
1 
 

 

 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 :ادؼدمة

ّٓ إهل إٓ اهلل وحده ٓ  إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكستفديف، وأصفد أ

 .رشيؽ فف، وأصفد أن حمؿدا ظبده ورشقفف

 :  بعدأما 

، افؽتاب ؾنن اهلل تعاػ كظر إػ أهؾ إرض ؾؿؼتفؿ ظرهبؿ وظجؿفؿ إٓ بؼايا مـ أهؾ

َـّ تعاػ ظؾقفؿ بلن بعث ؾقفؿ رشقًٓ مـفؿ يتؾق ظؾقفؿ آياتف ويزـقفؿ ويعؾؿفؿ افؽتاب  ثؿ امت

، وأدى إماكة، بؾسان ظريب ؾبؾغ  افرشافة، تبقاًكا فؽؾ يشء، ؾلأزل ظؾقف ـتاًبا مػفصً ، واحلؽؿة

ظذ افبقضاء ثؿ اصطػك تعاػ خقار افؼرون فقؽقكقا فـبقف حقاريغ ..وترـفا ، وكفح إمة

... يسؿعقن مؼافتف ، ويستـقن بسـتف، يؼتدون هبديف وأصحاب

وؿد متّقزت هذه احلؼبة افسؾػقة ادبارـة افتل صفد هلا افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بافػضؾ 

، واخلرية ظذ شائر افؼرون بؿشاهدة افتـزيؾ ومعارصة افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم أوهلؿ

وؿبؾ اكتشار افػرق ، وذم كؼاء افـبع وصػائف ؿبؾ مرحؾة آختصط وافعجؿة افؾساكقة وافػؽرية

. افبدع وؾشق

، ؾخرجت اخلقارج، واتبعقا ؽر شبقؾ ادممـغ، ؾارؿقا اجلامظة، ثؿ خؾػ مـ بعدهؿ خؾػ

ؾلصبحقا يػفؿقن ـتاب ، واكشؼقا ظـ مجاظة ادسؾؿغ، واظتزفت ادعتزفة، ورؾضت افراؾضة

تلخيص كتاب : اقرأ!!  في دقائق

فهم السلف  للنصىص الشرعية  

والرد على الشبهات حىله 

. ظبدافؾف افدمقجل/ د.فػضقؾة افشقخ أ

 (صفحة292مطبوع في )
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ؾفؿ ، اهلل تعاػ وشـة رشقفف  بػفؿ ؽريب خمافػ فػفؿ افسابؼغ إوفغ مـ محؾتف ورواتف وكؼؾتف

ؾفؿقا ـصم اهلل وـصم رشقفف صذ ، أو هقى مفحقب بجفؾ، مبـل ظذ جفؾ مشقب هبقى

د اهلل ورشقفف، اهلل ظؾقف وشؾؿ ظذ مرادهؿ هؿ أشاس آؾساق  ؾؽان مـ أـز. ٓ ظذ مرا

واشتؿر ذفؽ ، ؾفؿ افدفقؾ أو ؾفؿ اددفقل، وادروق ظـ اجلادة آكحراف ظـ ؾفؿ افسؾػ

رًثا وأهؾ آبتداع فذفؽ أصبح مـ أبرز ، بغ أهؾ آتباع، ؾارًؿا بغ افسـة وافبدظة، صعاًرا متقا

ومـ أهؿ إصقل افعؾؿقة فػفؿ ، ؿقاظد ادـفج افسؾػل ظذ مر افعفقر ذم افتؾؼل وآشتدٓل

ٕن صحة ؾفؿ ، إخذ بػفؿ افسؾػ اففافح فؾـفقص، افـفقص افؼظقة ودراشتفا

. افـفقص افؼظقة هل افرـقزة إشاشقة ففحة آشتدٓل 

وافعصؿة بقـف وبغ افعؾؿ وافػؼف وافتػسر « افػفؿ » معـك : ادبحث إول 

ا وؾفامة، معرؾتؽ افقء بافؼؾب)): افػفؿ ذم افؾغة  : وؾفؿت افقء، ظؾؿف: َؾِفَؿف َؾْفاًم وَف ََهً

ظؾؿـاه افؼضقة ، وؾؼفـاه افؼضاء : أي (( ؾػفؿـاها شؾقامن)) ؿال اهلل تعاػ ((ظؼؾتف وظرؾتف 

«  افػاصؾ افـاشخ افذي أراد اهلل تبارك وتعاػ أن يستؼر ذم افـازفة 

وٓ ، وٓ ظؾؿ ٓ ؾفؿ ؾقف، ؿال إكف ٓ خر ذم ظبادة ٓ ظؾؿ ؾقفا، وظـ ظع ريض اهلل تعاػ ظـف

ب افبخاري ذم صحقحف باب « ...ؿراءة ٓ تدبر ؾقفا وذـر حديث  ((افػفؿ ذم افعؾؿ  ))وؿد بقَّ

(  (ابـ ظؿر حا شلل افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ افشجرة افتل مثؾفا مثؾ ادسؾؿ

. وهق ما تؼرر ذم افـػس مـ افعؾقم، اإلدراك: وظؾقف ؾافػفؿ هق

ؾُؼف : افػفؿ يؼال : وافػؼف ذم إصؾ. افعؾؿ بافقء وافػفؿ فف:  أما افػؼف ؾفق
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وَؾِؼَف بافؽرس إذا ؾفؿ ، بافػتح إذا شبؼ ؽره إػ افػفؿ: وَؾَؼف، بافضؿ إذا صار افػؼف فف شجقة

. فقؽقكقا ظؾامء بف: أي ((فقتػؼفقا ذم افديـ  ))ؿال اهلل تعاػ 

ْفُف ذم افديـ )): ودظا افـبل  ٓبـ ظؿف ابـ ظباس ريض اهلل تعاػ ظـفام ؾؼال  ((مهللا َؾؼِّ

ـِ ))وؿال صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  ْفُف ذم افدِّ ي . ؾفؿف : أي« مـ يرد اهلل بف خًرا ُيَػؼِّ

ؾفق أخص مـ افعؾؿ ، وافػؼف . ؾفق افتقصؾ إػ ظؾؿ ؽائب بعؾؿ صاهد: افػؼف" ؿال افراؽب 

" افعؾؿ بلحؽام افؼيعة

د : افػؼف هق: وؿال ابـ افؼقؿ  . ؾفؿ ادعـك ادرا

. وهبذا يتبغ أن معاين أخػاظ افػفؿ وافػؼف وافعؾؿ متؼاربة

وأرحب مـ دائرة  ودائرة افتدبر أوشع. هق ثؿرة افتدبر وافتلمؾ بعد معرؾة افتػسر: وافػفؿ افتام

. افتػسر

: وافػفؿ كقظان

وهذا ، افدٓٓت واشتـباط إحؽام وأأقاع، وهق تػسر افغريب:  ؾفؿ ذهـل معرذم:إول

تبفؿ  . خمتص بلهؾ افعؾؿ ظذ تػاوت مرا

٪ وهق افذي يـتج ظـ تلمؾ افؼارئ فؾؼرآن حا يؿر بف مـ آيات ـريؿة:  ؾفؿ ؿؾبل إيامين:افثاين

. يعرف معاكقفا ويػفؿ دٓٓهتا بحقث ٓ حيتاج معفا أن يراجع 
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وجف "بؼقفف   هق افذي ظزَّ ظـف حز إمة ريض اهلل تعاػ ظـفام ذم تعريػف افتػسر:وافـقع إول

وتػسر ٓ ، وتػسر يعؾؿف افعؾامء، وتػسر ٓ ُيعذر أحد بجفافتف، تعرؾف افعرب مـ ـصمفا

. "يعؿؾف إٓ اهلل 

 :معـك مفطؾح افسؾػ

ومـ ذفؽ افسؾػ افذيـ مضقا ، ، افسغ وافصم وافػاء تدل ظذ تؼدم وَشْبؼ:افسؾػ فغة 

ؾافسؾػ ذم افؾغة تطؾؼ ظذ مـ تؼدمؽ مـ آبائؽ وذوي ؿرابتؽ افذيـ هؿ ؾقؿؽ ذم افسـ 

. وافػضؾ

تدور حقل معـك افتؼدم واديض وافسبؼ افزمـل ، ـام تطؾؼ ظذ معاٍن ُأخر مؼاربة

: واشتعؿؾت ـؾؿة افسؾػ ذم افؼرآن هبذا ادعـل ذم ثامكقة مقضع مـفا

ظػا اهلل ظام )): وؿقفف تعاػ  ((ؾؿـ جاءه مقظظة مـ ربف ؾاكتفك ؾؾف ما شؾػ)): ؿقفف تعاػ 

