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َّ أن    ََّّش     ََّّالَّواألض      َّواملش      َّوالقب     َّاألم    ا ََّّإىلَّعن    َّواالنص    ا َّهللاَّبغ   رَّقعل    َّالت َّ
َّب   َّهللاَّوبي    ََّّاملس     َّت ض     َّواألض     َّ  َّاملش     ََّّ     َّص     َّوََّّاألم    َّهب   َّابتلي   َّبل    

َّمن قض ََّّو  اَّوط يقته  َّبش وطه َّاملنتظم َّوالزاي ةَّاحلجَّيشب َّم َّلبعضه َّص  َّإذَّ؛هللاَّوشع ئ 
َّاس ت   ََّّوق  َّبغ ر  َّقنتعل  ََّّوالَّو    َّهللَّن  قل ب ََّّل نلل َّ    ََّّال   ََّّاإلس ممََّّل  و ََّّاملن قض ََّّمت م

َّمج   َّال  ق   َّ     َّم   َّ    ان َّك   نََّّع ي   ةَّ أبدل   ََّّغ  ر َّودع    َّهللاَّبغ  رَّلمس  تغ   َّزوناجمل     ََّّ   ءال 
َّبي    نَّم    َّأدل   ته َّخ  ط    َّعل    َّالق      َّليق    َّ؛جممل    َّمن قش    َّم    َّ  كلي    َََّّّأص      ََّّحت    َّأب ز     

َّومه :َّأصلنيَّذك َّوالث ينَّاألو َّاجلز َّيفَّبن َّم  ََّّوق َّخطئه  

 .ةالشرعي   صوصالن   على االعتماد -
 .به املستغاث لذات د  يعو  أمر   على االعتماد -
َّ:ايم َّيل َّوذل ََّّاألص  َّم َّتبق َّم َّنكم َّال  ق َّ   ََّّويف

 :املستغيث لنية يعود أمر على االعتماد :الث الث األصل
َّيبن    نَّاه    َّاملس  تغي  َّ ني    ََّّإىلَّت     َّةع     ََّّأبم      َّتع   ىلََّّهللاَّبغ   رَّاالس  تغ   زوَّجم      ََّّيس  تن 

َّ   اَّحت  َّت  ك َّال يَّواألدل َّهللا َّبغرَّاملستغي َّ لني ََّّيع دَّأم  ََّّعل ََّّ-االستحب بَََّّّ ب-ََّّاجل از
َّومه :َّهب  َّيتمسك نَّاليَّته أدل ََّّأعظ َّم َّمه َّ ئيسنيَّدليلنيَّإىلَّت   َّاألص 

 .يفَّاملستغ ثَّب َّال ب بي َّابعتق دَّإالَّش ًك َّك نتَّالَّهللاَّبغرَّاالستغ   َّأن َّ -
 .العقل َّاجمل ز -

َّ ن   َّيظه   َّم   َّو    َّ  ملتق م  اَّألدل   اَّم   َّ أمهي   ََّّأق    ََّّأن    َّيع  يَّالَّاألدل   َّ     َّذك   َّوأتخ  ر
َّالش كَّلنف َّأوَّهللاَّبغرَّاالستغ   َّلتج يزَّب ََّّك نيتمس ََّّم ََّّأكث ََّّم َّنيال ليلَََّّّ  ي ََّّاإن َََّّّ؛ ليًّ 
َّاآليت:َّعربَّبي نم َّوميك َّ هللاَّبغرََّّاملستغي َّع 

 يف املستغاث به: ةالربوبي ابعتقاد إال شرًكا تكون ال االستغاثة :أواًل 
َّإالَّعن     َّش   كَّالَّإذَّهللا؛َّبغ  رَّاملس  تغي َّع   َّ كالش   ََّّينف   َّم   َّ     ََّّ    اَّعل   َّ م  اعت
َّ ا إن ََّّهللاَّدونَّم  َّ ولي ًََّّّأوَّ نبي ًََّّّي ع نَّ نيَّ أن ََّّع ني  َََّّّو  ََّّب  ََّّاملستغ ثَََّّّيفََّّ ال ب بي َََّّّابعتق د

َّخص    ئ َّم    َّ ش   يئًََّّميل    ََّّالَّ أن    ََّّويعتق    ونَّ الك    نَّيفَّابلتص     َّمس   تق َّ أن    ََّّيعتق    ونَّال
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َّأوَّذب ح ََّّأوَّن   َّأوَّدع   َّم  َّالقب   َّإىلَّيص  َّاع َّأ   ََّّوص َّيصحَّامَّعلي ََّّوبن  ًَََّّّ ال ب بي 
َّهللاَّأبن ََّّويس ت ل نَّاملقب    َّ   اَّيفَّال ب بي َّيعتق َّ أن ََّّع ان َّإذاَّإالَّابلش كََّّذل َََّّّغرََّّأوََّّط ا  َّ

َّاألكم     َّوإب     ا َّامل     ت َّإ ي      َّعل     َّالق      ةَّالس    ممَّعلي     َّعيس     َّأعط     َّق     َّوتع     ىلَّس    بح ن 
َّ مش  كََّّيك  نَّالَّ اإن  ََّّ ال ب بي  ََّّاي َّيعتق َّأنَّدونََّّ ي ت ََّّيفََّّذل َََّّّسأل ََّّام ََّّ هللاََّّإبذنََّّواألب ص

َّ (1)وتع  ىلَّ ن حس بَّهللاَّخص  ئ َّم  َّو   َّالبش  َّق   ةَّخ    َّابخلص  صََّّامل  ت ََّّإ ي  ََّّأن َََّّّم 
َّ(2)الت س     َّ ص    ح ََّّواإلمج      َّ الس    ن ََّّأ      َّم       َّأن ََّّ"واحل ص     َّد     من:َّزي    يَّأمح     َّيق      

َّنفع  ً َّوالَّإع   اًم َّوالَّإجي   ًداَّوالَّخلق  ً َّوالَّأت   رًاَّنعتق   َّالَّ-ن الس   ََّّأ    َّمعش   -َّألّن ََّّو    از ...
َّعلي    َّهللاَّص   ل َّللن   يَّض    ًّاَّوالَّنفع   ً َّوالَّأت    رًاَّنعتق    َّوالَّل     َّش    ي ََّّالَّو      َّهللَّإالَّض    ًّاَّوال

َّوغ ر َّوس ل َّعلي  َّهللاَّص ل َّابلن يَّ الت س  ََّّيفَّا   َّا مَّواألم  ا  َّاأل ي   َّم  َّلغر َّوالََّّوسل 
َّا    َّالَّ حلني والص   ََّّابألولي    َّوك   اَّأمجع  ني َّعل يه َّوس  مم َّهللاَّص  ل ا ََّّوامل س  لنيَّاألنبي    َّم  
َّب    َّيت   ربكَّوإمن    َّش      َّيفَّأت    رَّهل    َّول   ي َّ  ش   يئًََّّخيلق    نَّالَّ ألن    ََّّ؛وأم    ا ََّّأ ي     ًََّّك    ن ََّّب   ني

َّ.(3)تع ىل"َّهللاَّأ ب  َّلك ن 
َّص    َّأن ََّّ:و    َّإليه   َّاس  تن واَّال  يَّاملق م   َّ ص  ح ََّّلع   مَّص  حيحَّغ  رَّاالس  ت ال َّو    ا

َّمع وا     َّمس   أل َّو     َّ  ال ب بي    ََّّابعتق    دَّإالَّ ش    كََّّيك    نَّالَّهللاَّلغ   رَّالعب    دةَّأن    ا َّم    َّش     
َّأخط َّعل  َّي  َّومم َّهللا َّبغرَّاالستغ   َّ  ازَّه أمه  َََّّّم ََّّ ع ي ةََّّمس ئ ََّّعليه ََّّتبىنََّّ(4)مبح   
َّاملق م :َّ   

َّهللاَّلغ رَّةدالعب  َّم  َّأن اًع َّص ا اَّ وأن ََّّاعله ََّّع ََّّاحل ي ََّّبن ََّّم  َََّّّوق ََّّاملش كني ََّّاع ََّّ-1
َّهللاَّذك    َّب   َّوالض    َّف    الن ََّّاعتق   دَّأوَّاق    َّ ه   ايَّ ال ب بي   ََّّاعتق   دَّ     َّش   كه َّمن    َّيك   َّومل

َّوم   َّ بن   َّم    ََّّكم  ََّّب   ل ََّّوتص   مه َّوالض  َّف   الن ََّّبع   مَّاع  فااه َّم  َّأخ    َّالعتب    ا ََّّش  كه 
َّوم   َّتقلي  ً ا َّالعب   دا ََّّ َّل  تَّيص   ا نَّإمن   َّ أبن   ََّّاع  فااه َّوم   َّهللا َّإالَّم   ب َّالَّ أبن   ََّّاع  فااه 

َّذل .َّذك َّم  ََّّوق َّ وسل َّعلي َّهللاَّصل َّالنيَّوق تله َّ كابلش  ََّّعليه َّهللاَّ ك ََّّاق َّذل َّ

 

