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 ثيَشةكى 

ُنُو َوَنْستَرْغِفُرُه َونَرُعْوًذ بِاهلِل ِمن ُشرُرْوِِ ََنْرُفِسرَنا َوِمرْن َِّريتَ ا ِ  رِدِه اهللُ ِإنَّ الَحْمَد هلِل َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيرْ ِْ  ََْعَمالِنَرا َمرْن يَر
ُد ََْن  َفال ُمِضلَّ َلُو َوَمْن ُيْضِلْل فَرال َىراِيَ  لَرُو   َِ ُد ََنَّ ُمَحمَّرداً اهللُ َوْحرَدُه ال َشررِْيَ  لَروال ِإلَرَو ِإالّ َوََْشر َِ ، َوََْشر

 َعْبُدُه َوَُِِّْوُلُو  
 [ .202 :]سورة آل عمران چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ     ڀ     ڀ  ڀ    پ پ پ     پ   ٻ   ٻ ٱ  ٻ  ٻ  چ 

 [ .2: ]سورة النساء چ  ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ   ٿ  ٿ  ٹ 

﮲    ﮳﮴  ﮵         ۓ     ۓ   ے    ھ  ے   ھ   ھ   ھ ہ     ہ   ہ   ہ ۀ  چ 

 [ .72ـ  70:]سورة األحزاب                                                         چ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼    
 

 أَمَّا بـَْعُد ...
ْدِ  َىْدُ  ُمَحمٍَّد )َصلَّى اهللُ َعَلْيرِو َوَعلَرى ِلِرِو َوَِّرلََّمش َوَشررَّ  فَِإنَّ  َِ َر ال اأُلُمرْوِِ ََْصَدَق الَحِدْيِث ِكَتاُب اهلِل َوَخيرْ

 ِِ ا وَُكلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة وَُكلَّ َضالَلٍة ِفي النَّا َِ   .شٔ)ُمْحَدثَاتُر
هات بةّ بدةضت ثيَ  ووتازةناْى ضوز بووة يةضةز ئةوةى نة ا ثيَػةَبةزى خو

، وة ٖةزوةٖا ٖاوةالَْيػى فيَس نسدووةوة ،(خطبة احلاجةنة ثيَى دةوتسيَت ) ووتازة
ضتايػى خواى ضةْد ضوثاع و ئةّ ووتازة نة ذيس نةضيَهىٖيض الى ية يةغازاوة ْى

 طويَسِايةيَى نسدْىوطةوزة  واىٖةزوةٖا فةزَإ نسدْة بةتسضإ ية خ، طةوزةى تيَداية
                                                           

( ضزا  اتقد يز اا( )1 :( )ذَةازة جزء اتباز ااتننزوااتتجبوز باتناز اااااا) تةخسجيى ئةّ خوتبةية بةةنوزتى يةة   بسِواْة (2)
 )زةمحةةتى خةواى  َ   لبـايحممـد اارـرالد ا األْاع بى، وةشاْاى ثايةبةزشى فةةزَوودة بةتةحكيكي غيخ عًى احلً

  .يةوة ةنةبةْسخى ٖةية ية بازةى تةخسجي ْاَيًهةيةنى شؤزبيَت( 
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خواتسضإ و ية ضةز وة ئيطالّ ٖةَووى بٓيات ْساوة ية، خواو ثيَػةَبةزةنةى 
 تاَوضًَُاْإ بنب بةضةزوةز  توةْاغيَ، طويَسايةيَى نسدْى خواو ثيَػةَبةزةنةى 

خواى  ، وةتسضإ يةْةتسضٔ ى َ تسضاْة ئةوةْدة  َ ضةْديَو خواى طةوزة غاياْى
، ٖةزوةٖا ثػت نسدٕ دةخواشيَت طويَسِايةيَى نسدْى خواو ثيَػةَبةزةنةى  ةطةوز

دة ية ضوْٓةت بيَت، ٖةزضةْنة ثيَضةواْةى فةزَاْى قوزئإ و يةٖةَوو غتيَو
 . يةضةز دزاو ثيَػةوايةنى نؤغؼ نةزةوة دةزضيَت بةنؤغؼ نسدْيَهى ثاداغت

سِايةيَآ نسدْى خواو ثيَػةَبةزةنةى طويَ وة يةّ ْاَيًهة نوزتةدا ٖةوٍَ دةدةئ ثيَويطتى
 ٖ دا،  يةناتى نيَػةو دووبةزةنى ضوْٓةتوالى قوزئإ  ةَوو ئيػيَو بؤو طةزِاْةوةى

و يٓةوة، وةٖةْدآ ئايةت و فةزَوودةوةشةّ نسدْى دةَازطريى بؤ َةشٖةبةنإ زووٕ بهة
 ووتةى شاْايإ بةبةيَطة بٗيَٓيٓةوة.

بةشوَين  ة ثَيغةمبةرةكةى فةرمان كردنى خواى طةورة ب
 :بؤى دَيت (وةحىسروش) ئةوةى كة بة كةوتنى

 ويَت:وخواى طةوزة دةفةزَ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

  .[2-2حزاب: األ] ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ         ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
وة طويَسِايةيَى بآ  ،ية خواتسضإ بةزدةواّ بة يةضةز واتة: ئةى ثيَػةَبةزى خوا 

وةتةْٗا غويَٓى ئةو  ،تى خواى طةوزة شاْاو نازبةجآيةووةنإ َةنة، بةزاضزِباوةزِو دوو
طةوزة شاْاية بةو  بةزِاضتى خواى ،ةوة بؤت ديَتتيةاليةٕ ثةزوةزدطاز بهةوة نة ضسوغة

 دةيهةٕ . نة نسدةواْةى
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گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ     ڑ  ڑ  ک  ک   ک  کگژ ويَت: وٖةزوةٖا دةفةزَ

اليةٕ  يةنة بهةوة  ضسوغةواتة: غويَٓى ئةو . [ 206اعام: األ]ژڱ  ڱ  
نة غاياْى ثةزضنت ية تسى حةم ْى ضوْهة ٖيض ثةزضرتاويَهى ،ديَت ةوة بؤتتثةزوةدطاز

 وة ثػت بهة ية ٖاوبةؽ بسِياز دةزإ. ،خواى طةوزة ية جطةبيَت 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ    ڳ  ڳژ  :ويَتوٖةزوةٖا دةفةزَ   

تؤَإ خطتؤتة ضةز  واتة: ئةى حمُد    [28اجلاثية: ]ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
تؤيؼ نازى ثىَ  ،دةتطةيةْيَت بةحةم نازى ديٓةنةتدا نةو غةزيعةت و ياضايةى ية ئيؼ
 ى ئةو نةضاْة َةنةوة نة يةى خوا ثةزضتى و غةزيعةتىوبهة و غويَٓى ٖةواو ئازةشو

 أْ بؤ بةْدةناْى.خوا ْاش
ئةو ثيَويطتى نسدووة يةضةز  *خواى طةوزة بؤ دزوضت نساوةناْى زووٕ نسدؤتةوة نة

بؤى ْازدووة، ضوْهة خواى طةوزة  بهةويَت نة ضسوغةغويَٓى ئةو  ثيَػةَبةزةنةى 
 .ةةةَسؤظ دةطوجنئَ بؤ خؤى شاْاية ونازبةجآية بةو غةزيعةتاْةى نة

وةنإ زِوو دوو طويَسِايةيَى بآ باوةزِةنإ نة ةزةنةى وةفةزَاْى نسدووة بة ثجَػةَب
، ضوْهة ٖةَوو اضاو بةزْاَةى ئةوإ زةت بهاتةوةضةزى يْةنات، بةيَهو ثيَويطتة ية

ية تةْٗا غوئَ نةوتٓى طةوزةوة ْةبيَةت ٖيض غتيَو ْى ياضاو بةزْاَةيةى يةاليةٕ خواى
طةوزة  فةزَإ نسدْى خواى ؤظى ذيس نةية يةالى َسْى )وةغازاوة ،ْةبيَت وٖةواو ئازةشو
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ئيَُةيؼ  بؤى ديَت فةزَإ نسدْة بة نة ضسوغةبة ثيَػةَبةزةنةى بة غوئَ نةوتٓى ئةو 
 .(2)ى بهةوئ(غويَٓ نة

ء بةطةياندن طةورة بة ثَيغةمبةرةكةى  خواى فةرمان كردنى
  :روونكردنةوةى ئةوةى كةبؤى دابةزيوة بؤ خةَلكى

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ    ژ ت:ويَوطةوزة دةفةزَ خواى

 .[67]املائدة:   ژڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  
 )خواى :ويَتودةفةزَ دا َ بيَت( يةتةفطريى ئةّ ئايةتة )زِةمحةتى خواى( كثري ابا)

دةنات بةْاوى ثةياَةوة  طفتوطؤ يةطةٍَ بةْدةو ثيَػةَبةزةنةى حمُد  ةطةوز
 ،يةتىوخواى طةوزة ثيَيدا ْازدو وةفةزَاْى ثآ دةنات بةطةياْدْى ٖةَوو ئةوةى نة

 ةوطويَسِايةيَى نسدووةو بةتةواوتسئ ٖةضتإ ثآى ٖةضتاو وةثيَػةَبةزيؼ 
شؤزى  ودةيةنىوفةزَ )زِةمحةتى خواى  َ بيَت(( ابا كثري) ثاغإ (.ووةجآبةجآى نسد

يةواْة  ،ٖةَوو غتيَهى زووٕ نسدؤتةوة زٖيَٓاوةتةوة يةضةز ئةوةى نة ثيَػةَبة
من حّدث  َن ) ويَت:وضسوم دةفةزَةَ بة نة )خواى  َ زِاشى بيَت(ودةى عائيػة وفةزَ

 حمُد  ىوتوى واتة: ٖةزنةضيَو ثيَ .(3)(نزل عليو فقد كذبمحمدًا كتم شي ا مما َُ 
خواى طةوزة ضوْهة  ،ةوغتيَهى غازدؤتةوة يةوةى نة بؤى دابةشيوة ئةوا دزؤى نسدو

( ابا عباس)ية  (ابا كثري) .ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ   ژويَت: ودةفةزَ

                                                           

   .(مام الشافعيلإل الةالرس) (2)
  (.والرتمذي والنسائي 287 :مسلمو  ،4622 :رواه البخاري) (3)
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ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ :بؤَإ دةطيَسِيَتةوة دةزبازةى ئةّ ئايةتة ةوة، 

بؤت دابةشيوة ئةوا ثةياَى خوات  واتة: ئةطةز ئايةتيَو بػازيتةوة يةوةى نة.ژ
ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ :يَتوْةطةياْدووة.وةخواى طةوزة دةفةزَو

 نة واتة: ئيَُة قوزئامنإ بؤت دابةشاْدووة  [67: املائدة] ژڤ   ڤ  ڦ  
ئةوةى خةيَهى بري بهةْةوة و ثةْدو  وٕ بهةيتةوة، وة بؤوبةضوْٓةتى خؤت بؤ خةيَهى ز

 ئاَؤذطازى وةزطسٕ.

 ژ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ژ )زِةمحةتى خواى  َ بيَت( دةزبازةى( ابَ كثري)
 ويَت: ودةفةزَ

 ضوْهة تؤ شاْيازيت ٖةية بة َاْاى ،واتة: بؤ خةيَهى زووٕ بهةيتةوة
خواى طةوزة دايبةشاْدؤتة ضةزت وةتؤ ضوزيت يةضةزى، وة غويَٓى  ئةوةى نة

طةوزةى  دةنةويت، يةبةز ئةوةى ئيَُةؽ دةشاْني نة تؤ باغرتئ دزوضتهساوةناْى خواى

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ژ :ويَتووة خواى طةوزة دةفةزَ .

ئيَُة ئةّ قوزئاْةَإ دابةشاْدؤتة  واتة:.[89النحل: ]ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
نسدؤتةوة و ٖيدايةت و زةمحةتة بؤ  غتيَهى زووٕ ٖةَوو نة ضةزتؤ ئةى حمُد 

 بةْدةنإ وة َوذدة دةزة بؤ َوضًَُاْإ.
 :ويةتىوفةزَ يَتةوة نةبؤَإ دةطيَسِ يةوةئةوشاعى يةدةزبازةى ئةّ ئايةتة ( كثير ابن)

 بةضوْٓةت.  :واتة ،غتيَو نةزةوةية بؤ ٖةَوو قوزئإ زووٕ
 : ويَتودةفةزَ دا(الرِّالة) يةثةزتونى  (بيَت زِةمحةتى خواى  َ)عى يئيُاَى غاف
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 وة بةفةزَاْى خواىوداوة نة دةضتى طست طةوزة غايةتى بؤ ثيَػةَبةز  خواى

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  ژ  ويَت:وطةوزة دةفةزَ . خواىوةطةوزة

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  

 ضسوؽواتة: بةّ غيَواشة ئيَُة ئةّ قوزئاْةَإ بؤ تؤ بة.  [52الشورى: ]ژڤ   ڦ  
يتة. ٖةزوةٖا َاْاى وخويَٓدةواز بوْةضوْهة  ،يةْازد نةتؤ ثيَػرت ْةتدةشاْى قوزئإ ضى

بةآلّ ئيَُة ئةّ قوزئاْةَإ نسد بةزِوْانى و  ،و دزيَرى غةزيعةتت ْةدةشاْىباوةزِ
يَت، وةتؤيؼ ئةى ويطتُإ يةٖيدايةت داْى ب ٖيدايةتى ٖةز نةضيَهى ثيَ دةدةئ نة

 ت بؤ زِيَطاى زاضتى ثةزوةزدطازت .ةدةيٖيدايةتى خةيَهى د حمُد 
 ( دا دةيطيَسِيَتةوة نةالرِّالةثةزتونى ) ية وةئيُاَى غافيعى )زِةمحةتى خواى  َ بيَت(

 . ش4)ال وقد نِيتكم عنوشإ)ماتركت شي اً مما نِاكم اهلل عنو ويةتى:وفةزَ َبةزةثيَػ
ئيال َٓيؼ  طةوزة قةدةغةى نسدبآ ييَتإ خواى واتة: ٖيض غتيَهِ بةجآ ْةٖيَػتوة نة

 خوا  َبةزىئةَةؽ بةيَطةية يةضةز ئةوةى نة ثيَػة ة .ونسدو قةدةغة ييَتامن
 ثةياَةنةى طةياْدووة بةتةواوةتى.

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ      ژ  ويَت:وطةوزة دةفةزَ خواى

حجة ايوداع  يةعةزةفات ية ئةّ ئايةتة زؤذى ٖةيٓى. [3املائدة: ] ژڍ  ڌ  ڌڎ    گ   
 ئايةت بووة ية قوزئإ نة دابةشيوة.  شؤزبةى شاْايإ دوا بؤضووْى يةضةزدابةشى وة 

                                                           

(.يحمحــد كــاكر للحــد ر يف الرســالة وىــو حــد ر رــحأراجــحت ي يــع الع مــة  ،عي يف املســند والبيي ــي يف الســنارواه الشــاف) (4)
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وة َٔ  ،ئاغهساّ نسد بةضةز ٖةَوو ديٓةناْى تسوةَٔ ديٓةنةتامن تةواونسد،  اتة: ئةَسِؤو
نسدْى َةنهة و شاٍَ  ْيعُةتى خؤّ تةواو زِذاْد بةضةزتاْدا )بةتةواو نسدْى دئ و ئاشاد

نؤتايي  وْتإ بةضةز بآ باوةزِاْدا( وةَٔ زاشى بووّ نة ئيطالّ ديٓى ئيَوة بيَت تاوب
ِىا ال يزيغ عنِا ويَت:ودةفةزَ ةَبةز ْيا.وة ثيَػود )تركتكم على بيضاء نقية ليلِا كنِا

يةضةز ديٓيَهى ئاغهساى  ووةواتة: ئةى َوضًَُاْإ َٔ ئيَوةّ بةجآ ٖيَػت.ش5)إال ىال ش
ى الْادات تةْٗا نةضيَهى ٖيض نةضيَو  َ ،وْانةز غةوةنةى وةنو زِؤذةنةى ضجى ثاى نة

 بةٖيالى ضوو ْةبيَت.
 .(6))اللِم ىل بلغت! اللِم فاشِدشدا فةزَووى: ىةجى َاأل ئاوايوة يةح

 بة . واتة: خواية ئايا ديِٓ طةياْد بةخةيَهى! خواية خؤت غاٖيد
نة غةزيعةتةنةَإ يةى غةزيعةتةو دوو غةزيعةتى ئاغهساو ْٗيَٓى  بةّ غيَوةية دةشاْني

ة ئةوا ويةّ بازةيةوة ٖاتوية ٖةزوةنو ضؤٕ ٖةْديَو وا دةيَئَ. وة ئةو فةزَوداْةى ْى
 .يةّ بابةتة نوزتةدا  يةو دزؤية ييَسةدا بوازى زووْهسدْةوةيإ ْىٖةيَبةضرتاوة

 ويَت:ودا دةفةزَ(الرسالة)ئيُاَى غافيعى )زِةمحةتى خواى  َ بيَت( ية ثةزتونى
ية، يةتى بةضوْٓةت و حونُى خواى طةوزةى تيَدا ْىونسدو )ئةوةى نة ثيَػةَبةز 

وة خواى طةوزة ثيَُاْى زاطةياْدوة  ،بةضوْٓةت ويةتىوحونُى خواى طةوزة نسد ئةوا بة

   ژ ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ژ ويةتى: ونة فةزَ

                                                           

(.937: الصــــحيحةوسلســــلة األحاد ــــر ، 42 :ابــــا ماجــــةســــنا رــــحيح وابــــا ماجــــة، ورــــححو األلبــــاي يف:  محــــدأرواه ) (5)
  

