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 افشقخ ؾضقؾي تؼديؿ

 أيب ظبد افرمحـ حيقك بـ ظع احلجقري

 

 بسن اهلل الزمحن الزحٍن

 جعبىل حفظه اهلل هقدهة الشٍخ حيٍى بن علً اجلحىري
وَمَذًمُِؽُؿ اهللُّ َرسُمُؽُؿ احْلَُؼ وَمََمَذا سَمْعدَد احْلَدؼإ إِٓ  ﴿:احلؿد هلل اًمؼوئؾ ذم يمتوسمف اًمعزيز  

اَلُل﴾ سَمُد : ، وأؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وطمده ٓ ذيؽ ًمف، اًمؼوئؾ اًمض  و اًمز  ﴿وَمَلم 

 ٌُ و َمدو َيـَػدُع اًمـ دوَس وَمَقْؿُؽد دُ  اهللُّ وَمَقْذَهُى ضُمَػوء َوَأم  ذِم إَْرِض يَمدَذًمَِؽ َيْيِ

 .﴾إَْمَثوَل 

وأؿمفد أن حمؿدًا قمٌده ورؾمقًمف صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وصحٌف ظمػم صدحى 

 : وآل أمو سمعد

ز وضمدؾ، واًمدداقمل إمم ومؼد ـموًمعً مو مجعف أظمقكو اجلؾقؾ احلوومظ ًمؽتو  اهلل قم

 -طمػظدف اهلل –أسمق أكس قمٌد اخلوًمؼ سمـ حمؿدد اًمعدَمد اًمقصدو   ؾمـي رؾمقًمف 

خموًمػددي اًمصددقومقي اًمشددوومعقي ًمإلمددوم  "ومرأيتددف أشمددك طمددقل اعمقوددقع اعمًددؿك 
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سمؿٌوطمٌ كوومعي عمـ قمًك اهلل أن يـػعف هبو مدـفؿ، ومدـ اعمخددوقملم  "اًمشوومعل

 –رمحف اهلل –هبؿ، واًمؼصد هق أن همٓء اًمضالل يزقمؿقن أهنؿ أشمٌوع ًمؾشوومعل 

 .وىمويي مـفؿ

سمعدد  –فجفؿ، وقمؼقدشمدف وقمؼقدد ؿ واًمشوومعل إموم ؾمـل سمدلم مـفجدف، ومدـ

وموًمـوفمر ذم ؿملن اًمصقومقي يرى أكعفؿ مـ أسمعد اًمـوس قمدـ اًمؽتدو   -اعمنمىملم

وهمػمه مدـ إئؿدي،  –رمحف اهلل –واًمًـي، وقمـ أئؿي اًمًؾػ سمَم ومقفؿ اًمشوومعل 

َكُػُس َوَفَؼْد َجو﴿ : وإكَم يـطٌؼ قمؾقفؿ ىمقل اهلل شمعومم  ْٕ ـا َوَمو ََتَْقى ا ٓا افظا
ءُهؿ إِ

ِِّبُِؿ اْْلَدى  .﴾ِمـ را

ن مل يؽدـ قمدغم ، ومفدق وإ-اهلل أظموكو قمٌد اخلوًمؼ قمغم هذا اجلؿع زضم-: وأظمػمًا 

م مدـ اعمخوًمػدوت قؼدعمو قمـد اًم وإعموطمف، ًمؽـف إؿمورة ؾمٌقؾ احلٍم وآؾمتقعو 

 .همػم هذه 

 .وسموهلل اًمتقومقؼ                                                     
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 هقدهة
، وكًتعقـف وكًتغػره، وكعقذ سموهلل مـ ذور أكػًـو ومدـ هإن احلؿد هلل كحؿد

، ومال هودي ًمف، وأؿمفد  ومال مضؾ ًمف، ومـ يضؾؾ اهلل  ، مـ هيدهؾمقئوت أقمَمًمـو

صدغم  -أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ، وأؿمفد أن حمؿدا قمٌده ورؾمدقًمف

 .اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وصحٌف وؾمؾؿ

ٓ  َوَأْكدُتْؿ ﴿: هلل شمعومما ىمول ـ  إِ ُدقشُم َُ ُؼقا اهلل َ طَمدؼ  شُمَؼوشمِدِف َوٓ  ـَ آَمـُقا اشم  ِذي َيو َأهُيَو اًم 

ؾُِؿقَن﴾  ًْ  .ُم

وِدىِملَم﴾:وىمول ؾمٌحوكف وشمعومم ُؼقا اهلل َ َويُمقُكقا َمَع اًمص  ـَ آَمـُقا اشم  ِذي   .﴿ َيو َأهُيَو اًم 

ُؼقا اهلل َ َوىُمقًُمقا ىَمْقًٓ ؾَمدِديداَيو َأهُيَو ا﴿ :وىمول ضمؾ صمـوؤه ـَ آَمـُقا اشم  ِذي ْْ *  ً ًم 
ُيْصدؾِ

ـْ ُيطِدِع اهلل َ َوَرؾُمدقًَمُف وَمَؼدْد وَمدوَز وَمدْقزًا  ًَمُؽْؿ َأقْمََمًَمُؽْؿ َوَيْغِػدْر ًَمُؽدْؿ ُذُكدقسَمُؽْؿ َوَمد

 .قَمظِقًَم﴾

 : أمو سمعد

، ىمق دو ؿمتك مزىمً إمدي وأوهـدً ومرق :ىمديؿومؾؼد فمفر ذم إمي مـذ زمـ 

 .مـفو ٕقمدائفوومؽـً 
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ومرىمدي اًمصدقومقي، اًمتدل  ، وأوؾمدعفو اكتشدوراً ظمطدراً  اًمػرق أؿمد هذه مـ ويمون 

اؾمتػحؾ ذهو وقمظؿ رضرهو، ورضسمدً سملـمـوهبدو ذم يمثدػم مدـ اعمجتؿعدوت 

 .اإلؾمالمقي

شمـووًمدً ضمقاكدى  ،ًمقػ اًمؽثػمة ذم اًمتحذير مـ ذ هذه اًمػرىمديآً اًمتًمػَ وىمد أُ 

 .يمثػمة ذم ذًمؽ 

 

 

 

شمٌدوع اإلمدوم و اـل ٓ أقمؾؿ أطمدًا حتددث قمدـ اًمصدقومقي ذم إسمطدول دقمقاهدوًمؽ

–ل كوس احلديٌ جمدد قمٍمه أ  قمٌد اهلل حمؿد سمدـ إدريدس اًمشدوومعل ٌطؾاعم

- رمحف اهلل

قمٌدد اًمدرمحـ ىقدك سمدـ قمدكم  قؾي اًمشقخ اعمحددث أسمدقهمػم حمورضة أًمؼوهو ومض 

ْ ًمؾخؾدؼ دع سمدوحلؼ واًمـصداًمذي ضمـد كػًدف ًمؾصد –طمػظف اهلل -احلجقري 

، وهق اًمؼدوئؿ قمدغم اًمددار اًمًدؾػقي معؼدؾ اًمًدـي دار مـ مػوشمقْ اخلػم كحًٌف 

 .طمرؾمفو اهلل احلديٌ سمدموج 

توسمي هذه اًمرؾموًمي اعمتقاوعي ًمٌقدون شمؾدؽ ًمـو ذم يم  ومؽون ذم شمؾؽ اعمحورضة طموومزٌ 

 . اًمدقمقى اًمزائػي
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س مو ًمقس ًمف ومؾقمـ ادقمك » :  ىمول ملسو هيلع هللا ىلصقعؾؿ أصحو  هذا اًمدقمقى أن اًمـٌل ًمو

 ( ).شأ مؼعده مـ اًمـورمـو، وًمقتٌق

مـ ادقمك دقمقى يموذسمي ًمقتؽثر هبو مل يزده اهلل » : -اًمصالة واًمًالمقمؾقف –وىمول 

  ( ).شإٓ ىمؾي

مل يدزل ذم  فمـ ظموصؿ ذم سموـمؾ، وهدق يعؾؿد» : -اًمصالة اًمًالم قمؾقف-وىمول 

 ( ).شؾمخط اهلل طمتك يـزع 

 

 

ـَ إِذَ شمذيم   واعمممـ إذا ذيمر   ِذي ِدُروا قَمَؾْقَفدو ُصدَّمً ر ﴿َواًم  َِ ِدْؿ مَلْ  ُروا سمِآيدوِت َرهبإ ا ُذيمإ

ِؼ اهلل َوأمو ،﴾َوقُمْؿَقوكوً  ُة سمِوإْلِ اعمـوومؼ ﴿َوإَِذا ىِمقَؾ ًَمُف اشم   .صْمِؿ ﴾ َأظَمَذشْمُف اًْمِعز 

ًمقؽدقن ذم ذًمدؽ  "خموًمػي اًمصقومقي ًمإلمدوم اًمشدوومعل  "وؾمؿقً هذه اًمرؾموًمي 

قذم اعمخوًمػ ًمؽتدو  اهلل وؾمدـي رؾمدقًمف مققمظي وذيمرى عمـ ظمدع سموًمػؽر اًمص

 .ػ اًمصوًمْ، ومـفؿ اإلموم اًمشوومعل رمحف اهلل، ومو ؾمور قمؾقف اًمًؾملسو هيلع هللا ىلص

                                                 

 . -ريض اهلل قمـف–، قمـ أ  ذر (111)، ومًؾؿ(3558)أظمرضمف اًمٌخوري  ( )

 .-ريض اهلل قمـف–قمـ صموسمً سمـ اًمضحوك ( 176)،ومًؾؿ(6547)رواه اًمٌخوري  ( )

اًمصحقْ اعمًـد ممدو  "وهق ذم  -هلل قمـفَمريض ا–قمـ اسمـ قمؿر (   3113) رواه أسمق داود  ( )

 (755)ًمشقخـو اًمقادقمل  "ًمقس ذم اًمصحقحلم
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ٓ سمد مـ اًمعؾؿ أن يمؾ مًؾؿ مطوًمى سموشمٌوع مـ ٓ يـطدؼ  ،وكحـ إذ كؼقل هذا

ُُْؿ  ﴿:قمـ اهلقى، وٓ ِرج مـ ًمًوكف إٓ احلؼ واهلدى ىمول اهلل شمعومم ـْت ـُ ُؿْؾ إِْن 

بِْبُؽُؿ اَّللاُ َوَيْغِػْر َفُؽْؿ ُذُكقَبُؽْؿ َواَّللاُ َؽُػقٌر َرِحتقؿٌ ُُتُِبقَن ا بُِعقِِن حُيْ وىمدول ،﴾َّللاَ َؾوتا

َُُدونَ ﴿ :ؾمٌحوكف  ُؽْؿ ََتْ بُِعقُه َفَعؾا بُِعقا َمو ُأْكِزَل إَِفْقُؽْؿ ﴿: وىمول ضمؾ صمـوؤه،﴾َواتا اتا

ـْ ُدوكِِف َأْوفِ  ُابُِعقا ِم ـْ َرِبُؽْؿ َوٓ َت ُرونَ ِم ـا  .﴾َقوَء َؿؾِقاًل َمو َتَذ

شمٌوع اًمؽتو  واًمًـي، وكٌذ اًمتؼؾقد، وقمددم ا ،يمؾ مًؾؿ ومًؾؿيوموًمقاضمى قمغم 

رمحدف –واإلموم اًمشوومعل  .سمغػم سمرهون رؾمقل اهلل   همػم اًمتعصى ًمؼقل أطمد

 :  –اهلل 

ظمدوًمػ  قمؾقدف، وشمدرك مدو وم اًمذي قمرف سموًمتجرد ًمؾحؼ، واًمًػمهق ذًمؽ اإلم

ىمدقل  ا ظموًمػ ىمقزم ىمقل رؾمدقل اهلل، ومخدذواإذ»: ومفق اًمؼوئؾ ،اًمؽتو  واًمًـي

 .شٓ شمؼؾدوين  »:، وىمولشرؾمقل اهلل، ودقمقا ىمقزم

رؾمقل  واًمتصقف هق ذًمؽ اًمػؽر اعمحدث اًمدظمقؾ قمغم إمي مل يؽـ قمغم قمفد

ومل يشتفر  رن اًمثوين،ئؾ اًمؼا، وٓ ذم قمفد أصحوسمف، سمؾ يموكً سمدايتف ذم أو اهلل

 اًمؼرن  إٓ سمعد
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ًمؾصقومقي سمعض أصحو  قمٌد اًمقاطمد سمـ زيدد ذم اًمثوًمٌ،وأول مـ سمـك دويرة 

 .( ) .وؾمؿقا سموًمصقومقي كًٌي إمم ًمٌس اًمصقف   "اًمٌٍمة  "

 وًمدقس قمدغم ؾمدٌقؾ احلٍمد  - شمعدومم إن ؿمدوء اهلل –وؾمـذيمر ذم هذا اًمٌحدٌ 

، وؾمدـقرد كصدقص اإلمدوم (-رمحدف اهلل-خموًمػوت اًمصقومقي ًمإلموم اًمشوومعل)

مل يقضمد ًمإلموم اًمشوومعل كدص ذم سمعدض اعمًدوئؾ،  وإن –ف اهلل رمح – اًمشوومعل

 .كذيمر كصقص سمعض إئؿي ذم مذهى اإلموم اًمشوومعل 

 ،يمالم أهؾ اًمتصقف اًمذي يدل قمغم خمدوًمػتفؿ ًمؾحدؼ واًمددًمقؾ سمعضوكذيمر  

 .ورئفىمأؾملل اهلل أن يـػع سمذًمؽ يموشمٌف و،ومو ؾمور قمؾقف ذًمؽ اإلموم اجلؾقؾ

  وسموهلل اًمتقومقؼ                                                              

  -همػر اهلل ًمف وًمقاًمديف –أكس قمٌد اخلوًمؼ اًمعَمد اًمقصو   أسمق: يمتٌف                    

 .هد1417/ؿمقال 3دار احلديٌ سمدموج                                   

 

 

 

 

 

                                                 

 (.11/655) "جمؿقع اًمػتووى " ( )
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 ادبحٌ إول

 

 .اهللرمحف شمرمجي اإلموم اًمشوومعل * 

 .مقىمػ اإلموم اًمشوومعل مـ اًمتصقف  *

 .سمعض أىمقال اًمعؾَمء ذم اًمصقومقي * 

 .صؾي إؿموقمرة سموًمتصقف* 

 هؾ إؿموقمرة مـ أهؾ اًمًـي واجلَمقمي ؟ * 

 .ذيمر سمعض إؾمس اًمعؼديي اًمتل سمـك اًمصقومققن قمؾقفو كحؾتفؿ *
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 مخالفة الصوفية لإلمام الشافعي

 

11 

 

ترمجي خمُرصة فإلموم ادجدد حمؿد بـ إدريس           

              شوؾعلاف

 

 :كسبف

حمؿد سمـ إدريس سمـ اًمعٌوس سمدـ قمدثَمن سمدـ ؿمدوومع سمدـ هق اإلموم أسمق قمٌد اهلل 

اًمًوئى سمـ قمٌقد اسمـ قمٌد يزيد سمـ هوؿمؿ سمـ اعمطؾى سمـ قمٌد مـوف سمـ ىميص سمـ 

يمال  سمـ مرة اسمـ يمعى سمـ ًمدمي سمدـ هموًمدى، آمدوم، قمدومل اًمعٍمد، كدوس 

 ( .5ص /  15ج )ؾمػم أقمالم اًمـٌالء .احلديٌ، ومؼقف

 

 :مقفده وكشلتف

وموت ذم آظمر يدقم ، وكزل مٍم ، وكشل ذم مؽي ، هد 155وًمد سمعًؼالن ؾمـي  

 هد154مـ رضمى ؾمـي 

 :حػظف فؾؼرآن وحرصف ظذ افعؾؿ

، طمػظً اًمؼدرآن وأكدو اسمدـ ؾمدٌع ؾمدـلم :ؾمؿعً اًمشوومعل يؼقل: ىمول اعمزين  

 .وطمػظً اعمقـمل وأكو اسمـ قمنم 
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 .وـمؾى اًمعؾؿ، اًمرمل : يموكً هنؿتل ذم ؿمقئلم: -رمحف اهلل-وىمول اًمشوومعل

 :دم افؾغي  إموم

 .إن اًمشوومعل ًمغي وطمده ىتٍ هبو: يمون يؼول: ىمول أسمق اًمقًمقد اسمـ أ  اجلورود 

 

 

 

 :افػؼفدم إموم 

: يمون احلؿقدي إذا ضمرى قمـده ذيمر اًمشدوومعل ىمدول: ؾ أمحد سمـ قمكم اجلرضموينىم

 .طمدصمـو ؾمقد اًمػؼفوء اإلموم اًمشوومعل

 .وٓ أومؼف مـ اًمشوومعل مو رأيً أقمؼؾ:قك سمـ ؾمعقد اًمؼطونوىمول ى

 .ٓشمدع ًمؾشوومعل طمرومًو إٓ يمتٌتف ومنن ومقف معرومي: وىمول قمكم سمـ اعمديـل ٓسمـف

 :إموم دم إصقل

 .هق أول مـ دون ذم أصقل اًمػؼف يمعؾؿ مًتؼؾ 

 :كورص احلديٌ

 .ؾمؿقً سمٌغداد كوس احلديٌ:ؾمؿعً اًمشوومعل يؼقل:ىمول طمرمؾي  
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 :ؼرن افثوِنجمدد اف

إن اهلل يؼقض ًمؾـوس ذم يمؾ رأس موئي ؾمدـي مدـ يعؾؿفدؿ : ىمول أمحد سمـ طمـٌؾ 

قمؿر سمـ قمٌد : اعموئيومـظركو ومنذا ذم رأس ، ويـػل قمـ رؾمقل اهلل اًمؽذ ، اًمًــ

 .وذم رأس اعموئتلم اًمشوومعل،اًمعزيز 

 :دظوء افعؾامء فف

، اهلل ًمؾشوومعلأدقمق  سمً مـذ صمالصملم ؾمـي إٓ وأكو مو: ىمول اإلموم أمحد سمـ طمـٌؾ 

 .وأؾمتغػر ًمف

 .مو أصكم صالة إٓ وأكو أدقمق ًمؾشوومعل ومقفو: وىمول قمٌد اًمرمحـ سمـ مفدي

 

وأكو أدقمق ، مو رأيً أقمؼؾ وٓ أومؼف مـ اًمشوومعل: وىمول ىقك سمـ ؾمعقد اًمؼطون

 .أظمصف سمف وطمده ذم يمؾ صالة، اهلل ًمف

ىمد مجعفو اسمـ أ   -يمَم ىمول احلوومظ اسمـ طمجر –ومـوىمى اًمشوومعل يمثػمة ؿمفػمة 

، واسمدـ قمًدويمر، واهلدروي، واًمٌقفؼدل، واحلدويمؿ ، وزيمريدو اًمًدوضمل، طموشمؿ

 .اهد سمتٍمف.ًمياًمرؾمو -ط(555-3/497)"  ذيى اًمتفذيى"مـ ػمهؿوهم
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، اجلدرح 351/  1، اًمتوريخ اًمصغػم 41/  1اًمتوريخ اًمؽٌػم )*( اكظر ًمؾؿزيد 

، 163فرؾمددً ، اًمػ161 - 63/  9 إوًمقددوء، طمؾقددي 151/  7واًمتعددديؾ 

، 73 - 56/  1، شموريخ سمغداد 111 - 65: مـوىمى اًمشوومعل ًمؾٌقفؼل، آكتؼوء

، شمرشمقدى 185/  1، ـمٌؼدوت احلـوسمؾدي 55 - 48: ـمٌؼوت اًمػؼفوء ًمؾشدػمازي

/  14، شمدوريخ اسمدـ قمًدويمر 154 - 151/  7 إكًدو ، 381/  1اعمدارك 

ومعل ، مـوىمددى اًمشددو95/  1، صددػي اًمصددػقة 15 - 1/  15و  418 - 395

/  1واًمؾغدوت  إؾمدَمء،  دذيى 317 - 181/  17 إدسموءًمؾرازي، معجؿ 

/  1، اعمختٍم ذم أظمٌور اًمٌنمد 169 - 163/  4 إقمقون، وومقوت 67 - 44

/  185ًمقطمي /  3، شمذهقى اًمتفذيى 1165،  ذيى اًمؽَمل ًمقطمي 19 - 18

 ،363 - 361/  1أ، شمذيمرة احلػدوظ  39 -   19/  11 اإلؾمالم، شموريخ 1

، اًمقاذم سموًمقومقوت 183 - 171ًمقطمي /  7، قمققن اًمتقاريخ 17/  3اًمؽوؿمػ 

: ، ـمٌؼوت اًمشدوومعقي ًمؾًدٌؽل18 - 13/  1، مرآة اجلـون 181 - 171/  1

/  1، اًمديٌوج اعمدذهى 154 - 151/  15، اًمٌدايي واًمـفويي إولاكظر اجلزء 

/  1ٌي ، ـمٌؼوت اًمـحوة ٓسمدـ ىمدويض ؿمدف95/  1، همويي اًمـفويي 161 - 156

، شمقازم اًمتلؾمقس سمؿعوزم اسمدـ إدريدس، اًمـجدقم 15/  9،  ذيى اًمتفذيى 11

 353/  1، طمًـ اعمحورضة 151: ، ـمٌؼوت احلػوظ177، 176/  1اًمزاهرة 

، مػتدوح 98/  1، ـمٌؼدوت اعمػنديـ 316: ، ظمالصي شمذهقى اًمؽَمل354 -
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ـ ، ـمٌؼدوت اًمشدوومعقي ٓسمد335/  1، شموريخ اخلؿقس 94 - 88/  1اًمًعودة 

، ذح إطمقددوء قمؾددقم 11 - 9/  1، ؿمددذرات اًمددذهى 14 - 11: هدايددي اهلل

 .17: ، اًمرؾموًمي اعمًتطرومي151 - 191/  1اًمديـ 
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 مـ افُصقف - رمحف اَّلل - موم افشوؾعلمقؿػ اإل

 

وف ووصدػفؿ سملوصد، اًمصدقومقي اًمضدالل -رمحف اهلل-ًمؼد ذم اإلموم اًمشوومعل

 .ًمقج ذم سمدقمتفؿواًمق، همؽمار هبؿ حتّذر مـ آ

 .يٌدو ذًمؽ ضمؾقًو ذم كصقص يمالمف قمغم هذه اًمػرىمي

 :ؾؿـ أؿقافف

ؾمدؿعً : مو رواه اإلموم اًمٌقفؼل سمًـده قمدـ يدقكس سمدـ قمٌدد إقمدغم ىمدول*

مل يتلت ظؾقتف افظفتر إٓ , فق أن رجاًل تصقف مـ أول افـفتور:شوومعل يؼقلاًم

 (1)شوجدتف أمحؼ

 :ول اًمشوقمروًمذا ىم، وهق داء ظمطػم، ىمؾي اًمعؼؾ : واحلؿؼ

 ويمددددؾ اًمددددداء مؾددددتؿس ؿمددددػوه

 

 ؿددددددددؼ ًمددددددددقس دواءوداء احل

 

وملىمالمفؿ ومو ؾمطروه ، وًمقس سمغريى أن يصػم اعمتصقف ذم أىمؾ مـ يقم أمحؼ

 .ذم يمتٌفؿ ؿموهد قمؾقفؿ

                                                 

 (.1/157)ًمؾٌقفؼل  "مـوىمى اإلموم اًمشوومعل " ( )
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واًمزكدىمددي ، سموخلراومددوت ء ذم يمتوسمددف اعمددكم _ىمددول اًمـٌفددوين اًمصددقذم اًمتددوًمػ

 _(1/566) "ضمومع يمراموت إوًمقوء"واًمضالٓت اعمًؿك سمد

 

 

 

قز هبدو إٓ ومدـ أقمظدؿ يمراموشمدف اًمتدل ٓ يػد :أمحد سمـ إدريدس  ىمول ذم شمرمجي

أوراده وأطمزاسمددف  ،قمـددف مشددوومفي هوأظمددذ، يؼظدديضمتَمقمددف سمددوًمـٌل ا، إومددراد

 إمم أن ........وصؾقاشمف اعمشفقرة

إمم  م اإلدراك صمؿ ؿمعر سموعمقضمقدات ومشؽكأكف أصقى سمعد(:578)ذيمر قمـف ص

يمون ذهى قمـل إمل : ومٌؿجرد مو ىمول اًمشقخ :ىمولش ـون»:ومؼول، سمعض مشوِف 

ومحددت اهلل ، وست يمدلن مل يؽدـ   رء ىمدط، ووىمػً مـ ؾموقمتل، مجقعف

، أول اًمطريدؼ  ضمـدقن: وقمرومً أكف متحؼؼ سمدَم ىموًمدف اًمًدودة اًمصدقومقي، شمعومم

 اهد.وآظمره يمـ ومقؽقن، وأوؾمطف ومـقن

أن ، اًمقصدػ إذ ٓ يقصدػ هبدذا، ٓ يـطؼ سمف قموىمدؾ  -طمؼقؼي–وهذا اًمؽالم 

تاَم َأْمتُرُه إَِذا َأَراَد  ﴿:إٓ مـ ىمول قمـ كػًف ذم يمتوسمفش نــ ؾقؽق»يؼقل ًمؾٌمء  إِكا

ـْ َؾَقُؽقنُ  ـُ  [.81: يس ]﴾َصْقًئو َأْن َيُؼقَل َفُف 
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وًمذًمؽ مل ِطد  ، أول اًمطريؼ ضمـقن: وىمد أىمروا قمغم أكػًفؿ سموجلـقن سمؼقهلؿ

. مو رأيً صقومقًو قمدوىماًل ىمدط: -رمحف اهلل–اًمصقا  طملم ىمول اإلموم اًمشوومعل 

 (.1/157) "اعمـوىمى"ومل يًتثـ مـفؿ إٓ مًؾؿ اخلقاص يمَم ذم 

مو ًمزم أطمدد اًمصدقومقلم أرسمعدلم يقمدًو ومعدود قمؼؾدف أسمددًا،  :  -رمحف اهلل–وىمول 

 ( ):وأكشد

 ودقمقا اًمذيـ إذا أشمقك شمـًؽقا                           وإذا ظمؾقا يموكقا ذئو  ظمػوف

 "( ).افُصتتتقف افؽستتتؾ أسا : -رمحدددف اهلل-ل أيضدددوً وىمدددول اًمشدددوومع

 (.137-9/136)"احلؾقي

 : -رمحف اهلل-يشفد سمَم ىموًمف اإلموم اًمشوومعل واًمقاىمع اًمذي قمؾقف اًمصقومقي

 

واعمخوًمػدوت ، ومفدؿ مدـ أكشدط اًمـدوس ذم إىمومدي اًمٌددع، أن أؾموؾمفؿ اًمؽًؾ

               .!ـٌقييوإطمقوء اًمًــ اًم، سموًمقاضمٌوتومـ أؿمدهؿ ومتقرًا ذم اًمؼقوم ، اًمنمقمقي

 

 
                                                 

 (.371) "شمؾٌقس اسمؾقس " ( )

 (.137-9/136) "احلؾقي " ( )
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 ذـر بعض أؿقال افعؾامء دم افصقؾقي

  

 :-رمحف اَّلل-إموم دار اْلجرة-اإلموم موفؽ بـ أكس

شمرشمقددى اعمدددارك وشمؼريددى "ذم يمتوسمددف  -رمحددف اهلل-ىمددول اًمؼددويض قمقددوض

 (:1/54)"اعمًوًمؽ

: ومؼول رضمؾ مـ أهدؾ كصدقٌلم، وأصحوسمف طمقًمف، يمـو قمـد موًمؽ : ىمول اًمتـقز

صمدؿ ، يدليمؾقن يمثدػمًا صمدؿ يلظمدذون ذم اًمؼصدوئد، قمـدكو ىمقم يؼول هلؿ اًمصدقومقي

: أجموكلم هؿ؟ ىمول:ىمول. ٓ: ل أصٌقون هؿ؟ ىمو:ومؼول موًمؽ. يؼقمقن ومػمىمصقن

طمدًا مـ أهدؾ اإلؾمدالم مو ؾمؿعً أن أ: ومؼول موًمؽ.هؿ ىمقم مشويخ قمؼالءٓ 

 (1)اهد..يػعؾ هذا

 :-رمحف اَّلل-إلموم أمحد بـ حـبؾا

                                                 

 ."اًمردود اًمعؾؿقي ًمدطمض طمجٍ وأسموـمقؾ اًمصقومقي"اكظر  ( )
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، ومؼد ؾمئؾ قمَم يػعؾف اًمصدقومقي مدـ إكوؿمدقد  ،طمذر مـ صحٌتفؿ وجموًمًتفؿ

أكجؾدس معفدؿ؟ : ومؼقؾ ًمدف. شحمدث»: واًمؼصوئد وهق مو يًؿك سموًمًَمع ومؼول

 (1)اهد.....دمؾس معفؿ ٓ: ومؼول

 مو: ويمون إمومًو ذم اًمتصقف ىمول ًمٌعض أصحوسمف-وىمول قمـ احلورث اعمحوؾمٌل

 (1)اهد.ؾمؿعً ذم احلؼوئؼ مثؾ يمالم هذا اًمرضمؾ وٓ أرى ًمؽ صحٌتفؿ

 

 :  -رمحف اَّلل  –أبق زرظي افرازي 

 : "اًمتفذيى  "احلوومظ ذم ىمول 

 :ًمؾًوئؾ  ومؼول ؟ويمتٌفؾمئؾ أسمق زرقمي قمـ اعمحوؾمٌل : ذقمل وىمول اًمؼم 

وك وهذه اًمؽتى سمدع ووالٓت قمؾقؽ سموٕصمر ومنكؽ دمد ومقف مو يغـقدؽ قمدـ يإ

 .تىهذه اًمؽ

 ؟ذم هذه اًمؽتى قمؼمة: ىمقؾ ًمف  

سمؾغؽدؿ أن ومؾدقس ًمدف ذم هدذه قمدؼمة  ،مـ مل يؽـ ًمف ذم يمتو  اهلل قمدؼمة: ومؼول 

موًمؽددًو، أو اًمثددقري، أو إوزاقمددل، أو إئؿددي صددـػقا يمتٌددو ذم اخلطددرات 

                                                 

 (.11/635) "جمؿقع ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم"اكظر   ( )

 .شمرمجي اعمحوؾمٌل( 1/317) " ذيى اًمتفذيى" ( )
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أهدؾ اًمعؾدؿ يلشمقكدو مدرة واًمقؾمقاس وهذه إؿمقوء ؟ همٓء ىمقم ىمدد ظمدوًمػقا 

 : ؿ إصؿ، صمؿ ىمولشممرة سمحوو، ؿ اًمديكمعمحوؾمٌل، ومرة سمعٌد اًمرطمقسمو

 .!!مو أهع اًمـوس إمم أهؾ اًمٌدع

 :  -رمحف اَّلل  –ري اإلموم مروان بـ حمؿد افطوض

 :قن ذم ديــُُمصمالصمي ٓ يُ :ىمول 

 ( ).صوص، ومٌتدع يرد قمغم أهؾ إهقاءاًمصقذم واًمؼ 

 :-رمحف اَّلل –اإلموم ابـ اجلقزي 

أيمثرهو مـحرومو قمدـ اًمنمديعي ومقضمدت  ،ودواًمزه شملمؾً أطمقال اًمصقومقي: ىمول

 ( ).اهد..سملم ضمفؾ سموًمنمع واسمتداع سموًمرأي 

  

  :-رمحف اَّلل  –ابـ ظؼقؾ احلـؾبل 

 ( ).اهد.تصقوملممـ اعمتؽؾؿلم واعم مو قمغم اًمنميعي أرَضّ : ول ذم اًمػـقن ىم

                                                 

 .دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ( 1/143) "شمرشمقى اعمدارك  "اكظر  ( )

 .دار اًمػؽر /( 31/ص) "صقد اخلوـمر  " ( )

مـ اًمقىمدقع  ومصؾ ذم اًمـظر إمم مو ِشك مـف( 1/135)ٓسمـ اعمػؾْ  "أدا  اًمنمقمقي  " ( )

 ذم اًمضالل، واًمشٌفي 
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 :  -رمحف اَّلل –ؿول افشقخ إحسون إْلل طفر 

      ( ).هداًمغؾق، واًمتطرف ا ٓ يعرف إٓاًمتصقف 

وىمد أًمػً ذم اًمصقومقي اًمتصوكقػ اعمختؾػي ذم ضمقاكى متعددة، ويمون مـ أقمظؿ 

وهمدػمه  –رمحدف اهلل –اًمتصقف هق ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقدي  خلطر اًمعؾَمء سمقوكوً 

 .ممـ ؾمؾؽ ـمريؼ احلؼ، واًمـصْ ًمؾخؾؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.13)ص "اًمتصقف اعمـشل اعمصقر "(( 
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 بوفُصقف وظرةصؾي إص

 

دهؿ ٓ يلظمذون قمـ اًمشوومعل إٓ دم ،ممـ يـتًى إمم اعمذهى اًمشوومعل إن يمثػماً 

مو واومؼ أهقائفؿ ذم أسمقا  اًمػؼف واًمعٌودة، ومل يًؾؽقا ـمريؼ اإلموم اًمشدوومعل 

 .ذم اًمعؼقدة واًمطريؼي  –رمحف اهلل –

مؽتٌدي اًمغرسمدوء  :ط" إؿموقمرة ٍمـفٍ أهؾ اًمًـي واجلَمقمي ومـف"وذم يمتو  

ًمصقومقي،وأصمر هدذه صؾي إؿمعريي سمو):حتً قمـقان( 1/161) "اعمديـي اًمـٌقيي 

 (اًمصؾي 

 :ىمول 

ومؼد ذيمر أسمق اعمظػر . سمقـفَم صؾي ىمديؿي ؿمعريي، واًمصقومقي أنيظفر مـ يمتى إ 

اعمػدوظمر ]سمعـقان مـ ومصدقل  ومصالً  "اًمتٌصػم ذم اًمديـ "اإلؾمػرايقـل ذم يمتوسمف 

وسمقدون  –يعـل إؿموقمرة  – [وسمقون ومضوئؾ أهؾ اًمًـي واجلَمقميٕهؾ اإلؾمالم 

و ومعددد اًمعؾدقم اًمتدل يػضدؾقن هبد(.187ص)ـ مػدوظمرهؿ مدمو اظمتصقا سمف 

 :ومؼول     اًمتصقف: همػمهؿ ومذيمر مـفو 

قمؾؿ اًمتصقف واإلؿمورات وموهلؿ ومقفو مـ اًمددىموئؼ واحلؼدوئؼ، مل  :وشودشفو 

 (.191)ص ...ومقف طمظيؽـ ىمط ٕطمد مـ أهؾ اًمٌدقمي 
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 :وذيمر اعممًمػ ممـ هؿ قمغم هذا اعمـقال ومـفؿ

 .واًمـٌفوين ،واسمـ ضمالل اًمًٌؽلٌوضمقري، واهلقتؿل، واسمـ قموذ، واًم اًمغزازم،

 

 

، وًمدف ودالٓت يؿموومعل اعمذهى أؿمدعري اًمعؼقددة ؿمدوذزم اًمطريؼد:افـبفوِن 

 ."ضمومع يمراموت إوًمقوء  "ظمطػمة قمظقؿي يمَم ذم يمتو  

 ،"مػوهقؿ جيى أن شمصدحْ "و هق صوطمى يمتو   ،حمؿد سمـ قمؾقي موًمؽلو 

 :ذم هذا اًمؽتو قؽ سمعض مؼوٓشمف ذم قمٍمكو، وإًموهق مـ دقموة اًمؼٌقريي 

وٓ ؿمؽ أن إرواح هلدو مدـ (: 93ص)ىمول ذم يمتوسمف ذًمؽذم اًمعؼقدة :  إول

وشمغقٌ مـ يًتغقٌ هبدو كطالق واحلريي مو يؿؽـفو مـ أن دمقى مـ يـودهيو آ

 .اهد سمًقاء، سمؾ أؿمد وأقمظؿيموٕطمقوء ؾمقاء 

ـَ  ﴿: ذم رد هذا اًمضالل ىمقل اهلل شمعدوممويؽػل  دِذي ـْ ُدوكِدِف َمدو  َواًم  شَمدْدقُمقَن ِمد

ـْ ىِمْطِؿػمٍ  ُؽقَن ِم
َؿُعقا ُدقَموَءيُمْؿ َوًَمْق ؾَمِؿُعقا َمو اؾْمَتَجوسُمقا * َيْؿؾِ ًْ إِْن شَمْدقُمقُهْؿ ٓ َي

ٌإُئدَؽ ِمْثدُؾ ظَمٌِدػٍم﴾  ُؽْؿ َوٓ ُيـَ
يمِ -13: ومدوـمر ]ًَمُؽْؿ َوَيْقَم اًْمِؼَقوَمِي َيْؽُػُروَن سمنِِمْ

14]. 

إذا ؾملًمً وموؾملل اهلل، وإذا اؾمدتعـً »اسمـ قمٌوس قمـ طمديٌ (: 96)وىمول ص

 .شوموؾمتعـ سموهلل
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ًمقس اعمؼصقد سمف اًمـفل قمـ اًمًمال، واإلؾمتعوكي سمدَم ؾمدقى اهلل يمدَم :ىمول قمؼٌي 

سملطمد مـ اعمخؾدقىملم، وٓ سمدد إذا أردت اإلؾمتعوكي .وموعمعـك. يػقده فموهره ًمػظف

 .وموضمعؾ يمؾ اقمتَمدك قمغم اهلل وطمده مـفو

قمغم اهلل وطمدده مدـ ٌقس مو يمر إذ يمقػ يؽقن معتؿدًا وهذا حتريػ فموهر وشمؾ 

َتِجقُى ًَمُف إمَِم َيْقِم يدقمق معف همػمه ﴿ ًْ ـْ ٓ َي ـْ ُدوِن اهلل ِ َم ـْ َيْدقُمق ِم ـْ َأَوُؾ مِم  َوَم

ـْ ُدقَموِئِفْؿ اًْمؼِ   [.5:طمؼوفإ] هَموومُِؾقَن﴾َقوَمِي َوُهْؿ قَم

 

 

 :ذم اعمـفٍ واًمطريؼي :ثوِناف

 اهد.عمظؾقم اعمتفؿ ىمؾقؾ مـ يـصػفاًمتصقف ذًمؽ ا: (116)ىمول ذم ص 

 اهد. الم اهلدى مـ قمؾَمء اعمًؾؿلمأئؿي أقمإؿموقمرة : (115)وىمول ذم ص

ذم إيضوح مو أؿمؽؾ ذم ـمريؼي اًمًودة واًمصقومقي  "اًمـػحوت اًمشذيي"وذم يمتو  

شملًمقػ اًمغدقث إيمدؼم واًمـدؼماس إفمفدر : ٕطمد والل اًمصقومقي ذم قمـقاكف 

اًمقؿـدل سمؾددًا، واًمشدوومعل مدذهًٌو، طمًون سمـ ؾمدـون .. اًمزمون        ىمطى دائرة

وشمًؿقي اًمغقث واًمؼطى مدـ اإلحلدود .. وإؿمعري قمؼقدة، واًمشوذزم ـمريؼي 

 .ذم ديـ اهلل 
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يميمد سمطالن دقمقى اًمصقومقي إشمٌدوع اإلمدوم اًمشدوومعل يمقدػ  وهذا سمقون خمتٍم

قددد ر  ذم أؾمددوس اًمددديـ، وذم شمقطميؽقكددقن قمددغم ـمريؼتددف، وهددؿ ِوًمػقكددف 

 !!!؟.اًمعوعملم
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 ؟هؾ إصوظرة مـ أهؾ افسـي

 

ؿقا سمذًمؽ كًٌي إمم أ  احلًـ إؿمعري، وىمدد رضمدع قمدـ هدذا ؾُم : إصوظرة 

رمحدف –إمم مـفٍ اًمًؾػ، ومو يمدون قمؾقدف اإلمدوم أمحدد  اعمذهى ذم آظمر طمقوشمف

- اهلل

 :ذم أمقروإؿموقمرة ِوًمػقن أهؾ اًمًـي 

 .ا ؾمٌع صػوت كػقفؿ ًمؾصػوت قمد :إول 

 . اًمؼقل سموًمؼدر يمَم ىموًمً اجلفؿقي: افثوِن

 .اًمؼقل سمخؾؼ اًمؼرآن : افثوفٌ

 .ىمقهلؿ ذم اإليَمن يمؼقًمف اجلفؿقي  :افرابع

 .اًمعدينيوؾملم  حتؼقؼ  "ذح اًمقاؾمطقي ًمؾفراس مؼدمي": اكظر

 "ضمددومع سمقددون اًمعؾددؿ وومضددؾف  "وذيمددر طمددوومظ اعمغددر  اسمددـ قمٌددد اًمددؼم ذم  -

(1/69:) 

 .ؽتى اًمعؾؿقي دار اًم: ط 

 :عموًمؽقيٓ دمقز ؿمفودة أهؾ اًمٌدع، وذيمر سمًـده قمـ ومؼقف ا:وىمول موًمؽ : ومؼول 
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أهدؾ إهدقاء قمـدد موًمدؽ : قمغم ىمدقل موًمدؽ  معؾؼوً  أ  سمؽر سمـ ظمقيز أكف ىمول

واًمٌددع ؽؾؿ ومفق مدـ أهدؾ إهدقاء وؾموئر أصحوسمـو هؿ أهؾ اًمؽالم ومؽؾ مت

وهيجدر،  ؿمدفودة ذم اإلؾمدالم أسمدداً يمون أو همػم أؿمعري، وٓ شمؼٌؾ ًمدف  ،أؿمعريوً 

 اهد.ويمد  قمغم سمدقمتف

 

 

 

 حؽؿ اإلموم افشوؾعل ظذ أهؾ افؽالم 

طمؽؿل ذم أهؾ اًمؽالم أن ييسمقا سموجلريدد :  -رمحف اهلل –ىمول اإلموم اًمشوومعل 

واًمـعول، وجيعؾقن قمغم اإلسمدؾ، ويطدوف هبدؿ ذم اًمعشدوئر واًمؼٌوئدؾ، ويـدودى 

  ( ).ًمًـي، وأىمٌؾ قمغم اًمؽالم اهدقمؾقفؿ هذا ضمزاء مـ شمرك اًمؽتو  وا

أهدؾ  "اًمعؼقدة اًمقاؾمطقي"ذم  –رمحف اهلل  –وىمد قمرف ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي 

 :اًمًـي ومؼول

صددور اعمتؿًددؽقن سموإلؾمددالم اعمحددض اخلددوًمص قمددـ اًمشددقائى، هددؿ أهددؾ  

 اهد..واجلَمقمي ـياًمً

                                                 

 .دار اًمؽماث "ط (1/461)ًمؾٌقفؼل  "مـوىمى اًمشوومعل  " ( )
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 : معؾؼًو قمغم ذًمؽ  "ذح اًمقاؾمطقي"ىمول اًمعالمي اسمـ قمثقؿلم ذم 

 ؾـو مـ أهؾ اًمًـي واجلَمقمي؟ ومنذا ؾمئ

 .هؿ اعمتؿًؽقن سموإلؾمالم اعمحض اخلوًمص قمـ اًمشق  ومـؼقل 

 ,أن إصتتوظرة : وهددذا اًمتعريددػ مددـ ؿمددقخ اإلؾمددالم اسمددـ شمقؿقددي يؼت دد

: ٕن ًُؽفؿ مشدق  سمدَم وكحقهؿ فقسقا مـ أهؾ افسـي واجلامظي,وادوتريديي

 . أدظمؾقا ومقف مـ اًمٌدع

أؾمَمء اهلل  ٕؿموقمرة، واعموشمريديي ومقَم ذهٌقا إًمقف ذموهذا هق اًمصحقْ أكف ٓ يعد ا

ويمقػ يعدون مـ أهدؾ اًمًدـي واجلَمقمدي ذم  ،واجلَمقمي وصػوشمف مـ أهؾ اًمًـي

 ذًمؽ مع خموًمػتفؿ ٕهؾ اًمًـي واجلَمقمي ؟ 

 

 

 

أو  ،إمو أن يؽقن احلؼ ومقَم ذهى إًمقف همٓء إؿمدوقمرة واعموشمريديدي: ٕكف يؼول 

 :ػاحلؼ ومقَم ذهى إًمقف اًمًؾ

اًمصدحوسمي : هدؿ ن اًمًؾػ هـدوو ذهى إًمقف اًمًؾػ: ٕاحلؼ م ومـ اعمعؾقم أن 

 .واًمتوسمعقن،وأئؿي اهلدى مـ سمعدهؿ
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اًمًؾػ وهمٓء ِدوًمػقهنؿ، صدوروا ًمقًدقا مدـ  فومنذا يمون احلؼ ومقَم ذهى إًمق

 ( )اهد .أهؾ اًمًـي واجلَمقمي ذم ذًمؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .دار اًمؽماث: ط(686-685)ذح اًمقاؾمطقي  ( )
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ذـر بعض إشس افعؼديي افُل بـك افصقؾققن  

 ( )ؾقفو كحؾُفؿظ

 

 . ادبوفغي دم افُؼشػ إػ حد افقؿقع دم افرهبـي -1

همقدٌ ". اًمصقذم مـ يرى دمف هدراً ً ً ومؾؽف مٌوطمدوً ( : 183:ت)ىمول اًمتًؽمي 

 (1/153) "اعمقاهى اًمعؾقي

اًمتصدقف شمدرك يمدؾ طمدظ اًمدـػس (: 195ت) أسمدق احلًدلم اًمـدقري :وىمول 

َؾؿل " ًُ  (.38)ص  "ـمٌؼوت اًمصقومقي ًمؾ

ـَ اًمُدْكَقو ﴾:ػ ىمقل اهلل شمعومم وهذا ِوًم ٌََؽ ِم َٓ شَمـَس َكِصق  .﴿ َو

 . شإن فـػسؽ ظؾقؽ حؼًو  »: -قمؾقف اًمصالة واًمًالم  -وىمقًمف 

يمَم ؾمقليت اإلؿمورة إًمقدف ذم  ،تؼديس ادشويخ وتسؾقؿ افؼقود ْلؿ وافغؾق ؾقفؿ-1

 .اًمتحذير مـ سمدقمي اًمتؼؾقد إن ؿموء اهلل شمعومم 

 . افـور دم اجلـي وٓ رهبي مـَّلل ٓ رؽبي ظبودة ا -3

 .طمرىمـل ومقفو فؿ إن يمـً أقمٌدك ظمقومًو مـ كورك ومواًمؾ: يمَم ىمول أطمدهؿ 

                                                 

 سمتٍمف( 44-1/45)"شمؼديس إؿمخوص قمـد اًمصقومقي  ":اكظر ( )
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دوِرقُمقَن ذِم :ىمدول اهلل قمدـفؿ  كٌقدوء إذوهذا ظمالف قمٌدودة إ ًَ ُدْؿ يَمدوُكقا ُي ﴿ إهِن 

ًٌو َويَموُكقا ًَمـَو ظَموؿِمِعلَم﴾ ًٌو َوَرَه اِت َوَيْدقُمقَكـَو َرهَم  [.95 :إكٌقوء]اخْلػَْمَ

 

 

ُؿ اًْمَقؾِمدقَؾَي َأهُيُدْؿ : وىمول  ؾمٌحوكف وشمعومم
ِ ٌَْتُغقَن إمَِم َرهبإ ـَ َيْدقُمقَن َي ِذي ﴿ُأوًَمِئَؽ اًم 

َووُمقَن قَمَذاسَمُف إِن  قَمَذاَ  َرسمإَؽ يَموَن حَمُْذوًرا﴾ َِ : اإلهاء]َأىْمَرُ  َوَيْرضُمقَن َرمْحََتُف َو

57.] 

