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دن جٚء  ٌع فه ؾٓم شٌِف بَ تَ  ملسو هيلع هللا ىلص افسِف من جٜٓ مًْٚه هم افذين مووا من هذه األمٜ وـٕٚوا فِْبي

ؾٚدراد هبم افهحٚبٜ وئِٓم افتٚبًون وئِٓم أتبٚع  ضِقافسِف إذا أُ , و ملسو هيلع هللا ىلص فِْبي بًدهم وتبعٌ 

تٍؤِٓم أهنم هم رأس افسِف ظْد اإلضالق وؿد جٚء ويتٍق افًِامء ظذ ؾول افهحٚبٜ , افتٚبًغ 

ِِن ُثمَّ )َؿَٚل َخْرُ افَِّْٚس َؿرْ من حديٞ ظبد اهلل بن مسًود  ملسو هيلع هللا ىلص ظن افْبيدم ـثر من األحٚديٞ ـام جٚء 

ُِوهَنُْم ( ُِوهَنُْم ُثمَّ افَِّذيَن َي أيب هريرة ظْد اإلمٚم مسِم هبذا ادًْى وهذا من  جٚء ظنوـذفك  2افَِّذيَن َي

ؾٚدَهود بٚفسِف هم  , ملسو هيلع هللا ىلص األحٚديٞ ادستٍٔوٜ ؾٓم شِف دن جٚء بًدهم وخٌِف فرشول اهلل

 األول .فثالث ؿرون ويؤق فَِرن افهدر األول افهدر األول ويتسع 

ِِضَ اهللَُّ  ﴿ هلالج لج اهلل يَول  وُهم بِِْ٘حَسٍٚن رَّ ًُ َب ِٚجِريَن َواأْلََٕهِٚر َوافَِّذيَن اتَّ َٓ ُفوَن ِمَن اْدُ وَن اأْلَوَّ َُ ٚبِ َوافسَّ

ْم ﴾ ُٓ ؾٚدَهود هبم هم افهدر األول وافهدر األول يتسع فثالث ؿرون ويؤق فَِرن  ( 111) افتوبٜ :َظْْ

 هم أهنم ظذ  ـٕٚوا يْيرون إػ من ـٚن ؿبِٓمؿد و ملسو هيلع هللا ىلص هم صحٚبٜ افْبي وافَرن األول, األول 

ؾٔام  مراتٛ ظذ ؾٚفهحٚبٜ ;بًد ذفك  ملسو هيلع هللا ىلصدم مُٜ أو هٚجر مًه   ابتداءً  ملسو هيلع هللا ىلص ممن أمن مع افْبي افسٚبَون

ُفوَن ﴾ هلالج لج اهلل ؿٚل ـامبْٔٓم  وَن اأْلَوَّ َُ ٚبِ  أظذوخيتٍِون ظّن جٚء بًدهم األوفون ؾٚفسٚبَون  ﴿َوافسَّ

ظِٔٓم ثم ظع بن أيب ضٚفٛ بن ظٍٚن ثم ظثامن بن اخلىٚب ثم ظّر أبو بُر افهديق هو افسٚبَغ 

دم ؽزوة بدر افذين  ملسو هيلع هللا ىلصثم بَٜٔ افسٚبَغ ممن ؿٚتل مع افْبي ادبؼين ثم بَٜٔ افًؼة رضوان اهلل تًٚػ 

 .وهُذا  ملسو هيلع هللا ىلصيسّون افبدريون واألحديون ثم من بٚيع افْبي 

هلذا مجٓور افسٚبَغ  ;ادتَدمون مجٓورهم ظذ حق , وؽره ؾول ف ظن تِخيُل ضبَٜ هلٚ ؾول ؾ

يتسع اخلالف  وهُذا .. ومجٓور من جٚء بًدهم ظذ حق وؿِام خيتٍِون , وؿِام خيتٍِون ظذ حق 

ؾرجع دم افْص فٍِٓم وافْص مْه مٚ هو ظٚم ؾقء دم األمٜ بسبٛ جٓل مٚ ـٚن ظِٔه افسِف  صًٔئٚ

 .األخىٚء افتي تٖيت ظذ افْهوص  ٔد ومىِق وؽرهٚ منوخٚص ٕٚشخ ومْسوخ مَ
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ًٚجٚ﴾ تًٚػ ؾُام ؿٚل اهلل هو افىريَٜ وادسِكٚدْٟٓ ادراد ب َٓ ًٜ َوِمْْ َظ ْم ِِشْ ُُ َْٚ ِمْْ ِْ ًَ لٍّ َج ُُ ) ادٚئدة  ﴿ فِ

ِٔع َأْدُظو إَِػ اهللَّ ُؿْل َهِذِه َشبِ ﴿  وافسبٔل ـام ؿٚل اهلل تًٚػ,  ادْٓٚج هو افذي يسر ؾٔه اإلٕسٚنو (44:

ظذ افىريق هم  ونثّٜ تٚبع وثّٜ متبوع ؾٚفسٚئرهذا اإلتبٚع إصٚرة إػ أن  (114) يوشف : ﴾َظَذ َبِهَرة

, ؾال يُّن هو ذفك ادْٟٓ  ادتبوع وافتٚبعوادسر افذي يسر ظِٔه ,  ملسو هيلع هللا ىلصوافتٚبًون فِْبي األشالف 

, ًٕم ؿد ٓ يّر بواحد من  ملسو هيلع هللا ىلصيين إٔه يهل دحّد ثم   ملسو هيلع هللا ىلص فإلٕسٚن أن يسر ظذ ؽر هدي افْبي

افْٚس ظِٔه ٓ من جٜٓ اهلل بِوا ظِٔه من اخلىٖ افٍىري افذي ؾىر جثالثٜ دٚ افهحٚبٜ أو اثْغ أو 

 ودم من ؽر ؿهدفدهيم وأمٚ اخلىٖ جّٓور افهحٚبٜ ظذ هذا افىريق تًّد افوالل وإٓحراف ؾ

 افهحٚبٜ من بٚب أوػ .أصٔٚء يسرة وهذا ظذ من جٚء من بًد 

ثرة وبغ مٚ ظِٔه آحٚدهم وـذفك ٍٕرق بغ ـن ٍٕرق بغ مٚ ظِٔه مجٓور افهحٚبٜ جيٛ ظِْٔٚ أو

ؾٚدْٟٓ من جٜٓ حََٔته فٔس ؾٚضِٜ وـثرة مٍووفٜ وـذفك ٍٕرق بغ ؿِٜ ؾٚضِٜ وؿِٜ مٍووفٜ , 

 .من اخلىٖ  اإلٕسٚن مٚ صٚء ؾٓذا م ظذ مرتبٜ واحدة ؾْٔتَي مْٓمألحد أن يَول أهن

بن أيب ضٚفٛ ظِٔٓم ؿر بٍول ؾالن ظذ ؾالن ـٍول أيب بُر وظّر وظثامن وظع ؿد أ ملسو هيلع هللا ىلصافْبي و

ـٚن افهحٚبٜ من افسٚبَغ وـِام  , بًد افٍول فُِثرة ال أثررضوان اهلل تًٚػ , وفٔس األمر بٚفُثرة ؾ

من جٚء بًدهم وـذفك ,  األربًٜ ؿِٔل مع وجوده افراصدين ؾٚخلالف ظْد اخلٍِٚء ؿل اختالؾٓم 

ـِام تتبع اإلٕسٚن افدفٔل بَهد افسِف ؾٓو ويتسع صًٔئٚ ؾقء , وتسع بْٔٓم ؿِٔل ثم ياخلالف 

أؿرب دراده وؿهده  ملسو هيلع هللا ىلصأؿرب افْٚس فِْبي هم افهحٚبٜ أؿرب , و ملسو هيلع هللا ىلصفِّْٟٓ أصوب وفِرشول 

 حتى دم حٚل ؽٔٚبه .

