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بسم اهلل الرحمن الرحيم                      
إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ ذور أنػسـا وشقئات أظامفـا، مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف، 

ومـ يضؾؾ ؾال هادي فف، وأصفد أن ال إهل إال اهلل وحده ال ذيؽ فف، وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشقفف، أرشؾف اهلل 

ً، ؾبؾغ افرشافة وأدى األماكة وكصح األمة وجاهد ذم اهلل حؼ جفاده حتك أتاه  تعاػ بغ يدي افساظة بشراً وكذيرا

افقؼغ، ؾصؾقات ريب وشالمف ظؾقف وظذ مـ اهتدى هبديف واشتـ بسـتف إػ يقم افديـ، ثؿ أما بعد،، 

ؾعقدًا محقدًا معؼ ضؾبة افعؾؿ وافعقد أمحد هلذه ادجافس ادبارـة افتل حتػفا ادالئؽة ويشفدها اخلر وحيصؾ هبا مـ 

افـػع وافزـة وافتقايص وافتذاـر ماال ختػك أمهقتف، ومقضقع جمافسـا هذه هق افعؼقدة وكصقبـا أو كصقب هذه افدورة 

وال خيػك أن هذه افعؼقدة ادبارـة مـ أصفر افعؼائد افتل يتداوهلا أهؾ افسـة " افعؼقدة افطحاوية"ادتؼدمة مـفا 

واجلامظة وتؾؼقها بافؼبقل وافرضا، وهذه افعؼقدة تـسب إػ ممفػفا وهق اإلمام افطحاوي واشؿف أمحد بـ حمؿد بـ 

شالمة بـ شؾؿة بـ ظبد ادؾؽ األزدي افطحاوي، أما كسبتف األزدي ؾنػ ؿبقؾة األزد ؿبقؾٌة حجازيٌة معروؾة، وأما 

. كسبتف افطحاوي ؾنػ ؿريٍة ذم صعقد مرص يؼال هلا ضحا ؾافـسبة إفقفا ضحاوي

. وحتديدًا ذم شـة مئتغ وتسع وثالثغ فؾفجرة ذم افؼرن افثافث مـ افؼرون افػاضؾة- رمحف اهلل-وؿد ـان مقفده 

وؿد كشل كشلًة ظؾؿقة ومحؾف ضؾبف فؾعؾؿ إػ أن يؼصد خافف إشامظقؾ بـ حيقك ادزين صاحب افشاؾعل بؾ هق أصفر 

ويُة ظـف، ؾؾزمف وتؾؼك ظـف وظـ ؽره حتك أنف ال يؽاد يطرأ أحٌد بلرض مرص إال تؾؼاه وأخذ  أصحاب افشاؾعل وافرا

واهلل ال يليت مـف : أن خافف ؿال يقمًا وهق ذم مؼتبؾ افطؾب- رمحف اهلل-ظـف وحػظ وبرع ومـ ضريػ ما جرى فف 

. رء، ؾلثرت هذه افؽؾؿة ذم كػسف وفطاحا أثرت مجؾ وـؾامت ذم حقاة افعؾامء

إن خطؽ يشبف خطقط ادحدثغ : ؿال ظـف افززايل مرًة وهق ذم صغره ؿال- رمحف اهلل-هؾ تعؾؿقن أن افذهبل 

ً ظظقامً  . ؾشغػ بطؾب ظؾؿ احلديث، ؾال حتؼرن مـ ادعروو صقئًا ؾربام ـؾؿة ترـت ذم كػس ضافب افعؾؿ أثرا

فق اكتدب أحٌد إػ مجع افصحقح ؾجؿع صحقح : شؿع مرًة مـ أحد صققخف مـ يؼقل- رمحف اهلل-األمام افبخاري 

افبخاري وصار هذا افؽتاب ـتاب افعؿدة أصح ـتاب بعد ـتاب اهلل، ؾادفؿ أنف ضؾب افعؾؿ حتك برع ؾقف وصار 

إمامًا وـان ذم مبدأ أمره ظذ ظذ مذهب افشاؾعل فؽـف بعد ذفؽ مال إػ مذهب أيب حـقػة وافذي محؾف ظذ ذفؽ ـام 

تؼقل افروايات أنف رأى خافف إذا أصؽؾت ظؾقف مسلخٌة مـ ادسائؾ افتل حمؾ رأٍي وكظر رجع إػ ـتب احلـػقة ؾاكتػع 
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. هبا ؾحؿؾف ذفؽ ظذ اإلصتغال هبا ؾزع ؾقفا وصار مـ أهؾفا

أما مذهبف ذم اإلظتؼاد ؾفق ظذ ضريؼة أهؾ افسـة واجلامظة بحؿد اهلل إال ذم مسلخة اإليامن افتل خافػ ؾقفا ظؿقم 

. األحـاو بؼقة أهؾ افسـة واجلامظة وشقليت بقاهنا إن صاء اهلل تعاػ

افذي مجع ؾقف ادتضاد أو ما يبدوا مـف تضاد ذم " مشؽؾ اآلثار"ممفػاٍت كاؾعة ماتعة مـفا ـتابف - رمحف اهلل-وأخػ 

وفف " معاين اآلثار"افـصقص ؾلخػ بقـفا ومجع بقـفا بطريؼٍة مؼـعة وتؽؾؿ ظؾقفا روايًة ودراية، وأوشع مـف ـتاب 

-هق " افعؼقدة افطحاوية"ذٌح فؾجامع افصغر واجلامع افؽبر وتػــ ذم أمقٍر ـثرة ومـفا هذه افعؼقدة ادخترصة 

مل يسؿفا هبذا اإلشؿ فؽـ ال خيػاـؿ أن ـثراً مـ أشامء افؽتب تليت مـ ؽر مصـػفا بؾ تؽقن إما مـسقبًة - رمحف اهلل

إػ ادمفػ ـفذه أو إػ اجلفة افتل ورد مـفا افسمال ـام كجد هذا ـثراً ذم ـتب صقخ اإلشالم ورشائؾف افرشافة 

افقاشطقة، افعؼقدة افقاشطقة، افرشافة افتجقيرية، افؼزصقة، وذم رشائؾ ـذفؽ احلؿقية وذم رشائؾ ابـ افؼقؿ 