صدقومقي اًمدذيـ أؾمدؼطقا ريمـدل اًمعٌدودة حمذرًا مدـ اًم -رمحف اهلل -ىمول اسمـ سمطي

أهؾ مهؿ دكقئي ، وذائدع : اخلقف واًمرضموء سمدقمقى اعمحٌي واًمشقق ىمول قمـفؿ

واعمحٌدي  ،ويمدؾ أؾمدٌوهبؿ فمؾؿدي ،يددقمقن اًمشدقق ،سمدقمقي ، يظفدرون اًمزهدد

واًمرضمدوء ، يًدؿعقن مدـ إطمدداث واًمـًدوء ، ويطرسمدقن  ،سمنؾمؼوط اخلقف

ن ذًمؽ مدـ ؿمددة طمدٌفؿ ًمدرهبؿ ويصعؼقن ويتغوؿمقن ويتَموشمقن ويزقمؿقن أ

            ( ).وؿمقىمفؿ إًمقف شمعومم اهلل قمَم يؼقل اجلوهؾقن قمؾقًا يمٌػماً 

 .وؾمتليت اإلؿمورة إمم ذًمؽ إن ؿموء اهلل شمعومم  :  ؾُح بوب آبُداع دم افديـ -4

سمحجدي قمددم آقمدؽماض  :إؽالق بوب إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر -5

مًتدًملم سمَم ًمقس هلدؿ ومقدف دًمقدؾ مدـ ىمصدي  ،طمشيطمتك ًمق أشمك ومو ،قمغم اًمشقخ

                                                 

 (.137) "شمؾٌقس إسمؾقس ": اكظر (( 
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إذ اخلي ومعؾ ذًمؽ سملمر اهلل ىمدول اهلل شمعدومم  -قمؾقف اًمًالم -اخلي مع مقؾمك

ـْ َأْمِري ﴿ :ؾمٌى ومعؾ ذًمؽ قمـف سمعد سمقون ُُُف َظ  .﴾َوَمو َؾَعْؾ

 !؟.يقطمك إًمقفؿ ور أؿمقوخ اًمصقومقي ومفؾ ص 

 . افػـوء افصقدم ووحدة افقجقد مـ ؽالَتؿ -6

 351) مـ أقمؾـ هبذه اًمدقمقى احلًلم سمدـ مـصدقر احلدالج ىمتدؾ قمدوم وأول 

 .طملم أس قمغم مؼقًمتف اخلٌقثي ( هد/

 

 

. معراج زم معراج يمَم ًمؾـٌل: أن أسمو يزيد اًمًٌطومل هق أول مـ ىمول  :ويؼول

( )       

 .وهذه دقمقى سموـمؾي سموإلمجوع 

واًمعدروج ، ومؼد طمؽك اًمؼويض قمقوض اإلمجوع قمغم يمػر مـ ادقمك جموًمًدي اهلل 

أو طمؾقًمف ذم أطمدد مدـ إؿمدخوص ، يمؼدقل سمعدض اعمتصدقومي ، إًمقف ومؽوعمتف

  ( ).واًمٌوـمـقي واًمـصورى واًمؼرامطي

 .ؾؽرة افقصقل إػ احلؼقؼي ادطؾؼي وافُل تُضؿـ ترك افُؽوفقػ افؼظقي-8

                                                 

 (.167) "شمؾٌقس اسمؾقس": اكظر ( )

 (.1/1567)"اًمشػوء  ": اكظر( ( 
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ُاتك َيْلتَِقتَؽ اْفَقِؼتُغ ﴿ :وهذا ِوًمػ ىمقل اهلل شمعومم   ًمقؼدلم وا ﴾َواْظُبْد َرباتَؽ َح

 . اعمقت

 :-رمحف اهلل-اًمؼويض قمقوضىمول 

اًمنمع ومو قمرف يؼقـًو  مـ أمجع اعمًؾؿقن قمغم شمؽػػم مـ يمذ  أو أكؽر ىموقمدة 

يمؼقل سمعض ، قمؾقف  ووىمع اإلمجوع اعمتصؾ  ، سموًمـؼؾ اعمتقاشمر مـ ومعؾ اًمرؾمقل

اعمتصقومي إن اًمعٌودة  وـمقل اعمجوهددة إذا صدػً كػقؾمدفؿ ، أومضدً هبدؿ إمم 

  ( )اهد  .قمـفؿ إسموطمي يمؾ رء هلؿ ورومع قمفد اًمنمائعإؾمؼوط ، و

 

 

 

 

 ( ).هذه سمعض إؾمس قمغم ؾمٌقؾ اإلجيوز واإلؿمورة 

واًمصقومقي اعمتؼدمي هؿ اًمذيـ سمذروا يمؾ ضمذور آكحراوموت ذم شمصقومفؿ ، وإن 

 شمؼدديس إؿمدخوص ذم اًمػؽدر " .  ٓ قمغم اًمتدرج اًمزمـليمون ذًمؽ مل يظفر إ

 (.1/44) "اًمصقذم

                                                 

 (.1/1574) "اًمشػوء ": اكظر ( )

 (.1/44) "شمؼديس إؿمخوص ذم اًمػؽر اًمصقذم ": اكظر ( )
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ف اًمقاىمدع اًمدذي قمؾقدف ويشفد سم ،ًمًوسمؼف يميد ذًمؽ امتدادٌ  ذم زموكـوواًمتصقف 

ـنم سموـمؾفؿ طموهلؿ مدع مدـ ًم :ومصقومقي قمٍمكو، مع مو يتؾؼقكف مـ دقمؿ مشم

جد همدى  ذًمدؽ وًمدق سمعدد طمدلم، ، وؾمدقشاشُؿُع بعضتـو بتبعض» يدقمؿفؿ 

 .واًمًعقد مـ وقمظ سمغػمه

سمدَم قمؾقدف اًمصدقومقي ذم وجيدر سمـو اإلؿمورة إمم ىمصقدة قمٍميي شمعتؼم وصمقؼي شمشفد 

  -رمحف اهلل  – قمٍمكو ُـك حمدث اًمديور اًمقؿـقي ؿمقخـو مؼٌؾ سمـ هودي اًمقادقمل

 .أن شمؽقن سمقد يمؾ يؿـل طمتك يؽقكقا قمغم سمقـي ممو قمؾقف هذه اًمػرىمي

وهذه اًمؼصقدة ىمرئً ذم جمؾس قمؿر سمـ طمػقظ اًمصقذم احليدمل وؾمدجؾً  

 :وهذا كص اًمؼصقدة 

 ـددددددددكًمقددددددددوزم اهلـددددددددو واعم

 

 ً اًمغـدددددك واًمؼٌدددددقلأقمطقددددد

 

 أكدددو اؾمدددؿل قمؿدددر سمدددوًمعال معؾـدددو

 

 ومؿددـ كددول مددثكم سمؾددغ يمددؾ ؾمددقل

 

 أكدددو احلدددورض اًمـدددورض اعمحًدددـو

 

 أكددو ومخددر إىمطددو  وأهددؾ اخلئددقل

 

 أكدددو اًمغدددوسمر اًمًدددوشمر اًمدددقازم أكدددو 

 

 أكددو اؾمددؿل اًمػووددؾ سمددـ اًمرؾمددقل
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 أكددو اًمغددقث أكددو اًمؼطددى زم ظمصددـو 

 

 

 إًمددددف اًمًددددَم سموهلـددددو واًمقصددددقل

 

  يدددذوق اًمعـدددوومؿدددـ ىمدددول مدددثكم

 

 وًمددق ـمددول مددو ـمددول موًمددف ىمٌددقل

 

  

 أكدددو ـمػدددً سمدددوًمعرش كؾدددً اهلـدددو

 

 أكددو اؾمددؿل اًمؼطددى ومخددر اًمقصددقل

 

 أكددددو سمددددوًمؽمضمل سمؾغددددً اعمـددددو

 

 وذم طميددة اًمددر  روطمددل دمددقل

 

 أكدددددو رمحدددددي اهلل ًمؾخؾدددددؼ أكدددددو 

 

 يمددذا إوًمقددوء حتددً طمؽؿددل شمؼددقل 

 

 أكدددددو ىمددددددرة اهلل  أكدددددو اعمعؾـدددددو

 

 أكدددو ؾمدددقػ ًمؾعوصدددلم اًمٌطدددقل

 

 أكو طمٌـو اهلل أٓن ًمـددددددددددددددددددو

 

 قمطوكدددو اعمؼوصدددقد ًمؽدددؾ ؾمدددقل

 

 واإلهاء واًمـدددقر قمـددددي مجدددقل  أكددددو ىمٌددددؾ آدم قمطقددددً اعمـددددك
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 أكدددو اًمؼدددوسمض اًمٌوؾمدددط اعمحًدددـو

 

 وسموعمـتفدددددو زم حمدددددؾ احلؾدددددقل

  

 وٕمدددددالك   ؾمدددددوقمقي   أكدددددو

 

 يمددذا اًمؽددقن وأهؾددف سمددلمري جيددقل

  

 وٓ ؿمددددددقخ إٓ أىمؿتددددددف أكددددددو 

 

 ا اًمؼطى واًمغدقث سمدلمري يؼدقليمذ

 

 ومقؾمدددك سمدددـ قمؿدددران كؾتدددف أكدددو 

 

 أكددو اؾمددؿل اًمػخددر ومحددؾ اًمػحددقل

 

 أىمؿتدددددف قمطقتدددددف مجقدددددع اعمـدددددو 

 

 وكجقتددددف مددددـ أمددددقر مفددددقل

 

 وقمقًدددك سمدددـ مدددريؿ رومعتدددف أكدددو 

 

 إٓم اًمًدددددَمء سمويـدددددول اًمؼٌدددددقل 

 

 أكدددددو ضمـدددددي اهلل أكدددددو اعمحًدددددـو 

 

 أكدددو زم ظمقائدددؾ شمزيدددؾ اًمعؼدددقل 

 

 اًمعـددددو ومددددـ زم معوكددددد يددددذوق

 

 دكقدددو وأظمدددرى يـدددول اًمدددذهقل 
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 مريددددي شمقؾمدددؾ وقمدددذ سموؾمدددؿـو 

 

 وىمددددؾ يددددوقمؿر ًمتـددددول اًمؼٌددددقل

  

 دكقدددددو وأظمدددددرى شمـدددددول اهلـدددددو 

 

 شمؾؼدددددك  واعمـدددددك واًمقصدددددقل

 

 

 وٓ ىمؾددددددً هددددددذا وًمؽــددددددو

 

 أشمددددوين إذن مددددو ؿمددددوء أىمددددقل 

 

 قمطدددددو رسمـدددددو  هدددددذه ؾمدددددقاسمغ

 

 مددـ قمددومل اًمددروح كؾددً اًمقصددقل

 

 وٓ ومخددددر سمددددؾ كحؿددددده رسمـددددو 

 

 ه دايددؿ قمددغم يمددؾ ؾمددقلوكشددؽر

  

 

 صدددالشمف قمدددغم اعمصدددطػك ضمددددكو

 

 

 .وآًمدددف وصدددحٌف واسمدددـ اًمٌتدددقل 
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اإلمدوم  حمدث اًمديوراًمقؿـقديقمؾقفدو ؿمدقخـوىمدد رد  ،وهذه اًمؼصدقدة اًمؽػريدي

اًمًدقػ اًمٌدوشمر ذم اًمدرد قمدغم اًمصدقذم  "  :سمعـدقان  -قمؾقف رمحي اهلل–اًمقادقمل 

 ."اًمؽوومر

-1/185) "ـمٌؼوت اًمشعراين"َم ذم وهذه اًمؼصقدة هلو كظوئر مـ أؾمالومفؿ يم 

 "اًمتصددقف"كؼؾفددو ذم يمتددو  (74)ًمؾعتددقري  "اًمقصددقي اًمؽددؼمى"و( 181

 .رمحف اهلل –إطمًون اهلل فمفػم ( 119-135)

 .وهل ىمصوئد سمقـي اًمٌطالن 

 . وـؾ بحسبفي دائر بغ بدظي وإرشاك أو زكدؿي ـُوؾرش  فوافُصقف ـؾ

 : -رمحف اهلل -إطمًون فمفػماًمشقخ ىمول 

ـ أول إمدر أن سمعدض اًمغدالة هدؿ اًمدذيـ أؾمدوءوا إمم اًمتصدقف ويمـً أفمد

ؿ ذم واًمصقومقي وأن اًمغؾق واًمتطرف هق اًمذي ضمؾى قمؾقفؿ اًمطعدـ ، وأوىمعفد

وًمؽـدل وضمددت يمؾدَم شمعؿؼدً ذم اعمقودقع ،  ، اًمتشوسمف مع اًمتشقع واًمشدقعي

 وشملمؾً ذم اًمؼقم ورؾموئؾفؿ وشمقهمؾدً ذم مجوقمدو ؿ وـمدرىمفؿ ، وطمؼؼدً ذم

 ( ).هدُومًو ا   قمـدهؿ يموًمشقعي أكف ٓ اقمتدالؿ : ؾمػم ؿ وشمرامجف

 :شمـٌقف

                                                 

 .(8)ص "اًمتصقف واعمـشل واعمصدر ": اكظر ( )
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ويمػك اهلل ،قمومؾدف اهلل  سمعدًمدف_ ومـ همال ؿ ذم قمٍمكو قمكم اجلػري احليمل

 :وًمف أىمقال ظمطػمة، وهذه إؿمورة إمم سمعض ؿمطحوشمف ،_اعمًؾؿلم ذه سمػضؾف

  

 

دل سمؼقل يزقمؿ أن اًمقزم ًمف ىمدرة أن ِؾؼ ذم رطمؿ اعمرأة ـمػاًل سمغػم أ ، ويًت*

وفِِؼغَ ﴿ :  اهلل شمعومم ـُ اخْلَ ََُبوَرَك اَّللاُ َأْحَس اَم  ﴿:وىمقًمف شمعومم،﴾َؾ ـْ َأْحَقوَهو َؾَؽتَلكا َوَم

 .﴾ َأْحَقو افـاوَس مَجِقًعو

﴿ :ىمول اهلل شمعومم. ن اهلل قمز وضمؾ هق اعمختص سموخلؾؼوهذا اؾمتدٓل سموـمؾ، ٕ

ٌَوَرَك اهللُّ ـَ شَمدْدقُمقَن : وىمول شمعومم،﴾ َرُ  اًْمَعوعَملِمَ َأَٓ ًَمُف اخْلَْؾُؼ َوإَْمُر شَم ِذي ﴿ إِن  اًم 

  ٓ ٌُْفُؿ اًمدُذسَموُ  ؿَمدْقًئو  دُؾ ًْ ُؾُؼقا ُذسَموسًمو َوًَمدِق اضْمَتَؿُعدقا ًَمدُف َوإِن َي ْ َِ ِمـ ُدوِن اهلل ِ ًَمـ 

َتـِؼُذوُه ِمـُْف َوُعَػ اًمط وًمُِى َواعْمَْطُؾقُ   ًْ دِذي  ﴿ َأمَلْ شَمدرَ : وىمقًمدف شمعدومم،﴾َي إمَِم اًم 

 ًُ ِذي ُىِْقدل َوُيِؿقد َ اًم  ِف َأْن آشَموُه اهللُّ اعْمُْؾَؽ إِْذ ىَموَل إسِْمَراِهقُؿ َر إ طَمآج  إسِْمَراِهقَؿ ذِم ِرسمإ

دِق وَمدْلِت هِبَدو  ـَ اعْمَنْمِ ْؿِس ِم ًُ ىَموَل إسِْمَراِهقُؿ وَمنِن  اهللَّ َيْليِت سمِوًمش  ىَموَل َأَكو ُأطْمِقل َوُأِمق

ـَ اعمَْ  ِذي يَمَػَر َواهللُّ َٓ هَيِْدي اًْمَؼْقَم اًمظ وعملَِِم﴾ِم ًَ اًم  ٌُِف  .ْغِرِ  وَم

أن اهلل أقمطك إوًمقوء اًمؼدرة قمغم إهموصمي مدـ  :سمؾ يزقمؿ هذا اًمصقذم اجلػري* 

 .ؿ، وأهنؿ ظمؾػوء ذم إرض قمـ اهلليًتغقٌ هب

 : إيش معـك أكؽ ظمؾقػتل ذم اًمدار اخلؾقػي متٍمف، طمتك ىمول : يؼقل 
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ٍميػ اًمقزم طمتك ذم أظمرة، طمتدك ذم اجلـدي وذم اًمـدور، ًمدق ر  ضمعدؾ وزم شم

قمدغم  أكف وزم ر  ظمدغم اجلـدي يؼطدع ًمدف: يدظمؾ اًمكم يٌغوه اجلـي، ومؾق ىمول ًمؽؿ 

اهدد مدـ ذيدط .إًمدخ!!!.. يمقػف، وأظمرة واًمدكقو أقمطوهؿ اهلل هذا اًمتػقيض

 .مًجؾ سمصقشمف

 .وهذا اختوذ مع اهلل إهلًو آظمر 

ٌء : ًمـٌقف يؼقل اهلل  ـَ إَْمِر َرْ ﴿ ًَمدْق يَمدوَن ومِدقِفََم : ويؼقل شمعومم،﴾﴿ًَمْقَس ًَمَؽ ِم

ٌَْحوَن اهلل ِ َر إ اًْمَعْرِش قَمَم  َيِصُػقَن ﴾ ًُ َدشَمو وَم ًَ ٓ  اهلل ُ ًَمَػ  .آهِلٌَي إِ

 

 

 

ـْ َأِ  ُهَرْيَرَة  ـْ َأطَمٍد ُيْدظِمُؾُف قَمَؿُؾد»:ىَموَل -–وروى مًؾؿ مـ طمديٌ قَم ُف َمو ِم

َديِن َر إ سمَِرمْحَيٍ  ٓ  َأْن َيَتَغؿ  َٓ َأَكو إِ ًَ َيو َرؾُمقَل اهلل ِ ىَموَل َو َٓ َأْك  .شاجْلَـ َي وَمِؼقَؾ َو

وهق ظمػم ظمؾؼ اهلل ٓ يدظمؾ اجلـي إٓ سمرمحي اهلل، ومؽقدػ  إذا يمون رؾمقل اهلل 

 .سمؿـ دوكف
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 افثوِن ادبحٌ 

 قحقد وافعؼقدةخموفػي افصقؾقي دم افُ

 .خموًمػي اًمصقومقي ذم صػوت اهلل شمعومم  *

 .خموًمػتفؿ ذم صػي اًمعؾق هلل قمز وضمؾ  واإلؾمتقاء قمغم اًمعرش *

 .أن ىمٌؾي اًمدقموء همػم ىمٌؾي اًمصالة  :ىمقهلؿ خموًمػتفؿ ذم *

 .خموًمػتفؿ ذم اًمؼرآن وقمؼقد ؿ ومقف *

 .خموًمػتفؿ ذم اًمٌـوء قمغم اًمؼٌقر *

 .اًمصقومقي واًمًحر *

 .قي وادقموء قمؾؿ اًمغقى اًمصقوم *

 .رد اًمصقومقي ٕطموديٌ كٌقيي* 

 .اعمقوققمي اعمشفقرة قمـد اًمصقومقيوسمعض إطموديٌ اًمضعقػي * 
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 خموفػوت افصقؾقي دم صػوت اَّلل

  

 .مـفٍ أهؾ افسـي واجلامظي دم صػوت اَّلل تعوػ: أوًٓ 

عومم أن قمؼقدة أهؾ اًمًـي واجلَمقمي ذم صػوت اهلل شم –وومؼؽ اهلل ًمطوقمتف  –اقمؾؿ 

 : هل

همدػم  اإليَمن سمَم وصػ سمف ؾمٌحوكف كػًف ذم يمتوسمف،وسمَم وصدػف سمدف رؾمدقًمف مدـ

شمؽققػ وٓ ُثقؾ ، سمؾ يممـقن سمدلن اهلل ؾمدٌحوكف  حتريػ وٓ شمعطقؾ، ومـ همػم

ِؿقُع اْفَبِصرُ ﴿ ٌء َوُهَق افسا ِؿْثؾِِف ََشْ ـَ  ( )[.11: اًمشقرى]﴾ ِ َفْقَس 

غم اإلىمرار هبدذه اًمصدػوت اًمدقاردة ذم أهؾ اًمًـي جمؿعقن قم: ىمول اسمـ قمٌد اًمؼم 

 ( ).اًمؽتو  واًمًـي، ومل يؽقػقا ؿمقئًو مـفو

يمَم ذيمدر احلدوومظ ثقؾ وشمـزيف سمغػم شمعطقؾ ،إصمٌوت سمغػم ُ :ومفذا معتؼد أهؾ احلؼ

مدـ إئؿدي قمـدد  وهمدػمه ،اًمٌخوري كعقؿ سمـ محود اخلزاقمل   سمـ يمثػم قمـ ؿمقخ

                                                 

 . "اًمعؼقدة اًمقاؾمطقي  ": اكظر ( )

 (.13/148) "ومتْ اًمٌوري  " ( )
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ََُقى َظَذ اْفَعْرشِ ُثؿا ا﴿ :ذم ؾمقرة إقمراف شمػًػم ىمقًمف شمعومم :  ٕقمدراف]﴾  ْش

54.] 

 :ذيمر مذهى اًمًؾػ ذم إصمٌوت اًمصػوت كحق مو شمؼدم إمم أن ىمول

 :ىمول –ؿمقخ اًمٌخوري –سمؾ إمر يمَم ىمول إئؿي مـفؿ كعقؿ سمـ محود اخلزاقمل  

  د مو وصػ اهلل سمف كػًف ومؼد يمػر،ضمحمـ ؿمٌف اهلل سمخؾؼف يمػر، ومـ  

 

ومؿدـ أصمٌدً هلل شمعدومم مدو  ،رؾمدقًمف شمشدٌقف، وٓ وًمقس ومقَم وصػ اهلل سمف كػًف

 وردت سمف أيوت اًمٍمىي 

وإظمٌور اًمصدحقحي، قمدغم اًمقضمدف اًمدذي يؾقدؼ سمجدالل اهلل، وكػدك قمدـ اهلل 

 ( ).اًمـؼوئص ومؼد ؾمؾؽ ؾمٌقؾ اهلدى اهد

 : دم إثبوت افصػوت –رمحف اَّلل –ظؼقدة إموم افشوؾعل : ثوكقو

 : طمقٌ ىمول –رمحف اهلل –كؼؾ كص يمالم هذا اإلموم اسمـ اًمؼقؿ 

طمدصمـو يقكس سمـ قمٌد إقمغم :  -يعـل اسمـ أ  طموشمؿ اًمرازي  –ىمول قمٌد اًمرمحـ 

ؾمؿعً حمؿد سمـ إدريس اًمشوومعل يؼقل وىمد ؾمئؾ قمـ صدػوت اهلل ومدو : ىمول

هلل شمعومم أؾمَمء وصػوت ضموء هبو يمتوسمف، وأظمؼم هبو كٌقدف أمتدف، ٓ : يممـ سمف ومؼول

                                                 

 .اًمتقومقؼقي: ط( 1/357.) "شمػًػم اسمـ يمثػم" ( )
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ؼرآن كدزل هبدو، وصدْ ؾقف احلجي ردهو، ٕن اًميًع أطمد مـ ظمؾؼ اهلل ىمومً قم

اًمؼقل هبو ومقَم روى قمـف اًمعدول، ومنن ظموًمػ ذًمؽ سمعد صمٌقت قمـ رؾمقل اهلل 

احلجي قمؾقف ومفق يموومر، وملمو ىمٌؾ صمٌقت احلجي قمؾقف ومؿعذور سموجلفؾ : ٕن قمؾؿ 

ذًمؽ ٓ يدرك سموًمعؼؾ، وٓ سموًمرؤيي واًمؼؾى، وٓ كؽػر سموجلفؾ هبو أطمد إٓ سمعد 

اخلؼم إًمقف هبو وكثًٌ هذه اًمصػوت، وكـػل قمـفو اًمتشٌف يمَم كػدك اًمتشدٌقف اكتفوء 

تِؿقُع اْفَبِصترُ : قمـ كػًدف ومؼدول ٌء َوُهتَق افسا ِؿْثؾِتِف ََشْ ـَ : اًمشدقرى]﴾﴿ َفتْقَس 

 ( )اهد.[11

 

 

 .ضريؼي اإلموم افشوؾعل دم إثبوت افصػوت

ذًمدؽ  ىمد قمؾؿً مـفٍ اإلموم اًمشوومعل ذم مو ؾمٌؼ، وإًمقدؽ سمعدض إمثؾدي ذم

ذم إصمٌوت صدػوت اهلل قمدغم  -أهؾ اًمًـي واجلَمقمي –اًمتل شمٌلم ـمريؼي أهؾ احلؼ 

 .مو يؾقؼ سمجالل اهلل 

 :أكف ىمول –رمحف اهلل –روى أسمق يعغم سمًـده إمم اإلموم اًمشوومعل 

                                                 

 .مؽتٌي اًمرؿمد: ط(.165)ٓسمـ اًمؼقؿ ص "اضمتَمع اجلققش اإلؾمالمقي  " ( )
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أمتف أشموكدو  -–هلل شمٌورك وشمعومم أؾمَمء وصػوت ضموء هبو يمتوسمف، وأظمؼم هبو كٌقف  

َُوِن  ﴿: ـ سمؼقًمف شمعوممأكف ؾمؿقع سمصػم، وأن ًمف يدي : اعموئددة]﴾ َبْؾ َيَداُه َمْبُستقَض

64.] 

ٌَْضدُتُف َيدْقَم : وأن ًمف يؿقـًو سمؼقًمف  َْرُض مَجِقعدًو ىَم ْٕ ﴿َوَمو ىَمَدُروا اهلل َ طَمؼ  ىَمدْدِرِه َوا

ٌَْحوَكُف َوشَمَعددددومَم قَمددددَم   ددددوٌت سمَِقِؿقـِددددِف ؾُمدددد ددددََمَواُت َمْطِقي   ً اًْمِؼَقوَمددددِي َواًم

يُمقنَ   [.67:اًمزمر]﴾ُينْمِ

ٓا َوْجَففُ ﴿: ًمف وضمفًو سمؼقًمف  وأن ٍء َهوفٌِؽ إِ ُؾ ََشْ  [88: اًمؼصص]﴾ ـُ

ٌَْؼك َوضْمُف َرسمإَؽ ُذو اجْلَالِل َواإْليْمَراِم﴾   [.17:اًمرمحـ]﴿َوَي

إكتف أظتقر وإن ربؽتؿ »: ذيمر اًمدضمول ومؼدول إذ اًمـٌل وأكف ًمقس سملقمقر سمؼقل 

 . ( )شفقس بلظقر

ًمؾذي ىمتؾ ذم ؾمٌقؾ اهلل إكف ًمؼدل  اًمـٌل : عمممـ سمؼقلضحؽ مـ قمٌده اوأكف ي

 ( ).اهلل وهق يضحؽ إًمقف

 ( ).وذيمر صػوت أظمر

 

                                                 

 . -ريض اهلل قمـفَم  –قمـ اسمـ قمؿر ( 169)، ومًؾؿ (3445)رواه اًمٌخوري (  ( 

 .-ريض اهلل قمـف –قمـ أ  هريرة ( 1895)،ومًؾؿ (1816)رواه اًمٌخوري  ( )

 .4/183اكظر جمؿقع اًمػتوى  (169 -1/168) "ـمٌؼوت احلـوسمؾي " ( )
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 .خموفػي افصقؾقي فإلموم افشوؾعل دم إثبوت صػوت اَّلل افعؾقو: ثوفثوً 

ًمؼد ظموًمػ اًمصقومقي اًمًؾػ اًمصوًمْ ذم ـمريؼتفؿ ذم إصمٌوت صدػوت اهلل شمعدومم 

حتريػدو  :اهبدؿ مدـ أهدؾ اًمضداللووؾقا ودالًٓ سمعقددا ؾمدؾؽقا ؾمدٌقؾ أرض

ـمدريؼتفؿ هدل ـمريؼدي إؿمدوقمرة  ،ًمؾـصقص اًمٍمدىي وإدًمدي اًمصدحقحي

 .اًمضالل 

وهدق (. 44)ومل يثٌتقا مـ صػوت اهلل إٓ ؾمٌع يمَم ذم يمتو  قمؼقدة اًمعدقام ص

 . رووميمـ يمتٌفؿ اعمع

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

 

 ًمددددف صددددػوت ؾمددددٌعي شمـددددتظؿ

 

 سمٍمددددددومؼدددددددرة إرادة ؾمددددددؿع 

 

 طمقددددوة اًمعؾددددؿ يمددددالم اؾمددددتؿر

 

صػوت اعمعوين قمغم أهنؿ ِدوًمػقن أهدؾ اًمًدـي ذم يمثدػم مدـ معدوين ويًؿقهنو 

 .اًمصػوت اًمتل أصمٌتقهو 

يمدَم  –ؾمؾؽقا ؾمٌقؾ شمػقيض اعمعوين اًمذي هق مـ ذ أىمقال أهؾ اًمٌدع اإلحلود 

 .–رمحف اهلل -ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي

ـك ويػقوقن اًمؽقػقي إمم اهلل شمعومم، وظموًمػ ذم يثٌتقن اعمع ومنهنؿ أهؾ اًمًـي أمو

ـُ ﴿ : ذًمؽ اًمصقومقي، ومؾؿ يثٌتقا اعمعـك سمؾ ومقوقا وملهؾ اًمًدـي يؼقًمدقن  مْحَ افترا
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ََُقى  [.5:ـمدف]﴾ َظَذ اْفَعْرِش اْش

قمددال وارشمػددع، ويمقػقددي آؾمددتقاء ٓ يعؾؿفددو إٓ اهلل ، وأهددؾ : اؾمددتقى معـددوه

 .يػقوقهنو ظمالومًو ٕهؾ إصمر اًمتػقيض ٓ يثٌتقن معـك اؾمتقى سمؾ

وىمد شمضؿـ سمعض يمالم اًمصقومقي ذم سمو  صػوت اهلل شمؽػػمًا ٕئؿدي اإلؾمدالم، 

ومـفؿ اإلموم اًمشوومعل وإًمقؽ إصمٌوت ذًمؽ مـ يمتو  ىمدرض ًمدف وطمدٌ قمؾقدف 

 ."اكتٌف ديـؽ ذم ظمطر"مجوقمي مـ اًمصقومقي وهق يمتو  

 مو معـك شمقطمقد أؾمَمء وصػوت؟/ 9/س:ىمول 

يريد مـ يؼًؿ اًمتقطمقد أن يثًٌ هلل صػوت همػم ٓئؼي سموهلل قمدز :  ؾلجوب ؿوئالً  

واًمصدقا  أن  ،وهمػمهدو قؼقي، واًمـزول احلؼقؼل واهلروًمي،وضمؾ مثؾ اًمقد احلؼ

مـ وصػ اهلل سمٌمء مـ هذه اًمصػوت وأراد طمؼقؼي اًمـدزول واًمقدد واهلروًمدي 

 (.5)اهد ص.ٕكف ؿمٌف اخلوًمؼ سموعمخؾقق :ومؼد يمػر

 . ـو سمعد إذ هديتـوسمـو ٓ شمزغ ىمؾقسمر: أؿقل

َُونِ ﴿ : اهلل قمز وضمؾ وصػ كػًف ذم يمتوسمف ومؼدول : اعموئددة]﴾َبتْؾ َيتَداُه َمْبُستقَض

64.] 

﴾:وىمول  ًُ سمَِقَدي  َو ظَمَؾْؼ
 [.75: ص]﴿ عمِ
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 ( )احلدديٌ... ش يـزل ربـو إػ شامء افدكقو» :  -قمؾقف اًمصالة واًمًالم  –وىمول 

قمؾقف اًمصدالة -: اهلقى ويؼقل أقمؾؿ اخلؾؼ سمرسمف، وٓ يـطؼ قمـ ورؾمقل اهلل

أكو ظـتد »:ومقَم يرويف قمـ رسمف ذم احلديٌ اًمؼدد يؼقل اهلل قمز وضمؾ  -واًمًالم

طـ ظبدي يب, وأكو معف حغ يذـرِن, إن ذـرِن دم كػسف ذـرتف دم كػيست, وإن 

شمؼرسمدً إًمقدف  مـفؿ، وإن شمؼر  مـدل ؿمدؼماً خر  ذـرِن دم مالٍء ذـرتف دم مالءٍ 

 شمؼرسمً مـف سموقمدًو، وإن أشمدوين يؿٌمد أشمقتدف هروًمدي  ذراقموً ، وإن شمؼر  إزمذراقموً 

 .( ) -ريض اهلل قمـف –قمـ أ  هريرة احلديٌ .ش

سمف كػًف ووصػف رؾمقًمف مـ صدػوت أهندو همدػم  اهلل ن مو وصػإ: ومؽقػ يؼول

ُُْؿ َأْظَؾُؿ َأِم اَّللاُ﴿    ٓئؼي سموهلل   [.145: اًمٌؼرة]﴾ ُؿْؾ َأَأْك

يمَم مه مدـ يمدالم  ،فوقيؾقؼ سمجالل اهلل ًمقس شمشٌمو  قمغم صمؿ إصمٌوت صػوت اهلل

يمالمف هذا ومقف ظمطقرة قمؾقدف :  ،وأيضوً ..كعقؿ سمـ محود اخلزاقمل  ؿمقخ اًمٌخوري

ٕهندؿ مل ىرومدقا،  :إذ شمضؿـ شمؽػػما ٕئؿي اًمديـ وطمؽؿ قمؾقفؿ سملهنؿ مشدٌفي

 .قمز وضمؾ  اًمصػوت اًمثوسمتي هلل هقا هذؾويعط

                                                 

 .وؾمقليت خترجيف ىمريٌوً  ( )

 .-ريض اهلل قمـف-قمـ أ  هريرة( 1675)،ومًؾؿ( 7455)اًمٌخوري  رواه اإلمومون  ( )
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 اأيَم »  اًمـٌل : ظمطر قمظقؿ ىمول ومؼد وىمع ذمٕظمقف يو يموومر، : ومـ ىمول
ٍ
مدرىء

 ( )شوإٓ رضمعً قمؾقدف: يو يموومر، ومؼد سموء هبو أطمدمهو إن يمون يمَم ىمول ىمول ٕظمقف 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .-ريض اهلل قمـفَم -قمـ اسمـ قمؿر(.116) "مًؾؿ "، (6154) "اًمٌخوري "أظمرضمف  ( )
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خموفػي افصقؾقي دم إثبوت صػي افعؾق َّلل ظز              

 وجؾ

 

 :مـ اًمصػوت اًمثوسمتي هلل قمز وضمؾ سموًمؽتو  واًمًـي، واإلمجوع واًمػطرة 

وأكف سموئـ مـ ظمؾؼف وقمؾؿدف ضمؾ قمغم ظمؾؼف، واؾمتقائف قمغم قمرؿمف قمز وقمؾق اهلل 

 .مـف مؽون،وإدًمي قمغم ذًمؽ يمثػمة ومتـققمي ٓ ِؾق

                  ( 188-185)ص "اًمعؼقددة اًمطحوويدي  "سمـ أ  اًمعدز ذم ذح ا ىمول اًمعالمي

 :  -رمحف اهلل –اعمؽتى اإلؾمالمل ىمول : ط

قمغم قمؾدق اهلل قمدغم ظمؾؼدف، ويمقكدف ومدقق  واًمـصقص اًمقاردة اعمتـققمي اعمحؽؿي

 : قمٌوده شمؼر  مـ قمنميـ كققمًو 

اعمعقـي ًمؾػقىمقدي سموًمدذات يمؼقًمدف  [مـ]اًمتٍميْ سموًمػقىمقي مؼروكو سملداة  :أحدهو

ـْ َؾْقِؿِفؿْ ﴿            :شمعومم ْؿ ِم ُ وُؾقَن َرِّبا  [.55: اًمـحؾ]﴾ ََيَ

ٌَدوِدِه َوُهدَق ﴿َوُهَق ا: ذيمرهو جمردة قمـ إداة يمؼقًمف شمعومم: اًمثوين ًْمَؼدوِهُر وَمدْقَق قِم

 [.18:إكعوم)]احْلَؽِقُؿ اخْلٌَػُِم﴾ 
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 ﴾ َتْعتتُرُج اْدَالئَِؽتتُي َوافتتُروُح إَِفْقتتفِ ﴿ :اًمتٍمدديْ سمددوًمعروج إًمقددف كحددق: اًمثوًمددٌ

 [  .4: اعمعورج]

 ( ).ش  يعرج اًمذيـ سموشمقا ومقؽؿ ومقًلهلؿ» : ملسو هيلع هللا ىلصوىمقًمف 

 

 

إَِفْقتتِف َيْصتتَعُد اْفَؽؾِتتُؿ ﴿: ومميمؼقًمددف شمعدد،اًمتٍمدديْ سموًمصددعقد إًمقف:  افرابتتع

 [.15: وموـمر]﴾افطاِقُى 

َبتْؾ َرَؾَعتُف اَّللاُ ﴿: يمؼقًمف شمعومم ،اًمتٍميْ سمرومعف سمعض اعمخؾقىموت إًمقف: اخلومس

 [.158: اًمـًوء]﴾إَِفْقفِ 

﴾: وىمقًمف  قَؽ َوَراومُِعَؽ إزَِم  ك إيِنإ ُمَتَقومإ ًَ  [.55: آل قمؿران]﴿ َيو قِمق

 ؾق اعمطؾؼ اًمدال قمغم مجقع مراشمدى اًمعؾدق ذاشمدًو وىمددراً اًمتٍميْ سموًمع: افسودس

 [.155: اًمٌؼرة]﴾َوُهَق اْفَعِعُ اْفَعظِقؿُ ﴿ :يمؼقًمف شمعومم وذوموً 

ًَمُف ُروُح اًْمُؼدُدِس :يمؼقًمف شمعومم  ،اًمتٍميْ سمتـزيؾ اًمؽتو  مـف: اًمًوسمع  ﴿ ىُمْؾ َكز 

َؽ سمِوحْلَؼإ  ـْ َرسمإ و َأْكَزًمْ  :وىمقًمف،[151: اًمـحؾ]﴾ِم دو يُمـ دو ﴿إِك  ٌَوَريَمدٍي إِك  ـَوُه ذِم ًَمْقَؾٍي ُم

 ﴾ ـَ  [.3:اًمدظمون]ُمـِْذِري

                                                 

 - اهلل قمـفريض–قمـ أ  هريرة ( 631)، ومًؾؿ (555)أظمرضمف اًمٌخوري  ( )
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اًمتٍميْ سموظمتصوص سمعض اعمخؾقىموت سملهنو قمـده وأن سمعضفو أىمدر   :افثومـ 

ـَ ِظـَْد َرِبَؽ ﴿: إًمقف مـ سمعض يمؼقًمف شمعومم وىمقًمدف ،[156: ٕقمدراف]﴾إِنا افاِذي

َ ﴿ :شمعومم ْٕ اَمَواِت َوا ـْ دِم افسا ـْ ِظـَْدهُ َوَفُف َم  [.19ا: آكٌقوء]﴾ْرِ  َوَم

 .وسملم مـ  قمـده مـ مالئؽتف وقمٌقده ظمصقصوً  ،ومػرق سملم مـ ًمف قمؿقموً 

قمـدده ومدقق  قفدوم: ًمؽتو  اًمذي يمتٌف اًمر  قمدـ كػًدف ذم ا» :  وىمقل اًمـٌل 

 ( ).شاًمعرش

وهذا قمـد اعمػنيـ مدـ أهدؾ اًمًدـي  ( )اًمتٍميْ سملكف شمعومم ذم اًمًَمء:  افُوشع

إمو أن شمؽقن سمؿعـك قمغم، وإمدو أن يدراد سموًمًدَمء اًمعؾدق ٓ : طمد وضمفلم قمغم أ

 .ِتؾػقن ذم ذًمؽ، وٓ جيقز احلؿؾ قمغم همػمه

 

مؼروكو سملداة قمغم خمتصًو سموًمعرش اًمذي هق أقمغم  ( )اًمتٍميْ سموٓؾمتقاء: افعورش

 ..اعمخؾقىموت

يسُحقل  إن اَّلل»: اهلل شمعومم يمؼقًمف اًمتٍميْ سمرومع إيدي إمم : احلودي قمنم 

 ( ).شمـ ظبده إذا رؾع إفقف يديف أن يردمهو صػرا

                                                 

 .        -ريض اهلل قمـف –قمـ أ  هريرة ( 1751)، ومًؾؿ (3194)أظمرضمف اًمٌخوري  ( )

اَمءِ ﴿: يمؼقًمف شمعومم ( ) ـْ دِم افسا ُُْؿ َم  .﴾َأَأِمـْ

ََُقى﴿: يمؼقًمف شمعومم ( ) ـُ َظَذ اْفَعْرِش اْش مْحَ  . ﴾افرا

 (.186)ص "حتؼقؼ اًمطحويي "صححف اًمشقخ إًمٌوين  ( )
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واًمـدزول اعمعؼدقل قمـدد مجقدع ( )اًمتٍميْ سمـزوًمف إمم ؾمَمء اًمدكقو، : افثوِن ظؼ

 .إمؿ إكَم يؽقن مـ قمؾق إمم أؾمػؾ 

وسمدَم  اإلؿمورة إًمقف طمًًو إمم اًمعؾق يمَم أؿمور إًمقف مـ هق أقمؾؿ سمرسمف، :افثوفٌ ظؼ

ـ مجقع اًمٌنم، عمو يمون سموعمجؿع إقمظؿ اًمدذي مل جيتؿدع جيى ًمف ويؿتـع قمؾقف م

 فقن ظـل,وأكُؿ مسم» : ٕطمد مثؾف ذم اًمققم إقمظؿ ذم اعمؽون إقمظؿ ىمول هلؿ

 : ىموًمقا ش؟ ؿوئؾقن ؾامذا أكُؿ

كشفد أكؽ ىمد سمؾغً، وأديً وكصحً، ومرومع أصٌعف اًمؽريؿي إمم اًمًَمء راومعًو 

 ( ).شافؾفؿ أصفد»: هلو إمم مـ هق ومقىمفو وومقق يمؾ رء ىموئالً 

يمؼقل أقمؾؿ اخلؾؼ سمف وأكصدحفؿ ٕمتدف، ش إيـ»اًمتٍميْ سمؾػظ : افرابع ظؼ

 .( )ش أيـ اَّلل» اًمصحقْ سمؾػظ ٓ يقهؿ سموـمال سمقضمفوأومصحفؿ سمقوكو قمـ اعمعـك 

 

 .عمـ ىمول إن رسمف ذم اًمًَمء سموإليَمن   ؿمفودشمف : اخلومس ظؼ

أكف رام اًمصعقد إمم اًمًَمء ًمقطؾع إظمٌوره شمعومم قمـ ىمقل ومرقمقن : اًمًودس قمنم

َوَؿوَل ﴿ : إمم إًمف مقؾمك ومقؽذسمف ومقَم أظمؼمه مـ أكف ؾمٌحوكف ومقق اًمًَموات ومؼول

                                                 

 (.41) -إن ؿموء اهلل شمعومم –يت احلديٌ ذم ذًمؽ ؾمقل ( )

 .-ريض اهلل قمـف–قمـ ضموسمر ( 1118)رواه مًؾؿ ( ( 

 .-إن ؿموء اهلل شمعومم –طمديٌ ؾممال اجلوريي ؾمقليت  ( )
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َْشَبوَب  ْٕ حًو َفَعِع َأْبُؾُغ ا ـِ ِِل رَصْ ؾَِع *ؾِْرَظْقُن َيو َهوَموُن اْب تاَمَواِت َؾتَلضا َأْشَبوَب افسا

َُطـُُف  َٕ وِذبوإَِػ إَِفِف ُمقَشك َوإِِِن   [.37- 36: هموومر]﴾ـَ

 .ومؿـ كػك اًمعؾق مـ اجلفؿقي ومفق ومرقمقين، ومـ أصمٌتف ومفق مقؾمقي حمؿدي 

وسملم رسمدف ًمقؾدي   –قمؾقف اًمًالم  –أكف شمردد سملم مقؾمك  إظمٌوره  :افسوبع ظؼ

اعمعراج سمًٌى ختػقػ اًمصدالة، ومقصدعد إمم رسمدف، صمدؿ يعدقد إمم مقؾمدك قمددة 

 ( ).مرار

مدـ اًمؽتدو  قمغم رؤيدي أهدؾ اجلـدي ًمدف شمعدومم  اًمـصقص اًمداًمي :افثومـ ظؼ

أهنؿ يروكف يمرؤيي اًمشؿس، واًمؼؿر ًمقؾي اًمٌددر ًمدقس  واًمًـي، وإظمٌور اًمـٌل 

 ، وهذه إكقاع مـ إدًمي ..ومال يروكف إٓ مـ ومقىمفؿ  ،دوكف ؾمحو 

ًمق سمًطً أومرادهو ًمٌؾغً كحق أًمػ دًمقؾ، ومعغم اعمتدلول أن جيقدى قمدـ ذًمدؽ 

 .قْ قمـ سمعض ذًمؽ اهديمؾف، هقفوت ًمف سمجقا  صح

أمجدع اعمًدؾؿقن مدـ  "إصقل "ىمول أسمق قمؿرو اًمطؾؿـؽل ذم يمتوسمف  :اإلمجوع 

 ( )هدا. أهؾ اًمًـي قمغم أن اهلل اؾمتقى قمغم قمرؿمف سمذاشمف

 

                                                 

 .-ريض اهلل قمـف–قمـ أكس ( 163)، ومًؾؿ (349)رواه اًمٌخوري  ( )

 (.141)ص "اضمتَمع اجلققش اإلؾمالمقي ": اكظر ( )
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 :حؽؿ افعؾامء ؾقؿـ أكؽر ظؾق اَّلل ظز وجؾ ظذ ظرصف 

 .صمًٌ قمـ إموم إئؿي حمؿد سمـ إؾمحوق سمـ ظمزيؿي وهق ؿموومعل 

ـ ؾمؿعً حمؿد سم:  "معرومي قمؾقم احلديٌ "ذم  –رمحف اهلل –ويمؿ ىمول اإلموم احل

 –يعـل اسمدـ ظمزيؿدي –حمؿد سمـ إؾمحوق  صوًمْ سمـ هوين يؼقل ؾمؿعً أسمو سمؽر

ؾفتق  ,مـ مل يؼر بلن اَّلل تعوػ ظذ ظرصف ؿد اشُقى ؾقق شتبع شتامواتف: يؼقل

 ,ظـؼتف, وأفؼتل ظتذ بعتض ادزابتؾ سُُوب؛ ؾنن توب وإٓ رضبًـوؾر بربف يُ 

ٓ يُلذى ادسؾؿقن, وادعوهدون بـُـ جقػُف, وـون موفف ؾقئو ٓ يرثف أحتد  ُكح

 اهد. ذ ادسؾؿ ٓ يرث افؽوؾر ـام ؿول مـ ادسؾؿغ إ

 .وؾمـده صحقْ

 .دار اسمـ طمزم:ط(187)ومؼره ( 185)معرومي قمؾقم احلديٌ ص

 دم ظؾق اَّلل ظز وجؾ ظذ خؾؼف –رمحف اَّلل –ظؼقدة اإلموم افشوؾعل 

–ويمدون  اهلل شمعظقؿف ًمًـي رؾمدقل  -رمحف اهلل–ف اإلموم اًمشوومعل ممو قمرف سم

إٓ قمؿدؾ سمدف يمدَم روى  هلل ٓ يروي ظمؼمًا صحقحو قمـ رؾمدقل ا –رمحف اهلل 

 ( )."مـوىمى اًمشوومعل "ذم   –رمحف اهلل –اإلموم اًمٌقفؼل 

                                                 

 .ط دار اًمؽماث(.475-1/474)"ًمشوومعل مـوىمى ا " ( )
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ؾـل ؟ إن أكو رويدً أي أرض شمؼؾـل وأي ؾمَمء شمظ: –رمحف اهلل –ىمول اًمشوومعل 

 .ومؾؿ أىمؾ سمف ؿمقئوً   قمـ رؾمقل اهلل

 

 

 

ؾملل رضمؾ اًمشوومعل سمؿٍم مًلًمي وملومتوه، ىمول اًمـٌل : ىمول احلؿقدي : وذم روايي 

  ؟ أشمدراين  كعؿ أرأيدً وؾمدطل زكدوراً : أشمؼقل هبذا ؟ ىمول: يمذا ومؼول اًمرضمؾ

 !؟.وٓ أىمقل سمف  ىمول اًمـٌل : أىمقل ؟ظمرضمً مـ اًمؽـقًي

قمتدؼ اعمممـدي ذم اًمظفدور : سمدو   "إم"( )وىمد روى اإلموم اًمشوومعل ذم يمتوسمف 

وأطمى إزم  أن ٓ يعتؼ إٓ سموًمغي مممـي : ومنن يموكً أقمجؿقدي ومقصدػً : ومؼول.