 

 جمفهوم املنه
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ُِوهَنُ )َؿَٚل َخ ظبد اهلل بن مسًود ـام جٚء ظن  ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚل افْبي ْم ُثمَّ افَِّذيَن ْرُ افَِّْٚس َؿْرِِن ُثمَّ افَِّذيَن َي

ُِوهَنُمْ  وفٔس ادراد ؾول األؾراد وفُن ؾول اجلّٓور  افثالثٜ ن واتٍَٝ األئّٜ ظذ ؾول افَر 3(َي

, وفُن ٓ أدٕى افهحٚبٜ مْزفٜ أؾول من أظذ افتٚبًغ مْزفٜ وبًْٔه ,  وهْٚك من دل افدفٔل بٍوِه

 أتبٚع افتٚبًغ مْزفٜ !.أظذ أؾول من مْزفٜ ن أدٕى افتٚبًغ َٕول إ

مجٓور افهحٚبٜ وم ظن ؽرهم , هتومٔزظذ ؾول تِك افىبَٜ   هلالج لجؾٚألدفٜ ؿد جٚءت دم ـتٚب اهلل 

واختِف افًِامء دم ادراد بٚفَرن إٔه أؿل من مٚئٜ شْٜ وهْٚك من يَول افَرن مٚئٜ هم دم افَرن األول 

افذي ؾٔه زمن افُٕٚوا دم ؾمجٓور افتٚبًغ ن األول ثم جٚء رمٚتوا ؿبل هنٚيٜ افَ ؿدؾٚفهحٚبٜ , شْٜ 

هلذا  , بَٕٚوٚء اخلٍِٚء األربًٜ وبَي أؾرادهمإَٙ  إتٓى زمن مجٓور افهحٚبٜ ؿد صٌٚر افهحٚبٜ و

ٍٕرق بغ ظّل افهحٚبٜ دم زمن اخلٍِٚء وظّل افهحٚبٜ دم زمن مجٓور افتٚبًغ وـذفك ٍٕرق بغ 

ن مجٓور افتٚبًغ مع صٌٚر افهحٚبٜ ومن بًدهم وفُن دم أخر ضبَٜ افتٚبًغ إتٓى افزمن زم

افٍٚضل وبَي األمر دول من جٜٓ افتٍٚضل بحسٛ حٚهلم وذفك ألن اهلل بغ ؾول افتٚبًغ ـام بغ 

ْم  هلالج لج يَول اهللؾول افهحٚبٜ  ُٓ ِِضَ اهللَُّ َظْْ وُهم بِِْ٘حَسٍٚن رَّ ًُ َب جٚء دم   ( 111) افتوبٜ :﴾ ﴾﴿ َوافَِّذيَن اتَّ

وجٚء ,   ملسو هيلع هللا ىلص افْبيأصحٚب م افتٚبًون افذين تبًوا أهنظن ظُرمٜ موػ ظبد اهلل بن ظبٚس افتٍسر 

 م افتٚبًون .ؿتٚدة أيًوٚ أهنظن 

ظِٔٓم َد ـٚن األٕبٔٚء ـٚن يتٍٚضل افهحٚبٜ ؾٔام بْٔٓم ؾ ـامؾٔام بْٔٓم ـذفك وافتٚبًون يتٍٚضِون 

 .ؾّن دوهنم من بٚب أوػ ـذفك تٍٚضِون ؾٔام بْٔٓم يصِوات اهلل وشالمه 
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ؿد دل ظِٔه افْص فُن ثّٜ ؿرائن أخرى مْٓٚ ؿوة افدين وافًِم ووؾرة  ٚفزمن واألشبَٜٔ هو ؾوٌل ؾ

 افًّل ؾِٓٚ ؿرائن متًددة .

فْٚ شِف , فِتٚبًغ شِف وبٚفْسبٜ هٚفح وهم بٚفْسبٜ افسِف افٕجد أن افتٚبًغ يسّون افهحٚبٜ  

ؿد يَٚل جتوًزا ألن ادتٖخر شِك وفُن ..  ٓ   ؟إػ ؿٔٚم افسٚظٜ  ؿرن يَول دن شبَه شِف ؾٓل ـل

افَرون افثالثٜ وفُن  أهنمؾٚألصل بٚفسِف شِف , ضريَٜ مْٓك افسٚفٍغ ؾسّي بْٚء ظذ ضريَٓم 

إٔه  ٓ بٚظتبٚرمن جٚء بًدهم من األزمْٜ ادتٖخرة يَٚل إٔه من افسِف بٚظتبٚر إٔه يتبع مْٓجٓم 

دم ؾول أوفئك اجلٔل من جٜٓ زمٚهنم  ملسو هيلع هللا ىلص ورشوفهتًٚػ مَهود بٚألدفٜ افواردة دم ـالم اهلل 

 .ومجٓورهم وأظٔٚهنم 

 

 

 

وأمٚ افتٚبًغ ؾًٚمتٓم من افسِف افهٚفح , جيّع افًِامء ظذ أن مجٔع افهحٚبٜ من افسِف افهٚفح 

فذفك فو جٚء  ;ٚبٜ وخالف افتٚبًغ غ خالف افهحوهلذا يٍرق افًِامء ب ;فُن فٔس مجٔع أؾرادهم 

مل يًد خالف افتٚبًي  رضمغخـٚد اتٚبًي أؿدم ظّرً اخلالف ظن جٚء اإلمجٚع ظن صحٚيب صٌر و

) اإلمجٚع  اهلل رمحه أمحد اإلمٚم يَول وهلذا ;ا وفو ـٚن صٌرً يشء  ادخرضم دم مَٚبل إمجٚع افهحٚيب 

 . (إمجٚع افهحٚبٜ

 ملسو هيلع هللا ىلصمن خٚفف افسْٜ طٚهًرا واألدفٜ جٚءت بٍول من شِك ضريق افْبي  وؿد وجد من أؾراد افتٚبًغ

ٓ يُّن ألحد أن يٖيت ومًْى هذا إٔه  ملسو هيلع هللا ىلصؾٚحلق ٓ يُّن أن خيرج ظن أصحٚب افْبي , وافهحٚبٜ 

ألٕه ٓ يُّن أن يًّل هبٚ إٓ ظن ضريق بٚب أوصِه فِْبي  ملسو هيلع هللا ىلص بسْٜ مل تُن ظْد أصحٚب رشول اهلل

 ـِام هجوت, وـِام تٖخر افزمن يُّن  ملسو هيلع هللا ىلص تي توصل إػ رشول اهللهم األبواب افٚفهحٚبٜ ؾ ملسو هيلع هللا ىلص

