مؼدمة ســ ابـ ماجف
الحؿد هلل رب العاالؿقـ صلاؾك اهلل صساؾؿ صباارى طؾاك طرادل صرساقلف كرقـاا
محؿد صطؾك آلف صلحرف أجؿعقـ.
أما بعد:
فنكف ال شؽ يف أهؿقة ذكر االطتؼااد الا ك كاال طؾقاف أاؿاة ا ساصة خالاة
بعااد أل لاارس أهااؾ الراادع طؾااك اامااة اطتؼادهااا صزطؿااقا أل مااا هااؿ طؾقااف مااـ
االطتؼاااد الػاسااد هااق اطتؼاااد طؾؿااا اامااة صأاؿتفااا .فؾااؿ تؽتااػ هاامال بـ اار
اطتؼااادهؿ الراصااؾ بااؾ كذاارقا ها ا الراصااؾ ااؿااة ا سااصة فؿااـ هـااا كااال مااـ
ااهؿقااة بؿؽااال شاارح االطتؼاااد ال ا ك كااال طؾقااف اااؿااة الؿلااـػقل كؿالااؽ
صال ااافعل صأحؿااد صأهااؾ كتااب الذااـة الذااتة الرخااارك صمذااؾؿ صأباال داصد
صالرتم ك صالـذاال صاباـ ماجاف صغقارهؿ ماـ أاؿاة ا ساصة الا تـ لاـػقا يف
االطتؼاد أص مـ رصى الؿلـػقل اطتؼادهؿ بالذـد صذلؽ لرقال االطتؼاد الحاؼ
ً
أصال.
ثاك ًقا :لؾ ب طـ همال اااؿة الا تـ أسال إلاقفؿ بـذارة االطتؼااد الراصاؾ
لفؿ.
ثال ًثا :ففاة بعض مـ اغرت بؿاا ك ارل اافااكقل ماـ متالخرك أهاؾ الرادع
ال ا تـ زطؿااقا أل مااا هااؿ طؾقااف هااق اطتؼاااد اااؿااة كؿااا صح ااف يف مؼاااالت
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الؿػقضااة مااـ ااشاااطرة القااقة ال ا تـ اكتذاارقا ل ماااة أحؿااد صزطؿااقا أل
ػقتض معاين اللػات هق ال ك تؼررل ا مااة أحؿاد ماع أل التػاقتض أحاد
قااقلل ااشاااطرة كؿااا أقاار ب ا لؽ ط اراب ااشاااطرة :طرااد القهاااب بااـ طؾاال
الذاارؽل حقااث ذكاار أل ليشااعرتة قااقلقـ يف اللااػات :أحاادهؿا :التلصتااؾ
صالثاين :هق التػقتض ها ا كصماف صقاا  :ال ثرتاب طؾاك ماـ أخا بالك ماـ
الؼقلقـ.
ال رتب أل مـ كذب ل ماة أحؿد التػقتض فنكف لاؿ تعارح حؼقؼاة اطتؼااد
أحؿااد الؿاادصل الؿعاارصح كؿااا لااؿ تعاارح حؼقؼااة كااقل ااشاااطرة قااااؾقـ
بالتػقتض كؿا أهنؿ قااؾقل بالتلصتؾ جـ ًرا إلك جـب.
فقؿا تتعؾؼ باالطتؼاد يف ســ اباـ ماجاف فؼاد ذكار ها ا ا مااة محؿاد باـ
تزتااد الؼزصتـاال -رحؿااف اهلل عااالك -اطتؼااادل يف مؼدمااة س اــف صساااع طؾقااف
الـلااقص الدالااة طؾقااف صأبااال طااـ أل الؿخااالػ لؿااا جااا يف الـلااقص هااؿ
الؿرتدطة صسؿك بعضفؿ صبقب طؾقف كالجفؿقة صالخقارج صكحقهؿ.
صكؿا أصضح ه ا ا ماة اطتؼادل يف كتابف ه ا فؼد أباال ها ا االطتؼااد بؼقاة
اااؿة كالرخارك صمذؾؿ صأبل داصد صالرتم ك صالـذاال صا ػؼاقا بحؿاد اهلل
جؿق ًعا طؾك اطتؼاد صاحد لؿ تختؾػقا فقف.
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مـفؿ مـ جؿع مع ؿ مذاااؾ االطتؼااد يف مقضاع صاحاد كاابـ ماجاف هـاا
صكا ماة أبل داصد يف ســف فنكف أفرد كتا ًبا يف الذــ سؿال كتاب الذـة داخاؾ
ســ أبل داصد أصضح فقف االطتؼاد الحؼ صبقـ أل الؿخالػ فقف هؿ الجفؿقة
صأمثالفؿ مـ أهؾ الردع.
صبالجؿؾة :فنل جؿقع ألحاب الؽتب الذتة كغقرهؿ مـ أاؿة ا سصة قد
ااثص يف اللاااحقح قساااع يف طااارض
أفلاااحقا طاااـ اطتؼاااادهؿ فالرخاااارك ما ً
االطتؼاد فلفرد كتا ًبا داخؾ اللحقح ل تؿال صكتاباا لؾؼادر صكتاباا لؾتقحقاد
صالرد طؾك الجفؿقة صغقر ذلؽ مـ الؽتب العؼدتة صهؽ ا بؼقة اااؿة.
صمزتة ه ل الؽتب الذتة -أتفا ا خقة -لحقح الرخارك صلحقح مذاؾؿ
صســ أبل داصد صالرتم ك صالـذااال صاباـ ماجاف مزتاة ها ل الؽتاب أل إلقفاا
الؿرجع يف معرفة حدتث الـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -فقرجع إلقفا كؾ ماـ
أراد معرفااة أحادتااث الـراال لااؾقات اهلل صسااصمف طؾقااف يف العرااادات كاللااصة
صالزكاة صاللقة صالحج صك ا الؿعامصت كالرققع صماا بعادها ماـ ااباقاب
صك لؽ ترجع إلقفا مـ أراد معرفة اآلداب ال ارطقة التال بقـفاا الـرال -لاؾك
اهلل طؾقف صسؾؿ -امتف.
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كؿا قا ا ماة الصلؽااال -رحؿاف اهلل عاالك -طاـ أهاؾ الذاـة" :ففامال
الا تـ عفاادت بااـؼؾفؿ ال اارتعة صحػ اات ااؿ ألااق الذاـة فقجراات لفااؿ
ب لؽ الؿـة طؾك جؿقع اامة صكؾ صااػة فؿرجعفا إلقفؿ يف لحة الحادتث
صسؼقؿف صمعقلفا طؾقفؿ فقؿا تختؾػ فقف مـ أمقرل" تعـل الحدتث.
صمرادل -رحؿف اهلل -أل ما جا ت بف الذاـة الـرقتاة ماـ ااحؽااة صاآلداب
تحتاجفااا جؿقااع ال قااااػ بؿااـ فااقفؿ الؿخااالػقل اهااؾ الذااـة مااـ الؿعتزلااة
صالجفؿقاااة بذااااار فااارصطفؿ صكااا ا الؿرجواااة صالخاااقارج صغقااارهؿ كؾفاااؿ
مض رصل يف معرفة ه ل ااحؽاة صاآلداب التل رصى كلقلفا طؾؿا الذاـة
فنذا رجع خلقة أهؾ الذـة لف ل الؽتب صجادصا أل طؾؿاا الذاـة كؿاا دصكاقا
أتضااا أحادتااث
أحادتااث ااحؽاااة صأصضااحقا مااا دلاات طؾقااف فؼااد دصكااقا ً
العؼقاادة صأصضااحقا مااا دلاات طؾقااف فلااار كااؾ اباااة اهااؾ الذااـة بؿااا سااؿال
خلقمفؿ جذقؿا أص ح قا أص ما هاق أشاد ماـ ؽػقار ص ضاؾقؾ لاار ت اؿؾ
همال اااؿة ألحاب الؽتب الذتة صغقرهؿ مـ أاؿة الذـة ال تـ رصصا ها ل
الـلقص يف العؼقدة.
ً
سماال ال جقاب لفؿ طـف حقث ققؾ لفاؿ :إل زطؿاتؿ
صل ا جابف أهؾ الردع
أل اطتؼاد أهؾ الذـة كػر صضص فص لخ صا طؿـ ؽػرصهنؿ ه ل الـلقص
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الـرقتة :إذ الؽافر ال تحؾ قرق رصاتتف فقاجفقا طؼرة كامصدا طؿؾاقا معفاا أل
التػرتؼ بقـ أحادتث ااحؽاة صبقـ أحادتاث العؼقادة أمار مذاتحقؾ لا ا قاا
غقر صاحد مـ أهؾ العؾؿ يف كلقص اللػات التل ردها الؿع ؾة لؼاد رصاهاا
مـ رصى أحادتث اللصة صاللقة صالزكاة أك أل الراب صاحاد فقفاا جؿق ًعاا
فنل رد همال الؿرتدطة كلقص اللػات فؾقردصا كلقص ااحؽااة صلقرؼاقا
رادتاااـ لجؿقاااع الذاااـة بؿاااا فقفاااا أحادتاااث ااحؽااااة صإال فؾقؼرؾاااقا جؿقاااع
الـلقص التل رصاها أاؿة الذـة سقا يف باب االطتؼاد أص بااب ااحؽااة صال
تجعؾقا الفاقى هاق الضاابط فقؼرؾاقا ماا صافاؼ هاقاهؿ صتاردصا ماا خالػاف صاهلل
الؿذتعال.
صرتؼتـا إل شا اهلل عالك يف شرح أحادتاث اباـ ماجاف عؾؿاقل أل الؿادة
محدصدة صسـذعك بحق اهلل عالك ل رح ماا أمؽاـ ماـ كلاقص الؿؼدماة
صلق لؿ كتؿؽـ مـ إهناافا صال سقؿا ااخقر مـفا صهق ماا تتعؾاؼ باالعؾؿ يف آخار
الؿؼدمة.
فال ك قرؾف مـ الـلقص صاابقاب مر رط ار راصاا ا ًماا باالطتؼااد صالارد
طؾااك ال قااااػ الضااالة صماار رط برقااال الؿذااؾؽ اللااحقح يف التعامااؾ مااع
الـلااقص صلاازصة هاادك الـراال -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -صهاادك الخؾػااا
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الراشدتـ صالرعد طـ الردع فذـذاعك بتقذاقر اهلل إلاك إهناا ها ا الؼادر فانل
أمؽااـ شاارح ااحادتااث الؿتعؾؼااة بااالعؾؿ صآدابااف فرفااا صكعؿااة صهاال يف آخاار
الؿؼدمة صإال اكتػقـا باابقاب التل قرؾفا :اهنا مؿحضة يف االطتؼااد صلازصة
الؿااـفج الذااقك يف التعامااؾ مااع الفادك الـرااقك صهادك ألااحابف -رضاال اهلل
طـفؿ -ص رى الردع صالضصالت.
صكراادأ إل شااا اهلل طؾااك خقاار يف قاارا ة هاا ل الؿؼدمااة صأحادتثفااا كثقاارة
الحؼقؼة لؽـ قد تؽقل إل تذر اهلل عالك الؿ رصح تلؾ إلك حادصد الؿاااتل
حدتث إل شا اهلل -طز صجؾ -باابقاب صهل كؿا قؾـا متؿحضة يف الؿاـفج
أتضا االطتؼاد ..كعؿ.
صيف ً
{الحؿاااد هلل رب العاااالؿقـ صاللاااصة صالذاااصة طؾاااك أشااارح ااكرقاااا
صالؿرسؾقـ كرقـا محؿد صطؾك آلف صلحرف أجؿعقـ ..الؾفؿ اغػر لـا صل قخـا
صلقالدتف صلقالدتـا صلؾحاضرتـ صالؿذتؿعقـ تا رب العالؿقـ..
قا ا ماة أبق طرد اهلل محؿد بـ تزتد الؼزصتـل -رحؿف اهلل عالك:-
بذؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
باب ا راع سـة رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ-
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حدثـا أبق بؽار باـ أبال شاقرة قاا  :حادثـا شارتؽ طاـ ااطؿاش طاـ أبال
لالح طـ أبل هرترة -رضل اهلل طـف -قا  :قاا رساق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ« :-ما أمر ؽؿ بف فخ صل صما كفقتؽؿ فاكتفقا».
حادثـا أباق طراد اهلل قاا  :حادثـا محؿاد باـ اللاراح قاا أكرلكاا جرتار طاـ
ااطؿش طـ أبل لالح طـ أبل هرترة -رضل اهلل طـف -قا  :قاا رساق اهلل
لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ« :-ذرصكال ماا اركتؽؿ فنكؿاا هؾاؽ ماـ كاال قارؾؽؿبذمالفؿ صاختصففؿ طؾك أكرقاافؿ فانذا أمار ؽؿ ب ال فخا صا ماا اسات عتؿ
صإذا كفقتؽؿ طـ شل فاكتفقا».
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قا  :حادثـا أباق معاصتاة صصكقاع طاـ ااطؿاش
طـ أبل لالح طـ أبل هرترة -رضل اهلل طـاف -قاا  :قاا رساق اهلل -لاؾك
اهلل طؾقف صسؾؿ« :-مـ أصاطـل فؼد أصاع اهلل صمـ طلاكل فؼد طلك اهلل».
حدثـا محؿد باـ طراد اهلل باـ كؿقار قاا  :حادثـا زكرتاا باـ طادك طاـ اباـ
الؿرارى طـ محؿد بـ سققة طـ أبال جعػار قاا  :كاال اباـ طؿار -رضال اهلل
طـفؿا -إذا سؿع مـ رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -حادتثا لاؿ تعادل صلاؿ
تؼلر دصكف.
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حدثـا ه اة بـ طؿار الدم ؼل قا  :حادثـا محؿاد باـ طقذاك باـ ساؿقع
قا  :حدثـا إبراهقؿ بـ سؾقؿال ااف س طـ القلقد بـ طرد الرحؿـ الجرشال
طـ جرقر بـ كػقر طـ أبل الدردا -رضل اهلل طـاف -قاا  :خارج طؾقـاا رساق
اهلل -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -صكحااـ ك ا كر الػؼاار صكتخقفااف فؼااا « :آلػؼاار
خافقل؟ صال ك كػذل بقدل! لتلرـ طؾاقؽؿ الادكقا لارا حتاك ال تزتاغ قؾاب
أحاد ماـؽؿ إزاغا ًة إال هقاف صاتاؿ اهلل! لؼاد اركتؽؿ طؾاك مثاؾ الرقضاا لقؾفاا
صكفارها سقا » قا أبق الدردا -رضال اهلل طـاف :-لادع صاهلل رساق اهلل -
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -ركـا صاهلل طؾك مثؾ الرقضا لقؾفا صهنارها سقا .
حدثـا محؿد بـ ب ار قا  :حدثـا محؿد بـ جعػر قا  :حادثـا شاعرة طاـ
معاصتة بـ قرة طـ أبقف قا  :قا رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :-ال ازا
صااػة مـ أمتل مـلقرتـ ال تضرهؿ مـ خ لفؿ حتك ؼقة الذاطة».
حدثـا أبق طرد اهلل قا  :حدثـا ه اة بـ طؿار قا  :حدثـا تحقك بـ حؿزة
قا  :حدثـا أبق طؾؼؿة كلر بـ طؾؼؿاة طاـ طؿقار باـ ااساقد صكثقار باـ مارة
الحضرمل طاـ أبال هرتارة -رضال اهلل طـاف -أل رساق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف
صسااؾؿ -قااا « :ال ازا صااػ اة م اـ أمت ال ققام ا ًة طؾ اك أم ار اهلل ال تض ارها م اـ
خالػفا».
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حدثا أبق طرد اهلل قا  :حدثـا ه اة بـ طؿار قا  :حدثـا الجراح بـ مؾاقح
قا  :حدثـا بؽار باـ زرطاة قاا  :ساؿعت أباا طـراة الخاقالين صكاال قاد لاؾك
الؼرؾتقـ مع رسق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -قاا  :ساؿعت رساق اهلل -
لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -تؼااق « :ال ت ازا اهلل تغ ارس ف ال ه ا ا الاادتـ غر ًس اا
تذتعؿؾفؿ فل صاطتف».
حدثـا تعؼاقب باـ حؿقاد باـ كاساب قاا  :حادثـا الؼاساؿ باـ كاافع قاا :
حدثـا الحجاج بـ أرصاة طـ طؿارص باـ شاعقب طاـ أبقاف قاا  :قااة معاصتاة -
رضل اهلل طـف -خ قرا فؼا  :أتـ طؾؿااؤكؿ؟ أتاـ طؾؿااؤكؿ؟ ساؿعت رساق
اهلل -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -تؼااق « :ال ؼ اقة الذ ااطة إال صصااػ اة م اـ أمت ال
ضاهرصل طؾك الـاس ال ترالقل مـ خ لفؿ صال مـ كلرهؿ».
حدثـا ه اة بـ طؿار قا  :حدثـا محؿد بـ شعقب قا  :حدثـا ساعقد باـ
ب قر طـ قتادة طـ أبل قصبة طاـ أبال أساؿا الرحرال طاـ ثقباال -رضال اهلل
طـف -أل رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -قاا « :ال تازا صااػاة ماـ أمتال
طؾك الحؼ مـلقرتـ ال تضرهؿ مـ خالػفؿ حتك تل ل أمر اهلل طز صجؾ».
حدثـا أباق ساعقد طراد اهلل باـ ساعقد قاا  :حادثـا أباق خالاد ااحؿار قاا :
سؿعت مجالدًً ا ت كر طـ ال عرل طاـ جاابر باـ طراد اهلل -رضال اهلل طـفؿاا-
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قا  :كـا طـد الـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -فخط خ ا صخط خ قـ طـ تؿقـف
صخط خ قـ طـ تذارل ثؿ صضاع تادل يف الخاط ااصساط فؼاا « :ها ا سارقؾ
قؿا فاا رعقل صال ترعاقا الذارؾ
اهلل ثؿ ص ه ل اآلتة﴿ :صأل ه ا لراصل مذاتؼ ً
فتػرع بؽؿ طـ سرقؾف﴾ [ااكعاة.}»]053 :
بااادأ -رحؿاااف اهلل عاااالك -ااا ا الرااااب صأحذاااـ -رحؿاااف اهلل عاااالك-
االستفص صساتجد إل شاا اهلل يف ااباقاب اآل قاة أل اباـ ماجاف -رحؿاف اهلل
عالك -قد أحذـ طرض اابقاب بتدرتج طؾؿل تليت كصة طؾقف إل شا اهلل.
أص مااا باادأ بااف با راااع سااـة رسااق اهلل -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -رصى يف
الحدتث طـ أبل هرترة -رضل اهلل طـف -أل الـرل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ-
قااا « :م اا أم ار ؽؿ ب اف فخ ا صل صم اا كفق اتؽؿ ف ااكتفقا» صه ا ا م ااابؼ لؼااق اهلل
عالك﴿ :صما آ اكؿ الرسق فخ صل صما كفاكؿ طـف فاكتفقا﴾ [الح ر.]7 :
صا راااع سااـة الـراال -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -أماار حااا ؿ صاجااب قااا اهلل:
﴿صما أرسؾـا مـ رسق إال لق اع بنذل اهلل﴾ [الـذا  ]64 :قا ابـ كثقار :أك
فرضت صاطتف طؾك مـ أرسؾف إلقفؿ.
ه ا هق القاجب صهاق معـاك شافادة أل محؿادا رساق اهلل مؼتضااها أل
قع ه ا الرسق ال ك أرسؾف اهلل طز صجؾ.
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أتضاا طاـ أبال هرتارة -رضال اهلل طـاف -أل الـرال -
الحدتث الا ك بعادل ً
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -قا « :ذرصكال» أك ا ركاقين ماـ الذاما ها ا الؿعـاك
«ما ركتؽؿ» يف الؾػظ اآلخر بقال الذرب يف ققلف« :ذرصكل ما ركتؽؿ» صذلاؽ
أكف -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -قا « :إل اهلل فرض طؾاقؽؿ الحاج فحجاقا» فؼاا
رجؾ :أكؾ طاة تا رسق اهلل؟ فذؽت طؾقف اللصة صالذصة ثؿ قا « :ذرصكل
ما ركتؽؿ فنكؿا هؾؽ مـ كاال قارؾؽؿ بذامالفؿ صاخاتصففؿ طؾاك أكرقااافؿ»
ققلف -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :-هؾؽ ماـ كاال قارؾؽؿ» ها ا بااب ط اقؿ جادا
مـ العؾؿ تـرغل أل تعتـل بف الؿذؾؿقل ال ققلف -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ:-
«هؾؽ مـ كال قرؾؽؿ» فقف حدتد أسراب الفصى فنذا طرفت أسراب الفاصى
لزة جـرفا صمـ الؿـاسب إل لؿ تؽـ أحد جؿع ه ل ااحادتاث أل تجؿعفاا
أحد صصب العؾاؿ ااحادتاث التال صرد فقفاا «هؾاؽ ماـ كاال قارؾؽؿ» صهال
كثقرة بقال ااسراب التل هؾؽت ا اامؿ صمـ ضؿـفا الؿ كقر هـا «فنكؿاا
هؾؽ مـ كال قرؾؽؿ بذمالفؿ صاختصففؿ طؾك أكرقاافؿ».
بذامالفؿ يف الؾػااظ اآلخار« :بؽثارة سامالفؿ» أك كؿااا صقاع لرـاال إساارااقؾ
حقـ أمرصا ب بح بؼرة أك بؼارة ﴿إل اهلل تالمركؿ أل ا بحقا بؼار ًة﴾ [الرؼارة:
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 ]67فؽااال تجاازافؿ أل ت ا بحقا أك بؼاارة فتؽؾػااقا يف ااسااوؾة مااا هاال؟ مااا
لقهنا؟ شددصا ف دد طؾقفؿ حتك حددت بؼرة معقـة أجفدهؿ أل تجدصها.
فؼااا « :بذ امالفؿ صاخ اتصففؿ طؾ اك أكرق ااافؿ» ااكرقااا االااؾ أل تترعااقا
ا راطا اما فنذا اختؾػ طؾك ااكرقا ف لؽ تؼع بذرب مخالػة ما بقـف ااكرقاا
صب لؽ ؼع الفؾؽة يف الؿتؼادمقـ صالؿتالخرتـ ثاؿ أط ااى -لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ -ه ل الؼاطدة الع قؿة« :فنذا أمار ؽؿ ب ال فخا صا ماا اسات عتؿ» يف
اامر ربط ااخ باالست اطة «فنذا أمر ؽؿ ب ل فخ صا ما اسات عتؿ» كؿاا
يف الحادتث حادتث طؿارال« :لاؾ قاا ًؿاا فانل لاؿ ذات ع فؼاطادًً ا فانل لاؿ
ذت ع فعؾك جـب» لؽـ لؿا جا الـفل أصؾؼ فؼا « :صإذا كفقتؽؿ طـ شال
فاكتفقا» أصؾؼ االكتفا طؿا هنك طـف فقجب الؽػ طـف م ؾؼا.
ق عا هـاى ػالقؾ امر الـفل االؾ يف الـفل أكف تؼتضل التحرتؿ ه ا
اللحقح لمتاة ﴿صماا كفااكؿ طـاف فااكتفقا﴾ [الح ار ]7 :صهؽا ا االاؾ يف
اامر أكف تؼتضل القجقب إال إذا صجد لارح تلرح اامار طاـ القجاقب
صلارح تلرح الـفل طـ الحتؿ صاالجتـاب.
فؼق اهلل عالك﴿ :أققؿقا اللصة﴾ [ااكعاة ]72 :أمر تؼتضل القجقب
صأجؿع طؾقف الؿذؾؿقل أكف تجب أل ؼاة اللصة لؽـ قد تليت أمر ال تؼتضال
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القجقب إذا صجدت قرتـة د طؾك أل اامر لاقس لؾقجاقب مثالاف :ققلاف -
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :-لؾقا قرؾ الؿغرب لؾقا قرؾ الؿغرب لاؾقا قراؾ
الؿغرب» لؾقا فعؾ أمر تؼتضل القجقب فلرفف -لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ-
طـ صجقبف بؼقلف يف بؼقة الحدتث« :لؿـ شا » فؼقلف« :لؿـ شاا » هاق الا ك
لرح اامر طـ القجقب صإال االؾ أل اامر تؼتضل القجقب صأل الـفل
تؾزة أل تجتـب ما هنك طـاف طؾقاف اللاصة صالذاصة إال إذا د الاـص طؾاك أكاف
لقس طؾك سرقؾ الحتؿ.
فيجااؾ ذلااؽ قااا -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ« :-إذا أم ار ؽؿ» صقااا « :إذا
كفقتؽؿ» طؾك التػلقؾ ال ك ذكركا.
بعد ذلؽ ذكر حدتث أبل هرترة -رضل اهلل طـف« -مـ أصاطـل فؼاد أصااع
اهلل صمـ طلاكل فؼد طلك اهلل» صه ا مضؿقل اآلتة يف قاق اهلل طاز صجاؾ:
﴿مـ ت ع الرسق فؼد أصاع اهلل﴾ [الـذاا  ]81 :صها ا ال شاؽ فقاف أل ماـ
أصاع الـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -فؼد أصاع اهلل ال الـرل -لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ -ال تـ ؼ طـ الفقى فنذا أصقع فؼد أصقاع اهلل صإذا طلال فؼاد طلال
اهلل :اكف ال تـ ؼ -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -طـ هقى.
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الحاادتث ال ا ك بعاادل يف بقااال حااا اللااحابة -رضاال اهلل عااالك طااـفؿ
صأرضااهؿ -صأط ااك الؿثااا طؾاقفؿ بااابـ طؿاار صها ا هااق مذااؾؽ اللااحابة
جؿق ًعا كال ابـ طؿر إذا سؿع مـ رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -شقوا لؿ
تعاادل أك لااؿ تتج ااصزل بالزتااادة صالؿرالغااة صلااؿ تؼلاار دصكااف لااؿ تؼلاار مااـ
التؼلقر أك أكف ال تـؼص مـف صالؿعـك أكف تؾتزة ما جا طـ الـرل -لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ -التزاما اما فص تزتد صال تـؼص ال إفراط صال ػرتط.
الحدتث ال ك بعدل طـ أبال الادردا -رضال اهلل طـاف -أل الـرال -لاؾك
اهلل طؾقف صسؾؿ -خرج طؾاقفؿ صهاؿ تا كرصل الػؼار صالخاقح ماـ الػؼار ماـ
صرع ا كذال حتك لق كال غـقا فؿـ صرعف أكف تخاح الػؼر صذلؽ مـ ذاقتؾ
ال ق ال ﴿ال ق ال تعادكؿ الػؼار﴾ [الرؼارة ]268 :فؿاـ صراع ا كذاال إال
مـ زكال اهلل أل تـلاع لف ا اامر صأل تتخقح مـ الػؼر مع أل ااماة صطادت
بضد الػؼار صهاق الؿا كقر هـاا يف الحادتث صيف أحادتاث كثقارة جادا فؾؿاا
خاارج صهااؿ تتا اكرصل الػؼاار صتتخقفقكااف قااا « :آلػؼار خاافقل؟» الؿااد هـااا
استػفاة مثاؾ قاق اهلل طاز صجاؾ﴿ :آهلل أذل لؽاؿ﴾ [تاقكس ]59 :إذا مادت
فنهنااا عـاال االسااتػفاة «آلػؼاار خااافقل؟» أك هااؾ الػؼاار خااافقل؟ «صال ا ك
كػذال بقادل!» صها ا كثقاار مااـ حؾػااف -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -صالا ك بقاادل
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الاـػس هااق اهلل طااز صجااؾ «لتلارـ طؾاقؽؿ الاادكقا لارا» صها ا مااـ طصمااات
الـرقة صقد أخار -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -يف أحادتاث كثقارة اكاف ال تخااح
الػؼاار طؾااك اامااة «صاهلل! ماا الػؼار أخ اك طؾاقؽؿ صلؽاـ أخ اك أل رذاط
طؾاقؽؿ الاادكقا كؿاا بذا ت طؾاك ماـ كاال قارؾؽؿ فتـافذاقها كؿاا ـافذ اقها
فتفؾؽؽؿ كؿا أهؾؽتفؿ».
فالخقح هق مـ التدافع صالتـافس طؾك الدكقا صه ا مـ دالاؾ الـرقة فنل
مـ أكثر ما أصجد الخصفات يف ااماة أماقر مر ر اة باالفقى صالتازاة الؿرتادع
لردطتف صالتـافس طؾك الدكقا .فؼا -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :-لتلرـ طؾاقؽؿ
الدكقا لرا حتك ال تزتغ قؾاب أحادكؿ إزاغا ًة إال هقاف» ققلاف -لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ« :-ال تزتغ» أك ال تؿقؾ قؾب أحدكؿ إلك هقاف قؾاب أحادكؿ إال هقاف
تعـل تزتغ قؾب أحدكؿ إزاغة إال هقف هقف ه ل الؿؼلاقد حتاك ال تزتاغ قؾاب
أحدكؿ إال هل أك الدكقا الفا ه ل ذؿك ها الذؽت مثؾ ماا صرد يف قاق
اهلل عالك﴿ :صما أدراى ما هقف﴾ [الؼارطة ]01 :صغقر ذلؽ مـ الـلقص.
هـا قا -لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ« :-صاتاؿ اهلل!» صاتاؿ اهلل ها ا حؾاػ قاا
بعض أهؾ العؾؿ ألؾفا :تؿقـ اهلل ص جؿع طؾاك أتؿاـ اهلل ثاؿ كثار فحا فقا
الـقل فلار تؼا  :أتؿ صألؾفا أتؿـ اهلل «لؼد ركتؽؿ طؾاك مثاؾ الرقضاا »
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رى -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -أمتف طؾك أمر بقـ ال تضؾ مـ ؿذؽ باف «لقؾفاا
صكفارها سقا » مـ ط ؿ صضقح هدك الـرل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -ففاق
صرتااؼ صاضااح جؾاال ال تزتااغ طـااف صالعقاااذ باااهلل إال هالااؽ كؿااا يف الحاادتث
اآلخر.
الحدتث ال ك بعدل فقاف ققلاف -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -صب اارة مـاف طاـ
حااا صااػااة مااـ أمتااف ذااتؿر ثابتااة طؾااك هدتااف -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ-
ص ؽاثرت صهلل الحؿد

ا الـلقص أل ه ل اامة ال تلقرفا ما ألااب ااماؿ

قرؾفا مـ ضقاع دتـفا ه ا الدتـ صهلل الحؿد ال تضقع ال تازا يف ها ل ااماة
مـ تؼقة بف إلك أل تليت أمر اهلل كؿا يف الـلقص.
إذا لمؾت ه ل الـلقص صجدت فقفا الر ارات طؾك الـحق اآليت:
الحدتث ااص « :ال زا صااػة مـ أمتل» ه ا االستؿرار لف ل ال ااػة ماا
حالف؟ طؾك الـحق اآليت:
أصال :مـلقرصل.
ثاكقا :ال تضرهؿ مـ خ لفؿ.
ففااؿ مـلااقرصل صكلاارهؿ بـااقطقـ مااـ الـلاار كلاار بالذااـال صالؼتااا
صالجفاد يف سرقؾ اهلل صكلر ب فقر حجتفؿ طؾك مـ خالػفؿ.
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فلما الـلر بالجفاد يف سارقؾ اهلل ففاق مرباقط بؼقلاف طاز صجاؾ﴿ :صأطادصا
لفؿ ما اسات عتؿ ماـ قاقة﴾ [ااكػاا  ]61 :فالمر اهلل ااماة أل ذاتعد بالا ك
ذت قعف فنذا أطدت ال ك ذت قعف فاهلل عالك هق ال ك تتاقلك كلارها كؿاا
قااا طااز صجااؾ﴿ :إل ـلاارصا اهلل تـلااركؿ﴾ [محؿااد ]7 :صكلاار اهلل تؽااقل
بالؼقاة بؿا أصجب صالؽػ طؿا حرة فقتقلك اهلل عاالك كلار ماـ ساؾؽ ها ا
الؿذؾؽ.
الثاين :الـلر الؿتعؾؼ بالحجة صبقال الحؼ فف ا صهلل الحؿاد صالؿـاة كؿاا
قااا طااز صجااؾ﴿ :بااؾ كؼ ا ح بااالحؼ طؾااك الراصااؾ فقدمغااف فاانذا هااق زاهااؼ﴾
[ااكرقا  ]08 :صرقعة الحؼ ققتة جؾال صاضاح كؿاا قاا -لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ« :-لقؾفا كـفارها» الحؼ صاضح جؾل صلف ا ذكر اهلل عاالك أل الحاؼ
تؼ ح ق فا ﴿بؾ كؼ ح بالحؼ طؾك الراصؾ فقدمغف﴾ صقا عالك﴿ :قؾ جاا
الحؼ صزهؼ الراصؾ إل الراصؾ كال زهق ًقا﴾ [ا سرا  ]80 :صراع الراصاؾ أكاف
زهقع ضعقػ أما الحؼ فجعؾف اهلل عالك ققتا فؾف ا هؿ مـلقرصل مـ ه ل
الـاحقااة دااؿااا فااص اارد صهلل الحؿااد حجااتفؿ إلااك ققاااة الذاااطة :اهنااا حجااة
ا سصة.
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«ال تضرهؿ مـ خ لفؿ» لق أل أحدا خاذ اكتؽس رى كلرهؿ قؾاقا
ذؾط طؾقفؿ الـاس ف لؽ ال تضرهؿ صهؿ بااققل حتاك لاق أحااط اؿ أهاؾ
اارض كؾفؿ فنهنؿ باققل طؾك ما هؿ طؾقف حتك ؼقة الذاطة.
يف الحدتث ال ك بعادل حادتث أبال هرتارة -رضال اهلل طـاف -أل الـرال -
لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -صلااػ ها ل ال ااػااة بلهنااا ققامااة طؾااك أماار اهلل ففااؿ
قااؿقل صه ا صجف ققبؿ أهنؿ قاااؿقل بالمر اهلل صالؼاااؿ بالمر اهلل تتاقلك اهلل -
طز صجؾ -كلرل صتفقئ لف مـ الـلر ما ال تفقل لغقرل صلف ا قا «ققاما ًة طؾاك
أمر اهلل ال تضرها مـ خالػفا» فذقا خ لقا أص خقلػقا ف لؽ ال تضرهؿ.
يف ه ل الـلقص أهنا صااػة صاحدة :إذ الحؼ صاحاد صال تؿؽاـ أل تؽاقل
الحؼ يف االطتؼاد يف االطتؼاد حدتدا ال تؿؽـ أل تؽقل الحؼ مـقطا فقؽقل
الحؼ مع همال صمع خلقمفؿ يف كػاس الققات الحاؼ صاحاد إماا أل تؽاقل
الحااؼ مااع أهااؾ الذااـة صإمااا أل تؽااقل الحااؼ مااع خلااقمفؿ أمااا أل رتااد أل
جؿع فتؼق الحؼ مع همال صمع همال ففا ا محاا  :ال الا ك ضاد الحاؼ
هق الراصؾ صلف ا جعؾفؿ -لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -يف أحادتاث كثقارة صااػاة
صاحاادة صه ا ل ال ااػااة مرقـااة كؿااا يف حاادتث معاصتااة رضاال اهلل عااالك طـااف
صأرضال صغقرل مـ الـلقص فقفا أل الـرل -لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ -أخار أل
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أمتف ستػرتع طؾاك ثاصث صسارعقـ مؾاة صيف بعاض الرصاتاات :فرقاة كؾفاا يف
الـار إال صاحدة مـ فؼف اللحابة -رضل اهلل طـفؿ -أهنؿ سللقا طـ القاحدة
صما قالقا كقع لـا ال قااػ الثـتقـ صالذرعقـ ماذا تؼقلاقل مااذا تعتؼادصل؟ ال
تفؿ ه ا الراصؾ لقس هاق الا ك تذال طـاف ها ا مؼااة ط اقؿ مؼااة كجااة أص
هؾؽة فذللقا طـ ال ااػة الـاجقة فف ا مـ فؼف اللاحابة -رضال اهلل طاـفؿ-
صمـ حذـ أسوؾتفؿ.
فلخرهؿ أل ه ل ال ااػة هل ماـ كاال طؾاك مثاؾ ماا طؾقاف هاق -لاؾك اهلل
طؾقااف صسااؾؿ -صألااحابف صيف الؾػااظ اآلخاار قااا « :ه ال الجؿاط اة» صهاال
الجؿاطااة ااصلااك فؿااـ سااؾؽ مذااؾؽ الجؿاطااة ااصلااك ففااق طؾااك الحااؼ يف
اطتؼااادل يف مـفجااف تؽااقل طؾااك صرتؼااة الجؿاطااة ااصلااك فقؽااقل طؾااك ه ا ا
القلػ أكف ال تزا مـلقرا بنذل اهلل طز صجؾ.
صلـ ـؼ ع صهلل الحؿد ه ل ال ااػة ماـ ااماة ال تازا يف ااماة ماـ تراقـ
الحؼ حتك لق اشتدت غربة الدتـ فاالـرل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -أخار أل
الدتـ سقعقد غرترا كؿا بدأ فؼاا « :بادأ ا ساصة غرت ًراا صساقعقد غرت ًراا كؿاا
بدأ ف قبك لؾغربا » صهمال الغربا هؿ الؿذتؿذؽقل بؿا كال طؾقف الـرال -
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -فحتك لق كال مـ حقلفؿ كثقارصل جادا طؾاك الراصاؾ
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ففااؿ مذتؿذااؽقل بااالحؼ ااص صلفا ا قااا ابااـ مذااعقد -رضاال اهلل طـااف:-
(الجؿاطة ما صافؼ الحؼ صإل كـت صحدى).
تعـل قد تقجد طدد قؾقؾ جدا مـ أهؾ الذـة يف محقط رصافاض ت اتؿقل
اللحابة صتذقوقل االطتؼاد ففؾ الجؿاطة همال الؿصتقـ مـ الارصافض ال
الجؿاطة ه ل الؼؾة الؼؾقؾة مـ أهؾ الذـة.
فف ل ال ااػة هل الثابتة الراققاة صها ل ااحادتاث فقفاا ب اارة صهلل الحؿاد
بلل الرب -طز صجؾ -مثرت ه ل ال ااػة صأل الحؼ ال تضاؿحؾ صتازص كؿاا
زا يف كثقر مـ اامؿ التل قرؾفا بؾ الحؼ صهلل الحؿد باقل.
حاادتث أباال طـرااة -رضاال اهلل طـااف -صقااد لااؾك الؼرؾتااقـ تعـاال لااؾك
الؼرؾتقـ إلك بقت الؿؼدس صإلك الؽعرة صالؿراد ب لؽ التـقتف بؼادة لاحرتف
ال الذابؼقـ ااصلقـ الؿراد ؿ طـاد بعاض أهاؾ العؾاؿ ماـ لاؾك الؼرؾتاقـ
فرعض أهؾ العؾؿ تؼق  :إل الذابؼقـ هؿ مـ لؾقا إلك الؼرؾتقـ ترتدصل أهنؿ
مؿـ ؼدة إسصة صإل خالػ يف ذلؽ آخرصل مـ أهؾ العؾؿ لؽـ ال شؽ أل
مـ لؾك الؼرؾتقـ معـال أكف أدرى الـرل طؾقف اللاصة صالذاصة يف مؽاة إل كاال
مـ الؿفاجرتـ صإل كال مـ ااكلار فؿعـال أكف متؼدة ا سصة ال الـرال -
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لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -لؾك يف الؿدتـة بضعة ط ر شفرا إلك بقات الؿؼادس
ثؿ لرفت الؼرؾة إلك الؽعرة.
قا سؿعت رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -تؼق « :ال تزا اهلل تغرس
فل ه ا الدتـ غر ًسا تذتعؿؾفؿ فل صاطتف» ققلاف -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ:-
أتضاا مار رط برقاال ال ااػاة التال طؾاك
«ال تزا اهلل تغرس فل ه ا الدتـ» ه ا ً
الحؼ فاهلل عالك هق ال ك تتقلك كلر ه ل ال ااػة صه ا الغرس كؿا أل ماـ
يف بذتاكف تغرس غرسا صتـت ر كتقجتف فف ا الغارس هاق أط اؿ الغارس صهاق
غرس تغرسف اهلل رارى ص عالك صلؿا كال غرسا تغرسف اهلل عالك فؾاق اجتؿاع
أطدا ا سصة زالة ه ا الغرس فؾـ تذت قعقا ال ال ك تتقلك كلر الادتـ
هق اهلل -طز صجؾ -ال ك بقدل مؾؽقت الذؿقات صاارض.
صلف ا ققلف« :ال تزا اهلل تغرس فل ه ا الادتـ غر ًساا» تادلؽ طؾاك أل اهلل
قلك كلر الدتـ صطؾك أكاف لاقس مربقصاا بلحاد بحقاث لاق خا

أحاد ها ا

الدتـ لؼقؾ ضاع الدتـ صلقس مربقصا بؿجؿقطة لاق ركتاف ها ل الؿجؿقطاة
لؼقؾ ضاع الدتـ أبادا ها ا الادتـ مـلاقر ماـ طـاد رب العاالؿقـ الا ك ال
تزا تغرس يف ه ا الدتـ غرسا.
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قا ابـ الؼقؿ -رحؿف اهلل عاالك -يف بقاال ها ا الغارس( :هاؿ أهاؾ العؾاؿ
صالعؿؾ) ترقـ الؿراد

ا الغرس الغرس ال تـ تغرسفؿ الرب -طز صجؾ-

هؿ أهؾ العؾؿ صالعؿؾ.
تااد طؾقااف بؼقااة الحاادتث« :ال تاازا اهلل تغاارس فاال هاا ا الاادتـ غر ًسااا
تذتعؿؾفؿ فل صاطتف» تذتعؿؾقل يف صاطة رب العالؿقـ.
يف حدتث معاصتة -رضل اهلل طـف -أكف قاة خ قراا فؼاا  :أتاـ طؾؿااؤكؿ؟
أتـ طؾؿاؤكؿ؟ صجا يف الرخارك أل معاصتة -رضل اهلل طـاف -أخا قلاة ماـ
شااعر مااـ تااد جـاادك صخ ااب يف أهااؾ الؿدتـااة صقااا  :تااا أهااؾ الؿدتـااة أتااـ
طؾؿاؤكؿ؟ ثؿ قا  :إل الـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -أخر أل مـ قرؾـا هؾؽاقا
بؿثؾ ه ا مثؾ ما ذكركا ااشقا التل فقفا هؾؽة ااماؿ صهاق القلاؾ لؾ اعر
ال ك ذااهؾ كثقار ماـ الـذاا فقاف ص ذااهؾ بعاض الؿػتاقـ فقاف ماع صجاقد
الـص اللحقح بلل القلؾ ال تجقز صجاقد الاـص اللارتح بؾعاـ القالاؾة
صالؿذتقلؾة ثؿ جد مـ تػتل بلحتف مخالػة لحادتث رساق اهلل -لاؾك
اهلل طؾقف صسؾؿ.-
صلف ا سؿك الـرل -لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ -القلاؾ صلاؾ ال اعر ساؿال
زصرا اكف كقع مـ الؽ ب ضع الؿرأة ما تلؾ شعرها فؽلل شعرها صقتاؾ
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فؿا بالؽ بؿا تذؿك يف مثؾ ه ا الققات ماا تذاؿقكف بالرارصكاة ها ل ماـ بااب
أصلك ال صلؾ ال عر تمخ بعض ال اعر فققلاؾ باـػس ال اعر لؽاـ ماـ
ليت ب عر لقس لفا فتضعف طؾك رأسفا ثؿ قد تت فقـ ضع لقل أشؼر أص لاقل
ألػر صكحقل كؾ ه ا داخؾ يف الحدتث صه ا كقع مـ القلؾ ال ك ت اؿؾف
ه ا الحدتث صهق مـ دالاؾ غربة الحؼقؼة غربة الدتـ أل تػتاك بجاقاز مثاؾ
ه ا اامر ال ك فقف لعـ الـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -لؿـ فعؾف.
يف ه ا الحدتث أكف قا  :أتـ طؾؿااؤكؿ؟ أتاـ طؾؿااؤكؿ؟ ساؿعت رساق
اهلل -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -تؼااق « :ال ؼ اقة الذ ااطة إال صصااػ اة م اـ أمت ال
ضاهرصل طؾك الـاس ال ترالقل مـ خ لفؿ صال مـ كلرهؿ»

ا الؾػظ صهق

أتضا يف بقال ؾؽ ال ااػة الثابتة طؾك الحؼ.
ً
يف حدتث ثقبال -رضل اهلل طـف -أل الـرل -لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ -أخار
أكااف «ال ت ازا ف ال ه ا ل اام اة صااػ اة طؾ اك الح اؼ مـل اقرتـ ال تض ارهؿ م اـ
خالػفؿ حتك تل ل أمر اهلل طز صجؾ».
ققلف هـا« :حتك تل ل أمر اهلل طز صجاؾ» الؿاراد بالمر اهلل هـاا الارتح ال قراة
التاال ؽااقل قرااؾ ققاااة الذاااطة صه ا ا الحاادتث ترااقـ إصصقااات ااحادتااث
الذابؼة الذاطة ال ؼقة صطؾك صجف اارض مذؾؿ ال ؼاقة الذااطة إال طؾاك
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شاارار الـاااس صذلااؽ أل ااحادتااث دالااة طؾااك أكااف بعااد أل تـااز طقذااك طؾقااف
اللااصة صالذااصة صتفؾااؽ اهلل -طااز صجااؾ -طؾااك تدتااف الؿذااقح الاادجا ثااؿ
تخاارج تاالجقج صماالجقج صهااؿ مااـ كااؾ حاادب تـذااؾقل ثااؿ إل اهلل عااالك
تفؾؽفؿ فتممر اارض بلل خرج بركتفا ص رد كـقزهاا فقرؼاك الـااس سار ًعا
رتحا ؼرض رصح كؾ مممـ صكاؾ مذاؾؿ
لقس بقـ اثـقـ طداصة ثؿ ترسؾ اهلل ً
حتك لق أل أحدكؿ كاال يف جاقح جراؾ لادخؾت طؾقاف ..قاا « :صترؼاك شارار
الـاس تتفارجقل فقفا فارج الحؿر» تعـل طقاذا باهلل كؿاا ػعاؾ الحؿقار ماـ
أل تـزص بعضفا طؾك بعض طصكقة تعـل ػعؾ الػاح ة طقاذا باهلل طصكقة قا :
«فعؾقفؿ ؼقة الذاطة» صيف الحادتث اآلخار« :ال ؼاقة الذااطة حتاك ال تؼاا
فال اارض :اهلل اهلل» صيف الؾػااظ اآلخاار« :ال ؼااقة الذاااطة حتااك ال تؼااا فاال
اارض :اهلل ال إلف إال اهلل».
فؼقاة الذاطة الذاطة ال ؼاقة إال طؾاك شارار الـااس كؿاا يف اآلخار« :إل
مـ شارار الـااس ماـ ادركفؿ الذااطة صهاؿ أحقاا صالا تـ تتخا صل الؼراقر
مذاجد» فالا تـ ادركفؿ الذااطة صهاؿ أحقاا هاؿ كػاار ق عاا اكاف كؿاا يف
أتضا أل الـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -أخار أكاف بعاد أل تؼارض
حدتث مذؾؿ ً
الؿممـقل صالؿذؾؿقل ترؼك شرار الـاس تتفارجقل فقفا باارج الحؿار صأكاف
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تتؿثااؾ لفااؿ ال ااق ال فقؼااق أال ذااؿعقل؟ فقؼقلااقل :فؿااا لمركااا؟ فقاالمرهؿ
بعرادة ااصثال صيف الؿذـد« :فقعرادصكفا» صيف مذاؾؿ أكاف قاا « :تعاقدصل إلاك
دتااـ أج ادادهؿ أص آب ااافؿ» تعـاال يف الجاهؾقااة تعااقدصل تعراادصل االااـاة
همال هؿ ال تـ ؼقة طؾقفؿ الذاطة.
أما ال ااػة الؿـلقرة فنل بؼا ها إلك أل ترعث اهلل ؾؽ الرتح التال ؼارض
رصح كؾ مممـ صكؾ مذؾؿ صه ا الؿراد بؼقلف هـا« :ال زا صااػاة ماـ أمتال
طؾك الحؼ مـلقرتـ ال تضرهؿ مـ خالػفؿ حتك تل ل أمر اهلل» أمار اهلل هاق
الرتح ه ل :إذ طـد ققاة الذاطة ال ؼقة كؿا قؾـا إال طؾك شارار الـااس صطؾاك
أهؾ الؽػر.
الحدتث ال ك بعدل طـ جابر -رضل اهلل طـف -أل الـرال -لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ -خط خ ا صخط خ قـ طـ تؿقـف صخط خ قـ طـ تذارل صه ل فقف
قضقح اامقر بال رتؼة الحذقة صمثؾ ه ل اامقر قضح لؾذامع صالؿتؾؼال
مـ صالاب صغقارل قضاح ااماقر ال إشاؽا فقفاا ب ارط أال تضاؿـ لاقرا
محرمة فؾقس احد أل تؼرب مثص القضق أص كحقل بلل ترسؿ رسؿا صتحادد
صجفا صترقـ معاالؿ القجاف تؼاا  :ال ا ل ال رتؼاة ال القضاق طؾاؿ الـااس
القضق عؾقؿا كؿا طؾؿفؿ طثؿال صطؾل صغقارهؿ ماـ اللاحابة -رضال اهلل
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طـفؿ -كاكقا تلمرصل أل تام ك بالؿاا فقتقضامصل أمااة الـااس فانذا أردت أل
قضااح لؾـاااس صض اح لؾـاااس بغقاار اللااقر الؿحرمااة فاانذا رسااؿت فالرسااؿ
محرة بنجؿاع الؿذؾؿقـ ال تجقز.
أما مثؾ ه ل اامقر كخط الخط صكحقل فف ل رقاقـ ال إشاؽا فقاف خاط
خ ا صخاط خ اقـ طاـ تؿاقـ صخ اقـ طاـ تذاارل ثاؿ صضاع تادل يف الخاط
ااصسط صهق الخاط الؿذاتؼقؿ فؼاا « :ها ا سارقؾ اهلل» سارقؾ اهلل أك صرتاؼ
قؿا فا رعقل صال ترعقا الذرؾ﴾
اهلل ثؿ ص ه ل اآلتة﴿ :صأل ه ا لراصل مذتؼ ً
أك ال رع ﴿فتػرع بؽؿ طـ سرقؾف﴾ [ااكعاة.]053 :
صرد ه ا طـ ابـ مذعقد رضل اهلل عالك طـف صأرضال أل الـرل -لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ -خط خ ا مذتؼقؿا صقا « :ها ا لاراط اهلل» صخاط خ قصاا طاـ
تؿقـف صطـ شؿالف صقا « :ه ل سرؾ» أك صرع «طؾك كؾ سرقؾ مـفا شاق ال»
قؿا فااا رعقل صال ترعااقا الذاارؾ﴾ أك
صقاارأ اآلتااة﴿ :صأل هاا ا لااراصل مذااتؼ ً
ال رع كالردع صالضصالت ﴿فتػرع بؽؿ طـ سرقؾف﴾ صالذرقؾ سارقؾ اهلل هاق
قؿا﴾ صالا ك قاا اهلل لـرقاف:
ال ك قاا اهلل عاالك﴿ :صأل ها ا لاراصل مذاتؼ ً
﴿قؾ ه ل سرقؾل أدطق إلك اهلل طؾك بلقرة أكا صمـ ا رعـل﴾ [تقسػ.]018 :
{أحذـ اهلل إلقؽؿ..
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قا -رحؿف اهلل عالك:-
باب ع قؿ حدتث رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -صالتغؾقظ طؾك ماـ
طارضف
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قاا  :حادثـا زتاد باـ الحرااب طاـ معاصتاة باـ
لالح قا  :حدثـل الحذـ بـ جابر طـ الؿؼداة بـ معدك كارب الؽـادك أل
رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ -قاا «تقشاؽ الرجاؾ متؽ ًواا طؾاك أرتؽتاف
تحادث بحادتث ماـ حادتثل فقؼاق  :بقــاا صبقاـؽؿ كتااب اهلل طاز صجاؾ فؿاا
صجدكا فقف مـ حص استحؾؾـال صما صجدكا فقف مـ حاراة حرمـاال أال صإل ماا
حرة رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -مثؾ ما حرة اهلل».
حدثـا كلر بـ طؾل الجفضؿل قاا  :حادثـا ساػقال باـ طققـاة يف بقتاف أكاا
سللتف طـ سالؿ أبل الـضر ثؿ مر يف الحدتث قا  :أص زتد باـ أساؾؿ طاـ طرقاد
اهلل بـ أبل رافع طـ أبقف أل رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -قا « :ال ألػقـ
أحدكؿ متؽ ًوا طؾك أرتؽتف تل قاف اامار مؿاا أمارت باف أص كفقات طـاف فقؼاق  :ال
أدرك ما صجدكا فل كتاب اهلل ا رعـال».
حدثـا أبق مرصال محؿد بـ طثؿال العثؿاين قاا  :حادثـا إباراهقؿ باـ ساعد
بـ إبراهقؿ بـ طراد الارحؿـ باـ طاقح طاـ أبقاف طاـ الؼاساؿ باـ محؿاد طاـ
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طاا ة أل رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -قا « :مـ أحدث فال أمركاا ها ا
ما لقس مـف ففق رد».
حدثـا محؿد بـ رمح بـ الؿفاجر الؿلرك قا  :أكرلكا الؾقث بـ سعد طـ
ابااـ شاافاب طااـ طاارصة بااـ الزبقاار أل طرااد اهلل بااـ الزبقاار حدثااف أل رجااص مااـ
ااكلااار خالااؿ الزبقاار طـااد رسااق اهلل -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -يف شااراج
الحرة التل تذؼقل ا الـخؾ فؼا ااكلارك :سارح الؿاا تؿار فالبك طؾقاف
فاختلؿا طـد رسق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -فؼاا رساق اهلل -لاؾك
اهلل طؾقااف صسااؾؿ« :-اس اؼ ت اا زبق ار ث اؿ أرس اؾ الؿ اا إل اك ج اارى» فغضااب
ااكلارك فؼا  :تا رسق اهلل أل كاال اباـ طؿتاؽ فتؾاقل صجاف رساق اهلل -
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -ثؿ قا « :تا زبقار! اساؼ ثاؿ احارس الؿاا حتاك ترجاع
إلك الجادر» قاا  :فؼاا الزبقار :صاهلل إين احذاب ها ل اآلتاة كزلات يف ذلاؽ
@@فص صربؽ ال تممـقل حتك تحؽؿقى فقؿا شجر بقـفؿ ثاؿ ال تجادصا فال
قؿا﴾ [الـذا .]65 :
أكػذفؿ حر ًجا مؿا قضقت صتذؾؿقا ذؾ ً
حدثـا محؿد بـ تحقاك الـقذاابقرك قاا  :حادثـا طراد الارزاع قاا  :أكرلكاا
معؿر طـ الزهرك طـ سالؿ طـ ابـ طؿر -رضل اهلل طـفؿا -أل رسق اهلل -
لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -قااا « :ال ؿـعاقا إماا اهلل أل تلاؾقـ فال الؿذاجد»
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فؼا ابـ لف :إكا لـؿـعفـ فغضب غضرا شدتدا صقا  :إين أحدثؽ طـ رساق
اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -صإكؽ ؼق إكا لـؿـعفـ.
حدثـا أحؿد بـ ثابت الجحدرك صأبق طؿرص حػص بـ طؿر قااال :حادثـا
طرد القهاب الثؼػل قا  :حدثـا أتاقب طاـ ساعقد باـ جرقار طاـ طراد اهلل باـ
مغػؾ أكف كال جالذا إلك جـرف ابـ أخ لف فخ ح فـفاال صقاا إل رساق اهلل -
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -هنك طـفا صقا « :إكفا ال لقد لقدًً ا صال ـؽل طادصا
صإكفا ؽذر الذـ ص ػؼل العقـ» قا  :فعاد ابـ أخقاف تخا ح فؼاا  :أحادثؽ
أل رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -هنك طـفا ثؿ طدت خا ح ال أكؾؿاؽ
أبدا.
حدثـا ه اة بـ طؿار قا  :حادثـا تحقاك باـ حؿازة قاا  :حادثـل بارد باـ
سـال طـ إسحؼ بـ قرقلة طـ أبقف أل طرادة باـ اللاامت ااكلاارك الـؼقاب
لاحب رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -غزا مع معاصتة أرض الرصة فـ ار
إلك الـاس صهؿ تتراتعقل كذر ال هب بالدكاكقر صكذر الػضة بالدراهؿ فؼا :
تا أتفا الـاس! إكؽؿ لكؾقل الربا سؿعت رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ-
تؼق « :ال رتاطقا ال هب بال هب إال مث ًص بؿثؾ ال زتاادة بقـفؿاا صال ك ارة»
فؼا لف معاصتة :تا أبا القلقاد ال أرى الرباا يف ها ا إال ماا كاال ماـ ك ارة فؼاا
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طرادة :أحدثؽ طـ رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -ص حادثـل طاـ رأتاؽ
لااوـ أخرجـاال اهلل ال أساااكـؽ باالرض لااؽ طؾاال فقفااا إماارة فؾؿااا قػااؾ لحااؼ
بالؿدتـاة فؼاا لاف طؿار باـ الخ ااب :ماا أقادمؽ تاا أباا القلقاد فؼاص طؾقااف
الؼلة صما قا مـ مذاكـتف فؼا  :ارجع تا أباا القلقاد إلاك أرضاؽ فؼارح اهلل
أرضااا لذاات فقفااا صأمثالااؽ صكتااب إلااك معاصتااة :ال إماارة لااؽ طؾقااف صاحؿااؾ
الـاس طؾك ما قا فنكف هق اامر.
حدثـا أبق بؽر بـ الخاصد الرااهؾل قاا  :حادثـا تحقاك باـ ساعقد طاـ اباـ
طجصل قا  :أكرلكا طقل بـ طرد اهلل طـ طرد اهلل بـ مذعقد قا ( :إذا حادثتؽؿ
طـ رساق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -ف ـاقا برساق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ -ال ك هق أهـال صأهدال صأ ؼال).
حدثـا محؿد بـ ب ار قا  :حدثـا تحقك بـ سعقد طـ شعرة طـ طؿرص باـ
مرة طـ أبل الرخرتك طـ أبل طرد الرحؿـ الذؾؿل طـ طؾل بـ أبل صالاب -
رضل اهلل طـف -قاا ( :إذا حادثتؽؿ طاـ رساق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ-
بحدتث ف ـقا بف ال ك هق أهـال صأهدال صأ ؼال).
حدثـا طؾل بـ الؿـ ر قا  :حدثـا محؿد بـ الػضقؾ قا  :حدثـا الؿؼارك
طـ جدل طـ أبل هرترة طـ الـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -أكف قا « :ال أطرفـ
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ما تحدث أحدكؿ طـل الحدتث صهق متؽئ طؾك أرتؽتف فقؼق  :اقارأ قرآ ًكًاا ماا
ققؾ مـ قق حذـ فلكا قؾتف».
حدثـا محؿد بـ طراد باـ آدة قاا  :حادثـا أبال طاـ شاعرة طاـ محؿاد باـ
طؿرص طـ أبل سؾؿة طـ أبل هرترة ح صحادثـا هـااد باـ الذارك قاا  :حادثـا
طردة بـ سؾقؿال قا  :حدثـا محؿد بـ طؿرص طاـ أبال ساؾؿة أل أباا هرتارة -
رضل اهلل طـف -قا لرجؾ :تا ابـ أخل إذا حدثتؽ طـ رساق اهلل -لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ -حدتثا فص ضرب لف اامثا قا أبق الحذـ :حادثـا تحقاك باـ
طرد اهلل الؽرابقذل قا  :حدثـا طؾل بـ الجعد طاـ شاعرة طاـ طؿارص باـ مارة
مثؾ حدتث طؾل رضل اهلل عالك طـف}.
ه ا الراب أ ك طؼب الراب الذابؼ يف صجقب ا راع الـرل -لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ -صذكر يف شقوقـ:
ااص  :ع اااقؿ حااادتث رساااق اهلل -لاااؾك اهلل طؾقاااف صساااؾؿ -حااادتث
الرسق -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -لقس كحدتث الـاس الـاس تؼع يف حدتثفؿ
الؽا ب صالغؾاط أماا رساق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -فؽؿاا قاا اهلل طاز
صجؾ﴿ :صما تـ ؼ طاـ الفاقى إ إل هاق إال صحال تاقحك﴾ [الاـجؿ]4 3 :
فنذا جا حدتث طـ رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -فقجب أل تع ؿ صأل
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تجااؾ صإذا خااالػ ه ا ا الحاادتث مػفقمااا طـااد ا كذااال فاانل ه ا ا الؿػفااقة
تضرب طرض الحااط صترؼك حدتث رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ -هاق
الؿؼدة الـاس أتفا ا خقة صرااع الـاس مذتقتات مـ العؾؿ الـااس أحاقا
مـفؿ الجاهؾ مـفؿ العالؿ فقفؿ العرب فقفؿ العجؿ فاقفؿ الحاضارة فاقفؿ
الرادتة ففـاى مػاهقؿ كثقرة ـت ر يف الـاس ص ؽاقل ها ل الؿػااهقؿ يف أحقاال
غقر قؾقؾة طؾك خصح حدتث طاـ الـرال -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -فؿراشارة
ترتى كؾ أحد مػفقما اطتادل ص ربك طؾقف صاساتقؼـ لاحتف ساـقـ ماـ طؿارل
فؿجرد أل تليت حدتث طـ رسق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -طؾاك خاصح
ذلؽ فنكف تارتى ها ا الؽاصة الراصاؾ صتعؿاؾ حادتث رساق اهلل -لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ.-
فقجب أل تع ؿ حدتث رسق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -صماـ ذلاؽ
أال تجعؾ حدتث رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ -يف مؼااة الؿؽا ب بالل
تؼا ه ا الحدتث خالػ القاقع ه ا الحدتث خاالػ العؼاؾ ها ا الحادتث
خالػ العؾؿ الحدتث تذتحقؾ ه ا اامر إذا ثرت طـ الـرل -لؾك اهلل طؾقف
صسؾؿ -ففق صحل ال تؿؽـ أل تخالػ حؼا بؾ إذا صجادكا مخالػاة لحادتث
طؾؿـا طؾؿ القؼقـ أل ه ل الؿخالػة باصؾة أتاا كاال ملادرها صلفا ا صجادت
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مػاهقؿ صصجادت ك رتاات طؾاك خاصح حادتث رساق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ -ثؿ أبك اهلل -طز صجؾ -إال أل تثرت ب صهنا صتلاح حادتث رساق
اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -طـد الؿممـ صهق لحقح طؾك كؾ حا لؽـ اهلل
ت فر مـ آتا ف دالاؾ لدع رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -صاجؾ ذلؽ
أكؽر كثقر مـ ال قااػ الضالة قدتؿا كالؿعتزلة بالا ات صماـ ساار يف ركاا ؿ
مـ أهؾ الؽصة صغقرهؿ أكؽرصا أحادتث كثقرة بادطقى مخالػتفاا لؾعؼاؾ كؿاا
زطؿقا صأكؽر كثقر مـ الؿتفقكقـ يف ه ل اازمـة جؿؾاة ماـ أحادتاث رساق
اهلل -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -باادطقى مخالػااة العؾااؿ الحاادتث أص كحااقل أص
مخالػة ما سؿقل ال صع فف ا ال صع هق قؾاة الا صع صقؾاة اادب إذا خاالػ
حدتث رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ -صإال رساق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ -أ ك بؽؿا اادب فص تؿؽـ أل تليت يف سـتف ماا هاق خاصح الا صع
بؾ قؾة ال صع صقؾة اادب أل تؼا ه ا يف حدتث رسق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ -صلف ا تجب أل تع ؿ حادتث رساق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ-
ه ا الؿؼاة ااص .
الثاين :التغؾاقظ طؾاك ماـ طارضاف ماـ طاارض حادتث الـرال -لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ -مـ ؾؼا مـ أك مـ ؾؼ فنكف تجب أل تغؾظ طؾقف صالتغؾاقظ طؾاك
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الـقطقـ :التغؾاقظ الذاؾ اين الؿار رط باقالة اامار صبالؼضااة صالا تـ تجاب
طؾقفؿ شرطا إذا صجد مـ قا يف حدتث رساق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ-
ما ال تؾقؼ أل تمدبقل اادب ال رطل الرؾقغ صأال تؿؽـقل مـ أل تؼق باصؾف.
الـقع الثاين مـ التغؾقظ :التغؾقظ الا ك تؿؾؽاف طؿاقة الؿذاؾؿقـ با كؽاار
طؾك مـ خالػ حدتث رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -صصجاقب الجفار
بلل ما هق طؾقف مـ الراصؾ صأل طؾقف أل تعاقد طؿاا قاا صتذاتغػر اهلل عاالك
فاانل هااق ألاار صأبااك فنكااف جاادتر أل تفجاار صأل ال تجااالس صال تقاكااؾ صال
ت ارب ه ا ال ك يف القد فنذا قا  :ما ال ك حؿؾؽؿ طؾك أل ػعؾقا بال ها ا
الػعؾ؟ تؼا  :فعؾؽ مع حدتث رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ -تجاب أل
كغؾظ طؾقؽ حتك رجع ص تقب إلك اهلل -طز صجؾ -مؿا قؾت فؾا لؽ دارت
الـلقص طؾك ه ا.
ذكر الحدتث ااص طـ الؿؼداة بـ معدك كارب معادك كارب ها ا ماـ
ااسؿا الؿركرة فؾ لؽ تؽقل ماـ الؿؿـاقع ماـ اللارح مثاؾ حضارمقت
صكحااق ذلااؽ أل رسااق اهلل -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -قااا « :تقشاؽ الرجاؾ
متؽ ًوا طؾك أرتؽتف» ه ل لػة صلػ ا الـرال -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -ها ا
الرجااؾ اال ؽااا تااد طؾااك ماااذا؟ يف ه ا ا الؿؼاااة تااد طؾااك كااقع مااـ طاادة
-35-

