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 :-ملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول اهلل 

إمناااألعمالااالأليا، وااا ألمإمناااألنواا فألواااأل اا   أل لاا ألألألألألألأل»

كا ااهألرت  اا ألإ ألعسألمه؛اا ، تأل إت  اا ألإ ألعسألألأل

ألمه؛اااا ،  ألمواااا ألكا ااااهألرت  اااا أل،اااا  واأل  ااااو إا ألأل

  «أمألعو أةأل تزمجإاتأل إت   ألإ ألواألراج ألإ،و 

 .(1)متفق عليه     

ث اإلمام عبد الرحمم  نر  من  » :-$-مهرد   قال المحدِّ

 .(2)«األعمال نالنيات»أراد أن يصنف كتاًبا؛ فليبدأ بحديث: 

ر البخنار  كتابنه » :-$-وقال الحافظ ان  رجب  وبه صدَّ

، وأقامه مقام الخطبة له؛ إشارة منه إلى أن كن  ملن  «الصحيح»

ال يننداد بننه وهللننه ا ؛ فلننال بارنن ، ال النندة لننه   النند يا، وال   

 .(3)اهن «اآلخدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، كالهلنا من  ينديث أميند اللن مني  -واللفن  لنه  -، 1907ومالاضن(،، وملنل) ) ،1رواه البخار  ) (1)

 .-ڤ-ملد ب  الخطاب 

 .،، وغيده3) «الصغدى»رواه البيلقي    (2)

 .،9)ص «هللام( العلالم والحك)» (3)
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 مقدمة فضيلة الشيخ الوالد  

 حسن بن عبد الوهاب البنا 

 حفظه اهلل 

 ، وأشادد وأشادد أ    للاإ ل  اهلل وهادال،    لا  لاإ ،احلمد هلل رب العاملين

 . أ  حممدا عبدال ورسولإ؛ صىل اهلل عليإ، وعىل آلإ وصحبإ؛ وسلم تسليام

أ   -بمللنسبة يل ِسنًّمل واحلفيد-ب مني األخ الكرلم حممد بن هسني أممل بعد؛ فقد طل

اآليات  ابيناات  ك ف اق قةنةاو اناا بات   ا  »: أترشف بمراجعة مؤلَّفإ، بعناوا 

لضاع   ؛ نظارا، فملعتذرت لإ؛ هتى   لمكث طولال يف ايراجعة«احلسات  وابسنئت 

 ك ُجلُّإ؛ استجملبة، فام   ُلدَرك كلإ   ُلرتَ رتح عيلَّ أ  أراجع ملخصمل للكتملب، فملقطملقمليت

 –هسب معلوممليت الرشاعية–، فوجدت هذا ايلخص لرغبتإ، ثم رغبة يف أ  أزداد علام

، وماند  أهال السانة ، ايلتزمو  بعقياد يإ أهل السنة األوائل وايتأخرو موافقمل يمل عل

مان  ، مممل جعل ايسلمن يف بلبلةالزلملد  والنقصمل  يف هذال القواعدبعيدا عن الشكوك و

 . هذا األمر العظيم

، رضب لذل  مثال: رجل مواظب عىل الصال ، ولؤيت الزكمل ، ولصاو  رمضامل ولن

ماع النامل؛ ؛ ولكان مل يف ايعملمالت ق، وقد هبملال اهلل أخال -مع ا ستطملعة-وحي  البيت 

، وليس عندال علام بعقياد  وماند  أهال السانة وا؛امعاة ؛ ل  تقليادا هقيقتإ أنإ صويف

لصافونإ بأناإ  –ل  من رهام اهلل  –لب النمل؛ لألشيملخ الذلن اختذهم قدو  لإ ، فتجد أغ

ي ممل عندال من النقص رجل قد كمل دلنإ ، دو  اعتبملر لعقيدتإ ومندجإ ، فقوهلم هذا لغط

وِقاس   ، وختتل موازلن الرشا  عناد النامل؛ ؛يف هذا األمر، فتختلط عىل ايسلمن األمور

دو  النظر لىل بدعتاإ التاي  عىل ذل  كل مبتد  يف الدلن ، لصفإ النمل؛ بام فيإ من حمملمد ،
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ندوا للياإ مان آلاملت كتب السال  ، ومامل اسات ؛ ولكن بمل ستقراء يفلتبنملهمل ولدعو لليدمل 

: تبن لنمل أنإ عىل كل من هيتم بمللدلن الصحيح ، والعقيد  الصحيحة ، وأهملدلث صحيحة

ركامل  ؛ كألبدعي ، خصوصمل يف األصول الثملبتاةبدعة ا وايند  الصحيح ؛  بد لإ أ  لبن

، التاي ، ثم مند  أهل السنة، والذي خمللفاإ أصاحملب الفار -لمجمل  وتفصيال–اإللام  

بفقاإ –، فيُعرف الداعية بملستقملمتإ عىل الكتملب والسنة نترشت بعد القرو  الثالثة األوىلا

، ولأخذو  بارراء لذلن خيلطو  األمور، ا، ولميزال ذل  عن غريال من الدعمل -سل  األمة

مللفة ألصول أهل السنة وا؛امعة؛ كمليعتزلاة، واواوار ، وايرج،اة، خأصحملب الفر  اي

، وهاملل دو  ن لنبثو  يف ايجتمعملت اإلسالمية، مممل تسبب يف تفر  األمة، الذلوالقدرلة

 . -بفقإ سل  األمة–وهدهتمل حتت لواء الكتملب والسنة 

إ يف ، وراجعتا -أكثار مان مار   –وقد قرأت ايوجز الذي قدمإ يل األخ ايصان  

الوقوف عىل ممل ترماي للياإ مان بيامل  ؛  –هسب علمي  –بعض البنود التي مل لظدر يل 

؛ فإ  كنت أهسانت؛ -بام وفقني اهلل لليإ من علم  –نظرا  ختصملرهمل، ثم علقت عليدمل 

 .  -و  أزكي نفيس عىل اهلل  –فمن فضل اهلل 

؛ -سل  األماة بفقإ–بإ  ، وا لتزا لمن لىل التحري يف دلندم الصحيحق اهلل ايسوفَّ 

أ  لويل أمورنمل خيملرنامل، و  لاويل  –سبحملنإ  –؛ ونسألإ وأصلح هملل األمة؛ وأزال الغمة

 .  أمورنمل  ارنمل؛ واهلل من وراء القصد؛ وصىل اهلل عىل حممد، وعىل آلإ وصحبإ

 أماله

 مس  ن  عبد الوهاب البنا

 المدرس نالجامعة اإلسالمية

 ية نالمدينة المنورةوعضو هيئة التوعية اإلسالم

 سانقا
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 تنبيه وتوجيه 

 أخي ايسرتشد، طمللب احلق...

اعلم أن  لن تصل لىل بغيت  من احلق هتى تعرفإ، ومتيزال عن البملطل، فاإ  تي ا 

ل  ذل ؛ فملعلم أناا  لن تفلح بمجرد معرفت  للحاق؛ بال   باد لا  مان اتبملعاإ، 

  هتى تاتحىل باملإلخال ، ولن لتحقق ل  يشء من ذل ،والثبملت عليإ ،والتمس  بإ

 والصد ، وا ستعملنة بملهلل، ودوا  ا فتقملر لليإ يف كل وقت.

، فام وجدت فيإ مان هاق؛ فملقبلاإ، واد  لصاملهبإ بظدار وبن لدل  هذا الكتملب

الغيب، وممل وجدت فيإ من بملطل؛ فملرضب بإ عرض احلاملئط، و  حتار  صاملهبإ مان 

كرب، أو تعصب، أو تعظيم لرجاملل، ، و  لصدن  عن قبول ممل فيإ من احلق (1)نصح 

مخاول ذكار كملتباإ،  -كاذل  -الًممل فيدم يف ثنمللمل هذا الكتملب، و  لصادن  قد ترى ك

وعد  شدرتإ ووجملهتإ يف الوسط الدعوي، أو هداثة سنإ، وسواد شعرال وحليتاإ؛ فاإ  

 علي  من صملهبإ، ومامل احلق مقبول من كل من جملء بإ، وممل دمت  بملهًثمل عن احلق؛ فال

، أو  صملدًقمل دمت ، أو وجملهاة، خملًصمل؛ فلن هيم  مصدر احلق، و  صفة هململإ من سنٍّ

 شدر ،، أو نحو ذل .

واعلم أ  ممل ذكرتإ ل  من قبول احلق، وممل لوصل لليإ من اوصاملل: هاو ايخار  

كماو  البحار، فاإ  ُرمات  -يف هاذال األلامل -د من الفتن العملصفة، التي متاو  الوهي

قد أكلتدم  -بأ  عيوننمل  -إ ل ؛ فإ  الذلن لفرطو  فيإ رألنملهم النجمل ؛ فعلي  بام ذكرت

احلري ، وهنشدم ا ضطراب، وعص  هبم القلق، ورضب الضع  ايندجي والعلماي 

؛ ول ؛ فملمنح نفس  سملعة من صد  -كام رألنملهم-ملبإ فيدم، فإ  ُوفِّقت لرؤلتدم بأطن

 ولنصملف؛ تعرف  صد  ممل أقول. وجترد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وا  يتاللى اللدائد لكتاب؛ رلبًا للنصح، و شد الخيد؛  هناية ا وللذا ذكدت رديقة التالاص  معي (1)
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  ا الكاال ، وهاذا الكتاملبنني خملطبت  بوص  طلب احلق، فدذأ -يَّ ُأَخ -وتذكر 

إ ل   -برمتإ - ، وأممل من خال عن هذا الوص  ا؛ليل، وتلطخ بضادال -وهدك-موجَّ

أ   -بان لدلاإ ل  وقاع هاذا الكتاملب-من الكرب، أو التعصب، أو نحومهمل؛ فأنصاحإ 

 ؛ فأساتحلفإ ايتجاردلن، ول هد نفسإ يف اللحمل  بركاب ايخلصانلستعن بربإ، وجيمل

ا لىل  ال، وخبًثامل لىل  ؛بملهلل أ  لقرأ هرًفمل ماان هااذا ايسااطور فإنإ لعلاإ أ  لزلادال  ًّ

  ،-ل  مل مُتنع بمللكلية-وتقليل ايفملسد  ،جتنب أسبملب الفتن :خبثإ، ومن مقملصد الرشلعة

 الوكيل. ول أ  هيدلنمل سواء السبيل، وجينبنمل الرش الوبيل؛ لنإ هسبنمل، ونعمواهلل ايس،

 

 

 

 

 

 *   *   * 



 

12 

12 

 

 النشرة الثانيةمقدمة 

كمليبتدعاة -احلمد هلل رب العملين، والعملقبة للمتقن، و  عدوا  ل  عىل الظاملين 

، وأشدد أ    للإ ل  اهلل وهدال،    ل  لإ، هو احلق ايبان، وأشادد أ  -وايرشكن

 عىل آلإ وصحبإ أمجعن. حممدا عبدال ورسولإ؛ صىلَّ اهلل وسلَّم وبملرك عليإ، و

، شاتعلة، لصاالهمل العباد، والناريا  ايلتدباةفإننمل نمر بفتن كامل؛مرات ايأممل بعد؛ 

همل، وبرحيدمل (1)فيقتشب  ، وحيرت  بلديبدمل. لكتوي بحرِّ

إهنا فت  كالدمد القاصنف، والنديح العاصنف، طخلنع العقنالش، وطشنتو القلنالب، 

 وطحيد الحلي)، وطبلو اللبيب. 

ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ ﴿:  -- ل فيدمل رب العز لهنمل فتن قمل

 ک ک ک ڑ ﴿ وقملل :،  (2)﴾جضېئىئىئىئیی

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿ وقملل : ، (3)﴾ڳڳگ ڳگ گگ ک

ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ 

﴾  ے ے ۓ ۓ
 ، ونحو ذل  من اآللملت الكثري  . (4)

سرتوو  فرت ا القاعرد فيهرا ميرح مر  »: -ملسو هيلع هللا ىلص-إهنا فت  قاش فيلنا الدونالش الكندي) 

 ؛ا وم  يشحف لهاالقائم فيها ميح م  الماشىا والماشى فيها ميح م  الساعىالقائما و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: الخلع، واللعنى: دخن  ريحلنا   خياشنيله، يتنى امنت،ت  نا، -بفتح أوله، وإوكان اا يه-الَقْشب ، (1

، وا ظند «فقرد قشربنر ريحهرا»:  -وهنال   الصنحيحي -ومنه: ما وق(   يديث آِخد من  يندخ  الةننة 

فننتح »،، و4/100) «النلايننة   غديننب الحننديث وا انند»،، و90-5/89) «معةنن) مقنناييل اللغننة»

  .،11/510) «البار 

  .25ا  فاش : ، (2

  .63النالر : ، (3

  .11الحج : ، (4
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إنى ألرى مواقع الفت  مالل »وقاش:  ،(1)«فليعذ نه ؛ا وم  وجد ملجأ أو معاذاتستشحفه

يصرب   انادروا ناألعمال فتنرا كقطرع الليرل الم لرم»وقاش:  ،(2)«نيوتوم كمواقع القطح

يبيرع دينرره نعرح  مرر   اى مممنررا ويصرب  كررافحاأو يمسر االحجرل مممنررا ويمسرى كررافحا

 و حال ذلك م  ا ياديث الكثيدة .  ،(3)«الدنيا

كير  نورم إذا »: -ڤ-إهنا فت  قاش فيلنا الصنحابي الفقينه مبند ا  بن  ملنعالد 

 :قيرل ؛فإ  غيرحت يومرا ؛تخذ سنةت  و اويهحم فيها الوبيح افتنة يحنو فيها الصغيح لبستوم

 اإذا قلت أمنراككم ذاك» :قاش ،«؟ك يا أبا مبد الديل اذومتى » ، فقي  له: «؟هذا منوح

رف  وت   اوكثرحت قرحاككم ات فقهراككموقل   امحاككمأوكثحت  سرت م  والت   اه لغيرح الردي قِّ

 . (4)«الدنيا نعمل اآلمحة

ال يشرخ  فر اإيراكم والفرت »: -ڤ-وقاش الصحابي العال) يذيفة ب  اليلنان 

إنها مشربهة  ا-   م  الد   كما ينس  السيل  -إال نسفته  ما شخ  فيها أمد اهلل  فو ؛لها أمد

فرراجثموا    ؛فررإذا رأيتموهررا ؛برري  مرردنحةتوت نةاسررهررذه  :متررى يقررول الجاهررل تصررلةام

 . (5)«كمرأوتاوقطعوا  اوكسحوا سيوفوم انيوتوم

ف ب  مبد ا   إ  الفتنة ال تجئ تهد  النراس ؛ »: -$-وقاش التابعي الةلي  ُمَطدِّ

 . (6)«الممم  ع  دينه ولو  لتقارع

من اورو  عاىل  -وغريهمل من بالد اإلسال –ومن مجلة هذال الفتن: ممل وقع يف مرص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .-ڤ-،، م  أبي هديدة 2886، وملل) ) -واللف  له–، 7082، 7081، 3601أخدهلله البخار  )، (1

  .-ڤ-،، م  يديث أوامة ب  زيد 2885، وملل) )،1878أخدهلله البخار  ) ،(2

  .-ڤ-هديدة ، م  يديث أبي ،118أخدهلله ملل) )، (3

  .،758) «اإلبا ة»، (4

  .،756) «اإلبا ة»، (5

  .،755) «اإلبا ة»، (6
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احلكمل ، وممل هصل يف ذل  من الفسملد يف األرض: بسف  الادمملء، وانتداملك األعاراض، 

وقاد مار –وغري ذل  مممل   نزال نكملبدال وُفُشوِّ الفوىض، وتضييع األموال، ونز  األمن، 

 ؛ نسأل اهلل السالمة والعملفية. -الفتن أكثر من عمل  عىل هذال

نوهمل، وبملركوهامل،  وقد قمل  دعمل  الضاللة يف هذال الفتن مقملممل مذموممل خمذو ، فحسَّ

َفُضوا موا أوسملط السيملسة، وَأو  ا أربملهبمل، ثم أمعنوا يف زلغدم: فتقحَّ َرو  وَأط 
لىل ُنُصاب  (1)

يف ذلا  لرتكباو  مامل لعاود عاىل  ، وه)-«اال تخابات»راكضن يف أودلة - «الربيمل »

نِّيِّن األتقيملء بملينملقضة.   أصل الدلملنة بمليعملرضة، وعىل مند  احلنفملء السُّ

فكمل  القيمل  عليدم من أعظم الفرائض، وصد عدواهنم عىل ايلة وأهلدامل مان آكاد 

 .(2)الواجبملت، والندوض يجملهدهتم من أفضل ا؛دملد يف سبيل اهلل

، وهاي: قاد خار  يعمل؛اة مساألة مدماة -«اآللاملت البيناملت»-وكمل  كتمليب هذا 

، وفيدمل جملنب لتعلق بز ت العلامء، بطرلق ايوازنة «ايوازنملت بن احلسنملت والسي،ملت»

بن حمملسندم الغمللباة، وز هتام الناملدر ، فيكاو  احلكام للمحملسان، و  ُلتعملَمال ماع 

، من غري أ  لؤدي ذل  لىل -ر مندملمن التنبيإ عليدمل، والتحذل-الز ت ل  بقدر احلملجة 

 لسقملط العلامء، والتنفري عندم. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: -طعنالى–، ومنه: قنالش ا  -/وفض،6/130) «معة) مقاييل اللغة»كلا   –، َأْوَفَض إيَفاضا: أودع (1

 [. 43]اللعارج:  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿

مل  هبذال الوظيفة ا؛ليلة، وقد صدر مندامل: ، للقيمن ايصنفملتيف لخرا  سلسلة  -۵-وقد استعنت بملهلل ، (2

جاء  فناخت ياريد قاديي ق ي او ك »، و«فتتوى انجتهادين اععا  »، و«اباةض عىل ممدوح  ن جت ر»

اباةض عاىل يب  احلسان انا و  وانااباخت ك ةسا بو ابلساا ابسانت  » -ل  شملء اهلل-يخر  ، وس«اب تن

قكا  انااتارا  ك »يشامللخ وطلباة العلام؛ كمثال: ؛ فضال عام أخرجإ غريي من العلاامء وا«انلترص

احري، و« ةن فةخت اب تن ابات بو»للعالمة ربيع ايدخيل، و« اإلس    «ابار  ابةااي »للشيخ أيب العبمل؛ الشِّ

 . للشيخ عيل بن عبد العزلز موسى
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 َح يف خالل ذل  تسملؤل مدم، وهو: هل لساوا التعملمال ماع الطملئفاة الضامللة َفاَل 

هبذال ايعململاة  وهال جياوز النظار لىل أخطاملئدم كامللنظر لىل ز ت  -ايومى لليدمل آنفمل–

 العلامء  

كاام –يذكور  يف هق العلامء مرهتن برشاوط لعامل ايوازنة ا وكمل  جواب ذل : أ 

، مندمل: ا ستقملمة العقدلة، والعلمية، والعملية؛ فخر  -هو مقرر يف موطنإ من الكتملب

 بمللعقدلة: أهُل البد ، وبمللعلمية: أهُل ا؛دل، وبمللعملية: أهُل الفسق. 

معروفاو   هلم يف ايوازناة اياذكور ؛ فاإهنم ظَّ فإذا ُعرف ذل ؛ تبن أ  القو    َه 

ا ستقملمة العقدلة،  -لذ –، فلم تتحقق فيدم (1)بمخمللفة ايعتقد السلفي يف أصول عد 

روا منصابدم مان وراَء وراَء، وتساللوا لىل  -ألضمل–وهم  ليسوا من أهل العلم؛ بل تسوَّ

ا ستقملمة العلمية؛ فأنَّى تعملَمال بادعدم  -لذ –مواقعدم دو  أهلية، فلم تتحقق فيدم 

 -كلاإ–ن ! وأنَّى تعملَمل جدمل هتم معململة أخطملء العلامء ! وهاذا يِّ نِّ السُّ  معململة ز ت

 -اآل –يف أصل دعوهتم ومندجدم؛ فكي  بام صملروا لليإ  -من قدلم–مع ممل ُعرفوا بإ 

مممل ذكرُت مجلتإ آنفمل، و  لشتبإ فيإ ل  من لشتبإ يف ابان ، من ا نتكمل؛ والرش والفسملد

  !!   (2)مإأخت خمللتإ، أو ابن أخي ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، -فقنه ا و-لدائند الللنداو   «إرشاد ذو  الفط  واإليمرا »ملا ُكتِب   الدد ملى محلد ب  يلان:  ،(1

  .-وفقه ا   - وامة العتيبي  «محمد مسا  والتونة النصوح»و

  بني مبند ا ملنى خالند بن  مثلنان  «الحردود الفالرلة»وملا ُكتِب   الدد ملى أبني إونحا الحناليني:        

 . -ودده ا   -

 .-ودده ا   -  مبد العزيز لعلي ب «مهال أيها الحزنيو »وملا ُكتِب   الدد ملى دماة اإلوكندرية:        

 . وهذا بخالف الددود ملى القالم   فتنل) ا خيدة، وقد أيلُو آ فا ملى بعضلا     

يحدمال ه، ا) صاروا يحلال ه؛ كالعل  اللياوي، والخندوج  -ظاهحا–واللقصالد: اال تكاس فيلا كا الا  (2)

؛ بن  ضناللل) اآلن هنال امتنداد -مند  يقيقة ا –، وإال؛ فليلالا منتكلي  -مند بعضل)–ملى الحكام 

  للنلةل) ا صلي الفاود. 
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فتمييز قواعد ايوازنة اياذكور ، ولدراك ضاوابطدمل: لفياد يف التعملمال ماع أمثاملل 

هؤ ء؛ فإ  من مقملصد الرشلعة: لنزال النمل؛ منملزهلم؛ يمل حيصل باإ مان الفرقامل  بان 

إ، وعقد الو ء والرباء عىل ذلا ؛  احلق وأهلإ والبملطل وأهلإ، ولعطملء كلِّ ذي هق هقَّ

لم والسنة، وُلعَطو  ممل لساتحقو  مان الاو ء، وُلعارف أهال ا؛دال فُيعرف أهل الع

والبدعة، وُلعَطو  ممل لستحقو  من الرباء، ولو  ذل ؛ لُظلَِم النمل؛، وُوِضَع اليشء يف 

غري موضعإ، والتبس احلق بمللبملطل، وضمل  الاو ء والارباء، وماملت األمار بامليعروف 

  واألهكمل . والندي عن اينكر، وُغيِّبت مسملئل األسامء 

فمللواجب: التمس  هبذال ا؛ملد  ا؛ليلة، ونبذ التعصب ا؛ملهيل، والتحرر من عبودلة 

ٌإ لىل أهل هذال اوصملل  «التنبيإ والتوجيإ»الرجملل، وقد ذكرت آنفمل يف  أ  كالمنمل موجَّ

ۆئ ۆئۇئ﴿: -جل وعال–الطيبة، وأممل غريهم؛ فشأهنم كام قملل رب العملين 

، (1)﴾حئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ

طالب الحق يوفيه دليلا ولامب الهوى ال يوفيه أل   »وكلا ُأاِد م  بعض ا ئلة: 

 ؛  لأش ا  أن يطلد قلالبنا، ويصلح أيالالنا. «دليل

بقبول هسان؛  -وسملبِقتَدمل–وهذال هي النرش  الثملنية لكتمليب هذا، أسأل اهلل أ  لتقبلدمل 

 .  (2)لنإ ويل ذل  ومو ال

 ىل نبينمل حممد، وعىل آلإ وصحبإ أمجعن. وصىلَّ اهلل وسلَّم ع

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 97-96، يال ل: (1

بقبالش يل ، ووأذكد طناري  الفندا   -ووابقَتْيلا-، وبي  يديك اآلن: النشدة الثالثة؛ أوأش ا  أن يتقبللا (2

 .  -إن شاء ا -م  إمدادها   هناية الكتاب 
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 كتابالمقدمة  
ل  احلمد هلل، نحمدال، ونستعينإ، ونستغفرال، ونعوذ بملهلل مان  ور أنفسانمل، ومان 

سي،ملت أعاملنمل، من هيدال اهلل؛ فال مضل لإ، ومن لضلل؛ فال هملدي لإ، وأشدد أ    للاإ 

 .ورسولإل  اهلل وهدال،    ل  لإ، وأشدد أ  حممًدا عبدال 

، -ملسو هيلع هللا ىلص-، وخري اهلدى هادى حمماد، -تعملىل  -أممل بعد؛ فإ  خري احلدلث كتملب اهلل 

 و  األمور حمدثملهتمل، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النملر.

، -ومعملياإ  بحادودال -قواعد ايلة: هفظ الادلن فإ  من أعظم أصول الرشلعة، و

، أو خممللفة؛ والذب عن هيملضإ ضد كل متعدٍّ وصيملنتإ عن كل دخيل: من خطأ، أو زلة

 عليدمل، سمل ، ليل تعكريهمل.

ومن لواز  ذل : التعرض لكل من لتكلمو  يف هذا الدلن، والنظار يف أهاواهلم، 

الثقيلة؛ عان طرلاق الكاال     هبذال الوظيفة ا؛ليلة، واألمملنةومدى أهليتدم لالضطال

ر قاررال الانص ايعلاو ، واإلمجامل  فيدم مدًهمل وقادًهمل، وتعادلاًل وجرًهامل، وهاذا أما

ال أهلإ من النصح والبيمل ،   من  الغيبة والبدتمل . ايعصو ، وعدَّ

كشاأنإ يف ساملئر أماور  - ةٌ َضاك  ولكن الشيطمل  أبى ل  أ  لكو  لإ يف هذا األمر رَ 

ي اإ اللَِّعي، وأبى ل  أ  لنصب فياإ فَ -الدلن  ، مامل لبامليل يف أهياام وقاع الواقعاو : نَاخَّ ن 

ةات بادا ا  »: (1)-$- ؛ كام قملل التملبعي العملقل خملد بن احلسن فراط، والتفرلطاإل

ابليت  اىل يش ، اال اعرتض فنخت ا لنس   ةرين، ةت ييتيل   هيام ظ ر: اةات للاا فناخت، واةات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منا رأينو   زما ننا أوق مقناًل »، وقاش الللنيب بن  واضنح: «هللاشكان م  مقالء الد»قاش فيه العةلي:  (1)

أمنالم  ونيد»و ، ،10/65) «هتنذيب التلنذيب»؛ ا ظند  «كنان أمقن  أهن  زما نه»:  ، وقاش أبنال داود «منه

 .،9/236) «النبالء



 

18 

18 

 
 .(1)«تةصري عاخت

 يف هاذال الوظيفاة ا؛ليلاة لىل ُغاال ممل أراد، فملنقسم النامل؛  -بمللفعل  -وقد تم لإ 

 :  فمل وُج 

 فأممل الغال ؛ فقد أطلقوا ألسنتدم رهًقمل، وتكلموا يف عبملد اهلل شاطًطمل، فغمازوا مان 

  لستحق الغمز، وأسقطوا من   لساتحق اإلساقملط، وساقط مان قملموسادم كلمتامل 

 ، ومل لنظاروا-ل  تفطنوا هلاام  -، فُغيِّبوا عندام، ومل لراعوا فقددام «ايفملسد»و «ايصمللح»

تمثال تضعملف، فنجم من جراء ذل    كبري، وفسملد عرلض، وتيف مواقع القو  وا س

مل القدلم وا؛دلد-هذال الطملئفة يف احلدادلة  َرهي   .-بَِطو 

دعاوا و ،، واختذوال وراءهم ظدرلًّمل-مجلة-رضوا عن هذا األمر فقد أع ؛مل وأممل ا؛ف

وا دلن اهلل لىل غلق بملبإ بعد عرص األئمة والروالة كل راتع، كأًل مبملًهمل ل -- ، فصريَّ

ومحلوا وصمة التمييع والتضييع؛ وهلذا ُعرفوا بمللنسابة لىل هاذلن الوصافن اوبيثان؛ 

 نعوذ بملهلل من سبيلدم، ومن سبيل الطملئفة األوىل.

وقد كمل  من الطبيعي أ  لقو  ا؛دل بن هملتن الطملئفتن ايتقملبلتن، ولكثر العراك 

اناا بات   ا  احلساات  » ، وهاي: والتنملهر بيندام، فنشأت يف خالل ذل  قضية كبري

أ  متملر؛ كل طملئفة هوالتدمل مع هذال القضية،  -ألًضمل  -وكمل  من الطبيعي  ،«وابسنئت 

 وتتعململ معدمل بِسَمتدمل اوملصة:

لىل التميياع  ، وسابياًل -باإطال   -فأممل الطملئفة األوىل؛ فقد اعتربهتمل قضية بدعياة 

  وآخر، وظروف وأخرى، فحياثام ملبن مق ر ، ومل تف-بإطال -يخمللفن ملل اومتشية ه

،  ؛ قملمت عليإ بتشنيعدمل -مقمل  كمل  يف أي  -أهًدا لذكر شيً،مل من حمملسن ايخملل   رأت

 واإلفراط.الغلو  من ، وهكذا دأهبمل بدمليشغتإ بعلي وصمللت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . «الليد»،، وا ظد طدهلللة مخلد م  8/266) «الحلية»أخدهلله أبال  عي)    (1)
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وأممل الطملئفة الثملنية؛ فقد رفعت هذال القضية شعملًرا هلمل، ونملدت هبمل عىل كل صاعيد، 

علياإ،  يف مقمل  الارد -هتاًم  -العدل واإلنصملف مع ايخملل ؛ بل أوجبتدمل  وجعلتدمل من

والتحذلر منإ، فحيثام رأت أهًدا حيذر من خمملل ؛ قملمت عليإ بتمييعدمل، وصمللت علياإ 

 من ا؛فملء والتفرلط. بتخذللدمل، وهكذا دأهبمل

ا هاملولو الاذلن ،بعض الادعمل  -مؤخًرا  -نشأ  ،ذال القضيةومع تطور الكال  يف ه

ل فلم لوافقوا الفرلق الثملين عىل لجيملبإ ايوازنملت يف مقمل  النقد؛ با ،التوسط بن الفرلقن

لوا ايوازناملت يف جملناب آخار؛ وهاو: جملناب ز ت  رصهوا بتبدلع ذل ؛ ولكندم فعَّ

تقدو  من الادعمل  أو البدعية، فقمللوا: ل  من تن لامء، واحلكم عىل الشخص بمللسلفيةالع

يف هذا، و  نوجب ذكر حمملسندم  و  نخمللفكم ذوو أخطملء، -فعلبملل-  ش  يف أهنم 

؛ بحيث   جتعل ؛ ولكن هذال ايحملسن   بد أ  تؤخذ بعن ا عتبملر-عند الرد عليدم-

 ،كملبن نرص-خممللفملتإ من جنس ز ت العلامء  وتصريِّ  ،-ولو بإطال -صملهبدمل مبتدًعمل 

عندم،  أ  حُيَجب طلبة العلم -الًقمللط-لنبغي فال  ،-وغريهم ،د وابن من ،وابن خزلمة

 وُلمنَعوا من ا ستفملد  مندم.

يف وضع هذا البحث؛ جتلياًة حلقيقاة  -تعملىل  -فلام رألت األمر كذل ؛ استعنت بملهلل 

مل  بعاض وكا ،-بتوفيق اهلل  - للبملطل فيدمل ولبطملً   ،قهذال القضية الشملئكة، ولهقملًقمل للح

ألماور  ؛م عان ذلا فكنات أهجا ،ذل  منذ فارت  لخواين وأهبمليب قد سألني الكتملبة يف

رألات و ،-ألنامل  ا عينمًل باربمسات-مل  ثم قررت اإلقدا  بعد اإلهجا ،لطول فيدمل الكال 

 والبيمل ، واهلل ايستعمل . هتمية ايشملركة
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 -كتوط،اة-هذال ايقدمة أصو ً مدمة، تفيد  رى أ  أذكر يفوقبل الرشو  يف ايقصود؛ أ

 :(1)يملهنمليف مقملمنمل هذا؛ فإىل ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، يلنتدمي الكنالموامل) أن هذه ا صال (1) ، وإ لنا أردت     كن  وايند منلنا ِونْفًدا ملنتقاًل  ش مظيلنة هللند،

مقامي هذا مةدد التذكيد والتلليد  ا؛ يتى يعي  هذا ملى طصالر أص  مالضالع البحث، وقبالش الحا فينه 

   - ولال   بعضلا -، وملى أن ُيبلع -ما اوتطعو  -؛ وللذا فقد اختصدت الكالم فيلا -إن شاء ا   -

 .-إن شاء ا   -مقامات أخدى 
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 األصل األول: األمر باالجتماع واالئتالف، والتحذير من الفرقة واالختالف: *

 .-سلًفمل وخلًفمل  -هذا أصل  ل ، دلت عليإ النصو ، وقررال العلامء 

ڍ ڇڇڇڇ﴿: --ه : قاللُ -۵-فللا دش مليه   كتاب ا  

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

     ںں     ڱ   ڱ   ڱک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ        ڻ     ڻ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ﴿:  - -ه ، وقاللُ  (1)﴾ ۓ

ىئ ىئىئ ېئۈئۈئېئېئ﴿: - ۴-ه ، وقاللُ (2)﴾ڍڍ

ڦ ﴿:- ۴-ه ، وقاللُ (3)﴾ییییجئحئمئىئيئ

چچچچ ﴿: -  -ه وقاللُ  ، (4)﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 :-۵– ه، وقاللُ (5)﴾ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ

 ذلك م  اآليات الكثيدة. ، و حالُ (6)﴾گکڑڑککک﴿

إ  اهلل يحضررى لوررم »: -ملسو هيلع هللا ىلص -هقالُلنن :-ملسو هيلع هللا ىلص -وملننا دش مليننه   ونننة روننالش ا  

وأ  تعتصرموا  وال تشرحكوا نره شريًئاا ثالًثاا ويوحه لوم ثالًثا: فيحضى لوم أ  تعبردوها

 ال تباغضررواا وال تحاسرردواا »: - ملسو هيلع هللا ىلص -ه ، وقالُلنن(7)«وال تفحقرروا ل اهلل جميًعرراانحبرر

فررو   ح أمرراهإمواًنرراا وال يحررل لمسررلم أ  يهجرر - عبرراد اهلل -دانحواا وكونرروا وال ترر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .213البقدة:  (1)

 .159ا  عام:  (2)

 .32-31الدوم:  (3)

 .103آش ملدان:  (4)

 .153ا  عام:  (5)

 .13الشالرى:  (6)

 =============================== .- ڤ -م  أبي هديدة  ،،1715رواه ملل) ) (7)
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م  رأى م  أميحه شيًئاا فوحهه؛ فليصبح؛ فإنه لري  أمرد »: - ملسو هيلع هللا ىلص -ه وقاللُ  ،(1)«ثالث 

 لحذيفننة  -ملسو هيلع هللا ىلص-ه ، وقالُلنن(2)«يفررار  الجماعررة شرربًحاا فيمرروت؛ إال مررات ميتررة جاهليررة

 ه ، وقالُلن(3)«وإمرامهمالمسرلمي  تلزم جماعرة »دوف:   يديث الفت  اللع -ڤ-

ا أمحين اهلل نه : السرمعا والطاعرةا -مصال أو:  -آمحكم نخم  كلمات » :-ملسو هيلع هللا ىلص -

م  أراد ن ْحب ومة الجنرة؛ فْليلرزم »: - ملسو هيلع هللا ىلص -ه ، وقاللُ (4)«والجماعةا والهجحةا والجهاد

ذلننك منن   ، و حننالُ (5)«الجماعررة؛ فررإ  الشرريطا  مررع الوامرردا وهررو مرر  االثنرري  أنعررد

 يث الكثيدة.ا ياد

 بتقرلر هذا األصل العظيم، والدعو  لليإ:  -سلًفمل وخلًفمل  -وقد اعتنى علامؤنمل 

يرا أيهرا النراسا » :- ڤ -فقاش الصحابي الةلي  الفقيه مبد ا  ب  ملعالد 

ا الرذ  أمرح نرها ومرا توحهرو    -۵ -والجماعرة؛ فإنهرا مبرل اهلل  عليوم نالطاعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م  ا ياديث اللدفالمنة: أن منا كنان منلنا   الصنحيح؛ اكتفينو  فيلا أورده هاهنا شدري: تنبيه هام *=      

هنذا، وقند  ملنتق ، طناب(ل لكتابننا ، وذلك   ملحابالعزو إليه، وما كان خارهلله؛ خدهللته طخديًةا مفصالً 

 .«  تخحيج ما لي    الصحيحي  م  أماديث هذا الوتاب جزء»وضعُته   آخده، بعنالان: 

، وهنال - ڤ -، م  أ ل ب  مالنك -واللف  له  -، 2559، وملل) )،6065،6076رواه البخار ) (1)

 .-ڤ -منن  يديث أبي هديدة -بنحاله  -مندهلا 

 ، كالهلنننا مننن   ،1849، وملنننل) ) - وهنننذا لفظنننه   -، 7143، 7054 ،  7053أخدهللنننه البخنننار  ) (2)

 .- ڤ -اب  مباس 

 .،1847،، وملل) )7084، 3607، 3606رواه البخار  ) (3)

، وما ُأمد به م  الكللنات الخلنل، ان) - ڽ -يدف م  يديث رالي ،   خرب يحيى ب  زكديا هذا  (4)

 .م  الكللات ا خدى اللذكالرة -ملسو هيلع هللا ىلص-ما ُأمد به محلد 

،، 11349،  8866) «الكنننربى»،، والنلنننائي   2864،  2863الحنننديث أخدهللنننه ال منننذ  )وهنننذا  

 «الةنزء»يندل من  العللناء، وا ظند وصححه غيند وا ،- ڤ -وغيدهلا، م  يديث الحارث ا شعد 

 )الحديث ا وش،. الللحا بآخد الكتاب

، ومالاضنن(،، وغيدهلننا، منن  9225 -)كننربى  «مشنندة النلنناء»،، والنلننائي   2165رواه ال مننذ  ) (5)

 «الةنزء»وصححه غيد وايد، وهنال يلن  بلةلنالع ردقنه، وا ظند   ،-ڤ-يديث ملد ب  الخطاب

 .)الحديث الثاين،
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 . (1)«قةالجماعة ميح مما تحبو    الفح 

 علريوم نالجماعرة؛ فرإ  اهلل»: - ڤ -وقاش الصحابي الةلي  أبال ملعالد البندر 

 .  (2)«ال يجمع أمته على الضاللة

 ؛م  أراد نررحبومة الجنرة :كا  يقال» :-$-م مامد الشعبي وقاش التابعي اإلما

   .(3)«فعليه نجماعة المسلمي 

 -تياتو  وتلاتىل- ويبةارا  ا »: -$-ملل اإلممل  حمماد بان نرصا اياروزي وق

 . (4)اها «-ةن  لد يبن جت ا  ابينتن-ت جت ا  عاخت، وهنتا  عن ابت رق  تالجتامع عىل ة

أخرب ا   كتابنه ملن  طقندم من   -۵ -إن ا  »: - $ -وقاش اإلمام اآلهللد  

ا اف قالا   دينل أه  الكتابي : أهن) إ لا أن  كنالن  فحذر ا مالال نا الكندي) ،)هلكالا للَّ

ونهانرا عر  الفحقرةا  نلرزوم الجماعرةا -۵-حنا نرل أم ؛-كالا كلا هلن -لك نلف ،مثلل)

م  الفحقةا وأمحنا نالجماعةا وكذلك مرذرنا أئمتنرا ممر   - ملسو هيلع هللا ىلص -وكذلك مذرنا النبر 

  «سررل  مرر  علمرراء المسررلمي ا كلهررم يررأمحو  نلررزوم الجماعررةا وينهررو  عرر  الفحقررة

 .  (6)-$-، وبنحاله قاش اإلمام اب  بطة (5)اهن مختصًدا

عاروف: اي  رَ بعد كال  لإ عىل هدلث الِفا -$-بن تيمية اوقملل شيخ اإلسال  

؛ فمعلو  أ  جدة ا فارتا  جداة ذ ،   جداة مادح؛ » يبةار  -تلاتىل- فانن ا وهين،ذ،

 .(7)اها « تجلامعو واالئت ف، وذ  ابت رق واالنت ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.17) «الشديعة» (1)

 ،.142)«شدح أصالش االمتقاد» (2)

 ،.18)«الشديعة» (3)

 .،19)ص  «اللنة» (4)

 .،9)ص  «الشديعة» (5)

 .،1/64) «اإلبا ة» (6)

 .،3/270) «منلاج اللنة» (7)
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 ين: ا صنن  الثننا»: - $ -وقنناش اإلمننام اللةنندد محلنند بنن  مبنند الالهنناب 

، فبيَّ  ا  هنذا بياً نا شنافًيا، طفللنه أمح اهلل ناالجتماع   الدي ا ونهى ع  التفح  فيه

العنالام، وهنا نا أن  كنالن كالننذي  طفدقنالا واختلفنالا قبلننا، فللكننالا، وذكند أ نه أمنند 

 الللننللي  باالهللتلنناع   النندي ، وهننناه) منن  التفننده فيننه، ويزيننده وضننالًيا: 

ب العةاب   ذلك، ا) صنار ا مند إلنى أن االفن اه ما وردت به اللنة م  العة

   أصالش الدي  وفدومه هال العلن)، والفقنه   الندي ، وصنار االهللتلناع   الندي  

 .(1)اهن «ال يقالله إال ز ديا، أو مةنالن

 .: فلذه بعض كللات القالم فني طقديد هنذا ا صن  الةلي قلت

ا كان كثيند من  العنالام ملنى  ا صن هنذا لنالن : يفلاصوغيند قلين  من  الخنال ،وللَّ

وإن دمنالا إليلنا -أو ال ُيْحكِلنالن هنذه الضنالابع  ،-من  غيند ضنالابع-مطلننا التةلين( 

ويتللنه، وهنال ا صن   إطباع هنذا ا صن  بأصن  آخند، يالضنحه؛ كان ال بد م  -إهلللاالً 

 الثاين.

 

 

 

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،«هللام( اللتالن»ضل   78)ص  «ا صالش اللتة» (1)
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 :األصل الثاني: موافقة احلق هي أساس االجتماع واالئتالف* 

يف صاور  األصال العامل ، الاذي -بصدد الكال  عىل موافقاة احلاق ولست هملهنمل 

 ، ولنام أرلد أ  أبنِّ وجإ عالقتإ بملألصل السملبق؛ فأقول: -لتعلق بمل تبمل 

حيصال ل    وا ئاتالف ا جاتام    لتحقاق ل  بمل تبامل ،أ   -رمحا  اهلل-اعلم 

 ،فإنام هو واهم هاململ ؛لن بغري هذلن األصاامبموافقة احلق، وكل من را  حتقيق يشء مند

 ل  التمييع واوبملل. -يف مرلإ-و  جيني  ،اللل  لىل الض -يف همللإ-  لسعى 

واعلم أ  هذا الذي ذكرتإ ل  هو الذي بينتإ النصو  الرشعية، وقررتاإ أقاوال 

 العلامء ايرضية، وللي  شيً،مل من ذل :

 النصوص الشحعية: :أوالً * 

تي أمرتنمل بلزو  ا؛امعة، هاي التاي أمرتنامل بمل تبامل ، أ  النصو  ال -أو ً -اعلم 

عىل أنإ   جيوز سلوك سبيل  وموافقة احلق، واألمر بمليعروف، والندي عن اينكر؛ د لةً 

ل  -صو  العملمة فيدامل معلوماة للجمياع ، والن-عىل هسملب هذال األشيملء-ا جتام  

، وارتباملط -خملصاة-ا؛املنبن لدل عىل العالقة بن  ولنام أذكر هنمل بعض ممل ،-شملء اهلل

 أهدمهمل بملآلخر.

إلنى  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴿: - -فل  ذلنك: قنالش ا  

 .(1)﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿قالله: 

يننا  ﴾ہ ہ﴿: -هللنن َّ انننا ه -يعننني بننذلك »: - $-قنناش اإلمننام الطننرب  

  دين  ا ، وأمنده،  ﴾ھ﴿م  أه  الكتناب،  ﴾ہ ہ﴿معشد الذي  آمنالا 

،  فيلنا اختلفنالا فينه، ومللنالا الحنا فينه من  يةنج ا  ﴾ھ ھ ھ ے ےۓ﴿وهنيه، 

 .(2)اهن «؛ هللداءًة ملى ا  ، وميثاقه ، و قضالا ملده ، وخالفالا أمد ا  فتعلدوا خالفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .105-103آش ملدان:  (1)

 .،7/192) «طفليد الطرب » (2)
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لندى هاذال األماة أ  تكاو  كاملألمم ايملضاية يف » :-$-بن كثري اوقملل احلملفظ 

احلجاة  ماع قيامل - تفرقدم، واختالفدم، وتركدم األمر بمليعروف، والندي عان اينكار

 .(1)اها «-عليدم

 ،بلننبب طنندك الحننا- أصنناًل -أن التفننده اللحننذور كننان  --فبننيَّ  ا   قلررت:

  وننياه ا منند  -بشننعيدة ا منند بنناللعدوف، والنلنني منن  اللنكنند وطأمنن  كيننف أمنند 

، فبدأ اآليات اللنذكالرة بنا مد باالهللتلناع، وختللنا -باالهللتلاع، والنلي م  التفده 

ع  بي  ذلك ا مد بناللعدوف، والنلني من  اللنكند؛ فلنذا فينه بالنلي م  التفده، وهلل

 داللة بينة ملى اللطلالب.

ۓ ہھھھھےے﴿:-۴-وم  ذلك: قالله

 ۈ ۈ ۆ ۆۇۇ ڭ ڭۓ ڭڭ 

 .(2)إلى آخد اآلية ﴾...ٴۇ ۋ ۋ ۅ

 منن  اللتخلفنني  أن امبينًنن - طعننالى - يقننالش»: -$-قنناش العالمننة اللننعد  

 للةلنناد الخنندوج قصنندوا مننا أهننن)  يبنني مننا القنندائ  منن  منننل) ظلنند قنند اللنننافقي 

 إذا يلنن( النذ  اللنا ( هنال العنذر فننن بارلة، امتذروها التي أمذاره) وأن بالكلية،

 النذ  فلنذا شندمي، منا ( منعنه ان) الخندوج، أونباب   وونعى ووعه، العبد بذش

 الونتعدوا: أ  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿ فن ؛افقالننالل ه الء أماو، ذرعي

 أرادوا منا أهنن) ملن) مندة، لنه يعدوا ل) للا ولك  ؛بابا و م  يلكنل) ما ومللالا

 اقندرً  ﴾ڭ﴿ للغنزو الخدوج   معك) ﴾ے ۓ ۓ ڭ﴿ ،الخدوج

 ولك ؛ملينه مقتدري  وهللعلل) ،دوجننالخ ملى ويثل) أمده) قد كان وإن ،وقضاءً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،2/91) «كثيد طفليد اب » (1)

 .47-46التالبة:  (2)
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 من  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ وانبطل) خنذلل) بن  ؛إما تل) أراد ما بحكلته

 .واللعذوري  النلاء

، ا قًصن: أ  ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿ فقناش ذلنك   الحكلة ذكد ا)

 هلللننننامتك) وفدقننننالا بينننننك)، والشنننند الفتنننننة   االْ عَ َلننننولَ : أ  ﴾ۅ ۉ﴿

 العننداوة وإلقنناء ،فتنننتك) ملننى يديصننالن هنن): أ  ﴾ۉ ې﴿ اللةتلعنني ،

 ،لنندمالهت) ملننتةيبالن: أ  ﴾ې ېى﴿ العقننالش ضننعفاء أ نناس ﴾ې﴿، بينننك)

 وطثبنيطك) بيننك)، الشند وإلقناء )،خنذال ك ملى يديصي  ه) كا الا فنذا  )، يغ ون

 من  الحاصن  بالشند ظننك فلنا ؛ويلتنصنحل) مننل) يقبن  م  وفيك) أمدائك)، م 

 ،اننبطل) ييننث الحكلننة أطنن) لننهفلِ  ؟منننل) الكثينند والنننق  اللنن مني ، منن( خنندوهللل)

  يننداخلل) أن منن  اولطًفنن  نن)، ريلننة اللنن مني  مبنناده منن( الخنندوج منن  ومنننعل)

 يحننذروهن)، كيننف مبنناده فننيعل) ﴾ى ائ ائ﴿،يضننده) بنن  ؛ينننفعل) ال مننا

 .(1)اهن «مخالطتل) م  الناشئة اللفاود م  لل) ويبي 

ر اهلل قلت عد  خرو  أول،  اينملفقن؛ يمل ذكرال من ايفسد ، مع شاد   -۵-: فقدَّ

 لعلمنامل أ  هاذا  -۴-العدد، وتوهياد الصا ؛ ولكان اهلل اهتيمل  ايسلمن لىل كثر  

   لكو  عىل هسملب احلق.

 .(2)إلى آخد اآلية ﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ﴿:  -طعالى  -: قالله  م  ذلكو

كمة اهلل ومندمل: أ  من ه»القصة: هذاليف ذكر فوائد  -$-قملل العالمة السعدي 

 : متييز اوبيث من الطيب، والصملد  من الكملذب، والصملبر مان ا؛بامل ، وأناإ -تعملىل-

 .(3)اها «لتمييزمل لكن ليذر العبملد عىل ممل هم عليإ من ا ختالط، وعد  ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،1/339) «طفليد اللعد » (1)

 .249البقدة:  (2)

 .،1/108) «طفليد اللعد » (3)
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 : فلذه اآلية طدش ملى مث  ما دلو مليه اآليتان اللابقتان.قلت

بقاللنه:  -ملسو هيلع هللا ىلص-، النذ  ذكنده النبني - ڠ -وم  ذلك: خرب يالش( بن   نالن 

ال يتبعنر رجل قد ملك نضرع امرحأةا وهرو يحيرد »غزا نبر م  األنبياءا فقال لقومه: »

ا وال آمح قد ننى ننيا ا يْب   ا يحفْع سقفهاا وال آمح قرد اشرتحى أ  يبنر نهاا ولم  ًناا ولم 

ل فات أو:  -غنًما  الدها-م   .(1)ا) ذكد طلام الحديث «ا وهو منت ح و 

 و  هننذا الحننديث: أن ا مننالر اللللننة ينبغنني »: -$-قنناش اإلمننام النننالو  

أال طفننالإ إال إلننى أولنني الحننزم، وفنندا  البنناش للننا، وال طفننالإ إلننى متعلننا القلننب 

، وبنحناله قناش (2)اهنن «ك يضعف مزمه، ويفالت كلاش بذش وونعه فينهبغيدها؛  ن ذل

 .(3)-$-ب  يةد االحاف  

 ملى مث  ما دلو مليه اآليات اللابقة. -أيًضا  -: فلذا الحديث يدش قلت

 ومواقفهم: ثانًيا: أقوال العلماء* 

تام  أ  ا جا ممل دلت عليإ النصو  السملبقة، فبيَّنوا -سلًفمل وخلًفمل-لقد فقإ علامؤنمل 

 صور عد :   لكو  ل  بملتبمل ، و  لقو  ل  عىل موافقة احلق، وذل  يف

على غحار مرا وقرع  -إمداها: الجمع ني  األمح نلزوم الجماعةا واألمح ناالتباع 

 :- «آل عمحا »  اآليات السانقة م  سورة 

 طعللننالا اإلوننالم، فنننذا»: -$-و  هننذا يقننالش التننابعي الةلينن  أبننال العاليننة 

وال تححفروا  ،فن ه اإلوالم ؛صنداط الللتقي)تلاله؛ فال طدغبالا منه، ومليك) بالطعلل

 ا والرذ  عليره ألرحانه؛-ملسو هيلع هللا ىلص-وعليورم نسرنة نبريوم   اعر  الصحاط يمرينًا وال شماالً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-ڤ-، م  يديث أبي هديدة -واللف  له  -، 1747،، وملل) )5157، 3124رواه البخار  ) (1)

 .،12/55) «شدح النالو  لصحيح ملل)» (2)

 .،6/282) «فتح البار » (3)
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وإيراكم وهرذه فن ا قد قدأ ا القدآن م  قب  أن يفعلالا الذ  فعلاله خلل مشدة وننة، 

 .(1)«اوة والبغضاءاألهواءا التر تلقر ني  الناس العد

ب اإلمننام اآلهللنند   نرراب: ذكررح األمررح نلررزوم الجماعررةا »قننائالً:  -$-وبننالَّ

 .(2)«والنهر ع  الفحقة؛ نل االتباعا وتحك االنتداع

، والتعفنف   مع لرزوم الجماعرة»: -$-وقاش اإلمام أبال بكد اإلولاميلي 

وفا واألمررح نررالمعحاللأكنن ، واللشنندب، والللننبل، واللننعي   ملنن  الخينند، 

، واإلمننداإ منن  الةنناهلي ؛ يتننى يعللنناله)، ويبينننالا للنن) والنهررر عرر  المنوررح

 .(3)اهن «ثم اإلنوارا والعقونة م  نعد البيا ا وإقامة العذر نينهما ومنهمالحا، 

 نلزومها: : تفسيح الجماعة المأموروالثانية

الصرالة »: -ڤ-و  هذا يقالش الخليفة الداشد ذو النالري  مثلان ب  مفان 

ما يعمل الناسا فإذا أمسر  النراس؛ فأمسر  معهرما وإذا أسراءوا؛ فاجتنرب   أمس

 .  (4)«إساءتهم

   المرحء نفسره ن  طِّ و  لي ر»: -ڤ-ويقالش الصحابي الةلي  مبد ا  ب  ملنعالد 

 ، قين  لنه:«ةع  على أنه إ  كفح م    األر  جميًعا؛ لم يوفحا وال يوون  أمدكم إم  

 . (5)«؛ إنه ال أسوة   الشح«أنا مع الناس»ول: الذ  يق»، قاش: «وما اإلمعة؟»

نمرا إ لامنة،إن هللللالر الةلامة هي التني طننفاره الة » :أيًضا -ڤ-وقاش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،19) «الشديعة» (1)

 .،9)ص  «الشديعة» (2)

 .،61 - 60)ص  «امتقاد أه  اللنة» (3)

 .،695) «صحيح البخار » (4)

يف قولإ هذا، وتفسريال لإلمعة،ولنام مل َأُسق  -ڤ-(، وقد تعدد الروالملت عن ابن مسعود 29« )اإلبملنة» (5)

 ذل ؛ خشية اإلطمللة.



 

30 

30 

 
 . (1)«-وإ  كنت ومدك  -الجماعة ما وافق طاعة اهلل 

يعنرر: إذا فسردت الجماعرة؛ »  طفلنيد ذلنك:  -$-وقاش  عي) بن  يلناد 

أنرت  ؛ فإنرك-وإ  كنرت ومردك  -فسرد فعليك نما كانت عليره الجماعرة قبرل أ  ت

 .(2)«الجماعة

 :فالمحاد نه ؛وميث جاء األمح نلزوم الجماعة»: -$-وقاش العالمة أبال شامة 

؛ أل  الحرق: -ك نالحق قليالًا والمخال  كثيًحاوإ  كا  المتمس-واتباعه  لزوم الحق

 ا وال ن رح-ڤ-ا وألرحانه -ملسو هيلع هللا ىلص-مر  النبرر  الذ  كانت عليره الجماعرة األولرىا

   .و عي) ،، ا) ذكد ما وبا م  قالش اب  ملعالد(3)اهن «إلى كثحة أهل الباطل نعدهم

ا بنه  -كالمنه  -$-وقد  ق  اإلمام اب  القي)   ومننا أيلن   » :فقناش ،-مقند،

  كتناب  -اللعندوف بنأبي شنامة  -ب  إونلامي  ما قاش أبال محلد مبد الديل  

 .(4)فذكده «: ييث هللاء ا مد...«الحالادث والبدع»

إلنى فلن) العللناء من  اللنلف والخلنف للنذه  -ريلنك ا   -فنا ظد  :قلت

 فل) يفللالا منلنا إال لنزوم الحنا، ولن) يعتربوهنا إال بنه، ولن) يفللالهنا  ،الةلامة

 .(5)ملى مةدد التةلي(، والتكتي ، و حال ذلك -أبًدا  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،160) «شدح أصالش االمتقاد» (1)

 ، وم  رديقه: أخدهلله ابن  ملناكد «اللدخ »،، ومزاه للبيلقي   21)ص  «البامث»أبال شامة   ذكده  (2)

 ،.46/409) «طاريخه»  

 .،21)ص «البامث» (3)

 .،3/397) «إمالم اللالقعي » -أيًضا  -،، وا ظد 1/69) «إغااة الللفان» (4)

طنتظ) طحو إمدة ياك) وايد، وطدي   هلللامة الللللي ، التي -أيًضا–والةلامة اللأمالر بلزوملا هي  (5)

له باللل( والطامة، فال يةالز الخدوج م  هذه الةلامة بنقض هذا العقد، أو إيداث طنظيلات ودية، 

األمح نلرزوم جماعرة المسرلمي  »كتاب  : -ملالًما  -ملى مفلالم الةلامة  أو  حال ذلك؛ وراهلل( للكالم

 .-$-للعالمة مبد اللالم ب  بدهللل  «وإمامهم
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 والثالثة: الموق  م  أهل البدع:

م  اللةد، واللةا بة، والتحذيد، : -ولفا وخلفا-ف م  مللائنا وهال معدو

 ، - (1)اوتشننلاد بلننا ال يحتنناج إلننى-و حننال ذلننك، وشننأهن)   ذلننك معنندوف 

ول) يدامالا   ذلك طةليًعا، وال غيده، ول) ي كالا هذا الالاهللب الشندمي الةلين  

 للداماة هلللامة، أو طالييد كللة، أو  حال ذلك.

، -أصنالً -الةلامنة  وود هذه الللألة: أن أه  البدع والتفده خارهللالن م 

فعلنى »: -$-فال مداماة لل)، وال امتبار  )، و  هذا يقالش العالمة الشاربي 

 و ا منة، ومللا هنا، وأهن  الشنديعة: مةتلند«الةلامنة»يندخ     (2)هذا القالش

العاملالن  ا، وَمن  ونالاه) داخلنالن   يكللن)؛  هنن) طنابعالن للن)، ومقتندون 

ويردمل ل) الذي  شذوا، وه) هنبة الشيطان،  )، فك  م  خدج م  هلللامتل)؛ ف

  همالء: جميع أهل البدع؛ ألنهرم مخرالفو  لمر  تقردم مر  األمرةا لرم يردملوا   

 .(3)اهن «سوادهم نحال

وأصنحابه  هنال -ملسو هيلع هللا ىلص-فاللنة: ما كان »: -$-الم اب  طيلية ويقالش شي  اإلو

امننة: هنن) ا أمننده) بننه، أو أقننده) مليننه، أو فعلننه هننال، والةلمليننه   ملننده، ملنن

فالرذي  فحقروا ديرنهما وكرانوا شريًعا: اللةتلعالن، الذي  ما فدقالا دينل)، وكا الا شيًعا؛ 

أ اهلل نبيه منهم  .(4)اهن «مارجو  ع  الجماعةا قد نح 

ا، لبنِّ فيإ أ  مفسد  الفرقة -$-وللشملطبي  يف  ري معتارب غ كال  آخر مدم جدًّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-ودده ا   -للشي  خالد الظفيد   «ح أهل البدع واألهواءإجماع العلماء على هج»راهلل(  (1)

أقنالاش  باللنالاد ا مظن)، وكنان الشناربي قند طكلن)   ذلنك اللقنام ملنى «الةلامة»أ : القالش بتفليد  (2)

  بندهللل، بنا ، وهذه ا قالاش متالزمنة، غيند متنافينة، وراهللن( كتناب الشني «الةلامة»العللاء   طفليد 

 .اللحاش مليه آ فًا

 .،472) «االمتصام» (3)

 .،265-3/264) «منلاج اللنة» (4)
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 وتزليندمل ،ضاللتدمل لىل تدعو لفرقةا تكو  هيث»: -$-ايوق  من أهل البد ؛ قملل 

 وهم لبليس، كرضر ايسلمن عىل هؤ ء رضر فإ  ؛عندال علم   ومن ،العوا  قلوب يف

 لىل ونسابتدم والضاللة، البدعة أهل من بأهنم الترصلح من بد فال اإلنس، شيملطن من

 ؛غاريالو ،عبياد بان عمارو عان اشاتدر كام ؛مندم أهنم عىل الشدود لإ قملمت لذا  رَ الفِ 

 ونملل ،فيإ فوقع ،عبيد بنا عمرو فذكر ،قتملد  لىل جلست: »قملل، األهول عملصم فروى

 ،أهاول لامل» :فقاملل«  بعض  يف بعضدم لقع العلامء أرى أ  ،اوطملب أبمل: »فقلت ،منإ

 عند من فج،ت« ذر حُت  هتى ؛ذكرتُ  أ  هلمل فينبغي ؛بدعة ابتد  لذا الرجل أ  تدري أو 

 وهدلإ، نسكإ من رألت وممل ،-عبيد بن عمرو يف قتملد  من سمعت بام مغتم وأنمل- قتملد 

 حي  وهو ، -هجرال يف وايصح - عبيد بن عمرو ولذا ،الندملر نص  رأيس فوضعت

 ،«سأعيدهمل لين» :قملل« اهلل  كتملب من آلة حت ! اهلل سبحمل » : فقلت ، اهلل كتملب من آلة

 «.أستطيع  » :فقملل ،«أعدهمل: »لإ فقلت ،«هكدمل هتى فرتكتإ: »قملل

 رضواا  ةن انسلس  عىل يلا  ةت عن هبم، والترشلد ،رهمكذ من  بد هؤ ء فمثل

 ر ااات ساي  فاتن اذا– اه عا وابتا ري   فرا  احلتصا ابرضو ةن يبعا  -رفاات   اذا-

 الاداعن وبن ،ايسلمن بن التفرلق أ  ش  و  ،- وابلدواة ابت رق ةن اخلاف :ابتلن 

 ومن ،الداعن وبن ،ايسلمن بن التفر  من أسدل :-عليدم أقيم لذا - وهدهم للبدعة

 أهو  الرش وبعض وأسدلدام، أخفدام لرتكب ؛الرضرا  تعملرض ولذا واتبعدم، ،شمللعدم

: ايب اد   ابرشاع شا ن وا ا ،النفس لتالف من أسدل لتالفدمل ايتركلة، اليد كقطع مجيعإ، من

 .(1)هاا «اعثةا ةن وقتيو اعنق قك  يطرح

: إن دمناة التليين( أينالج منا يكال نالن إلنى فقنه هنذا التأصني  العظني)؛  هنن) قلت

يللةالن بلداماة الةلامة، وويدة الصنف، وهلللن( الكللنة، فيننادون باللنكالت من  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،446-445) «االمتصام» (1)
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إذ ل) يدروا أن هذه  اللبتدمة؛ مداماة للذه اللصالح اللذكالرة، وإ لا ُأطالا م  هللللل)؛

، وأن مفلدة اللكالت م  اللبتدمة أمظ) م  مفلندة اللصالح ال طعترب   هذا اللقام

 .-$-كلا قدره الشاربي  -الفدقة 

 :-وإ  كا  م  أهل السنة  -والحانعة: الحد على المخال  

 ؛فلن) ي كنالا هنذا الالاهللنب الشندمي ،-(1)أيًضا  -وشأن العللاء   ذلك معدوف 

وإن  -الشناربي ا خيند  وكالم ،أو  حال ذلك ،أو  نبذ الفنندقننة ،بدمالى لزوم الةلامة

كلنا  -؛  ن العلة وايدة -أيًضا  -إال أ ننه يلنند  هناهنا  ؛-كان بنصه فني أه  البدع 

 .-هال بيِّ  

 -منن  اللبتدمننة، والنندد ملننى اللخننالف اللالقننف-واملنن) أن هنناطي  الصننالرطي  

طدخالن   ملالم ا مد باللعدوف، والنلي م  اللنكد، وقد مدفو أن النصالص أمدت 

نا،  ؛لك، ول) طعترب   خالفه هلللامة، وال  حالهابذ ب  أمدت  اطي  الصالرطي  أمًدا خاص،

، وبينان ذلنك   -ملالًمنا - فأمدت  ةد اللبتدمة، ومةنا بتل)، والندد ملنى اللخنالف

   .(2)محله م  كتب اللعتقد، وغيدها

مننا  كننن  ذلنك ينننالضح ؛وهذا هنال فقنه العللناء للنا ،فلذه هي النصالص الشدمية

ولفو م  أن لزوم الةلامة ال يكالن ملى يلناب الحنا، ففني ضنالء هنذا: ُيفلن) منا أ

وبا طقديده م  ا مد باالئتالف، والنلي من  االخنتالف، فاللنذمالم   هنذا الةا نب: 

هال اللعي إلى الفدقة واالختالف لغيد ملالِّ  شدمي؛ أ : ال يكالن الدامي لذلك هنال 

ه، وإ لا يكنالن الندامي منا يعنتلج   الننفل، التللك بالحا، ومقد الالالء والرباء ملي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الندد ملنى اللخنالف من  »، و-$-للحاف  اب  رهللب الحنبلي  «الفده بي  النصيحة والتعييد»راهلل(  (1)

للعالمة ربين( اللندخلي  «يالنقد منلج شدم»، و-ومفا منه $-زيد  للشي  بكد أبال «أصالش اإلوالم

 .-يفظه ا -

 .وراهلل( ما أيلو مليه آ فا م  اللصادر (2)
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من  ينب الظلنالر، والعلنال ملنى ا قندان، والشنلدة، والتفناف  ،وما ط ز إليه الشياري 

الناس يالش م  يقالم بذلك؛ وأما الذ  يتللك بالحا، ويدمال إلينه، وينذب من  دين  

ة، غيند كاره للفدقن -  ذلك  -ا ، ويتكل)   أه  الشقاه والبدع واللخالفات، وهال 

إال  -والحناش هكنذا  -واع إليلنا، وال مديند للنا؛ فلنذا منا ملينه من  ونبي ، وال يذمنه 

 هللاه ، قد وق(   أمد مديج، وضالش بعيد.

وهذا الكال  لإ عالقة وثيقة بفقإ اواالف، ورضور  النظار يف أنواعاإ، وايوقا  

ود  من غريال؛ وهذا هو مندمل، وحتدلد ايعترب مندمل من غريال، وممل   لؤثر عىل ا جتام  واي

 يف األصل التمليل. -بحول اهلل  -ممل نبيِّنإ 
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 :األصل الثالث: فقه اخلالف، واملوقف منه* 

وهذا أص  كبيد، ومبايثه كثيدة؛ ولك  الغدإ هننا بينان أقلنامه، واللالقنف من  

والم ك  قل)، ووأكتفي   ذلك بنقلي  هللامعي ، م  إمامي  هللليلي ؛ وهلا: شي  اإل

 .-ريلللا ا   -اب  طيلية، وطلليذه اإلمام اب  القي) 

 :قلنلان -  ا ص  -فلي  ؛أما أ الاع االختالف» :فأما كالم اب  طيلية؛ فلال قالله

 .طضاد واختالف ،طنالع اختالف

ن الفعلني  أو القاللي  م  وايد ك  يكالن ما: منه :وجوه على التنوع وامتالف  ايق،

  ا  روننالش زهللننده) يتننى ، الصننحابة فيلننا اختلننف التنني ءاتالقنندا   كلننا ، امشنندومً 

 ، واإلقامة ،ا ذان صفة   ا  الاع اختالف :ومثله، (1)«محس  كالكما»: وقاش -ملسو هيلع هللا ىلص-

 إلى ،الةنازة وطكبيدات العيد، وطكبيدات ،الفنالخ وصالة ،والتشلدات ،واالوتفتاح

  ةند ان)، أفضن  منهأ الا بعنض إن :يقناش قند كنان وإن هللليعنه، شندع قد ملا ذلك غيد

 اإلقامة شف( ملى منل) رالائف اقتتاش أوهللب ما االختالف م  ذلك   ا مة م  لكثيد

 مننل) كثيندا فتةد اللبلغ؛ هذا يبلغ ل) وم  ،اللحدم ي م ذاهو ذلك، و حال ارها،توإي

 دخن  منا :مننه النلني أو ،اآلخند م  واإلمداإ ،ا  الاع هذه  يد اللالى م  قلبه  

 .-ملسو هيلع هللا ىلص- النبي منه هنى فيلا به

 مختلفتنان، العبارطان لك  اآلخد؛ قالش معنى   هال القاللي  م  ك  يكالن ما: ومنه

 منن  والتعبينند ،ا دلننة وصننيغ ،دودننننالح ألفننا    الننناس منن  كثينند يختلننف قنند كلننا

 يلند ملنى يحل  -الظل) أو- الةل  )ننا ؛ذلك وغيد ،ا يكام وطقلي) ،الللليات

 .ىا خد وذم ،اللقالتي  إيدى

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلله البخار  ) (1)  .-ڤ-، ومالاض(،، م  يديث اب  ملعالد 2410خدَّ
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 قنالش وهنذا ،صنحيح قنالش فلنذا :يتنافينان ال لك  ؛ يْ دَ يْ غَ  اللعنيان يكالن ما :ومنه

 .اهللد،  اللنازمات   كثيد وهذا اآلخد، معنى هال أيدهلا معنى يك  ل) وإن ،صحيح

 الطرلاق، هاذال سالكوا قاد قاو  أو ورجال ،نمرشاوعت طرلقتمل  لكو  ممل :ومنإ

 حيمال -الظلام أو- ا؛دال ثم، الدلن يف هسن وكالمهمل األخرى، سلكوا قد وآخرو 

 .علم وبال ،نية بال أو ،علم بال أو ،صمللح قصد بال ،تفضيلدمل أو ،مهملالهد ذ  عىل

  الفندوع   وإمنا ،ا صنالش   إمنا: اللتنافينان القنالالن: فلال ؛التضاد اختالف وأما

 مةتلند كن » :قناش فلن  ؛وإال ،-«وايند اللصنيب» :يقاللنالن النذي  ،الةللالر مند-

 فينه الخطب فلذا ،التضاد اختالف ال ،التنالع اختالف باب  ننم الننه :فعنده ؛«يبمص

 من( الذ  البار  القالش يكالن قد ه الء م  اكثيدً   ةد لك  يتنافيان؛ القاللي   ن أشد؛

 يتنى كلنه، هنذا ا صن    الحنا فيدد ما، يقا يقتضي دلي  معه أو ما، يا فيه منازمه

 أهن  من  لكثيد رأيته كلا ؛ا ص    مبطال ا وش كان لاك ،البعض   مبطال هذا يبقى

 فنا مد ؛البدمنة أهن  أمنا، ووغينده) والصنحابة، ،والصنفات ،القدر ملائ    ،اللنة

 الفقننه، ملننائ    اللتننأخدي   كثنند أو الفقلنناء، منن  لكثينند رأيتننه وكلننا ؛ظنناهد فننيل)

 فنده وبني  فة،اللتصنال وبعنض اللتفقلنة، بعنض بني  كثيندا االخنتالف رأيو وكذلك

 بنه لنه يتبني  منا هنذا م  رأى ؛و الرا هداية له ا  هللع  وم ، كثيدة و ظائده اللتصالفة،

 القلنالب كا نو وإن وأشنباهه، هنذا من  النلني من : واللننة الكتناب   هللناء منا منفعة

 . الر ملى  الر لك  ؛ابتداء هذا طنكد الصحيحه

 مصيب اللختلفي  م  وايد ك  - التنالع اختالف: وليناه الذ  - القل) وهذا

 القدآن دش دننوق ،فيه دنناآلخ ملى بغى  ننم ملى (نننواق الذم لك  ؛-طددد بال- فيه

 :قالله   كلا ؛-بغي يحص  ل) إذا- ذلك مث    الطائفتي   ننم وايد ك  يلد لىننم



  

37 

37 

 
 كا الا وقد ،(1)﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ ٺ ٺ﴿

   ڳ﴿ : قالله   وكلا، خدونآ وطدك ،قالم فقط( :ا شةار قط(   اختلفالا

    ڻ    ں ں ڻ ڻ ڻ      ڱ ڱ ڱ    ڱ   ڳ    ڳ

 وليلان فخ   ،(2)﴾ھ ھھ   ھ     ہ ہ   ہ ہ    ۀ ۀ

  النبي إقدار   وكلا ؛ والحك) بالعل) مليللا وأانى ، بالفل)

 إلى وص  أن إلى أخدها ولل  ،وقتلا   العصد صلى لل  - قديظة بني يالم -ملسو هيلع هللا ىلص -

 وإذا أجحا ا فله فألاب الحاكم اجتهد إذا»: -ملسو هيلع هللا ىلص- قالله   وكلا، (3)قديظة بني

 االختالف صار ؛آخد اقللً  هذا هللعلو وإذا، كثيدة و ظائده ،(4)«أجح فله فأمطأ اجتهد

 .أقلام االاة

 إيندى فينه يلند منا فلنال ؛ا  كتناب   اللنذكالر االختالف م  الثاين القل) وأما

ٻ ٻ ﴿ :طعننالى قاللننه   كلننا ؛ا خنندى يننهف وذم ،-الل منننالن وهنن) -الطننائفتي 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿: قاللننه إلننى ﴾پٻ ٻ پ پ

چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ     ڃ     ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 .(5)﴾ڌ

 الطنائفتي  إليندى يلد ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ﴿: هلفقال

ں ں ڻ ڻ ڻڻ ﴿: قاللنه وكنذلك خندى،ل، وذم   ،- الل منالن وه) -

وئ  ائ ەئ ەئ وئ﴿ :قاللننه إلننى ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5الحشد:  (1)

 .79-78ا  بياء:  (2)

 .- ڤ-،، م  اب  ملد 1770،، وملل) )4119، 946رواه البخار  ) (3)

 .- ڤ-،، م  ملدو ب  العاص 1716وملل) )،، 7352رواه البخار  ) (4)

 .253البقدة:  (5)
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    زلننو أهنننا: -ڤ- ذر أبنني منن  الصننحيح   ابننو مننا منن( (1)﴾ۇئ ۇئ

 ،متبنة: وهن) ،قندي  من  بنارزوه) والنذي  ؛ومبيندة ،ويلنزة ،ملي: بدر يالم اللقتتلي 

 .(2)والالليد ،وشيبة

 آش وكنذلك ،ا وش القلن) من  ا منة بني  ا هالاء إلى ي وش الذ  االختالف وأكثد

  الطننائفتي  إينندى  ن ؛والبغضنناء داوةننننوالع ،اشا مننال ةننننواوتباي النندماء، وننفك إلننى

 الحا م   فللا م( ما ملى طزيد ب  ؛طنصفلا وال ،الحا م  معلا بلا ل،خدى طع ف ال

گ ﴿ :قاللنه   يغنالب مصندره ا  هللعن  وكذلك، كذلك وا خدى ،البار  م  زيادات

: البغنننننننننني  ن ؛(3)﴾ںگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 اهنن كنالم «ا منة للنذه منربة ليكنالن ؛القدآن م  مالض( غيد   هذا وذكد، الحد مةاوزة

 .(4)شي  اإلوالم

 يكنالن أن :أمردهمااالختالف   كتناب ا   المنان:  »وأما كالم اب  القي)؛ فلال قالله: 

 -ونبحا ه- ا  هنا نا الذي  وه) ،بالتأوي  اختلفالا الذي  وه) ،مذمالمي  كلل) اللختلفالن

 طلنالد النذي  وه) ،(5)﴾ہ ہ ہ ہ ھ﴿ :هنننقالل ينننف  ) التشبه م 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿ :فنننيل) -طعنننالى- ا  قننناش النننذي  وهننن) ،القيامنننة ينننالم وهللنننالهل)

 اللختلفنننننني  فةعنننننن  ،(6)﴾ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

 يالهللنب النذ  وهنال ،بنالبغي أهلنه ا  وصنف النذ  هنال الننالع وهنذا ،بعيد شقاه   كلل)

 .والتباي  التحزب ويالق( ،البي  ذات وفلاد ،واالختالف ،الفدقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .23-19الحج:  (1)

 ،.3033،، وملل) )3969رواه البخار  ) (2)

 .213البقدة:  (3)

 .،71-66) «اقتضاء الصداط الللتقي)» (4)

 .105آش ملدان:  (5)

 .176البقدة:  (6)
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 فداو ؛احلاق أصاملب فمان :ومذمو  حممود لىل هلإأ لنقسم اختالف :ابثتين وابااع

 وهاو ،عناإ موضاو  الاذ  فملسم ؛-لليإ الوصول يف ملدالداجت مع- أخطأال ومن ،حممود

 .مذمو  فدو ؛-وعدوانإ تفرلطإ مع- أخطأال ول  ؛خط،إ عن معفو ،ملدالداجت يف ودمحم

    ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ﴿ :-طعالى- اللهق :اللنقل) النالع هذا وم 

چ ڇ  چ    چ    چ     ڃ   ڃ   ڃ       ڃ   ڄ   ڄ    ڄ    ڄ 

 .(2)﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ﴿ :-طعالى- وقاش ،(1)﴾ڇڇ

  ،الحا بعض أهله م  فدقة ك  م( يكالن ما كثيدا: اللذمالم واالختالف

 التأوي  طلليع لىننم ذلك لهننفيحل ،ومنافلة بغيا ؛إياه يةحده ب  ؛به خصله له يقد فال

 أه  بخالف ؛اللختلفي  هلللي( شأن وهذا ،خصله م( التي النصالص ملى البار 

  يا فيأخذون ،به هللاء م  ك  م  الحا يعللالن فنهن) ؛الحا

       ڻڻڻڻ﴿ :فيل) ا  قاش الذي  فل الء ،بارلل) ويددون ،الطالائف هلللي(

 فأخرب ،(3)﴾ ے ۓ ۓ      ے    ھ    ھ     ھ ھ   ہ     ہ     ہ    ہ     ۀ      ۀ

   يقالش -ملسو هيلع هللا ىلص- النبي وكان ،اللختلفالن فيه اختلف للا مباده هدى أ ه -وبحا ه-

 الغيب عالما واألر  السموات فاطح ؛وإسحافيل اوميوائيل اجبحيل رب اللهم: »دمائه

  م فيه ل امت   لما اهدين ؛يختلفو  فيه كانوا فيما عبادك ني  تحوم أنت ؛والشهادة

 .(4)«مستقيم لحاط إلى تشاء م  تهد  إنك ؛-نإذنك- الحق

 كنان ولنال ،-كنان من  وم( ،كان ييث- بالحا ا خذ إلى -وبحا ه- ا  هداه فل 

 فلنال ؛ويالالينه يحبنه من  م( كان ولال ،-كان م  م(- البار  ورد ،ويعاديه يبغضه م  م(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .253البقدة:  (1)

 .10الشالرى:  (2)

 .213البقدة:  (3)

 .-ڤ-،، م  يديث مائشة 770خدهلله ملل) )أ (4)
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 وأقنالمل) ،ونبيال وأهنداه) ،النناس أملن) فلنذا ،الحا  ننم هننفي لفاختُ  للا دىهُ  ل ننم

 بعضنل) يقند ،وهندى ريلنة اخنتالف فناختالفل) ؛اختلفالا إذا اللللك هذا وأه  ؛قيال

 يلنتغني ال النذ  ،والتنناظد التعناون بناب   داخن  وهنال ،ويناصده ،ويالاليه ،مليه بعضا

 وإهللنالتل) ،الندأ  وإملنالل) ،والتشناور ،بالتنناظد ،ود يناه) ديننل) أمنالر   النناس منه

 ،فكنده ز ناد قدينه بلنا مننل) كن  فينأي ،الصنالاب درك إلى اللالصلة ا وباب   كدالف

 ملنى ومدضو ،اللتباينة وا قاوي  ،اللختلفة اآلراء بي  قالب  فنذا ،بصيدطه قالة وأدركه

 التعصننب من  النناظد وطةندد ،رونالله وونننة ،ا  كتناب :وهنال ،يةنالر ال النذ  الحناك)

 من  الصنالاب ملينه يخفنى أن فق  ؛وروالله ا  ةرام وقصد ،ووعه واوتفد  ،والحلية

  اللختلفنة ا قنالاش فننن ؛إلينه أقندب هنال ومنا ،والخطنأ ،إليه أقدب هال وما ،ا قالاش طلك

 ومداطنب ،إلينه أقندب هنال ومنا ، والخطنأ ، إلينه أقندب هنال ومنا ، الصنالاب م  طخدج ال

 .متفاوطة والبعد القدب

 طبدينندا وال ،الكللننة   اف اقننا وال،اداةعننم يالهللننب ال االخننتالف  منن العنننال وهننذا

 ةدنننكال ؛ الفندوع ملائ  م  كثيدة ملائ    اختلفالا -ڤ- الصحابة فنن ؛  نللشل

 ،دةنواين بكللنة النثالث الطناله ووقنالع ، ويدها بلالت الاللد أم ومتا ، اإلخالة (ننم

 ،الالضنالء ض نالاق بعنض ينوفن ،الدبنا ملنائ  بعنض و  ،والبتنة ،والربينة ،الخلية و 

 لنبعض بعضنل) ينصنب فلن)  ؛وغيدهنا ،الفندائض ملنائ  وبعنض ،الغلن  الهللباتوم

 -قاللنه  صند ينفن تلدنننية مننل)  نننك ا الانننك  نننب ؛مصنلة وبيننه بيننه قط( وال ،مداوة

 ،واللصنافاة ،واللحبنة ،ا لفنة إلنى اللنناظدة بعند يدهللعالن ا) ،-مليه يقدر ما بأقصى

 ؛ذم وال ،معتبنة ملى له ينطال  وال ،ضغنا لبعض بعضل) يضلد أن غيد م  ،واللالاالة

 فلنذا ، مننل وأمل) ،منه خيد بأ ه له ويشلد ،-له مخالفته م(- مليه الللتفتي يدش ب 
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 ، يتننه بحلننب -  مطينن( منننل) وكنن  ،وا هللنند ا هللنندي  بنني  أصننحابه االخننتالف

 . -الحا وطحديه ،واهللتلاده

 االختينار   تالفاخن وهنال ،الحقيقنة   وفناه وهال ،االختالف م  آخد  الع وهنا

 ،واإلقامنة ،ا ذان أ الاع   كاالختالف ؛ - الةلي( هللالاز ملى االطفاه بعد - وا ولى

 ،والعلندة الحنج قاصند بنه يحندم النذ  النلك وأ الاع ،واالوتفتاح ،التشلد وصفات

 أو بالبلننللة الةلنند ومنن  ، طدكننه أو القنننالت منن  وا فضنن  ،الخننالف صننالة وأ ننالاع

 .الحقيقة   اطفاه فلال ،اختالف صالرة صالرطه كان وإن لذاف ؛ذلك و حال ،إخفائلا

 فصل

 ،وأفلامل) ،إرادهت) لتفاوت ؛منه بد ال ضدور  أمد الناس بي  االختالف ووقالع

 كنان فننذا ؛وإال ،ومدوا نه ،بعنض ملنى بعضنل) بغني اللذمالم ولك  ؛إدراكل) وقالى

 رامنة قصده تلفي اللخ م  وك  ،والتحزب التباي  إلى ي د  ال وهلله ملى االختالف

 إذا ولكن  ؛اإل لا ية النشأة   منه بد ال أمد فن ه ؛االختالف ذلك يضد ل) ؛وروالله ا 

 يق( يكد ل) ؛ وايدة اللللالكة والطديا ،وايدة اللطلالبة والغاية ،وايدا ا ص  كان

 فننن ؛-الصنحابة اختالف  ننم طقدم لاننك- يضد ال اختالفا انننك ؛ وق( وإن ، اختالف

 :وهنال ،وايند والقصند ،رونالله ووننة ،ا  كتناب :وهال ،وايد مليه بنالا الذ  ص ا 

 وطقنديللا ،واللننة ،القندآن أدلنة   النظند :وهنال ،وايند والطدينا ،وروالله ،ا  رامة

 .(1) اب  القي) اهن كالم «ووياوة ،وذوه ،وقياس ،ورأ  ،قالش ك  ملى

 ف قللان رئيليان:: فالذ   خل  به م  هذي  النقلي : أن االختالقلت

، وهننال: مننا يكننالن اللختلفننالن فيننه مصننيبي  هللليًعننا؛ أمرردهما: امررتالف التنرروع* 

كاالختالف   قداءات القدآن، وصيغ التشلد، واالونتفتاح، و حنال ذلنك ملنا مثَّن  بنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،519-2/514) «الصالاما اللدولة» (1)
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، وإ لا يعالد النذم إلنى هلللنة البغني، ومندم اإل صناف، التني -ريلللا ا   -اإلمامان 

   هذا النالع.طع   بعض اللختلفي  

فال لكو  فياإ  ، وهو: الذي لدور بن الصواب واوطأ،وابثتين: انت ف ابتضت * 

 كل ايختلفن مصيبن، وهذا النو  لنقسم لىل قسمن فرعين:

وهننال:  ،الدة واالهللتلنناعالننذ  ال ينن اد ملننى اللنن ،االمررتالف المحتمررل :أمرردهما

، ويلتحننا بننه: (1)-$-القنني) ملننى  حننال مننا مثَّنن  بننه ابنن   -االخننتالف   الفقليننات 

، ملا وو( ولفنا الصالح م  قبلننا، تقدعلالالللائ ، التي للا صلة باالختالف   بعض 

ولن) يعتننربه أيند منن  العللناء خالًفننا بندمي،ا؛ كننالخالف   يكن) طننارك اللبناين ا ربعننة، 

، «اإلوننالم» والتفديننا بنني  لدبننه، ور يننة الكننافدي  لننه   اآلخنندة، -ملسو هيلع هللا ىلص-ور يننة النبنني 

 .(2)، و حال ذلك«اإليلان»و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فننن بصنحيح؛ لنيل« فيلنا إ كنار ال الخنالف ملنائ  إن: »وقناللل)»ضنابطه، فقناش:  -$-وقد ذكد  (1)

 اإجماًعر أو اسنة ال خي القول ا ك فإذا ؛ا وش امأ :العل  أو ،والفتالى القالش إلى يتالهلله أن إما اإل كار

 وأمرا ه،مثلِ  إ كارُ  :للدلي  ومخالفته ضعفه بيانَ  فنن ؛كذلك يك  ل) وإن ا-اتفاقا- إنواره  وجب ؛ائعً شا

 يقنالش وكينف ؛-اإلنورار درجرات نحسب- إنواره وجب ؛إجماع أو اسنة مالف على كا  فإذا ؛العمل

 الحناك) يكن) ضبنق صديالا قد الطالائف وائد م  والفقلاء ،فيلا اللختلف الللائ    إ كار ال :فقيه

  اسررنة المسررألة   يورر  لررم إذا وأمررا !العللنناء؟ بعننض فيننه وافننا قنند كننان وإن ،ونننة أو ،اكتاًبنن خننالف إذا

إمنالم »اهنن من   «-امقلرًد  أو اامجتهرًد - نهرا لرعمر مر  على تنوح لم ؛مساغ فيها ولالجتهاد اإجماع وال

ملائ  الخالف، وملنائ  االهللتلناد؛  ،، وطتلة كالمه فيلا طنبيه هام ملى الفده بي 3/288) «اللالقعي 

 .-ل،هلية  -فا ظدها 

، فقنناش   الكننالم ملننى االيتلنناب واإل كننار   -$-: النننالو   -أيضننا–كلننا ذكنند الضننابَع اللننذكالَر        

 انصرا يخرال  لم ذاإ- خالفه م  ملى يع إ أن للقاضى وال لللفتى ليل :قالالا وكذلك»اللختلف فيه: 

 ،. 2/24) «شدح ملل)»اهن م   «أمل) وا  ،-جليا أوقياسا اجماعاإ أو

يشل  هذه الللائ ، وكنالم مللائننا   أفدادهنا واضنح   إدخناش - $-والضابع الذ  ذكده اب  القي)  (2)

؛ فليداهللعنه من  شناء -بالطب(-الخالف فيلا طحو رائلة الخالف اللحتل ، وبلع هذا ال يتل( له اللقام 

  ===================================================== .  مظا ه
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ بحينث لن) ُيَعندَّ -أ فلنل)–: اللقصالد بالقالع الخالف   هذه الللائ : ما وقن( بني  أهن  اللننة تنبيه* =       

 ، وال يلزم م  ذلك أن يكالن هنذا الخنالف واقعنا بني  الصنحابة -كلا ذكدت      كالمي–خالفا بدميا 

لدبه   الد يا، فل( شلدة الخالف الظناهد فيلنا بني  الصنحابة  -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي  ؛ فلثال: ملألة ر ية-أ فلل)–

ر أ ه ليل هناك خنالف بيننل) -$-؛ إال أن شي  اإلوالم اب  طيلية -أ فلل)– ، وأن -  الحقيقنة– يدَّ

، وبلع ذلك ال يحتللنه اللقنام -ڤ–غيد الد ية التي  فتلا مائشة  -ڤ-الد ية التي أابتلا اب  مباس 

 ؛ فْليُنظد   مظا ه. -و آ فاكلا قل–

، فل( شلدة الخالف فيلا بي  أه  اللنة؛ فقد يندر غيند -خاصة–و  اللقاب : ملألة يك) طارك الصالة         

 .  -أيضا  –وايد م  العللاء أن الصحابة ل) يختلفالا   طكفيد طارك الصالة، وبلع ذلك ُينظد   مظا ه 

؛ فتنبنه؛  ن بعنض -خاصنة–الخنالف بني  أهن  اللننة إاباطنه بني  الصنحابة  ومليه؛ فال يلزم م  إابات        

الفضالء قد اوتشك  كالمي هذا، وقاش: يلزم منه أن الصحابة كا الا مختلفي    هذه الللنائ ، فالهللنب 

 التالضيح والبيان، وا  الللتعان. 

، وهنذا  -أ فلنل)  –أه  اللننة  فنذا اطضح ذلك ؛ فامل) أن الخالف   الللائ  اللذكالرة خالف بي         

ال يخفى ملى م  له أد ى معدفة بلعتقده) ، فاللقصالد : أن هذا الخالف ال يالهللب الشقاه واللنافدة ، 

د طارك الصالة  ال يضل  م  خالفه ، والعكنل  –م  أه  اللنة  –فضال م  التبدي( والتضلي  ، فل  كفَّ

 صحيح ، وهكذا   وائد الللائ  اللذكالرة.

؛ مديدا بذلك «أه  اللنة اختلفالا   العقائد»وأما م  اوتغ  هذا الخالف َمطِيَّة له   زيغه وضالله، فقاش:        

وخاصة: خالف الللفيي  من( الةلامنات وا ينزاب القائلنة –طلييَ( الخالف بي  أه  اللنة وأه  البدع 

ر ؛ فقالله هذا بار    أصله ووصفه؛ فنن  فل العقائد ل) يختل-اليالم ف فيلا أه  اللنة قع، وكيف ُيتصنالَّ

 هذا   أصالش الديا ة، التي هي َمْعَقد الالالء والرباء، والتفدينا بني  الحنا والبارن ؟! أفتكنالن  نذه اللثابنة 

 ؟!! -وهي مختلف فيلا بي  أهللا–

فنأي  ر ينة الكنافدي  وأما الللائ  التي مثَّلُو  ا آ فا؛ فن لا هي ملائ  هللزئية، ليلو م  ا صالش الكبنار؛        

م  ر ية الل مني  له   اآلخدة؟! وأي  طدك اللباين ا ربعة م  طندك منا ونالاها من  الفندائض؟!  -۵-  

ويقيقته؟! وأين   «اإليلان»م  الكالم ملى مللى  «اإليلان»ومللى  «اإلوالم»وأي  التفديا بي  مللى 

 هلَلّدا.  الكالم   أوش اللخلالقات م  الكالم   القدر؟! وَهُل)َّ 

فاختالف أه  اللننة   هنذه الللنائ  الدقيقنة ال يعنني اخنتالفل)   أصنالش العقيندة، وال يةنالز إ نزاش        

  ==========منزلَة الخالف اللذكالر.  -  القدي) والحديث-الخالف بي  أه  اللنة وأه  البدع 
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  ى ا؛امعاة،رَ فدذا النو  من اختالف التضملد   لاؤثر عاىل األلفاة، و  لفصام ُعا

لصاملبة  ي اهلاملد،، اهلاملدف لىلالعلما ر فيإ عىل ايخملل ؛ ل  يف صور  النقامل و  ُلنكَ 

 والتضليل. يع و  تشغيب؛ فضاًل عن التبدلعاحلق، من غري تشن

وهو: ا خاتالف  وا؛امعة، ايود  ، الذي لؤثر عىل انتتساوابثتين: االنت ف لري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينقن  الننزاع مننل)   الللنائ   -ة اللنلفوهنال َمنْ  هنال   العلن) بعقيند–وهذا شي  اإلوالم اب  طيلينة =       

النذ  ينفني  نزامل)   العقائند وأصنالش  - فلنه–اللتقدِم وصنُفلا، ويبني  أ نه من  الننزاع اللحتلن ، وهنال 

 : فأهللتزئ   مقامي هذا بةللة مختصدة منه   ذلك كثيد، -$-الديا ة، وكالمه 

 يوجرب ممرا -علمرت فيمرا- المسألة هذه وليست»  اآلخدة:  -طعالى–  ر ية الكافدي     -$-قاش        

  مرر  فيهررا امتلرر  وقررد اواتبرراع سررنة أهررل عررامتهم قبلنررا فيهررا تولمرروا الررذي  فررإ  ؛- والمقاطعررة المهرراجحة

 االردنيا   هرن ر -ملسو هيلع هللا ىلص- النبرر ركية   نعدهم والناس -ڤ- الصحانة امتل  كما ؛ويتقاطعوا يتهاجحوا لم

 أع رم فقرد ؛رنره رأى محمردا أ  زعرم م » :-ڤ- عائشة المممني  أم كقول ؛غلي ة كلمات فيها وقالوا

عًاتقاط   وال حاً تهاج   النزاع هذا أوجب فما هذا ومع ا«الفحية اهلل على
)أ(
 أقوامرا أممرد اإلمرام نراظح وكرذلك ا

 أممرد وكرا  ااأللروات ارتفراع إلرى المناظحة آلت متى ا«نالجنة للعشحة الشهادة» مسألة   السنة أهل م 

مةلنالع »اهنن من   «كثيرحة هرذه ن يرح مسرائل إلرى الشرهادة؛ مر  امتنع م  يهجحوا ولم االشهادة يحو  هوغيح

 ،. 6/502) «الفتاوى

 قامندة   الختالفل) قع يقتتلالا ل) -مليل) ا  رضالان- الصحابة أن واللقصالد»: -  اللقاب –وقاش        

  االقرردر   وال االصررفات   ال :اإلسررالم قواعررد مرر  شررىء   يختلفرروا ولررم ،أصننال اإلوننالم قالامنند منن 

 من  فضال ،با قالاش باالختصام ذلك   يختلفالا ل) ؛مةاإلما مسائل وال اواألموام األسماء مسائل وال

 ،، ا) أراش الكالم   طقديد ذلك. 6/220) «منلاج اللنة»اهن م   «بالليف االقتتاش

 اللنننة أهنن  اطفننا كلننا- الطفقننالا ؛واللنننة بالكتنناب امتصننلالا ولننال»  أهنن  الكننالم:  -أيضننا–وقنناش        

 «درء التعنارإ»اهنن من   «ديرنهم ألرول مر  شرء   يختلفوا لم والحديث السنة أئمة فإ  ؛-والحديث

(5/363 .، 

واضح فصٌ  فيلا قدرطه آ فا؛ فعليك  ذا التفصي  اللتي ، وإياك وأه  الزيغ  -$-: فلذا كالمه قلت       

 ه)؛  لأش ا  العافية. )، وال يفقلالن إال ما يالافا أهالاءيذكدون إال ما لل والضالش، الذي  ال

       ---------------------  

 .    -كلا طقدم التناليه به–  مالاض( أخدى م  كتبه أن هذا الخالف ظاهد ، ال يقيقي  -$-)أ، بيَّ  
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وأهل البد ، وللتحق بإ: الفقديملت التي وضاح فيدامل الادليل  ئد بن أهل السنةمليف العق

القملطع: من نص، أو لمجمل ، أو قيمل؛ جيّل؛ كحكام الطمأنيناة يف الصاال ، والقاول يف 

 .(1)ايسكرات من غري عصري العنب، ونحو ذل 

متييعاإ؛  و  فاال جياوز جتملهلاإ ،لنو  من اختالف التضملد لؤثر عاىل ا؛امعاةفدذا ا

 عاىل هساب- ، واإلنكاملر فياإ هاتم  ز -كاام تقاد  قرلًبامل-بدعوى مراعمل  ا؛امعة 

والضاللة؛ ل  أ  لكو  عمليمًل، مشدوًدا لاإ  ، وايخملل  فيإ موسو  بمللبدعة-ا ستطملعة

التعملمال  ؛ فداذا لكاو -عىل سبيل الزلة-  اإلسال ، قد أتى بيشء من ذل بمللفضل يف

 يف القول يف ز ت العلامء. -ل  شملء اهلل-معإ بام سيأيت تقرلرال 

وايوق  منإ؛ فال باد مان معرفاة ذلا ،  فدذال خالصة الكال  يف تقسيم اوالف،

 الضالل الذي سابقت اإلشاملر  ، والذي لفرط يف ذل  لقع يف-تنظرًيا وتطبيًقمل-وفقدإ 

أو التشدد، ولنظر لىل كل خالف عىل أنإ حمتمل،   لؤثر عىل ا؛امعاة،  ييعمن التم لليإ:

 أو العكس، وهذا كلإ من تضييع هذا الفقإ العظيم.

يف هذال  -مًعمل- وقد أ ت آنًفمل لىل رضور  ا؛مع بن الفقإ النظري، والفقإ التطبيقي

 ،-دو  الثاملين- األول  من النمل؛ من حيسن ا؛ملنب ايسألة، وهذا لإ حملإ من األمهية؛ فإ

مل  ومتثايالهتم يف ذلا ، ثام  ، ولنقل أقوال العلامء-كام سبق-فيؤصل تقسيم اوالف نظرلًّ

ي تساتحق اإلدرا  يف ايساملئل التا فينظر لىل بعاض لضل بعد ذل  يف ا؛ملنب التطبيقي،

الضاالل، واولاط،  أو العكس، فيؤدي بإ ذل  لىل ل، فيدرجدمل يف ضدال،اوالف ايحتم

 اليشء يف غري موضعإ.ووضع 

خاالف بعاض ممل وقع من ، وسألة ايوق  من ا؛امعملت: قد لنظر بعضدم يف مفسث   

عو ، يف لطاملر د اينتسبن لىل السلفية فيدمل، من القملئلن بأ  هذال ا؛امعملت لنام هي مجملعملت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والنالو .اب  القي) م  كالم  واوتحضد ما وبا (1)
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 ، و  لنبغاي القاول بإساقملطدمل ةدعاتباي السنة، فال تستحق أ  تدر  ضمن طوائا أهل 

؛ فينظار الناملظر لىل هاذا -ومناملهجدم يف بعض تأصايالهتم ف مع أهلدملوقع خال ول -

، وهذا غلط عظيم؛ ألننمل قد تعرفنمل خالف القملئلن بإ خالًفمل حمتماًل  القول البملطل، وجيعل

يبو  ،يبو بصات رصاات ،تةات   ااتبق اعتعا»آنًفمل عىل ضملبط هذا النو  من اوالف؛ وهو: 

ت جلنًّت بدعياة  قد قملمات عاىل؛ أل  البينة ضملبط مل لتحقق يف مسألتنمل هذالوهااذا ال ،«قنتس 

 ، وكال مان عارف أهواهلامل-غ، وغاريهمكاملإلخوا ، والتبليا-ايشاملر لليدامل  ا؛امعملت

د،  هاوًى  أو صاملهَب  بأصاول التبادلع، ل  أ  لكو  جاملهاًل ومنملهجدمل؛ قطع بذل ؛   ُمار 

 .تماًل ، فمثل هذا   لمكن أ  لعد خالفإ حم-والعيملذ بملهلل -

: لكن ممل اتضح ل  من البينملت ايذكور  مل لتضح لغريك، فمليسألة لطرقدامل فنن قنا

 ا جتدملد، فصح دخوهلمل يف اوالف ايحتمل.

، ولسات ؛ فُمَسالَّم-أصاًل -العلم بحقيقة هذال ا؛امعملت عد  د بذل  : ل  ُقِص قلت

لقو  من التحازب عن هذا أحتدث، ولنام أحتدث عىل من علم هذال احلقيقة، وعرف شأ  ا

 صاول غاري فرقاة مان الفار  الضامللة الذي   لرتاملب يف بدعيتاإ أهاد، وماوافقتدم أل

ضة، وا حتملد- ؛ -بامللطبع -، وبسط هذا   حيتملإ ايقمل  -لةكملووار ، والصوفية، وايفوِّ

 .(1)متداولة خنمل ولخواننمل يف ذل ، وهي معروفةفلُتنظر مصنفملت شيو

البيناملت اياذكورات مل تتضاح يان لثناي عاىل هاذال وعليإ؛ فكي  لقملل: ل  هاذال 

ا؛امعملت من اينتسبن لىل السلفية ! ولو سملا ذل ؛ لَساُدل عاىل كال أهاد أ  لنترصا 

مل يف فدمدمل، وهذا هاو   الفار   لضاللإ بأ  البينملت مل تتضح لإ، وأ  لإ اجتدملًدا خملصًّ

نتتسا اا اب ي يةا  عىل لري ا فنن اخل فمهمل؛ ذكرُ  بن نوعي اختالف التضملد السملبِق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أيلند  للعالمنة «المرورد العرذب الرزالل»، و- $-للعالمنة يلنالد التناليةد   «ول البلير القر»منلا:  (1)

 .- $-النةلي 
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ا ك فهسهت فدل لرتملب أهد أ  األمور ايشاملر  ،-يبص   - ةلتوضو قجو ال حتتسا اجتهت  

 لليدمل   تكفي للحكم عىل تل  ا؛امعملت بمللبدعية !  

: لكن هنملك من مشملهري العلامء من رصح بمللثنملء عىل ا؛امعاملت اياذكور ، فنن قنا

 فليس القدح فيدم كلمة لمجمل .

أ  ضاملبط  : وهل لشرتط وجود هذا اإلمجمل  هتى تلاز  احلجاة ! وقاد تقاد تقل

، وسبق التمثيال -إلمجمل ول  كملنت بغري ا-ايحتمل: خممللفة احلجة الرصحية اوالف غري 

  نعقد فيدمل لمجامل ، والعلاامء ايشاملر للايدم كاملهلذا النو  ببعض ايسملئل الفقدية، التي مل ل

؛ تدمل هلم، فلام اتضحت هذال احلقيقة، قبل أ  تتضح هقيقثنملؤهم عىل تل  ا؛امعملت قدلام

والربهمل ، ومن شملء؛ فليطمللع ايصنفملت ايشاملر  كملنوا أول ايحذرلن مندمل؛ فمللعرب  بملحلجة

لليدمل آنًفمل يف نقد ا؛امعملت؛ فإنإ لق  عىل هقيقة األمر، ولنام قصدت هملهنمل التمثيال هباذال 

 تنثتل يتضح »هيز اإلمجملل واإلطال ، واألمر كام قيل: ايسألة؛ ل،ال لكو  الكال  بملقيمًل يف 

 .«انةتل

: أنإ   لسوا أبًدا النظر لىل اوالف ايندجي القملئم عىل الساملهة يف مثال واحلتصا

التعملمال معاإ وماع أهلاإ باام سابق يف  مَّ ايسألة السملبقة عىل أنإ خالف حمتمل، ومن َثا

 لط تكمن يف معرفة فقإ اوالف، وصاحةايوق  من هذا اوالف، والنجمل  من هذا او

ل مل، وتنزللدمل عىل أفرادهمل من ايسملئل، مع رضور  التأصيالنظر يف أقسملمإ، والتفرلق بيند

 .ولضبطدمل، واهلل ايستعمل  مسملئل الدلنالعقدي ايندجي، الذي حُيكِم 

رشاعية، ويَّمل كمل  هذا الكال  لقودنمل لىل النظر يف أمهية البيمل  والتفصيل للمساملئل ال

 وهو األصل التمليل. واحلذر من اإلمجملل فيدمل؛ كمل    بد من توضيح هذا،
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 األصل الرابع: ذم اإلمجال، ووجوب البيان يف املسائل الشرعية:*  

أ  هذا األصل من األمهية بمكمل  عظيم، وأ  التفرلط فيإ من  -أخي يف اهلل-اعلم 

 كيم، ورتب عىل تضاييعإ الضاالَل احل اوطور  بمكمل  جسيم؛ فقد أمر بتحقيقإ الشملر ُ 

 .والتأثيمَ 

وطنلى  ،وطبلننيغ الحا ،التي طأمد بالبيان ،النصالص العامة :فللا يدش ملى ذلك

 چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ﴿: - -ا   كننقالشِ  ؛منن  كتلا ه

ِ  (1)﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: - ۵-ه ، وقالل

ٿٿ ٿ ٿ    ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ      پ پ ڀ

ِ ، (2)﴾ ٹ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿: -طعالى  -ه وقالل

ِ  (3)﴾ ڳ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ڻ    ڻ     ڻ  ڻ ﴿:  - ۴-ه ، وقالل

ۆ         ۇ     ۇ    ڭ ڭ   ڭ      ےے ۓ ۓ ڭ            ھ    ھ ھ ھ  

 .(4)﴾ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ

ا عليه أ  يدل أمته على ميح »: -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي  وقالشِ  إنه لم يو  نبر قبلر إال كا  مقًّ

أال »  خطبنة ينالم النحند:  -ملسو هيلع هللا ىلص-ه وقاللِ  ،(5)«يعلمه لهما وينذرهم شح ما يعلمه لهم ما

ر   ؛اللهرم اشرهد؛ فليبلر  الشراهد الغائرب»، قناش: « عن)»قنالالا:  «هل نلغت؟ فرحب  مبل 

ئل عرر  علم » :-ملسو هيلع هللا ىلص-ه وقاللِ ،  (6)«أوعى م  سامع أ لجرم يروم القيامرة  ؛فوتررم امرر  س 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .67اللائدة:  (1)

 .187آش ملدان:  (2)

 .42البقدة:  (3)

 .160-159البقدة:  (4)

 .-ڤ-،، م  يديث مبد ا  ب  ملدو ب  العاص 1844رواه ملل) ) (5)

 ،، منن  يننديث أبنني بكنندة 1679، وملننل) )-، 1741للفنن  لننه )وا -، ومالاضنن(، 67رواه البخننار  ) (6)

 .  الصحيحي ، وغيدهلا ، وله شالاهد مدة-ڤ-
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 .(1)«نلجام م  نار

والتوضيح يف مساملئل  عىل وجوب البيمل  -برصاهة  -تدل  لنصو  الكرلمةفدذال ا

كباري، و  شا  أ  األلفاململ ايجملاة  رٌ ز  الدلن، وتبن أ  الكتام  يف ذل  لثم عظيم، ووِ 

السملبقة عاىل  لة تنمليف البيمل ، وتدخل حتت طملئلة الكتام ، فصحت د لة النصو ايحتمِ 

 ذمدمل، والندي عندمل.

 ڭ﴿: - -بعنننض النصنننالص الخاصنننة؛ كقنننالش ا   بننن  هللننناءت   ذلنننك

 .(2)﴾ۈڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

هنى الصحملبة أ  لقولوا  -سبحملنإ-ومن ذل : أنإ »: -$-بن القيم اقملل اإلممل  

؛ ل،ال لتخذ اليداود  مع قصدهم ايعنى الصحيح، وهو: ايراعمل  ،«راعنمل »: -ملسو هيلع هللا ىلص-للنبي

بائ  اتبا   ل ات اتساا ةلاا  وهذال اللفظة ذرلعة لىل السب؛ ول،ال لتشبدوا هبام؛ 

ا  .(3)اها «فتسد 

: وقد تعاددت عباملرات علامئنامل يف بيامل  خطاور  اإلمجاملل، والتحاذلر مناإ؛ قلت

وابن أيب العاز  ولنكت  يف مقملمنمل هذا بعبملرات جملمعملت لألئمة: ابن تيمية، وابن القيم،

 :-رمحدم اهلل  -

 من  فينه منا للةندد مالكنال يكدهنالا لن) وا ئلة فالللف»: -$-قاش اب  طيلية 

 بن  ذلنك؛ وغيند ،«الةلن)»و ،«العندإ»و ،«الةالهد» كلف  ؛اللاللدة االصطاليات

 ا دلننة   اللننذمالم البارنن  منن  فيلننا العبننارات  ننذه منلننا يعننربون التنني اللعنناين  ن

 النفررر   مجملررة معررا  علررى األلفررا  هررذه الشررتمال ؛مننه النلنني يةننب مننا وا يكنام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، -ڤ-منن  أبنني هدينندة ،،266، 261،، وابنن  ماهللننة )2649،، وال مننذ  )3660رواه أبننال داود ) (1)

 .)الحديث الثالث، «الةزء»وصححه هللل( م  العللاء، وا ظد 

 .104البقدة:  (2)

 .،1/367) «للفانإغااة ال» (3)



 

50 

50 

 
   مختلفننالن هنن): »فقنناش ،البنندع  هنن  وصننفه   أيلنند اماإلمنن قنناش كلننا ؛واإلثبررات

 من  باللتشنابه يتكللنالن ،الكتناب مخالفنة ملنى متفقنالن ،للكتناب مخنالفالن ،الكتاب

 اللعاين مدفو فنذا؛ «اللتشابه م  به يتكللالن بلا الناس هلللاش ملى ويلبلالن ،الكالم

 الحنا يثبنو حينثب ،واللننة بالكتناب ووز نو ،العبنارات هنذه بأمثاش يقصدوهنا التي

 هنال ذلنك كنان ؛واللننة الكتناب  فناه النذ  البارن  وينفني ،واللنة الكتاب أابته الذ 

   -اوإاباًطنن ا فًينن -ا لفننا   ننذه الننتكل) منن  ا هننالاء أهنن  وننلكه مننا بخننالف الحننا؛

 ،الللنتقي) الصنداط هنال النذ  ،والتقلني) التفصني  بينان غيند م  والللائ ؛ الالوائ 

 .(1)اهن «لةالشب مثارات م  وهذا

يف ا ساتد ل؛ وقاع فياإ  صَّ فملللفظ ايشاتبإ ايجمال لذا ُخا»: وقملل يف موطن آخر

 .(2)اهن «اشرتا  اعسام  وقد قنا: ان يبفثر انت ف ابلة   ةن جهوالضالل واإلضالل، 

 الكتناب   ورد لف :  المان ا لفا  أن فلعلالم ؛وبالةللة»:   مالر  آخد وقاش

  أو ،معننناه فللنننا وننالاء ، بننهبلالهلَل  القننالش يةننب اللفنن  فلننذا ؛ اإلهلللنناع أو ،واللنننة

 .ضناللة ملنى طةتلن( ال ةننوا م ،قانني إال الشننيق ال -ملسو هيلع هللا ىلص- دوالشننال  ن له؛نن فل ل)

 الكننالم أهنن  فيلننا طنننازع التنني ا لفننا  كلننذه ؛شنندمي دلينن  بننه ينندد لنن) لفنن : والثنناين

 ،هلللنة   هنال: يقالش وهذا ،حيزبلت ليل :يقالش وهذا ،متحيز هال: يقالش هذا :والفللفة

 لنيل: يقنالش وهنذا ،هللنالهد أو هلللن) هنال: يقنالش وهنذا ،هلللنة   هنال ليل: يقالش وهذا

 مترى ؛إثبرات وال نفررن فيهرا يقرول أ  دمرأ على لي  األلفا  فهذه ؛هللالهد وال بةل)

 نفرى وإ  ارده ؛نراطال أثبرت وإ  اأثبتره ؛مقا أثبت أنه ني  فإ  :نذلك المتولم يستفسح

 بني  اءنننا ول هنذه   يةلعنالن هن الء من  وكثيد ،ينفه لم ؛مقا نفى وإ  ااهنف ؛ناطال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،3/307) «مةلالع الفتاوى» (1)

 .،5/217) «اللةلالع» (2)



  

51 

51 

 
 .(1)اهن «واإلابات النفي   ، ننوالبار اننالح

ال بند فينه  -ملألة العلن) والعقن -والةالاب   هذه الللألة »:   مالر  آخدوقاش 

ه فننال يةننننالز إرننال ،منن  التفصنني ؛  ن كنن  واينند منن  االوننلي  يحتلنن  معننننان كثينندة

وم  فصل الجواب؛ وللننذا أكننثد النننزاع فيننه لل  ل) يفص ،  ؛-بال طفصي   -الةالاب 

 .(2)اهن «، وا  أمل)فقد ألاب

 التعبري من أوىل رآ قال بعبملرات ام لاإل هقملئق عن والتعبري» :يف موضع آخر وقملل

 واألماة،يدمح هكايم مان تنزلال وهي هبمل، اإللام  جيب القرآ  ألفململ فإ  ؛بغريهمل عندمل

  مامل وايعاملين احلكام مان وفيدامل تفدام، أ  قبال بمضموهنمل اإلقرار وجيب عليدمل، متفقة

 .وبءاع ،واشتيته ،اعتل فنهت انتدثو واعب تظ، عجملئبإ تنقيض  

 الصنناده الدوننالش قننالش هننال ولننيل ،-بلةنندده- يةننة اللفنن  ُيةعنن  قنند انن)ّ 

، الننناس كننالم منن  هللّدبننه منن  يعدفننه أمنندٌ  وهننذا ،معننناه   ُيضننطدب وقنند اللصنندوه،

: -طعنننالى– قننناش واإلونننالم،كلا بنننالقدآن باالمتصنننام يكنننالن ا  بحبننن  فاالمتصنننام

 ُبننيِّ و ديث،نننوالح دآنننننالق ا ننننألف كندتذُ  ومتنى، (3)﴾ڦ ڄ ڄ ڄ﴿

 وفيلنا الصنحيحة، اللعناين من  النناس يقاللنه منا هلللي( طنتظ) فنّ لا شافيًا، بيا ًا معناها

 من  النناس كنالم   دخن  ملا محفالظة وهي الناس، كالم   طالهللد ال مظيلة زيادات

: -طعنننالى- وقننناش ،(4)﴾ڱ     ڱ    ڱ    ڱ      ڳ     ڳ      ڳ ﴿:  قننناش كلنننا ؛ البارننن 

 ،(5)﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ  ک ک ک گ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،299-5/298) «اللةلالع» (1)

 !وما أيالهللنا إلى فلله، والعل  به ،، وما أمظله م  طقديد!9/306) «اللةلالع» (2)

 .103آش ملدان:  (3)

 .9الحةد:  (4)

 .42-41فصلو:  (5)



 

52 

52 

 
 :اشنننننننوق ،(1)﴾گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ :-طعنننننالى- وقننننناش

 يالهللد ال ما :واللعاد والنبالة ةالدبالبي دالئ  م  وفيه ،(2)﴾ٻ ٻ ٻ پ ﴿

 ا  دينن  أصننالش وهننال ؛ لليقنني  اللفينندة النندي  صننالشأ ففيننه العبنناد؛ منن  أينندل  كننالم  

 .(3)اهن «مبتدع ورأ  محدث، دي  أصالش ال ، وروالله

ابتا  وقا   فنيت ، ث  ايت  واعب تظ انجسلاو ان اتيهو،»: -$-وقملل ابن القيم 

يق، وا  ةاو  ابص  ي  اصط ح ابةا  علنهت؛ فنهنت يبصا اب  .(4)اهن «وابءبديق د 

فألررل ضررالل ننررر آدم مرر  األلفررا  المجملررةا والمعرراين »:   مننالر  آخنند وقنناش

، وال ونيلا إذا صنادفو أذهاً نا مخبطنة؛ فكينف إذا ا ضناف إلنى ذلنك هنالى المشتبهة

وطعصننب؟! َفَلننْ  مثبننو القلننالب أن يثبننو قلبننك ملننى دينننه، وأال يالقعننك   هننذه 

 .(5)اهن «الظللات

  :  مالض( آخدوقاش 

 طال  واإلجمال دو  نيا                 ز فاإل  ريرل والتميرفعليك نالتفصي»           

 .(6)اهن «رأذها  واآلراء كل زما                  قد أفسدا هذا الوجود ومبطا الر      

ا أن يكننالن فننأمد اإليلننان بننا ، واليننالم اآلخنند: إمنن»: -$-وقنناش ابنن  أبنني العننز

وإ  كرا  قرد تولرم نمرا يردل الدوالش طكل) فيه بلا يدش ملى الحا، أم ال، الثاين بار ، 

، وقند شنلد لنه خيند القندون على الحق نألفا  مجملة محتملة؛ فمرانل  الربالغ المبري 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1هالد:  (1)

 .2لقلان:  (2)

 .،878-876) «اتالنبال» (3)

 .،3/151) «مدارج اللالكي » (4)

الدد » اللشلالرة   -$-ذكد لخطبة اإلمام أيلد - $-،، و  طتلة كالمه 3/927) «الصالاما» (5)

من( طعلينا ابن   -، وفيلا وصف اللبتدمة باطباع اللتشابه، وربع للذا ا مد بلا  تكل) فينه «ملى الز ادقة

 .-شئو إن  -؛ فا ظده -القي) ملى ذلك 

 .،52) «النال ية» (6)
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بالبال ، وأشلد اَ  مليل)   اللالقف ا مظ)، فل  يدمي أ ه   أصالش الدي  ل) يبلغ 

 .(1)اهن «-ملسو هيلع هللا ىلص-فقد اف ى مليه  البال  اللبي ؛

ة؛ : فلذا غيض م  فيض   مبارات ا ئلة   هذه الللألة الةليلة، وبالةللقلت

 .(2)هنا «فما   توسيع العبارات الموهمة ميح»:-$-قاش الحاف  الذهبيفا مد كلا

  حميص عنإ؛ أل  كثرًيا ممان  أ  التنبيإ عىل هذال ايسألة  ز  -رمح  اهلل-واعلم 

صدرو  للكال  يف الدلن مغيَّبو  عندمل، فتجدهم مولعن بملإلطالقملت، واإلمجامل ت، لت

بد لة -ذل  يف ايخملطر التي سبق ذكرهمل أو بيمل ، فيقعو  ب دونام تفصيل وايشتبدملت،

 .-النصو ، وبيمل  العلامء

ت  إ لا مالار  الف : أن اإلطيان باللةلالت  -أيًضا-م  اللخارد اللشار إليلا و

؛  ن ك  رائفة م  اللتنازمي    هذا اللقنام دها اشتعاال، ويزيد العباد فيلا ضالاليزي

طلحب اإلهلللاش لةا بلا، وطنزله ملى مذهبلا، وهنذا هنال النذ  أشنار إلينه اإلمنام ابن  

فرران ح مررا   األلفررا  المجملررة االلررطالمية مرر  االمتمررالا »بقاللننه: - $-القنني) 

 .(3)اهن «بهوكي  يجحها كل أمد إلى نحلته ومذه

فمللواقع أ  الذي لرو  عال  الفتن بمليجمالت لنام هو كمللذي لرلد أ  لطاب زكملًمامل، 

لاو  الكاال  يف أسابملب األدواء،  فيحدث جذاًممل، ولنام مثلإ كمثل الفالسفة، الاذلن لطوِّ

: -$-بان تيمياة ااإلساال   شايخ ولذا لقاويف ها ،دو  اإلتيمل  بمللعال  احلقيقي هلامل

ةثا بين ،  نا عىل ةريض، فريبى ةرضخت، فللسخت، فةتل بخت: ارشا  -ملسو هيلع هللا ىلص-وةثا اباي  »

ف ا، واجتا  ف ا، ف لا ذبك، فتصا لرضخت ةن اب  ت ، وانت لسق يطال ةلخت ابك   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،459) «شدح الطحاوية» (1)

 .،21/464)«ويد أمالم النبالء» (2)

 .،3/333) «مدارج اللالكي » (3)
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وبا قتل بخت ةريض: فام اب ي ي  نا   وذ  ةت يبوجيخت، ك سي  ذبك انرض، وص تخت، وذةخت،

 .(1)اهن «ةاخت؟   يكن بخت   بك عل  تت 

؛ ألنإ هو العال  احلقيقي -كام أ نمل  -طرلقة األنبيملء قملئمة عىل البيمل   وهلذا كملنت

 لكل داء.

