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 :ِلوحيانكري ميقوُل احلقُّ تبارك و تعاىل عن 
 
 

َوَقاُلوا َأَساِطرُي اأَلوَِّلنَي اِكَتَتَبَها َفِهَي ُتِنَلى  ﴿
 ﴾ َعَلِيِه ُبِكَرّة َوَأِصياّل

 
 .[٥ ]الفرقان:
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 :مقدمة

الحؿد هلل والصالةة والالالةع ىؾالس ر الهلل  اهلل بعال: فعالد  لفالقة الػقـال  وإخال ى 

دون الصالالػح:ت عالالة بجالالن الطعالالة الالال ي والالالهلل   ـالال:ستط:لعـالال: إخفالال:ر ىالالة فعالال  ال

ك:تفالال: عغ فقالال: جؿالال   ؿ:ت،  وكالال:ن عالالة مخالال  عالال:  الالؿع  فالال ، بن  والتشالالؽقيف ا الؿالالالؾ  

لؾؿالال: فح الال  ىالالة ا الال   ...(هن:والال  ب الالطهللرةصالالحقا الفخالال:ري )وروؼالال:ت  الالؿ: :   

وـتؿالالالال   لالالالالس  : ػالالالال   ىؼالالالالة   الؿملالالالالا ا الشالالالالفؽ  الع:لؿقالالالال   ذا فالالالال  صالالالالحػ 

 .للوصؾت   لس رل  الؿـؼالهلل  ،ركب عهللج  تـهللو  العؼهلل   ( ي الالـ  عـؽ ِ )الؼ مكققة

 ىؾالس الـفال    ُ ، وتؽف ال ِ تاِلىؾس بروؽَ  ا   ا الؽت:ب ع:  هلل  ٓ شفع:ن مخ  عتؽلٌ ؿمل  ل

كؿال:  -: صالحقح:الـطال  فال   كطًؼال خؾا الؼ من ال ي ٓ وحالة حتس   ُ ، ووتالت   ِ تِ و ـ  

فقــ: وفقـؽ  كتال:ب اهلل،  ٓ حالة   ٓ   ، ووؼهلل  - ؿعت  ا فع  تالجقةت  الؿ  ق 

عة بفعد الـ:س ىالة  الدي الؼال من  ا الحؼقؼ  و هلل.ع ..  وٓ ح اع  ٓ ع: ح   ع: بحؾ  

   ا ذ ـال  والهلل  الصال:دل الؿصالدول  ُ  ْؾال، لتؿ َ  ِ تِ وعـفج الؼال من ا كةعال  و الؿْ 

اُؽ َرُجاٌؾ » ُِ َٓ ُشق َهاُف َأ َِ اُف  ََ ْْ
ِِ ََ  َو َٓ إِىِّل ُأوتِوُت اْلكَِتاب اك  َأِرشَكتِاِف َشُلاقُل  َأ ََ ََ َْْهبُن  ا َُ

اب َوَجاْدُتْؿ  َِ َ،قُه  َو ٍل َفاَيِح ٍَ ـْ َحا ا
ِِ ْوُكْؿ بَِهَذا اْلُلْرآِن َفَمب َوَجْدُتْؿ فِواِف  ََ ـْ َحاَراٍم ََ ا

ِِ فِواِف 

قهُ  ُِ        1.«َفَحرِّ

ل و  عع:ص ة تـال:دي ف:تخال:ذ الؼال من الؽال و  )     (عـؽ و الالـ  ) والؼ مكقهللن  

ووالالهلل   فالال  الالالالـ  الـفهللوالال  واىتف:ر الال:  الالفب عصالالدرا وحقالالدا لؾتشالال و  ا  الالةع ، وك

                                                   

( عة حدوث الؿؼداع فة َعْعِدي َكْ ٍب ىة 14( وافة ع:ج  )4664( والرتع ي )4664بخ ج  بفهلل داود ) 1

   (.884. و  ـ:ده صحقا كؿ: ا الالؾالؾ  الصحقح  )الـف 
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 1.(الخةف والػ و  فقة إع 

فتخطالق  و وعال:ز عالة  ،ا الفـالد هن:وال  الؼال ن الت: ال  ىشال   ال ه الط: ػال  ظف ْت 

آ تعؿ:ر آكجؾقزي، وصد تػ و  جؿ  الؿالؾؿقة  ـ:ك و ضع:لف  ىالة عهللاجفال  

، )ىفد اهلل فة ىفالد اهلل الَجْؽَ اْلالهلِلي(و) قد بحؿد خ:ن( ف: ؿَ الؿالتعؿ  الغ ف ، تزى  

الال ي  (رش:د خؾقػ ):ه  الدكتهللر الؿص يث  اكتؼن   ا الػؽ   لس الفةد الع فق ، لتفـ  

الالدكتهللر إز ال ي  (تهلل ال:ن)ا عالجد   ُ وجُ ، وخؾػ  تؾؿق ه وخ   فلخ ة س الـفهللةادى  

ا  أن ، الؿطالال ود عالالة ج:ععالال  إز الال ، والالال ي وؼالالق (بحؿالالد صالالفح  عـصالالهللر)

 (ب الن الؼال من)، ووالدو  ىالم عهللوال  ووؼتال:ت عالة لت: ال: الهللٓو:ت الؿتحدة إع وؽق 

 (بوالة  رشالقد )الصالحػ  الؿغ فال   و :  هلل شفؽ  عة الؿت:ج وة ف:ٕلؽ:ر الش:ذة، 

 وـحهلل كحهلل  ، ووالؾيف  فقؾف .

وكػالالن كػالالال ،   َ ُعالال  فؿالال: لالال  وْ والـالال:ظ  ا ىـالالهللان الؽتالال:ب والال ى بن الف:حالالث تشالالف  

إعال  ا  الةعق  حالقة اتخال ت صالحقا الفخال:ري ع جعال: لفال:،  تخطئ وتج ب ىؾس 

، وٓ غ افال  ا  ال ا  ذا ىؾؿـال: بن الؽ:تالب وـتؿال  و هلل ا كظ ه ب طهللرة ٓ حؼقؼ  لف:

هللن ىؾؿالال:  ؾُ وزكالال:، ووضالالؾ    لالالس  : ػالال  الؼالال مكققة، الالال وة ٓ وؼقؿالالهللن لالالالـ  الـفالال  

ا  ةع ال وة جعؾهللا الالـ  عصدرا لتش و  إحؽ:ع، و كؿ: وصد صحقا الفخ:ري 

الال بس،  الهللى   َ طِ   فؿ :ف  ال بس عة جالد الالـ  الـفهللو ، لنذا وُ قة، ٕك  ف:لطعة والش  

لتلووالن الؼال من فؿال: وتـ: الب عال  ععطقال:ت الحضال:رة الغ فقال ،  نالجالد، ث  وتػ غالهلل

  ىؼةكقهللن لقمالقهللن ا ثهللب ش ى .   وعف:دئ الؾقمالق ، ل:لؼ مكقهللن ا الحؼقؼ 

                                                   

 .454 -444فة عحؿد عزروى   ص  اكظ   الؼ مكقهللن وشفف:   حهلل  الالـ ، عحؿهللد 1
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 ؿ:ت الشال وع  عالة الهللاجفال:ت بردُت ىة حق:ض الدوة، وعالالؾ   ولؿ: ك:ن ال ب   

: : عهللثهللًوالكت:ًفال  ُ تْ َضال  الت  ارتَ وإع   بن بض ب فالف  ا الدل:  ىة صحقا الفخ:ري،

الالال ك ،  الؿغؿالالهللر الالال ي لالال  والاللت لقالال  فؿالال: والالالتح    الؽ:تالالب ىؾالالس  الال ا برد  و لالالدوـف:،

لؽةع  عؽ ور، وشفف:ت  اجالرتار ٕوالهللا  الؿالتشال وقة وعالة تالفعف  عالة الؼال مكققة، 

صالحقا  طوال:ع فن الؼ:  بك ال (رشالقد بوالة )ى  والد   والشالقع  الال وال ، لؽالة حتالس ٓ

ا دً عػـ    ه ووػ:ت ىؾؿق  ع  ع:  ط   ىؾق ، بوُا وا بن و د   ب ن الالـ ىجز بو ،الفخ:ري

، حتالس وعؾال  الؼ:صال  ف:لط وؼ  والؿـفج العؾؿ  ال ي وحتؽ   لق  الفال:ح هللنشفف:ت  

لالالقم عالالة الؿتخصصالالقة الالال وة ومخالال  فؼالالهلللف  ا  كؼالالد  (والالة برشالالقد )والالالدا  بن 

لفال:،  فصالـع  الال  ب والجالهللا   غقال  خال:ف ٍ  لؿ ؾ  ك جالن ج: النٍ  صحقا الفخ:ري، 

ػ  الصالق:رل  بهنال: عالة بكػالم عال: وؽالهللن وبن ىق:ر ال: عالة ىس ىؾس جهلل  ة كػقال  ات  اد  

ىالالهللا اد  الصالالق:رل  الالال وة  ٓ وقؿالال  لفالال:، وبن   وهبالال ٌج  زوالالٌا  لؼالال:     الال  الـالالهلل  العالال:ل ،

    !!  لف: ون خ ال:ت وب : ق  ٓ صح  دُ ف: وهللع و د  تَ كػ:َ  

)التػـقالالد لشالالفف:ت بوالالة  رشالالقد حالالهلل   ا الالال د ىؾقالال  ق   الال ه الهللروؼالال:تو الالؿ  

ف: تؽهللن ك:شػ  لظؾؿ:ت الؼ مكققة عـؽ ي الالالـ ، لؿالة كال:ن ، لعؾ  صحقا الفخ:ري(

  بو بلؼس الالؿ  و هلل شفقد. ل  وؾب  

 

 وكتْف: ىْوؾ أحمد بَهل                                                   

Nabil.belhi@gmail.com 
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  الوقفة األولى

حالقة و، (صحوح الْخابري ىهبشاأ أواةقر ) ىـهللاك:  الهلل   ِ ػِ الؽ:تب لؿصـ   اخت:ر

ا ذ ـال  والهلل  اهلل تعال:لس، ىالة الؽػال:ر الؿع:كالدوة  و بت العـهللان ٕو  و ؾ ، اكؼدح

ْواِف ﴿  -ال بِي  َي ف:دِ -لؾهللح  ال ف:   ََ ََ اك  ََ ََْهاب َفِهاَل ُتْم ـَ اْكَتَت َوَقابُلقا َأَوابيِوُر إَِولِاو

ابَذا َأىاَزَل َرب،ُكاْؿ َقابُلقْا  ﴿تعال:لس  ووهللل   .[5الػ و:ن  ]  ﴾ُبْكَرً  َوَأِصوًٍ  ِِ َوإَِذا ِقوَؾ َلُهؿ 

ـَ  ...لؼؾ  ا كػال  الطقهللر ىؾس بشؽ:لف: تؼ ، لؽؿال: [44الـحن  ] ﴾َأَوبيِوُر إَِولِو

والال:  عع:كالالدو الؼالال من فالال:ٕعم  الالهلل ب الالطهللرة ٓ غقالال ، لفالال ا عع:كالالد ىصالال ك: وؼالالهلل  ىالالة 

ال ا صالحقا الفخال:ري ب الطهللرة، لؿال: بشالف    ُ زفدُتال عالْ  ؿِ دي الال ي ُج الالهللح  الؿحؿ 

 .!؟الؾقؾ  ف:لف:رح 

إَف: ِقالالُن وإ الالطهللرة ا الؾغالال   إك وفالال  الف: ؾالال ، جؿعفالال: ب الال: ق ، و الال  

واحالد : ب الطهللرة، وعـالهللن عال: وال:  الػال ا    1.وإَك:ِذوُب و إَح:ِدوالُث ٓ كَِظال:َع َلَفال: 

 2إَوُلهللَن عة إك:ذوب. هَ ط  َ 

صحقا الفخ:ري فلح:دوث إولقة التال  ٓ ب ال:س لفال: عالة   ُ لؽلن الؽ:تب وشف  

 : ا ىؼ: الالد :   لفالال  ف: ؾالال ، تؾالاليف إح:دوالالث التالال  ع:زالالال  إعالال  تعتؿالالدُ لصالالح  ا

 ة العؾؿ:  لهللضعف:، وغػالن الؿمعـالهللن ىالة ضالعػف:،ف:، ول  وتػط  وبحؽ:عف: وبخةوِ 

   اثـ: ىش  و ك:!! ا لف ه إك وف  الت  ا تؿ ْت حتس ج:  رشقد لقض  حد  

                                                   

 45/ 14ت:ج الع وس، الزفقدي   1

 .411/ 4عع:  الؼ من، الػ ا    4
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ـ﴿  ه الػ و  وهلل  اهلل تع:لس   ووؽػ  ا رد   َِ ـَ  َو َْاِو ب َت َِ ـ َبْهِد 
ِِ ُشَشبِقِؼ الِرُوقَل 

اوًرا ِْ َِ  َْ ِف َجَهانَِؿ َوَوابم
َِ ا ْْ ب َتاَقِلك َوُى َِ ـَ ُىَقلِِّف  نِو

ِِ
ًْ   ﴾َلُف اْلُهَدى َوَشِتِْْع َغْوَر َوِْوِؾ اْلُم

، لالفقن الؿمعـقة ا وؿ:ن ف:لهللح  ال ال: ، واتفال:  بح:دوالث ال  الهلل  [115الـال:   ]

 ،   ع: ا صحقا الفخ:ري، وؼالهلل  هبدو ،  وود بجؿ  العؾؿ:  ىؾس صح  وآوتدا  

غ:لفال   و:لال : ٕن   جؿفهللر ع: ا الفخ:ري وعالؾ  عؿ: وؼط  فلن الـفال  " افة تقؿق  

وإع  ٓ تجتؿ  ىؾالس  عة    ا الـحهلل: وٕك  ود تؾؼ:ه ب ن العؾ  ف:لؼفهلل  والتصدو 

ال: ا كػم إع : خطل: لؾهلل ك:ن الحدوث ك فً    عصالدو  لال  و:فؾال  لال  لؽال:كهللا والد وإع 

وذلاليف  لو  ا  جؿال:  ىؾالس الخطال ،بجؿعهللا ىؾس تصدو  ع:  هلل ا كػم إع  ك ٌب 

 1."عؿتـ 

  بح:دوث الفخ:ري، بو بن حقة اتػؼ  ىؾس صح   ْ  ؾ  : بن تؽهللن إع  ود َض لنع  

هللا حالقة زىؿالالهللا  بح:دوالث الفخالال:ري والد ضالالؾ   ععال  عالالة الؼال مكققة،وعالالة  وؽالهللن رشالقد

صالحقا الفخال:ري والد حالهللى ىشال ات عالة  ..ث  لالقعؾ  الؼال:رئ بن  بك:ذوب إولالقة.