 .من جيدد هذه افسْن تًٚػ أحد وهلذا يرشل اهلل  ال يًّل هبٚافسْن ؾهتجر 

   الصحابة والتابعني  يفالسلف 
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من  وأظِم افْٚس بّراده بسز حٚفه من جٜٓ ادْزفٜ وآؿتداء  ملسو هيلع هللا ىلصافهحٚبٜ أؿرب افْٚس فِْبي و

أؿرب من يٍّٓه هم ء حْٔام يتُِّون بُالم جمّل ؾتجد ادِوك وافرؤشٚ, جمٚفستٓم فه وخمٚفىته 

ٓم مستنٚريه وخٚصٜ أمره  وهذا دم افْٚس ظٚمٜ ؾُٔف ؾّٔن دل افدفٔل ؾٔه ؾافْٚس إلدراك مٚ يرؽٛ 

 سْٜ ظذ آؿتداء هبم وإتبٚظٓم .ظذ ؾوِٓم دم افُتٚب واف

ألصل دم األمر برؽم أن ا ذا ٕجد أن افهحٚبٜ حْٔام حيِّون بًض األوامر ظذ آشتحبٚبهل

ـذفك دم وهل يندد دم ذفك افبٚب أم ٓ يند؟  ملسو هيلع هللا ىلص م يًِّون من أمر افْبيألهن ذفك افوجوب 

 من أؾًٚفه ظرؾٓٚ افهحٚبٜ  ؾًٌل  ملسو هيلع هللا ىلصؾربام ؾرس ؿول افْبي افتحريم أم من بٚب افُراهٜ به افْٓي يريد 

 تٔٚ ومل يسمجوهٚ ؿوٓ.ؾسمجوه ظّال وؾ

دم افْهوص افًٚمٜ بغ أيدي  ملسو هيلع هللا ىلصدراد افْبي فهحٚبٜ ألن فدهيم ؾٓم م افتٚبًون مٚ جٚء ظن اهلذا يًيّ 

ٚ ؾَد يَول ؿٚئل ٕستْبط من افسْٜ ًً  مٚ ٍٕٓم! . َٕول افهحٚبٜ هم أصحأيديْٚ  ومٚ بغ افْٚس مجٔ

ًٜ فِبٚضن وهلذا أصىٍٚهم وجِٔٓم أ ملسو هيلع هللا ىلصافْٚس فسٕٚٚ بًد افْبي  اهلل صح األجٔٚل شَِٜٔ وؾىرة وشالم

ى﴾ تًٚػ َول اهلليذا هل ; فٔس فدى ؽرهمدٚ  ٍَ جٚء دم  ( 59) افّْل :  ﴿ َوَشاَلٌم َظَذ ِظَبِٚدِه افَِّذيَن اْصَى

 . ملسو هيلع هللا ىلص هم أصحٚب رشول اهللظن ظبد اهلل بن ظبٚس ؿٚل : افتٍسر ظْد ابن جرير افىزي 

فتٚبًغ تَع دم ا ؿد , وافبدظٜهفَٔربوا مْه ويُوٕوا أوظٜٔ حٚمِٜ فْٓج  ملسو هيلع هللا ىلصفْبٔهتًٚػ أصىٍٚهم اهلل 

 فّٔٔز فْٚ اخلىٖ من افهواب  ملسو هيلع هللا ىلصوربام جيِٓوهنٚ وهلذا ـل أمر أو هني ِٕتّس ؾٔه ؾًل أصحٚب افْبي 

تَع افبدظٜ دم افتٚبًغ وربام جيِٓوهنٚ وهلذا ٕرجع فًّل افهحٚبٜ ومٚ ـٕٚوا ظِٔٓم هلذا من ـبٚر وؿد 

ؾٔه آمتثٚل واألمر مْه افوجوب  ؾٚألمر اإلتبٚعؾَٓٚء افتٚبًغ بًد ٕيره فِدفٔل يْير فًٍل افهحٚبٜ 

أن ّٕٔز ادْٟٓ بخىوات افهحٚبٜ ومٚ  ملسو هيلع هللا ىلصأو آشتحبٚب , فُن حتديد آمر بدؿٜ ظذ مراد افْبي 

وهلذا  ملسو هيلع هللا ىلصيْير افتٚبع بًد افدفٔل فًٍل افهحٚبٜ فٍٔرس ؿول افْبي وهلذا ترمجوه من أؾًٚل دم األمر , 

رأى من ضبَٜ متٖخرة من افتٚبًغ بٖن ًوٓم جيًِه وب افتٚبًغأتبٚع يَول إبراهٔم افْخًي وهو من 

 . ) ـل حديٞ ٓ يًّل به افهحٚبٜ ٓ أبٚيل أن أرمي به ظرض احلٚئط(يَول  ملسو هيلع هللا ىلصه أصحٚب
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أو ـٚن ٕسخه ومل يَْل وفُن ربام يُون هذا احلديٞ ؿد ٕسخ  ملسو هيلع هللا ىلص وهذا فٔس اشتٕٜٓٚ بحديٞ افْبي

ْسوخ موّر وحٔٚ دم زمن افتٚبًغ وهُذا , وربام واشتَر ؾبَي افْص ادظّل افهحٚبٜ ظذ خالؾه 

يَع اخلىٖ دم افْص من ؽِبٜ ظٚضٍٜ اإلٕسٚن فِتدين أو بٚفتّسك بٚفٌِٜ  ؾُٔون احلٚشم هو مْٟٓ 

ٍٜ  ملسو هيلع هللا ىلص ؾُل تٚبع مل يوع يده دم يد صحٚيب فٔهِه برشول اهللافهحٚبٜ ,  إٓ من  ئًَْٚ ؾٕ٘ه فٔس ظذ شْ

 يُونأحد افهحٚبٜ ألن مجٓور افهحٚبٜ ٓ يًَون دم خىٖ وإٕام شِك هذا ادسِك ؾٔوع يده بٖيدي 

 .اخلىٖ دم أؾراد ادسٚئل ٓ دم جمّوظٓٚ ومجًٓٚ 

 

 

 

ُفوَن ِمَن  ﴿هلالج لج اشتٍٚض ؾول افهحٚبٜ وافتٚبًغ دم افُتٚب وافسْٜ ـام دم ؿول اهلل وَن اأْلَوَّ َُ ٚبِ َوافسَّ

 ًُ َب ِٚجِريَن َواأْلََٕهِٚر َوافَِّذيَن اتَّ َٓ ْم ﴾اْدُ ُٓ ِِضَ اهللَُّ َظْْ ؿول ـذفك دم و ( 111) افتوبٜ :وُهم بِِْ٘حَسٍٚن رَّ

ُِوهَنُْم ُثمَّ افَِّذيَن ـام دم حديٞ ابن مسًود وظّران وأيب هريرة  ملسو هيلع هللا ىلص افْبي ) َخْرُ افَِّْٚس َؿْرِِن ُثمَّ افَِّذيَن َي

ُِوهَنُْم ( ْٝ افُُّْجو ) حديٞ موشى األصًريدم  ملسو هيلع هللا ىلص مٚ جٚء ظْه فكوـذ 4َي اَمِء َؾَِ٘ذا َذَهَب ٌٜ فِِسَّ ُم َأَمَْ

ُٝ َأَتى َأْصَحٚيِب َمٚ ُيوَظُدوَن َوَأْص  ٌٜ أِلَْصَحٚيِب َؾَِ٘ذا َذَهْب ٚ َأَمَْ َٕ اَمَء َمٚ ُتوَظُد َوَأ ٌٜ افُُّْجوُم َأَتى افسَّ َحٚيِب َأَمَْ

