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الحؿددهلل ر رب العددنلؿقـ عؾددك ،ددؾ تددنس الؿ ددػ دبحنكف بددنلع ة والعظؿ د
والجد س الؿ ػضددؾ عؾددك عبددنده بغ ي د الددـعؿ الؽبقد الؿ عددنس كحؿددهلله ابددنرع واعددنلك
بنلغهللو وأصنس وكعقذ بقجفف الؽ يؿ مـ ظؾؿنت الشدؽ والشد ع والضد س وأشدفهلل
أن ٓ إلددف إٓ ار القاتددهلل إتددهلل الشددبقف لددف محددنس الؿعبددقد الحددؼ سؼددهلل ددجهللت لددف
الشخقص والظ س.
وأشفهلل أن محؿهللً ا عبهلله ور قلف  ،يؿ الخ دنس الطدنر الؿطفد الؿقاسدؼ سعؾدف
لؿن دـ وادنس الؼنضدل بنلؼطدط والؼن دؿ بنلعدهللس ومدن عدـ الحدؼ مدنس الفدندي ٕم دف
والؿ ِـؼذ لفؿ مـ الض س قهلل ِ
ولهلل آد َم والشػقع يقم إرقاس تدنرت الييد و وصدػف
ُ
سطـنه اهلل سنق ،ؾ خقنس :سنلؾفؿ ِّ
صؾ و ِّؾؿ وبنرع عؾقف وعؾك ال حب وأس.
وبعد:
مل سنإل

ٌ
وعؿؾ وٓ َي ِ د
م عؼقهللة

سنن لؾعؼقهللة أرؿق ،بق ة و الهلليـ اإل
عؿؾ ب اع ٍ
ٌ
ؼدند وٓ يـػدع عؿدؾ بد عؼقدهللة صدحقح ولدذلؽ لؿدن ب َعد الـبدل ﷺ
معدن ًذا إلددك كحددق أرددؾ القؿددددـ اددنس لددف ((فؾ َقؽــــن َّأول مــت عــد ولم إلقــه أن ُاوهللــدوا ا
فلخبِرلم أن ا َفرض ؾقفم خؿس صؾوات))(.)1
ععــتلى ،فنذا َرفوا ذلكْ ،

) )1رواه البختري ( )6496ومسؾم (.)69
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سل َم الـبل ﷺ بنلهللعقة إلك ا حق آع ؼند ابؾ الهللعقة إلك إعؿنس َس َؼهللم
ال قتقهلل عؾك إم بنل

ة.

واهلل م َؽ الـبل ﷺ و مؽ بعهلل َبعث دف الد ث عشد ة دـ يدهللعق الـدنس إلدك
ال قتقهلل ولؿ َاـ ِ س عؾقف الػ ائض إٓ و الؿهلليـ  :مؿن يهللس عؾدك أن أوس أولقدنت الدهللعقة
ب اإلكطنن بنٕعؿنس إٓ بعهلل احؼقؼ ال قتقهلل و ا دحق العؼقدهللة:
رل ال قتقهلل وٓ يطن َل ُ
ٕجؾ أن َاـبـل عؾك العؼقهللة ال حقح

نئ إعؿنس مـ العبندات والطؾقع.

ٍ
أعؿنس وأاقاس، :ؿن انس
سنذا ،نكت العؼقهللة غق صحقح ب َطؾ من ي ػ ع عـفن مـ
ِ
ِ
ْت َل َق ْح َب َط َّن َ َؿ ُؾ َ
ان ﴾ [الزمـر .]65 :وادنس
اعنلك ﴿ َلئِ ْن َأ ْش َرك َ
ـن ا ْلخَ ترـرِ َ
ك َو َل َتؽُـوك ََّن م َ
ون ﴾ [إكعتم .]88 :وانس اعنلك ﴿ َو َمت
اعنلك ﴿ َو َل ْو َأ ْش َركُوا َل َحبِ َط َ ـ ُْف ْم َمت كَتكُوا َا ْع َؿ ُؾ َ

َمـَ َع ُف ْم َأ ْن ُع ْؼ َب َل ِمـ ُْف ْم َك َػ َؼتع ُُف ْم إِ َّٓ َأك َُّف ْم َك َػ ُروا بِت ِ َوبِ َر ُرولِ ِه﴾ [التوبة :من أاة.]54

ِ
ـن
سنل قتقهلل أصؾ الهلليـ وأ نس دعقة الؿ ؾقـ .ادنس اعدنلك ﴿ َو َمـت َأ ْر َرـ ْؾـَت م ْ
ول إِ َّٓ ك ِ
ك ِم ْن رر ٍ
ُوهللي إِ َل ْق ِه َأ َّك ُه ٓ إِ َل َه إِ َّٓ َأكَت َفت ْ ُبدُ ِ
َق ْب ِؾ َ
ون﴾ [آكبقتء.]25:
َ ُ
واحؼقؼ ال قتقهلل بب لطعندة العبهلل و الهللكقن وأخ ة .انس اعنلك ﴿ َم ْن َ ِؿ َل
َصتلِحًا ِم ْن َذ َكرٍ َأ ْو ُأ ْك َثى َو ُل َو ُم ْم ِم ٌن َف َؾـ ُْحقِ َق َّـ ُه َهلل َقـت ًة ََ بق َبـ ًة َو َلـ َْج ِـز َاـ َُّف ْم َأ َْ َـر ُل ْم بِ َل ْهلل َسـ ِن َمـت
ون﴾ [الـحل.]25 :
كَتكُوا َا ْع َؿ ُؾ َ

ِ
ان
،ؿن أكف شد ط لح دقس الـ د وال ؿؽدقـ ل مد ادنس اعدنلك ﴿ َو َ ـدَ ا ُ ا َّلـذ َ
ف ا َّل ِذ ِ
آمـُوا ِمـْؽُم و ِؿ ُؾوا الصتلِح ِ
تت َل َق ْستَخْ ِؾ َػـ َُّف ْم فِي ْإَ ْر ِ
ض ك ََؿت ْارتَخْ َؾ َ
ـن َقـ ْب ِؾ ِف ْم
ان م ْ
َ
َّ َ
ْ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ـن َب ْع ِـد َخ ْـوفِ ِف ْم َأ ْمــًا َا ْع ُبـدُ وكَـِي ٓ
ـم َو َل ُق َبـدب َلـ َُّف ْم م ْ
َو َل ُق َؿ بؽـ ََّن َل ُف ْم داــ َُف ُم ا َّلـذي ْارع ََضـى َل ُف ْ
ك لم ا ْل َػ ِ
ِ
ُون بِي َش ْقئًا َو َم ْن َك َػ َر َب ْعدَ َذلِ َ
ون﴾ [الـور.]25 :
تر ُؼ َ
ُا ْشرِك َ
ك َف ُلو َلئ َ ُ ُ
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أمن الش ع سنكف أعظؿ الظؾؿ وأ،ي الؽبنئ ٕ :كف َادـؼص لد ب العدنلؿقـ وصد
خنلص تؼف لغق ه ولعظقؿ خط ه سنن مـ لؼل ار مشد  ،سدنن ار ٓ يغػد لدف ،ؿدن ادنس
ون َذلِ َ
ك لِ َؿ ْن َا َشت ُء﴾ [الـستء.]48/
بحنكف ﴿إِ َّن ا َ َٓ َاغ ِْػ ُر َأ ْن ُا ْش َر َك بِ ِه َو َاغ ِْػ ُر َمت ُد َ
وأمن البدهللع و الدهلليـ سنهندن أعظدؿ الؿـؽد ات بعدهلل الشد ع بدنر وجفدقد الطدؾػ
ال نلحقـ و اؿع البهللع و كش ال قتقهلل الخنلص مشفقرة مع وس ومـ ذلؽ

()1

لؿدن تدهللالت الد دة بعدهلل مدقت ر ددقس ار ﷺ ادقض ار لفدن أبددن بؽد ال ددهلليؼ
سقاػ واػ ف الحنزم الؿشفقرة ال ل ،ط ار هبن مقج ال دة واع ار هبن الهلليـ.
الؿ لؿن ظف ت ك عنت آب هللاع إولك و عفهلل عؿ الػدنروق ،دنلؽ م و الؼدهللر
وآت جنج بف عؾك الؿعنصدل والخدقض و م شدنبف أيدنت ادقض ار لفدن عؿد سدلدب
صبقغ لخقضف و أينت الؿ شنهبنت وأم بؼطع شج ة الحهلليبق لؼطع داب البهللع.
وأم عؾل بؼ ؾ الذيـ غؾقا سقف تقـؿن عؾؿ أهنؿ يؼهلل قكف وأم بجؾهلل مـ سضدؾف
عؾددك الشددقخقـ واددنس ٓ أواددك بلتددهلل يػضددؾـل عؾددك أب دل بؽ د وعؿ د إٓ جؾهللاددف تددهلل
الؿػرتي.
ولؿن ظف ت الخدقارج ادقض ار لفدن دنئ ال دحنب وعؾدك رأ دفؿ عؾدل وابدـ
عبنس رضل ار عـفؿ سلانمقا عؾقفؿ الحج وبقـقا لفدؿ الؿحجد ت دك رجدع مدـفؿ مدـ
،نن ي يهلل الحدؼ وأصد أردؾ إردقان مدـفؿ عؾدك بدهللع فؿ سؼدناؾفؿ ال دحنب رضدل ار
عـفؿ ات طنب وام ثن ً
ٓ ٕم ر قس ار ﷺ ورد ًا لبهللع فؿ ودسع لش رؿ.
) (1اكظر ، :نب ال قتقهلل الؿؼ ر عؾك ال ػ إوس الثنكقي وزارة الرتبق وال عؾقؿ الطعقدي .
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ولؿن ظف بعهلل ذلؽ مـ يـػقن الؼهللر ا هللى لفؿ مـ بؼل مـ ال دحنب رضدل ار
عـفؿ ،عبهلل ار ابـ عؿ رضل ار عـفؿدن الدذي تدذر مدـفؿ و،شدػ عدقاررؿ و،دذلؽ
ابـ عبنس رضل ر عـفؿن الؿ ا هللى لفن ال نبعقن ،ؿجنرهلل والخؾقػد ال اشدهلل عؿد بدـ
عبهلل الع ي وآوزاعل رتؿفؿ ار.
ولؿددن ظف د ت الجفؿق د واع لددت الؿع لدد اددقض ار لفددؿ مددـ أئؿ د ال ددنبعقـ
وانبعقفؿ مـ أكؽ بهللع فؿ ورد عؾقفن ،نل ر ي والحطدـ الب د ي ومنلدؽ وأبدل تـقػد
وابـ الؿبنرع والشنسعل والهللرامل وغق رؿ رتؿفؿ ار.
ولؿن ات شهللت تشقد إردقان -الجفؿقد والؿع لد ومدـ دنر عؾدك هنجفدؿ-
(و الؼ ن الثنل ) اقض ار لفؿ إمنم الطـ وانمع البهللع اإلمنم أتؿهلل بـ تـبدؾ (رتؿدف
ار) سثبت عؾك الطـ وصي عؾك آبد ن و ك د رن وكدنظ أردؾ البدهللع وألدػ و الد د
عؾقفؿ.
وو الؼ ن ال ابع والخنمس تقـ بهللأ أرؾ الؽ م يخقضقن و صػنت ار اعدنلك
واإليؿنن والؼهللر بنلشبفنت والبنطؾ ا هللى لفؿ أئؿ الطؾػ ،دنبـ خ يؿد وابدـ بطد
وال لؽنئل وابـ مـهلله وأبل إ ؿنعقؾ ال نبقين وأج ي و البغقي وابـ عبهلل الي
وأمثنلفؿ.
وو الؼ ون الطندس والطنبع والثدنمـ الفج يد عؿدت البؾدقى بنلبدهللع وإردقان
وآسددرتاق ورقؿـد الػد ق و ددنئ الددب د اإل د مق وا د حؽؿت ال ددقسق ببددهللعفن
و ند الؽ م والػؾطػ والبنطـق والهللجؾ واطؾط الؽػنر عؾك ،ثق مـ بد د الؿطدؾؿقـ
و الشنم وغق رن :سؼقض ار أمثنس الشنطبل وشقخ اإل

م ابـ اقؿق وا مقذه (،نبـ
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الؼددقؿ والددذربل وابددـ ،ثق د وابددـ رجددب) س ددهللى شددقخ اإل د م لجحنسددؾ البددهللع
وعطن ،الض ل وجنرهلل و ،ؾ مقهللان بؾطنكف واؾؿف ويدهلله سؼدهلل ا دهللى ٕردؾ الؽد م
والػ

ػ والبنطـق وال قسق وال اسض والقفقد والـ نرى وال دنبة ، .ؿدن ،دنن

مجنرهللً ا بعؾؿف ولطنكف و قػف لؾؽػنر ال نر والـ نرى ال دؾقبققـ والبغدنة و،دنن يشدجع
الؿطؾؿقـ عؾك الجفند و ،ؾ مقدهللان ولدف و ذلدؽ إ دفنمنت مشدفقرة مشدفقدة .و،دنن
كنصحن لقٓة الؿطدؾؿقـ وأئؿد فؿ يدذ ،رؿ ويعظفدؿ ويحدثفؿ عؾدك الجفدند ويدلم رؿ
ً
بددنلؿع و

دحن لعنم د الؿطددؾؿقـ
ويـفددنرؿ عددـ الؿـؽ د بحؽؿ د واددقة ،ؿددن ،ددنن كنصد ً

وعؾؿنئفؿ و،دنن آمد ً ا بدنلؿع و وكنر ًقدن عدـ الؿـؽد ردق وأابنعدف ي دهللع بدذلؽ وٓ
يخن و ار لقم ٓئؿ ت ك أبنن ار بدف الطدـ وك د بدف رايد الطدؾػ و،شدػ ار بدف
أرؾ البهللع وعؼنئهللرؿ ومـنرجفؿ وت ك أانم الحج وأبنن الؿحج وك

الؿؾ وٓ

ا اس آالنره ومملػناف م ج ًعن لؽؾ صنتب ـ واذى و عقـ ،دؾ صدنتب بهللعد وسقفدن
س انن بقـ الحؼ وأرؾف وبقـ البنطؾ وأرؾف رتؿف ار وج اه عدـ اإل د م والؿطدؾؿقـ
خق الج ان.
م ابـ اقؿق (رتؿدف ار) ((الؿـظومـة

ومـ رذه الؿملػنت الؿـطقب لشقخ اإل
واـنو َل ْت عؼقهللة أرؾ الطـ والجؿنع و أصحنب
الالمقة)) ال ل ُعـِقت بؿطنئؾ العؼقهللة
َ
دت أمددقر
الـبددل ﷺ وو آيددنت ال ددػنت ورؤي د الؿددممـقـ ل د هبؿ و أخ د ة
واـنو َلد ْ
َ

الؿعند والؼدي والحدقض والؿقد ان وال د اط والجـد والـدنر .وردذا شد ح عؾدك ردذه
الؿـظقم الؿبنر،

ؿق ف
((إسعاد انربَت بشزح املُظىيت اناليُت))



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إسعاد انربَت بشزح املُظىيت اناليُت

11

وأع ذر اب هللا ًن بقـ يهللي رذا الش ح ٕرؾ العؾؿ وط بف مؿدـ ادهلل يؼدػ عؾقدف إن
ا

بنعل أو اؾ اط عل أو ضعػت عبنريت سنكـل معرت بهللاي وهنني بؼؾ بضنع ل

وضعػ إسنديت واهلليؿ اقؾ واعذر الـؿل يف الؼدر الذي هللؿال.
س تؿ ار ً
كنصحن وجهلل ورـًن سـ
أخن
ً
مـ الخطلِ ،ؿن انس اإلمنم منلؽ (رتؿف ار) لؽذا هللػظـت ولؽذا وقع يف كتتبي ،وكحن
كخطئ ومن اسؾم من الخطلِ؟.
أو وجهلل خؾ ً سلصؾ

ومـ مـًّدن يطدؾؿ

ومما جيب التنبيه عليه:

 )6أين تنولت أن يؽقن لل ؾػ و ،دؾ سفدؿ وضدع ف وو ،دؾ مطدلل ذ ،هتدن سؿدن
ٍ
كطدقنن سؿدـ ،نابدف
،نن مـ رذا مـ صقاب سفق مـ اقسقؼ ار ومدن ،دنن سقدف مدـ خطدلٍ أو
ومـ الشقطنن وا غػ ار عؾقف.
 )2الؿ اجدع و ردذا الؽ ددنب ادؿ اقالقؼفددن عدـ ط يددؼ الشدبؽ العـؽبقاقد

دقان  ،ددب

مـشقرة ب قغ  pdfأو مقااع مقالؼ ،ؿقاع الهللرر الطـق .
 )3اؿ آ ػندة مـ  ،ب أرؾ العؾؿ و صقنغ بعض العـنويـ وبعض مـ أدل فن.
وأرلله َّ -
َل و ال -أن اـػع به كتعبه وقترئه ،إكه ولي ذلك والؼتدر ؾقه ،وصؾى ا
ورؾم ؾى كبقـت محؿد و ؾى آله وصحبه.
أبو أحمد
حممد الغباشي
غفر اهلل له ولوالديه وللمسلمني
شوال عام  1444هـ
جمهورية مصر العربية
Mohamed810102@yahoo.com
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ثانيا:
ترمجة شيخ اإلسالم
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ترمجة شيخ اإلسالم ابن تيمية
( رمحه اهلل )

()1

آرم:
أتؿهلل بـ عبهللالحؾقؿ بـ عبهللالط م بـ عبهللار بـ أبل الؼن ؿ بـ محؿهلل بـ اقؿق .
وكـقته :أبق العبنس.
لؼب عقؿقة:
قتل ابن الـجتر (رهللؿه ا ) :ذ ،لـن أن جهلله محؿهللً ا ،نكت أمف ُاطؿك اقؿق و،نكدت
واعظ ً سـ ُِطب إلقفن و ُع ِ هبن.
مقالد ابن عقؿقة (رهللؿه ا ):
،ددنن مقلددهلل ابددـ اقؿقد يددقم آالـددقـ عنشد ربقددع إوس بحد ان

ددـ إتددهللى و د قـ

و ؿنئ (666رد) واهللم مع والهلله وأرؾف إلك دمشؼ ورق صغق .
صػتت ابن عقؿقة(رهللؿه ا ) الجسؿقة:
َ
اؾقدؾ الشدقب
أبقض أ ق َد ال أس والؾحق
قتل الذلبي (رهللؿه ا )، :نن اب ُـ اقؿق
َ
شع ه إلك شحؿ ُأ ُذك ِ
َقف ،لن عقـقف لطنكنن كنطؼنن م ق ِّ ط الؼنم بعقهلل من بقـ الؿـؽبدقـ
جفقري ال قت س قحن يع الؼ انة اعرتيف ِتهلل ٌة لؽـ يؼف رن ِ
بنلح ْؾؿ.
ً
َ َْ
ً
مشغقٓ بنلعؾؿ والجفدند
فائدة :اإلمنم ابـ اقؿق (رهللؿه ا ) :لؿ ي وجٕ :كف ،نن
ولقس زارهللً ا و ُ ـ ِ كبقـن محؿهلل ﷺ.

) )6اكظر :مؼنس (مـ ق ة اإلمنم ابـ اقؿق ) لؾشقخ ص ح الهللق تػظف ار.
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إرالم افودي ؾى اد ابن عقؿقة (رهللؿه ا ) ولو صغقر:
،نن ابـ اقؿق و تنس صدغ ه إذا أراد الدذرنب إلدك ال ُؽ دنب يعرت ُِضدف ٌ
رجدؾ يفدقدي
ُ
مطنئؾ يطل ُلف عـفن :لؿدن ،دنن يظفد عؾدك ابدـ اقؿقد
،نن مـ ُلف بط يؼف و،نن مع القفقدي
مـ الذ،نن و،نن ُيجق ُبف عـفن

ب مـف الؿ ،ؾؿن اج نز اب ُـ اقؿقد بدنلقفقدي
ي ًعن ت ك اعج َ

وتطد َـ
ُيخبِ ُ ه بلشقن َن مؿن يهللس عؾك ُب ْط ن من عؾقف رذا ال جؾ القفقدي سل ؾؿ القفدقدي
ُ
إ ُمف و،نن ذلؽ بي ،الشقخ عؾك ِص َغ ِ ِ ـ ِِّف.
قوة هللػظ ابن عقؿقة (رهللؿه ا ):
قــتل َؿــتل الــدان الســرمري (رهللؿــه ا ) :مددـ عجنئددب مددن واددع و الحػددظ و أرددؾ
زمنكـن شقخ اإل

م أبق العبنس أتؿهلل بـ عبهللالحؾقؿ بـ اقؿقد سنكدف ،دنن يؿد بنلؽ دنب

م ًة مطنلع ً س ُقـ َؼش و ذرـف ويـؼؾف و م ـػناف بؾػظف ومعـنه.
بعدض أصدحنبف أكدف َلؿدن
وقتل ً
أاضت :مـ أعجب من ِؿ ْع ُف عـ ابـ اقؿق من تهللالـل بدف ُ
،نن صب ًّقن و بهللاي أم ه أراد والهللُ ه أن يخ ج بلوٓده يق ًمن إلك ال ُبط نن عؾك دبقؾ ال ـد ه
سؼنس لف يدن أتؿدهلل اخد ُ ُج مدع إخقادؽ اطدرتي سنع ِدذر سدلل عؾقدف والدهللُ ه سدنم ـع أشدهلل
آم ـنع سؼنس أش فل أن اعػقـل مـ الخ وج سرت،دف وخد ج بنخقادف سظؾدقا يدقمفؿ و
البط نن ورجعقا آخ الـفنر سؼدنس يدن أتؿدهلل أوتشدت إخقادؽ القدقم واؽدهللر عؾدقفؿ
تػظدت ردذا الؽ دنب لؽ ٍ
دنب
بطبب غقب ؽ عـفؿ سؿن رذا؟ سؼدنس يدن أبدل إكـدل القدقم
ُ
عجددب مِددـ اقلددف سؼددنس لددف ا ع ضددف عؾددل
معددف سؼددنس أبددقه تػظ ددف ،ددنلؿـؽ الؿ ِّ
سن ع ضف سنذا بف اهلل تػظف جؿق َعف سلخذه و َابؾف بقـ عقـقف وانس ين بـل ٓ ُاخبِ أتهللً ا
بؿن اهلل سع ْؾ َت خق ًسن عؾقف مـ العقـ.
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وقتل ؿر بن ؾي البزار(رهللؿه ا ) :مـ أعجب إشقنن ال ل ادهللس عؾدك ادقة تػدظ
و،بدنرا
صدغنرا
ابـ اقؿق (رتؿدف ار)  -أكدف و محـ دف إولدك بؿ د صدـػ عدهللة  ،دب
ً
ً
وذ ،سقفن من ات نج إلك ذ ،ه مـ إتندي وأالنر وأاقاس العؾؿنن وأ دؿنن الؿحدهللالقـ
والؿدم ِّلػقـ ومملػددنهتؿ وعد ا ،ددؾ شد ٍ
دلن مددـ ذلددؽ إلددك كناؾقددف وانئؾقددف بل ددؿنئفؿ وذ،د
أ ؿنن الؽ ب ال ل ُذ ِ،سقفن وأي مقضع رق مـفن ،دؾ ذلدؽ بهلليفد مدـ تػظدفٕ :كدف لدؿ
ٍ
نب ُيطنل ِ ُعف واخ يت رذه الؽ دب سؾدؿ يقجدهلل سقفدن بحؿدهلل ار ٌ
خؾدؾ
يؽـ عـهلله تقـةذ ٌ ،
وٓ اغق ومـ جؿؾ فن  ،نب "ال نرم الؿطؾقس عؾك شناؿ ال قس" ورذا مدـ الػضدؾ
الذي خ ف ار اعنلك بف.
شقوخ ابن عقؿقة (رهللؿه ا ):
ِؿ َع ابـ اقؿق الحهللي مـ ابـ عبهلل الهللائؿ وابـ أبل القطد والشدقخ شدؿس الدهلليـ
الحـبؾل والؼنضل شؿس الهلليـ بـ عطنن الحـػل والشدقخ جؿدنس الدهلليـ بدـ ال دق و
ومجهلل الهلليـ بـ عطن ،وابـ أبدل بؽد الفد وي والؽؿدنس عبدهللال تقؿ والػخد عؾدل
وابـ شقبنن والش

بـ الؼقاس وخؾؼ ،ثق .

قتل محؿد بن بدالفتدي(رهللؿه ا ) :شققخ ابـ اقؿقد الدذيـ ِ
دؿ َع مدـفؿ أ،ثد ُ مدـ
َ
منئ ل شقخ.
عالمقذ ابن عقؿقة (رهللؿه ا ):
،نن لإلمنم ابـ اقؿق الؽثق مـ ال مقذ ومـ أشف رؿ
محؿهلل بـ أتؿهلل بـ عبهللالفندي وابدـ ادقؿ الجقزيد ومحؿدهلل بدـ أتؿدهلل بدـ عثؿدنن
الذربل ومحؿهلل بـ مػؾ الحـبؾل وابـ ،ثق وعؿ بـ عؾل الب ار وأتؿدهلل بدـ تطدـ
بـ اهللام ومحؿهلل بـ شن ،الؽ بل و ؾقؿنن ال

ص ي وعؿ بـ مظػ بدـ الدقردي
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ومحؿددهلل بددـ ددقهلل الـددنس ويق ددػ بددـ عبددهللال تؿـ الؼضددنعل ومحؿددهلل بددـ الؿـجددن
ال ـقخل والؼن ؿ بـ محؿهلل اليزالل وص ح الهلليـ ال ػهللي وغق رؿ ،ثق .
أقوال العؾؿتء يف ابن عقؿقة (رهللؿه ا ):
ٌ
جنردؾ أو
قتل محؿد بن بد البر السبؽي (رهللؿه ا ) :وار مدن يدبغض ابدـ اقؿقد إٓ
ُ
الحدؼ بعدهلل
وصنتب الفقى ي ُ هلله رقاه عدـ
سنلجنرؾ ٓ يهللري من يؼقس
رقى:
ِّ
ُ
صنتب ً
ُ
مع س ف بف.
رأيت مثؾ ابـ اقؿق وٓ رأى رق مثؾ كػطف
قتل أبو الحجتج الؿزي (رهللؿه ا ) :من ُ
أعؾؿ بؽ نب ار و ُ ـ ر قس ار ﷺ وٓ أابع لفؿن مـف.
ومن ُ
رأيت أتهللً ا َ
قتل الؼتضي ابن دققق العقد (رهللؿه ا ) :لؿدن اج ؿعدت بدنبـ اقؿقد رأيدت رجد ً ُ،دؾ
العؾقم بقـ عقـقف ُ
يلخذ من ي يهلل و َيهللَ ع.
قتل الؼتضي ابن فضل ا العؿري (رهللؿه ا )، :نن ابـ اقؿق ٓ ُ
الحؼ لقم ُ
الخذه و ِّ
ٓئؿ ولقس عـهلله مهللارـ و،نن ِ
ٍ
الحؼ عـهلله قان.
مند ُتف وذامف و ِّ
ُ
قتل محؿد بدالفتدي (رهللؿه ا ) :ابـ اقؿق رق الشقخ اإلمنم ال بنين إمنم إئؿد
و ُم ْػ ل إُم و َب ْح العؾقم
اإل

شقخ

الحػنظ وسنرس الؿعنين وإلػنظ س يهلل الع
قهلل ُ

وأو َتدهلل العبدند
م ب  ،إكنم وع مد ال مدنن و ُا ْ جؿدنن الؼد آن َع َؾدؿ ال ردند ْ

انمع الؿب هللعقـ وآخ الؿج فهلليـ وصنتب ال نكقػ ال ل لؿ ُيط َب ْؼ إلك مثؾفن.
قتل ابن رَب الحـبؾي (رهللؿه ا )، :نكت العؾؿنن وال دؾحنن والجـدهلل وإمد ان
ِ
وهننرا بؾطنكف وعؾؿف.
ب لـػعفؿ لق ً
وال جنر و نئ العنم احب ابـ اقؿق ٕ :كف ُمـ ٌ
ً
قتل اإلمتم الذلبي (رهللؿه ا ) :شقخـن اإلمنم اؼل الهلليـ بـ اقؿق شقخ اإل

م سد ْ د

ال منن بح العؾقم اؼل الهلليـ ا أ الؼ آن والػؼدف وكدن َظ َ وا د هللس وردق دون البؾدقغ
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ب ع و العؾؿ وال ػطق وأس ك ودرس ولف كحق العش يـ ـ وصـػ ال نكقػ وصدنر
ُ
،بدنن ول َعدؾ
مـ أ،نب العؾؿنن و تقنة شققخف ولف الؿ ـػنت الؽِبنر ال ل نرت هبدن ال
نب ار اعنلك مهلل َة دـقـ
ا نكق َػف و رذا القات اؽقن أربع آٓ  ،اس وأ،ث وسط َ َ ،
مـ صهللره و أينم الجؿع و،دنن ي قادهلل ذ،دن ًن و دؿنعن ُاف مدـ الحدهللي ،ثقد ٌة وشدقق ُخف
أ،ث مـ منئ ل شقخٍ ومع س ُف بنل ػطق إلقفن الؿـ فك ِ
وت ْػ ُظف لؾحهللي ورجنلف وصدح ف
ُ
ؾحؼ سقف وأمن كؼ ُؾف لؾػؼف ومذارب ال حنب وال نبعقـ سض ً عدـ الؿدذارب
و ؼؿف سؿن ُي َ
إربع سؾقس لف سقف كظق ٌ وأمن مع س ُف بنلؿ َؾ ِؾ والـ َِّحؾ وإصقس والؽ م س أعؾدؿ لدف
سقفن كظق ً ا ويهللري جؿؾ ً صنلح ً مـ الؾغ وع بق ُف اقي ٌ جهللًّ ا ومع س ُف بنل نريخ والطدق
دت
القص َ
دػ ويػدقق الـ ْع َ
سعجب عجقب وأمن شجنع ُف وجفن ُده وإاهللا ُمف سلم ٌ ي جدنوز ْ
ورددق أتددهلل إجددقاد إ ددخقنن الددذيـ ُي ْضد َ ُب هبددؿ الؿثد ُدؾ وسقددف ُز ْرددهللٌ واـنعد ٌ بنلقطددق و
الؿل،ؾ والؿش ب.
مملػتت ابن عقؿقة (رهللؿه ا ):
ابؾغ مملػنت ابدـ اقؿقد مدن يؼد ُ ب مدـ خؿطدؿنئ مجؾدهلل مـفدن  ،دنب (مـفدنج الطدـ
الـبقي واؾبقس الجفؿق ودرن اعنرض العؼؾ والـؼؾ والطقن

الش عق وآ ؼنم

واإليؿددنن والعبقديدد والعؼقددهللة القا ددطق و ال هللم يدد والػ ددقى الحؿقيدد وغق رددن
الؽثق ).
بتدة ابن عقؿقة (رهللؿه ا ):
قتل اإلمتم ابن الؼقم (رهللؿه ا ) :تض ت شقخ اإل

م ابـ اقؿق م ًة صؾك الػج

ػدت إلدل وادنس ردذه
الؿ جؾدس يدذ ،ار اعدنلك إلدك ا يدب مدـ اك دن الـفدنر الدؿ ال َ
غهللويت ولق لؿ أاغهلل الغهللان َؼ َط ْت اقيت.
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قتل ابـن عقؿقـة (رهللؿـه ا ) :إكدف لقؼدػ خدنط ي و الؿطدلل والشدلن أو الحنلد ال دل
ُا ْشؽِؾ عؾل سل غػ ار اعنلك ألػ م ة أو أ،ثد أو أادؾ ت دك يـشد َح ال دهللْ ُر ويـحدؾ
إشد ُ
دؽنس مددن َأ ْش د َؽ َؾ وأ،ددقن إذ ذاع و الطددقق أو الؿطددجهلل أو الددهللرب أو الؿهللر د ٓ
يؿـعـل ذلؽ مـ
ِّ
الذ ْ ،وآ غػنر إلك أن أكنس مطؾقبل.
قتل اإلمتم ابن الؼقم (رهللؿه ا ) :انس لل شقخ اإل
بـق إرات كػطل ٕ :عهلل ب ؾؽ ال ات ِ
لذ َْ ٍ ،
آخ .

م ابـ اقؿقد ٓ أاد ع الدذ ،إٓ

قـــتل محؿـــد بـــن بـــدالفتدي (رهللؿـــه ا ) :خددد ؿ ابدددـ اقؿقددد الؼددد آن مدددهللة إانم دددف
بطدددجـ الؼؾعددد الؿدددنكقـ أو إتدددهللى والؿدددنكقـ خ ؿددد اك فدددك و آخددد خ ؿددد إلدددك آخددد
َّــتت وكَفــرٍ * فِــي م ْؼع ِ
ددقرة "اارتبددت الطددنع " ﴿ إِ َّن ا ْلؿت َِّؼــقن فِــي َـ ٍ
ــد ِصــدْ ٍق ِ ـْــدَ
َ َ
َ َ
َ
َ
ُ
م ِؾ ٍ
قك ُم ْؼت َِد ٍر ﴾ [الؼؿر.]55 ،54 :
َ
قتل ؿر بن ؾي البزار (رهللؿه ا )، :نن ابـ اقؿق اهلل اطع ُجؾ وا ف و العبندة ت ك
إكف لؿ يجعؾ لـػطف شنغؾ ً اشدغؾف عدـ ار اعدنلك و،دنن مدـ عندادف ٓ ُيؽ ِّؾؿدف أتدهللٌ بغقد
ض ورة بعهلل ص ة الػج س يد اس و ِّ
الدذ ْ ،يطدؿع كػطدف وربؿدن يطدؿع ذ،د ه َمد ْـ إلدك
جنكبف مع ،قكف و خ س ذلؽ ُيؽثِ مـ اؼؾقب َب َ ِ ه كحق الطؿنن رؽذا د ْأ ُبدف ت دك ا اػدع
الشؿس وي وس وات الـفل عـ ال

ة.

عواضع ابن عقؿقة (رهللؿه ا ):
اقاض ُعف :إكف
قتل ؿر بن ؾي البزار(رهللؿه ا ) :ظف لل مـ ُت ْطـ أخ ق ابـ اقؿق
ُ
،نن إذا خ جـدن مدـ مـ لدف بؼ دهلل الؼد انة يحؿدؾ ردق بـػطدف الـطدخ َ وٓ َيدهللَ ُع أتدهللً ا مـدن
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يحؿؾفن عـف و،ـت أع ذر إلقف مـ ذلؽ :خق ًسن مـ ُ قن إدب سقؼدقس لدق تؿؾ دف عؾدك
رأ ل لؽنن يـبغل َأٓ أتؿؾ من سقف  ،م ر قس ار ﷺ.
شجت ة ابن عقؿقة (رهللؿه ا ):
لؼتء ابن عقؿقة مع مؾك التتتر :انس محؿهلل بـ عؿ البنلطل و،نن مع الذيـ ذربقا مدع
ابـ اقؿق لؿؼنبؾ محؿقد انزان (مؾؽ ال دنر) ادنس ابدـ اقؿقد لؼدنزان أكدت اد عؿ أكدؽ
ٍ
وانض وإمن ٌم عؾك من بؾغـن سغ واـن ودخؾدت ب دكدن عؾدك مدنذا؟
مطؾؿ ومعؽ ُمم ِّذ ٌن
عنردهللا سق َس َقدن وأكدت
وأبقع وجهللع رقٓ،ق ،نكدن ،دنس يـ ومدن غد وا بد د اإل د م :بدؾ َ
واؾت سؿن وس ْق َت وا ب إلك الجؿنع طعن ًمن سل،ؾقا مـف إٓ اب ُـ اقؿقد
عنرهللت سغهللَ ْر َت
َ
سؼقؾ لف أٓ ال،دؾ؟ سؼدنس ،قدػ آُُ ،دؾ مدـ طعدنمؽؿ و،ؾدف مؿدن هنبد ؿ مدـ أغـدنم الـدنس
وطبخ ؿقه بؿن اطع ؿ مـ أشجنر الـنس؟ انس وطؾب انزان مـف الهللعنن سؼنس ابدـ اقؿقد
َ
ؽقن ،ؾؿ َُؽ رل العؾقدن ولقؽدقن
و دعنئف الؾفؿ إن ،نن عبهللُ ع رذا محؿقد إكؿن ُيؼناِؾ ل
الهللي ُـ ُ،ؾف لؽ سنك ُ ْ ه وأ ِّيهللْ ُه و َم ِّؾ ْؽد ُف الدب َد والعبدن َد وإن ،دنن إكؿدن ادنم ريدن ًن و ُ ْدؿع ً
ُ
َ
وز ْل ِ ْل ُف ود ِّمد ْ ه
ؽقن ،ؾؿ ُف رل العؾقن ولقذس اإل َم وأر َؾف
و َطؾ ًبن لؾهللكقن ول
سنخذ ْلف َ
واا َط ْع دابِ َ ُه :وانزان ُيم ِّم ُـ عؾك ُدعنئدف وي سدع يهلليدف سجعؾـدن كجؿدع القنبـدن َخ ْق ًسدن مدـ أن
ا ؾق َ
ث بهللمف إذا أم بؼ ؾف .انس سؾؿن خ جـن مـ عـهلله انس لف انضدل الؼضدنة كجدؿ الدهلليـ
ِ
ِ
كػط َ
دؽ وار ٓ ك دحبؽ مدـ رـدن سؼدنس
ابـ َص ْ ى وغق ه ،هللت أن ُافؾؽـن و ُافؾؽ َ
وأكن وار ٓ أصدحبؽؿ سنكطؾؼـدن ُع ْ دب ً وادلخ ردق و خنصد كػطدف ومعدف جؿنعد مدـ
أصحنبف س طن َم َع ْت بف إم ا ُن مـ أصحنب انزان سلاقه ي يُ،قن بهللعنئف ورق دنئ إلدك
دمشؼ ويـظ ون إلقدف وار مدن وصدؾ إلدك دمشدؼ إٓ و كحدق ال الؿنئد سدنرس و ر،نبدف
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و،ـت أكن مـ جؿؾ مـ ،نن معف وأمن أولةؽ الذيـ رسضدقا أن ي دحبقه سخد ج عؾدقفؿ
جؿنع ٌ مـ ال نر سلخذوا مـفؿ أمقالفؿ والقنهبؿ(.)1
ابن عقؿقة (رهللؿه ا ) ا ِ
طؾق إررى الـصترى:
ُ
قتل اإلمتم ابن عقؿقة (رهللؿه ا ) :خنطبت انزان  -مؾؽ ال نر -و إطد ق إ د ى
سطؿ بنط ق إ ى الؿطؾؿقـ الؿ انس ادنزان معـدن ك دنرى أخدذكنرؿ مدـ الؼدهللس
سفمٓن ٓ ُيط َؾ ُؼقن سؼؾت لف بؾ جؿقع مـ معؽ مـ القفدقد والـ دنرى الدذيـ ردؿ أردؾ
ذم ـن :سنكن كػؽفؿ وٓ كهللع أ دق ً ا ٓ مدـ أردؾ الؿؾد وٓ مدـ أردؾ ِّ
الذمد وأطؾؼـدن مدـ
الـ نرى َم ْـ شنن ار سفدذا عؿؾـدن وإتطدنكـن والجد ا ُن عؾدك ار و،دذلؽ الطدبل الدذي
بليهلليـن مدـ الـ دنرى يعؾدؿ ،دؾ ٍ
خدناؿ
أتدهلل إتطدنكَـن ورتؿ َـدن ورأس َـدن هبدؿ، :ؿدن أوصدنكن
ُ
َـت أاؿـت ُكؽ ُْم)) ادنس ار اعدنلك و
الؿ ؾقـ :تق انس و آخ تقناف ((الصـال َة ومـت َم َؾؽ ْ
ِ
ِ ِ ِ
قؿت َو َأ ِر ًقرا ﴾[اإلكستن.]8 :
 ،نبف ﴿ َو ُا ْط ِع ُؿ َ
ون ال َّط َعت َم َ َؾى ُهلل ببه م ْسؽقـًت َو َات ً
ضوابط العذر بتلجفل ـد ابن عقؿقة (رهللؿه ا ):
روى الشقخنن عـ أبل ر ي ة رضدل ار عـدف عدـ الـبدل ﷺ ادنس ((كـتن رَـل
الؿوت ،قتل لبـقه :إذا أكت مت فلهللرقوين ،ثم اَحـوين ،ثـم
اسرف ؾى كػسه ،فؾؿت هللضره
ُ
ؾي ر ببي ل ُق ب
عذبـي ذا ًبت مت َّذ َبه أهللدً ا ،فؾؿت مـتت ُف ِعـل بـه
ذروين يف الراح ،فوا لئن قدر َّ
فػعؾـت ،فـنذا لـو قـتئم ،فؼـتل :مـت
ذلك ،فـلمر ا إرض ،فؼـتل :اَؿعـي مـت فقـك مــه،
ْ
صـعت؟ قتل :ات رب خشقتك فغػر له)) رواه البخنري ومطؾؿ.
هللؿؾك ؾى مت
َ

)(( (1البهللاي والـفني )) ٓبـ ،ثق (. )92 96/64
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قتل اإلمتم ابن عقؿقة (رهللؿه ا ) :ردذا ٌ
رجدؾ َشدؽ و ادهللرة ار وو إعندادف إذا ُذ ِري:
بؾ اع ؼهلل أكف ٓ ُيعند ورذا ُْ ،ػ ٌ بن ِّاػنق الؿطؾؿقـ لؽـ ،نن جنر ً ٓ يعؾؿ ذلؽ و،دنن
ِ
دلوس مدـ أردؾ آج فدند الحد يص عؾدك
مممـًن يخن ار أن ُيعنا َبف سغػ لف بذلؽ والؿ ِّ
م نبع ال قس أولك بنلؿغػ ة مـ مثؾ رذا(.مجؿقع س نوى ابـ اقؿق ).
رؿتهللة ابن عقؿقة (رهللؿه ا ) مع مختلػقه:
قتل اإلمتم ابن عقؿقة (رهللؿـه ا )ُ ٓ :أ ِتدب أن يـ د مدـ ٍ
أتدهلل بطدبب ،ذبدف عؾدل أو
ُ َ
ُظ ْؾؿف و ُعهللواكف :سنين اهلل أتؾ ْؾ ُت ،ؾ مطؾؿ وأكن أتب الخق لؽؾ الؿطؾؿقـ وأريهلل لؽدؾ
مممـ مـ الخق من ِ
أتبف لـػطل والذيـ ،ذبقا وظؾؿقا سفؿ و ِت ٍّؾ مـ جف ل.
كتن بعض أصحتب ابـن عقؿقـة إكـتبر اؼـولِ :
ود ْد ُت أين ٕصدحنبل مثدؾ ابدـ اقؿقد
ٕعهللائف وخ قمف.
رأيت ابـ اقؿق يهللعق عؾك ٍ
أتهلل مدـ أعهللائدف ادط
قتل اإلمتم ابن الؼقم (رهللؿه ا ) :من ُ
و،نن يهللعق لفؿ.
جةت يق ًمن ُمب ِّش ً ا ٓبدـ اقؿقد بؿدقت أ،بدد أعهللائدف
قتل اإلمتم ابن الؼقم (رهللؿه ا )ُ :
وأشهللِّ رؿ َعهللاو ًة وأ ًذى لف :سـف ين واـؽ لل وا رتجع الدؿ ادنم مدـ سدقره إلدك بقدت أرؾدف
سع د ارؿ واددنس إين لؽددؿ مؽنكددف وٓ يؽددقن لؽددؿ أم د ٌ اح ددنجقن سقددف إلددك مطددنعهللة إٓ
سط وا بف ودعقا لف وعظ ُؿقا رذه الحنس مـف س تؿف ار ورضل عـف.
و نعهلل ُاؽؿ سقفُ :
قبس من كالم ابن عقؿقة (رهللؿه ا ):
قتل اإلمتم ابـن عقؿقـة (رهللؿـه ا )( :مدـ دـ ار أكدف إذا أراد إظفدنر ديـدف أادنم َمد ْـ
عنر ُضف سقحؼ الحؼ بؽؾؿناف ويؼذ بنلح ِّؼ عؾك البنطؾ سقهللمغف سنذا رق ِ
ُي ِ
زارؼ).
َ
وقتل (رهللؿه ا )( :إن و الهللكقن جـ ً َم ْـ لؿ يهللخ ْؾفن لـ ُ
يهللخ َؾ جـ َ أخ ة).
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وقتل (رهللؿه ا )( :بنل ي والقؼقـ اـنس اإلمنم و الهلليـ انس اعنلك ﴿ َو ََ َع ْؾـَت ِمـ ُْف ْم
ُون ﴾ [السجدة.)]24 :
ون بِ َل ْمرِكَت َل َّؿت َص َب ُروا َوكَتكُوا بِ َآاتعِـَت ُاوقِـ َ
َأئِ َّؿ ًة َا ْفدُ َ
وقتل (رهللؿه ا )ِّ ( :
الذ ْ ،لؾؼؾب بؿـ لد الغدذان لؾجطدهلل سؽؿدن ٓ يجدهلل الجطدهللُ لدذ َة
الطعنم مع الطؼؿ سؽذلؽ الؼؾب ٓ يجهلل ت وة ِّ
ب الهللكقن).
الذ ْ ،مع ُت ِّ
وقتل (رهللؿه ا )( :من ي ـع أعدهللائل بدل؟ أكدن جـ دل و ُبطد نين و صدهللري إن رتدت
سفل معل ٓ ُا ِ
ػنر ُاـل إن َت ْبطل خؾق ٌة و َا ْؾل شفند ٌة وإخ اجل مـ بؾهللي قنت ).
وقتل (رهللؿه ا )( :من كهللم مـ ا خنر الخنلؼ وشنور الؿخؾقاقـ والبت و أم ه).
وقتل (رهللؿه ا )( :مـ أراد الطعندة إبهللي َس ْؾ َق ْؾ َ م ع ب العبقدي ).
وقتل (رهللؿه ا )( :غني الؽ ام ل وم آ ؼنم ).
َ
وقــتل (رهللؿــه ا )َ ( :مدد ْـ سددنرق الددهلل َ
الطددبقؾ وٓ دلقددؾ إٓ بؿددن جددنن بددف
لقؾ َضددؾ
ال قس ﷺ).
،نلح ِّ واليد سدنذا َعؾِ َدؿ العبدهللُ أكدف ٓ ُبدهلل
وقتل (رهللؿه ا )( :العقارض والؿحـ رل َ
ب لقرودرؿن ولؿ يغ ؿ لذلؽ ولؿ يح ن).
مـفؿن لؿ َ
يغض ْ
وفتة ابن عقؿقة (رهللؿه ا ):
ُاق ِّسل اإلمنم ابـ اقؿق (رتؿف ار) لقؾ آالـقـ العش يـ مدـ ذي الؼعدهللة

ٍ
الؿدنن
دـ

وعش يـ و بعؿنئ مـ الفجد ة ( )728وذلدؽ بؼؾعد دمشدؼ ال دل ،دنن محبق ً دن سقفدن
عنش ابـ اقؿق

ب ًعن و قـ ـ وأشف ً ا.

َـتزة ابن عقؿقة (رهللؿه ا ):
ُأخ ِ َج ْت جـنزة اإلمنم ابـ اقؿق إلك جنمع دمشؼ وصدؾقا عؾقدف الظفد و،دنن يق ًمدن
مشفق ًدا لدؿ ُي ْع َفدهللْ بهللمشدؼ مثؾدف وادنس رجدؾ ب دقت م اػدع رؽدذا اؽدقن جـدنئ أئؿد
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الـنس ُبؽن ًن ،ثق ً ا واش هلل ال تنم وألؼك الـنس عؾك كعشف مـندي َؾفؿ وصدنر
الطـ سبؽك ُ
الـعش عؾدك الد ؤوس ي ؼدهللم ادنر ًة وي دلخ أخد ى وخ جدت جـنز ُادف مدـ بدنب الػد ج
الـنس عؾك أبقاب الؿهلليـ جؿق ًعن لؾخ وج وع ُظ َؿ إم ُ بطقق الخقدؾ واؼدهللم
وازدتؿ
ُ
و ال

ة عؾقف رـدنع أخدقه عبدهللال تؿـ وبؾدغ عدهللد الدذيـ تضد وا جـدنزة اإلمدنم ابدـ

طدؿ ْع
اقؿق (رتؿف ار) أ،ث ُ مـ خؿطدؿنئ ألدػ شدخص :ادنس العدنرسقن بنل دنريخ لدؿ ُي َ
الج ْؿع إٓ جـنزة اإلمنم أتؿهلل بـ تـبؾ (رتؿف ار).
بجـنزة بؿثؾ رذا َ
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ثالثا
النظم كامال
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لَمِ ّيَةُ
دةُ ال ّ
قصِي َ
ال َ
المنسوبة ل َ
الح ِلي ِم ْب ِن َت ْي ِم َّي َة
اس أَ ْح َم ُد ْبنُ َع ْب ِد َ
الم أَبِي َ
ش ْي ِخ ْ
الع َّب ِ
اإلس ِ

َاــت َرتئِؾــي َ ــــ ْن َم ْذ َلبِــي و َ ِؼقدَ عِــــي

( )1

ْار َؿــــ ْع َكــــال َم ُم َح بؼـــ ٍق فِـــي َقـولـِـــه

( )2

الفـــدَ ى َم ْن لِ ْؾ ِفــــدَ َاا ِة َا ْســـ َل ُل
ُر ِز َق ُ
َٓ َاـْـ َثـ ِــــــــ ْي َ ـْـــــــ ُه َوَٓ َا َتبَـــــــدَّ ُل
َو َم َو َّد ُة ال ُؼ ْر َبـــى بِ َفـــــت َأع ََو ّرـــــــــــ ُل

ِ
ِ
ب
الصحـــت َبة ك بؾ ِف ْم لي َم ْذ َلــــ ٌ
ُهللـــب َّ
َولِ ُؽ بؾ ِفـــ ْم َقــــــدْ ٌر َ ــــــالَ َو َف َضتئــــــ ٌل

( )4

ِ
الصدب ُاق " ِمـ ُْف ْم َأ ْف َضـــــ ُل
لؽـ ََّؿت " ب

ول فِي ال ُؼـــ ْر ِ
َو َأ ُقــ ُ
آن َمت ََــت َء ْت بِــــــ ِه

( )5

آاتعُـــ ُه َف ْفـــ َو ا ْل َؽرِاـــــــ ُم ا ْل ُـؿــــــز َُل

( )6

و ا ْلؿص َط َػـــى ا ْلفـــ ِ
تدي َوَٓ َأعـَ َل َّو ُل
َ
َ ُ ْ

( )7

َهلل ّؼـًا ك ََؿــت َك َؼــــــ َل ال بطــــ َرا ُز إَ َّو ُل

( )8

َو َأ ُصوكُفــــت ـَــــ ْن ُكــــ بل َمت ُاتَخَ َّقـ ُل

( )9

َوإِ َذا ْارتَدَ َّل َا ُؼ ُ
ول َقـــ َتل إَ ْخ َطـــــ ُل

َو َأ ُقـــ ُ
ول َقـــ َتل ا ُ ََـــــ َّل ََالَ ُلـــــــــــ ُه
تت الص َػــــ ِ
وَ ِؿقــع آا ِ
تت ُأ ِمر َلــــــــت
ب
َ َ
ُ َ
َ
وأ ُرد ُ ْفـــدَ عَفــــــــت إِ َلـــــــى ُك َّؼتلِ َفـــــــت
ان َو َرا َء ُه
ُق ْبحــًا لِ َؿـ ْن َك َبـــــــ َذ ال ُؼــــــــ َر َ

( )3

ـتء بِ َغقرِ َكقــ ٍ
وإ َلى السؿ ِ
ف َاـْــــــــ ِز ُل
الؿ ْم ِمـُـ َ
ون َاـــ َر ْو َن َهلل ّؼــــــــًا ر َّب ُفـــــ ْم (َ )11
ْ ْ
َّ َ
َو ُ
َان وا ْلحــــــ ِ ِ
ِ
ُِ
رَــــــو َبل بكـــي ِمـْـــ ُه َر ّاًا َأك َْفــــــــ ُل
وض ا َّلذي (َ )11أ ُ
وأقــــ ُر بـت ْلؿقــــز ِ َ َ
الصـــ ُ
آخـــــ َـر ُم ْف َؿــــــــ ُل
راط ُا َؿد َفـــ ْو َق ََ َفـَّـــــ ٍم (َ )12ف ُؿ َس َّؾ ٌم كَـــــتجٍ َو َ
َو َكـــ َذا ب
الش ِؼـــــي بِ ِ
الجـَـــ ِ
حؽ َْؿـــــــ ٍة (َ )13وك ََذا الت َِّؼـــي إِلى ِ
و ال َّـــ ُتر َا ْصال ََلت َّ
تن َر َقدْ ُخــ ُل
ولِ ُؽــــ بل َهللـــي َ تقِــــــــ ٍل يف َق ْبــــــــــرِ ِه (َ َ )14ؿ ٌل ُا ِ
ؼتركُـــــ ُه ُلـَــــــ َ
تك َو ُا ْســــــــلَ ُل
ٍّ
الشــتفِعيِ ِّ و متلِــــــ ٍ
لــــذا ا ْ تِ َؼــــــت ُد َّ
ك
َ

(َ )15و َأبِـــي َهللـِق َػـَ َة ُثــ َّم َأ ْهلل َـؿــدَ ُاـْ َؼــــ ُل

ت َف َؿت َ َؾ ْقــــ َ
ك ُم َعــــــ َّو ُل
ت َربِق َؾ ُفـــــ ْم َف ُؿ َو َّفــــــــ ٌق (َ )16وإِ ِن ا ْبتَدَ ْ َ
َفــــنِ ِن ا َّع َب ْعـــــ َ
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شرح البيتني
()2-4
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قال الناظم (رمحه اهلل):

َاــت َرتئِؾــي َ ــــ ْن َم ْذ َلبِــي و َ ِؼقدَ عِــــي

( )1

الفـــدَ ى َم ْن لِ ْؾ ِفــــدَ َاا ِة َا ْســـ َل ُل
ُر ِز َق ُ

ْار َؿــــ ْع َكــــال َم ُم َح بؼـــ ٍق فِـــي َقـولـِـــه

( )2

َٓ َاـْـ َثـ ِــــــــ ْي َ ـْـــــــ ُه َوَٓ َا َتبَـــــــدَّ ُل

لىنهََ :ــا سَائِهــٍ
قولهَ (( :اــت َرتئِؾــي)) :الؿراد لـت :ماس ال بققـ وال عؾؿ ٓ ماس ال ؽؾػ وال عـّت.
اٌغإاي ٔٛػبْ(:)1
إول :مت كتن ؾى وَه التبققن والتعؾم مؿت عؿس الحتَة إلقه ففو ُمبتح أو مـدوب
أو ملمور به ،ومثتله:
( )6أن يطلس الؿطؾؿ عـ إتؽنم ال ل أك لفن ار لؾ عؾؿ وال ػؼف وال طبقؼ.
( )2أن يطلس عؿن لؿ يػفؿف مـ معنين الؼ آن والطـّ .
( )3أن يطلس عـ الـقازس (الؿطنئؾ القااع الجهلليهللة) ش ط أن يؽقن مح نجن إلك
الجقاب عـفن لق ؼل ار سقفن ويعؿؾ بش ع ار سقفن.
ْفي ـه ،ومثتله:
والثتين :مت كتن ؾى َراق التؽؾف والتعـّت ففو مؽروه ومـ ّ
( )6أن يؼ هلل مـ مالف اعجق الؿطموس أو آ ف ان بف أو إاعنبف أو إت اجف انس
عؾل رضل ار عـف (ارلل َع َػ ّؼ ًفت وٓ عسلل َع َعـتًت).

) (1اكظر( :آداب الطماس) ٕبل عقهلل الج ائ ي.
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( )2أن يطلس عـ تؽؿ أشقنن لؿ اؼع وعـ ال َػ َ ضقنت وال قاعنت و يطلس عؿن
لقس اح ف عؿؾ سعؾقف أن يطلس َعؿن رق وااع مؿن يعـقف ويح نج إلك مع س تؽؿ
الش يع لقعؿؾ بف سنذا ،نن ٓ يعـقف س يطلس عـف سؼهلل انس ر قس ار ﷺ ((من
هللسن إرالم الؿرء ع َْر ُك ُه مت ٓ اعـقه))( .)1وانس اإلمنم منلؽ (رتؿف ار) اعنلك (ٓ أتب
الطماس إٓ َعؿن َا ْح َ ُف َع َؿ ٌؾ).
( )3أن يطلس َعؿن جقابف سقف إ ننة لف أو لؾـنس أو ُيحهللث س ـ واخ سن واضط ابن
وبؾبؾ و إم .
( )4أن يطلس َعؿن أخػنه ار عـ عبنده ولؿ ُيطؾعفؿ عؾقف ٕكف ٓ سنئهللة مـ العؾؿ
بذلؽ ،نلطماس عـ وات اقنم الطنع وعـ ال وح انس اعنلك ﴿ َو َا ْس َل ُلوك َ
َك َ ِن الروحِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رجؾ
وح م ْن َأ ْمرِ َر ببي َو َمت ُأوعقتُم بم َن ا ْلع ْؾ ِم إِ َّٓ َقؾ ًقال﴾[اإلرراء .]85:و لس ُ
ُق ِل الر ُ
ر َ
قس ار ﷺ عـ الطنع ؟ سؼنس لف ((مت َأ ْ دَ ْد َت لفت؟))( .)2سـ ى أن الـبل ﷺ
تقس ماس ال ُجؾ مؿن ٓ يـػع إلك من يـػع ورق آ عهللاد لمخ ة بنإليؿنن والعؿؾ
ّ
ال نل .
 ٚا ؾم أكف يجب عؾك الؿطؾؿ إذا جفؾ أم ا و الهلليـ أو ك لت بدف تندالد ٓ يعؾدؿ
الـذ ْكرِ
تر َـل ُلو ْا َأ ْل َـل ب
تؽؿفن أن يطلس أرؾ العؾؿ :ام ثن ً
ٓ لؼقس ار  -بحنكف واعنلكَ ﴿ -ف ْ
ـون﴾ [إكبقــتء .]7 :ويجددب عؾقددف أن ي ح د ى ويـ ؼددك إعؾددؿ وإورع
إِن كُـ ـت ُْم َٓ َع ْع َؾ ُؿـ َ
لطمالف س يطلس جنر ً وٓ صنتب رقى.

) )6رواه الرتمذي ( )2367وصححه إلبتين.
) )2رواه البختري ( )6676ومسؾم (.)2639
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ٕ٠ ٚجغُ٠ ٌّٓ ٟغئً ُ٠ٚفزِ ٟشاػبح أدٛاي اٌّغزفز ،ٟولذلؽ وجقه مـفن(:)1
 )6إذا ،نن الؿط ػ ل بطلن الػفؿ سعؾك الؿػ ل الرتسؼ بف وال ي عؾك اػفؿ مالف
واػفقؿ جقابف.
أمقرا ش عق لؿ ي ط ق إلقفن و مالف سقـبغل لؾؿػ ل
 )2إذا ،نن بحنج إلك اػفقؿف ً
بقنهنن لف زيندة عؾك جقاب مالف ك ًحن وإرشن ًدا واهلل أخذ العؾؿنن ذلؽ مـ تهللي أن
بعض ال حنب رضل ار عـفؿ للقا الـبل ﷺ عـ القضقن بؿنن البح سؼنس ((لو
فور متؤ ُه  ،الحل مقتتُه))(.)2
ال َّط ُ
ولؾؿػ ل أن يعهللس عـ جقاب الطماس إلك من رق أكػع ومـ ذلؽ اقلف اعنلك
ِ ِ
قن َوا ْل َقت ََتمى َوا ْل َؿ َستكِ ِ
﴿ َا ْس َل ُلوك َ
قن
َك َمت َذا ُا ِـػ ُؼ َ
ون ُق ْل َمت َأك َػ ْؼتُم بم ْن َخ ْقرٍ َفؾ ْؾ َوالدَ ْا ِن َوإَ ْق َربِ َ
ِ
ِ ِ
السبِ ِ
قم﴾ [البؼرة .]215:سؼهلل لس الـنس الـبل
قل َو َمت َع ْػ َع ُؾوا م ْن َخ ْقرٍ َفنِ َّن ا َ بِه َ ؾ ٌ
َوا ْب ِن َّ
ﷺ عـ الؿـػؼ سلجنهبؿ بذ ،الؿ

إذ رق أرؿ مؿن للقا عـف.

 )3أن يطللف الؿط ػ ل عؿن رق بحنج إلقف سقػ قف بنلؿـع سقـبغل أن يهلللف عؾك من رق
عقض مـف ،نلطبقب الحنذق إذا مـع الؿ يض مـ أغذي اض ه ودلف عؾك أغذي اـػعف.
 )4أن يطلس عؿن لؿ يؼع واؽقن الؿطلل اج فندي

إشعنرا
سقرتع الجقاب
ً

لؾؿط ػ ل بلكف يـبغل لف الطماس عؿن يعـقف مؿن لف سقف كػع وورانه عؿؾ انس ابـ عبنس
رضل ار عـفؿن (مت كتكوا اسللون إٓ َّؿت اـػعفم) وانس ابـ عبنس لعؽ م (اخرج ات
ؽرمة فلفت الـتس ،ومن رللك ؿت ٓ اعـقه فال عػته ،فنكك عطرح ن كػسك الـتس).

) (1راَع :مؼنس (آداب الؿػ ل والؿط ػ ل) الؿـشقر بؿقاع دار اإلس نن الؿ

ي.

) (2رواه أبق داود ( )83والرتمذي ( )69والـطنئل ( )59وابـ منجف ( )386وصححه إلبتين.
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 )5أن يرتع الجقاب وجق ًبن إذا ،نن عؼؾ الطنئؾ ٓ يح ؿؾ اإلجنب لؼقس الـبل
ُرادون َأن ُا َّ
وررو ُل ُه ؟))( .)1وانس ابـ
فون َأع
َ
َّتس بؿت اعرِ َ
ﷺ (( َهللدب ثوا الـ َ
ؽذ َب ا ُ َ
2
ٍ
قومت هللدا ًثت ٓ عبؾغه ؼولفم إٓ كتن لبعضفم فتـة)( ).
مطعقد (مت أكت بؿحدث ً

لىنه :عَـٍْ يَ ْذ َهبِـٍ
ــن َم ْذ َلبِــي)) :الؿـذلب يف الؾغـة :مدـ ذردب و آرض َمد ومضدك
قولهْ َ (( :
وجؿعف مذارب.
ب سد ن ا دهلل ا دهللَ ه
دب َم ْدذ َر َ
ومن معتكقه يف الؾغة :الؼ هلل والط يؼ يؼنس َذ َر َ
وط يؼ َف.
أمت يف آصطالح :سنن الػؼفدنن لدؿ يب عدهللوا و ا د عؿنلفؿ لؾؽؾؿد عدـ مدهلللقلفن
الؾغددقي سؽددنكقا يؼ ددهللون بنلؿددذرب (اابددنع ط يؼ د إمددنم و سؼفددف رواي د وا د ـبن ًطن
يجن عؾك مذربف).
واخ ً
و لـتك أربعة مذالب فؼفقة مشفورة ولي:
 )6الؿذلب الحـػي ،كطب إلك اإلمنم أبل تـقػ الـعؿنن الؿ قىف ـ 651رد.
 )2الؿذلب الؿتلؽي ،كطب إلك اإلمنم منلؽ بـ أكس الؿ قىف ـ 679رد.
 )3الؿذلب الشتفعي ،كطب إلك اإلمنم محؿهلل بـ إدريس الشنسعل الؿ قىف 214رد.
 )4الؿذلب الحـبؾي ،كطب إلك اإلمنم أتؿهلل بـ تـبؾ الؿ قىف ـ 246رد.

) )1رواه البختري (.)627
) (2مؼهللم صحق مطؾؿ.
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ورـنع مذارب غق رذه الؿذارب إربع ،ؿذرب ػقنن الثقري و الؾق بـ
عهلل وإوزاعل إ ّ
ٓ أهنن اكهللال ت أو ،ندت وإكؿن بؼقت رذه الؿذارب إربع لِعـني
أصحددنب إئؿ وا مقذرؿ هبن.
عؾك ال غؿ مـ أن الغنلب و ا عؿنس الؿذرب أن يؽقن لؿطنئؾ الػ وع
الؿ عؾؼ بنٕتؽنم مـ عبندات ومعنم ت إٓ أن الؿذرب يط عؿؾ أيض و مطنئؾ
آع ؼند سقؼقلقن مذرب الطؾػ أي مـفجفؿ ومن ذربقا إلقف ومن اع ؼهللوه .سؿث يؼقس
شقخ اإل

م (رتؿف ار) (ومذرب أرؾ الطـ والجؿنع مذرب اهلليؿ مع و

ابؾ

أن يخؾؼ ار أبن تـقػ ومنل ًؽن والشنسعل وأتؿهلل سنكف مذرب ال حنب الذيـ اؾؼقه عـ
كبقفؿ ومـ خنلػ ذلؽ ،نن مب هلل ًعن عـهلل أرؾ الطـ والجؿنع )(.)1
ب إلقف إمنم مـ إئؿ و إتؽنم الػ عق و العؼهللي :
سنلؿذرب يشؿؾ من َذ َر َ
ويهللس عؾك ذلؽ أن الـنظؿ رتؿف من أجنب عـ مذربف الػ عل وإكؿن أجنب عـ
عؼقهللاف :سنلؿ اد بنلؿذرب رـن من يذرب إلقف و مطنئؾ آع ؼند.

)(( )1مـفنج الطـ )) (.)616/2
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لىنه :و عَمُِدَحِــــٍ
قوله((:و َ ِؼقدَ عِــــي)) :رذا العطػ مـ بنب عطػ الخنص عؾك العنم سنن
العؼقهللة رل ج ن مـ الؿذرب.
العؼقدة يف الؾغة :ملخقذة مـ الع ْؼهلل ورق ال ُ
بط والشهلل بؼقة.
واصطالهللًا :لفت ععراػتن(:)1
أوًٓ :التعراف آصطالهللي العتمُ :ع ّ ست العؼقهللة وسؼ الؿػفقم العنم بلهندن مدن يعؼدهلل
عؾقف اإلكطنن اؾبف عؼهلل ًا جنزم ومحؽؿ ٓ ي ط ق إلقف شؽ.
ثتكقًا :ععراف العؼقدة اإلرالمقة :رل اإليؿنن الجنزم بنر ومدن يجدب لدف و ألقرق دف
وربقبق ف وأ ؿنئف وصػناف .واإليؿنن بؿ ئؽ ف و ،بف ور ؾف والققم أخ وبنلؼهللر خق ه
وش ه وبؽؾ من جننت بف الـ قص ال حقح مـ أصقس الهلليـ وأمقر الغقب وأخبنره.
وا ؾم أن العؼقدة عوققػقة س اثبت إٓ بهلللقؾ مـ الشنرع وٓ مجنس لؾ أي
وآج فند سقفن ولذا يجب أن امخذ مـ الؽ نب والطـ ولذا ،نن الطؾػ ال نل
ِ
يممـقن ويع ؼهللون ويعؿؾقن بؿن ّ
ان
دس عؾقف الؽ نب والطـ  .انس اعنلك ﴿ َات َأا َفت ا َّلذ َ
ول و ُأولِي ْإَمرِ ِمـْؽُم َفنِن َعـَت َز تُم فِي َشي ٍء َفردوه إِ َلى ا ِ
ِ
ِ
ْ ْ
ْ ُ ُ
الر ُر َ َ
ْ ْ
ْ
َآمـُوا َأَق ُعوا ا َ َو َأَق ُعوا َّ
َوالرر ِ
ُون بِت ِ َوا ْل َق ْو ِم ْأ ِخرِ َذلِ َ
ك َخ ْق ٌر َو َأ ْهلل َس ُن ع َْل ِو ًاال ﴾ [الـستء.]59 :
ول إِ ْن ُكـْت ُْم ع ُْم ِمـ َ
َّ ُ

وعـ عبهلل ار بـ عبنس رضل ار عـفؿن َا َنس َر ُ ُ
((عركت فقؽم أافـت
قس ارِ ﷺ
ُ
الـتس ،مت ِ
ورـَّة كب بقه))(.)2
إن ا تصؿتم به ،فؾن عضؾوا أبدً ا :كتتب ا ُ ،
) )1اكظر :مبنت و عؼقهللة أرؾ الطـ والجؿنع لؾشقخ كنص العؼؾ (.)9
) (2رواه الحن،ؿ و ((الؿط هللرع)) وصححه إلبتين و ((صحق الرتغقب)) (.(41
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واؼول شقخ اإلرالم (رهللؿه ا )( :أمن آع ؼند سنكدف ٓ ُيمخدذ عـدل وٓ عؿدـ ردق
دؾػ إمد سؿدن ،دنن و
أ،يُ مـل :بؾ يمخذ عـ ار ور دقلف ﷺ ومدن أجؿدع عؾقدف
ُ
وجب اع ؼن ُده و،ذلؽ من ال َبت و إتندي ال حقح مثؾ صحقحل البخنري
الؼ آن َ
ومطؾؿ)(.)1
ٌٍؼم١ذح اإلعالِ١خ أّ٘١خ وج١شح رظٙش ف ٟاألِٛس اٌزبٌ١خ

()2

 )6أن جؿقددع ال ددؾ أر ددؾقا بنلددهللعقة لؾعؼقددهللة ال ددحقح اددنس ار اعددنلك ﴿ َو َمــت
ول إِ َّٓ ك ِ
ك ِم ْن رر ٍ
ُوهللي إِ َل ْق ِه َأ َّك ُه َٓ إِ َل َه إِ َّٓ َأكَت َفت ْ ُبدُ ِ
َأ ْر َر ْؾـَت ِم ْن َق ْب ِؾ َ
ون ﴾ [إكبقتء.]25 :
َ ُ
 )2أن احؼ قؼ اقتقهلل إلقرق وإس اد ار بنلعبندة رق الغني إولك مدـ خؾدؼ اإلكدس
ج َّن َو ْ ِ
اإلك َْس إِ َّٓ لِ َق ْع ُبدُ ِ
ت ا ْل ِ
ون ﴾ [الذاراتت. ]56 :
والجـ انس اعنلك ﴿ َو َمت َخ َؾ ْؼ ُ
 )3أن ابقس إعؿنس م قاػ عؾك احؼدؼ ال قتقدهلل مدـ العبدهلل و،ؿدنس أعؿنلدف عؾدك
،ؿنس ال قتقهلل سلي كؼص و ال قتقهلل اهلل يحبط العؿؾ أو يـؼ دف عدـ ،ؿنلدف القاجدب أو
الؿط حب.
 )4أن الـجنة و أخد ة  -اب دهللا ًن أو مدً ً
ٓ  -م قاػد عؾدك صدح العؼقدهللة مؿدن يديز
هللـرم ؾـى الــتر
أرؿق اعؾؿفن واع ؼندرن عؾك الؿـفج ال دحق  .ادنس ﷺ (( إن ا
ّ
من قتل ٓ :إله إٓ ا ابتغي بذلك وَه ا ))(.)3

)(( )1مجؿقع الػ نوى)) (.)666 /3
) )2مط ػندة مـ محنض ات و العؼقهللة لؾشقخ صنل الطحقؿ.
) (3رواه البختري ( )465ومسؾم (.)263
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 )5أن رذه العؼقهللة احهللد الع ا بقـ العبهلل وخنلؼف مع س واقتقهللً ا وعبندة شنمؾ
ر اعنلك بنلخق وال جنن والؿ ااب وال عظقؿ وال ؼقى واإلكنب  ...ورعنيد انمد مدـ
ار لؾعبهلل كطػ وصغق ً ا و،بق ً ا و الي والبح رزا وإكعنم وتػظ وعـني .
 )6أن الطعندة و الهللكقن أ ن فن العؾؿ بنر اعنلك سحنج العبهلل إلقف سقق ،ؾ تنج
س رات وٓ طؿلكقـ إٓ بلن يع

العبهلل ربف ب بقبق ف وألقرق ف وأ ؿنئف وصػناف.

 )7أن رذه العؼقهللة اجقب عـ جؿقع ال طدنؤٓت ال دل اد د عؾدك ذردـ العبدهلل ومدـ
ذلؽ صػ الخنلؼ ومبهللأ الخؾدؼ وهنني دف وغني دف والعدقالؿ الؽنئـد و ردذا القجدقد
والع ا بقـفن ومقضقع الؼضنن والؼهللر.
 )8أن العؼقددهللة ال ددحقح

ددبب الظفددقر والـ د والػدد ح و الددهللار ْيـ سنلطنئػدد

الؿ ؿطؽ هبن رل الطنئػ الظنر ة والـنجق والؿـ قرة ال ل ٓ يض رن مدـ خدذلفن .ادنس
ﷺ ((ٓ عزال َتئػة من أمتي ظتلران ؾى الحق ٓ ،اضرلم من خذلفم هللتـى اـلعي
أمر ا ولم كذلك))(.)1
 )9العؼقهللة ال حقح رل من يع ؿ الؿطؾؿ مـ ال لال بؿن يحقط بف مـ عؼنئهلل وأسؽنر
سن هللة.

) )1رواه مسؾم (.)6921
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لىنهُ :رسِ َق انهُـــدَي
الفـــــدَ ى)) :الؿــراد مـــه :أن ار اعددنلك ددقفهللي مددـ دعددنه و ددللف
قولــهُ (( :ر ِز َق ُ
الفهللاي بلن يقسؼف إلك مـ ي شهلله ويب

ه بنل قاب ويهلللف عؾك الحؼ (رهللاي اإلرشند).

و،ددددذلؽ يبشدددد ه (هبهللايدددد ال قسقددددؼ واإللفددددنم) سنلددددذي يج فددددهلل و طؾددددب الحددددؼ
ِ
تلــدُ وا
ان ََ َ
والفددهللى ٓبددهلل أن يقسددؼ إلقددف إذا صددهللات مـددف الـقدد  .اددنس اعددنلك ﴿ َوا َّلــذ َ
فِقـَت َلـ َْف ِد َاـ َُّف ْم ُر ُب َؾـَت﴾ [العـؽبوت. ]69 :
أٔٛاع اٌٙذا٠خ (:)1
 )6الفدااة العتمة:
رل رهللاي ،ؾ مخؾقق لؿدن ي دؾ أمدقر معنشدف وردل أعدؿ الؿ اادب وردل شدنمؾ
ُـل َش ٍ
لجؿقع الؿخؾقانت ودلقؾفن اقلف اعنلك ﴿ َق َ
ـتل َربـَـت ا َّل ِـذي َأ ْ َطـى ك َّ
ـم
ـيء َخ ْؾ َؼـ ُه ُث َّ
ْ
َلدَ ى﴾ [َه.]50 :
 )2لدااة الدٓلة والبقتن واإلرشتد:
ر ل أخص مـ ال ل ابؾفن تق إهنن مخ

بنلؿؽؾػقـ مـ الخؾؼ والؿ اد هبدن دعدقة

الخؾؼ وبقنن الحؼ لفدؿ وردل تجد ار عؾدك خؾؼدف سد يعدذب أتدهلل ًا إٓ بعدهلل إر دنس
ال ؾ وإك اس الؽ ب.
ِ
َّتس َ َؾى ال ّؾ ِـه ُهلل َّجـ ٌة َب ْعـدَ الر ُر ِ
ُون لِؾـ ِ
ـل
ان لِ َئالَّ َاؽ َ
ان َو ُمـذ ِر َ
انس اعنلك ﴿ر ُرالً م َب بشرِ َ
ِ
قؿت﴾[الـستء. ]165 :
َوك َ
َتن ال ّؾ ُه َ ِزازًا َهللؽ ً
بل ص (.)614 616
) (1اكظر (اإليؿنن بنلؼهللر) لعؾل ال ّ ّ
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ِ ِ
ِ
وانس اعنلك ﴿ َولِؽ بُل ُأ َّم ٍة َّر ُر ٌ ِ
ـم َٓ
ـي َب ْقــ َُفم بِت ْلؼ ْسـط َو ُل ْ
ـول َفـن َذا ََـتء َر ُرـو ُل ُف ْم ُقض َ
ون﴾[اوكس.]147 :
ُا ْظ َؾ ُؿ َ
وانس اعنلك ﴿ َو َلدَ ْاـَت ُه الـ َّْجدَ ْا ِن﴾ [البؾد. ]10 :
قن َهللتَّى َك ْب َع َ
ث َر ُروًٓ﴾[اإلرراء. ]15 :
وانس اعنلك ﴿ َو َمت ُكـَّت ُم َع بذبِ َ
ورددذه الفهللايد رددل ال ددل أالب فددن ار عد وجددؾ لـبقددف ﷺ و اقلددف اعددنلك ﴿ َوإِ َّكـ َ
ـك
َلتَف ِدي إِ َلى ِصر ٍ
اط م ْست َِؼق ٍم﴾ [الشوى. ]52 :
ْ
َ
ورل النب مدـ بعدهلله لؾعؾؿدنن والدهللعنة إلدك ار بنلحؽؿد والؿقعظد الحطدـ وردل
م اب عنم يشرتع سقفن الـنس جؿقع ولؽـفن ٓ يؾ م عـفن رهللاي ال قسقؼ واابدنع الحدؼ
سؽثق مـ الذيـ أر ؾ إلقفؿ ال ؾ وأك لت عؾقفؿ الؽ ب لؿ يممـقا ولؿ يف هللوا.
 )3لدااة التوفقق واإللفتم:
ٓ يؼهللر عؾك رذه الفهللاي إٓ ار بحنكف واعنلك سؿـ شنن رهللاي ف ار هللى ومدـ شدنن
ض لف ضؾ ورل أخص مؿن ابؾفن إذ رل خنص لؾؿف هلليـ مـ الؿؽؾػدقـ وردل ت ؿقد
القاقع ورل ال ل كػنرن ار اعنلك عـ ر قلف و اقلف اعدنلك ﴿ إِك َ
ـت
َّك َٓ ع َْف ِدي َم ْن َأ ْهلل َب ْب َ
ِ
ِ
ِ
ان﴾ [الؼصص.]56 :
َو َلؽ َّن ا َ َا ْفدي َمن َا َشتء َو ُل َو َأ ْ َؾ ُم بِت ْل ُؿ ْفتَد َ
وانس اعنلك ﴿من ا َشنِ ال ّؾه ا ْض ِؾ ْؾه ومن ا َش ْل اجع ْؾه َؾى ِصر ٍ
اط م ْست َِؼق ٍم﴾ [إكعتم.]39 :
ُ ََ َ َ ْ َ ُ َ
َ
ُُ
َ َ
وانس اعنلك ﴿ َومت َأرر ْؾـَت ِمن رر ٍ
ول إَِّٓ بِ ِؾ َس ِ
تن َق ْو ِم ِه لِ ُق َب بق َن َل ُف ْم َف ُق ِضل ال ّؾـ ُه َمـن َا َشـتء
َّ ُ
َ ْ َ
ِ
ِ
قم﴾ [إبرالقم.]4 :
َو َا ْفدي َمن َا َشتء َو ُل َو ا ْل َع ِزا ُز ا ْل َحؽ ُ
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 )4الفدااة إلى َراق الجـة والـتر:
اؽددقن رددذه الفهللايد و أخد ة بعددهلل الحطددنب والجد ان ودلقؾفددن اقلددف اعددنلك ﴿ إِ َّن
ِ
ِ
افم ربفـم بِنِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـتر فِـي
ان َآمـُو ْا َو َ ؿ ُؾو ْا َّ
ا َّلذ َ
اؿـتك ِف ْم ع َْجـرِي مـن ع َْحـت ِف ُم إَك َْف ُ
الصـتل َحتت َا ْفـد ِ ْ َ ُ ْ َ
َـ ِ
َّتت الـ َِّعق ِم﴾ [اوكس. ]9 :
َ
ِ
قل ا ِ َف َؾن ُا ِض َّـل َأ ْ َؿـت َل ُف ْم * َرـ َق ْف ِد ِ
ان ُقتِ ُؾوا فِي َربِ ِ
اف ْم َو ُا ْص ِـؾ ُح
وانس اعنلك ﴿ َوا َّلذ َ
َبت َل ُف ْم﴾ [محؿد ]5،4 :ورذه الفهللاي تنصدؾ لفدؿ بعدهلل اد ؾفؿ سدهللس عؾدك أن الؿد اد هبدن
رهللاي إلك ط يؼ الجـ عؾك الؼقس ال اج .
ِ
ون *
وانس اعنلك عـ أرؾ الـنر
ـم َو َمـت كَـتكُوا َا ْع ُبـدُ َ
ان َظ َؾ ُؿوا َو َأز َْو َ
﴿اهلل ُش ُروا ا َّلذ َ
ْ
اَ ُف ْ
اط ا ْلج ِ
ون ا ِ َفتلدُ ولم إِ َلى ِصر ِ
ِمن ُد ِ
حقمِ﴾ [الصتفتت. ]23 -22 :
َ
ْ ُ ْ ٰ َ

لىنه :يَ ٍْ ِنهْهِدَا َ ِت َسْأَلُ
قولهَ (( :م ْن لِ ْؾ ِفدَ َاا ِة َا ْس َل ُل)) :أي الدذي يطدلس لؾهللٓلد عؾدك الحدؼ ردق مدـ ي زادف ار
الفهللى ويفهلليف إلك ص اطف الؿط ؼقؿ.
وا ؾــم أك ـه ٓ اجــوز كتؿــتن العؾــم مددع الؼددهللرة عؾددك الجددقاب وتنج د الـددنس
ِ
ــون َمــت َأ ْك َز ْلـَــت
ان َا ْؽت ُُؿ َ
إلقددف واددقس الددهللاعل إلددك إظفددنره :لؼددقس ار اعددنلك ﴿ إِ َّن ا َّلــذ َ
ــتت وا ْلفـــدَ ى ِمـــن بعـ ِ
ِمـــن ا ْلبقـَـ ِ
ــتس فِـــي ا ْلؽِ َتـ ِ
ــد َمـــت َب َّقـَّـــت ُه لِؾـَّـ ِ
ــتب ُأو َلئِـ َ
َ ُ
ْ َْ
َ َب
ــك َا ْؾ َعــــ ُُف ُم ا ُ
ُون﴾ [البؼرة.]159 :
َو َا ْؾ َعـ ُُف ُم َّ
الال ِ ـ َ
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وعـ َأبِل ر ي َة َا َنس َا َنس ر ُ ِ
َ ْ
َ ُ
ُ َ َْ
قس ار ﷺ ((من ُرئل ن ؾ ٍم فؽتؿه ألجؿـه ا ُ
ِ
ِبؾجت ٍم من ٍ
الؼقتمة))(.)1
كتر او َم
و١ف ٠ى ْٛوزّبْ اٌؼٍُ؟
قتل ابن ثقؿقن (رهللؿه ا ) ،( :ؿنن العؾؿ يؽدقن بنخػنئدف تدقـ ادهللعق الحنجد إلدك
بقنكف والحنج ال ل اهللعق إلك بقنن العؾؿ بنلطماس إمن بؾطنن الحنس وإمن بؾطنن الؿؼنس.
فتلســمال بؾســتن الحــتل :أن يؽددقن الـددنس عؾددك جفددؾ و ديددـ ار بؿددن يؾدد مفؿ
و الطفدددنرة و ال ددد ة و ال ،دددنة و ال دددقنم و الحدددج و بددد القالدددهلليـ و صدددؾ
إرتدددنم سقجدددب تقـةد ٍ
ددذ بقدددنن العؾدددؿ .أو بؾســـتن الؿؼـــتل :بدددلن يطدددللؽ إكطدددنن عدددـ
مطددلل مددـ مطددنئؾ الددهلليـ وأكددت اعدد تؽؿفددن سنلقاجددب عؾقددؽ أن ابقـفددن ومددـ
ِ
ان
،ددد ؿ عؾؿددد مؿدددن عؾؿدددف ار سفدددق عؾدددك خطددد عظدددقؿ ادددنس ار اعدددنلك ﴿ إِ َّن ا َّلـــذ َ
ِ
ِ
ِ
ـتس فِــي ا ْلؽِ َتـ ِ
ـن َب ْعـ ِـد َمــت َب َّقـَّــت ُه لِؾـَّـ ِ
ـتب ُأو َلئِـ َ
ـك
َا ْؽت ُُؿـ َ
ـن ا ْل َب بقـَــتت َوا ْل ُفــدَ ى مـ ْ
ـون َمــت َأ ْك َز ْلـَــت مـ َ
ُون﴾ [البؼرة.)2( ]159 :
َا ْؾ َعـ ُُف ُم ا ُ َو َا ْؾ َعـ ُُف ُم َّ
الال ِ ـ َ

ع كَالوَ ُيحَمِّكٍ فٍِ لَـىنـِه
سًَ ْ
لىنه :ا ْ
يؼقس الـنظؿ (رتؿف ار) لؾطنئؾ ا ؿع الجقاب مـ رجؾ محؼؼ والؿحؼؼ مدـ
أرؾ العؾؿ رق مـ يثبت الؿطلل بهلللقؾفن مـ الؽ نب والطـ .