 ((.يغػر هلؿ ما ؿد شؾػ))وؿقفف تعاػ (( ؾجعؾـاهؿ شؾػا: ))وؿقفف تعاػ ( (شؾػ

  وشؾؿـؼقفف صذ اهلل ظؾقف ـام اشتعؿؾ افؾػظ كػسف ذم افسـة افـبقية فؾدٓفة ظذ ذات ادعـك

وؿقفف حلؽقؿ  ((كعؿ افسؾػ أأا فؽ ))ٓبـتف ؾاضؿة ريض اهلل تعاػ ظـفا حا أخزها بدكق أجؾف 

  .((أشؾؿت ظذ ما شؾػ مـ خر ))

َؾؿ، افؼرض: ـام ورد اشتعامل افؾػظ ذم افسـة بؿعـك وَها يموٓن ذم هناية إمر إػ ، وبقع افسَّ

. ادعـك إول مـ افسبؼ وافتؼدم
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:  ادعـك اإلصطصحل

: ؾؾف إضصؿان، أما مـ حقث ادعـك آصطصحل

 :ـام ذم حديث،  ويدل ظؾقف إضصؿف ظذ حؼبة زمـقة معقـة«ادػفقم افتارخيل فؾؿفطؾح » : إول

 .((ثؿ افذيـ يؾقهنؿ ، خرـؿ ؿرين))

: وفذفؽ جاءت ظبارات افعؾامء ظذ حتديد افسؾػ ظذ أهنؿ

ؿقل مجاهر  وهذا،  مجفقر أصحاب افؼرون ادػضؾة مـ اففحابة وافتابعغ وتابع افتابعغ−

. افعؾامء ؿدياًم وحديًثا

. ومـفؿ مـ زاد ؾقف إػ ظك اإلمام أمحد- 

. وهـاك مـ ؿكه ظذ جقؾ اففحابة وافتابعغ -

، ومـفؿ مـ ؿكه ظذ جقؾ اففحابة ؾؼط وصذ مـ دماوز بف إػ مـ ـان ؿبؾ اخلؿسامئة-

 (افؼرن)فؽـ هذا يؼتيض حتديد معـك . وافعؿدة ذم ذفؽ احلديث ادذـقر آكًػا

.  ادقصقؾة باخلريةصذ اهلت ظؾقف وشؾؿوـذفؽ ظدد افؼرون افتافقة فؼرن افـبل 

ؾؼد أخرج افبخاري ذم ، وإضصؿف ظذ اففحابة معروف ظـد افتابعغ (افسؾػ)واشتعامل فػظ 

: وؿال راصد بـ شعد" مـ صحقحف باب افرـقب ظذ افدابة اففعبة «  اجلفاد وافسر » ـتاب

:  « ـان افسؾػ يستحبقن افػحقفة ٕهنا أجرى 

 .  إضصؿف ظذ مـفج حمدد ؽر مرتبط بزمـ معغ«ادػفقم ادـفجل » : :افثاين
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افؼرون ادػضؾة  ٕأف ظاش ذم هذه٪ ثؿ إن افسبؼ افزمـل فقس ـاؾًقا ذم تعقغ افسؾػ ادؼتدى هبؿ

ء أمثال ذي اخلقيكة ذم ظفدافـبل صذ اهلل ظؾقف ، مـ هؿ مـ شؾػ ادبتدظة وأهؾ إهقا

اخلقارج ذم  وطفقر،  ريض اهلل تعاػ ظـف،وصبقغ بـ ظسؾ ذم ظفد ظؿر بـ اخلطاب، وشؾؿ

. وـذفؽ بدأ افتشقع وافرؾض ، ظفد ظع ريض اهلل تعاػ ظـف

ذ (اجلؿفقر)ومـ ادستحسـ تؼققد ذفؽ ادفطؾح إما ب أو بقصػ  ،فقخرج مـفؿ افشقا

ء (افسؾػ اففافح) بآفتزام واتباع افؽتاب  أو بافتؼققد ادـفجل، فقخرج افطافح مـ أهؾ إهقا

ادراد بؿذهب  "فذفؽ ؿال اإلمام افسػاريـل رمحف اهلل٪ وافسـة طاهًرا وباضـًا ؿقًٓ وظؿًص 

افسؾػ ما ـان ظؾقف اففحابة افؽرام رضقان اهلل ظؾقفؿ وأظقان افتابعغ هلؿ بنحسان وأتباظفؿ 

افديـ وتؾؼك افـاس ـصمفؿ خؾًػا ظـ  وُظِرف ظظؿ صلأف ذم، وأئؿة افديـ ممـ ُصِفد فف باإلمامة

مريض مثؾ اخلقارج وافرواؾض وافؼدرية  شؾػ دون َمـ رمل ببدظة أو ُصفر بؾؼب ؽر

ء وافبدع وكحقها ؾص  وادرجئة واجلزية واجلفؿقة وادعتزفة ؾؿـ تؾبس بقء مـ هذه إهقا

 ".ُيعد

 ؾؿـ، وبـاء ظؾقف ؾفـاك مـ ربط مػفقم افسؾػ هبذا ادـفج وإن تلخر بف افزمان

 ؾلضؾؼت افدظقة افسؾػقة ظذ دظقة صقخ، افتزمف ؾفق شؾػل وإن ـان ذم افعفقر ادتلخرة

ـؾ  وظذ، وظذ دظقة اإلمام حمؿد بـ ظبد افقهاب وأتباظف، اإلشصم ابـ تقؿقة وتصمذتف

إػ  ممـ أحقك شـة افسؾػ ادتؼدمغ ودظا، مـ اتبع ذفؽ ادـفج مـ ادتؼدمغ وادتلخريـ

. آفتزام بام ـاكقا ظؾقف مـ افػفؿ وافعؿؾ وآظتؼاد
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ويعضد ذفؽ ما ورد ذم بعض روايات حديث آؾساق ذم بقان مـفج افػرؿة ، ؾافـبل 

وإكام بؿـفج ، صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مل يربط افػرؿة افـاجقة بام ـان ظؾقف أهؾ حؼبة زمـقة حمددة

وذفؽ يشؿؾ ما ، واضح حمدد ادعامل وهق ما ـان ظؾقف افـبل وأصحابف رضقان اهلل تعاػ ظؾقفؿ

. (.إفخ... ـاكقا ظؾقف ذم آظتؼادات وافعبادات وادعامصت وافسؾقك وإخصق

ادـفج ؿقًٓ  ؾؿـ افتزم هذا. وظذ هذا ادعـك جاز آكتساب إػ افسؾػقة بؿػفقمفا ادـفجل

. وظؿًص طاهًرا وباضـًا ؾفق شؾػل وإن تلخر بف افزمان

: وحؼقؼة آكتساب إػ افسؾػ اففافح تؽقن مـ جفتغ

.   مـ جفة افتزام مـفجفؿ ذم افتؾؼل وآشتدٓل١

ء وافبدع٢ وافتزي مـ ،   مـ جفة افؼقل بؼقهلؿ ذم مسائؾ آظتؼاد افتل متقزهؿ ظـ أهؾ إهقا

 .مؼآهتؿ افبدظقة

د بػفؿ افسؾػ  ادرا

بعد أن تبغ فـا معـك افػفؿ ادؼفقد هـا وأأف صامؾ فؾؿعاين افدافة ظؾقفا إفػاظ افقاردة 

ـام يشؿؾ آشتـباضات وادػاهقؿ ادستـبطة مـ إحياءات . واشتـباط إحؽام وأأقاع افدٓٓت

وافذي كعـل بف هـا ادعـك إول افتارخيل، « افسؾػ»افـص ودٓٓتف ؽر ادبارشة، وظرؾـا معـك 