ىفالالداهلل فالالة عالالالؾؿ  )ىالالة شالالقخ   الفخالال:ري و ووفالال: (ع:لالاليف ا عالال:ع عهلل الالل)بح:دوالالث 

عهلل الل ع:لاليف  (رشالقد بوالة )لعؾالس عال  ب  تؾؿق   ع:عـال: ع:لاليف فالة بكالم،  (الؼعـف 

 فعالد كتال:ب اهلل بصالا  ع: ىؾالس ظفال  إرض كتال:ب "ال ي و:  لق  الش:لع  ا ووت   

ع: ىؾس إرض كتال:ب  الهلل بوال ب  لالس الؼال من   -وا رواو  بخ ى -عة كت:ب ع:ليف

   !ع:  هلل  ٓ ب طهللرة بخ ى بودع عة ب طهللرة صحقا الفخ:ري 2".عة كت:ب ع:ليف

                                                   

 .451/ 14عجؿهلل  الػت:وى، افة تقؿق    1

 .64/ 1ش ح الؿهلل ل، الزرو:    2
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 الوقفة الثانية:

وعالة الؽتالب الرتاثقال  التال  لؼقال  اكتؼال:دا كفقال ا عـال  تللقػفال:  "و:  رشقد بوة   

 « و الــ  وبو:عال  ا الؿختص  عة بعهللر ر هلل  اهلل قحالج:ع  الؿالـد الص»كت:ب  

الشالالالفق  ف:لجالالال:ع  الصالالالحقا بو صالالالحقا الفخالالال:ري، حقالالالث بكجالالالزت العدوالالالد عالالالة 

ف از إح:دوالث وأثال:ر ٓكتؼ:د،  الدرا :ت والفحهللث والتحؼقؼ:ت الت  تـ:ولت  ف:

وإح:دوالالث  ،نالالالهللاردة لقالال ،  الالقؿ: إح:دوالالث الؿـ:وضالال  لؾعؼالالن والعؾالال  والؼالال م

، وغق  الال: عالالة الفحالالهللث التالال  صالال:ر ععفالال: الؿـحهلللالال  والؿالاللخهللذة عالالة آ الال ا قؾق:ت

 1."الت:رون ا  ةع  لؾجد  ىؾس ع    عة بك   الؽتب  ث:رةً  «صحقا الفخ:ري »

ا الفخ:ري  ، لؿـ  بن صـ  ب ٓ ب :س ل  عة الصح  ت:    ا  هللون عة الؽُ قَت

عال: تحال  بدوال  الالالؿ:    عة شلك  حتس ص:ر وؼ:  هللنَ ؾُ عْ هللن ف  ووُ  ُ كت:ف  والعؾؿ:  وـهلل  

ا ا والهللع عالة إوال:ع ع ال:رً   ال ا الؽتال:ب ، ولال  وؽالةصحقا الفخ:ري عة كت:ب بصا  

 الحدو قال   ىـد ب ن إ الهللا  والفالد ، للعال: ب الن العؾال  بصالح:ب الصالـع  لؾجد   ٓ

بح:دوالث )، وجز ال  ا (لزاع:ت والتتف ا ): والق ة ك:لداروطـ  ا اكتؼدوا بح لً  ؿ: ك  

فالالال: ا الصالالالـ:ى  ا  الالالـ:دو ، ولالالال  وؼالالالن جؾ   (بودىفالالال: الفخالالال:ري ا كت:فالالال  الصالالالحقا

 ىة حدوث واحد بك  عـؽ  بو عؽ وب بو بك  عخ:لا لؾؼ من بو العؼن. الداروطـ 

الالى الؽ:تالب بن والاللع فعـالهللان كتالال:ب واحالد بُ وبكال: بتحالالد    صالالحقاطعالة ا الا  َا ل 

ؼضال  عالة  ال ا التضالخق  ـوىجفال  ٓ وؽال:د و الفخ:ري وفن الؼ ن الع:ش  الفجال ي،

  كال:ن ك ال وؼالهلل    ثحقال -و الهلل عالـف  –ال ي وشف  تضخق  ا ىةعقالقة الؿع:صال وة 

                                                   

 .68:ري هن:و  ب طهللرة، رشقد بوة   ص صحقا الفخ 1
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  ا التؼ ب كتالب التالال:رون وا التخ ج عـفال: ىشالال ات ا لؾجالد  ىالم التالال:رون، وكلك الع ال:رً 

ذلاليف وجالد  لالس  ةواحالد ولالالؽتب ا كؼ  صحقا الفخ:ري، فقـؿ: ب :لفال  فؽتال:ب 

كػال  الشال وذ ىالة   حال  ولؽ تال ، ولؽالة  التفهللون، فقة، و كؿ: و ود عة ورا    ا 

    قف:ت لف  بلؽ:ر ظف ت فظفهللر آ تعؿ:ر.

الظفالهللر  ا ْت ، لؼالد فالدبَ الت  ا كؼالد صالحقا الفخال:ري حدو  وبع: الدرا :ت ال

روال:ب الؿالالؾؿقة،    الؽػال:ر ىؾالسزعة آكحط:ط و ؼهللط الخةل  الع ؿ:كق  وتالؾ  

الال ؿ:ت الشالال ىق  فالالزى  ح والال  ا ا كؼالالد الؿالالالؾ  و الالع  الؿالتشالال وقة لتجـقالالد عالالة ومل 

، ووالد (بضهللا  ىؾس الالـ  الؿحؿدو )كتب بفهلل رو  ؿ ة  الػؽ  والج بة ا الط ح، ل

   والصهللاب. ىؾق  العؾؿ:  فؿ: وؽػ  لؿ ود الح    رد  

عالة تصالـقا بكال:س ععال ولقة فعالدا ف  لؾالالـ ، وكتالفف   ث  ظف ت كتب بخ ى

هللا لفؿفالال: ا ضالالهلل  إح:دوالالث ُؿالالؽِ حْ ىفالال:رة ىالالة ردود عتف:لتالال  ىؾالالس بح:دوالالث لالال  وُ 

 لؿحؿالد صال:دل الـجؿالال ، (بضالهللا  ىؾالس الصالحقحقة)إخال ى. عالة ذلاليف كتال:ب  

  )الؼهلل  الص اح ا الفخ:ري وصحقح  الج:ع ( لتا اهلل فة عحؿد جهللاد إصفف: 

ٕحؿد صالفح  عـصالهللر زىالق  الؼال مكققة ا عصال ، وكتال:ب  (الؼ من وكػسكت:ب )و

)إضالالهللا  الؼ مكقالال  ا اكتالالال:ح إح:دوالالث ا  الال ا قؾق  وتطفقالال  الفخالال:ري عـفالال:(.  

 كؼ:د الالدوة عالة  عال:ع الؿحالدثقة( ، لزك وال:   ،كت:ب )جـ:و  الفخ:ري ، لص:لا ف:فؽ 

 ة فع .الت  وـؼن فعضف: ع الؿع:ص ة ...وكحهلل : عة الؽتببوزون

، وفالقة وال م  ل:ٕع  دا ال  فالقة شالقع  رالضال  ٓ والمعة فعدالال  الصالح:ف  بصالًة 

، ووحتؼ   ـ   القد الؿ  الؾقة عة دو:ر الؿالؾؿقة وؼق  فقة ظف ا  الؽ:ل وة عط ودٍ 

 ،  وٓ وهللجالالالد فقالالـف  ىالالال:ل  وفالالقة حالالالداث  ٓ والالمعة فؼدا الالال  الالالهللح  و  اكالالال: و الالـ  
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التالال:رون  جالالد  ىؾالالس عالال   لؾ اا الحالالدوث، لقؽالالا وؽالالهللن الفخالال:ري ع الال:ر عتخصالالٌ  

، ؾ  ف:ل ـ:  العط  والتػضقن والتفجقن لف ا الؽتال:بوبوهللا  العؾؿ:  عالج   ا  ةع ،

  فال  ىال:ع  الػضالن فالة   الؿ:ىقن الج جال:  ا عدحالٕ عة ذلاليف إفقال:ت الشالع و  

  1لصحقا الفخ:ري، وؼهلل  لقف:

َُْخبِرّي َلق ) ِٓ بَِمبم الِذَهب(َصِحوح ال  أىْفقه ... لمب ُخّط إِ

 )ُهَق اْلفرق َبوـ اْلهدى والهمك ... ُهَق السد دون الهنب والهةب(

بم ِتقن َكمْؾ الشهب( َِ  )َأَوبىِود ِْؾ ُىُجقم الِسَمبم ... َأ

 )بِِف َقبَم ِوَزان دشـ الِنِْل ... ودان َلُف اْلَهجؿ بهد اْلَهَرَ(

: لؾؿ الن ا ىالدع عضال فً  صالحقا الفخال:ري ب الن العؾال جعالن فن بك ال  عالة ذلاليف 

 كصال  الالالجزي هلللحال:ل  بفالا  ، وال: تِ ىؾالس صالح   فال:لطةل ووهلل  الطةل لؿة حؾا

بن  رجًة لهلل حؾالا فال:لطةل بن  ىؾسبجؿ  ب ن العؾ  الػؼف:  وغق    "  ( ال444)

 ىـال ، ور الهلل  اهلل  والد صالا   جؿق  ع: ا كت:ب الفخ:ري عؿال: روي ىالة الـفال  

     2."والؿ بة فح:لف: ا حف:لت    ٓ  وحـْث لق ، بك   ٓ شيف   و:ل 

 

 

 

 

                                                   

 .466/ 1تهللجق  الـظ ،  :   الجزا  ي   اكظ ، 1

  .46ص  اكظ ، عع ل  بكهللا  ىؾهللع الحدوث ٓفة الصةح  4
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 .(آفة تدوين احلديث )الفصل األول:تفنيد شبهات  *

 ثالثةالوقفة ال

   عـ  ال  هلل  لؾصح:ف  عة  تدووة كةع ( )بوة ، تح  ىـهللان  و:  رشقد

ٓ وؿؽة بن كـ:وش كت:ب الج:ع  الصحقا وفن بن كؼا جؿقع: عة خة   "

   ىؾق  عة فعدُ ؾِ  ْ   ا الػصن ىؾس ظ وف تدووة الحدوث فشؽن ى:ع، وكشلة ع: بُ 

ىهللاع الـ:س بن الحدوث وح  ك:ن ع ادل: لؾؼ من عة  ، حقث وظة  الحدوث« ىؾ  »

ق  بن الحؼقؼ  غق  ال  هلل  بع  فتدووـ   لس ج:كب الؼ من، غ حقث الـزو ، وبن  

عـ  ر هلل  اهلل صح:فت  الؽ اع   العدود عة رواة الحدوث بكػالفذليف، لؼد حؽس 

عة تدووة كةع ، وكحة فعج:ل   ـهللرد فع  إح:دوث الت  وعتم : الؿحدثهللن 

صحقح ، والت  تؿـ  تدووة إح:دوث، كؿ:  ـهللرد فع  أث:ر ىة صح:فت  

الؽ اع والخؾػ:  ال اشدوة عة فعده، تمز كقا ح:لظهللا ىؾس  :ى  بع ه صؾس اهلل 

ـ  كت:ف  الحدوث، لؼد روى بحؿد وعالؾ  والرتع ي ىؾق  ومل  و ؾ  ا ع

عة حدوث ىة بف   عقد الخدري بن ر هلل   (شقن الفخ:ري)والـال:   والدارع  

ٓ تؽتفهللا ىـ  شقئ:  هللى الؼ من، وعة كتب ىـ  غق  الؼ من »اهلل، و:   

 1".« ُ حُ ؿْ قَ ؾْ لَ 

قال  الالالـ   ال:ىة ا حج   كالن      ث:رة عاللل  تدووة الالـ  وكت:فتف:     الفقُن ُ قَت

 ال ه الشالفف ، فالن  الهلل  ل:لؽ:تب ل  ولت فجدوالد ا تؽال اره  ال حالـفهللو  عـ  الؼدو ، 

و كؿال: و والد عالة ورا   ث:ر ال:  قئال   ىؾس خطس الؿالتش وقة وعحؿهللد بفهلل رو  والالق ،

                                                   

 .17:ري هن:و  ب طهللرة، رشقد بوة   ص صحقا الفخ 1
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،  ِ تِ كت:فال   الـ   هنالس ىالة  إرضق  لفـ:  ربو  ا  كؽ:ر الالـ  الـفهللو ، لؿ:داع ال  هلل  

:، وف:لت:ل  إح:دوث الؿ ووال  ا الؽتالب فؿال: لقفال: صالحقا دوـً   َ خَ ت   و ود بن تُ لفهلل ٓ

ىؾالس  -صالفغ  التشال و  :لفال وة، فن  ن عهللروث ثؼ:ا لقالْ  الفخ:ري لقال  عة الد  

 بختص ه ا وجهلله  الط ح جهللاب    ا، و-زىؿ  حد  

الطعالالة ا عصالالداوق  أثالال:ر فالالالفب ىالالدع تالالدووـف:  الالهلل والالهلل   ن     القجااف إول

لؼد ذك  ى ؿ:ن فة  العقد الالدارع  بن ال وة بجؿ  العؾؿ:  ىؾس ضةلف ، الجفؿق  

 وعة عع  احتجهللا ىؾق   فلن الالـ  ل  تؽتب، و:  الدارع    ، الجفؿ فش  الؿ وال 

بهنال:  ،التال  رووال  ىالة بفال  وهلل الامث:ر ر هلل  اهلل  واحتجج  بوض: ا رد  "

ىـدك بك  ل  تؽتب أث:ر،  بك  صا   ربس  أث:ر وبلزعف: لؾـ:س فؽ  ادىقت ، زىؿَ  

والخؾػ:  فعالده  لالس بن وتالن  ى ؿال:ن رضال  اهلل   ا زعة الـف   وبح:دوث الـف  

 ىـ ، لؽ  ت إح:دوث وك   الطعة ىؾس عة روا :.

