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الحمددهلل ر  ا اللددنلموال الالوددسال الالىددسر  اددر ليدد   الم  دداوال 

 بلهلل:اله لجملوال   وهللنن محمهلل ال ار آله الصحب

 دومن ال ؛تطد   انترد  فدل المعتمدم المىدا فممن ال يك فوده ل  اللادو الال

 ال  عدهللال  يدو ن  مدا ببدأ ل هللا ده الد  ا  اإل دسر فل ن  بوا الربنا حتر لصبح مطلن

إال لال دالهل فأصددبحوا  وددأو  لإلددأ اإل ددسر بددنلتط  ل الل   اإل ددسر قددهللف فددل 

 وةد ددن   اإل ددسمل  ددهلل و لدده ال حددا  اوددهل المددن  امددوا ل  اإل ددسر د ددا الو ددط

 الل  اللاو الالتط   بلوهلل كأ البلهلل  ا اإل سر الخون وه.  لالاال تهللال

   ڤچ:اللاو الالتقوو ل بنل هللا تلدنلر ا الو طوةل بوااإل سر د الل  

ل الإلو ال ي بوا (2)بنل العونص: بنل لإلأ الالة: الو ط اللهللل ل(4)چڤ  ڤ  ڤ

 .(3)"المقو  الاللنلل

فل  الإلو خطنا لعموم األمةل لالل ن الآخ إلنل ما كن  من   موجودا   

 ل  الما  أتل بلهللإل  البت نزالل اآل ةل

 مظلو با ثمن  ل اللنك   ار  للاوما ا - -البهلل ح   النبل

غبت  ا التزامه بونر الاوأ الصونر الن ن ل الاجتننا النىنءل البنل له: "ل 

ل اللصور اللفط ل اللصال لننر فإنلل بنل: " نتل"ل فقنل: بأ  نتك لطاب

                                                           

 .413 و ال البق الل اآل ة  (4

ل تألوف: لبو إلسل الحىا با  بهلل هللا با   أ با  لوهلل با 303الأ الق الالو ة ص  (2

 حوددر بددا م دد ا  اللىددك يل تحقوددر: محمددهلل إبدد اإلو   دداو ل الننيدد : دا  اللادد  

 .القنإل الل بهللال  تن  خ  –الالثقنفة 

ل تددألوف: لحمددهلل بددا  اددل المكنددر بددأبل بكدد  الدد ا ي العوددنص 4/430لحكددنر القدد آ   (3

ـ  الل بددلالتدد ا   إحوددنءالحنأددلل تحقوددر: محمددهلل الوددندق بمحددنال ل الننيدد : دا  

 .إلـ4101بو الت 
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ألإلاك  اوك حقن  الإ  لضوأك  اوك   إففنتر هللا  ن  ثمن  النىنءل  نكحالل

 ."(4)اللفط  الصِأ الن   فو ل الإ  لنأىك  اوك حقن لحقن  

ل بنا اللاو الالتط    نهلل الربنا ال بأ  ل إل احثال أتننالل فل ب

ل مبنحاما خسل ل بلة ما خسل الق آ  الك    الالىنة النبو ة  ملنلعت ن

 الذلك كمن  أتل:

 مطنلب: خمىةتل  ف اللاو الالتط   للة الاصطسحن ل الفوه المبحا األالل:

 لة .المطاب األالل: تل  ف اللاو ل

 المطاب الثننل: تل  ف اللاو اصطسحن .

 المطنلب الثنلا: تل  ف التط   للة.

  المطاب ال ابم: تل  ف التط   اصطسحن  

 : اللسبة بوا اللاو الالتط  .المطاب الخنمس

 بلض ل بنا اللاو الالتط  ل الفوه ل بلة مطنلب: المبحا الثننل:

 المطاب األالل: الع أ بكتنا هللا  ز الجأ.