  :فتن وا شتبملالمتنمل أنإ   بد من الترصلح بملحلق يف مواطن الوقد علَّمنمل أئ

ا وإذا »: -$-فقاش اإلمام وفيان الثنالر   إذا كنت نالشرام؛ فراذكح مناقرب علررإ

 .(2)«وعمح حنالووفة؛ فاذكررح مناقب أنر نو كنت

ث الثبنو زهيند بن  معايننة  ث اإلمنام زائندة بنن   -$-وهللناء اللحندِّ إلنى اللحندِّ

منا أمدفنه »فقناش:  «م  أه  اللنة هنال؟»، فكلله   رهلل  يحداه، فقاش: -$-قدامة 

فقناش:  «متى كان الناس هكذا؟»، فقاش: «هيلات، أم  أه  اللنة هال؟»، فقاش: «ببدمة

 .(3)«؟حا وعمحومتى كا  الناس يشتمو  أنا نو»

ل أمحد بن هنبل  هل هلم رخصاة أ  لقاول الرجال: »: -$-وس،ل اإلممل  ايبجَّ

َ يسكت؟ وباال ةت وق  فنخت اباتس؛ فتن يسلخت »، فقملل: «القرآ  كال  اهلل، ثم لسكت  و م

 .(4)«ابسكا ؛ وبكن قني تكلساا فنام تكلساا؛ عي يش  ال يتكلسان؟

أر   هننذه الفننده أقنن  مننذًرا ملنن  أمنند ولنن) »: -$-بنن  قتيبننة اوقنناش اإلمننام 

وإنمرا يجروز أ  يرممح نهرذا قبرل تفراقم األمرحا باللكالت، والتةاه  بعند هنذه الفتننة، 

، وليل   غدائز الناس ايتلاش اإلملاك م  أمند   الندي ، قند ا تشند ووقوع الشحناء

هذا اال تشار، وظلد هذا الظلالر، ولنال أملنك مقال هن)؛ منا أملنك هلللال هن)، ولنال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،481) «اقتضاء الصداط الللتقي)» (1)

 .،7/260) «ويد أمالم النبالء»،، وا ظد1/346رواه اب  ملاكد ) (2)

 ،.1989)«الشديعة» (3)

 ،.184) «الشديعة» (4)
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 .(1)اهن «ملكو ا للنة؛ ما أملكو القلالبأ

دت فإين وج ؛دأممل بع » :عن بعض علامء السنة -$-ونقل قوا  السنة األصبدملين 

ايعتماد يف أباواب  وكثرًيا ممن تبعدم من اول ، مان علايدم ،مجملعة من مشمللخ السل 

  علناخت قاد يبظهاروا اعتةات ا ، وةات ابطااوباادم القادو  يف استعامل السانة،  ،الدلملنة

ضامئرا  ك ةلتين ابسان؛ بنةتدي هبا  انةت ا ، وذباك قا  ف ات ابيادع ك ابيلادان، 

وفثر   واعنهت ك ابءةتن، فتنائ  وقا  االضاطراو اىل ابك اق وابيناتن؛ بنهتادي هبات 

أساملمي طملئفاة مان  ، ثم ذكر(2)اها «سلقاخللق، فام فت  هلت ةن ةىض ةن اب انسرتشد ك

 ذال الوظيفة ا؛ليلة.األئمة الذلن قملموا هب

ا، وكفاى بفتناة خلاق القارآ  قلت : وتتبع أقواهلم ومواقفدم يف ذلا  لطاول جادًّ

مل لكتا   كيا  -سددك اهلل-فتأمل  ؛فيدمل -$-شملهًدا، وقد سبق قول اإلممل  أمحد 

؛ يمل يف ذلا  مان اإلمجاملل، «القرآ  كال  اهلل»األئمة آنذاك بمللسكوت عند قول القملئل: 

 الواجب.وانتفملء البيمل  

والتميياع،  مل  يف كالم ، وللاملك وأهال اإلمجامللبمللبي -دوًممل  -فملعقل هذا، وحتلَّ 

، ومتس  بمللنصو  الرشعية، واسل  سبيل الذلن   لشفو  عليال، و  لروو  غليال

 سلف  الصمللح؛ فإنإ لسع  ممل وسعدم.

الادعمل  واعلم أ  هنملك جملنًبمل عظياًم لتعلق هبذا األصل، اشتدت غفلة الكثاري مان 

مامل حيصال باإ بل نعني  عنإ؛ وهو: أننمل   نعني بمللتفصيل ايطلوب  ًعمل: جمرد التنظري؛

 والتطبيق. البيمل ، وهو: التمثيل

وبيمل  ذل : أ  كثرًيا من الدعمل  لفدمو  من التفصيل الذي أمرت باإ النصاو : 

مل، فتجدهم لتكلماو  فيدامل، فياذكرو   وطدامل، وق جمردَ  يودهامل، تفصيل ايسألة نظرلًّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-، 184)ص «مةلالع مقائد الللف»كلا    - «االختالف   اللف » (1)

 .،508-2/507) «الحةة   بيان اللحةة» (2)
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يل، أو وضوابطدمل، وتفرلعملهتمل؛ كل ذل  من النملهية النظرلاة، دو  أ  لاأتوا بمثاملل عما

: ايسملئل العملياة، التاي حتادث الفاتن يف -يف ايقمل  األول-تطبيق فعيل، وأعني بذل  

 واقع الدعو ، فيظن القو  أهنم بصنيعدم ذل  قد خرجوا عن اإلمجملل ايذمو .

مل : جتد الواهد مندم لفسث  ؛ -كام سبق بيملناإ-تكلم يف فقإ اوالف، فيفصل فيإ نظرلًّ

ي متثل مواضيع ولكنإ   لوظفإ عمليًّمل يف واقع الدعو ، فال لنزلإ عىل ايسملئل الشملئكة، الت

من جداة ايساملئل -أبنملء الدعو ، فال لتكلم فيإ  ، وحتدث اوالف بن-كام لقملل-السملعة 

امعملت، واحلكمل ، وأهل البد ، وا؛ارح والتعادلل، ؛ كمليوق  من ا؛-ايندجية ايعروفة

 ونحو ذل  من ايسملئل التي وصفتدمل، ولنام لكتفي بام ذكرتإ من جمرد التفصايل النظاري،

 ول  مثَّل؛ فإنإ لمثل بمسملئل بعيد  عن الواقع الدعوي الذي لعيشإ.

 ؛رذولايااإلمجاملل  نو  ختر  عا ،ول  حتاقق البيمل  ايأم ةو  خيفى أ  هذال الطرلق

ولبن  ،صل النزا ومل لف   ،دموأسبملب الفتن بين ،ملتكلم يف واقع طلبة العل أل  صملهبدمل مل

 .هلذا ايسل ، واهذرال -رعملك اهلل-فتنبإ  ؛ن البملطلاحلق م

من اإلمجملل ايذكور، وهرصت  خملليمل -بفضل اهلل-وهلذا؛ فقد جعلت هذا البحث 

إ،   سيام األمثلة ايتعلقة بمللقضامللمل ايندجياة عىل ذكر األمثلة التوضيحية لكل مسألة في

 .-ل  شملء اهلل-، ولتحقق البيمل  الرشعي ايشملر لليدمل آنًفمل؛ هتى تتم الفملئد 

ة ا؛مع بن التنظري والتطبيق، وعد  ا ستغنملء بأهادمهمل وهذا الكال  لقودنمل لىل أمهي

 ر، وهذا هو األصل التمليل.عن اآلخ
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 :اجلمع بني التنظري الصحيح، والتطبيق السليم األصل اخلامس: ضرورة*  

وهذا األمر   ختفى أمهيتإ، فال لنفع تنظري صحيح بغري تطبيق سليم، وهذا جملناب 

راء ولبا ،مل النجا التنظاري الصاحيح لكفاي يف ورو  أ غفل عنإ كثري من الدعمل ، فيتصل

ة م لتخذو  صحسوء التطبيق؛ فإهن يف –بعد ذل -دم فمدام خملطبتَ  ،الذمة من ايخمللفة

 والغفلة عن قواعد هذا الدلن العظيم. التنظري ُجنَّة، وهذا من ا؛دل

وبمللنسبة لىل ا؛مع ايشملر لليإ؛ فدنملك شواهد كثري  عليإ يف الرشلعة، أكتفي مندمل يف 

أصاول اإلساال ؛ ومهامل:  لن مان أجالِّ هذا بشملهدلن عظيمن، لتعلقامل  بأصا مقملمي

 اإللام ، والعلم.

قول وعمل، فال بد من اإلتيامل  هباام  -عند أهل السنة-لام ؛ فمعلو  أنإ * فأممل اإل

ملمي هاذا لىل مجيًعمل، فال لنفع قول ل  بعمل، و  عمل ل  بقول، ولست بحملجاة يف مقا

أو أقوال العلامء، التي تشدد هلذا األمر؛ فإ  العلام باإ منترشا  للراد يشء من النصو 

 .توضيح الواضحملت عند كل أهد، وتقرلرال هملهنمل من بملب

والشملهد: أ  دلننمل   لكتفي منمل يف للامننمل بمجرد القول؛ بال حياتم علينامل تصادلقإ 

 بمللعمل، فال جيوز ألهد أ  لدعإ؛ مكتفًيمل بمللقول.

ىل عا-  لصري عمليًامل  أنإ   لنفع ل  بمللعمل، وأ  العململ -ألضمل-* وأممل العلم؛ فمعلو  

مل    حيتامل  لىل تقرلار، مل من الوضوح وايعرفة بمكاهتى لعمل بعلمإ، وهذا ألًض  -احلقيقة

وا ساتكثملر مندامل، عاىل هساملب  لكتفي منمل بمجرد حتصيل ايعلوماملت   -ألًضمل-فدلننمل 

 .والتطبيق هلمل العمل

 فإذا اتضح ل  هذا؛ عرفت أنإ   مكمل  يف دلننامل للفصال بان التنظاري والتطبياق، 

 ظري؛ بل لقدح فيإ، ويف صملهبإ.وأ  ترك التطبيق   لفيد مع اإلتيمل  بمللتن
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هذا األمر مان جداة مندجياة خملصاة، تتعلاق  -$-وقد بنَّ العالمة الشملطبي 

  خ فهات فرقات تصري ابام اب رق ا ه»بمل نحراف عن السنة، والوص  بمللبدعة، فقملل: 

 ةان جءئا  ك ال ابرشايلو، قااعاد ةان وقتعادة ابادين ك فيل ةلا  ك اباتجنو بل رقو

 ولناام شايعمل، التفار  بساببدمل لقع خممللفة عنإ لنشأ   الشملذ والفر  ا؛زئي لذ ،اجلءئنت 

 مان عاددا تقتيضا الكلياملت أل  الكلياة، األماور يف ايخمللفاة وقو  عند التفر  لنشأ

 دو  بباملب و  حمال دو  بمحال خيتص   أ  الغمللب يف وشملذهمل قليل، غري ا؛زئيملت

 ايخامللفن بان أنشاأت فيدامل ايخمللفاة فإ  ،العقيل التحسن بمسألة ذل  واعترب، بملب

 .أعامل وفرو  ،عقملئد فرو  بن ممل تنحرص،   فرو  يف خالفمل

 الفارو  لنشاملء مان أكثر لذا ايبتد  فإ  ؛اجلءئنت  فثرة ابكلنو ابةتعدة جمرى وجيري

 معملرضاة الكلياة القملعاد  تصري كام بمليعملرضة، الرشلعة من كثري عىل ذل  عملد ؛ايخرتعة

 ول  والفلتاة، كمللزلة لإ ايبتد  من ذل  وقو  لعد بل ؛ذل  فبخالف ؛ا؛زئي وأممل لضمل،أ

 هيادمن ثاالث:» -ڤ- ملبطااو بان عمر قملل هيث الدلن، هيد  مممل العململ زلة كملنت

  ؛الزلاة موقاع قارب لذا ولكن ؛«مضلو  وأئمة بمللقرآ ، منملفق وجدال العململ، زلة: الدلن

 .(1)اها «الكليملت بخالف ؛للدلن هد  و  ،غمللبال يف تفر  بسببدمل حيصل مل

 -بامللتطبيق وهاو مامل نعارب عناإ-كي  جعل ا نحراف يف ا؛زئيملت  : فتأملقلت

، وكيا  أناملط البدعاة -وهاو مامل نعارب عناإ بامللتنظري-بمنزلة ا نحراف يف الكليملت 

األمار  نامل لىل تادبر هاذاَج وَ ؛ فام َأه  -ول  مل حيصل الثملين-الضالل بمل نحراف األول و

 ومندجنمل. إ يف دعوتنملاهلمل ، وا نتبملال ل

 اإلشاملر  للياإ آنًفامل؛ فتجاد الرجال والتفرلط يف هذا لؤدي لىل خلال كباري، سابقت 

وجمملنبتدم، فاإذا تفقادت تطبيقاإ؛  أنإ   بد من هجر أهل البد  -نظرلًّمل-لؤصل  -مثاًل -

 وجدتإ مصملهبمًل هلم، مثنيمًل عليدم!!
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،433-432) «االمتصام» (1)



  

59 

59 

 
مرشوعية ا؛رح والتعدلل، والكال  يف األشخمل ،  -نظرلًّمل-وجتد الرجل لؤصل 

و  لوافق من لقاو  هباذال  فإذا فتشت يف تطبيقإ؛ وجدتإ مميًِّعمل،   لكملد لتكلم يف أهد،

 فإنااإ لضعإ يف لطملر ؛ مبتد من العلامء، فإ  حترك، وصدر منإ كال  يف الوظيفة ا؛ليلة

هامل ، ونحوِ -ل  شملء اهلل- الكتملب صلب التي سيأيت الكال  عليدمل يف،ةايوازنملت ايبتَدع

 من موجبملت التمييع والتضييع!!

، وأ  كال -ملسو هيلع هللا ىلص-أنإ   تعصب ألهد دو  رسول اهلل  -نظرلًّمل-وجتد الرجل لؤصل 

وجدتاإ  ؛فإذا تأملت يف تطبيقإ ،ولؤخذ من قولإ ولرتك ،لصيب وخيطئ -ملسو هيلع هللا ىلص-من دونإ 

 و  لعرتف بمخمللفة!! ،و ،   لقبل فيإ قمتعصبمًل حمرتًقمل لشيخ ممل، أو عململ ممل

يف صاور  قبيحاة،  جتسد الفصل بان التنظاري والتطبياق، جدا، كثري ذل  أمثلة و

تعملفدمل النفو؛، وتنفر مندمل القلوب، وايؤس  أهنمل تصادر مان أنامل؛ لادعو  العلام، 

 ولنتسبو  لىل السنة؛ ولىل اهلل ايشتكى.

 نمل ممن لنحارف يف تأصايلإ ومن أهم األشيملء التي تنبني عىل هذا األصل: أ  موقف

  لنبغي أ  لكو  كموقفنمل ممن لنحرف يف تطبيقإ؛ أعني: أ  من خملل  يف التطبيق ُلَرد 

، و  خيملطب بام لقتضيإ -التنظري عىل أنإ خملل  يف-عىل قدر خممللفتإ، فال لرد عليإ عليإ 

  بمقتضملهمل، وقد هذا ايقمل ؛ بل ُلنظر يف خممللفتإ التطبيقية، وحيكم عليإ العلامء الراسخو

عرفنمل من كال  الشملطبي السملبق أ  ا نحراف التطبيقي قد لصل بصملهبإ لىل مثل دركة 

 التنظريي.

حترير  :وهذا ا؛ملنب من أهم ممل لدخل يف أصل من أصول الرد عىل ايخملل ؛ وهو

، فال بد أ  لعلم النملقد هقيقة نزاعإ ماع مان لنُقاد: هال هاو يف التنظاري، أ  حما اباءاع

 تطبيق؛ هتى لرد عليإ بام لستحق، ولنزلإ منزلتإ التي هو أهلدمل.ال
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وايفملساد؛ ولكناإ ايبتدعة مرتبط بمراعمل  ايصمللح  شخص لؤصل أ  هجر :فسث   

بصري أناإ خمطائ يف هبذال ايراعمل ، ولتضح لدى النملقد ال اًل لثني عىل بعض ايبتدعة؛ متعلِّ 

 ،بيقاإولنام ُلتكلم معإ يف سوء تط ،(1)«تأصيلأخطأ يف ال»ذا   لقملل لإ: مراعملتإ هذال؛ فد

ول بإ األمار وقد ل، ،-عمليًّمل-للمصمللح وايفملسد  أنإ خمطئ يف تقدلرال -بمللدليل-وُلبنَّ 

 ، والنملظر يف هذا هم العلامء الراسخو .-قد كام ت-لىل البدعة 

ك أنإ   بد من التمس  هبذا األصل الرشعي الرشل ، فإلمل -رعملك اهلل-فملحلملصل 

 .أ  تغرت بتنظري   تطبيق لإ، و  لصدن  هسن التنظري عن ا عرتاف بسوء التطبيق

  :-عفا اهلل عنه  -قال أنو مازم 

بن لدي هذا البحث؛ حتقيًقمل يمل ذكرتاإ مان  فدذال أصول مخسة، أهببت التقدلم هبمل

ل   -سيام وأننمل سنحتمل  لليدمل يف صالب البحاث من اإلعملنة عىل تفدم مقملصدال،   قبل

 ، فنملسب التقدلم هبمل؛ لتسدل اإلهمللة عليدمل.-شملء اهلل 

 :-بعد هذال ايقدمة  - وقد جعلت البحث يف بملبن رئيسيَّن  

 . ابيتا اعول: ك ابك   عىل قةنةو اناا بت 

 َان  وابثتين  تللةهت  تناا بت . : ك ابك   عىل ةستئا ةهسو، ي 

زقنامل الصاد  أ  لر -۵ - ساملئلن اهللولنرش  يف ايقصود، ولنبادأ يف اينشاود؛ 

ا نملفًعمل لنمل لو  ايعملد؛ النجمل  واوال ، وأ  جيعل أعاملنمل زادً  واإلخال ، وهيدلنمل سبيل

 غفور، رهيم، رءوف بمللعبملد. -سبحملنإ-لنإ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومعلالم أ ه طأصي  صحيح، ولفي أصي ، طتابعو مبارات العللناء ملنى طقدينده، ودلنو ملينه القالامند  (1)

اضننح أين للننو بحاهللننة إلننى طقديننده   هننذا اللقننام؛ منًعننا العامننة اللتعلقننة باللصننالح واللفاونند، وو

، وراهللن(: -إن شناء ا   -للتطالي ، واالوتطداد اللخدج من  أصن  اللالضنالع، وهنال واضنح معندوف 

 .  -يفظه ا   –، للعالمة ربي( اللدخلي  «المجموع الواض    رد ألول ومنهج فال »
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 الباب األول

  يف الكالم

ألعلى حقيقة املوازنات

أل

 وحتته فصالن:
 .األول: يف احلقيقة اللغوية للموازانت 

 .والثاين: يف احلقيقة الشرعية للموازانت 

 
 وحتت هذا الثاين ثالثة مباحث:

  من جهة الثواب والعقاب  -األول: يف إطالق املوازانت-. 
  من جهة املوقف من زالت العلماء  -والثاين: يف إطالق املوازانت-. 
  من جهة ذكر حسنات املخالف  -والثالث: يف إطالق املوازانت-. 
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 الفصل األول

 يف احلقيقة اللغوية للموازنات

 يادل  ات : والنو  والزاء الواو)وز ( »: -$-قملل اإلممل  أبو احلسن بن فملر؛ 

 ،ةَناز  وِ  :واألصال ،اليشء وز  قدر :نةوالزِّ  ،وزنمل اليشء ووزنت ،واستةتةو تلديا عىل

 ووزلان ،حمملذلإ هو :أي ؛ذل  لواز  وهذا ،الندملر انتص  لذا الندملر، ميزا  قمل : ولقملل

 .العقل وشد  الرأي رجملهة لىل نسبوال لذا الوز ، راجح وهو ،معتدلإ: الرأي

 كامل  ،ايعجو  احلنظل: الوزلن أ : اوليل عن ذكر يشء :البملب هذا عن شذ ومممل

 .(1)اهن «التمر من الفدر : الوز  :ولقملل ،طعملممل لتخذ

وا بتاخت » :-رمحداام اهلل-ي ال، عن اإلممل  أيب زلد األنصملريدَ ونقل اإلممل  أبو احلسن بن ِس 

 .(2)اهن «ةاا بو: عت بتخت، وقت لتخت

 عملدلاإ،: ووازناإ؛ وانةاداو ابلدل،: واننءان»: -$-وقملل اإلممل  الفريوزآبملدي 

 ،ووزاناإ ،وزنتاإ؛ -بامللفتح -وزناإ وهاو، فعمللاإ عاىل كملفاأال: وفالنمل؛ وهملذاال وقملبلإ،

 الشاعر ووز  ؛فملتزهنامل همالادرا لاإ ووزنات ؛قبمللتاإ: -بك هن -وبوزانتإ ،وبوزانإ

: القاو  وأوز ؛ اعتادل: العادل واتاز ؛ وأمكان أقاوى،: غاريال من أوز  فدو، فملتز 

 ؛أصايلإ: الارأي وزلان وهو؛ انتص : الندملر ميزا  واستقمل ؛ اتزنمل: وتوازنمل؛ أوجددم

 .(3)اهن «والرأي العقل كململ: الوز  وراجح ؛-ككر  - وز  وقد

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،6/107) «معة) مقاييل اللغة» (1)

 .،3/374) «اللخص » (2)

 .،1597) «القامالس» (3)
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وايقملبلة، فداذا هاو  ، وهو: ايعملدلة(1) هذا ايعنى: وكال  أهل اللغة لدور عىلقلت

األصل اللغوي للموازنملت، و  ش  يف قو  عالقتإ بموضو  البحث؛ ألننمل لنام ناتكلم 

، بام -عىل معنى ايعملدلة وايقملبلة بيندام- وازنة بن هسنملت وسي،ملت شخص معنعىل م

 .-بعد ذل   -لؤدي بنمل لىل احلكم عليإ 

 

 

 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للننان »و ، ،36/250) «طنناج العنندوس»، و ،299) «مختننار الصننحاح»:  -إن شننئو اللزينند  -ا ظنند  (1)

 .،2/1029) «اللعة) الالويع»،، و2/658) «اللصباح اللنيد»،، و13/446) «العدب
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 ل الثانيالفص

 يف احلقيقة الشرعية للموازنات

، يف معنى ايوازنملت -سلفمل وخلفمل-لنصو  الرشعية، وأقوال العلامء لقد تأملت ا

 عىل لهدى ثالث صور: فوجدت أ  هذا ايعنى لأيت ايتعلق بملألشخمل ،

  األولى: لورة الثواب والعقاب. 

  والثانية: لورة الموق  م  زالت العلماء. 

  (1)رة ذكح مسنات المخال والثالثة: لو. 

بموضو  البحاث  فأفردت كل صور  مندمل بمبحث مستقل، وتكلمت عىل ممل لتصل

 من مسملئلدمل، واهلل ايستعمل .

 

 

* * * 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقند يظلند لغيندى  -  أمل) وا –هال ما ظلد لي  –الويلا ا ولى والثا ية  –والفص  بي  هذه الصالر  (1)

 .، وا مد   ذلك ول   -أيضا  –مدمه ، الويلا فيلا يتعلا با ولى والثا ية 
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 املبحث األول

 - من جهة الثواب والعقاب -يف إطالق املوازنات 

فاإ   ،امللغمللب مند وايقصود بذل : ايقملبلة بن هسنملت ايسلم وسي،ملتإ، واحلكمُ 

غلبت احلسنملت؛ كمل  من أهل ا؛نة، ول  غلبت السي،ملت؛ اساتحق دخاول الناملر، ول  

 ول أمرهم لىل ا؛نة.تمل؛ كمل  من أهل األعراف، الذلن ل،تسملو

، -مان جداة اإلهباملط-، والعكاُس احلسنملت عىل السي،ملت وللتحق بذل : تأثريُ 

 عىل اييزا ، الذي لكو  لو  القيملمة. والكال ُ 

ل من مقررات ايعتقد، دلت عليدمل نصو  الكتملب والسانة، وانعقاد وهذال ايسملئ

 عليدمل لمجمل  أهل احلق، وللي  طرفمل مممل جملء يف ذل :

 :فأما  صالص الكتاب؛ فلنلا 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ﴿: --ا   قالُش 

: -۵ -ه ، وقاللُ (1)﴾ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ

ۀ   ڻ  ڻ ڻ        ڻ ں     ں     ڱ     ڱ    ڳ ڳ ڱڱ ﴿

: - ۴-ه ، وقاللُ (2)﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

ىئ ىئ ىئ    ېئ  ېئ ېئ       ۈئ     ۈئ     ۆئ     ۆئ      ۇئ﴿

ڦ ڄ ﴿: -هلل  شأ ه  -ه ، وقاللُ (3)﴾ ی ی ی ی جئ حئ

 چ چ چ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڄ ڄ ڄ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .47ا  بياء:  (1)

 .9-8ا مداف:  (2)

 .103-102الل منالن:  (3)
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: -۵ -ه ، وقاللُ (1)﴾ ڈ ڈ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڍ 

 ۉۅۉ﴿:  -وبحا ه  -ه ، وقاللُ  (2) ﴾ ڭڭ ڭ ڭ ۓ﴿

 .(3)﴾ې ې ې ې ى

 :وأما  صالص اللنة؛ فلنلا 

كلمتا  مفيفتا  علرى اللسرا ا ثقيلترا    الميرزا ا مبيبترا  »: -ملسو هيلع هللا ىلص-الدوالش  قالُش 

إنره ليرأتر »: -ملسو هيلع هللا ىلص-ه ، وقالُلن(4)«إلى الرحمم : سربحا  اهلل ونحمردها سربحا  اهلل الع ريم

  وااقررحء»، وقنناش: «الحجررل الع رريم السررمي  يرروم القيامررةا ال يررز  عنررد اهلل جنرراح نعوضررة

ما م  شرء أثقرل   الميرزا  مر  ملرق »: -ملسو هيلع هللا ىلص-ه ، وقاللُ (5)«﴾ے ۓ ۓ ڭ ھ ے ﴿

هما أثقل   الميزا  مر  جبرل »: -ڤ-  واقي اب  ملنعالد  -ملسو هيلع هللا ىلص-ه ، وقاللُ (6)«مس 

، وابننو أن (8)البطاقننة اللشننلالر،   وصننف الليننزان، ومننا يننالزن فيننه ، ويننديُث (7)«أمررد

: -طعننالى-، فننأ زش ا  -ملسو هيلع هللا ىلص -رهللننال أصنناب منن  امنندأة مننا دون الةلنناع، فننأخرب النبنني 

الدهللننن :  ، فقننناش﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ﴿

مر  »: -ملسو هيلع هللا ىلص- ه، وقالُلن(9)«لجميرع أمترر كلهرم»: -ملسو هيلع هللا ىلص-، قناش «يا روالش ا ، ألي هذا؟»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11-6القارمة:  (1)

 .114هالد:  (2)

 .264البقدة:  (3)

 .-ڤ  -،، م  أبي هديدة 2694،، وملل) )7563، 6682، 6406رواه البخار  ) (4)

 .  105الكلف :  (5)

 .-ڤ  -،، م  أبي هديدة 2785، وملل) )-واللف  له  -، 4729رواه البخار  )والحديث        

، وصنححه العالمنة -ڤ  -،، من  أبني الندرداء2003، 2002،، وال منذ  )4801رواه أبال داود ) (6)

 )الحديث الداب(،. «الةزء»وا ظد ،  - ريلللا ا  –والعالمة مقب  الالادمي ، ا لباين

، وصننححه غينند واينند، وهننال يلنن  لغيننده، -ڤ  -،، وغيننده، منن  ابنن  ملننعالد 4072رواه أيلنند ) (7)

 )الحديث الخامل،. «الةزء»وا ظد

صنححه و، -ڤ-لندو ،، وغيدهلا، من  مبند ا  بن  م4355،، وابن  ماهللة )2639رواه ال مذ  ) (8)

 .)الحديث اللادس، «الةزء»غيد وايد، وا ظد 

 .-ڤ  -،، م  يديث اب  ملعالد 2763، وملل) )-وهذا لفظه  -، 4687، 526رواه البخار  ) (9)
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ذلنك من  ا يادينث الكثيندة   إيبناط  ، و حنالُ (1)«حك لالة العصح؛ فقرد مربع عملرهت

 الحلنات للليئات، والعكل.

 للف والخلف؛ فلنلا:وأما أقالاش العللاء م  ال

كتب التفسري،  اآلثملر الكثري  عن السل  يف تفسري آلملت اييزا ، وهي مبثوثة يف -1

 وايعتقد، وغريهمل.

َور بن خمرماة  ،فيمل ممل جرى بن معملولة بن أيب س -2  ،ايعملتباة مان -ڤ-وايِس 

 ،هذا من دعنمل: »قملل، «لمل مسور، ممل فعل طعن  عىل األئمة » :وذل  أ  معملولة قملل لإ

 : مساور قاملل، «عايل تعياب بمللاذي نفسا  باذات لتكلمني واهلل،  : »قملل، «نوأهِس 

ا فهاا ابا ب ، ةان يب ريب ال: »فقملل، «لإ بينت ل  عليإ أعيبإ شي،مل أترك فلم»  يات باات د  تل 

 ابا باا، تلاد يب  يبةثتهلات،  لرشا احلسااو فنن ؛ابلتةو يبةر ك اإلص ح ةن بيل ةت ةساو

 بكال هلل نعارتف فإنامل: »معملولاة قاملل، «الذنوب ل  تذكر ممل: »لقمل، «اإلقستن؟ وترت 

، « -فارتغ مل ل - هتلكا  أ  ختشى خملصت  يف ذنوب مسور لمل ل  فدل أذنبنملال، ذنب

 اإلصاالح مان أيل ممل فواهلل  مني أهق ايغفر  برجملء اهلل جيعل  فام: »قملل، «نعم: »قملل

 عىل اهلل اخرتت ل  غريال، وبن اهلل بن :أمرلن بن أخري   - واهلل- ولكن تيل، مممل أكثر

 ؛ تبا باا فناخت ءىوجي    تحلسات ، فنخت ءىوجي   ،ابلسا فنخت ةياي    ين ىَل لَ بَ  واين سواال، ممل

 معملولاة كرذ ايسور أسمع ماافل: »عرو  قملل، «فخصمني: »قملل، «عاهت ا  يل ا يبن اال

 .(2)«إعلي صىل ل 

بلة احلسنملت بمللسي،ملت، واعتبملر ايارل يف مقمل -ڤ-: فدذا ظملهر من معملولة قلت

 .(3)، ورجملء ايغفر  عندال بكثر  احلسنملت- -عند اهلل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-ڤ  -ب يْ َص دة ب  الحُ يْ دَ م  يديث بُ  ،،594، 553رواه البخار  ) (1)

 «اللننيد»،، وغيننده،  وا ظنند طدهلللتنني معاويننة، والللننالر منن  1/208) «طاريخننه»أخدهللننه الخطيننب    (2)

(3/151 ،391،. 

 .،4/219) «منلاج اللنة»ملى هذه الحكاية   - $-وا ظد طعليا شي  اإلوالم اب  طيلية  (3)
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واإليامن  تننءان ياا  ابةنتةاو، فاام »: -$-قول اإلممل  ايبجل أمحد بن هنبل  -3

فاام جات  ك -، وتا ن يبعامل ابليت  «يا ن ابليد يا  ابةنتةو، ف  يءن جاتح  لاضو»جت : 

 .(1)اهن «ذبك، وتر  جمت بتخت    يامن  خت، وابتصديق  خت، واإلعراض عن ةن وَ ، واإل-اعثر

 القنالش -منند – ذلنك   القنالش من  والصالاب»: -$  -قالش اإلمام الطرب   -4

 اهلل وأ  بنه، يالزن الذ  اللعدوف الليزان هال: ذلك أن م  دينار ب  ملدو م  ذكد اه الذ 

 :- اننا ه هللن  - قناش كلنا ،-والسريئات نهرام الحسرنات- ملقره أعمرال يز  -ثناكه جل -

: يقنننالش (2)﴾ ں ڻ ڻ﴿ ،الصنننالح مللنننه منننالازي  :﴾ڱ ڱ ں﴿

 الةننات،   والبقناء والخلالد بالطلبات، الفالز وأدركالا ،بالنةاح ظفدوا الذي  ه) فأولئك

 مسر  مر  أثقرل شررء الميزا    وضع ما»: بقالله -ملسو هيلع هللا ىلص  - ا  روالش م  ا خبار لتظاهد

 منا ملنى ا ملناش بنه ينالزن مينزان ذلنك أن طحقنا التني ا خبنار من  لنكذ و حال ،«الخلق

 .(3)اهن «وصفو

، ياا ن فناخت -ياا  ابةنتةاو-واإليامن  تننءان »: -$-قول اإلممل  الربهبملري  -5

 .(4)اهن «اخلري وابرش، بخت ف تتن، وبخت بستن

 ، ثام ذكار«ويباا ابساو يؤةااان  اتننءان»: -$-قول اإلممل  ابن أيب زمنن  -6

بعض النصو  يف ذل ، ثم نقل عن بعض أئمة السل  لثبملتإ؛ مثل: مملل ، وسافيمل ، 

 .(5)وغريمهمل

َ   بطتعتاخت وانطن    جي »: -$-قول اإلممل  أيب القملسم األصبدملين  -7  يبن ا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،54) «أصالش اللنة» (1)

 .8ا مداف:  (2)

 .،312-12/311) «طفليد الطرب » (3)

 ،.25) «شدح اللنة» (4)

 .،113-109) «أصالش اللنة» (5)
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وان - نلصانتخت َض يغَ يبن ي   ، وابلتيص   جي -وان فتن ك ن ل ذبك  لض انلتيص-

، فسن فتبات بتعتتاخت يبفثار؛ ا  ا  ايامباخت، ووجيات -طتعوفتن ك ن ل ذبك  لض اب

حميتخت، وةن فتبت ةلتصنخت يبفثر؛ ابتةص ايامبخت، ووج   غضخت؛ قتا  اصاا احلا  ك 

 .(1)اهن «ا ، وابيغض ك ا 

واننءان بخت ف تتن، وبستن، تا ن  اخت »: -$-قول اإلممل  ابن قدامة ايقديس  -8

 .(2)اهن «اععامل

 يبقييات اذا فنباك ا ، ىف يايغض ؛ا  ىف اا ةان  يبن :ل واع»: -$  -وقالله 

 يب غاض ؛بساي  يبقا  ةان عن ؛ا  ىف يب غضاتخت ؛ا  عىص فنذا  ، ةطنلت بكابخت ابستبت

 ،-وجاخت ةان- حتياخت فنباك وةكرواو، حمسا ة نصتل فنخت اجتسلت وةن ضده، باجا 

 .-وجخت ةن- وتيغضخت

    ةتاسطو قتبو عىل ةلخت فتكان خت،نلصنت وتيغضخت س ةخت،إل انسل  حت  يبن  فنايغ

 فاتعوىل ؛علنهات بت   يببخت يلل   ابت اهل اة جمرى ةاخت جيرى ةت ف ةت واالسرتستل، االبةيتض

  اتإلعراض ابيغض يبثر اظهتو ةن  د ف  ؛انلصنو عىل يبرص فنذا وابسرت، اإللامض قنائ 

 .(3)اهن «-ون تهت انلصنو للت قس  عىل - بخت ابةال وتغلنت ، وابتيتعد عاخت

 :-$  -النقالش م  شي  اإلوالم اب  طيلية  -9

 ملنى دش كلنا ؛العندش غيند وهال ،األعمال نه يوز  ما هو :الميزا »: -$  - قاش

﴾ ېئ ىئ ىئ﴾ ﴿ۇئ ۆئ ۆئ﴿ :طعنالى قالله :مث  ؛واللنة الكتاب ذلك

 أ ننه -ملسو هيلع هللا ىلص  - النبنني منن  الصننحيحي  و  ،﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ: ﴿وقاللننه

 سربحا : الرحمم  إلرى مبيبترا  الميرزا    ثقيلتا   اللسا على مفيفتا  كلمتا : »قاش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،548-2/547) «الحةة   بيان اللحةة» (1)

 ،.25) «للعة االمتقاد» (2)

 .،103) «مختصد منلاج القاصدي » (3)
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   لهمررا : » ملننعالد بنن  ا  مبنند ونناقي منن  وقنناش ،«الع رريم اهلل سرربحا  اونحمررده اهلل

 ،ال منذ  وصنححه ،البطاقنة يديث : وغيده ، ال مذ  و  ، « أمد م  أثقل الميزا 

 كن  ،ونةال النننننعوطل طلنعة لنه فينشد ،به ي طى الذ  الدهلل   : وغيدهلا ،والحاك)

 ،ا  إال إلنه ال أن شنلادة :فيلا ،ببطاقة له وي طى ،كفة   فيالض( ،البصد مد منلا وة 

 أن يبني  ملنا وأمثالنه وهذا ؛«البطاقة وثقلت االسجالت فطاشت» :-ملسو هيلع هللا ىلص  - النبي قاش

 منا فلنال ،ونرالعو  االسيئات على الحسنات رجحا  نها تبي  بلالازي  طالزن ا ملاش

 طلننك كيفيننة وأمننا ،-النند يا كلننالازي - العنندش :بننالالزن واللقصننالد ؛دشالعنن طبنني  بننه

 .(1)اهن «الغيب م  به أخرب ا ما وائد كيفية بلنزلة فلال ؛اللالازي 

 قسااتتخت تتاوج فنن :وسنئتتخت قساتتخت تب م و   ؛يت    وان»: وقملل يف موطن آخر

 يبااا ةان فاتن ؛قسااتتخت عاىل سانئتتخت وجتت وان ،ابثااا يباا ةن فتن ؛سنئتتخت عىل

 يبباخت فاام ،قساتتخت عىل  ا   ابت   تبسنئت  قنائ  ايط ابثااا ةن بخت د  عم يب   وةت ،ابل اا

 وا  ،ابسانئت  تا ا  ؛قساات   لادات عساا ثا  ،اباتو هبت استتق سنئت  عسا اذا

 .(2)اهن «يبعل 

 مللنا-  فلنلا   الحلننة فعندَ طُ  أن: وهنال ، مظي) أص  وهذا»: وقاش   مالض( آخد

 الالقنو النلم-  فلنلا يننننف ةننننالليئ فعندَ وطُ  ،ةننننملتحب أو واهللبنة كا نو الاءون ،-وملال

 وإن ،- وننيئة غيداللحظننالرة وننليو إن- محظننالرة غينند أو كا ننو محظننالرة ،-اللننوم

 مننا كثينندا وإ ننه ،واللفاونند اللننيئات وطعطينن  ،واللصننالح الحلنننات ي ننننطحص دي ننننننال

 قند والعقناب والنلني فالنذم ،ا مندان -الالايند الشنخ    أو- الالايد الفع    يةتل(

 اللندح يتالهللنه كلنا ،اآلخند الننالع من  فينه ملنا يغفن  فنال ،أيندهلا طضنلنه منا إلى يتالهلله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،4/302) «مةلالع الفتاوى» (1)

 .،4/308) «مةلالع الفتاوى» (2)



  

71 

71 

 
 حلندَ يُ  وقند ،اآلخند الننالع من  فينه ملنا يغفن  فال ،أيدهلا طضلنه ما إلى والثالاب وا مد

 غينده به يلد ما ذلك م( يللب قد لك  ؛والفةالرية البدمية الليئات بعض ب ك دهلل نننال

 كنان ؛ونلكه ومن  ،والمعادلة الموازنة طحيق فهذا ؛الربية اللنية الحلنات بعض فع  ملى

 .(1)اهن «والليزان الكتاب له ا  أ زش الذ  ،بالقلع قائلا

   اطقاه مل  أ  (2)﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: قالله»: وقاش   مالر  آخد

 ب  ؛الشدك م  الخلال مةدد وال الذ الب، م  الخلال :به اللداد ليل العل ، ذلك

ہ ﴿: قالله بدلي  ،-أخدى ذ الب له كا و وإن- منه قبله ؛مل    اطقاه م 

 كا و فلال، (3)﴾ڭھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 والسنة نالوتاب- ثبت وقد، طلحلا ل) ؛الليئة صايب م  طقب  ال الحلنة

 ؛تالحلنا طحبع الكبيدة كا و فلال ،والسيئات الحسنات ني  الموازنة -المتواتحة

 ا  فغفد ،كلبا وقو بغيا أن :الصحيحي    ابو وقد، معلا طالزن يلنة طبا ل)

 التقدب يقصد ل) ولك  ؛مشدكا أيدهلا يك  ل) آدم وابنا: قالالا ؛(4)بلقيه للا

 وقد ،قدبا ه ا  يتقب  )ننل فللذا ؛-ا اد   هللاء كلا- ماله م  بالطيب ا  إلى

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ :اللنافقي  يا   - طعالى - قاش

ۆئ   ۇئ    ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ   ې ې ى ى ائ

 أه  اشنننق ؛ البنالذ  مطلا دون النفقة قبالش مالا ( هذه فةع  ،(5)﴾ۆئ

 ينفى والعبادة ،واهللباطه بعض طدك ف، ه ؛اإليلان منه  فى وم  :واللنة الحديث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،10/366) «مةلالع الفتاوى» (1)

 .27اللائدة:  (2)

 .114هالد:  (3)

 .-ڤ-،، م  أبي هديدة 2245،، وملل) )3467، 3321رواه البخار  ) (4)

 .54التالبة:  (5)
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 منه ىيبق ال أن ذلك م  يلزم وال كاملة، طبا ل)  هنا ؛واهللباهتا بعض بنفي اوللا

 معه بقي م  النار م  ويخدج بعضه، يبقى أ ه ملى النصالص دلو قد ب  ؛شيء

 كان ؛طدكه إذا بننواهلل فيه ،كالحج ؛واهللب فيلا العبادات أن ومعلالم، بعضه

 وإن الةلار، كدمي ؛بدم يةربه ب  ؛مليه إمادة وال ،طدك بلا يأا) ، اقصا يةه

 وإال ماد، ؛طاب فنن الذ الب،ب ينق  اإليلان فكذلك ؛ذمته   بقي ؛يةربه ل)

  يةه  ق ؛  فعللا إذا ،أفعاش الحج   يحدم وقد ،به يأا)  قصا  اقصا بقي

 اللحدمات م  يفلده الو ، ذلك يةرب ب  ؛ الثياب ولبل ، كالتطيب ؛ يبط  ول)

 م( يبقى ال الذ  اللحض، الكفد إال كله اإليلان يزي  ال فكذلك؛ الةلاع إال

 وأما ،ا ملاش هلللي( يحبع الذ  هال وهذا :قالالا ؛اننناإليل  نننم يءنننش صايبه

 يبط  ذلك فنن ؛وا ذى الل  آية   كلا ؛العل  بعض يحبع فقد ؛ذلك دون ما

 .(1)اهن «أملاله وائد يبط  ال الصدقة، طلك

لىل حملدمل، الذي قاملل:  : انتبإ لىل ترصلح اإلممل  يف هذلن النقلن بمليوازنة، وانتبإقلت

، -$-عليإ، وسيأيت مثلإ يف كال  تلميذال ابن القايم   َّ والسنة ايتواتر  قد دَ  ملبل  الكت

 .-ل  شملء اهلل-مع التأكيد عىل هذا اينملط 

 :-$  -ولندهلل( إلى مالاصلة النق  م  شي  اإلوالم 

 العلنن)   العظنني) الدهللنن  أن علنن)يُ  أن :البنناب  ننذا يتعلننا وملننا»: -$  -قنناش 

 وغينده)، البينو أهن  القيامنة، يالم إلى بعده) وم  ،لتابعي وا ،الصحابة م  والدي ،

 فيحصن  الخفني، اللنالى من  و نالع بنالظ ، مقدو نا االهللتلناد من   الع منه يحص  قد

 إذا- هنذا ومثن ، اللتقني  ا  أوليناء من  كنان وإن فينه، اطبامنه ينبغني ال ما ذلك بلبب

 ؛ملينه واطبامنه ،الفعن  ذلنك طصناليب ف يند ،طعظله رائفة: لطائفتي  فتنة يصيد -وق(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،210-5/208) «منلاج اللنة» (1)
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 أهن  من  وكال نه بنده يننننف  ننننب ؛وطقنالاه واليتنه   قادينا ذلنك فتةعن  ،طذمه ورائفة

؛ فاوننند الطننندفي  هنننذي  وكنننال ،اإليلنننان مننن  طخدهللنننه يتنننى ؛إيلا نننه   بننن  ؛الةنننة

 وم  ،هذا م  الداخ  مليل) دخ  ا هالاء ذو  م  وغيده) ،والدوافض ،والخالارج

 يقه، الحا وأمطى ووااله، ،وأيبه التعظي)، يلتحا م  )مظَّ  ؛االمتداش رديا ولك

 وسريئاتا مسرنات لره تورو  الوامرد الحجرل أ  ويعلرم الخلا، ويدي) الحا، فيعظ)

ر اوجره م  بح  وي   ويعاقبا ويثاب ويذما فيحمد  مرذهب هرو هرذا؛ وجره مر  ضبغ  وي 

رن   وقرد اوافقهرم ومر  اوالمعتزلرة اللخروار  مالفرا والجماعةا السنة أهل
   هرذا عس 

 .(1)اهن «موضعه

 ،الةننننة درهللنننات أملنننى   اللننن مني  خيننند أن :واللقصنننالد»: -$  -وقننناش 

 طةند  ،ظناهدا ملنللي  الند يا   كنا الا وإن ،الننار من  ا ونف  الدرك   واللنافقالن

 لنيل إذ ؛«ملنللا» يلنلى ؛و فناه إيلان فيه كان فل  الظاهدة؛ اإلوالم أيكام مليل)

 اون) بن  ؛اإليلنان او) يلتحا )ل؛أغلب  فاقه كان وإذا ،اللحض انناللناف دون النننه

 مررررناس ورررره : نياضره مر  أكثرح وسرواده اوسرواد نيرا  فيه ما فإ  ؛به أيا «اللنافا»

ڦ ڦ ڦ ڄ : ﴿-طعنالى- قناش كلا ؛ «األنيض» ناسم منه قررأم «األسود»

 يكن  لن) ؛الالميند بنه يلتحا  فاه ومعه ،أغلب إيلا ه كان إذا وأما ،(2)﴾ڄ ڄڄ

 من   صند بن  محلندذكنده  للنا ةةنين وهنذا ،بالةننة الدي ناللالمن اللن مني  م  أيضا

 محلد وقاش ؛و حاله ،الخالش ذكده وال ،أيلد كالم م  بلغني فيلا أ ا أره ول) ،أيلد

 ،واللدقة ،الز ا: ا ربعة هذه أطى م : قاش أ ه أيلد م  ه الء غيد ويكى: » صد ب ا

 فلال ؛فالقل  أو ،مثلل  أو ،إليه أبصاره) فيلا الناس يدف( تيال والنلبة ،الخلد وشدب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،327-4/326) «منلاج اللنة» (1)

 .167آش ملدان:  (2)
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 فننن ؛«اإليلان  اق  م منا»  لليه ؛الكبائد دون أطى وم  ،«م منا» أوليه وال ،ملل)

 مننه  فناه كلا ،منه  فيته ؛اإليلان -ملسو هيلع هللا ىلص  - النبي منه  فى للا: يقالش القالش هذا صايب

 يفعن  الذ  فالل م  ؛وإال ،بيدةك صايب م  إال ينفه ل) والدوالش ،-ملسو هيلع هللا ىلص  - الدوالش

 مل  اإليلان  اق  لكنه ؛للكبائد واهللتنابه ،للحلنات بفعله منه دةمكفَّ  هي ؛الصغيدة

 ،بغيدهنا منه دتفِّ كُ  ،بليئات خلطه ولك  ؛الالاهللب باإليلان أطى فلا ،الصغائد اهللتنب

 ؛اإليلنان الدونالش مننل)  فنى النذي  وأمنا ،بذلك يأت ل) مل  درهللته بذلك و قصو

 فقند ؛-اإليلنان وأصن  التصنديا معلن) كنان وإن - وأولئنك ،الدوالش  فاه كلا فننفيه

 وكفند ،وإيلنان  فناه العبد   يةتل( وقد ،اإليلان ولب  هللله اوتحقالا ما منه طدكالا

 ،بالةنننة للالمنند ملننتحقا صننايبه كننان مننا :-هنن الء مننند- اللطلننا فاإليلننان ،وإيلننان

 دَّ َكن- واللدهللئنة ،والةللينة ،لعتزلنةوال ،الخنالارج من  ا هنالاء أهن  ورالائف
 ،ل)يِّ امِ

 دَّ َكنن وغينند
 ينندمي منن  ومنننل) ،و فنناه إيلننان العبنند   يةتلنن( ال إ ننه: يقاللننالن -ل)يِّ امِ

 ومن  ،ذلنك ملنى اإلهلللناع كتبنه بعض   (1)الحل  أبال ذكد وقد ،ذلك ملى اإلهلللاع

 ،بنيلنان للن) ي والتابع ،الصحابة وآاار ،واللنة ،الكتاب فيه وخالفالا ،فيه غلطالا هنا

 ،الفاونند ا صنن  هننذا رننددوا واللعتزلننة الخننالارج بنن  اللعقننالش؛ صننديح مخالفننة منن(

  نا يلنتحا ومعصنية ،الثنالاب  ا يلتحا رامة الالايد الشخ    يةتل( ال: وقالالا

 وال ،-وهللنه من - مذمالما ،-وهلله م - محلالدا الالايد الشخ  يكالن وال ،العقاب

 الشنخ  أن يتصالر وال ،-وهلله م - ملعال ا املخالر ،-وهلله م - له مدمالا محبالبا

 ينندخ  لنن) ؛إيننداهلا  دخن  منن بنن   ؛-منننده)- هللليعناالةنننة والنننار  ينندخ  الالايند

 أهن  من  أيند   الشنفامة أو ،النار م  أيد خدوج أ كدوا وللذا ؛-منده)- ا خدى

: قنالالا هن الء لكن  ؛ا صن  هذا ملى وافقاله) أهن) :اللدهللئة غالية م  ىكِ وُي  ،النار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يعني: ا شعد  (1)
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 السرنة أهرل وأمرا ، ولئنك مقابلنة ؛الننار يندخلالن وال ،الةننة يدخلالن الكبائد أه  إن

 أهرل مر  المسرلمي  طوائر  وسرائح انإمسرا  لهرم والترانعو  اوالصحانة اوالجماعة

 انيرررةال  والو   ااميرررةح  والو   االفقهررراء محجئرررة مررر االوالم وأهرررلاءاهوالفق االحرررديث

 قرد الوامرد الشرخ  إ : فيقولرو  ؛-جئهممرح وغيرح مرحجئهم- والشيعة اواألشعحية

 وهرذا ا-الصرحيحة األماديرث نرذلك نطقرت كمرا- الجنرة يدمله ثم انالنار اهلل يعذنه

  وطاعرة معصرية ولره االجنة نها دمل مسنات وله انها بذِّ ع   سيئات له الذ  الشخ 

 .(1)اهن «اسمه   تنازعوا لو  مومه؛   يتنازعوا لم الطوائ  همالء فإ  ؛-ناتفا -

 كان فنن ،ا    ويالالي ،ا    يعاد  أن مليه والل م »: وقاش   مالر  آخد

 قاش ؛اإليلا ية اللالاالة يقط( ال الظل) فنن ؛-ظلله وإن- يالاليه أن فعليه ؛م م  هناك

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ : ﴿-طعالى-

ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ    ۓ    ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ

 ،والبغي ،القتاش وهللالد م(- الةإخ فةعلل)، (2) ﴾ۋۈٴۇۆۈ

 ما أكثد فلا ؛النالمي  هذي  بي  الفده الل م  فليتدبد ؛-بينل) باإلصالح وا مد

 وامتدى ،ظللك وإن - مالاالطه طةب الل م  أن وليعل) ،باآلخد أيدهلا يلتبل

 -وبحا ه- ا  فنن ؛-إليك وأيل  ،أمطاك وإن- معاداطه طةب والكافد ،-مليك

 والبغض ، وليائه الحب فيكالن ،  كله الدي  ليكالن ؛الكتب زشوأ  ،الدو  بعث

 ؛ مدائه والعقاب ، وليائه والثالاب ، مدائه واإلها ة ، وليائه واإلكدام ، مدائه

 ؛وندعة وسنة ومعصية اوطاعة وفجور اوشح ميح الوامد الحجل   اجتمع وإذا

 والعقاب ةالمعادا م  واستحق ا-الخيح م  فيه ما نقدر- والثواب المواالة م  استحق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،354-7/352) «مةلالع الفتاوى» (1)

 .10-9الحةدات:  (2)
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 اواإلهانة اإلكحام موجبات الوامد الشخ    فيجتمع ا-الشح م  فيه ما نحسب-

 ما اللاش بيو م  ويعطى ،للدقته يده طقط( ،الفقيد كالل  ؛وهذا هذا م  له فيجتمع

 وخالفل) ، والةلامة اللنة أه  مليه اطفا الذ  ا ص  هال هذا ؛لحاهللته يكفيه

 ،فقع للثالاب ملتحقا الإ الناس يةعلالا فل) ،مليه وافقل) وم  اللعتزلةو الخالارج

 الكبائد أه  م  بالنار يعذب ا  إن: يقاللالن اللنة وأه  ،فقع للعقاب ملتحقا الإو

 كلا ؛ريلته بفض  الشفامة   له يأذن م  بشفامة منلا يخدهللل) ا) ،يعذبه م 

 ،محلد ملى اللل) وص ِّ  ،أمل) -- وا  ،-ملسو هيلع هللا ىلص- النبي م  اللنة بذلك اوتفاضو

 .(1)اهن «أهلللعي  وصحبه ،آله وملى

 ،كتبإ ىللعلمإ من لإ اطال  ع ،-$-: وهذا كثري جدا يف كال  شيخ اإلسال  قلت

مل مان بقدر ممل عنادمه -لعمليص للموا   عملرض بن ممل ذكرال من استحقمل  ايبتد  واو  ت

أل   ؛والرباء  ماندم ،والعصمل  ايبتدعةمل  من هجر  ممل دل عليإ النص واإلمجوبن ،-اوري

، ولستحقدمل كل من  التي تدخل يف أصل اإلسال  ،شيخ اإلسال  لنام قصد ايوا   العملمة

ةان صاىل صا تات، واساتةيا »: -ملسو هيلع هللا ىلص  - ، وهذا هو ممل دل عليإ قاول النباي انتسب لليإ

 ي اروا ا  ك ذةاو ا  وذةاو وساابخت، فا  قيلتات، ويبفا ذ نتتات؛ ف بك انسل ، اب ي باخت

: أ  كال  ، فمليقصاود«أهل القبلاة» : ول ممل لعرب عنإ العلامء بلفظ، وهذا هاو مدل(2)«ذةتخت

 موا   اإلسال . أصل ؛ استحق من انتسب لىل اإلسال 

 ويدش ملى هذا شيئان:

 م عىل ايوا   ايشملر لليدمل، ربطدمل بجملنب الثاواب أ  شيخ اإلسال  يمل تكل :يبقدمهت

مل لتصوروا اجتام  ا؛املنبن  وبمللن يف ذل  بن أهل السنة، وأهل البد ، الذلنوالعقملب، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،211-28/208) «مةلالع الفتاوى»(1)

 .-ڤ  -،، م  أ ل 393، 392، 391أخدهلله البخار  )(2)
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يف الشخص الواهد، فقامللوا: ل  الشاخص لمامل أ  لكاو  مثملبامل، أو معملقبامل، وهاذا عاىل 

، (1)«ال يتجءيب، واذا  ال  لضاخت؛ فةاد  ال فلاخت يبن اإليامن يش  واقد،»أصلدم ايعروف: 

مليص أو ايبتاد  عان   ختر  الع مل شيخ اإلسال  هي التيفبمل  بذل  أ  ايوا   التي عنمله

يام لتعلاق بمساملئل فا-، وهذا هاو اعتقاملد أهال السانة -ممل مل لكن كملفرا-أصل اإلسال  

 .-اإللام  والكفر

 أ  أهل السنة متفقو  عىل اساتحقمل  العامليص وايبتاد  لابعض صاور وابثتين :

د موهتام، والصال  علايدام، وا ساتغفملر ايوا   اإلسالمية يف الدنيمل؛ كمللرتهم عليدام بع

 ، وغري ذل  من األهكمل  ايعروفة، التي تثبت لكل مسلم.(2)هلام

وأممل لمجامل   ،-ين تأملإ-وهاو ظملهر يف كالمإ  ،فدذا هو الذي عنملال شيخ اإلسال 

بة والعصمل ؛ فمعنملال: أ  هجرهم ُمَغلَّب، والرباء  مندام مغلَّ  أهل السنة عىل هجر ايبتدعة

ل معدام  باد مان ، فعناد التعملما-ول  استحقوا أصل موا   اإلسال -يف هذال الدنيمل 

اهلجر، وايجملنبة، والرباء، والبغض، وغري ذلا  ممامل هاو معاروف مساطور يف كتاب 

 أئمتنمل.

 ىل هاذاا ا؛ملناب، ومل لتاوارد تقرلارال عامل لتكلم عىل هاذ -$-فشيخ اإلسال  

معاملين احلاب، واياود ، واأللفاة؛  وايبتدعة  أ  نظدر للعصمل -أبدا-ومل لقصد  ،حلاي

 فضال عن اإلقرار، والرتول  يخمللفملهتم.

 ! -سيام ايبتدعاة-ي كملنت هيملتإ كلدمل جدملدا للقو  وكي  لظن هذا بإ، وهو الذ

مان أ  نتكلا  جمارد  أشادرُ  :دم علياإولمجاملعَ  رلراتإ يف ذل ، ونقُلإ كالَ  السلِ  وتق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من   أيلن  الننقض، وهنذا   كثيند -كعادطه  -هذا ا ص ، و قضه  -$-م وقد كشف شي  اإلوال (1)

 «.مةلالع الفتاوى»كتبه، ال ويلا   اللةلد الخاص باإليلان م  

وهذا كله له شدوط، مقدرة   مالارنلا، منلا: أال يكالن ال ي) ملى اللبتدع ديد ا للدهلل ، وأال يصنلى  (2)

إال مةندد  وة، واللقام ال يحتل  هاهناأه  الفض  والقد - اصي اللةاهد بلعصيتهأو: ملى الع -مليه 

 .اإلشارة
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 اإلهمللة عليإ.

 -$-والثنملء، التي قاملل  وايحبة، وأممل مسألة احلمد لق بمسألة ايوا  هذا هو ممل لتع

 :؛ فداذا لاإ صالة وثيقاة بمساألة-عىل هسب موافقتإ للحاق-لهنمل مقرر  يف هق ايخملل  

 .-ل  شملء اهلل  -تفصيال  وهو ممل سيأيت الكال  فيإ ،قبول احلق من ايخملل 

مفصن ،   أونباب طكفيند  ، هللنام(  من  هنذا اإلمنام:  قن  أخيندوقد بقني لننا   النقن

وهنال منالر  -  ذلنك مشندة أونباب، منلنا  -$-الليئات، وزواش مقالبتلا، فقد ذكند 

السرربب الثالررث: الحسررنات »: -$  - هننذا يقننالش و  ،نية: الحلنننات اللاينن-الشنناهد

 .(1)اهن «﴾...ہ ھ ھ ھ﴿: -طعالى  -؛ كلا قاش المامية

تكفاري احلسانملت للكباملئر؛ ة مدمة يف و  يف ذل ، مع تتمثم ذكر ايزلد من النص

 فلرياجعدمل من شملء التوسع يف ذل .

 :-$  -ب  قي) الةالزية االنقالش م  اإلمام  -10

 اعتبار وفائدتها الموازنةا على السل  وإجماع والسنةا القحآ ا»: -$-قاش 

 الناس يحاوب: »ملعالد اب  قاش ؛المحجوح دو  له والعمل التأثيح فيوو  الحاج ا

 كا و وم  النار، دخ  ؛بالايدة يلناطه م  أكثد ويئاطه كا و فل  :لقيامةا يالم

    ںںڱڱ﴿ :قدأ ا) الةنة، دخ  ؛بالايدة ويئاطه م  أكثد يلناطه

 إن: »قاش ا) ،(2)﴾ہ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ

 م  كان ؛وويئاطه يلناطه وتالتا وم : »قاش ،«يدهللح أو يبة بلثقاش يخف الليزان

 .(3)اهن «ا مداف أصحاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،7/489) «مةلالع الفتاوى» (1)

 .9-8ا مداف:  (2)

 .،279-1/278) «مدارج اللالكي » (3)
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   االيتةاج لل  قاش: ال يعنالد إان) النذ ب اللتقندم بعند التالبنة مننه  -$-وقاش 

  ونيئة، النذ ب ومعناودة يلننة، اللتقدمنة التالبنة أن :الللنألة و كتنة»: -وإن ماد إليه  -

 ملنى وهنذا: قنالالا؛ الحلننات م  قارهنا ما طبط  ال كلا الحلنة، هذه معاودطه طبط  فال

 اهلل واليرة فيره يورو  الوامرد الشرخ  أ  علرى متفقرو  نهمفرإ ؛أظلد اللنة أه  أصالش

 بن  ؛أيضرا وجهري  مر  لره مبغوضرا اهلل محبونرا ويورو  مختلفري ا وجهري  م  وعداوة

 فيكنالن اآلخد، إلى منه أقدب أيدهلا إلى ويكالن وكفد، وإيلان و فاه، إيلان فيه يكالن

 :اشننننوق ،(1)﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ﴿ :-طعننالى- قنناش كلننا أهلننه، منن 

 مقار نننة مننن(- بنننه اإليلنننان للننن) وننننننأاب (2)﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ﴿

 بنا ، اإليلنان من  معلن) ما ينفعل) ل) ؛لهولد طكذيب الشدك هذا م( كان فنن ،-الشدك

 اإليلنان من  طخندهللل) ال كدالش م    الاع مدطكبالن وه) لدوله، طصديا معه كان وإن

، الكبنائد أربناب ونتحقاها من  أمظن) للالميد ملتحقالن فل الء ؛اآلخد وباليالم بالدو 

 يغفنده فنال ؛الةلني وأمنا د،غَفنيُ  قد فالخفي هلللي، وشدك خفي، شدك: قللان وشدكل)

 دخنالش اللننة أهن  أابنو ا صن  و نذا، بنه يشندك أن يغفد ال ا  فنن منه، بالتالبة إال ا 

 .(3)اهن «اللببي  م   ) قام الَ لِ  ؛الةنة ودخاللل) منلا خدوهللل) ا) ،النار الكبائد أه 

: قاولل -روهإ اهلل قد؛- تيمية ابن اإلسال  شيخ وسمعت»: وقملل يف موضع آخر

 كتبإ الذي اهلل كال  فيدمل التي األلواح رمى :-عليإ وسالمإ اهلل صلوات- موسى لىل انظر

 ففقأهامل، اياوت ملا  عان ولطم ،-هملرو  :وهو -مثلإ نبي بلحية وجرَّ  فك همل، بيدال

 ذلا  لاإ حيتمال -تعاملىل- ورباإ ،عليإ ورفعإ -ملسو هيلع هللا ىلص  - حممد يف اإل اء ليلة ربإ وعملتب

 لاإ، عدو أعدى مقملبلة يف العظيمة ايقملمملت تل  هلل قمل  ألنإ ؛إاولدلل ولكرمإ وحيبإ كلإ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .167آش ملدان:  (1)

 .106يالوف:  (2)

 .،282-1/281) «اللدارج» (3)
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 األماور هاذال فكملنات ايعمل؛اة، أشاد ل ائيال وبناي القبط ِي أمتَ  وعملل  بأمرال، وصد 

 .البحر يف كمللشعر 

 رباإ غملضاب يوسى، التي ايقملمملت هذال لإ لكن مل هيث ؛متى بن لونس لىل وانظر

 لذا مان بان وفرٌ   يوسى، اهتمل ممل لإ حيتمل ومل احلوت، بطن يف وسجنإ فأخذال مر ،

 أتاى لذا مان وبان لاإ، لشافع ممل وايحملسن اإلهسمل  من لإ لكن ومل واهد، بذنب أتى

 :قيل كام شفيع، بكل حمملسنإ جملءت بذنب

 جاءت محاسنه نأل  شفيع                           امد وإذا الحبيب أتى نذنب و 

 قننناش الشننندائد،   وقننن( إذا بنننه وطنننذكد ا ، منننند لصنننايبلا طشنننف( اشملنننفا 

ہ ہ ہ ہ ھ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿ الننننننالن ذ  مننننن  -طعنننننالى-

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ وقناش ،لنه طشنف( خيد وابقة له طك  ل) للا وفدمالن ،(1)﴾ھ

ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿ :هللربينن  لننه قنناش؛ (2)﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

  اهلل جررالل مرر  تررذكحو  مررا إ » :قنناش أ ننه -ملسو هيلع هللا ىلص  - منننه «الللننند» و ، (3)﴾ ڇ

 النحرلا كدو  دو  له  العحشا مول يتعاطف  - والتحميد والتوبيحا التسبي ا م  -

 رجحرت مر  ولهذا ؛(4)«نه؟ يذكح م  له يوو  أ  أمدكم يحب أفال نصامبه ا يذكح 

 هنذا و هللن  ،مسرناته ألجرل سيئاته له ووهبت باعذ  ي   ولم أفل  ؛سيئاته على مسناته

 منا ا  يحبنه ملنا بنه قام قد   ه اإلشداك، لصايب يغفد ال ما التالييد لصايب يغفد

 العبنند طاليينند كنان لننالوك اللشنندك، بنه يلننامح ال مننا ويلنامحه لننه، يغفنند أن اقتضنى

  كللنا ذ البنه هلن غفند ؛البتنة شنيئا بنه يشندك ال لقيه فل  ،أط)ّ  له ا  مغفدة كا و ؛أمظ)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .144-143الصافات:  (1)

 .90يال ل:  (2)

 .91يال ل:  (3)

 .)الحديث اللاب(، «الةزء»،، وغيده، وصححه غيد وايد، وا ظد 3809رواه اب  ماهللة ) (4)
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 أهن  من  أيند الننار يندخ  ال إ نه:  قنالش وللننا ؛ نا بعنذَّ يُ  ولن) ،-كا و ما كائنة-

 منلنا، يخندج ان) هللدمنه، مقندار ملنى ويعنذب بذ البه، يدخ  منل) كثيد ب  ؛التالييد

 .(1)اهن «قدمناه بلا مللا أياط لل  ا مدي  بي  طنا  وال

 هننذه: وننابعة فدقننة وقالننو »  الكننالم ملننى  صننالص الالمينند:  -$  -وقنناش 

 الحكن) مقتضي وهللالد م  يلزم وال للعقالبة، اللقتضي فيه ذكد ملا وأمثاللا النصالص

 النصننالص هنذه وغايننة ما عنه، وا تفنناء مقتضنيه بالهللنالد يننت) إ لنا الحكنن) فننن وهللنالده،

 فبعضلا اللالا (، ذكد ملى الدلي  قام وقد للا، ومقتض للعقالبة وبب كذا بأن اإلمالم

 بالنصننالص مننا ( والتاليينند باإلهلللنناع، مننا ( فالتالبننة بننالن ، بعضننلاو باإلهلللنناع،

 الكبنار واللصنائب ،مانعرة الماميرة الع يمرة والحسرنات اللنا مندف( ال التي اللتالاطدة

 هننذه طعطينن  إلننى وننبي  وال بننالن ، مننا ( النند يا   الحنندود وإقامننة ما عننة، اللكفنندة

 نري  الموازنرة قامرت اهنراه ومر ، الةنا بي  م  النصالص إملاش م  بد فال النصالص

 .(2)اهن «ألرجحها وإعماال ؛ومانعه العقاب نمقتضر اعتبارا ؛والسيئات الحسنات

   فالائننند صنننلح الحديبينننة، وواقعنننة يارنننب بننن  أبننني بلتعنننة  -$  -وقننناش 

 الوبيررحة نالحسررنة توفررح قررد الشررحك دو  ممررا الع يمررة الوبيررحة أ : وفيلننا»: -ڤ  -

 هنذه ملينه اشنتللو منا فننن ؛بدرا بشلالده دامكفَّ  يارب م  ل  الةَ  وق( كلا ،المامية

 ملينه اشنتللو ملنا أمظن) :للنا ا  محبة م  وطضلنته ،اللصلحة م  العظيلة الحلنة

 ،ا ضنعف ملنى ا قالى فغلب للا، ا  بغض م  وطضلنته ،اللفلدة م  الةل ويئة

 الحلننات من   يْ الناشنئَ  واللندإ الصنحة   ا  يكلنة وهذه مقتضاه، وأبط  فأزاله

 الصنحة   -طعنالى- يكلتنه  ظيد وهي ومدضه، القلب لصحة  يْ اللالهللبَ  والليئات،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .،329-1/328) «اللدارج» (1)

 .،397-1/396) «اللدارج» (2)
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 يتى له، الحك) ويصيد ،اللغلالب يقلد منللا ا قالى فنن ؛للبدن  يْ الاليقَ  واللدإ

، وأمنده شندمه   يكلتنه وطلنك ،وقضنائه خلقه   يكلته فلذه ا ضعف، أاد يذهب

ۓ ڭ ﴿: -طعننالى- لقاللننه ؛بالحلنننات لننيئاتال محننال   اابننو أ ننه كلننا وهننذا

ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ :طعالى لقالله ؛مكله   اابو فلال ؛(1)﴾ڭ ڭڭ

 إ نه: »بالعيننة بناع للنا أ ه أرق) ب  زيد م  مائشة وقالش ،(2)﴾ې ې ى

 النصنالص من  ذلنك غيند إلنى ،«يتنالب أن إال -ملسو هيلع هللا ىلص  - ا  رونالش من( هلللناده أبط  قد

 أاند وذهناب بعضنا، بعضنلا وإبطناش ،لنيئاتوال الحلننات طنداف( ملنى الدالة واآلاار

وطتلنة ، (3)اهنن مختصندا «واإلمبراط الموازنرة مبنرى هرذا وعلرى دو نه، بلنا منلنا القال 

 .-لل  رام اللزيد  -كالمه مللة 

 كفح فيه يجتمع قد الحجل أ  :وهال ،آخد أص  هنااوه»: وقاش   مالض( آخد

 أهل ألول أع م م  هذا ؛وإيما  ونفا  اوفجور وتقوى اوتوميد وشحك اوإيما 

 وملألة ؛والقدرية اوالمعتزلة اكالخوار  ؛البدع أهل م  غيحهم فيه ومالفهم, السنة

 , ا ص  هذا ملى مبنية فيلا وطخليده) النار م  الكبائد أه  خدوج

  :- طعالى – اشنق ؛ابةنالصح اعنوإهللل ،دةنوالفط ،واللنة ،دآننالق هنملي دش وقد

 -وبحا ه- به إيلا ا لل) فأابو ،(4)﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿

      ڳ   گ گ  گ   گ  ک   کک  ڑک ﴿: -طعالى- وقاش ،الشدك م(

 ڻ ڻ ۀ ۀہ   ڻ    ڻ       ں      ں      ڱ        ڱڱ       ڱ        ڳ    ڳ     ڳ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .114هالد:  (1)

 .264البقدة:  (2)

 .،425-3/423) «زاد اللعاد» (3)

 .106يالوف:  (4)
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، منل) اإليلان  في م( ،وروالله   ورامة إوالما لل) فأابو ،  (1)﴾ھہہہ

  ا) ،وروالله با  منالاآ الذي  :بلطلقه اوله يلتحا  الذ ،اللطلا اإليلان وهال

 أصح  - منافقي  ليلالا وه الء, ا  وبي    وأ فلل) بأمالالل) هدوااوهلل ،يدطابالا ل)

 كان وإن ،م مني  وليلالا ،وروالله ا  رامة م  معل) بلا ملللالن ه) ب  ؛-القاللي 

   الدهلل  راءى فنذا ،شدك الدياء وكذلك؛ الكفد م  أخدهللل) اإليلان م  هللزء معل)

 ما فع  أو ،ا  أ زش ما دنبغي ك)ني وإذا ،المنواإلو دكنالش هنفي اهللتل( ؛ملله م  شيء

, وإوالم كفد به قام فقد ؛وشدائعه لإلوالم ملتزم وهال ،كفدا -ملسو هيلع هللا ىلص- ا  روالش ولاه

  م  شعب كللا الطامات أن كلا ،الكفد شعب م  شعب كللا اللعاصي أن بينا وقد

 الشعبة بتلك يللى وقد, اإليلان شعب م  أكثد أو شعبة به طقالم فالعبد, اإليلان شعب

  وقد ،كافدا الكفد شعب م  بشعبة يللى قد أ ه كلا, يللى ال وقد ،م منا

, يكلي معنال  وأمد ،لفظي اولي أمد :أمدان هنا فلا ،االو) هذا مليه يطلا ال

  كافدا به قامو م  يللى ه  :واللفظي ؟ ال أم كفد الخصلة هذه ه  :فاللعنال 

 .(2) اهن باختصار يليد«وشدمي لغال  :والثاين, محض شدمي :فا مدا وش ال؟ أم

 السريئات أ  الصرحانة عر  والمنقرول والسرنة القرحآ  دل قرد»:   مح  آخدوقاش 

 هنذا ملنى أيلند اإلمنام    وقد االسيئات يذهب  الحسنات أ  كما, الحسنات تحبع

 فيحنبع يحن  ال منا ينظند لنئال ؛ويتنزوج يلنتدي  أن الزمنان هنذا   دللعبن ينبغي: فقاش

 فالحسرنة, منهرا أكبرح نحسرنة تذهب السيئة أ  على تدل القحآ    الموازنة وآيات, ملله

 .(3)اهن مختصدا «منها أكبح نسيئة أجحها يحبع

 أقاوا  طبقاة: عرشا  احلملدلاة الطبقاة»يف طبقملت اولق لو  القيملمة:  -$-وقملل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .14الحةدات:  (1)

 .،79-78) «الصالة ويك) طاركلا» (2)

 .،85) «الصالة» (3)
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 غاري عليدامل مرصالن اهلل ولقوا وكبملئر، هسنملت فعملوا: سي،مل وآخر صملحلمل عمال اخلطو

 احلساات ، ف او وجتات ؛هبت و بت فنذا سي،ملهتم، من أغلب هسنملهتم لكن ؛مندمل تملئبن

 انالااة  واساتن ت  ابةصات،،  لاد تكاان اناا بو وا ه، فتئءون بتجان يبيضت فهؤال 

وتتمة كالماإ  ،(1)اها خمترصا «وسنئتتخت اا و ن ؛هتةا يش   ة  فنذا قساتتخت، ةن قةاقه 

 .-ألضمل  -مدمة 

، من جدة الكال  عىل جملناب -رمحدام اهلل-فكال  هذا اإلممل  ككال  شيخإ  :قلت

ازنة لنام هو عىل هذا ايعنى الثواب والعقملب، وممل نقلإ من د لة النص واإلمجمل  عىل ايو

 ؛ فتنبإ.-كام فعل شيخإ ألضمل-

ل  -مللغمللب؛ فسيأيت تفصايلإ يف حملاإ من ا عتبملر ب -$-يف كالمإ  وأممل ممل وقع

 .-شملء اهلل

 :-$  -اب  أبي العز الحنفي  النق  م  العالمة -11

 قرد كمرا وجرها مر  وعرداوة وجرها مر  والية الممم    ويجتمع»: -$  -قاش 

   كنان وإن اوإيمرا  ونفرا  وفجرورا وتقروى وتوميدا وشحك وإيما ا كفح فيه يوو 

 طقندم كلا البدع، أه  وبي  بينل) معنال  و زاع اللنة، أه  بي  لفظي  زاع ا ص  هذا

 وينده، اللعنى   مالافقته م  أولى واللعنى اللف    الشارع مالافقة ولك , اإليلان  

ک گ ﴿: طعننالى وقنناش. (2)﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ :طعننالى قنناش

 ليلنالا وأهنن) اآلينة، هنذه ملنى الكنالم طقندم وقند ،اآلية (3)﴾گ گ گ ڳ

 وم  مالصاا منافقا كا  فيه ك  م  أرنع: »-ملسو هيلع هللا ىلص  - وقاش ،القاللي  أصح ملى منافقي 

 وإذا كرذبا مدث إذا: يدعها متى النفا  م  مصلة فيه كانت منه  مصلة فيه كانت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،562) «رديا اللةدطي » (1)

 .106يالوف:  (2)

 .14الحةدات:  (3)



  

85 

85 

 
: بندش« مرا  ائرتم  وإذا: »رواينة و  ،«فجرح مالرم وإذا أمل ا وعد وإذا غدرا عاهد

 - وقاللنه ،(2)طقندم اإليلان شعب: ويديث،(1)الصحيحي    هأخدهللا ؛«أمل  وعد وإذا»

 من  معنه كنان من  أن )لِنفعُ  ،(3)«إيما  م  ذرة مثقال قلبه   كا  م  النار م  مح : »-ملسو هيلع هللا ىلص 

 الننار   يعنذب فلنال النفناه، من  كثيند معنه كنان وإن النار،   يخلد ل) ؛القلي  أق  اإليلان

 واللعاصني اإليلنان، شنعب من  فالطامات ،ارالن م  يخدج ا) ذلك، م  معه ما قدر ملى

 «التصنديا اإليلنان شنعب ورأس الةحنالد، الكفد شعب رأس كان وإن الكفد، شعب م 

 .(4)اهن

 محبالبه   اللحبالب للالافقة ملتلزمة التامة فاللحبة»: وقاش   مالر  آخد

  ؛الالاهللبة اللحبة ا  أيب م  أن اللعلالم وم , ومداوطه وواليته ومكدوهه،

ے ﴿ :-- قاش كلا ، هلللاده) م  يحبه ما يحب أن بد وال ، أمداءه يبغض أن بدفال

 والحب, (5)﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 الوالية سبب فيه يجتمع العبد فإ  والشد، الخيد خصاش م  فيل) ما بحلب والبغض

 ا-وجه م - ومبغوضاا-وجه م - محبونا فيوو  والبغضا والحب العداوةا وسبب

 ،وهلله م  الشيء يحب قد ا  فنن ا ، مند العبد يك) وكذلك, للغالب والحوم

   تحددت وما: »- ۵- ربه م  يدو  فيلا ،-ملسو هيلع هللا ىلص  - قاش كلا آخد، وهلله م  ويكدهه

 مساءتها أكحه وأنا الموتا يوحه الممم ا عبد  نف  قبض ع  تحدد  فاعله أنا شرء

 يحب -وبحا ه- وهال رادطي ،إ طعارإ ال دد  ن ؛ي دد أ ه فبي  ،(6)«منه له ند وال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-ڤ-،، م  مبد ا  ب  ملدو ب  العاص 58،، وملل) )3178، 2459، 34رواه البخار  ) (1)

 .-ڤ  -،، م  أبي هديدة 35،، وملل) )9رواه البخار  ) (2)

 .-ڤ  -م  أبي وعيد  ،، ومالاض(،183، ومالاض(،، وملل) )22رواه البخار  ) (3)

 ،.357-356) «شدح الطحاوية» (4)

 .4الصف:  (5)

 .-ڤ  -م  أبي هديدة  ،،6502رواه البخار  ) (6)
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 وأ ا: قاش كلا يكدهه، فلال اللالت يكده وهال يكدهه، ما ويكده الل م ، مبده يحب ما

 ا) طدددا، ذلك فللى كال ه، يديد فلال باللالت قضى -وبحا ه- وهال ملاءطه، أكده

 .(1)اهن «منه أيب ما إلى يفضي هال إذ ذلك، وقالع م  بد ال أ ه بي 

 : -عاخت ع ت ا -قتل يب ا قت   

نكتفي هبذا القدر من كال  علامئنمل، وتوابعإ تتعلق بمسملئل اييزا ، من صفتإ، ومامل  

ساوى مامل تام -غري ذل ، والكال  يف ذل  معروف لوز  فيإ، والرد عىل من أنكرال، و

 ،   سيام كال  علامئنمل ايتأخرلن يف  وهدم، وفتملوهيم، ونحو ذل .-نقلإ

 ولاراد هبامل: ايقملبلاة بان احلسانملتتطلق،  «زنملتايوا»أ   :-اناتته  -واحلتصا 

أو عقاملب، وهاذا اإلطاال  دل علياإ الانص  والسي،ملت، وممل لتصل بذل  مان ثاواب

 .-عىل ممل سبق حترلرال  -واإلمجمل ، ومل خيملل  فيإ ل  أهل البد  

هلمل اعتبملر يف احلكم عىل األشاخمل ،  -هبذا ايعنى  -: هل ايوازنملت وابسؤال اآلن

 عليدم والكال  

 : أن هذا اللقام فيه طفصي :والجواب

؛ فمعلاو  أ  هاذا مارهتن بملساتيفملء فإ  أرلد بملحلكم: ممل لتعلاق بمللوعياد والعقوباة

 ،ذلا  يف هلمل دور أسمليس -السملبق بمليعنى–الرشوط، وانتفملء ايوانع، وقد قلنمل ل  ايوازنة 

لاإ الواجاب، ام  خير  من أصال اإللاام ، ول  خار  مان ك -مثال–فصملهب ايعصية 

عناد اساتيفملء الرشاوط، وانتفاملء -، أو فملسق، أو ناملقص اإللاام  وحيكم عليإ بأنإ عمل ، 

، -تعاملىل-ة اهلل ، وأممل لنفملذ الوعيد فيإ، وهلول العقوباة باإ؛ فاذل  يف مشاي،-(2)ايوانع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،433-432) «شدح الطحاوية» (1)

و  خيفى أ  أكثار العصمل  قد تم يف هقدم هذا ا ستيفملء وا نتفملء؛ أل  معظم ايعمليص قد انترش العاالم  (2)

نسأل -بن ايسلمن، و  لواقعدمل من لواقعدمل ل  وقد قملمت عليإ احلجة يف ذل ، واتبع هواال وشدوتإ هبمل 

أناإ  -(3/229« )جممو  الفتملوى»كشيخ اإلسال  يف كال  شدري لإ يف -، ولنام أطلق العلامء -اهلل ايغفر   
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 نتكلم عاىل مساألة احلكام بمللبدعاة ، وسا-كاام تقاد -وايوازنملت هلامل دورهامل يف ذلا  

 .-ل  شملء اهلل-حث مستقل يف مب -خملصة-

، -عناد احلملجاة- امماند وايخمللفاة، والتحاذلرُ  بملوطاأ ممل ل  أرلد بملحلكم: احلكمُ وأ

  تاأثري هلامل لطالقامل  -بامليعنى ايتقاد -وتوابُع ذل  من احلكم عىل األعيمل ؛ فمليوازنملت 

يف احلكام ؛ مل نتوقا  فمن وقع يف كفر، أو بدعة، أو معصاية و  اعتبملر هبمل البتة؛ عندئذ،

بعاد اساتيفملء الرشاوط –واحلكم عىل عيناإ بمقت ا ذلا  وايخمللفة،  بملوطأ عيل أفعمللإ

؛ بادعوى -عند احلملجة-تحذلر منإ ومن أفعمللإومل نرتدد يف ال، -كام تقد –وانتفملء ايوانع 

 وجاإ لاإ، فداذا   -عند اهلل تعملىل- أ  لإ هسنملت، قد متحو خممللفتإ، أو أننمل   نعلم همللإ

 .-سلفمل وخلفمل-  الرشعية، و  يف عمل العلامء اعتبملر،   يف النصوو  

من لخبملر ايرشاكن بغازو كمل  من شأنإ ممل كمل   -ڤ-فدذا هملطب بن أيب بلتعة 

 ،-ملسو هيلع هللا ىلص-  أخرب عن نفسإ، وقبلإ منإ النبايكام-هلم، وكمل  يف ذل  معذورا  -ملسو هيلع هللا ىلص- النبي

 ٱ ٻ ٻ ﴿ نزل فياإ:من فعلتإ، فاأ -سبحملنإ-ر رب العملين ذفقد ه ؛ع ذل وم

 .(1)اآللملت من سور  ايمتحنة ﴾...ٻ ٻ پ پ پ

اباك اةارف فناك »: -ملسو هيلع هللا ىلص-لعري رجال بأمإ، فيقول لإ النباي  -ڤ-وهذا أبو ذر 

لاإ مان احلسانملت مامل  -ڤ-، فيعيب عليإ فعلتإ، ولبن لإ ذنبإ، ول  كمل  (2)«جتالنو

 لمحو مثلإ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 =دوقو  ذل  يف هق بعض األفرا   حيكم بمليعصية ل  بعد ا ستيفملء وا نتفملء ايذكورلن؛  هتامل عد 

، -متأو -، أو لأكل حلم الكالب -مكرهمل-أو ل    ،-لظندمل دواء-كمن لرشب اومر من ايسلمن؛=

وانتفملء ايوانع للحكام بمليعصاية، و  لتعاملرض هاذا ماع  ل العلامء برضور  استيفملء الرشوطفمن هنمل قمل

  . واقع أكثر العصمل ؛ فتنبإ

 2494، ومالاض(،، وملل) )3007خدج مند البخار  )والحديث معدوف، م (1)
ّ
 -ڤ-،، م  يديث ملي

 .-ڤ  -،، م  أبي ذر 1661،، وملل) )6050، 2545، 30رواه البخار  ) (2)
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، (1)«فتتن، فتاتن، فتاتن»: -ملسو هيلع هللا ىلص-لطول يف الصال ، فيقول لإ النبي  -ڤ-وهذا معملذ 

 تسرت أضعملف هذا اوطأ. -ڤ-وفضملئلإ 

ول  كملنوا صملحلن، - رح والتعدلل لتكلمو  يف الضعفملء وايرتوكنومل لزل أئمة ا؛

ال بان بان موساى،  ؛ كأبمل  بان أيب عيامل ، وثملبات-ملدا، أو أشداء يف السنةأو زه ومَؤمَّ

 ن محاملد اوزاعاي، وغاريهم كثاري جادا، و ل  بن عبد اهلل النخعي، ونعيم بلسامعيل، 

 أهملدلااث الصااملحلن  ، وكالمداام يف-عنااد اهلل-م لعتااربوا بحساانملهتم، و  هااملهلم فلاا

ُث حييى بن معان ومعروف، وقد وص شأَ  القو  يف ذل : اإلمملُ  ايحدِّ  كثري -خملصة-

ةن يبفثر ابت باطلن عىل يبقاا ، بلله  قد قطاا وقتهل  ك اجلاو »، بقولإ ايشدور: -$-

ل  شاملء -يف الكال  عىل زلة العململ  -بتفصيل أكثر-وسيأيت تقرلر ذل  ، (2)«ةن ةتئت  ساو

 .-اهلل

، فاال جياوز التوقا  فايدم، أو يف -ل ايملرقنالَّ هتى يف شأ  الضُّ -وهذا معمول بإ 

، ومواق  السال  مااان التحذلر مندم؛  هتامل توبة، أو هسنملت مملهية، أو نحو ذل 

 علينمل لنام ونحن»: -$-شيخ اإلسال  ابن تيمية  ذا لقولويف ه ،ذل تصد  ب ايبتدعة

 -كلايدامب- علمنمل وقد ،بإ أمرنمل الذي اهلل طرلق ونعرف ،بإ أمرنمل الذي التوهيد نعرف أ 

 ك فاتن ااا ،انلا  اب اخص ب اس ويبةت ؛مثلإ قتل جيب وأنإ ،بملطل احلال  قمللإ ممل أ 

 ابلل  اىل عقد قتجو وال ،ا  اىل يبةر فه ا ؛لريات يبو تا و ةن  خت بخت ا  يغ ر يبةر بخت ابيتبن

 .(3)اهن «أعلم واهلل ،ذبك  تةنةو

ومممل لتعلق هبذا ا؛ملنب: أنإ   جيوز التوق  يف القطع بكفر مان ماملت عاىل كفارال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-ڤ  -م  هللابد  ،،465، وملل) )-واللف  له  -، ومالاض(، 700رواه البخار  ) (1)

 ،، 13/168د أورده الننذهبي أيضننا)،، وقنن11/95) «اللننيد»،، وا ظنند35/365رواه ابنن  ملنناكد ) (2)

 اهن. «لعللا: م  مائة ونة؛ فنن ذلك ال يبلغ   أيام يحيى هذا القدر»ا) ملا مليه: 

 .،2/487) «مةلالع الفتاوى» (3)
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، و  جياوز -بعينإ- ايتيقن، من هيودي، أو نرصاين، أو غريمهمل، فال بد من القطع بكفرال

ذل ؛  هتامل توبتإ قبل موتإ، أو لخفملئاإ اإلساال ، أو غاري ذلا ، وهاذال  التوق  يف

 .(1)مسألة مستقلة، لستدعي بسطدمل مصنفمل خملصمل

: أنإ   بد من التفرلق بن احلمللتن ايذكورتن آنفمل، و  بد من -يبهيت اعناة-حلتصا فت

 يخ اإلساال كام سبق نقلاإ عان شا- «ةن فصا ك اجلااا؛ فةد يبصتا»التفصيل بيندام، و

-$-. 

 فياإ وجاإ ايوازناملت  -ل  شاملء اهلل-الكال  عىل هاذا ايبحاث، ولتضاح  وهبذا لتم

 أعلم. --واهلل  يف حمل النزا ، -بإ-، ومدى دخوهلمل  -بمليعنى السملبق تقرلرال -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس  (1) ؛ وقند «لريحة إنرذار»،   روالة ريبة، بعنالان: -مفا ا  منه-وقد فع  ذلك أبال ياط) وعيد ب  َدمَّ

 الحةالر ، وإ لا َأَيْلُو ملى روالته   ني ال أمل)   الباب غيدها. كان الل لف م  أشياع 
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 املبحث الثاني

 - من جهة املوقف من زالت العلماء -يف إطالق املوازنات 

ايعروف بمل ستقملمة عىل ا؛املد  لذا صادرت مناإ زلاة؛ وايقصود بذل : أ  العململ 

وفضلإ يف الادلن، و  تساقطإ عان  لتفت لليدمل، فال تؤثر عىل مكملنتإفإهنمل ُتطَرح، و  ل

 بد ع عليإ هبمل، فضال عن أ  ُلرَتك بسببدمل، ومع ذل ؛ فالشنَّ زمر  العلامء الربملنين، فال لُ 

وأناإ   لسوا ا قتاداء  ،بيمل  خممللفتدمل للحق، و-عند احلملجة-من التنبيإ عىل هذال الزلة 

 بذل  العململ فيدمل؛ بل   بد من لنكملرهمل، ول  هفظنمل مكملنة العململ الواقع فيدمل.

فيكاو   ،ووجإ ايوازنملت هملهنمل: أننمل نقملبل بن زلة العاململ، وبان هسانملتإ الكثاري 

 .-كام تقد -و  للتفت لىل الزلة  ،سنملتكم للحاحل

 ومواقفدم. ثملبت يف النصو ، وأقوال العلامء -هبذا ايعنى-نملت واستعامل ايواز

  لاز ت بعاض أنبياملء اهلل كارٌ فأممل النصو ؛ فكمثل اآللملت الكثري  التاي فيدامل ذِ 

ومل لنزلوا عن  مل هلم؛ اعتبملرا بام أكرمدم بإ من ايحملسن،غفره - ۵ – ، وأ  اهلل-۴-

ولاونس، وداود، موساى، رد ذلا ؛ كاام هصال آلد ، وناوح، ومنزلتدم عنادال بمجا

وقد تقد  كال  لإلماملمن  ،(1)-عليدم مجيعمل الصلوات والتسليامت-وسليام ، وغريهم 

 . (2)يف ذل  -رمحدام اهلل–ابن تيمية وابن القيم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ -ابتداء- السنة عىل أهنم غري معصومن عن الصغملئر وبمللنسبة يسألة عصمة األنبيملء من ايعمليص؛ فأهل (1)

 ، ولعودو  لىل أفضال ممامل كاملنوا علياإ-فورا  -ولكندم معصومو  عن اإلقرار عليدمل، فيوفَّقو  للتوبة 

 كاام قاملل  -قبلدمل، ومن خاملل  ذلا ؛ فإناإ لاأيت بتاأولالت مان جانس تاأولالت ا؛دمياة ونحاوهم 

جمماو  »، وكالمإ يف هذال ايسألة مبثوث يف مواطن عاد  مان كتباإ؛ مندامل مامل يف -$-شيخ اإلسال  

 ، وممل بعدهمل(.1/269« )جملمع الرسملئل»، وممل بعدهمل(، و10/290« )الفتملوى

 .،79راهلل( )ص (2)
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، فلنن( مننا صنندر منننه منن  الزلننة -ڤ  -وكلثنن  مننا طقنندم منن  شننأن يارننب 

 خدهللنه مننه بزلتنه؛ فقناش  ناداه بلفن  اإليلنان، ولن) ي -طعالى  -العظيلة؛ إال أن ا  

-- :﴿وامتنننننننرب النبننننننني(1)﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ،  

أهرل نردرا  لعل اهلل اطلع على»للا أراد قتله:  -ڤ-بلحاونه، فقاش لعلد   -ملسو هيلع هللا ىلص-

 قنند وننبا طعليننا اإلمننام ابنن  القنني)  ، و(2)«فقررال: اعملرروا مررا شررئتما فقررد غفررحت لوررم

 .  (3)ملى هذه الالاقعة -$-

ُشام وكمثل شاأ  ممللا  بان الدُّ  َخي ِشام–خ  أو: الدُّ
، يامل اهتماإ بعاض -ڤ-(4)

ا رأوا وهللله و صيحته لللنافقي ، فلن) ينكند ملنيل) النبني الصحملبة   -ملسو هيلع هللا ىلص-بالنفاه؛ للَّ

 بنه قند طخلنف   ينا مالنك ا بيَّ  للن) أن مالهلَل ، وإ ل-   فله–أص  دليلل) وصحته 

 . (5)ه؛   ه قاش كللة التالييد صادقا مخلصا، فنةا بذلك م  النفا-ڤ-

شادد بادرا، وأناإ ممان هارَّ   -ڤ-بعدممل بنَّ أ  ممللكامل  -$-قملل احلملفظ 

 ،ذلا  عان قلعأ قد كمل  أو ،النفمل  من بإ ماهتُّ  مممل بريء أنإ عىل فدل»مسجد الرضار: 

 ،للمناملفقن تاوددال علياإ الصاحملبة أنكار لنام ،الكفر نفمل  ليس بإ اهتم الذي النفمل  أو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1لتحنة: الل (1)

 قديبا.  وبا طخديةه (2)

 ،. 81راهلل( )ص (3)

 . -بدش اللي)–ويقاش: بالنالن  (4)

اللعدوفنة،  -ڤ-  قصة ِمتْبَان ب  مالك  ،،33، ومالاض(،، وملل) )424الحديث أخدهلله البخار  ) (5)

 قائن  فقناش ،فناهللتلعالا ،مندد ذوو الندار أهن  من  رهللناش البينو   فثناب»ولف  البخار  للالر  الشاهد: 

 ا  يحننب ال ،منننافا ذلننك» :بعضننل) فقنناش ،«؟- ُشننْخ الد   ابنن  :أو–  ِشننيْ َخ الد   بنن  مالننك أينن » :منننل)

 ا«؟اهلل وجره نرذلك يحيرد ا«اهلل إال إله ال» :قال قد تحاه أال ؛ذلك تقل ال» :-ملسو هيلع هللا ىلص- ا  روالش فقاش ،«وروالله

 اهلل فرإ » :-ملسو هيلع هللا ىلص- ا  روالش قاش ،«لنافقي ال إلى و صيحته وهللله  دى فن ا» :قاش ،«أمل) وروالله ا » :قاش

 . «اهلل وجه نذلك يبتغر ا«اهلل إال إله ال» :قال م  النار على محم قد
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 . (1)اها «-حلتب  ق و فام- ذبك ك ع وا بخت وبلا

يف الصلح، وعملمِة  -ملسو هيلع هللا ىلص-لو  احلدلبية يف جمملدلتإ للنبي  -ڤ-وكمثل شأ  عمر 

فلام ، (2)بمللتحلُّال -ملسو هيلع هللا ىلص-لوم،ذ يف اإلبطملء عان امتثاملل أمار النباي  -ڤ-الصحملبة 

 ذل  من منزلتدم شي،مل،   سيام وقد ثبت رجوعدم وتوبتدم. 

 عناإ عجز ،وابتالء حمنة مقمل  كمل  ايقمل »: -$-ويف ذل  لقول اإلممل  ابن القيم 

 عاىل والتحار  والقلاق اهلام مان داملَ اَخ ودَ  ،ندمطملب لإ لتسع ومل ،الصحملبة أكثر صرب

 ماندم لقام مل ؛مهَن د  ُبا اوولنحر وسدمءر حيلقوا أ  أمرهم يمل وهلذا ؛عظيم أمرٌ  أعدائدم

 ،«اهلل ضابإأغ أغضاب  مان» :لإ فقمللت ،مغضبمل سلمة أ  عىل دخل هتى ،واهد رجل

 أ  عاىل تأولاإ مان تأولال لرد وهذا .«عبَ تَّ أُ  فال بملألمر آمر وأنمل أغضب   وممليل» :فقملل

 وهذا ؛عليدم لو  فال ،النسخ لنتظرو  كملنوا وأهنم ،التثبت ذل  يف حمسنن كملنوا القو 

 كاملنوا ولاو ،هبام أوىل أوامارال امتثاملل لىل ايباملدر  كملنت بل ؛رايعتذِ  هذا من قبيح خطأ

 ةن ا ا  ا ؛النسخ بملنتظملر مندم أوىل ولكمل  ،عليدم غضبإ اشتد يمل ؛التأخري يف حمسنن

 ص  وب   ايامهن   كامل هل  ا  ل ره اب ي ،انغ او سلنه 
 ا  وا َ  وَعا ،ووساابخت   ه تم

 ،وشادتإ قوتاإ يف -ڤ- عمر حيملإ مل هتى ،محلخت عن وضل ه  ،ابااو  بةاة سيتتبخت

  . (3)اها «واهد  مشكمل  من جواهبام وكمل  ،بكر أبوو اهلل رسول واهتملإ
، فلام -ملسو هيلع هللا ىلص  - ومن ذل : هدلث الصحمليب الذي كمل  لرشب اومر عىل عدد النبي

: -ملسو هيلع هللا ىلص-، فقملل النبي «اللدم العنإ، ممل أكثر ممل لؤتى بإ»قاملل بعض الصحملبة:  ؛د لوممللِ ُج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.  522-1/521) «فتح البار » (1)

، وقند -$-، ومدوان ب  الحك) -ڤ  -،، م  الللالر ب  مخدمة 2732، 2731رواه البخار  ) (2)

، ولنه شنالاهد   الصنحيحي  م  بعنض الصنحابة النذي  شنلدوها بي  الحاف   أهنلا أخربا  ذه الالاقعة

 وغيدهلا. 

 .،286) «روضة اللحبي » (3)
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 .(1)«ووسابخت اه؛ فاا  ةت علست ابخت ا  ا ال تللا»

منند إقامنة الحند  -ڤ-؛ للا ونبَّلا خالند -ڤ-يديث الغامدية ومثله: 

مهال يا مالد؛ فوالذ  نفسر نيردها لقرد تانرت تونرةا »: -ملسو هيلع هللا ىلص-مليلا، فقاش له النبي 

فح له ْو ؛ لغ   .(2)«لو تانها لامب م 

، وسايأيت ذكار أقاوال العلاامء يف قوالشملهد مان هاذلن احلادلثن كاام ساب قلت:

 .-ل  شملء اهلل  -ملسن ايخملل  ، عند توجيإ ذكر حمامتوجيدد

خاألت »ومن ذل : خرب احلدلبية، يمل بركت القصواء أثنملء الطرلق، فقملل النامل؛: 

ةات نا، ، وةات ذا  هلات  خلاق؛ وبكان قيساهت قات س »: -ملسو هيلع هللا ىلص  -، فقملل «القصواء

 .(3)«اب نا

: -رمحدام اهلل-وغاريال  عن ابن بطاملل كام نقل احلملفظ-والشملهد من هذا احلدلث 

ك  عىل ابءي   ام عرف ةن عت تخت، وان جت  يبن يطريب علنخت لريه، فنذا وق  ةان جاا  احل»

شخص ا اة، ال يلهد ةاخت ةثلهت؛ ال ياس  ابنهت، وير  عىل ةن بسيخت ابنهت، وةل وة ةن 

بسيخت ابنخت ممن ال يلرف صاوة قتبخت؛ عن ن   ابةصاا  باال نتوق ابلت ة؛ بكتن ةت ظاخت 

 .(4)اهن «عىل ذبك؛ بل وا  ك ظاه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اباي  ابصتت و صتنتت، و  يلتتيه  

  سيام ممل   هملهنمل ممل سبق ذكرال من النصو  يف ايبحث السملبق،حرَض ستَ : وليُ قلت

؛ ألننمل قلنمل هملهنمل يف -ول  كملنت لإ هسنملت مملهية-يف الرد عىل ايخملل  بمخمللفتإ  ذكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-ڤ  -،، م  يديث ملد 6780رواه البخار  ) (1)

 -ڤ  -، ومننده  حنال هنذه اللقاللنة   ينا منامز -ڤ  -،، م  ينديث بديندة 1695رواه ملل) ) (2)

، وأصن  الالاقعنة -ڤ  -يديث ملدان ب  يصي  ، م  -بنحالها أيضا  -، 1696أيضا، ا) أخدهلله )

 .  الصحيحي ، م  أوهلله أخدى

 .طقدم طخديةه قديبا (3)

 .،5/396) «فتح البار » (4)
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 .ولنكملرهمل؛ فتنبإ  لمنع من ردهملايوق  من زلة العململ: لنإ  

فإذا اتضح ممل يف النصو  السملبقة من الد لة عىل ممل سبق يف صور  ايوقا  مان 

لِ  لىل سيمل  ممل لبن ذل زلة العململ؛  نَد  ، عاىل -سالفمل وخلفامل- من أقوال أهل العلم فل 

 ؛ فإ  هذا بملب واسع جدا، واهلل ايستعمل :-كمليعتملد-غري  ط ا ستيعملب 

،  بو ابلت ثالث هيدمن الدلن: »: -ڤ- قول أمري ايؤمنن عمر بن اوطملب -1

 .(1)«وجدال منملفق بمللقرآ ، وأئمة مضلو 

 .(2)-ڤ  -ر الَ ْل واللِ  ما وبا م  مالقف معاوية -2

 ٌل د  َعا مٌ كَ َه  -تعملىل-اهلل »: -ڤ-قول الصحمليب ا؛ليل العململ معملذ بن جبل  -3

 فيدامل فاتحولُ  اياملل، ملفيدا لكثار فتنمل ورائكم من ل  ايرتملبو ، هل  ؛اسمإ تبملرك ؛طٌ س  قِ 

 الرجال فيوشا  والكبري، والصغري والعبد، واحلر وايرأ ، الرجل اللأخذ هتى القرآ ،

 وقاد لتبعاوين،   للنامل؛ فاام ،القرآ  قرأت قد :فيقول ،الزممل  ذل  يف القرآ  لقرأ أ 

 ملما فإ  ابتد ، وممل فإلملكم ؛غريال هلم أبتد  هتى بمتبعيَّ  هم ممل: لقول ثم  القرآ  قرأت

   عىل يلة  اب نطتن فنن ؛ابلت   يغو اتةاا ضاللة، ابتد 
 ويلة  ابض بو، فلسو احلكن  كم

 وأ  احلق، كلمة للقي اينملفق أ  -اهلل رمح - لدرلنمل وممل» :قلنمل: قملل «احلق فلسو اناتفق

 فاا احلكان  فلساو ةان اجتايااا»: قملل «الضاللة  كلمة احلكيم يفِّ  عىل للقي الشيطمل 

 يراجا ، يبن بللاخت فنباخت عااخت، ذبك كا  يَ  َ ا  يَ  وال ا ه؟ ةت: قلت ؛سسلتخت اذا اب ي ةت ت خت،

 .(3)«باوا احلق عىل فنن سسلخت، اذا احلق    ة  لَ وي  

 اهلل بكلامت فيكم نقو  لنمل»: -ڤ-قول الصحمليب ا؛ليل الزاهد أيب الدرداء  -4

 بنةاا  ابرجاا ان علينامل، اهلل كتب وممل رضائبنمل لىل فنرجع بيوتنمل، لىل نرجع ثم وروهإ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،1870، 1869، 1867) «هللام( بيان العل)» (1)

 ، . 67)ص وبا طخديةه (2)

 .،89) «الشديعة» (3)
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 بساتبخت، عىل اب نطتن يلةنهت يبو هبت، اطئ ابكلسو يةال ث   ،كَ قم  فلهت فلسو،  امئو فنك 

 .(1)«انخساس ف بك هبت، ةاك  ابرجا اضفن

، وجادال ايناملفق بامللقرآ ،  باو ابلات ل  مممل أخشاى علايكم: »: -ڤ-وقولإ 

 .(2)«والقرآ  هق، وعىل القرآ  منملر كمنملر الطرلق

 ،«العرالم زلرة اتقروا»: -ڤ  -قالش الصنحابي الةلين  العنال) طلني) الندار   -5

 ؛فند  إذا: »مبناس البن  فقاش قيام، منه فحضد بالقالم، فيقط( منه، يلأله أن ملد فكده

 طلني)، وفند  غفلة، فغف  ،مباس اب  فةلل ملد، امنق )ننا ،«ال)؟ننالع ةننزل اننم :فلله

 فدهلل(، ،أطيته ا) ،فقلو ،رهللعو لال: مباس اب  فقاش ،الصالة يطي  وكان يصلي، وقام

: فقناش إلينه، فامتنذر ،«صننعو؟ منا» :فقناش فلنأله، مباس، اب  فأطى ملد، ملى وراش

: فقنناش ،«العننال)؟ زلننة مننا: »لننه فقنناش النندار ، طليلننا أطننى يتننى ،بيننده فأخننذ ،«ا طلننا»

 .(3)«نه يأمذو  والناس العالما منه يتوب أ  فعسى نها فيممذ نالناس يزل العالم»

 ةان ب،تياتع وياا»: -ڤ-قول الصحمليب ا؛ليل احلرب عبد اهلل بان عبامل؛  -6

 يبعلا  ااا ةن جيد ث  ، ريبيخت شنئت ابلت  يةال: »قملل« ذل   كي : »قيل ،«ابلت  عثرا 

 .(4)«اعتيتع يسيض ث  ،ذبك قابخت فنرت  ،ةاخت -ملسو هيلع هللا ىلص  - ا   رسال

 ثالث  عند أنتم كي »: -ڤ-لفملريس قول الصحمليب ا؛ليل الفقيإ سلام  ا -7

  ؛ااتادى فانن ؛ابلات   باو ف ةات أعنملقكم، تقطع ودنيمل بمللقرآ ، منملفق وجدال ،عململ زلة

 فاام الطرلاق، كمناملر مناملرا للقارآ  فاإ  ؛بمللقرآ  منملفق جمملدلة وأممل ، ياك  تةلدوه ف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،1090الب  اللبارك ) «الزهد» (1)

 .،1868) «هللام( بيان العل)» (2)

 .،1123الب  اللبارك ) «الزهد» (3)

 .،1877) «هللام( بيان العل)» (4)
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 لىل فاملنظروا ؛ ناملقكمأع تقطع دنيمل وأممل اهلل، لىل فكلوال تعرفوال مل وممل ،فخذوا منإ عرفتم

 .(1)«فوقكم هو من لىل تنظروا و  ، دونكم هو من

الوامرل مرر  »: -$  -قنالش التنابعي الةلين  اللخضندم ا ينننف بن  قنيل  -8

 .(2)«ت سقطاتهد  ع  

بنس ةان رشياق، وال عات ، »: -$-اإلممل  سعيد بن ايسيب  قول التملبعي -9

اباتس ةن ال ت فر عنا خت، ةن فاتن  ؛ وبكن ةن-ال  د-ذي سلطتن؛ اال وفنخت عن   وال

ام  بةصخت ب ضلخت  .(3)«فضلخت يبفثر ةن بةصخت؛ و 

تسلت وتسال   وا ؛ با يبصيت»: -$-قول التملبعي اإلممل  عملمر الشعبي  -10

 .(4)«ةرة، ويبنط   ةرة؛ ععدوا عيل تلك ابااقدة

 مر  لرم يرماال إال مر  »: -$  -قالش التابعي الةلين  رهللناء بن  يينالة  -11

وم  لم يح  م  لديقه إال ناإلمالص له؛ دام سخطها  اقررل  لديقه ؛فيه ال عريب

 .(5)اهن «وم  عاتب إموانه على كل ذنب؛ كثح عدوه

فا عت ؛  با يبن    رنصو»: -$- قول التملبعي الفملضل سليام  التيمي -12

 .(6)اهن «اجتس  فنك ابرش فلخت

 وننياه الكننالم ملننى   -$  -قننالش اإلمننام الةلينن  مبنند ا  بنن  اللبننارك  -13

رجرل   ب  دعوا عند المناظحة تسمية الحجالا فح  »بعض م  زش   شدب النبيذ اللحدم: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،1873) «الةام(» (1)

 .،4/93) «ويد أمالم النبالء» (2)

 .،1/359) «الكفاية» (3)

 ،. 4/320) «الحلية»رواه أبال  عي)    (4)

 ،. 18/105رواه اب  ملاكد ) (5)

ال أملن)  هنذا إهلللناع،»قنائال:   -$-ا مليه اب  مبد النرب،، ومل1767، 1766) «هللام( بيان العل)» (6)

 «.فيه خالفا
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  اإلسررالم مناقبرره كررذا وكررذاا وعسررى أ  توررو  منرره زلررة؛ أفيجرروز ألمررد أ  يحررتج 

 .(1)«نها؟!

  ،  ت اا َفر انسااتو  ؛اذا للياات حمتساان ابرجااا عااىل ةسااتوئخت»: -$  -وقولااإ 

 .(2)«  ت  َفر انتتسن ؛ستو  عىل انتتسنواذا لليت ان

ةن يبنا   اااا و ابللاام ؛ »: -$-قول اإلممل  الثبت أيب عمرو األوزاعي  -14

 .(3)«نرج ةن اإلس  

 يف عيل بن عملصم بان صاديب:  -$-ول اإلممل  الثبت وكيع بن ا؛راح ق -15

  عااا» :قاملل ،«لاثأهملد يف لغلاط نإل» :سململ بن خل  لإ فقملل ،«بملوري نعرفإ زلنمل ممل»

 .  (4)«بملوري نعرفإ زلنمل ممل نملإف ؛تتحابص   ون وا ،ابغلط

ذال يحتإ لتلميايف نصا -$-ي حممد بن لدرلس الشاملفعي بِ طَّلِ قول اإلممل  ايُ  -16 

فانن  ؛وال تيخسن   تق  اقساتبخت ابساتبق هبا ه ابسانئو»: -$-لونس بن عبد األعىل  

 .(5)«- لناخت-ذبك ابال  

  لصاية اهلل عطدامل بمعلم أهدا أعطى طملعة اهلل هتاى مل خيلأ  »: -$-وقولإ  

فها  ؛لل  ابطتعوفنذا فتن اع ؛بطملعة طو  عىص اهلل فلم خيل ،-ڽ-حييى بن زكرلمل

   .(6)«حفها انجر   ؛لل  انلصنوواذا فتن اع ،لانلد  
: ص لو  ايحنةين خملطبإ يف الرتخُّ  -$-قول اإلممل  ايبجل أمحد بن هنبل  -17

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،3/284) «إمالم اللالقعي » (1)

 .،8/398) «الليد» (2)

 .،7/125) «الليد» (3)

 ،. 7/302) «هتذيب التلذيب» (4)

 ،.9/122) «يلية ا ولياء» (5)

 ،.79) «الكفاية» (6)
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 .(1)«يبقتا ب يس، وال يبضا اؤال  !وذي، يبضا اؤال  فله ؟يت ةر  »

 .(2)«ابلت  يةتدى  خت، بنس ابلت  ةثا اجلتاا»: -$  -وقالله 

ونا  ةات  ،فناخت تر  ةات يبنطا ا»:-$-ين تتبع أخطملء الشملفعي  -$-وقولإ 

 .(3)«يبصتا

اي الكالفة، قاش:  ما وال تسرقع هذه زالت لهر»وللا ُذكد له م  شدب النبيذ م  محدِّ

 .  (4)«نزالتهم عدالت هم

 قاديي تار    اإلبصتف ةن وبنس»: -$-قول اإلممل  أيب هملتم بن هبمل   -18

 تارك للزمنامل ؛ايسال  هاذا سلكنمل ولو ،ووايتخت ك هي    وات  عدابتخت صتت تي  ثَ  شنخ

 وكاملنوا ،ولتقامل  هفاظ أهال ألهنام ؛وشعبة ،والثوري ،جرل  وابن ،الزهري هدلث

 االقتنات   اا ؛الروالاملت يف هيموا   هتى معصومن لكونوا ومل ،ظدمهف من حيدثو 

 ةت ،فنهت وا  يببخت صح ةت وتر ، ابروايت  ةن ابثيت يروى ةت قيال :ا ا ةثا ك واعوىل

 .(5)اهن «ابرت  استتق ؛ف بك فتن ننف ،صاا خت عىل يغل  قت  ،ةاخت ذبك ي تش  

 وجدن؛ عىل الطرلق من رو او أ  واعلم»: -$-قول اإلممل  الربهبملري  -19

 اتبك، فنبخت؛  ءبتخت ىيةتد ف  اخلري، اال يريد ال واا ابطريق، عن  ل فرجا: أهدمهمل أممل

 يف مرلاد شايطمل  مضال، ضملل فدو ؛ايتقن من قبلإ كمل  من وخملل  ،احلق عملند وآخر

 يف دأها لقع ل،ال قصتإ؛ هلم ولبن منإ، النمل؛ حيذر أ  لعرفإ من عىل هقيق األمة، هذال

 .(6)اهن «فيدل  بدعتإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،93) «محنة اإلمام أيلد» (1)

 .،65إلمام أيلد )ل «الالرع» (2)

 . ،9/96) «يلية ا ولياء» (3)

صنفة »   مقدمنة -ريلل) ا   -وا ظد اللزيد م  أقالاش ا ئلة ا ربعة ،، 2/26) «الةدح والتعدي » (4)

 .«-ملسو هيلع هللا ىلص-صالة النبي 

 .،98-7/97) «الثقات» (5)

 .،23) «شدح اللنة» (6)
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وشي خت ابللام   بو ابلت   تبكساتو »: -$-قول اإلممل  أيب عمر بن عبد الرب  -20

يبن ابلات  اطائ،  :واذا ثيات وَصاح   ،ابس ناو؛ عهنت اذا لرفت؛ لرق ةلهت نلاق فثاري

 .(1)اها «با  جياء عقد يبن ي ت  ويدين  ةال، ال يلرف وجهخت ؛ويءل  

 :-رمحدام اهلل–واحلملفظ أيب موسى ايدلني ، أيب القملسم األصبدملينقول اإلممل   -21

 اا  ؛ بك  نختوال ي طَلن علأخطأ ابن خزلمة يف هدلث الصور ، »قملل أبو القملسم: 

يبشتو هب ا اىل يبباخت قاا  اةات  اال وباخت »، قملل أبو موسى: «-فتس -ال يؤناا  عاخت ا ا 

 .(2)اها «يبن ي  لا سو، وا ا ال يايغ ر  فثري ةن اعئر  عجا  بتخت؛ ت   بو، فنذا ت  

 كال لبان العلاامء زال ومامل»: -$-قول العالمة أيب الفر  بان ا؛اوزي  -22

 بقاول اعتبملر و  ،الغمللط عيب إلظدملر   ؛احلق لبيمل  قصدا ؛صملهبإ غلط مندم واهد

 جملءت ممل لىل لكو  لنام ا نقيملد أل  ؛بإ كايتربَّ  الزاهد فال  عىل لرد كي  :لقول جملهل

 ،للطت  وبخت ،اجلاو ويباا اعوبنت  ةن ابرجا يكان وقد ،األشخمل  لىل   ،الرشلعة بإ

 .(3)اها «ختا بل  نتن ةاءبتخت متا  ف 

واعلم أنك إ  طلبت منزها ع  »: -$  -ب  قدامة اللقدوي اقالش اإلمام  -23

 .(4)اهن «كل عيب؛ لم تجدا وم  غلبت محاسنه على مساوئه؛ فهو الغاية

 :-$  -النقالش م  شي  اإلوالم اب  طيلية  -24

 .(5)وقد تقد  «ومممل لتعلق هبذا البملب: أ  لعلم أ  الرجل العظيم...»: -$-قملل  

        ڭ      ۓ       ۓ       ے    ے    ھ﴿ : -طعنالى- قناش »:   مالر  آخندوقاش  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،983-2/982) «هللام( بيان العل)» (1)

 .،20/88) «الليد» (2)

 .،152) «طلبيل إبليل» (3)

 .،106) «مختصد منلاج القاصدي » (4)

 .،72راهلل( )ص (5)
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 أوهللبننه أو ا ، إلننى بننه يتقنندب شننيء إلننى  نندب فلن  ،(1)﴾ۆڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   ڭ

 ا ، بنه ينأذن لن) منا الندي  من  شندع فقند ؛-ا  يشندمه أن غيد م - بفعله أو بقالله

 قند:  ع)؛ اهلل نه يأذ  لم ما الدي  م  له شحع اهلل شحيوا اتخذه فقد ؛ذلك   اتبعه وم 

 النذ  االهللتلناد مةتلندا كنان إذا طأويله،  هلل  له فيغفد الشدع هذا   متأوال يكالن

 ،ذلرك   اتباعره يجروز ال لور  ؛اهللتلناده ملنى أيضنا يثابو ،اللخطئ م  فيه يعفى

   الصننالاب ملنن) قنند ملننال أو قننالال ملنن  أو قنناش منن  وننائد اعننننناطب يةننالز ال كلننا

 .(2)اهن «معذورا أو مأهللالرا الفام  أو القائ  انك وإن خالفه،

 كان إن :للحدام  واللحلِّ  للحالش ماللحدِّ  ذلك ا)»:   مح  آخدوقاش 

 ا  اطقى وقد ،ا مد  فل   الحا مليه خفي لك  ؛الدوالش اطباع قصده ،مةتلدا

 ؛ربه به أراع الذ  اهللتلاده ملى يثيبه ب  ؛بخطئه ا  ي اخذه ال فلذا اوتطاع؛ ما

 ع  وعدل امطئه على اتبعه ثم االحسول نه جاء فيما مطأ هذا أ  علم م  ولو 

 ذلك   اطب( إن ويلا ال ،هللا ذمه الذ  الشحك هذا م  نصيب له فهذا ؛الحسول قول

 شدك فلذا ؛-للدوالش مخالف بأ ه ملله م(- واليد بالللان و صده ،هالاه

  ؛الحق عحف إذا أنه لىرع لماءرالع اتفق ولهذا ؛مليه العقالبة صايبه يلتحا

 ملى للقادر التقليد هللالاز   طنازمالا وإ لا ،مالفه   أمد تقليد له يجوز ال

 مدف كل  يكالن فلذا يعلله؛ الذ  الحا إظلار م  زاماهلل كان وإن ،االوتدالش

  الحا؛ م  مليه يقدر ما فع  فنذا ،-النصارى بي  وهال- يا اإلوالم دي  أن

 آيات ه الء   ا  أ زش وقد ،وغيده كالنةاشي وه الء ،منه مةز بلا ي اخذ ال

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿: -طعالى- كقالله ،كتابه م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .21الشالرى:  (1)

 .،268) «اقتضاء الصداط الللتقي)» (2)
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ې ې ې ى ى ائ ائ ﴿: هناللنوق ،(1)﴾ۓ ڭ ڭ ڭ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿: وقالله ،(2)﴾ ەئ

 الحا معدفة م  ماهللزا لللةتلد اللتب( كان إن وأما ؛(3)﴾ٺٺڀڀٺ

  فلذا التقليد؛   االهللتلاد م  مثله مليه يقدر ما فع  وقد ،-التفصي  ملى-

 اهواه نمجحد ن يحه دو  شخصا قلد إ  وأما ،القبلة   كلا ،أخطأ إن ي اخذ ال

 كا  وإ  االجاهلية أهل م  فهذا الحق؛ معه أ  علم غيح م  ولسانه نيده حهونص

 قاش كل  ،آثما كا  مخطئا؛ متبوعه كا  وإ  الالحا عمله يو  لم مصيبا؛ متبوعه

 .(4)اهن «النار م  مقعده فليتبالأ أخطأ وإن ،أخطأ فقد أصاب فنن بدأيه؛ القدآن  

 عاىل غاريهم معلاو  بامللفطر : أ  تفضايل أهال احلادلث  يف بيامل  -$-وقملل 

 تفارلط مان واحلادلث السانة لىل اينتسابن يف لوجد ممل لغريهمل الفطر  هذال: لقملل و »

 ك-  تجلسلاو اجلسلاو ةةت لاو وابااجا  ،أكثار غريهم يف ذل  ل : لقملل ألنإ ؛وعدوا 

 .(5)اهن «ابلت بو انةت لو ا  ا ه ،-وان ةا  ا سانت

 يف دَماوحُي  ،عليإ ىثنَ لُ  بحيث ؛عمل  صد  لسمل  األمة يف لإ ومن»: ل يف موضع آخروقمل

 اىل  تباسايو قلنا وللطه  ،الدجى ومصملبيح اهلدى أئمة هم فدؤ ء ؛األمة أجنمل؛ مجملهري

 ،والعادل العلم لتبعو  الذلن وهم ،هتفن يل وون ابت  االجتهت  ةااو  ةن وعتةتخت ،صااهب 

 .(6)اهن «األنفس هتوى وممل الظن اتبمل  وعن ،والظلم ا؛دل عن بعداء فدم

 وهاو -ملسو هيلع هللا ىلص  - اهلل رساول تاويف الاذلن الساتة أ  رلب و »: يف موطن آخروقملل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .199آش ملدان:  (1)

 .159ا مداف:  (2)

 .83اللائدة:  (3)

 .،72-7/71) «مةلالع الفتاوى» (4)

 .،4/141) «اللةلالع» (5)

 .،11/43) «اللةلالع» (6)
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 مامل ماندم كال يف كامل  ول  ماندم، أفضال لوجد   ،مرااع ندمعيَّ  الذلن راض، عندم

  مناإ خاري عاثام  بعاد لتاول مل وهلاذا ؛أعظام ايكروال من فيإ لكو  غريهم فإ  كرهإ،

 أهسان ايسلمن ملوكن م مل  توىل و  منإ، خري عيل بعد توىل و  سري ، أهسن و 

 .وفضملئلإ سريتإ النمل؛ ذكر كام ،-ڤ- معملولة من سري 

 فداذا ،هسانملت وأقل ذنوبمل، أعظم فغريهم ؛ذنوب لإ هؤ ء من الواهد كمل  ولذا

 عاىل ل  لقاع   الاذي الاذبملب بمنزلاة ا؛ملهال فإ  ؛فعرَ تُ  أ  لنبغي التي األمور من

 الرافضاة وهؤ ء، وا ا ا ا: عنلت اعةاو يءن وابلتقا ،الصحيح عىل لقع و  ،لعقريا

 فاإذا لمدهوناإ، مان عىل منإ أعظم لعملب ممل لذمونإ من عىل لعيبو  النمل؛، أجدل من

 .(1)اهن «مدهوال ممن بمللتفضيل أوىل ذموال الذي أ  تبن ؛العدل ميزا  معدم  لِ ُس 

 أعظام األماة يف لكان فلم الصحملبة، هم األمة هذال وخيملر»: يف موضع آخروقملل 

 لاذكر مامل وكل ،مندم وا ختالف التفر  عن أبعد و  احلق، ودلن اهلدى عىل اجتامعمل

 ،كثري من قليال كمل  ؛األمة من غريهم يف لوجد ممل لىل قيس لذا فدذا ؛نقص فيإ مممل عندم

 يغلاط وابام ،كثري من يالقل كمل ؛ األمم سملئر يف لوجد ممل لىل األمة يف لوجد ممل قيس ولذا

 اعساا  ابثااا اىل يااار وال اع انض، ابثااا ك ابةلنا ابساا  اىل ياار يببخت يغلط ةن

 اب ضاا فناهار  ااارائه ، ااؤال  يا ن  ا ؛وابال  اجلها ةن وا ا ، نتض فنخت اب ي

 .(2)اهن «وابرجتتن

   ،ذبا ةااه  يةا  ال يبن وبتااا  انتةا  رش  ةن وبنس»: وقملل يف موضع آخر

 األماة يف لكن مل ؛كذل  كمل  لو هذا فإ  ؛واب باا اخلط  ةن ةلصاة  يكاباا يبن وال

 ايتقن، يف دخل ؛سي،ملتإ لكفر ممل فعل ومن ايتقن، يف دخل ؛ذنوبإ من تملب من بل ؛متق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،89-6/88) «منلاج اللنة» (1)

 .،245-6/244) «اللنلاج» (2)
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گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ :قملل كام

 .(2)اهن «(1)﴾ڱ ڱ

يق يبن يكا»: يف موطن آخروقملل  اد  ان قاباخت فلاخت صاتنتت، فلنس ةان رش  ابص 

 .(3)اهن «، وا ا  تا واس -ملسو هيلع هللا ىلص  -وعسلخت فلخت ساو؛ اذ قد يكان  ساءبو وسال ا  

 يكان   ؛ةس بو ةتئو ك يبنط  اب تتوى ابكثري ابلت  يبن ود  ق   با»: يف موطن آخروقملل 

 اإلفتات  ةان عتنت ةا  وةن ،واطئ يصن  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ابرسال ساى ةن وفا ،عنيت ذبك

 .(4)اهن «- تإلعتع-  تب  ذبك فتن ؛ةستئا ك يبنط  بكابخت  تيسخت وقك  ؛ةطلةت

رر لررو»:   محنن  آخنندوقنناش   مسررائل عرردة   أفتررى الفترراوى الوثيررح العررالم أ  ردِّ ق 

  ؛الحاشرردو  الخلفرراء عليرره مررا ومررالف اعنرره الثانتررة -ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل رسررول سررنة نخررالف

 مصند ك    زاش فلا ؛فيه مال  فيما مطمه له يبي  نل مطلقا؛ الفتيا م  منعه يجز لم

 ؛ذلكنكن هنال  من الللنللي  مللناء م  بعده)  مو والتابعي  الصحابة أمصار م 

 وقند ،الصنحيحة اللنة بخالف والصدف اللتعة   يقالش كان -ڤ- مباس فاب 

  ا  رونالش وننة لنه بيننالا بن  ؛مطلقا الفتيا م  يلنعاله ول) ،ذلك الصحابة مليه أ كد

 ف ،لقالله اللخالفة -ملسو هيلع هللا ىلص-
 
 ،اللتعنة يندم أ نه -ملسو هيلع هللا ىلص- النبي م  له روى -ڤ- علي

 فتيناه ينددوا ولن) ،الفض  لدبا طحديله له رووا وغيده -ڤ- الخدر  وعيد وأبال

 .(5)اهن «كثيد هذا ومث  ،مطلقا الفتيا م  ويلنعاله ويكلل) قاللل) للةدد

 النندي  ملنن) يفنن  ل،مننة ملننيل) للعلنن) دونَصنندْ فاللُ »:   مالضنن( آخنندوقنناش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31النلاء:  (1)

 .،7/58) «اللنلاج» (2)

 .،282) «اقتضاء الصداط» (3)

 .،27/301) «اللةلالع» (4)

 .،27/311) «اللةلالع» (5)
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 الظلن) أمظن) من  ذلنك كنان ؛يفظنه ضنيعالا أو الندي  مل) يبلغاله) ل) فنذا وطبليغه؛

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: -طعننالى– قناش وللننذا للللنللي ؛

 ضنننندر فننننن،﴾ڭ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 أن كلنا ،-البلنائ) يتنى- الالمننالن فلعننل) ،وغيدهنا البلنائ) إلى طعدى كتلاهن)

   الحيتنان يتنى- شنيء كن  لنه غفدويلنت ،ومالئكته ا  مليه يصلي الخيد معل)

 اال لرم أع رم مر  العلرم   كذنهم وكذلك، -الللاء هللال   والطيد ،البحد هللالف

 ع  القلوب وتصحف انأقوالهم الثقة تمنع التر والبدع للمعالر إظهارهم وكذلك

 م  يستحقه ال ما عليها والعقونة الذم م  ويستحقو  اال لم أع م م  هر اتباعهم؛

 فينه كنان وإن - العال) غيد إظلار  ن ؛غيحهم م  والبدع والمعالر الوذب أظهح

 ويالهللنب ،الحنا ظلنالر يلنن( النذ  ،الضدر   العال) مث  هال فليل - ضدر  الع

 من  اللقاطلنة إمنداإ بلنزلنة والبندع للفةنالر هن الء إظلنار فننن البار ؛ ظلالر

 )نلعظينا الضندر من  ذلنك   للنا اللقاطلنة؛ آيناد إمنداإ مثن  هال ليل الةلاد؛

 ،قاللل) قبالش طلن( التي واللعاصي دعننالب  نننم لدو هنننيظ اننوم ،الللللي  لىنم

 بناللعدوف ا مند إظلنار من  وغينده) وطلننعل) ،منالافقتل) إلنى النفالس وطدمال

 ؛لنذلك غينده) إظلنار من  ملنيل) وضندرا ل،منة ضدرا أشد: اللنكد م  والنلي

 وطدكنه وفشنله الةنند  هللنب  عظ)ننننطلت لانننأ  لىنننم ا مة قلالب ا  هللب  وللذا

 العنال) إظلنار وطلنتعظ) ،غينده من  طلنتعظله ملنا أكثد: للعدو ومعاو ته للةلاد

 الةننند  فلنناله بخننالف غيننده؛ منن  ذلننك طلننتعظ) ملننا أكثنند: والبنندع الفلنناله

  :ذلننك ومثنن  ،بالبنندن الةلنناد منن  العننال) قعننالد وبخننالف وفايشننته؛ وظللننه

 ملينه فيلنا أينده) طفنديع فننن والقاضني؛ لنالاليا م  -بحلبه ك - ا مالر والة

 أمظن) يلنتعظ): ملنيل) العندوان من  ذلنك ضند فع  أو ا مة مصالح م  رمايته
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 .(1)اهن باختصار يليد «أيده) يخ  ذ ب يلتعظ) ملا

 149، 32/88اللةلالع 

الخطنأ وقنالع روالة مفددة مشلالرة،   بيان  -$  -: ولشي  اإلوالم قلت

رفرع المرالم عر  األئمرة »)   ذلك، واللالقف مننه، وهني: م  العللاء، وأمذاره

 ، واالرالع مليلا يفيد   مقامنا هذا.«األعالم

 :-$  -النقالش م  اإلمام اب  القي)  -25

 .  (2)  إمذار الصحابة يالم الحديبية -$-طقدم كالمه 

متررأوالا أو  - ولررر اهلل يحتوررب المح ررور والموررحوهوكررو  »: -$  -قنناش 

 .(3)اهن «يمنع ذلك م  اإلنوار عليها وال يخحجه ع  ألل والية اهلل ال : -عاليا

 هررذا»: -$-الكننالم ملننى بعننض شننطحات اللنندو     -$-وقنناش 

 كمررال ويسررتغحقها الحسررناتا نوثررحة مغفحتهررا تحجررى التررر الشررطحات مرر  ونحرروه

 العصرمة تضم  ولم التوميدا وتجحيد اإلمالصا وقوة المعاملةا ولحة الصد ا

 . -ملسو هيلع هللا ىلص  - اهلل رسول نعد لبشح

 عان هبامل باتجِ ُه  لهدامهمل :النمل؛ من طملئفتن عىل فتنة أوجبت الشطحملت وهذال

 هاذال ألجال فأهادروهمل معاململتدم، وصاد  نفوسادم، ولطا  الطملئفة، هذال حمملسن

 ،ول اف عدوا  وهذا ؛مطلقمل هبم الظن وأسملءوا ،اإلنكملر غمللة وأنكروهمل الشطحملت،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،188-28/187) «اللةلالع» (1)

: بيننان -  الزلننة غينند اللتعلنندة، وبحثنننا وإن كننان   طعلنند الخطننأ-ومننالر  االوتشننلاد منن  هننذا الكننالم  

،  -$-ملى الناس؛ كلا طقندم من  كنالم اإلمنام أيلند  -ملالما-اللية العللاء، ومظ) طأايد خطئل) ملئ

ومننا  351، 321) «االمتصنام»،، و60-57) «البامنث ملنى إ كننار البندع والحنالادث»:  -أيضنا  –وا ظند 

 بعدها، . 