مؼدمة ســ ابـ ماجف
الؿراااالة صتااد طؾااك أل ه ا ا الرجااؾ مااـ أهااؾ الاارتح صالؿرالغااة يف الـعااقؿ
الدكققك صلف ا يف الؾػظ اآلخر« :متؽ ًواا طؾاك أرتؽتاف شارعال» شارعال داللاة
طؾااك أل ه ا ا الرجااؾ قااد أغاادقت طؾقااف الااـعؿ صل ا لؽ هااق قااد شاارع ب ـااف
صاسرتاح يف جؾذتف ثؿ قا « :بقــا صبقـؽؿ كتاب اهلل طز صجؾ فؿا صجدكا فقاف
مـ حص استحؾؾـال صما صجدكا فقاف ماـ حاراة حرمـاال» ها ل الؽؾؿاة كلهناا
صقرة طـد كثقر مـ العامة تؼق ه ا الرجؾ تؼق أكا أ رع الؼارآل لؽـفاا طاقـ
رد الؼرآل ال اهلل عالك كؿا ؼدة أصجاب ا رااع رساق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ -فف ا الؼااؾ كاذب طؾك الؼرآل ال اهلل -طز صجؾ -قا ﴿ :مـ ت ع
الرسااق فؼااد أصاااع اهلل﴾ [الـذااا ﴿ ]81 :صمااا آ اااكؿ الرسااق فخ ا صل صمااا
كفاكؿ طـف فاكتفقا﴾ [الح ر ]7 :صقا ﴿ :فؾقح ر ال تـ تخاالػقل طاـ أمارل
أل لقرفؿ فتـة أص تلقرفؿ ط اب ألقؿ﴾ [الـقر ]63 :ففا ا كااذب يف ادطاااف
أكف مترع لؾؼرآل لؽـف ترتد أل ترد ما جا ل مـ الـلاقص الـرقتاة طؾاك خاصح
هقال.
فؼاا -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -بقاكاا لؾاارد طؾاك ققلاف :ماا صجادكا فقاف مااـ
حص اساتحؾؾـال صماا صجادكا فقاف ماـ حاراة حرمـاال رد بؼقلاف« :أال صإل ماا
حرة رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -مثؾ ما حرة اهلل» ال ك حرماف رساق
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اهلل -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -مااـ أتااـ أ ااك -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -ا ا
التحرتؿ؟ مـ طـاد اهلل الا ك أكاز الؼارآل صالؼارآل أمركاا بالل ك قاع الـرال -
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -فيجؾ ذلؽ ه ل الؿؼالة مؼالاة مر اؾ ترتاد اا رد ماا
خالػ هقال.
الحدتث ال ك بعدل أل الـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -قاا « :ال ألػاقـ» ال
ألػقـ أك ال أجدل «أحدكؿ متؽ ًوا طؾك أرتؽتف» ه ا مثؾ ماا ذكركاا تاد طؾاك
كقع مـ الترذط صالـعقؿ ال ك هق فقف «تل قف اامر مؿا أمرت بف أص كفقت طـاف
فقؼ اق  :ال أدرك» إذا أ ااال ااماار مااـ الـراال -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -تؼااق
سؿعـا صأصعـا ما تؼق ال أدرك ثؿ تحقاؾ بزطؿاف إلاك أكاف متراع لؽتااب اهلل
«ال أدرك! ما صجدكا فل كتاب اهلل ا رعـال» صه ا كؿا قؾـا مـ ك بف.
الحدتث ال ك بعدل حدتث طاا ة رضل اهلل عالك طـفا أل الـرال -لاؾك
اهلل طؾقف صسؾؿ -أط ك ه ل الؼاطدة الع قؿة« :ماـ أحادث فال أمركاا ها ا ماا
لقس مـف ففق رد» ا حداث هق االبتداع صاالخرتاع امر لاؿ تالت باف الـرال -
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -ققلاف« :فال أمركاا ها ا» الؿاراد باف يف شالكـا صيف دتــاا
دتـ اهلل طز صجؾ اخرتع بدطة ما أكز اهلل عالك مـ سؾ ال ما حؽؿفا قاا
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :-ففق رد» ففاق رد أك ماردصد صفقاف داللاة طؾاك رد-37-
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جؿقااع الضااصالت صالراادع التاال ال تؽااقل لفااا ألااؾ صه ا ا الحاادتث صه ا ا
الؿقضقع سقليت لف باب مذتؼؾ إل شا اهلل عالك يف مقضقع الردطة صقد قا
أهؾ العؾؿ إل ه ا الحدتث مـ أحادتث ا سصة الجامعة الؽرقرة ففق قاطادة
كرى أل كؾ ما أحدث إلك ققاة الذاطة مؿا هاق طؾاك خاصح  ..مؿاا لاؿ تاد
طؾقف الدلقؾ مـ كتاب اهلل أص سـة كرقف -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -ففق رد.
صإحداثات الـاس كثقرة جدا طؾاك مادار الذاـقـ حادث الػارع الضاالة
تحادث التجاار تحادث الحؽااة حاادث الـذاا تحادث ال اراب تحاادث
العراد الجفا إحداثات كثقرة جادا حؽؿفاا أهناا طؾاك ها ا الحؽاؿ الـراقك:
«ففق رد».
كؾ ما أحدث يف دتـ اهلل -طز صجؾ -ففق رد أك مردصد صفقف داللاة طؾاك
صجقب ع قؿ الحدتث الـرقك كؿا بقب طؾقف :اكف إذا رد كؾ ما لؿ تد طؾقف
الدلقؾ ف لؽ لع ؿ شلل الدلقؾ فؽؾ ما هق بص دلقؾ فنكف ترد طؾك قااؾف.
الحدتث ال ك بعدل أل رجص مـ ااكلاار -رضال اهلل طاـفؿ -كاال جاارا
لؾزبقر يف بذتاكف فاختلؿ مع الزبقار يف شاراج الحارة ال اراج جؿاع شارجة
صهل مذاتؾ الؿاا الؿاا إذا أ اك الذاقؾ لاف مذااتؾ أهاؾ الرذاا قـ ها ل ماـ
ال ك تذتحؼ الذقؾ ااص ااص تذؼل ثؿ ال ك تؾقاف ثاؿ الا ك تؾقاف ها ا
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هااق حؽااؿ اهلل طااز صجااؾ :ال رزقااف أ ااال يف الرداتااة فااص تؼااق قااااؾ أغؾااؼ
استؼرالؽ لؾؿا صاجعؾف تليت لؾرذتال مـ بعدك ال لاقس لاف ذلاؽ باؾ تذاؼل
ااص فنل كال الذقؾ قؾقص صلؿ تلؾ لؾ ك بعدل فا لؽ فضاؾ اهلل تم قاف ماـ
ت ا صإل كال كثقرا فنل لاحب الرذتال تذؼل فنذا أسؼك أرسؾ الؿا لؾا ك
خؾػف صهؽ ا ال ك بعدل الثاين ترسؾف لؾثالث صهؽ ا.
فاختلااؿا يف ه ا ل الؿذاااتؾ صكثقاار الحؼقؼااة مااا تؼااع الخااصح بااقـ أهااؾ
الرذااا قـ بذاارب أماار الؿااا ققلااف يف شااراج الحاارة الحاارة هاال اارض ذات
الحجارة الذقد فتذؿك حرة فالـرل طؾقف اللصة صالذصة لؿا اختلؿ الزبقر
رضل اهلل عالك طـف صه ا ااكلارك قضك -لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -بؼضاا
فقف لؾح بقـ ااكلارك صبقـ الزبقر فلمر الزبقر أل تذؼل ثؿ ترسؾ الؿا إلاك
جارل.
فااكلارك لؿا حؽؿ

ا الحؽؿ غضب صقاا كؾؿاة ال ؾقاؼ فؼاا  :أل

كال ابـ طؿتؽ تعـل حؽؿت لؾزبقر

ا اكف اباـ طؿتاؽ لاػقة ها ل كؾؿاة

ط قؿة جدا بادر كثقر مـ ال راح بالؼق بلل ه ا الرجؾ مـ الؿـافؼقـ صه ا
خ ل صه ا الحؼقؼة تقجد يف بعض ال رصح أهنؿ ساطة تقجد كؾؿة مـ رجاؾ
تؼقلقل ه ا مـافؼ فؿثص يف حدتث طؽاشة بـ محلـ -رضل اهلل طـاف -لؿاا
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أخر -لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -بذارعقـ ألػاا تادخؾقل الجـاة باص حذااب صال
ط اب فؼا طؽاشة :ادع اهلل أل تجعؾـل مـفؿ قا « :أكت مـفؿ» فؼاة رجؾ
فؼا تا رسق اهلل ادع اهلل أل تجعؾـل مـفؿ قا « :سارؼؽ بفاا طؽاشاة» فؼاا
بعض ال راح :ال ه ا الثاين مـاافؼ ..خ ال صال تـرغال مثاؾ ها ا يف ألاحاب
رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -بؾ طؾاك العؽاس ها ا الا ك قااة صصؾاب
مااـ الـراال -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -أل تاادطق لااف ه ا ا مااـ دالاااؾ كقكااف مااـ
الؿممـقـ لؽـ لعؾف لؿ ترؾغ درجاة أل تادخؾ الجـاة باص حذااب صال طا اب
فرد أل تؼق -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -لف :لذت مـفؿ أجاب بجقاب ل قػ
فؼا « :سرؼؽ بفا طؽاشة» لؽـ ال تعـل أل ه ا مـ الؿـافؼقـ كؿا قا بعض
ال راح.
صهؽ ا ه ا الرجؾ مـ ااكلار -طػا اهلل طـف صرضل طـاف -لؿاا قاا ها ل
الؿؼالة ال دتدة ال ـقعة قالفا يف حا غضب فؼا بعض ال اراح ها ا تاد
أتضا مـ الحؼقؼة التعجؾ:
طؾك أكف مـ الؿـافؼقـ إذ ال تؼقلفا إال مـافؼ صه ا ً
اكف ثرت أل ه ا الرجؾ مـ أهؾ بدر صأهؾ بدر قا اهلل -طز صجاؾ -اطؿؾاقا
ما شوتؿ فانين قاد غػارت لؽاؿ لؽاـ باادرة صقعات مـاف كؾؿاة غقار جقادة غقار
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مـاسرة غقر الاؼاة فاالؼق بلكاف مـاافؼ خ ال ال أهاؾ بادر لاقس فاقفؿ مـاافؼ
ق عا.
فالحالؾ أل كاكت كؾؿة غقر مـاسرة أبدا فؾؿ قا ه ا ؾقل صجاف رساق
اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -ؾقل صجفف أك غقار صضفارت طؾقاف -لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ -آثار الغضب فؼا « :تا زبقر! اسؼ ثؿ احرس الؿا حتاك ترجاع
إلك الجدر» لؿاذا؟ ال ه ا حؼ الزبقر تعـل حاؼ ااص ها ا هاق أل تذاؼل
حتك ترؾغ الؿا الجدر ثؿ ترسؾ لؽـف -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -ألاؾح بقـاف
صبقـ الزبقر بحقث تلؾ الؿا إلك ااكلارك بعدل بـقع مـ اللؾح بقـ الزبقار
صباقـ ااكلااارك صإال حااؼ الزبقاار هااق ها ا أل تذااؼل حتااك ترجااع الؿااا إلااك
الجدر ه ا حؼف لؽـ الـرل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -أراد أل تلاؾح بقـفؿاا
صأ ك طؾك الزبقر رضل اهلل عاالك طـاف صأرضاال صأمارل أل ترساؾ الؿاا إذا هاق
أسااؼك لؽااـ لااؿ تذااتقطب حااؼ الزبقاار ال هؽا ا اللااؾح اللااؾح كثقاارا يف
الؿحاكؿ تجرك طؾك ها ا تعـال تاليت رجاؾ فقؼاق ها ل الؿارأة اآلل ال رتاد
التل زصجتفا ال رتدين صأكا اآلل ما طـدك مااكع يف أل أصؾؼفاا لؽاـ ارد طؾال
مفرك حؼف اكف دفع الؿفار فقؼاق الؼاضال :لعؾاؽ ذاؼط رباع الؿفار أص
ذؼط مؼدار ك ا صك ا مـ الؿفر فقؼق  :حؽؿ طؾل حؽؿا تؼاق الؼاضال:
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ال ما أحؽؿ طؾقؽ حؽؿا حؽاؿ اهلل أل تارد لاؽ مفارى فانل ألاررت طؾقاف
فف ا حؼؽ لؽـ أكا أقق حتك ـتفل ه ل الؼضاقة صهال أة أصالدى صجارى
بقااـؽؿ مااـ الع اارة مااا جاارى صالؿ ؾؼااة ألااص إذا صؾؼاات ؿتااع حؼااا طؾااك
الؿحذااـقـ فؾعؾااؽ أل ؼرااؾ بؿثااؾ ه ا ا ه ا ا معـااك اللااؾح لؽااـ إذا ألاار
إكذال طؾك حؼف فؾف ذلؽ.
فالـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -ألؾح بقـفؿا لؾحا حتاك ـتفال الؼضاقة
فؾؿا قا ااكلاارك ها ل الؽؾؿاة أطااد لؾزبقار حؼاف صهاق أل تذاتقطب حاؼ
الزبقر حتك ترجع الؿا إلك الجدر فؼا الزبقر :صاهلل إين احذاب ها ل اآلتاة
كزلت يف ذلؽ ﴿فص صربؽ ال تممـقل حتك تحؽؿقى فقؿاا شاجر بقاـفؿ ثاؿ ال
قؿا﴾ [الـذاا  ]65 :صال
تجدصا فل أكػذفؿ حر ًجا مؿا قضاقت صتذاؾؿقا ذاؾ ً
شاؽ أل ااكلااارك -رضاال اهلل طـااف -قااد قااا كؾؿااة ال ؾقااؼ صأكااف كاادة اكااف
تحادث بعاض ااحقاال أل تغضاب ا كذااال فقؼاق كؾؿاة غقار مقزصكاة صغقاار
جقدة لؽـ تـادة طؾقفاا الحالاؾ أل فقاف داللاة طؾاك صجاقب ع اقؿ حادتث
الـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -فؼا طز صجاؾ﴿ :فاص صرباؽ ال تممـاقل حتاك
تحؽؿقى﴾ يف ماذا؟ يف كؾ ما شجر كؾ ما فقف خلقمة تجب أل تحؽؿ فقفاا
القحل تؽػل؟ ال ما تؽػل إذا لدر حؽؿ اهلل يف ها ل الؼضاقة فاص ؼاق أكاا
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ه ا الحؽؿ أكػ ل ال تجقز أل تقجد يف كػذؽ يف الداخؾ حارج صتؾزماؽ أل
ذؾؿ لحؽؿ اهلل ذاؾقؿا صها ا ماـ دالااؾ مؼاماات ا تؿاال الؽراار أكاؽ إذا
طؾؿاات حؽااؿ اهلل صإل كااال طؾااك خااصح هااقاى صإل كااال يف غقاار لااالحؽ
فنكؽ ذؾؿ لحؽؿ اهلل طز صجؾ.
الحدتث ال ك بعدل أل ابـ طؿار -رضال اهلل طـاف -قاا  :أل رساق اهلل -
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -قا « :ال ؿـعقا إما اهلل أل تلؾقـ فل الؿذاجد» صيف
لػاظ« :ال ؿـعاقا إماا اهلل مذااجد اهلل» يف الحادتث داللاة طؾاك أل الؿارأة ال
تجقز أل خرج مـ بقت زصجفا إال بنذكف لف ا قا -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ-
ال ؿـعااقهـ إذا أردل الؿذاااجد ه ا ا الؿعـااك صإال فاالااؾ أل ؾاازة بقتفااا
صلااقس لفااا أل خارج إال بنذكااف حتااك لااق أرادت زتااارة صالاادتفا أص مرتضااة أص
كحقها فنهنا ذتلذل زصجفا صلاقس لفاا أل خارج ماـ الرقات إال بنذكاف فانل
الزصج كؿاا قاا -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ« :-صالرجاؾ راع فال أهاؾ بقتاف» هاق
الراطاال صقااد سااؿك اهلل الاازصج سااقدا يف كتابااف فؼااا ﴿ :صألػقااا سااقدها لاادى
الراب﴾ [تقسػ ]25 :أك زصجفا فذؿال ربـا عالك سؿال سقدا.
صقا -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :-كؾ بـل آدة سقد» فالرجاؾ ساقد يف أهاؾ
بقتف فؾقس لفا أل خرج إال بنذكف صا ذل سفؾ ذت قع أل تلاؾ ماثص اآلل
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بف ص ؼاق أكاا أرتاد أل أذهاب إلاك الرقات قاد تؼاق ال القضاع غقار مـاساب
ا هرل الرقاات اآلل اللاارقال هاامال مااـ سااقرؼك طـاادهؿ اكت اارين حتااك آيت
تؾزمفا صلقس لفا أل خرج حتك لق قالت أرتد ال هاب إلك صالدك أص أرتاد
زتارة مرتض أص كحقل ق عا حاا الضارصرة صضاع آخار بعاض الـااس تاقرد
تؼق يف حا الضرصرة يف حاا الضارصرة تؼاا لؾؿارأة ابؼال يف الرقات حتاك
تضااررك بحرتااؼ أص كحااقل مااا تؼااق ه ا ا إكذااال طاقااؾ لؽااـ الؿؼلااقد يف
ااحقا العادتة أهنا لقس لفا أل خرج مـ الرقت إال بنذل زصجفا لفا ا قاا
لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ« :-ال ؿـع اقا إم اا اهلل أل تل اؾقـ» ال االااؾ أهناااذتلذل فتذتلذكؽ ؼق  :أرتد ال هاب إلك الؿذجد هـا قاا  :ال ؿـعفاا ال
شؽ أل الؿؼلقد أال تؿـعفا يف ااصضاع العادتة أما إذا رأى الزصج أل الحال
مثص مـ حقلف فقف أهؾ فذؼ صفجقر قد تتعرضقل لؾؿارأة صال ساقؿا يف الؾقاؾ
فنكف تؿـعفا أص ت هب معفا صتؼق  :إل كـت مقجقدا ذهرت بؽ إلك الؿذجد
صرجعت معل أما إل كـت غقر مقجاقد فؾاقس لاؽ أل خرجال فاص ذاتد
طؾال ا ا الحادتث ال ها ا الحادتث يف ااحاقا العادتاة أماا إذا صجادت
حا ضرصرة تؿؽـ أل تتعرض لؾؿرأة مـ قرؾ أهاؾ الػذاؼ صالػجاقر فتؼاق
قااا الـراال -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ« :-ال ؿـع اقا إم اا اهلل» لااقس ه ا ا هااق
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الؿؼلقد إكؿا يف ااحقا العادتة أكاف إذا كاال القضاع طؾاك حاا ماـ ااماـ
صال ؿلكقـة صالرعد طـ الرترة ماـ الؿارأة أص اا فػال ها ل الحالاة إذا اساتلذكتف
فؾقس لف أل تؿـعفا «ال ؿـعقا إما اهلل أل تلؾقـ فل الؿذجد».
لؿا قا ابـ طؿر -رضل اهلل طـفؿا -لؿا حدث

ا الحدتث قا اباـ لاف

هق بص أضـ بص إكا لـؿاـعفـ صيف بعاض الرصاتاات قاا  :صاهلل لؿـعاـفـ
تتخ كااف دغااص فغضااب ابااـ طؿاار -رضاال اهلل طـفؿااا -غضاارا شاادتدا قااا
أحدثؽ طـ رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -ص ؼق إكا لؿـعـفـ تعـل أكاؽ
قابؾت حادتث رساق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -برأتاؽ صأضـاف يف بعاض
الرصاتات دطا طؾقف صسرف سرا تؼق الراصك :لاؿ أساؿع اباـ طؿار ساب مثؾاف
مـ شدة غضرف طؾك ابـف حقـ قا ه ا صه ا تاد طؾاك التغؾاقظ طؾاك ماـ رد
حدتث رساق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -صلاق بادطاا أل طـادل غقارة صأكاف
تخاح طؾك الؿرأة صكحاقل ال تجاقز مثاؾ ها ا إل كـات خااح طؾاك الؿارأة
اذهب ا أص ت هب ا ابـؽ لؽـ ال ؼؾ :كؿعـفاا صالـرال -لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ -تؼق  :ال ؿـعفاا فاص تحاؾ أل تؼاباؾ حادتث رساق اهلل -لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ -بؿثؾ ه ا.
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صمثؾف حدتث طرد اهلل بـ مغػؾ -رضل اهلل طـف -أكف كال جالذا إلاك جـراف
ابـ أخ لف فخ ح الخ ح أل لخ مثص حلاة أص كقاة ص جعؾفا بقـ الذارابة
مـ القد القؿـك صالقذرى ص رمل هؽ ا ضعفا طؾك صرح ص رمال اا هؽا ا
فؾؿا فعؾ ه ا هنال ابـ مغػؾ صقا إل رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ -هناك
طـفا قا « :إكفا ال لاقد لاق ًدً ا» ال تؿؽاـ أل لاقد بؿثاؾ ها ل الحلااة ال
تؿؽـ أل لقد ا لقدا «صال ـؽل طدصا» تعـل ال تؿؽـ أل قجد يف العدص
كؽاتة الـؽاتة يف العدص ؽقل بنكثار الؼتؾ صالجرح لق أرسؾت ه ا طؾك طدص
ؼا ؾااف مااا كػعاات ماااذا ػعااؾ؟ ؽذاار الذااـ ص ػؼاال العااقـ :اهناا ال تؿؽااـ أل
تحذـ ا كذال قجقففا فربؿا ضربت إكذاكا يف طقـف فػؼلبا أص ضربت ساـف
فؽذر ف فالخ ح ه ا مـفل طـف ابـ أخقف ه ا طاد تخ ح بعد أل حدثف

ا

الحدتث فؼا طرد اهلل -رضل اهلل طـاف :-أحادثؽ أل رساق اهلل -لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ -هنك طـفا ثؿ طدت خ ح ال أكؾؿؽ أبادا صفقاف هجار الؿرتادع
صالعالل قا  :ال أكؾؿؽ م ؾؼا ه ا طؿف قا

ل ال رتؼة أكا لـ أكؾؿاؽ

تعـل حتك حدث قبة مؿا لـعت صإال فذلقاصعؽ ال أكؾؿؽ.
الحدتث ال ك بعدل حدتث طرادة اباـ اللاامت -رضال اهلل طـاف -صأحاد
الـؼرا صهق الؿراد بؼقلف الـؼقب أحد كؼرا لقؾة العؼرة -رضال اهلل طـاف -ماـ
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الـؼرا ال تـ جعؾفؿ الـرل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -طؾاك ااكلاار كاال ماع
معاصتة -رضل اهلل طـف -بلرض الارصة يف جفااد يف سارقؾ اهلل غازصا فحلاؾ
غـقؿة فلار الـاس تتراتعقل كذر ال هب بالدكاكقر صكذر الػضاة بالادراهؿ
صه ا ال تجقز أصال :الدتـار ما الؿؼلقد بف؟ الؿؼلاقد بالادتـار طؿؾاة ؽاقل
مـ ال هب صالدرهؿ طؿؾة ماـ الػضاة إذا أرتاد لارح الادراهؿ بالادتـار ال
بلس الدتـار تعااد ط ارة دراهاؿ أص اثـال ط ار درهؿاا فقجاقز اللارح أل
تؽقل تدا بقد مراشرة ذاؾؿف الادتـار صتع قاؽ الادراهؿ يف الحاا صال تؽاقل
فقفا لخقر.
أما لق أردت أل رقع ذهراا قادتؿا با هب جدتاد صقؾات للااحب الؿحاؾ
ال هب ه ا طـدك قدتؿ مـ خؿس ساـقات صقاد صجاد اآلل كاقع ماـ جدتاد
مااـ ال ا هب ال ا هب ه ا ا طـاادك فقااف كؿااا اارى خؿااس خااقا ؿ صسصسااؾ
صكحقهااا أط ـقااف بخااا ؿ صاحااد مااـ ها ل الخااقا ؿ الجدتاادة مااا تجااقز اكااف
تجب أل تؽقل مؿاثؾة يف القزل ااشقا الربقتة ها ل إذا كاكات لاـػا صاحادا
مثؾ ال هب بال هب تجب فقفا شقوقـ :التؿاثؾ بـػس القزل صالتؼاابض يف
مجؾس العؼد.
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إذا اختؾػاات مثااؾ ذهااب بػضااة تجااقز طاادة التؿاثااؾ ب اارط التؼااابض يف
الؿحؾ كػذاف صها ا تـراف طـاد الؽاصة طؾقاف طؾاك مذاللة ؼاع طـاد بعاض ماـ
ت رتصل ال هب قد ليت إلك لاحب ال هب فت رتك مـاف ماثص خا ؿاا باللػ
رتا فص جد معؽ إال ذاعؿااة رتاا فتؼاق ها ل ذاعؿااة صغادا أط قاؽ
الؿااة ما تجقز ال تحؾ ه ا البد أل تؽقل التؼابض تدا بقد يف الحاا فؼاؾ
أبؼ الخا ؿ طـدى لغد صآيت بالؿااة صأط قؽ إتاها ذؾؿـل تدا بقد أماا ع قاف
بعضا صتليت بؼقة الؿا فقؿا بعد فف ا ال تجقز صهق ضرب مـ ضرصب الربا.
فالا ك حلااؾ يف ها ل الغاازصة أل الـاااس لااارصا تتراااتعقل كذاار الا هب
كذر ال هب بالدكاكقر الدتـار قؾـا مـ ال هب معـال أكف ما لاار فقاف التؿاثاؾ
البد أل تؽقل فقف ؿاثاؾ صلاارصا تترااتعقل كذار الػضاة بالادراهؿ الادرهؿ
قؾـا إكف مـ الػضة معـك ذلؽ أكف ما لار فقف التؿاثؾ فؼا طراادة -رضال اهلل
طـف :-تا أتفا الـاس إكؽؿ الكؾقل الرباا ساؿعت رساق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ -تؼق « :ال رتاطقا ال هب بال هب إال مث ًص بؿثؾ» فؾاق أردت ماثص أل
رتك خا ؿا لزصجتؽ جدتدا صطـدى ذهاب قادتؿ مااذا ػعاؾ؟ باع الا هب
الؼاادتؿ فاانذا قرضاات الـؼااقد فاشاارتك بااف الا هب الجدتااد أمااا أل رقعااف ذهرااا
قدتؿا مثص تلؾ صزكف إلك مااة جراة بخا ؿ جدتد صزكف ذعقل فص شؽ ها ا
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ربااا مااا تجااقز فيجااؾ ذلااؽ إذا بقعاات كذاار الا هب بالاادتـار فؿعـااك أكااف لااؿ
تحدث التؿاثؾ.
بؿ راع كذر ال هب؟ بػضة ما فقف ماكع أل تؽقل فقف طادة ؿاثاؾ أماا أل
رقع كذر الا هب بادتـار صالادتـار ماـ ذهاب أص رقاع كذار الػضاة بادرهؿ
صالدرهؿ مـ فضة معـال أكف ما حلؾ التؿاثؾ لف ا قا  :إكؽؿ الكؾقل الرباا
سااؿعت رسااق اهلل -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -تؼااق « :ال رتاااطقا الاا هب
بال هب إال مث ًص بؿثؾ ال زتادة بقـفؿا صال ك رة» صال ك رة أك صال لخقر.
معاصتة -رضال اهلل طـاف -اجتفاادا مـاف قاا  :تاا أباا القلقاد ال أرى الرباا يف
ه ا إال ما كال مـ ك رة تؼق ال أرى أل الربا تؼع إال يف التالخقر أماا هامال
فقتراتعقل الؽذر مـ ال هب بالدتـار مراشرة فؼا أحادثؽ طاـ رساق اهلل -
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -ص حدثـل طـ رأتؽ لاوـ أخرجـال اهلل تعـال رجعـاا
بعد الغزصة ه ل ال أساكـؽ بلرض لؽ طؾل فقفا أمرة اكف أمقر صاامقار ماـ
قرؾ طؿر -رضل اهلل طـف.-
لؿا رجع مـ الغزص لحؼ بالؿدتـة قا لف طؿر :ماا أقادمؽ تاا أباا القلقاد
فلخرل بالخر صما قا  :مـ أكاف حؾاػ أال تذاؽـ بالرض لؿعاصتاة طؾقاف فقفاا
إمارة قا  :ارجع فؼرح اهلل أرضا لذت فقفا صأمثالؽ اهلل أكر قرح اهلل أرضاا
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لذت فقفا صأمثالؽ مـ اآلمرتـ بالؿعرصح صالـاهقـ طـ الؿـؽر إذا خرجات
أكت صأمثالؽ مؿـ تلمر بالؿعرصح صتـفك طـ الؿـؽار فؼارح أرضاا خرجاقل
مـفا ماذا تحدث إذا خرج مـ اارض اآلمر بالؿعرصح الـااهل طاـ الؿـؽار
الؿرقـ لؾحؼ ؽقل أرضا قرقحة قا  :ارجع صكتب إلك معاصتة ال إمارة لاؽ
طؾقف تعـل طرادة رضل اهلل عالك طـف صأرضاال ال تادخؾ حات صالتتاؽ صال
لمرل بلك أمر ال طرادة رجؾ كرقر جدا مـ فؼفا اللحابة صقدتؿ ا ساصة
رضل اهلل عالك طـف تؼا أكف أسؾؿ لقؾة العؼرة قرؾ أل تفاجر الـرل -لؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ -فاستع ؿ طؿر أل تخرج مثؾ ه ا الخقار قاا  :صاحؿاؾ الـااس
طؾك ما قا تؼق  :ألزة الـاس طـدى بال ك قالاف لاؽ فنكاف هاق اامار اامار
اللحقح الحؼ أكف ال تجاقز الترااتع طؾاك ها ا الـحاق الؿا كقر فلساؼط طـاف
طرادة إمرة معاصتة صقا  :قرح اهلل أرضا ال ؽقل فقفا أكت صأمثالؽ تعـل مـ
اآلماارتـ بااالؿعرصح صالـاااهقـ طااـ الؿـؽاار صهاا ا تااد طؾااك أل اآلماارتـ
بالؿعرصح صالـااهقـ طاـ الؿـؽار بؿثاباة الغقاث صالؿ ار يف ااماة :إذ تالمرصل
بالؿعرصح صتـفقل طـ الؿـؽر فنذا لؿ ترع لفؿ الحا صخرجقا مـ اارض
قرحت اارض صسا ت صاجاؾ ذلاؽ أرجعاف طؿار صألازة معاصتاة أال تالمرل
بلمر هنااقا قا  :لذت طؾقف أمقرا هنااقا إمر ف مراشارة ماع أمقار الؿاممـقـ أماا
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أكت فص لمرل صال ـفال فقف الؽػاتة صالذاداد ال تحتااج أل تجعاؾ طؾقاف إماارة
مـ قرؾؽ اكف يف الؿؼاة ال ك لـ تعارض صلـ تؼع ماا تذاق باؾ صقاع ماا هاق
طؾك الحؼ صأخ لت فقاف أكات تاا معاصتاة قؾـاا أل معاصتاة -رضال اهلل طـاف-
صأرضال إكؿا ضـ ه ا ضـا صلؿ تتعؿاد مخالػاة حادتث رساق اهلل -لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ -لؽـ ضـ أل الربا ال تؽقل إال يف التلخقر أما إذا كااكقا تترااتعقل
يف الحا فنكف ال حرج يف ذلؽ صه ا لقاب لاق أل الجـذاقـ غقار متؿااثؾقـ
مثؾ ماا قؾـاا لاق أكاف ذهاب بػضاة ال بالس الؿفاؿ أال حلاؾ ك ارة تعـال ال
تمخر مراشرة تد بقد.
فلما إذا كاكا مـ جـذقـ فص تحؾ  ...بال رتؼ ال ك ذكرل معاصتاة ال تجاقز
فقف الـ رة صال تجقز فقف التػاصت صه ا ال ك طرفف طراادة -رضال اهلل طـاف-
صأكف تد طؾك اللحابة تتػاص قل يف العؾؿ فعرادة أطؾؿ مـ معاصتاة رضال اهلل
طـ الجؿقع.
حدتث ابـ مذعقد صمثؾف حدتث طؾل -رضل اهلل طـاف -إذا حادثتؽؿ طاـ
رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -ف ـاقا برساق -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ-
الا ك هااق أهـااال صأهاادال صأ ؼااال أهـااال أك أصقرااف صأهـااال مااـ الفـااا كؿااا أل
ال عاة إذا ساغ تؽقل هـقوا فؽ لؽ ضـقا بحدتث رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقاف
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صسؾؿ -ال ك هاق أهـاا صالا ك هاق أهادى تعـال أهادى لؾلاقاب فقحؿاؾ
حاادتث رسااق اهلل -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -طؾااك أحذااـ الؿحامااؾ صذلااؽ
حؿؾ معـال طؾاك ماا دلات طؾقاف الـلاقص صال تحؿاؾ حادتث رساق اهلل -
لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -طؾااك معـااك قرااقح ال تؾقااؼ بااالـرل -لااؾك اهلل طؾقااف
صسؾؿ -صاجؾ ذلؽ ال تتحدث يف معاين حدتث رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف
صسؾؿ -إال أهؾ العؾاؿ ال العاامل قاد ت اـ بحادتث رساق اهلل -لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ -معـك سقوا غقر مـاساب غقار الااؼ فقجعاؾ أمار معـاك الحادتث
صالؿراد بف تجعؾ اهؾ العؾؿ ال تـ تعرفقل الؿعـك الذؾقؿ الصاؼ برساق اهلل
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -إذ قد تػفاؿ بعاض الـااس ماـ أحادتاث رساق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -ففؿا خاصوا بؾ بعض العاماة قاد تؼارأ الحادتث قارا ة
خاصوااة ثااؿ ت ااـ ضـااا خاصوااا برسااق اهلل -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -بؼرا ااف
الخاصوة لؾحدتث فؾف ا ال ت ـ بحدتث رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ-
إال الحذـ صترد ذلؽ إلك أهؾ العؾؿ.
الحادتث الا ك بعاادل فقااف الؿؼاارك حاادثـا طؾاال بااـ الؿـا ر قااا  :حاادثـا
محؿد بـ الػضقؾ قا  :ثـا الؿؼرك طـ جدل طـ أبل هرترة تـرغل أل تعارح
صالب العؾؿ أل ها ا االساؿ الؿؼارك ت ؾاؼ طؾاك ثصثاة كثقارا ماا ذاؿع طاـ
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الؿؼرك طـ أبل هرترة طـ الؿؼرك طـ أبقف طـ أبل هرترة الؿقجقد طـدى
يف الذااـد هـااا هااق الحػقااد حػقااد الؿؼاارك لفا ا كقضااح إل شااا اهلل عااالك
الؿؼرتقـ همال ال الؿؼرك ه ا ال ك طـدى هـا يف الحادتث هاق الحػقاد
صهق مرتصى فحدتثف مـ قرقؾ الحدتث الضعقػ أما أبق سعقد الؿؼارك ففاق
ثؼة ثرت مات طاة مااة رحؿف اهلل ابـاف ساعقد اباـ أبال ساعقد ثؼاة غقار قراؾ
مق ف أك غقر حػ ف مات يف حدصد الع رتـ صمااة فالؿؼرتال ااب صالجاد
ثؼتال أما الحػقد ه ا ففق مرتصى فؾؿا قا  :الؿؼرك تعـال قاد تخاتؾط ها ا
بلبقف أص بجدل الؿقجقد طـدى هـا هق الحػقد صهاق مارتصى الحادتث صذكار
فقف أل الـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -قا « :ال أطرفـ ما تحادث أحادكؿ طـال
الحدتث صهق متؽئ طؾك أرتؽتف فقؼق  :اقرأ قرآ ًكا ما ققؾ مـ قاق حذاـ فلكاا
قؾتف» ه ل الؾػ ة مـ رصاتة الؿؼارك الضاعقػ ها ا صإال ؼادمت الرصاتاات
اللحقحة يف أل الـرل طؾقف اللصة صالذصة أخر أل ها ا الرجاؾ متؽائ طؾاك
أرتؽتف تؼق ما صجدكا يف كتاب اهلل ا رعـال صما لؿ كجد ركـال أص كحقل فالص
الحدتث لف ما ت فد لف لؽـ طرارة ما ققؾ ماـ ققاؾ ماـ قاق حذاـ فلكاا قؾتاف
ه ل صجدت يف لػظ الحدتث ال ك فقف الؿؼرك الضعقػ.
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الحدتث ال ك بعدل أل أبا هرترة قا لرجؾ :تا اباـ أخال إذا حادثتؽ طاـ
رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -حدت ًثا فص ضارب لاف اامثاا ال ضارب
لف اامثا تعـل ال عارض الحادتث الـراقك باامثاا صمارادل أل طؾقاؽ أل
ع ؿ الحدتث صأال عرتض طؾقف ال أباا هرتارة -رضال اهلل طـاف -يف بعاض
الرصاتات حدث بحدتث الـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -يف أمر الؼااؿ ماـ كاقة
أال تغؿااس تاادل يف ا كااا حتااك تغذااؾفا ثصثااا فاالصرد طؾقااف أحاادهؿ مااا تتعؾااؼ
با كا الؽرقر ال ك تحقك ما كثقرا فؼا إذا حدثتؽ طـ رساق اهلل -لاؾك
اهلل طؾقف صسؾؿ -حادتثا فاص ضارب لاف اامثاا ال عاارض حادتث الـرال -
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -بؿثؾ ه ا الؽصة ال غؿس تدى  ..الؿعـك :ال غؿاس
تدى ال يف مثؾ ه ا ا كا الؽرقر صال اللغقر صالؿ رصع لؿـ قاة مـ الؾقاؾ إذا
أراد أل تتقضل مـ إكا بؾ تؾزمف ذلؽ إذا أراد أل تتقضل مـ كػس ا كا فنكاف ال
تدخؾ تدل قاا -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ« :-فانل أحادكؿ ال تادرك أتاـ با ات
تدل» صإكؿا تؿقؾ ا كا إمالة يف تدل فقغذؾ القدتـ ثؿ ثاكقة ثؿ ثالثة ثؿ تغذؾ
تدل اكف ال تدرك أتـ با ت تدل كؿا قاا -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ :-إذ الـاااؿ
قد تدخؾ تدل صتؿس طقر ف صربؿا كاال الؿقضاع مرؾاقال أص كحاقل ب ال ماـ
الرااحة الذقوة فرعاد ذلاؽ تادخؾ تادل يف ا كاا صهاق ال ت اعر لا لؽ رباط -
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لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -ه ا بالـقة ال ا كذال صهاق مذاتقؼظ ماا تػعاؾ ها ا
لؽـ صهق كااؿ ال تادرك تؼاق « :إل أحادكؿ ال تادرك أتاـ با ات تادل» فؾؿاا
أصرد طؾقف ه ا ا تراد قا  :ال ضرب لحدتث الـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ-
اامثا ال قرد ه ل ا ترادات صه ا تدلؽ طؾك أل معارضة أحادتث الـرال
لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -بؿثااؾ ها ا ال جااقز فؾؿااا بالااؽ بؿااا طقرضاات باافالـلاااقص الـرقتاااة ماااـ قراااؾ أهاااؾ الرااادع صالضاااصالت صالؿتفاااقكقـ ماااـ
الؿتلخرتـ صاهلل الؿذتعال.
{أحذـ اهلل إلقؽؿ.
قا -رحؿف اهلل عالك:-
باب التققل يف الحدتث طـ رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ-
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قا  :حدثـا معاذ بـ معااذ طاـ اباـ طاقل قاا :
حدثـا مذؾؿ الر قـ طـ إبراهقؿ التقؿل طـ أبقف طـ طؿرص بـ مقؿقل قاا  :ماا
أخ لكل ابـ مذعقد ط قة خؿقس إال أ قتف فقف قاا فؿاا ساؿعتف تؼاق ب ال
قط قا رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ فؾؿا كال ذات ط قة قا  :قا رساق
اهلل قا لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ قا  :فـؽس قا  :فـ رت إلقف ففاق قاااؿ محؾؾا ًة
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أزرار قؿقلااف قااد اغرصرقاات طقـااال صاكتػخاات أصداجااف قااا  :أص دصل ذلااؽ أص
قفا ب لؽ.
فقع ذلؽ أص قرت ًرا مـ ذلؽ أص شر ً
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قا  :حدثـا معااذ باـ معااذ طاـ اباـ طاقل طاـ
محؿد بـ سقرتـ قا  :كاال أكاس باـ مالاؽ -رضال اهلل طـاف -إذا حادث طاـ
رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ حدت ًثا فػرغ مـف قا  :أص كؿا قا رساق اهلل -
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ.-
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قا  :حدثـا غـدر طـ شاعرة ح صحادثـا محؿاد
بـ ب ار قا  :حدثـا طرد الرحؿـ بـ مفدك قا  :حدثـا شاعرة طاـ طؿارص باـ
مرة طـ طرد الرحؿـ بـ أبل لقؾك قا  :قؾـا لزتاد باـ أرقاؿ حادثـا طاـ رساق
اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ قا  :كرركا صكذقـا صالحدتث طـ رسق اهلل لؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ شدتد.
حدثـا محؿد بـ طرد اهلل بـ كؿقر قا  :حدثـا أبق الـضر طـ شعرة طـ طراد
اهلل بـ أبال الذاػر قاا  :ساؿعت ال اعرل تؼاق  :جالذات اباـ طؿار ساـ ًة فؿاا
سؿعتف تحدث طـ رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ شق ًوا.
حدثـا العراس بـ طرد الع قؿ العـررك قا  :حدثـا طرد الارزاع قاا  :أكرلكاا
معؿر طـ ابـ صاصس طـ أبقاف قاا  :ساؿعت اباـ طرااس -رضال اهلل طـفؿاا-
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تؼق  :إكؿا كـا كحػظ الحادتث صالحادتث تحػاظ طاـ رساق اهلل -لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ -فلما إذا ركرتؿ اللعب صال لق ففقفات.
حدثـا أحؿد بـ طردة قا  :حدثـا حؿاد باـ زتاد طاـ مجالاد طاـ ال اعرل
طـ قرضة بـ كعب قا  :بعثـا طؿر بـ الخ اب -رضل اهلل طـاف -إلاك الؽقفاة
صشقعـا فؿ ك معـا إلك مقضع تؼا لف لرار فؼا  :أ درصل لؿ م اقت معؽاؿ
قا  :قؾـا لحؼ لحرة رسق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ صلحاؼ ااكلاار قاا :
لؽـااال م اااقت معؽاااؿ لحااادتث أردت أل أحااادثؽؿ باااف صأردت أل حػ اااقل
لؿؿ اك معؽؿ :إكؽؿ ؼدمقل طؾك قاقة لؾؼارآل فال لادصرهؿ هزتاز كفزتاز
الؿرجااؾ فاانذا رأصكااؿ ماادصا إلااقؽؿ أطـاااقفؿ صقااالقا ألااحاب محؿااد فاالقؾقا
الرصاتة طـ رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ صأكا شرتؽؽؿ.
حدثـا محؿد بـ ب ار قا  :حدثـا طرد الرحؿـ قا  :حدثـا حؿاد باـ زتاد
طـ تحقك بـ سعقد طاـ الذاااب باـ تزتاد قاا لاحرت ساعد باـ مالاؽ ماـ
الؿدتـة إلك مؽة فؿا سؿعتف تحدث طـ الـرال لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ بحادتث
صاحد}.
ه ا الراب يف التققل يف الحدتث طـ رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ-
أك االحرتاز طـد رصاتة الحادتث حتاك ال تخ ائ طـاد رصاتتاف أصرد فقاف قاق
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طؿرص بـ مقؿقل -رحؿف اهلل عالك :-ما أخ الكل اباـ مذاعقد ط اقة خؿاقس
إال أ قتف فقف أك أكف ال تػق ف أل تصقل ابـ مذعقد كؾ ط قة خؿس تؼق  :ماا
سؿعتف تؼاق ب ال قاط قاا رساق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -كاال اباـ
مذعقد -رضل اهلل طـف -كثقر التحرز كاال كثقار التحارز ماـ رصاتاة الحادتث
الـرقك تخ ك أل تخ ئ فؾؿا كاال ذات ط اقة قاا  :قاا رساق اهلل قاا -
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -قؾؿا قاا  :قاا رساق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ-
كؽس أك كؽس رأتف قا  :فـ رت إلقف ففق قااؿ محؾؾ ًة أزرارل تعـال قاد فاؽ
أزرار قؿقلف قد اغرصرقات طقـاال اغرصرقات أك كلهنؿاا غرقتاا ماـ الادمقع
صاكتػخت أصداجف صهؿا العرقال يف العـؼ لؿاذا كؾ ه ا :اكف قا رساق اهلل
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -صخ ل أال تليت بؾػظ الـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ-م ابؼا لـػس الؽؾؿات التل قالفا -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -فانل الاراصك ماثص
قد ترصك أل الـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -قا  :اقعد فقؼق  :اجؾس ماثص أص
كحق ذلؽ فخ ل أال تليت بـػس لػظ الـرال -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ -صها ا
مـ دالاؾ ما طـدهؿ مـ ع قؿ حادتث رساق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ-
مـ جفة صاالحتقاط الراالغ يف أحادتاث رساق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ-
حتك ال تخ وقا فؼا  :أص دصل ذلؽ تعـل ه ا الا ك قؾات قاا رساق اهلل -
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لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -ك ا صك ا قاد تؽاقل دصل ماا قؾتاف أص فققاف قاد تؽاقل
قفا ب لؽ كؾ ه ا مـ التحارز صالتاققل
أكثر مؿا قؾتف أص قرت ًرا مـ ذلؽ أص شر ً
يف لػظ حدتث -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ.-
صمـف حدتث أكس -رضل اهلل طـف -إذا حادث طاـ الـرال لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ فػرغ مـف قا  :أص كؿا قا رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -تعـل إذا
قؾت قا رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -تؼق  :أكا أقق قا رساق اهلل -
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -أص كؿا قاا الؿ ابؼاة قاد ال ؽاقل اماة لؽاـ ال شاؽ
أهنؿ فلحا -رضل اهلل طاـفؿ -صطؾؿاا إذا طارصا طاـ حادتث رساق اهلل -
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -طرصا طـف حدتث بغقر كػس لػ ف طرصا عرقار العاالؿ
العارح لؽاـفؿ ماـ بااب التاققل حتاك ال تؼقلاقا قاا رساق اهلل -لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ -يف ه ا الؿؼاة ك ا صهق لؿ تؼؾف صإكؿاا قاا لػ اا مثؾاف مثاؾ ماا
ذكركا يف جؾس بد قعد صكحق ذلؽ مـ ه ل ااشقا القذاقرة كاؾ ها ا ماـ
دالاؾ قققفؿ يف حدتث الـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ.-
الحدتث ال ك بعدل :أل ابـ أبل لقؾك صؾب هق صألحابف مـ زتد بـ أرقؿ
رضل اهلل طـف -أل تحدثفؿ طـ الـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -فؼاا  :كرركااصكذقـا صالحدتث طـ رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ شدتد تعـل أخ اك أل
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أخ ئ صاامر شدتد لاق أين أخ الت صقؾات قاا رساق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ -صكال طـدك صهؿ أص كذقال ترت ب طؾقف ماا ال تـرغال أل أققلاف لا لؽ
قا الحدتث شدتد طـ الـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ.-
يف الخر الا ك بعادل أل ال اعرل تؼاق جؾاس اباـ طؿار ساـة فؿاا ساؿعتف
تحاادث طااـ رسااق اهلل -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -شااقوا تعـاال أكااف كااال تؼااؾ
الرصاتة طـ الـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -مع أل ابـ طؿر -رضل اهلل طـفؿاا-
مـ الؿؽثرتـ مـ اللحابة لؽـ معـال أكف ما كال يف كاؾ مجؾاس تحادث طاـ
رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -قد تػتل قد تعظ يف بعض ااحقاال تـؼاؾ
حدتثا طـ الـرل -لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ -لؽاـ ال اعرل تؼاق ماا صافؼتاف ها ل
الؿدة ال قتؾة حدث طـ رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ.-
الخر ال ك بعدل إكا كـا كحػظ الحدتث ه ا مـ كصة اباـ طرااس -رضال
اهلل طـفؿا -صالحدتث تحػظ طـ رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -فلما إذا
ركرتؿ اللاعب صالا لق ففقفاات الحادتث الحؼقؼاة فقاف اختلاار تقضاحف
لػظ لحقح مذؾؿ لؿا جا ب قر فجعؾ تحدث ابـ طراس فؼا اباـ طرااس:
طد لحدتث ك ا فعاد ثؿ حدثف فؼا طد لحدتث كا ا فعااد فذاللف ب اقر طاـ
سرب صؾرف فؼا  :ما ال ك تجعؾؽ كؾ مرة ؼق طد كلكؽ خترين قاا  :كـاا
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كحدث طـ رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -إذ لؿ تؽـ تؽا ب طؾقاف فؾؿاا
ركب الـاس اللعب صال لق ركـا الحدتث طـف تعـال ماـ بااب االحتقااط
صإال ال شؽ أل تخرصل بااحادتث لؽـ لؿا جا مثاؾ ال اقعة صكا بقا طؾاك
طؾل -رضل اهلل طـاف -صلاارصا تضاعقل أحادتاث مؽ صباة رأى اباـ طرااس
أهؿقة االحرتاز صالتدققؼ فقؿا تحدث بف طـ الـرل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ.-
صماارادل التثراات يف الرصاتااة فااص تاارصى طااـ أك أحااد صققلااف اللااعب
صالا لق ألااؾ اللااعب صالا لق يف ا بااؾ مـفااا مااا تؽااقل لااعرا طذاارا ال
تذفؾ اكؼقادل صمـفا ما تؽقل سفص.
الخر ال ك بعدل خر قرضة بـ كعب بعثفؿ طؿار -رضال اهلل طـاف -بعاث
همال اللحابة إلك الؽقفة فؼفا صمػتقـ صمعؾؿقـ صشقعفؿ م ك معفؿ إلك
مقضع تؼا لف لارار فذاللفؿ قاا  :أ ادرصل لاؿ م اقت معؽاؿ قاالقا :لحاؼ
لاااحرة رساااق اهلل لاااؾك اهلل طؾقاااف صساااؾؿ صلحاااؼ ااكلاااار ماااـ ااكلاااار
صألحاب رسق اهلل قا  :لؽـل م قت معؽؿ لحدتث أردت أل أحدثؽؿ بف
فلردت أل حػ قل لؿؿ اك معؽؿ تعـل ت كرصا ما سلقق لؽؿ.
إكؽؿ ؼدمقل طؾك ققة لؾؼرآل فل لدصرهؿ هزتز كفزتز الؿرجؾ الفزتز
هاق لااقت غؾقااال الؼادر فاانذا رأصكااؿ -تعـاال الـااس -ماادصا إلااقؽؿ أطـاااقفؿ
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صقالقا ألحاب محؿد فلقؾقا الرصاتة طـ رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ صأكا
شرتؽؽؿ ققلف أقؾقا الرصاتة أك لوص ت تغؾقا طـ قرا ة الؼرآل اهناؿ تؼادمقل
طؾاااك قاااقة تـرغااال أل تعؾؿاااقا الؼااارآل أصال صأل تضااار قا قرا اااف تؼاااق  :ال
غؾقهؿ بااحادتث أكاتؿ اآلل ركازصا طؾاك عؾاقؿفؿ الؼارآل ها ا الحادتث
رصال الاادارمل طرااد اهلل بااـ طرااد الاارحؿـ يف سااــف -رحؿااف اهلل -صقااا  :معـااال
طـاادك الحاادتث طااـ أتاااة رسااق اهلل -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -لااقس الذااــ
صالػاارااض تؼااق تحؿااؾ كااصة طؿاار ه ا ا طؾااك الحاادتث ال طؾااك ااحؽاااة
صالػاارااض اهنااؿ ال بااد أل تعؾؿااقا بذااـة الـراال -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ-
صااحؽاة الؿر ر ة ا لؽـ تؼق قؾؾقا الؽصة القارد يف سقرة الـرال -لاؾك
اهلل طؾقف صسؾؿ -صمغازتف صكحاق ذلاؽ حتاك ال ت اتغؾقا اا طاـ الؼارآل أماا
الـلقص الـرقتة يف الذــ صيف الػرااض فف ل ال بد مـ إبصغفا.
صااخقر حدتث الذااب بـ تزتد أكف لحب سعد بـ مالاؽ -تعـال ساعد
بـ أبل صقاص -مـ الؿدتـة إلك مؽة قا  :فؿا سؿعتف تحدث طـ الـرل لاؾك
اهلل طؾقف صسؾؿ بحدتث صاحد تعـل مـ باب االحتقاط صالؿذقرة ماـ الؿدتـاة
إلك مؽة ذع لقا تعـل أكف ما حدثف يف ه ل بحدتث.
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{بذؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿد هلل صاللصة صالذصة طؾك أشرح ااكرقا صالؿرسؾقـ كرقـا محؿد
صطؾااك آلااف صلااحرف أجؿعااقـ الؾفااؿ اغػاار لـااا صل ااقخـا صلقالدتااف صلقالاادتـا
صلؾحاضرتـ صالؿذتؿعقـ تا رب العالؿقـ.
قا ا ماة رحؿف اهلل عالك:
باب ال َّت ْغ ِْؾ ِ
ب َع َؾى رس ِ
قظ فِي َت َع ُّؿ ِد ا ْل َؽ َِذ ِ
ول اهَّللِ َص َّؾى اهَّللُ َع َؾ ْق ِه َو َس َّؾ َم
َ
َ ُ
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة صسقتد بـ سعقد صطراد اهلل باـ طاامر باـ زرارة
صإسؿاطقؾ بـ مقسك قالقا :حدثـا شارتؽ طاـ ساؿاى طاـ طراد الارحؿـ باـ
طرد اهلل بـ مذعقد طـ أبقف قا  :قاا رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ« :ماـ
ك ب طؾل متعؿدًً ا فؾقترقأ مؼعدل مـ الـار».
حدثـا طرد اهلل بـ طامر بـ زرارة صإسؿاطقؾ بـ مقسك قاال :حدثـا شرتؽ
طـ مـلقر طـ ربعل بـ حراش طـ طؾل قا  :قا رسق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ« :ال ؽ بقا طؾل فنل الؽ ب طؾل تقلج الـار».
حاادثـا محؿااد باـ رمااح الؿلاارك قااا  :حاادثـا الؾقااث بااـ سااعد طااـ ابااـ
شفاب طـ أكس بـ مالاؽ قاا  :قاا رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ« :ماـ
ك ب طؾل -حذرتف قا  -متعؿدًً ا فؾقترقأ مؼعدل مـ الـار».
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حدثـا أبق خقثؿة زهقر باـ حارب قاا  :حادثـا ه اقؿ طاـ أبال الزبقار طاـ
جااابر قااا  :قااا رسااق اهلل لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ« :مااـ كا ب طؾاال متعؿاادًً ا
فؾقترقأ مؼعدل مـ الـار».
حدثـا أبق بؽر باـ أبال شاقرة قاا  :حادثـا محؿاد باـ ب ار طاـ محؿاد باـ
طؿرص طـ أبل سؾؿة طـ أبل هرترة قا  :قا رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ:
«مـ ؼق طؾل ما لؿ أقؾ فؾقترقأ مؼعدل مـ الـار»
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قا  :حدثـا تحقك بـ تعؾك التقؿال طاـ محؿاد
بـ إسحاع طـ معرد بـ كعب طـ أبال قتاادة قاا  :ساؿعت رساق اهلل لاؾك
اهلل طؾقف صسؾؿ تؼق طؾك ه ا الؿـرر« :إتاكؿ صكثرة الحدتث طـال فؿاـ قاا
طؾل فؾقؼؾ حؼا أص لد ًقا صمـ ؼق طؾل ما لؿ أقؾ فؾقترقأ مؼعدل مـ الـار».
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة صمحؿد بـ ب ار قاال :حدثـا غـادر محؿاد باـ
جعػر قا  :حدثـا شعرة طـ جامع بـ شداد أبل لخرة طـ طاامر باـ طراد اهلل
بـ الزبقر طـ أبقف قا  :قؾت لؾزبقر بـ العقاة :ماا لال ال أساؿعؽ حادث طاـ
رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ كؿا أسؿع ابـ مذعقد صفص ًكًا صفص ًكًا قا  :أما
إكل لؿ أفارقف مـ أسؾؿت صلؽـل سؿعت مـاف كؾؿا ًة تؼاق « :ماـ كا ب طؾال
متعؿدًً ا فؾقترقأ مؼعدل مـ الـار».
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حدثـا سقتد بـ سعقد قا  :حدثـا طؾل باـ مذافر طاـ م ارح طاـ ط قاة
طـ أبل سعقد قاا  :قاا رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ« :ماـ كا ب طؾال
متعؿدًً ا فؾقترقأ مؼعدل مـ الـار».
ث َع ْن رس ِ
َباب َم ْن َحدََّّ َ
ول اهَّللِ َص َّؾى اهَّللُ َع َؾ ْق ِهه َو َسه َّؾ َم َح ِهدا وا َو َُ َهو َا َهرَّ َُ َّكَّه ُه
َ ُ