وهؿ أصحاب افؼرون افثصثة ادػضؾة مـ أصحاب افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وافتابعغ 

. ادراد ذم هذا افبحث« ؾفؿ افسؾػ»بؼل أن كحدد معـك . وتابعقفؿ بنحسان
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د بذفؽ ما ظؾؿف وؾؼفف واشتـبطف اففحابة وافتابعقن : "وهق ؾقام طفر يل وافعؾؿ ظـد اهلل أن ادرا

ًدا هلل تعاػ وفرشقفف   صذ اهلل ظؾقف وشؾؿوأتباظفؿ مـ جمؿقع افـفقص افؼظقة أو أؾرادها مرا

مما يتعؾؼ بؿسائؾ افديـ افعؾؿقة وافعؿؾقة، مما ُأثر ظـفؿ بؼقل أو ؾعؾ أو تؼرير، بؼط ظدم 

. ادخافػ مـ كص أو ؿقل مماثؾ

وهذا يؼتيض إمجاظفؿ أو مجفقرهؿ ظذ تؾؽ ادسائؾ أو اكتشار ؿقل آحادهؿ وطفقره مع ظدم 

. وجقد خمافػ مـفؿ فذفؽ افؼقل

د اففحابة أو مـ دوهنؿ ذم بقان بعض إحؽام اجلزئقة أو  وهذا مما خيرج اجتفاد أؾرا

كقة افتل اختؾػقا ؾقفا وتعددت أؿقاهلؿ أو مل يشتفر ذفؽ  تػسر أؾرادهؿ فبعض أيات افؼرآ

وؾرق « ؾفؿ افسؾػ»ؾفذا ُيعد ؾفاًم وؿقًٓ فؾسؾػ وفقس هق . ظـفؿ، أو جاكب اففقاب بعضفؿ

. بغ إمريـ

ًدا هلل تعاػ أو فرشقفف  مـ تؾؽ افـفقص « ؾفؿ افسؾػ»ومعـك  هق ما ؾفؿقه مرا

د افرب تعاػ مـ ـصمف ما يشاهدوكف مـ ؾعؾ رشقفف  وهديف، وهق » ومستـدهؿ ذم معرؾة مرا

 .«يػفؾ افؼرآن ويػرسه

ؾام أمرهؿ بف أو هناهؿ ظـف اتبعقه، وما أخزهؿ بف صدؿقه، وما َأصؽؾ ظؾقفؿ ؾفؿف شلخقه، 

: ويستب ظذ ذفؽ ما يع

. افتفديؼ بف واإليامن واإلذظان افؽامؾ إن ـان افـص مـ إمقر افعؾؿقة اخلزية -1

ا -2 ـً . افعؿؾ بف وتطبقؼف ؿدر ادستطاع إن ـان مـ إمقر افعؿؾقة افطؾبقة ؾعًص أو تر
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. ترـف، وظدم افتؼرب إػ اهلل تعاػ بف إن ـان ؿد شؽت ظـف افشارع مع وجقد ادؼتيض -3

وهذا يعـل أأف يتعغ ظذ ادسؾؿ احلريص ظذ ديـف أن يـظر إػ ما ؾفؿف مـ افـفقص 

افؼظقة دآً ظذ اظتؼاد أو ظؿؾ ؾقعرضف ظذ ؾفؿ افسؾػ اففافح مـ هذه افـفقص هؾ 

اظتؼدوا ذفؽ أم ٓ، وهؾ ظؿؾقا بف أم ٓ؟ يؼقل احلاؾظ ابـ رجب رمحف اهلل ــ وهل رشافة مفؿة 

ؾافذي يتعغ ظذ ادسؾؿ آظتـاء بف وآهتامم أن »: جًدا فؽؾ ضافب ظؾؿ يرجق افـجاة فـػسف ــ

يبحث ظام جاء ظـ اهلل ورشقفف، ثؿ جيتفد ذم ؾفؿ ذفؽ وافقؿقف ظذ معاكقف، ثؿ يشتغؾ 

بافتفديؼ إن ـان مـ إمقر افعؾؿقة، وإن ـان مـ إمقر افعؿؾقة بذل وشعف ذم آجتفاد ذم 

ؾعؾ ما يستطقعف مـ إوامر واجتـاب ما يـفك ظـف ؾتؽقن َهتف مكوؾة بافؽؾقة إػ ذفؽ ٓ إػ 

 وافتابعقن هلؿ بنحسان ذم ضؾب صذ اهلل ظؾقف وشؾؿوهؽذا ـان أصحاب رشقل اهلل . ؽره

. ـها« افعؾؿ افـاؾع مـ افؽتاب وافسـة

ؾافقؿقف ظذ ؾفؿ افسؾػ اففافح هق ادرحؾة افثاكقة فطافب افعؾؿ بعد افقؿقف ظذ إدفة 

ًضا أو  افؼظقة مـ افؽتاب وافسـة فقضبط ؾفؿف هلذه افـفقص، ويسؾؿ مـ آكحراف إؾرا

. تػريًطا

ومـ ادعؾقم بقؼغ أن مـ أـز أشباب آبتداع ذم افديـ هق آكحراف ذم ؾفؿ افـفقص، وما 

اكحرؾت اخلقارج إٓ ٓكحراؾفؿ ذم ؾفؿ كفقص افقظقد، وافضابط هلذا افػفؿ هق ؾفؿ 

اففحابة رضقان اهلل تعاػ ظؾقفؿ ثؿ أتباظفؿ مـ أصحاب افؼرون ادػضؾة، وفذفؽ احتج 
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ومل يؽـ ؾقؽؿ أحد ممـ صحب »: ظؾقفؿ ابـ ظباس ريض اهلل تعاػ ظـفام بؼقفف حا كاطرهؿ

. رشقل اهلل

ومـ إمثؾة ظذ ذفؽ ما ؾفؿف افسؾػ اففافح مـ كفقص افؽتاب وافسـة افدافة ظذ تعظقؿ 

اهلل تعاػ وتقؿره وتقحقده وظدم رصف يشء مـ أأقاع افعبادات افؼؾبقة وافعؿؾقة وافؼقفقة 

فغره تعاػ، وظدم اتـخاذ افقشائط بغ اهلل تعاػ وبغ خؾؼف ذم ؿضاء احلاجات وؿبقل افدظقات 

مهللا إكا ــا كتقشؾ إفقؽ بـبقـا ؾتسؼقـا، وإكا كتقشؾ »:  وكحقها ـؼقل ظؿر،وـشػ افؽربات

. ، وذفؽ بؿحرض مـ اففحابة، ومل يـؼؾ ظـ أحد مـفؿ اظساض«إفقؽ بعؿ كبقـا ؾلشؼـا

وـذفؽ تقحقده تعاػ بلشامئف احلسـك وصػاتف افعذ وافتقشؾ إفقف هبا، وظدم رد يشء مما وصػ 

 وأن ما تقَهف ادتلخرون مـ أن صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ،اهلل تعاػ بف كػسف أو وصػف بف رشقفف 

. افؼقل بظاهر هذه افـفقص يقهؿ افتشبقف وظدم افتـزيف ؾفق ؾفٌؿ خمافػ فػفؿ افسؾػ اففافح 

وبـاء ظذ ما تؼدم ؾؼد أصبح اتباع افسؾػ اففافح ذم ؾفؿفؿ دسائؾ افعؼقدة وأدفتفا صعاًرا 

أصقل »: وأصًص مـ أصقل أهؾ افسـة واجلامظة، وفذفؽ ؿال اإلمام أمحد ذم رشافتف ذم افسـة

 وآؿتداء هبؿ، صذ اهلل ظؾقف وشؾؿافسـة ظـدكا افتؿسؽ بام ـان ظؾقف أصحاب رشقل اهلل 

. ـام أن صعار أهؾ افبدع هق ترك اكتحال اتباع افسؾػ«...وترك افبدع

تف ذم افعؼقدة افقاشطقة ؾؼد أمفؾت مـ خافػـل »: ومـ إمثؾة ظذ ذفؽ ؿقل ابـ تقؿقة ذم مـاطرا