وهل ـام شامها ممفػفا أو ـام - رمحف اهلل-افتبقـقة اددكقة إػ ؽر ذفؽ، ؾفذا اإلشؿ ؽؾب ظذ افعؼقدة كسبة إفقف 

 .(هذا ذـر بقان ظؼقدة أهؾ افسـة)ظرؾت بف ظؼقدة ـام ؿال هق ذم مبدأ 

 مشتٌؼ مـ افعؼد وهق احلزم وافشد وافربط ؾنذا ؿقؾ ظؼد احلبؾ يعـل ربطف وصده، :افؾغةومعـك افعؼقدة مـ حقث 

د هبا ما يـعؼد ظؾقف افؼؾب مـ افعؾقم افقؼقـقة وادعارو اإليامكقة ومـ هـا شؿقت ظؼقدة؛ ألن افعؼقدة أمٌر يطؾب  وادرا

ؾقف جزم وافشد وظدم افسدد ؾؾذفؽ شؿقت ظؼقدة وهذا اشٌؿ مـ األشامء ادعتزة ظـد أهؾ افسـة واجلامظة أن تسؿك 

دؾة يستعؿؾفا أهؾ افسـة واجلامظة ذم  مجؾة ادعارو افقؼقـقة واالصقل افعظقؿة هبذا اإلشؿ، وفعع أذـر فؽؿ أشامء مرا

افدالفة ظذ هذا ادعـك ؾؿـفا افعؼقدة ـام هاهـا وما أـثر افؽتب افتل شؿقت باشؿ افعؼقدة ومـفا اإليامن، ؾنن ظددًا 

مـ ادصـػغ مـ افسؾػ يسؿل ما جيؿعف مـ رواياٍت ذم هذه األبقاب باشؿ اإليامن ومـفا افسـة وؿد صـػ ـثٌر مـ 

ادتؼدمغ وشؿك ما ـتبف ـتاب افسـة وإن ـان فػظ افسـة صار ذم األزمـة ادتلخرة يـرصو إػ ظؾؿ احلديث فؽـف ـان 

د بف مسائؾ اإلظتؼاد، أجضًا ثؿ فػٌظ رابع اشتعؿؾف بعض أهؾ افسـة وهق األصقل ؾقسؿقن ما  ظـد ادتؼدمغ يرا

يؽتبقكف ذم أمفات اإلظتؼاد أصقال، وفؽٍؾ مـ هذه األشامء األربع صقاهد ودالئؾ وأمثؾة مـ ادصـػات يطقل ادؼام 

. بذـرها

وبنزاء هذه األشامء األربعة فعؾـا كذـر أشامء ال يصح إضالؿفا ظذ هذا افػـ وإن ـاكت ؿد أضؾؼت زورًا وهبتاكًا ؾؿـفا 
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 فػظ افػؾسػة ؾال يصح أن تسؿك هذه ادسائؾ افؼيػة ؾؾسػًة؛ ألن ـؾؿة ؾؾسػة ـؾؿٌة يقكاكقة مرـبٌة مـ صؼغ :مثالً 

هؿ يـطؼقهنا هؽذا ؾع شقذم ؾع معـاها حمبة، وشقذم معـاها حؽؿة، ؾفل حمبة احلؽؿة ويؼصدون هبا ما تتػثؼ ظـف 

. ظؼقل افرجال مـ ادػؽريـ مـ  راء وكظرات ؾصاروا يسؿقهنا ؾؾسػةً 

، : ؾؼد ـان فدهيؿ مدارس ؾؾسػقة متعددة ـؿدرشة" اإلؽريؼ"وأصفر األمؿ ذم افػؾسػة هؿ افققكان  افرواؿقغن

نا شاحة  وادشائقغ، وافصػصطائقغ، وؽر ذفؽ مـ اددارس وهل ـؾفا كتاٌج بؼٌي اليستـر بـقر افـبقة ألجؾ ذا برأ

 بـقر افـبقة ؾنن افققكان وأشاضقؾفؿ إػ 
ٍ
افعؼقدة مـ هذا اإلشؿ؛ ألن اشؿ افػؾسػة يدل ظذ كتاٍج بؼي ؽر مستيضء

إراشطقا مل يؽقكقا ممـ أخذ ظـ األنبقاء بؾ ـاكقا يؿتحقن مـ ظؼقهلؿ وأؾؽارهؿ وافتـاؿض ؾقفؿ ـثر وـان مـ 

أؾالضقن، وشؼراط، وؾقثاؽقرس : أشقئفؿ  خرهؿ وهق إراشطقا افذي أؾسد ما ـان ظؾقف مـ ؿبؾف مـ األشاضغ

. وؽر ذفؽ يعـل زاده ؾساداً 

 ؾنكف ؿد صاع فدى اإلشالمقغ تسؿقة هذا افػـ "ظؾؿ افؽالم"ومـ األفػاظ افتل ال جيقز أن يسؿك هبا ظؾؿ اإلظتؼاد 

 بـقر افـبقة 
ٍ
بعؾؿ افؽالم، وهذا باضؾ ؾنن ظؾؿ افؽالم مذمقم، إذ أن ظؾؿ افؽالم أجضًا مبـاه ظذ افؽالم بغر إهتداء

. وإكام باإلظتامد ظذ ادؼدمات ادـطؼقة افتل أشسفا إراشطقا فتقصؾ إػ كتائج ظؼدية

؛ ألجؾ ذفؽ ذمف افسؾػ وظدوا ة هق إشتـتاج ادسائؾ افعؼدية بـاًء ظذ مؼدماٍت ظؼؾقة حمض: ؾعؾؿ افؽالم تعريػف

فقا يعتصؿقن بافؽتاب وافسـة يقيص بعضفؿ بعضًا هبذا  ذفؽ دخقاًل ظذ األمة، ؾنن افسؾػ رمحفؿ اهلل مل يزا

يعضقن ظؾقفا بافـقاجذ ال حيؽؿقن افعؼقل بؾ جيعؾقن افعؼؾ تابعًا فؾـؼؾ،  ويتؾؼقن اآلثار وافرواية ظـ رشقل اهلل 

حتك جاء زمـ احلمقن افعباد اخلؾقػة افعباد ؾلمر بسمجة ـتب افققكان إػ افعربقة ؾسمجت بؼضفا وؿضقضفا، 

