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 ةــالمقدم
والتػػنينيع  و ػػ   والصػػ ة والمػػ ـ نبػػا حممد ػػني زلمػػهلل ونبػػا علػػ  و ػػ م    عػػ  ب العػػنيدل  ر احلمػػهلل   

 ونيعهلل: تمعهم نيإحمنيف إىل يـو الهللي  

وال تػػػ اؿ تعػػػنيا ن ػػػهلل ني مػػػبغمل  قو نياػػػني و مػػػمنيب ح ػػػنيراني وتقػػػهلل هني إىل  كثػػػ  ا  ننيحمػػػل المةػػػ ي فقػػػهلل 
  حواذلػػػني  فتثػػػ ت ادلضػػػنيا  ولػػػنينل احلقػػػوؽالقػػػواحم  والػػػ ضم الولػػػعد  الػػػؤ تػػػهللي   دػػػ   ػػػ و ني و   دػػػ   

  ظػ  هػ ا القػواحم  الػؤ ال تعػع إال نػ    ههللرت األرواح واألحمفػ  و   ومبمل األ واؿ  واحمتهتل األن اض
حمضػػ ام إىل ال ػػنيس ر ضػػنير نيةػػ    ػػ    احلدػػنية و  امػػتهللالالت و ػػنيرب نػػ  وتصػػوراام ال ني ػػ   ػػنيحمعدهنيرغمػػنيت 
 ج نيمػػػهم و نػػػ اقهم ف ػػػ   نػػػ  ا ػػػت ؼ   وع ػػػنيذلمغمػػػنيت  دػػػ  ال ػػػنيس ال ي قػػػا إىل إ ػػػمنيع ر  وقني ػػػ  لػػػد 

 و ديني م وتصوراام  ل ا كنيف الفة  واال طهللاـ نينيلواق   نيي  ه ا القواحم .

ة  نمنيء تبك الػ ظضم والقػواحم  واكتػوت ني ػنير األز    ادلتأ      ادلمبم كمني ننيحمل التث     اجملتمعنيت 
ة حتػل غطػنيء ا ػياكأ و  ػ   حتػل غطػنيء ر ملػنيك  وا يتػ  لبػهللي  حػ  فمنيدهني نبا  د  ادلمػتوينيت  تػنير 

   وذكػػ    وافػػ  نيػػ  تبػػك الػػ ضم  حدػػً كػػنيف غني م ػػني نػػ  واقػػ  ال ػػنيس  ال يعػػ ؼ التثػػ وف ن ػػ  إال  حمػػ  انتتػػنيؼ
 زوايني ادلمنيجهلل القهللؽل .

  احل ػػػنيرةو ػػنيت وهػػ ا ادليمػػأ وادلعنيحمػػنية هػػأ حمتد ػػ  حتمدػػ  أل  رلتمػػػ   و   ػػ  ال وبػػك نوا ػػ  المقػػنيء و ق
 صنيدرهني التة يعد  والت ضدمد   و ػهلل  قػهللراني نبػا  واجهػ  الواقػ  الػ   يت ػهللد كػ  الؤ تتم  نينيلهللرج  األوىل   

 ح .

الػػؤ ت حمػػو إلدهػػني  وحتقػػ  ادلصػػنيحتفػػأ يمدػػ  ال غمػػنيت   ػػ  الػػ ضم المةػػ ي   فتػػنيف ال نيػػهلل  ػػ   ػػ همش  كػػع و  ػػ 
ألمػػػػػ ي  واالجتمنيندػػػػػ  والمدنيمػػػػػد  واالقتصػػػػػنيدي  والثقنيفدػػػػػ  والفت يػػػػػ  حمفػػػػػوس المةػػػػػ     األ ػػػػػعهللة كنيفػػػػػ   الة صػػػػػد  وا

ت مثػ   ػ  هػ ا  األز ػنيف واأل ػنيك   ولػم  فػ وعوالهللي د   ونيدنيف الصنيح    الفنيمهلل  لم  قوانهلل ثنينيتػ  ال تتريػ  نيتريػ  
لػػؤ اتصػػفل  ػػني القوانػػهلل تت ػػنيوب  ػػ  ادلتريػػ ات واألحػػهللاث   األ ػػور الػػؤ ال تػػ ث  نبػػا تبػػك الثوانيػػل  وهػػأ ادل وحمػػ  ا

   يع  اإلم ـ  وجعبتهني نينيقد  وثنينيت  و ت هللدة   ك  ح  وك  حنيؿ.

وقػػهلل ودػػ ت الةػػ يع  اإلمػػ  د  نبػػا مػػني   الػػ ضم وال ض يػػنيت واألديػػنيف    القػػهلل  واحلػػهلليً  رػػني لػػهلليهني 
 ػنيل  المةػ    الؤ تمػتمهلل قػوة نيقني هػني و ػ حدتهني  ػ  ا  تعػنيىل     صنيدر لبتة ي  وتبقأ العبـو وادلعنيرؼ 

وفػػنيه هم  والعػػنيا هتنيجػػنيام و  ػػػواقهم  الػػ   ولػػ  ذلػػػم هػػ ا ادلصػػنيدر لتتػػوف ذلػػػم هػػهلل  ور ػػ     حتقدػػػ  
 ادل نيف  ودرء ادلفنيمهلل.
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  وكدفدػػ  االمػػتقنيء  ػػ  تبػػك ف ػػنيء هػػ ا الم ػًػ إلنطػػنيء اػػ  نػػ   صػػنيدر التبقػػأ والتةػػ ي    هػػ ا الػػهللي 
هػػني  والعمػػ   ػػني     دػػ   حواذلػػني  إحمػػ  ملدػػ  األ ػػ    ال جػػوع إلد ي فػػ   ػػني ف   لعػػ  ا  ادلصػػنيدر والتعني ػػ   عهػػني

 ق يب رلدب.
 

 كتبه/

 فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
 ٖٔ٘ٔٔ-الرياض  ٜٔٙٔٗص. ب. 

Email: mfalehmalsgair@yahoo.com 
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 ثـــص الحديـن
تـَرَْكــتف فكـــيكفْم َأْمــَرْينك لَـــْن »قَػػػنيَؿ: نبدػػػ  ومػػبم  ػػبا ا  َوَحػػهلَلَث ع َنػػ ػ َ نيلعػػػك  حمَػػ ظ نيَػَبريَػػ ظ  ََف َرمظػػػوَؿ البَػػ ع 

لُّوا َما َتَمسَّْكتفْم بكهكَما ككَتاَب اللَّهك َوسفنََّة نَبكيِّهك   .(ٔ)«َتضك
 
 

                                                 
 .ـقف( ادلوهأ لإل نيـ  نيلك  كتنيب القهللر  نينيب ال هأ ن  القوؿ نينيلقهللر  صؽ)
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 مفهوم مصادر التلقي
 ػػ   صػػهللر  وهػػو  صػػهللر  دمػػأ  ػػ  الَصػػهلَلر نينيلت  يػػك  ػػ  قولػػك َ ػػهلَلرػتظ نػػ  ادلػػنيء ونػػ   :مصــادر

تػػػنيف    ادلولػػػ  الػػػ   يظصػػػهللر   ػػػ   و  ػػػ   صػػػنيدر األفعػػػنيؿ    األ ػػػوؿ الػػػؤ الػػػم د  ويتػػػوف  ي  ػػػني امػػػم  
َ تػ   هني  .  (ٔ) ظ ع

 هو األ   ال   يتف ع ن   غ ا وتصهللر     األ دنيء. فالمصدر:

 التبقأ:

ذظو َحػػػ    َوَ ػػػني يػظَبَقنيَهػػػني إعاَل الَػػػ عيَ  َ ػػػمَػ ظوا َوَ ػػػني يػظَبَقنيَهػػػني إعاَل ))هػػػو االمػػػتقمنيؿ و  ػػػ  قولػػػ  تعػػػنيىل:  :التلقـــي
 .(ٖ)(ٕ)((َنضعدم  

الػػػؤ ت  ػػػ    هػػػني التةػػػ يعنيت والعبػػػـو وادلعػػػنيرؼ وفػػػ  قوانػػػهلل  وادلػػػوارد هػػػأ ادل نيهػػػ  فمصـــادر التلقـــي:
 ولوانيط  عد  .

و ػػ ا ادلعػػن فػػإف ادلصػػنيدر ال حتصػػ  وال تظعػػهلل  نينيل مػػم  أل ػػم األرض وضلعَبهػػني  وهػػ ا ادلصػػنيدر هػػأ الػػؤ 
 كمني حتهللد التةػ يعنيت والػ ضم الػؤ حتتمهػم ويتعػني بوف  ػني   نية والتوف حتهللد نقني هلل ال نيس وتصوراام ن  احلد

فتبمػػػني كنيحمػػػل هػػػ ا ادلصػػػنيدر  ػػػنيحل  و ػػػنيدق  كنيحمػػػل تبػػػك التصػػػورات  ػػػ د   و ػػػني م   وإذا كنيحمػػػل هػػػ ا 
ادلصػػنيدر فنيمػػهللة وغػػ   ػػنيدق  احمقبمػػل نقني ػػهلل ال ػػنيس لػػ ني ني  ػػ  األكنيذيػػب واألوهػػنيـ  وهػػ ا  ػػني صلػػهللا   ننيدل ػػني 

 ػػ    ػػم األرض الػػؤ تأ ػػ  تصػػورهني نػػ  احلدػػنية والتػػوف واإلحممػػنيف  ػػ  اخلدػػنيالت والقصػػ   الدػػـو  ن ػػهلل كثػػ 
  الػػؤ لدمػػل ذلػػني حقدقػػ    الوجػػود   و  ػػ  را  المةػػ  ال نيقصػػ  ال تعطػػأ احلقدقػػ  وال تبػػ  ال غمػػ  األمػػطوري

 الصنيدق  ل وح اإلحممنيف وجمم   وال لبم تم  نيأم ا.

 

* * * 

                                                 
 .ؽؼؿ/ؽ  « هللر»( لمنيف الع ب   نيدة ؽ)

 .فؿ( مورة فصبل  اآلي  ؾ)

 .ؽؼؿ/ؾؽ« لقأ»( لمنيف الع ب  نيدة ؿ)
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 مصادر التلقي عند المسلمين
  تػػهللؿ نبػػا  ػػهللقهني ادلمػػبم  مػػد هلل فدهػػني  عػػنيا والػػ  ف ادلتأ ػػ    حقدقػػ   صػػنيدر التبقػػأ ن ػػهلل إ

العبدم  الػ    بػ  اإلحممػنيف ويعبػم  ػني تومػوس نيػ   اخلنيل و  حهني جلمد  األز نيف واأل صنير  أل ني    لهللف 
وحمضػػم حدنيتػػ   حمفمػػ   وهػػو  قػػ ب إلدػػ   ػػ  حمػػ  الوريػػهلل  ف عػػ  ذلػػ ا اإلحممػػنيف  صػػنيدر يتبقػػا   هػػني تةػػ يعنيت  

نػػ  التػػوف واحلدػػنية واإلحممػػنيف  لدعػػ ؼ نيعػػهلل ذلػػك كدػػي يمػػ    احلدػػنية  ويقػػـو  نقدهللتػػ  وتصػػوراويأ ػػ    هػػني 
حمػػػػَ  إعاَل ))نيواجػػػػب اخلبقػػػػ  الػػػػؤ ف لػػػػ  ا  نبدػػػػ   ػػػػ    ػػػػتنيؿ العمػػػػنيدات والطنينػػػػنيت  ػػػػلظ اجلػعػػػػَ  َواإلع َوَ ػػػػني َ َبقػ

 .(ٔ)((لعدَػعػمظهللظوفع 
دي اجملتهػػهللي  ذلػػني حػػت  ػػنيوزت العةػػ ي   صػػهللر ا   ػػ   علهػػني: وقػػهلل تعػػهللدت هػػ ا ادلصػػنيدر حمػػب تصػػ 

والقدنيس واالمت منيف واالمتصػ نيب وادلصػنيح ادل مػب  و ػ هب الصػ نيع و ػ ع الكتاب والسنة واإلجماع 
   قمب ني والع ؼ ومهلل الػ را  . وقػهلل ا تبػي العبمػنيء   نيعػ  هػ ا ادلصػنيدر  ػ  حدػً األ ػ   ػني  و ت كهػني  

ـــاب والســـنة اتفقػػػل نبػػػا ث ثػػػ   ػػػ  هػػػ ا ادلصػػػنيدر   التبقػػػأ والتةػػػ ي  وهػػػأ: إال  ف األ ػػػ    عػػػل و  الكت
ف لبتبقػػأ ف األوالاادلصػهللر  ادلصػػنيدر األمػنيس وعلػني: . لػ ا مػدتوف  ػهللار هػػ ا الم ػً   اليكدػ  نبػاواإلجمـاع

 وهػو التتػػنيب والمػ   نيةػػت   منيمػأ و فصػػ  أل مػػني رلػنيؿ درامػػت ني احلهلليثدػ   مل التعػػ يمش نبػا ادلصػػهللر اآل ػػ 
مل  ػػػني ييتػػػب نبػػػا األ ػػػ   ػػػني  ػػػ  ادلصػػػنيح وادل ػػػنيف   و ػػػني ييتػػػب نبػػػا المعػػػهلل ن هػػػني  ػػػ   نيةػػػت  نػػػنيـ ورلمػػػ .

 ادلفنيمهلل.

وإف  ػػ  ادل حػػ  نبػػا  ػػهللار التػػنيري   ف كثػػ  ا  ػػ  ادليمػػأ الف ديػػ   وال تمػػنيت اجلمنيندػػ  نبػػا  مػػتو  
ن هػني   و   لػ ؿ الط يػ  المػبدم ر واحلدػهللة اجملتمعنيت والهللوؿ تتم   هم  ممني ني   المعهلل ن  هػ ا ادلصػنيد

   كدفد  األ     هني  والتعني    عهني.

و ػػ  ه ػػني مػػ تع ض ذلػػ ا األ ػػ  العضػػدم   نػػ  كدفدػػ  التبقػػأ  ػػ  هػػ ا ادلصػػنيدر  لدتمػػ  الط يػػ  لطنيلػػب 
 احل . جعب ني ا  تعنيىل ك لك.

 
* * * 

                                                 
 .قف( مورة ال ارينيت  اآلي  ؽ)
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 أواًل: الكتاب )القرآن الكريم(
 تعريف القرآن الكريم:

 في اللغة: 
:   األ   لبفعػ  قَػػ َ َ يظقػنيؿ قَػ َ تظ التتػنيب قػ اءة  و  ػ  ق عحم ػني  واأل ػ    هػ ا البفضػ  اجلمػ   لقرآنا

وملظغأ الق عَف ألحم  َ ََ  الَقَصَ  واأل َ  وال هَأ والونهلَل والوندهلَل واآلينيت والمور نيع هني إىل نيعػ   وقػهلل يطبػ  
 .  (ٔ)الق عف نبا الص ة    نينيب تممد  الت  نينيلمع 

 االصطالح:  في
نيػػػنيلبف  العػػػ ع  ادل قػػػوؿ إلد ػػػني  ػػػبا ا  نبدػػػ  ومػػػبم  كػػػ ـ ا  تعػػػنيىل ادل ػػػ ؿ نبػػػا مػػػدهللحمني زلمػػػهلل»هػػػو 

 .  (ٕ)«نينيلتوات   ادلتتوب نينيدلصنيحي  ادلتعمهلل نيت وت   ادلمهللوء نيمورة الفنيحت   ادل تـو نيمورة ال نيس

 أولوية هذا المصدر:
 األ ػ     ع فػ  بتبقػأ والتةػ ي  لة ػ   ت جػ  إلدػ وؿ لاتف  ادلمبموف  دعهم نبا  ف ه ا ادلصهللر األ

ا  ػػنيوز هػػ ا ادلصػػهللر إىل غػػ ا إذا كػػنيف احلتػػم فدػػ  والػػ  ني العقني ػػهلل و  األحتػػنيـ واحلػػ ؿ واحلػػ اـ  وال غلػػوز  نيػػهلل 
جبد ني؛ حدً جنيء إلد ني نينيلتوات 
ال   هو اخلع الدقد     ال موؿ األ ػ  نبدػ  الصػ ة والمػ ـ الػ   حمقػ   (ٖ)

   ال وح األ   جعي  نبد  الم ـ    البوح اافوظ.إلد

ػػبعمع َ )): قػػنيؿ تعػػنيىل ػػَ   لعبػمظمػ َػػ   َونيظةػ ء  َوهظػػهلل   َوَر ػ َدنيحم ػػني لعتظػػَ  َ ػػأػ  وقػػنيؿ. (ٗ)((َوحمَػ َلػ َػػني َنَبدػػػَك الػتعتَػػنيَب تعمػػ
دػػػ َافَ ))تعػػػنيىل:  َ  َوالػمع إعحمَػػػني ضَلػػػػ ظ حمَػ َلػ َػػػني َنَبدػػػػَك الػقظػػػ ػعَف ))جػػػ  ث ػػػنياا:  قػػػنيؿو . (٘)((البَػػػ ظ الَػػػ ع   حمػػػػػَ َؿ الػتعتَػػػنيَب نيعػػػنيحلَػ

                                                 
 .مك/ؽؽ  «قَػ َ َ »( لمنيف الع ب   نيدة ؽ)

   ػػ ح ؽؼؽ/ؽ. ادلمتصػػفا ألع حني ػػهلل زلمػػهلل زلمػػهلل الريػػ اك مكؾ/ؽ(   ػػوؿ الم  مػػأ   نيػػو نيتػػ  زلمػػهلل نيػػ    ػػهلل الم  مػػأ  ؾ)
 .ك/ؾالتوكب ادل    الني  ال  نير  

عهم ( التوات  هو التتنيني   وادل اد ني  ا ط ح ني:  ني رواا    ن   ػ  يمػت د    العػنيدة  ف يتواهػ ا نبػا التػ ب  وكػنيف  مػت هلل  ػؿ)
احلػػ . والتػػوات  يػػهللؿ نبػػا الدقػػ  والقطػػ  نيصػػهللؽ اخلػػع. )ي ضػػ  حم هػػ  ال ضػػ     ػػ ح طلمػػ  الفتػػ     صػػطب   هػػ  األثػػ  النيػػ  ح ػػ  

 العمق ا(.

 .مل( مورة ال     اآلي  ـ)

 .كؽ( مورة الةور   اآلي  ف)
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 ا.. واآلينيت   ذلك كث ة جهلل  (ٔ)((تَػ ػ عي   

 خصائص القرآن الكريم:
  شلػػني ال تػػهللع رلػػنيال  لبةػػك  و اجلػػهللاؿ  ػػ   ػػ ؿ  ػػني مػػم  يتمػػ   ف لبقػػ عف التػػ    صػػني   كثػػ ة ودػػ 

ن ػػػهلل ا  تعػػنيىل  و حمػػػ   صػػهللر التبقػػػأ األوؿ لة ػػ    حدنياػػػني حػػوؿ  صػػػهللاقدت  وت كػػهلل نيػػػنيلدق  القػػنيه   حمػػػ   ػػ  
   و   ني  ه ا اخلصني    ني يبأ:  نبدهنيو عني هني إىل  ف ي ث ا  األرض و 

ػػػني نبػػػا ال ػػػ  -ؽ   ف القػػػ عف التػػػ   هػػػو كػػػ ـ ا  تعػػػنيىل الػػػ    حمػػػ ؿ إىل البػػػوح اافػػػوظ مل  حمػػػ ؿ    م 
 ا ؼلػػ ج  ػػ  هػػ ا الصػػف  كػػ  كػػ ـ ع ػػ   ػػ  األحنيديػػً ال مويػػ   ػػ ؿ فػػية ال مػػوة  و ػػ ػػبا ا  نبدػػ  ومػػبم 
 واألحنيديً القهللمد .

نػ  ه يػ  جعيػ   ػبا ا  نبدػ  ومػبم   ف الق عف الت   هو التػ ـ الػ    حمػ ؿ نبػا حممد ػني زلمػهلل -ؾ
عبػػ      والػػ   نيػػهلل  نيمػػورة الال مويػػ وادلهللي ػػ   ادلت  ػػ  نبدػػ  المػػ ـ  ػػ ؿ فػػية الث ثػػ  والعةػػ ي  نني  ػػني    تػػ 

مع َرنَيَك اَل ع  َ َب َ ))قول  تعنيىل:  حمَمنيَف  ع ػ َنَب   *  اقػػ َ ػ نيعنيمػ ػَ ـظ *  َ َبَ  اإلع  الَػ ع  َنبَػَم نيعػنيلػَقَبمع *  اقػػػ َ ػ َوَرنيكػَك اأَلكػ
حمَمنيَف َ ني اَػ يَػعػَبمػ *  مَ )). واحمتها ني  وؿ ع   عيػ    ػ  وهػأ قولػ  تعػنيىل: (ٕ)((َنَبَم اإلع ـَ َ كػ بػػلظ َلتظػمػ دعيػَ تظمػ الػدَػػوػ

دلظ َلتظمظ  َمػلظ َنَبدػتظمػ حمععػَمؤع َوَرلع  .(ٖ)((اإلعمػ ـَ دعي  ني َو َوػ
وهػ ا يعػػ   ف كػػ ـ ا  تعػػنيىل الػػ    حمػػ ؿ نبػػا األحممدػػنيء  ػػ  قمػػ  ال تعػػهلل  ػػ  القػػ عف  كػػنيلتوراة واإلصلدػػ  

 وال نيور و  ي إني اهدم.

ػػػني و عػػػن  لقولػػػ  تعػػػنيىل:  ف القػػػ عف  حمػػػ ؿ  ػػػ  ن ػػػهلل ا  نينيلبريػػػ  الع   -ؿ إعحمَػػػني  حم َلػ َػػػنياظ قػظ ػعحم ػػػني َنَ نيعد ػػػني ))نيدػػػ  حمضم 
 .(ٗ)((َلَعَبتظمػ تَػعػقعبظوفَ 

وهػػ ا يعػػػ   حمػػػ  ال غلػػوز تريدػػػ  لفػػػ  فدػػ  رػػػ ادؼ ع ػػػ   و  ػػني  ػػػني يػػػيجم إىل لريػػنيت   ػػػ   فهػػػأ تفمػػػ  
 لبق عف ولد  الق عف حمفم .

روايػػػ   نينػػػ  نػػػ   نينػػػ  هتدػػػً يػػػ    تواهػػػ هم نبػػػا القػػػ عف التػػػ     قػػػوؿ إلد ػػػني نيػػػنيلتوات : وهػػػو  -ـ
التػػػ ب وهػػػو يفدػػػهلل العبػػػم القطعػػػأ والدقدػػػ   حدػػػً كػػػنيف الصػػػ نيني  رلػػػأ ا  نػػػ هم ػلفضػػػوف القػػػ عف التػػػ   
ويتتموحمػػ    األلػػػواح  وكػػنيف نػػػهللد كتغػػنيب الػػػوحأ  ػػني يقػػػنيرب األرنيعػػ  كنيتم ػػػني  وه ت نيقبػػ  نيػػػنيلتوات  حػػت ه  عػػػ  

                                                 
 .ؿؾ( مورة اإلحممنيف  اآلي  ؽ)

 .ف - ؽنيت:   اآليالعب ( مورة ؾ)

 .لة  اآلي  ( مورة ادلني هللؿ)

 .ؾ( مورة يومي  اآلي ـ)
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المػمب الػ    ػ    لػ  حفػ  ا  تعػنيىل هػ ا القػ عف  ػ  ال يػنيدة وال قصػنيف  لقولػ   وتهللوي  . وكنيف التوات  هو
َ  َوإعحمني َل ظ حَلنيفعضظوفَ ))تعنيىل:   .(ٔ)((إعحمني ضَلػ ظ حمَػ َلػَ ني ال َكػ
 ف القػػ عف التػػ   يظتعمػػهلل نيت وتػػ : وهػػ ا  ني ػػد  ف يػػهللة  ػػ   صػػني   هػػ ا التتػػنيب العضػػدم ودافػػ    -ف

با حفض  وت وت  وتهللارم   حدً إف ت وت  نمنيدة ييتب نبدػ  األجػ  وادلثونيػ   ػ  ن ػهلل كم  إلقمنيؿ ال نيس ن
ــا مــن كتــاب اس فلــه بــه حســنة  والحســنة بع ــرة »ا  تعػػنيىل  يقػػوؿ نبدػػ  الصػػ ة والمػػ ـ:  مــن أــرأ حرًف

 .(ٕ)«حرف  ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف )ألم( أمثالها  ال أأول

الذي يقرأ القرآن وهو مـاهر بـه مـل السـفرة الكـرام البـررة  والـذي » ـ: ويقوؿ نبد  الص ة والمػ
 الم نير  و مبم. «يقرأ القرآن ويتعتل فيه وهو عليه شاق له أجران

ال صـالة لمـن لـم يقـرأ »  با ا  نبد  ومبم: وال تص  الص ة إال نيت وة الق عف الت   فدهني  لقول 
 .(ٖ)«بفاتحة الكتاب

 ػػبا ا     هػػو ادلتتػوب   ادلصػػنيحي: حدػً كتمػ  كتغػػنيب الػوحأ   حدػػنية ال ػ  ف القػ عف التػ   -ق
مل     لواح   نيو نيت  رلأ ا  ن   مل حممػ   نثمػنيف رلػأ ا  ن ػ    نػهللة  صػنيحي وحمةػ هني نبد  ومبم 

 ني  ادلمبم    المقنيع ادلتف ق .

تبط نيػ   ا الت هلليػهلل  هػم حػت ال  ػ ف الق عف الت   يمهلل  نيمورة الفنيحت  وي تهأ نيمػورة ال ػنيس  وهػ -ك
العنيدة    نيي  ادلصنيحي       حض   ف ت تدب المور الصورة الػؤ هػو نبدهػني األدند  وغ هني شلني يتتب   

نػػػ  ه يػػػ  جعيػػػ  نبدػػػ   ػػػبا ا  نبدػػػ  ومػػػبم  إظلػػػني هػػػو ت تدػػػب تػػػوقدفأ  ػػػ  ا  تعػػػنيىل  وحػػػا نيػػػ  إىل رمػػػول 
 الم ـ.