َك َِذب

حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قا  :حدثـا طؾل بـ هاشاؿ طاـ اباـ أبال لقؾاك
طـ الحؽؿ طـ طرد الرحؿـ بـ أبل لقؾك طـ طؾال طاـ الـرال لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ قا « :مـ حدث طـل حدت ًثا صهق ترى أكف ك ب ففق أحد الؽاذبقـ».
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قا  :حدثـا صكقاع ح صحادثـا محؿاد باـ ب اار
قا  :حدثـا محؿد بـ جعػر قا  :حدثـا شعرة طاـ الحؽاؿ طاـ طراد الارحؿـ
بـ أبل لقؾك طـ سؿرة بـ جـدب طـ الـرل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ قاا « :ماـ
حدث طـل حدت ًثا صهق ترى أكف ك ب ففق أحد الؽاذبقـ».
حدثـا طثؿال بـ أبل شقرة قا  :حدثـا محؿد بـ فضقؾ طـ ااطؿاش طاـ
الحؽؿ طـ طرد الرحؿـ بـ أبل لقؾك طـ طؾل طـ الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ
قا « :مـ رصى طـل حدت ًثا صهق تارى أكاف كا ب ففاق أحاد الؽااذبقـ» حادثـا
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محؿااد بااـ طرااد اهلل قااا  :أكرلكااا الحذااـ بااـ مقسااك ااشااقب طااـ شااعرة مثااؾ
حدتث سؿرة بـ جـدب.
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قا  :حادثـا صكقاع طاـ ساػقال طاـ حرقاب باـ
أبل ثابت طـ مقؿقل بـ أبل شرقب طـ الؿغقرة بـ شعرة قا  :قاا رساق اهلل
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :مـ حدث طـل بحدتث صهق ترى أكف كا ب ففاق أحاد
الؽاذبقـ»}.
ه ال الرابال تتعؾؼال بؿـ عؿد الؽ ب طؾك الـرل لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ
أص الراب ااص فقؿـ عؿد الثاين تتعؾؼ بؿـ حدث طـ الـرل لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ حدتثا ت ـف أص تعؾؿ أكف مؽ صب لمؾ مثاؾ ماا قؾات حذاـ ادرج اباـ
ماجة رحؿف اهلل عالك يف طرض ااحادتث بعد أل ذكر ما تتعؾؼ با رااع الـرال
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ ص ع اقؿ حدتثاف صذكار ماا تتعؾاؼ باالتغؾقظ طؾاك ماـ رد
الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ صذكر التققل يف الحدتث طـ رسق اهلل لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ دخؾ يف أمر مـ عؿد أل تؽ ب طؾاك رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ يف الراب ااص صهق ال ك قلد أل تؽا ب طؾاك رساق اهلل لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ صال تـ قلدصا الؽ ب طؾك رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ اارة
تؽقكقل مـ الزكادقة ترتدصل ا سا ة لدتـف طؾقف اللصة صالذصة.
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ص ارة تؽقكقل ماـ جفؾاة العرااد إذل صجاد طرااد جفاا أرادصا أل تضاعقا
فضااؾ لرعض ااطؿا أص لرعض سقر الؼارآل صزطؿاقا أهناؿ با لؽ تجؾراقل
الـاس ل قرا طؾك كتاب اهلل صطؾك ااطؿا اللالحة إلك غقر ذلؽ مؿاا قاد
تؽقل مـ أسراب صضع الحدتث.
همال صردت فقفؿ ااحادتث الع قؿة سقا أكااكقا ماـ الزكادقاة أص كااكقا
مـ همال الجفؾة مؿـ كاكقا اللقفقة كاكقا تؽ بقل بعضافؿ تؼاق كحاـ ال
كؽ ب طؾقف صلؽـ كؽ ب لف اك ر الجفاؾ طقااذا بااهلل كقاػ تػعاؾ بللاحابف
تؼق الـرل لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ« :ماـ كا ب طؾال» أكاا ماا كا بت طؾقاف أكاا
ك بت لف كا بت اجؾاب الـااس لحدتثاف أص ل قراا طؾاك الؼارآل صها ا ماا
تػعؾف الجفؾ طقاذا باهلل لؽـ ت ؾ مـ صقع يف ه ا ت ؾ مر دتا طقاذا بااهلل ردا
الؽ ب.
ااحادتث يف ه ا متاقا رة كؼؾفاا جاؿ كرقار ماـ اللاحابة أصرد اباـ ماجاة
رحؿااف اهلل عااالك هاا ا العاادد مااـفؿ يف الحاادتث ااص « :مااـ كاا ب طؾاال
متعؿدًً ا» الؿتعؿد الؿتؼلد «فؾقتراقأ» طقاا ًذا بااهلل «مؼعادل ماـ الـاار» أك تتخا
مـزال مـفا صفقف داللة طؾك أل الؽ ب طؾك رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ
مقلؾ إلك الـار بؾ اختار بعض أهؾ العؾؿ كلبل محؿد الجقتـل أبق محؿد
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الجقتـل غقر ابـف أبل الؿعالل أبق محؿد رحؿف اهلل :كال تختار أل ماـ كا ب
طؾااك الـراال لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ فنكااف تؽػاار أبااق محؿااد الجااقتـل مااـ كرااار
ال افعقة الؿتلخرتـ صكال تؼق ال ك تتعؿد أل تؽ ب طؾاك الـرال لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ تضقػ إلاك دتـاف شاقوا تؼاق  :ها ا ار اد صقاا

ا ا بعاض أهاؾ

العؾااؿ صإل كااال اللااحقح أكااف يف كػذااف قااد ال تؽااقل كػاارا لؽااـ قااد تؽااقل
الؽاذب ساذجا غرقا مـ همال الجفاا ت اـ أكاف ساقؼرؾ بؼؾاقب الـااس طؾاك
ه ا مثؾ ما ذكرصا طـ كقح الجامع أكف قا  :رأتت الـاس أقرؾقا طؾك فؼاف أبال
حـقػة صمغازك ابـ إسحاع صاك غؾقا طـ الؼارآل فقضاع ماااة صأربعاة ط ار
حدتثا يف سقر الؼرآل كؾ سقرة صضع لفا فضقؾة تؼق  :حتك ترتكقا ا قراا
طؾك فؼف أبل حـقػة صطؾك مغازك ابـ إسحاع صترتكقل الؼرآل ه ا ق عا ماـ
الجفاالت لعؾف إل شا اهلل ال تلؾ إلك حد الاردة لؿاـ كاال جااهص سااذجا
أما الزكدتؼ فالزكدتؼ مـ ألؾف ألص خارج الؿؾة.
طؾك كؾ ها ا ماـ مقلاصت الـاار طقااذا بااهلل ها ا حادتث اباـ مذاعقد
صهؽ ا حدتث طؾال طاـ الـرال لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ« :ال ؽا بقا طؾال فانل
الؽ ب طؾل تقلج» أك تدخؾ «الـار» طقاذا باهلل.
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حدتث أكس «مـ ك ب طؾل» قا  :حذرتف قا « :متعؿدًً ا» متعؿدا ه ا فقاف
ققد تعـل تؽقل متؼلدا الؽ ب «فؾقتراقأ مؼعادل ماـ الـاار» صهؽا ا حادتث
جابر رضل اهلل طـف حدتث أبل هرترة «مـ ؼق طؾل ما لؿ أقؾ فؾقترقأ مؼعدل
مـ الـار» كؾفا دالة طؾك ه ا.
يف حادتث أباال قتاادة أل الـراال لاؾك اهلل طؾقااف صساؾؿ قااا « :إتااكؿ صكثاارة
الحاادتث طـاال» حاا رهؿ مااـ ا كثااار ليحادتااث حتااك ال تؼعااقا يف الزلااؾ
صالخ ل «فؿاـ قاا طؾال فؾقؼاؾ حؼاا أص لاد ًقا» إذا أراد أحاد أل تـذاب إلاك
الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ شقوا فؾقؼؾ الحؼ صلقحدث باللدع «صماـ ؼاق
طؾل ما لؿ أقاؾ» أك كا ب صافارتى «فؾقتراقأ مؼعادل ماـ الـاار» صلفا ا الزبقار
رضل اهلل طـف مع قدة إسصمف سللف ابـف طرد اهلل ما لل ال أسؿعؽ حادث طاـ
الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ كؿاا أساؿع اباـ مذاعقد صفصكاا صفصكاا تعـال ماـ
اللحابة ال تـ كاكقا ترصصل حدتث الـرل لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ فؽاال طـادل
خقح فؼا  :أما إين لؿ أفارقف مـ أسؾؿت صلؽـال ساؿعت مـاف كؾؿاة تؼاق :
«مـ ك ب طؾل متعؿدًً ا فؾقترقأ مؼعدل مـ الـار» تعـل كال تخاح أل تخ ائ
صإال تعؾؿ مـ كػذف صمـ أمثالف رضل اهلل طـفؿ أهنؿ ال تؽ بقا لؽـ خ ال أل
تز اكف تؿؽـ أل تخ ئ فقـؼؾ الـاس ه ا طـف صتؽقل خؾص صخ واا فقؽاقل
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مـ باب الؽ ب صالؽ ب ال ك ت كر يف الحدتث هـا الؿراد بف الؽ ب ال ك
هق ضد اللدع صقد ت ؾؼ الؽ ب طؾك الخ ل صهل لغة أهؾ الحجاز فؼاد
تؼقلقل لؿـ أخ ل يف مذللة مـ الؿذااؾ ك بت كؿا قا الـرل لؾك اهلل طؾقف
صسااؾؿ« :كا ب أبااق الذااـابؽ» ال تؼلااد أكااف كا ب صافاارتى لؽـااف لؿااا أفتااك
الؿاارأة باالل عتااد بلبعااد ااجؾااقـ قااا لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ« :كاا ب أبااق
الذااـابؽ» تعـاال أخ اال لؽااـ مؼلااقدكا يف الحاادتث مااـ عؿااد الؽا ب طؾااك
رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ الا ك هاق طؾاك خاصح اللادع صلفا ا كاال
بعضفؿ تتحقط ص ؼدة أل ابـ مذعقد رضل اهلل طـاف تؼاؾ أل تحادث ماع أكاف
ذكر هـا أكف تحدث صق عا تحدث بعاض ااحقاال فعـادل شال ماـ التفقاب
مـ الخ ل صلف ا لؿا حدث مرة كؿا قؾـا اغرصرقت طقـاال قاا  :أص قرتراا ماـ
ه ا أص كحق ه ا.
أتضااا كػااس القضااع «مااـ كا ب طؾاال متعؿاادًً ا فؾقترااقأ
حاادتث أباال سااعقد ً
مؼعدل مـ الـار».
الراب ال ك بعدل مـ حدث طـ الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ صهاق تارى أكاف
ك ب ققلف :صهق ترى تارى هـاا بؿعـال ت اـ صجاا ت بؿعـاك تارى بؿعـاك
تعؾؿ أل ؼق  :أرى أل اللقاب يف ها ل الؿذاللة كا ا تعـال أضاـ إذا قؾات
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أرى أل اللاااقاب يف هااا ل الؿذاااللة فنكاااؽ جااازة صلفااا ا صرد الحااادتث
باللقغتقـ فجا طـ طؾل رضل اهلل طـف« :مـ حادث طـال حادت ًثا صهاق تارى
أكف ك ب ففق أحد الؽاذبقـ» صه ا شدتد معـال أكف لق ضـ أكف ك ب لق ضاـ
أكف ك ب تدخؾ يف الؽ ب طؾك رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ ففاق أحاد
الؽاااذبقـ الؽاااذب ااص ال ا ك ك ا ب صافاارتى صه ا ا ال ا ك ت ااـ أل ه ا ا
حدتث مؽ صب صمع ذلاؽ حادث ا ا الحادتث الؿؽا صب فنكاف تادخؾ يف
الؽ ب طؾك رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ.
ه ا الراب ما فرقف طـ الراب ال ك قرؾف ه ا الراب فقؿـ حدتثا تعرح أكاف
مقضقع تجزة أكف مقضاقع أص تغؾاب طؾاك ضـاف أكاف مقضاقع فانذا لاؿ تراقـ
حالف دخؾ يف جؿؾة الؽاذبقـ طؾك الـرل لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ صها ا ال شاؽ
تد طؾاك خ ار ك ار ااحادتاث الؿقضاقطة يف ااماة صقاد ك ارها طادد ماـ
الجفا صامتيت ليسػ الؽتب بلحادتاث مقضاقطة صمـفاا ليساػ كتاب
بعض كتب العؾؿ التل فقفا أحؽاة لؽاـ الؿلاـػ لاقس ماـ أهاؾ الحادتث
صلف ا ا جااد يف كتااب ألااق الػؼااف مااثص صيف كتااب الػؼااف صيف كتااب التػذااقر
أحادتث كثقارة مقضاقطة حتاك إل حادتث كاقح الجاامع الا ك ذكركاال ذكارل
بعااض الؿػذاارتـ مؿااـ تجفؾااقل أل كقحااا الجااامع ها ا كاااذب صالؿحاادثقل
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تعؾؿقل أكف كاذب فؾق رى مثص يف ػذقر الرقضااصك صأمثالاف ماـ الؿتؽؾؿاقـ
الااا تـ ال تحق اااقل بااحادتاااث جاااد أل تاااقردصل مثاااؾ هااا ل ااحادتاااث
الؿقضااقطة فاكت اارت هاا ل ااحادتااث الؿقضااقطة ق عااا هاامال الاا تـ
ك اارصها ال تتعؿاادصل الؽاا ب لؽااـفؿ ال تؿقاازصل الحاادتث اللااحقح مااـ
الضعقػ إذا كـت ال ؿقز الحدتث اللحقح مـ الضعقػ ما الحؾ؟ اسل
اسل مـ تعرح الحدتث اللحقح مـ الضعقػ صال ـ رل صلف ا أبق حاماد
الغزالاال يف كتابااف الؿذااؿك بنحقااا طؾااقة الاادتـ ك اار أحادتااث كثقاارة جاادا
مقضقطة صكال تؼاق طاـ كػذاف( :أكاا مزجاك الرضااطة يف الحادتث) تعـال
ضااعقػ الرضاااطة يف الحاادتث ال ااقض ؟؟ هااق ضااعقػ الرضاااطة يف الحاادتث
كقػ تـ ر أحادتث تؽقل فقفا ك ب طؾاك رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ
لف ا اامر شدتد الحؼقؼاة صال ساقؿا ااحادتاث التال ا كر بادصل ساـد لؿاا
سـ كر اآلل يف ما تتعؾؼ بااحادتث التل تؽقل معفا الذـد إذا ذكار الحادتث
صال سقؿا إذا قا لاحب الؽتاب :صقد قا رسق اهلل لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ
جزة جزما بلل ه ا مـ قق رسق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ فااامر شادتد
صهؽاا ا بعااض الخ راااا صالقطاااظ صهؽاا ا بعاااض مااـ تخرجااقل ماااثص يف
الؿحاضرات أص بعض مـ تلـػقل الؽتب فقـذرقل إلك الـرل لؾك اهلل طؾقاف
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صسؾؿ ه ل ااحادتث صل ا اكت رت أحادتث كثقرة جادا طاـ الـرال لاؾك اهلل
طؾقف صساؾؿ باصؾاة ال لاح طـاف طؾقاف اللاصة صالذاصة ماع أل يف الحادتث
اللحقح طـف لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ غـقة طـ الحادتث الؿقضاقع لؽاـ الا ك
ال تؿقز أحادتث الرخارك مـ ااحادتث الؿقضاقطة بضااطتف مزجااة يف ها ا
الحؼقؼة أكف إذا لـػ صلؿ تؿقز فنكف تضر ضررا بالغا صلف ا اماتيت الحؼقؼاة
الؽتب صأكثر ما ـت ر كتب الحدتث يف لـػقـ مـ الؽتب لقذت ماـ كتاب
العؾؿ.
اللـػ ااص  :كتب الؿتؽؾؿقـ كالؿعتزلة صااشعرتة صالؿا رتدتاة جاد
يف كترفؿ أحادتث مقضقطة طجقراة جادا جادا حتاك إهناا أحادتاث مقضاقطة
طؾاك خاصح ااحادتاث اللاحقحة فقـت اار ماثص يف كتاب الؿعتزلاة أل الـراال
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ قا  :شافعتل ال ـا أهؾ الؽرااار ماـ أمتال ها ا كا ب
مقضقع طؾك الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ الحدتث اللحقح «شػاطتل اهؾ
الؽراار مـ أمتل» فؽ ب أحد الؿػرتتـ ه ا الحدتث.
مثص يف كتب الؿرجوة جد أل صفد ثؼقػ أ قا الـرال لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ
صسللقل طاـ ا تؿاال تزتاد أص تاـؼص فؼاا  :ال ا تؿاال مؽؿاؾ يف الؼؾاقب
كؼلف كػر صزتادة كػر طقاذا باهلل ه ا خصح كص الؼرآل صمع ذلاؽ تـت ار
-73-

مؼدمة ســ ابـ ماجف
يف كتب همال هؾ هؿ تتعؿدصل الؽا ب ال شاؽ أل الا ك صضاع الحادتث
ااص ك اب لؽـ تحادث أل هامال ال تؽقكاقل ماـ أهاؾ العؾاؿ بالحادتث
فقػرتصل.
اللـػ الثاين مـ الؽتب :كتب اللقفقة مثؾ كتاب الغزالل إحقاا طؾاقة
الدتـ صغقرل تعجب سرحال اهلل الع قؿ ه ا الجفؾ الع قؿ بحادتث رساق
اهلل لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ حتااك إل بعااض الؿتلااقفة الؿتاالخرتـ مااـ أمثااا
طؾقك الحداد صأحؿاد باـ زتاـ الادحصل صأضارا ؿ كا بقا طؾاك رساق اهلل
لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ حاادتثا يف ال ااقض محؿااد بااـ طرااد القهاااب طقاااذا باااهلل
صافاارتصل افاارتا صقااا طؾااقك لؿااا ك بااف قااا  :ه ا ا الحاادتث ال تعاارح مااـ
خرجف أكت ال ك ك بتف تؼق غقر معرصح يف الؽتب ال تعرح مـ خرجاف
كقااػ ال تعاارح مااـ خرجااف ااحادتااث اآلل مضاارقصة عاارح ااحادتااث
مذـدة قا  :ال تعرح ماـ خرجاف ماا صجاد ها ا الحادتث صهاق حادتث لاف
شقاهد أتـ ال قاهد صافرتى طقاذا باهلل حدتثا طؾك رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف
صسؾؿ صه ا تدلؽ طؾك أل ققلفؿ كحب رساق اهلل حاب رساق اهلل لاؾك
اهلل طؾقف صسؾؿ ؽ ب طؾقف ثؿ تؼق كصة يف غاتة الققاحة تخرج يف قرل ثاين
ط ر رجؾ مـ بـل حـقػة تؾعؼ براصؿف فقاف ققباا سارحال اهلل حتاك ـاا ماـ
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ال قض محؿد بـ القهاب ؽا ب طؾاك رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ ثاؿ
ؼق أكا أحب رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ أك محرة ه ل؟
الحالؾ أل اامر خ قر جدا الؿتعؿد الؽ ب طؾك رساق اهلل لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ أمرل شدتد صأهاؾ العؾاؿ تتذاا لقل هاؾ هاق مر اد أص غقار مر اد؟
الؿذللة كرقرة أما كقكف ساقط ال فادة باصؾ قد أب اؾ صأكاف تجاب أل تامدب
اادب الرؾقغ ه ا محؾ ا ػاع أهؾ العؾؿ رحؿفؿ اهلل عالك.
فالحالؾ أل ه ا الراب الثاين لقس فاقؿـ تتعؿاد الؽا ب صتختؾؼاف لؽاـ
هق ترصك حدتثا تعؾؿ أكف مؽ صب مثص لؾـؽاتة بلحد أص ل كر فضااؾ احد
صهق تعؾؿ أكف مؽ صب ال شؽ أل ه ا خ قر جدا صأكف تؽقل أحد الؽاذبقـ.
هـا إذا ققؾ مـ حدث حدتثا صهاق تارى كؿاا صرد يف بعاض رصاتا اف تعـال
ت ااـ صيف بعااض الرصاتااات :صهااق تاارى أك تعؾااؿ فقااف داللااة طؾااك صجااقب
التحقط إذا كـت ـ أل الحدتث مقضقع ال ـؼؾف.
تليت كصة طؾك ااحادتاث الؿقضاقطة التال صجادت يف كتاب الؿحادثقـ
فقليت حدتث مقضاقع يف بعاض كتاب الؿحادثقـ صالؿحادثقل تحا رصل ماـ
ااحادتث الؿقضقطة ترى بعض الؿلـػقـ أهنؿ إذا ذكرصا الذـد فانهنؿ قاد
برأت طفدبؿ صتؼقلقل :مـ أسـد فؼد برات طفد ف ما معـك الذـد؟ تؼاق :
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أقق لؽ حدثـا فصل طاـ فاصل طاـ فاصل كؿاا ساقل قـا اآلل طاـ محؿاد باـ
سااعقد تل قـااا اآلل محؿااد بااـ سااعقد كا اب محؿااد بااـ سااعقد الؿلااؾقب
لؾب طؾك الزكدقة زكدتؼ فتؼق كقػ رصى ه ا تا إماة؟ تؼق  :رصتتف لاؽ
بالذـد أال رى فقف اسؿ محؿد باـ ساعقد فانذا قؾات :أكاا ماا أطارح ماـ هاق
محؿد بـ سعقد قا  :مـ قا أين ألػت الؽتاب ه ا لؽ ألػتاف اهاؾ العؾاؿ
ال تـ تؿقزصل الرصاة صأكا لـ أجؾس طـاد كاؾ حادتث أرصتاف صقاد أرصك لاؽ
ألػل سـد صأقق لؽؾ حدتث ه ا لحقح ه ا حذـ ه ا مقضقع تؼاق :
لـ أفعؾ ه ا اين ألػت الؽتاب ما ألػتف لعامة الؿذؾؿقـ ألػتاف اهاؾ العؾاؿ
فااانذا أردت أل أؤلاااػ لعاماااة الؿذاااؾؿقـ ألػااات مملػاااا لاااغقرا صأ قااات فقاااف
بااحادتث اللاحقحة أماا إذا أساـدت الحادتث صذكارت فقاف الارصاة فلكات
الؿذمص ال أكا ه ا ترال بعاض أهاؾ العؾاؿ لؿااذا؟ تؼقلاقل :ماـ أساـد فؼاد
برات طفد ف ال الؿػرتض أكت تا قاارئ ااحادتاث أل ؿقاز الارصاة الثؼاات
مـ غقر الثؼات فنذا كال يف الرصاة أحد صضاع كا اب فلكات لااحب ؿققاز
صأكت صالب طؾؿ اطرح الرصاة قد ت ق طؾل صأكاا سالرصك كتاباا ماـ ألػال
سـد أل أقػ طـد كؾ سـد صأخرى بحؽؿف ه ا قد أماقت قراؾ أل أفارغ ماـ
الؽتاب فؾف ا كاكقا ترصل أهنؿ إذا أسـدصا فؼد برات طفدبؿ.
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صلفا ا كرااف ال اارك رحؿااف اهلل عااالك يف كتابااف يف التااارتض قااا  :إل قااارئ
كتابـا ه ا إل رأى خرا است ـعف فؾقعؾؿ أكف لؿ تامت ماـ قرؾـاا صإكؿاا أصيت ماـ
قرؾ بعض مـ رصتـا طـف فلدتـال كؿا أدى تعـل أين سلكؼؾ أسااكقد كثقارة مـفاا
اللحقح صمـفا الضعقػ صمـفا الؿؽ صب تؼق أكا أكؼؾ كؿا حدثت أكت تا
قارئ الؽتاب ػ ـ صه ا الذرب يف أل بعض أهؾ العؾؿ تؼق لؽ لاـ أمقاز
لؽ كؾ حدتث ال الؽتاب ما ألػ لعامة الؿذاؾؿقـ الا تـ ال تػرقاقل باقـ
الرصاة صإكؿا ألػ اهؾ العؾؿ.
فرـااا طؾقااف رأصا أهنااؿ إذا أسااـدصا فؼااد برااات طفاادبؿ صإال االااؾ أل
الحدتث الؿقضقع ال تجقز أل ت كر إال لقح ر مـف ه ا االاؾ فؾاقس لاؽ
أل ؼق حدتثا ـ رل يف الؿذؾؿقـ إال إذا قؾت ه ا الحدتث القارد طـ الـرال
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ ال تلح طـف صهاق مؽا صب طؾاك رساق اهلل فاحا رصل
ه ا ا االااؾ لؽااـ تؼااق هاامال الؿلااـػقل رحؿفااؿ اهلل :إذا أسااـدكا صكؼؾـااا
الحدتث با سـاد فالعفدة قد برات صهل طؾك الؼاارئ صإل كاال ال شاؽ أكاف
مثؾ ما ذكركا أكف قد ت ق بالقاحد مـفؿ أل تؼػ طـد كاؾ حادتث فقؼاق أكاا
أسـدت.
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صلف ا ليت ملـػات لرعض أهؾ العؾؿ يف ؿققز ااحادتث اللاحقحة ماـ
الضعقػة تـ ل طؾؿ جدتد ص ؿققز اللحقح مـ الضعقػ فقؽقل طـدكا كتاب
جامعة جؿع اللحقح صالضعقػ هـاى كتب أفردت لؾلحقح التازة أهؾفاا
اللحقح كالرخارك صمذؾؿ صغقرهؿا مؿـ التزة الؿلـػقل فقفؿاا اللاحقح
لؽـ هـاى كتب صهل طؿقة الؽتب ت كرصل فقفا الذـد صتحقؾاقل اامار طؾاك
الؼارئ.
حدتث طؾل رضل اهلل طـف الـرل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ قاا « :ماـ حادث
طـل حادت ًثا صهاق تارى -أك ت اـ -أكاف كا ب ففاق أحاد الؽااذبقـ» ضار ت
الـلقص القاردة أحد الؽااذبقـ أص أحاد الؽااذبقـ تعـال أكاف قاد  ..ساقدخؾ
طؾك كؾ حا يف طفدة الؽ ب فقؽقل ثاين الؽاذبقـ أص ضؿـ الؽاذبقـ.
صإل كال حدتث سؿرة رضل اهلل طـف «مـ حدث طـال حادت ًثا صهاق تارى»
ترى بؿعـك تعؾؿ أما الذابؼة صهق ترى أك ت ـ أكف ك ب ففق أحد الؽاذبقـ.
أتضا أطادل بذـد آخر
صهؽ ا حدتث طؾل رضل اهلل طـف صحدتث سؿرة ً
أتضا «مـ حدث طـل بحدتث صهق تارى أكاف كا ب ففاق أحاد
حدتث الؿغقرة ً
الؽاذبقـ» فقف داللة طؾاك االحتقااط صفقاف داللاة طؾاك شارح طؾاؿ الحادتث
صشاارح أل اازصد طااـ رسااق اهلل لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ فتؼااق لؾـاااس ه ا ا
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حادتث باصاؾ ال ـ ارصل صها ا حادتث لاحقح ص ؿقاز ؿقاز اللاحقح مااـ
الضعقػ ص ـراف أماة محؿاد إلاك ماا تـت ار فقفاا ماـ ااحادتاث الراصؾاة حتاك
ح رها.
{أحذـ اهلل إلقؽؿ..
قا رحؿف اهلل عالك:
باب اتباع سـة الخؾػاء الراشدان الؿفداقن
حدثـا طرد اهلل بـ أحؿد بـ ب قر بـ ذكاقال الدم اؼل قاا  :حادثـا القلقاد
بـ مذؾؿ قا  :حدثـا طرد اهلل بـ العص -تعـل ابـ زبار -قاا  :حادثـل تحقاك
بـ أبل الؿ اع قا  :ساؿعت العربااض باـ ساارتة تؼاق  :قااة فقـاا رساق اهلل
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ ذات تقة فقط ـاا مقط ا ًة بؾقغا ًة صجؾات مـفاا الؼؾاقب
صذرفت مـفا العققل فؼؾـاا تاا رساق اهلل :صط تـاا مقط اة ماقدع فاطفاد إلقـاا
بعفد فؼا « :طؾقؽؿ بتؼقى اهلل صالذاؿع صال اطاة صإل طر ًادً ا حر اقا صساترصل
مـ بعدك اختص ًفا شدتدًً ا فعؾقؽؿ بذـتل صسـة الخؾػا الراشادتـ الؿفادتقـ
طضقا طؾقفا بالـقاج صإتاكؿ صاامقر الؿحدثات فنل كؾ بدطة ضصلة».
حدثـا إسؿاطقؾ بـ ب ر باـ مـلاقر صإساحاع باـ إباراهقؿ الذاقاع قااال:
حدثـا طرد الرحؿـ بـ مفدك طـ معاصتة بـ لالح طـ ضؿرة بـ حرقب طاـ
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طرد الرحؿـ بـ طؿرص الذؾؿل أكاف ساؿع العربااض باـ ساارتة تؼاق  :صط ـاا
رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ مقط ا ًة ذرفات مـفاا العقاقل صصجؾات مـفااا
الؼؾقب فؼؾـا تا رسق اهلل :إل ها ل لؿقط اة ماقدع فؿااذا عفاد إلقـاا؟ قاا :
«قد ركتؽؿ طؾك الرقضاا لقؾفاا كـفارهاا ال تزتاغ طـفاا بعادك إال هالاؽ ماـ
تعش مـؽؿ فذقرى اختص ًفا كث ًقرا فعؾقؽؿ بؿا طرفتؿ مـ ساـتل صساـة الخؾػاا
الراشاادتـ الؿفاادتقـ طضااقا طؾقفااا بالـقاجاا صطؾااقؽؿ بال اطااة صإل طراادًً ا
حر قا فنكؿا الؿممـ كالجؿؾ ااكػ حقثؿا ققد اكؼاد».
حدثـا تحقك بـ حؽقؿ قا  :حدثـا طرد الؿؾؽ بـ اللراح الؿذؿعل قاا :
حادثـا ثاقر باـ تزتااد طاـ خالاد بااـ معادال طاـ طراد الاارحؿـ باـ طؿارص طااـ
العرباض باـ ساارتة قاا  :لاؾك بـاا رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ لاصة
اللرح ثؿ أقرؾ طؾقـا بقجفف فقط ـا مقط ًة بؾقغ ًة ف كر كحقل}.
أتضاا صرتؼاة طارض الؿلاـػ رحؿاف اهلل عاالك يف
ه ا الراب ماـ حذاـ ً
الترقتب ااباقاب ااصلاك تعؾاؼ با رااع الـرال لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ ساـتف
ص ع قؿفا صالتققل يف أمرها صالتغؾقظ طؾك ماـ كا ب طؾاك الـرال لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ أص حدث بحدتث ترى أكف ك ب فؾؿا أ اؿ ماا تتعؾاؼ بذاـة الـرال
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لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ شاارع فقؿااا تتعؾااؼ با راااع خؾػااا ل الراشاادتـ ااربعااة
الؿفدتقـ رضل اهلل طـفؿ.
أصال :صلػفؿ بالراشدتـ ه ا زكقة ط قؿاة قاا اهلل طاز صجاؾ﴿ :صلؽاـ
اهلل حرااب إلااقؽؿ ا تؿااال صزتـااف فاال قؾااقبؽؿ صكاارل إلااقؽؿ الؽػاار صالػذااقع
صالعلقال أصلوؽ هؿ الراشدصل﴾ [الحجارات ]7 :فقلاػ الـرال لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ لفؿ بالراشدتـ زكقة ط قؿة.
اامر اآلخر :أكف جعؾفؿ خؾػا ل صالؿؼلقد هـا الخؾػا ااربعة أبق بؽار
صطؿر صطثؿال صطؾل كؿا قا طؾقاف اللاصة صالذاصة« :خصفاة الـراقة ثصثاقل
سـ ًة» صهل خصفة الخؾػا الراشدتـ رضل اهلل عالك طـفؿ صأرضاهؿ.
صط فؿ لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ مرة مقط ة بؾقغة فخافات قؾاق ؿ صذرفات
طققهنؿ بالادمقع فؼاالقا كلكاف مقط اة ماقدع صيف الؾػاظ هـاا طـادى :صط تـاا
مقط ة مقدع فاطفاد إلقـاا تعـال أصلاـا فؼاا « :طؾاقؽؿ بتؼاقى اهلل صالذاؿع
صال اطة» قرل ؼاقى اهلل طاز صجاؾ بالذاؿع صال اطاة تعـال لاقالة ااماقر إذا
أمرصكؿ بؿا لاقس فقاف معلاقة قاا « :صإل طر ًادً ا حر اقا» تعـال صإل كاال صلال
اامر ه ا الا ك طاقـ طؾاقؽؿ أمقارا صإل كاال طرادا حر اقا تعـال ال حتؼارصل
ص ؼق ه ا طرد صال كذؿع لف صك قع ال باؾ أصقعاقل صيف مذاؾؿ «ماا قاادكؿ
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بؽتاب اهلل» تعـل ما داة ها ا العراد الحر ال تؼاقدكؿ بؽتااب اهلل فاساؿعقا لاف
صأصقعقا.
ثؿ قا « :صسترصل مـ بعدك اختص ًفا شدتدًً ا» ه ا الاـص صأمثالاف فقاف طؾاؿ
مـ أطصة الـرقة بنخرار الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ أمتف بؿاا ساقؼع ماـ بعادل
صه ا باب ط قؿ مـ أبقاب العؾؿ الؿتعؾؼ بدالاؾ الـرقة صمـفا ا خرار بالمقر
مـ الغقب فتؼع كؿا أخر لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ.
صأخر لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ أل ه ا االختصح سقؽقل شدتدا «صساترصل
تدً ا» ما الحؾ؟ قا « :فعؾقؽؿ بذاـتل» ماا دمات طارفتؿ
مـ بعدك اختص ًفا شد ً
الحؼ يف سـتل صسـة الخؾػا الراشادتـ الؿفادتقـ فؿفؿاا صقاع ماـ اخاتصح
فنتاكؿ أل تزحزحقا صه ا الؿعـك صلف ا قا « :فعؾقؽؿ بذـتل صسـة الخؾػاا
الراشااادتـ الؿفااادتقـ طضاااقا طؾقفاااا بالـقاجااا » الـقاجااا هااال ااضاااراس
الضرس العض بف أشد مـ العاض بااساـال التال يف الؿؼدماة ها ل كااكقااب
صالثـاتا صكحقها فااضراس أققى فالمرهؿ ب ادة االستؿذااى بذاـتف صساـتف
خؾػااف رضل اهلل طـفؿ صأرضاهؿ إذا التزة مذؾؿ ها ل القلاقة فؾاق غقار ماـ
حقلف ال رع صالغرب ما ضرل ال طـدل العصج.
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صه ا مـ ط ؿة ه ا الدتـ أكف تخارى بالادا صتع قاؽ الادصا «ساترصل
بعاادك اختص ًفااا شاادتدًً ا» إكااا هلل صإكااا إلقااف راجعااقل ماااذا كػعااؾ؟ أباادا العااصج
طـدى «فعؾقؽؿ بذـتل» ال ك طرفتؿقل مـ سـة الرسق لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ
صسـة الخؾػاا الراشادتـ حتاك لاق اختؾاػ كاؾ ماـ حقلاؽ حتاك صلاق أقارب
ااقربقـ لؽ استؿذؽ بالذـة حتك ؿقت طؾك ذلؽ كؿا قا طؾقاف اللاصة
صالذصة يف حدتث ح تػة رضل اهلل طـف «صلق أل تل قؽ الؿقت صأكات طااض
بجز شجرة» تعـل طؾك شجرة  ..إذا اختؾػ مـ حقلؽ مـ استؿذاكؽ بؿاا
أكت طؾقف مـ الحؼ حتك لق ؿقت صالؿاقت تل قاؽ صأكات طااض طؾاك ألاؾ
شجرة رؼك حتك لق اختؾػ الـاس صال تؽقل الؿذؾؿ إمعة تؼق كؾ الـااس
غقرصا أصال صهلل الحؿد كؾ الـاس ال تتغقرصل ؼدة أل الـرال لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ قا « :ال تزا صااػة فل أمتل» فؽاـ ماـ ها ل ال ااػاة صكاـ ماـ ذلاؽ
الغرس ال ك ؼدة «ال تزا اهلل تغرس لف ا الدتـ غر ًسا» أما أكت ؽقل إمعة
ؼق الـاس غقرت مػاهقؿفؿ ص حقلت ما كال طـدهؿ مـ أمقر كؼاق ها ا
الضص كؿا قاا ح تػاة( :الضاصلة حاؼ الضاصلة أل عارح ماا كـات ـؽار
ص ـؽر ما كـت عرح إتاى صالتؾقل يف دتـ اهلل فنل دتـ اهلل صاحد) أل عارح
ما كـت ـؽر أمقر كـت ـؽرها ؼق ه ل محرمة صقرقحة بعد ذلاؽ لارت
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عرففا صلارت ذتذافؾفا صطؽذافا ـؽار ماا كـات عارح ماـ الحاؼ مثاؾ
التحقط يف أمر الـذاا صطادة االخاتصط اـ صكحاق ذلاؽ بعاد ذلاؽ لارت
تذاهؾ فعرفت ما كـت ـؽر صأكؽرت ما كـت عرح تؼاق ها ل الضاصلة
حؼ الضصلة إتاى صالتؾقل يف دتـ اهلل ال تؽقل كؾ تقة لقل كؾ تقة شاؽؾ
كؾ تقة لؽ فتقى كؾ تقة لؽ صجفة فنل دتـ اهلل صاحد.
تعـل ال تؾقل حتك صإل اختؾػ ماـ حقلاؽ فلكات ذاعك إلاك إلاصح
كػذؽ صمـ حت تدى ص ذعك يف اامة إلك أل ؽقل كالغقث حقث ماا صقاع
كػع ص جتفاد يف ذلاؽ ص ثرات ﴿فاص ؿاق ـ إال صأكاتؿ مذاؾؿقل﴾ [الرؼارة:
 ]032ثراات صه ا ا مااـ مقاضااع االخترااار الع قؿااة صلف ا ا جااا طـااف طؾقااف
اللااصة صالذااصة أل الثااابتقـ يف آخاار الزمااال تؽااقل لفااؿ مااـ ااجاار مثااؾ
الخؿذقـ مـ ألحاب رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ قاالقا :مـاا أص ماـفؿ
قا « :بؾ ماـؽؿ إكؽاؿ جادصل طؾاك الحاؼ أطقا ًكًاا صال تجادصل طؾاك الحاؼ
أطقا ًكًا» كعؿ درجة اللحرة ال ػؽار بتا اا أل أحادا ترؾغفاا فاللاحابة أفضاؾ
اامة بنصصع لؽـ مـ حقث كثرة أجر ماـ تؽقكاقل يف زماـ الغرباة صالغرباة
تػاصت فؼد تد يف بؾدال دصل بؾدال قد تد يف أزمـة دصل أزمـة الؿذؾؿ
صاحد ما لف أشؽا صألقال تقة تػتل بػتقى فقفا حؼ مذتـدة إلك دلقاؾ صتاقة
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آخر تؼق مثاؾ ماا تؼاق بعاض الـااس مااذا كػعاؾ؟ غقار الـااس صإذا غقارصا
الـاس كغقر حدتث رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ بتغقر الـاس حتك لق غقار
الـاس الؿػرصض تا صالب العؾؿ إذا غقر الـاس أل ؽقل مثؾ الؿـارة ال اهؼة
يف الرقال صالتقضقح أما أل ز مع الـاس ص ؼق غقار الـااس ماا فرقاؽ إذل
طـ العامل الجاهؾ ال ك ال تدرك فقؽقل ا كذال ثابتا راساخا لفا ا قاا :
«فعؾقؽؿ» صه ا فقف التحرتض طؾك الثراات «بذاـتل صساـة الخؾػاا الراشادتـ
الؿفدتقـ طضقا طؾقفا بالـقاج ».
ثااؿ قااا « :صإتاااكؿ صاامااقر الؿحاادثات» صيف الؾػااظ اآلخاار« :صمحاادثات
اامقر» الؿحدثات الؿرتدطات التل ؽثر يف الـاس تغقر لق حلل فؼط يف
ط اارتـ سااـة مااا ا حااداث الا ك أحاادث يف الـاااس لؽتراات فقااف كتابااا بؿوااات
اللػحات صإتاى صأل جتثؽ صه ل الؿحدثات «إتاكؿ صمحادثات ااماقر
فنل كؾ بدطة ضصلة» فقثرت الؿذؾؿ صتؼرؾ

ل الؿقط ة الرؾقغة مـ رساق

اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ التل أبؽات اللاحابة رضال اهلل عاالك إهناؿ صقاالقا
إهنااا مقط ااة مااقدع ا كذااال إذا أراد أل تااقدع أحاادا يف سااػر أص كحااقل ق اد ال
تجدل تع ف مقط ة ؽاقل مقط اة بؾقغاة قاالقا :فؿااذا عفاد إلقـاا؟ تعـال ماا
ال ك قلقـا بف فؼا  « :ركتؽؿ طؾك الرقضاا لقؾفاا كـفارهاا ال تزتاغ طـفاا
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بعدك إال هالاؽ» لاؿ تؿات لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ إال صااماقر كال اؿس يف
صضح الـفار -لؾقات اهلل صسصمف طؾقف.
ثؿ قا « :مـ تعش مـؽؿ فذقرى اختص ًفا كث ًقرا» ال ك ال تارى االخاتصح
الؽثقر هق ال ك ماات قراؾ الػاتـ أماا الا ك ساقعقش ال باد أل تارى شاقوا ماـ
االخااتصح الؽثقاار فعؾااقؽؿ مااا طاارفتؿ مااـ سااـتل صسااـة الخؾػااا الراشاادتـ
الؿفدتقـ طضقا طؾقفا بالـقاج صطؾقؽؿ بال اطة صإل طردا حر اقا صإل كاال
تعـاال الؿااقلك طؾااقؽؿ طراادا حر ااقا فنكؿااا الؿااممـ كالجؿااؾ ااكااػ الجؿااؾ
ااكػ الجؿؾ تخارع أكػاف صتجعاؾ فقاف زمااة فانذا جار ا ا الزمااة مراشارة
تـؼاااد حتااك لااق تجاارل لاارل لااغقر :اكااف لااق طاكااد اثاار ذلااؽ يف أكػااف فنكؿااا
الؿممـ كالجؿؾ ااكػ حقث ما ققد اكؼاد حقث ما ققد صسقؼ تـذاع.
إذا كال لؿ تممر بؿعلقة ه ا الؿعـك كؿا دلت الـلقص ااخرى فعؾك
الؿر الؿذؾؿ الذؿع صال اطة فقؿا أحب صكرل ما لؿ تاممر بؿعلاقة فانذا أمار
بؿعلقة فص سؿع صال صاطة معؾقة ه ا اامر لؽـ إذا كال الؿذؾؿ تممر بؿاا
هق حؼ فنكف تـؼاد صال تتؿـاع صال تتذارب يف إحاداث فقضاك صإخاص بالمـ
جؿاطة الؿذؾؿقـ صتـؼاد فقؿا أحب صفقؿا كرل إذا أمر بؿعلاقة فاالـرل لاؾك
اهلل طؾقف صسؾؿ لؿ تؼؾ فؼط ال قعف قا « :فص ساؿع» ألاص «صال صاطاة» ماا
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فقف أحد تذؿع لاف صت ااع ال حااكؿ صال أب ماع أبـاااف صال زصج ماع زصجتاف
صال سقد مع طرقادل ها ا معؾاقة لفا ا قاا لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ« :ال صاطاة
لؿخؾااقع» أك مخؾااقع ال ت اااع لؽااـ الؿؼلااقد أل الؿذااؾؿ لااقس لاااحب
فقضك لاحب ؿـع تـ ر كقاػ الـااس طؾاك حاا حتاك تتجاف إلاك صجفاة
مخالػة الؿذؾؿ لقس بحاثا طـ الخاصح صالؿـاكػاة ليماة ال إكؿاا الؿذاؾؿ
تحرص طؾك ما فقف لؿ ال ؿؾ صإلصح الحا إال إذا أمر بؿعلقة فنذا أمار
بؿعلااقة فااص سااؿع صال صاطااة احااد صتحاارص الؿذااؾؿ طؾااك أل ال تؽااقل
لاحب طـاد صمؽابرة ص ذرب يف تقت الجؿاطة أص قد تؼاق كؾؿاة ترت اب
سػؽ دما تتػ ـ صال سقؿا صالب العؾؿ صالب العؾؿ كؾؿتف لقذت كؽؾؿة
غقرل.
صجا يف الحدتث الؾػظ اآلخر أل الـرل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ لاؾك اؿ
لصة اللرح ثؿ صط فؿ ه ل الؿقط ة بعدها.
{أحذـ اهلل إلقؽؿ..
قا رحؿف اهلل عالك:
اجتِـَ ِ
َاب ا ْلبِدََ ِع َوا ْل َجدََ ل
َباب ْ
-87-