الصالدل، لؿالة لقؼ:  لف ا الؿع:رض  دىهللاك  ال ه كال ب، ٓ وشالهللف  شال   عالة 

والخؾػال:  فعالده  لالس  ىـدك بن إح:دوث ل  تؽة تؽتب ىة ر هلل  اهلل  بوة صا  

يف عالالة الؿالالال لقة ىؾالالس بن  وتالالن ى ؿالال:ن؟ وعالالة بكفالاللك هبالال ا؟ لفؾالال    الالـ:ده، و ٓ لنك الال

 ىـالدك: بهنال: كتفال  ا ىفالد ر الهلل  اهلل  كػاليف، الؼال: ؾقة لقؿال: ٓ وعؾال ، لؼالد صالا  

 1".فعده والخؾػ: 

 فؽت:فال  حدو ال ،  ذن الـفال   ث   :ل الدارع  إح:دوث وإث:ر الؿتؽال:ث ة ا 

 وتداى  الصح:ف  والت:فعقة لػعن ذليف عة غق  كؽق  عة بحد  .

                                                   

 .665/ 4ال   ص وكؼ  الدارع  ى ؿ:ن فة  عقد ىؾس فش  فة الح:رث الؿ  1
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عة تـ:وض:ت الؿصالـا كػال ه ف:لؿ ووال:ت وزىؿال  بهنال: عهللضالهللى   :القجف الْبين

عـحهللل ، ث   الهلل وعتؿالد ىؾالس حالدوث بفال   العقد الخالدري ا الـفال  ىالة كت:فال  غقال  

الؼالال من،  وغق  الال: عالالة أثالال:ر، لعؾالالس ع  فالال  وؾزعالال  ىالالدع ا وؿالال:ن هبالال ا الحالالدوث 

لقؿال: وعضؿهللك  ٕك  ع وي ف:ٕ :كقد الت  ت وى ف  بح:دوث الفخ:ري،  لة حج  ل  

بورده عة إخف:ر، لة وفؼس  ٓ الؼ من ال ي لق   ش:رة  لس وجهللب العـ:و  فحالدوث 

ب َىَهابُكْؿ ﴿وكت:ف ، وؼهلل  هلل تعال:لس  ، حػظ: ال  هلل   َِ ب آَتبُكُؿ الِرُوقُل َفُخُذوُه َو َِ َو

نُْف َفبىَتُهقا َحَسانٌَأ لَِّماـ َكابَن َلَلْد َكبَن َلُكْؿ فِال َرُواقِل ا ِ ُأْواَقٌ  ﴿ ،[ 7]الحش     ﴾ََ

 .[6الؿؿتحـ    ] ﴾َشْرُجق ا َ َواْلَوْقَم أِخَر َوَذَكَر ا َ َكِْوًرا

وععؾهللع بك  ٓ تت   :ى  ال  هلل  وإخ  فلواع ه، وت ك كهللا ق ، واوتدا  هبدو ،  

دٓلالال  ف ٓ فتالالدووة بوهللالالال  وبلع:لالال ، حتالالس تعؿالالن هبالال: إعالال  عالالة فعالالده، لالال:لؼ من والالد  

 س تعؿن ف .ىؾس وجهللب آىتـ:  ف:لحدوث وتفؾقغ  لألع  حت  ، آلتزاع

   اىتؿالال:د الؿصالالـا ىؾالالس حالالدوث بفالال   الالعقد دون غقالال ه عالالة القجااف الْبلاا 

إح:دوث الهللاردة ا الؿهللضهلل ،  عة الػف  الجز   الؿال عهللع لؾالالـ  الـفهللوال ، الال ي 

الال ي  وـفل  ىة وصهللر ىؾؿ  ا ا ح:   فل  اف الؿاللل  الؿط وح ، ل:ل  الهلل  

ٕباال  اكتْاقا»،  الهلل الال ي وال:  كال ليف  «ٓ تكتْاقا َنال  ُاوسب واقى اللارآن »وال:   

الاذي ىفسال بواِده  ِاب َشخاُرُه ِناف إٓ  اكُتْب  فاق »  ووو:  لعفد اهلل فة ىؿ  1.«ُبه

  2.«حؼ  

                                                   

 .(4444)بخ ج  الفخ:ري ا صحقح   1

 .و  ـ:ده صحقا (4646)بخ ج  بفهلل داود ا الالـة  2
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 ؽالالهللن بح:دو الال   الالـ  تبن  دْ  ِ لالال  ُوالال لؿالالة العجقالالب ادىالال:  الؽ:تالالب بن ال  الالهلل  

إح:دوالث إخال ى التال  بعال  لقفال:  تش وعق  اىتؿ:دا ىؾس حدوث بف   العقد، ووالد ُ 

 الت  ك:ك  عالة بواخال  -ا  خطفت  الشفق ة  ال  هلل  فتفؾقغ  ـت  لألجق: ، كؼهللل  

ـْ  »  -خطف  ا
ِِ اك َلاُف  ََ ُغاُف َأْن َشُكاقَن َأْو َِ َْ ـْ ُش ا َِ َهِؾ َبْهَض  ََ ِغ الِشبِهُد الَغبئَِب  َف َِّ َْ َأَٓ لُِو

ـْ َوِمَهفُ  َِ  1.« َبْهِض 

اِؾ   »  ووهللل   ِِ َِ َحب َغَهاب  َفاُر َِ بَهب َوَحِفَظَهاب َوَب ََ َلبَلتِل َفَق َِ َرًأ َوِمَع  ِْ َىِضَر ا ُ ا

نْفُ  ِِ ـْ ُهَق َأْفَلُف  َِ ْلٍف إَِلك 
 2.«فِ

لؾؿ: َكَدب ر هلل  اهلل  لس ا تؿ:  عؼ:لت  وحػظِف: وبدا ف: اعال ًب  " الش:لع وؼهلل  

ىؾالس  ِب تلقم بف الحجأواحٌد  د   ىؾس بك  ٓ ولع  بن ُومد ى ىـ   ٓ  ومدوف:، وآْعُ  ُ 

عة بدى  لق : ٕك    كؿ: ُومد ى ىـ  حالة  وحال اع ُوجَتـاَلب، وحالدق ُوؼال:ع، وعال:ٌ  ومخال  

 3."؟ووعطس، وكصقح  ا دوٍة ودكق:.

الجؿ  فقة   ه إح:دوث  فن لؿة ك:كال  لال  فصالق ة،  و ؾالب الحال ، وؾ   

هنس ا بو  إع  ىة كت:ف  بوهللال  لؿصؾح  رم :، ث  بذن ف:لؽت:فال  ث:كقال:  ل:ل  هلل  

 ، د ذليف لف  الصح:ف  و   بو ب الـ:س لؾـفال  بخ ى بىؾس عـف:، ومك   لؿصؾح  

: لؿؼ:صد كةع ، حقث كتب ىؾ  فة بف   :لب وىفد اهلل فة ىؿ و، وبحالـف  لفؿً 

تصالـقػ  وتدووـال  لصالـا ا عال:ع وغق  ؿ:...ث  تت:فع  إع  ىؾس كت:ف  الحالدوث و

                                                   

 .(4466)بخ ج  الفخ:ري  1

 و  ـ:ده صحقا. (4658)بخ ج  الرتع ي ا  ــ   2

 .461ال  :ل ، الش:لع   ص 3
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ذليف بصا كت:ب فعد كت:ب اهلل ا   ع:ليف الؿهلل ل جؿ  لق  الالـة حتس وقن ا كت:ف 

  حالقة ، لفن ا ع:ع ع:ليف ىصالس رفال  حالقة دون الحالدوث، وخال:لا بعال  كفق الالهللو 

و ن بتف:ى  عة الؿ:لؽق   لس والهللع الـال:س  ال ا  الؽتهللا ىالة ...كتب  ــ  وبحهللال  

   !؟ ىوبك  بضػس الؼد ق  الش ىق  ىؾس ع وو:ت عخرت ف: ن  ع:عف  خ:ص 

يف المغارَ  ِاـ وٓ  إِاقر شنْغل لَمحبفظوـ ََك المرجهوأ المبلكواأبوهلل   

شنسااب الضااٍلأ  ِاابم المااذهب الماابلكل الااذي  أن شحتسااْقا ََااك هااذا الرجااؾ  

 .وأتْبَف

العؾؿق  و هلل وـؼن كالةع غقال ه  (بوة  رشقد)ة ٕع:ك     كقا كطؿئِ القجف الرابع

  عالة كتال:ب ، لؼالد كؼالن إح:دوالث وإثال:ر ا عـال  تالدووة الالالـ  لؼ: ؾ   عة غق  ىزو

، و ال ا غقال   ال: غ ا 1عالة غقال  تصال وا فالـػم الرتتقالب (بضهللا  ىؾس الالـ  الـفهللو )

العالال ف العؾؿالال ، لؿالالة ف كالال  العؾالال  ىالالزوه  لالالس و: ؾالال ، لؽالالة وظفالال  بن الؽ:تالالب شالاللك  

ؿة دٓ ن  ؼهللط إع:ك  العؾؿقال  ىـالده ىالزوه لصالحقا عالالؾ  ل  ،(الؼ  والؾص )

حالالدو : لالالقم  الالهلل لقالال ،  لالالة بدري بكؼؾالال  ف:لهللا الالط  ولالال  وؽؾالالا كػالالال  ال جالالهلل   لالالس 

 الؿصدر إصؾ  بع ع:ذا؟ وىؾس كن ح:  لف ا وصهللر ىؾؿ  واضا.

جفالدك: "صحقح  ىة بف   عقد الخدري وال:   وروى عالؾ  ا  "وؼهلل  رشقد  

كتال:ب الز الد وال وال:   فالال:ب  (4/4498) "واللذن لـال: ا الؽت:فال  لالاللفس بن  فال:لـف  

الت ف  ا الحدوث وحؽ  كت:ف  العؾ ، عة   و  زود فة ب ؾ ، ىة ىط:  فة وال:ر، 

                                                   

  .46 -19   ص، بفهلل رو  . وفقة كت:ب بضهللا  ىؾس الالـ  الؿحؿدو18 -17و:رن فقة ك:تف  ص  1
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  1."ف  ىة بف   عقد الخ ري، ىة ر هلل  اهلل 

عـفال:  ال ا  ة    ه كالن صحقا عالؾ  ود عألت الالدكق: وٓ وهللجالد ا واحالدُ قَت

، لهللجالدت الحالدوث ةالؿال كهللر والصالػح  لؾؽتال:ب والفال:ب الحدوث، لؼد رجعالُ  

:ٌع، َىْة َزْوِد ْفِة َبْ َؾَ ، َىْة َىَط:ِ  كؿ: وؾ    َثـَ: َ ؿ  ، َحد  َْزِدي  ْٕ اُب ْفُة َخ:لٍِد ا َثـَ: َ د  َحد 

 
ِ
، َبن  َرُ الهللَ  اهلل ـْ "َوال:َ    ْفِة َواَل:ٍر، َىالْة َبفاِل  َ الِعقٍد اْلُخالْدِري  ا َِ نِّال  َو ََ ُْاقا  َٓ َتْكُت

اِل  ََ ََ  ََ ـْ َكاَذ ا َِ َٓ َحاَرَه  َو نِّال  َو ََ ُثقا  َوْمُحُف  َوَحدِّ َْ نِّل  َغْوَر اْلُلْرآِن َف ََ َقابَل  -َكَتَب 

ُُْف َقبَل  ـَ النِبرِ  -َهِمبٌم: َأْحِس
ِِ ْلَهَدُه  َِ َِْقْأ  َوَت َْ ًدا َف َتَهمِّ ُِ".2 

؟ 3«شايذن لناب يف الكتبباأ فايبك أن  ب ببلنْل جهدى»لؿة بوة ج:  الؿملا فؾػ  

بو ب تػالق  لف ه ا ح:ل  بن الؽ:تالب ٓ و جال  لؾؿصال:در إصالؾق  و الهلل والزى  بكال  

الحالدوث عالة كتال:ب وبلصالؼ  ا ورو:تال  عالة  تعب  ـقة ا   ا الؽت:ب،  فن اوالت   

 ال ا الؾػال  ا عحال ك الفحالث  لالنذا وضالعَ   ، ٍ  كت:ب مخال  وـؼالن عـال  عالة غقال  ت ف ال

  الةع )عؼ:ل   ا عهللو   عة الحدوث وجدت بن بو ب عصدر لف ا الؾػ  (جهللجن)

ع، لنن 4664-67-46، فعـهللان  كت:ف  الحدوث فقة الـف  وا ف:ح ، فت:رون (ووب

ٕكالال ع ضالالق:   (ىصالال  الخةلالال  ال اشالالدة)ارتػعـالال: وؾالالقة وؾـالال: كؼؾالال  فؾػظالال  عالالة كتالال:ب 

 .   4العؿ ي

                                                   

 .17:ري هن:و  ب طهللرة، رشقد بوة   ص صحقا الفخ 1
 .4498/ 4صحقا عالؾ    4

 اْوَتْيَذِىب النِِِْل  "ف   عقد الخدريىة ب (149ص):ض فن ـ:ده ا كت:ب ا لؿ: ، الؼ:ض  ىقبخ ج  3

ْؿ َشْيَذْن َلنَب ََ  شقن الرتع ي. ( ػق:ن فة وكق ). و  ـ:ده ضعقا لضعا "فِل اْلكَِتبَبِأ  َف

 .469 ىص  الخةل  ال اشدة، بك ع ضق:  العؿ ي  ص 4
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كظ وتال  حالهلل  الالالـ  لػقال  كالالا  الال ي بىال ض ىـال  الؽ:تالب، الؾػال  التال:ع   وبع:

َٓ َحَرَه »الـفهللو ، ل ليف ل  وهللرده فؾػظ ، لؼد ج:  ا مخ  الحدوث  نِّل  َو ََ ُثقا   «َوَحدِّ

تفؾقالالغ الالالالـ  لألعالال ، والؽ:تالالب و والالد التؿالالاليف فؿـالال  وف:لتحالالدوث  واضالالا ذنلفالال ا  

ف:لتحدوث دلقن ىؾس بهن:  ذن الـف    لقصن  لس كالا حجق  إح:دوث، و الؽت:ف

   حج .

