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 خمالػني إلمجاع البطاقة مـ ادتشابفحديث إن أحاديث الشػاعة و:  يؼقلالرد عذ مـ

 الصحابة والتابعني وأئؿة ادسؾؿني

 . هداه اتبع ومـ وصحبف آفف وظذ اهلل رشقل ظذ وافسالم وافصالة احلؿد هلل

: بعد أمو

 ادتشوبف مـ افبطوؿي وحديٌ افشػوظي أحوديٌ إن" :يؼقل مـ افعرص هذا يف ؾفـوك 

 ."ادحؽؿ إػ ؾرد

 ظذ هبو افراديـ هبو، ادسؾِّؿغ هبو أخذيـ افسـي أهؾ ٓتػوق خموفػ خطر ؿقل وهذا

. هنجفؿ ظذ شور ومـ وادعتزفي اخلقارج

 مـ بلهنؿ وأئؿتفؿ افسـي أهؾ رمل يتضؿـ أكف وهق وأمر، أدهك هق افؼقل مو هذا ويف

و ):ؾقفؿ اهلل ؿول افذيـ افزيغ أهؾ ـَ  َؾَلمَّ ِذي  اْبتَِغواَ  ِمـْفُ  َتَشوَبفَ  َمو َؾَقتَّبُِعقنَ  َزْيغٌ  ُؿُؾقهِبِؿْ  يِف  افَّ

 .(َتْلِويؾِفِ  َواْبتَِغواَ  اْفِػْتـَيِ 

 هذا ؾنن فؾؿتشوبف، ادتبعغ افزيغ أهؾ مـ يؽقكقا أن حوصوهؿ افسـي، ثؿ أهؾ وحوصو

. وافضالل افزيغ أهؾ حول هق إكام

ًٓ ظـقاكف أحاديث الشػاعة الصحقحة تدمغ اخلقارج ]: هذا، وــً شوبًؼو ؿد ـتبً مؼو

[. واحلدادية الؼطبقة

ًُ يف هذا ادؼول أحوديٌ افشػوظي ادتقاترة؛ ؾسوا ذفؽ احلداديي، ؾوكزى فؾرد ظؾقف  وُشؼ

مؼال جديد لربقع اددخيل حقل ]: ظبد اهلل صقان افغومدي احلدادي بؿؼوٍل بوضؾ ظـقاكف

[. أحاديث الشػاعة وففؿف لالشتسالم هلا
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بُِع  وادَّظك َظَعَّ زوًرا يف هذا ادؼول وهبتوًكو أكـل أخوفُػ ظؼقدَة أهؾ افسـي يف اإليامن، وَأتَّ

ؾقفو ادتشوبَف مـ افـصقص، ومأل هذا ادؼول بوفؽذب وافبوضؾ، ؾام رأيً يف أهؾ افبدع 

. أجرأ ظذ افؽذب وافتحريػ مـ افػرؿي احلداديي، وظذ رأشفو هذا احلدادي وكظرائف

وتلمؾ ـقػ يعرين بوٓشتسالم ٕحوديٌ افشػوظي افتل اشتسؾؿ هلو افصحوبي وأهؾ 

ومل يرفض آشتسالم هلا إٓ أهؾ  البدع افسـي وأئؿتفؿ مجقًعو ظذ امتداد افتوريخ، 

؛ ٕكف ظجز ظـ مقاجفي مو يف مؼويل مـ والضالل مـ اخلقارج وادعتزلة واحلدادية

 .احلُجٍ وافزاهغ افدامغي ٕبوضقؾ احلداديي واخلقارج

 :وافتقحقد يف آشتسالم ٕحوديٌ افشػوظي افسـي أئؿي أؿقال وهوـؿ

- اهلل رمحف -أمحد اإلموم ؿقل- 1

(:  2090) رؿؿ( 6/1183 )"افسـي أهؾ اظتؼود أصقل رشح" يف افالفؽوئل اإلموم ؿول

ؿؾً : كو حـبؾ ، ؿول : أكو ظثامن بـ أمحد ، ؿول : أكو ظبقد اهلل بـ حمؿد بـ أمحد ، ؿول 

مو يروى ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يف افشػوظي؟ : ٕيب ظبد اهلل يعـل أمحد بـ حـبؾ 

هذه أحوديٌ صحوح كممـ هبو وكؼر ، وـؾ مو روي ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف » : ؾؼول 

كعؿ ، : وؿقم خيرجقن مـ افـور ؟ ؾؼول : وشؾؿ بلشوكقد جقدة كممـ هبو وكؼر ، ؿؾً فف 

ومو آتوـؿ : إذا مل كؼر بام جوا بف افرشقل ودؾعـوه رددكو ظذ اهلل أمره ؿول اهلل ظز وجؾ 

ـؿ حديٌ يروى ظـ : وافشػوظي ؟ ؿول : افرشقل ؾخذوه ومو هنوـؿ ظـف ؾوكتفقا ؿؾً 

وهق  ، ففمٓء يؽذبقن هبا ويتؽؾؿقنافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يف افشػوظي واحلقض ، 

، وإن اهلل تعوػ ٓ خيرج مـ افـور أحدا بعد إذ أدخؾف ، واحلؿد ققل صـػ مـ اخلقارج 

. «هلل افذي ظدل ظـو مو ابتالهؿ بف

اإليامن وافتصديؼ بوفشػوظي ، »: شؿعً ظع بـ ادديـل يؼقل: وبنشـوده ظـ حـبؾ ؿول
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وبلققام خيرجقن مـ الـار بعدما احسققا ، وصاروا فحام كام جاء إثر والتصديؼ بف 

اهـ .«والتسؾقؿ

(: 1/588 )"افسـي"ؿول اخلالل يف و

أخزكو حمؿد بـ ظع ؿول ثـو صوفح ؿول شلفً أيب مو زيودتف وكؼصوكف ؿول زيودتف "

افعؿؾ وكؼصوكف ترك افعؿؾ مثؾ ترـف افصالة وافزـوة واحلٍ وأداا افػرائض ؾفذا 

يـؼص ويزيد بوفعؿؾ وؿول إن ـون ؿبؾ زيودتف تومو ؾؽقػ يزيد افتوم ؾؽام يزيد ـذا 

. "يـؼص وؿد ـون وـقع ؿول ترى إيامن احلجوج مثؾ إيامن أيب بؽر وظؿر رمحفام اهلل

(: 1/343 )"ضبؼوت احلـوبؾي"يف - رمحف اهلل–وؿول اإلموم أمحد 

واإليامن ؿقل وظؿؾ يزيد ويـؼص زيودتف إذا أحسـً وكؼصوكف إذا أشلت وخيرج "

وٓ خيرجف مـ اإلشالم يشء إٓ الرشك باهلل العظقؿ أو افرجؾ مـ اإليامن إػ اإلشالم 

يرد فريضة مـ فرائض اهلل عز وجؾ جاحدا هبا فنن تركفا كسال أو هتاوكا كان يف مشقئة 

. "اهلل إن صاء عذبف وإن صاء عػا عـف

  بعدم افعؿؾ، ويف أحدمهو كص أكف ٓ ُيؽػرؾفذان كصون ظـ اإلموم أمحد ٓ يؽػر ؾقفام

 .إٓ بوفؼك بوهلل افعظقؿ، وٓ يؽػر بسك افعؿؾ

إن اهلل ٓ يغػر أن يؼك بف ويغػر مو دون ذفؽ ): وافظوهر أكف أخذمهو مـ ؿقل اهلل تعوػ

خيرج اهلل مـ افـور مـ يف ؿؾبف أدكك أدكك : ، ومـ أحوديٌ افشػوظي افتل مـفو(دـ يشوا

. أدكك مـ مثؼول ذرة مـ إيامن

 افـوس أشعد"-: صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ–ومـ أحوديٌ ؾضؾ افتقحقد، ومـفو ؿقفف 

 ."كػسف ؿبؾ مـ خوفصوً  اهلل إٓ ٓ إفف :ؿول مـ افؼقومي يقم بشػوظتل

هذيـ افؼقفغ افسوبؼغ مـف رجقع  وافذي يظفر أن ، يف تؽػر تورك افصالةرواييوفف 



4 

 

. ظـ افتؽػر بـوا ظذ أحوديٌ افشػوظي وأيي ادذـقرة وأحوديٌ ؾضؾ افتقحقد

 أحوديٌ "افسـي"يف ـتوبف  (هـ287)أورد أبق بؽر بـ أيب ظوصؿ ادتقىف شـي -2

(. 846-784)افشػوظي مـ رؿؿ 

(: 832)ذي افرؿؿ - ريض اهلل ظـف–وؿول ظؼى حديٌ أكس 

 بف اهلل ؾضؾف ؾقام -وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ- كبقـو ظـ رويـو افتل وإخبور: ؿول أبق بؽر"

 مو ظذ حقت مو حؼقؼي بعؾؿ مقجبي ثوبتي أخبور ؾقف يشػع ؾقام إيوه وتشػقعف افشػوظي مـ

. "ـوؾر ادتقاترة فؾعؾؿ ادقجبي إخبور ظـ وافصود .اؿتصصـو

 بعد أن أورد "افتبصر يف معومل افديـ"يف ـتوب - رمحف اهلل–وؿول اإلموم ابـ جرير - 3

. أؿقال اخلقارج وادرجئي وؽرهؿ يف مصر أهؾ افؽبوئر

(: 186-185ص)يف - رمحف اهلل-ؿول 

 مـ بـؼؾ متظوهرة -  وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ - اهلل رشقل ظـ ادرويي إخبور ؾنن: وبعد"

 ثـوؤه جؾ اهلل أن ذـر أكف افعؾؿ، كؼُؾف ويقجى وافؽذب، وافسفق اخلطل كؼؾف يف يؿتـع

 ثؿ افدكقو يف أصوبقهو ـوكقا بذكقب محاًم، وصوروا امتحشقا مو بعد ؿقمو افـور مـ خيرج

. «أمتل مـ افؽبوئر ٕهؾ صػوظتل: »ؿول -  وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ - وأكف. اجلـي يدخؾفؿ

 مـ مـفؿ مـفو أخرج: ؾقؼول- ذـره وجؾ ظز -ربف إػ ٕمتف يشػع افسالم ظؾقف وأكف

 مل إن افتل إخبور مـ ذـركو دو كظوئر يف. إيامن مـ خردل مـ حبي مثؼول ؿؾبف يف ـون

 ."– وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ - خز ظـف يصح مل صحتفو تثبً