مؼدمة ســ ابـ ماجف
حاادثـا سااقتد بااـ سااعقد صأحؿااد باـ ثاباات الجحاادرك قاااال :حاادثـا طرااد
القهاب الثؼػل طـ جعػر بـ محؿد طـ أبقف طـ جاابر باـ طراد اهلل قاا  :كاال
رسااق اهلل -لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ -إذا خ ااب احؿاارت طقـااال صطاص لااق ف
صاشتد غضرف كلكف مـا ر جاقش تؼاق  :لارحؽؿ مذااكؿ صتؼاق « :بعثات أكاا
صالذاطة كفا قـ» صتؼرل بقـ إلرعقف الذرابة صالقس ك ثؿ تؼق « :أما بعد فنل
خقر اامقر كتاب اهلل صخقر الفدك هدك محؿد صشر ااماقر محادثا فا صكاؾ
بدطة ضصلة» صكاال تؼاق « :ماـ ارى م ً
ااال فيهؾاف صماـ ارى دتـًًاا أص ضاقا ًطا
فعؾل صإلل».
حدثـا محؿد بـ طرقد باـ مقؿاقل الؿادكل أباق طرقاد قاا  :حادثـا أبال طاـ
محؿد بـ جعػر بـ أبل كثقار طاـ مقساك باـ طؼراة طاـ أبال إساحؼ طاـ أبال
ااحقص طـ طراد اهلل باـ مذاعقد أل رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ قاا :
«إكؿا هؿا اثـتال :الؽصة صالفادك فلحذاـ الؽاصة كاصة اهلل صأحذاـ الفادك
هدك محؿد أال صإتاكؿ صمحدثات اامقر فانل شار ااماقر محادثا فا صكاؾ
محدثة بدطة صكؾ بدطة ضصلة أال ال ت قلـ طؾقؽؿ ااماد فتؼذاق قؾاقبؽؿ
أال إل ما هق آت قرتب صإكؿا الرعقد ما لقس بآت أال إل ال ؼل مـ شؼل فال
ب ـ أمف صالذعقد مـ صطظ بغقرل أال إل قتا الؿممـ كػر صسرابف فذقع صال
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تحؾ لؿذؾؿ أل تفجر أخال فقع ثصث أال صإتاكؿ صالؽا ب فانل الؽا ب ال
تلؾح بالجد صال بالفز صال تعاد الرجاؾ لارقف ثاؿ ال تػال لاف فانل الؽا ب
تفدك إلك الػجقر صإل الػجقر تفدك إلك الـار صإل اللدع تفدك إلك الرر
صإل الرر تفدك إلاك الجـاة صإكاف تؼاا لؾلاادع لادع صبار صتؼاا لؾؽااذب
ك ب صفجر أال صإل العرد تؽ ب حتك تؽتب طـد اهلل ك ا ًبا».
حدثـا محؿد بـ خالد باـ خاداش قاا  :حادثـا إساؿاطقؾ اباـ طؾقاة قاا :
حدثـا أتقب ح}
(ح) ه ل بعض ا خقة سال طـفاا (ح) ها ل حقتاؾ يف الذاـد لاق ارى
آخر الذـد حدثـا محؿد بـ خالد بـ خداش قا  :حادثـا إساؿاطقؾ اباـ طؾقاة
قا  :حدثـا أتقب لؿا صلؾ اتقب رصى سـدا آخر تؾتؼل طـاد أتاقب فؼاا :
ح سـد آخار صحادثـا أحؿاد باـ ثابات الجحادرك صتحقاك باـ حؽاقؿ قااال:
حدثـا طرد القهاب حدثـا أتقب فلصرد الحدتث طـد إسؿاطقؾ باـ طؾقاة طاـ
أتقب صأصردل طـ طراد القهااب كصهؿاا حادثفؿ أتاقب ها ا الؿاراد باا (ح)
بحقث تؾتؼل الذـدال طـد أتقب ه ا الؿراد بف.
{أحذـ اهلل إلقؽؿ..
قا رحؿف اهلل عالك:
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صحدثـا أحؿد باـ ثابات الجحادرك صتحقاك باـ حؽاقؿ قااال :حادثـا طراد
القهاب حدثـا أتقب طـ طرد اهلل بـ أبل مؾقؽة طـ طاا ة قالات :اص رساق
اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ ه ل اآلتة﴿ :هق ال ك أكز طؾقؽ الؽتاب مـاف آتاات
محؽؿات هـ أة الؽتاب صأخر مت ابفات﴾ إلاك ققلاف ﴿صماا تا كر إال أصلاقا
االراب﴾ فؼا « :تا طاا ة إذا رأتتؿ ال تـ تجادلقل فقف ففؿ الا تـ طـااهؿ اهلل
فاح رصهؿ».
حدثـا طؾل بـ الؿـ ر قا  :حدثـا محؿد بـ فضقؾ ح صحادثـا حاقثرة باـ
محؿد قا  :حدثـا محؿد بـ ب ر قاال :حدثـا حجاج بـ دتـار طـ أبال غالاب
طـ أبل أمامة قا  :قا رسق اهلل -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :ماا ضاؾ قاقة بعاد
هدًً ى كاكقا طؾقف إال أص قا الجد » ثؿ ص ه ل اآلتة ﴿بؾ هاؿ قاقة خلاؿقل﴾
اآلتة.
حدثـا داصد بـ سؾقؿال العذؽرك قا  :حدثـا محؿاد باـ طؾال أباق هاشاؿ
ابـ أبل خداش الؿقلؾل قا حدثـا محؿد بـ محلاـ طاـ إباراهقؿ باـ أبال
طرؾة طـ طرد اهلل بـ الدتؾؿل طـ ح تػة قا  :قا رسق اهلل -لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ« :ال تؼرؾ اهلل للاحب بدطة لق ًما صال لص ًة صال لدق ًة صال حجاا صال
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طؿر ًة صال جفا ًدا صال لر ًفا صال طد ًال تخرج مـ ا سصة كؿاا خارج ال اعرة
مـ العجقـ».
حدثـا طرد اهلل بـ سعقد قا  :حدثـا ب ر بـ مـلقر الخقااط طاـ أبال زتاد
طـ أبل الؿغقرة طاـ طراد اهلل باـ طرااس قاا  :قاا رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ« :أبك اهلل أل تؼرؾ طؿؾ لاحب بدطة حتك تدع بدطتف».
حدثـا طرد الرحؿـ بـ إبراهقؿ الدم ؼل صهارصل بـ إسحاع قاال :حادثـا
ابـ أبل فدتؽ طـ سؾؿة بـ صردال طاـ أكاس باـ مالاؽ قاا  :قاا رساق اهلل
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :مـ ارى الؽا ب صهاق باصاؾ بـال لاف قلار فال رباض
الجـة صمـ رى الؿرا صهق محؼ بـل لف فل صس فا صماـ حذاـ خؾؼاة بـال
لف فل أطصها»}.
أتضااا تااد طؾااك حذااـ طاارض ها ا ا ماااة رحؿااف اهلل عااالك
ها ا الراااب ً
لؾـلااقص ؼاادمت اابااقاب الذااابؼة بؾاازصة الذااـة صلاازصة مااا طؾقااف الخؾػااا
الراشدصل رضل اهلل طـفؿ فؿـ طرح ه ا الحؼ فؾقزمف حتك تؾؼاك اهلل فؾؿاا
كال ما خالػ ه ا الفدك هق الضص صالراصؾ شارع يف الترقاقـ لرقاكاف صذكار
شقوقـ :ااص الردع صالثاين :الجد .
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أما الردع فالؿراد ا ما كال طؾك خاصح الذاـة الـرقتاة صخاصح ماا طؾقاف
الذؾػ اللالح صطؾك ه ا ماذا تدخؾ يف الردع؟
كؾ الػرع الضالة دخؾ يف الردع صلعقاذ بااهلل كؾفاؿ أهاؾ بادع كاؾ فرقاة
ضالة ففل داخؾة يف الردع فت قعت ال اقعة صخرجات الخاقارج صاطتزلات
الؿعتزلة ص جفؿت الجفؿقة صخرجت ه ل الضصالت صفارققا ما ثرت طاـ
الـرل لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ صطاـ لاحابتف الؽاراة رضال اهلل طاـفؿ صبعاد أل
لار مـ الؿعالؿ الؽرار بقـ أهؾ الحؼ صأهاؾ الراصاؾ ماـ تادطق إلاك الؽتااب
صالذـة صما إلك طؾقف الخؾػا الراشدصل صالذؾػ اللالح كعؾؿ ضاهر أماا إذا
ك رت إلك أهؾ الراصؾ فؼؾت إلك مـ ادطقل؟ تؼاق الجفؿال :إلاك الجفاؿ
صالؿعتزلة؟ إلك طؿرص بـ طرقد صالخقارج؟ أكا أدطاق إلاك كاافع باـ أزرع أص
مثؾ ما دطق ا باضقة إلك طرد اهلل بـ إباض صمـ كال طؾك شاكؾتف صهؽا ا
ففؿ تدطقل إلك أشخاص أهؾ الذـة إلك مـ دطقل؟ إلاك رساق اهلل لاؾك
اهلل طؾقف صسؾؿ هق ال ك كؼق  :أشفد أل محؿادا رساق اهلل صلفا ا لؿاا بؾاغ
ا ماة مالاؽ رحؿاف اهلل عاالك أل رجاص ماـ أهاؾ الرادع طـاد مق اف قاا  :لؿاا
سللقل ؿقت طؾك ماذا؟ قا  :أمقت طؾك دتـ أبل طؿارة أبق طؿارة ها ا هاق
رأس الردطة ال ك هق فقفا قا  :اك ر إلك ه ا ال ؼل تؼاق أماقت طؾاك دتاـ
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أباال طؿااارة صال أمااقت طؾااك دتااـ مااـ؟ أباال الؼاسااؿ لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ
ا كذال تؿقت كذل اهلل حذـ الخا ؿاة هاؾ تلاح ؼاق أكاا أماقت طؾاك ماا
طؾقف أحؿد بـ حـرؾ ال قؾ :أكا أمقت طؾاك ماات طؾقاف رساق اهلل لاؾك اهلل
طؾقااف صسااؾؿ الا ك طؾقااف أحؿااد بااـ حـرااؾ صغقاار أحؿااد بااـ حـرااؾ مااـ طؿااقة
اللحابة صالتابعقـ صالذؾػ لؽـ ما ؼق  :أكا أمقت طؾك ماات طؾقاف فاصل
كحـ كؿقت طؾك مات طؾقف رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ صكاؾ ماـ بعاد
رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ ففق رع لف صاجؾ ذلؽ كؿاا قاا الصلؽااال
رحؿف اهلل عالك تؼق ( :كؾ صااػاة فانلك ماـ أصجاد بادطتفا ـتذاب إال أهاؾ
الحدتث -تعـل أهؾ الذـة -فنل لاحب مؼاالتفؿ رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ).
هااق القاجااب القاجااب ها ا هااق أل جتـااب الراادع صها ا القاجااب طؾااك
الؿذااؾؿقـ أل تـػضااقا هاا ل الراادع صالضااصالت ال مااـ لااقح صال مااـ
ؿ عر صال مـ كصبقة صال مـ اطتزا صال مـ خرصج صال ماـ جفاؿ ها ا
ال ك أضر اامة طـدى حدتث الرسق لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ صطـادى هادك
اللحابة رضل اهلل طـفؿ صاطتؼاد اللحابة مرصك بالذـد ص رحث طاـ غقارل
فيجؾ ذلؽ كلقا رحؿفؿ اهلل عالك طؾك اجتـاب الردع.
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الراادع طرفاات بلهنااا صرتؼااة يف الاادتـ مخرتطااة ضاااهل ال رتؼااة ال اارطقة
تؼلد بالذؾقى طؾقفا التؼرب إلاك اهلل طاز صجاؾ أص تؼاا  :هال ماا كاال طؾاك
خصح سـة الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ صلحابتف رضل اهلل عالك طـفؿ.
الـفال طااـ الجااد الؿاراد بااف الجااد الراصاؾ الا ك تؼااع ماـ أهااؾ الراادع
صالضصالت قاا عاالك﴿ :صجاادلقا بالراصاؾ لقدحضاقا باف الحاؼ﴾ [غاافر:
 ]5كؿااا اارى اآلل ساارحال اهلل ؼاارأ يف كتااب الؿعتزلااة كااصة صقتااؾ طاارتض
بالخؿذااقـ صبالؿااااة لااػحة مااا فقااف حاادتث صال آتااة لقزلزلااقا ااحادتااث
صالؿرصك طـ الـرل لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ يف االطتؼااد جاد طؼاقؿ ساخقػ
تضرب أصلف آخرل جد التـاقض يف كػس الؽصة لخ كصة الؿعتزلل ااص
فتضرب بف كصة الؿعتزلل يف هناتتف.
شرف بافت كالزجاج خالفا إإ حؼا صكؾ كاسر مؽذقر
لق أخ ت الزجاجتقـ صضربت ؿاا بعضاا الكؽذارت الزجاجاة الضااربة
صالؿضرصبة صهؽ ا شرففؿ جد طؼقؿ كؿا قا عالك﴿ :صجاادلقا بالراصاؾ
لقدحضقا بف الحاؼ﴾ صقاا طاز صجاؾ﴿ :ماا تجااد فال آتاات اهلل إال الا تـ
كػارصا﴾ [غااافر ]4 :ففاؾ تؾقااؼ بؿذاؾؿ أل تذااؾؽ ها ا الؿذااؾؽ صتجاااد يف
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آتات اهلل ه ا الجدا الػارغ لقد مدلق ه ل اآلتات صمدلق كصة رساق
اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ.
أما الجد ال ك هق مراحثة طؾؿقة يف مذااؾ تذقغ فقفا الـؼااش كؿذاااؾ
الػؼف لؿعرفة الراجح مـ الؿرجقح هؾ الحدتث ال ك مع أهؾ العؾاؿ هامال
ال تـ حرمقا لحقح أة الحدتث ال ك مع أصلوؽ هق اللحقح مـ قاا
مـ الذؾػ قرؾ همال ماـ قاا

ا ا

ا ا ماـ الذاؾػ قراؾ هامال ففا ا ال تا ة

ب رط أل تؽقل الداخؾ يف ه ا مـ أهؾ العؾؿ ال أل تؽقل مـ همال الجفؾاة
اآلل ال تـ تتلادرصل صتخقضاقل يف مذاااؾ العؾاؿ صالقاحاد ماـفؿ ماا أخا
العؾؿ هنااقا.
صقد ط ؿت الػتـة يف اازمـة ااخقرة بدراسة ال رتعة طؾك الؽػار صه ل
حؼقؼة طجقرة مـ العجااب ما طرفت بتارتض ااماة تا هب لقادرس العؼقادة
يف كامرتدج صال يف أكذػقرد تا هلل العجب طؾاك ماـ درسات؟ طؾاك مقكات
كاااقمرك صات ال إلاااف إال اهلل سااارحال اهلل الع اااقؿ مـلااار مذت ااارع طااادص
ل سصة

هب تا ابـ الػ رة درس طؾقف ا سصة طجب.

ثؿ أكت إذا رصتت ؼق حدثـا شقخـا ابـ باز قا حدثـا شقخـا ..ه ا تؾقؼ
أل ؼق حادثـا ها ا الؿذت ارع أماا ذاتحقل أتمخا دتاـ اهلل ماـ أطداااف
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طجب ثؿ القاحد مـفؿ طـد كػذف ال ترى أحدا مـ أهؾ العؾاؿ شاقوا سارحال
اهلل همال تـتػخقل اكتػاخا طجقرا ال ترى أحؿد بـ حـرؾ شقوا صال ابـ قؿقة
صتجؾس تؽتب كتابف تتحدث طـ أهؾ العؾؿ تلاـػ ها ا بلكاف طـادل شادة يف
الػتقى صذاى طـدل ك ا صلق سللتف طـ مذللة مـ مذااؾ القضق لقجد اف ال
تجقدها كقػ تمخ العؾؿ طـ مثؾ همال .
فؿثؾ ه ا ال شؽ أكف إذا دخؾ يف الؿراحثة العؾؿقة أكف طؾك غقار هادى صال
تؼرؾ مـف اكف ال بد أل تؽقل الؿـاقش يف الؿذااؾ العؾؿقة أل تؽاقل ماـ أهاؾ
العؾؿ كؿا أكف ال تؼرؾ مـ العامل ال ك ال تعرح مذااؾ العؾؿ أل تدخؾ فقفا
فؽقػ بؿثؾ ها ا ها ا الحؼقؼاة أكاف طاامل الحالاؾ أكاف تـرغال أل تعارح أل
الردع م مقمة م ؾؼا لؼقلف لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :كؾ بدطة ضاصلة» ففا ا ال
استثـا فقفا أما الجدا فعؾك التػلقؾ ال ك ذكركا إذا كال الجدا لقدحض
الحؼ أص الجدا فقؿا ال تجقز الجدا فقف مـ مذااؾ الغقب صالؿذااؾ التل
ال تجقز الخقض فقفا فف ا ال شؽ أل ه ا باصؾ.
أما إذا كال الؿؼلقد بف الؿـاق ة العؾؿقة بقـ أهؾ العؾؿ رحؿفؿ اهلل عالك
لؿعرفة الراجح ماـ الؿرجاقح صخا ها ا الؿثاا ال اافعل رحؿاف اهلل عاالك
ـاقش مع أبل طرقد رحؿفؿا اهلل يف الؼر ال ك قا اهلل عالك﴿ :ثصثة قارص ﴾
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[الرؼرة ]228 :مـ أهؾ العؾؿ مـ تؼق الؼر هق الحقض صماـفؿ ماـ تؼاق
ال فر فؽال ال افعل ترى أل الؼر هق الحقض صكال أبق طرقد رأى أل الؼر
هااق ال فاار أص العؽااس الؿفااؿ كااؾ صاحااد مااـفؿ طؾااك قااق

ـاق ااا اكتفاات

الؿـاق ة بؿاذا؟ قا ال افعل :اللقاب ققلؽ تا أبا طرقد بعاد ها ل الؿـاق اة
قا أبق طرقد :ا ضح لل أكا مـ الؿـاق ة اآلل أل اللقاب ققلاؽ أكات فتؼؾاد
أبق طرقد قق ال اافعل ص ؼؾاد ال اافعل قاق أبال طرقاد لؿااذا؟ اهناؿ أهاؾ
إكلاح قا  :بعد الؿـاق اة أكاا سال رى قاقلل لؼقلاؽ ققلاؽ هاق اللاقاب
قا  :لؽـ أكا ركت ققلل لؼقلؽ اكف هق اللقاب.
قا  :حتك صإل سللت ه ا الؿذاؽقـ لؿااذا؟ ال ها ا كؼااش أهاؾ العؾاؿ
ال تـ ترتدصل القلق إلك الحؼ يف الؿـاق ة يف مذللة تذقغ الؿـاق ة فقفاا
هؾ ققلف عالك﴿ :ثصثة قرص ﴾ [الرؼرة ]228 :تؼلد ا الحاقض أص ال فار؟
اهؾ العؾؿ فقفا قاقالل فانذا ـااقش طؾاؿ كرقار كال اافعل صطؾاؿ كرقار كالبل
طرقد ما فقف إشؽا لؽاـ تتـااقش فقفاا طاماة أص تتـااقش فقفاا ماـ لاؿ تتؾؼاك
العؾؿ طـ أهؾف مثؾ ما حلؾ اآلل مـ كثقر مؿـ ألص لؿ تتعؾؿ العؾاؿ هنااقاا
أص عؾؿف طؿـ ال تلاح أل تمخا العؾاؿ طاـفؿ ثاؿ لادر لؾؽاصة يف مذاااؾ
الدتـ طؾك الـحاق الع اقؿ الا ك تادخؾ يف ققلاف لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ« :ماـ
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تعش مـؽؿ فذقرى اختص ًفا كث ًقرا» ه ا مـ االختصح ما طفد يف أماة محؿاد
لؿ تعفد يف أمة محؿد لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ أل العؾؿ تمخ إال طؿاـ تلاح أل
تمخا طـااف أمااا أل تمخا طااـ الجفااا طؾااك ها ا الـحااق ففا ا ال تؼااع إال يف
فرتات غربة الدتـ كؿا حلؾ مثاؾ ماا قؾـاا يف أخا ل طاـ جفؾاة الؿعتزلاة أص
جفؾة اللقفقة صأمثالفؿ أص مثؾ ما هق صاقع اآلل مـ همال الا تـ تخقضاقل
يف مذااؾ العؾؿ صتؼقلقل العجااب العجااب سرحال اهلل جفااالت غاتاة يف
العجااب يف ففؿفااؿ لؾااـص صيف ففؿفااؿ لخااصح العؾؿااا كاالحؿؼ مقجااقد
مؼ عف تؼق  :لحقح الرخارك لقس لؿحؿد بـ إسؿاطقؾ ماـ هاق لاف؟ قاا
لجؿعة محؿد إسؿاطقؾ مـ أتـ أ قت اسؿ جؿعة ه ا مؽتقب طؾقف :جؿعاف
محؿااد بااـ إسااؿاطقؾ تحذاارقل أل اسااؿف جؿعااة هااق جؿعااف ألااص باادصل
كؼ تقـ تؼق اسؿ الرخارك لقس هاق محؿاد باـ إساؿاطقؾ الـااس تؽت اػقا
اكت اح أل اسؿف جؿعة ه ا الجفؾ فالحالؾ أل مثؾ ه ل اامقر مؿاا جاد
يف الـاس مـ الجفاالت الؽثقرة التل ليسػ أدى إلقفا دخاق الـااس يف ها ا
االختصح ال دتد.
اجااؾ ذلااؽ أصرد ه ا ل ااحادتااث يف صجااقب اجتـاااب الراادع صالجاادا
فلصرد حدتث جابر رضل اهلل طـف الدا طؾك هقوة الـرل لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ
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طـد الخ رة الخ قب تـرغال أل تؽاقل مفتؿاا بالؿؼااة فؽاال لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ إذا خ ب احؿرت طقـاال صطاص لاق ف صاشاتد غضارف ماـ ط اؿ الؿؼااة
ال ك هق فقف اكف تد الـاس طؾك ال رتؼ الؿقلؾ إلك الجـة تحا رهؿ ماـ
ال رتااؼ الؿقلااؾ إلااك الـااار فالؿؼاااة تؼتضاال االكترااال صاالهتؿاااة صالحاارص
صالحؿاس مـ الؿتحادث تؼاق  :كلكاف مـا ر جاقش تعـال كلكاف تـا ر الـااس
تؼاق أ اااكؿ جااقش اآلل يف ال رتاؼ تؼااق  :لاارحؽؿ مذااكؿ تعـاال الجااقش
سقلرحؽؿ سقل قؽؿ يف اللراح أص ساقل قؽؿ يف الؿذاا صتؼاق « :بعثات أكاا
صالذاطة كفا قـ» صتؼرل بقـ إلرعقف الذرابة -الذارابة ها ل التال مشار اا يف
ذكر اهلل طز صجؾ يف التحقات صطـدما كر اهلل -صالقس ك هال القسا ك أك
أكف لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ كرال الذااطة لاقس بعادل كرال صلاقس بعاد أمتاف أماة
صالدكقا ستـتفل ص ؼقة الذاطة طؾك ه ل اامة.
ثااؿ تؼااق « :أمااا بعااد فاانل خقاار اامااقر كتاااب اهلل» ال شااؽ كتاااب اهلل خقاار
ااشقا طؾك ا صصع «صخقر الفدك» صالفدك هق ال رتؼاة صالذاقرة «هادك
محؿد صشر اامقر محادثا فا صكاؾ بدطاة ضاصلة» فقاف داللاة طؾاك أل ماا فقاف
شل اسؿف بدطة حذـة ققلف لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :كاؾ بدطاة ضاصلة» طااة
ت ؿؾ جؿقع الردع صكال تؼق « :مـ رى م ًاال فيهؾف» تعـل إذا مات الؿقات
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ص رى ماال لؿـ تؽقل الؿا ؟ اهؾف لقرثتف «صمـ رى دتـًًا أص ضقا ًطا» ضاقاطا
أك طقاال العقا اللغار قد تضقعقل «مـ ارى دتـًًاا أص ضاقا ًطا فعؾال صإلال»
تعـل إذا رى الدتـ فلكا أسدد دتاـ الؿقات صهؽا ا أصالدل اللاغار اهناؿ قاد
تضقعقل فلكا أققة ؿ صه ا تدلؽ كؿا قاا أهاؾ العؾاؿ طؾاك أل صلال اامار
تؼقة إذا كال يف بقت الؿا ساعة تؼاقة بذاداد الادتقل طاـ الؿاق ك صال تارتى
ال الؿقت تحرس بدتـف صهؽا ا أصالدل اللاغار قاد تضاقعقل فقتاقلك صلال
اامر أمرهؿ صال ترتكقل تضقعقل حت صصوة الحاجة.
حدتث ابـ مذعقد رضل اهلل طـف أل رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ قاا :
«إكؿا هؿا اثـتال» طـدكا شقوال اثـال« :الؽصة صالفادك فلحذاـ الؽاصة كاصة
اهلل» صه ا تد طؾك أل الؼرآل كصة اهلل كؿاا قاا عاالك﴿ :صكؾاؿ اهلل مقساك
قؿااا﴾ [الـذااا « ]064 :صأحذااـ الفاادك هاادك محؿااد لااؾك اهلل طؾقااف
ؽؾ ً
صسؾؿ أال صإتاكؿ صمحدثات اامقر فنل شر اامقر محادثا فا صكاؾ محدثاة
بدطة صكاؾ بدطاة ضاصلة» فقاف داللاة طؾاك أل الرادع ضاص م ؾؼاا صأكاف ال
تقجد شل اسؿف بدطة حذـة صلف ا ثرت طـ اباـ طؿار رضال اهلل طـفؿاا أكاف
قا ( :كؾ بدطة ضصلة صإل رآها الـاس حذـة) تعـل ال ؼقة بدطة حذـة ماا
فقف شل اساؿف بدطاة تؼاق اباـ طؿار :قاد راهاا حذاـة لؽـفاا ال تؿؽاـ أل
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ؽقل حذـة ثابت طـ ابـ طؿر( :كؾ بدطة ضصلة صإل رآهاا الـااس حذاـة)
ال لاحب الردطة تذتحذـفا دااؿا تؼق  :أكا ه ل فقفا خقر فقفا ذكر فقفاا
كقر بالرسق لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ كؿا تؼع يف الؿقالاد صغقارل هال حذاـة
صقرة ما قؾت باصؾة تؼق  :هل بدطة صإل زطؿت أهنا حذـة.
«أال ال ت قلـ طؾقؽؿ اامد فتؼذق قؾقبؽؿ» كؿاا قاا اهلل يف أهاؾ الؽتااب
﴿ف ااا طؾااقفؿ اامااد فؼذاات قؾااقبفؿ﴾ [الحدتااد« ]06 :أال إل مااا هااق آت
قرتب إكؿا الرعقد ما لقس بآت» ال ك سقليت ال شاؽ أكاف قرتاب بؿاا فقاف ققااة
الذاطة صلف ا قا عالك يف الذاطة ما طؾؿت مـ قر ا «ال ؼل مـ شؼل فل
ب ـ أمف» مـ كترت طؾقف ال ؼاصة صهق ب ـ أمف «صالذاعقد ماـ صطاظ بغقارل»
إذا رأتت طؼقبة اهلل احد صا ع ت فلكت سعقد فنل لؿ اتعظ فلكات ال اؼل
اكف قد عاقب أكت فقتعظ بؽ غقرى فالذعقد مـ تقطظ بغقرل.
«أال إل قتااا الؿااممـ كػاار» صالؿؼلااقد بااف ق عااا الؽػاار االااغر صلااقس
ااكر ال اهلل ذكر أل الؼتا تؼع بقـ الؿاممـقـ صإل كاال ال تجاقز أل تؼا اؾ
الؿممـقـ بعضفؿ بعضا لؽـف صقع الؼتاا فاص تؽاقل الحؽاؿ هاق الؽػار قاا
عالك﴿ :صإل صااػتال مـ الؿممـقـ اقتتؾقا﴾ [الحجرات ]9 :فاد طؾاك أكاف
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تؼع الؼتا بقـ الؿممـقـ صلف ا قا بعدها﴿ :إكؿا الؿممـقل إخاقة فللاؾحقا
بقـ أخقتؽؿ﴾ [الحجرات ]01 :فالؿؼلقد أكف كػر ألغر.
«صسرابف فذقع» فقف داللة طؾاك أل الذاب صال اتؿ صقؾاة اادب صاالػااظ
الؼرقحة أهنا فذؼ بالؿر طقاذا باهلل.
«صال تحؾ لؿذؾؿ أل تفجر أخال فقع ثاصث» إذا صقاع بقـاؽ صباقـ أخقاؽ
خلؿة صأغضرؽ أص قا كؾؿة غقر مـاسرة ففجر اف تجاقز طؾاك أال تجااصز
ثصث لقا فنل جااصزت ثاصث لقاا فذاؾؿ طؾقاف تؾزماؽ أل ؼاق الذاصة
طؾقؽؿ صأل ؽػ طـ ه ل الؼ قعة.
صجا يف الحدتث أل الؿتخالؿقـ الؿتلارمقـ إذا ما ا طؾك لرامفؿا لؿ
تدخص الجـة طقاذا باهلل فاالخصح الا ك تؼاع بقـاؽ أكات أخ الت أكات كا ا
أكت قؾت يف ه ا ما تـتفل ه ا باقـ الـااس فاص تجاقز أل زتاد الخلاؿة طاـ
ه ا جار زمقؾ أك أخ مذؾؿ صأشد مـ ذلؽ قرتب صقع بقـؽ صبقـف مققاػ
مـ ه ل الؿقاقػ التل ؼع بقـ الـاس كثقرا سق ففؿ خاصح قاا كؾؿاة غقار
الاؼة قؾت كؾؿة غقر الاؼة ال تجقز أل زتد الفجرة طـ ثاصث لقاا صهادد
لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ الؿتلااارمقـ الؿتخالااؿقـ الؿتفاااجرتـ هااددهؿا إل
ما ا أال تدخص الجـة فنتاى صه ل الؼ قعة التل ؽقل ق عا طؾك أمقر الدكقا.
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«أال صإتااااكؿ صالؽااا ب فااانل الؽااا ب ال تلاااؾح بالجاااد صال باااالفز » ال
ذتعؿؾ الؽ ب صال ؽـ مـ أهؾف حتك صلق بالؿزاح «صال تعد الرجؾ لرقف
ثؿ ال تػل لف» ما ؼق للرقؽ أكا سلحضر لؽ حؾقى سلحضار لاؽ كا ا ثاؿ
ال ػل إذا صطد ف فعؾقؽ أل ػل.
«فاانل الؽ ا ب تفاادك إلااك الػجااقر صإل الػجااقر تفاادك إلااك الـااار صإل
اللدع تفدك إلك الرر صإل الرر تفدك إلك الجـة صإكف تؼاا لؾلاادع لادع
صبر صتؼا لؾؽاذب -طقاذا بااهلل -كا ب صفجار أال صإل العراد» صاحا ر ها ا
الحدتث «تؽا ب حتاك تؽتاب طـاد اهلل كا ا ًبا» الؽا ب طقااذا بااهلل تذرتساؾ
با كذال فؼد تؽ ب يف أمقر تزطؿ أهنا تذاقرة ماع أل الؽا ب ال تلاؾح فقاف
جد صال هز كؿا سؿعت لؽـ تذرتسؾ حتك تؽاقل كا ابا صتؽتاب طـاد اهلل
رب العالؿقـ يف الؽ ابقـ طقاذا باهلل.
يف حدتث طاا اة أكاف لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ اص ﴿هاق الا ك أكاز طؾقاؽ
الؽتاب مـف آتات محؽؿات هـ أة الؽتااب صأخار مت اابفات فلماا الا تـ فال
قؾااقبفؿ زتااغ فقترعااقل مااا ااابف مـااف ابتغااا الػتـااة صابتغااا لصتؾااف﴾ إلااك ققلااف
﴿أصلقا االراب﴾ [آ طؿرال ]7 :قا « :إذا رأتاتؿ الا تـ تجاادلقل فقاف ففاؿ
ال تـ طـاهؿ اهلل فاح رصهؿ» ما الؿراد باآلتة؟ ذكر كثقار ماـ الؿػذارتـ اباـ
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جرتاار ابااـ كثقاار ال ااقكاين صغقاارهؿ صابااـ إسااحاع صمحؿااد بااـ جعػاار أل
الؿراد بف مـ تل قل لقلخ صا ماـ الـلاقص اامار الا ك تحتؿاؾ طـادكا آتاات
الؼرآل كقطال :محؽؿ صاضح جؾل بقـ صمت ابف تحتؿاؾ ال ذات قع أل ػفاؿ
ه ا الـص إال إذا ردد ف إلك كاص محؽاؿ فلهاؾ الراصاؾ تال قل إلاك الؿت اابف
لقذتؿذؽقا بف تترعقل الؿت ابف ما بالؽ ال لخ الؿحؽاؿ الراقـ؟ اكاف ترتاد
أل تذتد بف طؾك بدطتف صها ا قالاف كثقار ماـ أهاؾ العؾاؿ أل ها ا هاق الؿاراد
باآلتة أل أهؾ الردع تذتؿذؽقل بالؿت ابف مـ الـلاقص صترتكاقل الؿحؽاؿ
الرقـ لؿاذا؟ ال الؿت ابف إذا أخ مذتؼص ال تتضاح حتاك تارد إلاك الؿحؽاؿ
فقترقـ ففؿ تلخ صل بالؿت ابف صترتكقل الؿحؽؿ ابتغا الػتـة صابتغا لصتؾف.
ثؿ ذكر أبل أمامة رضل اهلل طـاف أل الـرال لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ قاا « :ماا
ضؾ ققة بعد هدًً ى كاكقا طؾقف إال أص قا الجاد » أكااس كااكقا طؾاك هادى ثاؿ
طقاااذا باااهلل اكتؽذااقا صلااارصا إلااك الضااص تذااؾط اهلل طؾااقفؿ كثاارة الجاادا
صالخلااقمات ثااؿ ااص ﴿بااؾ هااؿ قااقة خلااؿقل﴾ هاا ا تاادلؽ طؾااك كثاارة
الخلقمات صكثرة الجدا أهنا أمر مؿؼقت صأهناا ماـ دالااؾ طقااذا بااهلل إال
إذا كاكت يف رد ما تؼقلف أهؾ الؽػر صأهؾ الضص صأهؾ الردع ها ا أمار آخار
مثؾ كثرة الؿجادالت التل حلؾت اآلل بقـ طدد مـ صصب العؾاؿ مـاق اات
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صقتؾة ص دخؾ كرار أهؾ العؾؿ صحذؿقا اامر صأهنقا الـؼاش صأبك همال إال
ا لرار صتملاػ ها ا تارد طؾاك ها ا الؿجاادالت ها ل ال اد طؾاك خقار
ص ػذد الؼؾقب.
ثؿ ذكر حدتثقـ يف طدة قرق قباة لااحب الردطاة الحادتث ااص ها ا
فقف محؿد بـ محلـ ك بف ابـ معقـ صأبق حا ؿ ال ك قؾ الؽصة طؾقاف الا ك
تؼق فقف« :ال تؼرؾ اهلل للاحب بدطة لق ًما صال لص ًة».
صالحاادتث ال ا ك بعاادل« :أبااك اهلل أل تؼرااؾ طؿااؾ لاااحب بدطااة» ه ا ا ال
تلح فقف طدد مـ الؿجاهقاؾ أص زتاد صأباق الؿغقارة صب ار باـ مـلاقر كاؾ
همال مـ الؿجاهقؾ.
الؿرتدع إذا اب هؾ ؼرؾ قبتاف؟ إذا لادع يف قبتاف تؼراؾ كؿاا أكاف تؼراؾ
قبتف مـ ال رى لؽـ قباة الؿرتادع أقاؾ صققطاا ماـ قباة العالال لؿاا قاا
سااػقال صغقاارل مااـ الذااؾػ( :الردطااة أحااب إلااك إبؾااقس مااـ الؿعلااقة ال
الؿعلقة تتاب مـفا صالردطة ال تتااب مـفاا) لااحب الردطاة تارى أكاف طؾاك
هدى أما لاحب الؿعلقة ك ارب الخؿر تؼق  :أكاا مخ ائ صأطؾاؿ أل اهلل
حرة ه ا صأطؾؿ أين مر ؾ فقؿا أكا فقف طذك اهلل أل تفدتـل لاحب الردطة:
الغالب طؾقف االستؿرار يف بدطتف إال أل تؿـ اهلل طؾقف.
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صلف ا لق ـ ر إلك طدد مـ تتقبقل مـ الردع بالـذرة إلك طادد ماـ تتقباقل
مـ الؿعلقة لقجدت أل التاارقـ مـ الؿعالل أكثر صالغالب طؾك كثقر ماـ
الؿرتدطة إال مـ تؽقل دخقلف يف الردطة غالرا طـ جفؾ أماا ألااحب الفاقى
فػل أحقال كثقرة تذرتساؾ القاحاد ماـفؿ يف بدطتاف صتالبك طقااذا بااهلل صلفا ا
جا طـ غقر صاحد مـ الذؾػ أل الؿرتدع تؼؾ أل تتقب تـدر أل تتقب اكاف
لاحب هقى فقؿا هق فقف.
لؽـ طؾك كؾ حا لق اب فنل اهلل تتقب طؾك التااب أتا كال.
حدتث أكس فقف سؾؿة بـ صردال صهق ضعقػ كؿا يف التؼرتب «ماـ ارى
الؽ ب صهق باصؾ بـل لف قلر فل ربض الجـة ..إلض» صرصى أبق داصد بذاـد
ال بلس بف الحدتث بؾػظ« :أكا زطقؿ برقت فل رباض الجـاة لؿاـ ارى الؿارا
صإل كال محؼا صبرقت فال صساط الجـاة لؿاـ ارى الؽا ب صإل كاال ماز ًحاا
صبرقاات فاال أطؾااك الجـااة لؿااـ حذااـ خؾؼااف» ففااق تغـاال طااـ الحاادتث ه ا ا
الضعقػ صالحدتث مؼارب يف لػ ف لؽـ تغـال طـاف إل شاا اهلل حادتث أبال
داصد.
{أحذـ اهلل إلقؽؿ..
قا رحؿف اهلل عالك:
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اجتِـَ ِ
الر ُْ ِي َوا ْل ِؼ َقاس
َباب ْ
َاب َّ
حدثـا أبق كرتب محؿد بـ العص قا  :حدثـا طراد اهلل باـ إدرتاس صطرادة
صأبق معاصتة صطرد اهلل بـ كؿقر صمحؿاد باـ ب ار ح صحادثـا ساقتد باـ ساعقد
قا  :حدثـا طؾل بـ مذفر صمالؽ باـ أكاس صحػاص باـ مقذارة صشاعقب باـ
إسحاع طـ ه ااة باـ طارصة طاـ أبقاف طاـ طراد اهلل باـ طؿارص باـ العااص أل
رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ قاا « :إل اهلل ال تؼارض العؾاؿ اكتزا ًطاا تـتزطاف
مـ الـاس صلؽـ تؼرض العؾؿ بؼرض العؾؿا فنذا لؿ ترؼ طال ًؿا ا خا الـااس
صسا جف ًاال فذوؾقا فلفتقا بغقر طؾؿ فضؾقا صأضؾقا».
ر ً
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قا  :حدثـا طرد اهلل بـ تزتد طـ سعقد باـ أبال
أتقب قا  :حدثـل أبق هاكئ حؿقد بـ هاكئ الخقالكل طاـ أبال طثؿاال مذاؾؿ
بـ تذار طـ أبل هرترة قا  :قا رسق اهلل لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ« :ماـ أفتال
بػتقا غقر ثرت فنكؿا إثؿف طؾك مـ أفتال».
حدثـا محؿد بـ العص الفؿداكل قا  :حادثـل رشادتـ باـ ساعد صجعػار
بـ طقل طـ ابـ أكعؿ هق ا فرتؼل طـ طرد الرحؿـ بـ رافع طاـ طراد اهلل باـ
طؿرص قا  :قا رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :العؾؿ ثصثاة فؿاا صرا ذلاؽ
ففق فضؾ :آتة محؽؿة أص سـة قااؿة أص فرتضة طادلة».
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حدثـا الحذـ بـ حؿاد سجادة قا  :حدثـا تحقك باـ ساعقد ااماقك طاـ
محؿد بـ سعقد بـ حذال طـ طرادة بـ كذل طـ طرد الرحؿـ باـ غاـؿ قاا :
حدثـا معاذ بـ جرؾ قا  :لؿا بعثـل رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ إلك القؿـ
قا « :ال ؼضقـ صال ػلؾـ إال بؿا عؾؿ فنل أشاؽؾ طؾقاؽ أمار فؼاػ حتاك
رقـف أص ؽتب إلل فقف».
حدثـا سقتد بـ سعقد قا  :حدثـا ابـ أبال الرجاا طاـ طراد الارحؿـ باـ
طؿرص ااصزاطل طـ طردة بـ أبل لرابة طـ طرد اهلل بـ طؿرص بـ العااص قاا :
سؿعت رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ تؼاق « :لاؿ تاز أمار بـال إسارااقؾ
معتااد ًال حتااك ك اال فااقفؿ الؿقلاادصل أبـااا سااراتا اامااؿ فؼااالقا بااالرأك فضااؾقا
صأضؾقا»}.
أتضاا الؿاراد
ذكر رحؿف اهلل عالك ه ا الراب يف اجتـاب الارأك صالؼقااس ً
إدخا الرأك فقؿا لقس لؾرأك فقاف مجاا أص الارأك الا ك هاق هاقى تخاالػ
الحؼ فلما ما ت كرل العالؿ مـ رأك مرـال طؾاك كلاقص الؽتااب صالذاـة أص
ققاطد معترة قد تحتاج إلك االجتفاد يف مذااؾ كازلة فاص شاؽ أل ها ا لاقس
بؿؼلقد إكؿا الؿراد الرأك الراصؾ الؿلادة لؾحؼ صهؽ ا تؼا لؾؼقاس.
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فالؼقاس كقطال :ققاس معتار مؼراق طـاد أهاؾ العؾاؿ الؼقااس الؿـضارط
الؿعرصح بؼقاس فرع طؾك ألؾ لعؾة جامعة تـضرط الؼقاس ها ا ال باد مـاف
صالحاجة إلقف ماسة يف قضاتا جد يف مذاااؾ ااحؽااة كثقارة ففا ا لاقس هاق
الؿؼلقد ق عا صلؽـ الؿؼلقد بالؼقاس الراصؾ الؿؾغك ال ك ال اطتراار باف
كلل تدخؾ الؼقد بالؼقاس أص تؽقل الؼقااس ماع الػاارع بالل تؽاقل مخ واا يف
كػس الؼقاس خ مل يف رقؼف يف كػس الؼقاس فص شاؽ أكاف كؿاا قاا  :بااب
اجتـاب الرأك صالؼقاس تجتـب ه ا.
ذكر فقف أل الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ يف حدتث طرد اهلل باـ طؿارص رضال
اهلل طـفؿا قا « :إل اهلل ال تؼرض العؾؿ اكتزا ًطا تـتزطف ماـ الـااس» تعـال إل اهلل
طز صجؾ ال تـزع العؾؿ ماـ لادصر الرجاا كزطاا كقاػ تؼارض العؾاؿ أخار
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ يف ااحادتث اللاحقحة أل ماـ أشاراط الذااطة أل تؼاؾ
العؾؿ صتؽثر الجفاؾ صالؿؼلاقد باف العؾاؿ ال ارطل صلاقس العؾاؿ الادكققك
العؾؿ الدكققك تؽثر كؿا صحظ لؽـ الؿؼلاقد العؾاؿ ال ارطل حتاك ترؼاك
ا كذال يف بعض ااحقال يف الخؿذقـ صيف الذتقـ سـة ال تحذاـ تتقضال صال
تحذـ تلؾل تلؾل كؾ ه ل الؿدة قد تؽقل طـدل ست أص سرع لغات صطادة
شفادات ثاؿ تؼارأ قارا ة تارد طؾقاف لارل يف العاشارة ماـ طؿارل فقؼاؾ العؾاؿ
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ال اارطل صاهلل الؿذااتعال صلفا ا تؼاارض العؾااؿ بؼاارض العؾؿااا صلفا ا مااقت
العالؿ ثؾؿة كرقرة جدا يف اامة.
صساا
«فنذا لؿ تراؼ طال ًؿاا» -طقااذا بااهلل -صماات العؾؿاا «ا خا الـااس ر ً
جف ًاال» حتك تذللقهؿ همال رؤصس لؽـفؿ جفا فؾؿا سوؾقا أفتقا مع أهنؿ
جفا فؾؿا أفتقى أفتقا بغقر طؾؿ فحلؾ شوقال :ضاؾقا هاؿ صأضاؾقا غقارهؿ
طقاذا باهلل مـ ه ا الحا .
الحدتث يف اللحقحقـ صالؿراد قرض العؾؿ ال ارطل كؿاا قؾـاا يف الخار
بعدل أل الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ قا « :مـ أفتل بػتقا غقار ثرات» ها ل الػتقاا
أفتال ا إكذال صهل فتقا غقر سؾقؿة صال ك لدر لقػتقاف لاقس أهاص لؾػتاقى
ا ثؿ يف ه ل الحالة طؾك مـ؟ طؾك الؿػتل ال الؿذاتػتل اكاف قاد تؼاق ها ل
الؿذللة لاقس طؾقاؽ فقفاا حارج ال بااس فقادخؾ يف قضاقة ماـ قضااتا الرباا
مثص أص تخ ئ خ واا تخاؾ بلاص ف أص بحجاف فقؼاق ال بالس صهاق جاهاؾ
فقرت ب طؾك ذلؽ فذاد حجف أص لص ف فاآلثؿ هق الؿػتل لؽـ تجاب طؾاك
الؿذتػتل أل ال تذتػتل أك أحد صإكؿا تذتػتل مـ هق أهؾ فنذا كاال جااهص
صسل مـ ت ـ أكف أهؾ لؾػتقى فف ا بحذرف صذمتف برتوة إكؿا تؽقل اآلثؿ مـ
أفتك بغقر طؾؿ.
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ترؼااك معـااا الحاادتث ال ا ك بعاادل فقااف رشاادتـ بااـ سااعد صفقااف ابااـ أكعااؿ
ا فرتؼل صهؿا ضعقػال أل العؾؿ ثصثاة ماا صرا ذلاؽ فضاؾ ها ا فقاف ها ال
الضعقػال.
الحدتث ال ك بعدل مثؾ ما ذكرت قرؾ قؾقؾ فقاف محؿاد باـ ساعقد صهاق
الؿلؾقب الزكادتؼ كقاػ رصتاف تاا اباـ ماجاة مااذا تؼاق لاؽ اباـ ماجاة؟
رصتتف لؽ بالذـد ما عرح محؿد بـ سعقد تؼق صأكا ما تدرتـل طـ محؿاد
بـ سعقد تؼق لؽ ابـ ماجة مـ ال ك قا لؽ اقرأ كتابل أكا صجفتاف لاؽ أص
صجفتف اهؾ العؾؿ.
محؿد بـ سعقد إذا رآل أهؾ العؾؿ هق محؿد بـ ساعقد اساؿف الؿلاؾقب
ملؾقب طؾك الزكدقة صمع ذلاؽ أصرد ها ا الحادتث رحؿاف اهلل ماع أكاف ذكار
ااحادتااث لؽـااف لؿااا ذكاار الذااـد أحااا العفاادة طؾقااؽ أتفااا الؼااارئ صإال
الحدتث ه ا فقف محؿد باـ ساعقد ال ك قاؾ الؽاصة فقاف لاقس أهاص أل تضااع
الققت فقف.
أتضاا فقاف ضاعػ صهاق «لاؿ تاز أمار بـال إسارااقؾ
الحدتث الا ك بعادل ً
معتااد ًال حتااك ك اال فااقفؿ الؿقلاادصل أبـااا سااراتا اامااؿ فؼااالقا بااالرأك فضااؾقا
صأضؾقا».
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الذما ه ا مقجف ليخقات ..لقس ل خقة :ما ال ك قالف ا مااة طراد اهلل
بـ طرد الرحؿـ الدارمل يف قجقف قق طؿر رضل اهلل طـف( :أقؾقا الرصاتة طـ
رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ) كؼؾـا كصة ا ماة طراد اهلل باـ طراد الارحؿـ
الدارمل لاحب الذــ فقف.
ه ا الذما مقجف ليخقات صهـ تؽترـ الجقاب ل خقة صتتعامؾقل مع
الجقاب طؾقف صإل شا اهلل عالك غدا كتؿ الجاز العؼادك صلاؾك اهلل صساؾؿ
طؾك كرقـا صآلف صلحرف.