ـتب افػؾؽ، وافرياضقات، وـتب اإلالهقات ـام يسؿقهنا، وـتب ادـطؼ ؾافتاثت ظؼقل ـثٍر مـ ادسؾؿغ هبذا 

وزهدوا بافرواية وظؾقم افؽتاب وافسـة واصتغؾقا بعؾؿ ادـطؼ ورأوا أن يؼقؿقا افعؼائد ظذ ادؼدمات افعؼؾقة وافذي 

تزظؿ هذا اإلدماه هؿ ادعتزفة ؾاؿسبقا مـ بالط احلمقن وأثروا ؾقف بؾ إهنؿ ـان هلؿ دور ذم تربقتف مـذ صغره حتك ـان 

 أظؾـ افؼقل بخؾؼ افؼر ن ومحؾ افـاس ظذ ذفؽ وحصؾت افػتـة ادشفقرة، ثؿ إكف بعد ذفؽ إزداد ظؾؿ 118شـة 

افؽالم حتك وجد ذم اإلشالمقغ ادـتسبغ إػ افسـة مـ مل يتؿؽـ أن يؿقز بغ مـ يػحص صبفات ادعتزفة واجلفؿقة 

ؾجاء بؿذهٍب مؾػؼ بقـام ـان ظؾقف افسؾػ وماـان ظؾقف ادعتزفة وظرو همالء بافصػاتقة ومـفؿ األصاظرة 
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واحاتقريدية وأتباع افؼالمز وأتباع احلارث بـ أشد ادحاشبل وؽر ذفؽ ؿقٌم مل يؿقزوا بغ ما ظؾقف افسؾػ مـ 

افسـة ادحضة وما ظؾقف ادعتزفة ؾلتقا بؿذهٍب مؾػؼ وظرو همالء مجقعًا بلهؾ افؽالم وأهؾ افؽالم هؿ افذيـ 

. حياوفقن إثبات افعؼائد افديـقة بافطرق افعؼؾقة

حؽؿل : ال يػؾح صاحب ـالٍم أبدًا، وحتك ؿال افشاؾعل-: رمحف اهلل-وبؾغ افسؾػ ذم ذمفؿ حتك ؿال اإلمام أمحد 

ذم أهؾ افؽالم أن يرضبقا باجلريد وافـعال ثؿ يطاو هبؿ ذم افؼبائؾ وافعشائر ويؼال هذا جزاء مـ ترك افؽتاب 

تر . وافسـة وأؿبؾ ظذ ظؾؿ افؽالم واحلديث ؾقفؿ يطقل وذم افسؾػ ؾقفؿ متقا

ً افعؼقدة "افػؽر اإلشالمل"ومـ األفػظ افتل ال جيقز إضالؿفا أجضًا ظذ افعؼقدة مصطؾح  ، ؾنن افعؼقدة فقست ؾؽرا

وحٌل رباين معصقم وافػؽر كتاٌج بؼي حيتؿؾ افصقاب وحيتؿؾ اخلطل فذفؽ ال يصح إضالؿفا ظذ مسائؾ اإلظتؼاد 

ربام شاغ أن يطؾؼ ذفؽ ظذ بعض ادسائؾ اإلجتامظقة أو افػروع افػؼفقة وكحق ذفؽ مما ؾقف منٌح فؾـظر أما هذه 

ً وبعضفؿ يتقشع ويؼقل أجضًا وهل مـ األفػاظ ادرؾقضة األجدفقجقة كسبًة  ادسائؾ األصؾقة ؾال يصح أن تسؿك ؾؽرا

إػ ـؾؿة  يديا وتسؿعقن هذا ذم ـتابات بعض افصحػقغ أجدفقجقة يريدون هبا افؽؾؿآجد يعـل افػؽرة ؾفل ترجع 

. أجضًا إػ ادعـك افسابؼ

 هذه ظؼقدٌة مـ افعؼائد افسؾػقة افتل شطرها بـان هذا اإلمام أبق جعػر افطحاوي وهذه ــقتف أبق جعػر، ومالحمفا :إذاً 

:  افعامة ـام يع

أهنا صـػت ذم جمؿؾ اإلظتؼاد وذفؽ أن شؾػ يصـػقن ذم اإلظتؼاد ظذ رضبغ إما ذم جمؿؾ اإلظتؼاد بلن يؿروا : أوالً 

ظذ مجقع أبقاب اإلظتؼاد، وإما ذم مػصؾ اإلظتؼاد بلن يـتؼل أحدهؿ مسلخًة مـ ادسائؾ ـؿسلخة افؼدر أو مسلخة 

افؽالم أو مسلخة افرؤية أو مسلخة اإليامن ؾقصـػ ؾقفا جزًء، ؾفذه افعؼقدة تـتؿل إػ اجلزء األول وهق افتصـقػ ذم 

. جمؿؾ اإلظتؼاد

مـ خصائص هذه افعؼقدة اإلجياز، واإلجياز ضده اإلؿـاع ؾفل أتت بعباراٍت مقجزة ال بعباراٍت مسفبة، ومـ 

خصائصفا افتؼعقد أي أهنا تضؿـت ؿقاظد مجؾ تصؾح ـؾ مجؾٍة مـفا أن تؽقن ؿاظدًة ذم باهبا ـام شقتبغ معـا إن صاء 

. اهلل

ومـ شامهتا وخصائصفا أجضًا افتسجقع، ؾقفا شجٌع بغ وهق شجٌع مستحب ال تؽؾػ ؾقف مـ حقث اجلؿؾة وافسجع 
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تلخػف األذن وهتػقا إفقف األذن مامل خيرج إػ حد افتؽؾػ أو يمثر ظذ صحة ادعـك، ومـ شامهتا وخصائصفا وهل تعد 

ؾرق بعض مسائؾفا وبثفا ذم أول افؽتاب وأوشطف - رمحف اهلل-ذم احلؼقؼة مـ احاخذ ظدم افستقب، ؾنن ادصـػ 

و خره ـام يتضح ذفؽ جؾقًا ذم مسلخة افؼدر، ؾنكؽ فق بحثت ظـ مسلخة افؼدر ذم هذا افؽتاب فقجدهتا مػرؿًة ؾقف ؾفذا 