) )1رواه أبق داود ( )3658والرتمذي ( )2649وابـ منجف ()266

وصححه إلبتين .

)( )2س نوى كقر عؾك الهللرب) الش يط راؿ [.]238
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قولهْ (( :ار َؿ ْع)) :سعؾ أمد وإمد اع يػدف عـدهلل عؾؿدنن إصدقس طؾدب الػعدؾ
عؾك وجف العؾق لؽـ رـن لقس إم ٕجؾ العؾق إكؿن إم ٕجدؾ ال ل،قدهلل عؾدك أرؿقد
الؿلمقر بف وبقنن عظقؿ ت ص الـنظؿ عؾك اك ػنع الطنئؾ بنلجقاب.
اٌغّغ ٔٛػبْ:
أ -رؿع غػؾـة ٓ اـػـع صـتهللبه والعقـتذ بـت  ،ومثنلدف ادقس ار اعدنلك ﴿ َو َٓ َعؽُوكُـوا
ِ
ون﴾ [إكػتل.]21 :
ان َقت ُلوا َر ِؿ ْعـَت َو ُل ْم َٓ َا ْس َؿ ُع َ
كَت َّلذ َ
ِ
ــم ا ُ فِ ِ
ــم
ــؿ َع ُف ْم َلت ََو َّل ْ
ــؿ َع ُف ْم َو َل ْ
واقلددف اعددنلك ﴿وَ َل ْ
ــوا َو ُل ْ
ــو َأ ْر َ
ــقف ْم َخ ْق ًــرا ََٕ ْر َ
ــو َ ؾ َ
ون﴾ [إكػتل.]23:
ُم ْعرِ ُض َ

واقلف اعنلك ﴿ َوإِ َذا ُع ْت َؾى َ َؾ ْق ِه َآات ُعـَت َو َّلى ُم ْس َت ْؽبِ ًرا ك ََل ْن َل ْم َا ْس َؿ ْع َفت ك ََل َّن فِي ُأ ُذ َك ْق ِه َو ْق ًرا
َف َب بش ْر ُه بِ َع َذ ٍ
اب َألِق ٍم ﴾ [لؼؿتن .]7 :سفمٓن لؿ يـ ػعقا بؿن ؿعقا.
ــتن َقـــو َل ا ْلؿـ ْ ِ ِ
قن إِ َذا
ــممـ َ
ب -رـــؿع إدراك وارـــتجتبة ،مثنلدددف اقلدددف اعدددنلك ﴿إِك ََّؿـــت َكـ َ ْ
ُ
د ـــوا إِ َلـــى ا ِ وررـــولِ ِه لِـــقحؽُم بقــــَفم َأن ا ُؼو ُلـــوا ر ِ
ـــؿ ْعـَت َو َأ ََ ْعـَـــت َو ُأو َٰلئِ َ
ـــم
ُُ
ـــك ُل ُ
َ
ََ ُ
َ ْ َ َْ ُ ْ َ
ون﴾ [الـور.]51 :
ا ْل ُؿ ْػ ِؾ ُح َ
ـول بِؿــت ُأكـ ِـز َل إِ َلقـ ِـه ِمــن ربـ ِـه وا ْلؿم ِمـُــون ۚ ُكـ آـل آمــن بِــت ِ
َ
َّ ب َ ُ ْ
َ َ
واقلددف اعددنلك ﴿ َآمـ َ
ْ
الر ُرـ ُ َ
ـن َّ

َو َم َالئِؽَتِ ِه َو ُك ُتبِ ِه َو ُر ُر ِؾ ِه َٓ ُك َػ بر ُق َب ْق َن َأ َهلل ٍد بمن ر ُر ِؾ ِه َو َقت ُلوا َر ِؿ ْعـَت َو َأ ََ ْعـَت ۚ ُغ ْػ َراك َ
َك َر َّبـَـت
َوإِ َل ْق َ
ك ا ْل َؿ ِص ُقر﴾ [البؼرة.]285 :
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ال َ َخبَـدَّلُ
ال َ ُْثَ ٍُِْ عَُـ ُه َو َ
لىنهَ :
أخي الـنظؿ (رتؿف ار) أكف عنزم عؾك البناف عؾك رذه العؼقهللة ٓ ي جع عـفن وٓ
يط بهللس هبن غق رن وذلؽ ٕهنن مط ؿهللة مـ الؽ نب والطدـ وك دقص الؽ دنب والطدـ
النب ٓ ا غق سؽذلؽ مع ؼهلل أرؾ الطـ والجؿنع النبت ٓ ي غق ٕكف مط ؿهلل مدـ ردذيـ
إصؾقـ العظقؿقـ  ،نب ربـن و ـ كبقـن ﷺ.
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قال الناظم (رمحه اهلل):

ِ
ِ
ـب
الصحت َبـة ك بؾ ِفـ ْم لي َم ْذ َل ٌ
ُهللــب َّ

( )3

ُ
ـــــــــــل
َو َم َو َّد ُة ال ُؼ ْر َبـــى بِ َفـــــت َأع ََو ّر

بُ انصَّحابَتِ
لىنه :حُ ّ
الصحت َبة)) :الحب :كؼقض البغض .والصحتبة :جؿع ال دحنبل و
قولهُ (( :هللب َّ
رددق مددـ لؼددل الـبددل ﷺ مطددؾؿ ومددنت عؾددك اإل د م ولددق اخؾؾددت ذلددؽ ردة عؾددك
إص .
ِٓ ػم١ذح أً٘ اٌغٕخ ٚاٌجّبػخ دت أطذبة إٌج ٟﷺ:
ِ
ــذان َـــتؤُ وا ِمـــن بعـ ِ
ِ
ــر َلـَـــت َو ِ ِ
إل ْخ َواكِـَـــت
ــد ِل ْم َا ُؼو ُلـ َ
َْ
لؼولـــه ععـــتلىَ ﴿ :وا َّلـ َ َ
ــون َر َّبـَـــت اغْػـ ْ
ِ
ِ
ِ
ان َرـــ َب ُؼوكَت بِ ْ ِ
اؿـ ِ
ــتن َو َٓ ع َْج َعـ ْ
ان َآمـُـــوا َر َّبـَـــت إِ َّكـ َ
وف
ــك َرؤُ ٌ
ــل يف ُق ُؾوبِـَـــت غـــال بل َّؾـــذ َ
ا َّلـــذ َ
تإل َ
ِ
قم﴾ [الحشر.]10 :
َّرهلل ٌ

قتل اإلمتم الطحـتوي يف ؼقدعـه( :وكحدب أصدحنب ر دقس ار ﷺ وٓ كػد ط و
تب أتهلل مـفؿ وٓ ك يأ مـ أتهلل مـفؿ وكبغض مـ يبغضفؿ وبغق الخق يذ ،رؿ وٓ
كذ ،رؿ إٓ بخق وتبفؿ ديـ وإيؿنن وإتطنن وبغضفؿ ،ػ وكػنق وطغقنن).

لىنهَ :و َيىَدَّ ُة ان ُمزْبَـــً
قولهَ (( :و َم َو َّد ُة)) :أي محب مـ القد.
قوله(( :ال ُؼ ْر َبـــى)) :أي أرؾ بقت الـبل ﷺ.
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ِٓ ُ٘ آي ث١ذ إٌج ٟﷺ؟
آل بقت الـبي ﷺ لم أزواَه وذراته وبـو لتشم وبـو الؿطؾب وموالقفم.
أزواج الـبي ﷺ ال حق أهنـ مـ آس بقت الـبل ﷺ :لؼقس ار اعدنلك بعدهلل أن
أم كطنن الـبل ﷺ بنلحجنب ﴿إِكَّؿت ارِادُ ا لِق ْذ ِلب ـؽُم الرَس َأل َل ا ْلبق ِ
ـت َو ُا َط بف َـرك ُْم
ُ ُ َ َ ُ ب ْ َ ْ َْ
َ ُ
َع ْط ِف ًقرا﴾ [إهللزاب.]33 :

قتل ابن كثقر ـد شرح أاة ورذا كص و دخقس أزواج الـبل ﷺ و أردؾ البقدت
ٕهنـ بب ك وس رذه أي و بب الـ وس داخؾ سقف اق ً
ٓ واتهلل ًا .
دت َر ِدذ ِه
وكذلك ذراته ﷺ :سعـ عهلل بـ أبل وانص رضل ار عـدف ادنس َلؿدن َك َ َل ْ
أ َي ُ ﴿ َف ُؼ ْل َع َعت َل ْوا َكدْ ُع َأ ْبـَت َءكَت َو َأ ْبـَت َءك ُْم﴾ [آل ؿرانَ ]61 :د َعن َر ُ ُ
قس ارِ ﷺ َعؾِ ًّقدن
َو َسنطِ َؿ َ َو َت َطـًن َو ُت َطقـًن َس َؼ َنس ((ال َّؾ ُف َّم َل ُم َٓ ِء َأ ْل ِؾي))(.)1
وآل الؿطؾـب ال ددحق أهنددؿ مددـ آس بقددت الـبددل ﷺ :ورددق اددقس اإلمددنم الشددنسعل
ت َأكَـت
ورواي عـ اإلمنم أتؿهلل لؿن جنن عـ جبق بـ مطعؿ رضل ار عـف أكف انس (( َم َشـ ْق ُ
تن إِ َلى رر ِ
ت َبـِي ا ْل ُؿ َّط ِؾ ِ
ول ا ِ ﷺ َف ُؼ ْؾـَت َ :ات َر ُر َ
ب َوع ََر ْك َتـَت
ول ا ِ َأ ْ َط ْق َ
تن ْب ُن َ َّػ َ
َو ُ ْث َؿ ُ
َ ُ
اهللدَ ٍة ؟! َف َؼ َتل رر ُ ِ
ب وبـُـو ل ِ
ْك بِؿـ ِْز َل ٍة و ِ
ِ
ِ
تشـ ٍم
ول ا ﷺ :إِك ََّؿت َبـُو ا ْل ُؿ َّطؾ ِ َ َ َ
َ
َ ُ
َوك َْح ُن َو ُل ْم مـ َ َ
َشيء و ِ
اهللدٌ ))(.)2
ْ ٌ َ

) )6رواه مسؾم (.)2414
) )2رواه البختري (.)2917



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إسعاد انربَت بشزح املُظىيت اناليُت

44

وأمت الؿـوالي سعدـ أبدل راسدع مدقلك ر دقس ار ﷺ ادنس ادنس ر دقس ار ﷺ
محؿد ٓ ِ
ٍ
إن َم ْولى الؼو ِم من أك ُػ ِسفم))(.)1
((إكت ُآل
عحل لـت الصدق ُة  ،و َّ
ِٓ ِٕبلت آي اٌج١ذ ﷺ:
ِ
ِ ِ
قـرا﴾
اقلف اعنلك ﴿ :إِك ََّؿت ُارِادُ ا ُ ل ُق ْذل َ
الـر َْ َس َأ ْل َـل ا ْل َب ْقـت َو ُا َط بف َـرك ُْم َع ْط ِف ً
ب َ ـؽ ُُم ب
[إهللزاب . ]33 :سػل رذه أي مـؼب عظقؿ ش

ار هبدن آس البقدت تقد طفد رؿ مدـ

ال جس اطفق ًا.
ِ
ِ
ان َآمـُـوا َصـؾوا َ َؾ ْق ِـه
واقلف اعنلك ﴿إِ َّن ا َ َو َم َالئِ َؽ َت ُه ُا َصؾ َ
ـي َاـت َأا َفـت ا َّلـذ َ
ون َ َؾـى ال َّـب ب
ِ
قؿت ﴾ [إهللزاب .]56 :عـ ،عب بـ عج ة انس ((لؿت كزلت لذه أاة قؾــت
َو َر بؾ ُؿوا ع َْسؾ ً
الؾفم ب
صل
ات ررول ا  :قد ؾؿـت كقف كسؾم ؾقك ،فؽقف كصؾي ؾقك؟ فؼتل :قولوا:
َّ
ٍ
ٍ
صـؾقت ؾـى إبـرالقم و ؾـى ِ
محؿد و ؾـى ِ
آل
محؿـد كؿـت
آل
ؾى
إبـرالقم إكـك هللؿقـدٌ
َ
َ
َ
ٍ
ٍ
محؿد و ؾى ِ
الؾفم ِ
محؿد))(.)2
آل
بتر ْك ؾى
مجقدٌ ،
َّ
وعـ أبل عؿنر شهللاد أكدف دؿع واالؾد بدـ إ دؼع يؼدقس دؿعت ر دقس ار ﷺ
قل  ،واصـ َطػى مـن ِ
إن ا اصطػى ِمن ِ
ولـد إرـؿت َ
إبرالقم  ،إرـؿت َ
قل َبــي
ولد
َ
يؼقس (( َّ َ
كـتك َة  ،واص َطػى من َبـي كـتك َة ُق َر ْا ًشت  ،واصطػى من ُق َـر ْا ٍ
ش َبــي لتشـ ٍم  ،واصـ َطػتين مـن
َبـي لتش ٍم))(.)3

) )1رواه أتؿهلل وأبو داود ،وصححه إلبتين يف الجتمع الصحقح(.)2281
) )2رواه البختري (.)6357
) )3رواه مسؾم (.)2276



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إسعاد انربَت بشزح املُظىيت اناليُت

45

ػم١ذح أً٘ اٌغٕخ  ٚاٌجّبػخ دت أي اٌج١ذ ﷺ:
عددـ عنئش د رضددل ار عـفددن أن أبددن بؽ د رضددل ار عـددف اددنس لعؾد ٍّدل رضددل ار عـددف
ِ
أن َأ ِص َل من قرا َبتِي ))(.)1
إلي ْ
(( والذي كػسي بقده َلؼراب ُة ررول ﷺ أهللب َّ
وعـ ابـ عؿ رضل ار عـف عـ أبل بؽ رضل ار عـف انس (( ْار ُق ُبوا ُم َح َّؿدً ا َصـ َّؾى

أل ِل َب ْقتِ ِه))(.)2
ا ُ ؾقه ور َّؾ َم يف ْ

ِ
الـدنس ويقصدقفؿ بدف والؿ اابد ُ
دب بدذلؽ
َ
قتل الحتفظ ابن هللجـر يف شـرهلله( :يخنط ُ
لؾشلن الؿحنسظ ُ عؾقف يؼقس اتػظقه سقفؿ س امذورؿ وٓ ُاطقةقا إلقفؿ).
بن الخَ َّط ِ
كتن إ َذا َق َح ُطـوا ْارت َْسـ َؼى بتل َع َّب ِ
ـتس
تبَ ،
وعـ أكس رضل ار عـف (( َّ
أن ُ َؿ َر َ
ِ ِ
الؿ َّط ِؾ ِ
ب َف َؼ َتل :ال َّؾ ُف َّم إكَّت ُكـَّت َكت ََو َّر ُل إ َل ْق َ
ك بـَبِ بقـَت َص َّؾى ا ُ ؾقه ور َّؾ َم َفت َْس ِؼقـَت ،وإكَّت
بن بد ُ
َكت ََو َّر ُل إ َل ْق َ
تر ِؼـَت َقت َل :ف ُق ْس َؼ ْو َن))(.)3
ك ب َع بم َكبِ بقـَت َف ْ
واخ قنر عؿ رضل ار عـف لؾعبنس رضل ار عـف لؾ ق ؾ بهللعنئف إكؿن رق لؼ اب ِف مِدـ
بعـم كب بقــت))
كتورل إلقـك ب
ر قس ار ﷺ ولفذا انس رضل ار عـف و اق ؾف (( وإكَّت َّ
ولؿ يؼؾ بنلعبنس.
قتل أَري (رهللؿه ا )( :واجب عؾك ،ؾ مممـ ومممـ محب أرؾ بقت ر دقس ار
ﷺ بـددق رنشددؿ عؾددل بددـ أبددل طنلددب وولددهلله وذري ددف وسنطؿ د وولددهللرن وذري فددن
والحطـ والحطقـ وأوٓدرؿن وذري فؿن وجعػ الطقنر وولهلله وذري ف وتؿد ة وولدهلله

) )1رواه البختري (.)4241
) )2رواه البختري (.)3763
) (3رواه البختري (.)2761
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والعبنس وولهلله وذري ف رضل ار عـفؿ رمٓن أرؾ بقت ر قس ار ﷺ واجب عؾك
الؿطؾؿقـ محب فؿ وإ ،امفؿ وات ؿنلفؿ وتطـ مهللاراهتؿ وال دي عؾدقفؿ والدهللعنن
لفؿ)(.)1
وقتل شقخ اإلرالم (رهللؿه ا )( :وٓ ريب أن ٔس محؿهلل ﷺ تؼ عؾك إمد ٓ
يش ،فؿ سقف غق رؿ ويط حؼقن مـ زيندة الؿحبد والؿدقآة مدن ٓ يطد حؼف دنئ بطدقن
ا يش ،ؿدن أن ا يشد يطد حؼقن مدـ الؿحبد والؿدقآة مدن ٓ يطد حؼف غقد اد يش مدـ
الؼبنئؾ ،ؿن أن جـس الع ب يط حؼ مـ الؿحب والؿقآة مدن ٓ يطد حؼف دنئ أجـدنس
بـل آدم .ورذا عؾك مذرب الجؿفدقر الدذيـ يد ون سضدؾ العد ب عؾدك غقد رؿ وسضدؾ
ا يش عؾك نئ الع ب وسضؾ بـل رنشؿ عؾك نئ ا يش ورذا رق الؿـ دقص عدـ
إئؿ ،لتؿهلل وغق ه)(.)2
دمٛق آي اٌج١ذ ﷺ:
 )1محبتفم وموٓعفم وعوققرلم:
سؼهلل أوصك الـبل ﷺ هبؿ سؼنس (( ُأ َذك ُبرك ُُم ا َ فِي َأ ْل ِل َب ْقتِيُ ،أ َذك ُبرك ُُم ا َ فِي َأ ْل ِ
ـل
َب ْقتِيُ ،أ َذك ُبرك ُُم ا َ فِي َأ ْل ِل َب ْقتِي))(.)3
قـتل الؼرَبـي (رهللؿـه ا )( :وردذه القصدق وردذا ال ل،قدهلل العظدقؿ يؼ ضدل وجدقب
اترتام أرؾف و إب ارردؿ واقاق رؿ ومحب فؿ وجدقب الػ وض الدؿم،هللة ال ل ٓ عدذر

)(( )1الش يع )) (.)2276/5
)(( (2مـفنج الطـ الـبقي )) (.)599/4
) )3رواه مسؾم ( .)2418
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ٕتهلل و ال خؾػ عـفن)).(1
ددل رضدددل ار
سعدددـ عنئشددد رضدددل ار عـفدددن أن أبدددن بؽددد رضدددل ار عـدددف ادددنس لعؾد ٍّ
ِ
أن
إلــي ْ
عـددف ((والــذي كػســي بقــده َلؼرابــ ُة ررــول ا صــؾى ا ؾقــه ورــؾم أهللــب َّ
َأ ِص َل من قرا َبتِي ))(.)2
 )2الصالة ؾقفم:
ِ
ِ
ان َآمـُـوا َصـؾوا َ َؾ ْق ِـه
لؼقلف اعنلك ﴿إِ َّن ا َ َو َم َالئِ َؽ َت ُه ُا َصـؾ َ
ـي َاـت َأا َفـت ا َّلـذ َ
ون َ َؾـى الـَّب ب
ِ
قؿت﴾ [إهللزاب.]56 :
َو َر بؾ ُؿوا ع َْسؾ ً
وجنن و تهللي ،عب بدـ عجد ة رضدل ار عـدف ادنس لؿدن ك لدت ردذه أيد اؾـدن يدن
الؾفم ب
صل
ر قس ار اهلل عؾؿـن ،قػ كطؾؿ عؾقؽ سؽقػ ك ؾل عؾقؽ؟ سؼنس ((قولوا:
َّ
ٍ
ٍ
صـؾقت ؾـى إبـرالقم و ؾـى ِ
محؿد و ؾـى ِ
آل
محؿـد كؿـت
آل
ؾى
إبـرالقم إكـك هللؿقـدٌ
َ
َ
َ
ٍ
ٍ
محؿد و ؾى ِ
الؾفم ِ
محؿد))(.)3
آل
بتر ْك ؾى
مجقدٌ ،
َّ
 )3الدفتع والذب ـفم:
عـ َعؾِل رضل ار عـف َ
ـي
الح َّبةَ ،و َب َر َأ الـ ََّس َؿةَ ،إكَّه َل َع ْفدُ
انس ((والذي َف َؾ َق َ
الـبـي إُ بم ب
ب
أن ٓ ا ِ
ح َّبـِي َّإٓ ُم ْم ِم ٌن ،وٓ ُا ْب ِغ َضـِي َّإٓ ُمـتفِ ٌق))(.)4
ﷺ إ َل َّيُ ْ :

)(( )1الؿػفؿ)) (.)314 /6
) )2رواه البختري (.)4241
) )3رواه البختري (.)6357
) )4رواه مسؾم (.)78
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وعـ العبدنس بدـ عبدهلل الؿطؾدب رضدل ار عـدف ((:أكدف اشد ؽك إلدك الـبدل ﷺ أن
بعددض اد يش يجػددق بـددل رنشددؿ سؼددنس لددف ر ددقس ار ﷺ ((والــذي كػســي ب َقـ ِـدهٓ ،
ادْ ُخؾون الجـَّ َة هللتى ا ِ
حبوكم ِ ،ول َؼرابتي))(.)1
َ
ُ
 )4إ طتئفم الخؿس من الغـتئم والػيء:
لؼقس ار اعنلك ﴿ َوا ْ َؾؿو ْا َأكَّؿت غَـِؿتُم مـن َشـي ٍء َف َـل َّن لِ ّؾ ِـه ُخؿسـه َولِؾرر ِ
ـول َولِ ِـذي
ُ َ ُ َّ ُ
ْ ب
َ
ُ
ْ
السبِ ِ
ا ْل ُؼ ْر َبى َوا ْل َقت ََتمى َوا ْل َؿ َستكِ ِ
قل ﴾ [إكػتل.]41 :
قن َوا ْب ِن َّ
وانس اعنلك ﴿ مت َأ َفتء ا َ َؾى ررولِ ِه ِم ْن َأ ْل ِل ا ْل ُؼرى َف ِؾ َّؾ ِـه َولِؾرر ِ
ـول َولِ ِـذي ا ْل ُؼ ْر َبـى
َّ ُ
َ
َ ُ
َّ
ُ
السبِ ِ
َوا ْل َقت ََتمى َوا ْل َؿ َستكِ ِ
قل ﴾ [الحشر.]7 :
قن َوا ْب ِن َّ
قتل شقخ اإلرالم ابن عقؿقة (رهللؿه ا )( :سًس بقت الـبل ﷺ لفؿ مـ الحؼقق مدن
يجب رعني فدن :سدنن ار جعدؾ لفدؿ تؼد و الخؿدس والػدلن وأمد بنل د ة عؾدقفؿ مدع
ال

ة عؾك ر قس ار ﷺ)(.(2
 )5دم إ طتئفم من الصدقة:

إن ِ
لــذه
لحددهللي عبددهللالؿطؾب بددـ ربقع د رضددل ار عـددف أن الـبددل ﷺ اددنس (( َّ
َّتس ،وإكَّفت ٓ ع ِ
الصدَ ِ
قتت إكَّؿت لي ْأورتخُ الـ ِ
َحل لِ ُؿ َح َّؿ ٍد ،وٓ ِٔ ِل ُم َح َّؿ ٍد))(.)3
َّ

) )1رواه بـحقه أتؿهلل ( .)6777( )217/6وانس أتؿهلل شن ،و احؼقؼف لؾؿطـهلل إرـتده صحقح.
)(( (2مجؿقع الػ نوى)) (.(417/3
) )3رواه مسؾم (.)6172
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قتل شقخ اإلرالم ابن عقؿقة (رهللؿه ا )( :وأمن اح يؿ ال دهللا سح مفدن عؾقدف وعؾدك
أرؾ بق ف اؽؿق ً ل طفق رؿ ودسع لؾ فؿ عـف، :ؿن لؿ يقرث سد يلخدذ ورال دف دررؿد
وٓ ديـنر ًا)(.)1
 )6دم الغؾو فقفم:
لؼهلل تذر الـبل ﷺ مـ الغؾق عؾك وجدف العؿدقم سؼدنس ﷺ ((إاـتكم والغؾـو،
فنكؿت ألؾك من كتن قبؾؽم الغؾو))(.)2
ومؿت امكد أن الغؾو فقفم امذافم :من جنن عـ اإلمنم زيـ العنبهلليـ عؾدل بدـ الحطدقـ
رضل ار عـفؿن تق انس (إن القفقد أتبدقا ع يد ا ت دك ادنلقا سقدف مدن ادنلقا سد ع يد
مـفؿ وٓ رؿ مـ ع ي وإن الـ نرى أتبقا عقطك ت دك ادنلقا سقدف مدن ادنلقا سد عقطدك
مـفؿ وٓ رؿ مـ عقطك وإكن عؾدك دـ مدـ ذلدؽ إن اقمدن مدـ شدقع ـن دقحبقكـن ت دك
يؼقلقا سقـن من انلت القفقد و ع ي ومن انلت الـ نرى و عقطك بدـ مد يؿ سد ردؿ مـدن
وٓ كحـ مـفؿ)(.)3
روي ن الحسن بن الحسن قوله لرَل مؿن غؾوا يف ألـل البقـت( :ويحؽدؿ أتبقكدن
ر سنن أطعـن ار سلتبقكن وإن ع ق ن ار سلبغضقكن .انس سؼدنس رجدؾ إكؽدؿ ا ابد ر دقس
ار ﷺ وأرؾ بق ف .سؼنس ويحؽ لدق ،دنن ار منكعدن بؼ ابد مدـ ر دقس الدف أتدهللا بغقد

)(( (1مجؿقع الػ نوى)) (.)31/69
) )2رواه الـطنئل ( )268/5وأتؿهلل ( )3248( )347/6وصححه إلبتين.
) )3ورد و (رجنس الؽشل) (.)666
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طنع ار لـػع بذلؽ مـ ردق أاد ب إلقدف مـدن وار إين ٕخدن أن يضدنعػ لؾعنصدل مـدن
العذاب ضعػقـ وإين ٕرجق أن يميت الؿحطـ مـن أج ه م اقـ)(.)1

عـبقه:
اؼول الشقخ العالمة العثقؿقن (رهللؿه ا ) ععتلى( :سـحـ كحبفؿ لؼ اب فؿ مدـ ر دقس
ار ﷺ وإليؿنهنؿ بنر سنن ،ػ وا سنكـن ٓ كحبفؿ ولق ،دنكقا أادنرب ال دقس ﷺ:
سلبقا لفب عؿ ال قس ﷺ ٓ يجدقز أن كحبدف بدلي تدنس مدـ إتدقاس بدؾ يجدب أن
كؽ رف لؽػ ه وإليذائف الـبل ﷺ .و،ذلؽ أبق طنلب :سقجدب عؾقـدن أن كؽ ردف لؽػد ه
ولؽـ كحب أسعنلف ال ل أ هللارن إلك ال قس ﷺ مـ الحؿني والذب عـف)(.)2

لىنه :بِهَــا أَ َحىَسّـــمُ
ل(( :ٌٗٛثَِٙــب أَرََٛعّـــًُ)) :التورل لغة :ال ؼ ب إلك الؿطؾقب وال قصؾ إلقدف
ب غب .
واصطالهللت ٓ :اخرج التورل يف آصطالح ن معـته يف الؾغة:
• سقطؾؼ عؾك مدن ي ؼد ب بدف إلدك ار اعدنلك مدـ سعدؾ الطنعدنت واد ع الؿـفقدنت مؿدن
ي ؼ ب بف إلك ار اعنلك.
• ويطؾؼ أيض عؾك ال ؼ ب إلدك ار اعدنلك بهللعنئدف بن دؿ مدـ أ دؿنئف أو صدػ مدـ
صػناف أو عؿؾ صنل أو بطؾب الهللعنن مـ الغق وغق ذلؽ.

) )1رواه ابـ عهلل و (الطبؼنت) (.)369\5
)(( )2ش ح العؼقهللة القا طق )) (.)275-274/2
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اٌزٛعً لغّبْ:
الؼسم إول :التورل الؿشروع:
ولو التورل بتلورقؾة الصحقحة الؿوصؾة إلى الؿطؾوب :ولو ؾى أكواع كذكر مـفت:
 )6التورل بلرؿتء ا ععتلى:
ودلقؾــه اددقس ار اعددنلك ﴿ َولِ َّؾـ ِـه ْإَ ْرـ َـؿت ُء ا ْل ُح ْس ــَى َفــت ْد ُ و ُه بِ َفــت﴾ [آ ــراف.]180 :
والؿعـى :ادعقا ار اعنلك م ق ؾقـ إلقف بل ؿنئف الحطـك.
بـدك ،ابـن أمتِـك ،كتصـقتي ِ
ومـه اقس الـبل ﷺ ((الؾفم إكبي بدُ ك ،ابـن ِ
بقـدك،
ُ
ُ َ
َّ
ٍ
ؽؿكٌ ،
الؾفم ب
كػسـك ،أو
دل يفَّ قضتؤُ ك ،أرل ُلك
رؿ َ
قت به َ
بؽل ار ٍم لو لك َّ
َّ
متض يفَّ ُهلل ُ
أكزلته يف كتتبِك ،أو َّؾؿتـه أهللـدً ا ِمـن ِ
ِ
الغقـب ــدَ ك ،أن
خؾؼـك ،أو ارـتلثرت بـه يف ؾـ ِم
ِ
َ
وغؿـي))( .)1سفـدن
وكور
عجعل
َ
صدري ،وَال َء هللـزين ،و َذ َ
الؼرآن َ
لؿـي ب
لـتب ب
ربقع قؾبِيَ ،
الؾفم ب
بؽل ار ٍم لو لك)).
اق ؾ الـبل بل ؿنن ار اعنلك و اقلف ﷺ ((أرل ُلك
َّ
 )2التورل إلى ا ععتلى بصػتعه:
ِ
ِ
أهللقِــي مـت
الغقـب  ،وقـدْ رعِك ؾـى
الؾفـم بع ْؾ ِؿـك
ومـه من جنن و الحهللي ((
الخؾـق ْ
َّ

خقرا لي))
خقرا لي  ،وعو َّفـي إذا ِؾ ْؿ َ
َ
ت الوفت َة ً
ؾؿت الحقت َة ً

()2

سفـن اق ؾ الـبدل ﷺ

ر اعنلك ب ػ "العؾم" و"الؼدرة".

) (1رواه أتؿهلل ( )3762( )396/6وغق ه وصححه إلبتين و ((الطؾطؾ ال حقح )) (.)699
) )2رواه الـطنئل ( )6315وصححه إلبتين و ((صحق الجنمع)) (.)6316
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 )3أن اتورل اإلكستن إلى ا ز وَل بتإلاؿتن به ،وبرروله ﷺ:
َتدات اـ ِ
ِ
ِ
اؿ ِ
َـتدي لِ ْ ِ
ـتن َأ ْن ِآمـُـوا بِ َـر ببؽ ُْم َف َآمـَّـت َر َّبـَـت
إ َ
ومـه اقلف اعنلك ﴿ َّر َّبـَت إِ َّكـَت َرؿ ْعـَت ُمـ ً ُ
َفتغ ِْػ ْر َلـَت ُذكُو َبـَت َو َك بػ ْر َ ـَّت َر بقئَتعِـَت َو َع َو َّفـَت َم َع ْإَ ْب َر ِار ﴾ [آل ؿـران ]193-192 :س ق دؾقا
إلك ار اعنلك بنإليؿنن بدف أن يغػد لفدؿ الدذكقب ويؽػد عدـفؿ الطدقةنت وي قسدنرؿ مدع
إب ار.
الر ُرـ َ
ـــع
ومـــــه اقلددددف اعددددنلك ﴿ َر َّبـَــــت َآمـَّــــت بِ َؿــــت َأك َز َلـ ْ
ـــول َفت ْك ُت ْبـَــــت َمـ َ
ـــت َوا َّع َب ْعـَــــت َّ
َّ ِ ِ
ان﴾ [آل ؿران.]53 :
الشتلد َ
 )4أن اتورل إلى ا ربحتكه وععتلى بتلعؿل الصتلح:
ومـه ا

الـػ الث ال الذيـ أووا إلك غنر لقبق قا سقف سنكطبؼ عؾقفؿ الغنر ب خ ة ٓ

يط طقعقن زت ت فن س ق ؾ ،ؾ مـفؿ إلك ار بعؿؾ صنل سعؾدف :سلتدهللرؿ اق دؾ إلدك
ار اعددنلك بدديه بقالهلليددف :والثددنين بعػ ددف ال نمد  :والثنلد بقسنئددف ٕجقد ه اددنس ،ددؾ مددـفؿ
ـت َ ِ
وَ ِف َ
ـن فقـه ))( .)1سنكػ جدت
ْت َف َع ْؾ ُ
إن ُكـ ُ
((ال َّؾ ُف َّم ْ
ـكَ ،ف َػ بـر ْج َ ـَّـت مـت ك َْح ُ
ذلـك ا ْبتغَـت َء ْ
ال خ ة سفذا اق ؾ إلك ار بنلعؿؾ ال نل .
 )5أن اتورل إلى ا ععتلى بذكر هللتله ومت لو ؾقه من الحتَة:
ِ
ــت إِ َل ِ
قــر ﴾
ومـــه اددقس مق ددك عؾقددف الطدد م ﴿ َر بب إِكبــي لِ َؿــت َأكز ْل َ
ــي م ْ
ــن َخ ْقــرٍ َفؼ ٌ
َّ
ـم
[الؼصص . ]24 :ومن ذلك اقس ز ،ين عؾقف ال د ة والطد م ﴿ َر بب إِكبـي َو َلـ َن ا ْل َع ْظ ُ

ِ
الر ْأ ُس َش ْق ًبت َو َل ْم َأكُن بِدُ َ تئِ َ
ك َر بب َش ِؼقت ﴾ [مرام.]4 :
مـبي َو ْاش َت َع َل َّ

) (1رواه البختري ( )2272ومسؾم (.)2743
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ز وَل بد تء الرَل الصتلح الذي عرَى إَتبته:

ومـه تهللي أكس بـ منلؽ رضل ار عـف أن رج ً دخؾ يدقم الجؿعد والـبدل ﷺ
يخطب سؼنس ين ر قس ار رؾؽت إمقاس واكؼطعت الطبؾ سندع ار يغقثـن س سدع الـبدل
ﷺ يهلليف وانس ((ال َّؾفم ِ
أغ ْثـَت)) ال ث م ات سؿن ك س مدـ مـديه إٓ والؿطد ي حدندر
ُ َّ
مـ لحق ف وبؼل الؿط أ بق ًعن ،نم ً  .وو الجؿع إخد ى جدنن ذلدؽ ال جدؾ أو غقد ه
والـبل ﷺ يخطب سؼنس ين ر قس ار غ ق الؿنس وهتهللم البـنن سندع ار أن يؿطؽفن
وٓ َ َؾ ْقـَت)) سؿن يشق إلك كنتق مدـ
عـن س سع الـبل ﷺ يهلليف وانس ((ال َّؾ ُف َّم َهلل َوا َل ْقـَتَ ،
الطؿنن إٓ اكػ جت ت ك خ ج الـنس يؿشقن و الشؿس(.)1
ومن ذلك أن الـبل ﷺ ذ ،أن و أم دف دبعقـ أل ًػدن يدهللخؾقن الجـد بغقد تطدنب
وٓ عذاب ورؿ الذيـ ٓ يطرتاقن وٓ يؽ قون وٓ ي طقد ون وعؾدك رهبدؿ ي ق،ؾدقن
أكـت
سؼنم عؽنش بـ مح ـ وادنس يدن ر دقس ار ادع ار أن يجعؾـدل مدـفؿ سؼدنس " (( َ
مـفم))(.)2
ُ
الؼسم الثتين :التورل الؿؿـوع:
ورق أن ي ق ؾ اإلكطنن إلك ار اعنلك بؿن لؿ يثبت و الش ع أكف و قؾ .
ومن ذلك ال ق ؾ إلك ار اعنلك بذات وشخص الؿ ق ؾ بدف، .دلن يؼدقس الؿ ق دؾ
الؾفؿ إين أاق ؾ إلقؽ بػ ن ويؼ هلل ذااف وشخ ف.

) (1رواه البختري ( )6164ومسؾم ()897
) (2رواه البختري ( )6546ومسؾم ()221
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ومن ذلك اإلاطنم عؾك ار بنلؿ ق دؾ بدف ،دلن يؼدقس الؾفدؿ أاطدؿ عؾقدؽ بػد ن أن
اؼضل لل تنج ل.
ومن ذلك أن ي ق ؾ اإلكطدنن إلدك ار اعدنلك بدهللعنن مقدت يطؾدب مدـ ردذا الؿقدت أن
يهللعق ار لف.
ومن ذلك ال ق ؾ إلك ار اعنلك بجنه س ن أو تؼف أو ت م ف أو ب  ،ف ،دلن يؼدقس
الؿ ق ؾ الؾفؿ إين أاق ؾ إلقدؽ بجدنه سد ن عـدهللع أو بحؼدف عؾقدؽ أو ب  ،دف أن اؼضدل
تنج ل.
ال ٠جٛص اٌزٛعً ثجبٖ إٌج ٟﷺ:
ال ق ؾ بجنه ال قس ﷺ

قان و تقناف أو بعهلل مؿناف اق ؾ بهللعل ٓ يجدقز:

وذلؽ ٕن جدنه ال دقس ﷺ ٓ يـ ػدع بدف إٓ ال دقس ﷺ :وعؾدك ردذا سد يجدقز
لإلكطنن أن يؼقس الؾفؿ إين أ للؽ بجنه كبقؽ أن اغػ لل أو ا زاـل الشلن الػ ينٕ :ن
الق ددقؾ ٓ بددهلل أن اؽددقن و ددقؾ  :والق ددقؾ مددلخقذة مددـ الق ددؾ بؿعـ دك القصددقس إلددك
الشلن :س بهلل أن اؽقن رذه الق قؾ مقصؾ إلك الشدلن وإذا لدؿ اؽدـ مقصدؾ إلقدف سدنن
ال ق ؾ هبن غق مجهلل وٓ كنسع :وعؾك رذا سـؼقس التورل بتلررول ﷺ ثالثة أقستم:
الؼسم إول :أن ي ق ؾ بنإليؿنن بف واابنعف :ورذا جنئ و تقناف وبعهلل مؿناف.
الؼسم الثتين :أن ي ق ؾ بهللعنئف أي بلن يطؾب مدـ ال دقس ﷺ أن يدهللعق لدف سفدذا
جنئ و تقناف ٓ بعهلل مؿنافٕ :كف بعهلل مؿناف م عذر.
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الؼسم الثتلث :أن ي ق دؾ بجنردف ومـ ل دف عـدهلل ار :سفدذا ٓ يجدقز ٓ و تقنادف وٓ
بعددهلل مؿناددفٕ :كددف لددقس و ددقؾ  :إذ إكددف ٓ يقصددؾ اإلكطددنن إلددك مؼ ددقدهٕ :كددف لددقس مددـ
عؿؾف(.)1



) )1اكظر :مجؿقع س نوى و ر نئؾ الشقخ محؿهلل صنل العثقؿقـ الؿجؾهلل الثنين  -بنب ال ق ؾ.
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قال الناظم (رمحه اهلل):

َولِ ُؽ بؾ ِفـــ ْم َقــــــدْ ٌر َ ــــــالَ َو َف َضتئـــــ ٌل

( )4

ِ
الصدب ُاق " ِمـ ُْف ْم َأ ْف َضـــــ ُل
لؽـ ََّؿت " ب

لىنه :وَنِ ُكهِّهِ ْى َل ْد ٌر َع َال وَفَضَائمٌ
قولهِ :
ـــم)) :أي لؽؾ أصحنب الـبل ﷺ.
َ
((ول ُؽ بؾ ِف ْ
قولهَ (( :قــــــدْ ٌر)) :أي مـ ل .
قوله َ (( :ــــــالَ)) :عظقؿ.

ٌ
تئـــــل)) :جؿع سضقؾ .
((و َف َض
قولهَ :
رٛارشد إٌظٛص ف ٟفؼبئً أطذبة إٌج ٟﷺِٕٙ ،ب:
ِ
ون ِم َن ا ْل ُؿ َف ِ
كص ِ
ـولم
ون ْإَ َّو ُل َ
الستبِ ُؼ َ
ان ا َّع َب ُع ُ
ـتر َوا َّلـذ َ
ان َو ْإَ َ
تَرِ َ
 )6اقس ار اعنلك ﴿ َو َّ
ِِ
ٍ
بِنِهللس ٍ ِ
ان فِ َقفـت
تن َّرض َي ا ُ َ ـ ُْف ْم َو َر ُضوا َ ـْ ُه َو َأ َ دَّ َل ُف ْم ََـَّتت ع َْجرِي ع َْحت ََفت ْإَك َْف ُتر َختلد َ
ْ َ
ِ
َأ َبدً ا َٰذلِ َ
قم﴾ [التوبة.]100 :
ك ا ْل َػ ْو ُز ا ْل َعظ ُ
 )2واقلف اعنلك ﴿محؿدٌ رر ُ ِ ِ
ان َم َع ُه َأ ِشـدَّ ا ُء َ َؾـى ا ْل ُؽ َّػ ِ
ـتر ُر َهلل َؿـت ُء َب ْقــ َُف ْم
ول ا َوا َّلذ َ
َ َّ َّ ُ
ول ِفم من َأ َثرِ السـج ِ
ُون َف ْض ًال من ا ِ و ِر ْضواكًت ِرقؿتلم فِي وَ ِ
ود
ع ََر ُال ْم ُر َّك ًعت ُر َّجدً ا َا ْب َتغ َ
ُ
ب ْ
ُ ُ
َ
َ
ب َ
َ ُ ْ
ك َم َث ُؾ ُف ْم فِي الت َّْو َر ِاة َو َم َث ُؾ ُف ْم فِي ْ ِ
اإل ِ
كج ِ
َٰذلِ َ
ى
ترـت ََو ٰ
ترـ َت ْغ َؾ َظ َف ْ
قل َكز َْر ٍع َأ ْخ َر َج َش ْط َل ُه َفآز ََر ُه َف ْ

قظ بِ ِفم ا ْل ُؽ َّػـتر و ـدَ ا ا َّل ِـذان آمـُـوا و ِؿ ُؾـوا الصـتلِح ِ
جب الزر ِ ِ
ِِ
تت
َّ َ
َ َ
َ َ َ
َ َؾ ٰى ُروقه ُا ْع ِ ُ َّ َ
َ َ
اع ل َقغ َ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
قؿت﴾ [الػتح.]29 :
مـ ُْفم َّمغْػ َر ًة َو َأ َْ ًرا َ ظ ً
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 )3واقلف اعنلك ﴿ َوا ْ َؾ ُؿوا َأ َّن فِقؽ ُْم َر ُر َ
ول ا ِ َل ْو ُاطِق ُعؽ ُْم فِي كَثِقرٍ بم َن ْإَ ْمـرِ َل َعـِـت ْم
ِ
ب إِ َل ْقؽ ُُم ْ ِ
تن َوز ََّاـَ ُه فِي ُق ُؾوبِؽ ُْم َوك ََّر َه إِ َل ْقؽ ُُم ا ْل ُؽ ْػ َـر َوا ْل ُػ ُس َ
ـوق َوا ْل ِع ْصـ َقت َن
اؿ َ
َو َٰلؽ َّن ا َ َهلل َّب َ
اإل َ
ِ

ِ

ُأو َٰلئ َ
ون﴾ [الحجرات.]7 :
الراشدُ َ
ك ُل ُم َّ
َ )4عـ َأبِل مق ك إشع ي ر ِضل ار َعـْف عـ الـبِل ﷺ ((الـجوم َأم َـ ٌة لِؾسـؿ ِ
تء
ْ
َ َ ُ ُ
َّ َ
ُ ُ َ
ُ َ ٰ
ِّ
ـحتبِي َمـت
الس َؿت َء َمت عُو َ دُ َو َأكَت َأ َمـَ ٌة َِٕ ْص َحتبِي َفـنِ َذا َذ َل ْب ُ
َفنِ َذا َذ َل َب ْ
ـت َأعَـى َأ ْص َ
ت الـ ُجو ُم َأعَى َّ
ِ ِ
ون)) (.)1
ب َأ ْص َحتبِي َأعَى ُأ َّمتِي َمت ُاو َ دُ َ
ُاو َ دُ َ
ون َو َأ ْص َحتبِي َأ َمـَ ٌة ُٕ َّمتي َفنِ َذا َذ َل َ
ِ ٍ
ِ
ار َعـْد ُف َع ِ
دـ الـبِدل ﷺ َا َ
دنس (( َا ْـلعِي َ َؾـى
 )5و َع ْـ َأبِل َ عقهلل ا ْل ُخهللْ ِر ِّي َرض َل ُ
ِّ
َّتس َ ،فق َؼ ُتل َلفم  :فِقؽُم من ر َأى رر َ ِ
ِ ِ
الـ ِ
ون
ول ار ﷺ؟ َف َق ُؼو ُل َ
َّتس ز ََم ٌ
ْ َ ْ َ َ ُ
ُ ْ
تن َا ْغزُو فئَت ٌم م َن الـ ِ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ـن الـ ِ
َّـتس َ ،ف ُق َؼ ُ
ب
ـن َصـح َ
ـن َر َأى َم ْ
ـم  :فـقؽ ُْم َم ْ
َ :ك َع ْم َ ،ف ُق ْػت َُح َل ُف ْم ُ ،ث َّم َاغْـزُو فئَـت ٌم م َ
ـتل َل ُف ْ
رر َ ِ
ِ ِ
ـن الـ ِ
َّـتس َ ،ف ُق َؼ ُ
ـم :
ول ار ﷺ؟ َف َق ُؼو ُل َ
ون َ :ك َع ْم َ ،ف ُق ْػت َُح َل ُف ْم ُ ،ث َّم َاغْـزُو فئَـت ٌم م َ
ـتل َل ُف ْ
َ ُ
ـحب رر َ ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َ ،ف ُق ْػـت َُح
ـول ار ﷺ؟ َف َق ُؼو ُل َ
ب َم ْ
ـن َصـح َ
َل ْل فقؽ ُْم َم ْن َر َأى َم ْ
ـون َ :ك َع ْ
ـن َص َ َ ُ

َل ُف ْم)) (. )2
ِ ِ ِ
دنس َر ُ ُ
دنس َا َ
ار َعـْد ُف َا َ
دقس ارِ ﷺ (( َخ ْق ُـر ُأ َّمتِـي ا ْل َؼ ْـر ُن
 )6و َع ْـ َع ْبدهلل ار َرض َدل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َا ُؾوك َُف ْمُ ،ث َّم َا ِ
جي ُء َق ْو ٌم ع َْسبِ ُق َش َفت َد ُة َأ َهلل ِد ِل ْم َا ِؿق َـ ُه
ان َا ُؾوك َُف ْم ُث َّم ا َّلذ َ
ان َا ُؾوكيُ ،ث َّم ا َّلذ َ
ا َّلذ َ
َو َا ِؿق ُـ ُه َش َفت َد َع ُه)) (.)3

) (1رواه مسؾم (.)2536

) (2رواه البختري(  )3649ومسؾم ( .)2532فِئ ٌَتم ِم َن الـ ِ
َّتس :الجؿنع الؽثق ة.
) (3رواه البختري (  )6658ومسؾم (.)2533
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فؼٍ١خ اٌظذجخ ال ٠ؼذٌٙب ػًّ:
ٍ
أهلل ِـدلم
قتل بد ا بن بتس رضي ا ـفؿت ٓ( :ع َُسبوا
محؿـد :ف َؾ ُؿؼـت ُم َ
َ
أصـحتب َّ
رت ًة -يعـل مع الـبل ﷺ خقر ِمن ؿ ِل ِ
عقن رـَةً) (.)1
أهللدكم أر َب َ
َ َ
َْ
ٌ
ِّ
قتل ابن هللجر (رهللؿه ا )( :وادهلل ذردب جؿفدقر العؾؿدنن إلدك أن سضدقؾ ال دحب ٓ
يعددهلللفن عؿددؾ لؿشددنرهللة ر ددقس ار ﷺ أمددن مددـ ااػددؼ لددف الددذب عـددف والطددبؼ إلقددف
ة أو ضبط الش ع الؿ ؾؼك عـف وابؾقغف لؿـ بعهلله سنكدف ٓ يعهلللدف أتدهلل

بنلفج ة أو الـ

مؿـ يليت بعهلله ٕكف من مـ خ ؾ إٓ ولؾذي بؼ هبن مثدؾ أجد مدـ عؿدؾ هبدن مدـ بعدهلله
سظف سضؾفؿ)(.)2
و اؼول شقخ اإلرالم (رهللؿه ا ) (إن ،ؾ خق سقدف الؿطدؾؿقن إلدك يدقم الؼقنمد مدـ
اإليؿنن واإل

م والؼ آن والعؾؿ والؿعنر والعبندات ودخقس الجـ والـجنة مـ الـدنر

واك نررؿ عؾك الؽػنر وعؾدق ،ؾؿد ار سنكؿدن ردق بي،د مدن سعؾدف ال دحنب الدذيـ بؾغدقا
الهلليـ وجنرهللوا و بقؾ ار و،ؾ مممـ آمـ بنر سؾؾ حنب رضل ار عـفؿ الػضؾ إلك
يقم الؼقنم ) (. )3

) (1رواه ابـ بط و ((ش ح اإلبنك )) ( )669وصححه إلبتين و ((ش ح الطحنوي )) (.)469
)(( (2س البنري)) (. )7/7
( )3اكظر(( :ط يؼ الفج اقـ)) لإلمنم ابـ الؼقؿ (.)362
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ػذاٌخ اٌظذبثخ سػ ٟا﵀ ػٕ:ُٙ
ـفم:

أَؿع ألل السـة ؾى دالة الصحتبة رضي ا

قتل الخطقب البغدادي (رهللؿه ا ) بعهلل أن ذ ،إدل مـ  ،نب ار و ـ ر دقس ار
ﷺ ال ددل دلددت عؾددك عهللالد ال ددحنب وأهنددؿ ،ؾفددؿ عددهللوس اددنس (رددذا مددذرب ،نسد
1

العؾؿنن ومـ يع هلل بؼقلف مـ الػؼفنن)( ).
وقتل ابن بد البر (رهللؿه ا )( :و كحـ وإن ،نن ال حنب رضدل ار عدـفؿ ادهلل ،ػقـدن
البح عـ أتقالفؿ إلجؿنع أرؾ الحؼ مـ الؿطؾؿقـ و رؿ أرؾ الطـ والجؿنعد عؾدك
()2

أهنؿ ،ؾفؿ عهللوس سقاجب القاق عؾك أ ؿنئفؿ) .
وقتل الحتفظ ابن هللجر (رهللؿه ا )( :ااػؼ أرؾ الطدـ عؾدك أن الجؿقدع عدهللوس و لدؿ
يخنلػ ذلؽ إٓ شذوذ مـ الؿب هللع )(. )3
وقتل ابن الصالح (رهللؿه ا ) ( :لؾ حنب بل رؿ خ ق

ورك أكف ٓ يطلس عدـ

عهللالد أتددهلل مددـفؿ بدؾ ذلددؽ أمد مػد وغ مـددف لؽددقهنؿ عؾدك اإلطد ق معددهلللقـ بـ ددقص
الؽ نب والطـ وإجؿنع مـ يع هلل بف و اإلجؿنع مـ إم )(.)4
قــتل اإلمــتم الجــواـي (رهللؿــه ا )( :ولعددؾ الطددبب و ابددقلفؿ مددـ غق د بح د عددـ
أتقالفؿ والطبب الذى أانح ار اإلجؿنع ٕجؾدف أن ال دحنب ردؿ كؼؾد الشد يع ولدق
)(( )1الؽػني )) لؾخطقب البغهللادي(.)67
)(( (2آ قعنب)) (.)8/6
)(( )3اإلصنب )) (.)67/6
((( )4عؾقم الحهللي )) (.)676
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البددت اقاددػ و روايددنهتؿ ٓكح دد ت الشدد يع عؾددك ع دد ر ددقس ار ﷺ ولؿددن
ا رت ؾت عؾك نئ إع نر)(.)1
ً٘ اٌظذبثخ ِؼظِْٛٛ؟
ألل السـة والجؿت ة ٓ اعتؼدون أن الصحتبة معصومون من كبتئر آثم وصغتئره:
ٍ
واتهلل مـ
قتل اإلمتم ابن عقؿقة (رهللؿه ا )( :أرؾ الطـ والجؿنع ٓ يع ؼهللون أن ،ؾ
الدذكقب و الجؿؾد ولفدؿ
اجقز عؾدقفؿ
ُ
ال حنب مع قم عـ ،بنئ اإلالؿ وصغنئ ه بؾ ُ
مـ الطقابؼ والػضنئؾ من يقجب مغػ ة من ي هللر مـفؿ إن صهللر ت ك إكف يغػ لفؿ مدـ
الطقةنت من ٓ يغػ لؿـ بعهللرؿٕ :ن لفؿ مِـ الحطـنت ال ل اؿحق الطقةنت من لقس لؿـ
الؿدهلل مدـ أتدهللرؿ إذا
بعهللرؿ واهلل ال َبت بؼقس ر قس ار ﷺ إهندؿ خقد الؼد ون وإن ُ
أسضؾ مـ جبؾ ٍ
َ
ذر ًبن مؿـ بعهللرؿ الدؿ إذا ،دنن ادهلل صدهللَ ر مِدـ أتدهللرؿ
ا هللق بف ،نن
أتهلل َ
ذكب سقؽقن اهلل انب مـف أو أاك بحطـنت اؿحقه أو ُغػ لدف بػضدؾ دنبؼ ف أو بشدػنع
ٍ
محؿهلل ﷺ الذي رؿ أتؼ الـنس بشػنع ف أو اب ُؾل بدب ن و الدهللكقن ُِّ ،ػد بدف عـدف سدنذا
،نن رذا و الذكقب الؿحؼؼ سؽقػ بنٕمقر ال ل ،نكقا سقفن مج فهلليـ إن أصدنبقا سؾفدؿ
أج ِ
ان وإن أخطموا سؾفؿ أج واتهلل والخطل مغػقر لفؿ؟ الؿ ال َؼهللر الذي يـؽ مـ سعؾ
بعضفؿ اؾقؾ َك ْ ر مغؿقر و جـب سضنئؾ الؼقم ومحن دـفؿ :مدـ اإليؿدنن بدنر ور دقلف
ة والعؾؿ الـنسع والعؿؾ ال نل

والجفند و بقؾف والفج ة والـ
الؼقم بعؾؿ وب ق ٍة ومن مـ ار بف عؾقفؿ مدـ الػضدنئؾ عؾِدؿ يؼقـًدن أهندؿ خقد الخؾدؼ بعدهلل

((( )1اليرنن و أصقس الػؼف)) (.)242/6
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إكبقنن ٓ ،نن وٓ يؽقن مثؾفؿ وأهنؿ رؿ ال ػقة مـ اد ون ردذه إمد ال دل ردل خقد
1

إمؿ وأ ،مفن عؾك ار اعنلك)( ).
اؼــول الذلبي(رهللؿــه ا ) ( :سددنلؼقم لفددؿ دقابؼ وأعؿددنس مؽػ د ة لؿددن واددع بقددـفؿ
وجفددند محددنن وعبددندة مؿح دد ولطددـن مؿددـ يغؾددق و أتددهلل مددـفؿ وٓ كددهللعل سددقفؿ
2

الع ؿ )( ).
اٌطؼٓ ف ٟاٌظذبثخ طؼٓ ف ٟإٌج ٟﷺ ٚطؼٓ ف ٟاٌذ:ٓ٠
اؼول اإلمتم متلك يف الذان اؼدهللون يف الصحتبة( :إكؿن رمٓن أادقام أرادوا الؼدهللح و
الـبل ﷺ سؾؿ يؿؽدـفؿ ذلدؽ سؼدهللتقا و أصدحنبف ت دك يؼدنس رجدؾ دقن و لدق ،دنن
رج ً صنلح لؽنن أصحنبف صنلحقـ) (.)3
وقتل أبو زر ة الرازي (رهللؿه ا ) (سنذا رأيدت ال جدؾ يـد ؼص أتدهللا مدـ أصدحنب
ر قس ار ﷺ سلعؾؿ أكف زكهلليؼ وذلؽ أن ال قس ﷺ عـهللكن تؼ والؼد آن تدؼ
وإكؿن أدى إلقـن رذا الؼ آن والطـ أصحنب ر قس ار ﷺ وإكؿن ي يهللون أن يج تقا
شفقدكن.
وقتل اإلمتم أبو كعقم (رهللؿه ا ) ٓ( :يبطط لطنكف سقفؿ إٓ مـ دقن طقي دف و الـبدل
ﷺ وصحنب ف واإل

م والؿطؾؿقـ ) (.)4

)(( )1مجؿقع س نوى)) (.)656 655 \ 3
) (( (2ق أع م الـب ن )) لؾذربل (.)93/61
)(( (3ال نرم الؿطؾقس)) (.)553
)(( )4اإلمنم )) ٕبل كعقؿ (.)376
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دىُ عت أطذبة إٌج ٟﷺ:
[ ]1من رب أهللد أصحتب الـبي ﷺ رـبت اطعـن يف داــه و دالتـه ،وكـتن مؿـن
متواعرا:
أمرا
ً
عواعرت الـصوص بػضؾه :فنكه اؽػر  -ؾى الراَح  -لتؽذابه ً
قتل اإلمتم محؿد بن بد الولتب (رهللؿه ا ) مبقـن تؽؿ ا ح س دب ال دحنب
(ومـ خص بعضفؿ بنلطب سنن ،نن مؿـ اقاا الـؼؾ و سضدؾف و،ؿنلدف ،نلخؾػدنن سدنن
اع ؼهلل تؼق

بف أو ابنت ف سؼهلل ،ػ ل ؽذيبف من البت اطعن عـ ر قس ار ﷺ ومؽذبدف

،نس وإن بف مـ غق اع ؼند تؼق

بف أو إبنت ف سؼهلل اػطؼ ٕن بنب الؿطدؾؿ سطدقق

واهلل تؽؿ البعض سقؿـ ب الشقخقـ بنلؽػ مطؾؼن وار أعؾؿ)(.)1
وقتل الؿال ؾى الؼترئ (رهللؿه ا ) (سنلؼقس الذى اطؿةـ إلقف الدـػس وي ادنح إلقدف
الؼؾب أن مـ أبغضفؿ جؿقع أو أ،ث رؿ أو بفؿ ب يؼهللح ىف ديـفؿ وعهللال فؿ سنكدف
يؽػ بدفذا ٕن رذا يمدى إلك إبطنس الش يع بؽنمؾفن ٕكددفؿ ردؿ الـدناؾقن لفدن أمدن مدـ
ب أتهلل ًا مـ ال حنب سفق سن ؼ ومب هللع بنإلجؿدنع إٓ إذا اع ؼدهلل إكدف مبدنح أو يرتادب
عؾقف القاب ،ؿن عؾقف بعض الشقع أو اع ؼهلل ،ػ ال حنب سنكف ،نس بنإلجؿنع) (. )2
[ ]2مــن رــب بعــض الصــحتبة رــبت ٓ اطعــن يف داـــفم و ــدالتفم ،ولــم عتــواعر
الـصوص بػضؾه :فنكه فترق لؽـه ٓ اؽػر:
قتل شقخ اإلرالم ابن عقؿقة (رهللؿه ا )( :وامن إن بفؿ بن ٓ يؼهللح و عهللال فؿ وٓ
و ديـفؿ مثؾ وصػ بعضفؿ بنلبخؾ أو الجبـ أو اؾ العؾؿ أو عهللم ال رهلل وكحدق ذلدؽ

)(( (1ال د عؾك ال اسض )) (. )69
)(( )2اـبقف القٓة والحؽنم)) ٓبـ عنبهلليـ (.)367/6
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سفق الذي يط حؼ ال لديب وال ع ي وٓ يحؽؿ بؽػ ه بؿجد د ذلدؽ وعؾدك ردذا يحؿدؾ
 ،م مـ لؿ يؽػ رؿ مـ العؾؿنن) (. )1
وقتل اإلمتم محؿـد بـن بـد الولـتب (رهللؿـه ا )( :وإن ،دنن مؿدـ لدؿ ي دقاا الـؼدؾ
بػضددؾف و،ؿنلددف -أي مددـ ال ددحنب  -سنلظددنر أن ددنبف سن ددؼ إٓ أن يطددبف مددـ تق د
صحب ف ل قس ار ﷺ سنكف يؽػ ) (.)2



)(( )1ال نرم الؿطؾقس)) ( . ) 586
)(( (2ال د عؾك ال اسض )) (.)69
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صدَِّكُ يُِْهُ ْى أَفْضَمُ
لىنه :نكِ ًََُّا ان ِّ
قوله(( :لؽِـ ََّؿت)) :لؽـ ت

ا هللراع.

الصدب ُاق ِمـ ُْف ْم َأ ْف َض ُ
ـــــل)) :أي أسضؾ ال حنب رضل ار عـفؿ ردق أبدق بؽد
قوله (( :ب
ال هلليؼ رضل ار عـف.
رٛارشد إٌظٛص ف ٟفؼً أث ٟثىش اٌظذ٠ك سػ ٟا﵀ ػِٕٕٗٙٚ ،ب:
ِ
ــروا َثـــتكِ َي
ــر ُه ا ُ إِ ْذ َأ ْخ َر ََـــ ُه ا َّلـــذ َ
ان َك َػـ ُ
ــرو ُه َف َؼـــدْ ك ََصـ َ
 )6اددقس ار اعدددنلك ﴿إِ َّٓ َعـ ُْصـ ُ
ــول لِصـ ِ
ــتهللبِ ِه َٓ ع َْحـــز َْن إِ َّن ا َ َم َعـَـــت َفـ َ
ا ْثـَـــ ْق ِن إِ ْذ ُل َؿـــت فِـــي ا ْل َغـ ِ
ــل ْكز ََل ا ُ َرـــؽِقـَ َت ُه
ــتر إِ ْذ َا ُؼـ ُ َ
ِ ِ
ِ
ــه و َأاــدَ ه بِجـ ٍ
ِ
ِ
ُــود َلــم عَرولــت وَع َ ِ
ــي
ــل كَؾ َؿــ َة ا َّلــذ َ
ْ َ ْ َ َ َ َ
َ َؾ ْق َ َّ ُ ُ
ان َك َػ ُ
ــروا الســ ْػ َؾى َوكَؾ َؿــ ُة ا ل َ
ِ
قم﴾([ )1التوبة.]40 :
ا ْل ُع ْؾ َقت َوا ُ َ ِزا ٌز َهللؽ ٌ
ـــــذي َـــــتء بِتلصـــــدْ ِق وصـــــدَّ َق بِـ ِ
 )2واقلدددددف اعدددددنلك ﴿وا َّل ِ
ــــه ُأو َلئِ َ
ـــــم
َ َ
َ َ ب
َ
ـــــك ُل ُ
ون﴾([ )2الزمر.]33 :
ا ْل ُؿ َّت ُؼ َ

) )6أجؿع الؿطؾؿقن عؾك أن الؿ اد بنل نتب الؿذ،قر و أي رق أبدق بؽد ال دهلليؼ رضدل ار عـدف
وأرضنه  .اكظر(( :اإلصنب )) ٓبـ تج ( )335/2و((انريخ الخؾػنن)) لؾطققطل (.)48
ِ
تلصـدْ ِق) ادنس محؿدهلل
) )2روى ابـ ج يد بن دـنده إلدك عؾدل رضدل ار عـدف و اقلدف ( َوا َّلـذي ََـت َء بِ ب
ﷺ ( َو َصــدَّ َق بِـ ِـه) اددنس أبددق بؽ د رضددل ار عـددف .اكظ د ((الددهللر الؿـثددقر و ال ػطددق بنلؿددلالقر))
(.)228/7



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إسعاد انربَت بشزح املُظىيت اناليُت

66

تل َرا َ َؾ ْق ِه َفـنِ َّن ا َ ُل َـو
 )3واقلف اعنلك ﴿إِ ْن َعتُو َبت إِ َلى ا ِ َف َؼدْ َصغ ْ
َت ُق ُؾو ُبؽ َُؿت َوإِ ْن َع َظ َ
ِِ
ِ
َم ْو َٓ ُه َو َِ ْبرِ ُ
قن َوا ْل َؿ َالئِ َؽ ُة َب ْعدَ َذلِ َ
ك َظ ِف ٌقر﴾([ )1التحرام.]4 :
ال َو َصتل ُح ا ْل ُؿ ْممـ َ
ــر ُه
 )4ادددنس ار اعدددنلك ﴿ َف َل َّمـــت َمـ ْ
ــن َأ ْ َطـــى َوا َّع َؼـــى * َو َصـــدَّ َق بِت ْل ُح ْســــَى * َف َسـُ َق بسـ ُ

لِ ْؾ ُق ْس َرى﴾ ([ )2الؾقل.]7 - 5 :

 )5انس ار اعنلك ﴿ َو َر ُق َجـَّ ُب َفت ْإَ ْع َؼى * ا َّل ِذي ُا ْمعِي َمت َلـ ُه َا َت َزكَّـى * َو َمـت َِٕ َهلل ٍـد ِ ـْـدَ ُه
ف َا ْر َضى﴾([ )3الؾقل.]21 -17 :
ِم ْن كِ ْع َؿ ٍة ع ُْجزَى * إِ َّٓ ا ْبتِغَت َء َو َْ ِه َر بب ِه ْإَ ْ َؾى * َو َل َس ْو َ
ِ
الغدنر لدق
لؾـبدل ﷺ وأكدن و
 )6و َع ْـ أبل بؽ ال هلليؼ رضل ار عـف انس ُا ْؾدت
ِّ

احت اهللَ َم ْق ِف ٕ ْب َ َ كن سؼنس ((مت َظـ َ
ك ات أبت بؽرٍ بت ْثـَ ْق ِن ا ُ ثتلِ ُث ُفؿت))(.)4
َ
أن َ
أتهللَ ُرؿ كظ َ

) )6ذرددب ،ثقد مددـ الؿػطد يـ مددـفؿ عبددهلل ار بددـ عبددنس وابددـ مطددعقد وعبددهلل ار ابددـ عؿد ومجنرددهلل
والضحنع إلك أن الؿ اد ب دنل الؿدممـقـ أبدق بؽد وعؿد رضدل ار عـفؿدن .اكظد ((جدنمع البقدنن))
((( )663-662/28اػطق ابـ ،ثق )) (.)56/7
) ) 2روى ابـ ج ي بن ـنده إلك عنم بـ عبهلل ار بـ ال بق انس ،نن أبق بؽ يع ؼ عؾك اإل

م بؿؽد

سؽنن يع ؼ عجنئ وكطنن إذا أ ؾؿـ سؼنس لدف ابدقه أي بـدل أراع اع دؼ أكن د ضدعػنن سؾدق أكدؽ اع دؼ
رجن ً
ٓ جؾهلل ًا يؼقمقن معؽ ويؿـعقكؽ ويهللسعقن عـؽ انس أي أبت إكؿن أريهلل من عـهلل ار انس سحهللالـل
ـن َأ ْ َطــى َوا َّع َؼــى * َو َصــدَّ َق بِت ْل ُح ْســَى * َف َسـُ َق بسـ ُـر ُه
بعددض أرددؾ بق ددل أن رددذه أيد ك لددت سقددف ( َف َل َّمــت َمـ ْ

لِ ْؾ ُق ْس َرى) .اكظ ((جنمع البقنن)) ( )226/31و((الؿط هللرع)) لؾحن،ؿ (.)526-525/2

) (3قتل الحتفظ ابن كثقر رهللؿه ا " :واهلل ذ ،غق واتهلل مـ الؿػط يـ أن ردذه أيدنت ك لدت و أبدل
بؽ ال هلليؼ رضل ار عـف ت ك إن بعضفؿ تؽك اإلجؿنع مـ الؿػط يـ عؾك ذلؽ" .اكظ ((اػطق
ابـ ،ثق )) (.)366-361/7
) (4رواه البختري ( )3653ومسؾم (.)2386
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الـدنس
 )7و َع ْـ أبل دعقهلل الخدهللري رضدل ار عـدف ادنس خطدب ر دقس ار ﷺ
َ
تتر َ
ذلك العبدُ مت ِ ـْدَ ا ِ))  .ادنس
بقن الدكْقت وبق َن مت ِ ـْدَ ُهْ ،
وانس (( إن ا َ َخ َّق َر بدً ا َ
فتخ َ
دقس ارِ
قس ارِ ﷺ عـ ٍ
سب َؽك أبق بؽ ٍ س َع ِ
عبهلل ُخ ِّق َ سؽدنن ر ُ
أن ُي ْخبِ َ ر ُ
ج ْبـن ل ِ ُبؽنئِ ِف ْ
قس ارِ ﷺ (( َّ ِ
ِ
الؿ َخق َ و،نن أبق بؽ ٍ أ ْع َؾ َؿـن سؼنس ر ُ
الــتس
ـن
إن مـن َأم ب
ﷺ؟و ُ
ِ
كـت مت ِ
ِِ ِِ
ـن
َّخ ًذا َخ ً
غقر َر ببي ٓعَّخَ ْـذ ُت أبـت بؽـرٍ ،ولؽ ْ
ؾقال َ
َؾ َّي يف ُص ْح َبته ومتله أبت بؽرٍ ،ولو ُ ُ
ِ ِ
بتب أبي بؽرٍ))(.)1
وم َو َّد ُع ُهَ ٓ ،ا ْب َؼ َق َّن يف
بتب إٓ ُردَّ إٓ َ
الؿسجد ٌ
ُأ َّ
اإلرال ِم َ
خو ُة ْ
 )8و َعد ْـ عؿد و بددـ العددنص رضددل ار عـددف ّ
أن الـّبد ّدل ﷺ بعثددف عؾددك جددقش ذات
الط

ـتل :تئِ َشـةَُ ،ف ُؼ ُ ِ
ـن الر ََ ِ
ؾ سلاق ف سؼؾت ((أي الـ ِ
أهللـب إ َل ْق َ
ـتل؟
ـك؟ َق َ َ
َّـتس َ
ؾـت :م َ ب

بن الخَ َّط ِ
تب َف َعدَّ ِر ََ ًتٓ))(.)2
ولتُ ،ق ُ
ؾتُ :ث َّم َم ْن؟ َق َتلُ :ث َّم ُ َؿ ُر ُ
َف َؼ َتل :أ ُب َ
رٍم١ت أث ٟثىش سػ ٟا﵀ ػٕٗ ثبٌظذ٠ك أِش صبثذ ِجّغ ػٍ.ٗ١
ِ
س َع ْـ ٍ
صدعهللَ ُأ ُتدهللً ا وأبدق بؽد ٍ و ُع َؿد ُ و ُع ُ
ثؿدنن
أكس َر ِض َدل ار عـدف أن الـبدل ﷺ
ؾقك كبيِ ،
ِ
وصدب ٌاقَ ،
فقدان)) (.)3
وش
ت ُأ ُهللدُ  :فنكَّؿت
َس َ َج َ
ػ هبؿ سؼنس (( :اث ُب ْ
َ آ
عجت رغّ١خ أث ٟثىش ثبٌظذ٠ك:
عـ عنئش رضل ار عـفن انلت ((لؿت أرري بتلـبي ﷺ إلـى الؿسـجد إقصـى:
أصبح اتحدث الـتس بذلك :فترعدَّ كتس مؿن كتن آمـوا به وصـدقوه ،ورـعى رَـتل مـن
) (1رواه البختري (.)3654
) (2رواه البختري ( )3662ومسؾم (.)2384
) (3رواه البختري (.)3675
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ـه ،فؼتلوا :لل لك إلى صـتهللبك اـز م أكـه ُأرـري بـه

الؾقؾة إلى بقت الؿؼدس؟ قتل :أو قتل ذلك؟ قتلوا :كعم قتل :لـئن قـتل ذلـك لؼـد صـدق،
قتلوا :أو عصدقه أكَّه ذلب الؾقؾة إلى بقت الؿؼدس ،وَتء قبل أن اصبح؟ فؼتل :كعـم ،إين
ٕصدقه مت لو أبعد من ذلك ،أصدقه يف خبر السؿتء يف غدوة أو روهللة .فؾذلك ُر بـؿي أبـت
بؽر الصداق رضي ا

ـه))(.)1

أفؼً ٘زٖ األِخ ثؼذ ٔجٙ١ب ﷺ ٛ٘ :أث ٛثىش اٌظذ٠ك سػ ٟا﵀ ػٕٗ:
َّـتس يف ز ََم ِ
سعـ ابـ عؿد رضدل ار عـفؿدن ادنس ( ُكـَّـت ُكخَ بق ُـر بـ ْق َن الـ ِ
الـبـي ﷺ
ـن
ب
تن بن َّػ َ ِ
بن الخَ َّط ِ
ْفم)(.)2
تبُ ،ث َّم ُ ْث َؿ َ َ َ
َفـُخَ بق ُر أ َبت َب ْؽرٍُ ،ث َّم ُ َؿ َر َ
تن َرض َي ا ُ ـ ْ
أث ٛثىش سػ ٟا﵀ ػٕٗ ٘ ٛاألدك ثبٌخالفخ ثؼذ ِٛد إٌج ٟﷺ:
قتل اإلمتم الطحتوي (رهللؿه ا ) ( :وكثبت الخ س بعهلل ر قس ار ﷺ أو ً
ٓ ٕبدل
بؽ ال هلليؼ رضل ار عـف اػضق ً لف واؼهلليؿ عؾك جؿقدع إمد الدؿ لعؿد بدـ الخطدنب
رضل ار عـف الؿ لعثؿدنن رضدل ار عـدف الدؿ لعؾدل بدـ أبدل طنلدب رضدل ار عـدف وردؿ
الخؾػنن ال اشهللون وإئؿ الؿفهلليقن)(.)3

) (1رواه الحددن،ؿ ( )4458( )86/3وعبددهلل ال د زاق و ((الؿ ددـػ)) ( .)326/5وقــتل إلبــتين يف
((السؾسؾة الصحقحة)) ( :)306متواعر.
) )2رواه البختري (.)3655
)(( (3ش ح العؼقهللة الطحنوي )) ٓبـ أبل الع ()322 -361
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وكؼل الحتفظ الذلبي ن شراك بن بد ا الؼتضـي أكـه قـتل( :ادبض الـبدل ﷺ
سن خؾػ الؿطؾؿقن أبن بؽ سؾق عؾؿقا أن سدقفؿ أتدهلل ًا أسضدؾ مـدف ،دنكقا ادهلل غشدقا الدؿ
ا خؾػ أبق بؽد عؿد سؼدنم بؿدن ادنم بدف مدـ الحدؼ والعدهللس سؾؿدن ات ضد جعدؾ إمد
شددقرى بددقـ د

سددنج ؿعقا عؾددك عثؿددنن سؾددق عؾؿددقا أن سددقفؿ أسضددؾ مـددف ،ددنكقا اددهلل

غشقكن)(.)1



)(( (1مق ان آع هللاس)) (.)273/2
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شرح البيتني
()6 - 5
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قال الناظم (رمحه اهلل):

ول فِي ال ُؼـــ ْر ِ
َو َأ ُقــــ ُ
آن َمت ََــــت َء ْت بِــــ ِه

( )5آاتعُـــ ُه َف ْفــــــ َو ا ْل َؽرِاــ ُم ا ْل ُـؿــز َُل

َو َأ ُقـــ ُ
ول َقـــت َل ا ُ ََـــــ َّل ََالَ ُلـــــــــــ ُه

و ا ْلؿص َط َػى ا ْلفـ ِ
تدي َوَٓ َأعـَلَ َّو ُل
َ
( ْ ُ َ )6

قولهَ (( :و َأ ُق ُ
ول)) :أي أع ؼهلل.
قوله(( :ال ُؼ ْر ِ
آن)) :رق "،د م ار اعدنلك الؿعجد الؿـَد س عؾدك اؾدب دقهللكن محؿدهلل
ﷺ الؿؽ قب و الؿ نتػ الؿـؼدقس بدنل قاا الؿ عبدهلل ب وادف الؿبدهللون بطدقرة
الحؿهلل الؿخ قم بطقرة الـنس".
ِ
ِ
﴿وإِ َّك ُه َل َتـ ِْز ُ
وح
قن * كَـز ََل بِـه الـر ُ
ال َر بب ا ْل َعـت َلؿ َ
قوله(( :ا ْل ُـؿــــــز َُل))، :ؿن انس اعنلك َ
ِ
ك لِ َتؽ َ ِ
ِ
قن * َ َؾى َق ْؾبِ َ
ان﴾ [الشعراء.]194 - 192 :
ُون م َن ا ْل ُؿـْذ ِر َ
ْإَم ُ
قوله(( :ا ْلف ِ
تدي)) :أي رهللاي إرشند وبقنن.
َ
قولــهَ (( :وَٓ َأع َ
َــل َّول)) :التلواــل :ص د
الؿ جقح لهلللقؾ يؼ ضدقف .أو لـو :صد

الؾػددظ عددـ الؿعـددك ال د اج إلددك الؿعـددك
الؾػدظ عدـ ظدنر ه إلدك معـدك يخدنلػ الظدنر

لهلللقؾ يؼ ضقف.
لبي اٌش١خ اثٓ ػض(( ٓ١ّ١سدّٗ ا﵀)) ٠ٚطٍك اٌزأ ً٠ٚػٍ ٝصالصخ ِؼبْ(:)1
إول :التػسقر :ورق اقضدق الؽد م بدذ ،معـدنه الؿد اد بدف ومـدف اقلدف اعدنلك عدـ
صنتبل الطجـ يخنطبنن يق ػ ﴿ َكب ْئـَت بِت َْل ِو ِ
اؾ ِه﴾ [اورف.]36 :
ب