-002-

مؼدمة ســ ابـ ماجف
{بذؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ
الحؿااااد هلل رب العؾؿااااقـ صاللااااصة صالذااااصة طؾااااك أشاااارح ااكرقااااا
صالؿرسؾقـ كرقـا محؿد صطؾك آلف صلحرف أجؿعقـ..
الؾفؿ اغػر لـا صل قخـا صلقالدتاف صلقالادتـا صلؾحاضارتـ صالؿذاتؿعقـ تاا
رب العالؿقـ.
قا ا ماة ابـ ماجة رحؿف اهلل عالك:
َباب فِي ْ ِ
اؿ ِ
ان
اْل َ
حدثـا طؾل بـ محؿد ال ـافذل قا  :حدثـا صكقع قا  :حدثـا ساػقال طاـ
سفقؾ بـ أبل لالح طـ طرد اهلل بـ دتـار طـ أبل لالح طـ أبل هرتارة قاا :
قا رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :ا تؿاال بضاع صساتقل أص سارعقل با ًباا
أدكاها إماصة ااذى طـ ال رتؼ صأرفعفاا قاق  :ال إلاف إال اهلل صالحقاا شاعرة
مـ ا تؿال».
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قا  :حدثـا أبق خالد ااحؿر طاـ اباـ طجاصل
ح صحدثـا طؿرص بـ رافع قا  :حدثـا جرتر طـ سفقؾ جؿق ًعا طـ طراد اهلل باـ
دتـار طـ أبل لالح طـ أبل هرترة طـ الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ كحقل.
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حدثـا سفؾ بـ أبل سفؾ صمحؿد بـ طرد اهلل بـ تزتد قااال :حادثـا ساػقال
طـ الزهرك طـ سالؿ طـ أبقاف قاا ساؿع الـرال لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ رج ًاص
تعظ أخال فل الحقا فؼا « :إل الحقا شعرة مـ ا تؿال».
حدثـا سقتد بـ سعقد قا  :حدثـا طؾل بـ مذفر طـ ااطؿش ح صحادثـا
طؾل بـ مقؿقل الرقل قا  :حدثـا سعقد بـ مذؾؿة طـ ااطؿاش طاـ إباراهقؿ
طـ طؾؼؿة طـ طرد اهلل قا  :قا رسق اهلل لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ« :ال تادخؾ
الجـة مـ كال فل قؾرف مثؼا ذرة مـ خرد مـ كرر صال تادخؾ الـاار ماـ كاال
فل قؾرف مثؼا حرة مـ خرد مـ إتؿال».
حدثـا محؿد بـ تحقك قا  :حدثـا طرد الرزاع قا  :أكرلكاا معؿار طاـ زتاد
بـ أسؾؿ طـ ط ا بـ تذار طـ أبل سعقد الخدرك قا  :قا رسق اهلل لؾك
اهلل طؾقف صسؾؿ« :إذا خؾص اهلل الؿممـقـ مـ الـار صأمـقا فؿا مجادلاة أحادكؿ
للاحرف فل الحؼ تؽقل لاف فال الادكقا أشاد مجادلا ًة ماـ الؿاممـقـ لاربفؿ فال
إخقاكفؿ ال تـ أدخؾاقا الـاار قاا  :تؼقلاقل ربـاا إخقاكـاا كااكقا تلاؾقل معـاا
صتلقمقل معـا صتحجقل معـا فالدخؾتفؿ الـاار فقؼاق اذهراقا فالخرجقا ماـ
طرفتؿ مـفؿ فقل قكفؿ فقعرفقكفؿ بلقرهؿ ال لكؾ الـار لقرهؿ فؿاـفؿ ماـ
أخ ااف الـااار إلااك أكلاااح ساااققف صمااـفؿ مااـ أخ ااف إلااك كعرقااف فقخرجااقكفؿ
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فقؼقلقل ربـا أخرجـا مـ قد أمر ـا ثؿ تؼاق أخرجاقا ماـ كاال فال قؾراف صزل
دتـار مـ ا تؿال ثؿ مـ كال فل قؾرف صزل كلػ دتـار ثؿ ماـ كاال فال قؾراف
مثؼا حرة مـ خرد » قا أبق سعقد فؿـ لاؿ تلادع ها ا فؾقؼارأ ﴿إل اهلل ال
قؿا﴾.
ت ؾؿ مثؼا ذرة صإل ؽ حذـ ًة تضاطػفا صتمت مـ لدكف أج ًرا ط ً
حدثـا طؾل بـ محؿد قا  :حدثـا صكقع قا  :حدثـا حؿاد بـ كجقح صكاال
ثؼ ًة طـ أبل طؿرال الجقكل طـ جـدب بـ طراد اهلل قاا  :كـاا ماع الـرال لاؾك
اهلل طؾقف صسؾؿ صكحـ فتقال حزاصرة فتعؾؿـا ا تؿال قرؾ أل كتعؾؿ الؼرآل ثاؿ
عؾؿـا الؼرآل فازددكا بف إتؿا ًكًا.
حدثـا طؾل بـ محؿد قا  :حدثـا محؿد بـ فضاقؾ قاا  :حادثـا طؾال باـ
كزار طـ أبقف طـ طؽرمة طـ اباـ طرااس قاا  :قاا رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف
صسااؾؿ« :لااـػال مااـ ه ا ل اامااة لااقس لفؿااا فاال ا سااصة كلااقب :الؿرجوااة
صالؼدرتة».
حدثـا طؾل بـ محؿد قا  :حدثـا صكقع طـ كفؿس باـ الحذاـ طاـ طراد
قساا طـاد
اهلل بـ برتدة طـ تحقك بـ تعؿر طـ ابـ طؿر طـ طؿار قاا  :كـاا جؾ ً
الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ فجا رجؾ شدتد بقاض الثقاب شادتد ساقاد شاعر
الرأس ال ترى طؾقف أثر الذػر صال تعرفف مـا أحد فجؾس إلاك الـرال لاؾك اهلل
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طؾقف صسؾؿ فلسـد ركرتف إلك ركرتف صصضع تدتف طؾك فخ تف ثؿ قا  :تاا محؿاد
مااا ا سااصة؟ قااا « :شاافادة أل ال إلااف إال اهلل صأكاال رسااق اهلل صإقاااة اللااصة
صإتتا الزكاة صلقة رمضال صحج الرقت» قاا  :لادقت فعجرـاا مـاف تذاللف
صتلدقف ثؿ قا  :تا محؿد ما ا تؿال؟ قا « :أل ممـ باهلل صمصاؽتف صرساؾف
صكترف صالققة اآلخر صالؼادر خقارل صشارل» قاا  :لادقت فعجرـاا مـاف تذاللف
صتلدقف ثؿ قا  :تا محؿد ما ا حذال؟ قا « :أل عرد اهلل كلكاؽ ارال فنكاؽ
إل ال رال فنكف تراى» قا  :فؿتك الذاطة؟ قا « :ما الؿذاوق طـفاا بالطؾؿ ماـ
الذااؾ» قا  :فؿا أمار فا؟ قا « :أل ؾد ااماة ربتفاا» قاا صكقاع :تعـال ؾاد
العجؿ العرب «صأل رى الحػاة العراة العالة رطا ال ا تت اصلقل فال الرـاا »
قا  :ثؿ قا  :فؾؼقـل الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ بعد ثصث فؼا « :أ درك مـ
الرجؾ؟» قؾت اهلل صرسقلف أطؾاؿ قاا « :ذاى جررتاؾ أ ااكؿ تعؾؿؽاؿ معاالؿ
دتـؽؿ».
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قا  :حدثـا إسؿاطقؾ ابـ طؾقاة طاـ أبال حقاال
طـ أبل زرطة طـ أبل هرترة قا  :كال رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ تق ًماا
بار ًزا لؾـاس فل ال رجؾ فؼا  :تا رساق اهلل ماا ا تؿاال؟ قاا « :أل اممـ بااهلل
صمصاؽتف صكترف صرسؾف صلؼااف ص اممـ بالرعاث اآلخار» قاا  :تاا رساق اهلل ماا
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ا سصة؟ قا « :أل عرد اهلل صال رى بف شق ًوا ص ؼقؿ اللصة الؿؽتقباة ص اميت
الزكاة الؿػرصضة ص لقة رمضال» قا  :تا رسق اهلل ما ا حذاال؟ قاا « :أل
عرد اهلل كلكؽ رال فنكؽ إل ال رال فنكف تراى» قا  :تا رسق اهلل متك الذااطة؟
قا « :ما الؿذوق طـفا بلطؾؿ مـ الذااؾ صلؽـ سلحدثؽ طاـ أشاراصفا :إذا
صلدت اامة ربتفاا فا لؽ ماـ أشاراصفا صإذا ااص رطاا الغاـؿ فال الرـقاال
ف لؽ مـ أشراصفا فل خؿاس ال تعؾؿفاـ إال اهلل» فاتص رساق اهلل لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ﴿ :إل اهلل طـدل طؾؿ الذاطة صتـاز الغقاث صتعؾاؿ ماا فال اارحااة
صما درك كػس مااذا ؽذاب غادًً ا صماا ادرك كػاس بالك أرض ؿاقت إل اهلل
طؾقؿ خرقر﴾ اآلتة.
حدثـا سفؾ بـ أبل سفؾ صمحؿد بـ إساؿاطقؾ قااال :حادثـا طراد الذاصة
بـ لالح أبق اللؾت الفرصك قا  :حدثـا طؾل بـ مقسك الرضا طـ أبقاف طاـ
جعػر بـ محؿد طـ أبقف طـ طؾل بـ الحذقـ طـ أبقف طـ طؾل بـ أبل صالب
قااا  :قااا رسااق اهلل لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ« :ا تؿااال معرفااة بالؼؾااب صقااق
بالؾذال صطؿؾ بااركال» قا أبق اللؾت :لق قرئ ه ا ا سـاد طؾك مجـقل
لررأ.
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حدثـا محؿد بـ ب ار صمحؿاد باـ الؿثـاك قااال :حادثـا محؿاد باـ جعػار
قا  :حدثـا شعرة قا  :سؿعت قتادة تحدث طـ أكس بـ مالاؽ أل رساق اهلل
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ قا « :ال تممـ أحدكؿ حتك تحب اخقاف أص قاا لجاارل
ما تحب لـػذف».
حدثـا محؿد بـ ب ار صمحؿاد باـ الؿثـاك قااال :حادثـا محؿاد باـ جعػار
قا  :حدثـا شعرة قا  :سؿعت قتادة طـ أكس باـ مالاؽ قاا  :قاا رساق اهلل
لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ« :ال تااممـ أحاادكؿ حتااك أكااقل أحااب إلقااف مااـ صلاادل
صصالدل صالـاس أجؿعقـ».
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قا  :حادثـا صكقاع صأباق معاصتاة طاـ ااطؿاش
طـ أبال لاالح طاـ أبال هرتارة قاا  :قاا رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ:
«صال ك كػذل بقدل ال ادخؾقا الجـاة حتاك ممـاقا صال ممـاقا حتاك حاابقا
أصال أدلؽؿ طؾك شل إذا فعؾتؿقل حابرتؿ أف قا الذصة بقـؽؿ».
حدثـا محؿد بـ طرد اهلل بـ كؿقر قا  :حدثـا طػال قا  :حادثـا شاعرة طاـ
ااطؿش ح صحدثـا ه اة بـ طؿار قا  :حدثـا طقذك باـ تاقكس قاا  :حادثـا
ااطؿش طـ أبل صااؾ طـ طرد اهلل قا  :قا رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ:
«سراب الؿذؾؿ فذقع صقتالف كػر».
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حدثـا كلر باـ طؾال الجفضاؿل قاا  :حادثـا أباق أحؿاد قاا  :حادثـا أباق
جعػر الرازك طـ الربقع بـ أكس طـ أكس بـ مالؽ قا  :قا رسق اهلل لؾك
اهلل طؾقف صسؾؿ« :مـ فارع الدكقا طؾك ا خصص لؾف صحدل صطراد ف ال شرتؽ
لف صإقاة اللصة صإتتا الزكاة مات صاهلل طـف راض» قاا أكاس :صهاق دتاـ اهلل
الا ك جااا ت بااف الرسااؾ صبؾغااقل طااـ ربفااؿ قرااؾ هاارج ااحادتااث صاخااتصح
ااهقا ص لدتؼ ذلؽ فل كتاب اهلل فل آخر ما كز تؼاق اهلل﴿ :فانل اابقا﴾
قا  :خؾعقا ااصثال صطراد فا ﴿صأقامقا اللصة صآ قا الزكااة﴾ صقاا فال آتاة
أخرى﴿ :فنل ابقا صأقامقا اللصة صآ قا الزكاة فنخقاكؽؿ فل الدتـ﴾.
حدثـا أبق حا ؿ قا  :حدثـا طرقاد اهلل باـ مقساك العرذال قاا  :حادثـا أباق
جعػر الرازك طـ الربقع بـ أكس مثؾف.
حدثـا أحؿد بـ اازهر قا  :حدثـا أبق الـضر قاا  :حادثـا أباق جعػار طاـ
تقكس طـ الحذـ طـ أبل هرترة قا  :قا رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ:
«أمرت أل أقا ؾ الـاس حتك ت فدصا أل ال إلف إال اهلل صأكل رسق اهلل صتؼقؿقا
اللصة صتم قا الزكاة».
حدثـا أحؿد بـ اازهر قاا  :حادثـا محؿاد باـ تقساػ قاا  :حادثـا طراد
الحؿقد بـ بفراة طـ شفر بـ حقشب طـ طرد الرحؿـ بـ غـؿ طـ معااذ باـ
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جرؾ قا  :قا رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :أمرت أل أقا ؾ الـااس حتاك
ت فدصا أل ال إلف إال اهلل صأكل رسق اهلل صتؼقؿقا اللصة صتم قا الزكاة».
حدثـا محؿد بـ إسؿاطقؾ الرازك قا  :أكرلكا تقكس بـ محؿد قا  :حادثـا
طرد اهلل بـ محؿد الؾقثل قا  :حدثـا كزار بـ حقال طـ طؽرمة طـ اباـ طرااس
صطـ جابر بـ طرد اهلل قاال :قا رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :لـػال ماـ
أمتل لقس لفؿا فل ا سصة كلقب :أهؾ ا رجا صأهؾ الؼدر».
حدثـا أبق طثؿال الرخارك سعقد بـ ساعد قاا  :حادثـا الفقاثؿ باـ خارجاة
قااا  :حاادثـا إسااؿاطقؾ تعـاال ابااـ طقاااش طااـ طرااد القهاااب بااـ مجاهااد طااـ
مجاهد طـ أبل هرترة صابـ طراس قاال :ا تؿال تزتد صتـؼص.
حدثـا أبق طثؿال الرخارك قا  :حادثـا الفقاثؿ قاا  :حادثـا إساؿاطقؾ طاـ
حرتز بـ طثؿال طـ الحارث أضـف طـ مجاهد طـ أبل الادردا قاا  :ا تؿاال
تزداد صتـؼص}.
الحؿد هلل رب العالؿقـ صلؾك اهلل صسؾؿ صبارى طؾك طردل صرسقلف كرقـاا
محؿد صطؾك آلف صلحرف أجؿعقـ.
بدأ رحؿف اهلل عالك يف سرد ما صرد يف االطتؼاد صاستفؾف با تؿاال لع اؿ
أمر ه ل الؿذللة صا تؿال طـد أهؾ الذاـة با جؿااع :قاق بالؾذاال صاطتؼااد
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بالؼؾب صطؿؾ بالجقارح صااركال تزتد صتـؼص صقد حؽك ال افعل رحؿف
اهلل عالك إجؿاع اللحابة صالتابعقـ صمـ بعدهؿ طؾك ذلاؽ فؼاا رحؿاف اهلل
عااالك( :ثااؿ كااال ا جؿاااع مااـ ألااحاب رسااق اهلل لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ
صالتااابعقـ صمااـ بعاادهؿ صمااـ لؼقـااا أل ا تؿااال قااق صطؿااؾ صكقااة) قااق
بالؾذال صطؿؾ بالجقارح صكقة تؼلد أمر الؼؾاب اطتؼااد الؼؾاب ال تجازك
صاحد مـ الثصث طـ اآلخر.
صه ا ذكرل ال افعل رحؿف اهلل عاالك يف كتااب ااة صقاد كؼؾاف الصلؽااال
أتضاا يف
بذـدل طـ ال افعل ماـ كتااب ااة صكؼؾاف شاقض ا ساصة اباـ قؿقاة ً
كتاب ا تؿال طـ كتاب ااة صقد تقرد بعضفؿ أل ها ا الاـص طاـ ال اافعل
لااقس يف كتاااب ااة الؿقجااقد اآلل صهاا ل ا تاارادات صأمثالفااا خ اال مؿااـ
أصردها :فنل كذخة كتاب ااة الؿقجقدة اآلل كذخة هزتؾة جدا ضاعقػة فقفاا
مـ الخ ل -ليساػ ماع ط اؿ قادر ها ا الؽتااب -فقفاا ماـ الخ ال صالذاؼط
شل كثقر.
صإذا أردت أل عرح ذلؽ فتلمؾ مقضعا يف الؿجؿقع لؾـقصك رحؿاف اهلل
كؼؾااف طااـ كذااخة مااـ ااة محااررة هاا ا الؿقضااع مقجااقد اآلل يف الـذااخة
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الؿ رقطااة إذا قارك ات بااقـ الؿقضااع ال ا ك كؼؾااف الـااقصك صبااقـ كذااخة ااة
الؿقجقدة اآلل صجدت الػرع الؽرقر.
فص شؽ أل ه ل الؽؾؿة مـ ال افعل التل كؼؾفا ابـ قؿقة ماـ كتااب ااة
صكؼؾفا الصلؽاال بذـدل طـ ال افعل مـ كتااب ااة تعـال لاق أهناا لاؿ قجاد
ألصً يف كتاب ااة فؽػك أل الصلؽاال كؼؾفاا بذاـدل فاص شاؽ أهناا يف كتااب
ااة ل ماة ال افعل رحؿف اهلل صال شاؽ أل ها ا إجؿااع اللاحابة صالتاابعقـ
صأ راع التابعقـ صأاؿة ا سصة ال تختؾػقل يف ه ا صكؼؾ ها ا ا جؿااع غقار
صاحد سقى ال افعل فـؼؾف ا ماة أحؿد صكؼؾ ا جؿاع طؾك ذلؽ طـ أكثار
مـ ألػ مـ شققخف ا ماة الرخارك ال ت ؽ أهؾ الذاـة أل ها ا هاق الؿعـاك
الحؼ ل تؿال أكف قق بالؾذال صاطتؼاد بالؼؾب صطؿؾ بالجقارح صأكاف تزتاد
صتـؼص صالزتادة كص الؼرآل ﴿صتازداد الا تـ آمـاقا إتؿا ًكًاا﴾ [الؿادثر]30 :
﴿صتزتد اهلل ال تـ اهتدصا هدًً ى﴾ [مرتؿ ]76 :إلك مقاضع كثقرة جدا صلف ا
رجؿ العؾؿا يف الؿلـػات العؼدتة طؾك ه ا كؾف.
الؿخااالػ يف مقضااقع ا تؿااال فرقتااال الػرقااة ااصلااك هااؿ الؿرجوااة
صالؿرجوااة سااؿقت بالؿرجوااة :اهنااا أرجاالت ا تؿااال أك أخاارت العؿااؾ طااـ
حؼقؼااة ا تؿااال :إذ ا تؿااال بنجؿاااع الـاااس قرااؾ مؼالااة الؿرجوااة ه ا ل ق اق
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صاطتؼاااد صطؿااؾ فجااا ت الؿرجوااة ااصلااك فاالخرت العؿااؾ فؾ ا لؽ سااؿقا
بالؿرجوة :اهنؿ أرجوقا العؿاؾ طاـ حؼقؼاة ا تؿاال صقاد أكؽار ذلاؽ طؾاقفؿ
الذؾػ صردصد الذؾػ يف ا كؽار طؾقفؿ كثقرة جدا مرصتاة يف كتاب االطتؼااد
الؿذـد صغقرها.
ػاقؿ اامار بعاد ذلاؽ فجاا ماـ آخار صأرجال قاق الؾذاال صها ل مؼالاة
ط قؿة أل تؼا  :إل ا تؿال ال تدخؾ فقف قق ال إلف إال اهلل أكت ـ ؼ بص إلف
إال اهلل صقالقا إل ا تؿال هق مجرد ما يف الؼؾب مـ لادتؼف صألاؾ الؿؼالاة
ه ل :الجفؿ بـ لػقال فنكف هق أص قاااؾ ا ل الؿؼالاة الؿقح اة صأخا ها
طـف بعد ذلؽ مـ أخ ها كابـ كصب رأس الؽصبقة صااػاة ذاؿك الؽصبقاة
أ راع طرد اهلل بـ سعقد بـ كصب.
صاكت اارت ليسااػ يف كثقاار مااـ ال قااااػ صهاال الؿذااتؼرة اآلل يف اطتؼاااد
ااشاطرة صيف اطتؼاد الؿا رتدتة تـلقل طؾقفا.
صلااار ا تؿااال باازطؿ هاامال مجاارد مااا يف الؼؾااب ثااؿ إل هاامال هاااجؿ
بعضفؿ قق الذؾػ صزطؿ أكف قق باصؾ صاجرتأ بعضفؿ طؾك الؼق بلل مـ
قا بلل ا تؿال تزتد صتاـؼص فنكاف كاافر ماع أل ها ا إجؿااع الذاؾػ ا ػااع
الذؾػ كؾؿا قؾـا صاآلثار الؿرصتة طـ الذؾػ يف ه ا كثقرة لؾغاتة جد ذلاؽ
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يف الؽتاب الؿلاـػة يف ا تؿااال كا تؿاال ابال طرقااد صكا لؽ الؽتاب التاال
أف ارد الؿلااـػقل فقفااا ألااحاب الؿلااـػات العؼدتااة كالصلؽاااال صابااـ ب ااة
الحـرؾاال صاآلجاارك صغقاارهؿ مؿااـ لااـػ يف الذااـة قاارؾفؿ ابااـ أباال طالااؿ
صك لؽ طرد اهلل بـ ا مااة أحؿاد صغقارهؿ ماـ أهاؾ العؾاؿ الا تـ لاـػقا يف
االطتؼاد صكؼؾقا أل ه ا هاق قاق الذاؾػ قاصراة ال تارتددصل فقاف صالؿارصك
طـ اللحابة أكػذفؿ يف ه ا كثقر صطـ التابعقـ.
لؽـ تحؿؾ قق ه ا ال ك أصؾؼ ه ل الؽؾؿة الع قؿة الؿقح اة طؾاك أكاف
لؿ تعرح مؼالة الذؾػ صضـ أل الؿذللة خصح باقـ الؿتالخرتـ صإال ماا فقاف
أحد تؿؽـ أل ت ؾؼ طؾك مؼالة قالفا الذاؾػ صهاق تعؾاؿ أهناا قاق الذاؾػ ال
تؿؽـ أل تققع طؾقفا أهنا مـ الؿؼاالت الؽػرتاة ساقى الرافضاة لؽاـ هـااى
كثقاارصل خالااة مااـ الؿتاالخرتـ ال تعرفااقل قااق الذااؾػ صإال ه ا ل الؿؼالااة
ط قؿة جدا أل ؼا يف مؼالة الذؾػ التال أجؿعاقا طؾقفاا صهال محاؾ ا ػااع
الذؾػ ال ت ؽقل يف ه ا.
فاللـػ ااص مـ الؿخالػقـ هؿ الؿرجوة صلؿا أرجوقا العؿؾ خػ أمر
العؿؾ يف الـاس صلار القاحد مـفؿ تؼق أكا إتؿاين كنتؿال جرتؾ صمقؽااقؾ
صإل لااؿ تعؿااؾ صال شااؽ أل ه ا ا أماار ط ااقؿ ذاارب فقااف إخااراج العؿااؾ طااـ
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ا تؿال مع أل الؿرجوة ااصلك ما كاكت ؼق ه ا ق عا صكاكت ادد طؾاك
مـ ترتى العؿؾ أص تتفاصل فقف لؽـ تؼقلقل :العؿاؾ لاقس ماـ ا تؿاال أماا أل
تؼقلقا ال تعؿؾ ال فؾؿ تؽقكقا تؼقلقل ذلؽ.
صهؽ ا الؿعالل لاحب الؿعلقة ال بد أل تذت عر ذكرف فنذا كال ت اـ
أل إتؿاكف كنتؿال جرتؾ صمقؽااقؾ صإل زكا صإل سارع صشارب الخؿار صأكاف ال
تمثر ذلؽ يف ألؾ إتؿاكف ف لؽ صال رتب تمدك إلك استذفا ال كقب صمـ
هـا قا الغصة مـ الؿرجوة -صلقذات مؼالاة الؿرجواة جؿقعاا إكؿاا الغاصة ماـ
ققلفؿ -قالقا :أكف ال تضر مع ا تؿال معلقة مفؿا فعؾ مـ الؿعالل فنكف ال
ضاارل طقاااذا باااهلل ها ل الؿعالاال صها ا لاارتح الؿخالػااة لؽااصة اهلل صكااصة
رسقلف -لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ.
فالحالااؾ أل الؿرجوااة خالػاات ه ا ل الؿخالػااة ال اادتدة لؿاااذا خالػاات
الؿرجوة؟
ه ا مقضع العرة اآلل ألؾ مؼالة الؿرجوة كرغت بعاد مؼالاة الخاقارج
فاالرادت الؿرجوااة بزطؿفااا أل ؼاااصة غؾااق الخااقارج فؼاصماات غؾااق الخااقارج
صخ لهؿ بخ ل مؿاثؾ صه ل بؾقة مـ الرصتاا مقجاقدة إلاك تاقة ها ا إذا أراد
أكاااس أل تر ؾااقا باااصص احااد لااار طـاادل غؾااق صمرالغااة قااابؾقل بالجػااا
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صالتؼلقر فذررقا ب لؽ ش ً ا :اكف إذا لار الغصة يف حد صحدهؿ صجؿاطة
الؿذؾؿقـ يف حد آخر فاامر تذفؾ أل تتضح لؽـ ا شاؽا إذا اكرثاؼ أكااس
قابؾقا هامال الغاصة بتؼلاقر طؾاك ال ارح الؿؼاباؾ فانل ذلاؽ تذارب إرباكاا
ص تتا صالحؼقؼة أل ه ا مـ أكثر ما عاين مـف اامة إلك الققة.
هـاى مـ ال تقفؼ فنذا رأى غؾق الخقارج غؾق مـ تراالغقل يف الؿعالال
صتتجاصزصل حدصد اهلل طاز صجاؾ يف العالال صتزتادصل صتؼـ اقل صتمتذاقل
العلاة سفؾقا أمر الؿعلقة طؾاك العلااة صها ا كؾاف ال شاؽ كؿاا صرد طاـ
بعض الذؾػ لؾ ق ال صرتؼال ال ترالل أتفؿا ساؾؽ العراد :غؾاق أص ؼلاقر
ما تؽرتث ال ق ال أل تؽقل مـ الغصة أص مـ الؿؼلرتـ الؿفؿ أل تزتؾف طاـ
ال رتااؼ الؿذاااتؼقؿ حقاااث قاااا لااارب العاااالؿقـ﴿ :اقعااادل لفاااؿ لاااراصؽ
الؿذتؼقؿ﴾ [ااطراح.]06 :
ففااق ترتااد الؼعااقد طؾااك اللااراط الؿذااتؼقؿ كااقل ا كذااال تتجااف معتزلقااا
خارجقاا طؾاك صرتؼاة القطقدتاة أص تتجااف مرجواا طؾاك صرتؼاة ماـ قااابؾقهؿ ال
تؽرتث ال ق ال الؿفؿ أل تزتؾف طـ اللراط الؿذتؼقؿ.
ال تـ خالػقا مـ القطقدتة صإذا قؾـا القطقدتة ففؿ ال تـ بالغقا يف القطقاد
الـلقص إذا لمؾت فقفا صطد صصطقد القطاد باالؿغػرة بالرحؿاة برقاال ط اؿ
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قاادر التقحقااد صط ااؿ قاادر ا تؿااال فالؿرجوااة ركااز طؾااك ه ا ل الـلااقص
ص ؼق أط ؿ طؿاؾ طؾاك ا صاصع هاق التقحقاد صها ا لاحقح لؽاـ ترـاقل
طؾااك ه ا ا التذاافقؾ كؿااا قؾـااا مااـ أماار الؿخالػااة صأماار الؽراااار حتااك كراااار
ال كقب حتك إل الغصة مـفؿ طقاذا باهلل تلؾقل إلك حد التلرتح بالؿخالػة
التلرتح بالتذفقؾ مـ أمقر الؽراار فقؼق شاطرهؿ طقاذا باهلل:
فلكثر ما است عت مـ الؿعالل إإإ إذا كال الؼدصة طؾك كرتؿ
كرتؿاا صرؤص ًفاا صرحق ًؿاا أكثار ماـ الؿعالال ها ا أمار
تؼق إذا كال ربـاا ً
بنجؿاع الؿذؾؿقـ طؾك خصح ما ا ػؼ طؾقف الؿذؾؿقل لاقس معـاك كاقل اهلل
كرتؿا رحقؿا أل تحرض الـاس طؾك معلقتف طقاذا باهلل مـ ذلؽ.
ففمال ركزصا طؾك القطد صماا جاا يف فضاؾ ا تؿاال صماا جاا يف فضاؾ
طدد مـ ااطؿا اللالحة كاللصة صبر القالدتـ صكحاق ذلاؽ ص غاافؾقا طاـ
الـلقص التل فقفا صطقد العلاة كؿـ ت ربقل الخؿقر أص تؼعقل يف الرباا أص
الزكا فؾؿ صطقد فخػػقا مـ ه ل الـلقص طقاذا باهلل.
قابؾت الؿرجوة القطقدتة القطقدتة هؿ ال تـ ركزصا طؾك القطقاد القطقاد
فقف بدتد صزجر صبقال لؿآ ال كقب صأهؾفا صما أطد اهلل طز صجؾ لؿـ أجارة
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مـ ألحاب الؿعالل مـ ال كقب ركازصا طؾقفاا كالل اهلل ماا أكاز ساقاها
فؼـ قا الـاس مـ رحؿة اهلل كؿا هق شلل الخقارج.
الخااقارج لاارح كثقاار مااـفؿ باالل الؽرقاارة كػاار كاقااؾ طااـ الؿؾااة صطاادصا
ال كقب كلهنا ذكب صاحد ق عا تذفؾ ق ع الخقارج بؽؾؿاة صاحادة صهاق أل
تؼا لؾخقارج ما حد الذاارع شارطا؟ تؼقلاقل :ق اع تادل باـص الؼارآل حاد
الزاين ما حاد شاارب الخؿار؟ ألفاؿ حادصد أص ـؽارصل حادصدهؿ؟ تؼقلاقل:
بؾك لفؿ حدصد.
ففؾ فقفا قتؾفؿ يف الحدصد التل أكزلفا اهلل؟ ال ه ا دلقؾ طؾك ماذا؟ طؾاك
أهنؿ غقر مر دتـ :ال ه ل الؿعالل لاق كاكات ردة لؽاال حادها صاحادًً ا هاق
حؽؿااا صاحاادًً ا
حااد الااردة كؾفااؿ :الاازاين ال ااارب الذااارع الؿر ااد تؽااقل
ً
أ دطقل أل يف كتاب اهلل أص سـة كرقف لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ أل حاد الذاارع أل
تؼتؾ تؼقلقل :ال ؼ ع تدل ثؿ ترسؾ ترتى ك لؽ شارب الخؿر قاد تعاقاب
بعؼقبة أخرى لؽـ ال تؼتؾ طؾك كصمؽؿ فؽؾ همال حدهؿ صاحد فف ا مـ
أط ؿ ما تؼ ع الخقارج إضاافة إلاك أهناؿ تؼاباؾ الخاقارج بـلاقص القطاد
فقؼااا ركااز ؿ طؾااك كلااقص القطقااد صقااد أكااز اهلل عااالك كلااقص القطااد
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صكا لؽ أكااتؿ معاشاار الؿرجوااة ركااز ؿ طؾااك كلااقص القطااد صأقااد أكااز اهلل
كلقص القطقد صلف ا أمر اهلل الؿممـ بلل تؽقل بقـ الخقح صالرجا .
﴿صتاادطقكـا رغ ًرااا صره ًرااا﴾ [ااكرقااا  ]91 :الرغااب فقااف الرجااا مااـ رب
العالؿقـ صالرهاب فقاف الخاقح ها ا هاق الؿذاؾؽ اللاحقح أماا أل تؽاقل
ا كذال راغرا فؼط صتـذك الرهرة أص راهرا فؼط صتـذاك الرغراة فاص شاؽ أل
ه ا مـ سرقؾ الخارجقـ طـ الذـة الؿخالػقـ للرتح الؼرآل.
ال ااػة الثاكقة مـ القطقدتة هؿ الؿعتزلة صالؿعتزلة معجاب اؿ كثقار ماـ
الؿتلخرتـ مـ الؾقرالققـ صالعؾؿاكققـ :اهنؿ تجفؾقل حؼقؼة اطتؼاد الؿعتزلة
همال الؼقة ك رصا إلك الؿعتزلة مـ كاحقة صهل أل الؿعتزلة جرتوقل طؾك رد
الـلااقص التاال خااالػ اطتؼااادهؿ صه ا ل الػوااات الخرقثااة مااـ الؾقرالقااقـ
صالعؾؿاكققـ صأضرا ؿ ترتادصل الاتؿؾص ماـ الـلاقص فارأصا الؿرجواة ماـ
أكثر ال قااػ التل ردت الـلقص التل خالػ هقاهؿ فلطجرقا ؿ.
صجفؾ همال الحؿؼك أل الؿعتزلة خقارج الؿعتزلة يف الحؼقؼة خاقارج
لؽـ الخارجل ااص ما طـدل صقت لتللقػ الؽتب صال طـدل صقت لؾؿـاق ة
طـدل الذقػ تخرج بف صتؼا ؾ مراشرة الؿعتزلة أهؾ للقػ ص لـقػ لؽاـفؿ
تؼررصل كػس ما قررل الخقارج يف أكثر مـ باب.
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فعؾااك ساارقؾ الؿثااا تؼااررصل يف مقضااقع الؿعالاال أل لاااحب الؽرقاارة
خالد يف الـار ه ا قق الخقارج صإل ػؾذػقا صقالقا إكف لقس بؿممـ صلاقس
بؽافر بؾ يف مـزلة بقـ الؿـزلتقـ صه ا هرا ما قالف أحاد كاصة فاارغ أحاد
مااا فقااف شاال اسااؿف مـزلااة بااقـ الؿـاازلتقـ إمااا أل تؽااقل مذااؾؿا لااف أحؽاااة
الؿذؾؿقـ أص تؽقل كافرا لف أحؽااة الؽػاار أماا اليت بؿـزلاة باقـ الؿـازلتقـ
فف ا كصة فارغ ما قالف قرؾ الؿعتزلة أحد.
لؽـ ال فقفؿ شعرة مـ الخقارج قالقا هق خالد يف الـار إذا لؼل اهلل عالك
طؾك كرقر ف يف اآلخرة ه ا ال فقفؿ ه ل ال عرة الؼقتة ال اهرة يف الؿعتزلاة
هال شاعرة الخارصج بالذاقػ صلفا ا ألاحاب الؿؼااالت الا ك ؽؾؿاقا طااـ
الخاارصج بالذااقػ صمؼالااة الخاارصج بالذااقػ الؿؼلااقد بااالخرصج بالذااقػ
طؾك صالة الجقر مـ الؿذؾؿقـ.
قركااقا بااقـ الؿعتزلااة صالخااقارج يف هاا ل الؿؼالااة قااالقا مؼالااة الؿعتزلااة
صالخااقارج يف الذااقػ كصمفااؿ صاحااد أكااف إذا أمؽااـفؿ الخاارصج طؾااك صالة
الجقر فنهنؿ تخرجقل طؾقفؿ بالؼقة صتزتؾقهنؿ بالؼقة ص ضقػ الؿعتزلاة ثاؿ
كحؿؾ الـاس طؾك الؼق بؼقلـا يف العاد صالتقحقاد صألاقلفؿ الػاسادة التال
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تذؿقهنا االق الخؿذة فؿـ قرؾ سؾؿ صمـ لاؿ تؼراؾ قتؾـاال كػاس مؼالاة
الخقارج فالؿعتزلة يف الحؼقؼة خقارج.
صلفا ا هاؿ فارع ماـ فارصع الخاقارج لؽاـفؿ أهاؾ ػؾذاػ صأهاؾ اللقػ
صأهؾ كؼاش أما الخارجل ففق لاحب سقػ تؼا ؾ مراشرة.
ه ل هل مؼاالت أهؾ الضص مؿـ خالػقا أهؾ الذـة.
ابـ ماجة رحؿف اهلل عاالك لاق تاللؿ ااحادتاث التال ذكرهاا لقجادت أكاف
تركز طؾك اطتؼاد أهؾ الذـة ب كر ااحادتاث فتحتااج أل ادقؼ معال إل شاا
اهلل طز صجؾ يف سققف لؾحدتث تقجد يف كتب الحدتث شل مـ الػؼاف لاقس
بذفؾ تحتاج صالب العؾؿ أل تركز يف الراب صتربط الـلاقص التال أصردهاا
الؿلـػ طؾك الراب فاابـ ماجاة تؼاق لاؽ :ا تؿاال قاق صاطتؼااد صطؿاؾ
تزتد صتـؼص صترد يف ه ا الراب طؾاك الخاقارج صالؿعتزلاة صالؿرجواة باـػس
الـلقص ه ل فتحتاج أكؽ تلمؾ بعد قفقؼ اهلل طز صجؾ يف ه ل الـلقص
صالؿؼاة صقتؾ صط قؿ الحؼقؼة الؿؼااة هـاا صقتاؾ تذاتحؼ أل تػارد لاف صقات
أتضا يف الققت كػذف إلاك
أصق بؽثقر مؿا تعـل سـخللف لؽـ كحـ كذعك ً
أل كلخ ما است عـا مـ ااحادتث ال الؾقؾة إل شا اهلل هل آخر لقؾة يف لؼااـا
هـا فـحتاج أل كؿر طؾك أكر قدر مؿؽـ مـ ااحادتث.
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بدأ رحؿف اهلل عالك بالحدتث الع اقؿ الا ك فقاف بقاال أل ا تؿاال شاعب
صلقس شعرة صاحدة الخقارج مثص تؼقلقل :ا تؿاال شاعرة صاحادة ماا معـاك
شعرة صاحدة؟ شل صاحاد إماا أل اليت با تؿاال كاامص فتؽاقل ماممـ كاماؾ
ا تؿال صإما أل ال ليت بف كامص فتخرج ماـ الؿؾاة العجقاب أل ها ل الؿؼالاة
أتضا مؼالة الؿرجوة فؿاع أل الخاقارج طؽاس الؿرجواة إال أل الؿرجواة
هل ً
أتضا ا تؿال شل صاحد تر ػع كؾف فقؽقل ا كذال كافرا أص ترؼك كؾاف
ؼق ً
فقؽااقل كامااؾ ا تؿااال صلااقس طـاادهؿ شاال اسااؿف كؼااص إتؿااال صال طـااد
أتضا صإكؿا هق شل صاحد.
الخقارج ً
أما أهؾ الذـة فقؼقلقل :هـاى كؿا يف ا تؿال صهـاى كؼاص يف ا تؿاال:
اكف تزتد صتاـؼص صهاق شاعب صلاقس شاقوا صاحادا فرادأ بالحادتث الع اقؿ
ال ك فقف الرد طؾك ال قااػ ه ل كؾفا صااػتل القطقدتة صصااػة الؿرجوة.
صهق ققلف لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ فقؿاا ثرات طـاف« :ا تؿاال بضاع صساتقل »
شااعرة صها ل رصاتااة الرخااارك صيف مذااؾؿ صغقاارل« :ا تؿااال بضااع صسااتقل أص
أتضا بؼقلف« :با ًبا» صهل كػس معـك ققلف« :شعر ًة».
سرعقل شعر ًة» هـا رصاها ً
صإذا كااال ا تؿااال شااعرا ابتاادأكا الاارد طؾااك ال ااااػتقـ جؿقعااا القطقدتااة
صالؿرجوقاة اهنااؿ تؼقلااقل شاال صاحااد صإماا أل تقجااد كااامص صإمااا أل تر ااد
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ا كذال فقؼق أك بؽؿ رسق اهلل لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ صرد طؾاقؽؿ فؼاا :
«ا تؿال بضع صستقل با ًباا» أص «بضاع صساتقل شاعرة» «أدكاهاا» أدكاك شاعب
ا تؿااال صالؿؼلااقد بال ااعرة الؼ عااة ق عااة مااـ ا تؿ اال ه ا ا ق عااة مااـ
ا تؿال فاللصة مثص شعرة مـ ا تؿال اللاقة شاعرة ماـ ا تؿاال قاق ال
إلف إال اهلل شعرة مـ ا تؿال ه ا الؿؼلقد صقد ترع أهؾ العؾؿ ه ل ال اعب
صألػقا فقفاا صساعقا إلاك جؿاع ماا صرد ماـ الـلاقص يف ذكار ااطؿاا التال
أصؾؼ طؾقفا ال عرة.
«أدكاها إماصة ااذى طـ ال رتؼ» تؽقل يف ال رتؼ أذى مـ شقى أص شل
تضر الـاس فتـحقف ها ا أدكاك ا تؿاال فاد طؾاك أل ا تؿاال فقاف أقاؾ صفقاف
أطؾااك «صأرفعفااا -صيف الؾػااظ اآلخاار :صأطصهااا -قااق  :ال إلااف إال اهلل» أط ااؿ
كؾؿااة ؼااا طؾااك ا صااصع هاال ه ا ل الؽؾؿ اة كؾؿااة التقحقااد ال إلااف إال اهلل
«صالحقا شعرة مـ ا تؿال» فد طؾك أل ا تؿال قق صاطتؼاد صطؿؾ.
قق يف ققلف لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ :صأرفعفاا قاق ال إلاف إال اهلل» صاطتؼااد
ال االطتؼاد مر رط بالؼؾب فؼا « :صالحقا شعرة مـ ا تؿاال» صالحقاا أمار
قؾراال صأدكاهااا إماصااة ااذى صإماصااة ااذى إذا أردت أل ؿااقط ااذى فنكااؽ
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ؿق ف بجقارحؽ صه ا معـك قق أهؾ الذـة :ا تؿال قق بالؾذال صاطتؼااد
بالؼؾب صطؿؾ بالجقارح.
ثاؿ رصى الحادتث ها ا بذاـد آخار ثاؿ رصى حادتث اباـ طؿار رضال اهلل
طـفؿا أل الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ ساؿع رجاص تعاظ أخاال يف الحقاا تعـال
رجؾ طـدل شل مـ الحقا فلخقل تؼاق  :الحقاا أضار باؽ فؼاا لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ« :دطف :فنل الحقا شعرة مـ ا تؿال».
الحدتث ال ك بعدل حدتث طرد اهلل طـدى قاطدة هـا إذا جا ى اساؿ طراد
اهلل مـ هق ه ا طرد اهلل؟ عرح طرد اهلل ه ا مـ اللحابة بؿعرفة صمق ل هـاا
طؾؼؿة طـ طرد اهلل هق ابـ مذعقد إذا قا سالؿ :طـ طرد اهلل هق ابـ طؿار
إذا قا طؽرماة طاـ طراد اهلل هاق اباـ طرااس صهؽا ا ..فقعارح الاراصك ماـ
اللحابة رضل اهلل طـفؿ بتصمق ل صطؾك كؾ حا أتا كال طرد اهلل ابـ طؿر أص
ابـ مذعقد أص ابـ طراس أص أك لحابل ففؿ العدالة رضل اهلل طـفؿ.
أل الـرال لاؾك اهلل طؾقاف صسااؾؿ قاا « :ال تادخؾ الجـاة مااـ كاال فال قؾرااف
مثؼا ذرة مـ خرد مـ كرر صال تدخؾ الـار مـ كال فل قؾرف مثؼا حراة ماـ
خرد مـ إتؿال».
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هـا ه ا الحدتث مـ ااحادتث التال راادر إلقاؽ الخاقارج ص راادر إلقفاا
الؿرجوة فالخقارج تؼق اك ر «ال تدخؾ الجـة ماـ كاال فال قؾراف مثؼاا ذرة
مـ خرد مـ كرر» ها ا تاد طؾاك أل الؽار كػار صلا لؽ لاؿ تادخؾ الجـاة
تؼا لف :أكؿؾ الحدتث« :صال تدخؾ الـاار ماـ كاال فال قؾراف مثؼاا حراة ماـ
خرد ماـ إتؿاال» فقارفض آخار الحادتث صتذتؿذاؽ بلصلاف :اكاف لااحب
هقى.
الؿرجوااة االيت آلخاار الحاادتث ؼااق أرأتاات ط ااؿ شاالل ا تؿااال صأل
ألحابف صإل فعؾقا الؿعالال ال ضارهؿ« :ال تادخؾ الـاار ماـ كاال فال قؾراف
مثؼا حرة مـ خرد مـ إتؿال» ما داة فقاف مثؼاا حراة خارد ماـ إتؿاال لاـ
تدخؾ الـار كؼق أص الحدتث« :ال تدخؾ الجـة مـ كال فل قؾرف مثؼاا ذرة
مـ خرد مـ كرر» فقػرصل مـ ه ل الجؿؾة إلك الجؿؾة الثاكقة :ال لااحب
الفااقى ها ا فعؾااف تـ اار فقؿااا صافااؼ هااقال أهااؾ الذااـة تجؿعااقل صهلل الحؿااد
الـلقص.
الؽر طقاذا باهلل صالؿراد بف ب ر الحاؼ كؿاا صضاحف لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ
صغؿط الـاس ب ر الحؼ أك رد الحؼ صغؿط الـاس احتؼارهؿ.
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أمر خ قر جدا طؾك ا كذال صال ل القذقر مـف طقاذا باهلل قاد تؽاقل ساررا
يف دخااق الـااار لؽااـ هااؾ كااؾ متؽاار تاادخؾ الـااار؟ ماااذا تؼااق أهااؾ الذااـة؟
تؼقلقل :طـدكا اآلتة الجامعة ﴿إل اهلل ال تغػر أل ت رى بف صتغػر ما دصل ذلاؽ
لؿااـ ت ااا ﴾ [الـذااا  ]48 :فؼااد تغػاار اهلل لااف كؿااا قااد تغػاار للاااحب الزكااا
للاحب الخؿر فقؼقلاقل :هاق حات م اقوة اهلل باـص الؼارآل ﴿صتغػار ماا
دصل ذلؽ﴾ ما دصل ال رى ﴿صتغػر ما دصل ذلؽ لؿـ ت ا ﴾.
فاامر راجع إلك م قوة اهلل لؽـ هؾ تذتحؼ القطقد؟ ماـ حقاث العؿاقة
تذتحؼ القطقد لؽـ لق مات إكذال متؽر كؼاق ماـ أهاؾ الـاار ال ماا كجازة
طؾقف لؽـ كؼق تخاح طؾقف أل تؽقل مـ أهؾ الـار.
صه ا تد أتفا ا خقة طؾك خ ر الؽر صلف ا أخر لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ
أل الؿتؽاارتـ تح اارصل تااقة الؼقامااة أمثااا الا ر طقاااذا باااهلل الا ر هااق الـؿاؾ
اللااغقر ه ا ا ااحؿاار ت االهؿ الـاااس بلقاادامفؿ الؿتؽاار ه ا ا ال ا ك عاااضؿ
ص رفع تعاقاب ها ا العؼااب فقؼاا  :ها ا خ قار طؾاك ا كذاال كؿاا أل الرباا
خ قر طؾاك ا كذاال الزكاا خ قار طؾاك ا كذاال شارب الخؿار خ قار طؾاك
ا كذال معرض لؾقطقد معرض لدخق الـار لؽـ كؼاق ذلاؽ كؾاف إذا كاال
مـ الؿقحدتـ راجع لؿ قوة اهلل ﴿صتغػر ما دصل ذلؽ لؿـ ت ا ﴾.
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أتضاا
«صال تدخؾ الـار مـ كال فل قؾرف مثؼا حرة مـ خارد ماـ إتؿاال» ً
ترد ه ا إلك بؼقة الـلقص تجؿع الـص ه ا مع بؼقاة الـلاقص الدالاة طؾاك
أل الـااار قااد ت ادخؾفا الؿقحااد لؽااـ ه ا ا فقااف ب ااارة لؾؿقحاادتـ بع ااؿ قاادر
ا تؿال صأل اهلل عاالك قاد تجعاؾ إتؿاال العراد ساررا يف أل تذاؾؿ ماـ طا اب
الـار لؽـ هؾ هق معرض لؾقطقد؟ كؼاق اقارأ أص الحادتث ص عارح معـاال
«ال تدخؾ الجـة مـ كال فل قؾرف مثؼا ذرة مـ خرد مـ كرر» صقب فاالزاين
صالذارع صقاصع ال رتؼ صطاع صالدتف مـ باب أصلك أهناؿ معرضاقل لؾقطقاد
صلفاا ا تؼااق أهااؾ العؾااؿ كجؿااع بااقـ الـلااقص صكجؿااع القطااد صالقطقااد
فقجؿعااقل الـلااقص لااقس يف ه ا ل الـلااقص صهلل الحؿااد أك إشااؽا فقااف
داللة طؾك خ ر الؽر صيف الحدتث داللة طؾك ط ؿ قدر ا تؿال معا.
فقمدك ذلؽ إلاك خقفاؽ ماـ الؽار صيف الققات كػذاف تع اؿ ذلاؽ شالل
ا تؿاااال صالتقحقاااد صالحااارص طؾاااك حؼقؼاااف فقجؿاااع الؿذاااؾؿ باااقـ هااا ل
الـلقص صلف ا لؿا ذكر البـ طؿر رضل اهلل طـفؿا حدتث فقاف الر اارة قاا
رضل اهلل طـفؿا( :طش صال غرت) ال غارت إذا جاا ى حادتث فقاف فضاؾ لعؿاؾ
مـ ااطؿا صقؿت بف إتاى صاالغرتار :اكاف الباد أل صحاظ يف ذلاؽ أمار أل
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اهلل عالك ال بد أل تؼرؾ طؿؾاؽ أصال صال ادرك بالك شال تخاتؿ لاؽ صكحاق
ذلؽ مـ اامقر التل جعؾ الؿذؾؿ بقـ الخقح صالرجا .
الحاادتث الا ك بعاادل ماااذا ترتااد بااف ابااـ ماجااة؟ ترتااد تااا إخااقة الاارد طؾااك
الخقارج أص طؾك مـ يف ها ا الحادتث؟ الحادتث اآلل ماا مؼلادل مـاف طؾاك
الخقارج صال ال؟ صطؾك الؿرجوة الحظ ه ل الـلقص الع قؿة فقفا رد طؾك
الخقارج صطؾك الؿرجوة الؿرجوة ال تـ تؼقلقل ال تضر مع الؿعلقة إتؿاال
تؼااا اك اار ماااذا فعااؾ الؿعلااقة بللااحا ا أدخؾااتفؿ الـااار حتااك احتاااجقا أل
ت ػع فقفؿ صالخارجل الا ك تؼاق إل ألاحاب الؽرااار هامال تخؾادصل يف
الـار تؼا اك ر إلك ه ا الحدتث فقف أل ألحاب ها ل الؽرااار تخرجاقل ماـ
الـار.
صلف ل كلقص ال ػاطة القاردة يف الؼرآل صيف الذـة ال رد طؾك الخاقارج
فؼط رد حتك طؾك الؿرجوة :ال الؿرجوة ال تـ تذفؾقل مـ أمار الؿعالال
تؼااا لفااؿ ه ا ل ال ا كقب أصبؼاات أهؾفااا حتااك أدخؾااتفؿ الـااار فاحتاااجقا إلااك
ال ااػاطة صتؼااا لؾخااارجل ه ا ا الؽااصة مـااؽ يف الؿرالغااة يف الؽرقاارة حتااك
جعؾت الؽرقرة صالردة ساقا اك ار إلاك الػارع باقـ الؿقحادتـ ماـ ألاحاب
الؽراار صبقـ الؽػار مـ أهؾ الـار.
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يف ه ا ا الحاادتث أل اهلل إذا خؾااص الؿااممـقـ مااـ الـااار صأمـااقا صاصؿاالكقا
صجا بؿ الر ارة

كرصا إخقاهنؿ مؿـ كاكقا معفؿ هـاا ققلاف« :فؿاا مجادلاة

أحدكؿ للاحرف فل الحؼ تؽقل لف فل الدكقا أشد مجادل ًة مـ الؿممـقـ لاربفؿ
فاال إخااقاكفؿ» هاا ل الؿجادلااة أذل اهلل فقفااا تعـاال أهنااؿ تؾحااقل طؾااك رب
العالؿقـ كلكف كقع مـ الادطا صا لحااح صا كثاار ماـ ساما اهلل أل تخؾاص
إخااقاهنؿ صتؼقلااقل« :كاااكقا تلااؾقل معـااا صتلااقمقل معـااا صتحجااقل معـااا
فالدخؾتفؿ الـااار» .فااهلل تاالذل بال ااػاطة بعاد حااقـ ال تالذل بال ااػاطة مراشاارة
سرحاكف :ال هـاى مـ ترؼاك يف الـاار طقااذا بااهلل ماـ ألاحاب الؽرااار مادة ال
تمذل فقفا بال ػاطة لفؿ تدخؾقل الـار ما شا اهلل أل تدخؾقها.
ثااؿ هااؿ طقاااذا باااهلل كعااقذ باااهلل مااـ الـااار تؽقكااقل طؾااك أحااقا جؿقااع
الؿقحدتـ أكرة اهلل عالك الؿقحدتـ صأكرة اللصة بلل الـاار ال لكاؾ لاقر
الؿقحدتـ كاكقا تذجدصل هلل طز صجؾ فحرة اهلل طؾك الـاار أل لكاؾ صجاقل
صمقاضع سجقد الؿقحدتـ حرة اهلل طؾك الـار أل لكؾ مقاضع الذجقد ماـ
ابـ آدة.
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صال ك ت فر صاهلل أطؾؿ أل الؿؼلقد اللاقر حدتادا القجاف أماا مقاضاع
الذجقد مثؾ القدتـ صمثؾ الؼدمقـ فال ك ت فر صاهلل أطؾاؿ أهناا عا ب طقااذا
باهلل بداللة ه ا الحدتث كػذف ال ك معـا.
هـا تؼق يف الحدتث« :ال لكاؾ الـاار لاقرهؿ» اللاقرة يف القجاف لؽاـ
طقاااذا باااهلل اهنااؿ متػاااص قل يف الا كقب مااـفؿ مااـ لخا ل الـااار إلااك أكلاااح
ساققف صكقكف لخ ل إلك كلػ ساققف معـال أكف تع ب يف مقضع قدمقاف صفقاف
الحدتث« :ما أسػؾ مـ الؽعراقـ ماـ ا زار ففاق فال الـاار» فػقاف داللاة صاهلل
أطؾؿ طؾك أكف تع ب سقى مقضع اللقرة مـف.
فؾؿا كاكت ألحاب الؽراار تػاصت ذكق ؿ لار طا ا ؿ طؾاك حذارفؿ
مـفؿ طقاذا باهلل مـ لخ ل الـار إلك كعرقف فؼط «فؿاـفؿ ماـ أخ اف الـاار إلاك
أكلاااح ساااققف» صهاامال طقاااذا باااهلل ط ا ا ؿ أشااد اكااف صلااؾ إلااك كلااػ
الذاااققـ «صمااـفؿ مااـ أخ ااف إلااك كعرقااف» صهااؿ أقااؾ ط ا ابا مااـ ااصلااقـ
«فقخرجقكفؿ فقؼقلقل ربـا أخرجـا مـ قد أمر ـا ثؿ تؼاق أخرجاقا ماـ كاال
فل قؾرف صزل دتـار مـ ا تؿال» الدتـار أثؼاؾ ماـ الادرهؿ الادتـار ماـ ذهاب
كؿا ؼدة «ثؿ مـ كال فل قؾرف صزل كلػ دتـار ثؿ مـ كاال فال قؾراف مثؼاا
حرة مـ خرد » ثؿ قرأ أبق سعقد ﴿إل اهلل ال ت ؾؿ مثؼا ذرة﴾.
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يف ه ا الحدتث رد ط قؿ جدا طؾك الؿرجوة ال تـ تؼقلقل إل ا تؿال يف
الؼؾااب متؿاثااؾ صإل إتؿااال أك أحااد مااـ العلاااة الؿقحاادتـ كنتؿااال جرتاؾ
صمقؽااقؾ صكنتؿال محؿد لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ صااكرقا صه ا باصؾ.
اك ر إلك ا تؿال ال ك لقس مـف إال كلاػ الادتـار صا تؿاال الا ك لاقس
مـف إال مثؼا حرة خرد مـ إتؿال يف الؼؾب فؼط أتؽقل ه ا طقااذا بااهلل مثاؾ
إتؿال محؿد لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ؟ ماا تؼاق ها ا إال إكذاال قاد أصؾاؼ طراارة
ب عة ف قعة.
محؿد لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ ا تؿاال يف قؾراف أط اؿ صأرساك صأرساض ماـ
الجرا ففؾ تؼا إل ه ا ال ك لقس يف قؾرف إال مثؼا حراة ماـ خارد إتؿاكاف
كنتؿال محؿد كؾؿاة ب اعة ط قؿاة جادا صلفا ا كاال أباق صاااؾ أص طؿارص باـ
مقؿقل مـ الذؾػ تـاضر مرجوا فرقـؿا هاؿ كا لؽ إذ امارأة قاد ار ػاع لاقبا
غـل فؼا أباق صاااؾ لؾؿرجائ :أ ؼاق إل إتؿاال ها ل مثاؾ إتؿاال مارتؿ بـات
طؿرال فذؽت الؿرجائ صلاؿ تذات ع الجاقاب تعـال ها ل مجااهرة بالغـاا
صاامر الؿحرة تؼق طؾك كصمؽ اآلل ه ل صمرتؿ بـت طؿارال ساقا التال
أخر عالك أكف فضؾفا طؾك كذا العاالؿقـ فؼااة الؿرجائ ماـ الؿجؾاس صلاؿ
تذت ع الؿـاق ة ه ل مؼالة باصؾة ال شؽ يف ه ا.
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فرد ابـ ماجاة رحؿاف اهلل عاالك طؾاقفؿ ا ا الحادتث ثاؿ أ رعاف بحادتث
جـدب رضل اهلل عالك طـف قا  :كـاا ماع الـرال لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ صكحاـ
فتقال حزاصرة الحزاصرة جؿع الحزصر صهق الغاصة إذا اشاتد صقاقك فتعؾؿـاا
ا تؿااال قرااؾ أل كااتعؾؿ الؼاارآل أماار ط ااقؿ أل تؼاار ا تؿااال يف الؼؾااب قرااؾ أل
تتعؾؿ ا كذال العؾؿ :إذ هق آت مـ كػر صجاهؾقة فقعؾؿ ا تؿال حتك ترساض
ا تؿال يف قؾراف بعاد ذلاؽ تاتعؾؿ الؼارآل لفا ا قاا  :عؾؿـاا ا تؿاال قراؾ أل
كتعؾؿ الؼرآل ثؿ عؾؿـا الؼرآل فازددكا بف إتؿا ًكًا.
فقف الرد طؾك الؿرجوة صطؾك القطقدتة جؿقعا ال الجؿقع جؿقع ال قااػ
ه ا ل ؼااق ا تؿااال ال تزتااد صال تااـؼص صه ا ا لاارتحف رضاال اهلل طـ اف باالل
ا تؿال تزتد صتـؼص.
أما حدتث «لـػال مـ ها ل ااماة لاقس لفؿاا فال ا ساصة كلاقب» ففاق
ضعقػ.
أتضاا صرد ماـ حادتث أبال
ثؿ ذكر الحدتث الؿ فقر حادتث طؿار صهاق ً
هرترة رضل اهلل طـفؿا يف ال ك أ اك لؾلاحابة رضال اهلل طاـفؿ صهاؿ جؾاقس
طـد الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ طؾاك ها ل الفقواة شادتد بقااض الثقااب شادتد
سااقاد ال ااعر فذاال الـراال لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ طااـ ا سااصة صا تؿااال
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صا حذال فلخرل أل ا سصة هق ه ل ااطؿا الخؿذة صا تؿال هاق ها ل
ااركال الذتة صذلؽ أل ا ساصة صا تؿاال طـادكا فقفؿاا قاطادة :إذا اجتؿعاا
افرتقا صإذا افرتقا ما معـك ذلؽ؟
الـراال لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ لؿااا سااوؾ طااـ ا سااصة صا تؿااال ذكاار أل
ا سااصة هااق ااطؿااا ال اااهرة صهاال ااركااال ها ل الؿا كقرة يف الحاادتث
ا تؿال ذكر أكف متعؾؼ بالؼؾب مـ ا تؿال باهلل صمصاؽتف صكترف صرسؾف صالقاقة
اآلخر ال شؽ أل مـ طـدل ا تؿاال ال باد أل تؽاقل طـادل طؿاؾ أماا لاق قاا
سلؤمـ ا ل ااماقر صلاـ أطؿاؾ فنكاف ال تؽاقل يف ها ل الحالاة ال مذاؾؿا صال
مممـا :ال ا تؿال كؿا قاا ال اافعل رحؿاف اهلل بنجؿااع اللاحابة صالتاابعقـ
قق صطؿؾ صكقة ال تجزئ صاحد مـفا طـ اآلخر ال بد مـفا جؿقعا.
صاجؾ ذلاؽ يف حادتث صفاد طراد الؼاقس حادتث صفاد طراد الؼاقس أل
الـرل لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ قاا « :آماركؿ با تؿاال بااهلل أ ادرصل ماا ا تؿاال
باهلل؟» تؼق ابـ طراس :ثؿ فذرها لفؿ صقا يف بقال ا تؿال باهلل :شفادة أل
إلاف إال اهلل صأل محؿااد رساق اهلل صإقاااة اللااصة صإتتاا الزكاااة صأل اامدصا
الخؿس مـ الؿغـؿ فجعؾ ا تؿال أطؿاال اكف ال بد مـ أطؿا أما أل تؼاق
تؽػقـل أل أطتؼد يف قؾرل صال أطؿؾ فقؼا يف ها ل الحاؾ ال ؽاقل مممـاا صال
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مذؾؿا ال بد مـ العؿؾ صالعؿؾ لقس سقا بؾ هق كؿاا رأتات أدكاهاا إماصاة
ااذى طـ ال رتؼ لق أكؽ مررت بلذى يف ال رتؼ صلؿ زلاف ماا تضارى :ال
إزالة ااذى طـ ال رتؼ لقذت أمرا صاجرا متحتؿا طؾقؽ لؽاـ إذا أزلتاف زدت
إتؿاكا ه ا الؿراد.
صهؽ ا الـقافؾ صما تتعؾؼ باامقر التل ال ؾزة هل ماـ ا تؿاال ال شاؽ
إذا فعؾتفا زدت إتؿاكا الحالاؾ أل يف ها ا الحادتث بقاال ا ساصة صا تؿاال
صا حذال.
يف ا حذال بقـ أكاف :أل عراد اهلل كلكاؽ ارال كلكاؽ ارى رب العاالؿقـ
صال شااؽ أكااف لااـ تاارى أحااد ربااف حتااك تؿااقت كؿااا يف الحاادتث اللااحقح
«صاطؾؿقا أل أحدًً ا مـؽؿ لـ ترى ربف حتك تؿقت».
لؽااـ لااق أكااؽ طراادت اهلل كلكااؽ اارال لؽـاات طؾااك أكؿااؾ مااا تؽااقل مااـ
الخ قع صاستحضار الؼؾب ه ل درجاة طؾقاا فانل لاؿ ؽاـ ارال فنكاف تاراى
ذتحضر أل اهلل عالك تراى فؿـ كال مقفؼاا لرؾاقغ ها ل الدرجاة ففال أطؾاك
درجات ا تؿاال طؾاك ا صاصع صهال درجاة الؿحذاـقـ الا تـ تعرادصل اهلل
عالك طؾك الؿراقرة إل خؾقا بالؿعالل لاؿ تـتفؽقهاا اهناؿ تعؾؿاقل أل اهلل
تااراهؿ إل خؾااقا صلااارصا يف بؾااد ال تعرفااقل فقااف أدصا مااا أصجااب اهلل :اهنااؿ
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تعؾؿااقل أل اهلل تااراهؿ فف ا ل الدرجااة الع ؿااك العؾقااا مااـ الاادرجات ؽااقل
لؾؽؿااؾ مااـ الؿااممـقـ فقااف داللااة طؾااك أل ا تؿااال تزتااد صتااـؼص فالدرجااة
العالقة ه ل ما كؾ أحد تلؾ إلقفا صاهلل الؿذتعال.
ثؿ ذكر أكف سللف طـ أشراط الذاطة فرقـ لف أل الؿذمص صهق رسق اهلل
صلقس أطؾؿ مـ الذااؾ صهق جرتؾ تعـل ال أطؾؿفا ال أكا صال أكت قا  :فؿاا
أمارابا؟ أك طصمات ليت قرؾ الذاطة ف كر مـفا «أل ؾد اامة ربتفا» ص ؽؾؿ
العؾؿا يف الؿراد بف صالا ك ت فار صاهلل أطؾاؿ أل الؿاراد أل الـااس ػاتح لفاؿ
الػتقح فتؽثر طـدهؿ الذراتا مـ الـذاا فق ال الرجاؾ الا ك هاق الذاقد ت ال
أمتف فتؾد لف ا الذقد ابـا ه ا االبـ قد تؽقل سقدا قد تؽقل سقا فقؿا تتعؾؼ
بخلقص كقكف ابـ سقد صقد تؽقل يف بعض ااحقال أمقرا أص كحقل فقؽاقل
سقدا.
«صأل رى الحػاة العراة العالة رطا ال ا » الحػاة ال تـ بص كعا العراة
ال تـ بص ثقاب مـ الػؼر تعـل العالة صهؿ الػؼرا رطا ال ا صه ا صلاػ
مـ؟ صلػ العرب «تت اصلقل فل الرـا » تعـال أكاف سقلاؾ اؿ الحاا إلاك
الغـك صالثرصة بحقث ال تؽتػقل بالرـا بؾ تـافس بعضفؿ بعضا يف الرـاا فانذا
بـك بـا سعك مـافس إلك أل ترـل بـا أصق مـف.
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فذل الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ طؿر بعد ثصث« :أ درك ماـ الرجاؾ؟»
فؼا  :اهلل صرساقلف أطؾاؿ قاا « :ذاى جررتاؾ أ ااكؿ تعؾؿؽاؿ معاالؿ دتاـؽؿ»
فد طؾك أل كؾ ه ل مـ الدتـ فؽقػ خرج ااطؿا مـ ا تؿال صهال ماـ
الدتـ ه ل فقف داللة يف الارد طؾاقفؿ «أ ااكؿ تعؾؿؽاؿ معاالؿ» صيف لػاظ «أمار
دتـؽؿ».
ااطؿا ه ل كقػ تؼا أهنا لقذات ماـ الادتـ ثاؿ العجاب ماـ الؿرجواة
سرحال اهلل الع قؿ يف إخراج العؿؾ مـ ا تؿال مع قق الـرل لؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ« :ال فاقر شا ر ا تؿاال» كلاػ ا تؿاال هاؾ فقاف شال تخارج ماـ
كلػف ش ر ا تؿال تعـل كلػ ا تؿال فال ل ال ك هق كلػ كقػ تؼا
إكف لقس مـ ا تؿال هق ش ر ا تؿال «ال فقر ش ر ا تؿاال» تعـال كلاػ
ا تؿال.
يف الحاادتث الثاااين ال ا ك ترصتااف أبااق هرتاارة ه ا ا الحاادتث ترصتااف طؿاار
الحدتث الثاين ترصتف أبق هرترة رضال اهلل طـاف صفقاف أل الـرال لاؾك اهلل طؾقاف
أتضا لف
صسؾؿ سللف ه ا الرجؾ صهق جرتؾ طـ ا تؿال صطـ ا سصة صذكر ً
أشراط الذاطة.
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يف الحدتثقـ فاادة مفؿة جدا مـ أط اؿ الػقاااد صقاد اطتـاك بالؿقضاقع
ه ا ا ماة مذؾؿ رحؿف اهلل عالك غاتة العـاتة صهق بقال معـك ال إلف إال اهلل.
أتـ كجد بقال معـك ال إلف إال اهلل يف الحدتثقـ؟
الحااظ يف حاادتث طؿاار :مااا ا سااصة قااا  :شاافادة أل ال إلااف إال اهلل يف
حدتث أبل هرترة :ما ا سصة؟ مااذا قاا ؟ «أل عراد اهلل صال ارى باف» ففا ا
تد طؾك ماذا؟ طؾك أل ال إلف إال اهلل ه ا معـاهاا ال إلاف إال اهلل ال معراقد حاؼ
إال اهلل طرادة اهلل صطدة ال رى فػل حدتث أبل هرترة أكاف قاا « :أل عراد اهلل
صال اارى بااف شااق ًوا» ها ا هااق ا سااصة صها ل هاال كؾؿااة التقحقااد ثااؿ قااا :
«ص ؼقؿ اللصة» يف حدتث طؿر بقـ أل ا سصة شافادة أل ال إلاف إال اهلل إذل
ما معـك ال إلف إال اهلل أل عرد اهلل صال رى بف شقوا.
صقد اطتـك