 طاب الثننل: الع أ بىنة النبل صار هللا  اوه ال ا . الم

 المطاب الثنلا: الع أ بمن ج الىاف الونلح

                                                           

 2/120بنا من  دمم  بده مدا القودهلل فدل الودسال  23كتنا التطوع  1 نا لبل داالد  (4

ا الىعىدتننلل الننيد : دا  تألوف: لبو داالد  اومن  بدا األيدلل 4311حهلل ا  ب  

 .ر2001 -ه 4130بو التل الطبلة األاللر  –ال  نلة اللنلموة 
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 المطاب ال ابم: االبتلند  ا الو طوة.

 اآلثن  المت تبة  ار اللاو الالتط  ل الفوه ثسثة مطنلب: المبحا الثنلا:

 المطاب األالل: تكأو  لإلأ اإل سر.

  سر. المطاب الثننل: التنأو  ما اإل

 المطاب الثنلا: الصف اإل سر بمن ال  اور ما ل هللا ه.

مركاة اللاو الالتط  ل الفوه الىنة لالكتنا ال سج  المبحا ال ابم:

 ثسثة مطنلب:

 المطاب األالل: التمىك بنلكتنا الالىنة  ار ف   الىاف الونلح.

 المطاب الثننل: تاقل اللا   ا اللامنء ال بننووا.

 المأضاة بهللالال لاربنا. األاللر ذ الق ال المطاب الثنلا: اتخن

 لبلض صو  اللاو. النبو ة المطاب ال ابم: نمنذج ما الىنة

 ل ذك ت فو ن لإل  نتن عه .ث  للحقت البحا بخنتمة

 ل أل ل   نأم بهل الصار هللا ال ا   ار نبونن محمهلل -تلنلر  -الهللا 

 . ل الالحمهلل ر  ا اللنلمواال ار آله الصحبه

 المبحث األول

 ذ  ريف الغلو والاطرف لغة واصطالحاع
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 الفوه ثسثة مطنلب

 :المطلب األول

 :اعريف الغلو لغة  

ل  هللل الكامة المرتقنت ن  ار ملنر الاحهلل تهللال  األح   األصاوة ل  ه

 .الحهلل الالقهلل  ار: معنال ال 

: : اللوا الالسر الالح   الملتأ- حمه هللا تلنلر-بنل ابا فن س

ل ال بهلل صحوح  هللل  ار ا تأنع المعنال لصأ  ل  قنل: غس الىل   لاو غسء 

ا إذا جنال  حهللهالذلك ا تأن ه   .(4)ل الغس ال جأ فل األم  غاو 

االبنل العوإل ي فل الوحنف:  . (2)الحهللللي جنال  فوه غس فل األم   لاو غاو 

البنل ابا منظو  فل لىن  الل ا: غس فل الهلل ا الاألم   لاو غاوا : 

 .(3)جنال  حهلله

غسء ف و غنٍل الَغاِّل ضهلل  غس :فل القنموس آبند ي البنل الأو ال 

 .(1)جنال  حهلّله الغس فل األم  غاوا   ال خصل

                                                           

: لبو الحىوا لحمهلل با فن س با  ك  نل تحقور: ل تألوف1/331ملع  مقن وس الالة  (4

 .ر4111 -إلـ 4311بو الت  - بهلل الىسر محمهلل إلن ال ل النني : دا  الأك 

نو  إ من وأ بدا حمدند العدوإل يل تحقودر:  ل تألوف: لبو1/213الوحنف فل الالة  (2

لحمدددهلل  بدددهلل اللأدددو   طدددن ل الننيددد : دا  اللاددد  لامس دددوال بوددد التل الطبلدددة الثننودددة 

 .ر 4111 -ه 4311

ل لمحمهلل با مك ر با منظو  األف  قدل المود يل الننيد : دا  41/434لىن  الل ا  (3

 . صند ل بو التل الطبلة األاللر

وف: محمدددهلل  لقدددوا الأوددد ال  آبدددندي ـل دا  العودددأل ل تدددأل4/100القدددنموس المحدددوط  (1

