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حديث «تركت فقؽم أمرين»

املكذمــــــ٘
احلؿد هلل رب افعودغ وافصالة وافسالم ظذ كبقـو حمؿد وظذ آفف
وصحبف أمجعغ ،وافتوبعغ ومـ تبعفؿ بنحسون إػ يقم افديـ ،وبعد:
ـثرا وٓ تزال تعوين ظـدمو ش ّؾؿً مؼقموهتو
ؾؼد ظوكً افبؼيي ً

وأشبوب حضورهتو وتؼدمفو إػ افؼقاكغ وافـظؿ افقوعقي افتل تدير مجقع
صموهنو وذم مجقع أحقاهلو ،ؾؽثرت ادظومل ،وووظً احلؼقق ،واكتفؽً
إظراض ،وشؾبً إمقال ،وأهدرت إرواح وإكػس ،ذم طؾ هذه
افؼقاكغ افتل ٓ تعز إٓ ظـ رؽبوت صوكعقفو وتصقراهتؿ افـودمي ظـ
اشتدٓٓت ودمورب ذم احلقوة ومـ كظرهتؿ إػ افـوس بؿـظور بؼي وقؼ
وؿوس ٓ يرؿك إػ إصبوع رؽبوت مجقع افـوس وآموهلؿ ،ؾض ً
ال ظـ اختالف
أجـوشفؿ وأظراؿفؿ وأديوهنؿ وتصقراهتؿ ،فذا ـون افػشؾ وآصطدام
بوفقاؿع هنويي هذه افؼقاكغ.
ـام ظوكً افؽثر مـ ادجتؿعوت ادسؾؿي ذم إزمـي ادتلخرة أظبوء تؾؽ
افـُظؿ وافؼقاكغ واـتقت بـور ؾسودهو ظذ مجقع ادستقيوت ،تورة حتً ؽطوء
اصساـل وأخرى حتً ؽطوء رأشاميل ،ومل يؽـ فؾديـ حظ واؾر بغ تؾؽ
افـظؿ ،حقٌ ـون ؽوئ ًبو ظـ واؿع افـوس ٓ ،يعرف افؽثرون ظـف إٓ أكف
وذـر ذم زوايو ادسوجد افؼديؿي.
اظتؽوف
ٌ
وهذه ادآد وادعوكوة هل كتقجي حتؿقي ٕي جمتؿع أو أمي ٓ متؾؽ ظقامؾ
افبؼوء ومؼقموت احلضورة ،افتل تؽؿـ بوفدرجي إوػ ذم مصودرهو افتؼيعقي
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وافتـظقؿقي ،ومدى ؿدرهتو ظذ مقاجفي افقاؿع افذي يتجدد ـؾ حغ.
ؾؽون ٓ بد مـ مـفٍ أـز وأصؿؾ مـ افـظؿ افبؼيي ،تػل بجؿقع افرؽبوت
وحتؼؼ ادصوفح افتل تركق إفقفو كػقس افبؼ ،ذم إصعدة ـوؾي ،افشخصقي
وإهيي وآجتامظقي وافسقوشقي وآؿتصوديي وافثؼوؾقي وافػؽريي وافديـقي،
وبقون افصوفح مـ افػوشد ،وؿـ ؿقاظد ثوبتي ٓ تتغر بتغر إزمون وإموــ،
ووؿـ ؾروع تـبثؼ مـ هذه افؼقاظد تتجووب مع ادتغرات وإحداث ذم
إمقر افتل ٓ تمثر ظذ تؾؽ افثقابً ،وهل ادروكي افتل اتصػً هبو ذيعي
اإلشالم ،وجعؾتفو بوؿقي وثوبتي ومتجددة ذم ـؾ حغ وـؾ حول.
وؿد متقزت افؼيعي اإلشالمقي ظذ شوئر افـظؿ وافـظريوت وإديون،
ذم افؼديؿ واحلديٌ ،بام فدهيو مـ مصودر فؾتؼيع وتؾؼل افعؾقم وادعورف،
افتل تستؿد ؿقة بؼوئفو وصالحقتفو مـ اهلل تعوػ ،خوفؼ افبؼ وؾوضرهؿ،
وافعومل بحوجوهتؿ وأصقاؿفؿ ،افذي ووع هلؿ هذه ادصودر فتؽقن هلؿ هدى
ورمحي ،ذم حتؼقؼ ادـوؾع ودرء ادػوشد.
ؾجوء هذا افبحٌ إلظطوء دحي ظـ مصودر افتؾؼل وافتؼيع ذم هذا
افديـ ،وـقػقي آشتؼوء مـ تؾؽ ادصودر وافتعومؾ معفو ،فعؾ اهلل أن يـػع هبو
إمي ذم افرجقع إفقفو ،وافعؿؾ هبو ،ذم مجقع أحقاهلو ،إكف شؿقع ؿريى جمقى.
وـتبف
فالح بن حمؿد بن فالح الصغر
افريوض 1425هـ
ص.ب  41961افريوض 11531
falehmalsgair@yahoo.com
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ـٌص احلذٖـــث

َو َحدَّ َثـِل َظ ْـ َموفِؽ َأ َّك ُف َب َؾ َغ ُف َأ َّن َر ُش َ
قل اهللَِّ ﷺ َؿ َول:
ِ
ِ
«تَرك ُ ِ
َاب اَّللَِّ
ْت فقؽ ُْم َأ ْم َر ْي ِن َل ْن تَض ُّؾوا َما ََت َ َّس ْؽت ُْم ِِبِ ََم كت َ
َ
َو ُشـَّ َة َك ِ ِّيق ِه»( ).

( ) ادقضل فإلموم موفؽ ،ـتوب افؼدر ،بوب افـفل ظـ افؼقل بوفؼدر ،ص.564
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التلكٕ
مفَْو مصادر :
افصدَ ر بوفتحريؽ مـ
مصادر :مجع مصدر ،وهق مصدر مقؿل مـ َ
أيضو اشؿ مؽون أي ادقوع
ؿقفؽ َصدَ ْر ُت ظـ ادوء وظـ افبالد ،ويؽقن ً
افذي ُيصدر مـف ،ومـف مصودر إؾعول أي إصقل افتل ُأ ِخ َذ ْت مـفو( ).
فادصدر :هق إصؾ افذي يتػرع ظـف ؽره وتصدر مـف إصقوء.
التلكٕ
:
التؾؼي :هق آشتؼبول ومـف ؿقفف تعوػ﴿ :
﴾

( )(

).

فؿصادر التؾؼي :هل ادـوهؾ وادقارد افتل تمخذ مـفو افتؼيعوت
وافعؾقم وادعورف وؾؼ ؿقاظد ووقابط معقـي.
وهبذا ادعـك ؾنن ادصودر ٓ حتك وٓ تُعد ،بوفـسبي ٕمؿ إرض

وكِ َحؾفو ،وهذه ادصودر هل افتل حتدد ظؼوئد افـوس وتصقراهتؿ ظـ احلقوة
وافؽقن ،ـام حتدد افتؼيعوت وافـظؿ افتل حتؽؿفؿ ويتعومؾقن هبو ،ؾؽؾام
ـوكً هذه ادصودر صوحلي وصودؿي ـوكً تؾؽ افتصقرات صحقحي
وصوئبي ،وإذا ـوكً هذه ادصودر ؾوشدة وؽر صودؿي اكؼؾبً ظؼوئد افـوس
( ) فسون افعرب ،مودة «صدرش.301/1 ،
( ) شقرة ؾصؾً ،أيي .35
( ) فسون افعرب مودة «فؼلش .301 /12
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رض ًبو مـ إـوذيى وإوهوم ،وهذا مو كجده ذم ظودـو افققم ،ظـد ـثر مـ
أمؿ إرض افتل تلخذ تصقرهو ظـ احلقوة وافؽقن واإلكسون مـ اخلقوٓت
وافؼصص إشطقريي افتل فقسً هلو حؼقؼي ذم افقجقد ،أو مـ رؤى افبؼ
افـوؿصي ٓ تعطل احلؼقؼي وٓ تؾبل افرؽبي افصودؿي فروح اإلكسون وجسؿف،
وٓ فؾؿجتؿع بلهه.
*

*

*
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مصادر التلكٕ عيذ املشلنني
إن ادتلمؾ ذم حؼقؼي مصودر افتؾؼل ظـد ادسؾؿغ شقجد ؾقفو معومل
واوحي ،تدل ظذ صدؿفو وصالحفو جلؿقع إزمون وإمصورٕ ،هنو مـ
فدن اخلوفؼ افعؾقؿ ،افذي خؾؼ اإلكسون ويعؾؿ مو تقشقس بف كػسف ،وهق
أؿرب إفقف مـ حبؾ افقريد ،ؾجعؾ هلذا اإلكسون مصودر يتؾؼك مـفو
تؼيعوتف وكظؿ حقوتف ،ويلخذ مـفو ظؼقدتف وتصقره ظـ افؽقن واحلقوة
واإلكسون ،فقعرف بعد ذفؽ ـقػ يسر ذم احلقوة ،ويؼقم بقاجى اخلؾؼي
افتل ؾروف اهلل ظؾقف مـ أصؽول افعبودات وافطوظوت

﴿

﴾( ).
وؿد تعددت هذه ادصودر حسى تصـقػ ادجتفديـ هلو حتك دمووزت
مصدرا ،مـ أمهفو:
افعؼيـ
ً

الؽتاب والسـة واإلمجاع

وافؼقوس

وآشتحسون وآشتصحوب وادصوفح ادرشؾي ومذهى افصحويب وذع
مـ ؿبؾـو وافعرف وشد افذرائع .وؿد اختؾػ افعؾامء ذم بعض هذه ادصودر
مـ حقٌ إخذ هبو أو ترـفو ،إٓ أن إمي أمجعً واتػؼً ظذ ثالثي مـ
هذه ادصودر ذم افتؾؼل وافتؼيع وهل:

الؽتاب والسـة واإلمجاع  .فذا

شقؽقن مدار هذا افبحٌ ذم افسـقز ظذ ادصودر إشوس ومهو :ادصدران
( ) شقرة افذاريوت ،أيي .56
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إوٓن فؾتؾؼل وهق افؽتوب وافسـي بشؽؾ أشود ومػصؾ ٕهنام جمول
دراشتـو احلديثقي ،ثؿ افتعريٍ ظذ ادصدر أخر بشؽؾ ظوم وجمؿؾ .ثؿ مو
يستى ظذ إخذ هبو مـ ادصوفح وادـوؾع ،ومو يستى ظذ افبعد ظـفو مـ
ادػوشد.
*

*

*

ـثرا مـ ادآد افػرديي،
وإن مـ ادالحظ ظذ مدار افتوريخ أن ً

وافـؽبوت اجلامظقي ظذ مستقى ادجتؿعوت وافدول تؽؿـ أهؿ أشبوهبو ذم
افبعد ظـ هذه ادصودر واحلقدة ظـفو ،أو ذم والل افطريؼ افسؾقؿ ذم ـقػقي
إخذ مـفو ،وافتعومؾ معفو.
ومـ هـو شـتعرض هلذا إمر افعظقؿ ،أظـل ـقػقي افتؾؼل مـ هذه
ادصودر ،فقتبغ افطريؼ فطوفى احلؼ .جعؾـو اهلل تعوػ ـذفؽ.
*

*

*
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أّالً الكتاب (الكزآٌ الكزٓه)
:
الكزٓه
تعزٓف الكزآٌ :
يف:اللػ٘

الؼرآن :ذم إصؾ فؾػعؾ َؿ َر َأ ُيؼول َؿر َأ ُت افؽتوب ؿراء ًة ومـف ؿرآكًو،
َ
وإمر
ص
وش ّؿل
افؼرآن ٕكف َ َ
مج َع اف َؼ َص َ
َ
وإصؾ ذم هذه افؾػظي اجلؿعُ ،
وافـفل وافقظدَ وافقظقدَ وأيوت وافسقر بعضفو إػ بعض ،وؿد يطؾؼ
َ

افؼرآن ظذ افصالة مـ بوب تسؿقي افؽؾ بوفبعض( ).
االصطالح
يف :

هق «ـالم اهلل تعوػ ادـزل ظذ شقدكو حمؿد ﷺ بوفؾػظ افعريب ،ادـؼقل
إفقـو بوفتقاتر ،ادؽتقب بودصوحػ ،ادتعبد بتالوتف ،ادبدوء بسقرة افػوحتي،
ادختقم بسقرة افـوسش( ).
املصذر
 أّلْٓ٘ ٍذا :
اتػؼ ادسؾؿقن مجقعفؿ ظذ أن هذا ادصدر إول فؾتؾؼل وافتؼيع
فألمي ،ترجع إفقف إمي ذم معرؾي افعؼوئد وإحؽوم واحلالل واحلرام ،وٓ
واوحو جؾ ًقو :حقٌ
جيقز أبدً ا دمووز هذا ادصدر إػ ؽره إذا ـون احلؽؿ ؾقف
ً
( ) فسون افعرب ،مودة « َؿ َر َأش.79 /11 ،
( ) أصقل افنخز ،أبق بؽر حمؿد بـ أمحد افنخز .279/1 ،ادستصػك ٕيب حومد حمؿد
حمؿد افغزايل  ،101/1ذح افؽقـى ادـرٓ ،بـ افـجور.7 /2 ،
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جوء إفقـو بوفتقاتر ( ) افذي هق اخلز افقؼقـل مـ افرشقل إمغ ظؾقف افصالة
وافسالم افذي كؼؾ إفقف افروح إمغ جزيؾ ظؾقف افسالم مـ افؾقح
ادحػقظ.
ؿول تعوػ﴿ :
﴾( ) .وؿول تعوػ:
وؿول جؾ ثـوؤه﴿ :

﴾ ( ).

﴿

﴾ ( ) .وأيوت ذم ذفؽ

ـثرة جدً ا.
الكزٓه
 خصائص الكزآٌ :
مـ خالل مو شبؼ يتبغ أن فؾؼرآن افؽريؿ خصوئص ـثرة متقز ،ممو ٓ
تدع جموًٓ فؾشؽ أو اجلدال حقل مصداؿقتف وتمـد بوفقؼغ افؼوضع أكف مـ
ظـد اهلل تعوػ ،وأكف مصدر افتؾؼل إول فألمي ذم حقوهتو ومعوصفو إػ أن
يرث اهلل إرض ومـ ظؾقفو ،ومـ بغ هذه اخلصوئص مو يع:
 1ـ أن افؼرآن افؽريؿ هق ـالم اهلل تعوػ افذي أكزل إػ افؾقح ادحػقظ
مـجام ظذ افـبل ﷺ خالل ؾسة افـبقة ،وهبذا خيرج مـ هذه افصػي
ثؿ أكزل ً
اصطالحو :مو رواه مجع ظـ مجع يستحقؾ ذم افعودة أن يتقاضما ظذ
( ) افتقاتر هق افتتوبع ،وادراد بف
ً
افؽذب ،وـون مستـد خزهؿ احلس .وافتقاتر يدل ظذ افقؼغ وافؼطع بصدق اخلز( .يـظر كزهي
افـظر ذم ذح كخبي افػؽر ذم مصطؾح أهؾ إثر ٓبـ حجر افعسؼالين).
( ) شقرة افـحؾ ،أيي .89
( ) شقرة افشقرى ،أيي .17
( ) شقرة اإلكسون ،أيي .23
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ـؾ ـالم آخر مـ إحوديٌ افـبقيي وإحوديٌ افؼدشقي.
 2ـ أن افؼرآن افؽريؿ هق افؽالم افذي أكزل ظذ كبقـو حمؿد ﷺ ظـ
ضريؼ جزيؾ ظؾقف افسالم خالل ؾسة افثالثي وافعؼيـ ظو ًمو ذم مؽي
ادؽرمي وادديـي افـبقيي ،وافذي بدأ بسقرة افعؾؼ ذم ؿقفف تعوػ﴿ :
﴾( ) .واكتفك بـزول آخر آيي مـف وهل ؿقفف
تعوػ﴿ :
﴾( ).
وهذا يعـل أن ـالم اهلل تعوػ افذي أكزل ظذ إكبقوء مـ ؿبؾ ٓ تعد مـ
افؼرآن ،ـوفتقراة واإلكجقؾ وافزبقر وصحػ إبراهقؿ.
كظام ومعـك ،فؼقفف تعوػ:
 3ـ أن افؼرآن أكزل مـ ظـد اهلل بوفؾغي افعربقي ً
﴾( ).

﴿

وهذا يعـل أكف ٓ جيقز تغقر فػظ ؾقف بؿرادف آخر ،وأمو مو يسجؿ إػ
فغوت أخرى ؾفل تػسر فؾؼرآن وفقس افؼرآن كػسف.
 4ـ افؼرآن افؽريؿ مـؼقل إفقـو بوفتقاتر :وهق روايي مجوظي ظـ مجوظي

( ) شقرة افعؾؼ ،أيات.5 - 1 :
( ) شقرة ادوئدة ،أيي .8
( ) شقرة يقشػ ،أيي.2
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بحقٌ يممـ تقاضمهؿ ظذ افؽذب وهق يػقد افعؾؿ افؼطعل وافقؼقـل،
حقٌ ـون افصحوبي ريض اهلل ظـفؿ حيػظقن افؼرآن افؽريؿ ويؽتبقكف ذم
إفقاح ،وـون ظدد ـتّوب افقحل مو يؼورب إربعغ ـوت ًبو ،وتؿ تـوؿؾف
بوفتقاتر حتك تؿ مجعف وتدويـف .وـون افتقاتر هق افسبى افذي مـ خالفف
حػظ اهلل تعوػ هذا افؼرآن مـ افزيودة وافـؼصون ،فؼقفف تعوػ:

﴿

﴾( ).
 5ـ أن افؼرآن افؽريؿ ُيتعبد بتالوتف :وهذه خوصقي ؾريدة مـ خصوئص
هذا افؽتوب افعظقؿ وداؾع ـبر إلؿبول افـوس ظذ حػظف وتالوتف وتدارشف،
حقٌ إن تالوتف ظبودة يستى ظؾقف إجر وادثقبي مـ ظـد اهلل تعوػ ،يؼقل
ظؾقف افصالة وافسالم « :من قرأ حر ًفا من كتاب اَّلل فؾه به حسـة ،واحلسـة
بعرشة أمثاهلا ٓ ،أقول ﴿