تِي َمٚ ُيوَظُدوَن  َٛ َأْصَحٚيِب َأَتى ُأمَّ تِي َؾَِ٘ذا َذَه  ظْد آضىراب وجود ظدم هوهْٚ  بٚألمٚن ادادر 5(أِلُمَّ

, ؾٚفْجوم إذا  ملسو هيلع هللا ىلص, هلذا حيسم اخلالف دم األمٜ مع وجود افًِٜٔ من أصحٚب افْبي  اخلالف ورود

 ادرتدين من ـٚن ـام ملسو هيلع هللا ىلص افْبي وؾٚة بًد اخلالف افهحٚبٜ دم وؿع وهلذا ;شَىٝ أمٚرة فَٔٚم افسٚظٜ 

 . وافٍتوحٚت ظِٔٓمؾتوافٝ  افْكٜ واجتٓد افهحٚبٜ إلظٚدة افتُّغ دم األم ثم

ا طٓر ثم يسرً  ٚ: هل مٚت حمّد أم مل يّوت ؟ وإن ـٚن خالؾً هو ملسو هيلع هللا ىلص افْبي بًد وؿع خالف أول وفًل

ُشُل  ﴿اختٍى بٚفدفٔل  ْٝ ِمْن َؿْبِِِه افرُّ َِ َّٓ َرُشوٌل َؿْد َخ ٌد إِ َّّ ْبُتمْ  ُؿتَِل  َأوْ  َمَٚت  َأَؾِ٘نْ َوَمٚ حُمَ َِ ََ ْٕ  َظَذى  ا

                                                 

 .( من حديث عبد اهلل بن مسعود6928( ومسلم )2752البخاري ) (  رواه 6
 (.2752مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب بيان أن بقاء النبي صلى اهلل عليو وسلم ) رواه  ( 7

 فضل الصحابة والتابعني  
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  حقيقتو ًفضلولسلف هنيح ا التاسعت ًالخوسٌىالحلقت   –شزعت ًهنياج 

مْ َأظْ  ُُ ٚبِ فُْه يًتز خالف , وـل أبو بُر افهديق بٚألدفٜ افتي تالهٚ ؾْزع اخلالف   ( 144) آل ظّران : ﴾ ََ

ثم يسِم اجلّٔع ـٚن يْزظٓٚ أبوبُر بام فديه من أدفٜ وؽرهٚ افدؾن واإلرث  مناخلالف دم تِك افٍسة 

افْك حٍِٔٓم وافٍتوحٚت ,  وهلذا شِم افهحٚبٜ أليب بُر ؾُٚن ;ه وؾّٓافهديق ألشبَٜٔ أيب بُر 

 .ؾُٔف ألمٜ أن تْتك وهي ٓ تٗمن بٖؾؤِٜ ذفك اجلٔل ! 

وؿد جٚء ,  إػ ربام حد افبدظٜ وافٍُرظدم األمن واخلروج ظن مراد اهللوافٍتْٜ وممٚ يوجد دم اخلالف 

َٚل  دٚ مر برجٚل يسبحون ظذ احلل  ظن ظبداهلل بن مسًود ََ ْم , َؾ ِٓ ْٔ َِ ْم ) َؾَوَؿَف َظ ـُ : َمٚ َهَذا افَِّذي َأَرا

َِِٔل , َوافتَّْسبَِٔح , ؿَ  ْٓ بَِر , َوافتَّ ُْ دُّ بِِه افتَّ ًُ َٕ مْحَِن َحًهٚ  وَن ؟ , َؿُٚفوا : َيٚ َأَبٚ َظْبِد افرَّ ًُ وا  "َٚل : َتْهَْ دُّ ًُ َؾ

ٌء , َوحْيَ  ْم يَشْ ُُ َٓ َيِؤَع ِمْن َحَسَْٚتِ ٚ َضِٚمٌن َأْن  َٕ َٖ ْم , َؾ ُُ َِّٔئٚتِ ْم ! َش ُُ َت َُ َِ َع َه ٍد , َمٚ َأْْسَ َّّ َٜ حُمَ ْم َيٚ ُأمَّ ُُ

َٔتُ 
ْ َتْبَل , َوإِٓ َُٔٚبُه مَل

َم ُمَتَواؾُِروَن , َوَهِذِه ثِ َِّ ِْٔه َوَش َِ ْم َصذَّ اهللَُّ َظ ُُ ِّٔ بِ َٕ  ُٜ ِء َصَحَٚب َٓ ُٗ رَسْ , َوافَِّذي َه ُْ ْ ُت ُه مَل

 ٍٜ َِّ َذ ِم ًَ ْم َف ُُ َّٕ َِٔدِه , إِ ِِس بِ ٍْ َٕ  ٍٜ َتتُِحو َبِٚب َضاَلَف ٍْ ٍد , َأْو ُم َّّ ِٜ حُمَ َِّ , َؿُٚفوا : َواهللَِّ َيٚ َأَبٚ  "ِهَي َأْهَدى ِمْن ِم

ْرَ , َؿَٚل :  َّٓ اخْلَ ٚ إِ َٕ مْحَِن , َمٚ َأَرْد َخْرِ َفْن ُيِهَٔبُه ( "َظْبِد افرَّ ِْ ْم ِمْن ُمِريٍد فِ ـَ ؾٓذا إصٚرة من ظبداهلل بن  6َو

وهلذا زمْٓم ,  دمٟ افهحٚبٜ وفو ـْٝ ؿريٛ ٓحْٔام خترج ظن مْظٚن افوؿوع دم افبدع مسًود إػ ْس

مل يًهّٓم افزمن وؿٚل هبٚ من ؿٚل دم زمن افتٚبًغ ومثل هذه افبدع ٕنٖت بدظٜ افَدر وبدظٜ افتنٔع 

وهْٚك , فٔسوا بًّهومغ أصحٚبه من ؽر أصحٚبه و ملسو هيلع هللا ىلصمن ذفك وفُن حٚدوا ظن افوصول دحّد 

وـذفك  بًهّٜ األئّٜ آثْي ظؼ , مًهومون ـحٚل افراؾوٜ افذين يَوفون ل إهنم من يَو

ؾْيروا ألشالؾٓم ظذ أهنم شواء , افهوؾٜٔ ؾٔجًِون من ادتٖخرين أؿىٚب يتحُّون دم افُون 

م أبو بُر وظّر وظثامن وظع رِض اهلل ـحٚل ادتَدمغ وفدهيم افْك ويستْبىوا ويٍّٓوا ـام يٍٓ

 !. ظْٓم 

من وهم أؿوام يَربون من هٗٓء وأؿوام يبًدون من هٗٓء وأهل احلق دم ذفك هم افوشط هْٚك و

 .وأهنم أؾول افَرون وأؿرهبم وأزـٚهم  دون ظهّٜؿٚفوا بٖؾؤِتٜ افهحٚبٜ 

                                                 

 (.6ٙـ  6ٙ/ٔ( رواه الدارمً فً سننه ) ٙ
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َم ؿَ  )     وهلذا جٚء دم حديٞ  َِّ ِْٔه َوَش َِ َٜ , َظِن افَّْبِيِّ َصذَّ اهللَُّ َظ ْرَبِٚض ْبِن َشِٚرَي ًِ ْم بُِسَّْتِي  "َٚل : اْف ُُ ْٔ َِ َظ