افؼيعي "، يف ـتوب  (هـ360)ادتقىف شـي - رمحف اهلل–ؿول اإلموم أبق بؽر أجري - 4

(: 238-236ص) "مع افذريعي إػ بقون مؼوصد افؼيعي
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 ادـؽر أن ، اهلل رمحؽؿ اظؾؿقا : احلسغ بـ حمؿد ؿول بوفشػوظي اإليامن وجقب بوب"

 يؽذبقن ادعتزفي مذهى وهذا ، مـفو بخورج ؾؾقس افـور دخؾ مـ أن يزظؿ فؾشػوظي

 وشــ ، وجؾ ظز اهلل ـتوب يف أصؾ هلو ممو ، تعوػ اهلل صوا إن شـذـرهو وبلصقوا هبو،

 ، بنحسون تبعفؿ ومـ ظـفؿ اهلل ريض افصحوبي وشــ ، وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل

 صذ اهلل رشقل شــ إىل يؾتػتقن ٓ ، ـؾف هذا خيوفػقن ؾودعتزفي ادسؾؿغ ؾؼفوا وؿقل

 ، الؼرآن بؿتشابف يعارضقن وإكام عـفؿ اهلل ريض أصحابف شــ إىل وٓ ، وشؾؿ عؾقف اهلل

 ظـ زاغ ؿد مـ ضريؼ هذا وإكام ادسؾؿغ ضريؼ هذا وفقس ، ظـدهؿ افعؼؾ أراهؿ وبام

 ، صػتف هذه ممـ وجؾ ظز اهلل حذركو وؿد افشقطون، بف فعى وؿد احلؼ ضريؼ

 مو ؾلمو ، وحديثو ؿديام ادسؾؿغ أئؿي وحذركوهؿ وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل وحذركوهؿ

 اهلل صذ افـبل وحذركوهؿ ، وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ كبقف ظذ وأكزفف وجؾ ظز اهلل حذركوهؿ

 ظؾقؽ أكزل افذي هق : وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ فـبقف ؿول وجؾ ظز اهلل ؾنن ، وشؾؿ ظؾقف

 إٓ يذـر ومو : ؿقفف إػ متشوهبوت وأخر افؽتوب أم هـ ، حمؽامت آيوت مـف افؽتوب

. إفبوب  أوفق

 ظؿر أيب بـ حمؿد حدثـو : ؿول زيود بـ يقشػ بـ هورون أمحد أبق حدثـو - 763

 ريض ظوئشي ظـ ، مؾقؽي أيب ابـ ظـ ، أيقب ظـ ، افثؼػل افقهوب ظبد أكو : ؿول افعدين

 آيوت مـف افؽتوب ظؾقؽ أكزل افذي هق ؿرأ وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل أن ظـفو اهلل

 ظـك اهلل افذيـ ؾفؿ ؾقف جيودفقن افذيـ رأيتؿ إذا : » ؾؼول أيي  افؽتوب أم هـ حمؽامت

.  «ؾوحذروهؿ وجؾ ظز

. ثؿ شوق هذا احلديٌ بنشـوديـ آخريـ

(: 774)ثؿ ؿول ظؼى حديٌ 
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 ، وافسـي افؽتوب ظـ بف خرج ؾوحشو خطل تلويؾف يف أخطل بوفشػوظي ادؽذب إن"

 إذا أهنؿ : وجؾ ظز اهلل أخز ، افؽػر أهؾ يف كزفً افؼرآن مـ آيوت إػ ظؿد أكف وذفؽ

 ومل ، ادقحديـ يف بوفشػوظي ادؽذب ؾجعؾفو ، مـفو خورجغ ؽر أهنؿ افـور دخؾقا

 ٕهؾ هل إكام أهنا الشػاعة إثبات يف وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل أخبور إػ يؾتػً

 ، إيامن أهؾ عؾقف ما مجؾة عـ السقء بؼقلف فخرج . هذا عذ يدل والؼرآن ، الؽبائر

 اهلدى لف تبني ما بعد مـ الرشقل يشاقؼ ومـ) : وجؾ عز اهلل قال شبقؾفؿ غر واتبع

. (مصرا وشاءت جفـؿ وكصؾف تقىل ما كقلف ادممـني شبقؾ غر ويتبع

 صوؿؼ ممـ ؾفق أصحوبف وشــ وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل شــ رد مـ ؾؽؾ 

 وأكصػ ادؾحد هذا ظؼؾ وفق ، افســ ؿبقل بسـف تعوػ اهلل وظىص ، وظصوه افرشقل

 افؽتوب مـ تمخذ إكام خؾؼف بف تعبد مو ومجقع وجؾ ظز اهلل أحؽوم أن ظؾؿ ، كػسف مـ

 ممو ظؾقف أكزفف مو خلؾؼف يبغ أن : افسالم ظؾقف كبقف وجؾ ظز اهلل أمر وؿد ، وافسـي

 وفعؾفؿ إفقفؿ كزل مو فؾـوس فتبغ افذـر إفقؽ وأكزفـو) : ذـره جؾ ؾؼول ، بف تعبدهؿ

 مـ ظؾقفؿ وجؾ ظز اهلل ؾرض مو مجقع ٕمتف وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ بغ وؿد (يتػؽرون

 يدظفؿ ومل بف يممـقا أن يـبغل مو ومجقع أخرة وأمر افدكقو أمر هلؿ وبغ إحؽوم مجقع

 ، افؽوؾر يؾؼك ومو ، ادممـ يؾؼك ومو وافؼز ادقت أمر أظؾؿفؿ حتك يعؾؿقن ٓ جفؾي

 ـؾ وشـذـر ، احلؼ أهؾ يعرؾف حول بعد حوٓ وافـور اجلـي وأمر وافقؿقف ادحؼ وأمر

. "تعوػ اهلل صوا إن مقضعف يف بوب

. ثؿ أضول افـػس يف افـؼد دـ ٓ يسؾؿ بلحوديٌ افشػوظي

. افؽبوئر ٕهؾ هل إكام افشػوظي أن روي مو بوب: ثؿ ؿول

(. 785-778)وشوق بعض أحوديٌ افشػوظي  مـ حديٌ 
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. تعاىل باهلل يرشك مل دـ الشػاعة أن روي ما باب: ثؿ قال

: وشوق يف هذا افبوب إحوديٌ أتقي

 افعالا بـ حمؿد ـريى أبق حدثـو : ؿول ادطرز زـريو بـ ؿوشؿ بؽر أبق حدثـو - 786

 حدثـو : ؿول افؼطون مقشك بـ يقشػ وحدثـو : ادطرز ؿول معوويي أبق حدثـو : ؿول

 صذ اهلل رشقل ؿول : ؿول هريرة أيب ظـ ، صوفح أيب ظـ ، إظؿش ظـ مجقعو جرير

 اختبلت وإين ، دظقتف كبل ـؾ ؾتعجؾ ، مستجوبي دظقة كبل فؽؾ : » وشؾؿ ظؾقف اهلل

« صقئا باهلل يرشك ٓ مات مـ اهلل صاء إن كائؾة ففل ، الؼقامة يقم إىل ٕمتل صػاعة دعقيت

 .معوويي أيب فػظ

 احلسـ بـ احلسغ حدثـو : ؿول صوظد بـ حمؿد بـ حيقك حمؿد أبق حدثـو - 787

 هريرة أيب ظـ ، صوفح أيب ظـ ، إظؿش حدثـو : ؿول معوويي أبق أخزكو : ؿول ادروزي

 مستجوبي دظقة كبل فؽؾ : » وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ؿول : ؿول ظـف اهلل ريض

 ٓ موت مـ اهلل صوا إن كوئؾي ؾفل ٕمتل صػوظي دظقيت وأخرت دظقتف كبل ـؾ ؾتعجؾ

.  «صقئو بوهلل يؼك

 : ؿول أيقب بـ حيقك حدثـو : ؿول احلراين احلسـ بـ اهلل ظبد صعقى أبق حدثـو - 788

 ظـ ، ادؼزي شعقد ظـ ، ظؿرو أيب بـ ظؿرو أخزين : ؿول جعػر بـ إشامظقؾ حدثـو

 ؾؼول ؟ افؼقومي يقم بشػوظتؽ افـوس أشعد مـ اهلل رشقل يو : ؿؾً : ؿول هريرة أيب

 احلديٌ هذا ظـ يسلفـل ٓ أن هريرة أبو يو طــً فؼد » : وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل

 ٓ : قال مـ الؼقامة يقم بشػاعتل الـاس أشعد ، حرصؽ مـ رأيً دو ، مـؽ أول أحد

.  «كػسف مـ خالصا اهلل إٓ إلف

 ، هبو يدظق دظقة كبل فؽؾ » :وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـبل ؿقل ذـر بوب: ثؿ ؿول
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.  «ٕمتل صػوظي دظقيت واختبلت

(. 792)إػ حديٌ  (789)وشوق يف هذا افبوب ظددًا مـ إحوديٌ مـ حديٌ 

(. 821)ثؿ أورد أبقابًو أخر إػ حديٌ 

-: رمحف اهلل-ثؿ ؿول

 ، ادقحديـ مـ افـور مـ خيرجقن وبؼقم افشػوظي مـ ذـركو بام آمـ دـ أرجق ؾلكو"

 اهلل صذ فؾـبل ادحبي مـ اهلل صوا إن شـذـره مو وبجؿقع ، فف ذـركو تؼدم مو وبجؿقع

 يرمحـو أن : أمجعغ ظـفؿ اهلل ريض وأزواجف وصحوبتف وذريتف بقتف وٕهؾ وشؾؿ ظؾقف

 صػوظي يف وإيوـؿ يدخؾـو وأن ، ورمحتف تػضؾف مـ وإيوـؿ حيرمـو وٓ ، افؽريؿ مقٓكو

 وأزواجف ، بقتف وأهؾ افصحوبي مـ ذـركو مـ وصػوظي ، وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ حمؿد كبقـو