 .بو التل بهللال   ب  طبلة
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 المطلب الثاني:

 :اعريف الغلو اصطالحذ   

الهلل ال الما ذلك من بنله  لقهلل بوا اللامنء ملنر اللاو فل

 ."(2)اللاو إلو الز ندال  ار من  طاب ي  ن  :"(4)النوالي

الرلءل الالترهلل هلل فوه بتعنال   : إلو المبنللة فل(3)ابا حع البنل 

 ."(1)الحهللل الفوه ملنر التلمر

 .(4): اللاو تعنال  الحهلل(1)البنل المننالي

                                                           

النددوالي: إلددو  حوددر بددا يدد   بددا مدد ي بددا حىددا الحزامددل الحددو انلل النددواليل  (4

الرنفللل لبو  ك  نل محول الدهلل ا:  سمدة بنلأقده الالحدهلل ال مولدهلله الالفنتده فدل ندوا 

تألوف: خود  الدهلل ا بدا  ل3/411)ما ب   حو ا ل بىو  ة( الالو ن نىبتهل األ سر 

بود التل  محمود با محمهلل با  ال با فن سل الز كالل النني : دا  اللا  لامس دوال

 .ر4112الطبلة اللني الل  بتمب  

ل تألوف: لحمهلل با غنو  بدا  دنل  النأد االيل تحقودر:  ضدنء 4/313الهللالانل الأواكه  (2

 .بهللال   ب  طبلة مكتبة الثقنفة الهلل نوةل ف حنتل النني :

ابا حع : إلو لحمهلل با محمهلل با محمهلل با  ال با محمهلل با  ال با حع  ال وثمدل  ( 3

األنون ي الرنفلل ي نا الهلل ا لبو اللبنسل فقوه مرن ك فل لنواع ما اللادور اللدهلل 

بمودد   ددنة تىددم التىددلمن ةل المددنت بمكددة  ددنة ثددس  الخمىددمن ة الللددفل ملعدد  

نني : مم ىدة ال  دنلةل الل تألوف:  م   ضن كحنلةل 2431 ب  4/213المملأوا 

 .ر4113 -إلـ 4141بو التل الطبلة األاللر 

ل تددألوف: لحمددهلل بددا  اددل بددا حعدد  42/304 بردد ف صددحوح البخددن ي فددتح البددن ي (1

بود التل  -دا  الأكد   اللىقسنلل تحقودر:  بدهلل اللز دز بدا  بدهلل هللا بدا بدن ل الننيد :

 .بهللال   ب  طبلة

ن فوا با  ال با   ا اللنبهلل ا الحدهللادي المننالي: إلو محمهلل  بهلل ال ؤال  با تنج الل (1

ثدد  المنددنالي القددنإل يل   ددا الددهلل ا: مددا كبددن  اللامددنء بنلددهلل ا الالأنددو ل انددزال  لابحددا 

الالتونوفل الكدن  باودأ الطلدنر كثود  الىد  ل فمد ت الضدلأت لط افدهل فعلدأ اللدهلله تدنج 
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"اللاو: معنال ال   حمه هللا تلنلر: (2)البنل يوخ اإل سر ابا توموة

 هلله لال ذمه الحهلل بأ   زاد فل الرلء فل حم

 ."(3) ار من  ىتحر النحو ذلك

 

 

 المطلب الثالث: 

 :اعريف الاطرف لغة

                                                                                                                                    

ب دنل  له نحو ثمننوا مونأنل  دن  فدل القدنإل الل التدوفل .الهلل ا محمهلل  ىتمال منه تآلوأه

 .1/201األ سر 

تددألوف: محمددهلل  بددهلل الدد ؤال  المنددناليل  ل4/110التوبوددف  اددر م مددنت التلددن  ف  (4