نيبفضػػػ  وني غتػػػ   و ع ػػػ  نيأحتني ػػػ  وتةػػػ يعنيت   و ع ػػػ  نيعبو ػػػ   زمعجـــ ف القػػػ عف التػػػ   كػػػ ـ  -ل
و عنيرف   و ع   نيريدمدنيت  وحقني ق  ادلمتقمبد   ني  هػو  ع ػ  نيتػ  حػ ؼ وكػ  كبمػ   وادلقػنيـ يطػوؿ نينيحلػهلليً 
ن   د   ػور اإلن ػنيز   هػ ا ادلصػهللر ال نيػنيا  ولتػ  ه ػنيؾ نيعػ  الصػور الػؤ يت بػا فدهػني اإلن ػنيز جبد ػني 

تػػهللؿ نبػػا  ف هػػ ا ادلصػػهللر هػػو  ػػ  ن ػػهلل ا  تعػػنيىل  ولػػد  ألحػػهلل  ف يػػأ  نيةػػأ  ػػ   ثبػػ   ؤلتػػ  ال ػػنيس  والػػ
ا  و   نيع  ه ا الصور والوجوا  ني يبأ:   نيهلل 

وني غتػػ  وتأث هػػني نبػػا الػػ ف : حدػػً ودػػ  هػػ ا ادلصػػهللر نيم غػػ  قويػػ    العمػػنيرات  فصػػنيح  القػػ عف - 
                                                 

 .م( مورة احل    اآلي  ؽ)

 .ـفق  صؼؽمؾ( جني   الي     ني قم ؾ)

 .ؿؾؽ  صقفك( رواا المت  و  هلل  والبف  لبم نير      د    ني قمؿ)
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  البريػػ   و لػػعي   اجلمػػ   رغػػم كثػػ ة عينيتػػ  الػػؤ وفصػػنيح    األلفػػنيظ وت نيمػػ    ادلعػػنيا   ػػ  غػػ  ركنيكػػ  
ت يهلل نبا مت  عالؼ ومتمني   عي   ورغػم اال تػهللاد الػ    الػ   حم لػل فدػ  هػ ا اآليػنيت وهػأ ث ثػ  ونةػ وف 
نني  ني      ج  ذلك حتهلل  المة   دع ني نبا  ف يأتو  رثب  ولو كنيف نيع ػهم لػمع  ظهػ  ا  يقػوؿ ا  تعػنيىل: 

حمػػ ظ َواجلػعػػ ك َنبَػػا  َفػ يَػػأػتظوا رععثػػػ ع َهػػَ ا الػقظػػ ػعفع ال يَػػأػتظوَف رععثػبعػػ ع َولَػػوػ َكػػنيَف نيَػعػ ظػػهظمػ لعػػمَػعػ    َتَمَعػػلع اجػ  قظػػ ػ لَػػ ع ع )) اإلع
 .(ٔ)((َظهع  ا

ػػ ع مظػػوَ ))حتػػهللاهم نبػػا  ف يػػأتوا نيعةػػ  مػػور  ثبػػ   يقػػوؿ ا  تعػػنيىل:  مل ـػ يَػقظولظػػوَف افػػتَػػػ َااظ قظػػ ػ فَػػأػتظوا نيعَعةػ ر  َ 
تَػَ يَػػنيت  َوادػنظػػوا َ ػػ ع  ثػبعػػ ع  ظفػ ػػ ػ دظوفع البَػػ ع إعفػ كظ ػػتظمػ َ ػػنيدعقع َ   ع ػػَتطَعػتظمػ  ع دمظوا َلتظػػمػ فَػػنينػَبمظوا  ظََلَػػني  ظحمػػ عَؿ *  امػ ػػَت ع فَػػإعاَػ َيمػ

بعمظوفَ   .(ٕ)((نيعععبػمع الَب ع َو َفػ ال إعَلَ  إعاَل هظَو فَػَه ػ  حمػػتظمػ  ظمػ

ـػ يَػقظولظػػػوَف افػػتَػػػػ َااظ قظػػػ ػ فَػػػأػتظوا نيعمظػػػورَة  ))فع ػػػ وا  يقػػػوؿ تمػػػنيرؾ  ػػػأحم :  نيمػػػورة  ثبػػػ توا نيػػػ  حتػػػهللاهم  ف يػػػأ  َ
ثػبع ع(( ثػبع ع(()). ويقوؿ    ول  ع  : (ٖ) ع ني حمَػ َلػَ ني َنَبا َنمػهللعحمني فَأػتظوا نيعمظورَة   ع ػ  ع َوإعفػ كظ تظمػ  ع َريػب  شلع

(ٗ). 

مػػورة  ت نبدػػ لفصػنيح  مػػمب   إمػ ـ نمػػ  رلػػأ ا  ن ػ  ن ػػهلل ني قػ  وقػهلل كػػنيف تػأث  هػػ ا الم غػػ  وا
 ه    نيدل   ت .

 ػبا  و عبـو قوؿ الولدهلل ني  ادلري ة   الق عف الت   نيعػهلل  ف رجػ  إىل كفػنير قػ ي   ػ  ن ػهلل رمػوؿ ا 
اس فواس ما فيكم رجـ  أعلـم بال ـعر منـي ال برجـزب وال بقصـيدب وال باشـعار الجـن  و » ا  نبد  ومبم:

وإنـه لمثمـر  لحـالوة  وإن عليـه لطـالوة ما ي به الذي يقوله شيًئا من هذا  وواس إن لقوله الذي يقول 
 .  (٘)«أعالب  مغدق أسفله  وإنه ليعلو وما يعلى  وإنه ليحطم ما تحته

التع ض لبريدب كمني جنيءت   مورة ال ـو  حدً  ف ادلة ك  كنيحموا غلنيدلوف ادلمػبم     تػ   - ب
حمتصنير الف س وهم اجملوس نبا ال ـو وهم  ه  التتنيب  ويقولوف  حم ني م ه  تم كمني هـ  اجملػوسظ الػ وـَ  ن  ا

ف ػػنيء اخلػػع اإلذلػػأ   كتنينيػػ   نيػػأف الػػ ـو مت تصػػ  نيعػػهلل ني ػػ  مػػ وات  وقػػهلل حتقػػ  هػػ ا اخلػػع    قػػ   ػػ  نةػػ  
ادلػػػ زر   تبػػػك المػػػ    مػػػ وات  وقػػػهلل فػػػ ح ادلمػػػبموف نيػػػ لك االحمتصػػػنير أل ػػػم  هػػػ  التتػػػنيب  وقػػػهلل كػػػنيف ال صػػػ 

ػػػ ػ نيَػعػػػػػهللع *  الػػػ كوـظ  غظبعمَػػػلع *  اا))لبمػػػ     نبػػػا ادلةػػػػ ك    نيػػػهللر  يقػػػوؿ ا  تعػػػػنيىل:  ػػػػمػ  ع  ع  َدػََن اأَلرػضع َوهظ
ػ ع البَػ ع يَ صظػ ظ َ ػ ػ *   ظوفَ  ع نيع ػ ع مع عَ  لعَب ع اأَل ػ ظ  ع ػ قَػمػ ظ َو ع ػ نيَػعػهللظ َويَػوػَ  ع   يَػفػ َحظ الػمظ ػ ع *  َغَبمعهعمػ َمدَػريػبعمظوفَ  نيعَ صػ

                                                 
 .لل( مورة اإلم اء  اآلي  ؽ)

 .ـؽ-ؿؽ( مورة هود  اآليتنيف ؾ)

 .لؿ( مورة يوحم   اآلي  ؿ)

 .ؿؾاآلي  ( مورة المق ة  ـ)

 (    ج  احلنيكم و      و   ج  المدهقأ.ف)
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دمظ  ػػَو الػَع عيػػ ظ الػػَ حع : ((َيَةػػنيءظ َوهظ . وكػػ لك  ثػػ  د ػػوؿ ادلمػػبم   تػػ  نيعػػهلل  ف رجعػػوا   هػػني  كمػػني   (ٔ)[ف]الػػ ـو
ـَ إعفػ َ ػ))قولػ  تعػنيىل:  َػ َا هلَل احلػ ػػ ع َ  لَتَػهللػ ظبظَ  الػَممػ يَػني نيعػػنيحلَػ . وغ هػػني (ٕ)((نيَء البَػػ ظ ع ع عػ َ َلَقػػهللػ َ ػهلَلَؽ البَػػ ظ َرمظػوَل ظ ال كاػ
    اآلينيت.

احلػػػهلليً نػػػ   حػػػواؿ األ ػػػم المػػػنينيق   واإل مػػػنير نػػػ  كثػػػ   ػػػ   حممدػػػنيء ا  ورمػػػب  نبػػػدهم المػػػ ـ  - ج
وذكػ   ملػني هم  و حػػهللاث دنػواام  ػػ   قػوا هم واحلػػوارات الػؤ كنيحمػل تػػهللور نيدػ هم  و ػػني علػل إلدػػ  حػنيؿ تبػػك 

ػني إعىَل ))ورمػنيالت   كقولػ  تعػنيىل نػ  حمػوح نبدػ  المػ ـ:  األقواـ حد مني  ن لل ن  رمػ  ا  َوَلَقػهللػ  َرػَمػبػَ ني حمظوح 
ػػػَ  َنني  ػػػني فََأَ ػػػَ هظمظ  ًَ فعػػػدهعمػ  َلػػػػَي َمػػػَ    إعاَل َفػمع ػػػ ع فَػَبمعػػػ ػػػمػ ظَػػػنيلعمظوفَ  قَػوػ ع . وقولػػػ  نػػػ    ػػػ نيب (ٖ)((الطكوفَػػػنيفظ َوهظ

ػػػيع ))التهػػػي:  ػػػَ نيَب الػَتهػ ػػػمػَل  ََف َ  ػ ـػ َحمع ػػػ ػ عينيتع َػػػني َنَ م ػػػنيَ  ػػػيع *  َوالػػػ َقعدمع َكػػػنيحمظوا  ع دَػػػ ظ إعىَل الػَتهػ إعذػ  ََو  الػفعتػػ
ا ػ ػ  َ ػ عحمَػني َرَ ػهلل  َػ لَ َػني  ع َػ   َوَهدَػ ػ ػ لَػهللظحمػَك َر ػ وعيػنيت كثػ ة حفػ   ػني القػ عف التػ    ػع نػ   (ٗ)((فَػَقنيلظوا َرنيَػَ ني عتعَ ني  ع

   منير األحممدنيء واأل م المنينيق .

حلقػػني   العبمدػػ  ادلوجػػودة   كتػػنيب ا   وهػػأ كثػػ ة وال رلػػنيؿ لػػ ك هني  و ػػ  نيد هػػني   احػػ   بػػ  ا - د
حمَمػنيَف  عػ ػ مظػ َل   ))اإلحممنيف واألهوار الؤ ؽل   ني اجل    حدً جنيء تفصدبهني   ه ا اآلينيت  َ ني اإلع َوَلَقهللػ َ َبقػ

ػػ ػ هعػػ    َ َجَعبػ َػػنياظ حمظطػَفػػ    ع قَػػػ َار  َ تعػػ   *   ع ػػرَيَ  *  ملظ ػػرَي   َفَ َبقػ َػػني الػمظ ػ َ َ َبقػ َػػني ال كطػَفػػَ  َنَبَقػػ   َفَ َبقػ َػػني الػَعَبَقػػَ   ظ ػ ملظ
نيلعقع َ  َم ظ اخلػ َ  حمَةأػحمنياظ َ بػق ني عَ َ  فَػَتَمنيَرَؾ الَب ظ َ حػ ـَ حلَػم ني ملظ حمني الػععضني  .(٘)[ـؽ]ادل   وف: ((نعضني  ني َفَتَموػ

 َوَاَػ يػَػػػَ  الَػػػ عيَ  َكَفػػػ ظوا  ََف الَمػػػَمَواتع ))لفبػػػك واألحدػػػنيء   قولػػػ  تعػػػنيىل: وعيػػػنيت   ػػػ   تت ػػػهللث نػػػ  ا
ػػ َ  َػػني َوَجَعبػ َػػني  ع َ نيعلظ (( َواأَلرػَض َكنيحمَػتَػػني َرتػػق ػػني فَػَفتَػقػ ء  َحػػأ   كظػػَ  َ ػػأػ

. و  ػػ   تت ػػهللث نػػ  نبػػم المصػػمنيت  (ٙ)الػَمػػنيءع
 . واآلينيت   ذلك كث ة يطوؿ ادلقنيـ ل ك هني.(ٚ)((َوَ  نيَػَ نيحمَ ظ نيَػَبا قنيدعرعيَ  َنَبا  َفػ حمظمَ ))كمني قول  تعنيىل: 

 ف القػػ عف التػػ    ػػني   جلمدػػ    ػػنيحأ احلدػػنية  وواؼ نيتػػ   طنيلػػب احلدػػنية وحنيجػػنيت اإلحممػػنيف  -هػػػ 
ػػ َ ))ال ػػ وري    ػػ  األحتػػنيـ والتةػػ يعنيت ادلتعبقػػ  نيػػ لك  يقػػوؿ ا  تعػػنيىل:   الػػهلَلي ع َ ػػني َوَ ػػا نيعػػ ع  َ ػػ ََع َلتظػػمػ  ع

ػػػوا الػػػهلَليَ  َوال تَػتَػفَ  دَم َو ظوَمػػػا َونعدَمػػػا  َفػ  َقعدمظ َ ني نيعػػػ ع إعنيػػػػػ َاهع ػػػني َوالَػػػ ع   َوػَحدػػ َػػػني إعلَدػػػػَك َوَ ػػػني َوَ ػػػدػػ . (ٛ) َقظػػػوا فعدػػػ ع((حمظوح 

                                                 
 .ف-ؽ( مورة ال ـو  اآلينيت ؽ)

 .كؾ( مورة الفت   اآلي  ؾ)

 .ـؽ( مورة الع تموت  اآلي  ؿ)

 .ؼؽ-م( مورة التهي  اآليتنيف ـ)

 .ـؽ-ؾؽ( مورة ادل   وف  اآلينيت ف)

 .ؼؿ( مورة األحممدنيء  اآلي  ق)

 .ـ( مورة القدني    اآلي  ك)

 .ؿؽمورة الةور   اآلي  ( ل)
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 .(ٔ)((َوَ ني  َرػَمبػَ نيَؾ إعاَل َر ػَ   لعبػَعنيَلمع َ ))ويقوؿ  ي  ني: 

     هػػػ ا احلدػػػنيةالتةػػػ يعنيت الػػػؤ تصػػػ د   مػػػ ة اإلحممػػػنيف وؽلتػػػ  إغلػػػنيز هػػػ ا الةػػػمولد    األحتػػػنيـ و 
 ال قنيط التنيلد :

 أحكام العقيدة: 
وهػػػأ األحتػػػنيـ الػػػؤ تتعبػػػ  نيتصػػػ د  تصػػػور اإلحممػػػنيف نػػػ  ا  تعػػػنيىل و حمػػػ  واحػػػهلل    لوهدتػػػ  ورنيونيدتػػػ  

 ػنيذ اآلذلػ   عػ  و ملني   و فنيت   و حم  ج   أحم     ا نمني ال يبد  ي ل      د   لواف الة ؾ و  تنيل   ػ  ا
 و إغلنيد الومني ط ني  اإلحممنيف وني  رنيػ   وقػهلل كنيحمػل اآليػنيت الق عحمدػ  تػي  ث ثػ  نةػ  نني  ػني    تػ  ادلت  ػ  

 لتص د  نقني هلل ال نيس وتصوراام ن   نيلقهم  واآلينيت كث ة   ذلك    هني:

 .(ٕ)[ؿ:اإل  ص] ((وَاَػ يظوَلهللػ  اَػ يَبعهللػ *  الَب ظ الَصَمهللظ *  قظ ػ هظَو الَب ظ َ َحهلل  ))قول  تعنيىل: 

فظػػ ػ نيعنيلطَػػنيغظوتع َويػظػػ ػ ع ػ نيعنيلبَػػ ع فَػَقػػهللع ))وقولػ  جػػ   ػػأحم   ـَ ذَلَػػني  َفَمػػ ػ َيتػ َمػػَك نيعػػنيلػعظ ػَوةع الػػػوظثػػَقا ال احمفعَصػػني َتمػ امػ
 .(ٖ)((َوالَب ظ ملَعد   َنبعدم  

 ذلك التصور  و ػني ي مػ  نبدػ  كمني تعن نيتصور اإلحممنيف ن  التوف واحلدنية واإلحممنيف  ف هللدت  عنيا
    نمودي  ا  تعنيىل وحهللا ال   يك ل .

 أحكام العبادات: 
وهػػػأ األحتػػػنيـ الػػػؤ تتعبػػػ  نينيلعمػػػنيدات نيصػػػف  نني ػػػ  وادلف ولػػػ    هػػػني نيصػػػف   ني ػػػ  كنيلصػػػ ة والصػػػدنيـ 

الَػ ع   نيسظ انػمظػهللظوا َرنَيتظػمظ يني َيػكَهػني ال َػ))وال كنية واحلمش وغ هني  فقهلل جنيء ال هللاء ال نينيا نينيلعمنيدة   قول  جػ   ػأحم : 
ػػ ػ قَػػػمػبعتظمػ َلَعَبتظػػمػ تَػتَػقظػػوفَ  حمػػَ  إعاَل لعدَػعػمظػػهللظوفع ))  وقولػػ : (ٗ)((َ َبَقتظػػمػ َوالَػػ عيَ   ع ػػلظ اجلػعػػَ  َواإلع َ ػػني  ظرعيػػهللظ *  َوَ ػػني َ َبقػ

 .  (٘)[كف]ال ارينيت: (( ع ػػهظمػ  ع ػ رعزػؽ  َوَ ني  ظرعيهللظ  َفػ يظطػععمظوفع 

الَصػػ َة إعَف  َو َقعػػمع ))دت عيػػنيت كثػػ ة   ػػ   حػػوؿ العمػػنيدات ادلف ولػػ    ثػػ  قولػػ  تعػػنيىل   الصػػ ة: وور 
َةنيءع َوالػمظ ػَت ع  الَص َة تَػ ػػَها َن ع   .(ٙ)((الػَف ػ

                                                 
 .كؼؽ  اآلي  األحممدنيء( مورة ؽ)

 ( مورة اإل  ص.ؾ)

 .قفؾ( مورة المق ة  اآلي  ؿ)

 .ؽؾ( مورة المق ة  اآلي  ـ)

 .كف-قف( مورة ال ارينيت  اآليتنيف ف)

 .فـ( مورة الع تموت  اآلي  ق)
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ـظ َكَمػػني كظتعػَب َنبَػػا الَػ يني َيػكَهػػني الَػ عيَ  عَ  ظػػوا كظتعػَب َنبَػػدػتظمظ ))وقولػ  تعػػنيىل   الصػدنيـ:  ػػ ػ قَػػػمػبعتظمػ الَصػَدني  عيَ   ع
 .(ٔ)((َلَعَبتظمػ تَػتَػقظوفَ 

ًَ َوال فظمظػػوَؽ َوال ))وقولػػ  جػػ  ث ػػنياا   احلػػمش:  َػػمَش فَػػ  َرفَػػ ػػهظ   َ عػبظوَ ػػنيت  َفَمػػ ػ فَػػػَ َض فعػػدهعَ  احلػ َػػمشك َ  ػ احلػ
مَش(( هلَلاَؿ  ع احلَػ  .(ٕ)جع

ػػػَواذلععمػ َ ػػػهلَلَق   ))وقولػػػ  نػػػ  وجػػػ    ال كػػػنية:  ػػػ ػ  َ ػ ػػػ ػ  ع َػػػني  ظ تظَطَهػػػ ظهظمػ َوتػظػػػ ََكدهعمػ  ع
وغػػػ  ذلػػػك  ػػػ   .(ٖ)((

 العمنيدات.

 أحكام المعامالت: 
وتةتم  هػ ا األحتػنيـ األحػواؿ الة صػد   واألحتػنيـ ادلنيلدػ   ػ  المدػ  والةػ اء واالمػت  نير والمػبم  

واجمػنيت نيػػ  وادلقنيي ػ   وغ هػني  و حتػػنيـ الق ػنيء والػهللننيو  واجل نييػػنيت  و حتػنيـ حمضػنيـ احلتػػم   احلقػوؽ وال
احلنيكم وااتـو  واألحتنيـ والقواحم  الهللولد  الؤ تهللي  ن ق  الهللول  اإلم  د     غ هني  ػ  الػهللوؿ  كمػني   

ػػػَ تظمػ َكنيتعػػػب  ))قولػػػ  جػػػ   ػػػأحم :  تظػػػبػ نيَػدػػ تظمظواظ َولػَدتػ يني َيػكَهػػػني الَػػػ عيَ  عَ  ظػػػوا إعَذا تَػػػهلَلايَ تظمػ نيعػػػهلَليػ   إعىَل َ َجػػػ    ظَمػػػم ا فَػػػنيكػ
ؿع نيع   .(ٗ)((نيلػَعهللػ

 .(٘)((َوَلتظمػ  ع الػقعَصنيصع َحَدنية  يني ظوػكع األَلػَمنيبع َلَعَبتظمػ تَػتَػقظوفَ ))وقول  تعنيىل: 

َ  ػ ذَلني َوتَػوََك ػ َنَبا الَب ع إعحمَ ظ هظَو الَممعد ظ الػَعبعدمظ ))وقول  ن  وج :   .(ٙ)((َوإعفػ َجَ  ظوا لعبَمبػمع فنيجػ

 الق:ـــاألخ 
هػػػأ اآلداب الػػػؤ دنػػػني إلدهػػػني القػػػ عف التػػػ   ادلمػػػبم ل لتػػػ اـ  ػػػني وتطمدقهػػػني   حدنيتػػػ   ػػػ  حمفمػػػ  و ػػػ  و 

اآل  ي   وه نيؾ مورة كني ب    الق عف الت   تعبم ادل     نيعػ  اآلداب  ػ  ا  ورمػول  و ػ  ادلػ     وهػأ 
و ػ    ػنيهللهني العنيا ادلعني ػ  رغػم مورة احل  ات  الؤ حتم    ج منياني  منيدئ    قد  وح نيري  جبدب  يفتق

ػػ ػ ))إلدػ   ػػ  التقػػهللـ وال قػػأ ادلػػنيد   و  هػػني نبػػا مػػمد  ادلثػنيؿ قولػػ  تعػػنيىل:  ػػَ  ػ قَػػوـ   ع يني َيػكَهػػني الَػػ عيَ  عَ  ظػػوا ال َيمػ
ػػ ػػهظ َ  ػػ  ا  ع ػػ ػ حمعَمػػنيء  َنَمػػا  َفػ َيتظػػَ  َ دػػ ػػ ػػهظمػ َوال حمعَمػػنيء   ع ػػ  ا  ع ػػ ظوا  حمفظَمػػتظمػ َوال  قَػػػوػـ  َنَمػػا  َفػ َيتظوحمظػػوا َ دػػ َوال تَػبػمع

                                                 
 .ؿلؽ( مورة المق ة  اآلي  ؽ)

 .كمؽ( مورة المق ة  اآلي  ؾ)

 .ؿؼؽتوني   اآلي  ( مورة الؿ)

 .ؾلؾ( مورة المق ة  اآلي  ـ)

 .مكؽ( مورة المق ة  اآلي  ف)

 .ؽق( مورة األحمفنيؿ  اآلي  ق)
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لَ عَك هظمظ  ؽلنيفع َوَ  ػ اَػ يَػتظبػ فَأظوػ مظ الػفظمظوؽظ نيَػعػهلَل اإلع  .(ٔ)((الضنيلعمظوفَ  تَػَ نينيَػ ظوا نيعنيألَلػَقنيبع نيع ػَ  االعمػ

ال   قنيؿ ن ػ  جػ غ و ني مم  حم ر يم     اخلصني   وادلع  ات الؤ اتصي  ني ه ا ادلصهللر ال نينيا  
ء  ))نيقول : ذك ا  َدنيحم ني لعتظَ  َ أػ ء  )). وقول : (ٕ)((َوحمَػ َلػَ ني َنَبدػَك الػتعَتنيَب تعمػػ  .(ٖ)((َ ني فَػَ هػَ ني  ع الػتعَتنيبع  ع ػ َ أػ

 توثيق هذا المصدر وحفظه:
ني إعحمَػػني ضَلػػػ ظ حمَػ َلػ َػػ))لقػػهلل تتفػػ  ا  تعػػنيىل هتفػػ  هػػ ا ادلصػػهللر و نييتػػ   ػػ  الت  يػػي والتمػػهللي  نيقولػػ  تعػػنيىل: 

َ  َوإعحمَػػػني لَػػػ ظ حَلَػػػنيفعضظوفَ    خبػػػ ؼ التتػػػب المػػػمنيوي  المػػػنينيق  الػػػؤ د بػػػل فدهػػػني  يػػػهلل  المةػػػ  فألػػػنيفل (ٗ)((الػػػ َكػ
عيػػنيت و حتني  ػػني وحػػ فل   ػػ   إرلػػنيء ألهػػوا هم و صػػنيحلهم  حػػت حتػػوؿ اإلصلدػػ   ػػ  كتػػنيب  قػػهللس واحػػهلل 

الدػـو  وهػأ: إصلدػ   ػتغ  وإصلدػ   ػ ق       ؿ    ن هلل ا  تعنيىل إىل فمػ   حمنيجدػ  يتػهللاوذلني  تمنينهػني إىل هػ ا
 وإصلد  لوقني  وإصلد  يوح ني  وإصلد  ني حمنينيني.

 وقهلل   غ حف  ه ا ادلصهللر وتوثدق  نيث ث   اح   وهأ:

  با ا  نبد  ومبم: :   نههلل ال  المرحلة األولى

   فتػػنيف ن ػػهلل حمػػ وؿ الػػوحأ نبدػػ ػػبا ا  نبدػػ  ومػػبم  إف  وؿ  ػػ  حفػػ  القػػ عف التػػ   هػػو رمػػوؿ ا 
نبدػػ  الصػػ ة والمػػ ـ ح يص ػػني نبػػا حفػػ   ػػني ي ػػ ؿ نبدػػ  و ػػ   ػػهللة  وفػػ   ػػ   ف ي مػػا نيعػػ  اآليػػنيت  و 
ي فبل   ػ  جػ ء شلػني يػوحا إلدػ  كػنيف ػلػ ؾ  ػفتد   ث ػنيء الػوحأ  ف ػنيءا األ ػ  اإلذلػأ نيعػهللـ فعػ  ذلػك ألف ا  

 يػك الةػفت  ن ػهلل تبقػأ الػوحأ  فبد   ػ  داع لت  با ا  نبد  ومبم  تعنيىل مد ف  كتنيني     هللر حممد 
إعَف َنَبدػػ َػني َ ػَعػ ظ *  ال حتظََ ؾػ نيع ع لعَمنيحَمَك لعتَػعػَ َ  نيع ع ))وإظلني يتفأ االمتمنيع واإلحمصنيت ف مب. قنيؿ ج  ث نياا: 

َ ني نيَػَدنيحمَ ظ *  فَإعَذا قَػ َ ػحمنياظ فنيتَمع ػ قػظ ػعحمَ ظ *  َوقػظ ػعحمَ ظ  َ إعَف َنَبدػػ  .(٘)[مؽ]القدني  : ((ملظ

هػػػ ا نينيإللػػػنيف  إىل  حمػػػ  وجػػػهلل  ػػػ  الصػػػ نيني   ػػػ  كػػػنيف ػلفػػػ  القػػػ عف    ػػػهللرا  كمػػػني تةػػػ  إىل ذلػػػك 
ثػػػ ث روايػػػنيت  ػػػ ا احلقدقػػػ  تػػػ ك   ملػػػنيء مػػػمع   ػػػ  ال وايػػػنيت  ػػػ د    فقػػػهلل  ورد الم ػػػنير  ر ػػػ  ا  تعػػػنيىل 

ني  كعػب  وزيػهلل  الص نيني   وهم:نمهللا  ني   معود  ومنيا ني   عق   وىل  ع ح يف   و عنيذ ني  جم   و عغ 
 ني  ثنينيل  و نيو زيهلل ني  المت   و نيو الهللرداء  وه ا ال واينيت هأ:

                                                 
 .ؽؽ( مورة احل  ات  اآلي  ؽ)

 .مل( مورة ال     اآلي  ؾ)

 .لؿ( مورة األحمعنيـ  اآلي  ؿ)

 .م( مورة احل    اآلي  ـ)

 .مؽ-قؽ( مورة القدني    اآلينيت ف)
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خــذوا يقػػوؿ:  ػػبا ا  نبدػػ  ومػػبم  ملعػػل رمػػوؿ ا »نػػ  نمػػهللا  نيػػ  نمػػ و نيػػ  العػػنيص قػػنيؿ:  -   
 .(ٔ)«بن كعبا القرآن من أربعة: من عبداس بن مسعود  وسالم  ومعاذ  وأبيِّ 

 ػػبا  نهػػهلل ال ػػ  نبػا  ػػ   ػػ  القػػ عف :نيػػ   نيلػػك رلػػأ ا  ن ػ  نػ  قتػػنيدة قػػنيؿ: مػػألل  حمػ  - ب
بـن جبـ   وزيـد بـن ثابـت  وأبـو اأربعة  كلهم من األنصار  أبّي بن كعـب  ومعـاذ »قنيؿ:  ا  نبد  ومبم 

 .  (ٕ)«زيد

وا غلمػ  القػ عف غػ   رنيعػ :  ػبا ا  نبدػ  ومػبم   ػنيت ال ػ »وقوؿ  حم  رلأ ا  ن    ي  ني:  - ج
 .(ٖ)«داء و عنيذ ني  جم   وزيهلل ني  ثنينيل  و نيو زيهلل نيو الهللر 

وال يعػػ  هػػ ا  ف الػػ ي  كػػنيحموا ػلفضػػوف القػػ عف    ػػهللورهم   نهػػهلل ال مػػوة هػػ الء المػػمع  فقػػط  ألف 
ينيت الص د   ذك   ملنيء ه الء  ولتػ  كػنيف ه ػنيؾ  نػهللاد كمػ ة ػلفضػوف كتػنيب ا  تعػنيىل    ػهللورهم  اال و 

مػدمني   حػ وب الػ دة الػػؤ قتػ  فدهػني  ػني يقػنيرب المػػمع  هػهلل ال مػػوة ذلػك  الهللاث ال حقػ  لعوقػهلل نيدغ ػل األحػ
    حفض  كتنيب ا  تعنيىل.