  أث:ر ىة الصح:ف  ا عـ  كت:ف  الالـ  كؾفال: ضالعقػ  ٓ تصالا، القجف الخبِس

والضعقا ىـد الؿحدثقة لقم فحج ، وومكد كؽ:ر : بن الال وة روي ىالـف  الـفال  

وىؾ  فة بف   :لب، ثف  ىـف  عالة وجال   ،وىؿ  ،وبف  فؽ  ،كلف   عقد الخدري

هبالال:، تجالالد ذلالاليف عػصالالة ا كتالال:ب  دوامخالال  كت:فالال  إح:دوالالث ورواوتفالال: لـالال:س لقتعف الال

   1إكهللار الؽ:شػ  لؾعةع  ىفد ال حؿة الؿعؾؿ .

 كؽ  تحدثهللن ىة ر الهلل  اهلل بح:دوالث تختؾػالهللن »بث  بف  فؽ  الصدو    لؿ ة 

لفهلل بث  ع  ن، والؿ  الن عالة بوالال:ع الضالعقا  «لقف:، والـ:س فعدك  بشد اختةل:

 فاللن  ث ىالة الـفال  ال ي ٓ ومخ  ف ، وود ج:  ىة بف  فؽ  ع: وخ:لػال  حقالث حالد  

 2عق اث الجدة الالدس.

ٓ كتال:ب عال  »براد بن وؽتب إح:دوث بو كتففال: ثال  وال:    و ؽ ا بث  ىؿ   بك  

  3 ـ:ده ععضن ٓ تؼهللع ف  الحج ..  «كت:ب اهلل

                                                   

 .66 -54ص  الؿعؾؿ  اكظ ، إكهللار الؽ:شػ ،  1
 .54الؿصدر الال:ف   ص 4

 41الؿصدر الال:ف   ص 4
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ف:لالـ ، بك  وعتؿد ىؾس ال واو:ت الضالعقػ   آ تدٓ وعة تـ:و  الؽت:ب  زا  

ا تؼعقد ع  ف ، وٓ وعتؿد ال واو:ت الصحقح  الت  تخال:لا ع  فال  ىؾالس صالحتف: 

وهللاصالالن ادى: اتالال   (رشالالقد  والالة )وعالال   الال ا كجالالد ووهلل الال: ىـالالد ب الالن آختصالال:ص، 

فالال ، تفؼالالس  الال  إوالالهللى غقالال  بن بح:دوالالث عـالال  التالالدووة والؽت:" الع وضالال ، لقؼالالهلل   

وإك   حضهللرا، و  ا ع: وػال   ى اض الخؾػ:  ال اشدوة، وععف  جؿ  غػق  عالة 

 1."!؟الصح:ف  ىة تدووة الحدوث

 :رابعةالوقفة ال

إح:دوث الت  ت  آختةف لقفال: اختةلال: كفقال ا، وتالال ف   لقفال: "و:  رشقد  

، التال  «داىالش»وهللعـ:   ا، وعال: خ ال:ت و هللاع، ع:زال  بعتـ: تدل  ثؿـف: غ:لق:  لس 

كفت  فقة ظف اكقـ:  ٓ كت:ج  :ت  الؿ وو:ت الؿـالهللف  ل  هلل  اهلل زورا وهبت:ك:، حقالث 

ت   حب الؼ من عة الال:ح  لص:لا تؾيف الؿ وو:ت، ول  وؽػف  كتال:ب اهلل، وؼالهلل  

ْوَؽ  ﴿اهلل تع:لس ا عحؽ  كت:ف   ََ ََ ْوِهْؿ إِِن فِال َأَوَلْؿ َشْكِفِهْؿ َأِىب َأىَزْلنَب  ََ ََ ََك  ََ ُشْت اْلكَِتب

نُقنَ  ِِ ًْ  2".[51]العـؽفهللت   ﴾ َذلَِؽ َلَرْحَمًأ َوِذْكَرى لَِلْقٍم ُش

بن  الال ا  ،الؿفعالالهللث رحؿالال  لؾعالال:عؾقة ؾـفالال  الؿحالالب ل  لالالقعؾ  الؼالال:رئ ُ قَاات

الؽةع  دغدغ  لؾعهللا ا، ودىهللة ص وح   لس فغ  الالـ  الـفهللو  وكفال  :، لؽهللهنال: 

 فب آختةف ا كن العصهللر حتس العص  الح:ض ، وبهنال: زاحؿال  الؼال من ىؾالس 

 ىؾس   ا عة وجهلله  زىؿ ، وال د   حد  

                                                   

 .19صحقا الفخ:ري هن:و  ب طهللرة، رشقد بوة   ص  1

 .44صحقا الفخ:ري هن:و  ب طهللرة، رشقد بوة   ص  2
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ا التعؿؾف: فعال  الػال ل الضال:ل  ا   ذْ    الـفهللوال  شال  ٌ الالالـ     ع: ض   القجف إول

: أوال:ت الؼ مكقال  لؼتالن الخهللارج ودوؿً ع:  الـ:س وبعهللالف ،  لؼد ا تعؿن ا تف:ح  د

ـ ِلْؿ َشْحُكؿ بَِمب َأىَزَل ا ُ َفُيْوَلسَِؽ ُهاُؿ ﴿ كؼهللل  تع:لس  ،الؿالؾؿقة و ػيف دع: ف  َِ َو

ُْااُدوْا إِِٓ إِِن ﴿ ووهلللالال  تعالال:لس  [ 44الؿ: الالدة  ]  ﴾اْلَكاابفُِرونَ  ااَر َأِٓ َتْه َِ ااِف َأ َّ
اْلُحْكااُؿ إِِٓ لِ

 ْ  ؾَ ؿِ   ه أو:ت الؼ مكق  ٕهن: ا التعْ  (رشقد بوة ) ،  لفن و د  [46]وهلل ا    ﴾إِِشبهُ 

 الال: لؼالالد  ؾالاليف، و ن بحالالالة :  الالؾقؿ:؟  ن بختالال:ر رد  ا  الالػيف الالالدع:  بع وػفؿفالال: لفًؿالال

ووطال  صالؾتف   هبال: الخالهللارج، فحالة لف  إح:دوالث التال  ا التد    عٌ زَ ؾْ لفؿف: لفهلل عُ 

 . ٌ ىس الػ ل لف ا تحؽ  :، لنن اد  فَ ؿِ ؽَ حْ :  لس عُ فَ فِ :فِ َش تَ عُ   د  وذليف ف  هب:،

وة دَ كؽال:ر الالالـ  والت البن  وعة ف:ب ا لزاع ك ليف بوهلل  ل شقد  بوة   ن تعؾال  

وؼتؾالهللن الؿالالؾؿقة ووفؼال ون ف:لؼ من وحده،  هلل عال  ب الخالهللارج الؼالداعس، الال وة 

زوا ىؾالالس " ، وؼالالهلل افالالة تقؿقالال   ؟هللن ذراروفالال فُ اْلالالفطالالهللن كالالال: ف ، ووَ  والخالالهللارج جالالهلل 

وإىمب صاِدققه ، ول  وهللجفهللا  :ىَت  وعت:فعتال ، أن شجقر وَشِضِؾ يف ونتفال  هلل  كػال  

َِغااف ِااـ اللاارآن دون ِااب ُاارَف ِااـ الساانِأ  ظالال:    -فالالزىؿف   -التالال  تخالال:لا فومااب ب

   1."الؼ من

، لالاللو ب الؼدوؿالال  عالالة ل والال  الخالالهللارجعع:صالال ة  ك:فتالال  شالال    (داىالالش) و ذا ك:كالال 

ال لف  وؾتؼالهللن ععفال:الـ:س  لقف:    عـؽ و الالـ   : ب الن الالالـ  لفال  ا إصالهلل ،  وبع 

ون ا كتالالفف  وُ  ْ ٕهنالال  َوالال  :الخالالهللارجوبصالالهلل    (داىالالش)بلؽالال:ر ىالالة د الـالال:سعالالبف

ا  َب هلل  الفخال:ري َفال ووؽػال  ا ذلاليف بن  ع عال  فف ، ر عالـف  وتال   إح:دوث الت  تح   

                                                   

 .41/ 19عجؿهلل  الػت:وى، افة تقؿق    1
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ثالال   الال:ل  )فالال:ب وتالالن الخالالهللارج والؿؾحالالدوة فعالالد  و:عالال  الحجالال  ىؾالالقف (صالالحقح   

  1ع  فف . إح:دوث الت  تػضُا 

 

وبع :لالال  عالالة  (رشالالقد بوالالة )  ىـالالد   لالالقم الغ:والال  عالالة  زاحالال  الالالالـ  القجااف الْاابين 

الؼ مكققة والحداثققة،    تعظق  كت:ب اهلل  وتطفقال  شال ا ع  لفال  بفعالد الـال:س ىالة 

فال: ؾف  وتؼضال  ىؾالس لفؿفال   ةُ ٕهنال: تفالق  : ؿ: و ودون  زاحال  الالالـ  الـفهللوال ذليف،  ك  

 ؼق  لؾؼ من، لفال  و والدون  لف ٍ  الؿـؽهللس لدوة ا  ةع،  وتؼط  الط و  بع:ع كن  

ثالال  وتػ غالالهللن لتلووالالن الؼالال من ىؾالالس عالال اد  ،   ،كؿ حؾالال  بولالالس  عالالة الالالالـ  الالالتخؾ  

ـِ  ﴿  وهلل  اهلل تع:لس -ع ة -لهللنلقتلو   ش   بك ال ، ىؾالس [456الفؼ ة  ]  ﴾َٓ إِْكَراَه فِل الدِّ

ا ىفال:دة  ىؾالس بن ا كالال:ن حال ق  ح و  آىتؼ:د الؿطؾؼ ، ل:لؼ من ىـد   ود   تؼ و  ل

الؿالقا بو الؿة ؽ  بو الشقط:ن بو الشج  والفؼ ، لة وجهللز ٕحد بن وؽال ه  المٓ  

 وحده. ف:هلل ىؾس ا وؿ:ن

هللا ـاُلالؿع:رضقة لف: ف:لؼ من، وفق   ة  ؾػـ: الص:لا لغ ض عـؽ ي الالـ وود تػط  

لال ليف والالعس بىالدا  : لتج:وز ال: وعالة ثال   بن الالـ  تؿ ن الػف  الصحقا لؾؼال من،

ث وهللع: فحالدوث ىالة الـفال  ل ، ػ اد فتلوون الؼ منآك ، عة  عقد فة جفق  بك  حد 

 يف ىالة ر الهلل  اهلل ثُ ا   بحد  رَ ٓ بُ »، و:   يف كتبَ ا  ِب شخبلػ هذالؼ:  رجن  

 2.« أََؿ بكتبَ  ا  تهبلك ِنؽ وتع ض لق  فؽت:ب اهلل، ك:ن ر هلل  اهلل 

                                                   

 .17 -16/ 9اكظ   صحقا الفخ:ري   1

 فالـد صحقا. (661)  الدارع  ا  ــ  بخ ج 2
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بن رجالة وال:  لؿطال ف فالة ىفالد اهلل فالة الشالخق   ٓ  "  بوالهللب الالالختق:  ىةو

ولكـ ىرشاد ِاـ هاق  ،تحدثهللك:  ٓ ف:لؼ من لؼ:  ل  عط ف  واهلل ع: ك ود ف:لؼ من فدٓ

 ِِ ." بنِ أََؿ ببللرآن 
1 

 ذا حدث  ال جن فالالـ  لؼال:   دىـال: "و:    بوهللب الالختق:  بوض: بك  ىة وورد

 2."ضبل  فبََؿ أِىف عة   ا وبكفئـ: ىة الؼ من 

ا دىالهللا   وجالهللب  ؿع ولال ال الؼ مكققة   ا تلكم الؽ:تب فشفف القجف الْبل 

الال ًٓ آكتػال:  فالال:لؼ من الؽالال و ،  وآىال اض ىؿ  َأَوَلااْؿ  ﴿ؼهلللالال  تعالال:لس  ف:  الالهللاه، عالالتد

ااْوِهْؿ إِِن فِاال َذلِااَؽ َلَرْحَمااًأ  ََ ََ ااك  ََ ََ ُشْت ْوااَؽ اْلكَِتااب ََ ََ َوِذْكااَرى لَِلااْقٍم َشْكِفِهااْؿ َأِىااب َأىَزْلنَااب 

نُقنَ  ِِ ًْ  .[51العـؽفهللت  ]  ﴾ُش

، وتػصقًة  جؿؾ ً  د : الؼ مكقهللن الؿـؽ ون لالـ  الـف  و  ه الشفف   :لؿ: رد    

الؼال من وكػالس عصالدرا )بحؿد صفح  عـصهللر ا كت:فال      : زىق  الؼ مكققةلؼد ذك 

   كؿ: وؾ والجهللاب ىة   ه الشفف   3(لؾتش و  ا  ةع 

اـ ِربِّاِف ُقاْؾ إِِىَماب  ﴿أو  و هلل وهللل  تع:لس  ق:ُل    ِِّ  ٌَ ْواِف آَشاب ََ ََ َوَقابُلقا َلاْقٓ ُأىاِزَل 