)(( (1مجؿقع الػ نوى وال نئؾ)) لؾشقخ محؿهلل بـ صنل العثقؿقـ (.)683-681\ 4
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واقس الـبل ﷺ ٓبـ عبنس رضل ار عـفؿدن ((الؾفـم فؼفـه يف الـدان ،و ؾؿـه
التلوال))(.)1
ومـف اقس ابـ ج ي وغق ه مـ الؿػط يـ "علوال قوله ععتلى" أي اػطق ه.
الؿعـى الثتين :مآل الؽالم إلى هللؼقؼتـه ،سدنن ،دنن خديًا س لويؾدف كػدس تؼقؼد الؿخدي
عـدف وذلدؽ و تدؼ ار ،ـْدف ذاادف وصدػناف ال دل ٓ يعؾؿفدن غقد ه وإن ،دنن طؾ ًبدن س لويؾددف
ام ثنس الؿطؾقب.
ون إِ َّٓ ع َْل ِوا َؾ ُه﴾ [إ راف.]53 :
مثتل الخبر :اقلف اعنلك ﴿ َل ْل َاـْ ُظ ُر َ

أي من يـ ظ رمٓن الؿؽذبقن إٓ واقع تؼقؼ من أخيوا بف مـ البع والج ان.
ومثتل الطؾب :اقس عنئشد رضدل ار عـفدن ((كـتن الـبـي ﷺ اؽثـر أن اؼـول يف
(.)2
ِ
ِ
آن ))
وبحؿـد َك،
الؾفم ر َّبــت
ركو ه ورجوده :ربحتكَك
اتـلو ُل ال ُؼـر َ
الؾفـم اغػ ْـر لـيَّ :
َّ
َّ
ِ
ؾون
ّتس َا ُ
تح * َو َر َأ َ
دخ َ
ات الـ َ
َصر ا َوال َػ ُ
أي يؿ ثؾ من أم ه ار بف و اقلف ﴿ ﴿إِذا َت َء ك ُ

يف ِ ِ
ك وارت ِ
ِ
كتن ع َّوا ًبت ﴾[الـصر].
َغػر ُه إِ َّك ُه َ
فواَت * َف َس ببح بِ َحؿد َر بب َ َ
دان ا َأ ً
الؿعـى الثتلث :لؾتلوال :ص

الؾػظ عدـ الؿعـدك الد اج إلدك الؿعـدك الؿ جدقح

لهلللقؾ يؼ ضقف .وإن شةت سؼؾ ص

الؾػظ عـ ظنر ه إلك معـك يخنلػ الظنر لهلللقؾ

يؼ ضقف .ورذا اصط ح ،ثق مـ الؿ لخ يـ الذيـ اؽؾؿقا و الػؼف وأصقلف وردق الدذي
عـنه أ،ث مدـ اؽؾدؿ مدـ الؿ دلخ يـ و الويدؾ ك دقص ال دػنت وردؾ ردق محؿدقد أو
مذمقم؟ ورؾ رق تؼ أو بنطؾ؟

) (6رواه أتؿهلل ( )3612وصححه إلبتين الطؾطؾ ال حقح (.)2589
) )2رواه البختري ( )794ومسؾم (.)484
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والتحؼقـق :أكدف إن دس عؾقددف دلقدؾ صدحق سفددق تدؼ محؿدقد يعؿددؾ بدف ويؽدقن مددـ
الؿعـك إوس لؾ لويؾ ورق ال ػطق ٕن اػطق الؽد م الويؾدف إلدك مدن أراده الؿد ؽؾؿ بدف
ظنر ه من دمـن كعؾؿ أكف م اد الؿ ؽؾؿ.
قان ،نن عؾك ظنر ه أم عؾك خ
ِِ
ِ
الشـ ْق َط ِ
ـن َّ
تن الـ َّـر َِق ِم﴾
مثددنس ذلددؽ اقلددف اعددنلك ﴿ َفـنِ َذا َقـ َـر ْأ َت ا ْل ُؼـ ْـر َ
ترـتَع ْذ بِــت مـ َ
آن َف ْ
[الـحل : ]98 :سنن ظدنر الؾػدظ إذا س غدت مدـ الؼد انة والؿد اد إذا أردت أن اؼد إٔ :ن
الـبل ﷺ ،نن يط عقذ إذا أراد أن يؼ أ ٓ إذا س غ مـ الؼ انة.
وإن لؿ يهللس عؾقف دلقؾ صدحق ،دنن بدنط ً مدذمق ًمن وجدهللي ً ا بدلن يطدؿك اح ي ًػدن ٓ
الر ْهلل َؿ ُن َ َؾى ا ْل َع ْر ِ
ش ْارت ََوى﴾ [َه :]5 :سنن ظدنر ه أن
الوي ً  :مثنس ذلؽ اقلف اعنلك ﴿ َّ
خنصن يؾقؼ بنر -ع وجؾ -ورذا رق الؿد اد س لويؾدف
عؾقا ًّ
ار اعنلك ع عؾك الع ش ًّ
إلك أن معـنه ا قلك ومؾؽ الويؾ بنطؾ مذمقم واح يدػ لؾؽؾدؿ عدـ مقاضدعفٕ :كدف
لقس عؾقف دلقؾ صحق .
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عمُدة انسهف يف انمزآٌ
اػٍُ سدّه ا﵀ أْ اٌمشآْ ِٕضي ِٓ ػٕذ ا﵀ ػض ٚجً ِٓٚ ،أدٌخ رٌه:
آن﴾ [البؼرة.]185 :
تن ا َّل ِذي ُأ ِكز َل فِ ِقه ا ْل ُؼ ْر ُ
 )1اقلف َا َعن َلكَ ﴿:ش ْف ُر َر َم َض َ
 )2و َا َنس َا َعن َلك﴿:إِ َّكت َأك َز ْلـَت ُه فِي َل ْق َؾ ِة ا ْل َؼدْ ِر﴾ [الؼدر.]1 :

َّـــتس َؾـــى مؽ ٍ
ِ
 )3و َا َ
ْـــث َو َك َّز ْلـَـــت ُه
ـــر َأ ُه َ َؾـــى الـ
ِ َ ٰ ُ
دددنس َا َعدددن َلك ﴿ َو ُق ْرآكًـــت َف َر ْقـَـــت ُه ل َت ْؼ َ
ع ِ
اال﴾ [اإلرراء.]106 :
َـز ً
دنس َاعددن َلك ﴿وإِ َذا بــدَّ ْلـَت آا ـ ًة م َؽـ َ ٍ
ـت
ـم بِ َؿــت ُاـَ ـز ُبل َقــت ُلوا إِك ََّؿــت َأكـ َ
 )4و َاد َ َ
َ َ
ـتن َآاــة َوا ُ َأ ْ َؾـ ُ
َ َّ
وح ا ْل ُؼــدُ ِ
ــون * ُق ْ
ُم ْػتَــرٍ َب ْ
س ِمــن َّر بب َ
ــت
ــك بِــت ْل َح بق لِ ُق َث بب َ
ــر ُل ْم َٓ َا ْع َؾ ُؿ َ
ــل َك َّز َلــ ُه ُر ُ
ــل َأ ْك َث ُ
ِ
ان َآمـُوا﴾ [الـحل.]102-101 :
ا َّلذ َ
ددددنس َاعددددن َلك ﴿ول َ ِ
ُــــم
ــــذا كت ٌ
َ َٰ
 )5و َا َ َ
ــــتر ٌك َفــــت َّعبِ ُعو ُه َوا َّع ُؼــــوا َل َع َّؾؽ ْ
َــــتب َأك َز ْلـَــــت ُه ُم َب َ
ون﴾ [ إكعتم.]155 :
ع ُْر َهلل ُؿ َ

ِ
ـى ََ َبـ ٍ
 )6و َاد َ
ـن
دنس َا َعددن َلكَ ﴿:لـ ْـو َأك َز ْلـَــت َٰلـ َـذا ا ْل ُؼـ ْـر َ
ـل َّل َر َأ ْا َت ـ ُه َختش ـ ًعت مت ََصــدب ً ت بمـ ْ
آن َ َؾـ ٰ
ك ْإَ ْم َث ُتل ك َْضرِ ُب َفت لِؾـ ِ
َخ ْش َق ِة ا ِ َوعِ ْؾ َ
ون﴾ [الحشر.]21:
َّتس َل َع َّؾ ُف ْم َا َت َػؽ َُّر َ
ػم١ذح اٌغٍف أْ اٌمشآْ والَ ا﵀ غ١ش ِخٍٛق ِٓٚ ،أدٌخ رٌه:
ِ
َّـى َا ْس َـؿ َع ك ََـال َم
قن ْارـت ََج َتر َك َف َـل َِ ْر ُه َهللت ٰ
ـن ا ْل ُؿ ْشـرِك َ
 )1اقس ار َا َعن َلكَ ﴿:وإِ ْن َأ َهللـدٌ بم َ
ا ﴾ [التوبة.]6:

ِ
ـم ُا َح بر ُفوكَـ ُه ِمـن َب ْع ِـد َمـت
َتن َفرِ ٌاق بمـ ُْف ْم َا ْس َؿ ُع َ
 )2و اقلف َا َعن َلك ﴿ َو َقدْ ك َ
ون ك ََـال َم ا ُث َّ
ون﴾ [البؼرة.]75:
َ َؼ ُؾو ُه َو ُل ْم َا ْع َؾ ُؿ َ
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ون َأن ُا َبـدب ُلوا ك ََـال َم ا ِ ُقـل َّلـن َع َّتبِ ُعوكَـت ك ََٰـذلِؽ ُْم َق َ
ـتل ا ُ ِمـن
﴿ارِادُ َ
 )3واقلف َا َعن َلكُ :
َق ْب ُل﴾ [الػتح.]15:

 )4واقلف َاعن َلك﴿:والـجوم مسخَّ ر ٍ
ات بِ َل ْمرِ ِه َأ َٓ َل ُه ا ْلخَ ْؾ ُق َو ْإَ ْم ُر﴾ [إ راف.]54:
َ
َ ُ َ ُ َ َ
(سػ ق بحنكف بقـ الخؾؼ وإم ).
دقس ارِ
ِ
ِ
ِ
ْدت َتؽِ ٍ
دؿ ْع ُت َر ُ َ
 )5وتهللي َخ ْق َل َ بِـ َ
ار َعـْفدن انلدت َ
دقؿ الطد َؾؿق َ َرض َدل ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ﷺ َي ُؼ ُ
ـم
قس (( َم ْن َكز ََل َمـ ِْز ًٓ ُث َّم َق َتل َأ ُ ـو ُذ بِؽَؾ َؿـتت ا الت ََّّتمـتت م ْ
ـن َش بـر َمـت َخ َؾ َـق َل ْ
ا ُضره َشيء هللتَّى ارع ِ
َح َل ِم ْن َمـ ِْزلِ ِه َذلِ َ
ك))(.)1
َ َّ ُ ْ ٌ َ َ ْ
ووَه آرتدٓل بتلحداث :أكف لق ،نكت ،ؾؿنت ار مخؾقاد لؽنكدت آ د عنذة هبدن
ش ،نٕ :هنن ا عنذة بؿخؾقق.
والَ ا﵀ جً ٚػال ِٓ دشٚفٚ ،أٔٗ ثظٛد ُ٠غّغ:
ُك َف ِ ِ
وهللىٰ﴾ [َه.]13:
َ )6ا َنس َا َعن َلك ﴿ َو َأكَت ْ
ترتَؿ ْع ل َؿت ُا َ
اخت َْرع َ ْ

 )2و َعـ َأبِل ِع ٍ
ِ
ار َعـْ ُف َا َنس َا َنس الـبِل ﷺ (( َا ُؼ ُ
قهلل ُ
ـول ا ُ َ ـ َّز
ْ
َ
الخهللْ ِر ِّي َرض َل ُ
كَ ،فقـَـتدى بِصـو ٍ
وَ َّل اوم ِ
الؼ َق َتم ِةَ :ات آ َد ُمَ ،ا ُؼ ُ
ولَ :ل َّب ْق َ
ت :إِ َّن ا َ َا ْـل ُم ُر َك َأ ْن
ك َر َّبـَت َو َرـ ْعدَ ْا َ ُ َ َ ْ
َ َ ََْ
ث الـ ِ
ك َب ْع ًثت إِ َلى الـ ِ
َّترَ ،ق َتلَ :ات َر بب َو َمت َب ْع ُ
عُخْ رِ َج ِم ْن ُذ بر َّاتِ َ
َّتر؟.)2())..
ٍ ِ
ددنس َاد َ
ار َعـْددد ُف َاد َ
ددنس الـبِدددل ﷺ (( َا ُ
ــر ا ُ العبـــت َد
حشـ ُ
ددل ُ
 )3و َعددد ْـ جدددنب َرضد َ
أو اددنس َا ُ
دت مددن
وأو َمددك بقد ِدهلله إلددك الشددن ِم ُ ــرا ًة ُغـ ْـر ًٓ ُب ْف ًؿــت اددنس اؾد ُ
ـتس اددنس ْ
حشـ ُـر ا ُ الــ َ

) (6رواه مسؾم (.)2718
) )2رواه البختري (.)4746
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ـتدي بصـ ٍ
بفؿددن اددنس لــقس معفــم شــيء فقــ ِ
ـوت اســؿ ُعه مــن َب ُعــدَ كؿــت اســؿ ُعه مــن َقـ ُـر َب
ٌ
ُْ ً
أكَت ِ
الؿؾ ُ
تن)) (.)1
ك أكَت الدَّ َّا ُ
قــتل ابــن بطــتل (رهللؿــه ا ) :إن أرددؾ الطددـ أجؿعددقا عؾددك أن ار ،ؾددؿ مق ددك بد
وا ددط وٓ ا جؿددنن وأسفؿددف معددنين  ،مددف وأ ددؿعف إينرددن  :إذ الؽ د م مؿددن ي د
ؿنعف(.)2
ابن عقؿقة (رهللؿه ا ) :من أخي ار بف و  ،نبدف مدـ اؽؾدقؿ مق دك
وقتل شقخ اإلرالم ُ
و ؿع مق ك لؽ م ار يهللس عؾك أكف ،ؾؿف ب قت سنكدف ٓ يطدؿع إٓ ال دقت وذلدؽ
أن ار انس و  ،نبف عـ مق ك ﴿ َف ِ ِ
وهللى﴾ وانس و  ،نبف ﴿إكَّت َأ ْو َهلل ْقـَـت إ َل ْق َ
ـك
ترتَؿ ْع ل َؿت ُا َ
ْ
ِ
ِِ
كَؿ ـت َأوهللقـَــت إ َلــى ُكــوحٍ والـَّبِقـ ِ
قم َوإِ ْرـ َـؿت ِ َ
ـح َ
تق
قل َوإِ ْرـ َ
ـقن مـ ْ
َ ب َ
ـن َب ْعــده َو َأ ْو َهلل ْقـَــت إ َلــى إ ْبـ َـرال َ
َ ْ َ ْ

ِ ِ
ــورا
ون َو ُرــ َؾ ْق َؿ َ
ــتر َ
قســى َو َأا َ
َو َا ْع ُؼ َ
تن َوآ َع ْقـَــت َد ُاو َد َز ُب ً
ــوب َو ُاــوك َُس َو َل ُ
ــوب َو ْإَ ْرــ َبتط َو َ
* ورر ًال َقدْ َقصصـَتلم َؾق َ ِ
ـم َك ْؼ ُص ْص ُـف ْم َ َؾ ْق َ
ورـى
ـم ا ُ ُم َ
ـك َو َك َّؾ َ
ك م ْن َق ْب ُـل َو ُر ُر ًـال َل ْ
َ ْ ُ ْ َ ْ
َُ ُ
ِ
قؿت﴾ سػ ق بقـ إيحنئف إلك نئ الـبققـ وبقـ اؽؾقؿدف لؿق دك ،ؿدن سد ق أيضد بدقـ
َعؽْؾ ً
َتن لِب َشرٍ َأ ْن ا َؽ بؾؿه ا َّإٓ وهللقت َأو ِمن ور ِ
اء ِهلل َج ٍ
تب﴾ سػد ق بدقـ
الـقعقـ و اقلف ﴿ َو َمت ك َ َ
ُ َ ُ ُ َ ْ ً ْ ْ ََ

اإليحنن وال ؽؾقؿ مـ وران تجنب سؾق ،دنن اؽؾقؿدف لؿق دك إلفنمد ألفؿدف مق دك مدـ
غق أن َيطؿع صقا  ..لؿ يؽـ س ٌق بقـ اإليحنن إلك غق ه وال ؽؾقؿ لف سؾؿن سد ق الؼد آن
بددقـ رددذا ورددذا و ُعؾددؿ بنجؿددنع إم د مددن ا ػنضددت بددف الطددــ عددـ الـبددل ﷺ مددـ
اخ ددقص مق ددك ب ؽؾددقؿ ار إيددنه دس ذلددؽ عؾددك أن الددذي ت ددؾ لددف لددقس مددـ جددـس

) )1صححه إلبتين و اخ يج (( ،نب الطـ )) (.)564
) (( )2ش ح البخنري)) ٓبـ بطنس (.)518 /61
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طدؿع هبدن إٓ مدن ردق
هللرع بنلؼؾقب إكؿن رق ٌ ،م
ٌ
مطؿقع بدنٔذان وٓ ُي َ
اإللفنمنت ومن ُي َ
صقت (.)1
واؼول إمتم ألل السـة والجؿت ـة يف صـره أبـو محؿـد الحسـن بـن ؾـي البربفـتري
(رهللؿه ا )( :اإليؿنن بلن ار ابنرع واعنلك رق الذي ،ؾؿ مق ك بـ عؿ ان يقم الطدقر
ومق ك يطؿع مـ ار الؽ م ب دقت وادع و مطدنمعف مـدف ٓ مدـ غقد ه سؿدـ ادنس غقد
رذا سؼهلل ،ػ بنر العظقؿ) (.)2
وقتل شقخ اإلرالم (رهللؿـه ا )( :وا ػنضدت أالدنر عدـ الـبدل ﷺ وال دحنب
وال نبعقـ ومـ بعهللرؿ مـ أئؿ الطـ  :أكف بحنكف يـندي ب قت :كندى مق دك ويـدندي
عبنده يقم الؼقنم ب قت وي ؽؾؿ بنلقتل ب قت ولؿ يـؼؾ عدـ أتدهلل مدـ الطدؾػ أكدف
اددنس إن ار يدد ؽؾؿ بدد صددقت أو بدد تدد
بح

وٓ أكَددف أكؽدد أن يدد ؽؾؿ ار ب ددقت أو

)(.)3
اؼــول الشــقخ العثقؿــقن (رهللؿــه ا ) :إالبددنت الؼددقس ر عدد ّ وجددؾ ورددذا ،ثقدد و

الؼدد آن الؽدد يؿ ورددق دلقددؾ عؾددك مددن ذرددب إلقددف أرددؾ الطددـ مددـ أن ،دد م ار يؽددقن
ب دددقت إذ ٓ يطؾدددؼ الؼدددقس إٓ عؾدددك الؿطدددؿقع .سدددنن ادددنس انئدددؾ ألدددقس ار اعدددنلك
ــون فِــي َأ ْك ُػ ِس ِ
ــذ ُبـَت ا ُ بِ َؿــت َك ُؼ ُ
ــوٓ ُا َع ب
ــول﴾ [الؿجتدلــة  .]8 :ورددذا
يؼددقس ﴿ َو َا ُؼو ُل َ
ــف ْم َل ْ
اقس يؼقلقكف بؼؾقهبؿ؟

)(( (1مجؿقع الػ نوى)) (.)536 /6
)(( (2ش ح الطـ )) (.)91
)(( (3مجؿقع الػ نوى)) (.)314/62
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ون فِي َأ ْك ُػ ِس ِف ْم﴾ وأمن إذا أطؾدؼ الؼدقس
فتلجواب :بؾك لؽـ رذا الؼقس مؼقهلل ﴿ َو َا ُؼو ُل َ
سنلؿ اد بف من ُيطؿع ).(1
ػم١ذح اٌغٍف أْ اٌمشآْ جّ١ؼٗ والَ ا﵀ دشٚفٗ ِٚؼبٔ:ٗ١
قــتل شــقخ اإلرــالم ابــن عقؿقــة (رهللؿــه ا ) :أن ال ددقاب الددذي عؾقددف ددؾػ إم د
ِ
صنتب ال دحق و  ،دنب خؾدؼ أسعدنس العبدند وغقد ِ ه و دنئ
والبخنري
،نإلمنم أتؿهللَ
ِّ
دنع الـ ددقص الثنب د وإجؿددن ِع ددؾػ إمد ورددق أن الؼد َ
آن
إئؿد اددبؾفؿ وبعددهللرؿ اابد ُ
جؿق َعف ُ ،م ار ت و َسف ومعنك َقف لقس شدلن مدـ ذلدؽ  ،مد لغقد ه ولؽدـ أك لدف عؾدك
ر ددقلف ولددقس الؼد آن ا ددؿ لؿجد د الؿعـددك وٓ لؿجد د الحد

بددؾ لؿجؿقعفؿددن

ؽؾؿ
و،ذلؽ نئ الؽ م لقس رق الح و َ سؼط وٓ الؿعنينَ سؼط ،ؿن أن اإلكطنن الؿ َ
الـنطؼ لقس رق مج َد ال وح وٓ مج َد الجطهلل :بدؾ مجؿق ُعفؿدن وأن ار اعدنلك يد ؽؾؿ
َ
ِ
ِ
صدقت
،لصدقات العبدند ٓ
ب قت ،ؿدن جدننت بدف إتنديد ال دحنح ولدقس ذلدؽ
الؼنرئ وٓ غق ِ ه وأن ار لقس ،ؿثؾف شلن ٓ و ذااف وٓ و صػناف وٓ و أسعنلدف سؽؿدن
ِ
ؾدؿ الؿخؾدقق واهللر َادف وتقن َادف سؽدذلؽ ٓ يشدبف ُ ،مدف
عؾؿف واهللر ُادف وتقن ُادف ع َ
ٓ يشبف ُ
صدقت الد ب
َ ،م الؿخؾدقق وٓ معنكِقدف اشدبف معنك َقدف وٓ ت و ُسدف اشدبف ت و َسدف وٓ
ُ
يشبف
صقت العبهلل سؿـ شبف ار بخؾؼف سؼهلل ألحهلل و أ ؿنئف وآيناف ومـ جحهلل من وصػ
َ
بف كػطف سؼهلل ألحهلل و أ ؿنئف وآيناف(.)2
واؼــول هللــتفظ الحؽؿــي )رهللؿــه ا ) :الؼ د آن  ،د م ار ع د وجددؾ تؼقؼ د ت وسددف
ومعنكقف لدقس  ،مدف الحد و دون الؿعدنين وٓ الؿعدنين دون الحد و
)(( (1ش ح إربعقـ الـقوي )( البن عثيمين.
)(( (2ال طعقـق )) ٓبـ اقؿق (.)542
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اق ً
ٓ وأك لدف عؾدك كبقدف وتقد وآمدـ بدف الؿممـدقن تؼد سفدق وإن خدط بنلبـدنن واؾدل
بنلؾطنن وتػظ بنلجـنن و ؿع بدنٔذان وأب د اف العقـدنن ٓ يخ جدف ذلدؽ عدـ ،قكدف
 ،د م ال د تؿـ سنٕكنمددؾ والؿددهللاد وإا د م وإوراق مخؾقا د والؿؽ ددقب هبددن غق د
مخؾددقق وإلطددـ وإصددقات مخؾقا د والؿ ؾددق هبددن عؾددك اخ سفددن غق د مخؾددقق
وال هللور مخؾقا والؿحػقظ سقفن غق مخؾدقق وإ دؿنع مخؾقاد والؿطدؿقع غقد
مخؾقق ...إلخ (.) 1
فخالصة مذلب السؾف ّ
أن الؼد آن الؿـد س عؾدك كبقـدن محؿدهلل ﷺ الؿؽ دقب و
الؿ ددنتػ الؿحػددقظ و ال ددهللور الؿؼ د ون بنٕلطددـ رددق  ،د م ار اعددنلك بللػنظددف
ومعنكقف وأكف غقد مخؾدقق وأن ار اعدنلك اؽ ّؾدؿ بدف تؼقؼد وأن جييدؾ دؿعف مدـ ار
اعنلك و ؿعف الـبل ﷺ مـ جييؾ و ؿعف الؿطؾؿقن مدـ كبدقفؿ محؿدهلل ﷺ
الؿ ب ّؾغف بعضفؿ إلك بعدض ولدقس ٕتدهلل مدـ الق دنئط سقدف إٓ ال بؾقدغ بلسعنلدف وصدقاف
سنلؽ م ،د م البدنري وال دقت صدقت الؼدنرئ .و ٓ يجدقز إطد ق الؼدقس ّ
بدلن الؼد آن
الؿث َبت و الؿ نتػ عبنرة عـ  ،م ار أو تؽني عـف بؾ إذا ا أه الـنس بللطدـ فؿ أو
ُ
 ،بقه و الؿ دنتػ بليدهلليفؿ أو تػظدقه و صدهللوررؿ لدؿ يخد ج بدذلؽ عدـ أن يؽدقن
ّ
سنن الؽ م إكؿن يضن تؼقؼ إلك مـ انلف مب هللئًن ٓ إلدك مدـ انلدف
 ،م ار اعنلك تؼقؼ
مبؾ ًغن ممد ًين(.)2

)(( (1أع م الطـ الؿـشقرة)) لؾحؽؿل الطماس(.)83
)(( )2الؼ آن الع بل الؿثبت بقـ دس ل الؿ حػ  ،م ار اعنلك مـ س غق مخؾقق)) (.)4
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ِٓ ػم١ذح اٌغٍف أْ َِٓ لبي اٌمـشآْ أ ٚيـٟم ِـٓ اٌمـشآْ ِخٍـٛق فٙـٛ
وبفش وفشا أوجش ٠خشجٗ ِٓ اإلعالَ ثبٌىٍ١خ:
ن ؿرو بن داـتر (رهللؿه ا ) قتل( :أدر،ت اطدع مدـ ال دحنب يؼقلدقن مدـ ادنس
الؼ آن مخؾقق سفق ،نس )(.)1
و ن الشتفعي (رهللؿه ا ) قتل (مـ انس الؼ آن مخؾقق سفق ،نس )(.)2
وقتل اإلمتم أهللؿد (رهللؿه ا )( :مـ انس الؼ آن مخؾقق سفق عـهللكن ،نس )(.)3
وقتل رػقتن بن ققـة (رهللؿه ا )( :الؼ آن  ،م ار مـ انس مخؾقق سفق ،نس ومدـ
شؽ و ،ػ ه سفق ،نس )(.)4
وقتل الحتفظ الحؽؿي(رهللؿه ا ) :مـ انس الؼ آن أو شلن مـ الؼ آن مخؾقق سفدق
،نس ،ػ ا أ،ي يخ جف مدـ اإل د م بنلؽؾقد ٕ :ن الؼد آن ،د م ار اعدنلك مـدف بدهللأ وإلقدف
يعقد و ،مف صػ ف ومـ انس شلن مـ صػنت ار مخؾقق سفق ،نس م اهلل يع ض عؾقدف
ال جقع إلك اإل

م سنن رجع وإٓ ا ؾ ،ػ ا لقس لف شلن مـ أتؽنم الؿطؾؿقـ (.)5



)(( )1ش ح الطـ )) ال لؽنئل( )236\2وعبهلل ال زاق و الؿ ـػ (.)472\8
)(( )2اإلبنك الؽيى)) ( .)52-56 /6
) )3رواه عبهللار و ((الطـ )) (.)613-612/6
) )4رواه البخنري و ((خؾؼ أسعنس العبند)) (ص )37وعبهلل ار و ((الطـ )) (.)662/6
)(( )5أع م الطـ الؿـشقرة)) لؾحؽؿل الطماس).)83
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قال الناظم (رمحه اهلل):

ِ ِ
ِ
ِ
الص َػــــتت ُأمر َلـــــــت (َ )7هلل ّؼـًا ك ََؿــت َك َؼــــــ َل ال بطــــ َرا ُز إَ َّو ُل
َو ََؿقــ ُع َآاتت ب
ِ
َ
وأ ُرد ُ ْفـــدَ َعفــــــــت إِ َلـــــــى ُك َّؼتل َفـــــــت (َ )8و َأ ُصوكُفــــت ـَــــ ْن ُكــــ بل َمت ُاتَخَ َّقـ ُل
ان َو َرا َء ُه (َ )9وإِ َذا ْارتَدَ َّل َا ُؼ ُ
ول َقـــ َتل إَ ْخ َطـــــ ُل
ُق ْبحــًا لِ َؿـ ْن َك َبـــــــ َذ ال ُؼــــــــ َر َ
تت الص َػ ِ
قوله(( :آا ِ
تت)) :أي أينت القاردة و صػنت ار ع وجؾ.
ب
َ
قولهُ (( :أ ِمر َلـت َهلل ّؼًا)) :أي أجق رن عؾك ظنر رن عؾك الؿعـك الل يؾقؼ بنر اعنلك مـ
غق اح يػ وٓ اعطقؾ ومـ غق اؽققػ وٓ اؿثقؾ.
قوله(( :ال بطـ َرا ُز إَ َّو ُل)) :أي مـ ؾػـن ال نل مـ أصحنب الـبل ﷺ وال نبعقـ
لفؿ بنتطنن.
قولهَ (( :
وأ ُرد ُ ْفـــدَ عَفــت إِ َلــى ُك َّؼتلِ َفـت)) :أي أرد آينت ال ػنت إلك كؼنلفن.
قولهَ (( :و َأ ُصوكُفت)) :أتؿقفن.
قولهْ (( :ن ك بُل َمت ُاتَخَ َّقـ ُل)) :س أاخقؾ بعؼؾل صػنت ار ع وجؾ القاردة بنلؽ نب
والطـ .
ِ
ان" َو َرا َء ُه)) :أي اددب ار مددـ ا د ع الؼ د آن رنديددن
ـن َك َب ــ َذ "ال ُؼــــ َر َ
قولــهُ (( :ق ْبحــًا ل َؿـ ْ
ودلق .
قولهَ (( :وإِ َذا ْارتَدَ َّل)) :أي طؾب الهلللقؾ.
قولهَ (( :ا ُؼ ُ
ول َق َتل " إَ ْخ َطــ ُل")) :شدنع ك د اين عدنش و الع د إمدقي ومدـ
شع ه الؿـطقب لف
اهلل ا قى بش عؾك الع اق  ..مـ غق

قػ وٓ دم مف اق

واهلل ا هلللت الػ ق الؿـح س هبذا البقت وغق ه عؾك عؼنئهللرؿ الػن هللة.
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عمُدة انسهف يف صفاث اهلل عش وجم
اػٍُ سدّه ا﵀ أْ ِـٓ ػم١ـذح اٌغـٍف ئصجـبد ِـب أصجزـٗ ا﵀ ٌٕفغـٗ فـٟ
وزبثــٗ أ ٚأصجزــٗ ٌــٗ سعــ ٌٗٛﷺ ِــٓ غ١ــش رذش٠ــف ٚال رؼط١ــً ٚال رى١١ــف ٚال
رّض.ً١
قتل ابن عقؿقة (رهللؿه ا ) وجؿنع الؼقس و إالبنت ال ػنت رق الؼقس بؿدن ،دنن عؾقدف
كػطدف وبؿدن وصدػف بدف ر دق ُلف
ُ
ار بؿدن وصدػ بدف َ
ؾػ إُمد وأئؿ ُفدن وردق أن يقصدػ ُ
ار لقس ،ؿثؾف شل ٌن ٓ و
و ُي نن ذلؽ عـ ال ح يػ وال ؿثقؾ وال ؽققػ وال عطقؾ :سنن َ
ذااف وٓ و صػناف وٓ و أسعنلف سؿـ كػك صػناِف ،نن مع ِّط ً ومـ َمثدؾ صدػناف ب دػنت
وكػدل مؿنالؾ فدن ل دػنت الؿخؾقادنت
والقاجدب إالبدنت ال دػنت
مخؾقاناف ،نن مؿ ِّث ً
ُ
ُ

ِ ِ ِ
ٍ
ـي ٌء﴾ سفدذا رد عؾدك
إالبن ًان ب اشبقف واـ ًيفن ب اعطق ٍؾ ،ؿن انس اعنلك ﴿ َل ْق َس كَؿ ْثؾـه َش ْ
الؿؿ ِّثؾ ﴿ولو ِ
صدـؿن
قع ال َب ِص ُقر﴾ [الشورى ]11 :رد عؾك الؿع ِّطؾ سنلؿؿ ِّثدؾ يعبدهلل
السؿ ُ
ً
َ ُ َ َّ
والؿع ِّطؾ يعبهلل عهلل ًمن(.)1
وقتل أبو ثؿتن الصتبوين(رهللؿه ا ) :و،ذلؽ يؼقلدقن [أي أصدحنب الحدهللي ] و
جؿقددع ال ددػنت ال ددل كد س بددذ ،رن الؼد آن ووردت هبددن إخبددنر ال ددحنح مددـ الطددؿع
والب

والعقـ والقجف والعؾؿ والؼقة والؼهللرة والع ة والعظؿد واإلرادة والؿشدقة

والؼقس والؽ م وال ضن والطخط والحقنة والقؼظ والػ ح والضدحؽ وغق ردن مدـ
غق اشبقف لشلن مـ ذلؽ ب ػنت الؿ بقبقـ الؿخؾقاقـ بؾ يـ فقن سقفن إلك مدن انلدف ار

) )1مجؿقع الػ نوى ()565 /6
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اعدنلك وانلدف ر ددقلف ﷺ مدـ غقد زيدندة عؾقددف وٓ إضدنس إلقددف وٓ اؽققدػ لددف وٓ
اشبقف وٓ اح يػ وٓ ابهلليؾ وٓ اغقق وٓ إزال لؾػظ الخي عؿن اع سف الع ب واضدعف
عؾقف ب لويؾ مـؽ ُيط ـؽ ويج وكف عؾك الظنر ويؽؾقن عؾؿف إلك ار اعنلك ويؼ ون
بلن الويؾف ٓ يعؾؿف إٓ ار(.)1
ومعـــى التحراــف :أي مددـ غق د اغقق د لػظفددن أو معـنرددن الحددؼ الددذي دلددت عؾقددف.
وال ح يػ كقعنن إول :عحراف لػظي ورق اغقق لػظ الؽؾؿ  ،غق ت  ،أو زيندة
أو كؼ نن ت

، :ؿن ت

بعض الؿح س لػظ الج ل و اقس ار اعنلك ﴿ َو َك َّؾ َ
ـم ا ُ

ِ
قؿــت ﴾ [الـســتء ]164 :إلددك الـ ْ ددب لقؽددقن الؽد م مددـ جفد مق ددك عؾقددف
ورــى َعؽْؾ ً
ُم َ
الط م ٓ مـ ار بحنكف واعنلك.
الثــتين :عحراــف معـــوي ورددق إالبددنت الؾػددظ واغققد الؿعـددك ،ؿددـ سطد وجددف ار
بثقابف وعقـقف ب عني ف ويهلليف بـعؿ ف أو اهللراف.
ومعـى التعطقل :رق كػل صػنت ار اعنلك أو أ ؿنئف وإكؽدنر اقدنم صدػنت ار اعدنلك
بف ومـ أعظؿف جحقد ال ب اعنلك بلن يـؽ وجقده.
ومعـى التؽققف :رق اع ؼند أن صػنت ار اعنلك عؾك ،قػقد أي شدلن مؿدن ا خقؾدف أو
اهللر،ف العؼقس أو احهلله .ولقس الؿؼ قد كػل وجقد ،قػق ل دػنت ار وإكؿدن الؿؼ دقد
كػل عؾؿ الخؾؼ هبذه الؽقػق  .قتل ععتلى﴿ :و َٓ ا ِ
ون ِب ِـه ِ ْؾ ًؿـت﴾ [َـه ]110 :ولفدذا
حق ُط َ
َ ُ
الر ْهلل َؿ ُن َ َؾى ا ْل َع ْـر ِ
َلؿن ُ ةِ َؾ ٌ
ارـت ََوى﴾ [ َـه]5 :
ش ْ
منلؽ (رتؿف ار) عـ اقلف اعنلك ﴿ َّ

)(( (1عؼقهللة الطؾػ أصحنب الحهللي )) (ص .(665
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،قػ ا قى؟ َأ ْط َ َق (رتؿف ار) ب أ ف ت ك ع ه ال تضن ُن (الع ُق) الؿ انس «آ قا ُن
ٍ
ٍ
ُ
ُ
والطماس عـف بهللع ٌ»(.)1
واجب
واإليؿنن بف
معؼقس
مجفقس
ُ
ٌ
والؽقػ غق ُ
غق ُ
ومعــــى التؿثقـــل :ردددق اع ؼدددند مؿنالؾددد أي شدددلن مدددـ صدددػنت ار اعدددنلك ل دددػنت
ِ ِِ
﴿ل ْل َع ْع َؾ ُم َل ُه َر ِؿقت﴾ [مـرام:
الؿخؾقانتَ ﴿ .ل ْق َس كَؿ ْثؾه َش ْي ٌء﴾ [الشورى .]11 :واقلف َ
﴿و َل ْم َاؽ ُْن َل ُه ُك ُػ ًوا َأ َهللدٌ ﴾ [اإلخالص.]4 :
 ]65واقلف َ
ِٓ ػم١ذح أً٘ اٌغٕخ ٚاٌجّبػخ ٔفِ ٟب ٔفبٖ ا﵀ ػٓ ٔفغٗ ف ٟوزبثـٗ أٚ
ِب ٔفبٖ ػٕٗ سع ٌٗٛﷺ ِغ اػزمبد وّبي ػذٖ:
مت كػته ا

ن كػسه من الصػتت  ،اتضؿن شقئقن:

أهللدلؿت :اك ػنن اؾؽ ال ػ .
الثتين :البقت ،ؿنس ضهللرن .سؼقلف اعنلك ﴿ َوٓ َا ْظ ِؾ ُم َرب َ
ك َأ َهللدً ا﴾ [الؽفف ]49 :سقدف
كػل صػ الظؾؿ عـ ار ،ؿن أن سقدف إالبدنت ،ؿدنس الضدهلل سفدق دبحنكف ٓ يظؾدؿ :لؽؿدنس
عهلللف.
قتل ابن أبي العز (رهللؿه ا ) و شد تف لؼدقس ار اعدنلك ﴿و ِرـع كُر ِرـقه السـؿتو ِ
ات
َ َ ْ ُ َّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ـقم﴾ [البؼـرة.]255 :ادنس ٓ يدمده أي ٓ
َو ْإَ ْر َض َوٓ َا ُمو ُد ُه هلل ْػ ُظ ُف َؿت َو ُل َـو ا ْل َعؾـي ا ْل َعظ ُ
يؽ الف وٓ يثؼؾدف وٓ يعجد ه .سفدذا الـػدل لثبدقت ،ؿدنس ضدهلله و،دذلؽ ،دؾ كػدل يدليت و
صػنت ار اعنلك و الؽ دنب والطدـ إكؿدن ردق لثبدقت ،ؿدنس ضدهلله، .ؼقلدف اعدنلك ﴿ َوٓ
ك َأهللدا﴾ [الؽفف ]49 :لؽؿنس عهلللف ﴿ٓ اعزُب ـْه ِم ْث َؼ ُتل َذر ٍة فِي السؿتو ِ
ِ
ات
َّ َ َ
َا ْظؾ ُم َرب َ َ
َْ ُ َ ُ
َّ
ِ
ـن ُلغ ٍ
َوٓ فِي ْإَ ْر ِ
ُـوب﴾ [ق]38 :
ض﴾ [ربل ]3 :لؽؿنس عؾؿف .واقلف اعنلك ﴿ َو َمت َم َّسـَت م ْ

( )1أخ ج رذا إال ال لؽنئل و ((ش ح أصقس اع ؼند أرؾ الطـ )) (.)398/2
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لؽؿددنس اهللراددف ﴿ٓ ع َْل ُخـ ُـذ ُه ِر ــَ ٌة َوٓ َكـ ْـو ٌم﴾ [البؼــرة ]255 :لؽؿددنس تقناددف واققمق ددف ﴿ٓ
عُدْ ِر ُك ُه ْإَ ْب َص ُتر﴾ [إكعتم ]3 :لؽؿنس ج لف وعظؿ دف و،يينئدف وإٓ سدنلـػل ال د

ٓ

مهللح سقف..
واؼول شقخ اإلرالم (رهللؿه ا ) :ويـبغل أن يعؾؿ أن الـػل لقس سقف مهللح وٓ ،ؿنس
إٓ إذا اضؿـ إالبن ًان وإٓ سؿج د الـػل لقس سقف مهللح وٓ ،ؿنس ٕن الـػل الؿحض عدهللم
محض والعهللم الؿحض لقس بشلن ..سؾفذا ،نن عنم من وصػ ار بف كػطدف مدـ الـػدل
م ضؿـًن إلالبنت مهللح ،ؼقلف ﴿ال ّؾ ُه َٓ إِ َلـ َه إَِّٓ ُل َو ا ْل َحـي ا ْل َؼقـو ُم﴾ إلدك اقلدف ﴿ َوَٓ َا ُـمو ُد ُه
ِهلل ْػ ُظ ُف َؿت﴾ [البؼرة .]255 :سـػل الطـ والـقم ي ضدؿـ ،ؿدنس الحقدنة والؼقدنم سفدق مبدقـ
لؽؿدنس أكدف الحدل الؼقدقم و،دذلؽ اقلدف ﴿ َوَٓ َا ُـمو ُد ُه ِهلل ْػ ُظ ُف َؿـت﴾ [البؼـرة .]255 :أي ٓ
يؽ الف وٓ يثؼؾف وذلؽ مط ؾ م لؽؿنس اهللراف واؿنمفن بخ

الؿخؾقق الؼندر إذا ،نن

يؼهللر عؾك الشلن بـقع ،ؾػ ومشؼ سنن رذا كؼص و اهللراف وعقب و اقاف (.)1
ِٓ ػم١ذح أً٘ اٌغٕخ أْ طفبد ا﵀ رؼبٌ ٝرٛل١فّ١خ:
الؽتتب والسـ ُة ؾى ثبوعه.
ت َع َعت َلى من الصػتت إٓ مت َد َّل
فال ُك ْثبِ ُ
ُ
ف مت َلقس َل َ ِ ِ
الس ْؿ َع َوا ْل َب َص َر َوا ْل ُػ َما َد كُل ُأو َلئِ َ
َـتن
ـك ك َ
انس اعنلك ﴿ َو َٓ َع ْؼ ُ َ ْ َ
ك بِه ْؾ ٌم إِ َّن َّ
ُوٓ﴾ [اإلرراء.]36 :
َ ـْ ُه َم ْسئ ً

كػطدف أو َو َصد َػ ُف بدف
ػ ار إٓ بؿدن َو َصد َ
قصد ُ
قتل اإلمتم أهللؿـد (رهللؿـه ا ) ٓ ُي َ
ػ بدف َ
ر ُ ق ُلف ٓ َي َ َجنوز الؼ آن والحهللي (.)2

)(( (1مجؿقع الػ نوى)) (. )36 35/3
( )2كؼؾفن شقخ اإل

م و ((الػ قى الحؿقي )) (.)276
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ِٓ ػم١ذح عٍفٕب اٌظبٌخ أْ طفبد ا﵀ وٍٙب طفبدُ وََّبيٍ ال ٔمضَ فٙ١ـب
ثٛجٗ ِٓ اٌٛج:ٖٛ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ـى ۚ َو ُل َـو
ان َٓ ُا ْم ِمـ َ
الس ْوء ۚ َول َّؾه ا ْل َؿ َث ُل ْإَ ْ َؾ ٰ
انس ار اعنلك ﴿ل َّؾذ َ
ُون بِ ْتٔخ َرة َم َث ُل َّ
ِ
قم﴾ [الـحل.]60 :
ا ْل َع ِزا ُز ا ْل َحؽ ُ
قتل البغوي (رهللؿه ا )َ ﴿ :ولِ َّؾ ِه ا ْل َؿ َث ُل إ ْ َؾى﴾ ال ػ العؾقن ورل ال قتقهلل وأكدف ٓ
إلف إٓ رق .واقؾ جؿقع صػنت الج س والؽؿنس مـ العؾؿ والؼهللرة والبؼنن وغق ردن
مـ ال ػنت.
ُـون بِ ْ ِ ِ
ِ ِ
الس ْـو ِء﴾ أي الدـؼص
ان َٓ ُا ْم ِمـ َ
وقتل ابن كثقر(رهللؿـه ا ) ﴿ :ل َّؾـذ َ
ـتٔخ َرة َم َث ُـل َّ
إكؿدن يـطدب إلدقفؿ ﴿ َولِ َّؾـ ِـه ا ْل َؿ َث ُـل إ ْ َؾـى﴾ أي الؽؿدنس الؿطؾددؼ مدـ ،دؾ وجدف ورددق
ِ
قم﴾(.)1
مـطقب إلقف ﴿ َُل َو ا ْل َع ِزا ُز ا ْل َحؽ ُ
وقتل ابن رعدي (رهللؿـه ا ) :ور الؿثدؾ إعؾدك ،دؾ صدػ ،ؿدنس و،دؾ ،ؿدنس و
القجقد سنر أتؼ بف مـ غقد ه مدـ غقد أن أتدؼ بدف عد وجدؾ مدـ غقد أن يطد ؾ م ذلدؽ
كؼ

بقجف(.)2
اؼول شقخ اإلرالم (رهللؿه ا ) :الؽؿنس النبت ر بؾ الثنبت لف رق أا دك مدن يؿؽدـ

مـ إ،ؿؾق بحقد ٓ يؽدقن وجدقد ،ؿدنس ٓ كؼدص سقدف إٓ وردق النبدت لؾد ب -ابدنرع
واعنلك -يط حؼف بـػطف الؿؼهلل (.)3

)(( (1اػطق ابـ ،ثق )) (.)583\2
)(( (2اػطق الطعهللي)) ()442
)(( (3مجؿقع الػ نوى)) (.)76/6
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وكؼصـت يف هللـتل لدؿ اؽدـ جدنئ ًة و تدؼ ار وٓ
كؿـتٓ يف هللـتل
وأمت إذا كتكت الصـػ ُة
ً
ً
ُم ْؿ ـع ً عؾك بقؾ اإلط ق س اثبت لف إالبن ًان مطؾ ًؼن وٓ ُاـْ َػك عـف كػ ًقدن مطؾ ًؼدن بدؾ ٓ بدهلل
مـ ال ػ قؾ س جقز و الحنس ال ل اؽقن ً
،ؿنٓ واؿ ـع و الحنس ال ل اؽقن كؼ ً ن.
وقــد ُرـئل الشــقخ ابــن ثقؿــقن (رهللؿــه ا ) الطددماس ال ددنلل رددؾ يقصددػ ار اعددنلك
بنلـطقنن()1؟
فلَتب رهللؿه ععتلى بؼوله :لؾـسقتن معـقتن:
أهللدلؿت :الذرقس عـ شلن معؾقم مثؾ اقلف اعدنلك ﴿ ربـَـت َٓ ع َُم ِ
اخ ْـذكَت إِ ْن ك َِسـقـَت َأ ْو
َ َّ
َأ ْخ َط ْلكَت﴾ انس س يجقز وصػ ار بنلـطقنن هبذا الؿعـك عؾك ،ؾ تنس.
والؿعـى الثتين لؾـسقتن :الدرتع عدـ عؾدؿ وعؿدهلل مثدؾ اقلدف اعدنلك ﴿ َف َؾ َّؿـت ك َُسـوا َمـت
ِ
اب ك بُل َش ْي ٍء﴾ أي انس ار اعنلك ﴿ َف ُذو ُقوا بِ َؿـت ك َِسـقت ُْم لِ َؼـت َء
ُذك ُبروا بِه َفت َْحـَت َ َؾ ْق ِف ْم َأ ْب َو َ
َا ْو ِمؽ ُْم َل َذا إِكَّت ك َِسقـَتك ُْم ﴾.
وا ،ددف ددبحنكف لؾشددلن صددػ مددـ صددػناف الػعؾقد القااعد بؿشددقة ف ال نبعد لحؽؿ ددف
والـ قص و البقت الرتع وغق ه مـ أسعنلف الؿ عؾؼ بؿشدقة ف ،ثقد ٌة معؾقمد ٌ وردل دالد
عؾك ،ؿنس اهللراف و ؾطنكف.
كذلك الؿؽر والؽقد والخداع مـ صػنت ار الػعؾق ال ل ٓ يقصػ هبدن عؾدك دبقؾ
مهللتن و تنس وذ ًّمن و تنس.
اإلط قٕ :هنن اؽقن ً
مهللتن س كؼقس (ار خقد
مهللتن وٓ يقصػ هبن إذا لؿ اؽـ ً
يقصػ هبن تقـ اؽقن ً
الؿن ،يـ) (خق الؽنئهلليـ) وإكؿن كؼقس (ار من ،بؿـ يؿؽ بف خندع لؿـ يخندعف).

)(( (1مجؿقع الػ نوى وال نئؾ)) (/56-54/3راؿ )354
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ون َو َا ْؿ ُؽـ ُـر
﴿و َا ْؿ ُؽـ ُـر َ
اؼــول الؼرَبي(رهللؿــه ا ) و معد ض شد تف لؼددقس ار اعددنلك َ
ا ُ﴾ انس والؿؽ ال هللبق و إم و خػق  .وار خق الؿدن ،يـ اب دهللان وخدي .والؿؽد
مـ ار رق ج اؤرؿ بنلعذاب عؾك مؽ رؿ مـ تق ٓ يشع ون.
وقد ُرئل الشقخ ابن ثقؿقن (رهللؿه ا ) رؾ يقصػ ار بنلؿؽ ؟ ورؾ يطؿك بف؟
فلَــتب ٓ يقصددػ ار اعددنلك بددنلؿؽ إٓ مؼقددهللً ا س د يقصددػ ار اعددنلك بددف وص د ًػن
﴿أ َف َل ِمـُوا مؽْر ا ِ َفالَ ا ْلمن مؽْر ا ِ إَِّٓ ا ْل َؼوم الخَ ِ
مطؾ ًؼن انس ار اعنلك َ
ون ﴾.
تر ُر َ
ُْ
َ َ ُ َ َ
َ َ
ٌ
دلقؾ عؾدك أن ر مؽد ً ا والؿؽد ردق ال قصدؾ إلدك إيؼدنع الخ دؿ مدـ
سػل رذه أي
تق ٓ يشع ومـف جنن و الحهللي الذي أخ جف البخنري «ا ْل َح ْر ُب ُخدْ َ ٌة».
فنن ققل :كقف اوصف ا بتلؿؽر مع أن ظتلره أكه مذموم؟
اقؾ إن الؿؽد و محؾدف محؿدقد يدهللس عؾدك ادقة الؿدن ،وأكدف غنلدب عؾدك خ دؿف
ولذلؽ ٓ يقصػ ار بف عؾك اإلط ق سد يجدقز أن اؼدقس (إن ار مدن ) ،وإكؿدن ادذ،
ون َو َا ْؿؽ ُُـر ا ُ﴾ واقلدف
مدهللتن مثدؾ اقلدف اعدنلك
رذه ال ػ و مؼدنم ويؽدقن
﴿و َا ْؿؽ ُُـر َ
َ
ً
ون﴾ ومثدؾ اقلدف اعدنلك َ
﴿أ َف َـل ِمـُوا َمؽ َْـر ا ِ﴾
﴿و َمؽ َُروا َمؽ ًْرا َو َمؽ َْركَت َمؽ ًْرا َو ُل ْم َٓ َا ْش ُع ُر َ
َ
مهللتن يقصػ
وٓ اـػك عـف رذه ال ػ عؾك بقؾ اإلط ق بؾ إهنن و الؿؼنم ال ل اؽقن ً
مهللتن ٓ يقصػ هبن.
هبن وو الؿؼنم ال ل ٓ اؽقن ً
كؼصـــت ٓ ك ََؿـ َ
ــتل فقفـــت ففـــي ُم ْؿتَـعـــة يف هللـــق ا ععـــتلى
الصـــ َػ ُة ً
 أمـــت إذا كتكـــت ب﴿وع ََو َّكـ ْ
ــل
،دددنلؿقت والجفدددؾ وال َع ْجددد ِ وا ْل َع َؿدددك وال ددد َؿؿ وكحقردددن :لؼقلدددف اعدددنلك َ
َؾـــى ا ْلحـــي ا َّلـ ِ
ــوت﴾ [الػرقـــتن .]58 :واقلدددف عدددـ مق دددك ﴿فِـــي كِ َتـ ٍ
ــتب َٓ
ــذي َٓ َا ُؿـ ُ
َ
َ ب
ا ِ
ضل َر ببي َو َٓ َاـْ َسى﴾[ فتَر.]44:
َ
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ِٓ ػم١ذح اٌغٍف أْ طفبد ا﵀ ػض ٚجً ٌ١غذ وظفبد اٌّخٍٛل:ٓ١
قتل اإلمتم أبو هللـقػة (رهللؿه ا ) ٓ ( :يقصػ ار اعنلك ب ػنت الؿخؾقاقـ )(.)1
وقتل (رهللؿه ا ) :وصػناف بخ

صدػنت الؿخؾدقاقـ يعؾدؿ ٓ ،عؾؿـدن ويؼدهللر ٓ

،ؼهللراـن وي ى ٓ  ،ؤي ـن ويطؿع ٓ ،طؿعـن وي ؽؾؿ ٓ ،ؽ مـن(.)2
وقتل شقخ اإلرالم (رهللؿه ا ) وأمن لػظ الؿشبف س ريب أن أرؾ الطـ والجؿنع
والحهللي مـ أصحنب منلؽ والشنسعل وأبل تـقػ وأتؿهلل وغق رؿ م ػؼقن عؾك اـ يدف
ار اعنلك عـ مؿنالؾ الخؾؼ وعؾدك ذم الؿشدبف الدذيـ يشدبفقن صدػناف ب دػنت خؾؼدف
وم ػؼقن عؾك أن ار لقس ،ؿثؾف شلن ٓ و ذااف وٓ و صػناف وٓ و أسعنلف)(.)3
ِٓ ػم١ذح اٌغٍف أٔٗ الثذ ِـٓ لطـغ اٌطّـغ ػـٓ ئدسان دم١مـخ اٌى١ف١ـخ
ٌم ٌٗٛرؼبٌٚ ":ٝال ٠ذ١ط ْٛثٗ ػٍّبً":
قتل الحؽؿي (رهللؿـه ا ) :وٓ اػطدق ،ـدف شدلن مدـ صدػنت ربـدن اعدنلك ،دلن يؼدنس
ا قى عؾك رقة ،دذا و،دؾ مدـ اجد أ عؾدك شدلن مدـ ذلدؽ سؼقلدف مدـ الغؾدق و الدهلليـ
وآسرتان عؾك ار ع وجؾ واع ؼدند مدن لدؿ يدلذن بدف ار وٓ يؾقدؼ بج لدف وعظؿ دف ولدؿ
يـطدؼ بددف  ،ددنب وٓ ددـ ولددق ،ددنن ذلددؽ مطؾق ًبددن مددـ العبددند و الشد يع لبقـددف ار اعددنلك
ور دقلف ﷺ سفددق لدؿ يددهللع مدن بنلؿطددؾؿقـ إلقدف تنجد إٓ بقـدف ووضددحف والعبددند ٓ
ـون بِ َش ٍ ِ
يعؾؿقن عـ ار اعنلك إٓ من عؾؿفؿ ،ؿن انس اعنلك ﴿وٓ ا ِ
ـن ِ ْؾ ِؿ ِـه إِ َّٓ
حق ُط َ
ـيء م ْ
َ ُ
ْ
)(( (1الػؼف آبطط)) ( .)56واكظ ((ش ح الطحنوي )) (.)621
)(( )2الػؼف إ،ي)) (. (312
)(( )3مـفنج الطـ )) (.)522/2
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بِ َؿت َشت َء﴾ سؾقممـ العبهلل بؿن عؾؿدف ار اعدنلك ولقؼدػ معدف ولقؿطدؽ عؿدن جفؾدف ولقؽدؾ
معـنه إلك عنلؿف (.)1
ِٓ ػم١ذح اٌغٍف أٔٗ ٠جت دًّ ٔظٛص اٌظفبد ػٍ ٝظب٘ش٘ب:
لؼددهلل اددقاا ت أاددقاس الطددؾػ عؾددك وجددقب تؿددؾ ك ددقص صددػنت ار اعددنلك مددـ
الؽ نب والطـ عؾك ظنر رن مع إالبنت معنكقفدن عؾدك القجدف ال ئدؼ بدف دبحنكف واطدع
الع ئؼ عـ إدراع ،قػق فن.
اؼول اإلمتم أبو الؼترم إرؿت قل بن محؿد التقؿي(رهللؿه ا ) واهلل ةؾ عـ صدػنت
ال ب اعنلك انس مذرب منلؽ والثقري وإوزاعل والشنسعل وتؿند بـ ؾؿ وتؿدند
بـ زيهلل وأتؿهلل بـ تـبؾ ويحقك بـ عقهلل وعبهلل ال تؿـ بـ مفهللي وإ حنق بـ رارقيف
أن صػنت ار ال ل وصػ هبن كػطف أو وصدػف هبدن ر دقلف مدـ الطدؿع والب د والقجدف
والقهلليـ و نئ أوصنسف إكؿن رل عؾك ظنر رن الؿع و الؿشفقر مـ غق ،قػ ي دقرؿ
سقف وٓ اشبقف وٓ الويؾ :انس دػقنن بدـ عققـد ،دؾ شدلن وصدػ ار بدف كػطدف سؼ انادف
اػطق ه أي عؾك ظنر ه ٓ يجقز ص سف إلك الؿجنز بـقع مـ ال لويؾ(.)2
واؼول الخطقب البغدادي(رهللؿه ا ) :ويجدب أن يحؿدؾ تدهللي ر دقس ار ﷺ
عؾك عؿقمف وظنر ه إٓ أن يؼدقم الدهلللقؾ عؾدك أن الؿد اد غقد ذلدؽ سقعدهللس إلدك مدن دس
الهلللقؾ عؾقف(.)3
)(( (1معنرج الؼبقس )) (.)327\6
) (2اـظر(( :الع ش)) لؾذربل ( )461 -459 /2والعؾق لف (.)692
)(( )3الػؼقف والؿ ػؼف)) (.(537 /6
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ػم١ذح اٌغٍف أْ وً طفخ صجزذ ثبٌٕمً اٌظذ١خ ٚافمذ اٌؼمً اٌظش٠خ:
قتل شقخ اإلرالم ابن عقؿقة(رهللؿه ا )، :ؾ من يهللس عؾقف الؽ نب والطدـ سنكدف مقاسدؼ
ل

ي الؿعؼقس والعؼؾ ال

ي ٓ يخدنلػ الـؼدؾ ال دحق

يغؾطقن إمن و رذا وإمن و رذا سؿـ ع

ولؽدـ ،ثقد ًا مدـ الـدنس

ادقس ال دقس ومد اده بدف ،دنن عنرسد بنٕدلد

الش عق ولقس و الؿعؼقس من يخنلػ الؿـؼقس ولفذا ،نن أئؿ الطـ عؾك من انلف أتؿدهلل
بددـ تـبددؾ مع سد الحددهللي والػؼددف سقددف أتددب إلددل مددـ تػظددف أي مع س ددف بددنل ؿقق بددقـ
صددحقحف و ددؼقؿف والػؼددف سقددف مع س د م د اد ال ددقس واـ يؾددف عؾددك الؿطددنئؾ إصددقلق
والػ وعق أتب إلل مـ أن احػظ مـ غق مع سد وسؼدف ورؽدذا ادنس عؾدل بدـ الؿدهلليـل
وغقد ه مددـ العؾؿددنن سنكددف مددـ اتد ج بؾػددظ لددقس بثنبددت عددـ ال ددقس أو بؾػددظ النبددت عددـ
ال قس وتؿؾف عؾك من لؿ يهللس عؾقف سنكؿن أيت مـ كػطف .و،ذلؽ العؼؾقدنت ال د يح إذا
،نكت مؼهللمنهتن وا اقبفن صحقح لدؿ اؽدـ إٓ تؼد ٓ اـدناض شدقة مؿدن انلدف ال دقس
والؼ آن اهلل دس عؾك إدل العؼؾق ال ل هبن لدؿ اؽدـ إٓ تؼد واقتقدهلله وصدػناف وصدهللق
ر ؾف وهبن يع

إمؽنن الؿعند سػل الؼ آن مدـ بقدنن أصدقس الدهلليـ ال دل اعؾدؿ مؼدهللمنهتن

ي من ٓ يقجهلل مثؾف و  ،م أتهلل مـ الـنس(.)1

بنلعؼؾ ال

وقتل (رهللؿه ا ) :من جنن عـ الـبل ﷺ ،ؾف تؼ ي هللق بعضف بعضن ورق مقاسؼ
لػط ة الخ ئؼ ومن جعؾ سقفؿ مـ العؼقس ال د يح والؼ دقد ال دحقح ٓ يخدنلػ
العؼؾ ال

ي

وٓ الؼ هلل ال حق

وٓ الػط ة الؿط ؼقؿ وٓ الـؼؾ ال حق الثنبدت

)(( )1مجؿقع ال نئؾ والؿطنئؾ)) ٓبـ اقؿق ( )65 - 64/ 3مخ

ا.
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عـ ر قس ار ﷺ .وإكؿن يظـ اعنرضفن مـ صهللق ببنطؾ مـ الـؼقس أو سفدؿ مـدف مدن
لؿ يهللس عؾقف أو اع ؼهلل شقةن ظـدف مدـ العؼؾقدنت وردق مدـ الجفؾقدنت أو مدـ الؽشدقسنت
ورق مـ الؽطقسنت إن ،نن ذلؽ معنرضن لؿـؼقس صحق وإٓ عنرض بنلعؼؾ ال د ي
أو الؽشػ ال حق

من يظـف مـؼدقٓ عدـ الـبدل ﷺ ويؽدقن ،دذبن عؾقدف أو مدن يظـدف

لػظن دآ عؾك شلن وٓ يؽقن دآ عؾقف(.)1
 ٚاػٍُ أْ طفبد ا﵀ ػض ٚجً رٕمغُ ئٌ :ٝصجٛر١خ ِٕ ٚف١خ:
الصــػتت الثبوعقــة (الؿثبتــة) :رددل مددن أالب ددف ار اعددنلك لـػطددف و  ،نبددف أو عؾددك لطددنن
ر قلف ﷺ و،ؾفن صػنت ،ؿنس ٓ كؼص سقفن بقجف مـ القجقه.
ومــن أمثؾتفــت :العؾددؿ والخؾددؼ والحقددنة والؼددهللرة واإلرادة والطددؿع والب دد
والؽ م واإلتقنن واإلمنا وال ضك والغضب والقجف والقهلليـ وال جدؾ والعؾدق
وآ قان وغق ذلؽ.
الصػتت الؿـػقة (السؾبقة) :رل من كػنه ار ع وجؾ عـ كػطف و  ،نبدف أو عؾدك لطدنن
ر قلف ار ﷺ .
ومــن أمثؾتفــت :الؿددقت والجفددؾ والعجد والـددقم والظؾددؿ وااخددنذ ال ددنتب أو
القلهلل أو الش يؽ وكحق ذلؽ.
فـػــى ــن كػســه :الـددقم والـعددنس اددنس ار ع د وجددؾ ﴿ٓ ع َْل ُخـ ُـذ ُه ِر ــَ ٌة َوٓ َكـ ْـو ٌم﴾
[البؼرة .]255:وكػك عـ كػطف الجفؾ انس اعنلك ﴿ومت اعـزُب ـن رب َ ِ
ـن ِم ْث َؼ ِ
ـتل َذ َّر ٍة
ـك م ْ
ََ َْ ُ َ ْ َب

)(( )6ال نل الع شق )) (.)35/ 6
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ض وٓ فِي السؿ ِ
ِ
تء﴾ [اوكس .]61:وكػدك عدـ كػطدف الؿثقدؾ والشدبقف سؼدنس اعدنلك
في إَ ْر ِ َ
َّ َ
ِ
﴿ َلقس ك َِؿ ْث ِؾ ِه َشيء ولو ِ
قر﴾ [الشورى.]11:
السؿ ُ
ْ َ
قع ال َبص ُ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
اٌظفبد اٌضبثزخ ﵀ ػض ٚجً رٕمغُ ئٌ ٝلغّ :ٓ١رار١خ ٚفؼٍ١خ:
قتل ابن ثقؿقن رهللؿه ا  :ال ػنت الثبقاق اـؼطؿ إلك اطؿقـ ذااق وسعؾق .
فتلذاعقة :رل ال ل لؿ ي س وٓ ي اس م ػ هبن ،نلعؾؿ والؼهللرة والطؿع والب د
والع د ة والحؽؿ د والعؾددق والعظؿ د ومـفــت الصــػتت الخبراــة، :نلقجددف والقددهلليـ
والعقـقـ.
والػعؾقة :رل ال دل ا عؾدؼ بؿشدقة ف إن شدنن سعؾفدن وإن شدنن لدؿ يػعؾفدن ،نٓ د قان
عؾك الع ش والـ وس إلك الطؿنن الهللكقن.
وقد عؽون الصػة ذاعقة فعؾقة بت تبتران ،نلؽ م سنكف بنع بنر أصدؾف صدػ ذااقد ٕ :ن
ار اعنلك لؿ ي س وٓ ي اس م ؽؾؿ وبنع بنر آتند الؽ م صدػ سعؾقد ٕ :ن الؽد م ي عؾدؼ
بؿشقة ف ي ؽؾؿ م ك شنن بؿن شنن ،ؿن و اقلف اعنلك ﴿ إِك ََّؿت َأ ْم ُر ُه إِ َذا َأ َرا َد َش ْقئًت َأ ْن َا ُؼ َ
ول َلـ ُه
ُون﴾ [اس .]82:و،ؾ صػ اعؾؼت بؿشقة ف اعنلك سنهنن انبع لحؽؿ دف وادهلل اؽدقن
ك ُْن َف َقؽ ُ
الحؽؿ معؾقم لـن واهلل كعج عـ إدرا،فدن لؽــدن كعؾدؿ عؾدؿ القؼدقـ أكدف – بحنكددف – ٓ
ون إِ َّٓ َأن َا َشتء
يشنن شقة إٓ ورق مقاسؼ لؾحؽؿ ،ؿن يشق إلقف اقلف اعنلك ﴿ َو َمت ع ََشتؤُ َ
ِ
ا إِ َّن ا ك َ ِ
قؿت﴾ [اإلكستن.)1( .]30:
قؿت َهللؽ ً
َتن َ ؾ ً
َ
ُ

)(( )6الؼقاعهلل الؿثؾك و صػنت ار وأ ؿنئف الحطـك)) (.)34
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ِٓ أِضٍخ اٌظفبد اٌزار١خ:
 اٌجظش:الب صػ مـ صػنت ار ع وجؾ الذااق الثنب بنلؽ نب والطـ .
ِ
انس اعنلك ﴿ إِ َّن ا كِ ِعؿت ا ِع ُظؽُم بِ ِه إِ َّن ا ك َ ِ
َتن َرؿقعًا َبصـقر ًا﴾ [الـستء.]58 :
ْ
َ
َ َّ َ
ِ
وانس اعنلك ﴿ َلقس ك َِؿ ْث ِؾ ِه َشيء ولو ِ
قر﴾ [الشورى.]11 :
السؿ ُ
ْ َ
قع ال َبص ُ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
وعـ أبل مق ك إشع ي رضل ار عـدف ((اـت أافـت الــتس! أربعـوا ؾـى أكػسـؽم،
إن الذي عد ون أقرب إلـى
أصم وٓ غتئبًا ،ولؽن عد ون رؿقعًا َبصقر ًاَّ ،
إكؽم ٓ عد ون َّ
أهللدكم من ـق راهللؾته)(.)1
 اٌؼٍُُ ٚ ٛاٌفٛل١خ:ال ُع ُؾق صػ ٌ ذااق ٌ النب ٌ ر ع وجؾ بنلؽ نب والطـ .
ِ
ِ
ـم َر بب َ
ـك
قتل ععتلىَ ﴿ :و ُل َـو ا ْل َعؾـي ا ْل َعظـق ُم﴾ [البؼـرة .]255 :وادنس اعدنلك ﴿ َرـ بب ْح ْار َ
ـتلر َفــو َق ِ بـ ِ
ِ
ـتد ِه﴾ [إكعــتم .]18 :واددنس
َ
إَ ْ َؾــى﴾ [إ ؾــى .]1 :واددنس اعددنلك ﴿ َولـ َـو ا ْل َؼـ ُ ْ
ون ربفم ِمن َفوقِ ِفم﴾ [الـحـل .]50 :وانس اعنلك ﴿ َأ َأ ِمـتُم من فِي السؿ ِ
تء َأ ْن
ْ َ ْ
َّ َ
اعنلك ﴿ َاخَ ت ُف َ َ َّ ُ ْ ْ ْ ْ
َاخْ ِس َ
أمـقن
ف ِبؽ ُْم إَ ْر َض﴾ [الؿؾـك .]16:وادنس ﷺ و الحدهللي ((أٓ ع َْـل َمـُوكِي وأكـت
ُ
ِ
ِ ِ ِ
صبتهللت ومستء؟!))( .)2وو تدهللي الجنريد ال دل ادنس
السؿتء
خبر
ً
السؿتءَ ،ا ْلعقـي ُ
َمن يف َّ

لفن الـبل ﷺ ((أان ا ؟)) انلدت و الطدؿنن .سؼدنس ((مـن أكـت؟)) انلدت ر دقس
ار .سؼنس ل نتبفن (( أ تؼفت ،فنكفت مممـة))(.)3
) (1رواه البختري (.)6384
) (2رواه البختري ( )4356ومسؾم (.)6164
) (3رواه مسؾم (.)537
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 ِٓٚأِضٍخ اٌظفبد اٌفؼٍ١خ:
 اٌؼذهصػ سعؾق خيي النب ر ع وجؾ بنٕتندي ال حقح .
عنن أبددل ر يد ة رضددل ار عـددف م سقعد ((اضــحك ا إلــى رَؾــقن اؼتــل أهللــدلؿت
أخر ،كاللؿت ادخل الجـة))(.)1
قتل أبو بؽر أَري( رهللؿه ا )( :بنب اإليؿنن بلن ار ع وجؾ يضحؽ اعؾؿقا -
وسؼـن ار وإين،ؿ لؾ شند مدـ الؼدقس والعؿدؾ  -أن أردؾ الحدؼ ي دػقن ار عد وجدؾ بؿدن
وصػ بف كػطف ع وجؾ وبؿن وصػف بف ر قلف ﷺ وبؿن وصػف بف ال دحنب رضدل
ار عـفؿ .ورذا مذرب العؾؿنن مِؿـ ا ّابع ولؿ يب هللع وٓ يؼنس سقف ،قػ؟ بؾ ال طؾقؿ لف
واإليؿنن بف :أن ار ع وجؾ يضحؽ ،ذا روي عـ الـبدل ﷺ وعدـ صدحنب ف رضدل
ار عـفؿ :س يـؽ رذا إٓ مـ ٓ يحؿهلل تنلف عـهلل أرؾ الحؼ(.)2
 اٌغؼتصػ ٌ سعؾق ٌ خيي ٌ النب ٌ ر ع وجؾ بنلؽ نب والطـ .
ِِ
َضب ال َّؾ ِـه َؾقفت إِ ْن ك َ ِ
ِ
قن﴾ [الـور.]9 :
َ َْ
الصتدق َ
َتن م َن َّ
انس ار اعنلك ﴿ َوا ْلخَ تم َس َة َأ َّن غ َ َ
تت مت ر َز ْقـَتكُم وٓ َع ْطغَوا فِ ِقه َفق ِ
ِ
ِ
ـن
ح َّل َ َؾ ْقؽ ُْم غ َ
َضبِي َو َم ْ
ْ
ْ َ
َ
وانس اعنلك ﴿ك ُؾوا م ْن ََ بق َب َ َ
َضبِي َف َؼدْ َل َوى﴾ [َه.]81 :
َا ْح ِؾ ْل َ َؾ ْق ِه غ َ
وو الحهللي

إن رهللؿتي غؾبت غضبي))(.)3
(( َّ

) (1رواه البختري ( )2826ومسؾم (.)6891
))) (2الش يع )) (.)277
) (3رواه البختري ( )3694ومسؾم ()2756
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و تهللي الشػنع الطقيؾ وسقف ((إن ربي قد غضب القـوم غضـبًا لـم اغضـب قبؾـه
مثؾه ،ولن اغضب بعده مثؾه.)1())...
 ٚاػٍُ أْ ٔف ٟثؼغ اٌظفبد وٕف ٟاٌظفبد وٍٙب:
سؿذرب إشنع ة مث أهنؿ ُيثبِ قن ر ع ّ َو َج ّؾ بع صدػنت ويؼقلدقن ب لويدؾ بؼقد
ال ددػنت .س ُقثبِ ددقن ر عدد وجددؾ (الحقددنة والعؾددؿ والؼددهللرة واإلرادة والطددؿع والب دد
والؽ م).
ورد شقخ اإلرالم ابن عقؿقة (رهللؿه ا ) عؾك مدـ يثبدت ال دػنت الطدبع دون غق ردن
سؼنس الؼقس و بعض ال ػنت ،نلؼقس و بعض سدنذا ،دنن الؿخنطدب مؿدـ يؼد بدلن ار
تل بحقنة عؾدقؿ بعؾدؿ ادهللي بؼدهللرة

دؿقع بطدؿع ب دق بب د مد ؽؾؿ بؽد م م يدهلل

بنرادة ويجعؾ ذلدؽ ،ؾدف تؼقؼد ويـدنزع و محب دف ورضدنه وغضدبف و ،ارق دف سقجعدؾ
ذلؽ مجنز ًا ويػط ه إمن بنإلرادة وإمن بدبعض الؿخؾقادنت مدـ الدـعؿ والعؼقبدنت .اقدؾ
لف ٓ س ق بقـ من كػق ف وبقـ من أالب ف .بؾ الؼقس و أتهللرؿن ،نلؼقس و أخ سنن اؾت إن
إراداف مثؾ إرادة الؿخؾدقاقـ سؽدذلؽ محب دف ورضدنه وغضدبف وردذا ردق ال ؿثقدؾ وإن
اؾت لف إرادة اؾقؼ بف ،ؿن أن لؾؿخؾقق إرادة اؾقؼ بف .اقؾ لدؽ و،دذلؽ لدف محبد اؾقدؼ
بف ولؾؿخؾقق محب اؾقؼ بف ولف رضن وغضب يؾقؼ بف ولؾؿخؾقق رضن وغضدب يؾقدؼ
بف(.)2

) )1رواه البختري ( )3341ومسؾم (.(694
)(( (2ال نل ال هللم ي )) (.(35-36/6



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إسعاد انربَت بشزح املُظىيت اناليُت

شرح البيت
()40



98

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إسعاد انربَت بشزح املُظىيت اناليُت

99

قال الناظم (رمحه اهلل):

ون َاـــ َر ْو َن َهلل ّؼــــــــًا ر َّب ُفـــــ ْم
الؿ ْم ِمـُـ َ
َو ُ

ـتء بِ َغقرِ َكقــ ٍ
وإ َلى السؿ ِ
ف َاـْــــــــ ِز ُل
(َ )11
ْ ْ
َّ َ

لىنه :وَاملُؤْيُُِىٌَ َزَ ْوٌَ حَماً ربَّهُىْ
قولهَ (( :اــ َر ْو َن َهلل ّؼًا ر َّب ُف ْم)) :الؿؼ قد بف يقم الؼقنم  :يعـل و الجـ تؼقؼ ً ٓ
مجنزا.
ً
رٛارشد األدٌخ ػٍ ٝسؤ٠خ اٌّإٌِٕ ٓ١شث ُٙجً ٚػال  َٛ٠اٌم١بِخِٕٙ ،ب:
 )6اقس ار َاعن َلك ﴿وَوه اومئِ ٍذ ك ِ
َّتض َر ٌة * إِ َل ٰى َر بب َفت كَتظِ َر ٌة﴾ [الؼقتمة.]23-22 :
َ
ُ ُ ٌ ََْ
ِ
َ )2
ان َأ ْهلل َسـُوا ا ْل ُح ْسـ َٰى َو ِز َات َد ٌة﴾ [اوكس.]26 :
وانس َا َعن َلك ﴿:بل َّؾذ َ
وآاتت الؾؼتء دلقل ؾى الرؤاة ،ومـفت:
ِِ
قن﴾ [البؼرة.]223 :
 )3وانس َا َعن َلكَ ﴿:وا َّع ُؼوا ا َ َوا ْ َؾ ُؿوا َأ َّكؽُم م َال ُقو ُه َو َب بشرِ ا ْل ُؿ ْممـ َ
 )4وانس َاعن َلك﴿:ع ِ
َح َّقت ُُف ْم َا ْو َم َا ْؾ َؼ ْو َك ُه َر َال ٌم﴾ [إهللزاب.]44 :
َ

و هللجب الؽػتر ن الرؤاة ادل ؾى إثبتعفت الؿممـقن.
َ )5
ون﴾ [الؿطػػقن.]15 :
انس َا َعن َلك﴿:ك ََّال إِك َُّف ْم َ ن َّر بب ِف ْم َا ْو َمئِ ٍذ َّل َؿ ْح ُجو ُب َ
قتل الشتفعي (رهللؿه ا )( :لؿن أن تجب رمٓن و الطخط ،نن و ردذا ٌ
دلقدؾ عؾدك
أن أولقننه ي وكف و ال ضك).
َ )6ع ْـ ُص َف ْق ٍ
ب رضل ار عـف َع ْـ الـبِدل ﷺ َا َ
دنس ((إِ َذا َد َخ َـل َأ ْل ُـل ا ْل َجـ َِّـة ا ْل َجـَّـ َة
ِّ

َق َتلَ :ا ُؼ ُ
ـم
ون َشـ ْقئًت َأ ِزاـدُ ك ُْم َف َق ُؼو ُل َ
ـتر َك َو َع َعـت َلىُ :عرِاـدُ َ
ـم ُع َبـ بق ْض ُو َُ َ
ولـَـت َأ َل ْ
ـون َأ َل ْ
ول ا ُ َع َب َ
ِ
َّتر َق َتل َفقؽ ِْش ُ ِ
عُدْ ِخ ْؾـَت ا ْل َجـَّ َة َو ُعـ بَجـَت ِم ْن الـ ِ
ـن
ـب إِ َلـ ْق ِف ْم م ْ
ـتب َف َؿـت ُأ ْ ُطـوا َشـ ْقئًت َأ َهلل َّ
ف ا ْلح َج َ
َ
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ِ ِ
ِِ
ان َأ ْهلل َســُوا ا ْل ُح ْســَى
ـم َ ـ َّز َو ََ َّـل ولـي الزاـتدة ُثـ َّم ع ََـال َلـذه ْأ َاـ َة ﴿ل َّؾـذ َ
الـَّ َظـرِ إِ َلـى َر بب ِف ْ
َو ِز َات َد ٌة﴾)) (.)1
نس َان ُلقا َين َر ُ َ
دقس ارِ َر ْدؾ كَد َ ى َربـَدن َي ْدق َم
 )7و َع ْـ َأبِل ُر َ ْي َ َة رضك ار عـف َأن الـ َ
ِ
الؼ َقن َم ِ ؟ َس َؼ َنس َر ُ ُ
ون فِي ال َؼ َؿـرِ َل ْق َؾـ َة ال َبـدْ ِر؟))َ ،ادن ُلقا َ
ٓ َيدن
دقس ار ﷺ َ ((:ل ْل ع َُضتر َ
ر َ ِ
الش ْـؿ ِ
تب؟((َ ،ادن ُلقا َ
ون فِـي َّ
ٓ َيدن
قس ار َا َنسَ )) :ف َف ْـل ع َُضـتر َ
ـح ٌ
سَ ،لـ ْق َس ُدوك ََفـت َر َ
َ ُ
َر ُ َ
قس ارِ َا َنسَ )) :فنِ َّكؽ ُْم ع ََر ْو َك ُه ك ََذلِ َ
ك)) (.(2
 )8وو رواي عـ ج يد رضدك ار عـدف َا َ
ُـم
ُـم َرـت ََر ْو َن َر َّبؽ ْ
دنس الـبِدل ﷺ (( إِ َّكؽ ْ
ِ َقتكًت))(.)3

وكُؼل اإلَؿتع ؾى ذلك:
قتل بد الغـي الؿؼدرـي (رهللؿـه ا )( :وأجؿدع أردؾ الحدؼ وااػدؼ أردؾ ال قتقدهلل
وال هللق أن ار اعنلك ي ى و أخ ة ،ؿن جنن و  ،نبف وص عـ ر قلف)(.)4
وقتل اإلمتم ابن أبى العز الحـػـي(رهللؿـه ا )( :وادهلل ادنس بثبدقت ال ؤيد ال دحنب
وال نبعقن وأئؿ اإل

م الؿع وسدقن بنإلمنمد و الدهلليـ وأردؾ الحدهللي

طقائػ أرؾ الؽ م الؿـطقبقن إلك الطـ والجؿنع )(.)5

) )1رواه مسؾم (  )686والرتمذي ( )2552وابـ منجف ( .)687
) )2رواه البختري ( )7437و مسؾم (.)682
) )3رواه البختري ( .)7435
)(( (4عؼقهللة الحنسظ عبهلل الغـك الؿؼهلل ل)) (.)58
)(( (5ش ح الطحنوى)) (.(653
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قــتل شــقخ اإلرــالم ابــن عقؿقــة (رهللؿــه ا )( :وإكؿددن يؽددذب هبددن أو يح سفددن  -أي
أتنديدددد ال ؤيدددد و أخدددد ة  -الجفؿقدددد ومددددـ اددددبعفؿ مددددـ الؿع لدددد وال اسضدددد
وكحدددقرؿ مدددـ الدددذيـ يؽدددذبقن ب دددػنت ار اعدددنلك وب ؤي دددف وغقددد ذلدددؽ وردددؿ
الؿعطؾ ش ار الخؾؼ والخؾقؼ (.)1
ً٘ لٛي ا﵀ رؼبٌٌَ﴿ :ٝب رُذْ ِس ُوُٗ ا ٌْأَ ْثظَبسُ ُ٠ ََُٛ٘ٚذْ ِسنُ اٌْأَ ْثظَبسَ﴾ ٕ٠ف ٟاٌشؤ٠خ؟
ـتر﴾ اـػـي اإلدراك واإلهللتَـة
قول ا ععتلىَ :
ـتر َو ُل َـو ُاـدْ ِر ُك ْإَ ْب َص َ
﴿ٓ عُدْ ِركُـ ُه ْإَ ْب َص ُ
ولقس الرؤاة:
﴿ٓ عُدْ ِر ُك ُه
قتل أبو بؽر أَري (رهللؿه ا )( :إن انس انئؾ سؿن الويؾ اقلف ع وجؾ َ
ـتر﴾ اقدؾ لددف معـنردن عـددهلل أردؾ العؾدؿ أي ٓ احددقط بدف إب ددنر وٓ احقيدف عد
ْإَ ْب َص ُ
وجددؾ ورددؿ ي وكددف مددـ غق د إدراع وٓ يشددؽقن و رؤي ددف ،ؿددن يؼددقس ال جددؾ "رأيددت
الطؿنن" ورق صندق ولؿ يحط ب