  (.2228 :رحيح مسلم) (6)
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و  فةرمان كردن بةطوَيِرايةَلى كردنى خواو ثَيغةمبةرةكةى 

 :ئاطادار كردنةوة لة سةرثَيضى كردن

ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ      ٱ  ٻ      ژ ويَت:وطةوزة دةفةزَ خواى

 . [36حزاب: األ]ژڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  
َوضًَُاْاْى ثياو و  بسِياز يةضةز غتيَو دةدةٕ خواو ثيَػةَبةزى خوا  واتة: ناتيَو نة

بةويطتى خؤيإ ئيؼ وية يةفةزَاْى خواو ثيَػةَبةزى خوا دةزضٔ بؤيإ ْى ئافسةت
بهات ئةوا طوَسِا  نةضيَو ضةزثيَضى فةزَاْى خواو ثيَػةَبةزةنةى  هةٕ، وة ٖةزب
 .(7)بووة اْيَهى ئاغهسا طوَسِوبو

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ژ وَيت:وهةروةها دةفةرم

 . [69النساء: ]ژڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  
بهات ئةوا ية بةٖةغتدا يةطةأل   و ثيَػةَبةزسِايةيَى خواى طةوزةيَنةضيَو طو واتة: ٖةز

اْدوة بةضةزياْدا ية خواى طةوزة بةخػػى خؤى زِذ ئةو نةضاْةدا دةبيَت نة
ٖاتبيَت  زاضتطؤيإ )ئةواْةى ٖةزضى يةاليةْى خواو ثيَػةَبةزةوة  ءثيَػةَبةزإ

ئةجناّ داوة  يإناض)ئةواْةى نسدةوةى  ثياو ضانإ ءغةٖيدةنإ و بةزِاضتيإ داْاوة(
 .(8)ٖاوةآليةتيإ بهات ةةةنة ئةَاْةيؼ باغرتئ ٖاوزِئَ نة َسؤظ بةزدةواَى(بة

                                                           

(7 )  
 وى ئةى ثيَػةَبةةزى خةوا   وو فةزَ ويَت: ثياويَو ٖاتة الى ثيَػةَبةز ودةفةزَ )خواى  َ زِاشى بيَت(عائيػة (8)

يةالى َٔ ية خؤّ و َٓدايَةنامن، وةناتيَو نة َٔ ية َايَةوة بريى تؤّ دةنةويَتةوة خؤّ بؤ  تؤ خؤغةويطت تسي
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ ويَت:ووةدةفةزَ 

طويَسِايةيَى ئةوا بهات  واتة: ٖةز نةضيَو طويَسِايةيَى ثيَػةَبةز . [80النساء: ]ژٺ  
 ةوة ٖيض غتيَو ْايَيَت.ية خؤي خواى طةوزةى نسدووة، ضوْهة ثيَػةَبةز 

چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ                ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ژ ويَت:ووة دةفةزَ

ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  

 باْطتإ دةنات بة ناتيَو نة ثيَػةَبةز  واتة:. [63النور:  ] ژڳ      ڳ  ڳ  ڳ  
ٖةْديَهتإ بؤ ٖةْديَهى تستإ، ياخود آلَى بدةْةوة ْةى وةنو وةآلَداْةوةى ةجواْى و

دةنةٕ َةيَئَ ئةى حمُد ٖةزوةنو ضؤٕ يةْاو خؤتاْدا باْطى  يَو نة ئيَوة باْطىنات
، ياخود َاْاى ئةوةية  بةيَهو بةزِيَصةوة بًَئَ ئةى ثيَػةَبةزى خوا ،يةنرتى دةنةٕ

ضوْهة  ،َٔةنةٕ و بةطةوزةى بصاْ وةنو دوعاى خؤتإ تةَاغا دوعاى ثيَػةَبةز 
زةت ْانسيَتةوة. وةخواى طةوزة ئاطاى يةو وةزدةطرييَت و ى طةوزةادوعاى ئةو يةالى خو

 بؤ ئةوةى ثيَػةَبةز  نةضاْةية نة خؤيإ دةغازْةوة ية ثاٍَ َوضًَُاْاْدا،
نسدْدا  جوَعة، ياخود ية ناتى جيٗاد نسدْى ْويَر هةٕ يةب ْةياْبيٓيَت وخؤيإ دةزباش

دةنةٕ  ضةزثيَضى فةزَاْى ثيَػةَبةزى خوا  ٕ( ئةو نةضاْةى نة)واتة دوو زِووةنا

                                                                                                                                                            

وةناتيَو يادى َسدْى تؤو خةؤّ دةنةَةة دةشامن نةة تةؤ ثًةةت بةةزشتسة        ،ْاطرييَت ٖةتا ديَِ و تةَاغات دةنةّ
ٖةيض   ثيَػةَبةةز   تبيِٓ .بةٖةغتيػةوة يةوة دةتسضِ نةْة يةطةأل ثيَػةَبةزاْدا دةبيت . وةئةطةز َٔ بضُة

  .ٖيَٓاية خوازةوة )وةزطيَسِ(  ئةّ ئايةتةى وةآلَى ْةدايةوة ٖةتا جربيٌ 
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، واتة: نوفس وْيفام و بيدعة، طةوزة توغى فيتٓةيإ دةنات ضوْهة خواى ،بٔ بائاطاداز
 .يةدوْيا بةنوغنت و بةْد نسدٕ يإ دةناتوئاشاز ئيَؼبة ضصايةنى  ياخود توغى

  .ژ ڑ  ک    ک  ک  ک ژويَت:و)زِةمحةتى خواى  َ بيَت( دةفةزَ ابا كثري
ئةويؼ زيَطاو  دةنةٕ نة ضةزثيَضى فةزَاْى ثيَػةَبةزى خوا  واتة: ئةواْةى

غةزيعةتةنةيةتى، وة وتةو نسدةوة بة وتةو نسدةوةناْى ئةو و بةزْاَةو ضوْٓةت
ئةوةيػى يةطةأل وتةو نسدةوةى ئةودا ئةوا وةزدةطرييَت ودةنيَػسيَت، ئةوةى يةى بيَت 

ى ٖةزنةضيَو بيَت  َ ةت دةنسيَتةوة بؤ ضةز خاوةْةنةىبيَت ز وةبة ثيَضةواْة
ة ية وخازى و َطًِ و جطة يةواْيػدا ٖاتووحيحى بةوةزْاطرييَةت، ٖةزوةنو ضؤٕ ية ؾ

 ِيش  مرنا فِوَليس عليو  )من عمل عمالً  :ويةتىوفةزَ نة ثيَػةَبةزى خواوة 
ى  َضةز ْةبيَت ئةوا ةةوةيةى بهات و فةزَاْى ئيَُةى ينةضيَو نسد واتة: ٖةز
برتضني،  ءئاطادازبني نةواتة: با دةنسيَتةوة بؤ ضةز خاوةْةنةى. زةت ءوةزْاطرييَت

گ  گ      ژ و بةْٗيَٓىئاغهسا بهات بة ٖةزنةضيَو ضةزثيَضى غةزيعةتى ثيَػةَبةز 

 ژگ  ڳ      ڳ  ڳ   ژ ،دعة دةبٔيب ءفاميو ْيةديَياْدا توغى نوفس :واتة ژگ  
 دةبٔ. ٖاوغيَوةى ئةَاْة ءبةْد نسدٕ داْى حةددو َ ءدوْيا توغى نوغنت واتة: ية

گ  گ  گ  گ  ڳ         ژويَت:و)زِةمحةتى خواى  َ بيَت( دةفةزَ ئيمامى القرطبي

، واجبة وة طويَسِايةيَى نسدْى ،حةزاَة ضةزثيَضى نسدْى ثيَػةَبةز  ژ ڳ  ڳ
داْة  َؤز :وتساوة وة ،فةزَووة واى  ية يةنوغنت. ابٔ عباعوةفيتٓة ييَسةدا بسيتى
 . ضةزثيَضى نسدْى ثيَػةَبةز ءيةدأل بةٖؤى خساثى
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 :ويَتودةفةزَ( 1/132) (دا،عتصاماإل(  يةثةزتونى )الشاطيبئيُاَى )
ويَت: طويَِ يةَايهى نوزِى ئةْةع بوو ثياويَو ٖات و)شوبةيسى نوزِى بةنهاز دةفةزَ

( ذو احلليفة) وى: يةوفةزَ وة ئيحساّ بهةّ؟، يةنوآبؤالى وثيَى وت: ئةى باونى عبداهلل
َٔ ئةَةويَةت  :نسدووة. ئةويؼ وتى ئيحساَى ةوة يةوغويَٓةى نة ثيَػةَبةز 

يةَصطةوتةوة ئيحساّ بهةّ . ئةويؼ فةزَووى: ْةنةيت . ئةويؼ وتى: َٔ ئةَةويَةت 
َٔ  وْهةوى: ْةنةى ضوَصطةوتةوة ية الى قةبسةنة. ئةويؼ فةزَ ئيحساّ بهةّ ية
. ئةويؼ وتى: ئةَة ض فيتٓةيةنى تيَداية؟ تةْٗا ضةْد َيًيَهة  يتبفيتٓة  دةتسضِ توغى

تؤ وابصاْيت دةضت  شيادى دةنةّ. ئةويؼ فةزَووى: ض فيتٓةيةى يةَة طةوزةتسة نة
 طةوزة خواىَٔ طويَِ ية  ،ةوْةيهسدو ثيَػخةزيت نسدووة يةضانةيةى نة ثيَػةَبةز 

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ   ژويَت:ودةفةزَ بووة

 )ئةّ فيتٓةيةى نةوا ئيُاَى َاييو  :ويَتودةفةزَالشاطيب  ثاغإ ئيُاَى ژ ڳ
 ىو بٓضيٓةنةياْة نة َايَياْضى دةنات ئةَة حايَى ئةًٖى بيدعةيةتةفطريى ئةّ ئايةتة با

 ،ةودا باضى نسدوقوزئاْ طةوزة ية خواى يةضةز بٓيات دةْئَ ئةوإ وادةبيٓٔ نة ئةوةى
يةخواز ئةوةوةية نةعةقًَيإ و بةضوْٓةت نةَرتة ويةتىونسد وة ئةوةى ثيَػةَبةز 
 دةطيَسِيَتةوة ضعود ةنب َية ئي( ابا وضاح) ئةَةدا ٖاوغيَوةى ْيػاْياْى داوة. وة ية

 . لم يِتد لو نبيكم، وإنكم لمتمسكون بذنب الضاللةش )لقد ىديتم لما:ىتةيوفةزَونة 
بؤ ٖيدايةت ْةدزاوة، ئيَوة  ثيَػةَبةزةنةتاْى غتيَو نة وٕ بؤئيَوة ٖيدايةت دزاواتة: 

وة بة نًهى طوَسِاييةوة( ناتيَو بةالى نةضاْيَهدا تيَجةزِى ويةوة دةضتتإ طستبةديَٓيايى
نةضيَو بيَت نةضةْد جازو ضةْد  خوا ية نة ثياويَو نؤياْى نسدبوةوة دةيوت: زةمحةتى
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 ( خةيَهةنةؽ دةيإ وت، ثاغإ دةيوت، زةمحةتى خوا يةاهلل سبحان) :جاز بًَيَت
 .(9)وت ( خةيَهةنةؽ دةيإهلل احلمدو ضةْد جاز بًَيَت )جاز نةضيَو بيَت نة ضةْد

 .شٓٔ)طاعني يخل الجنة ومن عصاني فقد َبىشَ)من  ويَت:ودةفةزَ وة ثيَػةَبةز 
غتةوة، وة ٖةز نةضيَو ضةزثيَضى واتة: ٖةز نةضيَو طويَسِايةيَيِ بهات ئةوا دةضيَتة بةٖة

 ةو زِةتى نسدؤتةوة. ووطتيواْى َٔ بهات ئةوا خؤى بةٖةغتى ْةفةزَ
ِيكتو يأتيو األَلفين َ)ال  ويَت:ووة دةفةزَ و َمر  بو َمر  مما َمر من حدكم متك ا على َ

ِ  ما وجدنا في كتاب اهلل اتبعناهشَنِيت عنو فيقول: ال  ئيَوة  ية يَوةبيِٓ يةنْواتة:   شٔٔ)ي
ثآ نسدووة بيَت يةوةى فةزَامن  فةزَاْيَو يةفةزناْى َٓى بؤوتةوة يةضةزاليةناْى ثايَدا

 قوزئاْدا يةنة دةنةوئ  غويَٓى ئةوةتةْٗا ْاشامن ئةَة ًَيَت بوياخود قةدةغةّ نسدووة 
 بيبيٓني.

 
 
 
 
 

                                                           

  (.يَت ووةضٓةدةنةى ؾةحيحة وةى غيَخ ئةيباْى دةفةزَو ،رواه الدارمي) (9)
  (.7280: رواه البخاري) (20)
 : رحيح سنا الرتمذيو ، 4605 :داود يبأسنا رحيح  أبو داود، والرتمذي وابا ماجة، ورححو األلباي يف:رواه أمحد و ) (22)

   (.ا31ا:ابا ماجةسنا ، و رحيح 2663
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 ستَيتى شوَينكةوتنى   ثَيوي
سوننةتى ثَيغةمبةر 

 (22): 
 ويَت:وخواى طةوزة دةفةزَ

گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں         ں  ژ 

يادى ئةو ئايةت و  واتة: ئةى خيَصاْةناْى ثيَػةَبةز. [34 :حزاباأل]  ژڻ  ڻ   
بآلو دةبيَتةوة، ئيَوة ثازيَصطازى َايَى ئيَوةدا دةخويَٓدزيَتةوة ووداْة بهةْةوة نة يةوفةزَ

 و فيَسنسدٕ .ٕ و َ بهةٕ بةخويَٓدْةوةو فيَسبو
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ژ ويَت:ووة دةفةزَ

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

ووة بةضةز زذاْد خؤى بةخػػىطةوزة  واتة: خواى. [464 آه عىزاُ:]ژىئ  ی   
دا ياْى بةضةزئايةتةناْ نة ٕباوةزِدازاْدا ناتيَو نة ثيَػةَبةزيَهى يةخؤيإ بؤ ْازدوو

وة فيَسى  ،ٕاتاو ءيازدإوة ثانيإ دةناتةوة يةنوفسو ٖاوبةؽ بسِ، دةخويَٓيَتةوة
 بووٕ .دا طوَسِاييةنى ئاغهسا ضوْٓةتيإ دةنات ٖةزضةْدة ية ثيَػرتدا ية ءقوزئإ

( كتاىبويَت: خواى طةوزة باضى )و( دا دةفةزَالرسالة) ثةزتوونى عى يةيئيُاَى غاف
 وة يةوب وةَٔ  طويَِ  َ ،(ى نسدووةاحلكمةوةباضى ) ،ية ية قوزئإبسيتى نسدووة نة

 .، ضوْٓةتى ثيَػةَبةزى خواية احلكمة :واْفةزَونة ييَيإ زاشيِ دةيقوزئإ  ياْىْاشا

                                                           

ٕ    َةبةضت ية ضوْٓةت ييَسة ئةةو زِيَطايةيةة نةةوا ثيَػةَبةةز      (22) نسدْةةوةى قوزئةإ    يةضةةزى زؤيػةتوة يةة زوو
  وجآبةجآ نسدْى حونُةناْى غةزيعةت.
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واهلل اعًِ، ضوْهة قوزئإ شيهسة  ،ويةتىوخواى طةوزة فةزَ ئةَةيؼ يةوة دةضيَت نةةو
خؤى دةنات بةضةز  بةخػػىاى طةوزة باضى بةدواوة ٖيَٓاوة، وةخو ىوةحيهُةتيػ

–ية بؤية دزوضت ْى دزوضتهساوةناْى بةوةى نة قوزئإ وحيهُةتى فيَسيإ نسدووة،

، ضوْهة ييَسةدا بوتسيَت حيهُةت جطة ية ضوْٓةتى ثيَػةَبةزى خواية –واهلل اعًِ 
 زةنةى وْة، وة خواى طةوزة طويَسِايةيَى ثيَػةَبةوٖات يةطةأل قوزئاْدا بةيةنةوة

 ة، وة دةبيَت خةيَهى غويَٓى فةزَاْى بهةوٕ.وثيَويطت نسدو
قوزئاْى خواو ضوْٓةتى  )فةزشة( جطة ية وتةيةى بوتسيَت ية بةٖيضوةدزوضت ْى

نةزةوةى َاْاى ئةو  ٕوزو ثيَػةَبةزى خوا  وةضوْٓةتى . ثيَػةَبةزةنةى 
حيهُةتى يةطةأل خواى طةوزة ية تاى و نؤى دةويَت .. ثاغإ  بةيَطاْةية نة

وة جطة ووة ئةّ غتةى بؤ ٖيض نةع ية دزوضتهساوةناْى ْةنسد ،قوزئاْةنةيدا ٖيَٓاوة
ُ ووثمه آوتًت القزأٌٌ إال أ) ويَت:ودةفةزَ  وة ثيَػةَبةز، ية ثيَػةَبةزةنةى 

ريكته يقىه عمًكي بهذا القزاُ فىا وجدمت فًه أال يىشك رجن شبعاُ عمى أ ،وعه
 وإُ واحزً رسىه اهلل ، وا وجدمت فًه وَ حزاً فحزوىهو ،حمىهأوَ حاله ف

ػى يةطةيَداية يو ٖاوغيَوةى خؤئاطادازبٔ َٔ قوزئامن وةزطستوة :واتة .(43)(كىا حزً اهلل
بًَيَت دةضت بطسٕ يةضةز اليةناْى و طادازبٔ ْصيهة ثياويَو دابٓيػيَتواتة )ضوْٓةت(، ئا