. مـ األمقر افتل ممؽـ أن تستدرك

وهلذا ظؿدكا ذم هذه افدورة أن كعتؿد ترتقبًا ــت ؿد ـتبتف ؿبؾ بضع شـغ ذم إحدى افدورات ـان ذفؽ ذم مستفؾ 

 فؾفجرة وجرى بحؿد اهلل تعاػ ذحف ظذ هذا افستقب مـ ؿبع ومـ ؿبؾ ؽري مـ 1427صفر حمرم مـ ظام 

األؾاضؾ وهق افذي شقو كعتؿده ذم هذه افدورة إن صاء اهلل وربام جرى خطٌل تـظقؿل ذم افدورة ؾؾؿ يتقن أن تقزع 

. ذم هذا األشبقع فؽـفا بنذن اهلل تعاػ شقو تصؾ ذم األشبقع افؼادم كسلل اهلل ذفؽ

ذم  ؾؼؿت بستقبفا ظذ أصقل اإليامن حتك كسؾؽ ؾقفا ادسؾؽ افـبقي وأدى هذا بطبقعة احلال إػ ضقاع افسجعف

. بعض ادقاؿػ فؽـ ما هيؿـا هق ادعـك

 ثؿ كؼطٌة أخرة تتعؾؼ هبذه افعؼقدة وهل أنف وؿع ؾقفا رٌء مـ اخلطل وال ظصؿة إال فؽتاب اهلل وفسـة رشقل اهلل 

وفؽـ اخلطل ذم هذه افعؼقدة حمدود ويؿؽـ ظده بست مقاضع ثالثٌة مـفا فػظقة وثالٌث مـفا معـقية وشـليت إفقفا إن 

صاء اهلل تعاػ وفعؾ أبرز مسلخٍة تؼقد ذم هذا ادؼام هل مسلخة اإليامن حقث ؿال افطحاوي إن اإليامن هق ؿقل افؾسان 

.  واظتؼاد اجلـان ومل يدخؾ ؾقف ظؿؾ األرـان

ومسلخٌة تتعؾؼ أجضًا بافؽػر ومسلخٌة تتعؾؼ باإلضاؿة وثؿ مسائؾ فػظقة ـافتعبر بؾػظ افؼديؿ واجلفات وافغايات 

واألرـان واألظضاء هل كقٌع مـ اخلطل افؾػظل كـبف ظؾقف ذم مقضعف، وأما مـ حقث اجلؿؾة ؾفل جاءت بافؽتاب 

ويعؾؿ أنف أخذه مـ ما حيتج بف، ؿال حجة اإلشالم أبق جعػر وهذه ــقتف افقراق وفػظ : وافسـة ما يعقل ظذ ؿقفف

افقراق هق مـ يشتغؾ بافقرق وؿد ـان ظؾامء افسؾػ ال خيؾقا أحدهؿ مـ صـعة ومفـة ـام يتضح ذفؽ ذم أشامء 

وافطحاوي شبؼ بقان كسبتفا إػ ؿريٍة ذم صعقد مرص، وهلذا ؿال - رمحفؿ اهلل-ادحدثغ ؾؼد ـان ـسبفؿ بلجدهيؿ 

. هذا ادشار إفقف ما يليت مـ افعؾؿ افذي شطره ذم هذه افرشافة (هذا ذـر بقان ظؼقدة أهؾ افسـة واجلامظة ): بؿرص

ً وباضـًا ذم األؿقال واألظامل  وأهؾ افسـة واجلامظة هؿ افذيـ اجتؿعقا ظذ األخذ بسـة افـبل  وافعؿؾ هبا طاهرا

وأصحابف ذفؽ أن افـبل  واإلظتؼادات هذا تعريػفا، وهذا افقصػ أهيا اإلخقان يـطبؼ ظذ ـؾ مـ ـان ظؾقف افـبل 
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  ًاؾسؿت افقفقد ظذ إحدى وشبعغ ؾرؿة، واؾسؿت ): ترك أمتف ظذ ادحجة افبقضاء فقؾفا ــفارها وؿال حمذرًا مبقـا

وحديث  (افـصارى ظذ ثـتغ وشبعغ ؾرؿة، وشتػسق هذه األمة ظذ ثالثٍة وشبعغ ؾرؿة ـؾفا ذم افـار إال واحدة

اإلؾساق حديٌث صحقح تؾؼتف األمة بافؼبقل وال تؾتػت إػ مـ يقهـف ويضعػف مـ دظاة افتجؿقع وافتلخقػ ظذ ؽر 

.  شـٍة واتباع

هؿ مـ ـان ظذ مثؾ ما أنا ظؾقف افققم وأصحايب، ؾافذيـ ـاكقا ظذ مثؾ ماظؾقف : مـ هؿ ؾؼال وذم روايٍة أنف شئؾ 

هؿ افتابعقن هلؿ بنحسان، وؿد محؾ هذا افديـ مـ ـؾ خؾٍػ ظدول يـػقن ظـف حتريػ افغايل واكتحال  افـبل 

إََِّا ََحٍُْ ََزَّنْنَا انرِّكْسَ وَإََِّا نَهُ )-  ادبطؾغ وابتداع ادبتدظغ ؾؾؿ يزل بحؿد اهلل حمػقطًا ـام تؽػؾ ربـا ظز وجؾ

وافذـر افذي تؽػؾ اهلل بحػظف افؼر ن افعظقؿ وافسـة؛ ألن افسـة أحد افقحقغ ؾاهلل تؽػؾ   [9/احلجس- ](نَحَافِظُىٌَ

بحػظفا ـام تؽػؾ بحػظ ـتابف، ومـ حػظ افسـة أن ؿقض اهلل هلا ظؾامء راشخغ صقارؾة ـصقارؾة افذهب وافػضة 

. يـػقن ظـفا ـؾ دخقؾ ؾبؼقت بحؿد اهلل تعاػ حمػقطًة مصقكة ـام افؼر ن افعظقؿ حمػقٌظ مصقن

وبؼل افعؿقد افػؼري فؾؿسؾؿغ هؿ أهؾ افسـة واجلامظة ظذ مدار افتاريخ مل يزافقا ظصؿة فألمة صحقح أهنؿ يؼقون 