 بـ أكس ؿول ـام ، كصقى ؾقفو فف ؾؾقس ، بوفشػوظي ـذب ومـ ، أمجعغ ظـفؿ اهلل ريض

. "موفؽ

رشح أصقل اظتؼود "يف ـتوبف  (هـ418)ادتقيف شـي - رمحف اهلل–كؼؾ افالفؽوئل - 5

(. 1183-1161ص) أحوديٌ افشػوظي مـ "أهؾ افسـي واجلامظي

. ذـر خالل هذه افصحوئػ ظددًا مـ إحوديٌ ظـ ظدد مـ افصحوبي

(: 1183-1182ص)ثؿ ؿول يف 

ـُ  اهللَِّ َظْبدُ  أكو" دُ  كو : َؿوَل  ، َأمْحَدَ  ْب ـُ  حُمَؿَّ ـُ  إِْشَحوُق  كو : َؿوَل  ، خَمَْؾدٍ  ْب  كو : َؿوَل  ، إِْبَراِهقؿَ  ْب

ِملُّي  َيْعُؼقُب  ـُ  اْفَقاِحدِ  َظْبدُ  كو : َؿوَل  ، احْلَْ َ ـُ  َوَجِريرُ  ، ِزَيودٍ  ْب ـْ  ، َحوِزمٍ  ْب  َظوِصؿٍ  َظ

ـْ  ، إَْحَقلِ  . ح . َأَكسٍ  َظ

ـُ  َأمْحَدُ  َوَأَكو  ـُ  َظِعُّي  أكو : َؿوَل  ، ُظَبْقدٍ  ْب ـِ  اهللَِّ َظْبدِ  ْب   ْب
ٍ ـُ  َأمْحَدُ  كو : َؿوَل  ، ُمَبؼِّ  : َؿوَل  ، ِشـَونٍ  ْب
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ـُ  بِْؼُ  كو   ْب
ٍ ـُ  كو : َؿوَل  ، ُمَبؼِّ ـْ  ، اْدَُبوَركِ  اْب ـْ  ، إَْحَقلِ  َظوِصؿٍ  َظ ـْ  " : َؿوَل  ، َأَكسٍ  َظ  َم

َب  ذَّ َػوَظيِ  ـَ ـِ  َفْػظُ  . " ؾِقَفو َففُ  َكِصقَى  َؾال بِوفشَّ . اْدَُبوَركِ  اْب

ـُ  َأمْحَدُ  أكو دُ  أكو : َؿوَل  ، ُظَبْقدٍ  ْب ـُ  حُمَؿَّ ـُ  َأمْحَدُ  كو : َؿوَل  ، احْلَُسْغِ  ْب  اهللَِّ ُظَبْقدُ  كو َؿوَل  ، ُزَهْرٍ  ْب

ـُ  ـُ  مَحَّودُ  كو : َؿوَل  ، ُظَؿرَ  ْب ـْ  " : َيُؼقُل  ، َأيُّيقَب  شؿعً : َؿوَل  ، َزْيدٍ  ْب َب  َم ذَّ  َؾال بوفشػوظي ـَ

  ." َيـَوهُلَو

ـُ  اهللَِّ ُظَبْقدُ  أكو دِ  ْب ـِ  حُمَؿَّ ـُ  ُظْثاَمنُ  أكو : َؿوَل  ، َأمْحَدَ  ْب ًُ  : َؿوَل  ، َحـَْبٌؾ  كو : َؿوَل  ، َأمْحَدَ  ْب  ُؿْؾ

ـَ  َأمْحَدَ  َيْعـِل اهللَِّ َظْبدِ  ٕيَِب  ـِ  ُيْرَوى َمو : َحـَْبؾٍ  ْب َػوَظِي؟ يِف  َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ َصذَّ  افـَّبِلِّ  َظ  افشَّ

ٌُ  َهِذهِ  " : َؾَؼوَل  ـُ  ، ِصَحوٌح  َأَحوِدي و ُكْمِم ؾُّي  ، َوُكِؼرُّي  هِبَ ـُ ـِ  ُرِوَي  َمو َو  َظَؾْقفِ  اهللَُّ َصذَّ  افـَّبِلِّ  َظ

ـُ  َجقَِّدةٍ  بَِلَشوكِقدَ  َوَشؾَّؿَ  و ُكْمِم ًُ  ، َوُكِؼرُّي  هِبَ ـَ  خَيُْرُجقنَ  َوَؿْقمٌ  : َففُ  ُؿْؾ  ، َكَعؿْ  : َؾَؼوَل  ؟ افـَّورِ  ِم

ْ  إَِذا ُشقُل  بِفِ  َجواَ  باَِم  ُكِؼرَّ  مَل ؿُ  َوَمو : َوَجؾَّ  َظزَّ  اهللَُّ َؿوَل  ، َأْمَرهُ  اهللَِّ َظَذ  َرَدْدَكو ، َوَدَؾْعـَوهُ  افرَّ ـُ  آَتو

ُشقُل  ؿْ  َوَمو َؾُخُذوهُ  افرَّ ـُ ًُ  7 آيي احلؼ شقرة َؾوْكَتُفقا َظـْفُ  هَنَو َػوَظيُ  : ُؿْؾ ؿْ  : َؿوَل  ؟ َوافشَّ  ـَ

 ٌٍ ـِ  ُيْرَوى َحِدي َػوَظيِ  يِف  َوَشؾَّؿَ  َظَؾْقفِ  اهللَُّ َصذَّ  افـَّبِلِّ  َظ   ، َواحْلَْقضِ  افشَّ
ِ
ُبقنَ  َؾَفُمٓا  ُيَؽذِّ

و ـَ  ِصـٍْػ  َؿْقُل  َوُهقَ  ، ويتؽؾقن هِبَ ِرُج  ٓ َتَعوَػ  اهللََّ َوإِنَّ  ، اخْلََقاِرِج  ِم ـَ  خُيْ  َبْعدَ  َأَحًدا افـَّورِ  ِم

  ." بِفِ  اْبَتالُهؿْ  َمو َظـَّو َظَدَل  افَِّذي هللَِِّ َواحْلَْؿدُ  ، َأْدَخَؾفُ  إِذْ 

ـْ  َوبِنِْشـَوِدهِ  ـَ  َظِعَّ  شؿعً : َؿوَل  ، َحـَْبؾٍ  َظ  َوافتَّْصِديُؼ  اإِلياَمنُ  " : َيُؼقُل  اْدَِديـِلِّ  ْب

َػوَظيِ  ـَ  خَيُْرُجقنَ  وبلؿقام ، بِوفشَّ ُؿقا َبْعَدَمو افـَّورِ  ِم اَم  َؾْحاًم  َوَصوُروا ، اْحَسَ  إََثرُ  َجواَ  ـَ

  ."" َوافتَّْسؾِقؿُ  بِفِ  َوافتَّْصِديُؼ 

يف -  رمحف اهلل–( 449)افصوبقين ت افرمحـ ظبد بـ إشامظقؾ ظثامن أبق ؿول اإلموم- 6

 (: 74-73) ص"ظؼقدة افسؾػ أصحوب احلديٌ"ـتوبف 

ويممـ أهؾ افديـ وافسـي بشػوظي افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ دذكبل افتقحقد، " 
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ومرتؽبل افؽبوئر، ـام ورد بف اخلز افصحقح ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؿ، أخزكو 

أبق شعقد بـ محدون، أكبلكو أبق حومد بـ افؼؿل، حدثـو أمحد بـ يقشػ افسؾؿل، 

: حدثـو ظبد افرزاق، أكبوكو معؿر ظـ ثوبً ظـ أكس ظـ افـل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿول

وأخزكو أبق ظع زاهر بـ أمحد أخزكو حمؿد بـ . "صػوظتل ٕهؾ افؽبوئر مـ أمتل "

ادسقى إؽقوين، حدثـو احلسـ بـ ظرؾي، حدثـو ظبد افسالم بـ حرب ادالئل، ظـ 

ؿول رشقل اهلل صذ اهلل : زيود بـ خقثؿي ظـ كعامن بـ ؿراد، ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر ؿول

 خرت بغ افشػوظي وبغ أن يدخؾ صطر أمتل اجلـي، ؾوخست افشػوظي، "ظؾقف وشؾؿ 

. "أتروهنو فؾؿممـغ ادتؼغ؟ ٓ، وفؽـفو فؾؿذكبغ ادتؾقثغ اخلطوئغ. ٕهنو أظؿ وأـػك

أخزكو أبق حمؿد ادجؾدي، أخزكو أبق افعبوس افرساج حدثـو ؿتقبي بـ شعقد، حدثـو ظبد 

وأخزكو أبق ضوهر بـ . (ح)افعزيز بـ حمؿد افدراوردي ظـ ظؿرو بـ أيب ظؿرو، 

خزيؿي أخزكو جدي اإلموم حمؿد بـ إشحوق بـ خزيؿي، حدثـو ظع بـ حجر بـ 

إشامظقؾ بـ جعػر، ظـ ظؿرو بـ أيب ظؿرو، ظـ شعقد بـ أيب شعقد ادؼزي، ظـ أيب 

يو رشقل اهلل مـ أشعد افـوس بشػوظتؽ يقم افؼقومي؟ : هريرة ريض اهلل ظـف أكف ؿول

 فؼد طــً أن ٓ يسلفـل ظـ هذا احلديٌ أحد أول مـؽ، دو رأيً مـ ": ؾؼول

ٓ إفف إٓ اهلل : حرصؽ ظذ احلديٌ، إن أشعد افـوس بشػوظتل يقم افؼقومي مـ ؿول

. "()"خوفصو مـ ؿبؾ كػسف

عذ أن مـ أهؾ الؽبائر مـ خيرج مـ وهوك اتػوق ضقائػ أهؾ احلديٌ وافسـي - 7

. الـار بام يف قؾقهبؿ مـ اإليامن

 .آخذيـ ذفؽ مـ أحد أحوديٌ افشػوظي

                                                           

 (.  444) ، وابـ خزيؿي يف افتقحقد رؿؿ ( 6570) و  (99)أخرجف افبخوري يف ـتوب افعؾؿ رؿؿ - 
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ذـر اإلموم حمؿد بـ كرص ادروزي يف ـتوبف تعظقؿ ؿدر افصالة اختالف أهؾ افسـي 

(. 556-506ص)واحلديٌ يف افػرق بغ اإلشالم واإليامن مـ 

: وؿسؿفؿ يف هذا آختالف ادعغ إػ ثالث ضقائػ

. ضوئػتون تػرق بغ اإليامن واإلشالم

وثوفثي ٓ تػرق بقـفام وهؿ مجفقر أهؾ احلديٌ ـام ؿول رمحف اهلل، وشوق فؽؾ ضوئػي 

. مـ أهؾ احلديٌ أدفتفو

(: 2/506)ؿول رمحف اهلل يف بدايي هذا افبحٌ 

ٓ يزين الزاين حني ): اختؾػ أصحوبـو يف تػسر ؿقل افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ"