حةزاَى ةؽ حةآليَى بهةٕ وةئةوةى حةزاَة ئةوةى بيٓيتإ يةحةآلأل ئيَو بةّ قوزئاْةوة
نة  وة وةنو ئةوة وايةوحةزاَى نسد بهةٕ، بةآلّ بصأْ ئةوةى ثيَػةَبةزى خوا 

 وة .ونسد خواى طةوزة حةزاَى

                                                           

، ورـحيح 22 ، ورـحيح سـنا ابـا ماجـة:4604 :اي يف رـحيح سـنا أيب داود، ورـححو األلبـبو داود وابا ماجةأرواه ) (23)
  (.2643اجلامحت الصغري: 
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اهلل وسٍة  كتاَب :وزيَ لَ تضمىا وا متسكتي بهىاأتزكت فًكي ) ويَت:ودةفةزَ وة
ا ْابٔ ئةطةز دةضتيإ وة، طوَسِوػتواتة: دوو غتِ يةْاوتاْدا بةجآ ٖيَ .(44)(رسىله

 . ضوْٓةتى ثيَػةَبةزةنةى  خواو ، قوزئاْىثيَوة بطسٕ
 ثةزِيَو يةتةوزاتى ٖيَٓا بؤ عوَةزى نوزِى خةتتاب  :ويَتودةفةزَ  يةجابسةوة

ثةزِةيةنة يةتةوزات  ئةَة ى خوا ئةى ثيَػةَبةز وة وتى:  ى خواالى ثيَػةَبةز
ى ثيَػةَبةزى ودةخيويَٓدةوةو زو  ئيُاَى عوَةزيؼ بآ دةْط بوو، ثيَػةَبةز 
وى: ئةى دايهت تؤى يةباز وفةزَ بهس ابو دةطؤزِاو و تيَو دةضوو. خوايؼ 

  عوَةزيؼ ة؟ ئيُاَىوضى  َ ٖاتو ى ثيَػةَبةزى خوا وبضيَت ْابيٓيت زو

وى ثيَػةَبةزى وتةَاغاى ز بووْى  توزِة خوا ية وى: ثةْا ئةطسّ بةوو فةزَنسد
وئ بةثةزوةزدطازيَتى اهلل وبةديٓى ئيطالّ وب زاشى وْى ثيَػةَبةزةنةى وب واو توزِةخ

 : ، فةزَووىثيَػةَبةزى خوا  ،و بةثيَػةَبةزايةتى حمُد 
فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن ِّواء  والذ  نفس محمد بيده لو بدا لكم موِّى حياً )

ِك نبوتي التبعنيَالسبيل، ولو كان حيا و   .(15) (ي
بةشيٓدويى  بةدةضتة ئةطةز َوضا  ى ْةفطى حمُدى خواية واتة: ضويَٓد بةو

ئيَوةؽ غويَٓى بهةوٕ و واش يةَٔ بٗيَٓٔ ئةوا طوَسِا دةبٔ يةزِيَطةى دةزنةويَةت بؤتإ و
 ةنةى َٔ ئةوايو بطةيػتاية بة ثيَػةَةزايةتيبواية وئةطةز ئيَطتا َوضا شيٓدو زِاضت،

 غويَِٓ دةنةوت.
                                                           

بتح يع احملدث الع مة  286: املصابيح ةشكامخرجو احلاكم، راجحت أولو كاىد بسند حسا  ،رواه مالك يف املوطأ مرس ً ) (24)
  (.لبايكيخنا حممد اارر الد ا األ

  .(294: املصابيح ةراجحت ي يع مشكا ،ىو حد ر حساواه امحد والدرامي و ر ) (25)
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، يةطةأل ويَت: )ثيَػةَبةزى خوا ودا دةفةزَ( الرسالة) ى غافيعى يةثةزتونىوة ئيُاَ
قوزئاْدا  ية قوزئاْى خوادا ضوْٓةتى داْاوة. وةيةضوْٓةتةنةيدا غتى وا ٖةية نة

بيَت بةضوْٓةت ئةوا خواى طةوزة ثةيوةضتى  ْةٖاتوة، وة ٖةَوو غتيَهيػى نسد
 طويَسِايةيَى نسدْى وة بةونسد  ػةَبةزى، وةغوئَ نةوتٓى ثيَتٓىنسدوئ بةغوئَ نةو

و بياْوو عوشز تة:نسدووة بةضةزثيَضى نسدْى خؤى، نةوا وةالدإ يةغوئَ نةوتٓى ،خؤى
ية ْى ٖيض نةضيَو ْاطسيَت، وة زِيَطاى ضةزفساشى بؤية دزوضتهساوةناْى وةزنةع ية ٖيض 

 ْةنةويَت(. ئةطةز غويَٓى ضوْٓةتى ثيَػةَبةز 
شؤز يةّ وتة دا  (الرسالةية ثةزتونى ))زِةمحةتى خواى  َ بيَت(  شافيعى ئيمامى

 خوا ثاغإ حونُى ثيَػةَبةز  ويَت: )حونُىودةفةزَ يةواْة ،جواْاْةى فةزَووة
 :وةدةفةزَويَت ،(ٖةَوو حايَةتيَو ثيَهةوةٕ ْانسيَتةوة، بةيَهو ية جيا
واى طةوزةى خ وةزطسيَت، ئةوا ية خواوة  نةضيَو غت يةثيَػةَبةزى )ٖةز

 وة(.وخواى طةوزة طويَسِايةيَى ئةوى ثيَويطت نسد ضوْهة ،ةووةزطستو
ويَت: )ثيَويطتة يةضةز ٖةَوو نةضيَو نة غتيَهى بيطت ية ثيَػةَبةزى ووةدةفةزَ
 ياخود جيَطري بوو بؤى يةوةوة ئةوا ئيػى ثيَ بهات ٖةتا ئةو ناتةى جطة خواوة 

 يةَة دةبيطتيَت(.
نسدٕ بٗيَٓسيَت بةفةزَودةى  ية واش ية ئيؼوةية نةوا دزوضت ْىة ئةوتةي َاْاى ئةّ
 . َةشٖةبةوة ى ثةيوةضت بووٕ بةياْوب ؾحيح بة

بيَ ية  ووودةيةى بهةئ نة جيَطري بو)ئةطةز ضةزثيَضى فةزَ ويَت:ووة دةفةزَ
ْةنسيَني  ئةوا بةئوَيَدى ئةوةّ نة ئةَةَإ  َ ْةطرييَت وة يؤَة خواوة  ثيَػةَبةزى
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، (دةيةى بهاتوفةزَو ضةزثيَضى)ية اهلل، ٖةزضةْدة ئةَة بؤ ٖيض نةضيَو ْى غاء ٕإ
دةيَيَت ثيَضةواْةى ضوْٓةتةنة  ضوْٓةتةنة ْاشاْيَت و وتةيةى ةةةواٖةية َسؤظ بةآلّ جازى

ا دةبيَت و ٖةيَة بآئاط ةةةدةبيَت ْةى بةَةبةضتةوة بيهات، ٖةزوةٖا ٖةْدآ جاز َسؤظ
 .ْدا(سدن دةنات ية زاظة
قوزئاْة،  يةنيَهيإ دةقى :وٕوزِدوو خوا  يَت: )ضوْٓةتى ثيَػةَبةزىووة دةفةزَو

طةوزة دايبةشاْدووة،  ٖةزوةنو ضؤٕ خواى ووةنةوت غويَٓى  ى خواثيَػةَبةزنة 
خواى طةوزة  نة ئةوةى وةطةوزة خواى اليةْى ية ثيَػةَبةزى خوا  تسيإ ئةوى

دؤتةوة، وةضؤْيَتى فةزش بووْى زووٕ نسدؤتةوة بيَت بةنوزتى زووْى نسو بو ويطتى  َ
 طػتى بيَت ياخود تايبةتى، وةضؤْى بويَت بةْدةنإ بؤى جآبةجآبهةٕ، وة

 (.…خواى طةوزة نةوتووة ونياْدا غويَٓى قوزئاْىويةٖةزد
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 طةِرانةوة بؤ الى خواى طةورة و ثَيغةمبةرةكةىبة فةرمان كردن 

 :كَيشةو دووبةرةكيدا لةكاتى

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ ويَت:ودةفةزَ طةوزة خواى

 . [36: حزاباأل]  ژڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  
يةٖةَوو ئيؼ ونازيَهدا، ناتيَو خواو  ية)ئةّ ئايةتة طػتى ويَت:ودةفةزَ( ابا كثري)

وة ييَسةدا  ،ية ضةزثيَضى بهاتٖيض نةع ْى بسِياز بدةٕ بةغتيَو بؤ خوا  ثيَػةَبةزى
 تة، )واتة ْابيَت ٖةبيَت(.وية بؤ ٖيض نةضيَو وة ْة بؤضوٕ ٖةية ْة وٖةيَبرازدٕ ْى

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  ژ  ويَت:وطةوزة دةفةزَ وةخواى

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  

 . [59النساء: ] ژ  مث  ىث 
واتة: غوئَ  ژېئ  ىئ   ژ :ويَتو)زِةمحةتى خواى  َ بيَت( دةفةزَ )ابا كثري(
ی    ژ ،دةضت بةضوْٓةتةنةيةوة بطسٕ :واتةاژ ىئ  ىئ ژا،بهةوٕ قوزئاْةنةى

سِايةيَى خواى طةوزةدا ويَْةى نة فةزَاْتإ ثآ دةنةٕ يةطواتة: يةو غتا ژی  یی  
نما الطاعة إ) :ةوضوْهة ٖةزوةى ضؤٕ يةّ فةزَودةيةدا ٖاتو ،ْةى يةضةزثيَضى نسدْيدا

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب        ژ ،دةبيَت واتة: تةْٗا طويَسِايةيَى ية ضانةدا.(16)(في المعروف

                                                           

 (.282وسلسلة األحاد ر الصحيحة:  ،7529، 2327 :الصغري اجلامحت رحيح ورححو األلباي يف: ،محدأخرجو )أ (26)
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شاْاياْى ضةيةف دةفةزَووٕ، واتة: ئةطةز  و شياتس يةيةنيَو يةجماٖد ژ حب  خب
خواو ضوْٓةتى  بؤ الى قوزئاْى نيَػةتإ ٖةبوو يةٖةز غتيَهدا ئةوا بيطةزِيَٓٓةوة

ٖةز غتيَو نة  بةوةى طةوزة ئةَةيؼ فةزَإ نسدْيَهة يةاليةٕ خواى ،ثيَػةَبةز 
نيَػةيإ ٖةبيَةت يةضةزى يةبٓضيٓةناْى دئ بيَت ياخود ية يكةناْى  ىخةيَه

وئ  ژ ويَت: وطةوزة دةفةزَ ٖةزوةنو خواى ،الى قوزئإ و ضوْٓةت بيطةزِيَٓٓةوة بؤ

واتة: يةٖةز غتيَهدا ئةطةز  .[20الشورى: ]ژۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئېئ      ۇئ  ۇئ  ۆئ 
تا بسِيازى يةضةز  ى طةوزةالى خوا جياواشيتإ ٖةبوو ئةوا حونُةنةى بطةزِيَٓٓةوة بؤ

بةزِاضتى دابٓيَت ئةوة حةقة وة  ءئإ وضوْٓةت بسِيازى يةضةز بداتبدات.وةئةوةى قوز
مب    ژويَت: وطةوزة دةفةزَ بؤية خواى                      ي؟ية ثاؽ حةقيؼ ض غتيَو ٖةية جطة يةطوَسِاي

واتة: ئةطةز ئيَوة بسِواتإ بةخواو زؤذى دوايى ٖةية.  .ژىب               يب  جت  حت  ختمت  
 نيدا حونُةنةىةئةَة بةيَطةية يةضةز ئةوةى نة ٖةز نةضيَو يةناتى دووبةز

 زؤذى دوايى.بة ية بةخواو ْى ةزِدازضوْٓةت ئةوا باوء الى قوزئإ ْةطةزِيَٓيَتةوة بؤ
يةناتى بؤاليإ طةزِاْةوة ضوْٓةت وء الى قوزئإ واتة: حونِ بسدٕ بؤ ژ ىت  يت ژ

 ءرتئ ئةجناّباغ واتة: ئةَة ژجث  مث   ژ يةنال نسدْةوةى نيَػةدا باغرتة
ئيُاَى غافيعى )زِةمحةتى خواى  َ بيَت( ية  ضوْٓةت(.ء الى قوزئإ طةزِاْةوةية )بؤ

نيَػةى ٖةبيَت ئةوا  ويَت: )ٖةزنةضيَو ية ثاؽ ثيَػةَبةز و( دةفةزَالرسالةزتونى )ثة
ئةطةز ئةو بابةتة ٖيض  دةبيَت بيطةزِيَٓيَتةوة بؤ الى بسِيازى خواو ثيَػةَبةزةنةى 

 .دةقيَهى تيَدا ْةبوو بؤ بسِيازدإ ئةوا قياضى دةنةٕ يةضةز يةنيَهيإ(
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بةيَطة يةضةز طوجناْدْى  ية يةوةى نةداوا دةنسيَةت بةويَت: )وة قياع بسيتىووة دةفةزَ
قوزئإ يإ ضوْٓةت ضوْهة ئةَإ شاْيازى حةقٔ نة ثيَويطتة  ٖةوايَى ثيَػرت ية

 ودةىوفةزَ ويَت: )ثيَويطتة يةضةز ٖةز نةضيَو نةوبةدواياْدا بطةزِيَيت(.وةدةفةزَ
ٖةتا بةيَطةى دةضت  يةنةىنوزتىقطةى ثيَ بهات يةضةز طػتيَتى وء بيطت بيًَيَت

ثيَويطتة يةضةز ٖةَوو َوضًَُاْيَو  :دةنةويَت جياواشى خباتة ْيَواْياْةوة ثيَى(. واتة
ناتيَو ؾحيح بيَت ٖةتا بةيَطةيةى دةبيٓيَت  ودة ٖةزوئيؼ بهات بةطػتيَتى فةزَ

ئةوإ واشيإ ية  ة نةووٖات ؾحيحى بة شؤز يةٖاوةآلْةوة  وة ية تايبةتى بهات.
ٖةزوةٖا واشيإ  ،ودةى ثيَػةَبةز وسِيازى خؤيإ ٖيَٓاوة يةبةز فةزَوب بؤضوٕ

ثيَػةَبةزةوة ببيٓياية نة  فةزَوودةيةنيإ ية يةبسِيازى خةييفة دةٖيَٓا ناتيَو
بسِياز دةدات بةجياواشى ثةجنةناْى دةضت   ةعوَةزئيُاَى ثيَضةواْةيةتى، ئةوة 

)آل  وة يةثةزتونىوٖات  ةوةثيَػةَبةز ية ضةْدْى خويَٓدا بةثيَضةواْةى ئةوةى نة ية
 . (17) (بلصبع مما ىنال  عشر من اإلإوفي كل ): عمرو با حزم(
 وغرتة، وةناتيَو نةنة بفةوتيَت ئةوا خويَٓةنةى دة  ثةجنةيةندا يةويَدا واتة: يةٖةَوو

 عوَةز ٖيَٓا  واشيإ يةبسِيازةنةى ئيُاَى يإ شاْىيةودةوئةّ فةزَ ٖاوةآلٕ 
 ودةنةدا ٖاتووة.وفةزَ يازياْدا بةوةى نة يةوة بسِ

ئةّ  (423)الثةزِة )الرسالة( وةئيُاَى غافيعى )زِةمحةتى خواى  َ بيَت( يةثةزتونى
 :)يةّ فةزَوودةيةدا دوو بةيَطة ٖةية ويَت:وبةيَطةو دةفةزَ فةزَوودةية دةنات بة

                                                           

خ ج احملدث الع مة الشي راجحت ختر  ،2997، ورححو األلباي يف: سلسلة األحاد ر الصحيحة: رواه احلاكم يف املستدرك) (27)
   (.423ص :محد كاكر للرسالةأ
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 يةو ٓى فةزَوودةوةزطست ئةوى تسيػيإ: ة،)اآلحاد( يةنيَهيإ وةزطستٓى فةزَوودةى
جيَطري دةبيَت، ٖةزضةْدة ئيؼ ْةنساوة يةاليةٕ ثيَػةواياْةوة بةويَٓةى ئةّ  ناتةى نة

فةزَوودةية نةوا وةزطرياوة، وة بةيَطةية يةضةز ئةوةى ئةطةز يةنيَو يةثيَػةوايإ 
 ئيػيإ بةَة بهسداية، ثاغإ فةزَوودةيةنى دةضت بهةوتاية ية ثيَػةَبةزةوة 

خؤى بةجآ دةٖيَػت يةبةز فةزَوودةنةى  نسدةوةنةى، ئةوا ئيػةنةىثيَضةواْةى 
جيَطري دةبيَت  فةزَوودةى ثيَػةَبةز  وةبةيَطةية يةضةز ئةوةى نة ،ثيَػةَبةز 

وة وجطة ية خؤى يةثاؽ خؤى. وةَوضًَُاْاْيؼ ْةيإ وت ناز نسدْىبةخؤى ْةى بة
زةنإ يةْيَوإ نؤضهة ئةَة داوة يةْاوَاْدا بةثيَضةواْةى بسِيازى عوَةز  ئيُاَى

وة يةالى ئيَوة ثيَضةواْةى ئةَة وئيَوةيؼ ْةتإ وت ية جطة ءوثػتيواْةنإ، وة ئيَوةيؼ
الى ئةوةى نة ثيَويطتة يةضةزيإ وةزى بطسٕ  ٖةية بةيَهو زاضتةوخؤ ضوْة بؤ