ذم يشء مـفا ــ يعـل افعؼقدة افقاشطقة افتل متثؾ ظؼقدة افسؾػ ــ ثصث شـغ، ؾنن جاء بحرف 
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واحد ظـ افؼرون افثصثة خيافػ ما ذـرتف ؾلأا راجع ظـ ذفؽ، وظذ أن آيت بـؼقل مجقع افطقائػ 

. «ظـ افؼرون افثصثة يقاؾؼ ما ذـرتف

: وؾفؿ افسؾػ رمحفؿ اهلل تعاػ صامؾ فثصثة أمقر

.  ــ ؾفؿفؿ فألصقل افؽؾقة مـ أصقل افديـ أو ؾروظف وهذا ما شبؼ افؽصم ظؾقف١

.  ــ ؾفؿفؿ فـص رشظل بعقـف٢

 ــ آجتفاد ذم ؾفؿ مسلخة مـ ادسائؾ افتل مل يرد افـص افؼظل رصحًيا ذم بقاهنا، وإكام تػفؿ ٣

ؾص صؽ أن اجتفاد آحادهؿ ذم هذه . ظذ ضقء ظؿقم افـفقص وادؼاصد افؼظقة افعامة

إهنؿ ؾقؿـا ذم ـؾ »: ادسلخة أوػ مـ اجتفادكا إذا مل يؽـ فف خمافػ مـفؿ ـام ؿال اإلمام افشاؾعل

. «ظؼؾ وظؾؿ وؾضؾ وشبب ُيـال بف ظؾؿ، أو يدرك بف صقاب، ورأهيؿ فـا خر مـ رأجـا ٕأػسـا

ومـ ادعؾقم أن ؾفؿ اففحابة أوػ أن يمخذ بف مـ ؾفؿ افتابعغ، وؾفؿ افتابعغ أوػ مـ ؾفؿ 

وـؾام ـان افعفد إػ افرشقل أؿرب ـان اففقاب أؽؾب، وهذا »تابعل افتابعغ، وهؾؿ جرا 

. «حؽؿ بحسب اجلـس ٓ بحسب ـؾ ؾرد مـ ادسائؾ

: وؾفؿ افسؾػ وآحتجاج بف يتـاول جاكبغ مـ افعؾؿ

ء ـاكت :إول  تؾؽ ادسائؾ افعؾؿقة افتل بغَّ ؾقفا افسؾػ ؾفؿفؿ بؼقل أو ؾعؾ أو تؼرير، شقا

 .وهذه ختتؾػ أحؽامفا باختصف حآهتا. مـ ادسائؾ ادجؿع ظؾقفا ظـدهؿ أو ادختؾػ ؾقفا
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 آؿتداء بافسؾػ ذم مسافؽ افعؾؿ وافتحفقؾ وافـظر ومـاهج آشتدٓل، وترتقب :افثاين

إدفة وضريؼة افـظر ذم مسائؾ اخلصف، وؿد اتػؼ افسؾػ ظذ أدفة حررها أهؾ أصقل افػؼف ذم 

. مفـػاهتؿ مفتديـ بام ظؿؾ بف افسؾػ ذم هذا افباب

 :أَهقة ؾفؿ افسؾػ

و﴿تفديؼ  [٨٩: افـحؾ]مـ ادعؾقم أن اهلل تعاػ أأزل افؼرآن افؽريؿ ﴿ تبقاكا فؽؾ يشء ﴾ 

 ﴿ بؾسان صذ اهلل ظؾقف وشؾؿومع ذفؽ بعث تعاػ كبقف  [١١١: يقشػ]افذي بغ يديف ﴾ 

﴿ وأأزفـا إفقؽ افذـر فتبغ : وـؾػف تعاػ ببقان افؼرآن افؽريؿ ؾؼال تعاػ [٤: إبراهقؿ]ؿقمف ﴾ 

[. ٤٤: افـحؾ]فؾـاس ما كزل إفقفؿ وفعؾفؿ يتػؽرون ﴾ 

ل إفقف مـ ربف مـ افؽتاب صذ اهلل ظؾقف وشؾؿؾؼام افرشقل   بذفؽ خر ؿقام٪ ؾبغَّ ما ُكزِّ

وـان ادتؾؼل هلذا افبقان هؿ صحابتف افؽرام افذيـ اختارهؿ اهلل ففحبة كبقف وتبؾقغ . واحلؽؿة

ديـف مـ بعده ؾلحسـقا افؼقام بذفؽ ؾفاًم وظؾاًم واظتؼاًدا، ومحؾ إماكة مـ بعدهؿ أتباظفؿ 

. بنحسان مـ افتابعغ، ومـ بعدهؿ مـ إئؿة

. ومـ ادعؾقم أن كفقص افشارع احلؽقؿ ذم جمؿؾفا واضحة حمؽؿة ٓ ؽؿقض ؾقفا وٓ افتباس

ـام أن آختصف ذم إمة مـ شــ اهلل افؽقكقة، وهق واؿع بقـفؿ ٓ حمافة، ومـ أـز أشبابف 

ؾؽان حرًيا افرجقع إػ ؾفؿ .افغؾط ذم ؾفؿ افـص، وؾفؿف ظذ ؽر مراد اهلل تعاػ ورشقفف

افسؾػ اففافح مـ اففحابة ؾؿـ بعدهؿ فػفؿ هذه افـفقص ظذ ضقء ؾفؿفؿ، ؾافسؾػ 

 ،ظؾؿفؿ أتؿ وأحؽؿ، وأظؾؿ وأشؾؿ، ؾؾفذا ـاكقا أظرف افـاس باحلؼ وأدفتف وبطصن ما يعارضف
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وـاكقا أظظؿ افـاس ؿقاًما بديـ اهلل تعاػ، ٓ تلخذهؿ ذم اهلل فقمة ٓئؿ، وٓ تفدهؿ ظـ شبقؾ 

اهلل افعظائؿ، بؾ يتؽؾؿ أحدهؿ باحلؼ افذي ظؾقف، ويتؽؾؿ ذم أحب افـاس إفقف مـ أجؾ ديـف 

. وإيامكف

د مـ افـفقص افؼظقة،  وهـاك ظدة اظتبارات تقجب افرجقع إػ ؾفؿفؿ دعرؾة حؼقؼة ادرا

ومـ أهؿ وهل خفائص ٓ دمتؿع ذم ؽرهؿ، فذفؽ ـان ؾفؿفؿ مؼدًما ظذ ؽره مـ افػفقم، 

: هذه ادقزات

ؾؼد تؾؼقا بتجرد تام وإيامن ـامؾ وتسؾقؿ مطؾؼ، مل : شصمة مفادرهؿ ذم افتؾؼل -١

. حياـؿقه إػ ؽره

مل تشب أؾفامفؿ صبفات خارجقة٪ ٕأف مل يظفر بعد ما يؽدر تؾؽ إؾفام اففاؾقة،  -٢

 حيؿقفا مـ أن تشبفا صائبة خارجقة، ؾلأؽر ظذ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿبؾ ـان افـبل 

ؿد »: وؿال« ...أخؿ آتؽؿ هبا بقضاء كؼقة»: ظؿر حا رأى معف ؿطعة مـ افتقارة، وؿال

.. «ترـتؽؿ ظذ افبقضاء، فقؾفا ــفارها ٓ يزيغ ظـفا إٓ هافؽ

حرصفؿ ظذ ضؾب افعؾؿ وؾفؿ افـفقص وافسمال ظام أصؽؾ ظؾقفؿ ، ويتبغ ذفؽ  -٣

: بام يع

وافذي ٓ إهل ؽره ما أأزل اهلل »: ؾفذا ظبد اهلل بـ مسعقد ريض اهلل تعاػ ظـف، يؼقل -أ

شقرة مـ ـتاب اهلل إٓ وأأا أظؾؿ أجـ كزفت، وٓ أأزفت آية ذم ـتاب اهلل إٓ وأأا 

. «أظؾؿ ؾقام أأزفت، وفق أظؾؿ أحًدا أظؾؿ مـل بؽتاب اهلل تبؾغف اإلبؾ فرـبت إفقف
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أهنا ـاكت ٓ تسؿع صقًئا ٓ َتْعِرُؾُف »: ب ــ وظائشة ريض اهلل تعاػ ظـفا يؼقل ظـفا ابـ أيب ُمؾقؽة