: ، ؾؼوفً ضوئػي مـفؿ(يزين وهق مممـ

إكام أراد افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ إزافي اشؿ اإليامن ظـف مـ ؽر أن خيرجف مـ 

إذا زكك ؾؾقس : اإلشالم وٓ يزيؾ ظـف اشؿف وؾرؿقا بغ اإليامن واإلشالم وؿوفقا

. بؿممـ وهق مسؾؿ

ؿوفً إظراب ): واحتجقا فتػريؼفؿ بغ اإليامن واإلشالم بؼقل اهلل تبورك وتعوػ

. (آمـو ؿؾ مل تممـقا وفؽـ ؿقفقا أشؾؿـو

اإليامن خوص، يثبً آشؿ بف بوفعؿؾ بوفتقحقد، واإلشالم ظوم يثبً : ؾؼوفقا

آشؿ بف بوفتقحقد واخلروج مـ مؾؾ افؽػر، واحتجقا بحديٌ شعد بـ أيب وؿوص 

: افذي

حدثـو إشحوق بـ إبراهقؿ أكو ظبد افرزاق أكو معؿر ظـ افزهري ظـ ظومر  - 560 

بـ شعد بـ أيب وؿوص ظـ أبقف أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ أظطك رجوٓ ومل ا

يو رشقل اهلل، أظطقً ؾالكو وؾالكو ومل تعط ؾالكو وهق : يعط رجال مـفؿ صقئو ؾؼؾً

وافـبل . أو مسؾؿ حتك أظودهو شعد ثالثو: مممـ ؾؼول افـبل صذ اهلل ظؾقف و شؾؿ
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إين أعطل رجآ وأمـع آخريـ هؿ أحب إيل مـفؿ خمافة أن : ثؿ ؿول. أو مسؾؿ: يؼقل

اهـ .يؽبقا عذ وجقهفؿ يف الـار

. ثؿ شوق أدفي أخرى ظذ ؿقهلؿ هذا

أهنؿ ٓ يريدون بـػل اإليامن ظـف أكف ـوؾر خورج مـ  (513ص)ثؿ كؼؾ ظـفؿ يف 

: اإليامن ـؾف، ؾؼول

افؽػر ضد ٕصؾ : ؿوفقا.  اإليامن ضد افؽػر()فقس: ؾنن ؿقؾ هلؿ يف ؿقهلؿ هذا"

ٕن لإليامن أصال وفرعا فال يثبت الؽػر حتك يزول أصؾ اإليامن الذي هق ضد اإليامن؛ 

. "الؽػر

ثؿ واصؾ إخَذ وافردَّ بغ هذه افطوئػي وبغ إخقاهنؿ مـ أهؾ احلديٌ إػ 

(. 517ص)

(: 517ص)ثؿ ؿول يف آخر 

وؿوفً ضوئػي أخرى أيضو مـ أصحوب احلديٌ بؿثؾ مؼوفي : ؿول أبق ظبد اهلل"

همٓا إٓ أهنؿ شؿقه مسؾام؛ خلروجف مـ مؾؾ افؽػر وإلؿراره بوهلل وبام ؿول، ومل يسؿقه 

ولؽـ كافر مـ ضريؼ مممـو وزظؿقا أكف مع تسؿقتفؿ إيوه بوإلشالم ـوؾر ٓ ـوؾر بوهلل 

ٓ يزين افزاين حغ )حمول أن يؼقل افـبل :  وؿوفقاالعؿؾ وقالقا كػر ٓ يـؼؾف عـ ادؾة

وافؽػر ضد اإليامن، ؾقزيؾ ظـف اشؿ اإليامن إٓ واشؿ افؽػر ٓزم فف؛  (يزين وهق مممـ

ٕن افؽػر ضد اإليامن إٓ أن افؽػر ـػران ـػر هق جحد بوهلل وبام ؿول، ؾذفؽ ضده 

. اإلؿرار بوهلل وافتصديؼ بف وبام ؿول

وـػر هق ظؿؾ ضد اإليامن افذي هق ظؿؾ، أٓ ترى مو روي ظـ افـبل صذ اهلل 

. "(ٓ يممـ مـ ٓ يلمـ جاره بقائؼف): ظؾقف و شؾؿ أكف ؿول

                                                           

 ."أفقس اإليامن": وفعؾف-  
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(. 529ص)ثؿ شوق حججفؿ وافـؼوش بقـفؿ وبغ إخقاهنؿ مـ أهؾ احلديٌ إػ 

(: 529ص)ثؿ ؿول يف آخر 

وهؿ اجلؿفقر إظظؿ مـ أهؾ افسـي واجلامظي وأصحوب  -وؿوفً ضوئػي ثوفثي 

اإليامن افذي دظو اهلل افعبود إفقف واؾسضف ظؾقفؿ هق اإلشالم افذي جعؾف -: احلديٌ

. ديـو وارتضوه فعبوده ودظوهؿ إفقف

. (وٓ يرىض فعبوده افؽػر): وهق ضد افؽػر افذي شخطف، ؾؼول

. (ورضقً فؽؿ آشالم ديـو): وؿول

. (ؾؿـ يرد اهلل أن هيديف يؼح صدره فإلشالم): وؿول

. (أؾؿـ رشح اهلل صدره فإلشالم ؾفق ظذ كقر مـ ربف): وؿول

ؾؿدح اهلل اإلشالم بؿثؾ مو مدح بف اإليامن وجعؾف اشؿ ثـوا وتزـقي، ؾلخز أن مـ 

أشؾؿ ؾفق ظذ كقر مـ ربف وهدى، وأخز أكف ديـف افذي ارتضوه، ؾؼد أحبف وامتدحف، 

أٓ ترى أن أكبقوا اهلل ورشؾف رؽبقا ؾقف إفقف وشلفقه إيوه ؾؼول إبراهقؿ خؾقؾ افرمحـ 

: وإشامظقؾ ذبقحف

. (ربـو واجعؾـو مسؾؿغ فؽ ومـ ذريتـو أمي مسؾؿي فؽ)

. (تقؾـل مسؾام وأحلؼـل بوفصوحلغ): وؿول يقشػ

ووىص هبو إبراهقؿ بـقف ويعؼقب يو بـل إن اهلل اصطػك فؽؿ افديـ ؾال ): وؿول

. (متقتـ إٓ وأكتؿ مسؾؿقن

. (وؿؾ فؾذيـ أوتقا افؽتوب وإمقغ أأشؾؿتؿ ؾنن أشؾؿقا ؾؼد اهتدوا): وؿول

: إػ ؿقفف (ؿقفقا آمـو بوهلل ومو أكزل إفقـو ومو أكزل إػ إبراهقؿ): وؿول يف مقضع آخر

، ؾحؽؿ اهلل بلن مـ أشؾؿ (وكحـ فف مسؾؿقن ؾنن آمـقا بؿثؾ مو آمـتؿ بف ؾؼد اهتدوا)

. "ؾؼد اهتدى ومـ آمـ ؾؼد اهتدى ؾؼد شقى بقـفام
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(. 535ص)ثؿ شوق رمحف اهلل ُحَجًجو هلذه افطوئػي بصحي ؿقهلؿ إػ 

: قد جامعـا وممو يدفؽ ظذ حتؼقؼ ؿقفـو أن مـ ؾرق بغ اإليامن واإلشالم": ثؿ ؿول

، ورش مـ أن مـ أتك الؽبائر التل اشتقجب الـار بركقهبا لـ يزول عـف اشؿ اإلشالم

افؽبوئر وأظظؿفؿ رـقبو هلو مـ أدخؾف اهلل افـور ؾفؿ يروون احلديٌ ظـ افـبل صذ اهلل 

أخرجقا مـ الـار مـ كان يف قؾبف مثؼال خردلة مـ ): ظؾقف و شؾؿ ويثبتقكف أن اهلل يؼقل

. (إيامن ومثؼال برة ومثؼال صعرة

مـ الـار وهؿ أرش أهؾ  ()فؼد أخز اهلل تبارك وتعاىل أن يف قؾقهبؿ إيامكا أخرجقا بف

 .التقحقد الذيـ ٓ يزول يف ققلـا ويف ققل مـ خالػـا عـفؿ اشؿ اإلشالم

 ودخقل اجلـة( )وٓ جائز أن يؽقن مـ يف قؾبف إيامن يستقجب بف اخلروج مـ الـار

 ـام الذي يثاب عؾقف بؼؾبف مـ لقس بؿممـ إذ ٓ جائز أن يػعؾ اإليامنفقس بؿممـ بوهلل 

. "ٓ جوئز أن يػعؾ افؽػر بؼؾبف مـ فقس بؽوؾر

عذ أكف خيرج مـ وهـو اتػؼً ـؾؿي هذه افثالث افطقائػ مـ أهؾ احلديٌ : أققل

 .إفخ... الـار مـ كان يف قؾبف مثؼال خردلة مـ إيامن

إكف مـ : ؾفمٓا أهؾ احلديٌ أخذوا بحديٌ مـ أحوديٌ افشػوظي، ومل يؼقفقا

 .ادتشوبف

يستقجب اجلـة بام يف قؾبف أكف واتػؼقا عذ أكف خيرج مـ الـار بام يف قؾبف مـ اإليامن و

. مـ اإليامن

ٕن هذا افصـػ فؼل اهلل بذكقب ظظقؿي، إٓ أكف مقحٌد مل يؼك بوهلل ظز وجؾ؛ 

.  اخلروج مـ افـور، ثؿ دخقل اجلـي وظؿؾف افؼؾبلؾوشتحؼَّ هبذا افتقحقد

                                                           

. وهق خطل( هبو: )يف إصؾ ()

 .وهق خطل، وافصقاب مو أثبتـوه( مـ اإليامن: )يف إصؾ ()
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هذا بوإلضوؾي إػ - ـام مرَّ ذفؽ بوفؼورئ-وهذا يممـ بف أهؾ افسـي واحلديٌ مجقًعو 

. أحوديٌ افشػوظي افؽثرة، وأيوت افؼرآكقي، وأحوديٌ ؾضؾ افتقحقد

ومـ شور ظذ هنجفؿ مـ أهؾ إهقاا، مثؾ وادعتزفي وخيوفػفؿ يف هذا اخلقارج 

. افػرؿي احلداديي

: قال شوخ اإلسالم ابن توموة رمحه اهلل -1

ِذي اْل َِ اَقةِ  َ ِ  ِي  فِي َوَسلَّن َ  َ َلْوهِ  اللَّنهُ  َصلَّنى النَّن ِيُّي  َوَقاَل ) َ امُ  َرَواهُ  الَّن  َ ْ َم ُ  اإْلِ