ٚ بِٚفََّْواِجِذ  َٓ ْٔ َِ وا َظ ِدي َظوُّ ًْ َغ َب ِديِّ ْٓ اِصِديَن اْدَ ِٚء افرَّ ٍَ َِ ِٜ اخْلُ  افهحٚبٜ فسْته وفسْٜ يرصد 7("َوُشَّْ

 !.ومل يدرـٓم ظز افَرون ادّتدة افىويِٜ  فهحٚبٜ وهو بْٔٓم ؾُٔف بّن دوهنم ممن جٚء بًدهم ا

ّع أن افهحٚبٜ هم ؾ ;بّْٓجٚفسِف اشتّسٚك أصد ؾٔجٛ ظذ األمٜ ـِام تٖخرت أن تستّسك 

ٓم وهُذا ـل أمٜ ترجع دن شبَ ملسو هيلع هللا ىلصأصحٚب ؾول وأصحٚب ديٕٜٚ وشبق ومع ذفك أرجًٓم 

 .اجلٔل فتهوب مْٓجٓٚ ويسِم هلٚ افىريق  ألوفئك

 

  

 

 

ٚ ٓ يُّن أن يتحَق دم جد دم ؽرهم ممٚ مٔزات ؿدريٜ ٓ توامتٚز افهحٚبٜ بجِّٜ من ادٔزات مْٓ

 :افزمن ادتٖخر ومن هذه افٍوٚئل افَدريٜ 

ؾال يُّن وجمٚفسته  ملسو هيلع هللا ىلصبّنٚهدة افْبي ؾوٌل ؿدري فِهحٚبٜ ؾٓو افٍول افزمِٚن اخلهِٜ آوػ : 

﴿ َوَشاَلٌم  هلالج لج اهلل َول, وهلذا ي بْكته ويَوم  رض افٌزواتوحي ملسو هيلع هللا ىلصجٚفس افْبي ألحد أن يذهٛ فٔ

ى﴾َظَذ  ٍَ   هلالج لجهم أصحٚبه ؾٖظيم خهِٜ خهٓم اهلل  تٍسر دم جٚء وؿد ( 59) افّْل :  ِظَبِٚدِه افَِّذيَن اْصَى

ؾًرؾوا مٚ حيٛ ومٚ وشز حٚفه  ملسو هيلع هللا ىلص افْبي ٓم حلٚلٚ دم إدراـهي األشبَٜٔ افزمْٜٔ افتي ـٕٚٝ شببً  ٚهب

مَٚيس افندة وافِغ  يُره ومٚ يٌهبه ومٚ يرضٔه ؾْٓٚك جمٚفس هيجرهٚ افْبي دون ؿول ؾٓم يًرؾون

 ويسمجوهٚ بٚألؾًٚل وافٍتٔٚ .

ؾَد أخىٖ ؾثّٜ أصٔٚء من ؾًِه وثّٜ أصٔٚء من تَريره  ملسو هيلع هللا ىلصمن ؿوفه مْهوصٜ  ومن طن أن مجٔع افسْٜ 

ظذ دم مُٜ ودم ادديْٜ وهم  ؾٓم أـثرهم شًزا حلٚفه وأدرى افْٚس بحٚفه وؾًِه وتَريره هم افهحٚبٜ 

                                                 

 . (76)، وابن ماجه ( 6070)، والترمذي ( 7067)رواه أبو داود (  7

 خصائص وخصال الصحابة  
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مرة  ملسو هيلع هللا ىلصرأى افْبي أدرك أخرهٚ ومْٓم من أدرك أول ادديْٜ ومْٓم من  ؾّْٓم منتٍٚضل ؾٔام بْٔٓم 

 مْزفٜ ً .ؾرجع ألظالهم دم افهحبٜ واحدة ؾٔنسـون دم افهحبٜ وفُن من جٜٓ افٍول يتبٚيْون 

ْوا ؾٚفهحٚبٜ  شالمٜ افِسٚن وافسَِٜٔ افٌِويٜظِٔه من  ملسو هيلع هللا ىلصهي مٚ ؾىرهم اهلل :  اخلهِٜ افثٕٜٚٔ  ُّ  ُم

ؾُتٛ افتٍسر ظْد ادتٖخرين ـؼح افبخٚري ومسِم ٓ حيتٚجٓٚ افهحٚبٜ ألهنم  افٌِٜ شالمٜ من

ـّزهٚ افًِم َٕىٜ )   بن أيب ضٚفٛ وهلذا اخلالف ظْدهم ؿِٔل ؿٚل ظع ملسو هيلع هللا ىلصيدرـون مراد افْبي 

 وتٚبًي افتٚبًغ دم دخِٝ ـام افًجّٜ دم افهحٚبٜ تدخل ؾِمـزهٚ اجلٓٚل بٚخلالف ( اجلٓٚل

 مٚفك اإلمٚم ظن افنٚؾًي ؿٚل ـام شَِٜٔ افًربٜٔ يتُِم األول افهدر ؾُٚنًٝ , ثم توش افتٚبًغ

وهذا فٔس موجود فدى  ;إٔه ـٚن يتُِم افٌِٜ افًربٜٔ شَِٜٔ من ؽر أن خيرم ؾٔٓٚ صًٔئٚ  اهلل رمحٓام

 ادتٖخرين ـام ـٚن دم افهحٚبٜ ظِٔٓم رضوان اهلل تًٚػ .

اخلىٖ دم  ـٚنربام ادًِٚن ربام مل تَهدهٚ افؼيًٜ , وٜ من وافتٍسر افٌِوي ادجرد ينسك مًه مجِ

 افًرب وهلجٚتداخل افهحٚبٜ ؾّٔن يٍرس يشء بِسٕٚه افًريب وثّٜ فٌٜ من افىٚئف وفٌٜ دم ادديْٜ 

بِيِّ ) دم افهحٔح جٚء وهلذا ;وإن ـٕٚٝ هلٚ ظربٜٔ فُن افَرآن يريد أحد ادًِٚن ادتسًٜ  ـثرة ًْ َظْن افنَّ

ْٝ َظْن َظدِ  َزَف َٕ ِْٔط اأْلَْشَوِد ِمْن  يِّ ْبِن َحٚتٍِم َرِِضَ اهللَُّ َظُْْه َؿَٚل  َدَّٚ  َُٔض ِمْن اخْلَ ُْٔط اأْلَْب ْم اخْلَ ُُ َ َف )َحتَّى َيَتَبغَّ

ْجِر( ٍَ ََ  اْف َٚفْغِ ِظ ََ َٝ ِوَشَٚديِت ِظ ُل حَتْ ًَ ًٓ َأْشَوَد َؿَٚل َفُه َظِديُّ ْبُن َحٚتٍِم َيٚ َرُشوَل اهللَِّ إِِنِّ َأْج ٚ ََ ََٔض َوِظ ًٓ َأْب ٚ

 َّٕ ِريٌض إِ ًَ َم )إِنَّ ِوَشَٚدَتَك َف َِّ ِْٔه َوَش َِ َٚل َرُشوُل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ ََ ِٚر َؾ َٓ َْٔل ِمْن افَّْ َِّ ِْٔل َأْظِرُف اف َِّ اَم ُهَو َشَواُد اف