ه بؽؾ الطؿنن ولؿ يهللر،فن) (.)2

وقتل ابن هللبتن (رهللؿه ا ) يف صحقحهُ ( :ي ى و الؼقنم وٓ اهللر،دف إب دنر إذا رأادف
ٕن اإلدراع رق اإلتنط وال ؤي رل الـظ وار ُي ى وٓ يهللرع ،ـفف).
وقتل أبو محؿد البغوي (رهللؿه ا )( :اعؾؿ أن اإلدراع غقد ال ؤيد ٕن اإلدراع ردق
القاق عؾك ِ ،
ُـف الشلن واإلتنط بف وال ؤي الؿعنيـد وادهلل اؽدقن ال ؤيد بد إدراع
انس ار اعنلك و ا

مق ك ﴿ َف َؾ َّؿت ع ََرا َءى ا ْل َج ْؿ َع ِ
ُون
ورى إِكَّـت َل ُؿـدْ َرك َ
تن َق َتل َأ ْص َح ُ
تب ُم َ

تف َد َركًت َو َٓ عَخْ َشى﴾ [َه  ]77 :سـػك
﴿ٓ عَخَ ُ
* َق َتل ك ََّال﴾ [الشعراء  ]62 ، 61 :وانلَ :
)(( (1مجؿقع الػ نوى)) (.(392-396/3
)(( (2الش يع )) لمج ي (.)6148\ 2
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اإلدراع مع إالبنت ال ؤي سنر ع وجؾ يجقز أن ُي ى مـ غق إدراع وإتنط ،ؿن ُيع
و الهللكقن وٓ يحنط بف)(.)1
سؤ٠خ ا﵀ رؼبٌ ٟ٘ ٝأػظُ ٔؼ ُ١ألً٘ اٌجٕخ:
اؼول ابن الؼقم (رهللؿه ا )( :سلعظؿ كعقؿ آخ ة ولذاهتن ردق الـظد الدك وجدف الد ب
جؾ ج لف و ؿنع  ،مف مـف والؼ ب مـف ،ؿن البت ىف ال حق ىف تهللي ال ؤي )(.)2
ويهللس عؾقف من رواه صفقب رضك ار عـف عـ الـبل ﷺ أكف ادنس ((إِ َذا َد َخ َل َأ ْل ُـل
ـتلَ :ا ُؼ ُ
ا ْل َجـ َِّة ا ْل َجـَّـ َة َق َ
ـم ُع َبـ بق ْض
ون َشـ ْقئًت َأ ِزاـدُ ك ُْم َف َق ُؼو ُل َ
ـتر َك َو َع َعـت َلىُ :عرِاـدُ َ
ـون َأ َل ْ
ـول ا ُ َع َب َ
َّتر َق َتل َفقؽ ِْش ُ ِ
ولـَت َأ َل ْم عُدْ ِخ ْؾـَت ا ْل َجـَّ َة َو ُعـ بَجـَت ِم ْن الـ ِ
ـب
تب َف َؿت ُأ ْ ُطـوا َشـ ْق ًئت َأ َهلل َّ
ف ا ْلح َج َ
ُو َُ َ
َ
ِ ِ
ِِ
ِ
ان َأ ْهلل َســُوا
ـم ع ََـال َلـذه ْأ َاـ َة ﴿ل َّؾـذ َ
ـم َ ـ َّز َو ََ َّـل ولـي الزاـتدة ُث َّ
إِ َل ْق ِف ْم م ْن الـَّ َظرِ إِ َلـى َر بب ِف ْ
ا ْل ُح ْسـَى َو ِز َات َد ٌة﴾)) (.)3
وقتل أاضـ َت (رهللؿـه ا ) (سلطقدب مدن و الدهللكقن مع س دف ومحب دف وألدذ مدن و إخد ة
رؤي ف ومشنرهللاف) (.)4
و ن هللؽؿة علخقر رؤاة ا إلى أخرة اؼول الشقخ بدالؿحسن العبـتد هللػظـه ا :
ٍ
ٕتهلل و الدهللكقن ت دك اب َؼدك
ال ؤي رل الـعؿ العظقؿ والػنئهللة الؽبق ة ولؿ يجع ْؾفن ار
غق ًبن وت ك يط عهلل ،ؾ مطؾؿ لؾظػد هبدن والح دقس عؾقفدن...سؼدهلل شدنن ار عد وجدؾ أن
اؽقن أمقر أخ ة غق ًبن وأٓ اؽقن ع كق ٕ :هنن لق ،نكت ع كق لؿ ي ؿق َمـ يممـ

)(( (1معنلؿ ال ـ يؾ)) لؾبغقي (ج 3ص.)674
)(( (2الهللان والهللوان)) ٓبـ الؼقؿ (.(284-283
) )3رواه مسؾم (  )686والرتمذي ( )2552وابـ منجف ( .)687
)(( (4الهللان والهللوان)) (.)284
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بنلغقب مؿـ ٓ يممـ بنلغقب) (.)1
دىُ ِٓ أٔىش سؤ٠خ ا﵀ رؼبٌ ٝف ٟا٢خشح:
َمن أكؽر رؤاة ا ععتلى يف أخرة اؽػر بعد إقتمة الحجة:
قــتل شــقخ اإلرــالم ابــن عقؿقــة(رهللؿــه ا ) والددذي عؾقددف جؿفددقر الطددؾػ أن مددـ
جحددهلل رؤيدد ار و الددهللار أخدد ة سفددق ،ددنس سددنن ،ددنن مؿددـ لددؿ يبؾغددف العؾددؿ ذلددؽ
عد

ذلددؽ ،ؿددن يع د

مددـ لددؿ ابؾغددف شد ائع اإل د م سددنن أصد عؾددك الجحددقد بعددهلل

بؾقغ العؾؿ لف سفق ،نس ) (.)2
وقتل العالمة ابن بتز(رهللؿه ا ) (رؤي ار و أخ ة النب عـهلل أردؾ الطدـ والجؿنعد
مددـ أكؽ رددن ،ػد يد اه الؿممـددقن يددقم الؼقنمد وي وكددف و الجـد ،ؿددن يشددنن بنجؿددنع أرددؾ
الطـ )(.)3
اٌىفبس ال ٠ش ْٚا﵀ جً ٚػال:
ون﴾ [الؿطػػقن.]15 :
لؼقلف ار َا َعن َلك﴿:ك ََّال إِك َُّف ْم َ ن َّر بب ِف ْم َا ْو َمئِ ٍذ َّل َؿ ْح ُجو ُب َ
ا﵀ ػض ٚجً ال ُ٠ش ٜف ٟاٌذٔ١ب:
ك َق َ
ورى لِ ِؿق َؼتعِـَت َو َك َّؾ َؿ ُه َرب ُه َق َتل َر بب َأ ِركِي َأ ْك ُظ ْر إِ َل ْق َ
ـتل
لؼقس ار َا َعن َلك َ ﴿:و َل َّؿت ََت َء ُم َ
ف ع ََراكِـي َف َؾ َّؿـت ع ََج َّؾـى َربـ ُه لِ ْؾ َج َب ِ
ـل
َل ْن ع ََراكِي َو َلؽِ ِن ا ْك ُظ ْر إِ َلى ا ْل َج َب ِل َفنِ ِن ْار َت َؼ َّر َمؽَتكَـ ُه َف َس ْـو َ
ِِ
ورى َص ِع ًؼت َف َؾ َّؿت َأ َف َ
ت إِ َل ْق َ
تق َق َتل ُر ْب َحتك َ
قن﴾
َك ُع ْب ُ
ك َو َأكَت َأ َّو ُل ا ْل ُؿ ْممـ َ
ََ َع َؾ ُه َدكت َو َخ َّر ُم َ
[إ راف.]143 :

)(( )1ش ح ــ أبل داود)) لؾعبند (.)2/6
) (( (2مجؿقع الػ نوى)) (.)486/6
)(( )3مجؿقع س نوى ومؼنٓت الشقخ ابـ بنز)) (.)462/28
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ولؼقلف ﷺ و مع ض ال حذي مـ الدهللجنس (( َع َع َّؾ ُؿوا َأكَّه َل ْن َا َرى َأ َهللـدٌ ِمــْؽ ُْم َر َّبـ ُه
وت)) (. (1
َ َّز َو ََ َّل َهللتَّى َا ُؿ َ
دقس ال ّؾ ِدف ﷺ بِ َخ ْؿ ِ
دنس َادن َم سِقـَدن َر ُ ُ
و َع ْـ َأبِل ُمق َ ٰك إشع ي رضل ار عـف َا َ
دس
َ،ؾِؿ ٍ
ـض ا ْل ِؼ ْس َ
نت َس َؼ َنس ((إِ َّن ا َ َّز َو ََ َّل َٓ َاـَت ُم َوَٓ َاـْ َب ِغي َلـ ُه َأ ْن َاـَـت َمَ .اخْ ِػ ُ
ـط َو َا ْر َف ُعـ ُه.
َ
ِ
ترَ .و َ َؿ ُل الـ ََّف ِ
ُا ْر َف ُع إِ َل ْق ِه َ َؿ ُل ال َّؾ ْق ِل َق ْب َل َ َؿ ِل الـ ََّف ِ
(وسِدل
ـور َ
تر َق ْب َل َ َؿ ِل ال َّؾ ْق ِل .هلل َجت ُب ُه الـ ُ
تت َو َْ ِف ِه َمت ا ْكت ََفى إِ َل ْق ِه َب َص ُر ُه ِم ْن َخ ْؾ ِؼ ِه(( ).(2
ت ُر ُب َح ُ
ِر َوا َي ِ الـ ُنر) َل ْو ك ََش َػ ُه َٕ ْهلل َر َق ْ

قتل شقخ اإلرالم (رهللؿه ا )( :مـ انس مدـ الـدنس إن إولقدنن أو غقد رؿ يد ى ار
بعقـف و الهللكقن سفق مب هللع ضنس مخنلػ لؾؽ نب والطـ وإجؿنع ؾػ إم ) (.)3
سؤ٠خ ا﵀ ف ٟاٌذٔ١ب ٚئْ وبٔذ جبئضح ػمالً ٌىٕٙب غ١ش ٚالؼخ يشػًب:
قتل ابن أبي العز (رهللؿه ا )( :ورذا الؼقس الدذي انلدف الؼنضدل عقدنض (رهللؿـه ا )
رددق الحددؼ سددنن ال ؤيد و الددهللكقن مؿؽـد إذ لددق لددؿ اؽددـ مؿؽـد لؿددن ددللفن مق ددك عؾقددف
الط م) (.)4
وقتل الـووي (رهللؿه ا )مبقــًا لـذا الؿعــى( :أمدن رؤيد ار و الدهللكقن سؼدهلل ادهللمـن أهندن
مؿؽـ ولؽـ الجؿفدقر مدـ الطدؾػ والخؾدػ مدـ الؿ ؽؾؿدقـ وغقد رؿ أهندن ٓ اؼدع و
الهللكقن) (.)5
) (1رواه مسؾم ( )7356والرتمذي (.)2235
) )2رواه مسؾم (.)679
)(( )3مجؿقع الػ نوى)) ( .)614\7
)(( )4ش ح الطحنوي )) (.)434/6
) (( )5ش ح صحق مطؾؿ)) لؾـقوي (.)321/6
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وقتل شقخ اإلرالم(رهللؿه ا ) ( :وإكؿدن لدؿ كد ه و الدهللكقن لعجد أب دنركن ٓ ٓم ـدنع
ال ؤين سفذه الشؿس إذا تهللق ال ائل الب

و شعنعفن ضعػ عـ رؤي فن ٓ ٓم ـدنع و

ذات الؿ ئل بؾ لعج ال ائل سنذا ،نن و الهللار أخد ة أ،ؿدؾ ار ادقى أدمقدقـ ت دك
أطنافؿ رؤي ف ولفذا لؿن اجؾك ار لؾجبؾ خ مق ك صعؼ انس

بحنكؽ ابت إلقؽ

وأكددن أوس الؿددممـقـ بلكددف ٓ يد اع تددل إٓ مددنت وٓ يددنبس إٓ هتددهلله ولفددذا ،ددنن البشد
يعج ون عـ رؤي الؿ َؾؽ و صقراف إٓ مـ أيهلله ار ،ؿن أيهلل كبقـن ﷺ ))(.)1
ً٘ سأ ٜإٌج ٟﷺ سثٗ جً ٚػال؟
إثبتت رؤاة الـبي ﷺ لربه َل و ال ؾى ثالثة أقوال:
الؼول إول :من أثبت الرؤاة مطؾؼت:
وا د هلللقا بؼدقس ابدـ عبدنس رضدل ار عـفؿدن (أععجبـون أن عؽـون الخؾـة إلبـرالقم
والؽالم لؿورى ،والرؤاة لؿحؿد ﷺ ) (.)2
وعـف أيضن و اقلف اعنلك ﴿ َو َل َؼدْ َرآ ُه َك ْز َل ًة ُأ ْخ َرى ِ ـْـدَ ِرـدْ َر ِة ا ْل ُؿـْت ََفـى﴾ ادنس (رأى
ربه فتدلى فؽتن قتب قورقن أو أدكى) (.)3

)(( (1مـفنج الطـ الـبقي )) ٓبـ اقؿق (.)332/2
) (2أخ جف ابـ أبل عنصؿ و الطـ ( )692/6وقتل إلبتين" :إرـتده صحقح ؾى شرط
البختري".
) (3رواه الرتمذي( )3281وابـ أبل عنصؿ و الطـ ( )696/6وقتل إلبتين" :إرـتده هللسن موقوف".
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الؼول الثتين :من ققدلت بتلرؤاة الؼؾبقة:
وا هلللقا بؼقس ابـ عبنس رضل ار عـفؿن و اقلف اعنلك ﴿ َو َل َؼـدْ َرآ ُه َك ْز َلـ ًة ُأ ْخ َـرى﴾
[الـجم . ]13انس (إن الـبي ﷺ رأى ربه بؼؾبه) (.)1
أيضن (أن الـبي ﷺ رأى ربه بػماده مرعقن) (.)2
وعـف ً
الؼول الثتلث :من كػى الرؤاة مطؾؼت.
وارتدلوا بؿن ورد عـ عنئش رضل ار عـفن لؿن للفن مط وق َس َؼ َنس َيدن ُأم ا ْل ُؿ ْدممِـِق َـ
ت َأان َأك َ ِ
ِ
تن ا ِ َل َؼدْ َق َّ
ـن
َر ْؾ َر َأى ُم َحؿهللٌ ﷺ َرب ُف؟ َان َل ْتُ ((:ر ْب َح َ
ْت م ْ
ف َش ْعرِي ل َؿت ُق ْؾ َ ْ َ
َث َال ٍ
ث َم ْن َهللدَّ َثؽ َُف َّن َف َؼدْ ك ََذ َب َم ْن َهللدَّ َث َ
ك َأ َّن ُم َح َّؿدً ا ﷺ َر َأى َر َّب ُه َف َؼدْ ك ََذ َب))(.)3

ـم َأ َّن ُم َح َّؿـدً ا َصـ َّؾى ا ُ َ َؾ ْق ِـه َوآلِ ِـه َو َرـ َّؾ َم َر َأى
و َعـْفن رضل ار عـفن انلدتَ (( :م ْن َز َ َ
ربه َف َؼدْ َأ َظم َؾى ا ِ ِ
الػ ْر َا َة)) (.)4
ْ َ َ
َ َّ ُ
وا هلللقا بحهللي أبل ذر رضل ار عـف انس

ت
للت ر دقس ار ﷺ (( َل ْل َر َأ ْا َ

َر َّب َ
ُور َأكَّى َأ َرا ُه؟)) ).(5
ك؟ َق َتل :ك ٌ
وبؼـــول ابـــن مســـعود رضـــي ا
ـــرى﴾ [الــــجم ]13
َك ْز َلـــ ًة ُأ ْخ َ

ــــه ،ضـــي ا

ــــه و اقلدددف اعدددنلك ﴿ َو َل َؼـــدْ َرآ ُه

ادددنس (رأى ررـــول ا ﷺ َبراـــل يف صـــورعه ،لـــه

رتؿتئة َـتح) (. (6
) (1رواه مسؾم (.)435
) (2رواه مسؾم (.)258
) (3رواه البختري (  )3162ومسؾم ( .)677
) (4رواه البختري ( )3162ومسؾم (.)439
) )5رواه مسؾم ( )443وأتؿهلل (.)26167
) )6رواه البختري ( )3232ومسؾم (.)436
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و ؾق شقخ اإلرالم ابن عقؿقـة(رهللؿـه ا )عؾدك ردذا بؼقلدف (لدقس ذلدؽ بخد

و

الحؼقؼ سنن ابـ عبنس لؿ يؼؾ رآه بعقـل رأ ف) (.)1
وقتل أاضت (رهللؿه ا )( :وأمن ال ؤيد سنلدذي البدت و ال دحق عدـ ابدـ عبدنس أكدف
انس "رأى محؿد ربـه بػـماده مـرعقن" وعنئشد أكؽد ت ال ؤيد  .سؿدـ الـدنس مدـ جؿدع
بقـفؿن سؼنس عنئش أكؽ ت رؤي العقـ وابـ عبنس أالبت رؤيد الػدماد .وإلػدنظ الثنبثد
عـ ابـ عبنس رل مطؾؼ أو مؼقهللة بنلػماد انرة يؼقس "رأى محؿد ربه" وانرة يؼقس
"رآه محؿد" ولؿ يثبت عـ ابـ عبنس لػظ ص ي أكف رآه بعقـف  ...ولدقس و إدلد مدن
يؼ ضل أكف رآه بعقـف وٓ البت ذلؽ عـ أتهلل مـ ال حنب وٓ و الؽ نب والطـ من يهللس
عؾك ذلؽ بؾ الـ قص ال دحقح عؾدك كػقدف أدس ،ؿدن و صدحق مطدؾؿ عدـ أبدل ذر
ُور َأك َّٰى َأ َرا ُه )).
انس " للت ر قس ار ﷺ رؾ رأيت ربؽ؟ سؼنس (( ك ٌ
قتل ابن كثقر(رهللؿه ا ) (وو روايد عـدف  -يعـدل ابدـ عبدنس  -أطؾدؼ ال ؤيد وردل
محؿقل عؾك الؿؼقهللة بنلػماد ومـ روى عـف بنلب

سؼهلل أغ ب سنكدف ٓ ي د و ذلدؽ

شلن عـ ال حنب رضل ار عـفؿ) ).(2

)(( (1اج ؿنع الجققش اإل

مق )) (.(48

)(( (2اػطق ابـ ،ثق )) (.(448/ 7
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ً٘ ُ٠ش ٜا﵀ جً ٚػال ف ٟإٌّبَ؟
()1

ز وَل يف الؿـتم ؾى ثالثة أقوال :

إثبتت رؤاة ا

الؼول إول :جقاز رؤي ار اعنلك و الؿـنم ورق الذي عؾقف جؿنرق أرؾ الطدـ بدؾ
كؼؾ غق واتهلل آاػنق واإلجؿنع وكػك و ذلؽ الخ

بقـ العؾؿنن

قتل الؼتضي قتض (رهللؿه ا )( :وااػؼ العؾؿنن عؾك جقاز رؤي ار اعنلك و الؿـدنم
وصح فن وإن رآه اإلكطدنن عؾدك صدػ ٓ اؾقدؼ بحنلدف مدـ صدػنت إجطدنم ٕن ذلدؽ
الؿ ئددل غق د ذات ار اعددنلك إذ ٓ يجددقز عؾقددف ددبحنكف واعددنلك ال جطددؿ وٓخ د
إتقاس بخ

رؤي الـبل ﷺ )(.)2

وكؼل الؼتضي أبو اعؾى (رهللؿه ا ) إجؿنع أرؾ العؾدؿ عؾدك إمؽنكقد رؤيد ار اعدنلك
و الؿـنم(.)3
وكؼل يف رراج الطتلبقن ااػنق ال حنب وال نبعقـ عؾك إمؽنكق ذلؽ(.)4
واهلل اؽؾؿ بجقاز ذلؽ الؽثق ون كتلبتقالين والؼرايف وابن هللجر والــووي وابـن عقؿقـة
وغق رؿ.
قتل ابن عقؿقة (رهللؿه ا )( :اهلل ي ى الؿممـ ربف و الؿـنم و صقر م ـقعد عؾدك ادهللر
إيؿنكف ويؼقـف  :سدنذا ،دنن إيؿنكدف صدحقحن لدؿ يد ه إٓ و صدقرة تطدـ وإذا ،دنن و إيؿنكدف

) )1بح لؾهلل ،قر عبهللار ال بق عبهللال تؿـ بنخ نر.
)(( (2ش ح صحق مطؾؿ)) لؾـقوي (.)28\65
)(( (3اؿنم الؿـ ببعض من ااػؼ عؾقف أرؾ الطـ )) (.)21
) (4الؿ جع الطنبؼ.
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كؼص رأى من يشبف إيؿنكف ورؤين الؿـنم لفن تؽؿ غق رؤين الحؼقؼد و القؼظد ولفدن اعبقد

والويؾ لؿن سقفن مـ إمثنس الؿض وب لؾحؼنئؼ) (.)1
ورئل الشقخ ابن بتز (رهللؿه ا ):
ن هللؽم مـن اـد ي أكـه قـد رأى رب العـزة يف الؿــتم؟ ولـل كؿـت اـز م الـبعض أن
اإلمتم أهللؿد بن هللـبل قد رأى رب العزة والجالل يف الؿـتم أكثر من متئة مرة؟
فلَتب (رهللؿه ا )( :ذ ،شقخ اإل

م ابـ اقؿقد (رهللؿـه ا ) وآخد ون أكدف يؿؽدـ

أكف ي ى اإلكطنن ربف و الؿـنم ولؽـ يؽدقن مدن رآه لدقس ردق الحؼقؼد ٕ :ن ار ٓ يشدبفف
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـقر﴾ سؾدقس
السـؿ ُ
قع ا ْل َبص ُ
ـي ٌء َو ُل َـو َّ
شلن بحنكف واعنلك انس اعدنلك ﴿ َلـ ْق َس كَؿ ْثؾـه َش ْ
يشبفف شلن مـ مخؾقاناف لؽـ اهلل ي ى و الـقم أكف يؽؾؿف ربف ومفؿدن رأى مدـ ال دقر
سؾقطت
رل ار جؾ وع ٕ :ن ار ٓ يشبفف شلن بحنكف واعنلك س شبقف لف وٓ ،ػق لف(.
الؼول الثتين :اقس مـ أكؽ رؤي ف اعنلك و الؿـنم ورق الؿشفقر عـ الؿنا يهللي ورق
الذي عؾقف أ،ثد الحـػقد والؿحؽدل عدـ شدققخفؿ الطدؿ اـهلليقـ جدنن و البحد ال ائدؼ
ش ح ،ـ الهللانئؼ ( رؤي ار اعنلك و أخ ة تؼ ي اه أردؾ الجـد و أخد ة بد ،قػقد
وٓ اشبقف وٓ محنزاة أمن رؤي ار اعنلك و الؿـنم أ،ث رؿ انلقا ٓ اجقز والطدؽقت
و رذا البنب أتقط )(.)2

)(( (1مجؿقع الػ نوى)) (.(391\3
)(( (2البح ال ائؼ ش ح ،ـ الهللانئؼ)) (.(215 \8



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إسعاد انربَت بشزح املُظىيت اناليُت

111

وقد وافؼفم اإلمتم السقوَي (رهللؿه ا ) فؼتل(:مدـ خ نئ دف ﷺ أكدف يجدقز لدف
رؤي ار اعنلك و الؿـنم وٓ يجقز ذلؽ لغق ه و أتهلل الؼقلقـ ورق اخ قنري وعؾقف أبق
مـ قر الؿنا يهللي)(.)1
بؾ ذرب بعض الحـػق إلك اؽػق مهللعل ذلدؽ سؼدنلقا ويؽػد مدـ ادنس رأيدت ار و
الؿـنم(.)2
الؼول الثتلث :قول من عو ّقف واخ نره ابـ عثقؿقـ (رتؿف ار) سؼنس (أكن أاقادػ و
أن اإلكطنن ي ى ربف و الؿـنم رؤي ً تؼقؼ أمن إذا ،نن ار اعنلك يض ب لدف مدث ً يبدقـ لدف
اؿطؽف بهلليـف سفذا شل ٌن لقس بغ يب)(.)3



)(( (1أكؿقذج الؾبقب و خ نئص الحبقب)) (.(37
)(( (2شذرات الذرب و أخبنر مـ ذرب)) (.(256 \ 3
وإن كتن الشقخ بفذه الجؿؾة إخقرة قـد وافـق الجؿفـور ،إذ الجؿفـور
) (( (3لؼنن البنب الؿػ قح))ْ .
ارون أن رؤاته الؿـتمقة عؽون مثتًٓ ٓهللؼقؼة.
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لىنه :وَإنًَ انسًََّـا ِء ِب َغُْزِ كَُْــفٍ َُْــــــــشِلُ
ـتء بِ َغقرِ َكقــ ٍ
قوله(( :وإ َلى السؿ ِ
ف َاـْــــــــ ِز ُل)) :أي يـ س إلك الطؿنن الهللكقن عؾك ،قػق
َ
ْ ْ
َّ َ
ٓ يعؾؿفن إٓ ار جؾ وع .
ِٓ ػم١ذح اٌغٍف ئصجبد طفخ إٌضٚي ﵀ رجبسن ٚرؼبٌ ٝدم١مخً وّـب ١ٍ٠ـك
ثجالٌٗٚ ،اإلّ٠بِْ ثٙب ٚئجشائٙب ػٍ ٝظب٘ش٘ب ٔٚف ٟاٌى١ف١خ ػٕٙب.
عـ َأبِل ر ي َة رضك ار عـف َأن ر َ ِ
ـتر َك َو َع َعـت َلى
َ ْ
قس ار ﷺ َا َنس (( َاـ ِْـز ُل َربـَـت َع َب َ
َ ُ
ُ َ َْ
ث ال َّؾق ِل ِ
ِ
ِ
ٍ
ول َم ْن َادْ ُ وكِي َف َل ْرت ِ
أخ ُر َا ُؼ ُ
قب َل ُه َم ْن
َج َ
الس َؿتء الد ْك َقت هلل َ
قن َا ْب َؼى ُث ُؾ ُ ْ
ك َُّل َل ْق َؾة إِ َلى َّ
َا ْس َل ُلـِي َف ُل ْ طِ َق ُه َم ْن َا ْس َتغ ِْػ ُركِي َف َلغ ِْػ َر َل ُه ))(.)1
كحدق مدـ الؿنكقد عشد صدحنبق  .ذ،د رؿ
واهلل روى ردذا الحدهللي عدـ الـبدل ﷺ
ٌ
اإلمنم الهللاراطـل (رتؿف ار) و م ـػف.
قتل ابن بد الفتدي(رهللؿه ا )( :واعؾؿ أن الطؾػ ال نل ومـ ؾؽ دبق َؾفؿ مدـ
الخؾػ م ػؼقن عؾك إالبنت ك وس ال ِّب ابنرع واعنلك ،ؾ لقؾ ٍ إلك الطؿنن الهللكقن)(.)2
وقتل ابن عقؿقة(رهللؿه ا )( :وااػؼ ؾػ إم وأئؿ فن وأرؾ العؾؿ بنلطـ والحهلليثعؾك
ا هلليؼ ذلؽ واؾ ِّؼقف بنلؼبقس)(.)3

) (1رواه البختري ( )7494ومسؾم (.)758
)(( (2ال نرم الؿـؽل و ال د عؾك الطبؽل)) لؾحنسظ ابـ عبهلل الفندي (.)696
)(( (3ش ح تهللي الـ وس)) ٓبـ اقؿق (.)5
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كؿت كؼل ابن عقؿقة(رهللؿه ا ) كـال َم أبـي ؿـرٍو الطؾؿـؽـي(-رهللؿـه ا )-أكـه قـتل:
(وأجؿعقا -يعـل َ
أرؾ الطـ والجؿنع  -عؾك أن ار يـ س ،ؾ لقؾ ٍ إلك ؿنن الهللكقن عؾك
من أات بف أالنر ،قػ شنن ٓ يحهللون و ذلؽ شق ًةن)(.)1
وقتل ابن بد البر(رهللؿـه ا )( :وادقس ر دقس ار ﷺ (( اـ ِْـز ُل ربـَـت إِ َلـى السـؿ ِ
تء
َّ َ
َ
ب
َ
الد ْك َقت(( عـهللرؿ مثؾ اقس ار ع وجدؾ﴿ َف َؾ َّؿـت ع ََج َّؾـى َربـ ُه لِ ْؾ َج َب ِ
ـل﴾ ومثدؾ اقلدف ﴿ َو ََـت َء
ٍ
ك َوا ْل َؿ َؾ ُ
َرب َ
،قػ ٓ يؼقلدقن ،قدػ
ك َصػت َصػت﴾ ،ؾفؿ يؼقس يـ س وي جؾك ويجلن ب
يجلن؟ و،قػ ي جؾك؟ و،قػ يـ س؟ وٓ مـ أيـ جنن؟ وٓ مـ أيـ اجؾك؟ وٓ مدـ أيدـ
ٍ
،شلن مـ خؾؼف واعنلك عـ إشقنن وٓ ش يؽ لف) (.)2
يـ س؟ ٕكف لقس
وقتل الذلبي(رهللؿه ا )( :رذه ال ػنت مـ آ قان واإلاقنن والـد وس ادهلل صدحت
هبن الـ قص وكؼؾفن الخؾػ عـ الطؾػ ولؿ ي ع ضقا لفدن بد ٍّد وٓ الويد ٍؾ بدؾ أكؽد وا
كعدقت الؿخؾدقاقـ وأن ار لدقس ،ؿثؾدف
عؾك مـ الولفن مع إصػنافؿ عؾدك أهندن ٓ ُاشدبف
َ
شل ٌن وٓ اـبغل الؿـنظ ة وٓ ال ـنزع سقفن سنن و ذلؽ محنول ً لؾد ِّد عؾدك ار ور دقلف
أو َت ْق ًمن عؾك ال ؽققػ أو ال عطقؾ)(.)3

)(( (1مجؿقع الػ نوى)) (.)577 \5
)(( (2ال ؿفقهلل لؿن و الؿقطل مـ الؿعنين وإ نكقهلل)) ٓبـ عبهلل الي (.)653/7
) (( (3ق أع م الـب ن)) (.)376/66
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ً٘ ٠ظخ أْ ٠مبيٕ٠ :ضي ا﵀ ثزارٗ أَ ال؟
أً٘ اٌغٕخ ف ٟجٛاص ئطالق اٌمٛي ثأْ ا﵀ ٕ٠ضي ثزارٗ ػٍ ٝصالصخ ألٛاي:
مـفم من قتل :إكه اـزل بذاعه ،لبل الؼن ؿ إصدبفنين وكُؼدؾ عدـ شدقخ اإل د م أن
رذا اقس طقائػ مـ أرؾ الحهللي والطـ .
ومـفم من قتل ٓ :اـزل بذاعه.
والطتئػة الثتلثة قتلت :اـزل ،وٓ عؼول بذاعه وٓ بغقر ذاعه بؾ اطؾؼ الؾػدظ ،ؿدن أطؾؼدف
ال قس ﷺ واطؽت ،ؿن ؽت عـف)(.)1
ومن أ ظم مت ارتدل به أصـحتب الؼـول إول تدهللي أكدس أن الـبدل ﷺ ادنس
((إذا أراد ا أن اــــزل ـــن رشـــه كـــزل بذاعـــه)) ،والحدددهللي ٓ ي ددد وٓ ي دددؾ
هللٓس(.)2

ل

قــتل شــقخ اإلرــالم(رهللؿــه ا ) بعددهلل رددذا الحددهللي

(اؾددت ضددعػ أبددق الؼن ددؿ

إ ددؿنعقؾ ال قؿدددل وغقددد ه مدددـ الحػدددنظ رددذا الؾػدددظ م سق ًعدددن ورواه ابدددـ الجدددقزي و
"الؿقضقعنت" وانس أبق الؼن ؿ ال قؿل (اـزل) معـنه صحق أكن أا بف لؽـ لؿ يثبدت
دحقحن وإن ،ددنن الؾػددظ كػطددف لددقس
م سق ًعددن إلددك الـبددل ﷺ واددهلل يؽددقن الؿعـددك صد ً
بؿلالقر ،ؿن لق اقؾ إن ار رق بـػطف وذااف خؾؼ الطؿنوات وإرض ورق بـػطدف وذاادف
اؽؾقؿن ورق بـػطف وذااف ا قى عؾك العد ش وكحدق ذلدؽ مدـ أسعنلدف ال دل
،ؾؿ مق ك
ً

)(( (1مخ

ال قاعؼ)) (.)253-252/2

) (2رواه أبق كعقؿ و ذ ،أخبنر أصبفنن ( )697/2وهللؽم ؾقه الذلبي بتلوضـع ،وضـعػه ابـن الؼـقم
و مخ

ال قاعؼ (.)252/2



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إسعاد انربَت بشزح املُظىيت اناليُت

سعؾفن رق بـػطف ورق كػطف سعؾفن سنلؿعـك صدحق

114

ولدقس ،دؾ مدن ُبد ِّقـ بدف معـدك الؼد آن

والحهللي مـ الؾػظ يؽقن مـ الؼ آن م سق ًعن)(.)1
وقتل ابن الؼقم(رهللؿه ا )( :ولعدؾ أالبدنت الـد وس مدع اإلمطدنع عدـ الؼدقس بذاادف أو
بغق ذااف رق إا ب اؿش ًقن مع الـ قص ويحؿؾ اقس مـ أطؾؼف أكف أراد بدذلؽ احؼقدؼ
الؼقس بنلـ وس وال د عؾك الؿب هللع مؿـ يـؽ ذلؽ) (.)2
ً٘ إٌضٚي ثذشوخ أَ ثغ١ش دشوخ؟
أً٘ اٌغٕخ اخزٍفٛا ف٘ ٟزٖ اٌّغأٌخ ػٍ ٝأسثؼخ ألٛاي:
الؼول إول :إن الـزول اؽون بحركة واكتؼـتل .وردذا مدن ذردب إلقدف اإلمدنم الدهللارمل
ورق اقس أبل عبهللار ابـ تنمهلل وت ب بـ إ ؿنعقؾ الؽ منين.
الؼول الثتين :كػي أن اؽون الـزول بحركة واكتؼتل .وردذا مدن ذردب إلقدف أبدق دؾقؿنن
الخطددنبل ورددق اددقس أبددل الحطددـ ال ؿقؿددل وابـقددف عبهللالقاتددهلل وعبددهللالقرنب وابددـ
ال اغقاين.
الؼول الثتلـث :إثبـتت الؿعــى ،مـع ـدم إَـالق الؾػـظ لعـدم مجـيء إثـر بـه وردق
مذرب بعض أرؾ الحهللي

،ؿن ذ ،ه ابـ عبهلل الي وغق ه (.)3

)(( (1ش ح تهللي الـ وس)) (.)697-696
) (2اكظ ((مخ

العؾق)) (.)68

) (3اكظ ((ال ؿفقهلل)) (.)637-636/7
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الؼول الرابع :اإلمستك يف لذه الؿسللة ،فال اؼتل :بحركة ،وٓ بغقـر هللركـة ،وردذا مدن
ذرب إلقف اإلمنم ابـ بط ورق اقس أبل بؽ عبدهللالع ي بدـ جعػد – صدنتب الخد س –
ورق اخ قنر ،ثق مـ أرؾ الحهللي والػؼفنن.
ولعل الراَح من لذه إقوال الؼول الرابع وذلؽ أن لػدظ "الح ،د " لػدظ مجؿدؾ
لؿ يد د و إالبنادف وٓ كػقدف كدص :إذ لدق ورد و ذلدؽ كدص صدحق صد ي ،دنن سق د ً و
الؿطلل سؾؿن لؿ ي د شلن مـ رذا وجب ال قاػ واإلمطنع ،ؿن رل الحنس و ،ثق مدـ
إلػنظ الؿجؿؾ  .ولذا مت رَحه اإلمتم ابن الؼقم ،وأشتر إلقه شقخ اإلرـالم ،تقد ادنس
– بعهلل أن تؽك إاقاس و الؿطلل – (وإتطـ و رذا البنب م اعنة ألػدنظ الـ دقص
سقثبت من أالب ف ار ور قلف بنلؾػظ الذي أالب ف ويـػل من كػنه ار ور قلف ،ؿن كػنه وردق أن
يثبت الـ وس واإلاقنن والؿجلن ويـػل الؿثؾ والطؿل والؽػم والـهلل.)1() ...
وقتل ابن الؼقم(رهللؿه ا )( :وأمن الذيـ أمطؽقا عـ إم

وانلقا ٓ كؼدقس ي حد ع

ويـ ؼؾ وٓ كـػل ذلؽ سفؿ أ دعهلل بنل دقاب وآابدنع سدنهنؿ كطؼدقا بؿدن كطدؼ بدف الدـص
ظفدقرا ان ًمدن سقؿدن إذا ،نكدت إلػدنظ
و ؽ قا عؿن ؽت عـف واظف صح رذه الط يؼ
ً
ال ددل ددؽت الددـص عـفددن مجؿؾدد مح ؿؾدد لؿعـقددقـ صددحق وسن ددهلل ،ؾػددظ الح ،دد
وآك ؼنس والجطؿ والحق وكحق ذلؽ مدـ إلػدنظ ال دل اح فدن تدؼ وبنطدؾ سفدذه ٓ
اؼبؾ مطؾ ًؼن وٓ ا د مطؾ ًؼن سنن ار بحنكف لدؿ يثبدت لـػطدف ردذه الؿطدؿقنت ولدؿ يـؼؾفدن
عـف سؿـ أالب فن مطؾ ًؼن سؼهلل أخطل ومـ كػنرن مطؾ ًؼن سؼهلل أخطل)(.(2

)(( (1مجؿقع الػ نوى)) (.)424-423/66
)(( (2مخ

ال قاعؼ)) (.)258-257/2
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ً٘ ٠خٍ ِٕٗ ٛاٌؼشػ ئرا ٔضي؟
()1

أً٘ اٌغٕخ اخزٍفٛا ف ٟرٌه ػٍ ٝصالصخ ألٛاي :
الؼول إول :قول من قتل :إن العرش اخؾو مــه .وإلدك ردذا ذردب عبدهللال تؿـ بدـ
محؿهلل بـ مـهللة اإلمنم الؿحهللث الؿشفقر وألػ م ـ ًػن و ال د عؾك مـ انس بعهللم خؾدق
الع ش مـف.
الؼــول الثــتين :التوقــف ،فــال اؼــتل اخؾــو ،وٓ ٓ اخؾــو .وإلددك رددذا ذرددب الحددنسظ
عبهللالغـل الؿؼهلل ل وبعض أرؾ الحهللي .
الؼول الثتلث :قـول مـن قـتل :إن العـرش ٓ اخؾـو مــه .وردذا مدذرب جؿفدقر أردؾ
الطـ وكؼؾ ذلؽ عـ اإلمنم أتؿهلل وإ حنق بـ رارقيدف وتؿدند بدـ زيدهلل وعبقدهلل ار بدـ
بط وغق رؿ.
قتل ابن عقؿقة(رهللؿه ا )( :والؼقس الثنل

ردق ال دقاب وردق الؿدلالقر عدـ دؾػ

إم وأئؿ فن أكف ٓ يد اس سدقق العد ش وٓ يخؾدق العد ش مـدف مدع دكدقه وك ولدف إلدك
ؿنن الهللكقن وٓ يؽقن الع ش سقاف و،ذلؽ يدقم الؼقنمد ،ؿدن جدنن بدف الؽ دنب والطدـ
ولقس
ك ولف ،ـ وس أجطنم بـل آدم مـ الطط إلك إرض بحق يبؼك الطؼػ سقافؿ بؾ
ار مـ ه عـ ذلؽ)(.)2

)(( (1مجؿقع الػ نوى)) (.)396-383\5
)(( (2ش ح تهللي الـ وس)) (.(232 666
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وقتل (رهللؿه ا ) و مقضع آخ ( :وال قاب اقس الطؾػ إكدف يـد س وٓ يخؾدق مـدف
الع ش وروح العبهلل و بهللكف ٓ ا اس لق ً وهنن ًرا إلك أن يؿقت ووادت الـدقم اعد ج وادهلل
اطجهلل احت الع ش ورل لؿ اػنرق جطؿف و،ذلؽ أا ب من يؽقن العبدهلل مدـ ربدف وردق
نجهلل وروتدف و بهللكدف وأتؽدنم إرواح مخدنلػ ٕتؽدنم إبدهللان سؽقدػ بنلؿ ئؽد ؟
سؽقػ ب ب العنلؿقـ؟) (.)1
ئطالق اٌذذّ

()2

ػٍ ٝا﵀:

اٌغٍف ِٕ ِٓ ُٙأصجذ اٌذذ ﵀ ٔ ِٓ ُِٕٙٚفبٖ ثبٌزفظ ً١ا٢ر:ٟ
ذلب بعض العؾؿتء إلى الؼول بنثبتت الحد

ومؿـ انس بذلؽ عبهللار بـ الؿبنرع

واإلمددنم الددهللارمل وإ ددحنق بددـ إب د ارقؿ وت د ب بددـ إ ددؿنعقؾ ويحقددك بددـ عؿددنر
والؼنضل أبق يعؾك واإلمنم أتؿهلل و رواي .
ققل ٓبن الؿبـترك(رهللؿـه ا ) بدؿ كعد

ربـدن؟ ادنس (بلكدف عؾدك العد ش بدنئـ مدـ

خؾؼف) .اقؾ بحهلل؟ انس (بحهلل) (.)3

)(( (1ش ح تهللي الـ وس)) (.)233-232
الحد الػ ؾ بقـ الشقةقـ لة يخ ؾط أتدهللرؿن بدنٔخ وس دؾ مدن بدقـ الشدقةقـ ومـ فدك الشدلن
)َ (2
وط سف تهللّ ه ومـف تهللود الح م وتهللود إرض ،ذلؽ يطؾؼ عؾك من ي ؿق بدف الشدلن عدـ غقد ه مدـ
صػ واهللر سقؼنس تهلل اإلكطنن ورل ال ػنت الؿؿقد ة .اكظـر معجدؿ مؼدنيقس الؾغد ( )3/2لطدنن
الع ب ()641/3
) (3رواه الهللارمل و ((ال د عؾك بش الؿ يطل)) (.)24



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إسعاد انربَت بشزح املُظىيت اناليُت

118

وقتل الدارمي(رهللؿه ا )( :وار اعنلك لف تهللّ ٓ يعؾؿف أتدهلل غقد ه وٓ يجدقز ٕتدهلل
أن ي قرؿ لحهلله غني و كػطف ولؽـ كممـ بنلحهلل وكؽؾ عؾؿ ذلؽ إلك ار)(.)1
كؿت ذلب بعض العؾؿتء إلى الؼول بـػي الحد ن ا
ؾقؿنن الخطنبل وابـ الؿنجشقن وابـ ك

ومـ رمٓن ابدـ تبدنن وأبدق

وأبق تدناؿ البطد ل والطحدنوي ويحقدك

بـ معقـ واإلمنم أتؿهلل و رواي وغق رؿ
والذي اظفر بعد التلمل أن ٓ ععترض بقن الؼولقن ،ؿن أشنر إلك ذلؽ شدقخ اإل د م
صدحقحن وادهلل يد اد هبدن معـدك
وذلؽ أن الحهللّ مـ إلػنظ الؿجؿؾ ال دل يد اد هبدن معـدك
ً
بنط ً.
فؿن أثبت الحدّ من السؾف فؿراده بذلك أكه له هللد اتؿقز به ـن رـتئر الؿخؾوقـتت
وأن بقـف وبقـ الؿخؾقانت اكػ ن ً
ٓ ومبنيـ سؾقس مخ ؾ ًطن مؿ ًجن هبؿ سنلحدهللّ عؾدك ردذا
رق من ي ؿق بف الشلن عـ غق ه بنلؼهللر وال ػنت سنلذيـ أالب قا الحهللّ مـ إئؿ مد ادرؿ
ال د عؾك الجفؿق الذيـ زعؿقا أن ار مخ ؾط مؿ ج بنلخؾؼ (.)2
ومن كػى الحدّ من إئؿة فؿراده أن الخؾق ٓ احواه وٓ عحقط به إبصـتر بحـده وٓ
غتاته .قتل الؼتضي(رهللؿه ا ) أبو اعؾى و اقجقف  ،م اإلمنم أتؿهلل و إط ق الحهلل أكدف
محؿقس عؾك معـققـ (أهللدلؿت :أكف اعنلك و جف مخ قص ولقس رق اعنلك ذار ًبدن و
الجفنت بؾ خنرج العنلؿ م ؿق عـ خؾؼف مـػ ؾ عـفؿ غق داخؾ و ،ؾ جف وردذا

)(( (1ال د عؾك بش الؿ يطل)) (.)23
)(( (2العؾق)) لؾذربل (.)668
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معـك ادقس أتؿدهلل لدف تدهلل ٓ يعؾؿدف إٓ ردق .والثـتين :أكدف عؾدك صدػ يبدقـ هبدن عدـ غقد ه
وي ؿق .)1()...
وقتل شقخ اإلرالم(رهللؿه ا ) بعهلل أن أورد  ،م اإلمنم أتؿهلل و كػل الحهلل (ومدن و
رذا الؽ م مـ كػل احهلليهلل الخؾؼ واؼهللي رؿ ل هبؿ وبؾقغفؿ صػ ف ٓ يـنو من كص عؾقف
أتؿهلل وغق ه مـ إئؿ – الؿ ذ ،من روي عـ ابدـ الؿبدنرع واإلمدنم أتؿدهلل و إالبدنت
الحهلل الؿ انس – سؾؿ يـػقا البقت ذلؽ و كػس إم ولؽـ كػقا عؾؿ الخؾؼ بف.)2()..
ٚاػٍُ أْ ا﵀ جً ٚػال لبدس ػٍ ٝأْ ٕ٠ضي ٔضٚال ٚادذا٠ ،مغ ٌىً ل َٛفٟ
صٍض ُٙاألخ١ش:
قـتل ابــن رَــب (رهللؿــه ا )( :واددهلل اعددرتض بعددض مددـ ،ددنن يعد

رددذا -أي عؾددؿ

الـجقم -عؾك تهللي الـد وس الؾد الؾقدؾ أخد وادنس الؾد الؾقدؾ يخ ؾدػ بدنخ
البؾهللان  :س يؿؽـ أن يؽقن الـ وس و وات معقـ .ومعؾقم بنلض ورة مـ ديـ اإل

م

اب رذا آعرتاض وأن ال قس ﷺ أو خؾػننه ال اشهلليـ لق ؿعقا مـ يعدرتض بدف
لؿن كنظ وه بؾ بندروا إلك عؼقب ف وإلحناف ب م ة الؿخنلػقـ الؿـنسؼقـ الؿؽذبقـ)(.)3
وأَتب ابن عقؿقة (رهللؿه ا ) عؾك مـ انلقا اهلل البدت أن الؾقدؾ يخ ؾدػ بنلـطدب إلدك
الـنس سقؽقن أولف وك ػف والؾثف بنلؿش ق ابؾ أولف وك ػف والؾثف بنلؿغ ب .ادنلقا سؾدق
،نن الـد وس ردق الـد وس الؿعد و

لؾد م أن يـد س و جؿقدع أجد ان الؾقدؾ :إذ ٓ يد اس و

)(( (1كؼض ال ل قس)) (.)672/2
)(( )2درن اعنرض العؼؾ والـؼؾ)) (.)35-34/2
)(( (3سضؾ عؾؿ الطؾػ عؾك الخؾػ)) ٓبـ رجب الحـبؾل (.(3
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إرض لقؾ .انلقا أو ٓ ي اس كنز ً
ٓ وصنعهلل ًا ورق جؿع بقـ الضهلليـ؟ فؼتل (رهللؿه ا )
(ورذا إكؿن انلقه ل خقؾفؿ مـ ك ولف من ي خقؾقكف مـ كد وس أتدهللرؿ وردذا عدقـ ال ؿثقدؾ
الؿ إهنؿ بعهلل ذلؽ جعؾقه ،نلقاتهلل العنج مـفؿ الذي ٓ يؿؽـف أن يجؿع مـ إسعنس مدن
يعج غق ه عـ جؿعف  .واهلل جننت إتندي بلكف يحن ب خؾؼف يقم الؼقنم ،ؾ مدـفؿ
ي اه مخؾق بف ي جؾك ويـنجقف ٓ ي ى أكف م خؾق لغقد ه وٓ مخنطبد لغقد ه .وادهلل ادنس
الـبل ﷺ (( إذا قتل العبد الحؿد رب العتلؿقن  ،اؼول ا هللؿدين بدي  ،وإذا قتل
الرهللؿن الرهللقم  ،قتل ا أثـى ؾى بدي)) سؽؾ مـ الـدنس يـنجقدف وار اعدنلك يؼدقس
لؽؾ مـفؿ ذلؽ وٓ يشغؾف شلن عـ شلن .وذلؽ ،ؿن اقؾ ٓبـ عبدنس رضدل ار عـدف
،قػ يحن ب ار اعنلك الخؾؼ و نع واتهللة؟ سؼنس ،ؿن يد زافؿ و دنع واتدهللة...
سفق بحنكف ٓ يشغؾف شلن عـ شدلن وٓ يح دنج أن يـد س عؾدك ردمٓن الدؿ يـد س عؾدك
رمٓن بؾ و القات القاتهلل الدذي يؽدقن الؾثد عـدهلل ردمٓن وسجد ًا عـدهلل ردمٓن يؽدقن
ك ولف إلك ؿنن رمٓن الهللكقن وصعقده عـ ؿنن رمٓن الهللكقن) ).(1
وقــتل الشــقخ ابــن بــتز (رهللؿــه ا )( :والـ د وس و ،ددؾ ب د د بحطددبفنٕ :ن ك د وس ار
بحنكف ٓ يشبف ك وس خؾؼف ورق بحنكف يقصػ بنلـ وس و الثؾ إخقد مدـ الؾقدؾ
و جؿقع أكحنن العنلؿ عؾك القجف الذي يؾقؼ بج لف دبحنكف وٓ يعؾدؿ ،قػقد ك ولدف إٓ
رق ،ؿن ٓ يعؾؿ ،قػق ذااف إٓ رق ع وجؾ ﴿ َلقس ك َِؿ ْث ِؾ ِه َشيء ولو ِ
قع ا ْل َب ِص ُقر﴾
السؿ ُ
ْ َ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
وانس ع وجؾ ﴿ َفال ع َْضرِ ُبوا لِ َّؾ ِه إَ ْم َث َتل إِ َّن ا َ َا ْع َؾ ُم َو َأ ْكت ُْم ٓ َع ْع َؾ ُؿون﴾ (.)2

) (( (1بقنن اؾبقس الجفؿق )) (.)54/4
))) (2مجؿقع س نوى ابـ بنز)) (.)421 /4



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إسعاد انربَت بشزح املُظىيت اناليُت

شرح البيت
()44



121

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إسعاد انربَت بشزح املُظىيت اناليُت

122

قال الناظم (رمحه اهلل):

َان وا ْلحــــــ ِ ِ
ِ
ُِ
رَــــــو َبل بكـــي ِمـْـــ ُه َر ّاًا َأك َْفــــــــ ُل
وأقــــ ُر بـت ْلؿقــــز ِ َ َ
وض ا َّلذي (َ )11أ ُ

لىنه :وأُلِــــزُ بـانًُِْــــشَاٌِ
قولهُ (( :
وأقِــــ ُر)) :أي أعرت وأالبت.
قوله(( :بـت ْل ِؿقــــز ِ
َان)) الؿقزان يف الؾغة :ا ؿ لمل ال ل اقزن هبن إشدقنن والدقزن ردق
مع س اهللر الشلن (.)1
والؿقزان شر ً ت:
قتل ابن عقؿقة (رهللؿه ا ) ( الؿق ان رق من يقزن بف آعؿنس ورق غق العهللس)(.)2
وقتل السػتراـي (رهللؿه ا ) ( :رق مق ان تؼقؼل لف لطنن و،ػ دنن ادقزن بدف الطدقةنت
والحطـنت)(.)3

رٛارشد األدٌخ ػٍ ٝئصجبد اٌّ١ضاْ.

َ
ت َم َو ِازاـُـ ُه َف ُل ْو َلــئِ َ
ـون *
انس ار َا َعن َلك ﴿ َوا ْل َوز ُْن َا ْو َمئِ ٍذ ا ْل َحق َف َؿن َث ُؼ َؾ ْ
ـم ا ْل ُؿ ْػ ِؾ ُح َ
ك ُل ُ
ِ
ــت مو ِازاـُــه َف ُلو َلـــئِ َ ِ
ــون﴾
ــفم بِ َؿــت كَــتكُو ْا بِ َآاتعِـَــت اِ ْظ ِؾ ُؿ َ
ــرو ْا َأك ُػ َس ُ
ك ا َّلــذ َ
ُ ْ
ــن َخ َّػ ْ َ َ
َو َم ْ
ان َخس ُ
[إ راف.]9-8 :

ـت مو ِازاـُـه * َففـو فِـي ِ َ ٍ ِ ٍ
َ
ـت
ـن َخ َّػ ْ
قشـة َّراضـ َقة * َو َأ َّمـت َم ْ
ُ ُ َ
وانس َا َعن َلكَ ﴿ :ف َل َّمـت َمـن َث ُؼ َؾ ْ َ َ
َم َو ِازا ُـ ُه َف ُلم ُه َل ِ
تو َاةٌ﴾ [الؼتر ة.]9-6 :
) (1اكظ ((الؿػ دات و غ يب الؼ آن)) (.)522\6
)(( )2مجؿقع الػ نوى)) ٓبـ اقؿق (.)312\4
) (( )3لقامع آكقار)) لؾطػنريـل (.)684\2
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ِ
ــتن َخ ِػق َػتـ ِ
ددنس ((ك َِؾ َؿتـ ِ
َِ
ار َعـْددد ُف َعد ِ
ددـ الـبِدددل ﷺ َاد َ
ــتن
ددل ُ
ِّ
و َعددد ْـ أبدددل ُر َ ْيددد َ َة َرضد َ
حتن ا ِ وبِحؿـ ِ
ــتن يف ِ
ــزانَ ،هللبِق َبتـ ِ
الؿقـ ِ
ــتنَ ،ث ِؼق َؾتـ ِ
َؾـــى ال بؾسـ ِ
ــد ِه،
ــر ْهلل َؿ ِنُ ،رـــ ْب َ
َ ْ
ــتن إلـــى الـ َّ
حتن ا ِ ال َعظِق ِم ()(.)1
ُر ْب َ
قس ا ِ ﷺ َا َنس (( إِ َّكه َلق ْلعِي الرَ ُل ا ْلعظِقم ِ
و َع ْـ َأبِل ُر ْي َة َع ْـ ر ِ
قن َا ْـو َم
السؿ ُ
َّ ُ
َ ُ َّ
ُ َ
َ ُ
َ َ
ِ
ا ْل ِؼقتم ِة َٓ ،ا ِز ُن ِ ـْدَ ا ِ َـَتح بع َ ٍ
قم َل ُف ْم َا ْو َم ا ْل ِؼ َق َتم ِة َو ْزكًت﴾))(.)2
َ َ َُ
وضة ،ا ْق َر ُءوا ﴿ َف َال كُؼ ُ
َ َ
َ

دىُ اإلّ٠بْ ثبٌّ١ضاْ:
قتل ابن بطة (رهللؿه ا )( :واهلل أجؿع أرؾ العؾؿ بنٕخبنر والعؾؿنن وال رند وال ُعبدند
و جؿقع إم نر أن اإليؿنن بذلؽ -يعـل بنلؿق ان -واجب ٓزم)(.)3
قتل ابن زمـقن (رهللؿه ا )( :وأرؾ الطـ يممـقن بنلؿق ان يقم الؼقنم )(.)4
وقتل الصـتبوين (رهللؿـه ا )( :ويدممـ أردؾ الدهلليـ والطدـ بنلبعد بعدهلل الؿدقت ...
والؿؼنم الفنئؾ مـ ال

اط والؿق ان)(.)5

اؼول رػقتن بن ققـة (رهللؿه ا )( :الطـ عشد ة سؿدـ ،دـ سقدف سؼدهلل ا د ؽؿؾ الطدـ
ومـ ا ع مـفن شقة سؼهلل ا ع الطـ إالبنت الؼهللر واؼدهلليؿ أبدل بؽد وعؿد والحدقض

) )1رواه البختري ( ،)6682ومسؾم (.)2694
) (2رواه البختري ( )4729ومسؾم (.)2785
)(( )3اإلبنك ال غ ى)) ( .)358/6
)(( (4أصقس الطـ )) (.)662
)(( (5عؼقهللة الطؾػ اصحنب الحهللي )) (.)75
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اط واإليؿنن اقس وعؿؾ والؼ آن  ،م ار وعذاب الؼدي

والبع يقم الؼقنم وٓ اؼطعقا بنلشفندة عؾك مطؾؿ)(.)1

طفخ اٌّ١ضاْ:
ن ابن بتس رضي ا

ـفؿت أكه قتل (الؿقزان له لستن ،وكػتتن)(.)2

و ُذكر الؿقزان ـد الحسن (رهللؿه ا ) سؼنس (له لستن وكػتتن)(.)3
وقتل أبو الحسن (رهللؿه ا ) مبقـ رأي أرؾ الطـ و الؿق ان (فؼتل ألل الحـق :لـه
لستن وكػتتن ،عوزن يف إهللدى كػتقـه الحســتت ،ويف إخـرى السـقئتت ،فؿـن رَحـت
هللسـتعه دخل الجـة ،ومن رَحت رقئتعه دخل الـتر)(.)4
السـ ِ
ويدهللس عؾدل ردذا تدهللي صدنتب البطناد وسقدف ((َ ..فت َ
ج َّال ُت فِـي َك َّػـ ٍـة،
ُوض ُـع ب
الس ِ
َوا ْلبِ َطت َق ُة فِي َك َّػ ٍةَ ،ف َط َ
ت ا ْلبِ َطت َق ُة َف َال َا ْث ُؼ ُل َم َع ْار ِم ا ِ َش ْي ٌء(().(5
ج َّال ُتَ ،و َث ُؼ َؾ ْ
تش ْ
ت ب
ولــو مقــزان ظــقم؛ عددـ ددؾؿنن رضددك ار عـددف عددـ الـبددل ﷺ اددنس ( ُا َ
وضـ ُـع
ِ
ِ
ِ
ت َ ،ف ُ
ُ
تؼول الؿالئؽ ُة  :ات َر بب
ات و
إرض َل َو َر َع ْ
الس َؿ َو ُ
الؿقز ُ
َان او َم الؼقتمةَ ،ف َؾ ْو ُو ِز َن فقه َّ
ْت من َخ ْؾ ِؼي َ ،ف ُ
ُ
تؼول الؿالئؽـ ُة  ،رـبحتك َ
َك مـت
لِ َؿ ْن ِاز ُن لذا ؟
فقؼول ا ُ ععتلى  :لِ َؿ ْن ِشئ ُ
َ َبدْ َ
هللق ِ بت َدعِ َ
كتك َّ
ك ) (.)6
)(( (1اع ؼند أرؾ الطـ )) ل لؽنئل( .)655/6
)(( (2شعب اإليؿنن)) (.)447/6
)(( )3ش ح أصقس اع ؼند أرؾ الطـ والجؿنع )) (.)2261
)(( )4مؼنٓت اإل

مققـ)) (.)266/6

) )5رواه أتؿهلل ( )6994و الرتمذي ( )2639وصححه إلبتين و ال حقح (.(635
) )6أخ جدددف أجددد ي و ((الشددد يع )) ( )6329\3وادددنس إلبدددنين و ((ال دددحقح )) ()669\2
(إرـتده صحقح ،وله هللؽم الؿرفوعٕ :كه ٓ اؼتل من قبل الرأي).
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ػذد اٌّٛاص:ٓ٠
قتل ابن كثقر (رهللؿه ا )( :إ،ث عؾك أكف إكؿن رق مق ان واتهلل وإكؿدن ُجؿدع بنع بدنر
اعهللد إعؿنس الؿقزوك سقف)(.)1
وقتل الحتفظ ابن هللجر (رهللؿـه ا )( :والدذي يدرتج أكدف مقد ان واتدهلل وٓ ُيشدؽؾ
بؽث ة مـ يقزن عؿؾف)(.)2
ومؿــت اــدل ؾــى أكــه مقــزان واهللــد :تددهللي

ددؾؿنن رضددك ار عـددف الؿ ؼددهللم عددـ

ِ
ِ
وضـــع ِ
ات و
ـــؿ َو ُ
الؿقـــز ُ
َان اـــو َم الؼقتمـــةَ ،ف َؾ ْ
الـبدددل ﷺ ادددنس ( ُا َ ُ
الس َ
ـــو ُو ِز َن فقـــه َّ
ُ
ت .)3( )..
إرض َل َو َر َع ْ

أّٙ٠ب أٚال اٌّ١ضاْ أَ اٌذغبة؟
وقتل البرداسي (رهللؿه ا )( :وات القزن عـهلل الػ اغ مـ الطماس والحطنب)(.)4
قــتل الؼرَبــي (رهللؿــه ا )( :اددنس العؾؿددنن وإذا اكؼضددك الحطددنب ،ددنن بعددهلله وزن
إعؿنس ٕن الدقزن لؾجد ان سقـبغدل أن يؽدقن بعدهلل الؿحن دب سدنن الؿحن دب ل ؼدهللي
إعؿنس والقزن إلظفنر مؼندي رن لقؽقن الج ان بحطبفن)(.)5

)(( (1اػطق ابـ ،ثق )) ( .)345/5
)(( (2س البنري)) (.)396/61
) (3أخ جف أج ي و ((الش يع )) ( )6329\3وانس إلبدنين و ال دحقح ((( ))669\2إرــتده
صحقح ،وله هللؽم الؿرفوعٕ :كه ٓ اؼتل من قبل الرأي).
)(( (4اؽؿؾ ش ح ال هللور)) (.)29
)(( (5ال ذ ،ة)) (.)359
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ِب اٌزٛ٠ ٞصْ ف ٟاٌّ١ضاْ؟
اوزن الؿقزان إ ؿتل وإقوال والصحف وإشختص:
ِ
وادل ؾى وزن إ ؿتل من صد َعد ْـ َأبِدل الدهلل ْر َد ِان َعد ْـ الـبِدل ﷺ َا َ
ـن
دنس ( َمـت م ْ
ِّ
َشي ٍء َأ ْث َؼ ُل فِي ا ْل ِؿقز ِ
َان ِم ْن ُهلل ْس ِن ا ْلخُ ُؾ ِق ))(.)1
ْ
ِ
ار َعـْد ُف َع ِ
دـ الـبِ ِّدلﷺ
ومؿت ادل ؾى وزن إقوال من ص َع ْـ َأبِل ُر َ ْيد َ َة َرض َدل ُ
تتن يف ِ
قزانَ ،هللبِق َب ِ
الؿ ِ
ستنَ ،ث ِؼق َؾ ِ
تتن َؾى ال بؾ ِ
تتن َخ ِػق َػ ِ
َا َنس ((ك َِؾ َؿ ِ
حتن
الـر ْهلل َؿ ِنُ ،رـ ْب َ
تتن إلى َّ
ِ
حتن ا ِ ال َعظِق ِم ()(.)2
ا وبِ َح ْؿ ِد ِهُ ،ر ْب َ
وادل ؾى وزن صحتئف إ ؿتل تهللي البطنا َع ْـ َع ْبدهلل ا ِ ْبد ُـ َع ْؿد ٍ و َر ِض َدل ار
ِ
ـن ُأ َّمتِـي َ َؾـى ُر ُء ِ
وس ا ْلخَ َالئِ ِـق َا ْـو َم
َعـْ ُف َا َنس الـبِل ﷺ (( إِ َّن ا َ َر ُقخَ بؾ ُص َر َُ ًـال م ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
جال ،كُل ِر ِ
قن ِر ِ
ج ٍّل ِم ْث ُل َمدب ا ْل َب َصرُِ ،ث َّم َا ُؼ ُ
ـن
ـول َأ ُعـْؽـ ُر م ْ
ا ْلؼ َق َتمةَ ،ف َقـ ُْش ُر َ َؾ ْقه ع ْس َع ًة َوع ْسع َ

ك ُ ْذ ٌرَ ،ف َق ُؼ ُ
ولَ ،َٓ :ات َر ببَ ،ف َق ُؼ ُ
ون؟ َف َق ُؼ ُ
ولَ :أ َف َؾ َ
َل َذا َش ْقئًت؟ َأ َظ َؾ َؿ َ
ول،َٓ :
ك َك َت َبتِي ا ْل َحتفِ ُظ َ
ول :ب َؾى إِ َّن َل َ ِ
ـم َ َؾ ْق َ
ـك ا ْل َق ْـو َمَ ،فتَخْ ُـر ُج بِ َطت َقـ ٌة فِ َقفـت:
َات َر ببَ ،ف َق ُؼ ُ َ
ك ـْدَ كَت َهلل َسـَةًَ ،فنِ َّك ُه َٓ ُظ ْؾ َ
َكَ ،ف َق ُؼ ُ
َأ ْش َفدُ َأ ْن َٓ إِ َل َه إِ َّٓ ا َُ ،و َأ ْش َفدُ َأ َّن ُم َح َّؿدً ا َ ْبدُ ُه َو َر ُرو ُل ُهَ ،ف َق ُؼ ُ
اهلل ُض ْر َو ْزك َ
ول َاـت
ولْ :

ج َّال ِ
ِِ
ِِ
الس ِ
الس ِ
ـمَ ،ق َ
ت؟ َف َؼ َتل :إِك َ
ـتلَ :فت َ
ـج َّال ُت
ُوض ُـع ب
َّـك َٓ ُع ْظ َؾ ُ
َر بب َمت َلذه ا ْلبِ َطت َقةَُ ،م َع َلذه ب
ـت ا ْلبِ َطت َقـ ُة َف َـال ا ْث ُؼ ُـل مـع ارـ ِم ا ِ
الس ِ
فِي َك َّػ ٍةَ ،وا ْلبِ َطت َق ُة فِي َك َّػ ٍةَ ،ف َط َ
ـج َّال ُتَ ،و َث ُؼ َؾ ْ
تش ْ
َ َ ْ
ـت ب
َ

َش ْي ٌء(().(3

) )1رواه أبق داود( )4799وصححه إلبتين و ((صحق أبل داود)).
) )2رواه البختري ( ،)6682ومسؾم (.)2694
) (3رواه أتؿددددهلل ( )6994و الرتمددددذي ( )2639و ابددددـ منجددددف ( ،)4311وصــــححه إلبــــتين و
ال حقح (.(635
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وادل ؾى وزن إشختص َع ْـ َأبِل ُر ْي َة ر ِضل ا َعـْف َع ْـ ر ِ
قس ا ِ ﷺ َا َ
دنس
َ ُ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
( إِ َّكه َلق ْلعِي الرَ ُل ا ْلعظِقم ِ
َتح َب ُع َ
وض ٍة َو َق َتل ا ْق َـر ُءوا
قن َا ْو َم ا ْلؼ َق َتمة ٓ َا ِز ُن ـْدَ ا ََـ َ
السؿ ُ
َّ ُ
َ ُ َّ
ُ َ
ِ
قم َل ُف ْم َا ْو َم ا ْل ِؼ َق َتم ِة َو ْزكًت )(.)1
( َفال كُؼ ُ
ِ
ٍ ِ
وكذلك ادل ؾقه من البت َع ْـ ُم َع ِ
نو َي ْب ِ
دـ ُاد َة َعد ْـ َأبِقدف َأن ا ْبد َـ َم ْطد ُعقد َرض َدل ا ُ
دح ُؽقا مِدـ ِداد ِ
دنس َس َض ِ
َنن يجـِل َلفؿ ك َْخ َؾ ً َسفب ِ
ت ال ِّ ي ُ َس َؽ َش َػ ْت َعد ْـ َ دن َا ْق ِف َ .ا َ
ْ
َ
َعـْ ُف ْ َ َ ،
ُ ْ
ُون ِم ْن ِد َّق ِة َرت َق ْق ِه ؟ َوا َّل ِذي َك ْػ ِسي بِ َق ِد ِه َل ُف َؿـت َأ ْث َؼ ُـل
َ ن َا ْق ِف َس َؼ َنس الـبِل ﷺ (( َأع َْض َحؽ َ
فِي ا ْل ِؿقز ِ
َان ِم ْن ََ َب ِل ُأ ُهلل ٍد))(.)2
قتل الحتفظ ابن كثقر (رهللؿه ا )( :واهلل يؿؽـ الجؿع بقـ رذه أالنر بلن يؽقن ذلؽ
،ؾددف صددحقح س ددنرة اددقزن إعؿددنس واددنرة اددقزن محنلفددن واددنرة يددقزن سنعؾفددن)(.)3
واخ نر رذا الؼقس يعـل أن القزن لؾجؿقع مـ الؿعنص يـ الشدقخ الحؽؿدل (رتؿدف ار)
و معنرج الؼبقس والشقخ ابـ بنز والشقخ ابـ عثقؿقـ وغق رؿ مـ أرؾ العؾؿ.
قتل ابن أبي العز (رهللؿه ا )( :س يؾ ػت إلك مؾحهلل معنكهلل يؼقس إعؿدنس أعد اض
ٓ اؼبؾ القزن وإكؿن يؼبؾ القزن إجطدنم

سدنن ار يؼؾدب إعد اض أجطدنمن ،ؿدن

اؼهللم و،ؿن روى اإلمنم أتؿدهلل عدـ أبدل ر يد ة رضدل ار عـدف أن ر دقس ار ﷺ
اددنس يددماك بددنلؿقت ،بشدن أغ د

سققاددػ بددقـ الجـد والـددنر سقؼددنس يددن أرددؾ الجـ د

سقش ئبقن ويـظ ون ويؼدنس يدن أردؾ الـدنر سقشد ئبقن ويـظد ون ويد ون أن ادهلل جدنن

) )1رواه البختري( .)4729
) )2رواه أتؿهلل ( )426-421 /6وابـ تبنن ( )7694وهللسـه إلبتين و (( إروان الغؾقدؾ)) و ادنس
و الطؾطؾ ال حقح (" )2751صحق بط اف الؽثق ة".
)(( )3اػطق ابـ ،ثق )) (.)268/2
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ويؼنس خؾقد ٓ مدقت  .ورواه البخدنري بؿعـدنه  .سثبدت وزن إعؿدنس

والعنمؾ وصحنئػ إعؿنس والبدت أن الؿقد ان لدف ،ػ دنن  .وار اعدنلك أعؾدؿ بؿدن وران
ذلؽ مـ الؽقػقنت  .سعؾقـن اإليؿنن بنلغقب ،ؿن أخيكن ال دندق ﷺ مدـ غقد زيدندة
وٓ كؼ نن)(.)1

ً٘ اٌىفبس ٛ٠صْٔٛ؟
الوزن تم و شتمل لؽل إ ؿتل و لؽل العؿتل:
قتل ابن هللجر (رهللؿه ا )( :وظنر ه ال عؿقؿ ويهللس عؾك أن الؿق ان والحطنب عدنم
ـت
ـن َث ُؼ َؾـ ْ
يددهللخؾ سقددف ،ػددنر أيض د وأن أعؿددنلفؿ اددقزن أيض د اددقس ار -اعددنلكَ ﴿ -ف َؿـ ْ
ت مو ِازاـُه َف ُلو َلئِ َ ِ
َم َو ِازاـُ ُه َف ُل ْو َلئِ َ
ان َخ ِس ُروا َأك ُػ َس ُـف ْم فِـي
ك ُل ُم ا ْل ُؿ ْػ ِؾ ُح َ
ك ا َّلذ َ
ون * َو َم ْن َخ َّػ ْ َ َ ُ ْ
ون﴾ [الؿممـــون ]103:وا د ثـنن الؽػدنر الددذيـ ٓ ذكددب لفددؿ إٓ الؽػد ولددؿ
ََ َفــ ََّم َختلِــدُ َ
يعؿؾقا تطـ اط ومـ الؿممـقـ مـ ٓ قة لف ولف تطـنت ،ثقد ة زائدهللة عؾدك محدض
اإليؿنن يهللخؾ الجـ ب تطنب رذا آ ثـنن يح نج إلك دلقؾ و بؼ ذ ،ه

بؼ ذ،

أن بعض الؿط ثـك رناقـ الحنل قـ لؽـ رذا يح نج إلك دلقدؾ وبؿدن أكدف ٓ يقجدهلل دلقدؾ
سددنذ ًا الددقزن عددنم عؾددك الجؿقددع و ،ددؾ الحددنٓت إٓ إذا اقددؾ بنلـطددب لؾؿددممـقـ الددذيـ
يددهللخؾقن الجـد بد تطددنب وٓ عددذاب إذا اقددؾ الؿق د ان جد ن مددـ الحطددنب ورددمٓن
يهللخؾقن الجـ ب تطنب إذ ًا يؿؽـ لفمٓن أن يط ثـقن مـ رذا وار أعؾؿ(.)2

)(( )1ش ح الطحنوي )) (.)662 /2
)(( )2س البنري)) ٓبـ تج (.)396/61
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اٌذىّخ ِٓ ٚصْ أػّبي اٌؼجبد:
اؼول أبو إرحتق الثعؾبي (رهللؿه ا ) ( :سنن اقدؾ مدن الحؽؿد و وزن أعؿدنس العبدند
وار رق العنلؿ بؿؼهللار ّ
،ؾ شلن ابؾ خؾؼف إينه وبعهلله اؾـن أربع أشقنن

()1

أهللدلؿت :ام حنن ار اعنلك عبنده بنإليؿنن بف و الهللكقن.
والثتين :جعؾ ذلؽ ع م ٕرؾ الطعندة والشؼنوة و العؼبك.
ّ
وجؾ لؾعبند من عـهلل ار مـ ج ان عؾك خق وش .
والثتلث :اع يػ ار ع ّ
الحج عؾقف.
والرابع :إلؼنئف
ّ

ِٓ ُ٘ أً٘ األػشاف؟
إذا ا قت الحطـنت والطقةنت سفمٓن رؿ أرؾ إع ا .
قتل هللذاػـة و بـد ا بـن بـتس رضـي ا
ا قت تطـنهتؿ و قةنهتؿ سؼ

ـفؿـت عدـ أصدحنب إعد ا

ردؿ ادقم

ت هبؿ قةنهتؿ عـ الجـ واجنوزت هبؿ تطـنهتؿ عـ

الـنر سقاػقا رـنع ت ك يؼضل ار سقفؿ من يشنن الؿ يهللخؾفؿ الجـ بػضؾ رتؿ ف (.)2
قتل ابن ثقؿقن (رهللؿه ا )):الـنس إذا ،نن يقم الؼقنم اكؼطؿقا إلك ال ال أاطنم

()3

 اطؿ ا ج تطـنهتؿ عؾك قةنهتؿ سفمٓن ٓ يعذبقن ويهللخؾقن الجـ .
 واطدؿ آخد اد ج

ددقةنهتؿ عؾدك تطدـنهتؿ سفددمٓن مطد حؼقن لؾعدذاب بؼددهللر

قةنهتؿ الؿ يـجقن إلك الجـ .

) (( )1الؽشػ والبقنن عـ اػطق الؼ آن)) لؾ عؾبل (.)266\4
)(( )2جنمع البقنن)) (.)692/8
)(( (3لؼنن البنب الؿػ قح)) (.)66/64
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قةنهتؿ وتطـنهتؿ قان سفمٓن رؿ أرؾ إع ا لقطقا مـ أردؾ

الجـ وٓ مـ أرؾ الـنر بؾ رؿ و مؽنن ب زخ ٍ
عنس م اػع ي ون الـدنر ويد ون الجـد
يبؼقن سقف من شنن ار وو الـفني يهللخؾقن الجـ .
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لىنه :وَ ا ْنحَىضِ اّنَذٌِ أَرجُى بأٍََِّ يِ ُْهُ رََّاً أََْهَمُ
قوله(( :وا ْل َح ِ
وض)):
الحوض لغة :مجؿع الؿنن ويجؿع عؾك أتقاض وتقنض(.)1
و شــر ً ت :رددق :تددقض الؿددنن الـددنزس مددـ الؽددقال و ع صددنت يددقم الؼقنمدد لؾـبددل
ﷺ (.)2
وال َع َرصتت :جؿع ع ص ورق الؿؽنن القا ع الذي ٓ بـنن سقف وٓ شج .
قولهَ (( :ر ّاًا)) :ال ي ضهلل العطش.
قولهَ (( :أك َْف ُل)) :الـفؾ رق أوس الش ب.

رٛارشد األدٌخ ػٍ ٝئصجبد اٌذٛع:
ِ ِ ِ
دنس َر ُ د ُ
دنس َاد َ
ار َعـْ د ُف َاد َ
دقس ارِ ﷺ (( َأ َكــت َفـ َـر َُؽ ُْم َ َؾــى
َ )6ع د ْـ َع ْبددهلل ار َرضد َدل ُ
ض َو َُٕك ِ
ا ْل َح ْو ِ
ول َات َر بب َأ ْص َحتبِي َأ ْص َحتبِي َف ُق َؼ ُ
َتز َ َّن َأ ْق َو ًامت ُث َّم َُٕ ْغ َؾ َب َّن َ َؾ ْق ِف ْم َف َل ُق ُ
ـتل إِكَّـ َ
ك
َٓ عَدْ ِري َمت َأ ْهللدَ ُثوا َب ْعدَ َك))(.)3
ِ
 )2و َع ْـ ُأ َ ْق ِهلل ْب ِ
ادنس َا َ
ار َعـْد ُف َ
ُـم َرـ َت ْؾ َؼ ْو َن
دنس الـبِدل ﷺ ((إِ َّكؽ ْ
دـ ُت َضد ْق ٍ َرض َدل ُ
ِ
حو ِ
ض))(.)4
فتصبِ ُروا َهللتَّى عؾ َؼ ْوكي َؾى ا ْل ْ
َب ْعدي َأ َث َر ًة ْ
) )1اكظر :لطنن الع ب ٓبـ مـظقر (.)646\7
)(( )2ش ح لؿع آع ؼند)) الشقخ ابـ عثقؿقـ (.)623
) (3رواه مسؾم ( .)2297الػترط رق الذي ي ؼهللم الدقارد لق دؾ لدف الحقدنض ومعـدك أكـت فـرَؽم

ؾى الحوض أي نبؼؽؿ ٕرقئ وأعهلل لؽؿ تقضل لؾش ب مـف.
) (4رواه البختري ( )3586ومسؾم ( .)6845إَ َث َرة :آكػ اد بنلشلن عؿـ لف سقف تؼ.
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ِ
ِ
ِ
ِ
ـقر ُة َش ْـفرٍ
ار َعـْ ُف َا َنس الـبِل ﷺ (( َهلل ْوضي َمس َ
 )3و َع ْـ َع ْبهلل ار ْب ُـ َع ْؿ ٍ و َرض َل ُ
ِ
ِ ِ ِ
متؤُ ه َأبق ُض ِمن ال َّؾب ِن و ِراحه َأ َْق ِ
ـن َشـرِ َب ِمـ َْفـت
الس َـؿتء َم ْ
ْ َ َ ُ ُ َ ُ
ب م ْن ا ْلؿ ْسك َوكقزَا ُك ُه َكـ ُُجـو ِم َّ
َ ُ َْ
َف َال َا ْظ َؿ ُل َأ َبدً ا))(.)1

 )4وعـ ؿ ة ر ِضل ار عـْف َا َنس ر ُ ِ
ِ
ـم
َ ْ َ َُ َ َ ُ َ ُ
قس ار ﷺ ((إِ َّن لؽ بُل َكبِ ٍّي َهلل ْو ًضت َوإِك َُّف ْ
َ ُ
ُون َأ ْك َث َر ُل ْم َو ِار َد ًة))(.)2
تل ْو َن َأا ُف ْم َأ ْك َث ُر َو ِار َد ًة َوإِكبي َأ ْر َُو َأ ْن َأك َ
َا َت َب َ

ً٘ اٌذٛع ِٛجٛد اْ٢؟
ِ ِ
ار َعـْ ُف َأن الـبِل ﷺ َخ َ َج َي ْق ًمدن َس َ دؾك َع َؾدك َأ ْرد ِؾ ُأ ُت ٍدهلل
َع ْـ ُع ْؼ َب ْب ِـ َعنم ٍ َرض َل ُ
ِ
ِ
ُـمَ ،و َأكَـت َش ِ
ـفقدٌ َ َؾـ ْقؽ ُْم،
َص َ َا ُف َع َؾك ا ْل َؿ ِّقت ُالؿ ا ْك َ َ َ إِ َلك ا ْلؿـْ َب ِ َس َؼ َنس ((إِكبي َف َـر ٌط َلؽ ْ
ِ
أن)) (.)3
َوإِكبي َوار َٕ ْك ُظ ُر إِ َلى َهلل ْو ِضي َ
قتل الـووي (رهللؿه ا )  ( :رذا ا

ي بلن الحقض تدقض تؼقؼدل عؾدك ظدنر ه

،ؿن البت وأكف مخؾقق مقجقد الققم)(.)4
وقتل الشقخ ابن ثقؿـقن (رهللؿـه ا ) :والحدقض مقجدقد أن لؿدن رواه البخدنري
ومطؾؿ مـ تهللي عؼب بـ عنم (.)5

) (1رواه البختري ( )6585ومسؾم (.)2313
) (2رواه الرتمذي ( )2443وصححه إلبتين و ((صحق

ــ الرتمذي)).