تِي  ِنْ  بَِرُ  ِ  ُ َ ااُ  } َوَغْوُرُهَما َوالتِّْر ِِذي  َوتِْ ُ ونَ  تِْ َ ةٌ  َلهُ  َفُتنَْ رُ  اْلِ َواَ ةِ  َ ْومَ  ُ  َّن

 َر ِّ  َ ا َٓ  : َفَوُ وُل  . ؟ َشْوًئا َهَذا  ِنْ  ُتنْ ِرُ  َهْ   : َلهُ  َفُوَ اُل  اْلَ َ رِ  َ  َّن  ِسِ  ٍّل  ُك ُّي  ِسِ الاًّل 

اىلَبكى َب َب ى إَّنى : َفَوُ وُل  َر ِّ  َ ا َٓ  َفَوُ وُل  ؟ َ َ نَةٌ  َ َلَ   ُ ْذرٌ  َ َلَ   : َلهُ  َفُوَ اُل  ىَب ىِعْندَب

نَب ًةى هُ ى َب َب َّٓن   َلهَ  َٓ  َ نْ  َ ْشَه ُ  فِوَها بَِ اَقةٌ  َلهُ  َفُتْ َرُ   َقاَل  اْلَوْومَ  َ َلْو  ُ ْل َ  َٓ  َو ِىَّن هُ     اللَّن

ةٍ  فِي اْل َِ اَقةُ  َفُتوَو ُ  ُ   كِ َّن ِ الَّن ةٍ  فِي َوال ِّ ُ   َفَ اَشْ   كِ َّن ِ الَّن  { اْل َِ اَقةُ  َوَ ُ َلْ   ال ِّ

ىى َبْ ى ُ ْ َل ُ  َٓ  َ ىَّنهُ  َوَسلَّن َ  َ َلْوهِ  اللَّنهُ  َصلَّنى النَّن ِيُّي  َ ْ َ رَ  َفَ  ْ .  اىعَب َب ى ُي َبااُي تَب ىمَب ىِمْ ىى ِ ِىىأَب

  ِْ َ اَل  َ ْ َمْ   َوَ نْ  } { َ َرهُ  َ ْوًرا َ رَّن ٍ   ِْ َ اَل  َ ْ َمْ   َفَمنْ  } َتَ اَلى َقاَل  َكَما  للَّنْ ِ ودِى

ا َ رَّن ٍ  (. 8/91) [  موع ال تاوى] .( { َ َرهُ  َشراًّل

ىى َبْ ى": ه ذا   ول شوخ اإلسالم  ن هذا الر   اىعَب َب ى ُي َبااُي تَب ىمَب ىِمْ ىى ِ ِىىأَب

. " للَّنْ ِ ودِى

. ب  مل  ذكر له   نة. والح نا : ومل    
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:  وقال رمحه اهلل -2

 َوُهوَ  . اْلَ لَِماِ   فِي اْل َِ اَقةِ  َ ِ  ِي   ِْ ُ   النِّوَّناِ   فِي ()َكْ َ ةَ  َ بِي َوَ ِ  ُي )

ِذي اْلَحِ  ُي   اللَّنهُ  َصلَّنى النَّن ِيِّ  َ نْ  َ ْمٍرو ْبنِ  اللَّنهِ  َ ْ  ِ  َ نْ  َوَغْوُرهُ  التِّْر ِِذيُّي  َرَواهُ  الَّن

ةِ   ِنْ  َرُ اًل  َ نَّن  } َوَسلَّن َ  َ َلْوهِ  هُ  َ نُْ رُ  َوَسلَّن َ  َ َلْوهِ  اللَّنهُ  َصلَّنى النَّن ِيِّ  ُ  َّن  َ ْومَ  َلهُ  اللَّن

  ِنْ  ُتنْ ِرُ  َهْ   َلهُ  َوُ َ اُل  اْلَ َ رِ  َ َ ى  ِنَْها ِسِ  ٍّل  ُك ُّي  ِسِ الاًّل  َوتِْ ِ ونَ  تِْ َ ةً  اْلِ َواَ ةِ 

َٓ :َفَوُ وُل  ؟ َ َلْمُت  َهْ   َشْوًئا؟ َهَذا َتى اْلَوْومَ  َ َلْو  ُ ْل َ  َٓ  : َلهُ  َفُوَ اُل  . َر ِّ  َ ا   ًْ  َفُو

ةٍ  فِي َفُتوَو ُ  ؛ التَّنْوِ و ُ  فِوَها بِ َِ اَقةِ  ُ   كِ َّن ِ الَّن ةٍ  فِي َوال ِّ ُ   َفَ اَشْ   كِ َّن ِ الَّن  ال ِّ

ْ ِ    ِنْ  اْلَ لَِمةِ  بَِهِذهِ  اْقَتَرنَ  لَِما َفَهَذا { اْل َِ اَقةُ  َوَ ُ َلْ   ْ اَل ِ  ال ِّ َ ااِ  َواإْلِ  َوال َّن

وَر ِ  فِي اْشَتَرَكْ   َو ِنْ  َواْلِ َ اَااُ   اْلَ لَِماُ     ْ  ؛ النِّوَّنةِ  َوُ ْ نِ  َها ال َّناِهَر ِ  ال ُّي  َفٌِىَّن

-10/734) [  موع ال تاوى] .(َ  ِوًما َتَ اُوًتا اْلُ ُلوِ   َ ْ َوالِ  بَِحَ ِ   َتَتَ اَوُ  

735 .)

                                                           

، (4/230)وأمحد  (4/2325)، وافسمذي (4228/ 5)يشر إػ احلديٌ افذي أخرجف ابـ موجف  ()

ِة َمَثُؾ َأْرَبَعِة َكَػٍر َرُجٌؾ ): ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ظـ أيب ـبشي إكامري ؿول ُمَّ ْٕ َمَثُؾ َهِذِه ا

ًٓ َفُفَق َيُؼقُل َلْق  ِف َوَرُجٌؾ آَتاُه اهللَُّ ِعْؾاًم َومَلْ ُيْمتِِف َما ًٓ َوِعْؾاًم َفُفَق َيْعَؿُؾ بِِف يِف َمالِِف َفُقـِْػُؼُف يِف َحؼِّ آَتاُه اهللَُّ َما

َفُفاَم يِف : )َؿوَل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظَؾْقِف َوَشؾَّؿَ : َؿوَل  (َعِؿْؾُت فِقِف ِمْثَؾ الَِّذي َيْعَؿُؾ  مال هذا َكاَن يِل ِمْثُؾ 

 ًٓ ِف َوَرُجٌؾ مَلْ ُيْمتِِف اهللَُّ َما بُِط فِقِف ُيـِْػُؼُف يِف َغْرِ َحؼِّ ًٓ َومَلْ ُيْمتِِف ِعْؾاًم َفُفَق خَيْ َْجِر َشَقاٌء َوَرُجٌؾ آَتاُه اهللَُّ َما ْٕ ا

َٓ ِعْؾاًم َفُفَق َيُؼقُل َلْق َكاَن يِل َماٌل ِمْثُؾ َهَذا َعِؿْؾُت فِقِف ِمْثَؾ الَِّذي َيْعَؿُؾ  َؿوَل َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ : َؿوَل  (َو

(. َفُفاَم يِف اْلِقْزِر َشَقاء): َظَؾْقِف َوَشؾَّؿَ 
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. التو و  ف ط (اْلَ لَِمةِ  بَِهِذهِ ...): ب وله- رمحه اهلل–     

.  ولو كان       ىه له   نة  و   نا   ىل  اى  التو و  ل ّرح هبا

: وقال رمحه اهلل -3

وَِّئاِ   اْلَحَ نَاِ   َ نَّن  ُ ِرَ   َو َِ ا  بَِيْ َوالِ  َوَتَتَ اَوُ   َتاَر ً  بِاْاَْ نَااِ  َتَتَ اَوُ   َوال َّن

 . َهَذا  ِنْ  َ ْ َ  ُ  َوَهَذا َهَذا  ِنْ  َ ْ َ  َ  َ ُ ونُ  َق ْ  َهَذا َ نَّن  َتَ وَّننَ  : َلَها َتْ ِرُ   ُ ْ َرى

 َكَما . َ ْوَ افَِها  ِنْ  َ ْ َ  َ  َتُ ونُ  َو ِْ اَل ٍ  َوِصْ ٍ   بِنِوَّنةِ  بِاْلَحَ نَةِ  َ ْيتِي َق ْ  َواْلَ ْ  ُ 

ِذي اْل َِ اَقةِ  َصاِ ِ   َ ِ  ِي  فِي ْ ى الَّن لُي ُيىى َب َب َب ااَب اى لَّنلِيى ِ َب ى"ى:ىفِوهَب ىى لَب َبىى َب ى" ل َّن ُيىى  َّن

  ِ ِ الَّن تِي بِال ِّ تِي اْلَ ِ يِّ  َ ِ  ِي  فِي َوَكَما . ُ ُىوُبهُ  فِوَها الَّن  َفَ َ رَ  بُِموقَِها َكْلً ا َسَ ْ   الَّن

هُ  وَِّئاِ   فِي َوَكَذلَِ   . َلَها اللَّن (. 11/660) [  موع ال تاوى].َ ْ َل ُ  َوَاللَّنهُ  . ال َّن

تِي بَِ اَقُتهُ  َرَ َحْ  : اى ر  ىل قول هذا اإل ام َّٓن   َلهَ  َٓ " : فِوَها الَّن هُ    .  "اللَّن

وصقخ اإلشالم ابـ تقؿقة رمحف اهلل قد يرى كػر تارك الصالة، لؽـف إذا وقػ أمام 

. أحاديث الشػاعة اشتسؾؿ هلا وصدع بؿضؿقهنا

(: 1/318 )"جمؿقع الػتاوى"يف - رمحف اهلل–قال 

َْهِؾ اْلَؽَبائِِر َفَؼاُلقا " ِٕ َقاِرِج َواْدُْعَتِزَلِة َأْكَؽُروا َصَػاَعَتُف  ـْ َأْهِؾ اْلبَِدِع َواخْلَ َـّ َكثًِرا ِم
: َوَلؽِ