ـٌ ) ِْو ،ِ نَد ا ِ َوإِِىَمب َأَىب َىِذشٌر 
َِ  َُ ََاك 05أَشب ََ ُشْت ْوَؽ اْلكَِتاب ََ ََ ( َأَوَلْؿ َشْكِفِهْؿ َأِىب َأىَزْلنَب 

ْوِهْؿ إِِن فِل َذلَِؽ َلَرْحمَ  ََ نُاقنَ ََ ِِ ًْ  . والد   [51 - 56]العـؽفالهللت    ﴾ًأ َوِذْكَرى لَِلاْقٍم ُش

الال ىؾالالس بن   أوالال:ت  ىؾالالس الؿشالال كقة الالال وة  ؾفالالهللا عالالة الـفالال     فالال:ل د  الؽالالةع وتعؾ 

                                                   

 .1194/ 4ج:ع  فق:ن العؾ  ولضؾ ، افة ىفد الم   1

 .45اكظ   عػت:ح الجـ  لةحتج:ج ف:لالـ ، الالقهلل    ص 2

 .67اكظ    الؼ من وكػس، ٕحؿد صفح  عـصهللر  ص  4
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ىؾالقف  فاللن أوال:ت فقالد اهلل  الهلل الال ي وـزلفال:، وبن  د   ُ الؿعجزات، للع  اهلل كفق  بن َوال

أو  العظؿس الت   ال   كالزا  الؼال من الؿعجالز ىؾالس رجالن بعال  ٓ وؼال ب وٓ وؽتالب، 

   1.ك:لق  لؿة ا تفص  و ؾب الح 

ْاق   ولاوس ََاك صادق الن،  كفبشأ إىازال اللارآن كةشاأ تادل،  :ل:لؿؼصهللد ف:لؽػ:و 

 .كفبشأ اللرآن يف تشرشع إحكبم

ع: تـ:ز  لقال   وكقا وؽتػ  الؿالؾ  ف:لؼ من لؼ ، واهلل بع ه ا   ا الؼ من ف د       

نُقْا َأيِوُهقْا ا َ َوَأيِوُهقْا  ﴿الـ:س  لس اهلل و لس ال  هلل ، و:   فح:ك    َِ ـَ آ َهب اِلِذش َشب َأش،

ْلٍم  َُ ُتْؿ فِل  َْ نُكْؿ َفٌِن َتنَبَز
ِِ رِ  ِْ وُه إَِلاك ا ِ َوالِرُواقِل إِن ُكناُتْؿ الِرُوقَل َوُأْولِل إَ َفاُرد،

ـُ َتْيِوشًٍ  نُقَن بِب ِ َواْلَوْقِم أِخرِ َذلَِؽ َخْوٌر َوَأْحَس
ِِ
ًْ  .[59]الـال:    ﴾ ُت

إعهللر  لس الؽت:ب والالـ ، ذلاليف  الهلل الخقال  وذلاليف  لؿة عؼتضق:ت ا وؿ:ن رد  

 هلل الػف  الصحقا، ىؾس   ا الـحهلل لف  العؾؿ:  مو  آكتػ: ، وؼالهلل  افالة ىفالد الالم  

ِىق  القفهللد والـص:رى ا التهللراة وا كجقن" ة ...ولالـ: ىؾس وؼقٍة عؿ: ود  لؽقا ُوالَمع 

َأَوَلْؿ َشْكِفِهْؿ َأِىاب َأىَزْلنَاب ﴿ عة خ:ن اهلل وكَ َب ىؾق  وجحد وا تؽم؟ و:  اهلل تع:لس 

ْوِهؿْ  ََ ََ ََك  ََ ُشْت ْوَؽ اْلكَِتب ََ ووالد اكتػقـال: والحؿالد هلل فؿال: بكالز   ،[51﴾ ]العـؽفالهللت  ََ

   2."وِب ونِف لنب ََوف السٍم ،عة الؼ من اهلل ىؾس كفقـ: 

 
 
 

                                                   

 . 66/ 1. تػالق  الؼ من العظق ، افة ك ق   449/ 18اكظ ، ج:ع  الفق:ن لؾطمي   1

 . 789/ 4ج:ع  فق:ن العؾ  ولضؾ ، افة ىفد الم   4
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 :خامسةالوقفة ال
 

  (بوفا عة ذكب ى رٌ )و:  رشقد تح  ىـهللان  

ا كهللن إح:دوالث، ضالد   المٓ  والدو   ىة إ ف:ب الت  جعؾالْ   الفحَث  ح:ولُ  "

 
 
 ـِ الاَلال ىؾس بع  ال  هلل  الؽال و ، وو لعهللهنال:  لالس الؿؽال:ن العؾال 

 
شال  ،  ، لالهللل كالن   

ع: وؼ:  ىـف:، بهن: ىال ر بوالفا  حتس لهللل كةع اهلل، لهللجدت لدوف  بى ارا وا ق  بون  

 1."ار  مٓ  ، كؿ:  تؼػهللن عع  خة  عـ:وش  بى عة زل  

د عالة وقؿال  الالالـ  الـفهللوال ، وجعؾفال: عجال    الح    هب ا الؽةع   و ود الؽ:تبُ قَت

والغقال ة ىؾالس الؼال من  ا خؾالا تعظالق  كالةع اهلل ،ت اث ت:روخ  ٓ ودا   لال ، عتالالرتً

ىؾس ى:ع  الـ:س ال وة وعظؿهللن الؼ من وٓ وفغالهللن فال  فالدٓ،  لال ليف  َم ف  ؾَ قُ الؽ و ، لِ 

هنالس ىالة كت:فال    د ىؾس كظ وت  الت  فـس ىؾقفال: كت:فال  و ال  بن ال  الهلل  تجده وهللك  

صالهللا ىَ  فالةزع وهلللال  دوـ:، ولقم لف: صالػ  التشال و ، ل:لؿالالؾؿهللن بوهللال  ٕهن: لقال  

لىال ار وا قال  ىؾالس : دوـ:، واىت روا لال ليف فل  وجعؾهلل ً كهللا بوهللابع  ر هلللف  حقة دو  

 زىؿ ، وجهللاب   ا الؽةع عة وجهلله  حد  

: ٓ ودا ال    دار حجق  الالـ  الـفهللو  واىتف:ر : ت اث: ت:روخقً      ن  القجف إول   

لالال ،  الالهلل والالهلل  الؿالتشالال وقة بىالالدا  ا  الالةع، والؼالال مكققة صالالـقع  آ الالتعؿ:ر، لفالال ا 

 وكحة ا   ا "  وؼهلل  ىة بح:دوث ال  هلل   (جهلللد تالقف )الؿالتش ل القفهللدي 

وؿؽالة بن كعالد  - لس حد فعقد -الؿؼ:ع ٓ وؿؽــ: الهللثهللل ا   ه إح:دوث...ولؽة

                                                   

 .45صحقا الفخ:ري هن:و  ب طهللرة، رشقد بوة   ص  1
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الجز  إكم عة تؾيف إح:دوث ىؾس بك  كتقج  لتطهللر ا  الةع الالدوـ  والتال:روخ  

 1."وآجتؿ:ى  خة  الؼ كقة إو  وال :  الفج وقة

 الؼ من  الهلل : كعتمكـ   وكحة و نْ "ووؼهلل  زىق  الؼ مكققة بحؿد صفح  عـصهللر  

: كضال  تؾاليف ـاَلالؿصدر الهللحقد لالـ  الـف ، وش وع  ال حؿة، ودوالة اهلل إىؾالس، لنك  

لؾـفال  ولؾؿالالؾؿقة،  فشال يق  ف: ت:روٌن ال واو:ت الحدو ق  عهللضعف: الصحقا، و   بك  

    2."وصدى ل ؼ:لتف  وبلؽ:ر    هللا  اتػؼ  بع ل  تتػ  ع  الؼ من

فال  برا  والهللع   الالالـ  الـفهللوال ، ووت  ىؾالس حجق الل:لؽ:تب وتغ:لن ىة  جؿال:  إعال  

عع ولقة فعدا ف  لإل ةع، و عـف  ا الؼ من،  ل:لؼهلل  فعدع اتخ:ذ إح:دوث دوـ: 

 وهلل  لقم ف شقد، ولقم ىؾق  كهللر ا وؿ:ن، فن تـفعث عـ  را ح  الؽقد لإل ةع.

لس بع كال: فط:ىال       ن الالـ  الـفهللو  ك:ك  وٓ تزا  دوـ:، ٕن اهلل تعال:القجف الْبين

ـْ ُشةِِع الِرُواقَل َفَلاْد َأَيابَا ا َ ﴿ر هللل ، وجعن  :ى  ر هللل  عة  :ى  اهلل، لؼ:    ِِ

ْوِهْؿ َحِفوًظب ََ ََ نَبَك  َْ ـ َتَقِلك َفَمب َأْرَو َِ ، وبع  ف:ٕخ  فؽن ع: ج:  ف  [86]الـال:     ﴾َو

َِ ﴿ال  هلل  لؼ:    ب آَتبُكُؿ الِرُوقُل َفُخُذوُه َو َِ نُْف َفابىَتُهقا َو ََ ،  [7]الحشال    ﴾ب َىَهبُكْؿ 

ََ    »بخالالم بكالال  بوع الؼالال من وع ؾالال  ععالال  لؼالال:   وٕن الـفالال   اال ُأوتِوااُت اْلكَِتااب َٓ إِىِّ َأ

ااْوُكْؿ بَِهااَذا اْلُلااْرآِن َفَمااب  ََ ََ ااك  َأِرشَكتِااِف َشُلااقُل  ََ ََ َْْهبُن  اا َُ ااُؽ َرُجااٌؾ 
ُِ َٓ ُشق َهااُف َأ َِ ااُف  ََ ْْ

ِِ َو

قهُ َوَجْدُتْؿ  ُِ ـْ َحَراٍم َفَحرِّ
ِِ ب َوَجْدُتْؿ فِوِف  َِ َ،قُه  َو ٍل َفَيِح ٍَ ـْ َح

ِِ         4.«فِوِف 

                                                   

 .18/ 4درا :ت عحؿدو ، جهلللد تالقف  )الرتجؿ  الع فق (   1

 .  75الؼ من وكػس، بحؿد صفح  عـصهللر  ص  4

اع فة َعْعِدي َكْ ٍب ىة ( عة حدوث الؿؼد14( وافة ع:ج  )4664( والرتع ي )4664بخ ج  بفهلل داود ) 4

 (.  884. و  ـ:ده صحقا كؿ: ا الالؾالؾ  الصحقح  )الـف 
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ـْ ُوانِتِل  ِاـ »  عالة عخ:لػال   الـت  و دوال  لؼال:    فن ح ر الـف   ا ََ َرِغاَب 

نِّاال ِِ ااْوَس  ََ   لقالال  ر الالهلل  اهلل َفَعالالَث ولؿالال: براد ى ؿالال:ن فالالة عظعالالهللن بن وختصالال   1.«َف

ـْ ُوانِتِل»"  َلَج:َ ُه، َلَؼ:َ   ا ََ َْْت  َْْمبُن  َأَرِغ َُ ، َوَلؽاِلْة  «َشب 
ِ
 َوال: َرُ الهللَ  اهلل

ِ
َٓ َواهلل ، َوال:َ   

   4."ُ ـ َتيَف َبْ ُؾُب 

ك:ن جمون وـز  ف:لالـ  ىؾس ر هلل  اهلل »:ن فة ىطق  وؼهلل   و ؽ ا الت:فع  حال  

 4.«كؿ: وـز  ىؾق  ف:لؼ من  

والصالح:ف   بن الالـ  فؿعـ: : الش ى  عع ول  ا ىفد الـف   لف ه أث:ر تد   

والت:فعقة، ولهلل ك:ك  الالـ  الـفهللو  عهللروث: ثؼ:لق: ٓ ودا ال  لال ، لؽال:ن بعال  اهلل فط:ىال  

، ذ ولع  اهلل فط:ىال  ر الهللل  -تع:لس اهلل ىة ذليف -: عة الؼهلل كفق  وآوتدا  هبدو  ىف ً 

ُكااْؿ ُتْرَحُمااقنَ َوَأيِوُهااقْا ا َ َوالِرُوااق ﴿لقؼالالهلل  َِ ووضالالؿة  ،[144]م  ىؿالال ان   ﴾َل َلَه

ٍَُْ  ﴿الفداو  لؿة لعن ذليف لقؼالهلل    اك الِرُواقِل إِِٓ اْلا ََ ََ اب  َِ َوإِن ُتةِوُهاقُه َتْهَتاُدوا َو

ـُ  َلَلْد َكبَن َلُكْؿ فِال  ﴿لقؼهلل   لعف:ده آوتدا  ف:لـف    ُ ، ووش   [54]الـهللر   ﴾اْلُمِْو

 .[41]إحزاب   ُأْوَقٌ  َحَسنٌَأ ﴾َرُوقِل ا ِ 

لالالـخؾ  عالالة  الال ا بن رشالالقد بوالالة  و والالد بن وؼـالال  والال:رئ كت:فالال  بن الصالالح:ف  

  كال:كهللا ا ضالة  عفالقة والت:فعقة وب ؿ  ا  ةع كؿ:لاليف والشال:لع ،  و ال:   إ ؿال

 الصالالفغ  التشالال وعق ،  وبن بو  عالالة اكتشالالا  الال ا  بح:دوالالث ال  الالهلل  حالالقة بىطالالهللا 

                                                   

 (.1461( وعالؾ  )5664بخ ج  الفخ:ري ) 1

( عة حدوث ى: ش  رض  اهلل ىـف:،  وصحح  افة حف:ن، اكظ  صحقا 1469بخ ج  بفهلل داود ا  ــ  ) 4

 (.1449 ـة بف  داود )

 . 446/ 1ا ف:ك  الؽمى، افة فط    4



 

 

26 

 

 

 

 الةع عالة الؿالتشال وقة، لقـفغال  بن كتفال  والهلللف  وكـفال  والهلل  الضة   ال  بىالدا  ا 

ؿالة بجالن  ال ا بجؿال  قة،   ال ه  ال  حؼقؼال  عـؽال ي الالالـ ، لجؿق  ىؾؿال:  الؿالالؾؿ