التزال ضائػٌة مـ أمتل ): ؿد أخز ؿال وذم ؿبقٍؾ دون ؿبقؾ فؽـفؿ مل يـؼطعقا ؾنن افـبل ويضعػقن مـ جقٍؾ إػ جقؾ 

ال )، وتلمؾ (ظذ احلؼ طاهريـ اليرضهؿ مـ خافػفؿ وال مـ خذهلؿ حتك يليت وظد اهلل أو حتك يليت أمر اهلل

خافػفؿ ظؾؿقًا يعـل مـ افـاحقة افـظرية وخذهلؿ ظؿؾقًا ؾفؿ باؿقن بحؿد اهلل  (يرضهؿ مـ خافطفؿ وال مـ خذهلؿ

ر اخلؾؼ حقث ال يؼال  إػ يقم افؼقامة وكؼصد بافؼقامة إػ ؿرب يقم افؼقامة ؾنن كبقـا  أخز بلن افساظة تؼقم ظذ ذا

اهلل اهلل وأن رحيًا يبعثفا اهلل تعاػ ذم  خر افزمان تؼبض أرواح ادممـغ ؾال يبؼك ظذ وجف األرض مممـ ؾفذا هق 

د هبذه افطائػة ادـصقرة وهؿ افػرؿة افـاجقة وهؿ أهؾ افسـة واجلامظة هلؿ هذه األفؼاب افؼيػة، وصحقٌح أنف  ادرا

وفؽـ حا ـثر  [78/احلج]- (هُىَ سًََّاكُىُ انًُْسْهًِِنيَ يٍِْ قَبْمُ وَفًِ هَرَا )-  :يؽػل اشؿ اإلشالم أن اهلل تعاػ ؿد ؿال

بًا احتاج أهؾ افسـة ادحضة اخلافصة مـ افشقب إػ أن يتسؿقا  ادـتسبقن إػ اإلشالم وصاروا ؾرؿًا وصقعًا وأحزا

باشٍؿ أدق وأخص ؾؾذفؽ ؿقؾ أهؾ افسـة واجلامظة وهؿ افسؾػققن، وهلذا ال داظل أن يتشاجر أهؾ افسـة ذم هذه 

األفػاظ أو أن يـصبقا ظؾقف افـزاع واخلالو، أهؾ افسـة واجلامظة هؿ افػرؿة افـاجقة وافطائػة ادـصقرة هؿ افسؾػققن 

. هؿ أهؾ افؽتاب ـؾ هذه معاين مسابطة
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هذا ذـر بقان ظؼقدة أهؾ افسـة واجلامظة ظذ مذهب ؾؼفاء ادؾة أيب حـقػة افـعامن بـ ثابت افؽقذم ):-رمحف اهلل -ؿال 

 التثريب (وأيب يقشػ يعؼقب بـ إبراهقؿ األنصاري وأيب ظبد اهلل حمؿد بـ احلسـ افشقباين رضقان اهلل ظؾقفؿ أمجعغ

أن شؿك أئؿة مذهبف ؾنهنؿ وإن ـاكقا أئؿة دذهب األحـاو ومـ أئؿة ادسؾؿغ وادسؾؿقن أمٌة - رمحف اهلل-ظؾقف 

واحدة وإكام ؿدم بافذـر مـ تؾؼك ظـفؿ وتػؼف ظذ مذهبفؿ ـام يؼع ذفؽ ألحدكا حقـام يسؿل يسؿل أصقاخف ومـ 

تؾؼك ظـفؿ ومـ اكتػع بعؾؿفؿ وفقس معـك ذفؽ خالؾفؿ فبؼقة أهؾ افعؾؿ ـافشاؾعل ومافؽ وأمحد بؾ هؿ بحؿد اهلل 

ذم مسائؾ األصقل ظذ ضريؼٍة واحدة وإن اختؾػقا ذم افػػروع أو ذم افػروع يؾتؼقن ويػسؿقن ويتقاؾؼ بعضفؿ مع 

بعض ذم مسائؾ ويػسق همالء مع همالء ذم مسائؾ وهؿ مجقعًا بحؿد اهلل ظذ مـفٍج واحد وهق افبحث ظـ احلؼ 

.  واإلجتفاد ؾقف

ؾاحلؼقؼة أن ادجتفديـ  (إذا اجتفد احلاـؿ ؾلصاب ؾؾف أجران وإذا اجتفد ؾلخطل ؾؾف أجٌر واحد ): وؿد ؿال كبقـا

متػؼقن وإن اختؾػقا؛ ألنف جيؿعفؿ كقة إرادة احلؼ وافصقاب وهذه افـقة ـاؾقة ذم صػاء افـػقس وافتعاذر وافتغاؾؾ 

وإحسان افظـ وإكام يليت افعقب وافؾقم وافـعل بافسقء ظذ مـ ـان مهف افتشاجر واخلصقمة واخلالو وؽر ذفؽ وؿد 

.  برأ اهلل أهؾ افسـة واجلامظة مـ هذا ؾؾؿ يؼع ؾقف إال ادتعصبقن افتعصب افذي ذمف افعؾامء

وـاكت والدتف - رمحف اهلل-أما همالء افثالثة ؾال كطقؾ بذـرهؿ ؾرأشفؿ أبق حـقػة افـعامن أؿدم أئؿة ادذاهب األربعة 

 وؿد مأل افدكقا ؾؼفا وـان ؿد أويت ذـاًء وؾطـًة وإن ـاكـت بضاظتف ذم احلديث دون 150 فؾفجرة ووؾاتف شـة 80شـة 

رمحف -ؽره، وهلذا شؿقت مدرشتف مدرشة أهؾ افرأي وتؾؿقذاه وأحدمها أبق يقشػ يعؼقب بـ إبراهقؿ األنصاري 

وـان أجضًا ؾؼقفًا وؿد رحؾ إػ مافؽ - رمحف اهلل رمحة واشعة -182 ووؾاتف شـة 113ـاكت والدتف شـة - اهلل

واكتػع بف واشتػاد وطـ افعؾؿ باآلثار افعؾؿل بافرأي وثافثفؿ هق أبق ظبد اهلل حمؿد بـ احلسـ افشقباين صاحب أيب 