دلني يوحا إلد     اآلينيت  ووجود كث     الصػ نيني  الػ ي  حفضػوا   با ا  نبد  ومبم  ورغم حفض 
كتنينيػػ  القػػػ عف   كتػػنيب ا     ػػهللورهم  رغػػم ذلػػك كبػػ  كػػنيف نبدػػػ  الصػػ ة والمػػ ـ يػػأ   نيعػػ  الصػػ نيني   

التػػ    ث ػػػنيء الػػػوحأ  وكػػػنيف  ػػػ  نيػػػ   ول ػػػك التتمػػػ : نبػػأ نيػػػ   ع هنيلػػػب  و عغ نيػػػ  كعػػػب  وزيػػػهلل نيػػػ  ثنينيػػػل  
 و عنيوي  ني   ع مفدنيف.

 ػػػبا ا  نبدػػػ   هػػػ ا كبػػػ  نينيإللػػػنيف  إىل البقػػػنيء المػػػ و  الػػػ   يػػػتم نيػػػ  جعيػػػ  نبدػػػ  المػػػ ـ وال مػػػوؿ
 ػػػبا ا  نبدػػػ  ومػػػبم  كػػػنيف رمػػػوؿ ا »رلػػػأ ا  ن همػػػني:  دلػػػ اك ة القػػػ عف التػػػ    يقػػػوؿ انيػػػ  نمػػػنيسومػػػبم 

فيدارسـه  جود ال نيس وكنيف  جود  ني يتوف   ر  نيف ح  يبقنيا جعي  وكػنيف يبقػنيا   كػ  لدبػ   ػ  ر  ػنيف 
 .  (ٗ)« جود نينيخل     ال ي  ادل مب  با ا  نبد  ومبم  فب موؿ ا  القرآن

 :رلأ ا  ن   :   نههلل  ع نيت  الصهللي المرحلة الثانية

كػنيف القػ عف  ػبا ا  نبدػ  ومػبم   ن هلل ني توىل  نيو نيت  الصػهللي  رلػأ ا  ن ػ  اخل فػ  نيعػهلل وفػنية ال ػ 
الت    ف ق ني نيػ  الصػ نيني    المػطور والصػهللور  وكنيحمػل فػية ح جػ  ألع نيتػ  رلػأ ا  ن ػ   لضهػور ح كػ  

                                                 
 .قمل  صمممـ  ني قم(   د  الم نير ؽ)

 .كمل  صؿؼؼف(   د  الم نير   ني قم ؾ)

 .كمل  صـؼؼف(   د  الم نير   ني قم ؿ)

 .كؿف  صؼؾؾؿ(    ج  الم نير   ني قمـ)
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  تبػك ادلعػنيرؾ  ػ  حفضػ  القػ عف وحػهللهم مػمعوف  ال دة   الدمني    فأرمػ   نيػو نيتػ  جدو  ػني اػنيرنيتهم فقظتعػ 
   نينيد ني  وكنيف ذلك ممم ني  مني   ا جلم  الق عف   ه ا ادل حب .

 رمػ  إَك  »يقوؿ زيهلل ني  ثنينيل رلأ ا  ن ػ    قصػ   ػ  القػ عف   نهػهلل  ع نيتػ  رلػأ ا  ن ػ : 
لػأ ا  ن ػ : إف نمػ   تػنيا فقػنيؿ:  نيو نيت   قت   ه  الدمني   فإذا نمػ  نيػ  اخلطػنيب ن ػهللا  قػنيؿ  نيػو نيتػ  ر 

إف القت  قهلل امت َ  يـو الدمني   نيق غاء الق عف وإا   ةا  ف يمت َ  القت  نينيلق غاء نيػنيدلواه  فدػ هب كثػ   ػ  
 ػبا ا  نبدػ  ومػبم  الق عف وإا  ر   ف تأ   يم  الق عف قبلظ لعم : كدي تفع   د  ني ا يفعب  رموؿ ا 

 ػػ   فبػػم يػػ ؿ نمػػ  يػػ اجع  حػػت  ػػ ح ا   ػػهللر  لػػ لك ور يػػل   ذلػػك الػػ   ر   قػػنيؿ نمػػ : هػػ ا وا  
 .نم 

 ػبا  قنيؿ زيهلل: قنيؿ  نيو نيت : إحمك رج   نيب ننيق  ال حمتهمك وقهلل ك ػل تتتػب الػوحأ ل مػوؿ ا 
   ػ  فتتم  الق عف فني ع  فوا  لو كبفوا حمق  جم     اجلمنيؿ  ػني كػنيف  ثقػ  نبػَأ شلػني   ػ ا نيػا  نبد  ومبم 

قنيؿ هػو وا   ػ  فبػم يػ ؿ  نيػو  با ا  نبد  ومبم     الق عف قبل كدي تفعبوف  د  ني ا يفعب  رموؿ ا 
نيتػػ  يػػ اجع  حػػت  ػػ ح ا   ػػهللر  لبػػ    ػػ ح لػػ   ػػهللر  ع نيتػػ  ونمػػ  رلػػأ ا  ن همػػني فتتمعػػل القػػ عف 

 ع   ؽلػػػ  األحمصػػػنير  ا   عػػػ   ػػػ  العمػػػب والب ػػػنيؼ و ػػػهللور ال جػػػنيؿ حػػػت وجػػػهللت ع ػػػ  مػػػورة التونيػػػ   ػػػ  
تظمػ َن عي   َنَبدػ ع َ ػني َن عػتكمػ َحػ عي   َنبَػدػتظمػ نيعػنيلػمظ ػ ع عَ  َرءظوؼ  )) جهللهني     حهلل غ ا  َلَقهللػ َجنيءَكظمػ َرمظوؿ   ع ػ  حمفظمع

ػػػدم   حػػػت  نيوػػػ  نيػػػ اءة فتنيحمػػػل الصػػػ ي ن ػػػهلل  ع نيتػػػ  حػػػت توفػػػنيا ا  مل ن ػػػهلل نمػػػ  حدنيتػػػ  مل ن ػػػهلل  (ٔ)((َرحع
   .(ٕ)«ني ل نم  رلأ ا  ن  حفص  

ػني دقدق ػني حػت ال  وقهلل احمتهمش  نيو نيت  ونم  وزيهلل ني  ثنينيػل رلػأ ا  نػ هم  دع ػني    ػ  القػ عف   ه  
يهلل ب  االضل اؼ  و التمهللي   وهو وجود  نيههللي  نبا    يأت نينيلق عف مواء كنيف زلفوظ ػني  و  مػطور ا  رغػم 

 ف حنيفض ني لبق عف   منيلري    االحتدنيط. ف ال   قنيـ رهم  اجلم  وهو زيهلل ني  ثنينيل كني

 ادل حب  الثنيلث :   نههلل نثمنيف ني  نفنيف رلأ ا  ن  :

 ف ح يفػػ  نيػػ  »وغلمػ   حمػػ  نيػػ   نيلػػك رلػػأ ا  ن ػػ  ولػػ  القػ عف   هػػ ا ادل حبػػ  هتهلليثػػ  ادلعػػ وؼ: 
فػػأف ع ح يفػػ  الدمػػنيف قػػهللـ نبػػا نثمػػنيف وكػػنيف يريػػنيز   هػػ  الةػػأـ   فػػت  إر د دػػ  و ذرنيد ػػنيف  ػػ   هػػ  العػػ اؽ 

ا ػػػت فهم   القػػػ اءة فقػػػنيؿ ح يفػػػ  لعثمػػػنيف: يػػػني   ػػػ  ادلػػػ      درؾػ هػػػ ا األ ػػػ  قمػػػ   ف ؼلتبفػػػوا   التتػػػنيب 
ا ػػت ؼ الدهػػود وال صػػنير  فأرمػػ  نثمػػنيف إىل حفصػػ   ف  رمػػبأ إلد ػػني نينيلصػػ ي حم مػػ هني   ادلصػػنيحي مل 

                                                 
 .لؾؽ( مورة التوني   اآلي  ؽ)

 .ـمل  صقلمـ(   د  الم نير   ني قمؾ)
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ا  نيػ  الػ ني  ومػعدهلل نيػ  العػنيص ونمػهلل حم دهني إلدك  فأرمبل  ني حفص  إىل نثمنيف فأ   زيهلل ني  ثنينيػل ونمػهلل 
ال    ني  احلنيرث ني  هةنيـ ف م وهني   ادلصنيحي وقنيؿ نثمػنيف لبػ هط الق  ػد  الث ثػ : إذا ا تبفػتم  حمػتم 
وزيهلل ني  ثنينيل    أء    الق عف فنيكتموا نيبمنيف ق ي  فإظلني حم ؿ نيبمني م  ففعبوا حػت إذا حممػ وا الصػ ي 

حفصػػ  و رمػػ  إىل كػػ   فػػ  رصػػ ي شلػػني حممػػ وا و  ػػ  رػػني مػػواا  ػػ     ادلصػػنيحي ردغ نثمػػنيف الصػػ ي إىل
 .(ٔ)«الق عف   ك    دف   و  ص ي  ف ػلظ ؽ

تػم الػ   ال يعييػ   ػمه   و  بػ   وفدػ   ظ ػ
إف  صهللر ا يتصي   ا اخلصني   وادل ايني  وه ا التوثد  ادل

األوؿ لبمةػػ ي  قنيهمػػ  إىل يػػـو  ػػ  األحتػػنيـ والق ػػنييني والعبػػـو والقصػػ  جلػػهللي   ف يظتمػػ  ويتػػوف هػػو ادلصػػهللر 
 الهللي   تأ       حمضمهني و  نيه هني  وتصورهني ن  احلدنية والتوف نيق  وال  ال تعيي   م ار وال غموض.

وال نني ػػم لبعػػنيا  ػػ  اجلَػػوػر الواقػػ  نبدػػ  وال  ػػ ذ  ػػ  ادلمػػتقم  القػػنيه الػػ   يهػػهللد  قو نيتػػ   إال  ػػ ا 
االجتمنيندػػػ  واأل  قدػػ  واالقتصػػػنيدي  وال وحدػػػ   حدػػػً    ػػػورهني القػػ عف الػػػ   يعػػػني   عنيحمػػػنية المةػػ ي     دػػػ 

ت وب   ظ لػ  الطمقدػنيت واألنػ اؽ واإلقبدمدػنيت و دػ  االنتمػنيرات اجلنيهبدػ   ألحمػ  الػ    رمػا هػ ا ادلعػنيا 
  ػ   كثػ   ػ   رنيعػ  نةػ  ق حم ػني  حتػل رايػ   با ا  نبد  ومبم  اإلحممنيحمد    احلدنية     حم ول  نبا رموؿ ا 

ػػ ػ ذََكػػ   َو ظحمثَػػا َوَجَعبػ َػػنيكظمػ  ظػػعظوني ني َوقَػَمني عػػَ  لعتَػَعػػنيَرفظوا إعَف )) ا اآليػػ  ال نينيحمدػػ  اخلنيلػػهللة هػػ يني َيػكَهػػني ال َػػنيسظ إعحمَػػني َ َبقػ َػػنيكظمػ  ع
َ َ تظمػ نع ػهلَل الَب ع  َتػػَقنيكظمػ(( َ كػ
(ٕ). 

 منهج تلقي هذا المصدر وفهمه:
  حدػً ال ي  ػ    ػ   ةػنيفه  با ا  نبد  ومبم    نههلل ال  كنيف تبقأ الق عف الت   وفهم عينيت  

يػػ اؿ نبدػػ  الصػػ ة والمػػ ـ يعػػد  نيػػ  ظهػػ اا األ ػػ   ي جػػ  إلدػػ  ال ػػنيس فدمػػني يةػػت  نبػػدهم  ػػ  األ ػػور و ػػني 
  تبػػك األحػػهللاث  ػػبا ا  نبدػػ  ومػػبم  تمػػت هلل نبػػدهم  ػػ  األحػػهللاث  فمػػ ننيف  ػػني يمػػأؿ الصػػ نيني  ال ػػ 

 ذلم. احلتم الفني   فوغلهللو 

مػدمني نيعػهلل الفتوحػنيت ال  ػبا ا  نبدػ  ومػبم  ولت  ا تبي هػ ا ادلػ همش وتريػ   عنيدلػ  نيعػهلل وفػنية ال ػ 
اإلمػػػ  د  الوامػػػع  ود ػػػوؿ غػػػ  العػػػ ب   ديػػػ  ا   فأ ػػػم   ػػػ همش التبقػػػأ  ػػػ  القػػػ عف   ػػػهلل  ػػػعوني   ػػػ  

ني ل ضلػػ اؼ ود ػػوؿ لػػوانيط و ػػ وه ني   هػػ ا ادلػػ همش  تفنيدي ػػ المػػبيمػػنينيقتهني  حدػػً ولػػ  نبمػػنيء األ ػػ   ػػ  
األهواء   تفم  كتػنيب ا  و عػنيا عينيتػ   فولػعوا  رنيػ  هػ ؽ يتمعهػني ادل تصػوف  ػ  نبمػنيء األ ػ    التفمػ  

 والتبقأ الص د  حمب تمبمبهني  وهأ:

                                                 
 .فمل-م-ـمل  ص كلمـ(   د  الم نير   ني قمؽ)

 .ؿؽ( مورة احل  ات  اآلي  ؾ)
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 تفسير القرآن بالقرآن: -ٔ
تقػػػ  إىل وهػػ ا هػػػأ اخلطػػوة األوىل الػػػؤ غلػػب نبػػػا ادلتبقػػػأ وادلفمػػ  لتتػػػنيب ا   ف ؼلطوهػػني قمػػػ   ف ي 

غ هني  وذلك  ف ال   الق عا يػأ  نيصػور  تعػهللدة  و حمػ  يػهللؿ نيع ػ  نبػا نيعػ   فأحدنيحم ػني يػأ  الػ   رلمػ   
ا    ولػػ  ع ػػ       ولػػ  مل يػػأ   مد  ػػني و فصػػ      ولػػ  ع ػػ    و يػػأ   طبق ػػني    ولػػ  مل يػػأ   قدػػهلل 

وف  طبع ػػػػني نبػػػػا حمصػػػػوص القػػػػ عف وكػػػػ لك   اخلػػػػنيص والعػػػػنيـ  و ػػػػ   جػػػػ  ذلػػػػك ي مريػػػػأ نبػػػػا ادلتبقػػػػأ  ف يتػػػػ
ػػني نينيدلولػػوع  ػػ  كنيفػػ  جواحممػػ  مل يمػػهلل  نينيلتفمػػ  والتبقػػأ الصػػ د    ودالالاػػني و والػػ  ردودهػػني حػػت يصػػم   بم 

بَػلػ ))فعبا ممد  ادلثنيؿ جنيء   القػ عف التػ   نػ  حلػـو  دمػ  األحمعػنيـ رلمػ   و ػوج  ا كمػني   قولػ  تعػنيىل:   ظحع
ػػَ  زلظعبَػػأ الَصػػدػهللع َو حمػػػػتظمػ حظػػ ظـ  إعَف البَػػَ  ػَلػتظػػمظ َ ػػني يظ عيػػهللظ  َلتظػػمػ  َعدَمػػ ظ األحمػػَعػػنيـع  بَػػا َنبَػػدػتظمػ َغدػػ . مل جػػنيء (ٔ)((إعاَل َ ػػني يػظتػػ

ـظ  حظَ َ ػػلػ َنبَػػدػتظمظ ))نيعػػهللهني نيييػػ   فصػػ   و مػػهم ني  وررػػني  فمػػ  ا ل يػػ  األوىل كمػػني   قولػػ  تعػػنيىل:  الػَمدػتَػػ ظ َوالػػهلَل
مظ ظ إعاَل َ ػني ذََكدػػتظمػ َوَ ػني ي ع َوَ ني  ظهعَ  لعرَي ػع الَب ع نيع ع َوالػمظ ػَ  عَق ظ َوالػَموػقظوَذةظ َوالػمظتَػَ َديَ ظ َوالَ طعدَ  ظ َوَ ني َ َكَ  المَ َوحلَػمظ اخلػع  ع 

ـَ يَػػ عَ  الَػػػ ػػ   الػدَػػػػوػ ػػمظوا نيعػػػنيأَلزػالـع َذلعتظػػمػ فعمػ تَػقػمع ػػ ػ دعيػػػ عتظمػ فَػػ  َ ػَةػػػوػهظمػ ذظنيعػػَ  َنبَػػا ال كصظػػػبع َو َفػ َتمػ  عيَ  َكَفػػ ظوا  ع
ػػػمظ  ػػػدلظ َلتظ ػػػلظ َنبَػػػدػتظمػ حمععػَمػػػؤع َوَرلع َمػ ػػػمػ دعيػػػَ تظمػ َو َوػ َمبػػػػلظ َلتظ ـَ َ كػ َةػػػوػفع الػدَػػػػوػ ػػػ ـَ دعي  ػػػني َفَمػػػ ع  َوا ػ مػ ػػػطظَ   ع  اإلع الػ

َ   ظَتَ نيحمعي  إلعع  دسَلػَمَص   َغدػػ ((م  ملػ  فَإعَف الَبَ  َغفظور  َرحع
(ٕ). 

كمني جنيء   الق عف الت   ذك  قصػ  نيعػ  األحممدػنيء  ػوج  ا   نيعػ  المػور مل يػأ   فصػ   كمػني   
 و مػػػهم  ومػػػا نبدػػػ  المػػػ ـ حدػػػً جػػػنيءت نػػػنيني ة ورلمبػػػ    مػػػورة المقػػػ ة  وجػػػنيءت  فصػػػب   حمػػػ  ا قصػػػ  

 نيمع  األحهللاث الهللقدق  فدهني   مورة ه  ويوحم .

 تفسير القرآن بالسنة: -ٕ
  همش تبقأ الق عف وفهم  نينيلمػ   ال مويػ  فتػأ    اخلطػوة الثنيحمدػ  نينيل مػم  لبمفمػ  والعػنيا ادلتبقػأ   و  ني

ن ػػػهلل ني ا غلػػػهلل تفمػػػ  ا لتػػػ ـ ا    كتػػػنيب ا     والػػػ    ػػػ    ف د مػػػني يم ػػػً نػػػ  تفمػػػ هني   المػػػ   
 ا ػػػ ا و حتني ػػػ   لقولػػػ  تعػػػنيىل:ال مويػػػ  الػػػؤ هػػػأ  تمبػػػ  لبقػػػ عف   التةػػػ ي  والتبقػػػأ  و فصػػػب  لػػػ  و فمػػػ ة ألو 

َ  لعتظمَػَ َ لعبَ نيسع َ ني حمػظَ َؿ إعلَدػهعمػ َوَلَعَبهظمػ يَػتَػَفَت ظوفَ ))  .(ٖ)((َو حم َلػَ ني إعلَدػَك ال َكػ

 .(ٗ)«ومثله معه الكتابأال إني أوتيت »  با ا  نبد  ومبم: ولقول 

                                                 
 .ؽ( مورة ادلني هللة  اآلي  ؽ)

 .ؿ( مورة ادلني هللة  اآلي  ؾ)

 .ــ   اآلي   ( مورة ال ؿ)

 .ؽفق  صـؼقـ( م    ع داود  ني قم ـ)
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 حدً  ف دالل  ال صوص الق عحمد  تأ  نبا حمون :

الػػ   يػػهللؿ نبػػا  عػػن  مػػ  ال ػلتػػنيج إىل تأويػػ   و ا ػػت ؼ فدػػ    ثػػ   نص القطعــي الداللــة:الــ -  
ـظ َث ثَػػػػػ ع  َيَػػػػنيـ  ))قولػػػػ  تعػػػػنيىل:  ػػػػَدني ني َػػػػػَ  )). وقولػػػػ  تعػػػػػنيىل: (ٔ)((َفصع ػػػػهلل   ع ػػهظَمػػػػني  ع ػػػػػَ  َواحع بعػػػػهللظوا كظ ال َاحمعدَػػػػ ظ َوالػػػػ َااع فنيجػ

نيػأف يتمػهللؿ  ػدنيـ ث ثػ   يػنيـ إىل  رنيعػ    و يت ػوؿ  ػ   ني ػ  إىل . فه ا ال صوص ال حتتم  التأوي  (ٕ)((َجبػهلَلة  
  كث   و  ق .

وهو الػ   الػ   ػلتمػ  التأويػ   و يػهللؿ نبػا  عػنيف  تعػهللدة   ثػ  قولػ   النص الظني الداللة: - ب
همػني  الدمػ     و كبتد هلل تتػوف الدمػن  و. فنيلدػهلل ه ػني نػنيـ قػ(ٖ)((َوالَمنيرعؽظ َوالَمنيرعَق ظ فَػنيقػطَعظوا  َيػػهللعيَػهظَمني))تعنيىل: 

  فتبهػني دالالت التتػيفد  الدهلل  ه  هو  ػ  ال مػأ  ـ  ػ  ادل فػ   ـ  ػ   تقط مل إحم  ا يتم  ادلول  ال   
 ظ د   إىل  ف جنيءت الم   ال موي  وحهللدت  ول  القط .

معمظػػوا إعؽلَػػنيحمَػهظمػ الَػػ عيَ  عَ  ظػػوا وَاَػ يَػبػ ))ونػػ  نمػػهلل ا  نيػػ   مػػعود رلػػأ ا  ن ػػ  قػػنيؿ دلػػني حم لػػل هػػ ا اآليػػ  
 وقػػنيلوا  ي ػػني ا يضبػػم حمفمػػ  فقػػنيؿ رمػػوؿ ا  ػػبا ا  نبدػػ  ومػػبم   ػػ  ذلػػك نبػػا   ػػ نيب ال ػػ  (ٗ)((نيعضظبػػػم  

ػ عؾػ نيعنيلبَػ ع إعَف الَةػ ػَؾ )) :ليس كما تظنون إنما هو كما أال لقمـان البنـه»  با ا  نبد  ومبم: يَػنينيػظَ َ ال تظةػ
 .  (٘)«((َلضظبػم  َنضعدم  
 تفسير القرآن باأوال الصحابة والتابعين: -ٖ

فدب ػأ   ػبا ا  نبدػ  ومػبم  وذلك ح  ا يوجهلل تفم  ل ي  نييي        و هتهلليً نػ  رمػوؿ ا 
ا نيػػنيل   ادلفمغػػ  إىل تفمػػ  الصػػ نيني  مل التػػنينيع   ػػني و قػػ ب نهػػهلل  و كثػػ    ػػبا ا  نبدػػ  ومػػبم  أل ػػم  نبػػم فهم 

  وقهلل ا ته   ػ  نيػ  الصػ نيني   ػ  ادلفمػ ي  نمػهللا  نيػ   مػعود فدهني ووجوا الم غ   ع ف  نينيلع نيد  و هلللوالاني
وال   ال إل  غ ا  ني    كتػنيب ا  مػورة إال  حمػني  نبػم حدػً حم لػل  و ػني  ػ  عيػ  إال  حمػني  نبػم »ال   يقوؿ: 

ا هو  نبم نيتتنيب ا     تمبري  اإلني  ل كمل إلد   .  (ٙ)«فدمني  حم لل  لو  نبم  حهلل 

لػػ    ػػبا ا  نبدػػ  ومػػبم  نمػػهللا  نيػػ  نمػػنيس الػػ   ملظغػػَأ نيي ػػنيف القػػ عف نيف ػػ  دنػػنيء ال ػػ  وكػػ لك

                                                 
 .مل( مورة ادلني هللة  اآلي  ؽ)

 .ؾ( مورة ال ور  اآلي  ؾ)

 .لؿ( مورة ادلني هللة  اآلي  ؿ)

 .ؾل( مورة األحمعنيـ  اآلي  ـ)

 .فمؽؽ  صكؿمق(   د  الم نير   ني قم ف)

 .ؾلؼؽ  صؿؿؿق(   د   مبم  ني قمق)
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 .  (ٔ)«الّلهم علِّمه الكتاب»وقنيؿ:  با ا  نبد  ومبم  يقوؿ اني  نمنيس رلأ ا  ن  : لمغ  رموؿ ا 

طػنيء نيػ  ( ونهػػفم-فـهػػ(  ومػعدهلل نيػ  جمػ  )ـؼؽ-ؽؾو  ني    التنينيع  فأ ثنيؿ: رلنيههلل نيػ  جػع )
( وغػ هم. كػنيحموا  ن   ػني   التفمػ  و عػنيا اآليػنيت هػػـم-ؿؽ( ومعدهلل ني  ادلمدب )هػـؽؽ-كؾ ع رنينيح )

 تبقوا    الص نيني  رلأ ا  ن هم.ودالل   لفنيظهني  أل م 

 بعض األدوات المعينة لفهم القرآن:
ا     وحمفهػػم  عػػنيا عينيتػػ  ودالالحػػت حمفهػػم كتػػنيب ا  تعػػنيىل نيصػػورة مػػبدم  ووالػػ اػػني هتقدقتهػػني  ونيعدػػهلل 

ا   ن  اذلو  واآلراء اخلني ػ   ال نيػهلل  ػ   ع فػ  رلمونػ   ػ  األ ػور الػؤ تعػ  نبػا هػ ا الفهػم  وهػأ كثػ ة جػهلل 
 كتمل فدهني هتوث وكتب  وضل    ه ا ادلقنيـ حم ك  نيع  تبك األ ور  وهأ:

دهػػػػني لقولػػػػ  تعػػػػنيىل: وذلػػػػك إل ػػػػرينيؿ الفتػػػػ    عيػػػػنيت القػػػػ عف و عنيحم التأ ػػػػ  والتػػػػهللني   ث ػػػػنيء القػػػػ اءة - ؽ
 .(ٕ)((كعَتنيب   حم َلػَ نياظ إعلَدػَك  ظَمنيَرؾ  لعَدهلَلنيَػ ظوا عينيتع ع ))

ذات لدبػػػ  فػػػنيفتت  المقػػػ ة  ػػػبا ا  نبدػػػ  ومػػػبم   ػػػبدل  ػػػ  ال ػػػ »ح يفػػػ  رلػػػأ ا  ن ػػػ  قػػػنيؿ:  نػػػ 
ل مػنيء فق  هػني  فقبل ي ك  ن هلل ادلني   مل   ا  فقبل: يصبأ  ني   ركع  فم ا فقبل: ي ك   ػني  مل افتػت  ا

وإذا  ػَ  نيتعػوذ        إذا  َ  نييي  فدهني تممد  مَم   وإذا  َ  نيم اؿ مأؿَ مَ  َ تػَ مل افتت  عؿ نم اف فق  هني  يق    ظ 
 .(ٖ)«ذَ تعوَ 

كث ة الق اءة واليديػهلل واليتدػ   ألف   ذلػك  ثػ  كمػ  نبػا فهػم القػ عف التػ    يقػوؿ ا  تعػنيىل:  - ؾ
 .(ٗ)(( ػعَف تَػ ػتعد   الػقظ  َوَرَت ع ))

ًغ ال   نبدػ  يقػوؿ    حنيديػً كثػ ة نبػا قػ اءة القػ عف واإلكثػنير   هػني   ػبا ا  نبدػ  ومػبم  وقهلل ح
 .  (٘)«ا ألصحابهاأرءوا القرآن فإنه ياتي يوم القيامة شفيعً »: الص ة والم ـ

نة والحســنة بع ــر مــن أــرأ حرفــا مــن كتــاب اس فلــه بــه حســ»: ويقػػوؿ نبدػػ  الصػػ ة والمػػ ـ  ي  ػػني
 .  (ٙ)«ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف  حرف ))ألم((أمثالها ال أأول 

                                                 
 .  لؽ  صفك(   د  الم نير   ني قمؽ)

 .مؾ( مورة ص  اآلي  ؾ)

 .فؽؿ  صـؽلؽ(   د   مبم  ني قمؿ)

 .ـ( مورة ادل     اآلي  ـ)

 .فؾؿ  صـكلؽ(   د   مبم  رقمف)
 .ـفق  صؼؽمؾ( جني   الي     رقمق)
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تعاهـدوا القـرآن »   ه   الق عف وحممدنيحم  نيقولػ :  با ا  نبد  ومبم  و   جنيحمب ع   ح غر ال  
 .(ٔ)«قلهامن اإلب  في عف  تفصًِّيابيدب لهو أشّد  يفوالذي نفس

ػػني  وهػػو ادلػػ همش الػػ   مػػنير نبدػػ  مػػبي هػػ ا األ ػػ    التبقػػأ نػػ  العبمػػنيء ادلتق - ؿ  ػػ  حفض ػػني وفهم 
ت نيقػػ  القػػ عف  وهػػو الط يقػػ  المػػبدم  حلفػػ  القػػ عف  ػػ  الت  يػػي والتمػػهللي   ألف التبقػػأ  ػػ  غػػ   هػػ  الفهػػم 
واحلف  ررني يورث نبػا ادلػهلل  المعدػهلل حمون ػني  ػ  اال ػت ؼ وااللتمػنيس و ػ  مل اجلهػ  نيتتػنيب ا  وفهػم عينيتػ   

  ج  ذلك ح ص العبمنيء نبا  ف يتم تبقأ الق عف    ذو  احلف  الص د  والت وة المبدم .   