ِٚر ( َٓ َُٔٚض افَّْ َوَب
ؾحٚتم يدرك مجٓور فٌٜ ؾتٍسره افٌِوي صحٔح وفُن تٍسره افوضًي خىٖ  8

وهُذا ـِام اتسًٝ رؿًٜ اجلٔل تبٚين افِسٚن وافِٓجٚت وهذا افَرآن فُن ربام تْد ظْه بًض األفٍٚظ 

 !.فهحٚبٜ ؾُٔف بٚألجٔٚل ادتٖخرة دم جٔل ا

وا ﴾ هلالج لجوؿد اختِف افهحٚبٜ دم تٍسر ؿول اهلل ُّ َّّ َٔ ْم جَتُِدوا َمًٚء َؾَت َِ ) افْسٚء : ﴿ َأْو َٓمْسُتُم افَِّْسَٚء َؾ

 : ادًْى األول اجلامع  وادًْى افثِٚن ادالمسٜ ,دم أمر افِّس اختِف بًض افهحٚبٜ ظذ مًْٔغ  (43

)حدثْٚ شًٔد ظن ؿتٚدة ظن ظُرمٜ وشًٔد بن جبر وظىٚء بن أيب ربٚح وظبٔد بن  ؿد جٚء دم افتٍسر

                                                 

 (.6ٓٓٔ) برقم مسلم وصحٌح( 6ٓ٘ٗ،6ٔٙٔ) البخاري برقم ( رواه 6
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مٚ دون اجلامع وؿٚل ظبٔد : هو  ظّر : اختٍِوا دم ادالمسٜ ؾَٚل شًٔد بن جبر وظىٚء : ادالمسٜ

 افُْٚح ؾخرج ظِٔٓم ابن ظبٚس ؾسٖفوه ؾَٚل أخىٖ ادوفٔٚن وأصٚب افًريب ادالمسٜ افُْٚح(
9
 . 

افًجّٜ وربام تُون بحسن ؿهد  تْنٖ منيريد بذفك أن افٍهٚحٜ هلٚ أثر دم افٍٓم هلذا أخىٚء افًَٚئد 

ْى افًٚم ؾحِّه دًِٚن افنًر أو افَوامٔس ٕير فًِّ بٖنومٚ من بدظٜ ٕنٖت إٓ ووؿًٝ من أظجّي 

اخلٔط آبٔض دم بٚب ضٔق دم  رِض اهلل ظْه  َظِديُّ ْبُن َحٚتِمٍ حٚت افبِد وهذا ـام وؿع مع ِأو مهى

هلذا ٓبد من افرجوع ؾٔتسع اخلىٖ دم افزمن ادتٖخر , يامن وافٍُر ؾُٔف دم مسٚئل اإل واخلٔط األشود 

 .ن أصحٚب افِسٚ ملسو هيلع هللا ىلص ألصحٚب افْبي

مٚ وافهدئَٜ وافوٓيٜ من افذـٚء وافىٓٚرة افهحٚبٜ  ٍيافىٓٚرة افَِبٜٔ وافذـٚء ؾ اخلهِٜ افثٚفثٜ :

ؾخهٚئهٓم وخهٚهلم ظئّٜ جًدا ٓ تتحَق دم ؽرهم وهبٚ ؾوِوا ظذ من بًدهم فٔس دم ؽرهم 

 يتحَق بًوٓٚ . ملأـثرهٚ إن مل يتحَق و

 

 

 

وُد )ريرة ـام جٚء دم حديٞ أيب ه ملسو هيلع هللا ىلص ؿٚل افْبي ُٓ َٔ  اْف
ِٝ َؿ رَّ ٍَ َم َؿَٚل : َت َِّ ِْٔه َوَش َِ َأنَّ َرُشوَل اهللَِّ َصذَّ اهللَُّ َظ

 ًٜ ًَِغ ؾِْرَؿ تِي َظَذ َثاَلٍث َوَشْب ُق ُأمَّ َسِ ٍْ ًٜ , َوافََّْهَٚرى ِمْثُل َذفَِك , َوَت ًَِغ ؾِْرَؿ ويف   )10َظَذ إِْحَدى َوَشْب

ْم دِم افَِّْٚر رواية  ُٓ ُِّ ـُ ِْٔه ) َِ ٚ َظ َٕ ًٜ َواِحَدًة َؿُٚفوا : َوَمْن ِهَي َيٚ َرُشوَل اهللَِّ ؟ َؿَٚل : َمٚ َأ َِّ َّٓ ِم إِ

وافٍرؿٜ افتي تُون دم األمٜ ,  ملسو هيلع هللا ىلصيًْي أن احلق ٓ يُّن أن خيرج ظن شبِٔه وأصحٚبه 11َوَأْصَحٚيِب(

 .ادْٟٓ  ظذ ذفكشببٓٚ آختالف 

                                                 
9

 . رًٍ عبذ الزساق عي هعوز عي قتادة أى عبيذ بي عويز ًسعيذ بي خبيز ًعطاء بي أبي رباح اْختَلَفٌُا في اْلُوالَهَست  ( 

رقم )،وابن ماجه فً سننه (66961)رقم  16/662فً سننه ومن طرٌقه البٌهقً فً الّسنن الكبرى ( 7990رقم )، وأبو داود (6076رقم )الّترمذي  رواه(  16
رقم  17/167، وأحمد (776و 771و 16رقم )، والحاكم فً المستدرك (0711)رقم  19/169وفً ( 0677)رقم  17/176، وابن حّبان فً صحٌحِه (1991

تاب السّنة ِكالهما فً ك( 92رقم )والمْرَوزي ( 07رقم )فً مسندٌهما، وابن أبً عاصم ( 0117)رقم  16/966وفً ( 9916)رقم  16/117وأبو ٌعلى ( 2190)
 (..7ص)، وعبد القاهر الجرجانً فً الَفرق بٌن الِفرق (671رقم ) 1/177، وابن بّطة فً اإلبانة الكبرى (66و 61رقم )له، واآلجري فً الّشرٌعة 

َرَة، َقالَ  ٌْ ِد ْبِن َعْمٍرو، َعْن أَِبً َسلََمَة، َعْن أَِبً ُهَر ِه َوَسلَّمَ َقاَل َرُسوُل ّللاَِّ : كلُّهم من ُطُرٍق َعْن ُمَحمَّ ٌْ ِن َوَسْبِعٌَن ِفْرَقًة، :"  َصلَّى ّللاُ َعلَ ٌْ ُهوُد َعلَى إِْحَدى أَْو ِثْنَت ٌَ اْفَتَرَقِت اْل
ِتً َعلَى َثاَلٍث َوَسْبِعٌنَ  ِن َوَسْبِعٌَن ِفْرَقًة، َوَتْفَتِرُق أُمَّ ٌْ َقِت النََّصاَرى َعلَى إِْحَدى أَْو ِثْنَت  ."ِفْرَقةً  َوَتَفرَّ

قال الحافظ , هذا حدٌث مفسر غرٌب ال نعرفه مثل هذا إال من هذا الوجه : وقال , من حدٌث عبدّللا بن عمرو رضً ّللا عنهما  (6071رقم )الّترمذي  رواه(  11
وهً ) ابن مالك  وألبً داود من حدٌث معاوٌة وابن ماجه من حدٌث أنس وعوف, أخرجه من حدٌث عبدّللا بن عمرو وحسنه (: 627/1)العراقً فً المغنً 