.  رحؿ اهلل افثالثة وؽرهؿ مـ أئؿة ادسؾؿغ رمحًة واشعة189وؿد ـاكت وؾاتف شـة - رمحف اهلل-حـقػة 

: أهنا ظؼقدة أهؾ افسـة واجلامظة مـ ؾؼفاء ادؾة افذيـ مـفؿ همالء ادذـقريـ ؿال- رمحف اهلل-هذه ادؼدمة بغ ؾقفا 

 هذ افؾػظ فػظ أصقل (وما يعتؼدون مـ أصقل افديـ ويديـقن بف رب افعادغ وما يعتؼدون بف مـ اصقل هذا افديـ)

افديـ ؿد ظز بف افعؾامء ؿدياًم وحديثًا ومـ اشتدرك ظذ هذا افتعبر ؾنكف ال يستدرك ظذ تؼسقؿ افديـ ألصقٍل وؾروع 

وإكام اإلشتدراك يـصب ظذ ما يدخؾف افػؼفاء أو األصقفققن ذم األصقل وخيرجقهنف مـف وإما أن يؽقن ذم افديـ ما 
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 هق أظظؿ بعضف مـ بعض ؾفذا أمٌر ضبقعل مـ ادعؾقم أن اهلل تعاػ ظظؿ أصقاًء وؿدمفا وأخر أصقاء وـذا كبقف 

فؽـ اخلطل واإلشتدراك هق ذم ترتقب بعض ادتلخريـ مـ األصقفقغ حا هق مـ أصقل افديـ وما هق مـ ؾروظف 

أهنؿ جيعؾقن افصالة مثاًل مـ افػروع ال يعدوهنا مـ األصقل وهل ذم احلؼقؼة مـ أصقل افديـ، : ؾقمخذ ظؾقعؿ مثالً 

جعؾقا األصقل ؾؼط تتعؾؼ بادسائؾ اإلظتؼادية وافقاؿع أن األصقل تتعؾؼ بادسائؾ  افصالة ظؿقد افديـ ؾفذا ألهنؿ

.  ذم حديث جزيؾ ؾؽؾف أصقلاإلظتؼادية وادسائؾ افعؿؾقة ؾام ظده افـبل 

الحرج أن يعز هبذا افتعبر أو أصقل افديـ و ؾروع افديـ بداًء ظذ وجف األمهقة وافتؼديؿ وهذا دمده حتك ذم : إذاً 

. ـالم صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة افذي اشتدرك ظذ همالء األصقفقغ ضريؼتفؿ ذم افتؼسقؿ

اإليامن باهلل ومالئؽتف )رأجـا أن كؼدم هبذه اجلؿؾة خالؾًا فستقب ادمفػ ؾؿام ورد ذم هذه افعؼقدة وؿدمـاه اإليامن وهق 

(وـتبف ورشؾ وافققم اآلخر وافؼدر خره وذه وحؾقه ومره مـ اهلل تعاػ وكحـ مممـقن بذفؽ ـؾف هؽذا ؿال اإلمام  

-: رمحف اهلل-افطحاوي ذم ثـايا ظؼقدتف مجؾٌة حؼفا افتؼديؿ؛ ألهنا هل افتل متثؾ اددخؾ افقاشع هلذه افعؼقدة ؾؼال 

اإليامن باهلل ومالئؽتف وـتبف ورشؾ وافققم اآلخر وافؼدر خره وذه وحؾقه ومره مـ اهلل تعاػ وكحـ مممـقن بذفؽ )

 هذه األصقل يسؿقفا بعض افعؾامء أرـان اإلشالم افستة، وؿد جاء ذـرها ذم ـتاب اهلل تعاػ مؼسكة إال افؼدر (ـؾف

نٍَْسَ انْبِسَّ ؤٌَْ تُىَنُّىا وُجُىهَكُىْ قِبَمَ )- : ؾنكف مل يذـر معفا ذم كػس افسقاق ؾؿام مجع اهلل تعاػ ؾقف ذـر مخسٍة مـفا ؿقفف تعاػ

هذه مخسة، وذـر أربعًة  [177/انبقسة- ](انًَْشْسِقِ وَانًَْغْسِبِ وَنَكٍَِّ انْبِسَّ يٍَْ آَيٍََ بِانهَّهِ وَانٍَْىْوِ انْأَخِسِ وَانًَْهَائِكَتِ وَانْكِتَابِ وَاننَّبٍِِّنيَ 

ؾؾذفؽ صار  [285/انبقسة]- (كُمٌّ آَيٍََ بِانهَّهِ وَيَهَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَزُسُهِهِ )- :ذم  خر شقرة افبؼرة وهل ؿقل اهلل تعاػ

! بعض افعؾامء يعزون باألصقل اخلؿسة ؾام بال افؼدر ذـر مـػرداً 

 ذم حديث جزيؾ وضبعًا هذا هق افدفقؾ مـ افسـة وهق حديث جزيؾ ظؾقف افسالم حغ ابتعث يؼال إن ؿقل افـبل 

 وشلخف ظـ اهلل شبحاكف وتعاػ أؾضؾ رشقٍل مؾؽل وهق جزيؾ ظؾقف افسالم إػ أؾضؾ رشقٍل بؼي وهق حمؿد 

أن تممـ باهلل ومالئؽتف وـتبف ورشؾف ): اإلشالم واإليامن واإلحسان وافساظة وظالماهتا حا شلخف ظـ اإليامن ؿال

:  ذـر افعامؾ ذم ؿقففؾلظاد افـبل  (وتممـ بافؼدر خره وذه" وذم رواية وافبعث بعد ادقت"وافققم اآلخر 

ـٌ مستؼؾ وأظاد افـبل  (وتممـ)  ذـر بقـام ظطػ األربعة ظذ افإليامن باهلل، ؾنما أن يؼال إن اإليامن بافؼدر رـ

افعامؾ تلـقدًا ألمهقتف، وإما أن يؼال بؾ األصقل مخسة وذـره فإليامن بافؼدر بعد ذـر اخلؿسة كقٌع مـ افتػصقؾ بعد 
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اإلمجاع؛ ألن اإليامن بافؼدر ظـد افتلمؾ مرده إػ اإليامن باهلل ؾاإليامن بافؼدر فق تلمؾت ؾقف فقجدت أنف إيامٌن بعؾؿ اهلل 