فهػػم البريػػػ  الع نيدػػ  ودرامػػػتهني  ألف القػػػ عف حمػػ ؿ نيبمػػػنيف نػػ ع  مػػػ   والػػػ   ال يعػػ ؼ الع نيدػػػ  لػػػ   - ـ
ع فػ  الع نيدػ  يفهم الق عف ول  يتمت     الو وؿ إىل فهم  عنيحمد  و قني هلل عينيت   ل ا كنيحمل احلنيج  لػ وري  دل

ال » ػػ  حدػػً ال  ػػو والصػػ ؼ  ونبػػـو الم غػػ   ػػ  المدػػنيف وادلعػػنيا وغ هػػني لفهػػم لتتػػنيب ا   يقػػوؿ رلنيهػػهلل: 
ني نيبرينيت الع ب

 
 .(ٕ)«ػل  ألحهلل ي    نيني  والدـو اآل    ف يتتبم   كتنيب ا  إذا ا يت  ننيدل

ص وال    اجملػ د   تفمػ  كػ ـ ا  نينيل      الق عف  وهو االنتمنيد نبا الفهم اخلنينهللـ القوؿ  - ف
تعػػػنيىل  وهػػػو  ػػػ وج نػػػ   ػػػ همش المػػػبي   فهػػػم كتػػػنيب ا   وهػػػو  ػػػأف   ػػػ نيب المػػػهللع وادلػػػ اهب المنيهبػػػ   

َوال تَػقػػيظ َ ػني لَػدػَ  ))كنيدلعت ل  وغ هني  وال غلوز األ      تفنيم هم أل ني ال تعتمػهلل نبػا العبػم لقولػ  تعػنيىل: 
مـــن أـــال فـــي القـــرآن بغيـــر علـــم فليتبـــوأ مقعـــدب مـــن »نبدػػػ  الصػػػ ة والمػػػ ـ:  . ويقػػػوؿ(ٖ)((لَػػػَك نيعػػػ ع نعبػػػػم  

 .(ٗ)«النار

 ع فػػ  ال نيمػػ  وادل مػػوخ  وذلػػك دلع فػػ  احلتػػم الصػػ د  الػػ    قػػ ا الةػػ ع  ألف ه ػػنيؾ عيػػنيت     - ق
ػ عؽظ َوالػَمريػػ عبظ ))حمم  حتمهػني ونيقدػل ت واػني   ثػ  قولػ  تعػنيىل: كتنيب ا  تعنيىل  فَأَيػػَ َمػني تػظَولكػوا فَػػَثَم  َولعبَػ ع الػَمةػ

ػػ ظ البَػػ ع  َػػ َاـع ))  مػػو   نيقولػػ  تعػػنيىل:  (٘)((َوجػ هللع احلػ ػػ ع َهػػَك َ ػػطػَ  الػَممػ . و ثػػ  قولػػ  تعػػنيىل  ي  ػػني: (ٙ)((فَػػػَوَؿ َوجػ
مػتظمػ نيع ع البَػ ظ )) تظمػ  َوػ  ظػفظواظ ػلظَنيمع ػني إعاَل ال))حممػ ل نيقولػ  تعػنيىل:  (ٚ)((َوإعفػ تػظمػهللظوا َ ني  ع  حمفظمع  يظَتبَػيظ البَػ ظ حمَػفػم 

َعَهني  . وغ هني كث    كتنيب ا .(ٛ)((وظمػ
                                                 

 .ؾؼم  صؿؿؼفني قم ( رواا الم نير  و مبم  والبف  لبم نير      د   ؽ)
 .ؽؿؿ( حمق   ن  كتنيب:  منيحً   نبـو الق عف    نيع القطنيف  صؾ)

 .قؿ( مورة اإلم اء  اآلي  ؿ)
 . وك ا رواا   هلل    م هلل. وقنيؿ ن   الي    ه ا حهلليً حم    د .ؿقق  صؼفمؾ( جني   الي     ني قمـ)
 .فؽؽ( مورة المق ة  اآلي  ف)
 .ــؽ( مورة المق ة  اآلي  ق)
 .ـلؾ( مورة المق ة  اآلي  ك)
 .قلؾ( مورة المق ة  اآلي  ل)
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فمع فػػ  اآليػػنيت ال نيمػػ   وادل مػػو     ػػ  لػػ ور  لفهػػم  حتػػنيـ القػػ عف وتةػػ يعنيت   ألف اجلهػػ   ػػني ررػػني 
نيػػ  يػػ د  إىل   ػػ  احلتػػم نينيدل مػػوخ  وتػػ ؾ ال نيمػػ   فدتػػهللا   احلػػ ؿ نيػػنيحل اـ  وػلػػهللث اال ػػت ؼ والف قػػ  

   ال نيس.

وي ي  الريمػوض   ممنيب حم وؿ اآلينيت  حدً ت يهلل    فهم احلتم والتة ي    كتنيب ا   ع ف   - ك
ألف ه ػػنيؾ عيػػنيت حم لػػل   حػػوادث  عد ػػ  حتمػػ   حتني  ػػني  ني ػػ  لتبػػك  واإل ػػنيـ نػػ  كثػػ   ػػ  عيػػنيت القػػ عف 
   هني نبا ممد  ادلثنيؿ نبا احلص :  احلوادث  وال تةم   د  األحواؿ 

َػني  َتَػوا َوػلظعمكػوَف  َفػ )) قولػ  تعػنيىل:نبػا  ػ واف نيػ  احلتػم فهػم  ً   ػت حدػ َ حظػوَف رع ال حَتػَمػَنَ الَػ عيَ  يَػفػ
ََفنيزَة   ع َ  َعبظوا َف  حَتػَممَػ َػهظمػ رع ني اَػ يَػفػ : اذهػب يػني رافػ  إىل . فقػنيؿ لموانيػ (ٔ)((الػَعَ ابع َوذَلظػمػ َنػَ اب   َلعػدم   ػلظػَمهللظوا رع

ني  نمنيس فق : لػ   كػنيف كػ  ا ػ ئ فػ ح رػني  و  و حػب  ف ػلمػهلل رػني ا يفعػ   عػ ني ني ل عػ ني    عػوف  فقػنيؿ ا
فمػػػأذلم نػػػ   ػػػأء فتتمػػػوا إيػػػنيا  ايهػػػود   ػػػبا ا  نبدػػػ  ومػػػبم  انيػػػ  نمػػػنيس: و ػػػني لتػػػم وذلػػػ ا  إظلػػػني دنػػػني ال ػػػ 

 حػػوا رػػني  وتػػوا  ػػ  كتمػػني م مل قػػ   وف  فػػأروا  ف قػػهلل امػػت مهللوا إلدػػ  رػػني   ػػعوا ن ػ  فدمػػني مػػأذلم  و  ػعوا نيريػػ ا
دثَػنيَؽ الَػ عيَ   ظوتظػوا الػتعتَػنيَب(())اني  نمػنيس  َوإعذػ َ َ ػَ  البَػ ظ  ع

َػني  َتَػوا َوػلظعمكػوَف  َفػ ))كػ لك حػت قولػ :   (ٕ) َ حظػوَف رع يَػفػ
َعبظوا ني اَػ يَػفػ  .(ٗ)(ٖ)((ػلظػَمهللظوا رع

ػني  ػ د  ني  كنيحمل تبك نيع  األدوات الؤ تع  نبا فهم كتنيب ا رغػم  ف ه ػنيؾ ادل يػهلل   تعػنيىل فهم 
 ػػ  هػػ ا األدوات الػػؤ ال نيػػهلل لبمت صصػػ    نبػػـو القػػ عف والتفمػػ   ف يتوحمػػوا نبػػا درايػػ  كنيفدػػ   ػػني   ثػػ : 
 ع ف  اآلينيت ادلتد  وادلهللحمد   وااتم وادلتةنيني   والعنيـ واخلنيص  وادلطب  وادلقدهلل  وادل طوؽ وادلفهـو  وقصػ  

 نيؿ الق عف  والق اءات المم   وغ هني. الق عف  و  ث

 

* * * 

 

 

                                                 
 .للؽ( مورة عؿ نم اف  اآلي  ؽ)
 .كلؽ( مورة عؿ نم اف  اآلي  ؾ)
 .للؽ( مورة عؿ نم اف  اآلي  ؿ)
 .مكك  صلقفـ(   د  الم نير   ني قم ـ)
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 ةـنـثانًيا: الس
 تعريفها:

مظػػَ َ  َ ػػ ػ قَػػهللػ ))  و  ػػ  قػػوؿ ا  تعػػنيىل: (ٔ): هػػأ الط يقػػ  والعػػنيدة  حمػػ   كنيحمػػل  ـ مػػد  فــي اللغــة لغــة
ػػ ػ رظمظػػبعَ ني َوال  َعػػهللظ لعمظػػَ تعَ ني حَتػػػوعي    بَػػَك  ع مــن ســن فــي اإلســالم » ا ا  نبدػػ  ومػػبم: ػػب   وقولػػ (ٕ)(( َرػَمػػبػَ ني قَػمػػ
بعـدب  مـن ريـر أن يـنقص مـن أجـورهم شـيء  ومـن سـنَّ فـي سنة حسنة فله أجرهـا وأجـر مـن عمـ  بهـا 

اإلســـالم ســـّنة ســـيئة  كـــان عليـــه وزرهـــا ووكزر مـــن عمـــ  بهـــا بعـــدب  مـــن ريـــر أن يـــنقص مـــن أوزارهـــم 
 .(ٖ)«شيء

  نيتعػػهللد العبػػـو الةػػ ند  و صصػػنياني  إال  حم ػػني تعػػهللدت التع يفػػنيت حػػوؿ المػػ   ال مويػػ فــي االصــطالح:
 :ذلني ألحم  التع يي ادلقصود ه ني نينيلم ً واأل ولد  م قتص  نبا تع يي ااهلَلث 

 و   ػػػ  قػػػوؿ  و فعػػػ   و تق يػػػ   و  ػػػف  َ بقدػػػ  ػػػبا ا  نبدػػػ  ومػػػبم   ػػػني  ثػػػ  نػػػ  ال ػػػ كػػػ  »وهػػػأ: 
 .(ٗ)« بظقد 

وت نيقب  ال نيس نيعهلل ذلك   ثػ  حػهلليً: ا  نبد  ومبم  با  ال   تتبم ني : وهو الت ـ ال   القول
 .(٘)«إنما األعمال بالنيات»

: وهػػو  ػػني قػػنيـ نيػػ  ال ػػ  نبدػػ  الصػػ ة والمػػ ـ  ػػ  نمػػ    ثػػ  كدفدػػ   ػػ ت   و ػػدني    وح ػػ   الفعــ 
 .(ٙ)«صلوا كما رأيتموني أصليو » ث  قول : 

صػػ نيني  نيمػػتوت  و إظهػػنير ق ي ػػ  ال لػػني  ػػ  فعػػ  ال ػػبا ا  نبدػػ  ومػػبم  : وهػػو  ػػني  قػػ ا ال ػػ التقريــر
ن     ثػ  إقػ ارا نبدػ  الصػ ة والمػ ـ دلػ  تػدمم لعػهللـ وجػود ادلػنيء مل وجػهللا نيعػهلل االحمتهػنيء  ػ  الصػ ة وا يعػهلل 

   ت .

                                                 
 .قؿؾ/ـ( القني وس اادط  ؽ)
 .كك( مورة اإلم اء  اآلي  ؾ)
 .ؽؽـ-ؼؽـ  صؽفؿؾ(   د   مبم  ني قمؿ)
 .قؽ. الم   قم  التهللوي   زلمهلل ن نيج اخلطدب  صؾ( توجد  ال ض  إىل   وؿ  ه  األث   هنيه  اجل ا     صـ)
 .ؽ  صؽ(   د  الم نير   ني قم ف)
   ص.قـؾك(   د  الم نير   ني قم ق)
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  فإ ػػػني َ بقدػػػ   ثػػػ  هولػػػ  ولوحمػػػ  و ػػػع ا و ةػػػد  وغػػػ  ذلػػػك   و  ظبقدػػػ   ثػػػ  احلبػػػم والتػػػـ  الصـــفات
 والة نين  وغ هني.

 :حجية هذا المصدر
اتف  نبمنيء األ   نبا ح د  الم   ال موي   صهللر ا لبتبقأ نيعػهلل القػ عف التػ    وذلػك ل يػنيت الق عحمدػ  

 الواردة   ذلك واألحنيديً الص د   الؤ ت كهلل ه ا احل د .

 حجية هذا المصدر من القرآن الكريم:
يػ  ولت  ػني مػ ورد نيعػ  إف اآلينيت الؤ وردت   مػدنيؽ األ ػ    اتمػنيع ال مػوؿ واأل ػ  ن ػ  كثػ ة لبريني

 تبك اآلينيت الؤ تهللؿ دالل  وال   نبا  تنيحم  الم   وح دتهني نينيل مم  لة  :

يني َيػكَهػني الَػ عيَ  عَ  ظػوا  َهعدعظػوا البَػَ  َو َهعدعظػوا ))فقهلل اقيف ا  تعنيىل هنين  ال موؿ نيطنينت   فقنيؿ جػ   ػأحم : 
الَ مظوَؿ َو ظوػكع اأَل ػ ع  ع ػتظمػ 
يني َيػكَهني الَػ عيَ  عَ  ظػوا  َهعدعظػوا البَػَ  َوَرمظػوَل ظ َوال تَػَولَػوػا َن ػػ ظ َو حمػػػتظمػ ))ؿ ن  وج : . وقني(ٔ)((

َمعظوفَ  الَ مظػوَؿ فَػَقػهللػ  َهَػنيَع البَػ َ  َ ػ ػ يظطعػ ع )). وقولػ  نػ   ػ  قني ػ : (ٕ)((َتمػ
 َوَ ػني عتَػنيكظمظ )). وقولػ  جػ  ث ػنياا: (ٖ)((

 .  (ٗ)((حمَػَهنيكظمػ َن ػ ظ فنيحمػػتَػهظوا َواتَػقظوا الَبَ  إعَف الَبَ  َ هللعيهللظ الػععَقنيبع الَ مظوؿظ َف ظ ظواظ َوَ ني 

  حدنيتػػػ  ن ػػػهلل  ػػػبا ا  نبدػػػ  ومػػػبم  وكػػػ لك   ػػػ  مػػػم نيحم  وتعػػػنيىل نيػػػ د احلتػػػم وال جػػػوع إىل ال مػػػوؿ
ء  ))اال ػػت ؼ والت ػػنيزع  وردا إىل مػػ ت  نيعػػهلل وفنيتػػ   فقػػنيؿ:  فَػػػ ظدكواظ إعىَل البَػػ ع َوالَ مظػػوؿع إعفػ   فَػػإعفػ تَػ َػػنيَزنػتظمػ  ع َ ػػأػ
َم ظ تَأػوعي     .  (٘)((كظ تظمػ تػظ ػ ع ظوَف نيعنيلَب ع َوالػدَػوػـع اآل ع ع َذلعَك َ دػػ   َوَ حػ

فَػ  ))وقهلل حمفا ا  تعنيىل اإلؽلنيف ن  ال ي  ا يقمبوا نيق نيء ال موؿ نبد  الص ة والم ـ ذلم  فقػنيؿ: 
َػػػػني َقَ ػػػػدػَل َويظَمػػػػَبمظوا َوَرنيَػػػػَك ال يػظ ػ ع ظػػػػو  ػػػػني شلع ػػػػهعمػ َحَ ج  ػػػػهللظوا  ع  حمفظمع َ ال غلَع ػػػػ َػهظمػ ملظ ػػػػوَؾ فعدَمػػػػني َ ػػػػَ َ  نيَػدػػ َف َحػػػػَت ػلظََتمظ

بعدم ني ػ  ا  َفػ َيتظػوَف ذَلظػمظ )). وقول  تعػنيىل: (ٙ)((َتمػ ػ ػ اخلػع  َوَ ػني َكػنيَف لعمظػ ػ ع   َوال  ظ ػ ع َػ   إعَذا َقَ ػا البَػ ظ َوَرمظػولظ ظ  َ ػ دَػػ َةظ  ع
 َ ػ عهعمػ 
ا(ٚ)((  .(ٛ). وغ هني    اآلينيت كث ة جهلل 

                                                 
 .مف( مورة ال منيء: اآلي  ؽ)
 .ؼؾ( مورة األحمفنيؿ: اآلي  ؾ)
 .ؼل( مورة عؿ نم اف: اآلي  ؿ)
 .ك( مورة احلة   اآلي  ـ)

 .مف( مورة ال منيء: اآلي  ف)
 .فق( مورة ال منيء: اآلي  ق)
 .قؿ( مورة األح اب: اآلي  ك)
 «.قوانهلل   ه د    التعني      الم   ال موي »( ي اج  كتنيني ني ل)
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 أما حجية هذا المصدر من السنة نفسها:
   حنيديػػً كثػػ ة و    نيمػػمنيت سلتبفػػ     هػػني قولػػ   ػػبا ا  نبدػػ  ومػػبم  فقػػهلل نيػػ غ ذلػػك رمػػوؿ ا 

مـن »  قػنيؿ:   و ػ  يػأى قنيلوا: يػني رمػوؿ ا «ك  أمتي يدخلون الجنة إال من أبى»نبد  الص ة والم ـ: 
 .(ٔ)«أطاعني دخ  الجنة  ومن عصاني فقد أبى

من أطاعني فقد أطاع اس  ومن عصاني فقد عصى اس  ومـن أطـاع »  با ا  نبد  ومبم: وقول 
 .(ٕ)«أميري فقد أطاعني  ومن عصى أميري فقد عصاني

ــ» ػػبا ا  نبدػػ  ومػػبم  وقولػػ  ن والــدب وولــدب والنــاس ال يــنمن أحــدكم حتــى أكــون أحــب إليــه م
 .  (ٖ)«أجمعين

تركــت فــيكم أمـــرين لــن تضـــلوا مــا تمســكتم بهمـــا كتــاب اس وســـنة »واحلػػهلليً الػػ   نيػػ   يػػػهللي ني 
 .(ٗ)«نبيه

 ػػػ   ايقػػػ  لػػػ ورة  ف تتػػػوف المػػػ   ادلصػػػهللر الثػػػنيا لبتبقػػػأ والتةػػػ ي  ألف   القػػػ عف كثػػػ    العقـــ مل إف 
ني وكدفدتهني إال      ؿ الم   الؤ   حتهني وفصػبتهني كمػني   األحتنيـ والتة يعنيت والف ا   ال ؽلت   ع فته

َو َقعدمظػػوا الَصػػ َة َوعتظػػوا ال ََكػػنيةَ ))قولػػ  تعػػنيىل   ف ي ػػ  الصػػ ة: 
َولعبَػػ ع َنبَػػا ال َػػنيسع ))  وكػػ لك ف ي ػػ  احلػػمش (٘)((

ػػمشك الػمَػدػػػلع  ؿ نينيل مػػم  لبفػػ ا   حدػػً جػػنيءت المػػ   ونيد ػػل كدفدػػ  هػػ ا الفػػ ا   و وقنياػػني وكػػ لك احلػػني (ٙ)((حع
َ  لعتظمَػَ َ لعبَ نيسع َ ني حمػظَ َؿ إعلَدػهعمػ ))األ     وهو  ني نعغ ن   ا  تعنيىل نيقول :   .(ٚ)((َو حم َلػَ ني إعلَدػَك ال َكػ

كمػػني  ف ه ػػنيؾ حػػنيالت كثػػ ة ا يػػ د فدهػػني الػػ   القػػ عف ونيد تهػػني المػػ   ال مويػػ    ثػػ  حتػػم  كػػ  حلػػـو 
 نيب    الممنيع.احلم  األهبد   وك  ذ  حم

كمػني و ػفت   لد  ه ا ف مب  ني  كنيف نبد  الص ة والم ـ   حدنيت  العمبد  ت    حقدقد  لبق عف
 .(ٛ)«كان خلقه القرآن» ـ ادل     نني ة  رلأ ا  ن هني ح  قنيلل: 

                                                 
 .ؾفؾؽ  صؼلؾك(   د  الم نير   ني قمؽ)
 .مؾؾؽ-لؾؾؽ  صكؿؽك(   د  الم نير   ني قمؾ)
 .ق  ص فؽ نير   ني قم(   د  المؿ)
 .ؼك  صـكلؽ( ادلوهأ لإل نيـ  نيلك  ني قم ـ)
 .ؿـاآلي    ( مورة المق ةف)

 .كم( مورة عؿ نم اف  اآلي  ق)

 .ــ( مورة ال     اآلي  ك)

 .ؽؾمؽ  صؿؿؿقؾ(  م هلل   هلل  ني قم ل)
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 توثيق هذا المصدر وحفظه:
 :ؽلت   ف حموج  احلهلليً ن  توثد  ه ا ادلصهللر وتهللوي     ث ث   اح   وهأ

  با ا  نبد  ومبم: : نص  ال موؿالمرحلة األولى

   وؿ األ ػػ   ف يتتػػب الصػػ نيني  المػػ   حػػت ال ؼلػػتبط القػػ عف  ػػبا ا  نبدػػ  ومػػبم   ػػا رمػػوؿ ا 
  مل ملػػػ  لػػػمع  الصػػػ نيني  (ٔ)«ال تكتبـــوا عنـــي ومـــن كتـــب عنـــي ريـــر القـــرآن فليمحـــه»نينيلمػػػ    فقػػػنيؿ: 

 لعنيص وغ ا.نيتتنينيتهني   ثنيؿ نمهللا  ني  نم و ني  ا

 : نص  اخلبفنيء ال ا هللي :المرحلة الثانية

لقػػػهلل اهػػػتم اخلبفػػػنيء ال ا ػػػهللوف نيتوثدػػػ  المػػػ    ثػػػ  اهتمػػػني هم نيػػػنيلق عف  فبػػػم يقمػػػ   حػػػهلل  ػػػ هم روايػػػ  ا 
اخلبفػػنيء األرنيعػػ  رلػػأ ا    إال نيوجػػود  ػػهود  وهػػ ا  ػػني احمته ػػ ػػبا ا  نبدػػ  ومػػبم  يمػػمعهني  ػػ  رمػػوؿ ا 

 ـ األـ و ـ األب إىل  ع نيت  فقنيلل إف اني  انيػ   و انيػ  ني ػؤ  ػنيت وقػهلل   ػعت جنيءت اجلهللة »ن هم  فقهلل:
 ػػبا ا    ف ك   كتػػنيب ا  حقػػني فقػػنيؿ  نيػػو نيتػػ   ػػني  جػػهلل لػػك   التتػػنيب  ػػ  حػػ  و ػػني ملعػػل رمػػوؿ ا 

 ػبا  ق ػا لػك نيةػأء ومأمػأؿ ال ػنيس قػنيؿ فمػأؿ ال ػنيس فةػههلل ادلريػ ة نيػ   ػعم   ف رمػوؿ ا نبد  ومػبم 
 نطنيهػػني المػػهللس قػػنيؿ و ػػ  ملػػ  ذلػػك  عػػك قػػنيؿ زلمػػهلل نيػػ   مػػبم  قػػنيؿ فأنطنيهػػني المػػهللس مل نبدػػ  ومػػبم ا  

جنيءت اجلهللة األ    الؤ  نيلفهني إىل نم  قنيؿ مفدنيف وزادا فدػ   عمػ  نػ  ال هػ   وا  حفضػ  نػ  ال هػ   
 .(ٕ)«ولت  حفضت      عم   ف نم  قنيؿ إف اجتمعتمني فهو لتمني و يتتمني احمف دت ني  فهو ذلني

وه ػػػػػنيؾ حػػػػػوادث و حػػػػػواؿ لب بفػػػػػنيء اآل ػػػػػ ي  رلػػػػػأ ا  نػػػػػ هم التممػػػػػوا فدهػػػػػني  ػػػػػهود ا لبتثمػػػػػل  ػػػػػ  
. ولتػػػػ  نيقدػػػػل المػػػػ   ال مويػػػػ  زلفوظػػػػ    هػػػػ ا ادل حبػػػػ  نيمػػػػمب هػػػػ ا (ٖ)األحنيديػػػػً  وادلقػػػػنيـ يطػػػػوؿ لػػػػ ك هني

 التم د  والتهللقد     الص نيني  رلواف ا  نبدهم.