نسدةوةيةى نة ثيَضةواْةى  واش ٖيَٓإ يةٖةَوو وة نةفةزَوودةى ثيَػةَبةزة
ئةوا ئيػى  وةئةطةز ئةّ فةزَوودةية بطةيػتاية بة ئيُاَى عوَةز بيَت.فةزَوودة 
فةزَووداْةى نة ثيَى  الى ئةو ٖةزوةنو ضؤٕ ضووة بؤ-اهللءغا ٕإ –ثآ دةنسد 

يةوة وة ئيػيػى ثآ نسدووة بةٖؤى يةخوا تسضاْى طةيػتوة يةثيَػةَبةزى خوا 
ةزى بووة ية غوئَ نةوتٓى يةى نة يةضنسدْى ئةو ثيَويطتى وةٖةضتاْى بةجآبةجآ

نةوا ٖيض نةع يةطةأل  ٖةزوةٖا بةوةى ،و شاْيازييةنةى خوا  فةزَاْى ثيَػةَبةزى
خواى طةوزة  سِايةيَى نسدْىيَوةطو ية فةزَإ دةزنات،بؤى ْى  ثيَػةَبةزى خوادا

 . ا دةبيَت ٔ نةوتٓى فةزَاْى ثيَػةَبةزى خوبةغويَ
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 ئيػيَهى ِ بؤ بٗيَٓةزةوة نةوا ئيُاَى عوَةز وةئةطةز نةضيَو بًَيَت: منوْةيةن
 ،بيَت يةبةز فةزَوودةى ثيَػةَبةز  واشى  َ ٖيَٓا ءدابيَتيى النسدبيَةت ثاغإ  َ

منوْةيةنِ بؤ  ئةطةز تؤ تى:وَٓيؼ دةيَيَِ: ئةى ئةطةز بؤمت ٖيَٓايةوة و ْيػاْتِ دا؟ و
ةوةية نةوا ئةطةز ضوْٓةت ْةبيَت بٗيَٓيتةوة ئةوا بةيَطةية يةضةز دوو غت: يةنيَهيإ ئ

ناتيَو ضوْٓةت بيٓسا  تسيػيإ ئةوةية نةٖةز ت، ئةوىيئةوا بة بؤضوٕ غت دةيَيَ
يةضةز خةيَهى واش يةٖةَوو  وةثيَويطتة ،خؤت بٗيَٓيت واش يةنسدةوةو بؤضوْى ثيَويطتة

و وةبةتاٍَ نسدْةوة ،ضوْٓةتةوةية ىبيٓسا بةثيَضةواْة نسدةوةيةى بٗيَٓٔ ئةطةز
ةى نة ضوْٓةت ئيػى ثآ ْانسيَت ٖةتا يةنيَو دواى طوَاْ ى ئةوٖةيَوةغاْدْةوة

 .(18) بيَت ئيػى ثيَ ْةنسد ثيَػةَبةز 
 و.وب وةشاْساوة ٖيض غتيَو ضوْٓةت الواش ْانات ئةطةز ثيَضةواْةى

 :دةيفةزَوو ()عوَةزى نوزِى خةتاب(. شافيعى ئيمامىا:)واتة َٓيؼ دةيَيَِ:
ياوة خويَٓى ث ةع ونازى بهوذةنةية، وةئافسةتيؼ ٖيض يةخوئَ دإ يةضةز ن

ثآى زاطةياْد نة )الضحاك با سفيان( بةزى ْانةويَت، ٖةتا ءنوذزاوةنةى ْابات بةَرياتى
 يةخويَٓى )اثيم الضبايب(بؤ ْازدووة نةوا: خيَصاْةنةى  ْاَةى خوا  ثيَػةَبةزى

                                                           

َ الرسـالةحكيكى )ةشاْاى ثايةبةزش َاَؤضتا )امحد غانس( نةت (28) بةةتاأل نسدْةةوةى    :)واتةة  ويَت:و( ى نسدووة دةفةةز
نةضةيَو ئيػةى    ْانسيَت ٖةتا يةةثاؽ ثيَػةَبةةز    بًَيَت ضوْٓةت وةزْاطرييَت و ئيػى ثآ نةضيَو نة قطةى

 .( تثآ ْةنسدبيَة
حيح بوو ٖةزضةْدة طةز ْةيػصاْني نةوا نةع ةناتيَو ؾ بهسيَت ٖةز فةزَوودة ئيؼ بة ثيَويطتة :واتة: ئَئيَُةؽ دةيَ

 خؤى بةيَطةية. فةزَوودة يةشاْايإ ئيػيإ ثآ نسدووة ضوْهة
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يةقطةنةى خؤى  ةزيؼعوَ بةَرياتى دةيبات. ئيُاَىبةزدةنةويَت و َيَسدةنةى
 .(19) و ئيػى بةفةزَوودةنة نسدطةزِايةوة

ودةنةى طاوع بؤ وثاغإ ئيُاَى غافيعى )زِةمحةتى خواى  َ بيَت( فةزَ
 خواى طةوزة يادى :ويةتىوفةزَ  عوَةز  ئيُاَى ثسضيازنةزةنة دةٖيَٓيَتةوة نة

زثةى ْاوضو؟ يَت دةزبازةى نؤببيطت ثيَػةَبةز  َسؤظيَو دةخةَةوة نةغتيَهى ية
وى: َٔ دوو خيَصامن ٖةبوو، يةنيَهيإ ونوزِى ايٓابػة ٖةضتاو فةزَ ىمحًى نوزِى َايه

دا نة ضهى ثسِ بوو َٓدايَةنةى بةَسدوويَتى داْا، ثيَػةَبةزى بةنؤيَةنةى خيَُة يةوى تسى
فةزَووى: ئةطةز ئةَةّ  ، ئيُاَى عوَةز يةجياتى بدزيَت بسِيازى دا بةْدةيةى خوا 
منوْةى  ية ؼ وتيإ ْصيو بووييةَة بسِيازَإ دةدا، وةجطة يةو يطتاية ئةوا بةجطةْةب

 .(20)بؤضوْى خؤَإ بسِياز بدةئ.. ئةَةدا بة
طةزِايةوة  عوَةز  )ئيُاَى :ويَتوئيُاَى غافيعى )زِةمحةتى خواى  َ بيَت( دةفةزَ

خؤى  ةى بسِيازةنةىتا ثيَضةواْ )الضحاك(ودةنةى ودابوى يةبةز فةزَ يةو بسِيازةى نة
ة وا ئةطةز ئةَةى ْةبيطتاية ئةوا بنسد، وةٖةوايَى ثآ دزا ضةبازةت بةنؤزثةى ْاوضو نة

بؤضوْى خؤَإ بسِياز  ْصيو بوو يةويَٓةى ئةَةدا بة :جطة يةَة بسِيازى دةدا. وةفةزَووى
 .بدةئ(

                                                           

(29 )  
واْة بسِ ،ةيححةوة ئةَة ؾ ،بة )َتؿٌ( ى طيَسِاوياْةتةوة ماجـةابـا بـو داود و أمحد و أحةديطةنة ييَسةدا )َسضٌ(ة  (20)

رـحيح و  ،(2692 :رـحيح سـنا ابـا ماجـة) :واْةة وة بسِ ،438ٍ)الرسالة(تةخسجيى شاْاى ثايةبةزش امحد غانس بؤ 
   .حيحةةوة ضةْدةنةى ؾ ،4572 :يب داودأسنا 
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ضوْٓةتدا  يةنة  -واهلل اعًِ– يَتدةطةيةْ )زِاي :ويَتوديطإ ئيُاَى غافيعى دةفةزَ
ئةويؼ  ئةوناتة ةوويإ ئةوةتا شيٓد ْاوضهيؼ وةنؤزثةى وغرتة،خويَٓى َسؤظيَو ضةد 

بةآلّ ناتيَو بسِيازى  ية،ناتة ٖيض ْى ياخود َسدووة ئةو ،خويَٓةنةى ضةد وغرتة
خؤى ْةٖيَػتةوة جطة ية  ثآ زاطةيةْسا تةضًيُى بوو، وٖيض غتيَهى بؤ ثيَػةَبةزى 

ياخود  ويةضةز دابو نة ئةّ بةثيَضةواْةيةوة بسِيازى يةو غتةى غوئَ نةوتٓى ْةبيَت
، بةآلّ ناتيَو ووٖيضى ثيَ ْةطةيػتب  وةخوا يةثيَػةَبةزى بؤضوْيَو بوو يةَةوة نة

الى  ضوْٓةتة يةنطةز زؤيػت بؤ بيٓى نسدةوةنةى ئةّ ثيَضةواْةى ءنةثيَى طةيػت
ٖيَٓا، ٖةزوةٖا يةٖةَوو  خؤى ىوبسِياز حونِوة واشى ية  حونُى ثيَػةَبةزى خوا 
 وابٔ. نة دثةيوةضت دةنسبووة، وة خةيَهى ئيػيَهدا بةّ غيَوةية 

 )زِةمحةتى خواى  َ بيَت( (شافيعى ئيمامى) ويَت:ودةفةزَ )امحد كاكر( شاْاى ثايةبةزش
( بَ والك محنالضحاك و)يةجياواشى فةزَوودةنةدا ئاَاذةى بؤ فةزَوودةنةى 

بةيَطةٕ يةضةز  ويَت: )وةٖةَوو ئةَاْةودا دةفةزَ (21-20)ةزِةى  ثاغإ يةالث ،ةنسدوو
 وةزدةطرييَت ئةطةز زاضتطؤ بيَت يةالى يةوةئةوةى فةزَوودةيةى يةى نةع طيَسِابيَتى

ئةطةز دزوضت بواية بؤ ٖةز نةضيَو نة  وة ،دةدات فةزَوودةنةى ثيَ ئةو نةضةى نة
نة بة  ضت دةبوو بؤ ئيُاَى عوَةز ئةّ غتة زةت بهاتةوة بةٖةز حايَيَو ئةوا دزو

بةمحًى نوزِى َايو بًَيَت: تؤ ثياويَهى  يت، وة)جند(بًَيَت: تؤ ثياويَهى خةيَهى (ضحاك)
ٖاوةالَيةتيتإ و ْةبيٓيوة يت نةَيَو ْةبيَت ثيَػةَبةزى خواتإ )هتامة( خةيَهى
ةنإ بةزدةواّ ة بةآلّ َٔ وئةواْةى يةطةيَُدا بووْة يةنؤضهةزةنإ وثػتيواْووْةنسد

ئةوةى  يةطةأل ،تؤ شاْيت وبووة غازاوة ءضؤٕ ئةّ غتة يةئيَُة ووٕ ويٓة.ويةطةيَيدا ب
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غويَٓى  ءحةقى بيٓى ؟ بةيَهوٖةيَة بهةيت ويةبريت بضيَتةوة ت يةواْةيةينةتؤ يةى نةض
دات بةئافسةت يةخويَٓى ضوْى خؤى، يةوةى نةَرياتى ْةوة ية بؤطةزِاية ءنةوت

 ،دا بةوةى نةشاْى نة ئاَادةبوو ثيَى وتيةنؤزثةى ْاوضهيػدا بسِيازى وة ،َيَسدةنةى
جطة ية فةزَوودةنة بة اية ئةوا طتٖيضى ْةبي ئةطةز ية ثيَػةَبةزى خواوة  وة

بيَت ئةوا  ى واى دةبيٓى نة ئةطةز نؤزثةى ْاوضو شيٓدوبًَىَ وةنو بسِيازى دةدا،
طةوزة واى  ية، بةآلّ خواىْى ٖيضى بؤ بيَت ئةوا ئةطةز َسدو وغرتة وةخويَٓةنةى ضةد 

ضؤْى ويطت  َ بيَت ئاواى بجةزضنت يةضةز شَاْى  خةيَهيؼ نسد نةو و ية ية
و  ؟(بؤضى) ية نةو بؤ ٖيض نةضيَهى تس ْى بؤية بؤ ئةو ،ثيَػةَبةزةنةى 

فةزَوودةى وٕ بدةٕ بةضةز وياخود ٖيض غتيَو ية بؤض ،ديٓةوة خبةْة ْاو؟(ضؤٕ)
 ى دةشاْى ٖةزطؤيضتازِ نةضةى  نة ئةو، وة ْةيػى طةزِاْةوة بةضةز  داثيَػةَبةز

 .ضةْدة يةى نةضيؼ بوو
  :وَيتوطةورةش دةفةرم وةخواى

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى   ژ

)زِةمحةةةتى  (ابــا كثــري) ثيَػةةةوا  . [65النســاء : ]ژائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   
 ْةفطةى ثةريؤشى بةةزِيَصى    طةوزة ضويَٓد دةخةوات بةة   خواى :يَتوَوخواى  َ بيَت( دةفةز

ٖةةَوو ئةيؼ    ْةنات بةحانِ ية خؤى نةوا ٖيض نةضيَو باوةزِ ْاٖييَنَ ٖةتا ثيَػةَبةز 
 ثيَويطةتة  حةقة، نةة  بسِيازى يةضةز بدات ئةوة دا، ضوْهة ئةوةى ثيَػةَبةز يو نازيَه

َ   ييَةسةدا خةواى  بؤيةة   وئاغةهسا،  هةضى بٔ بةةْٗيَٓى خةيَهى ًَ ې  ې   ژوى:وطةةوزة فةةز
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بةةحانِ   تؤيةإ نةسد   واتة: نة .ژ ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ
وةْابيَت ٖيض ْاخؤغى يةديَياْدا بيَت يةوبسِيازةى  بهةٕ يةْاوةوةياْدا، دةبيَت طويَسِايةيَيت

ضةًيِ بهةةٕ خةؤ    تةئاغةهسا، وة خؤياْةت   وة دةبيَةت ًَهةةض بةٔ بةةْٗيَٓى و     ،نةتؤ داوتةة 
ضؤٕ  ةنوو ٖةز ،و بةزبةزةناْىةبةبآ بةزٖةيَطتى وزةت نسدْةو طػتى نسدْيَهى ةضًيِت

لمرا ج رت  حدكم حتى يكون ىرواه تبعراَوالذ  نفسي بيده اليؤمن ): يةّ فةزَوويةدا ٖاتووة
نةة دةَازطرييةإ    دةزدةنةويَةةت بةؤ  يةوة يةزاضتىييَسةوة دووزى ئةو نةضاْةَإ .(22)(برو

زةت دةنةْةةوة بةةبىَ     وْهة ئةةوإ فةةزَوودةى ثيَػةَبةةز   ضة ٖةية بؤ َةشٖةبةنإ، 
ى ٖةةيض بةيَطةيةةةى تةةةْٗا ئةوةْةةدة ْةةةبيَت نةثيَضةةةواْةى َةشٖةبةنةياْةةة، وةنةةو بًَةةىَ      

يةاخود   ،ضةوْٓةتى ثيَػةَبةةزى خوايةة     ووئاطادازى ٖةَياخود َةشٖةبةنة ثيَػةوانة 
يةازدةزو  يَويطةتة ضةوْٓةت بسِ  يةطةأل ئةةوةى نةث  ،َةشٖةبةنة بسِيازدةزة بةضةز ضوْٓةتدا
 باالَ دةضت بيَت بةضةز َةشٖةبةنةدا.