 .إلـ4140بو التل الطبلة األاللر  -دا  الأك   محمهلل  ضوا  الهللا ةل النني : (تحقور: د

 للحمدهلل بدا  بدهلل الحادو  بدا  بدهلل الىدسر بدا  بدهلل هللا بدا لبدل القن د إلدو ابدا تومودة:  ( 2

اللدهلل فدل  .اإل دسرل يدوخ اإلمدنرحنبالل لبو اللبنسل تقل الهلل ا ابا توموة: الح انل ال

الطادب إلدر مود  مدا لجدأ فتدو   .ح ا  التحول بده لبدوه إلدر دمردر فنبدت الايدت  

لفتدددر ب دددنل فقودددهللإلنل فتلودددب  اوددده جمن دددة مدددا لإلا دددن فىدددعا مدددهللالل النقدددأ إلدددر 

 120ة إلددـ الا تقددأ ب ددن  ددن 142ثدد  لطاددر فىددنف  إلددر دمرددر  ددنة  .اال ددكنهلل  ة

اللطاددرل ثدد  ل وددهللل المددنت ملددتقس بقالددة دمرددرل فخ جددت دمرددر كا ددن فددل جنن تددهل 

 .4/411األ سر 

ل تدألوف: تقدل الدهلل ا لبدو 4/323ابتضنء الو اط المىتقو  لمخنلأة لصدحنا العحدو   (3

ننصدد   بددهلل الكدد    اللقددأل  (اللبدنس لحمددهلل بددا  بددهلل الحادو  بددا توموددة الح انددلل تحقودر: د

ال  ددنتل  – بددهلل القددند   طددنل الننيدد : مكتبددة ال يددهلل أل طددن الموددطمحمددهلل  بددهلل القددند  

 .ه4101الطبلة األاللر 
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الال اء الالأنء لصس ل فنألالل  هللل  ار حهلل  بنل ابا فن س: الطنء

 .(4)الرلء الح فهل الالثننل:  هللل  ار ح كة فوه

ط   الرلء فل الالة من  ق ا ما ن ن تهل البوأ: من  اد  ا ال

 النوف.

بنل العونص: ط   الرلء إمن ل   كو  ابتهللاءه الن ن تهل ال بلهلل 

  .(2)ل   كو  من ب ا ما الو ط ط فن  

 المطلب الرابع:

 :اعريف الاطرف اصطالحذ   

لقهلل لطار اللامنء بهلل من كامة المتط    ار المخنلف لار عل 

 الالتط    ار القول المخنلف لار عل ال ار الألأ المخنلف لار ع.

من بهلل  لاط بلض المتط فوا  الما األالل من بنله ابا توموة:" الكثو ا  

أل  ا ي ط الابفل لال  موا حنلفل ما الأق نء فل مثأ إل ا المقنرل فإنه  ى

ل البهلل بوهلل فل آخ هل فتن ال  علأ لال  نمن   النحو ذلكل فو   لالل الكسر مطاقن  

إل ا ما بنا تلن ت الهلللواوال ال حك   او من بنألحكنر المل الفة لاهللال أ 

                                                           

 .3/111ملع  مقن وس الالة  (4

 .3/210لحكنر الق آ   (2
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المتلن ضة ما التكنفم الالت جوحل التن ال     ل  إل ا الكسر متننبض 

  ."(4)تاهللد تاهللد المتحو الختس  آخ ه اللاللهل التن ال  

 : خامسالمطلب ال

 :العالقة بين الغلو والاطرف

فنللاو فل  ل ار م اتب اإلف اط فل العماةل - فل الحقوقة -اللاو 

 إلو الملنالال فل ثمنه الاإلف اط فوه. :الكأا مثس  

الالبلهلل  ؛ إذ إ  التط   إلو معنال ال الحهلل  الاللاو لخّص ما التط  

 للال إ عنبن   :  ابن  لال بلبن ال لخ   ل اطن لال تأ  طن  ف ا التو ط الاال تهللال إ