َّ."الت س "َّ:(َّينظ َّمثمَّيفَّاالست ال َّهب اَّم َّق ل َّالشيع َّم تض َّامله  َّيفَّم قع َّال مس َّحت َّعن ان1)
َّ(.38(َّيقص َّب َّك َّأن ا َّالت س َّواالستغ   َّبغرَّهللاَّكم َّين َّعل َّذل َّيفَّ)ص:2َّ)
َّ(.37(َّال   َّالسني َّيفَّال دَّعل َّال   بي َّ)ص:3َّ)
https://justpaste.it/og7cَّمثم:َّش كَّالعب دة َّلل كت  :َّلط َّهللاَّخ    َّعل :ََّّ(َّينظ 4)
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َّش    ََّّص   َّمث  َّال ب بي  َّاعتق دَّع مَّم َّ ش كََّّالفع َّجتع َّع ي ةَّاعتب  ا ََّّ ث َََّّّأنََّّ-2
َّال  يَّاألص  ن مَّم   َّع    َّمل   َّص   اه َّأوَّتق   اًب َّوال    َّاخلض    َّم   َّوالن    َّك ل   بحََّّاألاع    َّم   
َّاعتق    دَّيفَّمبحص     َّل   ي َّوالش    كَّ التعب    ََّّامع   ىنَّاالعتب     ا  َّم    َّوغر     َّهللا َّدونَّم    َّتعب   

َّبغ   رَّأوَّال ب بي    َّابعتق    دَّك    نََّّس    ا -َّهللاَّلغ   رَّ التعب    ََّّ قيق    َّوق     َّا   إن ََّّعلي    َّوبن     ًََّّ ال ب بي    
َّالش ك.َّيفَّوق   ََّّ  ََّّ-ذل َّ

َّال    َّ    اَّم   َّص    الت ََّّأوَّأ رالت   ََّّيعتق   ونَّالَّهللاَّبغ  رَّاملس  تغيثنيَّك   ََّّأبن ََّّق    َّم   َّ-3
َّم   َّكب  رةََّّمج ع   ًََّّأن ََّّعل   َّت     ََّّالق   ائ َّا  إن ََّّذل   ََّّيعتق   َّالَّم   َّ ن   كَّك   نََّّإذاَّ!ب    َّيس  تغيث ن
َّال  ز َّإعط   َّيفَّال  يَّ   اَّ تص   ََّّويعتق  ونَّ املع  ينَّ    َّقل  هب َّيفَّتق  مَّهللاَّبغ رََّّاملستغيثني

َّ   اَّ تل ب ََّّيعتق  ونَّ أن  ََّّعل  َّي    ََّّم نه َّكث ر َََّّّاع َّأن ََّّكم ََّّذل  َّوغرَّامل ض َّوشف  ََّّوال ل 
َّ ش      َّك     ََّّويعلم     نَّ ش      َّك     ََّّيس    مع نَّكك     ن ََّّ؛ال ب بي     َّخص     ئ َّم     َّبش      َّال     ي

َّذل .َّإىلَّوم َّالبعي ةَّاملس ا  ََّّم َّويسمع ن
َّهللاَّإبذنَّويعط    َّويتص     َّيق     َّ إمن    ََّّال    يَّ     اَّإن ََّّ:وقلن    َّلن    تنز ََّّإنَّ كل     َََّّّ     اَّوم    َّ-4

َّلتف     يجَّس    بًب َّ عل     َّاج ََّّيق      :اَّذل      َّالقب  ي     َّيعتق     َّوالَّأ رابلت     ََّّيس    تق  ََّّوالَّل     َّهللاَّوإبعط      
َّس   بًب َّ عل   َّميك   َّالَّا لس  ب َّخ   ص َّش   ع   ََّّدلي    ََّّإىلَّمت    َّاملطل   اب ََّّو ص    َّالك   اب َّ

َّبغ رَّالتعلقَّم َّمتن َّالش يع َّأن ََّّواألص َّب لي  َّإالَّهللاَّإالَّعلي َّيق  ََّّالََّّايم ََّّدني ايًَََّّّّأوََّّ ش عيًَّّ
َّ التعل قَّ   اَّم  َّ سالن  ََّّوختل ي َّالب  بََّّ   اَّلس    ََّّع ي ة ََّّبنص ص ََّّو    ََّّ غر َّدع  َّأوََّّهللا

َّ!ابلت أ ر َّيس تق َّالَّ أبن  ََّّاالعتق  دَّم  َّهللاَّلغ رَّال  ع  َّم  َّالن   َّ   اََّّإاب   ََّّعل  ََّّال لي ََّّاأي 
َّ!ص   الت ََّّ  اَّأعط   َّهللاَّأن َََّّّعل َّال لي َّوأي 

َّابط   َّبعم   ََّّالص  حل َّالني   َّ أم  ََّّاخلط أ َّ     َّيفَّأوَّص  حلً َّالعم  َّك   نََّّإذاَّمعت ربةَّ الني  ََّّ-5
َّإىلَّ املت     ََّّ ني  ََّّك ن  ََّّامهم  َّللعم   َّح ًَّمص ح  ََّّوليس  َّتكف  َّامََّّالش  ََّّيفََّّوا دََّّغر َََّّّ متعم َّ
َّالعم   َّ   اَّحتس نيَّيفَّالص  حل َّ الني  ََّّتكف  َّوالَّ علي  َّدلي  َّالَّابط   ََّّنفس  َّالعم  ََّّاإن َََّّّالقب  
س    ي  ََّّن  ن  ب   ئ ك   ََّّ     ََّّ}ق    ََّّوتع  ىل:ََّّس بح ن ََّّهللاََّّيق  ََّّ  اََّّويف أل  خ  َّض    ََّّال    ي  ََّّ(103)َّأ ع م   اًلََّّاب 

َََّّّس ع ي  ه   َّ ن  ي  َّاحل  ي  ة َََّّّيف  ب  ن ََّّو      ََّّال   ن  ن ََّّأ ن     ََّّم  س   ن  ًع  َّم  س   َّالن يَّويق   َّ [104َّ 103َّ]الكه  :َّص  
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َّ.(1)«رد فهو أمران عليه ليس عمل  عمل من»َّوسل :َّعلي َّهللاَّصل 
َّالش   َّوص  َّيفَّ ال ب بي  ََّّاعتق  دَّو  بََّّمسأل َّعل َّمبييَََّّّال لي ََّّ  اََّّأن َََّّّ:هذا  وخلصة

ََّّذل  ََّّ ب  َّاإذاَّأخ   َّواعتب  ا ََّّش و َّدة للعبَّب َّوا   َّغرَّ  اَّأن َََّّّ ن َّبي  َََّّّوق ََّّابلعب دة 
َّ. ش كََّّهللاَّلغرَّالعب دةَّتل ََّّص  َّك ن

 :(2)العقلي اجملاز :اثنًيا
َّ  نيَّهللاَّبغ رَّاملس تغيثنيَّإن ََّّيق ل  ن:َّ ا إن ََّّب   َّك نيتمس  َََّّّم  ََّّأكث  ََّّم  ََّّأيض ً ََّّال  لي ََّّ  ا
َّولك  َّ م نه َّذل  ََّّطل َّيقص ونَّالَّ اإن ََّّ احل    ََّّمنه َّويطلب نََّّهب ََّّويستغيث نََّّي ع ن 
َّ   َّ إمن  ََّّك  نََّّأ  ََّّأوَّالب  و َّأوَّالق  د َّعب  َّإىلَّ امل    ََّّون  اه  َّهللا ََّّم  ََّّذل َََّّّطل ََّّيقص ون

َّوالطل   َّإل  يه َّ     الت ََّّ قيق   َّي ي   ونَّالَّنإذَّاه   َّالعقل    َّاجمل   زَّ:اإلس  ن د َّاجمل   زَّاببََّّم   
َّاأللف     َّتل    ََّّأن ََّّ"م    َّد    من:َّزي   يَّأمح    َّيق     َّ و      َّهللاَّم    َّذل    ََّّي ي    ونَّ وإمن    ََّّ م   نه 
َّعقل  يََّّجم ز ََّّاجمل زَّوذل ََّّللمسلمني َّكفرالت ََّّإىلَّا تي   ََّّغرََّّم ََّّاجمل زََّّعل ََّّمحله ََّّميك ََّّامل مه 
َّالكت    بََّّيفَّووا د ََّّ املس   لمنيَّمجي    َّألس   ن َّعل    َّومس   تعم  ََّّ العل    َّأ     َّعن    َّومع    و  ََّّش    ئ  َّ

َّ ش  ا ينَّال  وا َّو   اَّ أ واينَّامل   َّو  اَّ أشبعيَّالطع مَّ  اَّ:الق ئ َّق  ََّّم م َََّّّوعلي ََّّوالسن  
َّالَّالطع   مَّا  إن ََّّالعقل    َّاجمل   زَّعل   َّحمم    َّالس  ن َّأ    َّعن   َّذل   ََّّاك   َّ نفع  يَّالطبي   َّو    ا
َّإذنَّاه   َّ.(3)ل   "َّأت   رَّالَّع   د يََّّس  ب  ََّّوالطع   مَّ تع   ىلَّهللاَّ    َّ قيق   َّواملش  ب َّ  قيق   َّيش  ب 
َّاجمل  ز َّس بي َّعل  َّ   َّوإمن  َّ قيقي ًّ َّل ي َّم نه َّوالطل  َّ ال ني ي  َّاألس ب بََّّم  َّع  د يََّّس ب  َّ
َّاالس   تغ   َّ"اأم    َّاق     :َّهللاَّبغ   رَّاالس   تغ   َّع    َّس   ءا َّع    َّمجع    َّعل    َّال    كت  َّأ     بََّّوق    