ـْ  ِرُجُفْؿ ِم َٓ خُيْ ْؿ َو َٓ َيْغِػُر اهللَُّ هَلُ َْهِؾ اْلَؽَبائِِر بِـَاًء َعَذ َأنَّ َأْهَؾ اْلَؽَبائِِر ِعـَْدُهْؿ 
ِٕ َٓ َيْشَػُع 

َها،  َٓ َغْرِ َٓ بَِشَػاَعِة َو ِة الـَّاِر َبْعَد َأْن َيْدُخُؾقَها  َحاَبِة َوالتَّابِِعنَي َوَأئِؿَّ َوَمْذَهُب الصَّ

ُف  اَمَعِة َأكَّ ـَِّة َواجْلَ ُد يِف الـَّاِر َيْشَػُع يِف َأْهِؾ اْلَؽَبائِرِ ملسو هيلع هللا ىلص اْدُْسؾِِؿنَي َوَشائِِر َأْهِؾ السُّ ؾَّ َٓ خُيَ ُف  ، َوَأكَّ



18 

 

ياَمِن َأَحٌد ؛  ـْ َأْهِؾ اإْلِ ٍة ِم ـْ إياَمٍن َأْو ِمْثَؼاُل َذرَّ ـْ يِف َقْؾبِِف ِمْثَؼاُل َحبٍَّة ِم ـْ الـَّاِر َم ُرُج ِم َبْؾ خَيْ

ـْ إياَمنٍ  . "ِم

َؿ  ٍد َصذَّ اهللَُّ َعَؾْقِف َوَشؾَّ ِة ُُمَؿَّ ـْ ُأمَّ َػاَعِة يِف َأْهِؾ اْلَؽَبائِِر ِم ـْ الشَّ َوَهْؾ َيْدُخُؾقَن . َوُشئَِؾ َع

َٓ ؟  ـََّة َأْم  . اجْلَ

: َفَلَجاَب 

َػاَعِة يِف " َؿ " َأْهِؾ اْلَؽَبائِِر "إنَّ َأَحاِديَث الشَّ ـْ الـَّبِلِّ َصذَّ اهللَُّ َعَؾْقِف َوَشؾَّ  َثابَِتٌة ُمَتَقاتَِرٌة َع

اَم َكاَزَع يِف  ِة اْدُْسؾِِؿنَي ؛ َوإِكَّ َحاَبِة َوَتابِِعقِفْؿ بِنِْحَساِن َوَأئِؿَّ ـْ الصَّ َؾُػ ِم َػَؼ َعَؾْقَفا السَّ َوَقْد اتَّ

َقاِرِج َواْدُْعَتِزَلِة َوَكْحِقِهْؿ  ـْ اخْلَ َٓ َيْبَؼك يِف الـَّاِر َأَحٌد يِف َقْؾبِِف ِمْثَؼاُل . َذلَِؽ َأْهُؾ اْلبَِدِع ِم َو

ـَّةَ  ـْ الـَّاِر َوَيْدُخُؾقَن اجْلَ ُفْؿ خَيُْرُجقَن ِم ـْ إياَمٍن َبْؾ ُكؾُّ ٍة ِم ـَِّة َفْضٌؾ َذرَّ َفُقـِْشُئ .  َوَيْبَؼك يِف اجْلَ

ـْ الـَّبِلِّ َصذَّ اهللَُّ َعَؾْقِف  ِحقِح َع ـََّة َكاَم َثَبَت يِف الصَّ ا َخْؾًؼا آَخَر ُيْدِخُؾُفْؿ اجْلَ اهللَُّ هَلَ

 (.4/309)جمؿقع الػتاوى . هـ.ا"َوَشؾَّؿَ 

تلمؾ هذيـ الـصني الؾذيـ رّصح فقفام صقخ اإلشالم باتػاق الصحابة والتابعني 

وعذ أكف ٓ يبؼك يف "وأئؿة ادسؾؿني وشائر أهؾ السـة عذ التسؾقؿ بلحاديث الشػاعة، 

. "الـار أحد يف قؾبف مثؼال ذرة مـ إيامن

ـْ  َفَلْخِرْج  اْكَطؾِْؼ -: ريض اهلل عـف–بؾ يف احلديث الصحقح عـ أكس : وأققل  َكانَ  َم

ـْ  َخْرَدلٍ  َحبَّةِ  ِمْثَؼالِ  َأْدَكك َأْدَكك َأْدَكك َقْؾبِفِ  يِف  ـَ  َفَلْخِرْجفُ  إِياَمٍن، ِم . َفَلْفَعُؾ  َفَلْكَطؾُِؼ  الـَّاِر، ِم

 ومل يـؼؾ صقخ اإلشالم وٓ غره عـ أحد مـ الصحابة وٓ مـ التابعني وٓ مـ 

 .إن أحاديث الشػاعة مـ ادتشابف: بعدهؿ أكف قال

-272ص) "حودي إرواح"يف ـتوبف - رمحف اهلل–  اإلموم ابـ افؼقؿؿول-4

273 :)
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افقجف افعؼون أكف ؿد ثبً يف افصحقحغ مـ حديٌ أيب شعقد اخلدري يف "

ظز وجؾ صػعً ادالئؽي وصػع افـبققن وصػع ادممـقن اهلل ؾقؼقل "حديٌ افشػوظي 

ومل يبؼ إٓ أرحؿ افرامحغ، ؾقؼبض ؿبضي مـ افـور، ؾقخرج مـفو ؿقمو مل يعؿؾقا خرا 

 يف هنر يف أؾقاه اجلـي يؼول فف هنر احلقوة ؾقخرجقن ـام خترج مؿط ؿد ظودوا محام، ؾقؾؼقف

بغر احلبي يف محقؾ افسقؾ ؾقؼقل أهؾ اجلـي همٓا ظتؼوا اهلل افذيـ أدخؾفؿ اهلل اجلـي 

، ؾفمٓا أحرؿتفؿ افـور مجقعفؿ ؾؾؿ يبؼ يف بدن أحدهؿ "عؿؾ عؿؾقه و ٓ خر قدمقه

أكف مل  وطوهر افسقوق ،مقضع مل متسف افـور بحقٌ صوروا محام وهق افػحؿ ادحسق بوفـور

ارجعقا ؾؿـ  ؾقؼقل"، ؾنن فػظ احلديٌ هؽذا يؽـ يف قؾقهبؿ مثؼال ذرة مـ خر

وجدتؿ يف ؿؾبف مثؼول ذرة مـ خر ؾلخرجقه ؾقخرجقن خؾؼو ـثرا، ثؿ يؼقفقن ربـو مل 

صػعً ادالئؽي وصػع افـبققن وصػع ادممـقن، ومل : كذر ؾقفو خرا ؾقؼقل اهلل ظز و جؾ

فقخرج مـفا ققما مل يعؿؾقا خرا كور اليبؼ إٓ أرحؿ افرامحغ ؾقؼبض اهلل ؿبضي مـ 

ففذا السقاق يدل عذ أن همٓء مل يؽـ يف قؾقهبؿ مثؼال ذرة مـ خر ومع هذا ، "قط

. فلخرجتفؿ الرمحة

ومـ هذا رمحتف شبحوكف  فؾذي أوىص أهؾف أن حيرؿقه بوفـور ويذروه يف افز وافبحر زظام 

 ومع هذا ،ففذا قد صؽ يف ادعاد والؼدرة ومل يعؿؾ خرا قطمـف بلكف يػقت اهلل شبحوكف 

ظؾؿ ؾام تالؾوه أن رمحف اهلل، ؾؾؾف أ مو محؾؽ ظذ مو صـعً؟ ؿول خشقتؽ وأكً :ؾؼول فف

 وؿد ثبً يف حديٌ أكس ريض ،ظؼقل افبؼ ()شبحوكف وتعوػ يف خؾؼف حؽؿ ٓ تبؾغف

يؼقل اهلل عز وجؾ أخرجقا مـ الـار مـ ذكرين يقما أو ): اهلل ظـف أن رشقل اهلل ؿول

                                                           

 ."ٓ تبؾغفو": وافصقاب - 
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 اهـ."()(خافـل يف مؼام

: أؿقل

تلمؾ ـالم هذيـ اإلمومغ وؽرمهو حقٌ مل جيعؾقا حديٌ افبطوؿي مـ ادتشوبف، وـذفؽ 

إهنو مـ : ظؾاما افسـي ٓ كعرف أحًدا مـفؿ أكف ؿولافصحوبي وأحوديٌ افشػوظي ظـد 

 . بؾ أمجعقا هؿ وافصحوبي ظذ افؼقل بؿضؿقهنو.ادتشوبف

وابـ افؼقؿ رمحف اهلل بـك حؽؿف هـو ظذ حديٌ أيب شعقد وأيده بحديٌ هذا افرجؾ 

. احلديٌ...افذي مل يعؿؾ خرًا ؿط، وأمر أوٓده أن حيرؿقه

وٓ صؽ أكف يممـ بلحوديٌ افشػوظي إخرى وإحوديٌ افقاردة يف ؾضؾ ٓ إفف إٓ 

. اهلل وؾضؾ افتقحقد

 .وافذي كعرؾف ظـ ابـ افؼقؿ أكف ـون يرى ـػر تورك افصالة

ؾال يبعد أن يؽقن ؿد ؽّر رأيف؛ تسؾقاًم مـف بلحوديٌ افشػوظي وحديٌ افبطوؿي 

. وأحوديٌ ؾضؾ افتقحقد

 ققل ابـ كثر وجمؿقعة مـ العؾامء-5

                                                           

ـٌ َؽِريٌى ": ، ثؿ ؿول(2594) حديٌ "شــف"رواه افسمذي يف  -  ٌٌ َحَس ورواه احلوـؿ . "هذا َحِدي

 مـ ضرق، رّصح مبورك بـ ؾضوفي بوفسامع "افتقحقد"ورواه ابـ خزيؿي يف . وصححف وواؾؼف افذهبل

 حديٌ "افسـي"ورواه ابـ أيب ظوصؿ يف ـتوب . (453، 452، 451)يف إحداهـ، اكظر حديٌ 

: وابـ ؾضوفي ؿول ؾقف احلوؾظ ابـ حجر. وحسـف إفبوين ٕن مداره ظذ مبورك بـ ؾضوفي.(833)

. ؿول ظػون ثؼي مـ افـسوك وـون وـون: "افؽوصػ"وؿول افذهبل يف . "صدوق يدفس ويسقي"