ا ا ماة مذؾؿ رحؿة اهلل عالك طؾقف طـاتة ط قؿة جدا جدا

يف كتاب ا تؿال صأصضح الرصاتاات التال جاا ت مثاؾ« :بـال ا ساصة طؾاك
خؿس شفادة أل ال إلف إال اهلل» ثؿ رد بؾػظ آخار فقاف أل ا ساصة بـال طؾاك
خؿس أل تعرد اهلل صال ت رى بف صهؽ ا حدتث صفد طرد الؼاقس أ ادرصل ماا
ا تؿااال قااالقا :اهلل صرسااقلف أطؾااؿ قااا « :شاافادة أل ال إلااف إال اهلل» ثااؿ تااليت
برصاتة أخرى فقفا بقال أل ال إلف إال اهلل معـال طرادة اهلل صحدل ال شرتؽ لف.
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صلؿ تتؽؾؿ مذؾؿ صلؿ تؼؾ ه ا معـال صلؿ ترقب صال شل لؽـ قاا اقارأ
تا صالب العؾؿ ص ػؼف يف حدتث كرقؽ لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ.
ه ا الحدتث حدتث أبل هرترة مع حدتث طؿر صهؽ ا حدتث ابـ طؿار:
«بـل ا سصة طؾك خؿس» صهؽ ا حدتث ابـ طراس يف سما الـرل لؾك اهلل
طؾقااف صسااؾؿ صفااد طرااد الؼااقس طااـ ا تؿااال مفؿااة جاادا يف بقااال معـااك كؾؿااة
التقحقد فنذا قا أحد ما معـك كؾؿة التقحقاد؟ ؼاق  :عاا أكاا أدلاؽ طؾاك
كؾؿاة التقحقاد ماـ كاصة رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ ا ل الـلااقص
صهل مرقـة ق عاا يف كتااب اهلل تؼاق اهلل طاز صجاؾ﴿ :صإذ قاا إباراهقؿ ابقاف
صققمااف إكـاال باارا مؿااا عراادصل إ إال الا ك ف ركاال فنكاف سااقفدتـ إ صجعؾفااا
كؾؿ ا ًة﴾ [الزخاارح ]28 -26 :الؽؾؿااة ه ا ل هاال ال إلااف إال اهلل ﴿باارا مؿااا
عردصل﴾ هل ال إلف ﴿إال ال ك ف ركل﴾ هال إال اهلل ﴿بارا مؿاا عرادصل﴾
معـك أل ال إلف معـاها أين أبرأ مـ الؿعرقدات إال اهلل سرحاكف ص عالك.
صه ا ا أماار تعرفااف حتااك الؽػااار يف معـااك ال إلااف إال اهلل صلف ا ا ردصهااا رد
العارح ا فؼا طز صجؾ﴿ :إكفؿ كاكقا إذا ققؾ لفؿ ال إلاف إال اهلل تذاتؽررصل
إ صتؼقلقل أاـا لتاركق آلفتـا﴾ [اللافات ]36 35 :اهناؿ طؾؿاقا أل ال إلاف
إال اهلل ال بد أل رى فقفا الؿعرقدات.
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صهؽ ا قا ققة هقد لفقد لؿا قا ﴿ :تاا قاقة اطرادصا اهلل ماا لؽاؿ ماـ إلاف
غقرل﴾ [ااطراح﴿ ]65 :ما لؽؿ مـ إلف غقرل﴾ هل ال إلف إال اهلل ﴿ماا لؽاؿ
مـ إلف﴾ ال إلف ﴿غقرل﴾ إال اهلل ماذا قالقا لف؟ ﴿أجوتـا لـعرد اهلل صحدل صك ر
ما كال تعرد آباؤكا﴾ [ااطراح ]71 :فػفؿقا أل معـك ال إلف إال اهلل أل تػردصا
اهلل بالعرادة صأل ترتكقا ما كاكقا تعردصل صه ا معـاك ال إلاف إال اهلل صهـاا ها ا
الؿعـك يف الحدتثقـ جؾل صاضح.
يف حدتث طؿر ما ا سصة؟ قا « :شفادة أل ال إلف إال اهلل» يف حدتث أبال
هرترة ما ا سصة؟ «أل عرد اهلل صال رى بف شق ًوا».
صلف ا قؾـا تا إخقة فؼف ااحادتث أط ؿ الػؼف طؾاك ا صاصع فؼاف الؼارآل
كلقص الؼرآل صكلقص الذـة أط ؿ فؼاف لاـ تؽاقل هـااى فؼاف أط اؿ مـاف:
ال ه ا فؼف كصة اهلل صفؼف كصة رسقلف لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ.
مزتة ه ا الحدتث اآلل لق كؼؾتف احاد مؿاـ تخالاؿؽ صتؼاق لاؽ أكات
ؼق بؽصة فصل أص بؽصة العؾؿا

ؼق أكا أقق بؽصة رسق اهلل لاؾك اهلل

طؾقف صسؾؿ اك ر اآلل ه ا ػذقر الرسق لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ.
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أما الحدتث ه ا ال ك فقف أبق اللؾت صفقف أل الـرل لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ
قا « :ا تؿال معرفة بالؼؾب صقق بالؾذاال صطؿاؾ بااركاال» ها ا ضاعقػ
صإل كال الؿعـك ه ا لحقح ا تؿال يف الؼؾب صيف الؾذال.
أما ققلف :لق قارئ ها ا ا ساـاد -ال فقاف تعـال هامال ماـ آ بقات الـرال
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ -طؾك مجـقل لررأ فف ا كصة فارغ ال شاؽ اليت ؼاق
مثص طؾل بـ الحذقـ طـ الحذقـ طـ طؾل ترأ ه ا كصة غقار لاحقح صال
ت رع يف الرققا ألص ه ا لؽـ ه ا اكف شقعل الراصك فؼاا  :لاق قارئ ها ا
ا سـاد طؾك مجـقل لررأ صه ا غقر لاحقح رققاة الؿجـاقل ال ؽاقل  ..صال
غقر الؿجـقل ..رققاة الؿارتض إذا أردكاا أل كرققاف باالؼرآل صبالذاـة ال بلساؿا
أكاس صإال لؽال ذكار اساؿ رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ أصلاك صطـادى
مثص لؿا سوؾ الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ طـ أكارة الـااس قاا « :تقساػ باـ
تعؼقب بـ إسحاع بـ إبراهقؿ» تقساػ اباـ كرال اهلل اباـ كرال اهلل اباـ خؾقاؾ
اهلل فؾااق كاكاات الؿذااللة أسااؿا لؽاكاات ه ا ل أسااؿا أكرقااا فالحالااؾ ه ا ل
العرارة طرارة ال معـك لفا صالحدتث طؾاك كاؾ حاا ضاعقػ متػاؼ طؾاك أل
الحدتث ه ا ضعقػ.
...
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ال لقس ماـ ال اقعل حتاك لاق كاال شاقعقا إذا كاال لادصع الؾذاال فنكاف
ترصصل حدتثف.
يف حدتث أكس أل الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ قا « :ال تممـ أحدكؿ حتك
تحب اخقف أص قا لجارل ما تحب لـػذف».
ه ا الحدتث الع قؿ صحدتث «ال تممـ أحدكؿ حتك أكقل أحب إلقف ماـ
صلدل صصالدل صالـاس أجؿعقـ» فقف مذللة ط قؿة ارد طؾاك صقاااػ الضاص
ال ك تؼق ا تؿال ال تزتاد صال تاـؼص اك ار تاا أخال لماؾ ها ا الحادتث يف
خالة كػذل صيف خالة كػذؽ مـ هق مـا ال ك تحب اخقف كػس ما تحاب
لـػذف ما أقؾ الـاس ال تـ تػعؾقل ها ا صالا ك تؼاق إل الـااس كؾفاؿ طؾاك
ه ا ال لاؿ تعارح الـااس الـػاقس كؿاا قاا عاالك﴿ :صأحضارت ااكػاس
ال ح﴾ [الـذا  ]028 :فال ك تحب اخقف أص لجارل ماا تحاب لـػذاف ؿاماا
مـ الخقر يف كػذف يف ذرتتف يف دتـف يف دكقال درجة كامؾة طؾقا ط قؿة ه ا معـك
كقل ا تؿال تزتد صلق كال ه ا اامر مـ لؿ تػعؾف لؽػار لؽػار أكثار الـااس
ألقس ك لؽ؟
«ال تممـ أحدكؿ» لق كال الؿعـك أكف تؽػر طؾك قق الخاقارج الخاقارج
ماذا ػعؾ إذا رأت حدتث «ال تممـ أحدكؿ» قا كافر لق كال اامر كا لؽ
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صاهلل الؿذتعال لرأتت صصب العؾؿ اآلل ال تـ هؿ زبادة الؿذاؾؿقـ صأحذاـ
مـ يف الؿذؾؿقـ أهؾ العؾؿ ماـ هاق الا ك ت راؼ ماـفؿ ها ا الحادتث الؼؾاة
الؼؾقؾة ال ك تحب اخقف الحظ العرادة ما تحب لـػذف.
الـػقس حب أل ـػرد دااؿا صه ل آفاة يف الـػاقس حتاك أط قاؽ مثااال
صكثقر مـؽ صاصب لاق تلماؾ كػذاؽ إال إذا قلاربا طؾاك أمار اهلل لقجادت
أكااؽ حااب أل ؽااقل القحقااد يف ال ااعرة ال ا ك أخ ا تذااؿقكف ( أ) لااحقح
حؼقؼة صقب ماذا تضرى إذا أخ أخاقى ( أ) ماا تضارى شال لؽاـ الاـػس
ك ا حب أل ضر سرحال اهلل فال ك تؼلر كػذف صترغؿفا صتؾزمفا أل أحاب
اخل ما أحب لـػذل هؿ الؼؾة الؼؾقؾة.
أما مقضقع تعـل الثرا صلاصح ال رتاة صبؼقاة ااماقر تحاب أل تؽاقل يف
العؾؿ أخل ه ا تعؾؿ مثؾ ما أطؾؿ ذرتتف تفدتفا اهلل مثؾ ما هدى اهلل ذرتتال ال
هق تحب أل ؽقل ذرتتف دااؿا أمقاز ماـ ذرتاة غقارل إذا ألاؾح اهلل ذرتتاؽ ماا
تضاارى أل تؽااقل أخااقى لااف ذرتااة لااالحة رزع اهلل صاسااع ت ااؿؾؽ صت ااؿؾ
ذرتتؽ صت ؿؾ إخق ؽ فاك ر ه ا الحدتث ال ك تقضاح لاؽ كاقل ا تؿاال
تزتد صتـؼص إذا ققؾ ا تؿال ال تزتد صال تـؼص تؽقل اامر خ ًقرا جادا ماا
معـال؟ أل ه ا تؽػر «ال تاممـ أحادكؿ حتاك تحاب اخقاف ماا تحاب لـػذاف»
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صإذا قؾاات «اخقااف» مااا معـااال؟ كااؾ مذااؾؿ طؾااك صجااف اارض لااقس أخااقى
زمقؾؽ يف الدراسة أص يف العؿؾ كؾ مذؾؿ طؾك صجاف اارض تؿـاك أل تل قاف
مـ الخقر مثؾ ما أ اى ؿاما صأل تدفع طـاف ماـ ال ار مثاؾ ماا تادفع طـاؽ يف
كػذؽ صيف ذرتتؽ يف دتـؽ صيف دكقاى درجة طؾقاا ال تلاؾفا إال ماـ ألاؾح
لف قؾرف صزكك كػذف صصفرها.
ل ا لؽ ا تؿااال تزتااد صتااـؼص إذا قؾاات ال تزتااد صال تااـؼص خ قاار ه ا ا
الؽااصة تعـاال «ال تااممـ أحاادكؿ» تعـاال كااؾ هاامال ال تممـااقل صلفاا ا يف
الحدتث بعادل أل الـرال لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ قاا « :ال تاممـ أحادكؿ حتاك
أكقل أحب إلقف» أما كقل رسق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ محرقباا طـاد كاؾ
مذؾؿ فف ا أمر ال كؼاش فقف حتك قاصع ال رتاؼ حتاك شاارب الخؿار حتاك
طاع صالدتف ال شؽ أكاف تحاب رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ ماا داة ماـ
الؿذؾؿقـ فللؾ حب الرساق لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ مقجاقد يف كػاس كاؾ
مذؾؿ لؽـ اك ر الحدتث «ال تممـ أحدكؿ حتك أكاقل أحاب إلقاف ماـ صلادل
صصالدل صالـاس أجؿعاقـ» بحقاث ال ترؼاك أحاد تتؼادة يف الؿحراة رساق اهلل
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ ال مـ صالادى صال ماـ صلادى صال ماـ الـااس أجؿعاقـ
حتك تل قؽ ه ا الحدتث الع قؿ« :ال تممـ أحدكؿ حتك أكقل أحب إلقاف ماـ
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كػذف» الحدتث لحقح يف الرخاارك فؼاا طؿار ال طؿار لارتح صصاضاح
صلقس مثؾ ما تؼق بعض الـاس :ال هق أحب إلل مـ كػذل ثؿ إذا ققاؾ ها ل
سـتف كاقش صكازع قا  :تا رسق اهلل اكات أحاب إلال ماـ كاؾ شال إال ماـ
كػذاال :اكااف لاارتح صصاضااح فؼااا تااا طؿاار« :حتااك أكااقل أحااب إلقااؽ مااـ
كػذؽ» فؼا  :هق اآلل تا رسق اهلل صاهلل اكت أحب إلل مـ كػذل فؼاا :
«اآلل تا طؿر».
فد طؾك أل مؼامات ا تؿال العؾقا الؽرار التل ا الزتادة التل هال درجاة
ا حذال أل عرد اهلل كلكؽ رال فنل لؿ ؽاـ ارال فنكاف تاراى بحقاث راقاب
ربؽ يف قؾرؽ صيف لذاكؽ صيف طقـاؽ صيف ساؿعؽ صيف جقارحاؽ ها ل درجاة
طؾقااا فؾااق كااال ال تااممـ سااقى ه ا ا لؽااال أكثاار مااـ طؾااك صجااف اارض مااـ
الؿذؾؿقـ كػارا صه ا باصؾ صهق مؼتضك قق الخقارج الجفؾة الذػفا .
ل ا لؽ طؾؿـااا أل ا تؿااال إل لااؿ ؼااؾ إكااف تزتااد صتااـؼص صاجفتااؽ ه ا ل
الـلقص تعـل إذا ققاؾ ال تاممـ هاؾ الؿؼلاقد ال تاممـ ألاؾ ا تؿاال إذا
ققؾ ألؾ ا تؿال معـال أكف تؽػار كالل كؼاق ال تاممـ بااهلل ماـ تجحاد القاقة
اآلخر لحقح ال ألاؾ ا تؿاال ها ا لاقس مقجاقدا طـادل لؽاـ مثاؾ ها ل
الـلااقص «ال تااممـ أحاادكؿ حتااك تحااب اخقااف مااا تحااب لـػذااف» لااقس
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الؿؼلقد ا ألؾ إتؿاكؽ كؼق ه ل معلقة قؾرقة لاؿ ذات ع أل لاؾ إلاك
الدرجة التل حب اخقؽ ما حاب لـػذاؽ فلكات طالال كؿاا أكاؽ علال
مثص برلرى أص علل بقدى أص علل بؾذاكؽ طلقت بؼؾرؽ ه ا الؿعـاك
فتؽااقل ه ا ل معلااقة ال خرجااؽ مااـ ا تؿااال :ال ا تؿااال تزتااد صتااـؼص
فـؼص إتؿاكؽ ه ا الؿعـك.
اك اار صرتؼااة ابااـ ماجااة رحؿااف اهلل عااالك يف الاارد تتاادرج يف إضفااار ه ا ل
الـلااقص الع قؿااة صبقاهنااا ص قضااقحفا لؿااـ أراد معرفااة الحااؼ فاانذا قرأهااا
خارجل إذا قرأها مرجول ا ضح لف الحؼ مـ كػس الـلقص صلؿ تتؽؾؿ اباـ
ماجة بؽؾؿة إال بؼقلف باب يف ا تؿال تؽػل :اكف تؼق ه ل أحادتث رسق
اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ.
هـااا الحاادتث الا ك بعاادل« :ال اادخؾقا الجـااة حتااك ممـااقا» تذااتحقؾ أل
دخؾ الجـة إال كػس مممـة ال ك لقس بؿممـ تؾؼك اهلل كاافرا فنكاف ال تادخؾ
الجـة م ؾؼا كؿا قا عالك﴿ :صمـ ترتغ غقر ا سصة دتـًًا فؾـ تؼرؾ مـف صهاق
فل اآلخرة مـ الخاسرتـ﴾ [آ طؿرال.]85 :
آمـااا صأسااؾؿـا بؼاال شاال «صال ممـااقا حتااك حااابقا» حااب أخاااى ها ا
الؿذؾؿ أتا كال مقضاعف أتاا كاال لقكاف أتاا كاال لذااكف أتاا كاال حالاف حراف
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سصمف «صال ممـقا حتاك حاابقا» صقاب إذا صجادت الضاغقـة صالرغضاا
تؽػرصل؟ ال ال ممـقا الؽؿا مـ ا تؿاال ها ا الؿعـاك :ال ا تؿاال تزتاد
صتـؼص.
«أصال أدلؽااؿ طؾااك شاال إذا فعؾتؿااقل حااابرتؿ أف ااقا الذااصة بقااـؽؿ» مااـ
اامقر التال جعاؾ الؿحراة فاشاقة مـت ارة باقـ الؿذاؾؿقـ :أل تؾؼال بعضافؿ
طؾك بعض الذصة صه ا أمر ط قؿ صهق مـ حؼقع الؿذؾؿ طؾاك أخقاف فانذا
ماررت بلخقااؽ صقااا  :الذااصة طؾقااؽ ساارحال اهلل الع ااقؿ تؼااع يف قؾرااؽ مااـ
محرة أخقؽ ه ا ال ك ألؼك الذصة طؾقؽ ما لؿ تخػك طؾك أحد صلف ا قاا :
«أصال أدلؽؿ طؾك شل إذا فعؾتؿقل حابرتؿ» أماا لاق أ ااى شاخص صترتاد أل
تذاال طااـ صرتااؼ أص طااـ مؽااال فؼااا  :أتااـ ال رتااؼ الػااصين؟ ساارحال اهلل
ذتقحش مـ ه ا ال خص لؿ تؾؼ طؾقف الذصة صأكا أخقل الؿذؾؿ لؽاـ لاق
قا  :الذصة طؾقؽؿ ؼق  :صطؾقؽؿ الذصة فؼا  :أتـ الؿقضع أتاـ ال رتاؼ
أتـ الؿؽال الػصين جد أكؽ باش لاف ص ؿقاؾ لاف أكثار أحررتاف اكاف إذا ألؼاك
طؾقؽ الذصة أحررتف.
أتضاا لرقاال حؼقؼاة قاق أهاؾ
الحدتث ال ك بعدل أصردل رحؿف اهلل عاالك ً
الذـة يف مثؾ ه ل الـلقص صردا طؾك أهؾ الراصؾ «ساراب الؿذاؾؿ فذاقع»
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إذا سررت أخاى الؿذؾؿ بالؽصة الؼرقح فف ا فذؼ صال تحؾ لؿذؾؿ أل تذاب
أخال الؿذؾؿ فنل فعؾ فف ا فذؼ مـف «صقتالاف» الؼتاا درجاة أساقأ «صقتالاف
كػر» تػرح الخارجل مراشرة

ا الحدتث صتؼق أرأتت الؼتا كػر فقؼا

الؽػر يف ه ل الـلقص ت ؾؼ صتراد بف ارة الؽػر ااكر ص ارة ت ؾؼ صتراد بف
الؽػر االغر فنذا قا ما الدلقؾ طؾك أل الؼتا تراد باف هـاا الؽػار االاغر
كؼق الؼرآل قاا اهلل طاز صجاؾ﴿ :صإل صااػتاال ماـ الؿاممـقـ اقتتؾاقا﴾ إلاك
ققلف﴿ :إكؿا الؿممـقل إخقة فللؾحقا بقـ أخاقتؽؿ﴾ [الحجارات]01 9 :
فذؿاهؿ اهلل بالؿممـقـ صبقـ أهنؿ إخقة صإذا كاكقا أخقة صمممـقل فؼتالاف كػار
ال تعـل أهنؿ كػار مر ادصل :اكاف صقاع الؼتاا صساؿقا باالؿممـقـ صها ا قاق
أهؾ الذـة :جؿع الـلقص فلهؾ الذـة تجؿعقل الـلقص.
لاحب الفقى كؿا قؾـا يف الحدتث ال ك رص ف طاا اة رضال اهلل طـفاا يف
بقاهنؿ أل الـرل لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ قارأ اآلتاة ﴿فلماا الا تـ فال قؾاقبفؿ زتاغ
فقترعقل ما ابف مـف ابتغاا الػتـاة﴾ [آ طؿارال ]7 :هامال تال قل إلاك كاص
مثؾ ه ا الـص صحدل صتلخ صكاف الاـص ها ا ماـ الـلاقص الؿت اابف قتالاف
كػر تحتؿؾ أل تؽقل الؿاراد باف الؽػار ااكار صتحتؿاؾ أل تؽاقل الؿاراد باف
الؽػاار االااغر ماااذا كػعااؾ؟ كااردل إلااك الـلااقص الؿحؽؿاة كااالـص الا ك
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قرأكال اآلل فد طؾك أل الؼتا ال تؽقل ردة :ال اهلل سؿك الؿتؼا ؾقـ جؿقعا
بالؿممـقـ صبا خقة صهؽ ا بؼقة الـلقص التل مـ ه ا الؼرقؾ.
ذكر حدتث:
«مـ فارع الدكقا طؾك ا خاصص لؾاف صحادل صطراد اف ال شارتؽ لاف صإقااة
اللصة صإتتا الزكاة مات صاهلل طـف راض» صقد تؽقل يف سـدل بعض ال ل
يف سـدل ضعػ صمعـال مـ حقث العؿقة لحقح.
صالحدتث ال ك بعدل« :أمرت أل أقا ؾ الـاس حتاك ت افدصا أل ال إلاف إال
اهلل» هق حدتث لحقح ثابت طـ الـرل طؾقف اللصة صالذصة فقف بقال أل ماـ
شفد أل ال إلف إال اهلل صأل محؿادا رساق اهلل صأقااة اللاصة صآ اك الزكااة فنكاف
تؽػ طـ قتالف صحذابف طؾك اهلل طز صجؾ صفقف داللة طؾاك أل الجفااد مااض
إلااك تااقة الؼقامااة صأل الـاااس تؼااا ؾقل حتااك ت اافدصا أل ال إلااف إال اهلل أص أل
تدفعقا الجزتة يف حا ققة الؿذؾؿقـ ق عا طؾك ذلؽ فف ا هاق االاؾ لفا ا
الجفاد ماض إلك ققاة الذاطة لؽـ تؽقل صفؼ راتة ص حت ك ر حااكؿ شارطل
فص تـفضقا هؽ ا الـاس بلكػذفؿ صتؼررصا أل تجاهدصا :اكف ال بد أل تـ ار يف
الؿلالح صالؿػاسد صأما كقل الجفاد ماضقا إلاك ققااة الذااطة ففا ا ال شاؽ
فقف صأكف تؽاقل ماع الحؽااة باررة كااكقا أص فجاارا صلفا ا قاا لاؾك اهلل طؾقاف
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صسؾؿ« :أمرت أل أقا ؾ الـاس حتك ت فدصا أل ال إلف إال اهلل صأكال رساق اهلل
صتؼقؿقا اللصة صتم قا الزكااة» يف الؾػاظ اآلخار« :فانذا فعؾاقا ذلاؽ طلاؿقا
مـل دما هؿ صأمقالفؿ».
الحدتث ال ك بعدل« :لـػال مـ أمتل لقس لفؿا فل ا سصة كلقب» فقف
أتضا لؽـ أراد ابـ ماجة رحؿف اهلل عالك الرد طؾاك هاا قـ ال اااػتقـ
ضعػ ً
مـ أهؾ ا رجا صمـ أهؾ الؼدر صهؽ ا كقل ا تؿال تزتد صتـؼص ه ا قؾـاا
أكااف كثقاار صصرد تعـاال كثقاارا طااـ اللااحابة صطااـ التااابعقـ أل ا تؿااال تزتااد
صتـؼص.
{أحذـ اهلل إلقؽؿ..
قا رحؿف اهلل عالك:
َباب فِي ْال َؼ َد ِر
حدثـا طؾل بـ محؿد قا  :حدثـا صكقع صمحؿد بـ فضقؾ صأبق معاصتاة ح
صحدثـا طؾل بـ مقؿقل الرقل قا  :حادثـا أباق معاصتاة صمحؿاد باـ طرقاد طاـ
ااطؿش طـ زتد بـ صهب قاا  :قاا طراد اهلل باـ مذاعقد :حادثـا رساق اهلل
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ صهق اللادع الؿلدصع قا « :تجؿع خؾاؼ أحادكؿ فال
ب ـ أمف أربعقـ تق ًما ثؿ تؽقل طؾؼ ًة مثؾ ذلؽ ثؿ تؽاقل مضاغ ًة مثاؾ ذلاؽ ثاؿ
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ترعث اهلل إلقف الؿؾؽ فقممر بالربع كؾؿاات فقؼاق اكتاب طؿؾاف صأجؾاف صرزقاف
صشؼل أة سعقد فقال ك كػذل بقدل إل أحدكؿ لقعؿؾ بعؿؾ أهؾ الجـاة حتاك
مااا تؽااقل بقـااف صبقـفااا إال ذراع فقذاارؼ طؾقااف الؽتاااب فقعؿااؾ بعؿااؾ أهااؾ الـااار
فقدخؾفا صإل أحدكؿ لقعؿؾ بعؿاؾ أهاؾ الـاار حتاك ماا تؽاقل بقـاف صبقـفاا إال
ذراع فقذرؼ طؾقف الؽتاب فقعؿؾ بعؿؾ أهؾ الجـة فقدخؾفا».
حدثـا طؾل بـ محؿاد قاا  :حادثـا إساحؼ باـ ساؾقؿال قاا  :ساؿعت أباا
سـال طـ صهب باـ خالاد الحؿلال طاـ اباـ الادتؾؿل قاا  :صقاع فال كػذال
شل مـ ه ا الؼدر خ قت أل تػذد طؾل دتـل صأمرك فل قت أبال باـ كعاب
فؼؾت أبا الؿـ ر إكف قد صقع فل قؾرل شل مـ ه ا الؼدر فخ اقت طؾاك دتـال
صأمرك فحدثـل مـ ذلؽ ب ل لعؾ اهلل أل تـػعـل بف فؼاا  :لاق أل اهلل طا ب
أهؾ سؿاصا ف صأهؾ أرضف لع بفؿ صهق غقر ضاالؿ لفاؿ صلاق رحؿفاؿ لؽاكات
رحؿتف خق ًرا لفؿ مـ أطؿالفؿ صلق كال لؽ مثؾ جرؾ أحد ذه ًراا أص مثاؾ جراؾ
أحد ـػؼف فل سرقؾ اهلل ما قرؾ مـؽ حتك ممـ بالؼادر فاتعؾؿ أل ماا ألاابؽ
لؿ تؽـ لقخ وؽ صأل ما أخ لى لؿ تؽـ لقلاقرؽ صأكاؽ إل مات طؾاك غقار
ه ا دخؾت الـار صال طؾقؽ أل ل ل أخل طرد اهلل بـ مذاعقد فتذاللف فل قات
طرد اهلل فذللتف ف كر مثؾ ماا قاا أبال صقاا لال :صال طؾقاؽ أل ال ل ح تػاة
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فل قت ح تػة فذاللتف فؼاا مثاؾ ماا قااال صقاا  :ااات زتاد باـ ثابات فاساللف
فل قت زتاد باـ ثابات فذاللتف فؼاا ساؿعت رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ
تؼق « :لق أل اهلل طا ب أهاؾ ساؿاصا ف صأهاؾ أرضاف لعا بفؿ صهاق غقار ضاالؿ
لفؿ صلق رحؿفؿ لؽاكت رحؿتف خق ًرا لفاؿ ماـ أطؿاالفؿ صلاق كاال لاؽ مثاؾ
أحد ذه ًرا أص مثؾ جرؾ أحد ذه ًرا ـػؼف فل سرقؾ اهلل ماا قرؾاف مـاؽ حتاك اممـ
بالؼاادر كؾااف فااتعؾؿ أل مااا ألااابؽ لااؿ تؽااـ لقخ وااؽ صمااا أخ االى لااؿ تؽااـ
لقلقرؽ صأكؽ إل مت طؾك غقر ه ا دخؾت الـار».
حدثـا طثؿال بـ أبل شاقرة قاا  :حادثـا صكقاع ح صحادثـا طؾال باـ محؿاد
قا  :حدثـا أبق معاصتة صصكقع طـ ااطؿش طـ سعد بـ طرقادة طاـ أبال طراد
قساا طـاد الـرال لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ
الرحؿـ الذؾؿل طـ طؾل قا  :كـا جؾ ً
صبقدل طقد فـؽت فل اارض ثؿ رفع رأسف فؼا « :ما مـؽؿ ماـ أحاد إال صقاد
كتب مؼعدل مـ الجـة صمؼعدل مـ الـار» ققاؾ تاا رساق اهلل أفاص كتؽاؾ؟ قاا :
«ال اطؿؾقا صال تؽؾقا فؽؾ مقذر لؿا خؾؼ لف» ثؿ قرأ﴿ :فلما مـ أط ك صا ؼك
صلدع بالحذـك فذـقذرل لؾقذرى صأما مـ بخؾ صاستغـك صك ب بالحذاـك
فذـقذرل لؾعذرى﴾.
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حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة صطؾل باـ محؿاد ال ـافذال قااال :حادثـا طراد
اهلل بـ إدرتس طـ ربقعة بـ طثؿال طـ محؿد بـ تحقك بـ حرال طاـ ااطارج
طـ أبل هرترة قا  :قا رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :الؿممـ الؼقك خقر
صأحب إلك اهلل مـ الؿممـ الضعقػ صفل كؾ خقار احارص طؾاك ماا تـػعاؽ
صاستعـ باهلل صال عجز فنل ألابؽ شل فص ؼؾ لاق أكال فعؾات كا ا صكا ا
صلؽـ قؾ :قدر اهلل صما شا فعؾ فنل لق ػتح طؿؾ ال ق ال».
حدثـا ه اة بـ طؿار صتعؼقب بـ حؿقاد باـ كاساب قااال :حادثـا ساػقال
بـ طققـة طـ طؿرص بـ دتـار أكف سؿع صاص ًساا تؼاق  :ساؿعت أباا هرتارة تخرار
طـ الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ قا « :احتج آدة صمقسك طؾقفؿا الذصة فؼا
لف مقسك :تا آدة أكت أبقكا خقرتـا صأخرجتـا مـ الجـة ب كرؽ فؼا لاف آدة :تاا
مقسك ال ػاى اهلل بؽصمف صخط لؽ التقراة بقدل أ ؾقمـل طؾك أمار قادرل اهلل
طؾل قرؾ أل تخؾؼـل بلربعقـ ساـ ًة فحاج آدة مقساك فحاج آدة مقساك فحاج
آدة مقسك ثص ًثا».
حدثـا طرد اهلل بـ طامر بـ زرارة قا  :حدثـا شرتؽ طـ مـلقر طـ ربعل
طـ طؾل رضل اهلل طـف قا  :قا رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ« :ال تاممـ
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طرد حتك تممـ بلربع :باهلل صحدل ال شرتؽ لف صأكل رسق اهلل صبالرعث بعد
الؿقت صالؼدر».
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة صطؾل بـ محؿد قاال :حدثـا صكقع قا  :حادثـا
صؾحة بـ تحقك بـ صؾحة بـ طرقد اهلل طـ طؿتف طاا ة بـت صؾحة طـ طاا اة
أة الؿممـقـ قالت دطل رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ إلاك جـاازة غاصة ماـ
ااكلار فؼؾت :تا رسق اهلل صقبك لف ا طلػقر مـ طلافقر الجـة لؿ تعؿؾ
الذااق صلااؿ تدركااف قااا « :أص غقاار ذلااؽ تااا طاا ااة إل اهلل خؾااؼ لؾجـااة أها ًاص
خؾؼفؿ لفا صهؿ فل ألصب آباافؿ صخؾاؼ لؾـاار أه ًاص خؾؼفاؿ لفاا صهاؿ فال
ألصب آباافؿ».
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة صطؾل بـ محؿد قاال :حدثـا صكقع قا  :حادثـا
سػقال الثقرك طـ زتاد بـ إسؿاطقؾ الؿخزصمل طـ محؿد بـ طراد بـ جعػر
طـ أبل هرترة قا  :جا م ركق قرتش تخالؿقل الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ
فل الؼدر فـزلت ه ل اآلتة ﴿تقة تذحرقل فل الـار طؾك صجقهفؿ ذصققا ماس
سؼر إكا كؾ شل خؾؼـال بؼدر﴾.
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قاا  :حادثـا مالاؽ باـ إساؿاطقؾ قاا  :حادثـا
تحقك بـ طثؿال مقلك أبل بؽر قا  :حادثـا تحقاك باـ طراد اهلل باـ أبال مؾقؽاة
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طـ أبقف أكف دخؾ طؾك طاا ة ف كر لفا شق ًوا مـ الؼدر فؼالت ساؿعت رساق
اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ تؼق « :مـ ؽؾؿ فل شل ماـ الؼادر ساوؾ طـاف تاقة
الؼقامة صمـ لؿ تاتؽؾؿ فقاف لاؿ تذال طـاف» .قاا أباق الحذاـ الؼ اال حادثـال
حازة بـ تحقك قا  :حدثـا طرد الؿؾؽ بـ شقرال قا  :حدثـا تحقك بـ طثؿاال
ف كر كحقل.
حدثـا طؾل بـ محؿد قا  :حدثـا أبق معاصتة حدثـا داصد بـ أبال هـاد طاـ
طؿرص بـ شعقب طـ أبقف طـ جدل قا  :خرج رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ
طؾك ألحابف صهؿ تختلؿقل فل الؼدر فؽلكؿا تػؼل فال صجفاف حاب الرماال
مـ الغضب فؼا « :بف ا أمر ؿ أة لف ا خؾؼتؿ ضربقل الؼرآل بعضاف بارعض
بف ا هؾؽت اامؿ قرؾؽؿ» قاا  :فؼاا طراد اهلل باـ طؿارص :ماا غر ات كػذال
بؿجؾس خؾػت فقف طاـ رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ ماا غر ات كػذال
ب لؽ الؿجؾس ص خؾػل طـف.
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة صطؾل بـ محؿد قاال :حدثـا صكقع قا  :حادثـا
تحقك بـ أبل حقة أبق جـاب الؽؾرل طـ أبقف طـ ابـ طؿر قا  :قا رساق اهلل
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :ال طدصى صال صقرة صال هامة» فؼاة إلقاف رجاؾ أطرابال
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فؼا  :تا رسق اهلل أرأتت الرعقر تؽقل بف الجارب فقجارب ا باؾ كؾفاا قاا :
«ذلؽؿ الؼدر فؿـ أجرب ااص ».
حدثـا طؾل بـ محؿد قا  :حدثـا تحقك بـ طقذك الجرار طـ طرد ااطؾك
بـ أبل الؿذاصر طـ ال عرل قا  :لؿا قدة طادك اباـ حاا ؿ الؽقفاة أ قـاال فال
كػر مـ فؼفا أهؾ الؽقفة فؼؾـا لف :حدثـا ما سؿعت ماـ رساق اهلل لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ قا  :أ قت الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ فؼا « :تا طادك اباـ حاا ؿ
أسؾؿ ذؾؿ» قؾت صما ا سصة؟ قاا  « :افد أل ال إلاف إال اهلل صأكال رساق
اهلل ص ممـ بااقدار كؾفا خقرها صشرها حؾقها صمرها».
حاادثـا محؿااد بااـ طرااد اهلل باـ كؿقاار قااا  :حاادثـا أسااراط بااـ محؿااد قااا :
حاادثـا ااطؿااش طااـ تزتااد الرقاشاال طااـ غـااقؿ بااـ قااقس طااـ أباال مقسااك
ااشعرك قا  :قا رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :مثؾ الؼؾب مثاؾ الرت اة
ؼؾرفا الرتاح بػصة».
حدثـا طؾل بـ محؿد قا  :حدثـا خالل تعؾك طـ ااطؿش طاـ ساالؿ باـ
أبل الجعد طـ جابر قا  :جاا رجاؾ ماـ ااكلاار إلاك الـرال لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ فؼا  :تاا رساق اهلل إل لال جارتا ًة أطاز طـفاا قاا « :ساقل قفا ماا قادر
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لفا» فل ال بعاد ذلاؽ فؼاا  :قاد حؿؾات الجارتاة فؼاا الـرال لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ« :ما قدر لـػس شل إال هل كااـة».
حدثـا طؾل بـ محؿد قا  :حدثـا صكقع طـ سػقال طـ طرد اهلل باـ طقذاك
طااـ طرااد اهلل بااـ أباال الجعااد طااـ ثقبااال قااا  :قااا رسااق اهلل لااؾك اهلل طؾقااف
صساؾؿ« :ال تزتااد فاال العؿاار إال الراار صال تاارد الؼاادر إال الاادطا صإل الرجااؾ
لقحرة الرزع بخ قوة تعؿؾفا».
حدثـا ه اة بـ طؿار قاا  :حادثـا ط اا باـ مذاؾؿ الخػااح قاا  :حادثـا
ااطؿش طـ مجاهد طـ سراقة بـ جع ؿ قا  :قؾت تا رسق اهلل العؿؾ فقؿا
جػ بف الؼؾؿ صجرت بف الؿؼادتر أص فل أمر مذاتؼرؾ قاا « :باؾ فقؿاا جاػ باف
الؼؾؿ صجرت بف الؿؼادتر صكؾ مقذر لؿا خؾؼ لف».
حاادثـا محؿااد بااـ الؿلااػك الحؿلاال قااا  :حاادثـا بؼقااة بااـ القلقااد طااـ
ااصزاطل طـ ابـ جرتج طـ أبل الزبقر طـ جابر بـ طرد اهلل قا  :قاا رساق
اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ« :إل مجاقس ها ل ااماة الؿؽا بقل بلقاادار اهلل إل
مرضقا فص عقدصهؿ صإل ما قا فاص افدصهؿ صإل لؼقتؿاقهؿ فاص ذاؾؿقا
طؾقفؿ»}.
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ه ا الراب الع قؿ تتـاص ااحادتث القاردة يف الؼدر صال شاؽ أل الؿؼااة
يف مقضقع الؼادر كالؿؼااة يف مقضاقع ا تؿاال تحتااج الحؼقؼاة إلاك صقات
لؽـ تقذر اهلل بنذكف عالك ما تعقـ طؾك قضقح ه ا بالؼدر الؿؿؽـ.
أص ما ت كر هـا معـك الؼدر الؼدر هق ؼدتر ااشقا صطؾؿ اهلل عالك أهناا
ستؼع صكتابتف ل لؽ صم قوتف صصققطفا طؾاك حذاب ماا قادرها صخؾاؼ تؼاق
أهؾ العؾؿ الؼدر سر اهلل يف خؾؼف صكثقرا ماا هؾاؽ الفاالؽقل بذارب الخارصج
طـ الؿـفج الحؼ يف التعامؾ مع الؼدر.
هؾ كتؽؾؿ يف الؼدر تؼا ه ل الجؿؾة جؿؾة مجؿؾاة فانل أرتاد أكاا كاتؽؾؿ
يف الؼدر مـ خص الـلقص القاردة يف الؼرآل صالذـة بقاكا لفاا صشارحا لفاا
فف ا جز مـ طؼقد ؽ يف حدتث جرتؾ «ص ممـ بالؼادر» فاص باد أل اممـ
بالؼدر طؾك حذب القارد يف الـلقص.
أما إل كال الؿعـك أل كتؽؾؿ يف الؼادر طؾاك سارقؾ الخاقض الراصاؾ فاص
صه ا تذقع إلك ذكر أقذاة الـلقص القاردة يف الؼدر.
الـلقص القاردة يف الؼدر تؿؽـ أل ؼذؿ إلك ثصثة أقذاة:
الؼذؿ ااص  :إثرات ما تتعؾؼ بالرب صذلؽ بنثراات الؿرا اب اارباع ماـ
الؼدر :العؾؿ صالؽتابة صالؿ قوة صالخؾؼ :ال اهلل عالك طؾؿ كؾ شال صكتاب
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ذلؽ يف الؾقح الؿحػقظ مـ قرؾ أل تؼع صأكاف ماا ماـ أمار تؼاع إال صقاد شاا ل
اهلل صأل ال ك ال ت ا اهلل صققطف ال تؿؽـ أل تؼع الؿر راة الرابعاة :ماا تتعؾاؼ
بؽقل اهلل خالؼا لؽؾ شل .
ه ا ما تتعؾؼ بالرب فانذا أثرات ماا تتعؾاؼ باالرب تاليت الؼذاؿ الثااين ماـ
الـلقص صهق إثرات ما تتعؾؼ بالعرد فنقرار العرد بلل اهلل طؾؿ صكتب صشاا
صخؾؼ ال تجعؾف غقر مذوق طـ أفعالف فالعرد لف است اطة صلاف م اقوة لفا ا
الحظ الا ك لاقس لاف اسات اطة يف حؽاؿ ماـ ااحؽااة ال تثارب طؾقاف شارطا
لؿاذا؟ اكف ما طـدل است اطة فال ك ال تذت قع أل تلؾل قااؿا تلؾل قاطادا
ال ك ال تذت قع أل تلاؾل قاطادا تلاؾل طؾاك جـراف حذاب اسات اطتف فؿاا
داماات االساات اطة مقجااقدة صلؾعرااد م ااقوة فنكااف مؽؾااػ بحذااب م ااقوتف
صاست اطتف ص لمؾقا يف صلقلـا الققة لؾؿذجد جؿقعـا صلاؾـا إلاك الؿذاجد
بؿ قوتـا أص هـاى مـ دفع يف ضفقرها بالؼقة حتك أصلؾـا بؿ قوتـا إذل العرد
تحس صتعؾؿ أل لف م قوة صلفا ا تـ ؾاؼ الـااس بعاد أل تامذل الؿامذل فقتجاف
ه ا إلك الؿذاجد صتتجاف ها ا خاارج الؿذاجد فؾؾعراد م اقوة لؽاـ م اقوة
العرد ال ؼع إال حت م قوة اهلل لف ا قا عالك﴿ :صماا اا صل إال أل ت اا
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اهلل﴾ [ا كذال ]31 :فاص تؿؽاـ أل ققاع أكات شاقوا صاهلل ال ترتادل لؽاـ إذا
أرادل عالك صقع.
كؿثؾ دااؿا بؿا صقع يف بدر صيف أحد الـلر تقة بدر ماـ شاا ل؟ شاا ل اهلل
صالفزتؿة تقة أحد مـ شا ها؟ شا ها اهلل ففل بؿ اقوتف راارى ص عاالك لؽاـ
لف ل أسراب صلف ل أسراب.
العرااد مذااوق طااـ أفعالااف االختقارتااة إذا قؾـااا أل هـاااى أفعااا اختقارتااة
فؿعـااال هـاااى غقاار اختقارتااة أفعالااف االختقارتااة أكثاار مااا تػعااؾ العاقااؾ أفعااا
اختقارتاة مصتاقـ اافعاا اختقارتاة لقذات آالح مصتاقـ إذا جؾذات طؾااك
الؿاادة لتلكؾ فؼط تؼع مـؽ مـ اافعا االختقارتة شال كثقار جادا فؼاط يف
أكؾااؽ ماادى تاادى حتااك لااؾ إلااك مقضااع مااـ الؿاااادة ه ا ا اختقااارك ثااؿ
إمذاااكؽ بقاادى شااقوا يف الؿاااادة اختقاارك ثااؿ رفعااؽ حتااك تلااؾ إلااك فؿااؽ
اختقااارك ثااؿ إدخالااف فؿااؽ اختقااارك ثااؿ مضااغؽ اختقااارك ثااؿ بؾعااؽ
اختقاارك صقااس طؾاك ها ا مااا ال تحاقط بااف إال اهلل ماـ اافعااا االختقارتااة يف
لذاكؽ يف طقـؽ يف سؿعؽ يف لرفا ؽ شل كثقر جدا.
اافعا غقر االختقارتة هل التل ؼع رغؿا طـؽ كالل حؿاؾ فؾا ة كرادى
صأحب الـاس إلقاؽ فقذاؼط ماـ باقـ تادى هاؾ عؿد اف؟ ال ففا ا فعاؾ غقار
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اختقارك صتؿثؾاقل لفاا بحركاة الؿار عش الؿار عش الا ك ؽاقل تادل طؾاك
االهتزاز دااؿا أص جذؿف طؿقما ه ل حركة ال تذت قع أل تققػفا حركة غقر
اختقارتة فالعرد تذل طـ أفعالف االختقارتة صهق تػرع بقـ الػعؾ االختقارك
صغقااار االختقاااارك صماااـ رحؿاااة اهلل أل اهلل ال تذااال العراااد إال طاااـ فعؾاااف
االختقارك.
أما غقر الؿؽؾػ مـ لرل لؿ ترؾغ أص مجـقل فؿفؿاا قاا أص فعاؾ بالغاا يف
ال ـاطة ما قا فنكاف ال تحاساب لؽاـ اللاغقر ق عاا تامدب صترباك لؽاـ أل
تؽتب طؾقف ذكب أبادا ال تؽتاب طؾقاف ذكاب مفؿاا قاا صلفا ا تؼاق اللاغار
ذؿع اللغار لرقاكؽ ماذا تؼقلقل؟ تؼق كؾؿات ـفاد مـفاا الجراا كرقارة
شدتدة لؽـ ال تماخ لؿاذا؟ اكف لاقس مثؾاؽ أكات مؽؾاػ طـادى قادرة
طـدى است اطة تتجف لؽ الخ اب أما هق فؿفؿا قا أص فعؾ ال تماخا إذل
ه ا الؼذؿ الثاين إثرات ما تتعؾؼ بالعرد.
كااليت إلااك الؼذااؿ الثالااث :صهااق الـفاال طااـ الجاادا صالخااقض الراصااؾ يف
الؼدر إذا أثرتـا ماا تتعؾاؼ باالرب يف الؼذاؿ ااص صأثرتـاا يف الؼذاؿ الثااين ماا
تتعؾؼ بالعرد ليت الـلقص الؿح رة مـ الـازاع صالجادا الراصاؾ يف الؼادر
الخقض الراصؾ يف الؼدر غقار شارح الؼادر صغقار بقاال الؼادر صغقار بقاال أل
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لؾؼدر ما تتعؾؼ بالرب صما تتعؾؼ بالعرد ه ا معـك ققلف لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ
لجرتؾ« :ص ممـ بالؼدر» رح لؾـاس الؼدر صأمر الؼدر أمار ط اقؿ صلفا ا
كااال ااصزاطاال كؿااا رصى ابااـ أباال حااا ؿ إذا ؽؾااؿ يف الؼاادر أص يف الؼقامااة لااؿ
تؼ ااع حدتثااف صلااؿ تجااب سااااص حتااك تػاارغ مـااف حتااك تتذؾذااؾ الؽااصة يف
مقضقع الؼدر صال تـؼ ع.
تعـل أكا اآلل ققػـا قؾـا إثرات ما تتعؾؼ بالرب ص ققػـا تلقر فقف إشؽا :
ال الؿقجقدتـ سؿعقا جاكرا مـ الؼدر ال ال باد أل تذاؿعقا الجاكاب الثااين
إثرات ما تتعؾؼ بالعرد صترؼاك الؼذاؿ الثالاث الـفال طاـ الخاقض صالجادا
الراصؾ يف الؼدر كقػ تليت الخقض صالجدا يف الؼدر بالراصؾ؟
إذا أثرتـا ما تتعؾؼ باالرب كعؾاؿ أل الـلاقص الؿر ر اة باالرب ال عاارض
الـلقص الؿر ر ة بالعرد فؾؾعرد مذاوقلقة بلفعالاف صاهلل طاز صجاؾ هاق الا ك
تؼدر اامقر الـزاع صالجدا يف الؼدر يف طؿقماف ااغؾاب تاليت باالرتكقز طؾاك
كلقص الؼذؿ ااص صإغػا الـلػ الثاين كؿا فعؾ ماـ؟ الجرتاة ركازصا
طؾك ماا تتعؾاؼ باالرب صأغػؾاقا ماا تتعؾاؼ باالرب صأل لاف مذاوقلقة طؽذافؿ
الؿعتزلة صأسصففؿ الؼدرتة ركازصا طؾاك ماا تتعؾاؼ بالعراد صقاالقا العراد هاق
ال ك طـدل الؿذوقلقة حتك قالقا قاا ؾفؿ اهلل إل العراد هاق الا ك تخؾاؼ فعؾاف
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صت ا ل مذتؼص طـ اهلل صتققعف صاهلل لاؿ ت الل لؿااذا كاؾ ها ا الغؾاق؟ ثراات
مذوقلقة العرد.
صقب الجرتة لؿاذا ه ا الغؾاق؟ ثراات أل اامار إلاك الارب أهاؾ الذاـة
صهلل الحؿد كؿا هق دأ ؿ يف جؿقع مذااؾ االطتؼاد تجؿعاقل الـلاقص كؿاا
قؾـا قرؾ قؾقؾ يف مقضقع الؿرجوة صمقضقع الخقارج حقـ ركز هامال طؾاك
القطااد صهاامال ركاازصا طؾااك القطقااد أهااؾ الذااـة تجؿعااقل كلااقص القطااد
صالقطقاااد أهاااؾ الذاااـة تجؿعاااقل الـلاااقص الؿر ر اااة باااالرب صالـلاااقص
الؿر ر ة بالعرد فؽقل اهلل طز صجؾ كتب صطؾؿ صشاا صخؾاؼ ال تعـال ذلاؽ
أال عؿؾ صلف ا تل قـا الحدتث أل اللحابة قالقا :أال كتؽؾ طؾك كتابـاا صكادع
العؿؾ قا « :ال اطؿؾقا فؽؾ مقذر لؿا خؾؼ لف».
فلمرهؿ بالعؿاؾ صهاق ال ال الا ك اجؾاف صجادكا قاا عاالك ﴿ :راارى
ال ك بقدل الؿؾؽ صهاق طؾاك كاؾ شال قادتر إ الا ك خؾاؼ الؿاقت صالحقااة
لقرؾقكؿ أتؽؿ أحذـ طؿ ًص﴾ [الؿؾؽ ]2 0 :فخؾؼؽ اهلل لتعؿؾ أما ما الا ك
قاادرل اهلل طؾقااؽ؟ هااؾ ذاات قع أل عؾااؿ مااا ال ا ك قاادرل اهلل طؾقااؽ ه ا ا مااـ
ال ق ال ها ا ت اغؾؽ ال اق ال بالا ك لاقس لاؽ ها ا هلل قاد قادر ماا شاا
ساارحاكف ص عااالك صأماارى بالعؿااؾ صأ اات ه ا ل الر ااارة الع ؿااك يف كتاااب اهلل
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﴿فلما مـ أط ك صا ؼك إ صلدع بالحذـك﴾ [الؾقؾ ]6 5 :صطد ﴿فذـقذرل
لؾقذاارى﴾ [الؾقااؾ ]7 :أمااا رضااك بقطااد اهلل ﴿صأمااا مااـ بخااؾ صاسااتغـك إ
صكاا ب بالحذااـك﴾ [الؾقاااؾ ]9 8 :أتااـ ساااق هب ﴿فذـقذاارل لؾعذااارى﴾
[الؾقؾ.]01 :
صلف ا صهلل الحؿد صالؿـة يف العؿقة ااغؾب إذا سؾؽ الؿذؾؿ طؾاك الذاـة
صطؾااك الفداتااة ص اارى آفااات الـػااقس صالحااظ أماار الخؾااؾ الؿاار رط بالؼؾااب
صالخؾؾ الؿر رط بااطقـ :اكف قد تـ ر بعقـاف فقػاتـ تؼاا ماا الا ك قاا لاؽ
اك ر بعقـؽ لؿاذا ـ ر لؾـذا التل حرمفـ اهلل طؾقاؽ ثاؿ ػاتـ أكات الا ك
أرسؾت صلف ا قا الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ يف الـ ر فنل لؽ ااصلك الـ ار
الػجلة صلقذت لؽ اآلخرة فرأتات امارأة الارح ك ارى مراشارة فضاص طاـ
أكؽ تلمؾ لقرة امرأة يف شاشة جقالؽ قد تذؾط اهلل طؾقؽ يف قؾراؽ ﴿ثاؿ
كال طاقرة ال تـ أسا صا الذق ى أل ك بقا بآتات اهلل﴾ [الرصة.]01 :
لؿاذا أكت ػعؾ؟ أل عؾؿ أل اهلل حرة الـ ر لؿاذا ـ ار؟ عؾاؿ أل اهلل طاز
صجؾ حرة طؾقؽ ه ا الـقع مـ الؿعامؾة ا ؼ اهلل صكػ :ال ه ا العؿؾ مـؽ
قد ترت ب طؾقف طؼقبة إلفقة لؽ يف دتـؽ صلقس يف دكقاى قاد ؽاقل يف بادكؽ
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صمالؽ طؾاك أحذاـ ماا ؽاقل لؽاـ عاقاب يف دتـاؽ صلفا ا الازة الؿاـفج
صأحذـ باهلل ال ـ صا ؽؾ طؾقف.
تؼااق طراااد الحااؼ ا شااارقؾل رحؿاااف اهلل عااالك( :صهلل الحؿاااد يف طؿاااقة
الؿذااؾؿقـ أل مااـ سااؾؽ الؿذااؾؽ الا ك ترضاال اهلل طااز صجااؾ أل اهلل تؼرضااف
طؾقف) صلف ا صهلل الحؿاد تؿاقت طادد كرقار جادا ماـ الؿذاؾؿقـ طؾاك حذاـ
خا ؿة لؽـ ال ؼؾ إل يف قؾرل كررا ما طؾؿف الـاس صاهلل طؾؿاف قاد تؽاقل ها ا
زرع شر يف هناتة الؿ اح تفؾؽؽ ال تؽر.
أتضا ال تؽقل طـدى ذكقب ال تعؾؿ ا إال اهلل ه ل خ قرة جدا جادا كاؾ
ً
الـاس تثـقل طؾقؽ مذتعد العؾؿا هـا كؾفؿ تع قكؽ زكقة لؽـ هـاى ذكب
خػقف تعـل هال اهلل طؾقؽ حتك بارز ف بالؿعلقة فقؿا ال ت ؾاع طؾقاف الـااس
صلرت طـد الـاس مـ أحذـ ما تؽقل مـ صصب العؾؿ ا اؼ اهلل يف ها ا قاد
تذؾط اهلل طؾقؽ صتذل خا ؿتؽ ل لؽ تليت يف الحدتث ..لعؾف تل قـا إل شاا
اهلل الحدتث :أل الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ قا « :إل العرد لقعؿؾ بعؿاؾ أهاؾ
الجـة فقؿا ت فر لؾـاس فقذرؼ طؾقف الؽتاب فقعؿؾ بعؿؾ أهؾ الـار» بلل تزاغ
قؾرف لؽـ صهلل الحؿد صلف ا اك ر يف خاقا قؿ اللاحابة كذال اهلل الؽارتؿ ماـ
فضااؾف خااتؿ اباال بؽاار لعؿاار لعثؿااال لعؾاال بؿاااذا؟ بلحذااـ خا ؿااة خااتؿ
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لؾلااحابة خااتؿ لؾتااابعقـ ااؿااة ا سااصة جاادهؿ يف أحذااـ مااا تؽااقل مااـ
الخا ؿة :ال الغالب مـ فضؾ اهلل صكرمف أل مـ درج طؾك الذـة صثرت طؾقفا
أكف تؼرض طؾقفا.
صقب كليت إلك الؼذؿ الثالث مـ الـلقص صهق الا ك حا رت الـلاقص
ماـ الجاادا صالـاازاع يف الؼادر مع ااؿ الـاازاع يف الؼاادر بالل تلخا أحااد آتااة أص
حدتث مـ الؼذاؿ ااص الؿار رط باالرب صتضارب باف الؼذاؿ الثااين الؿار رط
بالعرد أص العؽس تلخ كلا مـ الـلقص التل ثرات مذاوقلقة العراد صترتاد
أل تزتح ا ما تتعؾؼ بتؼدتر الرب.
صلف ا جا يف الحدتث« :أخر الـزاع فل الؼدر ل رار أمتل آخر الزمال».
فالـزاع يف الؼادر سارحال اهلل صجاد ماـ أخراث ال قاااػ صأشار ال قاااػ
الؼدرتة صالجرتة :اهنؿ فتـقا الـاس صأصجدصا إشاؽاالت صشارفات صماا كاال
الؼدر فقف ذاى ا شؽا سقل قـا أل ابـ الدتؾؿل رحؿاف اهلل عاالك لؿاا صقاع يف
قؾرف شل مـ ا شؽا ماذا فعؾ؟ ذهب لؾعؾؿا ذهاب ابال الباـ مذاعقد
قا  :صقع يف قؾرل شل أفتقين ..لؽـ ما ت هب صتضع ...
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الحؿد هلل رب العالؿقـ صلؾك اهلل صسؾؿ صبارى طؾك طردل صرسقلف كرقـاا
محؿد صطؾك آلف صلحرف أجؿعقـ.
كـا قد سؿعـا قرا ة الـلقص القاردة يف الؼدر صصضعـا الؿؼدماة الذاابؼة
مثؾ ما صضعـا مؼدمة يف ا تؿال لـاربط الـلاقص اآل قاة ها ل إل شاا اهلل طاز
صجااؾ بتؾااؽ الؿؼدمااة صصالااب العؾااؿ تراجااع شاارصحات العؼقاادة يف الؽتااب
الؿلمقكة مـ كتب أهؾ الذـة التال شارحت مثاؾ ها ل الؿذاااؾ كؿاا شارحفا
شااقض ا سااصة ابااـ قؿقااة رحؿااف اهلل عااالك صهـاااى مجؾااد كامااؾ يف الػتاااصى
تتعؾؼ بالؼدر صهـاى الؽتاب الع قؿ لؾحافظ ابـ الؼاقؿ صاساؿف شاػا العؾقاؾ
يف ػالقؾ مذااؾ الؼدر صمجؿؾ ه ا جؿعف الحافظ ابـ أبل العاز رحؿاف اهلل
عالك يف شرح ال حاصتاة فانل مجؿاؾ ماا يف شارح ال حاصتاة هاق ماـ طؾؿال
شقض ا سصة ص ؾؿق ل ابـ الؼقؿ رحؿفؿ اهلل.
كتحدث إل شاا اهلل طاز صجاؾ اآلل طاـ ها ل الـلاقص إجؿااال لعؾـاا أل
كتؿؽـ مـ ق ع أكر قدر مؿؽاـ ماـ الـلاقص اآل قاة إل شاا اهلل طاز صجاؾ
صالؿؼدمااة كؿااا اارى فقفااا ه ا ل ااحادتااث الع قؿااة فـحتاااج إلااك شاال مااـ
ا جؿا اآلل.
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الحدتث ااص حدتث ابـ مذعقد رضل اهلل طـف أل الـرال لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ أخر أل ا كذال «تجؿع خؾاؼ أحادكؿ فال ب اـ أماف أربعاقـ تق ًماا ثاؿ
تؽقل طؾؼ ًة مثؾ ذلؽ ثؿ تؽقل مضغ ًة مثؾ ذلاؽ» صها ا كاص الؼارآل «ترعاث
اهلل إلقااف الؿؾااؽ فقااممر باالربع كؾؿااات» طؿؾااف صرزقااف صأجؾااف صأماار شااؼااف أص
سعاد ف.
ثااؿ حؾااػ لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ بالا ك بقاادل الااـػس صهااق اهلل عااالك «إل
أحدكؿ لقعؿؾ بعؿؾ أهؾ الجـة حتاك ماا تؽاقل بقـاف صبقـفاا إال ذراع فقذارؼ
طؾقااف الؽتاااب» تعـاال ال ا ك ساارؼ أل كتااب طؾقااف «فقعؿااؾ بعؿااؾ أهااؾ الـااار
فقدخؾفا» :اكف قد تعؿؾ كؿا يف حدتث مذؾؿ صالرخاارك أل الـرال لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ قا « :إل الرجؾ لقعؿؾ بعؿؾ أهؾ الجـة فقؿا تردص لؾـاس» الا ك
تردص لؾـاس هق ال ك ت فدصل بف مـ ال اهر أما الرقاصـ فص تحقط اا إال اهلل
طز صجؾ صقؾـا إل الرقاصـ لفا أثار كرقار يف الـفاتاات إذ إل اهلل عاالك تؼاق :
﴿صاطؾؿقا أل اهلل تعؾؿ ما فل أكػذؽؿ فاح رصل﴾ [الرؼرة ]235 :فؼاد تؽاقل
يف باااصـ ا كذااال مااـ اامااقر التاال ال تعؾؿفااا إال اهلل كرتااة اامدك إلااك هؾؽا ااف
صفذاد قؾرف يف هناتة الؿ ااح صلعاؾ قؾـاا يف ها ا الؿؼااة إل أحاد الؿ افقرتـ
با لحاد صاالر داد صهق ال ك ار د طقاذا باهلل بعد أل عؾؿ العؾؿ صتدطك طراد
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اهلل الؼلقؿل فف ا مؿـ ألػ صلـػ صلؽـ يف هناتة الؿ اح طقاذا بااهلل ار اد
طؾك طؼرقف صخرج طـ مؾة ا سصة بالؽؾقة طقاذا باهلل صرضل ا لحاد.
تؼق ال قض طرد الرزاع طػقػل رحؿف اهلل صقاد زامؾاف يف الدراساة :تؼاق :
كـااا كؾحااظ طؾقااف ؿـعااا طؾااك الـلااقص صكحااـ كاادرس كاكاات الـرتااة الخرقثااة
باااالطرتاض طؾااك كااصة اهلل صكااصة رسااقلف مقجااقدة يف قؾرااف فاالثؿرت ؾااؽ
الثؿرة التل ختؿت بف هناتتف صمات طقاذا باهلل طؾك ا لحاد.
فيجؾ ذلؽ تؼاق اباـ الؼاقؿ رحؿاف اهلل :صاحا ر كؿاااـ كػذاؽ كؿاااـ
جؿااع كؿااقـ صهااق العاادص تـلااب يف ال رتااؼ لااؽ كؿقـااا ال ااتػ ـ لااف تؼااق
الـػقس فقفا كؿااـ .تؼق  :صاح ر كؿاااـ كػذاؽ التال متاك خرجات طؾقاؽ
كذرت كذر مفال.
فقصحظ ا كذال ذلؽ يف قؾرف صتذل اهلل عالك لاصح قؾراف قاا عاالك
يف لـػ أراد هؾؽتفؿ ﴿أصلوؽ ال تـ لؿ ترد اهلل أل ت فر قؾقبفؿ﴾ [الؿااادة:
 ]40الؿذؾؿ تدطق اهلل صفر قؾرل صفر قؾرل مـ الـػااع صتذاعك إلاك زكقاة
كػذف كؿا أكف تؾتازة م فار ال ارع يف الخاارج صتلاؾل صتؾتازة ماا أصجاب اهلل
أتضا تصحظ أمر الراصـ فنل أمر الرااصـ أمارل
طؾقف يف م فرل صيف غقرل إال أكف ً
ط قؿ صتؽقل اهلل طز صجؾ طـدل أط اؿ كااضر ال تؽارتث بالمر الـااس تربال
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كػذف طؾاك ها ا صتذال اهلل أل تعقـاف طؾاك ا خاصص فقؿاقت بانذل اهلل طاز
صجؾ صحقلف صمـتف بػضؾف صكرمف صإحذاكف مقتة سؾقؿة كؿا مات صهلل الحؿاد
طؾك ذلؽ مـ ال تحلقفؿ إلك اهلل.
﴿فلما مـ أط ك صا ؼك إ صلدع بالحذـك﴾ [الؾقؾ ]6 5 :صطد ماـ اهلل
﴿فذـقذاارل لؾقذاارى﴾ [الؾقااؾ ]7 :الاازة ه ا ا الؿااـفج الذااقك صقااد طرفتااف
صطؾؿتااف فنتااااى صالترااادتؾ صالتغققااار صساااؾ اهلل الثراااات صأبعاااد طاااـ كػذاااؽ
الؿمثرات التل قد حرفؽ طـ الؿـفج الذقك بعد أل طرفتف ﴿الحؼ مـ ربؽ
فااص ؽااقكـ مااـ الؿؿتاارتـ﴾ [الرؼاارة ]047 :طرفاات الحااؼ إتاااى صاالماارتا
صال ؽ صأبعد طـ كػذؽ ما قد تتذرب يف اكتؽاسؽ مـ شرفات ؼتحؿفاا أص
لحرة فاسدة ذرب لؽ الضر يف دتـؽ.
الخر ال ك بعد خر ابـ الدتؾؿل رحؿف اهلل مـ التابعقـ صقع طـادل شال
مـ ا شؽا يف الؼدر فتلرح لرح اللحقح :اكف خ ل أل تذرب ها ل
ال اارفات التاال صردت طؾقااف يف إفذاااد دتـااف صأماارل فاال ك أباال بااـ كعااب أ ااك
اللحابة أ ك العؾؿا تليت إلك العالؿ صتؼق  :أكا طـدك إشؽا يف مذللة ك ا
صك ا فؼا  :أبا الؿـ ر إكف قد صقع فل قؾرل شل مـ ه ا الؼدر فخ قت طؾاك
دتـل فحدثـل مـ ذلؽ ب ل لعؾ اهلل أل تـػعـل بف.
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فاادة كرقرة جدا تا صالب العؾؿ ما قا أط ـل صرتؼاة طؼؾقاة كؿاا تذاؿقفا
الؿعتزلة أص ك ا قا حدثـل صأكت رجؾ مـ أهؾ العؾؿ باالطتؼاد الحؼ الا ك
عؾؿتف ص ؾؼقتف مـ رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ لعؾ اهلل أل تزتؾ ذلؽ ماـ
قؾرال صها ا دلقااؾ طؾاك أل ال اارفات ا زالااة الحؼقؼقاة لفااا ؽااقل يف الؽتاااب
صالذـة.
فؼا لاف :لاق أل اهلل طا ب أهاؾ ساؿاصا ف صأهاؾ أرضاف لعا بفؿ صهاق غقار
ضااالؿ لفااؿ .باادأ بؿ اربط الػاارس يف الؿقضااقع مااـ أتااـ االيت ال اارفات تااليت
ال ق ال لؿااذا تعا ب اهلل ها ا لؿااذا لاؿ تذاؾؿ ها ا؟ اهلل عاالك ال تؿؽاـ أل
ت ؾااؿ مثؼااا ذرة صهااق أطؾااؿ كؿااا قااا طااز صجااؾ﴿ :اهلل أطؾااؿ حقااث تجعااؾ
رسالتف﴾ [ااكعاة ]024 :فؽ لؽ هق أطؾاؿ حقاث تجعاؾ هداتتاف هاق تعؾاؿ
أهؾ الفداتة مـ أهؾ الضص صتعؾاؿ سارحاكف ص عاالك أل ثؿاة لاـػا خرقثاا ال
تؼرؾ الحؼ صلف ا قا عالك﴿ :إل شر الدصاب طـد اهلل اللؿ الرؽؿ الا تـ ال
تعؼؾااقل إ صلااق طؾااؿ اهلل فااقفؿ خقا ًارا اسااؿعفؿ صلااق أسااؿعفؿ لتقلااقا صهااؿ
معرضقل﴾ [ااكػا .]23 22 :
فاهلل عالك أطؾؿ بؿـ تقفؼاف صماـ تضاؾف إل صفاؼ صفاؼ فضاص صإحذااكا
صإل أضؾ أضؾ طدال مـف عالك.
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صلق رحؿفؿ لؽاكت رحؿتف خق ًرا لفؿ مـ أطؿاالفؿ رحؿتاف التال صساعت
كؾ شل أفضؾ مـ اطؿالفؿ صلق صكؾقا إلك أطؿالفؿ لفؾؽقا لؽـفؿ ترجقل
رحؿة أرحؿ الراحؿقـ.
ثؿ قا  :لق كال لؽ مثؾ جرؾ أحد ذهراا ـػؼاف فال سارقؾ اهلل ماا قراؾ مـاؽ
حتك ممـ بالؼدر فتعؾؿ أل ما ألابؽ لؿ تؽـ لقخ وؽ صأل ماا أخ الى لاؿ
تؽـ لقلقرؽ .لقد طؾك خ قرة االكحراح العؼدك إذا جا طـدى اكحاراح
فؼد ال تؼرؾ مـؽ العؿؾ حتك لق أكاؽ أكػؼات ها ا ا كػااع الفاااؾ بالل ـػاؼ
مثؾ أحد ذهرا.
ثااؿ قااا  :صأكااؽ إل ماات طؾااك غقاار ه ا ا دخؾاات الـااار .إل ماات طؾااك غقاار
االطتؼاااد الذااقك اللااحقح الا ك جااا بااف رسااق اهلل لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ
صأخر بف ألحابف صبؾغقل لؿـ صرا هؿ إل مت طؾك غقرل دخؾت الـاار صفقاف
داللة طؾك أل االكحراح العؼدك مـ أط ؿ أسراب دخق الـاار صأكاف إل كاال
اكحرافا يف بدطة فلاحرفا متقطد بالـار صإل كاال اكحرافاا كؾقاا باالخرصج ماـ
الؿؾة فنكف تؽقل مـ الفالؽقـ الؿخؾدتـ يف الـار.
ثؿ الحظ اادب بقـ العؾؿا ثؿ قا  :صال طؾقؽ أل ل ل أخل طرد اهلل باـ
مذعقد فتذللف .ما قا ال تؾؼك العؾؿ إال مـ طـدك كلح لف قاا اذهاب إلاك
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طرد اهلل بـ مذعقد ففق رجؾ مـ فؼفا ألحاب محؿد لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ
اسللف.
فل ال ف كر مثؾ ما قا أبال صقاا لال :صال طؾقاؽ أل ال ل ح تػاة فل قات
ح تػة فذللتف فؼا مثؾ ما قاال صقا  :ااات زتاد باـ ثابات فاساللف .تاد ها ا
طؾك ماذا؟ طؾك القحدة العؼدتة طؼقدة ابـ مذعقد هل طؼقدة زتد هل طؼقدة
ح تػة هل طؼقدة أبل صإل ما طـدكا إال فرقة صاحدة كاجقاة هال فرقاة صاحادة
طؼقدبا صاحدة صهل طؼقدة اللحابة رضل اهلل عالك طاـفؿ التال قاا لاؾك
اهلل طؾقف صسؾؿ« :مـ كال طؾك مثؾ ما أكا طؾقف القاقة صألاحابل» صلفا ا مااذا
تؼق أبل :إل مت طؾك غقر ه ا دخؾات الـاار إل مات طؾاك غقار طؼقادة ها ل
الػرقة الـاجقة ؿقت دخؾ الـار.
فؾؿا أ ك زتد بـ ثابت حدثف أكف سؿع الـرل لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ« :لاق أل
اهلل ط ب أهؾ سؿاصا ف صأهاؾ أرضاف »..إلاك آخارل مؿاا تادلؽ طؾاك الؽاصة
الذابؼ مـ أبل مـ أتـ أ ك بف؟ مـ طـد رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ.
يف حاادتث طؾاال رضاال اهلل طـااف أل الـراال لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ قااا « :مااا
مـؽؿ مـ أحد إال صقد كتب مؼعدل مـ الجـة صمؼعدل مـ الـار» كؾ صاحد ماـ
الـاس اهلل عالك تعؾؿ مـ سقؽقل مـفؿ مـ أهؾ الجـة صمـ سقؽقل مـ أهاؾ
-082-