﴾ حرف ،ولؽن ألف حرف وٓم حرف ومقم

حرفش( ).
ويؼقل ظؾقف افصالة وافسالم « :الذي يؼرأ الؼرآن وهو ماهر به مع
السػرة الؽرام الزرة ،والذي يؼرأ الؼرآن ويتعتع فقه وهو عؾقه صاق له
أجرانش افبخوري ومسؾؿ.
وٓ تصح افصالة إٓ بتالوة افؼرآن افؽريؿ ؾقفو ،فؼقفف ﷺ ٓ « :صالة
( ) شقرة احلجر ،أيي .9
( ) جومع افسمذي ،برؿؿ  ،2910ص.654
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دن مل يؼرأ بػاحتة الؽتابش( ).
 6ـ أن افؼرآن افؽريؿ هق ادؽتقب ذم ادصوحػ :حقٌ ـتبف ـتّوب
افقحل ذم حقوة افـبل ﷺ ثؿ مجع أفقاحف أبق بؽر ريض اهلل ظـف ثؿ كسخف
ظثامن ريض اهلل ظـف ذم ظدة مصوحػ وكؼهو بغ ادسؾؿغ ذم افبؼوع
ادتػرؿي.
 7ـ أن افؼرآن افؽريؿ يبدأ بسقرة افػوحتي ويـتفل بسقرة افـوس ،وهذا
افتحديد مفؿ حتك ٓ ختتؾط بف إدظقي وؽرهو ممو يؽتى ذم افعودة ذم هنويي
ادصوحػ ،مع مالحظي أن ترتقى افسقر افصقرة افتل هق ظؾقفو إكام هق
ترتقى تقؿقػل مـ اهلل تعوػ أوحك بف إػ رشقفف ﷺ ظـ ضريؼ جزيؾ ظؾقف
افسالم.
 8ـ أن افؼرآن افؽريؿ ـالم معجز بؾػظف وبالؽتف ،ومعجز بلحؽومف
وتؼيعوتف ،ومعجز بعؾقمف ومعورؾف ،ومعجز بغقبقوتف وحؼوئؼف ادستؼبؾقي،
بؾ هق معجز بؽؾ حرف وـؾ ـؾؿي ،وادؼوم يطقل بوحلديٌ ظـ مجقع صقر
اإلظجوز ذم هذا ادصدر افربوين ،وفؽـ هـوك بعض افصقر افتل يتجذ ؾقفو
اإلظجوز جؾ ًقو فؽؾ افـوس ،وافتل تدل ظذ أن هذا ادصدر هق مـ ظـد اهلل
تعوػ ،وفقس ٕحد أن يليت بق مـ مثؾف أبدً ا ،ومـ بعض هذه افصقر
وافقجقه مو يع:
( ) رواه افستي وأمحد ،وافؾػظ فؾبخوري ذم صحقحف ،برؿؿ ،756ص.123
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أ ـ ؾصوحي افؼرآن وبالؽتف وتلثرهو ظذ افـػس :حقٌ متقز هذا ادصدر
ببالؽي ؿقيي ذم افعبورات وؾصوحي ذم إفػوظ وتـوشؼ ذم ادعوين ،مـ ؽر
رـوـي ذم افؾغي أو وعػ ذم اجلؿؾ ،رؽؿ ـثرة آيوتف افتل تزيد ظذ شتي
آٓف وشتامئي آيي ،ورؽؿ آمتداد افزمـل افذي كزفً ؾقف هذه أيوت وهل
ثالثي وظؼون ظو ًمو ،مـ أجؾ ذفؽ حتدى افبؼ مجق ًعو ظذ أن يلتقأ بؿثؾف
طفرا ،يؼقل اهلل تعوػ:
وفق ـون بعضفؿ فبعض
ً

﴿

﴾( ).
ثؿ حتداهؿ ظذ أن يلتقا بعؼ شقر مثؾف ،يؼقل اهلل تعوػ:

﴿

M

.) (﴾N
بؾ حتداهؿ أن يلتقا بسقرة مثؾف ؾعجزوا ،يؼقل تبورك صلكف﴿ :
﴾( ) .ويؼقل ذم مقوع آخر﴿ :
﴾( ).
( ) شقرة اإلهاء ،أيي .88
( ) شقرة هقد ،أيتون .14-13
( ) شقرة يقكس ،أيي .38
( ) شقرة افبؼرة ،أيي .23
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وؿد ـون تلثر هذه افبالؽي وافػصوحي شبى ذم إشالم ظؿر ريض اهلل
ظـف ظـدمو ؿرأت ظؾقف شقرة ضف ذم بقً أختف.
ومعؾقم ؿقل افقفقد بـ ادغرة ذم افؼرآن افؽريؿ بعد أن رجع إػ ـػور
ؿريش مـ ظـد رشقل اهلل ﷺ « :فواَّلل ما فقؽم رجل أعؾم بالشعر مـي ٓ
برجزه وٓ بؼصقده وٓ بلصعار اجلن ،واَّلل ما يش ه الذي يؼوله صقئًا من
هذا ،وواَّلل إن لؼوله الذي يؼول حلالوة ،وإن عؾقه لطالوة ،وإكه دثؿر أعاله،
مغدق أشػؾه ،وإكه لقعؾو وما يعذ ،وإكه لقحطم ما حتتهش( ).
ب ـ افتعرض فؾغقى ـام جوءت ذم شقرة افروم ،حقٌ أن ادؼـغ
ـوكقا جيودفقن ادسؾؿغ ذم مؽي ظـ اكتصور افػرس وهؿ ادجقس ظذ افروم
ادجقس افرو َم ،ؾجوء
وهؿ أهؾ افؽتوب ،ويؼقفقن أكـو شـفزمؽؿ ـام هزم
ُ
اخلز اإلهلل ذم ـتوبف ،بلن افروم شتـتك بعد بضع شـقات ،وؿد حتؼؼ هذا
اخلز ذم أؿؾ مـ ظؼ شـقات ،وؿد ؾرح ادسؾؿقن بذفؽ آكتصور ٕهنؿ
أهؾ افؽتوب ،وؿد ـون افـك ادمزر ذم تؾؽ افسـي فؾؿممـغ ظذ ادؼـغ
ذم بدر ،يؼقل اهلل تعوػ﴿ :

( ) أخرجف احلوـؿ وصححف ،وأخرجف افبقفؼل.
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﴾ ( ) .وـذفؽ مثؾ دخقل ادسؾؿغ مؽي بعد أن
رجعقا مـفو ،ـام ذم ؿقفف تعوػ:

﴿
﴾ ( ) .وؽرهو مـ أيوت.

ج ـ احلديٌ ظـ أحقال إمؿ افسوبؼي ،واإلخبور ظـ ـثر مـ أكبقوء
اهلل ورشؾف ظؾقفؿ افسالم وذـر أشامئفؿ ،وأحداث دظقاهتؿ مع أؿقامفؿ
واحلقارات افتل ـوكً تدور بقـفؿ ،ومو آفً إفقف حول تؾؽ إؿقام حقـام
أظروً ظـ رشؾ اهلل ورشوٓتف ،ـؼقفف تعوػ ظـ كقح ظؾقف افسالم:
﴿
﴾ ( ) .وؿقفف ظـ أصحوب افؽفػ﴿ :
﴾

( )

وآيوت ـثرة حػؾ هبو افؼرآن افؽريؿ ختز ظـ أخبور إكبقوء وإمؿ
افسوبؼي.
د ـ احلؼوئؼ افعؾؿقي ادقجقدة ذم ـتوب اهلل ،وهل ـثرة وٓ جمول
فذـرهو ،ومـ بقـفو مراحؾ خؾؼ اإلكسون وإضقار افتل يؿر هبو اجلـغ،
( ) شقرة افروم ،أيوت .5-1
( ) شقرة افػتح ،أيي .27
( ) شقرة افعـؽبقت ،أيي .14
( ) شقرة افؽفػ ،أيتون .10-9
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حقٌ جوء تػصقؾفو ذم هذه أيوت ﴿

﴾( ).
وآيوت أخرى تتحدث ظـ افػؾؽ وإحقوء ذم ؿقفف تعوػ:

﴿

﴾ ( ) .وأخرى تتحدث ظـ ظؾؿ افبصامت ـام ؿقفف تعوػ:

﴿

﴾ ( ) .وأيوت ذم ذفؽ ـثرة يطقل ادؼوم فذـرهو.
هـ ـ أن افؼرآن افؽريؿ صومؾ جلؿقع مـوحل احلقوة ،وواف بؽؾ مطوفى
احلقوة وحوجوت اإلكسون افرضوريي ،مـ إحؽوم وافتؼيعوت ادتعؾؼي
بذفؽ ،يؼقل اهلل تعوػ:

﴿

أيضو﴿ :
﴾( ) .ويؼقل ً

﴾( ).

ويؿؽـ إجيوز هذه افشؿقفقي ذم إحؽوم وافتؼيعوت افتل تصحقح
( ) شقرة ادممـقن ،أيوت .14-12
( ) شقرة إكبقوء ،أيي .30
( ) شقرة افؼقومي ،أيي .4
( ) شقرة افشقرى ،أيي .13
( ) شقرة إكبقوء ،أيي .107
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مسرة اإلكسون ذم هذه احلقوة ذم افـؼوط افتوفقي:
العكٔذٗ
أذكاو :
وهل إحؽوم افتل تتعؾؼ بتصحقح تصقر اإلكسون ظـ اهلل تعوػ وأكف
واحد ذم أفقهقتف وربقبقتف وأشامئف وصػوتف ،وأكف جؾ صلكف مـزه ظام ٓ يؾقؼ
بجالفف مـ مجقع أفقان افؼك وأصؽوفف مـ اختوذ أهلي معف أو إجيود
افقشوئط بغ اإلكسون وبغ ربف ،وؿد ـوكً أيوت افؼرآكقي تسى ثالثي ظؼ
ظو ًمو ذم مؽي ادؽرمي فتصحقح ظؼوئد افـوس وتصقراهتؿ ظـ خوفؼفؿ،
وأيوت ـثرة ذم ذفؽ ،مـفو:
ؿقفف تعوػ﴿ :
﴾ ( ).
وؿقفف جؾ صلكف ﴿
﴾ ( ).
ـام تعـك بتصقر اإلكسون ظـ افؽقن واحلقوة واإلكسون ،ؾحددت معومل
ذفؽ افتصقر ،ومو يـبـل ظؾقف مـ ظبقديي اهلل تعوػ وحده ٓ ذيؽ فف.
العبادات
:
أذكاو
وهل إحؽوم افتل تتعؾؼ بوفعبودات بصػي ظومي وادػرووي مـفو بصػي
( ) شقرة اإلخالص.
( ) شقرة افبؼرة ،أيي .256
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خوصي ـوفصالة وافصقوم وافزـوة واحلٍ وؽرهو ،ؾؼد جوء افـداء افربوين
بوفعبودة ذم ؿقفف جؾ صلكف:

﴿

﴾( ) ،وؿقفف:

﴿
﴾ ( ).

ووردت آيوت ـثرة أخرى حقل افعبودات ادػرووي ،مثؾ ؿقفف تعوػ
ذم افصــــــــ ٓة﴿ :
﴾( ).
وؿقفف تعوػ ذم افصقوم﴿ :
﴾( ).
وؿقفف جؾ ثـوؤه ذم احلٍ:

﴿
﴾( ).

وؿقفف ظز وجؾ ذم افزـوة:
﴾ ( ) .وؽر ذفؽ مـ افعبودات.

( ) شقرة افبؼرة ،أيي .21
( ) شقرة افذاريوت ،أيتون .57-56
( ) شقرة افعـؽبقت ،أيي .45
( ) شقرة افبؼرة ،أيي .183
( ) شقرة افبؼرة ،أيي .197
( ) شقرة افتقبي ،أيي .103

﴿
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املعامالت
:
أذكاو
وتشتؿؾ هذه إحؽوم إحقال افشخصقي ،وإحؽوم ادوفقي مـ افبقع
وافؼاء وآشتئجور وافسؾؿ وادؼويضي ،وؽرهو ،وأحؽوم افؼضوء
وافدظووى واجلـويوت ،وأحؽوم كظوم احلؽؿ ذم احلؼقق وافقاجبوت بغ
احلوـؿ وادحؽقم ،وإحؽوم وافؼقاكغ افدوفقي افتل تدير ظالؿي افدوفي
اإلشالمقي مع ؽرهو مـ افدول ،ـام ذم ؿقفف جؾ صلكف:

﴿

.) (﴾...
وؿقفف تعوػ:

﴿

﴾( ).
وؿقفف ظز وجؾ﴿ :
﴾ ( ).
األخـــ :الم
وهل أداب افتل دظو إفقفو افؼرآن افؽريؿ ادسؾؿ فالفتزام هبو وتطبقؼفو
ذم حقوتف مع كػسف ومع أخريـ ،وهـوك شقرة ـومؾي ذم افؼرآن افؽريؿ

( ) شقرة افبؼرة ،أيي .282
( ) شقرة افبؼرة ،أيي .179
( ) شقرة إكػول ،أيي .61
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تعؾؿ ادممـغ بعض أداب مع اهلل ورشقفف ومع ادممـغ وهل شقرة
احلجرات ،افتل حتؿؾ ذم جـبوهتو مبودئ أخالؿقي وحضوريي جؾقؾي يػتؼدهو
افعومل ادعوس رؽؿ مو وصؾ إفقف مـ افتؼدم وافرؿل ادودي ،ومـفو ظذ شبقؾ
ادثول ؿقفف تعوػ﴿ :

﴾( ).
*

*

*

ومو شبؼ كزر يسر مـ اخلصوئص وادعجزات افتل اتصػ هبو هذا
ادصدر افربوين ،افذي ؿول ظـف ّ
جؾ ذـره بؼقفف:
﴾( ) .وؿقفف﴿ :
*

﴿
﴾ ( ).

*

*

ّذفظُ
 تْثٔل ٍذا املصذر :
فؼد تؽػؾ اهلل تعوػ بحػظ هذا ادصدر ومحويتف مـ افتحريػ وافتبديؾ
بؼقفف تعوػ﴿ :
( ) شقرة احلجرات ،أيي .11
( ) شقرة افـحؾ ،أيي .89
( ) شقرة إكعوم ،أيي .38
( ) شقرة احلجر ،أيي .9

﴾( ) ،بخالف افؽتى
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افسامويي افسوبؼي افتل دخؾً ؾقفو أيدي افبؼ ؾلووؾً آيوت وأحؽو ًمو
وحذؾً أخرى إرووء ٕهقائفؿ ومصوحلفؿ ،حتك حتقل اإلكجقؾ مـ
ـتوب مؼدس واحد مـزل مـ ظـد اهلل تعوػ إػ مخسي أكوجقؾ يتداوهلو
أتبوظفو إػ هذا افققم ،وهل :إكجقؾ متّك ،وإكجقؾ مرؿص ،وإكجقؾ فقؿو،
وإكجقؾ يقحـو ،وإكجقؾ بركوبو.
مر حػظ هذا ادصدر وتقثقؼف بثالث مراحؾ ،وهل:
وؿد ّ
األّىل يف عَذ الييب ﷺ:
املزذل٘ :
إن أول مـ حػظ افؼرآن افؽريؿ هق رشقل اهلل ﷺ ظـد كزول افقحل
حريصو ظذ حػظ مو يـزل ظؾقف ومـ
ظؾقف ،ؾؽون ظؾقف افصالة وافسالم
ً
صدة ختقؾف مـ أن يـسك بعض أيوت أو يـػؾً مـف جزء ممو يقحك إفقف ـون
حيرك صػتقف أثـوء افقحل ،ؾجوءه إمر اإلهلل بعدم ؾعؾ ذفؽ ٕن اهلل تعوػ
شقحػظ ـتوبف ذم صدر كبقف ﷺ ؾؾقس مـ داع فتحريؽ افشػتغ ظـد تؾؼل
افقحل ،وإكام يؽػل آشتامع واإلكصوت ؾحسى .ؿول جؾ ثـوؤه﴿ :
﴾( ).
هذا بوإلووؾي إػ أكف وجد مـ افصحوبي مـ ـون حيػظ افؼرآن ذم
صدره ،ـام تشر إػ ذفؽ افروايوت صحقحي ،ؾؼد أورد افبخوري رمحف اهلل
( ) شقرة افؼقومي ،أيوت .19-16
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تعوػ ثالث روايوت هبذه احلؼقؼي تذـر أشامء شبعي مـ افصحوبي،
وهؿ:ظبداهلل بـ مسعقد ،وشومل بـ معؼؾ مقػ أيب حذيػي ،ومعوذ بـ جبؾ،
يب بـ ـعى ،وزيد بـ ثوبً ،وأبق زيد بـ افسؽـ ،وأبق افدرداء ،وهذه
وأ ّ
افروايوت هل:
أ ـ ظـ ظبداهلل بـ ظؿرو بـ افعوص ؿول« :شؿعً رشقل اهلل ﷺ يؼقل:
وأيب ابن
خذوا الؼرآن من أربعة :من ع داَّلل بن مسعود ،وشامل ،ومعاذِّ ،ي

كعبش( ).

ب ـ ظـ ؿتودة ؿول :شلفً أكس بـ موفؽ ريض اهلل ظـف :مـ مجع افؼرآن ظذ
أيب بن كعب ،ومعاذ
ظفد افـبل ﷺ ،ؿول « :أربعة ،كؾفم من إكصارّ ،
ابن ج ل ،وزيد بن ثابت ،وأبو زيدش( ).

أيضو« :موت افـبل ﷺ ومل جيؿع افؼرآن ؽر
ج ـ وؿقل أكس ريض اهلل ظـف ً
أربعي :أبق افدرداء ومعوذ بـ جبؾ ،وزيد بـ ثوبً ،وأبق زيدش( ).
وٓ يعـل هذا أن افذيـ ـوكقا حيػظقن افؼرآن ذم صدورهؿ ذم ظفد
افـبقة همٓء افسبعي ؾؼطٕ ،ن افرو ايوت افصحقحي ذـر أشامء همٓء،
وفؽـ ـون هـوك أظداد ـبرة حيػظقن ـتوب اهلل تعوػ ذم صدورهؿ ،وؿد

( ) صحقح افبخوري ،برؿؿ ،4999ص.896
( ) صحقح افبخوري ،برؿؿ  ،5003ص.897
( ) صحقح افبخوري ،برؿؿ  ،5004ص.897
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ب ّقـً إحداث افالحؼي فعفد افـبقة ذفؽٓ ،شقام ذم حروب افردة افتل ؿتؾ
ؾقفو مو يؼورب افسبعغ مـ حػظي ـتوب اهلل تعوػ.
ورؽؿ حػظف ﷺ دو يقحك إفقف مـ أيوت ،ووجقد ـثر مـ افصحوبي
افذيـ حػظقا ـتوب اهلل ذم صدورهؿ ،رؽؿ ذفؽ ـؾف ـون ظؾقف افصالة
وافسالم يلمر بعض افصحوبي ذم ـتوبي افؼرآن افؽريؿ أثـوء افقحل ،وـون
يب بـ ـعى ،وزيد بـ ثوبً،
مـ بغ أوفئؽ افؽتبي :ظع بـ أيب ضوفى ،وأ ّ
ومعوويي بـ أيب شػقون.
هذا ـؾف بوإلووؾي إػ افؾؼوء افسـقي افذي يتؿ بغ جزيؾ ظؾقف افسالم
وافرشقل ﷺ دذاـرة افؼرآن افؽريؿ ،يؼقل ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام:
«ـون رشقل اهلل ﷺ أجقد افـوس وـون أجقد مو يؽقن ذم رمضون حغ
يؾؼوه جزيؾ وـون يؾؼوه ذم ـؾ فقؾي مـ رمضون فقدارشه الؼرآن ؾؾرشقل اهلل
ﷺ أجقد بوخلر مـ افريح ادرشؾيش( ).
الجاىٔ٘ يف عَذ أبٕ بكز الصذٓل رضٕ اهلل عيُ:
املزذل٘ :
ظـدمو تقػ أبق بؽر افصديؼ ريض اهلل ظـف اخلالؾي بعد وؾوة افـبل ﷺ
ـون افؼرآن افؽريؿ مػر ًؿو بغ افصحوبي ذم افسطقر وافصدور ،وـوكً ؾسة
حرجي ٕيب بؽر ريض اهلل ظـف ،فظفقر حرـي افردة ذم افقاممي ،ؾلرشؾ أبق
ً
جققصو دحوربتفؿ ؾ ُؼتِؾ ذم تؾؽ ادعورك مـ حػظي افؼرآن وحدهؿ
بؽر
( ) أخرجف افبخوري ،برؿؿ ،3220ص.537
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مبوذا جلؿع افؼرآن ذم هذه ادرحؾي.
شبعقن صحوب ًقو ،وـون ذفؽ شب ًبو
ً
يؼقل زيد بـ ثوبً ريض اهلل ظـف ذم ؿصي مجع افؼرآن ذم ظفد أيب بؽر
ريض اهلل ظـف « :أرشؾ إ َّيل أبق بؽر مؼتؾ أهؾ افقاممي ؾنذا ظؿر بـ اخلطوب
اشتحر
ظـده ،ؿول أبق بؽر ريض اهلل ظـف :إن ظؿر أتوين ؾؼول :إن افؼتؾ ؿد
َّ
بوفؼراء بودقاضـ
بؼراء افؼرآن وإين أخشك أن
يستحر افؼتؾ ّ
َّ
يقم افقاممي ّ
ؿؾً فعؿر :ـقػ
ؾقذهى ـثر مـ افؼرآن وإين أرى أن تلمر بجؿع افؼرآن ُ
تػعؾ صق ًئو مل يػعؾف رشقل اهلل ﷺ ؿول ظؿر :هذا واهلل خر ،ؾؾؿ يزل ظؿر
يراجعـل حتك ذح اهلل صدري فذفؽ ورأيً ذم ذفؽ افذي رأى ظؿر.
ؿول زيد :ؿول أبق بؽر :إكؽ رجؾ صوب ظوؿؾ ٓ كتفؿؽ وؿد ــً
تؽتى افقحل فرشقل اهلل ﷺ ؾتتبع افؼرآن ؾومجعف ؾقاهلل فق ـؾػقين كؼؾ
ظع ممو أمرين بف مـ مجع افؼرآن ؿؾً ـقػ
جبؾ مـ اجلبول مو ـون أثؼؾ َّ
تػعؾقن صق ًئو مل يػعؾف رشقل اهلل ﷺ ؿول هق واهلل خر ؾؾؿ يزل أبق بؽر
يراجعـل حتك ذح اهلل صدري فؾذي ذح فف صدر أيب بؽر وظؿر ريض
اهلل ظـفام ؾتتبعً افؼرآن أمجعف مـ افعسى وافؾخوف وصدور افرجول حتك
وجدت آخر شقرة افتقبي مع أيب خزيؿي إكصوري مل أجدهو مع أحد ؽره
﴿
﴾ ( ) حتك خومتي براءة ؾؽوكً
( ) شقرة افتقبي ،أيي .128
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افصحػ ظـد أيب بؽر حتك تقؾوه اهلل ثؿ ظـد ظؿر حقوتف ثؿ ظـد حػصي بـً
ظؿر ريض اهلل ظـفش( ).
وؿد اكتفٍ أبق بؽر وظؿر وزيد بـ ثوبً ريض اهلل ظـفؿ مجق ًعو ذم مجع
مـفجو دؿق ًؼو حتك ٓ يدخؾف آكحراف أو افتبديؾ ،وهق وجقد
افؼرآن
ً
مسطقرا ،رؽؿ أن افذي
صوهديـ ظذ مـ يلت بوفؼرآن شقاء ـون حمػق ًطو أو
ً
ؿوم بؿفؿي اجلؿع وهق زيد بـ ثوبً ـون حوؾ ًظو فؾؼرآن ،مبوفغي ذم
آحتقوط.
عيُ
الجالج٘ يف عَذ عجناٌ بً عفاٌ رضٕ اهلل :
املزذل٘ :
وجيؿؾ أكس بـ موفؽ ريض اهلل ظـف ووع افؼرآن ذم هذه ادرحؾي
بحديثف ادعروف« :أن حذيػي بـ افقامن ؿدم ظذ ظثامن وـون يغوزي أهؾ
افشلم ذم ؾتح إرمقـقي وأذربقجون مع أهؾ افعراق ؾلؾزع حذيػي اختالؾفؿ ذم
ْ
أدرك هذه إمي ؿبؾ أن خيتؾػقا
افؼراءة ؾؼول حذيػي فعثامن :يو أمر ادممـغ
ذم افؽتوب اختالف افقفقد وافـصورى ؾلرشؾ ظثامن إػ حػصي أن أرشع
إفقـو بوفصحػ كـسخفو ذم ادصوحػ ثؿ كردهو إفقؽ ،ؾلرشؾً هبو حػصي
إػ ظثامن ؾلمر زيد بـ ثوبً وظبد اهلل بـ افزبر وشعقد بـ افعوص وظبد
افرمحـ بـ احلورث بـ هشوم ؾـسخقهو ذم ادصوحػ وؿول ظثامن فؾرهط
افؼرصقغ افثالثي :إذا اختؾػتؿ أكتؿ وزيد بـ ثوبً ذم رء مـ افؼرآن ؾوـتبقه