 ."ضعقػ: حدثـو، ؾفق ثؼي، وؿول افـسوئل: وؿول أبق زرظي إذا ؿول
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يف تػسر ققل اهلل  (473-7/472 )"تػسره"يف -  رمحف اهلل–وقال ابـ كثر 

ـَ فِقَفا َما َداَمِت ): تعاىل ْؿ فِقَفا َزفٌِر َوَصِفقٌؼ َخالِِدي ـَ َصُؼقا َفِػل الـَّاِر هَلُ ا الَِّذي َفَلمَّ

اٌل دَِا ُيِريُد  َؽ َفعَّ َؽ إِنَّ َربَّ َّٓ َما َصاَء َربُّ َْرُ  إِ ْٕ اَمَواُت َوا : (السَّ

وٌل دَِو ُيِريُد }: وؿقفف" َؽ َؾعَّ َؽ إِنَّ َربَّ ْؿ }:  ـؼقفف تعوػ{ إِٓ َمو َصوَا َربُّي ـُ  افـَّوُر َمْثَقا

ـَ ؾِقَفو إِٓ َمو َصوَا اهللَُّ إِنَّ َربََّؽ َحؽِقٌؿ َظؾِقٌؿ  [. 128: إكعوم] {َخوفِِدي

وؿد اختؾػ ادػرسون يف ادراد مـ هذا آشتثـوا، ظذ أؿقال ـثرة، حؽوهو افشقخ 

 وؽره مـ ظؾاما افتػسر، وكؼؾ ـثًرا مـفو "زاد ادسر"أبق افػرج بـ اجلقزي يف ـتوبف 

واختور هق مو كؼؾف ظـ خوفد بـ َمْعَدان، اإلموم أبق جعػر بـ جرير، رمحف اهلل، يف ـتوبف 

أن : وافضحوك، وؿتودة، وأيب ِشـَون، ورواه ابـ أيب حوتؿ ظـ ابـ ظبوس واحلسـ أيًضو

آشتثـوا ظوئد ظذ افُعصوة مـ أهؾ افتقحقد، ممـ خيرجفؿ اهلل مـ افـور بشػوظي 

. حغ يشػعقن يف أصحوب افؽبوئر افشوؾعغ، مـ ادالئؽي وافـبقغ وادممـغ،

ثؿ تليت رمحة أرحؿ الرامحني، فتخرج مـ الـار مـ مل يعؿؾ خرا قط، وقال يقما مـ 

ـام وردت بذفؽ إخبور افصحقحي ادستػقضي ظـ رشقل اهلل . ٓ إلف إٓ اهلل: الدهر

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بؿضؿقن ذفؽ مـ حديٌ أكس، وجوبر، وأيب شعقد، وأيب هريرة، 

وؽرهؿ مـ افصحوبي ، وٓ يبؼك بعد ذفؽ يف افـور إٓ مـ وجى ظؾقف اخلؾقد ؾقفو وٓ 

. حمقد فف ظـفو

 .وهذا الذي عؾقف كثر مـ العؾامء قديام وحديثا يف تػسر هذه أية الؽريؿة

وؿد روي يف تػسرهو ظـ أمر ادممـغ ظؿر بـ اخلطوب، وابـ ظبوس، وابـ 

وظـ أيب . مسعقد ، وأيب هريرة، وظبد اهلل بـ ظؿرو، وجوبر، وأيب شعقد، مـ افصحوبي

وظـ ظبد افرمحـ بـ زيد بـ أشؾؿ، وإشحوق بـ . ِِمَْؾز، وافشعبل، وؽرمهو مـ افتوبعغ
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 وورد حديٌ ؽريى يف معجؿ افطزاين ().أؿقال ؽريبي-راهقيف وؽرمهو مـ إئؿي 

. "افؽبر، ظـ أيب أمومي ُصَدّى بـ َظْجالن افبوهع، وفؽـ شـده ضعقػ، واهلل أظؾؿ

: التعؾقؼ

خوفد بـ معدان وافضحوك وؿتودة وأبق شـون وابـ : ؾفمٓا ِمؿقظي مـ افعؾاما

ظبوس واحلسـ يرون أن هذا آشتثـوا ظوئد ظذ افعصوة مـ أهؾ افتقحقد ممـ خيرجفؿ 

اهلل مـ افـور بشػوظي افشوؾعغ مـ ادالئؽي وافـبقغ وادممـغ حغ يشػعقن يف أصحوب 

. افؽبوئر

فقخرج مـ الـار مـ مل يعؿؾ خرًا ثؿ تليت بعد هذه افشػوظوت رمحي أرحؿ افرامحغ، 

 ، خيرجفؿ اهلل بام يف قؾقهبؿ مـ اإليامن،"ٓ إلف إٓ اهلل": قط، وقال يقمًا مـ الدهر 

. ومع همٓا إئؿي اإلمومون ابـ جرير وابـ ـثر 

ومـشل هذا إيامهنؿ بلحوديٌ افشػوظي افتل ٓ يرؾع هبو رأشًو اخلقارج ومـ ظذ 

. مـفجفؿ ـوفػرؿي احلداديي اخلورجقي

يف تػسر ققل اهلل تعاىل يف  (9/287 )"تػسره"يف - رمحف اهلل–وقال ابـ كثر 

َؼْقا ): شقرة مريؿ ـَ اتَّ ل الَِّذي َّٓ َواِرُدَها َكاَن َعَذ َربَِّؽ َحْتاًم َمْؼِضقًّا ُثؿَّ ُكـَجِّ َوإِْن ِمـُْؽْؿ إِ

. (َوَكَذُر الظَّادنَِِي فِقَفا ِجثِقًّا

َؼْقا ):  وؿقفف" -:رمحف اهلل–قال  ـَ اتَّ ِذي ل افَّ إذا مّر اخلالئؼ ـؾفؿ ظذ : أي (ُثؿَّ ُكـَجِّ

افـور، وشؼط ؾقفو مـ شؼط مـ افؽػور وافعصوة ذوي ادعويص، بحسبفؿ، كجك اهلل 

ؾجقازهؿ ظذ افرصاط ورسظتفؿ بؼدر . تعوػ ادممـغ ادتؼغ مـفو بحسى أظامهلؿ

                                                           

 يشر ابـ ـثر إػ مو كسى إػ همٓا إئؿي مـ افؼقل بػـوا افـور، وهذا ٓ يثبً ظـفؿ وٓ ظـ أحد ()

أؿقال بلهنو مـفؿ، وحوصوهؿ مـ أن يؼقفقا هبذا افؼقل افبوضؾ، وؿد اشتـؽرهو ابـ ـثر بقصػفو 

. ؽريبي
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أظامهلؿ افتل ـوكً يف افدكقو، ثؿ يشػعقن يف أصحوب افؽبوئر مـ ادممـغ، ؾقشػع 

ادالئؽي وافـبققن وادممـقن، ؾقخرجقن خؾًؼو ـثًرا ؿد أـؾتفؿ افـور، إٓ دارات 

وإخراجفؿ إياهؿ مـ الـار بحسب ما يف قؾقهبؿ -وهل مقاضع افسجقد-وجقهفؿ 

مـ اإليامن، فقخرجقن أوٓ مـ كان يف قؾبف مثؼال ديـار مـ إيامن، ثؿ الذي يؾقف، ثؿ 

الذي يؾقف، ثؿ الذي يؾقف حتك خيرجقا مـ كان يف قؾبف أدكك أدكك أدكك مثؼال ذرة مـ 

 وإن مل يعؿؾ خًرا "ٓ إلف إٓ اهلل": إيامن ثؿ خيرج اهلل مـ الـار مـ قال يقًما مـ الدهر

 ـام وردت بذفؽ إحوديٌ قط، وٓ يبؼك يف الـار إٓ مـ وجب عؾقف اخلؾقد،

َؼْقا  ): افصحقحي ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ؛ وهلذا ؿول تعوػ ـَ اتَّ ِذي ل افَّ ُثؿَّ ُكـَجِّ

. "(َوَكَذُر افظَّودَِِغ ؾِقَفو ِجثِقًّو

: التعؾقؼ

 وإخراجفؿ إيوهؿ مـ افـور بحسى مو يف ؿؾقهبؿ مـ "-: رمحف اهلل–اكظر إػ ؿقفف 

. "اإليامن

، حتك ... ؾقخرجقن أوٓ مـ ـون يف ؿؾبف مثؼول ديـور مـ إيامن": واكظر إػ ؿقفف

خيرجقا مـ ـون يف ؿؾبف أدكك أدكك أدكك مثؼول ذرة مـ إيامن ثؿ خيرج اهلل مـ افـور مـ 

. " وإن مل يعؿؾ خًرا ؿط"ٓ إفف إٓ اهلل": ؿول يقًمو مـ افدهر

يف رشح حديث  (290-23/288 )"التؿفقد"وقال اإلمام ابـ عبد الز يف -6

مخس صؾقات كتبفـ ": قال- صذ اهلل عؾقف وشؾؿ–عبادة بـ الصامت عـ رشقل اهلل 

اهلل عز وجؾ عذ العباد فؿـ جاء هبـ مل يضقع مـفـ صقئا اشتخػافا بحؼفـ كان لف عـد 

اهلل عفد أن يدخؾف اجلـة ومـ مل يلت هبـ فؾقس لف عـد اهلل عفد إن صاء عذبف وإن صاء 

. "أدخؾف اجلـة

 وهذا ، وؾقف أن افصؾقات ادؽتقبوت ادػسضوت مخس ٓ ؽر" -:رمحف اهلل–قال 
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إذا -وفقف دلقؾ عذ أن مـ مل يصؾ مـ ادسؾؿني يف مشقئة اهلل  ،حمػقظ يف ؽر مو حديٌ

 ، مصدقا مؼرا وإن مل يعؿؾ-كان مقحدا مممـًا بام جاء بف ُمؿد صذ اهلل عؾقف وشؾؿ

أٓ ترى أن ادؼر بوإلشالم يف حغ دخقفف ؾقف  ،وهذا يرد ققل ادعتزلة واخلقارج بلرسها

يؽقن مسؾام ؿبؾ افدخقل يف ظؿؾ افصالة وصقم رمضون بنؿراره واظتؼوده وظؼدة -

 وهق اجلحقد دو - ؾؿـ جفي افـظر ٓ جيى أن يؽقن ـوؾرا إٓ برؾع مو ـون بف مسؾام،كقتف

.  واهلل أظؾؿ-ـون ؿد أؿر بف واظتؼده

يف -وؿد ذـركو اختالف افعؾاما يف ؿتؾ مـ أبك مـ ظؿؾ افصالة إذا ـون هبو مؼرا 

 . " واحلؿد هلل-بوب زيد بـ أشؾؿ مـ هذا افؽتوب

. تلمؾ ققل ابـ عبد الز جقًدا

 