  ،.92راهلل( )ص (2)

 .،501-1/500) «ي مدارج اللالك» (3)



 

106 

106 

 
ا ؛للاط يبو يبنطا  ةان فاا فاتن فلا  ابللاا  ب ساد  ؛حمتسااخت اادو ويب   علاو،  رت 

 .ةلتنهت وتلطلت واحلك ، وابصاتعت 

 وصاحة قلاوهبم، وصافملء القاو ، حمملسان مان رأوال باام هجباوا: الثملنية والطملئفة

 عليدامل فساحبوا ،ونقصاملهنمل شاطحملهتم، عيوب رؤلة عن معملمالهتم وهسن عزائمدم،

؛ سالوكدم يف هبمل واستظدروا ،ملهل وا نتصملر القبول هكم عليدمل وأجروا ،ايحملسن ذلل

 .مفرطو  معتدو  ألضمل وهؤ ء

 ،ةاختق ققا ذي فاا يبعطااا ابا ين ،واإلبصتف ابلدل يباا وا : ابثتبثو وابطتئ و

  انللااال، ابسااةن   تكاا  بلصااتنح اكساااا فلاا  ،ةاءبتااخت ةاءبااو ذي فااا ويببءباااا

 .(1)اهن «ير  ةت وو وا ،اةيَ ي   ةت قيلاا  ا ؛ابصتنح  تك  ابسةن  بلسللال وال

 محاسرنها إهدار اإلسالم شيخ م  الزلة هذه توجب وال»:   مالض( آخدوقاش 

 السرلوك طحيرق   والتقردم والمعحفرة واإلمامرة العلرم مر  فمحلره ؛نره ال ر  وإساءة

 المعصرروم إال ؛ومتررحوك قولرره مرر  فمررأموذ أمررد وكررل يجهررلا ال الررذ  المحررل

 .(2)اهن «مطمه د  ع   م  والوامل ا-عليه وسالمه اهلل للوات -

لذ لاو   ؛وةن انللا  يبن انخاف ك  بو ابلت  تةلناده فنهات»: يف موضع آخروقملل 

   جياء باخت يبن يتيلاخت فنهات  فنذا عرف يبهنات  باو؛ خُيَ  مان زلة العململ عىل غريال، مل ؛دالتقلي

 ، ومن مل لعرف أهنمل زلة؛ فدو أعاذر-عىل عمد-؛ فإنإ اتبمل  للخطأ - تت تق انسلس   -

 .(3)اها «منإ، وكالمهمل مفرط فيام أمر بإ

 ،اجللناا ابرجا يبن قطلت يلل  وابااق   تبرشع عل  بخت وةن»: يف موضع آخروقملل 

 تكاان قاد : سكتن ويبالخت اإلس   ةن واا ،قساو وآثتو صتبح قد  اإلس   ك بخت اب ي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،40-2/39) «اللدارج» (1)

 .،1/198) «اللدارج» (2)

 .،2/192) «إمالم اللالقعي » (3)
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  فنهات، يا يت يبن جياا  فا  الجتهات ه؛ وةا جاو  اا ؛ةل وو فنهت اا ،وابءبو اهل اة ةاخت

 .(1)اهن «انسلس  قلاا ةن وةاءبتخت واةتةتخت ةكتبتخت هتدو يبن جيا  وال

ويبيضت، فنن صتق  انتتسن ابكثارية، ابغاتةرة بلسانئت ، »: يف موطن آخروقملل 

بن َستَةح  ام ال يستةح  خت ةن يبت  ةثا تلك ابسنئت ، وبنست بخت ةثا تلك انتتسن، فاام 

 قنا:

 .(2) اهن «جاءت محاسنه نأل  شفيع                  نب وامد     وإذا الحبيب أتى نذ        

 :-$  -النقالش م  الحاف  الذهبي  -26

 ، فلنقترص عىل مجلة مندمل:«السري»وهي كثري  جدا يف كتبإ،   سيام 

: -$  -  طدهلللة التابعي اإلمام قتادة ب  دمامة اللدووني  -$  -قاش 

 وكنان بنذلك، معندوف مندلل فن نه ؛-اعاللنل بني  إذا -باإلهلللاع- يةة وهال»

 ومدالتنه، صندقه،   أيند طالقنف فلنا ؛هنذا وم(، - العفال ا   لأش - القدر يدى

 وطنزيلنه، البار  طعظي)  ا يديد ،ببدمة طلبل مل  أمثاله يعذر ا  ولع  ويفظه،

 الوبيرح إ  ثرم، (3)يفع  ملا يلأش وال بعباده، لطيف مدش يك) وا  ووعه، وبذش

 ذكراكها وظهرح علمرها واتسرع للحرقا تححيره مل روع   لروانها كثرح إذا العلرم ئمةأ م 

 وننسررى اونطحمرره نضررلله وال اهلرررزل لرره يغفررح ؛واتباعرره وورعرره لررالمه وعررحف

 .(4)اهن «ذلك م  التونة له ونحجو ومطئها ندعته   نه نقتد  وال نعما؛ محاسنه

: -$ - )لعلِّ ث الثبو يلي  ب  ذكالان ال  طدهلللة اللحدِّ  -$- وقناش

 فكنان ؛أرونله الحفنا  من  وغينده بالصنله، طفدد وايدا، يديثا العقيلي له وذكد»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،3/283) «اإلمالم» (1)

 .،195) «الفالائد» (2)

مةلنالع »كلنا   –ذهنب إلنى طربئنة قتنادة من  القنالش بالقندر  -$-ملى أن شي  اإلوالم اب  طيلينة  (3)

 . -،16/141) «الفتاوى

 .،5/271) «يدالل» (4)
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  لنا و اهينك ومالك، شعبة غلع فقد ،أندا يغلع ال أ  الثقة شحط م  فلي  ماذا؟

 .(1)اهن «و بال اقة

 كمل  لذا»: -رمحدام اهلل-بن عيملض بن اإلممل  الفضيل ايف ترمجة عيل  -$-وقملل 

 لاتكلم الفضايل ومثل واووار ، الروافض فيدم تكلم قد األولن السملبقن كرباء مثل

 ةت يرضه   ؛وفضلخت ابرجا اةتةو ثيتت اذا بكن  !النمل؛ ألسنة من لسلم الذي فمن ؛فيإ

 .(2)اهن «واباوع  تبلدل و ن اىل ة تةر ابللام  ك ابك   وابام فنخت، قنا

 اهلل عباد أبو احلملفظ قملل»: -$-حممد بن نرص ايروزي  يف ترمجة -$-وقملل  

 خملااق، يامناإل   ن «يامناإل» فتتا ك برص  ن حمسد رصح»: ا لام  مسألة يف مند  بنا

 .خملاق :- ل اخت– ابةرآن وقرا ة واب هت ة، االقراو، ويبن

 فلام يببت وبا ...وابلراق نراستن يبئسو ونتب خت وقتخت، علام  ذبك عىل واجره»: قملل ثم

  ؛واجرباته و ادعاته، علناخت، قساات بخت، ةغ اوا نط  انستئا آقت  ك تهت هاج ك اةت  يبنط 

 لىل اولاق هاملدي هو واهلل ،ةاهام يبفرب اا ةن وال ةادة، ا ن وال برص، ا ن ال ةلات سل  نت

 .(3)مختصدا اهن «والفظملظة اهلوى من بملهلل فنعوذ الرامحن، أرهم وهو احلق،

 كبري، جملد« التوهيد» يف وكتملبإ»: -$-ب  خزيلة ا   طدهلللة -$-وقاش 

 ةان فا يبن وبا ...ابص ت   لض ت ول ةن فلنل و؛ ابصاوة قديي ذبك ك ت ول وقد

 ةان بةاا ؛و دعاته ،يبادوبته ؛-احلق التيتع وتاننخت ايامبخت، صتو ة - اجتهت ه ك يبنط 

 . (4)مختصدا اهن «-وفرةخت  ساخت- اجلسن  ا  وق  ؛ةلات اعئسو ةن يسل 

ا ذكد ما وق( منه م  إرناله -$  -ب  يبان ا  طدهلللة  -$-وقاش  ، للَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،6/346) «الليد» (1)

 .،8/448) «الليد» (2)

 .،40-14/39) «الليد» (3)

 .،376-14/374) «الليد» (4)
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ولسرنا  وانر  مبرا  مر  كبرار األئمرةاهذه يكاية غديبنة، »أن النبالة العل) والعل : 

 ، ا) شدع   طالهلليه هذا اإلراله.(1)اهن «ندعر فيه العصمة م  الخطأ

 هنقالل م  ي خذ أيد وك »: -$  -ب  مبد الرب ا   طدهلللة -$  -وقاش 

 أ  لنررا ينبغررر ال ؛اجتهرراده   إمررام أمطررأ إذا ولورر  ؛-ملسو هيلع هللا ىلص  - ا  الشوننر إال وينن ك

 .(2)اهن «عنه ونعتذر لها نستغفح نل ؛معارفه ونغطر محاسنها ننسى

 غنالة» :-$-   طدهلللة محلد ب  أيلد العثلاين ا شنعد   -$-وقاش 

 وغنالة اللدهللئة، وغالة ا شامدة، وغالة الحنابلة، وغالة الشيعة، وغالة اللعتزلة،

 ومبنناد أذكينناء وفننيل) وكثنندوا، النند يا،  نن) ماهللننو قنند :الكداميننة وغننالة الةلليننة،

 والبندع، اللالى م  ا  إلى و ربأ التالييد،  ه  واللغفدة العفال ا   لأش ؛ومللاء

  الحميردةا والصرفات االتبراع مر  فيره مرا علرى العرالم ونحرب وأهللنا، اللنة و حب

 .(3)اهن «المحاس  نوثحة العبحة وإنما سائ ا نتأويل يهف انتدع ما نحب وال

 قثاأو مان فدو ،اهلل يف البغض ملموأ»: -$-بيل بن رجب احلناقول احلملفظ  -27

 وكامل  عليإ، فأبغضإ  ، أخيإ من لرجل ظدر ولو الندي، يف داخال وليس ،اإللام  ىرَ عُ 

 لنامل: »عمار قملل كام ؛أخوال العذر ول  لإ، ايبغض أثيب ؛األمر نفس يف فيإ معذورا الرجل

 مان اهلل لنب،نامل ولذ الاوهي، لنازل ولذ أظدرنامل، بان -ملسو هيلع هللا ىلص  - اهلل رساول لذ نعارفكم كنمل

 باام نعارفكم ولناام الاوهي، وانقطاع بإ، انطلق قد -ملسو هيلع هللا ىلص  - اهلل رسول ول  أ  ؛أخبملركم

 مانكم أظدار ومان علياإ، وأهببناملال خريا، بإ ظننمل ؛خريا لنمل منكم أظدر من أ  ؛نخربكم

 بنا الربيع وقملل، «- ۵- ربكم وبن بينكم  ائركم عليإ، وأبغضنملال ، ا بإ ظننمل ؛ ا

 اواري، هبا  عىل اهلل آجرك ؛عليإ أهببتإ  ا، ول  خريا، لظدر رجال رألت لو: »مي  ثَ ُخ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،16/96) «الليد» (1)

 .،18/157) «الليد» (2)

 .،46-45/ 20) «الليد» (3)
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 «.الرش بغض  عىل اهلل آجرك ؛عليإ بغضتإ خريا ول   ا، لظدر رجال رألت ولو

 تبملغضادم ذلا  بسبب كثر ؛تفرقدم وكثر الدلن، مسملئل يف النمل؛ اختالف كثر ويمل

  وقاد معاذورا، األمار نفاس يف لكاو  وقاد هلل، لابغض أنإ لظدر مندم وكل وتالعندم،

 فإ  عليإ، لبغض ممل معرفة عن البحث يف مقرصا هلواال، متبعمل لكو  بل معذورا، لكو   

 الظان وهاذا احلاق، ل  لقاول   أناإ لظن متبو  يخمللفة لقع لنام كذل  البغض من كثريا

 ولصايب، خيطئ قد الظن فدذا ؛فيإ خول  فيام احلق ل  لقول   أنإ أرلد ول  قطعمل، خطأ

 لكاو  أ  يف لقدح هذا وكل العملد ، أو واإلل ، اهلوى، جمرد اييل عىل احلململ لكو  وقد

 ومامل حارز،الت غمللة هذا يف ولتحرز نفسإ، لنصح أ  ايؤمن عىل فمللواجب هلل، البغض هذا

 .ايحر  البغض من عنإ هني فيام لقع أ  خشية ؛فيإ نفسإ لدخل فال منإ، أشكل

 قااال يةاال قاد ابادين يبئسو ةن فثريا يبن :واا بخت، ابت طن يايغ  ن   يبةر واتاات

  فناخت، نطاؤه عااخت ةاضااعت فناخت، اجتهات ه عاىل ة جاوا فنخت، جمتهدا ويكان ةرجاقت،

 اال ابةاال هلا ا ياترص ال قد عبخت ؛ابدوجو ا ه ك اءبتخت س تلك نةتبتخت اناترص يكان وال

  باخت، ابترصا وال قيلاخت، نات ؛ابدين يبئسو ةن لريه قتبخت با ابخت  تني قتبخت، قد ةتياعخت بكان

 قتابل ابترصا اباام يبباخت يان -ا ا ة  - واا نتب خت، ةن عت ى وال وافةخت، ةن واىل وال

 يبنط  وان- بلتق االبتصتو قصده فتن ابام ةتياعخت فنن ؛ف بك وبنس خت،ااةتياع ساءبو 

 ةتياعاخت، علاا اوا ة   احلاق ياااخت نات هابتصاتوَ  شاتا فةد ؛ابتت   ا ا ويبةت ،-اجتهت ه ك

 ؛بلتاق االبتصاتو قصد ك تةدح  سنسو وا ه اخلط ، اىل ياس  ال ويببخت فلستخت، وظهاو

 .(1)اهن «ةستةن  رصا  اىل ي ت  ةن هيدي وا  عان ، فه  فنبخت ؛ا ا فتفه 

 اةاتةته  ك تةدح ال ممت ،يسرية ةستئا ك للطاا اعئسو يبفثر»: يف موضع آخروقملل 

 ةةتصادا  وقسن صااهب ، وفثرة حمتساه  ك ذا  ابغسر فلةد ؟!ةتذا فكتن ؛وعلسه 

 ك سنام ال ة كاوا، وال حمسا ا بنس  الهت  عن بلتاةن  واالبتصتا ،بلدين وبرصا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،330) «هللام( العلالم والحك)» (1)
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 .(1)اهن «و نتبخت نطئه  ف ق فنهت يا   وال ،اخلط  تفنه يرض ال ابت  ،انستئا فضال

 وجيتناب ايعمللاب، حياذر أ  للعاململ فينبغاي»: -$-قول احلملفظ ابن كثري  -28

 اتةااا»: جيا  ن ةلتذ وقتل .اجلتاا هبت يةتدي ،ةاااوة وبتقصتخت  بتخت فنن ؛ايحذورات

 .«فيري عت َ   ءبتخت  ل ؛ ل اذا فنبخت ؛ابلت   بو اتةاا»: لريه وقتل ،«احلكن   يغو

 انتلاق ابتا  ابارنص ي لا وال ،-صغر  وان-  تبءبو يسته  يبن بخت يايغ  وال

 بندقضاخت، احلاق عىل يصال هبت ابلاا ، ةن يبعس  فا عصتة اا ابلت  فنن ؛ابللام  فنهت

 .وي للان ي للان وف بت وف بت ابلت ، ف بت ويبيت: ويةال

 ا؛ملهال فيظندامل ،العاملد  هكم عىل أشيملء عللف قد فإنإ ؛النفسية العوائد وليجتنب

 ؛الغرلاب بفعلاإ تقتاد و  ، لصادق   ؛العاململ لِ َس »: قيل كام ؛واجبة أو ،سنة أو ،جملئز 

 زمملنا  علامء غمللب لىل النظر أفسد وكم ،«-دلن ذا كمل  ل - لصدق  ؛عنإ سلإ ولكن

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ  ﴿ ولكان  !وجممللساتدم بمخامللطتدم الظن فام ؛خلق من هذا

 . (3)اها «(2)﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڌ ڌ

 :-$  -الشاربي  النقالش م  العالمة -29

 لادعي ممان الزمامل  متاأخر  نملبتاة رأي»: يف أمثلة التقلياد اياذمو  -$-قملل 

 نقال مامل لىل لعمادو  فايدم، الادخول لرو  أو ايتقدمن، التصوف أهل بخلق التخلق

 دلنامل فيتخذوهنمل عندم، صملدر ال األقوال أو عليدم ا؛ملرلة األهوال من الكتب يف عندم

 أو والسانة، الكتاملب مان الرشعية للنصو  خممللفة كملنت ول  الطرلقة، ألهل و لعة

: لقولاو  بال ؛عململ نظر و  مفت فتيمل لىل للتفتو    الصمللح، السل  عن جملء يمل خممللفة

 داوف ؛خممللفمل كمل  ول  هق، لقولإ أو لفعلإ ممل فكل و لتإ، ثبتت الكال  هذا صملهب ل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،44) «الدد ملى م  اطب( غيد اللذاهب ا ربعة» (1)

 . 17الكلف:  (2)

 ،. 9/321) «البداية والنلاية» (3)



 

112 

112 

 
 !اوصو  طرلقة وهذال للعمو ، والفقإ بإ، لقتدى ممن ألضمل

 حمماد برشلعة ناااالظ حيسنو  و  ،واألفعملل األقوال بتل  الظن حيسنو  فرتاهم

 عاندم لنقل الذلن ايتصوفة أول،  أ  مع احلق، وترك الرجملل اتبمل  عن وهو ،-ملسو هيلع هللا ىلص  -

 بصاحة مقارلن كملنوا أهنم علم و  البدالة، دو  الندمللة يف كمل  عندم نقل ممل أ  لثبت مل

 جياب زلاة زل مان وغاريهم التصوف أئمة من لكو  فقد وألضمل  ، أ  عندم صدر ممل

 .التأدب كل القو  بطرلق لتأدب مل ممن همللإ لعلم   من عنإ فينقلدمل عليإ، سرتهمل

 ابادين، هتاد  ابتا  اعةاو ةن وجللاات ابلت ،  بو ةن ابصتبح ابسلق ق و وقد

 ابءبو فتكان ابدين، ضد وا   يات، فنلدوهنت ةطتو، فا اباتس ك فتطري ظهر  و ام فنبخت

 .ابدين ك قجو

 عاىل وأفعمللاإ أقوالاإ عرض من بمللصويف ا قتداء يف  بد :التصوف أهل فكذل 

 وأقاوال ،الرشا  هاو واحلملكم    أ  دلنمل لتخذ ممل مجلة من هي هل: عليدمل حيكم هملكم

 ل - األعاامل تل  عن نسألإ أ  :الصويف يف ذل  وأقل ،ألضمل الرش  عىل تعرض العململ

 .-اهلل رمحدم- وغريال ،كمل؛نيد ؛بمللفقإ عمليمل كمل 

 هم هيث من الرجملل متبعن فصملروا ذل ، لفعلو    النملبتة الرجملل هؤ ء ولكن

 الصامللح السال  عليإ ممل خالف وهو احلق، بملحلملكم راجحو  هم هيث من   ،رجملل

 عاىل مبناي مذهبنمل: »التسرتي اهلل عبد بن سدل لمملمدم قملل لذ ؛ألضمل ايتصوفة عليإ وممل

 احلاالل، مان واألكال واألفعاملل، األخاال  يف -ملسو هيلع هللا ىلص  - بامللنبي ا قتداء: أصول ثالثة

 انحاراف، عاىل الرجاملل اتبامل  طارلقدم يف لثبت ومل ،«األعامل مجيع يف النية ولخال 

 .(1)اهن «لالضال أهل شأ  الرجملل اتبمل  بل  ؛ذل من وهملشملهم

  ررع اشئةررالن لتاتررالف» :  ا وهلله التي يتخلف فيلا وصف العل) الثابو وقاش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،536-535) «االمتصام» (1)
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 ومليه ا عالم غيح الغفلة ندمول العالم يصيح فقد البشح؛ منها ينجو ال التر فالتررالغ

ڇڇڇ چچچچ﴿: - طعالى - قالله - هلللامة مند - يدش

ڈژژڑ ﴿: - طعالى - وقاش  ، اآلية (1)﴾ڌڇڍڍڌ

  الالهلله هذا ومث ، (2)﴾گگگڑکککک

 ا وصاف وائد ملى  حاله يع إ ال كلا ؛الللألة  نأص ملى يع إ ال

 غيدهلا؛ أو غفلة أو فكد لغلبة ا ذن، طلل( وال العي ، طبصد ال فقد الةبلية؛

 : يقاش ال ذلك وم( يصاب، يتى وا ذن العي  منفعة الحاش   ف طف(

 .(3)اهن «كذلك فيه  ح  فلا واإلبصار؛ اللل( ملى مةبالش غيد إ ه

الخللة، واختالفللنا بناختالف  وقاش   طصاليد الكلية والةزئية   ا يكام

 فننن العالما زلة م  الحذر   جاء ما: ومنها»خاص، وا يالاش، و حال ذلك: ا ش

 ينزد فل) العال)، غيد زلة يك)   -لغيده طتعد ل) إذا- ملله أو ملله   العال) زلة

 هللزئينة لكالهنا إال ذلك وما يكللا، اختلف ؛غيده إلى طعدت فنن ده،غي ملى فيلا

 االقتنداء بلنبب كلينة صنارت ؛طعندت فنن ،-غيده إلى طتعد ول) به اختصو إذا-

 -االطبنناع مننند- فصننارت القننالش؛ مقتضننى ملننى أو الفعنن ، ذلننك ملننى واالطبنناع

 من  كن  مةداه ويةد  به، اختصاصلا فدإ ملى كذلك طك  ول) هللدا، مظيلة

: هللناء وفينه فطنالح، ؛رالحنا وإن فصنالح،؛صالحا إن :فينه بنه فاقتدى ملال مل 

 األول آدم انر  علرى كا  إال ظلما؛ تقتل نفسا إ »و ،(4)«سيئة أو مسنة سنة س  م »

, اللنبب للنذا كبيندة العنال) ونيئة مدت وقد ،(5)«القتل س  م  أول ألنه منها؛ كفل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .17النلاء:  (1)

 .201ا مداف:  (2)

 .،97-1/96) «اللالافقات» (3)

 .-ڤ  -،، م  يديث هللديد ب  مبد ا  1017رواه ملل) ) (4)

 .-ڤ  -،، م  اب  ملعالد 1677،، وملل) )7321، 6867، 3335رواه البخار  ) (5)
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 .(1)اهن «صغيدة - فللا  - كا و وإن

والتفصايل يف  تقرلر أصويل نفيس جدا لزلاة العاململ، وايوقا  مندامل، -$- ولإ

 .(2)ذل ،   لنبغي أ  لفوت طمللب العلم ايستفيد

 :-$  -ب  يةد العلقالين اقالش الحاف   -30

فنذا وق  ةن شخص ا اة، » :-رمحدم اهلل-نقال عن ابن بطملل، وغريال -تقد  قولإ

 وير  عىل ةن بسيخت ابنهت، وةل وة ةن بسيخت ابناخت ممان ال يلهد ةاخت ةثلهت؛ ال ياس  ابنهت، 

 .(3)اهن، وقد وبا بتلامه « ال يلرف صاوة قتبخت

، نقال  عن العالماة -$-قول العالمة حممد بن لسامعيل األمري الصنعملين  -31

ُبيل  غسار ك اال بخت بت وة، يايغا  يبن ت   -يلا : ابللام -ةت يبقد ةاه  »: -$-صمللح ايَق 

 .(4)اهن «جتتا جا  فضلخت، و

 لكم تتبن مل ومتى»: -$-قول جمدد عرصال اإلممل  حممد بن عبد الوهملب  -32

 الواجاب بل ؛خطؤال لكم لتبن هتى عمل، أو أفتى من عىل اإلنكملر لكم حيل مل ؛ايسألة

 عجاا انتتسان، عنا  هتادووا و  ،بينتماوال ؛اوطاأ حتققتم فإذا والتوق ؛ السكوت

 .(5)اهن «ابلصسو يب ع  ال فنين ؛فنهن يبنط   ئت ،ةت يبو ةتئو، يبو ةس بو،

  بعدممل سمل  شاي،مل مان أقاوال األئماة األربعاة -$-اإلممل  األلبملين  قول - 33

 تلا  هاي أقاوال األئماة » :يف النداي عان تقليادهم يف خاالف احلجاة -رمحدم اهلل-

والنداي عان تقليادهم دو   ،بملحلادلث يف األمار بمللتمسا  -ريض اهلل تعملىل عاندم-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،223-1/222) «اللالافقات» (1)

 .وما بعدها، 5/132) «اللالافقات» (2)

 .،93راهلل( )ص (3)

، ولنيل «العلن) الشنام »،، ولع  النق  اللذكالر   كتاب اللقبلي اللشلالر: 1/168) «وب  اللالم» (4)

 .بي  يد  اآلن؛ يتى أطأكد م  وهللالده فيه

 .،10/57) «الدرر اللنية» (5)
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فاإ  مان  ؛وعلياإ ،تقبل جد ً و  تاأولالً    وهي من الوضوح والبيمل  بحيث ،بصري 

 ،  لكو  مبمللنمًل ياذهبدم ؛ولو خملل  بعض أقوال األئمة ،متس  بكل ممل ثبت يف السنة

 ومتمسا  بامللعرو  الاوثقى التاي  ،بل هو متباع هلام مجيعاملً  ؛و  خملرجمًل عن طرلقتدم

 ا ااا  ا بك  ؛نجر  خمتب تهت بةاهل  ر  ابساو ابثت تووبنس ف بك ةن ت ،  انفصمل  هلمل

   .  (1)اها «وخمتبق عقااهل  انتةدةو ،عتٍ، هل 
فنحن نعلم أ  كثريا من العلامء مان أهال السانة قاد وقعاوا يف » :يف موضع آخروقملل 

كاام اصاطلحوا عاىل -و  فار  بان كاو  البدعاة  ،أشيملء، مممل تعترب بدعة خممللفاة للسانة

فال شا  أ  بعضادم وقعاوا يف البدعاة  ،أو يف الفرو  ،بن أ  تكو  يف األصول -تفرلقال

ومامل  ،فام رض ذبك شنئت ك ةاءبو ذبك ابلت  ،ولذل  ؛ايأجور عليإ صملهبإ ،بمل جتدملد النزلإ

 ؛ولمامل ماع الوقاوف علياإ ،ذل  ل  لعد  وقوفدم عىل النص الذي خيملل  مامل ذهباوا للياإ

فليست ايسألة منوطاة  ،ولذل  ؛عىل هذا أو ذاك أجرا واهداولكندم فدموال فدام لؤجرو  

 .  (2)اها «فدذا الذي ترضال بدعتإ ؛وعد  قبولإ احلق ،ولنام التعصب لرألإ ،بعدد البد 

  :-عفا اهلل عنه  -قال أنو مازم   

تعملمال معدامل هباذال القملعاد  زلة العاململ لُ  ومن خاللإ لتبن أ  ،ويف هذا القدر كفمللة

رت هبمل هذا ايبحث: ا؛ملمعة، الت و ةاهات، ويبةات صاتقيهت؛ ي صدَّ فت اَكر ا ه ابءبو، وا   

َ ت ةكتبتخت، وت لَرف اةتةتخت. ارَت   تبكلنو؛  ا حت   ف  يسةط هبت، وال ي 

؛ ل  -وضوهدمل، وكثر  تقرلرهمل يف النصو  وأقاوال العلاامءمع -وهذال القملعد  

 يف الدلن، فظنوا أهنمل تنطبق عىل كل من من ايتكلمن وتنزللدمل ف،مل ٌ  أنإ قد ضل يف فدمدمل

عرف بفضل، أو حمملسن، أو جدد مشكور، بغض النظر عن همللإ من النملهية العقدلاة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.53) «-ملسو هيلع هللا ىلص-نبي صفة صالة ال» (1)

 ،.180) «و االت اب  أبي العيني » (2)
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 أو العلمية، أو العملية، فلعلدم لنزلوهنمل عىل مبتد ، أو جملهل، أو فملسق، ممن لإ أدناى

 ل  لاإ»مان هاذال األصانملف؛ صاملهوا با :  فضل، أو مزلة، فكلام هذرت مان أهاد

 !! وظدروا علي  بام سبق تقرلرال!!!«هسنملت

فألجل هذا؛ كمل    بد من تتميم هذا ايبحث ا؛ليال باذكر  وطاإ وضاوابطإ، 

التي تبن كيفية تنزللإ عىل أهلإ،   عىل غريهم، مع ذكر األمثلاة الواضاحة التاي تبان 

 .(1)-ل  شملء اهلل  -ذل ، وتؤكدال 

 :-تلتىل  -ةستلنات  ت   -ف قال 

أ  ايتأمل فيام سبق مان النصاو  الرشاعية، وأقاوال  -رمحني اهلل، وللملك-م اعل

 وط أسملسية،   لصح تنزلل القملعاد  ايتعلقاة  ة ايرضية، جيد أهنمل مقيد  بأربعةاألئم

 بز ت العلامء ل  بعد استيفملئدمل:

  ةلروفت  تالستةتةو ت: يبن يكان صتق  ابءبويبقدا . 

  واإلرصاو وة عىل لري جهو ابلسد وانلتبدةن ابءبو صت وابثتين: يبن تكا. 

  وابثتبي: يبن تكان ابءبو فنام ال يساغ فنخت اخل ف. 

  وابرا   : يبال تكان ك صاوة  دعو ظتارة  . 

 .والعلمية، والعمليةفأممل الرشط األول؛ فمليقصود بإ: ا ستقملمة العقدلة، * 

 سلفي العقياد  سنة،فأممل ا؛ملنب العقدي؛ فمليقصود بإ: أ  لكو  الرجل صملهب 

ل   -كام سايأيت بيملناإ يف هيناإ-ل  ل  بتحقيق أصول السنة كلدمل وايند ، و  لكو  ذ

مل عليإ؛ كمان ، فخر  بذل : من كمل  معروفمل بأصل من أصول ايبتدعة، نملش،-شملء اهلل

ا عتزال، أو التكفري بمليعامليص، أو اوارو  عاىل  أو القدر، أو ُعرف بتأولل الصفملت،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وما هللدى بني  بعضنل) من  الفنت ، شناهد قنال  للنذه -ڤ-ملألة اللالقف م  الصحابة امل) أن و (1)

 وكالم العللاء فيلا يلتدمي بلطا ملتقال، ال يفي بنه اللقنام، والغندإ هننا اإلشنارة والتنبينه؛ القامدة،

 .) هاهنافنن اوتحضار هذه الللألة مل
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 ، أو غري ذل .-ڤ-، أو القدح يف الصحملبة -قو  أو عمال-احلكمل  

، و  لصح أ  لقاملل: -بال ش -فمتى عرف الشخص بيشء من ذل ؛ كمل  مبتدعمل 

 ، مغمور  يف فضملئلإ، التي وافق فيدمل احلق!!«ز ت»ل  بدعإ هذال 

ن ولنام كالمنمل هملهنمل عىل من كمل  من أهل السنة، ايتحققن هبمل، ثم زلَّ يف مساألة ما

 كمان لكاو  يف ؛(1)ايسملئل؛ بحيث   لصد  عليإ أنإ وافق أصال من أصاول ايبتدعاة

وابان مناد ،  كملبن خزلمة،-ثم لتأول هدلثمل من أهملدلثدمل  ،فملتأصل مندجإ مثبتمل للص

 موافقامل  عتقاملد السال  يف القارآ  وكاال  اهلل  ، أو مان لكاو -(2)يف هدلث الصور 

، أو مان لكاو  -(3)كمحمد بن نرص ايروزي-لام  ، ثم لطلق القول بخلق اإل-تعملىل-

عباملر   يف أ  النبو  ليست مكتسبة، ثم لطلق -بل: ألهل اإلسال - موافقمل ألهل السنة 

 .-(4)كملبن هبمل -مومهة، ُتفِدم خالف ذل  

ول ايبتدعاة؛ ولكان يف مقامل  رى ذل  ألضمل: من وافق أصاال مان أصاوجيري جم

جداة اوطاأ  عاىل–، فيوافاق ايبتدعاة -عنادال-رر  ال، بحيث   تكو  ايسألة حمااشتبمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ضابع الحك) ملنى الةلامنات اللعيننة بأهننا من  أهن  البندع، - $-يلتحضد هنا كالم الشاربي  (1)

أنرا »: -يفظنه ا   -، و  هذا يقالش العالمة صنالح اللنحيلي -إن شاء ا   -وويأي مزيد طقديد لذلك 

لبردعا دو  أ  تورو  ألرال ا وني  م  وقع   شررء مر  ا-ألال  -أفح  ني  م  كانت البدعة منهجا له 

 . -ودده ا   -،  للشي  مصام اللناين 84)ص  «بداءة مللاء ا مة»اهن  قال م   «لدعوته

 «مقيندة أهن  اإليلنان»،، وا ظد للكالم ملى يديث الصنالرة: 108، 99( كالم العللاء   ذلك )صهللرا ،2)

  .  -$-للعالمة يلالد التاليةد  

 وما بعدها،.  7/655) «مةلالع الفتاوى»ملى خلا اإليلان:  ،، وا ظد للكالم108راهلل( )ص (3)

كلننا بيَّنننه شنني  اإلوننالم    -   فلننه–بخلننا اإليلننان: أمنند صننحيح  -$-ملننى أن مننداد اللنندوز         

وإن قصند –، واللقصنالد: بينان اللالقنف من  العبنارات اللةللنة اللطلقنة -اللالض( اللحاش مليه آ فنا

 ما ولف طقديده   ذلك   اللقدمة.  ، واوتحضد-صايبلا معنى صحيحا

 ،. 108راهلل( )ص (4)



 

118 

118 

 
، (1)قتاملد  ومكحاول يف القاول بمللقادرليث لذا روجع؛ رجع؛ كام هصل ؛ بح-ايحض

بن ُعَليَّة يف القول بخلق القرآ ولسامعيل 
، وعبيد اهلل بن احلسان العناربي يف القاول (2)

 ................... ..........................................(3)بتصولب كل جمتدد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ملى قتادة. 107طقدم الكالم )ص (1)

، وقد ذهنب «كان قدريا، ا) رهلل(»: -،10/260) «التلذيب»كلا   –وأما مكحالش؛ فقد قاش اب  معي        

ه الذهبي بقاللنه ، ولعلل) امتربوا بدهللالمه، وهذا هال ما صدح ب-أيضا–بعض العللاء إلى  في ذلك منه 

 التنابعي  من  أيندا أن يبلغننا لن)»: قاش وزاميا  م  محلد، ب  مدوان وروى»،: 5/159) «الليد»  

 يعنرر: قلرت .«بارن  هنال فننذا ذلنك، من  فكشفنا ومكحالش، الحل : الدهلللي  هذي  إال القدر   طكل)

 اهن.  «ذلك ع  رجعا

 بْينهَ وُ  من  ينبن  بن  أيلند ونألو :زيناد بن  ضن اللف وقاش»،: 1/243) «التلذيب»قاش الحاف     ،2)

  يب  أ وهيب» :قاش ،ملية واب 
َّ
 ،«منات أن إلنى بنه طكلن) النذ  الكنالم من  وضنيعا ملية اب  زاش ما ،إلي

 بحنديث ينصنف ال وكان» :قاش أن إلى ،«نلى» :قاش ،«؟الناس سءور على وتاب رجع قد ألي » :قلو

 ،ملينة بن  ونلامي إ اننا :فقناش، للا ه فلبقه ،مدة يحدث الخزامي وللة ب  منصالر وكان ،بالشفامات

 -واهلل  – أنرا ،يقارفنه ل) كل  الذ ب قارف م  ليل» :قاش ا) ،«زهيدا أردت ب  !كدامة وال ،ال» :قاال ا)

 اهن.  «اللددود الةدح م  هذا» :الذهبي بخع قدأت «.علية ان  استتبت  

ه 9/118) «الليد»وكالم الذهبي هذا مالهللالد            شريحي»: -طعليقا ملى كالم منصالر ب  وللة–،، و ص 

 نإسرماعيل االمتجرا  علرى مرةاأل علمراء اتفق وقد المحدودا الجحح م  وهذا الصغيحةا الهفوة تلك إلى

: يقرول عليرة انر  إسرماعيل سرمعت: محدويره يزيرد نر  الصمد عبد قال وقد .المأمو  العدل إنحاهيم ن ا

 .اهن «و مخل غيح اهلل كالم القحآ »

م  هذا القالش، وطفاصيله   مطالالت ال اهلل)، وأما  -$-: واللقصالد: إابات طداهلل( اب  ملية قلت       

مللك بعض ا ئلة   اال حداف مل  كان شأ ه كذلك؛ فن لا هال ملى وبي  الزهللد وال هينب، وشنأن 

 .   ذلك معدوف -خاصة -$-اإلمام أيلد 

 كنان» :قناش شني  أبني بن  ونليلان خنربينأ :خيثلنة أبني ابن  وقاش»،: 7/8) «التلذيب»قاش الحاف     ،3)

 و قن  .«مصنيب مةتلند ك » :قالله :يعني ،«ردئ كالم منه وىورُ  ،مظي) مدأب )لِ اط   الحل  ب  مبيدا 

 وا  ،الصنالاب لنه طبي  للا منه كدتذُ  التي الللألة م  رهلل( أ ه «اقاطه»   زد ا  ولامي إ ب  محلد

 . اهن «أمل)

  =فهو ؛فيه قيل ما عنه ثبت فإ  »، بعدما أورد ما ُ ق  منه م  ذلك: 100) «االمتصام»وقاش الشاربي          
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ِ  بان عباد اهلل يف (1)يف القول بملورو ولزلد بن صديب الفقري وسعد بن عبيد   ، وَعاو 

 .  (2)القول بملإلرجملء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فيمرا- همالر ظراهح نحسرب ألنه ؛الحق إلى األفاضل رجوع عنها رجع وقد االعالم م  الزلة جهة على=

 فهرو انن رحه الشرحع لرادم وال اعقله يتبع ولم اإليه ذهب فيما الشحعية األدلة ظواهح اتبع إنما -عنه نقل

 اهن.  «الحق إلى الحجوع إلى قفِّ و   -أعلم واهلل- الطحيق ذلك وم  االهوى مخالفة م  أقحب

  . -إن شاء ا –وويأي التأكيد ملى ما ذكده م  أمد اطباع ا دلة مند الفده بي  العال) وغيده        

 رأِ   منن  رأٌ   شننغفني قنند كنننو»،: 191) «صننحيحه»   روى قصننتَه ملننل)ٌ أمننا يزينند بنن  صننليب؛ فقنند  ،1)

 ،اللديننة ملنى فلدر نا :قناش .النناس ملنى  خدج ا)  حج أن  ديد ،مدد ذو  مصابة   فخدهللنا ،الخالارج

 ذكند قند هنال فننذا :قناش .-ملسو هيلع هللا ىلص- ا  رونالش من  -ونارية إلنى هللنالٌل - القنالم ثيحندِّ  مبندا  ب  هللابد فنذا

ھ ھ ے  ﴿ :يقنالش وا  االن؟طحندِّ  النذ  هنذا منا ،ا  رونالش صنايب ينا» :له فقلو :قاش .ي يِّ لِ نَّ لَ الةَ 

 فلنننا ؛[20: اللنننةدة] ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿ و ،[192 :ملننندان آش]  ﴾ے ۓ ۓڭ 

 -ڠ- محلند بلقام ولعو فل » :قاش ،« ع)» :قلو ،«القدآن؟ أطقدأ» :فقاش :قاش .«طقاللالن؟ الذ  هذا

 من  به ا  خدجيُ  الذ  ،اللحلالد -ملسو هيلع هللا ىلص- محلد مقام فن ه» :قاش ،« ع)» :قلو ،«فيه؟ ا  يبعثه الذ  :يعني

 أ نه غيند :قاش .ذاك أيف  أكالن ال أن وأخاف :قاش .مليه الناس دَّ ومَ  ،الصداط وض( َو عَ  َ  ا) :قاش .«خدجيُ 

 .الللاون) ميندان كنأهن) فيخدهللنالن :يعنني :قناش .فيلنا يكال نالا أن بعند النار م  يخدهللالن قالما أن زم) قد

 !ويحورم :قلنرا افحجعنرا .القنداريل كنأهن) فيخدهللنالن ،فينه فيغتللالن ،الةنة أهنار م  هندا دخلالنفي :قاش

 كمرا :أو– وامرد رجرل غيرح منا مح  ما -واهلل  – فال افحجعنا ؟-ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل رسول على يوذب الشيخ أتحو 

 .  -نعيم أنو قال

 ،-مننه ذكده فيلا- الفقيد يزيد وكذلك»: -بعد كالمه اللابا   العنرب  مباشدة–، 100قاش الشاربي )       

 ؛طخاصنلاله ال: بعضنل) فقناش ،بالحةنة )رالبل إذ ؛-ڤ- مباس ب َ  ا  مبدَ  الخالارُج  مارإ كلا ال

 بنالخالف و اصنبالا اللحكن) ملنى اللتشنابه فدهللحنالا ،{خصنلالن قنالم هن) ب }: فيه ا  قاش مل  فن ه

  اهن.  «ا مظ) اللالادَ 

كنان يندى رأ  »: -،4/89) «الةندح والتعندي »كلنا   -فقد قاش فينه أبنال يناط)  وأما وعد ب  مبيدة؛        

 . «الخالارج، ا) طدكه

 كنان ه:أبين من  ،اللنذلي  الف أبي م  ،صلعيا  وقاش»،: 154-8/153) «التلذيب»قاش الحاف     (2)

 :  منها اذلك   نياتاأ وقال اذلك ع  رجع ثم امحجئا وكا  ،ل)فِ قَ وْ أَ و اللدينة أه  ِب دَ أْ أَ  م 

 المحجئونا يقول ما نفار                                                             شك غيح   نفار  ما ل  و  أل                       

 اهن مختصدا.    «تحكه ثم ارجاءاإل يحى كا  :العةلى وقاش        
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 ودخال ،القدر يف الكال  اشتدر يمل»: -$-ويف هذا لقول شيخ اإلسال  ابن تيمية 

 لنكارو  ولناام ،العلام بتقد  لقرو  القدرلة مجدور صملر ؛ملدبَّ والعُ  النظر أهل من كثري فيإ

 وقاول ،روالتامل  :ايتقاد  الكتاملب لنكاملر يف عبيد بن عمرو وعن ،واولق ايشي،ة عمو 

 مبتادعو  فدام ؛(2)هاؤ ء وأممل ،وغريهم وأمحد والشملفعي مملل  عليإ رهمكفَّ  (1)أول، 

 كُ  ملدبَّ والعُ  العلامء من كثري خلق هؤ ء ويف ،أول،  بمنزلة ليسوا لكندم ؛ضمللو 
 ندمع بتِ

 ،لاإ خيرجاوا مل ؛للياإ داعياة كامل  من لكن ؛مندم ؛امعة ومسلم البخملري وأخر  ،العلم

 فإناإ ؛بدعاة لىل داعياة كامل  مان أ : -وغاريال كأمحد- احلدلث أهل فقدملء مذهب وهذا

 أ  عقوبتاإ وأقال، -جمتددا البملطن يف كمل  ول - النمل؛ عن رضرال لدفع العقوبة لستحق

 ،شادملدتإ لقبَ تُ  و  ،ستقَ  لُ  و  ،العلم عنإ لؤخذ   :الدلن يف مرتبة لإ لكو  فال ،رجَ هُي 

 ؛داعياة كامل  ين الصحيح أهل خير  مل وهلذا ؛هذا من قرلب مملل  ومذهب ؛ذل  ونحو

 القدرلاة رأي الباملطن يف لارى كامل  ممان كثري عن -العلم أهل وسملئر هم- او  روَ  ولكن

 أهال أكثار لرتكنمل ؛القدرلة عن الروالة نملترك لو»: أمحد وقملل. والشيعة واووار  وايرج،ة

 وكاام ،(3)ة اكلو ةس بو «ابكتئات  واوا ة ،ابليت  يبفلتل نلق» ةس بو عن وا ا ،«البرص 

 أو- علايدم رد ممن كثري فيدمل أخطأ فقد ؛فيدمل أخط،وا -وغريهم ايعتزلة من- القدرلة أ 

 اهلل هكماة او  فنفَ  ،أتبملعإو صفوا  بن جدم مسل  عليدم الرد يف سلكوا فإهنم ؛-همأكثرُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يعني: متقدمة القدرية، الذي  أ كدوا العل) اللابا. (1)

 يعني: هللللالر القدرية، الذي  أقدوا بالعل)، وأ كدوا خلا أفعاش العباد.  (2)

كا نو مشنكلة، فالقن( فيلنا أ ناس من  فضنالء  -  بندايتلا–هذا هال مالر  الشاهد؛ أ : إن بدمة القدر  (3)

، الويلا وقد رهللعنالا بعند زوالنه، ومثن  ذلنك: هلللين( من  -للكان اإلشكاش–الللف، فُعذروا   ذلك 

  ) آ فا مل  وق(   بدع أخدى. مثَّلُو 

؛ فال شك أهنن) ليلنالا كالنذي  طكللننا ملنيل) آ فنا، وإ لنا -$-وأما الذي  طكل) مليل) اإلمام أيلد        

مةدد أخذ العل) منل)، وأهن) لال ُطدكالا؛ لضاع ما منده) م  العل)، وويأي طفصني  ذلنك  -$-أراد 

 .  -إن شاء ا –  فص  ملتق  



  

121 

121 

 
 وجحادوا ،وأمارا خلقمل األسبملب من جعلإ ممل او  ونفَ  ،بعبملدال رمحتإ او  ونفَ  ،وأمرال خلقإ يف

 الاذلن العقاالء أكثر لنفور سببمل ذل  صملر ممل :و ائعإ خملوقملتإ يف ايوجود  احلقملئق من

 القاول هاو القادر يف نةالس أهل قول أ  لزعمو  كملنوا لذ ؛ةَ نَّ السُّ  لظنونإ عام قوهلم فدموا

 .(2)اها «آخر موضع لبسطإ وهذا ،(1)جدم ابتدعإ الذي

 قظداور احلا عما ،ولناملفح عندامل ،ول هبامللقا ،ن نشأ عاىل البدعاةم :فخر  بذل  

مان  -قادلام وهادلثمل- عن بدعتإ؛ كامليعروفن -أي: الرجل-وانتشملرال، وعد  رجوعإ 

 توقُّ  يف تبدلعدم، وعد  معململتدم ؛ فدؤ ء  ايعتزلة، واألشملعر ، واووار ، وغريهم

   . -ل  شملء اهلل–بقواعد ز ت العلامء، وسيأيت تفصيل ذل  يف هينإ 

بعاد  دخاول  ال  العلامء السملبق نقلإ لدور كلإ هول هذا ايعنى؛ بال رصهاواوك

 ايبتدعة يف ايوازنملت ايتعلقة بز ت العلامء، وللي  شي،مل مممل وقفت عليإ يف ذل :

ةت عاد   عسارو  ان عيناد »: -$-ألوب السختيملين  تملبعي ا؛ليلقول ال -1

 .(3)«عتق  قط

عفامل اهلل –النظر السدلد، وبن نظر اوليفة أيب جعفر اينصاور  : قملر  بن هذاقلت

 الذي كمل  لقول يف ابن عبيد: ،-عنإ

 فلك  يطل  صند  دي  وَ فلك  يسءي و  »

 «لري عسرو  ن عيند

كام قملل غري واهد -لو  أ  الزهملد هم أعقل النمل؛ معوصالهإ، و أي: اعترب زهدال

 دن العقالء؛ فضاال عان العلاامء، وقام -$-، ومع ذل    لعدال ألوب -من العلامء

، وان صاخت الرت  ءاده»ىل قول اينصور السملبق بقولإ: ع -$-ي علق احلملفظ الذهب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لالا   ا مالر التي ذكدها شي  اإلوالم اللقصال (1)  . -$-د بذلك: ا شامدة و حاله)، الذي  طةلَّ

 .،386-7/385) «مةلالع الفتاوى» (2)

 .،1965) «اإلبا ة» (3)
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 .(1)اها «ويبل ا  دعتخت

ل  كال  جدم »:-$-يملجشو  قول الفقيإ ا؛ليل عبد العزلز بن أيب سلمة ا -2

لد  قط ةن يباا ابلل  صفة بال معنى، وبنملء بال أسمل؛، ، ولقد س،ل جدم عن رجل و  ي 

ل  كتاملب اهلل بجدلاإ، ، فخامل«عليدامل العاد »، فقملل: -قبل أ  لدخل هبمل-طلق امرأتإ 

 .(2)«﴾گڑ ک ک ک ک گ﴿ :-تعملىل-وقملل اهلل 

 والفعل، وايفعول الفملعل يف النمل؛ واختل »: -$-قول اإلممل  البخملري  -3

 كلدامل األفملعيل: ا؛ربلة وقمللت اهلل، من ليست البرش من كلدمل األفملعيل: القدرلة فقمللت

وقاتل يبااا  خملو ، لكن: قمللوا لذل  ؛واهد وايفعول الفعل: ا؛دمية وقمللت اهلل، نم

پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :- تعاملىل -: التخليق فعل اهلل ، وأفعمللنمل خملوقة ؛ لقولإ ابلل 

 .(3)اهن «﴾ڀ ڀ ٺ ٺ پ پ پ ڀ ڀ

: فبمللن بن أهل السنة، وبن ايبتدعة، ويَّمل عرب عن أهل السنة، عرب عندم بأهل قلت

 العلم؛ لشملر  لىل أ  ايبتدعة  هظ هلم فيإ، و  لصح أ  لكونوا من أهلإ.

  كثارة بانس ابللا  يبن -ا  ومحك- واعل »: -$-ول اإلممل  الربهبملري ق -4

 وةان ،وابكتا  ابلل  قلنا فتن وان وابسان، ابلل  اتي  ةن ابلت  ابام ابكت ،و ابروايو

 .(4)اها «وابكت  ابلل  فثري فتن وان  دعو، صتق  فها ؛وابساو ابكتتا نتبق

وابلل  اا ابساو، واجلها اا »: -$-ومثلإ قول اإلممل  أيب عثام  الصملبوين  -5

 .(5)اها «ابيدعو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،6/105) «الليد» (1)

 .،8) «خلا أفعاش العباد»، وقالش مبد العزيز   49ا يزاب:  (2)

 .،114) «عبادخلا أفعاش ال»، والنق  م  14-13الللك:  (3)

 .،45) «شدح اللنة» (4)

 .،90) «مقيدة الللف أصحاب الحديث» (5)
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بعاد  ،-رمحدم اهلل-نقال عن بعض العلامء -ألصبدملين ل اإلممل  أيب القملسم اقو -6

 أصاحملب أهنام او  َعاادَّ  مجملعاة أمار يف نظرنامل ؛هاذا ثبت ولذا»ىل  وط العململ: كال  ع

 والنجاملر، والكعبي، هملشم، وأيب ،كمل؛بملئي ؛عقوهلم عىل مذاهبدم واخرتعوا ،مذاهب

: فقلنامل هاؤ ء، نعا والعامل  اوامل  وسألنمل ؛نحوهم نحمل ومن كالب، وابن والنظمل ،

 ،ال: قامللوا  -علايدم اهلل رمحاة- والتاملبعن ،-ڤ- كمللصاحملبة؛ابللا  يباا يباؤال 

 هنيفاة، وأيب كمللشاملفعي، ؛اب ةخت يباا ةن اؤال  :قلنمل ،ابلل  يباا ةن  سلروف  وبنساا

 وانلرفو اع ا يباا ةن اؤال  :قلنمل ؛فنه  ةلروف  ولري ،ال :قمللوا أمثملهلم و ومملل ،

 ،ال: قامللوا وأمثاملهلم  والكساملئي، واألصمعي، العالء، بن عمرو كأيب ،اابلر  لغت 

 وسايبولإ، كملوليال، ،واباتاا اإلعاراا يبااا ةان ااؤال :قلنمل ؛فنه  ةلروف  ولري

  اتبةرآن ابللا  يبااا ةان ااؤال : قلنمل ؛فنه  ةلروف  ولري :قمللوا وأمثملهلم  والفراء،

 ةلاروف  ولري ،ال: قمللوا وأمثملهلم  ز ،ومح عمرو، وأيب كثري، وابن كنملفع، ؛را ا ةواب

 ؛وةت اتهبخت ختساوحمك ،وةاساانخت رآنةااب  اتساخ انلرفاو يبااا ةان اؤال : قلنمل ؛فنه 

 ااايب ةان ؤال اا :قلنمل ؛فنه  ةلروف  ولري ،ال :قمللوا  العمللية وأيب ،وقتملد  ،جملهدكم

 كاامللزهري، ؛-ڤ- ابصااتت و ويبقت يااي ،-ملسو هيلع هللا ىلص- اباياا    قت يااي وانلرفااو  لااابل

 بن وحييى هنبل، بن وأمحد مددي، بن الرمحن وعبد سعيد، بن وحييى أنس، بن ملل وم

 ؛وابليات ة ابءااد يبااا ةان ااؤال  :قلنامل ؛ تحلاديي يةابان ال وا  ،ال: قمللوا معن 

 وأمثاملهلم  معاملذ، بن وحييى أدهم، بن ولبراهيم عيملض، بن وفضيل البرصي، كملحلسن

  مان :هاؤ ء علياإ بناملال مامل عىل مذهبدم بنوا هل: قلنمل ؛فنه  ةلروف  ولري ،ال: قمللوا

 من: قمللوا هم  النمل؛ أي فمن: قلنمل ؛ : قمللوا  -ملسو هيلع هللا ىلص  - اهلل رسول وهدلث اهلل، كتملب

 ممان ماذهبمل أسوأ أهد لكو    أنإ علم ؛اإلنصملف بعن نظر فمن ؛بمللعقل القول أهل

 امءالعلاا وقااول ،-ڤ- الصااحملبة وقااول ،-ملسو هيلع هللا ىلص- اهلل رسااول وقااول اهلل قااول لااد 
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 ،-ملسو هيلع هللا ىلص- رسولإ وسنة ،-تعملىل- اهلل كتملب عىل ودلنإ مذهبإ لبني ممن بعدهم، والفقدملء

 لكاو  أ  لاأمن   كي  ؛-ملسو هيلع هللا ىلص- رسولإ وسنة -تعملىل- اهلل بكتملب بعململ ليس من وتبع

 .(1)اها «الشيطمل  متملبعة من اهلل أعملذنمل  للشيطمل  متبعمل

طُ  -7 ا  ال يةايض ابللا   ان»بعد ذكر هادلث:  -$-ويش قول العالمة الطُّر 

 لَباقِ  مان قاط النامل؛ لاؤتى   أناإ عاىل لدل فإنإ احلدلث؛ هذا فتدبر»: (2) «ت...ابتءاع

 النامل؛ فياؤتى بعململ، ليس من أفتى علامؤهم؛ مملت لذا أنإ قبل من لؤتو  ولنام علامئدم،

 اؤمتان ولكناإ ،قاط أمان خمل  ممل: »فقملل ترصلفمل، ايعنى هذا عمر رصف وقد،قبلإ من

 ،فضاا ، لت  بنس ةن است ت  وبكاخت ؛قط عت  ا تدع ةت: نقول ونحن، «فخمل  أمن ريغ

، الذلن   لؤخذ «األصملغر»اها. وتتمة كالمإ مدمة، وفيدمل كال  عىل معنى:  (3)«ويبضا

 .(4)عندم العلم

ملهل، ويف أ  البدعة لناام وا؛ طويش واضح يف التفرقة بن العململ: وكال  الطرقلرت

ام نتكلم فيإ هنمل من أ  ايبتد  لايس مان وهذا رصلح في ،قبل ا؛دملل من -أصال-تأيت 

؛ -$-، وكاذل  الشاملطبي (5)-$-أبو شاملمة  :وقد نقل هذا الكال  ،أهل العلم

 .(6)مكثرا من الدندنة هول معنملال

 تساسنو قتئاا»يف بعض دعمل  ا حتملدلة:  -$-قول شيخ اإلسال  ابن تيمية  -8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،337-1/334) «الحةة   بيان اللحةة» (1)

 .-ڤ-،، م  يديث مبد ا  ب  ملدو ب  العاص 2673،، وملل) )7307، 100رواه البخار  ) (2)

   .،77) «الحالادث والبدع» (3)

 مبحنث مفيند   ذلنك، ضنل  رونالته -وفقنه ا -بن  مبند القنادر : أبي ميلنى ملندو و خي الفاض  (4)

 ، وهي مطبالمة. «ا ربعالن اللنلةية»

 .،58) «البامث» (5)

 «.االمتصام»مالار  متفدقة م   (6)
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 .(1)اها «وابغاايو : ع   ابض بو«و تبنت»، و«عتنت»، و«حمةةت»ةثا ا ا انةتل: 

 ،آد  بناي أضل من ايفضل وهذا»فيمن لفضل األوليملء عىل األنبيملء:  -$-وقولإ 

 ةلرفاو وباخت ،ةتلاد ة وةصا ت  ،فثري ف   بخت فتن وان ،ايستقيم الرصاط عن وأبعدهم

 ،وانتصاافو ،وانت لسا  يبصااتف ةان باائاق قلااا عاىل اساتتااذ وبخت ،فثرية   شنت 

 العلام أهل عند- ضال  الكال  أعظم من الكال  هذا فإ  ؛وابلتةو ،وانت ةهو ،وانتكلسو

 .(2)اها «أعلم واهلل ،-واإللام 

جمتهدين  -ةن اخلااوج اا ولريه-وفتن »يف عبد الرمحن بن ملجم:  -$-وقولإ 

 .(3)اها «ك ابليت ة؛ بكن فتباا جهتال، فتوقاا ابكتتا وابساو

شَدد بإ عىل ممل نحن فيإ، واألهملدلث يف شاأهنم : وشأ  اووار  من أظدر ممل ُلستَ لتق

وأقوال العلامء يف اطِّراح حمملسندم كثري ، ولنام ذكرت هذال العبملر  ايخترص  لشايخ  ،روفةمع

 .(4)؛ ينملسبة ايقمل ؛ وللتنبيإ عىل ممل وراءهمل-$-اإلسال  

 بلنا يلنامح اللحنب أن ذكندط) قد:  قي فنن»: -$  -قالش اإلمام اب  القي)  -9

 منا لنه يغفد أيضا، العال) وكذلك للالاه، يعفى ال ملا للاللي ويعفى غيده، به يلامح ال

 .للةاه  يغفد ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،2/193) «مةلالع الفتاوى» (1)

 .،2/240) «اللةلالع» (2)

 .،7/482) «اللةلالع» (3)

 -وينديثا قنديلا- العللناء يختلنف ل)»: -$-مام اآلهللد  وم  مشلالر كالم العللاء   ذلك: قالش اإل (4)

 ؛العبرادة   واجتهردوا ولرامواا لرلوا وإ  ،-ملسو هيلع هللا ىلص- ولدونالله -طعنالى–   مصناة ،ونالء قالم الخالارج أن

  هنن) لهرم؛ ننرافع ذلرك ولري  المنوحا ع  والنهر نالمعحوف األمح وي هحو  نعما ؛لهم ننافع ذلك فلي 

 وينذر ا مننل)، -طعنالى– ا  ينذر ا وقند الللنللي ، ملى هالنويلالِّ  ن،وْ يلالَ  ما ملى القدآن يتأولالن قالم

 «بنيلنان طنبعل) ومن  ،-ڤ- الصنحابة ويذر اه) بعده، الداشدون الخلفاء ويذر اه) ،-ملسو هيلع هللا ىلص- النبي

 ،. 41) «الشديعة»اهن اللداد م  
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 ماذا ولك  ؛واإليلان، والةالد الحكلة مقتضى وهال صحيح، ذكدط) الذ  فلذا

 -يكده ما منل) وق( إن- أولئك يا    ا التلديد ورد التي ،اللضامفة بالعقالبة طصنعالن

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿ : - طعالى - كقالله

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿ :- طعالى - وقالله ،(1)﴾ېئۈئ ۈئ

 ،(2) ﴾ی ی ی جئ حئ مئ  ی ىئ       ىئ  ىئ   ېئ ېئۈئ ېئ

 وكم ،(3)﴾گککگ کڑڑکژڈڈژڎڎ﴿: اشننوق

 البدع كأرناب ؛نه يعبأ ولم أمهله قد انفسه قبل م  عليه ومتقول اأعدائه إلى راك  م 

 .ودينه ولفاته أسمائه على المتقولي  هماكل

  ةِ وُون بغضنبة، يلنامح لن) فن نه ؛البناب هنذا من  هنال ينال ل قصنة   ذكدط) وما

 وبب وكا و بلقلة، حلامَ يُ  ل) ييث ،البشد أبي ياش ويكفي الحالت، بط     هللللا

 .الةنة م  إخداهلله

  علنة مليه كللو م  فنن ،دي نا م بي  يننطناف وال ،انني أيضا هذا أن :فالجواب

 يالنه اقتضنو ؛غينده يدمنه ما منلا إمطائه   غيده به يخت  ل) بلا منلا واختصه ،ا 

 شمشنالِّ  أد نى من  مدطبتنه يدامني بنأن واالختصناص والقندب الالالينة مدطبنة يف  م 

 طكالن ؛غيده ملى واصطفائه لنفله، واطخاذه طقديبه، ومزيد به، االمتناء فلشدة ؛وقار(

 من  اللطلنالب فناله مننه واللطلنالب أكلن ، مليه و عله أط)، مليه دهووي وليه يقاله

 كال نه من( الرباين، البعيد مليه ينبه ل) بلا هبِّ  ُ  ؛مدطبته بلقتضى وأخ  غف  إذا فلال غيده،

 .ا مدان يقه   فيةتل( أيضا، ذلك به يلامح ل) بلا يلامح

 يلنامح الللنك فننن ؛بنه شناهد فالالاق( ؛طناقضللا ومدم اهللتلامللا، معدفة أردت وإذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .30ا يزاب:  (1)

 .75-74اإلوداء:  (2)

 .46-44الحاقة:  (3)



  

127 

127 

 
 بنه يأخنذ لن) بلنا وين د ) ويأخنذه)، منزلتل)،   ليل م  به يلامح ل) بلا وأولياءه خاصته

 .ا مدي  بي  طناقض وال وهذا، هذا شالاهد ذكد ا وقد غيده)،

 اآلخند، م  إليك أيب أيدهلا :زوهللتان أو ولدان، أو مبدان، لك كان إذا وأ و

 اللعاملتنان يقنه   واهللتلن( ا مندي ،  نذي  لتنهمام ؛مليك وأمز قلبك، إلى وأقدب

  .مليك ومزطه له، ويبك منك، قدبه بحلب

 إذا- بنالتزوج ملينه أ عن) م  يد هللع  ييث ؛الشدع   اللعنى هذا امتبار ظلد وقد

 الحند ضنامف وكنذلك الةلد، :النعلة هذه يعطه ل) م  ويد الدهلل)، :-الز ا إلى طعداه

 يند وهللعن  لغينده، مللالكا يةعله ول)  علته، مليه وأط)  فله، ملكه قد الذ  الحد ملى

 .ذلك  صف :النعلة هذه له يحص  ل) الذ  بالده، اللنقالص العبد

 بأ نه وشنلدت العناللي ، مقالش وهللزائه وأمده خلقه   يكلته  دت م  فلبحان

 .الحاكلي  أيك)

 .(1)اهن مختصدا«تملقفأمو البصائح غائ  ي          هلل سح تحت كل لطيفة                 

: وهذا من أرصح ممل لكو  يف التفرقة بن زلة العململ، وشأ  أهال الباد ؛ فقاد قلت

 أ  أهلدامل شاأهنم يف أو ً عىل زلة العململ، وايسملحمة فيدامل، ثام بانَّ  -$-تكلم اإلممل  

 عظيم، وايقصود: عند تعمدهمل، واإلرصار عليدمل، ثم تكلم عىل هاملل -ألضمل-ايخمللفة 

عاىل أ  شاأهنم لايس  -بجاالء- بد ، وأهنم   ُلمَدلو ، و  ُلعَبأ هبم، مممل لادلأهل ال

كشأ  العلامء يف ز هتم، فال لسوا أ  لعململوا باام تقتضايإ ز ت العلاامء، ثام    يف 

 ؛ فتأمل.-و  لعملرضإ  بام لقرر هذا، -جواب اإلشكملل 

 احلمياد  ن عبادبا رلارفملضل جعن ايحدث ال -$-ملفظ الذهبي نقل احل -10

 أكتاب فلم ا؛عفي، جملبرا ورألت شي،مل، عنإ أكتب ومل نجيح، أيب ابن رألت» :-$-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ،335-1/333) «ي مدارج اللالك» (1)
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، «اهلل عباد أبامل لمل ضيعت: »رجل لإ فقملل، «عنإ أكتب ومل جرل ، ابن ورألت شي،مل، عنإ

 وأمامل القادر، لارى فكمل  ؛نجيح أيب ابن وأممل بمللرجعة، لؤمن فكمل  ؛جملبر أممل  ،: »قملل

 كامل  - أمداملتكم فإهنن هبن، تزوجوا  : وقملل امرأ ، بستن بنيإ ىصأو فإنإ ؛جرل  ابن

 اها. «- ايتعة لرى

، ومل لكن بمللثقة، عبخت فتن ةيتدعتأممل امتنملعإ من ا؛عفي؛ فمعذور؛ »ثم علق عليإ: 

 .(1)اها «، ول  غلطمل يف اجتدملدمهملومهت ةن يبئسو ابلل وأممل اآلخرا ؛ ففرط فيدام، 

منزلاة العلاامء،    ا؛عفي بمللعلم؛ يكمل  بدعتإ، ومل لنزلاإفتأمل كي  مل لص قلت:

 الذلن صدرت مندم بعض الز ت.

 : -ع ت ا  عاخت  -قتل يب ا قت   

: أن مفلدة البدع راهللحة -  هذا الةا ب– الللألة وود ،(2)و  هذا القدر كفاية

والم ابن  ، وقد قدر هذا شي  اإل-أصال  -ملى مصالحلا، فال مةاش لللالاز ة بينللا 

وهننذا النندلي  كنناف   بيننان أن هننذه البنندع »طقدينندا  فيلننا، هللنناء فيننه:  -$  -طيليننة 

وأ  مرا ، -ملسو هيلع هللا ىلص  -مشتللة ملى مفاود امتقادية، أو يالية، مناقضة للا هللاء بنه الدونالش 

 -بدمته-والالقالف ملى التقديد ، (3)اهن «فيها م  المنفعة محجوحا ال يصل  للمعارضة

 تفيد.مل) لطالب العال) اللل

ز ت  دك: أ  ايبتدعاة   هاظ هلام يف قواعاوهكذا لتضح لكل من لإ فدم ولدرا

العلامء، فال جيوز أ  لقملَبل بن بدعدم، وبن موافقملهتم للحق، أو ممل عندهم مان اواري، 

ل بذل  لىل اعتبملر بدعدم من ز ت العلامء، وهذال ا؛ملة   لكاملد خياملل  فيدامل  فُيتَوصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،12-9/11) «الليد» (1)

، فنال يصنح أن طعاَمن  بندمل) -ابتنداء-واللقصالد: االوتشنلاد ملنى أن اللبتدمنة ليلنالا من  أهن  العلن)  (2)

 .-والى ما طقدم-شاهدة ملى ذلك  -ملالما-معاملة زالت العللاء، ومالاقف الللف منل) 

 .،291) «اقتضاء الصداط الللتقي)» (5)
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 ىل السنة؛ ولكن ايشكلة كلدمل تكمن يف الفدم والتطبيق.أهد من اينتسبن ل

فتجد من هؤ ء اينتسبن من لأيت لىل مثل سيد قطب، أو هسن البنامل، أو غريمهامل، 

 فيطبق عليدم قواعد ز ت العلامء!! 

م   تقيمو  بن السني وايبتد ؛ ألنك -ابتداء-: لنام ُأتيتم من عد  متييزكم فنةتل هل 

بن عطاملء، أو معباد ا؛دناي، أو  طلة هذال يف هق عمرو بن عبيد، أو واصلموازنتكم البمل

ا؛دم بن صفوا ، أو غريهم من ايبتدعاة ايعاروفن، فمللساؤال ايطاروح علايكم: هال 

 الرجال  ايذكورا  من أهل السنة، أ  من أهل البد  

 :ملعنادمه مل م والسنة، واطلع عىل بعض ممل كالذي   لرتدد فيإ من شم رائحة العل

عقيد  ا حتملد، وا عتزال،  و؛ ايبتدعة، وكي    ! واألول عندال منمل من رءأهنام كملن

: مامل جيعلاإ (1)والتصوف، والرفض، واورو ، والتكفري، وغري ذل  مممل سطرال علامؤنمل

عمو  البلوى بإ، وانتشملر فكارال الفملساد يف العاململ،  ن أئمة الضالل؛ َأِض   لىل ذل :م

، وقد نوصح يف بعاض ضاال تإ، فاأرص، «اإلخوا  ايسلمن» ودورال القوي يف هزب

 .  (2)وعملند

 ول  كاامل  أخاا  شااأنمل -فضااال تإ ماان جاانس ضااال ت األول  وأماامل الثااملين؛

وا نحرافملت؛ فام ايملنع  يشملر لليإ، بام فيإ من الضال توهو مؤسس احلزب ا ،(3)-منإ

وممل الفملر  بيندام، وبن ايبتدعة من لحلملقدام بركب دعمل  الضاللة، وأئمة الغوالة !  لذ 

 األوائل ايذكورلن !

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   -يفظنه ا   –، والشني  ربين( اللندخلي «المرورد الرزالل»   -$-شي  مبند ا  الندوي  مث  ال (1)

 ردوده اللعدوفة.

الصنحابة؛ فلنا كنان مننه   مقاش مشلالر بخصالص وبه لنبعض  - $- اصحه الشي  محلالد شاكد  (2)

 .والكرب إال العناد

 .-$-أيلد النةلي  ، كالهلا للشي «رد الجواب»، و«المورد العذب الزالل»ا ظد  (3)
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فمًل لمملَ  الكفر:  -$-وقد قملل اإلممل  ابن القيم   اباداع  ااا :ابك ار واةات »معرِّ

  . (1)اها «فنخت  يَ انت   ،ابنخت

؛ فدل لارتدد عملقال يف (2): وكذل  لممل  البدعة، وأقوال السل  يف ذل  كثري قلت

 ن  لىل بدعدام، متََّبَعن  فيدمل، ومن َثمَّ لكونمل  من أئمة البد  !  كملنمل داعيَ  أ  سيًدا وهسنمًل

 أن النننذ  يفنننده بننني  ونننيد قطنننب، ويلننن  البننننا، وبننني  اللبتدمنننة فالحالرررل:

متنناقض، فننذا أطنى بعند ذلنك، وهللعن  ضنالالت  اللذكالري ، أق  أيالالنه أ نه هللاهن 

كلا قاش  فشأ ه ،ويفح فنن هلللله يشتدهللنل زالت العللاء؛الدهلللي  اللذكالري  م  

ما  وال يصح على جهلها وال يخال  والجاهل عليه أ  يحجعا»: -$-شي  اإلوالم 

 .(3)اهن «مبتدعاا جاهالا ضاال -نذلك  -عليه علماء المسلمي ؛ فإنه يوو  

قطاب،  أعني: مان لثناي عاىل سايد-ح غري واهد من القو  ايذكورلن وقد نوص

فحكاام بعااض العلااامء  ،، فااأرصوا-و؛ الضاااللن البناامل، وغريمهاامل ماان رءوهساا

عىل القواعاد ايعروفاة يف التبادلع، وقاد  هات  -بال ش -، وهذا جملر (4)بتبدلعدم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،3/1386) «أيكام أه  الذمة» (1)

ْةز   ،2)  وأمرا»،: 332) «الدد ملنى من  أ كند الحندف والصنالت»   -$-وقد قاش اإلمام أبال  صد اللِّ

 مردثاا اإل سرالم   أمردث مر  كرل ثرم ،واللننافقالن الدبالبينة، مالندَّ والُلن فاللشندكالن، ؛الضراللة أئمة

 اآلثرارا ناتبراع شريومه يعرحف ولرم العقليراتا إلى المعتقدات أمح ردو طحيقاا الحديث نخالف وأس 

 .اهن «مالفهم ثم عنهم أمذ أو اأهلها ع  السنة يأمذ ولم

 .،7/682) «مةلالع الفتاوى» (3)

منننل): محلنند بنن  يلننان، وأبننال إوننحا الحنناليني، ودمنناة اإلوننكندرية: ياونند بدهننامي، ومحلنند بنن   ،4)

 .إولامي  اللقدم، وغيدهلا

 تنبيه مهم يتعلق نمحمد ن  مسا :        

فتنة مظيلة   بالد ا، طلثلو   الخدوج ملى الحاك)، وخلعه  -ياش كتابتي للذا البحث  -لقد وقعو        

قبن  ذلنك -م  الشد والفلاد، وكان محلد ب  يلان قد ا تشد مننه  -  خالش ذلك  -بالقالة، وما وق( 

م  مالقفه م  الحكام، وصار يدي  لل) باللل( والطامة، وينكند  : أ ه قد طداهلل(-بلا يزيد ملى العامي 

ا وقعو هذه الفتنة؛ إذا به ينض) إلى هلللالع الخارهللي ، ويحلِّ  صنيعل)، ويثنني   =الخدوج مليل)؛ فللَّ
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آنفمل؛ فال ظلم، و  هتور، ومن كامل   -$-صور  ايسألة، وسبق كال  شيخ اإلسال  

 يف ش ؛ فليأت بسلطمل  مبن، أو لريض بكونإ من ايتعصبن ا؛ملهلن.

، فالنذ  يعتنرب -ونالاء بلنالاء-شنأن الةلامنات اللبتدمنة  يقاش  وما وبا ذكده 

 مننا بالننه  بحلنننات اإلخننالان، والتبليننغ، وغيدهلننا، ويغننض الطنندف منن  ضننالالهت)؛

وغيده)؟! وقند أخنرب  واللعتزلة، وا شامدة، والصالفية، ال يصن( ذلك م( الخالارج،

   شنند للنن) هلللننالد ال طنكنند  ؛ واللعتزلننة وغيننده):(1)باهللتلنناد الخننالارج -ملسو هيلع هللا ىلص-النبنني 

وأي  هن الء اللتحكلنالن اللتالمبنالن  ؛ فلا القالش؟!(2)اإلوالم، والدد ملى اللاليدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات مليل)، ويلدح قتاله)، ول) يتالرع   خالش ذلك من  الظلنالر ملنى الفضنائيات، بصنحبة اللنذيع=

ذائ( منه، م( اللزيد م  الباليا، التي ط كند أن الدهللن  زائنغ، متالمنب  لةَّ اللتربهللات !!! وك  هذا م

 بالدي  وأهله؛ فا  يليبه.

        ه، وأقد بتالبته اللزمالمة، أقالش :                                                                                         وإلى م  أانى ملي       

ا أغنى منك) طلدمك)، وطالمبك) بالقالامد اللقدرة   صفة طالبة اللبتدع ؟! وما أغننى مننك) رمنيك) م       

ننا لنن)  عتننرب بتالبتننه  -لنننا   بننالتنط(، والتنقيننب منن  اللنندائد، ومنندم الحنندص ملننى هدايننة الخلننا؟!  -للَّ

ها ملنى ا كشف زيفك)، وبان هللللك) وطعصبك)، ووقطو أقنعة الديلة اللصطنعة التي ألصقتلاللقد 

َأْوَبة، وام اف بالخطأ ؟! أم ه  وتلضالن   الذب م  الدهلل ؛ هللديًا ملى اللبندأ  وهللالهك)؛ فل  م 

نٌْز »الغبي:   . ؟! وا  اللالمد« -ولو طارت  -ع 

 عحفت نها عدو  م  لديقر         جزى اهلل الشدائد كل ميح                            

كنان رهللن  يندى :»-$-،، م  أيالب اللنختياين 142« )لبدع والنلي منلاا»روى اب  وضاح   وقد        

أشنعدت أن فال نا »أخنربه، فقلنو:  -فديا بنذلك-رأيا، فدهلل( منه، فأطيو محلدا ] يعني: اب  ويدي  [ 

الش؛ إن آخند الحنديث أشند ملنيل) من  أولنه: حندوا إلنى منا يتظنا  »قاش: نننف ،«رأيه الذ  كان يدى؟ طدك

 . «ال يعالدون فيه ،يلدقالن م  اإلوالم»

 وغيدهلنا، منن  يننديث  دوفننة،   الصننحيحي ونبقو اإلشننارة إلننى هنذه الللننألة، وا ياديننث فيلنا مع (1)

 .-ڤ-غيد وايد م  الصحابة 

 -وغينده) والةللية الدافضة م - الللللي  مبتدمة م  كثيد ذهب وقد»: -$-قاش شي  اإلوالم  (2)

 من  خيد وهال ،مبتدمي  ملللي  وصاروا ،بذلك وا تفعالا ،يدكث خلا يديه ملى فأول) ،الكفار بالد إلى

 .،13/96) «مةلالع الفتاوى»اهن م   «كفارا يكال الا أن
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منة، لن) يكال نالا يعتنربون بحلننات اللبتد أهنن)م  مالاقف الللف اللتالاطدة، التي طبي  

فضنال من  أن ينظندوا إلنى محندااهت) ملنى أهننا  ،-ابتنداء- وال ينزلالهن) منزلة العللناء 

 ؟!!(1)فضائلل) زالت، طغتفد   بحالر

 مصايبة،  -واهللِ-ني وايبتاد ، وهاذال  السادم بنقفأصل ضالل القو : عد  تفرل

  لنتبإ وطورهتمل ل  من حتقق بمللفقإ، والعلم، وايعرفة بمللسنة، وممل كمل  عليإ السال ؛ 

فإذا اتضح أ  القو  بمعزل عن ذل ؛ فأي وجإ إلدخملهلم يف زمر  العلامء ! وأي وجاإ 

مر  السلفين ! وقد بن علامؤنمل أ  عد  الدرالة بمللسانة، ومامل كامل  علياإ حلرشهم يف ز

ل، الَّ وانحراف اينحرفن، وممل أكثر ممل كمل  شيخ اإلسال   السل : هو أصل ضالل الضُّ

لدند  هول ذل ، وهذا معلو  ين لاإ اطاال  عاىل مؤلفملتاإ؛ فمللاداء قادلم،  -$-

 رف هقيقة القو  ايشملر لليدم.والبلية عتيقة، ومن تصورمهمل؛ سدل عليإ أ  لع

أ  ايبتدعة ليسوا  -مستشددا بكال  العلامء-: أنني قررت  ة  ات اات اشكتل، واا

كو  الرجل من أهل السنة؛ فام  :من أهل العلم، وأ   ط لجراء ايوازنملت ايشملر لليدمل

 ايوق  من ايعتزلة، واألشملعر ، والصوفية، وغريهم، ممن ختصص يف بعاض العلاو ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد ياوش بعضل) اال فصاش من  ذلنك، فقناش: إن الةلامنات اللالهللنالدة ملنى اللناية كللنا   إرنار  (1)

، والالاق(؛ فضنال من  الشندع، ملا يخالف العق  -وا   -أه  اللنة، وليلو م  الفده النارية!! وهذا 

أن مةندد قينام هنذه  -كغيد وايد م  دماة بالد ا، وأبي الحل  اللأربي، وغينده)  -وما مل) قائ  هذا 

يصيدها م   :الةلامات، بتحز ا، ومقدها البيعة لغيد الحاك) الللك ، والتزام اللل( والطامة له دو ه

وم الةلامة، وطصيد من  م  أصالش اللنة، وهال: لز طخالف أصال -بذلك-الفده اللالكة مباشدة؛  هنا 

منند هنذه  -بدمتلنا-مالهللنالدة  -يقنا-اللالكنة ؛ فكيف إذا كا و مقائد الفنده  واالختالف أه  التفده

ومقنالش  وطنناقض، وطالمنب بالندي ، إال محنض طحكن) -يينئنذ  -التفدينا    يكنالنالةلامات؟! فلن

م لفننات مللائنننا   مقدمننة هننذا البحننث، وا ظنندلننللي ؟!! وقنند وننبقو اإلشننارة إلننى هننذه النقطننة  للا

 . وإخالا نا   كشف يقيقة هذه الةلامات
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يف التفساري، واحلادلث، والفقاإ، واألصاول،  فيدمل ايصنفملت التي حُيتمل  لليدمل:وصن  

 واللغة، وغري ذل  

  لسقط  بام–لىل البد  واألخطملء، ومَت ِشَيتِدمل  وا؛واب: أنني لنام تكلمت عىل النظر

 بن هذا، وبن ايبتد  ايعروف ببدعتإ، الذي لستفملد منإ يف ، ففرٌ  -صملهبدمل عن السنة

 فمع وقو  هذال ا ستفملد ؛ ل  أننامل   نصاريال سانيمل سالفيمل، و  نعتارب بعض ا؛وانب،

بدعإ من جنس ز ت العلامء، وهذا هو ا؛ملنب الذي حتدثت فيإ آنفمل، وساقت أقاوال 

 العلامء يف ا ستشدملد عليإ؛ وبمليثملل لتضح ايقملل:

الفاملئق يف غرلاب »ب ولإ كتامل ،تفسريال ايعروف :لإ ،-مثال  -انظر لىل الزخمرشي 

، وغري ذل ، ومعلو  أنإ كمل  داعية لىل ا عتزال،  سايام «أسمل؛ البالغة»و ،«دلثاحل

مان -فإ  كتبإ لستفملد مندامل  ضملل، ومع ذل ؛ ال ايشملر لليإ، فملألصل أنإ مبتد يف تفسري

   جتعلإ سنيمل؛ بال هاو معتازيل حمارت ،  ، فدذال ا ستفملد (1)-النملهية البالغية واللغولة

و  جتعل ضال تإ يف ذل  بمنزلة ز ت العلامء، ولنام ا ساتفملد  التاي تقاع مان كتباإ 

ل  -علم عندم، وسيأيت الكال  عليدمل عة عىل مسألة الروالة عن أهل البد ، وأخذ المفرَّ 

 ؛ فتنبإ هلذلن ا؛ملنبن، -موضو  البحث-وبيمل  العالقة بيندمل وبن ايوازنملت  ،-شملء اهلل

 .(2)مهمل بملآلخرو  ختلط أهد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كررا  رأسررا   البالغرررةا والعحنيررةا والمعرراينا والبيرررا ا »: «اللننيد»قنناش فيننه الننذهبي   طدهلللتننه مننن   (1)

 . اهن «وله ن م جيد

   -$-ب  طيلية اشي  اإلوالم  كثيد م  مللاء اللنة، وملى رأول): -  هذا الباب -وقد  ق  منه        

، و  «التبيان   أقلام القندآن»ب  القي)   مالاض( م  ا،، واإلمام 15/278، )10/570) «اللةلالع»

 غيده م  كتبه.

 ؛ -وإن مننددطلاله مبتنندما  -: يلننزمك)  ننذا التقدينند طلنناليغ االوننتفادة منن  كتننب وننيد قطننب وال يقررال (2)

 .-إن شاء ا   -، وويأي بيان هذا   محله - أصال -: ال فائدة فيلا ألننر أقول
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كاو   :-من جداة ز ت العلاامء-مة ايوازنملت : أ   ط لقملون صو ا ا ابيسط

الرجل معروفمل بمل ستقملمة العقدلة، فخر  بذل  أهل البد ، فال تعترب ضاال هتم مان 

 جنس ز ت العلامء، و  لقملل: لهنمل مغمور  يف بحملر هسنملهتم.

 ولنرجع لىل متمل  الكال  عىل الرشط األول:

فكام أنإ   بد من وجود ا ستقملمة العقدلة؛ فال بد من وجود ا ساتقملمة العلمياة؛ 

بحيث لكو  الرجل معروفمل بمللتأصايل العلماي ايتان، والاتمكن يف العلام الرشاعي، 

فخر  بذل : ا؛دالء، الفملقدو  هلاذا التأصايل والاتمكن، فاإذا تصادروا، وتكلماوا 

 .-أصال  -ليسوا علامء  العلامء؛ أل  أصحملبإ ضمن ز ت بمللبملطل؛ مل جيز اعتبملر ذل 

وهذا الرشط من الوضوح وا؛الء بمكمل  عظيم؛ بل هو بدهي حماض؛ ألننامل لناام 

  ننازل أخطاملءهم ؛ فام لنمل وللجداملل ! وكيا«العلامء»نتكلم يف مقملمنمل هذا عىل ز ت 

 ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿ لقااااول: -۵ - امء ! واهللمنزلاااة أخطااااملء العلااا

 .(1)﴾ىئىئ ىئ

ل التي سبق نقلدمل يف ا؛ملنب العقدي ت ي همل هنمل ألضمل؛ يمل سابق فيدامل مان والنقو

 عندامل بامللعلم، فواضاح أ  التعبري عن البد  بمل؛دل، وايبمللنة بينإ وبن السنة، التي ُعربِّ 

أو    حيتامل  لىل استشادملد -يف احلقيقاة-  لنزل منزلة العلم، وايقمل   -عموممل-ا؛دل 

 عاد  التفرلاق بان مان يفتك -قادييف ا؛ملناب الع-يشكلاة تقرلر؛ ولكن كام كملنت ا

 وا؛ملهل. تكمن يف عد  التفرلق بن العململ -نمله-وايبتد ؛ فدي كذل   السني

ومل لزل أهل العلم لنكرو  تصدر ا؛دملل، ولبينو  أ  خطأ ا؛ملهال لايس كخطاأ 

أهٌل أ  ُلعذر   -ذ ل–العململ؛ أل  ا؛ملهل لدخل فيام   حيسنإ، ولتكل  ممل   لتقنإ، فدو 

أهاٌل أ   -لذ –، فداو -ابتاداء–يف خط،إ؛ بخالف العململ، الذي نملل رتبة ا ساتحقمل  

 ُلعذر يف خط،إ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .9الزمد:  (1)
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وتتبُع تقرلرات العلامء لذل  لطول؛ ولكنني أكتفي بجوامع نفيسة مندمل، من كاال  

لكاال  ،  سيام وأنإ أمسُّ بمقملمنمل هذا يف ا-$-العالمة ايحقق أيب لسحق الشملطبي 

ل منزلة ز ت العلامء:    عىل ابتدا  ا؛دلة، وأنإ   ُلنزَّ

 وايقلاد ،مقلدا أو فيدمل جمتددا لكو  أ  البدعة لىل اينسوب خيلو  »: -$-قملل 

 لإ مقلد ولممل ،بمللنظر فيإ واألخذ دليال ايجتدد زعمإ الذي بمللدليل قراراإل مع مقلد لممل

 : أقسمل  ثالثة فدذال ؛-فالرصِّ  كمللعملمي- نظر غري من فيإ

 : رضبن عىل األول فمللقسم 

  وباامللعرض ة،فلتاا ل  لقااع   منااإ فمل بتاادا  ،جمتداادا كونااإ لصااح أ  :أهاادمهمل

 الفتناة ابتغاملء ايتشاملبإ اتبمل  لقصد مل صملهبدمل أل  زلة أو غلطة ىتسمَّ  ولنام، بمللذات  

 لاإ ظدار لذا أناإ :إعليا والادليل ،عماد  جعلإ و  ،هواال لتبع مل :أي ؛الكتملب تأوللو

 . (1)اها «بإ وأقر لإ أذعن ؛احلق

وقاد ، -كيزلد الفقري، وعبيد اهلل العنربي–بمن تقد  التمثيل هبم  -$-ثم مثَّل 

  : -وهو موطن الشملهد–ثم قملل تقد  نقل بعض كالمإ يف ذل ، 

 ةات  تساتايت  احلاري فهاا ؛انجتهادين ةان يببخت -ابلل  تويَ س   سم - يصح   ان ويبةت»

 ابيتعاي   اهلاى -ابرشع  ةااعد اجلها ة - بخت اجتس  قد اذ ؛-تةد  فام- ابرشع قنتب

 ةن فنهت وبلا س ،واالقتدا  اإلةتةو ةرتيو بخت حتصا قد اذ ؛ابتيلنو :واا ،اعصا ك علنخت

 قتا  ،-اب ر  اذا- ابةل  ةن ابرئتسو ق  نروج يلرس وب بك ،علنخت ةءيد ال ةت ابل ة

 ابضاتف اذا فكنق ؛(2)«ية د  ابص   قلاا ةن ارج ةت آنر ابرئتسو ق »: ابصافنو قتل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 108) «االمتصام» (1)

، وإن كننان -$-: ملنا ي خنذ ملنى الشناربي - نذه الطديقنة–االوتشنلاد بالصنالفية والكنالم مننل)  (2)

يصدح بلخالفة متأخديل)، ويشن  ملنيل) الغنارة   إلحناده) وز ندقتل)، وقند صندح بنذلك   مقدمنة 

 ، وهال كثيد   كالمه. «متصاماال»
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 ةت صتو عىل رشع    -ظاخت ك-  بنا اعةرين ا ين اىل وابضتف ،اعصا ةن اهلاى ابنخت

 ةااخت وجارى ،عااخت االب كت  ابلت ة ك يسكن ال متكات قليخت ةن اهلاى فنتسكن ،ابنخت ذا 

  . (1)اها «صتقيخت ةن  لَ ابكَ  جمرى

  و  والَكا ،فيدامل الدخول لدعي ممن- السنة عن خملر  كل»ر: وقملل يف موضع آخ

 ؛ول  ،مساملئلدم خصوصاملت عىل بأدلتدمل ا ستد ل يف تكل  من لإ بد   -أهلدمل من

 صاملهب هاو أناإ دعيلا أ  لمامل األمة هذال من مبتد  كل بل ؛دعواهم دملراُه اطِّ  بكذَّ 

 ؛لليدمل رجع ولذا ،ددملبَ بُش  قالتعل لىل الرجو  لمكنإ فال ،الفر  من خمللفإ من دو  السنة

 وكلياملت العارب بكاال  العاملرفن ،أهلإ مأخذ ا ستد ل لأخذ أ  عليإ الواجب كمل 

 - لد   يتي  فام- اؤال  يبن اال ؛-لأخذوهنمل األول السل  كمل  كام- ومقملصدهمل الرشلعة

 للا واب ابلارا فا   ةلرفو ك ابرساخ بلد  اةت : نب ق فنهت اباتظرين ةيلغ ييلغاا  

 تساتايط جهتهات ةان ابتا  ،اعصاال  ةااعاد ابلل  ك ابرساخ بلد  واةت ، سةتصدات

 خمتب او ،ب، بو ةآن ا  تصري يبن فيتحلري ؛عنلت اعةرين بلد  واةت ،ابرشعنو اعقكت 

  . (2)اها «ب،ةرين انتةة  ةن تةدةه  ةن ن ن 
 يلتةاد يبن»لياة: وقملل يف ذكر السابب األول حلصاول ا خاتالف يف القواعاد الك

 تلاك ييلغ و - ابدين ك واالجتهت  ابلل  يباا ةن يببخت -فنخت دلتةَ ي   يبو- ب سخت ك اإلبستن

 يف ذلا  لكاو  تملر  ولكن ؛ن فت ون فخت ويبيت ويبيخت د  لَ وي   ،ذبك عىل السَ فن   ،-ابدوجو

 مان كامل - الادلن أصاول مان أصالو كايل يف لكاو  وتملر  ،الفرو  من وفر  جزئي

 ك ابرشايلو جءئنات   يلض آن ا اهفرت ،-العملية األصول من أو تقملدلةا ع األصول

  ، سلتبنهات اقتباو لاري ةان ،ويبياخت  ات ى  باخت ظهار ةات ةاهات يصري قت  ،فلنتهتت اد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 110) «االمتصام» (1)

 ،. 157) «االمتصام» (2)
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، ثام تكلام عاىل هادلث قابض (1)اها «انيتدع اا وا ا ؛ةةتصدات فه  ك وساخ وال

 لىل آخرال.  «قط... ممل ابتد  عململ»العلم، وممل تقد  من كال  الطرطويش: 

 رتبة عىل ليست -تقد  فيام- األولن لعمل ايخمللفة أ  واعلم»وقملل يف موطن آخر: 

 لساتدعي ذلا  يف القاول وتفصايل شادلد، هو ممل ومندمل خفي ، هو ممل فيدمل بل ؛واهد 

 :رضبن عىل ايخملل  ولكن ؛ايجتددلن نظر لىل نَكِل إُ فل   طو ؛

 أو الوساع غمللاة اجتدملدال يف لبلغ أ  خيلو فال دملد؛ا جت أهل من لكو  أ  :أهدمهمل

 ا جتداملد لعاط مل ول  هاملل، كل عىل مأجور وهو ،عليإ هر  فال كذل ؛ كمل  فإ   ،

 .-األصول أهل بينإ هسبام- آثم فدو فيإ؛ وقرصَّ  هقإ

  اذ ؛ةغتبطاو يبو للطات فناخت ب سخت يب نا وابام االجتهت ، يباا ةن يكان ال يبن: وابثتين

 .ة ةا  فه ا ةله ؛ بلدنال يبا  ويبوه وال ابرتيو، يباا  تالستتةتق ختب ي هد  

، ثم أطملل الكاال  (2)اها « ابةس ا ا يباا ةن اال انتةدة  بلسا انختب و تة  وقلام

 بمعنى ممل تقد  نقلإ عنإ. 

 وهسن البنمل؛ فسانمثل هملهنامل هباام  لنمل يف ا؛ملنب العقدي بسيد قطبوكام مثَّ : قلت

مان لنازهلام منزلاة  -مان اينتسابن لىل السانة-ممن أ ت لليدم آنفامل ، فتجد -ألضمل-

-ء ، والرجال  ليسمل من العلاام-كام تقد -وجيعل أخطملءمهمل من جنس ز هتم  العلامء،

،   سيام األول؛ فام الذي تعلمإ من دلن اهلل ! وممل الذي ختصص فيإ من العلو  -أصال

؛ فمان ذا الاذي لنزلاإ -البتاة-لعلو  الرشعية   صلة لإ بمل الرشعية ! ولنام كمل  أدلبمل،

  !!  -مثال– والنووي ابن هجر منزلة

أعناي: عاىل أ  الرجال مامل كامل  -ىل ذلا  القو  معنمل ع ول  تعجب؛ فعجٌب اتفملُ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 411) «االمتصام» (1)

 ،. 287-3/286) «اللالافقات» (2)
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يت -با عتةلت  » :(1)، ولقول قملئلدم«العلامء»، ثم لذا هبم لطبقو  عليإ قواعد ز ت -عمليمل

سند قط ؛ فلن جتدوا بكا   :يدون يبن تلتةلاا  خت اب نخشناخ يباا اعوض  ام تر -شيتا

 !!! فدل يف التنملقض أب َن من هاذا !!«بتتلةاا ابلل  عىل يديخت -ظهر اعوض عىل-شنخت 

طمليامل  ،-كمللعقاملد، وغاريال- عىل كتملبملت أسملتذ  سيد اإلسالميةوممل شأ  القو    حييلو  

  !!عىل أدلب،   عىل عململ -يف كل هملل-أ  اإلهمللة 

: أنإ   لسوا أبدا أ  لوضع ا؛دملل موضع العلامء، و  أ  تنزل أخطملؤهم فتحلتصا

لتغييب التامل  منزلة ز ت العلامء، ومن فعل ذل ؛ فقد نملدى عىل نفسإ بمل؛دل ايطبق، وا

 والضوابط الرشعية. عن القواعد العلمية

مة العملياة، قمليف تطبيق ممل لتعلق بز ت العلامء من هصول ا ست -ألضمل-ثم  بد 

مان لتيامل  - بلزو  جملد  التقوى والصالح، فخر  بذل  الفملسق ايعاروف بمعملصايإ

يف شأ  هاذا:  -متملممل-،  سيام ل  جملهر بذل ، فواضح -كبري ، أو لرصار عىل صغري 

 أنإ   تعململ انحرافملتإ معململة ز ت العلامء.

وضنالح هنذا من( -يقي ملنى ذلنك من  طصندفات العللناء وال بأس بذكد مثاش ططب

 بنن  يالوننف  منن  الحةنناج -$-، وهننال: مالقننف الحنناف  الننذهبي -أيضننا-الةا ننب 

، -كلنال- وطلنعي  خلنل وننة رمضان،   ا  أهلكه»؛ فقد قاش فيه: -مفا ا  منه  -

 ومكند، وإقندام، شنةامة، ذا وكنان للندماء، وفاكا خبيثا،  اصبيا، هللبارا، ظلالما، وكان

 طناريخي»   ونيدطه ونالء من  ونقو قند؛ قندآنلل وطعظني) وبالغنة، وفصناية، ودهاء،

  هنن  وإذاللننه بنناللنةنيا، إياهننا ورميننه بالكعبننة، الزبينند البنن  صارهنوينن ،«الكبينند

 ا شنعث ابن  ويندوب وننة، مشندي  كله واللشده العداه ملى واليته ا) الحدمي ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، من  إصندارات: «اإليلنان بالكتنب»، وكالمه هذا مالهللالد   شنديع -هداه ا   -هال محلد ب  يلان  (1)

 هلللعية إيياء ال اث.
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 فرإ  ؛اهلل   نبغضره لررن ؛نحبه وال اهب  فنس   ؛ا  اوتأصله أن إلى ؛للصلالات وطأخيده له،

 ولنه ا ، إلنى وأمنده ،ذنونره نحرح   مغمورة مسنات وله، اإليما  عحى أوثق م  ذلك

 .(1)اهن «وا مداء الةبابدة ظللة م  و ظداء الةللة،   طالييد

وجعال هسانملتإ  ،: فتأمل كي  َغلَّب جملنب الارباء فياإ عاىل جملناب الاو ءقلت

 وايعامليص   يف هاذا ايقامل ؛ لغلباة الفساقعتربمغمور  يف بحر ذنوبإ؛ لشملر  لىل أهنمل   ت

 .-نسأل اهلل العفو وايغفر  لنمل مجيعمل  -

بز ت العلامء، وهو:  الكال  عىل الرشط األول لتحقيق القواعد ايتعلقة وهذا متمل 

 .فان ابرجا ةستةنام ةن اباتقنو ابلةديو، وابللسنو، وابلسلنو

فو ، فاال لكاو  واهل لزلة عىل جدة اوطأأ  تقع ا  خت: ويبةت ابرش  ابثتين؛ فتنةصا  *

واإلهداث يف الدلن؛ بحيث لو نبإ صملهبدمل؛ لرجع، فخر  بذل  من  فيدمل قصد ا بتدا 

 ،-و  كراماة-وعملند، فدذا لعملمال ببدعتاإ إ احلق، وأقيمت عليإ احلجة، فأرص اتضح ل

من أهل  -ين،ذه–ل  واىل عىل قولإ وعملدى؛ فيكو   سيامولنزل منزلة ايخمللفن للحق،  

 .وا ختالف التفر 

وهذا الرشط موجود فيام سبق من النصو  وأقوال العلامء، فلايس يف يشء مندامل 

 أ  صملهب الزلة اتضح لإ احلق فيام خملل  فيإ، أو أنإ أرص بعد ا تضملح.

 إ بأهل ايخمللفة والشقمل ؛ فلتقرلرال وجوال:وأممل كو  اإلرصار ُللِحق صملهبَ 

 د دلات عاىل أ  مان كامل  يف أصالإ مان أهالرشعية قأ  النصو  ال :يبقدات* 

ثم خملل  يف أمر   عذر فيإ؛ فدو مؤاخذ، و  لنفعاإ ساملبق فضالإ يف رفاع  ،ا ستقملمة

 ايؤاخذ  عنإ.

ۈئ وئوئۇئۇئۆئۆئ﴿: -طعالى  -فل  ذلك: قالش ا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،4/343) «الليد» (1)



 

140 

140 

   حئ   جئ        ی  ی      ی       ی        ىئ         ىئ    ىئ   ېئ ېئ ېئ ۈئ  

ڑ ڑ ک  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿: -طعالى  -، وقالله (1)﴾ىئمئ 

ائ ﴿: -۴ -، وقالله (2)﴾ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ک ک گ گ گ ک

 ، وقالش النبي(3)﴾ېئۈئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئەئەئ

 -ڤ- ، وقالش يذيفة(4)«ارجع فصل؛ فإنك لم تصل»لللليء صالطه:  -ملسو هيلع هللا ىلص-

غيح الفطحةا التر فطح  ما لليتا ولو مت؛ مت على»واللةالد:  لل  ل) يت) الدكالع

، وَهْةُد النبي (5)«[-ملسو هيلع هللا ىلص- ]و  رواية: على غيح سنة محمد عليها -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل محمدا 

 .-ڤ- (6)هيْ كعبا وصايبَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-

: وموطن الشملهد هملهنمل هو ممل سبق التصدلر بإ قبال للاراد هاذال النصاو ، قلت

ت لرتفع عنإ العذر مبمل  ، ولصري كام لو كملنا   أ  من تقمل  احلجة عليإ، فيعملند؛ومعلو

يف أ  ايحاب قاد  -$-د  نقلإ عن ابان القايم مل تققملئمة عليإ من األصل، وراجع م

 .(7)لعملقب حمبوبإ لذا صدر منإ ممل   حيتمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .75-74اإلوداء:  (1)

 .47-44الحاقة:  (2)

 .30ا يزاب:  (3)

 .،347، 2/344) «الفتح»، وا ظد -ڤ  -،، م  أبي هديدة 397،، وملل) )793رواه البخار  ) (4)

،، ووهللنننه إيداده هنناهنا ضنل  النصنالص 1808) -أيضا-،، وما بي  اللعكالفتي  له 791رواه البخار  ) (5)

 «الفنتح»: لنه يكن) الدفن(، وا ظند «فطدطنه»، أو: «-ملسو هيلع هللا ىلص-وننة محلند »: -ڤ-ذيفة الشندمية: أن قالش ي

(2/340،. 

من  ينديث  ،،2769وبعنده،، وملنل) ) ، ومالاض( قبله4418مند البخار  ) ةالقصة معدوفة، مخدهلل (6)

 .-ڤ  -كعب 

 ،. 126راهلل( )ص (7)

ن اللقصنالد هننا : أن الحلننات وال طعارإ بي  هذا ، وبي  ما طقدم من  محنال الحلننات لللنيئات ؛         

، كلا ال طنفن(   رفن( الحكن) بالخطنأ  -ابتداء  –اللابقة ال طنف(   رف( الل اخذة ، واوتحقاه العقاب 

 ، وم( ذلك ؛ فاللخالف   مشيئة ا  ، فيةالز أن يعفال منه ؛ فتنبه .  -كلا طقدم  –واللخالفة 
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: ممل قررال العلاامء كملفاة يف مساألة احلكام عاىل ايعان بكفار، أو بدعاة، أو وابثتين* 

معصية: أ  ذل  موقوف عىل لقملمة احلجة عليإ، فمتاى أقيمات علياإ، وعملناد؛ اساتحق 

رتتب عليدمل من أهكمل  أخرى يف ايعململة، ونحوهمل، وهاذا باملب األهكمل  ايذكور ، وممل ل

قاول  رات ايحفوظملت عند صغملر طلبة العلم، وقد سابق معناملواسع جدا، وهو من ايقر

؛ وكاذل  (1)جملهال، ضامل  ،كمل  مبتدعمل ؛بأ  من أرص عىل جدلإ -$-شيخ اإلسال  

كال  اإلمامل   :وقبلدام ،(2)يف أ  ايرص عىل بدعتإ لرضال ذل  -$-كال  اإلممل  األلبملين 

 ،(3)مان عملناد احلاقبن و ،-ومل ُلِرد  ل  اوري-يف التفرلق بن من زلَّ  -$-الربهبملري 

 والبدعة. ذا، عند الكال  عىل احلكم بمللسنةتقرلر آخر هل -ل  شملء اهلل- وسيأيت

  للاراوي لذا ُنبِّاإ عاىل خط،اإ، أ  ايعروف عن أئمة احلادلث: تاركدم: وابثتبي *

 لرجع، والشواهد عىل ذل  كثري  جدا، مندمل: لمف

مان »، فقاملل: «هادلث َمان  ُلارتك »: -$-س،ل اإلممل  شعبة بن احلجمل   -1

 ىلعا فنةان  ،  علناختوةن اطئ ك قديي جمَتَسا ،لكذب يف احلدلث، ومن لكثر الغلط

 .(4)«ومن روى عن ايعروفن ممل   لعرفإ ايعروفو  ،ف  يرج  ،للطخت

 َلا     :لكتاب احلادلث ل  عان أربعاة »: -$-  ابان ايباملرك قول اإلممل -2

  حيفاظ فيحادث  وصملهب بدعة وهوى لدعو لىل بدعتإ، ورجال ،وكذاب ،ال يرج 

 .(5)«من هفظإ

عن النمل؛ »، فقملل: «كتب العلم عمن لُ »: -$-س،ل اإلممل  أمحد بن هنبل  -3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 130راهلل( )ص (1)

 ،. 115راهلل( )ص (2)

 ،. 98)ص (راهلل (3)

أ  مر  روى مرديثا  ن شعبة م  مذهبه: »: -$-ب  رهللب ا،، وقد قاش الحاف  1/145) «الكفاية» (4)

ح ك مديثه  .،2/14) «شدح مل  ال مذ »اهن م   «غلطا مجتمعا عليها ولم يتهم نفسها فيتحكه؛ ت 

 .،1/143) «الكفاية» (5)
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  إ   لكتاب عناإ قليالأو كاذاب؛ فإنا صملهب هوى لدعو للياإ، :ل  عن ثالثة ،كلدم

 .(1)«يبو عن وجا يغلط، فري  علنخت، ف  يةياو  كثري، 

ل  سارتتإ،  ممل رألت عاىل رجال خطاأ،»: -$-قول اإلممل  حييى بن معن  -4

بأمر لكرهإ؛ ولكن أبن لإ خطاأال وأهببت أ  أزلن أمرال، وممل استقبلت رجال يف وجدإ 

 .(2)«فنن قيا ذبك؛ واال ترفتخت، -فيام بيني وبينإ-

ل  نبداوال، » عمن لكو  كثاري اوطاأ، فقاملل: -$-س،ل اإلممل  الدارقطني  -5

 .(3)«وان   يرج ؛ سةطورجع عنإ؛ فال لسقط، 

بملبمل خملصمل هباذال ايساألة يف كتملباإ  -$-: وقد عقد اإلممل  اوطيب البغدادي قلت

خطملئدم، ، وذكر حتتإ بعض اآلثملر السملبقة، مع وقملئع عد  يحدثن رجعوا عن أ«الكفمللة»

؛ فإنإ لق  عىل م،ملت األمثلاة لاذل ، وكام -خملصة-والرتاجم  ومن تتبع كتب الرجملل

 رك بسبب عد  رجوعإ عن أخطملئإ؛ كسفيمل  بن وكيع، وغريال كثري.من راو تُ 

م كاملنوا لنظارو  لىل وماواقفدم؛ جياد أهنا : أ  من تتبع ترصفملت العلامءوابرا  * 

 ،إولبيناو  لا ،فينملصاحونإ ،-ل ا ستقملمةل  كمل  يف أصلإ من أهو-صملهب ايخمللفة 

 ؛ يكامل  عناملدال-هين،اذ- ربوا بامضايإومل لعتا ،خمللفاملتول  أحلقوال بأهل اي ؛ز فإ  ن

 ، مندمل:-ألضمل-ملبرتإ، والشواهد عىل ذل  كثري  ومك

من  ابن  لنه، يدانه بنلني  -ڤ  -مالقف الصحابي الةلي  مبد ا  ب  ملد  -1

 »الخندوج إلنى الللناهللد، فقناش ذلنك االبن : من  منن( النلناء من   -ملسو هيلع هللا ىلص  -النبي 
ِ
 وا 

، -ملسو هيلع هللا ىلص  -أخنربك من  رونالش ا  »، وقاش: سبا سيئا -ڤ  -فسبه عبد اهلل ، «لنلنعل 

 .(4)«وطقالش: وا  لنلنعل ؟!
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،1/144) «الكفاية» (1)

 .،14/184) «طاري  بغداد» (2)

 .،1/147) «الكفاية» (3)

 .،؛ ولك  بغيد هذه الالاقعة900، 899، 873،، وهال مند البخار  )442رواه ملل) ) (4)
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 ،(1)فذِ ْخنيَ    رآهم  رهللن -ڤ-ف  حابي الةلي  مبد ا  ب  مغمالقف الص -2

أينداك من  »ف، فقناش لنه: ذْ الَخنم  ذلك، ان) رآه يعناود  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فحداه بنلي النبي 

 وأ ننو طخننذف؟!  ،-أو: كننده الخننذف -أ ننه هنننى منن  الخننذف -ملسو هيلع هللا ىلص  -روننالش ا  

 .(2)«ال أكلمك كذا وكذا

اللالقف م  الخالارج، فلعلالم أهنن) كنا الا من  أهن  الحنا، وكنا الا   هللني   -3

 
ّ
 -ڤ- ، فللننا وقنن( مننا وقنن(، وطحزبننالا مليننه، و نناظده) ابنن  مبنناس-ڤ- ملنني

  الرة؛ لنن) يكنن  هننناك بنند  اللشننلمناظدطننه 
ّ
ننا -ڤ- منن  طبننديعل)؛ بنن  قنناطلل) ملنني ؛ للَّ

 .(3)أيداالا ما أيداالا م  القت ، والفلاد   ا رإ

ا يف القرآ ، من غري واهد من األعال  الذلن وقفو -$-موق  اإلممل  أمحد  -4

؛ يكامل  شادر  ايساألة، وقيامل  (4)وهذر مندم ،فبدعدم ،وغريال ،مثل: لعقوب بن شيبة

و كاام ها-بدعاة ماردود   -بعد ذل -نتشملرهمل يف اآلفمل ، فكمل  الوق  جة فيدمل، وااحل

 .-مبسوط يف موضعإ من هذال ايسألة

يل من اإلمامل  البخاملري  ه  يف  -رمحداام اهلل–ومثلإ: موق  اإلممل  حممد بن حييى الذُّ

 هنمإفا ؛ليناملل خيتل      ؛جملسإ لىل خيتل    من  َ أَ »حمنة اللفظ ايعروفة، فقد قملل الذهيل: 

  ؛لقرباإ ومان ،تقرباوال فاال ،ياتاخت فلا  ،وهنناته ،اللفظ يف تكلم نإأ بغداد من للينمل كتبوا

 . (5)«لقربنمل فال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: رمي الحصاة بطديقة معينة، ينظند االخنتالف -بلعةلتي ، ا ولى مفتالية، والثا ية واكنة  -ف ذْ الخَ  (1)

 .،9/612) «فتح البار »فيلا   

 .-ڤ  -،، م  اب  مغف  1954، وملل) )-واللف  له  - ،6220، 5479رواه البخار  ) (2)

 ،. 119الش )صوراهلل( هنا كالم الشاربي اللنق (3)

كلننا   طدهلللننة يعقننالب منن   -، فعلننا الخطيننب البغننداد  «مبترردعا لررامب هرروى»قنناش   يعقننالب:  (4)

 «.إنما ولفه أممد نذلك: ألنه كا  يذهب إلى الوق    القحآ »: -،14/281) «طاريخه»

  ===========================================،. 2/31) «طاري  بغداد» (5)
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أرى رجاال مان أهال » :قملل لإ -$-أ  اإلممل  أبمل داود السجستملين  :ومن ذل 

 ع   ، أو تُ »، فقملل: «ع رجل من أهل البدعة، أترك كالمإ السنة م
ذي إ أ  الرجال الامُ لِ

ايارء »ابان مساعود:  ؛ قامللفنن تر  ف ةخت، واال؛ ف حلةاخت  اخترألتإ معإ صملهب بدعة، 

 .(1)«نإد  بخِ 

 نتقاد »، فقاملل: -أي: ايحملسبي–ل  قوممل خيتلفو  لىل احلملرث ومثلإ: أنإ قيل لإ: 

 . (2)«جرواا   واال ؛قيلاا فنن ،بدعتإ لعرفو    لعلدم ،لليدم

رمحداام - ملء بن عقيل، وأيب الفر  بان ا؛اوزيموق  علامء السنة من أيب الوف -5

علامء السنة؛ هتى وقع مندام ممل  ة احلنملبلة، ومن خري لَّ ، فقد كملنمل من جِ -اهلل، وعفمل عندام

 وقع من ا نحراف العقدي.