اْدا ػةي ينةئةوإ ثيَضةةواْةٕ تةْاْةةت يةطةةأل وتةةى ثيَػةوا     با ئةّ دةَازطرياْة بصأْ نة
َ ( الرسـالة)ةمحةةتى خةواى  َ بيَت(يةة ثةةزتونى    )ز يةة ئةوة ئيُاَى غافيعى  :ويَتودةفةةز

طابووة، ئةوةى بآ ئاطابووة ييَيإ خواى طةوزة يةة  )بةٖؤى ضاوييَهسدْى نويَساْةوة بآ ئا
ْةةةشإ دةبيَةةت  ةةةةويَت: )جةةازى وا ٖةيةةة َسؤظوئيَُةةةو ئةةةواْيؼ خةةؤؽ بيَةةت( وةدةفةةةزَ 
ْةى بةقةضتى  ءٖةبيَت ثيَضةواْةى ضوْٓةت بيَت بةزاَبةز بة ضوْٓةت ويةواْةية وتةيةنى

دةبيَةت وٖةيَةة دةنةات يةة      بآ ئاطةا  ةةواؽ ٖةية َسؤظ ويطتبيَتى ثيَضةواْةى بهات، جازى

                                                           

ط  59 /2: املصــابيح ةراجــحت مشــكا ،وقــد ضــعفو كــيخنا احملــدث الع مــة حمــد اارــر الــد ا ا لبــاي ،رواه النــووي يف اربعينــو) (22)
  (.س مياملكتب اإل
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 ٖةَوو ضوْٓةتى نؤنسدبيَتةوة ويَت: )ْاشاْني ثياويَو ٖةبيَت نةودةفةزَ وة ْدا(.سدن زاظة
و ئةةّ ثيةاوةيؼ   يةازى ٖةةَوو شاْايةإ نؤنسابيَتةةوة    ؤيػتبيَت، وةئةطةز شاْوٖيضى  َ ْةزِ
ةطةةز شاْيةازى   نؤنسدؤتةةوة، وةئ  ٖةَووىوشاأل بووة بةضةز ضوْٓةتدا  ناتة ٖيَٓابيَتى ئةو

ثاغإ  ناتة غتيَهى شؤز زؤيػتوة يةو ثياوة، بيَت ئةوا ئةو ٖةزيةى يةشاْايإ يةالى خؤى
يةّ زؤيػتوة يةالى يةنيَهى تس ٖةية، ئةةَاْيؼ يةشاْطةتدا ضةةْد ضةيٓيَهى      ئةوةيػى نة

ٖةْةةديَهى  َ  ةيةةةشاْايإ شؤزبةةةى ضةةوْٓةتى نؤنسدؤتةةةوة ٖةزضةةةْد   جيةةاواشٕ، ٖةياْةةة 
وة  جطةة يةةّ نؤيةإ نسدؤتةةوة،     ئةوةية نةة  نةَرتيٓى ةٖةياْة نؤنةزةوةىو زؤيػتوة،

ضةةز  يةة ية ْةى  ئةوةى نة نؤنةزةوةى شؤزتسيٓى ضةوْٓةتةو نةةَيَهى  َ زؤيػةتوة بةيَطةة    
شاْايةاْى   بهةات يةةالى شاْايةاْى جطةة يةضةيٓةنةى خةؤى، بةةيَهو يةةالى         ئةوةى نةةداواى 

دةنةات ٖةةتا دةضةتى دةنةويَةةت وٖةةَوو      و داواى  دا دةطةةزِيَت ية ٖاوغيَوةى خؤى بةدوا
ناتة نؤَةيَيَو  مب، ئةو بةدايو وباونُةوة بةقوزباْى نؤدةناتةوة ضوْٓةتى ثيَػةَبةز 

 و يةيةى ئاضتدا ْني يةوةى نةة  خؤى نؤى دةناتةوة نة ثًة ثًةٕ نةع بؤ يةشاْايإ ٖةز
ّ وتةيةة دةدويَةت و   يةضةةز ئةة  (  كـاكر امحـد) ثايةبةزش َاَؤضتا وةشاْاى . (22)طةيػتوٕيتيَ

ئيُةةاَى غةةافيعى فةزَوويةةةتى دةزبةةازةى ضةةوْٓةت     ويَت: )ئةةةّ غةةتةى نةةة ودةفةةةزَ
اْايةإ  زو ييَهؤيَيٓةوةيةنى وزدنازو بيٓيٓيَهى فساواْة يةضةز ئةوةى نةة ش وتيَسِواْيٓيَهى دو

يةةو ناتةةدا    يةضةزدةَى خؤى وضةزدةَى ثيَؼ خةؤى، نةة   نؤيإ نسدؤتةوة ية ضوْٓةت
وةوة وتةْٗا نةَيَو ْةبيَت، نةةشاْايإ نؤيةإ نسدبة    وْةوة،وتةنإ نؤْةنسابديواْى ضوْٓة

(ةنةةإ ضةةةزقايَى نؤنسدْةةةوةى   حفــا يةةةوةى نةةة زيوايةةةتيإ نسدبةةوو ثاغةةإ شاْةةا )     

                                                           

 (.31صاا:تنري نة) (22)
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 –ٍ ةنةوزِى حةْبة   ضوْٓةتةنإ بووْة ية ثةزتونة طةوزةو بضةونةناْدا، ئيُةاَى امحةدى   
وة وةضةةفى دةنةةسدو   ةى داْةةا (ة طةةةوزة ْاضةةساوةن مســند)-قوتةةابى ئيُةةاَى غةةافيعى  

وة يةشياتس يةحةةوت ضةةدو ثةةجنا    ونؤنسدؤتةوة وثوخت نسد ّئةّ ثةزتونة)دةيفةزَوو: 
جةا ئةطةةز َوضةًَُاْإ جياواشيةإ ٖةةبوو يةفةةزَوودةى        فةةزَوودة، ( 000.000)ٖةشاز 

 بابطةِزَيٓةوة ضةةزى، ئةطةةز تَييةدا بةوو ئةةوا تةةواوة ئةطةةزْا ئةةوا         خوا  ثيَػةَبةزى
يةدةضةتى   ىحيحةةيػةدا شؤز فةةزَوودةى ؾة   َئة يةة، يةطةةٍَ  ْى ية وفةزَوودةْى طةبةيَ

 نة ية ضةْدةٖا فةزَوودةى تيَداية حيحى خبازى وَطًِةؾ ية وة ،ى زؤيػتوةضووةو  َ
داْةةةاوة نةةةة شؤز  غةةةةؽ ثةزتوونةنةةةةيإ   (فـــا احل)وة شاْايةةةاْى ْةةةةٖاتووة، دا( املســـند)

شؤزبةةةى  دا( املســند) ، وة ٖةةةَوويإ يةطةةةأل ْييةةة دا( املســند)نةةة يةةة   فةةةزَوودةى تيَدايةةة 
بةآلّ  ،خؤى بةآلّ جيَطاى ٖةَووى تيَدا ْةبؤتةوة وٖةَووى ْةطستؤتة ،ضوْٓةتيإ تيَداية

نة ية  يةطةأل ئةو فةزَووداْةى تس بهةيٓةوةئةطةز ئيَُة ئةوةى تيَيداية يةفةزَوودة نؤى 
الكـىى للبيي ـي، والسـنا مسـتدرك احلـاكم، ) :ودا ٖةاتووة )بةْاوباْطةةنإ( وةنة   ثةزتوونةناْى تس
ئةطةةةةز ئةةةةو  (,يب  علـــب والبـــزازأمســـند و معـــاجم الطـــىاي الث ثـــة، و ، يرماســـنا الـــدو واملنت ـــب  بـــا جـــارود، 

ناتةة ضةوْٓةتةنامنإ    نةؤى بهةيٓةةوة، ئةةو    فةزَووداْةى نةوا يةّ ثةزتوناْةدا ٖةاتووة 
  ٖةةيض وةشيةةاتس طوَةةإ ئةوةيةةة نةةة  ،اهلل غةةاء ٕإ دةضةةت نةةةوتووة ٖةةةَوو وةزطستةةووةو

 ٖةَوويةةتى، ئةَةةيؼ َاْةاى    ضت ْةضةووة، بةةيَهو ْصيهةة بًَةيَني    يةدة ةتةنامنإٓوْيةض
ٕ  )ئةطةز شاْيازى ٖةَوو يةوتةنةى ئيُاَى غافيعى نؤبهاتةةوة ئةةو ناتةة ٖةةَوو      شاْانةا

ًَيَةى  يةى يةى نؤيإ نسدؤتةةوة( وةنةو ب   يإةتى نؤنسدؤتةوة(وة وتةنةى تسى )شاْآضوْ
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ى بهؤيَيَتةةوة بةةنسداز   بةْوضني  َ ثيَؼ ئةوةى تويةتىوووة غافيعى بةتيَسِواْيٓةئيُاَى 
 .(هلل درة –

 وتةنةةى ثايةة   ضةبازةت بة(اارـر الـد ا ا لبـاي حممد)وة ثسضيازّ نسد  يةشاْاى ثاية بةزشَإ
اضةى  ب زَووى: )ئةوةى َاَؤضةتا امحةد غةانس   ية ئةويؼ فةغانس بؤضوْى ضى امحد بةزش

شياتس ئةوةية نةٖةَوو ضوْٓةتيإ ْةطستؤتةخةةةةةةةةةؤ،   طوَاْى نسدووة يةثةزتونى حديح
خؤيإ ٖةيةو َاَؤضتا امحةد باضةى    طسْطى ضةةةةةةةوْهة جطة يةَاْة ثةزتونى تسٖةية نة

ة بي، ؾةةحيح ابةةٔ حبةةإ، َؿةةٓى ابةةٔ ابةةى غةة    ْةةةنسدووٕ وةنةةو ؾةةحيح ابةةٔ خص ةةة   
تةس(. ئيَُةةيؼ دةيَةيَني: ٖةةز      َؿٓى عبدايسشام، جطة يةَاْة ثةزتونىودةنةى، ةضٓووَ

ضةةةز ةثيَػةةةوايةى يةةاخود َةشٖةةةبيَو نةةةشاْيازى بةٖةةةَوو ضةةوْٓةت ْةةةبووة جةةةخت ي   
ثيَويطتيَتى فسِىَ داْى ضاوييَهةزى نويَساْة دةنات ٖةزناتيَ: ضوْٓةتى ؾحيح ٖةةبوو، وة  

 ية يةجياواشى.ئةَة زِيَطاى زشطازى
 دةضت طستٔ بةضةوْٓةتةوة يةةناتى جيةاواشى    ويطتيَتىازةت  بة ثيَضةبَبةزوة ثيَػة
 :ويَتودا دةفةزَ

كثيرا، فعلريكم بسرنتي وِّرنة الالفراء الراشردين المِرديين، تمسركوا   فاً وإنو من يعش منكم فسير  اختال)
   .(23)(ن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللةإمِو فياكم ومحدثا  األإبِا وعضوا عليِا بالنواجذ، و 

 ،يَةةت يٓيةةنى شؤز دةب نةضةيَو يةة ئيَةوة بةرى يةة ثةاؽ َةٔ ئةةوا جيةاواشى          واتة: ٖةةز 
ػيٓة زاضتة ٖيدايةةت  يبة ضوْٓةتى َٔ و ضوْٓةتى ٖةزضواز جيَٓ يةوناتةدا دةضت بطسٕ

                                                           

سنا رحيح و  ،4607: رحيح سنا أيب داود ورححو الشيخ األلباي يف:والرتمذي وابا ماجة،  بو داودأمحد و أ)رواه  (23)
  .(40 :ابا ماجةسنا رحيح ، و 2676 :الرتمذي



 32 .......... ثَيويستَيتىطةِرانةوةبؤقورئانوسوننةتوترسناكىالسايىكردنةوة

وةئاطادازتإ دةنةَةوة  (24)بةنةيَبةناْتإ قةثى  َ بطسٕ دزاوةنإ، دةضتى ثيَوةبطسٕ و
وةٖةةَوو   ،داٖيَٓساويَةو بيدةعةيةة   وويةديٓدا داٖيَٓساوٕ، ضوْهة ٖةَ ساواْةى نةٓداٖيَ يةو

 ية بيدعةيةنيؼ طوَسِايى
 

 :زةمكراوةية و ىلَيكةرى كوَيرانة كة هؤي جياواز ترسناكى ضاو* 
   :خواى طةوزة دةفةزَيَت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

بهةٕ و ية قطةيإ دةزَةضةٔ،   ثيَػةَبةز  يَى خواوة: طويَسِايةوات. [46: األافال]ژٺ  
ضةةزْةنةوتٓتإ،  ٖةزةضةٗيَٓإ و ضوْهة دةبيَتة ٖةؤي   ،وة جياواشى ية بؤضوْتاْدا ْةبيَت

ٖيًَيَةةت، وة ئةةازاَطسبٔ بةزِاضةةتى خةةواى طةةةوزة يةطةةةٍَ و ضةةةزنةوتٓتإ ْاوة ٖيَةةصو تواْةةا
 .(25)ئازاَطساْداية

                                                           

ثػت  إَوضًَُاْ ى وتساوة نةثىَ ضسوؽبة َبةز ى ثيَػةْةوة وةنو بًَىَةو ٖيضى  َ بةزَةد واتة توْد بيطسٕ (24)
  و دةضتى  َ بةزدةدٕ.    ةنةٕد ية ضوْٓةت

 ء تايبةتى تايبةت:تايبةتىىء طػت :ةجؤز ضآ( معية اهلل) طةوزة  يةطةيَدابووْى خواى (25)
  ءتواْةا ء بيةٓني ء بيطةنت ء اى طةوزة بةطػتى يةطةٍَ ٖةَوو دزوضت نساوةناْيداية بةةشاْيازى خو يةطةيَدابووْى طػتى: 

   . ويطتى خؤىدةضةآلتء 
ٖتد  داية  0000خواى طةوزة بةتايبةتى يةطةٍَ خواْاضإ وئازاَطسإ وزِاضتطؤيإ وضانةنازإ و :بووْى تايبةتىيةطةيَدا 

 0دةخات  بةوةى نةيازَةتى ونؤَةنيإ دةنات وثػتيإ دةطسيَت وضةزيإ
خةواى طةةوزة بةة ْاوٖيَٓةإ ْةاوى ئةةو نةضةاْة بٗيَٓيَةتء بةة تايبةةت تةس             يةطةيَدا بووْى تايبةتى تايبةت: ئةوةية نةة  

إنَّنري َمَعُكَمرا يةطةيَياْدا بيَت، وةنو ناتيَو نة َوضىء ٖةازوٕ دةْيَسيَةت بةؤ الى فريعةةوٕ ثيَيةإ دةفةةزَيَت:        
 َِ  ةَبةةةز ثيَػبةةة  ( يةةة نةةاتى نةةؤض نةةسدٕ بةةؤ َةديٓةةة ئةةةبو بةةةنس  ثــور[، وةيةةةْاو ئةغةةهةوتى)ََِّْررَمُع َوََ
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ؤ الواشى، جياواشى بريو بؤضوٕ و ْانؤنى ٖؤية ب خواى طةوزة ثيَُاْى زِاطةياْدوة نة
جياواشى بريو بؤضوٕ ْابيَت ئةطةز ئيَُة قوزئاْى ثريؤشو ضوْٓةتى وةٖيض ناتيَو ْانؤنى و

بسِيازدةز، بةيَهو ناتيَو نيَػةو ْانؤنى وجياواشى  بهةئ بة دادوةزو ثيَػةَبةز
ْى خؤي، ياخود بؤضوْى بريوبؤضوٕ دةبيَت نة ٖةز َسؤظيَو دةَازطري بيَت بؤ بؤضو

يٓى دةب  نسدْى بةيَطة، بؤية ٖاوةالَمنإ ئةوةى نة ضاوى ييَ دةنات بةبيَ تةَاغا
نسد ية ٖةَوو بابةتةناْدا، نةضيإ بةنسي و عوَةزى نةضيإ ضاويإ يةنةضيإ ْةدة

وة جطة  (انةيؼ )زِةمحةتى خوايإ ييَ بيَتْةبووٕ، وةٖةزوةٖا ٖةز ضواز ثيَػةو
وْة بؤ بؤضوْةناْيإ، بةيَهو واشيإ ية بؤضوْى خؤيإ دةٖيَٓا وةَازطري ْةبيةواْيؼ، د
وة قةدةغةى جطة ية خؤيإ دةنسد يةوةى نةضاو  ودةى ثيَػةَبةز ويةبةز فةزَ

ية ضوْهة ئةوإ يةَإ بهةٕ بةبيَ شاْيٓى بةيَطةنة، وة ئةَة ٖيض ضةزضوزِٖيَٓةز ْى
ثم  ريخير الناس قرن)يَت:ودةفةزَ ةزى خواباغرتئ خةيَو بووْة، ٖةز وةنو ثيَػةَب

ضةزدةَى ية واتة: باغرتيٓى خةيَو ئةو نةضاْةٕ نة.(26)(الذين يلونِم ثم الذين يلونِم
)واتة غوئَ  ( ثاغإ ئةواْةى ية ثاؽ ٖاوةالَٕ دئَ ٖاوةالَٕ :واتةَٓدا دةذئ )

نةوتواْى غوئَ  واتة غوئَٔ نةوتوإ دئَ )( ثاغإ ئةواْةى ية ثاؽ غويَنةوتوإ
  )0نةوتوإ

                                                                                                                                                            

ثيَػةَبةةز  دةفةزَيَت: ئةطةز يةنيَو ية بيَباوةزِإ تةَاغاى ثآى خؤى بهات ئةوا دةَاْبيٓيَتء دةَاْدؤشْةوة، 
   :نة ئةّ يةطةيَدا بووْة تةْٗا بةؤ ئةةّ ضةواز نةضةة يةة قوزئاْةدا       ال َتْحَزن إنَّ اهلل َمَعنَراثآى دةفةزَيَت ،]

  0وةزطيَسِجيَطري بووةو باضهساوة. 
  0(222-2533: و)مسلم، (6429: واه البخارير ) (26)
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 ،ئةَإ ووتةو نسدةوةى خؤيإ ْاخطتة ثيَؼ ووتةى خواو ثيَػةَبةزةوة 
 وثيَضةواْةى ٖةيَطونةتيإ ْانسد، وة بةنةيَبةناْيإ قةثيإ ية ضوْٓةتى ثيَػةَبةز

وةنو ز( ٖةواشيإ ية ٖيضى ْةدةٖيَٓا ءطست بة توْدى و زِيَو وثيَهى دةيإ :دةطست )واتة
 : ئ نة دةفةزَيَتوٕ يةفةزَودةنةيدا ئاَؤذطازى نسدوضؤ

فعليكم بسنتي وِّنة الالفاء الراشدين المِديين تمسكوا بِا وعضوا عليِا بالنواجذ، )
، فياكم ومحدثا  األإو   .(20)(وكل بدعة ضاللة ن كل محدثة بدعةإمِو

ية وضت ْىية نةٖةَوو نسدةوةيةى يةضةز ضوْٓةت ْةبيَت بيدعةية، و دزْى وة غازاوة
ثةيوةضت بيَت ثيَوةى ئةطةز ية ثيَػةوايةنى بةزِيَصيػةوة دةزضوبيَت،  ةةةةَسؤظ بؤ

ضالّ ابٔ تيُية )زِةمحةتى خواى ييَ بيَت ( دةفةزَيَت: )بةيَهو يةبازةى ئةَةوة غيخ اإل
و حةقة، و طةزِاوة بة دوايدا خةيَهى واٖةية ويٌََ دةبيَت ية حةم و َةبةضتيػى

ؤشيَتةوة ئةَة ضصا ْادزيَت( وة يةواْةية ٖةْدىَ يةواْةى فةزَاْى ثيَ نساوة ْةيتواْيوة بيد
نؤغؼ وطةزِاْى بةدواى حةقدا،  ءناتة ثاداغتى ٖةية يةضةز ٖةوٍَ ى بهات ئةوبةجيَجيَ