) (3رواه البختري ( )6591ومسؾم (.(2296
)(( )4ش ح صحق مطؾؿ )) لؾـقوي ( .)59\65
)(( (5ش ح العؼقهللة القا طق )) (.)657/2
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طفخ اٌذٛع:
لـتك دة أهللتداث عصف الحوض مـفت :
ِ
ِ
ِ
ِ
ـقر ُة َش ْـفرٍ
ار َعـْ ُف َا َنس الـبِل ﷺ (( َهلل ْوضـي َمس َ
َ -6ع ْـ َع ْبهلل ار ْب ُـ َع ْؿ ٍ و َرض َل ُ
ِ
ِ ِ ِ
متؤُ ه َأبق ُض ِمن ال َّؾب ِن و ِراحه َأ َْق ِ
ـن َشـرِ َب ِمـ َْفـت
الس َـؿتء َم ْ
ْ َ َ ُ ُ َ ُ
ب م ْن ا ْلؿ ْسك َوكقزَا ُك ُه َكـ ُُجـو ِم َّ
َ ُ َْ
َف َال َا ْظ َؿ ُل َأ َبدً ا))(.)1
ِ
قس ارِ َمن آكِ َق ُ ا ْل َح ْق ِ
ض ؟ َا َ
ار َعـْ ُف َا َنس ُا ْؾ ُت َين َر ُ َ
دنس
 -2و َع ْـ َأبِل َذ ٍّر َرض َل ُ
((وا َّل ِذي َك ْػس محؿ ٍد بِق ِد ِه َٔكِق ُته َأ ْك َثر ِمن دَ ِد كُجو ِم السـؿ ِ
تء َوك ََواكِبِ َفـت َ ،أ َٓ فِـي ال َّؾ ْق َؾ ِـة
ُ
َ ُ ُ ْ َ
َ
َّ َ
ُ ُ َ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ب فِ ِقه ِمقزَا َب ِ
ـتن
ا ْل ُؿ ْظؾ َؿة ا ْل ُؿ ْصح َقة آك َق ُة ا ْل َجـَّة َ ،م ْن َشرِ َب مـ َْفت َل ْم َا ْظ َؿ ْل  ،آخ َر َمت َ َؾ ْقه َا ْشخَ ُ
ـتن إِ َلـى َأ ْا َؾـ َة َ ،مـتؤُ ُه َأ َشـد
ِم َن ا ْل َجـ َِّة َ ،م ْن َشرِ َب ِمـْ ُه َل ْم َا ْظ َؿ ْل ْ َ ،ر ُض ُه ِم ْث ُل َُولِ ِه َمت َب ْق َن َ َّؿ َ
َب َق ً
تضت ِم َن ال َّؾ َب ِن َ ،و َأ ْهلل َؾى ِم َن ا ْل َع َس ِل ))(.)2
ِ
دنس َر ُ ُ
دنس َا َ
ار َعـْ ُف َا َ
دقس ار ﷺ ((إِ َّن َهلل ْو ِضـي ََٕ ْب َعـدُ
 -3و َع ْـ ُت َذ ْي َػ َرض َل ُ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ـن َ ـدَ ِد الـ ُجـو ِم َو َل ُف َـو َأ َشـد َب َق ً
تضـت ِمـ ْن
م ْن َأ ْا َؾ َة إِ َلى َ دَ َن َوا َّلذي َك ْػسي بِ َقده َٔك َق ُت ُه َأ ْك َث ُـر م ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
الر َُ ُل ْ ِ
اإلبِ َل
الر ََ َتل ك ََؿت َا ُذو ُد َّ
ال َّؾ َب ِن َو َأ ْهلل َؾى م ْن ا ْل َع َس ِل َوا َّلذي َك ْػسي بِ َقده إِكبي ََٕ ُذو ُد َ ـْ ُه ب
ون َؾي غُـرا محج ِؾ ِ
ا ْل َغرِا َب َة َ ْن َهلل ْو ِض ِه اِ َقؾ َين َر ُ َ ِ ِ
ـن َأ َثـرِ
ِ
ـقن م ْ
ُ َ َّ َ
قس ار َأ َا ْع ُسـَن َا َنس َك َع ْم َعر ُد َ َ َّ
ا ْلو ُض ِ
ت َِٕ َهلل ٍد َغ ْقرِك ُْم ))(.)3
وء َل ْق َس ْ
ُ

) (1رواه البختري ( )6585ومسؾم (.)2313
) (2رواه مسؾم (.)2311
) (3رواه ابـ منجف ( .)4312وصححه إلبتين و ((صحق

ــ ابـ منجف)).
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 -4و َعـ َالقب َ ِ
ار َعـْد ُف َأن َكبِدل ار ﷺ َا َ
دنس ((إِكبـي َلبِ ُع ْؼـرِ َهلل ْو ِضـي َأ ُذو ُد
ْ َْ
نن َرض َدل ُ
ِ
تي َهللتَّى َا ْر َف َّض َ َؾ ْق ِف ْم َف ُسئِ َل َ ْن َ ْر ِض ِه َف َؼ َتل ِم ْن َم َؼ ِتمي
َّتس َٕ ْل ِل ا ْل َق َؿ ِن َأ ْضرِ ُب بِ َع َص َ
الـ َ
تضت ِم ْن ال َّؾ َب ِن َو َأ ْهلل َؾى ِم ْن ا ْل َع َس ِل اغُت فِ ِقه ِمقزَا َب ِ
تن َو ُرئِ َل َ ْن َش َرابِ ِه َف َؼ َتل َأ َشد َب َق ً
تن
إِ َلى َ َّؿ َ
َ
َا ُؿدَّ اكِ ِه ِم ْن ا ْل َجـ َِّة َأ َهللدُ ُل َؿت ِم ْن َذ َل ٍ
ب َو ْأ َخ ُر ِم ْن َو ِر ٍق))(.)1

و اتؾخص يف صػة الحوض من إهللتداث الستبؼة مت اؾي

:

• رعته :مطدق ة شدف وردذا احهلليدهلل بنل مدنن و َمدـ أراد ال حهلليدهلل بنلؿطدنس سؾق لمدؾ
الؿطنس بقـ البؾهللان الطنبؼ .
• لوكه :أبقض مـ الؾبـ.
• رائحته :أطقب مـ ري الؿطؽ.
• آكقته، :ـجقم الطؿنن و العهللد والـقر والؾؿعنن واإلش اق.
• َعؿه :أتؾك مـ العطؾ و َم ْـ يش ب مـف ٓ يظؿل أبهللً ا
• اصب فقه مقزابتن :أتهللرؿن مـ ذرب وأخ مـ سض .
• ومستهللة لذا الحوض طقلف شف وع ضف شف ادنس الشدقخ ابدـ عثقؿدقـ (وردذا
مدهللورا
مهللورا ٕكف ٓ يؽقن هبذه الؿطنت مـ ،ؾ جنكدب إٓ إذا ،دنن
يؼ ضل أن يؽقن
ً
ً
ورذه الؿطنس بنع بنر من رق معؾقم و عفهلل الـبل ﷺ مـ ق اإلبؾ الؿع ند سؼهلل جنن
و ال حقحقـ ((أن رضه مثل َوله من ؿـتن إلـى أاؾـة)) وعؿدنن بؾدهللة بنلبؾؼدنن مدـ
الشنم وأيؾ بؾهللة بط
مـ م

بح الؼؾ م مـ ط

الشنم ورل أن خد اب يؿد هبدن الحدنج

)(.)2

) )1رواه مسؾم (.)2316
)(( )2ش ح العؼقهللة القا طق )) (.)659/2
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أّٙ٠ب أٚال اٌذٛع أَ اٌّ١ضاْ أَ اٌظشاؽ؟
واؼــول الشــقخ صــتلح آل الشــقخ يف شــرح الطحتواــة( :اخ ؾددػ العؾؿددنن أيددـ يؽددقن
اط أم بعهلل ال

الحقض؟ رؾ رق ابؾ ال

اط؟ عؾك اقلقـ

 -1الؼول إول :ورق ادقس جؿفدقر أردؾ العؾدؿ عؾدك أكدف ابدؾ ال د اط ولدقس بعدهلل
ال د اطّ :
ٕن إتندي د ال ددل سقفددن صددػ الحددقض سقفددن ُذ ِ،د َ َأن أكن ددن ُيد َدذا ُدون عـددف
و ُيهللْ َس ُعقن و ُي ْم َخذ هبؿ إلك الـنر سقؼقس الـبل ﷺ «ربي أصقحتبي أصقحتبي» أو ادنس
«أصحتبي أصحتبي فقؼول :إكك ٓ عدري مت أهللدثوا بعدك».
 -2الؼول الثتين :وبف ادنس طنئػد مدـ أردؾ العؾدؿ إن الحدقض تقضدنن تدقض ابدؾ
وتقض بعهلل ال اط سؿـ لؿ يش ب مـف ابؾ ال د اط بدلن ُأ ِخ َدذ لؾعدذاب مدـ
ال اط
ٌ
رذه إم الؿ ك ََجك بعهلل ذلؽ َس َثؿ تقض آخ بعهلل ال

اط يش ب مـف.

ولؽـ الذي اهللس عؾقف إتنديد بظفدقر و،ثد ة أن الحدقض يؽدقن ابدؾ ال د اط ٓ
بعهلله.
ُالؿ الؼنئؾقن بلكف ابؾ ال

اط أيض اخ ؾػقا ردؾ ردق ابدؾ الؿقد ان أم بعدهلل الؿقد ان؟

عؾك اقلقـ ٕرؾ العؾؿ وإ،ث أيضن أكّف ابدؾ الؿقد ان وأكّدف و الع صدنت ابدؾ ْ
أن يدليت
ار  -جؾ ج لف  -لػ دؾ الؼضدنن وابدؾ أن ا طدني ال دحػ وإلدك آخد ذلدؽ .ولشدهللة
طقس بؼنن الـنس ّ
سنن ار يؽ م كبقف ﷺ هبذا الحقض ت ك يشد َ ب مـدف الؿممـدقن سد
يظؿمون وٓ يؼؾؼقن و شهللة رقس الؿقاػ.
سنذ ًا كؼقس ال قاب أك ُف ابؾ ال

اط وأيض أكف ابؾ الؿقد ان .ادنس الؼ طبدل صدنتب

 ،نب ال ذ ،ة و الؽ م الؿشفقر عـف ي ـناؾدف العؾؿدنن ادنس والؿعـدك يؼ ضدل ردذإ :ن
الـددنس يخ جددقن مددـ ابددقررؿ عطنشددن سددنذا واسددقا الؿقاددػ سددنهنؿ يح ددنجقن مددع طددقس
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الؿقاػ إلك من بف ذرنب ظؿةفؿ وصهللوررؿ ورذا يـن ب أن يؽقن إ ،ام الـبل ﷺ
بنلحقض ابؾ الؿق ان).

أٚي ِٓ ٠شد اٌذٛع:
أول من ارد الحوض لم فؼراء الؿفتَران:
عـ القبنن رضدل ار عـدف أن ال دقس ﷺ ادنس ((أول الــتس ورو ًدا ؾقـه فؼـراء
رؤورت ،الدكس ثقت ًبت ،الذان ٓ اـؽحون الؿتـ بعؿتت ،وٓ عُػـتَح لفـم
الؿفتَران ،الش ْعث
ً
السدَ ُد))(.)1
وو رواي ابـ عؿ رضل ار عـف انس ر قس ار ﷺ (( َّأو ُل الـ ِ
َّـتس ؾقـه ُورو ًدا
الش ِ
ررول ا ِ؟ قتلِ َّ :
ِ
الؿ ِ
َ
ُ
ؤورـفمَّ ،
ـح َب ُة
ومن لم ات
َص
فتَ َ
الشع َث ُة ُر ُ
ران ،قتل قتئ ٌلَ :
عتلقك ُ
ِ
وَولفم ،الدَّ كِس ُة ثقتبفم ٓ ،ا ْػتَح لفـم السـدَ د ،وٓ اـؽِ
طـون
ـذان ُا ْع َ
َ
الؿ َتـَ بعؿـتت ا َّل َ
ُ
ُ ُ
ُ
حـون ُ
ُ ُ ُ
َ
َ
ذون ا َّلذي لفم))(.)2
ك َُّل ا َّلذي ؾقفم ،وٓ َا ْل ُخ َ

ٓ ُ٠طشد ػٓ اٌذٛع؟
َِ ْ

عـ أبل ر ي ة رضل ار عـف أن ر قس ار ﷺ انس ((ارِد َؾي اوم ِ
الؼ َق َتم ِة َر ْل ٌط
َ ُ َ َّ َ َ
ِ
الح ِ
ولَ :ات َر بب َأ ْص َحتبِيَ ،ف َق ُؼ ُ
وضَ ،ف َل ُق ُ
ـم َل َ
ـول :إك َ
ـك
ِم ْن َأ ْص َحتبِيَ ،ف ُق ْج َؾ َ
ون َ ِن َ
َّـك ٓ ْؾ َ
بِ َؿت َأ ْهللدَ ُثوا َب ْعدَ َك ،إك َُّفم ْارعَدوا َ َؾى َأ ْد َب ِ
تر ِل ُم ال َؼ ْف َؼ َرى))(.)3

) )1رواه الرتمذي ( )2444وصححه إلبتين ((صحق الرتغقب)) (.)3685
) (2رواه أتؿهلل ( )6662وصححه إلبتين ((صحق الرتغقب والرترقب)) (.)3666
) )3رواه البختري ( )3447ومسؾم ( .)2861الرلط مـ ال ال إلك عش ة.
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اٌفشق ث ٓ١اٌذٛع ٚاٌىٛصش:
قتل الشقخ ابن بتز (رهللؿه ا )( :الحقض الؿدقرود تدقض و إرض لؾـبدل ﷺ
يقم الؼقنم والؽقال و الجـ ي ب مـف مق ابنن و إرض و رذا الحدقض الدذي وعدهلل
ار بف كبقف ﷺ وي ده عؾقف الؿممـقن مـ أم ف ورق تقض عظقؿ طقلف شف وع ضدف
شف ي د عؾقف أرؾ اإليؿنن ومـ ش ب مـف ش ب لؿ يظؿل بعهللرن أبهلل ًا وآكق ف عدهللد كجدقم
الطؿنن ومنؤه مـ الجـ يـ س مـ هن الؽقال ردذا ردق اػ دقؾ ردذا إمد  .الحدقض و
إرض ومنؤه مـ الجـ والؽقال هن و الجـ ومنؤه يـد س و ردذا الحدقض مدـ ط يدؼ
مق ابقـ ،ؿن انلف الـبل ﷺ ي بنن و رذا الحقض و يقم الؼقنم ي ده الؿممـقن مـ
أم محؿهلل عؾقف ال

ة والط م).

فتلػرق بقن الؽوثر والحوض:
أ -أن الؽقال و الجـ والحقض و أرض الؿحش .
ب -الؽقال هن عظقؿ ٍ
جنر سفق أصؾ والحقض مجؿع منن س ع عدـ الؽدقال ٕ :كدف
ي ب و الحقض مق ابنن.

ً٘ ٌىً ٔج ٟدٛع؟
إن لؽل كبي هللوضت ؾى قدر رعبته و أمته:
ِ
عـ ؿ ة رضل ار عـف انس َا َنس َر ُ ُ
ـم
قس ار ﷺ ((إ َِّن لؽ بُل َكبِ ٍّي َهلل ْو ًضتَ ،وإِك َُّف ْ
ُون َأ ْك َث َر ُل ْم))(.)1
تل ْو َن َأا ُف ْم َأ ْك َث ُر َو ِار َدةًَ ،وإِكبي َأ ْر َُو َأ ْن َأك َ
َا َت َب َ
سلتقاض إكبقنن م ػنضؾ وأسضؾفن تقض الـبل ﷺ  .سفق أ،ث رؿ وارد ًا.

) (1رواه الرتمذي ( )2443وصححه إلبتين.
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قــتل ابــن الؼــقم (رهللؿــه ا )( :ورددؾ الحددقض مخ د ص بـبقـددن ﷺ ؟ أم لؽددؾ كبددل
تقض؟ سنلحقض إعظؿ مخ ص بف ٓ يش ،ف سقدف كبدل غقد ه وأمدن دنئ إكبقدنن سؼدهلل
انس الرتمذي و الجنمع تهللالـن أتؿدهلل بدـ محؿدهلل بدـ كقد ع البغدهللادي تدهللالـن محؿدهلل بدـ
بؽنر الهللمشؼل تهللالـن عقهلل بـ بشق عـ ا ندة عـ الحطـ عدـ دؿ ة ادنس ادنس ر دقس
ار ﷺ (( إن لؽل كبي هللوضت وإكفم اتبتلون أافم أكثر واردة وإين ٕرَوا أن أكـون
أكثرلم واردة))(.)1
قتل الؿــتوي (رهللؿـه ا )( :وإشدعنره بدلن الحدقض مدـ خ قصدقناف غقد مد اد لؿدن
ً
هللوضـت) س عدقـ أن الخ قصدق و الؽدقال ٓ و مطؾدؼ
قجئ و خدي (إن لؽـل كبـي
الحقض)(.)2

اٌّخبٌف ْٛألً٘ اٌغٕخ ف ٟاٌذٛع:
 -1الؿعتزلة:
قتل اإلرػتراـي (رهللؿه ا )( :خنلػت الؿع ل سؾؿ اؼدؾ بنالبدنت الحدقض مدع البقادف
بنلطـ ال حقح ال

يح )(.)3

 -2الخوارج:
اؼــول الجــقالين ــن إكؽــتر الخــوارج لؾحــوض (وٓ يممـددقن بعددذاب الؼددي وٓ
الحقض وٓ الشػنع وٓ يخ جقن أتهلل مـ الـنر )(.)4
) (1اكظر :تنشق

ــ أبل داود (.)57/63

)(( (2سقض الؼهللي )) (.)269 /2
)(( (3لقامع إكقار)) لؾطػنريـل (.)212\2
)(( (4الغـق )) لؾجق ين (.)85\6
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 -3الرافضة:
رددؿ يثب ددقن الحددقض ولؽددـ اددنلق إن الددذيـ يددذادون عددـ الحددقض رددؿ ال ددحنب
وا هلللقا بنتندي الحقض عؾك اؽػق ال حنب .
قــتل شــقخفم الصــدوق ( :اع ؼندكددن و الحددقض أكددف تددؼ وأن ع ضددف مددن بددقـ أيؾ د
وصدـعنن ورددق تدقض الـبددل ﷺ وأن سقددف مدـ إبددنريؼ عدهللد كجددقم الطددؿنن وأن
القالل عؾقف يقم الؼقنم أمق الؿممـقـ عؾل بـ أبل طنلب عؾقف الط م يطؼل مـف أولقننه
ويذود عـف أعهللانه مـ ش ب مـف ش ب لؿ يظؿل بعهللرن أبهللا)(.)1



)(( )1آع ؼندات مـ ديـ اإلمنمق )) لؾ هللوق (.)65
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قال الناظم (رمحه اهلل):

الص ُ
راط " ُا َؿد َف ْو َق ََ َفـَّـــــ ٍم
َوك ََذا " ب

آخـــــ َـر ُم ْف َؿــــــــ ُل
(َ )12ف ُؿ َس َّؾ ٌم كَـــــتجٍ َو َ

لىنهَ :و َكذَا "انصِّزاطُ "
ِب ٘ ٛاٌظشاؽ؟
الصراط :رق جط مؿهللود عؾك م ـ جفـؿ أدق مـ الشع ة وأتهلل مـ الطقػ يعيه
الخ ئؼ بؼهللر أعؿنلفؿ.
قتل ابن ستكر رهللؿه ا ( :واإليؿنن بلن ال

اط تؼ ورق جط ٌ مؿهللود عؾدك مد ـ

بحؽؿ ار  -اعنلك -
جفـؿ أتهلل مـ الطقػ وأدق مـ الشع ا ِ س عؾقف أاهللا ُم الؽنس يـ ُ
سقفقي هبؿ إلك الـنر ويثبت عؾقف أاهللام الؿممـقـ سقطناقن إلك دار الؼ ار.)1()...
قــتل صــداق هللســن خــتن رهللؿــه ا (:وال د اط مـ ددقب عؾددك مد ـ جفددـؿ يجددقزه
إب ار ويـ س عـف الػجنر ورق الجط الذي بقـ الجـ والـدنر يؿد الـدنس عؾقدف عؾدك
اهللر أعؿنلفؿ سؿـفؿ مدـ يؿ ،ؾؿ الب
،نل ي

ومدـفؿ مدـ يؿد ،دنليق ومدـفؿ مدـ يؿد

ومـفؿ مـ يؿد ،دنلػ س ومدـفؿ مدـ يؿد ، ،دنب اإلبدؾ ومدـفؿ مدـ يعدهللو

ومـفؿ مـ يؿشل شقةن ومـفؿ مـ ي تػ ويخطدػ ويؾؼدك و جفدـؿ والجطد عؾقدف
 ،لقب يخطدػ الـدنس بلعؿدنلفؿ سؿددـ مدد عؾددك ال د اط دخدؾ الجـد وإذا عديوا
واػقا عؾك اـط ة بقـ الجـ والـنر سقؼ ص بعددضفؿ مددـ بعدض سدنذا ردذبقا وكؼدقا أذن
لفؿ و دخقس الجـ )(.)2
)(( (1ابققـ ،ذب الؿػرتي)) ٓبـ عطن.)315( ،
)(( (2اطػ الثؿ و بقنن عؼقهللة أرؾ إال )) لؿحؿهلل صهلليؼ تطـ خنن الؼـقجل (.)637/6
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طفخ اٌظشاؽ(:)1
الصراط زلق :وذلؽ مـ تهللي أبل عقهلل الخهللري رضدل ار عـدف ُا ْؾـَدن َيدن َر ُ َ
دقس

(
ِ
الج ْط ُ ؟ َا َنس (( َمدْ َهلل َض ٌة َم ِز َّل ٌة)) .)2
ار َو َمن َ

قتل ابن الجوزي رهللؿه ا  :دهللض زلؼ  .مزلة مـ زلت إاهللام ؼطت.
قتل ابن إثقر رهللؿه ا ( :أراد أكف ا َل ُؼ ِ
عؾقف إاهللا ُم وٓ َا ْث ُب ُت)
َ َ
ُ
وله َـبتتن أو هللتفتتن، :ؿن و تهللي أبل بؽد ة أن ر دقس ار ﷺ ادنس (( ُا ْح َؿ ُـل
بفـم َـَبتَـت الصـر ِ
ِ
ِ
اش يف الـَّـ ِ
اط َع َؼـت ُد َع ال َػ َـر ِ
ـتر،
الص َـراط َا ْـو َم الؼقتمـةَ ،ف َت َؼـت َد ُع ِ ْ َ َ
َّـتس َ َؾـى ب
الـ ُ
ب َ
َفقـْجي ا برهللؿتِ ِه من ا َشتء ،ثم ا ْم َذ ُن لؾؿالئؽ َِة والـَّبققن والشفدَ ِ
أن َا ْش َػ ُعوا))(.)3
اء ْ
َ
ب َ
ُ
ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ ُ
قتل ابن إثقر رهللؿه ا ( :اقلف "فتتؼتدع بفم َـبتت الصراط عؼتدع الػـراش يف الــتر"
أي اطؼطفؿ سقفن بعضفؿ سقق بعض .وعؼتدع الؼوم :إذا منت بعضفؿ إال بعض)(.)4
ولحــتفتي الصــراط كاللقــب :وذلددؽ مددـ تددهللي أبددل ر يدد ة وتذيػدد رضددل ار
عـفؿددن عـددهلل مطددؾؿ عددـ الـبددل ﷺ ((يف هللــت َفت َِي الصــر ِ
كاللقــب ُم َع َّؾ َؼــ ٌة َم ْ
ور ٌة
اط
ُ
َ
ــل ُم َ
ب َ
َبل ْخ ِذ َم ِن ُأ ِم َر ْت ِبه))(.)5
ومـ تهللي أبل عقهلل الخهللري رضل ار عـف ( ُ ...ث َّم ُا ْـمعَى بِت ْل َج ْسـرِ َف ُق ْج َع ُـل َبـ ْق َن
َظفري َفـَّم )ُ ،ق ْؾـَت :ات رر َ ِ
الج ْس ُر؟ َق َتلَ ( :مدْ َهلل َض ٌة َم ِز َّلـ ٌة َ َ ،ؾ ْق ِـه َخ َطـتَِ ُ
قف
ول ا َ ،و َمت َ
َ َ ُ
َْ ْ َ َ َ

)(( )1صػ ال

اط)) لحني الحني ص 64

) (2رواه البختري ( )7439ومسؾم (.)683
) (3رواه أتؿهلل ( )21457انس الطققطل و ((البهللور الطنس ة)) ( )256إرـتده صحقح.
)( (4الـفني )()24/4
) (5رواه مسؾم (.)695
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ِ
ـون بِـ َْجـ ٍـد ُ ،ا َؼـ ُ
ان،
السـ ْعدَ ُ
ـبَ ،و َهلل َسـ َؽ ٌة ُم َػ ْؾ َط َحـ ٌة َل َفــت َشـ ْـو َك ٌة ُ َؼ ْق َػــت ُء َ ،ع ُؽـ ُ
َو َكالَلقـ ُ
ـتل َل َفــتَّ :
تو ِ
ِ
ِ
َتلراحِ َ ،وك ََل ََ ِ
الرك ِ
اـد الخَ ْق ِ
َـتبَ ،فـَـتجٍ ُم َسـ َّؾ ٌم ،
ـل َو ب
الؿ ْمم ُن َ َؾ ْق َفت كَتل َّط ْرف َوكَت ْل َب ْر ِق َوك ب
ُ
ِ
وس فِي ك ِ
َوكَتجٍ َمخْ دُ ٌ
ب َر ْح ًبت))(.)1
َتر ََ َفـ ََّم َ ،هللتَّى َا ُؿ َّر آخ ُر ُل ْم ُا ْس َح ُ
وش َ ،و َم ْؽدُ ٌ
كاللقب :جؿع ،ؾقب بػ الؽن ورق تهلليهللة معطقس ال أس يعؾؼ عؾقفن الؾحؿ.
خطــتَقف :جؿددع خطددن بنلضددؿ ورددق الحهلليددهللة الؿعقجد ،ددنلؽؾقب يخ طددػ هبددن
الشلن.
هللسؽة :بػ حنت ورل شق ،صؾب .
مػؾطحة :أي ع يض .
ؼقػتء :معقج .
شوك السعدان :جؿع عهللاك ورق كبنت ذو شقع.
ؾؿنن رضل ار عـدف عدـ
والصراط مثل هللد الؿورى أو هللد السقف، :ؿن و تهللي
ِ
وضع الصر ُ ِ
ـن ع ِ
ورى َ ،ف َت ُؼ ُ
ُجقـ ُز َ َؾـى
ـول ا ْل َؿالئؽَـ ُة َ :م ْ
اط م ْث َل َهللدَّ ا ْل ُؿ َ
الـبل ﷺَ (( :و ُا َ ُ ب َ
()2
َك َمت َ َبدْ ك َ
َل َذا ؟ َف َق ُؼ ُ
َتك َهلل َّق ِ َبت َدعِ َ
ون ُ :ر ْب َحتك َ
ك))
ول َ :م ْن ِشئ َ
ْت ِم ْن َخ ْؾ ِؼي َ ،ف َق ُؼو ُل َ
وتهللي ابـ مطعقد الطقيؾ الذي سقف يؼدقس الـبدل ﷺ
((3

) )1رواه البختري ( )7439ومسؾم (.)683
) )2رواه الحن،ؿ ( .)629/4وانس رذا تهللي صدحق عؾدك شد ط مطدؾؿ ولدؿ يخ جدنه وصـححه
إلبتين و (( ؾطؾ إتندي ال حقح )) (.)946
) (3رواه الحددن،ؿ ( .)418/2واددنس رددذا ت دهللي صددحق عؾددك ش د ط الشددقخقـ ولددؿ يخ جددنه هبددذا
الؾػظ وصححه إلبتين و ((صحق الرتغقب والرترقب)) (.)3629
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ِ
ٍ
أن ا ْل ِ
الشـ ْع َر ِةَ ،
ج ْس َر َأ َدق ِم َن َّ
ـن
قتل أبو
رعقد الخدري رضي ا ُ ـهَ ( :ب َؾغَـي َّ
وأ َهللـد م َ
السق ِ
ف)(.)1
َّ ْ
وقتل اإلمتم السػتراـي رهللؿه ا  ((:ااػؼت الؽؾؿ عؾدك إالبدنت ال د اط و الجؿؾد
لؽدـ أردؾ الحؼ يثب قكف عؾك ظنر ه مـ ،قكف جط ًا مؿهللود ًا عؾك م ـ جفدـؿ أتدهلل مدـ
الطقػ وأدق مـ الشع ))(.)2

رفبٚد إٌبط ف ٟاٌّشٚس ػٍ ٝاٌظشاؽ:
واؿؽن أن كؾخص كقػقة الؿرور بؿت اؾي(:)3
 -1اعطي ا كل إكستن كور ًا ؾى قدر ؿؾه اتبعه ؾى الصراط:
ُـورلم
،ؿن و تهللي ابـ مطعقد الطقيؾ الذي سقف يؼقس الـبدل ﷺ ((ف ُق ْع َط ْـو َن ك َ
ِ
ِ
بقن َادَ ْا ِه  ،ومـفم َمن ُا ْع َطى
ُوره ِم ْث َل
الجبل َ
ؾى َقدْ ِر أ ؿتلفم  ،وقتل  :فؿـفم َمن ُا ْع َطى ك َ
ِ
ُوره َ
الـخؾة بقؿقـ ِ ِـه  ،ومــفم َمـن ُا ْع َطـى دون ذلـك
ُوره ِم ْث َل
فوق ذلك  ،ومـفم َمن ُا ْع َطى ك َ
ك َ
ِ
ِ
ِِ
َ ِ
ـئ َم َّـر ًة  ،وإذا
بقؿقـِه  ،هللتى
وا ْطػ ُ
اؽون آخ ُر َمن ُا ْع َطى ك َ
ُوره ؾى إبفت ِم َقدمه ُ ،اضـي ُء َم َّـر ًة ُ
أضتء َقدَّ َم َقدَ َمه  ،وإذا ََ ِػ َئ قتم))(.)4

) )1رواه مسؾم (.)683
)(( )2لقامع إكقار)) (.)692\2
)(( )3صػ ال

اط)) لحني الحني (.)69

) (4رواه الحددن،ؿ ( .)418/2واددنس رددذا تددهللي صددحق عؾددك ش د ط الشددقخقـ ولددؿ يخ جددنه هبددذا
الؾػظ وصححه إلبتين و ((صحق الرتغقب والرترقب)) (.)3629
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 -2اكطػتء كور الؿـتفؼقن، :ؿن و تهللي جنب (( َوا ْع َطـى كُـل إِك َْس ٍ
ـتن ِمــ ُْف ْم ُمـَـتفِ ٍق َأ ْو
ُ
ِ
ِ
قب َو َهلل َس ٌ
ـم َا ْط َػـ ُل
ك ع َْل ُخ ُـذ َم ْ
ُورا ُث َّم َا َّتبِ ُعو َك ُه َو َ َؾى َِ ْسرِ ََ َفـ ََّم َكالَل ُ
ـن َشـت َء ا ُ ُث َّ
ُم ْمم ٍن – ك ً
ِِ
ُون))(.)1
قن ُث َّم َاـ ُْجو ا ْل ُؿ ْم ِمـ َ
ُور ا ْل ُؿـَتفؼ َ
ك ُ

 -3اختالف رر ة الـتس يف الؿرور ؾى الصراط:
ويهللس عؾقف تهللي أبدل دعقهلل الخدهللري رضدل ار عـدف بعدهلل أن وصدػ الـبدل ﷺ
تو ِ
ِ
ِ
َـتلراحِ َ ،وك ََل ََ ِ
اـد الخَ ْق ِ
ـل
الؿ ْـمم ُن َ َؾ ْق َفـت كَـتل َّط ْرف َوكَـت ْل َب ْر ِق َوك ب
صػ ال اط انس (( ُ
َـتر َفــَّم  ،هللتَّـى اؿـر ِ
ِ
الرك ِ
َتبَ ،فـَتجٍ ُم َس َّؾ ٌم َ ،وكَتجٍ َمخْ دُ ٌ
آخ ُـر ُل ْم
وش َ ،و َم ْؽدُ ٌ
وس فـي ك ِ َ َ َ َ َ ُ َّ
َو ب
ب َر ْح ًبت))(.)2
ُا ْس َح ُ
(كتلطرف) بنلػ

الب

.

ولـتك من ازهللف ؾى الصراط زهللػًا ،ؿن و تهللي أبدل ر يد ة رضدل ار عـدف عدـ
الـبددل ﷺ اددنس ((و َكبِــقؽُم قــتئِم َؾــى الصـ ِ
ـولَ :ر بب َرـ بؾ ْم َرـ بؾ ْم ،هلل َّتــى َع ْع ِ
ـراط اؼـ ُ
جـ َز
ب
ٌ
ْ
ِ
الع ِ
ؿتل ِ
بتد ،هللتَّى َا ِ
أْ ُ
الس ْق َر َّإٓ ز َْهلل ًػت))(.)3
الر َُ ُل فال َا ْستَط ُ
قع َّ
جي َء َّ
أمت آخر الـتس مرور ًا ؾى الصراط ففو الؿسحوب ،ؿن و تهللي أبدل دعقهلل رضدل
ِ
ب َر ْح ًبت))(.)4
ار عـف الؿ ؼهللم وسقف يؼقس الـبل ﷺ (( َهللتَّى َا ُؿ َّر آخ ُر ُل ْم ُا ْس َح ُ

) (1رواه مسؾم (.)696
) (2رواه البختري ( )7439ومسؾم (.)683
) (3رواه مسؾم (.)695
) (4رواه البختري ( )7439ومسؾم (.(683
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أٚي ِٓ ٠ؼجش اٌظشاؽ:
مـ إكبقنن محؿهلل ﷺ ومـ إمدؿ أم دف وأوس مد ْـ يعدي ال د اط مدـ ردذه إمد
سؼ ان الؿفنج يـ

ِ
ـن
لحهللي أبل ر ي ة رضل ار عـف أن الـبل ﷺ انس (( َف َلك ُ
ُون َأكَت َو ُأ َّمتـي َأ َّو َل َم ْ
( )
ٍِ
ٍِ
ُا ِ
الؾف َّم َر بؾ ْم َر بؾ ْم)) . 1
جق ُزَ ،وٓ َا َت َؽ َّؾ ُم َا ْو َمئذ إٓ الر ُر ُلَ ،و َد ْ َوى الر ُر ِل َا ْو َمئذُ :
انس القف ِ
َّتس َاو َم ُع َبـدَّ ُل
قدي (( ْأا َن َا ُ
ؽون الـ ُ
وعـ القبنن مقلك ر قس ار ﷺ انس َ َ ُ
ـتل ررـ ُ ِ
ون ِ
الج ْس ـرِ
إر ِ
والسـ َـؿ َو ُ
ـم يف الظ ْؾ َؿـ ِـة ُد َ
ـول ا ﷺُ :لـ ْ
ات؟ َفؼـ َ َ
ض َّ
إر ُض غقـ َـر ْ
ْ
الؿ َف ِ
فؿن َّأو ُل الـ ِ
إَت َزةً؟ َ
َ
ان))(.)2
تَرِ َ
َّتس َ
قتلُ :ف َؼ َرا ُء ُ
قتلَ :

ٓ ٠زىٍَُُّ ػٍ ٝاٌظِّشاؽِ؟
َِ ْ
ِ
ِِ
طقع أتهللٌ أن ي ؽؾؿ إٓ ال ؾ عؾقفؿ الطد م ادنس ﷺ
لع َظ ِؿ الؿقاػ ٓ يط ُ
ِ
ـن ُا ِ
الص َر ُ
جقـ ُزَ ،وٓ َاـ َت َؽ َّؾ ُم
اط َب ْق َن َظ ْف َري ََ َفـ ََّمَ ،ف َلك ُ
ُون َأكَت َو ُأ َّمتـي َأ َّو َل َم ْ
(( َو ُا ْض َر ُب ب
ٍِ
ٍِ
الؾف َّم َر بؾ ْم َر بؾ ْم))(.)3
َا ْو َمئذ إٓ الر ُر ُلَ ،و َد ْ َوى الر ُر ِل َا ْو َمئذُ :
ي األِبٔخِ ٚاٌشَّدُِ:
ئسعب ُ
)(.)4

انس ﷺ (

) (1رواه البختري ( )816و مسؾم (.)682
) (2رواه مسؾم (.)365
) (3رواه البختري ( )816و مسؾم (.)682
) (4رواه مسؾم (.)695
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ابن هللجر رهللؿـه ا ( :وا ْل َؿ ْعـَدك أن إمنكد َ والد ِت َؿ ل ِ ِع َظ ِ
دؿ َش ْدلكِ ِفؿن و َس َخن َمد ِ مدن
قتل ُ
ي ْؾ د َ م العبددند مِ دـ ِرعني د ِ ت ِّؼ ِفؿددن يق َا َػد ِ
دنئـ وا ْلؿق ِ
دنع ل مد ِ
دنن ُرـد َ
اص د ِؾ والؼددنطِ ِع
دقـ والخد ِ ُ َ
ُ ْ
َ َ ُ
َ ُ
نن عـ ا ْلؿ ِ
ح ِّؼ وي ْشف ِ
سقحنج ِ
هللان عؾك ا ْل ُؿ ْبطِؾِ)(.)1
َ َ
ُ َ
ُ

اٌّخبٌف ْٛألً٘ اٌغٕخ ف ٟئصجبد اٌظشاؽ:
( )1الؿعتزلة :
قتل السػتراـي رهللؿه ا  ((:وأكؽ رذا الظنر الؼنضل عبهلل الجبنر الؿع لل و،ثق
مـ أابنعف زعؿدن مدـفؿ أكدف ٓ يؿؽدـ عبدقره وإن أمؽدـ سػقدف اعدذيب وٓ عدذاب عؾدك
الؿممـقـ وال ؾحنن يدقم الؼقنم )(.)2
ود وى الؿشؼة يف العبور بتَؾة  :سؼدهلل دلدت إخبدنر عؾدك أن الـدنس سقدف م ػدنواقن
سؿـفؿ مـ يعي ،نليق ومـفؿ مـ يعي مثؾ طد

العدقـ وردذا اقسقدؼ مدـ ار وإعنكد

س مدشؼ سقف عؾك غق أرؾ الؿشؼ .
( )2الجفؿقة:
وقد أخبر البغدادي ن إكؽـتر الجفؿقـة لؾصـراط فؼـتل  (:رددذا إصددؾ سددل إالبددنت
الحقض وال

اط والؿق ان و ماس الؿؾؽقـ وأكؽ ذلدؽ الجفؿقد  .....واؾـدن و مـؽد

الحقض ٓ ؼنرؿ ار مـف ومـؽ ال

اط ي س عـ ال

اط إلك الـنر ٓ محنل )(.)3

)(( (1س البنري))  ،نب ال انق بنب 52
)(( (2لقامع إكقار)) (.)693-692\2
)(( )3أصقس الهلليـ)) لؾبغهللادي (.)246-245
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ِب دىُ ِٓ أٔىش اٌظشاؽ؟
قتل العالمة ابن ثقؿقن رهللؿه ا ( :تؽؿ مـ أكؽ وجقده إن ،دنن جدنر ً سنكدف ُيعؾدؿ
ت ك ي بقـ لف سنذا بؾغ بنٕتندي القاردة و ذلؽ سنكف يجب عؾقف أن يع ؼهلله سدنن أكؽد ه
مع عؾؿف أن الـبل ﷺ أخي بف ،نن م اهلل ًا ،نس ًا ل ؽذيبف ر قس ار ﷺ )(.)1



)(( (1س نوى كقر عؾك الهللرب)) لؾشقخ ابـ عثقؿقـ رتؿف ار.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إسعاد انربَت بشزح املُظىيت اناليُت

شرح البيت
()43



149

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إسعاد انربَت بشزح املُظىيت اناليُت

151

قال الناظم (رمحه اهلل):

حؽْؿ ٍ
ِ
والـَّتر اصالَلت َّ ِ
ـــــــة
ُ َ ْ َ
الشؼـــي بِ َ

الجـ ِ
(َ )13وك ََذا الت َِّؼي إِلى ِ
َتن َر َقدْ ُخ ُل

ٍُ بِحِكًَْـــــــتٍ
لىنه :وانَُّارُ َصْالَهَا انشَّمِـــ ّ
قوله(( :والـ َُّتر َا ْصال ََلت)) :أي يهللخؾفن.
قولهَّ (( :
الش ِؼـــي)) :الشؼي رق الؿ ؾبس بنلشؼنن والشؼنوة ورق ضهلل الطعندة.
حؽْؿ ٍ
ِ
ـــــــة)) :الحؽؿة رل وضع الشلن و مقضعف والحؽؿ مدـ دخدقس
قوله(( :بِ َ
الشؼل الـنر إظفنر عهللس ار اعنلك.

أعّبم إٌبس:
لؾـتر دة أرؿتء مـفت:
َت ِم ْر َصت ًد﴾ [الـبل.]21 :
 َفـم :سؼهلل انس بحنكف ﴿إِ َّن ََ َفـ ََّم كَتك ِْ
ِ
قم لِ ْؾغ ِ
ان﴾ [الشعراء.]91 :
َتو َ
 الجحقم :سؼهلل انس بحنكف ﴿ َو ُب برزَت ا ْل َجح ُ رؼر :سؼهلل انس بحنكف ﴿ َر ُل ْص ِؾ ِقه َر َؼ َر* َو َمت َأ ْد َر َاك َمت َر َؼ ُر* َٓ ُع ْب ِؼي َو َٓ ع ََـذ ُر*
اهلل ٌة بل ْؾ َب َشرِ* َ َؾ ْق َفت عِ ْس َع َة َ َش َر﴾ [الؿدثر.]30 -26 :
َل َّو َ
 لظى :سؼهلل انس بحنكف ﴿ك ََّال إِك ََّفت َل َظ ٰى* َكزَّا َ ًة بل َّى﴾ [الؿعترج.]16 -15 :
ؾش َو ٰ
ــك ُقرآكًــت ربِقــت بلتُــ ِ
 الســعقر :سؼددهلل اددنس دددبحنكف ﴿ َوك ََٰــذلِ َ
ــذ َر ُأ َّم
ََ
ك َأ ْو َهلل ْقـَــت إِ َل ْقـ َ ْ
اــق فِــي ا ْلجـ ِ
ُـــذر اــوم ا ْلجؿــ ِع َٓ راــب فِ ِ
ِ
َّــة َو َفرِ ٌ
قــه َفرِ ٌ
اــق فِــي
َ
َْ َ
ى َو َم ْ
ــر ٰ
ــن َهلل ْو َل َفــت َوع َ َ ْ َ َ ْ
ا ْل ُؼ َ
الس ِعقرِ﴾ [الشورى.]7 :
َّ
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ِ
 الفتواـــة :سؼدددهلل ادددنس دددبحنكف ﴿ َف ُلمـــ ُه َل ِتو َاـــ ٌة* َو َمـــت َأ ْد َر َ
َـــتر
اك َمـــت ل َقـــ ْه* ك ٌ
َهلل ِتم َق ٌة﴾ [الؼتر ة.]11 -9 :
 الحطؿة :سؼهلل انس بحنكف ﴿ك ََّال َل ُقـ َب َذ َّن فِي ا ْل ُح َط َؿ ِـة* َو َمـت َأ ْد َر َاك َمـت ا ْل ُح َط َؿـ ُة*
َتر ا ِ ا ْل ُؿو َقدَ ُة﴾ [الفؿزة.]6 -4 :
ك ُ

ً٘ إٌبس ِٛجٛدح اْ٢؟
قتل الطحتوي (رهللؿه ا ) ( :والجـ والـنر مخؾقا نن ٓ اػـقنن أبهلل ًا وٓ ابقهللان).
قتل ابن أبي العز الحـػي شترح الطحتواة يف شرهلله لفذا الـص:
( أمدن اقلددف "إن الجـــة والـــتر مخؾوقتــتن" سددناػؼ أرددؾ الطددـ عؾددك أن الجـد والـددنر
مخؾقا ددنن مقجقداددنن أن ولددؿ ي د س أرددؾ الطددـ عؾددك ذلددؽ ت ددك كبغددت كنبغ د مددـ
الؿع ل والؼهللري سلكؽ ت ذلؽ وانلت بؾ يـشدةفؿن ار يدقم الؼقنمد  .وتؿؾفدؿ عؾدك
ذلؽ أصؾفؿ الػن هلل الذي وضعقا بف ش يع لؿن يػعؾف ار وأكف يـبغل أن يػعؾ ،دذا وٓ
يـبغل لف أن يػعؾ ،ذا .وان قه عؾك خؾؼدف و أسعدنلفؿ سفدؿ مشدبف و إسعدنس ودخدؾ
ال جفؿ سقفؿ س نروا مدع ذلدؽ معطؾد  .وادنلقا خؾدؼ الجـد ابدؾ الجد ان عبد

ٕهندن

ا ق معطؾ مهللد ًا م طنول  .س دوا مدـ الـ دقص مدن خدنلػ ردذه الشد يع البنطؾد ال دل
وضعقرن لؾ ب اعنلك وت سقا الـ قص عدـ مقاضدعفن وضدؾؾقا وبدهللعقا مدـ خدنلػ
ش يع فؿ)(.)1

)(( )1ش ح العؼقهللة الطحنوي )) (.)665\2
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ومؿت ادل ؾى ا تؼتد السؾف بوَود الـتر أن:
ِ
ِ
ـــتر ُة ُأ ِ ـــدَّ ْت
َّـــتر ا َّلتـــي َو ُقو ُد َلـــت الـ ُ
َّـــتس َوالح َج َ
 )6ادددقس ار اعدددنلك ﴿ َفـــت َّع ُؼوا الـ َ
ِ ِ
ان﴾ [البؼرة.]24 :
ل ْؾؽَتفرِ َ
تط بِ ِفم رر ِ
ِ ِِ
اد ُق َفت﴾ [الؽفف.]29 :
 )2واقلف اعنلك ﴿إِكَّت َأ ْ تَدْ كَت لؾ َّظتلؿ َ
قن َك ًترا َأ َهلل َ ْ ُ َ
ِ
ِ
تلست َ ِة َر ِع ًقرا﴾ [الػرقتن.]11 :
تلست َ ة َو َأ ْ تَدْ كَت ل َؿ ْن ك ََّذ َب بِ َّ
 )3واقلف اعنلك ﴿ َب ْل ك ََّذ ُبوا بِ َّ
ِ
َترا﴾ [كوح.]25 :
 )4واقلف اعنلك ﴿ ُأ ْغرِ ُقوا َف ُل ْدخ ُؾوا ك ً
ت َم ِص ًقرا﴾ [الػتح.]6 :
 )5واقلف اعنلك ﴿ َو َأ َ دَّ َل ُف ْم ََ َفـ ََّم َو َرت َء ْ

ون َ َؾ ْق َفت ُغدُ وا َو َ ِشقت﴾ [غتفر.]46 :
 )6واقلف اعنلك ﴿الـ َُّتر ُا ْع َر ُض َ

قس ارِ ﷺ َ
 )7وعـ عبهللار بـ عؿ رضل ار عـف أن َر َ
أهللدَ ك ُْم إ َذا
انس (( َّ
إن َ
ِ ِ
إن َ ِ
أل ِ
أل ِ
وإن
َم َ
الجـ َِّـةْ ،
تت ُ رِ َض ؾقه َم ْؼ َعدُ ُه بتل َغدَ ِاة وال َع ِش بيْ ،
ـل َ
ـن ْ
الجـَّـة َفؿ ْ
ـل َ
كتن مـن ْ
ك ا اوم ِ
كتن ِمن أل ِل الـ ِ ِ
أل ِل الـ ِ
الؼ َق َتم ِة))(.)1
َ
َّتر َفؿ ْن ْ
ْ
َّتر ،ف ُق َؼ ُتل :لذا َم ْؼ َعدُ َك هللتَّى َا ْب َع َث َ ُ َ َ
ِز٘ت اٌغٍف أْ أً٘ اٌزٛد١ذ ال ٠خٍذ ْٚف ٟإٌبس:
اؼول أبو الحسـن إشـعري (رهللؿـه ا )( :انلدت الؿع لد والخدقارج ب خؾقدهللرؿ -
يعـددل الػطددنق مددـ الؿطددؾؿقـ  -وأن مددـ دخددؾ الـددنر ٓ يخد ج مـفددن واددنس أرددؾ الطددـ
وآ ؼنم إن ار يخ ج أرؾ الؼبؾ الؿقتهلليـ مـ الـنر وٓ يخؾهللرؿ سقفن)(.)2

) )1رواه البختري ( )6379ومسؾم (.)2866
)(( (2مؼنٓت اإل

مققـ)) (.)474/6
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ومن إدلة ؾى مذلب السؾف من أن ألل التوهللقد ٓ اخؾدون يف الـتر:
ِ
َّــتر َلف ِ
ِ
ِ
قــر َو َش ِ
ــف ٌقق *
 )6اددقس ار اعددنلك ﴿ َف َل َّمــت ا َّلــذ َ
ــم ف َقفــت زَف ٌ
ان َشــ ُؼوا َفػــي الـ ِ ُ ْ
ِ
ــد ِ
ِ ِ
ــك َف َّع ٌ
ــك إِ َّن َر َّب َ
ات َو ْإَ ْر ُض إِ َّٓ َمــت َشــت َء َرب َ
ــتل لِ َؿــت
ــؿ َتو ُ
َختل َ
الس َ
ان ف َقفــت َمــت َد َامــت َّ
ُارِادُ ﴾ [لود.)1(]107 -106 :
ِ ٍ ِ
دقس ارِ ﷺ (( َأ َّمـت َأ ْل ُـل الـ ِ
دنس َر ُ ُ
دنس َا َ
ار َعـْد ُف َا َ
َّـتر
 )2و َع ْـ َأبِل َ عقهلل َرض َل ُ
ِ
ا َّل ِذان لم َأل ُؾفت َ ،فنِكَّفم َٓ اؿوع َ ِ
َّـتر بِ ُـذكُوبِ ِف ْم
َ ُ ْ ْ َ
ُون ف َقفت َو َٓ َا ْح َق ْو َن َ ،و َلؽ ْن ك ٌ
َتس َأ َصت َبت ُْف ُم الـ ُ
ُ ْ َُ
تلشـ َػت َ ِة َ ،ف ِ
نر ْؿ َ -ف َل َمتع َُف ْم إِ َمت َع ًة َهللتَّـى إِ َذا كَـتكُوا َف ْح ًؿـت ُ ،أ ِذ َن بِ َّ
ـم
 َأ ْو َا َنس بِ َخ َطن َي ُجـي َء بِ ِف ْ
َض َبتئِ َر َض َبتئِ َر َ ،ف ُبثوا َ َؾى َأك َْف ِ
تر ا ْل َجـ َِّة ُ ،ث َّم قِ َ
ُـون
قل َ :ات َأ ْل َل ا ْل َجـ َِّة َ ،أفِ ُ
قضـوا َ َؾـ ْق ِف ْم َ ،ف َقـْ ُبت َ
تت ا ْل ِ
ُون فِي َهلل ِؿ ِ
الس ْق ِل))).(2
َك َب َ
ح َّب ِة َعؽ ُ
قل َّ
 )3و َعـ َأبِل ُر ي َة ر ِ
ار َعـْ ُف َا َنس ُ،ـن َم َع الـبِل ﷺ سِل َم ِطق ٍ َا َ
دنس َسـ َِػدهللَ ْت
ل
ض
ْ
ُ
ِّ
َ َْ َ َ
َأ ْز َوا ُد ا ْل َؼ ْق ِم َا َنس َت ك َرؿ بِـ َْحد ِ َب ْع ِ
دنس ُع َؿد ُ َيدن َر ُ َ
دنس َس َؼ َ
دض َت َؿدنئِؾِ ِف ْؿ َا َ
دقس ارِ َل ْدق
ِ
ِ ِ
ار َع َؾ ْق َفن َا َنس َس َػ َع َؾ َا َنس َس َجن َن ُذو ا ْل ُب ِّ بِ ُبد ِّ ِه
َج َؿ ْع َت َمن َبؼ َل م ْـ َأ ْز َواد ا ْل َؼ ْق ِم َسهللَ َع ْق َت َ
و ُذو ال ؿ ِ بِ َؿ ِ ِه َا َنس و َا َنس مج ِ
نرهللٌ َو ُذو الـ َق ِاة بِـ ََقا ُه ُا ْؾ ُت َو َمن َ،نكُقا َي ْ ـَ ُع َ
قن بِنلـ َقى؟
ُ َ
َ
َ
ْ ْ
َا َنس َ،نكُقا َي ُؿ ق َك ُف َو َي ْش َ ُب َ
قن َع َؾ ْق ِف ا ْل َؿن َن َا َنس َسهللَ َعن َع َؾ ْق َفن َا َنس َت ك َم َ َ ا ْل َؼ ْق ُم َأ ْز ِو َد َا ُف ْدؿ
َا َنس َس َؼ َنس ِعـْهللَ َذل ِ َؽَ (( :أ ْش َـفدُ َأ ْن َٓ إِ َلـ َه إِ َّٓ ا َُ ،و َأكبـي َر ُر ُ
ـول ا َِ َٓ ،ا ْؾ َؼـى ا َ بِ ِف َؿـت َ ْبـدٌ

تك فِ ِ
َغ ْق َر َش ٍّ
قف َؿت ،إِ َّٓ َد َخ َل ا ْل َجـَّ َة(( ).)3

) (1ورد عـ بعض الطؾػ ،نلضح ِ
نس َوا ْل َح َط ِ
نع َو َا َن َد َة وروي ِ
عَـ ا ْب ِـ عَ ب ٍ
دـ أن ِآ ْ د ِ ْثـَن َن عَنئِدهللٌ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
دـ الـ ِ
دنر بِ َشد َػنعَ ِ الشدنسعقـ .اكظـر ((اػطدق ابدـ
ار م َ
عَ َؾك ال ُع نة م ْـ َأ ْرد ِؾ ال ْقتقدهلل مؿ ْ
دـ ُي ْخد ِ ُج ُف ُؿ ُ
،ثق )) (.)356/4

) )2رواه مسؾم (َ .)685ض َبتئِ َر :جؿنعنت و اػ ا َ .هلل ِؿ ِ
الس ْق ِل من يحؿؾف الطقؾ مـ طقـ أو غثنن.
قل َّ
) )3رواه مسؾم (.)27
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 )4و َعـ مع ِ
يدػ الـبِ ِّدل ﷺ َلد ْق َس َب ْقـِدل
نذ ْب ِـ َج َب ٍؾ َر ِض َل ا ُ َعـْ ُف َا َنس َب ْقـ ََؿدن َأكَدن َر ِد ُ
ْ َُ
دؽ يدن ر َ ِ
وبقـَف إِٓ ِ
دنر
آخ َ ُة ال ْت ِؾ َس َؼ َنس (( َات ُم َعـت ُذ)) ُا ْؾ ُ
َ َْ ُ
دقس ا َو َ د ْعهللَ ْي َؽ ُالدؿ َ َ
دت َلب ْق َ َ َ ُ
َ ن َع ً ُالؿ َا َنس (( َات ُم َعت ُذ)) ُا ْؾ ُت َلب ْق َؽ َر ُ َ
قس ا ِ َو َ ْعهللَ ْي َؽ ُالؿ َ َنر َ ن َع ً ُالؿ َا َنس (( َاـت
قس ا ِ و عهللَ ي َؽ َا َنس ((ل ْل عَدْ ِري مت هللق ا ِ َؾى ِ ب ِ
ُم َعت ُذ ْب َن ََ َب ٍل)) ُا ْؾ ُت َلب ْق َؽ َر ُ َ
تد ِه
َ
َ
َ َ
َ
َ َ ْ ْ
؟)) ُا ْؾ ُت ا ور ق ُلف َأ ْع َؾؿ َا َنس ((هللق ا ِ َؾى ِ ب ِ
تد ِه َأ ْن َا ْع ُبدُ و ُه َو َٓ ُا ْشرِكُوا بِ ِه َش ْقئًت)).
َ
َ
َ
ُ ََ ُ ُ ُ

قس ا ِ َو َ ْعهللَ ْي َؽ َا َ
ُالؿ َ َنر َ ن َع ً ُالؿ َا َنس (( َات ُم َعت ُذ ْب َن ََ َب ٍل)) ُا ْؾ ُت َلب ْق َؽ َر ُ َ
دنسَ (( :ل ْـل
تد َؾى ا ِ إِ َذا َفع ُؾوه؟)) ُا ْؾ ُت ا ور ق ُلف َأ ْع َؾؿ َا َنس ((هللق ا ْل ِعب ِ
ِ ِ
تد َ َؾـى
َ
َ
َ ُ
عَدْ ِري َمت َهللق ا ْلع َب َ
ُ ََ ُ ُ ُ
ا ِ َأ ْن َٓ ُا َع بذ َب ُف ْم))(.)1
ُ
يؼدقس ا ُ عد وجدؾ ((مـن َـت َء
 )5و َع ْـ أبدل ذر َر ِض َدل ا ُ َعـْد ُف عدـ الـبدل ﷺ
ِ
ِ
ِ
ِ
عؼر َب
بتلس بقئة فجزاؤ ُه ر بقئ ٌة مث ُؾفت أو أغػ ُر ومن َّ
شر أمثتل َفت وأزادُ ومن َت َء َّ
بتلحسـة فؾ ُه ُ

بت مـه بت ً ت ومن أعتين اؿشي أعقتُـ ُه
عؼر ُ
عؼر ُ
عؼر َب مـبي ذرا ً ت َّ
بت مـه ذرا ً ت ومن َّ
شبرا َّ
مـبي ً
ِ
ٍ
لؼق ُته ِ
لرول ًة ومن َلؼ َقـي ب ُؼ ِ
راب إ ِ
ُ
بؿثؾفت مغػر ًة))(. )2
خطقئة ٓ
رض
اشرك بي شقئًت ُ ،
 )6و َع ْـ َأ َبل َذ ٍّر َر ِضدل ا ُ َعـْد ُف َع ِ
دنس (( َأعَـتكِي َِ ْبرِ ُ
دـ الـبِدل ﷺ َأكد ُف َا َ
اـل َ َؾ ْق ِـه
ِّ
َ
تت ِم ْن ُأ َّمتِ َ
دت َوإِ ْن
الس َالم َ ،ف َب َّش َركِي َأ َّك ُه َم ْن َم َ
ك ُ َٓ ،ا ْشرِ ُك بِت ِ َش ْقئًت َ ،د َخ َل ا ْل َج َّـ َة)) ُا ْؾ ُ
َّ
َزكَك َوإِ ْن َ َ َق َا َنس (( َوإِ ْن َزكَى َوإِ ْن َر َر َق))(.)3
 )7و َعـ ُعبندة بـ ال نمِ ِ
قس ا ِ ﷺ َا َ
ت َر ِضل ا ُ َعـْ ُف َأن َر ُ َ
دنس(( َبـتاِ ُعوكِي َ َؾـى
ْ َ َ ْ
َ
ِ
ُـم َ ،وَٓ ع َْـلعُوا بِ ُب ْفت ٍ
َـتن
َأ ْن َٓ ع ُْشرِكُوا بِت َشـ ْق ًئتَ ،وَٓ ع َْسـرِ ُقواَ ،وَٓ َع ْزكُـواَ ،وَٓ َع ْؼ ُت ُؾـوا َأ ْوَٓ َدك ْ

) )1رواه البختري ( )6511ومسؾم (.(31
) (2رواه مسؾم (.)2687
) (3رواه البختري ( ،)6237ومسؾم (.)94
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َع ْػتَرو َكه بقن َأا ِداؽُم و َأرَ ِؾؽُم ،وَٓ َععصوا فِي معر ٍ
وفَ ،ف َؿ ْن َو َفى ِمـْؽ ُْم َف َل َْ ُر ُه َ َؾى ا ِ،
ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ
َ ُْ
ُ ُ َْ َ ْ
ك َشقئًت َفعوقِ ِ
ومن َأص ِ ِ
تب ِم ْن َذلِ َ
ـم
ب في الد ْك َقت َف ُف َو َك َّػ َتر ٌة َل ُهَ ،و َم ْن َأ َص َ
تب م ْن َذل َ ْ ُ َ
ََ ْ َ َ
ك َش ْقئًت ُث َّ

َرت ََر ُه ا ُ َف ُف َو إِ َلى ا ِ ،إِ ْن َشت َء َ َػت َ ـْ ُه َوإِ ْن َشت َء َ ت َق َب ُه(().(1
َس َر ِضل ا ُ َعـْ ُف َع ْـ الـبِل ﷺ َا َنس (( َاخْ ُر ُج ِم ْن الـ ِ
 )8و َع ْـ َأك ٍ
ـن َق َ
ـتل َٓ إِ َلـ َه
َّتر َم ْ
ِّ
َ
إِ َّٓ ا ُ َوفِي َق ْؾبِ ِه َوز ُْن َش ِع َقر ٍة ِم ْن َخ ْقرٍ َو َاخْ ُر ُج ِم ْن الـ ِ
َّتر َم ْن َق َتل َٓ إِ َل َه إِ َّٓ ا ُ َوفِي َق ْؾبِ ِه َوز ُْن
ُب َّر ٍة ِم ْن َخ ْقرٍ َو َاخْ ُر ُج ِم ْن الـ ِ
َّتر َم ْن َق َتل َٓ إِ َل َه إِ َّٓ ا ُ َوفِي َق ْؾبِ ِه َوز ُْن َذ َّر ٍة ِم ْن َخ ْقرٍ))(.)2

قتل الشقخ ابن ثقؿقن (رهللؿه ا ) ( :ع نة الؿطؾؿقـ ال ال أاطنم اطؿ يغػ ار لف
وٓ يهللخؾ الـنر أص ً واطؿ آخ يهللخؾ الـدنر ويعدذب بؼدهللر ذكقبدف الدؿ يخد ج واطدؿ
النل يهللخؾ الـنر ويعذب ولؽـ يؽقن لف الشػنع سقخ ج مـ الـدنر ابدؾ أن يطد ؽؿؾ
من يط حؼف مـ العذاب)(.)3
إٌبس ال رفٕٚ ٝاٌىبفش خبٌذ فٙ١ب:
قتل أبو ثؿتن الصتبوين (رهللؿه ا )( :يشفهلل أردؾ الطدـ ويع ؼدهللون أن الجـد والـدنر
مخؾقا نن وأهنؿن بناق نن ٓ اػـقنن أبهلل ًا و،ذلؽ أرؾ الـنر الذيـ رؿ أرؾفن خؾؼقا لفدن ٓ
يخ جقن أبهلل ًا ويمم بنلؿقت سقذب )(.)4

) (1رواه البختري ( )68ومسؾم (.)6719

) (2رواه البختري ( )44ومسؾم (ُ .)693ب َّر ٍة تب اؿ َ .ذ َّر ٍة أصغ الـؿؾ أو الفبنن الدذي يظفد و
عقـ الشؿس.
)(( (3س نوى كقر عؾك الهللرب)) (.)2 /4
)(( )4عؼقهللة الطؾػ وأصحنب الحهللي )) (.)66
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وقتل ابن هللزم (رهللؿـه ا )( :الـدنر تدؼ وأهندن دار عدذاب أبدهلل ًا ٓ اػـدك وٓ يػـدك
أرؾفدن أبددهلل ًا بد هننيد وأهنددن ُأ ِعددهللت لؽددؾ ،ددنس مخد ٍ
دنلػ لددهلليـ اإل د م ولؿددـ خددنلػ
إكبقنن الطنلػقـ ابؾ مبعد ر دقس ار ﷺ وعؾدقفؿ ال د ة وال طدؾقؿ وبؾدقغ خديه
إلقف)(.)1
وقتل الطحتوي (رهللؿه ا )( :الجـ والـدنر مخؾقا دنن ٓ اػـقدنن أبدهلل ًا وٓ ابقدهللان
سنن ار اعنلك خؾؼ الجـ والـنر ابؾ الخؾؼ وخؾؼ لفؿن أر ً سؿـ شنن مـفؿ إلك الجـد
ٌ
سض ً مـف ومـ شنن مـفؿ إلك الـنر عهلل ً
و،ؾ يعؿؾ لؿن ادهلل سد غ لدف وصدنئ ٌ لؿدن
ٓ مـف
خؾؼ لف والخق والش مؼهللران عؾك العبند)(.)2
ومؿت ادل ؾى ا تؼتد السؾف ببؼتء الـتر وخؾود الؽتفران فقفت:
ِ
ف ك ُْص ِؾ ِ
ت َُ ُؾو ُد ُل ْم
َترا ُك َّؾ َؿت ك َِض َج ْ
ان َك َػ ُروا بِ َآاتعِـَت َر ْو َ
 )1اقلف اعنلك ﴿إ َِّن ا َّلذ َ
قف ْم ك ً
ِ
اب﴾ [الـستء.]56 :
َتل ْم َُ ُؾو ًدا َغ ْق َر َلت ل َق ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َ
َبدَّ ْلـ ُ
ك َأصحتب الـ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ان فِ َقفـت
َّتر َختلـد َ
ان َك َػ ُروا َوك ََّذ ُبوا بِ َآاتعـَت ُأو َلئ َ ْ َ ُ
 )2واقلف اعنلك ﴿ َوا َّلذ َ
َوبِئ َْس ا ْل َؿ ِص ُقر﴾ [التغتبن.]10 :
ِ
ـتر ََ َف ــ ََّم َٓ ُا ْؼ َضــى َ َؾ ـ ْق ِف ْم َف َق ُؿو ُعــوا َو َٓ
 )3واقلددف اعددنلك ﴿ َوا َّلــذ َ
ـم َكـ ُ
ان َك َػـ ُـروا َل ُفـ ْ
ك ك َْج ِزي ك َُّل َك ُػ ٍ
ف َ ـ ُْف ْم ِم ْن َ َذابِ َفت ك ََذلِ َ
ُاخَ َّػ ُ
ون فِ َقفـت َر َّبـَـت َأ ْخرِ َْـَـت
ور * َو ُل ْم َا ْصـ َطرِ ُخ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ـن ع ََـذك ََّر َو ََـت َءك ُُم الـ َِّـذ ُار
َك ْع َؿ ْل َصتل ًحت َغ ْق َر ا َّلذي ُكـَّت َك ْع َؿ ُل َأ َو َل ْم ُك َع بؿ ْرك ُْم َمت َات ََذك َُّر فقه َم ْ
ِ ِِ
قن ِم ْن ك َِصقرٍ﴾ [فتَر.]37 -36 :
َف ُذو ُقوا َف َؿت لؾ َّظتلؿ َ

)(( )1م ااب اإلجؿنع)) (.)268
)(( )2م ـ العؼقهللة الطحنوي )) (.)62
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ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ان فِ َقفـت
َـتر ََ َفــ ََّم َختلـد َ
 )4وانس اعنلك ﴿ َو َ دَ ا ُ ا ْل ُؿـَتفؼ َ
قن َوا ْل ُؿـَتف َؼتت َوا ْل ُؽ َّػ َتر ك َ
ِ
ِ
قم﴾ [التوبة.]68/
ل َي َهلل ْس ُب ُف ْم َو َل َعـ َُف ُم ا ُ َو َل ُف ْم َ َذ ٌ
اب ُمؼ ٌ
 )5و َعـ َأبِل ِع ٍ
دقس ا ِ ﷺ (( َأ َّمـت َأ ْل ُـل الـ ِ
دنس َر ُ ُ
دنس َا َ
قهلل َر ِضدل ا ُ َعـْد ُف َا َ
َّـتر
ْ
َ
َ
ِ
ا َّل ِذان لم َأل ُؾفت َ ،فنِكَّفم َٓ اؿوع َ ِ
َّـتر بِ ُـذكُوبِ ِف ْم
َ ُ ْ ْ َ
ُون ف َقفت َو َٓ َا ْح َق ْو َن َ ،و َلؽ ْن ك ٌ
َتس َأ َصت َبت ُْف ُم الـ ُ
ُ ْ َُ
تلشـ َػت َ ِة َ ،ف ِ
نر ْؿ َ -ف َل َمتع َُف ْم إِ َمت َع ًة َهللتَّـى إِ َذا كَـتكُوا َف ْح ًؿـت ُ ،أ ِذ َن بِ َّ
ـم
 َأ ْو َا َنس بِ َخ َطن َي ُجـي َء بِ ِف ْ
َض َبتئِ َر َض َبتئِ َر َ ،ف ُبثوا َ َؾى َأك َْف ِ
تر ا ْل َجـ َِّة ُ ،ث َّم قِ َ
ُـون
قل َ :ات َأ ْل َل ا ْل َجـ َِّة َ ،أفِ ُ
قضـوا َ َؾـ ْق ِف ْم َ ،ف َقـْ ُبت َ
َكبت َت ا ْل ِ
ُون فِي َهلل ِؿ ِ
الس ْق ِل))(.)1
ح َّب ِة َعؽ ُ
َ
قل َّ
 )6وعددـ اكدددس رضددل ار عـدددف و تدددهللي الشددػنع ادددنس ر دددقس ارﷺ (..
ِ
ِ
رـتَدً ا،
عـت
ـمذن لـي ،فـنذا
ف َقلعوكـي،
رأاـت ر ببـي و َق ُ
ُ
فلكطؾ ُق هللتَّى أرتل ِذ َن ؾى ر ببـي ،ف ُق ُ
ثم ُا ُ
رأر َ
سؿ ْع ،واش َػ ْع عُش َّػ ْع :فلر َف ُع
ور ْل عُع َطه ،و ُق ْل ُا َ
كَ ،
ؼتل :ار َف ْع َ
ف َقدَ ُ ـي مت شتء ا َُّ ،
َحؿقد اع بؾؿـقه ،ثم أش َػع ،فقحد لي هللدا ُ ِ
ٍ
ثم أ و ُد إلقـه،
فلهللؿدُ ه بت
رأري،
ُ َ ُ
فلدخ ُؾفم الجـَّةََّ ،
َّ
ُ ُ
َ
رأات ربي ِمث َؾه ،ثم أش َػع فقحد لي هللدا ُ ِ
ُ
فـلقول :مـت
الرابعـ َة
فنذا
َ
ُ َ ُ
ُ ب
ثم أ و ُد َّ
فلدخ ُؾفم الجـَّةََّ ،
َّ
َبؼي يف الـ ِ
ووَب ؾقه الخُ ؾو ُد)) (.)2
َّتر َّإٓ َمن هلل َب َسه
ُ
الؼرآنَ ،

 )7وعـ َأبِل ِع ٍ
دنس َر ُ ُ
دنس َا َ
قهلل ا ْل ُخهللْ ِر ِّي َر ِضل ا ُ َعـْد ُف َا َ
دقس ا ِ ﷺ (( ُا ْـمعَى
َ
َ
َـتدي مـ ٍ
ش َأم َؾـح َفقـ ِ
ِ
ِ
ون َف َق ُؼ ُ
ـول َل ْـل
ون َو َا ْـ ُظ ُـر َ
َـتد َاـت َأ ْل َـل ا ْل َجـَّـ ِة َف َق ْش َـرئِب َ
ُ
بِت ْل َؿ ْوت ك ََف ْقئَة َك ْب ٍ ْ َ ُ
ـون َ :كعـم  ،ل َـذا ا ْلؿـو ُت  ،وكُؾفـم َقـدْ رآه ُ ،ثـم اـ ِ
َـتدي َاـت َأ ْل َـل الـ ِ
َّـتر
َع ْعرِ ُف َ
َ ْ
ون َل َذا ؟ َف َق ُؼو ُل َ َ ْ َ
َ ُ ْ
َ ُ َّ ُ

ون َف َق ُؼ ُ
ـم َقـدْ
ون َل َذا ؟ َف َق ُؼو ُل َ
ول َل ْل َع ْعرِ ُف َ
ون َو َاـْ ُظ ُر َ
َف َق ْش َرئِب َ
ون َ :ك َع ْم َ ،ل َذا ا ْل َؿ ْـو ُت َ ،وكُؾ ُف ْ
ول َ :ات َأ ْل َل ا ْل َجـ َِّة ُخ ُؾو ٌد َف َال َم ْو َت َ ،و َات َأ ْل َل الـ ِ
َرآ ُه َ ،ف ُق ْذ َب ُح ُ ،ث َّم َا ُؼ ُ
َّتر ُخ ُؾو ٌد َف َال َم ْو َت ُ ،ث َّم
) (1رواه مسؾم (.)685
) (2رواه البختري ( )4476ومسؾم (.)693
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ِ
ِ
ِ
ـم فِـي َغ ْػ َؾـ ٍة﴾ َ ،و َل ُـم َٓ ِء فِـي َغ ْػ َؾ ٍـة َأ ْل ُـل
َق َر َأَ ﴿ :و َأكْذ ْر ُل ْم َا ْو َم ا ْل َح ْس َرة إِ ْذ ُقض َي ْإَ ْم ُر َو ُل ْ
ُون﴾)(.)1
الد ْك َقت ﴿ َو ُل ْم َٓ ُا ْم ِمـ َ
اٌمبئٍ ْٛثفٕبم إٌبس:
الؿختلػون لؿذلب ألل الحق يف لذه الؿسللة ربع فرق(:)2
 )1الجفؿقة :الؼنئؾقن بػـنن الـنر وسـنن الجـ أيض واهلل تؽك اإلمنم أتؿدهلل و آخد
 ،نب " ال د عؾك ال كندا " مذرب الجفؿق بلن الـنر والجـ اػـقدنن ورد عؾدقفؿ ذا،د ًا
الـ قص الهللال عؾك عهللم سـنئفؿن.
 )2الخـوارج والؿعتزلــة :يؼقلددقن بخؾدقد ،ددؾ مددـ يدهللخؾ الـددنر ولددق ،دنكقا مددـ أرددؾ
ال قتقهلل و

رذا الؼقس أن الخقارج يؽػ ون الؿطدؾؿقـ بنلدذكقب سؽدؾ مدـ اراؽدب

ذكب سنكف ،نس خنلهلل مخؾهلل و كنر جفـؿ والؿع ل يد ون أن مدـ اراؽدب ذكبد و مـ لد
بقـ الؿـ ل قـ س رق مممـ وٓ ،نس ويج ون عؾقف أتؽنم اإل

م و الهللكقن ولؽـف و

أخ ة مخؾهلل و كنر جفـؿ.
 )3القفود :الذيـ ي عؿقن أهنؿ يعذبقن و الـدنر وا د محدهللود ًا الدؿ يخؾػفدؿ غقد رؿ
َّـتر إِ َّٓ َأ َّا ًتمـت
سقفن واهلل أ،ذهبؿ ار و زعؿفؿ ورد عؾقفؿ مؼدنل فؿ ﴿ َو َقـت ُلوا َلـن ع ََؿ َّســَت الـ ُ
َّم ْعـدُ و َد ًة ُق ْـل َأعَّخَ ْـذع ُْم ِ ــدَ ا ِ َ ْفـدً ا َف َؾـن ُاخْ ِؾ َ
ـون َ َؾـى ا ِ َمــت َٓ
ـف ا ُ َ ْفـدَ ُه ۚ َأ ْم َع ُؼو ُل َ
ون﴾ [البؼرة. ]81 - 80 :
َع ْع َؾ ُؿ َ

) )1رواه البختري ( )4453ومسؾم (.(2849
)(( )2الجـ والـنر)) ل شؼ ( ) 44-42بنخ نر.
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وكؼل ابن َرار يف عػسقره ن ابن بتس أكه قتل يف عػسقر آاة البؼرة " ادنس أعدهللان ار
القفقد لـ يهللخؾـن ار الـنر إٓ احؾ الؼطؿ إينم ال ل أصبـن سقفن العجؾ أربعقـ يقمد ُن
سنذا اكؼضت عـن اؾؽ إينم اكؼطع عـن العذاب " .وذ ،ابـ ت ي عدـ الطدهللي اقلدف "
انلت القفقد إن ار يهللخؾـن الـنر أربعقـ لقؾ ت ك إذا أ،ؾت الـدنر خطنينكدن كدندى مـدند
أخ جقا ،ؾ مخ قن مـ ولهلل بـل إ ائقؾ سؾذلؽ أم كن أن كخ ـ انلقا س يدهللعقن مـدن
و الـنر أتهلل ًا إٓ أخ جقه " (.)1
 )4قول إمتم آعحتداة كتبن ربي الطتئي ،سنكف زعؿ أن أرؾفن يعدذبقن سقفدن مدهللة الدؿ
اـؼؾب طبنئعفؿ كنري ي ؾذذون بنلـنر لؿقاسؼ فن لطبنئعفؿ قتل ابن هللجر يف الػتح (ورذا
اقس بعض مـ يـطب إلك ال ق مـ ال كندا )(.)2
 )5قول من ز م أن ألؾفت اخرَون مـفت ،وعبؼى ؾى هللتلفت ختلدة ٓ عبقد.
 )6قول أبي لذال العالف من أئؿة الؿعتزلة الدذارب إلدك أن تقدنة أردؾ الـدنر اػـدك
وي ق ون جؿند ًا ٓ ي ح ،قن وٓ يحطقن بللؿ انس بذلؽ ٕكف يؼدقس بنم ـدنع تدقادث
ٓ هنني لفن سخنلػ إدل ال

يح الؼطقع الثبقت بؿؼنيقس عؼؾق بنطؾ .

 )7قول من قتل :إن ار يخ ج مـفن مـ يشنن ،ؿن ورد و إتندي
الؿ يػـقفن سنكف جعؾ لفن أمهلل ًا اـ فل إلقف.