فأما أبال الالفاء؛ فقد كان يةالل بعض اللعتزلة، ويأخذ منل) مل) الكالم، فنأ كد 

ى ظلنند منننه ا حننداف منن  اللنننة   ملننائ  شننتى، مليننه أصننحابه الحنابلننة، فننأبى، يتنن

بنن  قدامننة ا ، و  هننذا يقننالش اإلمننام(3)-$  -فتكللننالا فيننه، يتننى أظلنند رهللالمننه 

منلنا، وطنصن ، ورهللن( منلنا،  -۵ -ولالال أ ه قد طاب إلى ا  »: -$  -اللقدوي 

، ، أو صننفه-بخطنه  - م  هلللي( ما طكل) به م  البدع، أو كتبه -طعالى  -واوتغفد ا  

إلننى طلننام  «...لعررددناه   جملرة الزنادقررةا وألحقنرراه نالمبتدعرة المارقررةأو  لنب إليننه؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وإ لا طكل)   خلا أفعاش العباد، وقد ُ ق  منه طكذيب -أصال–ل) يخطئ  -$-ملى أن البخار  =       

م   ق  منه أ ه طكل)   اللف ، وهذا مبلنالط   مالارننه من  طدهلللتنه، وإ لنا اللقصنالد من  االوتشنلاد 

  طدكل) لل  أصد ملى خطئه، وأن هذا كان ملتقدا مطنددا  -ملالما–للالقف: بيان شأن الللف  ذا ا

 منده). 

 .،1/158) «ربقات الحنابلة» (1)

 .،1/61) «ربقات الحنابلة» (2)

 «ونيد أمنالم الننبالء»ومنا بعندها،، و 1/58) «ذي  ربقات الحنابلة»ا ظد طفاصي  ذلك   طدهلللته م   (3)

 .دها،وما بع 19/447)
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 .(1)-$  -كالمه 

وأما أبال الفدج؛ فقد كان م  شأ ه ما هال معدوف م  طأوي  الصنفات، وطناقضنه   

، فتكللنالا فينه، (3)-دون هللندوى- به غيد وايند من  العللناء، و اصنحاله، فكاط(2)ذلك

 وصنف الالم ،   مصده أه  إمام الةالز  اب »: -أيضا-ب  قدامة ايتى قاش اإلمام 

 ويندرس، الفقنه،   يصننف كنان فننالن، صنايب وكان يلنة، طصا يف العل) فنالن  

 ا ونوكن ،فيهرا هرررطحيقت وال السرنةا   تصانيفه نح  لم أننا إال ؛للحديث يافظا وكان

 اللننة،   ملينه طنكند لناتكل ا وقنات بعنض   مننه طنفلنو وكا نو ،يعظلال ه العامة

 .(4)اهن «أهللللا م  صدره ويضيا فيلا، مليه فيلتفتى

 ل  هذلن الرجلن لستفملد مندام. وال يةتل:

 ، فال داعي للتكرار.-كام سبق-: فر  بن ا ستفملد  وايعتقد عبا  يبقال

 ومن الترصفملت ايعملرص ، التي تؤكد سري علامء السنة ايتأخرلن عىل درب أسالفدم: 

من حممد نسايب الرفاملعي، الاذي ابتاد  القاول  -$-موق  العالمة األلبملين 

لاإ،  -$-، واشتد يف ذل ، فكثارت منملصاحة الشايخ -ملسو هيلع هللا ىلص-بعصمة أزوا  النبي 

ل  جمملنبتاإ؛ بال  -$-فأرص وكملبر؛ بل ضلَّل خممللفإ وهجرال، فاام كامل  مان الشايخ 

مل كامل  مصاحوبمل بمللتضاليل ، مع أ  خالفإ لنام كمل  يف مسألة جزئية؛ ولكان يا(5)تبدلعإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،31) «طحدي) النظد   كتب الكالم» (1)

 -$-ب  رهللب ا،، والحاف  4/169) «مةلالع الفتاوى»مليه    -$-ا ظد كالم شي  اإلوالم  (2)

 .،21/368) «الليد»   - $-،، والحاف  الذهبي 1/169) «ذي  الطبقات»  

 «ذي  ربقات الحنابلنة»هلللته م  ، فا ظده   طد-$-م  ذلك: كتاب الشي  إوحا ب  أيلد الَعْلثي  (3)

(1/267،. 

 «ذينن  الطبقننات»ابنن  رهللننب    -مختصنندا  -،، و قلننه 21/381) «اللننيد»طدهلللننة ابنن  الةننالز  منن   (4)

(1/169،. 

،، وصندح بتبندي( الدهللنن    2507/ح6/6) «الصنحيحة»قصنَة ذلنك مطاللنًة    -$-ذكند الشني   (5)

 ،. 1904/ح4/403أيضا ) «الصحيحة»
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 . -(1)جزممل–كمل  من صنيع أهل البد  والتفرلق؛ 

رهام اهلل ميِّاتدم، –ومثلإ: موق  العالمة ربيع ايدخيل وغاريال مان علاامء السانة 

من أيب احلسن اياأريب، صاملهب الباد  وا نحرافاملت ايتعادد ، وقاد  -وهفظ هيَّدم

 . (2)ل  تبدلعإ والتحذلر عنإنملصحوال فيدمل طولال، فأيب وكملبر، فام كمل  مندم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومثن  هن الء »: بقالله -$-للا قدره شي  اإلوالم اب  طيلية  -طلاما–مالافا  -$-ي  فصني( الش (1)

الع ننن   نننان منننالالالن مليه ويعادون؛ كننلي ، يننما ابتدماله قالال يفارقالن به هلللامة الللل إذا ل) يةعلالا

ف ا منة يغفد للل مني  خطأه)   مث  ذلك؛ وللذا وق(   مث  هذا كثيد م  ول --وا   طأ،ننالخ

نخرالف مرر  والررى وهنني طخنالف مننا ابننو   الكتناب واللنننة؛  ،وأئلتلنا: للنن) مقناالت قالالهننا باهللتلناد

  مسرائل  -دو  موافقره-وكفرح وفسرق مخالفره  اوفح  ني  جماعة المسرلمي  اوعادى مخالفه اموافقه

 اهنن« متالفراتفهمالء م  أهل التفرح  واال ؛-دو  موافقه-اآلراء واالجتهاداتا واستحل قتال مخالفه 

 ،.3/349) «مةلالع الفتاوى  »م  

  الندد ملنى الدهللن  معدوفنة،  -يفظنه ا –وشأن هذه الفتنة أشلد م  أن يذكد، وروائ  الشي  ربين(  (2)

، من( اللزيند من  كتنب «اللةلنالع الحلن    الندد ملنى أبني الحلن »وقد ُربعو   مةلالع بعننالان: 

  . العللاء ورلبة العل)   بيان ياش الدهلل

، والدهلل  واآل  أقول:         ال ينزداد أمنده  -  خالش ذلك–لقد َمدَّ ملى طلك الفتنة ما يزيد ملى مشد ِيَةجل

يتى وق(   بالد الللللي  ما وق( م  الفت  ا خيدة، وال يزداد أه  الحا فيه إال بصيدة، إال وضاليا، 

ونفار من  رديقنه البغنيض، الطه، ُمْلِعننًا   اإلإال أن يُبثَّ فيلنا اللزيند من  فتننه وضنال «أبال الفت »فأبى 

ا منلا!! فنذا به  -هال–  كشف وبيله ومنلةه؛ والةاه  مدو  فله، ال يبلغ أمدا ه منلا ما يبلغه  وُمِةد،

يلال  ما وق( م  الثنالرات الخبيثنة، ويبنارك الاللنالج   دهناليز اللياونة اللنتننة، ويبنالغ   منالاالة أهن  

الحا، بلا ال يدع مةاال للتالقف   زيغه وا حدافه، فال يشنتبه فينه إال من  يشنتبه   البار  ومعاداة أه  

 اب  أخو خالته، أو اب  أخي مله!!! 

 : -كما قلت لشيعة ان  مسا –وأقول لشيعته        

ينه، وطلديند ضنالالطه، والتلنالي  من  شنأهنا تك)رمالنما أغنى منك) م        ؟! ومنا أغننى مننك) فينه، و  طاللِّ

ا اشتدد ا   التحذيد مننه–رميك) لنا  ادينة، ، بنالتنط(، والتشندد -للَّ ومندم الحندص ملنى هداينة والحدَّ

 ا كشننف زيفكنن)، وبننان هللللكنن) وطعصننبك)، ووننقطو أقنعننة الديلننة اللصننطنعة التننيلقنند  الخلننا؟!

؛ َأْوَبة، وام اف بالخطأ ؟! أم ه  وتلضالن   الذب من  الدهللن  ألصقتلالها ملى وهللالهك)؛ فل  م 

نٌْز »هللديًا ملى اللبدأ الغبي:   . ؟! وا  اللالمد« -ولو طارت  -ع 

 عحفت نها عدو  م  لديقر                      جزى اهلل الشدائد كل ميح                          
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 كان أ  لعااملَمل معململاة مان   لم فيرصا، ، زلتاإأ  الاذي لنملَصاح يف :فتحلتصا

التاي تقارر  وقد ذكرت آنفامل أ  األدلاة والشاواهد ،مل لنملصح، أو من مل لتضح لإ احلق

لايس يف يشء مندامل أ  هاذال القواعاد تطباق ماع اإلرصار؛ بال  قواعد ز ت العلاامء:

 -رمحدام اهلل-ابان نرصا، وابان مناد ، وغريمهامل  ملبقة يواق  العلامء مانالشواهد الس

واضحة متملممل يف أ  أول،  القو  مل لتضح هلم وجإ خممللفتدم، ومل تقم علايدم احلجاة يف 

 ذل .

ُيستحرَض هنمل  شأ  من تقد  التمثيل هبام يف الرجاو  عان ايخمللفاملت،  -ألضمل–ول 

 . (1)لوا مع من مل لرجعوأ  العلامء مل لتعململوا معدم كام تعملم

 وهذا متمل  الكال  عىل الرشط الثملين.

 عقادلمل -؛ فمليقصود بإ: أ  تكو  الزلة فيام   لسوا فيإ اوالف ويبةت ابرش  ابثتبي* 

 -هين،اذ -، فمليخاملل  -أو عمليامل عقدلمل-فخر  بذل : ممل لسوا فيإ اوالف ، -أو عمليمل

الاراجح وايرجاوح، والصاواب واوطاأ، ر بان   لقملل: لنإ أتى بزلة؛ بل األمر هين،ذ دائا

 وايعتقد. ايخملل    خير  عن هدود األلفة وايود ، وأخو  اإلسال  وموقفنمل من

وقد سبق الكال  عىل أقسمل  اواالف، وايوقا  مندامل؛ فلُيستحرضا هملهنامل؛ منعامل 

نام هي ل :ز ت العلامء للتكرار، وكل األدلة والشواهد التي سبقت يف تقرلر ايوق  من

تتعلاق باملإللام   ، أو مسملئل-تعملىل- يف أمور   لسوا فيدمل اوالف، من تأولل صفة هلل

 والكفر، أو النبو ، أو غري ذل .

 تكو  الزلة يف صور  بدعة ظاملهر ، انترشا أ : ؛ فمليقصود بإويبةت ابرش  ابرا  * 

؛ -فيدمل خملصاة أو: عىل من وقع–، وقملمت فيدمل احلجة عىل كل أهد العلم هبمل يف اآلفمل 

، ومل لصح أ  -ل  شملء اهلل– كام سيأيت تقرلرال–؛ ُبدِّ  مبمل   فإ  من وقع يف بدعة كدذال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 117راهلل( )ص (1)
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 ُلعملَمل بمعململة ز ت العلامء . 

ع الز ت لنام كامل  يف أماور خفياة: التعململ م من ترصفملت العلامء يفوكل ممل تقد  

؛ فقد -لوق  يف القرآ  كمل– ، وأممل من وقع يف بد  ظملهر من تأولل صفة، أو نحو ذل 

، وعد  تصولر ايساألة عاىل مندم، من التبدلع ايبمل  -$-تقد  موق  اإلممل  أمحد 

 . مل زلة عململ؛ فتأملأهن

ز ت مان جداة -الثملين، وهاو: لطاال  ايوازناملت  وهبذا لتم الكال  عىل ايبحث

 التوفيق. -تعملىل-وضوابطإ، وبملهلل   وطإ ، وتتبن-العلامء
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 لثالثاملبحث ا

 -من جهة ذكر حماسن املخالف -إطالق املوازنات 

 ،بمللسي،ملت أ    ت  لَ وبِ سواء قُ  ،-عموممل-وايقصود بذل : ذكر هسنملت ايخملل  

 وسواء كمل  ذل  يف مقمل  النقد أ   .

 : النمل؛ يف هذا ايقمل  طرفمل ، ووسطو

 يف  لوردهامل يف غاري موردهامل، ولاذكرهملوتوسع يف ذكر حمملسن ايخاملل ، ل فطرف

ل ، واعتبملرال مان موجباملت ول األمر ببعضدم لىل القول بوجوب ذمل؛ هتى ل،غري حملد

  العدل واإلنصملف.

  ايخملل  بدعة، ومتييعمل، وتضييعمل. لعترب كل ذكر يحملسنوق يف ذل ، ضيِّ ل وطرف

 .-و  شطط س،ك  بال وَ -بن هذلن الطرفن الوسط: واحلق 

 حث سينصب يف مسألتن:ولتقرلر ذل ؛ فإ  الكال  يف هذا ايب

    اقدامهت: ابةال ك وجاا ذفر قسات  انختبق، يبو ابتءا  ذباك ك فاا ةةات

 ي فر فنخت.

 .وابثتبنو: ابةال ك جاا  ذبك ك ةةتةت  ةلناو؛ نسالت  ةلناو 

؛ لناإ -بإذناإ-هيدلنمل يمل اخُتل  فيإ من احلاق  ولنرش  يف بيمل  ذل ؛ سملئلن اهلل أ 

 اط مستقيم.هيدي من لشملء لىل رص
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 املسألة األوىل: القول يف وجوب ذكر احلسنات، أو التزامه يف كل املقامات:**  

ال ، ال ، و  قملئل بإ من العلامء األعا  ش  أ  هذا ا؛ملنب   أصل لإ يف دلن اإلس

أصنملف ايخامللفن، يف مقامل   ذكر يف كتملبإ كثريا من -- وتقرلر ذل : أ  رب العملين

والتندلد هبم، دو  ذكر ليشء من هسنملهتم؛ كملليدود، والنصملرى، ومرشاكي الرد عليدم، 

و  بمل ضاطرار العرب، والدهرلة، ولبليس، وفرعو ، وأيب هلب، وغاريهم، وهاذا معلا

: -$- ل شايخ اإلساال  ابان تيمياة، وقاد قامل-- رأ كتاملب اهلللكل مسلم، لقا

اال  تب  ، وابتةينح،  -يتتبخت س-واا ال ي فره ذكرا يف القرآ ،  وفرعو  هو أكثر الكفملر»

 .(1)اها «و  ي فره  خري قط وابللن،

 ، ومواقفإ يف ذل  كثري ، مندمل:-ملسو هيلع هللا ىلص  -وكذل  فعل رسول اهلل 

   -ملسو هيلع هللا ىلص- وقاللنه، (2)«م  لوعب ن  األشحف؟ فإنه آذى اهلل ورسروله»: -ملسو هيلع هللا ىلص-قالله 

 :-ڤ-للعناذ  -ملسو هيلع هللا ىلص- وقاللنه، (3)«ضالو »، و  النصارى: «مغضوب عليهم»اليلالد: 

نرئ  »ولنبعض الخطبناء: ، (5)«إنرك امرحك فيرك جاهليرة»: -ڤ-، و بي ذر (4)«فتا »

: -ڤ-، و  أبي الةل) «لعلوك ال مال له»: -ڤ-، و  معاوية (6)«الخطيب أنت

ما أظ  فالناا وفالنا يعحفرا  مر  ديننرا »و  بعض النناس:  ،(7)«ال يضع عصاه ع  عاتقه»

 -ملسو هيلع هللا ىلص-ه وطقدينندُ ، (9)«ةا ونررئ  انرر  العشرريحةنررئ  أمررو العشرريح»و  رهللنن :  ،(8)«شرريئا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،212-1/211) «هللام( الدوائ » (1)

 ڤ.،، م  هللابد ب  مبد ا  1801، وملل) )-وهذا لفظه  -، 4037رواه البخار  ) (2)

 .)الحديث الثام ، «الةزء»،، وغيده، وصححه غيد وايد، وا ظد 2954، 2953رواه ال مذ  ) (3)

 . ،88، 87)ص وبا طخديةللا (5ا  4)
(5). 

 .-ڤ  -،، م  مد  ب  ياط) 870أخدهلله ملل) ) (6)

 .-ڤ  -،، م  فارلة بنو قيل 1480أخدهلله ملل) ) (7)

 .، وقد قي : إن ذلكلا الدهلللي  كا ا م  اللنافقي -ڤ-،، م  مائشة 6068، 6067خار  )رواه الب (8)

 .-ڤ  -،، م  مائشة 2591، وملل) )-وهذا لفظه  -، 6131، 6054، 6032رواه البخار  ) (9)
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 اللهرم»   هةائه لللشدكي ، ومدم ذكنده محاوننل)، وقاللنه: -ڤ-لحلان ب  اابو 

رج  اهْ »و، (1)«أيده نحوح القدس رأو: -م ه   -ملسو هيلع هللا ىلص-وطقدينده  ،(2)«ا وجبحيرل معرك-مه  اج  ه 

، ومندم «رجرل شرحي »: -ڤ-لا   زوهلللا أبي ونفيان قاللَ  -ڤ -للند بنو متبة 

 وهكذا   مالاقف كثيدة.؛ (3)لشيء م  محاونه ذكدها

كر فيدمل يشء مان ولنام اغرت من قملل بوجوب ذكر ايحملسن ببعض النصو  التي ذُ 

النصاو   نوغفلوا عام ذكرناملال ما ،-مطلقمل-توهم القو  أ  ذل  لفيد اللزو  ذل ، ف

،   سايام وأ  النصاو  التاي -و رصلاح يف عاد  الوجاوبمممل ه-همل وغري ةالساملبق

 .-ل  شملء اهلل-كام سيأيت بيملنإ -توجيدملت  تجوا هبمل هلملاه

بل  ساريهتم  ؛-عىل اإلطال -هد من العلامء بمللوجوب ايذكور نإ مل لقل أفإ وألضمل؛

تصد  بعدمإ، ومن كمل  يف رلب من قويل هذا؛ فلريجع لىل كتب  -قدلام وهدلثمل-العملية 

ل جيد ذكر احلسنملت مطردا ه ؛هملوغري ،والردود ،الرجملل، والتوارلخ، والسري، والفتملوى

 .-أصال-مي،   صلة لإ بمللعلو  الرشعية يف كل األهوال ! وهذا مقمل    جيدلإ ل  عمل

كرت فيدمل ايحملسن يف ببعض ايقملمملت التي ذُ  -ألضمل-ولنام اغرت من قملل بمللوجوب 

ء يف عن السري  العملماة ايعروفاة للعلاام -ألضمل-جم، أو الردود، أو غريهمل، وغفل الرتا

، وسايأيت -ألضمل-قملمملت ايشملر لليدمل لإ مسوغملت ذل ،   سيام وأ  ذكر ايحملسن يف اي

 .-ل  شملء اهلل-بيمل  هذا كلإ 

 تصدى علامؤنمل ايعملرصو  ؛ثمل يف هذال األلمل ويمل كمل  طرح جملنب الوجوب هذا حمدَ 

 وأفتى غري واهد مندم بذل : ،إلبطمللإ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-ڤ  -،، م  أبي هديدة 2485،، وملل) )3152، 3212، 453رواه البخار  ) (1)

 .-ڤ  -،، م  يديث الرباء ب  مازب 2486اض(،، وملل) )، ومال3213رواه البخار  ) (2)

 .-ڤ  -،، م  يديث مائشة 1714، ومالاض(،، وملل) )2211أخدهلله البخار  ) (3)
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ند  أهل السنة يف نقد أهال بمللنسبة ي»: -$-فس،ل اإلممل  عبد العزلز بن بملز * 

 .«مسملوئدم  -فقط-أ   ومسملوئدم، كتبدم؛ هل من الواجب ذكر حمملسندمو البد 

 وبيامل  للتحاذلر، ايساملوىء نقد :العلم أهل كال  يف ايعروف»: -$-فأجملب 

 لكان الطياب، مقباول معروف، ؛الطيب أممل مندمل، للتحذلر فيدمل وا،أخط التي األخطملء

 .ذل  أشبإ وممل ،الرافضة ة،ايعتزل ،ا؛دمية ؛أخطملئدم من التحذلر دايقصو

 عاادا  ةتذا: ابستئا س ل واذا ،يي    ؛قق ةن عادا  ةت  نتن اىل احلتجو  عت فنذا

 اععا  انةصا  بكن ؛يي  ؛ذبك يلل  الئوانس ابساو؟ يباا فنخت وافةاا ةتذا احلق؟ ةن

 .«ابنه  يسنا وبئ  ابستئا، ت وهبن ؛ابيتبا ةن عادا  ةت  نتن :وانه 

 النامل؛ لتحاذر ببدعتإ مبتدعمل انتقدت لذا أن  :ايوازنة لوجبو  أنمل؛ فيإ»فس،ل: 

 .«تظلمإ    هتى ؛هسنملتإ تذكر أ  جيب ،منإ

 وجادت ؛السنة أهل كتب قرأت لذا وهلذا ؛     اا ةت     ، اا ةت ،ال»فأجملب: 

 يف األدب كتاملب يف ،«العباملد أفعاملل خلاق» :البخاملري كتاب يف اقارأ ذلر،حاالت ايراد

 عثام  رد» خزلمة،  بن« التوهيد» كتملب أمحد، بن اهلل لعبد« السنة» كتملب ،«الصحيح»

 هو ممل بملطلدم، من للتحذلر لوردونإ؛ ذل  غري لىل ،«البد  أهل عىل الدارمي سعيد بنا

 بمللنسابة هلمل قيمة   وحمملسندم بملطلدم، من التحذلر :ايقصود ،حمملسندم تعدلد ايقصود

 خطار، عىل فدو ؛تكفرال   كملنت ولذا هسنملتإ، بطلت ؛تكفرال بدعتإ كملنت لذا كفر، ين

 .(1)اها «مندمل احلذر جيب التي واألغالط األخطملء بيمل  هو فمليقصود

 لخواننامل ،شايخنمل لامل احلقيقة»: -$-وس،ل اإلممل  حممد نملرص الدلن األلبملين * 

 يف لتكلم أ  أراد ين بد  : قوهلم ذل  من كثري ، أشيملء وامجع هؤ ء الشبملب أو هؤ ء

 مساملئل يف أخطاأ لكناإ ؛كاذل  لكن مل أو ،للسنة ربإااوه ابتداعإ بمل  قد مبتد  رجل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،   صيف مام االث مشدة وأربعلائة وألف-$-شديع ملة    بعض دروس الشي   (1)
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 وممل هسنملتإ، بقية ذكر من ل  أهد ذل  يف لتكلم   :وا؛امعة السنة أهل بمند  تتصل

 الباملب هاذا يف كتاب فاتلِّ وأُ  ،ملت،والساي احلسانملت بان ايوازنة يف بمللقملعد  لسمونإ

 مان بد و  النقد يف األولن مند  بد   بأنإ الرأي، هذا لرو  الذلن بعض من ورسملئل

 لطلق   مواضع هنملك أو ،لطالقدمل عىل القملعد  هذال هل ؛السي،ملت وذكر احلسنملت ذكر

 .«األمر هذا يف التفصيل -فيكم اهلل بملرك- منكم نرلد األمر  هذا فيدمل

 فاتن ااا ،«سال  مان اتبامل  مان خاري وكل: »هو التفصيل »: -$-ب فأجمل

  .«ذبك؟ ي للان ابسلق

 كاال  مثال ؛ايواضاع ببعض - شيخنمل اهلل هفظ  - لستدلو  هم» :فقملل السملئل

 هاذال بابعض لساتدلو  خبياث، رافيضا، احلدلث، يف ثقة فال  :مثال الشيعة يف األئمة

 النصاو  آ ف لىل النظار دو  ،بكململدامل  القملعد عليدمل لقيموا أ  ولرلدو  ايواضع،

 .«خبيث  مرتوك، كذاب، فيدمل التي

 صامللح برجال بملحلادلث العاململ لتكلم هينام ،انيتدعو بريةو ا ه»:-$-فأجملب 

 ولناإ فقياإ، ولنإ صمللح، ولنإ مسلم، لنإ :لقول هل ؛احلفظ يسء: عنإ فيقول وفقيإ، وعململ

 جدا، مدمة السملبقة القملعد  :احلقيقة !أكرب اهلل  !الرشعية األهكمل  استنبملط يف لليإ رجعلُ 

 منملسابة جملءت لذا اإلنسمل  أ  هلم ألن من؛  الزممل  هذا يف خملصة عدلد  فرعيملت تشتمل

  حمملسانإ ولاذكر ،حماملرض  لعمال مامل  ز  ،داعية غري أو داعية كمل  ل  مسلم، خطأ لبيمل 

   .«!عجن  يش  ! -وا - عجن  يش  !أكرب اهلل  !-آخرهمل لىل أوهلمل من-

 ساري» يف الاذهبي كاال  مان: ماثال لستدلوهنمل التي ايواضع وبعض: »قملل السملئل

 فوائاد الرجال عناد لكو  أ  :فوائد عىل -شيخنمل- حتمل غريهمل، يف أو ،«النبالء أعال 

 .«احلدلث  مثل ايسلمو ، لليدمل حيتمل 

 ؛لاروف س يبةار يبو ةاكر، ابكتو قضنو ةش ،يبستتذ يت ت  ي  ا ا»:-$-فأجملب 
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 عاىل اينكار تنكار هال ؛(1)«فلنغاريه ةاكرا ةاك  ويبى ةن: »لقول عندممل الرسول لعني

 .«حمملسنإ  للش وحتكي هذا، اينكر

 ومان وتفعال، تفعال ولكنا  ،«أنت اوطيب ب،س: »قملل عندممل أو: »قملل السملئل

  .«!فوائدهمل ذكر اومر ذكر عندممل -۵- نملارب: قمللوا هذا يف العجملئب

 وا تغات  اب تااو ا تغات  ؛ةااخت ت ات خت ةات يتيلان اؤال  !يبفرب  ا»:-$-فأجملب 

 .(2)اها «بتن عادبت ةت يبشنت  عادا  ختفن شتيق يببت !ا  سيتتن ؛ت ويلخت

ن يكان ك ترعو اب خص اناتةاد ترعاو اباةد اةت يب»: يف موطن آخر -$-وقملل 

أممل  ،  ةن نريه وةن رشه ام يتللق  تنرتَج  ،تتوانو فنهت ال د ةن ذفر ةت اسن وةت يةيح

عاملمتدم الاذلن   علام  :وبخملصة ،حتذلر ايسلمن :لذا كمل  ايقصود برتمجة الرجل هو

بل قد لكو  لإ سامعة هسانة وجياد  ومقبولاة  ؛ومثمللب الرجملل ،هلم بأهوال الرجملل

 هاؤ ء العملماة  ،يئأو عاىل خلاق سا ،ولكن هو لنطوي عىل عقياد  ساي،ة ؛عند العملمة

ق  ذبك ال ت يت اا ه ابيدعاو ابتا  ساسنت  ؛ي،مل من ذل  عن هذا الرجل  لعرفو  ش

وبانس ااا ابرتعاو اباافناو  ،اباصانتو :ك عن انةصاا  قا  ذا ذبا ؛ابنا   تناا بو

 .(3)اها«ابكتةلو

  بةاا   يبن برياد عاادةت»: -$-وقملل اإلمامل  حمماد بان صامللح بان عثيمان * 

 بتا و وعاادةت ابلدل، اننءان اا ا ا عن وانستو ؛ انتتسن ب فر يبن جي  اب خص

 ةان بانس ابتتا ير وةةات  حتا ير، ةةات  انةت  عن فةط؛ اخلط  ب فر شخص نط  ةن

 فلكا ةت    ت، سنية  ابستة  فنن انتتسن ذفر  اذا عبك انتتسن؛ ب فر يبن احلكسو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . -ڤ-، ، م  يديث أبي وعيد 49رواه ملل) ) (1)

 .،855)شديع  «لنالرولللة اللدى وا» (2)

 .«م  يام  لالاء الةدح والتعدي »شديع  (3)
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 .(1)اها «ةةتل ةةت 

بمند  ايوازناملت مملذا ُلقَصد »:  -$-قبل بن هملدي الوادعي وس،ل اإلممل  م* 

 .  «بن احلسنملت والسي،ملت   ومن أول من قمل  بإ   وممل اهلدف منإ  

 فدام لرلادو  أ  ،جمروهاو  ا؛واب: القاو  لعرفاو  أهنام »:  -$-فأجملب 

واكا ا  ،-وال فراةاو-انيتدع ابضاتل ال تا فر قسااتتخت قال: ويبلسرتوا عىل أنفسدم، 

تا فر  لاض  يبن ف   ا س؛اعشانت  وبكااخت يبنطا  ك  لاض؛يبةت انتا  بلخري،ابكتفر

 أتاى باأمر ؛لذ قملل بعض معملرصلاإ: لناإ لذا هادث ،أبمل  بن أيب عيمل  :مثل ؛قساتتخت

اخلاري،  ناخت ةانفاذفر ةتفقملل:  ،ولإ من الفضل والعبملد ، فس،ل بعض معملرصلإ ،عظيم

 .عاخت يبن يةيا قديثختو وق 

لكن   ؛نحدها مطلقرا وال افمسألة الموازنة ني  الحسنات والسيئات ال نقبلها مطلقا

  نذكد يلنناطه  فنال ؛وينفا ا مالاش الطائلة م  أهلل  الحزبينة ،يزبي يدمال إلى الحزبية

 ،-بنفله–الشعب يحك)  فله  :ومعناها ،وآخد يدمال إلى الديلقدارية ،-وال كدامة-

ی ی جئحئ مئ ىئ  ﴿ ويقنالش: ،(2)﴾ ڈ ڈ ژ ژڑ ﴿ يقالش: -۵- وا 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿ : -أيضنننننا –ويقنننننالش  ، (3)﴾ يئ جب حب خب مب

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ﴿ :-أيضننا–ويقننالش  ،(4)﴾ ھ ھ ھ

يقناش لعبندالديل  مبندالخالا:  وقد قلنا إ ه ينبغني أن ،(5)﴾ۆ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

مث  مبدالديل  ،  «ديلالقدارية»اء والطاء : ف، وال«ولفية» :والالم ، فاللي «ولفطي»
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مالار  أخدى م  هنذه  -بنفل اللعنى  -، وللشي  أقالاش أخدى 67)لقاء  «لقاءات الباب اللفتالح» (1)

 اللقاءات، و  غيدها. 

 . 40يالوف :  (2)

 . 50اللائدة :  (3)

 . 44اللائدة :  (4)

 . 21الشالرى :  (5)
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 وال ينذكد ،كد بنالةدحينبغني أن ينذ -الحاش التي هال مليلنا إذا بقي ملى-مبدالخالا 

وكذلك   بندء أمنده  ،كان ملتقيلا -ملسو هيلع هللا ىلص-مدينة روالش ا   بالتعدي ، ومند أن كان  

فنهننا فدقنو بني   ؛مةدوينة فنالقالم مةدوينالن، فةلعينة إييناء الن اث،   الكالينو

مةدوينة، وكنذلك  الدماة إلنى ا ، وهلللعينه الحكلنة مةدوينة، وهلللعينة اإليلنان

 ،الحزبينالن من  وندورية :من  دمنا إلنى هنذا اللننلج هن) وأوش ؛اإلخنالان اللفللنالن

 . (1)اهن «وأصحاب هلللعية الحكلة، وأصحاب هلللعية اإليلان ،وإخالان مفللي 

أهل السنة  هل من مند »:  -هفظإ اهلل–وس،ل الشيخ العالمة صمللح اللحيدا  * 

 ،علايدموالثناملء  ،ذكار حمملسان ايبتِدعاة :وا؛امعة يف التحذلر من أهل البد  والضالل

 .«  -بدعوى اإلنصملف والعدل-ومتجيدهم 

هال  !وأئمة الرشك   هسانة ألهادهم  ،وهل كملنت قرلش يف ا؛ملهلية»فأجملب:

 !ء يف السنة ذكر مكرمة من مكملرمدم جمل هل !يف القرآ  ذكر هسنة من هسنملهتم جملء 

وكملنوا لكرمو  الضي ، كمل  العرب يف ا؛ملهلية لكرمو  الضاي ، وحيفظاو  ا؛املر، 

نسات انسا بو ةسا بو تلادا  ب ،-جال وعاال-ومع ذل  مل تذكر فضملئل من عىصا اهلل 

فلينظر لىل  ؛ ولذا أراد اإلنسمل  أ  لنظر ،انتتسن وانستو ، وابام ةس بو حت ير ةن نطر

هال كامل   :وشاعبة ،وعيل بن ايدلني ،وحييى بن معن ، كأمحد بن هنبل -أقوال األئمة 

ولكنإ كرلم األخال , »هل قملل:  ؛«كذاب»وقملل:  ،حأهدهم لذا ُس،ل عن شخص جمرو

أخذتاإ »أو قامللوا:  ،«خماتلط» :ولذا قمللوا ،«جوادًا يف بذل ايملل، كثري التدجد يف الليل !

يملذا ُلطلب مان  ، !  «ولكن فيإ.. ولكن فيإ.. ولكن فيإ»هل كملنوا لقولو :  ،«الغفلة

كنإ كمل  فيإ.. وكمل  فيإ.. وكامل  ول»أ  لقملل:  -لذا ُهذر شخص-النمل؛ يف هذا الزمن 

  ااا ه  عتياات  ةاان جيهااا قااعااد اجلاارح وابتلااديا، وجيهااا يبساايتا  !« فيااإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، . 139)س  «لةيبطحفة ال» (1)
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 .(1)اها«حتةنق انصلتو، وابتا ري ةن ضنتعهت

 :ةلاته ،حمتساه  ذفر  اذا»: -هفظإ اهلل-لعالمة صمللح الفوزا  وقملل الشيخ ا* 

 أ  لا  موكاول هاو مامل ألنإ ؛طفة علنخت ا  اب ي اخلط  اذفر ت فر، ال ال، ؛هل   عا 

 لتوباوا أ  أجال من ؛عندهم الذي اوطأ بيمل  ل  موكول أنت ،وتقو  وضعدم تدر؛

 نحان خاري، جيزاك اهلل: قمللوا ؛حمملسندم ذكرت لذا أممل غريهم، حيذرال أ  أجل ومن منإ،

 .(2)اها «نبغيإ الذي هذا

مند  السال :  منهل  »: -هفظإ اهلل–وس،ل الشيخ العالمة عبد ايحسن العبملد * 

 . «لكي   أظلمإ  ؛جيب أ  أذكر هسنملتإ ،أين لذا انتقدت مبتدعمًل ليحذر النمل؛ منإ

 ت؛وق و  ةاها ،وذفر  ابيدعو ،اذا ق و  ةن  دعو، ةت جي  ،ال ،ال»  فأجملب:

اباام بنبساتن يبن  ،وتا فر احلساات  ،وال يلء  يببك جتس  احلسات  ،فه ا اا انطلاا

 .(3)اها «ويببخت ال ي غرت هبت ،اهتوا و ة ،ي فر ابيدعو

ل تشرتط ايوازناة ه»:  -هفظإ اهلل  –وس،ل الشيخ العالمة عبد العزلز السلام  * 

 .« -يف مند  السل -بن احلسنملت والسي،ملت يف الكال  عن ايبتدعة 

يببخت   يؤثر عن يبقد ةن ابسالق  -وفةات ا  وايت  وعن  انسلس -عل  ا» فأجملب:

واناااب  عااا  ،صتت و وتت لنه   نقستن تلان  يبقد ةان يبااا ابيادعابصتبح ةن اب

أل  أهل البد  مرىض قلوب، وخيشى عىل من خامللطدم أو  ؛وانات ين  سااالهت  ،ابيدع

 أل  ايارلض لعادي الصاحيح،  ؛اتصل هبم أ  لصل لليإ ممل هبم من هذا الداء العضاملل

ل البد  الذلن جيب البعد عندم أهفملحلذر احلذر من مجيع أهل البد ، ومن  ،و  عكس

 راهنم: ا؛دميااة، والرافضااة، وايعتزلااة، وايملترلدلااة، واوااوار ، والصااوفية،جااوه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  «والمة اللنلج دلي  الفالح»شديع  (1)

 .،   صيف مام االث مشدة وأربعلائة وألف«التالييد»شديع ملة  م  دروس كتاب  (2)

 .، 18942)شديع  «شدح ون  النلائي» (3)
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األشملعر ، ومن عىل طرلقتدم مان الطوائا  اينحرفاة عان طرلقاة السال ، فينبغاي 

 .(1)اها «للمسلم أ  حيذرهم وحيذر عندم

 وفا و  بخت ةةت ، ف قنتبت» :-هفظإ اهلل–وقملل الشيخ العالمة صمللح آل الشيخ *  

ت ا فر قسااتتخت ك  وتتوة يكان انةت  ال جيا  فنخت يبن يكان انةت    فر قسات  وسنئت ،

ايخمللفن تملر  لذكرو  ممل هلام،  يف ردودهم عىل -تعملىل رمحدم اهلل-، والسل  ةةت  ابر 

إ  كمل  ذكر ممل عليدم، وهذا ألجل تنو  ايقمل ، ف لذكرو  ممل وتملر    لذكرو  ممل هلم بل

ري فإنإ لكو  ذل  شبدة توقعدمل  ؛يف حتسن كالمإ ،ولوقع الشبدة ،بإ لإ يف مقمل  الرد ُلغ 

 -بعملمة–أو يف التوهيد  ،يف األسامء والصفملت -مثال–عىل الرازي  ترد :مثال ؛ النمل؛يف

 العلاامء   لصالو  لىل كمل  لممل  مربزا وكمل  ذا علو ، وكامل » :فال ، فتقول أو ترد عىل

ثام ترلاد أ   ،كل هاذا» :لقول ،، الذي لقرؤال لنبدر«وكذا يشء من علومإ، وهفظ كذا

وهذا وقع يف بعض من كتب ، «يف مقملمإ  أنت  هل أنت أنت من  !أصدق  أنإ أخطأ

القملر، طمللاب علام، اليشاء لذا  تتصور   ،ردودال مدهمل ين رد عليإ، لأيت القملر، لإ يف

طياب » :مثق  عملدي، لقارؤال لقاول  بيتإ، ولقرؤالنرش لقرؤال العملمي، ولقرؤال واهد يف

 مل آخاذفلايش أنا ؛وأخطاأ ،وأنت اآل  جمدتإ هذا التمجيد ،عململ كمل  هذا -لذ –العلامء 

أناإ بحساب  :الاردود هلذا هادي السال  يفدة. فتقع الشب  !و  آخذ كالمإ ،كالم 

مامل  -ملماملتمق يف-اإلساال   مثال مامل ذكار شايخ ؛تملر  لذكرو  ممل لإ وممل علياإ ،ايقمل 

 ا؛ملهال حيسن أ  لذكر ممل لاإ؛ ألناإ قاد ُلغاري ذلا    وتملر  ،للمخمللفن وممل عليدم

هذا  ممل لشتدي؛ وكل لأخذ ،واختالف العلامء ،أو تكو  ايسألة فيدمل قو   ،قتداء بإبمل 

  ، ويف والساي،ملت  ممل كثر الكال  عليإ يف مساألة احلسانملت أو ،حتقيق يف مسألة ممل أشيع

 ةةات  انةات  فانذا فاتن :يبن ا ا اتلقنق انةت  : ةفنكان حتت والسي،ملت ، ذكر احلسنمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، 11-10) «منلج أه  اللنة والةلامة    قد الدهللاش والكتب والطالائف» قال م   (1)
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ذا فتن ا - قساتتخت ت فر ف  ؛علنخت ةةت  و  واذا فتن انةت  ،علنخت فن فر ةت بخت وةت ؛بخت تةنن 

قياال احلاق  عان ؛ عن ا ا اجا -عاد  لض اجلهلو-يال ةت قتل ك ذفرات الرا  بة

 .(1)اها «ابريبي اب ي ي يت  خت

 :مند  السال  هل من»:  -$-وس،ل الشيخ العالمة أمحد بن حييى النجمي * 

 .«  أ    ،احلسنملت و السي،ملت يف مقمل  النصيحة ايوازنة بن

قاملل باإ ، اال ك  ةتباات اا ا ا ا بنس ةن ةاهد ابسلق,و   يةا  اخت يبقاد»فأجملب : 

 واا اوالساي،ملت,  ن احلسنملت  بد من ايوازنة ب :مللواق ،ا خوانين أتبمل  أو خوانيو اإل

  يلساا و، ووال يبستس ةن ابسا ،وال يبستس ةن ابكتتا ،بنس بخت يبستس ةن احلق ، تبا

كام هو  -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي و ،ابصتحل  وال ةن ابسلق ،-ملسو هيلع هللا ىلص- خت يبقد ةن يبصتتا وسال ا  

 ؛أمامل معملولاة»وقاملل: ،تكلم يف معملولة وأبمل جدم ؛استشملرتإ فملطمة بنت قيس معروف يمل

 ،ومل لاذكر مان هسانملهتم شاي،مل ،«فرضااب للنساملء ؛وأممل أبو جدام ،لإ   مملل فصعلوك

مجعاإ فضايلة الشايخ ب نجدهمل موجود  يف كتامل ؛ذا أردنمل استعراض هذال األدلةلهكذا و

 .(2)اها «والرد عىل القملئلن هبذا ايند ،  -اهلل هفظإ-السلفي ربيع بن هملدي ايدخيل 

 : -ل ر ا  بخت-قتل يب ا قت   

رصحية فيام ذكرتإ، وممل وقع يف بعضدمل من تسولغ ذكر احلسنملت يف  (3)الفتملوى فدذال

 .-ل  شملء اهلل-مملت معينة؛ فدو ممل سيأيت بيملنإ مقمل

وللعقل وبمل؛ملة؛ فال ش  أ  التزا  ذكر احلسنملت يف مجيع ايقملمملت خمملل  للرش ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، 330-329) «كشف الشبلات شدح» (1)

 ، . 18-1/17) «الفتاوى الةلية» (2)

، -يفظنه ا –، للشي  ربين( اللندخلي 10-7) «منلج أه  اللنة والةلامة» قلو معظللا م  كتاب  (3)

كلنا –، وقند  قلتلنا بحدوفلنا  -وفقه ا -، للشي  أيلد بازمالش 154-150) «صيا ة الللفي»وكتاب 

 صاليب ما وق( فيلا م  أخطاء  حالية أو لغالية . ، بغيد التزام بت -هي
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 ،السملمع متذبذبملأ  جيعل  :-$- كام قملل العالمة العثيمن-مفملسدال ؛ فإ  من -ألضمل-

؛ بل سيحصل عليإ معكرا بمللبملطل، يف صاور  -بصفملء  - ىل احلق  لستطيع أ  حيصل ع

 ؛ فألة نصيحة هذال ! -بال متييز  -اختالط ايحملسن وايسملو، عليإ 

مشادورا عناد  (1)لذ كمل »: -$-بن سعيد الدارمي اويف هذا لقول اإلممل  عثام  

بنكاان ذباك يبعاان باات عاىل تإ يف كال مرصا؛ العملمة بأقبح الذكر، مفتضاحمل بضاال 

 .(2)اها «انلتوض عاد اخللق، ويببج  ك قلاهب  بةيال احلق، وةااض  ابصدق

قباول احلاق  للنمل؛ عاىل : فتأمل كي  جعل معرفة الرجل بسوء احلملل معينةً قلت

انو  همللاإ باذكر  فيإ، وأممل أربملب ايوازنملت الواجبة؛ فإهنم لزلنو  من لنتقدونإ، وحيسِّ

  !-واحلملل هكذا  - حمملسنإ؛ فأنَّى ُلقبل الرد عليإ

َ ورهم اهلل رافع بن أَ  ةياا يبن ال ي   فتن يةتل: ان ةن عةا و ابك اا:»؛، القملئل:   

: -$- «زا »ايقلاب باا ،، فعلق عليإ أبو صمللح أمحد بن منصاور اياروزي«صدقخت

  .(3)« فر حمتساختن عةا و اب تسق انيتدع يبن ال ت  وة :ويببت يبقال»

يف أ  مان  -رمحداام اهلل- ممل تقد  من كال  سعيد بن ايسيب، وابن ايباملرك وتذكر

، وقد قررت ذل  يف  وط التعملمال (4)النمل؛ من   تذكر حمملسنإ؛ لغلبة ايسملو، عليإ

 .-هلل اكام تقد  بحمد  -مع ز ت العلامء 

 ياع ايادخيل ولن أطيل يف هذا ا؛ملنب أكثر من هذا؛ فقد كفملنملال الشايخ العالماة رب

مند  أهل السنة وا؛امعاة يف نقاد الرجاملل والكتاب »، يف كتملبإ النملفع: -هفظإ اهلل  -

 ، فمن را  ايزلد؛ فلريجع لليإ، واهلل ايوفق.«والطوائ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعني: اللديلي اللبتدع.  (1)

 .،1/140) «النقض ملى اللديلي» (2)

 .-$-،، كالهلا لإلمام اب  أبي الد يا 86) «ذم الكذب»،، و549) «الصلو» (3)

 ، . 96راهلل( )ص  (4)
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ملسوواات   املسألة الثانية: القول يف جووا  ذكور احلسونات يف مقاموات م؛ينوة      **  

 م؛ينة:

 -وهدهمل -ي،ملت، أو ا قتصملر عىل احلسنملت وايقصود هملهنمل: ذكر احلسنملت مع الس

 ؛ فدل جيوز ذل  -عىل اختالف صورمهمل-يف هق من ُعرف بخطأ أو خممللفة 

هاملل  : نعم؛ ولكن يف مقملماملت معيناة، يساوغملت معيناة، مندامل: تقاولمواجلااا

، أو ايفملضلة بينإ وبن من هو   منإ، -بوجإ عمل -، وذكر سريتإ -بمللكلية-الشخص 

، أو الرتكياز -عىل هسملب الساي،ة-سنة ايذكور ؛ ل،ال ُلغرَت هبمل من نفس احل أو التحذلر

، -مل تقد  تقرلرال يف شأ  زلاة العاململعىل م-؛  نغامر السي،ة فيدمل -وهدهمل-عىل احلسنة 

 لذا مل توجد هملجة  عية للتحذلر من الزلة، أو نحو ذل  من ايسوغملت ايعترب .

 قررال العلامء يف كثاري مان أقاواهلمعية، ووقد دلت عىل ذل  بعض النصو  الرش

 وترصفملهتم.

 فأممل النصو ؛ فمندمل:

 .(1)﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿ :-تعملىل  -قول اهلل  -1

 بننه يدينند أن يحتلنن  الكننالم وهننذا»: -$  -بنن  مطيننة ا  دللنني اقنناش العالمننة 

 ،-النزم  من  وااله وما ،مالوى ملد ملى- إودائي  بني م  اللتقي  الل مني  وصف

 وعردلا واتقرى اهتردى مر  -ومالفهرم عتروهم علرى- إسرحائيل ننرر   كا  أنه أمبحف

 جهرة علرى- إوندائي  بنني من  -ملسو هيلع هللا ىلص  - بلحلند آمنو التي الةلامة يديد أن  لويحت

 طقطعننالا للننا إونندائي  بننني أن منن  رو  مننا ويحتلنن  ،-جمرريعهم إليمررا  االسرتجالب

  ا رإ طحنو دبون   فلشنو ،ا رإ طحنو ودخلنو ،وامتزلو ،منل) أمة مدت

 ،شنلد  نننم واد خلنف هنالنك فلن) الصني ، وراء خدهللنالا يتنى ،-ونة و صف ونة-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .159ا مداف:  (1)
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 ابن  من  بعضنه ورو  ،هللنديج وابن  ،اللند  قالنه ؛بنالحا ويلندون ،دعننالش يقيلالن

 .(1)اهن «بعيد يديث وهذا: محلد أبال القاضي قاش .مباس

 القائلالن ،اإليلان ملى الثابتالن : ا واللداد»: -$  -وقاش القاضي البيضاو  

 طنبيلنا ؛-القرحآ  عرادة هرو مرا على- أضدادهم ذكح ذكحهم أتبع زما ه، أه  م  بالحا

 .(2)اهن «ملتلد أمد والبار  الحا أه  وطزاي) ، والشد الخيد طعارإ أن ملى

  ننالع فيننه الكديلننة اآليننة  ننذه اإلطيننان وكننأن»: -$  -وقنناش العالمننة اللننعد  

 اللنافينة إودائي ، بني معايب م  هللللة طقدم فيلا ذكد -الىطع- فن ه طقدم، ملا اي از

 -تعرالى- فرذكح جميعهما يعم هذا أ  متوهم توهم فحنما لللداينة، اللناقضة ،للكلاش

 .(3)اهن «مهدية هادية مستقيمة طائفة منهم أ 

 : فكملنت هذال مسوغملت لذكر بعض حمملسن بني ل ائيل يف هذال اآللة.قلت

ۀ ۀ     ڻ      ڻ   ڻ      ں ں ڻ     ڱ   ڱ﴿:-تعملىل-قول اهلل  -2

 .(4)﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ

  الكتاملب أهال مان أ  -۵- اهلل مان اوارب وهاذا»: -$-قملل اإلممل  الطاربي 

 أمملنتإ، اوملئن ومندم خيونوهنمل، و  لؤدوهنمل ،أمملنة أهل -ل ائيل بني نام اليدود :وهم-

 .  ايستحل ،لمينإ يف الفملجر

 النمل؛ أ  علمت وقد ،-ملسو هيلع هللا ىلص- إنبيَّ  بذل  -۵- اهلل لخبملر وجإ وممل: قملئل قملل فإ 

  واوملئندمل  أمملنتإ ايؤدي مندم ،كذل  لزالوا مل

 اآليت  هب ه فتت خت ك  ناخت ةت عىل نربا  انؤةا   ننيتوه -وعء جا- يبوا  ابام: قنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ليه م  اللدويات مالهللالد مند الطرب ، وغيده،، وما أشار إ535-2/534) «اللحدر الالهلليز» (1)

 .،3/66) «أ الار التنزي » (2)

 .،2/255) «فتح القديد»،، وا ظد 1/305) «طيليد الكدي) الديل » (3)

 .75آش ملدان:  (4)
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 يبةاال ةاه  فثري الستت ل هب ، االلرتاو وياي ه  يبةااهل ، عىل ي متااا  يبن حت يرا 

 .(1)اها «ايؤمنن

 ،واألمن اوملئن الكتملب لهأ يف أ  -تعملىل- أخرب»: -$-وقملل العالمة القرطبي 

 ول - بمللاذكر الكتاملب أهل وخص ،عنله  اجتاتا فنايغ  ذل ، لميزو    وايؤمنو 

 .(2)اها «الغمللب عىل الكال  فخر  أكثر، فيدم اويملنة أل  ؛-كذل  ايؤمنو  كمل 

عان اليداود؛ فاإ  ماندم اووناة،  -تعاملىل-خيرب »: -$-بن كثري اوقملل احلملفظ 

 .(3)اها «وا و انؤةا  ةن االلرتاو هب 

 .: فذكر ايحملسن هملهنمل لنام كمل  عىل سبيل التحذلر من ا غرتار هبملقلت

ۉ ې ې ېې ى ى ائ ائ ﴿ :-ساابحملنإ  -قولااإ  -3

 .(4)﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ

 من ،فدنيولة ؛اينملفع وأممل ،الدلن يف فدو ؛لثمدام أممل» :-$-بن كثري اقملل احلملفظ 

 بعاض وتشاحيذ الفضاالت، ولخارا  الطعامل ، وهتضايم الباد ، نفاع فيدمل ل  هيث

 :جملهليتإ يف ثملبت بن هسمل  قملل كام ؛فيدمل التي ايطربة الشد  ولذ  األذهمل ،

 هْ ن  ا ال ي  ًد ْس وأ    ونشحنها فتتحكنا ملوكا 
اه  ه  ن 

 اللقاء (5)

 أو نفسإ عىل فينفقإ ايي  من بعضدم لقمشإ كمل  وممل ،بثمندمل وا نتفمل  يعدملب وكذا

 بمللعقال لتعلقدامل ؛ابراجتاو وة سادتخت ةرضاتخت تااا ي ال انصاتبح اا ه وبكن ؛عيمللإ

 .(6)اهن «﴾وئ وئ ۇئ ۇئۆئ﴿ :قملل وهلذا والدلن،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،6/519) «هللام( البيان» (1)

 .،4/116) «الةام(  يكام القدآن» (2)

 .،2/60) «طفليد القدآن العظي)» (3)

 .219ة: البقد (4)

لا، والنَّْلنََلُة: الكف   (5)  . -/هننه،13/550) «الللان»كلا   –أ : ال يكف 

 .،1/579) «طفليد القدآن العظي)» (6)
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مامل ذكار  -۴- أ  اهلل -متملممل-ا تدور عبملرات ايف لن، فواضح : وعىل هذقلت

باام   لساوا معاإ  نملفع اومر وايي  ل  للتنبيإ عىل أهنامل مغماور  يف مفملسادهمل،هنمل م

ايحملسن للتحذلر من ا غرتار هبمل،   كام من بملب ذكر  -ألضمل  -ا عتبملر هبمل قط، فدذا 

الَّل من وجوب ذكر ايحملسن، فلزمدم  عند بيمل  -ذكر حمملسن اومر  -بذل -فدم الضُّ

 !! !-حترلمدمل والتنفري عندمل

وصنتةخت ة   ،اةر يبقدف  ص تخت ة  ص هت » :يف اووار  -ملسو هيلع هللا ىلص-قول النبي  -4

   .(1)«صنتةه 

كاال   وقد سابق ،يصلحة التحذلر من ا غرتار هبذال احلسنة -ألضمل-: وهذا قلت

 .(2)يف ذل  -$-شيخ اإلسال  

قنداءة ب وأوصناه ،-ڤ-  الشيطان الذ  ظلد  بي هديدة  -ملسو هيلع هللا ىلص-قالش النبي  -5

 .(3)«وهو كذوب الدقك» :-مند  المه  -دوي آية الك

 ؛من التتميم البليغ الغمللة يف احلسان« وهو كذوب» :قولإ » :-$-قملل احلملفظ    

 ،بصافة ايبمللغاة يف الاذ  ثم استدرك ذل  ،وهم لإ صفة ايدحأف ،ألنإ أثبت لإ الصد 

   .«وهو كذوب» :بقولإ

 ،قد يلل  ةت يات    اخت اناؤةن يبن اب نطتن :-غري ممل تقد -ويف احلدلث من الفوائد 

ويبن اب اخص قاد  ،وتؤن  عاخت فنات   هبات ،ويبن احلكسو قد يتلةتات اب تجر ف  يات   هبت

وال يكاان  ،ويبن ابكتفر قد يصدق  يلض ةت يصدق  خت انؤةن ،يلل  ابءي  وال يلسا  خت

 .(4)اها «و  ن اب نطتن ةن ش بخت يبن يك ا ،و  ن ابك اا قد يصدق ،  بك ةؤةات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-ڤ-،، م  أبي وعيد 1064، وملل) )-وهذا لفظه -، ومالاض(، 3344رواه البخار  ) (1)

 .،125راهلل( )ص (2)

هلله البخار  ) (2)  . -ڤ-أبي هديدة،، م  5010، 3275، 2311خدَّ

 .،4/602) «فتح البار » (4)
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 ؛الساي،ة -معدامل-كرت وقد ذُ  ،فذكر احلسنة هنمل لنام هو من بملب قبول احلق :لتق

ويف هاق  ،فعجبمل ين استدل هبذا احلادلث عاىل وجاوب ذكار احلسانملت ؛دفعمل لإلهيمل 

 الشيطمل  !! 

 .(1)ايتقد  -ڤ-هدلث هملطب  -5

قتال هملطاب يرشاوعية قتال واستدل بملست،ذا  عمر عاىل »: -$-قملل احلملفظ 

 -ملسو هيلع هللا ىلص- يبباخت، وهو قول مملل ، ومن وافقإ، ووجإ الد لة: -لو كمل  مسلامو-ا؛ملسو؛ 

وهاذا  ،ا فاان قتبا  شاهد  ادواو   انتب  ا  ،تب باال ان ،يبقر عسر عىل اوا ة ابةتا

 .(2)اها «متفق يف غري هملطب، فلو كمل  اإلسال  مملنعمل من قتلإ؛ يمل علل بأخفى منإ

صلحة، وهي: منعإ من القتال، ي -ڤ-هسنة هملطب  -ملسو هيلع هللا ىلص-: فإنام ذكر النبي قلت

 .-كام تقد -تقرلر ممل لتعلق بز ت الفضالء  أو

ُشم  -6 خ   .  (3)السملبق -ڤ-هدلث مملل  بن الدُّ

 .  (3)، وقد تقد  الكال  عليإ-سواء-ووجدإ كوجإ هدلث هملطب 

 .(4)-ألضمل-الذي كمل  لرشب اومر، وقد تقد  هدلث الصحمليب  -7

 ورسولإ اهلل حمبة وثبوت الندي ارتكملب بن مليفتن   أ  وفيإ»: -$-قملل احلملفظ 

 صادر ممل وجود مع- ورسولإ اهلل حيب ايذكور بأ  أخرب -ملسو هيلع هللا ىلص- ألنإ ؛ايرتكب قلب يف

 مامل تأكيد منإ ولؤخذ ،ورسولإ اهلل حمبة منإ تنز    ؛ايعصية منإ تكررت من وأ  ،-منإ

 كاام- كاملاإ نفاي بال ؛ةبمللكليا زوالاإ بإ لراد   اومر شملرب عن اإللام  نفي أ  تقد 

 لذا بام مقيدا العمليص قلب يف ورسولإ اهلل حمبة ثبوت استمرار لكو  أ  وحيتمل ،-تقد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، . 88)ص طقدم طخديةه (1)

 .،8/558) «فتح البار » (2)

 ، . 91راهلل( )ص (3)

 .، 93)ص وبا طخديةه (4)
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 لقاع مل من بخالف ،ايذكور الذنب عنإ فكفر ،احلد عليإ وأقيم ،ايعصية وقو  عىل ند 

 ؛ذل  منإ لسلب هتى ،يشء قلبإ عىل لطبع أ  الذنب بتكرار عليإ خيشى فإنإ ،ذل  منإ

 .(2)، وانظر ممل قبلإ يف الكال  عىل لعن ايعن(1)اها «والعملفية العفو اهلل نسأل

عن صفة ذل   -ملسو هيلع هللا ىلص-هي ايصلحة، التي ألجلدمل أخرب النبي  -ألضمل-: فدذال قلت

 يف الكال  عىل ز ت العلامء. -ألضمل-، وقد تقد  وجإ ذل  -ڤ-الرجل 

 .(3)ايتقد  -ڤ-هدلث الغملمدلة  -8

 .-سواء-مل يف احلدلث السملبق : وفيإ مثل مقلت

مرشاوعية ذكار هسانملت  -بوضوح-لنصو  أممل  العملقل الفطن، تبن فدمل هي ا

عاىل - هلو  من مناع ذكار ايحملسان ايخملل ؛ للمصمللح ايتقد  بيملهنمل، فدي شوكة يف

 د ألهنامل مقيا ؛-مطلقامل-الاذكر يان قاملل بلازو   -ألضامل-، و  هجة فيدمل -اإلطال 

 -الأصا-قد أتت نصو  كثري  غريهمل بعد  ذكار ايحملسان وألنإ  ؛بمسوغملت خملصة

لبعضدمل يف كتملبإ ايشملر لليإ آنفمل،  ٌض تعرُّ  -هفظإ اهلل-، وللشيخ ربيع ايدخيل -كام تقد 

؛ فلرياجعدمل طمللب -مطلقمل-اهت  هبمل عىل لزو  ذكر احلسنملت مع أجوبة شملفية عىل من 

 العلم ايستفيد.

ممل جملء من  :-مقيَّدا-يسوغة لذكر احلسنملت ن النصو  اوجيري جمرى ممل ذكرتإ م

ل  -الكال  عىل ذلا  يف مبحاث مساتقل  النصو  بقبول احلق من ايخملل ، وسيأيت

 .-موضع النزا -، مع بيمل  عالقتإ بمليوازنملت -شملء اهلل

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،12/90) «الفتح» (1)

(2) (12/78-88،. 

 .، 93)ص وبا طخديةه (3)
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عاىل تساولغ ذكار  ، الدالاة-سلفمل وخلفامل-قل اآل  لىل بعض مواق  العلامء ولننت

 ، واهلل ايستعمل ؛ فمن ذل :-التي سبق وصفدمل عىل الصور   -احلسنملت 

مان ذكار احلسانملت يان  -وهادلثمل قادلام-أطبق عليإ ايصنفو  يف الرتاجم ممل  -1

، -بام   حيتمل  لىل استشادملد- طال  عىل هذال الكتبمجو  لإ، وهذا لعرفإ من لإ أدنى الرت

جم لاإ، فداذا لقاود ومسوا ذكر احلسنملت هنمل: مقمل  الرتمجة، وذكر السري  العملماة للمارت

لىل ذكر احلسنملت، وراجع ممل تقد  من كال  الشيخن: األلباملين، وابان  -و  بد-ايرتجم 

 . (1)يف هذا الصدد -رمحدام اهلل- عثيمن

 منن  اللا عننة ا وننباب هللللننة ومنن »: -$- الشننالكاينو  هننذا يقننالش العالمننة 

 كلنا ،فينه اللصننفي  من  مصنبية فينه للن  والتعندي  الةدح مل)   التقليد :اإل صاف

  العنندش كننان ؛بالتقلينند اللصننابي  بعننض لننذلك طصنندى إذا فن ننه ؛كثينندا اللبيننب يةننده

، -كنان من  كائننا- خالفنه م  واللةدوح ،يعتقده الذ  مذهبه   يالافقه م  :-منده-

 النناس وطقيند ،اللنذاهب ا تشنار بعند الحفنا  مصنفات   ما فلينظد ؛مليه خفى وم 

 التعدإ طدك ملى ياملة اللذهب   اللالافقة فنن ؛ الل رخي بكت   ما وكذلك ، ا

 ؛ ادرا منلا لشئ التعدإ وق( فنن ،لذلك اللقتضية ا وباب وكت) ،الةدح للالهللبات

 ذلننك كننالن لنندف( اللالهللبننة والتعلننفات واللداوغننات التننأويالت منن  اللصنننف أكثنند

 من  بنالعكل ا مند كنان ؛اللخالفنات أينالاش ملنى الكنالم كنان وإن، خارهللا الخارج

، (2)اهنن«ظر  إمسرا  وال اتأويرل غيح م  امنشورة والحذائل امغموطة فالفضائل ،ذلك

 وطتلة كالمه مللة.

: فتأمل كي  عملب عىل ايؤرخن عد  ذكر ايحملسن، مممل لدل عىل أ  األصل قلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 153راهلل( )ص (1)

 .،106) «أدب الطلب» (2)
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لاإ تعلاق  -$- ، وكالماإ-بحلوهمل ومرهمل-نيع ايؤرخ: عرض السري  العملمة يف ص

 .قرا ، وهي مبسوطة يف مواطندملبمسألة كال  األ

النقملد يف توثياق مان  من نقل كال  -ألضمل-أطبق عليإ ايصنفو  يف الرجملل  ممل -2

ق بمللروالة، وقبول هدلث ، فحسنة التوثيق هملهنمل مسوغدمل: ممل لتعل-مثال-عرف ببدعة 

، بقطع النظر عن بدعتإ، وهذا مفر  عىل هكم الروالاة -ل  كمل  عد  ضملبطمل-الراوي 

 .-ل  شملء اهلل- ايبتدعة، وسيأيت البحث يف ذل  عن

منن  لننه أد ننى ارننالع ملننى كتننب  -أيضننا-ثلننة ملننى ذلننك كثينندة هللنندا، يعدفلننا وا م

الدهللاش، والةدح والتعندي ؛ ولكن  ال بنأس بنذكد اللثناش ا شنلد، النذ  طكثند الد د نة 

قه هلللن( من  يالله   هذا اللقام، وهال: أبان ب  طغلب الكال ، الشيعي اللح ه؛ فقد وا

 والبينان، وقناش الحناف  النذهبي  يان بن  مييننة بالفصنايةأه  العل)، ومديه اإلمنام ونف

 أن فلقائن »، ان) قناش: «فلنا لدقها وعليه ندعترهشيعي هلللد؛ ولكنه صدوه، »: -$-

 هنال م  مدال يكالن فكيف واإلطقان؟ العدالة :الثقة ويد ،مبتدع طالايا وا  كيف: يقالش

 أو التشنني(، كغلننال ؛صننغدى فبدمننة: ضنندبي  ملننى البدمننة نأ :وهللالابننه بدمننة؟ صننايب

 والننالرع النندي  منن( ،وطننابعيل) التننابعي    كثينند فلننذا طحنندف، وال غلننال بننال كالتشنني(

 . نينة مفسدة وهذه النبويةا اآلثار م  جملة لذهب ؛همالء مديث د  ر   فلو، والصده

  وعمار ربكا أيب عاىل واحلاط فياإ، والغلاو ،الكملمال كامللرفض ؛كاربى بدعاة ثم

 .-كرامة و - هبم حيت    النو  فدذا ذل ، لىل والدعملء ،-ڤ-

 الكاذب بال ؛مأمونامل و  صاملدقمل رجال الرضب هذا يف اآل  أستحرض فام ؛وألضمل

 .وكال هملشمل!  همللإ هذا من نقل لقبل فكي  دثملرهم، والنفمل  والتقية شعملرهم،

 ،وطلحاة ،والزبري ،عثام  يف تكلم من :هو وعرفدم السل  زممل  يف الغمليل فمللشيعي

 وعرفنامل زمملننامل يف والغمليل، لسبدم وتعرض ،-ڤ- عليمل هملرب ممن وطملئفة ،ومعملولة
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 أبامل  لكن ومل، معثر ضملل فدذا ألضمل، الشيخن من ولتربأ السملد ، هؤ ء لكفر الذي :هو

، وبنحاوال قاملل (1)اهاا «مندام أفضل عليمل لعتقد قد بل أصال، للشيخن لعرض تغلب بنا

 .(2)-ألضمل  -فظ ابن هجر احلمل

 .(3)-ڤ-ممل تقد  من خرب معملولة، وايسور  -3

 متملممل. -ڤ-: ووجدإ ممل تقد  يف خرب عثام  قلت

 أهاد األمر هذا أدرك ممل»: -ڤ-قول الصحمليب ا؛ليل الفقيإ هذلفة بن اليام   -4

 لين ،-واهللِ- وأنامل: »قاملل، «وأنت : »قمللوا،«ببعض دلنإ بعض اشرتى قد ل  الصحملبة من

 ويبعارض حمتسااخت، ةن ف ذفر ، -ومسملو، حمملسن فيإ ل  أهد وليس- أهدهم عىل ألدخل

 .(4)«بصملئم ولست صملئم، لين: فأقول الغداء، لىل أهدهم دعملين وربام ،ذبك ساى عام

  واضاح يف أهال الفاتن، الاذلن حتسان ماداراهتم، فكامل  -ڤ-وكالمإ  قلت:

 رساول اهلل  م؛ متملممل كام فعال معلماإلذكر حمملسندم؛ ألجل ذل ؛ واتقملء لرشه -ڤ-

 .(5)« ئس يبنا ابل رية»مع الرجل الذي قملل فيإ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-

 ل  لمامل : الفاواقر من ثالث»: -ڤ-مللة بن عبيد َض قول الصحمليب ا؛ليل فَ  -5

 سانئو ويبى وان  فاهات، قسااو ويبى ان وجاتو لغفار، مل أساأت ول  لشاكر، مل أهسنت

 .(6)اها «مملل  ويف ،نفسدمل يف خملنت  تغب ول  آذت ، هرضت ل  وزوجة ،يبف تات

: وهذا حممول عىل السي،ملت التي   لنف  عندمل اإلنسمل ، مممل   لنبغي لذاعتإ، قلت

وسرت عوراتاإ، طمليامل أناإ  ،-عموممل-نمل:  لهسمل  الظن بمليسلم فمسوا ذكر احلسنملت ه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،119-1/118« )ميزان االمتداش» (1)

 .،94-1/93) «هتذيب التلذيب» (2)

 ،. 67راهلل( )ص (3)

 .،12/294) «طاري  دمشا» (4)

 .، 149)ص طقدم طخديةه (5)

 .،48/291) «طاري  دمشا» (6)
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 ذلر مل  الارد، والتحابن هذا، وبان مقا ففرٌ   ليس هنملك مسوا  عي لذكر السي،ملت؛

، ول ؛ لقلنمل يف ممل سبق من النصو ، وترصفملت العلامء يف عاد  ذكار -كام   خيفى -

 !!«الفواقر»ايحملسن: لهنمل من 

 .(1) لىل آخرال «من  ل ... ليس»: -$-قول التملبعي اإلممل  سعيد بن ايسيب  -6

لىل  «حمملسان الرجال... لذا غلبات»: -$-قول اإلممل  عبد اهلل بن ايباملرك  -7

 .(4) آخرال

 رجددام ممل تقد  عناد الكاال  عاىل ز ت العلاامء، فمل قتصاملر عاىل ذكا: ووقلت

وغإ  ف صملهبدمل، وعلو مكملنتإ، بام   لنبغاي معاإ التنقياب عان زلتاإ، احلسنملت لس

 طمليمل أنإ مل تد  احلملجة لىل ذكرهمل، والتحذلر مندمل.

 لنبغاي التنقياب وهذا جملنب مدم من ا؛وانب ايتعلقة بز ت العلامء، وهو: أنإ  

ض فياإ  عن هذال الاز ت، وبعثدامل مان مرقادهمل، والتازا  ذكرهامل يف كال مقامل  ُلتَعارَّ

كمن تقد  التمثيال -  بعض ايسملئلسوا كلام ذكرنمل عمليمل زلت قدمإ يفألصحملهبمل، فال ل

 أ  نذكرال بزلتإ؛ بل الواجاب ذكارال بمل؛ميال، وا قتصاملر عاىل حمملسانإ؛ بحياث  -هبم

 .(2)عند احلملجة، فدذا هو ممل لدور هولإ كال  ذلكام اإلمملمن ا؛ليلن  تذكر زلتإ ل  

 :وهاو ،أ  ا قتصملر عىل ذكر ايحملسن دو  ايسملو، لإ مساوغإ هملهنامل :واحلتصا

 .(3)وكثر  فضملئلإ، وعد  ا هتيمل  لىل ذكر مسملوئإ؛ فتنبإ ،ل ف الرج

ول   -لَعَمُر اهللِ-م وفيد»يف اإلمملمية:  -$-أيب بكر بن العريب  قول العالمة -8

 .(4)اها «-لذا ظدر-انطبمل ، ولنصملف، ولقرار بمللفضل  -كملنوا عىل بملطل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، . 96)ص طقدم ذكدهلا (1)

 ،. 110)ص -$-وراهلل( ما طقدم  قله   الكالم ملى زالت العللاء، ال ويلا كالم الحاف  اب  رهللب  (2)

، -كلنا ونبا-؛ ل) أقف ملى أقالاش إلمنام منلنا بالنلبة للطبقة التي طلو اإلمام اب  اللبارك، وما بعدها (3)

 .، وقد أشدت إلى ذلك فيلا وبا إشارة مامة-خاصة –وإ لا هي أقالاش   الةدح والتعدي ، وال اهلل) 

 .-مقدا له  -، 111) «االمتصام» قله الشاربي    (4)
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 .(1) ﴾...ې ې ې﴿:-تعملىل-دإ كام سبق يف توجيإ قول اهلل توجي: وقلت

 :-$-النقول عن شيخ اإلسال  ابن تيمية  -9

 وهي عىل قسمن:

  ا ، فناخت ذفار بايلض قس  فنخت ف   عت ، يتللق  طاائق ةن انيتدعاو، يبو بتاا

 .، عىل بتا ةن اعبتت  ابست ةو-عساةت  -حمتساه  

    فناخت ذفار بايلض حمتسااه  -  عناتهن -نت، عىل يبشخت، وقس  فنخت ف ، 

 .-ف بك-

 ة ايااملد  ايشااملر لليداامل لعلاام ضااخملم -$-وايطلااع عااىل تااراث شاايخ اإلسااال  

لفوائد، ايتعلقة بمللرد عاىل مصنفمل مفردا؛ لكثر  ممل فيدمل من ا لتطلب، وتتبعدمل -بقسميدمل -

، -كغاريال مان األباواب–آلة يف هاذا الباملب  -$-ايخملل ، وقد كمل  شيخ اإلسال  

لطول التعجب من قو  نقدال، ولهكملمإ، وعدالتإ، ولنصملفإ، بام نفتقد كثريا منإ يف الاردود 

 ايعملرص ، واهلل ايستعمل .

 ولنرش  يف للراد مجلة مممل ذكرنملال، واهلل ايوفق:

 ةس  اعول:اب *

   هن) - القندر أ كندوا النذي  القدرينة م  - و حاله) فاللعتزلة»: -$  -قاش 

 يعدضالن الذي  ،القدرية الجبحية همالء م  ميح :والالميد والالمد والنلي ا مد طعظي)

 مر  ميرح: الدبالبينة طالييد ومشاهدة القدر   ه) والصالفية ،والنلي وا مد الشدع م 

 والالمند والنلني ا مند بعنض من  إمنداإ م( ،بدع  الع فيه م  فيل) ولك  ؛المعتزلة

 ويصنيدون ،ذلنك   والفنناء الدبالبية طالييد مشاهدة هي الغاية يةعلالا يتى، والالميد

 منا يكنالن وقند ،الالهللنه هذا م  معتزلة فل) ،وونتل) الللللي  لةلامة معتزلي  أيضا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 160راهلل( )ص (1)
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 منن   شننأت طننائفتي ال وكلتننا ،اللعتزلننة أولئننك بدمننة منن  شنندا البدمننة منن  فيننه وقعننالا

 وهنال ،الللتقي) الصداط وهال ،كتبه به وأ زش ،روله به بعث ما :ا  دي  وإ لا ،البصدة

 ا  ملى الخلا وأكدم ،ا مة وأفض  ،القدون خيد -ملسو هيلع هللا ىلص  - ا  روالش أصحاب رديقة

 .(1)اهن «النبيي  بعد -طعالى-

 المرذكوري  برادوالع العلمراء مر  جماعة منهم المحجئة فإ »: وقاش   مالر  آخد

 الطالائنف هلللين( م  والةلامة اللنة فأه  ؛واللعتزلة الخالارج وأما ،نخيح األمة عند

 .(2)اهن«ذمل) ملى مطبقالن

 ،والكدامينة ،والشنيعة ،اللعتزلنة من  الللن  متكللنة فقنالش»:   مالر  آخندوقاش 

 ،لي واللنة ،والطبائعية ،الفالوفة أقالاش م  القبول إلى أقحب :و حاله) ،وا شعدية

 .(3)اهن «و حاله)

 وأدلننتل) الطننائفتي  قننالش يقيقننة طصننالر منن  يفللننه وهننذا»: وقنناش   مالضنن( آخنند

 نأو ،الموازنررة لررحة لرره تبرري  ؛هررمالء وقررول هررمالء قررول نرري  قانررل إذا فإنرره العقليننة،

 صنحيح إلنى أقندب أ نه كلنا التناقض، م  وأبعد ،اللعقالش صديح إلى أقدب اإلابات

 .(4)اهن «اللنقالش

مند ك  م  يدر   - والحافضة واألشعحية ميح م  المعتزلة»:  مالض( آخد وقاش 

 .(5)ناه «-ما يقالش، ويتقي ا  فيلا يقالش

 منن   ننالع إلننى باللينن  ا ئلننة أطبنناع منن  رائفننة لنن)اط   وقنند »:   مالضنن( آخنندوقنناش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،126-3/125) «مةلالع الفتاوى» (1)

 .،7/222) «اللةلالع» (2)

 .،1/155) «الصفدية» (3)

مقابلننة  ملننى معنننى «اللالاز ننة»،، وهننذا  نن    إابننات لفنن  2/287) «درء طعننارإ العقنن  والنقنن » (4)

 .اللتعارضة، وطدهلليح بعضلا ملى بعض -أو: الطالائف  -ا قالاش 

 .،1/324) «منلاج اللنة» (5)
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 أهن  رديقنة من  الندفض لبعند بنالدفض، لن)اطُ  أ نه مننل) أيد م  عل)يُ  ول) االمتزاش،

 العلرم مر  فريهم فرإ  ،-منكندة لبدع متضلنة أقالالل) كا و وإن- اللعتزلة فنن ؛العل)

 اإلسرالم عر  أنعرد هرو مرا علرى والرحد والعقليرةا الشحعية ناألدلة واالستدالل والدي ا

 فريهم يدمل أ  أوجب ما :الحافضة على الحد وم  نل ؛والمالمدة الملل أهل م  منهم

  ا ربعننة، ا ئلننة بعننض مننذهب إلننى تلننبالاا  وإن والرردي ا العلررم أهررل مرر  جماعررات

 واللعقنالش، بناللنقالش الطالائف أهللل  م  فنهن) ؛الدافضة بخالف وغيده، ينيفة كأبي

 أو النناس، أهلللن  من  إال يكالن فال بارنا والدي  للعل) اللظلدي  م  فيل) دخ  وم 

 .(1)اهن «ملحدا ز ديقا

  منن  يكفنندون وهنن) الخننالارج، منن  بدمننة أشنند والدافضننة »:   مننالر  آخنندوقنناش 

 والصنحابة -ملسو هيلع هللا ىلص  - النبني ملنى ويكنذبالن وملند، بكند كأبي طكفده، الخالارج طك  ل)

 وأشرجع ألرد  كرانوا الخروار  لو  ؛يكذبالن ال والخالارج مثله، أيد كذب ما كذبا

 وأغنندر وأهللننب  أكننذب وهنن الء منننل)، قتنناال أكثنند فكننا الا ،مررنهم نالعهررد وأوىف مررنهما

 الحةنناج يقتنن  ولنن) ،ا شننداف قتنن  أ ننه وغيننده جالحةننا ملننى يكننذبالن وهنن)، وأذش

 من   اونا قتن  وإ لنا ذلنك، م  هناه الللك مبد فنن ؛-وغشله ظلله م(- قع هاشليا

 فلنا هللعفد، ب  ا  مبد بنو :وهي هاشلية، طزوج وقد هاش)، بني غيد العدب أشداف

، هاشلية فةلشدي كفالا الحةاج ليل: وقالالا وبينلا بينه وفدقالا ذلك، م  أمية بنال مكنه

 من  الكفنار يعيننالن ونالح أو كللنة للن) النذي  الدافضنة من  بالشنام كنان من  وكذلك

 وأخنذ وونبيل) قنتلل) ملى الللللي ، ملى الكتاب أه  النصارى  ننوم  ننناللشدكي

 كا الا ما لك  الناس، يقاطلالن ه) كا الا ب  ؛شيئا هذا م  مللو ما والخالارج؛ أمالالل)

 من  الدافضنة   ودخن ، الللللي  ملى الكتاب وأه  كي اللشد م  الكفار يللطالن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،4/68) «لنلاجال» (1)
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 يندخ  أن يةن ئ يكن  لن) ملن  وغينده) والنصيدية اإلولاميلية: اللنافقي  الز ادقة

: -ملسو هيلع هللا ىلص  - النبني فنيل) قناش كلنا متنالرمي ، مبنادا كا الا الخالارج  ن الخالارج، ملكد

 هن الء  فنأي الحنديث، (1)«لريامهم مرع ولريامه لرالتهم مرع لرالته أمدكم يحقح»

 الخالارج؟ م  الدافضة

 من  غينده) مثن  ذلنك   ليلنالا لكن  ؛زاهرد مترورع متعبد هو م  فيهم والحافضة

   منره أقرل فيهم والفجور والوذب وأدي ا وأعلم منهم أعقل فالمعتزلة ا هالاء، أه 

   ولري  والعلرما والعدل الصد  إلى أقحب: منهم ميح الشيعة م  والزيدية االحافضة

 معلن) يلنتعللالن اللننة فأهن  هنذا ومن( ،الخروار  مر  أعبد وال ألد  هواءاأل أهل

 السرنة أهرل نل ؛-طقدم كلا- مطلقا يدام الظل) فنن ; يظللالهن) وال واإل صاف العدش

 بعنض من  وأمدش خيد للدافضة ه) ب  ؛لبعض نعضهم م  ميح همالء م  طائفة لول

 ينصر  ال مرا تنصرفوننا أنرتم: ويقولرو  بنه، هن) يع فنالن ملنا وهنذا، لنبعض الدافضة

 وظلن)، هلللن  ملى مبني فاود أص  فيه اش كالا الذ  ا ص   ن وهذا ؛نعضا نعضنا

   اللشن كي  الطدينا قطناع بلنزلنة فصناروا الللللي ، وائد ظل)   مش كالن وه)

 منن  بعضننل) وملننى ،ملننيل) أمنندش العننادش العننال) الللننل) أن ريننب وال ،الننناس ظلنن)

 .بعض

 ،خننالفل) منن  يكفنندون اللعتزلننة أكثنند وكننذلك ،الةلامننة أهنن  دطكفنن والخننالارج

 رأينا، يبتندمالن ا هنالاء أه  أكثد وكذلك ،الَّ فَ  ؛ديكفِّ  ل) وم  ،الدافضة أكثد وكذلك

 الدونالش، بنه هللناء النذ  ر ) م  الحا يتبعالن اللنة وأه  فيه، خالفل) م  ويكفدون

 بنه ا  وصنف كلنا بنالخلا، وأرين) بنالحا أمل) ه) ب  ؛فيه خالفل) م  يكفدون وال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، 163)ص وبا طخديةه (1)
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 الناس خيد كنت): »هديدة أبال قاش ،(1)﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ: ﴿بقالله الللللي 

 .(2)اهن «للناس

 ،وا شنعد  ،بالَّ ُكن كناب - الصنفاطية اللتكللنة كنان للذاو»:   مح  آخدوقاش 

 ميحا واللعتزلة ،اللعتزلة م  والللعيات العقليات   طحيقا وأل  ميحا -امدَّ كَ  واب 

 هن الء من  ك  قالش   كان وإن ،اللتفللفة م  والللعيات العقليات   طحيقا  وأل

 ؛قنيال وأقنالم صنالابا أكثند كنان من  ولك  ؛واللل( العق  فيه خالف وما ،مليه ينكد ما

 .(3)اهن «وطفصيال طنزيال دو ه هال م  ملى يقدم بأن أيا كان

 .(4)ناه «وأما أهل البدع؛ ففيهم نحا وفجور»:   مح  آخدوقاش 

 ،- وأمرال  درزهر همروفير اطنةروف ذكاء لهم كا  وإ - والقالم»  الفالوفة:  وقاش

 اإليلنان من : اللتقدمنة با صنالش إال العنذاب م  والنةاة اللعادة يالهللب ال القدر فلذا

 .(5)اهن «الصالح والعل  اآلخد؛ واليالم بدوله واإليلان مبادطه؛ وإخالص وطالييده با 

  اإلللني العلن)   يتكللنالن النذي  اللعدوفي  الطالائف   ليل»فيل) أيضا:  وقاش

 الللنللي  من  البندع وأهن  ،والنصنارى اليلنالد مللناء مثن  -والضنالش الخطنأ م(-

   لهررم نعررم ؛منننل) -طعننالى- بننا  العلنن) منن  أبعنند وال ،هنن الء منن   أهلللنن  وغيننده)

 وهرم اذلرك نهرا واعحف عقول ولهم اواسع كثيح كالم وهو اجيد غالبه كالم الطبيعيات

 ليل ،الغاية إلى اإلللي بالعل) هلللاش لكنل) العناد؛ عليهم ي هح ال االحق يقصدو  قد

 .(6)اهن «الخطأ كثيد قلي  إال منه ده)نمن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .110آش ملدان:  (1)

 .،103-5/101) «اللنلاج» (2)

 .،2/348) « قض التأويل»،، وا ظد 151) «شدح ا صفلا ية» (3)

 .،4/201) «مةلالع الفتاوى» (4)

 ،. 18/58، وا ظد )،9/37) «اللةلالع» (5)

 .،135-9/134) «اللةلالع» (6)
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 عليدامل هام التي واألعيملد العبملدات وا ااأن ملمةااافع ؛وبمل؛ملة »يف النصملرى:  وقملل

 اهلل؛ دلان مان وهاذا ،وومحاو ويبفاو فانه  بكن رسو ؛ هبمل بعث و  ،كتملبمل اهلل هبمل لنزل مل

 متييز هلم األولو  لكن ؛تعملىل اهلل هرمإ مممل وهذا ،ومقتمل قسو  فيدم فإ  األولن؛ بخالف

 .(1)اها «اهلل بطرلق وجدل احلق عن ضالل فيدم واآلخرو  ،والكرب العنملد مع وعقل

دون أشند والقندآن قند شنلد بنأن اللشندكي  واليلنالد يالهللن»وقاش   منالر  آخند: 

فراليهود  ،وشدة العداوة زيادة   الكفد ،مداوة للذي  آمنالا م  الذي  قالالا: إ ا  صارى

لك  أولئك يعناقبالن ملنى  ؛وإن كان النصارى أهللل  وأض  ،أقوى كفحا م  النصارى

وهن الء بالضنالش  ،فكا الا مغضالبا مليل) ،إذ كا الا مدفالا الحا وطدكاله منادا ؛مللل)

ان) إذا قامنو ملنيل)  ،ددوا ملنا يلنتحقه الللتندونعنالا وُرنولُ  ، دمالا أهللد الللتديُي 

 . (2)اهن «إذ كان او) الضالش ماما ؛اوتحقالا العقاب ؛الحةة فل) ي منالا

ومعلوم أ  أهل الوتاب أقحب إلى المسلمي  مر  المجروسا »:   مالر  آخدوقاش 

 .(3)اهن «والصانئي ا والمشحكي 

ذكد اللحاو  لغدإ اللقار نة، أو التقنالي)، : فلذه الةللة ظاهدة   طلاليغ قلت

كد   بعضلا إ لا هال من  هنذه الحيثينة، أو من  ييثينة أو  حال ذلك، واإل صاف الذ  ذُ 

، وهنناك غندإ آخند -إن شناء ا -كلنا ونيأي طالضنيحه -م  اللخنالف قبالش الحا 

بقاللننه:  -$-شنني  اإلوننالم  ، أفصننح منننه-ملننى هننذه الشنناكلة-التقننالي) ملنن) منن  

 النندرهللات منن  مليننه هنني ومننا ،واللننذاهب اللقنناالت فعنندَ طُ  أن للقصننالدا ولكنن »

 .(4)اهن «رجله يضع أي  المسلم ويعحف ،يقه يا ذ  ك  يعطَ ليُ  ؛واللداطب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،28/611) «اللةلالع» (1)

 .،19/191) «اللةلالع» (2)

 ،. 19/187) «مةلالع الفتاوى»، وا ظد ،1/375) « قض التأويل» (3)

 .،160) «شدح ا صفلا ية» (4)
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باإ، : وهذا مبني عىل األصل العظيم ايقرر يف دلننمل، وهو: معرفاة الرشا؛ لتجنُّ قلت

، وأبارز  هذا األصال، وممن جىلَّ -عند كثر  الشبدملت–ول  تطلب ايقمل  تفصيل ذل  

 ألضمل، يف مواطن كثري  من كتبإ، وبسط هذا لإ حمل آخر. -$-أمهيتإ: شيخ اإلسال  

 :ابةس  ابثتين* 

  بريةاو ةان يبفساا اب ةهات  ويبئسو ابصافنو يبئسو بريةو يبن وةللا »: -$-قملل 

 ،ختويبةثتبا انلتيل يب  بريةو وةن ،واحلتوث ،بتب  يب  بريةو وةن ،ابة ريي ابةتس  يب 

  كار يب اا فتبةاتي :يبتياتعه  ةن هلت ويبتي  ابصتت و  طريةو يبعل  فتباا اعئسو ويبوبئك

 واعشالري ،ويبةثتباخت انلاتيل يب  ةان هلات ويبتي  وابساو  تعصال يبعل  ويبةثتبخت ابيتق ين

  سالند  ان ا  وعياد ، كار يب  ابةاتي ةان ذباك ك بيةاو يبعاىل وبتامهت وابة بيس

 ومحات  واعو اع  وةتبك ،اؤال  ةن ذبك ك بيةو يبعىل تسي انت واحلتوث ف ا  نا

 ،ااؤال  ةان يبعاىل وابتات لان ،اؤال  ةن بيةو يبعىل ويبةثتهل  سلد  ن وابلني  يد  نا

 .(1)اها «ابتت ل  ةن يبعىل وابصتت و

 هنن الء العنندُب  اإلوننالم متكللننال  نناظد للننا وللننذا»  البنناقالين:  -$  -وقنناش 

 أولئنك منطنا ملنى وكالملن) مننطقل) فضن  وذكندوا ،الندوم مة)َ  الصابئة اللتكللة

   البراقالين نر  نورح أنرو القاضرر فعله كما ،اإلوالميي  كالم رهللحان ظلد: وكالمل)

 األفرالك   الفاسردة مرذاهبهم مر  كثيرحا الفالسرفة على فيه رد الذ  ا«الدقائق» كتاب

 منننطقل) ىملنن وطكلنن) ،ذلررك وغيررح الوجررود وواجررب والنفرروس والعقررول والنجرروم

 طقلنني) انن) ،والعنندإ الةننالهد إلننى اللالهللننالد كتقلننيلل) ،اللالهللننالدات وطقلننيلل)

 التليينز م  فيه الذ  الللللي  متكللة طقلي) وذكد ،التلعة اللقالالت إلى ا مداإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والةنناليني، و حالهلننا منن  كثينند   البنناقالين - $-،، وكالمننه 317-316) «شنندح ا صننفلا ية» (1)

مةلنالع » بيننل)، ا ظند شنيئا مننه   ى م  هللاء بعده)، وطفاضنلل) فيلنااللذكالري ، وبيان طفضيلل) مل

 .،1/149) «درء التعارإ»،، و6/52) «الفتاوى
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 .(1)اهن «أولئك كالم   ليل ما والفده والةل(

  دمحلننن أبنننال :ملنننيل) للننندد ا تننندب ملننن  وكنننان»ب: الَّ   ابننن  ُكننن -$  -وقننناش 

 ابتدمنه منا ابتندع إ نه: قناش ومن  ،ودير  وعلرم فضرل له وكا  ،كالب ب  وعيد ب  ا  مبد

 أختنه أوصنى أ ه ويذكدون ،مثالبه   رائفة يذكده كلا - الللللي    النصارى دي  ليظلد

 ملنيل)؛ رد النذي  والةللينة اللعتزلنة ملينه هنذا افن ى وإ لنا ،عليره كذب فهذا ؛- بذلك

 مننل) ذلنك مثن  ذكند وقند ،النصنارى بقنالش قناش فقد الصفات أابو م  أن يزملالن فنهن)

 منن  اللعتزلننة منن  لننيل منن  هننذا ينقنن  وصننار ؛«الةلليننة ملننى النندد» ينفنن أيلنند اإلمننام

 ويلنتعينالن القندآن؛   لبدمتنه منه ينفدون الذي  والفقلاء الحديث أه  ويذكده ،اللاللية

 النذي  أن هن الء يعلن) وال ،ملينه للعتزلنةوا الةللينة اف اء م  هال الذ  الكالم هذا بلث 

 ا شنعد  الحلن  أبال وكان، منهم السنة إلى وأقحب ميح وهو ،منه شد ه) هذا بلث  ذماله

 اللننة إلى ينتلبالن رائفة فصار ،كالب ب ا محلد أبي رديقة ولك االمتزاش م  رهلل( للا

 الحلن  أبني مثالنب   ينذكدون -ا هنالاز  ملي كأبي- وغيده) اللاللية م  والحديث

 المعتزلرة أقروال تنراقض م  ني  األشعح  أل  ؛مليه وغيده) اللعتزلة اف اء م  هي أشياء

 ملننى رد للننا كننالب وابنن  ،السمسررمة قمررع   جعلهررم متررى اغيررحه يبينرره لررم مررا وفسررادها

 وافقلن) بن  ؛اإلونالم دي    ابتدماله الذ  اللحدث الكالم أص  لفلاد يلتد ل) الةللية

 الحننديث أهنن  منن  هنن) بالبارنن  وا شننعد  كننالب ابنن  يننذمالن الننذي  وهنن الء ،مليننه

 كننالب البنن  مالافننا منننل) ،كثينند وغيننده) واللالكيننة والشننافعية الحنبليننة منن  ،واللنناللية

 .(2)اهن «ابتدماله الذ  قاللل) أص  ملى للةللية مالافا ،هذا ملى وا شعد 

 شننعد ا  مننذهب أينند يتبنن( ولنن) »  أبنني الحلنن  ا شننعد :  -$  -وقنناش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،9/63) «اللةلالع» (1)

 .،؛ ففيه مزيد بيان302-2/301،)1/216) «منلاج اللنة»،، وا ظد 556-5/555) «اللةلالع» (2)
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 الللنللي  من  لنه وا تصند أيبنه م  وك  ،كليللا أو الالصفي  هذي   يد إال و حاله

 مننه واللع  للطع  الداف( مناقبه   فاللصنف ،بذلك له وينتصد يحبه فن لا ومللائل)

 بلنا لذلك يحتةالن إ لا - الدمشقي ملاكد واب  ،القاو) أبي والقشيد  ،كالبيلقي -

 لنه يحتةنالن ال ،مخالفيل) أقالاش م  رده بلا أو ،والحديث اللنة أه  أقالاش م  يقالله

 هللنلنه بنني أقندب م  كان أ ه ولالال ،الالصفي   ذي  إال وأمدائلا ومللائلا ا مة مند

 وولده ،ملي أبي ا وش كشيخه- كذلك يكال الا ل) ذي نال بقتهننبط الهنن لحق ؛ذلك إلى

 اوالقردر االصرفات   ديثوالحر السرنة مرذهب موافقرة مر  لره كا  لو  ؛-هاش) أبي

 علرى الرحدود م  وله اوالميزا  اوالصحاط اوالحو  اوالشفاعة اوالفضائل اواإلمامة

 نرذلك يمتراز أ  أوجرب ما: تناقضهم ونيا  اوالجهمية اوالحافضة اوالقدرية االمعتزلة

 فيره وافرق ونمرا ا(1)﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ وقردره مقه له ويعحف أولئك؛ ع 

 قلند فيلنا التني اللالافقنة لكن  ؛لرار مرا واألتبراع القبرول مر  هلر لار والحديث السنة

 .(2)اهن «اللنتصد اللةاهد هللنل م  هي: قالله فلاد وإظلار اللخالف

 مر  لره أ  مرع - الغزالني يامند أبنا وطةند»  أبي يامد الغزالي:  -$  -وقاش 

 ومسر  والعبرادة الزهرد مرع اذلرك وغيرح واأللرول والورالم والتصروف نالفقره العلم

 ،«ا ربعني » كتناب   ينذكد - أولئرك مر  أكثرح اإلسرالمية العلروم   وتبحرحه االقصد

 فينه وامتقندت الكتناب ذلنك رلبنو فننذا ؛«أهلنه غيد ملى به اللضنالن: »كتابه و حاله

 دتنننغي قند ،بعيننه اللتفللنفة الصنابئة قنالش وهللدطنه ؛اللطالنب وغاينة الحقنائا أودار

 الللن  أه  قاالتننوم بادننالع قاالتننم ائاننيق )ننليع ل) وم  ،)ننوطدطيباهت ل)ننمباراط

 يطلن( النذ  هنال وأ نه ،بكند وأبني -ملسو هيلع هللا ىلص  - النبني بني  كان الذ  اللد هال ذاك أن يعتقد

 كتبه   يحي  ما كثيدا يامد أبا فنن ؛إللي بنالر الحقائا أدركالا الذي  اللكاشفالن مليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3الطاله:  (1)

 .غيده)،، وقد طقدم الكالم ملى منزلة ا شامدة م  13-4/12) «اللةلالع» (2)
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 وديا تل) بدياضتل) والعباد فيةللصال يالهللد أ ه يعتقد ما وملى ،اإلللي النالر ذلك ملى

 أ نه :ذلنك ووبب ،الشدع به ورد ما بذلك يز الا يتى ،لل) وكشفلا الحقائا إدراك م 

 ،االضنطداب من  واللتفللنفة اللتكللي  رديا   ما رلبه وصده بذكائه مل) قد كان

 ،الةللنة طفصي  إلى يتشالف وصار ،-  فله م  به أخرب كلا - مةلال إيلا ا ا  وآطاه

 كنالم من  بنالتحقيا وأولنى ،الحنا إلى أقدب هال ما والصالفية اللشاي  كالم   فيةد

 النذ  النبنال  اللينداث من  يبلغنه لن) لكن  ؛وهللده كلا وا مد ،واللتكللي  الفالوفة

 العلن) من  ا ولنالن اللنابقالن إلينه وصن  وما ،وا يالاش العلالم م  ا مة خاصة مند

 ،أولئنك ينلنه لن) منا العبادية واللعامالت لعلليةا اللكاشفات م   الالا يتى ،والعبادة

 مننده يكن  ل) ييث ،الطديا طلك بلةدد يحص  الةللة طلك طفصي  أن يعتقد فصار

 العلن) قلنة من  مننده كان بلا منه النبالية اللنية الخاصة الطديقة ال لداد ؛غيدها رديا

 وبني  بيننه  نا الاينال يتى ،واللتكللي  اللتفللفة م  طقلدها التي الشبلات وم  ، ا

 لعللنه ذاك وإ لنا ،العلن) ولطديقنة الحالائن  للنذه النذم كثيند كنان وللذا ؛الطديقة طلك

 هنال وإ لنا بعلن) هنال وليل ،للدوالة اللتابعة يقيقة م  به ةبُي  والذ  ،ولكه الذ 

  قنناش وكلننا ؛«الجهررل هررو نررالوالم العلررم: »اللننلف قنناش كلننا ؛وكالميننة فللننفية مقائنند

وطتلنة الكنالم مللنة   شندح ، (1)اهنن ««تزنرد  ؛نرالوالم العلم لبط م : »يالوف أبال

 .(2)اللزيد م  ياش الدهلل ، وأقالاش العللاء فيه

، ومننا فيننه منن  «إيينناء ملننالم النندي »فتننالى خاصننة   التفصنني     -$  -ولننه 

 .(3)واللضار اللناف(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،64-4/63) «اللةلالع» (1)

ومنا بعندها،، 270) «شندح ا صنفلا ية»وم  اللالار  التي بلع فيلا شي  اإلوالم الكالم ملى الدهللن :  (2)

 .وهال  فيل هللدا

اره وطحديقننه، فننني اللننالر  ،، م( أ ه يع مليه هللدا، و ق  أقالاش العللاء   إ كن10/551) «اللةلالع» (3)

 .، وك  هذا الختالف اللقامات، بي  التقالي) وغيده«شدح ا صفلا ية»  اللحاش مليه آ فا م
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 اللناللية وأصحابه هال -$- رالب أبال»ي رالب اللكي:   أب -$  -وقاش 

 مر  لهرم - التلن   ا  مبند بن  ونل  صنايب ،ونال) بن ا الحلن  أبني الشي  عأطبا

 ألهرل المشرهورة المسرائل عامرة   والجماعرة السرنة واتبراع والزهرد والعبرادة المعحفة

 أيلند اإلمنام: اللننة   مظيلني  إمامي  إلى منتلبالن وه) ،نه معحوفو  هم ما :السنة

  أ ننل بنن  مالننك مننذهب ملنى طفقننه منن  منننل)و ،التلنن   ا  مبند بنن  ووننل  ،ينبنن  بن ا

 فالننذي ، الشننافعي مننذهب ملننى هننال منن  وفننيل) ،-وغيننده) محلنند أبنني الشنني  كبيننو-

 ملنننيل) ا  رضنننالان- هننندى أئلنننة متنننابعتل) ويقصننندون يعظلنننالهن) أو إلنننيل) ينتلنننبالن

 اللتأخدي  م  رائفة وق َّ  ،والةلامة اللنة أه  م  كأمثالل) ذلك   وه) ،-أهلللعي 

 م  كثيد   يالهللد وللذا البدع؛ أه  شبه م  وق( ما لكثدة ؛غلع  الع كالملا   وق( إال

 من  :والحنديث والتفلنيد والزهند والفقنه الندي  وأصنالش الفقنه أصنالش   اللصنفات

 النذ  والقنالش ،ألالا نا النناس مقناالت م  ويحكي ،أقالاش مدة العظي) ا ص    يذكد

ان)  ،(1)اهنن «الدونالش ملينه للنا لكداهتنه ال ،هب ملله لعدم يذكده؛ ال روالله به ا  بعث

فيلنا طفصني   «اإلييناء»بي رالب، والفتالى اللشار إليلنا   أ شدع   ذكد ما ُ ِق) ملى 

 أيضا. «قالت القلالب»  

 القاون) أبني مصد أدركالا الذي  أن كلا»  أبي إولامي  اللدو :  -$-وقاش 

 ا  مبد إولامي  أبى اإلوالم شي   م الباب  ذا أقالم فيل) يك  ل) القالم مشاي  م 

 ؛ورنديقل) وكالملن) القنالم بأخبار اللعدفة   ويلا ال ،اللدوى ا  صار  محلد ب ا

 ومن( اذلك وغيح والتفسيح الحديث   إماما وكا  االناس أعلم م  ونحوه ذلك   فإنه

 قنةردي ذم   مشنلالر مصننف لنه كالهلا اإلوالم وشي  الديل  مبد أبال فالشي  هذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،484-5/483) «اللةلالع» (1)
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، م( أ ه (1)اهن «والللائ  الدالئ  م  القاو) أبال ذكده ملا كثيد فيلا يدخ  التي الكالم

، ومعلالم أ ه كان يطلا ملينه كثيندا لقنب (2)ا تقده مدارا فيلا وق( فيه م  الفناء، و حاله

 .«شي  اإلوالم»

 للادةا كالمه   (ننوق لاننإ  قي ننم  ننفاب »ب  مقي :   أبي الالفاء  -$  -وقاش 

 له وللذا  ؛يْ اللعتزليَّ  التبان ب  القاو) وأبي الالليد ب  ملي أبي شيخه بلبب اللعتزلية

   لره لور  ؛و حناله اللديلني كنالم يضناهي كنالم غينده و  ،«التنزينه إابات» كتابه  

   يزيند قند أ نه من( ا«اإلرشراد» كتراب   أمرحه استقح وعليه امس  كثيح كالم اإلثبات

 ا شننعدية قنندماء مننذهب منن  قديننب الصننفات   فلذهبننه هننذا منن( لكنن  ؛اإلابننات

 يقنالش وللنذا غينده؛ ويتنأوش اللتنالاطد والخنرب القندآن ملينه دش منا يقد أ ه   :والكالبية

، وقند (3)اهن «يامد اب  وطشبيه مقي  اب  طعطي  بي  متالوطا أابو أ ا» :الحنبلية بعض

 .(4)إلوالم   مالار  م  كالمه، وقد أابتلا شي  ا-$  -طقدم الكالم ملى طالبته 

 منن( الننداز  زكديننا بنن  محلنند بنن »  محلنند بنن  زكديننا الننداز :  -$  -وقنناش 

 القننائلي  والحد ننا يي  ديلقننداريل لقننالش و صنندطه والنبننالات، اإللليننات   إلحنناده

 هنال منا والفلاد التناقض م  وفيه ،العال) أقالاش أضعف م  أ ه م( - الخللة بالقدماء

 والندد ،ا  بيناء معةنزات ملنى والكنالم ،-ا صبلا ية كشدح-آخد مالض(   مذكالر

 أعلرم مر  فالحجرل ،- ذلنك وغيند ،بالصنفدية اللللاة  فلا ية قالى إهنا: قاش م  ملى

 ي هرح قروال الطرب   عنره ذكرح فمر  ا«اإلسالم جالينوس: »له قيل متى نالطب الناس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،1/104) «االوتقامة» (1)

ومننا بعنندها،، وفيننه طفصنني    شننأن  5/241) «منلنناج اللنننة»،، و340، 8/230) «اللةلننالع»ا ظنند  (2)

 «.منازش اللائدي »

 [، ذكيرررا فاضرررالوفيررره ولررفه نأنررره كررا  ، ]5/270) «ةمنلننناج اللننن»،، وا ظنند 6/54) «اللةلننالع» (3)

 .وفيه ولفه نأنه كا  م  أذكياء العالم[، ]4/133) «درء التعارإ»و

 .،3/228) «مةلالع الفتاوى»مث :  (4)
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 .(1)اهن «عليه غالطا كا  األطباءا لمبتدئ فساده

 مسرائل   مرزم نر  محمرد أنرو كا  وإ  »  أبي محلد ب  يزم:  -$  -وقاش 

 ؛غيرحه مر  وألهلره لره تع يمرا وأكثرح انالحرديث وأعلم اغيحه م  أقوم والقدر اإليما 

 مالافقنة م  صدفه ما الصفات ملائ  ينف واللعتزلة الفالوفة أقالاش م  خالع قد لك 

 ،اللعننى   وهن الء اللفن    ءهن ال فالافنا ،ذلنك   منذهبل) معاين   الحديث أه 

 لظاهد باطبامه الحديث ومللاء واللتكللي  الفقلاء م  يذمه م  يذمه صار هذا وبلث 

 ،العنادات خنده  فنى وكلنا ،واالشنتقاه والنلي ا مد   اللعاين  فى كلا ،له بار  ال

 ،ا كننابد   الالقيعننة منن  كالمننه   مننا إلننى مضننلالما ؛القلننالب مبننادات منن  و حنناله

 والردي  اإليمرا  مر  لره كرا  وإ  ؛الظالاهد متابعة ودمالى ،اللعاين  في   ودافواإل

 علرى االطرالع كثرحة م  كتبه   ويوجد اموانح إال يدفعه ال ما الوثيحة الواسعة والعلوم

 يجتمرع ال ما: الحسالة ولجانب اإلسالم لدعائم والتع يما ناألموال والمعحفة األقوال

 مر  ولره االترحجي  ظاهح فيها جانبه يوو  مديث فيها يوو  ترال فالمسألة الغيحه مثله

 مر  لغيرحه مثله يقع يواد ال ما السل  نأقوال والمعحفة والضعي  الصحي  ني  التمييز

 .(2)اهن «الفقهاء

 البارنينننة منننذهب مننن   نننالعٌ  وفينننه»ي الحلننن  الحدالننني:   أبننن -$-وقننناش 

 ا  بيناء غيند يفض  أظنه وال  الء،ه مث  الالهللالد باليدة يقالش ال لك  ؛ليةننامينناإلول

 وكنالم والليد، بالحديث، اللعدفة ضعيف لكنه ؛وجه م  همالء م  أنبل فهو مليل)؛

 منن  كالمننه ويخنندج مالضننالمة، أياديننث ملننى أصننالال لننه فيبننني والتننابعي ؛ الصننحابة

 لرحيحةا مسرنة أشرياء كالمه و  ه الء، م  خيدٌ  وهال ،ويقائا ومقليات، طصالف،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،2/344) «منلاج اللنة» (1)

 .،20-4/19) «اللةلالع» (2)
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 .(1)اهن «أمل) -- وا  ،ناطلة ةكثيح وأشياء

 هياود بأهنم الصفملتية ترمي ا؛دمية وهكذا»يف أيب عبد اهلل الرازي:  -$- وقملل

 اهلل عبد أبو ذكرال ممل مثل ؛ومتأخرهيم ا؛دمية متقدمي كال  يف موجود وهذا ،األمة هذال

 ملد وعبا الرشاك هقيقاة لىل خيار  قاد كمل  ول  ،ا؛ربي ا؛دمي الرازي عمر بن حممد

 الساحر يف ايعاروف كتملباإ ذل  يف وصن  ،-األوقملت بعض يف- واألوثمل  الكواكب

 بلسسالس  ةتيلات ؛عااخت وياها  ذباك ار  ةت فثريا يببخت ة  ،واألوثمل  الكواكب وعبملد 

 إأهَلا  لشاكِّ  كاام ،فثارية ةااضا  ك ويبالاخت اإلس   ويارص ،وابرستبو ابكت  ويباا

 الغمللب فإ  ؛ايواضع بعض يف أهلإ غري لنرص وقد ،ايواضع أكثر يف أهلإ غريَ  ولشك 

 . (2)اها «والبيمل  ا؛ز  من أكثر واحلري  التشكي  عليإ

 مان ايتاأخرلن لمامل  هاو احلسان وأباو»يف أيب احلسن البرصاي:  -$-وقملل 

 بمللسانن ايعرفاة قليال هاو لكن ؛بارائخت عفثر بنس ةت واب ضا ابلةا ةن وبخت ة،ايعتزل

 . (3)اها «السل  وطرلقة القرآ  ومعملين

 ؛عندامل ايسا،ول الثالثة التفملسري وأممل»يف ايقملرنة بن بعض التفملسري:  -$-وقملل 

 ،«الثعلباي تفسري» من خمترص لكنإ ؛«البغوي» :الضعيفة واألهملدلث البدعة من فأسلمدمل

 .ذل  غري أشيملء وهذف ،فيإ التي والبد  ايوضوعة األهملدلث منإ وهذف

 فياإ الثعلباي لكان بمللعربياة؛ مناإ أخارب وهو ،الثعلبي تلميذ إنإف ؛الواهدي وأممل

 «البسايط»- الواهادي وتفسري وتفسريال ،-لغريال تقليدا ذكرهمل ول - البد  من سالمة

 البملطلاة اينقاو ت مان كثاري غاث وفيدامل ،جليلة فوائد فيدمل -«الوجيز»و «الوسيط»و

 . وغريهمل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،48-47) «النبالات» (1)

 .،214-16/213) «مةلالع الفتاوى» (2)

 .،16/236) «ةلالع الفتاوىم» (3)
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 الصافملت لنكاملر من ايعتزلة طرلقة وعىل ،بمللبدعة حمشو فتفسريال ؛الزخمرشي وأممل

 ،العباملد ألفعاملل وخامللق للكملئناملت مرلاد اهلل أ  وأنكر ،القرآ  بخلق والقول والرؤلة

 واينزلاة ،والعادل ،التوهيد :لسموهنمل ،مخسة وأصوهلم ،ايعتزلة أصول من ذل  وغري

 «التوهيد» ىمعن لكن ؛اينكر عن والندي بمليعروف واألمر ،الوعيد ولنفملذ ،اينزلتن بن

 وهاذا ،«ايوهادلن» أصاحملبإ التومرت ابن سمى وهلذا الصفملت؛ نفي لتضمن عندهم

 ،بمللقادر التكاذلب لتضامن عنادهم «العدل» ومعنى ،وآلملتإ اهلل أسامء يف لحلملد هو لنام

 العلم تقد  لنكر من ومندم ،يشء عىل والقدر  الكملئنملت ولراد  العبملد أفعملل خلق وهو

 ايغري  مذهب مذهبإ فإ  ؛الزخمرشي منصب وهؤ ء أئمتدم؛ قول هذا لكن ؛والكتملب

: نوعمل  طرلقتإ عىل الذلن وايعتزلة احلسن أيب ومذهب ؛وأتبملعدم هملشم وأيب عيل بنا

 مؤمنامل لسامى   الفملسق أ  عندهم فدي ؛«اينزلتن بن اينزلة» وأممل. وخشبية مسملخيية

 عنادهم «الوعياد لنفاملذ»و. منازلتن بن الفنزلو ،كملفرا لسمى   كام ،الوجوال من بوجإ

 تقولاإ كام- ذل  غري و  بشفملعة مندمل خيرجو    ،النملر يف خملدو  ايلة فسمل  أ  معنملال

 عاىل اوارو  جاواز عندهم لتضمن «اينكر عن والندي بمليعروف األمر»و. - اووار

 النامل؛ أكثار يهيتاد   بعباملر  ،كتملبإ هبمل هشمل األصول وهذال. بمللسي  وقتملهلم األئمة

 عان النقال قلاة ومان ،ايوضاوعة األهملدلاث مان فياإ ممل مع ،فيدمل يقملصدال و  لليدمل

 .  والتملبعن الصحملبة

 وأبعاد ،والسنة الكتملب أهل طرلقة لىل وأقرب ،بكثري منإ خري «القرطبي تفسري»و

 ابلادل جي  بكن د؛اةَ ي   ةت عىل ي تسا يبن  د ال ابكت  ا ه ةن فا فتن وان ،البد  من

  .قةخت قق ذي فا واعطت ،  ناهت

 عان وأبعاد ،وبحثامل نقاال وأصاح ،الزخمرشي تفسري من خري «عطية ابن تفسري»و

 التفملساري؛ هذال أرجح لعلإ بل بكثري؛ منإ خري هو بل ؛-بعضدمل عىل اشتمل ول - البد 
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 . كلدمل هذال من أصح «جرلر ابن تفسري» لكن

 .(1)اها «وايملوردي ؛وزيا ابن كتفسري ؛جدا كثري  رَخ أُ  تفملسري مَّ وثَ 

 وجإ تسولغ ممل ُذكر من احلسانملت: -متملممل-ح وبإ لتض: ويف هذا القدر كفمللة، قلت

عملء ايقمل  ، أو استد-مممل مل لصح عنإ- الكململ، أو ذب البملطل عن ايخملل من التقولم 

، أو غري ذل ، وكل هذال الترصفملت وارد  عن -دو  ايسملو،-لذكر ايحملسن وهدهمل 

هد، مع رضور  استحضملر أضدادهمل مممل سبقت اإلشملر  لليإ يف شأ  عد  ذكار لممل  وا

ايحملسان أصاال؛ هتاى نعلاام أ  هاذا التبامللن مان الفقااإ العظايم, واحلكماة ا؛ليلااة، 

 واإلنصملف العمليل؛ فرمحة اهلل عىل شيخ اإلسال ، وعىل سملئر علامء اإلسال .

