفسًن ق

َِف فَِتياًل نَْدُعِ ُكلَّ أُنَاٍس بِِإَماِمِهْم َفَمْن أُوِتَ ِكَتابَُو بَِيِميِنِو فَُأولَِئَك يَػْقَرُءوَف ِكَتابػَ  َىَذا َأْكبَػُر َشَرٍؼ )) : "ُهْم َوَِل يُْظَلُم
لكائي الوقاؿ اإلماـ ال([ ، ٜٓ/٘(( ]تفسًن ابن كثًن )ِْلَْصَااِب الَِْديِ  ِْلَفَّ ِإَماَمُهُم النَِّبِّ َصلَّس اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ 

ِلَّ َأْصَااَب ُُثَّ ُكلُّ َمِن اْعتَػَقَد َمْذَىًبا فَِإََل َصاِحِب َمَقالَِتِو الَِِّت َأْحَداَػَها يُػْنَسُب، َوِإََل رَأْيِِو َيْسَتِنُد، إِ رْحو اهلل تعاَل : ))
ُِؿ اللَِّو  َِف، َوِإََل ِعْلِمِو َيْسَتِنُدوَف، َوبِِو فَػُهْم ِإلَْيِو يَػنْ  -َصلَّس اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  -الَِْديِ ، فَِإفَّ َصاِحَب َمَقالَِتِهْم َرُس َتِسُب

َِف، َوِبرَأْيِِو يَػْقَتُدوَف، َوِبَذِلَك يَػْفَتِخُروَف، َوَعَلس أَْعَداِء ُسنَِّتِو بُِقرْ  َِف، َوإِلَْيِو يَػْفَزُع َِازِيِهْم ِِف َيْسَتِدلُّ َِف، َفَمْن يُػ ُِل ِِبِْم ِمْنُو َيُص
ِِّ اِِلْسِم؟َشَرِؼ الذِّْكِر، َويُػَباِىيهِ  ِؿ اعتقاد اىل السنة واْلماعةْم ِف َساَحِة اْلَفْخِر َوُعُل  . ([ٕٗ/ٔ) (( ]شرح أص

ُؿ ِِف أَْلَفاِظ اْلِعَباِد قاؿ اإلماـ حممد بن جرير الطربي رْحو اهلل : ))وإف كاف اإلماـ أْحد رْحو اهلل إماـ ِف املعتقد ،  ِْ َوأَمَّا اْلَق
ِلِو اْلَغنَ  ِْ اُء َوالشَِّفاُء َرْْحَُة اللَِّو َعَلْيِو بِاْلُقْرَِف، َفاَل أَاَػَر ِفيِو نَػْعَلُمُو َعْن َصَااِبٍّ َمَضس، َوَِل تَابِِعيٍّ َقَضس، ِإِلَّ َعمَّْن ِف قَػ

ِؿ اْْلَئِمَِّة اْْلُوََل: َأِب َعْبِد اللَِّو َأْْحََد ْبِن ٕٙنُُو، َوِِف اتػَِّباِعِو الرُّْشُد ]ص:َوِرْضَِا ِْ ـَ قَػ لُُو َلَديْػَنا َمَقا ِْ [ َواَْلَُدى، َوَمْن يَػُقِـُ قَػ
 . [ٕ٘]صريح السنة ص...((  حُمَمَِّد ْبِن َحْنَبٍل َرِضَي اللَُّو َعْنوُ 

 : فائذج      
هلل ويل علس غًن اعتقاد أْحد بن حنبل؟ فقاؿ: ِل كاف وِل قيل للشيخ عبد القادر اْليلي قدس اهلل روحو ىل كاف ))      

ِلو حظ أْحد  ِر البدع وإِل فهِ كتاب اهلل وسنة ورس ِف واِلعتقاد إمنا أضيف إَل أْحد ْلنو أظهره وبينو عند ظه يك
ِخ اِلعتقاد ملا لك منو كاظ غًنه من السلف: معرفتو واإلدياف بو وتبليغو والذب عنو كما قاؿ بعض أكابر الشي

ِها م ِر ْلْحد ابن حنبلوالشافعي ون  ([٘/٘النقل )درء تعارض العقل و (( ]ن اْلئمة والظه
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ايَِٓا عَهٍََُْا يِف  ََسَْألُ  َّحِ َٔاْْلًََاعَحِ َِٔإمْتَ ٍِ اتِّثَاعِ انسُُّ َ دََٔاوَ يَا َأَْعَىَ ِتِّ عَهٍََُْا يِ اهللَّ
ُ عَهَى يَا ٌَشَاءُ لَذٌِشٌ، َِٔتعِثَادِِِ نَطٍِفٌ  تِِّ، ِإََّّ دٌَُُِِا َٔدٍََُْاََا َٔآخِشَتَُِا ِتفَضْهِِّ َٔسمَْحَ

 خَِثريٌ.
 

 
 احلسٍ انعشالً األثشيأتٕ 

 / اَلَثاس / انشياديانعشاق 
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