( ) صحقح افبخوري ،برؿؿ ،4986ص.894

31

حديث «تركت فقؽم أمرين»

بؾسون ؿريش ؾنكام كزل بؾسوهنؿ ،ؾػعؾقا حتك إذا كسخقا افصحػ ذم
ادصوحػ ر ّد ظثامن افصحػ إػ حػصي وأرشؾ إػ ـؾ أؾؼ بؿصحػ ممو

كسخقا وأمر بام شقاه مـ افؼرآن ذم ـؾ صحقػي أو مصحػ أن ُحيرقش( ).
*

*

*

مصدرا يتصػ هبذه اخلصوئص وادزايو ،وهذا افتقثقؼ ادُ ْحؽؿ افذي
إن
ً
ٓ يعسيف صبفي أو خؾؾ ،وؾقف مـ إحؽوم وافؼضويو وافعؾقم وافؼصص
جلدير أن ُيتبع ويؽقن هق ادصدر إول فؾبؼيي ؿوضبي إػ يقم افديـ ،تلخذ
مـف كظؿفو ومـوهجفو ،وتصقرهو ظـ احلقوة وافؽقن بؼغ واوح ٓ تعسيف
أهار وٓ ؽؿقض.
وٓ ظوصؿ فؾعومل مـ اجلَ ْقر افقاؿع ظؾقف وٓ مالذ مـ ادستؼبؾ افؼوتؿ
افذي هيدد مؼقموتف ،إٓ هبذا افؼرآن افذي يعوفٍ معوكوة افبؼيي ذم مجقع
صقرهو ،آجتامظقي وإخالؿقي وآؿتصوديي وافروحقي ،حقٌ تذوب ذم
طالفف افطبؼقوت وإظراق واإلؿؾقؿقوت ومجقع آظتبورات اجلوهؾقيٕ ،كف
افذي أرشك هذه ادعومل اإلكسوكقي ذم احلقوة مـذ كزوفف ظذ رشقل اهلل ﷺ مـذ
أـثر مـ أربعي ظؼ ؿركًو ،حتً رايي هذه أيي افربوكقي اخلوفدة ﴿
﴾( ).
( ) صحقح افبخوري ،برؿؿ ،4987ص .895-9-894
( ) شقرة احلجرات ،أيي .13
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ّفَنُ
 ميَخ تلكٕ ٍذا املصذر :
ـون تؾؼل افؼرآن افؽريؿ وؾفؿ آيوتف ذم ظفد افـبل ﷺ يمخذ مـف
مشوؾفي ،حقٌ ٓ يزال ظؾقف افصالة وافسالم يعقش بغ طفراين إمي،
يرجع إفقف افـوس ؾقام يشؽؾ ظؾقفؿ مـ إمقر ومو تستجد ظؾقفؿ مـ
إحداث ،ؾنظون مو يسلل افصحوبي افـبل ﷺ ذم تؾؽ إحداث وجيدون
احلؽؿ افػوصؾ هلؿ.
وفؽـ اختؾػ هذا ادـفٍ وتغر معودف بعد وؾوة افـبل ﷺٓ ،شقام بعد
افػتقحوت اإلشالمقي افقاشعي ودخقل ؽر افعرب ذم ديـ اهلل ،ؾلصبح
مـفٍ افتؾؼل مـ افؼرآن أصد صعقبي مـ شوبؼتفو ،حقٌ ووع ظؾامء إمي
مـ افسؾػ وقابط وذو ًضو ذم هذا ادـفٍ ،تػود ًيو فالكحراف ودخقل
إهقاء ذم تػسر ـتوب اهلل ومعوين آيوتف ،ؾقوعقا أربع ضرق يتبعفو
ادختصقن مـ ظؾامء إمي ذم افتػسر وافتؾؼل افصحقح حسى تسؾسؾفو،
وهل:
بالكزآٌ
 - 1تفشري الكزآٌ :
وهذه هل اخلطقة إوػ افتل جيى ظذ ادتؾؼل وادػن فؽتوب اهلل أن
خيطقهو ؿبؾ أن يـتؼؾ إػ ؽرهو ،وذفؽ أن افـص افؼرآين يليت بصقر
متعددة ،وأكف يدل بعضف ظذ بعض ،ؾلحقوكًو يليت افـص جمؿ ً
ال ذم مقوع ثؿ
يليت مبقـًو ومػص ً
ال ذم مقوع آخر ،أو يليت مطؾ ًؼو ذم مقوع ثؿ يليت مؼقدً ا ذم
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مقوع آخر ،وـذفؽ ذم اخلوص وافعوم ،ومـ أجؾ ذفؽ يـبغل ظذ ادتؾؼل
أن يؽقن مطؾ ًعو ظذ كصقص افؼرآن ودٓٓهتو ومقاوع ردودهو حتك
مؾام بودقوقع مـ ـوؾي جقاكبف ثؿ يبدأ بوفتػسر وافتؾؼل افصحقح،
يصبح ً
ؾعذ شبقؾ ادثول جوء ذم افؼرآن افؽريؿ ظـ حلقم هبقؿي إكعوم جمؿ ً
ال
ومقجزا ـام ذم ؿقفف تعوػ﴿ :
ً
﴾ ( ) .ثؿ جوء بعدهو بآيي مػص ً
ال
مػنا فميي إوػ ـام ذم ؿقفف تعوػ﴿ :
ومسف ًبو ،وربام
ً

﴾( ).
مقجزا ذم بعض
ـام جوء ذم افؼرآن افؽريؿ ذـر ؿصص بعض إكبقوء
ً
افسقر ثؿ يليت مػص ً
ال ـام ذم ؿصي كبل اهلل مقشك ظؾقف افسالم حقٌ جوءت
ظوبرة وجمؿؾي ذم شقرة افبؼرة ،وجوءت مػصؾي ومسفبي ببعض إحداث
افدؿقؼي ؾقفو ذم شقرة ضف ويقكس.
( ) شقرة ادوئدة ،أيي .1
( ) شقرة ادوئدة ،أيي .3
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بالشي٘
 - 2تفشري الكزآٌ :
وأمو مـفٍ تؾؼل افؼرآن وؾفؿف بوفسـي افـبقيي ؾتليت ذم اخلطقة افثوكقي
تػسرا فؽالم اهلل ذم ـتوب اهلل
بوفـسبي فؾؿػن وافعومل ادتؾؼل ،ظـدمو مل جيد
ً
ذم مقاوع أخرى ،ؾحقـام يبحٌ ظـ تػسرهو ذم افسـي افـبقيي افتل هل
مؽؿؾي فؾؼرآن ذم افتؼيع وافتؾؼل ،ومػصؾي فف ومػنة ٕوامره وأحؽومف،
فؼقفف تعوػ:

﴿

﴾( ).
وفؼقفف ﷺ« :أٓ إين أوتقت الؽتاب ومثؾه معهش( ).

نوعني
حيث أن داللة النصوص القرآنية تأتي على :
أ ـ الـص الؼطعي الدٓلة :افذي يدل ظذ معـك مبغ ٓ حيتوج إػ تلويؾ
أو اختالف ؾقف ،مثؾ ؿقفف تعوػ﴿ :

﴾( ) .وؿقفف تعوػ:
﴾( ) .ؾفذه افـصقص ٓ حتتؿؾ

﴿

افتلويؾ بلن يتبدل صقوم ثالثي أيوم إػ أربعي ،أو يتحقل مـ موئي إػ أـثر أو
أؿؾ.
ب ـ الـص الظـي الدٓلة :وهق افـص افذي حيتؿؾ افتلويؾ أو يدل ظذ
( ) شقرة افـح ل ،أيي .44
( ) شــ أيب داود ،برؿؿ  ،4604ص.651
( ) شقرة ادوئدة ،أيي .89
( ) شقرة افـقر ،أيي .2
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﴿

معون متعددة ،مثؾ ؿقفف تعوػ:

﴾( ) .ؾوفقد هـو ظوم ؿد تؽقن افقؿـك أو افقنى ،أو ـؾتقفام ،ثؿ إكف
مل يتبغ ادقوع افذي تؼطع ؾقف افقد ،هؾ هق مـ افرشغ أم مـ ادرؾؼ أم مـ
افؽتػ ،ؾؽؾفو دٓٓت طـقي ،إػ أن جوءت افسـي افـبقيي وحددت مقوع
افؼطع.
وظـ ظبد اهلل بـ مسعقد ريض اهلل ظـف ؿول دو كزفً هذه أيي

﴿

﴾ ( ) صؼ ذفؽ ظذ أصحوب افـبل ﷺ
وؿوفقا أيـو مل يظؾؿ كػسف ؾؼول رشقل اهلل ﷺ« :لقس كَم تظـون إكَم هو كَم
قال لؼَمن ٓبـه﴿ :

﴾»( ).

ّالتابعني
:
 - 3تفشري الكزآٌ بأقْال الصراب٘
وذفؽ حغ مل يقجد تػسر فميي بآيي أخرى أو بحديٌ ظـ رشقل اهلل
ؾفام وأؿرب
ادػن إػ تػسر افصحوبي ثؿ افتوبعغٕ ،هنؿ أظؾؿ ً
ﷺ ،ؾقؾجل ّ
ظفدً ا بوفـبل ﷺ ،وأـثر معرؾي بوفعربقي ومدفقٓهتو ووجقه افبالؽي ؾقفو،
وؿد اصتفر مـ بغ افصحوبي مـ ادػنيـ ظبداهلل بـ مسعقد افذي يؼقل:
«وافذي ٓ إفف ؽره مو مـ ـتوب اهلل شقرة إٓ أكو أظؾؿ حقٌ كزفً ،ومو مـ

( ) شقرة ادوئدة ،أيي .38
( ) شقرة إكعوم ،أيي .82
( ) صحقح افبخوري ،برؿؿ  ،6937ص.1195
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آيي إٓ أكو أظؾؿ ؾقام أكزفً ،فق أظؾؿ أحدً ا هق أظؾؿ بؽتوب اهلل مـل تبؾغف
اإلبؾ فرـبً إفقفش( ).
وـذفؽ ظبداهلل بـ ظبوس افذي ُش ّؿ َل بسمجون افؼرآن بػضؾ دظوء
وؿـل رشقل اهلل ﷺ وؿول:
افـبل ﷺ فف ،يؼقل ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفّ :
«ال ّؾفم ع ِّيؾؿه الؽتابش( ).
وأمو مـ افتوبعغ ؾلمثول :جموهد بـ جز ( 104-21هـ) ،وشعقد بـ
جبر (95-45هـ) وظطوء بـ أيب ربوح ( 114-27هـ) وشعقد بـ ادسقى
(94-13هـ) وؽرهؿ .ـوكقا أظال ًمو ذم افتػسر ومعوين أيوت ودٓفي
أفػوطفوٕ ،هنؿ تؾؼقا مـ افصحوبي ريض اهلل ظـفؿ.
الكزآٌ
 بعض األدّات املعٔي٘ لفَه :
حتك كػفؿ ـتوب اهلل تعوػ بصقرة شؾقؿي وواوحي ،وكػفؿ معوين آيوتف
ودٓٓهتو بحؼقؼتفو ،وبعقدً ا ظـ اهلقى وأراء اخلوصي ٓ ،بد مـ معرؾي
جمؿقظي مـ إمقر افتل تعغ ظذ هذا افػفؿ ،وهل ـثرة جدً ا ـتبً ؾقفو
بحقث وـتى ،وكحـ ذم هذا ادؼوم كذـر بعض تؾؽ إمقر ،وهل:
 - 1افتلمؾ وافتدبر أثـوء افؼراءة وذفؽ إلصغول افػؽر ذم آيوت افؼرآن

( ) صحقح مسؾؿ ،برؿؿ ،6333ص.1082
( ) صحقح افبخوري ،برؿؿ ،75ص.18
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﴾ ( ).

ومعوكقفو فؼقفف تعوػ﴿ :

ظـ حذيػي ريض اهلل ظـف ؿول« :صؾقً مع افـبل ﷺ ذات فقؾي ؾوؾتتح
افبؼرة ؾؼؾً يرـع ظـد ادوئي ثؿ مه ،ؾؼؾً :يصع هبو ذم رـعي ؾؿه
ؾؼؾً :يرـع هبو ،ثؿ اؾتتح افـسوء ؾؼرأهو ،ثؿ اؾتتح آل ظؿران ؾؼرأهو ،يؼرأ
ٍ
مر بسمال َ
بتعقذ
مر
شلل ،وإذا َّ
مر بآيي ؾقفو تسبقح ش َّبح ،وإذا َّ
س ِّشالً ،إذا َّ
ُم َ َ
تعق َذش( ).
َّ
 2ـ ـثرة افؼراءة وافسديد وافستقؾٕ ،ن ذم ذفؽ أثر ـبر ظذ ؾفؿ
افؼرآن افؽريؿ ،يؼقل اهلل تعوػ﴿ :

﴾( ).

وؿد ّ
حٌ افـبل ﷺ ذم أحوديٌ ـثرة ظذ ؿراءة افؼرآن واإلـثور مـفو،
يؼقل ظؾقف افصالة وافسالم « :اقرءوا الؼرآن فنكه يليت يوم الؼقامة صػق ًعا
ٕصحابهش( ).
أيضو « :من قرأ حرفا من كتاب اَّلل فؾه به
ويؼقل ظؾقف افصالة وافسالم ً
حسـة واحلسـة بعرش أمثاهلا ٓ أقول ﴿
وٓم حرف ومقم حرفش( ).
( ) شقرة ص ،أيي .29
( ) صحقح مسؾؿ ،برؿؿ ،1814ص.315
( ) شقرة ادزمؾ ،أيي .4
( ) صحقح مسؾؿ ،رؿؿ ،1874ص.325
( ) جومع افسمذي ،رؿؿ ،2910ص.654

﴾ حرف  ،ولؽن ألف حرف
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ومـ جوكى آخر ّ
حذر افـبل ﷺ مـ هجر افؼرآن وكسقوكف بؼقفف:
تػص ًقا من اإلبل يف ُعؼؾفاش( ).
«تعاهدوا الؼرآن فوالذي كػيس بقده هلو أصدّ ِّي
وؾفام ،وهق ادـفٍ افذي شور ظؾقف
 3ـ افتؾؼل ظـ افعؾامء ادتؼـغ حػ ًظو ً
شؾػ هذه إمي ذم تـوؿؾ افؼرآن ،وهق افطريؼي افسؾقؿي حلػظ افؼرآن مـ
افتحريػ وافتبديؾٕ ،ن افتؾؼل مـ ؽر أهؾ افػفؿ واحلػظ ربام يقرث ظذ
اددى افبعقد كق ًظو مـ آختالف وآفتبوس ومـ ثؿ اجلفؾ بؽتوب اهلل
وؾفؿ آيوتف ،مـ أجؾ ذفؽ حرص افعؾامء ظذ أن يتؿ تؾؼل افؼرآن مـ ذوي
احلػظ افصحقح وافتالوة افسؾقؿي.
 4ـ ؾفؿ افؾغي افعربقي ودراشتفوٕ ،ن افؼرآن كزل بؾسون ظريب مبغ،
وافذي ٓ يعرف افعربقي فـ يػفؿ افؼرآن وفـ يتؿؽـ مـ افقصقل إػ ؾفؿ
معوكقف ومؼوصد آيوتف ،فذا ـوكً احلوجي رضوريي دعرؾي افعربقي مـ حقٌ
افـحق وافكف ،وظؾقم افبالؽي مـ افبقون وادعوين وؽرهو فػفؿ فؽتوب
اهلل ،يؼقل جموهد ٓ« :حيؾ ٕحد يممـ بوهلل وافققم أخر أن يتؽؾؿ ذم ـتوب
اهلل إذا مل يؽـ ظودًو بؾغوت افعربش( ).
 5ـ ظدم افؼقل بوفرأي ذم افؼرآن ،وهق آظتامد ظذ افػفؿ اخلوص
وافرأي ادجرد ذم تػسر ـالم اهلل تعوػ ،وهق خروج ظـ مـفٍ افسؾػ ذم
( ) رواه افبخوري ومسؾؿ ،وافؾػظ فؾبخوري ذم صحقحف ،برؿؿ ،5033ص.902
( ) كؼ ً
ال ظـ ـتوب :مبوحٌ ذم ظؾقم افؼرآن ،مـوع افؼطون ،ص.331
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ؾفؿ ـتوب اهلل ،وهق صلن أصحوب افبدع وادذاهى افبوضؾي ـودعتزفي
وؽرهو ،وٓ جيقز إخذ مـ تػوشرهؿ ٕهنو ٓ تعتؿد ظذ افعؾؿ فؼقفف
﴾( ) .ويؼقل ظؾقف افصالة وافسالم:

تعوػ﴿ :

«من قال يف الؼرآن بغر عؾم فؾقت وأ مؼعده من الـارش( ).
 6ـ معرؾي افـوشخ وادـسقخ ،وذفؽ دعرؾي احلؽؿ افصحقح افذي أؿره
افؼعٕ ،ن هـوك آيوت ذم ـتوب اهلل تعوػ كسخ حؽؿفو وبؼقً تالوهتو،
مثؾ ؿقفف تعوػ﴿ :
بؼقفف تعوػ﴿ :
أيضو:
ً

﴾( ) مـسقخي
﴾( ) .ومثؾ ؿقفف تعوػ

﴿

كسخً بؼقفف تعوػ﴿ :

﴾

( )

﴾( ) .وؽرهو ـثر

ذم ـتوب اهلل.
ؾؿعرؾي أيوت افـوشخي وادـسقخي أمر رضوري فػفؿ أحؽوم افؼرآن
وتؼيعوتفٕ ،ن اجلفؾ هبو ربام يمدي إػ أخذ احلؽؿ بودـسقخ ،وترك
( ) شقرة اإلهاء ،أيي .36
( ) جومع افسمذي ،برؿؿ ،2950ص .663وـذا رواه أمحد ذم مسـد .وؿول ظـف افسمذي هذا
حديٌ حسـ صحقح.
( ) شقرة افبؼرة ،أيي .115
( ) شقرة افبؼرة ،أيي .144
( ) شقرة افبؼرة ،أيي .284
( ) شقرة افبؼرة ،أيي .286
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افـوشخ ،ؾقتداخؾ احلالل بوحلرام ،وحيدث آختالف وافػرؿي بغ افـوس.
 7ـ معرؾي أشبوب كزول أيوت ،حقٌ تزيد مـ ؾفؿ احلؽؿ وافتؼيع
ذم ـتوب اهلل ،ويزيؾ افغؿقض واإلهبوم ظـ ـثر مـ آيوت افؼرآنٕ ،ن
هـوك آيوت كزفً ذم حقادث معقـي حتؿؾ أحؽو ًمو خوصي فتؾؽ احلقادث،
وٓ تشؿؾ مجقع إحقال ،مـفو ظذ شبقؾ ادثول ظذ احلك:
حقٌ أصؽؾ ظذ مروان بـ احلؽؿ ؾفؿ ؿقفف تعوػ:

﴿

﴾( ) .ؾؼول فبقابف :اذهى يو راؾع إػ ابـ ظبوس ؾؼؾ :فئـ
ـون ـؾ امرئ ؾرح بام أويت وأحى أن حيؿد بام مل يػعؾ معذ ًبو فـعذبـ
أمجعقن ،ؾؼول ابـ ظبوس :ومو فؽؿ وهلذه؟ إكام دظو افـبل ﷺ هيق ًدا ؾسلهلؿ
ظـ رء ؾؽتؿقه إيوه وأخزوه بغره ،ؾلروه أن ؿد اشتحؿدوا إفقف بام
أخزوه ظـف ؾقام شلهلؿ ،وؾرحقا بام أوتقا مـ ـتامهنؿ ثؿ ؿرأ ابـ ظبوس ﴿
﴾( ) ـذفؽ حتك ؿقفف﴿ :
﴾

( )(

*
( ) شقرة آل ظؿران ،أيي .188
( ) شقرة آل ظؿران ،أيي .187
( ) شقرة آل ظؿران ،أيي .188
( ) صحقح افبخوري ،برؿؿ  ،4568ص.779

).
*

*
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ؾفام
ـوكً تؾؽ بعض إدوات افتل تعغ ظذ ؾفؿ ـتوب اهلل تعوػ ً
صحقحو ،رؽؿ أن هـوك ادزيد مـ هذه إدوات افتل ٓ بد فؾؿتخصصغ ذم
ً
ظؾقم افؼرآن وافتػسر أن يؽقكقا ظذ درايي ـوؾقي هبو ،مثؾ :معرؾي أيوت
ادؽقي واددكقي ،وادحؽؿ وادتشوبف ،وافعوم واخلوص ،وادطؾؼ وادؼقد،
وادـطقق وادػفقم ،وؿصص افؼرآن ،وأمثول افؼرآن ،وافؼراءات افسبع،
وؽرهو.
*

*

*
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ثاىًٔ:ا الصـــــٌـٗ
تعزٓفَا
:
يف الؾغة لغة :هل افطريؼي وافعودة ،حسـي ـوكً أم شقئي( ) ،ومـف ؿقل
اهلل تعوػ:

﴿

﴾( ) ،وؿقفف ﷺ « :من شن يف اإلشالم شـة حسـة فؾه أجرها وأجر من
شن يف اإلشالم
عؿل ِبا بعده ،من غر أن يـؼص من أجورهم يشء ،ومن َّ
شـّة شقئة ،كان عؾقه وزرها ِ
ووزر من عؿل ِبا بعده ،من غر أن يـؼص من
أوزارهم يشءش( ).
يف آصطالح :تعددت افتعريػوت حقل افسـي افـبقيي بتعدد افعؾقم
افؼظقي وختصصوهتو ،إٓ أكـو شـؼتك ظذ تعريػ ادحدِّ ثغ وإصقفقغ
هلو ٕكف افتعريػ ادؼصقد هـو بوفبحٌ:
وهل« :ـؾ مو أثر ظـ افـبل ﷺ مـ ؿقل أو ؾعؾ أو تؼرير أو صػي
َخؾؼقي أو خ ُؾؼقيش( ).

( ) افؼومقس ادحقط.236/4 ،
( ) شقرة اإلهاء ،أيي .77
( ) صحقح مسؾؿ ،برؿؿ ،2351ص.411-410
( ) تقجقف افـظر إػ أصقل أهؾ إثر ،ضوهر اجلزائري ،ص  .2افسـي ؿبؾ افتدويـ ،حمؿد ظجوج
اخلطقى ،ص.16

حديث «تركت فقؽم أمرين»

الؼول :وهق افؽالم افذي تؽؾؿ بف افـبل ﷺ وتـوؿؾف افـوس بعد ذفؽ،
مثؾ حديٌ« :إكَم إعَمل بالـقاتش( ).
الػعل :وهق مو ؿوم بف افـبل ظؾقف افصالة وافسالم مـ ظؿؾ ،مثؾ ـقػقي
صالتف ،وصقومف ،وحجف ،مثؾ ؿقفف« :وصؾوا كَم رأيتؿوين أصيلش( ).
التؼرير :وهق مو أؿره افـبل ﷺ مـ ؾعؾ افصحوبي بسؽقت أو إطفور
ؿريـي افروو ظـف ،مثؾ إؿراره ظؾقف افصالة وافسالم دـ تقؿؿ فعدم وجقد
ادوء ثؿ وجده بعد آكتفوء مـ افصالة ومل يعد صالتف.
الصػات ،ؾنمو َخؾؼقي مثؾ ضقفف وفقكف وصعره ومشقف وؽر ذفؽ ،أو
ُخؾؼقي مثؾ احلؾؿ وافؽرم وافشجوظي وؽرهو.
املصذر
ذحٔ٘ ٍذا :
مصدرا فؾتؾؼل بعد افؼرآن
اتػؼ ظؾامء إمي ظذ حجقي افسـي افـبقيي
ً
افؽريؿ ،وذفؽ فميوت افؼرآكقي افقاردة ذم ذفؽ وإحوديٌ افصحقحي افتل
تمـد هذه احلجقي.
الكزٓه
ذحٔ٘ ٍذا املصذر مً الكزآٌ :
إن أيوت افتل وردت ذم شقوق إمر ذم اتبوع افرشقل وإخذ ظـف
ـثرة فؾغويي وفؽــو شـقرد بعض تؾؽ أيوت افتل تدل دٓفي واوحي ظذ
( ) صحقح افبخوري ،برؿؿ  ،1ص.1
( ) صحقح افبخوري ،برؿؿ  ،7246ص.
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مؽوكي افسـي وحجقتفو بوفـسبي فألمي:
ؾؼد اؿسن اهلل تعوػ ضوظي افرشقل بطوظتف ،ؾؼول جؾ صلكف﴿ :
﴾( ) .وؿول ظز وجؾ﴿ :
﴾( ) .وؿقفف
﴾( ) .وؿقفف جؾ ثـوؤه﴿ :

ظز مـ ؿوئؾ﴿ :
﴾( ).

وـذفؽ أمر شبحوكف وتعوػ برد احلؽؿ وافرجقع إػ افرشقل ﷺ ذم
حقوتف ظـد آختالف وافتـوزع ،ورده إػ شـتف بعد وؾوتف ،ؾؼول:
﴾( ).
وؿد كػك اهلل تعوػ اإليامن ظـ افذيـ مل يؼبؾقا بؼضوء افرشقل ظؾقف
افصالة وافسالم هلؿ ،ؾؼول﴿ :

( ) شقرة افـسوء :أيي .59
( ) شقرة إكػول :أيي .20
( ) شقرة آل ظؿران :أيي .80
( ) شقرة احلؼ ،أيي .7
( ) شقرة افـسوء :أيي .59

﴿
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﴾( ) .وؿقفف تعوػ﴿ :
﴾( ) .وؽرهو مـ أيوت ـثرة جدً ا ( ).
ىفشَا
أما ذحٔ٘ ٍذا املصذر مً الشي٘ :
ؾؼد ّبغ ذفؽ رشقل اهلل ﷺ ذم أحوديٌ ـثرة وذم مـوشبوت خمتؾػي،
مـفو ؿقفف ظؾقف افصالة وافسالم« :كل أمتي يدخؾون اجلـة إٓ من أبى

ش

ؿوفقا :يو رشقل اهلل ،ومـ يلبك؟ ؿول « :من أضاعـي دخل اجلـة ،ومن عصاين
فؼد أبىش( ).
وؿقفف ﷺ« :من أضاعـي فؼد أضاع اَّلل ،ومن عصاين فؼد عىص اَّلل،
ومن أضاع أمري فؼد أضاعـي ،ومن عىص أمري فؼد عصاينش( ).
وؿقفف ﷺ «ٓ يممن أحدكم حتى أكون أحب إلقه من والده وولده
والـاس أمجعنيش( ).
واحلديٌ افذي بغ أيديـو « تركت فقؽم أمرين لن تضؾوا ما َتسؽتم ِبَم
كتاب اَّلل وشـة ك قهش( ).
( ) شقرة افـسوء :أيي .65
( ) شقرة إحزاب :أيي .36
( ) يراجع ـتوبـو «ؿقاظد مـفجقي ذم افتعومؾ مع افسـي افـبقييش.
( ) صحقح افبخوري ،برؿؿ ،7280ص.1252
( ) صحقح افبخوري ،برؿؿ ،7137ص.1229-1228
( ) صحقح افبخوري ،برؿؿ ،15ص .6
( ) ادقضل فإلموم موفؽ ،برؿؿ  ،1874ص.70
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ثؿ إن العؼل يؼر رضورة أن تؽقن افسـي ادصدر افثوين فؾتؾؼل وافتؼيع
ـثرا مـ إحؽوم وافتؼيعوت وافػرائض ٓ يؿؽـ معرؾتفو
ٕن ذم افؼرآن ً
وـقػقتفو إٓ مـ خالل افسـي افتل ذحتفو وؾصؾتفو ـام ذم ؿقفف تعوػ ذم
﴾( ) ،وـذفؽ ؾريضي احلٍ

ؾريضي افصالة﴿ :

﴾( ) حقٌ جوءت افسـي وبقـً ـقػقي هذه

﴿

ظز
افػرائض وأوؿوهتو وـذفؽ احلول بوفـسبي فؾػرائض إخرى ،وهق مو ّ
﴾( ).

ظـف اهلل تعوػ بؼقفف﴿ :
﴾( ).
ـام أن هـوك حوٓت ـثرة مل يرد ؾقفو افـص افؼرآن وبقـتفو افسـي

افـبقيي ،مثؾ حؽؿ أـؾ حلقم احلؿر إهؾقي ،وـؾ ذي كوب مـ افسبوع.
فقس هذا ؾحسى ،بؾ ـون ظؾقف افصالة وافسالم ذم حقوتف افعؿؾقي
ترمجي حؼقؼقي فؾؼرآن ـام وصػتف أم ادممـغ ظوئشي ريض اهلل ظـفو حغ
ؿوفً« :كان خؾؼه الؼرآنش( ).
*

( ) شقرة افبؼرة  ،أيي .43
( ) شقرة آل ظؿران ،أيي .97
( ) شقرة افـحؾ ،أيي .44
( ) مسـد أمحد ،برؿؿ  ،26333ص.1921

*

*
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ّذفظُ
 تْثٔل ٍذا املصذر :
يؿؽـ أن كقجز احلديٌ ظـ تقثقؼ هذا ادصدر وتدويـف ذم ثالث
مراحؾ ،وهل:
األّىل عصز الزسْل ﷺ:
املزذل٘ :
هنك رشقل اهلل ﷺ ذم أول إمر أن يؽتى افصحوبي افسـي حتك ٓ
خيتؾط افؼرآن بوفسـي ،ؾؼول ٓ « :تؽت وا عـي ومن كتب عـي غر الؼرآن
فؾقؿحهش( ) ،ثؿ شؿح فبعض افصحوبي بؽتوبتفو أمثول ظبداهلل بـ ظؿرو بـ
افعوص وؽره.
الزاطذًٓ
:
الجاىٔ٘ عصز اخللفاء
املزذل٘ :
فؼد اهتؿ اخلؾػوء افراصدون بتقثقؼ افسـي مثؾ اهتاممفؿ بوفؼرآن ،ؾؾؿ
يؼبؾ أحد مـفؿ روايي مل يسؿعفو مـ رشقل اهلل ﷺ إٓ بقجقد صفقد ،وهذا
مو اكتفٍه اخلؾػوء إربعي ريض اهلل ظـفؿ ،ؾؼد«:جوءت اجلدة أم إم وأم
إب إػ أيب بؽر ؾؼوفً إن ابـ ابـل أو ابـ بـتل موت وؿد أخزت أن يل ذم
ـتوب اهلل حؼو ؾؼول أبق بؽر مو أجد فؽ ذم افؽتوب مـ حؼ ومو شؿعً
رشقل اهلل ﷺ ؿه فؽ بقء وشلشلل افـوس ؿول ؾسلل افـوس ؾشفد
ادغرة بـ صعبي أن رشقل اهلل ﷺ أظطوهو افسدس ؿول ومـ شؿع ذفؽ
معؽ ؿول حمؿد بـ مسؾؿي ؿول ؾلظطوهو افسدس ثؿ جوءت اجلدة إخرى
( ) صحقح مسؾؿ ،برؿؿ ،7510ص.1297
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افتل ختوفػفو إػ ظؿر ؿول شػقون وزادين ؾقف معؿر ظـ افزهري ومل أحػظف
ظـ افزهري وفؽـ حػظتف مـ معؿر أن ظؿر ؿول إن اجتؿعتام ؾفق فؽام
وأيتؽام اكػردت بف ؾفق هلوش( ).
وهـوك حقادث وأحقال فؾخؾػوء أخريـ ريض اهلل ظـفؿ افتؿسقا ؾقفو
صفق ًدا فؾتثبً مـ إحوديٌ ،وادؼوم يطقل فذـرهو ( ) .وفؽـ بؼقً افسـي
افـبقيي حمػقطي ذم هذه ادرحؾي بسبى هذا افتؿحقص وافتدؿقؼ مـ افصحوبي
روقان اهلل ظؾقفؿ.
بعذٍه
الجالج٘ عصز التابعني ّما :
املزذل٘ :
فؼد بدأ تدويـ احلديٌ وتقثقؼف بصقرة أوشع ذم هذا افعكٓ ،شقام
بعد أن طفرت بقادر افقوع ذم احلديٌ ،ؾؽتى اخلؾقػي ظؿر بـ ظبدافعزيز
ظامفف يلمرهؿ بؽتوبي احلديٌ خق ًؾو مـ وقوظف ؿوئ ً
ال« :اكظر مو
ريض اهلل إػ ّ
ـون مـ حديٌ رشقل اهلل ﷺ ؾوـتبف ؾنين خػً دروس افعؾؿ وذهوب
افعؾامءش وـون مـ افذيـ ـؾػفؿ بذفؽ اإلموم صفوب افزهري رمحف اهلل
تعوػ ،وبعدهو بدأت حرـي تدويـ افسـي ومتحقصفو وتدؿقؼفو ،حتك صور
ظؾام وظؿ ً
خوصو تػرغ هلو افعؾامء وادختصقن ،وطفرت مصـػوت هبذا
ال ً
ً
اخلصقص ،مثؾ« :زهر افتصـقػ ذم مجع احلديٌش افذي وؿ افصحوح
( ) أخرجف افسمذي ،برؿؿ ،2100ص.482
( ) يراجع ذم ذفؽ ـتوب «تقثقؼ افسـيش فؾدـتقر رؾعً ؾقزي.
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وافســ وادسوكقد.
ؾؽوكً هذه ادرحؾي حوؾؾي بوجلفقد افعظقؿي افتل بذفً مـ أجؾ حػظ
افسـي وتقثقؼفو ،حقٌ مجعً معظؿ إحوديٌ ادسـد إػ افـبل ﷺ ،مع
افتػريؼ بغ افصحقح واحلسـ وافضعقػ ،ـام طفرت افعـويي بوٕشوكقد
أيضو ،إووؾي إػ ذفؽ ،اهتؿ افعؾامء بؽتوبي أؿقال افصحوبي وافتوبعغ ذم
ً
مصـػوت مـػصؾي( ).
الشي٘)
 ميَخ املشلنني يف تْثٔل ٍذا املصذر ( :
يؿؽـ أن كحك ادـفٍ افذي اتبعف ادسؾؿقن مـ شؾػ هذه إمي ذم
تقثقؼ افسـي افـبقيي ،ذم اإلشـود وادتـ ،وهق مـفٍ ؾريد متقزت بف هذه إمي
ظـ شوئر إمؿ وافـظؿ إخرى.
ؾلمو اإلشـود ؾؼد ووع فف افعؾامء وقابط وأحؽوم دؿقؼي وصديدة
بوفقؿً كػسف ٕخذ افروايي افصحقحي وترك افضعقػي وادقوقظي ،ومـ
مجؾي هذه افضقابط وادعوير :
مسؾام بوف ًغو
 - 1أن يؽقن افراوي ظدًٓ فؾروايي ،وافعدل يعـل أن يؽقن ً
شؾقام مـ أشبوب افػسؼ وخقارم ادروءة.
وظوؿالًً ،
 2ـ اجلرح وافتعديؾ :ؾوجلرح هق افطعـ ذم افراوي وافتعديؾ هق تزـقتف
بوفعدافي ،وفؽؾ واحد مـفو ذوط ومعوير ٕخذ افروايي أو ردهو.
( ) يـظر ادرجع افسوبؼ.
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 3ـ معرؾي إصخوص افثؼوة وافضعػوء ،وؿد أ ّفػ ظؾامء إمي ذم رجول
افثؼوة وافضعػوء ـت ًبو ومصـػوت ،فصحي كؼؾ افروايي وشالمتفو.
ـؾ هذا مـ أجؾ أن تصؾ افروايي مـ افسؾػ إػ اخلؾػ صحقحي ٓ
تعسهيو زيودة أو كؼصون ،وظؾؿ اإلشـود هق افعؾؿ افقحقد افذي يضبط
افروايي حقٌ يدرس حول افراوي مـ مجقع افـقاحل ثؿ حيؽؿ ظؾقفو
بوفصحي أو افضعػ.
يؼقل صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي رمحف اهلل تعوػ« :وظؾؿ اإلشـود وافروايي
ممو خص اهلل بف أمي حمؿد ﷺ وجعؾف ُش َّؾ ًام إػ افدرايي .ؾلهؾ افؽتوب ٓ
إشـود هلؿ يلثرون بف ادـؼقٓت .وهؽذا ادبتدظقن مـ هذه إمي أهؾ
افضالٓت .وإكام اإلشـود دـ أظظؿ اهلل ظؾقف ادـي أهؾ اإلشالم وافسـي،
يػرؿقن بف بغ افصحقح وافسؼقؿ وادعقج وافؼقيؿ .وؽرهؿ مـ أهؾ افبدع
وافؽػور ،إكام ظـدهؿ مـؼقٓت يلثروهنو بغر إشـود .وظؾقفو مـ ديـفؿ
آظتامد وهؿ ٓ يعرؾقن ؾقفو احلؼ مـ افبوضؾ وٓ احلويل مـ افعوضؾ .وأمو
هذه إمي ادرحقمي وأصحوب هذه إمي ادعصقمي ،ؾنن أهؾ افعؾؿ مـفؿ
وافديـ هؿ مـ أمرهؿ ظذ يؼغ ،ؾظفر هلؿ افصدق مـ ادَغ ـام يظفر
افصبح فذي ظقـغش( ).
وفبقون ظظؿي ظؾؿ اإلشـود ذم افضبط وافتقثقؼ كقرد ظذ شبقؾ ادثول
( ) جمؿقظي افػتووى .9/1
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هذه افؼصي افتل تغـل هد مئوت افؼصص افتل حدثً مع ـثر مـ
افصحوبي وافتوبعغ وظؾامء إمي ريض اهلل ظـفؿ أمجعغ فتقثقؼ افروايوت
ووبطفو ،ؾؼد شوؾر أبق أيقب إكصوري ريض اهلل ظـف مـ ادديـي ادـقرة إػ
مك فقتلـد مـ صحي حديٌ حيػظف ظـ رشقل اهلل ﷺ ،يؼقل ظطوء بـ
أيب ربوح :خرج أبق أيقب إكصوري إػ ظؼبي بـ ظومر ،يسلفف ظـ حديٌ
شؿعف مـ رشقل اهلل ﷺ ومل يبؼ أحد شؿعف مـ رشقل اهلل ﷺ ؽره وؽر
ظؼبي ،ؾؾام ؿدم إػ مـزل مسؾؿي بـ خمؾد إكصوري (وهق أمر مك)
ؾلخزه ؾعجؾ ظؾقف ،ؾخرج إفقف ؾعوكؼف ،ثؿ ؿول فف :مو جوء بؽ يو أبو أيقب؟
ؾؼول :حديٌ شؿعتف مـ رشقل اهلل ﷺ مل يبؼ أحد شؿعف مـ رشقل اهلل
ﷺ ؽر وؽر ظؼبي ،ؾوبعٌ مـ يدفـل ظذ مـزفف ،ؿول :ؾبعٌ معف مـ يدفف
ظذ مـزل ظؼبي ،ؾلخز ظؼبي ،ؾعجؾ ؾخرج إفقف ؾعوكؼف ،ؾؼول :مو جوء بؽ يو
أبو أيقب؟ ؾؼول :حديٌ شؿعتف مـ رشقل اهلل ﷺ مل يبؼ أحد شؿعف مـ
رشقل اهلل ﷺ ؽري وؽرك ذم شس ادممـ ،ؿول ظؼبي :كعؿ شؿعً رشقل
اهلل ﷺ يؼقل « :من شس مممـًا يف الدكقا عذ خزية ،شسه اَّلل يوم الؼقامة
ؾؼول فف أبق أيقب صدؿً .ثؿ اككف أبق أيقب إػ راحؾتف ،ؾرـبفو راج ًعو
إػ ادديـي ،ؾام أدرـتف جوئزة مسؾؿي بـ خمؾد إٓ بعريش مك( ).
وؿول شعقد بـ ادسقى ريض اهلل ظـف وهق مـ ـبور افتوبعغ :إين ــً
( ) معرؾي ظؾقم احلديٌ ،فؾحوـؿ ،ص.117