! وبؽتابة اهلل وبؿشقئة اهلل وبخؾؼ اهلل، أخقست هذه األربعة هل مراتب اإليامن بافؼدر

هل ترجع إػ اإليامن باهلل ظز وجؾ، فؽـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ خصف بافذـر فألمهقة وبافتايل ؾفق مل يذـر : إذاً 

بـاًء ظذ دخقفف ذم هذه ادسلخة، وهذا يرؾع ظـؽؿ  [177/انبقسة]- (نٍَْسَ انْبِسَّ ؤٌَْ تُىَنُّىا وُجُىهَكُىْ )-  مع األصقل ذم  ية

األصقل اخلؿسة : اإلصؽال افذي دمدوكف ذم ذح افطحاوية إلبـ أيب افعز رمحف اهلل تعاػ ذم بعض ـالمف حقـام ؿال

. وأراد بذفؽ أصقل اإليامن هذه هذا بخالو االصقل اخلؿسة افتل يعتؼدها ادعتزفة"

ـٍ ديـف، وأذو هذه األصقل هق اإليامن باهلل وؿد : إذاً  هذا هق أصؾ اإلظتؼاد افذي جيب أن يمشس ظؾقف ـؾ ممم

اإليامن : تؼدم معـا ذم افدورة احاضقة وؽرها مـ افدروس أن اإليامن باهلل تعاػ ال يتؿ إال باإليامن بلربعة أمقر وهق

بقجقده، واإليامن بربقبقتف، واإليامن بمفقهقتف، واإليامن بلشامئف وصػاتف، وفـ كدخؾ ذم تػصقؾ هذه األمقر فؽـ ال 

يتؿ إيامٌن باهلل إال باشتجامع هذه األبقاب األربعة، اإليامن بقجقده واإليامن بربقبقتف واإليامن بمفقهقتف واإليامن 

. بلشامئف وصػاتف، وهذه األبقاب األربعة شقو ترد ذم ثـايا هذه افعؼقدة وكتـاوهلا إن صاء اهلل تعاػ بافتػصقؾ

اإليامن بقجقدهؿ، اإليامن بؿـ ظؾؿـا اشؿف : اإليامن بادالئؽة، اليتؿ اإليامن بادالئؽة إال باإليامن باألمقر األربعة

مـفؿ باشؿف ومـ مل كعؾؿ اشؿف ؾنكا كممـ هبا إمجاالً،اإليامن بام ظؾؿـا مـ أوصاؾفؿ، اإليامن بام ظؾؿـا مـ وطائػفؿ 

. وأظامهلؿ، هذه افؼسؿة افرباظقة تستجؿع ما يتعؾؼ باإليامن بادالئؽة

اإليامن بلهنا مـزفٌة مـ ظـد اهلل حؼًا، اإليامن  :اإليامن بافؽتب، اليتؿ اإليامن بافؽتب حتك تستجؿع أمقرًا أربعة

بلشامئفا ما ظؾؿـا اشؿف مـفا  مـا باشؿف ومامل كعؾؿ اشؿف  مـا بف إمجاالً، تصديؼ ما صح مـ أخبارها، وافعؿؾ باممل 

. يـسخ مـفا

اإليامن بلن رشافتفؿ مـ ظـد اهلل حؼًا اصطػاًء مـ اهلل، : اإليامن بافرشؾ اليتؿ اإليامن بافرشؾ بنشتجامع أربع مراتب

يِنْهُىْ يٍَْ قَصَصْنَا عَهٍَْكَ  )- اإليامن بؿـ ظؾؿـا اشؿف مـفؿ باشؿف ومـ مل كعؾؿ اشؿف مـ أنبقاء اهلل ؾنكا كممـ بف إمجاالً 

مـفؿ وهق  ، تصديؼ ما صح مـ أخبارهؿ، افعؿؾ بؼيعة مـ أرشؾ إفقـا [78/غافس- ](وَيِنْهُىْ يٍَْ نَىْ ََقْصُصْ عَهٍَْكَ 

.   حمؿد

اإليامن بام يؽقن ذم افؼز مـ ؾتـة وظذاٍب أو كعقؿ، ثاكقًا اإليامن : أما اإليامن بافققم اآلخر ؾال يتؿ أجضًا إال بلمقر أربعة
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ًة ؽرالً هباًم، ثافثًا اإليامن باحلساب وهق حماشبة اهلل تعاػ فؾـاس مجقعًا  بافبعث وإخراج افـاس مـ ؿبقرهؿ حػاة ظرا

ء وهق اجلـة أو افـار، وحتت هذه األمقر تػاصقؾ يطقل ذـرها . مممـفؿ وـاؾرهؿ برهؿ وؾاجرهؿ، رابعًا اإليامن باجلزا

أوهلا اإليامن بعؾؿ اهلل ادحقط بؽؾ صقئ مجؾًة وتػصقاًل ـؾقًا وجزئقًا، : اإليامن بافؼدر، اليتؿ إال بتحؼقؼ أمقٍر أربعة

ثاكقًا اإليامن بؽتابة اهلل ذفؽ ذم افؾقح ادحػقظ ؿبؾ أن خيؾؼ افسؿقات واألرض بخؿسـ أخػ شـة، ثافثًا اإليامن 

. بؿشقئة اهلل افـاؾذة ؾام صاء اهلل ـان ومامل يشل مل يؽـ، رابعًا اإليامن بخؾؼف تعاػ جلؿقع األصقاء وإجياده هلا

هبذا يـسدل مـ هذه األصقل افستة أربعٌة وظؼون بـدًا، ؾقـبغل فطافب افعؾؿ أن حيسـ تصقر هذه افشجرة افعؼدية 

. فؽل يؼررها ذم دروشف وخماضبتف فؾـاس ظذ ؿدر ؾفؿفؿ واشتقعاهبؿ

 ـام ؿال افـبل - رمحف اهلل-ؾفذا هق أصؾ اإليامن وأصؾ اإلظتؼاد اإليامن هبذه األصقل افستة وؿد ؿال ادمفػ 

وذفؽ أن افؼدر يـؼسؿ إػ خٍر وذ، حؾٍق ومر فؽـ هذا افتؼسقؿ إػ خٍر وذ وحؾٍق ومر ذم  (وافؼدر خره وذه)