: (95-1/94 )"فتح الباري"يف -  اهللرمحف–وقال ابـ رجب -7

:  خرج افبخوري ومسؾؿ مـ حديٌ "

صذ اهلل ظؾقف  )ظؿرو بـ حيل ادوزين ، ظـ أبقف ظـ أيب شعقد ظـ افـبل  - 22

: يدخؾ أهؾ اجلـة اجلـة وأهؾ الـار الـار ، ثؿ يؼقل اهلل عز وجؾ  ": ؿول (وشؾؿ 

، فقخرجقن مـفا قد اشقدوا أخرجقا مـ كان يف قؾبف مثؼال حبة مـ خردل مـ إيامن 

فقـبتقن كام تـبت احلبة يف محقؾ السقؾ ، - موفؽ : صؽ  - فقؾؼقن يف هنر احلقا أو احلقاة

 :حدثـو ظؿرو: وؿول وهقى : ؿول افبخوري  . " أمل تر أهنا خترج صػراء مؾتقية

. "" خردل مـ خر":  وؿول ،"احلقوة"

.  معـك ـؾؿي افتقحقد()وهذا يستدل بف ظذ أن اإليامن يػقق.....

. ؛ بؾ يبؼك ظذ صوحبفواإليامن الؼؾبل وهق التصديؼ ٓ تؼتسؿف الغرماء بؿظادفؿ 

                                                           

 .ـذا، وفعؾف يريد أن اإليامن أوشع مـ افتقحقد؛ ٕكف يشؿؾ افتقحقد وإظامل افصوحلي - 
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 ٕن افغرموا فق اؿتسؿقا ذفؽ خلؾد بعض أهؾ افتقحقد وصور مسؾقبو مو يف ؿؾبف 

. مـ افتصديؼ ومو ؿوفف بؾسوكف مـ افشفودة

 وإكام خيرج عصاة ادقحديـ مـ الـار هبذيـ الشقئني ، فدل عذ بؼائفام عذ مجقع مـ 

. دخؾ الـار مـفؿ

إن :  وأن افغرموا إكام يؼتسؿقن اإليامن افعؿع بوجلقارح ، وؿد ؿول ابـ ظققـي وؽره

 ."أيضو - افصقم خوصي مـ أظامل اجلقارح ٓ تؼتسؿف افغرموا 

: افتعؾقؼ

وإكام خيرج ظصوة ادقحديـ مـ افـور هبذيـ ..."-: رمحف اهلل–اكظر إػ ؿقفف 

.  ،  اإليامن افؼؾبل وافـطؼ بوفؾسون"...افشقئغ

افذي ٓ يـطؼ ظـ - صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ–وهذا ؾؼف صحقح فؽالم رشقل اهلل 

 .اهلقى

ؾفمٓا أهؾ افسـي وأئؿتفؿ متػؼقن ظذ افؼبقل وافتسؾقؿ بلحوديٌ افشػوظي وإخذ 

هبو فػًظو ومعـك ـام وردت ظـ افرشقل ادعصقم صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افذي ٓ يـطؼ 

. ظـ اهلقى

ومل يؼؾ أحد مـفؿ ومل ُيِؼ مـ ؿريى وٓ مـ بعقد إػ أن أحوديٌ افشػوظي أو أن صقًئو 

 أْن يدرك خطقرة ؿقفف وخطقرة خموفػتف إهنا مـ ادتشابفمـفو مـ ادتشوبف، ؾعذ مـ يؼقل 

وصحوبتف - صؾقات اهلل ظؾقف وشالمف–ٕهؾ افسـي وأئؿتفؿ، بؾ خموفػتف فؾرشقل 

. افؽرام

. ؾؼد يظـ بعض اجلفالا أكـو كحط مـ مؽوكي افعؿؾ: وبعد هذا

 ؾبئس افظـ هذا، ؾنكو وهلل احلؿد كممـ مـ أظامق أكػسـو بام فؾعؿؾ ظـد اهلل ورشقفف 

. وادممـغ مـ مؽوكي رؾقعي
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وكممـ بـصقص افقظقد دـ ٓ يعؿؾ بلوامر اهلل، وٓ جيتـى كقاهقف أو يرتؽى صقئًو 

. مـفو

ًُ مثاًل بامكع افزـوة، وأتؾق أيي افؽريؿي :  وهل ـثرة يف افؼرآن وافسـي، وـؿ مرة رضب

ـَ ) ِذي َهَى  َيْؽـُِزونَ  َوافَّ يَ  افذَّ َٓ  َواْفِػضَّ ُهؿْ  اهللَِّ َشبِقؾِ  يِف  ُيـِْػُؼقهَنَو َو ْ  َأفِقٍؿ َيْقمَ  بَِعَذاٍب  َؾَبؼِّ

و َؾُتْؽَقى َجَفـَّؿَ  َكورِ  يِف  َظَؾْقَفو حُيَْؿك ـَْزُتؿْ  َمو َهَذا َوُطُفقُرُهؿْ  َوُجـُقهُبُؿْ  ِجَبوُهُفؿْ  هِبَ  ـَ

َْكُػِسُؽؿْ  ـُْتؿْ  َمو َؾُذوُؿقا ِٕ . (َتْؽـُِزونَ  ـُ

-: صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ–وأذـر احلديٌ يف افذي ٓ يمدي افزـوة ، أٓ وهق ؿقفف 

 فف صػحً افؼقومي يقم ـون إذا إٓ حؼفو مـفو يمدي ٓ ؾضي وٓ ذهى صوحى مـ مو" 

 بردت ـؾام وطفره وجبقـف جـبف هبو ؾقؽقى جفـؿ كور يف ظؾقفو ؾلمحل كور مـ صػوئح

شـي حتك يؼه بغ افعبود ؾرى شبقؾف إمو أفػ،  مخسغ مؼداره ـون يقم يف فف أظقدت

إػ اجلـي وإمو إػ افـور ؿقؾ يو رشقل اهلل ؾوإلبؾ ؿول وٓ صوحى إبؾ ٓ يمدي مـفو 

حؼفو ومـ حؼفو حؾبفو يقم وردهو إٓ إذا ـون يقم افؼقومي بطح هلو بؼوع ؿرؿر أوؾر مو 

ـوكً ٓ يػؼد مـفو ؾصقال واحدا تطمه بلخػوؾفو وتعضف بلؾقاهفو ـؾام مر ظؾقف أوٓهو 

رد ظؾقف أخراهو يف يقم ـون مؼداره مخسغ أفػ شـي حتك يؼه بغ افعبود ؾرى شبقؾف 

إمو إػ اجلـي وإمو إػ افـور ؿقؾ يو رشقل اهلل ؾوفبؼر وافغـؿ ؿول وٓ صوحى بؼر وٓ ؽـؿ 

ٓ يمدي مـفو حؼفو إٓ إذا ـون يقم افؼقومي بطح هلو بؼوع ؿرؿر ٓ يػؼد مـفو صقئو فقس 

ؾقفو ظؼصوا وٓ جؾحوا وٓ ظضبوا تـطحف بؼروهنو وتطمه بلطالؾفو ـؾام مر ظؾقف 

 ،يف يقم ـون مؼداره مخسغ أفػ شـي حتك يؼه بغ افعبود، أوٓهو رد ظؾقف أخراهو

، حديٌ "صحقحف"أخرجف مسؾؿ يف . إفخ....ؾرى شبقؾف إمو إػ اجلـي وإمو إػ افـور

(987 .)

 ضقؿف طؾام إرض مـ صزا اؿتطع مـ"-: صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ–وأضقػ أن ؿقفف 
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(. 1610)، حديٌ "صحقحف"، أخرجف مسؾؿ يف "أرضغ شبع مـ افؼقومي يقم إيوه اهلل

وكـؽر أصد اإلكؽور ظذ مـ يتفوون بلؿؾ يشا مـ افعؿؾ، وحتك ظذ مـ يؼرص يف 

. افؼقوم بوفســ وادستحبوت

ٓ ي  مع اإليامن ذكى، وكذمفؿ : وكـؽر أصد اإلكؽور ظذ ؽالة ادرجئي افذيـ يؼقفقن

. أصد افذم، وكحذر مـفؿ ومـ مذهبفؿ

بؾ كـؽر أصد اإلكؽور ظذ أصـوف ادرجئي افذيـ ٓ يدخؾقن افعؿؾ يف اإليامن، 

. ويزظؿقن أن اإليامن ٓ يزيد و ٓ يـؼص

رون  ويف افقؿً كػسف كـؽر ظذ اخلقارج وادعتزفي افذيـ ؽؾقا يف كصقص افقظقد، ؾُقؽػِّ

مرتؽبل افؽبوئر مـ ادسؾؿغ، وحيؽؿقن ظؾقفؿ بوخلؾقد يف افـور، وٓ حيسمقن كصقص 

. افقظد

وكسر ظذ مـفٍ أهؾ افسـي مـ افصحوبي وافتوبعغ، وأئؿي افسـي واهلدى مـ بعدهؿ 

بلن اإليامن ؿقل وظؿؾ واظتؼود، يزيد بوفطوظي ويـؼص بودعويص، حتك ٓ يبؼك مـف يف 

. ؿؾقب بعض افعصوة إٓ أدكك أدكك أدكك مـ مثؼول ذرة مـ اإليامن

وكممـ بلحوديٌ افشػوظي وأحوديٌ ؾضؾ افتقحقد ظذ افـفٍ افذي شور ظؾقف 

افصحوبي وافتوبعقن ومـ تبعفؿ بنحسون، وهؿ أهؾ افسـي، ٓ كحرف وٓ كمول وٓ 

. إهنو مـ ادتشوبف: كؼقل

. كسلل اهلل أن يػؼفـو يف ديـف، وأن يثبتـو ظؾقف حتك كؾؼوه، إن ربـو فسؿقع افدظوا

. وصذ اهلل ظذ كبقـو حمؿد وظذ آفف وصحبف وشؾؿ

ـتبف 

ربقع بـ هودي ظؿر اددخع 
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