اإلؾمالم أضمزأشمف، أظمؼمكو موًمؽ، قمـ هالل سمـ أؾمومي، قمـ قمطوء سمـ يًور، قمدـ 

يو رؾمدقل اهلل ، إن ضموريدي : ومؼؾً  أشمقً رؾمقل اهلل : احلؽؿ أكف ىمول قمؿر سمـ

: ومجئتفو، وومؼدت ؿموة مـ اًمغـؿ ومًلًمتفو قمـفدو ومؼوًمدً  زم يموكً شمرقمك همـَم زم

أيمؾفو اًمذئى وملؾمػً قمؾقفو ويمـً مـ سمـل آدم ومؾطؿً وضمففو،  وقمكم رىمٌدي، 

متـ » ذم اًمًَمء، ومؼول : ومؼوًمً ش ؟ أيـ اَّلل» : أوملقمتؼفو ؟ ومؼول هلو رؾمقل اهلل 

 .ش ؾلظُؼفو »أكً رؾمقل اهلل، ىمول : ، ىموًمًش أكو؟

                                                 

 .اًمؽتى اًمعؾؿقي : ط( 5/451)قمتؼ اعمممـي ذم اًمظفور : سمو   "يمتو  إم " ( )
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اؾمدؿ اًمرضمدؾ معوويدي سمدـ احلؽدؿ يمدذًمؽ روى :  - رمحدف اهلل–ىمول اًمشوومعل 

 اهد .اًمزهري وىقك سمـ أ  يمثػم

وهذا احلديٌ اؾمتدل سمف اإلموم اًمشوومعل قمغم اؿمدؽماط اإليدَمن، واإلؾمدالم ذم 

قمتؼ اًمرىمٌي واقمتؼم اقمؽماف اجلوريي سمعؾق اهلل واإليَمن سمرؾمقل اهلل هدق اإلؾمدالم 

 (.1199) "صحقحف  "   وىمد أظمرضمف مًؾؿ ذم

 

 

 

ىمول اإلموم اسمـ اإلموم قمٌد اًمدرمحـ سمدـ  ( ):-محف اهلل ر–ىمول اإلموم اسمـ اًمؼقؿ و

قمـ أ  قمٌد اهلل حمؿد  ،قمـ أسمقف ،طمدصمـو أسمق ؿمعقى، وأسمق صمقر: أ  طموشمؿ اًمرازي

 :ىمول -رمحف اهلل شمعومم–سمـ إدريس اًمشوومعل 

اًمؼقل ذم اًمًـي اًمتل أكو قمؾقفو، ورأيً أصحوسمـو قمؾقفدو أهدؾ احلدديٌ اًمدذيـ  

رأيتفؿ وأظمذت قمـفؿ مثؾ ؾمػقون، وموًمؽ وهمػممهو اإلىمرار سمشفودة أن ٓ إًمدف 

وأن اهلل شمعومم قمغم قمرؿمف ذم ؾمدَمئف يؼدر  مدـ  ،وأن حمؿدًا رؾمقل اهلل ،إٓ اهلل

 اهد. زل إمم ؾمَمء اًمدكقو يمقػ يشوءظمؾؼف يمقػ ؿموء، وأن اهلل شمعومم يـ

                                                 

 (.165)ص "اضمتَمع اجلققش اإلؾمالمقي  " ( )
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: ىمدول -ريض اهلل قمـدف–وىمقًمف يـزل إمم ؾمَمء اًمدكقو يشػم إمم طمديٌ أ  هريرة 

يـزل رسمـو شمٌورك وشمعومم يمؾ ًمقؾي إمم ؾمَمء اًمدكقو طملم يٌؼدك » :ىمول رؾمقل اهلل 

صمؾٌ اًمؾقؾ أظمر ومقؼقل مـ يدقمقين وملؾمتجقى ًمف، ومـ يًلًمـل وملقمطقف، ومـ 

 ( ).ش يًتغػرين وملهمػر ًمف 

ذم اًمؼدرآن : وكؼؾ ؿمقخ اإلؾمالم قمـ سمعض أيموسمر أصحو  اًمشدوومعل أكدف ىمدول

 ( )اهد .ومقق قمٌوده ،يد شمدل قمغم أن اهلل قمول قمغم اخلؾؼؾ أو أزْ أًمػ دًمق

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.1771) "ومًؾؿ "، (1145) "اًمٌخوري "أظمرضمف  ( )

 (.3/1134)"يمتو  مقىمػ اسمـ شمقؿقي مـ إؿموقمرة  "مـ  ( )
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 .ذفؽخموفػي افصقؾقي دم 

 

مـ يمتى اًمصقومقي اًمتل شمثًٌ خموًمػتفؿ ًمؾحؼ ذم إصمٌوت وهذه سمعض اًمـصقص 

صددػي اًمعؾددق هلل قمددز وضمددؾ قمددغم قمرؿمددف،وأهنؿ ِددوًمػقن ذم ذًمددؽ اًمؽتددو  

 .وع واإلموم اًمشوومعل رمحف اهلل واًمًـي،واإلمج

 :( ) "اكتٌف ديـؽ ذم ظمطر "ل اًمعؾقي اًمؽميؿل اًمصقذم ذم يمتوسمف ىمو

 .إن اهلل ذم اًمًَمء سمذاشمف: ومـ اًمعجى أن كًؿع سمعض اًمـوس يؼقًمقن  

 ( ).ٓ يصْ اًمًمال قمـ اهلل سمليـ: وىمول 

وموًمذيـ يًلًمقن قمـ اهلل سمليـ، ويؼقًمقن سملكف ذم اًمًَمء سمذاشمف ىمددو ؿ ذم : وىمول 

 ( )هدا.اًمًؾػ اًمصوًمْقمؿؾفؿ هذا ومرقمقن، وًمقس 

 .ٓ يصْ اًمًمال قمـ اهلل سمليـ :اكظر إمم ىمقًمف –وومؼؽ اهلل  – ،أهيو اًمؼورىء

ـَُتُؽُؿ اًْمَؽِذَ  َهَذا طَمالٌل َوَهَذا طَمَراٌم و ﴿:ىمول اهلل شمعومم ًِ ٓ شَمُؼقًُمقا عمَِو شَمِصُػ َأًْم

وا قَمغَم اهلل ِ اًْمَؽِذَ ﴾  [.116: اًمـحؾ]ًمَِتْػؽَمُ

                                                 

 (.15)"كتٌف ديـؽ ذم ظمطرا "يمتو   ( )

 (.11)اعمرضمع اًمًوسمؼ ( )

 (.14)اعمرضمع اًمًوسمؼ ص ( )
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وهدذا يعدورض رؾمدقل  ،ش؟ أيـ اَّلل» : ًمؾجوريي ف يًلل ومقؼقلأقمؾؿ اخلؾؼ سمرسم

ن إ ،َم ذع، وجيعؾف أمرا قمجقٌو، سمؾ وأىمٌْ مـ ذًمؽ مؼقًمتدف اًمشدـقعياهلدى ومق

 .ومرقمقن ىمدوة مـ ىمول  سمؼقل رؾمقل اهلل 

طمًو : ذيمر اهلل ذم اًمؼرآن قمـ ومرقمقن أكف ىمول  ـِ زِم َسْ ﴿َوىَموَل ومِْرقَمْقُن َيو َهوَموُن اسْم

ٌَوَ  ًَمَعكمإ  ؾَْم ْٕ ؾَِع إمَِم إًَِمِف ُمقؾَمك﴾* َأسْمُؾُغ ا ََمَواِت وَمَلـم   ً ٌَوَ  اًم  [.37: هموومر]َأؾْم

ًمق اقمتؼد ومرقمقن هذا ًمؽون أومؼف مـ هذا اًمصقذم ذم ذًمدؽ وًمؽـدف ىمدول سمعددهو 

﴿ َوإِِِن اًمذي أظمؼمه سمرسمف اًمعكم اًمعظقؿ  -قمؾقف اًمصالة واًمًالم –مؽذسمًو عمقؾمك 

ـَ اْفؽَ  َُطـُُف ِم  [.38-37: اًمؼصص]﴾وِذبِغَ َٕ

َوإِِِن ومؼدوشمف مـ ىمدول قمدـ مقؾمدك ﴿ ،وموحلؼقؼي أن مـ أكؽر قمؾق اهلل قمغم ظمؾؼف

ـَ اْفَؽوِذبِغَ  َُطـُُف ِم  [.38:اًمؼصص]﴾َٕ

ًَ رمتـل سمدائفو وا: وًمؽـ يمَم ىمقؾ  ً، وىمد شمؼدم سمقون ذًمؽ ذم يمدالم اسمدـ أ  ؾ  ك

 .اًمعز

 رؾمدقل اهلل  ومقف قمغم معؽمووً  وأقمجى مـ ذًمؽ أن أطمد اًمصقومقي ىمول يمالموً 

يتحوؿمو قمـ ذيمره ومًؼي اعمًؾؿلم يمَم ؾمؽمى مع مدو اطمتدقاه هدذا اًمؽدالم مدـ 

 .اًمتـؼص ًمر  اًمعوعملم 
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 :ذيط مًجؾ سمعـقان اًمعؼقدة اًمصحقحي ىمولىمول ذم 

يؿًؽقن اًمعقول اًمصغور يؼقًمقن إيـ؟ إيـ؟ سمغقا مؽون ًمرهبؿ اًمظوهر ذم رء  

رء ضمقتؿ شمٌغقا ًمف ؾمدؽـ  أقمقذ سموهلل!! وإٓ إيف أزمي ؾمؽـ ذم : أطمد ىمول ًمؽؿ 

اهد  !! ًمؾر  حمؾ  واشمًؽـقه ومقف إرض اًمققم ىمد همؾً قمـدهؿ إرايض يدور

 .إمم آظمر يمالمف اًمذي يدل قمغم زيغف

  

 

أشمدري مـ ىموئؾ هذا اًمؽالم ؟ إكف اًمصقذم قمؿر سمـ طمػقظ وإن ؿمدئً ؾمدؿعتف 

 .سمصقشمف ذم اًمنميط اعمذيمقر

ؽتو  واًمًـي، وإمجوع إمي،وىمول قمدـ ذًمدؽ احلدديٌ اًمدذي هبذا أدًمي اًم ورد  

طمدديٌ معوويدي سمدـ  "إم "، واًمشوومعل ذم "صحقحف"رواه اإلموم مًؾؿ ذم 

َُِجقُبقا ﴿: احلؽؿ ذم ؾممال اجلوريي وىمول إكف مـ اعمتشوسمف، ىمول اهلل شمعومم َؾنِْن مَلْ َيْس

ُابُِعقَن َأْهَقاَءُهؿْ  اَم َي  [.55: صصاًمؼ]﴾َفَؽ َؾوْظَؾْؿ َأكا

 .ف احلجي يؼقل قمـفو مثؾ ذًمؽ وهذا ؿملن يمؾ مٌتدع أقمقت
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سمدؾ يمدؾ ومريدؼ مدـ أرسمدو  اًمٌددع يعدرض :  -رمحدف اهلل –اًمعدز  ىمول اسمـ أ 

إكف  حمؽؿ وىمٌؾف واطمتٍ : ومَم واومؼف ىمول: اًمـصقص قمغم سمدقمتف ومو فمـف معؼقٓ 

 ( )اهد .إكف متشوسمف صمؿ رده: سمف، ومو ظموًمػف ىمول 

﴿َوإَِذا ُدقُمدقا إمَِم اهلل ِ : اًمـوس يـطٌؼ قمؾقف ىمقل اهلل شمعدومم هذا اًمصـػ مـ: ىمؾً

ـْ هَلُُؿ احْلَُؼ َيْلشُمقا إًَِمْقِف * َوَرؾُمقًمِِف ًمَِقْحُؽَؿ سَمْقـَُفْؿ إَِذا وَمِريٌؼ ِمـُْفْؿ ُمْعِرُوقنَ  َوإِْن َيُؽ

 [. 49-48:اًمـقر]ُمْذقِمـلَِم﴾ 

د قمغم كػًف سمـػًدف، وأىمدر أن اهلل ومؼد ر ضوممو اسمتغم اهلل سمف  أهؾ اًمٌوـمؾ، اًمتـوىم

 ( )"اًمضقوء اًمالمع سمذيمر مقًمد اًمـٌل اًمشوومع "قمز وضمؾ ذم اًمًَمء ومؼول ذم يمتوسمف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاإلهاء واعمعراج سموًمـٌل  قمـ

 

 أهى سمدددف اعمدددقمم وصدددغم ظمؾػدددف

 

 اًمرؾمدددؾ وؿمدددوهد سمرزظمدددًو وضمـوكدددوً 

 

 قمددرج احلٌقددى إمم اًمًددؿقات اًمعددغم

 

 واًمعدددرش واًمؽدددرد رأى مقٓكدددو

 

ُفْؿ﴾وصدق اهلل ًُ و َواؾْمَتْقَؼـَْتَفو َأْكُػ  [.14: اًمـؿؾ] ﴿َوضَمَحُدوا هِبَ

                                                 

 (.354)ص "ذح اًمطحوويي  " ( )

 .دار اًمػؼقف: ط (.17-16)ص  ( )
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 .واًمرؤيي يموكً سمػماده
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افؽعبي ؿبؾي افصالة وافدظوء وخموفػي افصقؾقي دم      

 ؿبؾي افدظوء

 

 مـ أداب ادسُحبي دم افدظوء

: سمدو  "حف صدحق "ذم  -رمحف اهلل–ىمول اإلموم اًمٌخوري :  اشُؼبول افؼبؾي -1

 .اًمدقموء مًتؼٌؾ اًمؼٌؾي 

إمم  ظمدرج اًمـٌدل : ىمدول ( 6343)زيد رىمؿ وذيمر سمًـده طمديٌ قمٌد اهلل سمـ 

 ( ).واؾمتًؼك، صمؿ اؾمتؼٌؾ اًمؼٌؾي وىمؾى رداءه هذا اعمصغم يًتًؼل ومدقمو

 : ىمول احلوومظ اسمـ طمجر ذم ذح احلديٌ 

 : يٌ مـفوقمدة أطمود -–وىمد ورد اؾمتؼٌول اًمؼٌؾي ذم اًمدقموء مـ ومعؾ اًمـٌل 

 .وىمد ىمدمتف ذم سمو  رومع اًمقديـ ذم اًمدقموء  ،قمـد اًمؽممذي

قمـ قمؿر عمدو يمدون يدقم سمددر كظدر  ،مـ طمديٌ اسمـ قمٌوس: وعمًؾؿ واًمؽممذي 

ش وموؾمتؼٌؾ اًمؼٌؾي، صمؿ مد يديف ومجعدؾ هيتدػ سمرسمدف  ،إمم اعمنميملم رؾمقل اهلل 

 ( ).إمم آظمر مو ذيمر مـ إدًمي .احلديٌ

                                                 

 (.1575) "مًؾؿ "أظمرضمف  ( )

 .دار اًمػؽر: ط( 11/144) "اًمػتْ" ( )
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ي شمدل دًٓمي واوحي أن اًمؽعٌي ىمٌؾي اًمدقموء يمَم هل ىمٌؾي ومفذه وهمػمهو مـ إدًم

 اًمصالة، وًمق مل شمؽـ ًمؽون آدموه إًمقفو ذم اًمدقموء قمٌثو، وعمو حترى رؾمقل اهلل 

 .ذم دقموئف اؾمتؼٌول اًمؼٌؾي

 .ومـ أدا  اعمًتحٌي 

 . رؾع افقديـ إػ افسامء إػ مـ ظذ ظرصف اشُقى - 

 أن رؾمدقل اهلل  -ريض اهلل قمـف–رة قمـ أ  هري "صحقحف  "روى مًؾؿ ذم 

صمدؿ ذيمدر اًمرضمدؾ ». احلدديٌش أهيو اًمـوس إن اهلل ـمقى ٓ يؼٌؾ إٓ ـمقًٌو »: ىمول

إمم آظمدر  ..ش يطقؾ اًمًػر أؿمعٌ أهمؼم يؿدد يديدف إمم اًمًدَمء يدو ر  ، يدو ر 

 .احلديٌ

يتو »:وهذا يدل أن اًمداقمل يرومع يديف يًلل رسمف اًمدذي ذم اًمًدَمء سمددًمقؾ ىمقًمدف 

 . ش برب, يو ر
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أن اًمـٌدل :  - ريض اهلل قمـف–ويمَم صمًٌ قمـد أمحد وأ  داود مـ طمديٌ ؾمؾَمن 

  إن اَّلل حقل ـريؿ, يسُحل إذا رؾتع افرجتؾ إفقتف يديتف أن يردمهتو  »  :ىمول

 ( ).شصػرا خوئبُغ 

 إمم مـ يعقد اًمضؿػم ؟ ش  إفقف» –قمؾقف اًمصالة واًمًالم  –وموكظر إمم ىمقًمف 

 .و قمغم هذا، ًمتعّؾؼف سمَم كحـ ذم صدده وًمؾدقموء آدا  أظمرى اىمتٍمك

حتدري إوىمدوت اًمػوودؾي : ومـ مجؾي آدا  اًمددقموء : ىمول احلوومظ : وفؾػوئدة 

يموًمًجقد، وقمـد إذان، ومـفو شمؼديؿ اًمقوقء واًمصدالة، واؾمدتؼٌول اًمؼٌؾدي، 

 ورومع اًمقديـ، واًمتقسمي، 

 

غم اًمـٌدل ة قمآقمؽماف سموًمذكى، واإلظمالص، واومتتوطمف سموحلؿد واًمثـوء واًمصال

  اهد.واًمًمال سموٕؾمَمء احلًـك( ) 

 . ن افسامء ؿبؾي افدظوء بدظي ضالفيافؼقل إ

اًمًَمء ىمٌؾدي اًمددقموء  :ذم اًمرد قمغم مـ يؼقل ( ):ىمول اإلموم اسمـ أ  اًمعز احلـػل

 : رد قمغم ذًمؽ مـ وضمقه ومؼول ذم أوهلو 

                                                 

 (.1757)ًمألًمٌوين رىمؿ  "صحقْ اجلومع" ( )

 .(11/141) "ومتْ اًمٌوري " ( )

 (.193-191)ص "ذح اًمطحوويي  " ( )
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 .إمي مل يؼؾف أطمد مـ ؾمؾػ  إن اًمًَمء ىمٌؾي اًمدقموء،: إن ىمقًمؽؿ :  أحدهو

قمل أن يًدتؼٌؾ أن ىمٌؾي اًمدقموء هل ىمٌؾدي اًمصدالة: ومنكدف يًدتحى ًمؾددا: افثوِن

إن : ؾؿتـ ؿتوليًتؼٌؾ اًمؼٌؾي ذم دقموئف ذم مدقاـمـ يمثدػمة  اًمؼٌؾي، يمون اًمـٌل 

فؾدظوء ؿبؾي ؽر افصالة أو أن فف ؿبؾُغ؛ ؾؼد ابُدع دم افتديـ وختوفػ مجوظتي 

 . ادسؾؿغ

ؾف اًمعوسمد سمقضمفف يمَم شمًتؼٌؾ اًمؽعٌدي ذم اًمصدالة أن اًمؼٌؾي هل مو يًتؼٌ: افثوفٌ

واًمدقموء واًمذيمر وملمو مو طموذاه اإلكًون سمرأؾمف أو يديف أو ضمـٌف ومفدذا ٓ يًدؿك 

ىمٌؾي، ٓ طمؼقؼي، وٓ جموزًا ومؾق يموكً اًمًَمء ىمٌؾي اًمدقموء ًمؽون اعمنموع أن يقضمف 

قز ذم وأمر اًمتقضمدف ذم اًمددقموء إمم اجلفدي اًمعؾقيدي مريمد.. اًمداقمل وضمفف إًمقفو 

اًمػطر، واعمًتؼٌؾ ًمؾؽعٌي يعؾؿ أن اهلل ًمقس هـوك، سمخالف اًمداقمل ومنكف يتقضمدف 

 . إمم رسمف وظموًمؼف ويرضمق اًمرمحي أن شمـزل مـ قمـده اهد اعمراد

 

 

 

 كؼؾ اإلمجوع دم أن ؿبؾي افدظوء هل ؿبؾي افصالة

سمقدون شمؾٌدقس ":  ذم رده قمغم اجلفؿقي –رمحف اهلل –ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي 

 :ىمول ومقف (.453-1/451) "فؿقياجل
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إن اعمًدؾؿلم جمؿعدقن قمددغم أن اًمؼٌؾدي اًمتددل ينمدع ًمؾددداقمل اؾمدتؼٌوهلو طمددلم  

هل اًمؼٌؾي اًمتل ذع اؾمتؼٌوهلو طملم اًمصالة، ومؽذًمؽ هل اًمتدل ذع  ( )اًمدقموء

اؾمتؼٌوهلو طملم ذيمر اهلل يمَم شمًتؼٌؾ سمعرومي، ومزدًمػي، وقمغم اًمصػو واعمدروة، يمدَم 

أكدف يمدون  يًتؼٌؾ اًمؼٌؾي يمَم صمًٌ قمـ اًمـٌل وداع، أن يًتحى ًمؽؾ ذايمر هلل 

يؼصد أن يًتؼٌؾ اًمؼٌؾي طملم اًمدقموء، ويمذًمؽ هل اًمتل ينمع اؾمتؼٌوهلو سمتقضمقف 

اعمقً إًمقفو وشمقضمقف اًمـًوئؽ، واًمذسموئْ إًمقفو وهل اًمتدل يـفدك قمدـ اؾمدتؼٌوهلو 

 .سموًمٌقل واًمغوئط

ودات اًمتل هدل مدـ ىمٌؾتون أصال ذم اًمعٌ  -سمؾ وٓ ًمغػمهؿ–ومؾقس ًمؾؿًؾؿلم 

ضمـًلم، يموًمصالة واًمـًؽ ومضال قمـ اًمعٌودات اًمتل هل مدـ ضمدـس واطمدد، 

وسمعضفو متصؾ سمٌعض، ومنن اًمصالة ومقفو اًمدقموء ذم اًمػوحتي وهمػمهدو، واًمددقموء 

وإذا يموكً ىمٌؾي اًمدقموء هل ىمٌؾي اًمصدالة سمعقـفدو يمدون ىمدقل .. كػًف هق صالة 

وًمػ إلمجوع اعمًدؾؿلم، وعمدو ىمقل خم ،اجلفؿل سملن اًمعرش واًمًَمء ىمٌؾي ًمؾدقموء

 ( )اهد .قمؾؿ سموٓوطرار مـ ديـ اإلؾمالم ومقؽقن مـ أسمطؾ اًمٌوـمؾ

 

 

                                                 

 .دار اًمصؿقعل: ط ( 117)ًمشقخ اإلؾمالم ص "اًمػتقى احلؿقيي اًمؽؼمى " ( )

 (.114)كؼؾف ذم شمصحقْ اًمدقموء اًمشقخ سمؽر أسمق زيد ص ( )
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 : اشُؼبول افؼبؾي ظـد افدظوء  –رمحف اَّلل  –مذهى اإلموم افشوؾعل 

سمعدد صدالة  قمروميقمـد ذيمر قمؿؾ احلوج يقم : –رمحف اهلل –ىمول اإلموم اًمشوومعل 

إمم اعمقىمػ قمـد مقىمػ اإلموم قمـدد صمؿ يريمى ومػموح : اًمظفر واًمعٍم مجعًو ىمول

، ويصـع ذًمؽ اًمـوس،وطمقثَم ثؿ يسُؼبؾ افؼبؾي ؾقدظقا حُك افؾقؾ ،اًمصخرات

 ( ).وىمػ اًمـوس مـ قمرومي أضمزأهؿ

 :خموفػي افصقؾقي دم أن ؿبؾي افدظوء ؽر ؿبؾي افصالة

وهدق مدـ يمتدى اًمصدقومقي اعمعتؿددة ىمدول ذم : ( ) "اإلطمقدوء  "ىمول اًمغدزازم ذم 

 .ؾق اهلل قمز وضمؾ قمغم ظمؾؼفمعرض كػقف ًمع

 اهد. ًمًَمء ومفق ٕهنو ىمٌؾي اًمدقموءوملمو رومع إيدي قمـد اًمًمال إمم ا: ىمول 

مـ أسمطؾ اًمٌوـمؾ خموًمػ اًمؽتو  واًمًـي، وإمجوع ؾمدؾػ  –يمَم قمؾؿً  –وهذا 

 . -رمحف اهلل –إمي ومـفؿ اإلموم اًمشوومعل 

ومقف مـ اًمضالل ومؼد أومتدك ر مـف عمو ذَ يمتو  إطمقوء قمؾقم اًمديـ ًمؾغزازم ُى : تـبقف 

، (19/334) "ؾمدػم أقمدالم اًمـدٌالء "سمنطمراىمدف يمدَم ذم  هدد 515اًمطرـمقر 

 "اكظدؿ اجلدَمن": اكظدر. وأومتك سمنطمراىمف اًمؼويض سمـ محقديـ وملطمرق ذم ىمرـمٌي 

                                                 

 .دار اًمقوموء مو يػعؾ احلوج واًمؼورن: ط( 3/547) "يمتو  آم " ( )

( ) (4/146-147.) 
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 "يمتو  اإلطمقوء ذم مقزان اًمعؾَمء "كؼؾف اًمشقخ قمكم طمًـ قمٌد احلؿقد ذم رؾموًمي 

 (.35ص)واعممرظملم 

 ظمطر يمتدو  اإلطمقدوء هدذه قمغم ًمٌصػم سمديـف أكف يعرف دًمقالً ويؽػل ًمؾؿًؾؿ ا

 . احلؽويي

 

طمؽويدوت اعمحٌدلم وأىمددقاهلؿ سمدو   (:4/356) "اإلطمقدوء  "ىمدول اًمغدزازم ذم 

 :ومؽوؿمػو ؿ

ومؽدون خٌٌم يمون معجًٌو سمٌعض اعمريديـ، وطمؽل أن أسمو شمرا  اًمـ: ىمول اًمغزازم

ومؼول ًمدف . سمو يزيد رأيً أ ًمق :ومؼول أسمق شمرا  يقموً . ف مـف، ويؼقم سمؿصوحلف قكيد

. وىؽ مو أصـع سمل  يزيد ؟ ىمد رأيً اهلل شمعومم وملهمـدوين قمدـ أ  يزيدد : اعمريد

قمز وضمؾ  ويؾؽ أشمغؽم سموهلل : ومفوج ـمٌعل ومل أمؾؽ كػز ومؼؾً: ىمول أسمق شمرا 

 اهد .؟ ًمق رأيً أسمو يزيد مرًة واطمدًة: يمون أكػع ًمؽ مـ أن شمرى اهلل ؾمٌعلم مرة

 .ـمقٌي: قمٌد اًمرمحـ دمشؼقي ط  "أسمق طمومد اًمغزازم واًمتصقف ": واكظر يمتو  

شمدـؼص  إذ مدـ اعمعؾدقم أن :وهذا يمالم ٓ ىتوج إمم سمقون سمطالكف ووالل ىموئؾف

 . ر  اًمعوعملم يمػر، وظمطر قمظقؿ
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 خموفػُفؿ دم افؼرآن وظؼقدَتؿ ؾقف

 

 .ظؼقدة أهؾ افسـي دم افؼرآن أكف ظريب أكزل بؾغي افعرب

ًْ آَيوشُمُف ىُمْرآكًو قَمَرسمِّقًو ًمَِؼْقٍم َيْعَؾُؿقَن﴾ : اهلل شمعومم ىمول َؾ  [.3:ومصؾً]﴿يمَِتوٌ  وُمصإ

ومـ مجوع قمؾؿ يمتو  اهلل اًمعؾؿ سمدلن مجقدع ( ) -رمحف اهلل–ىمول اإلموم اًمشوومعل 

 .يمتو  اهلل إكَم كزل سمؾًون اًمعر  

ر  ٓ ِؾدط مو احلجي ذم أن يمتو  اهلل حمض سمؾًون اًمعد: ومنن ىمول ىموئؾ :وىمول

ٓا ﴿: همػمه ؟ وموحلجي ومقف يمتو  اهلل ىمول اهلل شمعومم فومق ـْ َرُشتقٍل إِ َوَمو َأْرَشتْؾـَو ِمت

 .  [4: إسمراهقؿ]          ﴾بِؾَِسوِن َؿْقِمفِ 

ـْ طَمْقهَلَدو﴾:وىمول شمعومم      ﴿َويَمَذًمَِؽ َأْوطَمْقـَو إًَِمْقَؽ ىُمْرآكًو قَمَرسمِّقًو ًمُِتـِْذَر ُأم  اًْمُؼَرى َوَمد

 [.7: اًمشقرى]

ُفْؿ َيت ُؼقَن﴾ :وىمول شمعومم   [.18:اًمزمر]﴿ ىُمْرآكًو قَمَرسمِّقًو هَمػْمَ ِذي قِمَقٍج ًَمَعؾ 

 .ـو أمهقي اًمـصْ ًمألمي سمٌقون ذًمؽمٌق( 175)ذم اًمػؼرة   –رمحف اهلل –وىمول 

                                                 

 (.117)ومؼرة  "اًمرؾموًمي  " ( )
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 ًمؾؿًؾؿلمؼرآن كزل سمؾًون اًمعر  ظموصي كصقحي ومؽون شمـٌقف اًمعومي قمغم أن اًم 

 ـٌغل شمريمف، وإدراك كوومؾي ظمػم ٓ يدقمفو إٓ مـ واًمـصقحي ومرض ٓ ي

 اهد..ؾمػف كػًف، وشمرك مقوع طمظف

 

 : خموفػي افصقؾقي فإلموم افشوؾعل دم افؼرآن

، سمدؾ خموًمػدي  -رمحف اهلل –ًمقًً خموًمػي اًمصقومقي مؼتٍمة قمغم اإلموم اًمشوومعل 

 .ًمـصقص اًمؼرآن اًمقاوحي اجلؾقي اًمٍمىي وإطموديٌ اًمـٌقيي اًمصحقحي 

 : افصقؾقي فؾؼرآن أكف ؽر ظريبوصػ 

  دروس اًمتقطمقدد "ىمول اًمصقذم حمؿد سمـ ؾمومل طمػقظ اًمعؾقي اًمؽميؿل ذم يمتوسمف 

هق صػي ىمديؿي ىموئؿدي سمذاشمدف : اًمؽالم : معـك يمالم اهلل ودًمقؾف ( )  "ٌتدئلمًمؾؿ

: شمعومم، داًمي قمغم مجقع اًمقاضمٌوت واعمًدتحقالت، واجلدوئزات ويمالمدف شمعدومم 

رف، وٓ صقت، وٓ ًمًدون، وٓ ؿمدػتلم، وٓ ومدؿ، وٓ كػز ىمديؿ ًمقس سمح

 اهد .ؾغوت احلودصميوٓ هيوين، وٓ همػمهو مـ اًم وٓ يقصػ بعريب,طمؾؼ، 

ُف ًَمَتـِْزيُؾ َر إ : يمقػ يؼقل : ىمؾً ٓ يقصػ سمعر  واهلل يؼقل  قمـ اًمؼرآن ﴿َوإِك 

َِملمُ *اًْمَعوعَملِمَ  ْٕ ـَ قَمغَم ىَمْؾٌَِؽ ًمِ *َكَزَل سمِِف اًمُروُح ا ـَ اعْمُـِْذِري دوٍن قَمدَرِ   *َتُؽقَن ِم ًَ
سمِؾِ

                                                 

 .شمريؿ طميمقت.دار اًمػؼقف: ط (11)ص ( )
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 [ .195-193:اًمشعراء]ُمٌلٍِم﴾

تِدل : وًمؽـ يمَم ىمول اهلل شمعومم ـْ شَمْعَؿك اًْمُؼُؾقُ  اًم 
سَْمَصوُر َوًَمؽِ ْٕ َو ٓ شَمْعَؿك ا ﴿ وَمنهِن 

 [.46: احلٍ]ذِم اًمُصُدوِر﴾

 .ومفذا ؿملن مـ أقمؿك اهلل ىمؾٌف، وـمؿس سمصػمشمف

 

 

 

اًمذيـ ؾمؾؽقا همػم ـمريؼ أهؾ اًمًـي ذم صػوت  :هق ىمقل إؿموقمرة :هذا وىمقًمف 

اهلل شمعومم، وموًمؼرآن قمـدهؿ كػز مل يتؽؾؿ اهلل سمف، وٓ ؾمدؿعف مـدف ضمؼميدؾ سمدؾ 

ًمصدقذم أمحدد سمدـ هدق او - :يمَم ىمول أطمدهؿ  ،يعتؼمون طمروف اًمؼرآن خمؾقىمي

 :ىمول ذم وصػ اًمؼرآن ( ) -طمًون حمؿد

ف شمعومم اًمذي هق صدػي مدـ صدػوشمف احلدروف وًمقس اعمراد سموًمؽالم اًمقاضمى ًم 

اعمرىمقمي ذم اعمصدحػ : ومفدل طمودصمدي ٓؿمدتَمهلو قمدغم شمؼددم وشمدلظمر وإقمدرا  

ومحروف اًمؼرآن طمودصمي واعمعؼم قمـف هبو هق اعمعـك اًمؼوئؿ سمدذات ، وؾمقر،وآيوت

اهلل شمعومم ىمديؿ، وموطمرص قمغم اًمػرق ومنن ظمطر اجلفؾ سمدف قمظدقؿ، ومدع يمدقن 

                                                 

 (.34)ص"صمؿرات اجلـي  " ( )
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إٓ ذم مؼدوم اًمتعؾدقؿ  وً ٓ جيقز أن يؼول اًمؼدرآن طمودصمداًمؾػظ اًمذي كؼرؤه طمودصمًو 

 اهد.

ومؽالمف هذا يدل دًٓمي سمقـي أهنؿ يعتؼمون اًمؼرآن اعمؽتق  ذم اعمصحػ خمؾقىمدًو 

ُاتك َيْستَؿَع ﴿: واهلل يؼقل ذم يمتوسمف  ََُجوَرَك َؾتَلِجْرُه َح ـَِغ اْش ـَ اْدُْؼِ َوإِْن َأَحٌد ِم

الَم اَّللاِ  [.6: اًمتقسمي]﴾ـَ

ًُمقا يَمالَم اهلل ِ ﴾: شمعومم وىمول ٌَدإ  [.15: اًمػتْ]﴿ْ ُيِريُدوَن َأْن ُي

 .وموًمؼرآن يمالم اهلل همػم خمؾقق

اًمصدؿقعل ىمدول : ط(7)وذم يمتوسمف مقىمػ اسمـ طمزم مـ اعمذهى إؿمدعري ص

يعتؼدون أن اًمؼرآن قمٌدورة، وأن طمروومدف رء آظمدر : قمغم هذا اًمؼقل  رداً : ومقف 

 همػم مو شمؽؾؿ سمف، وأن ىمقل 

 

 

 

ٕؿمعريي ذم اًمؼرآن طمػمة يدقمقن ىمرآكو ًمقس سمعر ، وأكف اًمصػي إزًمقدي وأمدو ا

 ( )هدا. هذا اًمـظؿ اًمعر  ومؿخؾقق قمـدهؿ

                                                 

 .واكظر اًمػصؾ ٓسمـ طمزم ( )
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ىمول ًمدف  ،حلػص اًمػرد عمو ىمول اًمؼرآن خمؾقق –رمحف اهلل –وىمول اإلموم اًمشوومعل 

 ( ).يمػرت سموهلل اًمعظقؿ  :اًمشوومعل 

 : فقس بحرف وٓ صقت كفقل افصقؾقي وإصوظرة ظـ افؼرآن إؿ: تـبقف

 مدـ كػدك :  –رمحدف اهلل –ىمقهلؿ هذا سموـمؾ ىمول احلدوومظ اسمدـ طمجدر اًمشدوومعل 

ا مـ مالئؽتف،وٓ رؾمؾف،سمؾ أهلؿفدؿ يؾزمف أن اهلل شمعومم مل يًؿع أطمد ،اًمصقت

 ( ).إهلومًو إيوه 

مدـ  وؾمدؿعف اًمـٌدل  أن ضمؼميؾ ؾمؿع اًمؼدرآن مدـ ر  اًمعدوعملم، :ومعؾقم

-(471ص /  13ج )ول اسمـ طمجدر ذم ومدتْ اًمٌدوري ىم . قمؾقف اًمًالم  ضمؼميؾ

7495 -

دوُه  َػوىمفْؿ قَمدغَم َأن  اًْمُؼدْرآن يَمداَلم اهلل  هَمدػْم خَمُْؾدقق ، شَمَؾؼ  َؾػ اشِمإ  ً ـْ اًم َواعْمَـُْؼقل قَم

َغدُف َصدغم   اَلم َوسَمؾ   ً اَلة َواًم د قَمَؾْقِف اًمص  يؾ إمَِم حُمَؿ 
َغُف ضِمؼْمِ ـْ اهلل  َوسَمؾ  يؾ قَم  اهلل  ضِمؼْمِ

تِِف اهد َؿ إمَِم ُأم   .قَمَؾْقِف َوؾَمؾ 

مو ضموء ذم  سمو : ومؼول ( 1/554)واًمصػوت  وسمق  اإلموم اًمٌقفؼل ذم إؾمَمء

إؾمَمع اًمر  قمز وضمؾ سمعض مالئؽتف يمالمف، وذيمر طمديٌ أ  هريرة ذم شمػًػم 

                                                 

 (.11/556) "جمؿقع اًمػتووى "ذيمر اسمـ أ  طموشمؿ  ذم اًمرد قمغم اجلفؿقي  ( )

 .اًمريون: ط (.13/458) "اًمػتْ  " ( )
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ـْ ُؿُؾتتقِِّبِْؿ َؿتتوُفقا َمتتوَذا َؿتتوَل ﴿:ىمددقل اهلل شمعددومم ُاتتك إَِذا ُؾتتِزَع َظتت َرُبُؽتتْؿ َؿتتوُفقا  َح

ؼا    [.13: ؾمدٌل]﴾احْلَ

ـْ وىمددول احلددوومظ اسمددـ يمثددػم اًمشددوومعل ذم شمػًددػم أيددي﴿  ُاتتك إَِذا ُؾتتِزَع َظتت َح

 ،وهذا أيضو مؼوم رومقع ذم اًمعظؿي،وهق أكف شمعومم إذا شمؾؽدؿ سمدوًمقطمل:ُؿُؾقِِّبِْؿ﴾

 يمالمف،  ومًؿع أهؾ اًمًَموات

ومندوق  اسمدـ مًدعقد ، ىموًمدفأرقمدوا مـ اهلقٌي طمتك يؾحؼفدؿ مثدؾ اًمغٌمد

إذا ىمهد اهلل إمدر ذم » : ىمدول أن اًمـٌل ، وهمػممهو وذيمر طمديٌ أ  هريرة 

اًمًَمء رضسمً اعمالئؽي سملضمـحتفو ظمضعوكًو ًمؼقًمف يملكدف ؾمؾًدؾي قمدغم صدػقان، 

احلدؼ وهدق : ؟ ىموًمقا ًمؾدذي ىمدول: موذا ىمول رسمؽؿ : ومنذا ومزع قمـ ىمؾقهبؿ ىموًمقا 

 ( ) احلديٌ .شاًمعكم اًمؽٌػم

ىنم اهلل اًمعٌود ومقـودهيؿ سمصدقٍت يًدؿعف » :  -اًمصالة واًمًالم  –ؾقف وىمول قم

 (1).احلديٌش ..مـ سمعد يمَم يًؿعف مـ ىمر  أكو اعمؾؽ أكو اًمديون

وإدًمي ذم هذا يمثػمة مـ كداء اهلل ٔدم ذم اجلـي وكداءه عمقؾمك عمدو ضمدوء عمقؼدوت 

 .رسمف وهمػم ذًمؽ

                                                 

 (.7481)أظمرضمف اًمٌخوري  ( )

اًمٌخدوري شمعؾقؼدًو ىمٌدؾ طمدديٌ أ  هريدرة اًمًدوسمؼ  رواه اإلموم أمحد قمدـ ضمدوسمر وذيمدره ( )

َٓ يْظؾِتتُؿ َرُبتتَؽ أَحتتداً ﴿: ، وذيمددره اسمددـ يمثددػم قمددـ شمػًددػم ىمقًمددف شمعددومم (7481) - 49)﴾ و

 (.746) "صحقْ إد  اعمػرد "،وطمًـف اًمعالمي إًمٌوين ذم (اًمؽفػ



  مخالفة الصوفية لإلمام الشافعي 

 

81 

 

81 

 

 .حقل ؿقْلؿ دم وصػ افؼرآن ؿديؿ: تـبقف آخر

يمدالم ىمدديؿ ٓ : مـ إذيمور اًمتل يؼقهلو اًمصقومقي ىمٌؾ ىمراءة اًمؼرآن أن يؼدقلو

 .يؿؾ ؾمؿعف شمـزه قمـ ىمقزم وومعكم وكقتل

 .واًمؼرآن ٓ يقصػ أكف ىمديؿ ٕن اهلل قمز وضمؾ شمؽؾؿ سمف سمعد أن مل يؽـ شمؽؾؿ سمف

 

 

 

 :_مٌقـو قمؼقدة اًمًؾػ ذم ذًمؽ  ( ) –رمحف اهلل –ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي 

اًمؼرآن يمالم اهلل مـزل همػم خمؾقق، وىموًمقا مل يزل متؽؾَم إذا ؿموء : ػ ىموًمقا اًمًؾ 

ومٌقـقا أن يمالم اهلل ىمديؿ أي ضمـًف ىمديؿ مل يزل، ومل يؼؾ أطمد مـفؿ أن اًمؽدالم 

اعمعلم ىمديؿ، وٓ ىمول أطمد مـفؿ اًمؼرآن ىمديؿ: سمؾ ىموًمقا إكف يمالم اهلل مـزل همدػم 

شقئتف، يمون اًمؼرآن يمالمف، ويمدون مـدزٓ وإذا يمون اهلل شمؾؽؿ سموًمؼرآن سمؿ. خمؾقق

مـف همػم خمؾقق، ومل يؽـ مع ذًمؽ أزًمقًو ىمدديؿ سمؼددم اهلل، وإن يمدون اهلل مل يدزل 

 .متؽؾًَم إذا ؿموء ومجـس يمالمف ىمديؿ

وومرق سملم هذه إىمقال زاًمً قمـدف اًمشدٌفوت ذم هدذه :ومؿـ ومفؿ ىمقل اًمًؾػ 

 اهد. ي اًمتل اوطر  ومقفو أهؾ إرضاعمًوئؾ اعمعضؾ

                                                 

 (.11/54) "جمؿقع اًمػتووى " ( )
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 دم افبـوء ظذ افؼبقر يفصقؾقخموفػي ا

 

 .ك واًمقىمقع ذم اًمػتـي واًمضالل ذم ىمٌقر اًمصوحللم ؾمٌى ًمؾفال  إن اًمغؾق

قمـ اختوذ ىمؼمه وىمؼم همػمه  إكَم هنك اًمـٌل  : ( )–رمحف اهلل –ىمول اإلموم اًمـقوي 

ؽػدر سمف ومرسمَم أدى ذًمدؽ إمم اًمومتتون ، واإلذم شمعظقؿف ظمقومو مـ اعمٌوًمغي :مًجداً 

 اهد .وًمقيؽثػم مـ إمؿ اخليمَم ضمرى ًم

 ُتريؿ افبـوء ظذ افؼبقر

–قمدـ أم اعمدممـلم قموئشدي  (1181)، ومًؾؿ(1341)روى اإلموم اًمٌخوري

يمـقًددي رأ ددو سمددلرض  أن أم ؾمددؾؿي ذيمددرت ًمرؾمددقل اهلل  –و قمـفد ريض اهلل 

احلٌشي،يؼول هلو موريي، ومذيمرت ًمف مو رأت ومقفو مدـ اًمصدقر ومؼدول رؾمدقل اهلل 

: « أوفئؽ ؿقم إذا موت ؾقفؿ افعبد افصوفح, أو افرجؾ افصوفح بـقا ظذ ؿزه

 .شأوفئؽ رشار اخلؾؼ ظـد اَّلل, وصقروا ؾقف تؾؽ افصقر مسجداً 

                                                 

 (.15/13) "ذح صحقْ مًؾؿ "( )
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ضمدوء  وىمددـ صػوت إذار اًمٌـدوء قمدغم اًمؼٌدقر، ومفذا كص مـ اًمقطمل أن م

 »: لىمو –ريض اهلل قمـف –قمـ ضموسمر سمـ قمٌد اهلل  اًمـفل سىًو قمـ رؾمقل اهلل 

 ( ).ش أن جيصص افؼز, وأن يؼعد ظؾقف وأن يبـك ظؾقف هنك افـبل 

 

 .قمؾقف  سمو  اًمـفل قمـ دمصقص اًمؼؼم واًمٌـوء: وسمق  قمؾقف اإلموم اًمـقوي 

 .إمجوع ادسؾؿغ ظذ حرمي افبـوء ظذ افؼبقر

 ( ):  –رمحف اهلل –حمؿد سمـ قمكم اًمشقيموين ىمول اًمعالمي اًمقَمين 

مدـ ًمددن  ،ـدوس ؾمدوسمؼفؿ وٓ طمؼفدؿ وأوهلدؿ وآظمدرهؿاقمؾؿ أكف ىمد اشمػؼ اًم 

إمم هذا اًمقىمً أن رومع اًمؼٌقر واًمٌـوء قمؾقفو سمدقمي  –ريض اهلل قمـفؿ –اًمصحوسمي 

 اهد .ًمػوقمؾفو اًمـفل قمـفو واؿمتد وقمقد رؾمقل اهلل مـ اًمٌدع اًمتل صمًٌ 

 :سمـ شمقؿقي اوىمول ؿمقخ اإلؾمالم 

متوسمعي  -أي اًمؼٌقر –فو ومؼد سح قمومي اًمطقائػ سموًمـفل قمـ سمـوء اعمًوضمد قمؾق 

مـفؿ ًمؾًـي اًمصحقحي اًمٍمىي، وسح أصحو  أمحد وهمػمهؿ مـ أصحو  

 ( ).. موًمؽ، اًمشوومعل سمتحريؿ ذًمؽ 

                                                 

 (.975) أظمرضمف مًؾؿ ( )

 (.7)ص"ذح اًمصدور سمتحريؿ رومع اًمؼٌقر( ) 

 (.181) "إهموصمي اًمؾفػون  " ( )
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 :ظـد افشوؾعل  وُتريؿ رؾع افؼبقر وافبـوء ظؾقف

 : –رمحف اهلل –ىمول اإلموم اًمشوومعل 

همدػمه  وًمقس سملن يؽقن ومقف شمرا  مدـ ،وأطمى أٓ يزاد ذم اًمؼؼم شمرا  مـ همػمه

وإكدَم أطمدى أن يشدخص قمدغم وضمدف ه ارشمػدع ضمددا، سملس إذا زيد ومقف مـ همػم

 .إر  صزًا أو كحقه

ومنن ذًمدؽ يشدٌف اًمزيـدي، واخلدقالء، وًمدقس  :وٓ جيصص ،وأطمى أن ٓ يٌـك

ىمدول اعمقت مقوع واطمد مدـفَم،ومل أر ىمٌدقر اعمفدوضمريـ وإكصدور جمصصدي 

 ( ).ش ـك افؼبقر أو جتصصهنك أن تب»ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقل اهلل س إنوقمـ ـموو: اًمراوي 

أو  ،أو يصدغم قمؾقدف ،وأيمره أن يٌـك قمغم اًمؼؼم مًجد وأن يًدقى: وىمول أيضوً 

 .ن صغم إًمقف أضمزأه وىمد أؾموء إو: ىمول .أو يصغم إًمقف  ،هق همػم مًقى

ىموشمؾ اهلل اًمقفقد واًمـصورى اختذوا ىمٌدقر » : ىمول  أن رؾمقل اهلل أظمؼمكو موًمؽ 

 .شر ـون سمجزيرة اًمعٓ يٌؼك دي (1)مًوضمد أكٌقوئفؿ

أن يعظؿ أطمدٌد . -واهلل شمعومم أقمؾؿ –وأيمره هذا ًمؾًـي وأصمور وأكف يمره : وىمول 

مدـ  ، ومل شمممـ اًمػتـي واًمضالل قمغم-يتخذ ىمؼمه مًجداً : يعـل -مـ اعمًؾؿلم

                                                 

 (.161-1/165)ًمؾشوومعل  "يمتو  إم  " ( )

إمم ىمقًمدف  -ريض اهلل قمـدف–قمدـ أ  هريدرة ( 1185)، ومًؾؿ (437)أظمرضمف اًمٌخوري (  )

 .مًوضمد
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يعـل يتخذ  –أن يعظؿ أطمٌد مـ اعمًؾؿلم  -واهلل شمعومم أقمؾؿ – يليت سمعده ومؽره 

 .واًمضالل قمغم مـ يليت سمعده ومؽره  واهلل أقمؾؿ اًمػتـي ىمؼمه مًجدًا، ومل شمممـ

ومؼد طمذر مدـ يمدؾ ؾمدٌى  ،إكف يمون جمدداً  طمؼوً  ،ومرمحي اهلل قمغم اإلموم اًمشوومعل

وهدذا يددل قمدغم مـفجدف اًمًدؾقؿ وقمؼقدشمدف  ،شمقصؾ إمم اًمنمك سمدوهللوذريعي 

 .اًمصحقحي اًمتل يمون يتؿتع هبو 

 

 

 :  دم ذفؽ خموفػي افصقؾقي فإلموم افشوؾعل

ديدٌ كدقر مقاهدى اعمـدون سمنمدح أطمو"ذم يمتوسمدف  ول اًمصقذم قمؿر سمـ طمػقظىم

 : (15ص)  "اإليَمن 

وأمددو يمتوسمددي اؾمددؿف قمددغم اًمؼددؼم خلددقف كٌشددف واًمدددومـ قمؾقددف: ومددنن اًمـفددل ٓ 

ظؾي ومال يمراهي ومقفو ًمؾتظؾقدؾ عمدـ جيتؿدع قمـدده يشؿؾفو،ويمذًمؽ اًمؼٌو  أو اعم

 اهد..ًمـحق اًمؼراءة قمغم اعمقً أو احلر أو اًمؼمد

 .هؽذا مل شمؼػ اًمصقومقي ذم ذًمؽ سمؾ سمـقا اعمًوضمد قمغم اًمؼٌقرو

ىمؼمهدو يمدون  :مريؿ سمـً قمٌد اعمرد ـمٌوـمٌو ىمولاًمصقذم  ذم شمرمجي  ىمول اًمـٌفوين

حتً اًمؽقم، ويمون اًمـوس مـ أهؾ اجلزيرة وهمػمهؿ يرون اًمـقر هبذا اعمؽدون ذم 

ومظفدر اًمؼدؼم وًمى اًمؾقوزم يمفقئي اًمعؿقد، ومٌؾغ ذًمؽ احلوومظ ومـٌش هذا اعمؽدون هم
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سمالط مؽتق  ومقف اًمـًى اعمؼدم ذيمره وملمر سمٌـوء اعمًجد هـوك، وضمعدؾ وقمؾقف 

وىمدد قمدرف هدذا اعمًدجد سمنضموسمدي  ،وضمعؾ اًمٌالط قمـد رأس اًمؼدؼم ،قمؾقف ىمٌي

 (1/467)ًمؾـٌفوين  "يمراموت إوًمقوء" داه..اًمدقموء قمـده

يػرس ذم عمشوهد ومـفو ىمؼم اسمـ قمؾقان اويمؿ ىمٌقر مشقدة مٌـل قمؾقفو اًمؼٌو  و

ؿمدقخـو رؾمدوًمي : طميدمقت واكظدر  ذم وهمػمهو  ،ذم قمدن سواًمعقدروسمتعز، 

حتذير اعمًؾؿلم مـ اًمغؾق ذم ىمٌقر اًمصوحللم  "اًمػووؾ حمؿد سمـ قمٌد اهلل اإلموم 

اًمؼٌو  واًمتل شمعٌدد مدـ دون اهلل،  ذيمر ومقف مـ اًمؼٌقر اعمشقدة، واعمٌـقي قمؾقفو "

 .اًمعدد اًمؽٌػم

 ،ودقمقهو مـ دون اهلل وشمعؾؼً ىمؾقهبؿ سموًمؼٌقر ،قاتوىمد اومتتـ اًمصقومقي سموٕم

 .وهـو إؿمورة يًػمة إمم ذًمؽ 

 

 اعمتددقرمًمؾـٌفددوين ىمددول ؿمددؿس اًمددديـ اعمٍمددي  "ؿمددقاهد احلددؼ  "ذم يمتددو 

 /.895ؾمـي

 يددددو رؾمددددقل اإلًمددددف إين همريددددى 

 

 ومددددلهمثـل يددددو مؾجددددل اًمغرسمددددوء

 

 يدددو رؾمددددقل اإلًمددددف إن مل شمغثـددددل 

 

 ومددنمم مددـ شمدددرى يؽددقن اًمتجدددوئل
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 ي وقمدددديت ومدددالذيأكدددً ذظمدددر

 

 وهمقدددددوصمل وقمؿدددددديت ورضمدددددوئل

 

ٓ »ذم وصدػ رسمدف  : وىمد ىمولاهلل رؾمقلؾق ذم واًمغ هذا مـ اًمنمك سموهلل :أؿقل

 ( )شؽ إٓ إفقؽمـ مؾجل مـ

ٌَدوٌد َأْمَثدوًُمُؽْؿ ﴿: كًقا اهلل ومـًقفؿ واهلل يؼقل ـْ ُدوِن اهلل ِ قِم ـَ شَمْدقُمقَن ِمد ِذي إِن  اًم 

َتِجق ًْ  [.194:أقمراف]ٌُقا ًَمُؽْؿ إِْن يُمـُْتْؿ َصوِدىِملَم﴾وَموْدقُمقُهْؿ وَمْؾَق