مؼدمة ســ ابـ ماجف
الـار مراشرة ترد الذما أفص كتؽؾ؟ القاحد مـاا اآلل قاد كتاب هاؾ هاق ماـ
أهؾ الجـة أص ماـ أهاؾ الـاار أفاص كتؽاؾ؟ تعـال صكادع العؿاؾ ها ا الؿعـاك
فقلقر القاحد مـاا إلاك كتاباف الا ك كتاب فالط ؿ جاقاب طؾاك ها ا الذاما
ال ك لـ تجقب أحد مـ الؿتؼدمقـ صال ماـ الؿتالخرتـ بجاقاب أفضاؾ مـاف
هق جقاب محؿد لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ ال ها ا الذاما تتؽارر ماا داة أل
ا كذال قد كتاب لاف أال تتؽاؾ طؾاك الؽتااب قاا « :ال اطؿؾاقا صال تؽؾاقا
فؽؾ مقذر لؿا خؾؼ لاف» ثاؿ قارأ أك آتاة؟ آتاة ساقرة الؾقاؾ﴿ :فلماا ماـ أط اك
صا ؼااك صلاادع بالحذااـك فذـقذاارل لؾقذاارى﴾ [الؾقااؾ ]7-5 :إذا سااؾؽت
الؿذؾؽ طؾك هدك رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ فرحق صفضؾف صإحذااكف
سااتثرت حتااك ؾؼااك اهلل طؾااك أحذااـ حااا فتقذاار لؾقذاارى فا ؽااؾ طؾااك اهلل
صأحذـ بف ال ـ صلقؽـ دتـؽ أط ؿ طؾقؽ مـ دكقاى.
اآلل لق ققؾ لؾقاحد مـا ال رتؼ ه ا إذا رجعت معف فقف ق اع صرتؼ لؽـ
يف صرتؼ آخر أبعد مـف بع رة أمقا

هب معف؟ تؼق لق كال أبعد بؿااة مقؾ

أذهااب معااف حػاضااا طؾااك ماااذا؟ طؾااك كػذااؽ دتـااؽ أط ااؿ كػذااؽ ه ا ل
ست هب لـ رؼك لؽـ دتـؽ أط ؿ فاحرص طؾك دتـؽ صالزة ه ا الفدك
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﴿أط ك صا ؼك صلدع بالحذـك﴾ سار طؾك هدك رسق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ صطدل اهلل ال ك ال تخؾػ صطدل ﴿فذـقذرل لؾقذرى﴾.
﴿صأما مـ بخاؾ صاساتغـك صكا ب بالحذاـك﴾ أتاـ سقلاؾ؟ ﴿فذـقذارل
لؾعذرى﴾ صلف ا أخر لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ يف حدتث آخر أل ذلؽ ال تدرى
بعؿؾ تعـل ال درى ه ل الـتااج إال بعؿؾ فقتؽؾ العرد طؾاك طرادل صتحذاـ
بف عالك ال ـ.
الحدتث ال ك بعادل« :الؿاممـ الؼاقك خقار صأحاب إلاك اهلل ماـ الؿاممـ
الضعقػ» ققك ا تؿال أحب إلك اهلل مـ الؿممـ الضعقػ ه ا شال تاد
أتضا مرة أخارى طؾاك أل ا تؿاال تزتاد صتاـؼص صتتػااصت الـااس
طؾك ماذا؟ ً
فقف .قا « :صفل كاؾ خقار» ماا داة مذاؾؿا فنكاف طؾاك خقار «احارص طؾاك ماا
تـػعؽ صاستعـ باهلل صال عجز» ها ا فقاف اامار بعادة اال ؽاا طؾاك الؼادر
صأل تؼق ا كذال إل كال قدر لل رزع فذلرزع ال احرص طؾك ماا تـػعاؽ
يف أمر دتـؽ صدكقااى معاا مؿاا تـػعاؽ يف أمار دتـاؽ أل ؾازة الؿاـفج الذاقك
حتك ؾؼك اهلل عالك سالؿا ص دخؾ الجـة مؿا تـػعؽ يف دكقااى ماا ال باد لاؽ
مـف مثؾ صؾب الرزع صكحقل احرص طؾقف حرلا تتـاسب معاف صاساتعـ بااهلل
صال عجز «فنل ألابؽ شل » قدر لؽ قدر طؾك خصح ما حب «فص ؼؾ:
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لااق أكاال فعؾاات كا ا صكا ا» ال ؼااؾ :لااق أين لااؿ أخاارج ها ل الذاااطة مااا حلااؾ
الحادث ما تلؾح ه ا الؽصة لق ه ل ػتح طؿؾ ال ق ال «صلؽـ قؾ :قدر
اهلل صما شاا فعاؾ» صقاد ضارط «قادر اهلل صماا شاا فعاؾ فانل لاق ػاتح طؿاؾ
ال ق ال».
الحدتث ال ك بعدل حدتث احتجاج آدة صمقسك طؾقفؿا اللصة صالذصة
طؾك هقوة اهلل عالك أطؾؿ ا يف الحدتث داللة طؾك ط ؿ طؾاؿ ماـ؟ آدة آدة
طؾؿف ط قؿ صالادلقؾ﴿ :صطؾاؿ آدة ااساؿا كؾفاا﴾ [الرؼارة ]30 :طؾاؿ آدة
ط قؿ جدا صلا لؽ حاج مقساك ماع أل مقساك ماـ أط اؿ رساؾ اهلل طؾاقفؿ
اللصة صالذصة.
«فؼا لف مقسك :تا آدة! أكت أبقكاا خقرتـاا صأخرجتـاا ماـ الجـاة با كرؽ
فؼا لف آدة :تا مقسك! ال ػاى اهلل بؽصمف صخط لؽ التقراة بقادل أ ؾاقمـل
طؾك أمر قدرل اهلل طؾل قراؾ أل تخؾؼـال بالربعقـ ساـ ًةً؟» قاا لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ« :فحج آدة مقسك فحج آدة مقسك فحج آدة مقسك» ثصث مرات.
ؽؾااؿ الـاااس طؾااك الؿؼلااقد بالحاادتث صمااـ أحذااـ مااـ ؽؾااؿ طؾااك
الحاادتث شااقض ا سااصة ص ؾؿق ا ل العصمااة ابااـ الؼااقؿ يف كتابااف الؿااا ع شااػا
العؾقؾ ذكر قجقفات كثقرة يف الحدتث لعؾ مـ أقر ا أل آدة حاج مقساك:
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ال مقسااك المااف طؾااك ماااذا تااا إخااقة؟ طؾااك الا كب صطؾااك ماااذا؟ المااف طؾااك
الؿعلقة التل كالت ال رتة بخارصجفؿ ماـ الجـاة صكازصلفؿ إلاك دار االباتص
صال تؼق لف لؿاذا فعؾت؟ تؼق ذرب ذكرؽ يف ه ا ل رتتـا صل ا قا  :خقرتـاا
صأخرجتـا مـ الجـة جؿقعا ر ب طؾل ه ا فؾؿا المف ها ا الؾاقة احاتج آدة
طؾقااف باالل الؿلااقرة التاال حلااؾت لؾ رتااة كاكاات مؽتقبااة طؾقااف قرااؾ خؾؼااف
فا خراج مـ الجـة ال ك كا ال رتة هؾ هق أمر مر رط بآدة مراشرة أص ر ب
طؾقف ه ا ر ب طؾقف صهق مؽتقب.
قا ابـ الؼاقؿ :صالؼادر تحاتج باف يف الؿلاااب دصل الؿعاااب إذا جاا ت
الؿلااقرة مااـ الؿلااااب طؾقااؽ حااتج بالؼاادر باالل اهلل قاادر ه ا ا كاالل تؼااقة
ا كذااال صتجااد كؽرااة كذاال اهلل لـااا صلؽااؿ العػااق صالعافقااة يف بقتااف يف سااقار ف
فقؼق  :قدر اهلل صما شا فعؾ طؾك ه ل الؿلقرة كترف اهلل عالك صالحؿد طؾاك
ما قضاك فقحاتج يف الؿلاااب دصل الؿعاااب تعـال ال تؼاق إكذاال ت ارب
الخؿر قد قدر اهلل طؾل ه ا ما حتج

ل ال رتؼة اكؽ كلل رتد أل ذاؼط

الحؽؿ ال رطل طـؽ صلف ا تؼق ابـ الؼقؿ :فالؿعـك أ ؾاقمـل طؾاك معلاقة
قدرت طؾل صطؾقؽؿ قرؾ خؾؼل بؽ ا صك ا سـة ه ا جقاب.
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تؼق ابـ الؼقؿ صتتقجاف جاقاب آخار صهاق أل الؼادر تحاتج باف متاك؟ بعاد
التقبة مـ ال كب كؿا حلؾ آلدة بخصح مـ تحتج بالؼدر طؾك إقامتف طؾك
ذكب تلر طؾقف.
فنذا صقع مـ ا كذال ذكب مـ ال كقب اب مـف صاستغػر اهلل صطزة طؾك
طدة العقد ص خؾص مـف ؿاما قا  :ذاى ذكب قادرل اهلل طؾقاف صصقعات فقؿاا
صقعت فقف مـ ؾؽ الؽرقرة أص مـ ال رى أص غقرل قادرل اهلل طؾقاف فالحؿاد هلل
طؾااك الذااصمة مؿااا كـاات فقااف صالحؿااد طؾااك التقحقااد صطؾااك الذااـة صطؾااك
الفداتة تؼق  :يف ه ل الحالة تلؾح :اكف ت كر الؼدر ال ك يف ذكب اب مـف
أما إذا كال ت كر الؼدر يف ذكب هق مؼاقؿ طؾقاف لقذاتؿر طؾقاف فاص شاؽ أل ها ا
احتجاج باصؾ صه ا تد طؾك أل العؾؿ درجات صأل الـاس تػاصت فقف.
ثؿ ذكر حدتث« :ال تممـ طرد حتك تممـ بلربع :باهلل صحدل ال شرتؽ لاف
صأكل رسق اهلل صبالرعاث بعاد الؿاقت صالؼادر» مثاؾ ماا قؾـاا بالل ها ا ماـ
أركال ا تؿال.
حدتث طاا ة رضل اهلل طـفا لؿاا دطال رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ
إلك جـازة غصة مـ ااكلار فؼالت :طلػقر مـ طلافقر الجـة فالكؽر الـرال
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ ه ا لؿاذا؟ اهنا شفدت لؿعقـ بالجـة صه ا ال تلؾح
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صقا « :إل اهلل خؾؼ لؾجـة أه ًص خؾؼفؿ لفا صهاؿ فال ألاصب آبااافؿ صخؾاؼ
لؾـار أه ًص خؾؼفؿ لفا صهؿ فل ألصب آباافؿ».
أصػا الؿذاؾؿقـ إذا ماا قا د حادتث ساؿرة طؾاك أل أصػاا الؿذاؾؿقـ
ال تـ تؿق قل قرؾ أل تؽتب طؾقفؿ شل مـ الا كقب قراؾ الرؾاقغ د طؾاك
أهنؿ يف الجـة لحدتث ساؿرة صامار آخار ذكر اف قراؾ قؾقاؾ صهاق أهناؿ مااذا؟
ت ػعقل هؿ ت اػعقل ألاص ففاؿ ت اػعقل آلبااافؿ فلصػاا الؿذاؾؿقـ يف
الجـة صهلل الحؿد.
الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ لاؿ تارد مـفاا أل افد لفا ا الؿعاقـ تعـال لاق
مات صػؾ لغقر الققة لؿذؾؿ ه ا ال ػؾ طؿرل سـة هؾ كؼق ها ا ال ػاؾ يف
الجـة ما تـرغل ه ا لؽـ ك فد بالعؿقة ال االؾ أال فد احد بالجـاة
إال بـص ك فاد ؽ ابل بؽر لعؿر أما مـ حقث العؿاقة بالل افد لعؿاقة
مـ مات طؾك ا سصة صالفداتة بلكف مـ أهؾ الجـة يف العؿقة لؽاـ ماـ ماات
بعقـف ال تلؾح أل ؼق ه ا اآلل مـ أهؾ الجـة صل لؽ أكؽر طؾقفا لؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ ه ا.
حاادتث أباال هرتاارة هااق ال ا ك ذكاارت يف الؼذااؿ الثالااث مااـ الـفاال طااـ
الؿـازطة صالؿخالؿة يف الؼدر فجا م ركق قرتش تخالاؿقل الـرال لاؾك
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اهلل طؾقف صسؾؿ يف الؼدر فـزلت اآلتة ال الؿخالاؿة يف الؼادر غقار الذاما
طـ الؼدر الؿخالؿة يف الؼادر طـادى مـازطاة صها ا مـفال طـاف كؿاا قؾـاا يف
الؼذااؿ الثالااث مااـ الـلااقص فاالكز اهلل﴿ :تااقة تذااحرقل فاال الـااار طؾااك
صجقهفؿ ذصققا مس سؼر إكا كؾ شل خؾؼـال بؼدر﴾ [الؼؿر.]49 48 :
أما الخر ال ك بعدل أل الـرل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ قاا « :ماـ ؽؾاؿ فال
شل مـ الؼدر سوؾ طـف تقة الؼقامة صمـ لؿ تتؽؾؿ فقف لاؿ تذال طـاف» .فػقاف
تحقك بـ طثؿال ه ا شدتد الضعػ صفقؿا تتعؾؼ بالؽصة يف الؼادر القاجاب
طدة التؽؾؿ يف شل مـ الدتـ طؿقماا إال بحاؼ مرـال طؾاك الـلاقص ساقا
قدر صغقرل.
صال شاؽ أل بعاض الؿذاااؾ إذا ؽؾاؿ فقفااا الؿر ؾاقل كاكات الػتـاة فقفااا
أكثر كؿذااؾ الؼدر التل بثقا فقفا ال رفات صأربؽقا ا العاقاة ماع أل الؼادر
صهلل الحؿد مـ الؿذااؾ العؼدتة التل إذا أخا با ماـ الـلاقص لاؿ جاد فقفاا
أك إشااؽا بااؾ هاال صاضااحة اادفعؽ إلااك مزتااد مااـ العؿااؾ صا قااداة طؾااك
ال اطة صلف ا لؿا أمر الـرل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ اللاحابة أل تعؿؾاقا حاقـ
قالقا :تا رسق اهلل أفص كتؽؾؿ طؾاك كتابـاا صكادع العؿاؾ قاا « :اطؿؾاقا فؽاؾ
مقذر لؿا خؾؼ لف».
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قا سراقة رضل اهلل طـف :ما كـت أشد حرلا مـ العؿؾ مـال اآلل تعـال
اآلل سلكدفع لؾعؿؾ صسالحرص طؾقاف أكثار إذ قاد طؾؿات االطتؼااد الحاؼ يف
الؼااادر إذا طؾؿااات االطتؼااااد الحاااؼ يف الؼااادر دفعاااؽ لؾعؿاااؾ صال تااادفعؽ
لصكتؽاااس ص ؼااق  :مااا داماات اامااقر كتراات فؾااـ ألااؾل صساالقدة طؾااك
الؿعالل فنل كـت يف أهؾ الجـة ذهرت إلك الجـة ال ماا تؿؽاـ إذا طؾؿات
الؿـفج اللحقح دفعؽ ذلؽ لؾعؿؾ صطؾؿت ص ذت كر دااؿا ه ل اآلتة التال
صهااا رسااق اهلل لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ﴿ :فلمااا مااـ أط ااك صا ؼااك صلاادع
بالحذـك فذـقذرل لؾقذرى﴾ [الؾقؾ ]7-5 :فتؾزة ه ا الؿـفج ص ذال رباؽ
الثرات طؾقف.
الحدتث اآليت بعدل مـ الؼذؿ الثالث ال ك ذكركا صهق أل الـرل لؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ خرج مارة صبعاض لاحابتف تختلاؿقل يف الؼادر تؼاق الاراصك:
فؽلكؿا تػؼل فل صجفف حب الرمال حب الرماال أحؿار كؿاا يف الؾػاظ اآلخار:
احؿر صجفف مـ الغضب لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ صقاا « :بفا ا أمار ؿ؟ أة لفا ا
خؾؼتؿ؟ ضربقل الؼرآل بعضف بارعض» كقاػ تضارب الؼارآل بعضاف بارعض
مثؾ ما ذكارت لؽاؿ تاليت أحاد صتلخا آتاة ماـ الؼذاؿ ااص الؿتعؾاؼ باالرب
صتحتج ا لقذؼط ما تتعؾؼ بؿذوقلقة العرد أص العؽس تلخ آتاة فقؿاا تتعؾاؼ
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بؿذوقلقة العرد صتركز طؾقفا صكلكؿا ترتد أل تذؼط ما تتعؾاؼ بنثراات ماا تتعؾاؼ
بالرب صلف ا يف رصاتة الصلؽاال أكف قاا  :ها ا تـازع بآتاة -يف الخلااة ها ا-
صها ا تـاازع بآتااة فغضااب لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ اكااؽ ا ل ال رتؼااة كلكااؽ
جعؾ ه ل اآلتاة مضاادة لفا ل اآلتاة صلقذات مضاادة ها ا ثراات ماا تتعؾاؼ
بالرب صه ا فقؿا تتعؾؼ بالعرد فؽقػ جعاؾ ماا تتعؾاؼ باالرب معارضاا لؿاا
تتعؾااؼ بالعرااد فؼااا « :بف ا ا هؾؽاات اامااؿ قاارؾؽؿ» ه ا ل الؿـاق ااات ه ا ل
الؿـازطات ضرب الؽتاب الؿـز بعضف برعض تمدك إلك الفؾؽة.
هؾ ـازع اللحابة بعد ذلؽ؟ م ؾؼاا ماـ أط اؿ مزاتاا اللاحابة أهناؿ إذا
صط ااقا ا ع ااقا صإذا زجاارصا اكزجاارصا رضاال اهلل طااـفؿ فؽػااقا طااـ هاا ل
الؿـاق ة.
تؼق طرد اهلل بـ طؿرص :ما غر ت كػذل بؿجؾس خؾػت فقف طـ رساق
اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ ما غر ت كػذل ب لؽ الؿجؾس ال الـرل لؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ غضب طؾك اللاحب الا تـ فعؾاقا ها ا ص اابقا رضال اهلل طاـفؿ
صكدمقا طؾك ما صقع مـفؿ.
الحدتث ال ك بعدل «ال طدصى صال صقارة صال هاماة» معارصح الحادتث
حدتث لحقح يف ألؾف لؽـ ه ل الزتادة «ذلؽؿ الؼدر» ه ل لاؿ ارد إال يف
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لػظ ها ا الحادتث صفقاف ها ا الاراصك صهاق مضاعػ فاابـ حجار رحؿاف اهلل
عاالك قاا  :ضاعػقل لؽثاارة دلقذاف أماا أباقل فؼااا اباـ حجار يف التؼرتااب يف
مقضع قا  :هق مؼرق صقا يف مقضع آخر :هق مجفق صيف التفا تب كؼاؾ
قااق أباال زرطااة أل محؾااف اللاادع فقراادص أكااف اض ا رب رحؿااف اهلل عااالك يف
ضر ف.
طؾك كؾ الحدتث فقاف ها ا الاراصك الضاعقػ فاص تؼراؾ ماا ػارد باف صزاد
صألؾ الحدتث لحقح «ال طدصى صال صقرة صال هاماة» يف اللاحقحقـ لؽاـ
ه ل الزتادة «ذلؽؿ الؼدر فؿـ أجرب ااص ؟» «ذلؽؿ الؼدر» ه ل مـ زتادة
ه ا الراصك.
يف حدتث طادك رضال اهلل طـاف أهناؿ قاالقا ساللقل لؿاا أ اك إلاك الؽقفاة..
أتضا ه ا فقف طرد ااطؾك صهاق مارتصى صالذاما طاـ ا ساصة صمعـاال ؼادة
ً
أتضا ضعقػ.
صهلل الحؿد يف حدتث جرتؾ فالحدتث ه ا ً
الحدتث ال ك بعدل« :مثؾ الؼؾاب مثاؾ الرت اة ؼؾرفاا الرتااح» فقاف تزتاد
أتضا صصرد يف الؿذـد بذـد إل شا اهلل ال بلس بف:
الرقاشل ه ا صهق ضعقػ ً
«مثؾ الؼؾب كؿثؾ رت ة معؾؼة فل ألؾ شاجرة تؼؾرفاا الارتح ضف ًارا لار ـ»
فػقف داللة ما تراد أل الؼؾب طقاذا باهلل قد تتؼؾب صال سقؿا إذا طرضف لااحرف
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لؾػتـ تتحدث الـاس اآلل طـ شل تذؿقكف سعة اافؼ اصؾاع طؾاك ماا طـاد
اآلخارتـ اك ار يف الؼـااقات اك ار يف الؿقاقاع االلؽرتصكقااة ال جعاؾ كػذااؽ
ضقؼ اافؼ صإكؿا اقرأ يف كتب الؿصحدة يف كتب الزكادقة ما ال ك تجعؾاؽ
فؼط ركز طؾك شل ها ل طراارات ماـ ال تػفاؿ كاقل الؼؾاب تعارض لفا ل
الؿقاضع الخ رة صال سقؿا مـ قرؾ مـ ال طؾؿ طـدل تتلثر الثرا كرقارا صصاقاع
الـاس تد طؾك ه ا تعـل كثقرتـ لثرصا بعد أل اكػتحقا طؾك ها ل الؿقاضاع
مـ التقالاؾ االجتؿااطل صالؼـاقات الػضاااقة صماا فقفاا ماـ إشاؽاالت باؾ
احرص طؾك قؾرؽ أط ؿ ما حرص طؾك جذادى فانل الؼؾاب كؿاا ذكركاا يف
الحدتث« :كؿثؾ رت اة معؾؼاة فال ألاؾ شاجرة تؼؾرفاا الارتح ضف ًارا لار ـ»
فالؼؾب ال تـرغل أل تعرض لؾخ ر ؿاة مثؾ ما أكؽ لق أ قت صصجادت شاقوا
مـ الخ ر طؾك جذدى مثؾ حػرة صقتؾاة جادا قاد ؼػزهاا صقاد ؼاع فقفاا ال
عرض كػذؽ لؿثؾ ه ا أص مقضع فقف حرتاؼ ال ؼاتحؿ مثاؾ ها ا الؿقضاع
فالؼؾب تـرغل أل تحرص طؾقف أكثر مؿا تحرص طؾك الجذد.
يف حدتث ااكلارك ه ا أكف أ ك الـرل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ صقاا  :إل
لاال جارت ا ًة -تعـاال جارتااة مؿؾقكااة -أطااز طـفااا العااز طـفااا معـااال أكااف إذا
جامعفااا فاانذا أراد الؼا ح فنكااف تؼا ح خااارج فرجفااا حتااك ال حؿااؾ فؼااا :
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«سقل قفا ما قدر لفا» تعـال إل كاال قادر لفاا أل حؿاؾ فذاتحؿؾ فل اال بعاد
ذلؽ فؼا  :قد حؿؾت الجارتة فؼا لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ« :ماا قادر لاـػس
شل إال هل كااـة» تعـل ما مـ كػس مـػقسة إلك صهل كااـة فاهلل طاز صجاؾ
إذا أراد أل حؿااؾ الؿاارأة مااـ كؽاااح أص حتااك مااـ سااػاح فذااتحؿؾ الااـػس
الؿـػقسة التل قضاها اهلل طز صجؾ ستليت طؾك كؾ حا .
ققلف لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :ال تزتد فل العؿار إال الرار صال تارد الؼادر إال
الدطا صإل الرجؾ لقحارة الارزع بخ قواة تعؿؾفاا» أص الحادتث معارصح
آخرل

ا الذـد فقف ضعػ.

ققلف« :ال تزتد فل العؿر إال الرر» الزتادة يف العؿار ماا الؿاراد اا؟ ألقذات
ااطؿااار مؼاادرة؟ بؾااك لؽااـ قااد قاادر اهلل أل الا ك تاار تاازاد يف طؿاارل صذلااؽ
مؽتقب يف الؼدر ااص فقؽقل ه ا الر صفاؼ لؾار فلكرماف اهلل عاالك بذارب
برل بلل أصا يف طؿرل يف الؽتاب ااص .
ققلف« :صال ترد الؼدر إال الدطا » ال إشؽا فقف الؼدر هؾ تردل شال ؟ إل
كال الؿؼلاقد ماا حتؿاف اهلل ففا ا ال تؿؽاـ أل تارد لؽاـ هاؾ الادطا كاافع؟
بؿعـك أل ا كذال إذا دطا فؼد تحػ ف اهلل طز صجؾ مـ بص ؟ كعاؿ صقاب ها ا
الدطا مؼدر أص غقر مؼدر؟ مؼدر ففق داخؾ يف الؼدر صفقف التـرقف إلاك أهؿقاة
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الاادطا فاانذا ابتؾاال ا كذااال يف كػذااف أص مالااف أص يف أهؾااف فؾقؾجاال إلااك رب
العالؿقـ بالدطا فنل اهلل عالك قد ترفع طـف صتدفع طـف ما قد تل قف مـ قدر.
فالؼدر العاة ال امؾ ال ك طؾؿف اهلل عالك صاقع ال محالة لؽـ اهلل تؼضال
أل ه ا تؽقل برا صأخقل غقر بر فقؽقل الر أصق طؿرا مـ غقر الار صالا ك
دطا تدفع اهلل طز صجاؾ طـاف أمارا لاقال أكاف دطاا الاابف صلفا ا تلااب أكااس
بؿلاااب بذاارب طاادة دطااا هؿ صلف ا ا عاارح إلااك اهلل يف الرخااا تعرفااؽ يف
ال اادة احاارص طؾااك كثاارة الاادطا يف الرخااا يف العافقااة فاانذا جااا ت ال اادة
طافاى اهلل طز صجؾ.
حاادتث سااراقة رضاال اهلل طـااف :تااا رسااق اهلل العؿااؾ فقؿااا جااػ بااف الؼؾااؿ
صجرت بف الؿؼادتر تعـال هاؾ العؿاؾ قاد كترات ااطؿاا أص فال أمار مذاتؼرؾ
قا « :بؾ فقؿا جػ بف الؼؾؿ صجرت باف الؿؼاادتر صكاؾ مقذار لؿاا خؾاؼ لاف»
صيف بعض االػاظ أكف قا  :فػقؿ العؿؾ؟ قا « :اطؿؾاقا فؽاؾ مقذار لؿاا خؾاؼ
لف».
الحدتث ال ك بعادل يف ذة الؿـاازطقـ يف الؼادر صساؿقا يف ها ا الحادتث
بالؿجقس مجقس ه ل ااماة الؿؽا بقل بالؼادر لؿااذا ساؿقا باالؿجقس؟
ال الؿجااقس تؼقلااقل -قااا ؾفؿ اهلل -هـاااى خالؼااال خااالؼ لؾخقاار صخااالؼ
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لؾ ار صالؿعتزلاة صأضاارا ؿ تؼقلاقل :اهلل ال تؼادر ال اار فذاؿقا يف الحاادتث
بالؿجقس هاؾ اهلل تؼادر ال ار أص ال تؼادرل؟ اهلل تؼادر كاؾ شال كاؾ شال
مؼدر لؽـف تؼدر ال ر لحؽؿة قدر طؾك الؿذاؾؿقـ صفاقفؿ رساق اهلل لاؾك
اهلل طؾقف صساؾؿ قادر الفزتؿاة تاقة أحاد صالفزتؿاة خقار أص شار؟ كاص الؼارآل
﴿أصلؿا ألابتؽؿ ملقرة﴾ ساؿاها اهلل عاالك ملاقرة لاؿ قادرها اهلل؟ اآلل أل
دخؾ يف مذللة الحؽؿة يف ؼدترها ﴿صما ألاابؽؿ ماـ ملاقرة فرؿاا كذارت
أتدتؽؿ صتعػق طـ كثقر﴾ [ال قرى ]31 :فؽؾ ما تلقرـا فنكاف بذارب كذاب
أتاادتـا كحااـ صاهلل عااالك لااؿ تؼاادر طؾقـااا إال بعااض مااا كذااتحؼ لف ا ا قااا :
﴿صتعػق طـ كثقر﴾ لؽـ اهلل عالك تؼدر طؾقؽ يف بعض ااحقال ما تؽقل فقف
زجر لؽ ص ـرقف صلف ا حؽؿاة اهلل يف ؼادتر ها ل الؿلاااب ماا هال؟ ﴿ضفار
الػذاد فل الرر صالرحر بؿا كذرت أتدك الـاس لق تؼفؿ بعاض الا ك طؿؾاقا﴾
لؿاذا تا رب؟ ﴿لعؾفؿ ترجعقل﴾ [الرصة ]40 :فؾؾف فقف أبؾغ الحؽؿ.
تؼااق ابااـ سااعدك رحؿااف اهلل :الؿااراد بالػذاااد فذاااد معات اافؿ فذاااد
أرزاقفااؿ قااد تحلااؾ شاال مااـ الخؾااؾ الؽرقاار يف الاازرصع صيف اارزاع بؿااا
كذرت أتدك الـاس إذا أصاطقا اهلل ﴿صلق أل أهؾ الؼارى آمـاقا صا ؼاقا لػتحـاا
طؾقفؿ بركات مـ الذؿا صاارض﴾ [ااطراح.]96 :
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لؽـ اهلل تؼدر بلقدار تػقؼ ا مـ أحقا اهلل قؾرف صمقت الؼؾب ال تػقؼ فؾؾف
فقفا أبؾغ الحؽؿ صلف ا قا عالك﴿ :أصلؿا ألابتؽؿ ملقرة﴾ تعـل تقة أحاد
﴿قد ألرتؿ مثؾقفا﴾ تاقة بادر اهناؿ تاقة بادر قتؾاقا سارعقـ صأسارصا سارعقـ
صتقة أحد قتؾ مـ اللحابة سارعقل فتذاا