. «إٓ راجعت ؾقف حتك تعرؾف

أن ابـ ظؿر أؿام ظذ حػظ افبؼرة ثامن شـغ : «ادقضل» ذم ، رمحف اهلا،ج ــ وروى اإلمام مافؽ

. يتعؾؿفا

: د ــ وهذا فقس ؿارًصا ظذ اففحابة، بؾ ظذ أتباظفؿ مـ افؼرون ادػضؾة، ؾفذا جماهد يؼقل

ظرضت ادفحػ ظذ ابـ ظباس ثصث ظرضات، مـ ؾاحتتف إػ خامتتف، أوؿػف ظـد ـؾ آية »

. وضؾب ؾفؿ افـفقص أمر ممـد ظـدهؿ ـام دّفت ظؾقف أيات أمرة بافتدبر .«وأشلخف ظـفا

. «ما أأزل اهلل آية إٓ وهق حيب أن ُيعؾؿ ما أراد هبا»: ؿال احلسـ افبكي

أهنؿ ـاكقا أحرص افـاس ظذ افعؿؾ بام شؿعقه، وٓ يؿؽـ افعؿؾ إٓ ظـ ؾفؿ وظؾؿ  -٤

. ودراية

ما مـ كبل بعثف اهلل ذم أمة ؿبع، »:  فؾفحابة بذفؽ ؾؼالصذ اهلل ظؾقف وشؾؿأ ــ وؿد صفد افـبل 

إٓ ـان فف مـ أمتف حقاريقن وأصحاب، يلخذون بسـتف ويؼتدون بلمره، ثؿ إكف ختؾػ مـ 

. «بعدهؿ ُخُؾقُف يؼقفقن ما ٓ يػعؾقن، ويػعؾقن ما ٓ يممرون

حدثـا افذيـ ـاكقا يؼرؤوكـا افؼرآن ـعثامن بـ ظػان، »: ب ــ وظـ أيب ظبد افرمحـ افسؾؿل ؿال

أهنؿ ـاكقا إذا تعؾؿقا ظؼ آيات مل جياوزوها حتك يتعؾؿقا ما ؾقفا : وظبد اهلل بـ مسعقد وؽرَها

وكحـ كعؾؿ أن »: ؿال ابـ تقؿقة«ؾتعؾؿـا افؼرآن وافعؾؿ وافعؿؾ مجقًعا: ؿافقا . مـ افعؾؿ وافعؿؾ

ه اففحابة وافتابعقن وأتباظفؿ وأهنؿ ـاكقا أظؾؿ بتػسره ومعاكقف، ـام أهنؿ أظؾؿ  افؼرآن ؿرأ
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 ، ؾؿـ خافػ ؿقهلؿ، وؾرس افؼرآن بخصف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿباحلؼ افذي بعث اهلل بف رشقفف 

. «...تػسرهؿ ؾؼد أخطل ذم افدفقؾ واددفقل مجقًعا

مبارشهتؿ فؾقؿائع : وافثاين»: ويؼقل افشاضبل ذم تعداد مرجحات آظتامد ظذ بقان اففحابة

ئـ احلافقة، وأظرف بلشباب  وافـقازل، وتـزيؾ افقحل بافؽتاب وافسـة٪ ؾفؿ أؿعد ذم ؾفؿ افؼرا

افـزول، ويدرـقن ما ٓ يدرـف ؽرهؿ بسبب ذفؽ، وافشاهد يرى ما ٓ يرى افغائب، ؾؿتك جاء 

ظـفؿ تؼققد بعض ادطؾؼات أو ختفقص بعض افعؿقمات، ؾافعؿؾ ظؾقف صقاب، وهذا وإن مل 

. «يـؼؾ ظـ أحد مـفؿ خصف ذم ادسلخة، ؾنن خافػ بعضفؿ ؾادسلخة اجتفادية

ؾؼتف احلؼ أـثر مـ :وخصصة إمر  أأف ـؾام ـاكت ظدافة افشخص أـؿؾ ـان فذفؽ أثر ذم مقا

. وهذا ما أوجب تؼديؿ ؾفؿ اففحابة وأتباظفؿ ظذ ؽرهؿ ممـ جاء مـ بعدهؿ. ؽره

 :أدفة حجقة ؾفؿ افسؾػ

، فتصــٓخزع وااــفتـاد ــف ظـــفقع إقــفرجوا، ؾػــفساؿ ـتؼديؿ ؾفب جقظذ وفة افدافؼظقة افة دٕا

مـ و، بؿػفقمفداّل مـفا ما هق و، ٓفتفديح ذم رص مـفا ما هقت ٓٓدؿ ــؾ ذم ؾفــفػقفره ااــظتبوا

:  ما يعفة دٕه اهذ

كقة: أوٓ :  إدفة افؼرآ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ):ؿقفف تعاػ  -1

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 



16 
 

فغ مـ وٕادتبعغ فؾسابؼغ ء ظذ افثـااحية ذم رصية ٔؾا [100:التوبة](ٹ ڤ ڤ

، ـام فعؿؾ د وااـامؾ فصظتؼـص، وهق ففافح افسؾػ ائؿة أؿ ـهر واـٕكفوادفاجريـ ا

ع تباب اجقومافؽ م إلماهبا احتج اؿد و. فؽذما خافػفؿ ذم ن بطصم ظذ فت بادػفقد

هلل تعاػ ؾقفا اثـك أفتل ت أيا ا:فدٓفةأية ذم ه امثؾ هذم وهلل ظؾقفان اضقرففحابة ا

اِر }: اػـف تعـهلل ؿقفان اضقرففحابة ظذ ا اء َظَذ اْفُؽػَّ ـَ َمَعُف َأِصدَّ ِذي  َوافَّ
ِ

ُشقُل اَّللَّ ٌد رَّ ؿَّ َ حمح

ًكا   َوِرْضَقا
ِ

ـَ اَّللَّ ًدا َيْبَتُغقَن َؾْضًص مِّ ًعا ُشجَّ َـّ ُهْؿ ُر وؿقفف تعاػ  [٢٩:افػتح]{ُرمَحَاء َبْقـَُفْؿ َتَرا

ة ٔمرت أيااؽرها مـ و ((فؼد ريض اهلل ظـ ادممـغ إذ يبايعقكؽ حتت افشجرة  ))

. ففحقحافػفؿ اؾفؿفؿ هق وأن ، ؾؽفؿــحة مســصـذ ة ظــف فألمــف تـبقـــؾا ذــهو. باتباظفؿ

اَم ُهْؿ ذِم ِصَؼاٍق }: ؿقفف تعاػ -2 ْ َؾِنكَّ ْقا إِن َتَقفَّ ْ بِِؿْثِؾ َما آَمـُتؿ بِِف َؾَؼِد اْهَتَدوْا وَّ َؾِنْن آَمـُقا

ِؿقُع اْفَعؾِقؿ مـ بف آبؿثؾ ما يامن إلؾؼقد اإليامن با[١٣٧:افبؼرة]{َؾَسَقْؽِػقَؽُفُؿ اَّلّلُ َوُهَق افسَّ

ؿ ــفعؾواب ــفثاؿاؿ ــفػفاة ــق كتقجــهـام كـامن إإليا اذــهأن ؽ ــٓ صو، حابفـصوأ لقـفرشا

. قحلــائب فؾــففا

ِف }: ؿقفف تعاػ -3 َ َفُف اهْلَُدى َوَيتَّبِْع َؽْرَ َشبِقِؾ اْدُْمِمـَِغ ُكَقفِّ ُشقَل ِمـ َبْعِد َما َتَبغَّ َوَمـ ُيَشاِؿِؼ افرَّ

ؾػ ـفسابقؾ ـشع اـباتبة مرآؾأية [١١٥:افـساء]{َما َتَقػَّ َوُكْفؾِِف َجَفـََّؿ َوَشاءْت َمِفًرا 

د ـف »ؿـكم أقـدعؾاـ ـمو، راـفـن وار شبقؾفؿ باخلذٓـع ؽـتبواافػفؿ ــ خـمة دـافح متقظـففا

ماء فعؾل هبا اشتدأية ؿد ه اهذو يػا هلؿتؼخلطل اـ ـظفؿ مـتامجاؿة ذم ـفعفاؿ ـؿـت هلـض