ـْ ىِمْطِؿػٍم﴾:وىمول شمعومم ُؽقَن ِم
ـْ ُدوكِِف َمو َيْؿؾِ ـَ شَمْدقُمقَن ِم ِذي  [.13: اـمر]﴿ َواًم 

َعُؾُؽدْؿ ظُمَؾَػدوَء :وىمول شمعومم دقَء َوجَيْ ًُ ـْ جُيِقُى اعْمُْضَطر  إَِذا َدقَموُه َوَيْؽِشُػ اًم ﴿ َأم 

َْرِض َأإًِمَ  ْٕ ُروَن﴾ا  [.61:ًمـؿؾ]ٌف َمَع اهلل ِ ىَمؾِقاًل َمو شَمَذيم 

 : واكظر إمم ذيمي سمرسمف : وىمول صقذم آظمر 

 : ( )ىمول أسمق اهلدى اًمصقود اًمروموقمل

أو يمدون ذم  ،ديدـأو يمون قمؾقدف  ،ؼصدأو قمن قمؾقف م ،مـ ووق طموًمف عمفؿي إن

ؽ ويؽقن ذًم موئي مرة، ملسو هيلع هللا ىلصقمغم اًمـٌل  ريمعتلم، ويصكم ؾمجـ ومؾقتقول ويصكم

 اًمعؿؾ ذم سمقً 

 

                                                 

 .قمـفقمـ اًمؼماء ريض اهلل : متػؼ قمؾقف  (( 

 (.137) "ىمالدة اجلقهر " ( )
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الة أم قمٌقدد ق: ًمدػمى اًمٌٍمدة ًمػدنمظمول ويؼرأ اًمػوحتي ًمؾـٌل ويتقضمف ىموئَم ًمؾ

 ، ويـدودي سموإلقمتؼدود مرىمد اًمغقث احلًدقـل ؾمدقدي اًمًدقد أمحدد اًمرومدوقمل،

 وؾمقؾي اًمطوًمٌلم،  واإلكؽًور، يو

 يو مؼمد اًمـدور، ٌي اًمطوئػلم، يو همقث اخلؾؼ، يو سمو  اهلدى، يو درة اًمغقٌ،يو يمع

يو صوطمى اًمتٍمف، ذم احلقوة واعمَمت، أهمثـل شمقضمف جلدك ظمػم إكوم، وىمقمقا 

إكدو  ( )هدا.أهمثـل  –قمـؽ ريض اهلل -سمؼضوء طموضمتل أدريمـل يو أمحد إوًمقوء، 

 .هلل وإكو إًمقف راضمعقن

﴿ أينميمقن مو ٓ ِؾؼ ؿمدقئو اًمذكى اًمذي ٓ يغػروك إيمؼم ًمؼد وىمع ذم اًمنم

ٌَْحوَن اهلل ِ َوشَمَعدومَم قَمدَم   ﴿: وىمول ؾمدٌحوكف [.19: إقمراف ]وهؿ ِؾؼقن﴾ ؾُمد

يُمقَن﴾ دَك سمِدِف ﴿: وىمدول ؾمدٌحوكف ،[68: ًمؼصدص]ُينْمِ إِن  اهلل َ ٓ َيْغِػدُر َأْن ُينْمَ

ددْك سمِددوهلل ِ وَمَؼددْد َوددؾ  َوددالًٓ  ـْ ُينْمِ ـْ َيَشددوُء َوَمدد َدد
َوَيْغِػددُر َمددو ُدوَن َذًمِددَؽ عمِ

 [.116:ًمـًوء]سَمِعقدًا﴾

ق ذم ذيمف أهؾ اجلوهؾقي اًمذيـ ضمعؾقا آهلتفؿ واؾمدطي ل أسمعد ممـ ومووأي وال

مـ دون اهلل واقمتؼد ومقف مو يعتؼد ذم ر  اًمعدوعملم  سمقـفؿ وسملم اهلل وهذا اختذ كداً 

 .جيقز إٓ هلل  ممو ٓ يؾقؼ إٓ سموهلل وسف هلؿ مـ اًمعٌودة مو ٓ

                                                 

 (.1/735) "مظوهر اإلكحراوموت اًمعؼديي قمـد اًمصقومقي " ( )
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أن  »: اهلل ؟ ىمدول أي اًمذكى أقمظؿ قمـديو رؾمقل اهلل، : ىمؾً : ىمول اسمـ مًعقد 

 .ش يؼرأ افػوُتي فؾـبل»: وىمقًمف ، ( )ش جتعؾ َّلل كدا وهق خؾؼؽ

ًمق ىمرأت اًمؼرآن، وصحقْ اًمًـي مو وضمدت دًمقاًل قمدغم ذًمدؽ، وإكدَم ىمدول اهلل 

ـَ آَمـُقا َصُؾقا َظَؾْقِف َوَشِؾُؿقا َتْسؾِقاًم ﴿  : شمعومم و افاِذي  [.56: إطمزا ]﴾َيو َأُُّيَ

 

اًمػوحتدي إمم روطمدف، أو اًمػوحتدي سمـقدي يمدذا، سمدؾ يمدون هدذا مدـ ومل يؼؾ اىمرؤوا 

 ( ).شمـ ظؿؾ ظؿاًل فقس ظؾقف أمركو ؾفق رد» : اعمحدصموت 

 ادسوجد وافؼبوب,وادشوهد وجقب هدم مو يبـك ظذ افؼبقر مـ

مدوشمقا قمدغم قمفدد  –رودقان اهلل قمؾدقفؿ –قمددا مـ اًمصحوسمي أمـ اعمعؾقم أن 

، ومؾؿ يٌـ -ؿريض اهلل قمـف–ٌـوشمف وقمؿف محزة وومقفؿ مـ أىمورسمف يم رؾمقل اهلل 

قمغم ىمؼم أطمد مـفؿ ىمٌي وٓ مًجدا سمؾ ضموء اًمـفل قمـ ذًمدؽ سىدو صدحقحو 

 .وأمر سمتًقيي اًمؼٌقر  قمـ رؾمقل اهلل 

                                                 

 (.157)، ومًؾؿ(4477)"اًمٌخوري "أظمرضمف  ( )

 .-ريض اهلل قمـفو  –رواه مًؾؿ قمـ قموئشي (  )
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ٕ   أكدف ىمدول -ريض اهلل قمـدف–ـموًمى   قمـ قمكم سمـ أومؼد روى اإلموم مًؾؿ 

أن ٓ تدع متثوٓ »؟ هللثؽ قمغم مو سمعثـل قمؾقف رؾمقل اأٓ أسمع :اهلقوج إؾمدي

 ( ). شإٓ ضؿسُف وٓ ؿزا مؼؾو إٓ شقيُف

 .إمر سمتًقيي اًمؼٌقرسمو  : وسمق  قمؾقف اإلموم اًمـقوي 

ع ومضوًمي سمـ قمٌقد يمـو م:ىمول ّل ػؿُم سمـ صمَممي  سمًـده قمـوذيمر اإلموم مًؾؿ أيضو 

دًمـو، وملمر ومضوًمي سمـ قمٌقد سمؼؼمه ومَ صوطمى  ومتقذمس، سملرض اًمروم سمرود ، قيًُ

 .يلمر سمتًقيتفو -–ؾمؿعً رؾمقل اهلل : ىمول صمؿ

وٓ شمزال مؼؼمة ؿمفداء أطمد، ومؼؼمة اًمٌؼقع إمم يقمـو هذا ذم اعمديـي اًمـٌقيي ًمقس 

 .ومقفو منمف، وٓ مٌـل قمؾقف ىمٌي، أو مًجد

 

 :مو يبـك ظذ افؼبقراإلمجوع ظذ إزافي 

قمدغم ىمٌدقر  وهذه اعمًدوضمد اعمٌـقدي:  -رمحف اهلل –ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي 

همػمه هذا ممدو ٓ  شمتعلم إزاًمتفو هبدم أو ،، أو اعمؾقك وهمػمهؿإكٌقوء واًمصوحللم

 ( )اهد .قف ظمالومو سملم اًمعؾَمء اعمعرووملمأقمؾؿ وم

                                                 

 (.969)ذم يمتو  اجلـوئز طمديٌ رىمؿ "صحقحف  "أظمرضمف ذم ( )

 .ًمعؼؾحتؼقؼ ا.قمومل اًمؽتى : ط( 1/187) "اىمتضوء اًمٍماط اعمًتؼقؿ " ( )
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 دم ذفؽ -رمحف اَّلل–مذهى اإلموم افشوؾعل 

   وٓ جيصتصاًمؼدؼم  :,أيوأحتى أن ٓ يبـتك:  -رمحدف اهلل –ىمول اًمشوومعل  – 

 .ش .. قر وأن جتصصهنك أن تبـك افؼب» ل  وذيمر احلديٌ أن اًمـٌ

  ومقفو ومؾؿ أر اًمػؼفوء يعقٌدقن وىمد رأيً مـ اًمقٓة مـ هيدم سمؿؽي مو يٌـك: ىمول 

 ( )اهد .ذًمؽ

 : –وهق ؿموومعل - ؿل وىمول اسمـ طمجر اهلقت

ودمى اعمٌودرة إمم هدم اًمؼٌقر اعمٌـل قمؾقفو اعمتخذة مًوضمد وهدم اًمؼٌو  اًمتل   

أرض مـ مًجد اًميار: ٕهنو أؾمًً قمغم معصقي رؾمدقل قمغم اًمؼٌقر، إذ هل 

 ( )..:ٕكف هنك قمـ ذًمؽ وأمر هبدم اًمؼٌقر اعمنمومي  اهلل 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.1/165) "يمتو  إم " ( )

 .دار اًمػؽر: ط( 1/146) "اًمزواضمر قمـ اىمؽماف اًمؽٌوئر " ( )
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 حؽؿ افصالة دم ادسوجد ادبـقي ظذ افؼبقر

أقمظدؿ اًمدذرائع  وأهندو مدـ ،ىمد قمؾؿً ممو ؾمٌؼ حتريؿ سمـوء اعمًوضمد قمغم اًمؼٌقر

 . سملصحوهبو نوومتتوآ ،ًمإلذاك سموهلل

اعمًجد قمدغم اًمؼدؼم أو  ؾمقاء سمـل ،ة ذم اعمًوضمد اعمٌـقي قمغم اًمؼٌقر حمرميواًمصال

 :شمقيأدظمؾ اًمؼؼم ذم اعمًجد ًمألدًمي أ

أن أم طمٌقٌدي  –ريض اهلل قمـفدو –روى اإلموم اًمٌخوري، ومًؾؿ قمـ قموئشدي  -

  ًمؾـٌدل وأم ؾمؾؿي ذيمرشمو يمـقًي رأيـفو سملرض احلٌشي ومقفو شمصدووير، ومدذيمرشمو

مستجدا  هـون ؾقفؿ افرجؾ افصوفح ؾامت بـتقا ظتذ ؿتز إن أوفئؽ إذا»:ومؼول

 ( ). ش يقم افؼقومي فصقر, ؾلوفئؽ رشار اخلؾؼ ظـد اَّللوصقروا تؾؽ ا

ىمول رؾمقل : ىموًمً  –ريض اهلل قمـفو –روى اًمٌخوري، ومًؾؿ، قمـ قموئشي و -

فعـ اَّلل افقفتقد وافـصتورى اوتذوا ؿبتقر  » :ذم مروف اًمذي مل يؼؿ مـف اهلل 

 ( ).شمسوجد  أكبقوئفؿ

        ىموشمؾ اهلل اًمقفقد واًمـصورى اختذوا ىمٌقر أكٌقدوئفؿ »  :سمؾػظوضموء قمـ أ  هريرة 

 ( ). شمًوضمد

                                                 

 (.1181)، ومًؾؿ(1341)أظمرضمف اًمٌخوري  ( )

 (.1184)، ومًؾؿ(1335)أظمرضمف اًمٌخوري  ( )

 (.1185)، ومًؾؿ(437)أظمرضمف اًمٌخوري ( )



 مخالفة الصوفية لإلمام الشافعي

 

94 

 
 

 

 

ومع ذًمؽ يددقمل سمعدض اعمتصدقومي أن هدذا احلدديٌ همدػم صدحقْ عمخوًمػتدف 

وىمدد أظمرضمدف اإلمدوم ، "اًمصدحقحلم"يدً ذم مع أن احلديٌ يمدَم رأأهقائفؿ 

 .وىمد شمؼدم ( )اًمشوومعل

إطموديدٌ  ؿموذ مردود ومـ يتجدرأ قمدغم: غؿر قمٌد اهلل اًمغَمريقمـف اًمويؼقل 

ومػمدهو ويضعػفو، ومفق ضموهؾ وول يًتحؼ اًمعؼقسمي، واًمزضمر يمدَم سمقـدف ؿمدقخ 

ص /  11ج ) -ومؼدول يمدَم ذم جمؿدقع اًمػتدووى  رمحدف اهلل اإلؾمالم اسمـ شمقؿقدي

ومـ زقمؿ أن هذا احلديٌ ًمقس سمصحقْ سمَم ومقف مدـ اًمققمقدد اًمشدديد (: 646

كف ضموهؾ وول قمـ اًمنمع يًتحؼ اًمعؼقسمي اًمتك شمردقمف وأمثوًمدف مدـ اجلفدول ومو

اًمذيـ يعؽمودقن قمدغم إطموديدٌ اًمصدحقحي قمدـ رؾمدقل اهلل وإطموديدٌ 

  ( ).اًمصحقحي رم اًمققمقد يمثػمة

ٓ تصتؾقا ظتذ » : يؼدقل ؾمدؿعً رؾمدقل اهلل : رصمد اًمغـقي ىمدولقمـ أ  م

 ( ) .ش افؼبقر, وٓ جتؾسقا ظؾقفو

                                                 

 .وىمد شمؼدم( 1/161)ًمؾشوومعل  "إم "يمتو   ( )

 (.11/647) "اًمػتووى  جمؿقع " ( )

 .دار اعمعرومي : ط( 7/41)ذح مًؾؿ  ( ) 
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ومقف شمٍميْ سموًمـفل قمدـ اًمصدالة إمم : اًمـقوي ذم ذح هذا احلديٌىمول اإلموم 

 .ىمؼم 

  : -رمحف اهلل –ىمول اإلموم اًمشوومعل 

وأيمره أن يعظؿ خمؾقق طمتك جيعؾ ىمؼمه مًجدا خموومي اًمػتـي قمؾقدف، وقمدغم مدـ 

 ( ).سمعده مـ اًمـوس 

َه ﴿: يمؼقًمدف شمعدومم –سمؿعـدك اًمتحدريؿ  –واًمؽراهي قمـد اإلموم اًمشوومعل  ترا ـَ َو

 [.7: طمجرات]﴾َفْقُؽُؿ اْفُؽْػَر َواْفُػُسقَق َواْفِعْصَقونَ إِ 

 

 

سمعد ذيمر أقمظؿ اًمًقئوت مدـ اًمنمدك واًمؼتدؾ واًمزكدو وهمػمهدو : ويمؼقًمف شمعومم

وَن َشِقُئُف ِظـَْد َرِبَؽ َمْؽُروهوً ﴿: ومؼول ـَ ُؾ َذفَِؽ   ( )[.38:اإلهاء]﴾ـُ

 .افصالة إػ افؼبقر مـ ـبوئر افذكقب 

 :ؿل اًمشوومعل قتىمول اسمـ طمجر اهل

اًمؽٌددػمة اًمثوًمثددي، واًمراسمعددي، واخلومًددي، واًمًودؾمددي، واًمًددوسمعي، واًمثومـددي، 

واووذهتتو أوثوكتتًو يؼود اًمنددج قمؾقفددو، واًمتًددعقن، اختددوذ اًمؼٌددقر مًددوضمد،وإ

                                                 

 

 (.45-1/39) "أقمالم اعمقىمعلم  ": واكظر  ( )
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مو شمؼددم  كحق ، صمؿ ؾموق سمعض إدًميواشُالمفو, وافصالة إفقفو  ,وافطقاف ِّبو

. 

 :صمؿ ىمول

وئر، وىمع ذم يمالم سمعض اًمشدوومعقي، ويملكدف أظمدذ قمد هذه اًمًتي مـ اًمؽٌ: تـبقف 

 .ذًمؽ ممو ذيمرشمف مـ إطموديٌ

 ومعؾ ذًمؽ سمؼٌدقر أكٌقوئدف، مـفو واوْ: ٕكف ًمعـ مـ ووضمف اختوذ اًمؼؼم مًجداً 

، ومػقف وضمعؾ مـ ومعؾ ذًمؽ سمؼٌقر صؾحوئف ذ اخلؾؼ قمـد اهلل شمعومم يقم اًمؼقومي

ذر أمتف سمؼقًمف هلؿ ذًمؽ مـ أن ى: أي ش حيذر مو صـعقا» :حتذير ًمـو يمَم ذم روايي

 :أصحوسمـو ومقؾعـقا يمَم ًمعـقا، ومـ صمؿ ىمول  يصـعقا يمصـع أوًمئؽ

قمظومو ومثؾفدو اًمصدالة قمؾقدف شمؼميمًو وإم اًمصالة إمم ىمٌقر إكٌقوء وإوًمقوء حتر 

ًمؾتؼمك واإلقمظوم،ويمقن هذا اًمػعؾ يمٌػمة فموهر مـ إطموديدٌ اعمدذيمقرة يمدَم 

 .قمؾؿً 

 

 

 : ىمول سمعض احلـوسمؾي 

 ديـ ىمصد اًمرضمؾ اًمصالة قمـد اًمؼؼم متؼميمو سمف قملم اعمحودة هلل ورؾمقًمف، واسمتداع

ؾتنن أظظتؿ ادحرمتوت وأشتبوب افؼتك  ،ًمؾـفل قمـفو صمؿ إمجوقمومل يلذن سمف اهلل 
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اًمؼدقل سموًمؽراهدي   :، وىمدول واووذهو مسوجد أو بـوؤهو ظؾقفتو ,افصالة ظـدهو

عؾ شمقاشمر قمدـ اًمـٌدل صدغم اهلل حمؿقل قمغم همػم ذًمؽ إذ ٓ يظـ سموًمعؾَمء دمقيز وم

 ( )اهد.ًمعـ وموقمؾف ف وقمغم وآًمف وؾمؾؿقمؾق

 .(1)-رمحف اَّلل–ؾُقى صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي 

هؾ شمصْ اًمصدالة ذم اعمًدجد إذا يمدون ومقدف ىمدؼم واًمـدوس  :–رمحف اهلل  –ؾمئؾ 

يعؿدؾ قمؾقدف  وهؾ يؿفدد اًمؼدؼم أو دمتؿع ومقف ًمصاليت اجلَمقمي واجلؿعي أم ٓ؟

 طموضمزا أو طموئط؟

 : -رمحف اهلل –وملضمو  

إن مدـ »: ىمدول قمغم ىمؼم :ٕن اًمـٌل  اشمػؼ إئؿي أكف ٓ يٌـك مًجد احلؿد هلل 

يمون ىمٌؾؽؿ يموكقا يتخذون اًمؼٌقر مًوضمد، أٓ ومال شمتخذوا اًمؼٌقر مًوضمد ومنين 

 .شأهنويمؿ قمـ ذًمؽ

      إمدو سمتًدقييػّم وأكف ٓجيقز دومـ اعمقً ذم مًجد ومنن يمون اعمًجد ىمٌؾ اًمدومـ همُ 

سمـل سمعد اًمؼؼم ومنمو أن يدزال وإمو سمـٌشف إن يمون ضمديدا،وإن يمون اعمًجد اًمؼؼم، 

                                                 

 .دار اًمػؽر: ط (146-1/144) "اًمزواضمر " (( 

 (1/157) "جمؿقع اًمػتووى " ( )
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ف ومرض صقرة اًمؼؼم وموعمًجد اًمذي قمؾقف اًمؼؼم ٓ يصغم ومقاعمًجد وإمو أن شمزال 

 اهد.وٓ كػؾ:ومنكف مـفل قمـف

 

 

  ذم وسح ؿمقخ اإلؾمالم سمدٌطالن اًمصدالة ذم اعمًدجد اًمدذي سمـدل قمؾقدف ىمدؼم 

 ( )."ىمتضوء اًمٍماط اعمًتؼقؿا"و ( ) "ذح اًمعؿدة"

  – رمحف اَّلل–ؾُقى اإلموم بـ افؼقؿ 

 : سمعد ذيمر همزوة شمٌقك وهدم مًجد اًميار ىمول-اهلل رمحف –ىمول  

يمَم يـٌش اعمقً إذا دومدـ ذم اعمًدجد  ،وقمغم هذا ومقفدم اعمًجد إذا سمـل قمغم ىمؼم

 .كص قمغم ذًمؽ اإلموم أمحد وهمػمه 

قمغم أظمر مـع مـف، ويمون   سمؾ أهيَم ـمرأومال جيتؿع ذم ديـ اإلؾمالم مًجد وىمؼم

, وٓ  احلؽؿ ًمؾًوسمؼ، ومؾق ووعو معو مل جيز وٓ يصدْ هدذا اًمقىمدػ وٓ جيدقز

قمـ ذًمؽ، وًمعـف مدـ اختدذ  ملسو هيلع هللا ىلص ًمـفل رؾمقل اهلل  تصح افصالة دم هذا ادستجد

                                                 

 (.1/459) "ذح اًمعؿدة  " ( )

 .دار احلديٌ:ط(.355) "اىمتضوء اًمٍماط اعمًتؼقؿ " ( )
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ومفدذا ديدـ اإلؾمدالم اًمدذي سمعدٌ اهلل سمدف  ،أو أوىمد قمؾقف هاضمو اًمؼؼم مًجداً 

 ( )هدا .يمَم شمرى                ف سملم اًمـوس وكٌقف، وهمرسمترؾمقًمف 

 

 

 

 

 

  –رمحف اَّلل –ؾُقى اإلموم ظبد افعزيز بـ بوز 

ىمؼم هق اًمقطمقدد  فإذا يمون اعمًجد اًمذي ومق ( )يمَم ذم اًمػتووى:-رمحف اَّلل –شئؾ 

 ذم اًمٌؾد ومفؾ يصكم اعمًؾؿ ومقف ؟ 

 :  -رمحف اهلل –وملضمو  

ػمه أو ذم سمقتف إن مل جيد مًجدا ؾمؾقَم مدـ وقمؾقف أن يصكم ذم هم ٓ يصكم ومقف أسمداً 

كٌش اًمؼدؼم اًمدذي ذم اعمًدجد إذا يمدون طمودصمدًو،  راًمؼٌقر وجيى قمغم وٓة إمق

فموهرهدو يمًدوئر  وع ذم طمػرة ظموصي يًقىروموشمف إمم اعمؼؼمة اًمعومي،ويقوكؼؾ 

                                                 

 .اًمرؾموًمي: ط( 3/551)"اد اعمعود ز" ( )

 (.1/333) "ومتووى ومؼوٓت  " ( )
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وذيمر إدًمدي كحدق مدو .. اًمؼٌقر، وإذا يمون اًمؼؼم هق إول: ومنكف هيدم اعمًجد 

ومـ صذ دم ادسوجد افُل ؾقفو افؼبتقر ؾصتالتف بوضؾتي وظؾقتف : ىمول ؾمٌؼ، صمؿ 

 اهد . اعمذيمقريـ ومو ضموء ذم معـومهوًمؾحديثلماإلظودة 

- رمحف اَّلل –ؾُقى حمدث افديور افقؿـقي اإلموم افقادظل 

 ( )اهد .وموعمًجد اًمذي ومقف ىمٌقر ٓ شمصْ اًمصالة ومقف:  -رمحف اهلل –ىمول ؿمقخـو 

 : –رمحف اَّلل –افشقخ افبسوم  ؾُقى

وهبدذا ومدنن ش ٓ تصؾقا إػ افؼبتقر»  :قمـد ذطمف حلديٌ أ  مرصمد اعمتؼدم:ىمول

أو يمون اًمؼؼم ممظمر اعمًجد  اًمصالة ٓ شمصْ ذم مًجد ومقف ىمؼم وًمق يمون واطمداً 

 ( ).اعمًجد      مو دام أكف ذم 

 

 .وفقس دم ادسجد –ريض اَّلل ظـفو  –دم حجرة ظوئشي    ؿز رشقل اَّلل

قطمقدد، وشمرؾمدقخو ًمدف ذم يمؾفدو دقمدقة إمم اًمت يموكدً طمقدوة رؾمدقل اهلل  ًمؼد 

 .مـ اًمنمك سموهلل ويمؾ وؾمقؾي شممدي إًمقف وحتذيراً  ،اًمـػقس

                                                 

 (.155)ص "إضموسمي اًمًوئؾ  " ( )

 (.171)طمديٌ رىمؿ( 1/31) "شمقوقخ إطمؽوم مـ سمؾقغ اعمرام" ( )
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 :ومـ اًمذرائع ًمؾقىمقع ذم اًمنمك سموهلل 

وهق ذم آظمر أيومدف  وىمد طمذر مـ ذًمؽ رؾمقل اهلل  ،قمغم اًمؼٌقر وضمدسمـوء اعمً 

ون ىمٌقر أكٌقوئفؿ وصوحلقفؿ مًوضمد ن مـ يمون ىمٌؾؽؿ يموكقا يتخذإأٓ »: يؼقل

ىموهلدو ىمٌدؾ مقشمدف ش أٓ ومال شمتخذوا اًمؼٌدقر مًدوضمد: ومدنين أهندويمؿ قمدـ ذًمدؽ 

 ( ).سمخؿس

ٕمتف مـ أن يًؾؽقا مًؾؽ مـ ىمٌؾفؿ مـ اًمضوًملم ومقٌـدقا  وهذا حتذير مـف  

مدوت وهدق ذم  قمغم ىمؼمه مًجدا يمَم ومعؾ أوًمئؽ سملكٌقوئفؿ، ومؾَم موت اًمـٌدل 

 . ـفوريض اهلل قماعمممـلم  طمجرة قموئشي أم

إن رؾمقل : ىموًمً –ريض اهلل قمـفو –قمـ قموئشي ( )روى اًمٌخوري ذم صحقحف 

؟  شأيـ أكو ؽدا أيـ أكتو ؽتداً  »:يمون يًلل ذم مروف اًمذي موت ومقف يؼقل اهلل 

 يريد يقم قموئشي 

ومؽددون ذم سمقددً قموئشددي طمتددك مددوت  ،ومددلذن ًمددف أزواضمددف يؽددقن طمقددٌ ؿمددوء

 .اًمذي يمون يدور قمكم  ومقف ذم سمقتلذم اًمققم  ومَمت: قمـدهو،ىموًمً قموئشي 

                                                 

 . -ريض اهلل قمـف –ذم يمتو  اعمًوضمد قمـ ضمـد  ( 1188)"مًؾؿ"أظمرضمف  ( )

 (.4455)أظمرضمف اًمٌخوري  ( )



 مخالفة الصوفية لإلمام الشافعي

 

151 

 
 يمون سموعمديـي طموومران، ومؾَم مدوت اًمـٌدل : وأظمرج اسمـ ؾمعد قمـ قموئشي ىموًمً

ذم اعمؽدون اًمدذي مدوت :  -ريض اهلل قمـدف–أيـ كدومـف ؟ ومؼول أسمدق سمؽدر : ىموًمقا

 ( ).ومقف

 

 ل يتٌلم مـ هذا أن ىمؼمه قمؾقف اًمصالة واًمًالم ذم طمجرة قموئشي، ومل يؼؼم اًمـٌ

 .ظمورج سمقتف ظمشقي أن يتخذ قمؾقف مًجداً 

ذم مرض مقشمف اًمذي  ىمول رؾمقل اهلل : ىموًمً –ريض اهلل قمـفو –ومعـ قموئشي  

: ىموًمدً ش فعـ اَّلل افقفقد وافـصورى اوذوا ؿبقر أكبقوئفؿ مستوجد  »: موت ومقف

 ( ).وًمقٓ ذًمؽ ٕسمرزوا ىمؼمه همػم أكف ظمٌم أن يتخذ مًجدًا 

 :ديٌاحلذح ذم  ( ) "اًمػتْ"ىمول احلوومظ ذم 

، ومل يتخددذ قمؾقددف -–ًمؽشددػ ىمددؼم اًمـٌددل : أي ش ٕبتترز ؿتتزه» : ىمقًمددف 

ىمٌدؾ أن يقؾمدع اعمًدجد : احلوئؾ،واعمراد اًمدومـ ظمورج سمقتف،وهذا ىموًمتف قموئشدي 

 اًمـٌقي وهلذا عمو وؾمع اعمًجد 

                                                 

 (.196) "ريوض اجلـي ". ؾمـده صحقْ: ادقمل ىمول ؿمقخـو اًمق ( )

 (..1184)يمتو  اعمًوضمد  "ومًؾؿ "يمتو  اجلـوئز، ( 1335) "اًمٌخوري "أظمرضمف  ( )

 (.3/138) "اًمػتْ " ( )
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يصدكم إمم ضمفدي  ٕطمدد أنًمشؽؾ حمددة طمتك ٓ يتدلشمك اضمعؾً طمجر و مثؾثي 

 اهد. ل اًمؼٌؾياًمؼؼم مع اؾمتؼٌو

ومدنن ىمدؼم  ،يتٌلم مـ ذًمؽ أكف ٓ طمجي ًمؾؼٌقريلم ذم سمـوء اعمًدوضمد قمدغم اًمؼٌدقر

واؾمدتؿر قمدغم هدذا ذم سمقتف وًمقس ذم اعمًدجد  –قمؾقف اًمصالة واًمًالم –اًمـٌل 

 .مـ أصحوسمف ذم اعمديـيأطمد  يٌؼ  طمتك مل احلول 

 

 

قاومؼدف قمؾقدف ذم ظمالومي اًمقًمقد سمـ قمٌد اعمؾؽ ارشمؽدى ظمطدًل مل يهد 88ؾمـي وذم  

 "احلدوومظ اسمدـ يمثدػم اًمشدوومعل ذم يمتدو   فوهذا مو سمقـد ،أئؿي اًمديـ ذم قمٍمه

 : ذم طمقادث ؾمـي صمَمن وصمَمكلم ومؼول ( )"واًمـفويي     اًمٌدايي 

أكف ذم ؿمفر رسمقع إول مـ هذه اًمًـي ىمدم يمتو  اًمقًمقد قمدغم  :وذيمر اسمـ ضمرير

 ومي طمجر رؾمقل اهلل  قمؿر سمـ قمٌد اًمعزيز، يلمره هبدم اعمًجد اًمـٌقي، وإوو

مدوئتل ذراع، ومؿدـ سموقمدؽ وأن يقؾمعف مـ ىمٌؾتف، وؾموئر كقاطمقف، طمتك يؽدقن 

ؼقمف ًمف ىمقؿي قمدل صمؿ اهدمف وادومع إًمقفؿ أصمَمن سمقق ؿ وإٓ وم ،ه مـفمؾؽف وموؿمؽم

 .ومنن ًمؽ ؾمؾػ صدق قمؿر وقمثَمن

                                                 

 (.9/74) "اًمٌدايي واًمـفويي  " ( )
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وىمرأ  وأهؾ اعمديـي ،سمـ قمٌد اًمعزيز وضمقه اًمـوس، واًمػؼفوء اًمعنمةومجؿع قمؿر 

 :ومشؼ قمؾقفؿ ذًمؽ، وىموًمقا  ،يمتو  أمػم اعمممـلم ؾقفؿقم

هذه طمجرة ىمصػمة اًمًؼقف، وؾمؼقومفو ضمريد اًمـخدؾ وطمقطوهندو مدـ اًمؾدٌـ،  

ظدر إًمقفدو احلجدوج واًمدزوار، ـ، وشمريمفو قمغم طموهلو أومم ًمق حوقمغم أسمقاهبو اعمًق

ويؽقن ذًمؽ  ،يعتؼمون سمفوػعقن سمذًمؽ، تومقـ ن، وإمم سمققت اًمـٌل وواعمًوومر

 ، ومال قمغم اًمزهد ذم اًمدكقوهلؿ أدقمك 

إٓ سمؼدر احلوضمي،وهق مو يًؽم ويؽـ، ويعرومدقن أن هدذا اًمٌـقدون يعؿروا ومقفو 

وإيموهة، ويمؾ ـمقيدؾ إمدؾ راهمدى ذم  ،اقمـياًمعوزم إكَم هق مـ أومعول اًمػر

 .اًمدكقو وذم اخلؾقد ومقفو 

عنمة اعمتؼدم ومعـد ذًمؽ يمتى اسمـ قمٌد اًمعزيز إمم اًمقًمقد سمَم أمجع قمؾقف اًمػؼفوء اًم 

وأن يعدكم  ،و ذيمدرذيمر هؿ، وملرؾمؾ إًمقف يلمره سموخلرا  وسمـدوء اعمًدجد قمدغم مد

 سمدا  ؾمؼقومف ومؾؿ جيد قمؿر

 

 

ه اًمـوس مـ سمـل هوؿمؿ قمـ هدمفو، وعمو ذقمقا ذم اهلدم صوح إذاف ووضم

 . اًمـٌل  وهمػمهؿ، وشمٌويمقا مثؾ يقم موت 



  مخالفة الصوفية لإلمام الشافعي 

 

155 

 

155 

 

وذع ذم سمـوئدف  ـدف متدوظمؿ ذم اعمًدجد ًمؾٌقدع وموؿمدؽمى م وأضمو  مـ ًمف مؾؽ

 ..وؿمؿر قمـ إزاره واضمتفد ذم ذًمؽ وأرؾمؾ اًمقًمقد إًمقف 

ومددظمؾ اًمؼدؼم ذم  –ريض اهلل قمـفدو  –وملدظمؾ ومقف احلجرة اًمـٌقيي طمجرة قموئشي 

 .اعمًجد ويمون طمده مـ اًمنمق وؾموئر طمجر أمفوت اعمممـلم يمَم أمر اًمقًمقد 

هلؿ ىمدم ومخشقا  سمدت ،وا احلوئط اًمنمىمل مـ طمجرة قموئشيورويـو أهنؿ عمو طمػر

ريض اهلل قمـدف –سمـ اخلطو  اطمتك حتؼؼقا أهنو ىمدم قمؿر  ىمدم اًمـٌل أن شمؽقن 

يملكدف أن ؾمعقد سمـ اعمًقى أكؽر إدظمدول طمجدرة قموئشدي ذم اعمًدجد  وىؽك –

 اهد .واهلل أقمؾؿ ظمٌم أن يتخذ اًمؼؼم مًجداً 

أن هذا اًمػعؾ سمعد مقت آظمر صحو  ذم مديـي رؾمدقل ( )ؾمالم وذيمر ؿمقخ اإل

 هق ضموسمر سمـ قمٌد اهلل سمؿدة ـمقيؾي كحق قمنم ؾمـلم    اهلل

ؾجومعدي اإلؾمدالمقي ذم سمحٌ ىمددم ًم ( )–رمحف اهلل –أورد هذا ؿمقخـو اًمقادقمل 

 . ذم طمؽؿ اًمؼٌي اعمٌـقي قمغم ىمؼم رؾمقل اهلل سموعمديـي اًمـٌقيي 

 :قمؼى اًمؽالم اًمًوسمؼ : صمؿ ىمول 

  

 

                                                 

 (.71)ص "اجلقاهر اًمٌوهرة  " ( )

 (353-351)ص "ريوض اجلـي  " ( )
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إدظمدول احلجدر ذم اعمًدجد أظمطدل ذم  –رمحدف اهلل –وهبذا يتضْ ًمـو أن اًمقًمقد 

اًمؼٌددقر مددـ اختددوذ  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـٌددقي، وأكددف وىمددع ذم قمددلم مددو هنددك قمـددف اًمـٌددل 

ومنن اًمذيـ يصؾقن ذم اعمؽون اًمذي يمون ٕهدؾ اًمصدػي  مًوضمد،واًمصالة إًمقفو،

، ويمذًمؽ اًمـًوء ومنهنـ يدتجفـ ذم صدال ـ إمم مشوهد يًتؼٌؾقن اًمؼؼم يمَم هق

يمَم يمون مـ اًمـوطمقي اًمنمىمقي قمدغم  اًمؼؼم، وأن اًمقاضمى قمغم اعمًؾؿلم هق إقمودشمف

 .  ومنن ظمػم اهلدي هدي حمؿد - –قمفد رؾمقل اهلل 

 دظتتقا ـتتؾ ؿتتقل ظـتتد ؿتتقل حمؿتتدٍ 
  

ـٌ دم ديـتتتتتف ـؿختتتتتوضر  ؾتتتتتام آمتتتتت
 

 وأمو افؼبي افُل بـقً ظذ ؿزه 

 .سمؿئوت اًمًـلم،وأكؽرهو أهؾ اًمعؾؿ  ومؽوكً سمعد مقشمف 

  :-رمحف اهلل –ىمول اًمعالمي اًمقَمين اسمـ إمػم اًمصـعوين  

ىمد قمؿرت قمؾقف ىمٌي قمظقؿي أكػؼً ومقفو إمقال  هذا ىمؼم اًمرؾمقل : ومنن ىمؾً

. 

، وٓ هو مـدف ؼي احلول، ومنن هذه اًمؼٌي ًمقس سمـوؤهذا ضمفؾ قمظقؿ سمحؼق: ؿؾً 

مـ أصحوسمف، وٓ مـ شموسمعقفؿ وٓ مـ شموسمع اًمتدوسمعلم، وٓ قمؾدَمء إمدي وأئؿدي 

 مؾتف، سمؾ هذه 
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مـ أسمـقي سمعض مؾقك مٍم اعمتلظمريـ، وهق ىمالوون  ىمؼمه اًمؼٌي اعمعؿقًمي قمغم 

 .اًمصوحلل اعمعروف سموعمؾؽ اعمـصقر ذم ؾمـي صمَمن وؾمٌعلم وؾمتَمئي 

ومفدذه أمدقر دوًمقدي ٓ  "حتؼقؼ اًمـٍمة سمتؾخدقص معدومل دار اهلجدرة"ذيمره ذم 

 اهد ( ).دًمقؾقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .دار اسمـ طمزم: ط( 159)"شمطفػم آقمتؼود" ( )
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 افصقؾقي وافسحر

 

 : حؼقؼي افسحر 

 :ًمًحر قمـ ا  -رمحف اهلل–ىمول اسمـ ىمدامي 

هق قمؼد ورىمك ويمالم يتؽؾؿ سمف أو يؽتٌف أو يعؿؾ ؿمقئًو يمصمر ذم سمدن اعمًدحقر، 

مو يؼتدؾ، ومدو يؿدرض ف ومؿـ :وًمف طمؼقؼي ،مـ همػم مٌوذة ًمف ،أو ىمؾٌف أو قمؼؾف

ومـف مو يػرق سمدلم اعمدرء وزضمدف،  ،ومقؿـعف وـملهو ،ومو يلظمذ اًمرضمؾ قمـ امرأشمف

 ( ).صمـلم، وهذا ىمقل اًمشوومعل ىٌى سملم اومو يٌغض أطمدمهو إمم أظمر، أو 

 : حؽؿ تعؾؿ افسحر

َقوـمِلُم قَمغَم ُمْؾِؽ ؾُمَؾْقََمَن َوَمو يَمَػدَر ؾُمدَؾْقََمُن ﴿: ىمول اهلل شمعومم ٌَُعقا َمو شَمْتُؾقا اًمش  َواشم 

 ٌَ ْحَر َوَمدو ُأْكدِزَل قَمدغَم اعْمََؾَؽدلْمِ سمِ ًإ لَم يَمَػُروا ُيَعؾإُؿقَن اًمـ وَس اًم
َقوـمِ ـ  اًمش 

وسمِدَؾ َوًَمؽِ

ـُ ومِْتـَدٌي وَمدال شَمْؽُػدْر  دََم َكْحد ـْ َأطَمٍد طَمت ك َيُؼقٓ إِك  ََمِن ِم َهوُروَت َوَموُروَت َوَمو ُيَعؾإ

  ٓ ـْ َأطَمٍد إِ ـَ سمِِف ِم ي  َوَزْوضِمِف َوَمو ُهْؿ سمَِضورإ
ِ
ىُمقَن سمِِف سَملْمَ اعْمَْرء وَمَقَتَعؾ ُؿقَن ِمـُْفََم َمو ُيَػرإ

اُه َمدو ًَمدُف ذِم سمِنِْذِن اهلل ِ َويَ  ـِ اؿْمدؽَمَ ُؿقا عَمَد
ُهْؿ َوٓ َيـَْػُعُفْؿ َوًَمَؼْد قَمؾِ َتَعؾ ُؿقَن َمو َيُيُ

                                                 

 (.11/199) "اعمغـل " (( 



  مخالفة الصوفية لإلمام الشافعي 

 

159 

 

159 

 

ْوا ـْ ظَمددالٍق َوًَمٌِددْئَس َمددوَذَ ظِمددَرِة ِمدد ْٔ ددُفْؿ ًَمددْق يَمددوُكقا ا ًَ   َيْعَؾُؿددقَن﴾ سمِددِف َأْكُػ

 [.151:اًمٌؼرة]

 

 

 عد شمٌقيٌفقمـد ذح هذه أيي اًمتل ذيمرهو اًمٌخوري سم ( ):ىمول احلوومظ 

 :"اًمطى "اًمًحر ذم يمتو : سمو   

 اهد. وىمد اؾمتدل هبذه أيي قمغم أن اًمًحر يمػر، ومتعؾؿف يموومر 

ىمدول رؾمدقل : ىمدول  –ريض اهلل قمـف –وروى اًمٌخوري، ومًؾؿ قمـ أ  هريرة 

 ( )«..احلديٌ رافؼك بوَّلل وافسح: اجُـبقا افسبع ادقبؼوت » ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصىمدول رؾمدقل اهلل : لىمدو -قمـدف ريض اهلل–وقمـ أ  مقؾمك إؿمعري 

 .( ).شيدخؾ اجلـي مدمـ مخر, وٓ مممـ بسحر وٓ ؿوضع رحؿ

اهد اعمجؿدقع .ىمول اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل واًمًحر حمرم سموًمؽتو  واًمًـي واإلمجوع

(35/171.) 

  .؟قػ يعوفٍ افسحرـ

                                                 

 .اًمريون: ط ( 15/135) "اًمػتْ " ( )

 (.161) "ومًؾؿ  "، (5764) "اًمٌخوري "أظمرضمف  (( 

 (.678)رىمؿ "اًمصحقحي  "، وطمًـف إًمٌوين ذم (4/399)أظمرضمف أمحد  ( )



 مخالفة الصوفية لإلمام الشافعي

 

115 

 

يدي مـ أكػع إدو: ىمول اسمـ اًمؼقؿ  شمؽؿقؾ :  -رمحف اهلل –ىمول احلوومظ اسمـ طمجر

وأىمقى مو يقضمد مـ اًمـنمة : مؼوومي اًمًحر اًمذي هق مدـ شمدلصمػمات إرواح 

مـ اًمذيمر واًمدقموء واًمؼراءة وموًمؼؾى إذا يمون ممتؾئًو مدـ  :اخلٌقثي سموٕدويي اإلهلقي

ُِ  اً اهلل معؿقر سمف، يمون ذًمدؽ  ؾ  سمذيمره وًمف ورد مـ اًمذيمر واًمدقموء واًمتقضمف، ٓ 

وؾمؾطون شملصمػم اًمًدحر : ىمول . ًمًحر ًمف مـ أقمظؿ إؾمٌو  اعموكعي مـ إصوسمي ا

 اًمضعقػي، وهلذا هموًمى مو يمصمر ذم هق ذم اًمؼؾق  

أرواح شمؾؼوهدو اًمـًوء واًمصٌقون واجلفول، ٕن إرواح اخلٌقثي إكَم شمـشط قمدغم 

 ( ).اهدمًتعدة عمو يـوؾمٌفو 

 

ومنن اًمدذي يطؾدى مـدف يمشدػ  :وٓ جيقز اًمذهو  إمم اًمًحرة ًمعالج اًمًحر

ٓا بِتنِْذِن ذن ذم شملصمػم اًمًحر، ﴿اًمي هق اًمذي أ ـْ َأَحتٍد إِ ـَ بِِف ِمت َوَمو ُهْؿ بَِضوِري

 .﴾اَّللاِ

َؽ اهلل ُ سمُِي  وَمال يَموؿِمَػ : ىمول شمعوممومال يؽشػ اًمي إٓ اهلل شمعومم  ًْ ًَ ﴿َوإِْن َيْؿ

ٓ  ُهَق﴾  [.17: إكعوم] ًَمُف إِ

شمعومؾ مع هدذا ومؽقػ  ،ًحرأصقى سموًم ملسو هيلع هللا ىلصًمؽؾ مًؾؿ حمؿد واًمؼدوة احلًـي 

 .؟ًمقؽـ ًمؽ ومقف أؾمقة آسمتالء 

                                                 

 .اًمريون: ط( 15/146) "اًمػتْ  " ( )
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 :ىموًمً –ريض اهلل قمـفو  –قمـ قموئشي أم اعمممـلم روى اًمٌخوري 

ًمٌقدد سمدـ إقمصدؿ : رضمدؾ مدـ سمـدل زريدؼ يؼدول ًمدف  ملسو هيلع هللا ىلصؾمحر رؾمدقل اهلل  

ِقؾ إًمقف أكف يمون يػعؾ اًمٌمدء ومدو ومعؾدف،  ملسو هيلع هللا ىلص طمتك يمون رؾمقل اهللاًمقفقدي،

: قمـدي، ًمؽـف دقمو ودقمو صمؿ ىمدولوهق  –ي أو ذات ًمقؾ –طمتك إذا يمون ذات يقم 

أشموين رضمالن ومؼعدا أطمددمهو يو قموئشي، أؿمعرت أن اهلل أومتوين ومقَم اؾمتػتقتف ومقف؟ 

مو وضمع اًمرضمؾ ؟ومؼول : قمـد رضمكم، ومؼول أطمدمهو ًمصوطمٌف قمـد رأد، وأظمر 

ذم  :رء ؟ ىمول ذم أي: ىمول. ًمٌقد سمـ إقمصؿ : مـ ـمٌف ؟ ىمول : ىمول. مطٌق  

..  وأيـ هق ؟ ىمدول ذم سمئدر ذروان: ، ىمول ـمف وضمػ ـمؾع كخؾي ذيمرمشط ومشو

 (.5763).احلديٌ

 . ٌئر ومدومـًاًم:أمر هبو أي :وومقف

وهق قمـدي دقمو  –أو ذات ًمقؾي  –طمتك إذا يمون ذات يقم  :اًمشوهد مـ احلديٌ

.. ﴾ؾفتق يشتػغوإذا مرضتً ﴿ :اًمذي ٓ ؿمػوء إٓ ؿمدػوؤه ودقمو دقمو اًمشوذم

 . أيي

 

 ( ).إمم اًمًحرة واًمؽفون، واًمعراوملموىرم اًمذهو  

                                                 

 (.93-91)وؾمتليت اإلؿمورة إًمقف مـ  ( )
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  - رمحف اَّلل–حؽؿ افسحر ظـد اإلموم افشوؾعل 

 : -رمحف اهلل –ىمول اًمشوومعل 

صػ ًمـو ؾمحرك، ومنن وصػ مو يقضمى اًمؽػر، مثؾَم : إذا شمعؾؿ اًمًحر ىمؾـو ًمف  

اقمتؼده أهؾ سموسمؾ مـ اًمتؼر  إمم اًمؽقايمى اًمًٌعي وأهنو شمػعؾ مو يؾتؿس مـفدو 

كؼؾدف ( ).يمون ٓ يقضمى اًمؽػر ومدنن اقمتؼدد إسموطمتدف ومفدق يمدوومرومفق يموومر، وإن 

 (.151)احلوومظ اسمـ يمثػم ذم شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ ؾمقرة اًمٌؼرة 

 وافسحر افصقؾقي 

 "ؿمدؿس اعمعدورف اًمؽدؼمى  "يًدؿك ذم اًمًحر يمتو    قمظؿ اًمؽتى ذاً إن أ

 أمحد اًمٌقين اًمصقذم اًمذي ذيمر ومقف أؾموكقده  :وممًمػ هذا اًمؽتو  اًمؽػري هق

ذم شمعؾؿ اًمًحر إمم جمؿققمي مـ همالة اًمصقومقي مـفؿ اسمدـ قمدر  اًمشدوذزم،وأسمق 

 .مديـ اًمًٌطومل، واًمرضموين وهمػمهؿ 

طمقٌ ىمدول ذم :وإًمقؽ مو ىموًمف أطمد صقومقي قمٍمكو وهق قمؿر سمـ ؾمومل سمـ طمػقظ 

سمعدد أن ذيمدر ، (15-9)"مقاهى اعمـون سمنمح أطموديدٌ كدقر اإليدَمن "يمتوسمف 

 تػك سمف ذم أمدر اًمًدحر إٓ أكدف ضمعدؾ ذًمدؽ شمؾٌقًدوً ًمقتف وىمػ قمـده وايم يمالموً 

                                                 

 .احلؽؿ ذم اًمًوطمر واًمًوطمرة ( 417-1/416) "إم  "يمتو   ( )
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 –اًمًدحر :أي  –سمعد ذيمر حتريؿدف وهدق أكدقاع : وكؽس قمغم رأؾمف طمقٌ ىمول

 وًمتعدد أكقاقمف شمعددت أطمؽومف، طمتك ىمول 

 

ومـفو مو طمؽدؿ شمعؾؿدف ، مؽروه فإن مـ أكقاع اًمًحر مو طمؽؿ شمعؾؿ: سمعضفؿ 

 اهد .اضمىإن مـ اًمًحر مو طمؽؿ شمعؾؿف و: ضموئز، سمؾ ىمول اًمٌعض 

مـ اًمًدحر مدو هدق واضمدى واًمشدوومعل : اًمصقذم يؼقل –وومؼؽ اهلل  –وموكظر 

طمؽؿ قمغم مـ اقمتؼد إسموطمي اًمًحر اًمذي هق دون اًمؽػر أكف يمدوومر ومشدتون سمدلم 

 .اًمػريؼلم

﴿َوَمدو ُيَعؾإدََمِن يمقػ يؽقن شمعؾؿ اًمؽػر واضمى، وٓ يتلشمك اًمًحر إٓ سمدوًمؽػر  

ـْ َأطَمٍد طَمت ك َيُؼقٓ إِك ََم  ـُ ومِْتـٌَي وَمال شَمْؽُػْر ﴾ ِم  [.151: اًمٌؼرة]َكْح