الإلو  لإذ اللب ال بباوغ ط فل األم  لاللر   واء كن  غاوا   للال نقون     ندال  

 :اللاو فل بول القن أ

 (2)ال تلُأ فل يلء ما األم  الابتوهلل ... كس ط فل بوهلل األمو  ذمو ُ 

بولل فل الحهلل الط فنللاو لخص ما التط   بن تبن  معنال ال    

: فوقنل لإذا بنلت فل النقص نقص  ىمر غاوا  فل حنل ال لالز ندال الالنقص

                                                           

ل تددألوف: تقددل الددهلل ا لبددو اللبددنس لحمددهلل بددا  بددهلل الحاددو  بددا 1/304الأتددنال  الكبدد    (4

طدنل الننيد : دا  الكتددب  بدهلل القدند    ألتومودةل تحقودر: محمدهلل  بدهللا لقدند   طدن المودط

 .ر4131 -إلـ 4103بو التل الطبلة األاللر  –اللاموة 

ذك  صنحب ب ي الضوف ل  البوت ألبل  اومن  محمهلل با لحمهلل با إب اإلو  الخطنبلل  (2

ل تددألوف:  بدهلل هللا بددا محمددهلل بددا  بودهلل بددا  ددأون  بددا بددوسل 1/131انظد  بدد   الضددوف 

لضددواء الىددافل ال  ددنتل الطبلددة األاللددر تحقوددر:  بددهلل هللا بددا حمددهلل المنوددو ل الننيدد : 

ل تدألوف:  بدهلل القدند  بدا  مد  2/401رل الخزانة األدا اللدب لبدنا لىدن  اللد ا 4111

 .ر4113النني : دا  الكتب اللاموةل بو الت  لالبلهللاديل تحقور محمهلل نبوأ ط  أل
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-ابا م    كمن فل بول الو ود جأنء فل حر المىوح  لغس فل النقص

ك لك فل الز ندال إذا بنلت فو ن كقول النون   فل ل - او من الوسال الالىسر

 . المىوح ابا م    غاوا  

او لخص لكا اللل فورمأ اللاو لألم الالتط  : االنحون  إلر ط فل ا

 لوس فقط بمع د البلهلل  ا الو ط إلر األط ا . لمنه فل الز ندال الالمعنال ال

 .(4) اللوس كأ تط ٍ  غاوا   للال بملنر آخ : كأ غاو ف و تط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ل تدألوف:  ادل 41الع ال  التن  خودة لحقوقدة اللادو الالتطد   الاإل إلدنا الاللندف ص  (4

 . بهلل اللز ز با  ال الربأ با
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 المبحث الثذني:

 بعض أتسبذب الغلو والاطرف

 الفوه ل بلة مطنلب:

 األول:  المطلب

 ز وجل:الجهل بكاذب هللا ع

يأنء لمن فل ال للقهلل لنزل هللا تلنلر الق آ  الك    إلهللا ة لابر  ة

 هلل  ما ال الوهللال ل البهلل تضنف ت األدلة  ار بون  من فل الكتنا اللز ز

 :األدلةالالز تل الما إل ه  ن فل اإل  ات  نه ما الضسلل المالالحر

 ى  ى  * ى  ى  ى  ى  ى   ى  ى   ى  ى  ىې  چ  :قوله تعالى   

 بنس  ابا بنلل (1) چی  ی          ى  ى  ى   ى  ى  ى   ى

  ضل هللا  ن من فل تأىو  اآل توا:"تضما هللا لما ب ل الق آ 

 ."(2)ال  ضأ فل الهللنونل الال  رقر فل اآلخ ال ل الاتبم من فوه 

                                                           

 .421ل423 و ال طهل اآل تن   (4

ل تألوف: محمهلل با ج    با  ز دهللل لبدو جلأد  43/331جنمم البون  فل تأال أ الق آ   (2

بودد التل الطبلددة –الطبدد يل تحقوددر: لحمددهلل محمددهلل يددنك ل الننيدد : مم ىددة ال  ددنلة 

  .ر 2000 -إلـ  4120األاللر 
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 ل (4)چڤ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ:بوله تلنلر

ل ف لك مأٍض ما دالنه لاللونء إتبنعفأم  بإتبنع الق آ  الح   ما 

 إلر الضسل الال سك.