ش
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ٕشوؾر مسرة إيوم وافؾقويل ذم احلديٌ افقاحد( ).
وأمو ادتـ وهق كص احلديٌ ؾؼد ووع فف افعؾامء ذو ًضو دؿقؼي
ووقابط حمؽؿي فؼبقفف ،ومـفو:
« 1ـ أٓ يؽقن رـقؽ افؾػظ ،بحقٌ ٓ يؼقفف بؾقغ أو ؾصقح.
 2ـ أٓ يؽقن خموف ًػو فبدهقوت افعؼقل ،بحقٌ ٓ يؿؽـ تلويؾف.
 3ـ أٓ خيوفػ افؼقاظد افعومي ذم ِ
احلؽَؿ وإخالق.
 4ـ أٓ يؽقن خموف ًػو فؾحس وادشوهدة.
 5ـ أٓ خيوفػ افبدهل ذم افطى واحلؽؿي.
 6ـ أٓ يؽقن داظقي إػ رذيؾي تتزأ مـفو افؼائع.
 7ـ أٓ خيوفػ ادعؼقل ذم أصقل افعؼقدة مـ صػوت اهلل ورشؾف.
 8ـ أٓ يؽقن خموف ًػو فسـي اهلل ذم افؽقن واإلكسون.
 9ـ أٓ يشتؿؾ ظذ شخوؾوت يصون ظـفو افعؼالء.
 10ـ أٓ خيوفػ افؼرآن أو حمؽؿ افسـي أو ادجؿع ظؾقف أو ادعؾقم مـ
افديـ بوفرضورة ،بحقٌ ٓ حيتؿؾ افتلويؾ.
 11ـ أٓ يؽقن خموف ًػو فؾحؼوئؼ افتورخيقي ادعروؾي ظـ ظك افـبل ﷺ.
 12ـ أٓ يقاؾؼ مذهى افراوي افداظقي إػ مذهبف.
 13ـ أٓ خيز ظـ أمر وؿع بؿشفد ظظقؿ ثؿ يـػرد راو واحد بروايتف.
( ) معرؾي ظؾقم احلديٌ ،فؾحوـؿ ،ص.118
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كػز ،محؾ افراوي ظذ روايتف.
 14ـ أٓ يؽقن كوص ًئو ظـ بوظٌ ّ
 15ـ أٓ يشتؿؾ ظذ إؾراط ذم افثقاب افعظقؿ ظذ افػعؾ افصغر،
وادبوفغي بوفقظقد افشديد ظذ إمر احلؼرش( ).
الترزٓف
:
 ذزص األم٘ عل ٙسالم٘ التلكٕ مً
بؿعـك دوذا ـون شؾػ إمي ظذ هذا افؼدر مـ احلرص واحلذر ذم
تقثقؼ افتؾؼل مـ افسـي افـبقيي؟
واجلواب يؽؿن يف ش ني ،ومها:
 1ـ أن هذا افسؾػ ريض اهلل ظـفؿ آمـقا هبذا افديـ إيامكًو مطؾ ًؼو ،ومـ أجؾ
احلػوظ ظذ هذا افديـ ،حرصقا ظذ أن تقثقؼ افسـي افتل تعد افشطر
أخر وادصدر افثوين فؾتؾؼلٕ ،ن ذم وقوظفو وقوع فؾديـ ومصودره.
 2ـ ٕن هذه إمي هل أمي افصدق وأمي إموكي ،ؾال تلخذ افؽالم ظذ
ظقاهـف مـ ؽر شـد أو دفقؾ ،وٓ تؼػ ظذ إمقر ادبفؿي وافغومضي،
وٓ تبـل إحؽوم ظذ افظـقوت وافشؽقك ،وهذه افصػوت هل مـ آثور
افسبقي افربوكقي فألمي ،يؼقل اهلل تعوػ﴿ :
﴾( ) ،ويؼقل جؾ

( ) افسـي ومؽوكتفو ذم افتؼيع اإلشالمل ،مصطػك افسبوظل ،ص  .272-271ويـظر مو ـتبف
اإلموم ابـ افؼقؿ رمحف اهلل ذم ـتوبف افعظقؿ «ادـور ادـقػش.
( ) شقرة اإلهاء ،أيي .36
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صلكف﴿ :
﴾( ).
وؿد حذر افرشقل ظؾقف افصالة وافسالم مـ يؽذب ظؾقف أو يػسي ظذ
حديثف ؿوئ ً
عيل متعؿدً ا فؾقت وأ مؼعده من الـار
ال « :من كذب ّ

ش( ) .وؿقفف

ظؾقف افصالة وافسالم « :من حدث عـي بحديث ُيرى أكه كذب ففو أحد
الؽاذبنيش( ).
وؿد تعروً افسـي افـبقيي ذم افعصقر ادتلخرة هلجامت ذشي مـ
أظداء هذا افديـ مـ اخلورج متؿثؾي ذم آشتؼاق وادستؼؿغ ومـ
افداخؾ مـ أزٓمفؿ وتالمذهتؿ ومـ افعؼالكقغ افذيـ تبـقا مذهى افعؼؾ
ذم تػسر وتلويؾ افـصقص افؼظقي.
ودمسدت هذه اهلجامت ذم إثورة افشبفوت حقل افسـي افـبقيي مـ مجقع
اجلفوت ،مـ حقٌ صخص افرشقل ﷺ ،وتؾؼقف فؾقحل ،وـذفؽ رواة
احلديٌ وأشوكقده ،وـذفؽ افطعـ ذم ـثر مـ افصحوبي افذيـ ـوكقا مـ
أظالم رواة احلديٌ ـليب هريرة واإلموم افزهري ريض اهلل ظـفام.
وؿد تصدى هلذا افغزو وهلذا افتشؽقؽ ظؾامء إمي بؼقة وردوا شفومفؿ

( ) شقرة افـحؾ ،أيي .105
( ) صحقح مسؾؿ ،برؿؿ ،5ص.8
( ) صحقح مسؾؿ ،برؿؿ ،1ص.7
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ذم كحقرهؿ ،حقـام بقـقا حؼقؼي تؾؽ افشبفوت ،وإدفي افـوصعي افسوضعي
فدحرهو ،وٓ تزال اهلجؿي ؿوئؿي وٓ يزال افعؾامء ادخؾصقن وافدظوة
افربوكققن يقاجفقهنو بتقؾقؼ مـ اهلل وشداد مـف.
واحلديٌ ظـ تؾؽ افشبفوت وافرد ظؾقفو ضقيؾ ،يؿؽـ افرجقع إفقفو
ومـفجقتفو ذم افؽتى وافبحقث افؽثرة افتل ختصصً ؾقفو.
*

*

( )

*

ؾتستخؾص ممو شبؼ :أن افؼرآن افؽريؿ وافسـي افـبقيي مهو ادصودر
إشوس فتؾؼل هذا افديـ ،وأن إؽػول أحدمهو إؽػول فمخر ،وٓ تتؽومؾ
مـفجقي هذا افديـ إٓ هبام.
*

*

*

أمو ـقػ كػفؿ افسـي افـبقيي؟ أو بعبورة أخرى مو هل افؼقاظد ادعقـي
ظذ ؾفؿ افسـي افـبقيي؟
واجلواب :أن أهؾ افعؾؿ ووعقا ؿقاظد واوحي مجعتفو ذم ـتويب:
«ؿقاظد مـفجقي فؾتعومؾ مع افسـي افـبقييش جوء ذم ظدد مـ افؼقاظد دمدهو
مػصؾي هـوك ،ومـفو :اإلخالص ،وؾفؿ افؼرآن افؽريؿ ،وؾفؿ ؿقاظد
افتصحقح وافتضعقػ ،وؾفؿ ادتـ وؽرهو.
( ) مـفو ظذ شبقؾ ادثول بحثـو «وؿػوت مع ادستؼؿغ وافسـيش .و«افسـي ومؽوكتفو ذم افتؼيع
اإلشالملش فؾسبوظل ،وؽرهو.
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اإلجهـــ:اع
يف الؾغة هو :افعزم ظذ إمر وافؼطع بف ،ومـف ؿقفف تعوػ:

﴿

﴾( ) .أو هق :آتػوق ،مـ ؿقهلؿ :أمجع افؼقم ظذ ـذا أي
اتػؼقا( ).
واإلمجاع يف آصطالح :اتػوق جمتفدي ظك مـ أمي حمؿد ﷺ ظذ أمر
ذظل( ).
ويتبغ مـ افتعريػ أن ظقام افـوس ٓ يدخؾقن ذم مػفقم اإلمجوع إذ ٓ
بد أن يؽقن ادجؿعغ ظذ مستقى ـوف مـ افعؾؿ وافػؼف وآجتفود بحقٌ
يستطقعقا أن يستـبطقا إحؽوم مـ افـصقص افؼظقي ،وجيى أن يؽقن
همٓء ادجتفدون ذم ظك واحد ،وذفؽ ٓشتحوفي إمجوظفؿ واجتامظفؿ ذم
ظصقر خمتؾػي ،ـام يتبغ مـ افتعريػ أن همٓء ادجتفديـ مـ أمي حمؿد
وأخرا
ﷺ ،ؾال ظزة إلمجوع ؽر ادسؾؿغ مـ افقفقد وافـصورى وؽرهؿ،
ً
ؾنن اتػوؿفؿ جيى أن يؽقن ؿط ًعو ظذ أمر ذظل أي أكف يتعؾؼ بوٕحؽوم
ادتعؾؼي بوإلكسون ذم افعبودات وادعومالت وافعؼقبوت وؽرهو.
وؿد وؿع اإلمجوع ذم ظفد افصحوبي ظـدمو اتػؼ ـبور افصحوبي ظذ تقفقف

( ) شقرة يقكس ،أيي .71
( ) ادصبوح ادـر.150 /1 ،
( ) تقسر افتحرير ،افؽامل بـ اهلامم .224/3
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اخلالؾي .وؽرهو مـ ادسوئؾ( ).
املصذر
ذحٔ٘ ٍذا :
اتػؼً إمي ظذ حجقي اإلمجوع وأكف مصدر مـ مصودر افتؾؼل
وافتؼيع ،وذفؽ مـ خالل مو جوء ذم ـتوب اهلل وشـي رشقل اهلل ﷺ مـ
كصقص تمـد هذه احلجقي ،ؾؿـ هذه إدفي:
 1ـ حجقة اإلمجاع من كتاب اَّلل:
ؾؼد وردت آيوت ؿرآكقي ـثرة تدل ظذ حجقي اإلمجوع ،ومـ هذه
أيوت ،ؿقفف تعوػ﴿ :
﴾( ) .حقٌ
تقظد اهلل تعوػ دـ خوفػ أمر ادممـغ بوفعذاب وشقء ادصر ،ـام جوءت
أيي مؼسكي خموفػي ادممـغ بؿخوفػي ادممـغ ،وهذا يعـل بؿػفقم ادخوفػي
أن اتبوع شبقؾ ادممـغ هق اتبوع ٕمر رشقل اهلل ﷺ.
وأيضو ؿقفف تعوػ﴿ :
ً

﴾( ) .وأوفق

إمر هؿ ادجتفدون وافعؾامء وادػتقن.

( ) يراجع ادرجع افسوبؼ وؽره مـ ـتى إصقل وافػؼف ،بؾ ؿد أ ّفػ ذم مسوئؾ اإلمجوع ظدد مـ
افؽتى مـفو :اإلمجوع ٓبـ هبرة ،وؽره.
( ) شقرة افـسوء ،أيي .115
( ) شقرة افـسوء ،أيي .59
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 2ـ حجقة اإلمجاع من السـة الـ وية:
إن إحوديٌ افقاردة ذم حجقي اإلمجوع ـثرة جدً ا تدل مجقعفو ظذ
خريي أمي اإلشالم وأهنو ٓ دمتؿع ظذ والفي أبدً ا ،ومـ هذه إحوديٌ
ؿقفف ﷺ « :إن أمتي ٓ جتتؿع عذ ضاللة فنذا رأيتم اختالفا فعؾقؽم بالسواد
إعظم ش( ) ،وؿقفف ﷺ « :يد اَّلل مع اجلَمعة ش( ) .ويؼقل ظبداهلل بـ مسعقد
ريض اهلل ظـف « :فَم رأى ادسؾؿون حسـًا ففو عـد اَّلل حسن وما رأوا شقئًا
ففو عـد اَّلل سيئش( ).
وهذه إحوديٌ تدل دٓفي ؿوضعي ظذ أن اإلمجوع هق مصدر ثوبً
ومفؿ فؾتؼيع وافتؾؼل.
يؼر حجقي هذا ادصدر ،فؽقن أن ادجتفديـ هؿ مـ أهؾ
ثؿ إن العؼل ّ
احلؾ وافعؼد ذم إمي وهؿ ـثرون واتػوق رأهيؿ ظذ ؿضقي معقـي دفقؾ ظذ
صقاب رأهيؿ واجتفودهؿ.
وقد وضع العؾَمء لإلمجاع بعض الرشوط التي جيب توافرها يف اإلمجاع
لقؽون حجة لؾترشيع والتؾؼي ،ومن هذه الرشوط:
 1ـ أن يستـد اإلمجوع إػ أدفي ذظقي شقاء مـ افؽتوب أو مـ افسـي.

( ) شــ ابـ موجف ،رؿؿ ،3950ص.567-566
( ) جومع افسمذي ،برؿؿ ،2166ص.498
( ) مسـد أمحد ،برؿؿ  ،3600ص .309
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 2ـ أن ٓ يتعورض اإلمجوع مع كص مـ افؼرآن أو افسـيٕ ،هنام ادصدران
إشوشقون فؾتؼيع ،وفؽقن اإلمجوع كوبع مـفام أصالً ،ـام ذـر ذم
افؼط إول .وفذفؽ جوءت افؼوظدة إصقفقي ٓ( :اجتفود ذم
مقوع افـص).
 3ـ أن يؽقن اإلمجوع ظذ إمر افؼظل ادتػؼ ظؾقف بوفؼقل.
 4ـ أن يؽقن اإلمجوع اتػوق مـ مجقع ادجتفديـ دون وجقد خالف بقـفؿ.
 5ـ أن يؽقن همٓء ادجتفدون ذم ظك واحد.) ( .
ـون هذا هق ادصدر افثوفٌ مـ مصودر افتؾؼل ذم اإلشالم ،وهق مصدر
مفؿ ٕكف كوبع مـ صؿقؿ ادصدريـ إوفغ افؽتوب وافسـي ،وهذا ادصدر
يعطل افتؼيع مروكي وحققيي فؾتعومؾ مع ادستجدات وافـقازل افطورئي
افتل مل تؼع ذم ادويض ومل يليت ذم صلهنو كص ذظل مسبؼ.
التلكٕ
 علْو مصادر :
مـ خالل مو شبؼ ذـره ظـ مصودر افتؾؼل يتبغ فـو أن افعؾقم افتل
يتؾؼوهو اإلكسون مـ تؾؽ ادصودر ظذ كقظغ ،مهو:
 -العلوم الشرعية:

وهل افعؾقم افتل هلو صؾي بوإلشالم ظؼقدة وذيعي ،ؾقدخؾ حتً هذا
( ) دزيد ذم افتػصقؾ يـظر ـتى إصقل مثؾ :إحؽوم ٓبـ حزم ،إرصود افػحقل ،وأصقل افػؼف
ٕيب افـقر ،وـتوب أصقل افػؼف ٕيب زهرة.
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افصـػ افعؾقم افغقبقي ادتعؾؼي بعومل افغقى مـ اجلـي وافـور واحلسوب،
وتػوصقؾ ذفؽ ،ـام يدخؾ ؾقف ظؾقم افؼيعي افتل تبغ ضبقعي إحؽوم
افتؼيعقي مـ حقٌ احلالل واحلرام وادبوح.
وهذا افـقع مـ افعؾقم ٓ تؽتسى ظـ ضريؼ افعؼؾ ،وإكام ظـ ضريؼ
أيضو بوفعؾقم افـؼؾقي.
افقحل واخلز افصودق مـ افـبل ﷺ ،وتسؿك ً
 -العلوم التطبيقية:

وهل افعؾقم افتل تعتؿد ظذ افتجربي وادالحظي ظـ ضريؼ احلقاس،
مثؾ ظؾؿ افريووقوت وافػقزيوء وافطى واهلـدشي وؽرهو .ومودة هذه
افعؾقم مـ ظومل افشفودة ،أي مـ افؽقن ومو ؾقف مـ اجلامد وافـبوت وادوء
وافسفقل واجلبول.
وهذا افـقع مـ افعؾقم تؽتسى ظـ ضريؼ افعؼؾ واشتؼرائف فألصقوء،
حرا ضؾق ًؼو مع هذه افعؾقم ،بشؽؾ ٓ يتصودم مع ثقابً افعؼقدة.
ؾقؽقن ً
وإن مصودر افتؾؼل وافتؼيع ذم اإلشالم جيؿع بغ مجقع افعؾقم
وادعورف ،وؾقفو مـ احلؼوئؼ افعؾؿقي وافتورخيقي مو مل تسبؼ إفقفو افبؼيي مـ
ؿبؾ ،ـام أن ؾقفو ـؾ ؾـقن إدب وافبالؽي ،وأخبور إمؿ افسوبؼي
وافغقبقوت افالحؼي وؽرهو مـ ادعورف.
وفؽـ اهلل تعوػ مل جيعؾ افغويي مـ هذه ادصودر هق هذه ادعورف مجقعفو،
وإكام حك افغويي ذم كوحتل العؼقدة والترشيع فؾتعبد ،وأمو افعؾقم إخرى
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ؾجوءت ظذ شبقؾ رضب إمثول وأخذ افعز وافدروس مـفو ،أو
آشتػودة مـ شــ اهلل تعوػ ذم ـقكف وذم ظبوده افغوبريـ.
*

*

*

وهبذا ادعـك ؾنن افؼرآن افؽريؿ فقس ـتوب ريووقوت وهـدشي ،وفقس
مقشقظي جغراؾقي وٓ ـتوب صعر ،وٓ روايي تروي فـو ؿصص إمؿ
افؼديؿي ،وإكام هق ـتوب ظؼقدة يعؾؿ اإلكسون افتصقر افصحقح ظـ احلقوة
وافؽقن ،وهق ـتوب يضؿ ؿقاكغ وتؼيعوت تسر ظؾقفو افبؼيي فتسعد هبو
ذم حقوهتو وتدير مـ خالهلو صموهنو وتـظؿ أحقاهلو.
هذا ٓ يعـل أن هذه ادصودر ؿد أمهؾً افعؾقم إخرى ،بؾ ظذ
افعؽس مـ ذفؽ ؾنن مـ أوػ أيوت افتل كزفً مـ ـتوب اهلل تعوػ ـوكً
ذم احلٌ ظذ افتعؾؿ وافؼراءة ذم ؿقفف تعوػ:

﴿

﴾( ).
فقس هذا ؾحسى ،بؾ رؾع اهلل تعوػ مـ صلن افعؾامء وؾضؾفؿ ظذ
ؽرهؿ بدرجوت ،وهؿ افعؾامء ذم افؼيعي بوفدرجي إوػ ،ثؿ يؾقفؿ مـ
تعؾؿ ظؾقم افؽػويوت إخرى ـعؾؿ افػضوء أو اهلـدشي أو افطى ،ؾنهنؿ
مؼربقن مـ اهلل تعوػ مو دامقا ؿوئؿغ ظذ أوامره وأداء ؾرائضف ،ؽر خمؾغ
( ) شقرة افعؾؼ ،أيوت .5-1
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بؼظف .يؼقل جؾ ثـوؤه ذم افثـوء ظذ أهؾ افعؾؿ بف:
أيض
﴾( ) .وؿقفف ً

﴿

ا﴿ :

﴾( ) .وؿقفف ظز صلكف﴿ :
﴾( ).
ويؼقل ظؾقف افصالة وافسالم « :وفضل العامل عذ العابد كػضل الؼؿر
ديـارا وٓ
يورثوا ً
عذ شائر الؽواكب إن العؾَمء ورثة إك قاء ،إن إك قاء مل ِّي
ورثوا العؾم ،فؿن أخذ به فؼد أخذ بحظ وافرش ( ).
مها إكَم َّ
در ً
*

*

*

( ) شقرة ؾوضر ،أيي .28
( ) شقرة افزمر ،أيي .9
( ) شقرة ادجودفي ،أيي .11
( ) جومع افسمذي ،برؿؿ ،2682ص .609-608وـذا رواه أمحد وأبق داود وابـ موجف.
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العكل ّعالقتُ مبصادر التلكٕ
افعؼؾ هق أداة اإلدراك وافػفؿ فدى اإلكسون ،يتقصؾ مـ خالفف إػ
جموهقؾ ادعرؾي ظـ ضريؼ افتجربي وادالحظي.
ويؿؽـ أن كحدد افعالؿي احلؼقؼقي بغ افعؼؾ اإلكسوين ومصودر افتؾؼل
افسوبؼي مـ خالل حمقريـ مفؿغ ،مهو:
التلكٕ
أّالً :معامل تكزٓه العكل يف مصادر :
هـوك معومل ـثرة ومظوهر خمتؾػي تبغ ؿقؿي افعؼؾ ذم اإلشالم وتؽريؿف
فف ،وفعؾ مـ أهؿ تؾؽ ادظوهر مو يع:
 1ـ مدح اهلل تعوػ أصحوب افعؼقل وإفبوب ذم مقاوع ـثرة ذم ـتوبف
افعزيز ،ـام ذم ؿقفف﴿ :
تعوػ﴿ :

﴾( ) .وؿقفف
﴾( ).

 2ـ مـ أهؿ مظوهر افتؽريؿ فؾعؼؾ أن اهلل تعوػ جعؾف مـوط تؽؾقػ اإلكسون
وحموشبتفٕ ،ن ؾوؿد افعؼؾ هق ؾوؿد إهؾقي وهق ؽر حموشى ظذ أؾعوفف
وأؿقافف ،فؼقل افـبل ﷺ « :رفع الؼؾم عن ثالثة عن الـائم حتى يستقؼظ

( ) شقرة افبؼرة ،أيي .269
( ) شقرة يقشػ ،أيي .111
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وعن الص ي حتى حيتؾم وعن ادجـون حتى يعؼل ش( ) وهذا يدل ظذ
مدى ظظؿ صلن افعؼؾ وأمهقتف ذم افقجقد اإلكسوين.
 - 3حترير افعؼؾ مـ افتؼؾقد إظؿك وتقارث افعؼوئد افبوضؾي بغ إبـوء
وأبوء ،ـام ـوكً ظؾقف اجلوهؾقي إوػ ،حقٌ مل يبودر أوفئؽ افؼقم إػ
اشتخدام ظؼقهلؿ ؾقام جيري حقهلؿ مـ إحداث ،ومو تظفر هلؿ مـ
احلؼوئؼ ظذ يد رشقل اهلل ظؾقف افصالة وافسالم ،ومل يبذفقا جفدً ا ظؼؾ ًقو
فقتعرؾقا ظذ ادآد وادظومل افتل تلـؾ جمتؿعوهتؿ مـ ـؾ جوكى ،ومل
يتلمؾقا يق ًمو بتؾؽ افعؼقل ذم مؾؽقت افسؿقات وإرض وأيوت
افؽزى افتل تؽن ـؾ احلجى وتزيؾ احلقاجز فتـطؼ بقحداكقي اهلل
وصدق رشوفي كبقف ،إهنؿ مل يستػقدوا مـ ذفؽ ـؾف ٕهنؿ حبسقا ظؼقهلؿ
ذم دائرة مظؾؿي ،واتبعقا مو ـون ظؾقف آبوؤهؿ وأجدادهؿ مـ افعؼوئد
وافتصقرات ،يؼقل اهلل تعوػ ظـفؿ﴿ :
﴾( ) .
وحرم افتؼؾقد وافتقارث ذم افعؼقدة ،وجعؾ افعؼؾ مـ
ؾجوء هذا افديـ ّ
أهؿ وشوئؾ معرؾي اخلوفؼ وافدٓئؾ ظذ وحداكقتف وتكؾف ذم ـقكف.
( ) شــ أيب داود ،برؿؿ ،4403ص .619وـذا رواه أمحد وافـسوئل وابـ موجف وافدارمل.
( ) شقرة افبؼرة ،أيي .170
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حرم اإلشالم تسػقف افعؼؾ وحتؼره مـ خالل افقشوئؾ افتل تمدي إػ
4ـ ّ
ذفؽ ،مـ ذب اخلؿقر أو ادخدرات وؽرهو ،فؼقفف تعوػ:

﴿

﴾( ).
ـرم اإلشالم افعؼؾ مـ خالل افتسومل بف وتزـقتف مـ أفقان
 5ـ فؼد ّ
اخلراؾوت وإوهوم ادختؾػي افتل ٓ حؼقؼي هلو ذم احلقوة ،وٓ متً إػ
ديـ أو مـطؼ ،ـام ـون يديـ ببعضفو اجلوهؾقي إوػ ،وٓ تزال بعض
ادجتؿعوت ؽورؿي ذم أؽقارهو ،مثؾ اإليامن بوفتطر أو افتشوؤم بليوم أو
صفقر معقـي ،حقٌ جوء افتكيح افـبقي بتحريؿ هذه اخلراؾوت افتل
مـ صلهنو حتجر افعؼؾ واشتسالمف فألوهوم ،ؾؼول ظؾقف افصالة
وافسالم ٓ« :عدوى وٓ ضرة وٓ هامة وٓ صػرش( ).
 6ـ وـذفؽ حرر اإلشالم افعؼؾ مـ آشتسالم فؾسحرة وافؽفـي
وادـجؿغ افذيـ يتحدثقن بلمقر افغقى ويتـبمون بؿستؼبؾ افبؼ
وأجول افتل تـتظرهؿ ،بشؽؾ جيعؾقن افعؼقل تتقؿػ ظـ افعؿؾ
وافتػؽر وافتلمؾ بام هق أؾضؾ ذم حقوتف ،حتك يـؼؾى تصقره ظـ احلقوة

( ) شقرة ادوئدة ،أيي .90
( ) صحقح افبخوري ،برؿؿ  ،5757ص .1016وـذا رواه مسؾؿ وافسمذي وأبق داود وابـ موجف
وأمحد.
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وافؽقن رض ًبو مـ اخلقف افدائؿ وافؼؾؼ ادؼقً مـ ادستؼبؾ وأخطوره،
وحرر افعؼؾ اإلكسوين مـ اخلضقع فؾشقوضغ
ؾجوء اإلشالم ّ
وأوفقوئفؿّ ،
وؽذاه مـ معغ اإليامن مو يغـقف ظـ افؾجقء إػ هذه
افقشوئؾ وادخودظوت ،وذفؽ مـ خالل افتحذير افـبقي فألمي بؼقفف:
عرا ًفا فسلله عن يشء مل تُؼ ل له صالة أربعني لقؾةش( ).
«من أتى ّ
 7ـ جعؾ اإلشالم افعؼؾ مـ ادؼوصد افؼظقي افرضوريي اخلؿسي ادطؾقب
محويتفو واحلػوظ ظؾقفو ،وافتل هل :حػظ افديـ ،وحػظ افـػس،
وحػظ افعؼؾ ،وحػظ افعرض أو افـسى ،وحػظ ادول.
العكل
ثاىًٔا :مٔادًٓ :
مـ أجؾ أن يمدي افعؼؾ دوره ادخصص فف ذم افتؾؼل جيى أٓ حيدث
مقاجفي بقـف وبغ مبودئ افعؼقدة ومؼررات افديـ وأحؽومف ،ؾال يتعومؾ مع
افؼرآن ـتعومؾف مع ـتوب آخر مـ تلفقػ افبؼ ،وٓ يـوؿش أمقر افغقى
وافعؼقدة بـوء ظذ إدراـف ادحدود ؾقخرجفو مـ إضورهو اإليامين افذي جوء
بف افرشقل ﷺٕ ،ن إمقر افعؼديي وإصقل افثوبتي هلذا افديـ هل
خطقط وحدود فقس فؾعؼؾ افبؼي تعدهيو أو اخلقض ذم ؽامرهوٕ ،ن ثؿي
جمؿقظي مـ افتصقرات وادمثرات حتؽؿ هذا افعؼؾ ،وٕن افعؼؾ ٓ
يستطقع اإلحوضي بام هق خورج ظـ ضوؿتف ،وفذفؽ ـون مـ افرضوري أن
( ) صحقح مسؾؿ ،برؿؿ ،5821ص .990وـذا رواه أمحد ذم مسـده.
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يؽقن افـؼؾ هق افقشقؾي إوػ فتؾؼل ظؾقم افعؼقدة وافتؼيع مـ مصدرهو
إصع افذي هق افؼرآن افؽريؿ ظـ ضريؼ افصودق إمغ ظؾقف افصالة
وافسالم.
وبوفتويل يؿؽـ أن كحدد بعض ادقوديـ افتل يؿؽـ أن يمدي افعؼؾ ؾقفو
أدورا مفؿي إػ جوكى مصودر افتؾؼل ،أو ربام يمدي مـ خالهلو وطقػتف
ً
احلؼقؼقي ذم احلقوة ،وكجؿؾ ذفؽ ذم ثالثي مقوديـ:
العكٔذٗ
 - 1العكل يف مٔذاٌ :
افتػؽر ذم افؽقن وافتلمؾ ذم كظومف وحرـتف ادتـوشؼي وادـتظؿي وارتبوضف
بحقوة اإلكسون افتل هل جزء مـف ،يؼقل ظز وجؾ:

﴿

﴾( ).
وؿقفف تعوػ:

﴿
﴾( ).

ٕن افتلمؾ ذم مؽقكوت افؽقن وظجوئبف وؽرائبف يقصؾ اإلكسون إػ اإليامن
بوهلل وتقحقده ،وهق افتصقر افصحقح افذي حيدد افطريؼ مـ بدايتف.
( ) شقرة يس ،أيوت .40-38
( ) شقرة افـقر ،أيي .43
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ومـ أجؾ ذفؽ جوءت آيوت ـثرة ذم ـتوب اهلل ختوضى افعؼؾ افبؼي،
وتلمره هبذا افتلمؾ ،وذفؽ إلجيود إروقي افسؾقؿي افتل شقبـل ظؾقفو
هذا افعؼؾ افكح اإليامين ومؼتضقوتف مـ هذا افديـ ،وهذه هل
احلؽؿي مـ أن معظؿ أيوت ادؽقي تعوفٍ هذا اجلوكىٕ ،هنو ـوكً ؾسة
افبـوء افعؼدي فدى اإلكسون .ومـ تؾؽ أيوت ؿقفف تعوػ:

﴿

﴾( ).
﴾( ).

وؿقفف تعوػ﴿ :

وجوءت تؾؽ ادخوضبي بصقرة ظؾؿقي واوحي ،يػفؿفو ظومي افـوس،
وتذهى ظـفؿ تؾقث افؼك وأوهومف ،ـام ذم ؿقفف تعوػ﴿ :
﴾( ).
وؿقفف تعوػ:

﴿

( ) شقرة آل ظؿران ،أيتون .191-190
( ) شقرة افذاريوت ،أيتون .21-20
( ) شقرة افروم ،أيي .27
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﴾( ).
الظزعٕ
:
 - 2العكل يف مٔذاٌ االجتَاد
يظفر دور افعؼؾ جؾ ًقو ذم آجتفود وافػتقو وافؼظقي ،وذفؽ ذم ظؿؾقي
اشتـبوط إحؽوم مـ أدفتفو افؼظقي ،وافؼقوشوت افصحقحي ذم إحداث
افتل هلو مثقالت مـ افـصقص حتك يصؾ ادجتفد ذم هنويي ادطوف إػ احلؽؿ
افراجح بودَ َؾؽي افعؼؾقي افتل اشتعؿؾفو ،وبلظامل افؼقاظد افؼظقي.
وـون ذفؽ دأب افسؾػ افصوفح مـ هذه إمي ،ؾعؾؿ أصقل افػؼف
وافؼقاظد إصقفقي افػؼفقي افـودمي ظـف ،وـذفؽ افضقابط ادـفجقي افتل
ثامرا إلظامل
اصسضفو افعؾامء ظذ ؿبقل افروايوت أو ترـفو ،ـون ـؾ ذفؽ ً
افعؼؾ واشتخدامف افصحقح.
ؾؼد ذـر ظؿر بـ اخلطوب ريض اهلل ظـف ذم رشوفتف ادشفقرة ٕيب مقشك
إصعري« :اظرف إصبوه وإكظور ،وؿس إمقر برأيؽش( ).
ويؼقل صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي رمحف اهلل« :افعؼؾ ذط ذم معرؾي
افعؾقم ،وـامل وصالح إظامل ،وبف يؽؿؾ افعؾؿ وافعؿؾ ،فؽـف فقس
مستؼ ً
ال بذفؽ ،فؽـف ؽريزة ذم افـػس ،وؿقة ؾقفو ،بؿـزفي ؿقة افبك افتل ذم
افعغ ،ؾنن اتصؾ بف كقر اإليامن وافؼرآن ـون ــقر افعغ إذا اتصؾ بف كقر
( ) شقرة افطقر ،أيتون .36-35
( ) اكظر رشوفي ظؿر بـ اخلطوب ريض اهلل ظـف مع ذحفو ذم أظالم ادقؿعغ .140-90 /1
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افشؿس وافـور ،وإن اكػرد بـػسف مل يبك إمقر افتل يعجز وحده ظـ
أمقرا
درـفو ،وإن ظزل بوفؽؾقي ،ـوكً إؿقال وإؾعول مع ظدمفً :
حققاكقي ،ؿد يؽقن ؾقفو حمبي ،ووجد ،وذوق ،ـام حيصؾ فؾبفقؿي ،ؾوٕحقال
احلوصؾي مع ظدم افعؼؾ كوؿصي ،وإؿقال ادخوفػي فؾعؼؾ بوضؾي ..فؽـ
ادنؾقن ؾقف ؿصقا بقجقب أصقوء وجقازهو وامتـوظفو حلجٍ ظؼؾقي ـ
بزظؿفؿ ـ اظتؼدوهو ح ًؼو وهل بوضؾ ،وظوروقا هبو افـبقات ومو جوءت بف،
وادعروقن ظـف صدؿقا بلصقوء بوضؾي ،ودخؾقا ذم أحقال وأظامل ؾوشدة،
وخرجقا ظـ افتؿققز افذي ؾضؾ اهلل بف بـل آدم ظذ ؽرهؿش( ).
التطبٔكٔ٘
:
- 3العكل يف مٔذاٌ العلْو
فؾعؼؾ دور ـبر ذم آـتشوؾوت افعؾؿقي وآبتؽورات افتؼـقي افتل مـ
صلهنو رؾع مستقى ادجتؿعوت وتؼدمفو ورؿقفو واكعؽوس ذفؽ ظذ واؿع
حقوهتؿ آجتامظل وآؿتصودي افثؼوذم وافعسؽري ،ويشسك ذم هذا إمر
ادسؾؿ وؽر ادسؾؿ ،وؿد خوضى افؼرآن افؽريؿ افعؼؾ فقستػقد مـ افـعؿ
افتل أودظفو اهلل تعوػ ذم هذا افؽقن ،وافتل خؾؼً خلدمي اإلكسون وتسفقؾ
أمقره وؿضوء حوجوتف بوفصقرة افتل يريدهو اهلل تعوػ مـ جؾى ادـوؾع ودرء
ادػوشد ،يؼقل اهلل تعوػ﴿ :
( ) جمؿقع افػتووى .339-338 /3
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﴾( ).
وؿقفف تعوػ:

﴿
﴾( ).