وِحُر  ﴿: أي ؾمحر يؽقن شمعؾؿف واضمى واهلل ؾمٌحوكف وشمعومم يؼقل َوٓ ُيْػؾُِح افسا

ٌُ َأَتك  [.69: ـمدف]﴾َحْق

اعمشفقر سمنمجوع اعمًؾؿلم قمدغم أن اًمًدحر ٓ :  -رمحف اهلل–ىمول اإلموم اًمـقوي 

، وأمدو ق مدـ اًمؽٌدوئر سموإلمجدوعهدو ومعؿؾ اًمًحر طمرام.وموؾمؼ قمغم  يظفر إٓ

ومال، وإن مل يؽدـ  إٓشمعؾؿف وشمعؾقؿف ومحرام ومنن شمضؿـ مو يؼت  اًمؽػر يمػر و
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ومقف مو يؼت  اًمؽػر قمزر واؾمتتقى مـف، وىمول موًمؽ اًمًوطمر يموومر سموًمًحر وٓ 

 اهد ( ).ٓ شمؼٌؾ شمقسمتف سمؾ يتحتؿ ىمتؾف، ويًتتو 

 .قي وأئؿتفؿوموًمًحر معروف قمـ اًمصقوم

ومفق  :افسحرأمو  (:66-1/65) "ه اًمعوعملم  "     يؼقل ذم يمتوسمفومفذا اًمغزازم 

 ،ميوسميوـمؾًَمت قمؿؾ ويمالم ىمد شمداوًمقه سمقـفؿ ذم أوىموت معؾقمي وـمقاًمع 

 .. أطمرف طمرومًو ومخذ مـ يمؾ صمالصمي  ،يصؾْ عمو شمريدًًَم ومنذا أردت أن شمقًمد ـمؾ

 

 اهد.هطوؿمي هو ـموش مو ـموش وذيمر ـمرومو ًمؾًحر، وذيمر أؾمَمء

 "اًمؽشددػ قمددـ طمؼقؼددي اًمصددقومقي"حمؿددقد قمٌددد اًمددرؤوف ىموؾمددؿ ذم ؾددف كؼ

 (.859ص)

سمـ قمكم صوطمى محد ًمؾٌقين أ (1/558)وىمد شمرضمؿ اًمـٌفوين اًمصقذم ذم ضمومعف 

 :وىمول  ،" ؿمؿس اعمعورف اًمؽؼمى "

 .هد/611شمقذم  ٌور اعمشويخ ذوي إكقار وإهار مـ يم 

 

 

 

                                                 

 (.14/398) "ذح مًؾؿ  ": اكظر ( )
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 وادظوء ظؾؿ افغقى افصقؾقي

 

َوِظـَْدُه َمَػوتُِح اْفَغْقِى ٓ ﴿: سمف ىمول اهلل ؾمٌحوكف شمعومم  ى ممو اظمتص اهللقمؾؿ اًمغق

ٓا ُهَق   [.59: إكعوم)]﴾َيْعَؾُؿَفو إِ

ٓ  :وىمددول ؾمددٌحوكف  َْرِض اًْمَغْقددَى إِ ْٕ ددََمَواِت َوا  ً ـْ ذِم اًم ﴿ىُمددْؾ ٓ َيْعَؾددُؿ َمدد

 [.65: اًمـؿؾ]اهلل ُ﴾

اهلل  ريض–، قمـ اسمـ قمؿدر (4697)سمرىمؿ  "صحقحف  "وىمد روى اًمٌخوري ذم

ٓ : مػوشمقْ اًمغقى مخدس ٓ يعؾؿفدو إٓ اهلل »:  ملسو هيلع هللا ىلصىمول رؾمقل اهلل : ىمول –قمـف 

مو يؽقن ذم إرطموم إٓ اهلل،  طمد يعؾؿ أطمد مو يؽقن ذم همد إٓ اهلل، وٓ يعؾؿ أ

وٓ شمعؾؿ كػس مو شمؽًى همدا، وٓ شمدري سملي أرض ُقت إٓ اهلل،وٓ يعؾدؿ 

 .شأطمد إٓ اهلل، وٓ يعؾؿ متك شمؼقم اًمًوقمي إٓ اهلل  متك يليت اعمطر

 : إكبقوء ٓ يعؾؿقن افغقى إٓ مو ظؾؿفؿ اَّلل تعوػ

ـْ ُرؾُمدؾِفِ  ﴿: ىمول ؾمٌحوكف َتٌِل ِمد ـ  اهلل َ جَيْ
 َوَمو يَموَن اهلل ُ ًمُِقْطؾَِعُؽْؿ قَمغَم اًْمَغْقِى َوًَمؽِ

آل ]﴾ن شُمْمِمـُدقْا َوشَمت ُؼدقْا وَمَؾُؽدْؿ َأضْمدٌر قَمظِدقٌؿ َمـ َيَشوء وَمدآِمـُقْا سمِدوهللِّ َوُرؾُمدؾِِف َوإِ 

 [. 179:قمؿران
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 -قمؾقدف اًمصدالة واًمًدالم–كقح  :هذا أول رؾمقل أرؾمؾف اهلل إمم أهؾ إرض

ـُ اَّللاِ َوٓ َأْظَؾُؿ اْفَغْقَى ﴿: ذيمر اهلل قمـف ىمقًمف ًمؼقمف 
 ﴾َوٓ َأُؿقُل َفُؽْؿ ِظـِْدي َخَزائِ

 [.31: هقد]

 

 

 

أمدره اهلل سمٌقدون ذًمدؽ ومؼدول  ملسو هيلع هللا ىلصإكٌقوء وأومضؾ اعمرؾمدؾلم حمؿدد وهذا ظموشمؿ 

ًُ َأقْمَؾدُؿ : ؾمٌحوكف ٓ  َمو ؿَموَء اهلل ُ َوًَمدْق يُمـْد ًا إِ ُؽ ًمِـَْػِز َكْػعًو َوٓ رَضّ
﴿ىُمْؾ ٓ َأْمؾِ

قُء﴾ ًُ ـَِل اًم  ً ـَ اخْلػَْمِ َوَمو َم ؾْمَتْؽَثْرُت ِم َٓ  [.188: ٕقمراف]اًْمَغْقَى 

يعؾدؿ مدو ذم  مـ طمدصمؽ أن حمؿدداً  :-ريض اهلل قمـفو–عمممـلم ىموًمً قموئشي أم ا

َْرِض اًْمَغْقدَى : همد ومؼد يمذ  ٕن اهلل يؼقل ْٕ ََمَواِت َوا  ً ـْ ذِم اًم ﴿ىُمْؾ ٓ َيْعَؾُؿ َم

ٌَْعُثقَن﴾  وَن ُي ٓ  اهلل ُ َوَمو َيْشُعُروَن َأي   ( )[.65:اًمـؿؾ]إِ

 قض ومػميددد اًمدددوموعٌعدددون قمددـ احلدد، ويُ  ملسو هيلع هللا ىلصكددوس مددـ أمتددف أُ  دذاوطمددلم ُيدد

اًمصدالة  –ىمدول اًمـٌدل قمؾقدف أطمددصمقا سمعددك  إكؽ ٓ شمدري مو: يؼول ًمف ،قمـفؿ

ًُ  :ـام ؿول افعبد افصوفح: ؾلؿقل »: واًمًالم  ًُ َظَؾْقِفْؿ َصِفقدًا َمتو ُدْمت ـْ ـُ ﴿ َو

                                                 

قمـفو سمؾػظ ومـ طمدصمؽ أكف يعؾؿ (.7385)رىمؿ  "واًمٌخوري "، (439) "مًؾؿ "أظمرضمف  ( )

 .اًمغقى ومؼد يمذ 
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ِؿقتتَى َظَؾتتْقِفْؿ  ًَ افرا ًَ َأْكتت ـْتت ـُ َُـِل  ْق تتِؾ ََشْ ؾِتتقِفْؿ َؾَؾتتاما َتتتَقؾا ـُ ًَ َظتتَذ  ٍء َوَأكتت

 ( )[.117: اعموئدة]﴾َصِفقٌد 

  :ادالئؽي ٓ يعؾؿقن افغقى 

َفو صُمؿ  قَمَرَوُفْؿ قَمغَم اعْمَالِئَؽِي وَمَؼوَل َأْكٌُِئقيِن وَ ﴿: ىمول اهلل شمعومم ؾَْمََمَء يُمؾ  ْٕ َؿ آَدَم ا قَمؾ 

 إِْن يُمـُْتْؿ َصوِدىِملمَ 
ِ
 َهُمٓء
ِ
ٌَْحوَكَؽ ٓ قِمْؾَؿ ًَمـَو إِ *سمَِلؾْمََمء ْؿَتـَدو إِك دَؽ ىَموًُمقا ؾُم ٓ  َمو قَمؾ 

ًَ اًْمَعؾِقُؿ احْلَؽِقؿُ   [.31-31 :اًمٌؼرة]﴾َأْك

 

 

 :اجلـ ٓ يعؾؿقن افغقى

ٓ  ﴿: ىمول اهلل قمز وضمؾ قمـ ؾمؾقَمن   ُْؿ قَمغَم َمْقشمِدِف إِ وَمَؾَم  ىَمَضْقـَو قَمَؾْقِف اعْمَْقَت َمو َدهل 

َلشَمُف وَمَؾَم  ظَم  ًَ َْرِض شَمْليُمُؾ ِمـْ ْٕ ُي ا ـُ َأْن ًَمْق يَموُكقا َيْعَؾُؿقَن اًْمَغْقدَى َمدو َداسم   اجْلِ
ًِ ٌَق ـَ ر  شَم

 [.14:ؾمدٌل]ًَمٌُِثقا ذِم اًْمَعَذاِ  اعْمُِفلِم﴾ 

 .افبؼ مجقعو ٓ يعؾؿقن افغقى 

ٌَ َوَيْعَؾُؿ َمدو ذِم ﴿: ىمول اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم ُل اًْمَغْق وقَمِي َوُيـَزإ  ً إِن  اهلل َ قِمـَْدُه قِمْؾُؿ اًم

 َ ْٕ ُدقُت ا َُ ُى هَمدًا َوَمو شَمْدِري َكْػٌس سمِدَليإ َأْرٍض 
ًِ ْرطَموِم َوَمو شَمْدِري َكْػٌس َموَذا شَمْؽ

                                                 

 .ريض اهلل قمـفقمـ اسمـ قمٌوس ( 4615) "اًمٌخوري  "أظمرضمف  ( )
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 [. 34:ًمؼَمن]إِن  اهلل َ قَمؾِقٌؿ ظَمٌػٌِم﴾

دؼربغ ٓ يعؾؿقن افغقى أن إكبقوء, وادالئؽي ا –رمحف اَّلل  –ظؼقدة اإلموم افشوؾعل 

 .مـفؿ  ؿ أؿرص ظؾامً ؾؿـ دوهن

 :سمعد أن محد اهلل وأصمـك قمؾقف ىمول:  -رمحف اهلل –اًمشوومعل ىمول 

ىمتصور قمؾقف آشموهؿ اهلل مـ اًمعؾؿ، وملمرهؿ سموٓسمَم –صمؿ مـ قمؾقفؿ أي قمغم اخلؾؼ  

َذفَِؽ َأْوَحْقـَو إَِفْقَؽ ُروحتًو  ﴿:ـٌقف ومؼول ًم. همػمه إٓ مو قمؾؿفؿ وأن ٓ يؼقًمقا  ـَ َو

ًَ َتْدِري َمو افْ  ـْ ـُ ـْ َأْمِرَكو َمو  ياَمنُ ِم ِ ْٕ َُوُب َوٓ ا  [.51: اًمشقرى]﴾ؽِ

ـَ اًمُرؾُمدِؾ َوَمدو :  -قمؾقف اًمصالة واًمًالم  –وىمول ًمـٌقف  ًُ سمِدْدقمًو ِمد ﴿ىُمْؾ َمو يُمـْ

 [.9: آطمؼوف] َأْدِري َمو ُيْػَعُؾ ِ  َوٓ سمُِؽْؿ ﴾

 إيِنإ وَموقِمٌؾ َذًمِدَؽ هَمدداً :  ملسو هيلع هللا ىلصوىمول ًمـٌقف 
ٍ
ء ـ  ًمٌَِمْ ٓ  َأنْ * ﴿َوٓ شَمُؼقًَم ﴾ َيَشدوَء اهلل ُ  إِ

 [.14- 13 :اًمؽفػ]

 

 

 –وروقاكف قمـدف -صمؿ أكزل قمغم كٌقف أكف ىمد همػر ًمف مو شمؼدم مـ ذكٌف ومو شملظمر ، 

 .د اخلالئؼوأكف أول ؿموومع ومشػع يقم اًمؼقومي، وؾمق

 [.36: هاءاإل]َوٓ شَمْؼُػ َمو ًَمْقَس ًَمَؽ سمِِف قِمْؾٌؿ﴾﴿:  ملسو هيلع هللا ىلصوىمول ًمـٌقف 
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يرضمع ومدلوطمك اهلل إًمقدف : رموهو سموًمزكو ومؼول ًمف   ذم امرأة رضمؾٍ   رضمٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوضموء 

َْرِ  ﴿: ، وىمدول َمآيي اًمؾعون ومالقمـ سمقدـف ْٕ تاَمَواِت َوا ـْ دِم افسا ُؿتْؾ ٓ َيْعَؾتُؿ َمت

ٓا اَّللاُ  [.65: اًمـؿؾ]           ﴾ اْفَغْقَى إِ

ٌَ َوَيعْ : وىمول ُل اًْمَغْق وقَمِي َوُيـَزإ  ً َْرطَموِم﴾﴿إِن  اهلل َ قِمـَْدُه قِمْؾُؿ اًم ْٕ : ًمؼَمن]َؾُؿ َمو ذِم ا

34]. 

ددوَن ُمْرؾَمددوَهو:  ملسو هيلع هللا ىلصوىمددول ًمـٌقددف  ددوقَمِي َأي   ً ـِ اًم ددَلًمقَكَؽ قَمدد ًْ ـْ *﴿َي ًَ ِمدد ومِددقَؿ َأْكدد

 [.43-41:اًمـوزقمدوت]ِذيْمَراَهو﴾

مـ قمددا مالئؽتدف اهلل اعمؼدرسملم وأكٌقوئدف  ويمون ومحجى قمـ كٌقف قمؾؿ اًمًوقمي، 

مالئؽتف وأكٌقوئف واهلل قمدز وضمدؾ ومدرض  اعمصطػلم مـ قمٌود اهلل أىمٍم قمؾَم مـ

 ( )اعمراد.قمغم ظمؾؼف ـموقمتف، ومل جيعؾ هلؿ مـ إمر ؿمقئًو اهد

 .خموفػي افصقؾقي وادظوئفؿ ظؾؿ افغقى

ؾمـذيمر إمثؾي اًمتل يتٌلم مـ ظمالهلو خموًمػي اًمصقومقي ًمؾؽتو  واًمًـي، ومو يمون 

 .ؾقف كوس احلديٌ اإلموم اًمشوومعل رمحف اهللقم

 

 

                                                 

دار اًمؽتددى اًمعؾؿقددي : يمتددو  إسمطددول اإلؾمتحًددون ط(. 489-7/488) "يمتددو  إم" ( )

 .سمػموت
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ذم : (1/548)ين اًمصقذم ذم يمتوسمف اعمًؿك سمجومع يمراموت إوًمقدوء ىمول اًمـٌفو

 :ىمول قمـف . سمـ قمؾقي سمو جمد   محدشمرمجي أطمد اعمتصقومي هق أ

جمو  اًمدقمقة، ومـ ذًمؽ أن شمؾؿقدذه قمدكم  سموخلي ويمون ويمون يمثػم اإلضمتَمع 

ؾمقحصدؾ : وىمدول ًمدف  اًمدقموء ًمٌؾده اًمغريى سموعمطر ومددقموسمو مـصقر ـمؾى مـف 

سمنم أهؾفو سمدذًمؽ ومؽدون إمدر يمدَم ىمدول ومًوومر إمم سمؾده و ،إرسمعوء اعمطر يقم

سمؿديـدي شمدريؿ ودومدـ هدد 973طمصؾ مطر قمظقؿ طمصؾ سمف كػع قموم موت ؾمـي 

ًدتجو  ىموًمدف ذم اعمنمدع ه معروف يدزار واًمددقموء قمـدده مؼموىم ٌؾ سمؿؼؼمة زك

 اهد.اًمراوي

تص اهلل سمف ًمعؾؿ اًمغقى اًمذي اظم ادقموٌء هذا . ىمقًمف ؾمقحصؾ مطر يقم إرسمعوء 

رواه ش  وٓ يعؾؿ مُتك يتلا ادطتر أحتد إٓ اَّلل» :  ملسو هيلع هللا ىلصكػًف يمَم ؾمٌؼ ىمول اًمـٌل 

 .اًمٌخوري قمـ اسمـ قمؿر

ذم شمػًدػم  ( ): -رمحف اهلل –ىمول اإلموم اعمػن اًمؼرـمٌل  :حؽؿ مـ ادظك ذفؽ 

 :﴾وظـده مػوتقح افغقى﴿   :ىمقًمف شمعومم

                                                 

 

 .دار اًمؽتو  اًمعر  : ط( 7/6) "أطمؽوم اًمؼرآن "( )
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إٓ  فمو آيي مـ يمتوسمد ػمذم هم أووف ؾمٌحوكف قمؾؿ اًمغقى إمم كػًف :ىمول قمؾَمؤكو  

إكف يـزل اًمغقٌ همددا وضمدزم سمدف ومفدق : مـ اصطػك مـ قمٌوده ورؾمؾف ومؿـ ىمول

 .يموومر أظمؼم قمـف سملمورة ادقموهو أم ٓ 

 

 

 

 افصقؾقي وحقوة اخلرض

 .(سموخلي آضمتَمعويمون يمثػم  :)ىمقًمف

 ،طمتدك أن طمقدوً  أن اخلي قمؾقف اًمًالم مدو زال ن يدقمق ،هذه ظمراومي صقومقي

صدوطمى اًمتػًدػم  ،ا اًمزقمؿ مـفؿ ىمد رد قمؾقف أطمد أئؿي اعمذهى اًمشدوومعلوهذ

احلوومظ اسمـ يمثػم ذم شمػًػم ؾمقرة اًمؽفػ قمـد ىمصي اخلي مع مقؾمدك  اعمشفقر

 .قمؾقفَم اًمًالم، وأن أصمور وإطموديٌ اًمتل اؾمتدًمقا هبو وعقػي

 : -رمحف اهلل –ىمول  

عدض إطموديدٌ، وٓ سم ذم -أي طمقوة اخليد إمم يدقم اًمؼقومدي –وضموء ذيمره  

ه ودعقػ ورضمدْ طمدديٌ اًمتعزيدي وإؾمدـوديصْ رء مـ ذًمدؽ وأؿمدفرهو 
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َوَمو َجَعْؾـَو ظمالف ذًمؽ واطمتجقا سمؼقًمف شمعومم ﴿ ػمهؿهمآظمرون مـ اعمحدصملم و

ْؾَد  ـْ َؿْبؾَِؽ اخْلُ  [.34: كٌقوءإ]﴾فَِبَؼٍ ِم

اًمؾفددؿ إن  ؾددؽ هددذه اًمعصددوسمي ومددال شمعٌددد ذم » يددقم سمدددر  ملسو هيلع هللا ىلصوسمؼددقل اًمـٌددل 

 ( ).شرضإ

وٓ طمي قمـده وٓ ىموشمؾ معف، وًمدق يمدون  ملسو هيلع هللا ىلصف ضموء رؾمقل اهلل  كوسملكف مل يـؼؾ أ

: يمون مٌعقصمو إمم مجقع اًمثؼؾلم  ملسو هيلع هللا ىلصوأصحوسمف ٕكف  ملسو هيلع هللا ىلصطمقًو ًمؽون مـ أشمٌوع اًمـٌل 

 فق ـون مقشك وظقسك حقغ دو وشعفام إٓ اتبتوظل»: اجلـ واإلكس وىمد ىمول 

 .ش

 وضمف إرض إمم موئي ؾمدـي مدـ ـ هق قمغموأظمؼم ىمٌؾ مقشمف سمؼؾقؾ أكف ٓ يٌؼك مم

 ( )شمؾؽ قملم شمطرف إمم همػم ذًمؽ مـ اًمدٓئؾ ًمقؾتف

 

 .مثول آخر دم ادظوئفؿ ظؾؿ افغقى 

مودطمو مدـ ( 147-146)ىمول صوطمى سمغقي اعمًتػقد ذح مـقي اعمريد اًمصقذم 

 :يزقمؿ هلؿ اًمقٓيي 

                                                 

 (.4588)رواه مًؾؿ ذم اجلفود رىمؿ  ( )

 .اعمؽتٌي اًمتقومقؼقي: ط ( 5/141) "شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ " (( 
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ومقؼع وومدؼ  سمؿعـك إظمٌوره سموٕمر ىمٌؾ وىمققمف –ريض اهلل قمـف –ػوشمف وأمو مؽوؿم

مو أظمؼم سمف، ومال يؽود يـحٍم مو طمدث سمف اًمثؼوت قمـف، وإظمٌدوره سموًمغقدى قمدـ 

إظمٌوره سملمقر مل شمؼع إٓ سمعد ووموشمف إمو سموًمتٍميْ  –ريض اهلل قمـف –ـمريؼ يمشػف 

 ( ).اًمتؾقيْ     أو

 :حؽؿ مـ ادظك ذفؽ 

 :ىمقًمف شمعدومموحمؼؼقف ذم  اًمشوومعل  ول احلوومظ اسمـ طمجر وهق مـ أئؿي اعمذهىىم

ـْ َرُشقلٍ *َظومِلُ اْفَغْقِى َؾال ُيْظِفُر َظَذ َؽْقبِِف َأَحداً ﴿ ـِ اْرَتَه ِم ٓا َم   -: اجلددـ]﴾إِ

1-17 .] 

مـ طمقوة أو ذم أيي رد قمغم اعمـجؿلم وقمغم مـ يدقمل أكف يطؾع قمغم مو ؾمقؽقن 

ضدوء مدع مقت أو همػم ذًمؽ: ٕكف مؽذ  ًمؾؼرآن، وهؿ أسمعدد رء قمدـ آرشم

 ( )اهد. قي قمـفؿؾمؾى صػي اًمرؾمؾ

وًمذا طمرم اإلؾمالم اًمذهو  إمم اًمؽفون ٓدقموئفؿ قمؾؿ اًمغقى ومفؿ ـمقاهمقدً، 

 ( ).ش تؼبؾ فف صالة أربعغ يقموً ٓ »ومـ أشموهؿ ًمغػم إكؽور قمؾقفؿ 

 ( ). ملسو هيلع هللا ىلص اً ًممو أكزل قمغم حمؿد سمريءهذا ومل يصدىمفؿ ومـ صدىمفؿ ومؼد 

                                                 

 (.153ص) "اًمتقجوكقي "كؼؾف ذم  ( )

 .اًمريون: ط ( 13/377) "اًمػتْ ": اكظر ( )

 .اعمؽتٌي اًمتقومقؼقي: ط/( 14)أظمرضمف مًؾؿ  ( )
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ومـو أكتوس ملسو هيلع هللا ىلص » ٌل وذم طمديٌ معوويي سمـ احلؽؿ اًمًؾؿل طمديٌ اجلوريي ًمؾـ

 .رواه مًؾؿ وىمد شمؼدم . شؾال تلَتؿ» : يلتقن افؽفون ؿول

ىمول رؾمقل : ىمول –قمـف  ريض اهلل–هريرة وقمـد أ  داود وهمػمه مـ طمديٌ أ  

 .شمـ أتك ـوهـًو ؾصدؿف بام يؼقل ؾؼد برىء ممو أكزل ظذ حمؿد»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل 

 .ريض اهلل قمـف  وضموء سمـحقه قمـد اًمٌزار قمـ ضموسمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 . ، وطمًـف إًمٌوين(3954)أظمرضمف أسمق داود رىمؿ  ( )
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 خموفػي افصقؾقي دم رد أحوديٌ كبقيي رشيػي

 . دجرد اْلقى وافعوضػي وافعؼالكقي افسخقػي

 

 :تعظقؿ افسـي وؿبقْلو:  أوًٓ 

، ويؼٌدؾ مدو ضمدوء سمدف ملسو هيلع هللا ىلصأن يعظؿ ؾمـي رؾمقل اهلل  إن اًمقاضمى قمغم يمؾ مممـ 

 .شمعومم امتثوًٓ ٕمر اهلل

ؾُمقُل ومَ  ﴿: ىمول اهلل شمعومم : احلنمد]ُخُذوُه َوَمو هَنَويُمْؿ قَمـُْف وَموْكَتُفقا﴾َوَمو آشَمويُمُؿ اًمر 

7]  

ـٍ َوٓ ُمْمِمـٍَي إَِذا ىَمَه اهلل ُ َوَرؾُمقًُمُف َأْمرًا َأْن َيُؽقَن : ىمول ؾمٌحوكف  ﴿َوَمو يَموَن عمُِْمِم

ـْ َيْعددِص اهلل َ َوَرؾُمددقًَمُف وَمَؼددْد َوددؾ  َوددالًٓ  ـْ َأْمددِرِهْؿ َوَمدد ُة ِمدد ددػَمَ
هَلُددُؿ اخْلِ

 .وأيوت ذم هذا يمثػمة [. 36:إطمزا ]ـًو﴾ُمٌِق

 اًمرؾمقل اًمدٌالغ وقمؾقـدو قمغم اهلل اًمٌقون، وقمغم –رمحف اهلل –ىمول اإلموم اًمزهري 

 .اًمتًؾقؿ

 (.46)يمتو  اًمتقطمقد رىمؿ  (13/553) "اًمػتْ  "رواه اًمٌخوري شمعؾقؼًو  
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 : رد افسـي شبى زيغ افؼؾقب : ثوكقًو 

 ملسو هيلع هللا ىلصًمًً شموريمو ؿمقئًو يمون رؾمقل اهلل »: - ريض اهلل قمـف–ىمول أسمق سمؽر اًمصديؼ 

رواه ش يعؿؾ سمف إٓ قمؿؾً سمف: ومنين أظمشك إن شمريمً ؿمقئًو مدـ أمدره أن أزيدغ 

 (.3593)اًمٌخوري 

 .( 1488)رواه مًؾؿ ش  فق ترـُؿ شـي كبقؽؿ فضؾؾُؿ» : وىمول اسمـ مًعقد

 

 

 :  -رمحف اهلل –وىمول اإلموم أمحد سمـ طمـٌؾ 

﴿ : حتف يذهٌقن إمم رأي ؾمػقون، واهلل يؼدقلقمرومقا  اإلؾمـود وصقمجًٌ ًمؼقم 

ُْـَتٌي َأْو ُيِصتقَبُفْؿ َظتَذاٌب َأفِتقؿٌ  ـْ َأْمِرِه َأْن ُتِصقَبُفْؿ ؾِ وفُِػقَن َظ ـَ َُيَ  ﴾َؾْؾَقْحَذِر افاِذي

أشمدري مو اًمػتـي ؟ اًمػتـي اًمنمك ، ًمعؾف إذا رد سمعض ىمقًمف، أن يؼع ذم ىمؾٌدف رء 

 .مـ اًمزيغ ومقفؾؽ

 ( ). فومفق قمغم ؿمػوء هؾؽ ملسو هيلع هللا ىلصمـ رد طمديٌ اًمـٌل :  -رمحف اهلل –وىمول 

 .اإلموم افشوؾعل فؾسـي تعظقؿ : ثوفثًو 

 (. 598)ومؼرة  "اًمرؾموًمي  "ذم  –رمحف اهلل – ىمول اإلموم اًمشوومعل 

                                                 

 (.97)اإلسموكي ٓسمـ سمطي  ( )
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ٓ يمظمذ ذًمدؽ صموسمتًو قمـف، وملرضمق أن  ملسو هيلع هللا ىلصطمديثو قمـ رؾمقل اهلل كخوًمػ  وأمو أن

 . قمؾقـو إن ؿموء اهلل 

 :–رمحف اهلل –ًمؾشوومعل  ىمؾً : ؾمعقد سمـ أؾمد ىمولسمًـده قمـ  وروى اًمٌقفؼل

ىمدض قمدكم  طمققدً أو مدً، أن يمدؾ ا: ؼقل ذم طمديٌ اًمرؤيي ؟ ومؼدول زم مو شم 

مـوىمدى  ".ومدنين أىمدقل سمدف وإن مل يٌؾغـدل  ملسو هيلع هللا ىلصطمديٌ يصدْ قمدـ رؾمدقل اهلل 

 (.1/411) "اًمشوومعل

 : وروى اًمٌقفؼل أيضو سمًـده ذم روايي ًمؾرسمقع ىمول

أكدف  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمـٌدل  روي: رضمؾ قمـ مًلًمي ومؼولؾملًمف : ؼقلؾمؿعً اًمشوومعل ي

يو أسمو قمٌد اهلل أشمؼقل هبذا ؟ ومورشمعدد اًمشدوومعل : يمذا ويمذا ومؼول ًمف اًمًوئؾ : ىمول

وىؽ، أي أرض شمؼؾـل وأي ؾمدَمء شمظؾـدل ؟ إذا رويدً : واصػر ًمقكف، وىمول

ؿمقئًو ومؾؿ أىمؾ سمف كعدؿ قمدغم اًمدرأس واًمعقـدلم قمدغم اًمدرأس  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ رؾمقل اهلل 

 .واًمعقـلم

 

: أرأيً وؾمطل زكورا، أو شمراين ظمرضمً مـ اًمؽـقًدي ؟ أىمدقل: روايي ىمول وذم 

وٓ أىمدقل  ملسو هيلع هللا ىلصأشمؼقل هبذا ؟ أروي قمدـ رؾمدقل اهلل : زم وشمؼقل  ملسو هيلع هللا ىلصىمول اًمـٌل 

 .( ).سمف

                                                 

 (.475-1/474) "اعمـوىمى " ( )
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 :قمػراينزروايي اًم:  "اًمؼديؿ"ذم:  -رمحف اهلل –وىمول اًمشوومعل 

  صدوطمٌل ػتدف، واومؼتف، ومدـ ظمؾدط ومؽميمفدو ظموًم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مـ شمٌع ؾمـي رؾمقل  

مـ : واًمذي أومورق  ،وإن سمعد ملسو هيلع هللا ىلصاًمذي ٓ أومورق اعمالزم اًمثوسمً مع رؾمقل اهلل 

 ( ) .وإن ىمر   ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل مل يؼؾ سمحديٌ 

رومع اهلل ذيمر هذا اإلموم ومـ ؾمدور قمدغم هدذا  -واًمعؾؿ قمـد اهلل -وهبذا : ؿؾً

  . ضمعؾـو اهلل مـفؿ        اًمطريؼ 

 .رد افصقؾقي ٕحوديٌ صحقحي رصحيي

 سمعض إطموديٌ اًمتل رد وإًمقؽ ذيمر

 .همٓء اًمؼقم سمغػم طمجي وٓ سمرهون كذيمر سمعضفو اظمتصوراً هو 

 :احلديٌ إول

 –قمدـ أكدس ( 153)رىمؿ  "صحقحف  "قمـد اإلموم مًؾؿ سمـ احلجوج ذم ً صمٌ

 ػدك ذم اًمـور ومؾَم ىم: يو رؾمقل اهلل، أيـ أ  ؟ ىمول: أن رضمال ىمول  -ريض اهلل قمـف

 ( )شافـور إن أيب وأبوك دم»: دقموه ومؼول

 

                                                 

 (.1/198)"أقمالم اعمقىمعلم" ( )

 .ذراري اعمنميملم: سمو ( 4718)أظمرضمف داود رىمؿ   ( )



  مخالفة الصوفية لإلمام الشافعي 

 

119 

 

119 

 

ٌقل وهدق ومفذا احلديٌ يمَم شمرى رواه مـ اشمػؼ إئؿي وشمؾؼً إمي يمتوسمف سمدوًمؼ

 .هذا احلديٌاًمضالل  رد   ومع ذًمؽ  ،اإلموم مًؾؿ

ممدـ يٌدلم معـدك هدذا أئؿدي اعمدذهى اًمشدوومعل  سمعدضوىمٌؾ هذا كذيمر يمالم 

م شمقذم قمغم همػم اإلؾمدال ملسو هيلع هللا ىلصاحلؼ سمف مـ أن واًمد اًمـٌل  ءثًٌ مو ضموياحلديٌ، و

: ىمدد ىمدول –اًمذي ٓ يـطؼ قمـ اهلقى  –قمؾقف اًمصالة واًمًالم  –وأن اًمرؾمقل 

 .قمـ أسمقف قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمطؾى أكف مـ أهؾ اًمـور

ذم صحقْ مًؾؿ طمديٌ أكس اعمتؼدم  ذم ذح –رمحف اهلل –اًمـقوي اإلموم -1

 :ن قمؾقفقمـق (3/74)

 .ي اعمؼرسملممـ موت قمغم اًمؽػر ومفق ذم اًمـور، وٓ شمـػعف ىمراسمسمقون أن  

 :صمؿ ىمول  ذم اًمنمح 

وومقف أن مدـ . ومقف أن مـ موت قمغم اًمؽػر ومفق ذم اًمـور، وٓ شمـػعف ىمراسمي اعمؼرسملم 

موت ذم اًمػؽمة قمغم مو يموكً  قمؾقف اًمعر  مـ قمٌودة إوصمدون، ومفدق مدـ أهدؾ 

يموكدً ىمدد سمؾغدتفؿ اًمـور، وًمقس هذا مماظمذه ىمٌؾ سمؾقغ اًمدقمقة، ومدنن هدمٓء 

 .ٌقوء صؾقات اهلل وؾمالمف قمؾقفؿ مـ إك هدقمقة إسمراهقؿ وهمػم

سموإلؿمدؽماك ذم هق مـ طمًـ اًمعنمة ًمؾتًدؾقي .شإن أيب وأبوك دم افـور» : وىمقًمف 

 اهد. وزم  ىمػوه مـٍمومو :ػكومعـك ىم ،اعمصقٌي
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سمدؾ إن ،إمومدون ؿمدوومعقون –و اهلل رمحفد–واسمدـ يمثدػم  ،اإلموم اًمٌقفؼدل -1-3

–ىمػً قمغم يمالم اًمٌقفؼدلوىمد و ،شوومعلاًمٌقفؼل يعتؼم اًمـوذ عمذهى اإلموم اًم

 (.191-1/195) اًمـٌقة  ذم دٓئؾ –رمحف اهلل 

 

يمالم اًمٌقفؼل، وأورد إطموديٌ ذم ؿمدلن  وردىمد أووضمدت احلوومظ اسمـ يمثػم  

 .وضمده قمٌد اعمطؾى ،ملسو هيلع هللا ىلصاًمـٌل  ّي دَ واًمِ 

 :"اًمًػمة اًمـٌقيي  "ذماحلوومظ اسمـ يمثػم 

أمدف ومٌؽدك وأسمؽدك مدـ  ىمؼم: ملسو هيلع هللا ىلص اًمـٌل رزا: وروى مًؾؿ قمـ أ  هريرة ىمول 

اؾمدتلذكً ر  ذم زيدورة ىمدؼم أمدل ومدلذن زم ، واؾمدتلذكتف ذم »: طمقًمف صمدؿ ىمدول

 . شاًمؼٌقر ومنهنو شمذيمريمؿ اعمقت  ا زم ، ومزورو لذن ؾمتغػور هلو ومؾؿ يآ

دم » : يو رؾمقل اهلل أيـ أ ؟ ىمدول : أن رضماًل ىمول :مًؾؿ أيضًو قمـ أكس وروى

 .شدم افـوروك  إن أيب وأب» : ومؾَم ىمػك دقموه ومؼول ش افـور

اسمـ يمثدػم            صمؿ ىمول  ،وذيمر طمديثًو آظمر رواه اًمٌقفؼل قمـ ؾمعد سمـحق طمديٌ أكس 

اعمؼصقد أن قمٌد اعمطؾى موت قمغم مو يمون قمؾقف مـ ديدـ اجلوهؾقدي ،  : محف اهللر

 .ظمالومًو ًمػرىمي اًمشقعي  ومقف ، وذم اسمـف أ  ـموًمى قمغم مو ؾمقليت  ذم ووموة أ  ـموًمى

 :"دٓئؾ اًمـٌقة"سمعد روايتف  هذه إطموديٌ ذم يمتوسمف وىمد ىمول اًمٌقفؼل 
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هبذه اًمصػي ذم أظمدرة  -قمؾقف اًمصالة واًمًالم -ده وضم ويمقػ ٓ يؽقن أسمقاه

               قمؾقف  ، وىمد يموكقا يعٌدون اًمقصمـ ، طمتك موشمقا ، ومل يديـقا سمديـ قمقًك اسمـ مريؿ

ٕن أكؽحف اًمؽػدور ف اًمصالة واًمًالم: ويمػرهؿ ٓ يؼدح ذم كًٌف قمؾق ،اًمًالم

ؿقن مع زوضمو ؿ : ومدال يؾدزمفؿ دمديدد اًمعؼدد وٓ ًؾِ ، أٓ شمراهؿ يُ  يصحقح

 .قز ذم اإلؾمالم ، وسموهلل اًمتقومقؼيمون مثؾف جيورىمتفـ ، إذ مػ

ه قمٌدد اعمطؾدى سمدلهنؿ مدـ قمـ أسمقيف وضمد ملسو هيلع هللا ىلصوإظمٌوره : -أي اسمـ يمثػم-:ؿؾً

أن أهؾ اًمػؽمة وإـمػول ،  ةمـ ـمرق متعدداحلديٌ اًمقارد يـوذم  ، ٓأهؾ اًمـور

 واعمجوكلم واًمصؿ 

 

قمـدد "شمػًػمكو"ذم  ومتـوً يؿتحـقن ذم اًمعرصوت يقم اًمؼقومي ، يمَم سمًطـوه ؾمـدًا 

ٌَ َرُشقل﴿ :ىمقًمف شمعومم ُاك َكْبَع ـاو ُمَعِذبَِغ َح ـُ  [15: هاءإلا]ا﴾ َوَمو 

 ومقؽقن مـفؿ مـ جيقى، ومـفؿ مـ ٓ جيقى ، ومقؽقن همٓ
ِ
مدـ مجؾدي مدـ ٓ  ء

هددد مددـ اًمًددػمة اًمـٌقيددي ٓسمددـ .اجيقددى ومددال مـوومددوة ، وهلل احلؿددد واعمـددي 

 .حتؼقؼ اًمعالمي إًمٌوين  (13/18.)يمثػم

طمديٌ أ  هريدرة ذم  ذم ذح: -رمحف اهلل – اًمشوومعل وىمد ىمول اإلموم اًمـقوي

 :ىمول  ملسو هيلع هللا ىلص ؿملن أم اًمـٌل
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ت زيدور ؿ وة : ٕكدف إذا ضمدوزذم احلقوة وىمٌقرهؿ سمعد اًمقومزيورة اعمنميملم  ومقف 

 .أومم سمعد اًمقوموة ومػل احلقوة 

    .اًمـفل قمـ آؾمتغػور ًمؾؽػور: وومقف 

اًمصقومقي ذم ؿمدلن أم  دهوطمديٌ أ  هريرة هذا اعمتؼدم هق احلديٌ اًمثوين ممو ير

 .اًمتل موشمً قمغم قمٌودة إوصمون  صغم اهلل قمؾقف قمغم آًمف وؾمؾؿاًمـٌل 

 .قمٌد اعمطؾى ومقت أ  ـموًمى قمغم مؾي أسمقفومقف سمقون يمػر : احلديٌ افثوفٌ

 :قمـ ؾمعقد سمـ اعمًقى قمـ أسمقف ىمول ( 131)، ومًؾؿ(1365)روى اًمٌخوري 

 ومقضمدد قمـدده أسمدو ضمفدؾ، ملسو هيلع هللا ىلصضموءه رؾمدقل اهلل و :ـموًمى اًمقوموة وعمو طميت أسم

يتو ظتؿ, ؿتؾ ٓ إفتف إٓ اَّلل »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقمٌد اهلل سمـ أ  سمـ اعمغػمة، ومؼول رؾمقل اهلل 

يدو : أمقدي أ  وقمٌد اهلل سمدـ  ول أسمق ضمفؾ،ومؼ . اَّلل ظـد         ـؾؿي أصفد فؽ ِّبو

يعروفو قمؾقف  ملسو هيلع هللا ىلص ومؾؿ يزل رؾمقل اهلل؟ـموًمى، أشمرهمى قمـ مؾي قمٌد اعمطؾى  أسمو

هق قمغم مؾي قمٌد : ؾؽ اعمؼوًمي، طمتك ىمول أسمق ـموًمى آظمر مو يمؾؿفؿ ًمف شم انويعقد

 ٓ إًمف إٓ اهلل : اعمطؾى، وأسمك أن يؼقل

 

ومدلكزل اهلل قمدز  ،شأمو واهلل ٕؾمتغػرن ًمؽ مو مل أكف قمـدؽ» ملسو هيلع هللا ىلصومؼول رؾمقل اهلل 

ديمِلَم َوًَمدْق يَمدوُكقا ُأوزِم :وضمؾ  َتْغِػُروا ًمِْؾُؿنْمِ ًْ ـَ آَمـُقا َأْن َي ِذي ِلإ َواًم  ﴿َمو يَموَن ًمِؾـٌ 

ُْؿ َأْصَحوُ  اجْلَِحقِؿ﴾  َ هَلُْؿ َأهن  ٌَلم  ـْ سَمْعِد َمو شَم ذم وأكزل اهلل ،[113:اًمتقسمي]ىُمْرسَمك ِم
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ـ  اهلل َ هَيِْدي :  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل أ  ـموًمى، ومؼول ًمِ 
ًَ َوًَمؽِ ٌْ ٌَ ـْ َأطْم ﴿إِك َؽ ٓ َ ِْدي َم

﴾ ـَ ـْ َيَشوُء َوُهَق َأقْمَؾُؿ سمِوعْمُْفَتِدي  [.56:اًمؼصص] َم

 .وذم احلديٌ سمقون أن مؾي قمٌد اعمطؾى اًمنمك سموهلل وقمؾقفو موت أسمق ـموًمى

 افصقؾقي ْلذه إحوديٌ بطريؼغ رد

 . رد إسمؾقز:ٕولا

 . رد شمؾٌقز :افثوِن

ٌِدل  قَمدُدّوًا ؿَمدَقوـمِلَم ﴿َويَمَذًمَِؽ ضَمَعْؾـَو ًمُِؽدؾإ كَ : أمو إول ومؿـ سمو  ىمقًمف شمعومم 

ـإ ُيقطِمل سَمْعُضُفْؿ إمَِم سَمْعدٍض ُزظْمدُرَف اًْمَؼدْقِل هُمدُروراً اإْل  : إكعدوم]﴾ْكِس َواجْلِ

111.] 