ع ٕمر باتباافـفل ظـ خمافػة شبقؾفؿ يتضؿـ ، واة ـة ؿاضعـة حجـٕمه اذـهع اـمجػ أن إظ

 .ل قــفؼاـ ــف مــظؾقا قــمجعوه وأدــظتؿاا ــمظتامد اــبن قــاظفؿ يؽـتبوا، شبقؾفؿ
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ـِ اْدُـَؽِر }:ؿقفف تعاػ  -4 ٍة ُأْخِرَجْت فِؾـَّاِس َتْلُمُروَن بِاْدَْعُروِف َوَتـَْفْقَن َظ ـُتْؿ َخْرَ ُأمَّ ـُ

َثُرُهُؿ  ـْ ـُْفُؿ اْدُْمِمـُقَن َوَأ ُؿ مِّ ا هلَّ ـَ َأْهُؾ اْفِؽَتاِب َفَؽاَن َخْرً  َوَفْق آَم
ِ
َوُتْمِمـُقَن بِاَّلّل

ريض حابة ـففاف ـظؾقن اـا ــصحة مظذ فقؾ دخلرية ه اهذو[١١0:آل ظؿران]{اْفَػاِشُؼقن

.  قففــشوراػ ــهلل تعاـ ــؿ ظــفػفاصمة ـــ شــة مــل كابعــهو، ؾــفعؿة وادـفعؼقاـ ــفؿ مـهلل ظا

ًة َوَشًطا } ــــ ؿقفف تعاػ ٥ ْؿ ُأمَّ ـُ َذفَِؽ َجَعْؾـَا ـَ يؾحؼ و، ولفعدر اخلقاا: فقشطوا[١٤٣:افبؼرة]{َو

»ؾفؿ خر : ذم إظصم ادقؿعغفؼقؿ ابـ ل ايؼق، ؾفامفؿوأذم ظؾقمفؿ ن تبعفؿ بنحساامـ هبؿ 

فؾرشؾ اء صفدا يؽقكقا أن شتحؼقوهبذا ا، ـاهتؿكقوإراداهتؿ وؿ ـهلوأظامهلؿ اقـؿأدهلا ذم ـظوإٔمؿ ا

ؾع ه هبؿ وركقا هلذو، اؤهؿ صفدـؾف، ؿـظؾقفدهتؿ هلل تعاػ يؼبؾ صفاوا، فؼقامةم اممفؿ يقظذ أ

. «...ثـك ظؾقفؿوأـرهؿ ذ

:  إحاديث افـبقية: ثاكقا 

مـ وففحابة اـ ــافح مــففاؾػ ــفساؿ ــديؿ ؾفــتؼب قــجـذ وة ظــفافداة ــفـبقياث ــيدٕحااـ ــمو

:  يعدػضؾة ما ون افؼرابعدهؿ مـ 

قؽؿ ـؾعؾ،رـا ـثـختصؾى ارــؽؿ ؾسـؾنكف مـ يعش م))ؿقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -١

ت دثاـحمواـؿ ـيوإ، ذـجاا بافـقـظؾقفا ظضق، دفديغاصديـ افرء اخلؾػااـة ـشو ـتلـبس

شـة ع يح باتبارصمر ا أؾفذ. ـؾ بدظة ضصفة«وإن ، ؾ حمدثة بدظةــن نـؾ، رقـٕما

د ٓظتؼاوافعؾؿ وافػفؿ اؾػ ذم ـفساة ـئؿأهؿ وهلل ظؾقفؿ ان اضقرصديـ افرء اخلؾػاا

ء اـخلؾػاـة ـشى ــ ترم ــ ـام فسصاظؾقف ن »ؾؼر: ، رمحف اهلففشاضبلل اؿا.فعؿؾوا
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، ؽـفف ذصـخت دثاـدحوأن ا، ـتفؿـشع اـتباـتف ـشع تباامـ وأن ، ـتفـديـ بسـصافرا

ف ـقفؿ ظؾقــة كبـفسن قـا متبعـما إشـقؾقام هلل ظـفؿ ٕهنؿ ريض ا٪ يشءا ذم ـت مـفـفقس

جف خيػك ظذ وفتػفقؾ واجلؿؾة امـ شـتف  ذم ه ا ؾفؿقـدن قـا متبعـموإ، فاـكػسم صـفسا

. فؽ«ه ظذ ذدـئزاف ٓ ـرهؿ مثؾـؽظذ 

ثؿ جيئ  ، يؾقهنؿفذيـ اثؿ ، وهنؿ فذيـ يؾاثؿ ، رينؿون فؼرا»خر : صذ اهلل ظؾقف وشؾؿؿقفف  ــ ٢

ؿد ظؼ صحابقا ومخسة رواه حلديث ا اهذوتف« ديؿقـف صفاو، حدهؿ يؿقـفدة أتسبؼ صفاام قـؿأ

ة ـفثصثون ارـفؼه اذـؾ هـهظذ أن أفؽ ل ذؾدصٓختفاوا ــفػاؾ ـهأـ ـثؾة مه تراتقظذ  كص

تيض فؽ يؼوذ»: فؼقؿابـ ل اؿا، قٕمة بنضصاهلل ظـفؿ خر ريض اافح ـففاؾػ ـفساؿ ـذيـ هـفا

 نؾصيؽقكق هفقجقا بعض مـ اخر نـا فق ٓوإخلر اب اقـبأـ ـمب تؼديؿفؿ ذم ـؾ با

دحت ــفتل ما راــٔثواث ــيدٕحااع ــة مجقــفدٓفاديث ذم ــحلا اذــبف هــيشومطؾؼا «  ونفؼراخر

ظؾقف »ؾسجقح و«...حايبـصا أبقـ»ٓ تس: مثؾاء هبؿ ٓؿتدظذ احثت وثـت ظؾقفؿ وأحابة ــففا

ـقػ إذ ٪ ؾضؾفؿل ظذ ل تدـفتص اقـفـفاع ـجلؿقل اـبطإف ـحابة ؾقـففاخر ؽر مـفج آمـفج 

فديـ« احقح ذم ؾفؿ ـففاـفج ـداػ وا إدهيتـؿ مل ـهوؽرهؿ م ظذ يػضؾ ؿق

إهنا »: اـيقمل ً اـؿصذ اهلل ظؾقف وشؾؿ هلل ل اقـشأن رهلل ظـف ريض افؾقثل اؿد وايب أظـ  ــ و٣

رـؿ ــمأػ ن إقــ»ترجع: لاــؿ؟ ـعــػ كفـــقأو ؟ هللل اقــشرا ــا يــػ فـــؾؽق: اافقــتـ« ؿــؾن تؽقـش

ب خلطاوا. ظؿؾفؿ بؿؼتضاهاص وصامؾ فػفؿفؿ فؾـفقا هذو، ما ظؾقف شؾػؽؿ: أي. «ولٕا

حلديث افشاهد مـ وا. ف تصـٓخاة ـػ ؾتـإر ـف يشـؾؽلك، قفؿـهلل ظؾان اقـضرفؾفحابة ن ـاوإن 
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فسصمة أن اػ رة إصاإؾقف و. فػتـاـ ـؾؿ مـشأؾفق م إلشصر اصدة وفـبقافعفد مـ ب اؿرـؾام كف أ

.  هللافعؾؿ ظـد وا. ولٕافسؾػ اػ ما ظؾقف ع إفرجقاذم 

م بام ـان ظؾقف : ثافثا مـ ملثقرات اففحابة وإئؿة ادتؼدمغ ادؼتدى هبؿ احلاثة ظذ آفتزا

:  هللافسؾػ رمحفؿ 

حلث امـ بعدهؿ ذم ى هبؿ دؼتدافديـ ائؿة وأفتابعغ واففحابة اظـ اردة فقص افـفقت اـثر

ا فقؽ هذد ، وإظتؼاواظؿؾ وظؾؿ وترشؿ خطاهؿ ذم ـؾ ؾفؿ وففافح ابافسؾػ اء ٓؿتدظذ ا

.  خلطرع ادقضقا افـاصحة ذم هذاهلؿ اؿقر أر مـ ملثقـفقسر افـزا

ن ؼ مـ ـاـضريوا خذ، اءفؼرمعؼ ا»يا : لهلل تعاػ ظـف ؿاريض ا افقامن ؾعـ حذيػة بـ − ١