َّق     َّو     َّش    ًع  َّاج   ئز ََّّالغ    ئبنيَّأوَّاألم    ا ََّّوالص    حلنيَّواألولي    َّاألنبي     َّم    َّامل    دَّوطل   
َّذل    ََّّو     ازَّواملعق      َّوالس   ن َّالكت    بََّّم    َّذل   ََّّ     ازَّعل    َّواألدل    َّوخلف   ً  َّس   لًف َّالعلم    
َّيفَّظه   ََّّب ع  َّأعظ  َّ   َّش  كَّذل ََّّأبنَّوالق  َّواخللق َّالتأ رَّعل َّالَّالسببي ََّّعل ََّّحمم  

 

َّ(.1718(َّأخ   َّمسل َّ)1)
 َّوايه َّ"من قش َّدع  َّاجمل زَّالعقل َّيفَّاالستغ   َّابل س  َّصل َّهللاَّعلي َّوسل "(َّيفَّم كزَّسل َّو ق َّعلمي َّبعن ان:2ََّّ)

َّع َّالقضي  َّوا   َّ:ال اب َّعل َّ نق ش 
https://salafcenter.org/3095/ 

َّ(.42-41(َّال   َّالسني َّيفَّال دَّعل َّال   بي َّ)ص:3َّ)

https://salafcenter.org/3095/
https://salafcenter.org/3095/
https://salafcenter.org/3095/
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َّأص  ح هب َّهب   َّ يت ص   ََّّال  يَّاخل   ا  َّب    َّ   ن َّم   َّو    َّ املت  أخ ةَّاألعص   َّيفَّاإلس  ممي َّاألم   
َّ.(1)عق ئ   "َّيفََّّوالطع ََّّاملسلمنيَّتكفرَّإىل

َّش   ًع َّيص  ح ََّّالَّهللاَّبغ رَّاالس  تغ   َّع  َّالش   كَّوص  َّنف   َّيفَّالعقل    ََّّاجمل   زَّإىلَّواالس تن د
َّاآليت: يف  خطئه بيان إمجال   وميكنَّخ طئ  َّأص   َََّّّعل َّمبييََّّق   ََّّو  َّواقًع  الَّوَّ

َّإىلَّ قيق     َّاألاع      َّنس    ب نف     َّوََّّاألش    ي  َّخ     اص  ََّّنف     َّعل     َّق     ئ  ََّّالق      َّ      اَّأن ََّّ-1
َّابلكس   َّلق هل َّاجم زًََّّإلي َّالفع َّنسب ََّّوجيعل نََّّ امللل  ََّّاع ََّّ قيق ََّّينف نََّّاه ََّّامللل ق   

َّعل  َّالش  عي َّالنص  صَّ دل  ََّّوق  َّالعقل   َّابجمل  زَّللق  َّبطمن ََّّ  َّالكس ََّّم   ََّّوبطمن
َّيفَّالق   َّتفص ي َّ ن  َّالغ   َّول ي َّكثرة ََّّآاي ََّّيفَّإلي َّالفع َّ ونسبَّاألشي   َّخ اصََّّإ ب  َّ
َّابط  َّو   َّ األش ي  َّخ  اصَّنف  َّعل  َّمب يََّّق  هل ََّّأن َََّّّإىلََّّأش رََّّلك  ََّّابلكس   ََّّالق  ََّّإبط  
َّابط .َّاه َّابط َّعل َّبيَّوم َّالفط ة َّملقتض َّ  َّلوخم َّش ًع 
َّاجمل  زَّعل  َّم  م ََّّالعب  دَّع  َّيص   َّم  َّك  ََّّ عل  اَّلك نه ََّّ العقل  ََّّاجمل  زََّّننك ََّّالََّّن أن َََّّّ-2
َّق ين  َّث  َّول ي َّ قيقت   َّعل  َّمم  َّأن  َّالك ممَّيفَّاألص  َّاإنَّاألص  ََّّخم ََّّو  ََّّ العقل 
َّاألق .َّعل َّمعظمه َّعن ََّّالعقل َّاجمل زَّعل َّت  

َّاملس  تغي َّأنَّ    :َّي   ك ون َّال  يَّوالق ين   َّلق ين    َّإالَّاحلقيق   َّعل   َّاحلم   َّاألص   َّن َّأَّ-3
َّةال   د ََّّلب   بََّّإلغ    َّاي   َّو    اَّين قض    َّالَّم   َّعل   َّكمم   ََّّك   ََّّحنم   َّأنَّايج   َّمس  ل َّهللاَّبغ  ر

َّ ص    ََّّإذاَّإالَّالكف   َّيفَّيق   َّأنَّملس  ل َّميك   َّا  مَّ  األم   ََّّيفَّالش   كَّوق    َّاببََّّوإلغ    َّ  ابلكلي   َّ
َّمن  َّيص   َّم  َّك  ََّّحنم  َّأنَّميك  َّ أن  ََّّذل  ََّّأحل   َّأوَّات ي  َّب ي َّغ رَّاإلس ممََّّدين ََّّغر َََّّّ أبن َّ

َّهللاَّكس     َََّّّق ئله   َّويكف   َّكف   ََّّ أن   ََّّعل   َّالعلم    َّأمج   َّال  يَّالعب    ا ََّّتل   ََّّ   ىَّ اجمل   زَّعل   
َّب       دَّالق     َّإلغ     َّيع   يَّالق ين    َّهل     َّابجمل     زَّاق    هل َّذل     َّإىلَّوم    َّودين    َّابهللَّواالس   تهزا 

َّ    َّيفَّالش  كَّوق   َّع َّع ي ةَّنص ًص َّين قضَّم َّو  ََّّ اإلسممي ََّّاألم ََّّيفََّّوالش كََّّكفرالت َّ
َّالس  ي َّالق    َّ    اَّنت   ئجَّ"م   َّالش  ي :َّآ َّالعزي  زَّعب   َّب   َّص   حَّالش  ي َّيق    َّا    َّويفَّ  األم   َّ
َّم  َّسيل  َّوكف  يََّّش ك يََّّق   ََّّمن َّص  َّم َّك ََّّإذَّ؛امل ت ََّّ ك ََّّاببَََّّّيفََّّالفقه  ََّّأق ا ََّّإلغ  

َّال  ي ََّّأوَّإهل   َّ احل م ََّّأوَّ يب َّالش يط نََّّالزّندق  :ََّّم  ََّّق   ََّّم  ََّّوك  اََّّالعقل ...ََّّابجمل زََّّعه ت 

 

َّ(.3814(َّينظ :َّدا َّاإلات  َّاملص ي  َّات  َّ ق :َّ)1)
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َّ يب َّعص  َّالش يط نَّعل  :َّق ل  َّمح َّام   ََّّك نََّّإنَّاقي :َّأايق  ََّّ  س   َََّّّعل ََّّل مط َََّّّالفمين
َّاقي   َّأق ا َّ  ل َّ حت ََّّملَّم َّ  اَّس   !عل ََّّمطل ََّّالفمينََّّال يََّّ بَََّّّأوََّّإهل  ََّّأضل ََّّواحلم 

َّالكف ي   َّاألق   ا َّلس  مع َّذل   ََّّأ ي  زَّول   َّمعت     َّب   ل ََّّع  نه َّاعت    َّوالَّخم     َّخ   ه   َّوال
َّعن  َّاألم   َّأت  َّإذاَّث ََّّال  ي  َّيفَّا ه   ًََّّولطعن  اَّواملن  اقني َّالفسق َّم َّمس  ََّّصب  ََّّ الش كي َّ
ََّّ.(1)الش ك"َّعه ةَّم َّوخ     ََّّالعقل  َّاجمل زَّعل َّمنه َّك ََّّأ   َّاحل ك 
َّ    َّكله   ََّّني     َّأن ََّّعل   َّي   لن َّم   َّلك   َّهللا َّبغ  رَّاملس  تغي َّ ني   ََّّعل   َّاعتم   واَّ ن   َّأَّ-4
َّ العقل    َّاجمل    زَّيع ا    نَّالَّهللاَّبغ   رَّاملس   تغيثنيَّع    امَّأنَّعل    َّي      ََّّال اق    َّب    َّ!العقل     َّاجمل    ز
َّواألض     َّالعتب    ََّّعن   َّ   جت  َّول   اَّ؛ب   َّاملس  تغ ثََّّإىلَّ     الت ََّّإالَّن   ائه َّم   َّم   اد  َّول  ي 
َّق ين   َّاإلس  ممَّك   نََّّا إذاَّهللا َّوبي    ََّّاملس     َّيفَّمثل  َّجت   َّوالَّ وذل   َّ تض  عًََّّيك ن   نَّم   َّأش  

َّالني َّعل َّاالعتم دَّاإن ََّّ  اَّوم َّوأ ل  َّأوضحَّو  َّأيًض َّق ين َّواألض   َّالقب  ََّّم ََّّاح هل 
َّ الني  َّإىلَّالنظ  َّدونَّو    َّاأللف  َّعل َّاالعتم دَّالش  َّيفََّّو دََّّاق ََّّللش   ََّّخم ل  َََّّّو    
أ ل ت  ه   ََّّ}و ل   ئ   ََّّاق    :َّذل   ََّّهللاَّ ك   َّكم   ََّّاملن   اقنيَّم   َّوق   َّم   َّمث    ََّن       ََّّك ن    ََّّإ من     َّل ي  ق    ل   ََّّس   