 : واًمؼمهون قمغم ذًمؽ مو يكم

كوضمقون، قمغم  ملسو هيلع هللا ىلصؾؼك اهلل قمؾقف، أن أسمقيف كوموحلؼ اًمذي  :قري اًمصقذمىمول اًمٌوضم

حلديٌ ورد ذم ذًمؽ، وذيمدر  شمعومم أطمقومهو طمتك آمـو سمف صمؿ أمو َم: أكف: أكف ىمقؾ 

وىمد أكشد سمعضفؿ مدـ سمحدر : طمديثو وعقػًو سموقمؽماومف سمذًمؽ سمعد إيراده صمؿ ىمول

 : اًمقاومر ومؼول

 طمٌددددو اهلل اًمـٌددددل مزيددددد ومضددددؾ 

 

 ومدددًو ون سمدددف رؤقمدددغم ومضدددؾ ويمدددو

 

 إليدددددَمن سمدددددف ومضدددددال مـقػدددددوً  وملطمقدددددو أمدددددف ويمدددددذا أسمدددددوه 
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 ومًددددؾؿ وموًمؼدددددير سمددددذا ىمدددددير

  

 وً وإن يمدددون احلدددديٌ سمدددف ودددعقػ

 

 

صدْ قمـدد أهدؾ احلؼقؼدي سمطريدؼ وًمعدؾ احلدديٌ : صمؿ ىمول سمعد هذه إسمقوت 

: ط ( 19-18) "ذح قمؼقدة اًمعقام اعمًؿك سمـقر اًمظدالم  "             اًمؽشػ 

 .شعٌقي سمػموتاعمؽتٌي اًم

 .صْ قمـد أهؾ احلؼقؼي سمطريؼ اًمؽشػ :وموكظر إمم ىمقًمف

وإطموديدٌ ٓ  ،واًمؽشػ هذا شمؾٌقس قمؾقفؿ وإٓ ومدنن اًمدقطمل ىمدد اكؼطدع 

اًمـصدقص اًمصدحقحي اًمٍمدىي اًمتدل ٓ  تشمصحْ سموًمؽفوكي يمقػ وىمد ضمدوء

 .سمخالومف شمعورض سمؿثؾ هذا

إسمقدوت  ذم ـوً اعمدذيمقر ودؿ-صمؿ إن احلوومظ اسمـ يمثػم ىمد سملم وعػ احلدديٌ  

َُْغِػُروا ﴿ :قمـددد ىمقًمددف شمعددومم -اًمًددوسمؼي ـَ آَمـُتتقا َأْن َيْستت تتوَن فِؾـابِتتِل َوافاتتِذي ـَ َمتتو 

وُكقا ُأوِِل ُؿْرَبك ـَ ـَِغ َوَفْق   [.113: اًمتقسمي]﴾فِْؾُؿْؼِ

 : هق اًمرد اًمتؾٌقز ومفقو أمو اًمثوين

: ػقظ ىمول ومقفذم ذيط سمقون شمعؽقس اعمٌتدقمي ًمعؿر سمـ طممو ذيمره أطمد اًمصقومقي 

اهلل أقمؾؿ طمقدٌ : ظموشمؿ اًمرؾموٓت ووعف اهلل ذم سمطـ آمـي وأطمشوئفو وًمؼد ىمول
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 حمؿد ومـ ِتور أمو ًمًقدكو حمؿدد جيعؾ رؾموًمتف وهق أقمؾؿ مـ ِتور أسمو ًمًقدكو

يتدقهؿ فمدقاهر كصدقص  ،تٌورواإلظمسمتالء ، صمؿ ضموء قمغم ؾمٌقؾ اًمػتـي واإلملسو هيلع هللا ىلص

لم ًمًقء مـ ىمٌدؾ ر  اًمقضمدقد، قن مـفو أن أسمقي ؾمقد اًمقضمقد متعرواجلوهؾ

َوَفَستْقَف ُيْعطِقتَؽ َرُبتَؽ ﴿ :يزء اًمعٌد اًمذي ىمول ًمفوطموؿمو ر  اًمقضمقد أن 

َض   [ .5:اًمضحك]﴾َؾَسْ

إن أىمؾ اًمؼؾقؾ مـ اخلؾؼ، ٓ يدرى ٕمدف  ،اهلقنهؾ شمرى يرى ٔمـي شمذوق 

 .أن شمـول اهلقن وٓ يرى ٕمف أن شمـول اًمذًمي 

 شمرضمددددقه أمتددددف وشمقددددلس أمددددف 

 

 ه يقصددددقـو وهددددق سمددددؼمؿمددددوه طمو

 

ومؽقػ سمؿـ يمون أيوم اًمػؽمة ىمٌؾ اًمرؾموًمي قمغم ىمدم اًمتقطمقد هلل مثؾ آمـي اًمزهريي 

 .وقمٌد اهلل وقمٌد اعمطؾى أسمق قمٌد اهلل

مضقا قمغم ىمدم اًمتقطمقد ىمٌؾ أن جيلء رؾمقل، وٓ كٌل مـ سمؼويدو ديدـ اخلؾقدؾ  

فدو وملصدٌْ ذم قمدغم وضمفدف إمم وضمف حيمون اًمـقر يؾق أٍ  إسمراهقؿ،واكظروا إمم 

شمـؼؾ مـ قمـدد آدم ورقمويدي اعمدقمم سمدف  ،ًمـقر اًمذي يمون اعمقمم يرقموهاوهذا  .مـفآ

ضمٌفي قمٌد اعمطؾى ومؾَم  وًمؼد يمون يؾقح ذم ،حمقطي طمتك وصؾ إمم ضمٌفي قمٌد اهلل

د اهلل ومؽدون اًمدذسمقْ اًمدذي اكتؼؾ اًمـقر إمم ضمٌفي قمٌد اهلل ويمؼم قمٌدوًمد قمٌد اهلل 

 .ـٌقلمقد اعمرؾمؾلم وظموشمؿ اًمًمًأسمو واظمتوره اهلل  اسمتكم 
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أمدف ٓ  كٌدقة سمطدـ  ذم سمطـ أمف ًمف ؿمفران ذم  شمقذم ؾمقدكو قمٌد اهلل ورؾمقل اهلل  

ٕىمددام وٓ رؾموًمي، وهق قمغم ىمدم إظمالق اًمؽريؿدي واًمصدػوت اجلًدقؿي وا

 . اعمًتؼقؿي ريض اهلل قمـف 

 ؾًمرضمد ملسو هيلع هللا ىلصاًمـٌل : أي : صمؿ ىمول :قمغم شمؾٌقًف ومؼولاحلديٌ اًمذي ومقف رد  وطمرق

ىؾدػ سمدل    ش وأيب إن أبتوك»موت أسمقه قمغم اًمنمك يموومرا سمعد جمدلء اإلؾمدالم

 .ش وأ »: ذم اًمـور إن أسموك ذم اًمـور، وطمؾػ رؾمقل اهلل سمل  كػًف ىمول، كػًف 

ٓ إعمشدؼي شمعظقؿدف وٓ أدري ؾمدٌٌو  ،ومتعؾؼً ىمؾق  يشؼ قمؾقفو شمعظقؿ حمؿدد

ؽؾؿقا أن أسموه ذم اًمـور أيممـ وىٌقن أن يت ،يثؼؾ قمؾقفؿ أن يؼقًمقا ؾمقدكو ،كػوىموً 

شمؽؾؿ أطمد قمغم أسمقؽ ًمغضًٌ وزجمدرت اًمددكقو أمدو أسمدق حمؿدد ومقًدفؾ إكف ًمق 

 .هذا يمالم اسمـ طمػقظ سمـصف.قمؾقؽ اًمؽالم قمؾقف

 

 

 

 :–وسموهلل اًمتقومقؼ - أؿقل

يمددرة قمؿدر درة مو أطمقج صوطمى هدذا اًمؽدالم اعمعدؽمض قمدغم ذع اهلل إمم  

 ،زيدغ وإذا يمدون اعمـدوومؼ قمؾدقؿ اًمؾًدونطمتك يذهى مو ذم رأؾمف مـ اًم ًمصٌقغ،

 .ظمصقصو قمومي اًمـوس ،ومخطره قمغم إمي ؿمديد
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 : واًمرد قمغم هذا اًمؽالم مـ وضمقه

 .وسمأجيعؾ رؾموًمتف، وهق أقمؾؿ مـ ِتور أقمؾؿ طمقٌ اهلل  ول وًمؼد ىم :ىمقًمف: أوًٓ 

 سمدفضمدوءت  يمدَم اًمؼقل سمؽػر قمٌد اهلل سمـ قمٌد اعمطؾدى ًمقس ًمف ذم ذًمؽ دًمقؾ إذ 

 –قمؾقدف اًمصدالة واًمًدالم  –إذ كًدٌف  ملسو هيلع هللا ىلصيطعـ ذم كًى رؾمقل اهلل  ٓإدًمي 

 .ومقف  وًمقس ذًمؽ ىمودطموً  وأسمقه آزر يموومر، -قمؾقف اًمًالم  –سمنسمراهقؿ يتصؾ 

 .شقنيتقهؿ اجلوهؾ»: ىمقًمف  :ثوكقوً 

 .سمؿؼته يمالم ؾمقد اعمرؾمؾلم  –يمَم مه –ـمعـ ذم أئؿي اًمديـ اًمؼوئؾلم  فومق 

 .ششمذوق اهلقكومـي هؾ شمرى يرى ٔ» :ىمقًمف : ثوفثو

قمؾقدف –ومؿعؾدقم أن اًمـٌدل  ل سموًمعقاـمػ ًمرد إدًمي اًمنمدقمقي وإٓهذا اؾمتدٓ

ومؾؿ  ٕمف،اؾمتلذن رسمف ذم آؾمتغػور إطموديٌ يمَم مه ذم  -اًمصالة واًمًالم 

ـَ ﴿: ىمول اهلل شمعوممًمؽقهنو موشمً قمغم اًمنمك يلذن اهلل ًمف  توَن فِؾـابِتِل َوافاتِذي ـَ َمتو 

وُكقا ُأوِِل ُؿْرَبكآَمـُقا َأْن  ـَ ـَِغ َوَفْق  َُْغِػُروا فِْؾُؿْؼِ وىمول اهلل ،[113:  اًمتقسمي]﴾َيْس

ءٌ ﴿: قمز وضمؾ َْمِر ََشْ ْٕ ـَ ا  [.118: آل قمؿران]﴾َفْقَس َفَؽ ِم

أكؼذوا أكػستؽؿ متـ »ًمعدد مـ أىمورسمف :  –قمؾقف اًمصالة واًمًالم –وىمول اًمـٌل 

وىمدد اؾمدتغػر إسمدراهقؿ ،(551)ؾؿ رواه مًدش  ًافـور ٓ أؽـل ظـؽؿ مـ اَّلل صقئو

 .ر ًمف ػَ غْ ٕسمقف ومؾؿ يُ 
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دوُه وَمَؾدَم  ﴿: ىمول شمعومم ْققِمَدٍة َوقَمدَدَهو إِي  سَمِقِف إِٓ  قَمـ م 

ِٕ َوَمو يَموَن اؾْمتِْغَػوُر إسِْمَراِهقَؿ 

اٌه طَمؾِقٌؿ  َأ ِمـُْف إِن  إسِْمَراِهقَؿ ٕو  ُف قَمُدٌو هللِِّ شَمؼَم  َ ًَمُف َأك  ٌَلم   [.114: اًمتقسمي]﴾شَم

وقمٌدد اهلل سمدـ قمٌدد  اًمدقمقةمـ اعمعؾقم أن أهؾ اًمػؽمة هؿ مـ  مل شمٌؾغفؿ :  ًرابعو

يمدَم ذم  وواًمده قمٌد اعمطؾى ىمد سمؾغدتفؿ دقمدقة إسمدراهقؿ ،ضمتف آمـفوزواعمطؾى 

 .ديـ اخلؾقؾ إسمراهقؿه يمالم هذا اًمصقذم قمـد ذيمر

، ومؽقدػ ؾقدؾديدـ اخل :أيدوم اًمػدؽمة وىمقًمدف : ٌؾ ذًمؽ سمؼقًمف ىموىمد شمـوىمض ذم 

يمدَم –يؽقكقن أهؾ ومؽمة وىمد سمؾغتفؿ دقمقة إسمراهقؿ، وًمق يمدوكقا قمدغم اًمتقطمقدد 

 !!أصحو  ومؽمة؟ ؿأهن ومؾَمذا يعتذر هلؿ -يزقمؿ

  قمؾقدف اًمصدالة  –أن طمؽؿف هلؿ سموًمتقطمقد معورودي خلدؼم رؾمدقل اهلل : خومستوً 

وكدً مضدودة وإٓ يم، وجيى شمؽػػم مـ ضمدوءت اًمـصدقص سمؽػدره -واًمًالم

ُابِْع ﴿ومشوىمي ًمف ،  ًمرؾمقل اهلل َدى َوَي َ َفُف اْْلُ ُشقَل ِمـ َبْعِد َمو َتَبغا َوَمـ ُيَشوِؿِؼ افرا

َؽتتتْرَ َشتتتبِقِؾ اْدُتتتْمِمـَِغ ُكَقِفتتتِف َمتتتو َتتتتَقػا َوُكْصتتتؾِِف َجَفتتتـاَؿ َوَشتتتوءْت 

 [.115:اًمًـوء]﴾َمِصًرا

 .ومـ كقاىمض اإلؾمالم قمدم شمؽػػم اًمؽوومر

 . ش كػًفىؾػ سمل » :ىمقًمف:شودشوً 

ىرومقن اًمؽؾؿ  ـاًمذي: همػم اًمذي ىمقؾ هلؿ  هذا حتريػ يمتحريػ مـ سمدًمقا ىمقًٓ 

 .قمـ مقاوعف



  مخالفة الصوفية لإلمام الشافعي 

 

139 

 

139 

 

قمؾقددف اًمصددالة  –سمددؾ سمدددأ اًمـٌددل ش  إن أبتتوك وأيب»ومؾددقس ذم روايددي احلددديٌ  

 .شإن أيب وأبوك دم افـور»: سملسمقف ومؼول -واًمًالم

 

 

  دقمدقى سموـمؾدي،ًمرؾمدقل اهلل دقمقاه أن مـ ىمدول سموًمددًمقؾ ًمدقس معظدَمً :  ًشوبعو

  .وشمؼؾقى ًمؾحؼوئؼ

 واًمًدوئرون قمدغم ،هؿ أهؾ اًمًـي ملسو هيلع هللا ىلصًمرؾمقل اهلل  شمعظقًَم وشمقىمػماً وأؿمد اًمـوس 

ـمريؼتف، وًمق يمون أسمقاه وقمؿف وضمده قمغم اإلؾمالم ًمقضمددت ذيمدرهؿ ذم يمتدى 

اِمَغ  ﴿:اًمًـي سموًمثـوء اجلؿقؾ،  وًمؽـف اًمدديـ  قُكتقْا َؿتقا ـُ ـَ آَمـُتقْا  َيتو َأُُّيَتو افاتِذي

ـِ بِ   [. 135اًمـًوء ] ﴾ َوإَْؿَربِغَ  وْفِؼْسِط ُصَفَداء َّللِِّ َوَفْق َظَذ َأكُػِسُؽْؿ َأِو اْفَقافَِدْي
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بعض إحوديٌ افضعقػي وادقضقظي, ادشفقرة 

 ظـد افصقؾقي 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصومـ قمجقى صـع اًمؼقم أن يردوا أطموديٌ صحقحي صموسمتي قمـ رؾمدقل اهلل 

 .مـ رد طمديثًو يعتؼد صحتف ومؼد يمػر:  -هلل رمحف ا–وىمد ىمول إؾمحوق 

ومع ذًمؽ ٓ يتحوؿمقن أن يلشمقا سمَم يقاومؼ سمدقمفؿ وًمق يموكً أطموديٌ مؽذوسمدي 

إن ـذبو ظّع فقس ـؽذب ظذ أحد »: ملسو هيلع هللا ىلصوىمد ىمول اًمـٌل ،  ملسو هيلع هللا ىلصقمغم رؾمقل اهلل 

رواه اًمشقخون قمـ اعمغػمة ريض شمـ ـذب ظعا مُعؿدًا ؾؾقُبقأ مؼعده مـ افـور 

 ( ) اهلل قمـف 

 .مـ شمؾؽ إطموديٌ كذيمر مو شمقن ذيمره 

عمو اىمؽمف آدم اخلطقئي، ىمول يو ر ، أؾمدلًمؽ سمحدؼ حمؿدد عمدو »: طمديٌ: إول

يو ر ، عمدو : يو آدم، ويمقػ قمرومً حمؿدًا ومل أظمؾؼف ؟ ىمول: همػرت زم ومؼول اهلل 

ظمؾؼتـل سمقدك وكػخً ذم  مـ روطمؽ، رومعً رأد قمغم ىمقائؿ اًمعرش مؽتقسمو 

                                                 

 (.5)، ومًؾؿ اعمؼدمي(1191) أظمرضمف اًمٌخوري ( )
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اهلل حمؿد رؾمقل اهلل ومعؾؿً أكؽ مل شمضػ إمم اؾمؿؽ إٓ أطمى اخلؾؼ  ٓ إًمف إٓ

ؼد همػرت صدىمً يو آدم، إكف ٕطمى اخلؾؼ إزم  ادقمـل سمحؼف وم: إًمقؽ، ومؼول اهلل 

 ( ) .شًمؽ، وًمقٓ حمؿد مو ظمؾؼتؽ

 

 (.4654) "ًمًون اعمقزان  "ظمؼم سموـمؾ : ىمول اسمـ طمجر اًمشوومعل 

 ( )احلديٌ.شاهلل قمظقؿ شمقؾمؾقا سمجوهل: ومنن ضموهل قمـد» : اًمثوين

                                                 

ظمدؼم  :اإلموم اًمذهٌل ىمول قمـفطمؽؿ قمؾقف سموًمقوع ملسو هيلع هللا ىلص غم رؾمقل اهلل مؽذو  قم: احلديٌ  ( )

ًمًدون  "ؼم سموـمدؾ ظمد: احلوومظ اسمـ طمجر اًمعًؼالين ىمدولو(.4659)"مقزان آقمتدال  "سموـمؾ 

 "قوققمي ؾمؾًؾي إطموديٌ اًمضعقػي واعم "مقوقع : اإلموم إًمٌوين ىمول و،(4654) "اعمقزان 

 .سمتٍمف( 1/88( )15)

 .متفؿ سمقوع احلديٌ: قمٌد اهلل سمـ مًؾؿ سمـ رؿمقد، ىمول اسمـ طمٌون : قمؾتف 

 .روى ظمؼما سموـماًل وذيمره : قمٌد اهلل سمـ مًؾؿ اًمػفري، ىمول احلوومظ

 .روى أطموديٌ مقوققمي: قمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمؾؿ، ىمول قمـف احلويمؿ 

 .ووعػف ،ورواه احلويمؿ واًمٌقفؼل

ـَو َطَؾْؿـَو َأْكُػَسـَو َوإِْن مَلْ َتْغِػْر َفـَتو متؽررة سموًمؼرآن وسملم اهلل أكف ىمول قمـد شمقسمتف ﴿ وىمصي آدم َؿوٓ َربا

ـَ  ي وِِسِ ـَ اخْلَ ـا ِم ـَو َفـَُؽقَك  [.13:ٕقمرافا]﴾َوَتْرمَحْ

، ٓ أصدؾ ًمدف  :دار اًمعوصدؿي( 91) "اًمؼوقمددة اجلؾقؾدي "ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ذم  ( )

، وضموء سمؾػظ كحقه (11)رىمؿ  "اًمًؾًؾي اًمضعقػي  "ذم  –رمحف اهلل –ىمول اعمحدث إًمٌوين ويمذا 

 .مقوقع: ىمول ؿمقخ اإلؾمالم 



 مخالفة الصوفية لإلمام الشافعي

 

141 

 
قمظقؿ قمـدد اهلل ًمؽدـ اًمتقؾمدؾ قمٌدودة واًمعٌدودة ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصوٓ ؿمؽ أن ضموه اًمـٌل 

 .شمؽقن إٓ سمدًمقؾ

 : واًمتقؾمؾ اعمنموع اًمذي ٓ ظمالف ومقف ًمقضمقد إدًمي قمؾقف صمالصمي أكقاع 

دـَك : إول ًْ ؾَْمدََمُء احْلُ ْٕ شمقؾمؾ سملؾمَمء اهلل احلًدـك واًمصدػوت اًمعدال ﴿ َوهللِ ِ ا

ٌَدددوِدَك ،[ 185:  ٕقمدددرافا] قُه هِبَدددو﴾وَمدددوْدقمُ  ﴿ َوَأْدظِمْؾـِدددل سمَِرمْحَتِدددَؽ ذِم قِم

لَم﴾ وحِلِ  [.19: اًمـؿؾ]اًمص 

ـَدو ؾَمدِؿْعـَو ُمـَوِديدًو ُيـَدوِدي مم اهلل شمعومم سموًمعؿؾ اًمصوًمْ شمقؾمؾ إ:  اًمثوين ـَدو إِك  ﴿َرسم 

ـَو وَموهْمِػرْ  ُؽْؿ وَمآَمـ و َرسم   [.193: آل قمؿران]ًَمـَو ُذُكقسَمـَو﴾  ًمإِْلِيََمِن َأْن آِمـُقا سمَِرسمإ

 .وطمديٌ أصحو  اًمغور اعمتػؼ قمؾقف قمـ اسمـ قمؿر

 

صحوسمي ذم قمفد قمؿر  اًمتقؾمؾ سمدقموء اًمرضمؾ اًمصوًمْ احلل   يمَم  شمقؾمؾ اًم: افثوفٌ

 أن اهللٕقمؿك ـمؾى مدـ رؾمدقل اهلل أن يددقمق اهلل ، واًمرضمؾ ا سموًمعٌوس ًمقدقمق

 .شمٍمع وهمػمه يمثػمواعمرأة اًمًقداء اًمتل يموكً  ،يرد سمٍمه

 ( ).طمديٌ وعقػ شإين أؾملًمؽ سمحؼ اًمًوئؾلم قمؾقؽ» : احلديٌ اًمثوًمٌ

                                                 

            قمـ أ  ؾمعقد قمدـ أمحدد، وهدق ودعقػ ذم ؾمدـده اًمعدقذم ودعػف اًمدذهٌل،واحلوومظ ذم  ( )

                همػممهددو يمثددػم اخلطددل مدددًمس ؿمددقعل، ووددعػف اعمـددذري، واًمٌقصددػمي و: ىمددول  "اًمتؼريددى  "

 (.14)رىمؿ "اًمًؾًؾي اًمضعقػي "



  مخالفة الصوفية لإلمام الشافعي 

 

143 

 

143 

 

اهمػر ٕمل وموـمؿي سمـً أؾمدد سمحدؼ كٌقدؽ وإكٌقدوء »طمديٌ : احلديٌ اًمراسمع

 ( ). شمـ ىمٌكم           اًمذيـ 

طمدديٌ ٓ  ( ) . شحسبل مـ شماِل ظؾؿتف بحتوِل»:طمديٌ :احلديٌ اخلومس 

 .يمر دقموء إكٌقوء رهبؿ وشميقمفؿأصؾ ًمف واًمؼرآن مكمء سمذ

 ( ).ش اظمتالف أمتل رمحي »: احلديٌ اًمًودس

ؿف مدـ اإلظمدتالف ىمدول اهلل اهلل ؾمدؾ   احلؼ أن مدـ رمحدفو. طمديٌ ٓ أصؾ ًمف 

َُؾِِػغَ ﴿: شمعومم ًي َواِحَدًة َوَٓ َيَزاُفقَن خُمْ َعَؾ افـاوَس ُأما ـْ  0  َوَفْق َصوء َرُبَؽ جَلَ ٓا َمت إِ

 [.118:هقد ]﴾  ُبَؽ َرِحَؿ رَ 

 

 

إطموديٌ اًمضعقػي ٓ شمؼقم هبدو طمجدي، ومدال يعتؿدد قمؾقفدو ذم ومضدوئؾ  :تـبقف

 .ملسو هيلع هللا ىلص إقمَمل، ومـ سمو  أومم ذم اًمعؼقدة: ٕهنو شمثًٌ قمـ رؾمقل اهلل 

 

 

                                                 

ودعقػ ذم : وذم ؾمـده روح سمـ صالح ، ىمول اًمدار ىمطـدل قمـدف  ،رواه اًمطؼماين قمـ أكس ( )

 ( .13.)وعػقه، ووعػف اسمـ قمدي اعمصدر اًمًوسمؼ: احلديٌ، وىمول اسمـ مويمقٓ

 (.11.)سمؼ اعمصدر اًمًو: ٓ أصؾ ًمف ، وؾممال إكٌقوء ًمرهبؿ يمثػمة ضمداً  ( )

 .سمؾ آظمتالف ذ وؾمٌى ٓظمتالف اًمؼؾق  ( 57.)اعمصدر اًمًوسمؼ. ٓ أصؾ ًمف اشمػوىموً  ( )
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 ادبحٌ افثوفٌ

 خموفػوت افصقؾقي دم افعبودة

        

 .اًمصقومقي واإلسمتداع ذم اًمديـ*        

 .اًمصقومقي واًمتؼؾقد*        

 .سمدقمي صالة ريمعتل اإلؾمتًؼوء سمعد صالة اجلؿعي*        

 .ذم إذانخموًمػي اًمصقومقي *        

 .خموًمػتفؿ ذم اجلـوئز*        

 .اًمًَمع وإكوؿمقد اًمصقومقي *        
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 ديـ اَّلل افصقؾقي واإلبُداع دم

 

 : و مـ ذـملم ممـ ًمرسمف ٓ سمد هليمؾ قمٌودة يتؼر  هبو اعم

 .اإلظمالص: إول

 .اعمتوسمعي:  افثوِن

 :(115) شمػًػم ؾمقرة اًمؽفػ ىمول احلوومظ اسمـ يمثػم اًمشوومعل ذم

وَن َيْرُجق فَِؼوء ﴿  ـَ ؾؾقعؿتؾ ظؿتال ﴿صمقاسمف وضمدزاءه اًمصدوًمْ  :أي﴾  َربِف َؾَؿـ 

ْك بِِعَبوَدِة َرِبِف أَ ﴿  :ًمنمع اهلل يمون مقاومؼوً  مو: أي﴾  صوحلوً  َٓ ُيْؼِ هق و ،﴾ َحًداَو

 .اًمذي يراد سمف وضمف اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف

هلل صدقاسمًو قمدغم ذيعدي  ظموًمصدوً  ٓ سمد أن يؽدقن. ن ريمـو اًمعؿؾ اعمتؼٌؾ وهذا 

 ( ).ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 : يمون اًمعؿؾ مقاومؼًو ٕمقر ؾمتي إذا حؼؼ إٓتشمٓ  ملسو هيلع هللا ىلصومتوسمعي رؾمقل اهلل 

 اجلـس -1اًمًٌى                  -1

 اًمؽقػقي -4                   اًمؼدر -3

                                                 

 .اعمؽتٌي اًمتقومقؼي : ط( 5/154) "شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ  " ( )
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 .اعمؽون-6  ن                اًمزمو -5

 

 

اًمعالمدي  هقمٍمد ًمػؼقدف  "اإلسمداع ذم يمدَمل اًمنمدع وظمطدر اإلسمتدداع":واكظر 

 رمحف اهلل  اًمعثقؿلم

 : ظمطر اًمٌدقمي 

 .قمؿؾف مردود قمؾقف  :إول

 .اًمقىمقع ذم اًمضالل ومنن يمؾ سمدقمي والًمي :  افثوِن

 .يدع سمدقمتف ٓ شمؼٌؾ شمقسمتف طمتك: افثوفٌ

 .واىمع ذم ؾمخط اهلل  سموًمٌوـمؾ خموصؿ:  فرابعا

 .اًمطرد مـ احلقض ٕكف حمدث : اخلومس

 .ملسو هيلع هللا ىلصاًمطعـ ذم أموكي اًمـٌل :  افسودس

مـ اسمتدع ذم اإلؾمدالم سمدقمدي :   -رمحف اهلل –إموم دار اهلجرة  ىمول اإلموم موًمؽ 

اْفَقتْقَم  ﴿: قل: ومؼد زقمؿ أن حمؿدًا ظمون اًمرؾموًمي: ٕن اهلل شمعومم يؼديراهو طمًـي

ًُ َفُؽْؿ ِديـَُؽْؿ  َؿْؾ ـْ  [.3: اعموئدة]﴾َأ

 ( ).ٓ يؽقن اًمققم ديـو ،ومَم مل يؽـ يقمئٍذ ديـوً 

                                                 

 (.6)ص "اًمًــ واعمٌدشمعوت " ( )
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ًُ واًمٌدقمي مؼروكي سموًمػُ  ـْ قِمـِْد هَمػْمِ اهلل ِ . ـي مؼروكي سموٓضمتَمعرىمي واًم ﴿ َوًَمْق يَموَن ِم

 [.81: اًمـًوء]ًَمَقضَمُدوا ومِقِف اظْمتاِلومًو يَمثػِمًا﴾

اؾمدتحؾ اًمًدقػ يمدَم ذم إٓ مو اسمتدع رضمؾ سمدقمدي :  -رمحف اهلل –سمق ىمالسمي ىمول أ

وكٌدذ  ،إمم ؿمؼ اًمعصدوسمدقمتفؿ  أهنؿ ظمقارج شمدقمقهؿ : ومعـوه ؾمــ اًمدارمل 

 .وهلو مضور همػم ذًمؽ، اجلَمقمي ػريؼوشماًمطوقمي 

 

دمد ارشمٌوـموت سملم يمٌدور اًمراومضدي ذم  "اًمقضمف أظمر ًمؾصقومقي "يمتو  : واكظر 

 .ًمػؽر اخلورضمل وسملم رؤوس اًمصقومقيقمٍمكو أصحو  ا

 :ُتذير مـ اإلصغوء إػ ادبُدظي

   –ريض اهلل قمـفدو –، ومًؾؿ قمـ قموئشي  "صحقحف"روى اإلموم اًمٌخوري ذم  

ِذي َأْكَزَل قَمَؾْقَؽ اًْمؽَِتوَ  ِمـُْف آَيدوٌت هذه أيي ملسو هيلع هللا ىلصشمال رؾمقل اهلل : ىموًمً  ﴿ُهَق اًم 

ـ  ُأُم اًْمؽَِتوِ  وَ  ـَ ذِم ىُمُؾقهِبِْؿ َزْيٌغ وَمَقت ٌُِعقَن َمو حُمَْؽََمٌت ُه ِذي و اًم  ُأظَمُر ُمَتَشوهِبَوٌت وَمَلم 

اؾِمدُخقَن ذِم  ٓ  اهلل ُ َواًمر   شَمَشوسَمَف ِمـُْف اسْمتَِغوَء اًْمِػْتـَِي َواسْمتَِغوَء شَمْلِويؾِِف َوَمو َيْعَؾُؿ شَمْلِويَؾدُف إِ

ـْ قمِ  ٌَدوِ  اًْمِعْؾِؿ َيُؼقًُمقَن آَمـ و سمِِف يُمٌؾ ِم ًَْم ْٕ ٓ  ُأوًُمدق ا ُر إِ يم  ـَو َوَمو َيذ  : ىموًمدً  ﴾ـِْد َرسمإ
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ومنذا رأيً اًمذيـ يتٌعقن مدو شمشدوسمف مـدف وملوًمئدؽ اًمدذيـ »: ملسو هيلع هللا ىلصىمول رؾمقل اهلل 

 ( ).شؾمؿك اهلل وموطمذروهؿ 

 مـ ضمؾس إمم صوطمى سمدقمي وموطمدذروه،:  -رمحف اهلل–ىمول اًمػضقؾ سمـ قمقوض 

شووره ذم أمرك، وٓ دمؾس إًمقف ومؿـ ـ صوطمى سمدقمي قمغم ديـؽ، وٓ شموٓ شملمَ 

صمف اهلل اًمعؿك   ( ).ضمؾس إًمقف ور 

قمـ اًمرضمؾ مـ أهؾ اًمًـي يرى مع رضمدؾ مدـ   -رمحف اهلل  – ؾمئؾ اإلموم أمحد

شمعؾؿف أن اًمرضمؾ اًمذي رأيتف معف صوطمى سمدقمي: ومنن شمرك : ومؼول  ؟ أهؾ اًمٌدع

 ( ).اعمرء سمخدمف: اسمـ مًعقد سمف ىمول  فُ ؼحلِ ليمالمف ومؽؾؿف،وإٓ وم

 

 .مـ آبُداع –رمحف اَّلل  –ُتذير اإلموم افشوؾعل 

 :(75)ومؼرة ( 15)ص "يمتو  اًمرؾموًمي "ذم  –رمحف اهلل –ىمول 

                                                 

 (.1665)، ومًؾؿ (4547)أظمرضمف اًمٌخوري  ( )

 (.437) "اإلسموكي " ( )

 (.359)ص "واًمؼقل اًمٌؾقغ "، (1/165) "سمؾي ـمٌؼوت احلـو " ( )
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ل أن يؼقل إٓ سموؾمدتدٓ -ملسو هيلع هللا ىلص–وهذا يدل قمغم أكف ًمقس ٕطمد دون رؾمقل اهلل  

رء ىدصمدف ٓ قمدغم مثدول  اًمؼقل سمَم اؾمتحًدـ وٓ يؼقل سمَم اؾمتحًـ: ومنن.. 

 هدا. ؾموسمؼ

أهنو : شمعريػ اًمٌدقمي  –مع حتذيره مـ اإلطمداث وآسمتداع  –ف يتضؿـ ويمالم 

 .مو أطمدث قمغم همػم مثول ؾموسمؼ 

 (1).مـ اؾمتحًـ ومؼد ذع :  -رمحف اهلل–وىمول اًمشوومعل 

ـَ ﴿ : يمَم ىمول ؾمٌحوكف مـؽرًا قمغم مـ أطمدث ذم ديـ اهلل ْؿ ِم ُظقا َْلُ وُء رَشَ ـَ ْؿ رُشَ  َأْم َْلُ

ـِ َمو مَلْ َيلْ   .اسمتدقمقا : معـك ذقمقا [. 11: اًمشقرى]﴾ َذْن بِِف اَّللاُافِدي

 (..8/416) "ومتْ اًمٌوري"  

 . خموفػي افصقؾقي دم دظقَتؿ إػ افبدع وآشُحسون

، ًمتؼمير مو هؿ قمؾقف مـ حمدصموت إمدقر ،اًمٌدع سمتؼًقؿثًٌ اعمتصقومي سموًمؼقل تي

ر ؾتنن ـتؾ إيوـؿ وحمتدثوت إمتق»: سمؼقًمف  ملسو هيلع هللا ىلصاًمتل طمذر مـفو رؾمقل اهلدى 

 ( ).احلديٌش حمدثي بدظي وـؾ بدظي ضالفي 

 .سمًٌى ذًمؽ إمم آذاهنؿ  :واًمصقومقي همورىمقن ذم اًمٌدع واعمحدصموت

 

                                                 

 (. 6)ص "اًمًــ واعمٌتدقموت" ( ) 

 .حتؼقؼ إًمٌوين (. 4657)أظمرضمف أسمق داود سمرىمؿ .صحقْ   ( )
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مػدوهقؿ جيدى أن  "ذم يمتو  -يمذسمو قمغم ذيعي اإلؾمالم -فؿقيؼقل أطمد مؾًٌ

 :ي ىمول، وهق اعموًمؽل حمؿد سمـ قمؾق(111)ص "شمصحْ 

: ؿقز سملم أكقاع اًمٌدقمي وأن كؼقلن كأ عي اإلؾمالمقي شمقضمى قمؾقـوإن روح اًمنمي

ـظدر واًموهذا مو يؼتضقف اًمعؼؾ اًمـدػم   اًمٌدقمي اًمًقئي،و إن مـفو اًمٌدقمي احلًـي،

 اهد.اًمثوىمى

ى  ﴿.وأي كقر ذم قمؼؾ يػؽمي قمغم ذيعي اإلؾمالم: ىمؾً ـِ اوْمدؽَمَ ـْ َأفْمَؾُؿ مِم د وَمَؿ

 .[144: إكعوم]﴾قَمغَم اهلل ِ يَمِذسمًو ًمُِقِضؾ  اًمـ وَس سمَِغػْمِ قِمْؾٍؿ 

ُْؿ ؿَموىُمقا اهلل َ َوَرؾُمقًَمُف ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصومشوق ًمؾرؾمقل  ،اًمؼقل مٌويـ ًمؾحؼ هذا َذًمَِؽ سمَِلهن 

ـْ ُيَشوىِمِؼ اهلل َ َوَرؾُمقًَمُف وَمنِن  اهلل َ ؿَمِديُد اًْمِعَؼوِ ﴾  [13:إكػول]َوَم

  ( ).شيمؾ سمدقمي والًمي » : اًمذي ٓ يـطؼ قمـ اهلقى يؼقل

ًمدقس  :ومتٌع اهلقى يعؽمض ومقؼدقل ،قم شمشؿؾ يمؾ سمدقميأًمػوظ اًمعؿ مـ ويمؾ

 .يمؾ سمدقمي والًمي

دََم اًمٌدقمي اًمًدقئي ، وسمؾ مـفو اًمٌدقمي احلًـي ٌُقا ًَمدَؽ وَمدوقْمَؾْؿ َأك  دَتِجق ًْ ﴿وَمدنِْن مَلْ َي

 [.55: اًمؼصص]َيت ٌُِعقَن َأْهَقاَءُهْؿ﴾

                                                 

 (.1555)أظمرضمف مًؾؿ  ( )



 مخالفة الصوفية لإلمام الشافعي

 

151 

 

 .وإن رآهو اًمـدوس طمًدـي  ،يمؾ سمدقمي والًمي:  -ريض اهلل قمـف –ىمول اسمـ قمؿر 

( ) 

 .مـ سمدقمفؿ ًمقفؾؽ مـ هؾؽ قمـ سمقـي، وىقك مـ طمل قمـ سمقـي سمعضوً وؾمـذيمر  

 

 افصقؾقي وافُؼؾقد

 

 : افُؼؾقد معـوه دم افؼع 

 .وذًمؽ ممـقع ذم اًمنميعي ،قمؾقفٓ طمجي ًمؼوئؾف  اًمرضمقع إمم ىمقلٍ  هق

مَم َمدو َوإَِذا ىِمقَؾ هَلُدْؿ شَمَعدوًَمْقا إِ  ﴿: شمٌوع مو صمًٌ قمؾقف طمجي ىمول اهلل قمز وضمؾواإل 

ٌُـَو َمو َوضَمْدَكو قَمَؾْقِف آسَموَءَكو َأَوًَمْق يَمدوَن آسَمدوُؤُهْؿ ٓ  ًْ ؾُمقِل ىَموًُمقا طَم َأْكَزَل اهلل ُ َوإمَِم اًمر 

 ( )[.154:اعموئدة]َيْعَؾُؿقَن ؿَمْقئًو َوٓ هَيَْتُدوَن﴾

 :ؾسود افُؼؾقد 

                                                 

، واًمٌقفؼل ذم اعمدظمؾ، اًمالًمؽوئل ذم اقمتؼود أهؾ اًمًدـي يمدَم ذم طموؿمدقي (154) "اإلسموكي " ( )

 .اإلسموكي 

 .دار اسمـ طمزم( 1/131) "قون اًمعؾؿ وومضؾف ضمومع سم" ( )
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سمدديـفؿ إن اًمتؼؾقد سمدقمي رضسمً سملـمـوهبو ذم اعمجتؿعوت اإلؾمالمقي، وأرضت  

، رسمدوً سمدوهلل  ريض وراء فمفقرهؿ واًمقاضمى قمغم مـ  حلؼ  كٌذ يمثػم مـ اعمؼؾدة او

أن يتٌدع اًمؽتدو  واًمًدـي، ويدزن  ،ورؾمقًٓ  كٌقوً  ملسو هيلع هللا ىلص وسموإلؾمالم ديـًو وسمؿحؿدٍ 

 .أىمقاًمف وأومعوًمف قمغم ذًمؽ

ُؽْؿ َوٓ شَمت ٌُِعق ﴿: ىمول اهلل قمز وضمؾ ـْ َرسمإ ٌُِعقا َمو ُأْكِزَل إًَِمْقُؽْؿ ِم ـْ ُدوكِِف َأْوًمَِقوَء اشم  ا ِم

ُرونَ  ؾُمقُل وَمُخدُذوُه ﴿ : وىمول شمعومم، [3:ٕقمراف] ﴾ىَمؾِقاًل َمو شَمَذيم  َوَمو آشَمويُمُؿ اًمر 

 [.7: احلنم]َوَمو هَنَويُمْؿ قَمـُْف وَموْكَتُفقا ﴾

 

 

 

 ُتذير اإلموم افشوؾعل مـ افُؼؾقد

 :  -رمحف اهلل –ىمول اإلموم اًمشوومعل 

، مل ىؾ ًمدف أن يددقمفو ملسو هيلع هللا ىلصـ اؾمتٌون ًمف ؾمـي رؾمقل اهلل أن م أمجع اعمًؾؿقن قمغم

 .ًمؼقل أطمد

 : قمـ اسمـ قمٌد اًمؼم ىمول "أقمالم اعمقىمعلم  "وذيمر اسمـ اًمؼقؿ ذم 
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 ( ).وٓ ظمالف سملم أئؿي إمصور ذم ومًود اًمتؼؾقد 

 :ولإئؿي إرسمعي قمـ اًمتؼؾقد ومؼهنل ذم  اسمـ اًمؼقؿ ومصالً وذيمر اإلموم 

  .مـ أظمذ أىمقاهلؿ سمغػم طمجي وذمقا ،ـ شمؼؾقدهؿإرسمعي قمإئؿي وىمد هنك  

جي: يمؿثؾ طموـمدى مثؾ اًمذي يطؾى اًمعؾؿ سمال طم :-محف اهللر –ومؼول اًمشوومعل 

 .ذيمره اًمٌقفؼل. يؾدهمف، وهق ٓ يدري كًمقؾ ىؿؾ طمزمي طمطى وومقف أومع

 : وىمول إؾمَمقمقؾ سمـ ىقك اعمزين ذم أول خمتٍمه 

ٕىمرسمف قمدغم مدـ أراده مدع  ا مـ قمؾؿ اًمشوومعل، ومـ معـك ىمقًمفاظمتٍمت هذ

 .وىتوط ًمـػًف ًمديـف  فهنقف قمـ شمؼؾقده وشمؼؾقد همػمه، ًمقـظر ومق فإقمالم

ٓ شمؼؾدوين وٓ شمؼؾدوا موًمؽدًو، وٓ اًمشدوومعل :  -رمحف اهلل  –وىمول اإلموم أمحد 

 ( ).وٓ اًمثقري، وشمعؾؿقا يمَم شمعؾؿـو 

 

 

 

ف ىمدقزم ممدو ظمدال  ملسو هيلع هللا ىلصيمؾ مو ىمؾً وىمدول اًمـٌدل  :-رمحف اهلل–وىمول اًمشوومعل 

 ( ).وٓ شمؼؾدوين  أومم  ملسو هيلع هللا ىلصيصْ، ومحديٌ اًمـٌل 

                                                 

 (.1/185) "أقمالم اعمقىمعلم  " ( )

 (.181-1/181) "اعمصدراًمًوسمؼ  " ( )
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 :-رمحف اهلل–وىمول حمدث اًمديور اًمقؿـقي ؿمقخـو اًمقادقمل 

ؾي يمَم ىمول اًمصدـعوين اًمتؼؾقد أقمتؼد أكف طمرام وهق سمدقمي مل شمؽـ ذم اًمؼرون اعمػض

 ( )."إرؿمود اًمـؼود"ذم  رمحف اهلل

 :افُعصى إلموم أو مذهى مـ ادذاهىحؽؿ 

سمعد أن ذيمر  أىمقال اًمًؾػ ذم إسمطدول ( )-رمحف اهلل –موم حمؿد سمـ طمزم ىمول اإل

ـْ ُدوِن اهلل ِ ﴿: اًمتؼؾقد وذيمر إدًمي ومـفو ىمقل اهلل شمعومم َدُذوا ِمد ـَ اخت  دِذي َمَثدُؾ اًم 

ٌُد ًُ اًْمَعـَْؽ ٌَْقد ٌُُقدقِت ًَم ـَ اًْم ََذْت سَمْقتدًو َوإِن  َأْوَهد ٌُقِت اخت   ﴾قِت َأْوًمَِقوَء يَمَؿَثِؾ اًْمَعـَْؽ

 :ىمول [41: اًمعـؽٌقت]

 –قمؾقف اًمًدالم –، وىمقل كٌقف شمعومم ختذ رضمال إمومو يعرض قمؾقف ىمقل رسمفمـ ا 

كٌقدف  ومَم واومؼ ومقف ىمقل ذًمؽ اًمرضمؾ ىمٌؾف ومو ظموًمػف شمرك ىمقل رسمف شمعومم، وىمدقل

ىمقل اهلل قمدز وضمدؾ، وىمدقل رؾمدقل اهلل، واًمتدزم ىمدقل  وهق يؼرأ  أن هذا ،ملسو هيلع هللا ىلص

 وًمقًو ودظمؾ ذم مجؾي أيي اعمذيمقرة اًمؾفؿ إكدو كدؼمأ إمومف، ومؼد اختذ مـ دون اهلل

 اهد.إًمقؽ مـ هذه اًمػعؾي، ومال يمٌػمة أقمظؿ مـفو

 

                                                                                                                             

 (.1/473) "مـوىمى اإلموم اًمشوومعل " ( )

 (.311) "إضموسمي اًمًوئؾ " ( )

 (.114-6/113)"إطمؽوم " ( )
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كف ٓ ِرج قمـ ىمقًمف ذم يمؾ مو اعمؼؾدة إًمزامفؿ مـ ُذهى إلموم أومـ قمجوئى 

 .دقموء ًمف سموًمعصؿي اوهذا  ،يذهى إًمقف

 ( ): –رمحف اهلل –ىمول ؿمقخ اإلؾمالم 

يمؿدـ يتعصدى عموًمدؽ واًمشدوومعل،  ملسو هيلع هللا ىلص همػم اًمـٌدل ومؿـ شمعصى ًمقاطمد معلم 

هذا اعمعلم هق اًمصقا  اًمذي يـٌغل إشمٌوقمف  وأمحد، وأ  طمـقػي، ويرى أن ىمقل

 هدا .دون ىمقل اإلموم اًمذي ِوًمػف ومؿـ ومعؾ هذا يمون ضموهاًل ووًٓ 

 (:191ص /  1ج ) -ىمول اسمـ اًمؼقؿ ذم إقمالم اعمقىمعلم 

شمؼؾقده ومقفو إذ ًمقٓ اًمتؼؾقدد مل ِدػ مدـ  ومـ اعمعؾقم أن اعمخقف ذم زًمي اًمعومل 

زًمي اًمعومل قمغم همػمه ومنذا قمرف أهنو زًمي مل جيز ًمف أن يتٌعف ومقفو سموشمػدوق اعمًدؾؿلم 

 اهد.

 :-رمحف اهلل–حدث اًمقادقمل ىمول ؿمقخـو اعم

إذا :اإلموم اًمشوومعل  فوإذا يمـً أطمذرك مـ شمؼؾقد اإلموم موًمؽ اًمذي يؼقل ومق 

طمذرك مـ شمؼؾقد اإلموم اًمشوومعل اًمذي ًمؼى سمـوس ذيمر إصمر ومَمًمؽ اًمـجؿ، وأ

اًمًـي، وهؽذا أطمذرك مـ شمؼؾقد اإلموم أمحد اًمذي ًمؼى أيضدو سمـدوس اًمًدـي، 

ي، أين أسمدقْ ًمدؽ شمؼؾقدد متدلظمر أو رئدقس مجوقمدوإموم أهؾ اًمًـي ومؾقس معـوه 

                                                 

 (.149-11/148) "اًمػتووى  " ( )
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: ٕن أصددحو  احلزسمقددوت ضمفددول مػتددقن سموحلزسمقددي هددل أرض مددـ اعمددذاهى 

 ملسو هيلع هللا ىلصشمعتصددؿ سمحٌددؾ اهلل وؾمددـي رؾمددقل اهلل صددحؽ أن أك،مػتقكددقن سموًمزقمومددي 

ُؿقا﴿ َُِصُؿقا بَِحْبِؾ اَّللاِ مَجِقعًو َوٓ َتَػرا  [.153:  آل قمؿران]﴾ َواْظ

ًَ ِمددـُْفْؿ ذِم ﴿: وىمددول شمعددومم دد ًْ ىُمددقا ِديددـَُفْؿ َويَمددوُكقا ؿِمددَقعًو ًَم ـَ وَمر  ددِذي إِن  اًم 

﴾
ٍ
ء  ( )[.159: إكعوم]َرْ

 

 

 تبوعٓ يـودم آُئـوف بلؿقال إئؿي شاإل

ضمفقدهؿ اًمعؾؿقي، سمؾ  ، أو هندرقمـ قمؾؿ اًمًؾػ أن كعرضوٓ يػفؿ ممو ؾمٌؼ 

 .يًتعون هبو قمغم ومفؿ اًمـصقص اًمنمقمقي

وموًمتؼؾقد أن اإلكًون يلظمذ سمؼقل هذا اإلموم : -رمحف اهلل–ىمول اًمعالمي اًمعثقؿلم 

 .واومؼ احلؼ أو ظموًمػف وهذا هق اًمتؼؾقد اعمذمقم ؾمقاء

ف ٓسمدد مدـ آؾمدتئـوس سمدلىمقال اًمعؾدَمء، واًمرضمدقع إًمقفدو ، واقمؾؿ أكد:وىمول 

 ( ).واًمرضمقع إمم اًمؼقاقمد واًمضقاسمط ذم اؾمتعَمل إدًمي 

                                                 

 (.331) "إضموسمي اًمًوئؾ" ( )

 (.114)"ذح اًمقرىموت " ( )
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 هؾ جيقز افُؼؾقد دم حول مـ إحقال؟ 

 : اًمًديد قمغم أهؾ اًمتؼؾقد ىمول اإلموم اسمـ اًمؼقؿ ذم معرض رده 

ٓ ؾمدقهمقه و ؿ،أن مـ ذيمر شمؿ مدـ إئؿدي مل يؼؾددوا شمؼؾقدديم: افقجف اخلومس

سمؾ همويي مو كؼؾ قمـفؿ مـ اًمتؼؾقد ذم مًوئؾ يًػمة مل يظػروا سمـص قمـ اهلل  اًمٌتي،

وهدذا ومعدؾ  ه،وورؾمقًمف، ومل جيدوا ومقفو ؾمقى ىمقل مـ هق أقمؾؿ مدـفؿ ومؼؾدد

 .ؾنن افُؼؾقد إكام يبوح فؾؿضطرأهؾ اًمعؾؿ،وهق اًمقاضمى : 

احلدؼ  وأمو مـ قمدل قمـ اًمؽتدو  واًمًدـي وأىمدقال اًمصدحوسمي، وقمدـ معرومدي 

ادقُتي متع ؿدرتتف ظتذ ؾفتق ـؿتـ ظتدل إػ مع ُؽـف مـف إمم اًمتؼؾقد،  سموًمدًمقؾ

ومجعؾتؿ  إٓ قمـد اًميورة إصؾ أن ٓ يؼٌؾ ىمقل اًمغػم إٓ سمدًمقؾ ، ومننادذـك

 اهد( ).قاًمؽؿ أكً اًميورة رأس أم

 

 : -رمحف اهلل –وىمول اًمشقخ قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ آل اًمشقخ 

اًمعؾَمء يموئـو مدـ مـ ًمؼقل أطمد قمغم مـ شمرك اًمدًمقؾ  وقمغم هذا ومقجى اإلكؽور 

 :وئؾ آضمتفدوديمون، وكصقص إئؿي قمغم هذا وأكف ٓ يًقغ اًمتؼؾقد إٓ ذم مً

 اًمتل ٓ دًمقؾ 

                                                 

 (.163-1/161) "أقمالم اعمقىمعلم " ( )
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ٓ  :سمؼقًمف  ومقفو يرضمع إًمقف مـ يمتو  وٓ ؾمـي ومفذا هق اًمذي قمـوه سمعض اًمعؾَمء

 .إكؽور ذم مًوئؾ آضمتفود 

قمؾقدف يمدَم ىمدول اسمدـ قمٌدوس، قجدى اًمدرد ي، وموأمو مـ ظموًمػ اًمؽتو  واًمًدـ 

شمؼدم ذم يمالم اًمشوومعل رمحدف واًمشوومعل، وموًمؽ، وأمحد وذًمؽ جمؿع قمؾقف يمَم 

 ( ). اهلل

 :افُؼؾقد ظـد افصقؾقي 

ىمد شمٌلم ممو مه رضر اًمتؼؾقد ذم اًمديـ ويمالم أهؾ اًمعؾؿ ومقف، ومع ذًمدؽ يمؾدف 

ى قمدَم ذم مـدل -شوومعلمع ادقموئفؿ اًمًػم قمغم هنٍ اإلموم اًم-دمد أن اًمصقومقي 

 .ديـفؿقمي، ومـ يمتٌفؿ كيمون قمؾقف واًمقاىمع يدل قمغم وىمققمفؿ ذم هذه اًمٌد

 :"إطمقوء قمؾقم اًمديـ"ىمول اًمغزازم ذم يمتوسمف اعمًؿك 

ؾمتوذ يؼتددي سمدف ٓ حموًمدي ًمقفديدف إمم ؾمدقاء ومؽذًمؽ اعمريد ىتوج إمم ؿمقخ، وأ 

ومؿـ مل يؽدـ  ٌؾ اًمشقطون يمثػمة فموهرة،وؾم ،اًمًٌقؾ: ومنن ؾمٌقؾ اًمديـ همومض

عدد شمؼدديؿ ريدد سمٓ حموًمدي، ومؿعتصدؿ اعم فًمف ؿمقخ هيديف ىموده اًمشقطون إمم ـمرىم

افـفر بوفؼوئد  صوضئؾؾقُؿسؽ بف متسؽ إظؿك ظذ   فاًمنموط اعمذيمقرة ؿمقخ

 وٓ يبؼك دم  ,حقٌ يػق  أمره إفقف

 

                                                 

 ..دار اًمػؽر: ط(465) "ومتْ اعمجقد" ( )
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 أن كػعف ذم ظمطل ؿمقخف ًمق أظمطل أيمثر مـ كػعف ذم ٓ يذر وفقعؾؿومُوبعُف صقئو , 

 .صقا  كػًف ًمق أصو 

ؿمدقخف أن ىؿقدف : ومنذا وضمد مثدؾ هدذا اعمعتصدؿ وضمدى قمدغم معتصدؿف أي 

 اهد( ).ويعصؿف سمحصـ طمصلم 

ـَ وموكظر إمم هذه اًمقصدقي اًمٌوـمؾدي، أومدال أوصدوه سموًمتؿًدؽ سمدوًمؼرآن ﴿ دِذي َواًم 

دد ددُؽقَن سمِوًْمؽَِتددوِ  َوَأىَمددوُمقا اًمص  ًإ  ِحلَم﴾اعْمُْصددؾِ  ِضددقُع أ ضَْمددركالَة إِك ددو ٓ ُُيَؿ

 . [175:ٕقمراف]

ـْ َيْعَتِصدْؿ سمِدوهلل ِ وَمَؼدْد ُهدِدَي إمَِم  أومال دًمف قمغم آقمتصوم سمرسمف قمز وضمدؾ ﴿ َوَمد

َتِؼقٍؿ﴾ ًْ اٍط ُم  [.151: آل قمؿران]ِسَ

وؾقضتً »:، وذم احلدديٌ ، ويػقض أمدره إمم اهلل مجقع أمره ويعتؿد قمؾقف ذم

 .شأمري إفقؽ

إد  مع اًمشقخ أن ٓ يعؽمض قمؾقدف  :يأومـفو  ( ):  وىمول اًمؽردي اًمصقذم 

:  فٕن مـ ىمول ًمشقخ ؟ ومعؾ يمذامل : وٓ يؼقل ومقَم ومعؾ، وًمق يمون فموهره طمرامو

                                                 

 (.3/65) "اإلطمقوء" ( )

 (.518)"شمـقير اًمؼؾق  " ( )
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 َ ٓ يػؾْ، وىمد شمصدر مـ اًمشقخ صقر مذمقمي ذم اًمظوهر وهل حمؿدقدة ذم  ؟ مِل

 اهد. اًمٌوـمـ

 .سمخالف أهؾ احلؼ .هذه هل شمرسمقي أهؾ اًمتصقف ٓ يتـوهقن قمـ مـؽر ومعؾقه 

 

 

 

 : -ريض اهلل قمـف –ىمول أمػم اعمممـلم قمؿر  

إن اًمقطمل ىمد اكؼطع، وإكَم كلظمذيمؿ أن سمَم فمفر ًمـو مـ أقمَمًمؽؿ، ومؿدـ أفمفدر 

ًمـو ظمػما أمـوه وىمرسمـوه، ًمقس ًمـو مـ هيرشمف رء اهلل ىوؾمٌف ذم هيرشمدف، ومدـ 

 ( ).طمًـي وإن ىمول إن هيرشمف  ،ومل كصدىمف مل كلمـف أفمفر ًمـو ؾمقءاً 

  :ذم إد  مع اًمشقخ ( )ي أهؾؽفؿ اًمغؾق طمتك ىمول ىموئؾفؿ واًمصقومق

 مددو طمرمددي اًمشددقخ إٓ طمرمددي اهلل 

 

 ومؼدددددؿ هبدددددو أدسمدددددًو هلل سمدددددوهلل

  
 

 .اًمظوعمقن قمؾقًا يمٌػماً اهلل قمَم يؼقل شمعومم 

                                                 

 (1614.)رواه اًمٌخوري  ( )

 .وهق اسمـ قمر  اعمؾحد ( )
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قمدـ .شإيوـؿ وافغؾق ؾنكام أهؾؽ مـ ـون ؿتبؾؽؿ افغؾتق» :   ملسو هيلع هللا ىلصل رؾمقل اهلل ىمو

 .ريض اهلل قمـفَماسمـ قمٌوس 
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 .بدظي آحُػول بودقفد

 

إطمدداث ذم  ملسو هيلع هللا ىلصٓ آسمتداع، وآطمتػول سمؿقًمدده  شمٌوعً سموإلشمثٌ ملسو هيلع هللا ىلصحمٌي اًمـٌل 

إكف مل يؽتـ كبتل ؿتبع إٓ  »: اًمؼوئؾ  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  ـو قمؾقفمل يدًم رٌ ديـ اهلل، وأم

, ويـتذرهؿ رش متو يعؾؿتف ن يدل أمُف ظذ خر متو يعؾؿتف ْلتؿـون حؼو ظؾقف أ

 ( ).شْلؿ

سمدمدف وحلؿدف مدـ اخلؾػدوء  ملسو هيلع هللا ىلصمـ اظمتؾط طمدى رؾمدقل اهلل سموعمقًمد  ومل ىتػؾ

صحوسمي اًمـٌل إملم، وًمق يمون ظمدػمًا ًمًدٌؼقكو إًمقدف يمدؾ ٓ ؾموئر اًمراؿمديـ، و

ومدنن إول مل يددع ًممظمدر  :هوٌدتعكيتعٌدهو أصحو  رؾمقل اهلل، ومال  قمٌودة مل

 .مؼوًٓ 

، وٓ إوزاقمدل ،داًمشوومعل، وٓ أمحد هذا اعمقًمد  اإلموم موًمؽ،وٓ ؿؾومل يع 

اًمعٌقدديقن  أطمددصمفو وٓ أطمد ذم اًمؼرون اعمػضؾي، سمدؾ هدل سمدقمدي ذم ديدـ اهلل

وًمقؼرأ اًمٌوطمٌ قمـ احلؼ اًمؼرآن وصدحقْ  ،اًمػوـمؿققن شمشٌفو سمػعؾ اًمـصورى

 .اًمًـي هؾ جيد دًمقاًل واطمدًا ؟ يمال ٓ جيد

                                                 

 (1844) -قمـفَم ريض اهلل– وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمؿر( 46)أظمرضمف مًؾؿ ذم يمتو  اإلمورة  ( )
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 :ؾُقى إمو صوؾعل ببدظقي ادقفد

 ذم ومتقاه ذم قمؿؾ مقًمد اًمذي ؾموىمف ىمول احلوومظ أسمق اًمػضؾ سمـ طمجر اًمعًؼالين

 :ىمول ومقفو  "طمًـ اعمؼصد ذم قمؿؾ اعمقًمد"اًمًققـمل ذم 

 

 

أصؾ قمؿؾ اعمقًمد سمدقمي مل يـؼؾ قمـ أطمد مدـ اًمًدؾػ اًمصدوًمْ مدـ اًمؼدرون  

 "اًمؼقل اًمػصؾ ذم طمؽؿ آطمتػول سمؿقًمد ظمدػم اًمرؾمدؾ "كؼؾف ذم  .إهد  اًمثالصمي

 .اًمشقخ إكصوري( 58)ص
  

 ُفقبدظآظساف افصقدم ب

( 13)"مػوهقؿ جيى أن شمصحْ"قمؾقي اًمصقذم ذم يمتوسمف ىمول اعموًمؽل حمؿد سمـ 

واحلوصدؾ أكـدو ٓ كؼدقل سمًدـقي آطمتػدول سموعمقًمدد اعمدذيمقر ذم ًمقؾدي : ىمول ومقف

 اهد. قمتؼد ذًمؽ ومؼد اسمتدع ذم اًمديـمـ اخمصقصي، سمؾ 

 "اًمؼدقل اًمػصدؾ "ؾف قمـ اًمروموقمل ذم رده أن قمؿؾ اعمقًمد سمدقمي طمًـي كؼ وذيمر

 .متػؼ قمؾقف: شبدظي»: وىمقًمف( 93)
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ذم احلؽؿ قمغم يمؾ سمدقمدي  ملسو هيلع هللا ىلصذًمؽ طمديٌ رؾمقل اهلل رد قمؾقف  شحسـي» :وىمقًمف

يمؾ سمدقمي ودالًمي، وإن  –ريض اهلل قمـفَم -: سموًمضالًمي وىمقل قمٌد اهلل سمـ قمؿر 

 ( ) .طمًـي            هو اًمـوس رآ

اًمدرد وذم قمؿؾ هذا آطمتػول مدـ اعمـؽدرات مدو ٓ كًدتطقع طمٍمده ذم هدذا 

ـْ َيْغِػتُر ﴿: اعمختٍم مـ ذيمقوت وسمدع وـمؾى اعمغػرة مـ همػم اهلل اًمؼوئؾ   َْوَمت

ٓا اَّللاُ  [.135: آل قمؿران]             ﴾ افُذُكقَب إِ

 

 

 

 : يمؼقهلؿ 

  هذا احلٌقى مع إطمٌدو  ىمدد طميد

 

 وؾمومْ اًمؽؾ ومقَم ىمدد مهد وضمدرى 

 

 .ذم سمدقمتفؿ  ملسو هيلع هللا ىلصيعتؼدون طمضقر رؾمقل اهلل 

 هد ا.  شمرطمقٌو ًمف، ويرددون سمؽماىمص وُويؾ آه آهؼقمقن وي ،هذه

 :ذيمر حمدث، وهق هلؿ و

                                                 

 (.154)ومؼرة  "اإلسموكي  " ( )
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شمرديد ًمػظ اجلالًمي سمغػم شمًٌقْ وٓ حتؿقد وٓ  ؾقؾ واًمؼصوئد اًمنمديمقي اًمتدل 

 .حتؿؾ اًمغؾق اعمفؾؽ

 .عمقًمد ، وهق مشفقر قمـفؿ سموقمغم اطمتػوهلؿ إدًمي وإًمقؽ ذيمر سمعض 

حتدً ( 48) "مدذيمرة اًمددقمقة واًمداقمقدي "ىمول طمًـ اًمٌـوء اًمصدقذم ذم يمتوسمدف

 :قمـقان مثؾ ـمقى طمقٌ يؼقل

سموعمقيمى سمعدد  ملسو هيلع هللا ىلصـو أن كخرج ذم ذيمرى مقًمد اًمرؾمقل وأذيمر أكف يمون مـ قمودشم 

احلية يمؾ ًمقؾي مـ أول رسمقع إول إمم اًمثوين قمنمد مـدف، وظمرضمـدو سموعمقيمدى 

قمٌدد وذيمر قمـف أظمقه  رح شموم،ًمؼصوئد اعمعتودة ذم هور يمومؾ، ووموكحـ كـشد ا

( 71-71)ص"سملىمالم شمالمذشمف ومعوسيدف طمًـ اًمٌـو "ذم يمتو   اًمرمحـ اًمٌـو

. 