وة ٖةيَةنةيػى نة تيَيدا طوَسِا بووة ية زِاضتيَتى غتةنة ييَخؤغبووة، وة شؤز ية نؤغؼ 
نة  ْيوةوةيإ ٖةبووة نة بيدعة بووة بةالَّ ْةياْصاو نسدةتةخةيةف وو ءةزاْى ضةيةفن

حيحة، ةفةزَودةنة الواش بووة ئةَإ واياْصاْيوة نة ؾ بيدعةية، يإ يةبةز ئةوةى
ى تيَطةيػتوٕ نةَةبةضت ئةوة ْةبووة، ياخود يةبةز ضةْد ئايةتيَو نة بةغيَوةيةى ييَ
ياخود يةو بابةتةدا دةم ٖةبووةو بةَإ  ياخود يةبةز بؤضوْيَو نةوايإ بيٓيوة نة زِاضتة

خؤى بجازيَصيَت  ءسةى تواْاى خؤي ية خوا برتضيَتبةطويَ ةةةْةطةيػتوة، وة ئةطةز َسؤظ
ې  ې  ې  ى    ى       ژ   ئةوا ئةّ ئايةتة دةيطسيَتةوة نة خواى طةوزة دةفةزَيَت:

                                                           

   ( .2735: ، و)سلسلة األحاد ر الصحيحة(4607: )رحيح سنا أبـي داود (27)
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و ضصاَإ َةدة ئةطةز سةئةى ثةزوةزدطازَإ ييَُإ َةط واتة:  . [286 الب رة:]ژائ  ائەئ  
ٖاتوة نة  (داومسلم يبخار الرحيح ) وة ية ،ٖةز غتيَهُإ يةبري ضوو ياخود ٖةيَةَإ نسد

 .(28))ئةوا ِرازى بووم ( :ويةتىوفةزَ خواى طةوزة يةوةالََدا
وة بؤ نةضيَو ية و( دةَازطريى ْةبعي )زِةمحةتى خواى ييَ بيَتيٖةزوةٖا ئيُاَى غاف
) ئةطةز  ٖيض ناتيَو، بةيَهو ناتيَو ثسضيازى ييَ نسا: ى خوا ٖاوةالَْى ثيَػةَبةز

 ٖةبوو ية ْيَواْياْدا ضى بهةئ؟(  بيٓى جياواشي ووتةناْى ثيَػةَبةزى خواَإ
نة ٖاوتايةو دةطوجنيَت يةطةٍَ قوزئإ ياخود  الى ئةو ووتةية وى: )دةضي بؤوفةزَ

ئةوةيإ  اضترتئ بيَت ية قياضدائةطةز زِ ياخود (29) ضوْٓةت ياخود يةندةْطى شاْايإ
 . وةزدةطسئ(

ية ئةطةز فةزَوودةى دا دةفةزَيَت: ) قياع حةالٍََ ْى)الرسالة( ثةزتونى ٖةز ية
ية بةيَطة ئةطةز  ٖةزوةٖا ئةوةى ثاؽ ضوْٓةت دةبيَت بة …ٖةبيَت  ثيَػةَبةز
 ػةَبةزةوة ية يةخواز ثيَدةفةزَيَت: )بؤ ٖيج نةضيَو ْى ٖةزوةٖا ،ْةبووضوْٓةتدا 

 ،ت بةثيَ باؽ بووْى خؤى غت بًَيَتٖيض غتيَو بًَيَت تةْٗا بةبةيَطةوة ْةبيَت وة ْابيَ
وة نةثيَؼ تس ضوْهة ئةطةز بةثيَ باؽ بووْى خؤي غت بًَيَت ئةوا غتيَهى داٖيَٓا

 يؼ دةفةزَيَت:ْةبووة( خواى طةوزة

                                                           

  ( .2992)رحيح سنا الرتمذي:  (28)
 . وةية ثاؽ جياواشى ٖاوةالَٕ بةضرتا بيَت نة يةدةْطى يةواْةية َةبةضتى ئةو يةى (29)
   



 35 .......... ثَيويستَيتىطةِرانةوةبؤقورئانوسوننةتوترسناكىالسايىكردنةوة

  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ                ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ژ 

ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  

  .(30)[63 :النور]ژڳ  ڳ  
ية يةالى نةضيَهى ٖؤمشةْد نة ئةو نةضةى دةَازطريى ٖةية بؤ َةشٖةب وةغازاوة ْى

بيَت ئةوا ئةو نةضة باْط نسدٕ حيح نة ثيَضةواْةى َةشٖةبةنة ةيةطةٍَ بووْى بةيَطةى ؾ
بةيَهو  نو باْط نسدٕ وفةزَاْى خةيَهى تس تةَاغا نسدووة،وة فةزَاْى ثيَػةَبةزى و

خواى  ، و ثيَػةَبةزى خواةنةى ثيَؼ خطتوة بةضةز ووتةى خواووتةى َةشٖةب
ژک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں    ژ طةوزة دةفةزَيَت: 

ثيَؼ دةضتى خواو ئةى باوةزِدازإ ووتةو فةزَاْى نةع َةخةْة  واتة:.[2احلجرات:]
و شاْاية ةزِاضتى بيطةزضوْهة خواى طةوزة ب ،وة ية خوا برتضٔ ثيَػةَبةزةنةى 

 0ناْتإ بةنسدةوة
ثيَضةواْةى بة خوايإ ييَ زِاشى بيَت( دةفةزَيَت: واتة: ) (عباس) نوزِي ي(عبداهلل)

 .َةيَئَ ٖيض غتيَو َةنةٕ وضوْٓةت  ءقوزئإ

ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ې  ژ وة خواى طةوزة دةفةزَيَت:

واتة: ناتيَو باوةزِدازإ  . [52: النور]ژۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
وثيَػةَبةزةنةى نة بسِياز بدةٕ ية ْيَواْياْدا ْابيَت ٖيض  الى خواى طةوزة باْط بهسئَ بؤ
بيطت  و ثيَػةَبةزَإتةْٗا ئةوة ْةبيَت نة بًَئَ فةزَاْى خوا تيَبووتةيةنيإ ٖة

                                                           

  .(الرسالة ) (30)
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تى بيَت وطويَسِايةيَني بؤيإ وًَهةضى فةزَاْياْني، وة ٖةز نةضيَو ئةَة وةالَّ و ضيفة
 .و قياَةتدائةوا ضةزنةوتوة ية دوْيا

ژىئ   ىئ  ىئ  ی         ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ     ىئ  ژ  دةفةزَيَت: وة

 تءبرتضيَ بهات ويةخوا ةزةنةىٖةز نةضيَو طويَسِايةيَى خواو ثيَػةَب :ةاتو . [52: النور]
ح )خوايإ ييَ بؤية ضةيةيف ؾايَ .ئةو نةضاْة ضةزفساشو ضةزنةوتوٕ خؤى بجازيَصيَت ئةوا

، وة زِاشى بيَت( شؤز بة توْدى دةضتيإ دةطست بة ضوْٓةتى ثيَػةَبةزى خواوة
 0ٖةَوو ووتةيةنيإ زةت دةنسدةوة نة ثيَضةواْةى ضوْٓةت بيَت 

يةواْيؼ يةثيَػةواياْى ٖيدايةت )خوايإ  جطةةو ثيَػةوانة ٖةزضواز ضؤٕ وةبيٓيُإ نة
ييَ زِاشى بيَت( بة ئاغهسا ووتوياْة ثيَويطتة دةضت بطرييَت بة فةزَوودةوة ئةطةز 

 .سدْان يإنة بةٖيض غيَوةيةى ثيَضةواْةى فةزَودة حيح بيَت وة ئةوة ووتةى ئةواْةةؾ
خةيَو  (ة زِاشى ْةبوو نةمالك) ، ئةوة ئيُاَىوةخةيَهيإ دوز دةخطتةوة ية ضاوييَهسدٕ

صيب َخطيء و َنا بشر َما نَّ إ) نؤبهسيَتةوةو فةزَووي: املوطأ(يةضةز ثةزتونةنةى )
َِيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فاذوه وكل مالم يوافق الكتاب والسنة  ،فانظروا في 

 .(32)( فاتركوه
نةّ جا ئيَوة تةَاغاى بؤضوْةنامن دةنةّ و زِاضتيؼ دة واتة: َٔ تةْٗا َسؤظِ ٖةيَة

ئةوةيػى يةطةٍَ قوزئإ  بهةٕ ئةوةى يةطةٍَ قوزئإ وضوْٓةتدا طوجنا ئةوا وةزى بطسٕ،
 .وةزى َةطسٕ( ءا ْةطوجنا ئةوا واشى  َ بٗيَٓٔضوْٓةتدو

                                                           

رـفة : " ثيَػةةنى  و "  ـا  اممـمإ" و "جـامحت بيـان العلـم": ية وئةواْةى تسيؼ نةية دواتس دئَ تةَاغاىئةّ ووتة بؤ (32)
  0بهة " ر ة النيب
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 :يتوويةوة فةزَ
 .( يرالنب ويؤخذ من قولو ويترك إالَّ  إالَّ  ي رحد بعد النبَليس ) 

ال ٖةْديَ ية قطةناْى وةزدةطرييَت و ئيً ية يةثاؽ ثيَػةَبةزةضيَو ْىواتة: ٖيض ن
ْةبيَت نةٖةَوو قطةناْى  ٖةْديَهى تسى زِةت دةنسيَتةوة تةْٗا ثيَػةَبةز

 0ة ية ٖةيَة يةاليةْى خواى طةوزةوة وضوْهة ثازيَصزاو بو ،وةزدةطرييَت
إذا صح الحديث فِو )  ي:تةيووفةزَ )زِةمحةتى خواى ييَ بيَت( (بوحنيفةأ)ثيَػةوا 
َةشٖةبي َٓة ئيػي ثيَ  ةحيح تإ بيٓى ئةوةودةى ؾوواتة: ئةطةز فةزَ ( .يرمذىب
  .(ين َخذناهَن يأخذ بقولنا مالم يعلم من َحد ال يحل أل):يتةيوووة فةزَ 0بهةٕ 

 ية بؤ ٖيض نةضيَو نة قطةى ئيَُة وةزبطسيَت و ئيػي ثيَ بهات ٖةتاواتة: حةالٍََ ْى
 0يةو بةيَطةَإ ضىيَت يةنويَوة وةزَإ طستوةْةشاْ
 نناإ، فيي بكالمرن يفتَ يحرام على من لم يعرف يليل): يتةيووزِيوايةتيَهى تسدا فةزَ ية

حةزاَة يةضةز نةضيَو نة بةيَطةنةّ : واتة0(بشر نقول القول اليوم ونرجع عنو غداً 
ؤ قطةيةى دةنةئ و ئةَسِ ْةشاْيَت و بةقطةنةى َٔ فةتوا بدات، ضوْهة ئيَُة َسؤظني

 0دةطةزِيَيٓةوة ئةطةز بصاْني ٖةيَةية  ضبةيينَ ييَى
وة ضةبازةت بةباْطةواش نسدٕ بؤ وعى )زِةمحةتى خواى ييَ بيَت( شؤزى فةزَيئيُاَى غاف

، ئيَطتايؼ ٖةْديَ ية ووتةناْيُإ باع نسدثيَػرت دةضت طستٔ بة ضوْٓةتةوة، 
شؤز بةجواْى  هات ضؤٕ ثيَػةوايةى بووة،بيةدازى ثا خوا ٖةْديَهى تسى دةٖيَٓيٓةوة،

ِّول اهلل  الَّ إحد َمن  ما)  :يتةيووفةزَ .تيَى بسِواْة  وتعزب عنو، وتذىب عليو ِّنة 
ِّول اهلل  صلٍ َمن  تُ لْ صَّ َ وَفمِما قلت من قول   قلت فالقول ما خالف ما فيو عن 
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ِّول اهلل ضوْٓةتى ثيَػةَبةزى  ئيًالية واتة: ٖيض نةضيَو ْى0( وىو قولي   قال 
ييَ دةزِوات وييَى وٕ وغازاوة دةبيَت، بؤية َٔ ٖةز ووتةيةنِ ووت ياخود   خواى

ٖةبوو ثيَضةواْةى  ٖةزبٓةَايةنِ داَةشزاْد نة فةزَوودة ية ثيَػةَبةزى خواوة
 0ئةوة وةزبطسٕ ئةوة ووتةى َٓة ووتةنةى َٔ ئةوا ووتة ووتةى ثيَػةَبةزى خواية 

ِّول اهلل  نَّ َجمع المسلمون على َ) ي:تةيووفةزَ وة لم يحل من اِّتبان لو ِّنة عن 
واتة: شاْاياْى َوضًَُاْإ يةندةْطٔ يةضةز ئةوةى نة ٖةز  .( حدَيدعِا لقول  نْ َلو 

ية ْى و ئةوا حةالٍََبؤ دةزنةويَت و ئاغهسا بونةضيَو ئةطةز ضوْٓةتيَهى ثيَػةَبةزى 
 . قطةى ٖيض نةضيَو بؤي واشى ييَ بٗيَٓيَت يةبةز

ِّول اهللرذا وجدتم في كتابإ) :يتةيوووة فةزَ ِّول اهلل   ي خالف ِّنة  فقولوا بسنة 
 واتة: ئةطةز يةثةزتونى َٓدا غتيَهتإ بيٓى ثيَضةواْةى ضوْٓةتى 0( قلت ويعوا ما

  ئةوا واش ية قطةى َٔ بٗيَٓٔ وضوْٓةتى ثيَػةَبةزى خوا بوو  ثيَػةَبةزى خوا
 0وئيؼ ثيَ بهةٕ  وةزبطسٕ
ِّول اهللركل مسألة صح فيِا ال) :يتةيوووة فةزَ ىل النقل باالف َعند   ابر عن 

ِاجع عنِا في حياتأف قلت، ما واتة: ٖةَوو بابةتيَو نةفةزَودةى 0( ريوبعد موت رينا 
يةالى فةزَودة ْاضإ بة  حيح ٖةبيَت دةزبازةى ية ثيَػةَبةزى خواوة ةؾ

 .يةثاؽ َسدْيػِ ءى يةذيامنوتوَة، ئةوا َٔ طةزِاوَةتةوة يئََ و ثيَضةواْةى ئةوةى نة
ما يصح فحديث النبي ري مرخالف قول قلت فكان عن النبي  كل ما) :يتةيوووة فةزَ
 َحيح ية ةودةى ؾوٖةزضي غتيَو نةَٔ ووتبيَتِ و فةزَ: واتة0(ريى فال تقلدنرول

ية  ودةى ثيَػةَبةزووا فةزَٖاتبيَت ثيَضةواْةى ووتةنةى َٔ ئة ثيَػةَبةزةوة
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قوتابي  (ـيمزاـال) ثيَػرتة و غاياْرتة وةزى بطسةو ضاوييَهةزى َٔ َةنة (، وة ثيَػةوا
دا م()األ زِةمحةتى خوايإ ييَ بيَت ( يةضةزةتاى نوزتهساوةى ثةزتونىعى )يئيُاَى غاف
طى )ئةّ ثةزتونةّ  نوزت نسدؤتةوة ية شاْيازى حمُدى نوزِي ئيدزي دةفةزَيَت:

ييَ بيَت( وة يةَاْاى ووتةناْى تا ْصيهى بهةَةوة بؤ ٖةز  خواى ى )زِةمحةتىعيغاف
ٖةيَطتى ئةوةى ئاطاداز نسدْةوةى يةوةى نة بةز يةطةٍَ نةضيَو نةويطتى ييَ بيَت،

 جطة يةو بهةٕ بةيَهو با تةَاغاى بهةٕ بؤ ديٓةنةيإ و بؤة نةخةيَهى ضاو يةو وونسدو
  .( التوفيعوباهلل خؤيػيإ ئاطادازبٔ

)زِةمحةتى خواى ييَ بيَت( باع  (محد)أ فةزَوو ئيَطتايؼ ٖةْديَ ية ووتةناْى ئيُاَى
 :دةنةئ
 : يتةيووفةزَ
ِ  وخذ من حيث ال الشافعي وال األتقلد مالكاً و  ي والرتقلدن ال)  .(خذواَوزاعي وال الثو

بةيَهو  ةوةثوزي بهةْ ءئةوشاعى ءعىيغاف ءويَاي الضايى ْة ةوةَٔ بهةْ الضايىواتة: ْة 
واتة: ية قوزئإ  ئةوإ ية نويَوة وةزيإ طستوة ئيَوةيؼ يةويَوة وةزى بطسٕ،

 . وضوْٓةتةوة غت وةزبطسٕ
َِ   وزاعيَِ  األ) وة دةفةزَيَت: َِ  مال  و َِ ربَو وىو عند  ِّواء،  ،ي حنيفة كلو 

 0( ما الحجة في اآلثاِنَّ إو 
ْيفة ٖةَووى بؤضوْة الى َٔ ةح ئةبوو بؤضوْى  شاعى و بؤضوْى َاييوضوْى ئةوواتة: بؤ

زَوودةى ية فة :ة ية غويَٓةواز داية، واتةطٖةَووى يةنة، تةْٗا بةيَية وجياواشى ْى
    .ثيَػةَبةز
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ِّول اهلل) :يتةيوووة فةزَ ِيَّ حديث    .(فِو على شفا ىلكة  من 
يةضةز  تةوة ئةواوةزْةطسيَت وزةتى بها  دةى ثيَػةَبةزوٖةزنةضيَو فةزَو واتة:

 .(ييَوازى بة ٖيالى ضوْداية
وة  وة يةّ ووتاْةدا دةضت طستٓيَهى طةوزة ٖةية بة ضوْٓةتى ثيَػةَبةزى خواوة

فسِيَداْى، بؤية  باْطةواش نسدْى تيَداية بؤ واشٖيَٓإ ية ضاوييَهةزى والضايى نسدْةوةو
ز ثيَضةواْةيإ بووْة ئةطةز يةناْيإ )زِةمحةتى خوايإ ييَ بيَت ( شؤز جادةبيٓني قوتابي

 0حيح بواية ةفةزَودة يةاليإ ؾ
ية ْى وةغازاوة وة دةَاطريى َةشٖةبى بالَوْةبوةوة تا ثاؽ ٖةزضيَ ضاخةنةى يةنةّ،

و ضةزنةوتٓةناْى يةو ضيَ ةتةيةى نة طةوزةيي ئةّ ئومميسىيةالى ٖةَوو خاوةٕ ذ
 0وةوضاخةدا ب

 . (ِارولَصلح بو  مارب الَّ إمة خر ىذه األِاليصلح ) :دةفةزَيَت(مالك)وة ئيُاَى 
ةتة ضاى ْانسيَت تةْٗا بةوة ْةبيَت نة ضةزةتانةى ثيَ ضاى نؤتايي ئةّ ئومم: واتة
ٖةواو ئازةشوةنإ ضاى  وةتة بة ضاوييَهسدٕ وبيدعةوة ضةزةتاي ئةّ ئومم بووة،
يي ضاى بووة ضوْٓةت يةضةز ضاوزِؤغٓاء تةْٗا بة غوئَ نةوتٓى قوزئإ بةيَهو ،وةوْةب

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ژ خواى طةوزة دةفةزَيَت: .