ّلل  ََّّق      ََّّو ن  ل ع      َّ ت      ََّّأ اب  ت   َََّّّو   س     ل   ََّّو آاي  ز ئ  ن ََّّك ن      ت  ه  َّإ مي     ن ك    َّب  ع      ََّّك ف         َََّّّق      ََّّت  ع ت        واَّال ََّّ(65)َّت س    
َّع   َّوس   َّعلي   َّهللاَّص  ل َّالن  يَّيستفس   َّال    َّ(2)األن   ا َّذانَّقص   َّيفَّوكم   َّ [66َّ 65َّ]الت ب   :
َّالفقه    َّلتق ي   ا ََّّمن   قضَّك   ل َََّّّوق   هل َّإس  ممه  َّبق ين   َّاجمل   زَّعل   َّق   هل َّمم   َّوملَّ ني     
َّالقص    َّأنَّوالش      َّالقص     َّاعتب     َّدونَّالظ      ةَّواألاع     َّاألق    ا َّعل    َّاأل ك    مَّتب   يَّال  ي
َّش  .َّك ََّّيفَّامعتربًََّّدائًم َّلي 

َّ   اَّيفَّوق  َّال   َّاملع نيَّع  َّول ي َّ ش  ًك َّ بك ن َّالفع  َّوص  ََّّع  ََّّن تكل ََّّأنن ََّّإىلََّّوينب 
َّأنَّش  ََّّا مَّاه  َّمق  مَّآخ  َّمت م   َّالف ع  َّالكممَّع  َّأم َّالفع  َّوص َّيفَّا لبح ََّّالفع  
 علي .َّاحلك َّإنزا َّقب َّكثرةََّّ وش وطًََّّكثرةََّّوم ان َّكثرةََّّق ائ َّ ن ك
َّس ج د ََّّ  َّاليَّابألاع  َّنفع َّاكي َّالعقل ََّّاجمل زََّّم ََّّهللاََّّبغرََّّاالستغ   ََّّك ن ََّّإذاََّّ-5
َّ!أيًض  َّعقليًّ َّجم زًاَّذل ََّّأيك نَّ القربَّ   َّوط ا َّهللاَّلغرَّون   ََّّوذبح َّ

 

َّ(.131-130   َّمف  يمن َّ)ص:َّ(1َّ)
َّ(.1540م ا دَّالظمآنَّب ق َّ)َّ( َّوصحح َّاأللب ينَّيفَّصحيح2180(َّينظ :َّسن َّالفم  َّ)2)
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َّاحلك   َّألن ََّّ؛هللاَّبغ  رَّاملس  تغي َّ ني   ََّّعل   َّاالعتم   دَّميك   َّالَّ أن   ََّّ:األصةةل هةةذا وخلصةةة
َّوالني    َّالقص    َّاي    َّي    خ َّاق    َّاملعين   نيَّاألش   ل صَّعل    َّاحلك    َّ أم    ََّّ    ابلظ    ََّّاألاع     َّعل    

َّك ن   ََّّس   ا َّ ش   ََّّب  مَّممن ع   َّأاع     ََّّاه   َّاألاع    َّأم   َّذل    َّوغ  رَّواجله   َّوالنس  ي نَّواخلط  أ
َّأوَّال ب بي  َّالص   َّاعتق َّس ا َّش كَّبش وط َّهللاَّلغرَّالعب دةَّاص  ََّّكف ي  ََّّوأََّّب عي ََّّأاع اًلَّ

َّملَّأوَّللمقب   َّوالتص   َّوالض  َّالنف  َّاعتق  َّس  ا َّبش  وط َّش كََّّهللاََّّبغرََّّواالستغ   ََّّيعتق  ََّّمل
َّذل .َّيعتق 

 :والسلف الصحابة فعل إىل االستناد الرابع: األصل
َّاألدل   َّألن ََّّوذل   ََّّ؛هللاَّبغ رَّاالس  تغ   َّز جم     ََّّكت  اب َََّّّيفَّا ض    ًََّّاألكث   َّ   َّاألص   َّ   ا
َّالق آني   َّص  صابلن ََّّيتعل قَّايم  َّمع وم  َّش ب َّ  َّب َّ بن َّم  ََّّكم ََّّقليل َّالب بََّّيفََّّاليََّّالش عي 
َّع    َّالنظ    َّبغ   ض  ََّّالص   حيح َّاأل  دي    َّع    َّنبح    َّذ بن    َّل    َّ النب ي    َّالس   ن َّيفَّقليل    َّو     
َّم    َّام   نه َّقس   مني َّإىلَّينقس   م نَّو    ءال َّ س الن    ََّّاع     ََّّإىلَّاالس   تن دَّايكث    َّامل    ل   َّص   ح 
َّوم  َّتيمي َّك ب ََّّالن سَّم َّات  ََّّإالَّهللاَّبغرََّّاالستغ   ََّّعل ََّّاألم ََّّأكث ََّّوأنََّّ  ابألكث ي َََّّّيست  
َّ األكث ي   ََّّ أ قي   ََّّ     َّآخ   َّحب    ََّّ إن   ََّّإذَّ؛س   ق َّالن    َّ    اَّم   َّج    احل ََّّأن ََّّومعل   م ََّّ (1)تبع   
َّم  َّص    ََّّأق  ا َّأوَّأباع  َّيست ل نَّال ي َّاه ََّّالث ينََّّالقس ََّّ أم َََّّّاق  ََّّأكث ي ََّّلك ن ََّّابحلق
َّ   ا َّي من  َّإىلَّت بعه َّم  َّثَّاأل بع  َّا ألئم  ََّّالت بعنيََّّثََّّالك امََّّالصح ب ََّّم ََّّب ً اََّّ األم َََّّّعلم  
َّعل   َّسنقتص   َّل   ل ََّّ؛يط    َّاألم   َّا  إن ََّّويكتب ن   َّكتب     ََّّال  يَّاألمثل   َّأ ص   َّأنَّأ د ََّّوإذا
َّ ي     َّب   مَّاأل     َّ     َّم   قفه َّإن ََّّإذَّ؛الك    امَّالص   ح ب َّبع   ضَّم    َّب   ً اَّب    َّيس   ت ل نَّم    َّأ    

َّقسمني:َّإىلَّاألص َّ  اَّيفَّالكممََّّانقس 
 :رضي هللا عنهم الكرام الصحابة وأفعال أقوال األول: القسم

َّع   ي ََّّملَّذل ََّّوم َّ  ئمص َّهب َّونزل َّملم  ََّّهب َّ م َّأل َََّّّق ََّّالك امََّّالصح ب ََّّأن َََّّّبن ََّّم  َّ
َّإذاوََّّإلي    َّويفزع   نَّوي ع ن   َّب   َّيس  تغيث نَّوس  ل َّعلي   َّهللاَّص  ل َّيالن   ََّّق  رب ََّّإىلَّأت   اَّأن   َّع  نه 
َّ يح الص  ََّّاالس ت ال َّ   اَّم  َّخ لي  َّب ش َّ أن  َََّّّجت  ََّّهللاََّّبغرََّّتغ   ساالََّّز جم   َََّّّكت ََّّعل ََّّم   َّ
َّويفَّب  َّ نيستغيثَّوسل َّعلي َّهللاَّصل َّيالن ََّّقربَّإىلَّأت اَّبعضه َّأوَّالصح ب َّأن ََّّيثبت اََّّأنَّو  

 

َّ(.357(َّي ك َّالسبك َّأنَّاب َّتيمي َّ  َّأو َّم َّق  َّبتح ميَّاالستغ   َّبغرَّهللا َّينظ :َّشف  َّاألسق مَّ)ص:1َّ)
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َّ وس  ل ََّّعلي   َّهللاَّص  ل َّابلن  يَّاس  تغ ثََّّالص  ح ب َّم   َّأ    َّ"والَّهللا:َّ مح   َّتيمي   َّاب   َّيق    َّ    ا
َّتل   ََّّيقف   نَّك   ن اََّّوق   َّ عنه   َّبع   واَّإذاَّوالَّقب      َّعن   َّالَّ؛األنبي    َّم   َّبغ  ر َّوالَّ م ت   َّبع   

َّملَّ   اَّوم  َّالظن  ن َّويظن  نَّهب  َّالب أسَّويش ت  ََّّالقت    َّيفَّاملش  كنيَّمق بل  َّيفَّالعظ مََّّامل اق 
ََّّوالَّأص  ًم َّهللاَّعل  َّمبلل     ََّّأقس م اَّوالَّب   َّ امللل  قنيَّم  َّغ  ر َّوالَّبن ي  ََّّم  نه َّأ    ََّّيس تغ 
َّب  بعضَّك نيتمس   ََّّ أن   ََّّإالَّ (1)عن     "َّالص  مةَّوالَّاألنبي    َّقب    َّعن   َّال   ع  َّيقص   ونَّك   ن ا

َّم   َّل    َّيءص  ل نَّم   َّ    ازَّعل   َّداللته   َّلن    َّأب ز    َّعل   َّمن    ََّّ الك   امَّح ب الص   ََّّم   َّاألاع    
َّوق   َّ غر    َّإىلَّاحلك   َّيس  حب نَّثَّمعين   َّص    ةَّعل   َّب   لي َّيس  ت ل نَّم   َّكث  رًاََّّ أن   ََّّإىلَّنبي   الت َّ
َّ:وفه الكرام الصحابة فعل من به يستدلون ما أبرز اأم  َّذل  َّعل َّالتنبي َّبقس