 :-$-النقول عن اإلممل  ابن القيم  -10

 .-$-من ايذكورلن سملبقمل عن شيخ اإلسال  وهي عىل القس

  ابةس  اعول: 

 البصنديي  وبي  ،اإلابات أه  متكللة م  اختالفا أكثد فاللعتزلة»: -$  -قاش 

 مر  والسرنة اإلثبات إلى أقحب والبصحيو  ،ذكده يطالش ما النزاع م  منل) والبغداديي 

 .(2)اهن «البغداديي 

 وهرمالء»بدخالش أفعاش العباد طحو قندرة ا :   م  قاش م  القدرية  -$  -وقاش 

 اولرواب مطرأ مرنهم طائفرة كرل مرع المرذاهب هرذه وأرنراب االسرنة إلرى القدريرة أقحب

 إنمرا ومججره مرنهم كرل وأدلة االخطأ إلى أقحب ونعضهم االصواب إلى أقحب ونعضهم

وطتلته مللنة  ،(3)اهن «فيه ألانوا ما إنطال على ال ااألمحى الطائفة مطأ نطال  على تنهض

   الكالم ملى قبالش الحا م  اللخالف. -إن شاء ا   -هللدا، وويأي  قللا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،388-13/386) «مةلالع الفتاوى» (1)

 .،3/837) «الصالاما اللدولة» (2)

 .،51) «شفاء العلي » (3)
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 ابايااا ، ةاكاري ةن نري وابنها  انسلس ، اىل يبقرا فتباصتوى»: -$-وقملل 

 .(1)اها « خت صدق ةت ياكر ممن نريا فتن ؛يبفثر  تباياا  ابرجا ايامن فتن فلام

  :ابةس  ابثتين 

 شرديد كا  -$  - المنازل ولامب»إولامي  اللدو :   أبي  -$  -قاش 

 ا«الفرارو » كتراب ولره اوجره كل  ررم هميةررللج مضادا اوالصفات لألسماء اإلثبات

 الورالم ذم» وكتراب مثلرها إلرى قسرب  ي   ولرم ارهااروآثر الصرفات أماديرث فيره استوعب

 طحيقرة يرهف يسرلك الردي ا ألرول   لطير  وكتاب طحيقةا أمس  فيه طحيقته  «وأهله

 إلررى نقتلرره وسررعوا المشررهودةا المقامررات الجهميررة مررع ولرره ويقحرهرراا اإلثبررات أهررل

 نهرت عرادة علرى والتجسيما نالتشبيه ورموه منهما يعصمه واهلل عديدةا محارا السلطا 

 عليره دل ما غيح مقالة إلى يتحيزوا لم الذي  والحديثا السنة ألهل والمعتزلة الجهمية

 .والسنة الوتاب

 ؛والصنفات ا ونلاء   لطديقته مضادة الللالك   رديقته كا و -$  - هولكن

 النذ  والعلن) اللنالكالن، إليلنا يشنلد التني الغاينة وينداه شيئا، الفناء ملى يقدم ال فن ه

 مننده، مالقعنه ومظن) الةلن(، وشنلالد ناءنننالف ذوه هننملي ىنناللننواوت ،اللائدون ي مه

 ،-وذوقننا وينناال مللننا- إليننه اللالصننلة دهالطنن بننه وطنالمننو إليننه، إشنناراطه واطلننعو

 الةللينة طعطين  وزان ،كالمنه صنفحات ملى باديا العبالدية، م  طعطيال ذلك فتضل 

 من  - لنه اهللتلعا لل  التعطيالن ل(نناهللت اننولل ،الصفات  في م  أصاللل) اقتضته للا

 وصنفاطه الصنا ( إل كنار اللتضنل  الالهللنالد، باليندة القنالش منللنا طاللند ؛- اللالكي 

 الصننفات، إابننات   اللننلف بطديقننة بامتصننامه إوننلامي  أبننا ا  ومصنن) ومبالديتننه،

 ولالقالفنه فيلنا، يللك فل) الحلالش، بأرإ االطحاد واد  ملى الفناء مقبة م  فأشدف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،2/771) «أيكام أه  الذمة» (1)
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 طلنك ملى الالقالف إلى الخلا ودمالة الخداب، الدبالع طلك ملى وإشدافه مقبته، ملى

 .وياشاه ؛ومنل) للعل)، إ ه اهن)أيل هلللد با  االطحادية أقللو ؛العقبة

  هن  ومننادا مبالغنة فينه وأمظلل) رديقة، االطحاد   أشده) كتابه شدح وطاللى

 هلللن( ملى« اللنازش» صايب إليه يشيد الذ  الةل( و زش ،التلللاين العفيف :الفده

 مةللة، ا لفا  ولك  ؛الشلالد هللل( إال - ذكده ييث - هننب ددنني ل) الننوه ،الدنننالالهلل

ہ ہ ﴿ اللنداد من  التعبيد م  متلكنا فصيحا وللا ا باالطحاد، مشحال ا قلبا وصادفو

 .(2)اهن «(1)﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 ا ركو نهاررم إلينا بررأم الحق  ررولو مبيبناا اإلسالم شيخ»أيضا:  -$-وقاش 

 ا-$  - ولررد  علمرها مرر  ميرح عملره: يقررول -$- تيميرة  رنررا المراإلسر شريخ

 غبرارا فيهرا لره يشق ال البدع أهل وجهاد المنوحا ع  والنهر نالمعحوف ناألمح فسيحته

 لغيرح العصرمة ثروب يوسرو أ  اهلل وأنى ورسولها اهلل نصحة   المشهورة المقامات وله

 .(3)اهن «-ملسو هيلع هللا ىلص  - الهوى ع  ينطق ال الذ  المصدو  الصاد 

روي لكتاملب اهلا  ح، الذي هاو -خملصة- «ايدار »: وهذا كثري يف كتملب قلت

، -$-لاذكر حمملسان اهلاروي  -$-، وأنت ترى أ  ابن القيم «منملزل السملئرلن»

إ كالما ضوقد تقد  بع ،(4)، وكمل  أهيملنمل لشتد يف ذل -يف الوقت ذاتإ-ولبن أخطملءال 

تطبق عليإ القملعاد   -$-و  ش  أ  اهلروي  ،(5)امءعند الكال  عىل ز ت العل فيإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .40النالر:  (1)

 .،265-1/263) «مدارج اللالكي » (2)

 .،3/394) «اللدارج» (3)

 عنره يحغرب نمرا وجراء الموضرعا هرذا   المنازل لامب مبع وقد»،: 1/147) «اللندارج»كقالله    (4)

 .اهن «اهلل إلى والواللي  السالوي  سادات م  لم  الو  

 ،. 105راهلل( )ص (5)
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 لعفو عنمل مجيعمل.نسأل اهلل ا ايتعلقة هبذال الز ت؛

 أعيرا  مر  هلللامنة كنان اللنذهب هذا وملى»  مذهب الصابئة:  -$  -وقاش 

 وصنايب اإل شائى، الديالان صايب الصابئ، اللحل  ب  هالش منل) ببغداد، الدولة

 ويحنندم ويزكننى معلنن)، دويعيِّنن الللننللي ، منن( يصننالم وكننان ،اللشننلالرة الدوننائ 

 .(1)اهن «دينل) ملى وليل للللللي ، همالافقت م  يعةبالن الناس وكان. اللحدمات

  كننان وللننا»  أبنني العبنناس بنن  العديننف، الصننال  اللشننلالر:  -$  -وقنناش 

 ذكد ا ؛«اللةالل محاو » كتابه ق لذلك طعدإ قد -$- العديف ب  العباس أبال

 فننذكد الشناله، ق وفصنال اللحبنة ق فصال هذا بعد ذكد ا) ،عليه وما له وما ،فيه كالمه

 العزيننز ا  يلنن  وأن لللنفعننة، ورهللنناء ؛للفائنندة طتليلننا ؛بننه ا  يفننتح ومننا ،ذلننك ق كالمننه

 ؛االطصناف إلنى الالصف وم  الحاش، إلى العل) م  مبده ويدقى ،وريلته بفضله الالهاب

 .(2)هنا «مةيب قديب إ ه

 الصنفات إبطناش   الفالونفة ولكلا التي الطده أن صالدقوالل»: -$  -وقاش 

 هنال كلنا ؛العقن  بصنديح فيلنا خطأه) وبينالا ،اللتكللالن مليل) دهاأفل قد وا فعاش

 والقاضررر اهاشررم وأنررو اعلررر أنررو فعررل مررا فرران ح اوهنن الء هنن الء كتننب   مالهللننالد

 اوالجروينر االبصرح  الحسري  وأنرو االبراقالين نر  نورح وأنوا واألشعح  اعبدالجبار

 اوالطوسرر ارشرد وان  اناسي ان  فعل ما وان ح ؛الفالسفة نطحيقة وأمثالهم اوالغزالر

 ،النبالينة للنصنالص النصندة أمظن) من  ذلنك طةند فن نك ؛المتولمري  نطرح  وأمثالهم

 فخندج ،يغنزوهن) كثينف ملنكد ملينه خندج اإلوالم بعلكد :مليل) اللنطبا واللثاش

 ،بعضنا بعضنل) فيصنادم ، ن) واشنتغلالا ،إلنيل) فنأقبلالا ،ورائلن) من  العدد ذلك ملى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،، والشاهد: وصفه لذلك الدهلل  بأ ه كان م  أميان الدولة2/251) «إغااة الللفان» (1)

 .،440-339) «رديا اللةدطي » (2)
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 إذا ولكن  ،الطنائفتي  من  يصن    اإلونالم وملنكد ،بعنض ونالح بعضنل) ويكلد

 طبني  ؛الالهللنالد   منا مل) وم  ،الللللي  ملى يصطلحالن فنهنلا ؛العلكدان اصطلح

 .(1)اهن «التالفيا وبا  ؛اللثاش هذا مطابقة له

  وننعيد بنن  ا  مبنند محلنند أبنني اإلمننام قننالش»  ابنن  كننالب:  -$  -وقنناش 

  والفوقيررة للصررفات اإلثبررات أهررل أع ررم مرر  كررا  ،الكالبيننة الطائفننة إمننام كننالب بنن ا

 ا فعاش قيام إ كار منه مدف م  أوش وهال الجهميةا لقول منوحا اعحشه على اهلل وعلو

، معنان أربن( وهنال ،بالنذات قنائ) معننى القندآن وأن ،-طعنالى- الدب بذات االختيارية

 بعننض   وخالفننه ،ا شننعد  الحلنن  وأبننال القال لنني، العبنناس أبننال هرديقَتنن و صنند

 كلنا- مدشنه ملنى ا  وملنال والفالقينة الصنفات إابات   رديقته ملى ولكنه ؛ا شياء

 .(2)اهن «-بألفاظه كالمه يكاية ويأي

  .(3)-ألضمل– هذا القدر كفمللة : ويفقلت

 ونحان »: -رمحداام اهلل–قملل العالمة عبد اهلل ابن اإلممل  حممد بن عباد الوهاملب  -11

لم ورعإ وزهدال، وهسنت حت دلملنتإ، وشدر صالهإ، وعُ   نقول بكفر من ص -كذل –

فيدمل، ول  كامل   سريتإ، وبلغ من نصحإ األمة، ببذل نفسإ لتدرلس العلو  النملفعة، والترلي 

 ، « ابادو انااا »فت ن قجر اهلنتس ، فنبت بلارف ف ةاخت ك  ؛خمط،مل يف هذال ايسألة أو غريهمل

، ولرياات، «ابءواجار»، و«رشح اعو لا »اوهلا ا بلتاا   كتياخت، فا ؛علسخت ولس وال باكر

   .(4)اها «عبخت ةن علو علام  انسلس  ؛-اذا بةا-وبلتسد عىل بةلخت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،1096-3/1095) «الصالاما» (1)

 .،179) «اهللتلاع الةيالش اإلوالمية» (2)

م  الل رخي ؛ للنا أشندت إلينه آ فنا من   -ريلل) ا   -ل) أطعدإ بعد ذلك للحاف  الذهبي، وغيده  (3)

 .ال يحتاج إلى طناليه -خاصة  - «الليد»  ذكد الحلنات، وشأن الذهبي    -ملالما  -يالل) 

   ===================== /بتعليقي،.53-52) «يةروالة   بيان معتقد أئلة الدمالة النةد» (4)
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 : -ع ت ا  عاخت-قتل يب ا قت   

عان مامل  هاي ويف هذا القدر من كال  العلامء كفمللة، ومسوغملت ذكر احلسنملت فيإ

 .م  وصفإ، وبملهلل التوفيق

، وقد -لذا كمل  يصلحة معترب -يخملل    بأ؛ بإ   ذكر حمملسن اوهبذا لتضح لنمل أ

، وهاو مامل ناص -  دافع لإ بام–وترصفملت العلامء ممل لؤكد ذل   ذكرت من النصو 

والشيخ العالماة صامللح ، -رمحدام اهلل- عليإ الشيخمل  اإلمملممل : األلبملين، وابن عثيمن

فنن  عات »قولإ: ب -$-واهرتز عنإ الشيخ اإلممل  ابن بملز  ،-هفظإ اهلل–آل الشيخ 

 ، وهو مؤدى تفصايل الشايخ اإلمامل  مقبال الاوادعي «احلتجو اىل  نتن ةت عادا ؛ يي 

 .-نقل ذل  كلإ كام تقد  -$-

تفارلط، فاال غلاو يف ذكار وال إ خفملء، وسطية غراء، بن اإلفراطفدذا هو احلق، ممل ب

، -لرشاعيملتعند احلملجاملت ا-كل ايقملمملت، و  جفملء عن ذل   يف -التزاممل-احلسنملت 

سال ت -عن ا ، ووسابخت، واعئساو قد يبن بت ة ايات »ومن خمللفنمل يف ذل ؛ فإننمل نقول لإ: 

 .«؛ ف بت عسن يبن  ؟!-ونل ت

 ؛ صاحة مامل قررتاإ مان التفصايل  ش  يف :وقد يةال  لض اب ض   ابغناوين

فإنإ  ؛ سدا للذرلعة؛ وهسام للامد ؛-عىل هذال الشملكلة-ولكن ممل كمل  لنبغي ل  تقرلرال 

قد لستغلإ من   علم عندال، وجيعلإ أسملسمل لتمييعإ، وموازنملتإ البدعية، مسترتا بأناإ مامل 

، فإطال  القول بمنع -ضمن مسوغملت ذكر احلسنملت-قصد ل  كذا وكذا، مممل ذكرتإ 

وجإ متييعإ، وهذا مطلاوب ذكر احلسنملت لفوت عىل مثل هذا غرضإ، ولغلق البملب يف 

 .-بال ش -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلنا   مالاضن( –وأئلة الدمالة قد يذكدون الليتلي   مقامات أخدى، وال يذكدون شيئا م  محاونه =        

  ؛ فتأم . -$-، وهذا الختالف اللقام م  مقام الشي  مبد ا  -«الدرر اللنية»م  
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 كاام - هة هذا الكال ؛ ل  أنإ مدفو  بجرلمل  عمل العلامء عىل خالفإ: مع وجملف قال

اإلعاامل و ، فألن نذهب هبذا ! وألن نذهب بأصلإ من النصو  السملبقة الذكر !-تقد 

الشاملر  احلكايم،  أوىل من اإلمهملل، وا؛مع مقد  عىل الرتجيح، ومسلككم هذا مل لعتربال

أئمة اإلسال ، وهرا؛ ايلاة؛  لعتربال كذل  عندممل ذكر ايحملسن يف مسوغملت ذكرهمل، ومل

واستحساملننمل ! وأ  لساعنمل مامل  علايدم بعقلنامل فدل نتقد  بن ألدهيم ! وهال نساتدرك

 وسعدم !

مل ؛ يَّا-$- وممل مثل ايسل  ايذكور ل  كمثل مسل  اإلممل  أيب عمرو بن الصالح

اهد مان العلاامء باأ  غري و دإقملل بمنع التصحيح والتضعي  يف األزممل  ايتأخر ، ووجَّ 

كاام هاو مبساوط يف -الرشال   من دوافعإ: سد الذرلعة، ومنع ايتطفلن عىل هذا العلم

كام هو -، وردال كملفة من جملء بعدال -$-، ومع ذل ؛ مل للتفت أهد لىل قولإ -مواضعإ

 .-مبسوط يف مواضعإ ألضمل

لارد علياإ  أ  أو القواعاد: عململ مع من خيطئ يف تطبيق النصو ولنام احلق يف الت

حيايط  د  ق ،وأمثلة ذل  كثري  جدا ،فضال عن النصو  ،خطؤال،   أ  تلغى القواعد

ألنادمل تدخل يف كملفة أبواب الدلن، وقد تكلمت عىل هذال القضية يف مقدمة  ؛هبمل احلرص

 البحث.

، -بضاوابطدمل - بعيدا؛ بل سأمثل بقواعد ز ت العلامء، التي سبق بيملهنمل ولن أذهب

؛ -كاام ذكارت بعاض صاورال- خيطئ يف تطبيقدمل كثري من اينتسبن لىل العلامفمعلو  أنإ 

أمثملل هؤ ء ! وهل هند  ممل قررتإ النصو ، واتفق  فدل نلغي هذال القواعد؛ هسام يملد 

 وجدلدم ! لذرلعة تطفلدما عليإ العلامء؛ سدًّ 

 فكذل  األمر هملهنمل، فمن أخطأ يف هذال القضية ا؛ليلة، وذكار احلسانملت يف غاري

، بغري هد  يمل ُعِرف يف دلننمل من ا؛اواز -بمللدليل-لإ ذل   حملدمل؛ ُردَّ عليإ خطؤال، وُبنِّ 

 ايقيد، وهذا بّن،   خيفى.



  

193 

193 

 
 وبا فر ةثتال، يتضح  خت انةتل:

، -يد قطب كس- ، أو رجل مبتد -كمللتبليغ-أ  شخصمل تكلم عىل مجملعة مبتدعة لو 

أ  هاذال ا؛امعاة مان  -أو: السملمع-صور للقملر، واينملقب، بام ل فأخذ يف تعداد ايحملسن

ذل  شي،مل  ومل لذكر بجملنب ،أبطملل ايلة أعظم كتملئب اإلسال ، أو أ  هذا الرجل من أجلِّ 

هاذال ا؛امعاة، أو  ومل حُيفظ عنإ أنإ هذر مان ،دلدأو عرب عندمل بملقتضملب ش ،ملو،من ايس

لايس هناملك مساوا مان  ؛ ألناإ-بيقن-؛ فدذا الصنيع خطأ (1)-أصال-من هذا الرجل 

  يف مقمل  ايادح،  ،-أصال-حلسنملت هملهنمل، وليس هنملك حتذلر ايسوغملت السملبقة لذكر ا

واإلكباملر، واإلجاالل، صاور  التعظايم،  و  يف غريال،   سيام لذا كمل  ذكر احلسانملت يف

و  النقمل ، وليس بيندامل وبان    ثنملء عىل مبتد ،   تقبل ا؛دلأممل  صور -لذ -فنحن 

و  صدر، فمن اهت  من القاو  عاىل صانيعإ هاذا  بيع العلامء يف ذكر احلسنملت نسصن

بيشء من صنيع العلامء ايذكور؛ فدو أهو  ممل لكو  لىل تعلم العلم الرشعي من البدالاة؛ 

لو أنإ ألَّاد صانيعإ  -بعد ذل -دقع عن نفسإ، ثم ل  البلية تعظم هتى لرفع هذا ا؛دل اي

 ت العلامء، وقد سبق التنبيإ عىل هذا اوطأ الشنيع.هذا بام تقد  يف شأ  ز 

، -أو غاريال- ، أو الرجل اياذكور-أو غريهمل-من تكلم عىل ا؛امعة ايذكور   وأممل

فذكر شي،مل من ايحملسن؛ يسوا صحيح؛ كمللتحذلر مندمل، أو نحو ذل  مممل سبق تقرلرال؛ 

 !!«أنت صملهب موازنملت»فدذا ممل عليإ من سبيل، و  لقملل لإ: 

ومن ايدم جدا هنمل أ  أنبإ عىل يشء، لغفل عنإ كثري من اينتسبن لىل العلم، وهاو: 

أ  لكو  الرجل معروف ايوقا   :أ  الواجب وايعترب يف هذال القضية التي نتكلم فيدمل

بحيث   لشرتط أ  لذكر ايسملو، يف نفس مقامل  ذكار  ؛ملل  الذي ذكر هسنملتإمن ايخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، والدامينة أيلند ومنا بعندها،  281) «ملنال الللنة»  كتابنه  كحاش الدامية محلد ب  إولامي  اللقدم (1)

 . وما بعدها،  256) «مالاقف إيلا ية»ب  فديد   كتابه ا
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  حيتمال مقملماإ  التحذلر يف نفس مقمل  الثنملء؛ ألناإ قادايحملسن، و  لشرتط أ  لذكر 

أكثر من ذكر ايحملسن، فيكفيإ أ  لكو  موقفإ مان هاذا ايخاملل  معروفامل، مشادورا، 

 معلنمل، لعرفإ كل أهد.

عاىل  -$- وقد تقد  من ترصفملت العلامء ممل لشدد هلذا؛ ككال  شيخ اإلساال 

إ يف ذلا  ايقامل ، ومل لاذكر شاي،مل مان البملقالين يف ردودال عىل الفالسافة، ومل حياذر منا

مان -عن األشملعر ، والصاوفية، وغاريهم خممللفملتإ، ومؤلفملت علامئنمل مشحونة بمللنقل 

، وممل ذل  ل  أل  مواقفدم -أهل البد  كام سيأيت بيملنإ يف الروالة عن-غري حتذلر مندم

وأصال يدامل، من هؤ ء ايخمللفن معروفة، لعلدمل تكو  أشدر من هذال ايواق  ايشملر لل

 ذل  معلو  بمل ستقراء من صنيع السل  يف توثيقدم للمبتدعة، فلم لكوناوا لتحارو  

؛ بل مندم من كمل  لصنع ذل ، ومندم من -عند احلكم بتوثيقدم-ذكَر بدعدم  -دوممل-

محل ايجمل عىل  وهذا لإ صلة وثيقة بمسألةكمل    لصنعإ، بحسب ايقمل  يف ذل  كلإ، 

 .-ل  شملء اهلل  -مل ايفصل، وسيأيت بيملهن

ل، وهو ممل فلة عنإ تؤدي لىل كثر  النقد بمللبملطفدذا ا؛ملنب من األمهية بمكمل ، والغ

؛ فقد كثر انتقملد بعض طلبة العلم بعضمل هباذال -مع عميق األس -نشملهدال بأعيننمل اآل  

اباخت » :!! أو«ابخت ذفر حمتسن فا ن، و  اا و ةااخت»ايسألة، فيقول الواهد فيمن لنتقدال: 

أفال  ؛ةاألئم ن مسملل ل قملئل هذا عام أ ت لليإ م!! وغف «و  ا و ةاخت ،بةا عن ف ن

ممل وسعدم ! وممل بمللنمل نضيق عىل أنفسنمل، فيضيق اهلل علينمل ! ويملذا نتشدد  -لذ -لسعنمل

 ونتنطع، فيجعل اهلل بأسنمل بيننمل !

ملتإ مان ن ذكار هسانممل ذكرتإ من اشتدملر موق  الرجل ممابد من التأكيد عىل و 

متملممل كام ذكارت  ،-احلمللة يف هذال-و ايعيملر الوهيد لرشعية الذكر ايخمللفن؛ فإ  هذا ه

، -هين،اذ-عاد   عياة الاذكر فإذا ُفقد هذا ايعيملر؛ فال شا  يف  ،ةمن مسملل  األئم

 .-بال مرلة  -ولصري الذاكر يف موق  هتمة، وثنملء عىل ايبتدعة 
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 :-فسند قط - وباسثا  سن سيق ذفره ةن انيتدعو

فمن ُهفظت عنإ عبملر  ثناملء علياإ، أو ذكار حلسانملتإ، دو  أ  لكاو  لاإ موقا  

مشدور منإ، يف صور  التحذلر منإ، ومن ضال تإ؛ فدذا أقل أهوالإ: أ  لتوقا  فياإ، 

 من أنصملر سيد، ومرلدلإ، ومحلة مندجإ الفملسد. -بمللفعل  -ل  مل لكن

 تإ، ثم ُهفظ عنإ أنإ قملل فيإ يف مقامل  وأممل من ُعرف موقفإ منإ، وحتذلرال من ضال

ل  -، أو نحو ذلا ؛ فداذا لغتفار «بخت فتت ت  ال   س هبت»، أو: «فتت  ة هاو»معن: 

 ، و  لشنع بإ عىل قملئلإ، واهلل أعلم.-شملء اهلل

وهبذا لتم الكال  عىل هذا ايبحث، وخالصاتإ: أناإ   باد مان التفرلاق بان ذكار 

، -عاىل جداة التجاولز ايقياد  -، وذكرهمل -ا لتزا  و عىل جدة الوجوب -احلسنملت 

 وأعلم. أعىل -تعملىل  -  حممللة، واهلل  فملألول بدعة ضاللة، والثملين مرشو 

 

 

 
* * * 
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 الباب الثاني 

 يف الكالم 

  على مسائل

 تباملوازنا هاتعلق ُيَظنُّ

 
                

 :وحتته ستة فصول            
 لية األصلحيف تو  :األول. 

 و"البدعية" للشخصأ"السنية"  :يف ثبوت وصفي :والثاين. 

 يف الرواية وأخذ العلم عن أهل البدع :والثالث.  

 يف محل جممل كالم الشخص على مفصله :والرابع.  

 يف قبول احلق ممن جاء به :واخلامس.  

  يف تعليق األحكام ابلغالب :والسادس. 
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أل
ومن تأمال  ،وضوابطدمل ،ولطالقملهتمل ،هقيقة ايوازنملتتعرفنمل يف البملب ايمليض عىل 

 وطرلقة تنملوهلمل؛عرف أ  هناملك بعاض ايساملئل اهلملماة،التي ُتطارح يف ،يف هذال القضية

يف -ايوازنملت، فالبد من حترلر هاذال ايساملئل خالل ذل ، وتكو  مداخل للكال  عىل  

مان  ،تعلقدامل بمليوازناملتثم  بد من حترلر وجإ  ،ومتييز احلق فيدمل من البملطل ،-نفسدمل

 .و  وضع لألشيملء يف غري نصملهبمل ،و  تلبيس ،غري ختليط

فأذكر ايسملئل ايشملر لليدمل  ،يف بيملنإ يف هذا البملب -تعملىل  -وهذا هو ممل أستعن بملهلل 

وحترلار وجاإ تعلقدامل  ،-يف نفسادمل  -حترلرهامل  :- اياذكورتن مجيعامل نمن احليثيتا -

 ،-كام ذكرتإ آنفمل يف ترمجة هاذا الباملب  -سألة يف فصل خيصدمل جملعال كل م ؛بمليوازنملت

  .واهلل ايوفق

لساتدعي  ،أ  ايساملئل ايشاملر لليدامل مساملئل عظيماة :ومن ا؛دلر بمللذكر والتنبياإ

ولناام  ،فليس من  طي هملهنمل القيمل  بذل  ،مصنفملت مستقلة -عىل الوجإ  -تقرلرهمل 

 .واهلل ايستعمل  ؛وحتقق اينشود ،ل ايقصودحتصِّ  ،أذكر مجلة خمترص  من هذا التقرلر

أل         
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 الفصل األول

 يف تولية األصلح 

د  ،أ  الو لملت  بد أ  ُتنملط بأهلدمل :وايقصود هبذال ايسألة واينملصب  بد أ  ُتَوسَّ

أو  ،أو علام ،من ُملا  ،تدخل فيإ كملفة اينملصب والو لملت ،وهذا أمر عمل  ،لىل أربملهبمل

 .غري ذل 

ر يف النصو  الرشعيةو ے ے ۓ ۓ ﴿ :-تعملىل  -كقول اهلل  ؛هذا مقرَّ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ :-تعااملىل  -وقاااولإ ، (1)﴾ ڭ ڭ

 .(3)﴾ېۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿:-تعملىل  -وقولإ ، (2)﴾ڤ ڦ ڦڦ

فكامل    لبعاث يف تعلايم النامل؛ ل   ،لراعي هذا األمر ا؛ليل -ملسو هيلع هللا ىلص-وكمل  النبي 

ر يف الغزو(4)العلامء ، و  لتحارى بعطملئاإ ل  مان حيتامل  (5)ل  القملد  األكفملء ، و  لؤمِّ

 .(6)لليإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .26القص :  (1)

 .18آش ملدان:  (2)

ومالر  الشاهد: أهن) ل) يلتحقالا وصف العل) إال بعد طحقيا التالييد، فال طناط هذه الالظيفة الشنديفة        

 ،. 473-3/472) «اللدارج»  ذلك    -$-ا ظد كالم اإلمام اب  القي) و بالشخ  إال بعده،

 .28فارد: (3)

: أ ه ال يلتحا اللدء وصنف العلن) إال بالخشنية، وا ظند -كلا وبا   اآلية اللاضية  -ومالر  الشاهد 

ة:   رونالته النافعن -$-آاار اللنلف   طفلنيد هنذه اآلينة، من( منا ذكنده اإلمنام الخطينب البغنداد  

 .«اقتضاء العل) العل »

اء اللبعي   (4)  وبعنث معناذ، وأبني مالونى ا شنعد   إلى ِرْم ، وَذْكنالان، وغيدهلنا؛ - ڤ -كبعث القدَّ

 .وهذا كله اابو   الصحيحي ، م  أوهلله شتى إلى اليل ؛ - ڤ -

 .، ال يحتاج إلى اوتشلاد- ملسو هيلع هللا ىلص -هذا معدوف   بعالاه  (5)

، كلنا   -ملالمنا  -؛ إال أ ه م  بناب وضن( الشنيء   مالضنعه -الالية وإن ل) يك  م  هللنل ال -هذا  (6)

  =، وقند رواهنا- ڤ -، وخاله وعد بن  أبني وقناص - ملسو هيلع هللا ىلص -لنبي االالاقعة اللعدوفة، التى هللدت بي  
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 :فمن صور ذل  ،-سلفمل وخلفمل  -وقررال العلامء  وهذا هو ممل فقدإ

اله ملنى مكنة،فقاش لنه: -ڤ-أ  عمر بن اوطملب  اونتعللو  من »لقي أيد ملَّ

مناللى من  » :قناش ،«ومن  ابن  أبنزى ؟» :قناش ،«ابَ  َأْبنَزى» :فقاش ،«ملى أه  الالاد ؟

 ،-مز وهلل  -إ ه قارئ لكتاب ا  » :قاش ،«فاوتخلفَو مليل) ماللى ؟»:فقاش ،«مالالينا

إ  اهلل يحفرع نهرذا الوتراب » :قند قناش-ملسو هيلع هللا ىلص-أما إن  بيك) » :فقاش،«وإ ه مال) بالفدائض

 .(1)«ويضع نه آمحي  اأقواما

لِّ ؟ -وللنو بنأميد -أل) ُأ بَّأ أ نك طفتنى  » :- ڤ - ملعالدالب   وقملل هرا  و  مار 

ها  .(2)«م  تول ى قار 

كرا   ؛ولو لم يصرن  ،ثقة» :- $ -  أود ب  مالوى  - $-وقاش اإلمام النلائي 

 . (3)«ميحا له

وأهرم مرا »بعد كالم له ملى شدوط الالالية:  - $-ب  طيلية ا اإلوالموقاش شي  

ردينا  ومعدفنة، ينةمقصنالد الالال بلعدفنةينت)  اوذلنك إ لن ،ل لراأل   هذا الباب معحفة

 .- $-ا) أراش الكالم  ،(4)اهن «ط) ا مد  ؛والالوائ ،اللقاصد وفنذا مدف ،اللقصالد

أو قلن)  ،أن من  يكن) بعندش :والصالاب الةام(   هذا البناب » :- $-وقاش 

 مني  ملنى ذلنك أُ  ،أو هننى من  منكند ،ومن  أمند بلعندوف ،وقلله ، فذ يكله ؛بعدش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرا سرعدا إين ألعطرر الحجرلا وغيرحه »: - ملسو هيلع هللا ىلص -،، وفيه قاللنه 150،، وملل) )1478، 27البخار  )=

 .، هذا لف  البخار «هلل   النارأمب إلرإ منه؛ مشية أ  يوبه ا

هلله ملل) ) (1)  .- ذه الالاقعة  -، 817خدَّ

شنندها منن  طنناللى  شِّ وَ :  -، 4/58) «النلايننة»كلننا    –، ، واللعنننى 170) «اللقدمننة»رواه النندارمي    (2)

 . شديدها م  طاللى هينلا شِّ ووَ  ، خيدها

 .،1/260) «هتذيب التلذيب» (3)

 .،28/260) «مةلالع الفتاوى» (4)
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فننن  ،والةلامنة ،امة الةلعةقه ال بد م  إوأ  ،-إذا ل) يك    ذلك مفلدة راهللحة  -

فننن هن الء يةنب  ؛دمتنهبوال مبتندع يظلند  ،لن) يةنز طاللينة فناهللد ؛أمك  طاللية إمام بد

فنن ل) يلكن  إال طاللينة أيند  ،وال يةالز طالليتل) ،-بحلب اإلمكان  -اإل كار مليل) 

 وإذا  ،كرا  توليرة ألرلحهما واليرة هرو الواجرب ؛وفةنالر ،كالهلنا فينه بدمنة ،رهلللي 

 ،وضنعف من  الةلناد ،أيندهلا فينه دين  ،لن) يلكن    الغنزو إال طنأميد أيند رهلللني 

كررا  توليررة هررذا الررذ  واليترره أنفررع  ؛-منن( ذ ننالب لننه  -خنند فيننه منفعننة   الةلننادواآل

 .(1)اهن «للمسلمي  ميحا م  تولية م  واليته أضح على المسلمي 

فاأللرل  مر   لرل األوأممرد يوجرب توليرة » :- $-بن  القني) اوقاش اإلمام 

  ،فيقننندم ا ديننن  العننندش ملنننى ا ملننن) الفننناهللد ،وكرررل زمرررا  نحسررربه االموجرررودي 

وللا وأله اللتالك  من   ،-وإن كان الةللي أفقه  -وقضاة اللنة ملى قضاة الةللية 

ملنك من  أو ،ومنزش أ ناس ،يذكد فيه طاللية أ اس ،أرو  إليه درهللا م( وزيده ؛القضاة

 لننال » :فقنناش ،لقلننة مللننه ؛وروهللنن(   بعننض منن  وننلي ،«ال أمنندفل)» :وقنناش ،أ نناس

ى ملنى وكنذلك أمند أن يناللَّ  ،و  طالليته مضدة ملى الللنللي  ،«لاللالا فال ا ؛ل) ياللاله

ووئ  م   ،  ه يضد الناس   دينل) ؛دون الدامي إلى التعطي  ،  اللنيا مالاش الديّ 

يغزى م( » : فقاش ،ي واآلخد أد ،-م( شدبه الخلد  -أيدهلا أ كى   العدو  :رهلللي 

فن نه  ؛-ملسو هيلع هللا ىلص-و نذا مضنو وننة رونالش ا   ،«   ه أ فن( للللنللي  ؛ا  كى   العدو

 . (2)اهن «ال أفض  منهنكان ياللي ا  ف( للللللي  ملى م  ه

ان)  ،-مةلنال  -ملا ونبقو اإلشنارة إلينه  ،مدة أمثلة ملى ذلك - $-ا) ذكد 

وإ  كرا  غيرحه أفضرل  -ع للمسرلمي  توليرة األنفر  -ملسو هيلع هللا ىلص- أ  هديره :قصرودموال»  :قناش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،3/312) «منلاج اللنة» (1)

 .،106 - 1/105) «إمالم اللالقعي » (2)
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 ا-إذا لرم يور  هنراك أقروى منره يعارضره -ويوضرحه  اوالحوم نمرا ي هرح الحرق ا-منه

فن نه من  أ فن( فصنالش  ؛ط  هنذا الفصن لنتَ وال يُ  ،والحوم ناألظهح افسيحته تولية األنفع

 .  (1)اهن «الكتاب

فلن   ؛آلخندأيندهلا أملن) من  ا :مفتينان كان   البلدفنن  » :أيضا - $-وقاش 

وهلنا وهلللنان  ،فينه قنالالن للفقلناء ؟ -م( وهللنالد الفاضن  - يةالز اوتفتاء اللفضالش

 ،-إذا كنان وينده - رأى أ ه يقبن  قاللنه ؛ز ذلكفل  هللالَّ  :وأيلد ، صحاب الشافعي

 :قناش ه؛ومن  منن( اونتفتاء ،كالشاهد ؛فالهللالد م  هال أفض  منه ال يلن( م  قبالش قالله

 ،الى ا ملن) أقنالىتنوغلبنة الظن  بف ،لظن  اإلصنابةيصالش ما يغلب ملى ا :اللقصالد

  .فيتعي 

دم وع  اللصرواب أوتحرح  اأوورع االتفصيل نأ  المفضول إ  تحج  نديانرة :والحق

فاستفتاء األعلم  ؛وإ  استويا ا-إ  لم يتعي  -فاستفتاء المفضول جائز  ؛ذلك الفاضل

 .(2)اهن« وا  أمل) ،أولى

لظدار أ  تولياة األصالح يف األماور كلدامل مان و ،فبدذا تتضح هذال ايسألة :قلت

  .حمملسن هذال الرشلعة

فمن الواضح أهنمل تشتمل عىل جملنب بنِّ من ايقملبلة،  ؛وأممل وجإ تعلقدمل بمليوازنملت

واعتباملر  ،وذل  أنإ  بد لتحدلد األصلح من ايقملرنة وايوازنة بن الفملضل وايفضاول

 وابان القايم  ،يف كاال  ابان تيمياة -ة خملص -وهذا لتضح  ،ايصمللح وايفملسد يف ذل 

  .-رمحدام اهلل  -

موضاو   -فإذا ُعرف هذا؛ ظدر أ  هذال ايسألة قد ُتطارح، وُلاراد هبامل: ايوازناملت

  .-كام سبق بيملنإ  -،  سيام بملإلطالقن: الثملين والثمللث -البحث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.1/107) «اإلمالم» (1)

 .،255 - 4/254) «اإلمالم» (2)
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مان جداة  ،فياتكلم عاىل مبتاد  أو خماملل  ،أنإ قد لأيت شاخص :وتوضيح ذل 

وخيلاط ذلا   ،تفملد  منإ، وأخذ العلام عناإ، فيطباق علياإ قواعاد ز ت العلاامءا س

من خالل كو  هذا الرجل أصلح من غاريال يف هاذا  ،-تولية األصلح  -بمسألتنمل هذال 

 -ألضامل–قد لتكلم عنإ، فال حيذر منإ، و  لبن ضااللإ؛ بادعوى أناإ  :أو ؛ايقمل  ايعن

 أصلح من غريال. 

لقملمة ايوازنملت معإ  صلح من غريال يف بملب معن   لستلز :ل  كو  الرجل أف قال

فقاد  ؛ليست متحققة هملهنمل ،-كام سبق  - ؛ أل  هلام ضوابط -بمل ستعاملن السملبقن -

فدال  ؛-عند عد  السني والتقاي  -تولية ايبتد  والفملجر  :رألنمل يف متثيل العلامء يسألتنمل

 !  -لذا ُوجد مقتيِضا التحاذلر ماندام  -لعني ذل  السكوت عن بدعتدام أو فجورمهمل 

 وهل لعني ذل  اعتبملر انحرافدام من جنس ز ت العلامء  ! 

ولنام غمللة األمر: أننمل اهتملنمل مثل هذال الو لة ايرجوهة؛ لعد  ايصلحة الراجحة، 

 ،-أصاال  -ايتمثلة يف عد  التولية  ،ايتمثلة يف و لة األفضل؛ ولدرء ايفسد  الراجحة

  .-بأهد ايعنين السملبقن  -بن هذا، وبن لقملمة ايوازنملت  ففرٌ  

مع  -ومتملبعتدم يف خممللفملهتم  ،هنت الرشلعة عن مشمللعة األمراء يف أهوائدم ؛وهلذا

ولنعتارب بموقا  السال  ألامل  حمناة  ،-(1)بامللطبع -وهذا معاروف  ،-لقرار و لتدم 

ماع لنكاملر مامل  -زماو  ببيعاتدم وللت ،كي  كملنوا لقرو  للخلفاملء بخالفاتدم :القرآ 

وكيا   ى هاذا لىل مان دو  اولفاملء مان رجاملل  ،-أهدثوال من بدعة خلق القرآ  

 . (2)ومل لسكتوا عن التحذلر منإ ،فلم لعتربوا ذل  من قبيل ز ت العلامء ،الدولة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام( ضدورة اال تباه إلى أن اإل كار ملى ا (1) ، - ملسو هيلع هللا ىلص -كلا أمد الدوالش  -  مداء أ فلل) البد أن يكالن ود،

 . «النقض ملى ملدوح ب  هللابد»وا ظد الكتاب اللحاش مليه م  قب : 

 ،م( أن أيلد ل) يكفد أمينان الةللينة»كالم هللام(   ذلك، يقالش فيه:  -$-ب  طيلية اولشي  اإلوالم  (2)

  =صنلى خلنف الةللينة بعنض بندمل)؛ بن  وال ك  م  وافا الةللية   ،دهفَّ وال ك  م  قاش إ ه هللللي كَ 
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صنالرة ذلنك ا ميند النذ   :وهني ،ولنتأم    صالرة م  صالر هذه الةللة العامة

ده النبي   نا هللندى بيننه وبيننل) منا  ،والطامنة ،ملى بعث، وأمد باللل( لنه -ملسو هيلع هللا ىلص-أمَّ فللَّ

إنمررا » :وقنناش ،-ملسو هيلع هللا ىلص-النبنني   أ كنند ذلننك ؛وأمننده) أن ينندخلالا    ننار أوقنندوها ،هللندى

يتننه :-ملسو هيلع هللا ىلص-، ومل لقاال (1)«الطاعررة   المعررحوف  ؛وهننال أصننلح منن  غيننده ،إ ننني قنند ولَّ

 منلا !!  نعتربه م  الزالت الللكالتولْ  ،فْلنتةاوز م  هذا الخطأ

 ،-من وجإ مامل-أ  ثمة فرقمل بن النظر لىل رجل عىل أنإ أصلح من غريال  :فتحلتصا

  .واعتبملرهمل من ز ت العلامء ،وبن السكوت عن سقطملتإ ،-من هذا الوجإ-واهتاملإ 

 .-ل  شملء اهلل  - فستأيت معمل؛تإ قرلبمل ؛ايخمللفن من  وأممل جملنب ا ستفملد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لن) يكفنده) أيلند  ؛قبالا م  ل) يالافقل) بالعقالبات الغليظةوما ،وامتحنالا الناس ،ا إلى قاللل)الْ مَ الذي  دَ =

والحرج  اويرحى االئتمرام نهرم   الصرلوات ملفهرم اويدعو لهرم انل كا  يعتقد إيمانهم وإمامتهموأمثاله؛ 

 اوينوح ما أمدثوا مر  القرول الباطرل اما يحاه ألمثالهم م  األئمة :والمنع م  الخحو  عليهم اوالغزو معهم

؛ -نحسرب اإلمورا -؛ وكا  ينوحه ويجاهدهم على رده -وإ  لم يعلموا هم أنه كفح-ع يم الذ  هو كفح 

ونري  رعايرة مقرو   اوإنوار ندع الجهمية الملحردي  افيجمع ني  طاعة اهلل ورسوله   إظهار السنة والدي 

 .،7/508) «اللةلالع» اهن «-وظلمة فاسقي  اوإ  كانوا جهاال مبتدعي - المممني  م  األئمة واألمة

 1840،، وملل) )7257، 7145، 4340رواه البخار  ) (1)
ّ
 .- ڤ -،، م  يديث ملي
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 الفصل الثاني

 للشخص  «البدعية»و أ «السنية»في يف ثبوت وص

ولقاع اولال العظايم يف فدمدامل  ،لكثر النازا  الشادلد فيدامل ،وهذال مسألة عظيمة

ي دمل -ل  شاملء اهلل-وستكو  معمل؛تدامل  ،وتطبيقدمل  ،«نيةالسا»وصا   :مان خاالل ِشاقَّ

 .«البدعية»ووص  

 أل  :«السنية»وصف  :الشق األول

ذا الوص  ا؛ليل ل  بتحقيق خصملل أ  الرجل   لستحق ه -رمح  اهلل  -اعلم 

نوهامل  ،التى أمجع عليدمل أهلدمل ،أصول السنة :ونعني بملوصملل ايذكور  ،فلهتالسنة  ودوَّ

وا ايخملل  فيدمل من أهل البد  ايملرقن ،يف كتبدم ومعتقداهتم فالباد مان حتقياق  ،وعدُّ

 .درالفقد نبذ السنة وراء ظ ؛ومن نبذ أصال واهدا مندمل ،هذال األصول مجيعمل

 ،فإذا كمل  األمر ايعن لرتكب مان أركامل  ،-عموممل  -وهذال جملد  معروفة يف دلننمل 

فاإذا  ،مل لصد  عىل ايسلم أنإ أتى بإ ل  بملستيفملء هذال األركامل  كلدامل ؛  لتحقق ل  هبمل

  .لنإ قد أتى بإ :ومل لصح أ  لقملل ،فسد هذا األمر ؛ترك ركنمل مندمل

  :-وعمال  ،ملدااعتق -واألمثلة عىل ذل  كثري  

ومان  ،فلايس بماؤمن ؛أ  من ترك ركنمل واهدا من أركامل  اإللاام  :فمن ا عتقملد

  .فقد كذب بجميع ايرسلن ؛كذب برسول واهد

فصاالتإ  ؛-كمللطمأنيناة  -أ  من ترك ركنمل واهدا من أركمل  الصال   :ومن العمل

  .حجإ بملطلف ؛-كمللوقوف بعرفة  -ومن ترك ركنمل واهدا من أركمل  احل   ،بملطلة

وماواقفدم العملياة عاىل تقرلار  ،وقد تتملبعت عبملرات األئمة من السل  واول 

  :فمن ذل  ،هذا ايبدأ فيام نتكلم فيإ
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 :فقنناش ،«منن  اللننني ؟» :- $-ُوننئ  اإلمننام اللقنندئ أبننال بكنند بنن  مينناش   -1

 . (1)«لم يتعصب لشرء منها ؛الذ  إذا ذ كحت األهواء»

قد   لتص  هبمل من لكو  حمققمل ألصول السنة  ،زلز ومعلو  أ  هذال خلة ع :قلت

  .وص  السنية ل  بتحقيقدمل -$-فلم لثبت لإ اإلممل   ،-يف نفسإ  -

 ،- $-إلننى اإلمننام وننفيان الثننالر   - $-وأرونن  الحلنن  بنن  صننالح  -2        

، «؟! فمرا نرال الجمعرة» : فقاش وفيان ، هال ملى ا مدا وش : ويقالش له ، يقدئه اللالم

وال يداهننا خلننف أئلننة  كننان ينن ك الةلعننة،»قننائال:  - $-ملننا الحنناف  الننذهبي و

 . (2)« -بزمله -الةالر

  :فةعنن  كللننا ذكنند أصننال منننه يقننالش قبلننه ،معتقننده - $-وكتننب وننفيان  -3

 . (3)«وتفعل كذا وكذا اال ينفعك ما كتبت  متى تحى كذا وكذا»

فقنند  ؛فلنن  كنن  فيننه ،اللنننة مشنندة»:- $-وقنناش اإلمننام وننفيان بنن  ميينننة  -4

 .ا) ذكد هذه الخصاش العشدة ،(4)«فقد تحك السنة ؛وم  تحك منها شيئا ،اوتكل  اللنة

التر مر  ترحك منهرا  ،وم  اللنة الالزمنة»:- $-وقاش اإلمام أيلد ب  ينب   -5

 .(5)« ...-وشده ،خيده-اإليلان بالقدر  :لم يو  م  أهلها الم يقبلها ويمم  نها ؛مصلة

 ب  اللديني وبنحاله ق -6
ّ
 .(6)- $-اش اإلمام ملي

 -ورين) والدينه-فدي) ا  مبدا »:-$-وقاش اإلمام أبال محلد الرب ار   -7

 ،ودين  رونالله ،فن نه دين  ا  ؛واينتج بنه ،ودما إلينه ،ومل  به ،هثَّ وبَ  ،قدأ هذا الكتاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،53) «شدح أصالش االمتقاد» (1)

 .،1/230للعقيلي ) «الضعفاء»،، والحكاية   7/363) «الليد» (2)

 .،314) «شدح أصالش االمتقاد» (3)

 .،316) «شدح أصالش االمتقاد» (4)

 .،42)ص  «أصالش اللنة» (5)

 .،318) «شدح أصالش االمتقاد» (6)
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 ؛د رده كلهوق افإنه لي  يدي  اهلل ندي  ؛نه م  استحل شيئا مالفا لما   هذا الوتابإو

هلللين( منا رد فقند  ؛إال أ ه شك   يدف ؛-۵-كلا لال أن مبدا آم  بةلي( ما قاش ا  

كلنا أن شننلادة أن ال إلنه إال ا  ال طقبن  منن  صنايبلا إال بصننده  ؛وهنال كننافد ،قناش ا 

 اومر  مرال  ،ال يقب  ا  شيئا م  اللنة   طدك بعض وكذلك ،وخال  اليقي  ،النية

فن ه  ؛واللةاهللة ،ودع اللحاش ،فعليك بالقبالش ،فقد رد السنة كلها ؛يئاورد م  السنة ش

  .(1)«فاطا ا  ؛زمان والء - خاصة -وزما ك  ،ليل م  دي  ا    شيء
مترى يعلرم  «فال  لامب سرنة»: وال يحل لحجل أ  يقول» أيضا: -$-وقاش 

مرع فيره السرنة مترى تجت« لامب سنة» :فال يقال له اأنه قد اجتمعت فيه مصال السنة

 .(2)«كلها

 ،ح اللننةدشن و حن  اآلن ذاكندون»:- $-وقاش اإلمام أبال مبد ا  ب  بطة  -8

 ،ي  نالِّ ُون ؛  بنهاودان  ،لنك بنه العبندل, ومنا النذ  إذا ط وما هي    فلنلا ،فلاصوو

 ااهن ري  دمل   جملة م  ع   ؛منه ايئشأو  اوما إ  مالفه ،دخالش   هللللة أهللالواوتحا ا

 ،اإلونالم أهن  له ايندملى ش ملا أهللل(ام  أهل البدع والزي  امنه نارذوم اهاذكحنو

 .(3)«إلى وقتنا هذا ،-ملسو هيلع هللا ىلص-ُمْذ بعث ا   بيه  ،ووائد ا مة

، (4)مةا بننة كنن  منن  امتقنند شننيئا ملننا ذكد نناه:ومنن  اللنننة»أيضننا: - $-وقنناش 

وإ  كرا   ،وصنايبه ،وذب مننه ،و صنده ،وااله وهةدا ه، واللقنو لنه، وهةندان من 

 .(5)«الفاعل لذلك ي هح السنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،59 - 58أيضا )ص  -بنحاله  -،، وا ظده 47)ص  «شدح اللنة» (1)

 .،57)ص  «شدح اللنة» (2)

 .،79)ص  «الشدح واإلبا ة» (3)

 .يعني: م  البدع (4)

 .،135)ص  «الشدح واإلبا ة» (5)
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ثم كثري من النمل؛ لضي  لىل السانة :»- $-ب  طيلينة اوقاش شي  اإلوالم  -9

 ؛لممل بمللكذب، ولممل بمللتأولل؛ مثل أهملدلاث كثاري  ضاعيفة :ممل أدخلإ بعض النمل؛ فيدمل

ومثال أقاوال أهادثدمل قاو   ،واستد  ت بأقوالإ عىل ممل   تادل علياإ ،بل موضوعة

سبوا لىل السنة يف بعض األمور؛ مثل لثبملت الصفملت، والقدر؛ فاإ  اينتسابن لاذل  انت

لضملفو  لىل السنة؛ أل  نفمل  الصفملت والقدر مبتدعة، وكذل  هب اولفملء الراشادلن 

وموا هتم لضملف أهلإ لىل السنة؛ أل  الطملعنن فايدم أهال بدعاة؛ ومثال ا ساتد ل 

ل ذل  لضملفو  لىل السنة؛ لكوهنم لقصدو  اتبمل  بمللنصو  عىل موارد النزا ؛ فإ  أه

القرآ  واحلدلث، وايخمللفو  لذل  الذلن لردو  األخباملر الصاحيحة، أو   حيتجاو  

بمللقرآ : مبتدعو ، ثم قد لقاول ايضاملفو  لىل السانة أشايملء ليسات مان السانة؛ مثال 

حلكماة ومثل نفي ا ،-وهي كذب  -أهملدلث كثري  لرووهنمل يف فضملئل بعض الصحملبة 

واألساابملب يف مسااملئل القاادر، ومثاال كالمداام يف األجساامل ، واألعااراض، وتنااملهي 

وان فاتن احلوادث، ونحو ذل ، مممل مل لأخذوال عن الرسول، فداذا لايس مان السانة، 

يبالهت وافةاا ابساو ك ةااض ، نتب ه  فنهت ةن يات عه  ك ا ه انستئا، فا  جيا  اذا 

 .(1)اها« -قني   ياافةاات  -يبن يصنياا  -قني وافةاا ابساو  -فتباا يبصت اا 

 ،فتأم  كيف ل) يعتنربه) من  أهن  اللننة بلةندد منالافقتل) للنا   مالاضن( :قلت

أهن  »والفنده بيننه وبني  لفن   ،وهنذا طعبيند دقينا ،«اللضافالن إلى اللنة» :وإ لا قاش

  .ال يخفى ،ظاهد «اللنة

أو  اأو الحرديث انةفرإ  كثيرحا مر  النراس ينتسرب إلرى السر»:- $-ومثله قالله 

أو قرول  اأو غيرحه مر  األئمرة اأو مذهب اإلمام أممرد اأو األئمة ااتباع مذهب السل 

فمعحفرة  اويوو    أقواله ما لي  نموافق لقول مر  انتسرب إلريهم اأو غيحه ااألشعح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،68 - 67) «النبالات» (1)
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يتنى  ،واللننة ،النذي  ينتلنبالن إلنى الحنديث ،كلا طقدم   الظاهدينة ؛ذلك نافعة جدا

النذ  ذمنه  ،ودخلنالا   الكنالم ،اللأاالر م  الللف وا ئلنة ،اس الشدميأ كدوا القي

وصناروا مشنا ي  للقدامطنة  ،وصنفاطه ،يتنى  فنالا يقيقنة أونلاء ا  ،الللف وا ئلة

من(  -فلن)  ،بحينث طكنالن مقالنة اللعتزلنة   أونلاء ا  أيلن  من  مقنالتل) ؛البارنية

  .- $-ا) أراش الكالم ا (1)اهن« يقدمطالن   طالييد ا  وأولائه -دمالى الظاهد 

لك  » متكللة الصفاطية: و حاله) م  ،  ا شعدية -$-وأصدح م  ذلك قالله 

بنن  وننللالا للنن) بعننض  ؛ويقلنن( مدوقننه ،مننادة الننتةل)لنن) يننأطالا   مننناظدهت) بلننا يقطنن( 

والكننالم    ،لننألة ينندوث العننال)مومبننايثل)    ،التنني بنننالا مليلننا الننتةل) ،االصننالش

يتى قناش محلند بن   ؛وهال م  الكالم الذ  ذمه الللف وا ئلة ،إا مداو ،ا هلللام

 ،ه) ك  متكل)   االوالم -صحابه أو ،مند مالك -أه  البدع وا هالاء » :خاليز منداد

 ،وذكند ابن  خزيلنة،  «-و غيند اشنعد  أ ،شنعديا كنانأ -هن  البندع واالهنالاء أفلال م  

ومنن   ،مبنند ا  بنن  وننعيد بنن  كننالب يلنند كننان يحننذر ملننا ابتدمننهأن االمننام أ :وغيننده

 ،والندالئ  الفاوندة ،وذلك للا مللاله   كالمل) من  الللنائ ؛-كالحارث  -صحابه أ

مامننة  ومالافقننة اللنننة مننا ال يالهللنند   كننالم ،دلةالصننحيحةن كننان   كالملنن) منن  ا إو

وهرم ا والحرديث اوالجماعرة الرى السرنةإهرل الورالم أقرحب طوائر  أنهم إفر ؛الطالائف

 ؛- وغيرحهم اوالحافضرة الى مثل المعتزلرةإعند الن ح  -هل السنة والجماعة أم  يعدو  

 االمعتزلررة :هررل البرردع فيهررا هررمأهررل السررنة والجماعررة   الرربالد التررر يوررو  أنررل هررم 

 .(2)اهن«  ونحوهم اوالحافضة

 ؛ للننا قنناش شنني  اإلوننالم -  ا صنن   -فلننال كننان هنن الء منن  أهنن  اللنننة قلررت: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،206 - 205) «شدح ا صفلا ية» (1)

 .،2/87) «قض التأويل » (2)
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، -مقدا له-طنصي  اب  خاليز منداد ملى أهن) م  أه  البدع  وقد  ق ذلك،  -$-

ومعلنالم لندى كن  رالنب  ،  مقنام اللقار نة من( غينده) وإ لا امتربه) م  أه  اللنة

أن الحك) ملى الدهلل  يختلف باختالف الكنالم  :-الويلا رالب مل) الحديث-مل) 

 -$-  اإلونالم فلذا النق  م  شي ،-مقار ة بغيده-والكالم مليه  ،-ويده-مليه 

وإن وافقنتل)    ،م  أهن  اللننة - ا ص  -طلاما   أن هذه الطالائف ليلو صديح

 .غيد أص  م  أصاللل)

اإلمنام أيلند ويصنف  »:-يفظنه ا -وقاش الشي  العالمة ربي( اللدخلي  -10

يخح  ع  دائرحة السرنة إلرى  :يعنر افلي  م  أهل السنة م  تحك شيئا منها؛لنا أصالال، 

 .(1)اهن« ةالبدع

:وهبذا لتضح ممل ذكرنملال من أ  استحقمل  الرجل  سم السنة مرشوط بتحقيقإ لتق

لصح تسامية  ؛ول  ،مل لصح انتسملبإ لليدمل ؛فمتى خر  مندمل أصال واهدا ،ألصوهلمل مجيعمل

ولاو يف أصال -ن طملئفة ماندم ل  وتوافاق السانة ألنإ ممل م ؛«أهل السنة»كملفة ايبتدعة 

  .-بمللطبع-هذا   لقولإ أهد و ،-واهد من أصوهلمل

 أل:«البدعية»وصف  :الشق الثاني

أل   ؛-عياملذا باملهلل-لوصا  البدعاة  سانيًّمل والكال  هملهنمل عىل استحقمل  من كمل 

 ،كمن نشأ خملرجيًّامل ؛من كمل  يف أصلإ من ايبتدعة :أعني ؛ايبتد  األصيل معروف شأنإ

مل ،أو معتزليًّمل   .وهذا واضح ،-بعينإ-  يف تبدلعإ فدذا   توق ؛أو نحو ذل  ،أو أشعرلًّ

فمتاى لساتحق  ؛ثم أهدث بدعة ،ولنام الكال  عىل من كمل  يف أول أمرال عىل السنة

   ومتى حيرش يف زمر  أهلدمل    «البدعة»اسم 

ام بابعض  ،جوابمل شاملفيمل -هفظإ اهلل  -أجملب عن ذل  العالمة ربيع ايدخيل  مادعَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،19) «شدح أصالش اللنة» (1)



  

211 

211 

 
 ماع ذكار بعاض األشايملء التاي مل لاذكرهمل ،هناملوأنمل أوِّصإ  ،الشواهد من عمل األئمة

  :(1)-هفظإ اهلل  -

 ؛واحلجة فيدمل قملئمة عىل كل أهد ،ظملهر  -التي وقع فيدمل السني-لذا كملنت البدعة 

ي ُلبادَّ  مبامل   فإ  السن ؛ونحو ذل  ،وسب الصحملبة ،وخلق القرآ  ،دركمللقول بمللق

أل  احلجاة العملماة  ؛-شخصايمل-لياإ ة للحجة ايعينة عدو  اشرتاط لقملم ،مل ذا ايقيف ه

فاال هملجاة إلقملماة هجاة  ،-والداين عند القمليص-وايسألة معروفة  ،-بمللفعل-قملئمة 

كام تقد  من كال  –،  سيام لذا أرص عىل قولإ، واختذال مذهبمل لفر  بن ايسلمن خملصة

  . (2)-$-شيخ اإلسال  

ن اواوار ، وايعتزلاة، م–و؛ ايبتدعة األوائل السل  من رء اعترب ذل  بموق و

؛ فقاد كاملنوا يف أول أمارهم عاىل السانة، فلاام -والرافضة، وايرج،ة، والقدرلة، وغريهم

أهدثوا مامل أهادثوا؛ بادعدم السال ، ومل لتحاروا لقملماة احلجاة عاىل كال واهاد مان 

  .  (3)أعيملهنم

وكي  بدَّ   ،موقفدم يف مسألة خلق القرآ  :-ألضمل–عظم مواقفدم يف ذل  ومن أ

دو  لقملماة احلجاة  ،والواقفاة ،اللفظياة :-رمحدام اهلل-ممل  أمحد وغريال من األئماة اإل

 سيام بعد حمنة اإلمامل   ،وقيمل  احلجة فيدمل عىل كل أهد ،وذل   شتدملر ايسألة ؛عليدم

م ِقاومل لُ  ،«صاتق  اااى ،ةيتدع» :وقد تقد  قولإ يف لعقوب بن شيبة ،-$-أمحد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهنال مالهللنالد ضنل  مةلنالع، « مسألة: اشتحاط إقامة الحجة   التبرديع » بعنالانوهذا الةالاب اللذكالر  (1)

 ،.33 - 27ربعته دار اإلمام أيلد، فا ظده )ص 

 .،145راهلل( )ص (2)

 وس اللبتدمنة لن) يحندث من( كن  رء لخالارج؛ فنن هنذام( ا -ڤ-وال يعارإ هذا شأُن اب  مباس  (3)

 . -كلا ذكدت–
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ول  كمل  قد وقع يف بد  أخرى –احلملرث ايحملسبي  ، ومثلإ:-(1)قبل ذل -عليإ هجة 

  . -(2)سوى اللفظ

لذا فارط -وهذا لتعلق بمسألة جليلة، وهي: أ  علم الرجل بملحلق لرفع عنإ العذر 

انتسكن ةن بلا  ابللا ، »، وهذال ايسألة هي التي لعرب عندمل العلامء بقوهلم: -يف طلبإ

، وتقرلراتإ الكثري  -من الكتملب والسنة-إ ، وهذا لإ أدلت«ان ر  ك تللسخت: لري ةل وو

امء واألهكامل ، وثباوت العاذر واألسا يف كال  العلامء، يف مبملهث ا جتدملد والتقلياد،

 .(3)وانتفملئإ؛ وبسط هذا لإ موضع آخر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،143راهلل( )ص (1)

 ،الديا ات أصالش و  ،الزهد   كثيدة كتب وللحارث»،: 8/211) «طاريخه»قاش الخطيب   طدهلللته م   (2)

 اهن.  «اللناف( هلللة ،الفالائد كثيدة وكتبه ،-وغيدهلا والدافضة اللعتزلة م - اللخالفي  ملى والدد

 ذلك؛ فقد طكل) فيه ا ئلة كالما شديدا؛  هلل  ما دخ  فيه م  الكالم والتصالف وغيد ذلك.  وم(       

، منا اآلفنة إال -يعنني: ينالادث كنالم هلللن)–ينارث أصن  البلينة »: -$-فيه اإلمنام أيلند قاله  فللا       

 .  «يارث

روا م  يارث أشد التحذيد»وقاش أيضا:          .  «يذِّ

، ذاك هللاللنه اللغنازلي، ويعقنالب، ومدفه خربهم   إال كاذ يعدفليل  !وفع  به ا  فع ك ذا»وقاش أيضا        

 ،«خاشن( وناك  الحنديث يدوى ،ا  مبد أبا يا» :له  يفق ،«وفالن؛ فأخدهللل) إلى رأ  هللل)، هلكالا بلببه

 ذاك  ،وننالء رهللنن  فن ننه ؛رأوننه بتنكننيل طغنن  ال ،ولينننه خشننالمه يغنندك ال» :يقننالش وهللعنن  ،أيلنند فغضننب

 وكنان -ملسو هيلع هللا ىلص- ا  رونالش بأيادينث يندث من  كن  ؛-لنه كدامنة وال- طكللنه ال ،خنربه قد م  إال يعدفه ال

 ،.  233، 1/61) «ربقات الحنابلة»اهن م   «-مي  ى عل وال ،كدامة وال- ال ؟!إليه ةللط مبتدما

 ملينك ،التوضنال بندع كتنب هذه !الكتب وهذه إياك»  كتبه:  -$-وقاش اإلمام أبال زرمة الداز         

   لنه يكن  ل) م » :قاش ،«مربة الكتب هذه  » :له قي  .«الكتب هذه م  يغني ما فيه طةد فن ك ؛با اد

 وا وزامني الثنالر  وونفيان أ نل بن  مالنك أن بلغكن) ؛منربة الكتنب هذه   له فليل ؛مربة ا  كتاب

 خنالفالا قنالم هن الء ؟!شنياءا  وهنذه والالوناوس الخطنالات   الكتنب هذه صنفالا اللتقدمي  وا ئلة

 ومندة ،ا صن) بحناط) ومندة ،الندبيلي النديي) بعبند ومندة ،اللحاونبي بالحنارث مدة فأطال ا ،العل) أه 

         ،. 562-1/561) «و االت الربذمي»اهن م   «!البدع إلى الناس أودع ما» :قاش ا) ،«البلخي بشقيا

  =؛شناكا يكنالن قد الناس م  وكثيد»: -$-  طيلية م  كالم العللاء   ذلك: قالش شي  اإلوالم ابو (3)
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 : ل  التأولل عذر يف هذا ايقمل . وال يةتل

 احلجاة، فاإذا لذا مل تتبان -فيام   لسوا فياإ اواالف-عذرا  : لنام لكو عبا  يبقال

، ومل لعذر الرجل -بعدهمل-؛ مل لنفع التأولل -عىل الشملكلة السملبق بيملهنمل– تبينت وظدرت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طلرب عر  معرح  والشراك ،-قطعنا– ملن) بنال منتكل) فاللكنذب ،مننه وإمداضنه ،العلن) رلبه لعدم=

 من  وأمنا ا-الحرق أدلة معحفة م  متمونا كا  ذاإ- الحق له تبي  ؛العلم طلب ولو امفحط امقصح االعلم

  ،.239) «النبالات»اهن م   «ماهللز فلذا ؛ليهإ الالصالش م  يتلك  وال ،الدلي  ليهإ يص  ل)

 «اللةلالع»اهن م   «معذورا يو  لم ؛فيها فقصح االحق معحفة اإلنسا  أمو  متى»  مالر  آخد:  وقاش       

(20/280 .، 

الفده بني   :وهال ،ال بد   هذا اللقام م  طفصي  به يزوش اإلشكاش ؛ ع)»»: -$-وقاش اإلمام اب  القي)      

والقلنلان واقعنان    ،ومقلد ل) يتلك  م  ذلك بالهلله ،فأمدإ منه ،طلك  م  العل) ومعدفة الحامقلد 

وأمنا العناهللز من  اللن اش  ،ال عرذر لره عنرد اهلل اترارك للواجرب عليره افالمتمو  المعح  مفحط :الالهللالد

 ،محنب لنه ،من اد لنه ،مديند لللندى :أيندهلا :فل) قللان أيضنا ؛الذ  ال يتلك  م  العل) بالهلله ،والعل)

 .فلذا يكله يك) أربناب الفن ات ومن  لن) طبلغنه الندمالة ؛لعدم م  يدشده ؛غيد قادر مليه وال ملى رلبه

لال أمل) لنك ديننا خيندا  ،يا رب :فا وش يقالش .وال يحدث  فله بغيد ما هال مليه ،معدإ ال إرادة له :الثاين

فلال غاية  ،وال أقدر ملى غيده ،ى ما أ ا مليهولك  ال أمدف وال ؛وطدكو ما أ ا مليه ،لد و به ؛ملا أ ا مليه

وال فنده  ،وال ططلنب  فلنه ونالاه ،ال ين اد غينده ملينه ،والثاين راإ بلا هال ملينه .وهناية معدفتي ،هلللد 

 :للنا بينللنا من  الفنده ؛وهنذا ال يةنب أن يلحنا بنا وش ؛وكالهلنا مناهللز ،منده بي  ياش مةزه وقدرطه

 ،مةزا وهلللنال -بعد اوتفدا  الالو(   رلبه-فعدش منه  ،ول) يظفد به ،فا وش كل  رلب الدي    الف ة

ففرح  نري  عجرز الطالرب وعجرز  ؛وإن كان لال رلبه لعةز مننه ،ب  مات ملى شدكه ؛والثاين كل  ل) يطلبه

 ،.609) «رديا اللةدطي »اهن م   «فتأم  هذا اللالض( ؛المعح 

؛ فَدْفُعنه لنه اآلن أولنى -من  قبن – ة اللخنالفي  اللبتندمي فلئ  كان هذا يدف( العذر م  الندما: وأقول        

لالا م  اللخالفات ما قامو  وأوكد؛ إذ أقدمالا   الفت  ا خيدة ملى البدع واللالبقات الالاضحة، وطقحَّ

هي مي  طنأويالت أهن  البندع،  -  ذلك–  قبحه وطحديله، وطأويالهت)  -قب  غيده)–الحةة مليل) 

منتكلنالن مدطكلنالن، مدفنالا منا كنا الا  -  ذلنك–يندات أهن  ا هنالاء، فلن) وطقديداهت) هني  فنل طقد

ينكدون، وأ كدوا ما كا الا يعدفالن؛ فليو شعد ! أ  مذر بقي لل)؟! وأ  يائ  م  البدمنة والضنالش 

ما وبقو اإليالة مليه   اللقدمة م  الكتب التي طدد مليل)، وطبني   -لتزداد بصيدةً –وراهلل(  منعل)؟!

  يقيقتل). 
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 . -بال ش -؛ ول ؛ لعذرنمل كملفة أهل البد ؛ ألهنم متأولو  -عندئذ-

انن) اللعاصنني التنني يعنندف »: -$-و  هننذا يقننالش شنني  اإلوننالم ابنن  طيليننة 

 ،كننالخالارج ؛لننذ  يظنن  أ ننه ملننى ينناواللبتنندع ا ،صننايبلا أ ننه منناص يتننالب منلننا

 ،دمالا بدمننةتننفاب ، صننبالا العننداوة والحنندب لةلامننة الللننللي   الننذي ،والنالاصننب

فصار بذلك ضدره) ملنى الللنللي  أمظن) من  ضندر  ،وكفدوا م  ل) يالافقل) مليلا

ألجرل -وإ  كانت عقونرة أمردهم   اآلمرحة  ؛الذي  يعللالن أن الظل) محدم ،الظللة

ونهررى عرر  قتررال األمررحاء  انقتررالهم-ملسو هيلع هللا ىلص-لورر  أمررح النبررر  ؛  أمرر قررد توررو -التأويررل

 . (1)اهن «وتواتحت عنه نذلك األماديث الصحيحة اال لمة

، ول  -ماع وجاود التأولال  -: فأثبت هلم العقوبتن: الدنيولاة، واألخرولاة قلت

 .(2)تكو  أخ  قدقملل: ل  األخرولة 

الن كننمننة يتصننالر أن يالبد صننايب»: -$-الشنناربي  وأصنندح منننه: قننالش العالمننة

وأن يكالن غيد مال) بذلك، وغيند العنال) بكالهننا بدمنة ملنى ضندبي ،  ،ماللًا بكالهنا بدمة

فالتأويررل  ؛واللقلنند لننه فيلننا، وملننى كنن  طقننديد ،اللةتلنند   اوننتنبارلا وطشننديعلا :وهلننا

 ،؛   ننه مصننادم للشننارع-إذا يكلنننا لننه بحكنن) أهن  اإلوننالم- وال يفارقرره ايصرامبه فيهررا

 .(3)اهن «، فال بد له م  طأوي -أو التحديف له ،أو النقصان منه ،بالزيادة فيه-للشدع مداغ) 

ويقني) الننزاع  ،أ ه يةادش فينه :فةع  م  شأن اللتب( لللتشابه »: - $ -وقالله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،.99-5/98) «منلاج اللنة» (1)

د مخالفه م  اللبتدمة.  (2)  وال يقاللّ  ظاهد  وخيف: إن الكالم فيل  كفَّ

 ملننى البدمننة، وهننذا ظنناهد، ويالضننحه كننالم  -ملالمننا  -  ننني أقننالش: اللقصننالد مقنند الننالالء والننرباء       

دى إلنى والنرباء، ونالاء أ شي  اإلوالم الكثيند   هنذه النقطنة، ملنا ينتكل) فينه ملنى مةندد مقند النالالء

 . -إن شئو-،، فداهللعه 145ومنه: كالمه الذ  طقدم  قله )صالتكفيد أم ال، 

  ،.317) «االمتصام» (3)
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أن الزائنغ اللتبن( للنا طشنابه من  الندلي  ال ينزاش   رينب  :ملى اإليلان، وونبب ذلنك

 ننًا شننافيًا، وال يقننف منننه متبعننه ملننى يقيقننة، فاطبنناع وشننك؛ إذ اللتشننابه ال يعطننى بيا

، وبنذلك افهو علرى شرك أنرًد اللالى يلةئه إلى التللك به، والنظد فيه ال يتخل  له، 

فلال   مالاق( اإلشكاش العارإ  ؛- إن افتقد إليه -يفاره الداو    العل)،  ن هللداله 

فننن هنالاه  ؛وأما ذو الزينغ ،-دإذا بي  له مالض( النظ-زوش ننرلبًا إلزالته، فلدمان ما ي

 .  (1)اهن «ورلب لتأويله ،ال يخليه إلى ردح اللتشابه، فال يزاش   هللداش مليه

أو لطاال   ،كتأولل صفة غري مشادور  ؛مشكلة وأممل لذا كملنت البدعة خفية: قلت

مان لقملماة  -هين،اذ-فإناإ  باد  ؛أو نحو ذل  ،-لثبملتمل أو نفيمل–القول يف خلق اإللام  

وقاد  ،-هين،اذ-ُبدِّ  الشاخص  ؛فإ  هصل لرصار وعنملد ،يكمل  خفملء ايسألة ؛احلجة

 .«ز ت العلامء»سبق الكال  عىل ذل  يف مبحث 

النسبة لىل طملئفة معيناة   لكاو  أ  التبدلع عن طرلق  :(2)وهو ،وهملهنمل أمر ِجدُّ مدم

 :لشااخصا فااال لقااملل يف ،أو يف كثاار  ا؛زئيااملت ،وهلملماان أصاا ل  بموافقتداامل يف أصاال

 ،-ماثال-كمللتكفري بمليعصية  ؛ن أصول اووار ل  بموافقتإ ألصل م -مثال- «ملرجيخ»

   .(3)فال تسوا ذل  ؛أو العن  يف التعململ ،كمللشد  ؛وأممل ايوافقة يف مسألة أو مسل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،.451) «االمتصام» (1)

 . -أصال–هذا ا مد ل) يدد   هللالاب الشي  ربي(  (2)

معدوفنة، للنا  هني رائفنة مبتِدمنة، و«الحدادينة»النلنبة إلنى  -ملا يثار كثيدا   هذه ا ينام  -ومث  هذا  (2)

، و  غينده، «مةازفنات الحنداد  »   -يفظنه ا   -ويلا الشي  ربين( أصالش واضحة، بيَّنلا العللاء، ال

منلا: طبدي( العللاء ا كابد ببعض الزالت، ومدم اللفاضلة بي  البدع، وارِّداح فقه اللصالح واللفاود 

 لنال  أن ُينَلنب الدهللن  إلنى هنذه الطائفنة إال بلنا ذكدطنه   منند الكنالم   ا شنخاص؛ فنال ي -طلاما -

   والةزئيات، وأما مةدد الشدة، أو الكنالم   بعنض اللننيي ، أو مننندم مدامناة اللصنالح  صالششأن ا 

، واللقننام «يننداد »  الشننخ :  - منن( ذلننك -فننال يلننال  أن يقنناش  ؛واللفنننناود   بعننض اللالاقننف

  = للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل)مليحتل  بلطا، ليل هذا مالضعه.
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  :مندمل ،والشواهد عىل ذل  من ترصفملت العلامء متعدد 

ى الاذي تصاري باإ الطملئفاة يف ايعن -$-ممل سبق من كال  اإلممل  الشملطبي  -1

  .(1)ايعينة من الفر  النملرلة

 ،لالمات بالعقن نوأما م  أابو الصفات اللعن »: - $-قالش شي  اإلوالم  -2

فهرمالء  ؛ومن  اطبعنه ،كناب  كنالب ؛مالر االختيارية بهي قيام ا نوإ لا  ازع ف ،واللل(

وه الء من   ا  نعضهوإ  كانوا مالفوه  انل وافقوا جهما   نعض قوله ؛ليسوا جهمية

 ،والكدامينة ،وكنذلك اللناللية ،وأهن  اللننة والحنديث ،لى الللفإقدب الطالائف أ

 ،والصننفات ،وننلاءفيثبتننالن ا  ،و حننال هنن الء يالافقننالن   هللللننة أقننالالل) اللشننلالرة

وهن)  ،واللعتزلة النفناة للصنفات ،ليلالا م  الةللية-ة   الةلل -والقدر  ،والقضاء

وطقندي) أبني بكند  ،ربعةالفة ا نابات خنفيقاللالن ب ،يعةنوالش ،جأيضا يخالفالن الخالار

 اوالوالنيرة الور  الوحاميرة ؛وال يقاللنالن بخلنالد أيند من  أهن  القبلنة   الننار ،وملد

 ،التصنديا بالقلنب :يلنان هنالاإل :يقاللالن ،الكالبية :وأقد ) ،محجئة :وأكثح االشعحية

 ؛ى هنذا من  كثيند من  فقلناء الكالفنةحكنكلنا يُ  ؛ملاش ليلو منهوا  ،والقالش بالللان

أنهررم  :فررالمعحوف عنرره وعرر  ألررحانه ؛شررعح وأمررا األ ؛وأصننحابه ،ينيفننة مثنن  أبنني

لكن   ؛أو معحفرة القلرب اوأنه مجحد تصرديق القلرب ايما يوافقو  جهما   قوله   اإل

ملنى  -ويقاللالن باالونتثناء ،  ويتأولال ه ، قالش أه  الحديث - م( ذلك -قد يظلدون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=وملا ينبه مليه هنا:أن اللني اللعدوف بأصالله اللنية؛ ال يقاش: إ ه وافا أه  البدع، إال إذا وافقلن)          

ْت بنك ا مثلنة هلللينة   مبحنث  ، «زالت العللناء»اللأخذ والتأصي ، ال   مةدد لف  أو  حاله؛ وقد َمدَّ

: إ ه وافنا الةللينة، وإن كا نو الةللينة طتنأوش ينديث الصنالرة؛ لكن  -مثال-اب  خزيلة فال يقاش   

 م  مأخذ اب  خزيلة.  -طلاما-مأخذها يختلف 

، وهني منشنالرة ملنى منالقعي -صالطية ومفدغة-وقد فصلُو القالش   هذه الللألة الدقيقة   محاضدة        

؛ وطأمن  فيلنا ينأي من  «إن ا لبناين وافنا اللدهللئنةالدد ملى م  قاش: »ملى شبكة اللعلالمات، بعنالان: 

 . كالم شي  اإلوالم، م( التعليا مليه

 . ،57راهلل( )ص  (1)
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ليره   إوإ  كانوا أقحب الطوائ   ا-م  كل وجه  -فليسوا موافقي  لجهم  ،-اة اللالاف

 ،البتننة لننيل للعبنند فعنن  :يقننالش ، ننه رأس الةربيننةنف ؛-أيضررا  -و  القرردر ايمررا اإل

ولكن   ؛وال له قدرة م ادة   الفع  ،لى أن العبد ليل بفام ننقه مننالافننند  ينننشعوا 

  نه إ :هنذا الكلنب يقنالش أكثند النناس لكن  ؛له شنيئاوهللل) ال يثبو  ،هال كاوب :يقالش

مةائنب الكنالم  :وقنالالا ،أابتنه النذ  والكلنب ،النذ   فناه ال يعق  فده بني  الفعن 

   .(1)اهن «شعد وكلب ا  ،وأيالاش أبي هاش) ،رفدة النظام :االاة
 :-مساملئل الصافملت مان جداة-ن تبعاإ وما ن كالبفتأمل كي  قملل يف اب :قلت

مان -ولكن عندممل تكلم علايدم  ؛يف أصل قولإ م مل لوافقوا جداًم ألهن ؛«ليسوا جدمية»

وأمامل يف مساملئل  ،ياوافقتدم ايرج،اة يف أصالدم ؛«مرج،ة» :قملل ؛-جدة مسملئل اإللام 

ل  ؛-من جدة موافقتدم ؛دم -اإللام  والقدر  لهنم موافقاو   :وقملل ،-$-فقد فصَّ

 ممل كمل  أعمق علمإ ! ومامل كامل  ،ممل  العظيمفلِلَّإ َدرُّ هذا اإل ؛ -دو  وجإ ،من وجإ-لإ 

 أنفذ بصريتإ ! وممل كمل  أعظم لنصملفإ !  

 ،والتقديننب ،واالهللتبنناء ،و  القنندآن منن  ذكنند االصننطفاء» :أيضننا - $-قاللننه  -3

لا نننذا منننوه ،منا هنال كثيند، وكنذلك   اللننة :و حنال ذلنك ،والخلة ،واللناداة ،واللناهللاة

 ،والعلنننن) ،والعبننننادة ،وأهنننن  اللعدفننننة ،لةلامننننةاطفننننا مليننننه قنننندماء أهنننن  اللنننننة وا

ومن   ،وخالف   يقيقتنه قنالم من  الللحندة اللننافقي ، اللضنارمي  للصنابئي ،واإليلان

أو م  فيه تجهما وإ  كا  الغالرب  ،وافقل)، واللضارمي  لليلالد والنصارى، م  الةللية

     .(2)اهن «عليه السنة

 واللتالك  ون »: - $-قالش الحاف  الذهبي  -4
ّ
    .(3)اهن «لو  فيه نصب ؛ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.143) «النبالات» (1)

 ،.2/437) «مةلالع الفتاوى» (2)

 ،.12/135) «الليد» (3)
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ر بأ  مسملئل التبدلع من مسملئل األسامء واألهكمل  :ويف ختمل  هذا التقرلر :قلت  ،أذكِّ

طمليامل أ   ،فال جيوز أ  ُلقِد  عليدمل َمان دوهنام ،التي هي بملب موصد عىل العلامء األعال 

 ؛ول  ،-ملكاام سابق ألضا-وطمليمل أ  الرجل سانّي يف األصال  ،-كام سبق-ايسألة خفية 

   .(1)واهلل ايستعمل  ؛وفسملد كبري ،فَلتكوننَّ فتنة يف األرض

 :فنقول ،ولنرجع لىل ممل كنمل فيإ

أو وصا   ،«السانية»ولتضح وجإ اساتحقمل  الرجال لوصا   ،هبذا تتبن مسألتنمل

 :وذلا  ؛-موضو  البحاث  -وهذال ايسألة هلمل عالقة وثيقة جدا بمليوازنملت  ، «البدعية»

 ،-دو  أخارى-يل يف هذال ايسألة قد لأيت لىل رجل وافق السانة يف أصاول أ  فملقد التأص

!! كشأ  من لوافاق  ولنتدي لىل كونإ سنيًّمل سلفيًّمل ،-من هذال احليثية-فيعقد معإ ايوازنملت 

ماع  -والقدر، والصاحملبة، وغاري ذلا ، ثام هاو  ،والصفملت ،السنة يف مسملئل التوهيد

نان بيعا -ذل  أو  ،-ولاو يف ايعاروف-و  طملعاة  ،و  سامعمل ،ة  لرى للحكمل  ايمكَّ

، أو   لارى الكاال  يف (2)، أو لاواىل أهال الباد -أو عمال ،قو -ا اورو  عليدم لسوِّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلنا    - « يدإمررحا  النراس مررر  السرنة شرد »: -$-وليعترب م  ُوفِّا لالمتبار بقننالش اإلمام أيلد  (1)

؛فظل) ويينف  «مبتدع» :أما قاللك)»: -$-، وقالش اإلمام مثلان الدارمي -،513للخالَّش ) «اللنة»

فيكنالن من   ،  ك) هللللت) أ  الفديقي  أصابالا اللنة والحنا ؛وطعقلاله ،يتى طفللالا ا مد ،  دمالاك)

 ،لحرال نري  أظهرح المسرلمي والمنسوب إليها سرء ا اوالبدعة أمحها شديد،-مندك)  -خالفل) مبتدمة 

ن أوكينف طلنتعةلالن  ،أم بنارال ،أيقا قاش أيند الفنديقي  :وطعللالا ،فال طعةلالا بالبدمة يتى طلتيقنالا

 ، الهئننأخط أم ،وال طندرون أهننن) أصننابالا الحننا   قنناللل) ذلننك ،طنلنبالا إلننى البدمننة أقالامننا   قننالش قننالاله

فلن   ؛وليل كلا قلنو ،ل) طصب الحا بقاللك :وال يلكنك)   مذهبك) أن طقاللالا لالايد م  الفديقي 

أم لننيل ، ال  نندر  أهننال كلننا قننالالا :يقننالش ،أوننفه   مذهبننه وأهلللنن  ملنن  ينلننب إلننى البدمننة أقالامننا

وال ينأم   ،«مبتدمنة»فلنلاه)  ،وال يأم    مذهبه أن يكالن أيد الفديقي  أصابالا الحنا واللننة،كذلك

الندد ملنى »اهنن من   «وهلللن  غيند صنغيد،ذا ضنالش بي هن ؛واللنة بدمة ،  دمالاه أن يكالن الحا بارال

 ،. 193) «الةللية

ى منا يندش ملنى هنذا من  كننالم اإلمنام وهذا ا ص  خاصة كان مالض( يزم بالغ م  الللف، وقد مض (2)

   =به، وا ظند منا ذكنده اإلمنام أبنال مبند ا  بن  بطنة ؛ ُألحال) ي ك كالم اللبتدع   أن م  -$- لدأي
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ر ببعض صور ايعصية ،-(1)ولو من النملهية العملية-هوال الرجملل أ كاملإلرصار  ؛أو لكفِّ

وهاي خممللفاة  ،ول أهال الباد أصفدذال كلدمل من  ؛أو الدعو  لليدمل ،أو ايجملهر  هبمل ،عليدمل

ل  بملساتيفملء كملفاة هاذال  ملوقد عرفنمل أنإ   لكو  الرجل سنيًّ  ،ألضدادهمل من أصول السنة

  أصال لاإ يف  ،ل جاًدابملطا -ثية اياذكور من احلي-وازنملت فإجراء اي ؛ليإوع ،ولاألص

كام مضات  - والقملئل بإ خمصو  بتسنن كملفة ايبتدعة ،و  يف عمل أهد من األئمة ،السنة

 ودو  التفرلق بلوا النجو  !!  ،-اإلشملر  لليإ 

 ،فنوصاح ،وقاع يف بدعاة ،وقد تكو  ايوازنة يف هذا ايقمل  يف صور  رجال سانّي 

ولصرّي الواقعة فاي  ،فيأيت ا؛ملهل هملهنمل بموازنتإ البملطلة ،فحكم العلامء بتبدلعإ ،فأرص

  .-عن اإلعملد   بام لغني -ملل هذا صور  زلة عململ !! وقد تقد  لبط

يف مساألتنمل  -من احليثية اياذكور   -أنإ   هظ للموازنملت  :-اناتته  -فتحلتصا 

يف الكاال  عىل ز ت  -بحمد اهلل-وممل سبق تقرلرال  ،ولقملمتدمل فيدمل بملطل وضالل ،هذال

 .   وبملهلل التوفيق ،ذاالعلامء لفيد يف تثبيت ه

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بناب: التحنذيد من  صنحبة قنالم، يلدضنالن القلنالب، »من  اآلانار، طحنو  «ة الكربىاإلبا »   -$-=

 .؛ فن ه  اف( هللدا«ويفلدون اإليلان

 .، وراهلل( ما وبا ذكده   اللقدمة   هذا الشأن-ملليا  -؛ ولك  يضيعه - ظديا  -أمني: أ ه قد يقده  (1)
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 الفصل الثالث

 أهل البدع يف الرواية وأخذ العلم عن

 ،-عاىل أقاوال عاد   -أ  العلامء قد اختلفوا يف هذال ايساألة  -رمح  اهلل  -اعلم 

 : (1)ثالثة :أشدرهمل

  .وابت صنا    ابداعنو ولريه ،-ةطلةت  -وانا   ،-ةطلةت  -اجلاا  

 ؛(2)وممل لتصل بذل  ،ونسبتدمل لىل قملئليدمل ،وليس الغرض هملهنمل حتقيق هذال األقوال

ولناام  ،التي أتكلام عليدامل يف هاذا الباملب ،أنني لست بصدد بسط ايسملئلفإنني ذكرت 

  :لثبملت أمور :الغرض هملهنمل

 :وجا  اخل ف انلترب ك ا ه انس بو :يبقدات* 

 ،التي تعرضت هلاذال ايساألة ،وهذا لعرفإ من لإ أدنى اطال  عىل ايصملدر العلمية 

ولعدوناإ  ،لنقلو  اوالف ايشملر لليإفلم لزل العلامء  ،مممل أهلت عىل بعضإ يف احلملشية

ال يف ضدال ،من اوالف ايعترب  بل ل  اإلممل  أبمل هملتم بن هبامل    ؛و  أعلم أهدا مندم عدَّ

 ،تعقبإ من جملء بعدال من العلاامء ؛يَّمل نقل اإلمجمل  عىل القول الثمللث اينقول آنفمل -$-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صنالش، والشنندوح، وغيدهنا؛ وا ظند: وهذا مقدر   كافة كتب اللصطلح، فضال م  غيدهنا، من  كتنب ا (1)

،، 1/123) «شندح ملن  ال منذ »،، و141-140) «البامث الحننثيننث»و،، 132-1/120) «الكفاية»

 هندى»،، و150-148) «التقييد واإليضناح»،، و404-3/396) « كو الننزركشني ملى اب  الصالح»و

،، 271-265) «اللقننننن(»، و،254) «احالشننننذا الفيننن»،، و67) «اللنلننن  الننندو »،، و455) «اللنننار 

 «اليالاقيننننو والنننندرر»،، و335-1/326) «فننننتح اللغيننننث»،، و329-1/324) «دريب الننننداو طنننن»و

 ،.147-2/145) «طالضيح ا فكار»،، و2/149-160)

، وقند «ا ربعنالن اللنلةينة»  رونالته  -وفقنه ا  -: أخي أبال ميلنى -بصالرة هلليدة -وقد فع  ذلك  (2)

 .اوتفدت منه   بحثى هذا
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فلاو ساملا أ  ُلنقال  ،ماةمع أ  القول ايذكور هو ايعروف عن مجداور ايحادثن واألئ

لمجامل ، لصاريِّ اوااالف يف ايساألة غااري حمتمال؛ لكاامل  هاذا القااول أوىل األقاوال بااإ؛ 

  .مل لكن يشء من ذل ولكن  ؛و ستسملا العلامء ذل 

وقد قدمت الكال  عاىل ايوق   ،فمليسألة من موارد ا جتدملد ايعترب السملئغ ؛وعليإ

فعقد الو ء والرباء عىل مامل  ،وكل من خمللفإ ،هنملفل ُيستحرَض همل ؛ مقدمة البحثمانإ يف

 ،واينملباذ  ،فدو احلقياق بمللتشانيع ؛فضال عن نبذال بمللبدعة ،وشنَّع عىل خممللفإ ،ترجح لإ

      .و  ُللتفت لليإ ،فال ُلشتغل بإ ،وهو من أهل التفر  وا ختالف ،والبدعة

  :اوتيت  ا ه انس بو  ةااعد انصتبح وان تسد :وابثتين* 

هلللن( فينه  ،هنذه الللنألة طحديندا متيننا - $-ب  طيلية القد يدر شي  اإلوالم 

ادة م  مدف بالكذب متفا ملينه ننورد شل»فنننقاش:  ،بي  ا قالاش الثالاة اللذكالرة آ فا

 أو طنندد  ،-مطلقننا-هنن  طقبنن   :وطنننازمالا   شننلادة وننائد أهنن  ا هننالاء ،بنني  الفقلنناء

لى نننالب منننال الغنوهنذا القنالش الثالنث هن ،ة إلى البندعأو طدد شلادة الدامي ،-مطلقا -

لن) يكن     ،وللذا ؛وال شلادطه ،ال يدون الدواية م  الدامية إلى البدع ،ه  الحديثأ

الدواينة من  اللشنلالري  بالندماء  -والللنا يد ،واللنن  ،كالصحاح-كتبل) ا ملات 

 ،والشيعة ،كالخالارج -دمةننن  بنننالع منننيه  نوإن كان فيلا الدواية مل  ف ،(1)إلى البدع

كلنا يظننه -وذلك  هن) لن) يندمالا الدواينة من  هن الء للفلنا ؛-والقدرية ،واللدهللئة

 ،وكتللنا ،بخالف من  أخفاهنا ؛وجب اإلنوار عليه ؛ولو  م  أظهح ندعته ؛-بعضل)

 امترى ينتهرر عر  إظهرار ندعتره ؛أ  يهجرح :  ذلركرررا  مررك ؛وإذا وجب اإلنوار عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هللا لبعض الندمهذا فيه كالم؛ فقد قاش غيد وايد: إن الش (1) اة إلنى البندع؛ كتخنديج البخنار  يخي  قد خدَّ

  -لعلدان ب  ِيطان، مننادح مبد الديل  ب  ُملِة) 
ّ
، وللعللناء مناقشنات   ذلنك، - ڤ-قاطن  ملني

 ُطنظد فيلا أيلو مليه وابقا م  اللداهلل(.
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  .وال يستشهد ،أ  ال يممذ عنه العلم :ه  هجحوم  

مننل) من  أرلنا  :وكذلك طنازع الفقلاء   الصالة خلنف أهن  ا هنالاء والفةنالر

نلنى منلنا لنبطالن أن الصنالة خلفلن) ال يُ  :والتحقينا ،رلنا اللنن(أومنل) م   ،اإلذن

مالا وأن ال يقند ،اوتحقالا أن يلةدوا ؛دكلك   هن) إذا أظلدوا اللن ؛صالهت)    فللا

كن  هنذا  ؛وطشيي( هللنائزه) ،طدك ميادهت) :وم  هذا الباب ،  الصالة ملى الللللي 

  .للنلى منه ؛م  باب اللةد اللشدوع   إ كار اللنكد

نرامتالف  علرم أنره يختلر  ؛حف أ  هرذا هرو مر  نراب العقونرات الشرحعيةوإذا ع  

شحوع قد يورو  هرو وأ  الم اوظهور السنة ومفائها ام  قلة البدعة وكثحتها :األموال

يتننألف أقالامننا منن  -ملسو هيلع هللا ىلص-كلننا كننان النبنني  ؛-أمررحى-والهجررحا  ا-تررارة-التررألي  

 لفة ننننطى اللننفيع ،وم  يخاف مليه الفتنة،مل  هال يديث ملد باإلوالم ،اللشدكي 

وأدع  اإين أعطرى رجراال» :-  الحنديث الصنحيح-قاش  ؛ل) ماال يعطى غيده)ننالبننقل

لمرا جعرل اهلل   قلرونهم  ؛أعطى رجراال ام  الذ  أعطى والذ  أدع أمب إلى   ارجاال

عمحو  :منهم اوأدع رجاال لما جعل اهلل   قلونهم م  الغنى والخيح ام  الهلع والجزع

مشية أ  يوبه اهلل على  ؛منه وغيحه أمب إلىإ  اإين ألعطر الحجل» :وقاش ،(1)«ن  تغلبا

كلنا هةند الثالانة النذي   ؛ مني وكان يلةد بعنض اللن ،-أو كلا قاش-« وجهه   النار

 ،-بنأقالم ردينا-دمنالة الخلنا إلنى رامنة ا   : ن اللقصالد ؛(2)فالا   غزوة طبالكلِّ ُخ 

ومر  عرحف  .-ييث طكالن أصلح -والدهبة  ،-صلحأييث طكالن  -فيلتعل  الدغبة 

فقولره  ؛ل البردع المترأولي هرمر  أ -مطلقرا-تبي  له أ  مر  رد الشرهادة والحوايرة  ؛هذا

وم  جعل الم هحي  للبدعرة  افإ  السل  قد دملوا نالتأويل   أنواع ع يمة ؛ضعي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحديث اآلي بعده مباشدة   النق . ، وهال-بنحاله-وبا طخديةه قديبا (1)

 .، 140وبا طخديةه )ص  (2)
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 ،-أيضررا-فقولرره ضررعي   ؛وال ردع انوررح علرريهم نهجررحال ي   اأئمررة   العلررم والشررهادة

وال اونتبداش بنه  ،م  غيد إ كار مليه ،وكذلك م  صلى خلف اللظلد للبدع والفةالر

 ،وهنذا يلنتلزم إقندار اللنكند ،ضعيففقالله  ؛-م( القدرة ملى ذلك-م  هال خيد منه 

ومن  أوهللنب  ،وهنذا ال يةنالز ،-من( القندرة ملنى إ كناره-الذ  يبغضنه ا  ورونالله 

فننن اللنلف  ؛فقاللنه ضنعيف ؛مهوبدَّ  ،م  صلى خلف ك  ذ  فةالر اإلمادة ملى ك 

 ؛للنا كنا الا والة ملنيل) ،وا ئلة م  الصحابة والتابعي  صنلالا خلنف هن الء وهن الء

أن الصننلالات التنني يقيللننا والة ا مننالر طصننلى  :منن  أصننالش أهنن  اللنننةكننان  ،وللننذا

وهننذه الللننائ   ،ى معلنن)غننزَ ويُ  ،ج معلنن)َحننكلننا يُ  ،-ملننى أ  ينناش كننا الا-خلفلنن) 

 .(1)كالمه  اهن «مبلالرة   غيد هذا اللالض(

فإ   ؛إ تأتل  األقوال السملبقة، و  ختتل ذا الكال  يف غمللة التحقيق، وب: وهقلت

ثام جعال مان  ،أ  هجر ايظدار لبدعتاإ واجاب :-أو -قرر  -$- شيخ اإلسال 

التاي ختتلا   ،ن بملب العقوبملت الرشعيةثم قرر أ  هذا م ،م عنإعد  أخذ العل :رالهج

، ومن ساوغإ -مطلقمل  - ثم ضعَّ  قول من منع األخذ عن ايبتد  ،ملختالف األهوالب

  .-مطلقمل  -

أخاذ العلام عان ايبتاد  داخال يف   ح لاإ أ  ؛فمن تأمل يف هذا التحرلر البادلع

فنملت   ،مرتبط بمراعمل  ايصمللح وايفملسد -عموممل-وقد تقرر أ  اهلجر  ،مفردات هجرال

  .أ  أخذ العلم مرتبط بمراعمل  ايصمللح وايفملسد :ذل 

   :(2)فقد قمللوا ،فلنرجع لىل ممل قمللإ العلامء يف تعليل األقوال السملبقة ؛فإذا اتضح ذل 

لىل جملناب  -يف مجلاة مرخاذال-نظار  -باإطال -ذ عان ايبتدعاة ل  من منع األخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 29-1/27) «منلاج اللنة» (1)

 . «فتح اللغيث»، و«شدح مل  ال مذ »راهلل( اللصادر اللابقة، الويلا  (2)
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ا األخاذ عاندم  ،فرجحإ عاىل مصالحة األخاذ عاندم ،هجرهم وجمملنبتدم  ومان ساوَّ

فرجحدمل عىل  ،وعد  تضييعإ ،نظر لىل مصلحة هفظ العلم ايوجود عندهم -بإطال -

ل يف األخذ بن الدعمل  وغريهم رجح مصلحة اهل ،(1)مصلحة هجرهم جار يف ومن فصَّ

ل ذل  ؛ومصلحة األخذ يف غريهم ،الدعمل  أ  ا؛ميع كملنت ترصافملهتم مبنياة  :فمحصَّ

  .-ال لليإ اجتدملدال يف الرتجيح بيندملكل بحسب ممل أدا-عىل مراعمل  ايصمللح وايفملسد 

 :قناش فينه ،إلينه   هنذا النذ  طالصنلو - $-وهناك    م  الحناف  النذهبي 

إذا مل) صندقه  ؛والدافضي ،والةللي ،للعتزليوا ،هذه ملألة كبيدة، وهي: القدر »

قبنالش  :ليه أكثند العللناءنننذ  منننفال ؛وطقالاه، ولن) يكن  دامينا إلنى بدمتنه ،  الحديث

  منند ذهب كثيننفنننننه ؟   ي خننذ مننننه :روايتننه، والعلنن  بحديثننه، وطنندددوا   الداميننة

دامينة، الحفا  إلى طةنب يديثه، وهةدا ه، وقناش بعضنل): إذا مللننا صندقه، وكنان 

فجميرع تصرحفات أئمرة فكيف يلال  لنا طدك طلك اللننة ؟  ؛ووهللد ا منده ونة طفدد  ا

الحديث تمذ  نأ  المبتدع إذا لم تب  ندعته محوجه م  دائحة االسالما ولرم ترب  دمرها 

 .فإ  قبول ما رواه سائ 

أن من  دخن     :وهذه الللألة ل) طتربه  لي كلا ينبغي، والنذ  اطضنح لني منلنا

كلا مثن  الحناف  أبنال زكدينا  ؛يقب  يديثه ؛وال أمع  فيلا ،وولاءول) يعد م  ر ،بدمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نا بلغنه قنالش اإلمنام مبند النديل  بن  ملند  -$-و  هذا يقالش اإلمام يحيى ب  ونعيد القطنان  (1)  ، للَّ

كينف  ؟ب  ذر الللذاين دكيف يصن( بعل ؟بقتادة كيف يصن(»التفصي  بي  الدماة، وغيده): ب  -$-

 ، وأيَّنده اإلمنام ملني «ترحك كثيرحا ؛  ترحك عبرد الرحمم  هرذا الضرحبإ» ،ا) قناش:«؟يصن( باب  أبى رواد

لررذلك  ؛ولررو تحكررت أهررل الووفررة الررو تحكررت أهررل البصررحة؛لحال القرردر»بقاللننه:  -$-بنن  اللننديني ا

محنرت » :قولره»بقاللنه:   -$-، وملا مليه اإلمام الخطينب «محنت الوتب ؛-التشيع :يعنى - الحأ

  ،.1/129) «الكفاية»اهن م   «لذهب الحديث :يعنى« الوتب

 ،  قُ  شي  اإلوالم م  اإلمام أيلد مثَ  ذلك.  120وقد وبا )ص       
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   .(2)اهن «لصدقل) ويفظل) ؛والم، ويديثل)   كتب اإل(1)بأولئك اللذكالري 

فدو دال عاىل مامل ذكرناملال مان  ،فيام ُكتب بملوط الغليظ :وموطن الشملهد هنمل :قلت

 -$-وممل ظدار للاذهبي ،لح وايفملسددورا  مجيع ترصفملت األئمة عىل مراعمل  ايصمل

ر علينمل   .ولنام استشددت بام قمللإ يف ترصفملت األئمة ،ألنني مل أستشدد بإ ؛  لعكِّ

جيماع  -$-فإذا اتضح ل  هذا؛ عرفت صحة ممل قلتإ: من أ  حترلر شيخ اإلسال  

   .واهلل أعلم ،-عىل احلقيقة  -أقوال األئمة، و  جيعلدمل متعملرضة 

د ذل  وذهب بعضدم لىل أناإ   لاروي » :بقولإ -$-العالمة ايعلمي :وقد أكَّ

بعاد ثباوت  -  لنامليف قيامل  احلجاة بروالتاإ  ،وا ا يبةر ةصالت  ،عنإ ل  عند احلملجة

  .وتتمة كالمإ مدمة ،(3)اها «-عدالتإ

لتعلاق بمراعامل   :أي ؛فملنظر كي  أرجاع ايساألة لىل كوهنامل أمارا مصالحيمل :قلت

   .وبن ثبوت احلجة بمللروالة ،وفرَّ  بن هذا ،دملوالرتجيح بين ،ايصمللح

يف اعتباملر ايصالحة يف  ،ذكر ايزلد مان ترصافملت العلاامء -ل  شملء اهلل  -وسيأيت 

 .األخذ عن ايبتدعة

 :   ابروايو ويبن  ابلل  -ك ا ا انةت   -عد  ابت ريق  :وابثتبي* 

ى بان  ،-$-وهذا واضح متملممل يف النقل السملبق عن شايخ اإلساال   فقاد ساوَّ

 ،يبن ال يؤن  عااخت ابللا  :ن اجرهوةم » :فقملل ،وبن أخذ العلم ،-الشدملد  :أو-الروالة 

 يف مرتباة لاإ لكو  فال ،رجَ هُي  أ  عقوبتإ وأقل»، ومثلإ: ممل تقد  من قولإ: «وال يست هد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  القنائلي    -$-يكال نالا دمناة، وهنال  مندما مثَّن  بنبعض من  لن) ،-$-يعني: اإلمام يحيى ب  معي   (1)

   وغيده). بالتفصي  بي  الدماة

 ،. 7/154) «الليد» (2)

 ،. 1/45) «التنكي » (3)
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  . (1)«ذبك وبتا ،شهت تخت اةيَ ت   وال ،ستةىَض ي   وال ،ابلل  عاخت يؤن  ال: الدلن

م  أولل) إلى - اإلماميةفقلاء » :-$-ب  القي) ايقالش اإلمام  -أيضا-هذا و  

 وهننذا متننالاطد ،أ ننه ال يقنن( الطنناله اللحلننالف بننه :ينقلننالن منن  أهنن  البيننو  -آخننده)

 .وغيده م  أه  البيو ،م  هللعفد ب  محلد -منده)-

 ؛ملنى الكنذب من  أهن  البينو قند طالارئنالا :وقاش ،)ننوهب أن مكابدا كذ ) كلل 

وإن كا الا مخطئي  مبتندمي    أمند  اون ح   اجتهاد اوألحاب علم افقهاء :ر القومفف

وقرد روى ألرحاب  ،فال يالهللب ذلك الحك) مليل) كلل) بالكنذب والةلن  ،الصحابة

ولن) ينزش  ،وامرتج نره المسرلمو  اومملروا مرديثهم االصحي  ع  جماعرة مر  الشريعة

  -وإن أخطنأوا   بعنض اللالاضن(- والقنالم ،ويبحثنالن معلن) ،الفقلاء ينقلنالن خالفلن)

هنذا لنال ا فنددوا بنذلك  ،يتى يدد ملنيل) ،هلللي( ما قالاله خطأ يكالنل) يلزم م  ذلك أن 

مل  ل) طقف ملنى -وغيده  ،فكيف وقد وافقالا   قاللل) م  قد يكينا قاللل) ؛م  ا مة

 .(2)اهن «-قالله

 ،ر يساألة علمياةألنإ ذكر الروالة يف مقامل  تقرلا ؛فكالمإ واضح يف التسولة :قلت

فقد حتملدم مان حتملدام مان العلاامء يف  ؛لنإ   مملنع من أخذ هذال ايسألة عندم :وقملل

  .الروالة

الروالة عن القو  فإ  علة  ؛والقيمل؛ الصحيح ،دهمل النظر السليملؤل ولةوهذال التس

لىل  ؤديبام لا ،جراهل :سواء جعلنملهمل ،-ونفيمل ،لثبملتمل- أخذ العلم عندم هي عن العلة يف

فكل هاذا موجاود يف  ،بام لؤدي لىل لثبملهتمل ،أ  جعلنملهمل: هفظ العلم ،نفي الروالة عندم

  .-بال روالة  -أخذ العلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،. 120راهلل( )ص (1)

 .،617-2/616) «الصالاما» (2)
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 باام  ،د؛ ايبتد  لبدعتإ يف خالل ذلا  :وهي ،ل  أخذ العلم فيإ مفسد  :فنن قنا

   لوجد يف الروالة.

مان العلاامء مناع  نوألجل ذلا  مناع ما ؛-ألضمل-بل هو موجود فيدمل  :فتجلااا

؛ وهلاذا امتناع (1)وكمل  ذل  من مجلاة مرخاذهم يف ايناع ،-مطلقمل  -و  الروالة عن الق

لة لبدعتإ–األئمة عن قبول روالة ايبتد   يف وجود  -متملممل–، فدذا ظملهر -لذا كملنت مقوِّ

 . -ألضمل–العلة ايذكور  يف الروالة 

لناام وقاع  :فيقاملل ،الة وأخذ العلامأنإ من البعيد جدا أ  ُلفرَّ  بن الرو :فتحلتصا

  .فتنبإ ؛  يف أخذ العلم ،اختالف السل  يف الروالة

عاىل مراعامل  ايصالحة  -ل  شاملء اهلل–ول،ن مل ُلسلَّم هبذال التسولة؛ فمل؛ميع متفاق 

نَُراِعِإ  الرشعية يف هفظ العلم، ودرء نقيضدمل من تضييعإ؛ فكام راعينمل ذل  يف الروالة؛ فل 

 .   يف أخذ العلم

  :-مستعينمل بملهلل  -لمكنني أ  أقول  ؛وبعد لثبملت هذال ايقدمملت الثالث

فاإذا حتققات فياإ  ،ل  أخذ العلم عن ايبتدعة مرتبط بمراعامل  ايصامللح وايفملساد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  امتنامنه من  ونلاع آينة قدآ ينة من   -$-وُيلتحَضد هنا ا اند اللشنلالر من  اإلمنام ابن  وننيدينن   (1)

، فلنذا واضنح   وهللنالد العلنة «أمشى أ  يححفها ا فيقرع ذلرك   قلبرر  »الله   طعلي  ذلك: مبتدع، وق

ال طأخذ العل) من  »: -$-اللذكالرة   مقام الدواية أيضا، وكذلك ا اد اللشلالر م  اإلمام مننالك 

  للدواينة، ، فالاضنح أ نه لن) ينتكل) ملنى أخنذ العلن)، اللنننبايالداعية إلرى ندعتره، فذكنند منننل): «أربعة

رك   ادب روالع   العلمراء مر  كثيرح ملرق هرمالء و »،: 122شي  اإلوالم اللنابا  قلنه )ص الشومثله: ق
 بت 

، ومثلنه: منا طقندم قديبنا من  كنالم الدهللن  النذ  «مرنهم لجماعرة ومسرلم البخرار  وأمح  االعلم عنهم

 نلنناه اإلمننام، خارننب اإلمننام أيلنند   الةلننالس للحننارث اللحاوننبي، وذكنند لننه روايتننه للحننديث، ف

يندش  ول) يفده بي  رواية ومل)؛ ب  امترب ما يدوه الحارث   روايته كلث  ما يدوه   كالمه؛ فك  هذا

منا ونبقو اإليالنة ملينه من   -أيضا  -، وراهلل(-مند أه  العل)–مدم التفديا بي  العل) والدواية ملى 

 .اللصادر
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و باد لتحقياق  ،  بأ؛ باإ ،كمل  سملئغمل ؛وُأمنت ايفسد  الراجحة ،ايصلحة الراجحة

وبعضدمل لرجاع  ،ط، بعضدمل لرجع لىل اآلخذودرء هذال ايفملسد من  و ،هذال ايصلحة

   .لىل ايأخوذ عنإ

  :فإنإ لشرتط فيإ ممل ليل ؛ف ةت اآلن 

 تني يستطن  ابتسننء    احلق وابيتبا، وابسااو  ،يبن يكان ةؤص   ك عةندتخت-1

 .- تافنق ا   -وابيدعو، وي ةن رش انيتدع وفتاتخت 

 ،و  لساتطيع التميياز ايشاملر للياإ ،إالذي   حُيكِم عقيدتا ،ايبتد، :فخر  بذل 

فداو يف هكام  ،دو  أ  لساتطيع التميياز ألضامل ،من قطع شوطمل يف الطلب :وللتحق بإ

  .-من هذال احليثية  -ايبتد، 

وللذه اللقاالت واللذاهب ر وناء من  » :- $-ب  بطة او  هذا يقالش اإلمام 

 ،لننى ا  مننا ال يعللننالنيقاللننالن م ،ومتقنندمالن   الكفنند ووننالء اللقنناش ،أئلننة الضننالش

وال يتللنالن آراءهن)    ،ويتللنالن الثقنات   النقنن  ،ويعيبالن أهن  الحنا فيلنا ينأطالن

يفن ون ملنى  ،وفتحالا باب البلية ،وأقامالا واله الفتنة ،قد مقدوا ألالية البدع ،التأوي 

وأمنننداء  ،إخنننالان الشنننياري  ،ويتقاللنننالن   كتابنننه بالكنننذب والعننندوان ،ا  البلتنننان

وصنننالف  ،هنن) شننعالب وقبائنن  ،وملةننأ الحاونندي  ،ني وكلننف الباغنن ، نياللنن م

 ن للنن) كتبننا قنند  ؛وشيئننننا منننننن  صفننناهت) ،أ ننا أذكنند ردفننا منن  أوننلائل) ،ورالائننف

ح  مر  النراس ،ومقاالت قد ظلدت ،ا تشدت
 اوال الرنءء مر  األمرداث اال يعحفها الغ 

ليه الوتاب لحجل م  أهل هذه فلعل الحدث يقع إ اأكثح م  يقحأها تخفى معانيها على

 واإلطنراب   الصرالة علرى النبرر  اوالثنراء عليره اقد انتدأ الوتاب نحمد اهلل االمقاالت

 الرذ   -دث في ررر  الحر اومفرر امتحاعره وشرحه احهثم أتبع ذلرك نردقيق كفر ا-ملسو هيلع هللا ىلص-

أ  الواضررع لررذلك الوترراب عررالم مرر   :والغ مررح مرر  النرراس اواألعجمررر ا-لرره  ال علررم
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 ومر  اولعله يعتقد   هذه األمة ما يحاه فيها عبردة األوثرا  اأو فقيه م  الفقهاء االعلماء

   .(1)اهن «ووالى الشيطا  انارز اهلل

 تني يكان ساتعنت  ؛اب ي سن ن ه عن انيتدع  ،يبن يكان حمتتجت بللل  انل  -2

  .وتللنسخت بلاتس وبليو ابلل  ،ص فنختبلتخص

و  ُلنتظر مندم أ  لكونوا  ، لسعو  للتخصصالذلن   ،فخر  بذل  آهملد الطلبة

بل لكاو  أخاذهم  ؛ؤ ء ليس هلم مسوا  عي ألخذ العلم عن ايبتد فد ؛دعمل  علامء

 ،بامللنص-احلظار  :أل  األصال يف جممللساة ايبتاد  ؛  مربر لاإ ،عبثمل -واحلملل هكذا-

وليسات  ،(2)ملجةأو يمل لقو  مقملمدمل من احل ،وايحظور   لبملح ل  للرضور  ،-واإلمجمل 

 .فضال عن الرضور  ،هملهنمل هملجة

 يبال يرتت  عىل يبن ه عن ا ا انيتدع يبن يغرت  خت عتةو اباتس.  -3

وهذا واضح؛ ألننمل لنام نضع هذال الرشوط مراعمل  يصلحة اآلخذ، ودرءا للمفسد  

   عنإ؛ فأوىل بذل : مراعمل  مصلحة العملمة، ودرء ايفسد  عندم. 