)(( (1اػطق ابـ ج ي )) (.)386/6
)(( (2س البنري)) (.)426/66
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سأ ٜاثٓ ر١ّ١خ  ٚاثٓ اٌم ُ١سدّّٙب ا﵀ فِ ٟغأٌخ فٕبم إٌبس:
الؼقس ِ
قتل العالم ُة إلبتين (رهللؿه ا ) و كطب ِ
ِ
بػـنن ِ
الـنر إلك اإلمن ِم ِ
ابـ ِ
الؼقؿ (رتؿدف
ِ
ار) من ك ُف (ويم ػـل أن َ
الؿشنر إلقدف آكػد (ص )73
أاقس إن الؼندينكق َ و ض لفؿ
بعض من ذربقا ِ
ِ
ِ
بعض ِ ،
ب أئؿ ـن مـ أر ِؾ الطـ ِ سؼدهلل عؼدهلل
إلقف و
يجهللون م ؽة لفؿ و
الؼقؿ و ِ ،
نبف " الحندي " س ً خنص و أبهللي ِ ِ
الع م ُ اب ُـ ِ
الـنر أطنس الؽ َم سقف جهلل ًا
ٍ
ِ
وتؽك و ذلؽ بع َ
اقلقـ مـفن
أاقاس أبطؾفن ،ؾفن قى
ِ
ُ
الؽػنر ولؽـ ار عد وجدؾ يػـقفدن ويد ُ
وس
الـنر ٓ يخ ُج مـفن أتهللٌ مـ
إول  :أن َ
عذاهبن .
دائؿ .
وأخر  :أهنن ٓ اػـك وأن عذاهبن أبهللي ٌ
ُ
ِ
ِ
والؿعؼقس مع مـناش فن وبقدنن
الؿـؼقس
واهلل نق سقف أدل َ الػ يؼقـ وتججفؿ مـ
من لفن ومن عؾقفن  .والذي ي ُ
لمدؾ و ط يؼد ِ ع ضدف ل دلد ِ ومـناشد ِف إينردن يط شدع مدـ
ِ
ِ
ذلؽ أكف ُ
شدةت القادق َ عؾدك
إوس ولؽـ ُف لؿ يج م بدذلؽ س اجدع إن
الؼقس
يؿقؾ إلك
َ
ِ
الؿذ،قر .
نب
 ،مف مػ ً الؽ َ
َ
ِ ِ
ِ
الؽػنر ٓ اػـك وردذا ردق الظد ُـ
كنر
ولؽــل وجهللا ُف ي ُح و
بعض  ،بف إخ ى بلن َ
ِ
دار
ِبف سؼنس (رتؿدف ار) و " القابد ِؾ ال
الـدنر سنهندن ُ
دقب " (ص  )26مدن ك د ُف " وأمدن ُ
ِ
ِ
ِ
يجؿدع
سدنر اعدنلك
ودار الخبقثدقـ
وإعؿدنس والؿً،د ِؾ
إادقاس
الخب ِ و
ُ
والؿشدنرب ُ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
بعض الؿ يجعؾد ُف
بعضف عؾك
لرتا،ب
،ؿ الشلن
الخبق َ بعض ُف إلك
بعض سق ،ؿ ُف ،ؿن ي ُ
ٍ
رؾف سؾقس سقفن إٓ خبق ٌ  .ولؿن ،نن الـنس عؾك ال ِ
و جفـؿ مع أ ِ
ٍ
طقب ٓ
طبؼنت
ث
ُ
َ
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ٍ
طقب سقف وآخ ون سقفؿ خب ٌ
وطقدب ،نكدت دورردؿ ال الد ً
ٌ
يشقب ُف خب ٌ وخبق ٓ َ
الؿحض ودار الخب ِ
ِ
ِ
ِ
الؿحض ورنانن ٓ اػـقنن")(.)1
الطقب
دار
وقتل الشقخ ؿر إشؼر (رهللؿه ا )( :يـبغل أن كـبف أن ٓبـ اقؿق وابدـ الؼدقؿ ادق ً
ٓ
بعهللم سـنن الـنر جنن و مجؿقع س نوى شقخ اإل

م اقلف و إجنبد

دماس " وادهلل ااػدؼ

ؾػ إم وأئؿ فن و نئ أرؾ الطـ والجؿنع عؾك أن مـ الؿخؾقانت من ٓ يعهللم وٓ
يػـك بنلؽؾق ،نلجـ والـنر والع ش وغق ذلؽ ولدؿ يؼدؾ بػـدنن جؿقدع الؿخؾقادنت إٓ
طنئػ د مددـ أرددؾ الؽ د م الؿب ددهللعقـ ،ددنلجفؿ بددـ صددػقان ومددـ واسؼددف مددـ الؿع ل د
وكحددقرؿ ورددذا اددقس بنطددؾ يخددنلػ  ،ددنب ار و ددـ ر ددقلف وجؿددنع ددؾػ إم د
وأئؿ فن"  .وإذا ،نن إم ،ذلؽ أي لفؿن اقٓن س يجقز أن كج م بدلن الؼدقس بػـدنن
()2

الـدنر ردق اقلفؿددن مدن لدؿ يعؾددؿ أكدف الؼدقس إخقد وإذا لدؿ يعؾدؿ الؼددقس إخقد سددنٕولك
ال قاػ و كطب أتهلل الؿذربقـ إلقفؿن)(.)3
ِىبْ إٌبس:
قــتل الشــقخ ؿــر إشــؼر (رهللؿــه ا )( :اخ ؾددػ العؾؿددنن و مقاددع الـددنر أن سؼددنس
بعضفؿ رل و إرض الطػؾك وانس آخ ون رل و الطدؿنن وادنس آخد ون بدنل قاػ
و ذلؽ ورق ال دقاب لعدهللم ورود كدص صد ي صدحق يحدهللد مقاعفدن ومدـ الدذيـ
ػ عدـ الـدنر أي َا ُؼ ُ
دقس سقفدن بدنلقاػ أي
اقاػقا و رذا الحنسظ الطققطل انس " و َا ِؼ ُ

) (1اكظر (( :الطؾطؾ الضعقػ ِ )) (.)75 - 74/2
)(( )2مجؿقع س نوى)) لشقخ اإل

م(.)317/68

)(( (3الجـ والـنر )) ل شؼ (.)46
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محؾفن تق ٓ يعؾؿف إٓ ار سؾؿ يثبت عـهللي تهللي أع ؿهلله و ذلؽ " .وانس الشدقخ
ولل ار الهللرؾقي و عؼقهللاف "ولؿ ي

ح كص و اعققـ مؽنهنؿن (أي الجـ والـنر) بؾ

تق شنن ار اعنلك إذ ٓ إتنطد لـدن بخؾدؼ ار وعقالؿدف " وادنس صدهلليؼ تطدـ خدنن
عؼب إي اده لؼقس الهللرؾقي رذا " أاقس ورذا الؼقس أرج إاقاس وأتقطفدن إن شدنن
ار اعنلك )(.)1
خضٔخ إٌبس :
ِ
ِ
ـتس
ـترا َو ُقو ُد َلــت الـَّـ ُ
اددنس ار اعددنلك ﴿ َاــت َأا َفــت ا َّلــذ َ
ان َآمـُــوا ُقــوا َأك ُػ َس ـؽ ُْم َو َأ ْلؾــقؽ ُْم َكـ ً
ِ
ٌ
ـــون َمـــت
ـــتر ُة َ َؾ ْق َفـــت َمالئِؽَـــ ٌة ِغ
ـــر ُل ْم َو َا ْػ َع ُؾ َ
ـــالظ ِشـــدَ ا ٌد ٓ َا ْع ُص َ
ـــون ا َ َمـــت َأ َم َ
َوا ْلح َج َ
ون﴾ [التحرام.]6 :
ُا ْم َم ُر َ

وعهللهتؿ اطع عش مؾؽ ،ؿن انس اعدنلك ﴿ َر ُل ْص ِؾ ِقه َر َؼ َر َو َمت َأ ْد َر َ
اك َمت َر َؼ ُر ٓ ُع ْب ِؼي
اهلل ٌة بل ْؾ َب َشرِ َ َؾ ْق َفت عِ ْس َع َة َ َش َر﴾ [الؿدثر.]30 - 26 :
َوٓ ع ََذ ُر َل َّو َ
قتل ابن رَب (رهللؿه ا )( :والؿشفقر بقـ الطؾػ والخؾدػ أن الػ ـد إكؿدن جدننت
مـ تق ذ ،عهللد الؿ ئؽ الذيـ اغرت الؽػنر بؼؾد فؿ وظـدقا أهندؿ يؿؽدـفؿ مدهللاسع فؿ

ومؿنكع فؿ ولؿ يعؾؿقا أن ،ؾ واتهلل مـ الؿ ئؽ ٓ يؿؽـ البش ،ؾفؿ مؼنوم ف) (.)2
ك لِ َق ْؼ ِ
ـك َق َ
ض َ َؾ ْقـَـت َرب َ
ومنلؽ خنزن الـنر ،ؿن انس بحنكف ﴿ َوكَت َد ْوا َات َمتلِ ُ
ُـم
ـتل إِ َّكؽ ْ
ون﴾ [الزخرف.]77/
َمتكِ ُث َ

)(( (1الجـ والـنر)) ل شؼ (.)26
)(( (2ال خقيػ مـ الـنر)) (.)674
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إٌبس يبعؼخ ٚاعؼخ ،ثؼ١ذ لؼش٘بِ ،زشاِ١خ أطشافٙب:
قتل الشقخ ؿر إشؼر (رهللؿه ا ) ،يهلللـن عؾك رذا أمقر

((1

إول :الذيـ يهللخؾقن الـنر أعهللاد ٓ اح دك ومدع ،ثد ة عدهللدرؿ سدنن خؾدؼ القاتدهلل
سقفؿ يضخؿ ت ك يؽقن ض ف و الـدنر مثدؾ جبدؾ أتدهلل ومدن بدقـ مـؽبقدف مطدق ة ال الد
()2

أينم

ومع ذلؽ سنهنن اط قعب رذه إعهللاد الفنئؾ ال دل وجدهللت عؾدك ام دهللاد الحقدنة

الهللكقن مـ الؽػ ة الؿج مقـ عؾك عظؿ خؾؼفؿ ويبؼك سقفن م طع لغق رؿ واهلل أخيكن ار
ـل امـ َتت ْ ِ
هبدذه الحؼقؼد و ددقرة ق سؼدنس اعددنلك ﴿اــوم َك ُؼـ ُ ِ
ت َو َع ُؼـ ُ
ـول َلـ ْـل
ـول ل َج َفــ ََّم َلـ ِ ْ
َ َْ
ِمن م ِز ٍ
اد﴾ [ق.]30 :
ْ َ
الثتين :يهللس عؾك بعدهلل اع ردن أيضد أن الحجد إذا ألؼدل مدـ أع ردن ات دنج إلدك آمدند
طقيؾ ت ك يبؾغ اع رن سػل صحق مطؾؿ عـ أبل ر ي ة رضل ار عـدف ادنس ُكـَّـت مـع
رر ِ
ون مـت لـذا؟ َ
ول ا ِ ﷺ  ،إ ْذ َر ِؿ َع َو َْ َبةًَ ،ف َ
ؼتل الـبـي ﷺ  :عَـدْ ُر َ
َ ُ
قـتلُ :ق ْؾـَـت :ا ُ
ِ
قن َخرِا ًػـتَ ،ففـو َا ْف ِـوي يف الـ ِ
قتل :لذا َهلل َج ٌر ُر ِمي بـه يف الـ ِ
َو َر ُرو ُل ُه َأ ْ َؾ ُمَ ،
َّـتر
َّـتر ُمـ ُْـذ َرـ ْبع َ
َ
أن ،هللتَّى ا ْكت ََفى إلى َق ْعرِ َلت))(.)3
َ
الثتلــث، :ث د ة العددهللد الددذي يددليت بنلـددنر مددـ الؿ ئؽ د و يددقم الؼقنم د سؼددهلل وصددػ
ال ددقس ﷺ مجددلن الـددنر و يددقم الؼقنم د الددذي يؼ دقس ار سقددف ﴿و َِــيء اومئِ ٍ
ــذ
َ
َ ََْ
) )1اكظ ((الجـ والـنر)) ل شؼ (.)24-22

ِ
ِ
َـتب
) )2اشنرة لحدهللي أبدل ر يد ة رضدل ار عـدف ادنس ادنس ر دقس ار ﷺ ((ض ْـر ُس الؽَـتفرِ َأ ْو ك ُ
الؽَتفِرِ ِم ْث ُل ُأهلل ٍد ،و ِغ َؾ ُظ َِ ْؾ ِد ِه م ِسقر ُة َث ٍ
الث)) .رواه مسؾم(.)2689
ُ َ
َ َ
وعـ أبل ر ي ة رضل ار عـف أن الـبل ﷺ انس ((مت بقن مـْؽِبـي الؽَـتفِرِ فِـي الـ ِ ِ
ـقر ُة َثال َث ِـة َأ َّاـت ٍم
َ َْ َ َ َ
َّـتر َمس َ
لِ َّؾراكِ ِ
الؿ ْسر ِع)) .رواه مسؾم (.)2691
ب ُ
) )3رواه مسؾم (.)2844
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ــمعَى بِجفــــَّم اومئِـ ٍ
ون َأ ْلـ َ
ــف
ــذ َل َفـــت َرـــ ْب ُع َ
بِ َج َفــــ ََّم﴾ [الػجـــر ]23 :سؼدددنس ﷺ (( ُاـ ْ
َ َ َ َ َ
ف م َؾ ٍ
ك َا ُجروك ََفت)) (. )1
ِز َمتمٍَ ،م َع ك بُل ِز َمت ٍم َر ْب ُع َ
ون َأ ْل َ َ
الرابع :ومؿن يهللس عؾدك ردقس الـدنر و،يردن أن مخؾدقاقـ عظقؿدقـ ،نلشدؿس والؼؿد
يؽقكنن الدقريـ مؽدقريـ و الـدنر سػدل "مشدؽؾ أالدنر" لؾطحدنوي عدـ دؾؿ بدـ عبدهلل
ــر ثـ ِ
ـوران
ال د تؿـ اددنس تددهللالـن أبددق ر ي د ة عددـ الـبددل ﷺ اددنس " :الشـ ُ
ــؿس و الؼؿـ ُ
ِ
مؽو ِ
ِ
الؼقتمة"(.))2
الــتر اـو َم
ران يف
َّ
دسوبد إٌبس:
الـنر م ػنوا و شهللة ت رن ومن أعهلله ار مـ العذاب ٕرؾفن سؾقطت درج واتهللة.
وادل ؾى لذا:
ِِ
قن فِي الدَّ ْر ِك إَ ْر َػ ِل ِم َن الـ ِ
َّتر﴾ [الـستء.]145 :
 )6اقس ار اعنلك ﴿إِ َّن ا ْل ُؿـَتفؼ َ
ان ا ِ كَؿن بتء بِسخَ ٍ
ط ِم َن ا ِ َو َم ْل َوا ُه ََ َفـ َُّم َوبِ ْئ َس
 )2واقلف اعنلكَ ﴿ :أ َف َؿ ِن ا َّع َب َع ِر ْض َو َ
َ ْ َ َ َ
ِ
ون﴾ [ آل ؿران.]163 - 162 :
ا ْل َؿ ِص ُقرُ ،ل ْم َد َر ََ ٌ
تت ِ ـْدَ ا َوا ُ َب ِص ٌقر بِ َؿت َا ْع َؿ ُؾ َ
إن
 )3وعدددـ الـعؿدددنن بدددـ بشدددق رضدددل ار عـدددف ادددنس ادددنس ر دددقس ار ﷺ (( َّ
ِ
ـل الـَّـ ِ
أخ َؿـ ِ
ألـ ِ
قتمـ ِـة َل َر َُـ ٌـل ،ع َ
ـص َقدَ َم ْقـ ِـه ََ ْؿـ َـرةٌَ ،اغ ِْؾــي
ُوضـ ُـع يف ْ
ألـ َـو َن ْ
ْ
ـتر َ ــذا ًبت َاــو َم الؼ َ
ِمـْفت ِدمت ُغ ُه)) (.)3

) )1رواه مسؾم (.)2842
) )2ورواه البقفؼل و ((البع والـشقر)) وصححه إلبتين و ((الطؾطؾ ال حقح )) (.)624
) )3رواه البختري (.)6566
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أل َـو ُن ِ
ألـل الـَّـتر َ ـذابًا أ ُبـو
ـفؿـت ،ادنس ﷺ (( ْ

ِ
ولو ُمـْت َِع ٌل بـَ ْع َؾ ْق ِن ِم ْن ٍ
كتر َاغ ِْؾي ِمـ ُْفؿت ِدمت ُغ ُه))(.)1
َتلب َ

اؼول الؼرَبي (رهللؿه ا )( :رذا البنب يهلللؽ عؾك أن ،ػ مـ ،ػ سؼط لقس ،ؽػد
مـ طغك و،ػ واؿ د وع ك وٓ شؽ أن الؽػدنر و عدذاب جفدـؿ م ػدنواقن ،ؿدن ادهلل
عؾؿ مـ الؽ نب والطـ وٕكن كعؾؿ عؾك الؼطع والثبنت أكف لقس عذاب مـ ا ؾ إكبقدنن
والؿطؾؿقـ وس ؽ سقفؿ وأسطهلل و إرض و،ػ مطنوي لعذاب مـ ،ػ سؼدط وأتطدـ
ل كبقددنن والؿطددؾؿقـ أٓ ا د ى أبددن طنلددب ،قددػ أخ جددف الـبددل ﷺ إلددك ضحضددنح
لـ

اف إينه وذ ّبف عـف وإتطنكف إلقف؟)(.)2
قتل ابـن رَـب (رهللؿـه ا )( :و،دذلؽ اػدنوت عدذاب ع دنة الؿقتدهلليـ و الـدنر

بحطب أعؿدنلفؿ سؾدقس عؼقبد أردؾ الؽبدنئ ،عؼقبد أردؾ ال دغنئ وادهلل يخػدػ عدـ
بعضفؿ بحطـنت أخ ى لف أو بؿن شنن ار مـ إ بنب)(.)3
إٌبس رجظش  ٚرزىٍُ:

قـد ر ِ
الـنر اب د ودلقؾدف ادقس ار اعدنلك ﴿إِ َذا ر َأعْفـم مـن مؽ ٍ ِ ٍ
ـؿ ُعوا َل َفـت َعغَق ًظـت
َـتن َبع َ
َ ُ ب َّ
َوزَفِ ًقرا﴾ [الػرقتن.]12 :
ـل امـت ََت ْ ِ
،ؿن أن الـنر ا ؽؾؿ ودلقؾ ذلؽ اقلف اعنلك ﴿اوم َك ُؼ ُ ِ
ت َو َع ُؼ ُ
ـول
ول ل َج َفـ ََّم َل ِ ْ
ََْ
ل ْل ِمن م ِز ٍ
اد﴾ [ق. ]30 :
َ
َّ

) )1رواه مسؾم (.)262
) (( )2ال ذ ،ة)) لؾؼ طبل ( .)419
)(( )3ال خقيػ مـ الـنر)) (.)643-642
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وعـ أبل ر ي ة رضل ار عـف عـ الـبل ﷺ انس ((اخـرج اـوم الؼقتمـة ــق مـن
الـتر ،لفت قـتن عبصران ،وأذكتن عسؿعتن ،ولستن اـطق ،عؼـول :إين ُوكّؾـت بثالثـة :بؽـل
َبتر ـقد ،وبؽل من د ت مع ا إلفت آخر ،وبتلؿصوران ))(.)1
قتل ابن رَب (رهللؿه ا )( :الؿحؼؼقن مـ العؾؿدنن عؾدك أن ار أكطؼفدن بدذلؽ كط ًؼدن
تؼقؼ ًقن ،ؿن يـطؼ إيهللي وإرجؾ والجؾقد يقم الؼقنم و،ؿدن أكطدؼ الجبدنس وغق ردن
مـ الجؿندات بنل طبق والط م)(.)2
قتل الشـؼقطي (رهللؿه ا )( :ومـ انس إن الـنر ٓ اب د وٓ اد ؽؾؿ وٓ اغ دنظ وأن
ذلؽ عؾك بقؾ الؿجنز سنكف لؿ يؼؾ الحؼ ولؿ يقسؼ إلدك ال دقاب سدنن ار عؾدك ،دؾ
شلن اهللي يـطؼ من يشنن مـ مخؾقانادف وٓ يجدقز صد

الـ دقص عدـ ظنر ردن بد

دلقؾ)(.)3
أوضش أً٘ إٌبس:
َّـترَ ،فـن َذا َأ ْك َث ُـر
عـ ابـ عبنس رضدل ار عـفؿدن ادنس ادنس الـبدل ﷺ (( ُأ ِر ْا ُ
ـت الـ َ
ِ
دنس «ا ْؽ ُػ َ ِ
ِ
ِ
ـتنَ ،ل ْـو
اإلهلل َس َ
ـقر َو َا ْؽ ُػ ْـر َن ْ
ـرن ال َعش َ
َأ ْلؾ َفت الـ َبست ُء َا ْؽ ُػ ْر َن» ا َقؾ َأ َي ْؽ ُػد ْ َن بِدنر؟ َا َ َ
ت ِمـ َ
إهللدَ ُال َّن الدَّ ْل َر ُث َّم َر َأ ْت ِمـ َ
ْك َخقر ًا َقط))(.)4
تَ :مت َر َأ ْا ُ
ْك َشقئًاَ ،قت َل ْ
َأ ْهلل َسـ َ
ْت إ َلى ْ

) (1رواه الرتمذي( )2574وصححه إلبتين و ((صحق

ــ الرتمذي)).

))) )2س البنري)) (.)71/3
) )3اكظر ((أضقان البقنن)) (.)25/6
) )4رواه البختري ( )29ومسؾم (.)917
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أ٘ ْٛأً٘ إٌبس ػزاثبً:
إن َأ ْل َـو َن
عـ الـعؿنن بـ بشق رضل ار عـفؿن انس دؿعت الـبدل ﷺ يؼدقس (( َّ
َّتر َذابًا اوم ِ
ص َقدَ َم ْق ِـه ََ ْؿ َرع ِ
الؼ َق َتم ِة َر َُ ٌل َ َؾى َأ ْخ َؿ ِ
َـتن َاغ ِْؾـي ِمـ ُْف َؿـت ِد َمتغُـ ُه ك ََؿـت
َأ ْل ِل الـ ِ َ
َ َ
اغ ِْؾي ِ
الؿ ْر ََ ُل بِتل ُؼ ْؿ ُؼ ِم))(.)1
َ
ـل الـَّـ ِ
وعددـ ابددـ عبددنس رضددل ار عـفؿددن أن ر ددقس ار ﷺ اددنس (( َأ ْلـ َـو ُن َأ ْلـ ِ
ـتر
َ َذابًا َأ ُبو ََتلِ ٍ
بَ ،و ُل َو ُمـْت َِع ٌل بِـَ ْع َؾ ِ
قن َاغ ِْؾي ِمـ ُْف َؿت ِد َمتغُهُ))(.)2
أٚي َِْٓ رُغَؼَّش ث ُٙإٌبس:
إن َأ َّو َل الـ ِ
َّـتس
عـ أبل ر ي ة رضل ار عـف انس ؿعت ر قس ار ﷺ يؼقس (( َّ
ا ْؼ َضى اوم ِ
الؼ َق َتم ِة َ َؾ ْق ِهَ ،ر َُ ٌل ْارت ُْش ِفدَ َ ،ف ُلعِ َي بِ ِـه َف َع َّر َفـ َه كِ َع َؿـ ُه َف َع َر َف َفـتَ ،ق َ
ـت
ـتلَ :ف َؿـت َ ِؿ ْؾ َ
َ َ
ُ
ـت َٕ ْن ُا َؼ َ
تَ ،و َلؽِـ َ
ت فِ َ
ـتل ََـرِي ٌء
َّك َقت َع ْؾ َ
قك َهللتَّى ْارت ُْش ِفدْ ُتَ ،ق َتل ك ََذ ْب َ
فِ َقفت؟َ ،ق َتلَ :قت َع ْؾ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ب َ َؾى َو َْ ِف ِه َهللتّى ُأ ْل ِؼـي فِـي الـ ِ
َف َؼدْ قِ َ
ـم َو َ َّؾ َؿـ ُه
قلُ ،ث َّم ُأم َر بِه َف ُسح َ
ـم الع ْؾ َ
َّـتر َو َر َُ ٌـل َع َع َّؾ َ
َ
ـتلَ :عع َّؾؿ ُ ِ
ـتلَ :فؿـت ِؿ ْؾ َ ِ
ِ
و َقر َأ ال ُؼ َ ِ ِ
ـم
رآنَ ،ف ُلع َي ِبه َف َع َّر َف ُه ك َع َؿـ ُه َف َع َر َف َفـتَ ،ق َ َ َ
ـت الع ْؾ َ
ـت ف َقفـت؟ َق َ َ ْ
َ َ
َّـك َعع َّؾؿ َ ِ
ِ
ـم لِ ُق َؼ َ
َو َ َّؾ ْؿ ُت ُهَ ،و َق َر ْأ ُت فِ َ
ـرأت
ـتل َ ـتلِ ٌمَ ،و َق َ
رآنَ ،ق َتل :ك ََذ ْب َ
قك ال ُؼ َ
ـت الع ْؾ َ
ت َو َلؽـ َ َ ْ

ِ
ِ ِ
ب َ َؾى َو َْ ِف ِه َهللتَّى ُأ ْل ِؼي فِي الـ ِ
رآن لِ ُق َؼ َتل ُل َو َق ِ
ترئٌ َف َؼدْ قِ َ
َّتر َو َر َُ ٌـل
ال ُؼ َ
قلُ ،ث َّم ُأم َر بِه َف ُسح َ
َ
ورع ا َؾق ِه ،و َأ َطته ِمن َأصـ ِ
َتف الؿ ِ
ـتل ُك بؾ ِـهَ ،ف ُـلعِ َي بِ ِـه َف َع َّر َفـ ُه كِ َع َؿـ ُه َف َع َر َف َفـتَ ،ق َ
ـتلَ :ف َؿـت
َ َّ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ
َ
قل ع ِ
ت فِقفت؟ َق َتل :مت عَرك ُ ِ
ِ
ـن َرـبِ ٍ
ـكَ ،ق َ
ـت فِ َقفـت َل َ
ـتل:
ُحـب َأ ْن ُاـْ َػ َـق فِ َقفـت إٓ َأ ْك َػ ْؼ ُ
َ ؿ ْؾ َ َ
ْـت م ْ
َ َ

) )1رواه البختري (.)6562
) )2رواه مسؾم (.)367
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ُ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ت لِ ُق َؼ َتل ُل َو ََ َوا ٌدَ ،ف َؼدْ قِ َ
تَ ،و َلؽِـ َ
ـي
َّك َف َع ْؾ َ
ك ََذ ْب َ
قلُ ،ث َّم ُأم َر بِه َف ُسح َ
ب َ َؾى َو َْفهُ ،ث َّم أ ْلؼ َ
فِي الـ ِ
َّتر))(.)1
وفشح اٌجٓ ف ٟإٌبس:
،ػ ة الجـ يهللخؾقن الـدنر ،ؿدن يدهللخؾفن ،ػد ة اإلكدس سدنلجـ مؽؾػدقن ،دنإلكس ادنس
ج َّن َو ْ ِ
كس إِ َّٓ لِ َق ْع ُبدُ ِ
ت ا ْل ِ
ون) [الذاراتت. ]56 :
اعنلك ( َو َمت َخ َؾ ْؼ ُ
اإل َ
ت ِمن َق ْب ِؾؽُم بم َن ا ْل ِ
ج بن
ودلقؾ دخقلفؿ الـنر اقلف اعنلك ﴿ َق َتل ا ْد ُخ ُؾوا فِي ُأ َم ٍم َقدْ َخ َؾ ْ
َو ْ ِ
كس فِي الـ ِ
اإل ِ
َّتر﴾ [إ راف. ]38 :

جـَّـ ِ
ِ
ـــن ا ْل ِ
ـــة َوالـَّـ ِ
ـــت ك َِؾ َؿــــ ُة َر ببـ َ
ـــك ََٕ ْمـ َ
ـــتس
واقلددددف اعددددنلك ﴿ َوع ََّؿـ ْ
ـــت َ َّن ََ َفـــــ ََّم مـ َ
ِ
قن) [لود.]119 :
َأ َْ َؿع َ
واقلف اعنلك ﴿وهلل َّق َؾق ِفم ا ْل َؼو ُل فِي ُأم ٍم َقدْ َخ َؾ ْ ِ
ِ
ـن َو ْ ِ
ـن ا ْل ِ
اإل ِ
كـس ۚ
ج ب
ت من َق ْبؾ ِفم بم َ
َ َ َ ْ ُ ْ
َ
ِ
ان﴾ [فصؾت. ]25 :
إِك َُّف ْم كَتكُوا َختررِ َ
ثؼش إٌبس:
عـ أبل عقهلل الخهللري رضل ار عـف عدـ الـبدل ﷺ ادنس (( َا ُ
ؼـول ا ُ َع َعـت َلىَ :اـت
ـث الـ ِ
َّـترَ ،ق َ
كَ ،فق ُؼ ُ
آ َد ُمَ ،ف َق ُؼ ُ
أخـرِ ْج َب ْع َ
كَ ،والخَ ْق ُر فِـي َاـدَ ْا َ
قك َو َر ْعدَ ْا َ
ولَ :ل َّب َ
ـتلَ :و َمـت
ـولْ :
عؿتئ ٍَة وعِسع ًة وعِس ِعقنَ ،ف ِعـْدَ ه ا ِشـقب الص ِ
ف عِس ِ
َّتر؟ َق َتلِ :من ك بُل َأ ْل ٍ
ث الـ ِ
َب ْع ُ
ـغ ُقر ﴿ َوع ََض ُـع
ُ َّ
َ ْ َ َ ْ َ
ْ
ْ
َ
ِ
ِ
اب ا ِ َش ِـدادٌ ﴾
َترى َو َلؽ َّن َ َـذ َ
كُل َذات َهلل ْؿ ٍل َهلل ْؿ َؾ َفت َوع ََرى الـ َ
َترى َو َمت ُل ْم بِ ُسؽ َ
َّتس ُرؽ َ

) (1رواه مسؾم ( .)6915
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ِ
ـتلَ :أب ِشـروا َف َّ ِ
ِ
َقت ُلواَ :ات َر ُر َ
ـول ا َِ ،و َأاـَـت َذلِ َ
وج
ـن َا ْـل َُ َ
ـنن مــْؽ ُْم َر َُـالًَ ،وم ْ
ـك َ
الواهللـدُ ؟ َق َ ْ ُ
وج َأ ْل ٌ
ف))(.)1
لَ َ
َو َم ُ
ِ١شاس أً٘ اٌجٕخ ِٕبصي أً٘ إٌبس:
عـ أبل ر ي ة رضل ار عـف انس انس ر دقس ار ﷺ (( َمت ِمـْؽ ُْم ِم ْن َأ َهلل ٍـد َّإٓ َلـ ُه
ِ
َمـ ِْز ِ
الجـ َِّةَ ،و َمـ ِْز ٌل فِي الـ ِ
تت َفدَ َخ َل الـ ََّترَ ،و ِر َ
الجـ َِّة َمـ ِْز َلـ ُه،
َّترَ ،فن َذا َم َ
ث َأ ْل ُل َ
ٓنَ :مـ ِْز ٌل في َ

ــذان ارِ ُثـ َ ِ
ِ
َفـ َ
ك َقو ُلـــه َع َعـــت َلىُ ﴿ :أو َلئِـ َ
ــذلِ َ
ــم فِ َقفـــت
ــم ا ْل َو ِار ُثـ َ
ــر َد ْو َس ُلـ ْ
ــون ا ْلػـ ْ
ــك ُلـ ُ
ــون * ا َّلـ َ َ
ون﴾[الؿممـون.)2())]11 -10 :
َختلِدُ َ
دنس َر ُ ُ
و َع ْـ َأبِل ُمق َ ك َا َنس َا َ
َـتن َا ْـو ُم ا ْل ِؼ َق َتم ِـة َ ،د َف َـع ا ُ َ ـ َّز
دقس ار ﷺ ((إِ َذا ك َ
وَ َّل إِ َلى ك بُل مس ِؾ ٍم  ،اف ِ
ُك ِم َن الـ ِ
وداتَ ،أ ْو ك َْص َراكِقت َ ،ف َق ُؼ ُ
ول َ :ل َذا فِؽَتك َ
َّتر))(.)3
َُ
َ َ
ُ ْ
قتل الـووي (رهللؿه ا ) ( ومعـدك ردذا الحدهللي

مدن جدنن و تدهللي أبدل ر يد ة "

لؽل أهللد مـزل يف الجـة ومـزل يف الـتر " سنلؿممـ إذا دخؾ الجـ خ َؾ َػف الؽدنس و الـدنر
ٓ حؼناف ذلؽ بؽػ ه  .ومعـك " فؽتكك من الـتر " أكؽ ،ـت ُم َع َضن لهللخقس الـنر
ورذا سؽن،ؽ ٕن ار اعنلك اهللّ ر لفن عهللدا يؿؾمرن سنذا دخؾفن الؽػنر بؽػد رؿ وذكدقهبؿ
صنروا و معـك الػؽنع لؾؿطؾؿقـ)(.)4

) (1رواه البختري ( )3348ومسؾم (.(222
) (2رواه ابـ منجف ( )4346وصححه إلبتين و ((صحق

ــ ابـ منجف)).

) (3رواه مسؾم (.)2767
)(( )4ش ح صحق مطؾؿ)) لؾـقوي (.)85\67
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ِٓ ػم١ذح أً٘ اٌغٕخ أْ ال ٔشٙذ ٌّؼ َّٓ١ثبٌَّٕبس:
قتل ابن عقؿقـة (رهللؿـه ا ) ٓ( :كشدفهلل لؿعدقـ بنلـدنر :إلمؽدنن أكدف ادنب أو ،نكدت لدف
تطـنت محت قةناف أو ّ ،ػ ار عـف بؿ نئب أو غق ذلؽ ،ؿن اؼهللم :بؾ الؿدممـ بدنر
ور قلف ﷺ بنطـ وظنر ًا الذي ا هلل اابنع الحؼ ومدن جدنن بدف ال دقس  -إذ أخطدل
ولؿ يع

الحؼ ، -نن أولك أو يعذره ار و أخ ة مدـ الؿع ؿدهلل العدنلؿ بنلدذكب سدنن

رذا عنصق مط حؼ لؾعذاب ب ريب وأمن ذلؽ سؾقس م عؿهلل ًا لؾذكب بدؾ ردق مخطدئ
وار اهلل اجنوز لفذه إم عـ الخطل والـطقنن والعؼقب و الدهللكقن اؽدقن لدهللسع ضد ورة
عـ الؿطؾؿقـ وإن ،نن و أخ ة خق ًا مؿـ لؿ يعناب ،ؿن ُيعنادب الؿطدؾؿ الؿ عدهللي
لؾحددهللود وٓ ُيعناددب أرددؾ الذمدد مددـ القفددقد والـ ددنرى والؿطددؾؿ و أخدد ة خقدد
مـفؿ)(.)1



)(( )1مـفنج الطـ )) (.)251 /5
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سَُدْخُمُ
لىنه :وَ َكذَا انخَّ ِمٍُّ إِىل انجَُِاٌِ َ
قولهَ (( :و ك ََذا الت َِّؼي)) :التؼي :رق مـ يجعؾ بقـف وبقـ عذاب ار واني بػعؾ من أمد
ار بف وا ع من هنك ار عـف.
الجـ ِ
قوله(( :إِلى ِ
َتن َر َقدْ ُخ ُل)) :أي أن ال ؼل الدذي يؿ ثدؾ أمد ار ويج ـدب مدن هندك
عـف ار يهللخؾ الجـ القابن مـ عـهلل ار.
أعّبم اٌجٕخ:
لؾجـة دة أرؿتء مـفت:
السالَ ِم ِ ـدَ َر بب ِف ْم﴾ [إكعتم .]127 :واقلدف
 دار السالم :و اقلف اعنلك ﴿ َل ُف ْم َد ُار َّالسالَ ِم﴾ [اوكس.]25 :
اعنلك ﴿ َوال ّؾ ُه َادْ ُ و إِ َلى َد ِار َّ
ِ ِ ِ
ـب َ ـَّـت
 دار الؿؼتمة :انس اعنلك تؽني عـ أرؾفدن ﴿ َو َقت ُلوا ا ْل َح ْؿـدُ ل َّؾـه ا َّلـذي َأ ْذ َل َُور ا َّل ِذي َأ َهلل َّؾـَت َد َار ا ْل ُؿ َؼ َتم ِة ِمن َف ْض ِؾ ِه﴾ [فتَر.]35-34 :
ور َشؽ ٌ
ا ْل َحز ََن إِ َّن َر َّبـَت َل َغ ُػ ٌ
تف َم َؼت َم َر بب ِه َوك ََفى الـَّ ْػ َس َ ِ
ـن ا ْل َف َـوى َفـنِ َّن
 َـة الؿلوى :انس اعنلك ﴿ َو َأ َّمت َم ْن َخ َا ْل َجـَّ َة ِل َي ا ْل َؿ ْل َوى﴾ [الـتز تت.]41-40 :
ِ
ِ
الـــر ْهلل َؿ ُن ِ َبـــت َد ُه
 َــــتت ـــدن :ادددنس اعدددنلك ﴿ ََـَّـــتت َ ـــدْ ٍن ا َّلتـــي َو َ ـــدَ َّبِت ْل َغ ْق ِ
ب﴾ [مرام.]61 :

ِ
ِ
ِ
ان﴾ [العـؽبـوت.]64 :
ـي ا ْل َح َق َـو ُ
 -دار الحقوان :انس اعنلك ﴿ َوإ َّن الدَّ َار ْأخ َـر َة َلف َ

أي دار الحقنة ال ل ٓ مقت سقفن.
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ـون ا َّل ِـذان ارِ ُث َ ِ
 الػردوس :انس اعنلك ﴿ ُأ ْو َلئِ َـم فِ َقفـت
ـم ا ْل َو ِار ُث َ
ـون ا ْلػ ْـر َد ْو َس ُل ْ
ك ُل ُ
َ َ
ون﴾ [الؿممـون ]11-10 :وانس ﴿إِ َّن ا َّل ِذان آمـُوا و ِؿ ُؾوا الصـتلِح ِ
ـم
تت كَتك ْ
َختلِدُ َ
َّ َ
َ َ َ َ
َـت َل ُف ْ
َّتت ا ْل ِػ ْر َد ْو ِ
س ُكز ًُٓ﴾ [الؽفف.]107 :
ََـ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ـتت
ـم ََ َّــ ُ
ان َآم ُـــوا َو َ ؿ ُؾـوا َّ
 َــتت الـعــقم :اددنس اعدنلك ﴿ إِ َّن ا َّلــذ َالصــتل َحتت َل ُفـ ْ
الـ َِّعق ِم﴾ [لؼؿتن.]8 :
ِ
قن فِي َم َؼت ٍم َأ ِم ٍ
قن﴾ [الدختن.]51 :
 -الؿؼتم إمقن :انس اعنلك ﴿ إِ َّن ا ْل ُؿتَّؼ َ

 مؼعد الصدق وقدم الصدق :انس اعنلك ﴿إِ َّن ا ْلؿت َِّؼقن فِي َـ ٍَّتت َوك ََفرٍ فِـي َم ْؼ َع ِـد
َ
ُ َ

ِصدْ ٍق﴾ [الؼؿر.]55-54 :

طفخ أً٘ اٌجٕخ:

ون
ـورعِ ِهَُ ،و ُلـ ُه ِرـت َ
عـ أبل ر ي ة عـ ر قس ار ﷺ انس (( َخ َؾ َق ا ُ آ َد َم َؾى ُص َ
ِذرا ــتَ ...ف ُؽــل مــن اــدْ ُخ ُل الجـَّـ َة َؾــى صـ ِ
ـم َاـز َِل الخَ ْؾـ ُـق َاــْ ُؼ ُص َب ْعــدُ هلل َّتــى
َ
ً
ـورة آ َد َمَ ،ف َؾـ ْ
ُ َ
َ َ
أن))(.)1
َ
ٍ
ـور ِة
و عـ أبل ر ي ة عـ ر قس ار ﷺ انس (( َأ َّو ُل ز ُْم َـرة عَـدْ ُخ ُل َ
الجـَّـ َة َؾـى ُص َ
إضـت َءةًُ ،ق ُؾـو ُب ُف ْم َؾـى َق ْؾ ِ
والذان َؾـى إ ْثـرِ ِل ْم ك ََل َشـدب ك َْوك ٍ
ـب َر َُ ٍ
َـب َ
ـل
ال َؼ َؿرِ َل ْق َؾ َة ال َبدْ ِر،
َ
َتن ،كُل ِ
وٓ َعبتغ َ ِ
ِ
مـفم ز َْو ََت ِ
واهللـدَ ٍة مـفؿـت ُا َـرى
اختِ َال َ
واهلل ٍدْ ٓ ،
ف ب ْقـ َُف ْم َ َ
ُض ،لؽ بُل ْامرِ ٍئ ْ
مــخ رــتقِفت ِمــن ِ ِ ِ
الح ْسـ ِ
وٓ
ونَ ،
ون ا َ ُب ْؽـ َـر ًة و َ ِشــقتَ ٓ ،ا ْسـ َؼ ُؿ َ
ـنُ ،ا َسـ بب ُح َ
ُ َ َ
ـن ُ
وراء َل ْحؿ َفــت مـ َ
َ
الذلب ،وو ُقود مج ِ
الذلب ِ
وٓ ابص ُؼ َ ِ
اؿت ِ
والػ َّضةَُ ،
ـتمرِ ِل ُم
َخ ُط َ
وأ ْم َشت َُ ُف ُم َّ َ ُ َ ُ َ َ
ون ،آك َقت ُُف ُم َّ َ ُ
ونُ ْ َ َ ،
َْ
نن يعـِل العقد  -ور ْشحفم ِ
ِ
إ ُل َّو ُة َ -
الؿ ْس ُ
ك.)2()).
ُ َ
انس َأ ُبق ال َق َؿ َ ْ
َ ُ ُ ُ

) (1رواه البختري ( )6227ومسؾم (.)2846
) (2رواه البختري (.)3246
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ِ
ادخل ُ
ُ
الجـة الجـ َة َُ ْر ًدا ُم ْـر ًدا
ألل
وعـ معنذ بـ جبؾ عـ ر قس ار ﷺ انس ((
ِ
ٍ
ِ
قن))(.)1
بِ ً
قن  ،أ ْبـَت َء َث َالث و َث َالث َ
قضت َِعت ًدا ُمؽ ََّحؾ َ
وألل الجـة ٓ اـتمون سؼهلل جنن و تهللي جنب بدـ عبدهلل ار وعبدهلل ار ابدـ أبدل أوىف
ِ
اؿوت ُ
ألل الجـ َِّة))(.)2
الؿوت  ،وٓ
أن ر قس ار ﷺ انس ((الـو ُم أخو
ُ
أثٛاة ٚأٔٙبس اٌجٕخ:
ِ
انس اعدنلك ﴿و ِر َ ِ
ـت
ولـت َو ُفتِ َح ْ
ـم إِ َلـى ا ْل َجـَّـة ز َُم ًـرا َهللتَّـى إِ َذا ََتؤُ َ
ـقق ا َّلـذ َ
َ
ان ا َّع َؼ ْـوا َر َّب ُف ْ
ِِ
ِ
ان﴾ [الزمر.]73 :
ولت َختلد َ
َأ ْب َوا ُب َفت َو َق َتل َل ُف ْم َخ َز َكت َُفت َر َال ٌم َ َؾ ْقؽ ُْم َ ْبت ُْم َفت ْد ُخ ُؾ َ
وعـ عؿ رضل ار عـف عـ الـبل ﷺ أكف انس ((من عوضـل فلهللسـن الوضـو َء ثـم
أن محؿدً ا بدُ ه وررو ُله  .الؾفـم
قتل  :أشفد أن ٓ إله َ آ ا ُ وهللده ٓ شراك له ،وأشفد َّ
ِ
ِ
الجـة ،ادخل مـن
أبواب
الؿتطفرانُ ،فتحت له ثؿتكق ُة
اَعؾـي من التوابقن ،واَعؾـي من
ب
ّأافت شت َء))(.)3

تت َأ َّن َلفم َ ٍ
وانس اعنلك ﴿وب بشرِ ا َّل ِذان آمـُو ْا و ِؿ ُؾو ْا الصتلِح ِ
ـتت ع َْجرِي ِمن ع َْحتِ َفـت
ُ ْ َ
َ
َ َ َ
ََ

تر﴾ [البؼرة.]25:
إَك َْف ُ

) )1رواه الرتمذي ( )2545وأتؿهلل ( .)22177( )232/5وقتل إلبتين لو صحقح بؿجؿـوع َرقـه
وشوالده.
) (2رواه الطدددياين و ((الؿعجدددؿ إو دددط)) ( )342/8قـــتل إلبـــتين و ((الطؾطدددؾ ال دددحقح ))
( )6187وبتلجؿؾة فتلحداث صحقح من بعض َرقه ن َتبر.
) (3رواه مسؾم (.)234
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السدْ َر ِةَ ،فنِ َذا َأ ْر َب َع ُة َأك َْف ٍ
تر:
و عـ أكس بـ منلؽ انس انس ر قس ار ﷺ (( ُرفِ ْع ُ
ت إِ َلى ب
َتن َ ،ف َلمت ال َّظ ِ
ان وكَفر ِ ِ
كَفر ِ ِ
َتن َ :فـ ََف َر ِ
ات َ ،و َأ َّمت ال َبتَِـ ِ
تل َر ِ
ان  :الـ ُ
ان فِي
بقل َوال ُػ َر ُ
ان َبتَـ ِ َّ
ان َظتل َر ِ َ َ َ
ََ
الجـ َِّة))(.)1
َ
بقـل :ك آ
ات َوالـ ُ
ُـل
ـتن َ ،وا ْل ُػ َـر ُ
تن َو ََ ْق َح ُ
عـ أبل ر ي ة انس انس ر قس ار ﷺ (( َرـ ْق َح ُ
ِم ْن َأ ْك َف ِ
تر ا ْل َجـ َِّة))(.(2
ً٘ ف ٟاٌجٕخ ًٌ١؟
قتل الؼرَبي( :انس العؾؿنن لدقس و الجـد لقدؾ وهندنر وإكؿدن ردؿ و كدقر دائدؿ أبدهلل ًا
وإكؿن يع سقن مؼهللار الؾقدؾ بنرخدنن الحجدب وإغد ق إبدقاب ويع سدقن مؼدهللار الـفدنر
ب سع الحجب وس

إبقاب).

قتل ابن كثقر يف عػسقر قوله ععتلى ﴿ َو َل ُف ْم ِر ْز ُق ُف ْم فِ َقفت ُبؽ َْر ًة َو َ ِشـقت عِ ْؾ َ
ـك ا ْل َجـَّـ ُة ا َّلتِـي
ث ِمن ِ ب ِ
ك ِ
َـتن ع َِؼقـت﴾ [مـرام " ]63-62:أي و مثدؾ وادت البؽد ات ووادت
تدكَت َمـن ك َ
ُور ُ ْ َ
العشقنت ٓ أن رـنع لدق ً وهندنر ًا ولؽدـفؿ و أوادنت ا عنادب يع سدقن مضدقفن بلضدقان
وأكقار).
واؼول ابن عقؿقة ( :والجـ لقس سقفن شؿس وٓ اؿ وٓ لقدؾ وٓ هندنر لؽدـ اعد
البؽ ة والعشق بـقر يظف مـ اِبؾ الع ش)(.)3

) (1رواه البختري (.)3887
) )2رواه مسؾم (.)2839
)(( )3الجـ والـنر)) لعؿ بـ ؾقؿنن إشؼ ص.674
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أٚي ِٓ ٠ذخً اٌجٕخ:

أن أوس مـ يؼ ع بنب الجـ ر قس ار ﷺ وأوس مـ يهللخؾفن مـ إمؿ أم ف.
عـ أكس رضل ار عـف انس انس ر قس ار ﷺ (( َأكَت َأ ْك َثـر إَ ْكبِق ِ
ـتء َع َب ًعـت َا ْـو َم
َ
ُ
ِ ِ
تب ا ْل َجـ َِّة))(.)1
ا ْلؼ َق َتمة َو َأكَت َأ َّو ُل َم ْن َا ْؼ َر ُع َب َ
الؼقتم ِ
َّــة اــوم ِ
ِ
ــة
بــتب َ
ﷺ(( :آعــي َ
َ
الجـ َ َ
ِ
ولُ :م َح َّؿـدٌ  ،ف َق ُ
ْـت؟ فـل ُق ُ
فلرت ْػتِ ُح ،ف َق ُ
ؼـولَ :
بـك ُأ ِم ْـر ُت ٓ أ ْفـت َُح
ؼول
الخـتز ُنَ :مـن أك َ
ْ
َٕ َهلل ٍد َق ْب َؾ َ
ك))(.)2

ِ ِ
ـن
ون ْإَ َّو ُل َ
ـن ْأ ِخ ُـر َ
ـون َا ْـو َم ا ْلؼ َق َتمـةَ ،وك َْح ُ
عـ أبل ر ي ة أن الـبل ﷺ انس ((ك َْح ُ
ِ
ِ
َأو ُل من ادْ ُخ ُل ا ْلجـَّةَ ،بقدَ َأكَّفم ُأوعُوا ا ْلؽِت ِ
ِ
ـتخ َت َؾ ُػوا،
ـن َب ْع ِـد ِل ْمَ ،ف ْ
َتب م ْن َق ْبؾـَـتَ ،و ُأوعقـَـت ُه م ْ
َ
َ َْ ُ ْ
َّ َ ْ َ
اخ َت َؾ ُػوا فِ ِقه ِم َن ا ْل َح بق))(.)3
َف َفدَ اكَت ا ُ لِ َؿت ْ
اٌز٠ ٓ٠ذخٍ ْٛاٌجٕخ ثغ١ش دغبة:

ِ
ـن ُأ َّمتِـي
عـ فؾ بـ عهلل رضل ار عـف عـ الـبدل ﷺ ادنس (( َل َقـدْ ُخ َؾ َّن ا ْل َجـَّـ َة م ْ
ترؽ َ ِ
ف متَؿ ِ
ِ ِ ٍ
ـم َهللتَّـى
َر ْب ُع َ
ُون .آخ ٌذ َب ْع ُض ُـف ْم َب ْعضـًاَ َٓ .اـدْ ُخ ُل َأ َّو ُل ُف ْ
ون َأ ْلػًاَ ،أ ْو َر ْب ُعؿتئَة َأ ْل ُ َ
ِ
ور ِة ا ْل َؼ َؿرِ َل ْق َؾ َة ا ْل َبدْ ِر))(.)4
َادْ ُخ َل آخ ُر ُل ْم َو َُ ُ
ول ُف ْم َ َؾى ُص َ

) (1رواه مسؾم (.)696
) (2رواه مسؾم (.)697
) )3رواه مسؾم (.)855
) (4رواه البختري (.)3247
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اهلل وصػ ال قس ﷺ الطدبعقـ ألػد إوائدؾ وبدقـ ع مدنهتؿ سعدـ ابدـ عبدنس
ت َ َؾ َّي إُ َم ُم َف َل َخ َذ الـَّبِي َا ُؿر َم َع ُه إُ َّم ُة َوالـَّبِـي َا ُؿـر َم َعـ ُه
انس انس الـبل ﷺ (( ُ رِ َض ْ
الـَّ َػ ُر َوالـَّبِي َا ُؿر َم َع ُه ا ْل َع َش َر ُة َوالـَّبِي َا ُؿر َم َع ُه ا ْلخَ ْؿ َس ُة َوالـَّبِي َا ُؿر َو ْهللدَ ُه َفـَ َظ ْر ُت َفنِ َذا َر َوا ٌد
ال ل ُم ِ
ٓء ُأ َّمتِي َق َتل ٓ َو َلؽِ ْن ا ْك ُظ ْر إِ َلى إُ ُف ِق َف َـ َظ ْر ُت َفنِ َذا َر َوا ٌد كَثِ ٌقر َق َ
ـتل
كَثِ ٌقر ُق ْؾ ُ
ت َات َِ ْبرِ ُ َ
ون َأ ْل ًػـت ُقـدَّ امفم ٓ ِهللسـتب َؾـق ِفم وٓ َـذاب ُق ْؾ ُ ِ
ُك ول ُم ِ
ِ
ـم َق َ
ـتل
ٓء َر ْب ُع َ
َ َ َ ْ ْ َ َ َ
َل ُمٓء ُأ َّمت َ َ َ
ـت َول َ
َُ ْ

ـون َف َؼـت َم إِ َل ْق ِـه ُ ؽ َ
ـن
ـم َات ََو َّك ُؾ َ
ون َوٓ َا َت َط َّق ُر َ
ون َوٓ َا ْست َْر ُق َ
كَتكُوا ٓ َا ْؽت َُو َ
َّتشـ ُة ْب ُ
ون َو َ َؾى َر بب ِف ْ
ِ ِ
ِ
آخ ُـر َق َ
ـتل
اَ َع ْؾ ُه ِمـ ُْف ْم ُث َّم َقت َم إِ َل ْق ِـه َر َُ ٌـل َ
م ْح َص ٍن َف َؼ َتل ا ْد ُع ا َ َأ ْن َا ْج َع َؾـي مـ ُْف ْم َق َتل ال َّؾ ُف َّم ْ

ك بِ َفت ُ َّؽ َ
ا ْد ُع ا َ َأ ْن َا ْج َع َؾـِي ِمـ ُْف ْم َق َتل َر َب َؼ َ
تش ُة))(.)1
اٌفمشام ٠غجم ْٛاألغٕ١بم ئٌ ٝاٌجٕخ:

إن فؼــرا َء
عددـ عبددهللار بددـ عؿ د و رضددل ار عـفؿددن اددنس اددنس ر ددقس ار ﷺ (( َّ
ِ
ِ
الجـة بلربعقن خرا ًػت))(.)2
الؼقتمة إلى
الؿفتَران َ ،اسبِؼون إغـقت َء او َم
الؿ َف ِ
الجـَّـ َة َق ْب َـل
ـتَرِا َن َاـدْ ُخ ُؾ َ
ون َ
عـ أبل ر ي ة انس انس ر قس ار ﷺ (( ُف َؼ َرا ُء ُ
َأغْـ ِ َقتئِ ِف ْم بِخَ ْؿ ِس ِؿتئ َِة َرـ ٍَة))(.)3
ووجف ال قسقؼ بقـ الحهلليثقـ أن الػؼ ان مخ ؾػق الحنس و،ذلؽ إغـقنن – ،ؿن يؼقس
الؼ طبددل .-سددنلػؼ ان م ػددنواقن و اددقة إيؿددنهنؿ واؼددهللمفؿ وإغـقددنن ،ددذلؽ سددنذا ،ددنن
) )1رواه البختري (.)6546
) )2رواه مسؾم (.)2979
) )3رواه الرتمذي ( )2354بؾػظ (الؿطؾؿقـ) بهلل ً
ٓ مـ (الؿفنج يـ) قتل إلبتين و ((صدحق
الرتمذي)) هللسن صحقح.
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ٓ الجـد وآخد إغـقدنن دخدق ً
الحطنب بنع بنر أوس الػؼ ان دخدق ً
ٓ الجـد س ؽدقن الؿدهللة
ٓ الجـ وأوس إغـقنن دخدق ً
خؿطؿنئ عنم أمن إذا كظ ت إلك آخ الػؼ ان دخق ً
ٓ الجـد
س ؽقن الؿهللة أربعقـ خ يػ بنع بنر أوس الػؼ ان وآخ إغـقنن وار أعؾؿ".
آخش ِٓ ٠ذخً اٌجٕخ:

ِ
ـن َاـدْ ُخ ُل ا ْل َجـَّـ َة
عـ عبدهللار بدـ مطدعقد رضدل ار أن ر دقس ار ﷺ ادنس ((آخ ُـر َم ْ
ت إِ َل ْق َفتَ ،ف َؼ َتل:
َر َُ ٌلَ ،ف ْف َو َا ْؿ ِشي َم َّرةًَ ،و َا ْؽ ُبو َم َّرةًَ ،وع َْس َػ ُع ُه الـ َُّتر َم َّر ًة َ ،فنِ َذا َمت ََ َتوز ََلت ا ْل َت َػ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ان،
ـقن َو ْأخـرِ َ
ـن ْإَ َّول َ
َع َب َتر َك ا َّلذي ك ََّجتكي مـْك َ ،ل َؼدْ َأ ْ َطـتكي ا ُ َشـ ْقئًت َمـت َأ ْ َطـت ُه َأ َهللـدً ا م َ
ولَ :أي ربَ ،أدكِـِي ِمن ل ِذ ِه َّ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ـن
الش َج َرة َفت َ ْرـتَظ َّل بِظ بؾ َفـتَ ،و َأ ْش َـر َب م ْ
ْ َ
َفت ُْر َف ُع َل ُه َش َج َرةٌَ ،ف َق ُؼ ُ ْ َ ب ْ
ول ا ُ َ َّز َو ََ َّلَ :ات ا ْب َن آ َد َمَ ،ل َع بؾـي إِ َّن َأ ْ َط ْق ُتؽ ََفـت َر َـل ْلتَـِي َغ ْق َر َلـتَ ،ف َق ُؼ ُ
َمتئِ َفتَ ،ف َق ُؼ ُ
ـولَ ،َٓ :اـت

تلدُ ه َأ ْن َٓ اس َل َله َغقرلت ،وربه اع ِذره َِٕ َّكه ارى مت َٓ صبر َلـه َؾق ِـهَ ،فقدْ كِ ِ
ِ
قـه ِمـ َْفـت،
َر ببَ ،و ُا َع ُ
َ َْ ُ َ ْ ُ
َ ْ ُ َْ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ََ َ
َف َق ْستَظِل بِظِ بؾ َفتَ ،و َا ْش َر ُب ِم ْن َمتئِ َفتُ ،ث َّم ع ُْر َف ُع َل ُه َش َج َر ٌة ِل َي َأ ْهلل َس ُن ِم َن ْإُو َلـىَ ،ف َق ُؼ ُ
ي
ـولَ :أ ْ
ك َغ ْق َر َلتَ ،ف َق ُؼ ُ
َر ببَ ،أ ْدكِـِي ِم ْن َل ِذ ِه َِٕ ْش َر َب ِم ْن َمتئِ َفتَ ،و َأ ْرتَظِ َّل بِظِ بؾ َفتَ َٓ ،أ ْر َل ُل َ
ـولَ :اـت ا ْبـ َن

آدمَ ،أ َلــم ُعع ِ
تلــدْ كِي َأ ْن َٓ ع َْسـ َـل َلـِي َغ ْق َر َلــتَ ،ف َق ُؼـ ُ
ـولَ :ل َع بؾــي إِ ْن َأ ْد َك ْق ُتـ َ
ـك ِمـ َْفــت ع َْسـ َـل ُلـِي َغ ْق َر َلــت،
ْ َ
ََ
َفقع ِ
تلدُ ُه َأ ْن َٓ َا ْس َل َل ُه َغ ْق َر َلتَ ،و َرب ُه َا ْع ِذ ُر ُه َِٕ َّك ُه َا َرى َمت َٓ َص ْب َر َل ُه َ َؾ ْق ِهَ ،ف ُقدْ كِ ِقه ِمـ َْفت َف َق ْسـتَظِل
َُ
ـتب ا ْلجـ َِّـة ِلـي َأهللس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن ْإُو َل َقـ ْق ِن،
ـن م َ
َ ْ َ ُ
بِظ بؾ َفتَ ،و َا ْش َر ُب م ْن َمتئ َفتُ ،ث َّم ع ُْر َف ُع َل ُه َش َج َر ٌة ـْـدَ َب ِ َ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِِ ِ
َف َق ُؼ ُ
ـن َمتئِ َفـتَ َٓ ،أ ْر َـل ُل َ
ك َغ ْق َر َلـت،
ي َر ببَ ،أ ْدكـي م ْن َلذه َٕ ْرـتَظ َّل بِظ بؾ َفـتَ ،و َأ ْش َـر َب م ْ
ولَ :أ ْ

ول :ات ابن آدمَ ،أ َلم ُعع ِ
تلدْ كِي َأ ْن َٓ ع َْس َـل َلـِي َغ ْق َر َلـتَ ،ق َ
ـتلَ :ب َؾـى َاـت َر ببَ ،ل ِـذ ِه َٓ َأ ْر َـل ُل َ
ك
َف َق ُؼ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ
َغقرلت ،وربه اع ِذره َِٕ َّكه اـرى مـت َٓ صـبر َلـه َؾقفـتَ ،فقدْ كِ ِ
قـه ِمـ َْفـتَ ،فـنِ َذا َأ ْدكَـت ُه ِمـ َْفـت َف َق ْس َـؿ ُع
َ َْ ُ َ َْ ُ
َْ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ
ي َر ببَ ،أ ْد ِخ ْؾـ ِ َقفـتَ ،ف َق ُؼ ُ
ات َأ ْل ِل ا ْل َجـ َِّة َ ،ف َق ُؼـ ُ
ـن آ َد َم َمـت َا ْصـرِاـِي ِمـ َ
ْـك؟
َأ ْص َو َ
ـولَ :اـت ا ْب َ
ولَ :أ ْ

ــك الــد ْك َقت َو ِم ْث َؾ َفــت َم َع َفــت؟ َق َ
ــقك َأ ْن ُأ ْ طِ َق َ
َأ ُا ْر ِض َ
ْــت َرب
ــتلَ :اــت َر ببَ ،أع َْســت َْف ِزئُ ِمـبــي َو َأك َ
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ِ
ك ا بن م س ع ٍ
ِ
ِ
ـح ُ
ودَ ،ف َؼ َتلَ :أ َٓ ع َْس َل ُلوكِي ِم َّم َأ ْض َح ُ
ك،
ـم ع َْض َ
قن؟ "َ ،ف َضح َ ْ ُ َ ْ ُ
ا ْل َعت َلؿ َ
ك َف َؼت ُلوا :م َّ
ك رر ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ك َاـت َر ُر َ
ـح ُ
ـول ا ِ،
ـم ع َْض َ
ول ا َص َّؾى ا ُ َ َؾ ْقـه َو َرـ َّؾ َمَ ،ف َؼـت ُلوا :م َّ
َق َتلَ :لؽ ََذا َضح َ َ ُ
ِ
ك رب ا ْلعت َل ِؿ ِ
ِ ِ
ِ
قن؟ َف َق ُؼ ُ
ـول:
قن َق َتلَ :أع َْست َْف ِزئُ ِمـبي َو َأك َ
ْت َرب ا ْل َعـت َلؿ َ
قن هلل َ
َ
َق َتل " :م ْن َضح َ ب َ
ْك ،و َلؽِـبي َؾى مت َأ َشتء َق ِ
ِ
تد ٌر))(.)1
ُ
إِكبي َٓ َأ ْرت َْف ِزئُ مـ َ َ
َ َ
ِٓ ِبد ػشع ػٍِ ٗ١مؼذٖ ِٓ اٌجٕخ ٚإٌبس ثبٌغذاح ٚاٌؼش:ٟ
رول ا ِ ﷺ َ
أن َر َ
قتل:
عـ ابـ عؿ رضل ار عـفؿن أن ر قس ار ﷺ انس (( َّ
ِ ِ
إن َ ِ
أل ِ
ـل
أهللدَ ك ُْم إ َذا َم َ
تت ُ رِ َض ؾقه َم ْؼ َعدُ ُه بتل َغدَ ِاة وال َع ِش بيْ ،
َّ
الجـَّة َفؿ ْن ْ
أل ِل َ
كتن من ْ
إن َ
كتن ِمن أل ِل الـ ِ ِ
أل ِل الـ ِ
َّـتر ،ف ُق َؼ ُ
ـتل :لـذا َم ْؼ َعـدُ َك هللتَّـى َا ْب َع َث َ
ـك ا ُ َاـو َم
وإن َ
الجـ َِّةْ ،
َّتر َفؿ ْن ْ
ْ
َ

ِ
الؼ َق َتم ِة))(.)2

اٌشٙذام ٠ذخٍ ْٛاٌجٕخ لجً  َٛ٠اٌم١بِخ:
ِ
ان ُقتِ ُؾـو ْا
عـ مط وق انس للـن عبهللار بـ مطعقد عـ رذه أي ﴿ َوَٓ ع َْح َسـ َب َّن ا َّلـذ َ
فِي َربِ ِ
ون﴾﴾ [آل ؿـران .]169:ادنس َأمدن إكدن ادهللْ
قل ال ّؾ ِه َأ ْم َواعًت َب ْل َأ ْهلل َقتء ِ ـدَ َر بب ِف ْم ُا ْر َز ُق َ
ف ََقـرٍ ُخ ْضـرٍَ ،لفـت َقـ ِ
ؼدنس (( َأرواهللفـم يف َـو ِ
اـل ُم َع َّؾ َؼـ ٌة بـتل َع ْر ِ
َتد ُ
ذلؽ َس َ
َ َل ْلـَن عـ َ
ش،
َ
ْ َ ُ ُ ْ َ ْ
ْ

ؾك ال َؼـ ِ
ِ
الَ ،فـت ََّ َؾ َع ِ
َتد ِ
الجـ َِّة َهلل ْق ُ
ث َشت َء ْتُ ،ث َّم ع َْل ِوي إلى عِ َ
ـم ا بَ َال َ ـةً،
ع َْس َر ُح م َن َ
إلـقفم َرب ُف ُ
ِ
ٍ
َف َ
ؼتلْ :
الجـ َِّـة َهلل ْق ُ
ـث ِشـ ْئـَت،
لل ع َْشت َُف َ
ـن َ
ـن َك ْس َـر ُح م َ
ي شـيء ك َْشـت َِفي َوك َْح ُ
ون شقئًت؟ قتلواَ :أ َّ
ث مر ٍ
ذلك ِ
َف َػ َع َل َ
اتَ ،ف َؾ َّؿت َر َأ ْوا أك َُّف ْم َل ْن ُات َْركُوا ِمن َأ ْن ُا ْس َل ُلوا ،قتلوا :ات َر ببُ ،كرِادُ
بف ْم َث َال َ َ َّ

) (1رواه مسؾم (.)687
) (2رواه البختري ( ،)6379رواه مسؾم (.)2866
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َأ ْن عَرد َأرواهللـَـت يف َأَس ِ
ـتدكَت هللتَّـى ُك ْؼت ََـل يف ر ِ
ـبقؾ َ
لفـم
ك َم َّـر ًة ُأ ْخ َـرىَ ،ف َؾ َّؿـت َر َأى َأ ْن َ
ُ َّ ْ َ َ
لـقس ْ
َ
ْ َ
تَ ٌة ُعرِكُوا))(.)1
َهلل َ
دخٛي ػظبح اٌّإِٕ ٓ١اٌجٕخ:
ألل الـ ِ
َّتر الذان ٓ ُارادُ ا ُ َّز َّ
إن َ
وَل
عـ أبل عقهلل انس انس ر قس ار ﷺ (( َّ
ألل الـ ِ
َّ
وإن َ
راَفم
َّتر الذان ُارادُ ا ُ ـ َّز
إخراَفم ٓ َا
ؿوعون فقفت وٓ َاح َق ْو َنَّ ،
َ
وَـل إخـ َ
َ

ِ
بتئر ،ف ُقؾ َؼ ْو َن ؾى
الجـ َِّة -أو
خر َ
أكفتر َ
َون َض َ
حؿتُ ،ثم ُا َ
ُاؿقتُفم فقفت إمتعةً ،هللتى َاصقروا َف ً
ُا َرش ؾقفم من أك ِ
الح َّب ُة يف َهلل ِ
الس ْق ِل))(.)2
تون كؿت عَـ ُب ُ
الجـ َِّة -ف َقـ ُب َ
ت َ
ْفتر َ
ؿقل َّ
ِ
ـن الـ ِ
َّـتر َب ْعـدَ مـت َم َّس ُـف ْم ِمـْفـت
عـ أكس بـ منلؽ عـ الـبل ﷺ انس (( َاخْ ُر ُج َق ْو ٌم م َ
ِ
ِ
الجـَّةَ ،ف ُق َس بؿ ِ
قن))(.)3
َر ْػ ٌعَ ،ف َقدْ ُخ ُؾ َ
الج َفـَّؿ بق َ
الجـَّةَ :
أل ُل َ
قف ْم ْ
ون َ
ِ
ـن الـ ِ
َّـتر َمـن َ
قـتل ٓ إ َلـ َه َّإٓ
و تهللي أكس بـ منلؽ أن الـبل ﷺ ادنس (( َاخْ ُـر ُج م َ
ِ ٍ ِ
ِ
واخْ ُر ُج ِم َن الـ ِ
َّتر َمـن َ
قـتل ٓ إ َلـ َه َّإٓ ا ُ ،ويف َق ْؾبِ ِـه وز ُْن
ا ُ ،ويف َق ْؾبِه وز ُْن َشع َقرة من َخ ْقرٍَ ،
ٍ ِ
واخْ ُر ُج ِم َن الـ ِ
َّتر َمن َ
قتل ٓ إ َل َه َّإٓ ا ُ ،ويف َق ْؾبِ ِه وز ُْن َذ َّر ٍة ِمن َخ ْقرٍ))(.)4
ُب َّرة من َخ ْقرٍَ ،

) )1رواه مسؾم (.)6887
) )2رواه مسؾم (.)685
) )3رواه البختري (.)6559
) )4رواه البختري ( )44ومسؾم (.)693
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٠ذخً ِٓ ٘زٖ األِخ اٌجٕخ جّٛع وض١شح:
ـم َف َل َخ َـذ الـَّبِـي َا ُؿـر َم َعـ ُه
عـ ابـ عبنس انس انس الـبل ﷺ (( ُ رِ َض ْ
ـي إُ َم ُ
ت َ َؾ َّ
إُ َّم ُة َوالـَّبِي َا ُؿر َم َع ُه الـَّ َػ ُر َوالـَّبِي َا ُؿر َم َع ُه ا ْل َع َش َر ُة َوالـَّبِـي َا ُؿـر َم َعـ ُه ا ْلخَ ْؿ َسـ ُة َوالـَّبِـي َا ُؿـر
ِ
ال ل ُم ِ
ٓء ُأ َّمتِي َق َ
ـن ا ْك ُظ ْـر إِ َلـى إُ ُف ِـق
َو ْهللدَ ُه َفـَ َظ ْر ُت َفنِ َذا َر َوا ٌد كَثِ ٌقر ُق ْؾ ُ
ـتل ٓ َو َلؽ ْ
ت َات َِ ْبرِ ُ َ
ِ
ُك ول ُم ِ
ِ
ِ
ـتب َ َؾـ ْق ِف ْم
ٓء َر ْب ُع َ
ون َأ ْل ًػـت ُقـدَّ َام ُف ْم ٓ هلل َس َ
َفـَ َظ ْر ُت َفنِ َذا َر َوا ٌد كَث ٌقر َق َتل َل ُمٓء ُأ َّمت َ َ َ
وٓ ـ َـذاب ُق ْؾـ ُ ِ
ـم َقـ َ
ـم
ون َوٓ َا َت َط َّقـ ُـر َ
ون َوٓ َا ْس ـت َْر ُق َ
ـتل َكــتكُوا ٓ َا ْؽ َتـ ُـو َ
َ َ َ
ون َو َ َؾــى َر بب ِفـ ْ
ـت َولـ َ
َّتش ُة ْب ُن ِم ْح َص ٍ
ـتل ا ْد ُع ا َ َأ ْن َا ْج َع َؾـِـي ِمــ ُْف ْم َق َ
ـن َف َؼ َ
ون َف َؼت َم إِ َل ْق ِه ُ ؽ َ
اَ َع ْؾـ ُه
َات ََو َّك ُؾ َ
ـم ْ
ـتل ال َّؾ ُف َّ
ك بِ َفت ُ ؽ َ
آخ ُر َق َتل ا ْد ُع ا َ َأ ْن َا ْج َع َؾـِي ِمـ ُْف ْم َق َتل َر َب َؼ َ
َّتش ُة))(.)1
ِمـ ُْف ْم ُث َّم َقت َم إِ َل ْق ِه َر َُ ٌل َ
أن َعؽُوكُـوا
عـ عبهلل ار بـ مطعقد رضل ار عـدف عدـ الـبدل ﷺ ادنس ((أع َْر َض ْـو َن ْ
ِ
ِ
أل ِ
ـمَ ،
ـمَ ،
أن َعؽُوكُـوا ُث ُؾ َ
قـتل:
قـتل :أع َْر َض ْـو َن ْ
ـل َ
ـث ْ
أل ِل َ
ُر ُب َع ْ
الجـَّـة ُق ْؾـَـتَ :ك َع ْ
الجـَّة ُق ْؾـَتَ :ك َع ْ
ِ
أل ِ
ـمَ ،
ـس ُم َح َّؿ ٍـد ب َق ِـد ِه ،إكبـي
أع َْر َض ْو َن ْ
قـتل :والـذي َك ْػ ُ
ـل َ
أن َعؽُوكُـوا َشـ ْط َر ْ
الجـَّـة ُق ْؾـَـتَ :ك َع ْ
َ
أن َعؽُوكُوا كِ ْص َ
ـس ُم ْس ِـؾ َؿةٌ ،ومـت
الجـ َِّـة،
وذلـك َّ
ََٕ ْر َُو ْ
الجـَّـ َة ٓ َاـدْ ُخ ُؾ َفت َّإٓ َك ْػ ٌ
أن َ
أل ِل َ
ف ْ
َتلشـعر ِة السـود ِ
ِ
ِ
ِ
لشـر ِك َّإٓ ك َّ ِ
أل ِ
اء
إر َـودْ ،أو ك َّ ْ َ َّ ْ َ
أكت ُْم يف ْ
َتلشـ ْع َرة ال َب ْق َضـتء يف َِ ْؾـد ال َّث ْـو ِر ْ
ـل ا ب ْ
ِ ِ
إهلل َؿرِ))(.(2
فقج ْؾد ال َّث ْو ِر ْ

َِٓ ثشش ثبٌجٕخ:
ِ
ؿر يف الجـ َِّة
عـ عبهللال تؿـ بـ عق عـ الـبل ﷺ انس ((أبو بؽرٍ يف الجـَّة  ،و ُ
ِ
ِ
العـوا ِم يف الجـ َِّـة ،
ؾي يف الجـ َِّـة  ،و
ُ
بـن َّ
قـر ُ
ثؿـتن يف الجـَّـة  ،و ََؾحـ ُة يف الجـَّـة  ،والز َب ُ
،و آ
) )1رواه البختري (.(6546
) )2رواه البختري ( )3348ومسؾم (.)222
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وف يف الجـ َِّة  ،ورـعقدُ بـن ِ
ٍ
بـن ُك َػ ٍ
بـن ؿـرو ِ
زاـد ِ
الر ِ
قـل يف الجـ َِّـة  ،وأبـو
بن
ُ
هللؿن ُ
َ
و بدُ َّ
الجراحِ يف الجـ َِّة))(.)1
ُ َبقد َة ُ
بن َّ

وقد َتءت الـصوص بتسؿقة مجؿو ة أخرى من الصحتبة يف الجـة مـفت:
ـك لــم اــ ِ
إن لــذا م َؾـ ٌ
ـزل
تددهللي تذيػد بددـ القؿددنن اددنس اددنس ر ددقس ار ﷺ (( َّ
ِ
قبل ال َّؾ ِ
كسـتء َأ ْل ِ
إرض قط َ
َ
ؾـي ب
ـل
بـلن فتَؿـ َة رـ بقد ُة
قؾة
وابش َـرين َّ
َ
ارتلذن ر َّبـ ُه أن اسـ بؾ َم َّ
ِ
شبتب َأ ْل ِل الجـ َِّة))(.)2
والح َس ْق َن ر بقدا
وأن
الجـ َِّة َّ
الحس َن ُ
َ
ٍ
ررـول ا ِ ﷺ َّ
َ
ثـم
أن
عـ ابـ عبدنس عدـ الـبدل ﷺ (( َّ
خـط أربعـ َة خطـوط َّ ،
ِ
ِ
خططت ِ
َ
الخطـوط ؟ قـتلوا َ . ٓ :
َ
أربـع :
لـذ ِه
لم
قتل :أع
قـتل َ :
ُ
َ
أفض ُـل كسـتء الجـَّـة ٌ
َدرون َ
بـت خوا ٍ
محؿ ٍد  ،وآرق ُة ابـ ُة ُمزاهلل ٍم))(.)3
بـت
ؾد  ،وفتَؿ ُة ُ
مرام ُ
َ
بـت َّ
ُ
ؿران  ،وخداج ُة ُ َ ْ
خؾـت الجــ َة ِ
فـظـرت فقفـت  ،فـنذا
البترهللـ َة
عـ ابـ عبدنس أن الـبدل ﷺ ادنس (( َد
ُ
ُ
ِ
الؿالئؽة  ،و إذا َهللؿز ُة ُمتَّؽِى ٌء ؾى ررِارٍ))(.)4
طقر مع
عػر َا ُ
ََ ٌ
واهلل ص أن ال قس انس ((رقد الشفداء هللؿزة بن بد الؿطؾب))(.)5

) (1رواه الرتمذي ( )3747وصححه إلبتين و ((صحق
) (2رواه الرتمذي ( )3768وصححه إلبتين و ((صحق

ــ الرتمذي)).
ــ الرتمذي)).