ً، حؾٍق أو مر . اظتبار ادؼدور، ؾنن ادؼدور وادؼيض يؽقن خراً أو ذا

فبقؽ وشعديؽ واخلر بغ ):  ذم مـاجاتف فربف ظز وجؾأما بنظتباره صدوره ظـ اهلل ؾفق خٌر ـؾف ـام ؿال افـبل 

 (وتممـ بافؼدر خره وذه):، ؾافؼ ال يـسب إػ اهلل ظز وجؾ ؾنذا شؿعت ؿقل افـبل(يديؽ وافؼ فقس إفقؽ

ذم اآلثار ظـ افصحابة وافتابعغ ؾفذا افتؼسقؿ إػ خٍر وذ حؾٍق ومر بنظتبار  (حؾقه ومره)وذم بعض افروايات 

ادؼدور، ؾادؼدور مـف ماهق خر ومـف ماهق ذ، افصحة خر وادرض ذ، افغـك خر وافػؼر ذ، افنور خر 

تـؼسؿ إػ خٍر وذ، أما بنظتبار  واحلزن ذ، افـرص خر واهلزيؿة ذ وهؽذا باظتبارها مؼدورات ومؼضقات

. صدورها ظـ اهلل ؾفل اخلر ـؾف، إما بنظتبار ذاهتا وإما بنظتبار مئمهتا وشقليت هلذا إن صاء اهلل مزيد بسٍط وبقان

افذيـ ؿافقا - رمحفؿ اهلل-هذه اآلية تدفـا ظذ ادعـك افذي ؿرركاه  كػًا أن افؼ ال يـسب مباذة إػ اهلل ؾؿممـ اجلـ 

ؾؾام ـان افؽالم ظـ  [10/اجلٍ]- (وَؤَََّا نَا ََدْزِي ؤَشَسٌّ ؤُزٌِدَ بًٍَِْ فًِ انْإَزْضِ ؤَوْ ؤَزَادَ بِهِىْ زَبُّهُىْ زَشَدًا)-  :هذا افؼقل ؿافقا 

ؤَوْ )- افؼ أتقا بافػعؾ افذي مل يسؿك ؾاظؾف وتلدبقا مع اهلل ؾؾؿ يؼقفقا أٌذ أراد اهلل بـا، وحا جاء ذـر افرصد ؿافقا 

  [10/اجلٍ- ](ؤَزَادَ بِهِىْ زَبُّهُىْ زَشَدًا
 وـؾؿة (وكحـ مممـقن بذفؽ ـؾف): هق ـؾف مـ ظـد اهلل ظز وجؾ، ؿال (مـ اهلل تعاػ )-رمحف اهلل-ؿال افشقخ  :إذاً 

 وأال تدل ظذ أنف تبعقض افديـ واإلظتؼاد، جيب ظذ ادممـ أن يؼبؾ ـؾ ما جاء ظـ اهلل وظـ رشقل اهلل  (ـؾف)
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ؤَفَتُؤْيِنُىٌَ بِبَعْطِ انْكِتَابِ وَتَكْفُسُوٌَ بِبَعْطٍ )-  يتخذ افؼر ن ظضغ أي جمزأ مؼطعًا يـتؼل مـف ما يشاء ويدع مـف ما يشاء

وهذا مسؾٌؽ  [85/انبقسة- ](فًََا جَزَاءُ يٍَْ ٌَفْعَمُ ذَنِكَ يِنْكُىْ إِنَّا خِزْيٌ فًِ انْحٍََاةِ اندٍََُّْا وٌََىْوَ انْقٍَِايَتِ ٌُسَدُّوٌَ إِنَى ؤَشَدِّ انْعَرَابِ 

وافعقاذ باهلل باضؾ يسؾؽف افزكادؿة وادبتدظقن ؾقـتؼقن مـ شائر افديـ ما يعجبفؿ ويؼصقن ماال يعجبفؿ وهذا فقس 

. إيامكًا ألهنؿ ظبدوا ظؼقهلؿ هبذه افطريؼة

، ؾفذا ادممـ حؼًا فق   [7/آل عًساٌ]- (كُمٌّ يٍِْ عِنْدِ زَبِّنَا  ) -و [ 46/اننساء]- (سًَِعْنَا وَؤَطَعْنَا )- أما إذا ؿال اإلكسان 

، أما افذي يؼقل أنا ال أؤمـ إال بام راق يل وتؼبؾف ظؼع  افتبس ظؾقف رء اهتؿ ظؼؾف ورأجف وكزه ـالم ربف وـالم كبقف

ـٌ بعؼؾف، كحـ ال كؿـع أن يتعؼؾ اإلكسان ادسائؾ فؽـ أن جيعؾ افعؼؾ ذضًا ذم افؼبقل هذا مـاٍو فإليامن  ؾفذا ممم

ؾٌؼ فعؼؾ افصحقح وإن صئت ؾؼؾ إكف ظؾقف أن يممـ ثؿ يتعؼؾ؛ ألن ؿطعًا ماجاء ظـ اهلل أو ظـ رشقل اهلل   ؾنكف مقا

ؾٌؼ واكسجام وؿد يؼع اخلؾؾ ذم  ؾٌؼ فؾعؼؾ افرصيح ؾنن افـؼؾ افصحقح ال يتعارض مع افعؼؾ افرصيح بؾ بقـفام تقا مقا

اآلؾة و تؼع اآلؾة ذم افعؼؾ كػسف ؾقبدوا فف األمر ؽر مؾتئؿ وهق مؾتئٌؿ ظـد ؽره ؾؾفذا أمر اهلل تعاػ بسمال أهؾ افعؾؿ 

 .[ 7/األَبٍاء]- (فَاسْإَنُىا ؤَهْمَ انرِّكْسِ إٌِْ كُنْتُىْ نَا تَعْهًَُىٌَ)-  :وؿال
 أمتف ـام ذم حديث يارظاـؿ اهلل هذا هق مدخؾ هذه افعؼقدة ادبارـة وأصقل اإليامن افستة افتل ظؾؿ افـبل : إذاً 

 .جزيؾ ؾعؾقف ادعقل وما بعدها تبٌع هلا شقو كتـاوفف إن صاء اهلل ذم افدروس افؼادمة

 