فؼد ضؾؾتؿ ، ٓوصاميؿقـًا ه قـئـ ترـتؿـفو، ادـبعق ً بؼاـبؼتؿ شـد شـتؼؿتؿ فؼـشاهلل فئـ اؾق، ؿبؾؽؿ

« اضصٓ بعقد

ظؾقؽؿ و... بضــيؼأن ؾ ــؿ ؿبــفعؾا اقــ»تعؾؿ: فــاػ ظـــهلل تعد ريض اعقـــ مســبل ااــؿ و− ٢

 ظؿؾفؿوامؾ فػفؿفؿ ـق صـهو،حلديثاذم م تؼدول ـام ٕإمر اهق : فعتقؼوا. بافعتقؼ«

.  هلل تعاػ ظـفؿريض اهؿ دظتؼاوا

»ظؾقؽ : لؿا. صـلأو: فـاػ ظــهلل تعس ريض اؿؾت ٓبـ ظبا: لؿاحارض بـرواه ظثامن  ما − ٣

. «عٓ تبتدو، ولٕإمر اتبع وا، بآشتؼامة

ػ ـــو، اافقــؿبام ؾ ـؿو، مفؼقاؿػ وؿػ حقث و، فسـةظذ اصز كػسؽ ا»: ظلوزإل اؿا و−٤

. شعفؿ«وا ــعؽ مــف يســؾنك، افحــففاؾػؽ ــبقؾ شــؾؽ شــشوا، اقـــػ ظام
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ؾقؿ فؾســ ٓ ـفتسوا»: لاـؿأن ػ إ« ...مـفؿع دبتداخؾػ صع »ٓ ك: مافؽم إلمال اؿا و−٥

، هاــف ظؿؾـــبا قــا ظؿؾــمه واــفـوافح تلـففاؾػ ـفساا ـف مـفـفوا تلـمو، سؾع بؼقاآ تدأي وبررض تعا

ه تـبطقـشي هبؿ ؾقام ادـكؼتو، اقـبقـؾقام كتبعفؿ ا ومسؽقظام أؽ ــكؿسأن عـا ــيسو، هاــترــه قــا ترـــمو

. يؾف«وذم تلوؾقف ا ختؾػقؾقام امـ مجاظتفؿ ج ٓ كخرو، ادثقـحلاذم ورأوه 

، بفل كؼقي فذاا ـ»ؿقفـ: ـــٕخر افسؾػل ره اذم ضقــ  (ـه٣٢٤ت)ي ٕصعراحلسـ ابق ل أؿا  و−٦

، ابعغـــــفتواحابة ـــــففاـ ـــــظروي ا ـمو، اـشـة كبقـوبـا ب رفتؿسؽ بؽتاا، كديـ هلل بفي فذايــا ود

« ...نذفؽ معتفؿقــــــ بـــــكحو، ديثـــــحلاة ـــــئؿوأ

فقفؿ إا كؼؾف ـمد ظتؼان ظذ افثابتقافسـة هؿ اهؾ أ»: (ـه٤٤٤ت)ي فسجزل أبق كك اؿا و−٧

هلل ظـفؿ ريض احابف ـصأظـ ل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أو فرشقاهلل ظـ امحفؿ رففافح افسؾػ ا

ظـفؿ ٕهنؿ ريض اهلل ٪ ل ظؾقف اففصة وافسصم قـفرشآ ظـ ب وفؽتاامل يثبت ؾقف كص مـ ؾقام 

. «نػ برهاإؾقف ج طفر مما حيتاا أهذو، شـتفؿع تباوا، هؿرثااء آمركا باؿتدُأ ؿد و، ئؿةأ

ص قــع كفــػ مـؾؼف اـإلكفاهلل اد ـا ظبـت يـحببن أ»ؾن: (ـه٧٤٨ت)فذهبل م اإلمال اؿا و−٨

ه ما حؽقو، تٔياه افتػسر ذم هذاة ــئؿن وأابعقــفتواحابة ــففاف ــا ؿافــر مــكظاؿ ــث، ـةــفسآن وارــفؼا

. تسؽت بعؾؿ«أن ما وإؿ ـؼ بعؾـتـطأن ا ـؾنم، فسؾػاهب امـ مذ

:  دفقؾ اإلمجاع:  رابعا

ال ٕؿقظامل وإاة ذم ــٕمه اذــهون رــر ؿــخظذ أن  ةــظواجلامـة ــفساؾ ــهع أاــمجإد ــكعؼاد ــؿ

ؿد حؽك و. يؾقهنؿذيـ ـفاؿ ـثـقهنؿ ذيـ يؾـفاؿ ـثول ٕن ارـفؼاؽرها مـ ـؾ ؾضقؾة دات وٓظتؼاوا
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ابر ــ ــٓ مإف ـٓ يدؾعا ذـه)):وؿال بعد حؽاية آتػاق ظذ ما تؼدم بـ تقؿقة ع اإلمجاا اهذ

. ظؾؿ«ظذ هلل اضؾف وأ، مصـإلشاـ ـيدـ ـمم بافرضورة قـدعؾا

:  ادعؼقل وآظتبار اففحقح: خامسا

 : فؽذمـ و

 ً متفاوأ، ـاها وأز ٕمة ظؼقٓاـؿؾ أففحابة هؿ أن ادسؾؿغ اظـد ظامة ر دتؼرامـ  أن − ١

خلؾػ امـ ه مـ بعدن ػتف يؽقـصه ذــ هـمأن ع ـدؿتـل وااـدحاـ ـؾؿوأؿقاها إيامكا واتباظا ، ، ؾفام

.  فـحقح مــففاافػفؿ ـحلؼ باتؿ دعرؾة وأـك مـف أز

:  مريـأحد أمـ ل حلااخلؾػ ؾص خيؾق افسؾػ مع ؾفؿ اؾفؿ ف ختصاكف ظـد  أ− ٢

.   شؾفة رصػقوف ــر خؾؼــحبة خــهلل ففاطػاهؿ ــصاذيـ ــفم اقــفؼاع ــؼ مــحلن اقــيؽأن ا ــمأ ــــ إ

فػؾسػقة اظد افؼقاـ ـمـاين وفققكادـطؼ اظؾقمفؿ مـ وا خذم إكام أحلؼ مع ؿقن ايؽقأن ما ب ــ وإ

صذ شقفف ظذ رهلل ل اكزأؾفؿ ما وة ـؼ بؿعرؾـحأريؼغ ـفػي الـؾ.. لقـدـؼل وادـاؿضة فؾؿعؼقا

. اهلل ظؾقف وشؾؿ 

اػ ــهلل تعب ااــظـ ؾفؿ ـتاض إلظرافتحريػ ا اذم مثؾ هذل فضصاهؾ ع أؿقوصؾ أ»ن ؾنا فذو

هلل دة اـــدحاؿ ـــظظأـ ــما ذـــهوف ــيـاؿضبام ف ــظؾقدل ا ــة مــضرمعاو، نابعقــفتواحابة ــففاف ــؾفؿـام 

« اعخلدق وااـــفـػاف ـــجظذ وـ ـــقفف فؽــفرشو
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ل ٓشتدٓا ؼـئاضروؿ ـفػفاـ ـف مـؿ ظؾقـا هـل مـبخطا قـظسؾاخلؾػ ؿد ظؾامء اشاضغ  أن أ− ٣

ت خلقآوافقهؿ آ إـ معفؿ ـمل يؽأهنؿ ؾػ ـفساؿ ـمما هق خمافػ فػفه ما تعؾؿقا ظذ كدمقو

بـ ل افؽ يؼقذذم مؼابؾ و. فقؼغم اظدة وحلرواؽ ـفشاب اذـة فعـثردقابة ذفؽان افظـقة وافػاشدا

.   هؿ ظؾقف «ع ظام جقرٓ صافح ظامتفؿ وئفؿ ظؾامحد مـ أظؾؿ ظـ ؾام فسؾػ اما أ»: تقؿقة

ي بعث فذظؾقف اففصة وافسصم اؾقفا ؿركف ــ بام دػضؾة افثصثة ون افؼرن اتؽقل أن دحاا مـ − ٤