 (. .صحٌح سنن الترمذي)وحسنه األلبانً فً , وأسانٌدها حٌاد  (الجماعة

 الفرقة الناجوة والفرق املتوعدة بالعذاب 
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َخطَّ َفَْٚ  )َؿَٚل : ٚء دم حديٞ ظبد اهلل بن مسًود فذفك خط افْبي خط وخط حوفه خىوضٚ ـام ج

ِِْٔه َخىًّٚ, َوَخطَّ َظْن َيَسِٚرِه َخىًّٚ, ُثمَّ َؿَٚل: َهَذا َشبُِٔل اهللَِّ , ُثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُشوُل اهللَِّ  ِّ َيْوًمٚ َخىًّٚ, َوَخطَّ َظْن َي

 ْْ لِّ َشبٍِٔل ِم ـُ َٚل:َهِذِه ُشُبٌل, َظَذ  ََ ٚ َخطَّ ُخُىوًضٚ َؾ ْٔه ,َٓ َْٔىٌٚن َيْدُظو إَِف ٔاًم )َوَؿَرأَ َص َِ اضِي ُمْسَت َوَأنَّ َهَذا ِِصَ

ُبَل ؾَ  وا افسُّ ًُ َٓ َتتَّبِ وُه َو ًُ بِ ْم َظْن َشبِِِٔهِ َؾٚتَّ ُُ َق بِ رَّ ٍَ , ؾٚخلىٖ إمٚ أن يُون دم افتٖويل أو دم صحٜ 12((َت

وظّل بخالؾه , وهلذا  ملسو هيلع هللا ىلصوؿوفه ومْه مٚ هو مْسوخ أو ترـه افْبي  ملسو هيلع هللا ىلصافْص وضًٍه ودم ظّل افْبي 

ِْٔه َوَأْصَحٚيِب()ؿٚل  َِ ٚ َظ َٕ  .13َمٚ َأ

تِي َطِٚهِريَن َظَذ ) دم احلديٞجٚء ـام  ملسو هيلع هللا ىلص افتي أخز افْبي افْٚجٜٔ هي افٍرؿٜو ٌٜ ِمْن ُأمَّ ٍَ َٓ َتَزاُل َضٚئِ

َذفِ  ـَ يِتَ َأْمُر اهللَِّ َوُهْم 
ْٖ ْم َحتَّى َي ُهْم َمْن َخَذهَلُ َٓ َيرُضُّ قِّ  وثوبٚن  رجٚء من حديٞ مًٚويٜ وجٚب 14َك(احْلَ

مْٓٚ يًْى من األمٜ مٜ ممٚ يدل ظذ وجود إٔٚس من األتدل ظذ وجود ؾرؿٜ طٚهرة وـِٓٚ دم افهحٔح 

, وبًدهٚ ظن ؿد توظدت بٚفْٚر فُْٓٚ فٔسٝ من أهل افٍُر من افبدع وأمٚ بَٜٔ افٍرق مجٚظٜ طٚهرة , 

أو أـثر فِْهف أو أؿل بٚدٚئٜ دم افًؼ أو اخلّس ٚفح افهؾّْٓٚ مٚ واؾق افسِف احلق ظذ مراتٛ 

اخلوارج ظذ مراتٛ واجلٚمٜٔ ؾٚإلرجٚء ظذ مراتٛ وؾٚفىوائف ختتِف دم درجٜ ادخٚفٍٜ  ;وافثِٝ 

ام يتَٚضًون مًٓم ؾٔافسِف افهٚفح أؿرب فِحق و, افنًٜٔ ظذ مراتٛ افراؾوٜ وظذ مراتٛ و

مٚ اختٍِوا ؾٔه هو احلٔدة فًجّٜ أو فتٖويل أمٚ و, ف وافهحٚبٜ أصٚبوا ؾٔه احلق مع هذا اخلط مع افسِ

دم  وافسبٛ أن أـثر خمٚفٍتٓموهلذا ٓ يوصٍون بٖهنم ظذ مْٟٓ افسِف افْص أو أخذوا بٚفؤًف , 

افهحٚبٜ وأخىٖ دم ادسٖفٜ وادسٖفتغ بخىٖ تىبَٔي ٓ  تٚبعفُن من مجٓور ادسٚئل دم األصول أو 

 .مٚ مل تُن دم األصول وتٌٍر زفته ب٘ذن اهلل وٓ ظن مْٟٓ افهحٚبٜ افسِف تٖصٔع ؾال خيرج من 

 

 

                                                 
 (.1ٗٔٔٔ()ٙ/ٖٖٗ( والنسائً  فً سننه الكبرى )6ٕٓ()ٔ/ٕٖٕ( ، والدارمً )ٕٗٔٗ( )ٔ/ٖ٘ٗ( روله أحمد ) ٕٔ

قال الحافظ , حدٌث مفسر غرٌب ال نعرفه مثل هذا إال من هذا الوجه  هذا: وقال , من حدٌث عبدّللا بن عمرو رضً ّللا عنهما  (6071رقم )الّترمذي  رواه(  11
وهً ) وألبً داود من حدٌث معاوٌة وابن ماجه من حدٌث أنس وعوف ابن مالك , أخرجه من حدٌث عبدّللا بن عمرو وحسنه (: 627/1)العراقً فً المغنً 

 (. .يصحٌح سنن الترمذ)وحسنه األلبانً فً , وأسانٌدها حٌاد  (الجماعة

ُهمْ ٖٕ٘ٔ/ٖ( رواه مسلم فً صحٌحه  ٗٔ ُضرُّ ٌَ ِتً َظاِهِرٌَن َعلَى اْلَحقِّ ال   َمْن َخالََفُهْم"، الحدٌث ، كتاب اإلمارة، َباب َقْوِلِه صلى ّللا علٌه وسلم: "ال َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن أُمَّ
 .6ٕٓٔرقم 
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ؾَد يُون اإلٕسٚن فديه تٖصٔل صحٔح وفُن وتْزيل وٓبد أن ٍٕرق بْٔٓام ثّٜ تٖصٔل وثّٜ تىبٔق 

سٚن إذا أخىٖ دم افتٖصٔل خيىٖ دم افتىبٔق وفُن إذا أصٚب دم صل أن اإلٕ, وفُن األخيىٖ دم تىبَٔه 

وهلذا يدرك أشٚمه بن زيد أن ادسِم ٓ  ;دم افتىبٔق دم مْٚشبٜ افزمٚن وحتديد افًغ  فتٖصٔل ؿد خيىٖا

وأمر من مًه أن وـذفك خٚفد بن افوفٔد دم ؿتِه فألْسى وإٕام من جٜٓ احلََٜٔ ؿتل مسِم , َتل يُ 

َّٚ َص ) ملسو هيلع هللا ىلص جٚء ظن افْبييَتل أشره ,  َْٔك مِم مَّ إِِنِّ َأْبَرُأ إَِف ُٓ َِّ  د خٚفدؾِم يتًّ 15(ََْع َخٚفُِد ْبُن اْفَوفِِٔد اف

ٜ ًهومادؽر  ٚءدممن افوأن دمٚءهم هٗٓء فٔسوا بًّهومغ ؿتل ادسِم وفُن طن أن  بن افوفٔد