 :ہ  إل  ه   إل       ے     *ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ      ۀ  ہ  ہچ  بوله تلنلر

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     *ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ            ڭ  ڭ  ۇ 

  ى  ى  ى   ى  ى  ى   ى  ىى  ى  ىې  ې  ې      ې     ۉۉ

بنل يوخ ل ((2)چ   ی  ی       ى  ى  ى  ى  ى       ى  ى  ىى

"ذك   بحننه التلنلر لنه  عزي :هللا حمه –اإل سر ابا توموة 

 وء الل اا  - واء كن  مك بن  لال ل   كا– الوند   ا آ نته مطاقن  

ل  بوا ذلك ل  كأ ما ل   ق  بمن جنء به ال  ول بمن كننوا  وهللفو 

 به لال ا تكب   ا ا تقهلل كف و كنف   واء  -صار هللا  اوه ال ا  –

لال ا تنا فومن جنء ن لمن   واإل إتبن ن  اإل من  بهل لال ل  ت  نه 

ف ا  ما ال  ك به كن بهل فكأ مك ا بمن جنء به ف و كنف ل البهلل  كو 

ما كتنبه بنلضسل  الل  ا لخب  هللا فل غو  موضمإذا ل   مما بهل 

من لنزلهل الإ  كن  له نظ  الجهللل فل  إتبنعالالل اا لما ت ك 

                                                           

 .3 و ال األ  ا ل اآل ة  (4

 .411-411و ال األنلنرل اآل نت   (2
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اللمو  غو  ذلكل الجلأ ذلك ما نلوت الكأن    قاونت

  ."(4)الالمننفقوا

 أث  بتأ  طه بلكس ما اجت هلل فإنه  الق آ  إتبنعبأ إ  المأ ط فل 

فما كن  :"- حمه هللا –مأجو  غو  مأ ال ل  قول يوخ اإل سر ابا توموة 

 ه خطمه لتأ  طه فومن  عب  اوه ما اتبنع الق آ  الاإل من  مثس ل لال لتلهلل

حهللالد هللا بىاوك الىبأ التل ن ر  ن نل لال إلتبنع إلواه بلو  إلهلل  ما هللال 

ف و الظنل  لنأىه الإلو ما لإلأ الو وهللل بخس  المعت هلل فل طن ة هللا 

ال  وله بنطنن  الظنإل ا ل ال ي  طاب الحر بنجت نده كمن لم ه هللا ال  ولهل 

 ."(2)ف  ا ملأو  له خطمه

ل ال نبوع الحكمةل ماةل الكاوة الر  لة  الك    إلو  مهللال الإ  الق آ

ل الإل ا كاه ال  واهل الال نعنال ألحهلل بلو ه - ز الجأ–الال ط  ر إلر هللا 

ل الإذا  حتنج إلر تق    الا تهللالل  اوهل ألنه ملاور ما د ا األمة بنلض ال ال

 إد اككن  ك لك لزر ما  ار االطسع  ار كاونت الر  لةل الطمم فل 

                                                           

ل تدألوف: تقدل الدهلل ا لحمدهلل بدا  بدهلل الىدسر بدا  بدهلل 4/11د ء تلن ت اللقأ الالنقدأ  (4

 -الحاددو  بددا توموددةل تحقوددر:  بددهلل الاطوددف  بددهلل الدد حمال الننيدد : دا  الكتددب اللاموددة 

 .ر4111 -إلـ 4141 -بو الت 

الىسر بدا  بدهلل الحادو  بدا ل تألوف: تقل الهلل ا لحمهلل با  بهلل 3/341معموع الأتنال   (2