وذًمؽ أكف طملم  ملسو هيلع هللا ىلصذم اعمقايمى يـشد مدح اًمرؾمقل  ٌـوومصور طمًـ اًم: ىمول قمـف 

ًوئل ذم يمؾ ًمقؾي، طمتك ًمقؾي اًمثوين يمـو كًػم ذم مقيمى م ،هيؾ هالل رسمقع إول

ده اعمشدفقرة ذم هدذه ويمون مـ ىمصوئ ملسو هيلع هللا ىلصكـشد اًمؼصوئد ذم مدح اًمرؾمقل قمنم 

 : اعمـوؾمٌي اعمٌوريمي 

 فمفددرصددغم اإلًمددف قمددغم اًمـددقر اًمددذي 

 

 ًمؾعددوعملم ومػددوق اًمشددؿس واًمؼؿدددر
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طمًـ وأكشد معف : أي َم يـشد أظمل شمردده اعمجؿققمي سمقـيمون هذا اًمٌقً اًمؽريؿ 

: 

 هذا احلٌقى مع إطمٌدو  ىمدد طميد

 

 وؾمومْ اًمؽدؾ ومدقَم ىمدد مهد وضمدر

 

 ًمؼدددد أدار قمدددغم اًمعشدددوق مخرشمدددف 

 

 سومددًو يؽددود ؾمددـوهو يددذهى اًمٌٍمدد

 

 يو ؾمدعد يمدرر ًمـدو ذيمدر احلٌقدى ومؼدد 

 

 سمؾٌؾددً أؾمددَمقمـو يددو مطددر  اًمػؼددرا

 

 ومددو ًمريمددى احلؿددك موًمددً معوـمػددف

 

 ٓ ؿمؽ أن طمٌقدى اًمؼدقم ىمدد طميد

 

 .( )...(ويموكً إسمقوت 

ظمدقان اعمًدؾؿلم، ىمدول ذم ًمف مجوقمي ؾمَمهو إاًمذي أؾمس  ىمول طمًـ اًمٌـووىمد 

 .و طمؼقؼي صقومقيأهن :دقمقشمف أؾمس

ومجوقمي اإلظمقان اعمًؾؿلم شمًتخدم اًمدديـ، وٓ ختدمدف، وحتدوًمػ اًمراومضدي، 

 .واإلؿمؽمايمقي، وحتور  أهؾ اًمًـي اًمًؾػقلم

                                                 

 .-مٍم-دار اإلموم أمحد : ط(11-15)ص "ظمقاينإطمقار مع "يمتو   ( )
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ت مدذيمرا"عف سمدوًمػؽر اًمصدقذم ذم يمتوسمدف ٌقمـ كػًدف ذم شمشد وىمول طمًـ اًمٌـو 

 :قمـ كػًف يؼقل(: 71)ص "اًمدقمقة واًمداقمقي

ي، ودمـفقر مؼر رضيْ اًمشدقخ اًمًدقد احلصوومق كزًمً دمـفقر مشٌعو سموًمػؽرة 

 ( ).طمًلم احلصوذم ؿمقخ اًمطريؼي إول

 

 

 

ذم اعمقًمد شمػضقؾ ًمقؾي اعمقًمد قمغم ًمقؾي اًمؼدر سمغدػم طمجدي وٓ  اًمصقومقيهمؾق  ومـ

 ( ):سمرهون، ىمول اًمـٌفوين اًمصقذم

 صددػ ًمقؾددي اعمقًمددد وصددػًو طمًددـوً 

 

 مدددو ًمقؾدددي اًمؼددددر ؾمدددقاهو قمـددددكو 

 

 و ىمددد أذىمددً وموسمتفجددً مـفددو اًمدددك

 

 واقمتددددًمً ومؾدددؿ يؽدددـ ومقفدددو قمـدددو

 

 مو سملم طمٍر وصػفو وسمردِ                                                              

 ىمددددد مجعددددً أومراطمـددددو وأكًددددـو  مدددـ ًمقؾدددي اًمؼددددر كراهدددو أطمًدددـو

                                                 

 .دار اًمػؽر: ط "طمجي اهلل قمغم اًمعوعملم" ( )

 .(137)دار اًمػؽر ص: ط "طمجي اهلل قمغم اًمعوعملم"  (( 
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 وأوؾمدددددددعتـو كعدددددددًَم ومــدددددددو

 

 وسمؾغتـددددو يمددددؾ ىمصددددد ومـددددك

 

 ويمؾ مطؾق  سمغػم قمدإ                                                              

سمؾ ىمول إن أسمو هلى ِػػ قمـف يقم اإلصمـلم سمًٌى قمتؼ صمقيٌي ذم يقم مقًمده قمؾقف 

 (.137)صاًمصالة واًمًالم 

لشمـدو هدذا ومضؾفو ذم اًمؼرآن أهنو ظمػم مدـ أًمدػ ؿمدفر ومؾق ،إن ًمقؾي اًمؼدر :أؿقل 

 .ذيمر ومضؾ ًمقؾي اعمقًمد اًمصقذم سمآيي مـ اًمؼرآن شم

، و قمؿدؾ اًمؽدوومر هلى ومؾقؼرأ ؾمقرة اعمًد طمتك يعرف مؽون أ  هلدىوأمو أسمق 

ـْ َظَؿتٍؾ ﴿يمرمود اؿمتدت سمف اًمريْ ذم يدقم قموصدػ  َوَؿتِدْمـَو إَِػ َمتو َظِؿُؾتقا ِمت

وملقمَمًمف ها  وىمد كؼؾ اًمؼويض قمقوض [.13:اًمػرىمون] ً﴾َؾَجَعْؾـَوُه َهَبوًء َمـُْثقرا

 ػقوٓ يثوسمقن قمؾقفو سمـعقؿ وٓ ختػاإلمجوع قمغم أن اًمؽػور ٓ  شمـػعفؿ أقمَمهلؿ، 

 قمذا  مع يمقن هذا إصمر ذم 

 

اًمتخػقػ قمـ أ  هلى وعقػ:ٕكف مرؾمؾ أرؾمؾف قمروة، واخلدؼم رؤيدو مـدوم، 

 .( ) رمحف اهلل  اسمـ طمجر اًمشوومعل  ومال طمجي ومقف يمَم ىمول احلوومظ

                                                 

 (.9/49) "اًمػتْ  " ( )
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آشُسؼوء بعد صالة  عُلبدظي صالة رـ             

  اجلؿعي

 

 .دًمقؾغػم طمجي وٓ وهذه سمدقمي ؿمورك اًمصقومقي ومقفو يمثػم مـ قمومي اًمـوس سم

ؾُمقُل وَمُخُذوُه َوَمو هَنَويُمْؿ قَمـْدُف وَمدوْكَتُفقا ﴾: واهلل يؼقل   : احلنمد]﴿َوَمو آشَمويُمُؿ اًمر 

7.] 

وٓ يؼدم ىمقل أطمد مـ اًمـوس قمدغم ذع اهلل، وقمـدد اًمتـدوزع يعدود احلؽدؿ إمم 

ُشتقلِ َؾنِ  ﴿اًمؽتو  واًمًـي  ٍء َؾتُرُدوُه إَِػ اَّللاِ َوافرا ُُْؿ دِم ََشْ : اًمـًدوء]﴾ ْن َتـَتوَزْظ

59.] 

 .ـظر إمم إؾمقة احلًـي هؾ ومعؾ ذًمؽ أو أرؿمد إًمقف ـًمو

مـ ايمتػك سمصالة اجلؿعي ذم آؾمتًؼوء، : سمو   "صحقحف  "اًمٌخوري ذم روى 

سمدو  مدـ  أن رضماًل دظمؾ يقم اجلؿعي –ريض اهلل قمـف –قمـ أكس  وذيمر سمًـده

ىمدوئَم،  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمدقل اهلل ىموئؿ ِطى، وموؾمدتؼٌؾ  ملسو هيلع هللا ىلصيمون وضموه اعمـؼم ورؾمقل اهلل 

: ىمدول .  يغقثـدويو رؾمقل اهلل، هؾؽً اعمقار واكؼطعً اًمًٌؾ ومدودع اهلل: ومؼول

ىمدول أكدس وٓ .ش افؾفؿ اشؼـو افؾفتؿ اشتؼـو»: يديف ومؼول  ملسو هيلع هللا ىلصومرومع رؾمقل اهلل 
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ومو سمقــو وسملم ؾمؾع مـ  ،ٓ ؿمقئوً واهلل مو كرى ذم اًمًَمء مـ ؾمحو ، وٓ ىمزقمي و

ومطؾعً مدـ وراءه ؾمدحوسمي مثدؾ اًمدؽمس، ومؾدَم شمقؾمدطً : ىمول .سمقً وٓ دار

 ( )احلديٌ.شواهلل مو رأيـو اًمشؿس ؾمٌتوً : اًمًَمء اكتنمت، صمؿ أمطرت، ىمول 

 .أن دقمو، ومل يصؾ ريمعتلم سمعد صالة اجلؿعي ملسو هيلع هللا ىلصومؾؿ يزد رؾمقل اهلل 

 

ـ إموملم ضمؾقؾلم مـ أئؿي اعمذهى اًمشوومعل وإًمقؽ هذا اًمٌقون ذم هذه اعمًلًمي م

 : 

 (1): -رمحف اهلل -اإلموم اًمـقوي : إول

 : وضمفذم وىمً صالة آؾمتًؼوء صمالصمي أ ومرع : ىمول

يًتحى آؾمتًؼوء ذم اًمدقموء مـ همػم صالة سموٓشمػوق، وىمد ؾمدٌؼ ذم : أحدهو 

 و، ودًمقؾ هذا طمدديٌ أكدسأرض  هذا أطمدهأول اًمٌو  أن آؾمتًؼوء صمالصمي 

اؾمتًؼك يقم اجلؿعي قمغم اعمـؼم سموًمدقموء مـ همػم صالة آؾمتًدؼوء  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـٌل 

.( )   

 :  –رمحف اهلل –وىمول 

                                                 

 ( .1513)أظمرضمف اًمٌخوري رىمؿ  ( )

 (.5/63) "جؿقع اعم " ( )

 .وىمد ؾمٌؼ اهد.. أظمرضمف اًمٌخوري، ومًؾؿ ( )



 مخالفة الصوفية لإلمام الشافعي

 

171 

 
ًدقون وأمو إطموديٌ اًمتل ًمدقس ومقفدو ذيمدر اًمصدالة ومٌعضدفو حمؿدقل قمدغم ك

ًمؾجؿعدي ومدويمتػك  ًمصدالةاويتعؼٌف ، وسمعضفو يمون ذم اخلطٌي ًمؾجؿعي، اًمراوي

 ( ) اهد.هبو

 (1)–رمحف اهلل –سمـ طمجر اًمعًؼالين احلوومظ ا :افثوِن 

مـ ايمتػدك سمصدالة  :ذًمؽسمعد  –يعـل اًمٌخوري –وىمد شمرضمؿ ًمف اعمصـػ : ىمول 

ذم ظمطٌدي اجلؿعدي  آؾمتًدؼوء:اجلؿعي ذم ظمطٌي آؾمتًؼوء، وشمرضمؿ ًمف أيضدًو 

وملؿمددور سمددذًمؽ إمم أكددف إن اشمػددؼ وىمددقع ذًمددؽ يددقم اجلؿعددي اكدددرضمً ظمطٌددي 

 اهد. آؾمتًؼوء وصال و ذم اجلؿعي

 

 

وذم هذا احلديٌ مـ اًمػقائد همدػم مدو شمؼددم (: 1/588) ذم اًمػتْ وىمول أيضًو 

ضمقاز مؽوعمي اإلموم ذم اخلطٌي ًمؾحوضمي، وومقف شمؽرار اًمدقموء صمالصمو وإدظمول دقموء 

وٓ  ،وٓ حتقيدؾ ومقدف ،اجلؿعدي واًمددقموء سمدف قمدغم اعمـدؼمآؾمتًؼوء ذم ظمطٌدي 

 اهد.. سؼوءآجُزاء بصالة اجلؿعي ظـ صالة آشُواؾمتؼٌول، 

 .ًمطوًمى اهلدايي سمعده مـ يمثػم يمالم  ومَم أووحف مـ سمقون ٓ طموضمي: ؿؾً

                                                 

 .اعمعرومي: ط ( 6/418) "ذح مًؾؿ ": اكظر ( )

 .ذم ذح طمديٌ أكس اعمتؼدم( 1/581) "اًمػتْ  " ( )
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    رمحف اَّلل  ؿويض ؿضوة افؼطر افقامِن حمؿد بـ ظع افشقـوِن ,ـالم افعالمي ادجُفد

ٌ أكددس اعمتؼدددم ذم يمتددو  قمـددد ذطمددف حلدددي :"كقددؾ إوـمددور"ىمددول ذم 

دًمقدؾ قمدغم أكدف إذا اشمػدؼ وىمدقع ومقدف  شيقم اجلؿعي »:ىمقًمف :آؾمتًؼوء،ىمول ومقف

 اهد. كدرضمً ظمطٌي آؾمتًؼوء وصال و ذم اجلؿعياآؾمتًؼوء يقم مجعي 

عدي ؾمتًؼوء يقم اجلؿعي سمعدد صدالة اجلؿإلوسمعد هذا يتٌلم أن صالة ريمعتلم ًم

 .سمدقمي حمدصمي، ٓ جيقز إمر هبو مـ اًمراقمل، وٓ اًمعؿؾ هبو مـ اًمرقمقي 

اًمعؿؾ سموًمًدـي ومنمدو أن يدلمروا  –وومؼفؿ اهلل –سمؾ إن أراد وٓة أمقر اعمًؾؿلم 

إمر سمدوخلروج إمم  أو ،سموًمدقموء ذم ظمطٌي اجلؿعي، وٓ صالة سمعدهو ًمالؾمتًؼوء

ؼدط، صمدؿ وهل واطمددة وم ،ومتؼوم اخلطٌي ،اعمصغم ذم همػم يقم اجلؿعي ًمالؾمتًؼوء

 .يصكم سمعدهو ريمعتلم، واهلل اهلودي إمم ؾمقاء اًمًٌقؾ 

 

 

 

 

سمدقمدي صدقومقي ذم آؾمتًدؼوء ًمدقس قمؾقفدو دًمقدؾ وٓ  ؿمدورة إممجيدر سمـو اإل و

 ءوهل أكوؿمقد صدقومقي أصمـدو ،يمؾَمت ذيمقيسمرهون، سمؾ ومقفو شمقؾمالت سمدقمقي، و

 : اًمذهو  إمم آؾمتًؼوء يؼقًمقن
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 يدددددددو ر  هبدددددددؿ وسمدددددددآهلؿ 

 

 قمجدددددؾ سموًمغقدددددٌ وسمدددددوًمػرج

 

 : وومقفو 

 هلل مػدددددددددددوشمقْ اًمػدددددددددددرج 

 

 اًمًدددددَمء وإرض هبدددددؿ شمعدددددٍ

 

 وهددؿ إىمطددو  وهددؿ إكجددو  

 

 وهبدددددؿ أرزاق اخلؾدددددؼ دمدددددلء

 

هن عول عوالً لٍس علٍه أهزنب، فهى » : قبل ملسو هيلع هللا ىلصورسىل اهلل 

 .«رد

 .رواه هسلن 

لإلهبم " األم" واقزأ كحبة اإلسحسقبء هن هىسىعة 

 .الشبفعً هل جتد هن هذه احملدثبت شٍئبً كال، ال جتد

 (.01)وقد جقدهث اإلشبرة إىل أنىاع الحىسل الشزعً ص
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 صقؾقي دم إذانخموفػي اف

 

 .أو اًمتًٌقْ  ،ػمسمدقمي اؾمتٌدال إذان إول ًمؾػجر سمَم يًؿك سموًمتذيم

يدمذن ىمٌدؾ : يمون ًمف ممذكون ًمؾػجر، أطمددمهو  ملسو هيلع هللا ىلص مـ اعمعؾقم أن ىمدوشمـو حمؿداً 

 .اًمػجر اًمصودق قمـدـمؾقعِ : دظمقل وىمً اًمػجر، واًمثوين

ي هددي حمؿدٍد و سمغػمهو ومخػم اهلددوإذان ًمف أًمػوظ معؾقمي ٓ جيقز اؾمتٌداهل

 .ملسو هيلع هللا ىلص

سمو  وىمقًمقا طمطي وسمقون  "( )ومتْ اًمٌوري "ىمول احلوومظ اسمـ طمجر اًمعًؼالين ذم 

أن  :ويسُـبط مـف:  -رمحف اهلل–حتريػ سمـل إهائقؾ ًمؾـصقص اعملمقر هبو ىمول 

 اهد .إؿقال ادـصقصي إذا تعبد بؾػظفو, ٓ جيقز تغقرهو وفق واؾؼ ادعـك

ن إول ًمؾػجدر سموؾمتحًدوكوشمف أن يددظمؾ أومال ِشك مدـ يًدتٌدل إذا:ىمؾً

تْؿ حتً ىمقل اهلل شمعومم ﴿ ـَ َطَؾُؿقا َؿْقًٓ َؽْرَ افاِذي ِؿقتَؾ َْلُ َل افاِذي : اًمٌؼدرة]﴾َؾَبدا

59.] 

                                                 

 (. 46461)اًمريون ذم ذح طمديٌ رىمؿ: ط( 8/155) "اًمػتْ  " ( )
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 :ي بوفبدظ اإلشُبدالعسؼالِن ظذ هذا حؽؿ احلوؾظ اف

سمدو   –رمحدف اهلل –سمعد شمٌقيى إموم اًمٌخوري  ( ):ذم اًمػتْ  -محف اهلل ر–ىمول 

قمدـ  –ؿريض اهلل قمدـف –إذان ىمٌؾ اًمػجر وذيمر طمديٌ اسمـ قمؿدر وقموئشدي 

 ؾؽؾقا وارشبقا حُك يمذن ابـ أم مؽُتقم ,إن بالًٓ يمذن بؾقؾٍ »: ىمول ملسو هيلع هللا ىلصاًمـٌل 

 .ش 

 

 : -رمحف اهلل –ىمول احلوومظ 

مل  اًمػجدرىمٌدؾ  أن اًمـدداء –يمَم طمؽوه اًمنوضمل مـفؿ –وادقمك سمعض احلـػقي  

 يموكً شمذيمػمًا أو شمًحػمًا، يمدَم يؼدع ًمؾـدوس اًمقدقم، كَمسملًمػوظ إذان ، وإ يؽـ

ىمطعدو، وىمدد شمظدوومرت  حمددٌث  ذي يصـعف اًمـدوس اًمقدقموهذا مردود : ٕن اًم

 اهد .اًمطرق قمغم اًمتعٌػم سمؾػظ إذان

 :كص ـالم اإلموم افشوؾعل أن إذان إول شـي

قدؾ أي يرؿمدد إمم ؾمدـقي إذان إول سمؾ ،اإلموم اًمشوومعل إصمري اعمتٌع ًمؾدًمقؾ

 .ىمٌؾ ـمؾقع اًمػجر ًمقًتقؼظ اًمـوئؿ، ويًتعد ًمؾصالة

  :سمو  وىمً إذان ًمؾصٌْ:  -رمحف اهلل –ىمول  

                                                 

 ( 114-1/113) "اًمػتْ  " ( )
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ومؽؾقا  ،إن سمالًٓ يمذن سمؾقؾٍ » : ىمول ملسو هيلع هللا ىلصسمًـده قمـ اسمـ قمؿر أن رؾمقل اهلل  وذيمر

 .شواذسمقا طمتك شمًؿعقا اسمـ أم مؽتقم 

ًمقددًمٍ  –سمدالل  أي يمدلذان–وموًمًـي أن يمذن ًمؾصٌْ سمؾقؾ :  -رمحف اهلل –ىمول 

 ( ).اعمدًمٍ ويـتٌف اًمـوئؿ ومقتلهى حلضقر اًمصالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.1/151) "يمتو  إم" ( )



 مخالفة الصوفية لإلمام الشافعي

 

178 

 

 .إذان افثوِن فؾػجر ؿبؾ دخقل افقؿًتؼديؿ  بدظي

 

الَة  ﴿: مـ اعمعؾقم أن دظمقل اًمقىمً ذط ًمصحي اًمصالة ىمول اهلل شمعومم إِنا افصا

َُوبًو َمْقُؿقتو ًْ َظَذ اْدُْمِمـَِغ ـِ وَك  [.153: اًمـًوء] ً﴾ـَ

شمؽٌػمة اإلطمرام ًمقضمى  دظمؾ اعمصكم ذم اًمصالة صمؿ دظمؾ وىمً اًمصالة سمعدومؾق 

 .قمؾقف إقمودة صالشمف 

ومـ اعمالطمظ ذم يمثػم مـ اًمٌالد ذم أهمؾى اًمٌقئوت اًمتل  شملصمرت سموًمتصقف أهنؿ 

سملم اًمػجر اًمصدودق مدـ ة اًمػجر ، وٓ يػرىمقن وىمً صالىمٌؾ دظمقل  يمذكقن

هدذا ومجدر : سمعضدفؿ ومؼدول إٓ مـ رطمؿ ر  وقمصدؿ، ورسمدَم اومدؽمىاًمؽوذ  

 .ؿموومعل

 .وؿُفصذ افػجر ؿبؾ افُقؼـ مـ دخقل  افصالة دـ موم افشوؾعل بنظودةحؽؿ اإل

  ( ): -رمحف اهلل –ىمول اإلموم اًمشوومعل 

﴿ َوىُمدْرآَن اًْمَػْجدِر إِن  ىُمدْرآَن اًْمَػْجدِر يَمدوَن :وىمً اًمػجر ىمول اهلل شمٌدورك وشمعدومم

 [.78: آهاء]َمْشُفقدًا﴾

                                                 

 .دار إطمقوء اًمؽماث:ط ( 1/131) "إم " ( )
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واًمصٌْ واًمػجر ٓ أطمى أن شمًدؿك  شمـ أدرك رـعي مـ افصبح» : ملسو هيلع هللا ىلصوىمول 

, ومتـ وإذا سمون اًمػجر إظمدػم معؽمودًو طمؾدً صدالة اًمصدٌْ ،إٓ سملطمدمهو

 صالهو ؿبؾ تبغ 

 

 

 اًمػجدر معؽمودو طمتدك ـؼقاًمػجر إظمػم معؽموًو، أقمود ويصؾقفو أول مو يًت

 اهد.ِرج مـفو مغؾًًو 

يؽقن ٕطمد أن يدظمؾ ذم اًمصالة إٓ سمعد ومال : وىمول ىمٌؾ ذًمؽ ذم كػس اعمصدر 

مل يعؿؾ ومقفو رء إٓ سمعد اًمقىمً، وٓ اًمتؽٌػم: ٕن اًمتؽٌدػم  دظمقل وىمتفو وإن

 اهد .اًمتؽٌػم ومقفو ىمٌؾ اًمقىمً أقمودهو هق مدظمؾف ومقفو، ومنذا أدظمؾ

 أذان افػجر دم رمضون ؿبؾ دخقل افقؿً  بُؼديؿ آحُقوط فؾصقم

يمثدػم مدـ اًمٌؾددان  ل رسمَم اًمتزم هبو اًمـدوس ذم اًمت ،وممو طمصؾ مـ اًمٌدع اعمـؽرة

رومددع أذان اًمػجددر اًمثددوين ىمٌددؾ دظمددقل اًمقىمددً اطمتقددوط ًمؾصددقم ذم رمضددون :

 .أوىمػـو ذع اهلل واًمقاضمى اًمقىمقف طمقٌ 

ؾَْمَقِد : وموهلل يؼقل ْٕ ـَ اخْلَْقِط ا سَْمَقُض ِم ْٕ َ ًَمُؽُؿ اخْلَْقُط ا ٌَلم  سُمقا طَمت ك َيَت ﴿َْويُمُؾقا َواْذَ

ـَ ا  .[187: اًمٌؼرة] ًْمَػْجِر﴾ِم
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 ،ومنن اهلل مل يتعٌددكو سموًمصدقوم ذم اًمؾقدؾ ،ؼ دظمقل اًمقىمًلم وحتؼومال سمد مـ اًمتٌ

واًمتـطع ؾمٌى اهلالك، وحتريؿ مو أطمؾ اهلل، وحتؾقدؾ مدو طمدرم اهلل مدـ أقمظدؿ 

 .اعمـؽرات

 اعمدذهى وىمد كٌف قمغم هذه اًمٌدقمي اعمـؽرة احلوومظ اسمـ طمجر، وهدق مدـ حمؼؼدل

 : اًمشوومعل

  ( ):ذم اًمػتْ  -رمحف اهلل–ىمول 

مـ اًمٌدع اعمـؽرة مو أطمدث ذم هذا اًمزمون مـ إيؼوع إذان ىمٌؾ اًمػجدر : تـبقف  

سمـحق صمؾٌ ؾموقمي ذم رمضون، وإـمػوء اعمصوسمقْ اًمتدل ضمعؾدً قمالمدي ًمتحدريؿ 

 إيمؾ واًمنم  قمغم مـ 

 

طمدود اًمصقوم زقمَم ممـ أطمدصمف أكف ًمالطمتقوط ذم اًمعٌودة وٓ يعؾؿ سمذًمؽ إٓ  آ يرد

 ،سمدرضمديإمم أن صوروا ٓ يمذكقن إٓ سمعدد اًمغدرو  وىمد ضمرهؿ ذًمؽ  ،اًمـوس

وملظمروا اًمػطر وقمجؾقا اًمًحقر، وظمدوًمػقا  –زقمؿقا –            ًمتؿؽلم اًمقىمً 

 اهد. ػم ومقفؿ اًمنم واهلل اعمًتعونذًمؽ ىمؾ قمـفؿ اخلػم ويمثؾ: وماًمًـي 

وصدال ؿ،  ،حقرهؿ وؾمد ،أٓ ومؾقتؼ اهلل اعممذكقن ومنهنؿ أمـوء قمغم ومطر اًمـوس

ذم رقمقدتفؿ ومدَم ؾمدؿل اعمًدئقل  –وومؼفؿ اهلل –وًمقتؼ اهلل وٓة أمقر اعمًؾؿلم 

                                                 

 اًمريون : ط( 3/135) "اًمػتْ " ( )
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اًمـدوس يـتظدرون ذم : ومؾدق ىمدول ىموئدؾ  ،إٓ ٕكف ؾمقًلل سملم يدي رسمف ،ئقًٓ مً

 ،وٓ يًدؾؿ اًمؼؾقدؾ هذا ىمؾقدؾ: ىمؾـو   ؟اعمًجد سمعد إذان طمتك دظمقل اًمقىمً

ذم اًمٌققت مدـ ويمؿ  -اهللإٓ مـ رطمؿ -مـ أن يصؾقا ؾمـي اًمػجر ىمٌؾ اًمقىمً 

 أن يمثػمًا مـ اًمـدوس يصؾقن قمـد ؾمَمع إذان ظمصقصوً اًمـًوء وأهؾ إقمذار 

ومؿدـ يدرى ًمـػًدف يدقم  ،آكتظور  نيًفرون ًمؾقؾ ذم رمضون ومال يًتطقعق

ـْ اًمؼقومي أن ىؿؾ وزر همػمه ﴿ وِمَؾًي َيْقَم اْفِؼَقوَمتِي َوِمت ـَ َأْوَزاِر  فَِقْحِؿُؾقا َأْوَزاَرُهْؿ 

ـَ ُيِضُؾقهَنُْؿ بَِغْرِ ِظْؾٍؿ َأٓ َشوَء َمو َيِزُرونَ   [.15:اًمـحؾ]﴾افاِذي

 .ؾمػور سموًمػجرسمو  مو ضموء ذم اإل "ؾمــف "ىمول اإلموم اًمؽممذي ذم 

 ملسو هيلع هللا ىلص، ىمول ؾمؿعً رؾمقل اهلل (154)طمديٌ راومع سمـ ظمديٍ رىمؿ  ًـدهوذيمر سم

 .شألجرف أشػروا بوفػجر ؾنكف أظظؿ»: يؼقل

أن  :ؾمػوروىمول اًمشوومعل،وأمحد وإؾمحوق معـك اإل: -رمحف اهلل –مذي ىمول اًمؽم

 هدا.ؾمػور شملظمػم اًمصالة يروا أن معـك اإل ؽ ومقف، وملاًمػجر، ومال يُش  َْ ِض يَ 
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 بدظي افؼراءة ؿبؾ إذان وبعده

 

ػم إذا ـمؾدع اًمػجدر، ِغديُ »ملسو هيلع هللا ىلصؾمالم ومؼد يمدون اًمـٌدل إذان مـ أقمظؿ ؿمعوئر اإل

 ( ).شورأذاكو أمًؽ،وإٓ أهم ؿعذان ومنن ؾمويمون يًتؿع إ

ـمدورد ًمؾشدقطون سمؾ إذان  ،وإذان مل ينمع ًمؾؿمذن ىمٌؾف اؾمتعوذة وٓ سمًؿؾي

إن افشتقطون إذا » : يؼدقل ملسو هيلع هللا ىلصىمول ؾمؿعً اًمـٌدل  –ريض اهلل قمـف –ومعـ ضموسمر 

 «حُك يؽقن مؽون افروحوء بوفصالة ذهى, شؿع افـداء

 . وصمالصمقن مقال اعمديـي ؾمتي  هل مـ: ؟ ومؼول ءومًلًمتف قمـ اًمروطمو: ىمول ؾمؾقَمن  

( ) 

ـُ ﴿أسمو حمذورة إذان مل يؼؾ ًمف اىمرأ ىمٌؾ أذاكؽ   ملسو هيلع هللا ىلصوعمو قمؾؿ اًمـٌل  ـْ َأْحَست َوَم

ـا َدَظو إَِػ اَّللاِ  ًٓ مِم ذم مًدؾؿ ؿف إذان سمدايدي مدـ اًمتؽٌدػم يمدَم قمؾ ، وًمؽـ﴾َؿْق

(385 :) 

 .ىمٌؾ إذان ذيمراً  ، ومل يذيمرش إذا ؿول ادمذن اَّلل أـز»  :وذم طمديٌ قمؿر

                                                 

 (.381)قمـ أكس رىمؿ  "أظمرضمف مًؾؿ  ( )

 (.389)أظمرضمف مًؾؿ ( )
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واًمدقموء ًمف  ،ملسو هيلع هللا ىلصاًمصالة قمغم اًمـٌل يد مع اعممذن ينمع سمعد اًمؽمد: وسمعد إذان 

واًمصدالة قمدغم  (384)سمدرىمؿ  "مًؾؿ"ذم  و يمَم ذم طمديٌ اسمـ قمؿر ،سموًمقؾمقؾي

 .اًمصالة اإلسمراهقؿقي اًمتل شمؼول ذم اًمتشفد رؾمقل اهلل معؾقمي أومضؾفو 

 

 

َُتتُف ُيَصتتُؾقَن َظتتَذ افـابِتتلِ إِنا اَّللاَ َومَ  أمددو ىمددراءة آيددي ﴿ : إطمددزا ]﴾الئَِؽ

 .ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل مل  ينمقمف  ،ومؿحدث،[56

ذم طمؽؿ مـ اؾمتٌدل ىمدراءة هدذه  –رمحف اهلل –واكظر إمم يمالم اإلموم اًمـقوي  

ذم  –رمحف اهلل –ذم اًمصالة قمغم اجلـوزة، ىمول أيي، ومل يؼرأ اًمصالة اإلسمراهقؿقي 

 :ىمول( 359)صيؼرأ ذم صالة اجلـوزة  مو: سمو  "ريوض اًمصوحللم "

ؽؼم اًمثوكقي، إومم، صمؿ يؼرأ وموحتي اًمؽتو ، صمؿ ييؽؼم أرسمع شمؽٌػمات، يتعقذ سمعد  

اًمؾفدؿ صدكم قمدغم حمؿدد وقمدغم آل حمؿدد، : ومقؼدقل  ملسو هيلع هللا ىلصصمؿ يصكم قمدغم اًمـٌدل 

 .محقد جمقد: إمم ىمقًمف ..... إسمراهقؿيمَم صؾقً قمغم : وإومضؾ أن يتؿف سمؼقًمف

إن اَّلل ومالئؽُف يصؾقن ظذ يمثػم مـ اًمعقام مـ ىمراء ؿ ﴿ػعؾف وٓ يػعؾ مو ي

 اهد. قمؾقف ف ٓ شمصْ إذا اىمتٍمومنك، ﴾ أيي افـبل 

كؼدؾ إذان  (185-1/174)"إم "م اًمشدوومعل واكظر إمم مقؾمدققمي اإلمدو

 .وصػتف اًمنمقمقي، ومل يذيمر ؿمقئًو ممو يػعؾف أهؾ اًمٌدع
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ومدو ( 187)ذم سمددع إذان  "ؾ ًمدف ومو ٓ أصاًمٌدع واعمحدصموت "وذم يمتو   

 .سمعدهو مجؾي مـ اًمٌدع اًمتل أومتك سمٌدقمقتفو قمؾَمء وأئؿي أقمالم

 : مـ هذه اًمٌدع  

 .اًمًٌؿؾي ىمٌؾ إذان وآؾمتعوذة : إول

ِذي مَلْ َيت ِخْذ َوًَمًدا ﴾:ىمراءة : اًمثوين  .ىمٌؾ إذان  ﴿ َوىُمِؾ احْلَْؿُد هللِِّ اًم 

 .سمعد إذان سموعمؽؼم  رومع اًمصقت سموًمذيمر :افثوفٌ

 

 

ـَ آَمـُدقا ىمراءة : اًمراسمع  دِذي ِدلإ َيدو َأهُيَدو اًم  آيي ﴿إِن  اهلل َ َوَماَلِئَؽَتُف ُيَصُؾقَن قَمغَم اًمـٌ 

ؾِقًَم ﴾ سمعد إذان ًْ  .َصُؾقا قَمَؾْقِف َوؾَمؾإُؿقا شَم

ٌ وموحلددي.رؾمقل اهلل  شمؼٌقؾ اًمقديـ قمـد ذيمر اعممذن ؿمفودة أن حمؿداً : اخلومس

 .وعقػ ذم ذًمؽ

 .إذان قمـد اًمؼؼم ًمؾؿقً واإلىمومي :  افسودس

 .ن اعمقًمقد، ومال يصْ ذم ذًمؽ طمديٌإذان ذم أذ: افسوبع
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 خموفػوت افصقؾقي دم اجلـوئز

 

 

 رؾع افصقت بوفذـر ظـد محؾ اجلـوزة

مـ إمقر اعمحدصمي ذم ديـ اهلل رومع اًمصقت سموًمذيمر اجلَمقمل قمـد محدؾ اجلـدوزة 

ورش إمتقر  ملسو هيلع هللا ىلصوخر اْلدي هتدي حمؿتد »: أكف ىمول ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمـٌل ىمد صمًٌ و

واًمدذي يمدون قمؾقدف اًمصدحوسمي ومدـ شمدٌعفؿ ( ).ش  حمدثوَتو وـؾ بدظي ضتالفي

 .اعمٌم مع اجلـوزة سمغػم رومع اًمصقت  ،سمنطمًون

 : -رمحف اهلل –ىمول ؿمقخ اإلؾمالم سمـ شمقؿقي 

 .ٓ همػم ذًمؽ ى رومع اًمصقت مع اجلـوزة ٓ سمؼراءة وٓ ذيمر وحٓ يًت 

هددذا مددذهى إئؿددي إرسمعددي وهددق اعمددلصمقر قمددـ اًمًددؾػ مددـ اًمصددحوسمي، 

أكدف هندك أن يتٌدع  ملسو هيلع هللا ىلص ومقف خموًمػو سمؾ ىمدد روي قمدـ اًمـٌدل  وٓ أقمؾؿواًمتوسمعلم،

 .( ).سمصقت أو كور 

                                                 

 (.1555) –ريض اهلل قمـف –قمـ ضموسمر  "مًؾؿ "أظمرضمف  ( )

 .حتؼقؼ ؾمــ أ  داود ًمؾشقخ إًمٌوين (3171)أظمرضمف أسمق داود وهق وعقػ  ( )
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رضمال يؼدقل ذم ضمـدوزة اؾمدتغػروا  –ريض اهلل قمـفَم –وؾمؿع قمٌد اهلل سمـ قمؿر 

 .سمعد همػر اهلل ٓ: ومؼول اسمـ قمؿر ٕظمقؽؿ 

 

 

 

 توسمعلم مـ أصحو  قمكم سمـ أ  ـموًمدىوهق مـ أيموسمر اًم: ىمقس سمـ قمٌود وىمول  

 ،وقمـد اًمذيمر ،يموكقا يًتحٌقن ظمػض اًمصقت قمـد اجلـوئز: –ريض اهلل قمـف –

مل يؽدـ قمدغم قمفدد  اأن هدذ ،اشمػؼ أهؾ اًمعؾؿ سموحلديٌ وأصمدور ىمدواًمؼتول، و

 اهد( ).اًمؼرون اعمػضؾي 

اسمـ قمؿر قمغم ذًمدؽ اًمرضمدؾ ػ هذه إمي وإمم إكؽور وموكظر إمم مو يمون قمؾقف ؾمؾ

مع ذقمقي اًمدقموء ًمؾؿقً سمعد دومـف سموعمغػرة واًمتثٌقً سمغػم رومدع  ،رومع اًمصقت

ذيمر ااذيمر يمذا و: ومقؼول ًمف أصمـوء إدظموًمف اًمؼؼم  يؾؼـاًمصقت، ومل يثًٌ أن اعمقً 

فؼـقا  »: ملسو هيلع هللا ىلصًمتؾؼلم ىمٌؾ اًمغرهمرة: ًمؼقل اًمـٌل اوإكَم ، هذا مـ اعمحدصموت يمذا سمؾ

 ( ). شاَّللٓ إفف إٓ                                     مقتوـؿ 

                                                 

 (.14/193) "اًمػتووى  قع جمؿ" ( )

 (.916)أظمرضمف مًؾؿ قمـ أ  ؾمعقد   
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رمحف –مو أؾمؾػـو أطمد إئؿي ذم اعمذهى اًمشوومعل وهق اإلموم اًمـقوي  وىمد ىمرر

 :مو يؼقًمف اعمور مع اجلـوزة  سمو  : "إذيمور" يمتوسمف طمقٌ ىمول ذم -اهلل

ومقَم يؾؼوه اعمقً ومدو يؽدقن سمذيمر اهلل شمعومم واًمػؽر  يًتحى أن يؽقن مـشغالً  

 –ريض اهلل قمدـفؿ –واقمؾؿ أن اًمصقا  اعمختور مو يمون قمؾقف اًمًدؾػ  ،مصػمه

سمؼراءة وٓ ذيمدر وٓ همدػم ، ومال يرومع صقشمف افسؽقت دم حول افسر مع اجلـوزة

ذًمؽ، واحلؽؿي ومقف فموهرة، وهل أكف أؾمؽـ خلوـمره وأمجع ًمػؽدره ومدقَم يتعؾدؼ 

، َيوفػفوٓ تغس بؽثرة مـ ، احلول ومفذا هق احلؼسموجلـوزة وهق اعمطؾق  ذم هذا 

 ريض اهلل قمـف  سمـ قمقوض ومؼد ىمول أسمق قمكم اًمػضقؾ 

 

 

إًمزم ـمرق اهلدى، وٓ ييك ىمؾي اًمًوًمؽلم، وإيوك وـمرق اًمضالًمي، : مو معـوه 

 .وٓ شمغؽم سمؽثرة اهلوًمؽلم

افؼتراءة وأمو مو يػعؾف اجلفؾي مـ  ,وىمد رويـو ذم ؾمــ اًمٌقفؼل مو يؼت  مو ىمؾتف

ظذ اجلـوزة بدمشتؼ وؽرهتو, متـ افؼتراءة بتوفُؿطقط وإختراج افؽتالم ظتـ 

وومًدؼ مدـ ، وىمد أووحً ىمٌْ وهمؾظ حتريؿف مقضعف, ؾحرام بنمجوع افعؾامء

 ( )اهد .يمتو  آدا  اًمؼراء واهلل اعمًتعونُؽـ مـ إكؽوره ومؾؿ يـؽره ذم 

                                                 

 (.115)ًمؾـقوي ص "إذيمور " ( )
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 :فػي افصقؾقي وبقون ذفؽ مـ ـُبفؿ خمو

وومقدف ودالٓت  :"شمـدقير اًمؼؾدق   "ذم يمتوسمدف اعمًدؿك ىمول اًمؽردي اًمصقذم 

 :فوظمراوموت ىمول ومق

 ،واإلهاع هبدووٓ ىؿؾ اجلـدوزة إٓ اًمرضمدول ويًدـ اعمٌمد أمومفدو وىمرهبدو  

واًمتػؽر ذم اعمقت ومو سمعدده ويمدره اًمؾغدط واحلدديٌ ذم أمدقر اًمددكقو ورومدع 

ٕكدف  ومال سمدلس سمدف : -ملسو هيلع هللا ىلص–اًمصقت إٓ سموًمؼرآن، واًمذيمر واًمصالة قمغم اًمـٌل 

أيضدًو: إكدَم هدق ذًمدؽ مـ يمراهدي اًمػؾقق  ؿمعور ًمؾؿقً ومؽميمف مزرسمف، ومو ذم 

: ط( 113)ص اهدد         ...(يمَم ىمدول اًمدرمكم إول مو يمون ذم اًمصدر سموقمتٌور

 .دار اًمػؽر

 :ـل سموًمٌدقمي قمـد ىمقًمف ويمالمف هذا ومقف إىمرار وؿ

تٌور مو يمون ذم اًمصدر إكَم هق أيضو سموقم: ذًمؽ أيضًو  ق   مـ يمراهيومو ذم اًمػؾق 

 .إول

 

 

يمدالم اإلمدوم  سمي، ومـ شمٌعفؿ سمنطمًون يمَم ؾمؾػ ذموموًمصدر إول مـ اًمصحو 

اًمـقوي،وؿمقخ اإلؾمالم مل يؽـ مـ هددهيؿ رومدع اًمصدقت سمخدالف مدو ىموًمدف 

 .اًمؽردي، ومو قمؾقف اًمصقومقي ومـ اهمؽم هبؿ أو ؾمور قمغم ذًمؽ ذم أزمـتـو 
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وهق آجُامع دم بقً ادقً : ؿ تمـ خموفػوَتؿ ادل

 فؾعزاء

 

ه ومؽؾَم جيؾى ًمؾؿصو  صؼما، يؼول ؼم  َص  :وقمزاه. اًمصؼم احلًـ :  فغي : افعزاء

 ( ) .شمعزيي سملي ًمػظ يمون ، وىصؾ سمف ًمؾؿعزي إضمر : ًمف 

فؿ سموًمصؼم قمغم أىمدار اهلل ذع اًمعزاء ًمتًؾقي اعمصوسملم،وإذهو  طمزهنؿ ووصقت

 . شمعومم

 :وؿً افعزاء

  اًمتعزيي أشمدك هبدو ومؼدد قمدزى وئدة ذمًمؾتعزيي وىمً حمدد، سمؾ متك رأى اًمػًمقس  

أسمـوء ضمعػر سمعد صمالصمي أيوم يمدَم ذم ؾمدــ أ  داود، وصدححف ؿمدقخـو  ملسو هيلع هللا ىلصاًمـٌل 

 (.146/ 1)"اجلومع اًمصحقْ "          ذم اعمحدث اًمقادقمل 

 :صقغي افعزاء 

                                                 

 .دار اسمـ طمزم: ط( 779) "كقؾ إوـمور" ( )
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أن  :تدى اًمعؾؿقديدار اًمؽ: ط(417/ 6) "اعمجؿدقع  "ذيمر اإلموم اًمـقوي ذم  

ٓسمـتدف  -ملسو هيلع هللا ىلص–مـ أطمًـ مو يعزى سمف مو ضموء ذم طمديٌ أؾمومي ذم شمعزيي اًمـٌدل 

ده بلجتؾ ظـت ءإن َّلل مو أخذ وفف متو أظطتك, وـتؾ َش »: زيـى ذم اسمـفو ومؼول

 ( ).شمسؿك, ؾؾُصز وفُحُسى 

 

 

 

قمغم اًمصدؼم، واًمرودوء ويعزهيؿ سمَم يظـ أكف يًؾقفؿ ويؽػ طمزهنؿ، وىؿؾفؿ 

َم شمقن مـ اًمؽالم احلًـ إن يمون يعؾؿف ويًتحيه، وإٓ ومٌ ملسو هيلع هللا ىلص ممو يثًٌ قمـف

 ( ) .نمع ًماًمذي ىؼؼ اًمغرض، وٓ ِوًمػ ا

 : مؽون افعزاء

وأمدو اجلؾدقس ًمؾتعزيدي ومدـص اًمشدوومعل، :  -رمحدف اهلل –ىمول اإلموم اًمـقوي 

يعـل اجلؾدقس -: واعمصـػ اًمشػمازي، وؾموئر إصحو  قمغم يمراهتف، ىموًمقا 

سمدؾ يـٌغدل : ؾ اعمقً ذم سمقً ومقؼصدهؿ مـ أراد اًمتعزيي، ىموًمقا أن دمتؿع أههلو 

                                                 

 .اجلـوئز( 1131) "ومًؾؿ"، (1184) "اًمٌخوري "أظمرضمف  ( )

 .اعمعورف: ط( 156)"أطمؽوم اجلـوئز " ( )



  مخالفة الصوفية لإلمام الشافعي 

 

191 

 

191 

 

، وٓ ومدرق سمدلم اًمرضمدول ، ومؿدـ صدودومفؿ قمدزاهؿٍمومقا ذم طمدقائجفؿـأن ي

 ( )هدا .واًمـًوء ذم يمراهي اجلؾقس هلو

 : بدظي آجُامع فؾعزاء

مـ ذًمؽ ؿمقئو وىمدد  ػعؾمل ي ملسو هيلع هللا ىلص اًمعزاء إقمداد مؽون ظموص وموًمـٌل ٓ ينمع ذم 

ريض اهلل قمـفؿ –اسمـف إسمراهقؿ واسمـتف زيـى، وقمؿف محزة وهمػمهؿ موت ذم طمقوشمف 

ومدي ومؾؿ يـؼؾ قمـف رء ممو يػعؾف اًمـوس ذم أزمـتـدو مدـ إقمدداد إمدويمـ وإىم –

اًمؼوت، وأؿمٌفً ؿ، واإلهاف ذم اعمول ذم ذاء اًمشجرة اًمضورة اًمذسموئْ واعمآشم

 .جموًمس اًمعزاء جموًمس اًمعرس ومفذه مـ حمدصموت إمقر 

 

 

 

كدرى  :وذم روايدي ،يمـدو كعدد:  -اهلل قمـف  ريض –اًمٌجكم رير سمـ قمٌد اهلل ىمول ضم

 ( ).آضمتَمع إمم أهؾ اعمقً وصـقعي اًمطعوم سمعد دومـف مـ اًمـقوطمي 

  –رمحف اَّلل  -كص اإلموم افشوؾعل

                                                 

 (.5/356) "اعمجؿقع " ( )

 (.115)"أطمؽوم اجلـوئز "، وصححف اًمـقوي، وإًمٌوين (6955)أظمرضمف أمحد  ( )
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ي ز  َعد، ًمؽدـ يُ اإلكػرادوأيمره اًمـقوطمي قمغم اعمقً سمعد مقشمف، وأن شمـدسمف قمغم : ىمول

ؿ، وهل اجلَمقمي وإن مل مـ اًمصؼم وآؾمؽمضموع،وأيمره اعمآشم اهلل قمز وضمؾسمَم أمر 

مو مه ومقف مـ إصمدر يؽـ هلؿ سمؽوء، ومنن ذًمؽ جيدد احلزن، ويؽؾػ اعممكي مع 

 ( )رمحف اهللاهد يمالمف .