َّب  َّش بي َّع  َّبس ن  َّ(2)الط رباينَّ و َّاق  َّ عن  ََّّهللاََّّ ض ََّّ ني ََّّب ََّّعثم نََّّقص ََّّأواًل:
َّب  َّس ه َّب َّأم م َّأيبَّع َّامل ين َّاخلطم َّ عف َّأيبَّع َّالق س  َّب َّ و َّع ََّّاملك  ََّّسعي 

َّعن  َّهللاَّ ض  َّعف  نَّب  َّعثم  نَّإىلَّخيتل َّك نََّّ  مََّّأن َََّّّ ني ََّّب ََّّعثم نََّّ عم  َََّّّع ََّّ ني  
َّ ني    َّب   َّعثم    نَّالق   َّ    ت    َّيفَّينظ   َّوالَّ إلي    َّيلتف   َّالَّعثم    نَّاك   نَّ ل    َّ      َّيف

َّاي  َّاص  َّاملس ج َّائ  َّثَّ ات ض أَّامليضأةَّائ َّ ني :ََّّب ََّّعثم نََّّل ََّّاق  ََّّ إلي ََّّذل َََّّّاشك 
َّايَّ ال مح  َّن يَّوس ل َّعلي َّهللاَّصل َّحمم َّن بنبي  ََّّإلي ََّّ وأت   ََّّأسأل ََّّإينَّالله َّق :ََّّثََّّ  كعتني
ََّّحمم    َّ   ىَّإيَّو  َّ    ت   ََّّوت   ك َّ      يَّيَّايقض   َّو    َّع  زَّ ب   ََّّإىلَّب   ََّّأت     َّإين  
َّ   ىَّالب   ابََّّاج    َّعثم   نَّاببََّّأت   َّثَّ عثم   نَّل  َّق    َّم   َّص  ن اَّال     َّا   نطلقَّ.مع  ََّّأ و 
َّا  ك َّ   ت   َّوق   :َّالطنفس  َّعل  َّمع  َّاأ لس َّ عف نَّب َّعثم نَّعل َّاأدخل َّبي  ََّّأخ 

َّك ن  ََّّم  َّوق   :َّ! الس عَّ   َّك ن ََّّ ىَّ   ت ََّّذك  ََّّم ََّّل :ََّّق  ََّّثََّّ ل ََّّاقض   ََّّ   ت 
َّهللاَّ  زاكَّ:ل  َّاق  َّ ني َّب َّعثم نَّالق َّعن  َّم َّخ  َّال   ََّّإن َََّّّث َََّّّ.اأتن ََّّ    ََّّم ََّّل َّ
َّ وهللاَّ ني  :َّب  َّعثم  نَّاق   َّ يف ََّّكلمت  ََّّ ىَّإيَّيلتف َّوالَّ   يََّّيفََّّينظ ََّّك نََّّم ََّّ اخرًَّ
َّبص   َّذ   بََّّعلي  َّاش ك َّض  ي  ََّّوأ  َّوس ل َّعلي ََّّهللاََّّصل ََّّهللاََّّ س  ََّّشه  َََّّّولك ََّّكلمت ََّّم 
َّ.الض ي َّقص َّخلإَّ...

َّالص  ح يبَّقص   َّ ن   َّلن   َّوبق   َّالقص    َّيفَّال   ا دَّ ي الض   ََّّ    ي َّع   َّالك  ممَّبن   َّم    ََّّوق   
 

َّ(.222االستغ   َّيفَّال دَّعل َّالبك  َّ)ص:َّ(1َّ)
َّ(.508(َّاملعج َّالصغرَّ)2)
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َّس عي  َّب  َّش بي َّهب  َّدتف   ََّّالقص  َّو    َّع   ال   ََّّ   اَّال    َّهل  اَّوتعليم  َّ ني  َّب  َّعثم  ن
َّو     َّاب    َّأنَّوذك   واَّ العل    َّأ     َّم   َّمج ع    َّف وض  ع ََّّعلي     َّاحلك    َّيفَّالعلم    َّاختل    َّوق   
َّأنَّ:و     َّ؛وا     ةَّ  ل    َّيفَّمقب ل    َّأ  ديث    َّوأن ََّّ  ن    َّعن    َّال    او َّو     َّ(1)من    كرَّعن    َّي    و 
ََّّ.(2)أمح َّابن َّعن َّوي و َّي ن َّع َّي و 

ََّّالقص    َّ      َّيفَّالك   ممَّهللاَّ مح    َّاأللب    ينَّأط     َّوق     َّم    َّ أو     َّع    ةَّم    َّض   عفه َّوب   ني 
َّ     اَّا   إن ََّّاالخ   تم  َّبس   ب َّوك    ل ََّّذك       َّال   يَّاحل ل    َّيفَّإالَّش   بي َّت  ي   قَّع    مَّ:ه    أمه  َّ

َّأو قَّ واي َّو  َّ م ض َّم َّأكث َّيفَّالقص َّذك َّب ونَّشبي َّع َّأمح َّع َّ و َّق ََّّاحل ي 
َّم    َّعن    َّهللاَّ ض    َّعثم    نَّحل     َّمع       ََّّاحل    ي َّم   نَّنأَّكم    ََّّ ق     َّو     َّأمح    َّع    َّلك ن    
َّ   ت  َّيقض  َّوالَّعن  َّهللاَّ ض  َّعثم نَّل َّأيذنَّوالََّّ أايمًَََّّّال   ََّّأييتََّّأنََّّستبع ي َََّّّ اإن َََّّّ  ع اي 
َّهللاَّ مح   َّتيمي   َّواب   َّ (3)اخل  ربَّ    اَّن   قضتَّب عيت   َّا تم م   َّع   َّواألخب    َّ ال اش   َّاخلليف   َّو    
َّأك ربَّ   َّم  َّع  َّهب  َّ   اَّانف  ادَّعل  :َّع  ةَّايه  َّال زايدةَّ"اه  َّ:ايق  َّالقص َّيفَّالعل ََّّي ك 

َّ   اَّ و َّع  َّل  َّع  َّ اويه َّوأنَّلفظه  َّواضط ابََّّعنه  َّالسن َّأ  َّوإع ا ََّّمن  ََّّوأ فظ
َّ.(4)منك ة"َّأ  دي 
َّا ته  دَّ   اَّأن ََّّي   َّاإن  َّص حته  عل  َّا   ََّّالقص  َّيفَّآخ  َّ أ  ََّّهللاَّ مح  ََّّتيمي ََّّوالب 
َّأ    َّع   َّي  ء  َّال   َّ الك   امَّالص  ح ب َّجمم    َّايه   َّخي لف   َّمس  أل َّيفَّ    ي َّاه   َّيفَّص  ح يب

َّع  َّامل أ   َّ"وال  ع  َّهللا:َّ مح  َّيق   َّبي ن   َّسبقََّّكم ََّّغر ََّّعنه ََّّ و ََّّب ََّّ مش ب ََّّصني ََّّمنه 
َّعلي    َّهللاَّص  ل َّالن  يَّع   َّام  أ   ًََّّل   ي َّب   َّأم   َّوال    َّب    َّأيم    َّملَّوس  ل َّعلي   َّهللاَّص  ل َّيالن   َّ

َّالعب  دا ََّّ  ن َّيفَّالص ح ب َّآ   دَّع  َّنق  ي ََّّم  َّكس  ئ ََّّش  يع ََّّب  ََّّتثب  ََّّالََّّ   اََّّومث ََّّ وسل 
َّ ب  َّم  َّوك  نَّعلي   َّالص ح ب َّم  َّغ ر َّي ااق  َّملَّإذاَّالتح مي  ََّّأوَّاإلجي اب ََّّأوََّّاإلاب   َََّّّأو

َّاملس    لمنيَّعل     َّجي     َّس    ن َّاعل     َّيك     َّملَّي ااق     َّالَّخي لف     َّوس    ل َّعلي     َّهللاَّص    ل َّالن    يَّع     

 

َّ(.6َّ/211( َّوإكم  َّ  ي َّالكم  َّ)2َّ/262ميزانَّاالعت ا َّ)وَّ( 5َّ/47َّالك م َّيفَّضعف  َّال    َّ)(َّينظ :1َّ)
َّ.(2َّ/262(َّينظ :َّميزانَّاالعت ا َّ)2)
َّ(.89-83(َّينظ :َّالت س َّأن اع َّوأ ك م َّ)ص:3َّ)
َّ(.216َّص(َّق ع ةَّ ليل َّيفَّالت س َّوال سيل َّ)4)
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ََّّ.(1)اتب عه "
َّلمس تغ   َّي  ك ون َّاليَّالص  َّ  ازَّيفَّعليه َّاالعتم دَّميك َّالََّّ القص َََّّّأن َََّّّ  اََّّم ََّّاتبني
َّهللا.َّإالَّعلي َّيق  َّالَّوايم َّابألم ا َّ
َّق ربَّإىلَّ     ََّّاج   َّعم   َّزم  َّيفَّقح   َََّّّالن  سََّّأص  بَََّّّق   :ََّّ أن  َََّّّال  ا ََّّم ل  َََّّّ واي ََّّاثنًيا:

َّال    َّا أت َّ لك  ا َّق  َّا إن َّألمت  ََّّاستس قَّهللا َّ س   َّايَّاق   :َّوس ل َّعلي َّهللاَّصل ََّّالني
َّالك ي  َّعلي  ََّّل  :َّوق  َّمس تقيم نَّأنك  َّوأخ رب َّالس مم َّاأق ئ َّعم َّائ َّل :ََّّاقي ََّّاملن مََّّيف

َّ.(2)عن  َّعج ز ََّّم  َّإالَّآل  َّالَّ  بََّّايَّق   :ََّّثََّّعم  ََّّابك  ََّّا أخرب ََّّعم  ََّّاأت ََّّ.الكي ََّّعلي َّ
َّلآليت:َّعليه َّاالعتم دَّيصحَّالَّالقص َّو   
َّعلي   َّوبن    َّ (3)ب "والض   ََّّالع ال   َّمع   و َّغ  رَّال   ا َّ"م ل   ََّّهللا:َّ مح   َّاأللب   ينَّيق    َّ-1
َّ ض  َّعم  َّزم  َّيفَّقح  َّو  َّ عظيم َّ  د  ََّّوأن ََّّ خ ص َََّّّعليه  ََّّاالعتم دََّّميك ََّّالََّّا لقص 

َّأ     َّينقل   َّالَّأنَّا     ًََّّّيس  تبع َّال     َّ     اَّم   َّالعظ   ي َّاحل   ثََّّ    اَّمث    َّو    وثََّّ عن   َّهللا
َّيق  :َّذل ََّّوم َّال ا  َّم ل ََّّس  
َّ ي ع   َّوالَّجمه   َّ أيض ََّّ   َّوس ل َّعلي  َّهللاَّص ل َّالنيَّقربَّإىلَّ   َّال  َّال   ََّّن َّإََّّ-2
َّوعمل    َّق ل    َّوأنَّخ ص    َّ!جمه      َّ واي    َّعل    َّكه    اََّّعظ   ي َّأم     ََّّيفَّاملس   لم نَّيعتم    َّاكي    
َّبن .َّم  ََّّكم ََّّالك امَّالصح ب َّلفع َّخم ل 
َّ      َّمث    َّيفَّاالستس   ق  َّص   مةبَّأم     ََّّا لش    يع َّ  ع الش    ََّّلله     َّخم    ل  ََّّ     اَّأن ََّّ-3
َّابل   ع ةَّال  ن َّأي ََّّملَّ    اَّا  إنَّ وس  ل َّعلي   َّهللاَّص  ل َّالن  يَّق  ربَّإىلَّ   بَّل  اَّول  ي َّ امل اق   

َّ. إلي
َّالص ح ب َّاهم  َّم  َّ   َّ-الص مةَّ   َّالقح  َّعن  َّش  و املَّأن ََّّأعي:-ََّّالفه ََّّ  اََّّأن َََّّّ-4
َّوس تأيتَّ لعب  سابَّاستس ق َّ  نيَّعن  َّهللاَّ ض َّعم َّاع َّعلي َّي   ََّّم َّوأعظ َّوطبق   ََّّالك ام
َّالقص .

 

َّ(.217َّص(َّق ع ةَّ ليل َّيفَّالت س َّوال سيل َّ)1)
َّ(.32002خ   َّاب َّأيبَّشيب َّ)(َّأ2)
َّ(.3َّ/708م س ع َّاأللب ينَّيفَّالعقي ةَّ)(3َّ)
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َّهللاَّص  ل َّالن  يَّإىلَّل   ابلط ََّّ ت     ََّّ أن   ََّّالقص   َّيفَّل  ي َّ اإن   ََّّ    اَّبك   َّس  لي الت ََّّعل   َّ-5
َّ.(1)هللاَّبغرَّاالستغ   َّجت يزَّيفَّعليه َّاالعتم دَّميك َّامَّ املط َّإبنزا َّوسل َّعلي 

َّب  َّأوسَّع  َّ(2)ال  ا م َّ وا َّم  َّو  َّالقرب َّةك  َََّّّع َّعنه ََّّهللاََّّ ض ََّّع ئش ََّّ  ي ََّّاثلثًا:
َّالن  يَّق  ربَّانظ   واَّاق ل  :َّ ع ئش   َّإىلَّاش  ك اَّا ش  ي ََّّ قحط  ًََّّامل ين   َّأ   َّقح   َّق    :َّهللاَّعب  
َّ س  ق َّم  الس   ََّّوب  نيَّبين   َّيك  نَّالَّ   ىَّالس  م  َّإىلَّةًَّك    َََّّّمن  َّا    عل اَّ وس  ل َّعلي   َّهللاَّص ل 
َّاس م َّالش ح  َّم  َّق  تفت ََّّ ىَّاإلب َّومسن َّالعش  َّنب ََّّ ىََّّامط ًَََّّّامط ّنََّّافعل ا ََّّق  :
َّالفتق.َّع م

َّاآليت:َّذل ََّّويبنيَّومتًن  َّسنً اَّضعيف َّال واي َّو   
َّ.(3)عم  َّآخ َّيفَّالنعم نَّأيبَّاختم وََّّزي  َّب َّسعي َّضع َّ-1
َّويفَّ ي     َّيفَّك  ةََّّاي  َّتك  َّملَّعنه  َّهللاَّ ض  ََّّع ئش ََّّبي ََّّأن َََّّّ؛َّوذل َّال واي ََّّنك  ةََّّ-2
ََّّ "ومم  ََّّهللا:َّ مح  َّتيمي  ََّّاب  ََّّيق   ََّّ  ا ََّّللبي  َّيك  َّملَّع ئش  َّ ي  ةَّم  ةَّيفَّأن  َّ   اَّك  بَََّّّيب ني  
َّمس  ق  َّبعض   َّ وس  ل َّعلي   َّهللاَّص  ل َّالن  يَّعه   َّعل   َّك   نََّّكم   ََّّ ابقي  ََّّبعض   َّك   نََّّب   َّ ك   ة

َّيفَّاملس   ج َّيفَّاملل    ََّّعب    َّب    َّال لي    َّزادَّ    ىَّك    ل َََّّّاحلج    َّت   ز َّوملَّمكش     ...َّوبعض    
َّالك  ةَّ عل  َّذل  ََّّوبع  َّع    َّ  ا  ََّّالقربَّايه َّاليََّّع ئش ََّّ ج ةََّّ   ََّّبيََّّ إن َََّّّث َََّّّإم  ت ...

ََّّ.(4)تنظي "َّأوَّكن ََّّأ  َّم َّذل ََّّإىلَّا تيجَّإذاَّينز َّم َّمنه َّلينز 
َّهللاَّا     ع اَّا تمع     اَّقحط     اَّإذاَّ أن     ََّّو      َّ املعل     مَّالص    ح ب َّاع     َّين     قضَّ      اَّأن ََّّ-3

َّب    َّعم    َّخ     َّوق    َّالك    ة َّ      َّا   تحَّمبج    دَّاكتف    اَّأن    َّع   نه َّع     ي ََّّوملَّوتع    ىل َّس   بح ن 
َّب .َّالكتف اَّ مش وعًََّّ مع واًََّّالفع َّ  اَّك نََّّول َّ يستسق نَّابلن سََّّاخلط بَّ
َّعلي  َّهللاَّص ل َّالن يَّذا ََّّتك  نَّأنَّأ   َّم  َّ   ََّّالك  ة ََّّاتحََّّم ََّّمل اداََّّم ََّّثَّيق  :ََّّ-4

 

َّ(.121-118(َّينظ :َّالت س َّأن اع َّوأ ك م َّ)ص:1َّ)
منه َّأمح َّزييَّد  منَّيفَّال    َّالس ني َّيفَّال  دَّعل  َّال   بي  َّ)ص:ََّّ ( َّواست  َّهب َّغرَّوا  93(َّسن َّال ا م َّ)2)

20.)َّ
( َّوينظ   َّيفَّد اس   َّس  ن  َّأيض  ً :َّالت ص   َّإىلَّ قيق   َّالت س   127َّ-126(َّينظ   :َّالت س   َّأن اع   َّوأ ك م   َّ)ص:3َّ)

َّ(.271-270)ص:َّ
َّ(.105االستغ   َّيفَّال دَّعل َّالبك  َّ)ص:َّ(4َّ)
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َّهللاَّص ل َّالنيَّك نََّّق اَّ  واقعَّغرَّ  اَّا ئ ةَّاإن ََّّك ل َََّّّك نََّّاإنَّالسم   َّإىلَّمب ش ةََّّوسل 
َّذات   َّأن ََّّي   دَّوملَّ قح    ََّّأص   هب َّإذاَّلمستس  ق  َّ سالن   ََّّم   َّوخي    َّي   ع َّ ي ت   َّيفَّوس  ل َّعلي   

َّالقربَّيك نَّاأنَّوالسمم َّالصمةَّعلي َّبربكت َّنق  َّكن ََّّوإنَّاملط َّيفَّسبًب ََّّ ك نََّّاق ََّّالش يف 
َّالَّب ع ئ   َّ ن   َّا   لتربكَّ دع ئ   َّ ج   َّع   مَّ    َّالقص   َّب   َّق   ل ا:َّوإنَّأوىل َّس  بًب َّيك   نَّال