  :إنإ لشرتط فيإ ممل ليلف ؛ويبةت ان ناذ عاخت

 تناي  ؛ةتيتارا فناخت ،ابا ي سانؤن  عااخت ،يبن يكان عتنت  تبتخصص انل  -1

  .يست ند ةاخت اآلن  است ت ة قةنةنو

يمل  ؛بحيث   جيد عندال اآلخذ بغيتإ ؛من كملنت درالتإ هبذا العلم عملدلة :فخر  بذل 

 .وهو مفقود هنمل ،ل  يسوا وأنإ   لبملح ، شأ  احلظر يف جممللسة ايبتد م  تقرلرال يف

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.180-179) «الشدح واإلبا ة» (1)

ا شنباه »،، و 85البن   ةني) ) «ا شباه والنظائد»لية مشلالرة، مقدرة   مظاهنا، ومنلا: وهذه قامدة فق (2)

 «اللالافقننات»،، و2/141) «قالامنند ا يكننام»،، و2/316) «اللنثننالر»،، و84لللننيالري ) «والنظننائد

(1/288.، 
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 تني ياجد عاده ةت ال ياجد عاد لريه ةن  ؛يبن يكان ةت ر ا  تإلفت ة ك ذبك -2 

  .يباا ابساو

 ؛بحيث لشملركإ فيدمل أهال السانة ؛-ألضمل  -ملنت لفملدتإ عملدلة من ك :فخر  بذل 

فاإذا  ،(1) سيام ل  كمل  داعياة لىل بدعتاإ ،-كام عرفت  -هجرال  :أل  األصل يف ايبتد 

 ! و  شا   -لذ  -فأي دا  يجمللستإ  ؛ يجمللستإ موجودا عند أهل احلقكمل  ايقتِ  

  .-يف هذال احلمللة  -أ  مصلحة هجرال تقدَّ  

كلا –   كتب الحارث اللحاَوبي -$-و  هذا يقالش اإلمام أبال زرمة الداز  

نك تجد فيه ما فإ ؛عليك ناألثح ،هذه كتب بدع وضالالت ،إياك وهذه الكتب» :-طقدم

م  لم يو  له   » :اشننننق ،« ي هذه الكتب مربةننف » :هننن  لنننقي ،«يغنر ع  هذه الوتب

   . (2)اهن «فلي  له   هذه الوتب عبحة ؛كتاب اهلل عبحة

عبنرحى أ  مر  كرا  داعيرة لمذهبره الم» :- $-ب  دقينا العيند اويقالش العالمة  ا ترد 

فرإ  تع ريم  ؛لبدعتره اوإممرادً  ؛إهانرة لره ؛  تتحك الحواية عنرهأ :نباطله امتعصبًا لها متجاهحً 

 امر  جهتره ذلرك الحرديث غيرح موجرود  لنرا إال اللهم  إال  أ  يوو ؛المبتدع تنويه لمذهبه نه

م مصلحة الحديث على مصلحة إهانة المبتدع  .  (3)اهن «فحينئذ ت ق د 

 الدواينة مننه طدويةنًا أن   :وأكثد ما ُملِّ  به» :- $-ب  يةداويقالش الحاف  

 حوى ع  مبتدع  شرء يشاركه فيه غيحفينبغر أ  ال ي   ؛وطناليلًا بذكده، وملى هذا ، مده

 . (4)اهن «مبتدع  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقد طقدم كالم شي  اإلوالم   هةد م  كان دامية إلى بدمته، وهال قالش هللللالر الللف.  (1)

 ،. 213وبا  قله )ص (2)

 ،.32) «االق اح» (3)

 ،.127) « زهة النظد» (4)
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 ،ألصلحاوابن القيم يف مسألة تولية  ،ابن تيمية :وراجع ممل سبق من كال  اإلمملمن

  .وأ  تولية ايفضول لنام حتتمل عند عد  وجود الفملضل

 فملعلم أنني لست أول من قاملل بجاواز األخاذ عان ايبتاد   ؛ا تقرر ذل فإذ :قلت

 بل هنملك شواهد كثري  جدا عىل هاذا القاول مان عمال العلاامء  ؛-لسملبقةبمللرشوط ا -

 ،واحلادلث ،، تتمثل يف نقلدام الكثاري عان أئماة اللغاة، والفقاإ-بخالف ممل ذكرتإ -

ب وهذا موجاود يف كتا ،-ألشملعر ا سيام -وفيدم مبتدعة ُكُثر  ؛والتفسري ،واألصول

رهام اهلل -ومان تالمهامل مان األئماة ،(1)بان القايما واإلمامل  ،شيخ اإلسال  ابن تيمية

أو مكاملبر؛  الشدر  بمكمل ،   جيحادال ل  جملهالمن  ؛ وهو-فظ أهيملءهموه ،أمواهتم

فكي  نربر هذال الترصفملت  ! وبأي يشء ندفع هاذا العمال ايتصال  ! وماملذا نصانع 

 التى صنفدمل األشملعر  وغريهم يف التخصصملت ايشملر لليدمل  ! ،صنفملتبم،ملت اي

 لاة هال جياوز حتصايل علاو  اآل»: -هفظاإ اهلل-وقد س،ل العالمة عبياد ا؛املبري 

، -واإلخوا  كمللصوفية، واألشملعر ،- عند أهل البد  -مللنحو، والتجولد، واألصولك-

 .« خملصة أ  بعضدم من ايرّبزلن فيدمل

ن بلسو ا  علنات يببخت ي اجد يباا ابساو عادا  علا  اآلبو، وةرب  ون ة: يبوال»فأجملب: 

تب  :فاصنتت  نن يستس  ايل  اآلن يبو ةن ن ل ا ه ابرستبو  لد برشات ؛فنهت يبااا  يبن جي 

، ةت ا  يببخت يستطن  اباصال اىل صتق  ساو، ي نا  عااخت  ابيدع، ويبن ال يطل  بدهي  علام 

و  ةدوات، فاةال ذاةتاتتج ابنخت ةن علا  اآلبو، فن  : اضط ر اىل ا ا، فتبرضووة ت ةد 

وأ   ،أو : جيب عىل من ُأعطوا نصيبمًل من العلم أ  لأخاذوا بألادي عاوا  ايسالمن

 .لبعدوهم عن هؤ ء ايتلوثن بمللبد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، إلى  قلللا م  الزمخشد . 133وبقو اإلشارة )ص (1)
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فنجا  يبن يكاان قتذقات  ؛عاخت، اا ك قتجو ابنخت  ثتبنت: ةن اضط ر اىل عل  ال يستغا

  .ا ا يبول رش؛ عتةت  نتصوو تا اال ك ابلل  ابرشع  عتةو،

 فنص   اعةر تص نو، ف  يةياا ةان اا ا يبن يكان عاده فطاو وفنتسو ومتننء،: ابثتين

ج ن بخت  دعتخت   .انيتدع علام ي رو 

إ ُمفّساقة، هال ُتقبال أو   ايبتد  التي بدعتا روالة :وهي ،ويف علم ايصطلح مسألة

   ُتقبل

 :  من ايبتدعة قسام الصن والتحقيق أ  روالة هذا

   .العلم قسٌم تقوى بإ بدعتدم، فدؤ ء   ُلؤخذ عندم

 علمدام  وقسٌم من روالملهتم ليس فيإ قوى، لعناي قسام مان أقاواهلم أو أعامهلام أو

  . (1)اها «البدعية  تقوى بإ نحلتدم وطرلقتدم   تقوى بإ بدعدم، فدؤ ء ُلؤخذ عندم ممل

هل لكفر األشملعر  وايعتزلاة ومان »: -ظإ اهللهف-وس،ل العالمة صمللح الفوزا  

عىل شملكلتدم يف ايعتقاد  وهال جياوز أخاذ العلام مان مشاملخيدم يف العقياد  والفقاإ 

 . «والتفسري، لذا ُعلم موضع لشكملهلم 

  لكفر ل  من عرف احلق وعملند، أممل من خملل  احلق عن تأولل أو عن »فأجملب: 

 ، وهذا ضالل. جدل؛ فدذا   لكفر؛ بل لقملل: هذا خطأ

ومن تأول وظن أ  هذا التأولل هق، أو أنإ مقلد لغريال ظملنمل أناإ مصايب، أو فعال 

رو ، ولكن لضلَّلو .  هذا عن جدل؛ فدؤ ء كلدم   لكفَّ

ةن ابللاا  ابتا  يتةااهنات؛ فا   ا س، ةثاا يبن  -ك لري ابلةندة-يبةت اعن  عاه  

ن ذبك،  رش  يبال يكاباا جماتارين يؤن  عاه  اب ةخت واباتا وعل  احلديي، ال ةتب  ة

  يدعته . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . «شبكة اإلمام اآلهللد »مقط( صالي مفدَّ ، منشالر ملى  (1)
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جد لريا  ممن اا يبفضا ةاه ؛ فنبخت جي  ابتتلس  عىل ةان ااا يبفضاا  وبكن ان و 

اب ةخت وابلغو ابلر نو وةات يبشايخت -ةاه ، واذا   جيد اب خص لريا  ك ةثا ا ه ابللا  

   .(1)اها «يبالهتف  ةتب  يبن يؤن  عاه  ا ه ابللا ، يبةت ابلةندة ف  تؤن  اال ةن ؛-ذبك

 ؛وايقمل  حيتمل أبسط مان هاذا ،فدذا الذي ذكرتإ كملف جدا يف تقرلر ايسألة قلت:

    .واهلل أعلم ،لو   طي الذي ذكرتإ فاي مقدمة هذا البملب

عاىل رضور  ا لتازا  باام ذكرتاإ مان  -بشد -أنبإ وأؤكد  :ويف ختمل  هذا التقرلر

جمملل حتقيقدامل اآل  ضايق عىل أ   -بشد  ألضمل-وأؤكد  ،الرشوط يف األخذ عن ايبتدعة

و  ُلنتظار  ،-عقدلمل- لم اياوجودلن يف ِهَلقإ ليسوا مؤصلنفإ  معظم طلبة الع ؛داج

وليس كال مان ختصاص مان أهال  ،-(2)من بعد -مندم أ  لكونوا علامء متخصصن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.166-165) «ا هللالبة اللفيدة» (1)

، وونأ كد ملنى ذلنك   -مياذا بنا   -م  شأهن) ليل اللقصالد بذلك طثبيع رلبة العل)، وال التحقيد  (2)

؛  ن التخصنن    العلنن)، -فحلننب  -، وإ لننا اللقصننالد بيننان الالاقنن( -إن شنناء ا   -خاطلننة البحننث 

   -$-يلتدمي أمنالرا كثيندة، هلللعلنا إمنام الحندمي   -راوخا  بلا يصيِّد رالبه ماللا -والتبحد فيه 

 :  ) أ (البيتي  اللشلالري 

 ا  رررا نبيرسأنبئك ع  تفصيله    ترةررم إال نسرلرر ل  تنال العرأم                             

 ا  وتلقي  أستاذ وطول زمرر     ةررحص وافتقار وغحنررذكاء وم                             

منام شنعبة بن  لن)، و  هنذا مالقنف، هللندى بني  اإلمن  رلننبة الع - واقعا -وهذه ا مالر ق َّ م  يحققلا        

نو يالمنا ببناب نكن»:  ال داود، قنننناش أبن -ريلللنا ا -  أبني داود الطياللني ، وطلليذه الحافنن الحةاج

  ،شعبة، وكان الللةد مال، فخدج شعبة
َّ
 يخدهللنالن        كللن) ينا ونليلان، طندى هن الء»، وقناش: فاطكأ ملي

تحكرها أو  ؛ثرم إذا كبرحصنغده، صندقو، وال خللنة، يكتنب أينده)   »قناش: ،«ال»قلو:  ،«محداي  ؟

 .، 7/225) «الليد» اهن م  «ا)  ظدت بعد ذلك، فلا خدج منل) خللة»قاش: ،«ديشتغل نالفسا

        --------------------------- 

 ذينن  »كلننا   طدهلللتننه منن   -، وإ لننا هلننا إلمننام الحنندمي  -$-)أ، اشننتلدت  لننبة هننذي  البيتنني  لإلمننام الشننافعي 

 .  -، 19/118) «الالا  بالالفيات»،، و5/208) «ربقات الشافعية»و ،،1/45) «طاري  بغداد
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ماع  ،أو كمل  عندال ممل ليس عناد غاريال مان أهال السانة ،البد  يف علم ممل كمل  مفيدا فيإ

فلايس واقاع الابالد  ؛والواقاع ،وايكامل  ،رضور  النظر يف ذل  لىل اخاتالف الزمامل 

  بالدنمل لمكمل  الدراسة عند أهال الباد  فقد ُلتصور يف ؛كواقع بالدنمل -مثال -السعودلة 

ا ،فتنباإ ؛ البالد الساعودلةو  لتصور يف ،-بمللرشوط ايذكور  -  ل الكاال  مامل و  حتمِّ

        .(1)التوفيقوبملهلل  ،  حيتمل

 فنأقالش  ،يتةنه البحنث إلنى بينان مالقتلنا باللالاز نات ،وبعد طقديند هنذه الللنألة 

  :-بعالن ا -

ل   :فقد لاأيت مان لقاول ،ل  هذال ايسألة قد تكو  مدخال آخر للموازنملت البملطلة

للتحاذلر  -لذ -فاال داعاي  ،-كام قاررتم-فالنمل من أهل البد  لسوا أخذ العلم عنإ 

فام  ؛وتعتربونإ عمليمل يف ختصصإ ،لذا كنتم تسوغو  الدراسة عند فال  :ن لقولمأو  .منإ

 واعتبملر أخطملئإ من ز ت العلامء  !  ،الذي لمنعكم من احلكم بسلفيتإ

وقضاية ذكار  ،والفر  بان قضاية ا ساتفملد  ،قد سبق التنبيإ عىل خطأ هذا ايسل و

وهذا ل ي ماع  ،(2)وسبق التمثيل بمللزخمرشي ،أو احلكم بمللسلفية ،احلسنملت يف مقمل  النقد

وصانفوا  ،ممن خدموا العلو  الرشعية ،غريال من ايعتزلة، واألشملعر ، والصوفية، وغريهم

 لساتفيدو  ماندم و ،فلم لازل العلاامء لنقلاو  عاندم ،فيدمل ايصنفملت التي   ُلستغنَى عندمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اللننَ( من  ا خنذ من  اللبتدمنة؛ امتبنارا بالغالنب؛ فصننيعه صنحيح  -م  العللناء–ومليه؛ فل  أرلا  (1)

، وليل بينه وبي  ما قدرطنه من  التفصني  أد نى خنالف؛ بن  أ نا أونلك  فنل الللنلك   مامنة -قطعا–

بتي لل  يلألني، وإ لا دفعني إلى التفصي  هنا وهللالُد صالر متعددة لطلبة العلن)، ُطلنتالَفى أقالالي وأهللال

مفاونند راهللحننة، وطفننالت  -بلنننعل) منن  التلقنني منن  اللبتدمننة-فيلننا الشنندوط اللقنندرة آ فننا، وطحصنن  

، ومعلنالم من  ردائنا العللناء أهنن) قند يطلقنالن -كلنا أشندت إلينه–مصالح راهللحة، ال ويلا   بالد نا 

 .  -وددك ا –، بحلب الحاش واللقام؛ فتنبه -أييا ا–، ويفصلال ه -أييا ا–ش   ملألة القال

 .،133راهلل( )ص (2)
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ذلر ماندم و  لمناع مان التحا ،أهنم من أهل السانة -لطالقمل-و  لعني هذا  ،-بال نكري-

   .ل  يسوا مممل سبق ذكرال ؛أ  نذكر حمملسندم -لذا أردنمل ذل -و  للز   ،وبيمل  ضالهلم

 فام شأنكم   تصنعو  هذا مع مثل سيد قطب    :فنن قنا

، ولناام -أصال-، و  ُتتصور من كتبإ استفملد  -أصال-: أل  الرجل ليس بعململ قلت

اقةعب :أهسن ممل عندال ،هو أدلب ابة ،ملرات برَّ فاأي فملئاد  يف هاذا  ! وكيا   ؛وصيغ جذَّ

 عىل هسملب ممل عند الرجل من الضال ت العظيمة  !  ،لعترب مثلإ مصلحة راجحة

 زرعاة  قاملل اإلمامل  أباووليعترب من كمل  أهال لالعتبملر بملحلاملرث ايحملسابي، كيا  

، ويف «ا ه ابكت  علنك  تعثر؛ فنبك جتد فنخت ةت يغا  عن»: -كام تقد –يف كتبإ  -$-

 ؛ فكيا  باام -كام تقاد  مان كاال  العلاامء– ، ويف صملهبدمل علم وجاللةهذال الكتب نفع

  ! -أصال–، ومل خير  من عململ -أصال–  نفع فيإ 

 مثال وألان»عىل مقولاة أيب زرعاة هاذال بقولاإ:  -$-وقد علق احلملفظ الذهبي 

 وألن ،-طمللب يبأل «وتلقُ ا»كا– ايتأخرلن تصملني  زرعة أبو رأى لو فكي   !احلملرث

 «التفساري هقاملئق»و جدضام،  بان « اراأل هبجاة» رأى لاو كيا   !«القاوت» مثل

 يف مامل كثر  عىل- ذل  يف الطوسى هملمد أبى تصملني  رأى لو كي !! إبُّ لُ  لطملر ؛مىلَ للسُّ 

 رأى لاو كي   !القملدر عبد للشيخ «ةيَ ن  الغُ » رأى لو كي  ! -ايوضوعملت من «هيملءاإل»

    !«ايكية الفتوهملت»و «احلكم و فص»

 احلادلث، يف لممل  ألَ   معملرصال كمل  ؛العرص ذاك يف القو  لسمل  احلملرث كمل  يمل ؛بىل

ِ الدَّ  ابن مثل احلدلث أئمة صملر ويمل ؛راهولإ وابن هنبل، بن أمحد مثل فيدم  وابان يسى،مخ 

 العفاو اهلل نساأل!! سافيمل  وابان ،«الفصاو » كصاملهب العملرفن قطب كمل  ؛حملنةُش 

 .(1)اها «آمن ؛وايسملحمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،1/431) «ميزان االمتداش» (1)
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، وهاو -وزلملد –فكي  لو اجتمع يف كتب رجل، مثُل ممل يف الكتب السملبقة  ويبقال:

 !! هل تسوا ا ستفملد  من يشء هذال صافتإ !! -۵-جملهل بدلن اهلل  -فو  ذل –

 اللدم اهفظ علينمل قلوبنمل ودلننمل. 
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 الفصل الرابع

 يف محل جممل كالم الشخص على مفصله 

 ، سيام بعد فتناة أيب احلسان اياأريب ،قد كثر النزا  فيدمل ،ال مسألة كبري  ومدمةهذ

 ،الشايخ ربياع ايادخيل :مثال ؛وتكلم بام ردال علياإ العلاامء ،التى نظَّر فيدمل هلذال ايسألة

  .وغريال

  :-مستعينمل بملهلل-أقول  ؛ووجإ تعلقدمل بمليوازنملت ،-يف نفسدمل-ولبيمل  هذال ايسألة 

مارا   ولاراد باإ أ ،ُلطلاق «محل جممل كال  الشخص عىل مفصالإ» :نملاعلم أ  قول

  :أسملسيمل ، وللي  بيملهنام

  :ما يت؛لق بزالت ال؛لماء :أوال* 

 ،وحمملسانإ الكثاري  ،وُلعترب بسري  العململ العملماة ،أ  ُتطرح هذال الز ت :وانةصا 

ا»فُينظر لىل ذل  عىل أنإ  فُيحمال  ،«انجساا»مل ولىل الاز ت عاىل أهنا ،يف شأنإ «ان ص 

  .بام لؤدي لىل النتيجة ايذكور  ،ايجمل عىل ايفصل

مع رضور  التنبيإ عاىل أننامل لاو  ،يف موضعإ -بضوابطإ-وقد م  تقرلر هذا  :قلت

 ،د  التنبياإ عليداملعاى ذلا  فلايس معنا ؛تنزلنمل مع من لعترب الز ت من قبيال ايجمال

ايحتامل  لىل بيامل   ،ايشتبإ :هو - أصل معنملاليف-أل  ايجمل ؛ -كام تقد -والتحذلر مندمل 

رصحياة يف اوطاأ  -والتى م  الكال  عىل أهكملمدامل-والز ت ايشملر لليدمل  ،(1)وتفسري

يمل لومهاإ ذلا  مان كاو  الاز ت مان قبيال  ؛فال جيوز التعبري عندمل بمليجمل ،وايخمللفة

   .فملستحرض ذل  ؛ومهةوقد تكلمت يف ايقدمة عىل وجوب جتنب األلفململ اي ،ايشتبدملت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «إرشناد الفحنالش»،، و1/364) «قالارن( ا دلنة»منلنا: ووهذا مقدر   محاله م  كتنب أصنالش الفقنه،  (1)

 .،179) «أصالش الفقه مذكدة»،، و3/413) «شدح الكالكب»،،  و2/12)
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فإنإ عرب عان األخطاملء الرصاحية  ؛وهذا ا؛ملنب هو أصل ضالل أيب احلسن ايأريب

ومل حيرر ممل لتعلق بز ت  ،وقملل بحملدمل عىل ايفصالت من أهوال الرجملل ،بمليجمالت

لليشء يف غري ، ووضعمل امء من الضوابط التي م  حترلرهمل، فأنت  صنيعإ هذا متييعملالعل

، فتجادال لتعملمال ماع -عىل اخاتالف صاورهم-عن ايخمللفن للمند    وذبًّمل، موضعإ

يف -، ولساتخد  امءبمللتعململ ماع ز ت العلا ؛، وعدنمل  عرعورمثل ايغراويخممللفملت 

ايتقد  حلمل ايجمل عىل ايفصل؛ فمن فدم ذل ؛ فدام هقيقاة ماند   مفدومإ -ذل 

الارد  -هفظاإ اهلل-مل الشايخ ربياع وقد كفملن، الرجل، التى ُأشكلت عىل كثري من النمل؛

 .عليإ يف ردودال ايعروفة

 :ومنوه  ،ما يت؛لق حبمل األلفاظ املشتبهة على امل؛روف من حوال صواحبها   :ثانيا* 

  :يف املسألة الواحدة مجع كالم الرجل

فإننمل نحملاإ عاىل  ؛حمتِمال ألكثر من معنى ،ظمل مشتبدملأننمل متى وجدنمل لف :وانةصا 

  .فرش ؛ول  كمل   ا ،فخري ؛فإ  كمل  خريا ،ملهبإ وهمللإصد صايعروف من ق

فداذال حُتمال عاىل  ،التي   حتتمل أوجدمل يف فدمدامل ،األلفململ الرصحية :فخر  بذل 

 ؛نفإ  كمل  من العلاامء ايساتقيم :يف صملهبدمل -بعد ذل -ثم ُلنظر  ،الرصلح ايتبملدر مندمل

   .-ممل م   هإعىل هسب -فال  ؛د ز ت العلامء، ول ُطبقت معإ قواع

هتاى ُلتَوصال  لىل  ؛فدذا أمر  باد مناإ ؛يف ايسألة الواهد  وأممل مجع كال  الرجل

ل ،هقيقة قولإ وجُيماع  ،فرُيد بعض كالمإ لىل بعاض ،من غري زلملد  و  نقصمل  و  تقوُّ

 .وحُيمل بعضإ عىل بعضمن شتى مصملدرال، 

، ولليا  -وتطبيقامل ،اتنظاري-وهذا الذي ذكرتإ هو الذي جرى عليإ عمل العلامء 

 :بعض النامذ  لذل 

ال ت ررن  نولمررة » :-ڤ-قنناش أمينند اللنن مني  الفنناروه ملنند بنن  الخطنناب  -1
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   .(1)«وأنت تجد لها   الخيح محمال امحجت م  مسلم شحا

إ  أناًسا » :-ڤ-فقد قاش فيلا  ؛وأما الصديحة ،وهذا   ا مالر اللشتبلة :قلت

وإنمررا  اا وإ  الررومى قررد انقطررع-ملسو هيلع هللا ىلص-سررول اهلل رومى  ىف عهررد لذو  ن ررامرركررانوا ي م

نناهأمن   ؛نا ميًحالح رر  أظهمف اومللنا م  أعما حنأمذكم اآل  نما ظه   إلينرا ليو ااه وقح 

 الرم نأمنره ولرم نصردقه ؛وًءاسرم  أظهح لنا و اتهحبه ىف سح يساهلل يحا اشىءٌ  تهم  سح يح

 .(2)«سح يحته مسنة  ل إاإ  قو

 ،-ضوهننال منندي-دخلننو ملننى الشننافعى » :- $-بنن  وننليلان قنناش الدبينن( -2

 » :قلنو ،«قتلنى ؛لال قالى ضعفى» :فقاش ،«ى ا  ضعفكقالَّ » :فقلو
ِ
منا أردت إال  وا 

 . (3)«لم تحد إال الخيح ؛شتمتنىأعلم أنك لو » :قاش ،«الخيد

فننن الشنافعي  ظند إلنى »ملنى ذلنك بقاللنه: - $-ب  طيلية املا شي  اإلوالم 

كلنا  ،و الدبين( قصند أن يلنلي الضنعيف ضنعفا ، فنل الضنعفال: وهن ،فن يقيقة الل

لنال ونببتني  :أوهللنب أن يقنالش ؛قصده بحل ا) للا مل) الشافعي  ،يللي العادش مدال

فقردم عليره علمره  ،لعللنو أ نك لن) طقصند إال خيندا ؛-صديحا   اللغة :أ  -صديحا

بغيند منا يقصند  وقند يلنبا الللنان اولرم يجعرل سروء العبرارة منتقصرا انحس  قصرده

 ولن) ي اخنذه ا   ،و أ نا ربنك ،اللل) أ نو مبند  :كلا يقالش الدامي م  الفدح ؛القلب

 . (4)اهن «-طعالى-

 ؛-ملنى هلللنة اللبالغنة  -فلنذا امتبنار بحلن  القصند   العبنارة الصنديحة  :قلت

 فكيف باللشتبلة ؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومنا 1/318) «اآلداب الشندمية»،  و  معناه آاار كثيدة م  الللف،  طنظند   ،90) «روضة العقالء» (1)

 بعدها،.

 .،2641) «صحيح البخار » (2)

 ،.2/135) «ربقات الشافعية»، و،247) «آداب الشافعي» (3)

 ،.2/664) «الدد ملى البكد » (4)
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 ،وشننعبة ،وهشننام بنن  يلننان ،كالشننعبي -هللنناء منن  غينند واينند منن  اللننلف  -3

  .(1)وتمنوا أ  لم يتعلموا منه شيئا اأنهم ذموا العلم: -ريلل) ا   -والثالر  

ه العللاء أقالالل) هنذه ملنى معننى الخنالف ملنى الننفل :قلت و حناله؛  ،وقد وهللَّ

  .والحث مليه ،امتبارا بليدهت) اللعدوفة   رلب العل)

   -ث يقرول واعلم أ  الجهمر الخبي»:-$-قاش اإلمام أبال مبد ا  ب  بطة  -4

مثرل مرا  اكرالم اهلل :إنمرا أعنرر :قرال ؛هت  ْصرص  فرإذا ن   ؛حآ  كرالم اهللالق :أنا أقول :-ال اهح

 .  (2)اهن «ومسجد اهلل اوعبد اهلل اوأر  اهلل انيت اهلل :أقول

الذي  قالالا باللف  طدرهللالا به إلنى  »: - $-وقاش اإلمام أبال مثلان الصابالين  -5

الا أهن  اللنننة   ذلنك الزمنان من  التصنديح بخلنا القنندآن، القنالش بخلنا القندآن، وخناف

 :-$-فلذلك ولاه) أيلد  ؛وأرادوا نه أ  القحآ  نلف نا مخلو  افذكحوا هذا اللفظ

 .  (3)اهن «اللفظية شد م  الةللية»أ ه قاش:  -أيضا-كي منه وُي  ،هللللية

) فتأمنن  كيننف طعامنن  ا ئلننة منن( اللفظيننة والالاقفننة بلننا ُمنندف منن  قصننده :قلررت

  .م( أن مبارهت) مشتبلة، طحتل  معاين صحيحة ،ويالل)

 .  (4)اهن «كالم الحجل يفسح نعضه نعضا»: -$-ب  طيلية اقاش شي  اإلوالم  -6

 اومعلرروم أ  مفسررح كررالم المررتولم يقضررر علررى مجملرره »:   مننالر  آخنند وقنناش

 . (5)اهن «ولحيحه يقدم على كنايته

ويممرذ  اكرالم المرتولم نعضره نربعضفإنه يجب أ  يفسرح »:   مالر  آخدوقاش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«لليدا»راهلل( طداهلللل) م   (1)

 ،.4/375) «اإلبا ة» (2)

 ،.21) «مقيدة الللف » (3)

 ،.2/115) «مةلالع الفتاوى» (4)

 ،.2/623) «الدد ملى البكد » (5)
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 ا-إذا تولرم نرره-وتعرحف مررا عادتره يعينره ويحيررده نرذلك اللفررظ  اكالمره هاهنرا وهاهنررا

فه وعادتره   معانيره حْ حف ع  فإذا ع   اوتعحف المعاين التر عحف أنه أرادها   موضع آمح

 معننى  وأمنا إذا اونتعل  لفظنه   ،كا  هذا مما يستعا  نه علرى معحفرة مرحاده ؛وألفاظه

 هباونتعلال هوطدك اوتعلاله   اللعنى النذ  هللندت مادطن ،ل) طةد مادطه باوتعلاله فيه

بةعن  -ملى خالف اللعنى الذ  قد مدف أ ه يديده بنذلك اللفن   هويل  كالم ه،في

كنان ذلنك طحديفنا لكالمنه  ؛-وطدك يلله ملى ما يناوب وائد كالمنه ،كالمه متناقضا

 . (1)اهن «كذبا مليهو ،وطبديال للقاصده ،م  مالضعه

م  غيرح محاجعرة لمرا  اوأمذ مذاهب الفقهاء م  اإلطالقات»:   مالر  آخدوقاش 

 .(2)اهن «يجح إلى مذاهب قبييحة :وما تقتضيه ألولهم افسحوا نه كالمهم

ر دِّ ولنال ُقن ،وليل للذه اللقناالت وهللنه ونائغ »  مقاالت االطحادية:  - $-وقاش 

فإنمررا يحمررل عليهررا إذا لررم يعررحف مقصررود  ؛ى صننحيحاأن بعضننلا يحتلنن    اللغننة معننن

ولهرم  ،كلا مدف دي  اليلالد والنصارى والدافضة ،وهمالء قد عحف مقصودهم الامبها

لرم مقصرودهم وقرد ع   ايفسح نعضره نعضرا هموكالم اوأشعار مملفة ا  ذلك كتب مصنفة

 .(3)اهن «فو إليهتفال ينازع   ذلك إال هللاه  ال يل انالضحورة

 ونلامي  إوأبنال » :-$-  م  طعلنا  ن) بنأبي إونلامي  اللندو   -$-وقاش 

 ،ر غيح موضع م  كتبه نتوفيح همالء الجهمية الحلوليةررحح فررد لررفإنه ق ؛ل) يدد هذا

 .-$-ا) شدع   طقديد مداده  ،(4)اهن «  ك  مكان -بذاطه-إن ا   :الذي  يقاللالن

ومننا ذكدطننه:  ،يطننالش هللنندا -$-وطتبنن( هننذا منن  طصنندفات شنني  اإلوننالم  :قلررت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.4/44) «الةالاب الصحيح» (1)

 ،.1/287) «الصارم اللللالش» (2)

 ،.2/360) «اللةلالع» (3)

 ،.5/266) «منلاج اللنة» (4)
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فتأم  كينف لن) يحلن  مشنتبلات  ؛-وملليا  ، ظديا - صالص مظيلة صديحة فيلا قدرطه 

 ،وكيف يل  مشتبلات اللدو  ملى اللحلن  الحلن  ،االطحادية ملى اللحل  الحل 

   .والليد العامة ،وك  هذا بلبب النظد   القصالد

يحيررد نهررا  :ة يقولهررا اثنررا والولمررة الوامررد» :- $-بنن  القنني) اقنناش اإلمننام  -7

 اواالعتبررار نطحيقررة القائررل اويحيررد نهررا اآلمررح محررض الحررق اأمرردهما أع ررم الباطررل

  .(1)اهن «ويناظح عليه اوما يدعو إليه اومذهبه اوسيحته

والقطرع  اوتعيي  المحتمل االسيا  يحشد إلى تبيي  المجمل» :وقاش   مالض( آخد

وهرذا مر   اوتنروع الداللرة اوتقييرد المطلرق اموتخصي  العرا انعدم امتمال غيح المحاد

 ؛وغنالع   مناظدطنه ،غلنع    ظنده ؛هملهأفم   اأع م القحائ  الدالة على محاد المتولم

كيف طةد وياقه يدش  ،(2)نثڈ ژ ژ ڑ ڑمث :-ىطعال-فا ظد إلى قالله 

   .(3)اهن «ملى أ ه الذلي  الحقيد

رد الدافضنة  :الثالنث مشند اللثناش»  أمثلة رد اللحك) لللتشنابه:  -$-وقاش 

مننند خنناص ا مننة ومامتلننا -النصننالص الصننحيحة الصننديحة اللحكلننة اللعلالمننة 

 ،ومغفدطننه للنن) ،ورضنناء ا  منننل) ،والثننناء ملننيل) ،  منندح الصننحابة -بالضنندورة

 ،واوننتغفاره) للنن) ،ووهللننالب محبننة ا مننة واطبننامل) للنن) ،وطةنناوزه منن  وننيئاهت)

يضرحب نعضروم رقراب  اال تحجعوا نعرد  كفرارا» :هباللتشابه م  قالل ،واقتدائل)  )

 اوطرراعتهم كمررا ردوا المحوررم الصررحي  مرر  أفعررالهم وإيمررانهم ؛و حنناله ،(4)«نعررض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.3/521) «مدارج اللالكي » (1)

 .49الدخان:  (2)

 ،.4/1314) «بدائ( الفالائد» (3)

من  غيند  -أيضنا  -، وهال مندهلا -ڤ-،، م  هللديد 65، ومالاض(،، وملل) )121رواه البخار  ) (4)

ْحب   .-ڤ-وايد م  الصَّ
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يني  ردوا النصنالص الصنحيحة  ،كفع  إخالاهن) م  الخنالارج ؛نالمتشانه م  أفعالهم

وإن ارطكبالا بعض النذ الب التني طقن( مكفندة  ،اللحكلة   مالاالة الل مني  ومحبتل)

ودمنناء  ،فنندةكواللصننائب الل ،والحلنننات اللاييننة ،واالوننتغفار ،التالبننة النصننالحب

 ،وباالمتحننان   الننربز  و  مالقننف القيامننة ،الللننللي  للنن)   يينناهت) وبعنند مننالهت)

فلذه  ؛وبديلة أري) الديلي  ،وبصده التالييد ،وبشفامة م  يأذن ا  له   الشفامة

فالبند من  دخنالش  ؛هذه ا ونباب منلنا فنن مةزت ،مشدة أوباب طلحا أاد الذ الب

وردوا  ،ف كننالا ذلننك كلننه باللتشننابه منن   صننالص الالمينند ؛انن) يخدهللننالن منلننا ،النننار

التي يحتل  أن يكال الا  ،المحوم م  أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم نالمتشانه م  أفعالهم

لى نننه منننفحصنلالا في ،هللتلناده) إلنى ذلنكافنأداه)  ،هللتلندوااف ،قصدوا  نا رامنة ا 

 ،واونتحالش دمنائل) وأمنالالل) ،طكفينده) :ان ي  أمدائل) منهننوك ،ددننفنند اللننا هلل

ولل) م  الحلنات  ،الا قد أذ بالاننال ننكننل) أن يننكان غايت ؛وإن ل) يكال الا قصدوا ذلك

  رد المحوم م   -هم والحافضة-فاشتحكوا  ،ب الذ بما يدف( مالهلَل  :والتالبة وغيدها

 ،وخدهللننالا ملننيل) باللننيف افوفررحوهم ا  نالمتشررانه منهرراالنصرروص وأفعررال المررممني

ففلاد الد يا والدي  م  طقندي) اللتشنابه  ،دمالن أه  ا وااننننوي ،يقتلالن أه  اإليلان

   .(1)اهن «وبا  التالفيا  ؛واللالى ملى اللدى ،وطقدي) الدأ  ملى الشدع ،ملى اللحك)

 ؛لماته المجملة شبهة لهرموإ  كانت ك »  بعض مالار  ا تصاره لللدو :  وقاش

   .(2)اهن «فسنته المفصلة مبطلة ل نهم

  .(3)اهن «ما أظ  الشيخ قصده اهذا معنى لحي » :  بعض مباراطه -  اللقاب -وقاش 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.305-2/304) «إمالم اللالقعي » (1)

 ،.3/520) «اللدارج» (2)

 ،.2/284) «اللدارج» (3)



 

244 

244 

 
أو لعنني   ،أو لعنني  الشننلالد ،وننقاط إمننا لعنني  الالهللننالدفاإل ؛وبالةللننة » :قاللننه :ومثلننه

   .(1)اهن «فتأمله ؛لونه لي  محاد الشيخ ؛ياوالثالث  ،والثاين  ق  ،فا وش محاش ،القصالد
و     التعامن  من(  ،طقعيد للللألة - $-فالنقالش الثالاة ا وائ  منه  :قلت 

وطأمنن  كيننف اختلننف طصنندفه   النقننالش ا خنندى منن(  فننل الشننخ ،  ،اللشننتبلات

امتبننارا بالقصنند  ؛فحلنن  بعننض كالمننه ملننى اللحلنن  الحلنن ، وبعضننه ملننى ضننده

 فلله دره م  إمام ! ؛-صدقا  -واإل صاف  ،-يقا  -الفقه  وهذا هال ؛والحاش

بنفي  - $-  طعبيد اإلمام الطحاو   -$-قاش اإلمام مبد العزيز ب  باز  -8

لن) يقصند  - $-والل لف الطحناو »: -طعالى-و حالها م  ا   ،الحدود والغايات

هذه العقيدة يفسرح وكالمه   لكال ه م  أه  اللنة اللثبتي  لصفات ا ،  ؛هذا اللقصد

 .(2)اهن «ويفسح مشتبهه نمحومه اويصد  نعضه نعضا انعضه نعضا

أن  :منن( أن اللشنندوع » :- $-قنناش اإلمننام محلنند بنن  صننالح بنن  مثيلنني   -9

 فمتى وجردت محمراًل  ،- ما وهللد له محلالً  -يحل  اإِل لان كالم إخالا ه ملى الخيد 

،   األفعرالا وال تحملره علرى الشرحفامملره علرى الخيرحا سرواء   األقروال أو  ؛للخيح

ا) ي زه الشيطان إلى  ،يحل  الفع  أو القالش ملى الشد -والعياذ با - وبعض الناس 

ماذا فع ؟ وماذا قاش؟ فتةده دائلًا يحل   :أن يتةلل ملى أخيه، ويتاب( أخاه، وينظد

 ولكنن  ملننى اللننيء ؛أقالالننه وأفعالننه، وليتننه يحللننه ملننى ا يلنن ، أو ملننى الحلنن 

إذا رأى -والذ  يةنب ملنى اللن م  ،وا والء، وذلك بنيحاء الشيطان ن والعياذ با  ن

مرا لرم توجرد قرحائ  قويرة  ،أن يحلله ملنى الخيند :-م  أخيه ما يحتل  الخيد أو الشد

 افلو لدر مثل هذا م  رجل معحوف نالسروء ؛، فلذا شيء آخدتمنع ممله على الخيح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.3/506) «اللدارج» (1)

بعض العللاء اللعلقي  ملى هذا اللت ؛ كالعالمنة  -أيضا  -،، وبنحاله قاش 5) «طعليا ملى الطحاوية» (2)

 .-يفظللا ا   -الفالزان، والعالمة صالح آش الشي  
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  ،، أمننا رهللنن  ملننتالره علررى مررا يحتملرره كالمررهفررال نررأس أ  تحملرر ؛ومعررحوف نالفسرراد

فايللنه  ؛ول) يعل) منه الشد، فنذا وهللد   كالمه، أو   فعاله ما يحتلن  الخيند والشند

 ،وربلا يصنناب هننذا الدهللنن  الننذ  يتبنن( مننالرات الننناس،ملننى الخينند يتننى طلنن يح

تبن( ، ومن  ط-هنال بنفلنه-بأن يلنلع ا  ملينه من  يتابعنه  :وأخطاءه) القاللية والفعلية

 .(1)اهن «فضحه ولال   هللالف بيته ؛طتب( ا  مالرطه، وم  طتب( ا  مالرطه ؛مالرة أخيه

الن فننزج أ نناس معدوينن مننا اكثينندً » :-يفظننه ا   -قنناش العالمننة ربينن( اللنندخلي  -10

وطضناد منا  ،بن  طيلينة   قضنايا طخنالف منا ملينه اللنلفاباطةاه معي  بشي  اإلونالم 

لكننل) يطالمنالن طلنك  ؛وقد ينقلالن منه  قالً صنحيحًا،يكالن مليه شي  اإلوالم  فله

مضننادة للغايننات وا هننداف التنني وقننف يياطننه للنندمالة  ،النصننالص لغايننات وأهننداف

وقد يتعلقو  نمتشانه م  كالمها ويتحكو  منهاجه الواضر ا ،والةلاد   ونبيللا ،إليلا

 .(2)اهن «الذ  يمكد ذلك المنهجا ويبي  ذلك المتشانه اويحيدو  ع  كالمه الصحي 

وهننذه التقدينندات العظيلننة   التعامنن  منن( اللتشننا ات مبنيننة ملننى أصنن   :قلررت

و  هننذا يقننالش  ،والعبررارات اال ناأللفررا  اوالمعرراين ااالعتبررار نالقصررود :وهننال ،مظني)

فتجنرى عليره  افرهحْ وع   اونيته افإياك أ  تهمل قصد المتولم» :- $-ب  القي) ااإلمام 

 ،والنناذر ،واللقند ،زم الحنالفنوطلن ،مرا هرر نحيئرة منره وتنسرب إليهرا اوعلى الشرحيعة

ونصر  الفقيره  امرا أردت :ففقيره الرنف  يقرول ؛ما لن) يلزمنه ا  ورونالله بنه :والعاقد

 .(3)اهن «ما قلت :يقول

طعديفا وداللنة ملنى  ؛وض( ا لفا  بي  مباده -طعالى-إن ا  » :-أيضا  -ويقالش 

 ،مدفنه بلنداده ومنا    فلنه بلفظنه ؛آلخند شنيئافننذا أراد أينده) من  ا ،ما    فالول)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،.301-5/300) -بنحاله أيضا  -،، وا ظده 208-5/207) «الشدح الللت(» (1)

 ،.104) «أه  الحديث ه) الطائفة اللنصالرة» (2)

 ،.54-3/53) «إمالم اللالقعي » (3)
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ول) يدطنب طلنك  ،لفا لا بالاوطة ا ننامنننكنننورطب ملى طلك اإلرادات واللقاصد أي

 وال علرى مجرحد ألفرا   ،يكام ملى مةدد ما   النفالس م  غيد داللة فعن  أو قنالشا 

طةناوز ل،منة ملنا ب   ؛-مع العلم نأ  المتولم نها لم يحد معانيها ولم يحع نها علما-

أو  ،وطةاوز للا ملا طكللو به مخطئة ،-و طكل) بهأما ل) طعل  به - فللا أيداو به 

إذا ل) طك  مديدة للعنى ما طكللنو بنه أو قاصندة -أو غيد ماللة به  ،و مكدهةأ ، اوية

هننذه قامنندة  ؛طدطننب الحكنن) ؛و الفعليننةأفنننذا اهللتلنن( القصنند والداللننة القالليننة  ؛-اليننه

 .(1)اهن «هي م  مقتضيات مدش ا  ويكلته وريلتهو ،الشديعة

العررحب إنمررا كانررت عنايتهررا نالمعرراينا وإنمررا  » :- $-ويقننالش اإلمننام الشنناربي 

أللحت األلفا  م  أجلهاا وهذا األلل معلروم عنرد أهرل العحنيرةا فراللفظ إنمرا هرو 

 .(2)اهن «وسيلة إلى تحصيل المعنى المحادا والمعنى هو المقصود

بال  ؛والرلاب ،والاتدم ،معنى هذا أ  لق  ايسلم مواق  الشبدملت وليس :قلت

بعاد  -ثام أراد  ،ومن خملل  هذا ،صيملنة لعرضإ من القدح ؛جيب عليإ أ  لتنحى عندمل

  .فدو متنطع بملرد ؛أ  حُيَسن الظن بإ -ذل  

فرم  اتقى  » :عدوف  يديث الشبلات الل -ملسو هيلع هللا ىلص-قالش الدوالش  :وا ص    ذلك

 .(3)«تبحأ لدينها وعحضهفقد اس ؛الشبهات

 ؛و  هذا دلين  ملنى أن من  ارطكنب الشنبلات» :- $-ب  رهللب اقاش الحاف  

 ؛م  عح  نفسه للرتهم» :كلا قاش بعض اللنلف ؛فقد مدإ  فله للقدح فيه والطع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، -خاصننة  -للننذا ا صنن    هننذا الكتنناب  -$-،، وقنند كثنند طقدينند ابنن  القنني) 3/105) «اإلمنالم» (1)

 ،.1/612) «أيكام أه  الذمة»وا ظد أيضا: 

 ،. 2/138) «اللالافقات» (2)

 . -ڤ-،، م  يديث النعلان ب  بشيد 1599،، وملل) )2051، 52أخدهلله البخار  ) (3)
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فمر  تحكهرا » :و  رواينة لل منذ    هنذا الحنديث ،(1)«فال يلوم  م  أساء ال ر  نره

بنداءة  :وهنال ،أن من  طدكلنا  نذا القصند :واللعنني ،«سلم فقد ؛استبحاء لدينه وعحضه

ى أ  لروفيره دليرل ع ،ال لغدإ آخند فاوند من  ريناء و حناله ؛دينه ومدضه م  النق 

 .(2)اهن «-كطلب البحاءة للدي -حاءة للعح  ممدوح رطلب الب

قبنن   -ملسو هيلع هللا ىلص-يننديث خنندوج النلنناء منن  ملننةد النبنني  :-أيضننا-وينندش ملننى هننذا 

 .(3)الدهللاش

 .(4)اهن «ه اجتناب مواضع التهموفي» :- $-  قاش الحاف

أمسر  » :- $-قناش اإلمنام العنال) العنادش ملند بن  مبند العزينز  -أيضنا  -و  هذا 

 .(5)«-مالم يغلبك -نصامبك ال   

أ  يتقرر  :ومنهرا» :  يقناله الللنل) - $-بن  قدامنة اللقدونياوقاش اإلمنام 

 .(6)اهن « وألسنتهم ع  غيبته اليانة لقلوب الناس ع  سوء ال   نه ؛مواضع التهم

ويلن  الكنالم ملنى  ،ه  يتعارإ ما وبا طقديده   إيلنان الظن  :نقر أ  يقال

وكنذلك من( قنالش  ،(7)م  معاملة الناس بالظاهد -أيضا-م( ما طقدر  ،أيل  اللحام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طتلننة قاللننه اللننابا   ا منند بنيلننان الظن ، وهننذا فيننه طنبيننه ملننى أن منن  وقننف  -ڤ-قاللنا ملنند  (1)

 مالاقف التل)؛ فليل له   الخيد محل .

 ،. 72) «هللام( العلالم والحك)» (2)

 . -ڤ-، ومالاض(،، م  يديث أم وللة 849أخدهلله البخار  ) (3)

 ،. 2/415) «الفتح» (4)

 ،.698الب  اللبارك ) «الزهد» (5)

 ،. 111) «مختصد منلاج القاصدي » (6)

إنما أنا نشحا وإنره يرأتينر الخصرما فلعرل  »: -ملسو هيلع هللا ىلص-معاملة اللنافقي  أص    ذلك، وكذلك قالش النبي  (7)

نعضوم أ  يوو  أنل  م  نعضا فأمسب أنه لد ا فأقضرر لره نرذلك؛ فمر  قضريت لره نحرق مسرلم؛ 

  =،-وهذا لفظه-، ومالاضنن(، 2458] رواه البخار  ) «هافإنما هر قطعة م  النار؛فليأمذهاا أو فليتحك
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 ،(1)اهنن «أجمع المسلمو  أنه ال يمول إال كالم المعصوم» :- $-اإلمام  الشالكاين  

ووهللنالب التللنك بالبينان  ،ن( ما وبا طقدينده   اللقدمنة من  ذم اإلهلللناشوكذلك من

 والتفصي  ؟

قنمل آنفمل بان األماور الرصاحية ؛-بحملل  -  تعملرض  :واجلااا واألماور  ،ألننمل فرَّ

  تكاو  ل  ماع  ،واحلمل عىل ايحمل احلسان ،وقلنمل ل  قضية لهسمل  الظن ،ايتشملهبة

األماور  :فمحل األخاذ بمللظاملهر ،لتى لؤخذ فيدمل بمللظملهرا ،دو  األوىل ،األمور الثملنية

 ،عىل خاري -يف ا؛ملة  -ول  كمل  صملهبدمل  ،من األقوال واألفعملل ،الرصحية الواضحة

وقد م  معنمل قاول  ،فعىل ممل ُذكر سلفمل من التفصيل ؛وأممل صملهبدمل ،فالبد من لنكملرهمل

بان ايوقا   -دوسايمل  واها ،يف نص واهد-الذي فر  فيإ  ،-ڤ-الفملرو  عمر 

وم  معنمل مامل لكفاى  ،الذي   ُلصنَع فيإ ذل  ،وموق  التدمة ،الذي حُيَسن فيإ الظن

   .لتقرلر ذل  من ترصفملت العلامء

 -يف احلقيقاة  -هاي  ؛ونحاوال ،الظانيف ايقملمملت التي ُلعَمل فيدمل لهسامل   وهتى

 ؛فأهسنَّمل بإ الظن ،إأل  الرجل ايستقيم لذا صدر منإ مااوق  مشتب ؛ُتعملَمل عىل الظملهر

 ؛والعكس صحيح ،-عندنمل-فإنام نفعل ذل  حتكيام لظملهر همللإ ايعروف من استقملمتإ 

 -ألضامل-فإنام نفعال ذلا   ؛فلم نحسن بإ الظن ،فإذا صدر من اينحرف موق  مشتبإ

  .فتنبإ هلذال النكتة ؛حتكيام لظملهر همللإ من ا نحراف

أو  ،-كاام تقاد -يواقا  الرصاحية ؛ فمليقصاود باإ: ا-$-وأممل قول الشوكملين 

ل لىل ممل خيمللفإ من اوري ؛األمور التي ُلعلم فيدمل قصد صملهبدمل من الرش   .فدذال   تؤوَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فنني أخذ الناس بظنالاهده)، -ڤ-[، وقد مضى قالش ملد-ڤ-،، م  أم وللة 1713وملل) )=

 «الم اللننالقعي إمنن»،، و7/195) «اج اللنننةمنلنن»: -مننثال-در مننند العللنناء كافننة، وا ظنند وهننذا مقنن

 ،.2/476) «اللالافقات»،، و1/129)

 ،. 31) «دادالصالارم الح» (1)
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مان القاملئلن  ،كمل  لتكلم عىل مواق  ايالهاد  -$-أنإ  :والدليل عىل ممل ذكرتإ

تاى ال ،بمللعباملرات ايجملاة -وغريال مان ضاال هتم-ايعربلن عن ذل   ،بوهد  الوجود

 ياملذا   تؤولوهنامل عاىل معامل  :ثام لقولاو  فيدامل ،حتتمل خالف مامل أرادوال مان البملطال

 ،بسابملقإ -وللي  نص كالمإ  ،لتكلم يف لبطملل ذل  -$- ! فكمل  الشوكملين صحيحة

   :-وحلملقإ

هننن) يدينندون خننالف الظنناهد   إ :أن قاللننك -اا يننا-انن) املنن) » :- $-قنناش  

م مصحمو  نرأنهم ال يحيردو  إال مرا قضرى فإنه ؛وهللل  مدكب ،كذب بحو :كالمل)

« ة ابن  مدبنينننلنن  طدهللننننم اللنبنيالقنالش »او    نام اللخننننذا اإلمننوه ،ع  ال اهح

الضالء »   -أيضا-وقاش  ،أ  كالمه على ظاهحه« الفتومات الموية»إنه لحح    :قاش

إنره  :لني مننهوقين   :قناش ؛  طدهلللة العالمة الحلي  ب  مبد الديل  ا هدش« الالم(

فكينف  ؛مرحاد  منره ظراهحه وإ  اإ  كالمرر علرى ظراهحه :-  عحنررررران :يعنر -قال 

وهنذا  صنه وكالمنه    ؟!أ ه ال يديد ما يندش ملينه ظناهد كالمنه -أيلا اللغدور-طزم) 

فكينف  ؛أهن   حلتنه وكذلك غيده من  ،كالم مدبي ال أمةلي« فصالصه»و« فتالياطه»

  . نبلك مليه ،وهذا غلع اان م  أغاليطك ؟!عةالشدي ه مللاءُ ال يفل) ظاهدَ 

 .فنن اللداد الظاهد ؛وإن وق( التصديح ، للك بك رديقة التأوي  :فإ  قلت 

ه   كنالم اليلنالد والنصنارى دْ دِ واّرن ،فنال يخن  التأوين  لكنالم أصنحابك :قلنا 

أجمرع  وقرد ،-ملنى منا وننبينه لنك-كلا فعله ابن  مدبني وأطبامنه -ووائد اللشدكي  

والتصرحي  نرأ   ،-المرانع منره مقيردا نعردم-مسلمو  أنه ال يمول إال كالم المعصوم ال

نعرد -فوي  تأويل كالم انر  عحنرر  ؛المحاد نالوالم ظاهحه يمنع تأويل كالم المعصوم

وإلنى أ  محن  بلنغ بنك  ،ما صن( بك الةلن  -يا ملكي -فا ظد  ؟!-تصحيحه نذلك

هنال االنث  :النصنارى بنالكفد لقناللل)قند يكن) ملنى  -هلل  هللالله-وا   ،يب ه الء
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 .(1)اهن كالمه « ؟!فكيف ال يحك) ملى ه الء بلا يقتضيه قاللل) ؛االاة

ترصف شيخ اإلساال   متملممل كام سبق ذكرال من ،الفبمل  بذل  ممل ذكرتإ من مراد :قلت

بسابب العلام  ؛يف عاد  محال عباملرات القاو  عاىل ايحمال احلسان -$-بن تيمية ا

يف  ،يف ذل  عاىل كاال  آخار للقاو  -هو والشوكملين  -اعتمد وتأمل كي   ،بمقصودهم

 .وهذال هقيقة ممل نقول بإ من تفسري كال  الرجل بعضإ لبعض ،(2)مصنفملت أخرى هلم

 ،-أصاال-كاال  الرجاملل  عاد  تأولالِ  :وأممل أ  ُلفدم من عبملر  الشوكملين الساملبقة 

 خماملل  لعمال العلاامء  ،-بيقن-فدذا خطأ  ؛بعضإ لىل بعض وردِّ  ،بعضإ ببعض وتفسريِ 

   خيفاى باام-ولوضح مقصاودال  ،فلم لزل بعضدم لؤول كال  بعض ؛-وخلفمل ،سلفمل-

 ؛-وعمليامل نظرلمل-وقد سبق ذكر مجلة من ترصفملهتم يف ذل   ،-عىل من شم رائحة العلم

 .فتنبإ

  ،تعمادال :فاإنام ايقصاود باذل  ؛وأممل ممل سبق الكال  عليإ يف ايقدمة من ذ  اإلمجملل

 ،البيمل وبل جيب عليإ أ  لتمس  بمللتفصيل  ؛وز أ  لتعمد الرجل اإلمجملل يف كالمإفال جي

ُلارد  :ويف نفاس الوقات ،وُلنبَإ عىل خط،إ وسوء أثرال ،فإنإ ُلنَكر عليإ ؛فإذا وقع منإ لمجملل

 واعتارب مواقا  شايخ اإلساال   ،صملهبإ من اوريأو الرش، وهذا ممل قررنملال آنفامل لىل هملل

 ،-$-من بعض جمماالت اهلاروي  -رمحدام اهلل-بن القيم ا ذال اإلممل وتلمي ،بن تيميةا

حيمالهنامل عاىل  :ويف الوقت ذاتاإ ،واستغالل ايالهد  هلمل ،كي  كملنمل لنبدمل  عىل خطورهتمل

  .فتدبر ؛ولبينمل  أنإ   هجة للقو  فيدمل ،ايحكمة سنتإ

ن رضور  ا؛ماع م -مرارا  -أؤكد عىل ممل سبق التنبيإ عليإ  :وك نتت  ا ا ابتةرير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 32-29) «الصالارم» (1)

طنأوش كنالم من  من   قن  مبنارات العللناء   اإل كنار ملنى  «طنبيه الغبني»   -$-وقد أكثد البقامي  (2)

  الطائفة.
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وأ  خطاأ بعاض النامل؛ يف تطبياق األصاول  ،بن التنظري الصحيح، والتطبيق السليم

مل -لنام نرد اوطأ عىل صملهبإ و ،الصحيحة   لدفعنمل لىل نبذهمل وخممللفتدمل ماع  ،-كامل   ألًّ

   .اهتفملظنمل بأصولنمل

النملال مان التفرلاق بان  :و نتن ذباك ااات أ  مان النامل؛ مان لتفاق معنامل فايام أصَّ

عاىل  - ولنظر لىل بعض الواضحملت ،ولكنإ خيبط يف التطبيق ؛الواضحملت وايتشملهبملت

وُلعملَمل صاملهبإ  ،-بال ش   -أو العكس؛ فدذا خطأ تطبيقي، ُلنَكر  ،-أهنمل متشملهبملت 

  :-كعملدتنمل  -ولنرضب ايثملل  ؛-عىل هسب هجم خط،إ هذا  -بام لستحق 

 عاىل أناإ مان  -ب يف وهاد  الوجاود النظر لىل قول سيد قط : فسثتل ابااع اعول

وقد أدانإ بإ غاري واهاد مان أكاملبر  ،وهو من الرصاهة بمكمل    خيفى ، -ايتشملهبملت 

   .(1)العلامء

التاي  ،ايتشملهبة -$-النظر لىل بعض أقوال العالمة األلبملين  :وةثتل ابااع ابثتين

التي لنص فيدمل  ،حكمةتوهم هرص الكفر يف ا عتقملد، مع الغفلة عن أقوالإ الرصحية اي

  .(2)-ألضمل  -عىل وقو  الكفر بمللقول والعمل 

ولاو  ،الذي قررال العلاامء ،فمثل هذال األخطملء   تدفعنمل لىل ترك التأصيل الصحيح

فمللثبملت  ؛لضمل  الدلن كلإ ؛فرتكنمل بإ األصول ،توقفنمل عند كل خطأ يف الفدم أو التطبيق

  .الثبملت

وقاد سابق  ،الثملين لقضية محل ايجمل عىل ايفصل هو ا ستعامل -لخوتملال  -فدذا 

  :وخالصة ذل  ،بيمل  احلق فيإ من البملطل

أ   ،خريا كامل  -أ  احلق لتمثل يف محل ايتشملهبملت عىل ايعروف من هملل أصحملهبمل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مةلننالع،  -منن خدا  -ملننى وننيد، وقنند ُربعننو  -يفظننه ا   -راهللن( ردود العالمننة ربينن( اللنندخلي  (1)

 . «د على سيد قطب وأميه محمدالمجموع الممجد   الح»بعنالان: 

 ، . 67)ص «فتنة التكفيد»راهلل(  (2)
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ورد بعضاإ لىل  ،-أ     ،عمليامل كامل  -ومجع كال  الرجل يف القضاية الواهاد   ،- ا 

ينمل ذل  ؛بعض مع رضور  استحضملر ممل  ،فال مشملهة يف التسمية ؛«موازنملت» :فإ  سمَّ

  .وذكر هسنملت ايخملل  ،سبق بيملنإ يف التعململ مع ز ت العلامء

وأمنا البارنن ؛ فيتلثنن    طليينن( ا خطنناء الالاضننحة، وامتبننار اللحكلننات بلنزلننة 

م وفتح باب اإلهلللاش واإليلنام   الكنال ،-وإن كان صايننبلا ملتقيلا  -اللتشا ات 

من( ضندورة اوتحضنار  ،-أم غيدها  ،«مالاز ات»والاء وليناه  -فلذا بار    الدي ؛ 

  .التالفيا --وبا   ،  اللبحثي  اللابقي  -أيضا  -ما وبا بيا ه 

 

 

 

* * * 
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 الفصل اخلامس

 يف قبول احلق ممن جاء به 

عالماة عاىل و ،متثل معيملرا للتقاوى والصاالح ،جليلة القدر ،وهذال مسألة  لفة

ودناد  هوهلامل أئمتنامل  ،اإلخال  واإلنصملف، وقد قررهتمل مجلة من النصو  الرشعية

   .من السل  واول 

  :فمن النصو 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ  نث :-تعااااملىل  -قااااول اهلل  -1

 .(1)مثۋۆ ۈ ۈ ٴۇ

مننند أهنن  العلنن)  -بحلنند ا -وهننذا بنني   » :- $-بنن  القنني)  اقنناش اإلمننام 

وال إلننى  ،وهنن) ال إلننى هنن الء ،اللنحنندفي    الطنندفي يشننلدون ا حننداف ، واإليلننان

 ،وإلنى محنض وننته منتلنبالن ،ورونالله متحينزون -طعنالى-بن  هن) إلنى ا   ؛ه الء

فلنن)  ،ال طلننتفزه) بنندوات آراء اللختلفنني  ،ى طالهلللننو ركائبننهينندينالن دينن  الحننا أ َّنن

دو  علرى يح ،واللليزون للا فيلا م  الحا والشبلات ،الحكام ملى أرباب اللقاالت

ۓ  نث  :-طعنالى-ل) ملتثلنالن قنالش ا  نننف ار الحرقرررويوافقونه فيما معه ف هاناطل كل  

فنذا كان قد هننى ،مثڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ

فكيننف يلننال  للنن  ينندمي  ؛مبنناده أن يحلللنن) بغضننل)  مدائننه أن ال يعنندلالا ملننيل)

ى أن ال يعندش ه بغضه لطائفة منتلبة إلى الدوالش طصيب وطخطيء ملللاإليلان أن يح

ال كلن   صنب معاللنه  ،ولعله ال يدر  أهن) أولى با  وروالله وما هللاء به منه ؟!فيل)

ومننادى من  خالفلننا بالعصننبية  ،وماقنب مليلننا ،فنندما إليلننا ،صنادرة منن  آراء الدهللناش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8اللائدة:  (1)
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اهننن  «وال يننالش وال قننالة إال بننه ،ومليننه الننتكالن ،وا  الللننتعان ،ويليننة الةاهليننة

 .(1)مختصدا

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿ :-طعالى  - قالله -2

ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .(2) ﴾ٹ ڤ ڤ

فعلى اإل لان أن يصده بالحا  » :- $-ب  طيلية اقاش شي  اإلوالم 

ليل له أن ي م  بلعنى آية  ،كلا يصده بالحا الذ  يقالله هال ،الذ  يقالله غيده

ويحده  االحق م  طائفةوال أ  يقبل  ،ويدد معنى آية اوتدش  ا مناظده ،اوتدش  ا

ٻ ٻ ٻ پ پ پ   ٻ ﴿ :-طعالى-وللذا قاش  ؛م  طائفة أمحى

ٺ ٿٿ ٿ ٿ     پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 ،ب بحاأو كذَّ  ،بم  كذَ  -وبحا ه-فذم  ،﴾ٹڤڤٹ ٹٹ 

  ا  اإلنسا  فيما يقولهفلو لد   ؛ه بالحاوصدَّ  ،هإال م  صدَ  ول) يلدح

متى يوو  مم   يو  ممدوما لم ؛يحهرره غررولررذ  يقرر  نالحق الولم يصدِّ 

 .(3)اهن  «فأولئك هم المتقو  ؛ويصد  نه ايجرء نالصد 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿ :-طعننننالى  -قاللننننه  -3

   .(4)﴾ىئ ىئىئ ی ی

 منن  قننالش النندب   ﴾ی ی ﴿ :قاللننه :قالننو رائفننة منن  اللفلنندي  :قلررت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 650-2/649) «بدائ( الفالائد» (1)

 .33-32الزمد:  (2)

 ،. 4/298) «درء التعارإ» (3)

 .34النل :  (4)
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 .(1)-آنذاك  -تصررديقا لوالم نلقي ا وكانت كافحة  ؛-۴-

وأوصنناه  ،-ڤ-  الشننيطان الننذ  ظلنند  بنني هدينندة  -ملسو هيلع هللا ىلص-قننالش النبنني  -4

 .(2)«وهو كذوب الدقك» :-مند  المه  -بقداءة آية الكدوي 

 عاىل الساموات جيعال اهلل أ  نجاد لنامل»: -ملسو هيلع هللا ىلص-قالش الَحْبند اليلنالد  للنبني  -5

 وساملئر لصابع، عاىل والثارى وايملء لصبع، عىل والشجر لصبع، عىل واألرضن ،لصبع

 . (3)تصديةت بةابخت -ملسو هيلع هللا ىلص-، فضح  النبي «ايل  أنمل :قولفي ،لصبع عىل اوالئق

مرا مرال اهلل أال كل شرء » :كلمة ل ب يد :الها الشاعحألد  كلمة ق» :-ملسو هيلع هللا ىلص-قالله  -6

 .(4)«ن  أنر الصلت أ  يسلموكاد أمية  ا«لناط

قناش كللتنه اللشنار وقند  ،-ڤ-صنحابي معندوف  ،اب  ربيعة :ولبيد هال :قلت

  .(5)كلا اوتحل  شعد أمية الكافد ،-ملسو هيلع هللا ىلص-لنبي دها اوأق ،دهإليلا ياش كف

  :-وخلفمل  ،سلفمل -ومن مواق  العلامء 

يا أبنني بكنند  -1    قنندوم وفنند ُبزاَخننة  -ڤ-مالقننف الفنناروه ملنند منن( الصنندِّ

قد رأينو » :-ڤ-فقاش ملد  ،بأمالر -ڤ-د فألزمل) أبال بك ،-طفان وغ ،أونند -

, وأمنا أن ي كنالا  م مرا رأيرتعْ فرن   ؛داعأمنا أن ين دوا الحلقنة والكن :رأيا , وونشيد ملينك

والللننللي  أمنندا  -ملسو هيلع هللا ىلص- بيننه  يتننى ينندى ا  خليفننةَ  ؛أقالامننا يتبعننالن أذ نناب اإلبنن 

فنعم  ؛ويددون ما أصابالا منا ،وأما أن  غن) ما أصبنا منل) ،فنعم ما رأيت ؛يعذروهن) به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د طفلنني»و ،«طفلننيد ابنن  الةننالز »و ،«طفلننيد البغننال » ، و«طفلننيد الطننرب » راهللنن( مالضنن( اآليننة منن  (1)

 .«طفليد اب  كثيد»و ،«القدربي

 ، . 163وبا طخديةه )ص  (2)

 . -ڤ-م  اب  ملعالد  ،،2786، ومالاض(،، وملل) )4811رواه البخار  ) (3)

هلله البخار  ) (4)  . -ڤ-،، م  أبي هديدة 2256،، وملل) )3841،6147،6489خدَّ

 ،. 184-7/183) «الفتح» ا ظد  (5)
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, وأمنا أن ال  ند   فرنعم مرا رأيرت ؛وقتال نا   الةننة ،, وأما أن قتاله)   الننار ما رأيت

فنال دينات  ؛فنال , قتال نا قتلنالا من  أمند ا  ؛, وأما أن يدوا قتال نا فنعم ما رأيت ؛قتاله)

      .(1)فتتاب( الناس ملى ذلك« , لل)

فيمل لإ من أدب يف احلوار! ولمل هلمل من طرلقة يف ايناملظر  ! وانظار كيا  قبال  قلت:

  .هتى تتملبع النمل؛ عليإ ؛احلق -ڤ-الصدلق 

 .(2)يف قبول احلق من ايرأ  يف مسألة الصدا  ،ايعروف -ڤ-موق  الفملرو   -2

 ،ودلناإ ،هذال القصاة دليال عاىل كاامل فضال عمار» :-$-قملل شيخ اإلسال  

ولتواضع  ،-هتى من امرأ  -وأنإ لقبل احلق  ،-لذا تبن لإ-ورجوعإ لىل احلق  ،وتقواال

  .(3) اها «-مسألةولو يف أدنى -وأنإ معرتف بفضل الواهد عليإ  ،لإ

 .كثري  جدا -الرجو  عن اوطأ  -هلذال الصور   وايواق  ايبيِّنة :قلت

إذا -تلررق  الحررق  »: -ڤ-قننالش الصننحابي الةلينن  العننال) معنناذ بنن  هللبنن   -3

 .(4)«؛ فإ  على الحق نورا-سمعته

 ؛مر  جراءك نرالحق»: -ڤ-قالش الصحابي الةلي  الفقيه مبد ا  بن  ملنعالد   -4

وإ  كرا  مبيبرا -فاردد عليره  ؛وم  جاءك نالباطل ا-وإ  كا  نعيدا نغيضا-نه فاقبل م

   .(5)«-قحيبا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-بدون هذه القصة  -، 7221) «صحيح البخار »، وأصله    ،33400) «مصنف اب  أبي شيبة» (1)

 ،. 14725، 14724للبيلقي ) «اللن  الكربى»  (2)

و  صحة هنذا اللالقنف  نزاع مشنلالر، واللقنام يلنتدمي بحثنا، ال يفني بنه وقتني اآلن، وقند دلنني أيند       

م  شندري ابنالُت الصنحة الفضالء ملى روالة مفددة   ذلك، ول) أقف مليلا، وملى ك  ياش؛ فليل 

  .  -كلا هال معلالم–  آاار الللف، وا مد   ذلك ول  

 ،. 6/40) «منلاج اللنة» (3)

 ، . 94طقدم طخديةه )ص  (4)

 ،. 1/134) «يلية ا ولياء» (5)
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نا ونئ  من  التنننالاض -ڤ-قالش اإلمنام الزاهند الفضني  بن  ميناإ  -5   أ»(: للَّ

ولرو سرمعته مر  أجهرل  اقبلتره منره ؛ولرو سرمعته مر  لربر انقاد لرهروت اتخضع للحق

   .(1)«قبلته منه ؛الناس

ال تصر  لرك درجرة التواضرع مترى »: -$-اإلمنام بن  القني)  وملا ملى ذلك

 وإذا  ا-كمرا تقبلره مر  وليرك-فتقبله م  عدوك  اتقبل الحق مم  تحب ومم  تبغض

قبلتره  ؛أنه إذا جاءك :نل مقيقة التواضع ؟ لكب  فوي  تمنعه مقا له ق   ؛لم تحد عليه مقه

وال م  إيتائه  اه م  قبول مقهفال تمنعك عداوت اأديته إليه ؛وإذا كا  له عليك مق امنه

  .(2) اهن «إياه

لرحبت الصروفية »: -$- الشنافعيقالش اإلمام اللّطلبي محلند بن  إدرينل  -6

وأفضرل العصرمة أ   االوقت سري  :إال هذي  الححفي  مدت منهرما استف اعشح سني 

   .(3)«ال تقدر

منننننلد  بعنندما  ننننق  كالمننا البنننن   -$-قننالش اإلمننام أبنني مثلننان الصننابالين  -7

الستحسراين  ؛مر  كتراب انر  مهرد  -نعينره -صل ررروإنما ذكحت هذا الف» :(4)الطرب 

منن( طبحننده   الكننالم،  ،فن ننه اطبنن( اللننلف أصننحاب الحننديث فيلننا ذكننده ؛ذلررك منرره

 .(5) اهن «وطقدمه وطربزه مند أهله ،وطصا يفه الكثيدة فيه

صنع هاذا يف مصان   ولكنني ألفت النظر لىل كونإ ؛ذا غني عن التعليقوه :قلت

 .لبيمل  عقيد  السل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 8/91) «الحلية» (1)

 ،. 2/337) «مدارج اللالكي » (2)

 ،. 301) «طلبيل إبليل» (3)

 ي ب  محلد ب  ملد  الطرب  ، اللتكل) ، أيند طالمنذة ا شنعد  ، لنه طدهلللنة   هال: أبال الحل  ، مل (4)

 ،. 3/466) «ربقات الشافعية»

 ،. 19) «مقيدة الللف» (5)
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منندما ذكند كثيندا من   ،«الحلالينة»   -$-بن  طيلينة اومثله صني( شني  اإلونالم 

ولنيل كن  من  ذكد نا » :ا) قاش ،مبارات اللتكللي  واللتصالفة   طقديد ملائ  الصفات

 ؛هيقالش بةلي( ما  قالله   هذا البناب وغيند -م  اللتكللي  وغيده)  -شيئا م  قالله 

 .(1) اهن «ولو  الحق يقبل م  كل م  تولم نه

فال يجوز لنا إذا قرال يهرود  أو نصرحاين »: -$-ب  طيلية اقاش شي  اإلوالم  -7

نرل ال نرحد إال مرا فيره مر   ؛أو نرحده كلره اقوال فيه مق أ  نتحكره -فضال ع  الحافضر-

   .(2) اهن «دو  ما فيه م  الحق االباطل

   .(3) اهن «إال ومعها مق وناطلوما م  طائفة »: -$-وقاش 

وكثيٌد م  اللنتلبي  إلى القالش، والكالم، والعل)، والنظد، والفقه، »: -$-وقاش 

العلن ، والعبنادة، وكثيٌد من  اللنتلنبي  إلنى  ،واالوتدالش ابتدمالا أقالااًل ُطخالف القدآن

خننالف واإلرادة، واللحّبننة، ويلنن  الخلننا، واللةاهنندة ابتنندمالا أيننالااًل وأملننااًل طُ 

 الور  ملبروٌس نغيرحه ؛ولار مع كلإ طائفة نوٌع م  الحقإ الذ  جاء نه الحسرولاإليلان، 

ليسررت  :ولررار كثيررٌح مرر  الطررائفتي  ي نوررح مررا عليرره األمررحى مطلقررًا؛ كمررا قالررت اليهررود

    .(4) اهن «ليست اليهود على شرء :النصارى على شرءا وقالت النصارى

فيمرا يثبتونره مر   :النتفراع نورالم هرمالء هروأكثح او»  الفالوفة:  -$-وقاش   

وكذلك كرالم عامرة طوائر  المتولمري ؛ ي نتفرع افساد أقوال سائح الطوائ  وتناقضرها

؛ نوالم كل طائفة   نيا  فساد قول الطائفرة األمرحىا ال   معحفرة مرا جراء نره الحسرول

ولكن   ؛فليل   رالائف أهن  ا هنالاء والبندع من  يعندف يقيقنة منا هللناء بنه الدونالش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 5/101) «مةلالع الفتاوى» (1)

 ،. 2/199) «منلاج اللنة» (2)

 ،. 2/201) «اللنلاج» (3)

 ،. 70) «النبالات» (4)
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 .يعدف ك  رائفة منه ما يعدفه، فليلالا كفارًا هللايدي  به، وليلالا مارفي  به

 .(1)اهن  «ولقد جهلت وما جهلت ممواًل             فلقد عحفت وما عحفت مقيقة         

  .  هذا الشأن -$-وقد مضى ذكد أقالاش أخدى له 

 ،من  اللشناهدةيينث ونئ   ؛و  در الشنبلي»: -$-بن  القني) اقاش اإلمنام  -8

وهرو لرامب الشرطحات -هرذا  ،«لنا شاهد الحنا ؟الحا م  أي  لنا مشاهدة» :فقاش

   .(2) اهن «وهذا م  أمس  كالمه وأنينه ا-المعحوفة

 ،ال من( هن الء ، ويزب الدوالش، وملكننند اإليننلانوأه  اللنة» :-$-وقاش 

فيلنا أصنابالا -ء وهن) من( هن ال ،-فيلا أصنابالا فينه-ب  ه) م( ه الء  ؛وال م( ه الء

 ،وهن) بنداء من  بنارلل) ،فك  يا م( رائفنة من  الطالائنف فلن) يالافقنالهن) فينه ،-فيه

 ومرواالة أهلره  ةونصرح اوالقرول نره امع مق الطوائ  نعضره إلرى نعرضررج :فمذهبهم

من  -وكلندة ومعناداة أهلنه  ،و فى بار  ك  رائفنة من  الطالائنف ا-م  ذلك الوجه-

 :-طعنالى  -المه وبا  قن   حالهنا   التعلينا ملنى قنالش ا  وطتلة ك ،(3)اهن  «-هذا الالهلله

م( بعض  ،مثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ نث

   .كالمه اآلخد

المجمررع علررى -كررا  أئمررة السررل   » :-$-بنن  رهللننب اوقنناش الحنناف   -9 

ويولرو   ا-وإ  كرا  لرغيحا-يقبلرو  الحرق ممر  أورده علريهم  -علمهم وفضرلهم

 .(4) اهن «-إذا ظهح   غيح قولهم-ألحانهم وأتباعهم نقبول الحق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الم شناهد قنالى ملنى منا مضنى من  طلناليغ االونتفادة من  أهن  البندع ؛  ، ، وهذا الكن257) «النبالات» (1)

يقندر أ نه يلنتفاد من  كن  رائفنة : إبطاللنا  للنذهب  الطائفنة  ا خندى ،   - $ -فلاهال شي  اإلوالم 

 .-$-وهذا  كثيد   مباراطه 

 ،. 3/66) «مدارج اللالكي » (2)

 ،. 52-51) «شفاء العلي » (3)

 ،. 5)ص  «والتعييدالفده بي  النصيحة » (1)
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ويقبرل الحرق ممر   ،فنالل م  يعظن) أمند ا  » :-$-ب  بناز اقاش اإلمام  -10

ڇ  ﴿ :-وننبحا ه-يقننالش ا   ،-هولننال كننان منن  هللنناء بننه أقنن  مننن-وال يتعننالى  ،جرراء نرره

فال يدد الحا  ؛م  طالميذ الشي  افلال كان الناصح طلليذ ،(1)﴾ ڍ ڍ ڌ ڌ

فنن اإل صناف يقتضني  ؛-ار التلليذ قد وفا  مد خفي ملى الشي إذا ص-م  التلليذ 

أل  الدي  يأمح نقبرول الحرق ممر   ؛وهذا م  التفقه   الدي  ،وهذه هي التقالى ،قبالله

أو من   ،من  هللنارك ،أو من  أخينك الصنغيد ،من  ولندك ،أو امندأة ،من  رهللن  :جاء نره

 ؛, ومن  بلغنه ذلنك -لي بالند-فليدشد إلينه  ؛, فل  مدف الحا -بدون طفدقة-خادمك 

 .(2) اهن «فعليه اللل( والطامة

فام أعظم هذال العبملرات ! ومامل أجاّل هاذال ايساألة ! فُحاقَّ لكال مسالم أ   :قلت

  .فإ  فيدمل خريا كثريا ؛ولعمل هبمل ،لتعلمدمل

فذل  أنإ قد لأيت من لستخدمدمل بغرض ذكر حمملسان  ؛وأممل وجإ تعلقدمل بمليوازنملت

أ   -بزعماإ  -فعلينامل  ؛فإذا أردنمل أ  نحذر مناإ ،-و بد- ملهااقألنإ معااإ  ؛ايخملل 

  .فال لنبغي أ  لكو  حتذلرنمل منإ عملممل مطلقمل ،ننسى ممل معإ من احلق

كام سبق يف كال   -ن طملئفة ل  ومعدمل هق ألنإ ممل م ؛-بال مرلة-وهذا بملطل  :قلت

عىل  -يخمللفن ومل لمنع ذل  من لطال  التحذلر من طوائ  ا ،-$-شيخ اإلسال  

 أننامل  :ولنام ايقصود مان مساألة قباول احلاق ،وهو ممل در  عليإ العلامء كملفة ،-تنوعدمل 

 وا عارتاف باإ،  ،بال جياب علينامل قبولاإ ؛ألجل أ  من أتى بإ خمملل  للحاق ؛  نردال

كاام تقارر يف  -و  لستلز  ذل  اإلشملد  بمن أتى بإ، و  الثنملء عليإ؛ بل بحسب ايقمل  

 ، -ابن القيمكام سبق يف كال   -، وموا تنمل لإ لنام تكو  بقدر -من هذا البحث موضعإ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .13الحةدات:  (2)

 ،. 7/110) «مةلالع فتاوى اب  باز» (3)
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وقد سبق  ح هذا عناد الكاال  عاىل اجاتام  موجباملت الاو ء  ،فليست موا   تملمة

  .والرباء يف الشخص الواهد

فإناإ  ؛بلسامل  أهال السانة -يف ذل -وتكلم  ،لو أ  أشعرلمل رد عىل رافيض :فسث 

  لتطلاب ل   ،وقد نكو  يف مقمل  معن ،وُلقَبل منإ ممل جملء بإ من احلق ، حُيَمد عىل ذل

فداذال همللاة  ،-وغريال ،كام سبق من صنيع شيخ اإلسال  مع البملقالين-موافقتإ يف ذل  

وبيمل   ،بل جيب التحذلر منإ ؛-كلام تعرضنمل لذكرال-  تعني أ  لكو  هذا دأبنمل  ،خملصة

 واستحرضا قاول النباي  ،للحق يف ذل  ايقمل  ايعان ل،ال لغرت النمل؛ بموافقتإ ؛ضاللإ

؛ كي  نبَّإ فيإ عىل هملل الشايطمل  مان الكاذب؛ لا،ال «وهو كذوب ،صدق » :-ملسو هيلع هللا ىلص-

 .-سددك اهلل  -ُلغرَت بصدقإ يف ذل  ايقمل  ايعن؛ فتنبإ 
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 الفصل السادس

أليف تعليق األحكام بالغالب

 ،فقداي :من خاالل شاّقن   - ل  شملء اهلل -وسيتم التعرض هلمل  ،هذال قملعد  مدمة  

  :ومندجي

   :الشق الفقهي :أوال *

  ،أ  األهكامل  الفقدياة لناام تعلاق بمللغمللاب مان األهاوال والوقاملئع :وبيمل  ذل  

 .و  التفملت لليإ ،فال عرب  بمللنملدر

 ؛ملوغريها ،والرشاوح ،والقواعاد ،واألصول ،وهذال القملعد  مقرر  يف كتب الفقإ

  :علامء يف ذل ن عبملرات الوللي  شي،مل م

 ؛ولمررا كانررت الصررغيحة مرر  الزوجررات نررادرة » :-$-قنناش اإلمننام النننالو   -1

 .(1) اهن «مدادواإل األحقت نالغالب   موم وجوب العدة

 ااألموام إنما تناط نالغالرب » :-$-أبال الفتح ب  ويد الناس  قاش العالمة -2

 .(2) اهن «ال نالصور النادرة

ومرا ذكحتمروه  امنوط نالغالربالحك)  » :-$-لعيد ب  دقيا اا قاش العالمة -3

 .(3) اهن «ال يلتفت إليه ام  الصور نادر

دإ أن ينشنأ من  الحين  طةندد ولال ُفن» :-$-ب  طيلية اقاش شي  اإلوالم  -4

ا فيجرب أ  يتعلرق لكنان ذلنك صنالرا قليلنة ؛  بعض يا ا شخاص م  هذا اإللزام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 10/114) «شدح النالو  ملى صحيح ملل)» (1)

 ،. 2/246) «الفتح» قله منه الحاف     (2)

 ،. 80) «إيكام ا يكام» (3)
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  .(1) اهن «الحوم نالغالب

 .(2) اهن«على الصور النادرة    بْ الشحائع العامة لم ت  »:-$-ب  القي) ا قاش اإلمام -5

 .(3) اهن «النادر الدائم يلحق نالغالب » :-$-قاش العالمة الزركشي  -6

 الشارع وض( الشنديعة ملنى امتبنار اللصنالح » :-$-الشاربي  قاش العالمة -7

دون الةزئينات؛  ،الكلينات صنالح اللعتنربة هنيلدر   هذه الللائ  أن الق, وط-باطفاه-

إذ مةار  العادات كنذلك هللندت ا يكنام فيلنا، ولنالال أن الةزئينات أضنعف شنأ ا   

كنالحك)  ؛لن) طةدالكلينات ملنى يكن) االرنداد ؛ب  لالال ذلك ؛للا صح ذلك ؛االمتبار

لكنن  الغالننب  ؛-منن( وقننالع الغلننع والنلننيان   اآلينناد-بالشننلادة, وقبننالش خننرب الالاينند 

ولال امتربت  ،يفظا ملى الكليات ؛األموام الولية على ما هو الغالبفأجحيت الصده؛ 

نن لنن) يكنن  بينللننا فننده ؛الةزئيننات  دح الظنن  , والمتننن( الحكنن) إال بلننا هننال معلننالم، والر 

  بعنض  -بعندُ  - وإن بدز ،ب  يك) بلقتضى ظ  الصده ؛وليل كذلك ،-بنراله -

) الةزئينة  يكن) الكلينة، وهنال الالقائ( الغلع   ذلك الظن ، ومنا ذاك إال ارنداح لحكن

، وأن شنأن الةزئينة -بحلب الكلية والةزئينة-دلي  ملى صحة اختالف الفع  الالايد 

 .(4)اهن  «أخف

طعليقننا ملننى يننديث النلنني منن  لعنن  الدهللنن   -$-بنن  يةنند اقنناش الحنناف   -8

 ، ن الذ  يلب أبا الدهلل  يةالز أن يلب اآلخند أبناه ؛وفيه العمل نالغالب» :(5)والديه

 .(6) اهن «لك  الغالب أن يةيبه بنحال قالله ؛يةالز أن ال يفع و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 6/105) «الفتاوى الكربى» (1)

 ،. 3/279) «إمالم اللالقعي » (2)

 ،.   3/243له ) «اللنثالر»،، وطقييده بالدائ) مل)، وا ظد2/223) «لحيعالبحد ال» (3)

 ،.   4/14) -أيضا  -،، وا ظد222-1/221) «اللالافقات» (4)

 . -ڤ-،، م  يديث مبد ا  ب  ملدو ب  العاص 90،، وملل) )5937رواه البخار  ) (5)

 ،. 10/469) «الفتح» (6)
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استقحاء الشحع يدل على أ  النادر   كل ناب  » :-$-قاش اإلمام الشالكاين  -9

مقار نا  -  هلللي( الصنالر اللغنايدة للحن  الننزاع-، فنذا رأينا الالصف يلحق نالغالب

 ؛ه ملنى ابنالت الحكن)وهللب أن يلنتدش بن ؛للحك)، ا) رأينا الالصف ياصال   الفدع

 .(1) اهن «إلحاقا لتلك الصالرة بلائد الصالر

 ؛ل نالم ا  ال يتخل  نتخل  مومترهلالمع» :-$-قاش اإلمام الشنقيطي  -10

 .(2) اهن «لغاء للنادرإو ؛نالغالب ااعتبارً 

قند يلنتفيد مننه بعنض »  طقديد طحدي) التلفاز:  -$-قاش اإلمام ا لباين  -11

 .(3) اهن «لغالبفالعبحة نا ،الناس

فالدخان ال يقنالش »  طقديد طحدي) الدخان:  -$-ب  مثيلي  اقاش اإلمام  -12

قند يكنالن   أهلللنامل)  ، قنالش:  عن) قائ : إ نا  ةد أ اوًا يشندبال ه وال يتضندرون بنه.

العبررحة  اوال عبررحة نالنررادرولكنن  ملننى اللنندى الطالينن  وننالف يتضنندرون بننه،  ؛منامننة

أ نه  -واطفاه ا م) التي يقاللالن إهنا يضارية ،اطفاه ا رباءب-والغالب اآلن  ،نالغالب

 .(4) اهن «مضد للفدد واللةتل(

 :الشق املنهجي :ثانيا* 

ا عتبملر بمللغمللب يف هاملل  :وايقصود بإ ،وهو الذي لعنينمل يف الكال  عىل ايوازنملت

كاس والع ،مل للتفات لىل ساي،ملتإ ؛فمن غلبت هسنملتإ :الرجل من احلسنملت والسي،ملت

  .صحيح

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،. 2/139) «إرشاد الفحالش» (1)

 ،. 303) «كدة أصالش الفقهمذ» (2)

 ،. 36)س  «فتاوى ا لباين» (3)

 ،. 229)لقاء  «لقاءات الباب اللفتالح» (4)
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من جدة -ايوازنة بن احلسنملت والسي،ملت  :وهذا هو الذي م  تقرلرال يف مبحثي

وم  ذكر ممل لتعلق هبام  ،-من جدة ز ت العلامء-وايوازنة بيندام  ،-الثواب والعقملب

  .والتنبيإ عىل ممل لعرتهيام من اولل ،من الضوابط

أنإ قاد  :وذل  ؛ة أو البدعيةلتعلق بملحلكم عىل الشخص بمللسني ،وهملهنمل خلل آخر

 ؛فيحكم عاىل شاخص آخار بمللسانية ،فيستخد  قملعد  ا عتبملر بمللغمللب ،لأيت شخص

يمل م   ؛وهذا خطأ كبري ؛بقطع النظر عن سملئرهمل ،اعتبملرا بتحقيقإ لغمللب أصول السنة

  .فتنبإ ؛للحكم بمللسنية ؛بيملنإ من رضور  حتقيق كملفة األصول

  :-بخت ل ر ا   -قتل يب ا قت   

ولتضح وجإ تعلقدمل  ،ولتم عرض ممل فيإ من ايسملئل اهلملمة ،هبذا لنتدي البملب الثملين

فاإهنام أسامل؛  ؛وعلي  بمللتفصيل والتمييز ،-دوممل  -واستحرضال  ،فملفدمإ ؛بمليوازنملت

  .التوفيق -سبحملنإ  -وبملهلل  ؛الفرقمل  بن احلق والبملطل

 

 

 

 

* * * 
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 (1)لخص البحث م

 : ذا البحث عىل مقدمة، وبملبنلقد اشتمل ه

 : املقدمة* 

 اشتملت هذال ايقدمة عىل بيمل  مخسة أصول: 

 اعول: اعةر  تالجتامع واالئت ف، وابتت ير ةن اب رقو واالنت ف.* 

، فال لتحقق يشء ماندام ل  وابثتين: ةاافةو احلق ا  يبستس االجتامع واالئت ف* 

؛ فدو منملبذ للجامعة، خملر  عندمل، والتحذلر منإ  ز ، ولنكاملر (2)خملل  احلقهبمل، ومن 

 .-يف هذا ايقمل   –منكرال واجب، من غري اعتبملر يفسد  الفرقة 

 ؛ فملوالف لنقسم لىل قسمن: وابثتبي: فةخت اخل ف، واناقق ةاخت* 

 ضاة، وال ايختلفاة فياإ غاري متعملر: وهاو مامل تكاو  األقايبوهلام: انت ف ابتاااع

، ولنام للحقدام الاذ  مان جداة (3)-مجيعمل–و  متنملفية، ولكو  ايختلفو  فيإ مصيبن 

البغي، والعدوا ، وعد  اإلنصملف؛ كمل ختالف يف قراءات القرآ ، وأدعية ا ستفتملح، 

 وصيغ التشدد. 

: وهو ممل تكو  األقوال ايختلفة فياإ متعملرضاة متنملفياة، وثتبنهام: انت ف ابتضت 

 الصواب واوطأ، واحلق والبملطل.الراجح وايرجوح ، ور األمر فيإ بن بحيث لدو

 وهذا القسم نوعمل : 

: وهو مامل مل خياملل  نصامل، أو لمجملعامل، أو قيملسامل جليامل، يبقدمهت: االنت ف ابستئغ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وكن  منا  -يفظنه ا   –هذا الللخ  هال الذ  ارل( مليه شيخنا ووالد ا يل  ب  مبد الالهاب البنا  (1)

    . -يفظه ا   –ويأي م  طعليقات إ لا هال له 

  .م بدمة فيلا ، وُ ِصح ، فل) ينتصح   ا صالش ، والتز (2)

  ك   بأدلته الصحيحة الصديحة ، وُيفَص  الداهللح م  اللدهللالح .  (3)
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ولالجتدملد فيإ مسملا؛ سواء كمل  ذل  يف العقادلملت، أ  العملياملت، وهاذا الناو  مان 

اياود  بان ايسالمن، و  لوجاب الشاقمل  و  ايناملفر  اوالف   لؤثر عىل األلفاة و

 . (1)بيندم

 : وهو ممل خملل  نصامل، أو لمجملعامل، أو قيملسامل جليامل، وابثتين: االنت ف لري ابستئغ

يف العقادلملت، أ  العملياملت، وهاذا  –ألضمل  –ومل لكن لالجتدملد فيإ مسملا، سواء كمل  

، فُيتعملَمال معاإ (2) البدعة والضااللةالنو  لؤثر عىل ا؛امعة، وايخملل  فيإ منسوب لىل

 بأهكمل  أهلدام؛ ل  أ  لوجد مملنع لمنع من ذل .  

، فملأللفاململ ، ووجااا ابيناتن ك ةساتئا ابادين(3)واعصا ابرا  : ذ  اإلعاتل* 

ايجملة شدلد  اوطر، وسي،ة األثر، وهي من أصول ضالل العململ؛ فالبد من جمملنبتدامل، 

قاو   –َتف صل عن ايراد هبمل، و بد من التحيل بمللبيمل  التامل  والتوق  يف قبوهلمل هتى ُلس

 . -وعمال، وتنظريا وتطبيقمل 

، فاال لنفاع واخلتةس: رضووة اجلس     ابتااري ابصاتنح، وابتطيناق ابسالن  *

تنظري صحيح مع تطبيق فملسد، وكلام كثر الفسملد يف التطبيق؛ كلام قرب لحلملقاإ بمللفساملد 

 . (4)يف التنظري

 :  ملوا ناتا يف حقيقة :ب األولالبا* 

 :اب صا اعول: ك احلةنةو ابلغايو بلساا بت * 

وهي دائر  هول معنى ايقملبلة وايعملدلة؛ فإذا قملبلت أو عملدلات بان شاي،ن؛ فقاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .م( أ ه ال يةالز إيداث قالش هللديد   هذه الللائ  ، ل) ُيلَبا إليه  (1)

غيند ، واونتلد ملنى ذلنك ، وقند طكنالن البدمنة مقدينة ، أو  -بعند النصنيحة  –إذا أصد ملنى اللخالفنة  (2)

  .مقدية ، فُيعاَم  بحلبلا 

  .  الللائ  العقدية  (3)

  .[  100] التالبة :  ﴾پ پ پ ﴿وهذا يلحا باللابا ، وي يد هذا : اآلية الكديلة :  (4)
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 وازنت بيندام.

 :  ابثتين: ك احلةنةو ابرشعنو بلساا بت  اب صا* 

 وحتتإ ثالثة مبملهث: 

 : -م  جهة الثواب والعقاب  –ت   إطال  الموازنا :األول* 

، واحلكام -لاو  القيملماة  –وايقصود: ايقملبلة بن احلسنملت والساي،ملت يف اييازا  

للغمللب مندام، وللتحق بذل : لهبملط احلسنملت للسي،ملت، والعكس، واجتام  موجبملت 

 الو ء والرباء يف الشخص الواهد. 

، وأممل جملنب الرباء -يف اآلخر   –وهذا ايعنى لنام لنفع يف جملنب الثواب والعقملب 

 ، والتحذلر منإ؛ فال تأثري هلذا ايعنى عليإ. -يف الدنيمل  –من ايخملل  

 : -م  جهة زالت العلماء  –  إطال  الموازنات  :والثاين* 

وايقصود: ايقملبلاة بان زلاة العاململ العملرضاة، وبان هسانملتإ الكثاري ، واحلكام  

عن زمر  العلامء، و  حترشال يف ركب أهال األهاواء،  للحسنملت؛ بحيث   تسقطإ زلتإ

، والتحذلر مندمل، وعد  ا قتداء هباذا -عند احلملجة  –مع رضور  التنبيإ عىل هذال الزلة 

 العململ فيدمل. 

 و وط لجراء هذال القملعد  ممل ليل: 

 يبن يكان صتق  ابءبو ةلروفت  تالستةتةو ابلةديو، وابللسنو، وابلسلنو.  -1

تقملمة العقدلة: أهل البد ، وبمللعلمية: أهل ا؛دال، وبمللعملياة: أهال فخر  بمل س

 الفسق.

 يبن تكان ابءبو صت وة عىل لري جهو ابتلسد واإلرصاو.  -2

 فخر  بذل : من ُنبِّإ عىل خط،إ، واتضح لإ احلق، فأرص، وعملند. 

 يبن تكان ابءبو فنام ال يساغ فنخت اخل ف.  -3
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 ، وقد بيَّنت هكمإ آنفمل.-اعتقملدا، أو عمال  –فخر  بذل : ممل لسوا فيإ اوالف 

 ك صاوة  دعو ن نو . يبن تكان  -4

 .  -مبمل    –فخر  بذل  : البدعة الظملهر  ، فإ  من وقع فيدمل ؛ ُبدِّ  

  :-ةن جهو ذفر حمتسن انختبق  –وابثتبي: ك اب ق اناا بت  * 

 سي،ملت، أ   . ، سواء ُذكِرت مع ال-مطلقمل  –وايقصود: ذكر احلسنملت  

؛ فداذال - سيام يف مقمل  النقد والتحذلر  –فإ  كمل  ذكر احلسنملت عىل جدة اللزو  

 . (1)بدعة ضاللة،   أصل هلمل يف الدلن، ومل لقل هبمل أهد من العلامء الربملنين

ول  كمل  ذكر احلسنملت عىل جدة ا؛واز؛ يسوغملت معينة؛ مثال: التقاولم الكملمال 

الكململة لإ، أو التحذلر من ا غرتار هبذال احلسانملت، أو ايفملضالة للمخملل ، أو الرتمجة 

، أو (2)كمللنقال عناإ –بينإ وبن من هو   منإ، أو عد  اساتدعملء ايقامل  لاذكر خممللفتاإ 

يف  -؛ فاذكر احلسانملت -الكال  عىل عململ سلفي لإ زلة، من غري القصد للتعرض لزلتإ 

يف النصو  الرشعية، وجرى عليإ عمل  سملئغ،   بأ؛ بإ، وهو ممل م  –هذال احلمللة 

 العلامء، وأفتوا بإ. 

   :باملوا نات هات؛لق يف الكالم على مسائل ُيَظنُّ :الباب الثاني* 

 وقد اشتمل هذا البملب عىل ست مسملئل: 

 انس بو اعوىل: تابنو اعصلح: * 

َصدلن  لذل ؛ يعرفة وايقصود: لسنملد األمور لىل أهلدمل وأربملهبمل، وايفملضلة بن ايُر 

 األصلح مندم يف ذل . 

أمرا مامل؛  –مثال  –ووجإ تعلق ذل  بمليوازنملت: ايفملضلة ايذكور ؛ فقد لتوىلَّ مبتد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ووالف يغ   ا الكثيدون  (1)

  . -إن ُوهللدت  –والتعليا ملى النق  ببدمته العقدية  (2)
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لح يف هذا ايقمل ، وليس معناى ذلا  أ  د من هو أصلح منإ ، فيكو  هو األصلعد  وجو

إ كمللتعململ مع ز ت ، أو أ  ُلنَسب لىل السنة، أو أ  ُلتعملَمل مع بدع(1)ُلسَكت عن أخطملئإ

 العلامء. 

 بل خص:  «ابيدعنو»، و«ابسل نو»انس بو ابثتبنو: ثيا  وص   * 

هتاى جتتماع فياإ أصاول السانة  «صملهب سنة»وايقصود: أ  الرجل   لقملل لإ: 

هتى لقاع يف بدعاة  –بعد ثبوت وص  السنة لإ  - «صملهب بدعة»كلدمل، و  لقملل لإ: 

، و  ُلنسب لىل -لقملمة احلجة عليإ يف هذال احلمللة الثملنية  بعد – (2)ظملهر ، أو بدعة خفية

 فرقة معينة من الفر  البدعية هتى لوافقدمل يف أصل من أصوهلمل، أو يف كثر  ا؛زئيملت. 

ووجإ تعلق ذل  بمليوازنملت: أنإ قد لأيت شخص لىل مبتاد ، فياواز  بان خممللفتاإ 

تإ، أو لصنع ذل  مع سنّي، وقع يف بدعة للسنة، وموافقتإ هلمل، ثم خيلص لىل احلكم بسنِّيَّ 

؛ فداذا بملطال وضاالل، ولجاراء - «السانة»بام لصريال مبتادعمل، وخيرجاإ عان اسام  –

 سملقط ا عتبملر.  –هبذال الصور   –ايوازنملت 

  انس بو ابثتبثو: ابروايو ويبن  ابلل  عن يباا ابيدع: *

سألة، وعد  التفرلق فيدمل بعد لثبملت اوالف ايعترب يف هذال اي –والذي انتديت لليإ 

 : أ  األخذ عن ايبتدعة مرتبط بمراعمل  ايصامللح وايفملساد -(3)بن الروالة وأخذ العلم

، ولضبط ذل : فالبد من تعليق جواز -$-بن تيمية اكام نص عليإ شيخ اإلسال   –

 األخذ برشوط، مأخوذ  من كال  العلامء وترصفملهتم، وهي: 

  عةندتخت. يبن يكان اآلن  ةؤص   ك -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ا وطكالن النصيحة له   اللد بينلل (1)

  .  ا مالر العقدية  (2)

  . -بدمالى الللفية  –وملاروة الدمالة إلى ا   (3)
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 . فخر  بذل : ايبتد،، ونحوال ممن   لستطيع التمييز بن احلق والبملطل

  يبن يكان حمتتجت بللل  انل ، اب ي سن ن ه عن انيتدع. -2

 فخر  بذل : من ليس بحملجة لليإ، و  سملعيمل للتخصص فيإ، وخدمة ايسلمن بإ. 

 ام سنؤن  عاخت. فن يبن يكان ان ناذ عاخت ةتخصصت -3

 فيام سيؤخذ عنإ، و  مفيدا فيإ.  ر  بذل : من مل لكن متخصصملفخ

 يبن ياجد عاده ةت بنس عاد لريه ةن علام  ابساو.  -4

 فخر  بذل : من لشملركإ غريال من علامء السنة فيام عندال. 

؛ -بمللرشوط ايتقدمة  –ووجإ تعلق ذل  بمليوازنملت: أ  ايبتد  لو سملا األخذ عنإ 

اى بدعاإ، و  أ  ُتاذكر حمملسانإ فليس معنى ذل  أ  لصري لغاري  – سالفيمل، و  أ  مُتَشَّ

 . -مسوا مممل سبق 

 انس بو ابرا لو: محا جمسا ف   اب خص عىل ة صلخت: * 

 وايقصااود: أ  األلفااململ ايشااتبدة حُتَماال عااىل ايعااروف ماان أهااوال أصااحملهبمل: 

 ساألة الواهاد ، ل  خريا؛ فخري، ول   ا؛ فرش، وللتحق بذل : مجع كال  الرجل يف اي

 ؛ هتى لتضح مقصدال، وُلعَرف مذهبإ. - سيام العلامء  –ورد بعضإ لىل بعض 

 فخر  بذل : األلفململ الرصحية، الواضاحة يف ايخمللفاة، فداذال ليسات جمماالت، 

و  مشتبدملت، فحقدمل الرد، واإلنكملر، والتحذلر؛ فاإ  كامل  صاملهبدمل ممان لصالح أ  

 تعململنمل معإ بذل ، ول ؛ فال. جُتَرى معإ قواعد ز ت العلامء؛ 

مع رضور  التنبيإ عىل أ  ايسلم   جيوز لإ أ  لق  مواق  الاتدم، و  أ  لتعماد 

 . (1)اإلمجملل يف كالمإ؛ فإ  هذا   عظيم، وفسملد كبري

ووجإ تعلق ذل  بمليوازنملت: أ  محل ايجمل عىل ايفصل قد لكو  فيإ نو  مقملبلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .إن صايب هذا اللبدأ يديد أن يلايد أه  الحا وأه  البار  ، فيدضي الناس بلخع ا   (1)
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 عتبملر الضوابط ايذكور ؛ هتى تكو  ايقملبلة صحيحة. وموازنة بيندام، فالبد من ا

 انس بو اخلتةسو: قيال احلق ممن جت   خت: * 

، فال حتملنمل خممللفتاإ عاىل -ول  كمل  خممللفمل  -وايقصود: أ  احلق ُلقَبل من كل أهد 

 من احلق.  –أو: ممل جملء بإ  –رد ممل عندال 

 لعناي تصاولب ماند    –هكاذا–ووجإ تعلق ذل  بمليوازنملت: أ  قبول احلاق 

 ايخملل ، و  هرشال يف زمر  السلفين، و  السكوت عن ضاال تإ، و  ذكار حمملسانإ 

 . -لغري مسوا مممل تقد   –

 انس بو ابست سو: تللنق اعقكت   تبغتب : * 

 وايقصود: احلكم للغمللب من هملل الشخص، وعد  ا عتبملر بمللنملدر يف ذل . 

بامللنظر لىل غمللاب مامل  –ذل    لعني تسنن ايبتاد  ووجإ التعلق بمليوازنملت: أ  

؛ بل  بد من حتقيق أصول السنة كلدمل، وعليإ؛ فحكمإ هكام -عندال من موافقة السنة 

 أهل البد .  

  

 

* * * 
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 جزء فيه 

 ختريج ما ليس يف الصحيحني 

 من أحاديث هذا الكتاب
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أل
 سالطملنإ، وأشادد أ    للاإ ل  اهلل وهادال، احلمد هلل محادا للياق بجاللاإ، وعظايم 

ممل دامت السموات –ورسولإ؛ صىلَّ اهلل، وسلَّم عليإ     ل  لإ، وأشدد أ  حممدا عبدال

 لىل لو  الدلن.  –بإهسمل   –ن تبعإ ، وعىل م-واألرض 

أممل بعد؛ فدذا ملحق يف خترل  ممل وقع خملر  الصحيح، من األهملدلث التي وقعت 

س كالمي، أ  يف كال  أهد ممن نقلت ، سواء وقعت يف نف « يت  ابينات اآل »: يف كتمليب

عنإ من العلامء؛ فأسأل اهلل اإلخال ، والقبول، والنفع هبذا التخرل  يف الادارلن؛ لناإ 

 ويّل ذل ، والقملدر عليإ.  

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

أل
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أل   و ألم  جو  

ل ، وتوسًعمل يف تتباع لفملضة يف التخر -بفضل اهلل  -ل  قملر، هذا ا؛زء سيجد فيإ 

، وهذا شأ  األجزاء -جرًهمل، وتعدلاًل، وتصحيًحمل، وتعلياًل  -الطر ، والكال   عليدمل

احلدلثية، التي توضع للبحث يف هدلث معن، أو مسألة معينة، ومن اطلع عىل ممل صنفإ 

 أئمتنمل من ذل ؛ عرف ممل ذكرتإ من هملل الطول.

تغربوال، ولظنوال بدًعمل من األمر، أو تكلًفمل ىل ذل ؛ ل،ال لسفأهببت أ  أنبإ لخواين ع

ل  -ايقتضابة النمطياة، التاي   تزلاد  يف التصني ،   سيام وقاد كثارت التخرجياملت

من أئمتنمل -عىل نقل هكم الشيخ فال ، أو الشيخ فال   - جمرد ذكر ايصملدرتوسعت يف

وضاع يبملهاث ، وقد ُلتساملمح يف ذلا  يف ايصانفملت التاي ت-ايعروفن قدلاًم وهدلًثمل 

أجنبية عن احلدلث؛ كمليعتقد، والفقإ، والتفسري، وغري ذل ؛ ولكن   لنبغي أ  لكاو  

هذا ا قتضملب هو السملئد عىل السملهة العلمية؛ ل،ال تضيع الصانملعة احلدلثياة، وتعاود 

،   سيام وقد دخل حتت ستملر هذا ا قتضاملب كثاري -كام كملنت منذ عد  قرو -غرلبة 

أخرجاإ فاال ، وصاححإ »لن   حيسنو  يف هاذا الباملب ل  قاوهلم: من األدعيملء، الذ

، فحق لكل داعية سلفي نملصح أ  لغاملر عاىل هاذال القضاية العلمياة اهلملماة، «فال !!!

ولسري يف ركب أئمتنمل األعال ، الذلن كملنوا عن هذا القصور بمعزل، فمن أويت علااًم يف 

؛ فليفعال، و  لصادنَّإ -إ وأئمتاإَفس أهلبنَ -الرشل ، وقدر  عىل الكال  فيإ  احلدلث

العلم، و  لنبغاي أ  لارىض لنفساإ بادنملء   ةعن ذل  فتور يف اهلمة، أو تكملسل يف طلب

 ا قتضملب والنمطية، والعلم مواهب وقدرات، وذل  فضل اهلل، لؤتيإ من لشملء.

  كونوا ممن عنملهم اإلمملأ  ل -معلِّمن ومتعلِّمن-فإنني أربأ بإخواين  ويف اوتمل ؛

 ،هذا من ملشي،ً  استطملل فمن»بقولإ يف من استطملل التوسع يف الرشوح:  -$-النووي 

 ،همللاإ لساوء نفساإ فليعزِّ  ،الشأ  هذا يف للفالح مبملعد ،اإلتقمل  من بعيد فدو ؛وشبدإ
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 ،واإلتقامل ، والتنقايح ،التحقياق لطمللب لنبغي و  ،فعمللإ قبيح من ارتكبإ عام ولريجع

 ،وايدملناة ،الغباملو  وأصاحملب ،البطمللاة ذوي سارمة أو كراهة لىل للتفت أ  ،والتدقيق

 وايشاكالت ،القواعاد مان لصملدفإ وممل ،ملمبسوطً  العلم من جيدال بام لفرح بل ،واياللة

 ،تنقيحاإ يف الساملعي ؛ملمعاإ ولدعو ،تيسريال عىل الكرلم اهلل وحيمد ،ملمضبوطً  ملواضحً 

 ،الرشاور أنوا  مجيع بفضلإ وجنبنمل ،راألمو يعمليل الكرلم اهلل وفقنمل ؛وتقرلرال ،وللضملهإ

 .(1)اها «أعلم واهلل ،وال ور ،احلبور دار يف أهبملبنمل وبن ،بيننمل ومجع

 

 

 

* *    * 

 

 

 

أل

أل

أل

أل

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .،1/194) «اللنلاج»اللالوالم بن «شدح النالو  لصحيح ملل)» ((1
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 احلديث األول 

ألحديث الكلمات اخلمس

د بن شعيب بن شاملبور، (، عن حمم11349، 8866) «الكربى»أخرجإ النسملئي يف 

 .-( 5958) «التقرلب»كام يف  –وهو صدو ، صحيح الكتملب 

(، 2510) «اآلهاملد وايثاملين»(، ويف 1036) «السانة»وأخرجإ ابن أيب عملصام يف 

(، وابان عساملكر يف 640) «األسامء والصافملت»(، ويف 3674) «الكربى»والبيدقي يف 

كاام يف  -روا  بان حمماد الطَّاملَطري، وهاو ثقاة (؛ كلدم: عان ما64/185) «تملرخيإ»

 .-( 6573) «التقرلب»

،، من  معلند 127) «طعظني) قندر الصنالة»خدهلله محلد ب   صد اللدوز    وأ  

 .-، 6817) «التقديب»كلا    -اب  يعلد الليثي، وهال مقبالش 

(، 3/287) «باريالك» يفاين رب(، والطا438،930) «حيحإص»ة يف ابن خزلم ورواال  

ن عساملكر ، وابا«معرفاة الصاحملبة»: أباو نعايم يف ( ] وعنإ2870) «مسند الشملمين» ويف

ي يف 84) «التوهيااد»(، وعبااد الغنااي ايقااديس يف 64/186)  «هتااذلب الكااامل»(، وايِاازِّ

(، واحلاملكم يف 124) «اإلبملنة»( [، وابن بطة يف89-88) «أمملليإ»(، والعراقي يف 5/217)

 (، وأبااو احلساان باان برِشااا  يف17056) «الكااربى»ي يف (، والبيدقاا863) «ايسااتدرك»

ايعاروف باملبن  –ملسام ابان أيب جاراد  (، وأبو الق174 –ية اء هدلث)جممو  أجز «فوائدال»

ربيع بن نملفع احللبي، وهاو (؛ كلدم: عن أيب توبة ال4/1646) «تملرلخ هلب»يف  –العدلم 

 . -( 1902) «التقرلب»كام يف  -ثقة، هجة، عملبد 

بن  ة : منن  معاوين- ان  شانورا والطاطرررح ا والليثرا وأنررو تونة –رواه أرنعتهم 

م أخنربه: أن أبنا ونالَّ م: أن زيد والَّ   - ڤ -م يدانه: أن الحنارث ا شنعد  ب  ونالَّ
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 إِنَّ اَ  »، ولفنن  الطننرباين: -مطننالال، ومختصندا  –: فننننذكده - ملسو هيلع هللا ىلص -يدانه، منن  النبني 

 ،َأْن َيْعَلُلنالا بِِلن َّ  َوَيْأُمُد بني إِْوَدائِيَ   ،َيْعَلُ  بِِل َّ  ،َأَمَد يحيى ب  َزَكِديَّا بَِخْلِل َكلَِلاتل  -۵-

َوَطْأُمُد بنني إِْونَدائِيَ   ،َطْعَلُ  بِِل َّ  ،إِ ََّك ُأمِْدَت بَِخْلِل َكلَِلاتل  ،ِميَلى» :فقاش له ،َفَكاَن يبطيء

نا َطنْأُمُدُهْ) بِِلن َّ  ،َأْن يعللالا بِِل َّ  نا  ،َفنِمَّ َك إن إِ َّن» :قناش يحينى ،«فنآُمَدُهْ) بِِلن َّ  ،ن َأُقنالَم أ ناأَوإِمَّ

َب أِخْفنننننُو  ؛َونننننَبْقَتنِي بِِلننننن َّ   َفَةَلنننننَ( بنننننني إِْونننننَدائِيَ    ، «أو ُيْخَلنننننَف بِننننني ،ن ُأَمنننننذَّ

نُدَفاِت  ،يتى اْمَت،َ اْلَلْلِةدُ  ،َبْيِو اْلَلْقِدسِ  ُان)َّ  ،َفناَلَمَ  النناس ،َوَيتَّى هلَلَلَل الناس ملى الش 

ررات  » :قنناش م 
ل  ْمرر   ك  ن ررر ن خ  ح  رر     أإ    اهلل  أ م  ررل  ن ه  رر    اأ ْعم  رروا ن ه  ل  ْعم  ْم أ ْ  ت  ك  ررح  آم  رر    او  ل ه    :أ و 

وا ن رراهلل  شرريئا ْشررح ك  ك  ن رراهلل  شرريئا ؛أ ْ  ال ت  ْبررًدا مرر   ؛فررإ  مرر  أ ْشررح  ى ع  ررل  اْشررت ح  ج  ث ررل  ر  م  رره  ك  ث ل  م   ف 

ال رره      م 
ررال  ب  –م  ه  ر     ان ررذ  ار   :فقررال ا-أو و  ل ررر اهررذه د  م  ع  رر او  ررك  ف  ل  م  ررل   اأ دِّ ع  ْعم  ررل  ي  ع  ج   اف 

ه   رريِّد  ْيررح  س  رره  إلررى غ  ل  م  دِّ  ع  ررم  ي  ل ك  أفرر ؛و  ررذ  ْبررٌد ك  ررو   لرره ع  ْ  ي و 
ررب  أ  رره  إلررى  ايوم ي ح  ل  م  دِّ  ع  ررم   ي 

ه   رريِّد  ْيرح  س  إ    اهلل   ؟غ  ررمْ  -۵-و  و  ق  ل  ررمْ  اهرو م  و  ق  ز  ر  وا ن راهلل  شرريئا ؛و  ْشررح ك  رال ت  إ    اهلل   ؛ف  ْم و  ك  ررح   أ م 

الة   مْ  ان الص  و  وه  ج  ْبت ْم و  ت وا ؛فإذا ن ص  ْلت ف  ه   -۵-فإ  اهلل   ؛ف ال ت  ْبد   ع 
ْجه  و 

ه  ل  ْجه  ب  و 
نْص  إذا قام -ي 

لِّر ْبرد  هرو ي ْصرح ف   ا-ي ص  رو   اْلع  ه  عنه متى ي و  ْجه  ري ام   ؛ف ال ي ْصح ف  و  ْم ن الصِّ ك  رح  أ م  ث رل   ؛و  فرإ  م 

ا ْسك  الص  ة  م  ح  ل  معه ل  ج  ث ل  ر  م  م 
ان ة   ائ  ص 

و    ع  ه  ه   اف  ْيرح  ْسرٌك غ  رد  مرنهم م  كلهرم  الي  مرع أ م 

ْشررت ه ر  رراأي  ه  يح  ررد  ر  ْسررك   ا  ي ج  يرر   اْلم   مرر  ر 
نْررد  اهلل  م  أ ْطي ررب  ع 

ررائ  ررم  الص  يرر   ف  إ    ر  ْم  ؛و  ك  ررح  أ م  و 

ة   ق  ررد  ث ررل   ؛ن الص  م  ررا ك  ه  ث ل  و  فررإ  م  ررد  ه  اْلع  ررذ  ررل  أ م  ج  وه   ار  ررح  أ س  رره   اف  ن ق  ه  إلررى ع  ررد  وا ي  ررد  ش  وه   اف  م  ررد  ق   ؛ف 

ه   ن ق  ي ْضح ن وا ع 
ْقت ل ون ر:فقال ال  رال   ؛ال ت  ر   اْلم 

ا م  رذ  ك  ا و  رذ  ْم ن و  رنْو 
رر م  ْفس  إ نِّر أ ْفد   ن  رل وه   اف  أ ْرس   اف 

ع  لهم ل  ي ْجم  ع  ه   اف ج  ْفس  ى ن  د  اب  اهللف   ؛متى ف  رذ  ره  مر  ع  ْفس  ْبرد  ن    نها اْلع 
ْفت د  ة  ي  ق  د  ك  الص 

ل  ذ   ؛ و 

ة  ذ ْكح  اهلل   ْثح  ْم ن و  ك  ح  أ م  و   او  رد  ره  اْلع  م  ل  رل  ظ  ج  ث رل  ر  م  ث ل  ذلك ك  إ    م  اًعا او  رح 
ب ره  س  ل  وا   ط  ق  راْنط ل   اف 

ينًا ص  ْصنًا م 
اْنط ل ق  متى أتى م  ز  ن   او  رأ ْمح  ره  فيرهف  رْيط ا    اْفس  ث رل  الش  ك  م 

ل  رذ  ك  ب راد   او 
ْحرح ز  اْلع  ال ي 

ْكح  اهلل   ْم منه إ ال ن ذ  ه  س  ْنف   «.أ 
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ِ
ررات  »: - ملسو هيلع هللا ىلص -قنناش روننالش ا  م 

ل  ْمرر   ك  ْم ن خ  ك  ررح  رر    اوأنررا آم  ررر اهلل  ن ه 
ن  ح  ررة   :أ م  اع  م   ااْلج 

ْمع   الس  ة   او  الط اع  ة   او  ْجح  اْله  الْ  او  ب يل  اهلل  و     س 
اد  ه  ة   ؛ج  اع  م     اْلج 

ح    م  ْ  م  م  ْبح  -ف  ْيد  ش  ْد  ؛-ق  ق  ف 

ه   ن ق  ة  اإل ْسالم  م  ع  ْنق  ل ع  ر  ي رة   ؛م 
ل  اه  ة  ج  ْعرو  را د  ع  ْ  د  م  او  ع  اج  ْ  ي ح 

رن م   ؛إ ال أ  ه   ج 
ث راء   ،«فإنره مر  ج 

 » :قِيَ  
ِ
ام   ا  للىإو انعم» :قاش ،«َوَصامَ  ،ن صلىإو ،يا َرُوالَش ا  ل  ى اهلل   ؛و  ْعو  وا ن رد  راْدع   اف 

م   اك  م  ي    :التر س 
ْسل م  ي    ااْلم 

ن  ْمم  ب اد  اهلل   ااْلم 
 . «ع 

 : وهذا إوناد صحيح، رهللاله كلل) اقات معدوفالن. قلت

 وقد اخُتلِف ملى معاوية ب  والم: 

 عر  يحيرى اننا معاوينة،  ،، م  يف  ب  ملد ب  وناليد العندو :405فدواه الحاك) )

 ، واني زيد ب  والم: أ ه ول( أبا والم: اني الحارث ا شعد ، به. ن  أنر كثيحا

،، 1668،، )4317) «طاريخيللا»: يف  هذا ذكده الخطيب، واب  ملاكد   قلت

وقند خنالف ا ربعنة اللنذكالري  آ فنا،  ول) يذكدا فيه هللديا، وال طعديال، فلال ملتالر،

 دة.فدوايته هذه منك

 ، ورواه منه ك  م : -بالفع   –وقد ُرو  الحديث م  رديا يحيى ب  أبي كثيد 

 : -، 143) «التقديب»كلا    -، وهال اقة، له أفداد أنا  ن  يزيد العطار -1

، 2863) «ساننإ»(، والرتماذي يف 2/260) «التملرلخ الكبري»ملري يف أخرجإ البخ

 «تعظايم قادر الصاال »رصا يف ، وابن ن(4/359) «الطبقملت»، وابن سعد يف (2864

(؛ كلدم: عان 124) «اإلبملنة»(، وابن بطة يف 3/387) «الكبري»(، والطرباين يف 126)

 موسى بن لسامعيل، أيب سلمة التَّبوَذكِي، وهو ثبت، مشدور. 

«ملنده»وأخدهلله الطياللي   
(1)

: ابن  خزيلنة   وم  رديقه] ، 1161،1162) 

   ،، وابنن  أبنني ينناط)124،، وابنن   صنند )19) «التاليينند»و  ،1895) «صننحيحه»
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .م  ولامه منه ،يال ل ب  يبيب ا صبلاين :لا هلللعه طلليذهوإ  ،وهذا الللند ليل م  طصنيفه ((1
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،، و  539) «الشننننعب»،، والبيلقنننني   1534اك) )،، والحنننن10064) «طفلننننيده»

، [، والطياللننني يننناف  كبيننند، 85) «التالييننند»،، واللقدوننني   12) «الننندمالات»

 معدوف، وإن طكل) بعض العللاء   أوهام وقعو له.

 : ومان طرلقاإ( ] 83) «ايفملرلاد»(، و يف 1571) «مساندال»وأخرجإ أبو لعاىل يف 

(، و يف 64/184) «تملرخيااإ»(، واباان عسااملكر يف 336) «األمثااملل»أبااو الشاايخ يف 

ي يف 6233) «صحيحإ»( [، وابن هبمل  يف 6) «األربعن» (، 7) «الرشالعة»(، واآلُجرِّ

 «التقرلاب»كاام يف  -، وهاو ثقاة، عااملبد مجيعمل: عن ُهدبة بان خمللاد (؛406واحلملكم )

(7269 )-.     

اللنن  »   ،، وأبال ملدو النداين212) «أصالش اللنة»وأخدهلله اب  أبي زمنِي      

 اللعدوف.  د ، اإلمام،؛ كالهلا: م  مبد الديل  ب  مل140) «الالاردة   الفت 

،، م  يحيى ب  يلاد ب  أبي زياد الشيباين، 212) «اإليلان»وأخدهلله اب  مندة   

  .-، 7535) «تقديبال»كلا    -وهال انقة، مننابد  

: من  -التبوذكرا والطيالسرا وهدنرةا وانر  مهرد ا والشريباين  –رواه ممستهم 

 .  -مطالال، ومختصدا  –أبان ب  يزيد: انا يحيى، م  زيد ب  والم، به 

ي، وهال صدوه، له أوهام موسى ن  مل   -2  : -، 6958) «التقديب»كلا    -الَعلِّ

[، ،83) «التاليينند»: اللقدوني   هومن  هلللتن، ]18275، 17633لند )رواه أي

 ،، 3/286،، والطنننرباين )1244) «ا ووننع»،، وابنن  اللننننذر   125   صننند )وابنن

معةننن) »،، وابننن  قنننا (   531) «ال غينننب»،، وابننن  شننناهي    124وابننن  بطنننة )

شدح »والبغال     ،،137) «شدح أصالش االمتقاد»،، والاللكائي   279) «الصحابة

،؛ هللليعا: من  مالونى، من  1/202) «ُأْود الغابة»ب  ا ايد   ،، وا5/166) «اللنة

 . -مطالال، ومختصدا  –يحيى، به 
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نائر -3 ، منن  -، 4787) «التقديب»كلا    -، وهنننال اننقننة علر ن  المرربارك اله 

خنناصننة أصحاب يحيى
(1):  

 ،؛ كالهلنننا: مننن  ملننني، مننن  يحينننى، 404،، والحننناك) )3/289رواه الطنننرباين )

 . -مختصدا  – به

: هكذا رواه الثالانة اللنذكالرون من  يحينى، وخنالفل) غينده)، فندووه من  قلت

 : -ملى وهلللي  آخدي   –يحيى 

د ِّ ب  يحينى، من  200) «مشيخته»: ما رواه اب  رللان   أمدهما*  ،، م  اللَّ

 هورذا نغيرح ذكرح زيررد  –يحينى بن  أبني كثيند، من  أبني ونالم، منن  الحنارث، مدفالمنا 

 . - من  سالا

وأيفن ، وإن كنننان  ن م  اللد ؛ للخالفته م  ه) أكثد: والاله) إما أن يكالقلت

، وإما أن يكالن م  اب  رللنان؛ فقند -، 2223) «التقديب»كلا    -اقة  –   فله  –

، ولعلنه «اقنة، يغندب»،: 189طكل) بعض ا ئلة   بعض مدوياطه، وقاش فيه الحاف  )

 يب الاله) به أولى، وا  أمل). يلك  أن يكالن طعص – هلل  هذا  –

: ابنن  بطننة ، ] ومنن  هلللتننه20709) «مصنننفه»:  مننا رواه مبنند النندزاه  والثرراين* 

، م  يحينى: بلغننا أن رونالش ا  -، 1319) «هللامعه»وهذا    –، [، م  معلد 125)

  - ملسو هيلع هللا ىلص -قاش: فذكده، ان) قناش يحينى: فنأخربين الحنارث ا شنعد : أن النبني  - ملسو هيلع هللا ىلص -

 وجررده  اهورذا نررردو  ذكرح زيررد –، فننذكد طلنام الحننديث «آمنندك) بخلنلوأ نا »قناش:  

 .    -وتصحي  يحيى نالسماع م  الحارث األشعح   اأنر سالم

 وقد خاللف مبد الدزاه: 

: الخطيننب   ] ومنن  هلللتننه –، 3271) «غايننة اللقصنند»كلننا     –فنندواه أيلنند 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد روى منه هذا  ؛وهذا ال ي اد هنا ،«  رواية الكالفيي  منه شيء  » :وقد قاش الحاف    طتلة طدهلللته ((1

 اانان بصديان.  :الحديث
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  ابن  اللبننارك، منن  ،؛ كالهلننا: منن3/287، [، والطنرباين )428) «الفقينه واللتفقننه»

  اعرر  أنررر مالررك األشررعح معلنند، منن  يحيننى، منن  زينند، منن  هللننده؛ ولكنننه قنناش: 

، ان) ع  رجرل مر  الصرحانةا أراه أنرا مالرك األشرعح ، و  رواية أيلد: الحارث :ال

 ذكد الحديث. 

: وهنذا هنال الصنالاب، وال يضند منا فينه من  إبنداش اون) الصنحابي؛ فننن من  قلت

ث ا شننعد : هننال أبننال مالننك، وإن كننان الصننالاب: التفديننا العللنناء منن  قنناش   الحننار

 بينللا، فيلنك  رد هننذه النندواية إلنى رواية الةلامة. 

وف من  اختالرنه بنَأَخَدة، وونلاع وأما رواية مبد الدزاه؛ فخطأ منه؛ للا هال معند

بَ  ، -كلا رأيو–منه مندئذ، وقد خالفه اب  اللبارك  -«اللصنف»راو –د  إوحا الدَّ

 رواينة مبند الندزاه: طصنديح يحينى باللنلاع من  الحنارثما وق(   وأفح 
(1)

 ؛ فن نه 

 ل) يلل( من  أبني ونالم؛ فكينف بالحنارث ؟! وقند هللنزم غيند وايند من  العللناء أ نه 

 . -أصال  –ل) يلل( م  أيد م  الصحابة 

بن  من  زيند  –فعنال  –فثبو بلا ذكدطه: أن يحيى ب  أبي كثيد روى هذا الحنديث 

مدلل، وقند  –م( هللاللته–؛ ويحيى -ڤ-م  الحارث ي والم، ه أبوالم، م  هللد

  خالد، من  أبنان، مننه؛ فقند وقن( فينه منع    هلللي( الطده إليه؛ إال   رديا هدبة ب

ئد رفاقنه، طصديحه بالللاع م  زيد ب  والم؛ ولك  هذا وه) م  هدبة؛ للخالفتنه ونا

والى أبان –حيى   رواه م  يننالذي  رووه م  أبان، ومخالفته وائنند م
(2)

 - . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .م  الدبد  ،وإن كان هذا التصديح ل) يق(   رواية اب  بطة ((1

هذا و، -، 1/232) «الصحيح الللند»كلا    –امتلد هذا التصديح  -$-الالادمي ولك  العالمة  ((2

فيه  ظد ؛ للا بينته م  اللخالفنة ، والتصنديح بالتحنديث زينادة   اإلونناد ، فالبند من  معاملتلنا كلنائد 

ذلنك الزيادات ، م  النظد فيل  زادها ، واللقار ة بينه وبي  م  ل) يزدها ، وهناك شالاهد متعنددة ملنى 

  ، ال يحتل  اللقام بلطلا. -فيلا يتعلا بالتصديح بالتحديث خاصة  –م  مل  اللحداي  
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، وقند ابنو ونلامه -معنعننا  –فالصحيح: أن يحيى روى هذا الحديث من  زيند 

وقند مدفننا ا يدو  منه بالاوطة كتب أخيه معاوية –غالبا  –؛ ولكنه -  الةللة  –منه 

أ ه رواه م  أخيه، فيلك  أن يكالن يحيى أخذه منه، ا) دلَّله، قاش:  –  يديثنا هذا  –

م  زيد
(1)

رت  ، فيعالد يديثه إلى يديث معاوية؛ وللذا، امتلدت رواية معاوية، وصدَّ

  ا، وبا  التالفيا.    

، وهكذا يننك) ملينه -اوية م  رديا مع –وقد ذكدت آ فا أن الحديث صحيح    

  «ا مننالي»   -$-، والحنناف  العداقنني «التاليينند»   -$-دونني الحنناف  اللق

 451) «ظالش الةنة»   -$-العالمة ا لباين  ، وكذلك-روايتللا له وقد ذكدت-

يلنن ، صننحيح، »: -$-،، و  غيننده، وقنناش فيننه اإلمننام ال مننذ  «اللنننة» ننام  

بن  املنى شندط الشنيخي ؛ ولكن  طعقبنه العالمنة  -$-، وصححه الحناك) «غديب

 ، بأن زيد ب  والم ل) يخدج له البخار . 370) «طحفة اللحتاج»   -$-الللقِّ  

 ل  جدال أبو ساال ، ولناام أخار  هلاام مسالم، فملحلادلث عاىل  طاإ : وكذقلت

  ( . 1/232) «الصحيح ايسند»يف  -$-، وهكذا قملل العالمة الوادعي -وهدال  –

 «امبينان الناله) واإليلن» ؛ فقند أملنه  -$-اوني وأما العالمنة ابن  القطنان الف

قبن   -كلن) ومدم طصنديحه باللنلاع من  زيند، وكنان قند ط ، بتدليل يحيى،2/380)

ملى روايته م  كتبه، وقد بيننو أن هنذا ال يضند الحنديث؛ للةيئنه من  ردينا  –ذلك 

 معاوية، وهال صحيح، والاء ماد إليه رديا يحيى، أم ال. 

 : فقد ورد شاهد للذا الحديث: ومتاما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإ لنا رواه  ،هذا ل) يللعه يحيى من  زيند» :،64/185) «طاريخه»فقاش    ،وقد هللزم اب  ملاكد  ذا ((1

متابعة معاوينة ؛ فقد أورد -$-، وأما العالمة الالادمي التي كا و مند أخيه معاوية :يعني ،«م  كتابه

 ليحيى ، ول) ينبه ملى ايتلاش رهللالع أيد الطديقي  إلى اآلخد . 
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هلله اب  ملاكد ) د النداز ، من  ي هللعفن  أبن،، م  رديننا: مبد ا  ب64/187خدَّ

فيلنا ونلعالا من  مللناء   - ملسو هيلع هللا ىلص -اب  أ ل: ُذكد لنا م  أصحاب النبي  أبيه: أ ا النندبي(

 بني إودائي : أن يحيى ب  زكديا ُأمد بخلل كللات: فذكده. 

كلننا    -وهننذا إوننناد ضننعيف، منكنند؛ فننأبال هللعفنند الننداز  وننيئ الحفنن  : قلررت

، وقناش ابن  يبنان: إن   روايتنه من  الدبين( بن  أ نل اضنطدابا -، 8019) «التقديب»

وأمنا ابننه مبند ا ؛ فلنال  ،-، 3/207) «التلنذيب»كلا   طدهلللنة الدبين( من   - دا كثي

يعتنرب »: -أيضنا  –، وقاش ابنن  يبنان -، 3257) «التقديب»كلا    -صدوه، يخطئ 

 ، وا  أمل).  «-م  غيد روايته م  أبيه  –يديثه 

 

 

* * * 
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 احلديث الثاني 

ألم اجلماعةمن أراد حببوحة اجلنة؛ فليلز

  خطبتننه اللشننلالرة  - ڤ -منن  يننديث، قالننه ملنند بنن  الخطنناب  رنندفهننال 

بالةابية
(1)

، وللا رده كثيدة هللدا، طلتدمي هللزءا ملتقال، ووأقتصد هاهنا ملنى إينداد 

 شيء منلا، ملا  حتاج إليه   يديثنا هذا، وا  الللتعان. 