 :نص  التنينيع  و ني نيعهللهم :المرحلة الثالثة

مدمني نيعهلل  ف ظه ت نيػوادر الولػ      ه ا العص   ال نيصورة  وم لقهلل نيهلل  تهللوي  احلهلليً وتوثدق  
احلػػهلليً  فتتػػب اخلبدفػػ  نمػػ  نيػػ  نمػػهللالع ي  رلػػأ ا  إىل نمغنيلػػ  يػػأ  هم نيتتنينيػػ  احلػػهلليً  وف ػػني  ػػ  لػػدنين  

ل دروس العبػم وذهػنيب فنيكتمػ  فػإا  فػ ػبا ا  نبدػ  ومػبم  احمضػ   ػني كػنيف  ػ  حػهلليً رمػوؿ ا »قني   : 
وكػػنيف  ػػ  الػػ ي  كبفهػػم نيػػ لك اإل ػػنيـ  ػػهنيب ال هػػ   ر ػػ  ا  تعػػنيىل  ونيعػػهللهني نيػػهلل ت ح كػػ  تػػهللوي   «العبمػػنيء

                                                 
 .كمؾؽ  صؼؽفك(   د   مبم  ني قمؽ)
 .ؾلـ  صؼؼؽؾ(    ج  الي     ني قمؾ)
 لبهللكتور رفعل فوز .« توثد  الم  »لك كتنيب ( ي اج    ذؿ)
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ػني ونمػ    ني  ػني تفػ غ ذلػني العبمػنيء وادل تصػوف  وظهػ ت  صػ فنيت  الم   وو دصهني وتهللقدقهني  حت  ػنير نبم 
 لم الص نيح والم   وادلمنيحمدهلل.ال    «زه  التص دي      احلهلليً»  ا اخلصوص   ث : 

فتنيحمػػػل هػػػ ا ادل حبػػػ  حنيفبػػػ  نيػػػنيجلهود العضدمػػػ  الػػػؤ نيػػػ لل  ػػػ   جػػػ  حفػػػ  المػػػ   وتوثدقهػػػني  حدػػػً 
 ػػػػػ  التف يػػػػػ  نيػػػػػ  الصػػػػػ د  واحلمػػػػػ    ػػػػػبا ا  نبدػػػػػ  ومػػػػػبم   عػػػػػل  عضػػػػػم األحنيديػػػػػً ادلمػػػػػ هلل إىل ال ػػػػػ 

العبمػػػنيء نيتتنينيػػػ   قػػػواؿ الصػػػ نيني   وال ػػػعدي  كمػػػني ظهػػػ ت الع نييػػػ  نينيألمػػػنيحمدهلل  ي  ػػػني  إلػػػنيف  إىل ذلػػػك  اهػػػتم
 .(ٔ)والتنينيع     ص فنيت   فصب 

 منهج المسلمين في توثيق هذا المصدر )السنة(:
ؽلت   ف ضلص  ادل همش ال   اتمع  ادلمبموف    مبي ه ا األ     توثدػ  المػ   ال مويػ     اإلمػ نيد 

 م األ   .وادلنت  وهو   همش ف يهلل ود ت ني  ه ا األ   ن  مني   األ م وال ض

فأ ػػػني اإلمػػػ نيد فقػػػهلل ولػػػ  لػػػ  العبمػػػنيء لػػػوانيط و حتػػػنيـ دقدقػػػ  و ػػػهلليهللة نينيلوقػػػل حمفمػػػ  أل ػػػ  ال وايػػػ  
 :الص د   وت ؾ ال عدف  وادلولون   و    ب  ه ا ال وانيط وادلعنيي 

 مػمنيب   ف يتوف ال او  نهللال  لب وايػ   والعػهللؿ يعػ   ف يتػوف  مػبم ني نينيلري ػني ونػنيق    مػبدم ني  ػ  - ؽ
  واـر ادل وءة.و  الفم 

اجلػػ ح والتعػػهللي : فػػنيجل ح هػػو الطعػػ    الػػ او  والتعػػهللي  هػػو ت كدتػػ  نينيلعهللالػػ   ولتػػ  واحػػهلل   هػػني  - ؾ
   وط و عنيي  أل   ال واي   و ردهني.

 ع فػػػػ  األ ػػػػ نيص الثقػػػػنية وال ػػػػعفنيء  وقػػػػهلل  لغػػػػي نبمػػػػنيء األ ػػػػ    رجػػػػنيؿ الثقػػػػنية وال ػػػػعفنيء كتم ػػػػني  - ؿ
  تهني.و ص فنيت  لص   حمق  ال واي  وم 

كػػػ  هػػػ ا  ػػػ   جػػػ   ف تصػػػ  ال وايػػػ   ػػػ  المػػػبي إىل اخلبػػػي  ػػػ د   ال تعييهػػػني زيػػػنيدة  و حمقصػػػنيف  
ونبػػم اإلمػػ نيد هػػو العبػػم الوحدػػهلل الػػ   ي ػػمط ال وايػػ  حدػػً يػػهللرس حػػنيؿ الػػ او   ػػ   دػػ  ال ػػواحأ مل ػلتػػم 

 نبدهني نينيلص    و ال عي.

  نيد وال وايػػ  شلػػني  ػػ  ا  نيػػ    ػػ  زلمػػهللونبػػم اإلمػػ»يقػػوؿ  ػػد  اإلمػػ ـ انيػػ  تدمدػػ  ر ػػ  ا  تعػػنيىل: 
وجعبػػ  مظػػَبم ني إىل الهللرايػػ . فأهػػ  التتػػنيب ال إمػػ نيد ذلػػم يػػأث وف نيػػ  ادل قػػوالت. وهتػػ ا  ػػبا ا  نبدػػ  ومػػبم 

ادلمتػػػهللنوف  ػػػ  هػػػ ا األ ػػػ   هػػػ  ال ػػػ الت. وإظلػػػني اإلمػػػ نيد دلػػػ   نضػػػم ا  نبدػػػ  ادل ػػػ   هػػػ  اإلمػػػ ـ والمػػػ    
مػػقدم وادلعػػوج والقػػو . وغػػ هم  ػػ   هػػ  المػػهللع والتفػػنير  إظلػػني ن ػػهللهم   قػػوالت يف قػػوف نيػػ  نيػػ  الصػػ د  وال

                                                 
 ( ي ض  ادل ج  المنيني .ؽ)
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يأث و ني نيري  إم نيد. ونبدهني    دي هم االنتمنيد وهم ال يع فوف فدهني احل     المنيهػ  وال احلػنيك  ػ  العنيهػ . 
 ػ هم نبػػا و  ػني هػ ا األ ػػ  ادل حو ػ  و  ػػ نيب هػ ا األ ػػ  ادلعصػو    فػػإف  هػ  العبػػم  ػ هم والػػهللي  هػم  ػػ   

  كمني يضه  الصم  ل   ند  
َ
 .(ٔ)«يق   فضه  ذلم الصهللؽ    ادل

ولمدػػنيف نضمػػ  نبػػم اإلمػػ نيد   ال ػػمط والتوثدػػ  حمػػورد نبػػػا مػػمد  ادلثػػنيؿ هػػ ا القصػػ  الػػؤ تريػػ  مػػػ د 
  ػػنيت القصػػ  الػػؤ حػػهللثل  ػػ  كثػػ   ػػ  الصػػ نيني  والتػػنينيع  ونبمػػنيء األ ػػ  رلػػأ ا  نػػ هم   عػػ  لتوثدػػ  

ولػػمطهني  فقػػهلل مػػنيف   نيػػو  يػػوب األحمصػػنير  رلػػأ ا  ن ػػ   ػػ  ادلهللي ػػ  ادل ػػورة إىل  صػػ  لدتأكػػهلل  ػػ   ال وايػػنيت
يقػػػوؿ نطػػػنيء نيػػػ   ع رنيػػػنيح:  ػػػ ج  نيػػػو  يػػػوب   ػػػبا ا  نبدػػػ  ومػػػبم   ػػػ   حػػػهلليً ػلفضػػػ  نػػػ  رمػػػوؿ ا 

 حػػهلل وا يمػػ   ػػبا ا  نبدػػ  ومػػبم  األحمصػػنير  إىل نقمػػ  نيػػ  نػػني    يمػػأل  نػػ  حػػهلليً ملعػػ   ػػ  رمػػوؿ ا 
غػػ ا وغػػ  نقمػػ   فبمػػني قػػهللـ إىل   ػػ ؿ  مػػبم  نيػػ  سلبػػهلل األحمصػػنير   ػػبا ا  نبدػػ  ومػػبم  ملعػػ   ػػ  رمػػوؿ ا 

)وهػػو   ػػ   صػػ ( فػػأ عا فع ػػػ  نبدػػ   ف ػػ ج إلدػػ  فعنيحمقػػػ   مل قػػنيؿ لػػ :  ػػني جػػنيء نيػػػك يػػني  نيػػني  يػػوب  فقػػػنيؿ: 
غػ   با ا  نبدػ  ومػبم  ا ا يم   حهلل ملع     رموؿ  با ا  نبد  ومبم  حهلليً ملعت     رموؿ ا 

وغ  نقمػ   فنينيعػً  ػ  يػهللل  نبػا    لػ   قػنيؿ: فمعػً  عػ   ػ  يهلللػ  نبػا   ػ ؿ نقمػ   فػأ ع نقمػ   فع ػ  
 ػػبا ا  نبدػػ   ف ػػ ج إلدػػ  فعنيحمقػػ   فقػػنيؿ:  ػػني جػػنيء نيػػك يػػني  نيػػني  يػػوب  فقػػنيؿ: حػػهلليً ملعتػػ   ػػ  رمػػوؿ ا 

غػػ   وغػػ ؾ   مػػي ادلػػ     قػػنيؿ نقمػػ : حمعػػم   ومػػبم  ػػبا ا  نبدػػ ا يمػػ   حػػهلل ملعػػ   ػػ  رمػػوؿ ا ومػػبم 
مـــن ســـتر منمًنـــا فـــي الـــدنيا علـــى خزيـــة  ســـترب اس يـــوم »يقػػػوؿ:  ػػػبا ا  نبدػػػ  ومػػػبم  ملعػػػل رمػػػوؿ ا 

فقنيؿ ل   نيو  يوب  هللقل. مل احمص ؼ  نيػو  يػوب إىل راحبتػ   ف كمهػني راجع ػني إىل ادلهللي ػ   فمػني  دركتػ   «القيامة
 .  (ٕ)إال نيع ي   ص جني  ة  مبم  ني  سلبهلل 

وقنيؿ معدهلل ني  ادلمدب رلأ ا  ن   وهو  ػ  كمػنير التػنينيع : إا ك ػل ألمػنيف   مػ ة األيػنيـ والبدػنيك 
 .  (ٖ)  احلهلليً الواحهلل

 و  ني ادلنت وهو حم  احلهلليً فقهلل ول  ل  العبمنيء   وه ني دقدق  ولوانيط زلتم  لقمول   و  هني:

   نيبدأ  و فصد . ال يتوف ركدك البف   هتدً ال يقول - ؽ»

  ال يتوف سلنيلف ني لمهللهدنيت العقوؿ  هتدً ال ؽلت  تأويب . - ؾ

  ال ؼلنيلي القوانهلل العني     احلعَتم واأل  ؽ. - ؿ

                                                 
 .م/ؽ( رلمون  الفتنيو  ؽ)
 .كؽؽ(  ع ف  نبـو احلهلليً  لب نيكم  صؾ)
 .لؽؽ(  ع ف  نبـو احلهلليً  لب نيكم  صؿ)
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  ال يتوف سلنيلف ني لب   وادلةنيههللة. - ـ

  ال ؼلنيلي المهللهأ   الطب واحلتم . - ف

  ال يتوف داند  إىل رذيب  تتع    هني الة ا  . - ق

 ؼلنيلي ادلعقوؿ     وؿ العقدهللة     فنيت ا  ورمب . ال  - ك

  ال يتوف سلنيلف ني لم   ا    التوف واإلحممنيف. - ل

  ال يةتم  نبا م نيفنيت يصنيف ن هني العق ء. - م

 ال ؼلػػػنيلي القػػػ عف  و زلتػػػم المػػػ    و اجملمػػػ  نبدػػػ   و ادلعبػػػـو  ػػػ  الػػػهللي  نينيل ػػػ ورة  هتدػػػً ال  - ؼؽ
 ػلتم  التأوي .

  با ا  نبد  ومبم. يتوف سلنيلف ني لب قني   التنيرؼلد  ادلع وف  ن  نص  ال    ال - ؽؽ

  ال يواف    هب ال او  الهللاند  إىل   هم . - ؾؽ

  ال ؼلع ن      وق  رةههلل نضدم مل ي ف د راو واحهلل ني وايت . - ؿؽ

  ال يتوف حمني   ني ن  نينينً حمفمأغ     ال او  نبا روايت . - ـؽ

نبػػا إفػ اط   الثػػواب العضػدم نبػػا الفعػػ  الصػري   وادلمنيلريػػ  نينيلوندػهلل الةػػهلليهلل نبػػا   ال يةػتم  - فؽ
 .(ٔ)«األ   احلق 

 حرص األمة على سالمة التلقي من التحريف:
 رعن دلنيذا كنيف مبي األ   نبا ه ا القهللر    احل ص واحل ر   توثد  التبقأ    الم   ال موي  

 والجواب يكمن في سببين  وهما: 
 ف هػػ ا المػػبي رلػػأ ا  نػػ هم ع  ػػوا  ػػ ا الػػهللي  إؽلنيحم ػػني  طبق ػػني  و ػػ   جػػ  احلفػػنيظ نبػػا هػػ ا  - ؽ

الػػهللي   ح  ػػوا نبػػا  ف توثدػػ  المػػ   الػػؤ تعػػهلل الةػػط  اآل ػػ  وادلصػػهللر الثػػنيا لبتبقػػأ  ألف   لػػدنينهني لػػدنيع 
 لبهللي  و صنيدرا. 

بػػا نواه ػ   ػػ  غػػ  مػػ هلل  و ألف هػ ا األ ػػ  هػػأ   ػ  الصػػهللؽ و  ػػ  األ نيحمػػ   فػ  تأ ػػ  التػػ ـ ن - ؾ

                                                 
دم ر ػ  ا    كتنينيػ  . وي ضػ   ػني كتمػ  اإل ػنيـ انيػ  القػؾكؾ-ؽكؾ( الم   و تنيحمتهني   التة ي  اإلم  أ   صطفا المػمنينأ  صؽ)

 «.ادل نير ادل دي»العضدم 
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دلد   وال تقي نبا األ ػور ادلمهمػ  والريني  ػ   وال تمػ  األحتػنيـ نبػا الض دػنيت والةػتوؾ  وهػ ا الصػفنيت 
َ  َوالػَمَصػػػَ  ))هػػأ  ػػ  عثػػنير الينيدػػػ  ال نينيحمدػػ  لة ػػ   يقػػػوؿ ا  تعػػنيىل:  ػػيظ َ ػػػني لَػػدػَ  لَػػَك نيعػػػ ع نعبػػػم  إعَف الَمػػمػ َوال تَػقػ

ػ ظوال   َوالػفظَ اَد كظ ك  لَ عػَك َكػنيَف َن ػػ ظ َ مػ ػَيع  الػَتػ عَب الَػ عيَ  ال يػظ ػ ع ظػوَف نيعييَػنيتع ))  ويقػوؿ جػ   ػأحم : (ٔ)(( ظوػ إعظَلَػني يَػفػ
لَ عَك هظمظ   .  (ٕ)((الػَتنيذعنيظوفَ  الَب ع َو ظوػ

مـن كـذب »وقهلل حػ ر ال مػوؿ نبدػ  الصػ ة والمػ ـ  ػ  يتػ ب نبدػ   و يفػي  نبػا حهلليثػ  قػني   : 
مـن حـدث عنـي بحـديث يـفر  ». وقولػ  نبدػ  الصػ ة والمػ ـ: (ٖ)«علّي متعمـًدا فليتبـوأ مقعـدب مـن النـار

 .  (ٗ)«أنه كذب فهو أحد الكاذبين

وقػػػهلل تع لػػػل المػػػ   ال مويػػػ    العصػػػور ادلتػػػأ  ة ذل مػػػنيت   مػػػ   ػػػ   نػػػهللاء هػػػ ا الػػػهللي   ػػػ  اخلػػػنيرج 
 ػ   زال هػم وت  ػ ام و ػ  العق حمدػ  الػ ي  تم ػوا  ػ هب  تمثب    االمتة اؽ وادلمتة ق  و ػ  الػهللا   

 العق    تفم  وتأوي  ال صوص الة ند . 

و مػػػػهللت هػػػػ ا اذل مػػػػنيت   إثػػػػنيرة الةػػػػمهنيت حػػػػوؿ المػػػػ   ال مويػػػػ   ػػػػ   دػػػػ  اجلهػػػػنيت   ػػػػ  حدػػػػً 
  وتبقدػػ  لبػػوحأ  وكػػ لك رواة احلػػهلليً و مػػنيحمدهللا  وكػػ لك الطعػػ     ػػبا ا  نبدػػ  ومػػبم   ػػ   ال مػػوؿ

 كث     الص نيني  ال ي  كنيحموا     ن ـ رواة احلهلليً كأع ه ي ة واإل نيـ ال ه   رلأ ا  ن همني.

وقػػهلل تصػػػهلل  ذلػػػ ا الريػػػ و وذلػػ ا التةػػػتدك نبمػػػنيء األ ػػػ  نيقػػوة وردوا مػػػهني هم   ضلػػػورهم  حد مػػػني نيد ػػػوا 
يػػػػػ اؿ العبمػػػػػنيء حقدقػػػػػ  تبػػػػػك الةػػػػػمهنيت  واألدلػػػػػ  ال ني ػػػػػع  المػػػػػنيهع  لػػػػػهللح هني  وال تػػػػػ اؿ اذل مػػػػػ  قني مػػػػػ  وال 

 ادل بصوف والهللننية ال نينيحمدوف يواجهو ني نيتوفد     ا  ومهللاد    .

  التتػب والم ػوث  و  ه دتهػني واحلهلليً ن  تبك الةمهنيت وال د نبدهني هوي   ؽلتػ  ال جػوع إلدهػني
   (٘)التث ة الؤ  صصل فدهني.

نيس لتبقػػأ هػػ ا الػػهللي   و ف فتمػػت ب  شلػػني مػػم :  ف القػػ عف التػػ   والمػػ   ال مويػػ  علػػني ادلصػػنيدر األمػػ
 إغفنيؿ  حهللعلني إغفنيؿ ل     وال تتتني     ه د  ه ا الهللي  إال  مني.

   ني كدي حمفهم الم   ال موي    و نيعمنيرة       ني هأ القوانهلل ادلعد   نبا فهم الم   ال موي  

                                                 
 .قؿ( مورة اإلم اء  اآلي  ؽ)

 .فؼؽ( مورة ال     اآلي  ؾ)

 .ل  صف(   د   مبم  ني قمؿ)
 .ك  صؽ(   د   مبم  ني قمـ)
 نينأ  وغ هني.لبمم« الم   و تنيحمتهني   التة ي  اإلم  أ»و«. وقفنيت    ادلمتة ق  والم  »(   هني نبا ممد  ادلثنيؿ هتث ني ف)
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  المػ   قوانهلل   ه دػ  لبتعني ػ   ػ» ف  ه  العبم ولعوا قوانهلل وال    عتهني   كتنيع:  والجواب:
جنيء   نهللد    القوانهلل  هللهني  فصب  ه نيؾ  و  هني: اإل  ص  وفهم الق عف الت    وفهػم قوانػهلل  «ال موي 

 التص د  والت عدي  وفهم ادلنت وغ هني.
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 اع:ـــاإلجم
ػػ َكظمػ َو ظػػ ََكنيءَكظمػ ))العػػـ  نبػػا األ ػػ  والقطػػ  نيػػ   و  ػػ  قولػػ  تعػػنيىل:  فــي اللغــة هــو: .  و (ٔ)((فَػػَأ ػععظوا  َ ػ

 .  (ٕ)هو: االتفنيؽ     قوذلم:     القـو نبا ك ا    اتفقوا

نبػػػا   ػػػ   ػػػبا ا  نبدػػػ  ومػػػبم  اتفػػػنيؽ رلتهػػػهلل  نصػػػ   ػػػ    ػػػ  زلمػػػهلل واإلجمـــاع فـــي االصـــطالح:
 .  (ٖ)  نأ

تمػػ   ػػ  التع يػػي  ف نػػواـ ال ػػنيس ال يػػهلل بوف    فهػػـو اإل ػػنيع إذ ال نيػػهلل  ف يتػػوف اجملمعػػ  نبػػا يو 
بػػم والفقػػ  واالجتهػػنيد هتدػػً يمػػتطدعوا  ف يمػػت مطوا األحتػػنيـ  ػػ  ال صػػوص الةػػ ند    مػػتو  كػػنيؼ  ػػ  الع

ف   نصػ  واحػهلل  وذلػك المػت نيل  إ ػنينهم واجتمػنينهم   نصػور سلتبفػ    و وغلب  ف يتوف ه الء اجملتهػهلل
فػػػ  نػػػعة إل ػػػنيع غػػػ    ػػػبا ا  نبدػػػ  ومػػػبم  كمػػػني يتمػػػ   ػػػ  التع يػػػي  ف هػػػ الء اجملتهػػػهللي   ػػػ    ػػػ  زلمػػػهلل

دلمػػبم   ػػ  الدهػػود وال صػػنير  وغػػ هم  و  ػػ  ا فػػإف اتفػػنيقهم غلػػب  ف يتػػوف قطع ػػني نبػػا   ػػ   ػػ نأ     حمػػ  ا
 يتعب  نينيألحتنيـ ادلتعبق  نينيإلحممنيف   العمنيدات وادلعني  ت والعقونينيت وغ هني.

وغ هػػػني  ػػػ   وقػػػهلل وقػػػ  اإل ػػػنيع   نهػػػهلل الصػػػ نيني  ن ػػػهلل ني اتفػػػ  كمػػػنير الصػػػ نيني  نبػػػا تولدػػػ  اخل فػػػ .
 .(ٗ)  ادلمني

 حجية هذا المصدر:
اتفقل األ   نبا ح د  اإل نيع و حم   صهللر     صنيدر التبقأ والتة ي   وذلك  ػ   ػ ؿ  ػني جػنيء 

    حمصوص ت كهلل ه ا احل د   فم  ه ا األدل : با ا  نبد  ومبم    كتنيب ا  وم   رموؿ ا 

 حجية اإلجماع من كتاب اس: - ٔ
َوَ ػػػ ػ ))هللؿ نبػػػا ح دػػػ  اإل ػػػنيع  و ػػػ  هػػػ ا اآليػػػنيت  قولػػػ  تعػػػنيىل: فقػػػهلل وردت عيػػػنيت ق عحمدػػػ  كثػػػ ة تػػػ

ػػبع ع  يظَةػػنيقع ع  ػػَ  َمػػمعد ع الػمظػػ ػ ع عَ  حمػظَولَػػ ع َ ػػني تَػػػَوىَل َوحمظصػ ػػ ػ نيَػعػػػهللع َ ػػني تَػمَػػػَ َ لَػػ ظ اذلػظػػهلَل  َويَػَتمعػػ ػ َغدػػ  َجَهػػَ َم َوَمػػنيَءتػ الَ مظػػوَؿ  ع
لي   ػ  ادلػ     نينيلعػ اب ومػوء ادلصػ   كمػني جػنيءت اآليػ   قيحمػ  . حدً تونهلل ا  تعنيىل دل   ني(٘)((َ صع  ا

                                                 
 .ؽك( مورة يوحم   اآلي  ؽ)

 .ؼفؽ/ؽ( ادلصمنيح ادل    ؾ)

 .ـؾؾ/ؿ( تدم  الت  ي   التمنيؿ ني  اذلمنيـ ؿ)

( ي اجػػ  ادل جػػ  المػػنيني  وغػػ ا  ػػ  كتػػب األ ػػوؿ والفقػػ   نيػػ  قػػهلل  لغػػي    مػػني   اإل ػػنيع نػػهللد  ػػ  التتػػب   هػػني: اإل ػػنيع النيػػ  ـ)
 هم ة  وغ ا.

 .فؽؽ ( مورة ال منيء  اآلي ف)
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   وه ا يع  رفهـو ادل نيلف   ف اتمػنيع مػمد  ادلػ     هػو اتمػنيع أل ػ  رمػوؿ ا ادل    سلنيلف  ادل     ر نيلف  
  با ا  نبد  ومبم.

ػػ ػتظمػ  َهعدعظػػوا البَػػَ  َو َهعدعظػػوا الَ مظػػوَؿ َو ظوػكع ))و ي  ػػني قولػػ  تعػػنيىل:  ػػ ع  ع . و ولػػو األ ػػ  هػػم اجملتهػػهللوف (ٔ)(( اأَل ػ
 والعبمنيء وادلفتوف.

 حجية اإلجماع من السنة النبوية: - ٕ
ا تػػػهللؿ  دعهػػػني نبػػػا   يػػػ    ػػػ  اإلمػػػ ـ و  ػػػني ال  إف األحنيديػػػً الػػػواردة   ح دػػػ  اإل ػػػنيع كثػػػ ة جػػػهلل 

ا  و ػػػ  هػػػ ا ا إن أمتـــي ال تجتمـــل علـــى  » م: ػػػبا ا  نبدػػػ  ومػػػب ألحنيديػػػً قولػػػ  تمػػػ  نبػػػا لػػػ ل   نيػػػهلل 
يـــد اس مـــل »  ػػػبا ا  نبدػػػ  ومػػػبم:   وقولػػػ (ٕ)« ضـــاللة فـــإذا رأيـــتم اختالفـــا فعلـــيكم بالســـواد األعظـــم

فما رأ  المسلمون حسًنا فهـو عنـد اس حسـن »: . ويقوؿ نمهللا  ني   معود رلأ ا  ن  (ٖ)«الجماعة
 .(ٗ)«يئوما رأوا سيًئا فهو عند اس س

 يً تهللؿ دالل  قنيهع  نبا  ف اإل نيع هو  صهللر ثنينيل و هم لبتة ي  والتبقأ.وه ا األحنيد

يقػػ غ ح دػػ  هػػ ا ادلصػػهللر  لتػػوف  ف اجملتهػػهللي  هػػم  ػػ   هػػ  احلػػ  والعقػػهلل   األ ػػ  وهػػم   العقــ مل إف 
 كث وف واتفنيؽ ر يهم نبا ق د   عد   دلد  نبا  واب ر يهم واجتهنيدهم.

التـــي يجـــب توافرهـــا فـــي اإلجمـــاع ليكـــون حجـــة  وأـــد وضـــل العلمـــاء ل جمـــاع بعـــض ال ـــروط
 للت ريل والتلقي  ومن هذب ال روط:

  ف يمت هلل اإل نيع إىل  دل    ند  مواء    التتنيب  و    الم  . - ؽ

 ف ال يتعػػػنيرض اإل ػػػنيع  ػػػ  حمػػػ   ػػػ  القػػػ عف  و المػػػ    أل مػػػني ادلصػػػهللراف األمنيمػػػدنيف لبتةػػػ ي    - ؾ
ني ذكػػػػ    الةػػػػ ط األوؿ. ولػػػػ لك جػػػػنيءت القنينػػػػهللة األ ػػػػولد : )ال ولتػػػػوف اإل ػػػػنيع حمػػػػنيني    همػػػػني   ػػػػ    كمػػػػ

 اجتهنيد    ول  ال  (.

  ف يتوف اإل نيع نبا األ   الة نأ ادلتف  نبد  نينيلقوؿ. - ؿ

  ف يتوف اإل نيع اتفنيؽ     د  اجملتههللي  دوف وجود   ؼ نيد هم. - ـ

                                                 
 .مف( مورة ال منيء  اآلي  ؽ)

 .كقف-ققف  صؼفمؿ( م   اني   نيج   رقمؾ)

 .لمـ  صققؽؾ( جني   الي     ني قمؿ)

 .مؼؿ  ص ؼؼقؿ(  م هلل   هلل  ني قم ـ)
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 .(ٔ) ف يتوف ه الء اجملتههللوف   نص  واحهلل. - ف

دلصهللر الثنيلً  ػ   صػنيدر التبقػأ   اإلمػ ـ  وهػو  صػهللر  هػم ألحمػ  حمػنيني   ػ   ػمدم كنيف ه ا هو ا
ادلصػػػهللري  األولػػػ  التتػػػنيب والمػػػ    وهػػػ ا ادلصػػػهللر يعطػػػأ التةػػػ ي    وحمػػػ  وحدويػػػ  لبتعني ػػػ   ػػػ  ادلمػػػت هللات 

 وال وازؿ الطنير   الؤ ا تق    ادلنيلأ وا يأ     أ ني حم    نأ  مم .

 علوم مصادر التلقي:
 ػػػ ؿ  ػػػني مػػػم  ذكػػػ ا نػػػ   صػػػنيدر التبقػػػأ يتمػػػ  ل ػػػني  ف العبػػػـو الػػػؤ يتبقنيهػػػني اإلحممػػػنيف  ػػػ  تبػػػك  ػػػ  

 ادلصنيدر نبا حمون   علني:

 العلوم ال رعية:  -
وهأ العبػـو الػؤ ذلػني  ػب  نينيإلمػ ـ نقدػهللة و ػ يع   فدػهلل   حتػل هػ ا الصػ ي العبػـو الريدمدػ  ادلتعبقػ  

 ػػػد  ذلػػػك  كمػػػني يػػػهلل   فدػػػ  نبػػػـو الةػػػ يع  الػػػؤ تمػػػ  همدعػػػ  نيعػػػنيا الريدػػػب  ػػػ  اجل ػػػ  وال ػػػنير واحلمػػػنيب  وتفني
 األحتنيـ التة يعد     حدً احل ؿ واحل اـ وادلمنيح.