ؾوفعؼؾ أن يعؿؾ ذم ظومل افشفودة بؽؾ حريي وؿـ حدود افؼع،
اخلرة وجعؾ ـؾ مو يصؾ إفقف خدمي فإلكسون
وذفؽ بوفعؿؾ ذم ادجوٓت ّ
وهدايتف وفقس مح ً
ال ظؾقف وشب ًبو فشؼوئف وظذابف ،ؾودجول مػتقح أمومف
وؿـ هذا احلد افذي بقـف اهلل تعوػ بؼقفف﴿ :
﴾( ).
وأدرك شؾػ هذه إمي حؼقؼي هذه أيوت ومو هتدف ذم حتؼقؼ افتؼدم
افعؾؿل وادعرذم ذم مجقع مقوديـ احلقوة ،حتك صورت أمي اإلشالم خالل
ؿرون ؿؾقؾي رائدة ذم مجقع افعؾقم وافػـقن ،مـ إدب وافػؾسػي وافطى
وافريووقوت واجلغراؾقو وافػؾؽ وآجتامع ،ؾؽوكً صعقب افعومل تلتقفو مـ
أؿويص إرض فتتعؾؿ هذه افعؾقم ظذ أيدي ظؾامئفو ومػؽرهيو ،وؿد

( ) شقرة إبراهقؿ ،أيتون .33-32
( ) شقرة فؼامن ،أيي .20
( ) شقرة افرمحـ ،أيي .33
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أخذت تؾؽ افشعقب أصـوف افعؾقم مـ افبالد اإلشالمقي واشتػودت مـفو
ذم إخراج بالدهو مـ طؾامت اجلفؾ إػ كقر ادعرؾي ،ومو آفً إفقف حول تؾؽ
افبالد مـ افتؼدم افعؾؿل وافتؼـل هل كتوج تؾؽ افـظريوت افتل خرجً مـ
بالد ادسؾؿغ.
وفؽـ إذا دمووز افعؼؾ ادجوٓت ادفقلة فف ؾنكف شقؼع ذم خضؿ بحر
مظؾؿ مـ ادػوشد وادآد افتل ترهؼ ادجتؿعوت اإلكسوكقي ،وؿد ذاؿً
افبؼيي مرارة هذه افتجربي حقـام خوض افعؼؾ ذم أمقر افغقى ذم هذا افؽقن
افػسقح ،وأراد أن حيؾؾ مظوهر افؽقن بام فديف مـ ادؼويقس افؼوسة
وإدوات افػؽريي ادحدودة ،ؾلوؿع افبؼيي ذم مستـؼع اإلحلود افذي د ّمر
صعق ًبو ـثرة وٓ تزال تؾؽ افشعقب تعوين آثور هذا افػعؾ.
*

*

*
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أٍه مظاٍز االحنزاف يف ميَخ التلكٕ ّآثارِ
إن مـفٍ افتؾؼل مـ مصودره إصؾقي ؿد يصقبف خؾؾ أو يعسيف اكحراف
ؾقخرجف ظـ مسوره ويمدي بؿتبعف إػ مصودر أخرى ؽر ادتػؼ ظؾقفو،
ومعؾقم مو هلذا إمر مـ خطر ـبر هيدد أصقل افديـ وثقابتف ،وفعؾـو كذـر
بعض ادظوهر افتل تمدي إػ اخلؾؾ ذم مـفٍ افتؾؼل ،وهل:
ّغريٍا
أّالً  :اخللط بني مصادر التلكٕ :
إن افتؾؼل افصحقح هق افذي اكتفجف شؾػ هذه إمي ذم ظصقرهو
إوػ وتبعفؿ ذم ذفؽ ادتلخرون مـ افعؾامء وادجتفديـ ،ومل خيرجقا ظـ
وقابط افتؾؼل افذي حددهو افسؾػ ،ـام أصر إفقفو شوب ًؼو ذم تقثقؼ افسـي
ؽل أن تتصػ هبو افروايي حتك
وافؼوط وادقاصػوت افدؿقؼي افتل يـ ب
يمخذ هبو ،وفؽـ طفرت مع هذا ادـفٍ افصحقح مـوهٍ أخرى اظتؿدت
ظذ مصودر أخرى فتؾؼل افتؼيع وأحؽوم افديـ ،حتك صورت ظـدهؿ
بؿثوبي مصودر أصؾقي هلو إوفقيي ذم أخذ افعؾؿ وافتؼيع مـفو ،ومـ هذه
ادصودر ظذ شبقؾ ادثول ٓ احلك مو اظتؿدتف افصقؾقي افتل أفبسً ادصودر
احلؼقؼقي مـ افؽتوب وافسـي ؽطوء وجداك ًقو وؾؾسػ ًقو اكحرؾً هبو ظـ
افكاط افسقي ،وأودت هبو إػ افؼك وافتضؾقؾ ،ومـ بغ هذه ادصودر
مو يع:
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 الؽشف« :هق آضالع ظذ مو وراء احلجوب مـ ادعوين افغقبقي ،وإمقراحلؼقؼقي وجق ًدا أو صفق ًداش( ).
 الذوق« :هق كقر ظرؾوين يؼذؾف احلؼ بتجؾقف ذم ؿؾقب أوفقوئف يػرؿقن بفبغ احلؼ وافبوضؾ ،مـ ؽر أن يـؼؾقا ذفؽ مـ ـتوبش( ).
 الوجد« :رؾع احلجوب ،ومشوهدة افرؿقى ،وحضقر افػفؿ ،ومالحظيافغقى ،وحمودثي افن ،وإيـوس ادػؼقد ،وهق ؾـوؤك مـ حقٌ أكًش( ).
 ال صرة :هل ادؾؽي افتل ترى حؼوئؼ إصقوء وبقاضـفو ،ـام يرى افبكطقاهر إصقوء ادوديي ،وهل مقرد اإلهلوم ومقضـ اإلذاق ،ومصدر
افؽشػ وافذوق( ).
وهبذا دو اكحرؾً ظـ ادـفٍ افصحقح وصؾً إػ افضالل وافتخبط
وظدم آشتؼرار.
أٍلُ
ثاىًٔا :تلكٕ علْو الذًٓ مً غري :
إن تؾؼل افتؼيع مـ مصودره ٓ بد أن يؽقن مـ خالل ظؾامء ربوكقغ
معروؾغ بعؾؿفؿ وصالحفؿ واشتؼومتفؿ ،وهذا مو أصور إفقف افؼرآن

( ) افتعريػوت ،ظع بـ حمؿد اجلرجوين ،ط ،1بروت :دار افؽتى افعؾؿقي ،ص.184
( ) معجؿ مصطؾحوت افصقؾقي ،ظبدادـعؿ احلػـل ،ص.104
( ) افؾؿعٕ ،يب كك افناج افطقد ،ص.302
( ) معجؿ مصطؾحوت افصقؾقي ،ص.35
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افؽريؿ بؼقفف تعوػ:

﴿

﴾( ) ٕن

افتؾؼل ظـ ضريؼ ؽرهؿ حيدث خؾ ً
ال وارتبوـًو فدى إمي ،وجيعؾفو تتخبط
ذم إحؽوم وافتؼيعوت ادختؾػي وادتـوؿضي بوفقؿً كػسف ،وربام يمدي
هذا افعؿؾ إػ طفقر أؾراد يؼظقن وحيؾؾقن وحيرمقن مـ ؽر ظؾؿ وٓ
هدى وٓ بصرة ،وهذا مو حذر مـف ظؾقف افصالة وافسالم حغ ؿول « :إن اَّلل
ٓ يؼ ض العؾم اكتزا ًعا يـتزعه من الع اد ولؽن يؼ ض العؾم بؼ ض العؾَمء
رؤوشا جفآً فسئؾوا فلفتوا بغر عؾم فضؾوا
حتى إذا مل ي ق عادًا اختذ الـاس
ً
وأضؾواش

( )

وـون مـ أهؿ آثور هذا آكحراف ذم ضريؼي افتؾؼل افتؾؼل ظـ ؽر
افعؾامء مـ افصغور أو ادجوهقؾ أو ادتعودغ ؾـتٍ ظـ ذفؽ طقاهر خطرة
ٓؿً مـفو ادجتؿعوت ادسؾؿي ظـتًو وإؾسو ًدا ،ومـ ذفؽ طوهرة افغؾق ذم
افديـ وطفقر افػتووى افتؽػريي فدى ؾئوت ـثرة ذم ادجتؿعوت ادسؾؿي،
ومعؾقم خطر هذه افػتووى ورضرهو ظذ إؾراد واجلامظوت بؾ وظذ إمي
ؿوضبي ،مـ حقٌ تػريؼ افصػ افقاحد وإخراج افـوس مـ اإلشالم بؿجرد
ؾعؾ أو ـؾؿي أو شؾقك معغ ،وبوفتويل إظالن احلرب ظذ ادجتؿع ادسؾؿ
بجؿقع افقشوئؾ ادتوحيٕ ،ن أبـوءه ؿد خرجقا مـ ربؼي اإلشالم ،حتك
( ) شقرة افـحؾ ،أيي .43
( ) صحقح افبخوري ،برؿؿ ،100ص.23
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يصبح افتعومؾ مع هذا ادجتؿع بؿـظقرهؿ هق افتعومؾ مع ؽر ادسؾؿغ.
وؿد ّ
حذر ظؾقف افصالة وافسالم مـ هذا ادـفٍ ومـ تؽػر افـوس
بصقرة ظشقائقي مـ ظؾؿ يؼقـل وٓ دفقؾ ذظل واوح مـ مصودر افتؾؼل
وافتؼيع ،ؾؼول ظؾقف افصالة وافسالم« :أ يَم رجل قال ٕخقه :يا كافر فؼد
باء ِبا أحدمها إن كان كَم قال وإٓ رجعت عؾقه ش( ) .وذم روايي « :أيَم امرئ
قال ٕخقه يا كافر فؼد باء ِبا أحدمها إن كان كَم قال وإٓ رجعت عؾقهش( ).
وفعؾ افعوؿؾ يلخذ افعزة واحلؽؿي مـ هذا احلديٌ افذي يرويف
حذرا
رشقفـو ظؾقف افصالة وافسالم ظـ رجؾغ مـ بـل إهائقؾ ،ؾقؽقن ً
مـ افتػؽر اجلومد وافتعومؾ افؼود واحلؽؿ افصورم ظذ افـوس ،وفقعؾؿ
بعد ذفؽ أن هذا افديـ إكام جوء فقخػػ ظـ افـوس إؽالل افتل ـوكقا
ظؾقفو ،وأكف فـ يشود هذا افديـ أحد إٓ ؽؾبف ،ثؿ فقعؾؿ أن رمحي اهلل تعوػ
بعبوده أوشع وأـز ممو يتخقؾف اإلكسون بؿـظوره افضقؼ وتصقره افؼوس ،ثؿ
يعؾؿ ذم افـفويي أن ادغػرة وافعؼوب واجلـي وافـور صلن إهلل ؾحسى ،يمتقفو
مـ يشوء وحيرمفو مـ يشوء ،وأكف فقس مـ مفؿي اإلكسون أي يؼػ ؿوو ًقو
ويرصد افـوس ويصـػفؿ وحيدد مصرهؿ ذم أخرة ،وإكام ظؾقف افعؿؾ
افصوفح ذم افدكقو ورجوء ادغػرة واجلـي ذم أخرة ،يؼقل ظؾقف افصالة
( ) صحقح افبخوري ،برؿؿ  ،6104ص.1064
( ) صحقح مسؾؿ ،برؿؿ  ،216ص .47
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وافسالم« :كان رجالن من بـي إرسائقل متواخقني ،فؽان أحدمها يذكب
وأخر جمتفد يف الع ادة ،فؽان ٓ يزال ادجتفد يرى أخر عذ الذكب
يوما عذ ذكب فؼال له :أقرص .فؼال :خؾـي وريب،
فقؼول أقرص ،فوجده ً
عيل رقق ًا؟ فؼال واَّلل ٓ يغػر اَّلل لك (أو ٓ يدخؾك اجلـة) فؼ ض
أ ُبعثت َّ

أرواحفَم ،فاجتؿعا عـد رب العادني ،فؼال هلذا ادجتفد أكـت يب عادًا؟ أو

قادرا! وقال لؾؿذكب اذهب فادخل اجلـة برمحتي ،وقال
كـت عذ ما يف يدي ً
لًخر :اذه وا به إىل الـارش( ).
ذكٔكتَا
ثالجًا :تأّٓل اليصْص عل ٙغري :
فؼد ـون مـفٍ افسؾػ افصوفح مـ افصحوبي وافتوبعغ روقان اهلل
واوحو ذم تؾؼل افتؼيع مـ مصودرهو ،وـوكقا ٓ يتؽؾػقن
مـفجو
ظؾقفؿ
ً
ً
وٓ خيرجقن ظـ جودة افطريؼ ذم شبقؾ اخلقض ذم معرؾي أمقر ؽر
مطؾقب مـفؿ ذ ًظو ،فذا جوءت أحؽومفؿ صحقحي وشؾقؿي تتؾؼك افؼبقل
مـ ؾئوت افـوس مجقعفو ،إٓ أن هذا ادـفٍ إذا اظساه شبؾ أخرى فؾتؾؼل
ؾنكف حيقد بف ظـ صقابف وشتـتٍ ظـف أحؽوم وآثور تدخؾ افـوس ذم
آختالف وآؾساق ،ـام هل احلول ذم ؿضقي تلويؾ كصقص افتؼيع ظذ
ؽر طوهرهو ،وؿد صبغ بف مـفٍ اخلقارج وادعتزفي ذم ادويض ؾؼخقا
صػ هذه إمي ومزؿقهو ؾر ًؿو وأحزا ًبو ٓ تزال إمي تعوين مـ آثورهو ،وٓ
( ) شــ أيب داود ،برؿؿ  ،4901ص .691
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تزال ضوئػي مـ افـوس تـتفٍ هذا ادـفٍ ذم تؾؼل افتؼيع مـ مصودرهو
وذفؽ بقوع افـصقص افؼظقي حتً جمفر افعؼؾ وادـطؼ افبؼي
وكز همٓء أو
متلخرا،
افؼوس ،ـام هل حول اددرشي افعؼؾقي افتل طفرت
ً
َ
حرصو ظذ هذا افديـ
تـوشقا أن صحوبي رشقل اهلل ﷺ ـوكقا أصد افـوس
ً
ومعرؾي أحؽومف وفؽـفؿ ـوكقا خيوؾقن أن خيقوقا ذم مسوئؾ دمؾى إفقفؿ
افرضر وافػرؿي ،امتثوًٓ فؼقل اهلل تعوػ﴿ :

﴾( ).
وروي ظـ ظؿر بـ اخلطوب ريض اهلل ظـف أكف ؿرأ ظذ ادـز

﴿

﴾( ) ؾؼول :هذه افػوـفي ؿد ظرؾـوهو ،ؾام إب؟ ثؿ رجع إػ كػسف ؾؼول:
إن هذا هق اف َؽ َؾػ يو ظؿر( ).
ويؼقل ابـ ظبوس ريض اهلل ظـف« :ــً ٓ أدري مو ؾوضر افسؿقات
وإرض حتك أتوين أظرابقون يتخوصامن ذم بئر ،ؾؼول أحدمهو :أكو ؾطرهتو،
يؼقل :أكو ابتدأهتو( )ش.
( ) شقرة ادوئدة ،أيتون .102-101
( ) شقرة ظبس ،أيي .31
( ) اإلتؼون ذم ظؾقم افؼرآن ،فؾسققضل.382 /2 ،
( ) ادرجع افسوبؼ.383/2 ،
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معَه
رابعًا :اىعزال الياض عً العلناء ّعذو االختالط :
وهذا يقفد اجلػقة افعؾؿقي ذم احلقوة ،ؾؾقجل افـوس حقـفو إػ افؽتى
وإذضي وؾتووى ضؾبي افعؾؿ افصغور وـذفؽ أخذ افػتووى وإحؽوم
افتؼيعقي مـ أكوس ٓ ُيعرف ظـفؿ افعؾؿ وافػتقى وؽرهو ـام حيدث
فؽثريـ مـ افـوس مـ أخذ ؾتووهيؿ ظز افػضوئقوت مـ ضؾبي افعؾؿ أو ربام
مـ أؾراد مل يصؾقا بعد إػ درجي افػتقى وآجتفو د ،وـذفؽ أخذ افبعض
ؾتووهيؿ ظز ؽرف ادحودثي افصقتقي وبعض ادقاؿع افعومي مـ آكسكً،
وهذه ـؾفو مظوهر خطرة وخؾؾ ـبر ذم مـفٍ تؾؼل افتؼيع وإحؽوم مـ
مصودرهو إصؾقي ،ومـ أجؾ ذفؽ جيى ظذ افعؾامء وادجتفديـ وادػتغ
أن يـزفقا إػ مقوديـ افـوس ويستؿعقا إفقفؿ ويعويشقا مشؽالهتؿ
وأحقاهلؿ ،ويزيؾقا احلقاجز بقـفؿ وبغ افـوس ،ـام ـون يػعؾ ظؾقف افصالة
وافسالم مع افصحوبي روقان اهلل ظؾقفؿ ،وـون يؼقل فصحوبتف « :ادممن
أجرا من ادممن الذي ٓ خيالط
الذي خيالط الـاس ويصز عذ أذاهم أعظم ً
الـاس وٓ يصز عذ أذاهمش( ).
وإن طفقر تؾؽ اجلؿقع مـ افعؾامء ذم مجقع افػـقن وافعؾقم ـون كتقجي
ظرى افعالؿي افقثقؼي بغ افعؾامء وادجتؿع مـ حقهلؿ مـ جفي ،ومـ جفي
أخرى افعالؿي افقضقدة بغ همٓء افعؾامء وافذيـ تتؾؿذوا ظذ أيدهيؿ
( ) شــ ابـ موجف ،برؿؿ  ،4032ص.582
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وهنؾقا مـ معغ أؾؽورهؿ واجتفوداهتؿ ،حقٌ شوهؿ هذا إمر ذم إثراء
افػؼف اإلشالمل بوٕحؽوم وافتؼيعوت ادختؾػي افتل تـوشى افـقازل
ادستجدة وافؼضويو ادستحدثي ،ممو م ّقز هذا افديـ بؿروكتف وصالحقتف فؽؾ
زمون ومؽون.
للزأٖ
خامشًا :التعصب :
إن افتعصى فؾرأي افقاحد ورؾض آراء أخريـ هق مـفٍ خيوفػ مو
اكتفجف افصحوبي وافتوبعقن ،وخيوفػ مبدأ اإلمجوع وآجتفود ،ـام أكف
خيوفػ مبدأ افشقرى كػسف ،ؾفق شؾقك حيقد بصوحبف ظـ افتؾؼل افصحقح
وؿبقل احلؼ ،وهق ظومؾ ؾرؿي ومتزق فؾصػ اإلشالمل افقاحد ،وؿد حذر
ـثرا مـ ذفؽ وأمر بوفتعوون ظذ افز واخلر وافتؼقى،
افؼرآن إمي ً
وافتؿسؽ بؿصودر افتؾؼل وافتؼيع ،حتك حتوؾظ إمي ظذ ـقوهنو ،يؼقل
اهلل تعوػ:

﴾( ) .ويؼقل:

﴿

أيضو﴿ :
﴾( ) .ويؼقل ً
﴾( ).

( ) شقرة آل ظؿران ،أيي .103
( ) شقرة إكػول ،أيي .46
( ) شقرة آل ظؿران ،أيي .105

﴿
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االختصاصات
:
سادسًا :تذاخل
وذفؽ بلن يتحدث افطبقى ذم افػتقى أو ادفـدس ذم أصقل افسبقي ،أو
افػؼقف ذم افعالجوت افطبقي ،وهؽذا .وهذه ادـفجقي مـ مظوهر اجلفؾ
وافتخؾػ ،ؾفل تمثر شؾ ًبو ظذ ؿقة افتؾؼل مـ مصودرهٕ ،ن تداخؾ
جفول افؼقم يػتقن ويؼظقن ،وربام ؿد يمدي هذا
آختصوصوت ؿد جيعؾ ّ
إمر إػ أن يػتل ـؾ ؾرد مـ كػسف ظـدمو يرى ؽر ادتخصصغ يػتقن،
واهلل تعوػ ؿد أمر إمي ذم ـتوبف افعزيز بلن يرجعقا إػ افعؾامء ادختصغ
ويسلفقهؿ ظام يشؽؾ ظؾقفؿ مـ أمقر افديـ وافدكقو ،بؼقل جؾ ثـوؤه:
﴾( ).