بود التل الطبلدة الثنلثدة  -توموةل تحقور: لنو  البن ل  نم  العزا ل الننيد : دا  الوفدنء

 .ر2001 -إلـ 4121
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      عبده أحمد فضل التسيد فضل هللاد/  الل القرآن الكريم والتسنة النبوية أتسبذب الغلو والاطرف عند الشبذب وتسبل معذلجاهذ من خ

نىوهل  ار م  الاونلل الاأل نرل نظ ا  ال مس  ال لالمقنصهللإلن ل   تخ ه  مو ه 

 ."(4)ابتون ا   ار لحهللإلمن

ا ما تأ مه التهللب ه التلقاه الحتر  مكا اال تأندال ما إل ا الكتن 

بنل  ل"(2)چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڇچ  چ  چچ لقوله تلنلر:

 ي تقول ل  ل  ن : "لفس  تهللب  المبوتو  غو  ال- حمه هللا-اإلمنر الطب ي

محمهلل كتنا هللال فولاموا حّعة هللا  او   فل طن تك الاتبنع لم كل الل  ال ي 

لتوت   به ما التنز أ ما  نهلل  ب  ل الت ىنق ملننوهل الا تس  لحكنمهل 

ن بنلتوهلل رل الي ندال بلضه لبلض بنلتحقورل فإ  ذلك لو  التأ وهلل بلضه بلض 

التننبضت ملننوهل اللبن  بلضه  ا كن  ما  نهلل غو  هللا الختاأت لحكنمهل 

 ."(3)فىند بلض

ک  گ  گ   چ  :البولهل (1)چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چچ البوله:

الذلك تنا اللز زل الالتأمأ  نتج منه ف   الكالإل ا التهللب   ل(1) چگ   گ  ڳ  ڳ

لهلل ل  لخ  بال هللر كتمننه  ال  ا بونوا ملننوه إلأ اللا أل بنل جوع فل تأىو ه 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ                                      فقنل:   الموثنق  ار ذلكهللا من 

التبووا ل (1)چٿ  ٿ  ٹ  ٿٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ

ل التلاوم   نووصه التأىو إلن الننس  اوه بإظ ن اللامنء لاكتنا  كو  

                                                           

ل تألوف: إب اإلو  با مو ر بدا محمدهلل الاخمدل الردنطبلل تحقودر: 1/411الموافقنت  (4

 -إلددـ 4141لبددو  بوددهللال مردد و  ابددا حىددال الننيدد : دا  ابددا  أددن ل الطبلددة األاللددر 

 .ر4111

 .32 و ال النىنءل اآل ة  (2

 .3/111جنمم البون   (3

 .21 و ال صل اآل ة  (1

 .21 و ال محمهللل اآل ة  (1

 .431 م ا ل اآل ة  آل و ال  (1
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 ا تركات اآل نتالذلك لحنجة الننس لاتأىو  الوحوح ال  ومن إذا  ل  ل

 .حتر ال تأ    ار غو  الج  ن الصلب ف م ن

اللقأ  مخنلف لو  ح لنهالق آ  تأىو  الال تلنل حنجة الننس إلر 

 : "بهلل- حمه هللا -ل بنل يوخ اإل سر ابا توموةإد اكهالالحسل الال  مكا 

 ركأ  ار كثو  ما الننس نووص ال  أ مون ن فتكو  مركاة بنلنىبة 

 ا ملننو ن الال  عو  ل   كو  فل الق آ  من  خنلف إلو   للعز ف م   

ص  ح اللقأ الالحس إال الفل الق آ  بون  ملننه فإ  الق آ  جلاه هللا يأنء 

 أللمن فل الوهللال  البوننن لاننس فس  عو  ل   كو  بخس  ذلك ؛ لكا بهلل تخ

ء به آثن  ال  نلة فل بلض األمكنة الاأل منة حتر ال  ل فو  من جن

إمن ل  ال  ل فوا الاأظ الإمن ل   ل فوا الاأظ الال  ل فوا ملننه  ل--ال  ول

 ." (4)  وو ال  فل جنإلاوة بىبب  هللر نو  النبوال فحون  ٍ 

 أى   الإنمنل ل  نلا  ل  تأىو  كتنا هللا لوس بنألإلواءل لك  نبلل 

 اللحىا إل ه الط ق إلل:بنلط ق التل بون ن لإلأ اللا ل 

 