 وه ا ال وع    العبـو ال تتتمػب نػ  ه يػ  العقػ   وإظلػني نػ  ه يػ  الػوحأ واخلػع الصػنيدؽ  ػ  ال ػ 
 وتمما  ي  ني نينيلعبـو ال قبد .  با ا  نبد  ومبم 

 العلوم التطبيقية: -
وهػػأ العبػػـو الػػؤ تعتمػػهلل نبػػا الت  نيػػ  وادل حضػػ  نػػ  ه يػػ  احلػػواس   ثػػ  نبػػم ال ينيلػػدنيت والفد يػػنيء 
والطب واذل هللمػ  وغ هػني. و ػنيدة هػ ا العبػـو  ػ  نػنيا الةػهنيدة      ػ  التػوف و ػني فدػ   ػ  اجلمػنيد وال مػنيت 

 وادلنيء والمهوؿ واجلمنيؿ.

   لة ػػػدنيء  فدتػػػوف حػػػ  ا هبدق ػػػني  ػػػ  هػػػ ا وهػػػ ا ال ػػػوع  ػػػ  العبػػػـو تتتمػػػب نػػػ  ه يػػػ  العقػػػ  وامػػػتق ا
 العبـو  نيةت  ال يتصنيدـ    ثوانيل العقدهللة.

وإف  صنيدر التبقأ والتة ي    اإلمػ ـ غلمػ  نيػ   دػ  العبػـو وادلعػنيرؼ  وفدهػني  ػ  احلقػني   العبمدػ  
ر األ ػم المػنينيق  والتنيرؼلد   ني ا تمم  إلدهػني المةػ ي   ػ  قمػ   كمػني  ف فدهػني كػ  ف ػوف األدب والم غػ   و  مػني

 والريدمدنيت ال حق  وغ هني    ادلعنيرؼ.
ولتػػ  ا  تعػػػنيىل ا غلعػػػ  الرينييػػػ   ػػ  هػػػ ا ادلصػػػنيدر هػػػو هػػػ ا ادلعػػنيرؼ  دعهػػػني  وإظلػػػني حصػػػ  الرينييػػػ    

                                                 
( دل يهلل   التفصد  ي ض  كتب األ وؿ  ث : األحتػنيـ النيػ  حػـ   إر ػنيد الف ػوؿ  و  ػوؿ الفقػ  ألع ال ػور  وكتػنيب   ػوؿ الفقػ  ؽ)

 زه ة. ألع
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ـــدة والت ـــريلحمػػػنيحؤ    و  ػػػني العبػػػـو األ ػػػ   ف ػػػنيءت نبػػػا مػػػمد  لػػػ ب األ ثػػػنيؿ و  ػػػ  العػػػع لبتعمػػػهلل العقي
    م   ا  تعنيىل   كوحم  و  نمنيدا الرينيني ي . والهللروس   هني   و االمتفنيدة

و ػػ ا ادلعػػن فػػإف القػػ عف التػػ   لػػد  كتػػنيب رينيلػػدنيت وه هللمػػ   ولػػد   ومػػون  جري افدػػ  وال كتػػنيب 
 ع   وال روايػ  تػ و  ل ػني قصػ  األ ػم القهللؽلػ   وإظلػني هػو كتػنيب نقدػهللة يعبػم اإلحممػنيف التصػور الصػ د  نػ  

حم  وتةػػػ يعنيت تمػػػ  نبدهػػػني المةػػػ ي  لتمػػػعهلل  ػػػني   حدنياػػػني وتػػػهللي   ػػػ  احلدػػػنية والتػػػوف  وهػػػو كتػػػنيب ي ػػػم قػػػوا
   ذلني   و ني وت ضم  حواذلني. 

هػػ ا ال يعػػ   ف هػػ ا ادلصػػنيدر قػػهلل  علبػػل العبػػـو األ ػػ    نيػػ  نبػػا العتػػ   ػػ  ذلػػك فػػإف  ػػ   وىل 
ػمع َرنيَػَك )): اآلينيت الؤ حم لل    كتنيب ا  تعنيىل كنيحمل   احلً نبا التعبم والقػ اءة   قولػ  تعػنيىل اقػػػ َ ػ نيعنيمػ

حمَمنيَف  ع ػ َنَب   *  اَل ع  َ َب َ  َ ـظ *  َ َبَ  اإلع حمَمػنيَف َ ػني اَػ يَػعػبَػمػ *  الَػ ع  َنبَػَم نيعػنيلػَقَبمع *  اقػػ َ ػ َوَرنيكَك اأَلكػ  ((َنبَػَم اإلع
 .(ٔ)[ف]العب :

 وهػم العبمػنيءهللرجنيت  لد  ه ا ف مب  ني  رف  ا  تعنيىل     أف العبمػنيء وف ػبهم نبػا غػ هم نيػ
الف ػنيء  و اذل هللمػ   و الطػب   نينيلهللرج  األوىل  مل يبدهم    تعبػم نبػـو التفنييػنيت األ ػ   كعبػم  الة يع  

   يقػوؿ جػ  ث ػنياا غػ  سلبػ  نيةػ ن . فإ م  ق نيوف    ا  تعنيىل  ني دا وا قني م  نبا  وا  ا و داء ف ا    
ػػ ػ نعمَػػنيدعاع الػعظَبَمػػنيءظ إعظَلَػػني ؼَلػ )): الث ػػنيء نبػػا  هػػ  العبػػم نيػػ  َةػػا البَػػَ   ع

ػػَتوع  الَػػ عيَ  )) :ني. وقولػػ   ي  ػػ(ٕ)(( قظػػ ػ َهػػ ػ َيمػ
ػػػػوفَ  ػػػػوَف َوالَػػػػ عيَ  ال يَػعػَبمظ يَػعػَبمظ
ػػػػ ػتظمػ َوالَػػػػ عيَ   ظوتظػػػػوا الػععبػػػػػَم  يَػ ػفَػػػػ ع )) وقولػػػػ  نػػػػ   ػػػػأحم :. (ٖ)(( البَػػػػ ظ الَػػػػ عيَ  عَ  ظػػػػوا  ع

 .(ٗ)((َدَرَجنيت  
وفضـ  العـالم علـى العابـد كفضـ  القمـر علـى سـائر الكواكـب إن »الص ة والمػ ـ: ويقوؿ نبد  

العلماء ورثة األنبيـاء  إن األنبيـاء لـم يورِّثـوا دينـارًا وال درهًمـا إنمـا ورَّثـوا العلـم  فمـن أخـذ بـه فقـد أخـذ 
 .(٘)«بحظ وافر

                                                 
 .ف-ؽ( مورة العب   اآلينيت ؽ)

 .لؾ( مورة فنيه   اآلي  ؾ)
 .م( مورة ال     اآلي  ؿ)
 .ؽؽ( مورة اجملنيدل   اآلي  ـ)

 . وك ا رواا   هلل و نيو داود واني   نيج .مؼق-لؼق  صؾلقؾ( جني   الي     ني قمف)
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 العق  وعالأته بمصادر التلقي
منيف  يتو        ل  إىل رلنيهد  ادلع ف  نػ  ه يػ  الت  نيػ  العق  هو  داة اإلدراؾ والفهم لهلل  اإلحم

 وادل حض .

وؽلتػػػ   ف ضلػػػهللد الع قػػػ  احلقدقدػػػ  نيػػػ  العقػػػ  اإلحممػػػنيا و صػػػنيدر التبقػػػأ المػػػنينيق   ػػػ   ػػػ ؿ زلػػػوري  
  هم   علني:

 معالم تكريم العق  في مصادر التلقي: :أوالً 
اإلم ـ وتت ؽل  ل   ولع      هم تبػك ادلضػنيه   ه نيؾ  عنيا كث ة و ضنيه  سلتبف  تم  قدم  العق   

  ني يبأ:

َوَ ػني ))  هللح ا  تعنيىل    نيب العقوؿ واأللمنيب    وال  كث ة   كتنيني  الع ي   كمػني   قولػ : - ٔ
لظوا األَلػَمنيبع  ظ )). وقول  تعنيىل: (ٔ)((يَ ََك ظ إعاَل  ظوػ هعمػ نعمػػ َة  ألع  .(ٕ)((لػَمنيبع وػكع األَ َلَقهللػ َكنيَف  ع َقَصصع

 ػػ   هػػم  ضػػنيه  التتػػ   لبعقػػ   ف ا  تعػػنيىل جعبػػ    ػػنيط تتبدػػي اإلحممػػنيف وزلنيمػػمت   ألف فنيقػػهلل  - ؾ
رفـل القلـم »  ػبا ا  نبدػ  ومػبم: العق  هو فنيقهلل األهبد  وهو غ  زلنيمب نبا  فعنيل  و قوالػ   لقػوؿ ال ػ 
وهػ ا يػهللؿ  (ٖ)«المجنـون حتـى يعقـ عن ثالثة عن النـائم حتـى يسـتيقظ وعـن الصـبي حتـى يحـتلم وعـن 

 نبا  هلل  نضم  أف العق  و علدت    الوجود اإلحممنيا.

حت يػػ  العقػػ   ػػ  التقبدػػهلل األنمػػا وتػػوارث العقني ػػهلل المنيهبػػ  نيػػ  األني ػػنيء واآلنيػػنيء  كمػػني كنيحمػػل نبدػػ   - ؿ
هللاث  و ػػني اجلنيهبدػػ  األوىل  حدػػً ا يمػػنيدر  ول ػػك القػػـو إىل امػػت هللاـ نقػػوذلم فدمػػني غلػػ   حػػوذلم  ػػ  األحػػ

ا نقبد ػني لدتع فػوا نبػا ادليمػأ  تضه  ذلم    احلقني   نبا يهلل رموؿ ا  نبد  الصػ ة والمػ ـ  وا يمػ لوا جهػهلل 
وادلضػنيا الػػؤ تأكػػ  رلتمعػػنيام  ػػ  كػػ  جنيحمػػب  وا يتػػأ بوا يو  ػػني نيتبػػك العقػػوؿ    بتػػوت المػػموات واألرض 

 طػػ  نيوحهللاحمدػػ  ا  و ػػهللؽ رمػػنيل  حممدػػ   إ ػػم ا واآليػػنيت التػػع  الػػؤ تتمػػ  كػػ  احل ػػب وت يػػ  احلػػواج  لت
يمػػتفدهللوا  ػػ  ذلػػك كبػػ  أل ػػم حممػػوا نقػػوذلم   دا ػػ ة  ضبمػػ   واتمعػػوا  ػػني كػػنيف نبدػػ  عنيػػنياهم و جػػهللادهم  ػػ  

ني  َلػَفدػػ َػػني َنَبدػػػ ع اتَمععظػػوا َ ػػني  حمػػَ َؿ البَػػ ظ قَػنيلظوا نيَػػ ػ حمَػَتمعػػ ظ َ ػػ َوإعَذا قعدػَ  ذَلظػػمظ )) العقني ػهلل والتصػػورات  يقػػوؿ ا  تعػػنيىل نػػ هم:
َتهللظوفَ   .(ٗ)((عنينيَءحمني  ََوَلوػ َكنيَف عنينياظهظمػ ال يَػعػقعبظوَف َ دػ  ني َوال يَػهػ

                                                 
 .مقؾ( مورة المق ة  اآلي  ؽ)

 .ؽؽؽ( مورة يومي  اآلي  ؾ)

 . وك ا رواا   هلل وال مني أ واني   نيج  والهللار أ.مؽق  صؿؼــود  ني قم( م    ع داؿ)

 .ؼكؽ( مورة المق ة  اآلي  ـ)
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ف ػػػنيء هػػػ ا الػػػهللي  وحػػػ ـغ التقبدػػػهلل والتػػػوارث   العقدػػػهللة  وجعػػػ  العقػػػ   ػػػ   هػػػم ومػػػني    ع فػػػ  اخلػػػنيل  
 والهللال   نبا وحهللاحمدت  وتص ف    كوحم .

عقػ  وحتقػ ا  ػ   ػ ؿ الومػني   الػؤ تػ د  إىل ذلػك   ػ   ػ ب اخلمػور ح ـغ اإلم ـ تمفد  ال - ـ
ػػ ػ ))  و ادل ػػهللرات وغ هػػني  لقولػػ  تعػػنيىل: ػػ    ع ػػ ظ َواألحمَصػػنيبظ َواأَلزػالـظ رعجػ ػػ ظ َوالػَمدػمع َمػ يني َيػكَهػػني الَػػ عيَ  عَ  ظػػوا إعظَلَػػني اخلػ

َت عمظواظ َلَعَبتظمػ تػظفػبع ظوفَ   .(ٔ)((َنَم ع الَةدػطنيفع فنيجػ
لقهلل ك ـغ اإلم ـ العق       ؿ التمني أ ني  وت كدت      لواف اخل افػنيت واألوهػنيـ ادل تبفػ  الػؤ  - ف

ال حقدق  ذلني   احلدنية  وال ول إىل دي   و   طػ   كمػني كػنيف يػهللي  نيمع ػهني اجلنيهبدػ  األوىل  وال تػ اؿ نيعػ  
ـا نيأيػػػنيـ  و  ػػػهور  عد ػػػ   حدػػػً جػػػنيء التصػػػ ي  اجملتمعػػػنيت غنيرقػػػ     غوارهػػػني   ثػػػ  اإلؽلػػػنيف نيػػػنيلتط   و التةػػػني

ال مو  نيت    ه ا اخل افنيت الؤ  ػ   ػأ ني حت ػ  العقػ  وامتمػ    لةوهػنيـ  فقػنيؿ نبدػ  الصػ ة والمػ ـ: 
 .(ٕ)«ال عدو  وال طيرة وال هامة وال صفر»

ف نيػأ ور وك لك ح ر اإلم ـ العقػ   ػ  االمتمػ ـ لبمػ  ة والته ػ  وادل  مػ  الػ ي  يت ػهللثو  - ق
الريدػػب ويت مػػ وف رمػػتقم  المةػػ  واآلجػػنيؿ الػػؤ ت تضػػ هم  نيةػػت  غلعبػػوف العقػػوؿ تتوقػػي نػػ  العمػػ  والتفتػػ  
والتأ ػػ  رػػػني هػػػو  ف ػػػ    حدنيتػػػ   حػػػت ي قبػػػب تصػػػورا نػػ  احلدػػػنية والتػػػوف لػػػ ني ني  ػػػ  اخلػػػوؼ الػػػهللا م والقبػػػ  

اا ادلقدل    ادلمتقم  و  طنيرا  ف نيء اإلم ـ وح غر العق  اإلحممنيا     اخل وع لبةدنيه  و ولدػني هم  وغػ غ
 ػػ   عػػ  اإلؽلػػنيف  ػػني يري دػػ  نػػ  الب ػػوء إىل هػػ ا الومػػني   وادل نيدنػػنيت  وذلػػك  ػػ   ػػ ؿ الت ػػ ي  ال مػػو  

 .  (ٖ)«من أتى عّرافًا فساله عن شيء لم تفقب  له صالة أربعين ليلة»لة   نيقول : 

خلممػػ  ادلطبػوب  نييتهػػني واحلفػػنيظ نبدهػػني  جعػ  اإلمػػ ـ العقػػ   ػػ  ادلقني ػهلل الةػػ ند  ال ػػ وري  ا - ك
 والؤ هأ: حف  الهللي   وحف  ال ف   وحف  العق   وحف  الع ض  و ال مب  وحف  ادلنيؿ.

 ميادين العق : :ثانًيا
 ػػ   جػػ   ف يػػ د  العقػػ  دورا ادل صػػػ  لػػ    التبقػػأ غلػػب  ال ػلػػػهللث  واجهػػ  نيد ػػ  ونيػػ   مػػػنيدئ 

عني ػػ   ػػ  القػػ عف كتعني بػػ   ػػ  كتػػنيب ع ػػ   ػػ  تػػألدي المةػػ   وال العقدػػهللة و قػػ رات الػػهللي  و حتني ػػ   فػػ  يت
 ي ػػنيق    ػػور الريدػػب والعقدػػهللة ني ػػنيء نبػػا إدراكػػ  ااػػهللود فد  جهػػني  ػػ  إهنيرهػػني اإلؽلػػنيا الػػ   جػػنيء نيػػ  ال مػػوؿ

ألف األ ػػػور العقهلليػػػ  واأل ػػػوؿ الثنينيتػػػ  ذلػػػ ا الػػػهللي  هػػػأ  طػػػوط وحػػػهللود لػػػد  لبعقػػػ    ػػػبا ا  نبدػػػ  ومػػػبم 

                                                 
 .ؼم( مورة ادلني هللة  اآلي  ؽ)

 . وك ا رواا  مبم والي    و نيو داود واني   نيج  و  هلل.قؽؼؽ  صكفكف(   د  الم نير   ني قم ؾ)

  م هللا.. وك ا رواا   هلل   ؼمم  صؽؾلف(   د   مبم  ني قمؿ)
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و اخلػػوض   غمنيرهػػػني  ألف وػػ  رلمونػػػ   ػػػ  التصػػورات وادلػػػ ث ات حتتػػم هػػػ ا العقػػػ   وألف المةػػ   تعػػػهلليهني  
العق  ال يمتطد  اإلحنيه  رني هو  ػنيرج نػ  هنيقتػ   ولػ لك كػنيف  ػ  ال ػ ور   ف يتػوف ال قػ  هػو الومػدب  

ؽ األ ػ  األوىل لتبقأ نبـو العقدهللة والتة ي      صهللرهني األ بأ ال   هو الق عف التػ   نػ  ه يػ  الصػنيد
 نبد  الص ة والم ـ.

ونينيلتنيك ؽلت   ف ضلهللد نيع  ادلدنيدي  الؤ ؽلتػ   ف يػ د  العقػ  فدهػني  دور ا  همػ  إىل جنيحمػب  صػنيدر 
 التبقأ   و ررني ي د       ذلني وظدفت  احلقدقد    احلدنية  وصلم  ذلك   ث ث   دنيدي :

 العق  في ميدان العقيدة:- ٔ
  حمضني ػ  وح كتػػ  ادلت نيمػػق  وادل تضمػ  وارتمنيهػػ  هتدػػنية اإلحممػنيف الػػؤ هػػأ جػػ ء  التفتػ    التػػوف والتأ ػػ 

ػػهللعي ظ الػَع عيػػ ع الػَعبعػػدمع   ػ   يقػػوؿ نػػ  وجػػ :  ػػتَػَق   ذَلَػػني َذلعػػَك تَػقػ َوالػَقَمػػَ  قَػػهلَلرػحمنياظ َ  َػػنيزعَؿ َحػػَت *  ))َوالَةػػمػ ظ َ ػػػ ع  لعمظمػ
ػػػػ    ع فَػبَػػػػػك  ال الَةػػػػػ*  َنػػػػنيَد َكػػػػنيلػعظ ػجظوفع الػَقػػػػهللع ع  رعَؾ الػَقَمػػػػَ  َوال الَبدػػػػػ ظ َمػػػػػنينيع ظ ال َػَهػػػػنيرع وَكظ مػ ظ يَػ ػَمريعػػػػأ ذَلَػػػػني  َفػ تظػػػػػهللػ

َم ظوَف((  .(ٔ)[ؼـ]ي : َيمػ

َ غَلػَعبظػػػ ظ رظَكني  ػػػني فَػتَػػػػَ   الػػػػَودػَؽ ؼَلػػػػوقولػػػ  تعػػػنيىل:  َ يػظَ لَػػػيظ نيَػدػػ َػػػ ظ ملظ ػػػأ َمػػػَ نيني ني ملظ ػػػ ػ ))َ اَػ تَػػػػَ   ََف البَػػػَ  يػظ ػجع  ظجظ  ع
 .(ٕ) ع لع ع((

ألف التأ ػػػ     توحمػػػنيت التػػػوف ون ني مػػػ  وغ ا مػػػ  يو ػػػ  اإلحممػػػنيف إىل اإلؽلػػػنيف نيػػػني  وتوحدػػػهللا  وهػػػو 
التصور الصػ د  الػ   ػلػهللد الط يػ   ػ  نيهللايتػ . و ػ   جػ  ذلػك جػنيءت عيػنيت كثػ ة   كتػنيب ا   نيهػب 

لمػػػبدم  الػػػؤ مػػػدم  نبدهػػػني هػػػ ا العقػػػ  الصػػػ ح العقػػػ  المةػػػ    وتػػػأ  ا  ػػػ ا التأ ػػػ   وذلػػػك إلغلػػػنيد األرلػػػد  ا
اإلؽلنيا و قت دنيت     ه ا الهللي   وه ا هأ احلتمػ   ػ   ف  عضػم اآليػنيت ادلتدػ  تعػني  هػ ا اجلنيحمػب  أل ػني  

))إعَف  ع َ بػػػ ع الَمػػَمَواتع َواأَلرػضع كنيحمػػل فػػية الم ػػنيء العقػػهلل  لػػهلل  اإلحممػػنيف. و ػػ  تبػػك اآليػػنيت قولػػ  تعػػنيىل: 
تع ؼع  ظ الَبدػ ع َوال َػَهنيرع آَل َوا ػ اَل عيَ  يَ ػكظ ظوَف الَبَ  قعَدني  ني َوقػظعظود ا َوَنَبا جظ ظػو ععمػ َويَػتَػَفَتػ ظوَف  ع *  وكع األَلػَمنيبع ينيت  ألع

 .(ٖ)[ؽمؽنم اف: ]عؿ َ بػ ع الَمَمَواتع َواأَلرػضع َرنيَػَ ني َ ني َ َبقػَل َهَ ا نينيهع   مظمػَ نيحَمَك َفقعَ ني َنَ اَب الَ نيرع((

تظمػ  ََف  تػظمػصع ظوَف((*  ))َو ع اأَلرػضع عينيت  لعبػمظوقع ع َ وقول  تعنيىل:    .(ٗ)[ؽؾ]ال ارينيت: َو ع  حمفظمع

وجػػنيءت تبػػك ادل نيهمػػ  نيصػػورة نبمدػػ  والػػ    يفهمهػػني نني ػػ  ال ػػنيس  وتػػ هب نػػ هم تبػػوث الةػػ ؾ 

                                                 
 .ؼـ-لؿ( مورة ي   اآلينيت ؽ)

 .ؿـ( مورة ال ور  اآلي  ؾ)

 .ؽمؽ-ؼمؽ( مورة عؿ نم اف  اآليتنيف ؿ)

 .ؽؾ-ؼؾ( مورة ال ارينيت  اآليتنيف ـ)
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ػػػَو الَػػػ ع  يَػمػػػػو وهني ػػػ   كمػػػني   قولػػػ  تعػػػنيىل:  ػػػَوفظ َنَبدػػػػ ع َولَػػػ ظ الػَمثَػػػ ظ اأَلنػبَػػػا  ع ))َوهظ ػػػَو  َهػ َ يظععدػػػهللظاظ َوهظ َبػػػػَ  ملظ هلَل ظ اخلػ
تعدمظ(( : الَمَمَواتع َواأَلرػضع َوهظَو الػَع عي ظ احلَػ  .(ٔ)[كؾ]ال ـو

ػػػػمظ  وقولػػػػ  تعػػػػنيىل: ـػ هظ ء  َ  ػػػػ ػ َغػػػػ ػع َ ػػػػأػ ـػ  ظبعقظػػػػوا  ع َػػػػنيلعقظوفَ  ))َ  ـػ َ َبقظػػػػوا الَمػػػػَمَواتع *  اخلػ َواأَلرػَض نيَػػػػ  ال  َ 
 .(ٕ)[قؿ]الطور: يظوقع ظوَف((

 العق  في ميدان االجتهاد ال رعي:- ٕ
يضهػػ  دور العقػػ  جبد ػػني   االجتهػػنيد والفتدػػني والةػػ ند   وذلػػك   نمبدػػ  امػػت منيط األحتػػنيـ  ػػ   دلتهػػني 

 نييػػػ   الةػػػ ند   والقدنيمػػػنيت الصػػػ د     األحػػػهللاث الػػػؤ ذلػػػني  ثػػػد ت  ػػػ  ال صػػػوص حػػػت يصػػػ  اجملتهػػػهلل  
َبت  العقبد  الؤ امتعمبهني  ونيأنمنيؿ القوانهلل الة ند .ادلطنيؼ إىل احلتم ال اج  

َ
 نينيدل

ال ني ػ   الفقهدػ  وكنيف ذلك د ب المبي الصنيح    ه ا األ    فعبم   ػوؿ الفقػ  والقوانػهلل األ ػولد 
كػػػنيف كػػ  ذلػػػك وػػػنير ا ن ػػ   وكػػػ لك ال ػػوانيط ادل ه دػػػ  الػػؤ ا ػػػيههني العبمػػنيء نبػػػا قمػػوؿ ال وايػػػنيت  و ت كهػػني   

 إلنمنيؿ العق  وامت هللا   الص د . 