 . ملسو هيلع هللا ىلصصحٚب افْبي ه وؿع دم ذفك اخلىٖ وهذا وؿع من أصل ظْده صحٔح وفُن تىبَٔواأل

خىٖ دم  ربام يَع ظْد بًض افىوائفٓبد من افتٍريق بغ اددرشٜ افتٖصِٜٔٔ واددرشٜ افتىبَٜٔٔ ؾهلذا  

أهنم يْزفون ٕص ظذ ضٚئٍٜ ٓ يْزل ظِٔٓم وفُن األصل صحٔح افتىبٔق مع أن تٖصِٔٓم صحٔح 

خىٖ افتىبٔق فِتٖصٔل وفُن ؾٖخىٖوا دم ادوضع ؾٖٕزفوا افْص ظذ مجٚظٜ أو ؾرد أو حٚدثٜ ؾال يْسٛ 

سٛ اخلىٖ ذا يْم هلهنوهذا حدث دم افهحٚبٜ ؾّن بٚب أوػ ؾّٔن دوصحٚب هذه األخىٚء يْسٛ أل

وفٔس خىٖ وتْزيل فألؾراد افذين وؿًوا ؾٔه وٓ يْسٛ فِتٖصٔل ألن اخلىٖ خىٖ اجتٓٚد وتىبٔق 

 .يتبٚين من زمن فزمن ومن مجٚظٜ جلامظٜ  تٖصٔل 
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 .حذيث خالذ هع بني خذيوت ًقتلو إياىن , ًأخزخو أيضا اإلهام أحوذ هي حذيث عبذهللا بي عوز في هسنذههي خشئو الثالث  72ص رًاه البخاري كتاب الوغاسي  (  

 الفرق بني التأصول والتطبوق 
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  حقيقتو ًفضلولسلف هنيح ا التاسعت ًالخوسٌىالحلقت   –شزعت ًهنياج 

 

 

 

 

هبٚ يربىون أخىٚء افتىبٔق فٔرضبوا حيٚوفون أن مرىض افَِوب افذين بًض ثّٜ مدرشٜ يتبْٚهٚ 

ل ؿرن من ـدم وافتٚريخ صٚهد ٖخىٚء افتىبٔق دٚ شِم مْٟٓ , ببىٝ ر ورضب األصول فوافتٖصٔل 

وفُن ثّٜ مسبهون فٔرضبوا ادْٓٚج ظذ أن مْٟٓ افسِف أؿل افَرون خىٖ دم افتىبٔق افَرون 

وظدم وجتِٔتٓٚ األدفٜ هحٜ وظْٚيته ب  ملسو هيلع هللا ىلص  هو إَٔى ادْٚهٟ فَربه من افْبيؾّْٟٓ افسِف افهٚفح 

افهحٚبٜ وإٕام فًِِامء وافوجٓٚء وافسٚدة دىٚمع يتًهبون زمْٜ ادتٖخرة ـام دم األتًهبٓم ألحد 

هلذا يراد أن يرضب ذفك افتٖصٔل وهلذا من ٕير فِّْٟٓ ,  ومٚ ـٚن ظِٔه ملسو هيلع هللا ىلصيِتٍتون فِْبي ـٕٚوا 

 .صحٚب افنٓوات وافْزوات أهنم يَىًون افىريق ظذ أد جياألصع ظْد افسِف 

افتٖصٔل وإٕام هو به فُن ٓ يْبٌي أن ٕرضب َه من خيىٖ دم تىبٔدم أتبٚع افسِف افهٚفح يوجد وؿد 

 صول .ؾْٔنىون دم زمن اخلىٖ فٔرضبوا األمن ادسبهغ بٚألخىٚء وافبٌي مْٟٓ أهل افبدع 

ممن يتّسح   ثم أيًوٚ ثّٜ ضوائف تتدظي إٓتسٚب فِسِف افهٚفح وافسِف افهٚفح مْٓم براء

دم ذفك صٓوات أو ٕزوات أو حظ دٕٔٚ أو مهِحٜ من جٚه ومٚل بٚألدفٜ وافَْٚء وافهٍٚء ودواظٔٓم 

 احلق وافسِف مْٓم براء وإن إتزظوا حديٞ من شٔٚؿه أو تًهبوا فدفٔل وبٚفٌوا ؾٔه فُن أهل

 . ظِٔٓم ويردوهٚ ويٍْدوهنٚ صبٓٚهتم ؾٔبْٔون هلم يتهدون

 

 

 

 

 رضب التأصول بأخطاء التطبوق
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  حقيقتو ًفضلولسلف هنيح ا التاسعت ًالخوسٌىالحلقت   –شزعت ًهنياج 

 

 

 

 

 افتٖصٔل رضب ظذ ؿٚئّٜ ةؾٚألخر بٚألخىٚء افسبص ومدرشٜ  اإلصالح مدرشٜ بغ ؾرق ثّٜ

ِّ  بٚألخىٚء  ادجٚهدين أخىٚءمن وافزـٚة بٖخىٚء ادزـغ  بغ وترضـام ترضب افهالة بٖخىٚء اده

خِط وشٚئل اإلظالم جيًل ـثر من أهل  بسبٛوفُن وهذا يًرؾه أهل افًِم , صًرة اجلٓٚد  رضبتُ 

 !.افٍهل بغ اددرشتغ ؾال يٍٓم ٜٔـٍٔ احلق إظٔٚء دم

ا من دؿٚئق األمور ؾٔجٛ ظذ ادهِح أن يوع افَول دم موضًه فٍٔوت افىريق ظذ ادسبهغ وهذ 

 .  وؽرهمأهل افٌٍِٜ وأهل افسذاجٜ وأهل افىّع  من

وهلذا  ;صل صحٜ األصول ؾٓذا ٓ يريد إٓ رضب األا ظن اإلٕسٚن ٓ يرى إٓ األخىٚء بًًٔد  وـون

َٕد اخلىٖ وذم ادخىئغ دون بٔٚن جلوإٛ افتٖصٔل  من أخىٚء بًض ادْتسبغ فإلصالح مداومٜ

 .!فِحق  هبٚ إصٚبٜوٓ يوجد  افْٚس أن هذه اددرشٜ مدرشٜ أخىٚء فٔس إٓ  ٍٔٓمومدح افٍٚظِغ ؾ

ثم يبغ جٕٚٛ  افتٖصٔل  ؾول ٔبغجيٛ ظذ ادهِح إذا أراد افَْد أن حيّي افتٖصٔل بٚفدفٔل ؾذا هل 

ألصل وافهواب اخلىٖ وأثره ٓ أن ييل ظذ َٕد اخلىٖ متجرًدا ظن اادهٔٛ وثوابه ثم يبغ جٕٚٛ 

 . هلدم افتٖصٔل بٚفُِٜٔافتىبٔق من ادْتسبغ ٖخىٚء ؾٔدخل ادسبهون ب

يْبٌي ظدم ٕسبٜ مثل هذه األؾًٚل دْٟٓ افسِف مع حٍظ ؾول و وإٓتسٚب دْٟٓ افسِف ـبر جًدا 

مْزفته فْحّي األصل وادهٔبغ حتى ٓ يدخل مْٟٓ افسِف وبٔٚن من ـٚن ظذ احلق وؾوِه و

 اخلِط دم أذهٚن افْٚس .

  

  
 

 الفرق بني مدرسة اإلصالح ومدرسة الرتبص باألخطاء