، لفؼقوافعؾؿ م ادـما ظإفؽ ذضد ن »ٕ٪ ٓ ؿائؾغ ظامؾغ بفوٓ ؾاَهغ فؾحؼ وؽر ظادغ ؾقف ــ 

. ا ممتـع ــصَهو، قدـففف اصـخل قـؿو، ؼـحلاقض ـكؼد اـظتؼاا ـموإ

: اضبلــفشل ااــؿـام شاشقغ أــغ رظقة ص افؼفـفقامـ م ٕحؽاط آشتـبام أن دعؾقا مـ −٥

ر افؼيعة وؿ ــظؾ: َها اكقــثو. برــفعن ااــؿ فســدَها ظؾــحأ» ؾؼد ول ٕافرــ اما أ. مؼاصدهاأرسا

بطف ـد تضـظاذم حاجة فؼقا خلؾص ؾؾؿ يؽقكقب افعرواابعغ ـفتواحابة ـففاا ذم ًيـػا ؽريزـصن ً واــ

صذ اهلل ظؾقف هلل ل اقــحبتفؿ فرشــصل قـــ ضــمين اــفثاافرــ ــبف اــٓتفا ابقــس ـام أهنؿ. ؿـهل

فسـة كجقمًا د اترآن وفؼرل ايـزن حقث ـاافتؼيع فتل ترتب ظؾقفا ب إشباارؾتفؿ ــمعوشؾؿ و

ذم رع اـــفشاا ـــظاهرال ـفتاد ـدؼاصا اقـظرؾو، افحـدفا اـقدرلـخلاضر ؾء امع صػا، فقؿائعابحسب 

. «افتؼيع

: إحداث ؾفؿ جديد فؾـص افؼظل مل يػفؿف افسؾػهؾ جيقز 

افؼظقة مل يـّص ظؾقفا   اشتـباط معان وؾفقم ودٓٓت مـ افـفقص، رمحفؿ اهلل،ءماأجاز افعؾ

:  مـ أَهفا،افسؾػ اففافح، وفؽـ بؼوط وضقابط
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ّٓ يتعارض هذا ادعـك مع ؾفؿ افسؾػ اففافح، ٕأف فق ظارضف. ١ فؾزم مـف ختطئة ودمفقؾ  أ

كسبة   يؾزم مـفمافة، كٓ هذه اجلفافة وافضػأمجعقا ع اففحابة ذم ؾفؿفؿ افؼرآن افؽريؿ، وأهنؿ

هق ؿائؿ هلل بحجة،  إمة إٓ اجلفؾ واخلطل ذم ؿروهنا ادػضؾة، ويؾزم مـف افؼقل بخؾق افعك ممـ

. وهذا باضؾ

ان افعريب، فؽقكف فسان ادّؾة. ٢ ؾؼًا فؾسِّ   .وافديـ أن يؽقن ادعـك اجلديد مقا

فبعض، وافسـة ُتبغِّ  أن يؽقن فف صاهد يميده مـ افؼرآن أو افسـة، ؾافؼرآن يشفد بعضف. ٣

 .وتػفؾ ذفؽ

اففافح  افسؾػ بػفؿ آفتزام ثؿرات

، مضؾة ؾتـة ـؾ مـ افعاصؿة وافسـة افؽتاب فـفقص اففافح افسؾػ بػفؿ فصفتزام أن ٓصؽ

ء مـ اهلل بنذن وتعفؿف وظبادتف ظؼقدتف ذم ادرء حتػظ كاؾعة، وآثارٌ  ياكعة ثؿرات فف  إهقا

 افدماء وشػؽت إرواح وأزهؼت افسققف، شؾت وما ادـحرؾة وإؾؽار افشاذة وادػاهقؿ

 افباضؾ افتلويؾ إٓبسبب وحديًثا ؿدياًم  مجاظتفؿ وؾرؿت ادسؾؿقن وـػر احلرمات واكتفؽت

 تعاػ اهلل رضقانح اففال افسؾػ فػفؿ ادخافػ افؼظقة فؾـفقص افسؼقؿ افػفؿ ظذ ادبـل

: افثؿرات هذه أبرز ومـ. ظؾقفؿ

د دعرؾة افسبقؾ أأف -١ د تعاػ اهلل مرا  ـؾ ؽاية هل إذ ٪ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿرشقفف ومرا

 افػتـ مـ فقـجق وباضـًا طاهًرا  وظؿصً  ؿقًٓ  وافسـة بافؽتاب آظتفام يريد مسؾؿ

. وبفرة هدى ظذ ربف ظبقدية وحيؼؼ
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 ٕن افديـ٪ ذم واإلحداث افبدظة باب وإؽصق آبتداع مادة حلسؿ وشقؾة أهؿ أأف -٢

 ويػفؿقهنا تلويؾفا، ؽر ظذ ويتلوفقهنا افـفقص ببعض يتعؾؼقن ما ظادة ادبتدظة

د اهلل مراد ؽر ظذ  فتقاؾؼ هؿ مرادهؿ ظذ  وفؽـصذ اهلل ظؾقف وشؾؿرشقفف  ومرا

 وهق ادسلخة، هذه ذم افػقفؾ هق افسؾػ وؾفؿ. افبدع مـ اشتحدثقه وما أهقاءهؿ

﴿ ؾنن آمـقا بؿثؾ ما آمـتؿ بف ؾؼد : تعاػ ؿال افضصل، إٓ بعده فقس افذي احلؼ

[. ١٣٧: افبؼرة]اهتدوا ﴾ 

. ادذمقم وآختصف افتػرق مـ افعاصؿ أأف -٣

 وكبقفا إمة هذه ختتؾػ ـقػ»: ظـفؿ تعاػ اهلل ريض ظباس ٓبـ اخلطاب بـ ظؿر ؿال وفذفؽ

أاه، افؼرآن ظؾقـا  أأزل إكام ادممـغ٪ أمر يا: ظباس ابـ واحدة؟ؿال وؿبؾتفا واحد  وظؾؿـا ؾؼرأ

 رأي، ؾقف هلؿ ؾقؽقن كزل، َمـ ذم وٓيدرون افؼرآن يؼرؤون أؿقام بعدكا شقؽقن وأأف كزل، ؾقؿـ

، رأي ؾقف هلؿ ـان ؾنذا «.  اؿتتؾقا  اختؾػقا  ؾنذا اختؾػقا

 افراؾع ادؼدرة، آحتامٓت فشقائب افؼاضع افـػيس وإمـ افطؿلأقـة ُيقرث أأف -٤

 فػفؿ مقاؾؼ فؾدفقؾ أأػفؿف افعؾؿ وضافب ادتػؼف ظؾؿ ؾؿتك. ادتقَهة فإلصؽآت

 آشتدٓل صحة ظذ صادًؿا صاهًدا فؾسددات حاشاًم  ذفؽ ـان اففافح افسؾػ

. فف مفدًؿا بافدفقؾ

. افبدظة مـ افسـة معرؾة ذم افضابط أأف -٥
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 وتؼدم افديـ، ذم واإلحداث آبتداع مـ ؾفق افسؾػ، ظـد معروًؾا يؽـ مل وظبادة ديـ ؾؽؾ

صذ اهلل ظؾقف  اهلل رشقل صحابة مـ أحد ؾقفؿ فقس بلأف: اخلقارج ظذ ظباس ابـ ملخذ

 ظؾقف ـاكقا  وما اففحابة بػفؿ احلجة أن: ظذ ؾدل.افؼرآن بتلويؾ افـاس أظؾؿ هؿ وشؾؿ،افذيـ

. وإئؿة اففحابة وخافػقا  اجلامظة ظـ اكشؼقا  افذيـ هؿ افبدع أهؾ وأن افعؽس، وفقس

 يػفؿ وأن افسؾػ، أشؾؿ ـام يسؾؿ أن إٓ ظؼقدة فف يسؾؿ وٓ افبدظة، مـ أحد يسؾؿمل »وفذفؽ 

، ـام افـفقص . «افسـة أئؿة مسؾؽ وهذا يؽؾػ، مل ما ظؾؿ ويسك ؾفؿقا

 .موصذ اهلل ظذ افـبل افؽري