انػ ؼ األ ػمنيا »فقهلل ذك  نم  ني  اخلطنيب رلأ ا  ن     رمنيلت  ادلةػهورة ألع  ومػا األ ػع  : 
 .(ٖ)«واألحمضنير  وق  األ ور ني  يك

 العقػ   ػ ط    ع فػ  العبػـو  وكمػنيؿ و ػ ح األنمػنيؿ »ويقوؿ  ػد  اإلمػ ـ انيػ  تدمدػ  ر ػ  ا : 
وني  يتم  العبم والعم   لت   لد   متق   ني لك  لت   غ ي ة   الػ ف   وقػوة فدهػني  ر  لػ  قػوة المصػ  الػؤ 
  العػػ   فػػإف اتصػػ  نيػػ  حمػػور اإلؽلػػنيف والقػػ عف كػػنيف ك ػػور العػػ  إذا اتصػػ  نيػػ  حمػػور الةػػم  وال ػػنير  وإف احمفػػ د 

بدػػ   كنيحمػل األقػػواؿ واألفعػنيؿ  ػػ  نهلل ػػ : ني فمػ  ا يمصػػ  األ ػور الػػؤ يع ػ  وحػػهللا نػ  دركهػػني  وإف نػ ؿ نينيلت
  ػور ا حدواحمدػ   قػهلل يتػوف فدهػني زلمػ   ووجػهلل  وذوؽ  كمػني ػلصػ  لبمهدمػ   فػنيألحواؿ احلني ػب   ػ  نػهللـ العقػ  
حمنيقصػ   واألقػواؿ ادل نيلفػ  لبعقػػ  نينيهبػ .. لتػ  ادلمػػ فوف فدػ  قصػوا نيوجػوب   ػػدنيء وجوازهػني وا ت نينهػني حل ػػمش 

ني وهأ نينيه   وننيرلوا  ني ال موات و ني جػنيءت نيػ   وادلع لػوف ن ػ   ػهللقوا انتقهللوهني حق   - ني نمهم - نقبد 
نيأ ػػػدنيء نينيهبػػػ   ود بػػػوا    حػػػواؿ و نمػػػنيؿ فنيمػػػهللة  و  جػػػوا نػػػ  التمددػػػ  الػػػ   ف ػػػ  ا  نيػػػ  نيػػػ  عدـ نبػػػا 

 .  (ٗ)«غ هم

                                                 
 .كؾ( مورة ال ـو  اآلي  ؽ)

 .قؿ-فؿ( مورة الطور  اآليتنيف ؾ)

 .ؼـؽ-ؼم/ؽ( احمض  رمنيل  نم  ني  اخلطنيب رلأ ا  ن        حهني    ن ـ ادلوقع  ؿ)

 .مؿؿ-لؿؿ/ؿ( رلموع الفتنيو  ـ)
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 العق  في ميدان العلوم التطبيقية:- ٖ
ق دػػ  الػػؤ  ػػ   ػػأ ني رفػػ   مػػتو  اجملتمعػػنيت لبعقػػ  دور كمػػ    االكتةػػنيفنيت العبمدػػ  واالنيتتػػنيرات الت

وتقػهلل هني ورقدهػػني واحمعتػػنيس ذلػػك نبػا واقػػ  حدػػنيام االجتمػػنينأ واالقتصػنيد  الثقػػني  والعمػػت    ويةػػيؾ   
ه ا األ   ادلمبم وغ  ادلمبم  وقهلل  نيهب الق عف الت   العق  لدمتفدهلل    الػ عم الػؤ  ودنهػني ا  تعػنيىل   

هلل ػ  اإلحممػنيف وتمػهد    ػورا وق ػنيء حنيجنيتػ  نينيلصػورة الػؤ ي يػهللهني ا  تعػنيىل  ػ  ه ا التوف  والؤ  بقػل خل
ػػ َ جبػػب ادل ػػنيف  ودرء ادلفنيمػػهلل  يقػػوؿ ا  تعػػنيىل:  الَمػػَمنيءع َ ػػنيء   ))البَػػ ظ الَػػ ع  َ بَػػَ  الَمػػَمَواتع َواأَلرػَض َو حمػػَ َؿ  ع

ػػ َ  ػػ ع نيعػػَأ ػ عاع َوَمػػَ َ  َلتظػػمظ  َلتظػػمظ الَثَمػػ َاتع رعزػق ػػني َلتظػػمػ َوَمػػَ َ   فَػػَأ ػ ََج نيعػػ ع  ع ػػ عَ   ع الػَم ػ َوَمػػَ َ  *  اأَل َػػنيرَ  الػفظبػػػَك لعَت ػ
ع َوَمَ َ  َلتظمظ  َلتظمظ  َ  َوالػَقَمَ  َدا عمَػ ػ  .(ٔ)[ؿؿ]إني اهدم: الَبدػَ  َوال َػَهنيَر(( الَةمػ

ػَمَأ َنبَػدػتظمػ حمعَعَمػ ظ ظَػنيهع َة  ))َ اَػ تَػَ وػا  ََف الَبَ  َمَ َ  َلتظمػ َ ني وقول  تعنيىل:   ع الَمَمَواتع َوَ ني  ع اأَلرػضع َوَ مػ
 .  (ٕ)[ؼؾ]لقمنيف: َونينيهعَ   ((

ة  فنيلعق   ف يعم    ننيا الةهنيدة نيت  ح يػ  لػم  حػهللود الةػ ع  وذلػك نينيلعمػ    اجملػنيالت اخلػ غ
ني لةػػقني   ون انيػػ   فنيجملػػنيؿ  فتػػوح وجعػػ  كػػ   ػػني يصػػ  إلدػػ   هلل ػػ  لإلحممػػنيف وههللايتػػ  ولػػد   ػػ   نبدػػ  ومػػمم  

حمػ ع إعفع   ني   لم  ه ا احلهلل ال   نيد   ا  تعنيىل نيقول :  ػ ػ  َقػطَػنيرع  ))ينيَ عػَةػَ  اجلػعػَ  َواإلع ػَتطَعػتظمػ  َفػ تَ فظػ ظوا  ع امػ
)) الَمَمَواتع َواأَلرػضع فنيحمفظ ظوا ال تَ فظ ظوَف إعاَل نيعمظبػطنيف 
(ٖ). 

قدقػػ  هػػ ا اآليػػنيت و ػػني اػػهللؼ   حتقدػػ  التقػػهللـ العبمػػأ وادلعػػ      دػػ  و درؾ مػػبي هػػ ا األ ػػ  ح
 دػػػنيدي  احلدػػػنية  حػػػت  ػػػنيرت   ػػػ  اإلمػػػ ـ  ػػػ ؿ قػػػ وف قبدبػػػ  را ػػػهللة    دػػػ  العبػػػـو والف ػػػوف   ػػػ  األدب 
والفبمف  والطب وال ينيلدنيت واجلري افدني والفبك واالجتمنيع  فتنيحمل  عوب العنيا تأتدهػني  ػ   قني ػأ األرض 

م هػػ ا العبػػـو نبػػا  يػػهلل  نبمني هػػني و فت يهػػني  وقػػهلل   ػػ ت تبػػك الةػػعوب   ػػ نيؼ العبػػـو  ػػ  الػػم د لتػػتعب
اإلمػػ  د  وامػػتفنيدت   هػػني   إ ػػ اج ني دهػػني  ػػ  ظبمػػنيت اجلهػػ  إىل حمػػور ادلع فػػ   و ػػني علػػل إلدػػ  حػػنيؿ تبػػك 

   الم د    التقهللـ العبمأ والتق  هأ حمتنيج تبك ال ض ينيت الؤ   جل    ني د ادلمبم .

ولتػػ  إذا  ػػنيوز العقػػ  اجملػػنيالت ادلهدػػأة لػػ  فإحمػػ  مػػدق      ػػم هتػػ   ضبػػم  ػػ  ادلفنيمػػهلل وادليمػػأ الػػؤ 
ت ه  اجملتمعنيت اإلحممنيحمد   وقهلل ذاقل المة ي    ارة ه ا الت  ني  حد مني  نيض العق      ػور الريدػب   هػ ا 

 ػػػ ة واألدوات الفت يػػػ  ااػػػهللودة  التػػػوف الفمػػػد   و راد  ف ػلبػػػ   ضػػػنيه  التػػػوف رػػػني لهلليػػػ   ػػػ  ادلقػػػنييد  القني

                                                 
 .ؿؿ-ؾؿ( مورة إني اهدم  اآليتنيف ؽ)

 .ؼؾ( مورة لقمنيف  اآلي  ؾ)

 .ؿؿ( مورة ال     اآلي  ؿ)
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 فأوق  المة ي     مت ق  اإلحلنيد ال   د غ   عوني ني كث ة وال ت اؿ تبك الةعوب تعنيا عثنير ه ا الفع .
 

* * * 
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 أهم مظاهر االنحراف في منهج التلقي وآثارب
ويػػ د   إف  ػػ همش التبقػػأ  ػػ   صػػنيدرا األ ػػبد  قػػهلل يصػػدم   بػػ   و يعييػػ  اضلػػ اؼ فد  جػػ  نػػ   مػػنيرا

رتمع  إىل  صنيدر      غ  ادلتف  نبدهني  و عبػـو  ػني ذلػ ا األ ػ   ػ   طػ  كمػ  يهػهللد   ػوؿ الػهللي  وثوانيتػ   
 ولعب ني حم ك  نيع  ادلضنيه  الؤ ت د  إىل اخلب      همش التبقأ  وهأ:

 الخلط بين مصادر التلقي وريرها: :أوالً 
نصورهني األوىل وتػمعهم   ذلػك ادلتػأ  وف  إف التبقأ الص د  هو ال   احمته   مبي ه ا األ    

 ػػػ  العبمػػػنيء واجملتهػػػهللي   وا ؼل جػػػوا نػػػ  لػػػوانيط التبقػػػأ الػػػ   حػػػهللدهني المػػػبي  كمػػػني   ػػػ  إلدهػػػني مػػػنينيق ني   
ريأ  ف تتصي  ني ال واي  حت ي     ني  ولت  ظهػ ت  ػ  م لة وط وادلوا فنيت الهللقدق  الؤ يتوثد  الم   وا

  انتمهللت نبا  صنيدر      لتبقأ التة ي  و حتنيـ الهللي   حػت  ػنيرت ه ا ادل همش الص د    نيهمش     
ن هللهم رثنينيػ   صػنيدر   ػبد  ذلػني األولويػ      ػ  العبػم والتةػ ي    هػني  و ػ  هػ ا ادلصػنيدر نبػا مػمد  ادلثػنيؿ 
ال احلصػػ   ػػني انتمهللتػػ  الصػػوفد  الػػؤ  لممػػل ادلصػػنيدر احلقدقدػػ   ػػ  التتػػنيب والمػػ   غطػػنيء وجػػهللاحمد ني وفبمػػفد ني 

 ضل فل  ني ن  الص اط المو   و ودت  ني إىل الة ؾ والت بد   و   ني  ه ا ادلصنيدر  ني يبأ:ا

هػػو االهػػ ع نبػػا  ػػني وراء احل ػػنيب  ػػ  ادلعػػنيا الريدمدػػ   واأل ػػور احلقدقدػػ  وجػػود ا  و » الك ــف: - 

 . (ٔ)« هود ا

 احلػػ  والمنيهػػ    ػػ  هػػو حمػػور ن فػػنيا يق فػػ  احلػػ  نيت بدػػ    قبػػوب  ولدني ػػ  يف قػػوف نيػػ  نيػػ » الــذوق: -
 .  (ٕ)«غ   ف ي قبوا ذلك    كتنيب

رفػػػ  احل ػػػنيب  و ةػػػنيههللة ال قدػػػب  وح ػػػور الفهػػػم  و  حضػػػ  الريدػػػب  وزلنيدثػػػ  المػػػ   » :الوجـــد -
 .  (ٖ)«وإي نيس ادلفقود  وهو ف نياؾ    حدً  حمل

ادلنيديػػ   هػػأ ادلبتػ  الػػؤ تػ   حقػػني   األ ػدنيء ونيواه هػػني  كمػني يػػ   المصػ  ظػػواه  األ ػدنيء  البصـيرة: -
 .(ٗ)وهأ  ورد اإلذلنيـ و وه  اإل  اؽ  و صهللر التةي وال وؽ

 و  ا دلني اضل فل ن  ادل همش الص د  و بل إىل ال  ؿ والت مط ونهللـ االمتق ار.

                                                 
 .ـلؽ  ني وت: دار التتب العبمد   صؽ( التع يفنيت  نبأ ني  زلمهلل اجل جنيا  طؽ)

 .ـؼؽ(  ع م  صطب نيت الصوفد   نمهللادل عم احلف   صؾ)

 .ؾؼؿ   ألع حمص  الم اج الطومأ  ص( البمؿ)

 .فؿ(  ع م  صطب نيت الصوفد   صـ)
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 تلقي علوم الدين من رير أهله: :ثانًيا
حهم إف تبقأ التة ي      صػنيدرا ال نيػهلل  ف يتػوف  ػ   ػ ؿ نبمػنيء رنيػنيحمد   عػ وف  نيعبمهػم و ػ 

ػػَ  الػػ َكػ ع إعفػ كظ ػػػتظمػ ال تَػعػَبمظػػوَف(())وامػػتقني تهم  وهػػ ا  ػػني   ػػنير إلدػػ  القػػ عف التػػ   نيقولػػ  تعػػنيىل:  ػػأَلظوا  َهػ فنيمػ
(ٔ) 

ػػني لػػهلل  األ ػػ   وغلعبهػػني تت ػػمط   األحتػػنيـ والتةػػ يعنيت  ألف التبقػػأ نػػ  ه يػػ  غػػ هم ػلػػهللث  بػػ   وارتمنيك 
ني ي د  ه ا العم  إىل ظهور  فػ اد يةػ نوف وػلببػوف وػل  ػوف  ػ  غػ  ادل تبف  وادلت نيق   نينيلوقل حمفم   ورر

إن اس ال يقــبض العلــم »نبػػم وال هػػهلل  وال نيصػػ ة  وهػػ ا  ػػني حػػ ر   ػػ  نبدػػ  الصػػ ة والمػػ ـ حػػ  قػػنيؿ: 
انتزاًعا ينتزعه من العباد ولكن يقـبض العلـم بقـبض العلمـاء حتـى إذا لـم يبـق عالًمـا اتخـذ النـاس رؤوًسـا 

 (ٕ)«سئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلواجهاالً ف

التبقػأ نػ  غػ  العبمػنيء  ػ  الصػرينير  و اجملنيهدػ   و وكنيف     هم عثنير ه ا االضل اؼ   ه يق  التبقأ 
ظػنيه ة الريبػو  ادلتعنيدل  ف تمش ن  ذلك ظواه   ط ة القل   هني اجملتمعػنيت ادلمػبم  ن ت ػني وإفمػنيد ا  و ػ  ذلػك

  و عبػػػـو  طػػػ  هػػػ ا الفتػػػنيو  ادلمػػػبم   اجملتمعػػػنيت  كثػػػ ةتتف يػػػ  لػػػهلل  ف ػػػنيت  ظهػػػور الفتػػػنيو  الو   الػػػهللي  
ول رهني نبا األف اد واجلمنيننيت ني  ونبػا األ ػ  قنيهمػ    ػ  حدػً تف يػ  الصػي الواحػهلل وإ ػ اج ال ػنيس  ػ  
اإلمػػ ـ ر ػػ د فعػػ   و كبمػػ   و مػػبوؾ  عػػ   ونينيلتػػنيك إنػػ ف احلػػ ب نبػػا اجملتمػػ  ادلمػػبم يمدػػ  الومػػني   

ا قهلل   جوا  ػ  رنيقػ  اإلمػ ـ  حػت يصػم  التعني ػ   ػ  هػ ا اجملتمػ  ر ضػورهم هػو التعني ػ  ءتنيح   ألف  ني نيادل
    غ  ادلمبم .

وقهلل ح غر نبد  الص ة والم ـ    ه ا ادل همش و   تتفػ  ال ػنيس نيصػورة نةػوا د   ػ  نبػم يقدػ  وال 
يــا   :يمـا رجــ  أـال ألخيـه » ة والمػ ـ: دلدػ   ػ نأ والػ   ػ   صػػنيدر التبقػأ والتةػ ي   فقػنيؿ نبدػػ  الصػ
أيما امرئ أال ألخيـه يـا »و  روايػ :  .(ٖ)«كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما أال وإال رجعت عليه
 .(ٗ)«كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما أال وإال رجعت عليه

دػػ  الصػػ ة والمػػ ـ نػػ  ولعػػ  العنيقػػ  يأ ػػ  العػػعة واحلتمػػ   ػػ  هػػ ا احلػػهلليً الػػ   ي ويػػ  رمػػول ني نب
رجبػػ   ػػ  نيػػ  إمػػ ا د   فدتػػوف حػػ ر ا  ػػ  التفتػػ  اجلني ػػهلل والتعني ػػ  القنيمػػأ واحلتػػم الصػػنيـر نبػػا ال ػػنيس  
ولػدعبم نيعػػهلل ذلػػك  ف هػػ ا الػػهللي  إظلػػني جػنيء لد فػػي نػػ  ال ػػنيس األغػػ ؿ الػػؤ كػنيحموا نبدهػػني  و حمػػ  لػػ  يةػػنيد هػػ ا 

نيعمػػػنيدا  ومػػػ  و كػػػع شلػػػني يت دبػػػ  اإلحممػػػنيف ر ضػػػنيرا ال ػػػد   الػػػهللي   حػػػهلل إال غبمػػػ   مل لػػػدعبم  ف ر ػػػ  ا  تعػػػنيىل
                                                 

 .ؿـ( مورة ال     اآلي  ؽ)

 .ؿؾ  صؼؼؽ(   د  الم نير   ني قمؾ)
 .ـقؼؽ  صـؼؽق(   د  الم نير   ني قم ؿ)
 .كـ  ص قؽؾ(   د   مبم  ني قم ـ)
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وتصػػورا القني ػػ   مل يعبػػم   ال هنييػػ   ف ادلريفػػ ة والعقػػنيب واجل ػػ  وال ػػنير  ػػأف إذلػػأ ف مػػب  ي تدهػػني  ػػ  يةػػنيء 
وػل  هني    يةنيء  و حم  لد      هم  اإلحممنيف    يقي قنيلد ني وي  ػهلل ال ػنيس ويصػ فهم وػلػهللد  صػ هم   

 بدػػػ  العمػػػ  الصػػػنيح   الػػػهللحمدني ورجػػػنيء ادلريفػػػ ة واجل ػػػ    اآل ػػػ ة  يقػػػوؿ نبدػػػ  الصػػػ ة والمػػػ ـ:اآل ػػػ ة  وإظلػػػني ن
كان رجالن من بني إسـرائي  متـواخيين  فكـان أحـدهما يـذنب واجخـر مجتهـد فـي العبـادة  فكـان ال »

 أصـر  فوجـدب يوًمـا علـى ذنـب فقـال لـه: أأصـر. فقـال:جتهد ير  اجخر على الذنب فيقـول أيزال الم
رأيبًــاف فقــال واس ال يغفــر اس لــي )أو ال يــدخلي الجنــة( فقــبض أرواحهمــا   عثــت علــيَّ خلنــي وربــي  أبف 

فاجتمعا عنـد رب العـالمين  فقـال لهـذا المجتهـد أكنـت بـي عالًمـاف أو كنـت علـى مـا فـي يـدي أـادرًا  
 .(ٔ)«روأال للمذنب اذهب فادخ  الجنة برحمتي  وأال لآلخر: اذهبوا به إلى النا

 تاوي  النصوص على رير حقيقتها:  :ثالثًا
ػػني والػػ  ني   تبقػػأ  لقػػهلل كػػنيف  ػػ همش المػػبي الصػػنيح  ػػ  الصػػ نيني  والتػػنينيع  رلػػواف ا  نبػػدهم   ه  
التة ي      صنيدرهني  وكنيحموا ال يتتبفوف وال ؼل جوف ن  جنيدة الط ي    ممد  اخلػوض    ع فػ    ػور غػ  

  ف   د   ومبدم  تتبقا القمػوؿ  ػ  ف ػنيت ال ػنيس  دعهػني  إال  طبوب   هم   ن ني  ل ا جنيءت  حتني هم
تػهلل   ال ػنيس    هلل ني  ن   ػواني  ومػت تمش ن ػ   حتػنيـ وعثػنير     لبتبقأ فإحم  ػلد ه ا ادل همش إذا انياا مم 

اال ت ؼ واالفياؽ  كمني هأ احلنيؿ   ق د  تأوي  حمصوص التة ي  نبا غ  ظنيه هني  وقػهلل  ػمأ نيػ   ػ همش 
عت ل    ادلنيلأ فة  وا  ي ه ا األ   و  قوهني ف ق ني و ح اني ني ال تػ اؿ األ ػ  تعػنيا  ػ  عثنيرهػني  وال اخلوارج وادل

تػػ اؿ هني فػػ   ػػ  ال ػػنيس ت ػػتهمش هػػ ا ادلػػ همش   تبقػػأ التةػػ ي   ػػ   صػػنيدرهني وذلػػك نيولػػ  ال صػػوص الةػػ ند  
 ت  تػأ   ا  وحممػَأ هػ الء حتل رله  العق  وادل ط  المة   القني    كمني هػأ حػنيؿ ادلهللرمػ  العقبدػ  الػؤ ظهػ

كػػػنيحموا   ػػػهلل ال ػػػنيس ح   ػػػني نبػػػا هػػػ ا الػػػهللي  و ع فػػػ   ػػػبا ا  نبدػػػ  ومػػػبم    و ت نيمػػػوا  ف  ػػػ نيني  رمػػػوؿ ا 
إلػػدهم ال ػػ ر والف قػػ   ا تثػػنيال  لقػػوؿ ا  تعػػنيىل:  ب حتني ػػ  ولتػػ هم كػػنيحموا ؼلػػنيفوف  ف ؼلولػػوا    مػػني    بػػ

ػأَلظ  ػَ  يػظ َػػَ ؿظ الػقظػ ػعفظ تػظمػػهلَل َلتظػمػ ))يني َيػكَهني اَل عيَ  عَ  ظوا ال َتمػ َهػني حع ػأَلظوا َن ػػ ػَدنيَء إعفػ تػظمػػهلَل َلتظػمػ َتمظػ ػكظمػ َوإعفػ َتمػ وا َنػ ػ َ  ػ
َهني َوالَب ظ َغفظور  َحبعدم   ني َكنيفع عيَ ((*  َنَفني الَب ظ َن ػػ َ َ  ػَم ظوا  ع ـ   ع ػ قَػمػبعتظمػ ملظ َقهللػ َمَأذَلني قَػوػ

(ٕ). 

فقػنيؿ: هػ ا الفنيكهػ   (ٖ)))َوفنيكعَهػ   َو ني ػني((  اخلطنيب رلأ ا  ن    حم  قػ   نبػا ادل ػع ورو  ن  نم  ني
 .  (ٗ)يني نم  هو الَتَبيقهلل ن ف نيهني  فمني األب  مل رج  إىل حمفم  فقنيؿ: إف ه ا 

                                                 
 .ؽمق  ص ؽؼمـ( م    ع داود  ني قم ؽ)

 .ؾؼؽ-ؽؼؽ( مورة ادلني هللة  اآليتنيف ؾ)

 .ؽؿ( مورة نم   اآلي  ؿ)

 .ؾلؿ/ؾ( اإلتقنيف   نبـو الق عف  لبمدوهأ  ـ)
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ك ػػل ال  در   ػػني فػػنيه  المػػموات واألرض حػػت  تػػنيا  ن انيدػػنيف »ويقػػوؿ انيػػ  نمػػنيس رلػػأ ا  ن ػػ : 
   .«(ٔ)ني    فقنيؿ  حهللعلني:  حمني فط اني  يقوؿ:  حمني انيتهلل اني يت ني منيف  

 وعدم االختالط معهم: الناس عن العلماءانعزال  :رابًعا
وهػػ ا يولػػهلل اجلفػػوة العبمدػػ    احلدػػنية  فبد ػػأ ال ػػنيس حد هػػني إىل التتػػب واأل ػػ ه  وفتػػنيو  هبمػػ  العبػػم 

عػػػ ؼ نػػػ هم العبػػػم والفتػػػو  وغ هػػػني كمػػػني الصػػػرينير وكػػػ لك   ػػػ  الفتػػػنيو  واألحتػػػنيـ التةػػػ يعد   ػػػ   حمػػػنيس ال يظ 
ػلػهللث لتثػػ ي   ػػ  ال ػػنيس  ػ    ػػ  فتػػنيويهم نػػع الف ػني دنيت  ػػ  هبمػػ  العبػػم  و ررػني  ػػ   فػػ اد ا يصػػبوا نيعػػهلل 

  وكػ لك   ػ  الػمع  فتػنيويهم نػع غػ ؼ اانيدثػ  الصػوتد  ونيعػ  ادلواقػ  العني ػ  دإىل درج  الفتػو  واالجتهػني
 ة و بػػػػ  كمػػػ     ػػػػ همش تبقػػػػأ التةػػػ ي  واألحتػػػػنيـ  ػػػػ   صػػػػنيدرهني  ػػػ  االحميحمػػػػل  وهػػػػ ا كبهػػػني  ضػػػػنيه   طػػػػ

 إلػدهمويمػتمعوا   دػنيدي  ال ػنيساأل بد   و    ج  ذلك غلػب نبػا العبمػنيء واجملتهػهللي  وادلفتػ   ف ي  لػوا إىل 
ويعنييةوا  ةت ام و حواذلم  وي يبوا احلواج  نيدػ هم ونيػ  ال ػنيس  كمػني كػنيف يفعػ  نبدػ  الصػ ة والمػ ـ  ػ  

المــنمن الــذي يخــالط النــاس ويصــبر علــى أذاهــم »نيني  رلػػواف ا  نبػػدهم  وكػػنيف يقػػوؿ لصػػ نينيت : الصػػ 
 .(ٕ)«أعظم أجًرا من المنمن الذي ال يخالط الناس وال يصبر على أذاهم

دػػ  الف ػػػوف والعبػػػـو كػػنيف حمتد ػػػ  نػػػ   الع قػػ  الوثدقػػػ  نيػػػ  وإف ظهػػور تبػػػك اجلمػػوع  ػػػ  العبمػػػنيء    
وذلم  ػ  جهػ   و ػ  جهػػ    ػ   الع قػ  الوهدػهللة نيػ  هػ الء العبمػنيء والػ ي  تتبمػػ وا العبمػنيء واجملتمػ   ػ  حػ

نبػػػا  يػػػهلليهم و بػػػوا  ػػػ   عػػػ   فتػػػنيرهم واجتهػػػنيداام  حدػػػً مػػػنيهم هػػػ ا األ ػػػ    إثػػػ اء الفقػػػ  اإلمػػػ  أ 
لهللي  ر وحمتػ  نينيألحتنيـ والتة يعنيت ادل تبف  الؤ ت نيمب ال وازؿ ادلمت هللة والق نييني ادلمت هللث   شلني  دغ  ه ا ا

 و  حدت  لت  ز نيف و تنيف.

 التعصب للرأي: :خامًسا
إف التعصػػػب لبػػػ    الواحػػػهلل ورفػػػ  عراء اآل ػػػ ي  هػػػو  ػػػ همش ؼلػػػنيلي  ػػػني احمته ػػػ  الصػػػ نيني  والتػػػنينيعوف  
وؼلنيلي  مهلل  اإل نيع واالجتهنيد  كمني  حم  ؼلنيلي  مػهلل  الةػور  حمفمػ   فهػو مػبوؾ ػلدػهلل نيصػنيحم  نػ  التبقػأ 

وهػػو نني ػػ  ف قػػ  ووػػ ؽ لبصػػي اإلمػػ  أ الواحػػهلل  وقػػهلل حػػ ر القػػ عف األ ػػ  كثػػ  ا  ػػ   الصػػ د  وقمػػوؿ احلػػ  
ذلػػك و  ػػ  نينيلتعػػنيوف نبػػا الػػع واخلػػ  والتقػػو   والتممػػك رصػػنيدر التبقػػأ والتةػػ ي   حػػت حتػػنيف  األ ػػ  نبػػا  

دع ني َوال تَػَف َقظوا كدني ني  يقوؿ ا  تعنيىل: َمػ ع الَب ع  َع مظوا هتع ))َوانػَتصع
َهَب )). ويقوؿ: (ٖ)(( َةػبظوا َوتَػ ػ َوال تَػ َػنيَزنظوا فَػتَػفػ

                                                 
 .ؿلؿ/ؾ( ادل ج  المنيني   ؽ)

 .ؾلف  صؾؿؼـ( م   اني   نيج   ني قم ؾ)

 .ؿؼؽ( مورة عؿ نم اف  اآلي  ؿ)
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رعػلظتظمػ 
تَػَبفظوا  ع ػ نيَػعػهللع َ ني َجنيَءهظمظ . ويقوؿ  ي  ني: (ٔ)(( (( ))َوال َتتظوحمظوا َكنيَل عيَ  تَػَف َقظوا َوا ػ الػمَػدَػَ نيتظ

(ٕ). 

 تداخ  االختصاصات:  :سادًسا
  ػوؿ الينيدػ    و الفقدػ    الع جػنيت الطمدػ   وذلك نيأف يت هللث الطمدب   الفتو   و ادله هللس   

وهتػػ ا. وهػػ ا ادل ه دػػ   ػػ   ضػػنيه  اجلهػػ  والت بػػي  فهػػأ تػػ ث  مػػبم ني نبػػا قػػوة التبقػػأ  ػػ   صػػنيدرا  ألف 
ػػنيؿ القػػـو يفتػػوف ويةػػ نوف  وررػػني قػػهلل يػػ د  هػػ ا األ ػػ  إىل  ف يفػػؤ كػػ   تػػهللا   اال تصني ػػنيت قػػهلل غلعػػ  جهغ

صصػػ  يفتػػوف  وا  تعػػنيىل قػػهلل   ػػ  األ ػػ    كتنينيػػ  الع يػػ  نيػػأف ي جعػػوا إىل فػ د  ػػ  حمفمػػ  ن ػػهلل ني يػػ   غػػ  ادلت 
ػػَ  ))العبمػػنيء ادل تصػػ  ويمػػألوهم نمػػني يةػػت  نبػػدهم  ػػ    ػػور الػػهللي  والػػهللحمدني  نيقػػوؿ جػػ  ث ػػنياا:  ػػأَلظوا  َهػ فنيمػ

ال َكػ ع إعفػ كظ ػتظمػ ال تَػعػَبمظوَف((
(ٖ). 