لالهلل بن اعال ًب وال:   ٓ كلخال   ٓ عال: "العؾؿ:  ىؾس ضةلف ، و:  افالة حالزع إكدلالال   

عال: فالقة دلالهللك  وجدك: ا الؼ من لؽ:ن ك:ل ًا فنجؿ:  إع ، ولؽ:ن ٓ وؾزعال   ٓ ركعال 

الشؿم  لس غال  الؾقن، وبخ ى ىـد الػج : ٕن ذليف  هلل بوالّن عال: وؼال  ىؾقال  ا ال  

 1".صةة وٓ حد  لألك   ا ذليف

ًٓ كال:ن بو لعالةً فشال       ن عة بكؽ  كهللن حدوث الـف  "و:  الالقهلل    و وهلل

الؿعالال وف ا إصالالهلل  حجالال  كػالال ، وخالال ج ىالالة دا الال ة ا  الالةع وحشالال  عالال  القفالالهللد 

 2."بو ع  عة ش:  اهلل عة ل ل الؽػ ة والـص:رى 

ح:دوالالث الـفالال  ىالالة الؽت:فالال ، وعح:ولالال      ن اىتالال ار العؾؿالال:  ٕالقجااف الْبلاا 

تػالالالق  : تػالالالق ا ٓ ؼالال: عالال  إح:دوالالث التالال  لقفالال: آذن ف:لؽت:فالال ،  الالهلل ىالالقة الؿالالـفج 

العؾؿالال  الؿتالالهللازن، الالال ي وحالالتؽ   لقالال  الفالال:ح هللن، لالالنن اكؽالال:ر فعالال  إح:دوالالث 

بح:دوالث ا ذن ف:لؽت:فال   :لػفال: تحؽال  ا آ التدٓ ،  خ:صال  وبن  والتؿاليف فؿ: وخ

بوهللى وبشف ، وومود : ىؿن الصح:ف  وعة فعد  ، والط وؼ  الصهللاب     حال:ن 

وٓ ُتْضالالَ ُب " والال:  ا عالال:ع بحؿالالد فالالة حـفالالن الظالالة و كالالزا  كالالن حالالدوث عـزلالال ، 

 3."إح:دوث فعضف: ففع ، وعطس كن  حدوث وجف 

                                                   

 .4/86إحؽ:ع ٕصهلل  إحؽ:ع، افة حزع   1

 .14عػت:ح الجـ ، لةحتج:ج ف:لالـ    ص  4

 .467/ 4عال: ن ا ع:ع بحؿد، بحؿد فة حـفن)رواو  افـ  ص:لا(   4
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لحدوث بف   عقد الخدري  ا الـفال  ىالة الؽت:فال  عالة الؿتشال:ف  الال ي وشالؽن 

ععـ:ه ىؾس فع  الـ:س،  وود بع ك: الؼ من ف د الؿتش:ف   لالس الؿحؽال ، لػعالن ذلاليف 

العؾؿ:  ل دوه  لالس إح:دوالث الصالحقح  ا ا ذن ف:لؽت:فال ،  كحالدوث ىفالد اهلل فالة 

ُبروالُد حْػَظال ، لـفْتـال    ِ  اهلل و:   كـُ  بكتُب كن  شال ٍ  ب الؿُع  عالة ر الهللىؿ و  

َفَشالٌ    ، ور الهللُ  اهلل و وٌش، وو:لهللا  بتْؽتالُب كالن  شال ٍ  َتالالَؿُع  عالة ر الهلل  اهلل 

ض:، للعاَلالؽُ  ىالة الؽتال:ب، لال ك ُت ذلاليف ل  الهلل  اهلل  وتؽؾ ُ  ا الغَضِب  ،  وال  

 1.«َشخُرُه ِنف إٓ حؼ  الذي ىفسل بوِده  ِب  اكُتْب  فق»للوعل فنصَفِع   لس لق ، لؼ:   

 واىت روا لحدوث بف   عقد فلى ار ععؼهلل     

بك  عـالهللخ ف:ٕح:دوث الت  ورد لقف: ا ذن ف:لؽت:ف ، و الهلل احتؿال:  و والب،  -1

نَْهاب َأْو ﴿ل:لـالن ث:ف  ا الؼ من و:  تع:لس  ِِّ  بَِخْوارٍ 
َِ ـْ آَشاٍأ َأْو ُىنِساَهب َىاْي ا

ِِ  ْْ ب َىنَسا َِ

ََِهب  ْْ  .[166 ]الفؼ ة   ﴾ِِ

خشق  اختةط الحدوث ف:لؼ من زعة كز  الالهللح ، و ال ا والهلل  وجقال ، وٓ   -4

وـالا فةغ  الؼ من كؿ: زى  الؿملا، لفـ:ك عالة إح:دوالث الؼد الق  والـفهللوال  عال: 

الفةغالال  لقالال  ى:لقالال ، ووالال ول الـالال:س لؾؽالالةع عختؾالالا، لؼالالد وحالالالب الج: الالن فعالال  

 إدىق  الـفهللو  دى:  و مكق:. 

بن ذليف لؿة ك:ن وؽتب الؼ من عال  الحالدوث ا الالـػم الصالحقػ ، خ:صال   -4

وبن و الال: ن الؽت:فالال  ا ذلالاليف العصالال  غقالال  عتالالهللل ، وؽتفالالهللن ىؾالالس العالالالب والؾخالال:ف 

                                                   

  .( فن ـ:د صحقا4646داود ا  ــ  )بخ ج  بفهلل  1
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وج ا د الـخن،  لنذا ك:ن الصح:ف  ٓ وجدون لؾؼ من  ٓ   ا، لؿ: ىالال:   وجالدون 

 لؽت:ف  الالـ  خ:ص  ع: ك:ن عـف: عػال ا لؾؼ من.

 

 :دسةلساالوقفة ا

  (قبضوأ ََك اللرآن)و:  رشقد، تح  ىـهللان  

بن الؿـط  وؼهلل    ف:لد ش  ا بو  و ؾ  حقُث  عة وؼ ب   ا العـهللان   قص:ُب  "

عة بصهلل  التشال و  ف:ٓتػال:ل، و الهلل كالةع اهلل الال ي ٓ    بصنٍ  ذا ك:ن الؼ من  هلل بو  

  و:ضالق  ولتق  الف: ن عة فقة ودو  وٓ عة خؾػ ، لؽقا  :غ لفمٓ  الؼهلل  فلن الالالـ  

 1."!ىؾس الؽت:ب ؟

عة خة  كةع    ا كصب الخالةف فالقة كت:فال  اهلل   (رشقد بوة )وؾ    و ود 

 الالالـة،  ثال  وشالة   الت:ع لؽت:ب اهلل  ٓ ف د    ٓ وؿؽة التالؾق  ىق: بك  و ـ  ر هللل ،  عد  

إح:دوث ا درج  لالهللل  ض حؿؾ  و ؿق  ىؾس عة و ل  الالـ   لس عؼ:ع الؼ من، وو

  ٓ وهللجالد عالة ب الن الالالـ  عالة وؼالهلل  هبال ا الؽالةع، الؼ من الؽ و ، وعة الؿعؾهللع بك ال

  َخالعالة بَ  بن وجعالن  لؽة الؽ:تب وح:و  فؾزوعق:ت  وا تـت:ج:ت :الظ:   ا الفطةن

: عة شلن الؼ من، ولؽة  قف:ت بن و ف  ل   ال ا آدىال: ، وب الن الالالـ  ف:لالـ  عفهللكً 

اب َبْهاُد  َفاٌِِن َخْواَر  » و: ف  وػتتحهللن خطفف  وعؼ:ٓ   وحدو ف  فؼهلل  ال  هلل  ِِ َأ

اٍأ  ََ ْحَدَثبُتَهب  َوُكاؾ، بِْد ُِ قِر  ُِ ُ ْٕ ر، ا َُ َحِمٍد  َو ُِ َُ ا ِ  َوَخْوُر اْلُهَدى ُهَدى  اْلَحِدشِ  كَِتب

                                                   

 .45بوة   ص صحقا الفخ:ري هن:و  ب طهللرة، رشقد  1
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َلأٌ  ٍَ ـَ اْلَهاْدِي َهاْدُي »وا رواو  بخ ى   1.«َض َُ ا ِ  َوَأْحَسا إِِن َأْصَدَق اْلَحِدشِ  كَِتب

َحِمٍد   ْحَدَثبُتَهبُِ ُِ قِر  ُِ ُ ْٕ ر، ا َُ  2.«َو

 والجهللاب ىؾس عؼ:لت  وؽهللن عة وجهلله  

   و: ن تؾيف العف:رة الت  ذك  : الؽ:تب،  هلل وحقس فة بف  ك ق  عة القجف إول

  وال:  فالـده  لس وحقس فالة بفال  ك قال  بك ال  ِ ـِ ـَ صغ:ر الت:فعقة، لؼد بخ ج الدارع  ا ُ  

ـ ُ  َو:ِضَقٌ  َىَؾس » ـ  ِ الال   3.«اْلُؼْ مِن، َوَلْقَم اْلُؼْ مُن فَِؼ:ٍض َىَؾس الال 

ولقم ععـس وض:  الالالـ  ىؾالس الؼال من، بكال  تالـؼ  حؽؿال ، بو تالالؼ  شال ا ع ، 

لف ا لف   ؼق  لؽةع ب ن العؾال ، فالن الؿؼصالهللد بهنال: تػالال ه وتهللضالا عجؿؾال  كؿال: 

الـ  ُ "ذك  الح:زع  ا كت:ف  آىتف:ر   َو:ِضالَقٌ  َىَؾالس اْلُؼالْ مِن، َبْي   َىْة َوْحَقس، َوال:َ   الال 

ُرهُ   4."ُتَفسِّ

ة الؿ اد عـ  و ال ا كحالهلل والهلللف   و ود بهن: تؼض  ىؾق  وتفق  "وو:  افة ىفد الم  

 5."ت ك الؽت:ب عهللضع: لؾالـ ، وت ك  الالـ  عهللضع: لؾ بي

و الال ا التعفقالال  ععالال وف عػفالالهللع ىـالالد ب الالن العؾالال  والالالتعؿؾهللك  حتالالس ا الؼالال من، 

أوال  و:ضالق  ىؾالس أوال:ت إخال ى ا ععـ: ال:، بي تػالال  : وتهللضالا لقؼهلللهللن   ه 

لؼالد جال:  ا  - رض  اهلل ىالـف -ععـ: :،  وود ا تعؿن   ا التعفق  الصح:ب الؽ اع

                                                   

 (.867رواه عالؾ  ) 1

 ( و  ـ:ده صحقا.1578بخ ج  الـال:   ا  ــ  ) 4

 ( فن ـ:د جقد.667بخ ج  الدارع  ا  ــ  ) 4

 .45آىتف:ر ا الـ: ن والؿـالهللخ ا الؼ من، الح:زع   ص  4

 .1194/ 4ج:ع  فق:ن العؾ ، افة ىفد الم   5
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بخال ج ىفالد الال زال وافالة الضال وم وافالة "   ُ كت:ب الدرر الؿـ هللر لؾالقهلل   ع: كص  

ىالة بفال  كضال ة ىالة  ج و  وافة الؿـ ر والطالما  والفقفؼال  ا إ الؿ:  والصالػ:ت

ج:ف  فة ىفد اهلل إكص:ري بو ىة بف   عقد الخدري بو رجن عة بصح:ب ر هلل  

بم َرب،َؽ إِِن َرِباَؽ َفِهابٌل لَِّماب ُشرِشاُد ﴿اهلل صؾس اهلل ىؾق  و ؾ  ا وهللل   َُ ب  َِ وال:    ﴾إِِٓ 

اف َِّ وؼالهلل   حقالث كال:ن ا الؼال من خ:لالدوة لقفال: تاللع  هذه أشأ قبضاوأ ََاك اللارآن ك

  1".ىؾق 

لؿعـس الؼض:   ـ: بن أو:ت الت  ورد لقف: خؾهللد العصال:ة ا كال:ر جفالـ  فالالفب 

اورتلهلل : دون الؽػ ، لخؾهللد   عؼقد فنرادة اهلل  وعشالقئت ، و ال ا والد  بن لال   صٍ ع:ع

 ، فعؽم خؾهللد الؽػ:ر ا الـ:ر ٓ هن:و  ل .  عحدود حدق 

  َ فِ ت  الػف  وفن بن وال ةَ اِل ووحْ  ،ـػال فلعؾس الؽ:تب بن و فل  الؿعـسذليف   َ ؾِ لنذا ىُ 

ىؾالس  ال ا الؼالهلل  هبال ا الشالؽن  بَ لؿالة تجال   "ب ن العؾ  ا ىؼؾفال  و وؿال:هن  لقؼالهلل   

   2."ا  وؿ:ك  ا ىؼؾ   ن ل  بشيّف  ،  لشيف   ل  جػةٌ  فدون بن و ف  

  زى  الؽ:تب بن عة عظال:   رلال  عؼال:ع الالالـ   ىؾالس عؼال:ع الؼال من،  القجف الْبين

بخ  العؾؿ:  فلح:دوث تخ:لا مي الؼ من، فـ:  ىؾس و:ىدة الالـ  تؼض  ىؾس الؼ من 

وٓ زا  ا ىص ك:   ا عة و ل  الحدوث  لس ع تف  بىؾالس عالة الؼال من، و ن  "لؼ:   

لؾتشال و ، ٕكال  ىؿؾقال: وؽال هب:  ك:ن و دد، ك:لففغ:  عؼهللل  بن الؼ من  هلل إصن إو 

فجعؾ  الالـ  و:ضق  ىؾس الؼ من، فؿعـس بكال   ذا وجالدت كصال: ا الحالدوث وتعال:رض 

                                                   

 .476/ 4الدر الؿـ هللر، الالقهلل     1

4  
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جؿؾ  وتػصقة، ع  الؼ من ل:لحدوث  ـ: و:ض ىؾالس الؼال من، و ال ا عال: وػالال  اتفال:  

   1."العدود عة الشقهللخ ع: ورد ا إح:دوث، ض:رفقة فع ض الح:   كن أو:ت

 ،  لعؾؿ:  ا  ةع وعؾؿالهللن  بن الالالـ  ٓ ب :س ل  عة الصح      ا الؽةع ُ قَت

ـِ اْلَهاَقى )﴿شؼقؼ  الؼ من ا آحتج:ج والتش و ، لؼهللل  تع:لس   ََ ب َشنةُِؼ  َِ ( إِْن 3َو

اال ُأوتِوااُت »ولؼهلللالال  ىؾقالال  الالالالةع   [ 4-4 الالالـج  ] ﴾ُهااَق إِِٓ َوْحااٌل ُشااقَحك  َٓ إِىِّ َأ

َهُف  َِ ُف  ََ ْْ
ِِ ََ  َو   .«اْلكَِتب

  ، ف:ىتفال:ر الؿالتؽؾ    الؼال من بشال ف وبوالدس عالة الالالـ   بن  غػ:  الـظ   ع  ىدع  

لؽةع الخ:ل  بىؾس عة كالةع الؿخؾالهللل ولالهلل كال:ن ر الهلل  اهلل ىؾقال  الالالةع، لال ليف 

لؾؿالم الؿصالحا و تن الؿالؾؿهللن الؼ من وٓ و تؾهللن الالالـ ، ووشالرت هللن الطفال:رة 

 وٓ وشرت هللن ذليف ا لؿم صحقا الفخ:ري.