﴿
الصرٔح
سابعًا :التعبذ غري :

ؾنن ـون اهلل شبحوكف جعؾ أشس ؿبقل إظامل :اإلخالص ،وحسـ
افعؿؾ ،ؾنن ظدم افتؾؼل افصحقح يقؿع صوحبف ذم شقء افعؿؾ فعدم ؾفؿف دراد
اهلل تعوػ ومراد رشقفف ﷺ ،ؾقؽقن تعبده ؽر صحقح ،وتعبف ؽر حمؿقد،
وظقاؿبف وخقؿي ذم افدكقو وذم أخرة ،وؿد يـطبؼ ظؾقف ؿقفف تعوػ﴿ :
﴾( ) وحسـ افعؿؾ
هق بوتبوع افـبل ﷺ ،واتبوظف ذم ؿقفف وظؿؾف وظدم احلقدة ظـفام.
( ) شقرة افـحؾ ،أيي .43
( ) شقرة افغوصقي ،أيوت .4-2
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األصلٔ٘
بعض آثار التلكٕ الصرٔح مً مصادرِ :
إذا تؾؼً إمي ؿقًٓ وظؿ ً
ال ظؾقمفؿ ومعورؾفؿ مـ مصودرهو إصؾقي
واكتفجقا ذم ذفؽ هنٍ شؾػ إمي ،ؾنهنو شتبؼك إمي افرائدة وافؼقيي،
آثورا ـثرة تسوهؿ مجقعفو ذم بؼوء إمي وظؾق صلهنو ومـ
وشتؽقن فذفؽ ً
تؾؽ أثور:
 1ـ إن افتؾؼل مـ هذه ادصودر يؿـح اإلكسون افتصقر احلؼقؼل
وافصودق ظـ احلقوة وافؽقن واإلكسون.
 2ـ إن افتؾؼل مـ هذه ادصودر يقحد إمي ظذ إصقل ،ويعذرهو مـ
آختالف ذم افػروع.
 3ـ إن افتؾؼل مـ هذه ادصودر هيدي إػ افكاط افسقي اجلع افذي ٓ
يشقبف افغؿقض وافضبوبقي ـام هل احلول ظـد بعض إديون وادذاهى
إخرى ،حقٌ يؽتـػ مصودر افتؾؼل ظـدهو افغؿقض وإهار ،ؾقدخؾ
اإلكسون إػ بحور مظؾؿي مـ افطالشؿ واحلرـوت افتل ٓ تعز إٓ ظـ
ؾسودهو وظدم صحتفو وصدؿفو.
 4ـ إن افتؾؼل مـ هذه ادصودر شبى فبؼوء هذه إمي وحققيتفو افػؽريي
وافعؾؿقي ،ؾرؽؿ افدمور واخلراب افذي أصوب افعومل اإلشالمل ظز
افعصقر ،مـ مجقع افـقاحل ،إٓ أهنو هظون مو تـفض وتـػض ظـ كػسفو
ؽبور افسـغ ادظؾؿي فتخرج فؾعومل وتثى بؼوءهو وصالحفو ٕهنو مصودر
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ربوكقي تؽؾػ خوفؼفو ببؼوئفو واحلػوظ ظؾقفو ،فؼقفف جؾ صلكف:

﴿

﴾( ).
 5ـ إن افتؾؼل مـ هذه ادصودر ،يقفد ذم إمي مبدأ احسام أراء
وإحؽوم ادختؾػي ،حقٌ تزيؾ هذه افعؿؾقي مـ افـػقس افتعصى فؾرأي
افقاحد وإكؽور أخرٕ ،ن افتؾؼل مـ هذه ادصودر تعؾؿـو ـقػ أن افسؾػ
مـ ظؾامء إمي وظومي أهؾفو ـوكقا ظذ مستقى ظول مـ إدب وافتقؿر
فؾؿخوفػغ هلؿ ذم ؾروع افؼيعي ،حقٌ أخرجً هذه ادصودر بسبى شعي
أؾؼفو ومروكتفو واكسجومفو مع ادعطقوت وإحداث ،أخرجً مدارس
ظديدة ومذاهى إشالمقي صحقحي ذم أرجوء إرض ،ـؾفو تتػؼ ودمتؿع
ظذ أصقل هذا افديـ ،رؽؿ آختالؾوت افؽثرة بقـفو ذم ؾروظف.
 6ـ إن افتؾؼل مـ هذه ادصودر ،يعؾؿ إدب مع افعؾامءٕ ،هنؿ ورثي
إكبقوء ،ؾؽقػ أن افصحوبي ـوكقا يتعومؾقن مع افرشقل ﷺ بلدب ووؿور،
ؾؽذفؽ جيى ظذ افعومي مـ أبـوء إمي أن تسؾؽ ادـفٍ كػسف مع ظؾامئفو
افربوكقغ افعومؾغ وادشفقد هلؿ بوفصالح وآشتؼومي وافعؾؿ ،وهذا إدب
رضوري ومفؿ ذم ـؾ إزمونٕ ،ن افعؾامء هؿ ادـورات افتل هتدي هبو إمي
ذم ـؾ حغٓ ،شقام ذم احلوٓت احلرجي ،ووؿقع افـقازل ادساـؿي ظذ
ادسؾؿغ ،ـام حيدث حوف ًقو ذم افعومل اإلشالمل مـ هرج ومرج وطؾؿ واظتداء.
( ) شقرة احلجر ،أيي .9
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وظذ افعؽس مـ ذفؽ ،ؾنذا كػرت إمي مـ ظؾامئفو وهجرهتؿ ،ومل
ترجع إفقفو ذم آشتػتوء ومعرؾي إحؽوم افصحقحي ؾنن هذا كذير بخراب
إمي ،حقٌ أن ـؾ ؾرد شقتحقل إػ ظومل يػتل حسى ؿـوظتف وتصقره
فألحداث وافـقازل ،ومـ ثؿ شتؼع افـتقجي احلتؿقي افتل ٓ مـوص مـفو
وهل وؿقع افػتـ وادظومل ذم إمي وخيتؾط احلؼ بوفبوضؾ ،حتك يصبح
احلؾقؿ حراكًو.
دائام ذم حوفي
 7ـ إن افتؾؼل افصحقح مـ هذه ادصودر جيعؾ اإلكسون ً
تؼدم وازدهور ،ؾال يؽؾ وٓ يؿؾ ،بؾ يبتؽر ويبدع ذم ـؾ وؿًٓ ،شقام
ظـدمو يدرك مو بذفف افعؾامء مـ صـقف اجلفد وافـصى ذم شبقؾ أن يصؾ
إفقـو هذا افديـ كؼ ًقو وصوؾ ًقو ،وـذفؽ مو ؿومقا بف ذم جمول آجتفود
وآشتـبوط.
وأخرا ،افتؾؼل افصحقح هيدي إػ افز ،وافز هيدي إػ اجلـي ،وهل
8ـ
ً
ادؼصقدة بوفعؿؾ مع ضؾى روو اهلل شبحوكف.
*

*

*

هذه مجؾي مـ أثور اإلجيوبقي ذـرت بوختصور فتدل ظذ ؽرهو وإٓ
ؾفل أـثر مـ أن حتك.
*

*

*
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اخلامتــــــٗ
وأخرا ؾنن أمي هلو مـ ادصودر وادـوهؾ فؾتؼيع وتؾؼل افعؾقم
ً
وادعورف مثؾ افتل ذـرت ،جلدير هبو أن تؽقن إمي ادثذ ذم افعومل ،وإمي
افرائدة افتل تتبعفو إمؿ إخرى وتؼتدي هبو ،دو مت ّقزت بف هذه ادصودر مـ
تؼقم تصقر اإلكسون وظؼقدتف ،وتضع بغ يديف تؼي ًعو ـوم ً
ال
افعؾقم افتل ّ
فؾحقوة ،ذم افعبودات وادعومالت وإخالق وؽرهو.
ويـبغل أن كحوؾظ ظذ هذه ادصودر ومـوهٍ افتؾؼل مـفو ،حتك ٓ
تضقع إمي وتتشتً ذم زمـ يؽقد هلو إظداء مـ ـؾ جوكى ،وهذه بعض
افقصويو افتل كختؿ هبو هذا افبحٌ ،فتؽقن ظوم ً
ال فؾحػوظ ظذ هذه ادصودر
وضرق افتؾؼل مـفو ،وهل:
وؾفام وتطبق ًؼو ذم مجقع مـوحل احلقوة،
 1ـ افعـويي بؽتوب اهلل تعوػ تالوة ً
ٓشقام ذم اددارس ذم مجقع مستقيوهتوٕ ،ن هذا افؽتوب هق ادصدر
إول وإشود فؾتؾؼل فألمي .وبذفؽ يؽقن أبـوء هذه إمي ظذ
درايي ـوؾقي بام حيتقيف هذا ادصدر مـ إوامر وافـقاهل وإحؽوم
وافعؾقم وافػـقن وإحداث وافؼصص افتل يـطؾؼ مـفو اإلكسون ذم
هذه إرض.
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 2ـ افعـويي افتومي بوفسـي افـبقيي حػ ًظو وتطبق ًؼو ودراشي ،وتدريسفو ذم مجقع
مراحؾ افدراشي ،وإجيود ممشسوت ؿقيي وجومعوت تتبـك مفؿي
احلػوظ ظذ هذا ادصدر ادفؿ فألمي ،وافذي مل يسؾؿ مـ ضعـوت
وصبفوت ادغروغ مـ أظداء افديـ ،ؾؽون فزا ًمو إجيود تؾؽ ادمشسوت
واجلومعوت فتخريٍ ظؾامء وخمتصغ هلذا ادصدر وظؾقمفٕ ،هنو تعد
ادصدر افثوين مـ مصودر افتؼيع بعد افؼرآن افؽريؿ.
 3ـ افسـقز ظذ مسلفي افعؼقدة ذم مجقع ادمشسوت افعؾؿقي وٓشقام
افدراشقي ،ذم اددارس واجلومعوت ،وتػفقؿ أبـوء إمي افعؼقدة
افصحقحي اخلوفقي مـ افؼـقوت واخلراؾوت وافسهوتٕ ،ن افعؼقدة
خرا
هل افتصقر افذي يعؽس مجقع شؾقـقوت اإلكسون وتكؾوتفً ،
وذا ؾؼ.
ؾخرً ،
 4ـ إجيود ممشسوت وجمؿعوت ؾؼفقي إشالمقي تضؿ ظؾامء إمي مـ مجقع
إمصور ،بحقٌ يؽقن هلو برامٍ وفؼوءات دائؿي ،وتؽقن هذه
ادمشسوت ظذ صؾي وثقؼي مع واؿع إمي وافـقازل افتل حتؾ هبو ،وهل
بؿثوبي مصدر ظؾؿل صومخ ترجع إفقفو إمي ذم مجقع أحقاهلو
وأمصورهو.
 5ـ آهتامم بوفعؾقم افتطبقؼقي وافطبقعقي مـ افطى واهلـدشي وافريووقوت
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وؽرهو ،افتل حتتوج إفقفو إمي ذم مقاـبي تطقرهو تؼدمفو ادودي
وافتؼـل ،وذفؽ بنكشوء جومعوت ومراـز ظؾؿقي بحقٌ تؽقن ظذ صؾي
وثقؼي بوجلوكى اإليامين ،وتربقي أبـوء إمي مـ افطؾبي ظذ هذا ادـفٍ،
وذفؽ فتحؼقؼ افغويي افتل يعقش مـ أجؾفو وهق ظبودة اهلل تعوػ وظامرة
أروف بوفصقرة افتل يريدهو اهلل ظز وجؾ.
 6ـ أويص صبوب هذه إمي وؾتقوهتو بسشقخ هذا ادبدأ افعظقؿ وهق معرؾي
مـفجقي افتؾؼل ،وظظؿ مو فديـو مـ ادصودر ممو خؾً مـف إمؿ،
ؾقتعومؾقن مع ديـفؿ وواؿعفؿ بؼـوظي تومي ،وتسؾقؿ هلل شبحوكف وتعوػ،
ومـ َث َّؿ يؽقكقا فبـوت صوحلي ذم ـقون هذه إمي افتل تـتظر جفدهؿ
وضوؿتفؿ.
 7ـ أويص افدظوة وضؾبي افعؾؿ ظذ افسـقز ظذ هذه اجلقاكى افتلصقؾقي افتل
وتبغ مـفوج حقوهتو فقعبد اهلل تعوػ
حتدد مسور إمي وتقوح ضريؼفوّ ،
ظذ بصرة ،وبخوصي مع خضؿ افعداوة افؼشي فإلشالم وادسؾؿغ.
 8ـ أدظق افشبوب مـ أبـوء إمي ممـ يتؾؼك مـ مصودر ؽر معتزة أن يتلمؾ
ذم مسؾؽف وضريؼتف ويقازهنو بؿسوفؽ افسؾػ ؿبؾ أن يـدم وٓت
شوظي مـدم.
 9ـ دظقة خوصي فؾؿثؼػغ ممـ يـفؾقن مـ هـو وهـوك ،وبخوصي ممـ يـبفر
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بام ظـد أخريـ ؾقظـقن أن مو وصؾ إفقف أخرون مـ تؼدم تؼـل،
ومو حصؾ فـو مـ تلخر ؾقف إكام هق بسبى معتؼداهتؿ وؾؽره وثؼوؾتفؿ،
وإمر فقس ـذفؽ ؾؾقتلمؾقا افطريؼ افصحقح ،وادـفوج افؼقيؿ.
*

*

*

أشلل اهلل شبحوكف أن يريـو احلؼ ح ًؼو ويرزؿـو اتبوظف ،ويريـو افبوضؾ
بوض ً
ال ويرزؿـو اجتـوبف ،وأن يبككو بديــو إكف شؿقع ؿريى ،وصذ اهلل ظذ
كبقـو حمؿد وظذ آفف وصحبف وشؾؿ.
فالح بن حمؿد بن فالح الصغر
افريوض 1425هـ
ص.ب  41961افريوض 11531
falehmalsgair@yahoo.com

*

*

*
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ثبـــت املزادـــع
الؼرآن الؽريم
- 1اإلتؼان يف عؾوم الؼرآن ،اإلموم جالل افديـ افسققضل :تؿ افتحؼقؼ
واإلظداد بؿرـز افبحقث وافدراشوت بؿؽتبي كزال مصطػك افبوز،
ط ،1مؽي ادؽرمي ـ افريوض :مؽتبي كزار مصطػك افبوز،
1417هـ1996،م.
- 2أعالم ادوقعني ،ابـ ؿقؿ اجلقزيي ،افؼوهرة :دار افؽتى احلديثي.
- 3التعريػات ،ظع بـ حمؿد اجلرجوين ،ط ،1بروت :دار افؽتى افعؾؿقي.
- 4توجقه الـظر إىل عؾوم إثر ،فطوهر اجلزائري ،ط مك 1328هـ.
- 5تقسر التحرير ٕ ،مر بودصوه ،ذح افتحرير فؾؽامل بـ اهلامم ،مك:
مطبعي مصطػك افبويب احلؾبل1351 ،هـ.
- 6جامع السمذي  ،إذاف صوفح بـ ظبدافعزيز آل افشقخ .ط

 ،1دار

افسالم ،افريوض 1420هـ1999 ،م.
- 7السـة ق ل التدوين

 ،حمؿد ظجوج اخلطقى ،ط

 ،5دار افػؽر،

1401هـ1981،م.
- 8شـن ابن ماجه  ،إذاف صوفح بـ ظبدافعزيز آل افشقخ .ط
افسالم ،افريوض 1420هـ1999 ،م.

 ،1دار
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- 9شـن أيب داود  ،إذاف صوفح بـ ظبدافعزيز آل افشقخ .ط

 ،1دار

افسالم ،افريوض 1420هـ1999 ،م.
- 10شـن الـسائي  ،إذاف صوفح بـ ظبدافعزيز آل افشقخ .ط

 ،1دار

افسالم ،افريوض 1420هـ1999 ،م.
- 11رشح الؽوكب ادـر  ،فؾعالمي حمؿد بـ أمحد افػتقحل احلـبع،
ادعروف بوبـ افـجور :حتؼقؼ افدـتقر حمؿد افزحقع ،افدـتقر كزيف
محود ،دمشؼ :دار افػؽر1400 ،هـ1980 ،م.
- 12صحقح ال خاري ،ط ،2دار افسالم ،افريوض 1419هـ1999 ،م.
- 13صحقح مسؾم ،ط ،1دار افسالم ،افريوض 1419هـ1998 ،م.
- 14قواعد ادـفج السؾػي ،مصطػك حؾؿل ،ط  ،1اإلشؽـدريي :مطبعي
دار كؼ افثؼوؾي1396 ،هـ.
- 15لسان العرب ،فإلموم افعالمي ابـ مـظقر ،ط ،2بروت ـ فبـون :دار
إحقوء افساث افعريب وممشسي افتوريخ افعريب1418 ،هـ1997 ،م.
افناج افطقد :حؼؼف وؿدم فف ظبداحلؾقؿ حمؿقد،
- 16الؾؿعٕ ،يب كك َّ

ضف ظبدافبوؿل هور ،دار افؽتى احلديثي بؿك ،مؽتبي ادثـك ببغداد،
1380هـ1960 ،م.

- 17م احث يف عؾوم الؼرآن ،مـوع افؼطون ،ط  ،19بروت :ممشسي
افرشوفي1406 ،هـ1983 ،م.
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- 18جمؿوع فتاوى صقخ اإلشالم أمحد بن تقؿقة.
- 19ادستصػى  ،حلجي اإلشالم حمؿد حمؿد افغزايل ،مك :ادطبعي
إمريي1322 ،هـ.
- 20مسـد أمحد .فإلموم أمحد بـ حـبؾ .بقً إؾؽور افدوفقي فؾـؼ
وافتقزيع1419 ،هـ1998 ،م.
- 21ادصادر العامة لؾتؾؼي عـد الصوفقة ً
عرضا وكؼدً ا،

صودق شؾقؿ

صودق ،ط ،1افريوض :مؽتبي افرصد1415 ،هـ1994 ،م.
- 22مصادر ادعرفة يف الػؽر الديـي والػؾسػي :دراشة كؼدية يف ضوء
اإلشالم ،ظبدافرمحـ بـ زيد افزكقدي ،ط  ،1افريوض :مؽتبي ادميد،
1412هـ1992 ،م.
- 23ادص اح ادـر يف رشح غريب الرشح الؽ ر ،أمحد بـ حمؿد افػققمل،
ط ،6افؼوهرة :ادطبعي إمريي.1926 ،
- 24معجم مصطؾحات الصوفقة ،ظبدادـعؿ احلػـل ،ط  ،1بروت :دار
افسرة1400 ،هـ.
- 25معرفة عؾوم احلديث وكؿقة أجـاشه،

احلوـؿ افـقسوبقري :ذح

وحتؼقؼ أمحد بـ ؾورس افسؾقم.
- 26مـاهل العرفان يف عؾوم الؼرآن ،حمؿد ظبدافعظقؿ افزرؿوين ،مك:
مطبعي ظقسك افبويب احلؾبل.
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وخرج أحوديثف وظؾؼ
- 27ادوضل ،لإلمام مالك بن أكس؛ صححف ور ّؿؿف ّ
ظؾقف حمؿد ؾماد ظبدافبوؿل ،دار افؽتى افعؾؿقي ،بروت ـ فبـون.
- 28كزهة الـظر يف رشح كخ ة الػؽر يف مصطؾح أهل إثر ،احلوؾظ أمحد
ابـ ظع بـ حمؿد ادعروف بوبـ احلجر افعسؼالين :حتؼقؼ محد
افدمرداش ،ط ،1مؽي ادؽرمي ـ افريوض :مؽتبي كزار مصطػك افبوز،
1421هـ2000 ،م.
*

*

*
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................................... ................................

81

........... ................................ ................................

81

......................................

82

............... ................................ ................................ ................................

85

............. ................................ ................................ ................................

89

..................... ................................ ................................ ................................

93

شوبع ًو :افتعبد ؽر افصحقح

بعض آثور افتؾؼل افصحقح مـ مصودره إصؾقي
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