بًَيَ ثيَيإ  واتة: ئةى حمُد. [208 وسف:]ژڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ  
بةيَطة، ئةَة  ءالى خوا يةضةز ضاوزِؤغٓايي ئةَة زِيَطاو بةزْاَةى َٓة باْطةواش دةنةّ بؤ

خواى وبيَطةزدى بؤ  ىوةثان ،ة غويَٓى َٔ بهةويَتباْطةواشى َٔ و ٖةَوو نةضيَهة ن
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ِ نة ٖاوبةؽ بؤ خوا وةَٔ يةو نةضاْة ْي ،يةنةدازى يةى ءطةوزة ية ٖةَوو نةّ ونوزِي
 . بسِيازدةدةٕ

تسضٓانى ضاوييَهسدٕ والضايى نسدْةوة  دا(ف ة السنة) يثةزتون َاَؤضتا ضيد ضابل ية
 ووٕ بووْى ،ءيةضةز ضاوييَهسدٕ دةواّ بووٕو بةززِووٕ دةناتةوةو دةفةزَيَت: )بةَاْةوة

ةتى ئيطالّ ممئو( ا جتياد) ووتٓى داخطتٓى نؤغؼ ،ءضوْٓةت ءٖيدايت بة قوزئإ
  وة ْاونوْى ئةو بصٕ َرؤنةى نة ثيَػةَبةزى خواووةض ،نةوتة ْاو خساثةو بةالَوة

ةتى ٕ ئومميةغويَٓةوازى ئةَةيؼ جياواشى نةوتة ْيَوا ئاطادازى نسدبووْةوة ييَى، وة
 ئيطالَةوةو بووٕ بة ضةْد نؤَةٍَ و حيصبيَهةوة ..

دياز ْةَاْى  ءبيدعةنإ و يةْاوضوٕ ىٖةزوةٖا ية غويَٓةوازى ئةَة بالَو بووْةوة
 ءفةوتإ ءوةضتاْى ضاالنى فيهسى ءوةضتاْى جويَةى عةقًَى ءْيػاْةناْى ضوْٓةت

واش بووْى نةضايةتى يةدةضتداْى ضةزبةخؤيي شاْطتى، نة ئةَاْةيؼ بووْة ٖؤي ال
 ءةتى ووٕ نسد، وة دايٓيػاْد ية ٖةضتإوةذياْى بةزٖةّ ٖئَ ئومم ةتى ئيطالّ،ئومم

ييَوةى  ضةْدةٖا غويَٓيإ دةضت نةوت نةزِؤيػنت، وة بةٖؤي ئةَةيػةوة فيًََباشإ 
 0ديَٓة ْاوةوةى ئيطالّ 

 
 :شوبوةيةك و وةاَلمدانةوةى
ةبةنإ ئةوةية نة دةيَئَ: تسضى ئةوةَإ ٖةية نة يةنيَو ية غوبٗةى دةَازطرياْى َةشٖ

بةالَّ خيَسا ئةّ غوبٗةية بةتاٍَ  ئيػى ثيَ ْانةئ، بيَت بؤية( منسوخ)دةنة وفةزَو
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( ااسخ) ودةية ْةضخى نسدؤتةوةودةبيَتةوة ناتيَو ثسضيازيإ ييَ بهةئ ئةى ناّ فةزَ
 ناَةية ؟؟ 

ضوْهة َاْاى ئةّ قطةيةى ئةَإ خؤشطة ئةّ نةضاْة نةَيَو برييإ دةنسدةوة!! 
بةى ئةو فةزَوداْةى نة يةذيَس دةضتُاْداية َةْطوخة، ضوْهة غوئَ شؤز ئةوةية نة

نةوتواْى ٖةز َةشٖةبيَو شؤز يةو فةزَوداْة زِةت دةنةْةوة نة جطة ية خؤيإ دةيهةٕ 
نة، ( ةااسخبة بةيَطة بةبياْوى ئةوةى نة ْةضخ بؤتةوة بةبيَ ديازى نسدْى فةزَودة )

عى بيَت نةٖةضتى بة تسضٓانى ئةّ يئيرت تيَ بسِواْة! زِةمحةتى خوا ية ئيُاَى غاف
دةداتةوة لة  و وةالََى ويَٓةى ئةّ غوبوٖاتاْة ووتةية بةيَهو ئةّ طوَاْة نسدووة،

نة ييَهؤيَيٓةوةيةنى ( منسوخـالناسخ وال) يةبابةتى( 208: صالرسالةثةرتوكةكةيدا )
ٖيض   ، دةفةزَيَت: )بةّ غيَواشة ضوْٓةتى ثيَػةَبةزى خوايَٓةوة ضةزىطسْطة بطةزِ

ئةطةز خواى طةوزة  ْةبيَت،  غتيَو ْةضخى ْاناتةوة تةْٗا ضوْٓةتى ثيَػةَبةزى خوا
ٖةز نازيَهدا جطة  ية فةزَاْيَو ياخود حونُيَهى تاشةى دابٗيَٓاية بؤ ثيَػةَبةزةنةى 

 ةوا ئةوةى دةنسد بةضوْٓةت نةئ بةضوْٓةتى ْاضاْدووة، يةوةى نة ثيَػةَبةز 
خواى طةوزة يةدوايدا بؤى ْازدووة تازِووْى بهاتةوة بؤ خةيَهى نة خؤى ضوْٓةتى ٖةية 
ثيَؼ خؤى ْةضخ دةناتةوة نة ثيَضةواْةيةتى، ئةوةيؼ ية ضوْٓةتةناْى ثيَػةَبةزدا 

 باضهساوة. 
قوزئإ قوزئإ ْةضخ ئةطةز ووتة بيَريَو بًَيَت: ئةوا بةيَطةَإ بيٓى يةضةز ئةوةى نة 

 ئةّ غتةَإ ية ضوْٓةتدا ْيػإ بدةٕ؟  ية،دةناتةوة، ضوْهة ويَٓةى قوزئإ ْى
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عي )زِةمحةتى خواى ييَ بيَت( دةفةزَيَت: يةوةى نة وةضفِ نسد خواى يئيُاَى غاف
وة يةضةز خةيَهى ئةَة وثيَويطت نسد  طةوزة غوئَ نةوتٓى فةزَاْى ثيَػةَبةزى

و اليةْى خواوة وةزطرياوة ية وةى نة ضوْٓةتى ثيَػةَبةزى خوا بةيَطةية يةضةز ئة
ية، ٖةز نةضيَو غويَٓى بهةويَت ئةوا بةٖؤي قوزئاْى خواى طةوزةوة غويَٓى ى زاشىييَ

وة، وة ْابيٓني دةقيَهى ئاغهسا ٖةبيَت نة خواى طةوزة خةيَهى ثةيوةضت نسد ونةوت
   0 ةتى ثيَػةَبةزةنةىبيَت بةغتيَهةوة جطة ية قوزئإ وثاغاْيؼ ضوْٓ

ووتةى  ية يةنة ضوْٓةت بةّ غيَواشة بيَت نة وةضفِ نسد، ٖيض ٖاوغيَوةى ْى وة
ية ْةضخى بهاتةوة جطة ية ويَٓةى ْى اوةناْى خواى طةوزة، بؤية دزوضت دزوضت نس

ضوْهة  ،ْةبيَت  ية جطة ية ضوْٓةتى ثيَػةَبةزى خواويَٓةى ْى خؤي، وةٖيض ية
ثاؽ خؤي  ية ةةةةَسؤظ وةى بة ئةَى بةخػيوة ْةيداوة بةنةضى تس يةخواى طةوزة ئة

ية ضةزثيَضى غتيَو بؤية خةيَهى ٖةَوو غوئَ نةوتوى ئةوٕ، وة بؤ غوئَ نةوتوإ ْى
ضيَهيؼ نة بيَت يةضةزيإ نة غويَٓى بهةوٕ، وةنة بهةٕ نة خواى طةوزة فةزشى نسد

ية بهةويَت ئةوا بؤي ْى ز ثيَويطت بيَت يةضةزى غويَٓى ضوْٓةتى ثيَػةَبة
ثيَضةواْةى بهات، وة غويَٓى ئةوةى ْةطستؤتةوة نة بتواْيَت غتيَو ية ضوْٓةت ْةضخ 

 .بهاتةوة 
طيَسِاوةى ٖةبيَت نة  ئةطةزى ئةوة ٖةية نة ضوْٓةتيَهى ئايا ئةطةز ووتة بيَرةنة ووتى:

 (؟خااس)ْةضخى نسدؤتةوة ْةضخ نسابيَتةوة وناز بةوضوْٓةتة ْةنسيَت نة
فةزش بووْى وةالوة ْساوة ئيػى ثي  ضؤٕ دةغيَت ئةوةى نة ئةَة ْاطوجنيَت وْاغيَت،

َبهسيَت و واش يةوة بٗيَٓسيَت نة فةزشبووْى ثيَويطت نساوة؟ ئةطةز ئةَة دزوضت بواية 
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ئةوا شؤزبةى ضوْٓةتةنإ يةدةضتى خةيَهى دةضووٕ بةوةى نة دةياْووت يةواْةية 
ناتيَو فةزشيَو ْةضخ ْانسيَتةوة ٖةتا فةزشيَهى تس ية جيَطاى  ْةضخ نسابيَتةوة!! وة ٖيض

يةجيَطاى ئةو زِووطةى  ْةضخ بووةوة و( بيت امل دس)داْةْسيَت ٖةز وةنو ضؤٕ زِووطةى 
  . ضوْٓةت بةّ غيَوةيةية قوزئإ و نساويَو ية ْةضخ ٖةَوو وة.نةعبة داْسا 

)با  ي:تةيووى نسدووة فةزَ (الرسالة) حكيكيةنة ت (محد كاكرأ) شاْاى ثايةبةزش
عى ضى فةزَووة، وة ضةْد بةيَطة يئيُاَى غاف ضاوييَهةزإ تةَاغا بهةٕ وتيَ بسِوأْ نة

دةٖيَٓيَتةوة يةضةز ثيَويطتيَتى غوئَ نةوتٓى ضوْٓةت نة )بؤ غوئَ نةوتوو دزوضت 
ى نة بهات نة فةزش نساوة يةضةزى غويَٓى بهةويَت(وة )ئةوة غتة ية ضةزثيَضى ئةوْى

ية بؤي ْىوة ، يةضوْٓةتى ثيَػةَبةزى خوابهةويَت وة يةضةزى غويَٓى نساثيَويطت 
ضةزثيَضى بهات وة ْايػتواْيَت ٖةضتيَت بةْةضخ نسدْى غتيَو ية ضوْٓةت( وة با 

بياْوى ضاوييَهسدْيإ بؤ  نإ بةحيحةةؾودة ويةضةزثيَضي نسدْيإ بؤ فةزَ ئاطاداز بٔ
بٔ ياخود ( منسوخ) وداْةوةيَئَ: يةواْةية ئةّ فةزَئةواْةى ثيَؼ خؤيإ نة د

ي )خواى ييَ زاشى بيَت( عينة ئيُاَى غاف ئةو غتةية ودةى تس دذيإ ٖةبيَت، ئةَةوفةزَ
ضوْهة  ،داةوازةنةى دةتسضا يةْاو شاْايإ وخةيَهى طػتىدةتسضا زِووبدات وة ية غويَٓ
 0يةدةضتى خةيَهى دةضووٕ(ئةوا شؤزبةى ضوْٓةتةنإ  )ئةطةز ئةَة دزوضت بواية

بهةٕ يةّ  والضايي نسدْةوة ضاوييَهسدٕ وة باضاوييَهةزإ تةَاغاى غويَٓةوازى
ضةْد ياضايةى داْساوة نةوةزطرياوٕ ية فةزةْطاوة، وة  ضةزدةَةى ئيَطتاَاْدا نة

وة ية ٖةَوو بةيَطةيةى يةبةيَطةناْى ئيطالّ وة ْصيو بوو وةزى بطسٕ وثيَػى ودةزض
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 يةوة دةتسضني نة نةوتياْدا، تا ءبٓضيٓةناْى ديٓدا ية ئيؼ ونازو ٖةيَظ خبةٕ بةضةز
 .بةيةنجازى يةئيطالّ دةزضٔ 

-نةضاْيَو ٖةضتإ بةْاوى تاشةطةزى :والضايي نسدْةوة غويَٓةوازى ضاوييَهسدٕ ية وة

و شؤزيإ نةضيَو نة ضوْٓةت ْةضخ دةناتةوة يةوة ية ديٓدا خؤيإ خطتة غويَٓى
ى قوزئإ دةنةٕ بةو غيَوةيةى نة بةخةيايَياْدا ( تأو ل)ييَ ٖيَٓا ثاغإ  يةضوْٓةت واش

يةوة  تيَسِواْيٓى ئةواْدا، تا ءية بؤ خةيَهى ية عةقٌَديَت نةواى دةبيٓٔ ئةَة بةزذةوةْدى
 .  باهلل  َّ إو  حول و  قوة  ،ية ئيطالّ دةزضٔ بة يةنجازى دةتسضني نة

 
 :يةكانهاوضةرخى لة هةَلوَيستى هةندَي
ئةواْةى ضةزقايَى ياضانأْ ثةْا دةبةٕ بؤ تيَهةٍَ  يةنإ بةتايبةتىٖةْديَ ية ٖاوضةزخى

نسدٕ و وةزطستٔ ية ٖةَوو َةشٖةبةنإ يةداْاْى حونُةناْدا، و ثةيوةضت ْابٔ بةتةْٗا 
ووتةى َةشٖةبةنإ ئةوة ٖةيَدةبريَسٕ نة  بابةتيَهدا، بةيَهو ية َةشٖةبيَهةوة ية ٖةَوو

 نسدْى بةيَطة، بةبيَ تةَاغا ،ٕضوْى خؤياهات بة طويَسةى بؤب وةْدى دةضتةبةزبةزذة
وة وادةشأْ ئيػيَهى باغيإ نسدووة، وة طوَاْى ئةوة دةبةٕ نة بةّ ئيػةيإ ية 

ئةوإ ية طوَاْدإ و نةوتوْةتة  دةَازطريي بؤ َةشٖةب دةزضو بيَنت، وةْاشأْ نة
يَةى دةَاطريى بؤ َةشٖةب، ضوْهة ئةَإ حونِ خساثرت ية ٖة ٖةيَةيةنى شؤز خساثةوة،

بٓيات دةْئَ بة طويَسةى غوئَ نةوتٓى بةزذةوةْدى و زيَطةثيَدإ بة طويَسةى بؤضوْى 
يإ ْةى بة طويَسةى غوئَ ئازةشوونةوتٓيإ بؤ ٖةواو  ويَسةى غوئَواتة: بةط خؤيإ،

ئازةشويإ، نةثيَويطت ييَهةزى دةنةٕ بة طويَسةى ٖةواو نةوتٓى بةيَطة، ئةَإ ضاو
و بسِؤٕ بةزةو ْاضيٓى حونُى خواو  زِانةٕ يةضةزيإ ئةوةية: نة ية ضاوييَهسدٕ
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يةو بابةتةدا، وة ثيَويطتة يةضةزيإ نؤغػى خؤيإ بةناز بٗيَٓٔ ية   ثيَػةَبةزةنةى
طة، ْةى بةثيَي غوئَ نةوتٓيإ بؤ اضت داْاْى يةنيَو ية َةشٖةبةنإ بةثيَى بةيَبةزِ
 .دإ ذةوةْدى ياخود زيَطة ثىَبةز

ى بةيَطة ية ية ْيَوإ ووتة جياواشةناْدا زاضترتيٓيإ ٖةيَبريَسٕ بةثىَ وة ئةطةز ْةياْتواْى
ية حونِ دابسِيَرٕ بة طويَسةى حيح، ئةوا بؤيإ دزوضت ْىةضوْٓةت وقياضي ؾ ءقوزئإ

  . بةتايَة ئازةشوو بؤضوْىْهة ئةَة ية غوئَ نةوتٓى ٖةواو ضو ،بةزذةوةْدى
: )َٔ ضةْد بابةتيَهِ يةبةزة تيَياْدا ٖةية ٖةغت ووتةى يةضةزة يتةيووفةزَ (سحنون)