و الؽ:تب فـس ربو    ا و:ىدة خ: ئ  اتػ  العؾؿ:  ىؾس فطةهن:، و ال    وجالهللد 

التـ:و  فقة الؼ من وصحقا الالالـ  ٓ  بن   والح   بح:دوث صحقح  تـ:و  الؼ من، 

وهللجد  ٓ ذ ة عة ل  وحؽال  ملقال:ت لفال  الـصالهللص، وبعال: ب الن الصالـع  إصالهلللق  

فال:َ  بْعال ه  :ىالُ  اهلل، وبن  ُ الـ َت  َتَفالٌ  "لقؼهلللهللن ع ن ع: وؼهلل  الش:لع    وَوْعؾؿهللن بن ات 

 2."لؽت:ب اهلل لقؿ: بْكَزَ ، وبهن: ٓ تخ:لا كت:ب اهلل بفداً 

صالالحقح   ا: فحؿالالد اهلل تعالال:لس لالال  كجالالد خالالمًلنك الال"  بفالالهلل الؿظػالال  الالالالؿع:   والال:و

  ال: نٍ  وخ:لا الؽت:ب، فن الؽت:ب والالـ  عتهللالؼ:ن عتع:ضدان، و ن ىال ض  الماُ  

                                                   

 .47حقا الفخ:ري هن:و  ب طهللرة، رشقد بوة   ص ص 1
 .145ال  :ل ، الش:لع   ص  4
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 ...ولؽة غال ض الؼالهللع وع عال:   رد  ا كت:ب بو خم، لؼد بج:ب ىـ  ىؾؿال:  الالالـ  

 إح:دوث جؿؾ   ، الالـ  
 
 1."َوَ  

 :سابعةالوقفة ال

زىال  بن ب الن العؾال  وضالهللا فال   ،الفخ:ري بخ ج ض ب الؿملا ع :ٓ لحدوث 

 :ةث مو:ت عة الؼ من الؽ و ، لؼ: ىؾس ث

ووؿؽة بن كض ب العدود عة إع ؾ  ل ليف  ىة افة ىؿ  رض  اهلل تع:لس  "

بع ت بن  بو:تن الـ:س حتس وشفدوا بن ٓ  ل   ٓ اهلل »و:    ىـف: بن ر هلل  اهلل 

وبن عحؿدا ر هلل  اهلل، ووؼقؿهللا الصةة وومتهللا الزك:ة، لنذا لعؾهللا ذليف ىصؿهللا عـ  

 رواه الفخ:ري وعالؾ .« دع:    وبعهللالف ،  ٓ فح  ا  ةع وحال:هب  ىؾس اهلل

ـِ َقد َٓ إِْكرَ  ﴿  ا الحدوث وخ:لا جؿؾ  وتػصقة وهلل  اهلل تع:لس   ش اَه فِل الدِّ

ـ بِب ِ َفَلِد اْوَتْمَسَؽ بِبْلُهْرَوِ   ِِ ًْ  َوُش
َِ ـْ َشْكُفْر بِبلِةبُغق ـَ اْلَغلِّ َفَم

ِِ ُد  ُْ ـَ الر، َِْو ِت

َِوؿٌ  ََ بَم َلَهب َوا ُ َوِموٌع  َْ  [456الفؼ ة ] ﴾اْلُقْثَلَك َٓ اىِف

َوْكُفْر إِِىب ﴿وو:  تع:لس   َْ بم َف َُ ـ  َِ ـ َو
ِِ
ًْ ُو َْ بم َف َُ ـ ِربُِّكْؿ َفَمـ 

ِِ َوُقِؾ اْلَحؼ، 

ُْقا ُشَغبُثقا بَِمبم َكبْلُمْهِؾ َشْشِقي  ـَ َىبًرا َأَحبَط بِِهْؿ ُوَراِدُقَهب َوإِن َشْسَتِغو َتْدَىب لَِِظبلِِمو َْ َأ

ْرَتَفًلب  ُِ  َْ َُ َوَوبم  [49 الؽفا] ﴾اْلُقُجقَه بِْسَس الِشَرا

ُهْؿ َجِموًهب َأَفَيىَت ُتْكرُِه ﴿ووهللل  تع:لس   ،َ ـ فِل إَْرِض ُك َِ ـَ  َِ بم َرب،َؽ ٔ َُ َوَلْق 

ـَ  نِو ِِ ًْ ُِ  .[99 وهللكم]  ﴾النِبَس َحِتك َشُكقُىقْا 

لؽة  مٓ  وض فهللن هب:ت  أو:ت ى ض الح:   ووؼهلللهللن فؽن وو:ح  وج بة 

                                                   

 .414 -414/ 4وهللا   إدل ، بفهلل الؿظػ  الالؿع:    1
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،  ووفؼس حؽ  الحدوث  هلل الـ:ل ،  ووتجؾس ا ىؾس اهلل، الالـ  و:ضق  ىؾس الؽت:ب

وت:  الـ:س حتس بن ٓ  ل   ٓ اهلل، وبن عحؿدا ر هلل  اهلل... الحدوث، بع: بك: للوهلل  

ووؾف  عطؿئة فلن   ا الؽةع ل  وػ  ف  ر هلل  اهلل ال ي ك:ن خؾؼ  الؼ من، وال ي 

نَبَك ﴿:و:  ىـ  اهلل  تع:لس ا عحؽ  تـزوؾ  َْ ب َأْرَو َِ ـَ َو َهبَلِمو َْ  ﴾إِِٓ َرْحَمًأ لِّ

    1".[167 إكفق: ]

   ا  :ل  وض ب لألدل  فعضف: ففع ، و هلل  لف  لؿؼ:صد الؼ من، و  ُ قَت

وود  فؼيف لف ا الط ح جؿ:ى  عة الؼال مكققة  رفطف: فالق ة الـف  ىؾق  الالةع، ىدع 

وافالة   الـؼالن،تح وال  العؼالن عالة ، ا  كت:فال   الةعفهللل ا) ال:ع  ، عالـف   عؼةكققةوال

 2.(و ك:س ا كت:ف  الحدوث والؼ من،  وعحؿد  عقد حهللى ا فع  عؼ:ٓت 

 والجهللاب ىؾس   ا عة وجهلله 

  القجف إول

،  ال  الؿشال كهللن «بعال ت بن بو:تالن الـال:س»حالدوث الـال:س ا ؽؾؿال  الؿؼصهللد ف

 «والـال:س»و:  الؽ ع:   "عـف  الجزو ، و:  العقـ    ُن فَ ؼْ دون ب ن الؽت:ب ال وة  وُ 

والال:لهللا بروالالد فالال  ىفالالدة إوثالال:ن دون ب الالن الؽتالال:ب: ٕن  الؼتالال:  والالالؼ  ىالالـف  فؼفالالهلل  

                                                   

 .48صحقا الفخ:ري هن:و  ب طهللرة، رشقد بوة   ص  1

 .144-144الحدوث والؼ من، افة و ك:س   .448تح و  العؼن عة الـؼن،  :ع    ةعفهللل   ص  2

عـفجق  لف  الالـ  الـفهللو ، عحؿد  عقد حهللى  )عؼ:  ا ج ودة ال بي إردكق / ركة واح  ا وؿ:ن/ 

 (. 64، الؿؼ:  رو   4669-64-68ت:رون العدد 
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 1."الجزو ، وؾ   لعؾس   ا تؽهللن الةع لؾعفد وٓ ىفد  ٓ ا الخ:رج 

حالدوث الفال:ب الؼ:ضال  فؼتال:  الـال:س حتالس والالؾؿهللا ٓ وؿؽالة فاللي ل وىؾس   ا

قالا وؽالهللن ذلاليف والحالدوث ح:  بن وخ:لا وهللل  تع:لس ﴿ ٓ  كال اه ا الالدوة ﴾، ك

 ؟ و هلل بىؾ  الـ:س فؿع:  كتال:ب اهلل ودٓٓتال ، ث:فٌ  ثفهللت  وطعق  ىة الؿعصهللع 

لة وؿؽة بن كتصهللر بن وؼ  التـ:و  فالقة كالةع اهلل والالهللح  الؿـالز   ىؾالس ر الهللل ، 

لؾ  وف   ٓ بن ُوت َفَ  الػف  الؼ:ص  فنحداث   ا التع:رض، وكحة  ذا تدف  ك: أوال  ا 

ضالهلل  عالال: و:لالال  الؿػالالال ون ا تلووؾفال:، تفالالق ة لـالال: جؾقالال: فطالةن ذلالاليف الالالزى ، وعهللالؼالال  

ؼد ذك  الؿػالال ون ا تػالالق  : ثةثال  بوالهللا  كؾ فال: ٓ ًلْ  ىؾق  أو ، لالحدوث لؿ: دَ 

 تتع:رض ع  عضؿهللن الحدوث 

ُدوُ ْ   الؼهلل  إو   بن أو  خ:ص   ا وهللع عة إكص:ر كال:ن لفال  بوٓد والد َ الهلل 

ُ وُ ْ ، لؾؿ: ج:  ا  ةع برادوا  ك ا ف  ىؾق ، لـف:   اهلل حتالس وؽهللكالهللا  ال  ب و َكص 

  2.عة وخت:رون ا  ةع، و هلل وهلل  افة ىف:س وعج: د و عقد فة جفق 

الؼهلل  ال :   بن أو  خ:ص   فل ن الؽتال:ب ٓ وؽ  الهللن ىؾالس الالدوة، فشال ط بن 

ون ىؾالالس دوالالـف ، و الالهلل  والالهلل   الضالالح:ك و ىطالال:  و الشالالعف  َوالالْدَلُعهللا الجزوالال  وُوَؼالال  

  3والحالة و هلل ال ي رجح  افة ج و  الطمي.

                                                   

 .489-488/ 1ىؿدة الؼ:ري ش ح صحقا الفخ:ري، فدر الدوة العقـ    1
، وبحؽ:ع الؼ من 445/ 4فة ك ق   ، وتػالق  الؼ من العظق  467ٓ/ 5اكظ   ج:ع  الفق:ن لؾطمي   2

 .465/ 1. زاد الؿالق  ٓفة الجهللزي  481/ 4لؾؼ  ف   
، وبحؽ:ع 446/ 4وتػالق  الؼ من العظق  ٓفة ك ق    414 -414/ 5اكظ   ج:ع  الفق:ن لؾطمي   3

 .444/ 1. الؿح ر الهللجقز ٓفة ىطق   481/ 4الؼ من لؾؼ  ف   
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الؼهلل  ال :لث  أو  عـالهللخ  كزل  وفالن بن وػال ض الؼتال: ، و الهلل والهلل  زوالد فالة 

 1.ب ؾ  و ىفد اهلل فة عالعهللد

لعؾس الؼهلل  فلن أو  عـالهللخ  لة  شؽ:  بصالة، ٕكال  ُوْعَؿالُن فال:لحؽ  الـ: الن 

  ا فق ٌة واضٌا، وىؾالس الؼالهلل  إو  وال ال:   لالنن أوال  وورتك الحؽ  الؿـالهللخ، و

ص  فع  الـ:س ف:لـف  ىة  ك ا ف  ىؾالس الالدوة و ال  والهللع عالة إكصال:ر بو  خص 

ب ن الؽت:ب: وٓ ُوْػَفُ  عـف: كػ  ىؿهللع ا ك اه ىؾس الدوة ا ا  ةع عطؾؼ ، لف ا 

الالدوة ا  كال اه ىؾالسالعؿهللع ف: ن لالقم عال اد، ٕكال  ثفال  ف:تػال:ل العؾؿال:  وجالهللد ا 

فع  إحؽ:ع والتش وع:ت ا  ةعق  الؿتػ  ىؾقف:، ل:ٓحتجال:ج هبال ه أوال  التال  

الُ ُه  وردت ا عهللردٍ  خال:ص ىؾالس ت فقال  حؽالٍ  ىال:ع عخال:لا لؼهللاىالد الشال وع ، ٓ تؼ 

ال  الَعَؿؾَِقال  إخال ى، وؼالهلل  ا ٓ إكااراه يف ووال:لهللا  وال:  اهلل تعال:لس  ﴿ "فالة حالالزع  إدل 

ؽَ  الهللن العال ب الالهللثـققة وُ  [. لؼؾـال:  بكالت  بو  عالة وؼالهلل    ن  456]الفؼال ة   ﴾الدشـ