َّخ  صَّب لي َّ ب َّإذاَّ  اَّ   أَّع َّال ع  َّحتج ََّّالََّّال ني ََّّأسق ََّّوك ََّّيق  :ََّّوقرب .ََّّب ات 
َّ!أمت َّلقض ايَّقرب َّيفَّي ع َّوسل َّعلي َّهللاَّصل َّالنيَّأن

َّايه   َّال  ي َّهللا َّبغ  رَّاالس  تغ   َّعل   َّدالل   َّايه   َّل  ي َّ اإن   ََّّالقص   َّ     َّ ص  ح ََّّإنَّ-5
َّ تربك  ً َّالق  ربَّع   َّكش  ف اََّّ إن   ََّّ:قلن   َّإنَّاح  ىَّوس  ل  َّعلي   َّهللاَّص  ل َّابلن  يَّواس  تغ   اَّدع   اَّ أن   َّ

َّتق ي   َّس  بقَّوق   َّ والس  ن َّالكت   بََّّيفَّي   دَّملَّش    َّبك   َّب   َّالت  ربكَّتع  يَّالَّم   َّش     ََّّيفَّا لربك   
َّمش   كل َّو      َّأ      َّأ َّي ي      َّص     ةَّبك    َّهب    َّيت   ربكَّالَّلك    َّ مب  ك    َّم   ثًمََّّامك    َّذل     
َّحم    َّ     َّوأَّالن   زا َّحم    َّليس    َّوا     ةَّص     ةَّعل    َّيس   ت ل نَّاه    َّم    ا ًا َّس   بقَّكم    ََّّاجمل    زي 
َّ"   اَّهللا:َّ مح  َّتيمي  َّاب  َّيق   َّ   اَّويفَّ  والش  كي ََّّالب عي  ََّّالص  ََّّعليه ََّّيقيس نََّّثََّّ ا ته د
َّللغي   َّاس  تنزا َّ    اَّا  إن ََّّيك    َّملَّأوَّ مش   وعًََّّك   نََّّس   ا َّالن  زا َّحم   َّعل   َّ  ج   ََّّل  ي َّالفع   
َّهل  َّس ءا  ََّّذل ََّّيفَّولي َّالص حلني َّوعب د َّأنبي ئ َّقب  َّعل ََّّ محت ََّّينز ََّّتع ىلََّّوهللاََّّقرب  ََّّعل 
َّل ي َّ ولي ًََّّّأوَّيًّ نبَّك نََّّس ا َّوالغ ئ َّابملي َّواالستغ   َّهب  َّاستغ    َََّّّوالََّّطل  َََّّّوالََّّ م   ََّّبع 

َّأعل  َّب  َّلك  ن اَّالعم  َّم  َّ  س نًََّّأوَّ مش  وعًََّّك  نََّّل  ََّّإذََّّ؛األعم   ََّّص  حََّّم ََّّ  ََّّوالََّّ مش وعًَّ
َّ.(1)ذل "َّاع َّأن َّالسل َّم َّأ  َّع َّيصحَّوملَّأسبق َّوإلي 

َّألن   َّ؛هب  َّيس ت ل نَّال يَّ األدل  ََّّأغ  بََّّم  َّ  اوَََّّّ عن ََّّهللاََّّ ض ََّّابلعب سََّّاالستسق  ََّّرابًعا:
َّب   َّعم   َّأن ََّّم ل   ََّّب   َّأن   َّ    ي َّو    َّهللا َّبغ  رَّاالس  تغ   َّم   َّللم   نعنيَّاألدل   َّأص    َّم   

َّ كن َََّّّإّن ََّّالله َّاق  :َّاملطل  َّعب َّب َّابلعب سَّاستسق َّقحط اَّإذاَّك نََّّعن َّهللاََّّ ض ََّّاخلط بَّ
َّويس ت ل نَّ.(2)ايس ق نَّق   :َّا س قن  َّن  نبي  ََّّبع    ََّّإلي  ََّّنت س  َّوإّن ََّّاتسقين  َّبنبين ََّّإلي َََّّّنت س 
ََّّس  ا َّعن   َّهللاَّ ض  َّابلعب  سَّاعل  اَّكم  ََّّاألش ل صَّب  وا ََّّ الت س  ََّّ   ازَّعل  ََّّاحل  ي ََّّهب ا
َّالق    َّ    اَّض     ََّّعل   َّال واي   َّدالل   َّب   َّ ص  حيحَّغ  رَّاالس  ت ال َّو    اَّأم   اً  َّأوَّأ ي    َّك   ن ا

 

َّ(.105ص:َّ(َّاالستغ   َّيفَّال دَّعل َّالبك  َّ)1)
َّ(.1010البل   َّ)أخ   َّ(2َّ)
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َّاآليت:َّعلي َّوي   ََّّوأبني َّأظه 
َّالَّالعب سَّب ع  َّك نََّّ إمن ََّّالك امَّوالصح ب َّعن َّهللاَّ ض َّاخلط بََّّب َّعم َّت س َّأن ََّّ-1
َّوس  ل َّعلي   َّهللاَّص  ل َّابلن  يَّيت س  ل نَّك   ن اََّّأن   َّاي   َّا  إن ََّّنفس    َّاحل   ي َّعلي   َّوي    َّب ات    

َّعلي   َّهللاَّص  ل َّالن  يَّو    دحبي   ََّّابل   ا ًََّّمَّت س  َّك   نََّّ    َّت س  له  َّن    َّك   نََّّام   َّايس  ق ن 
َّمن   َّايطلب   نَّوس  ل َّعلي   َّهللاَّص  ل َّالن  يَّإىلَّأيت   نَّك   ن اََّّأمَّ املط   َّإلن  زا َّك    ََّّبي  نه َّوس  ل 
َّخ   َّوكم َّاملنرب َّعل َّك نََّّ نيَّاجلمع َّي مَّقص َّيفََّّكم ََّّالث ين؛ !َّالَّش َّأن ََّّاي ع ََّّال ع  
َّإذاَّك  ن اََّّق   :َّأن  َّع  َّ ب  نَّاب  َّ وا َّم َّعلي َّوي  َّلمستسق   َّوسل َّعلي َّهللاََّّصل ََّّالني

َّايستس ق َّ وس ل َّعلي  َّهللاَّص ل َّيابلن  ََّّاستس ق اَّوس ل َّعلي ََّّهللاََّّصل ََّّالنيََّّعه ََّّعل ََّّقحط ا
َّعم  َّال   َّ قحط اَّعم َّإم  ةَّيفَّوسل َّعلي َّهللاَّصل ََّّالنيََّّوا ةََّّبع ََّّك نََّّالم ََّّ سق ناي َََّّّهل 

َّأنَّو    َّوس  ل َّعلي   َّهللاَّص  ل َّابلن  يَّت س  له َّ    َّ    اَّك   نََّّا  إذاَّ.(1)ب   َّيستس  ق َّابلعب   س
َّال ع  .طل ََّّو  َّ نس َّم َّابلعب سَّت سله َّيك ن
َّأوىل َّوس   ل َّعلي    َّهللاَّص   ل َّالن   يَّب    ا ََّّالت س    َّك    نََّّابل    ا ََّّك    نََّّإنَّالت س    َّأن ََّّ-2
َّواملمن ع   َّمنه  َّاجل  ئزةَّوالص  َّواالستغ   َّللت س َّ مالت ََّّاهمه ََّّعل ََّّدلي  َََّّّالت س ََّّهل اََّّوت كه 
َّهللاَّص  ل َّهللاَّب س    َّاالس  تغ   َّمج  يعه َّا  فكه َّاملس   ئ  َّيفَّالش    َّ أ َّنميثل   ََّّم   َّخ  رَّو    
َّأن    َّعل    َّدلي     ََّّ-وغر     َّك   حل وبَََّّّا     ًََّّّكث   رةََّّأخ     َّو    ال َّ-َّاحل ل    َّ      َّيفَّوس   ل َّعلي   
َّ.َّ(2)ممن ع َّص  ة

َّو  دَّم َّابملفض  َّالت س َّ  ازَّلبي نَّعن َّهللاَّ ض َّعم َّم َّوق َّق َّ  اَّإنَّق هل :َّأم 
َّم  َّب  َّواس تغ   اَّوس ل َّعلي  َّهللاَّص ل َّالن يَّأت  اَّأن  َّعل  َّي   َّم  ََّّا أي ََّّيق   :ََّّ اإن  َََّّّ الف ض 
َّأيت  اَّأنَّاألوىلَّك  نََّّامل  ةَّ    َّغرَّاف َّاجل ازَّلبي نَّم ةَّ  اََّّاعل اََّّإنََّّاإن ََّّ!املط  ََّّإنزا ََّّأ  
َّ!ذل  َّعل َّي  َّم َّاأي َّ عن َّايع ل ََّّوالَّوسل َّعلي َّهللاَّصل َّالني

 الكرام: الصحابة بعد من وأفعال أقوال الثاين: القسم
َّب   بعض َّاألئم    َّبع   ضَّكت   ربكََّّ؛األئم    َّم    َّةًَّكث   رَََّّّوأاع    الَّأق    االَّاي    َّي    ك ونَّالقس    َّو     ا

 