اللاحابة أكاك ها ا؟ كقاػ تؼاع

ه ا؟ فقـا رسق اهلل صكحـ الؿذؾؿقل صهؿ الؽػاار كقاػ كغؾاب؟ ﴿أصلؿاا
ألابتؽؿ ملقرة قد ألرتؿ مثؾقفا قؾتؿ أكك ه ا قؾ هق مـ طـد أكػذاؽؿ﴾ [آ
طؿرال ]065 :تعـل بذررؽؿ.
مـ ال ك قدرها؟ ﴿إل اهلل طؾك كؾ شل قدتر إ صما ألاابؽؿ تاقة التؼاك
الجؿعال فرنذل اهلل﴾ [آ طؿرال ]066 065 :هق ال ك قدر ال شاؽ لؽـاف
رااارى ص عااالك تؼاادر اامااقر لحؽؿااة بالغااة صاجااؾ ذلااؽ قاادر مااا قاادر مااـ
الؿلقرة تقة أحد ﴿أكك ه ا﴾ كقػ تؼع ها ا هنازة صفقـاا رساق اهلل؟ لقؽاقل
درسااا امااة محؿااد لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ إلااك ققاااة الذاااطة أل اهلل قااد تـااز
العؼقبة صيف الـاس لقس مجرد صجقد اللالحقـ صيف الـاس رسق اهلل لاؾك
اهلل طؾقااف صسااؾؿ لؿاااذا؟ اهلل طااز صجااؾ قااا ﴿ :صلؼااد لاادقؽؿ اهلل صطاادل إذ
حذقكفؿ بنذكف حتك إذا ف ؾتؿ ص ـازطتؿ فل اامر صطلقتؿ مـ بعد ما أراكاؿ
ما حرقل﴾ [آ طؿرال ]052 :ما ال ك صقاع ماـ اللاحابة رضال اهلل طاـفؿ
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تقة أحد؟ ألػ معلقة صال معلقة صاحدة؟ صاحادة فؼاط صهال كازص الرمااة
طـ الجرؾ مع أمر الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ لفؿ أال ترحقا الجرؾ.
كؿ طلقا مـ معلقة؟ صاحدة كؿ كعلل يف القاقة القاحاد؟ ال تحاقط باف
إال اهلل طز صجؾ «تا طرادك! إكؽؿ كرقل بالؾقؾ صالـفار» ذكاقب كثقارة جادا
ؼع ب رتؼة هااؾة مرصطة حتك إل بعض ال كقب تعجب كقػ ؼع مـ مذؾؿ
أص مـ مذؾؿة ذكقب حتك دكذة صق رة ترتفع طـفا العاقؾ حتاك لاق ماا طـادل
دتااـ كقااػ تؼااع هاا ا مااـ مذااؾؿقـ ثااؿ كؼااق لؿاااذا سااؾط طؾقـااا القفااقد
صالـلااارى؟ لااقال طػااق اهلل صرأفتااف صرحؿتااف لرأتاات أشااد ال اهلل قااا صهااق
أرحؿ الراحؿقـ ﴿صتعػق طـ كثقر﴾ [ال قرى.]31 :
أكا دااؿا أمثؾ تا إخقة ا ا الؿثاا صهاق مثاا لاصة الػجار اسارر الـااس
صدقؼ يف صضاع الـااس يف لاصة الػجار التال هال بنجؿااع الؿذاؾؿقـ صاجراة
أه ا صضع امة محؿد لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ سؾقؿ يف لصة الػجر؟ أل تلؾل
ااقؾ صالحارات مزدحؿة بالـاس ثؿ هل إال ساطة صاحادة كحاـ كخارج اآلل
مـ الػجر الذاطة الذادسة اك ر ال قارع الذاطة الذابعة كلكؽ يف بؾد آخار
أتااـ خاارج هاامال االااقح بااؾ موااات االااقح خرجااقا لقعؿؾااقا كااؿ الػااارع
ساطة أتـ ذهرقا إلك أطؿالفؿ صاللصة قرؾ ساطة صاحدة أتـ هؿ؟
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فؾ لؽ تؼق ﴿ :صتعػق طـ كثقر﴾ لاق طقمؾـاا بالا ك كذاتحؼ فضاص طاـ
رج الـذا اكت ار ااغاين كثرة الجرأة طؾك اهلل طاز صجاؾ صالققاحاة صقؾاة
اامر بالؿعرصح صالـفل طـ الؿـؽر أمقر مرطرة مخقفة لؽاـ اهلل طاز صجاؾ
طػق ر صح صلؿ تع ـا ما كذتحؼ فؾف ا يف الؼدر ارجع إلك كػذاؽ رجعات
لـػذل فابؿت حلادك كرجع إلك أكػذـا ال اهلل رارى ص عالك تعاد صطادا
ال تخؾػ ﴿إل ـلرصا اهلل تـلركؿ﴾ [محؿد.]7 :
صطااد مربااقط مااـ رب العااالؿقـ مااا طـاادكا أسااؾحة كقصتااة جققشااـا غقاار
مفقلة ا رى ه ا الؽصة طـؽ لق شا اهلل عالك لجعؾ ها ل ااساؾحة الػتاكاة
أشد صباال طؾك أهؾفا صهق طؾك كؾ شل قدتر ال ػؽار ا ل ال رتؼاة ا راع
صلتترع أمة محؿد لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ ماـفج اهلل تخرجفاا رب العاالؿقـ ماـ
ال لة إلك العزة ﴿صلؼد كلركؿ اهلل بردر صأكاتؿ﴾ اك ار العراارة؟ ﴿أذلاة﴾ [آ
طؿرال ]023 :كلرهؿ اهلل بردر صهؿ أذلة.
ما هـالؽ أك مؼاركة بقـ اللاحابة يف بادر صباقـ م اركل قارتش ال طاددا
صال طددا صهؽ ا يف الؿعارى الػالؾة مثؾ القرمقى طدد الؿذاؾؿقـ أربعاقل
ألػااا صطاادد الاارصة يف بعااض الرصاتااات أهنااؿ بؾغااقا مااااتل ألااػ صيف بعااض
الرصاتات أهنؿ مااة ألػ ما هـالؽ مؼاركة ال يف العدد صال حتك يف العادد ال
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ما بقلت بف الرصة كال كقطاا ماـ العتااد أشاد ماـ طتااد العارب العاادك الارمح
صالذقػ صكحقل.
صكلااارصا كلااارا موااازرا صجعاااؾ اهلل الحقؾاااة الؽرقااارة الفااؾاااة صالتخ اااقط
ا سارتا قجل العذاؽرك الؽرقار الا ك جعؾاف الارصة جعؾاف اهلل صبااال طؾاقفؿ
صذلؽ أهنؿ خ قا أل تػر جـقدهؿ مـ الؿذؾؿقـ فؼررصا فؽرة لق لمؾتفا هال
فؽرة غاتة يف الدها فرب قا كؾ ط رة أشخاص مع بعضفؿ حتك ال تذات قع
أحد الػرار هؽ ا فؽر ا كذاال فجعاؾ اهلل ها ل الػؽارة هال القباا طؾاقفؿ
كقااػ ذلااؽ؟ إذا قتااؾ صاحااد مااـ هاامال الع اارة تؼااق كػاكااا بؼقااتفؿ لااارصا
تجرصكف :اكف مقت ذعة صلق رب قا جؿقعاا خ اقط إسارتا قجل طؾاك أرصع
ما تؽقل جعؾف اهلل صباال أكت ال ذل كقػ الـلر اهلل تليت بف طز صجؾ.
صلف ا صطد اهلل طز صجؾ اامة بالـلر إل هال كلار ف أماا فاتح اهلل أباقاب
الـلاار ه ا ا هلل طااز صجااؾ ال تحااقط بااف إال اهلل ص ااؾ جفااقد ا كذااال طؾااك
أضعػ ما تؽقل فؾ لؽ تؽاقل يف الؼادر أط اؿ ماا تادفع ااماة لؾعاقدة إلقاف
صلف ا قا عالك﴿ :لعؾفؿ ترجعاقل﴾ [الارصة ]40 :صالة اهلل طاز صجاؾ ماـ
سل ﴿أكك ه ا قؾ هق مـ طـد أكػذؽؿ﴾ [آ طؿرال ]065 :صلف ا كلرهؿ
اهلل بردر صهؿ أذلة صيف أحد كال الـلر لؾؿذؾؿقـ صصلاك الؽػاار الادبر لؽاـ
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لؿا كز الرمااة صطلاقا صهال معلاقة صاحادة صلاؿ تتعؿادصا الؿعلاقة طـاادا
حاشاهؿ لؽاـ قاالقا ذهاب العادص فؿاا مؽثـاا هـاا صقاد كاال لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ قا لفؿ كصة صه ا تدلؽ طؾك أهؿقاة االستؿذااى ب ااهر الاـص «ال
ررحقا مؽاكؽؿ صإل رأتتؿ ال قار تخ ػـاا» إل رأتتؿاقهؿ اكتلارصا طؾقـاا فاص
عقـقكا كصة صاضح ال رحقا حتك أبعث إلقؽؿ ال ـزلقا مـ ه ا الؿقضع
فؼط قتالؽؿ أل رؼقا هـا ه ا جفادكؿ فرأصا رضل اهلل طـفؿ أل العادص صلاك
صأل الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ ال ترتد أل ترؼقا هـا إلك ما ال هناتاة لؽاـ كاال
مرادل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ صاضاحا ال رحاقا حتاك أبعاث إلاقؽؿ صذكارهؿ
ب لؽ أمقرهؿ طرد اهلل بـ جرقار رضال اهلل طـاف صقااصة هاق الؿ اركقـ أص ماا
أ قا حتك ق عقا ح قة ب ـف ضفرت ح قة ب ـف مـ شادة مؼاصمتاف رضال اهلل
طـف.
الحالااؾ أل الؼاادر فقااف أط ااؿ مااا تاادفع الؿااممـ لزتااادة إتؿاكااف صالثرااات
صط ؿ االستؿذاى بدتـ اهلل طز صجؾ صلدع التقكؾ طؾك اهلل رارى ص عاالك
أما إل خاض طؾك الخقض الا ك تخاقض باف هامال الؿػذادصل يف اارض
فؼد سؿاهؿ الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ

ل التذؿقة :مجقس اامة.
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الحدتث ها ا صرد ماـ صارع ال خؾاقا ماـ مؼاا لؽاـ مجؿقطفاا ت اد
أتضاا يف
بعضف بعضا صلف ا ذؿك الؿعتزلة بؿجاقس ااماة صها ا الحادتث ً
داللااة مااـ دالاااؾ الـرااقة أل الـراال لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ أخاار أل هاامال
الؿؽ بقـ بالؼدر ساقل قل صأهناؿ طؾاك صرتؼاة الؿجاقس الا تـ تزطؿاقل أل
الرب لؿ تؼدر ال ار «إل مرضاقا فاص عاقدصهؿ» ماا تذاتحؼقا العقاادة اهناؿ
أهااؾ باادع إل ماارض ال عاادل مااا داة طؾااك بدطتااف صإل مااا قا فااص اافدصا
جـاازهؿ «صإل لؼقتؿاقهؿ فاص ذاؾؿقا طؾاقفؿ» ها ا كؿاا قؾـاا الحادتث ماـ
حقااث العؿااقة ألااؾف تعـاال إذا جؿعاات رصاتا ااف ااد طؾااك أكااف لااف ألااص صإل
كاكت بعض الرصاتات ال خؾق ماـ شال صتؿؽاـ حادتث معاصتاة رضال اهلل
طـف سـدل أمثؾ.
صقب أكا أرى اآلل فقؿا تتعؾؼ بػضااؾ اللاحابة أل كتجاصزهاا كامؾاة :ال
هل سقرة صصاضحة صفقفا بقال أمر مذتؼر طـد كؾ سـل ماا تتعؾاؼ باللاحابة
رضاال اهلل عااالك طااـفؿ صأرضاااهؿ صفضااااؾفؿ صتذاافؾ أل تؼرأهااا الؼااارئ
صأحادتثفا كثقارة فـا هب لؾرااب الثااين ط ار بعادها رقاؿ الحادتث بحذاب
كذخة طـدك ( )067كؿ طـدى تا شقض؟
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أتضاا أل
إذل طـدكؿ رقؿ الحدتث ( )072ك كر الخقارج لعاؾ اهلل تقذار ً
ك كر مـ بعدهؿ مـ الجفؿقة فف ا الحؼقؼة تحتاج إلك شل مـ ال رح أكثر
أمااا فضااااؾ اللااحابة فؽااؾ سااـل قااد اسااتؼر طـاادل فضااؾ اللااحابة صلعؾؽااؿ
أتضاا لؼاا آخار
ؼرأصل إل شاا اهلل عاالك الـلاقص ها ل صلعاؾ اهلل أل تفقائ ً
كلخا فقااف الؿؼدمااة كامؾااة ال الحؼقؼااة الػاارتة ها ل فاارتة قلااقرة تعـاال فاارتة
العلر صالؿغرب فؼط إذل كردأ ب كر باب ذكر الخقارج إل شا اهلل.
{الحؿااد هلل صاللااصة صالذااصة طؾااك أشاارح ااكرقااا صالؿرسااؾقـ كرقـااا
محؿااد صطؾااك آلااف صلااحرف أجؿعااقـ الؾفااؿ اغػاار لـااا صل ااقخـا صلقالدتااف
صلقالدتـا صلؾحاضرتـ صالؿذتؿعقـ..
قا ا ماة ابـ ماجة رحؿف اهلل عالك:
َباب فِي ِذ ْكرِ ْال َخ َو ِار ِج
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قا  :حدثـا إسؿاطقؾ ابـ طؾقة طاـ أتاقب طاـ
محؿد بـ سقرتـ طـ طرقدة طـ طؾل بـ أبل صالب قا صذكر الخاقارج فؼاا
فااقفؿ رجااؾ مخاادج القااد أص مااقدصل القااد أص مثاادصل القااد صلااقال أل ر اارصا
لحاادثتؽؿ بؿااا صطااد اهلل ال ا تـ تؼتؾااقكفؿ طؾااك لذااال محؿااد لااؾك اهلل طؾقااف
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صسؾؿ قؾت أكت ساؿعتف ماـ محؿاد لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ؟ قاا  :إك صرب
الؽعرة ثصث مرات.
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة صطراد اهلل باـ طاامر باـ زرارة قااال :حادثـا أباق
بؽر بـ طقاش طـ طالؿ طـ زر طـ طرد اهلل بـ مذعقد قاا  :قاا رساق اهلل
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :تخرج فل آخر الزماال قاقة أحاداث ااساـال ساػفا
ااحااصة تؼقلااقل مااـ خقاار قااق الـاااس تؼاار صل الؼاارآل ال تجاااصز ااراققفؿ
تؿرققل مـ ا سصة كؿا تؿرع الذفؿ ماـ الرمقاة فؿاـ لؼاقفؿ فؾقؼاتؾفؿ فانل
قتؾفؿ أجر طـد اهلل لؿـ قتؾفؿ».
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قا  :حدثـا تزتد بـ هاارصل قاا  :أكرلكاا محؿاد
بـ طؿرص طـ أبل سؾؿة قا  :قؾت ابل ساعقد الخادرك هاؾ ساؿعت رساق
اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ ت كر فل الحرصرتة شاق ًوا؟ فؼاا  :ساؿعتف تا كر قق ًماا
تتعردصل تحؼر أحدكؿ لص ف مع لص فؿ صلقمف مع لقمفؿ تؿرققل مـ
الدتـ كؿا تؿرع الذفؿ مـ الرمقة أخا سافؿف فـ ار فال كلاؾف فؾاؿ تار شاق ًوا
فـ ر فال رلاافف فؾاؿ تار شاق ًوا فـ ار فال قدحاف فؾاؿ تار شاق ًوا فـ ار فال الؼا ذ
فتؿارى هؾ ترى شق ًوا أة ال.
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حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قا  :حدثـا أبق أسامة طـ سؾقؿال باـ الؿغقارة
طـ حؿقد بـ هص طـ طرد اهلل بـ اللامت طـ أبل ذر قاا  :قاا رساق اهلل
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :إل بعدك ماـ أمتال أص ساقؽقل بعادك ماـ أمتال قاقة
تؼر صل الؼرآل ال تجاصز حؾققفؿ تؿرققل ماـ الادتـ كؿاا تؿارع الذافؿ ماـ
الرمقااة ثااؿ ال تعااقدصل فقااف هااؿ شاارار الخؾااؼ صالخؾقؼااة» قااا طرااد اهلل بااـ
اللامت :ف كرت ذلاؽ لرافاع باـ طؿارص أخال الحؽاؿ باـ طؿارص الغػاارك
فؼا  :صأكا أت ًضا قد سؿعتف مـ رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ.
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة صساقتد باـ ساعقد قااال :حادثـا أباق ااحاقص
طـ سؿاى طاـ طؽرماة طاـ اباـ طرااس قاا  :قاا رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف
صسؾؿ« :لقؼرأل الؼرآل كاس مـ أمتل تؿرققل مـ ا ساصة كؿاا تؿارع الذافؿ
مـ الرمقة».
حدثـا محؿد بـ اللراح قا  :أكرلكاا ساػقال باـ طققـاة طاـ أبال الزبقار طاـ
جابر بـ طرد اهلل قاا  :كاال رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ بالجعراكاة صهاق
تؼذؿ الترر صالغـااؿ صهق فل حجر بص فؼا رجؾ :اطد تا محؿد فنكاؽ لاؿ
عد فؼا « :صتؾؽ صمـ تعد بعدك إذا لؿ أطاد ؟» فؼاا طؿار :دطـال تاا
رساق اهلل حتاك أضارب طـاؼ ها ا الؿـاافؼ فؼاا رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقااف
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صسااؾؿ« :إل ه ا ا فاال ألااحاب أص ألااقحاب لااف تؼاار صل الؼاارآل ال تجاااصز
راققفؿ تؿرققل مـ الدتـ كؿا تؿرع الذفؿ مـ الرمقة».
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قا  :حدثـا إساحؼ اازرع طاـ ااطؿاش طاـ
ابـ أبل أصفك قا  :قاا رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ« :الخاقارج كاصب
الـار».
حدثـا ه اة بـ طؿار قا  :حدثـا تحقك بـ حؿازة قاا  :حادثـا ااصزاطال
طـ كافع طـ ابـ طؿار أل رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ قاا « :تـ ال كاش
تؼاار صل الؼاارآل ال تجاااصز ااراققفؿ كؾؿااا خاارج قاارل ق ااع» قااا ابااـ طؿاار
سؿعت رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ تؼاق « :كؾؿاا خارج قارل ق اع أكثار
مـ ط رتـ مر ًة حتك تخرج فل طراضفؿ الدجا ».
حدثـا بؽر بـ خؾػ أبق ب ر قا  :حدثـا طرد الرزاع طـ معؿار طاـ قتاادة
طـ أكس بـ مالؽ قا  :قا رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :تخرج قاقة فال
آخر الزمال أص فل ه ل ااماة تؼار صل الؼارآل ال تجااصز اراققفؿ أص حؾاققفؿ
سقؿاهؿ التحؾقؼ إذا رأتتؿقهؿ -أص إذا لؼقتؿقهؿ -فاقتؾقهؿ».
حدثـا سفؾ بـ أبل سفؾ قا  :حدثـا سػقال بـ طققـة طـ أبال غالاب طاـ
أبل أمامة تؼق  :شر قتؾك قتؾقا حت أدتؿ الذؿا صخقر قتؾك مـ قتؾقا كصب
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أهؾ الـار قد كال همال مذؾؿقـ فلارصا كػ ًارا قؾت :تا أبا أمامة ها ا شال
ؼقلف؟ قا  :بؾ سؿعتف مـ رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ}.
ااحادتث يف الخقارج هل مـ دالاؾ كرق ف لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ حقاث
أخاار بؼااقة تخرجااقل بعاادل يف آخاار الزمااال صه ا ا تااد طؾااك أل اللااحابة
ساؾقؿقل مااـ ها ل الردطااة مثاؾ مااا ؼاادة يف حاادتث« :أخار الـاازاع فاال الؼاادر
ل رار أمتل آخر الزماال» فؽاقل هامال ماـ الؼدرتاة أص ماـ الخاقارج أص ماـ
غقرهؿ تؼا فاقفؿ آخار الزماال تاد طؾاك ساصمة زماال اللاحابة رضال اهلل
عالك طـف صأرضاهؿ ال تـ قا الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ فاقفؿ« :ألاحابل
أمـة امتل».
ه ل ااحادتث كثقرة جدا رصاها الرخاارك صمذاؾؿ صأهاؾ العؾاؿ صألاؾ
الخااقارج ك اال طـااد خاارصجفؿ طؾااك طثؿااال رضاال اهلل طـااف يف ألااؾف فاالص
الخقارج الحؼقؼة كاكقا هؿ مـ قتؾقا طثؿال لؽاـ لاؿ تـ اوقا حرصباا مت اصلاة
صإكؿا أحاصقا بعثؿال رضل اهلل طـف صقتؾقل قتؾ الغدر ثؿ إهناؿ لاارصا الحؼاا
ذصك شقكة ققتة صقاا ؾقا طؾقاا رضال اهلل طـاف صاساتؿرصا تؼاا ؾقل الؿذاؾؿقـ
اهنؿ ترصل أهنؿ هؿ أهؾ ا سصة صأل مـ ساقاهؿ كػاار قاد ار ادصا لؿاا قؾـاا
مااـ أهنااؿ بااالغقا يف أماار الؽراااار صكااال أص أماار أكؽاارصل أل أكؽاارصا طؾااك طؾاال
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رضل اهلل طـف التحؽقؿ لؿاا صقاع قتاا باقـ أهاؾ العاراع صأهاؾ ال ااة يف زماـ
طؾاال رضاال اهلل طـااف فاالكؽرصا طؾااك طؾاال رضاال اهلل طـااف قرااق التحؽااقؿ
صالتحاكؿ إلك ما فقف الذؾؿ ص رى الؼتا .
الـراال لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ ذكاار هاامال الخااقارج ذكاارا بااالغ القضااقح
أتضاا
فلخر أل طصمتفؿ رجؾ مخدج القد خؾؼة تدل كاقلة فقفا قلر صجاا ً
أل خؾؼة تدل خؾؼت سرحال اهلل الع قؿ كثدك الؿارأة فؽاكات طصماة مؿقازة
قا  :لقال أل ر رصا -تؼقلفا طؾل -لحادثتؽؿ بؿاا صطاد اهلل الا تـ تؼتؾاقكفؿ
فؼتؾفؿ ماـ أط اؿ ماا تؽاقل ماـ الؼرباة إلاك اهلل طاز صجاؾ صخقار الؼتؾاك ماـ
قتؾقل تعـل إذا است فد أحد يف قتا مع الخقارج ففق مـ خقر الؼتؾك.
يف الحاادتث الاا ك بعاادل قااا لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ« :تخاارج» الحااظ
ااصلاااح« :فاال آخاار الزمااال» ها ا أماار «قااقة أحااداث ااسااـال» تعـال أهنااؿ
لغار شراب صه ا غالب طؾك الخقارج يف طؿقة خرصجفؿ أهناؿ يف الغالاب
أهنؿ شراب «سػفا ااحاصة» طؼاقلفؿ فقفاا ساػف لؼؾاة طؾؿفاؿ صلفا ا ماـ
بصتا الخقارج أهنؿ بعقدصل طـ العؾؿا فؾفا ا تـ ال فاقفؿ الذاػف صقؾاة العؾاؿ
صقؾااة الػفااؿ «تؼقلااقل مااـ خقاار قااق الـاااس» تؼقلااقل قااقال خقاارا لااالحا
صتذتدلقل بالؼرآل صأهنؿ طؾك ك ا صك ا مـ الخقر «تؼر صل الؼرآل ال تجااصز
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راققفؿ» الرتققة ط ؿ بقـ ثغرة الـحر صالعا ؼ تعـل أهناؿ بؼارا بؿ لؾؼارآل ال
ترفعفا اهلل صال تؼرؾفا «تؿرقاقل ماـ ا ساصة كؿاا تؿارع الذافؿ ماـ الرمقاة»
طقاذا باهلل هؾ ه ا الحدتث تاد طؾاك كػارهؿ؟ إذا ققاؾ :مارع ماـ ا ساصة
كؿا تؿرع الذفؿ مـ الرمقة الذافؿ طؾاك أصؾاؼ طؾاك الؿرمقاة مثاؾ حؿااة أص
كحقل فنكف تخرقفاا إذا كاال الرامال ققتاا صك ار يف الذافؿ صإذا باف لاؿ تخاتؾط
ب ل مـ لحؿ أص دة ه ل الؿرمقة لؼقة ما كػ فقفا قد سرؼ الػرث صالادة كؿاا
يف الحدتث فص تد طؾك كػر الخقارج اختاار ها ا بعاض أهاؾ العؾاؿ صهاق
ال ك اختارل أبق أمامة يف آخر ااحادتث أكف قا  :قد كال همال مذؾؿقل.
صهق ضاهر اختقار الرخارك رحؿف اهلل صاختقاار شاقخـا اباـ بااز رحؿاف اهلل
عالك أل الخقارج كػار لفا ل ااحادتاث صال ساقؿا ماع ققلاف« :تؿرقاقل ماـ
ا سصة ثؿ ال تعقدصل إلقف».
قا شقض ا سصة :ال ك طؾقف أكثار أهاؾ العؾاؿ صهاق الؿعارصح طاـ أكثار
اللحابة رضل اهلل طـفؿ أل الخقارج لقذقا كػارا صإكؿاا هاؿ ماـ أهاؾ الرادع
صالضص لؿ تلؾقا إلك حد الؽػر صاستد ه ا بػعؾ طؾل رضل اهلل طـف لق
كاكقا مر دتـ لؿا ركفؿ طؾل ال طؾل متك قا ؾفؿ؟ قا ؾفؿ حاقـ قتؾاقا طراد
اهلل بـ خراب قرؾ ذلؽ ما قا ؾفؿ فؾق كاكقا مر دتـ لؿا حؾ أل ترتكقا.
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الخااقارج لفااؿ لااػات أخاارى مـفااا :شاادة عراادهؿ مااـ جفااة اللااقة
صاللصة ال حق صال ققة إال باهلل أطاقذ بااهلل ماـ الػاتـ العراادة حتاك قاا
الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ لؾلحابة صهؿ أطرد الـاس« :تحؼر أحدكؿ لاص ف
مع لص فؿ صلقمف مع لقمفؿ» مـ كثرة عردهؿ صه ا تد تا إخقة طؾاك
أل الؿعق طؾك لزصة الذـة صإال فرعض الؿتلاقفة طـادهؿ شال ماـ التعراد
الفااؾ صااذكار الؿ قلة ذتغرع مع ؿ تقمف لؽـفا طؾك غقار الذاـة صبعاض
االػاظ فقفا شرى ما ػقدل بؾ ضرل.
فالعرة بؼقلف عالك﴿ :أحذاـ طؿ ًاص﴾ [هاقد ]7 :صلاقس العارة بؿجارد
كثرة العؿؾ طؾك غقر الذـة صإال همال أكثر طؿص حتك تؼق الـرال لاؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ لؾلحابة.
ثااؿ يف الحاادتث الا ك بعاادل ققلااف طؾقااف اللااصة صالذااصة« :إل بعاادك مااـ
أمتاال» صه ا ا فقااف التزكقااة لؾلااحابة أل ال تؽااقل مااـفؿ مااـ الخااقارج أحااد
«تؼاار صل الؼاارآل ال تجاااصز حؾااققفؿ» إلااك ققلااف« :شاارار الخؾااؼ صالخؾقؼااة»
صه ا مؿا استد بف شقخـا ابـ باز رحؿف اهلل طؾاك كػار الخاقارج قاا  :الـرال
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ ال تؼق ه ا الؽصة يف أحد مـ الؿذؾؿقـ فؽقكف تؼق :
شر الخؾؼ صالخؾقؼة صققلاف« :قتاقؾفؿ شار قتقاؾ حات أدتاؿ الذاؿا » حات
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أدتؿ الذؿا قتؾك كثر مـ قتؾك الؽػار مـ قتؾك القفقد ماـ قتؾاك الـلاارى
مـ قتؾك الؿؾحدتـ الراقذتقـ تؼاق  :فؼقلاف يف الخاقارج «قتاقؾفؿ شار قتقاؾ»
صققلف« :هؿ شرار الخؾؼ صالخؾقؼة» ال تؽقل ها ا إال يف كػاار صها ا اختقاارل
رحؿف اهلل عالك لؽـ كؿا قؾـا اللحقح إل شا اهلل عالك ال ك طؾقف أكثر أهؾ
العؾااؿ أهنااؿ مااـ الضااص صال تلااؾقل إلااك حااد الؽػاار الؿخاارج مااـ الؿؾااة
فؽػرهؿ كػر ألغر صلقس أكر.
صهؽ ا الحدتث ال ك فقف أل ه ا الؿتـ ع أ ك لؾـرل لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ
صهق تؼذؿ غـااؿ صفقفاا ها ا التار ماـ الا هب صكاال ها ا الا هب يف حجار
بص صالـرل لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ تؼذاؿ أهاقل ماا طؾاك محؿاد باـ طراد اهلل
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ الدكقا لؾقات اهلل صسصمف طؾقف فقؼذاؿ قذاؿا ترتاد باف
للقػ قؾقب همال مـ بعض أكابر أهؾ الؼراااؾ صكحاقهؿ لعاؾ اهلل عاالك أل
تثرتفؿ طؾك ا سصة فص ترالل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ بؿا قذؿ فرآل تؼذؿ ها ا
الؼذؿ فيكف لااحب هاقى صدكقاا قاا  :اطاد تاا محؿاد حتاك العراارة أصال
كقكؽ ؼق لؾرسق لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ اطد أمر ط قؿ جدا ثؿ ؼق  :تاا
محؿد فنكؽ لؿ عد طقاذا باهلل فؼاا « :صتؾاؽ! صماـ تعاد بعادك إذا لاؿ
أطد ؟» ل ا استلذل طؿر رضل اهلل طـف أل تضرب طـؼاف فؼاا طؾقاف اللاصة
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صالذصة رى قتؾف ال الـااس قاد تتحادثقل أل محؿادا لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ
تؼتااؾ ألااحابف ها ا ال اااهر مااـ أماارل أكااف مذااؾؿ صأكااف مااع الؿذااؾؿقـ قااالقا:
فؿحؿد إذا أسؾؿت تؼتؾؽ فرتى الـرل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ قتاؾ مثاؾ هامال
حتك ال تتذرب ذلؽ يف أل تـػر الـاس مـ ا سصة.
لؽااـ أخاار أل يف ألااحاب لفاا ا «تؼاار صل الؼاارآل ال تجاااصز ااراققفؿ
تؿرققل مـ الدتـ كؿا تؿرع الذفؿ مـ الرمقة».
يف ه ا الحدتث اآليت «الخقارج كصب الـار» صيف الؾػظ اآلخار« :كاصب
أهااؾ الـااار» ه ا ا تااد طؾااك أهنااؿ متقطاادصل بالـااار صطؾااك أهنااؿ يف مقضااع
خذقس مـ الـار ال الؽؾب ت كر طـد الخذاة صها ا تاد طؾاك شادة طقااذا
باهلل شدة ط ا ؿ اهنؿ لؿ تؽتػك بلل ت كر بلهنؿ يف الـاار باؾ هاؿ معادصدصل
يف الؽصب يف الـار أص كصب أهؾ الـار.
ثؿ اك ر الحدتث ه ا ال ك فقف ققلاف طؾقاف اللاصة صالذاصة يف الخاقارج:
«كؾؿا خرج قرل ق ع» تذؾط اهلل طؾقفؿ مـ تؼ عفاؿ صماـ ترقاد خضارا هؿ
«حتك تخرج فل طراضفؿ الدجا » ه ل هناتة الغؾق أتفا ا خقة الغؾق هناتتاف
سرحال اهلل االكعؽاس كؿا صقع لؽثقر مـ ال تـ غؾق صمـفؿ بعاض ماـ كااكقا
تـتؼدصل الؿ اتض اافاضؾ كال قض ابـ باز صغقرل صتدطقل أهنؿ أهؾ مؿاااة
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لؾحؽاة صأهنؿ غقر قاااؿقـ بااامر باالؿعرصح صالـفال طاـ الؿـؽار ماع أهناؿ
رحؿفؿ اهلل مـ أط ؿ الـاس أمرا بالؿعرصح صهنقا طـ الؿـؽر كثقر مـ همال
ال تـ كاكقا تـتؼادصل هامال الؿ ااتض اافاضاؾ اآلل شاؾة ماـ شاؾؾ الؾرالقاة
الؿـتؽذااقـ كذاال اهلل العافقااة صالذااصمة ال تاازا بعضاافؿ تؽتااب اآلل أسااقأ
الؽتابة صكاكقا مـ أشد الـاس غؾقا.
هـا الخقارج يف آخر أمرهؿ تترعقل الدجا الادجا تادطل مااذا؟ تادطل
أكف هق الرب ففا ل طاقراة الغؾاق صهناتتاف أل تـاتؽس ا كذاال طقااذا بااهلل إلاك
ال رح الؿؼابؾ كؿا هق حاا أهاؾ الضاص لفا ا هاؿ ال تعرفاقل الؿـالاػة
بتا ا تؽقكقل يف صرح مـ الذق ثؿ تـتؼؾقل إلك ال رح ااسقأ.
أخر طؾقف اللصة صالذصة أهنؿ يف صقتف سقؿاهؿ التحؾقؼ تعـل أهنؿ كاكقا
أتضاا ماـ طصماابؿ ؽؾاؿ
تحؾؼقل رؤصسفؿ بالؿقسك فؽاكت ها ل طصماة ً
الـقصك صغقرهؿ مـ أهؾ العؾاؿ قاالقا :هاؾ حؾاؼ ال اعر م ؾؼاا بحقاث تجاز
هنااقااا بااالؿقس فقااف إشااؽا ؟ شااقض ا سااصة صابااـ قؿقااة صالـااقصك صغقاارهؿ
قااالقا :ال لؽااـ ه ا ل سااقؿة يف أصلوااؽ أراد الـراال لااؾك اهلل طؾق اف صسااؾؿ أل
تعرفقا ا لؽـ لق صجد أحد تحؾاؼ شاعرل باالؿقس هاؾ تؼاا إل فعؾاف ها ا
فعؾ خقارج؟ ال ق عا لؽـ ذكار الـرال لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ أل ها ل ساقؿة
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صطصمة فقفؿ يف ذلؽ الققت كؿا أكف أخر ب اى الا ك تادل فقفاا ذاى الاـؼص
حتك ؽاقل طصماة قاالقا :أماا حؾاؼ ال اعر باالؿقس بحقاث تجاز ؿاماا هاؾ
تحرة؟ قالقا :ال تحرة لؽـ أراد لؾك اهلل طؾقف صساؾؿ أل تخار با لؽ الحاا
يف ذاى الققت ال طؿقة العرب كاكقا ترسؾقل شعرهؿ يف ؾؽ الؿدة فؽاال
همال تخالػقل بلل تحؾؼقل.
ترؼك أمر حؾؼ ال اعر باالؿقس؟ تحارة ال ال تحارة ال تؼاا إكاف حاراة
لؽـ أراد لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ ا خرار

ل العصمة.

يف ه ا الحدتث ققلف :قد كال همال مذؾؿقـ فلارصا كػ ًارا ه ا مـ قق
أبل أمامة أما ققلف سؿعتف مـ رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ ففق مارادل أص
الحدتث أما االختقار بلهنؿ كػار فؽؿا قؾـا ها ا مؿاا اختاارل رضال اهلل عاالك
طـف صأرضال صإل كال مع ؿ اللحابة بؾ ال أطؾؿ أحدا ماـ اللاحابة قاا باف
سقى أبل أمامة رضل اهلل طـف صإل كال قد تػفؿ مـ كصة أبل سعقد قد تػفؿ
ففؿا اكف قا إل الـرل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ أخار أكاف تخارج يف ها ل ااماة
صلؿ تؼؾ مـفا ه ا قد تػفؿ مـف ففؿا أكف ترى أهنؿ لقذقا مـ اامة.
هـا اقرتاح مـ ال قض أل تؽقل قرا ة بااب الجفؿقاة اآليت دصل شارح حتاك
كؿر طؾك أحادتثف صه ا ال ك يف خاصرك حؼقؼة..
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طؾك ااقاؾ كجؿاع ..أكاا أرتاد أل كذاؿع كاصة اباـ ماجاة أكثار مؿاا كذاؿع
كصمل فقف فاادة مفؿة جدا ه ا الراب أط ااى ماـ هاؿ الجفؿقاة اباـ ماجاة
اآلل ماااذا تؼااق ؟ باااب فقؿااا أكؽاارت الجفؿقااة ففااق تؼااق  :مااـ تـؽاار ه ا ل
ااحادتث ففق جفؿل ه ا مرادل سقليت الؽصة إل شا اهلل عالك طؾك معـاك
الجفؿقة بنذل اهلل طز صجؾ صكؼرأ جز ا مـ أحادتث ابـ ماجاة هـاا ثاؿ كعؾاؼ
صكحؾقؽؿ يف الراقل إل شا اهلل عالك طؾك أل ؼر صل لؽـ ها ا الرااب حؼقؼاة
مااـ أفضااؾ صأهااؿ مااا يف الؿؼدمااة لؿاااذا؟ ال ابااـ ماجااة رحؿااف اهلل لؿاااذا تااا
إخقال؟ الخقارج صهلل الحؿد أمارهؿ صاضاح فضاااؾ اللاحابة صاضاحة ماا
تتعؾااؼ بؿقضااقع العؾااؿ صالؼاادر مثااؾ مااا ذكركااا لؽااـ ابااـ ماجااة طذااك اهلل أل
تجعؾف مـقر الؼر صتجز لف الؿثقبة أط ك اامة مـ هؿ الجفؿقاة باختلاار
باااب فقؿااا أكؽاارت الجفؿقااة ماااذا ترتااد أل تؼااق ؟ مااـ أكؽاار حاادتثا مااـ ها ل
ااحادتث ص لصلف طؾك غقر لصتؾف سقا يف اللاػات أص يف الرؤتاا أص يف جؿقاع
الؿ كقر ففق جفؿل ه ا مرادل صلف ا ه ا الراب مـ أهؿ اابقاب.
فذـؼرأ جز ا مـف إل شا اهلل عالك ثؿ كققػ الؼارئ صكعؾؼ إل شا اهلل طاز
صجؾ طؾك بعض ااحادتث صكحقؾؽؿ فقؿا رؼك مـف إلك مراد ابـ ماجة رحؿة
اهلل عالك طؾقف.
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ه ا الراب كؿا ذكركا كجؿؾ الؽاصة فقاف بعاض ال ال ذكار فقاف أحادتاث
الرؤتااا صأهنااا بااالعقـ إلااك اهلل طااز صجااؾ صذكاار فقااف أتضااا أل اهلل تؽؾااؿ طرااادل
صتؽؾؿقكف يف الؼقامة صذكر فقف أل الرب عالك تضحؽ كؿا سقليت إل شا اهلل
«ضحؽ ربـا مـ قـقط طرادل صقرب غقرل» صذكر فقاف ماا تتعؾاؼ بنثراات القاد
صالرحؿااة صالغضااب صالذااؿع صمااا تتعؾااؼ باالل اهلل رااارى ص عااالك تلخاا
سؿاصا ف صأرضف بقدل صأل بقدل ااخرى الؿقزال صأكف ترفع صتخػض صتؿقـ
اهلل طز صجؾ صإثراات القجاف صإثراات سارحات القجاف صإثراات االاابع هلل
رارى ص عالك صإثرات الؽصة.
كؾ ه ا مؿا أصردل رحؿة اهلل عالك طؾقف يف ه ل ااحادتث تؼق تا قاارئ
كتابل سلط قؽ ما أكؽرت الجفؿقة ه ل ااحادتث فنذا رأتات أحادا تـؽرهاا
صتتلصلفا طؾك غقر ما فذرل اللحابة ففق جفؿل ه ا مرادل.
صكتحاادث بنتجاااز طااـ الؿااراد بالجفؿقااة الجفؿقااة كذاارة إلااك الجفااؿ بااـ
لػقال صالجفؿ بـ لػقال أكؽر ااسؿا صاللػات فلار الذؾػ تـذارقل
كؾ مـ تـؽر شقوا مـ ااسؿا أص شقوا مـ اللػات إلقف فقؼا  :جفؿل كذارة
إلك الجفؿ صلف ا سؿك الذؾػ الؿعتزلة بالجفؿقة مع أل الجفؿقة صالؿعتزلة
طؾك خلاة لؿاذا؟ ال الؿعتزلة قالقا بؼق الجفؿقة يف اللػات.
-206-

مؼدمة ســ ابـ ماجف
فالجفؿقاة ثاصث مرا ااب الجفؿقاة الغاصة هااؿ ألاحاب الجفاؿ أكؽاارصا
جؿقع ااسؿا صجؿقع اللػات.
اللااـػ الثاااين :الجفؿقااة الؿعتزلااة صهااؿ ال ا تـ أثرتااقا ااسااؿا صكػااقا
اللػات.
الثالث :فرصع الجفؿقة صهؿ ال تـ أكؽرصا بعض اللاػات صأثرتاقا بعاض
اللػات.
ما مـفج الذؾػ اللالح؟ إثرات جؿقع اللاػات فؾفا ا كاال الذاؾػ إذا
أكؽر أحد لق لػة صاحدة كذرقل لجفؿ ال أص مـ أكؽر اللػات هق الجفؿ
بـ لػقال صكذؿع اآلل بعض ااحادتث ثؿ تؽقل فقؿا ذؿع مـ ااحادتث
صفقؿااا سااتؼرأ يف بؼقتفااا فقااف داللااة طؾااك أل مااـ أكؽاار شااقوا مااـ ها ل اللااػات
كالضحؽ أص االابع أص القد أص الؽصة أص الذؿع أص الرؤتة فنكف مـ الجفؿقة.
{أحذـ اهلل إلقؽؿ..
قا رحؿف اهلل عالك:
ِ
قؿا َُ ْك َؽ َر ْت ْال َج ْف ِؿ َّق ُة
َباب ف َ
حدثـا محؿد بـ طرد اهلل بـ كؿقر قا  :حدثـا أبل صصكقع ح صحادثـا طؾال
بـ محؿد قا  :حدثـا خالل تعؾك صصكقع صأبق معاصتة قالقا :حادثـا إساؿاطقؾ
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قساا
بـ أبل خالد طـ ققس بـ أبل حازة طاـ جرتار باـ طراد اهلل قاا  :كـاا جؾ ً
طـد رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ فـ ر إلك الؼؿار لقؾاة الرادر فؼاا « :إكؽاؿ
سترصل ربؽؿ كؿا رصل ه ا الؼؿر ال ضامقل فل رؤتتاف فانل اسات عتؿ أل ال
غؾرقا طؾك لصة قرؾ صؾقع ال ؿس صقرؾ غرصبفا فافعؾقا» ثؿ قرأ﴿ :صسرح
بحؿد ربؽ قرؾ صؾقع ال ؿس صقرؾ الغرصب﴾.
حدثـا محؿد بـ طرد اهلل بـ كؿقر قا  :حدثـا تحقك بـ طقذك الرمؾال طاـ
ااطؿش طـ أبل لالح طـ أبال هرتارة قاا  :قاا رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف
صساؾؿ « :ضااامقل فاال رؤتااة الؼؿاار لقؾاة الراادر» قااالقا :ال قاا « :فؽا لؽ ال
ضامقل فل رؤتة ربؽؿ تقة الؼقامة».
حدثـا محؿاد باـ العاص الفؿاداكل قاا  :حادثـا طراد اهلل باـ إدرتاس طاـ
ااطؿش طـ أبل لالح الذؿال طـ أبل سعقد قاا  :قؾـاا تاا رساق اهلل أكارى
ربـا؟ قا  « :ضامقل فل رؤتة ال ؿس فل ال فقرة فل غقر ساحاب» قؾـاا :ال
قا « :فتضارصل فل رؤتة الؼؿر لقؾة الردر فال غقار ساحاب» قاالقا :ال قاا :
«إكؽؿ ال ضارصل فل رؤتتف إال كؿا ضارصل فل رؤتتفؿا».
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قا  :حدثـا تزتد باـ هاارصل قاا  :أكرلكاا حؿااد
بـ سؾؿة طـ تعؾك بـ ط ا طاـ صكقاع باـ حادس طاـ طؿاف أبال رزتاـ قاا :
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قؾت :تا رسق اهلل! أكؾـا ترى اهلل تقة الؼقامة صما آتة ذلؽ فل خؾؼف قا « :تاا
أبا رزتـ! ألاقس كؾؽاؿ تارى الؼؿار مخؾ ًقاا باف؟» قاا  :قؾات :بؾاك قاا «فااهلل
أط ؿ صذلؽ آتة فل خؾؼف».
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قا  :حدثـا تزتد باـ هاارصل قاا  :أكرلكاا حؿااد
بـ سؾؿة طـ تعؾك بـ ط ا طـ صكقع بـ حدس طـ طؿف أبل رزتـ قا  :قاا
رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :ضحؽ ربـا مـ قـاقط طراادل صقارب غقارل»
قا  :قؾت :تا رسق اهلل! أص تضحؽ الرب؟ قا « :كعؿ» قؾات :لاـ كعادة ماـ
رب تضحؽ خق ًرا.
حدثـا أباق بؽار باـ أبال شاقرة صمحؿاد باـ اللاراح قااال :حادثـا تزتاد باـ
هارصل قا  :أكرلكا حؿاد بـ سؾؿة طـ تعؾك بـ ط ا طـ صكقع بـ حدس طاـ
طؿف أبل رزتـ قا  :قؾت :تا رسق اهلل! أتـ كاال ربـاا قراؾ أل تخؾاؼ خؾؼاف؟
قا « :كال فل طؿا ما حتف هقا صما فققف هقا ثؿ خؾؼ طرشف طؾك الؿا ».
حدثـا حؿقد بـ مذعدة قا  :حدثـا خالد بـ الحاارث قاا  :حادثـا ساعقد
طـ قتادة طـ لػقال بـ محرز الؿازكل قا  :بقـؿا كحـ مع طرد اهلل باـ طؿار
صهق ت قح بالرقت إذ طرض لف رجؾ فؼا  :تا ابـ طؿر كقاػ ساؿعت رساق
اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ ت كر فل الـجقى قا ساؿعت رساق اهلل لاؾك اهلل
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طؾقف صسؾؿ تؼق « :تدكك الؿممـ مـ ربف تقة الؼقامة حتاك تضاع طؾقاف كـػاف
ثؿ تؼررل ب كقبف فقؼق  :هؾ عرح؟ فقؼق ! تا رب! أطرح حتك إذا بؾغ مـاف
ما شا اهلل أل ترؾغ قا  :إكل ستر فا طؾقؽ فل الدكقا صأكا أغػرهاا لاؽ القاقة
قا  :ثؿ تع ك لحقػة حذـا ف أص كتابف بقؿقـف» قا « :صأما الؽافر أص الؿـاافؼ
فقـااادى طؾااك ر صس ااشاافاد» قااا  :خالااد فاال ااشاافاد شاال مااـ اكؼ اااع-
﴿همال ال تـ ك بقا طؾك ربفؿ أال لعـة اهلل طؾك ال الؿقـ﴾.
حدثـا محؿد باـ طراد الؿؾاؽ باـ أبال ال اقارب قاا  :حادثـا أباق طالاؿ
العراداكل قا  :حدثـا الػضؾ الرقاشل طـ محؿاد باـ الؿـؽادر طاـ جاابر باـ
طرااد اهلل قااا  :قااا رسااق اهلل لااؾك اهلل طؾقااف صسااؾؿ« :بقـااا أهااؾ الجـ اة فاال
كعقؿفؿ إذ س ع لفؿ كقر فرفعقا ر صسفؿ فنذا الرب قد أشرح طؾاقفؿ ماـ
فققفؿ فؼا  :الذصة طؾقؽؿ تا أهؾ الجـة» صذلؽ قق اهلل﴿ :سصة قق ًال مـ
رب رحقؿ﴾ قا « :فقـ ر إلقفؿ صتـ ارصل إلقاف فاص تؾتػتاقل إلاك شال ماـ
الـعقؿ ما دامقا تـ رصل إلقف حتك تحتجب طاـفؿ صترؼاك كاقرل صبركتاف طؾاقفؿ
فل دتارهؿ».
حدثـا طؾل باـ محؿاد قاا  :حادثـا صكقاع طاـ ااطؿاش طاـ خقثؿاة طاـ
طدك بـ حا ؿ قا  :قا رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :ماا ماـؽؿ ماـ أحاد
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إال سقؽؾؿف ربف لقس بقـف صبقـف رجؿال فقـ ر مـ طـ أتؿـ مـف فص تارى إال
شق ًوا قدمف ثؿ تـ ر مـ طـ أتذر مـف فص ترى إال شاق ًوا قدماف ثاؿ تـ ار أماماف
فتذتؼرؾف الـار فؿـ است اع مـؽؿ أل تتؼل الـار صلق ب ؼ ؿرة فؾقػعؾ».
حدثـا محؿد بـ ب اار قاا  :حادثـا أباق طراد اللاؿد طراد العزتاز باـ طراد
اللؿد قاا  :حادثـا أباق طؿارال الجاقكل طاـ أبال بؽار باـ طراد اهلل باـ قاقس
ااشعرك طـ أبقف قا  :قا رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :جـتال مـ فضاة
آكقتفؿا صما فقفؿا صجـتال مـ ذهب آكقتفؿا صما فقفؿا صما بقـ الؼقة صبقـ أل
تـ رصا إلك ربفؿ رارى ص عالك إال ردا الؽررتا طؾك صجفف فل جـة طدل».
حدثـا طرد الؼدصس بـ محؿد قا  :حدثـا حجاج قاا  :حادثـا حؿااد طاـ
ثابت الرـاكل طـ طرد الرحؿـ بـ أبل لقؾاك طاـ لافقب قاا  :اص رساق اهلل
لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ ه ل اآلتة ﴿لؾ تـ أحذـقا الحذـك صزتادة﴾ صقاا « :إذا
دخؾ أهؾ الجـة الجـة صأهؾ الـار الـار كادى مـاد :تا أهؾ الجـة! إل لؽؿ طـد
اهلل مقطاادًً ا ترتااد أل تـجزكؿااقل فقؼقلااقل :صمااا هااق؟ ألااؿ تثؼااؾ اهلل مقازتــااا؟
صترااقض صجقهـااا؟ صتاادخؾـا الجـااة؟ صتـجـااا مااـ الـااار؟» قااا « :فقؽ ااػ
الحجاب فقـ رصل إلقف فاقاهلل! ماا أط ااهؿ اهلل شاق ًوا أحاب إلاقفؿ ماـ الـ ار
تعـل إلقف صال أقر اطقـفؿ».
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حدثـا طؾل بـ محؿد قا  :حادثـا أباق معاصتاة قاا  :حادثـا ااطؿاش طاـ
ؿقؿ بـ سؾؿة طـ طرصة بـ الزبقر طـ طاا اة قالات :الحؿاد لؾاف الا ك صساع
سؿعف االقات لؼد جا ت الؿجادلة إلك الـرال لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ صأكاا
فل كاحقة الرقت ؽق زصجفا صما أسؿع ما ؼاق فالكز اهلل﴿ :قاد ساؿع اهلل
قق التل جادلؽ فل زصجفا﴾.
حدثـا محؿد بـ تحقك قا  :حدثـا لػقال بـ طقذك طـ ابـ طجصل طاـ
أبقف طـ أبل هرترة قاا  :قاا رساق اهلل لاؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ« :كتاب ربؽاؿ
طؾك كػذف بقدل قرؾ أل تخؾؼ الخؾؼ :رحؿتل سرؼت غضرل».
حدثـا إبراهقؿ بـ الؿـ ر الحزامل صتحقك بـ حرقب بـ طربل قاال :حدثـا
مقسك بـ إبراهقؿ بـ كثقر ااكلارك الحرامل قا  :سؿعت صؾحة بـ خراش
قا  :سؿعت جابر بـ طرد اهلل تؼق لؿا قتؾ طرد اهلل باـ طؿارص باـ حاراة تاقة
أحد لؼقـل رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ فؼا « :تا جابر! أال أخررى ماا قاا
اهلل ابقؽ؟» صقا تحقك فل حدتثف فؼا « :تاا جاابر! ماا لال أراى مـؽذ ًارا؟»
قؾت :تا رسق اهلل! است فد أبال ص ارى طق ً
ااال صدتـًًاا قاا « :أفاص أب ارى بؿاا
لؼل اهلل بف أباى؟» قا  :بؾك تا رسق اهلل قا « :ما كؾاؿ اهلل أحادًً ا قاط إال ماـ
احا فؼا  :تا طردك! ؿـ طؾال أط اؽ قاا  :تاا
صرا حجاب صكؾؿ أباى كػ ً
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رب! حققـل فلقتؾ فقؽ ثاكق ًة فؼا الرب سرحاكف :إكف سارؼ مـال أكفاؿ إلقفاا
ال ترجعااقل قااا  :تااا رب! فاالبؾغ مااـ صراااال» قااا فاالكز اهلل عااالك﴿ :صال
حذرـ ال تـ قتؾقا فل سرقؾ اهلل أمقا ً ا بؾ أحقا طـد ربفؿ ترزققل﴾.
حدثـا أبق بؽر بـ أبل شقرة قا  :حادثـا صكقاع طاـ ساػقال طاـ أبال الزكااد
طـ ااطرج طـ أبل هرترة قا  :قا رسق اهلل لؾك اهلل طؾقاف صساؾؿ« :إل اهلل
تضحؽ إلك رجؾقـ تؼتؾ أحدهؿا اآلخر كصهؿا دخؾ الجـة تؼا ؾ ه ا فال
سرقؾ اهلل فقذت فد ثؿ تتقب اهلل طؾاك قا ؾاف فقذاؾؿ فقؼا اؾ فال سارقؾ اهلل
فقذت فد».
حدثـا حرمؾة بـ تحقك صتقكس باـ طراد ااطؾاك قااال :حادثـا طراد اهلل باـ
صهب قا  :أخرركل تقكس طـ ابـ شفاب قا  :حدثـل سعقد باـ الؿذاقب أل
أبا هرترة كال تؼق  :قا رسق اهلل لؾك اهلل طؾقف صسؾؿ« :تؼرض اهلل اارض
تااقة الؼقامااة صت ااقك الذااؿا بقؿقـااف ثااؿ تؼااق  :أكااا الؿؾااؽ أتااـ مؾااقى
اارض؟»}.
ه ل ااحادتث إل شا اهلل عالك فقفا الداللة طؾك ماا ذكركاا صهؽا ا بؼقاة
ااحادتث التل لؿ ك كر إما فقفاا إثراات أل اهلل عاالك فاقع العارش صأكاف إذا
قضك أمرا ألاب الذؿا رطدة شدتدة مـ سؿاع لق ف عالك صك لؽ ماا يف
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الحدتث مـ أل حجابف الـقر لق ك ػف احرقت سرحات صجفف ماا اكتفاك إلقاف
بلرل إلك آخر ه ل ااحادتث.
ابااـ ماجااة تؼاق لؽتابااف :أكلااحؽ كلااقحة هلل خا ها مـاال ال ـؽاار ها ل
الـلااقص فتؽااقل جفؿقااا ها ل الؿحلااؾة إذا سااؿعت رسااق اهلل لااؾك اهلل
طؾقف صسؾؿ تثرت لربف الضحؽ فاطؾؿ أكف ضحؽ كؿاا تؾقاؼ بااهلل إذا ذكار أل
هلل القد ففل تد كؿاا ؾقاؼ بااهلل طاز صجاؾ صال تل اؽ ال اق ال تؼاق لاؽ ها ا
رقف ها ا ال تؾقاؼ فااهلل طاز صجاؾ لاػا ف لقذات كلاػات الخؾاؼ كؿاا أل
طؾؿف عاالك تؾقاؼ باف صطؾاؿ الؿخؾاقع تؾقاؼ باف ﴿صماا أص قاتؿ ماـ العؾاؿ إال
اقص﴾ [ا ساارا  ]85 :طؾااؿ اهلل﴿ :صطـاادل مػااا ح الغقااب ال تعؾؿفااا إال هااق
قؾا ً
صتعؾؿ ما فل الرر صالرحر صما ذؼط مـ صرقة إال تعؾؿفا صال حرة فال ضؾؿاات
اارض صال رصب صال تاابس إال فال كتااب مراقـ﴾ [ااكعااة ]59 :إذا أثرات
العؾااؿ هلل هااؾ معـااك ذلااؽ أكااؽ اارفف بعؾااؿ الؿخؾااقع ساارحال اهلل ﴿صمااا
اقص﴾ طؾااؿ الؿخؾااقع قؾقااؾ ضااعقػ طؾااك حذااب
أص قااتؿ مااـ العؾااؿ إال قؾا ً
ضااعػف صفـااا ل صافتؼااارل صطؾااؿ اهلل طااز صجااؾ طؾااك مااا تؾقااؼ بااف إذل فذاااار
اللػات ك لؽ.
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مؼدمة ســ ابـ ماجف
فقؼق ابـ ماجة رحؿة اهلل طؾقاف صأجاز لاف طاـ ااماة خقار الجازا بااب
فقؿااا أكؽاارت الجفؿقااة مااـ أكؽاار شااقوا مااـ ها ل اللااػات ففااق طؾااك صرتؼااة
الجفؿقة صسقا أكؽر جؿقع اللاػات كؿاا أكؽارت الجفؿقاة أص أقار بعضافا
صأكؽر بعضفا فػقف شعرة مـ شعب الجفؿقة حتك تثرت جؿقع الـلقص.
صب لؽ تعـل ال كؽقل قد أ ؿؿـا ه ا صأرجقا اهلل عالك أل تقذر لؼا آخار
تؽقل فقف مدة أصق صال سقؿا يف اللقػ مثؾ ه ا الؽتاب تحتاج حؼقؼاة أل
تؼرأ يف اللقػ حقث ت ق العلر صتؽاقل كحاق ثاصث سااطات صإل شاا
اهلل إكا كعقدل الحؼا بنذل اهلل.
أما ما تتعؾؼ بالذما ال ك ت ؾب أل تذل ليخقات ففق الجفؿقة ثصث
درجات ما درجات الجفؿقة؟ ه ا هق الذما صلاؾك اهلل صساؾؿ طؾاك كرقـاا
محؿد صآلف صلحرف.
حولت الؿادة الصوتقة إلى كصقة كؿا ُلؼقت ولم تتم مراجعتفا من قبل الشقخ
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