) )3رواه أتؿهلل ( )2913( )366/6والحن،ؿ ( )539/2وقـتل إلبـتين و ((الطؾطدؾ ال دحقح ))
( )6518ورَتله ثؼتت رَتل البختري غقر ؾبتء بن أهللؿد ،ففو من رَتل مسؾم.
) (4رواه الطياين ( )617/2وصححه إلبتين و ((صحق الجنمع)) (.)3363
) )5رواه الحن،ؿ ( .)631/2مـ تهللي جنب بـ عبهللار رضل ار عـفؿن وقتل إلبـتين و ((الطؾطدؾ
ال حقح )) ( )374هللداث ثتبت.
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تشـــر شـ ِ
عدددـ معدددنذ ادددنس ادددنس ر دددقس ار ﷺ (( بـــدُ ا ِ بـــن رـــال ٍم ِ
ــرة يف
ُ
َ
الجـّة))(.(1
فرأات ِ
ِ
لزاد ِ
ؿرو بن ُك َػ ْق ٍل درَتقن))(.)2
بن
دخؾت الجـَّة
انس ر قس ار ﷺ ((
ُ
ُ
فسـؿعت خشـػ ًة بـقن اـدي،
دخؾـت الجـّـةَ،
عـ أبل أمنم عدـ الـبدل ﷺ ادنس ((
ُ
ُ
قؾت :مت لـذه الخشػ ُة ؟ فؼقل :لـذا ٌ
أمتمك))(.)3
ُ
بالل اؿشي َ
بـن ْكو ٍ
فـل ،
ورقـ َة َ
عـ عنئش رضدل ار عـفدن أن ر دقس ار ﷺ ادنس ((ٓ عسـبوا َ
رأات له َـ ًة ْأو َـَّت ْق ِن))(.)4
ُ
فنكبي قدْ

ِ
ـن بـ ِـد
ع دـ جددنب رضددل ار عـددف عددـ الـبددل ﷺ اددنس ((ر ـ ّقدُ الشــفداء هللؿــز ُة بـ ُ

ِ
الؿطؾب))(.)5
ترـ َت ْؼب َؾتْـِي ََ ِ
ـت :
تر َاـ ٌة َشـت َّب ٌة  ،ف ُؼ ْؾ ُ
عـ ب يهللة أن الـبل ﷺ انس (( :دخ ْؾ ُ
ت الجــ َة َف ْ
لِؿن أك ِ
بن ِ
قتلت  :أكت لِز َْا ِد ِ
هللتر َثة))(.)6
ْت ؟ ْ
َ ْ

) (1رواه أتؿهلل ( )22657( )242/5وصححه إلبتين و ((صحق الجنمع)) (.)3975
) )2رواه ابـ عطن .)562/69( ،وهللسن إرـتده إلبتين و ((الطؾطؾ ال حقح )) (.)6416
) (3رواه الطياين ( )236/8وصححه إلبتين و ((صحق الجنمع)) (.)3369
) (4رواه الحن،ؿ ( .)666/2وانس رذا تهللي صدحق عؾدك شد ط الشدقخقـ ولدؿ يخ جدنه .وواسؼدف
الذربل .قتل إلبتين و ((الطؾطؾ ال حقح )) ( )415ولو كؿت قتٓ.
) (5رواه الحن،ؿ ( )265/3وصححه إلبتين و (( ؾطؾ إتندي ال حقح )) (.)374
) (6رواه ابددـ عطددن ،و ((اددنريخ دمشددؼ)) ( .)376/69قــتل إلبــتين و ((الطؾطددؾ ال ددحقح ))
( )6859ولذا رـد صحقح ؾى شرط مسؾم.
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اٌجٕخ ال رفٕ:ٝ
انس اعنلك ﴿إِ َّن ا َّل ِذان آمـُوا و ِؿ ُؾوا الصتلِح ِ
تت ُأ ْو َلئِ َ
ك ُل ْم َخ ْق ُر ا ْل َبرِ َّا ِة ََـ َزاؤُ ُل ْم ِ ــدَ
َّ َ
َ َ َ َ
َّتت دْ ٍن عَجرِي ِمن عَحتِفت ْإَكْفتر َختلِ ِد ِ
قفت َأ َبدً ا﴾ [البقـة.]8 -7 :
ْ َ
ان ف َ
َ
ْ
َر بب ِف ْم ََـ ُ َ
َ ُ
قتل اإلمتمتن الحتفظتن ،أبـو هللـتعم وأبـو زر ـة – رهللؿفؿـت ا ( :-أدر،ـدن العؾؿدنن و
جؿقدع إم ددنر – تجددنز ًا وع ااد وشددنم ويؿـد – سؽددنن مدـ مددذربفؿ ...الجـد تددؼ
والـنر تؼ ورؿن مخؾقانن ٓ يػـقنن أبهلل ًا)(.)1
وو ال ددحق مددـ تددهللي أبددل ددعقهلل الخددهللري رضددل ار عـددف اددنس اددنس ر ددقس ار
ٍ
ِ
ﷺ ((ا ْمعَى بـتلؿو ِ
ت ك ََف ْقئ َِـة كَـ ْب ٍ
ون
الجـ َِّـةَ ،ف َق ْش َـرئِب َ
أل َـل َ
ـح ،ف ُقــتدي ُمــتد :اـت ْ
ش ْأم َؾ َ
َْ
ُ
ون ،ف َق ُ
ؼولْ :
ـم
ون لـذا؟ ف َق
َ
لل َع ْع ِر ُف َ
واـْ ُظ ُر َ
ـم قـدْ َرآ ُهُ ،ث َّ
الؿـ ْو ُت ،وكُؾ ُف ْ
ـم ،لـذا َ
ؼولـونَ :ك َع ْ
َ
ِ
أل َل الـ ِ
ون ،ف َق ُ
ؼولْ :
ؼولونَ :ك َع ْم ،لذا
ون لذا؟ ف َق
َ
ولل َع ْعرِ ُف َ
وا ْـ ُظ ُر َ
َّترَ ،ف َق ْش َرئِب َ
ُاـتدي :ات ْ
ون َ
ِ
أل َـل الـَّـ ِ
الؿ ْو ُت ،وكُؾ ُف ْم قدْ َرآ ُه ،ف ُق ْذ َب ُح ُث َّم ُ
تر
الجـَّـة ُخ ُؾـو ٌد فـال َم ْـو َت ،واـت ْ
أل َل َ
اؼول :ات ْ
َ
ُخ ُؾود فال مو َتُ ،ثم َقر َأ{ :و َأك ِْذرلم اوم الحسر ِة إ ْذ ُق ِضي إمر ولـم يف َغ ْػ َؾ ٍـة} ،ول ُـم ِ
ٓء
َ
َْ
ٌ
َ ُْ ُ ْ
َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ
َّ َ
ٍ
ُون}))(.)2
أل ُل الدكْقت { َو ُل ْم ٓ ُا ْم ِمـ َ
يف َغ ْػ َؾة ْ
ــتدي م ٍ
عـ أبل ر ي ة رضل ار عـدف أن الـبدل ادنس ((ا ِ
أن َع ِصـحوا فـال
ُـم ْ
ــتدَّ :
إن َلؽ ْ
ُ
ُ
وإن
أن ع َِشبوا فال ع َْف َر ُموا أ َبـدً اَّ ،
وإن َلؽ ُْم ْ
أن ع َْح َق ْوا فال ع َُؿوعُوا أ َبدً اَّ ،
وإن َلؽ ُْم ْ
ع َْس َؼ ُؿوا أ َبدً اَّ ،
وَل{ :وكُودوا ْ ِ
الجـَّـ ُة ُأ ِ
أن َعـْ َع ُؿوا فال َع ْب َل ُروا أ َبدً ا َف َ
ور ْثت ُُؿولـت
َلؽ ُْم ْ
ُـم َ
ذلك َق ْو ُل ُه َّز َّ َ ُ
أن ع ْؾؽ ُ
ون}[إ راف.)3()). ]43 :
بؿت ُكـْت ُْم َع ْع َؿ ُؾ َ
)(( (1ش ح أصقس اع ؼند أرؾ الطـ والجؿنع )) ل لؽنئل (.)699/6
) (2رواه مسؾم (.)2849
) )3رواه مسؾم (.)2837
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وقتل اإلمتم أبو إرؿت قل الصتبوين (رهللؿه ا ) :ويشفهلل أردؾ الطدـ أن الجـد والـدنر
مخؾقا نن وإهنؿن بناق نن ٓ يػـقنن أبهلل ًا(.)1
اٌّذبجخ ث ٓ١اٌجٕخ ٚإٌبس:

ِ
َّـتر،
َحتَـت َ
عـ أبل ر ي ة رضل ار عـف انس انس ر قس ار ﷺ ((ع َّ
الجـَّـ ُة والـ ُ
ِ
ِ
ِ
الجـَّ ـةُ :مــت لــي ٓ َاــدْ ُخ ُؾـِي َّإٓ
ان ،وقتلــت َ
والؿت ََج بب ـرِ َ
ـتلؿ َت َؽ ببرِ َ
ان ُ
ـترُ :أوثـ ْـر ُت بـ ُ
َفؼتلــت الـَّـ ُ
ْت رهللؿتي أرهللم ِ
ِ ِ ِ
ُض َعػت ُء الـ ِ
ور َؼ ُط ُف ْمَ ،
بك َمـن أشـت ُء
ْ َ ُ
َبتر َك وعَعت َلى ل ْؾ َجـَّة :أك َ ْ َ
قتل ا ُ ع َ
َّتس َ
ُـل ِ
بك من أشتء ِمـن ِ ِ
ْت ذابِي ُأ بذب ِ
ِ
ِمن ِ ِ
وقتل لِؾـ ِ
بتديَ ،
بـتدي ،ولِؽ ب
واهللـدَ ٍة
ُ
َ ُ
َّتر :إكَّؿت أك َ
َ
ِ
ِ
ِ
ـط َق ْ
ـولَ :ق ْ
ـئ هللتَّـى َا َض َـع ِر َْ َؾـ ُه َف َت ُؼ ُ
ـطَ ،ف ُفـتلِ َ
ـئ
ـك ع َْؿتَؾ ُ
فلمت الـ َُّتر :فـال ع َْؿتَؾ ُ
مـفؿت م ْؾ ُملتَّ ،
ِِ
َّز َّ ِ
ِ
أهللدً اَ ،
واز َْوى َب ْع ُضفت إلى َب ْع ٍ
فنن ا َ َّز
الجـَّةَُّ :
وأ َّمت َ
وَل من َخ ْؾؼه َ
ض ،وٓ َا ْظؾ ُم ا ُ
ُ
َّ
وَل ُاـ ِْش ُئ لفت َخ ْؾ ًؼت))(.)2

اٌجٕخ ٌ١غذ صّٕبً ٌٍؼًّ:

ِ
الجـَّـ َة"َ ،قـت ُلوا:
عـ أبل ر ي ة انس انس ر قس ار ﷺ (( َل ْن ُادْ خ َل َأ َهللدً ا َ َؿ ُؾ ُه َ
ْت َات َر ُر َ
ول ا ِ؟ َق َتلَ ،ٓ" :وٓ َأكَت ،إِ َّٓ َأ ْن َا َتغ ََّؿدَ كِي ا ُ بِ َػ ْض ٍل َو َر ْهلل َؿ ٍة))(.)3
َوَٓ َأك َ



)(( )1عؼقهللة الطؾػ وأصحنب الحهللي )) (ص .)264
) )2رواه البختري ( )4851ومسؾم ( .)2846مـ تهللي أبل ر ي ة رضل ار عـف.
) (3رواه البختري ( )5673ومسؾم (.)2866
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قال الناظم (رمحه اهلل):

ولِ ُؽــــ بل َهللـــ ٍّي َ تقِــــــــ ٍل يف َق ْبــــــــــرِ ِه

()14

َ َؿ ٌل ُا ِ
ؼتركُـــــ ُه ُلـَــــــ َ
تك َو ُا ْســــــــلَ ُل

اقلف (( َ تقِــــــــ ٍل)) :أي مؽؾػ والعناؾ رق الجنمع ٕم ه ورأيف.
اقلفَ َ (( :ؿ ٌل ُا ِ
ؼتركُـــــ ُه ُلـَــــــ َ
تك)) :أي ي حبف و ايه.
اقلفَ (( :و ُا ْســــــــ َل ُل)) :أي يطلس و ايه عـ عؿؾف و الهللكقن.
رٛارش األخجبس ػٍ ٝئصجبد ػزاة اٌمجش ٔٚؼ:ّٗ١
اؼول ابن أبي العـز (رهللؿـه ا )( :وادهلل ادقاا ت إخبدنر عدـ ر دقس ار ﷺ و
البقت عذاب الؼي وكعقؿف لؿـ ،نن لذلؽ أر

و دماس الؿؾؽدقـ سقجدب اع ؼدند البدقت

ذلؽ واإليؿنن بف)(.)1
واؼول الؼسطالين (رهللؿه ا )( :وادهلل ،ثد ت إتنديد و عدذاب الؼدي ت دك ادنس
غق واتهلل إهنن م قاا ة وإن لؿ ا

مثؾفن لؿ ي

شلن و أم الهلليـ)(.)2

ومن لذه إدلة:
ـتق ِبـ ِ
ـآل فِ ْر َ ـ ْـو َن ُرــو ُء ا ْل َعـ َـذ ِ
 )6اد َ
دنس َا َعددن َلك ﴿ َو َهللـ َ
ـون َ َؾ ْق َفــت ُغــدُ وا
ـتر ُا ْع َر ُضـ َ
اب * ال َّــ ُ
ِ
الست َ ُة َأ ْد ِخ ُؾوا َآل فِ ْر َ ْو َن َأ َشدَّ ا ْل َع َذ ِ
اب﴾ [غتفر.]46 ،45 :
َو َ شقت َو َا ْو َم َع ُؼو ُم َّ

)(( )1ش ح العؼقهللة الطحنوي ))(.)451
)(( )2إرشند الطنري)) (.)461/2
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ِ
ِ
ــل ا ْلؿ ِداـَـ ِ
اب مـَـــتفِ ُؼ َ ِ
َ
ــة
)2
ــو َلؽ ُْم مـ َ
ــن َهللـ ْ
واددنس َا َعدددن َلك ﴿ َوم َّؿـ ْ
ون َومـ ْ
ــن َأ ْلـ ِ َ
ــر ِ ُ
ــن ْإَ ْ ـ َ
ــر ُدوا َ َؾـــى الـب َػـ ِ
ون إِ َلـــى
ــرد َ
ــم ك َْحـ ُ
ــم ُاـ َ
ــر َع ْق ِن ُثـ َّ
ــم َرــــُ َع بذ ُب ُف ْم َمـ َّ
ــن َك ْع َؾ ُؿ ُفـ ْ
ــتق َٓ َع ْع َؾ ُؿ ُفـ ْ
َمـ َ
َ َذ ٍ
اب َ ظِق ٍم﴾ [التوبة.]101 :
َدنن الـبِدل ﷺ َي ُؼ ُ
 )3و َع ْـ َعنئِ َش َر ِضل ا ُ َعـ َْفن َان َل ْت َ ،
ـم إِكبـي َأ ُ ـو ُذ
دقس ((ال َّؾ ُف َّ
َ
اب الـ ِ
ك ِم ْن فِ ْتـ َِة الـ ِ
اب ا ْل َؼ ْبرِ َو َش بر فِ ْتـ َِة ا ْل ِغـَـى َو َش بـر فِ ْتـ َِـة ا ْل َػ ْؼـرِ
َّتر َوفِ ْتـ َِة ا ْل َؼ ْبرِ َو َ َذ ِ
َّتر َو َ َذ ِ
بِ َ
تل ال َّؾفم اغ ِْس ْل َق ْؾبِي بِؿ ِ
ك ِم ْن َشر فِ ْتـ َِة ا ْلؿ ِسقحِ الدَّ ََّ ِ
ال َّؾ ُف َّم إِكبي َأ ُ و ُذ بِ َ
تء ال َّث ْؾجِ َوا ْل َب َر ِد َوك بَق
َ
ُ َّ
َ
ب
ِ
ِ
ت ال َّث ْو َب ْإَ ْب َق َض ِم ْن الـدَّ ك ِ
ـتي ك ََؿـت
َق ْؾبِي ِم ْن ا ْلخَ َط َتات ك ََؿت َك َّؼ ْق َ
َس َو َبت ـدْ َب ْقــي َو َبـ ْق َن َخ َط َتا َ
َبت َ دْ َت َب ْق َن ا ْل َؿ ْشرِ ِق َوا ْل َؿ ْغرِ ِ
ب ال َّؾ ُف َّم إِكبي َأ ُ و ُذ بِ َ
ك ِم ْن ا ْلؽ ََس ِل َوا ْل َؿ ْل َث ِم َوا ْل َؿغ َْر ِم)) (.)1
 )4و َع ْـ ا ْب ِـ َعب ٍ
دنس َمد الـبِدل ﷺ بِ َؼ ْبد َ ْي ِـ َس َؼ َ
نس َر ِضل ا ُ َعـْ ُف َا َ
دنس ((إِك َُّف َؿـت
َ
تن َ ،و َمت ا َع َّذ َب ِ
َل ُق َع َّذ َب ِ
َـتن
َتن َٓ َا ْستَتِ ُر ِم َن ال َب ْو ِل َ ،و َأ َّمـت َ
أخ ُـر َفؽ َ
تن فِي َكبِقرٍ َ ،أ َّمت َأ َهللدُ ُل َؿت َفؽ َ
ُ

ِ
ِ
قؿ ِة )) (.)2
َا ْؿشي بِتلـَّؿ َ

ِ
ار َعـْ ُف َا َنس َا َنس َر ُ ُ
قس ا ﷺ ((إِ َذا ع ََش َّفدَ َأ َهللدُ ك ُْم
 )5و َع ْـ َأبِل ُر َ ْي َ َة َرض َل ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـن َأ ْر َبـ ٍع َا ُؼ ُ
ـم إِكبـي
وو رواي إِ َذا َس َ َغ َأ َتهللُ ُْ ،ؿ م َـ ال َشفهلل أخد ِ َف ْؾ َق ْسـتَع ْذ بِـت م ْ
ـول ال َّؾ ُف َّ
ِ ِ
اب ا ْل َؼبرِ و ِم ِ ِ
ِ
ك ِم ْن َ َذ ِ
َأ ُ و ُذ بِ َ
ـن َش بـر فِ ْتـ َِـة
ـن ف ْتـَـة ا ْل َؿ ْح َقـت َوا ْل َؿ َؿـتت َوم ْ
اب ََ َفـ ََّم َوم ْن َ َذ ِ ْ َ ْ
ا ْلؿ ِسقحِ الدَّ ََّ ِ
تل)) (.)3
َ

) (1رواه البختري ( .)6376
) (2رواه البختري ( )268ومسؾم (.)292
) (3رواه مسؾم (.)588
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ِ
ِ
ِ
ـور ُل ْم
ار َعـْ ُف َأن الـبِلﷺ َا َنس َي ْق َم ا ْل َخـْدهللَ ق (( َم َـت َ ا ُ ُق ُب َ
 )6و َع ْـ َعؾ ٍّل َرض َل ُ
ت َّ
الش ْؿ ُس)) (.)1
الص َال ِة ا ْل ُو ْر َطى َهللتَّى غَت َب ْ
َترا ،ك ََؿت َش َغ ُؾوكَت َ ْن َّ
َو ُب ُقوع َُف ْم ك ً
دنس بقـَؿددن الـبِددلﷺ سِددل تددنئِ ٍ
ٍ ِ
 )7و َعد ْـ َز ْيد ِدهلل ْبد ِ
ط ل ِ َبـِددل
َ
دـ َالنبِددت َرضد َدل ا ُ َعـْد ُف َاد َ َ ْ َ
نر َع َؾك ب ْغ َؾ ٍ َلف وكَحـ معف إِ ْذ تند ْت بِ ِف َس َؽند ْت ُا ْؾ ِؼ ِ
الـج ِ
قف َوإِ َذا َأ ْا ُب ٌ ِ ٌ َأ ْو َخ ْؿ َط ٌ َأ ْو
َ
َ َ
ُ َ ْ ُ ََُ
َ
قس ا ْل ُج َ ْيد ِ ي َ -س َؼ َ
َنن َي ُؼ ُ
َأ ْر َب َع ٌ َ -ا َنس ََ ،ذا َ ،
تب َل ِـذ ِه ْإَ ْق ُبـرِ؟))
ـن َا ْعـرِ ُ
ـح َ
ف َأ ْص َ
دنس (( َم ْ
اإل ْشد ِ
ِ
ِ
اع َس َؼ َ
ـتت َل ُـم َٓ ِء ؟)) َا َ
َس َؼ َنس َر ُج ٌؾ َأكَن َا َ
دنس ((إِ َّن
دنس (( َف َؿتَى َم َ
دنس َمدن ُاقا سدل ْ َ
ِ
ِ
َل ِذ ِه ْإُ َّم َة ُع ْب َت َؾى فِي ُق ُب ِ
ـن َ َـذ ِ
اب
ور َلت َ ،ف َؾ ْـو َٓ َأ ْن َٓ عَـدَ ا َفـُوا َ ،لـدَ َ ْو ُت ا َ َأ ْن ُا ْسـؿ َعؽ ُْم م ْ

ِِ
اب الـ ِ
ـن َ َـذ ِ
ا ْل َؼ ْبرِ ا َّل ِذي َأ ْر َؿ ُع ِمـْ ُه)) ُالؿ َأ ْا َب َؾ َع َؾ ْقـَن بِ َق ْج ِف ِف َس َؼ َ
َّـتر))
دنس َ )) :ع َع َّـو ُذوا بِـت م ْ
اب الـ ِ
َان ُلقا َك ُعق ُذ بِت ِ مِ ْـ َع َذ ِ
نر َس َؼ َنس (( َع َع َّو ُذوا بِـت ِ ِمـ ْن َ َـذ ِ
اب ا ْل َؼ ْبـرِ)) َادن ُلقا َك ُعدق ُذ
بِت ِ مِ ْـ َع َذ ِ
اب ا ْل َؼ ْب ِ َا َنس (( َع َع َّو ُذوا بِت ِ ِم َن ا ْل ِػت َِن َ ،مت َظ َف َر ِمـ َْفت َو َمت َب َط َن)) َان ُلقا َك ُعق ُذ
بِت ِ مِ َـ ا ْل ِػ َِـ من َظ َف مِـ َْفن َومن ب َط َـ َا َنس (( َع َع َّو ُذوا بِت ِ ِم ْن فِ ْتـ َِة الدَّ ََّ ِ
تل)) َادن ُلقا َك ُعدق ُذ
َ َ
َ
َ
بِت ِ مِ ْـ سِ ْـَ ِ الهللج ِ
نس(.)2
َدس ب ِ ِ ٍ ِ
دقس ارِﷺ َا َ
ار َعـْد ُف َأن َر ُ َ
دنس ((إِ َّن ا ْل َع ْبـدَ إِ َذا
 )8و َع ْـ َأك ِ ْ
دـ َمنلدؽ َرض َدل ُ
ُو ِض َع فِي َق ْبرِ ِه َوع ََو َّلى َ ْـ ُه َأ ْص َحت ُب ُه َوإِ َّك ُه َل َق ْس َؿ ُع َق ْر َع كِ َعتلِ ِف ْم َأعَت ُه َم َؾؽ ِ
وٓ ِن َمت
َتن َف ُق ْؼ ِعدَ اكِ ِه َف َق ُؼ َ
ٍ
ِ
ْت َع ُؼ ُ ِ
ار َ َؾ ْق ِه َو َر َّؾ َم َف َل َّمت ا ْل ُؿ ْم ِم ُن َف َق ُؼ ُ
ول َأ ْش َفدُ َأ َّك ُه َ ْبدُ
ُكـ َ
ول في َل َذا َّ
الر َُ ِل ل ُؿ َح َّؿد َص َّؾى ُ
ِ
ِ
ارِ َو َر ُرو ُل ُه َف ُق َؼ ُتل َل ُه ا ْك ُظ ْر إِ َلى َم ْؼ َع ِد َك ِم ْن الـ ِ
َّتر َقدْ َأ ْبدَ َل َ
ـن ا ْل َجـ َِّـة َف َق َر ُال َؿـت
ار بِه َم ْؼ َعدً ا م ْ
ك ُ
ََ ِؿق ًعت َا َنس َا َن َد ُة َو ُذَ َ ِ،لـَن َأك ُف ُي ْػ َط ُ َل ُف سِل َا ْب ِ ِه ُالؿ َر َج َع إِ َلك َت ِهللي ِ َأك ٍ
َس َا َنس َو َأ َّمت ا ْل ُؿـَتفِ ُق
ْت َع ُؼ ُ ِ
ول َمت َا ُؼ ُ
ْت َأ ُق ُ
الر َُ ِل َف َق ُؼ ُ
َّـتس
ول َٓ َأ ْد ِري ُكـ ُ
َوا ْل َؽتفِ ُر َف ُق َؼ ُتل َل ُه َمت ُكـ َ
ـول الـ ُ
ول في َل َذا َّ
) (1رواه مسؾم (.)627
) )2رواه مسؾم (.)2867
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ِ
ِ ٍ
ت وا ْضرب بِؿ َط ِ ِ
ـن
َف ُق َؼ ُتل َٓ َد َر ْا َ
قح َصـ ْق َح ًة َا ْس َـؿ ُع َفت َم ْ
تر َق م ْن َهللداد َض ْر َب ًة َف َقص ُ
ت َو َٓ َع َؾ ْق َ َ ُ َ ُ َ
َا ِؾ ِقه َغ ْق َر ال َّث َؼ َؾ ْق ِن)) (. )1
عإاي اٌٍّى:ٓ١
بـ ٍ
منلؽ ِ
َس ِ
َع ْـ َأك ِ
دقس ار ﷺ َا َ
رضل ار عـف َأكد ُف َتدهلل َال ُف ْؿ َأن َر ُ َ
دنس ((العبـدُ إذا
َ
وضع يف ِ
ِ
قرع كِ ِ
مؾؽـتن فلقعـدا ُه،
عتلفم ،أعـت ُه
وذلب أصحتب ُه ،هللتى إكه
قبره وع ََو َّلي
لقسؿع َ
ُ
َ
َ
محؿـد ﷺ ؟ فقؼـول  :أشـفدُ أكـه بـدُ ارِ
ٍ
عؼـول يف لـذا الر ِ
ُ
َـل
كـت
فقؼوٓن له  :مت َ
ُ
ِ
لك ار ِ
ورروله ،فقؼتل  :اكظر إلى مؼ َع ِد َك يف ِ
الجــة  .ادنس الـبدل
بـه مؼعـدً ا مـن
الــتر ،أبـدَ َ ُ

أقول مت ُ
كـت ُ
اؼول
رالؿت َؿق ًعت ،وأمت الؽتفِ ُر ،أو الؿـتفِ ُق  :فقؼول  ٓ :أ ْدريُ ،
ﷺ ف َق ُ
هللداـد ضـرب ًة بـقن أ ُذك ِ
ٍ
ـت ،ثـم اضـرب ِ
الـتس  .ف ُق ُ
َقـه،
بؿطر َق ٍـة ِمـن
ت وٓ َع َؾ ْق َ
ؼـتل َ ٓ :د َر ْاـ َ
َ َ
ُ
ُ
ُ
فقصقح صقح ًة اسؿعه من ا ِ
ؾقه إٓ ال َّث َؼ َؾ ْق ِن)) (.)2
ُ
ُ َ َ
ِ
ار عـف َا َنس َا َنس َر ُ ُ
الؿقـت ( أو
دقس ار ﷺ ((إذا ُقبِ َـر
ُ
و َع ْـ َأبِل ُر َ ْي َ َة رض َل ُ
ِ
أرـودان أز ِ
ِ
ِ
قـر .
مؾؽـتن
قتل أهللـدكم ) أعـت ُه
ْؽـر وأخـر الـّؽ ُ
الؿـ ُ
رقـتن  .اؼـتل ٕهللـدلؿت ُ :
ِ
ُ
ُ
كـت ُ
اؼـول  :لـو بـدُ ارِ وررـول ُه .
كـتن
عؼول يف لذا الرَـل ؟
فقؼوٓن  :مت ُ
فقؼـول مـت ُ
أكك ُ
كعؾم َ
عؼول لذا .
ار وأن محؿدا بد ُه وررول ُه  .فقؼوٓن  :قد كـ ّت ُ
أشفد أن ٓ إله إٓ ُ
عون ذرا ت يف ربعقن  .ثم اـور لـه ِ
ثم ا ْػسح له يف ِ
ُ
فقـه  .ثـم ُ
فقؼـول
اؼـتل لـ ُه  :كـم .
قبره رب َ
َ
ُ ُ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
العروس الذي ٓ اوقظـ ُه إٓ أهللـب ألؾـ ُه
كـومة
فقؼوٓن  :ك َْم
فلخبرلم ؟
أرَ ْع إلى ألؾي
ُ
ِ
إلقه  ،هللتى ابع َث ُه ا ُ من مضـجع ُه َ
الــتس اؼولـون
رـؿعت
ذلـك  .وإن كـتن مـتفؼـت قـتل :
ُ
َ

) (1رواه البختري ( )6338ومسؾم (.)2871
) (2رواه البختري ( )6338ومسؾم (.)2871
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ِ
ُ
أكك ُ
عؼول َ
كعؾم َ
لـترض  :التَئِؿـي
فقؼـتل
ذلك .
ُ
فؼؾت مثؾ ُه  ٓ .أدري  .فقؼوٓن  :قد كـت ُ
ِ
ؾقه  .ف َت ْؾتَئم ِ
ِ
فتختؾف أضال ُه  .فال ُ
ُ
مضـجعه
ازال فقفت ُم َع ّـذبت هللتـى ابعثـ ُه ا ُ مـن
ؾقه .
ذلك))(.)1
فم إكبي أ و ُذ بِ َ
الؽسـ ِل والفـر ِم
ـك َ
مـن َ
وعـ عنئش أن الـبل ﷺ ،نن يؼقس ((ال َّؾ َّ
َّتر ومـن شـر ِ
ذاب الؼبرِ ومن ِ
والؿلث ِم والؿغر ِم ومن ِ
ذاب الـ ِ
فتـة الـ ِ
ِ
ِ
فتــة
َّتر و
فتـة الؼبرِ و
ب
ِ ِ
بك من ِ
ِ
فتـة الػؼرِ وأ و ُذ َ
الغـى وأ و ُذ َ
فـم اغسـل ـبـي
بـك مـن فتــة الؿسـقحِ الـدَّ ََّتل ال َّؾ َّ
خطتاتي ِ
مـن الـدَّ ِ
بؿتء ال َّثؾجِ وال َب َر ِد ب
َ
كس
ـوب
من الخطتات كؿت ك َّؼ َ
إبـقض َ
قت ال َّث َ
وكق قؾبي َ
َ
ِ
ِ
ِ
والؿغرب))(. )2
الؿشرق
بقن
وبقن
خطتاتي كؿت بت َ
دت َ
َ
وبت د بقـي َ
قتل ابن هللجر (رهللؿه ا )( :اقلف " ومن ِ
فتـة الؼبرِ " رل ماس الؿؾؽقـ)(.)3
وقــــتل الؿبــــتركػوري (رهللؿــــه ا ) " :وفتـــــة الؼبــــر " أي ال حقدددد و جددددقاب
الؿؾؽقـ)(.)4
اؼول ابن الؼقم (رهللؿه ا )( :أمن أتندي عذاب الؼي ومطننل مـؽ وكؽق سؽثق ة
م قاا ة عـ الـبلﷺ )(.)5
وقتل إلبتين (رهللؿه ا )( :إن ماس الؿؾؽقـ و الؼدي تدؼ النبدت سقجدب اع ؼدنده
أيضن م قاا ة)(.)6
أيضن وإتندي سقف ً
ً
وهللسـه إلبتين.
) )1رواه الرتمذي ()6176
َّ
) )2رواه البختري ( .) 6164
)(( )3س البنري)) ( .)677 / 66
)(( (4احػ إتقذي)) ( .) 328 / 9
)(( )5مػ نح دار الطعندة)) (.)43\6
)(( (6الطؾطؾ ال حقح )) ل لبنين (.)297 \6
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اٌّ١ذ ُ٠غأي ُٕ٠ٚؼُ ُ٠ٚؼزة ُ٠ ٌُ ٌٛٚذفٓ:
قتل ابن أبي العز الحـػي (رهللؿـه ا )( :واعؾدؿ أن عدذاب الؼدي ردق عدذاب الديزخ
سؽؾ مـ منت ورق مطد حؼ لؾعدذاب كنلدف ك دقبف مـدف ادي أو لدؿ يؼدي أ،ؾ دف الطدبنع أو
اترتق ت ك صنر رمند ًا وكطػ و الفقان أو صؾب أو غ ق و البح وصؾ إلدك روتدف
وبهللكف مـ العذاب من ي ؾ إلك الؿؼبقر ومن ورد مـ إج

ف واخ

أض عف وكحق

ذلؽ سقجب أن يػفؿ عـ ال قس ﷺ م اده مـ غق غؾق وٓ اؼ ق )(.)1
وقتل اإلمتم ابن الؼقم (رهللؿه ا )( :إكف يـبغدل أن ُيعؾدؿ أن عدذاب الؼدي وكعقؿدف ا دؿ
ِ
ِ
ـم َب ْـرزَخٌ
لعذاب اليزخ وكعقؿف ورق من بقـ الهللكقن وأخ ة وانس اعدنلك ﴿ َوم ْ
ـن َو َرائ ِف ْ
ون﴾ [الؿممـون]100 :
إِ َلى َا ْو ِم ُا ْب َع ُث َ

ورذا اليزخ ُيشد

أرؾدف سقدف عؾدك الدهللكقن وأخد ة

و ِّؿل عذاب الؼي وكعقؿف وأكف روض أو تػ ة كنر بنع بنر غنلب الخؾدؼ :سنلؿ دؾقب
الطدبنع والطقدقر لدف مدـ عدذاب الديزخ وكعقؿدف اطدطف الدذي
َ
والح ِ يؼ وال َغ ِ يدؼ وأ،قدؾ ِّ
اؼ ضقف أعؿنلف وإن اـقعت أ بنب الـعقؿ والعذاب و،قػقنهتؿن سؼهلل ظـ بعض إوائدؾ
بعضدف و البحد وبعضدف و الدي و يدقم
وذري ُ
أكف إذا تد ق جطدهلله بنلـدنر وصدنر رمدن ًدا ِّ
شهلليهلل ال ي أكف يـجق مـ ذلؽ سلوصك َبـقف أن يػعؾقا بف ذلؽ سلم ار البح سجؿدع مدن
سقف وأم الي سجؿع من سقف الؿ انس اؿ سنذا رق ادنئؿ بدقـ يدهللي ار سطدللف مدن تؿؾدؽ
رتؿف سؾؿ َي ُػت عذاب
عؾك من
َ
سعؾت؟ سؼنس خشق ُؽ ين ِّ
أعؾؿ سؿن ا سنه أن َ
رب وأكت ُ
ال َب زخ وكعقؿف لفدذه إجد ان ال دل صدنرت و ردذه الحدنس ت دك لدق ُع ِّؾدؼ الؿ ِّقدت عؾدك
مفنب ال ِّ ينح ٕصنب جطهللَ ه مـ عذاب ال َب زخ تظف وك دقبف ولدق
ُرؤوس إشجنر و
ِّ
ِ
وروتدف ك دق ُبف
ُدسـ ال جؾ ال نل و أاقن مـ الـدنر ٕصدنب جطدهللَ ه مدـ كعدقؿ الديزخ َ
)(( )1ش ح العؼقهللة الطحنوي )) ( .)268
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دنرا و ددؿق ًمن
وتظددف سقجعددؾ ار الـددنر عؾددك رددذا َب د ًدا و د ًمن والفددقان عؾددك ذلددؽ كد ً
سعـنص العنلؿ ومقاده ُمـؼندة ل هبن وسنط رن وخنلؼفن ُي ِّ سفن ،قػ يشنن وٓ يط ع دل
عؾقف مـفن شلن أراده بؾ ردل َطدقع مشدقة ِف مذلؾد ُمـؼدندة ل ُؼهللرادف و َمدـ أكؽد ردذا سؼدهلل
َجحهلل رب العنلؿقـ و،ػ بف وأكؽ ربقبق ف)(.)1
قتل اإلمتم الـووي (رهللؿه ا )( :سنن اقدؾ سدـحـ كشدنرهلل الؿقدت عؾدك تنلدف و اديه
سؽقػ يطلس ويؼعهلل ويض ب بؿطنرق مـ تهلليدهلل وٓ يظفد لدف أالد ؟ سدنلجقاب أن ذلدؽ
غق مؿ ـ ٍع بؾ لف كظق و العندة ورق الـدنئؿ سنكدف يجدهلل لدذ ًة وآٓ ًمدن ٓ كحدس كحدـ شدق ًةن
وآلؿن لؿن يطؿعف أو يػؽ سقدف وٓ يشدنرهلل ذلدؽ جؾقطدف مـدف
مـفن و،ذا يجهلل القؼظنن لذ ًة ً
و،ذا ،دنن جيائقدؾ يدليت الـبدل ﷺ سقخديه بدنلقتل الؽد يؿ وٓ يهللر،دف الحنضد ون
و،ددؾ رددذا ظددنر جؾددل وأمددن ض د بف بنلؿطددنرق س د يؿ ـددع أن يق ددع لددف و ادديه سقؼعددهلل
ويض ب.)2()..
ػزاة اٌمجش ٔٚؼٌٍ ّٗ١شٚح ٚاٌجذْ ِؼًب:
قتل الطحتوي (رهللؿه ا )( :ولقس الطماس و الؼدي لؾد وح وتدهللرن ،ؿدن ادنس ابدـ
ت م وغق ه وأسطهلل مـف اقس مـ انس إكدف لؾبدهللن بد روح وإتنديد ال دحقح اد د
الؼددقلقـ .و،ددذلؽ عددذاب الؼددي يؽددقن لؾددـػس والبددهللن جؿقعدد بناػددنق أرددؾ الطددـ
والجؿنع اـعؿ الـػس واعذب مػ دة عـ البهللن وم ؾ بف)(.)3

)(( )1ال وح)) ٓبـ الؼقؿ ( .)99 -98
)(( )2ش ح مطؾؿ)) لؾـقوي ( .)224 \9
)(( )3ش ح العؼقهللة الطحنوي )) (.)456



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إسعاد انربَت بشزح املُظىيت اناليُت

193

وقتل شقخ اإلرالم ابن عقؿقة (رهللؿه ا )( :بؾ العذاب والـعقؿ عؾك الـػس والبهللن
جؿقع بناػنق أرؾ الطـ والجؿنعد ادـعؿ الدـػس واعدذب مـػد دة عدـ البدهللن واعدذب
م ددؾ بنلبددهللن والبددهللن م ددؾ هبددن سقؽددقن الـعددقؿ والعددذاب عؾقفؿددن و رددذه الحددنس
مج ؿعقـ ،ؿن يؽقن لؾ وح مػ دة عـ البهللن)(.)1
وقتل ابن الؼقم (رهللؿه ا ) ( :سنذا ع سدت ردذه إادقاس البنطؾد سؾد عؾؿ أن مدذرب
ددؾػ إمد وأئؿ فددن أن الؿقددت إذا مددنت يؽددقن و كعددقؿ أو عددذاب وأن ذلددؽ يح ددؾ
ل وتف وبهللكف وأن ال وح ابؼك بعهلل مػنرا البدهللن مـعؿد أو معذبد وأهندن ا دؾ بنلبدهللن
أتقنكددن ويح ددؾ لددف معفددن الـعددقؿ أو العددذاب الددؿ إذا ،ددنن يددقم الؼقنمد الؽدديى أعقددهللت
إرواح إلك إجطند وانمقا مـ ابقررؿ ل ب العنلؿقـ ومعند إبهللان م ػؼ عؾقف بدقـ
الؿطددؾؿقـ والقفددقد والـ ددنرى وكحددـ كثبددت مددن ذ ،كددنه سلمددن أتندي د عددذاب الؼددي
ومطننل مـؽ وكؽق سؽثق ة م قاا ة)(.)2
ػّخ اٌمجش:

ار عـفن ع ْـ الـبل ﷺ َ
َع ْـ عنئش َ
انس (( إِ َّن لِ ْؾؼبرِ َضـ ْغ َط ًة  ،و َل ْـو كـتن أهللـدٌ
رضل ُ
ِّ
َ
ِ
كتَ ًقت ِمـْفت  ،ك ََجت ِمـْفت رعدُ ْب ُن معت ٍذ))(.)3
ابـ عؿ عـ ر ِ
وع ْـ ِ
قس ار ﷺ انس عـ عهلل بـ معنذ رضل ار عـف تقـ ادقو
ـت لــه أبــواب السـ ِ
((لــذا الــذي عحـ َ
ـرك لــه العـ ُ
ـبعون أل ًػــت مــن
ـرش وفتِحـ ْ
ـؿتء وشــفدَ ه رـ َ
ُ

)(( )1مجؿقع الػ نوى)) ( .)282/4
)(( )2ال وح)) (.)69
) (3رواه أتؿهلل ( )23648وصححه إلبتين و صحق الجنمع (.)3943
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ِ
الؿالئؽة لؼد ُضم ضؿ ًة ثم فرج ـه _يعـل عهللَ بـ ٍ
رَـال كجـت مـن الؼبـرِ
أن
ً
معنذ _ولـو َّ
َ
َّ ب َ
َّ
بن معت ٍذ))(.) 1
لـجت مـه رعدُ ُ
سؼنس ر ُ
أيقب رضل ار اعنلك عـفؿن أن صب ًّقن ُدسِ َـ َ
قس ارِ ﷺ َ (( :ل ْـو
وع ْـ أبِل
َ
َ
ت َل َذا الصبي))(.)2
َأ ْف َؾ َ
ت َأ َهللدٌ ِم ْن َض َّؿ ِة الؼبرِ ََٕ ْف َؾ َ
قتل الحتفظ الذلبي (رهللؿه ا )( :رذه الضؿ لقطت مـ عدذاب الؼدي و شدلن بدؾ
رق أم يجهلله الؿممـ ،ؿدن يجدهلل ألدؿ سؼدهلل ولدهلله وتؿقؿدف و الدهللكقن و،ؿدن يجدهلل مدـ ألدؿ
م ضف وألؿ خ وج كػطف وألؿ مالف و ايه وام حنكف وألؿ الال ه ببؽدنن أرؾدف عؾقدف
وألؿ اقن مف مـ ايه وألؿ الؿقاػ ورقلف وألؿ القرود عؾك الـنر وكحق ذلدؽ  .سفدذه
إراجقػ ،ؾفن اهلل اـنس العبهلل ومن ردل مدـ عدذاب الؼدي وٓ مدـ عدذاب جفدـؿ ادط
ولؽـ العبهلل ال ؼل ي سؼ ار بف و بعض ذلؽ أو ،ؾف وٓ راتد لؾؿدممـ دون لؼدنن ربدف .
كذرلم اوم ا ْلحسر ِة﴾ [مرام ]39 :وانس ﴿و َأ ِ
ِ
كـذ ْر ُل ْم َا ْـو َم ْأ ِز َف ِـة إِ ِذ
َ
انس ار اعنلك ﴿ َو َأ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ
وب َلدَ ى ا ْل َحـ ِ
َتَرِ﴾[غتفر: ]18 :سـطلس ار اعنلك العػق والؾطدػ الخػدل  .ومدع ردذه
ا ْل ُؼ ُؾ ُ
الف ات َس َط ْعهللٌ – يعـل ابـ معنذ  -مؿـ كعؾؿ أكف مـ أرؾ الجـ وأكف مـ أرسع الشفهللان
رضل ار عـف، .لكؽ ين ردذا اظدـ أن الػدنئ ٓ يـنلدف ردقس و الدهللاريـ وٓ روع وٓ ألدؿ
وٓ خق ؟

ؾ ربؽ العنسق وأن يحش كن و زم ة عهلل)(.)3

) (1رواه الـطنئل ( )2155وصححه إلبتين و ((صحق الـطنئل )).
) )2رواه الطياين و الؽبق ( )3765وصححه إلبتين و ال حقح (. )2664
) (( )3ق أع م الـب ن)) (.)292-291/6
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وقتل الشقخ الـػراوي الؿتلؽي(رهللؿه ا )( :وأمن ضؿ ُ الؼي س بهلل مـفن وإن ،نكدت
اخ ؾػ بنخ

الهللرجنت)(.)1

قتل الشقخ ابن ثقؿقن (رهللؿه ا ) ( :رذا الحهللي _ يعـل تهللي ( لؼـد ضـم الؼبـر
رعدا ضؿة _ )..مشفقر عـهلل العؾؿنن وعؾك اؼهللي صح ف سنن ضؿ إرض لؾؿدممـ
ضؿ رتؿ وشػؼ ،دنٕم اضدؿ ولدهللرن إلدك صدهللررن أمدن ضدؿ فن لؾؽدنس سفدل ضدؿ
عذاب والعقنذ بنر سنن الـبل ﷺ أخي أن اإلكطنن إذا دسـ أانه مؾؽدنن يطدلٓكف عدـ
ال ال أصقس مـ ربؽ ؟ ومدن ديـدؽ ؟ ومدـ كبقدؽ ؟ سدنلؿممـ يؼدقس ربدل ار وديـدل
اإل د م وكبقددل محؿددهلل أ ددلس ار أن يجعددؾ جددقابل وجددقابؽؿ رددذا أمددن الؿـددنسؼ أو
الؿ اهلل  -أعنذكن ار وإين،ؿ مـ رذا – سقؼقس رنه رنه ٓ أدري

ؿعت الـدنس يؼقلدقن

اق ً
ٓ سؼؾ دف سقضدقؼ عؾقدف الؼدي ت دك اخ ؾدػ أضد عف والعقدنذ بدنر يدهللخؾ بعضدف و
بعض مـ شهللة الضؿ سػ ق بقـ ضؿ إرض لؾؽنس أو الؿ اهلل وضؿفن لؾؿممـ )(.)2
ً٘ اٌىبفش ٠فزٓ ف ٟلجشٖ؟
اهلل جننت أتندي ُ عـ الـبل ﷺ َاهللس عؾك أن الؽنس وغق َ ه مـ غق أرؾ اإل

م

ي ع ضقن لػ ـ الؼي و ماس الؿ َؾ َؽقـ ومـفن
بـ ٍ
أكس ِ
ِ
دقس ار ﷺ َا َ
منلؽ رضل ار عـ ُف أكد ُف تدهلل َال ُف ْؿ أن ر َ
تهللي
دنس(( :العبـدُ
َ
ِ
ـتلفم ،أعــت ُه مؾؽـ ِ
ـرع كِعـ ِ
ـتن
ـؿع قـ َ
ـب أصــحتب ُه ،هللتــى إكــه لقسـ ُ
إذا وضـ َـع يف قبــره و َعـ َـو َّلي وذلـ َ
ٍ
ِ
كـت ُ
محؿـد ﷺ ؟ فقؼـول  :أشـفدُ أكـ ُه
الرَـل
عؼول يف لـذا
فلقعدا ُه ،فقؼوٓن له  :مت َ

)(( (1الػقا،ف الهللواين)) (.)688/2
)(( )2لؼننات البنب الؿػ قح)) (لؼنن راؿ666/

ماس راؿ )67/بنخ نر.
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ِ
بدُ ارِ ورروله ،فقؼتل  :اكظر إلى مؼ َع ِد َك يف ِ
الـتر ،أبدَ َ
الجــة  .قـتل
ار ِبه مؼعـدً ا مـن
لك ُ
كـت ُ
أقول مت
رالؿت َؿق ًعت ،وأمت الؽتفِ ُر ،أو الؿـتفِ ُق  :فقؼول  ٓ :أ ْدريُ ،
الـبي ﷺ  :ف َق ُ
هللداد ضرب ًة بقن أ ُذك ِ
ٍ
ت ،ثم اضرب ِ
الـتس  .ف ُق ُ
ُ
َقـه،
بؿطر َق ٍة ِمن
ت وٓ َع َؾ ْق َ
ؼتل َ ٓ :د َر ْا َ
َ َ
ُ
اؼول ُ
ُ
فقصقح صقح ًة اسؿعه من ا ِ
ؾقه إٓ ال َّث َؼ َؾ ْق ِن))(.)1
ُ
ُ َ َ
ً٘ األطفبي ٚغ١ش اٌّىٍف٠ ٓ١فزٕ ْٛف ٟلجٛسُ٘؟
ِ
إَػتل  ،لل اسللون يف ِ
َ
قبورلم ؟ ؾى قو َلقن :
اختؾف العؾؿت ُء يف
ِ
ُ
ُ
ُبعدض الؿنلؽقد ِ وبعدض الحـنبؾد واخ دنره
إول  :أكفؿ ُيطللقن وردق ادقس
الؼول
ُ
شقخ اإل
الؼ طبل واخ َنره أيض

ِم اب ُـ اقؿق ،ؿن كؼ َؾف عـف و الػ وع(.)2

انس إكفؿ ُي َ
ابن الؼ بق ِم (رهللؿه ا ) (وتج ُ مـ َ
طللقن أكف ُيش َ ُع ال
قتل ُ
والهللعن ُن لفؿ و ُ
ماس ارِ أن يؼ َقفؿ
عذاب الؼيِ وس ـ َ الؼيِ)(.)3
َ
اقس الشنسعق ِ
طللقن و ِ
الؼول الثتين  :أكفؿ ٓ ُيؿ حـقن وٓ ُي َ
ِ
ُ
ابقررؿ  .ورق ُ
وبعدض
ُة عؾدقفؿ

انس اب ُـ مػؾ رتؿف ار ورق ُ
الؿنلؽق والحـنبؾ َ .
اقس الؼنضل واب ُـ عؼقؾ (.)4
ُ
َ
الطماس
(انس أخ ون
أمن تج ُ رذا الؼقس سقق ِّض ُحفن اب ُـ الؼقؿ رتؿف ار سقؼقس
ِ
قس والؿ ِ َؾ س ُق َ
َ
ُ
قس وأطن َعف أم ٓ ؟ س ُقؼدنس
طلس رؾ آمـ بنل
يؽقن ل ِ َؿـ َع َؼ َؾ ال
إكؿن
ٍ
ُ
لف من ،ـت ُ
بقجف من
الطػؾ الذي ٓ اؿقق َ لف
اؼقس و رذا ال ج ِؾ الذي ُب ِع َ سقؽؿ ؟ سلمن
،ـت ُ
سؽقػ ُ
اؼقس و رذا ال ج ِؾ الدذي ُب ِعد َ سدقؽؿ ؟ ولدق ُرد إلقدف عؼ ُؾدف و
يؼنس لف من َ
) )1رواه البختري ( )6338ومسؾم (.)2871
) (2اكظ

((الػ وع)) ( )266/2و ((ش ح ال رانين)) (.)85/2

)(( )3ال وح)) (.)88-87
)(( )4الػ وع)) (.)266/2
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ِ
الؼيِ سنكف ٓ ُي َ
ِ
الطدماس .
والعؾدؿ بدف وٓ سنئدهلل َة و ردذا
طلس عؿن لؿ يد ؿؽـ مدـ مع س ِدف
ِ
بعذاب الؼيِ سقف عؼقب َ الطػد ِؾ عؾدك
وأمن تهللي ُ أبل ر ي ة رضل ار عـف سؾقس الؿ ا ُد
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ار ٓ ِّ
عذاب الؼديِ
ذكب عؿؾف  .بؾ
يعذ ُب أتهللً ا ب
ُ
ا ع طنع أو سع ِؾ مع ق اط ًعن سنن َ
ِ
ٍ
بطبب غق ِ ه وإن لؿ يؽـ عؼقب ً عؾك َع َؿ ٍؾ َع ِؿ َؾف
لؾؿقت
إلؿ الذي يح ؾ
اهلل ُي ا ُد بف
ُ
ِ ِ
دع
الؿقت
إن
َ
ومـف اق ُلف ﷺ ( َّ
لقعذب ببؽتء ألؾه ؾقـه)  :أي ي دلل ُؿ بدذلؽ وي قج ُ
ُ
بذكب الحل  .وٓ ريب أن و الؼيِ مـ أٓ ِم والفؿق ِم والحط ِ
ِ
ات من
ب
َ
مـف ٓ أكّف يعن َا ُ
ِّ
اهلل يط ى أال ُ ه إلك الطػؾ سق لل ُؿ بف س ُقش َ ُع لؾؿ ؾل عؾقف أن َ
ار اعنلك لف أن يؼ َقف
يطلس َ
()1

العذاب وار أعؾؿ )(. )2
ذلؽ
َ
ِٓ اٌز ٓ٠ال ُ٠فْزٕ ْٛف ٟلُجشُ٘ :
 .1من متت مرابطًا يف ربقل ا :
ٍ
يؼقس (( ُ
قس ار ﷺ ُ
عت ر َ
نن رضل ار عـف َ
َع ْـ َ ْؾ َؿ َ
ولقؾـة
ربتط اـو ٍم
انس َ ِؿ ُ
وأَري ِ
متت َ ،رى ِ
ِ ِِ
ؾقه
ؾقه ؿ ُؾ ُه ا َّلذي َ
كتن َاعؿ ُؾ ُه َ ْ ُ ،
خقر من صقت ِم َش ْفرٍ وققتمه  .وإن َ َ
ٌ
رز ُقه ِ ،
َّتن)(.)3
وأم َن الػت َ
ُ
قتل الؿــتوي (رهللؿـه ا )" ( :مـن فتـتن الؼبـر" :أي س ن َك ْقدف مـؽد وكؽقد  :أي ٓ
يلاقنكف وٓ يخ ياكف بؾ يؽ ػك بؿقاف م ابطن شنرهللا عؾك صح إيؿنكف)(.) 4

) )1رواه مسؾم (.(927
)(( )2ال وح)) (.)88-87
) )3رواه مسؾم (.)6963
)(( (4سقض الؼهللي ))(.)44/5
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انس ((كل مق ٍ
وعـ َس َضن َل َ ب ُـ ُع َب ْق ٍهلل رضل ار عـف ع ْـ ر ِ
قس ارِ ﷺ أك ُف َ
ت ُاخـت َُم
ب
ِ ِ
ِ
ؾى ِ
والم ُن ِمن
متت مراب ًطت يف
ؿؾ ِه َّإٓ ا َّلذي َ
ربقل ار فن َّك ُه اـؿي َل ُه ؿ ُؾ ُه إلى او ِم الؼقتمة َ
ِ ()1
ِ
فتـة الؼبر))
 .2من متت ِ
بداء البطن:
ؾقؿنن ب ُـ ُص َ ٍد وخنلهلل ب ُـ ُع سط َ َ
ُ
سذ َ ،وا
جنلطن و
،ـت
عـ عبهلل ار بـ يطنر انس
ُ
ً
منت ببطـ ِ ِف سنذا رؿدن يشد ِ
َ
سؼدنس أتدهللُ ُرؿن
َفقنن أن َيؽقكدن ُشدفهللا َن جـنزاِ ِدف
أن رج ً ُاق ِّس َل َ
قس ارِ ﷺ ((من اؼتُؾ ُه بطـُ ُه ،فؾن َّ
اعذ َب يف قبرِ ِه )) َ
لمخ ِ ألؿ ي ُؼ ْؾ ر ُ
َ
سؼنس أخد ُ
ات)(.)2
ب َؾك وو رواي صهللَ َ
 .3الشفقد :
اشهلل ب ِـ ٍ
عـ ر ِ
ِ
ادنس يدن ر َ
أصحنب الـبِل ﷺ أن رجد ً َ
ٍ
دقس
ـ
م
ؾ
رج
ـ
ع
عهلل
ْ
ْ
ْ
َ
ِّ
تر َق ِة السـق ِ
ُقن و ُا ُب ِ
قر ِر ْؿ إٓ الشفقهللَ ؟ َا َنس (( َك َػى بِ َب ِ
ار من ُ
بنس الؿممـق َـ ُي ْػ َـ َ
وف َ َؾـى
ُ
َر ْأ ِر ِه فِ ْتـَ ًة)(.)3
عّبع األِٛاد:
قتل َّ
الشقخ إلبتين (رهللؿه ا ) و مؼهللم "أينت البقـدنت و عدهللم دؿنع إمدقات"
ل لق ل رتؿف ار (وخ ص البح وال حؼقؼ أن إدل مـ الؽ نب والطـ وأادقاس
أئؿ الحـػق وغق رؿ عؾك أن الؿقاك ٓ يطؿعقن وأن رذا رق إصؾ سنذا البدت أهندؿ
) )1رواه الرتمذي ( )6626وصححه إلبتين و ((صحق الرتمذي)).
) )2رواه الـطنئل ( )98/4وأتؿهلل ( )68336وصححه إلبتين و ((صحق
) (3رواه الـطنئل ( )2153وصححه إلبتين و ((أتؽنم الجـنئ )) (.)51
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يطؿعقن و بعض إتقاس ،ؿن و تهللي خػؼ الـعنس أو أن بعضفؿ ؿع و وادت مدن
،ؿن و تهللي الؼؾقب سد يـبغدل أن ُيجعدؾ ذلدؽ أصد ً سقؼدنس إن الؿدقاك يطدؿعقن
َ،

سنهنن اضنين ج ئق ٓ ُاشؽؾ انعهللة ،ؾق يعنرض هبن إصؾ الؿذ،قر بدؾ الحدؼ أكدف

يجب أن اط ثـك مـف عؾك انعهللة ا ثـنن إاؾ مـ إ،ث أو الخنص مـ العنم ،ؿن ردق
مؼ ر و أصقس الػؼف.
ولددذلؽ اددنس الع مدد إلق ددل و "روح الؿعددنين" بعددهلل بحدد مطدد ػقض و رددذه
الؿطلل والحؼ أن الؿقاك ٓ يطؿعقن و الجؿؾ سقؼ

عؾك الؼقس بنلطؿنع بؿن ورد

الطؿنع بطؿنعف.
ورذا مذرب طقائػ مـ أرؾ العؾؿ ،ؿن انس الحنسظ ابـ رجب الحـبؾل.
ٍّ
شدؽ لؽدـ إذا
ومن أتطـ من انلف ابـ ال دقـ رتؿدف ار (إن الؿدقاك ٓ يطدؿعقن بد
أراد ار اعنلك إ ؿنع من لقس مـ شلكف الطؿنع لؿ يؿ ـع).
وو بَه رمال إلى الؾجـة الدائؿة لؾبحوث العؾؿقة واإلفتتء( ،)1وفقه:
ُ
س :اد أت و  ،ددنب "الحددنوي لؾػ ددنوى" لإلمددنم الطددققطل أن الؿقددت يطددؿع ،د م
الـنس والـننرؿ عؾقف واقلفؿ سقف ،دذلؽ َيعد

مدـ يد وره مدـ إتقدنن وإن الؿدقاك

ي اورون سفؾ رذا تطـ؟ سؼهلل اع ؿهلل عؾك بعض إتندي وبعض أالنر؟
ج :إصؾ عهللم ؿنع إمقات َ ،م إتقنن إٓ من ورد و الـص :لؼقس ار بحنكف
يخنطب كبقف ﷺ ﴿ َفنِك َ
ْت
َّك َٓ ع ُْس ِؿ ُع ا ْل َؿ ْوعَى﴾ [الروم ]52 :واقلف بحنكف ﴿ َو َمت َأك َ
بِ ُؿ ْس ِؿ ٍع َم ْن فِي ا ْل ُؼ ُب ِ
ور﴾ [فتَر.]22 :
) )1س قى راؿ (.)9266



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إسعاد انربَت بشزح املُظىيت اناليُت

211

عّبع إٌج ٟﷺ ألطٛاد اٌّؼزث ٓ١ف ٟلجٛسُ٘:
ددنس بقـؿدددن الـبدددل ﷺ و تد ٍ
ددـ َالنبِد ٍ
َعدددـ َزيد ِ
ددت ر ِ
ددهلل ْبد ِ
ار َعـْددد ُف َاد َ
ددنئط لبـدددل
د
ض
ْ ْ
َ
ددل ُ
َ
الـجد ِ
دنر عؾددك بغؾ د ٍ ل د ُف وكحددـ م َعددف إذ تددندت بد ِدف سؽددندت ُاؾؼق د ِف  .وإذا أا ديُ د ٍ أو
ُ
أصــحتب
اعــرف
يؼددقس الج يدد ي ) سؼددنس(( َمــن
خؿطدد ٍ أو أربعدد ٍ ( اددنس ،ددذا ،ددنن
ُ
َ
ِ
لـــذه ْإَ ْق ُبـــرِ؟)) سؼدددنس رجد ٌ
ــمٓء ؟)) ادددنس مدددناقا و
ــتت لـ
ددؾ أكدددن  .ادددنس ((فؿتـــى مـ َ
اإلشدد ِ
وت
أن ٓعَــدَ ا َفـُوا  ،لــد َ ُ
إن لــذه إمــ َة ُع ْب َت َؾــى يف ُق ُبورلــت  ،فؾــوٓ ْ
اع  .سؼددنس (( َّ
ِ
ا َأ ْن ُاســؿعؽم مــن ـ ِ
بقجفددف سؼددنس
ـؿع مـ ـ ُه)) الددؿ أابددؾ عؾقـددن
ـذاب الؼب ـرِ الــذي أرـ ُ
ددذاب الـد ِ
ــذاب الــ ِ
ــتر)) ادددنلقا كعدددق ُذ بدددنرِ مدددـ عد ِ
ــوذوا بدددنرِ مـــن ـ ِ
ددنر  .سؼدددنس
((ععـ َّ
ِ
ِ
عدددذاب الؼددديِ  .ادددنس
ـــذاب الؼبـــرِ)) ادددنلقا كعدددق ُذ بدددنرِ مدددـ
ععـــوذوا بدددنرِ مـــن
(( َّ
((ععـ َّـوذوا بددنرِ مــن الػـ ِ
ـتن  ،مــت ظفــر مـفــت ومــت بطــن)) اددنلقا كعددق ُذ بددنرِ مددـ الػد ِـ مددن
ِ
ـدَتل)) اددنلقا كعددق ُذ بددنرِ مددـ
ظف د مـفددن ومددن بطددـ  .اددنس ((ععـ َّـوذوا بــت ِ مــن فتــ ِـة الـ
سـِ
ِ
الهللجنس (.)1

اٌشٚح ِخٍٛلخ ٚاٌّٛد ِخٍٛق:
مـ إدل عؾك أن ال وح مخؾقا اقلف اعنلك ﴿ا

ِ

ٍ

ُ َخـتل ُق ك ب
ـيء﴾ [الر ـد]16 :
ُـل َش ْ

[الزمر .]62 :انس شنرح الطحنوي عؼب ا هللٓلف هبذه أي (سفذا عدنم ٓ اخ دقص سقدف
بقجف عنم).

) (1رواه أبل داود ( )2511وصححه إلبتين و ((صحق

ــ أبل داود)).
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تن ِهلل ِ
و،ذلؽ اقلف اعنلك ﴿ َل ْل َأعَى َ َؾى ْ ِ
ُورا﴾
اإلك َْس ِ ٌ
قن م َن الدَّ ْلرِ َل ْم َاؽ ُْن َش ْقئًت َم ْذك ً
ُك ِم ْن َق ْب ُل َو َل ْم ع ُ
[اإلكستن .]1 :وانس اعنلك ل  ،ين عؾقف الط م ﴿ َو َقدْ َخ َؾ ْؼت َ
َك َش ْقئًت﴾
[مرام .]9 :واإلكطنن م ،ب مـ روح وبهللن وخطنب ار ل  ،ين ل وتف وبهللكف.
اؼول شقخ اإلرالم ابن عقؿقة (رهللؿه ا )( :روح أدمل ُمبهللَ َعد بناػدنق دؾػ إمد
وأئؿ فن و نئ أرؾ الطـ واهلل تؽك إجؿنع العؾؿنن عؾدك أهندن مخؾقاد غقد ُ واتدهلل مدـ
أئؿ الؿطؾؿقـ مثؾ محؿهلل بـ ك
زمنكف بنإلجؿنع وآخ

الؿ وزي _اإلمدنم الؿشدفقر الدذي ردق أعؾدؿ أردؾ

أو مدـ أعؾؿفدؿ _ و،دذلؽ أبدق إ دحنق بدـ شدنا

وأبدق

محؿهلل بـ ا قب و،ذلؽ أبدق عبدهللار بدـ مـدهلله و  ،نبدف "الد وح والدـػس" والشدقخ أبدق
يعؼقب الخ از وأبق يعؼقب الـف جقري والؼنضل أبق يعؾك وغق رؿ)(.)1
ومــن إدلــة ؾــى أن الؿــوت مخؾــوق اقلددف اعددنلك ﴿ا َّلـ ِـذي َخ َؾـ َـق ا ْل َؿـ ْـو َت َوا ْل َح َقــت َة

لِ َق ْب ُؾ َوك ُْم َأاؽ ُْم َأ ْهلل َس ُن َ َؿ ًال﴾ [الؿؾك.]2 :
وتهللي َأبِل ِع ٍ
دنس َر ُ ُ
دنس َا َ
قهلل ا ْل ُخدهللْ ِر ِّي َر ِضدل ا ُ َعـْد ُف َا َ
دقس ا ِ ﷺ (( ُا ْـمعَى
َ
َ
َـتدي مـ ٍ
ش َأم َؾـح َفقـ ِ
ِ
ِ
ون َف َق ُؼ ُ
ـول َل ْـل
ون َو َاـْ ُظ ُـر َ
َـتد َاـت َأ ْل َـل ا ْل َجـ َِّـة َف َق ْش َـرئِب َ
ُ
بِت ْل َؿ ْوت ك ََف ْقئَة َك ْب ٍ ْ َ ُ
ـون َ :كعـم  ،ل َـذا ا ْلؿـو ُت  ،وكُؾفـم َقـدْ رآه ُ ،ثـم اـ ِ
َـتدي َاـت َأ ْل َـل الـ ِ
َّـتر
َع ْعرِ ُف َ
َ ْ
ون َل َذا ؟ َف َق ُؼو ُل َ َ ْ َ
َ ُ ْ
َ ُ َّ ُ
ون َف َق ُؼ ُ
ـم َقـدْ
ون َل َذا ؟ َف َق ُؼو ُل َ
ول َل ْل َع ْعرِ ُف َ
ون َو َا ْـ ُظ ُر َ
َف َق ْش َرئِب َ
ون َ :ك َع ْم َ ،ل َذا ا ْل َؿ ْـو ُت َ ،وكُؾ ُف ْ
ول َ :ات َأ ْل َل ا ْل َجـ َِّة ُخ ُؾو ٌد َف َال َم ْو َت َ ،و َات َأ ْل َل الـ ِ
َرآ ُه َ ،ف ُق ْذ َب ُح ُ ،ث َّم َا ُؼ ُ
َّتر ُخ ُؾو ٌد َف َال َم ْو َت ُ ،الؿ

)(( )1مجؿقع الػ نوى)) لشقخ اإل

م (.)266/4
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ِ ِ ِ
َ ِ
ـم فِـي َغ ْػ َؾ ٍـة﴾َ ،و َل ُـم َٓ ِء فِـي َغ ْػ َؾ ٍـة َأ ْل ُـل
ـي ْإَ ْم ُـر َو ُل ْ
َا َ َأ ﴿ َوأكْذ ْر ُل ْم َا ْو َم ا ْل َح ْس َرة إ ْذ ُقض َ
ُون﴾)(.)1
الد ْك َقت ﴿ َو ُل ْم َٓ ُا ْم ِمـ َ
قتل ابن الؼقم (رهللؿه ا )( :ورذا الؽبش واإلضجنع والذب ومعنيـ الػ يؼقـ ذلدؽ
تؼقؼ ٓ خقنس وٓ اؿثقؾ ،ؿن أخطدل سقدف بعدض الـدنس خطدن ابقحدن وادنس الؿدقت
ع َ ض والع َ ض ٓ ي جطؿ سض عـ أن يذب  .ورذا ٓ ي
مـ الؿقت صقرة ،بش يذب

 :سنن ار بحنكف يـشدئ

،ؿن يـشئ مـ إعؿنس صقر ًا معنيـ يثنب هبدن ويعنادب

وار اعنلك يـشئ مـ إع اض أجطنم اؽقن إع اض مندة لفن ويـشئ مـ إجطنم
أع اض

،ؿن يـشئ بحنكف واعنلك مـ إع اض أع اض

ومدـ إجطدنم أجطدنم

سنٕاطنم إربع مؿؽـ مؼهللورة لؾ ب اعدنلك وٓ يطد ؾ م جؿعد بدقـ الـؼقضدقـ وٓ
شقة مـ الؿحنس وٓ تنج إلك اؽؾػ مـ انس إن الذب لؿؾؽ الؿقت سفذا ،ؾف مدـ
آ هللراع الػن هلل عؾك ار ور قلف وال لويدؾ البنطدؾ الدذي ٓ يقجبدف عؼدؾ و ٓ كؼدؾ و
ببف اؾف الػفؿ لؿ اد ال قس .) 2()..
السقوَي (رهللؿه ا ) (: )3
وقتل َالل الدّ ان َّ
َالؿنكِق ٌ ت ْؽؿ الب َؼ ِ
الخ ْؾ ِؼ َ ...وال َبدددن ُا َ
نن َي ُعؿ َفن مِ َـ َ
دددقن سدِل َت ِّقددد ِ ال َعددهللَ م
َ َ ُ ُ َ
ِ
ِ
الؾقح َوال َؼ َؾؿ
اح ََ ،ذا
ُ
ب َو َأ ْر َو ٌ
ر َل ا ْل َع ْ ُش َوال ُؽ ْ ْل َوك ٌَنر َو َجـد ٌ  ...و َع ْج ٌ

) )1رواه البختري ( )4453ومسؾم (.(2849
)(( )2تندي إرواح )) ( .) 284 283
)(( )3ش ح الـقكق الؽنسق الشنسق )) (.)97/6
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اإلٔغبْ ٠جٍ ٝئال ػجت اٌزٔت

))1

ددنس َاددد َنس َر ُ د ُ
َعدددـ َأبِدددل ر َ يددد َة َر ِضدددل ار َعـْددد ُف َاد َ
ددقس ار ﷺ (( لـــقس ِمـــن
َ
ِ
اإلكسـ ِ
ــذك ِ
ــب الـ َّ
َّـــب
َب ،ومــــه ُا َرك ُ
ــتن شـــي ٌء َّإٓ َا ْبؾـــىَّ ،إٓ ْظ ًؿـــت واهللـــدً ا :ولـــو َ ْجـ ُ
الؼقتم ِة)) (.)2
الخ ْؾ ُق او َم
َ
قتل اإلمتم ابن الؼقم (رهللؿه ا ) يف "الـوكقة"(:)3
َأي ًضددن وإكفؿدددَن َلؿ ْخ ُؾق َاددددددد ِ
َوال َعد ْ ُش َوال ُؽ ْ ِ ل َٓ ُي ْػـ ِ ِ
دنن
قف َؿدددن
َ ُ
ْ
َ
ِ
ددق ْلهللَ ِ
قفن مِ َـ الددددد ِ
ان
دقر َٓ َا ْػـَك ََ ،ذل ِ َؽ َجـ ُ ا ْلد
َدؿ ْل َوى َو َمن س َ
َو ُ
الحدد ُ
عَدددهللَ م و َلؿ ُا ْخ َؾ ْدؼ إِ َلدددك َذا ِ
َو َِٕ ْجددد ِؾ َر َ
أن
ددذا َا َنس َج ْفدددد ٌدؿ إِك َفن
ٌ َ ْ
َأجطدنمفؿ ت ِػ َظ ْت مِـ الهللِّ يهللَ ِ
ان
دت الثدددد َ ى
َوإَ ْكبِ َقددن ُن َسنِك ُف ْؿ َا ْح َ
َ
ْ َ ُُ ْ ُ
َمن ل ِ ْؾبِد َؾك بِ ُؾ ُحقمِ ِف ْؿ َو ُج ُطقمِ ِفؿ
َوََ ،ذ َ
دب الظ ْفد ِ َٓ َي ْبؾدَك
اع َع ْج ُ

اب يدهللَ ِ
ان
َأ َبددهللً ا َو ُر ْدؿ َا ْح َ
دت ال َ ِ َ
ِ
اإلكْط ِ
،دب ِخ ْؾ َؼد ُ ِ
نن
ب َؾك مـْدد ُف ُا ُ
َ

أجغبد األٔج١بم ال رجٍ:ٝ
عـ أوس بـ أوس عـ الـبِلﷺ انس ((إِ َّن ِمن َأ ْف َض ِل َأا ِتمؽُم اوم ا ْلجؿع ِة  ،فِ ِ
قـه
َّ ْ َ ْ َ ُ ُ َ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الص َال ِة
الص ْع َؼ ُة َ ،ف َلكْث ُروا َ َؾ َّي م ْن َّ
الس َالم َ ،وفقه ُقبِ َض َ ،وفقه الـَّ ْػخَ ُة َ ،وفقه َّ
ُخؾ َق آ َد ُم َ َؾ ْقه َّ

) )1جب الذكب :رق ال ُعد َظ ْقؿ ال غق الذي و أ ػؾ ال ؾب عـدهلل هننيد سؼد ات الظفد بدقـ اإللق دقـ
ورق مـ اإلكطنن ،نلذيؾ لؾحققان ويؼنس لف عجب الذكب بنلبنن وس العقـ و دؽقن الجدقؿ وعجدؿ
الذكب بنلؿقؿ ويؼنس لف ال ُع ْ ُعص بنلضؿ وبنلػ .
) )2رواه البختري ( )4935ومسؾم (.(2955
)(( (3الـقكق )) ش ح ابـ عقطك (.)96 -95/6
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وض ٌة َ َؾ َّي َان ُلقا َين َر ُ َ
دػ ُا ْعد َ ُض َصد ُاـَن َع َؾ ْق َ
َفنِ َّن َص َال َعؽ ُْم َم ْع ُر َ
دقس ارِ َو َْ ،ق َ
دؽ َو َادهللْ
ار َ ـ َّز َو ََ َّـل َقـدْ َهلل َّـر َم َ َؾـى إَ ْر ِ
ض َأ ْن ع َْلك َ
قدتَ -ا َ
َأ َر ْم َت َ -أ ْي َي ُؼق ُل َ
ُـل
دقن َادهللْ َبؾِ َ
دنس إِ َّن َ
ِ
السالم )(.)1
َأ َْ َست َد إَ ْكبِ َقتء َ َؾ ْق ِف ْم َّ



) )1رواه أبق داود ( )6147وصححه إلبتين و صحق أبل داود (. )925
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قال الناظم (رمحه اهلل):

ِ ٍ
لــــذا ا تِ َؼــــــتد َّ ِ
الشــتفعيِ ِّ و َمتلــــــك (َ )15و َأبِـــي َهللـِق َػـَ َة ُثــ َّم َأ ْهلل َـؿــدَ ُاـْ َؼــــ ُل
ُ
ْ

لىنه :هــــذا ا ْعخِمَــــــادُ انشَّــافِعٍِّ
قوله (( :لــــذا ا ْ تِ َؼــــــت ُد َّ
عي)) :أي من اؼهللم مـ عؼنئهلل و أبقنت الؿـظقمد ردق
الشــتفِ ِ ِّ
اع ؼند ؾػ إم وأئؿ فن ،لبل تـقػ ومنلؽ و الشنسعل وأتؿهلل وغق رؿ.
ٔجزح ػٓ اإلِبَ اٌشبفؼ ٟسدّٗ ا﵀:
آرم:
َّ
الشــتفِعي لو :أبدق عبدهلل ار محؿدهلل بدـ إدريدس بدـ العبدنس بدـ عثؿدنن بدـ شدنسع بدـ
الطنئب بـ عبهلل ي يهلل بـ رنشؿ بـ عبهلل الؿطؾب بـ عبهلل مـن .
يؾ ؼل الشنسعل مع ال قس ﷺ و َجهللِّ ه عبهلل مـن

سنإلمنم الشدنسعل (رتؿدف ار)

ا شل أصقؾ.
الؿولد:
ُولِهلل بغ ة و شف رجب ـ منئ وخؿطقـ مدـ الفجد ة (651ردد) ولؿدن مدنت أبدقه
اك ؼؾت بف أمف إلك مؽ  :وذلؽ ٕهنؿ ،نكقا سؼ ان ولة يضقع ك ََط ُبف الؿ اـؼؾ (رتؿف ار)
بقـ الب د و طؾب العؾؿ.
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شقوخ اإلمتم الشتفعي:
ػقنن بـ عققـد منلدؽ بدـ أكدس ُم َطد

بدـ مدنزن ال دـعنين محؿدهلل بدـ الحطدـ

الشقبنين الحـػل و،قع بـ الج اح وغق رؿ.
عالمذة اإلمتم الشتفعي:
كبغ عؾك اإلمنم الشنسعل ،ثق مـ الـنس و مؼدهللم فؿ أبدق عبدهلل ار أتؿدهلل بدـ تـبدؾ
والحطـ بـ محؿهلل ال بنح ال عػ اين والحطقـ الؽ ابقطل وأبق القر إب ارقؿ بـ خنلهلل
الؽؾبل وأبق إب ارقؿ إ ؿنعقؾ بـ يحقك الؿ ين وغق رؿ.
مملػتت اإلمتم الشتفعي:
لددؿ ُيعد

إلمددنم ابددؾ اإلمددنم الشددنسعل مددـ الؿملػددنت و إصددقس والػد وع والػؼددف

وأدل ددف بددؾ و ال ػطددق وإدب مددن عد

لؾشددنسعل ،ثد ًة وب اعد ً وإتؽن ًمددن :يؼددقس ابددـ

كحقا مـ منئ ل ج ن".
ُزوٓق "صـػ الشنسعل ً
ولؼهلل ،نن و

ع ال للقػ مع الهللا والـضج واإلاؼنن أعجقب مـؼطع الـظق ت دك

إكف ربؿن أكج  ،ن ًبن و ك ػ هندنر .يؼدقس يدقكس بدـ عبدهلل إعؾدك "،دنن الشدنسعل يضدع
الؽ نب مـ غهللوة إلك الظف ".
مـ مملػناف رتؿف ار  ،نب (ال نل ) ورق أوس  ،نب وضع و أصقس الػؼف  ،نب
(اخ

الحهللي )  ،نب (جؿنع العؾؿ)  ،نب ( بقؾ الـجدنة)  ،دنب (إم)  ،دنب

(إبطنس آ حطنن)  ،نب (أتؽنم الؼ آن)  ،نب (بقنن سد ض ار عد وجدؾ)  ،دنب
(صػ إم والـفل)  ،نب (اخ

الع ااققـ)  ،نب (ال د عؾك محؿهلل بـ الحطـ)

 ،نب (سضنئؾ ا يش).
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أقوال ألل العؾم يف اإلمتم الشتفعي:
قتل ال ُـؿزْين (رهللؿه ا ) من رأيت أتطـ وجف مـ الشنسعل إذا ادبض عؾدك لحق دف
ٓ يػضؾ عـ ابض ف.
قتل اوكس بن بد إ ؾى(رهللؿه ا ) لق جؿعت أم لق عفؿ عؼؾ الشنسعل.
قتل إرحتق بن َر َال َو ْاه (رهللؿه ا ) لؼقـل أتؿهلل بـ تـبدؾ بؿؽد سؼدنس اعدنس ت دك
أريؽ رج ً لؿ ا عقـنع مثؾف .انس سلانمـل عؾك الشنسعل.
قتل اإلمتم أهللؿد(رهللؿه ا ) إن ار اعنلك ُيؼد ِّق ُض لؾـدنس و ،دؾ رأس منئد

دـ مدـ

يعؾؿفؿ الطــ ويـػل عـ ر قس ار ﷺ الؽدذب سـظ كدن سدنذا و رأس الؿنئد عؿد
بـ عبهلل الع ي وو رأس الؿنئ قـ الشنسعل.
قتل اإلمتم أهللؿد (رهللؿه ا ) أيض ،نن الشنسعل ،نلشؿس لؾهللكقن و،نلعنسقد لؾبدهللن
سفؾ ا ى لفذيـ مـ خؾػ أو عـفؿن مـ عقض.
وزرهلل ًا
قتل ـه الحتفظ ابن هللجر (رهللؿه ا ) رق إمنم إئؿ عؾؿ وعؿ ً وورع ُ
دع لد ُف مدـ اؾدؽ إكدقاع و،ثد ة إابدنع واؼدهلل َم
ومع س ً وذ،ن ًن وتػظ وكطب واهلل اج ََؿ َ
مذربف و الح مقـ وإرض الؿؼهلل

من لؿ يج ؿع لغق ه.
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من أقوال اإلمتم الشتفعي يف العؼقدة :
أورد الــذلبي يف الســقر ــن الشــتفعي أكــه قــتل «كثبددت رددذه ال ددػنت ال ددل جددنن
هبددن الؼ د آن ووردت هبددن الطددـ وكـػددل ال شددبقف عـددف ،ؿددن كػددك عددـ كػطددف سؼددنس ﴿ َل ـ ْق َس
ك َِؿ ْث ِؾ ِه َش ْي ٌء﴾ [الشورى.»]11 :
وأخرج البقفؼي ن أبي محؿد الزبقري انس «انس رجؾ لؾشنسعل أخيين عدـ الؼد آن
خنلؼ رق؟ انس الشنسعل الؾفؿ ٓ .انس سؿخؾقق؟ انس الشدنسعل الؾفدؿ ٓ .ادنس سغقد
مخؾددقق؟ اددنس الشددنسعل الؾفددؿ كعددؿ .اددنس سؿددن الددهلللقؾ عؾددك أكددف غقد مخؾددقق؟ س سددع
الشنسعل رأ ف وانس ُاؼ بلن الؼ آن  ،م ار انس كعؿ .ادنس الشدنسعل
ِ
ِ
قن ْارت ََج َتر َك َف َل َِ ْر ُه َهللتَّى َا ْس َؿ َع ك ََال َم
الؽؾؿ انس ار اعنلك ذ ،ه ﴿ َوإِ ْن َأ َهللدٌ م َن ا ْل ُؿ ْشرِك َ
ِ
ِ
قما﴾ [الـستء.» ]164 :
ا ﴾ [التوبةَ ،]6 :
ورى َعؽْؾ ً
﴿و َك َّؾ َم ا ُ ُم َ

دبؼت و ردذه

ــل اــدَ ا ُه َم ْب ُســو ََت ِ
َتن﴾ [الؿتئــدة ،]64 :وأن لددف
وأن لددف يددهلليـ بؼقلددف عدد ّ وجددؾ ﴿ َب ْ َ
ـــتت بِق ِؿقـ ِ ِ
ـــه﴾ [الزمـــر ]67 :وإن لدددف
ـــؿتو ُ
الس َ
ات َم ْط ِو َّا ٌ َ
يؿقـًدددن بؼقلدددف عددد وجدددؾ ﴿ َو َّ
ــي ٍء َلتلِ ٌ
ــك إِ َّٓ َو َْ َفــ ُه﴾ [الؼصــص ،]88 :واقلدددف
ً
وجفددن بؼقلددف عدد وجددؾ ﴿كُــل َشـ ْ
ــال ِل َو ْ ِ
﴿ َو َا ْب َؼـــى َو َْـــ ُه َر ببـــ َ
ــرا ِم﴾ [الـــرهللؿن ،]27 :وأن لدددف ادددهلل ًمن بؼقلدددف
ك ُذو ا ْل َجـ َ
اإل ْكـ َ
ﷺ «ت دددك يضدددع الددد ب عددد وجدددؾ سقفدددن اهللمدددف» يعـدددل جفدددـؿ لؼقلدددف ﷺ
لؾددذي ا ددؾ و ددبقؾ ار ع د وجددؾ أكددف «لؼددل ار ع د وجددؾ ورددق يضددحؽ إلقددف» وأكددف
يفبط ،ؾ لقؾ إلك الطؿنن الهللكقن بخي ر قس ار ﷺ».
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وإن الؿم مـقـ ي ون رهبؿ ع وجؾ يقم الؼقنم بلب نررؿ ،ؿن ي ون الؼؿ لقؾد البدهللر
وإن لف أصب ًعن بؼقلف ﷺ «من مـ اؾب إٓ رق بدقـ أصدبعقـ مدـ أصدنبع الد تؿـ عد
وجؾ».
وأورد البقفؼي ن الشتفعي أكف انس أالـك ار ابنرع واعنلك عؾك أصحنب ر دقس ار
ﷺ و الؼ آن وال قراة واإلكجقؾ و بؼ لفؿ لطنن ر قس ار ﷺ مـ الػضدؾ مدن
لددقس ٕتددهلل بعددهللرؿ س د تؿفؿ ار ورـددلرؿ بؿددن أاددنرؿ مددـ ذلددؽ ببؾددقغ أعؾددك مـددنزس
ال ددهلليؼقـ والشددفهللان وال ددنلحقـ سفددؿ أدوا إلقـددن ُ ددــ ر ددقس ار ﷺ وشددنرهللوه
وخنصدن وع ًمدن وإرشدن ًدا
والقتل يـ س عؾقدف سعؾؿدقا مدن أراد ر دقس ار ﷺ عن ًّمدن
ًّ
وع سقا مـ ُ ـ ف من ع سـن وجفؾـن ورؿ سقاـن و ،ؾ عؾؿ واج فدند وورع وعؼدؾ وأمد
ا هللرع بف عؾؿ وا ـبط بف وآراؤرؿ لـن أتؿهلل وأولدك بـدن مدـ آرائـدن عـدهللكن ٕكػطدـن وار
أعؾؿ.
وأخرج البقفؼي ن ربقع بن رؾقؿتن ادنس

دؿعت الشدنسعل يؼدقس و ال ػضدقؾ أبدق

بؽ وعؿ وعثؿنن وعؾل.
وأخرج ابن بطة ن أبي ثور انس انس لل الشنسعل مدن رأيدت أتدهللً ا ارادهللى شدق ًةن مدـ
الؽ م سلسؾ .
وفتة اإلمتم الشتفعي:
أل عؾك اإلمنم الشدنسعل الؿد ض وأذابدف الطدؼؿ ووادػ الؿدقت ببنبدف يـ ظد اك فدنن
إجددؾ .وو رددذه الحددنس دخددؾ عؾقددف اؾؿقددذه الؿدد ين سؼددنس ،قددػ أصددبحت؟ اددنس
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أصبحت مـ الهللكقن راتد ً ولإلخدقان مػنر ًادن ولؽدلس الؿـقد شدنر ًبن وعؾدك ار جدؾ
"
ُ
ذ ،ه وار ًدا وٓ وار من أدري روتل ا ق إلك الجـ سلرـِّةفن أو إلك الـنر سلع ِّ يفن" الؿ
بؽك .واهلل ُدسِد َـ اإلمدنم الشدنسعل (رتؿد ار اعدنلك عؾقدف) بنلؼدنر ة و أوس شدعبنن يدقم
الجؿع

ـ َ 214رد .و،نن لف ولهللان ذ ،ان وبـت و،نن اهلل ا وج مـ ام أة واتهللة.