 التعبد رير الصحيح: :سابًعا
نيحم  جعػػػ   مػػػ  قمػػػوؿ األنمػػػنيؿ: اإل ػػػ ص  وحمػػػ  العمػػػ   فػػػإف نػػػهللـ التبقػػػأ كػػػنيف ا  مػػػم   ففػػػإ

فدتػوف   ػبا ا  نبدػ  ومػبم  الص د  يوق   نيحم    موء العم  لعهللـ فهمػ  دلػ اد ا  تعػنيىل و ػ اد رمػول 
مػػ  غػػ  زلمػػود  ونواقمػػ  و دمػػ    الػػهللحمدني و  اآل ػػ ة  وقػػهلل ي طمػػ  نبدػػ  قولػػ  تعػػنيىل: تعمػػهللا غػػ   ػػ د   وتع

َع   )) َم   *  وظجظوا  يَػوػَ  ع   َ ني ع َب   حمني ع دَػ  ((*  َنني ع  وحمػ  العمػ  هػو نينيتمػنيع ال ػ  (ٗ)[ـ]الريني ػد : َتصػَبا حمنير ا َحني ع
 واتمنين    قول  ونمب  ونهللـ احلدهللة ن همني.  با ا  نبد  ومبم 

 بعض آثار التلقي الصحيح من مصادرب األصلية:
 ػػ   صػػنيدرهني األ ػػبد  واحمته ػػوا   ذلػػك  ػػمش مػػبي  هم و عػػنيرفهم نبػػو األ ػػ  قػػوال  ونمػػ    تبقػػلإذا 

األ ػػ   فإ ػػني مػػتمقا األ ػػ  ال ا ػػهللة والقويػػ   ومػػتتوف لػػ لك عثػػنير ا كثػػ ة تمػػنيهم  دعهػػني   نيقػػنيء األ ػػ  ونبػػو 
  أ ني و   تبك اآلثنير:

وف إف التبقػػػػأ  ػػػػ  هػػػػ ا ادلصػػػػنيدر ؽلػػػػ   اإلحممػػػػنيف التصػػػػور احلقدقػػػػأ والصػػػػنيدؽ نػػػػ  احلدػػػػنية والتػػػػ - ؽ
 واإلحممنيف.

 إف التبقأ    ه ا ادلصنيدر يوحهلل األ   نبا األ وؿ  ويع رهني    اال ت ؼ   الف وع.  - ؾ

إف التبقػػػػأ  ػػػػػ  هػػػػػ ا ادلصػػػػػنيدر يهػػػػػهلل  إىل الصػػػػ اط المػػػػػو  اجلبػػػػػأ الػػػػػ   ال يةػػػػػوني  الريمػػػػػوض  - ؿ
                                                 

 .قـ( مورة األحمفنيؿ  اآلي  ؽ)

 .فؼؽ( مورة عؿ نم اف  اآلي  ؾ)

 .ؿـ( مورة ال     اآلي  ؿ)

 .ـ-ؾالريني د   اآلينيت ( مورة ـ)
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هللهني تت ػػػي  صػػػنيدر التبقػػػأ ن ػػػيوال ػػػمنينيد  كمػػػني هػػػأ احلػػػنيؿ ن ػػػهلل نيعػػػ  األديػػػنيف وادلػػػ اهب األ ػػػ    حدػػػً 
الريمػػوض واألمػػ ار  فدػػهلل   اإلحممػػنيف إىل هتػػنير  ضبمػػ   ػػ  الط مػػم واحل كػػنيت الػػؤ ال تعػػع إال نػػ  فمػػنيدهني 

 ونهللـ   تهني و هللقهني.

إف التبقػػأ  ػػ  هػػ ا ادلصػػنيدر مػػمب لمقػػنيء هػػ ا األ ػػ  وحدويتهػػني الفت يػػ  والعبمدػػ   فػػ غم الػػهلل نير  - ـ
  ال ػواحأ  إال   ػني مػ ننيف  ػني تػ ه  وتػ ف  واخل اب ال     ػنيب العػنيا اإلمػ  أ نػع العصػور   ػ   دػ

نػػ  حمفمػػهني غمػػنير المػػ   ادلضبمػػ  لت ػػ ج لبعػػنيا وتثػػب نيقنيءهػػني و ػػ حهني أل ػػني  صػػنيدر رنينيحمدػػ  تتبػػي  نيلقهػػني 
َ  َوإعحمني َل ظ حَلنيفعضظوَف((نيمقني هني واحلفنيظ نبدهني  لقول  ج   أحم :  ))إعحمني ضَلػ ظ حمَػ َلػَ ني ال َكػ

(ٔ). 

  هػػ ا ادلصػػنيدر  يولػػهلل   األ ػػ   مػػهلل  احػػياـ اآلراء واألحتػػنيـ ادل تبفػػ   حدػػً ت يػػ  إف التبقػػأ  ػػ - ف
هػ ا العمبدػػ   ػػ  ال فػوس التعصػػب لبػػ    الواحػهلل وإحمتػػنير اآل ػػ   ألف التبقػأ  ػػ  هػػ ا ادلصػنيدر تعبم ػػني كدػػي 
    ف المػػبي  ػػ  نبمػػنيء األ ػػ  ونني ػػ   هبهػػني كػػنيحموا نبػػا  مػػتو  نػػنيؿ  ػػ  األدب والتػػوق  لبم ػػنيلف  ذلػػم

فػػػػ وع الةػػػػ يع   حدػػػػػً    جػػػػل هػػػػ ا ادلصػػػػػنيدر نيمػػػػمب مػػػػػع   فقهػػػػني و  وحمتهػػػػني واحممػػػػػ ني هني  ػػػػ  ادلعطدػػػػػنيت 
واألحهللاث     جل  هللارس نهلليهللة و  اهب إم  د   ػ د      رجػنيء األرض  كبهػني تتفػ  و تمػ  نبػا 

   وؿ ه ا الهللي   رغم اال ت فنيت التث ة نيد هني   ف ون .

يعبػػػم األدب  ػػػ  العبمػػػنيء  أل ػػػم ورثػػػ  األحممدػػػنيء  فتدػػػي  ف الصػػػ نيني    إف التبقػػػأ  ػػػ  هػػػ ا ادلصػػػنيدر  - ق
نيػػػأدب ووقػػنير  فتػػػ لك غلػػب نبػػػا العني ػػػ   ػػ   ني ػػػنيء األ ػػػ   ف  ػػػبا ا  نبدػػ  ومػػػبم  كػػنيحموا يتعػػػني بوف  ػػ  ال مػػػوؿ

تمػػػبك ادلػػػ همش حمفمػػػ   ػػػ  نبمني هػػػني ال نيػػػنيحمد  العػػػني ب  وادلةػػػهود ذلػػػم نينيلصػػػ ح واالمػػػتقني   والعبػػػم  وهػػػ ا األدب 
مػػدمني   احلػػنيالت    الور  و هػػم   كػػ  األز ػػنيف  ألف العبمػػنيء هػػم ادل ػػنيرات الػػؤ اػػهلل   ػػني األ ػػ    كػػ  حػػلػػ  

احل جػػػ   ووقػػػوع ال ػػػوازؿ ادلياكمػػػ  نبػػػا ادلمػػػبم   كمػػػني ػلػػػهللث حنيلد ػػػني   العػػػنيا اإلمػػػ  أ  ػػػ  هػػػ ج و ػػػ ج وظبػػػم 
 وانتهللاء.

م  وا ت ج  إلدهني   االمػتفتنيء و ع فػ  ونبا العت     ذلك  فإذا حمف ت األ      نبمني هني وه  ا
األحتػػنيـ الصػػ د   فػػإف هػػ ا حمػػ ي  خبػػ اب األ ػػ   حدػػً  ف كػػ  فػػ د مػػدت وؿ إىل نػػنيا يفػػؤ حمػػب ق نينتػػ  
وتصورا لةحػهللاث وال ػوازؿ  و ػ  مل مػتق  ال تد ػ  احلتمدػ  الػؤ ال   ػنيص   هػني وهػأ وقػوع الفػنت وادلضػنيا   

 صم  احلبدم ح احم ني.األ   وؼلتبط احل  نينيلمنيه   حت ي

إف التبقأ الص د     ه ا ادلصنيدر غلع  اإلحممنيف دا م ني   حنيل  تقهللـ وازدهػنير  فػ  يتػ  وال  - ك
مػػدمني ن ػػهلل ني يػػهللرؾ  ػػني ني لػػ  العبمػػنيء  ػػ   ػػ وؼ اجلهػػهلل وال صػػب     كػػ  وقػػل  الؽلػػ   نيػػ  يمتتػػ  ويمػػهللع 

                                                 
 .م( مورة احل    اآلي  ؽ)
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 ني    رلنيؿ االجتهنيد واالمت منيط. ممد   ف يص  إلد ني ه ا الهللي  حمقد ني و نيفد ني  وك لك  ني قني وا

و  ػػػ  ا  التبقػػػأ الصػػػ د  يهػػػهلل  إىل الػػػع  والػػػع يهػػػهلل  إىل اجل ػػػ   وهػػػأ ادلقصػػػودة نينيلعمػػػ   ػػػ   - ل
 هبب رلني ا  مم نيحم .

 ه ا  ب     اآلثنير اإلغلنينيد  ذك ت نيني تصنير لتهللؿ نبا غ هني وإال فهأ  كث      ف حتص .

 

* * * 
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 ةــــــالخاتم
ف     ذلني  ػ  ادلصػنيدر وادل نيهػ  لبتةػ ي  وتبقػأ العبػـو وادلعػنيرؼ  ثػ  الػؤ ذكػ ت  جلػهللي   ػني فإوأخيًرا 

نيػػ  هػػ ا  ودغػػ ت ف تتػػوف األ ػػ  ادلثبػػا   العػػنيا  واأل ػػ  ال ا ػػهللة الػػؤ تتمعهػػني األ ػػم األ ػػ   وتقتػػهلل   ػػني  دلػػني 
ع ني كػني    لب دػػنية    العمػػنيدات ادلصػنيدر  ػػ  العبػـو الػػؤ تقػوغـ تصػػور اإلحممػنيف ونقدهللتػػ   وت ػ  نيػػ  يهلليػ  تةػػ ي

 وادلعني  ت واأل  ؽ وغ هني.

وي مريػػػأ  ف ضلػػػنيف  نبػػػا هػػػ ا ادلصػػػنيدر و  ػػػنيهمش التبقػػػأ   هػػػني  حػػػت ال ت ػػػد  األ ػػػ  وتتةػػػتل   ز ػػػ  
يتدػػهلل ذلػػني األنػػهللاء  ػػ  كػػ  جنيحمػػب  وهػػ ا نيعػػ  الو ػػنييني الػػؤ طلػػتم  ػػني هػػ ا الم ػػً  لتتػػوف نػػني    لب فػػنيظ 

 لتبقأ   هني  وهأ: نبا ه ا ادلصنيدر وه ؽ ا

ػػني وتطمدق ػػني    دػػ    ػػنيحأ احلدػػنية  المػػدمني   ادلػػهللارس    - ؽ الع نييػػ  نيتتػػنيب ا  تعػػنيىل تػػ وة وفهم 
 دػػ   مػػػتوينياني  ألف هػػ ا التتػػػنيب هػػو ادلصػػػهللر األوؿ واألمنيمػػأ لبتبقػػػأ لة ػػ . ونيػػػ لك يتػػوف  ني ػػػنيء هػػػ ا 

  وال ػػواهأ واألحتػػنيـ والعبػػـو والف ػػوف واألحػػهللاث األ ػػ  نبػػا درايػػ  كنيفدػػ  رػػني ػلتويػػ  هػػ ا ادلصػػهللر  ػػ  األوا ػػ
 والقص  الؤ ي طب    هني اإلحممنيف   ه ا األرض.

الع نيي  التني   نينيلم   ال مويػ  حفض ػني وتطمدق ػني ودرامػ   وتهللريمػهني    دػ    احػ  الهللرامػ   وإغلػنيد  - ؾ
  ا يمػػبم  ػػ  هع ػػنيت   ممػػنيت قويػػ  وجني عػػنيت تتمػػن  همػػ  احلفػػنيظ نبػػا هػػ ا ادلصػػهللر ادلهػػم لة ػػ   والػػ 

و مهنيت ادلري ل      نهللاء الهللي   فتنيف ل ا  ػني إغلػنيد تبػك ادل ممػنيت واجلني عػنيت لت ػ يمش نبمػنيء وسلتصػ  
 ذل ا ادلصهللر ونبو    أل ني تعهلل ادلصهللر الثنيا     صنيدر التة ي  نيعهلل الق عف الت  .

الهللرامػػػػػد     ادلػػػػػهللارس مػػػػػدمني هللة    دػػػػػ  ادل ممػػػػػنيت العبمدػػػػػ  والاليكدػػػػػ  نبػػػػػا  مػػػػػأل  العقدػػػػػ - ؿ
واجلني عػػنيت  وتفهػػدم  ني ػػنيء األ ػػ  العقدػػهللة الصػػ د   اخلنيلدػػ   ػػ  الةػػ كدنيت واخل افػػنيت واليهػػنيت  ألف العقدػػهللة 

 هأ التصور ال   يعت   د  مبوكدنيت اإلحممنيف وتص فنيت      ا ف    و   ا فة .

األ صػنير  هتدػً يتػوف إغلػنيد   ممػنيت ورلمعػنيت فقهدػ  إمػ  د  ت ػم نبمػنيء األ ػ   ػ   دػ   - ـ
ذلػػني نيػػ ا مش ولقػػنيءات دا مػػ   وتتػػوف هػػ ا ادل ممػػنيت نبػػا  ػػب  وثدقػػ   ػػ  واقػػ  األ ػػ  وال ػػوازؿ الػػؤ حتػػ   ػػني  

 وهأ رثنيني   صهللر نبمأ  ني   ت ج  إلدهني األ      د   حواذلني و  صنيرهني.

هػػني  الػػؤ حتتػػنيج إلدهػػني االهتمػػنيـ نيػػنيلعبـو التطمدقدػػ  والطمدعدػػ   ػػ  الطػػب واذل هللمػػ  وال ينيلػػدنيت وغ   - ف
األ ػػ     واكمػػ  تطورهػػني تقػػهلل هني ادلػػنيد  والتقػػ   وذلػػك نيإحمةػػنيء جني عػػنيت و  اكػػ  نبمدػػ  هتدػػً تتػػوف نبػػا 
 ب  وثدق  نينيجلنيحمب اإلؽلنيا  وت نيد   ني نيء األ      الطبم  نبا هػ ا ادلػ همش  وذلػك لت قدػ  الرينييػ  الػؤ يعػد  
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 نينيلصورة الؤ ي يهللهني ا  ن  وج .     جبهني وهو نمنيدة ا  تعنيىل ونمنيرة  رل 

 و أ  منيب هػ ا األ ػ  وفتدنياػني نييمػد  هػ ا ادلمػهلل  العضػدم وهػو  ع فػ    ه دػ  التبقػأ  ونضػم  - ق
 ػػني لػػهللي ني  ػػ  ادلصػػنيدر شلػػني  بػػل   ػػ  األ ػػم  فدتعػػني بوف  ػػ  ديػػ هم وواقعهػػم نيق نينػػ  تني ػػ   وتمػػبدم   مػػم نيحم  

   كدنيف ه ا األ   الؤ ت تض  جههللهم وهنيقتهم.وتعنيىل  و   مَلَ يتوحموا لم نيت  نيحل  

 و ػػأ الػػهللننية وهبمػػ  العبػػم نبػػػا اليكدػػ  نبػػا هػػ ا اجلواحمػػب التأ ػػػدبد  الػػؤ حتػػهللد  مػػنير األ ػػػ   - ك
وتولػػػ  ه يقهػػػني  وتمػػػ غ   هػػػنيج حدنياػػػني لدعمػػػهلل ا  تعػػػنيىل نبػػػا نيصػػػ ة  وخبني ػػػ   ػػػ    ػػػم العػػػهللاوة الة مػػػ  

 لإلم ـ وادلمبم .

 ػػ   ني ػػنيء األ ػػ  شلػػ  يتبقػػا  ػػ   صػػنيدر غػػ   عتػػعة  ف يتأ ػػ     مػػبت  وه يقتػػ    دنػػو الةػػمنيب - ل
 ويواز ني رمنيلك المبي قم   ف ي هللـ والت منين    هللـ.

دنوة  ني   لبمثقف  شل  ي هبوف  ػ  ه ػني وه ػنيؾ  وخبني ػ  شلػ  ي مهػ  رػني ن ػهلل اآل ػ ي  فدض ػوف  - م
 ػػني  ػػ  تػػأ   فدػػ  إظلػػني هػػو نيمػػمب  عتقػػهللاام وفتػػ ا  ف  ػػني و ػػ  إلدػػ  اآل ػػ وف  ػػ  تقػػهللـ تقػػ   و ػػني حصػػ  ل

 وثقنيفتهم  واأل   لد  ك لك فبدتأ بوا الط ي  الص د   وادل هنيج القو .

* * * 

 مأؿ ا  مم نيحم   ف ي ي ني احلػ  حق ػني وي زق ػني اتمنينػ   وي ي ػني المنيهػ  نيػنيه   وي زق ػني اجت نينيػ   و ف يمصػ حمني 
 مد ني زلمهلل ونبا عل  و  م  ومبم.نيهللي  ني إحم  ملد  ق يب  و با ا  نبا حم

 
 كتبه/

 فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر

 ٖٔ٘ٔٔ-الرياض  ٜٔٙٔٗص. ب. 

Email: mfalehmalsgair@yahoo.com 

 
* * * 
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 لـــت المراجـــثب
 القرآن الكريم

اإل نيـ ج ؿ الػهللي  المػدوهأ؛ ه الت قدػ  واإلنػهللاد ر كػ  الم ػوث   اإلتقان في علوم القرآن -ؽ
ال يػػػػػنيض:  تتمػػػػػ  حمػػػػػ ار  صػػػػػطفا المػػػػػنيز   -    تػػػػػ  ادلت  ػػػػػ ؽمػػػػػنيت رتتمػػػػػ  حمػػػػػ اؿ  صػػػػػطفا المػػػػػنيز  طوالهللرا

 .ـقممؽ هػكؽـؽ

   اني  قدم اجلوزي   القنيه ة: دار التتب احلهلليث .أعالم الموأعين -ؾ

   ني وت: دار التتب العبمد .ؽ  نبأ ني  زلمهلل اجل جنيا  طالتعريفات -ؿ

 هػ.لؾؿؽ     ط  ص    لطنيه  اجل اتوجيه النظر إلى علوم األثر -ـ

 طمعػ   صػطفا المػنيع    أل   نينيد نيا    ح الت  ي  لبتمنيؿ ني  اذلمنيـ   ص :تيسير التحرير -ف
 هػ.ؽفؿؽاحلب   

  دار المػػػػػػ ـ  ال يػػػػػػنيض ؽ  إ ػػػػػػ اؼ  ػػػػػػنيح نيػػػػػػ  نمػػػػػػهللالع ي  عؿ الةػػػػػػد . طجــــــامل الترمــــــذي -ق
 ـ.مممؽهػ  ؼؾـؽ

 ـ.ؽلمؽ هػؽؼـؽ  دار الفت   ف  زلمهلل ن نيج اخلطدب  طالسنة أب  التدوين -ك

ـــــن ماجـــــه -ل   دار المػػػػػ ـ  ال يػػػػػنيض ؽ  إ ػػػػػ اؼ  ػػػػػنيح نيػػػػػ  نمػػػػػهللالع ي  عؿ الةػػػػػد . طســـــنن اب
 ـ.مممؽهػ  ؼؾـؽ

  دار المػػػػػػ ـ  ال يػػػػػػنيض ؽ  إ ػػػػػػ اؼ  ػػػػػػنيح نيػػػػػػ  نمػػػػػػهللالع ي  عؿ الةػػػػػػد . طســــــنن أبــــــي داود -م
 ـ.مممؽهػ  ؼؾـؽ

هػػ  ؼؾـؽ  دار المػ ـ  ال يػنيض ؽ  إ  اؼ  نيح ني  نمػهللالع ي  عؿ الةػد . طسنن النسائي -ؼؽ
 ـ.مممؽ

  لبع    زلمهلل ني    هلل الفتوحأ احل مبأ  ادلع وؼ نينيني  ال  ػنير؛ حتقدػ  شرح الكوكب المنير -ؽؽ
 ـ.ؼلمؽ  هػؼؼـؽالهللكتور زلمهلل ال حدبأ  الهللكتور حم ي   نيد  د ة : دار الفت   

 ـ.مممؽهػ  مؽـؽ  دار الم ـ  ال ينيض ؾ  طصحيح البخاري -ؾؽ

 ـ.لممؽهػ  مؽـؽض   دار الم ـ  ال ينيؽ  طصحيح مسلم -ؿؽ
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  اإلمػػػػت هللري :  طمعػػػػ  دار حمةػػػػ  الثقنيفػػػػ   ؽ صػػػػطفا حبمػػػػأ  طأواعــــد المــــنهج الســــلفي   -ـؽ
 هػ.قمؿؽ

لم ػػػنيف: دار إحدػػنيء الػػياث العػػػ ع  -   نيػػ وتؾلإل ػػنيـ الع  ػػػ  انيػػ    ضػػور  طلســان العــرب   -فؽ
 ـ.كممؽ  هػلؽـؽو  مم  التنيري  الع ع  

هللـ لػػ  نمػػهللاحلبدم زلمػػود  هػػ  نمػػهللالمنيقأ مػػ ور  ألع حمصػػ  المػػ َاج الطومػػأ؛ حققػػ  وقػػاللمــل   -قؽ
 ـ.ؼقمؽ  هػؼلؿؽدار التتب احلهلليث  رص    تتم  ادلثن نيمريهللاد  

  هػػػػػقؼـؽ  نيػػػػ وت:   ممػػػػ  ال مػػػػنيل   مؽ  ػػػػنيع القطػػػػنيف  ط مباحــــث فــــي علــــوم القــــرآن  -كؽ
 ـ.ؿلمؽ

 مجموع فتاو  شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية. -ٛٔ

 هػ.ؾؾؿؽك   ص : ادلطمع  األ  ي     حل   اإلم ـ زلمهلل زلمهلل الري االمستصفى -مؽ

هػػػػػ  مؽـؽلإل ػػػنيـ   ػػػهلل نيػػػػ  ح مػػػ . نيدػػػػل األفتػػػنير الهللولدػػػ  لب ةػػػػ  والتوزيػػػ   مســـند أحمــــد.  -ٕٓ
 ـ. لممؽ

  ال يػػنيض: ؽ ػػنيدؽ مػػبدم  ػػنيدؽ  طالمصــادر العامــة للتلقــي عنــد الصــوفية عرًضــا ونقــًدا   -ؽؾ
 ـ.ـممؽ  هػفؽـؽ تتم  ال  هلل  

نمػهللال    فلسـفي: دراسـة نقديـة فـي ضـوء اإلسـالم  مصادر المعرفة في الفكر الديني وال -ؾؾ
 ـ.ؾممؽ  هػؾؽـؽ  ال ينيض:  تتم  ادل يهلل  ؽني  زيهلل ال حمدهلل   ط

  القػػنيه ة: ق  ػػهلل نيػػ  زلمػػهلل الفدػػو أ  طالمصــباح المنيــر فــي شــرح رريــب ال ــرح الكبيــر   -ٖٕ
 .قؾمؽادلطمع  األ  ي   

 هػ.ؼؼـؽالم ة     ني وت: دارؽنمهللادل عم احلف   طمعجم مصطلحات الصوفية   -ـؾ

احلػػػنيكم ال دمػػػنينيور ؛  ػػػ ح وحتقدػػػ    ػػػهلل نيػػػ  فػػػنيرس معرفـــة علـــوم الحـــديث وكميـــة أجناســـه   -فؾ
.  المبـو

زلمػػػهلل نمػػػهللالعضدم ال رقػػػنيا   صػػػ :  طمعػػػ  ندمػػػا المػػػنيع مناهـــ  العرفـــان فـــي علـــوم القـــرآن   -قؾ
 احلب .

 اد  ػػػػ    ورقغمػػػ  و ػػػػ غج  حنيديثػػػػ  ونبػػػ  نبدػػػػ  زلمػػػػهلل فػػػػل مــــام مالــــي بــــن أنــــس    الموطـــا -كؾ
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 لم نيف. - نمهللالمنيقأ  دار التتب العبمد   ني وت

نيػ  نبػأ نيػ  زلمػهلل ااحلػنيف    ػهلل  نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهـ  األثـر  -لؾ
ال يػنيض:  تتمػ  حمػ ار  صػطفا  -    ت  ادلت  ػ ؽ داش  ط هلل  احل   العمق ا؛ حتقد   هلل الادلع وؼ نينيني

 ـ.ؼؼؼؾ  هػؽؾـؽالمنيز  

 

* * * 
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 ــرسالفهـــ
 ف ....................................................................................... ادلقهلل ػػ 

 ك ................................................................................. حمػ  احلهلليػػػً
 ل ...........................................................................  فهـو  صنيدر التبقأ

 م ....................................................................  صنيدر التبقأ ن هلل ادلمبم 
 ؼؽ .................................................................. وال : التتنيب )الق عف الت  (

 ؼؽ ...................................................................... الت  : تع يي الق عف
 ؼؽ ........................................................................  ولوي  ه ا ادلصهللر:

 ؽؽ ...................................................................  صني   الق عف الت  :
 فؽ ........................................................................... العقدهللة: حتنيـ 

 فؽ .........................................................................  حتنيـ العمنيدات:
 قؽ ........................................................................  حتنيـ ادلعني  ت:

 قؽ ............................................................................... األ ػػػ ؽ:
 كؽ ................................................................. توثد  ه ا ادلصهللر وحفض :

 ؼؾ ............................................................   همش تبقأ ه ا ادلصهللر وفهم :
 ؿؾ .......................................................... األدوات ادلعد   لفهم الق عف:نيع  

 كؾ ................................................................................. ثنيحمد ني: المػ ػ 
 كؾ .................................................................................. تع يفهني:

 لؾ .......................................................................  د  ه ا ادلصهللر:ح
 ؼؿ ................................................................. توثد  ه ا ادلصهللر وحفض :

 ؽؿ ...............................................   همش ادلمبم    توثد  ه ا ادلصهللر )الم  (:
 ؿؿ ............................................... ح ص األ   نبا م    التبقأ    الت  يي:

 قؿ ................................................................................... اإل ػػػنيع:
 قؿ ....................................................................... ح د  ه ا ادلصهللر:
 لؿ ...................................................................... نبـو  صنيدر التبقأ:

 ؼـ .................................................................. العق  ون قت  رصنيدر التبقأ
 ؼـ ................................................... التبقأ: وال :  عنيا تت   العق     صنيدر 
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 ؽـ ....................................................................... ثنيحمد ني:  دنيدي  العق :
 قـ ....................................................  هم  ضنيه  االضل اؼ     همش التبقأ وعثنيرا
 قـ ......................................................  وال : اخلبط ني   صنيدر التبقأ وغ هني:
 كـ ........................................................ ثنيحمد ني: تبقأ نبـو الهللي     غ   هب :
 لـ .................................................... دقتهني:ثنيلث ني: تأوي  ال صوص نبا غ  حق

 مـ ........................................ رانيع ني: احمع اؿ ال نيس ن  العبمنيء ونهللـ اال ت ط  عهم:
 مـ ................................................................... ني م ني: التعصب لب   :

 ؼف ............................................................ منيدم ني: تهللا   اال تصني نيت:
 ؼف ................................................................ منينيع ني: التعمهلل غ  الص د :

 ؼف ............................................. نيع  عثنير التبقأ الص د      صنيدرا األ بد :
 ؿف ..................................................................................... اخلنيوػػػػػػ 

 فف ................................................................................ ثمػػػل ادل اجػػػ 
 لف .................................................................................... الفهػػػػػ س

* * * 

 
 