 : ـ كص ظذ بدظقي آجُامع فؾعزاء ؿؾؿ

 :ىمول –رمحف اهلل –اإلموم اًمـقوي  :إول

 ( ).ػمه سمدًمقؾ آظمر وهدق أكدف حمددث وهم –أي اًمشػمازي  –واؾمتدل اعمصـػ  

 .ضمتَمع ذم سمقً اعمقً ًمؾعزاءآ: أي

 :ىمول  ( )اًمٌقون ذم مذهى اإلموم اًمشوومعل اًمعؿراين اًمشوومعل ذم: افثوِن 

ذم سمقً ًمقؼصدهؿ مـ أراد ويؽره اجلؾقس ًمؾتعزيي، وهق أن جيتؿع أهؾ اعمقً 

تدف، ومقعدزي ذًمؽ حمدث وسمدقمي، سمؾ يتقضمف يمؾ واطمد مدـفؿ حلوضماًمعزاء: ٕن 

 اهد .وقعتفاًمرضمؾ ذم مصاله،وذم ؾمقىمف وذم 

 

 :اإلموم اسمـ اًمؼقؿ : افثوفٌ

                                                 

 (.1/167) "يمتو  إم  ": اكظر (( 

 (.5/356) "اعمجؿقع  " ( )

 .دار اعمـفوج: ط( 3/118) "اًمٌقون ذم مذهى اإلموم اًمشوومعل " ( )
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د ىمؼمه، وٓ أن جيتؿع ًمؾعزاء ويؼرأ ًمف اًمؼرآن ٓ قمـ ملسو هيلع هللا ىلصومل يؽـ مـ هديف : ىمول 

 ( )اهد .قمـد همػمه،ويمؾ هذا سمدقمي طمودصمي مؽروهي

 :خموفػي افصقؾقي 

قمدغم  نقمدرف ومقفدو، سمرهدو اًمقاىمع اعمشوهد ذم يمؾ سمقئي يقضمد ومقفو اًمتصدقف أو 

وا مع ذًمؽ سمدقمًو أظمدرى مدـ مقاًمدد، سمقً اعمقً، ورسمَم زاد ذمذًمؽ مـ اضمتَمع 

 .وأكوؿمقد صقومقي، وشمليمؾ سموؾمؿ اًمديـ وىمراءة مو يًؿك سمختؿي إكس

وهؿ ذيموء اًمؼدقم  ،اًمشقعي إظمقاهنؿ مـ اًمرووقمي ،وؿموريمفؿ ذم هذه اًمٌدقمي 

وآقمتؼددودات اًمنمدديمقي  لثددػمة ضمدددًا ذم كنمدد اًمٌدددع وإقمددَمذم أسمددقا  يم

مهو  ،وحمورسمي ؾمـي ؾمقد اعمرؾمؾلم وأهؾفو ،واًمتقؾمالت اًمٌدقمقي واًمغؾق ذم اًمديـ

 واهلل اعمًتعون. أظمقان كصػمان ذم ذًمؽ

 .إظامل افُل يـُػع ِّبو ادممـ بعد مقتف

أن ضمعؾ هلؿ أقمَمٓ دمري هلؿ مـفو احلًـوت سمعدد  ،سمعٌوده اعمممـلم رمحي اهللمـ 

ي ذم درضمو ؿ، وإذا ضمدرد اعمًدؾؿ كػًدف ًمؾحدؼ عذم أضمقرهؿ وروم اعمَمت زيودة

ويمذا مـ أراد اإلطمًون إمم ىمريٌف  ،ؽػل سمَم ضموء سمف اًمتـزيؾًتواشمٌوع اًمدًمقؾ ومًق

                                                 

 (.1/558) "زاد اعمعوذ " ( )
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وهذه سمعض إقمَمل اًمتل دًمً اًمـصدقص اًمنمدقمقي قمدغم  .اعمقً سمعد اًمرطمقؾ

 .اكتػوع إمقات مـ اعمًؾؿلم هبو

أسمقوشمدو ( 3/1147)"ؾمدٌؾ اًمًدالم  " ذم سمدـ إمدػم اًمصدـعوينذيمر اًمعالمدي 

 : ًمؾًققـمل مجع ومقفو قمنمة مـ إقمَمل ىمول ومقفو

 

 إذا مدددوت اسمدددـ آدم ًمدددقس جيدددري 

 

 قمؾقدددف مدددـ ومعدددول همدددػم قمنمددد

 

 ؾجددددودقمددددوء ك ثفددددوسمقمؾددددقم 

 

 وهمددرس اًمـخددؾ واًمصدددىموت دمددري

 

 وراصمدددي مصدددحػ ورسمدددوط صمغدددر

 

 وطمػددددر اًمٌئددددر أو إضمددددراء هنددددر

 

 وسمقددددً ًمؾغريددددى سمـددددوه يددددلوي 

 

 سمـدددددوء حمدددددؾ ذيمدددددرإًمقدددددف أو 

 

 :إدًمي قمغم ذًمؽ

إذا موت اإلكًون اكؼطع »: ملسو هيلع هللا ىلصىمول اًمـٌل : ىمول –ريض اهلل قمـف –قمـ أ  هريرة 

 ( ) .شقمؿؾف إٓ مـ صمالث صدىمي ضموريي، أو قمؾؿ يـتػع سمف، أوًمد صوًمْ يدقمق ًمف 

                                                 

 (.1631) "مًؾؿ"أظمرضمف  ( )
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إن ممدو يؾحدؼ اعمدممـ مدـ » : ملسو هيلع هللا ىلصىمول رؾمقل اهلل : ىمول –اهلل قمـف  ريض–وقمـف 

مقشمف، قمؾَم كنمه، ووًمدًا صوحلًو شمريمف، ومصدحػًو ورصمدف أو قمؿؾف وطمًـوشمف سمعد 

أضمدراه، أو صددىمي أظمرضمفدو مدـ  اً مًجدًا سمـوه، أو سمقتًو ٓسمـ اًمًٌقؾ سمـوه أو هنر

 ( ) .شموًمف ذم صحتف وطمقوشمف شمؾحؼف سمعد مقشمف 

جيري ًمؾعٌد أضمرهـ وهق  عؾمٌ»  :ىمول ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـٌل  –ريض اهلل قمـف –ـ أكس قم

ؾؿ قمؾًَم أو أضمرى هنرًا، أو طمػر سمئرًا، أو همدرس كخداًل، ذم ىمؼمه سمعد مقشمف، مـ قم

 ( ).شأو سمـك مًجدًا، أو ورث مصحػًو، أو شمرك وًمدًا يًتغػر ًمف سمعد مقشمف

 

 .ومتؾؽ قمنمة مـ إقمَمل اًمتل يـتػع هبو اعمقً ممو يصؾ إًمقف أضمره ويػعؾ قمـف 

 :واًمعؿرة احلٍ -11

يو رؾمقل اهلل، إن : ي ىموًمًأن امرأة مـ ضمفقـ –ريض اهلل قمـفَم –قمـ اسمـ قمٌوس 

ؿول كعؿ حجل ظـفتو » أوملطمٍ قمـفو ؟ أمل كذرت أن حتٍ،ومل حتٍ طمتك موشمً 

                                                 

وصدحقْ  "، (176) "أطمؽوم اجلـوئز"، (1579) "إرواء  "طمًـف اًمعالمي إًمٌوين ذم  ( )

 (.3651)"اجلومع

، وأسمدق كعدقؿ، (73) "صدحقْ اًمؽمهمقدى  "أظمرضمف اًمٌزار، وصححف اًمعالمي إًمٌوين ذم  ( )

 (.3651) "صحقْ اجلومع "،واًمٌقفؼل
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 ف ؟ أؿضتقا اَّلل ؾتوَّلل أحتؼ بوفقؾتوءُأرأيً فق ـون ظذ أمؽ ديـ أــً ؿوضتق

 ( ).ش

 : ىمول ؿمقخ اإلؾمالم

مو يعؿؾ ًمؾؿقً مـ أقمَمل اًمؼم يموًمصدىمي وكحقهو ومنن هذا يـتػع سمف سمـصدقص  

ًمصحقحي اًمٍمىي وإشمػوق إئؿي ويمذًمؽ اًمعتدؼ واحلدٍ اهدد جمؿدقع اًمًـي ا

 (498ص /  7ج ) -اًمػتووى 

 : اًمصقوم -11

مـ موت وظؾقف صقم صوم »   :ىمول ملسو هيلع هللا ىلصقمـ اًمـٌل  -ريض اهلل قمـفو–قموئشي قمـ 

 ( ).شظـف وفقف

 :ىمضوء اًمديـ-13

كػتس ادتممـ معؾؼتي »  ملسو هيلع هللا ىلصىمول اًمـٌدل : ىمول  –ريض اهلل قمـف –قمـ أ  هريرة  

 ( ).ش ديـف, حُك يؼه ظـفب

 (8/169)وهق جمؿع قمؾقف اكظر ذح مًؾؿ 

 

                                                 

 .(1147)ومًؾؿ  (1851)أظمرضمف اًمٌخوري  ( )

 (.1951)أظمرضمف اًمٌخوري    ( )

 . -رمحف اهلل –، وصححف اًمعالمي إًمٌوين (1578)مذي أظمرضمف اًمؽم ( )
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 .ؾقام يـُػع بف ادقً افصقؾقي خموفػي

ذم ىمٌدقرهؿ ومدـ ًمـو يمثػمًا مـ إقمَمل اًمتل يـتػع هبدو إمدقات شمٌلم ممو ؾمٌؼ 

 .إدًمي اًمقاوحي إمم حمدصموت إمقراًمعجقى أن دمد مـ يعدل قمَم ضموءت سمف 

 :اعمٌتدقمي ومـ هذه إمقر 

 :اًمصالة قمـ إمقات: إول

قش ذم سمقئي قمشعش ومقفو اًمتصقف أن مدـ ويعؾؿف همػمكو ممـ يعممو قمؾؿـوه يؼقـًو  

اًمـوس مـ إذا مرض شمرك اًمصالة سمحجي أكف إذا أؿمػك مـ مروف ىمضدوهو،وإن 

اقمتَمدًا قمغم ومتدووى  :عمـ يصكم قمـف ةً ـف أىمورسمف، ورسمَم ضمعؾقا أضمرموت صالهو قم

  .اعمضؾلم

ًو ًمًقء ظموُي يمثػم ممـ يػعؾ ذًمؽ يؿدقت وشمؾؽ مصقٌي ور  إذ أهنو شمؽقن ؾمٌٌ

 .ديـف اًمصالة  مـقمغم همػم اإلؾمالم وأول مو ىوؾمى قمؾقف 

يؿؾؽ قمؼؾف ومقصكم قمدغم احلدول اًمتدل ٓ قمذر عمريض ذم شمريمفو مو دام واًمصالة 

ستُطع صؾ ؿوئاًم, ؾنن مل تسُطع ؾؼوظدًا, ؾتنن مل ت» : ملسو هيلع هللا ىلصىمدر قمؾقفو ًمؼقل اًمـٌل 

 ( ).شؾعذ جـى

وطمتك ًمق قمجز قمـ اًمتقؿؿ  ،قمـ اؾمتعَمًمف شمقؿؿ زأو قمج ،ومقصكم ومنن مل جيد اعموء

ويؾٌس همػمهدو  ،سمحول وًمق يموكً صمقوسمف همػم ـموهرة ومتغػمومال شمًؼط قمـف اًمصالة 

                                                 

 . -ريض اهلل قمـف –قمـ قمؿران سمـ طمصلم ( 1117) أظمرضمف اًمٌخوري ( )
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اًمي اًمـجوؾمي ومال شمًؼط قمـف اًمصالة، سمدؾ يصدكم قمدغم قمجزه قمـ إزوقمغم شمؼدير 

 ( ).هلل مو اؾمتطعتؿ﴾﴿وموشمؼقا ااحلول اًمتل يؼدر قمؾقفو 

 

 : يمالم اإلموم اًمشوومعل ذم اعمًلًمي 

 :  -رمحف اهلل –ىمول اًمشوومعل : أظمؼمكو اًمرسمقع ىمول: "إم"ىمول ذم 

مل ٓ شمصكم؟ ومدنن ذيمدر : مـ شمرك اًمصالة اعمؽتقسمي ممـ دظمؾ ذم اإلؾمالم ىمقؾ ًمف 

 وأ ،ذيمرت، وإن ذيمر مروًو ىمؾـو ومصؾ يمقػ أـمؼً ىموئَمً ومصؾ إذا : كًقوكو ىمؾـو 

أكو أـمقؼ اًمصالة وأطمًدـفو، وًمؽدـ ٓ : ىموقمدًا أو مضطجعًو أو مقمقًو ومنن ىمول 

 ف ظـؽ ؽتركؾافصالة ظؾقؽ َشء ٓ يعؿ :ىمقؾ ًمف أصكم وإن يموكً قمكم ومرووً 

اؾمتتٌـوك: ومنن شمٌدً وإٓ ىمتؾـدوك ومدنن وٓ شمؽقن إٓ سمعؿؾؽ ومنن صؾقً وإٓ 

 ( )اهد..اًمصالة أقمظؿ مـ اًمزيموة 

ومصؾ يمقدػ : ف قمـؽ همػمك، وىمقًمف ؾة قمؾقؽ رء ٓ يعؿاًمصال: اًمشوهد ىمقًمف 

 .أـمؼً

 : -رمحف اهلل–وىمول 

                                                 

وىمد صغم سمعض اًمصحوسمي ىمٌؾ كزول آيي اًمتقؿؿ سمغػم ووقء ًمعدم وضمقد اعموء، ومل يدلمرهؿ  ( )

 (.817)، ومًؾؿ(5164)سموإلقمودة يمَم ذم اًمٌخوري  ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 .يمتو  احلؽؿ ذم اعمرشمد وهمػمه( 1/563) "مإ" ( )
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ف، ومول يتصدق سمدف ي قمـمـ ومعؾ همػمه وقمؿؾف صمالث، طمٍ يمد   اعمقً ؼويؾح 

 اهد( ).، ودقموء وملمو ؾمقى ذًمؽ مـ صالة ومفق ًمػوقمؾف دون اعمقًقمـف، أو يؼه

 (:144ص /  4ج ) -ىمول اًمـقوي ذم ذطمف قمغم مًؾؿ 

َٓ ُيَصغم  قَمـُْف َصاَلٌة وَموِئَتي: اًْمَؼويِض َوَأْصَحوسمـَو  ىَموَل  ُف   ....َوَأمْجَُعقا قَمغَم َأك 

 :ىمراءة اًمؼرآن قمغم اعمقشمك  -1

ىمد قمؾؿً ممو مه إقمَمل اًمتل دل قمؾقفو مـ ٓ يـطؼ قمدـ اهلدقى أن اعمقدً 

د قمدغم يـتػع هبو سمعد ومراق اًمدكقو، ومو ؾمقاهو ممو ٓ دًمقؾ قمؾقف ومؿحددث مدردو

 .صوطمٌف، وٓ كػع يعقد قمغم اعمقً ومقف 

 (375ص /  4ج ) -ىمول ؿمقخ اإلؾمالم يمَم ذم اًمػتووى اًمؽؼمى 

ومنن إقمطوء أضمرة عمـ يؼرآ اًمؼرآن وهيديف ًمؾؿقً سمدقمدي مل يـؼدؾ قمدـ أطمدد مدـ 

 .اًمًؾػ

 : وىمول 

وملمو آؾمتئجور قمغم اًمؼراءة واهدائفو ومفذا مل يـؼؾ قمـ أطمد مـ إئؿي وٓ إذن 

ًمؽ ومنن اًمؼراءة إذا يموكً سملضمرة يموكً معوووي ومال يؽقن ومقفدو أضمدر وٓ ذم ذ

يصؾ إمم اعمقً رء وإكَم يصؾ إًمقف اًمعؿدؾ اًمصدوًمْ وآؾمدتئجور قمدغم جمدرد 

 اهد.اًمتالوة مل يؼؾ سمف أطمد مـ إئؿي

                                                 

 (.4/115) "إم" ( )



 مخالفة الصوفية لإلمام الشافعي

 

155 

 
ىمدراءة اًمؼدرآن قمدغم اعمدقشمك،  ،وأرضاهبؿ مـ أهؾ اًمٌددع ،وممو أطمدصمف اًمصقومقي

 .ذًمؽ ورسمَم وىمػً إمقال قمغم

وذم ذًمؽ صقر متعددة ومتورة يؼرؤون اًمؼرآن قمغم اًمؼٌقر سمعد اًمددومـ مٌدوذة، 

 .وشمورة يؼرؤون اًمؼرآن وهيدون صمقاسمف ًمؾؿقشمك

 .ومؽؿ موت ذم طمقوشمف مـ ىمريى وصوطمى ملسو هيلع هللا ىلصؽ مل يػعؾف ظمػم اخلالئؼ ويمؾ ذًم

إسمدراهقؿ، وقمؿدف  فزيـى، ورىمقي وأم يمؾثدقم، واسمـدموشمً زوضمتف ظمدجيي واسمـتف 

 . ريض اهلل قمـفؿ أمجعلم زة وهمػمهؿمح

قا  مدو يتؾدقه مدـ يمتدو  اهلل هيددي صمد ومفؾ يمون يؼرأ اًمػوحتي إمم أرواطمفؿ أو

ُُْؿ َصوِدِؿغَ  ﴿  : إًمقفؿ ـ ـُ  .﴾ َكِبُموِِن بِِعْؾٍؿ إِن 

، وًمق ومعؾ ؿمقئًو ًمـؼدؾ ملسو هيلع هللا ىلص هذه اًمٌدع وظمػم اهلدي هدي حمؿد مل يػعؾ ؿمقئًو مـ

 .اهلل و ضموء سمف رؾمقل اهلل ومال يمػوهإًمقـو ومـ مل يؽػف م

أكف ٓ يصؾ إػ ادقً ؿراءة افؼرآن وإهداء .مذهى اإلموم افشوؾعل مقاؾؼ فؾصقاب

 .افثقاب 

:  -رمحدف اهلل–وإًمقؽ كص يمالم اإلموم اًمشوومعل وىمد شمؼدم ىمريٌدًو طمقدٌ ىمدول 

، طمٍ يمدى قمـف، ومول يتصددق سمدف ويؾحؼ اعمقً مـ ومعؾ همػمه وقمؿؾف صمالث
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وملمو ؾمقى ذًمؽ مـ صالة، وصقوم ومفدق ًمػوقمؾدف دون  ،، ودقموءؼهي قمـف، أو

 ( ).اعمقً

وهدق مدـ أئؿدي اعمدذهى  –رمحدف اهلل –وهؽذا ذيمر اإلموم احلوومظ اسمدـ يمثدػم 

ٓا َمو َشتَعك﴿: اًمشوومعل ذم شمػًػمه قمـد ىمقًمف شمعومم  ﴾ ىمدول  َوَأن فاْقَس فإِْلِكَسوِن إِ

وزر همػمه، يمذًمؽ ٓ ىصؾ مدـ إضمدر ؿؾ قمؾقف يمَم ٓ ىُ  :أي     -رمحف اهلل–

ومدـ  -رمحدف اهلل–ومـ هذه أيي اؾمدتـٌط اًمشدوومعل  ،إٓ مو يمًى هق ًمـػًف

: ٕكدف ًمدقس مدـ قمؿؾفدؿ وٓ ثقاِّبو إػ ادقتكأن افؼراءة ٓ يصؾ إهداء  اشمٌعف

وٓ طمثفؿ قمؾقف، وٓ أرؿمدهؿ إًمقف  يمًٌفؿ،وهلذا مل يـد  إًمقف رؾمقل اهلل أمتف،

وًمق يمدون  أطمد مـ اًمصحوسمي ريض اهلل قمـفؿ ومل يـؼؾ ذًمؽ قمـسمـص وٓ إيَمء، 

وٓ يتٍمف ومقف ظمػمًا ًمًٌؼقكو إًمقف، وسمو  اًمؼرسموت يؼتٍم ومقف قمغم اًمـصقص، 

ي وأراء، وملمدو اًمددقموء واًمصددىمي ومدذًمؽ جمؿدع قمدغم وصدقهلو ًقسملكقاع إىم

 ( ) اهد .ومـصقص مـ اًمشورع قمؾقفو

 خموفػ فؾصقاب مذهى افصقؾقي

                                                 

 (.4/115) "إم  " ( )

 (.357-356)ؾمقرة اًمـجؿ "شمػًػم اًمؼرآن اًمعظقؿ " ( )
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يدقمقن أهنؿ يًػمون قمدغم مدذهى اًمشدوومعل اإلمدوم،  -اهؿ اهللهد–اًمصقومقي 

وإًمقؽ كص يمالمفؿ مدـ يمتدٌفؿ اعمخدوًمػ ًمألدًمدي اًمتدل ؾمدور قمؾقفدو اإلمدوم 

  .-رمحف اهلل–اًمشوومعل 

 :"شمـقير اًمؼؾق "ىمول اًمؽردي اًمصقذم ذم يمتوسمف 

، ... ويؼرأ مو شمقن مـ اًمؼرآن : ٕن اًمؼراءة شمـػع اعمقدً :ؾصٌؾ دم زيورة افؼبقر

مدو اًمؾفدؿ أوصدؾ صمدقا  : رة، وأن يؼقلويًـ ىمراءة اإلظمالص أطمد قمنم م

 هدا .(116)ؾؿقشمك أو ًم ،ىمرأشمف إمم ومالن

 

 

ددويُ : ومقؼددقل ملسو هيلع هللا ىلصومددع خموًمػوشمددف، ًمؾحددؼ يػددؽمي قمددغم رؾمددقل اهلل  ىمددراءة  ـْ ًَ

ُُْؿ َصتوِدِؿغَ  ﴿  .اإلظمالص  ـ ـُ متك ؾمـ ذًمؽ رؾمدقل  ﴾ُؿْؾ َهوُتقا ُبْرَهوَكُؽْؿ إِن 

هل إٓ سمدقمي صدقومقي ختدوًمػ اًمؽتدو   وضمدشمف ىمول ذًمؽ؟ مو ، وأيـ؟ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 (88-11/87) "ذح مًدؾؿ "        ىمول اإلموم اًمـدقوي ذم . واًمًـي اًمـٌقيي 

 .مو يؾحؼ اإلكًون مـ صمقاسمف سمعد ووموشمف: سمو 

واًمصدالة قمـدف  ،وضمعدؾ صمقاهبدو ًمؾؿقدً،وأمو ىمراءة اًمؼرآن : وىمول ذم اًمنمح  

 اهد. أهنو ٓ شمؾحؼ اعمقً رواجلؿفق ،وكحقهو ومؿذهى اًمشوومعل

 : شمـٌقفوت 
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 .اعمؼوسمر ًمقًً مقوعًو ًمؼراءة اًمؼرآن: افُـبقف إول

ٓ  ِذيْمٌر َوىُمْرآٌن ُمٌلِمٌ إِن ُهَق ﴿: ىمول اهلل شمعومم ذم وصػ اًمؼرآن ـْ يَمدوَن  *إِ ًمُِقـِْذَر َم

ـْ ذِم : وىمدول شمعدومم ًمـٌقدف،[75-69: ّيددس] ﴾طَمّقًو  دِؿٍع َمد ًْ ًَ سمُِؿ  ﴿ َوَمدو َأْكد

ٌُقِر﴾  .[11: وموـمر]اًْمُؼ

 : -رمحف اهلل–ىمول اًمعالمي إًمٌوين 

ومؿَم ٓ أصدؾ ًمدف ذم اًمًدـي، سمدؾ  -أي اًمؼٌقر–وأمو ىمراءة اًمؼرآن قمـد زيور و  

ق يموكً منموقمي إطموديٌ اعمذيمقرة ذم اعمًلًمي اًمًوسمؼي سمعدم منموقمقتفو: إذ ًم

 ريض اهلل–شدي وقمؾؿفو أصحوسمف ٓ ؾمقَم وىمد ؾمدلًمتف قموئ ملسو هيلع هللا ىلصًمػعؾفو رؾمقل اهلل 

 قمَم شمؼقل إذا زارت اًمؼٌقر؟ ملسو هيلع هللا ىلصوهل مـ أطمى اًمـوس إًمقف  -قمـفو

، ومؾدق أن ؾعؾؿفو افسالم وافدظوء ومل يعؾؿفو تؼرأ افػوُتي أو ؽرهو متـ افؼترآن

وشملظمػم اًمٌقون قمـ وىمً احلوضمي  وكً منموقمي عمو يمتؿ ذًمؽ قمـفو يمقػاًمؼراءة يم

قمؾؿفدؿ ؿمدقئًو  ملسو هيلع هللا ىلص، وًمق أكف إصقل ومؽقػ سموًمؽتَمن ٓ جيقز، يمَم شمؼرر ذم قمؾؿ

 .مـ ذًمؽ ًمـؼؾ إًمقـو، ومنذا مل يـؼؾ سموًمًـد اًمثوسمً دل قمغم أكف مل يؼع

 

ٓ دمعؾقا سمققشمؽؿ مؼوسمر: ومنن اًمشدقطون »  :ملسو هيلع هللا ىلص اعمنموقمقي ىمقًمف قمدم  يوممو يؼق

 ( ).شيػر مـ اًمٌقً اًمذي يؼرأ ومقف ؾمقرة اًمٌؼرة 

                                                 

 (.785)رىمؿ (.1/118)أظمرضمف مًؾؿ ( )
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ومؾذًمؽ طمض قمغم ىمراءة ، ًمقًً مقوعًو ًمؾؼراءة ذقموً ومؼد أؿمور إمم أن اًمؼٌقر 

 .( )فو يموعمؼوسمر اًمتل ٓ يؼرأ ومقفواًمؼرآن ذم اًمٌققت، وهنك قمـ ضمعؾ

 :اًمصقومقي ِوًمػقن إدًمي ذم ذًمؽ 

 ( ).وٓ سملس سمؼراءة اًمؼرآن قمغم اًمؼٌقر:  اًمصقذم ىمول اًمغزازم

اؿترؤوا  »:وهذا اؾمتحًون يضود اًمـصقص اًمنمقمقي يمَم قمؾؿً، وأمو طمدديٌ

 ( ).ػومفق وعقش ظذ مقتوـؿ يس

 :إصمٌوت ذًمؽ مـ يمتٌفؿ

حمؿد ذم شمرمجي ( 1/363) "ضمومع يمراموت إوًمقوء  "ذم  ىمول اًمـٌفوين اًمصقذم 

 : دومقن ذم اًمالذومقي وىمول قمـف اعم: اعمغر  سمـ كوس 

ومَم زال يؼرأ هلؿ اًمدرس، وجيؿعفؿ قمدغم إذيمدور،ويعرومفؿ .يمون ىمطى زموكف 

يمثػمة مدـ  فأوىمو ومعفجلي وفي اًمعؾؿ اًمنمقمل وآدا  اًمصقومقأمر ديـفؿ مـ ضم

 اًمعؼورات اًمتل شمعطل 

 

                                                 

 (.141) "أطمؽوم اجلـوئز ": اكظر (( 

 (.4/611) "اإلطمقوء  ": اكظر ( )

ؾف اسمـ اًمؼطون سموٓوطرا  وسمدوًمقىمػ، وسمجفوًمدي طمدول أ  ٓ شمؼقم سمف طمجي أقم. وعقػ  ( ) 

       هدذا طمدديٌ ودعقػ آؾمدـود جمفدقل : قمثَمن وأسمقف وهق همػم اًمـفددي، وىمدول اًمددار ىمطـدل 

 (.1369) "كقؾ إوـمور ".اعمتـ، وٓ يصْ ذم اًمٌو  طمديٌ 
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ذم يمؾ ؾمدـي همؾدي شمؽػدل جلؿقدع اطمتقوضمدوت اجلدومع، ومعوؿمدوت اخلطقدى، 

واإلموم، واخلودم، ومـ يؼرؤون اًمؼرآن قمغم ىمؼمه، وِدمقن قمغم أشمؿ إطمقال، 

قال مدـ اًمـدوس ذم ـدضموٍر قمغم هذا اعم وإمر إمم أن.. وىمؼمه قمؾقف ىمٌي قمظقؿي 

اعمفدددَمت وىمضدددوء اًمتدددؼمك سمدددوًمؼراءة قمـدددد ىمؼمه،وىمصدددده ذم زيورشمدددف و

  .هد1145ؾمـي/ووموشمف.احلوضموت

، إمم اًمنمدك وموكظر إمم هذا اًمؽالم اعمتضؿـ ًمؾؿخوًمػوت اًمنمدقمقي مدـ دقمدقة

وىمصدده ذم : و ىمد شمٌلم ظمطره ًمؽؾ سموطمٌ قمدـ احلدؼ، يمدَم ذم ىمقًمدف واًمٌدع وم

 .خوًمػ ًمنمع اهللاعمفَمت وىمضوء احلوضموت، وهمػم ذًمؽ ممو شمرى مـ يمالم اعم

 : حؽؿ افقؿػ ظذ ؿراءة افؼرآن فؾؿقتك

 :ومتقى حمدث اًمديور اًمقؿـقي اًمعالمي مؼٌؾ اًمقادقمل 

اًمؼدرآن هدؾ يصدؾ صمقاسمدف إمم إمدقات؟  ىءإذا ىمدر: –رمحي اهلل قمؾقدف –ؾمئؾ 

: إمم أن ىمدول  -رمحف اهلل–وهذا ىمقل اإلموم اًمشوومعل  ،ٓ يصؾ: وملضمو  ىموئاًل 

أضمؾ ىمراءة اًمؼرآن: وموًمقىمػ سموـمؾ، يؼًؿ سملم اًمقرصمدي إٓ وإذا أوىمػ أروًو مـ 

إذا أراد اًمقرصمي أن يٌؼقه ذم أمر ظمػمي عمدرؾمي حتػدقظ ىمدرآن، أو حلػدر سمئدر، أو 

  ( )اهد .يي ومال سملس سمذًمؽ واهلل اعمًتعونًمغػم ذًمؽ مـ اعمصوًمْ اخلػم

                                                 

 (.95-89) "إضموسمي اًمًوئؾ  " ( )
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 .هجريي /1455طمتك / 1388قموم  ملسو هيلع هللا ىلصومتقى ىمويض مديـي رؾمقل اهلل 

ذم يمتوسمددف شمصددحقْ  –طمػظددف اهلل –سمددـ قمٌددد اهلل أسمددق زيددد  ىمددول اًمشددقخ سمؽددر

ىمدراءة رء  ملسو هيلع هللا ىلصٓ يصْ قمـ اًمـٌل : وقمدة اًمثوكقي ىمول اًمؼ (555-499)اًمدقموء

 مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ ًمؾؿقً ٓ 

 

ون، وٓ مؽدٓ مرشمٌدًو ذم طمدول أو زمدون أو أو ؾمقر أو آيدي، و ًقرةخمصصًو، ًم

ًمؾؿقدً، ٓ        ًمؽريؿ وإهدائفمـ اًمؼرآن ارء  اءةؼرمطؾؼًو وًمذا ومنن اًمتعٌد سم

 .يصؾ صمقاسمف إمم اعمقً قمغم اًمصحقْ مـ ظمالف اًمعؾَمء 

احلول إمم اؾمتئجور اًمؼراء وشمػرغ آظمدريـ  وىمد شمقؾمع اًمـوس ذم هذا طمتك سمؾغً

مـدذ  ملسو هيلع هللا ىلصوعمو وًمقً اًمؼضوء سمؿديـي اًمـٌدل  :إمم أن ىمول  فًمذًمؽ ورصد إوىمو

اًمدقاىمػلم، ذوط  سمعدض مدـ ذًمدؽ ذم مر قمدكم   هد1455طمتك /1388قموم 

إمم  ،ومؽـً أطمؽؿ سمٍمف اًمغؾي مـ ضمفي ىمراءة اخلتَمت، واًمتفوًمقؾ، وذم اًمٌؼقع

: ٕن اًمقىمدػ جيدى إضمدراء همؾتدف ذم طمؾؼ ومددارس حتػدقظ اًمؼدرآن اًمؽدريؿ

 َف ومنذا يمون ًمف ذط ٓ يصدْ ذقمدًو ُسِ  ،ىمػفامصورومف اًمنمقمقي وومؼ ذط و

. آمدلمػر اهلل ًمـدو وهلدؿ هم–مؼصد اًمقاىمػ إمم اًمقضمف اًمنمقمل اًمذي يؼر  مـ 

 اهد
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 .  افسامع ظـد افصقؾقي إكوصقد

 

 :تعريػ افسامع 

 : ري ويًؿك اًمتغٌػم ىمول أسمق مـصقر إزه 

ىمقم يغؼمون سمذيمر اهلل سمدقموء، وشميع وىمد ؾمؿقا مدو يطرسمدقن ومقدف مدـ :ادغزة

 ٕحلدون ـمرسمدقاو سموهيمدلهنؿ إذا ؿمدوهدو ،اًمشعر ذم ذيمدر اهلل قمدز وضمدؾ شمغٌدػم

 ( ).هلذا اعمعـك ورىمصقا ومًؿقا مغؼمة: 

وهذا اًمتغٌػم يعرف اًمققم سموٕكوؿمقد اًمتل شمصوطمى احليدة يدرددوا معدف سمقتدًو 

 .سموًمًَمع يعرف مـفو يٌدأ سمصقت همػم هيع

  :بدظقي افسامع 

اًمصقومقي اًمتل يتعٌدون هبو ذم اعمقاًمد واحليات أمدر وهذا اًمًَمع أو إكوؿمقد 

 .مـ ومعؾف واؾمتَمقمف حمدث مٌتدع طمذر اًمعؾَمء

 :  -رمحف اهلل –ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي 

                                                 

 (.161)شمؾٌقس اسمؾقس ص " ( )
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وملكؽره إئؿي، طمتك ىمول  –أي اعمػضؾي  –وإكَم طمدث اًمًَمع  سمعد هذه اًمؼرون 

 : -رمحف اهلل –اًمشوومعل 

 

 

د ؿمقئًو أطمدصمتدف اًمزكودىمدي يًدؿقكف اًمتغٌدػم، يزقمؿدقن أكدف يرىمدؼ ظمؾػً سمٌغدا 

 .اًمؼؾق  يصدون سمف اًمـوس قمـ اًمؼرآن

ٓ : أكجؾدس معفدؿ ؟ ومؼدول: ومؼقدؾ ًمدف . حمددث : اإلموم أمحد قمـف ىمولوؾمئؾ 

 .جيؾس معفؿ

 :وىمول ؿمقخ اإلؾمالم 

وإذا هنك قمـف يمون يمؿدـ  ،مـ ومعؾف قمغم أكف ـمريؼ إمم اهلل شمعومم، ومنكف يتخذه ديـوً  

ومفمٓء  ،هنك قمـ ديـف ورأى أكف ىمد اكؼطع قمـ اهلل وطمرم كصقٌف مـ اهلل إذا شمريمف

، وٓ يؼقل أطمد مـ أئؿي اعمًؾؿلم إن اختوذ هدذا وق قمؾَمء اعمًؾؿلموالل سموشمػ

وـمريؼو إمم اهلل شمعومم،  مم أمر مٌوح، سمؾ مـ ضمعؾ هذا ديـوديـًو وـمريؼًو إمم اهلل شمعو

 ( ).خموًمػ إلمجوع اعمًؾؿلم مغػمومفق وول 

أو إكوؿمقد مع اًمدومقف  ،قمغم مـ اختذ اًمًَمع ويمالم ؿمقخ اإلؾمالم يمون ضمقاسموً 

 .ؾي هلدايي اًمـوس، ويمون هذا وؿـ اإلضموسميوؾمق

                                                 

 (.635-11/615) "وى جمؿقع اًمػتو " ( )
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  :دم افسامعـالم اإلموم افشوؾعل 

فق ؾمػقف شمرد ؿمفودشمف، وؾمدٌع اؾمتؽثر مـف وماًمغـوء هلق مؽروه يشٌف اًمٌوـمؾ ومـ 

 ( ).ذم يمالم ؿمقخ اإلؾمالم  -أيضوً  –يمالمف ومقف 

ي ًمؾًَمع وإكوؿمقد مؽوكي يمٌػمة ذم طمقوة اًمصقومق: مـ أؿقال افصقؾقي دم افسامع

ورسمَم اؾمتخدمقا مؽؼمات اًمصقت ًمدذًمؽ ذم  ،اعمجوًمس هذه مثؾوىمد ؿموهدكو 

 .سمعض إمويمـ

 

 

 : ( )اًمغزازم ىمول 

ومنذًا شملصمػم اًمًَمع ذم اًمؼؾى حمًقس ومـ مل ىريمف اًمًَمع ومفق كوىمص موئؾ قمـ 

طٌع،ويمثوومتف قمغم اجلَمل سمدؾ قمدغم آقمتدال سمعقد قمـ اًمروطموكقي زائد ذم همؾظ اًم

 هدا..مجقع اًمٌفوئؿ

إمم .. ؾمدؿعً اًمطقوًمزد اًمدرازي  ىمدول أورد اًمطقد( 36)ص "اًمؾؿع "وذم

؟ ئخ اًمذيـ ًمؼقفؿ يمقػ يمون جيددهؿ ذم وىمدً اًمًدَمعىمقًمف وىمد ؾمئؾ قمـ اعمشو

 اهد .مثؾ ىمطقع اًمغـؿ، إذا وىمع ذم وؾمطف اًمذئو : ومؼول 

                                                 

 (.161)ٓسمـ اجلقزي  "مـ شمؾٌقس اسمؾقس ": اكظر ((  

 (.1/143) "اإلطمقوء " ( )
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وىمد رأيً سمـػز وأكو ذم ؾمـ كحق اًمراسمعي قمنمة ومو زال معروومو قمـدد : ؿؾً 

وهدؿ  ،سمدؽميؿ وصوطمى اًمًدَمع  ،اًمـوس أهنؿ أصمـوء ىمقومفؿ ذم احلية يمثػم مـ

يرددون أصقاشمًو واهلل ًمؼد ىمؾتفو وأكو ذم اعمجؾس ٕطمد إصدىموء شمشٌف أصقات 

قى سموحلوًمي هد ، ويتًوىمطقن ويًؿقن مـ ؾمؼط أكف أصا.آهد آهداحلؿػم سمؽؾؿي 

اًمصدقذم ذم يتَميؾدقن، ويؽماىمصدقن، ورأيدتفؿ يؼٌؾدقن اًمشدقخ ىمقومفؿ  صمـوءوأ

 .ريمٌتف

سمدو  ذم مجدوع : اًمؽتدو   أواظمدر ذم "ؾمدــ اًمصدقومقي"اًمًؾؿل ذم يمتوسمدف ىمول 

 رظمصفؿ 

مم اًمقضمدف احلًدـ ذيمدره ذم شمؾٌدقس إسمؾدقس ومذيمر ومقف اًمرىمص واًمغـوء واًمـظر إ 

 .(195)ص

يمقػقي احلية ومو جيري  "اًمؽشػ قمـ طمؼقؼي اًمصقومقي"وذيمر صوطمى يمتو   

وإوًمقوء  ،ملسو هيلع هللا ىلص   ودا مـفؿ طمضقر اًمـٌلويًؿقهنو طمية اقمتؼ( 343)ومقفو ص

ُتتْؿ إَِفتتْقِفْؿ ٓ  ﴿: ىمددول اهلل شمعددومم ـَ اْفُؼتتُروِن َأهنا تتْؿ َأْهَؾْؽـَتتو َؿتتْبَؾُفْؿ ِمتت ـَ َأمَلْ َيتتَرْوا 

 [.31:دسي]﴾َيْرِجُعقنَ 

وؾمٌحون اهلل يمقػ يطرسمقن مـ شملصمػم ذًمؽ اًمًدَمع مدو ٓ يدمصمر ومدقفؿ أيدوت 

  ةاعمتؾق
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 قا ٓ ظمقػددديً ومدددلـمرىم وُ  َتددداًمؽِ  كِمَ شُمددد

 

 ؾمددددددوٍه ٓهِ  ًمؽـددددددُف إـمددددددراُق 

 

 وحلؿػُم شمـدددوهؼقا َؽدددك اًمغـدددوُء ومَ وأشَمددد

 

  اهللِ قا ٕضمدددددؾِ ُصدددددواهلل مدددددو رىمَ 

 

 دٌف ومزمدددددوٌر وكغؿدددددُي ؿمدددددوذنٍ 

 

 ة سمؿالِهدددْل قمٌدددودَ  ًَ ومؿتدددك رأْيددد

 

ٓسمددـ اًمؼددقؿ  "إهموصمددي اًمؾفػددون مددـ مصددوئد اًمشددقطون  ": مددـ يمتددو  اكتفددك

 (151)ص
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 خبمتة 
 : ءقصويو أىمدمفو سملم يديؽ أظمل اًمؼورىوذم اخلتوم هذه سمعض اًم

 :شمؽقن ًمؽ سمنمى مـ ىمول اهلل ومقفؿإذا قمرومً احلؼ وموًمزمف، وظمذ سمف، طمتك  -1

ـَدو  ـَ احْلَؼإ َوَكْطَؿُع َأن ُيْدظِمَؾـَو َرسم  ـُ سمِوهللِّ َوَمو ضَموءَكو ِم َمدَع اًْمَؼدْقِم ﴿َوَمو ًَمـَو َٓ ُكْمِم

لمَ  وحِلِ ـَ ومِقَفدو * اًمص  تَِفو إهَْنَدوُر ظَموًمِدِدي ِري ِمـ حَتْ ُؿ اهللُّ سمََِم ىَموًُمقْا ضَمـ وٍت دَمْ وَمَلصَموهَبُ

ـلَِم ﴾ ًِ  [.85-84: اعموئدة] َوَذًمَِؽ ضَمَزاء اعْمُْح

 .طمذر مـ رد احلؼ، ومنكف ِشك قمؾقؽ أن شمٍمف قمـفا -1

ٍة َوَكَذُرُهْؿ  ﴿ َوُكَؼؾإُى : ىمول اهلل شمعومم  َل َمر  ْؿ َوَأسْمَصوَرُهْؿ يَمََم مَلْ ُيْمِمـُقْا سمِِف َأو  َأوْمِئَدَ ُ

 [.115: إكعوم]ذِم ـُمْغَقوهِنِْؿ َيْعَؿُفقَن﴾

 : -رمحف اهلل  –ىمول اسمـ اًمؼقؿ 

 : طمذار طمذار مـ أمريـ هلَم قمقاىمى ؾمقء

د مو يرد قمؾقؽ ور، رد احلؼ عمخوًمػي هقاك:ومنكؽ شمعوىمى سمتؼؾقى اًمؼؾى :إول

 .مـ احلؼ رأؾموً 

اًمتفدوون سمدوٕمر إذا طميد وىمتدف، ومنكدؽ شمعوىمدى سمدوًمتثٌقط واإلىمعدود،  :افثوِن

 .واًمؽًؾ

  "اًمٌدائع "اهد  .ومؿـ ؾمؾؿ مـ هوشملم أومتلم ومؾتفـف اًمًالمي
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 : إذا قمرومً احلؼ ومال يردكؽ قمـف -3

 .اخلقف مـ اًمـوس *

ؿتؾ ٓ إفتف » : ًمعؿف: ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل ىمول رؾم: ىمول –ريض اهلل قمـف –قمـ أ  هريرة 

إكدَم : ًمقٓ أن شمعػمين ىمدريش، يؼقًمدقن: ىمول .شإٓ اَّلل أصفد فؽ ِّبو يقم افؼقومي

ًَ ﴿ : وملكزل اهلل  .، ٕىمررت قمقـؽاجلزعمحؾف قمغم ذًمؽ  ـْ َأْحَبْب َٓ ََتِْدي َم َؽ  إِكا

ـَ  َُِدي ـا اَّللاَ َُّيِْدي َمـ َيَشوء َوُهَق َأْظَؾُؿ بِوْدُْف
 [.56: اًمؼصص]﴾َوَفؽِ

طمذر مـ اًمدراؾمي قمـد أهؾ اًمٌدع، ومنهنؿ ىمطوع ـمرق قمـ احلؼ وأهؾف، وٓ ا -4

ؾمدتؽقن ًمدؽ ؿمدفودة حتصدؾ هبدو قمدغم : يمُـقن قمغم ديـ طمتك وإن ىمقؾ ًمؽ 

وفمقػي ذم اًمؼضوء، ومنكؽ ٓ شمتقصؾ ًمذًمؽ إٓ سمػًود قمؼقدشمؽ، ومتؽقن ممـ يٌقع 

سمغػم ؾمؽلم، وٓ شمغؽم سمؽثرة  ديـف سمعرض مـ اًمدكقو، ومـ شمقمم اًمؼضوء ومؼد ذسمْ

اًمدقمويي إمم اًمٌوـمؾ، ومنن اًمصقومقي شمدقمؿ قموعمقًو مـ ىمٌؾ أقمدداء اإلؾمدالم، ومدـ 

 واهلل اعمًتعون. أصؾحفؿ اهلل  سمعض مـ ٓ يدرك إمقر مـ وٓة إمقر 

أؾملل اهلل سمؿـف ويمرمف أن جيعؾ قمؿكم ًمقضمفف ظموًمصًو وًمعٌوده كوومعدًو واحلؿدد هلل 

 .ر  اًمعوعملم
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