يةاليةٕ ٖةغت ثيَػةوا يةشاْايإ، ئيرت ضؤٕ دةبيَت ثةية بهةّ ية وةالََداْةوةدا ثيَؼ 
 .(32)فةزَودةنة ئيرت بؤضي يؤَة دةنسيَِ يةضةز وةالَّ ْةداْةوة؟!(

ةوةدا ٖةتا ْةشاْيَت ناّ ووتةية زِاضت تسيٓياْة بةطويَسةى غوئَ ْانات ية وةالََداْ ثةية
 0و بةزذةوةْدى  ونةوتٓى بةيَطة، ْةى بةطويَسةى غوئَ نةوتٓى ٖةواو ئازةشو

 (ع م املوقعنيإ) ية ثةزتونةنةيدا ) زِةمحةتى خواى ييَ بيَت( شاْاى ثاية بةزش ابٔ ايكيِ
 فةتوا دإ يةديٓى خواى طةوزةدا بة غيَهى تايبةت نسدووة ضةبازةت بةحةزاَىبة

ضوْيَو نة قوزئإ و ياخود بؤ ودة بيَت،وثيَضةواْةى قوزئإ و فةزَ بؤضوْيَو نة
 خواى طةوزة دةفةزَيَت: : يتةيووو فةزَ(33)دة ثايَجػتى ْةنةٕ ية وةزطستٓداووفةزَ

ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ  ېئىئ  ژ 

واتة: ئةطةز بةدةْط باْطةواشى تؤوة  .[50 ال صص:]ژىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    ىئ    
بصاْة تةْٗا ئةواْة غوئَ  و وةالََتيإ ْةدايةوة ئةوا ْةٖاتٔ ئةى حمُد 

                                                           

  0(36/ 2)إع م الـموقعني:  (32) (32)
  ( .49/  2)إع م الـموقعني:  (33)
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بيَت يةو نةضةى نة  طوَسِاتس وةنيَ ٖةية ئازةشويإ نةوتوٕ بةبيَ ٖيض بةيَطةيةى،ٖةواو
يةى يةاليةْى خواى طةوزةوة، وة يَ ٖيض زيَُٓايخؤي بهةويَت بةب غويَٓى ٖةواو ئازةشوى

 0بةزِاضتى خواى طةوزة ٖيدايةتى نةضاْى ضتةَهاز ْادات
يةَيإ ةؽ دةنات بة دوو نؤَةيَةوة نةضيَخواى طةوزة يةّ ئايةتة ثريؤشة خةيَهى داب

و ئةوةى و غوئَ نةوتٓى خواى طةوزةو ثيَػةَبةز ياخود وةالََداْةوةية، ْى
 ياخود غوئَ نةوتٓى ٖةواو ئازةشوو، نةواتة ٖةَوو غتيَو نة ثيَػةَبةز نةٖيَٓاويَتى،

 0ْةيٗيَٓابيَ ئةوا ية ٖةواو ئازةشوةوةية 
ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  ژ وةخواى طةوزة دةفةزَيَت:

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  

ئيَُة تؤَإ نسدووة بةجيَ ْيػيٓى  ى داود واتة: ئة.[26: ص]ژحج  مج   
حةم  دا بةيازبدة ية ْيَواْى خةيَهيثيَؼ خؤت يةضةز شةويدا، تؤيؼ بسِ ثيَػةَبةزاْى

ضوْهة ئةطةز غويَٓى بهةويَت ئةوا  ،وئازةشوو َةنةوةودادثةزوةزى، وةغويَٓى ٖةوا
نةوا يةزِيَطاى وة ئةو نةضاْةى  ى خواى طةوزة دةزت دةنات،طوَسِات دةنات ويةزِىَ

ٖؤي يةبريضوْةوةى زِؤذي خواى طةوزة الدةدةٕ ئةوا ضصايةنى ضةختيإ بؤ ٖةية بة 
 .دادادثةزوةزى ْةبوْيإ ية ْيَوإ خةيَهىقياَةت و

خواى طةوزة يةّ ئايةتة ثريؤشةدا زِيَطاى بسِيازدإ ية ْيَوإ خةيَهى دا دابةؽ دةنات بؤ 
ةى نة خواى طةوزة دايبةشاْدؤتة ضةز ضسوغيةو ية دووبةؽ: يةنةَيإ: حةم، نةبسيتى

 .  ثيَػةَبةزةنةى
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ية ية ٖةَوو غتيَو نة ثيَضةواْةى يةوة بؤ ٖةواو ئازةشوو، نةبسيتىدووةّ: طةزِاْدويةتى
 0بيَت  ضسوؽ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ژ خواى طةوزة بة ثيَػةَبةزةنةى دةفةزَيَت: 

ہ  ھ   ھھ  ھ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ 

واتة: ثاغإ ئةى . [29 -28 :جاثـيةـال]ژے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶  
يةْيَت بةحةم نى ئاغهسا ية ديٓةنةتدا نة دةتطةتؤَإ خطتؤتة ضةز زِيَطاية حمُد

وغويَٓى ٖةواو ئازةشووى ئةو نةضاْة َةنةوة  ةتةنةتدا،تؤيؼ ئيػي ثيَ بهة يةْاو ئومم
ت وخواى ئةوإ بهةوي ىضوْهة ئةطةز غويَٓ ،ةزيعةتى خوا ْاشأْنة يةنخواثةزضتى و غ

 طةوزة ويطتى ييَ بيَت توغي غتيَهت بهات ئةوا ئةوإ ْاتوأْ ٖيض ضودت ثيَ بطةيةْٔ،
وةخواى  ضةزخةزى ٖةْديَهى تسيأْ،وة ضتةَهازو نافسإ ٖةْديَهيإ خؤغةويطت و

ٖاوبةؽ  يإ دةثازيَصٕ يةدةزى ئةو نةضاْةية نة خؤ طةوزةيؼ ضةزخةزو يازَةتى
طةوزة غوئَ نةوتٔ دابةؽ  يةّ ئايةتة ثريؤشةيػدا خواى .بسِيازدإ و تاوإ نسدٕ 

ْازدويةتى نة ئيػى ثيَ  ضسوؽدةنات ية ْيَوإ ئةو غةزيعةتةى نة خؤي دايٓاوة وبة 
ة ية ْيَوإ غوئَ نةوتٓى ةتى نسدووةنة ئيػى ثيَ بهةٕ وفةزَاْى بة ئوممبهسيَت و

و قةدةغةى ية فةزَاْى بةيةنةّ نسدووة ْةشأْ، ئازةشوى ئةو نةضاْةى نةو ٖةوا

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ :وة خواى طةوزة دةفةزَيَت0دووةَيإ نسدووة

ضوْٓةتة غويَٓى ئةو قوزئإ و واتة:.[3 ألعراف:ا]ژٹ                 ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
إ وة غويَٓى جطة ية قوزئ ؤتإ دابةشيَٓساوة،يةاليةْى خواى طةوزةوة ب بهةوٕ نة
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ضوْٓةت َةنةوٕ، نة ضاوييَهةزى نةضاْيَهى تس بهةٕ يةديٓةنةتاْدا ٖةزوةنو ضؤٕ و
ناْيإ دةنسد ية حةالٍََ و و طويَسِايةيَى طةوزةا دةياْهسدخةيَهى يةضةزدةَى ْةفاَيد

 0نةّ بريدةناتةوة  ةةحةزاّ نسدْدا، بةالَّ َسؤظ
ؤشةيؼ فةزَإ نسدْة بة غوئَ نةوتٓى ئةوةى نة دابةشيَٓساوة بة تايبةتى ئةّ ئايةتة ثري

ضوْٓةت بهةويَت ئةوا ية قوزئإ و )قوزئإ ضوْٓةت( وة بصاْة ٖةزنةضيَو غويَٓى جطة
 0نةوتوة وةنو ضةزدةَى ْةفاَى  غويَٓى نةضاْى تس

 :(34)يتةيووٖةزوةٖا شاْاى ثايةبةزش )ابٔ ايكيِ( فةزَ
وزة ثيَُإ زادةطةيةْيَت نة ٖةز نةضيَو حونِ بهات ياخود حونِ ببات )ثاغإ خواى طة

تاغوتى نسدووة  ٖيَٓاويَتى )قوزئإ وضوْٓةت( ئةوا الى جطة يةوةى نة ثيَػةَبةز بؤ
 .. بةحانِ وحونُى بؤ الى ئةو بسدووة
زِةوى تيَدا بهات دة ية ضٓوزى خؤي دةزى بهات وشيادوة تاغوتيؼ ٖةَوو غتيَهة نةبةْ

سِايةيَي نسدٕ، وة تاغوتى ٖةز ْةتةوةيةنيؼ ئةو ثةزضرتاوو غوئَ نةوتٔ و طويَ ية
ياخود دةيجةزضنت  ، الى جطة ية خواو ثيَػةَبةزى خوا نةضةية نة حونِ دةبةٕ بؤ

جطة ية خواى طةوزة، ياخود غويَٓى دةنةوٕ بةبيَ ضاوزِؤغٓايي يةاليةٕ خواى 
ية بؤ خواى ْاشأْ ئةَة طويَسِايةيَى تيَهدا نةطةوزةوة، ياخود طويَسِايةيَى دةنةٕ ية غ

ثاغإ خواى طةوزة ثيَُإ زِادةطةيةْيَت دةزبازةى ئةّ جؤزة نةضاْة ناتيَو …طةوزة 
ئةوإ ثػت  ثيَػةَبةزضوْٓةتى الى قوزئاْى خواى طةوزةو  ثيَيإ بًَيَيت: وةزٕ بؤ

حونُى  زِاشى دةبٔ بة يةّ غتة ٖةيَدةنةٕ و وةالََى باْطةواش نةزةنة ْادةْةوة، وة

                                                           

   ( .53/ 2ني: عق)إع م الـمو  (34)
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نات نة ٖةزِةغةيإ ييَ دة ثاغإ خواى طةوزة ،جطة ية خواو ثيَػةَبةزةنةى 
يةى بنب ية عةقٌَ ودئ وضاوزِؤغٓايي و يةؽ وَايَياْدا، ئةوا ئةطةز توغي بةالَو ْاخؤغي

وةنسدْى نةضي تسة بةحانِ  ٖيَٓاويَتى بةٖؤي ثػت نسدْياْة يةوةى نة ثيَػةَبةز
 طةوزة دةفةزَيَت:  ٖةزوةنو ضؤٕ خواى الى جطة ية ثيَػةَبةز  دْة بؤوحونِ بس

ئةطةز ثػتيإ : واتة.[49: املائدة]ژەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ         ژ
تاواْةوة  خواى طةوزة بة ٖؤي ئةّ وبةحونُى تؤ زِاشى ْةبووٕ ئةوا بصاْة ٖةيَهسد ية تؤ

  .دةيةويَت ضصايإ بدات
بةنسدْى ئيػيَو نة : واتة بووة، ة دةٖيَٓٓةوة نة َةبةضتيإ ضانةو زِاضتىبياْوى ئةو

ٖةزدووال زِاشى بهات وٖاوضةْطى بهات ية ْيَواْياْدا ٖةزوةنو ضؤٕ نةضيَو نةدةيةويَت 
ٖيَٓاويَتى وئةوةى نةثيَضةواْةيةتى   ٖاوضةْطى بهات ية ْيَوإ ئةوةى نة ثيَػةَبةز

ضانةى نسدووة وَةبةضتى ضانطاشى بووة، بةالَّ باوةزِ وة وا دةشاْيَت نة بةّ ئيػةى 
ٖيَٓاويَتى   ى خبةيٓة ْيَوإ ئةوةى نة ثيَػةَبةزيوادةخواشيَت نة جةْط وجيانةزةوة
    0بؤضوْدا ءضياضةت وبريوباوةزِ ءزِاضتيَتى وبةزْاَة ووئةوةى نة ثيَضةواْةيةتى ية زِيَطا

ةداية ْةى ية ٖاوضةْطى يةْيَوإ حةم جةْط ءيةّ يةنالنةزةوةيي باوةزِى تةواو وة
 0( وباهلل التوفيع ،وبةتايَدا

) ْةفةتوا دةزو ْةحانِ دةتوأْ فةتوا بدةٕ و حونِ وبسِياز :(35)يتةيووٖةزوةٖا فةزَ
 بدةٕ بةحةم ٖةتا دوو جؤز تيَطةيػتٓيإ ْةبيَت: 

                                                           

  ( .94/  2إع م الـموقعني: ) (35)
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ازى زِاضت يةوةى ى ودةزنسدْى شاْيو حايَي بووٕ  َزِووداوةنة يةنيَهيإ: تيَ طةيػنت ية
 0يةنى تةواوى دةبيَت ية بابةتةنةدا ٖةتا شاْيازى و ْيػاْة،طةبةيَ نة زِووى داوة بة

ية ية تيَطةيػنت ية جؤزى دووةّ: تيَطةيػتٓى ثيَويطت ية دةوزوبةزةنةدا، نة بسيتى
شَاْى  حونُى خواى طةوزة نة بسِيازى يةضةز داوة ية ثةزتونةنةيدا ياخود يةضةز

يةّ زِووداوةدا، ثاغإ يةنيَهيإ جيَ بةجيَ دةنات بةضةز ئةوى  ةنةى ثيَػةَبةز
تسياْدا، بؤية ٖةزنةضيَو ٖةوٍَ ونؤغؼ وتواْاى خؤي بةنازبٗيَٓيَت يةّ غتةدا ئةوا بيَ 
بةؽ ْابيَت ية دوو ثاداغت ئةطةز ثيَهابيَتى، ياخود ثاداغتيَو ئةطةز ٖةيَةى نسدبيَت، 

طةيػتٓى دةوزوبةزو زِووداوةنة دةطاتة شاْيٓى حونُى شاْا ئةو نةضةية نة بةٖؤي تيَ
بةٖؤي دزِاْى  ٖةزوةنو ضؤٕ غايةتةنةى يوضى  خواو ثيَػةَبةزةنةى 

 . زِاضتطؤيي يوضى ء قةَيطةنةى يةدواوة طةيػت بةشاْيٓى ثانى
طةيػت بة ْاضيٓى دايهى زِاضتةقيٓةى َٓدايَةنة   ٖةزوةٖا ٖةزوةنو ضؤٕ ضوية إ

واتة: . (36)(شق الولد بينكماَى ربالسكين حت ريائتون)و ئافسةتةنةى فةزَوو: ٖةزدو بة نة
ضةقؤيةنِ بؤ بٗيَٓٔ ٖةتا ية ْيَواْتاْدا َٓدايَةنة بهةّ بة دوو بةغةوة وٖةزيةنى 

واْةنةيت ْاَةويَت  :دايهى زِاضتةقيٓةى َٓدايَةنة ٖاوازى نسد ووتى بةغيَهى ببةٕ،
ٖةزوةنو ضؤٕ خةييفةى َوضًَُاْإ ئيُاَى عة  وبيدة بةو ئافسةتةى تس، ٖةزوةٖا 

 ( بلتعةأيب  باحاطب اتواْى ئةو ْاَةية بةو ئافسةتة دةزبٗيَٓيَت نة)   ثيَيدا
 َو ،لتارجن الكتاب) :ى ووتة بةوةى نة ثىَهْازدبووى بؤ نافسةناْى َةن

                                                           

  (.5729، ومشكاة املصابيح: 4465ح اجلامحت الصغري: )رحي (36)
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ةز واتة: يإ ْاَةنة دةزدةنةيت و دةَاْدةتىَ ياخود جًةناْت يةب .(37)(لنجرين 
ئةوا َافةناْى خةيَهى  وة ٖةز نةضيَهيؼ جطة يةّ زِيَطاية بطسيَتةبةز0دادةنةْني
 ية ثاٍَ ئةو غةزيعةتةى نة خواى طةوزة بة ثيَػةَبةزةنةيداو داويَتىفةوتاْدوة

تيَهةٍَ نسدْى حةم وبةتاٍَ  الضايي نسدْةوةوضاوييَهسدٕ و يْازدويةتى، بةَةوة بةتايَ
داوا دةنةئ ية خواى طةوزة مباخناتة ضةز زِيَطاى زِاضتى 0ةويَتزِووٕ دةبيَتةوة ودةزدةن

ْطيَسِيَت يةو زِاضتة ٖيدايةت دزاوةنإ وة مبا ودةضت طستٔ بةضوْٓةتى جيَٓيػيٓة
نةضاْةى نة دةضتى ثيَوة دةطسٕ بة جواْى و قةثي ييَ دةطسٕ بة نةيَبةناْيإ 

نو من يعش منكم إو )) ةو دةفةزَيَت:ووفةزَاْى نسد ٖةزوةنو ضؤٕ ثيَػةَبةز 
فعليكم بسنتي وِّنة الالفاء الراشدين المِديين تمسكوا بِا وعضوا  ،فسير  اختالفًا كثيراً 
،ياكم ومحدثا  األإو  عليِا بالنواجذ،  0((وكل بدعة ضاللة ن كل محدثة بدعة،إف مِو

بةجواْى دةضت دةطسٕ  و يةونةضاْةبة نةبساى َوضًَُامن تؤيؼ بريبهةزةوة دةى ئةى
اش بٗيَٓة ية وقةثي ييَ دةطسٕ بةنةيَبةناْيإ، وةو ضوْٓةتى ثيَػةَبةزى خواوة  بة

 . بيَت يةى نة ثيَضةواْةى ضوْٓةتى ثيَػةَبةزٖةَوو ووتةو نسدةوة
 

 والحمد هلل الذ  بنعمتو تتم الصالحا 
 

 
 

                                                           

  (.3305)رحيح سنا الرتمذي:  (37)
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