(2)- ڤ - عن أبيه ،عبد اهلل بن عمر :الطريق األول* 
 : 

 يدويه م  اب  ملد: مبد ا  ب  دينار، ومنه: ك  م : و

 ، والند اإلمنام ملني بن  اللنديني، وهنال ضننعيف عبرد اهلل نر  جعفرح نر  نجري  -1

 : -، 3255) «التقديب»كلا    -

 ،: اننا بشند بن  معناذ:  نا مبند ا  بن  هللعفند بن   ةنيح:  نا 167-رواه البزار )بحد

أال ال يخلرو »: - ملسو هيلع هللا ىلص -لند، قناش: قناش رونالش ا  مبد ا  ب  دينار، م  اب  ملد، م  م

 . «فهو ممم  ؛وساءته سيئته اوم  سحته مسنته افإ  الشيطا  ثالثهما ؛رجل نامحأة

وهذا الحديث قد رواه غيد وايد م  مبد ا  ب  دينار، م  اب  ملند، »قاش البزار: 

 .«م  ملد

وقة -2  محمد ن  س 
ّ
 :  -، 5942) «التقديب»كلا    -، وهال اقة، مدضي

: ومن  هلللتنه–، 115وم  رديقه: أيلند )، ]241) «ملنده»رواه اب  اللبارك   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «معةنن) البلنندان» :وا ظنند ،قديبننا منن  الةننالالن ،منن  أملنناش دمشننا ،مكننان معنندوف بالشننام :الةابيننة ((1

  .،153) «الدوإ اللعطار»،، و69) «آاار البالد»و ،،2/91)

ونالاء  ،  الةللنة - ڤ -ا هنال بحلنب منا رو  من  ملند م  الطده إ لن –إن شاء ا   –ما وأذكده  ((2

ر بنه ،صح الطديا اللعي   ،فا تبنه ؛ومنلنا منا يلثن  أوهلللنا للخنالف ملنى راو وايند ،أم ال ،الذ  أصندِّ

   .-إن شاء ا   –ووأبي  ك  هذا   محله 
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،  3708) «مشننك  اآلاننار»، والطحنناو    -، 8) «طلبننيل إبلننيل» ابنن  الةننالز   

،، وابنن  بطننة   7254،، وابنن  يبننان )5664) «شنندح معنناين اآلاننار»   ،، و3709

امتالش »،، والخدائطي   13904لقي )،، والبي387،، والحاك) )1/116) «اإلبا ة»

 ، [. 31/82،، واب  ملاكد )235) «القلالب

،، والنلنائي 1/120) «العل  الكبيند»   ،، و2165) «اللن »ورواه ال مذ    

،، والبنزار 88،897) «اللننة»   ،، واب  أبي ماص)9225-)كربى «مشدة النلاء»  

،، والقضامي فنني 233) «اري  واوعط»،، وَبْحَش    389،، والحاك) )166-)بحد

،؛ كللنن): منن  8) «طلبننيل إبلننيل»،، وابنننن  الةننالز  فنننني 451) «ملننننند الشننلاب»

 . -، 7130) «التقديب»كلا    -النضد ب  إولامي  الكال ، وهال ليل بالقال  

،؛ 1004) «معةله»،، واب  ا مدابي   403،، والقضامي )388اك) )ورواه الح

، وهال اقة، معدوف.     االاتل)، م  الحل
ّ
   ب  صالح ب  يي

م  اب  والقة، م  اب  دينار،  :-ان  المباركا والنضحا وان  لال   –رواه الثالثة 

، ولف  ابن  اللبنارك: أن ملند بن  الخطناب -بألفا  متقاربة، مطاللة، ومختصدة  –به 

ولرروا است»قيننامي فننيك)، فقنناش:  - ملسو هيلع هللا ىلص -خطننب بالةابيننة، فقنناش: قننام فينننا روننالش ا  

مترى إ  الحجرل  ؛ثرم يفشرو الورذب ؛يلرونهمثرم الرذي   اثم الرذي  يلرونهم انألحانر ميحا

فرإ   ؛فليلرزم الجماعرة ؛فمر  أراد مرنوم نحبومرة الجنرة ا-قبرل أ  يسرألها-ليسبق نالشهادة 

 افإ  الشيطا  ثالثهمرا ؛وال يخلو  أمدكم نامحأة اوهو م  االثني  أنعد االشيطا  مع الوامد

  .« فهو ممم  ؛وساءته سيئة اسنةوم  سحته م

، وقند رواه -من  هنذا الالهللنه  –هذا يديث يل ، صنحيح، غدينب »قاش ال مذ : 

اب  اللبارك م  محلد ب  والقة، وقد رو  هذا الحديث من  غيند وهللنه من  ملند، من  

كلا  قله  –مأخالذ م  البخار   «وقد رواه اب  اللبارك...»، وأص  قالله: « - ملسو هيلع هللا ىلص -النبي
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 ؛ فنننين -ملننى شنندط الشننيخي   –صحيننننح »، وقنناش الحاكننن): - «لنن  الكبينندالع»منننه  

، «اه إقامة هذا اإلوناد منه،ول) يخدهللال أمل) خالفا بي  أصحاب مبد ا  ب  اللبارك  

،، و  430) «الصنننحيحة»،، و 6/215) «اإلرواء»وأقنننده النننذهبي، اننن) ا لبننناين   

 غيدهلا. 

بالفع  –:  ظاهد اإلوناد كلا قالالا قلت
(1)

بلنا  –؛ ولك  اب  والقة خاللنف فينه - 

، - فلنه  –، كلا اخُتلف ملنى ابن  ونالقة -رهللحه غيد وايد م  أئلة النقد، والتعلي  

 .-إن شاء ا   –وويأي ذكد هذا   مالرنه 

 مبد ا  ب  دينار:  –أيضا  –وقد خاللف 

ا  بن  خالند ،، م  رديا: إبداهي) بن  مبند 7249) «ا ووع»فأخدج الطرباين   

ي:  ا يةاج ب  محلد، م  اب  هلُلَدْيج، م  اب  أبي  ةيح، م  مةاهد، من   يصِّ الِلصِّ

وزاد:  ،- ڤ -هوذا نردو  ذكرح عمرح –: فذكد  حاله - ملسو هيلع هللا ىلص -اب  ملد: قاش روالش ا  

 . «ويبذل نفسه نخطب الزور»

 . «ل) يدوه م  اب  أبي  ةيح إال اب  هللديج، طفدد به يةاج»قاش الطرباين: 

 «اللةلن(»منكند؛ فاللصيصني هنذا قناش فينه الليثلني    : وهذا إوناد طالفقلت

،؛ واب  هللديج 1/71) «للا ه»،، و 1/160) «الليزان»، وا ظد «م وك»،: 5/406)

 مدلل، وقد منع . 

 : -  هذا الالهلله  –ملى اب  والقة  -أيضا  –واختلف 

رواه مننه، من   ناف(،  ، أن الحارث ب  ملندان111) «العل »فذكد الدارقطني    

 .  - هوذا نإندال ان  دينار ننافع –م  اب  ملد، م  أبيه: فذكده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من   ،فنهنلنا لن) يخدهللنا البن  ونالقة ؛ال من  يينث كال نه ملنى شندط الشنيخي  ،أ : م  ييث الصحة ((1

  .-ملى يدة  –وإ لا أخدهللا لك  منللا  ،اب  دينار



 

288 

288 

 
؛ فالحننارث هننذا هننال: الةعفنند ، اللند ننني، وهننننال -أيضننا  –: وهننذا منكنند قلررت

 .  -، 1040) «التقديب»كلا    -ضعيف، وقنند رمنناه اب  يبان بالالض(

  :- ڤ - عن عمر ،الزهري :الطريق الثاني *

 إلننى يزينند  – نإسررناد جيررد –، 9224 –)كننربى  «مشنندة النلنناء»ه النلننائي    روا

اب  مبد ا ، م  مبد ا  ب  دينار، م  اب  شلاب الزهد : أن ملند بن  الخطناب للنا 

 .«...وم  سحته مسنته»قدم الشام: فذكد  حاله، ول) يذكد: 

النذ  رهللحنه  ، وهنذا هنال-كلا طقدم التنالينه بنه  –: فلذه مخالفة الب  والقة قلت

 ملنن  »كلننا    –،، ومنن  قبلننه: أبننال ينناط)، وأبننال زرمننة 111) «العلنن »النندارقطني   

رواه اب  اللناد»؛ ولكنللا قاال: -، 1933) «اب  أبي ياط)
(1)

، من  مبند ا  بن  ديننار، 

 . «أ  عمح أمذ م  الخيل الزكاةم  الزهد ، م  اللائب ب  يزيد: 

 منن  هلللننة  –وابنن  وننالقة؛ فنننذا  ظد ننا إليننه : أمننا ال هللننيح بنني  ابنن  اللنناد، قلررت

 ؛ فللا متقاربان: -ياش الدهلللي  

أما اب  اللاد؛ فلال م  رهللاش اللتة، وقد واقه اب  معي ، وأبال ياطننن)، والننننلائي، 

، وقناش - «يلن  الحنديث»وقناش:  –وابنن  يبننان، واب  وعد، والعةلي، والفلنال  

،، وابنن  يةنند   6325) «الكاشننف» ، وقنناش الننذهبي  «ال أملنن) بننه بأوننا»أيلنند: 

 . «اقة مكثد»،: 7737) «التقديب»

وقناش:  –، وقند واقنه العةلني -كنذلك  –وأما اب  ونالقة؛ فلنال من  رهللناش اللنتة 

صنالح » ، والنلائي، واب  يبنان، والفلنال ، والندارقطني؛ وقناش أبنال يناط):- «ابو»

 . «اقة، مدضي»، وطقدم قالش اب  يةد فيه: «الحديث

 –م  هذه الحيثية  –وإن كان ل هلليح اب  اللاد  –كلا ذكدت–تقاربان فالدهللالن م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .يزيد ب  مبد ا  ب  أوامة ب  اللاد :فلال ؛اللذكالر هنا ،يزيد ب  مبد ا  :يعنيان ((1
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قة، فلال كال ، وم  وهلله، وأيضا؛ فلال بلدّ  اب  دينار، فكالهلا مدين؛ بخالف اب  وال

 . أ  نلد  الحجل أعحف نه م  غيحهل): القالامد اللقدرة   هذا الع

 . -ملى الالهلللي   -: لع  اب  دينار يدث به وال يقال

 : -م  وهلللي   –: هذا خطأ أقول ألننر

: أن طعدد ا وا يد ال ُيقب  إال م  الحفا  اللتقني ، ال م  آياد الثقنات، أمدهما

وهذا واضنح، وإال؛  مكن  اال فصناش من  أ  اضنطداب  بندمالى التعندد اللنذكالر، 

ة   رواين»م  الطائفة الثا ية؛ ب  قاش فيه العقيلي:  -كلا يظلد م  طدهلللته –اب  دينار و

 . «اللشاي  منه اضطداب

ل) يعتربوا بذلك؛  –كأبي ياط)، وأبي زرمة، والدارقطني  –: أن أئلة كبارا والثاين

 الا رواية اب  والقة، وه) أرو  قدما   التعلي  مل  صححلا.       ب  خطَّئ

وأبا زرمة ذكدا وهلللنا من  ابن  اللناد، يخنالف الالهللنه النذ   : لك  أبا ياط)فإ  قيل

 ال يصنلح، ورهللحه الدارقطني، ملا يشعد بالهللالد اختالف ملى ابن  اللناد، رواه النلائي

 طدهلليح روايته ملى رواية اب  والقة.  –معه  –

: لقد اهللتلدت   الالقالف ملى الالهلله اللشنار إلينه؛ يتنى أمندف أصنله من  قلت

،، من  1495) «ا مالاش»اب  اللاد، فل) أهللده، وإ لا وهللدت اب  ز ةاليه قد أخدج   

أنره كرا  يردفع زيد ا يلي، من  الزهند ، من  اللنائب بن  يزيند، من  أبينه: يال ل ب  ي

، فلعن  الالهللنه ، وهذا ال وهللالد فيه الب  اللاد- ڤ - لدقة م  أثما  ميله إلى عمح

، وال ُين ك -بالنننلبننة لنلا رواه النلائنني  –وأبال زرمة: مدهللننالح  الذ  ذكده أبال ياط)

يكن) قند ك  ياش؛ فلى ، ومما رهللحه الدارقطنياليقي  للظ  وااليتلاش؛ فاللعتلد: 

 وأبال زرمة بخطأ اب  والقة.  أبال ياط)
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وملى ذلك؛ فالصحيح: أن اب  دينار إ لنا روى هنذا الحنديث من  الزهند ، من  

 .  - ڤ -ملد، وهذا منقط(؛ فنن الزهد  ل) يلل( م  ملد 

  :- ڤ - عن عمر ،أبو صاحل :الطريق الثالث *

،، م  مالوى ب  أيالب النَِّصيبي، وهال 9226 –)كربى  «شدةالعِ »رواه النلائي   

 . -، 6947) «التقديب»كلا    –صدوه 

،، من  مبند الللنك بن  دلين ؛ قناش فينه 58/190) «طاريخه»ورواه اب  ملاكد   

 . «-إذا روى م  غيد أبيه  –يعترب يديثه »: «اقاطه»اب  يبان   

 ، منن  محلنند بنن  وننالقة، منن  :  ننا مطنناء بنن  ملننل)قررال انرر  أيرروبا وانرر  دليررل

 أبي صالح: قدم ملد الةابية: فذكد  حاله. 

؛ -أيضنا  –: فلنذا اخنتالف آخند ملنى ابن  ونالقة؛ ولكن  هنذا الالهللنه منكند قلت

اف، صدوه، يخطئ كثيندا  ، -، 4599) «التقدينب»كلنا   –فعطاء ب  ملل) هال الخفَّ

 . -كلا طقدم  –وقد خالف الذي  رووه م  اب  والقة، م  اب  دينار 

  :- ڤ - عن عمر ، اذان :الطريق الرابع* 

،، م  مالك ب  يحينى التَّنُنالخي:  نا مطناء بن  ملنل) 18/279رواه اب  ملاكد )

الحلبي، م  محلد ب  والقة، م  زاذان: قدم ملينا ملد ب  الخطناب بالةابينة: فنذكد 

  حاله. 

امتبنار أ نه هنا إ لا هني ب: مطاء ب  ملل) هال الخفاف اللتقدم، و لبته يلبيا قلت

، وقند طقندم بينان يالنه، وإن كنان هنذا الالهللنه يزيند   إابنات خطئنه   هنذا  زش يلنب

الوني، قناش فينه  –ملى ما يظلد لي  –الحديث؛ فنن راويه منه  هال: مالك ب  يحينى الل 

، ومليه؛ يكنالن هنذا االخنتالف «ملتقي) الحديث  »،: 9/166) «اقاطه  »اب  يبان   

 م  قِب  مطاء. 
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هذه الطح  األرنعة: أ  ألحها: روايرة عبرد اهلل نر  دينرارا عر  الزهرح ا فحالل 

 . ع  عمحا وقد عحفت ما فيه م  االنقطاع

  :- ڤ - عن عمر ،جابر بن مسرة :الطريق اخلامس* 

 ويدويه م  هللابد: مبد الللك ب  مليد، ومنه: ك  م : 

دث يناش ، وهنال اقنة، لنه أوهنام، وقند اخنتلع؛ ولكننه لن) يحنجحيح نر  مرازم -1

 : -، 911) «التقديب»كلا    –اختالره 

 ومان طرلاق  –( 173) «اإلمملماة»: أبو نعايم يف( ] ومن طرلقإ31رواال الطيملليس ) 

 «مساند الفاملرو »كاام يف –[، وابان ايادلني-(2/187) «تملرخيإ»أيب نعيم: اوطيب يف  

، 141(، وأبااو لعااىل )9221، 9220، 9219) «العرشاا »والنسااملئي يف  -( 2/554)

( [، واحلاملرث 96) «ايختاملر »(، والضيملء ايقاديس يف 4576( ] وعنإ: ابن هبمل  )142

(، 902) «سانةال»(، وابن أيب عملصم يف  607 –)بغية البملهث  «مسندال»بن أيب أسملمة يف ا

(، واورائطاي يف  1659) «األوساط»(، والطارباين يف 3719) «ايشاكل»والطحملوي يف

واباان عسااملكر (، 1086) «اإللااام »ن منااد  يف (، واباا157) «مسااملو، األخااال »

، وصاححإ -مطاو ، وخمترصاا  –إ با (؛ كلدم: عن جرلر، عن عبد ايلا ،11/201)

 (.    7/335) «لحتملف اوري »لبوصريي يف  ا

 وقد اختلف ملى الطياللي: 

، ] ومنن  رديقننه: 245) «الصننغيد»،، و  2929) «ا ووننع»فنندواه الطننرباين   

الضياء و،، 2/187والخطيب )،،183) «اإلرشاد»والخليلي   ، [،6/57ب )الخطي

،؛ كلل): من  مبند الحليند بن  مصنام الُةدهللناين: اننا 11/200،، واب  ملاكد )98)

 الطياللي: انا شعبة، م  مبد الللك، به. 

، وقنناش «لنن) ينندوه منن  شننعبة إال أبننال داود، طفنندد بننه مبنند الحلينند»قنناش الطننرباين: 
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 عبة، منن  مبنند الللننك بنن  ملينند، ال  علنن) رواه غديننب منن  يننديث شنن»الخطيننب: 

غيد مبد الحليد ب  مصام، م  أبي داود، منه، وخالفه ينال ل بن  يبينب ا صنبلاين، 

    .    «فدواه م  أبي داود، م  هللديد ب  يازم، م  مبد الللك

 : مبنند الحلينند واقننه صننالح بنن  أيلنند، وابنن  يبننان، والربديةنني؛ وقنناش قلررت

«محلنه الصنده»ش ابننه: ، وقنا«صدوه»أبال ياط): 
(1)

؛ ولكن  ينال ل بن  يبينب مقندم 

مليه؛ فقد واقنه ابن  أبني يناط)، وابن  يبنان، وأبنال الشني 
(2)

؛ وهنال طللينذ الطياللني، 

 ، فلال مقدم فيه ملى غيده، ومليه؛ طكالن رواية مبد الحليد شاذة. «ملنده»وهللام( 

من  يفظنه ، وهال اقة، صحيح الكتاب، وقي : كنان يلن) جحيح ن  عبد الحميد -2

 : -، 916) «التقديب»كلا    –بأخدة 

 ، -،2/554) «ملنننند الفننناروه»كلنننا   –،، وابننن  اللنننديني 179رواه أيلننند )

،[، 97،،والضياء )5586، ]ومنه: اب  يبان )143،، وأبال يعلى )2354واب  ماهللة )

 [، والقضامي،95)«الللدوا يات»ومنه: الللدواين  ]،237) «أماليه»والَلَحامِلي   

،، 11/202،، وابن  ملنناكد )1087) «اإليلنان»،، وابن  مننندة   452) «ملننده»  

مطنالال،  –،؛ هللليعنا: من  هللديند، من  مبند الللنك، بنه 6/538) «الليد»والذهبي   

،، 3/53) «مصنننباح الزهللاهللنننة»، وصنننححه النننذهبي، والبالصنننيد    -ومختصننندا 

 . «ملى شدط الشيخي » ، وقاش:«اإلرواء»وا لباين   

 . -ڤ-: ل) يخدهللا لةابد ب  ولدة، م  ملد قلت

 : -، 401) «التقديب»كلا     –، وهال اقة إسحائيل ن  يون  -3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،، 2/251) «طناري  هللدهللنان»،، و8/402) «اقات اب  يبنان»،، و6/16) «الةدح والتعدي »راهلل(:  ((1

 ،. 23/173) «ويد أمالم النبالء»و

 «أصبلانبربقات اللحداي  »،، و9/290) «اقات اب  يبان»،،و9/273) «الةدح والتعدي »راهلل(:  ((2

(3/44 .، 
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إلينه: اننا مبند الللنك،  – نسند لرحي  –، 3718) «اللشك »رواه الطحاو    

 . -بنحاله  –به 

 : -، 5951) «التقديب»كلا   –، وهال اقة محمد ن  شبيب الزهحاين -4

ة ن  مالد -5 ح   :   -، 5540) «التقديب»كلا     –هال اقة ضابع ، وق 

 ،. 155) «العل »ذكدهلا الدارقطني   

باإلوننناد  –: فلنن الء خللننة منن  الثقننات رووا الحننديث منن  مبنند اللنننلك قلررت

إلمام أيلند   مبد الللك فيه كالم؛ فقد واقه غيد وايد؛ ولك  هللديه ا؛ ولك-اللذكالر

دا، فق ، منا أرى لنه خللنلائة -م( قلة روايتنه  –دا مضطدب الحديث هلل»اش: هللديا مفلَّ

ِولاك أصنلح ينديثا مننه؛ وذلنك أن »: -أيضا  –، وقاش «يديث، وقد غلع   كثيد منلا

 .  «مبد الللك يختلف مليه الحفا 

: فلذا هللدح ال ينبغي إهلالنه، الونيلا وقند طحقنا مقتضناه   ينننديثنا هنذا؛ قلت

نه: ما ذكد ا هنا، وقين  مننه: لللك، فقي  مملى مبد ا –بالفع –فننقد اختلننف الثقات 

 .  -إن شاء ا   –لا ويأطني مننفصال ك –اله أخدى وهلل

 :- ڤ - عن عمر ،عبد اهلل بن الزبري :الطريق السادس* 

 ، ومنه: ك  م : -أيضا  –ويدويه م  اب  الزبيد: مبد الللك ب  مليد 

 : -، 1358) «ديبالتق»كلا    –، وهال اقة، له أوهام الحسي  ن  واقد -1

، 28/144،، وابنننن  ملنننناكد )3715،، والطحنننناو  )9222لننننائي )رواه الن

 . -بنحاله  –،؛ االاتل): م  الحلي :  ا مبد الللك، به 51/181)

 :  -، 7899) «التقديب»كلا    –، وهال صدوه، يل) قليال يون  ن  أنر إسحق -2

 «لننالبامننتالش الق» ،، والخدائطنني  3714طحنناو  )،، وال9223لننائي )رواه الن

 . -بنحاله –،؛ أربعتل): م  يال ل، م  مبد الللك، به 28/143،، واب  ملاكد )235)
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انة اليشوح  -3 و  اح ن  عبد اهللا أنو ع   «التقدينب»كلنا    –، وهنال اقنة، ابنو الوض 

(7407 ،- : 

 . -بنحاله  –إليه، م  مبد الللك، به  - نسند لحي  –، 3711رواه الطحاو  )

 : -، 3605) «التقديب»كلا    –، وهال ال بأس به  ن  المختارعبد اهلل -4

 .-مختصدا  –إليه، م  مبد الللك، به  – نسند لحي  –، 3710رواه الطحاو  )

 ، وهال ابو، مشلالر: معمح ن  راشد -5

 «اللنتخنب»، ] ومننه: مبند بن  يليند   20710) «مصننفه»رواه مبد الندزاه  

شندح » ،، والبغنال   1/115) «اإلبا نة»بطنة    ،، وابن 3713او  )،، والطح23)

 ، [، منن  معلنند، منن  مبنند الللننك، بننه 2/86) «طفلننيده»،، و  36-5/35) «اللنننة

 . -بنحاله  –

يد الباهلر -6 و  ة ن  س  ع  ز   : -، 5546) «التقديب»كلا     –، وهال ضعيف ق 

 . -بنحاله  –،، منه: ولعو مبد الللك، به 3712رواه الطحاو  )

ب -7  :  -، 1076) «التقديب»كلا    –، وهال ضعيف ن  علر –نفت  المهملة  –ا  م 

،، منه174) «اإلمامة»رواه أبال  عي)    
(1)

 .  -مختصدا  –:  ا مبد الللك، به  

با  -8 ل ن  علرا أمو م  نْد 
 :  -، 6883) «التقديب»كلا    –، وهال ضعيف أيضا م 

 . -بنحاله  –لك، به ،، منه، م  مبد الل28/144رواه اب  ملاكد )

 «التقدينب»كلنا    –، وهال صدوه، له أوهنام عمحا  ن  عيينةا أمو سفيا  اإلمام -9

(5164 ،- : 

،، م  زيد ب  الحدي  ا هالاز 174) «اإلمامة»رواه أبال  عي)   
(2)

: انا ملدان، 

 .   -مختصدا  –م  مبد الللك، به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بابوق(   اللطبالمة:  ((1  ب  ملي، وهال خطأ.  –بض) الللللة، وماليدة   آخده  – م 

 . زيد الححشوق(   اللطبالمة :  ((2
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بدواية راو وايد، وبنيَّض لنه،  « الةدح والتعدي»وزيد هذا ذكده اب  أبي ياط)   

، و  رواية «ربلا أخطأ»، بدواية راو آخد، وقاش: 8/251) «اقاطه»وذكده اب  يبان   

، منن  ابنن  398) «ذينن  الليننزان»أبنني  عنني) اللننذكالرة راو االننث، و قنن  العداقنني   

 . «مةلالش الحاش»القطان: 

 فندواه من  ملندان  : وهال كلا قاش، وقد خالف زيندا هنذا من  هنال أوانا مننه،قلت

 . -إن شاء ا   –، يأي ذكده -ملى وهلله آخد  –

 ، اإلمام اللعدوف: سفيا  الثور  -10

ل بن لسامعيل ؛ وابن عسملكر 4/54ب )رواال اوطي (، عن 28/142)( ، عن ُمَؤمَّ

 يم بن هراسة؛ كالمهمل: عن سفيمل ، عن عبد ايل ، بإ، ولفظ مؤمل خمترص. لبراه

، ولباراهيم -( 7029) «التقرلاب»كاام يف  –ء احلفاظ : مؤمل صادو ، يسقلت

 ، فملإلسنملد   لثبت لىل سفيمل . -( 371) «لسملنإ»(، و242) «اييزا »كام يف  –مرتوك 

 : -، 189) «التقديب»كلا    –، وهال اقة، يغدب إنحاهيم ن  طهما  -11

 ، عن (، عن أيب هذلفة موسى بن مسعود النددي: نمل لبراهيم404رواال القضملعي )

 . -بنحوال  –عبد ايل ، بإ 

، وقد خاملل  -( 7010) «التقرلب»كام يف   –: النددي صدو ، يسء احلفظ قلت

 . -ل  شملء اهلل  –، لأيت ذكرال -عىل وجإ آخر  –من هو أوىل منإ، فرواال عن ابن طدام  

 : -، 2575) «التقديب»كلا    –، وهال اقة، مابد سليما  ن  ط ْحما  التيمر -12

(، عن عبيد بن عبيد : نمل ايعتمر بن سليام ، عن أبيإ، 28/144ال ابن عسملكر )روا

 . -بنحوال  –عن عبد ايل ، بإ 

، وقاش الندارقطني    «يغدب»، وقاش: «الثقات»: مبيد هذا ذكده اب  يبان   قلت

 .  «يحدث م  معتلد بغدائب، ل) يأت  ا غيده»: -، 4/120) «الللان»كلا    - «العل »
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 «التقرلاب»كام يف   –، وهو صدو ، خمتلط عيد ابرمحن  ن عيد ا  انسلا ي -13

(3919 )-. 

 «التقرلاب» كاام يف–، وهو مرتوك، كذبإ ابان معان عيد احلكن   ن ةاصاو -14

(3750 )- . 

قتن -15  . -( 1785) «التقرلب»كام يف  –، وهو مرتوك، كذبإ األزدي  او   ن ابء   رم

 ، شي ، يدو  منه أبال بكد ب  مياش. دالحصي  ن  واق – 16

 ،. 155) «العل »ذكده) الدارقطني   

: فدؤ ء ستة عرش راولمل، فيدم بعض األثبملت، رووا احلدلث عن عباد ايلا  قلت

، وهناملك بعاض األوجاإ -عاىل وجاإ خماملل  لروالاة الثقاملت ايتقادمن  –ابن عمري 

 : -ألضمل  –األخرى، التي تتعلق هبذا الطرلق 

: خطنب ملند بن  الخطناب عر  رجرل سرمع انر  الزنيرحمن  مبند الللنك،  :فقيل

 بالشام: فذكده. 

 كذا رواه م  مبد الللك: ك  م : 

 «التقرلاب»كام يف   –، وهو ثقة، صملهب كتملب شنيتن  ن عيد ابرمحن اباتاي -1

(2833 )- : 

 . - نسند مس    المتانعات –، منه 3716رواه الطحاو  )

 .        -، 1928) «التقديب»كلا    –اقة، ابو ، وهال زائدة ن  قدامة -2

 . -، 2803) «التقديب»كلا    –، وهال مقبالش شعيب ن  لفوا  -3

قِّر -4  .  -، 4327) «التقديب»كلا    –، وهال اقة، ربلا وه) عبيد اهلل ن  عمحو الح 

 ،. 155) «العل »ذكده) الدارقطني   

   اللبل): إال أ ه رو  م  مبيد ا  ب  ملدو طللية الدهلل
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(، عن عبد احلميد بن موسى: ثنمل عبيد اهلل، عن عبد ايل ، 3717فرواال الطحملوي )

 . -خمترصا  –، عن ابن الزبري، عن عمر، بإ عن جمتاد

فايتل  أن يكالن الذ  كان مند مبد الللنك، من  مةاهند، من  » قاش الطحاو :

  بقينة هنذا الحنديث: اب  الزبيد، م  ملد: هال ما   هذا الحديث خاصة، وما منده من

 . «م  مةاهد، أو: م  غيده، م  اب  الزبيد ، وا  أمل) بحقيقة ا مد   ذلك

 .  «ل) يصن( شيئا» ولك  الدارقطني ل) يعبأ بذلك، فقاش   رواية مبد الحليد هذه:

كلنا    - «يخنالف   يديثنه» :فقند قناش العقيلني   مبند الحليند ؛وهال كلا قناش :قلت

          .-، 5/199) «الضعفاء»

 :- ڤ - عن عمر ،ِرْبِ؛ّي بن ِحراش :الطريق السابع* 

مِي، وهنال محلند بن  أبني بكند 899) «اللننة»رواه اب  أبي ماص)     ،: اننا الُلَقندَّ

 . -، 5761) «التقديب»كلا    –اب  ملي، اقة 

، [، 18/38، ] وم  رديقه: اب  ملناكد )3/203) «الضعفاء»ورواه العقيلي   

 . -، 2155) «التقديب»كلا    –زيد ب  اللبارك، وهال صدوه، مابد  م 

 : انا ملدان ب  مييننة، من  مبند الللنك بن  مليند، من  ربعني قال المقدمرا وزيد

 اب  يداش: خطب ملد بالةابية: فذكد  حاله، ولف  اللقدمي مختصد. 

 اللحفنال : ينديث مبند الللنك، من  هللنابد بن  ونلدة، وأخشنى » قاش اب  ملاكد:

 .  «أن يكالن وهلا

دم أن مبد الللك، م  اب  الزبيد، وطقن: قد طقدم أن ملدان ب  ميينة رواه م  قلت

: رهللن  مةلنالش الحناش، وملينه؛ فناللعدوف مننه: الالهللنه -هكنذا  –الننذ  رواه منننه 

 اللذكالر هنا، وقد طقدم أن ملدان  فله ذو أوهام.  

 :- ڤ - عن عمر ،أبو س؛يد اخلدري :الطريق الثامن* 

،، م  يف  ب  مبند ا : انني إبنداهي) بن  رللنان، 20/376رواه اب  ملاكد )
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م  مطاء، م  مةالن، م  أبني  ضندة، من  أبني ونعيد: للنا قندم ملند بن  الخطناب 

 الشام؛ طلقاه أمداء ا هللناد: فذكد  حاله.

أن اب  رللان روى هذا الحديث م  مبند الللنك، من   –أيضا  –: قد طقدم قلت

 رواه منننه: رهللنن  وننيء الحفنن ، وأمننا الننداو  منننه هنننا؛ فلننال: يفنن  ابنن  الزبينند، و

ننَللي، وهننال صنندوه  ، فدوايتننه هنني -، 1408) «التقديننب»كلننا    –ابنن  مبنند ا  الل 

اللعدوفننة منن  ابنن  رللننان، ومنن( هننذا؛ فقنند طقنندم أن ابنن  رللننان  فلننه ذو غدائننب، 

 ) الخداواين. وشيخه هنا إما أن يكالن: مطاء ب  اللائب، أو: مطاء ب  أبي ملل

فأمننا ا وش؛ فلننال مخننتلع، مشننلالر، والظنناهد: أن ابنن  رللننان وننل( منننه بعنند 

 . -كالثالر ، واللختياين  –اختالره؛   ه يدو  مل  ول( منه قبله 

 .  «صدوه، يل) كثيدا، ويدو ، ويدلل»،: 4600وأما الثاين؛ فقد قاش فيه الحاف  )

 :- ڤ - عن عمر ،قبيصة بن جابر :الطريق التاسع* 

 ، ومنه: ك  م : -أيضا  –ويدويه م  قبيصة: مبد الللك ب  مليد 

ي اة الوو  -1 ح   : -، 7676) «التقديب»كلا    –، وهال اقة يحيى ن  يعلىا أنو الم 

(، 1274طرلقإ: ابن أيب عملصم ) ( ] ومن33079) «ايصن »رواال ابن أيب شيبة يف 

(؛ 3720[، والطحاملوي )(49/237ملكر )، وابن عس(1)( 175) «اإلمملمة»و نعيم يف  وأب

خمترصاا،  –كالمهمل: عن أيب ايحيمل ، عن عبد ايل ، عان قبيصاة: خطبنامل عمار: فاذكرال 

 . -ومطو  

 . -، 2051) «التقديب»كلا    –، وهال اقة، ابو زهيح ن  معاوية -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب  غنام، م  مبد الللك. وق(   اللطبالمة: انا أبال بكد الطلحي: انا مبيد  ((1

؛ فنن مبيدا هذا هال راوية اب  أبي شيبة، فال يلك  أن يلحا مبند الللنك، -والبد  –وهاهنا وقع : قلت       

وقد روى منه أبال  عي)   مالار  كثيد م  كتابه هذا، م  اب  أبي شنيبة  فلنه؛ فللنذا رهللحنو أن يكنالن 

  أمل).إوناده مائدا إلى إوناد اب  أبي شيبة، وا  



 

299 

299 

 
 «التقرلاب»كام يف –، وهو صدو ، لن احلدلث -يبواه: ابليدي –حمسد  ن ثت ت  -3

(5771 )-. 

 ،. 155) «العل »ذكدهلا الدارقطني   

  ابن ايادلني مل لارال حمفوظامل؛ فقاد : فدذا اختالف آخر عىل عبد ايل ، ول  كملقلت

لا  لعني: هدلث عبد اي–دنملال وج»(: 2/554) «مسند الفملرو »إ ابن كثري يفناقل عنا

، جعلاإ عان ب ابن أيب شيبة عن شيخ ضعي  احلدلث، فقملل حييى بن لعاىليف كتمل –هذا 

بمحفاومل؛ ألناإ مل لقلاإ  –عندنمل  –عبد ايل  بن عمري، عن قبيصة بن جملبر، وليس هذا 

 .   «أهد من احلفململ، ولنام كتبنملال؛ ليُعَرف

، وخممللفتإ للجامعة لنام كملنت تقدح فيإ لو مل لكن -كام تقد   –: أبو ايحيمل  ثقة قلت

 من الكال ، فملحلمل عليإ أوىل  – عبد ايل  –يف شيخإ مغمز، وقد عرفنملك ممل يف شيخإ 

،  سايام وقاد -ل  شاملء اهلل  –، وسيأيت نقل كالمدام -كام قملل غري واهد من النقملد  –

 . -ل  ثبت السند لليإ  –افق أبمل ايحيمل : زهري بن معملولة و

 :- ڤ - عن عمر ،رجاء بن َحْيَوة :الطريق ال؛اشر* 

 ك  م :  ، ومنه:-أيضا  –ويدويه م  رهللاء: مبد الللك 

 ، اإلمام اللعدوف. مماد ن  سلمة -1

 ، وقد وبا التعديف به. عبد الحمم  المسعود  -2

 . -، 5573) «التقديب»كلا    –، وهال صدوه، طغيد بأخدة قي  ن  الحنيع -3

 ، بدواية محلد ب  مصعب، منل). 155) «العل »ذكده) الدارقطني   

 «التقديننب»كلننا    – : محلنند هننذا هننال الُقْدُقلنناين، صنندوه، كثينند الغلننعقلررت

 ، فلذا الالهلله ال يثبو م  الثالانة اللنذكالري ، وقند طقندم من  الللنعالد  -، 6302)

 ما يخالفه، وكذلك م  يلاد. 
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 :- ڤ - عن عمر ،رجل مل يسم :الطريق احلادي عشر* 

  ،منن  رهللنن  ،منن  مبنند الللننك بنن  ملينند ،منن  وننفيان بنن  ميينننة ،،155ذكننده النندارقطني )

 .) بثبالطهوا  أمل ؛م  ملد

 فحملصل األوجإ الثملبتة عن عبد ايل  يف هذا احلدلث:  :-سرته ا   –قتل يب ا قت   

 عنها ع  جانح ن  سمحةا ع  عمح.  -1

 عنها ع  عبد اهلل ن  الزنيحا ع  عمح.  -2

 عنها ع  رجلا ع  ان  الزنيحا ع  عمح.  -3

 .  عنها ع  قبيصة ن  جانحا ع  عمح -4

 ال ُيعل) ابالهتا. وأما وائد ا وهلله؛ فلدهللالية، أو 

وملى ذلك، وم( اوتحضار ما وبا ذكده م  رع  اإلمام أيلند   مبند الللنك؛ 

 يتأكد اضطدابه   هذا الحديث، وهال الذ  امتلده غيد وايند من  أئلنة النقند، وإلينك 

 ما وقفو مليه م  أقالالل)   ذلك: 

الهلللي  بعندما ذكند الن –، من  ابن  معني  قاللنه 204-11/203أوند اب  ملاكد ) -1

ليْ    .  «والقوم الذي  امتلفوا   الحوايتي  ع  عبد الملك أكثحهم ثقات»: -ا وَّ

فأمنا الخنالف   هنذا الحنديث ملنى »،: 389) «ملنتدركه»وقاش الحناك)    -2

مبد الللك ب  مليد؛ فن ه مةلالع لي   هللزء، والنذ  منند : أن اإلمنامي  يدوينان
(1)

 

، وطلنك ا ونا يدئمرة علرى عبرد الملرك فيرهم  ذلك الخرالف نري  األهذا الحديث 
(2)

  

 . «ال ُطَع    ذه ا وا يد الخارهللة منلا

ويشرربه أ  يوررو  االضررطحاب   هررذا »،: 155) «العلنن »وقنناش النندارقطني    -3

 . «اإلسناد م  عبد الملك ان  عميح؛ لوثحة امتالف الثقات عنه   اإلسنادا واهلل أعلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .يتى يلتقي) اللعنى ؛ لم يحويا  :والصالاب ،كذا ((1

  .وقد وبا الكالم مليلا ،م  اب  دينار ،رواية اب  والقة :يعني ((2
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 ،. 95) « للللدوا يات  تقائها»وبنحاله قاش الخطيب    -4 

بعدما ذكد شنيئا من  أوهللنه الخنالف  –، 5/292) «الليزان»وقاش الذهبي    -5

 . «فاالضطحاب م  عبد الملك»: -اللذكالرة 

طعليقنا  –، 2/555) «ملنند الفناروه»وأما اب  كثيد؛ فل) يندطض ذلنك، وقناش   

 :  -ملى كالم الدارقطني

وليس ا ضاطراب   هادلث مساتحيال  ،سملداهتمئمة التملبعن وأعبد ايل  من »

  أفالباد  ،أل  هذال اوطباة شاددهمل خلاق كثاري ؛ولكن هملهنمل ا ضطراب بعيد ؛عليإ

ناإ سامعدمل مان عباد اهلل بان أفمن ا؛ملئز  ،سمعدمل من مجملعة مندم لكو  عبد ايل  قد

 . «علمأواهلل  ،وتملر  عن هذا ،فرواهمل تملر  عن هذا ،ومن جملبر بن سمر  ،الزبري

بلا وبا   الةالاب م  ايتلاش طعدد ا وا يد  -$-:ويةاب م  كالمه قلت

 م  مبد ا  ب  دينار، فال دامي للتكدار.

 :- ڤ - عن عمر ،س؛د بن أبي وقاص :الطريق الثاني عشر* 

: أبنننال القاوننن) ا صنننبلاين   ، ] ومننن  رديقنننه896، 86اه ابننن  أبننني ماصننن) )رو

،[؛ 20/282) : ابننن  ملننناكد] ومننن  رديقنننه ،390،[، والحننناك) )166) «الحةنننة»

ب  اللننننذر الِحننزامي: اني إبننداهيننن) بن  ملناهللد بن  ملنلار:  نا كالهلا: م  إبداهي) 

أبي
(1)

، م  مامد ب  وعد، م  أبيه: وقف ملد بالةابية: فذكد  حاله، ولفننن  ابن  أبني 

 ماص) مختصد، وصححه الحاك)، وأقده الذهبي. 

، -( 255) «التقرلاب»كام يف  –إبراهيم بن مدملجر ضعي  : وليس كام قمل ؛ فقلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، «ثنر محمرد نر  مهراجح نر  مسرمارا عر  عرامح»هذا هال الصالاب   هذا اإلوناد، ووق( مند الحاك):  ((1

لاهللد يدو  م  مامد، وهذا هال ما امتلده ا لبناين وهذا خطأ؛  ن الحزامي يدو  م  إبداهي)، وأباله م

 ،. 430) «الصحيحة»، وإن كان قد قاش بخالفه    -كلا وأذكده  - «ظالش الةنة»  -$-
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، ولعلدام اعتمدا عىل مامل وقاع يف لسانملد احلاملكم مان «ظالل ا؛نة»وبإ أعلإ األلبملين يف 

 الوهم. 

 :- ڤ - عن عمر ،سليمان بن يسار :الطريق الثالث عشر* 

،، 53) «اللعدفننة»، ] ومنن  رديقننه: البيلقنني   1207) «ملنننده»رواه الشننافعي    

،، والخطنابي 5/35) «شندح اللننة»،، والبغال    423) «الفقيه واللتفقه»والخطيب   

؛ كالهلنا: من  -، 2/554) «ملنند الفناروه»كلا    –  اللديني ، [، واب4) «زلةالع»   

  ابن  وننليلان بنن  يلننار، منن  أبيننه: أن ملنند بنن  ابن  ميينننة، منن  مبنند ا  بنن  أبنني َلبِينند، منن

 بية خطيبا: فذكد  حاله. الخطاب قام بالةا

 فللا يفظته من  ابن  أبني لبيند؛ لن) أهنت) بحنديث مبند الللنك »قاش اب  اللديني: 

 . «هذا مدو »، وقاش البيلقي: «اب  مليد

 : وهلله قالش البيلقي: أن وليلان ب  يلار ل) يلنل( من  ملند، قالنه أبنال زرمنة قلت

 ذكالر؛ فاونله: مبند ا ، ؛ وأمنا ابننه اللن-، 295) «مداوني  ابن  أبني يناط)»كلا    –

،،ييننث ذكننده الحنناف ،ول) يننذكد فيننه 1453) «طعةينن  اللنفعننة»ولنن) أهللننده إال  

 شيئا،فأق  أيالاله:أن يكالن ملتالرا، ومليه؛ فاإلوناد ضعيف.         

 :- ڤ - عن عمر ،ِ ّر بن ُحَبْيش :الطريق الرابع عشر* 

،، والطنرباين   6، 5) «الشنديعة»،، واآلهللند    898، 87رواه اب  أبي ماص) )

، [، وابنن  بطننة 4/184) «الحليننة»، ] ومنن  رديقننه: أبننال  عنني)   6483) «ا ووننع»

 ،، 155[، والاللكننننائي )،8) «ا ربعنننني »: الكننننيالين   ، ]ومنننن  رديقننننه1/113)

،؛ هللليعا: من  أبني بكند 8) «طلبيل إبليل»،، واب  الةالز   19/20واب  ملاكد )
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ب  مياش، م  ماص)، م  زرا

(1)
 . -مختصدا، ومطالال  -، م  ملد: فذكده  

 . «ل) يدوه م  ماص) إال أبال بكد ب  مياش، طفدد به وعيد ب  يحيى ا مال »قاش الطرباين:  

، ولفظدام شابإ -عند ابن بطة–: مل لتفرد بإ األموي؛ بل تملبعإ احلسن بن عرفة قلت

 متفق. 

هسان، رجمللاإ ثقاملت، »:«ناةظالل ا؛»وأممل هذا اإلسنملد؛ فقد قملل فيإ األلبملين يف 

 .  «ويف بعضدم ضع  لسري

: لعني بمن فيدم الضع  اليسري: أبمل بكر بن عيمل ، وعملصم بن أيب النَّجود؛ قلت

ن هلام كثريا يف خترجيملتإ، وقد اختل  فيدام النقملد  -$-وهو   . -سيام الثملين  –حيسِّ

مان  –غري واهاد  –ألضمل  –فأممل ابن عيمل ؛ فقد أثنى عليإ غري واهد، وتكلم فيإ 

: من نص عىل أ  كتملبإ أصح، وقد علال ابان -وهو: أبو هملتم  –، ومندم -قبل هفظإ 

(: 10024) «اييازا »هبمل  قول من ضعفإ بكرب سنإ، ووص الذهبي ذل ، فقاملل يف 

صدو ، ثبت يف القراء ؛ لكنإ يف احلدلث لغلط وهيم، وقد أخر  لإ البخاملري، وهاو »

ثقة، عملبد؛ ل  أنإ يامل كارب؛ »(: 7958) «التقرلب»جر يف ، وقملل ابن ه«صمللح احلدلث

َيل، واهلل أعلم.  -$-، والقلب لىل قول الذهبي «سملء هفظإ، وكتملبإ صحيح  أم 

لن( لن) فينه هللي النةالد؛ فا مد فيه أشند؛ يينث أاننى ملينه هلللن(، وطكوأما اب  أب

 «اللينزان»   د، ومداطب الفديقي  متقاربة هللدا، وقد لخ  الذهبي أقنالالل)، فقناشآخ

، وقنناش ابنن  «ابننو   القننداءة، وهننال   الحننديث دون الثبننو، صنندوه، يلنن)»،: 407)

صنندوه، لننه أوهننام، يةننة   القننداءة، ويديثننه   »،: 3054) «التقديننب»يةنند   

 .«الصحيحي  مقدون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 –كلنا ذكندت  –، م  ملد، وهال طصحيف، وقد رواه الكيالين م  رديقه ن  زيد وق( مند اب  بطة: ماص) ((1

 ، م  ملد. ع  زرملى الةادة: ماص): 
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ضعي ، مع ا عتبملر بكاو  احلكام علياإ مان ماوارد  –عندي–وعليإ؛ فملإلسنملد 

 عىل الراولن ايذكورلن، واهلل أعلم. ا جتدملد، بحسب احلكم 

 :- ڤ - ، عن عمر-أو ال؛كس - الطريق اخلامس عشر: عبد اهلل بن عبد الرمحن* 

]ومن  هلللتنه: ابن  ملناكد  -،3/235) «اللطالب العالينة»كلا    –رواه أبال يعلى 

،، وابن  158) «ملاوئ ا خناله»،، والخدائطي   1/114بطة ) واب  ،[،29/338)

،؛ هللليعا: م  هللعفننند ب  ُبْدقنان، من  أبني ونكينة الحلصني، من  29/339ملاكد )

أو العكنل –مبد ا  بن  مبند النديل  
(1)

 أن ملند قندم الةابينة: فنذكد  حناله، ومنند  :-  

 للصدقات.  -ڤ-أبي يعلى زيادة،   َقْل) ملد 

كلننا بينننه الحنناف     –: أبننال وننكينة مختلننف   صننحبته، والننداهللح منندم ابالهتننا قلررت

، فلال م  ملاطيد التابعي ، وقند -، 12/125) «التلذيب»،، و  7/183) «اإلصابة»

؛ -منن( االخننتالف   اوننله  –طفنندد بالدوايننة منن  مبنند ا  بنن  مبنند الننديل  اللننذكالر 

 فاإلوناد ضعيف. 

 :- ڤ - عن عمر ،عاصم بن محيد :الطريق السادس عشر* 

هللنن ،؛ 25/243)نننن  ملاكننننند ، ، واب442) «الفقيننه واللتفقننه»ه الخطيننب   خدَّ

ب  الخطناب يقنالش: فنذكد ، م  ماص) ب  يليد: أ ه ول( ملد   أبي ُدَوْيدكنالهلا م

ومر  يرك   »  حاله، ولف  الخطيب مختصد، و  بعنض رواينات ابن  ملناكد زينادة:

 . «ماجة أميه؛ فاهلل على ماجته أقدر

ينة بقينة، من  ملند ، بدوا3/387) «اإلكلاش»: أبال دويد ذكده اب  ماكالال    قلت

ابنن  خننثع)، منننننه، ولنن) يننذكد فيننه شننيئا، والدوايننة اللننذكالرة هنني للخطيننب، وإينندى 

روايات اب  ملاكد، وَا)َّ رواية أخدى له م  رديا: معاوية ب  صالح، م  أبني دويند، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روى خطبنة ملند بن   مبند ا  بن  مبند النديل ، ويقناش: مبند النديل  بن  مبند ا ،»قاش اب  ملناكد:  ((1

 . «ه: أبال اللكينة الحلصيروى مندها، وشل ابية،الخطاب بالة
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   هنننال مةلنالش العني ؛  ن رواينة ملند لنالش الحناش، ولقائن  أن يقنالش: بنفالدهلل  مة

 ينة، وهنال مندلل، يندلل طندليل التلنالية، وقند مننع ، فلن) يبنا اب  خثع) منه فيلا بق

ال طدقني الدهللن  من  هلللالنة العني ،  –ملى التللي) بصحتلا  –إال رواية معاوية، وهي 

 وا  أمل). 

 :- ڤ - عن عمر ،السائب بن ُمْهجان :الطريق السابع عشر*  

د ابنننن  ملنننناك :، ]ومنننن  رديقننننه2306) «التنننناري  الكبينننند»رواه البخننننار    

 «الشنعب»،، والبيلقني    2/311) «اللعدفة والتناري »[، والفلال    ،20/106)

[؛ كلل): من  ،20/102: اب  ملاكد )، ]وم  رديقه175) «درالق» ،، و 11085)

ب  أبي العنلياء، مننن  اللائب: أن ملنند ب  الخطاب للا دخ  اوعيد ب  مبد الديل  

 يادات كثيدة مطاللة. الشام: فذكد  حاله، و  بعض الدوايات ز

، ول) ُيتاَب( هنا، فحديثه لني ، -، 2353) «التقديب»كلا    –: وعيد مقبالش قلت

 «الةنندح والتعنندي »، و«التنناري  الكبينند»كلننا    –وقنند طفنندد بالدوايننة منن  اللننائب 

 . -،، وغيدهلا 4/244)

 :- ڤ - عن عمر ،املطلب بن عبد اهلل :الطريق الثامن عشر* 

 ،، م  كثيد ب  زيد، م  اللطلب، م  ملد: فذكد  حاله. 58/357د )رواه اب  ملاك

، -(5611) «التقرلاب» كاام يف–: وهذا لسنملد ضعي ؛ كثري صدو ، خيطئ قلت

 . -( 10/161) «التدذلب»كام يف  –وايطاالب مل لسمع من عمر 

  :-ع ت ا  عاخت  –قتل يب ا قت   

؛ -ول  كملنت كلدمل ضاعيفة–وهي هبذا لنتدي ممل أردت ذكرال من طر  هذا احلدلث، 

، وقد تركت بعض الطر  األخرى الواهية، -بال ش –ل  أ  احلدلث لثبت بمجموعدمل 

وفيدمل موضع الشملهد، وبعاض الطار  األخارى الصاملحلة، ولايس فيدامل حمال الشاملهد، 
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، -كام قلات يف بدالاة هاذا التخارل   –والواقع: أ  طر  هذال اوطبة ا؛ليلة كثري  جدا 

 . ُتفَرد بجزء خمل ؛ نسأل اهلل أ  هييِّئ من لقو  بذل تستحق أ  

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

307 

307 

 

 احلديث الثالث 

ألألمن سئل عن علم، فكتم؛ أجلم بلجام من نار

 

منن  يننديث غينند واينند منن   –بطننده كثينندة ، وألفننا  مختلفننة  –وقنند ورد 

ْحب   ، وإليك طفصي  ذلك : -ڤ-الصَّ

 :   -ڤ- احلديث األول : حديث أبي هريرة** 

 وله رده مدة، بألفا  مختلفة:

 :-ڤ- الطحيق األول: ان  سيحي ا ع  أنر هحيحة* 

 صندوه ،: انا محلد ب  مبد ا  ب  يف  بن  هشنام، وهنال 266) رواه اب  ماهللة

 .–، 6011) «التقديب»كلا    -

، ]ومنن  228) «معةلننه»،،وابنن  اللقنندئ   1/74) «الضننعفاء»ورواه العقيلنني    

،، االانتل): 58) «أمالينه»،[، وابن  ونلعالن   3/37) «هتذيب الكلاش»زِّ    رديقه:اللِ 

بَالي، وهال اقة مابد   .-، 1428) «التقديب»كلا    -م  يف  ب  ملدو الدَّ

: انا إولامي  ب  إبداهي) الكدابيلي، م  اب  مالن، من  قال ان  مف ا والحنالر

رئل عر  علرما »: -ملسو هيلع هللا ىلص-: قناش رونالش ا  -ڤ-اب  ونيدي ، من  أبني هديندة  مر  س 

 ، وهذا لف  اب  اللقدئ.«فوتم؛ أ لجم يوم القيامة نلجام م  نار

 الدهلل  أابات معدوفالن. دوهذا إوناد صحيح، إولامي  اقة، ووائ قلت:

 «التقدينب»كلنا    - «لني  الحنديث»: لكن  الحناف  قناش   إونلامي : فرإ  قيرل

صن  ملنند، إ لنا هنال مالقنالف من  ليل لنه أ»، وقاش العقيلي   يديثه هذا: -، 420)
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رفنن( يننديًثا مالقالًفننا   »،: 626) «اللغننني»، وقنناش فيننه الننذهبي   «يننديث ابنن  مننالن

 .«كتلان العل)

؛   ه ذكد   طدهلللة إولامي  م  -منده  -أما قالش الحاف ؛ فله ما يلالغه  قلت:

ي ، أ ه ل) يالاقه ونالى ابن  يبنان، وذكند طعلين  العقيلني والنذهب1/245) «التلذيب»

؛ ولكن  قند هللناء طالاينا هنام «التقديب»لحديثه هذا، فلذا ال بد أن يقالده إلى ما قاله   

ا للدهلل ، وذلك فيلا ذكده اب  اللقدئ، واب  ولعالن، م  الدبالي:  ُوئ  معاذ ب  »هللد،

إونلامي  »، فقين : «م  روى هنذا؟»م  هذا الحديث، فل) يعدفه، وقاش مدة:  (1)معاذ

 .«ثقة»، فقاش معاذ: - «إولامي  الكدابيلي»  ولعالن: ومند اب - «ب  إبداهي)ا

ا، من  شنأ ه أن يغيند الحكن) ملنى الدهللن ، من(  قلت: فلذا طالايا مزينز، ملن) هللند،

 ، ولنال كنان فيلنا -بعند منا مدفنه  -ل) يتعقب روايته هنذه  -$-اال تباه إلى أن معاًذا 

 ما ُينكد؛ لصدح به.

بعند منا ذكندت  -؛ فلن) أهتند لالهلللنه - ريلللا ا  -وأما طعلي  العقيلي والذهبي 

؛  عن) وقن(   -بكن  طأكيند  -، ولالال ذلك؛ لكان لقاللللا وهلله -م  شأن معاذ العنرب  

؛ ولكن  ونائد الدواينات ملنى الةنزم بنالدف(، وقند قناش «رفعنه مندة»رواية اب  اللقندئ: 

، وصننحح -، 354) «الكاشننف»كلننا    - «اقننة»الحنناف  الننذهبي  فلننه   إوننلامي : 

التعلينننا »،، و266) «صنننحيح ابننن  ماهللنننة»   -$-ا لبننناين  ه هنننذا: العالمنننةُ يَثنننيد

 ،، وا  أمل).1/73) «الدغيب

 :-ڤ- الطحيق الثاين: سعيد المقبح ا ع  أنر هحيحة* 

العلن  »، ]ومنه اب  الةالز    5206 -)أردافه  «ا فداد»أخدهلله الدارقطني   

: أ ننا مثلننان بنن  مقلنن)، منن  وننعيد ،[ منن  رديننا داود بنن  منصننالر139) «اللتناهيننة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هال البصد  العنرب ، اقة متق  مشلالر، له مكا ة   هذه الصنعة (1)
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ما م  رجل علم علًماا فسئل عنها فوتمرها إال جراء يروم »اللقرب ، به، مدفالًما، بلف : 

 .«القيامة ملجوًما م  نار

 طفنندد بننه مثلننان بنن  مقلنن)، وال أملنن) ينندث بننه منننه إال داود »قنناش النندارقطني: 

 ، «لنيل بشنيء»معني : ، وأمله اب  الةالز  بعثلنان، و قن  فينه قنالش ابن  «ب  منصالرا

 .«م وك»وقالش الدارقطني: 

،، فالحديث 4/155) «للا ه»،، و5574) «الليزان»وهال كلا قاش، وا ظد  قلت:

ا. -م  هذا الالهلله  -  ضعيف هللد،

 :-ڤ- الطحيق الثالث: سعيد ن  المسيبا ع  أنر هحيحة* 

هلله اب  الةالز     لقناو : ، م  مالوى ب  محلد الب141) «العل  اللتناهية»خدَّ

مرا آترى اهلل عالًمرا »أ ا يزيد ب  الللالر، م  الزهند ، من  ونعيد، بنه، مدفالًمنا، بلفن : 

 .«علًما إال أمذ عليه الميثا  أ  ال توتمه

 ، «كننان يكننذب»وأملننه ابنن  الةننالز  بالبلقنناو ، و قنن  قننالش أبنني زرمننة فيننه: 

 .«يض( الحديث ملى الثقات»وقالش اب  يبان: 

،، فالحديث 6/127) «للا ه»،، و8922) «الليزان»وهال كلا قاش، وا ظد  قلت:

 طالف، شبه مالضالع. -م  هذا الالهلله  -

ا ا ع  أنر هحيحة*  م   :-ڤ- الطحيق الحانع: أنو لال  الس 

 ويدويه م  أبي صالح: ابنه ولي ، وا مل .

، من  5788 -)أردافنه  «ا فنداد»فأما رواية ولي ؛ فقند أخدهلللنا الندارقطني   

 بنحنال لفن   -لديل ، م  زهيند بن  معاوينة، من  ونلي ، بنه، مدفالًمنا ميلى ب  مبد ا

 .-اب  ويدي    الطديا ا وش 
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، من  الحلني  بن  138) «العلن »واختلف ملى ميلى هذا، فدواه اب  الةالز    

، عر  إسرماعيليليد ب  الدبي( الخداز: أ ا ميلى ب  مبد الديل  الللنداين: أ نا زهيند، 

 به. م  أبي هديدة، مدفالًما،

 .«كذاب، اب  كذاب»وأمله اب  الةالز  بالحلي ، و ق  فيه قالش مطيَّ : 

 «لساملنإ»(، و1996) «اييازا »، وانظر -بمللنسبة للحسن  -: واألمر كام قملل قلت

(، وأممل عيسى بن عبد الرمحن؛ فلم أوفق يف العثور عىل ترمجة لإ، وقاد ُنِساب 2/280)

دانيًّمل عند ابن ا؛ ترمجة -(4091) «تملرخيإ»، وعند اوطيب يف -دملةبمللدال اي-وزي مه 

عاىل  -، ومع اهتامل التصحي ؛ فقد بحثت عنإ -بمللذال ايعجمة  -مَهذانيًّمل  -احلسن 

، فلم أهتد لليإ، وهنملك مجع ممن لسمى عيسى بن عبد الارمحن، ماندم -كلتي النسبتن 

عن زهري بن معملولة، ؛ ولكن   لعرف أهد مندم بمللروالة «التدذلب»من هو من رجملل 

 و  أ  احلسن بن محيد روى عنإ، و  أنإ مهداين، أو مهذاين، واهلل أعلم.

 ( مان5749 -)أطرافإ «األفراد»وأممل روالة األعمش؛ فقد أخرجدمل الدارقطني يف 

  معملولاة، عان األعماش، باإ طرلق: عمرو بن زلملد بن حممد بن ثوبمل  الثوبملين، عن أيب

 .-بنحوال-

 .«غديب م  يديث ا مل ، طفدد به ملدو»ني: قاش الدارقط

، - «ا رنداف»كلا  بنه ملينه محقنا  -ملدو هذا هال اب  زياد ب  مبد الديل   قلت:

، وقاش ابن  منندة: «يض( الحديث»، وقاش الدارقطني: «يلده الحديث»قاش فيه اب  مد : 

 ،.4/364) «للا ه»،، و6377) «الليزان»، وا ظد «م وك الحديث»

 .-أيًضا-، شبه مالضالع اهل و -م  هذا الطديا  - فالحديث

ْيحةا ع  أنر هحيحة*  ج   :-ڤ- الطحيق الخام : عبد الحمم  ن  م 
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كلنا  -،: انا الحل  ب  مالوى، وهنال اقنة 162) «العل)»رواه أبال خيثلة النلائي   

 .-، 1288) «التقديب»  

النرض بن عبد ا؛بملر، (: ثنمل أبو األسود 101) «فتوح مرص»ورواال ابن عبد احلكم يف 

 .-( 7143) «التقرلب»كام يف  -وهو ثقة 

، م  وعيد ب  الحك) ب  أبي مدي)، وهنال اقنة 724) «الةام(»ورواه الخطيب   

 .-، 2286) «التقديب»كلا    -ابو فقيه 

الن: اننا ابن  وهنب، نُ حْ ، من  ُون472) «هللنام( بينان العلن)»ورواه اب  مبد النرب   

 وهلا ابتان معدوفان.

 ، من  إوننحا بن  الفنندات، وهنال صنندوه فقيننه 474) -أيًضننا-ورواه ابن  مبنند النرب 

 .- ،377) «التقديب»كلا    -

 : منن  - الحسرر ا والنضررحا وسررعيدا وانرر  وهرربا وإسررحق -رواه ممسررتهم 

ْلح، م  مبند النديل ، بنه، مدفالًمنا، ولفن  أبني خيثلنة:  اج أبي اللَّ اب  لليعة، م  درَّ

 .«وال يحدث نها كمثل رجل رزقه اهلل مااًلا فلم ينفق منهمثل الذ  يعلم العلما »

 واختلف ملى اب  وهب:

(، عان 689) «األوساط»(، و304 -)قطعاة مان ايفقاود  «الكبري»فرواال الطرباين يف 

، وعبد الارمحن عن يب  اهلنث لونس بن عبد األعىل: ثنمل ابن وهب: ثني ابن هليعة، عن درا ، 

 .-بنحوال  -رفوًعمل بن هجري ، عن أيب هرلر ، ما

 .«ال يدوى م  أبي هديدة إال  ذا اإلوناد، طفدد به اب  لليعة»قاش الطرباين: 

، -ڤ-منداده التفندد  نذا اللفن ، وإال؛ فقند ونبقو لنه رنده من  أبني هديندة  قلت:

 ولك  بألفا  مختلفة. ؛-إن شاء ا   -ووتأي أخدى 
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ا اابتنان مننه، والخطنب وبالنلبة للنالهلللي  اللنذكالري  من  ابن  وهنب؛ فكالهلن

اهلًلنا صندوه؛ إال   يديثنه من  أبنني اللينث)، فلنال فينه ضنعيف  كلننا    -يلنيد؛  ن درَّ

 «التقديب»كلا    -، وقد رواه هاهنا م  اب  يةيدة، وهال اقة -، 1824) «التقديب»

 ، فال طأايد لالهللالد أبي الليث)   هذا اإلوناد.-، 3838)

 والننداهللح مننا قالننه غينند واينند: منن  أن روايننة  وأمننا ابنن  لليعننة؛ ففيننه مقنناش رالينن ،

مقباللنة مننه، وقند رواه مننه هاهننا:  و حاله مل  أخذ م  أصالش اب  لليعة:اب  وهب، 

 اب  وهب.

 «الصحيحة»يف  -$-فملحلملصل: أ  اإلسنملد هسن، وهكذا قملل العالمة األلبملين 

ذل ن أعالال بملبن هليعة. (، ورد عىل اينذري3479)  واهليثمي، الَّ

،، 1/176) «الزواهللنند»   (1): ابنن  يةنند الليتلنني-أيًضننا-وقنند طابعللننا  :قلررت

 ،.1/141) «الفتح الللاو »واللناو    

 وقد اختلف ملى اب  لليعة:

  محلد ب  معاوية النيلابالر : انا اب  لليعة، ، م3/115) «الكام »فدواه اب  مد    

 .- هوذا محساًل  - : فذكد  حاله-ملسو هيلع هللا ىلص-م  دراج، م  اب  يةيدة: قاش روالش ا  

ا؛ فالنيلابالر  هذا م وك، كذبه بعض العللناء  قلت: كلنا  -ولك  هذا منكد هللد،

 ، واللعدوف ما وبا.-، 6310) «التقديب»  

 :-ڤ- الطحيق السادس: أنو عيا  عمحو ن  األسود العنسرا ع  أنر هحيحة* 

، -الر  أ : الثن -،: انا ملار بن  محلند ابن  أخنو ونفيان 10751رواه أيلد )

 .-، 4832) «التقديب»كلا    -وهال صدوه يخطئ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  لبة إلنى  -باللثلثة  -، ويقاش : الليثلي -قدية بلصد- ،  لبة إلى اللياط) -باللثناة  -يقاش : الليتلي  (1)

 . -،1/337للكتاين ) «فلدس الفلارس »كلا    -محلة اب  الليث) ، فغيدهتا العامة
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 «ا؛املمع»، وابن عباد الارب يف -( 3122) «ايطمللب العمللية»كام يف  -ورواال مسدد 

 «التقرلاب»كاام يف  -(، كالمهمل: عن خمللد بن عبد اهلل الواسطي، وهو ثقاة ثبات 589)

(1647 )-. 

اط، مبد ربه ب   ناف(، وهنال ، م  أبي شلاب الحنَّ 556) «وننه»ورواه الدارمي   

 .-، 3790) «التقديب»كلا    -صدوه يل) 

 «طننناري  هللدهللنننان»، ]ومننننه اللنننللي   40) «معةلنننه»ورواه اإلونننلاميلي   

،، دون 576) «طناري  هللدهللنان»،[ م  ملدان ب  مبيد الضبي، وهنال منذكالر   576)

 ذكد شيء فيه.

منن  إبننداهي) بنن  ملننل)  :- عمررارا ومالرردا وعبررد رنررها وعمررحا  -رواه أرنعررتهم 

مثل علم ال يقال نه كمثل كنز »، ولف  ملدد: (1)د ، م  أبي مياإ، به، مدفالًماةَ اللَ 

 .«-۵-ال ينفق منه   سبيل اهلل 

، وقد -، 252) «التقديب»كلا    -وهذا إوناد ضعيف؛ فاللةد  لي  الحديث  قلت:

 .«ل    اللتابعاتي»،: 3479)طحو يديث  «الصحيحة»   -$-قاش فيه ا لباين 

، منن  263) «ملننند الشننلاب»لةنند ، فنندواه القضننامي   الوقنند اختلننف ملننى 

عر  أنرر األمروصا عر  إبداهي) ب  ملد : انا ملي ب  ُمْلِلد، م  إبداهي) اللةند ، 

 .«علم ال ينفع كونز ال ينفق منه»، مدفالًما، بلف : ان  مسعود

، ولننال صننحو -، 256) «التقديننب»كلننا    -إبننداهي) بنن  ملنند  مقبننالش  قلررت:

روايته هنذه؛ لخدهللنو رواينة اللةند  من  يند االمتبنار؛ الضنطدابه فيلنا، وقند ذكند 

 هذا الالهلله، ول) يعقب مليه. -$-ا لباين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهننذا خطننأ، وروايننة -ڤ-، بنندش أبنني هدينندة -ڤ-: منن  أبنني بكنندة  «طنناري  هللدهللننان»ووقنن(    (1)

 .-ملى الةادة  - : م  أبي هديدة-أص  رواية اللللي  -اإلولاميلي 
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 :(1)-ڤ- الطحيق السانع: عطاءا ع  أنر هحيحة* 

 ويدويه م  مطاء هللل( كثيد، وإليك البيان:

 : -، 4722) «التقديب»كلا    -وهال اقة علر ن  الحوم الب ناينا  -1

 ويدويه م  اب  الحك) ك  م :

 ، اإلمام اللعدوف:مماد ن  سلمة -أ

: ابن  الةنالز    ، ]وم  رديقنه8870، 8759، 8270، 7782د )أخدهلله أيل

 «الشننعب»، ]ومنن  رديقننه: البيلقنني   3660،[، وأبننال داود )133، )132) «العلنن »

الفقينه »،، والخطينب   95يبنان ) ،[، وابن 3) «الةام(»،، واب  مبد الرب   1743)

نن1140) «واللتفقننه ،، 6) «الشننفا»،، ومينناإ   43، )41) «أماليننه»د    ةَ ،، والشَّ

طننناري  »،، و  4/148) «طنننذكدة الحفنننا »،، و  23/134) «اللنننيد»والنننذهبي   

،، هللليًعا م  يلاد، م  اب  الحك)، م  مطاء، م  أبي هديندة، 47/220) «اإلوالم

مر  سرئل عر  علرما فوتمره؛ »: -م  رديا مفان، من  يلناد  -ف  أيلد مدفالًما، ول

 .«نلجام م  نار يوم القيامة -عز  وجل  -ألجمه اهلل 

وأبنننال مبننند النننديل  النننالادمي   ؛ « مختصننند اللنننن»وقننند يلننننه اللننننذر    

 ولك  أمله اب  الةالز  بحلاد.، ؛ 2/370) «الصحيح الللند»

؛ -كلا ونيأي إن شناء ا   -فقد خاللف فيه يلاد  ؛-فعاًل  - شهذا الالهلله معلال قلت:

، «يلنناد والحةنناج مةدويننان»ولكنن  ابنن  الةننالز  لنن) يعنن   ننذه اللخالفننة؛ بنن  قنناش: 

وأمننا يلنناد؛ فلننال إمننام كبينند  ،-وهننال ابنن  أررننأة  -ووننيأي الكننالم ملننى رويننة الحةنناج 

، ةدَ َخ أَ يد يفظه باللح ، ومبارات العللاء   الثناء مليه مشلالرة، وغاية ما قي  فيه: طغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ لكثدة ما وق( فيه من  االخنتالف-م( أ ه أشلد الطده لحديث أبي هديدة  -وإ لا أخدت هذا الطديا  (1)

 .والكالم، فل) يك  م  اللناوب أن يالض(   البداية
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لنه؛ فلنه طالهلليلنات  -$-البخار   ما طدكُ أ، و«مةدوح»فلذا ال يلال  أن يقاش فيه: 

م   :أو -يذكدها العللاء، ال مةاش هنا لبلطلا، وليل ك  ما طدكه البخار ، أو ملل) 

 يكالن مقدوًيا فيه، وهذا معدوف مند صغار رلبة العل). -طدكاه 

 :-، 4251) «التقديب»كلا    -وهال اقة ابو  ،عبد الوارث ن  سعيد البصح  -ب

 :-أيًضا-وروايته مخالفة لدواية يلاد، وقد اختلف مليه فيلا 

مروا : عن أزهر بن  -(345ام ذكرال عنإ احلملكم مذاكر  )ك-فرواال أبو عيل احلملفظ 

 ، عان أيب هرلار ، مرفوًعامل عان وجاابن احلكم، عن عطاملء، ثنمل عبد الوارث: ثنمل عيل 

 .-بنحوال  -

،[ منن  ملننل) بنن  1744) «الشننعب»، ]ومنننه: البيلقنني   345ورواه الحنناك) )

كالهلنا: من  مبند النالارث، من   ، م  ملندد؛1) «الةام(»واب  مبد الرب    إبداهي)؛

 .-بنحاله  -، م  مطاء، م  أبي هديدة، مدفالًما ع  رجلاب  الحك)، 

وملندد هللعناله فأزهد هللع  الدهلل  اللبل) بي  مطاء وأبي هديندة، وملنل)  قلت:

 بي  اب  الحك) ومطاء.

وقنند ذكنند الحنناك) مننذاكدة هللنندت بينننه وبنني  شننيخه أبنني ملنني الحنناف    هننذا 

هن  يصنح »ذاكدت شنيخنا أبنا ملني الحناف   نذا البناب، ان) ونألته: »الحديث، قاش: 

  ن مطنناء »، قنناش: «لِننَ)؟»، قلننو: «ال»، فقنناش: «شننيء منن  هننذه ا وننا يد منن  مطنناء؟

بالدواينة اللنذكالرة  -  مندوان ، ا) واه إونناده إلنى أزهند بن«ديدةل) يلل( م  أبي ه

قد أخطأ فيه أزهد ب  مدوان، أو شيخك) اب  أيلد الالاونطي، »، فقاش الحاك): -أوال 

بالدوايننة  -، انن) ونناه إوننناده إلننى ملننل) بنن  إبننداهي) «وغينند ملننتبعد منللننا النناله)
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ف لي به، وللا هلللعنو البناب؛ فاوتحلنه أبال ملي، وام »، ا) قاش: -اللذكالرة اا ًيا 

 .(1)«وهللدت هلللامة ذكدوا فيه ولاع مطاء م  أبي هديدة

، والحل  ملنى الالاونطي أولنى؛ فقند ذكنده -$-ا مد كلا قاش الحاك)  قلت:

،، ولنن) يننذكد فيننه هللدًيننا، وال طعنندياًل، وأمننا ملننل)، 5898) «طاريخننه»ابنن  ملنناكد   

 د إليللننا، فيكننالن الصننالاب: أن بنني  وملنندد؛ فللننا ابتننان معدوفننان، وقنند ابننو اإلونننا

 وهننذا هننال الننذ  امتلننده ابنن  القطننان الفاونني    ،ابنن  الحكنن) ومطنناء رهللنناًل مبلًلننا

أ :  -وقنند قينن : إ ننه »،، فأمنن  بننه الحننديث، قنناش: 2/425) «بيننان النناله) واإليلننام»

 ،.1/428) «الفتح الللاو »، وأقده اللناو    «يةاج ب  أررأة -اللبل) 

، بنأن ابن  الحكن) صندح 1/253) «طخديج الكشاف»فقد طعقبه    وأما الزيلعي؛

  من  ابن  الحكن)   هنذا اب  ماهللة، ورده اللنناو  بنأن النداوبالللاع م  مطاء مند 

 التصديح هال ملارة ب  زاذان، وهال ضعيف.

، وأمنا -إن شناء ا   -وهنال كلنا قناش، وونيأي طخنديج رواينة ملنارة قديًبنا  قلت:

الدهلل  الذ  »: «الةام(»الحةاج؛ فل) يدطضه اب  مبد الرب، فقاش   طعيي  اللبل) بأ ه 

 .«يدويه م  مطاء يقاللالن: إ ه الحةاج ب  أررأة، وليل مند  كذلك، وا  أمل)

 .-إن شاء ا   -، وويأي بيان ذلك -بالفع   -قد رواه الحةاج م  مطاء  قلت:

مارة ن  زاذا  الصيدالين -هللن   «التقدينب»كلنا    -طنأ ، وهنال صندوه كثيند الخع 

(4847 ،-: 

،، 261، ]ومننه: ابن  ماهللنة )26983اب  أبني شنيبة )و ،،2534رواه الطياللي )

،، 6383،، وأبنال يعلنى )2649،، وال مذ  )10692،[،  وأيلد )4واب  مبد الرب )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه اللذاكدة الطيبة فيلا فالائد مللة لطالب العلن)، منلنا: طالاضن( الشني  لتللينذه، وقبنالش الحنا مننه،  (1)

كلنا قناش  -مذاكدطه العل) معه، ورهللالمه م  خطئه، وأن الباب إذا لن) طةلن( ردقنه؛ لن) يتبني  خطن ه و

 .-$-اإلمام ملي ب  اللديني 
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،، وابنن  16)،15) «الللننتخدج»،، وأبننال  عنني)   89، )88) «اللنندخ »والحنناك)   

،[، وابن  أبني الفنالارس   432: القضامي )، ]وم  هلللته73) «لهمعة»ا مدابي   

 ،، كللنن): منن  ملننارة: انننا ملنني 920) «معةلننه»،، وابنن  ملنناكد   22) «فالائننده»

 مرا مر  رجرل مفرظ علًمراا فسرئل عنرها فوتمره؛ »ب  الحك)، به، ولف  اب  أبي شنيبة: ا

 .«إال جرء نه يوم القيامة ملجًما نلجام م  نار

 .«يديث يل » قاش ال مذ :

، وإال؛ -كلنا هنال معندوف من  اصنطاليه للحلن   -مداده: بامتبنار ردقنه  قلت:

 .-كلا طقدم التناليه به  -فلذا الالهلله ضعيف؛ لضعف ملارة 

ْيَلِحيني رواه م  1872) «العل »وقد ذكد الدارقطني    ، أن يحيى ب  إوحا اللَّ

منن  أبنني هدينندة؛ قنناش رة، فقنناش: منننه، منن  ابنن  الحكنن)، منن  محلنند بنن  زينناد، املنن

ووه) فيه، وإ لا رواه ملارة ب  زاذان، م  ملني بن  الحكن)، من  مطناء »الدارقطني: 

 .«ب  أبي رباح، م  أبي هديدةا

، فملحلمل عاىل عاامر  أوىل، -( 6127) «الكملش »كام يف  -: السيلحيني ثقة قلت

، ولعلاإ -(7/365) «التدذلب»كام يف ترمجتإ من -سيام وقد ضعفإ الدارقطني نفسإ  

 اعترب بروالة ا؛امعة عنإ، وبام هو معروف يف روالة هذا احلدلث عموًممل، واهلل أعلم.

وماللة هذا الوجه م  رواية ان  الحوم ع  عطراء: أنره معلرول نوجرود رجرل * 

 مبهم نينهماا واهلل أعلم.

 «التقدينب»كلنا    -وهال صدوه، كثيد الخطأ والتدليل الحجا  ن  أرطأةا  -2

(1119 ،-: 

هللنننزء مننن  »،، وأبنننال داود الفنننامي   10877، )10762، )8163رواه أيلننند )

، وملي ب  ملند الحدبني   -، 2/199) «التدوي    أخبار قزوي »كلا    - «فالائده



 

318 

318 

 
،، 2/268) «طاريخنه»،، و  37) «الكفاينة»،، والخطيب   116) «الفالائد اللنتقاة»

،، م  رده: 135، )134) «العل »الز    ،، واب  الة2) «الةام(»واب  مبد الرب   

 من  ردينا يزيند  -م  الحةناج، من  مطناء، من  أبني هديندة، مدفالًمنا، ولفن  أيلند 

ئل ع  علم يعلمه؛ فوتمه؛ جاء يوم القيامة ملجًمرا » :-ب  هارون، م  الحةاجا م  س 

 .«نلجام م  نار

يلند، هكذا رواه هللل( من  الثقنات من  الحةناج، وخنالفل) أبنال خالند ا   قلت:

 .موقوًفافدواه م  الحةاج 

 .-بنحاله  -،: انا أبال خالد، به 26984هكذا رواه اب  أبي شيبة )

، فنالاله) مننه، أو -، 2547) «التقدينب»كلا    -أبال خالد صدوه يخطئ  قلت:

 ضعيف. -م  هذا الالهلله  -م  يةاج، وقد مدفو ياله، فالحديث 

ْيجا -3 ح  اقنة، فقينه، فاضن ، وكنان يندلل،  وهنال عبد الملك ن  عبد العزيز ن  ج 

 :-، 4193) «التقديب»كلا    -ويدو  

،[ م  محلد بن  انالر، 1745) «الشعب»، ]ومنه: البيلقي   344رواه الحاك) )

 .-، 5775) «التقديب»كلا    -وهال اقة 

 «العلنن »: ابنن  الةننالز    ، ]ومنن  هلللتننه4/89) «الكامنن »ورواه ابنن  منند    

،، االانتل): من  35) «أماليه»،، والشةد    34) «يديثه»ي   خ،[، والشامال137)

 .-،3/190) «للا ه»،، و3899) «الليزان»كلا   -ب  ونان، وهال ضعيف ُصْغِد  

قاش ابنا االر وونان: انا اب  هللديج، م  مطاء: ولعو أبا هديدة يحدث م  النبني 

، «-جام م  نارلوقد أ لجم ن -م  سئل ع  علما فوتمه؛ جرء نه يوم القيامة »: -ملسو هيلع هللا ىلص-

 هذا لف  الحاك).
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هذا يديث طداوله الناس بأوا يد كثيدة، ُطةل(، وُينذاكد  نا، وهنذا »قاش الحاك): 

 ، وأقده الذهبي.«- ملى شدط الشيخي  -اإلوناد صحيح 

ولنيل كلنا قناال؛ فننن ابن  انالر لن) يخندج لنه الشنيخان، و  اإلونناد إلينه:  قلت:

كلنا    -اقنه ابن  يبنان، وضنعفه الندارقطني القاو) بن  محلند بن  يلناد الندالش، و

، وقد أمله اب  الةالز  بصغد ، وغفن  -، 4/465) «للا ه»،، و6841) «الليزان»

م  متابعة اب  االر هذه، وقد مدفو ما فيلا، فيلك  أن يثبو اإلوناد بلةلالمللا م  

 اب  هللديج، وا  أمل).

، ع  انر  عبراسمطاء، وقد خالفللا محلد ب  مدوان، فدواه م  اب  هللديج، م  

مر  كرتم »، مدفالًمنا، بلفن : 53) «أيادينث أبني الشني »هكذا أخدهلله اب  مددوينه   

 .«علًما يعلمه؛ جرء نه اليوم القيامة ملجًما نلجام م  نار

ندِّ  الصنغيد، وهنال منتل)  قلت: ا؛ فاب  مندوان هنذا هنال الل  وهذا منكد، طالف هللد،

 .-، 6284) «التقديب»كلا    -بالكذب 

وأما اب  هللديج  فله؛ فقند ونبقو اإلشنارة إلنى كال نه مدلًلنا، وقند رواه من  مطناء 

إذا قلو: قاش مطاء؛ فقد ونلعته »هاهنا معنعنًا؛ ولك  هذا ال ي اد؛ للا ابو منه أ ه قاش: 

منن  »، وقاللننه: «قنناش مطنناء»ال فننده   ذلننك بنني  قاللننه: ، و«منننه، وإن لنن) أقنن : وننلعو

 .(1)«مطاء

صندوه، وروايتنه من  مكدمنة خاصنة مضنطدبة، وقند  وهال سماك ن  محبا -4

 :-، 2624) «التقديب»كلا    -طغيد بَأَخدة، فكان ربلا طلق  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: هللاء ا مل  إلى مطاء، فلأله م  يديث، فحداه، فقلنا -  رواية الحاك)  -ملى أن اب  هللديج قاش  (1)

 فنذكد الحنديث، فظناهد هننذا أن  «هديندة... ين وننلعو أبنا »، قناش: «طحندث هنذا، وهنال مداقني؟»لنه: 

اب  هللديج ول( هذا الحديث م  مطاء؛ ولكنك قد مدفو ما   إونناد الحناك)، وملنى كن  يناش؛ فقند 

 .ملى وبي  الفائدة، وبا  التالفيا -ملالًما  -كان ذكد الكالم ملى رواية اب  هللديج م  مطاء 
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،، والبغنال  464) «اللندخ »،، والبيلقي   3529) «ا ووع»رواه الطرباين   

،، االاننتل): منن  إبننداهي) بنن  2/149) «التفلننيد»،، و  1/126) «شنندح اللنننة»  

م  سئل ع  علرما فوتمره؛ أ لجرم »  مطاء، به، ولف  الطرباين: رللان، م  ولاك، م

 .«نلجام م  نار يوم القيامة

، وقناش «ل) يندو هنذا الحنديث من  ونلاك إال إبنداهي) بن  رللنان»قاش الطرباين: 

 .«يديث يل »البغال : 

، وهال متفندد  نذا الالهللنه، فنال ين م  إبداهي) وبا بيان ما منده م  الغدائب قلت:

  بينان يالنه،  -$-غدائبه، وأمنا ونلاك؛ فقند ذكندت مبنارة الحناف  أن يكالن م  

 ؛ -كلنا يفينده ظناهد كنالم الحناف   -والالاق( أن روايته م  غيد مكدمة ليلو يلننة 

، وإن كا نو أيلن  ينااًل من  روايتنه من  مكدمنة، وهنذا هنال -أيًضنا-ب  هي ضعيفة 

روايتنه من  »: -، 4/204) «التلنذيب»كلا    -يعقالب ب  شيبة بقالله  منه الذ  مرب

مضطدبة، وهال   غيد مكدمنة صنالح، ولنيل من  اللتثبتني ، ومن   -خاصة  -مكدمة 

 .«ول( منه قديًلا، مث : شعبة، ووفيان؛ فحديثل) منه صحيح ملتقي)

فلذا هال هللام( القنالش   ونلاك، وبنه يتضنح أن روايتنه هاهننا غيند مقباللنة،  قلت:

 .- م  هذا الالهلله -وبالتالي؛ يضعف الحديث 

ن  بن  صنالح رواه من  ونلاك، 3277) «العلن »هذا؛ وقد ذكد الدارقطني    ، أن ُمَفضَّ

 .«والصحيح: م  أبي هديدة»، قاش الدارقطني: ع  جانحفقاش: منه، م  مطاء، 

 «التقديننب»كلننا    -؛ فنننن مفضنناًل هننذا ضننعيف -$-وهننال كلننا قنناش  قلررت:

(6854،(1) -. 

 اللعدوف:اإلمام قتادة ن  دعامة السدوسرا  -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولاك ، م  مطاء ، م  هللابد . م  –أيًضا  –أ ه رواه  –إن شاء ا   –وويأي  (1)
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، م  وعيد ب  بشيد، م  قتادة، م  مطاء، من  463) «اللدخ »رواه البيلقي   

 .«م  كتم علًما؛ أ لجم يوم القيامة نلجام م  نار»أبي هديدة: 

 .«، وقد رفعه غيده م  مطاءكذا قال موقوًفا»قاش البيلقي: 

عللاء ، وذكد ال-، 2276) «التقديب»كلا    -وهذا منكد؛ فلعيد ضعيف  قلت:

 ، وقتادة  فله مدلِّل، وقد منع .-خاصة  -مناكيد له م  قتادة 

ا، ول) يتليز يديثه، فن ك  ليث ن  أنر سليما -6 كلنا  -وهال صدوه، اختلع هللد،

 :-، 5685) «التقديب»  

 وقد اختلف منه:

 ، منن  140) «العلنن »،، وابنن  الةننالز    7532) «ا ووننع»فنندواه الطننرباين   

 .-، 2703) «التقديب»كلا    -م ب  ولي)، وهال اقة متق  أبي ا يالص والَّ 

، من  مبند النديل  5) «الةام(»،، واب  مبد الرب   4/286) «الكام »ورواه اب  مد    

 .-، 3885) «التقديب»كلا    -ب  وليلان ب  أبي الُةالن، وهال صدوه يخطئ ا

أبنني هدينندة، رواه أبننال ا يننالص، وابنن  أبنني الةننالن: منن  ليننث، منن  مطنناء، منن  

 .«م  كتم علًما عنده؛ ألجمه اهلل يوم القيامة نلجام م  نار»مدفالًما، ولف  الطرباين: 

ل) يدو هذا الحديث م  ليث إال أبال ا يالص، طفدد بنه إونلامي  »قاش الطرباين: 

 .«ال أمل) رفعه م  ليث غيد اب  أبي الةالن»، و  مقابله قاش اب  مد : «ب  ملدوا

 يتعقب أيدهلا اآلخد. -ريلللا ا   -وقالالهلا  قلت:

،: انا هللديد، وهال اب  مبد الحليد، اقة 142) «العل)»ورواه أبال خيثلة النلائي   

 .-، 916) «التقديب»كلا    -صحيح الكتاب، وقي : كان يل) بأخدة 

 ، م  أبي شلاب الحناط، وقد طقدم التعديف به.4/331) «الطبقات»ورواه اب  وعد   
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م  كتم علًما ي نتفع »: م  ليث، م  مطاء، م  أبي هديدة: ا وأنو شهابقال جحيح

 .- هوذا موقوًفا -، هذا لف  أبي خيثلة «نه؛ ألجم نلجام م  نار

والصحيح م  ليث: الالقف، وأما رواية أبي ا يالص؛ ففيلا النداو  مننه:  قلت:

 «بالتلننذي»كلننا    -إوننلامي  بنن  ملنندو البةلنني، وهننال ضننعيف، صننايب مننناكيد 

، وبننه أملننه ابنن  الةننالز ، وأمننا روايننة ابنن  أبنني الةننالن؛ فقنند مدفننو - (1) ،1/279)

 .-أيًضا-ياللا، فعاد ا مد إلى ليث، وقد مدفو ياله 

 :-، 2575) «التقديب»كلا    -وهال اقة مابد  سليما  ن  ط ْحما  التيمرا -7

  أصنبغ ،، وقاون) بن315) «الصنغيد»،، و  3322) «ا ووع»رواه الطرباين   

 ، كالهلننا: منن  اللعتلنند -، 5/218) «بيننان النناله) واإليلننام»كلننا    - «مصنننفه»  

 -، 6785) «التقديب»كلا    -ب  وليلان وهال اقة ا

 ، م  وفيان الثالر ، اإلمام اللعدوف.3/74) «الضعفاء»ورواه العقيلي   

، ولفن  : م  وليلان، م  مطناء، من  أبني هديندة، مدفالًمناقال المعتمحا وسفيا 

ئل ع  علما فوتمه؛ أ لجم يوم القيامة نلجام م  نار»الطرباين:   .«م  س 

لان التيلي إال ابننه، طفندد بنه ابن  أبني يل) يدو هذا الحديث م  ول»قاش الطرباين: 

ه الء كلل) اقات، واب  أبي اللد  اقنة يناف ، »، وقاش اب  القطان الفاوي: «اللد 

ام، ول) يعد  ا كبيد الاله)، وإ لنا هني معاينب، ولكثدة محفالظاطه؛ أيصيو مليه أوه

ت ملى  بي ، ووقطات ُأيصيو ملى فاض   .«ُمدَّ

اب  أبي اللد  »،: 1/429) «الفتح الللاو »ول) يدطض اللناو  هذا، فقاش   

 .«له أوهام، وكأ ه دخ  مليه يديث   يديث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديفيني أن مللًلا روى له،  قلته م  خع ُمْغَلَطا ، م   قله من  خطنه، »ذكده اب  يةد، وقاش:  (1) ذكد الصَّ

، وأما إولامي  -بض) العي   -وما أظنه إال طصحيًفا م  إولامي  ب  ملد الالاوطي، اللذكالر م  قب  

 «.التقديب»  اللذكالر هنا، ول) يذكده   فذكد الداو «...-بفتح العي   -ب  ملدو ا
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مندَّ وة الغننلع، ، فنالندهللن  وصنفه غننيد وايند بننكثد-$-وهنال كنلنا قنناش  :قلت

اب  مد  يديثه هذا   هللللة مناكيده، ول) يصفه بالحف  إال اب  يبنان؛ وللنذا قناش فينه 

 .«صدوه، مارف، له أوهام كثيدة»،: 6263الحاف  )

 وأمننا روايننة وننفيان؛ ففيلننا مبنند الالهنناب بنن  هلننام، أخننال مبنند النندزاه، صننايِب ل ِ

، وقنند -، 4/93) «للننا ه»،، و5334) «الليننزان»كلننا    -وفيننه كننالم ، «اللصنننف»

 .«ال يتاب( مليه»أخدج العقيلي يديثه هذا، وقاش: 

 :-، 6809) «التقديب»كلا    -وهال اقة، ابو معمح ن  راشدا  -8

،، 4/331) «الطبقننات»،، وابنن  وننعد   1/64) «طفلننيده»رواه مبنند النندزاه   

ئل ع  علم»كالهلا: م  معلد: بلغني م  مطاء، م  أبي هديدة:  عندها فوتمه؛  م  س 

 .- هوذا موقوًفا -، هذا لف  مبد الدزاه «أتى نه يوم القيامة ملجًما نلجام م  نار

 ؛  ن معلًدا ل) يل)ِّ الالاوطة بينه وبي  مطاء.-أيًضا-وهذا ضعيف  قلت:

نْ  يحا  -9
 :- (1) ،5614) «التقديب»كلا    -وهال صدوه يخطئ  كثيح ن  ش 

 ، منن  رديننا محلنند 160) «الصننغيد»،، و  2290) «ا ووننع»رواه الطننرباين   

د الحنفي:  ا يلاد ب  يحيى، م  كثيد، من  مطناء، من  أبني هديندة، مدفالًمنا، يْ لَ ب  ُخ ا

 .«م  سئل ع  علم يعلمها فوتمه؛ جاء يوم القيامة ملجًما نلجام م  نار»بلف : 

 .«خليد ل) يدوه م  كثيد ب  شنظيد إال يلاد، طفدد به محلد ب »قاش الطرباين: 

، وأمنا -، 1509) «التقدينب»كلنا    -قد مدفو ياش كثيند، ومثلنه يلناد  قلت:

اه اب  يبان  ،، 7498) «الليزان»كلا    -اب  خليد؛ فلال ضعيف، ذو مناكيد، وقد وهَّ

ا.-، 5/158) «للا ه»و  ، فلذا الالهلله ضعيف هللد،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، و حال ذلك، إ لنا يندش كن  «صدوه له أوهام»، «صدوه يل)»هذه العبارة، و حالها م  قالش الحاف :  (1)

، - «التقدينب»كلا    مليه الحناف   فلنه   مقدمنة  -هذا ملى أن الداو  يتالقف   طفدده، ويعترب به 

 ، أو «صنندوه»ذا، وال أن طعامنن  معاملننة منن  يقننالش فيننه: فننال ينبغنني أن طفلنن) ملننى خننالف منصالصننه هنن

 .، أو  حال ذلك، واللقام يحتل  بلًطا، ليل هذا مالضعه«ال بأس به»
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 :-، 6435) «التقديب»كلا    -وهال صدوه، مابد  مالك ن  دينارا - 10

، ]ومنن  4/76) «الكامنن »،، وابنن  منند    452) «الصننغيد»رواه الطننرباين   

،، االاننتل): 37) «الكفايننة»،[، والخطيننب   136) «العلنن »رديقننه: ابنن  الةننالز    

م  صدقة ب  مالوى، م  مالك، م  مطاء، م  أبي هديدة، مدفالًما، ولفن  الطنرباين: 

 .«نلجام م  نار م  سئل ع  علما فوتمه؛ ألجم يوم القيامة»

 ، وبنحاله قاش اب  مد .«ل) يدوه م  مالك ب  دينار إال صدقة ب  مالوى»قاش الطرباين: 

، وبنه أملنه ابن  - (1) ،2921) «التقديب»كلا    -صدقة صدوه له أوهام  قلت:

 .-أيًضا-الةالز ، فلذا الالهلله ضعيف 

كنة، وهنال الللقنب بالضناش؛   نه ضن    ردينا م معاوية نر  عبرد الورحيما -11

 .-، 6765) «التقديب»كلا    -صدوه 

ام   -12  «لساملنإ»(، و317) «اييازا »كاام يف -وهو مارتوك  ،سلند  ن واشد ابس 

(3/27 )-. 

وهننال إمننا القدشنني، أو الحنفنني، فننا وش مننتل)،  العررالء نرر  مالررد الرردارمرا -13

 .-، 5235، )5234) «التقديب»كلا    -والثاين مقبالش 

، م  أبني إونلامي  ا ُُبلِّني: اننا ونعيد، ومعاوينة، 1442) «فالائده»رواه طلام   

م  سئل ع  »يقالش:  -ملسو هيلع هللا ىلص-والعالء: اناء مطاء: ولعو أبا هديدة: ولعو روالش ا  

 .«علما فوتمه؛ ألجم نلجام م  نار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منند  -طقدم التنبيه ملى معنى هذه العبارة، وإن كان صدقة يلتحا ما هال أشد منلا؛ ولك  ا مد يلنل   (1)

أهننا يينئذ، وأما م  يفل) هذه العبنارة ملنى  ، فال يحل  طعقب الحاف -اوتحضار اللعنى اللشار إليه 

   مخطئ   طقديد ياش صندقة  فلنه؛ فقند هللدينه -م( خطئه    فل الفل)-طفيد التحلي  اللطلا؛ فلال

 «الكاشننف»معظنن) ا ئلننة، وأقنن  مبنناراهت)   ذلننك طفينند التلينني ، وهننال مننا مننرب منننه الننذهبي بقاللننه   

 «.ُضعِّف»،: 2388)
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 «اللينزان»كلنا    -أبال إولامي  هال يف  ب  ملد ب  ديننار، وهنال منتل)  قلت:

 .-،2/324) «للا ه»،، و2135)

فل الء االاة مشد راوًيا، رووا الحديث م  مطاء،  :-عفا اهلل عنه  -قال أنو مازم 

، ملنى منا وقن(   رواينات بعضنل) من  االخنتالف، وخنالفل) -ڤ-م  أبي هديدة 

، -م  قالله  - أبي هديدة، أو م  مطاءهللل( آخد م  الدواة، فدووه م  مطاء، م  غيد 

 وإليك بيان ذلك:

 :-ڤ-ل: ع  عطاءا ع  جانح م  قا * أواًل :

كلنا    -وهال صدوه كثيد الخطأ، ويديثنه من  مطناء ضنعيف مطح الورا ا  -1

 :-، 6699) «التقديب»

( ]وعناإ: أباو نعايم يف 3/147) «طبقاملت ايحادثن بأصابدمل »رواال أبو الشيخ يف 

([ من طرلق: أمحد بن ُبَدل ل: ثنمل مفضل بن صامللح، عان مطار، 1142) «أخبملر أصبدمل »

 .«؛ يبجل   لجت  ةن بتوةن سئا عن عل ، فكتسخت»ن عطملء، عن جملبر، مرفوًعمل، بلفظ: ع

كلنا    -قد مدفو ياش مطد، ال ويلا   مطاء، وأما مفض ؛ فلال ضعيف  قلت:

 «التقدينب»كلنا    -صندوه لنه أوهنام  ال، وأما ابن  بندي ؛ فلن-، 6854) «التقديب»

ا.-، 12)  ، فلذا الالهلله ضعيف هللد،

ا  -2 س 
، وهو ضعي   ن س نتنا-انهسلو، واسكتن ابس  انهسلو  كرس ابل  -عم

 :-( 4578) «التقرلب»كام يف  -

(، وابان 9/91) «تملرخياإ»(، واوطياب يف 3/426) «الضاعفملء»رواال العقييل يف 

(، كلدام عان 127) «العلل»(، وابن ا؛وزي يف 31) «تبين كذب ايفرتي»عسملكر يف 

 .-بنحوال  -عسل، عن عطملء، عن جملبر، مرفوًعمل  عيسى بن ميمو  البرصي، عن
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وبه أمله اب  الةنالز ، وأمنا ابن  ميلنالن؛ فقند طدكنه  ،قد مدفو ياش مل  قلت:

 -أيًضنا-، فلذا الالهلله -، 4/407) «للا ه»،، و612) «الليزان»كلا    -الدارقطني 

ا.  ضعيف هللد،

 م  قال: ع  عطاءا ع  ان  عباس: * ثانًيا:

،، وأبنننال  عننني)   723) «الةنننام(»،، والخطينننب   11/145رواه الطنننرباين )

،، 43/541) «طاريخنننه»،، وابننن  ملننناكد   39،، والشنننةد  )17) «الللنننتخدج»

هللليًعا: م  وفيان، م  هللابد، من  مطناء، من  ابن  مبناس، مدفالًمنا، ولفن  الطنرباين: 

 .«م  سئل ع  علما فوتمه؛ جاء يوم القيامة ملجًما نلجام م  نار»

 .«إوناده ضعيف»: قاش أبال  عي)

قند طدكنه غيند ، و«ضنعيف»،: 878هال اب  يزيد الةعفي، قاش فينه الحناف  ) هللابد قلت:

 وايد م  ا ئلة، واهتله بعضل).

 وقد اختلف مليه:

، عر  الشرعبر، م  رديا شيبان، م  هللنابد، 5/48) «ا ووع»فدواه الطرباين   

 .-بنحاله  -، مدفالًما ع  أنر هحيحةم  مطاء، 

ل) يدخ    هذا الحديث بي  هللابد، ومطناء: الشنعبي، إال شنيبان، »اين: قاش الطرب

 .«طفدد به آدم

الين، طدهلللنه نُنيْ   هذا اإلونناد: شني  الطنرباين: مبند الصنلد بن  محلند العَ قلت: 

،، وغيننده، ولنن) يننذكدوا فيننه هللدًيننا، وال طعنندياًل، 4/271) «ا  لنناب»اللننلعاين   

 ش الةعفي.فاللعتلد رواية وفيان، وقد مدفو يا

  :- م  قوله -م  رواه ع  عطاء  * ثالًثا:
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م    : -، 1/340) «طفليد اب  أبي زمنني »كلا    - «طفليده»رواه يحيى ب  والَّ

مر  سرئل عر  علرم عنردها فوتمره؛ »ش، من  مطناء: اداش، م  أبان ب  أبني مينِخ م  

 .«ألجم يوم القيامة نلجام م  نار

، -(142) «التقرلب»كام يف -بمل ؛ فدو مرتوك ل  مظلم، فأممل أ: هذا لسنملد تملقلت

، وأمامل -( 1705) «التقرلب»كام يف  -وأممل خدا ؛ فدو ابن عيمل ، وهو لن احلدلث 

 «لساملنإ»(، و9534) «اييازا »كاام يف  -ابن ساال  نفساإ؛ فداو ضاعي ، لاإ مناملكري 

(6/260 )-. 

 : -ع ت ا  عاخت  -قتل يب ا قت   

 ، وخالصتإ:-ڤ- هرلر  هبذا لتم الكال  عىل هدلث أيب

أنإ قد صح من طرلق ابن سريلن، وعباد الارمحن بان هجاري ، عناإ، وأمامل ساملئر 

الطر ؛ فسملقطة عن هد ا عتباملر؛ ل  طرلاق أيب عياملض، وبعاض األوجاإ يف طرلاق 

 عطملء، وقد سبق ذكر من صححإ من العلامء.

عليإ، رواال معلول، مل لتفقوا »(: 1/322) «اإلرشملد»يف  -$-وأممل قول اولييل 

عن عطملء: مملل  بن دلنملر، وعامر ، وعيل بن احلكم، ومجملعة، والنمل؛ جيمعاو  طرقاإ، 

 اها. «ومل لروال عنإ ايتفق عليدم من أصحملبإ، وايحفومل عن أيب هرلر  موقوف

، وما يصن  من  االخنتالف   ردينا مطناء ال يلنتلزم -بعد ما وبا  -فال وهلله له 

 أمل). -طعالى-بصحة الالقف فيه بعيد، وا   ، والةزم-ملالًما  -ضعف الحديث 

 :  -ڤ- احلديث الثاني : حديث عبد اهلل بن عمرو بن ال؛اص** 

 «الةنام(»: ابن  مبند النرب   ، ]ومن  هلللتنه399) «الزهد»أخدهلله اب  اللبارك   

 «الللتدرك»،، والحاك)   5027) «ا ووع»،، والطرباين   96،[، واب  يبان )7)

مقدوً نا  -، 465) «اللندخ »، ]ومننه: البيلقني   88-87) «اللدخ »،، و  346)
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 «العلنن »: ابنن  الةنالز    ، ]ومن  رديقنه5/38) «طاريخننه»[، والخطينب   -بغينده 

،، واب  مبند النرب 1/50) «الضعفاء»،، و  14) «الللتخدج»،[، وأبال  عي)   123)

،، 3) «ا ربعنني »   ،، واللنندو 35) «ا مننالي»،، والشننةد    26) «الةننام(»  

 كلل): م  اب  وهب، م  مبد ا  ب  مياش، م  أبيه، من  أبني مبند النديل  الُحُبلِّني 

، م  مبد ا  ب  ملدو، مدفالًمنا، ولفن  ابن  -بض) الحاء الللللة، والباء اللاليدة  -

 .«م  سئل ع  علما فوتمه؛ ألجم نلجام م  نار يوم القيامة»اللبارك: 

طفدد به مبد ا  ب   ، يدوى م  مبد ا  ب  ملدو إال  ذا اإلونادال»قاش الطرباين: 

هننذا إوننناد صننحيح منن  يننديث اللصننديي ، ملننى شنندط »، وقنناش الحنناك): «مينناش

،: 1/401) «اللةلن(»، وأقنده النذهبي، وقناش الليثلني   «الشيخي ، ولنيل لنه ملنة

 ،.121) «صحيح ال غيب»، وصححه ا لباين   «رهللاله مالاقالن»

 فينه مبند ا  بن  وهنب الفلنال ، قناش »ما اب  الةالز ؛ فقند أملنه بناب  وهنب، قناش: وأ

 .«اب  يبان: دهللاش، يض( الحديث

ليل فيه مةدوح، وقد ظ  اب  الةالز  أن »،: 52) «التذكدة»فتعقبه الزركشي بقالله   

 اهن. «، وليل كذلك«دهللاش»اب  وهب هال الفلال ، الذ  قاش فيه اب  يبان: 

إلممل  ايعروف؛ ولكان قب الزركيش؛ فدو صحيح؛ أل  ابن وهب هو اقلت: أممل تع

لايس بامليتن، صادو ، »يف شيخإ عبد اهلل بن عيمل ؛ فقد قملل فياإ أباو هاملتم:  ايشكلة

، وضعفإ أبو داود، والنسملئي، وقملل ابن لاونس: «لكتب هدلثإ، وهو قرلب من ابن هليعة

 هبمل ، ومعلو  أنإ متساملهل، فاال لصاح  ، ويف مقملبل هذا مل لوثقإ ل  ابن«منكر احلدلث»

 «التقرلاب»أ  لقد  تعدللإ هذا عىل جرح ايتقدمن؛ وهلاذا قاملل ابان هجار يف  -أبًدا  -

 ، فمللعجااب مان الزركيشاا «صادو  لغلاط، أخاار  لاإ مساالم يف الشاواهد»(: 3522)

، الذي جاز  بنفي ا؛ارح عان كال رجاملل هذا احلادلث، ولعلإ قصد ا؛اارح -$-
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، وقاد عارفت أ  هاذا ليس بصحيح، وأ  ابن عيمل  قد جرح جرًهمل -عاندال  –رب اياعت

 معترًبا.

، -بنال شنك  -ومليه؛ فالصالاب ضنعف الحنديث، وإن كنان يصنلح   الشنالاهد 

 وأما امتبار الحاك) إياه ملنى شندط الشنيخي ؛ فلن  أوهامنه اللعدوفنة؛ فننن البخنار  

مبد الديل  الحبلي، وإن كان قد ملا م  ، وال  بيه، وال  بي شايل) يخدج الب  م

ا خيد، وقد مدفو أن مللًلا إ لا خدج الب  مياش   الشالاهد، فال يلنتقي) أن يقناش 

 ، وا  أمل).-لاء لكلا قدره الع -إ ه ملى شدره 

 :  -ڤ- احلديث الثالث : حديث عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب** 

 ، ومنه: ك  م :(ويدويه منه:  اف

كلنا    -مي بالقدر، وكنان يندلل وهال صدوه يخطئ، رُ    ن  ذكوا االحس -1

 :-، 1240) «التقديب»

 -)أردافنننه  «ا فنننداد»،، والننندارقطني   3921) «ا وونننع»رواه الطنننرباين   

 «العلننن »، ]ومننننه: ابننن  الةنننالز    2/371) «الكامننن »،، وابننن  مننند    3269

 ): مننن  يلنننان بننن  ِونننَياه: ،، كللننن49/219) «طاريخنننه»،[، وابننن  ملننناكد   121)

مر  سرئل عر  » ا الحل  ب  ذكالان، م   اف(، م  اب  ملد، مدفالًما، ولف  الطنرباين: 

 .«علما فوتمه؛ جرء نه يوم القيامة قد أ لجم نلجام م  نار

ل) يدوه م  الحل  ب  ذكالان إال يلان ب  وياه، وال من  يلنان »قاش الطرباين: 

، وقناش الندراقطني: (1)«دد بنه مبند اللنالم بن  متيناإال القاو) ب  يزيد أبال صفالان، طف

 ، وقناش «غديب م  يديث الحل  ب  ذكالان م   اف(، طفندد بنه يلنان بن  ونياه مننه»

 .«هذا الحديث م   اف( ال أمل) يدوى إال م  هذا الالهلله»اب  مد : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لاكدقد طالب( مند اب  م (1)
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، 1/401) «اللةلنن(»ويلننان، والليثلنني    وقنند أملننه ابنن  الةننالز  بالحلنن 

 ،.1/435) «الفتح الللاو »عفه اللناو    بالثاين فقع، وض

، وقد مدفو ياش الحلن ، وأمنا يلنان؛ -ريلل) ا   -وا مد كلا قالالا  قلت:

 .-، 2/187) «للا ه»،، و1809) «الليزان»كلا    -فلال ضعيف، منكد الحديث 

 اإلمام اللعدوف: محمد ن  عبد الحمم  ن  أنر ذئبا -2

، من  (1)د ب  يزيد ا  صار : أ ا اب  أبني ذئنب، م  خال122رواه اب  الةالز  )

 .-بنحاله  - اف(، م  اب  ملد، مدفالًما 

، وقنالش ابن  «كنذاب»وأمله اب  الةالز  بخالد هنذا، و قن  فينه قنالش ابن  معني : 

 .«يدو  اللالضالمات»يبان: 

 ،.2/389) «للا ه»،، و2479) «الليزان»وهال كلا قاش، وا ظد  قلت:

 :-، 625) «التقديب»كلا    -وهال اقة  أيوب ن  موسى القحشرا -3

 « الةننام( »وابنن  مبنند الننرب    ،،316) «معةلننه»رواه ابنن  هلُلَلْينن( الصننيداو    

  ننا ميلنى بننان :(نننلد ب  يحيى ب   افن  مننم ،د ب  زهيدنحلن  منكالهلا م ،،475)

علرم »م  اب  ملد، مدفالًما، بلف :  ،م   اف( ،م  أيالب ،انا روح ب  القاو) :شعيب

 .«ال يقال نه كونز ال ينفق منه

وعمار بان حيياى هاو (، 5298) «التقرلب»كام يف  : عيسى صدو  لإ أوهمل قلت

، ترمجإ ابن مند  يف  رماملال وقد ، متكلم فيإ، ومل لذكر فيإ شيً،مل، وابن زهري «الكنى»األُُبيلِّ

 .-( 5/170) «لسملنإ»(، و7549) «اييزا »كام يف  -بمل ختالط  (2)ابن غال  الزهري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وق(   ا ص : اب  ذ يب، وهال خطأ؛  ن خالًدا اللذكالر يدو  م  اب  أبني ذئنب، النذ  يندو  من   (1)

 .، وقد واه اب  مد  لخالد أياديث متعددة م  روايته م  اب  أبي ذئب، م   اف(-أيًضا- اف( 

، «ي  هللدهللانطار»هال الحاف  الحل  ب  ملي ب  ملدو البصد ، أيد مشاي  يلزة اللللي، صايب  (2)

اللنعي    رنبقنات  »، ، و16/436) «اللنيد »وكان يلزة يلأله   الةدح والتنعندين  ، لنه طندهللنلة   

 .،3/97) «شذرات الذهب»و، ، 12/103) «النالا  بالنالفيات  »، ، و1314) «اللنحداي  
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ا، وقند أرلنا اللنناو   -بطدقنه اللنذكالرة  -أن الحديث  والخاللة: ضنعيف هللند،

 ، وا  أمل).-كلا طقدم  -القالش بضعفه 

 : -ڤ- احلديث الرابع : حديث أنس بن مالك** 

 ويدويه منه ك  م :

 :-، 7855) «التقديب»كلا    -وهال ضعيف  يوس  ن  إنحاهيم الجوهح ا -1

هتنذيب »،، واللنز    4/449، )3/168،، والعقيلي )264أخدهلله اب  ماهللة )

ف بن  إبنداهي): ونلعو ،، االاتل): م  ملد ب  ونلي): اننا يالون21/379) «الكلاش

مر  سرئل عر  علرما فوتمره؛ ألجرم يروم »: -ملسو هيلع هللا ىلص-ونلعو رونالش ا  أ ل ب  مالنك: 

 ، هذا لف  اب  ماهللة.«لقيامة نلجام م  نارا

 ، بيالوف ب  إبداهي).1/39) «مصباح الزهللاهللة»وأمله البالصيد    

 .-، 4911) «التقديب»كلا    -قد مدفو ياله، وملد ب  ولي) صدوه له أوهام  قلت:

 ،:6368) «التقديب»كلا    -وهال اقة مابد  محمد ن  واسعا -2

 «طاريخنننه»: الخطينننب   ]ومننن  رديقنننه ،2/355)«الحلينننة»رواه أبنننال  عننني)   

 ،، والخلينن  بنن  مبنند ا  القزويننني 129) «معةلننه»،[، واإلوننلاميلي   14/324)

منن   :كللنن) ،،129) «العلنن »، وابنن  الةننالز    -، 2/165) «التنندوي »كلننا   -

  نمن ،من  ملندان بن  ملنل) ،انا يحيى بن  ونلي) الطنائفي :يحيى ب  وليلان الةعفي

 .(1)-بنحاله  -محلد ب  واو(، م  أ ل، مدفالًما 

واو( م  أ ل، ل)  كتبه إال من  هنذا  غديب م  يديث محلد ب »قاش أبال  عي): 

، وأملننه ابنن  «هنذا الحننديث بأوننا يد ذوات منندد -ملسو هيلع هللا ىلص-الالهللنه، وقنند ابننو منن  النبنني 

 الةالز  بالطائفي.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روى مننه الخطينب النذ   -، وهال خطأ، ورواية أبي  عي) -ڤ-ووق( مند الخطيب: مدم ذكد أ ل  (1)

 .بناباطه -هاهنا 
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، وقند قناش -، 7563) «التقدينب»كلنا    -الطائفي صدوه ونيئ الحفن   قلت:

 كلا   طدهلللنة ملندان من  -مناكيد  -خاصة  -بعض العللاء إن   يديثه م  ملدان 

 «صنندوه، ربلننا وهنن)»، وقنناش الحنناف    ملنندان  فلننه: -، 8/122) «التلننذيب»

 .«صدوه، يخطئ»،: 7564،، وقاش   يحيى ب  وليلان الةعفي )5168)

ردعا   -3  «التقدينب»كلنا    -وهنال ضنعيف  ا-نضرم الجريم  -علر ن  زيد ن  ج 

(4734 ،-: 

، 4/312) «لكامن ا»،، وابن  مند    364) «أخبنار أصنبلان»رواه أبال  عني)   

،[، كالهلننا: منن  مبنند الننديل  بنن  130) «العلنن »: ابنن  الةننالز    ]ومنن  هلللتننه

 .«أو أمذ عليه أجًحا»، وزاد: -بنحاله  -القطامي، م  ملي ب  زيد، م  أ ل، مدفالًما 

أمله اب  الةالز  باب  هللدمان، وقد مدفو ياله، وابن  القطنامي شند مننه؛  قلت:

ا، من وك»: فقد كذبه الفالس، وقاش البزار  «اللينزان»كلنا    - «ضعيف الحديث هللد،

 .-، 3/426) «للا ه»،، و4947)

 :-، 4937) «التقديب»كلا    -وهال ضعيف  عمح ن  شاكحا -4

قملل ألصاحملبإ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-، عن أنس، أ  النبي (1)( بإسنملدال لليإ131رواال ابن ا؛وزي )

، فلاام أعناملهم ذلا ؛ «اياملء»، وقملل آخر: «ايلح»، قملل بعضدم: « يبي يش  ال اا ةالخت»

 .«ذبك ابلل ، ال اا ةالخت»، فقملل: «اهلل ورسولإ أعلم»قمللوا: 

أعلإ ابن ا؛وزي بملبن شملكر، وقد عرفت همللإ، ويف اإلسنملد لليإ من مل أنشاط  قلت:

 .-بتوسع  -للبحث عنإ السملعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: -، 6/241) «الةدح والتعندي »كلا    -والداو  منه هال ملدو ب  صدقة ا  طاكي، قاش فيه أبال ياط)  (1)

 .، وهال خطأ«ملد ب  صدقة»إلى  «العل »، وقد طصحف   «شي  صدوه»



 

333 

333 

 
، وقد ضعفه الزركشني   (1)ضعيف -بطدقه اللذكالرة  -أن الحديث  والحالل:

 ،.2/254) «كشف الخفاء»،، والعةلالين   52) «التذكدة»

 :  -ڤ- احلديث اخلامس : حديث عبد اهلل بن عباس** 

 ويدويه منه ك  م :

 اإلمام اللشلالر: سعيد ن  جبيحا -1

 «الفوائد اينتقامل »(، وأبو عمرو السمرقندي يف 2585) «مسندال»أخرجإ أبو لعىل يف 

( 5/159) «تملرخياإ»(، واوطياب يف 2367 -أطرافإ ) «األفراد»(، والدارقطني يف 41)

(، مجيًعمل: عن عبد األعىل بن عاملمر، 120( )119) «العلل»(، وابن ا؛وزي يف 7/406)

ةن سئا عن عل ، فكتسخت؛ جت  يا  »عن سعيد، عن ابن عبمل؛، مرفوًعمل، ولفظ أيب لعىل: 

؛ جات  ياا  ابةنتةاو ةلجاام  ابةنتةو ةلجام   لجت  ةن بتو، وةن قتل ك ابةرآن  غري ةات يللا 

 .« لجت  ةن بتو

،، 3079، )3030، )2727، )2473، )2101وهذا الالهلله أصنله منند أيلند )

،، وغينده)، 8085، )8084) «الكنربى»،، والنلائي   2951، )2950وال مذ  )

م  مبد ا ملى، به؛ ولك  بألفا  أخدى مختلفة، ليل فيلا مالر  الشاهد من  النلني 

 ).م  كتلان العل

، وقنناش «يلنن »، و  الثا يننة: «يلنن  صننحيح»قنناش ال مننذ    روايتننه ا ولننى: 

 ، منن  يننال ل (2)طفنندد بننه أبننال أميننة الطدوالونني مبنند الللننك بنن  محلنند»النندارقطني: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا (1)  .، ال يصلح لالوتشلادولال كان هناك وبب آخد لتضعيف رديا ملد ب  شاكد؛ فالحديث ضعيف هللد،

صالابه: محلد ب  إبداهي)، و  الدواة م  أبي أمينة: مبند الللنك بن  محلند، »: «ا رداف»قاش محقا  (2)

 «.أبال  عي) الةدهللاين، وا  أمل)
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 «ال غينب وال هينب»، وقاش اللنذر    (1)«ب  محلد الل دب، م  أبي مالا ة، منها

إطحناف »قناش البالصنيد     لنهبلث، و«محتج  ن)   الصنحيح ،رواطه اقات»،: 200)

رهللالنه رهللناش »،: 1/400) «اللةلن(»،: وقناش الليثلني   1/255) «الخيدة الللدة

،، والليالري 9/31) «اللطالب العالية»، وصححه اب  يةد العلقالين   «الصحيح

 (.1/175) «الزواجر»مي يف ث(، وابن هجر اهلي1/392) «الدر اينثور»  

ن كلياب، علإ ابن ا؛وزي بأمحد بان أيب الرجاملل، وهااسن باويف اياقملبال؛ فقد أ

( 1783) «الضاعيفة»(، ثم األلباملين يف 1/120) «خترل  اإلهيملء»وضعفإ العراقي يف 

 .«رجمللإ رجملل الصحيح »بعبد األعىل، ورد بذل  قول من قملل: 

؛ فإ  عبد األعىل أطبق مجداور األئماة عاىل تضاعيفإ، -$-وهو كام قملل  قلت:

، ومممل لؤكد ومهإ هملهنمل: أ  ابن أيب شايبة «صدو  هيم»(: 3731يإ ابن هجر )وقملل ف

  فاق اخت( عن وكيع، عنإ، عن ساعيد، عان ابان عبامل؛، 30725) «مصنفإ»أخرجإ يف 

 .-$-؛ أفملدال العالمة األلبملين -بمل؛ملة األخري  من ايتن ايذكور آنًفمل  -

؛ -بغض النظر عن هملهلام-بيشء بمللرجلن ايذكورلن؛ فليس وأممل لعالل ابن ا؛وزي 

 .-أصاًل  -عبد األعىل بغري طرلقدام ألهنام يف طبقة نملزلة من اإلسنملد، وهو ثملبت عن 

ن، -2 ام   :-( 1841) «التقرلب»كام يف  -وهو ثقة ثبت  يب ا صتبح، ذفاان ابس 

، من  إبداهني) بن  أيننالب الفندونناين: 4/206،، والعنقيلي )11/5رواه الطنرباين )

 ، منن  ا ملنن ، منن  (2)ننا أبنننال هنننا ئ إونننلامي  بنن  خليفننة، منن  معلنند بنن  زائنندةانن

، «م  كتم علًما يعلمه؛ ألجم يوم القيامرة نلجرام مر  نرار»أبي صالح، به، ولف  الطرباين: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غيند صنحيح؛ فقند طناب( أبنا أمينة: زهينُد بن  يندب، أبنال خيثلنة  -$-يعني: م  مبد ا ملى، وقاللنه  (1)

 ، ولفن  زهينند ال يختلنف منن  -مننند الخطينب، وابنن  الةنالز   -، وغينده -منند أبنني يعلنى  -النلنائي 

 .لف  أبي أمية إال بنحال كللة أو كللتي    آخد الحديث

 .، وهال خطأ«زائدة ع م  معلد، »وق( مند الطرباين:  (2)
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هي الشلادة، طكالن مند الدهلل  ُيدمى للنا، أو ال يندمى، وهنال يعلللنا، وال يدشند »قاش: 

 .«صايبلا إليلا، فلذا هال العل)

ده اللنننذر      «الزواهللنند»،، وطبعننه ابنن  يةنند الليثلنني   200) «ال غيننب»وهللننالَّ

، بالفدوناين، وقناش: 1/401) «اللةلن(»،؛ ولك  أمله  الر الدي  الليثلي   1/175)

 .«مةلالش»

إ لنا هنال مةلنالش الحناش، ال مةلنالش العني ؛ فقند أورده ابن  أبني يناط)    قلت:

 ، و قنن  «ال أمدفننه»ااننني  منننه، و قنن  منن  أبيننه: ، بدوايننة 2/89) «الةنندح والتعنندي »

، 1/90) «طناري  أصنبلان»،، وأبال  عني)   2/67) «ربقات اللحداي »أبال الشي    

 «اللينزان»م  غيد م  ذكدهلا ابن  أبني يناط) أن الدهللن  كنان صنايب مبنادة، وا ظند 

كنده ، للدد ملى م  هلللَّ  الدهلل ، وإن كنان أبنال العندب قند ذ1/16) «للا ه»،، و46)

 .«الضعفاء»  

 : -قبن  أن يخندج لنه هنذا الحنديث  -وأما معلد ب  زائدة؛ فقد قناش فينه العقيلني 

 ،.6/66) «والللان»،، 8689) «الليزان»، وامتلده صايبا «ال يتاب( ملى يديثه»

ْوشبا -3  «التقدينب»كلنا    -وهال صدوه كثيد اإلرواش وا وهنام  شهح ن  م 

(2830 ،-: 

 ام   العنالَّ نمن ،اشدَ   مبند ا  بن  ِخنن، من7187) « ا وونع » أخدهلله الطنرباين  

علمراء هرذه األمرة رجرال : »  اب  مباس، مدفالًمنا، بلفن : نم ،  شلدنم ،ب  يالشبا

رجل آتاه اهلل علًماا فبذله للنراسا ولرم يأمرذ عليره طمًعراا ولرم يشرتح نره ثمنًراا فرذلك 

السرماءا ويقردم علرى اهلل سريًدا  تستغفح لره ميترا  البحرحا ودواب البرحا والطيرح   جرو

شحيًفاا متى يحافق المحسلي ا ورجل آتاه اهلل علًماا فبخل نه ع  عباد اهللا وأمرذ عليره 

طمًعاا واشتحى نه ثمنًاا فذاك يلجم يوم القيامة نلجام م  نارا ويناد  منراد: هرذا الرذ  
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نه ثمنًاا وكرذلك مترى  آتاه اهلل علًماا فبخل نه ع  عباد اهللا وأمذ عليه طمًعاا واشتحى

 .«يفحغ م  الحساب

ل) يدو هذا الحديث م  العالام إال مبد ا  ب  خنداش، وال يندوى »قاش الطرباين: 

،: 126) «ال غينب وال هينب»، وقناش اللننذر    «م  ابن  مبناس إال  نذا اإلونناد

لليثلني   ، وبه أمله ا«-فيلا أمل)  -، واقه اب  يبان ويده (1)فيه مبد ا  ب  خداش»

 .-م( شلد  -، 5157) «الضعيفة»،، ا) ا لباين   1/332) «اللةل(»

 أما شلد؛ فقد مدفنو يالنه، وأمنا ابن  خنداش؛ فعبنارة اللننذر  ال ُطفلن) أ نه  قلت:

ب  اللقصالد أ نه طفندد بنذلك، مخالًفنا غينده من  النقناد،  يا اب  يبان؛ال) يدد فيه إال طال

كلنا  بنه ملينه  - «ربلنا أخطنأ»يالاقه مطلًقا؛ ب  قاش: الذي  ضعفالا الدهلل ؛ ملى أ ه ل) 

، (2)، وأمننا غيننده؛ فقنند ضننعفالا الدهللنن ؛ كننأبي زرمننة، وأبنني ينناط)-$-ا لبنناين 

، وغيده)؛ وللذا قناش فينه الحناف    -كلا ذكده الليثلي  -، واب  مد  (3)والبخار 

 .«ضعيف، وأرلا مليه اب  ملار الكذب»،: 3293) «التقديب»

، -(2978) «التقرلب»كام يف -ثري اإلرسملل ، وهو صدو  كان ةءاق ابضتت    -4

 :-كام قملل غري واهد من األئمة  -ومل لسمع من ابن عبمل؛ 

، م  خالد ب  مبند ا ملنى، من  الضنحاك، 136) «الةام(»رواه اب  مبد الرب   

 .-بنحال لف  شلد  -م  اب  مباس، مدفالًما 

، وقاش باال قطاع بي  الضحاك، واب  مباس ،5157) «الضعيفة»وأمله ا لباين   

 .«ل) أمدفه»  خالد ب  مبد ا ملى: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وهال خطأ«- نالدال ندل الحاء -مبد ا  ب  خداش »وق(   ا ص :  (1)

 .، وهذا طالهي  شديد«يث، ذاهب الحديث، ضعيف الحديثمنكد الحد»ومبارطه:  (2)

 .، ومعلالم أ ه ال يطلقلا إال فيل  ال طح  الدواية منه«منكد الحديث»ومبارطه:  (3)
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خالد ب  مبند ا ملنى »، بقالله: 265) «طعةي  اللنفعة»لعله الذ  أورده اب  يةد    قلت:

 الكال ، م  أبيه؛ أن ملد خطب بالةابية، ومنه: أبال ينيفة، غيد مشلالر.