لىنه :و يَانِــــــكٍ
ٔجزح ػٓ اإلِبَ ِبٌه سدّٗ ا﵀:
آرم:
لو :أبق عبهللار منلؽ بـ أكس بـ منلؽ بـ أبل عنم بـ عؿ و بـ الحنرث.
و جهلله أبق عنم صحنبل جؾقؾ.
الؿولد:
ُولِددهلل اإلمددنم منلددؽ عؾددك إرجد و ددـ الد ث واطددعقـ لؾفجد ة (93رددد) بنلؿهلليـد
الـبقي عنم مقت أكس بـ منلؽ خندم ر قس ار ﷺ.
شقوخ اإلمتم متلك:
أخذ اإلمنم منلؽ رتؿف ار عـ عهللد ،بق مـ العؾؿنن :مـفؿ كنسع و عقهلل الؿؼيي
وعنم بـ عبدهللار بدـ ال بقد وربقعد بدـ أبدل عبدهللال تؿـ وابدـ الؿـؽدهللر وال رد ي
وعبهللار بـ ديـنر.
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عالمذة اإلمتم متلك:
،نن لف عهللد ،بق مـ ال مقذ وإصدحنب ٓ يح دقفؿ عدهلل ٌد اك َشد وا و شد ك بد د
العن َلؿ ِ
اإل مل و م وإس يؼقن وإكهلللس والع اق.
فػي مصر :ابـ الؼن ؿ (ت 696رد) وأشفب (ت 214رد).
ويف إفراؼقت :أ هلل بـ الػ ات (ت 264رد).
ويف إكدلس :يحقك بـ يحقك الؾقثل (ت 224رد).
و يف العراق :سؼهلل كش مذربف مـ أابنعف عبدهللال تؿـ بدـ مفدهللي بدـ تطدنن العـديي
(ت686رد) وعبهللار بـ مطؾؿ بـ اعـب ال ؿقؿل الحنرالل (ت 221رد) :سعـ ردمٓن
العؾؿنن وغق رؿ بهللأ اك شنر الؿذرب الؿنلؽل.
مملػتت اإلمتم متلك:
الؽ نب إشف (الؿقطدل) ولدف (ر دنل و الؼدهللر) (ر دنل و إاضدق ) (ر دنل
إلك أبل غطنن محؿهلل بـ مط

) (ر نل اإلمدنم منلدؽ إلدك ردنرون ال شدقهلل) (ر دنل

إلك الؾق و إجؿنع أرؾ الؿهلليـ ) وأمن من كؼؾ عـدف مدـ الؿطدنئؾ والػ دنوى والػقائدهلل
سشل ٌن ،ثق ومـ ،ـقز ذلؽ "الؿهللوك " و"القاضح ".
أقوال ألل العؾم يف اإلمتم متلك:
ٍ
وز ْر ٍهلل ان ٍّم.
رأيت أ ع مـف بجقاب
قتل أبو هللـقػة (رهللؿه ا ) :وار من ُ
صندق ُ
وقتل الشتفعي (رهللؿه ا ) إذا جننع إال عدـ منلدؽ سشدهلل بدف يدهللع وادنس إذا جدنن
الخي سؿنلؽ الـجؿ وادنس مدـ أراد الحدهللي سفدق عقدنس عؾدك منلدؽ .وادنس إذا ذ،د
العؾؿنن سؿنلؽ الـجؿ ولؿ يبؾغ أتهلل و العؾؿ مبؾغ منلؽ لحػظف وإاؼنكف وصقنك ف .ومدـ
أراد الحهللي ال حق سعؾقف بؿنلؽ.
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وقتل أهللؿد (رهللؿه ا ) :منلؽ قهلل مـ دندات أردؾ العؾدؿ وردق إمدنم و الحدهللي
والػؼف و َمـ ُ
مثؾ منلؽ م بع ٔالنر َم ْـ مضك؟ مع عؼؾ وأدب".
قتل البختري ( رهللؿه ا ) :أص إ نكقهلل منلؽ عـ كنسع عـ ابـ عؿ .
وقتل احقى بن معقن (رهللؿه ا )،:ؾ َم ْـ روى عـف منلؽ سفق الؼ إٓ أبن أمق .
من أقوال اإلمتم متلك يف العؼقدة :
قتل الولقد بن مسؾم (رهللؿه ا ) :للت منل ًؽن والثقري وإوزاعل والؾق بـ عهلل
عـ إخبنر و ال ػنت سؼنلقا أم ورن سجننت.
وقتل ابن بد البر (رهللؿه ا  ُ :-ةؾ منلؽ أ ُيد ى ار يدقم الؼقنمد ؟ سؼدنس كعدؿ يؼدقس
ار ع وجدؾ ﴿وَـوه اومئِ ٍـذ ك ِ
َتض َـر ٌة * إِ َلـى َر بب َفـت كَـتظِ َر ٌة﴾ [الؼقتمـة .]22 :وادنس لؼدقم
ُ ُ ٌ ََْ
آخ يـ ﴿ َ ،إِك ُف ْؿ َع ْـ َر ِّب ِف ْؿ َي ْق َمةِ ٍذ َل َؿ ْح ُجق ُب َ
قن﴾ [الؿطػػقن.]15 :
و ن َعػر بن بد ا ( رهللؿه ا ) انس ،ـن عـهلل منلؽ بـ أكس سجننه رجؾ سؼنس ين
أبن عبهلل ار ال تؿـ عؾك الع ش ا قى ،قػ ا قى؟ .سؿن وجهلل منلؽ مدـ شدلن مدن
وجهلل مـ مطلل ف .سـظ إلك إرض وجعدؾ يـؽدت بعدقد و يدهلله ت دك عد ه ال تضدنن –
يعـل الع ق – الؿ رسع رأ ف ورمك بنلعقد وانس الؽقػ غق معؼقس وآ قان مـف غقد
مجفقس واإليؿنن بف واجب والطماس عـف بهللع وأظـؽ صنتب بهللع وأم بف سلخ ج.
و ن بد ا بن كـتفع (رهللؿـه ا ) ادنس ،دنن منلدؽ بدـ أكدس يؼدقس مدـ ادنس الؼد آن
مخؾقق يقجع ض ًبن ويحبس ت ك ي قب.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إسعاد انربَت بشزح املُظىيت اناليُت

214

و ــن بــد ا بــن كــتفع (رهللؿــه ا ) اددنس اددنس منلددؽ ار و الطددؿنن وعؾؿددف و ،ددؾ
مؽنن.
و ن بد ا العـبري (رهللؿه ا ) ادنس ادنس منلدؽ بدـ أكدس مدـ ادـؼص أتدهللً ا مدـ
أصحنب ر قس ار ﷺ أو ،نن و اؾبف عؾقفؿ غؾ سؾقس لف تؼ و ون الؿطدؾؿقـ
ِ
ِ
ِ ِ
دقن ربـَدن ا ْغ ِػد َلـَدن َو ِ ِ
إل ْخ َقاكِـَدن ال ِدذي َـ
ْ
الؿ ا اقلف اعنلك ﴿ َوالذي َـ َجن ُنوا مد ْـ َب ْعدهللر ْؿ َي ُؼق ُل َ َ
نإليؿ ِ
ِ
نن َو َٓ َا ْج َع ْؾ سِل ُا ُؾقبِـَن ِغ ًّ ﴾ [الحشر .]10 :سؿـ اـؼ فؿ أو ،دنن و اؾبدف
َ َب ُؼقكَن بِ ْ َ
عؾقفؿ غؾ سؾقس لف و الػلن تؼ.
و ن إرحتق بن قسى (رهللؿه ا ) انس انس منلؽ مـ طؾب الهلليـ بنلؽ م ا كهللق
ومـ طؾب الؿنس بنلؽقؿقنن أسؾس ومـ طؾب غ يب الحهللي ،ذب.
و ن أشفب بن بد العزاز (رهللؿه ا ) انس

ؿعت منل ًؽن يؼقس إين،ؿ والبهللع اقؾ

ين أبن عبهلل ار ومن البهللع؟ انس أرؾ البهللع الذيـ ي ؽؾؿقن و أ ؿنن ار وصدػناف و ،مدف
عؿن ؽت عـف ال حنب وال نبعقن لفؿ بنتطنن.
وعؾؿف واهللراف وٓ يطؽ قن ّ
وفتعه:
بعض أرؾـدن عؿدن
قتل محؿد بن رعد (رهللؿه ا ) اش ؽك منلؽ أين ًمن يطق ة سطللت َ
انس عـهلل الؿقت سؼنلقا اشفهلل الؿ انس ر إم مـ ابؾ ومـ بعهلل واقو صبقح أربع
عش ة مـ ربقع إوس

ـ اطدع و دبعقـ ومنئد (679ردد) و خ سد ردنرون ال شدقهلل

ودسـ بنلبؼقع و،نن ابـ خؿس والؿنكقـ ـ .
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لىنهَ :وَأبِـــٍ حَُُِ َفـَتَ
ٔجزح ػٓ اإلِبَ أث ٟدٕ١فخ سدّٗ ا﵀:
آرم:
وولِهلل النب ٌت عؾك اإل
رق الـعؿنن بـ النبت بـ زوطك ال قؿل الؽقو ُ

م و،دنن أبدق

تـقػ انج َ ت ي .
الؿولد:
ُولهلل أبق تـقػ بنلؽقس

ـ الؿنكقـ رج ي ( 81رد) و تقدنة صدغنر ال دحنب ورأى

أكس بـ منلؽ لؿن اهللم عؾقفؿ الؽقس ولؿ يثبت ؿن ُعف مـ أتهلل مـ ال حنب .
شقوخ اإلمتم أبي هللـقػة:
عطنن بـ أبل ربنح والشعبل وجبؾ بـ حقؿ وعهللي بـ النبت وعبهللال تؿـ بدـ
ُر مد إعد ج وعؿد و بددـ ديـددنر وكددنسع مددقلك ابددـ عؿد وا ددندة واددقس بددـ مطددؾؿ
والؼن ؿ بـ عبهللال تؿـ بـ عبهللار بـ مطعقد وعبهللار بـ ديـنر وعبهللالع ي بـ رسقع
وعطق ال َعقو وتؿند بـ أبل ؾقؿنن  -وبف اػؼف  -وعبهللالؿؾؽ بـ عؿق وأبدل جعػد
البنا وابـ شفنب ال ر ي ومحؿهلل بـ الؿـؽهللر وأبل إ حنق الطبقعل ومـ قر بدـ
وخؾؼ قارؿ.
الؿع ؿ ومطؾؿ البطقـ
ٌ
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عالمذة اإلمتم أبي هللـقػة:
وز َس بـ الفذيؾ ال ؿقؿل الحطدـ
الؼنضل أبق يق ػ محؿهلل بـ الحطـ الشقبنين ُ
بـ زيدند عبدهللال زاق بدـ رؿدنم (شدقخ اإلمدنم أتؿدهلل) تؿدند بدـ أبدل تـقػد و،قدع بدـ
الج اح وغق رؿ ،ثق .
مملػتعه:
الػؼف إبطط والػؼف إ،ي ومطـهلل أبل تـقػ وغق رن.
أقوال ألل العؾم يف اإلمتم ابي هللـقػة:
قتل الشتفعي (رهللؿه ا ) :الـنس و الػؼف ٌ
عقنس عؾك أبل تـقػ .
قتل بـدا بـن الؿبـترك (رهللؿـه ا ) :مدن رأيدت رجد ً أواد و مجؾطدف وٓ أتطدـ
ِ
ؾؿن مـ أبل تـقػ .
ؿ ًن وت ً
قتل احقى بن معقن (رهللؿـه ا ) -إمدنم الجد ح وال عدهلليؾ، -دنن أبدق تـقػد الؼد ً ٓ
يحهللِّ ث بنلحهللي إٓ بؿن يحػظف وٓ يحهللث بؿن ٓ يحػظ.
ٌ
منلدؽ أسؼدف أو أبدق
قتل هللقتن بن مورى الؿـروزي (رهللؿـه ا ) :دةؾ ابدـ الؿبدنرع
تـقػ ؟ انس أبق تـقػ  .وانس ابـ الؿبنرع أبق تـقػ أسؼ ُف الـنس.
قتل أبو معتواة الضرار (رهللؿه ا )ُ :تب أبل تـقػ مـ الطـ .
قتل ؾي بن تصم (رهللؿـه ا ) :لدق ُوزن عؾدؿ اإلمدنم أبدل تـقػد بعؾدؿ أردؾ زمنكدف
ل ج عؾقفؿ.
رـئل إ ؿــش (رهللؿــه ا ) عددـ مطددلل سؼددنس إكؿددن ي ِ
حطددـ رددذا الـعؿد ُ
دنن بددـ النبددت
ُ
ُ
الخ از وأظـف بقرع لف و عؾؿف.
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قتل الذلبي(رهللؿه ا ) اإلمنم و الػؼف ودانئؼف مطؾؿ ٌ إلك رذا اإلمنم ورذا أم ٌ ٓ
شؽ سقف.
من أقوال اإلمتم متلك يف العؼقدة :
قتل اإلمتم أبو هللـقػة (رهللؿه ا ) ٓ يقصػ ار اعنلك ب ػنت الؿخؾقاقـ وغضدبف
ورضددنه صددػ نن مددـ صددػناف بد ،قددػ ورددق اددقس أرددؾ الطددـ والجؿنعد ورددق يغضددب
وي ضك وٓ يؼنس :غضبف عؼقب ف ورضنه القابف وك ػف ،ؿن وصػ كػطف أتدهللٌ صدؿهلل لدؿ
،ػقا أتهلل تدل ادندر دؿقع ب دق عدنلؿ يدهلل ار سدقق أيدهلليفؿ
يؾهلل ولؿ يقلهلل ولؿ يؽـ لف ً
لقطت ،ليهللي خؾؼف ووجفف لقس ،قجقه خؾؼف.
وقتل (رهللؿه ا ) ٓ يـبغل ٕتهلل أن يـطؼ و ذات ار بشلن بؾ ي ػف بؿن وصدػ بدف
كػطف وٓ يؼقس سقف ب أيف شق ًةن ابنرع ار واعنلك رب العنلؿقـ.
ولؿت ُرئل ن الـزول اإللفي قتل يـ س ب ،قػ.
وقتل (رهللؿه ا ) وٓ يشبف شق ًةن مـ إشقنن مـ خؾؼف وٓ يشبف مـ خؾؼف لؿ ي س وٓ
ي اس بل ؿنئف وصػناف.
وقتل (رهللؿه ا ) وصدػناف بخد

صدػنت الؿخؾدقاقـ يعؾدؿ ٓ ،عؾؿـدن ويؼدهللر ٓ

،ؼهللراـن وي ى ٓ  ،ؤي ـن ويطؿع ٓ ،طؿعـن وي ؽؾؿ ٓ ،ؽ مـن.
وقتل (رهللؿه ا ) ومـ وصػ ار بؿعـك مـ معنين البش سؼهلل ،ػ .
وقتل (رهللؿه ا ) و ؿع مق دك عؾقدف الطد م ،د م ار اعدنلك ،ؿدن ادنس ار اعدنلك
ِ
ؽؾؿدن ولدؿ يؽدـ ،ؾدؿ
قؿت﴾ [الـستء ]164 :واهلل ،دنن ار اعدنلك م ً
ورى َعؽْؾ ً
﴿ َو َك َّؾ َم ا ُ ُم َ
مق ك عؾقف الط م.
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وقتل (رهللؿه ا ) والؼ آن ،د م ار و الؿ دنتػ مؽ دقب وو الؼؾدقب محػدقظ
وعؾك إلطـ مؼ ون وعؾك الـبل ﷺ أك س.
وقتل (رهللؿه ا ) والؼ آن غق مخؾقق.
وقتل (رهللؿه ا ) وٓ كذ ،أتهللً ا مـ صحنب ر قس ار إٓ بخق .
وقــتل (رهللؿــه ا ) وٓ ك دديأ مددـ أتددهلل مددـ أصددحنب ر ددقس ار ﷺ وٓ كددقالل
أتهللً ا دون أتهلل.
وقــتل (رهللؿــه ا ) وكؼد بددلن أسضددؾ رددذه إمد بعددهلل كبقـددن محؿددهلل ﷺ أبددق بؽد
ال هلليؼ الؿ عؿ الؿ عثؿنن الؿ عؾل رضقان ار عؾقفؿ أجؿعقـ.
ورلله رَل وقتل :من اؼدقس سقؿدن أتهللالدف الـدنس و الؽد م و إعد اض وإجطدنم
سؼنس (مؼنٓت الػ

ػ عؾقؽ بنٕال وط يؼ الطؾػ وإينع و،ؾ محهللال سنهنن بهللع ).

وقتل أبو هللـقػة ٕبي اورف إينع أن اؽؾؿ العنم و أصقس الدهلليـ مدـ الؽد م سدنهنؿ
اقم يؼؾهللوكؽ سقش غؾقن بذلؽ.
وفتة أبي هللـقػة الـعؿتن:
اقو أبق تـقػ الـعؿنن ـ منئ وخؿطقـ رج ي ( 651رد) ولف مـ العؿد
ـ وصؾك الـنس عؾقف ببغهللاد ت م ات :لؽث ة ال تنم وايه رـنع.
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لىنه :ثُــىَّ أَحْـًَــدَ َُُْمَــــمُ
ٔجزح ػٓ اإلِبَ أدّذ سدّٗ ا﵀:
آرم:
لو :أتؿهلل بـ محؿهلل بـ تـبؾ بـ ر س بـ أ هلل بـ إدريس الشقبنين.
وكـقته :أبق عبهللار.
الؿولد:
ُولِهلل أتؿهلل بـ تـبؾ و ربقع إوس و بغهللاد ـ أربع و قـ ومنئ (664رد) ومنت
قؿن وانمت أمف عؾك ا بق ف.
والهلله شن ًّبن لف كحق مـ ال القـ ـ وعنش اإلمنم أتؿهلل ي ً
شقوخ اإلمتم أهللؿد:
محؿهلل بـ إدريس الشنسعل والؿع ؿ بـ ؾقؿنن ويحقك بـ دعقهلل الؼطدنن وعبدهلل
ال تؿـ بـ مفهللي وو،قع بدـ الجد اح وي يدهلل بدـ ردنرون وعبدهلل الد زاق بدـ رؿدنم
والقلقهلل بـ مطؾؿ ورشقؿ بـ بشق
الب

و ػقنن بـ عققـ وإ حنق بـ رارقيف أبق عؿ و

ي وغق رؿ.
عالمذة اإلمتم أهللؿد:
عبهلل الؿؾؽ الؿقؿقين وأبق بؽ الؿد وذي وأبدق بؽد إالد م وتد ب بدـ إ دؿنعقؾ

الؽ مددنين وإبد ارقؿ بددـ إ ددحنق الح بددل وبؼد ّدل بددـ مخؾددهلل وأبددق داوود الطجط د نين
ومحؿهلل بـ إ ؿنعقؾ البخنري ومطؾؿ بـ الحجنج الـقطنبقري وصنل وعبدهلل ار ابـدن
اإلمنم أتؿهلل وعؿف إ حنق وابـ عؿف تـبؾ وغق رؿ ،ثق .
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مم َّلػتت اإلمتم أهللؿد:
الؿطـهلل و ،نب العؾؾ و ،نب الـن خ والؿـطقخ و ،نب ال رهلل و ،نب الؿطنئؾ
و ،ددنب الػضددنئؾ و ،ددنب الػدد ائض و ،ددنب الؿـن ددؽ و ،ددنب اإليؿددنن و ،ددنب
إش ب و ،نب طنع ال قس و ،نب ال د عؾك الجفؿق .
أقوال العؾؿتء يف اإلمتم أهللؿد:
قتل اإلمتم الشتفعي(رهللؿه ا ) :خ جت مـ بغهللاد سؿن خؾػت هبن رج ً أسضدؾ وٓ
أعؾؿ وٓ أسؼف وٓ أاؼك مـ أتؿهلل بـ تـبؾ.
أيضن ين أبن عبدهللار إذا صد عـدهلل،ؿ الحدهللي
وقتل الشتفعي(رهللؿه ا ) ً

سلخيوكدن

ت ك ك جع إلقف أك ؿ أعؾؿ بنٕخبنر ال حنح مـن سنذا ،نن خيٌ صحق ٌ سدلعؾِ ْؿـل ت دك
أذرب إلقف، :قس ًّقن ،نن أو ب

ًّين أو شنم ًّقن.

قتل إبرالقم الحربي(رهللؿه ا ) رأيدت أتؿدهلل بدـ تـبدؾ ،دلن ار ادهلل جؿدع لدف عؾدؿ
إولقـ وأخ يـ مـ ،ؾ صـػ يؼقس من شنن و ُيؿطؽ من شنن.
رأيدت أتدهللً ا أسؼد َف وٓ أورع مدـ أتؿدهلل بدـ
قتل بـدالرزاق بـن لؿتم(رهللؿـه ا ) مدن
ُ
تـبؾ.
قتل ابن أبي هللتعم(رهللؿه ا )

للت أبل عدـ عؾدل بدـ الؿدهلليـل وأتؿدهلل بدـ تـبدؾ

ِ
ؼدنربقـ و،دنن أتؿدهللُ أسؼد َف إذا رأيدت مدـ يحدب
أيفؿن أتػظ؟ سؼدنس ،نكدن و الحػدظ م
صنتب ُ ـ .
أتؿهللَ سنعؾؿ أكف
ُ
قتل بِشر بن الحترث الحتيف(رهللؿه ا ) بعهللمن ُض ب أتؿهللُ بدـ تـبدؾ ُأدخدؾ أتؿدهللُ
الؽِق َ سخ ج ذر ًبن أتؿ .
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قتل ؾي بن الؿداـي(رهللؿه ا ) أعد ار الدهللِّ يـ بنل ِّ دهللِّ يؼ يدقم الد ِّ دة وبلتؿدهللَ يدقم
الؿحـ .
قتل قتقبة (رهللؿه ا ) :خق ُ أرؾ زمنكـن ابـ الؿبنرع الؿ رذا الشدنب  -يعـدل أتؿدهلل
بـ تـبؾ  -وإذا رأيدت رجد ً يحدب أتؿدهلل سدنعؾؿ أكدف صدنتب ُ دـ ولدق أدرع ع د
الثقري وإوزاعدل والؾقد

لؽدنن ردق الؿؼدهللم عؾدقفؿ سؼقدؾ لؼ قبد يضدؿ أتؿدهلل إلدك

ال نبعقـ؟ انس إلك ،بنر ال نبعقـ .وقتل قتقبة :لدقٓ الثدقري لؿدنت
الدقرع ولدقٓ أتؿدهللُ
ُ
ٕتهللَ القا و الهللِّ يـ :أتؿهلل إمنم الهللكقن.
من أقوال اإلمتم أهللؿد يف العؼقدة :
ؽؾؿدن والؼد آن ،د م ار عد ّ
قتل اإلمتم أهللؿـد (رهللؿـه ا ) :لدؿ يد س ار عد ّ وجدؾ م ً
وجؾ غق مخؾقق وعؾك ،ؾ جف وٓ يقصػ ار بشلن أ،ث مؿدن وصدػ بدف كػطدف عد
وجؾ.
ن أبي بؽر الؿروزي (رهللؿه ا ) انس

للت أتؿهلل بـ تـبدؾ عدـ إتنديد ال دل

ا درن الجفؿق و ال دػنت وال ؤيد واإل د ان وا د العد ش س دححفن وادنس اؾؼ فدن
إم بنلؼبقس واؿ إخبنر ،ؿن جننت.
قتل بد ا بن أهللؿد يف كتتب الســة :إن أتؿدهلل ادنس مدـ زعدؿ أن ار ٓ يد ؽؾؿ سفدق
،نس إٓ أكـن ك وي رذه إتندي ،ؿن جننت.
و ن هللـبل أكه رلل اإلمتم أهللؿد عـ ال ؤي سؼنس أتنديد صدحنح كدممـ هبدن وكؼد
و،ؾ من روي عـ الـبل ﷺ بل نكقهلل جقهللة كممـ بف وكؼ .
وأورد ابن اعؾى ـن أهللؿـد أكـه قـتل «مدـ زعدؿ أن ار ٓ يد ى و أخد ة سفدق ،دنس
مؽذب بنلؼ آن.
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ن بد ا بن أهللؿد انس « للت أبل عـ اقم يؼقلقن لؿن ّ ،ؾؿ ار مق ك لؿ ي ؽؾؿ
ب قت سؼنس أبل اؽؾؿ ار ب قت ورذه إتندي ك ويفن ،ؿن جننت.
َتء يف كتتب السـَّة لإمتم أهللؿد مت العي :ومـ الطدـ ذ،د محن دـ أصدحنب ر دقس
ار ﷺ ،ؾفؿ أجؿعقـ والؽػ عدـ ذ،د مطدنوئفؿ والخد

الدذي شدج بقدـفؿ

دب أصددحنب ر ددقس ار ﷺ أو أتددهللً ا مددـفؿ سفددق مب ددهللع راسضددل خبق د
سؿددـ د ّ
مجؾػ ٓ يؼبؾ ار مـف ص ًسن وٓ عهلل ً
ٓ بؾ تبفؿ ُ ـ والدهللعنن لفدؿ ا بد وآا دهللان
هبؿ و قؾ وإخدذ بًالدنررؿ سضدقؾ » .الدؿ ادنس «الدؿ أصدحنب ر دقس ار ﷺ بعدهلل
إربع خق الـنس وٓ يجقز ٕتهلل أن يدذ ،شدق ًةن مدـ مطدنوئفؿ وٓ يطعدـ عؾدك أتدهلل
مـفؿ بعقب وٓ بـؼص سؿـ سعؾ ذلؽ سؼهلل وجب عؾك الطدؾطنن الديبدف وعؼقب دف لدقس
لف أن يعػق عـف.
أورد ابن الجوزي ررتلة أهللؿد إلى مسدد وفقفت وأن اشفهلل لؾعش ة أهنؿ و الجـ أبق
بؽ وعؿ وعثؿنن وعؾل وطؾح وال بق و عهلل و عقهلل وعبهلل الد تؿـ بدـ عدق وأبدق
عبقهللة بـ الج ّ اح ومـ شفهلل لف الـبل ﷺ شفهللكن لف بنلجـ .
قتل بد ا بن أهللؿد « :للت أبل عـ إئؿ سؼنس أبق بؽد الدؿ عؿد الدؿ عثؿدنن الدؿ
عؾل.
ن أبي بؽر الؿروزي قتل :ؿعت أبن عبدهلل ار يؼدقس مدـ اعدنطك الؽد م لدؿ يػؾد
ومـ اعنطك الؽ م لؿ يخؾ أن ي جفؿ.
و ن مورى بن بد ا الطرروري انس

ؿعت أتؿهلل بـ تـبؾ يؼدقس ٓ اجنلطدقا

أرؾ الؽ م وإن (ذبقا) عـ الطـ .
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وفتة اإلمتم أهللؿد بن هللـبل:
قتل الؿروذي (رهللؿه ا ) :م ض أبق عبهللار لقؾ إربعنن لؾقؾ قـ خ َؾ ن مـ شف ربقع
إوس وم ض اطع أينم واطنمع الـنس سلابؾقا لعقنداف س بؿدن أذن لؾـدنس سقدهللخؾقن
أسقاجن يطؾؿقن عؾقف سق د عؾقفؿ بقهلله واهلل بؾغف و م ضف عـ طنوس أكف ،نن يؽ ه أكدقـ
ً
الؿ يض سرتع إكقـ سؾؿ يةـ ت ك ،نكت الؾقؾ ال ل اقو و صبقح فن سلن تقـ اشد هلل
يقضدةقه سجعؾدقا يقضدةقكف
بف القجع .وأتطـ من ،نن مـ أم ه أكدف أشدنر إلدك أرؾدف أن ِّ
أ،ؿؾدقا القضدقن
ورق يشق إلقفؿ أن خؾؾقا أصنبعل ورق يذ ،ار و جؿقع ذلؽ سؾؿدن َ
اقو  -رتؿف ار ورضل عـف و،نن ذلؽ يقم الجؿع الثنين عش مـ ربقدع إوس

دـ

إتهللى وأربعقـ ومنئ قـ مـ الفج ة (246رد) و،نن عؿ ه ب ًعن و بعقـ ـ .
َـتزة اإلمتم أهللؿد:
روى البقفؼي وغقر واهللد :أن إمق محؿهلل بدـ عبدهللار بدـ طدنر أمد بحد ر الـدنس
سقجهللوا ألػ ألػ وال الؿنئ ألػ وو رواي و بعؿنئ ألػ
وأاؾ من اقؾ

قى مـ ،نن و الطػـ

بعؿنئ ألػ.

وقــتل ابــن أبــي هللــتعم :رــؿعت أبــت زر ــة اؼــول :بؾغـددل أن الؿ ق،ددؾ أمد أن يؿطد
الؿقضع الذي واػ الـنس عؾقف تق صؾل عؾك أتؿهلل بـ تـبؾ سبؾغ مؼنم ألػل ألدػ
وخؿطؿنئ ألػ.
قتل بدالولتب الوراق (رهللؿه ا ) :مدن بؾغـدن أن جؿ ًعدن و الجنرؾقد واإل د م ،دنن
أ،ث مـ الجؿع عؾك جـنزة أبل عبهللار (رتؿف ار اعنلك).
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ألٛاي ٌألئّخ األسثؼخ فٚ ٟجٛة األخز ثبٌذذ٠ش ٚارجبع اٌغٕخ ٚرشن رمٍ١ذ
آسام األئّخ اٌّخبٌفخ ٌٙب:
[ ]1قتل أبو هللـقػة الـعؿتن بن ثتبت (رهللؿه ا ):
( إذا ص الحهللي سفق مذربل).
 ٓ( يحؾ ٕتهلل أن يلخذ بؼقلـن من لؿ يعؾؿ مـ أيـ أخذكنه).
( ت ام عؾك مـ لؿ يع

دلقؾل أن يػ ل بؽ مل).

( إذا اؾت اقٓ يخنلػ  ،نب ار اعنلك وخي ال قس ﷺ سنا ،قا اقلل).
[ ]2قتل متلك بن أكس (رهللؿه ا ):
( إكؿن أكن بشد أخطدئ وأصدقب سدنكظ وا و رأيدل سؽدؾ مدن واسدؼ الؽ دنب والطدـ
سخذوه و،ؾ من لؿ يقاسؼ الؽ نب والطـ سنا ،قه).
( لقس أتهلل بعهلل الـبل ﷺ إٓ ويمخذ مـ اقلف ويرتع إٓ الـبل ﷺ).
[ ]3قتل محؿد بن إدراس الشتفعي رهللؿه ا :
( من مـ أتهلل إٓ واذرب عؾقف دـ ل دقس ار ﷺ واعد ب عـدف سؿفؿدن اؾدت
مـ اقس أو أصؾت مـ أصؾ سقف عـ ر قس ار ﷺ لخد

مدن اؾدت سدنلؼقس مدن ادنس

ر قس ار ﷺ ورق اقلل).
( أجؿع الؿطؾؿقن عؾك أن مـ ا بنن لف ـ عـ ر قس ار ﷺ لدؿ يحدؾ لدف
أن يهللعفن لؼقس أتهلل).
( إذا وجددهللاؿ و  ،ددنبل خ د

ددـ ر ددقس ار ﷺ سؼقلددقا بطددـ ر ددقس ار

ﷺ ودعقا من اؾت) .وانس (إذا ص الحهللي سفق مذربل).
،( ؾ تهللي عـ الـبلﷺ سفق اقلل وإن لؿ اطؿعقه مـل).
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[ ]4قتل أهللؿد بن هللـبل رهللؿه ا :
 ٓ( اؼؾددهللين وٓ اؼؾددهلل منلؽددن وٓ الشددنسعل وٓ إوزاعددل وٓ الثددقري وخددذ مددـ
تقد أخدذوا) .ويف روااـة ٓ( :اؼؾدهلل ديـدؽ أتدهللا مدـ ردمٓن مدن جدنن عدـ الـبدل ﷺ
وأصحنبف سخذ بف الؿ ال نبعقـ بعهلل ال جؾ سقف مخق ).
( اإلابنع أن ي بع ال جؾ من جنن عـ الـبدل ﷺ وعدـ أصدحنبف الدؿ ردق مدـ بعدهلل
ال نبعقـ مخق ).
( مـ رد تهللي ر قس ار ﷺ سفق عؾك شػن رؾؽ ).
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قال الناظم (رمحه اهلل):

َفــــنِ ِن ا َّع َب ْعـــــ َ
ت َف َؿت َ َؾ ْقــــ َ
ك ُم َعــــــ َّو ُل
ت َربِق َؾ ُفـــــ ْم َف ُؿ َو َّفــــــــ ٌق (َ )16وإِ ِن ا ْبتَدَ ْ َ

ك
سبُِهَهُـــــ ْى َف ًُىَفَّــــــــ ٌ
ج َ
لىنهَ :فــــ ِئ ٌِ ا ّحَبَعْـــــ َ
ـــــت)) :أي ؾؽت.
قولهَ (( :فــــنِ ِن ا َّع َب ْع َ
ــم)) :الطددبقؾ رددق الط يددؼ و الؿؼ ددقد بددف طد يؼفؿ ومددـفجفؿ
قولــهَ (( :ربِق َؾ ُفـــــ ْ
ومع ؼهللرؿ الذي اع ؼهللوه.
ٌ
ــــــــق)) :أي مقسؼ لؾحدؼ ل ا دهللان بنلؽ دنب والطدـ ومدن أجؿدع عؾقدف
قولهَ (( :ف ُؿ َو َّف
ؾػ إم .

األدٌخ ػٍ ٝأْ اٌزّغه ثبٌىزبة ٚاٌغٕخ طش٠ك اٌفالح:
ُورا مبِقـًـت *
َّتس َقدْ ََتءكُم ُب ْر َل ٌ
﴿ات َأا َفت الـ ُ
تن بمن َّر ببؽ ُْم َو َأك َز ْلـَت إِ َل ْقؽ ُْم ك ً
َ )1ا َنس َا َعن َلك َ
ِ
ـل َو َا ْف ِـد ِ
ان َآمـُـو ْا بِتل ّؾ ِـه َوا ْ ت ََص ُـؿو ْا بِ ِـه َف َسـ ُقدْ ِخ ُؾ ُف ْم فِـي َر ْهلل َؿ ٍـة بمـْـ ُه َو َف ْض ٍ
اف ْم إِ َل ْق ِـه
َف َل َّمت ا َّلذ َ
ِ
ِ
قؿت﴾ [الـستء.]175-174 :
ص َرا ًَت م ْستَؼ ً
ددددنس َاعددددن َلك ﴿ول َ ِ
ُــــم
ـــــذا كت ٌ
َ َ
)2و َا َ َ
ــــتر ٌك َفــــت َّعبِ ُعو ُه َوا َّع ُؼــــو ْا َل َع َّؾؽ ْ
َــــتب َأك َز ْلـَــــت ُه ُم َب َ
ون﴾ [إكعتم.]155 :
ع ُْر َهلل ُؿ َ

ِ
ِ
ـقن * َا ْف ِـدي بِ ِـه ا ُ َم ِ
ـن ا َّع َب َـع
َـتب مبِ ٌ
ُـور َوكت ٌ
 )2و َا َنس َا َعن َلك ﴿ َقـدْ ََـت َءكُم بم َ
ـن ا ك ٌ
افم إِ َلـى ِصـر ٍ
ِ
ـتت إِ َلـى الـ ِ ِ ِ
ـن الظ ُؾؿ ِ
السـالَ ِم َو ُاخْ ـرِ َُ ُفم بم ِ
اط
َ
ـور بِنِ ْذكـه َو َا ْفـد ِ ْ
َ
ِر ْض َوا َك ُه ُرـ ُب َل َّ
م ْست َِؼقم﴾ [الؿتئدة.]16-15 :
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ِِ
ِِ
ِ
 )4و َا َنس َا َعدن َلك ﴿ َو ُكـَز ُبل ِم َن ا ْل ُؼ ْر ِ
قن
قن َوَٓ َا ِزادُ ال َّظـتلؿ َ
آن َمت ُل َو ش َػت ٌء َو َر ْهلل َؿ ٌة بل ْؾ ُؿ ْممـ َ
َإَّٓ َخ َس ًترا﴾ [اإلرراء.]82 :

ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ـتر
 )5و َا َنس َا َعدن َلك ﴿ َو َمـن ُاطـ ِع ا َ َو َر ُرـو َل ُه ُادْ خ ْؾـ ُه ََـَّـتت ع َْجـرِي مـن ع َْحت َفـت إَك َْف ُ
ِ
ِِ
ان فِ َقفت َو َذلِ َ
قم﴾ [الـستء.]13 :
َختلد َ
ك ا ْل َػ ْو ُز ا ْل َعظ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اي َف َـال
 )6و َا َنس َا َعن َلك ﴿ ُق ْؾـَت ْالبِ ُطوا مـ َْفت ََؿق ًعت َفنِ َّمت َا ْلع َقـَّؽ ُْم مـبي ُلدً ى َف َؿ ْن َعبِ َع ُلـدَ َ
ُون﴾ [البؼرة.]38 :
َخ ْو ٌ
ف َ َؾ ْق ِف ْم َو َٓ ُل ْم َا ْح َزك َ
ددنس َا َعدددن َلك ﴿ َفنِ َّمـــت َاـ ْ
ــلعِ َقـَّؽ ُْم ِمـبـــي ُلـــدً ى َف َؿـ ِ
 )7و َاد َ
ــال َا ِضـــل َو َٓ
اي َفـ َ
ــع ُلـــدَ َ
ــن ا َّع َبـ َ
َا ْش َؼى﴾ [َه.]123 :

 )8و َا َنس َا َعن َلك ﴿ َوإِ ْن عُطِق ُعو ُه ع َْفتَدُ وا َومت َ َؾى الرر ِ
قن﴾[الـور.]54:
ول إِ َّٓ ا ْل َب َال ُغ ا ْل ُؿبِ ُ
َّ ُ
َ
ِ
ِ
ـورَ ،م ِ
ـن ْارت َْؿ َس َ
ـك بـهَ ،و َأ َخ َـذ بـه،
َتب ا فقه ُ
)9وانس الـبل ﷺ ((كت ُ
الفدَ ى َوالـ ُ

الفدَ ىَ ،و َمن َأ ْخ َط َل ُهَ ،ض َّل))(.)1
َ
كتن َؾى ُ
 )13وعـ َأبِك ر ي َة ر ِضل ار عـْف َأن ر َ ِ
ون
قس ار ﷺ َا َنس ((كُل ُأ َّمتِى َاـدْ ُخ ُؾ َ
َ ْ
ُ َ َْ َ َ ُ َ ُ
َ ُ
دقس ارِ َو َمد ْـ َي ْدل َبك َا َ
ا ْل َجـَّ َة  ،إَِّٓ َم ْن َأ َبى ))َ .ان ُلقا َين َر ُ َ
ـن َأ ََـت َ ـِي َد َخ َـل ا ْل َجـَّـ َة ،
دنس (( َم ْ
َو َم ْن َ َصتكِي َف َؼدْ َأ َبى ))(.)2

) )1رواه مسؾم (.)2418
) (2رواه البختري (.)7281
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د ٓ٠ا﵀ ِجٕ ٟػٍ ٝارجبع وزبة ا﵀ٚ ،عٕخ ٔج ٗ١ﷺِٚ ،ب ارفمذ ػٍٗ١
األِخ:
اؼول شقخ اإلرالم ابن عقؿقة (رهللؿـه ا )( :سدهلليـ ار مبـدل عؾدك اابدنع  ،دنب ار
و ـ كبقف ومن ااػؼت عؾقف إم سفذه الث ال ردل الؿع دقم ومدن اـنزعدت سقدف إمد
ردوه إلك ار وال قس ولقس ٕتهلل أن يـ ب ل م شخ

يهللعق إلك ط يؼ ف يقالل

عؾقفن ويعندي غ ق  ،م ار ور قلف ومن اج ؿعت عؾقف إمد بدؾ ردذا مدـ سعدؾ أردؾ
البهللع الذيـ يـ بقن لفؿ شخ

أو  ،م يػ اقن بف بقـ إم )(.)1

وقتل (رهللؿه ا )( :أمن آع ؼدند سنكدف ٓ ُيمخدذ عـدل وٓ عؿدـ ردق أ،ديُ مـدل :بدؾ
وجدب
يمخذ عـ ار ور قلف ﷺ ومن أجؿع عؾقدف
ُ
دؾػ إمد سؿدن ،دنن و الؼد آن َ
اع ؼن ُده و،ذلؽ من ال َبت و إتندي ال حقح مثؾ صحقحل البخنري ومطؾؿ )(.)2

وقــتل (رهللؿــه ا )( :وٓ يجددقز ٕتد ٍدهلل أن َيعد ِدهلل َس عؿددن جددنن و الؽ د ِ
دنب والطددـ
بعض الـ ِ
نس مؿن اهلل ي ضؿ ُـ خد
وااػؼ عؾقف
ُ
ؾػ إم وأئؿ ُفن إلك من أتهلل َالف ُ
ِ
دع لؾـد ِ
دنس عؼقددهلل ًة وٓ
دنس و خد
ذلددؽ ولددقس ٕتد ٍدهلل أن َ
يضد َ
دع الـد َ
ذلددؽ أو يقاد ُ
ِ
ِ
هللئ)(.)3
هللي وٓ يب َ
عبند ًة مـ عـهلله بؾ عؾقف أن ي بِ َع وٓ يب هلل َع ويؼ َ
َ

)(( (1مجؿقع الػ نوى)) (.)664/21
)(( )2مجؿقع الػ نوى)) (.)666 /3
)(( )3مجؿقع الػ نوى)) (.)491/66
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اؼول ابن بد البر (رهللؿه ا )( :لقس و آع ؼند ،ؾف و صػنت ار وأ ؿنئف إٓ مدن
جنن مـ قص و  ،نب ار أو ص عـ ر قس ار ﷺ أو أجؿعت عؾقف إم )(.)1
٠جت ف ُٙأدٌخ اٌىزبة ٚاٌغٕخ ثف ُٙعٍف األَِّخ:
قــتل إصــبفتين (رهللؿــه ا )( :ولددقس العؾددؿ بؽثدد ة ال وايدد وإكؿددن رددق اإلابددنع
وآ عؿنس يؼ هللي بنل حنب وال نبعقـ وإن ،نن اؾقدؾ العؾدؿ ومدـ خدنلػ ال دحنب
وال نبعقـ سفق ضنس وإن ،نن ،ثق العؾؿ ..إلك أن انس وذلؽ أكف ابقـ لؾـنس أم ديدـفؿ
سعؾقـن اإلابدنع ٕن الدهلليـ إكؿدن جدنن مدـ ابدؾ ار اعدنلك لدؿ يقضدع عؾدك عؼدقس ال جدنس
وآرائفددؿ سؼددهلل بددقـ ال ددقس ﷺ الطددـ ٕم ددف وأوضددحفن ٕصددحنبف سؿددـ خددنلػ
أصحنب ر قس ار ﷺ و شلن مـ الهلليـ سؼهلل ضؾ)(.)2
ٍ
أصدحنب محؿ ٍدهلل -
عبدندة لدؿ ي عبدهللْ رن
اؼول هللذاػ ُة بن ال َقؿتن رضـي ا ــه،( :دؾ
ُ
رضددل ار عددـفؿ -سد َاعبددهللورن :سددنن إو َس لددؿ يددهللَ ع ِ
لمخد ِ َمؼد ً
ْ
ار يددن َمعشد َ
دنٓ :سددناؼقا َ
ال ُؼ ِان وخذوا بط ِيؼ مـ ،نن اب َؾؽؿ)(.)3
ِ
ٍ
بدل -رضدل
وقتل ُ
ابن َّبتس رضي ا ـه لؾخقارج (أاق ُؽؿ مـ عـهلل أصدحنب الـ ِّ
ار عـفؿ -الؿفنج ي َـ وإك ِ
نر ومِـ عـدهلل ِ
بدل -رضدل ار عـدف -وعؾدقفؿ
ابدـ ِّ
عدؿ الـ ِّ
ك س الؼ ُ
آن :سفؿ أع َؾ ُؿ ب لويؾِف مـؽؿ)(.)4

)(( (1جنمع بقنن العؾؿ وسضؾف)) (.)943/2
)(( (2الحج و بقنن الؿحج )) ) .)441-437/2
) )3رواه ابـ الؿبنرع و ال رهلل (.)47
) )4رواه الـطنئل (.)8522
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دػ تقد وادػ الؼدق ُم و ُا ْدؾ ،ؿدن ادنلقا
وقتل ؿر بن بد العزاز (رهللؿـه ا )( :اِ ْ
كنسذ َ،ػدقا وردؿ عؾدك ِ ،
ؾؿ و َاػقا وبب ٍ ٍ
وا ُؽ ْت عؿن ؽ قا :سنكفؿ عـ ِع ٍ
َشدػفن ،دنكقا
أاقى وبنل َػض ِؾ لق ،نن سقفن أت ى سؾةِ ْـ ،نن الفهللى من أك ؿ عؾقف سؾؼهلل دبؼ ُؿقرؿ إلقدف
ولةـ ُاؾ ؿ تهللَ ث بعهللرؿ سؿن أتهلل َالدف إٓ مدـ دؾؽ غقد دبقؾِفؿ ور ِغدب ِ
بـػطدف عدـفؿ
َ َ
َ
َ
َ
َ
نبؼقن ولؼهلل اؽؾؿقا مـدف بؿدن يؽػدل ووصدػقا مـدف مدن َيشدػل سؿدن دوكَفدؿ
لفؿ الط
وإكفؿ ُ
سج َػقا و َط َؿ آخ ون عـفؿ س َغ َؾقا وإهنؿ
حط ٌ لؼهلل ا َ عـفؿ اق ٌم َ
َمؼ َ ٌ وٓ سقافؿ َم َ
سقؿن بقـ ذلؽ لعؾك رهللً ى مط ٍ
ؼقؿ)(.)1
دػ تقد وادػ الؼدق ُم
كػطؽ عؾك الطدـ واِ ْ
وقتل إوزا ي (رهللؿه ا )( :اصي َ
بقؾ الط َؾ ِ
وا ُؾ ْؽ َ
ػ ال نل  :سنكف َي َط ُعؽ من َو ِ َعفؿ و ُا ْؾ بؿن انلقا وُ،ػ عؿدن ،ػدقا
ولق ،نن رذا خق ً ا من ُخ ِ ؿ بدف دون أ د سِؽؿ :سنكدف لدؿ ُيدهلل َخ عدـفؿ خقد ٌ ُخ ِّبدئ لؽدؿ
دوهنؿ :لػض ٍؾ عـهلل،ؿ)(.)2
اؼول إلبتين (رهللؿه ا )( :دعق ُاـن اؼق ُم عؾك ال ال أر،دنن عؾدك الؽ دنب والطدـ
دنب والطدـ وٓ ي بدع الطد َؾػ ال دنل
وا ِّابنع الط َؾػ ال نل سؿـ زعؿ بلكف ي ِّبِع الؽ َ
ِ
ٌ
ٌ
بؾطنن تنلف واهلل ُ
ُ
يؽدقن
رجنس سنكدف
رجنس وكحـ
يؼقس بؾطنن انلِف و ،مِف رؿ
ويؼقس
ِ
دقص ال دل أ دؿعـن،ؿ إينردن آك ًػدن لؼدهلل
و زي ٍغ وو ض ٍس لؿنذا؟ ٕكف من أخدذ هبدذه الـ

) )1رواه أبق داود (.)4662
) )2رواه أج ي و الش يع (.)294
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اابع َ
أصحنب ال قس الؽ يؿ؟ ٓ .من اابع؟ اا َبع إن لؿ أ ُا ْؾ
بقؾ الؿممـقـ؟ ٓ .لؼهلل اابع
َ
رقاه سؼهلل اابع َعؼ َؾف وال َع ُ
الجقاب ٓ .إذن سؼهلل َضؾ ض ًٓ ُمبقـًن)(.)1
ؼؾ مع قم؟
ُ
ِ
ِ
و ُدلل ؾى ُو ِ
الر ُر َ
ول ِم ْن َب ْع ِد َمـت
َوب اعبتع السؾف بؼقس ار اعنلك ﴿ َو َم ْن ُا َشتق ِق َّ
ِِ
َع َب َّق َن َل ُه ا ْل ُفدَ ى َو َا َّتبِ ْع َغ ْق َر َربِ ِ
قن ك َُو بل ِه َمت ع ََـو َّلى َوك ُْص ِـؾ ِه ََ َفــ ََّم َو َرـت َء ْت َم ِصـق ًرا﴾
قل ا ْل ُؿ ْممـ َ
ِ
بعذاب جفدـ َؿ
ابن ُقدام َة (رهللؿه ا ):س قعهللَ عؾك اابن ِع غق ِ بقؾِفؿ
[الـستء .]115 :يؼقس ُ
ون ْإَو ُل َ ِ
ِ
ِ
ـن ا ْل ُؿ َف ِ
ان
ـتَرِ َ
ـون م َ
السـتبِ ُؼ َ َّ
ووعَهللَ ُم بِ َعفؿ بنل ضدقان والجـد سؼدنس اعدنلك ﴿ َو َّ
ٍ ِ
و ْإَكْص ِ ِ
ان ا َّع َب ُع ُ ِ ِ
ـي ا ُ َ ــ ُْف ْم َو َر ُضـوا َ ـْـ ُه﴾ [التوبـة . ]100 :سقعَدهللَ
تر َوا َّلذ َ
َ
َ
ول ْم بن ْهلل َستن َرض َ
ٍ
ِ
ِ
العظقؿ)(.)2
والػقز
بنتطنن بؿن وعَهللَ رؿ بف مـ رضقاكِ ِف وجـ ِ ِف
الؿ بِعقـ لفؿ
ُ

أدٌخ اٌىزبة ٚاٌغٕخ ال رُؼبسع ثبٌؼمً ثً ٠غٍُ ٌٍذٌ ِٓ ً١غ١ش اػزشاع
ػٍ:ٗ١
قــتل الســؿعتين (رهللؿــه ا ) ( :وأمددن أرددؾ الحددؼ سجعؾددقا الؽ ددنب والطددـ أمددنمفؿ
وطؾبددقا الددهلليـ مددـ ابؾفؿددن ومددن واددع مددـ معؼددقلفؿ وخددقاط رؿ ع ضددقه عؾددك الؽ ددنب
والطددـ سددنن وجددهللوه مقاسؼد لفؿددن ابؾددقه وشددؽ وا ار عد وجددؾ تقد أرارددؿ ذلددؽ
ووسؼفؿ عؾقف وإن وجهللوه مخنلػ لفؿن ا ،قا من واع لفؿ وأابؾقا عؾك الؽ نب والطـ
ورجعددقا بنل فؿ د عؾددك أكػطددفؿ سددنن الؽ ددنب والطددـ ٓ يفددهللينن إٓ إلددك الحددؼ ورأي
اإلكطنن اهلل ي ى الحؼ واهلل ي ى البنطؾ)(.)3

) )6مق قع إلبنين و العؼقهللة (.)221/6
)(( )2ذم ال لويؾ)) (.)28
)(( (3صقن الؿـطؼ)) ).)666
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َتن لِ ُؿ ْم ِم ٍن َو َٓ ُم ْم ِمـ ٍَة إِ َذا َق َضى ا ُ َو َر ُرـو ُل ُه
و ُدلل ؾى ذلك بؼقس ار اعنلك ﴿ َو َمت ك َ
ُون َلفم ا ْل ِ
خ َق َر ُة ِم ْن َأ ْمرِ ِل ْم﴾ [إهللزاب.]36 :
َأ ْم ًرا َأن َاؽ َ ُ ُ
ُون هللتَّى احؽبؿ َ ِ
ِ
قؿت َش َج َر َب ْقـ َُف ْم ُث َّم َٓ َا ِ
واقلف اعنلك ﴿ َفالَ َو َر بب َ
جـدُ و ْا
وك ف َ
ك َٓ ُا ْممـ َ َ َ ُ َ ُ
ِ
قم﴾ [الـستء.]65 :
فِي َأك ُػ ِس ِف ْم َهلل َر ًَت بم َّؿت َق َض ْق َ
ت َو ُا َس بؾ ُؿو ْا ع َْسؾ ً
ؾي َر ِض َي ا ُ ــه قـتل( :لدق ،دنن الدهللِّ ي ُـ بدنل أي لؽدنن بدنط ُـ ال َؼدهللَ ِ
مقـ أتدؼ
و ن ٍّ
بنلؿط ِ مِـ ِ
ظنر ِ رؿن واهلل مط الـبل ﷺ عؾك َظف ِ خػقف)(.)1
االػزظبَ ثبٌىزبة ٚاٌغٕخ ِٓ أػظُ ِب أٔؼُ ا﵀ ثٗ ػٍ٘ ٝزٖ األِخ:
ار بدف عؾدقفؿ
اؼول شقخ اإلرالم ابن عقؿقة (رهللؿه ا )( :و،نن مدـ أعظدؿ مدن أكعدؿ ُ
اع ن ُمفؿ بنلؽ ِ
نب والطـ سؽنن مدـ إصدقس الؿ َػدؼ عؾقفدن بدقـ ال دحنب وال دنبعقـ
بنتطنن أكف ٓ ي ْؼب ُؾ مـ ٍ
ٍ
أتهلل اط أن ُي ِ
عدنر َض الؼد َ
آن ٓ ب أيِدف وٓ ذواِدف وٓ معؼقلِدف
لفؿ
ُ َ

وٓ اقن ِ ف وٓ وج ِهلله سنهنؿ البت عـفؿ بنليارقـ الؼطعقنت وأينت البق ِ
ـنت أن ال قس
ِّ
ْ

الحؼ وأن الؼ آن يفهللي لؾ ل رل أاق ُم)(.)2
ﷺ جنن بنلفهللى وديـ ِّ
اؼول ابن هللبتن (رهللؿه ا ) يف مؼدمة صحقحه( :وإن و ل وم ـ ف اؿنم الطد م
وجؿنع الؽ ام ٓ اطػل

جفن وٓ اهللتض تججفن مـ ل مفدن ع دؿ ومدـ خنلػفدن

كددهللم إذ رددل الح ددـ الح ددقـ والد ،ـ الد ،قـ الددذي بددنن سضددؾف ومد ـ تبؾددف ومددـ
اؿطؽ بف ند ومـ رام خ سف بند سنلؿ عؾؼقن بف أرؾ الطدعندة و أجدؾ والؿغبطدقن
بقـ إكنم و العنجؾ)(.)3
) )6رواه أبق داود ( )664وأتؿهلل ( )737وصححه إلبتين و ((صحق
)(( )2مجؿقع الػ نوى)) ).)28 /63
)(( )3اإلتطنن و اؼ يب صحق ابـ تبنن)) ٓبـ بؾبنن (.)612 / 6
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ٌ١ظ ف ٟعٕٓ سعٛي ا﵀ ﷺ اٌظذ١ذخ عَّٕخ ٚادذح رخبٌف وزبة ا﵀:

اؼول ابن الؼقم (رهللؿه ا ) (:)1
والــذي اجــب ؾــى كــل مســؾم ا تؼــتده  :أكددف لددقس و ددــ ر ددقس ار ﷺ
ال حقح

ـ واتهللة اخنلػ  ،نب ار بؾ الطــ مع  ،نب ار عؾك ال ث مـنزس

الؿـزلة إولى :ـ مقاسؼ شنرهللة بـػس من شفهلل بف الؽ نب الؿـ س .
الؿـزلة الثتكقة :ـ اػط الؽ نب وابقـ م اد ار مـف واؼقهلل مطؾؼف .
الؿـزلة الثتلثة :ـ م ضؿـ لحؽؿ ؽت عـف الؽ نب س ب ِّقـف بقنك مب هلل ًأ .
وٓ يجقز رد واتهللة مدـ ردذه إاطدنم الث الد ولدقس لؾطدـ مدع  ،دنب ار مـ لد
رابع .
سـ قص الش يع ٓ اعنرض بعضفن بعضن .اؼول ابن الؼقم (رهللؿه ا ) يف كوكقته:
ِ
قص ُف لقطت ُا ِ
زمنن
عؾقؿ
عنر ُض بعضفن
و ُك
ُ
بعض َس َط ْؾ عـفن َ
مِدـ آسد ِ إسفدن ِم وإذردد ِ
دنن
اعنرضدد سقفن سددددذا
وإذا
َ
ْ
ظــددت ُ
البعض لقدس بثدد ٍ
الؿبعدقث بنلؼد ِ
ُ
َ
أو ْ
آن
مدن اددن َل ُف
نبت
يؽقن
أن
ُ

)(( (1الط ق الحؽؿق و الطقن

الش عق )) ).)616
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لىنه :وَِإ ٌِ ابْ َخ َدعْجَ َفًَا َعهَُْــــكَ يُعَــــــىَّلُ
ت)) :البهللع رل ال عبهلل ر بؿن لؿ يش عف ار ع وجؾ.
قولهَ (( :وإِ ِن ا ْبتَدَ ْ َ
قولهَ (( :ف َؿت َ َؾ ْق َ
ــــــو ُل)) س اع ؿند عؾك من اؾت.
ــــك ُم َع َّ
األدٌخ ػٍ ٝرَ اٌجذع:
ِ
ِ ِ
ـن
قؿت َفت َّعبِ ُعو ُه َوَٓ َع َّتبِ ُعوا الس ُب َل َف َت َػ َّر َق بِؽ ُْم َ ْ
َ )1ا َنس َا َعن َلك ﴿ َو َأ َّن َل َذا ص َراَي ُم ْستَؼ ً
ون﴾ [إكعتم.]153 :
َربِ ِقؾ ِه َذلِؽ ُْم َو َّصتك ُْم بِ ِه َل َع َّؾؽ ُْم َع َّت ُؼ َ
ِ
 )2و َا َنس َاعن َلك﴿:إِ َّن ا َّل ِـذان َفر ُقـوا ِداــَفم وكَـتكُوا ِشـقعت َلس َ ِ
ـي ٍء إِك ََّؿـت
ُ ْ َ
َ
ًَ ْ
َ َّ
ـت مــ ُْف ْم فـي َش ْ
ِ
ون﴾ [إكعتم .]159 :
َأ ْم ُر ُل ْم إِ َلى ا ُث َّم ُاـَ ببئ ُُف ْم بِ َؿت كَتكُوا َا ْػ َع ُؾ َ
ِ
ٍ ِ
 )3و َا َنس َا َعن َلك ﴿ ُث َّم ََ َع ْؾـ َ
ان َٓ
َتك َ َؾى َشرِا َعة م َن ْإَ ْمرِ َفت َّعبِ ْع َفت َو َٓ َع َّتبِ ْـع َأ ْل َـوا َء ا َّلـذ َ
ِ
ِِ
ون * إِكَّفم َلن ا ْغـُوا ـ َ ِ
قن َب ْع ُض ُف ْم َأ ْولِ َقت ُء َب ْع ٍ
ـض َوا ُ َولِـي
َا ْع َؾ ُؿ َ
ْك م َن ا َش ْقئًت َوإِ َّن ال َّظتلؿ َ
َ
ُ ْ ْ ُ
ِ
قن﴾ [الجتثقة.] .]19-18:
ا ْل ُؿتَّؼ َ
ِ
َدنن ر ُ
ار َعـْد ُف َا َ
دنس َ ،
اتؿد ْت
دقس ار ﷺ إِ َذا َخ َطدب ْ
 )4و َع ْـ جنب ٍ َرض َدل ُ
عقـَدددنه و َعددد صدددق ُاف و ْاشددد َهلل َغ َضدددبف ت دددك ََ ،لكدددف مـْد ِ
ددذ ُر َجددد ْق ٍ
ش َي ُؼد ُ
ددقس (( َصـــ َّب َحؽ ُْم
ْ ُ َ
ْ ُ
ُ
ُ ُ
ــت َأكَــت والســت ُة ك ََفــتعقن)) وي ْؼدد ُن بددقـ ُأصددبعق ِف الطددبنب ِ
))وي ُؼ ُ
ددقس (( ُب ِع ْث ُ
َ ْ َ ْ َُْ
و َم َّســتك ُْم َ
َ َ
ََ
ْ
َّ

قس (( َأمت بعدُ َ ،فنِ َّن َخقر ا ْلح َ ِ
َوا ْل ُق ْ َطك َو َي ُؼ ُ
حؿـد
َتب ا َ ،
وخ ْق َـر ا ْل َفـدْ ى لـدْ ُ
داث كت ُ
َ َ
َّ َ ْ
ي ُم ب
ﷺ َ ،و َش َّر إُ ُم ِ
ور ُم ْحد َثتع َُفت وك َُّل بِدْ َ ٍة َضال َل ٌة)) (.)1

) )1رواه مسؾم (.)867
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ِ
ِ
ددت َاد َ
ددنس ر دددقس ار ﷺ ((مـــن َأ ْهللـــدَ َ
ث
ار َعـ َْفدددن َان َلد ْ
ددل ُ
 )5و َعددد ْـ َعنئ َشددد َ َرضد َ
ِ
ِ
ٍ
(ِ )1
ـن َ ِؿـ َـل َ َؿـ ًـال َل ـ ْق َس َ َؾ ْقـ ِـه
فــي َأ ْمرِ َكــت َلـ َـذا َمــت َل ـ ْق َس مـْ ـ ُه ففــو رد)) َ .وسددل ِر َوا َيد (( َمـ ْ
أمركت ففو رد)) (.)2
دقس ارِ
ِ ِ
قن َر ُ د َ
دنس َي ْطد َدل ُل َ
ار َعـْد ُف اددنس َ،د َ
دنن الـد ُ
 )6و َعد ْـ ُت َذ ْي َػد َ ْبد ِـ ال َق َؿددنن َرضد َدل ُ
دت َيدن َر ُ َ
دقس ارِ إِكدن
ﷺ َع ِـ ا ْل َخ ْق ِ َو ُ،ـ ُْت َأ ْ َل ُل ُف َع ِـ الش ِّ َم َخن َسد َ َأ ْن ُيدهللْ ِرَ،ـِل َس ُؼ ْؾ ُ
ِِ ٍ
ِ
ار بِ َف َذا ا ْل َخ ْق ِ َس َف ْؾ َب ْعدهللَ َر َدذا ا ْل َخ ْقد ِ َشد ؟ َا َ
ـم ))
دنس (( َك َع ْ
ُ،ـن سل َجنرؾق َو َش ٍّ َس َجن َنكَن ُ
َس ُؼ ْؾ ُت َر ْؾ َب ْعهللَ َذل ِ َؽ الش ِّ مِ ْـ َخ ْق ٍ ؟ َا َنس (( َك َع ْم َوفِ ِقه َد َخ ٌن)) ُا ْؾ ُت َو َمن َد َخـُ ُف؟ َا َ
دنس ((
ف ِمـ ُْف ْم َو ُعـْؽِ ُر )) َس ُؼ ْؾ ُت َر ْؾ َب ْعهللَ َذل ِ َؽ
ون بِ َغ ْقرِ َلدْ اِيَ ،ع ْعرِ ُ
ون بِ َغ ْقرِ ُرـَّتِيَ ،و َا ْفدُ َ
َق ْو ٌم َا ْستَـ َ
ِ
ـم ُد َ ـت ٌة َ َؾـى َأ ْب َـو ِ
ـن َأ ََـت َب ُف ْم إِ َل ْق َفـت َق َـذ ُفو ُه فِ َقفـت ))
اب ََ َفــ ََّمَ :م ْ
ا ْل َخ ْق ِ م ْـ َش ٍّ ؟ َا َنس (( َك َع ْ
ِ
قس ارِ ِصد ْػ ُف ْؿ َلـَدن َا َ
َس ُؼ ْؾ ُت َين َر ُ َ
ـون بِ َل ْل ِســَتِـَت))
ـن َِ ْؾـدَ عِـَتَ ،و َا َت َؽ َّؾ ُؿ َ
ـم َق ْـو ٌم م ْ
دنس (( َك َع ْ
ِِ
ددؽ؟ َا َ
ددت َيددن َر ُ َ
ددقس ارِ َس َؿددن َادد َ ى إِ ْن َأ ْد َرَ،ـِددل َذل ِ َ
قن
ُا ْؾ ُ
ددنس (( َع ْؾــ َز ُم ََ َؿت َ ــ َة ا ْل ُؿ ْســؾؿ َ
َوإِ َم َتم ُف ْم)) َس ُؼ ْؾ ُت َسنِ ْن َل ْؿ َا ُؽ ْـ َل ُف ْؿ َج َؿن َع ٌ َوٓ إِ َمن ٌم؟ َا َنس (( َفت ْ ت َِز ْل عِ ْؾ َ
ك ا ْل ِػ َـر َق ُك َّؾ َفـت،
ْت َ َؾى َذلِ َ
َو َل ْو َأ ْن َع َع َّض َ َؾى َأ ْص ِل َش َج َر ٍة َهللتَّى ُادْ ِرك َ
ك)) (.)3
َك ا ْل َؿ ْو ُت َو َأك َ
ِ
 )7و َعـ َأك ٍ ِ
دقس ارِ ﷺ َا َ
ار َعـْد ُف َأن َر ُ َ
ـن ُرــَّتِي
ـب َ ْ
ـن َرغ َ
دنس (( َف َؿ ْ
ْ
َدس َرض َدل ُ
َف َؾ ْق َس ِمـبي)) (.)4

) )1رواه البختري ( )2697ومسؾم (.(6768
) (2رواه مسؾم (.(6768
) )3رواه البختري ( )3616ومسؾم(.)6847
) )4رواه البختري ( )5163ومسؾم (.)663



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إسعاد انربَت بشزح املُظىيت اناليُت

237

َِٓ أدذس ف٘ ٟزا اٌذ ٓ٠ي١ئب فمذ ار ُٙإٌج ٟﷺ ثبٌزمظ١ش:
قتل اإلمتم متلك بن أكس (رهللؿه ا )( :أن مـ أتهللث و رذه إم شق ًةن لؿ يؽـ عؾقف
ـت
ؾ ُػفن سؼهلل زعدؿ أن ال دقس ﷺ خدنن الدهلليـٕ :ن ار اعدنلك يؼدقس ﴿ ا ْل َق ْـو َم َأك َْؿ ْؾ ُ
َلؽ ُْم ِداـَؽ ُْم﴾ [الؿتئدة ]3 :سؿن لؿ يؽـ يقمةذ ديـًن ٓ يؽقن الققم ديـًن)(.)1
س قس ار ﷺ ،نن ت ي عؾك رهللاي أم ف واحذي رن مـ ،ؾ ش انس اعدنلك
ِِ
ِ
ِ
ِ
﴿ َل َؼدْ ََتءك ُْم َر ُر ٌ
وف
قن َرؤُ ٌ
اص َ َؾـ ْقؽُم بِـت ْل ُؿ ْممـ َ
ول بم ْن َأك ُػسـؽ ُْم َ ِزاـ ٌز َ َؾ ْقـه َمـت َ ــت ْم َهللـرِ ٌ
ِ
قم﴾ [التوبة.]128 :
َّرهلل ٌ
يؼقس أبق ذر رضل ار عـف ل ْؼهللَ َا َ،ـَن ر ُ ِ
ِ
َنت ْق ِدف و
دقس ار ﷺ ومدن ُي َحد ِّ ُع طدنئ ٌ َجـ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
مـن
الطؿنن إٓ َذ َ ،كن مـْ ُف ع ْؾ ًؿن سؼنس الـبل ﷺ ((مت َبؼ َي َش ْي ٌء ُا َؼ بر ُب م َن الجـة وابت دُ َ
ِ
الـتر َّإٓ و َقدْ ُب بق َن َلؽم))(.)2
وعـ عبهلل ار بـ عؿ و بـ العنص د رضل ار عـفؿدن د ادنس ادنس ر دقس ار ﷺ
كتن هللؼت ؾ ْق ِه أن َّ
((مت َ
ْفـتلم ـن
كبي َّإٓ َ
اعؾؿـ ُه َلفـم واـ ُ
ادل َّأم َت ُه ؾى خقرِ مت ُ
بعث ا ُ من ٍّ
اعؾؿ ُه َلفم))(.)3
شر مت ُ
ب

)(( (1آع نم)) لؾشنطبل ).)53/2
) (2رواه الطدددياين و ((الؿعجدددؿ الؽبقددد )) ( )655/2وادددنس إلبدددنين و ((الطؾطدددؾ ال دددحقح ))
( )6813إرـتده صحقح رَتله ثؼتت.
) (3رواه مسؾم (.)6844
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اٌجذػخ وً ِب خبٌف اٌىزبة ٚاٌغٕخٚ ،ئجّبع عٍف األِخ:
قتل ابن عقؿقة (رهللؿه ا ) ( :إن البهللع ،ؾ من خنلػ الؽ نب والطـ وإجؿنع دؾػ
إم مـ آع ؼندات والعبندات) (.)1
قتل الؼرَبي (رهللؿه ا )( :و،ؾ بهللع ض ل ي يهلل من لؿ يقاسؼ  ،نبن أو ـ أو عؿؾ
2

ال حنب رضل ار عـفؿ)( ).
وقتل (رهللؿه ا )(( :والبهللع ال ل ُيعهلل هبن ال جؾ مـ أرؾ إرقان من اش ف عـهلل أرؾ
العؾددؿ بنلطددـ مخنلػ فددن لؾؽ ددنب والطددـ ،بهللعدد الخددقارج والدد واسض والؼهللريدد
والؿ جة ...الخ)) (.)3
اٌجذع ف ٟثذا٠زٙب رى ْٛطغ١شح صُ رىجش:
اؼول شقخ اإلرالم ابـن عقؿقـة (رهللؿـه ا )  (( :إن البدهللع اؽدقن و أولفدن شديا الدؿ
اؽث و اإلابنع ت ك ا ق أذرعن وأمقنٓ وس ا خ )) (.)4
واؼول اإلمتم الؼدوة ،شقخ الحـتبؾة ،أبو محؿد الحسن بن ؾي البربفتري(( :واتذر
صغنر الؿحهللالنت سنن صغنر البهللع اعقد ت ك ا ق ،بنرا و،ذلؽ ،ؾ بهللع أتهللالت و
رذه إم ،نن أولفن صغق ا يشبف الحؼ سنغرت بذلؽ مـ دخؾ سقفن الؿ لؿ يط طع الؿخ ج
مـفن سعظؿت وصنرت ديـن يهللان بف سنكظ رتؿؽ ار ،ؾ مـ ؿعت  ،مف مـ أرؾ

)(( )1مجؿقع الػ نوى)) (.)364 /68
)(( )2اػطق الؼ طبل)) (.)87 / 2
)(( (3مجؿقع الػ نوى)) (.)6464 /35
)(( )4مجؿقع الػ نوى ).)425 /8
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زمنكؽ خنص س اعجؾـ وٓ اهللخؾـ و شلن مـف ت ك اطلس واـظ :رؾ اؽؾؿ سقف أتهلل
مـ أصحنب الـبل ﷺ أو أتهلل مـ العؾؿنن سنن أصبت سقف أال ا عـفؿ س ؿطؽ بف وٓ
اجنوزه لشلن وٓ اخرت عؾقف شقةن س طؼط و الـنر)) (.)1
الزظبد ف ٟعٕخ خ١ش ِٓ اجزٙبد ف ٟثذػخ:
ن ابن مسعود رضي ا

ـه أكف انس (اا ند و ـ خق مـ اج فند و بهللع )(.)2

وقتل أاوب السختقتين (رهللؿه ا )( :مدن ازداد صدنتب بهللعد اج فدند ًا إٓ زاد مدـ ار
ع وجؾ بعهلل ًا)(.)3
و ن رعقد بن الؿسقب (رهللؿه ا )( :أكف رأى رجد ً ي دؾل بعدهلل طؾدقع الػجد أ،ثد
مـ ر،ع قـ يؽث سقفؿدن ال ،دقع والطدجقد سـفدنه سؼدنس يدن أبدن محؿدهلل يعدذبـل ار عؾدك
ال

ة؟ انس ٓ ولؽـ يعذبؽ عؾك خ

الطـ )(.)4

و ن رػقتن بن ققـة (رهللؿه ا ) قتل ( :ؿعت منلؽ بـ أكس وأادنه رجدؾ سؼدنس يدن
أبن عبهلل ار مـ أيـ أت م؟ انس مـ ذي الحؾقػ مـ تق أت م ر قس ار ﷺ سؼنس
إين أريهلل أن أت م مـ الؿطجهلل مـ عـهلل الؼدي ادنس ٓ اػعدؾ سدنين أخشدك عؾقدؽ الػ ـد
سؼنس وأي س ـ و رذه؟ إكؿن رل أمقنس أزيهللرن انس وأي س ـد أعظدؿ مدـ أن اد ى أكدؽ
ِ
ان
بؼت إلك سضقؾ ا عـفن ر قس ار ﷺ ؟ إين ؿعت ار يؼقس ﴿ َف ْؾ َق ْح َـذ ِر ا َّلـذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قم﴾ [الـور.)5()]63 :
ُاخَ تلِ ُػ َ
ون َ ْن َأ ْمرِه َأ ْن عُصق َب ُف ْم ف ْتـَ ٌة َأ ْو ُاصق َب ُف ْم َ َذ ٌ
اب َأل ٌ
)(( (1ش ح الطـ )) (.)27
) )2رواه الهللارمل ( )223وال لؽنئل (.)88 55/6
))) )3صػ ال ػقة)) (.)295 /3
) )4أخ جف الخطقب و ((الػؼف والؿ ػؼف)) (.)647/6
) (5أخ جف الخطقب و ((الػؼقف والؿ ػؼف)) ( )646/6وأبق كعقؿ و الحؾق (.)326/6
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اٌغٍَف سػٛاْ ا﵀ ػٍ ُٙ١وبٔٛا  َْٕٛٙ٠ػٓ اٌجِذػخٚ ،ػٓ ِجبٌغخ أطذبثٙب:

قتل ابن بتس رضي ا

ـفؿت ٓ( :اجنلطقا أرؾ إرقان :سدنن مجنلطد فؿ مؿ ضد

لؾؼؾقب) (.)1
وقتل ابن مسعود رضي ا

ـه( :مـ أتب أن يؽ م ديـف سؾقع س مخنلطد الطدؾطنن

ومجنلط أصحنب إرقان  :سنن مجنلط فؿ أل ؼ مـ الج ب ( ).(2
وقتل الحسـن البصـر ي (رهللؿـه ا ) (ٓ اجنلطدقا أردؾ إردقان وٓ اجدندلقرؿ وٓ
اطؿعقا مـفؿ) (.) 3
و ن ابن رقران (رهللؿه ا ) أكّف ،نن إذا ؿع ،ؾؿ مـ صنتب بهللع وضدع إصدبعقف
و أذكقف الؿ انس (ٓ يحؾ لل أن أ،ؾؿف ت ك يؼقم مـ مجؾطف) (.)4
وقتل الخطتبي (رهللؿه ا )( :إن رج ة أرؾ إرقان والبهللع دائؿ عؾك م إوادنت
وإزمنن من لؿ اظف مـفؿ ال قب وال جقع إلك الحؼ) (.)5
وقتل الػضقل بن قتض (رهللؿه ا )( :مـ جؾس مع صدنتب بهللعد سنتدذره ومدـ
جؾس مع صنتب البهللع لؿ ُي َ
عط الحؽؿ وأتدب أن يؽدقن بقـدل وبدقـ صدنتب بهللعد
ت ددـ مددـ تهلليددهلل آ،ددؾ مددع القفددقدي والـ د اين أتددب إلددل مددـ أن آ،ددؾ مددع صددنتب
البهللع )(.)6

)(( (1الش يع )) لمج ي ).)453/6
)(( )2الهللارمل).)91/6
)(( )3الطـ )) ل لؽنئل ).)241
)(( )4اإلبنك )) (.)473/2
)(( )5معنلؿ الطــ(( (.)4
)(( (6ش ح الطـ )) ال لؽنئل ).)638/3
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رٛل١ش أً٘ اٌجذع ٚاٌجٍٛط ِؼ٘ ُٙذٌَ ٌإلعالَ:
صنتب بهللعد سؼدهلل أعدنن عؾدك ردهللْ م
قتل إبرالقم بن مقسرة (رهللؿه ا ) ( :مـ وا
َ
اإل

م)(.)1
وقتل اإلمـتم الشـتَبي (رهللؿـه ا )( :سدنن ادقاق صدنتب البهللعد مظـد ٌ لؿػطدهللاقـ

الجفددنس والعنمد إلددك ذلددؽ ال ددقاق
اعددقدان عؾددك اإل د م بنلفددهللم إتددهللارؿن ا ْل ػد ُ
دنت ُ
سقع ؼهللون و الؿب هللع أكف أسضؾ الـنس وأن من رق عؾقف خق ٌ مؿن عؾقف غق ُ ه سقدم ِّدي ذلدؽ
إلك ا ِّابنعف عؾك بهللع ف دون ا ِّابنع أرؾ الطـ عؾدك ُ دـ فؿ .والثنكقد أكدف إذا ُو ِّاد مِدـ أجدؾ
ٍ
،ؾ ٍ
شلن وعؾك ِّ
بهللع ف صنر ذلؽ ،نلحندي الؿح ِّ ض لف عؾك إكشنن آب هللاع و ِّ
تنس
،ؾ
س حقن البِهللَ ُع واؿقت الطــ ورق رهلل ُم اإل

م بعقـف) (.)2

ث١بْ دبي أً٘ اٌجذع ٚاٌزذز٠ش ِٕٚ ُٙاجت ثبرفبق اٌّغٍّ:ٓ١
ن تصم إهللول (رهللؿه ا ) :قتل جؾطت إلك ا ندة سذ ،عؿ و بـ عبقهلل سقاع
سقف سؼؾت ٓ أرى العؾؿنن يؼع بعضفؿ و بعض سؼدنس يدن أتدقس أو ٓ ادهللري أن ال جدؾ
إذا اب هللع سقـبغل أن يذ ،ت ك يحذر)(.)3
وقــد ققــل لإمــتم أهللؿــد بــن هللـبــل (رهللؿــه ا ) :ال جددؾ ي ددقم وي ددؾل (ال طددقع)
ويع ؽػ أتب إلقؽ أو يد ؽؾؿ و أردؾ البدهللع ادنس ( إذا ادنم وصدؾك واع ؽدػ سنكؿدن ردق
لـػطف وإذا اؽؾؿ و أرؾ البهللع سنكؿن رق لؾؿطؾؿقـ رذا أسضؾ) .وادنس بعضدفؿ ٕتؿدهلل

)(( )6ش ح أصقس اع ؼند أرؾ الطـ والجؿنع )) لإلمنم ال لؽنئل (.)273
)(( (2آع نم)) لؾشنطبل ).)212/6
)(( )3ش ح أصقس اع ؼند أرؾ الطـ والجؿنع )) لإلمنم ال لؽنئل (.)6372
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بـ تـبؾ اكف يثؼدؾ عؾدل أن أادقس سد ن ،دذا و،دذا فؼـتل (رهللؿـه ا ) (إذا دؽت أكدت
و ؽت أكن سؿ ك يع

الجنرؾ ال حق مـ الطؼقؿ (( ).(1

و ن الحسن (رهللؿه ا ) :انس لقس ٕرؾ البهللع غقب (.)2
ٌ١ظ ف ٟاإلعالَ ثذػخ دغٕخ (وً ثذػخ ػالٌخ):
اؼطقؿ البهللع إلك بهللع تطـ وبهللع

قة مخنلػ لؼقلف ﷺ ((فـنن كـل بد ـة

ضاللة))  :سنل قس ﷺ تؽؿ عؾك البهللع ،ؾفن بلهنن ض ل .
قــتل الؿبــتركػوري (رهللؿــه ا )( :سؼقلددف ﷺ (كــل بد ــة ضــاللة) مددـ جقامددع
الؽؾؿ ٓ يخ ج عـف شلن ورق أصؾ عظقؿ مـ أصقس الهلليـ (.)3
قــتل اإلمــتم الصـــعتين (رهللؿــه ا )( :لددقس و البهللعدد مددن يؿددهللح بددؾ ،ددؾ بهللعدد
ض ل )(.)4
وقتل الحتفظ ابن رَب (رهللؿه ا ) :الؿ اد بنلبهللع مدن أتدهللث مؿدن ٓ أصدؾ لدف و
الش يع يهللس عؾقف وأمن من ،نن لف أصؾ مـ الش ع يهللس عؾقف سؾقس ببهللعد شد عن وإن ،دنن
بهللع لغ  ...وأمن من واع و  ،م الطؾػ مـ ا حطنن بعض البهللع سنكؿن ذلدؽ و البدهللع
الؾغقي ٓ الش عق سؿـ ذلؽ اقس عؿ رضدل ار عـدف لؿدن جؿدع الـدنس و اقدنم رمضدنن
عؾك إمنم واتهلل و الؿطجهلل وخ ج ورآردؿ ي دؾقن ،دذلؽ سؼدنس كعؿدت البهللعد  ...إلدك

)(( (1مجؿقع الػ نوى )) (.)236 /28
)(2الؿ جع الطنبؼ.
)(( (3احػ إتقذي ش ح جنمع الرتمذي)) لؾؿبنر،ػقري (.)366/ 7
) (( (4بؾ الط م)) (.)61/ 2
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اقلف وم اده أن رذا الػعؾ لؿ يؽـ عؾك رذا القجدف ابدؾ ردذا القادت ولؽدـ لدف أصدؾ و
الش يع ي جع إلقفدن سؿـفدن أن الـبدل ﷺ ،دنن يحد عؾدك اقدنم رمضدنن وي غدب سقدف
و،نن الـنس و زمـف يؼقمقن و الؿطجهلل جؿنعدنت م ػ اد ووتدهللاكن وردق ﷺ صدؾك
بلصحنبف و رمضنن لقؾ الؿ ام ـع مـ ذلؽ معؾد بلكدف خشدل أن يؽ دب عؾدقفؿ سقعجد وا
عـ الؼقنم بف ورذا اهلل أمـ بعهلله ﷺ(.)1
وضشح اٌجذع ٚوضشح أٍ٘ٙب ِٓ أِبساد الزشاة اٌغبػخ:
ِ
أشراط
((إن من
عـ أكس بـ منلؽ رضل ار عـف انس ر قس ار ﷺ:
َّ
ِ
ُ
الجفل))(.)2
وا ْؽ ُث َر
رفع
الست ة أن ُا َ
ُ
العؾم  ،و َ
قتل اإلمـتم أبـي ثؿـتن الصـتبوين( :وٓ يغد ن إخدقاين تػظفدؿ ار ،ثد ة أردؾ البدهللع
ووسقر عهللدرؿ سنن ذلؽ مـ أمنرات اارتاب الطنع إذ ال دقس الؿ دطػك ﷺ ادنس
إن مـ ع منت الطنع واارتاهبن أن يؼؾ العؾؿ ويؽث الجفؾ والعؾؿ ردق الطدـ والجفدؾ
رق البهللع ومـ اؿطؽ القدقم بطدـ ر دقس ار ﷺ وعؿدؾ هبدن وا د ؼنم عؾقفدن ودعدن
بنلطـ إلقفن ،نن أج ه أوس وأ،ث مـ أج مـ ج ى عؾدك ردذه الجؿؾد و أوائدؾ اإل د م
والؿؾ ) (.)3

)(( (1جنمع العؾقم و الحؽؿ)) ( .)267 – 266 / 6
) )2رواه البختري ( )5236ومسؾم (.(2676
)(( (3عؼقهللة الطؾػ وأصحنب الحهللي )) لؾ نبقين ) . )366
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عم الؽتتب بحؿد ا ععتلى
وأرلل ا بلرؿتئه الحسـى وصػتعه العؾقت أن اجعل أ ؿتلـت ختلصة لوَفه الؽرام،
وأن اـػع بفذا الؽتتب كتعبه وقترئه  ،وأن اجزي كل من أ تن ؾى كشره بقن الـتس خقر
الجزاء ،إكه ربحتكه ولي ذلك والؼتدر ؾقه.
وصؾى ا

ؾى كبقـت محؿد و ؾى آله وصحبه أَؿعقن.
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الؿختلػة لفت..........................................................................

224
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