 بكال ه عشال ك   الـفال  َ ه ىؾس ا  ةع، وود صا  بن  ؽْ ىؾس ا  ةع، و ن الؿ تد  وُ 

ؿ:    لالقؿة هن:كال:   ه أو  لقال  ىؾس ظ:   : و ك   الع ب ىؾس ا  ةع، لصا  بن  

  2".الؽت:ب خ:ص   اهلل تع:لس بن كؽ   ، و   ب ن

[، 456]الفؼال ة   ﴾ٓ إكاراه يف الادشـ ﴿  وبع: وهلللال   الفح:ك  "وو:  الخط:ف   

لنن حؽ  أو  عؼصهللٌر ىؾس ع: كزل  لق  عة وص   القفالهللد، للعال:  كال اه الؽػال:ر ىؾالس 

                                                   

، وبحؽ:ع الؼ من 446/ 4وتػالق  الؼ من العظق  ٓفة ك ق    414/ 5اكظ   ج:ع  الفق:ن لؾطمي   1

 .416/ 1. بحؽ:ع الؼ من ٓفة الع ف   486/ 4لؾؼ  ف   
 .446/ 7الؿحؾس ف:ٔث:ر، افة حزع   2
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وا الجزو  وو ضهللا فحؽال   دوة الح  لهللاجب ولف ا و:تؾـ:   ىؾس بن والؾؿهللا بو ومد 

 1."الدوة ىؾقف 

لنذا ات ضا   ا الؿؼ:ع، ىؾؿـ: بن  ك اه الؿش كقة و ىفدة إوث:ن ىؾس ا  ةع 

ال ي ج:  ا حدوث الف:ب، ٓ وع:رض مو  ا ك اه ا الالدوة، لالنن الحالدوث خال:ص 

ا وهللع وأو  خ:ص  فؼهللع مخ وة، وععؾهللع عة ىؾال  إصالهلل  بن الالـ   الخال:ص ٓ 

، وهبال ا ُوْجَؿالُ  فالقة أوال  عج:ل  لخ:ص، فن وعؿن فؽن كٍ  اوتع:رض ع  الـ  ا

والحالالدوث وَتاْلالالَؾْ  الـصالالهللص إخالال ى الؼ:ضالالق  فالالنك اه الـالال:س ىؾالالس ا  الالةع عالالة 

فعالد بن رجالا كالهللن أوال  خ:صال  فل الن -التـ:و  وآختةف، ل ليف وال:  الطالمي

و ذ ك:ن ذليف ك ليف، وك:ن غق  عالتحقن بن وؼ:  ٓ  كال اه ٕحالد عؿالة "  -الؽت:ب

الدوة، ول  وؽة ا أو  دلقن ىؾس بن تلووؾف: فخالةف ذلاليف، بخ ت عـ  الجزو  ا 

بك  بك ه ىؾس ا  ةع وهللع  لاللفس بن   وك:ن الؿالؾؿهللن جؿقع: ود كؼؾهللا ىة كفقف 

فؼتؾف   ن اعتـعالهللا عـال ، وذلاليف كعفالدة إوثال:ن عالة  وؼفن عـف   ٓ ا  ةع، وحؽ  

بشالففف ، وبكال  تال ك  عش ك  الع ب، وك:لؿ تد ىة دوـ  دوة الح   لس الؽػال  وعالة

 ك اه مخ وة ىؾالس ا  الةع فؼفهلللال  الجزوال  عـال  و وال اره ىؾالس دوـال  الف: الن، وذلاليف 

كل ن الؽت:فقة وعة بشففف ، ك:ن فقـاّل  فال ليف بن ععـالس وهلللال   ﴿ ٓ  كال اه ا الالدوة 

﴾،  كؿ:  هلل ٓ  ك اه ا الدوة ٕحٍد عؿة حن  َوفهلل  الجزو  عـ  فلدا   الجزو  ورضال:ه 

2".ةعفحؽ  ا  
  

 

                                                   

 .487/ 4عع:ل  الالـة، الخط:ف    1

 .415-414/ 5ج:ع  الفق:ن ىة تلوون مي الؼ من، الطمي   2
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 : القجف الْبين

 كجد ل  شالهللا د عالة الؼال من الؽال و ،  ذا كظ ك: ا   ا الحدوث عة جف  الؿعـس

ْدَواَن ﴿كؼهللل  تع:لس   َُ ِف َفٌِِن اىَتَهقْا َفٍَ  َّ
ـُ لِ ش َُقُهْؿ َحِتك َٓ َتُكقَن فِْتنٌَأ َوَشُكقَن الدِّ

َوَقبتِ

ـَ  ََك الِظبلِِمو ََ َُقْا ﴿  ووهللل  تع:لس  .[٣٩3]الْلر :  ﴾إِِٓ  اُهُر اْلُحاُرُم َفابْقُت ُْ َْ إَ ََ َفٌَِذا اىَس

ْرَصااٍد َفااٌِن َتاابُبقْا  َِ ااُروُهْؿ َواْقُهااُدوْا َلُهااْؿ ُكااِؾ  ُْ ـَ َحْوااُ  َوَجاادت،ُمقُهْؿ َوُخااُذوُهْؿ َواْح اْلُمْشاارِكِو

ُهْؿ إِِن ا َ  ََ َ،قْا َوِْو ٍََ  َوآَتُقْا الِزَكبَ  َفَخ ِْ قْا ال ُِ    [50: التقبأ] ﴾ َغُفقٌر ِرِحوٌؿ َوَأَقب

وهلللالال  تعالال:لس ﴿ ٓ  كالال اه ﴾ ىؿالالهللع ا كػالال   كالال اه "  الؿالال:لؽ  والال:  افالالة الع فالال 

الف: ن، للع: ا ك اه ف:لح  لنك  عة الدوة: و ن وؼتالن الؽال:ل   ٓ ىؾالس الالدوة، وال:  

 «   و الهلل عاللخهللذ عالة وهلللال  «بع ت بن بو:تن الـال:س حتالس وؼهلللالهللا   ٓ  لال   ٓ اهلل ، 

ـُ  :تع:لس ش َُقُهْؿ َحِتك َٓ َتُكقَن فِْتنٌَأ َوَشُكقَن الدِّ
 1".[194]الفؼ ة    لِّؾِ  ﴾﴿َوَقبتِ

 كؿ:  هلل عشفهللر عتهللات  عة غزوات  وح وفال ،  ولؼد ثف    ا ا ك اه عة لعؾ  

لؼد ك:ك  كؾ ف:  ىة  كؾؿ  اهلل و ك اه الـ:س ىؾس دوة الح  ال ي لقال  عصالؾحتف  

لالال  وختؾالالا عالالالؾؿ:ن ا بن "  -رحؿالال  اهلل -الدكقهللوالال  وإخ ووالال ، وؼالالهلل  افالالة حالالزع

 ل  وؼفن عة الهللثـققة عة الع ب  ٓ ا  ةع بو الالقا،  لالس بن عال:ت   ر هلل  اهلل

 2".ىؾق  الالةع لفهلل  ك اه ا الدوة

وال ي كخؾ   لق  فعد تتف  بوهللا  الؿػال وة لآلو ، بهنال  عجؿعالهللن ىؾالس ىالدع 

حؿؾف: ىؾس ىؿهللعفال: و  ةوفال:، وبن الؿؼصالهللد عـفال: الـفال  ىالة  كال اه عخصالهللص 

                                                   

 .411-416/ 1الع ف   بحؽ:ع الؼ من، افة  1
 .196/ 11الؿحؾس ف:ٔث:ر، افة حزع   2
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فغق  ح  ش ى ، ٓ كػ  عطؾ  ا ك اه، وفال ليف تـتػال  الشالفف  ىالة حالدوث الفال:ب، 

ؾالس الـحالهلل الال ي لفؿال  ووظف  جؾق  عهللالؼتال  ٔوال:ت الؽتال:ب الؽال و ،  ذا ُلِفَؿالْ  ى

د صح    ال ا الؿعـالس الالالـ  العؿؾقال  لؾـفال    ا جفال:ده،  ىؾؿ:  ا  ةع، وعؿ: ومك 

حقث و:تن بىدا ه عة بجن الدخهلل  ا ا  ةع، كؿ:  هلل عع وف ا الالق ة الـفهللو ، 

و الالهلل بىؾالال  الـالال:س فؿعالال:  الؼالال من، وكالال ليف لعالالن الصالالح:ف  رضالال  اهلل ىالالـف  ا 

ٓزا    ا إع  عالتؼ ًا ىـد الؿالؾؿقة ا كن ىص ، حتالس الػتهللح:ت ا  ةعق ، و

 ظف   مٓ  الؿع:ص ون ل:كػ دوا فػف  خ:ص لؾؼال من الؽال و ، لال  وػفؿال  الـفال  

ًٓ عفقـ:   .  وٓ الصح:ف  وٓ الت:فعهللن وٓ عة ج:  فعد  ، وكػس هب ا ضة

اـ  ﴿   وبع: تعؾ ال  الؿعالرتض فؼهلللال  تعال:لس القجف الْبل  َِ ـ َو
ِِ
ًْ ُوا َْ ابم َف َُ َفَماـ 

َوْكُفْر  َْ بم َف [،  فط:  الحدوث، لؾقم لال  لقال  دلقالن: ٕن التخققال  49]الؽفا    ﴾َُ

ى   فالالقة ا وؿالال:ن والؽػالال  ا أوالال ، ٓ ُوْػَفالالُ  عـالال   ف:حالال  ح والال  آىتؼالال:د كؿالال: والالد 

، و كؿال: خال ج  ال ا التخققال  1الؿع:ص ون، لف ا وهلل  ل  وؼن فال  بحالد عالة الؿػالال وة

خ ج التفدوالد والهللىقالد، و  الهلل ب الؾهللب ععال وف عالة ب ال:لقب الؾغال ، كظقال ه وهلللال  ع

ـ  ﴿تع:لس  ِِ ََْلك فِل النِبِر َخْوٌر َأم  ْونَب َأَفَمـ ُش ََ ََ َِْحُدوَن فِل آَشبتِنَب ٓ َشْخَفْقَن  ـَ ُش إِِن اِلِذش

ورٌ  ِْ َُقَن َب ْسُتْؿ إِِىُف بَِمب َتْهَم ُِ ب  َِ َُقا  َم َْ ِأ ا َِ نًب َشْقَم اْلِلَوب
ِِ [، وؼالهلل  46]لصؾ     ﴾ َشْيتِل آ

ل عالة اهلل الؽػال  لؿالة شال: ، وا وؿال:ن لؿالة ولالقم  ال ا فالن ة"الطمي رحؿ  اهلل  

  ك: بىتالدك: لؾظال:لؿقة ﴿براد، و كؿ:  هلل  دوٌد ووىقٌد، وود فق ة بن ذليف ك ليف وهللل   

                                                   

  .141-146/ 9. تػالق  الؼ من العظق  ٓفة ك ق   444/ 15اكظ   ج:ع  الفق:ن ٓفة ج و  الطمي   1
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   1."، وأو:ت فعد :﴾

حهللا   ا الؿعـس عة الؿػالال وة الؿع:صال وة الشالقن الشالـؼقط   وعة ال وة وض 

ال التخققال  فالقة الؽػال   ظ:     ه أو  الؽ وؿ  فحالب الهللضال  الؾغالهللي"حقث و:   

وا وؿ:ن ال ولؽة الؿ اد عة أو  الؽ وؿ  لقم  هلل التخقق ، و كؿ: الؿ اد هب: التفدود 

والتخهللوا، والتفدود فؿ ن   ه الصقغ  الت  ظ:   : التخقق  ب الؾهللب عالة ب ال:لقب 

الؾغ  الع فق . والدلقن عة الؼ من العظق  ىؾس بن الؿ اد ا أو  التفدود والتخهللوا 

َوْكُفْر إِِىاب  ﴿ ك  بتف  ذليف فؼهللل  ال ب َْ بم َف َُ ـ  َِ ـ َو
ِِ
ًْ ُو َْ بم َف َُ ـ ِربُِّكْؿ َفَمـ 

ِِ َوُقِؾ اْلَحؼ، 

ُْقا ُشَغابُثقا بَِمابم َكبْلُمْهاِؾ َشْشاِقي  ـَ َىبًرا َأَحبَط بِِهْؿ ُوَراِدُقَهب َوإِن َشْسَتِغو َتْدَىب لَِِظبلِِمو َْ َأ

ْرَتَفًلب  ُِ  َْ َُ َوَوبم [، و  ا بصال ح دلقالن ىؾالس  49]الؽفا    ﴾اْلُقُجقَه بِْسَس الِشَرا

بن الؿ اد التفدود والتخهللوالا،  ذ لالهلل كال:ن التخققال  ىؾالس ف:فال  لؿال: تهللىالد ل:ىالن بحالد 

 4."الط لقة الؿخق  فقـفؿ: هب ا الع اب إلق . و  ا واضا كؿ: ت ى

وفعد   ا الفق:ن وتضا لـ: جؾق : بن حدوث الف:ب ال ي ش   عؼ:تؾ  الؽػ:ر حتس 

   ٓ اهلل، َوْؾَتِؼال  تؿ:عال  عال  أوال:ت الؼ مكقال  أعال ة فؿؼ:تؾال  الؽػال:ر، وٓ وؼهلللهللا ٓ  ل

وخ:لا أو:ت إخ ى الت  بع ت فرتك وتال:  لئال  خ:صال  عالـف ، ىؾالس  ال ا الػفال  

ىؾؿ:  ا  ةع عة الؿػال وة والؿحدثقة، وبع: الدىهللى آهنزاعق  التال  وـال:دي هبال: 

:ب اهلل وٓ  ـ  ر هللل  و كؿ:    كتقجال   مٓ  الؿع:ص ون، لؾقم لف: عالتـد عة كت

 عة كت: ج تلث    فشف  الؿالتش وقة حهلل  عػفهللع الجف:د ا ا  ةع وغ:و:ت . 

                                                   

 .444/ 15ج:ع  الفق:ن ٓفة ج و  الطمي   1

 .146 -119/ 4بضهللا  الفق:ن، عحؿد إعقة الشـؼقط    2
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لشبهات أيالل رشد حول  لتفنودا)إىل هنا تنتهي احللقة األوىل من ** 

 **، واملوعد مع احللقة الثاىوة إن شاء اهلل(صحوح البخاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