 -ضنعيفوهال -ب  الحل  ا ُشناين   رديا ملد أخدهلله اب  خلدو، م :(1)قلت

يل،  ازع ملد   قالله:  فننن »بلنده إلى أبي ينيفة، منه، م  أبيه،   قصة لعلد م( قلِّ

، فنأ كد ملينه، «ا  أمدش م  ذلك»، فقاش القل: «ا  يض  م  يشاء، ويلد  م  يشاء

خطبنة إلنى ال -مدًفنا  -لنيل بةيند؛  هننا طنصندف  «خطبة الةابينة»فنراله الحليني 

 .(2)اهن «اللشلالرة

فنن يك  هذا الذ  أورده اب  يةد هال م   تكل) مليه؛ فلذه فائندة مزينزة؛  قلت:

، وأمنا رديننا ابن  مبنند الننرب -كلنا قنناش  - ن الطدينا الننذ  ذكنده ابنن  يةند ضننعيف 

اللذكالر هنا؛ فصحيح إلى خالد بن  مبند ا ملنى، فيفيند أن هنناك بالفعن  من  يلنلى 

  لنذكالر   هنذا اإلونناد، وهنال: خالند ؛   ه لن) يندو مننه إال الكذلك، ويكالن مةلالاًل 

 ، وا  أمل).-، 1697) «التقديب»كلا    -أبي يزيد ب  ولاك، وهال اقة اب  

 وللحديث رديا آخد م  الضحاك:

 ، من  يحينى بن  ونعيد الحلصني، من  إبنداهي) 9/20) «الحلينة»هلله أبال  عي)   خدَّ 

تنالحوا   العلما وال يورتم نعضروم »ه، مدفالًما، ولفظه: ، م  الضحاك، ب(3)ب  اللختارا

 .«نعًضا؛ فإ  ميانة العلم أشد م  ميانة المال

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-$-القائ  هال اب  يةد  (1)

، وغيدهلنا، ضنل  «الشنديعة»، واآلهللند    «اللننة»لك  هذه الالاقعنة أخدهلللنا مبند ا  بن  أيلند    (2)

اللذكالر، وهال ضل  ا وهلله التي أشدت إلى طدكي للنا    بالةابية، م  غيد الالهلله -ڤ-خطبة ملد 

 .، وا  الللتعان -كلا وبا  –طخديج الخطبة 

 ، ووننيأي «الآللننئ اللصنننالمة»، وهننال خطننأ، والتصنناليب منن  محمرردوقنن(   ا صنن : إبننداهي) بنن   (3)

 .كالم الليالري فيه
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لباراهيم روى لاإ الرتماذي، وابان »(: 190-1/189) «الآللئ»قملل السيوطي يف 

، وقملل ابان معان: «  بأ؛ بإ»، وقملل أبو داود: «صمللح احلدلث»مملجة، وقملل أبو هملتم: 

، «ثقاة»وحييى بن سعيد صملهب هدلث، ولإ رهالت، قملل ابان مصافى: ، «ليس بذاك»

 (.299-298) «تنزلإ الرشلعة»اها. ووصإ ابن عرا  يف  «وضعفإ ابن معن، وغريال

، ومعلنالم أن هنذا «فيه  ظد»أما إبداهي)؛ فقد أهل  الليالري قالش البخار  فيه:  قلت:

، «صندوه، ضنعيف الحفن »،: 245، وقد قاش الحاف    إبداهي) )-منده  -هللدح شديد 

، وقند وصنفه -والى ابن  معني   -وأما يحيى؛ فقد أشار الليالري بنهلللاش إلى م  ضعفه 

، «ضنعيف»،: 7558غيد وايند بأ نه يندو  اللنناكيد، واهتلنه ابن  يبنان، وقناش الحناف  )

، -$-، كالم اللنيالري 783) «الضعيفة»   -$-و ذا الذ  ذكدطه طعقب ا لباين 

بنن  زينناد الل لنن  ، الننذ  كذبننه غينند واينند، وضننعفه آخنندون، وا ظنند لننه: وزاد: الحلنني  

 ،.2/208) «للا ه»،، و185) «الليزان»

 :وهال اقة مشلالر  موالها عوحمة -5

 كننو الزركشنني ملننى ابنن  »كلننا    - «رياضننة اللتعللنني »أخدهللننه أبننال  عنني)   

 ،، و 389، 6/356، )3/43) «طاريخننه»، والخطيننب   -، 3/2665) «الصننالح

نننَلفي37) «أمالينننه»،، والشنننةد    1459) «الةنننام(»  «معةننن) اللنننفد»   ،، واللِّ

،، وابن  ملناكد 1408) «فالائنده»،، وطلام   3280) «الكنى»،، واب  مندة   760)

،، 1/231) «اللالضنالمات»،، واب  الةنالز    36/317، )8/308) «طاريخه»  

 «أمالينه»أبنال هللعفند الطالوني   ،، و1/61) «يديثنه»ومشده ب  مبند ا  الحنفني   

، كلل): م  مبد القدوس ب  يبينب، أبني ونعيد -، 783) «الضعيفة»كلا    -، 79)

بنحناله لفن  الضنحاك ا خيند، من   -مي، م  مكدمة، م  اب  مبناس، مدفالًمنا اَل الكَ 

 .-رواية اب  اللختار منه 
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،، 1/189) «الآللننئ»، وذكننده اللننيالري   (1)وأملننه ابنن  الةننالز  بعبنند القنندوس

،، 274) «الفالائد اللةلالمنة»،، والشالكاين   1/298) «طنزيه الشديعة»واب  مداه   

 .«مالضالع»،، وقاش: 783) «الضعيفة»وا لباين   

اع، وا ظد  قلت:  ،.4/45) «للا ه»،، و5161) «الليزان»وآفته مبد القدوس؛ فن ه وضَّ

 لعبد القدوس: وقد ورد له رديا آخد، طاله) الليالري أ ه يلث  متابعة

(: ثنمل ماحماد بن عبد اهلل احلارضمي، وماحمد بن عاثام  11/270رواال الطاارباين )

 بيد بن لعيش: ثنمل مصعب بان ساال ، عان أيب ساعد، عان عكرماة، باإ ن أيب شيبة: ثنمل عبا

 .-بنحوال  -

، -، 2389) «التقدينب»كلنا    -وأبال وعد هذا هال البقاش، وهال ضعيف مندلل 

،، 1/72) «ال غينب»، وبه أمله اللنذر    -كلا قاش الليالري  -ال صدوه مدلل 

 «الزواهللنند»،، وابنن  يةنند الليتلنني   1/360) «اللةلنن(»و ننالر النندي  الليثلنني   

 ،، وإن ل) يبينالا يقيقة ياله.1/176)

وذكد أبي وعد البقاش هنا خطأ، وإ لا هال أبال وعيد مبد القندوس، والناله) من   قلت:

لحضدمي، الحاف  اللعدوف، الللقب بُلَطيَّ ، و  ذلك قصة، ذكدهنا محلد ب  مبد ا  ا

، منن  أبنني  عنني) مبنند الللننك بنن  محلنند بنن  منند  44-3/43) «طاريخننه»الخطيننب   

غلنع فينه مطني ، وإ لنا هنال »الةدهللاين الحاف : أن محلد ب  مثلان ب  أبي شيبة قناش لنه: 

ا رواه مطي  من  أبني ونعد م  مصعب ب  والم، م  أبي وعيد، وليل هال أبا وعد، وإ ل

 ، قنناش «، ورويننو أ ننا، وقلننو: منن  أبنني وننعيد مبنند القنندوس بنن  يبيننب-يدينند البقنناش  -

الصالاب فيلا رواه محلد ب  مثلان، وإ ه ل) يغلنع فيلنا رد ملنى مطني ، وهنذا »أبال  عي): 

ولامي قديًلا، ا) ولعو م  مطي  الحضدمي هذا الحديث بعند ذلنك بعشندي  وننة،   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،131) «طلخي  اللالضالمات»وا ظد  (1)
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، قنناش: انننا مبينند بنن  يعنني ، انننا مصننعب بنن  وننالم، منن  أبنني وننعد قنناش «اجفالائنند الحنن»

، م  مكدمة، م  اب  مبناس، كنان -الحضدمي: يعني: مبد القدوس ب  يبيب الدمشقي 

الحضدمي ينبه بذلك، وقاش: يعني: مبد القدوس، ولن) يقن : من  أبني ونعيد، وقناش: من  

 اهن. «أبي وعد، فأقد وعًدا ملى ياله، ول) يقد االو)

مداده أ ه ل) يغيد الكنية، وإن صدح بنأن الحنديث ينديث مبند القندوس، فلنذا  قلت:

 يبنني  أ ننه ال وهللننالد للبقنناش   هننذا الحننديث، وأن مننداره ملننى مبنند القنندوس، وا ظنند 

 ،.783) «الضعيفة»  ذلك    -$-كالم العالمة ا لباين 

 :وقد ورد رديا آخد، قد يظ  أ ه يثبو ذكد البقاش   هذا الحديث

، م  إبنداهي) بن  هداونة، من  أبني ونعد، 1460) «م(االة»أخدهلله الخطيب   

 م  مكدمة، به.

،، 242) «الليننزان»كلننا    -وهننذا ال يفنندح بننه؛ فنننن ابنن  هداوننة منن وك  قلررت:

 .- ،1/121) «للا ه»و

 :-، 7485) «التقديب»كلا    -وهال اقة  وهب ن  منبِّها -6

من  ردينا معلند، من   -، 3/12) «لفناروهملنند ا»كلنا    -رواه اإلولاميلي 

شناين، من  ملند، يْ محلد ب  ملدو اليلاين، م  وهب، م  اب  مباس، وأبي طلني) الةَ 

م  سرئل عر  علرما فوتمره؛ جراء »: -ملسو هيلع هللا ىلص-ومائشة، واب  راوس، م  أبيه، م  النبي 

 ,«يوم القيامة ملجًما نلجام م  نار

وقنند رو  منن  وهللنناله  ،-لالهللننه امنن  هننذا  -هننذا يننديث غديننب »قنناش ابنن  كثينند: 

 .«مديدة، وا  أمل) بصحته
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 ن معلنًدا  ؛وأخشنى أن يكنالن ذكنده وهًلنا ،اليلاين هذا ل) أهللد له طدهلللنة قلت:

، -أيًضنا-لام ب  منبه، وإن كان   اإلوناد إليه من  لن) أمدفنه ن  هندواية منمعدوف بال

 وا  الللتعان.

مدفالًما، وخنالفل)  -ڤ-فل الء وتة م  الدواة، رووا الحديث م  اب  مباس 

 فالقفه: ،مبد ا  ب  مبيدة

،، من  473) «الةنام(»،، واب  مبند النرب   467) «اللدخ »أخدهلله البيلقي   

مثرل »، ولفظنه: موقوًفرامالوى ب  مبيدة، م  أخيه مبد ا  ب  مبيدة، م  ابن  مبناس، 

 .«علم ال ي هحه لامبه كمثل كنز ال ينفق منه لامبه

؛ ولكنإ مل لسامع مان ابان عبامل؛؛ -(3458) «التقرلب»كام يف -قة وعبد اهلل ث :قلت

، -ڤ-، الذي تويف بعد ابن عبمل؛ -ڤ-فقد قملل بعض األئمة: لنإ مل لسمع من جملبر 

 وقد أخر  البخملري لعبد اهلل عن ابن عبمل؛ بواسطة عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة.

أخينه مالونى؛ فقند قناش فينه  غيد أن البلية هاهنا ليلو م  مبد ا ، وإ لا هني من 

ا.«ضعيف، ال ويلا   مبد ا  ب  دينار»،: 6989الحاف  )  ، فدوايته هذه منكدة هللد،

هنذا ضنعيف، ورديقنه ا وش صنالح  -ڤ-أن يديث ابن  مبناس  والخاللة:

 لالوتشلاد، وا  أمل).

 :  -ڤ- احلديث السادس : حديث عبد اهلل بن مس؛ود** 

 ويدويه منه ك  م :

 «التقدينب»كلا    -وهال اقة  لةاْض و األموص الوو ا عوف ن  مالك ن  ن  أن -1

(5218 ،-: 

،[، 44) «أمالينه»، ]وم  رديقه: الشنةد    10/102) «الكبيد»رواه الطرباين   

،[، 115) «العلنن »: ابنن  الةننالز    ، ]ومنن  هلللتننه3/455) «الكامنن »وابنن  منند    



 

342 

342 

 
ار بن  6/76) «طاريخه» ،، والخطيب  90) «اللدخ »والحاك)    ،، كلل): مننن  َونالَّ

منننصعب، منننن  أبنني إونحنننا، منن  أبنني ا يننالص، مننن  ابن  ملننعالد، مدفالًمننا، ولفنن  

 .«م  سئل ع  علما فوتمه؛ أ لجم يوم القيامة نلجام م  نار»الطرباين: 

، وبنه أملنه «ال أمل) يدويه م  أبي إوحا غيد ونالار بن  مصنعب»قاش اب  مد : 

 .-م( النضد ب  وعيد  -، 1/401) «اللةل(»والليثلي   اب  الةالز ، 

 «اللينزان»كلنا    - «منكند الحنديث»أما والار؛ فل وك، وقاش البخار :  قلت:

بيعي، وهال مدلل مشلالر، -، 3/128) «للا ه»،، و362) ، وأما أبال إوحا؛ فلال اللَّ

ا.  وقد منع ، فلذا الالهلله ضعيف هللد،

 :دوف وهال اقة مع األسود ن  يزيدا -2

: ، ]وم  هلللتنه5540) «ا ووع»،، و  10/138) «الكبيد»أخدهلله الطرباين   

  نوابن ،،4/159) « الضنعفاء »والعقيلي    ،،[11/89) «هتذيب الكلاش»اللز    

،[، 116) «العل »اب  الةالز     :نهنوم ، ]6/341)،5/211) « نامنالك»مد    

 متيبنة، من  إبنداهي)، من  ا ونالد، من  هللليًعا: م  مالوى ب  مليد، من  الحكن) بن  

 .-بنحاله  -اب  ملعالد، مدفالًما 

 ، وأمله اب  الةالز  بلالوى ب  مليد.«-  ذا اإلوناد -منكد »قاش اب  مد : 

، و قن  العقيلني من  ابن  معني : -كلا  قله ابن  الةنالز   -كذبه أبال ياط)  قلت:

، فلنذا «بعنه الثقنات ملينهومامنة منا يدوينه ملنا ال يتا»، وقاش ابن  مند : «ليل بشيء»

 ، شبه مالضالع.اهل الالهلله و

 :وهال اقة معدوف  علقمة ن  قي ا -3

([ من 118: ابن ا؛وزي )( ]ومن طرلقإ2/85) «ايجروهن»رواال ابن هبمل  يف 

اخ، عن األعمش، عن لبراهيم، عن علقماة، عان ابان مساعود،  طرلق: َهي َصم بن َشدَّ

 .-بنحوال  -مرفوًعمل 
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لروي عن األعمش الطملمملت يف الروالملت،   جيوز »هيصم هذا: قملل ابن هبمل  يف 

 .- احلدلث بإ ُمِعالًّ  -، ونقلإ ابن ا؛وزي «ا هتجمل  بإ

 ،.6/212) «للا ه»،، و9327) «الليزان»وهال كلا قاش، وا ظد  قلت:

كلنا    -اقة، والداهللح أ ه ل) يلل( م  أبيه  أنو عبيدة ن  عبد اهلل ن  مسعودا -4

 :-، 8231) «التقديب»

، 6/165، )3/205، وابن  مند  )،3952 -)أردافنه  «ا فداد»رواه الدارقطني   

،[ من  ردينا: يلنزة بن  ميلنالن الةنزر ، من  زيند بن  117: اب  الةالز  )]وم  هلللته

؛ ل جرم نره يروم (1)مر  كرتم علًمرا عر  أهلره»رفي(، م  أبي مبيدة، م  أبيه، مدفالًما، بلفن : 

 .«القيامة لجاًما م  نار

م  ي،تِّ لُ ابْ منه، وطفدد به يحيى به مبد ا  البَ  ،طفدد به زيد ب  رفي(»قاش الدارقطني:

 ، وأمله اب  الةالز  بلحلد ب  الفض ، ويلزة، وزيد.«(2)منه ،يلزة ب  ميلالن

، وإن كان قد كذبه غيد وايند -مند الدارقطني  -أما اب  الفض ؛ فقد طالب(  قلت:

فلدار الحديث ملى يلزة، وزيند، فأمنا ا وش؛ فلنال ، -،6225) «التقديب»كلا    -

، وأمنا الثناين؛ فلختلنف فينه: -، 1519) «التقدينب»كلنا    -م وك، متل) بالالضن( 

لننه أيلنند، وغيننده، وقنناش النلننائي:  كلننا    -، وضننعفه النندارقطني «لننيل بننالقال »َمدَّ

الز : ، فلننيل ا منند كلننا قنناش ابنن  الةنن-، 2/506) «للننا ه»،، و3009) «الليننزان»

 ، فالبالء م  يلزة، وبه يكالن هذا الالهلله واهًيا كذلك.«ضعفاله»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،، وأبننال زرمننة العداقنني، 1/257) «طخننديج الكشنناف»أ كنند وهللالَدهننا : الزيلعنني    «منن  أهلننه»لفظننة  (1)

، وهني مالهللنالدة   -، 1/436) «الفتح الللاو »كلا  قله منللا اللناو     -واب  يةد العلقالين 

 .؛ فالحلد   ملى طالفيقه-كلا طدى  -هذا اللف  

 .-ند اب  مد  م -طاب( البابلتي: محلد ب  الفض   (2)



 

344 

344 

 
ا، ال يصلح لالوتشلاد،  -بطدقه اللذكالرة  -أن الحديث  والحالل: ضعيف هللد،

؛ فقنند -$-،، وأمننا العالمننة ا لبنناين 1/435) «الفننتح»وقنند ضننعفه اللننناو    

 أمل).، ولعله ولال، أو  حاله، وا  ،2714) «صحيح الةام(»صححه   

 :  -ڤ- احلديث السابع : حديث جابر بن عبد اهلل** 

 ويدويه منه ك  م :

بفنتح التناء اللثنناة، وإونكان  -محلند بن  ملنل) بن  َطنْدُرس أنو الزنيح المورا  -1

 ؛ لكنه مدلل مشلالر:، وهال اقة-) الداء الداش الللللة، وض

 «العاالل»اوزي يف : ابان ا؛( ] ومن طرلقإ7/198) «تملرخيإ  »أخرجإ اوطيب يف 

 : عيل بن العبمل؛ بن حممد العلوي القزولناي: ثنامل أباو ساعد مي ا  ([، مان جدة126)

بن عيل اوفملف: ثنمل جعفر بن أيب الليث الصفدي: ثنمل احلسن بن عرفة: ثنمل عباد الارزا : ا

؛ يبجلا  ياا  »ثنمل سفيمل  الثوري، عن أيب الزبري، عن جملبر، مرفوًعمل، بلفظ:  ةن فات  علاام 

 .«ةنتةو  لجت  ةن بتواب

 سات أعلام أ  سمإ عملمر، واحلدلث   أصال لاإ، ولأبو الليث ا»: (1)قملل العلوي

 .«ابن عرفة هدث عن عبد الرزا 

يندو  من  الحلن  بن  مدفنة أيادينث »أما هللعفد؛ فقد قناش فينه الخطينب:  قلت:

ة هللعفند بن  أبني اللينث، من  ابن  مدفن»،: 8/15) «الليزان»، وقاش الذهبي   «منكدة

 ، و قلننه «بخننرب منكنند، ومنننه ميلنندة بنن  ملنني الخفنناف، ظللننات بعضننلا فنناله بعننض

 ، ول) يزد مليه.«بخرب كذب»، بلف : 2/121) «الللان»اب  يةد   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مننات ونننة وننو كننان لننه امننتناء بحننديث الثننالر ، وكنان من  الحنفنا ، ونل( الندارقنطني، وغنيده (1)

 .،3/380) «التدوي    أخبار قزوي »،، و12/27) «طاري  بغداد»نلعي  وانالالائة ، له طدهلللة   وط
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وأما أبال الزبيد؛ فقد أشدت إلى طدليله، وقد رواه هاهنا معنعنًا، وقند اختلنف العللناء   

ه ال يقب  منلا إال منا كنان من  رواينة اللينث ، والصحيح: أ -بالعنعنة  -قبالش روايته م  هللابد 

 .ب  وعد منه فقعا

 :وهال اقة معدوف محمد ن  المنودرا -2

 ويدويه م  اب  اللنكدر ك  م :

، ومن  -، 5836) «التقدينب»كلنا    -، وهنال ضنعيف محمد نر  أنرر مميرد -أ

اه، وقد قاش فيه البخار :   :«منكد الحديث»العللاء م  وهَّ

 ، منن  وننعيد بنن  مثلننان الكديننز : انننا محلنند5365) «ا ووننع» رواه الطننرباين  

بنن  مبنند ا  ا  صننار : انننا محلنند بنن  أبنني يلينند، منن  محلنند بنن  اللنكنندر، منن  هللننابد، ا 

ال ينبغر للعالم أ  يسوت على علمها وال ينبغرر للجاهرل أ  يسروت علرى »مدفالًما، بلف : 

 .«(1)﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿: -جل ذكحه  -جهلها قال اهلل 

ل  هبذا اإلسانملد، تفارد باإ  -ملسو هيلع هللا ىلص-  لروى هذا احلدلث عن النبي »قملل الطرباين: 

( لىل ابان مردولاإ، وأعلاإ 5/133) «الادر اينثاور»، وعزاال السايوطي يف «األنصملري

 ( بملبن أيب محيد.1/403) «ايجمع»اهليثمي يف 

  كلا  -مناكيد  ي يليد، وأما الكديز ؛ فلال صايبقد مدفو ياش اب  أب قلت:

 .-،3/38) «للا ه»،، و3240) «الليزان»

 :-، 5882) «التقديب»كلا    -، وهال م وك محمد ن  زاذا  -ب

،، 9/471) «طاريخنه»: الخطينب   ، ]وم  هلللتنه430) «ا ووع»رواه الطرباين   

،، والنلننز  31-30) «طنبيني  كنذب اللننف    »،، و  17/6) «طاريخه»واب  ملاكد   

،، 2/264،، والعنننقيلي )1827 -)أردافنه  «ا فنداد  »والنندارقننطنني فني ، [، 15/16)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .43النح :  (1)
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 «بغيننة الطلننب   طنناري  يلننب»   ، ] ومنن  رديقننه: ابنن  العنندي)4/212وابنن  منننند  )

،، كللنن): منن  مبنند ا  بنن  اللنننند ، وهنننال صننايب 9/471،[، والخنننطيب )3/356)

 .-، 3346) «التقديب»كلا    -مناكيد 

 ،، وابنن  العنندي)17/6ابنن  ملنناكد ) ، ]ومنن  هلللتننه:4/212د  )ورواه ابنن  منن

كلننا    -اري، وهننال صنندوه ربلننا وهنن)  لنن،[ منن  محلنند بنن  معاويننة ا 3/356)

 .-، 6309) «التقديب»

عن سعيد بن زكرلمل ايدائني، عن َعن بََسة بن عبد الرمحن، :قتل ا ن ابرسي، وا ن ةلتويو

اذا بلن آنر ا ه »ملبر، مرفوًعمل، ولفظ الطرباين: د بن زاذا ، عن ابن اينكدر، عن جمن حمع

اعةو يبوهلت؛ فسن فتن عاده عل ؛ فلناهره؛ فنن فتت  ابلل  ياةئ  فكتت  ةت يببءل عاىل حمساد 

 .«-ملسو هيلع هللا ىلص-

 .«أشبه وأولى -  ذا اإلوناد -وهذا الحديث »قاش العقيلي: 

، -، 5206) «التقدينب»كلنا    -قد مدفو ياش اب  زاذان، ومثلنه منبلنة  قلت:

، -، 2308) «التقديننب»كلننا    -وأمننا ابنن  زكديننا؛ فلننال صنندوه، ولننيل بالحنناف  

فاإلوناد طالف، وإ لا قاش العقيلي ما قاش؛  ن اب  اللد  اختلنف ملينه، فندوى مننه، 

 :-دفعة وايدة  -م  اب  اللنكدر مباشدة، بنوقاط الثالاة الذي  بينللا 

ابنن  ملنناكد : ، ]ومنن  هلللتننه3/197) «التنناري  الكبينند»هكننذا رواه: البخننار    

 ،، 2/264،، والعقيلننني )263،[، وابننن  ماهللنننة )3/357) ،، وابننن  العننندي)17/7)

،، 9/471،[، والخطينب )3/356) ، ]وم  هلللته: اب  العندي)4/212واب  مد  )

،، واللننز    30) «طبينني  كننذب اللفنن ى»،، و  17/5) «طاريخننه»وابنن  ملنناكد   
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،، كللن): من  خلنف بن  طلني)، 2/471) واب  العندي)،، 15/16) «هتذيب الكلاش»

 .-بنحاله  -م  مبد ا  ب  اللد ، م  اب  اللنكدر، م  هللابد، مدفالًما 

، فعلق علياإ ابان «  أعرف عبد اهلل، و  لإ سامًعمل من ابن اينكدر»قملل البخملري: 

حمماد  معروف، وكمل  من الصملحلن، ولنام أنكرال البخملري بروالتاإ عان»بقولإ:  العدلم

 .«بن اينكدر، وعرصال   لقتيض ذل ، وقد بنَّ ابن عدي يف ذل  ممل فيإ كفمللةا

قاش لنا اب  صنامد: وقند رواه ونديج بن  ينال ل، »يشيد إلى قالش اب  مد :  قلت:

، وكنا الا يندون أن مبند ا  بن  اللند  -هكنذا  -وقدماء شيالخنا، م  خلف ب  طلي) 

وول( منه، ومل  صننف الللنند فقند رونله هذا شي  قدي)، مل  لقى اب  اللنكدر، 

باوله   الشيال  الذي  رووا م  اب  اللنكدر، فحدانا بنه من  شني  خلنف بن  طلني)؛ 

 .«فنذا هال أصغد ون،ا منه، وإذا خلٌف قد أوقع م  اإلوناد االاة  فد

؛ -، 1727) «التقدينب»كلنا    -وإن كنان صندوًقا  -فالاله) م  خلف، وهال  قلت:

، وقند (1)غيد وايد مل  رواه من  ابن  اللند ، من  الثالانة اللنذكالري  آ ًفناإال أ ه خالف 

، وكنذلك فعن  الخطينب، واللنز ، -كلنا مدفنو  -يك) اب  صامد ملى روايته بالخطأ 

، 202) «ال غينب»،، ان) اللننذر    2/32) «العلن »وهال النذ  رهللحنه الندارقطني   

 ،.1/175) «الزواهللد»ةد الليتلي   ، وطبعه اب  ي«فيه ا قطاع»بقالله   رواية خلف: 

ا، وقد ضاعفإ ايناملوي  -بطرقإ ايذكور   -: أ  هذا احلدلث فتحلتصا ضعي  جدًّ

 (.1/435) «الفتح»يف 

 :  -ڤ- احلديث الثامن : حديث أبي س؛يد اخلدري **

 ويدويه منه ك  م :

 :-، 3874) «التقديب»كلا    -وهال اقة  اننه عبد الحمم ا -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، فالحديث يديث الثالاة اللذكالري -لا وبا ك -وقد طالب( اب  اللد   فله ملى ذلك  (1)
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،، وأبنال  عني) 4765 -)أردافنه  «ا فنداد»،، والدارقطني   265اهللة )رواه اب  م

،، أربعنتل): من  محلند بن  124) «العلن »،، واب  الةنالز    16) «الللتخدج»  

داب، م  صفالان ب  ولي)، م  مبد الديل   ب  أبي وعيد، م  أبيه، مدفالًمنا، ولفن  

ر أمررح النراس؛ ألرجمرره اهلل يروم القيامرة م  كررتم علًما مما ينفررع اهلل نرره فر »اب  ماهللة: 

 .«نلجام م  نار

طفدد به محلد ب  داب، م  صفالان ب  ولي)، وطفدد بنه مبند ا  »قاش الدارقطني: 

 .«إوناده ضعيف»، وقاش أبال  عي): «م  محلد ب  داب (1)ب  ماص) الحلارا

، «رمنةكذبنه أبنال ز»،: 5866آفة هذا الالهلله محلد ب  داب، قناش الحناف  ) قلت:

 ، وكننذلك -، 2818) «ملنن  ابنن  أبنني ينناط)»كلننا    -أبننال زرمننة بالفعنن   هوبننه أملنن

 ،.1/39) «مصباح الزهللاهللة»اب  الةالز ، والبالصيد    

 :وهال اقة مشلالر  لال  ن  كيسا ا -2

( عن حييى بن العالء، عن شعيب بن خمللد، عان صامللح، 125رواال ابن ا؛وزي )

تت  ابلل  يللااخت فاا يش ، قتا  احلاا  ك ابيتار، ف»عن أيب سعيد، مرفوًعمل، بلفظ: 

 ، وأعلإ ابن ا؛وزي بيحيى بن العالء، ونقل تكذلب أمحد لإ.«وابطري ك ابسام 

 .«ُرمي بالالض(»،: 7618هال كلا قاش، وقد قاش فيه الحاف  ) قلت:

 «ختارل  اإلهياملء»: أ  احلدلث بملطل، شبإ موضو ، وقد ضعفإ العراقي يف فتخل صو

(، والعجلاوين 1/435) «الفاتح»(، واينملوي يف 52) «التذكر »، والزركيش يف (1/112)

 (، ويف غريال.95) «ضعي  الرتغيب»(، واأللبملين يف 2/204) «كش  اوفملء»يف 

 :  -ڤ- احلديث التاسع : حديث طلق بن علّي **

، ]ومنن  1/353منند  ) ،، وابنن 1/313،، والعقيلنني )8/334رواه الطننرباين )

،، وأبنال  عني)   741) «معة) الصنحابة»،[، واب  قا (   142لةالز  ): اب  ارديقه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .- «ا رداف»كلا قاش محقا  - الحماينصالابه:  (1)
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 «ملنند الشنلاب»،، والقضنامي   8/155،، والخطيب )3514) «معدفة الصحابة»

،، كلل): م  يلاد ب  محلد البةلي:  ا أيالب ب  متبة، م  قيل ب  رلا، م  433)

جم يوم القيامرة نلجرام مر  م  سئل ع  علما فوتمه؛ أل»أبيه، مدفالًما، ولف  الطرباين: 

 .«نار

يعنني:  «ليل له أص  م  يديث قيل ب  رلا، وال هللاء بنه إال هنذا الشني »قاش العقيلي: 

هنذا »، وقناش ابن  مند : «ل) يصح يديثه، ال يعدف إال بنه»يلاد ب  محلد، وكان قد قاش فيه: 

ا - ذا اإلوناد  -الحديث   وقيل. ، وأمله اب  الةالز  بحلاد، وأيالب،«غديب هللد،

، -ألًضامل-أممل محملد؛ فقد عرفت قول العقييل فيإ، وقد ضعفإ صامللح جازر   قلت:

كاام يف  -(، وأمامل ألاوب؛ فداو ضاعي  2/353« )لساملنإ»(، و227« )اييزا »وانظر 

، وكاال  «صادو (: »5580فيإ احلاملفظ )، وأممل قيس؛ فقد قملل -( 619« )التقرلب»

حتسان هدلثاإ، ول  كامل  قاد أوردال يف  ( لشعر بأناإ لارى6922« )اييزا »الذهبي يف 

َيال؛ فقاد قاملل أباو هاملتم وأباو زرعاة: 5066« )الضعفملء»  (، والقلب لىل تضاعيفإ َأم 

قاد ساألنمل »، وقاملل الشاملفعي: «غريال أثبت منإ»، وقملل أمحد: «ليس ممن تقو  بإ هجة»

لنامل؛ يف لقد أكثر ا»، وقملل ابن معن: «عنإ، فلم نجد من لعرفإ بام لكو  لنمل قبول خربال

، ويف ايقملبال؛ فقاد وثقاإ ابان هبامل ، والعااجيل، ومهامل «قيس، وأنإ   حيات  بحدلثاإ

عاان عبد اهلل بن النعام ، عان  –يف روالة الدارمي عنإ-عن متسملهال ، وُس،ل ابن ماا

، وهاذا مقملَبال بقولاإ اآلخار يف تضاعيفإ، «شيوخ لاممية ثقملت»قايس بن طلق، فقملل: 

 فة التجرلح أرجح، واهلل أعلم.أ  ك -عندي  -فمللظملهر 

ا، وقد ضعفإ اينملوي يف واحلتصا  (.1/435) «الفتح»: أ  هذا احلدلث ضعي  جدًّ

 :  -ڤ- احلديث ال؛اشر : حديث عمرو بن َعَبَسة** 



 

350 

350 

 
، م  محلد ب  القاو)، م  أبي قبيصنة، من  128) «العل »رواه اب  الةالز    

مر  عقرد لرواء ضراللةا أو »الًمنا، بلفن : ليث، م  أبي فزارة، م  ملدو ب  مبلة، مدف

 .«؛ فقد نحئ م  اإلسالم-وهو يعلم أنه ظالم  -كتم علًماا أو أعا  ظالًما 

 .«كان يض( الحديث»وأمله بلحلد ب  القاو)، قاش: 

: لينث، أيًضنا، وفينه «كنذباله»،: 6229هال كلا قاش، وقد قناش فينه الحناف  ) قلت:

 ، فالحديث بار ، شبه مالضالع.وقد وبا بيان يالهوهال اب  أبي ولي)، 

 :  -ڤ- احلديث احلادي عشر : حديث عمر بن اخلطاب **

من  ردينا: معلند، من   -، 3/12) «ملند الفناروه»كلا    -رواه اإلولاميلي 

محلد ب  ملدو اليلاين، م  وهب، م  اب  مباس، وأبي طلني) الةيشناين، من  ملند، 

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-، م  أبيه، م  النبي سومائشة، واب  راو

 .-ڤ-وقد وبا الكالم ملى هذا اإلوناد   يديث اب  مباس  قلت:

 :  -ڤ– احلديث الثاني عشر : حديث عائشة **

 وقد وبا الكالم مليه. ،- بنوناده اللابا -رواه اإلولاميلي 

، يعننزوه إلننى العقيلنني   1/257) «طخننديج الكشنناف»انن) وهللنندت الزيلعنني   

و ، م  مطناء، من  مائشنة، وذلنك أانناء دَ ، م  رديا الحل  ب  ملي الشَّ «الضعفاء»

 «الفنتح»، وطبعنه اللنناو    «مر  كرتم علًمرا»لحنديث:  -أمنني: الزيلعني  -طخديةه 

 ،، ا) ضعفه.1/435)

، وإ لنا - نذا اإلونناد  -ولك  العقيلي ل) يخدج هذا اللت ، وال ما يشبله  قلت:

رم إلرى المسراجد نرا»كان اللت :  رائي    ال  ل  ح المش  ، وأملنه «لنور الترام يروم القيامرةنشِّ

 بالشدو  اللذكالر، فالحديث خارج م  بحثنا.

 :  -ڤ- احلديث الثالث عشر : حديث س؛د بن امِلْدحاس** 
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(، 2853) «معرفاة الصاحملبة»(، وأباو نعايم يف 6/56) «الكباري»رواال الطرباين يف 

السكن، والبملوردي، ، وابن -( 2/438) «ُأسد الغملبة»كام يف  - «الصحملبة»وابن مند  يف 

، كلدم: عان أيب علقماة نرصا بان -( 3/81) «اإلصملبة»كام يف  - «الصحملبة»كالمهمل يف 

خزلمة، عن أبيإ، عن نرص بن علقمة، عن أخيإ، عن ابن عملئذ: قملل سعد بان ايادهمل؛: 

ةن عل  شنئ ت؛ ف  يكتسخت، وةن  ةلت عناته ةن ن نو ا ؛   ااا باخت »: -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النبي 

؛ فلنتياايب  نت ات ك جهاا يبن يلد اب ل و ابرمحن، وةن فا ا عايل 
ا؛ اال حَتم ، هاذا لفاظ «اتو يب د 

 الطرباين.

راو  الحنديث  -، بلليلان بن  مبند الحليند 1/402) «اللةل(»وأمله الليثلي   

 ، و ق  خالف بعض النقاد فيه.-مند الطرباين، وأبي  عي) 

الطنرباين  فلنه، فْلُينظند إلنى  وهذا خالف ا ولى؛ فنن الدهلل  قد طالب( منند قلت:

 م  يدور مليل) الحديث، وه) اللذكالرون:

،، و  4262) «اللقتنننى   ونندد الكنننى»فأمننا أبننال ملقلننة؛ فقنند ذكننده الننذهبي   

،، ول) يذكد فيه هللدًيا، وال طعدياًل، وأما أبناله؛ فلن) أهللند 18/505) «طاري  اإلوالم»

 له طدهلللة، فاإلوناد ضعيف، والحديث ال يصح.

 :(1)-ڤ- احلديث الرابع عشر : حديث َأْبَزى اخلزاعي **

 ]ومننننه:  - (2) ،1/199) «مةلننن( الزوائننند»كلنننا    - «الكبيننند»رواه الطنننرباين   

: ابن  منندة   ]وم  رديقه «الصحابة»، واب  اللك    [،1042) «اللعدفة»أبال  عي)   

ابن   ، ومن  هلللنة-، 1/22) «اإلصنابة»،، و1/28) «أوند الغابنة»كلا    - «الصحابة»

،[ م  رديا: بَُكْيد ب  معندوف: اننا مقاطن  58-32/57) «طاريخه»مندة: اب  ملاكد   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، إاباهتا1/22) «اإلصابة»  صحبته خالف، وقد رهللح الحاف     (1)

 «.الكبيد»ذكد الحاف  أ ه أورده   طدهلللة مبد الديل  ب  أبزى، ولعللا   الةزء اللفقالد م   (2)
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، م  أبيه، م  هللده: خطب رونالش ا  (1)ب  ييان، م  ملقلة ب  مبد الديل  ب  أبزىا

 مررا نررال أقرروام »ذات يننالم، فننأانى ملننى رالائننف منن  الللننللي  خيننًدا، انن) قنناش:  -ملسو هيلع هللا ىلص-

ان)  «يحانهما وال يعلمونهما  واليع رونهما وال يرأمحونهما وال ينهرونهم...هو  جال يفقِّ 

 ذكد طلام الحديث، وهال مطالش.

، «ارم بننه»وفيننه بكينند بنن  معنندوف، قنناش البخننار : »: «اللةلنن(»قنناش الليثلنني   

 .«أرهللال أ ه ال بأس به»وواقه أيلد   رواية، وضعفه   أخدى، وقاش اب  مد : 

، وملقلة ل) أهللد «صدوه فيه لي »،: 768د قاش فيه الحاف  )الدهلل  محتل ، وق قلت:

 ،.97) «ضعيف ال غيب»   -$-له طدهلللة، فالحديث ضعيف، وقد ضعفه ا لباين 

 : -$- احلديث اخلامس : مرسل طاوس** 

 وقد وبا الكالم مليه. ،- بنوناده اللتقدم  - رواه اإلولاميلي

 :-افر اهلل له  -قال أبو حا م 

م  ا يادينث، التني هللناءت بال هينب من   -بتالفيا ا -ما وقفو مليه فلذا هال 

 كتلان العل)، وخالصة ما بلطته م  البحث فيلا:

ا مر  طرحيقي  لرها وأمرا -ڤ-أنه ال يص    هذا البراب إال مرديث أنرر هحيرحة 

سائح طحقها وشواهده م  األماديث األمحى؛ فال يثبرت منهرا شررءا ومنهرا مرا يصرل  

 منها ما يتقاعد ع  ذلك.لالعتبارا و

« تفساريال»يف  -$-وقد اعترب طرَقاإ بعاُض العلاامء، فقاملل احلاملفظ ابان كثاري 

توقد ورد يف احلدلث ايسند (: »1/472) ، عان أيب هرلار ، ةن برق ي د  لضهت  لض 

ةن سئا عن عل ، فكتسخت؛ يبجل  يا  ابةنتةاو  لجات  »قملل:  -ملسو هيلع هللا ىلص-وغريال: أ  رسول اهلل 

 اها.« ةن بتو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لطرباين، وأبي  عي): ملقلة ب  وعيد ب  مبد الديل  ب  أبزى، وقد بيَّ  الحاف  أهنا رواية شاذةوق( مند ا (1)
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 وإن  -والحنديث »،: 11) «القنالش الللندد»   -$-الحاف  ابن  يةند وقاش 

 اهن. «؛ لكنه صالح للحةة-ل) يك    هناية الصحة 

،: يشنننبه أن ُيعننند   1/38) « ظننن) اللتننننااد»، فقننناش   -$-وبنننالغ الكتننناين 

  رديا محلند بن  واون(  -$-اهن. وقد وبا كالم أبي  عي) «ا ياديث اللتالاطدة

 . -ڤ-م  أ ل 

 : -$-، منن  اإلمننام أيلنند 1/107) «العلنن »وأمننا مننا  قلننه ابنن  الةننالز    

 -أو: يلن   -؛ فقد طقدم أن بعض رنده الحنديث صنحيح (1)«ال يصح   هذا شيء»

ملنا هنال صنالح  -لذاطه، وملى التللي) بأهننا هللليًعنا ضنعيفة؛ فنال رينب أن مةلالملنا 

محلنالش ملنى أفنداد  -$-يندش ملنى أن للحنديث أصناًل، فقنالش اإلمنام  -لالمتبار 

الطده وا ياديث، وهكذا قالش غيده م  ا ئلة اللتقندمي    ا يادينث التني طكنالن 

ا  .(2)ملى شدط الحل  لغيده، وأمثله هذا كثيدة هللد،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مثللا م  ابن  يةند، ولن) أقنف ملينه   شنيء من  كتبنه، وقند طقندم 1/435) «الفتح»وقد  ق  اللناو     (1)

 .طصديحه بأن الحديث صالح للحةية

د ملى أ ه ال يكالن (2) ا مد كذلك   ك  ا يالاش، فلناك بعض ا ياديث التي يقالش فيلا  م( التنبيه الل كَّ

، ان) يحلننلا بعنض ا ئلنة اللتنأخدي  بطدقلنا، ويكنالن «ال يصح منلا شنيء»بعض ا ئلة اللتقدمي : 

الصننالاب منن( اللتقنندمي ، وهننذه هللللننة، ُطنندرك طفاصننيللا باللباشنندة، وهللننام( القننالش   هننذه الللننألة، 

لن) الشنديف: أن مننلج اللتقندمي  واللتنأخدي  وايند، وأصناللل) وايندة؛ و حالها م  ملائ  هنذا الع

خالًفا للا قعق( به بعض خلالف اللعاصدي  م  اللغايدة بي  منلةي الفديقي ، يتنى دمنا أينده) إلنى 

 .وا  الللتعان إمادة فل) اللصطلح   ضالء طقديدات اللتقدمي ، و بذ طقديدات اللتأخدي !!

ن ُط ك أيكام اللتقدمي  مند أوش وهلة م  اللغايدة بينلنا وبني  أيكنام اللتنأخدي ؛ وال يعني كالمنا هذا أ 

 ملينا،  -خاصنة  -ب  ال بد م  التأين، وإمعنان النظند؛ فننن شنأن اللتقندمي  مظني)، وملللن)  نذا الشنأن 

 : -$-مبنند الننديل  بنن  ملنند  وهننال اإلمننام  -ال ُينندرك غننالُره، وال ُيلحننا َشننْأُوه؛ يتننى قنناش قننائلل) 

صننطلح، والدهللنناش، وغيدهننا، ، والكننالم ملننى هننذا مبلننالط   مالاضننعه منن  كتننب الل«معدفننة العلنن  إللننام»

غنارة الفصن  »كالم ريب  اف(   هذا الةا نب،   أواخند كتابنه  -$- وللعالمة أبي مبد الديل  الالادمي

 ؛ فعليك به.«ملى اللعتدي  ملى كتب العل 
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 احلديث الرابع 

 ما من شيء أثقل يف امليزان من خلق حسن

 «دهملنن»،، و  25832) «مصننفه»،، وابن  أبني شنيبة   978أخدهلله الطياللي )

 «فضننائ  الصننحابة»،، و  28297، 28283، 28282) «ملنننده»،، وأيلنند   40)

: ، ] ومنن  هلللتننه4801،، وأبننال داود )270) «ا دب اللفنندد»،، والبخننار    1552)

،، والفلننال  204) «اللنتخننب»[، ومبنند بنن  يلينند   ،8003) «الشننعب»البيلقنني   

،، واآلهللننند    4096ار )،، والبنننز783) «اللننننة»،، وابننن  أبننني ماصننن)   2/187)

: ، ] ومنن  رديقننه4) «مكننارم ا خنناله»،، والطننرباين   888، 887، 886) «الشننديعة»

 «اللشننك »،، والطحنناو    481، [، وابنن  يبننان )144) «اللالضننح»الخطيننب    

، ]ومنن  89) «هللزئننه»،، والِغْطديننف   38) «أماليننه»،، وأبننال بكنند الباَغنْنند    4428)

 «الكندم»[، وأبنال شني  الَبنْدهللالين   ،3) «ملنننندها» بد النديل   : مدي) بنو مرديقه

 «معة) الصحابة»،، واب  قا (   173) «التالاض( والخلالش»،، واب  أبي الد يا   13)

 «مكنننارم ا خننناله»،، والخدائطننني   10/110) «الحلينننة»،، وأبنننال  عننني)   1192)

،، 8004) «الشننننعب»   ،، والبيلقنننني2316) «معةلننننه»،، وابنننن  ا مدابنننني   56)

 ،؛ كللنن): منن  شننعبة، منن  القاونن) بنن  57/94،، وابنن  ملنناكد )1792والاللكننائي )

ة، منن  مطنناء الَكْيَخنناراين، منن  أم النندرداء، منن  أبنني النندرداء  ، مدفالمننا: -ڤ-أبنني َبننزَّ

، -منن  رديننا: ُغنْننَدر، منن  شننعبة  –فننذكده، واللفنن  اللالضننالع   العنننالان:  يلنند 

،، و  غيدهننا، وكننذلك أبننال مبنند الننديل  876) «الصننحيحة»وصننححه ا لبنناين   

  ، . 2/109) «الصحيح الللند»الالادمي   

 ؛ فننن رهللالنه اقنات، ومطناء الكيخناراين هنال:  -ريلللنا ا   – : وهنال كلنا قناالقلت

 . -كلا ويأي بيا ه  –اب   اف(، وأم الدرداء هي: الصغدى التابعية، ال الكربى الصحابية 
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: اننا أبنال قتننادة  (1)، منن  ردينا: أبني فندوة الدهنناو 7/262ال  عني) )وقند رواه أبن

اين: انا شعبة،  ْسع ح:الحدَّ
 م  القاو)، به. وم 

 .«ال أمل) رواه م  ملعد غيد أبي قتادة الحداين»قاش أبال  عي): 

كلنا    –؛ فنن أبا قتنادة اونله: مبند ا  بن  واقند، وهنال من وك : وهذا طالفقلت

 ، م  القاو). -ويده  –، فالحديث يديث شعبة -، 3687) «التقديب»

 وله رده أخدى م  مطاء الكيخاراين، وإليك بياهنا: 

 «أماليننه»،، واللحنناملي   7/106،، وأبننال  عنني) )28259مننا رواه أيلنند ) -1

،، و  144) «اللالضنننح»،، والخطينننب   58) «اللكنننارم»،، والخدائطننني   334)

،، وأبال القاو) ا صبلاين 8005) «الشعب»   ،، والبيلقي258) «طلخي  اللتشابه»

،؛ هللليعا: م  إبداهي) بن   ناف(، 2/26) «التدوي »،، والدافعي   309) «الحةة»  

 .-أيضا  –، وصححه ا لباين -بنحاله  –م  الحل  ب  ملل)، م  مطاء، به 

 .  - ،1286، 265) «التقديب»كلا    –وهال كلا قاش؛ فابنا  اف( وملل): اقتان   قلت:

،، 9/21) «الثقات»واب  يبان    ،،4095،، والبزار )2003ذ  )ما رواه ال م -2

: منن  أبنني كديننب: انننا ،؛ كللنن)23/491،، واللننز  )145) «اللالضننح»والخطيننب   

ف، م  مطاء، بنه، وزاد:  وإ  لرامب مسر  الخلرق ليبلر  نره »قبيصة ب  الليث، م  ُمَطدِّ

 .  «درجة لامب الصوم والصالة

دال األلبملين. «-من هذا الوجإ –غرلب »رتمذي: قملل ال  ، وجوَّ

 «التقدينب»كلنا    –وهال كلا قاش، بالنظد إلى يناش قبيصنة، وهنال صندوه  قلت:

(5514، (2)  - . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هال خطأو ،«أنر»ندو   «فحوة» :وق(   ا ص  (1)

: -دائلنا  –، ولنيل بالضندورة أن يقناش   ينديث الصندوه «هلليند الحنديث»ومث  هذا قند يقناش فينه:  (2)

 «.يل »
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،: انا أبال كديب:  نا يحينى 4097وقد خالفه يحيى ب  أبي بكيد، فيلا رواه البزار )

 ، منن  أم النندرداء، طرراء نرر  نررافععرر  ع:  ننا مطنندف، منن  مطنناء الكيخنناراين، ابنن  أبنني بكينند

 .  -ملسو هيلع هللا ىلص-ع  النبر 

؛ -أو الطناب( إن ل) يك  م  الناون ،-أخشى أن يكالن م  البزار  : وهذا خطأ،قلت

فنن مطاء الكيخاراين هال مطاء ب   اف(، وأبال كديب إ لا يدو  هذا الحديث من  قبيصنة 

كيد، وإ لا يندو  من  ، وال ُيعدف بالدواية م  يحيى ب  أبي ب-كلا   الدواية اللابقة  –

أو  –طصنحيف  «يحينى»يال ل ب  بكيد، وينال ل ال ُيعندف بالدواينة من  مطندف، ولعن  

 ، -كلننا وننبا  –، وأم النندرداء   هننذا الحننديث هنني الصننغدى «يننال ل»منن   –طحديننف 

 . -ملسو هيلع هللا ىلص-ول) طدرك النبي 

فل( ك  هذا؛ ال يلال  امتبنار هنذه الدواينة قادينة   رواينة قبيصنة اللنابقة، وقند 

؛ - فلنه  –إلى ايتلاش كالن الخطأ من  الناون ، أو الطناب(، وإال؛ فلن  البنزار  أشدت

كلا هال معندوف  –مالصالف بأ ه قد يخطئ   ا وا يد واللتالن  –ملى هللاللته  –فن ه 

، -كلننا طقنندم  –منن  أبنني كديننب، منن  قبيصننة  –هننال  فلننه  –، وقنند رواه -  طدهلللتننه 

 ؛ وا  أمل).-مذ  وملى رأول): ال  –ووافقه ملى ذلك غيد وايد 

،، من  محلند بن  ميلنى: اننا 1/321) «طاري  هللدهللان»ما رواه يلزة اللللي    -3

: فنذكد -ملسو هيلع هللا ىلص-أيلد ب  أبي ريبة، م  ملندان، من  مطناء، من  أم الندرداء: قناش رونالش ا  

 .-محسال أيضا  – حاله 

 «دينبالتق» كلنا   –: وهذا منكد، محلد ب  ميلى هال: الدامِغاين، وهنال مقبنالش قلت

، وملندان -، 52) «التقدينب»كلنا    – ،واب  أبي ريبة صدوه، له أفنداد-، 6205)

، وأخدج له هذا الحديث، ولن) ينذكد «طاريخه»هال: اب  مبيد الضبي، ذكده اللللي   

منن  النندواة منننه إال ابنن  أبنني ريبننة، ولنن) يننذكد فيننه هللديننا، وال طعننديال، وهننذه الدوايننة 
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 صلاله م  مطاء.  مخالفة لدواية الثقات الذي  و

  مننعاويننة، ،، م  يعقالب ب  يليد: انا مدوان ب24/255ما رواه الطرباين ) -4

، من  أم الندرداء، ونلعو ع  عبد اهلل ن  نانراهب  ملل)، م  مطاء، مننن  إولننامنني  

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-هوذا نتصحي  أم الدرداء نالسماع م  النبر  –: فذكد  حاله -ملسو هيلع هللا ىلص-النبي 

صندوه »،: 7815ال: ابن  كاونب، قناش فينه الحناف  )يعقالب ب  يليد ه :قلت  

 ، وقد خالف هنا م  هال أولى منه: «ربلا وه)

،، م  أبي مالوى اللدو : انا مدوان 7284) «معدفة الصحابة»فدواه أبال  عي)   

 ، من  مطناء، من  ابن  بابناه، من  أم الندرداء، إسماعيل نر  أنرر مالرداب  معاوية، م  

 . -ملسو هيلع هللا ىلص-م  النبي 

ال اللعنندوف منن  منندوان؛ فنناللدو  واقننه أيلنند، وابنن  معنني ، : وهننذا هننقلررت

 «للننا ه»،، و721) «الليننزان»كلننا    –وغيدهلننا، وُأ كنند مليننه يننديث، أو يننديثان 

، ولننيل   روايتننه التصننديح باللننلاع، ومنندوان بنن  معاويننة إ لننا ُيعنندف -، 1/345)

فدواية اللدو  بالدواية م  إولامي  ب  أبي خالد، ال م  إولامي  ب  ملل)، ومليه؛ 

أولى م  رواية اب  كاونب؛ ولكنلنا مخالفنة لدواينة الالصن  اللنابقة من  مطناء، وقند 

 «م  مطاء، م  اب  بابناه»، بالاله) ملى م  قاش: 1087) «العل »يك) الدارقطني   

 ، ان) قناش   رنده هنذا الحنديث -وإن كان م  ذكنده غيند إونلامي  بن  أبني خالند  -

ابن  مييننة، من  ملندو بن  ديننار، وينديث شنعبة من  أصحلا: ينديث »: -ملالما  –

، وقند طالبن( ملنى –من  ردينا القاون)  –،  فلذا ظناهد   طدهلليحنه الالصن  (1)«القاو)

 . -إن شاء ا   –، وويأي الكالم ملى رواية اب  ميينة قديبا -كلا وبا  –ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-، 2232البنه ) «العل »كلا   –وبلثله قاش أبال ياط)  (1)
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 ، مننن  ،: انا يفن ، من  أبنان، مننن  منننطاء1258) «الزهد»ما رواه هنَّاد    -5

 .- هوذا موقوفا –أم النندرداء: قنناش أبال الدرداء: فذكد  حاله 

كلنا  بنه ملينه الندارقطني    –: وهذا طالف، منكد هللدا؛ فأبان هال: اب  أبي ميناش قلت  

 .  -، 142) «التقديب»كلا    –، وهال م وك - «العل »

 : -ع ت ا  عاخت  –قتل يب ا قت   

وقد عرفت ممل صح مندامل، ومامل مل لصاح، ولاإ  فدذال هي طر  احلدلث عن عطملء،

 ، وللي  بيملهنمل: -رمحدمل اهلل  –طر  أخرى عن أ  الدرداء 

،، والحليند    28321، 28319،، وأيلند )20157أخدج مبد الدزاه ) -1

 «هللزئه»، [، ووعدان ب   صد   57: الخدائطي )، ] وم  هلللته394، 393) «ملنده»

،، 57،، والخدائطننني )32) «فالائنننده»زاز   : أبنننال هللعفننند الننند، ] ومننن  هلللتنننه145)

 «ا ولاء والصنفات»،، و  8002) «الشعب»و   ،8/213) «الكربى»والبيلقي   

[، ،445،؛ والقضنننننننامي )108) «ا ربعننننننني »،، و  155) «اآلداب»،، و  993)

،، وابننن  أبننني ماصننن) 2002وال منننذ  )،،ال464) «ا دب اللفننندد»والبخنننار    

،، 990، 889،، واآلهللند  )5693،5695،، وابن  يبنان )4098)،، والبزار 782)

،، والنندوالبي   78) «مننداراة الننناس»و   ،،172) «التالاضنن(»وابنن  أبنني النند يا   

،، والبيلقي 1584) «ملتخدهلله ملى ال مذ »،، والطالوي   154، 153) «الكنى»

و  ،، 6/160) «شننندح اللننننة»،، والبغنننال    1050) «ا ونننلاء والصنننفات»  

،؛ هللليعا: م  اب  ميينة، م  ملدو ب  دينار، م  اب  أبني مليكنة، 8/190) «طفليده»

، و  بعنض -بنحناله  –م  يعلى ب  َمْللك، م  أم الدرداء، م  أبي الدرداء: مدفالمنا 

 . «م  أ عط ر م ه م  الحفق؛ أ عط ر م ه م  الخيح»الدوايات زيادة: 

ده اللننذر    «يلن  اإلونناد»: ، وقناش البنزار«يل ، صنحيح»قاش ال مذ :  ، وهللنالَّ

 .  «رهللاله اقات»،: 8/50) «اللةل(»،، وقاش الليثلي   4003) «ال غيب»
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 ، وهنال -، 7850) «التقدينب»كلنا    –:  الصالاب   يعلى ب  مللنك أ نه مقبنالش قلت

 ،، فلذا الالهلله صالح لالمتبار.876) «الصحيحة»ما امتلده ا لباين   

، وهذا خطنأ، وقند ونبا «ع  أم الدرداء: قال رسول اهلل»مبد الدزاه:  وقد وق(   رواية

  الكالم ملى ياش مبد الدزاه. 

، م  رديا: مبد الدزاه: 350) «اللالضح»،، و  822) «الةام(»روى الخطيب    -2

 . «رديا مدضي»أ ا معلد، م  زيد ب  أول)، م  أم الدرداء، به، وقاش فيه الخطيب: 

 ملنني بنن  مبينند ا  الكاغنند ، لنن) أقننف لننه ملننى طدهلللننة، وال    : وفيننه شننيخه:قلررت

 ، وأخشى أن يكالن قد وه) فيه، وا  أمل). «طاري  الخطيب»

،، والطننرباين 1065، ] ومنننه: مبنند بنن  يلينند )25846أخنندج ابنن  أبنني شننيبة ) -3

،، 4426) «اللشنك »، [، والطحناو    5/75، وأبال  عي) )-مقدو ا بغيده –، 24/253)

،، والخطينب   7283) «اللعدفنة»،، وأبال  عني)   891،، واآلهللد  )25/73طرباين )وال

،؛ كلل): م  شديك، من  خلنف بن  يالشنب، من  214،، والقضامي )347) «اللالضح»

 عن)، »، قالنو: «شنيئا ؟ -ملسو هيلع هللا ىلص-منا ونلعِو من  النبني »ميلالن ب  ملدان: قلو  م الندرداء: 

 ، فلننلعته يقننالش: -، أو ذكنندت غيننده وهننال هللننالل، أو قالننو:   الللننةد –دخلننو مليننه 

   .(1)؛ هذا لف  اب  أبي شيبة«الخلق الحس  :أول ما يوضع   الميزا »

كلننا وننبا بيا ننه،  -ملسو هيلع هللا ىلص-وهننذا منكنند هللنندا؛  ن أم النندرداء لنن) طلننل( منن  النبنني  :قلررت

 «التقدينب»كلنا    –واآلفة هنا م  شنديك، وهنال: ابن  مبند ا  النخعني، وهنال كثيند الخطنأ 

 ، و ذا أمله غيد وايد م  الحفا : -، 2787)

 أم النندرداء هننذه » :-، 2323 ،2232البنننه ) «العلنن »كلننا    –أبننال ينناط) الننداز   فقنناش* 

 .« -ملسو هيلع هللا ىلص-ل) طلل( م  النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :يعنني - «ل) أقف له ملى أص  هكذا» :،2/724) «طخديج اإليياء»   -$-قاش الحاف  العداقي  (1)

 .والحلد   ملى طالفيقه ،-كلا وأبينه  –وإن كان ضعيفا ،وقد مدفو أصله ،-   ذا اللف
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 ،عيننننفنننن راويننه شننديك بنن  مبنندا  النخ»،: 349) «اللالضننح»وقنناش الخطيننب    * 

 ن ميلنالن بن  ملندان يندرك م( أ ه يلتحي  أن يكنال ،رد ء الضبع ،ويئ الحف  وكان

 وأبننال النندرداء  ،(1)التنني ذكنند ابنن  أبنني داود أهنننا ماطننو قبنن  أبنني النندرداء ،أم النندرداء

 . «مات   خالفة مثلان ب  مفان ،قدي) الالفاة

 ،. 69/114) «طاريخه»* وبنحاله قاش اب  ملاكد   

 وقد خاللف شديك   إوناده: 

اللطالننب »،، و6/14) «ف الخينندةإطحننا»كلننا    - «ملنننده»فنندواه ابنن  منينن(   

: ع  رجرل مر  أهرل الشرام: انا أبال بدر، م  خلف ب  يالشب، -، 7/413) «العالية

 قلنا  م الدرداء: فذكد  حال ما وبا. 

هكذا اختل  فيإ عىل خل  بن هوشب، وايحفاومل: »: «ايطمللب»قملل احلملفظ يف 

 . «ممل رواال عطملء الكيخملراين

 «التقديب»كلا    –لالليد، وهال صدوه، له أوهام : وأبال بدر هال: شةاع ب  اقلت

 منكد.  –بدمته  –؛ ولكنه أمث  م  شديك، وبك  ياش؛ فالالهلله -، 2750)

،، 363) «ال غينب»،، وابن  شناهي    479) «الةنام(»أخدج اب  وهب    -4

،، 260-259) «بحنند الفالائنند»،، والكالبنناذ    5/476) «التنناري »والخطيننب   

 ب  أبي يلي  اللكي، م  الحارث ب  هللليلة، م  أم الدرداء، به. م  مبد ا  

،، واب  أبي 2/266) «التاري  الكبيد»الحارث مةلالش، ذكده البخار     :قلت

، ولن) يعدفنه -وينده  –،، بدواية اب  أبي يلني  3/71) «الةدح والتعدي »ياط)   

 البخار  إال  ذا الحديث. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ -ريللنا ا –، واوللا: َخيَْدة؛ وأمنا الصنغدى -ڤ–يعني: زوهللته ا ولى: أم الدرداء الكربى الصحابية  (1)

 .فلي راوية هذا الحديث، واوللا: ُهَةيْلة، ويقاش: هلُلَليْلة
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ملننند »،، و  550) «الصننغيد»،، و  4198) «ا ووننع»روى الطننرباين    -5

،: انا ملي ب  مبند ا  الفدغناين:  نا الحلن  بن  مثلنان أبنال يلنان 2179) «الشاميي 

اء، م  أبي قالبة، من  مبند ا  بن  ُمَحْيدينز،  الزياد :  ا يزيد ب  زري(، م  خالد الَحذَّ

 م  أم الدرداء، به. 

 . «تبناه إال م  مليطفدد به أبال يلان، وما ك»قاش الطرباين: 

 «العلال»قلت: وهذا لسنملد ظملهر الصحة، رجمللإ ثقملت؛ ولكن أعلإ الدارقطني يف 

، مل لتاملبع -مرفوعامل  –، وقيال: عناإ -موقوفمل  –قيل: عنإ »(، فذكرال، ثم قملل: 1087)

 . «عليإ

؛ ولكان -عىل هذا النحو –ومل لبن من الذي اختل  عليإ من رجملل اإلسنملد  قلت:

؛ أل  معإ زلملد  علم، وقد تقرر أ  قباول أهكامل  األئماة -$-ل  قبول قولإ   لسعنمل 

النقملد عىل الروا  واألسملنيد: واجب، و  جيوز دفعإ بمجرد الظملهر، وليس هذا من باملب 

 ول   –التقليد، ولنام هو من بملب قبول خارب الواهاد الثقاة، ومان باملب ا تبامل  للحجاة 

دم؛ أل  ردال   لكاو  ل  عناد ذا، وبن رد ا؛ارح الااامبن ه؛ وفر  ب-مل ُلب ِدهمل اإلممل  

 ؛ فإ  وجودهمل   لكفي-وهدهمل –وجود الرباء  الظملهر   دوجود التعدلل ايعتمد،   عن

 ؛ وهذا كلإ مقرر يف مواطنإ من أصول احلدلث. -ول  كمل  مبدام -لرد ا؛رح 

رَيي يف  -6 اد ، (، عن ليث، ع2) «جزئإ»أخر  عيل بن حممد احِلم  ن حممد بن َجع 

 . -مع زلملد  يف اللفظ  –عن أ  الدرداء، بإ 

كلنا    –: لينث هنال: ابن  أبني ونلي)، اخنتلع هللندا، ولن) يتلينز يديثنه، فُتندك قلت

 . -، 5685) «التقديب»

َطبة ابن شبيب بن خمللد بان معادا ، 49/298أخر  ابن عسملكر ) -7 (، عن َقح 

 اء، بإ. عن أبيإ، عن خمللد بن معدا ، عن أ  الدرد
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: قحطبة: لقب لزلملد بن خمللد، وهو أهاد دعامل  العبملساين ، تارجم لاإ ابان قلت

 عسملكر، وسمل  لإ هذا احلدلث، من طرلق: أيب برش أمحد بن حممد بن عمرو، لليإ؛ قاملل 

 . «وأبو برش ليس بثقة»ابن عسملكر: 

 إ. ، فمللبالء من-( 1/290) «لسملنإ»(، و581) «اييزا »كام يف  –: هو متدم قلت

( من طرلق: عبد الوهملب بن الضحملك، عن لسامعيل 5/243روى أبو نعيم ) -8

 ابن عيمل ، عن صفوا  بن عمرو، عن لزلد بن مي  ، عن أ  الدرداء، بإ. 

، وقد -( 4257) «التقرلب»كام يف  –: وعبد الوهملب مرتوك، كذبإ أبو هملتم قلت

 اختل  عليإ: 

، ملنا ي كند - نردو  ذكرح أم الردرداء –، مننه 993) «ملند الشناميي »فدواه الطرباين   

 طخليطه   هذا الحديث.  

  :-ع ت ا  عاخت   –قتل يب ا قت   

مان طرلاق عطاملء  –، وقاد ثبتات صاحتإ -بتاممدامل –فدذال هاي طار  احلادلث 

 ، وبملهلل التوفيق.  -الكيخملراين، عن أ  الدرداء، عن أيب الدرداء 

 

 

* * * 
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 احلديث اخلامس 

ألبن مسعود أثقل يف امليزان من أحدلساقا ا

 ب  أبي رالب 
ّ
 . -ڤ-هللاء هذا الحديث م  يديث اب  ملعالد، وملي

 أما يديث اب  ملعالد؛ فله رده مدة: 

  :ه، عنالطريق األول:  ر بن حبيش* 

: ابنننن  ملنننناكد ، ] ومنننن  هلللتننننه4072،، وأيلنننند )355ياللنننني )أخدهللننننه الط

،، 9/78،، والطنننرباين )2/316،، والفلنننال  )3/156، [، وابننن  ونننعد )33/115)

،، وابنن  7069، ]ومنننه: ابنن  يبننان )5365، 5310،، وأبننال يعلنني )1827والبننزار )

،؛ كللنن): 661) «ملنننده»،، والشاشنني   1/127،[، وأبننال  عنني) )33/110ملنناكد )

 ا منن  أراك للنبنني  : أ ننه كننان يةتنني وننالاكمن  يلنناد، منن  ماصن)، منن  زر، منن  مبند ا

، -ملسو هيلع هللا ىلص-الش ا  اقيه دقة، فضحك أصحاب رونوكان   ووكا و الديح طكف ه، ،-ملسو هيلع هللا ىلص-

والرذ  نفسرر نيرده؛ لهرو » :-ملسو هيلع هللا ىلص-، قناش «لدقنة وناقيه»، قالالا: «؟ ما يضحووم»قاش: ف

 ؛ هذا لف  الطياللي. «أثقل   الميزا  م  أمد

، «ال  عل) رواه م  ماص)، من  زر، من  مبند ا ؛ إال يلناد بن  ونللة»قاش البزار: 

، وقنناش الليثلنني   «رواطننه اقننات»،: 7/287) «حنناف الخينندةإط»وقنناش البالصننيد    

 أمث  ردقلا: فيه ماص) ب  أبني النةنالد، وهنال يلن  الحنديث »،: 9/473) «اللةل(»

، ويلننه ا لبناين   «ى: رهللاش الصنحيح، وبقنية رهللاش أيننلد، وأبي يعل-ملى ضعفه–

  النالادمي   ،، وكذلك أبال مبد الديل2750) «الصحيحة»،، و 1/104) «اإلرواء»

  ، . 1/646) «الصحيح الللند»

، -منند   –، فاإلونناد ضعينننف  : وبا الكالم ملى ياش ابن  أبني النةنننالدقلت
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وإن يلنه مباشدة   اللالرني  اللابقي ؛ إال أ ه أشنار    -$-والعننالمة ا لبا نني 

  ، إلى وهللالد خالف ملى ماصن)   هنذا اإلونناد؛ وذلنك أن ابن3192) «الصحيحة»

  محسال.،، م  زائدة ب  قدامة، م  ماص)، م  زر، 32894أبي شيبة رواه )

: وا ولى طعصيب الناله) بعاصن)، ال اللفاضنلة بني  زائندة، ويلناد، و نذا قلت

 يتأكد وه) ماص)   هذا الحديث، واضطدابه فيه. 

   :ه، عنالطريق الثاني: قرة بن إياس*  

ور     ] ومنن  رديقننه: أبننال القاونن) البغننال    ، 216) «طاريخننه»رواه مبنناس النند 

، وابنن  ملنناكد -، 3/112البغننال : ابنن  ملنناكد ) ومنن  رديننا –، 1092) «الةعنديات»

، [، والفلنننال  1/426) «اللنننيد»، والنننذهبي   -مقدو نننا بننناب  هللليننن(  –، 33/112)

  «هتننننذيب اآلاننار»،، والطبننند  فننننني 3305،، والبننزار )2/316)
ّ
،، 262 –)ملننند ملنني

مقدو نننا  –، 33/112: ابننن  ملنناكد )، ] ومننن  هلللتننه135) «معةلننه»(   وابنن  هللليننن

،، والخنننطيب 5385) )، [، والحناك2/120) «فنا طذكدة الح»، والذهبي  -بالدور  

،؛ 948) «ملنننده»، [، والدوينناين   33/111: ابنن  ملنناكد ) ، ] ومنن  هلللتننه1/148)

دة، من  أبينه: صنعد ابن  ملنعالد كلل): م  أبي متَّاب الدالَّش:  ا شعبة، من  معاوينة بن  قن

إنهمرا   الميرزا  أثقرل مر  »: -ملسو هيلع هللا ىلص-شةدة، فةعلالا يضحكالن م  دقة واقيه، فقاش النبي 

 ؛ هذا لف  الدور . «أمد

  أعلم أهدا أسند هذا احلدلث عن شعبة غاري أيب عتاملب »ملل أبو القملسم البغوي: ق

، -لعني: أبامل عتاملب  - «ملد  نعلم رواال عن شعبة ل  سدل بن مح»، وقملل البزار: «الد ل

رجمللاإ رجاملل »(: 9/473، وقملل اهليثمي )«صحيح اإلسنملد، ومل خيرجملال»وقملل احلملكم: 

 .  «عىل  ط مسلم»( يف لسنملد البزار: 3192) «الصحيحة»، وقملل األلبملين يف «الصحيح
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،: 2654، وإن كنان الحناف  قند قناش   أبني متناب )-$-هال كلنا قناش  :قلت

 د خاللف   هذا اإلوناد: ؛ ولكنه ق«صدوه»

 ، [. 1094: أبال القاو) البغال  )، ] وم  هلللته1078فدواه الطياللي )

، [، م  بنلز بن  33/112: اب  ملاكد )، ] وم  هلللته1093ورواه أبال القاو) )

 . -، 771) «التقديب»كلا    –ة، ابو أود، وهال اق

 .محسال: م  شعبة، م  معاوية، رواه الطيالسرا ونهز

لعناي:  –هكذا رواال أباو داود »:  - «مسند الطيملليس»جملمع  –ونس بن هبيب قملل ل

، وقاملل «، وقملل غري أيب داود: عان شاعبة، عان معملولاة بان قار ، عان أبياإ-الطيملليس 

 .  «رواال أبو داود الطيملليس مرسال، ورجمللإ ثقملت»(: 7/287) «اإلحتملف»البوصريي يف 

اللني مدونلة؛ بن  رهللنح أن مندم ذكند ؛ فل) يعترب رواية الطي-$-وأما ا لباين 

وملى ما رهللحتنه؛ فننن »قدة خطأ م  الناو ، أو الطاب(، وذكد كالما   ذلك، ا) قاش: 

كننان قنندة طلقنناه مباشنندة منن  ابنن  ملننعالد؛ فلننذه رديننا اا يننة منننه، وإال؛ فلننال مدونن  

 . «صحابي، ومداوي  الصحابة يةة

؛ ولكننه «الصنحيحة»  اللالر  اللحاش ملينه آ فنا من   -$-: هكذا قاش قلت

، طصديح يال ل ب  يبينب بنأن رواينة الطياللني مدونلة، 1/104) «اإلرواء»أورد    

،؛ ولكنه 2750) «الصحيحة»  مالر  آخد م   –أيضا  –ووكو منه، وهكذا أورده 

 . -م  رديا أبي متاب  –رهللح الالص  

 ل ؛ لتصنديح راويلنا يننال -بنال شننك  –أمنا رواينة الطياللنني؛ فلني مدونلة  :قلرت

اب  يبيب بذلك، وأما طدهلليح الالص ؛ فبعيند هللندا؛  ن الطياللني وينده أيفن  من  

 أبي متاب، ومقدم مليه   شعبة؛ فكيف إذا ا ض) إليه  ز ب  أود، الثقة الثبو ؟! 
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فالصالاب: أن هذا الطديا معلالش باإلرواش، وأن رواينة أبني متناب شناذة، و نذا 

كلنا فعنن   –رواينة ماصنن) بن  أبنني النةنالد  ننا طقاليننة  –أيضنا  –طعنندف أ ننننه ال يصننح 

 .-$-ا لباين 

   :ه، عنالطريق الثالث: إبراهيم التيمي*   

،، منن  العننالام بنن  يالشننب، منن  904،، والشاشنني )3/156رواه ابنن  وننعد )

 إبداهي): أن اب  ملعالد صعد شةدة: فذكد  حاله. 

ماة عاىل عاد  : لبراهيم مل لسمع من ابن مسعود؛ فقد نص غري واهد من األئقلت

 . -ريض اهلل عن ا؛ميع  –سامعإ من نمل؛ من الصحملبة، مملت ابن مسعود قبلدم 

  :ه، عنالطريق الرابع: الزهري* 

(: ين حييى بن ألوب، عان لساامعيل بان عقباة 555) «جملمعإ»رواال ابن وهب يف  

ايدين: أنإ سمااع ابن شدملب: ل  ابن مسعود طلع شاجر : فاذكر نحاوال، وزاد: قاول 

 . «وقد التيتخت»ين تكلم يف دقة سملقيإ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-ي النب

، وكتملبإ أصاح، وقاد -لذا هدث من هفظإ  –: حييى بن ألوب هو: الغملفقي، هيم قلت

، والزهاري مل لسامع مان ابان مساعود؛ «صدو ، ربام أخطاأ»(:  7511قملل فيإ احلملفظ )

 فملإلسنملد ضعي ، والزلملد  منكر . 

   :ه، عنالطريق اخلامس: أبو وائل* 

،، م  اللعلَّى ب  مدفنان، من  33/113،، واب  ملاكد )9/78الطرباين ) رواه 

 . -دون القصة  –قاش: فذكد  حاله  -ملسو هيلع هللا ىلص-أبني وائ ، مننن  اب  ملعالد، أن روالش ا  

(، 8680) «اييازا »كاام يف  –: ايعىل هو ابن أخاي أيب وائال، وهاو مارتوك قلت

 (. 3192) «لصحيحةا»، وبإ أعلإ األلبملين يف -( 6/64) «لسملنإ»و

   :ه، عنالطريق السادس: األ هر بن األسود* 
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 ل ، (، عن 9/95(، والطرباين )240) «اآلهملد وايثملين»رواال ابن أيب عملصم يف 

 ن أيب الضحى، عن األزهر، عن ابن مسعود: صعدت أراكة: فذكر نحوال. عن جملبر، ع

كاام يف  –سايئ احلفاظ وهذا لسنملد تملل ؛  ل  هو: ابن عبد اهلل النخعاي،  :قلت

ضااعي ، »(: 878، وجااملبر هااو: ا؛عفااي، قااملل فيااإ احلااملفظ )-( 2787) «التقرلااب»

 .  «مل أجد من ذكرال» ، وهمللإ أوهى من ذل ، وبإ أعلإ األلبملين، وقملل يف األزهر:«رافيض

  :ه، عنالطريق السابع: سارة بنت ابن مس؛ود* 

مالونى بن  يعقنالب،  ،، من 33/111،، وابن  ملناكد )9/78أخدهلله الطرباين )

م  اب  أبي يدملة ماللى ياليطب، أن وارة أخربطه، أن أباها أخربها: بينلا هنال يلشني 

: -ملسو هيلع هللا ىلص-، فقناش رونالش ا  -أو: بعضنل)  –؛ إذ هلزه أصنحابه -ملسو هيلع هللا ىلص-وراء روالش ا  

 فذكد  حاله. 

 «التقرلاب»  يفامكا –: موسى بن لعقوب هو: الزمعي، صدو  سيئ احلافظ قلت

مل أجد هلمل ذكارا يف يشء مان كتاب »لإ بإ األلبملين؛ بل قملل يف سملر : ، ومل لع-( 7026)

ذكرهامل »(: 2890) «تكملاة اإلكاامل»، وقد قملل فيدمل ابن نقطة يف«الرتاجم التي عندي

 ، ومل لذكر فيدمل شي،مل. «كتملب النسملء»، لعني: يف «ابن مند 

  :ه، عنالطريق الثامن: ضمرة بن حبيب* 

م  مبد ا  ب  صالح: انني معاوينة بن  صنالح،  ،،33/111اب  ملاكد ) أخدهلله

 ودرة: فذكد  حاله.  –يالما  –م  ضلدة ب  يبيب، م  اب  ملعالد: أ ه صعد 

 .«هذا منقطع، ضمر  مل لدرك ابن مسعود»قملل ابن عسملكر: 

كاام يف  –: وفيإ ألضمل: عبد اهلل بن صمللح، كملتاب اللياث، وهاو كثاري الغلاط قلت

 .-( 3388) «التقرلب»

   :ه، عنيق التاسع: أبو الطفيلالطر* 
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، عن أيب الطفيل: ذهاب ابان -( 9/473) «جممع الزوائد»كام يف  –رواال الطرباين 

 : فذكر نحوال، مع زلملد  يف اللفظ.  (1)مسعود، ونمل؛ معإ، لىل ُكبملث

 . «فيإ حممد بن عبيد اهلل العرزمي، وهو مرتوك»قملل اهليثمي:  

  :هن، عالطريق ال؛اشر: س؛يد بن مينا* 

( [، 33/112: ابان عساملكر )( ] ومن طرلقاإ1772) «الد ئل»رواال البيدقي يف 

عن سنمل  بن َسي َسن
احلنفي، عن سعيد بن مينمل: يَّمل فرا أهل مؤتة: فذكر نحوال، وفيإ   (2)

 حتدلد واقعة ابن مسعود بمللعقبة. 

ياإ (، وغاريال، ومل لاذكروا ف2/45) «ايؤتلا  »: سنمل  ذكرال الادارقطني يف  قلت

جرهمل، و  تعدلال، والظملهر: أ  ابن مينمل مل لسمع من ابان مساعود؛ ألناإ لاروي عان 

 .-ڤ-بعض الصحملبة الذلن تأخرت وفملهتم؛ مثل: جملبر، وغريال 

  :-ع ت ا  عاخت   –قتل يب ا قت   

، وقد عرفت أهنمل كلدمل ضعيفة؛ ولكان -ڤ-فدذال هي طر  هدلث ابن مسعود 

 ُلعلم أ  للحدلث أصال.  –عىل األقل  –للتقولة، وهبام طرلقيإ الثملين والثمللث لصلحمل  

   :-ڤ-  وأما حديث علّي بن أبي طالب

هللننه ابنن  أبنني شننيبة ) ،، والطننرباين 2/316، ] ومنننه: الفلننال  )32897فقنند خدَّ

 ، وابنن  -، 809) «اللختننارة »الطننرباين: الضننياء اللقدونني    ومنن  هلللننة –، 9/95)

، ، [90) «أصننالش اللنننة»،، وابنن  أبنني زمننني    1/303) «االوننتيعاب»مبنند البنننند   

 «ا دب اللفدد»، [، والبخار    33/108: اب  ملاكد )، ] وم  هلللته932وأيلد )

،، والطننرب    239) «اآلينناد»،، وابنن  أبنني ماصنن)   3/155،، وابنن  وننعد )237)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-، 12/43) «للان العدب»كلا    –راك م  الد ا  هال الُلْلاَلد   (1)

 .- «طاري  دمشا»كلا قاش محقا  –ويل   :والصالاب إسماعيلاونان ب   :«الدالئ »وق(    (2)
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 ،، وابن  ملناكد808: الضنياء )، ] ومن  هلللتنه539،، وأبال يعلى )19،20) «التلذيب»

،،واللحناملي 7/191،، والخطينب )3987) «اللعدفنة»، [، وأبال  عني)   33/108)

طنناري  »،، والننذهبي   33/109: ابنن  ملنناكد )، ] ومنن  رديقننه158) «ا مننالي »  

: ونلعو ملينا يقنالش: أمند (1)، [؛ هللليعا: م  مغيدة، من  أم مالونى38/74) «اإلوالم

ه بشنيء منلنا، فنظند أصنحابه إلنى اب  ملعالد أن يصنعد شنةدة، فبأطين -ملسو هيلع هللا ىلص-روالش ا  

ما يضحووم ؟ ل ح جل عبد اهلل   »: -ملسو هيلع هللا ىلص-واقيه، فضحكالا منلا، فقاش النبي  (2)ُيُلالشة

من( كالمنه   أم  –؛ هنذا لفن  ابن  أبني شنيبة، وصنححه الطنرب  «الميزا  أثقل م  أمرد

ه رهللناش الصنحيح، غيند أم مالونى، وهني رهللالن »،: 9/472وقناش الليثلني ) ،-مالوى 

 .  «اقة

يَّة ملني، قناش فيلنا الندارقطني: قلت ينديثلا ملنتقي)، يخندج »: أم مالوى هي ُودِّ

ال ُطعنَدف    قلنة العلن)، وال يعلن) »، وواقلا العةلي، وقناش الطنرب : «يديثلا امتبارا

راو منلا غيد مغيدة، وال يثبو بلةلالش م  الدهللاش   الدي  يةنة؛ فكينف بلةلاللنة 

، «التلنذيب»، طدهلللتلنا من  3192) «الصنحيحة»   ، وقند  قن  ا لبناين«م  النلاء ؟

ك قبن  ذلنننن–ه ولكن ؛«لا ول) يصدح بالللاع من اللغيدة مدلل،» ول) يعقب، ا) قاش:

لننى طلنناه  العةلنني   التالايننا، وأ ننه ملنندة و بَّننه م  ، قنن  كننالم الطننرب -،2750)

  .«ةمقبالل» ،:8777الليثلي   طالايقه لللدأة، ا) امتلد قالش الحاف  فيلا )

  ؛-بال شك  –وهذا هال ا ولى  :قلت
ّ
 ،ال طكنالن مةلاللنة العني  -ڤ- ن ودية ملني

فيكنالن هنذا الحنديث  ،وم دَّاهنا هنال من دَّى قنالش الحناف  اللنذكالر ،فل) يبا إال هلللالة الحناش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن مامنة الدواينات  ؛ومنا أراه إال خطنأ ،«من  أم مالونى ،عر  إنرحاهيم ،م  مغيدة» :وق( مند الخطيب (1)

ويلكن  أن يكنالن لدواينة  ،-كلنا ونيأي  – م مالونى وهال الذ  امتلده م  طندهلل)  ،بدون ذكد إبداهي)

 .فلعله دلله   هذا الحديث ، ن مغيدة يدلل م  إبداهي) ؛الخطيب وهلله

 .-، 6/288) «الللان»كلا    –دقة  :أ  (2)
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  .-ڤ-شاهدا صالحا لحديث اب  ملعالد 

َسم الضبي  –وأممل تدليس ايغري    براهيم وهدال ؛ فمللصحيح أنإ عن ل-وهو: ابن ِمق 

 ، واهلل أعلم. -$-كام قملل اإلممل  أمحد  –

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

371 

371 

 

 احلديث السادس 

 حديث صاحب البطاقة

ومنننننه: أيلنننند ، ]100) «الللننننند»،، و  371) «الزهنننند»   اللبنننناركرواه ابنننن  

 «شنننندح اللنننننة»،، والبغننننال    225يبننننان )،، وابنننن  2639،، وال مننننذ  )7182)

،، وابنن  مبنند الحكنن)   4300، [، وابنن  ماهللننة )2/216) «لتفلننيدا»،، و  7/423)

 «ا ووننع»،، و  20/122) «الكبينند»،، والطننرباين   428-1/427) «فتننالح مصنند»

: ابنن  البخننار    - «النندماء»منن  رديقننه    –، ] ومنننه 1482) «النندماء»،، و  4725)

 «الشنعب»لبيلقني   ، ] ومن  رديقنه ا وش: ا1937، 9[، والحاك) )،1009) «مشيخته»

( 1)«هللننزء البطاقننة»،، ويلننزة اللننللي   2/169) «اللالضننح»، [، والخطيننب    283)

ننلفي   17) «مشننيخته»، ] ومنننه: ابنن  الحطنناب   2) ،، 89) «الُلةنناز والُلةيننز»،، واللِّ

،، 3/186) «طننناري  يلنننب»   ،، وابننن  العننندي)1007) «مشنننيخته»وابننن  البخنننار    

،، وابنن  1/140) «ربقننات الشننافعية»،، وابنن  اللننبكي   52) «معةلننه»والننذهبي   

 «ربقنات الحنفيننة»،، ومبنند القنادر القدشنني   277) «ذين  ربقننات الحنابلنة»رهللنب فننني 

،، 1008، [، وابننن  البخنننار  )59) «ا يادينننث اللائنننة»،، وابننن  راللنننالن   2/139)

ننني مننامد بنن  الليننث بنن  وننعد: ا،؛ كللنن): منن  14/84،، واللننز  )1790والاللكننائي )

م  أبي مبد الديل  الُحبُلِّي: ولعو مبد ا  ب  ملدو ب  العاص: قاش رونالش ا  يحيى،

فينشرح  اوم القيامرةرررالئق يررر  رجرال مر  أمترر علرى ركوس الخلاهلل يستخإ   »: -ملسو هيلع هللا ىلص-

 ؟أتنورح مر  هرذا شريئا» :ثرم يقرول لره اكرل سرجل مرد البصرح اعليه تسعة وتسعي  سرجال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال   نه هللنزء  ،-، 3/24) «إكلناش الكلناش»كلنا    –الشتلاله ملى يديث البطاقة هذا  ؛ولي كذلك (1)

 .-صة خا –  طخديةه 
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هرت فب   ا«؟أو مسرنة األك عرذر» :فيقول ا«ال يا رب» :فيقول« ؟ف و أظلمتك كتبتر الحا

وإنرره ال ظلررم عليررك  اإ  لررك عنررد  مسررنة انلررى» :فيقررول ا«ال يررا رب» :فيقررول االحجررل

ا «وأ  محمردا عبرده ورسروله اأشرهد اهلل أنره ال إلره إال هرو» :فيها اخح  له نطاقةتف ا«اليوم

إنرك » :فيقرول ا«؟ذه البطاقة مرع السرجالتما ه ايا رب» :فيقول ا«امضح وزنك» :فيقول

وثقلرت  اطاشرت السرجالتةا والبطاقرة   كفر ةافتوضع السجالت   كف :قال ا«ال ت لم

 ؛ هذا لف  اب  اللبارك. «فال يثقل اسم اهلل شرء :قال ؛البطاقة

، وأقنده -ملنى شندط ملنل)  –، وصححه الحاك) «يل ، غديب»قاش ال مذ : 

 ال ُيدوى من  رونالش ا »،، وقاش الطرباين: 135) «الصحيحة»  الذهبي، ا) ا لباين  

ال أملن) رواه غيند »، وقناش اللنللي: «إال  ذا اإلوناد، طفدد به مامد ب  يحينى -ملسو هيلع هللا ىلص-

 . «الليث اب  وعد، وهال م  أيل  الحديث

: احلدلث صحيح؛ ولكنإ ليس عاىل  ط مسالم؛ ألناإ مل خيار  لّلياث عان قلت

 «الصحيح ايساند»، وهكذا قملل أبو عبد الرمحن الوادعي يف بيلعملمر، و  لعملمر عن احل

(1/614.)  

 وله رده أخدى: 

،، م  اب  لليعة، م  مامد بن  يحينى، 2639،، وال مذ  )7264* فدواه أيلد )

 .-بنحاله  –به 

 :  ابنن  لليعننة وننبا الكننالم مليننه، وقنند طالبنن( هنننا منن  قبنن  الليننث؛ ملننى أن ا لبنناين قلررت

، ا) ملنا بايتلناش «ب  يحيى عمحوم  »، إلى أ ه قاش: 135) «الصحيحة»أشار     -$-

 أو الناو .  كالن هذا التصحيف منه، أو م  الطاب(،

ة: لناإ وقملل حمقق طبعة الرسملليف طبعة قرطبة للمسند،  -بمللفعل-: هكذا هو قلت

عان »كذل  ألضمل يف مجيع األصول؛ ولكن أشملر حمقق طبعة ايكنز لىل ورود الصواب: 
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يف بعض النسخ، وهو كذل  يف روالة الرتمذي ايذكور  عن شيخ أمحد، فمللظملهر  «ملمرع

 واهلل أعلم. أ  اوطأ لنام هو يف بعض نسخ ايسند، 

،: اننا أبني: اننا بكند بن  مضند، من  1/428) «فتالح مصند»* ورواه اب  مبد الحك)   

   .ولو  موقوفا؛ -بنحاله  –ملدو ب  الحارث، م  مامد ب  يحيى، به 

؛ فقند قناش «الفتالح»: أخشى أن يكالن هذا م  مبد ا  ب  مبد الحك)، والد صايب قلت

 ، وبلداهللعنة طدهلللتنه:  ةند أن «صندوه، أ كند ملينه ابن  معني  شنيئا» ،:3422فيه الحاف  )

، فأخشنى أن -بتلامنه مننل) هللليعنا  –اب  معي  أ كند ملينه روايتنه من  هلللن( ينديثا وايندا 

الحديث، فالقفنه، وإن كنان يلكن  الةلن( بني  روايتنه، ورواينة  يكالن الدهلل  قد وه)   هذا

 أخنذه  -ڤ-الليث اللالصناللة، بايتلناش روايتنه ملنى النالهلللي ، وأن مبند ا  بن  ملندو 

 ، وإن ل) يصدح بنلبته إليه   الدواية الثا ية، وا  أمل). -ملسو هيلع هللا ىلص-م  النبي   –  ا ص   -

(، وابن 892) «الرشلعة»ي يف  (، واآلجر14336) «تفسريال»* ورواال الطربي يف 

(؛ ثالثتدم: عن عبد الرمحن بن زلملد اإلفرلقي، عان أيب عباد الارمحن 1010البخملري )

 . وقد انتلق عىل اإلفرية  ك وق خت ووفلخت، -بنحوال  –احلبيل، عن عبد اهلل بن عمرو 

 .  -، 3862) «التقديب»كلا    –واإلفديقي ضعيف  :قلت

: ابن  اللنبكي   ، ] وم  رديقه80) «يل  الظ  با » * ورواه اب  أبي الد يا  

، [، م  مبند ا  بن  واقند، من  صنفالان بن  ملندو، من  1/178) «ربقات الشافعية»

شديح ب  مبيد الحضدمي، م  كثيد ب  مدة الحضدمي، م  مبد ا  بن  ملندو: فنذكد 

 .  -وموقوفا مطالال،  – حاله 

اين، وهاو مارتوك : عبد اهلل بن واقد هو: أبو قتملد  اقلت  «التقرلاب»كاام يف  –حلَارَّ

(3687 )- . 

 



 

374 

374 

 
يناََلر     محلند بن  مالونى بن  يلناد:  نا  ،: انا2295) «اللةاللة»* ورواه الدِّ

مختصنندا،  –بنن  الحننارث:  ننا اللندائني: قنناش مبنند ا  بنن  ملندو: فننذكد  حنناله محلند 

 . - وموقوفا

، وانظار «ليس بامللقوي» : حممد بن موسى هو: الرببري، قملل فيإ الدارقطني:قلت

(؛ وابن احلاملرث، وايادائني: مل لتبينامل يل، ومامل 5/400) «لسملنإ»(، و8241) «اييزا »

 أظن هذا الثملين أدرك عبد اهلل بن عمرو، واهلل أعلم.

، والطار  -مرفوعامل  –: واحلملصل: أ  احلدلث ثملبت -ل ر ا  بخت-قتل يب ا قت   

 األخرى ايوقوفة   تؤثر عىل ذل . 

 

 

 

* * * 
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 احلديث السابع 

ألألفضل ذكر اهلل

 «الندماء»: الطنرباين   ، ] ومن  هلللتنه36185، 30028  أبني شنيبة )أخدهلله ابن

مصباح »كلا    - «ملنده»، [، وملدد   4/269) «الحلية»،، وأبال  عي)    1693)

ومننن   –، 1693) «الننندماء»: الطنننرباين   ] ومننن  رديقنننه –، 4/132) «الزهللاهللنننة

ومنن  الحنناك):  –، 1855والحنناك) ) ،-، 4/269) «الحليننة»اين: أبننال  عنني)   الطننرب

  ، ] ومنننن  هلللتننننه18885، 18859وأيلنننند ) [،-،112) «النننندمالات»البيلقنننني  

، 7/269) «التاري  الكبيد»، [، والبخار    4/269: أبال  عي) )-بالطديا ا وش  –

، [، والبنزار 133) «العلنال»: النذهبي    ، ] وم  هلللته3809، واب  ماهللة )-عليقا ط –

،، 3/233) «اللتفنننا واللفننن ه»،، والخطينننب   4/269،، وأبنننال  عننني) )3236)

إابنات »،، واب  قدامة   275) «ا ولاء والصفات»،، والبيلقي   1841والحاك) )

أو:  –،؛ هللليعا: م  مالوى ب  ملل)، م  مالن ب  مبد ا ، م  أبينه 83) «صفة العلال

الرذي  يرذكحو  »: -ملسو هيلع هللا ىلص-: قنننناش رونالش ا  - ڤ -لان ب  بشنيد ، م  النننع-أخيه 

: يتعاطف  مرول العرحشا لهر  دو إ -م  تسبيحها وتحميدها وتهليله  -م  جالل اهلل 

ح  نصامبه ؛ أوال يحرب أمردكم أ  ال يرزال عنرد الرحمم  شررء  كدو إ النحلا يذكِّ

ح نه ؟  ؛ هذا لف  اب  أبي شيبة.«يذكِّ

، وقاملل أباو نعايم: «ل  من هذا الوجاإ –هبذا اللفظ  -ُلروى    نعلم»قملل البزار: 

غرلب من هدلث عو ، تفرد بإ موسى، وهو: أبو عيسى، موسى بن مسلم الطحامل ، »

، «؛ فقد اهات  بموساى-عىل  ط مسلم  –صحيح »، وقملل احلملكم: «ُلعَرف بمللصغري
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األلباملين يف  ، وصاححإ «لسنملد صحيح، رجمللإ ثقاملت»: «ايصبملح»وقملل البوصريي يف 

 (، ويف غريال. 3358) «الصحيحة»

 ،:  7013: الحننديث هللينند اإلوننناد ، مالوننى بنن  ملننل) قنناش فيننه الحنناف  )قلررت 

، ووننائد الدهللنناش اقننات، -( 1)كلننا قنناش الحنناك) –، ولنن) يحننتج بننه ملننل) «ال بننأس بننه»

 وال دد   شي  مالن ال يضد؛  ن أباه وأخاه اقتان. 

موساى بان مسالم، والاذي ذكارال أباو نعايم هاو وقد وقع اختالف كثري يف اسم 

بحث مملتع يف ذل ، ومامل وقاع فياإ مان  -$-الصواب ايعروف، وللعالمة األلبملين 

 أوهمل  للحملكم، وغريال؛ فل رياَجع. 

 

 

 

* * * 

 

أل

أل

أل

أل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولكننه  ؛-فعال  –وهذا قد ايتج به ملل)  ،مالوى ب  ميلى :-منده  – ن الداو  اوله  ؛إ لا قاش هذا (1)

وونأيي   ،-$-بينه العالمة ا لباين  ،وإ لا الذ  وق( مند الحاك) وه) ،ليل صايب هذا الحديث

 .ملى كالمه بعد قلي 
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 احلديث الثامن 

 تسمية اليهود باملغضوب عليهم، والنصارى بالضالني

 : -ڤ-لصحابة وهال وارد م  يديث مدّ  ب  ياط)، ورهلل  م  ا

   :-ڤ-احلديث األول: حديث عدي بن حامت * 

هللننننه أيلنننند ) ،،والطننننرباين 6213: ابنننن  يبننننان )، ] ومنننن  رديقننننه19381خدَّ

،، والبيلقني 7/197) «الحلينة»، وأبنال  عني)   - (1)مقدو ا باب  معي  –، 17/237)

، 2953، [، وال مننذ  )398-9/397،، واللننز  )340-5/339) «النندالئ »  

 «طاريخنه»،، واب  أبني خيثلنة   159، 158) «ا وائ »واب  أبي ماص)    ،،2954

، 40) «طفلننيده»،، وابنن  أبنني ينناط)   208، 194) «طفلننيده»،، والطننرب    754)

الطننننرباين ،، و7162،، وابنننن  يبننننان )229) «التاليينننند»،، وابنننن  خزيلننننة   41

د  بن  يناط): اد ب  يبي ، من  منب  يدب: اني مبلاك ،؛ كلل): م  ِو 17/236)

فررإ  اليهررود »: -ملسو هيلع هللا ىلص-وفيننه: قاللننه  -ملسو هيلع هللا ىلص-راليال،   قدومننه ملننى النبنني افننذكد يننديث

 . «مغضوب عليهما وإ  النصارى ضالل

صاححإ ، و«سانصاحيح، أو ه»(: 1/104) «الفاتح السااموي»قملل اينملوي يف 

 (، ويف غريال. 8202) «صحيح ا؛ملمع» األلبملين يف

لنه : والصالاب أ ه ضعيف؛ لحاش مباد ب  قلت يبي ؛ فقد طفدد منه ولاك، وهلللَّ

 «بيننان النناله) واإليلننام»، و نن  قاللننه   -، 5/152) «التلننذيب»كلننا    –ابنن  القطننان 

، وقند قناش فينه الحناف  «ال ُطعَدف لنه يناش ، وال ُيعنَدف روى مننه غيند ونلاك»،: 4/668)

بنالتي ، وا قندب: أ نه مةلنالش؛ لتفندد ونلاك مننه، وليلنو رواينة مثلنه «مقبالش»،: 3141)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،20) «يديث اب  معي »ا ظد  (1)
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طدقي اللةلالش م  هلللالته؛ للا هال مقدر م  أن اللةلنالش ال طدطفن( هلللالتنه إال بدواينة اانني  

، وونلاك لنيل كنذلك، والصنحيح   يالنه: (1)منه، أو رواية وايد م  الحفا  اللشلالري 

هال   مكدمة مضنطدب، و  غينده صنالح، ولنيل من  اللتثبتني ، »ما قاله يعقالب اب  شيبة: 

، وقنند رواه منننه هنننا: «؛ فحديثننه ملننتقي)-كشننعبة، ووننفيان  –  القنندماء ومنن  روى منننه منن

 .  -كلا مدفو  –شعبة؛ ولك  العلة   شيخه مباد 

 وقد اختلف ملى ولاك: 

(: ثنمل عمرو بن ثملبت، عن سامك، عمن سمع عادي بان 1040)يسفرواال الطيملل* 

 . - اك ا  نهبت  شنخ سام  –هملتم: فذكرال 

 .  -، 5030) «التقديب»كلا    –: وملدو هذا ضعيف قلت

مل أيب: ملرودي: ناد ا؛ي(، عن اينذر بن الول9485) «األوسط»ورواال الطرباين يف * 

اكا ا  –سن بن أيب جعفر: ثنمل حممد بن ُجحملد ، عن ساامك، عان عادي: فاذكرال نمل احل

 . -  نسةت  ابااسطو  ناهام

كاال  يف  ، و بان عادي-( 1232) «التقرلاب»كاام يف  –: واحلسن ضعي  قلت

 روالتإ عن ابن جحملد ، والنسخة التي لروهيمل يف ذل : اينذر بن الوليد، عن أبيإ، عنإ. 

 (، عن حمماد بان مصاعب، عان محاملد 209، 195) «تفسريال»ورواال الطربي يف * 

يِّ  اكا ا  ن ادال عيات   –بن َقَطِري، عن عادي: فاذكرال  ابن سلمة، عن سامك، عن ُمرِّ

 . -  سري

 القدقلاين، وبا بيان ياله م  الضعف.  : ومحلد هال:قلت 

 –)أردافنه  «ا فنداد» كلنا ذكنده الندارقطني    –ورواه مبد الةبنار بن  العنالء * 

، وأبنني بكنند اللننذلي؛ -، 4199
ّ
، منن  ابنن  ميينننة، منن  إوننلامي ، وصننالح بنن  ينني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فن ه مل) هللدا   هذه الللألة ؛وما بعدها، 1/382) «ال مذ  شدح مل » :راهلل( (1)
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  ا وذكح عد    آمحه.-محسال  -االاتل): م  ولاك 

 ؛ ولكنه خاللف: -، 3743) «التقديب»    كلا –: ومبد الةبار ال بأس به قلت

،، 4199 –)أردافنننه  «ا فنننداد»،، والننندارقطني    207، 193فننندواه الطنننرب  )

 ،؛ االاننتل): منن  مبنند ا  بنن  هللعفنند الدقنني، منن  3813) «ا ووننع»لطننرباين   وا

 ، م  مد ، به. ع  الشعبراب  ميينة، م  إولامي ، 

(: نمل سفيمل ، عن لسامعيل، 179) «سننإ»ن م «التفسري»ورواال سعيد بن منصور يف 

 .ةرس 

: وعبد اهلل بن جعفر أوثق من عبد ا؛بملر، وسعيد أوثاق ماندام، فروالتاإ هاي قلت

ابان أيب وهو:  –الصحيحة عن ابن عيينة، ولكو  ايحفومل يف هذا الوجإ عن لسامعيل 

كام  –ضالت : اإلرسملل، ولسامعيل من صغملر التملبعن، ومراسيلدم يف هكم ايع-خمللد

 . -هو مقرر 

 وللحديث وهلله آخد م  الشعبي: 

 ذكرال الدارقطني من روالة حممد بن عيينة، عن جممللد، عن الشعبي، عن عدي. 

 «التقدينب»كلنا    –: وهذا ليل بشيء؛ فلحلد ذو أوهام، ومةالد ليل بنالقال  قلت

(6213 ،6478 ،-  . 

 ساامك، عان عباملد  هاذا: روالاة -ڤ-: أ  الصحيح يف هدلث عدي فتحلتصا

 ابن هبيش، عنإ؛ وقد عرفت هملل عبملد، فملحلدلث ضعي . 

  :-ڤ-احلديث الثاني: حديث رجل من الصحابة * 

 ويدويه منه: مبد ا  ب  شقيا , وهال اقة معدوف، ومنه: ك  م : 

 : -، 646) «التقديب»كلا    –وهال اقة  ،ل ن  ميسحة العقيلريْ ن د   -1

هلله مبد الندزاه    ،، 20736، 20351، ] ومننه: أيلند )14، 13) «التفلنيد»خدَّ
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أونند »: ابنن  ا اينند   ، ] ومنن  رديقننه7179، [، وأبننال يعلننى )212 ،198والطننرب  )

 «الكنننربى»،، والبيلقننني   884) «ا منننالاش»، [، وابننن  ز ةالينننه   6/401) «الغابنننة

  اللشنار ،   مةئ الدهلل-أيضا  –،؛ كلل): م  بدي ، به، فذكد يديثا مطالال 6/336)

ينا رونالش ا ، من  »بالاد  القدى، وفيه: أ نه قناش لنه:  -ملسو هيلع هللا ىلص-إليه م  الصحابة إلى النبي 

، «من  هن الء ؟»، فقناش الدهللن : -يعني: اليلنالد  - «المغضوب عليهم»، قاش: «ه الء ؟

 .  «إوناده صحيح»،: 1/49قاش الليثلي ) ؛  -يعني: النصارى  - «الضالي »قاش: 

، من طرلاق: لباراهيم بان -(1/44) «تفسري ابن كثري»يف  كام–ورواال ابن مردولإ 

 . -ڤ-طدام ، عن بدلل، بإ؛ ولكنإ جعل الصحمليب ايذكور: أبمل ذر 

؛ -أو منكندة  –وقد وبا بيان ما مند اب  رللان م  الغدائب، فداويته هنذه شناذة  :قلت

، وهن): -بن نام الصنحابي  –إذ قد خنالف غيند وايند من  ا ابنات، النذي  رووه من  بندي  

ادان.   معلد ب  راشد، والحلَّ

اءا  -2 ذ   :  وهال متق ، مشلالرمالد الح 

 «اللطالننب العاليننة»،، و6153) «إطحنناف الخينندة »كلننا    - «ملنننده»رواه ابنن  منينن(   

  «اللنننننة»،، وابنننن   صنننند   884،، وابنننن  ز ةاليننننه )213، 199، والطننننرب  )-، 2236)

 خالد، به، وقد قد ه اب  ز ةاليه، والبيلقي ببَُديْ .  ،؛ هللليعل): م 6/336،، والبيلقي ) 256)

 .  -يعني: روايتي: الحذاء، وبدي   - «رواهتلا اقات»قاش البالصيد : 

يت -3 حِّ
 :  -، 1993) «التقديب»كلا    –، وهال اقة الزنيح ن  الخ 

مقرونامل  –(؛ كالمهمل: عن الزبري، بإ 6/336(، والبيدقي )884رواال ابن زنجولإ )

 .  -واحلذاء ببدلل، 

ْيح  -4 ح   ، وهال مختلع، مشلالر: سعيد ن  إياس الج 

ولورر  ،، منن  بشنند بنن  اللفضنن : انننا الةدينند ، بننه؛ 210، 196) رواه الطننرب 
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 .(1)محسال

، -وهنال: ابن  ملينة  –،: اننا إونلامي  645) «ا منالاش»وكذلك رواه أبال مبيد   

 م  الةديد ، به. 

 واختلف ملى اب  ملية: 

،: انا يعقالب ب  إبداهي): انا اب  ملية، م  الةديند ، 211، 197) فدواه الطرب 

  :وفيره تعيري  الصرحانر نأنره ا-كرذلك  –محسرال ، من  مبند ا  بن  شنقيا، ع  عرحوة

   .  -ڤ -عبد اهلل ن  عمحو 

 قند خنالف  –من( اقتنه  –: ا قدب أن يعصب الاله)   ذلنك بيعقنالب؛   نه قلت

وف، وقد وافا أبا مبيد: بشند بن  اللفضن ، الثقنة الثبنو، أبا مبيد، اإلمام الكبيد اللعد

قب  اختالره، فصح كالن الاله) م  يعقالب،  –م( اب  ملية  –وقد ول( م  الةديد  

 وا  أمل). 

ْهم   ن  الحس  -5  :  -، 5670) «التقديب»كلا    –وهال اقة ،  ك 

 ل فيننه ، ولنني-أيضررا  –ولورر  محسررال ،، منننه، بننه؛ 33391رواه ابنن  أبنني شننيبة )

 مالر  الشاهد.

: أن هناك اختالفا   الالص  واإلرواش ملنى مبند ا  بن  شنقيا، فالحالل :قلت

اللعتلند، وال يقندح فينننه والالص  وارد م  هلللة غيد وايد م  الثقات ا ابنات، فلنال 

ابة مدم طعيي  الصحابي؛ للا طقدر من  أن هلللالنة الصنح –ذلك ك–ضد اإلرواش، وال ي

                                                                                                اابو.   حديث صحيحال طضد، ومليه؛ فال

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وغينده هنذه  ،وقند امتنرب اإلمنام أيلند ،« -ملسو هيلع هللا ىلص -أن رهللنال أطنى النبني  :م  مبد ا  ب  شقيا» :صالرطه (1)

 .والبحث   ذلك مبلالط   اللصطلح ،الصالرة م  قبي  اللدو 
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 خامتة

ه إلى إخالاين م  رلبة العل)، وه) ملى قللي :  إن هذا البحث مالهللَّ

الً مفيندًا، ان) م  هال متفد  للطلب، وا أمدهما: عل إلى أن يكالن رالَب مل)ل م صَّ

 .-بفض  ا  طعالى  -ا  ماللا ربا يّ 

، يندي  ملنى -  الةللة  -م  ليل كذلك، وإ لا هال مشتغ  بالطلب  والثاين:

 العل)، والةلالس   ِيَلِقه، دون أن يلدف إلى ما يلدف إليه القل) ا وش.

القللي ؛  فأيببو أن أوهلله   هذه الخاطلة  صيحة إلى م  يطل( مليلا م  هذي 

 :-إن شاء ا   -ا  ا هللليع ملى أن  نتف(

 فأما القسم األول؛ فأقول ألهله:

 إ ك) ل  طبلغالا غايتك) يتى طحققالا االاة أصالش:

: حتقيق العقيد  الصحيحة، وايند  السليم، بلزو  جملد  التوهيد والسنة، اعول* 

 وجمملنبة سبل الرشك والبد .

صية، بمللتأصيليقيق القو  العلم: حتوابثتين*  الذي لناوي لم ايعن، يف الع ة التخصُّ

 أ  لتخصص فيإ. أهدكم

طحقيننا القنالة العلليننة، بلنزوم هللننادة التقنالى، والصننالح، وا خنناله  * والثالرث:

 الحليدة، والبعد م  ضد ذلك م  اللعاصي، واللحظالرات، وا خاله الذميلة.

نأى هي قالام رالب العل)، والتفديع   أيدها ي -إخالطاه  -فلذه ا صالش الثالاة 

دَ الَ لْ به م  هللادة الطلب واالوتقامة، ويلال  به   مَ  ى، وا مثلنة ملنى اة الضنالش والندَّ

 .-۵-ذلك ال يحصيلا إلى ا  

 ، فداذا هاو طمللاب العلام -كلدمل–بمن هقق األصول ايذكور   -لخوتملال-فمللعرب  

و  ، وهذا هو الذي ُلرَجى منإ القيمل  هبذال الدع-صدقمل–، وسملل  سبيل العلامء -هقمل–
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،   -عىل التام -، وخدمُة العوا  واووا  من ايسلمن -هق القيمل -السلفية ايبملركة 

و  عاىل الادعو  ل  الاولالت وايحان, و   كأول،  ايفرطن ايضيعن، الاذي   جيارُّ

 حيدثو  يف الدلن وأهلإ ل  الباللمل والفتن.

دوا، واصنربو-إخالطاه  -فالِةدَّ الِةدَّ  ا، والقصنَد القصنَد؛ طبلغنالا؛ ، بنادروا، وشنلِّ

؛ فننن الفنت  قند -اللنامة–فنن اآلماش مليك) معقالدة، والدمالة أيالج ما طكالن إلنيك) 

خو، وال  ةنناة منلنا إال بنا ، ان) بكن)، ومللا  نا   طزايدت، وطداكلو، وباضو، وفدَّ

ليلالا بخالدي ، وال م  اللالت والفناء بلحةالبي ، فل  يحل  الداينَة  -يفظل) ا -

بعنده) إال أ ت)، ما دمت) محنقننقي  ل،صنالش اللنذكالرة، انابتي  مليلنا ابنات الدهللاللنة 

كالرة؛  لأش ا  أن يلتعللنا   رامته، وخدمِة دينه وشديعته، وأن يغفد لنا بفضله  والذ 

 وريلته.

 وأما القسم الثاين؛ فأقول ألهله:

  -ال طحقدوا أ فلك)، وال طلتصغدوا شننأ ك)؛ فن ه 
ِ
  -مظي)، وإ ك) -وا 

ِ
 -وا 

لفي منبادة م  أهلل ِّ العبادات، فاوتننعيننالا بنا ، وال طعننةزوا، واانبتالا، وال طنننحدفالا، 

لن) طلنتطيعالا الالصنالش  هللالا، والزمالا غدز العللاء الدبا يي ، فننواوتقنيلالا، وال طتنعالَّ 

متابعننة  ك) ذلننك منن وال يصنند َّ  إلننيل)؛ فصننايبالا إخننالا ك) منن  رلبننة العلنن) الثقننات،

وال طحقدوا إخالا ك) رنننلبة  العللاء،   أشدرتل) وكتبل)؛ فنن الخيد كله   كالملن)،

هنذا فنن  التزكية؛دة، أو الالهللاهة، أو العل) اللذكالري ، وإياك) والنظد إلى مةدد الشل

، فننن -لا قاش مللا  اك-ي يزكيه امتقاده، وملله، وملله نِّ ، والل  ليل بشئ -ويده-

ُيةع  ا ص  طابعا، ها؛ فنالر ملى  الر، وإال؛ فال يةالز أن ، أو  حالُ زكيةٌ صادف ذلك ط

، والتزكية و حالها طبن( لالمتقناد، والعلن)، والعلن ، ال أصن  للن)، وقند والتاب( أصال

ا   غيند مننازلل)، ووضنعالا ئناٌم من  رلبنة العلن)، فنأ زلالا أ اونض  بالخلن    ذلنك ف
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أ فلل)، فلنل) م  أفناه من  َغْشنَيته ك إال ملى الا بذلنُ ةْ الشيء   غيد مالضعه، ول) يَ 

ا   ظللاهتا؛ فنلأش ال يزاش راقدا فيلا، غارق، ومنل) م  -قب  فالات ا وان، أو بعده-

 ضعفنا. ار ا، ويةرب كلد ا، ويلحالَ ثَ ي  مَ قِ ا  أن يُ 

كم -لخوتملال-وبعُد  ؛ فدذال نصيحة من هرلص عليكم، أرجو أ  تستثقلوهمل، أو لصادَّ

عاىل هاذال -هلمل مخوُل ذكر صملهبدمل؛ فإ  احلق ُلقبل من كل من جاملء باإ، و  لقبلاإ عن قبو

 ل  أصحملب القلوب السليمة، واألنفس الزكية؛ جعلنمل اهلل مجيًعمل مندم. -الشملكلة

ألمتألحبل ألعسأل

 وفتيخت

 يب ا قت   ابةتاري ابسل  

 هلرزل ستح اهلل

 ك جمتبس عدة

 آنرات: عرص ابثتةن ةن و ن  اعول

 اثات  وث ث  ويبو لامئو ويببقساو 

 (1)ةن اهلجرة ابايايو

 01066110255حمسال: 

 www.abohazm.comةاق : 

 abuhazemeg@yahoo.com ريد ابكرتوين:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ونة االث واالاني  وأربعلائنة س مشد م  ربي( اآلخدلفدا  م  إمداد النشدة الثا ية: ليلة اللادوكان ا (1)

 وألف م  اللةدة. 

وأربعلائنة  وكان الفدا  م  إمداد النشدة الثالثنة: مصند الدابن( مشند من  شنعبان، وننة خلنل واالاني         

 وألف م  اللةدة. 
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