َّ(.2861)َّ ب ن(َّصحيحَّاب 1َّ)
َّ(.87َّص(َّينظ :َّق ع ةَّ ليل َّيفَّالت س َّوال سيل َّ)2)
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َّال ق   َّي طنس تَّوالَّذل   َّوغ رَّجم  ب َّت  اي  ََّّالقب   َّبع ضَّعن  َّال  ع  َّإن َََّّّ:بعض ه ََّّوكق  
َّالب   ب َّ    اَّم   َّللتع م   َّع م   َّبق اع   َّامل ض    ََّنتص   َّلك   َّ ال  ق   َّ     َّيفَّقض  ي َّك   ََّّعل   
َّو  :

َّدلي    ََّّو    دَّع   مَّو ب    ََّّهللا َّبغ  رَّاالس  تغ   َّ  م   َّعل   َّال ال   َّاألدل   َّ ب    ََّّبع   َّأواًل:
 َّو   ّنَّا إذاَّالعك   َّالَّالش   َّإىلََّّ ك حت  َََّّّ سالن َََّّّأاع  ََّّاإن َََّّّ؛  از ََّّعل ََّّي   َّ

ً
َّعلم   َّم  َّع مل 

َّإ ب    ََّّ    َّا ألص   َّالفع    َّ َنط    ََّّب   َّالش    َّن  ءو َّالَّن   اإن ََّّالش    َّين   يفَّاع  ًمََّّاع   َّاملس  لمني
َّوالس ن َّابلكت  بََّّعن  ّنَّ ب  َّوق َّدونم  َّم َّإىلَّظ الن ََّّثَّوالسن َّالكت بَََّّّم ََّّالعم ََّّمش وعي 

َّغ  رَّالت  ربكَّم   َّ ش   َّعن   ّنَّ ب   َّا  إنَّ هللاَّبغ  رَّاالس  تغ   َّ    ازَّع   مَّالك   امَّالص  ح ب َّواع   
َّق   هل َّخط  أَّنب  نيَّن   اإن ََّّ العلم    َّبع  ضَّع   َّهللاَّبغ  رَّتغ   س  واالَّاملش   و َّغ  رَّوالت س   َّاملش   و 
َّل .َّاآلخ ي َّالعلم  َّوخم لف َّالصح ب َّوعم َّوالسن َّابلكت بََّّامل دود

َّمبث  َّمليئ  َّوالكت  َّومك  وب َّخمتل قَّمن  َّب  َّ اثب  َّغ رَّب  َّ نيس ت ل ََّّمم  َّكث رًاََّّأن َََّّّاثنًيا:
َّالت  ربكَّأص   َّيفَّي ك ون   َّم   َّم  ثًمََّّمنه   َّإليه    َّاالس  تن دَّيص  ح ََّّالَّال  يَّالض  عيف َّال   وااي ََّّ     

َّكم   ََّّض  عيف َّ اإن   ََّّ (1)هللاَّ مح   َّأمح   َّاإلم   مَّقم  ي َّبغس   ل َّهللاَّ مح   َّالش   اع َّكت  ربكََّّابل   وا َّ
َّب   َّأمح   َّإىلَّبكت ب   َّبغ   ادَّإىلَّبعث   َّ اع الش   ََّّأن ََّّي   و َّم   َّ "اأم   ََّّهللا:َّ مح   َّال    يَّذل   ََّّذك   
َّلل   ع   َّ نيف   َّأيبَّق  ربَّيقص   َّك   نََّّ أن   ََّّالش   اع َّع   َّ و َّم   َّوك   اَّ (2)ص  حيح"َّاغ  رَّ نب   
َّأيبَّق  ربَّعن   َّال   ع  َّيقص   َّك   نََّّهللاَّ مح   َّالش   اع َّع   َّاملنق ل   َّ"احلك ي   َّالربك    :َّايه   َّيق    
َّ.(4)أيًض َّهللاَّ مح َّالقي َّاب َّق ل َّك اوَّ َّ(3)الظ   "َّالك بََّّم َّ اإن ََّّهللاَّ مح َّ نيف 

َّأوَّاألشي   َّم َّبش  َّأوَّبفمنَّالتربكَّ   َّنص ص ََّّالعلم  َّبعضَّعب  ا ََّّيفَّدت  َََّّّاثلثًا:
َّس  بقَّوق   َّاملمن     َّالت س   َّأوَّاملمن     َّالت  ربكَّمقص    َّيك   نَّأنَّابلض   و ةَّول  ي َّب    َّالت س   
َّثَّ     ئزةَّأوَّا ته دي   َّتك   نَّق   َّوا    ةَّص    ةَّع   َّيس  ت ل نَّأن   َّاجمل   زي َّمش  كل َّأن ََّّبي   ن

َّكثرًا.ََّّمنه َّاخلطأَّ  اَّبن َّم  ََّّوق َّمعه  َّفقتت ََّّالَّأخ  َّمس ئ َّإىلَّ كمه َّأيخ ون

 

َّ(.5َّ/311(َّينظ :َّ  ي َّدمشقَّالب َّعس ك َّ)1)
َّ(.12َّ/587(َّسرَّأعممَّالنبم َّ)2)
َّ(.27(َّزاي ةَّالقب  َّللربك  َّ)ص:3َّ)
َّ(.1َّ/218الشيط نَّ)(َّإغ   َّاللهف نَّم َّمص ي 4َّ)
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ا: َّأق    ا َّذك    َّعل    َّاملمن ع    َّبص       َّهللاَّبغ   رَّاالس   تغ   َّ     ازَّبي    نَّيفَّ يكتف    ََّّالَّرابعةةةً
َّأنَّش  ََّّا مَّاملتق مني َّوإمج  َّالصح ب َّوأق ا َّوالسن َّالكت بََّّذل ََّّيفَّاحلج َّب ََّّاملتأخ ي  
َّوم   َّاملتق   مني َّوإمج    َّالص  ح ب َّبفع   َّم   دودةَّو    َّ ذل   ََّّجت   يزَّيفَّتق ي   ا ََّّهل   َّاملت  أخ ي 

َّبي ن .َّسبقَّكم ََّّاثب َّغرََّّاملتق منيَّع َّينق 
  :وأخريا
َّالتعل    قَّوجت     يزَّالعب     د َّ بََّّعب     دةَّإىلَّالعب     دَّعب     دةَّم     َّالن     سَّل    يلل َّاإلس    ممَّ       
َّأص    َّين    يفَّ او    َّ غ   ر َّإىلَّوتع    ىلَّس   بح ن َّهللاَّع    َّلن    سلَّص      ََّّ     َّواألض      َّابألم    ا َّ
َّإىلَّال  ق  َّوخلص  َّهللا َّبغ رَّاالس تغ   َّجم ز َّأدل ََّّأص  ََّّال  ق ََّّ   ََّّيفََّّّنذك َََّّّوق ََّّاإلسمم 

َّأمهه :َّم َّنت ئج
َّص  َّيفَّوليس َّ م اد  َّعل َّت   ََّّالََّّالك ميََّّالق آنََّّم ََّّأبدل ََّّيتمسك نََّّاجمل زي ََّّأنََّّ-1

َّعليه .َّيست ل نَّاليَّاالستغ   
َّوا     ةَّص     ةَّعل    َّاالس   ت ال َّو     َّ االس   ت ال َّيفَّمنهج    َّأخط   َّيفَّيقع    نَّأن    َّ-2
َّتل  ََّّب  َّص حيح َّغ رَّقي  س ََّّو  َّش كي   َّأن  َّن  َّص  ًاَّعليه َّويقيس نَّ ا ته دي َّأوََّّمب   
َّاألوىل.َّ ن َّم َّليس َّألن َّخ ص  َّأدل َّإىلَّت  حتَّالص  
َّت    َّوبعض  ه َّامل   اد َّعل   َّت    َّالَّص  حيح َّبعض  ه َّأب  دي   َّيس  ت ل نَّاجمل   زي َّأنَّ-3
َّم ض ع .َّأوَّضعيف َّلكنه َّامل ادَّعل 

َّوك ن   َّق  رب َّيفَّ ي  ًّ َّوك ن   َّكج     ََّّب   َّاملس  تغ ثََّّذا ََّّإىلَّتع   دَّأبم    َّيس  ت ل نَّأن   َّ-4
َّاحل  ائجَّوطل  َّهب  َّلمس تغ   َّمس  غ َّتك  نَّأنَّيص حَّالَّكله  ََّّاملع  ينَّ   ََّّأنََّّوبين ََّّمب  ًك  
َّمنه .
َّابجمل   زَّق    الوََّّال ب بي    َّاعتق   دَّكع   مََّّاملس  تغي  َّني   َّإىلَّتع   دَّأبم    َّيس  ت ل نَّأن   َّ-5
َّالص   َّم  َّيص حَّالَّالعقل َّاجمل زَّوأنَّال ب بي  َّاعتق دَّاي َّيشف َّالَّالش كَّأنََّّوبين ََّّالعقل  

َّعليه .َّيست ل نَّالي
َّإم    َّالص     َّو      َّبع       َّوم    َّالك    امَّالص   ح ب َّبفع    َّ أيه    َّعل    َّيس   ت ل نَّأن    َّ-6

َّألن  َّخمط  َّالف ع  َّأوَّالق ئ  َّلك  َّصحيح َّأوَّضعيف  َّأوَّامل اد َّعل َّت   ََّّالَّلك ََّّصحيح 
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َّاملتق مني.َّوإمج   ََّّالصح ب ََّّواع  ََّّوالسن َّالكت ب ََّّع   
 .أمجعنيَّوصحب َّآل َّوعل َّحمم  َّنبين َّعل َّوسل َّهللاَّوصل 