 

 افتسير القرآن بذلقرآن: -ا

الق آ  لالال ل  لبهلل لما  لت ت لتأىو  كتنا هللا تلنلر ل   نظ  فال ال

موضوع الاحهللل ال قنبأ اآل نت بلض ن ببلضل  لفوعمم من تك   منه ف

لوىتلوا بمن جنء مى بَن   ار مل فة من جنء موَجزا ل البمن جنء ُمبوَّنن   ار 

الخنصل ف   من جنء ُمعْمس ل اللوحمأ الُمْطاَر  ار المقوَّهللل الاللنر  ار 

الب  ا  كو  بهلل فى َّ الق آ  بنلق آ ل الف   م اد هللا بمن جنء  ا هللال الإل ه 
                                                           

 .41/301معموع الأتنال   (4
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م حاة ال  عو  ألحهلل م من كن  ل   ل ت  ن نل ال تخطنإلن إلر م حاة 

ال ار  كسمهل الل    به ما غو ه.بملننل لخ  ل أل  صنحب الكسر لد   

الق آ  بمن  لزا  فإل ال فما تأىو  الق آ  بنلق آ : ل   ُر ف من جنء موجَ 

 فلموضم آخ  ُمْىَ بن ل الذلك كقوة آدر الإباوسل جنءت مختو ال  لجنء ف

لة  موضم آخ ل الكقوة مو ر  فلبلض المواضمل الجنءت ُمْىَ بة مطوَّ

اة  فلالف  و ل جنءت ُموَجزال   فلبلض المواضمل الجنءت ُمْى بَة ُمأوَّ

 موضم آخ .

أ  ار المبوَّا لِوُأىَّ  الما تأىو  الق آ  بنلق آ : ل   ُحمأ المعمَ 

 و ال  فلالق آ ل فما ذلك تأىو  بوله تلنلر  فلبهل اللمثاة ذلك كثو ال 

أ  ل(4)چڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گ  چ غنف :  فلبأنه الل اا األدنر الُملعَّ

  ى  ى   ى  ى  ىی       و   چ: آخ  إل ه الىو ال فللقوله تلنلر  الهللنونل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ   و ال النىنء: فلنلر المنه تأىو  بوله تلل (2)چ ى

  ىچ الىو ال نأى ن: فلبأإلأ الكتنا لقوله تلنلر  (3)چپ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

المنه بوله تلنلر  ل{(1)چى  ى  ى  ى  ىی  ی      و    ى  ى   ى  ى

[ ما  و ال 23فىَّ ت ن اآل ة ] ل(1)چى  ى  ى   و  چ   و ال البق ال: فل

 فلالمنه بوله تلنلر  ل(1)چٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ ٱ  ٻ چ األ  ا :

ڀ      ٺ  ٺ      چ  فىَّ ت ن آ ة: (1)چٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ   و ال األنلنر:

                                                           

 .23 و ال غنف ل اآل ة  (4

 .11 و ال غنف ل اآل ة  (2

 .21 و ال النىنءل اآل ة  (3

 .11 ة  و ال النىنءل اآل (1

 .31 و ال البق الل اآل ة  (1

 .23 و ال األ  ا ل اآل ة  (1

 .403 و ال األنلنرل اآل ة  (1
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 و ال المن هللال آ ة  فلالمنه بوله تلنلر  ل[ ما  و ال القونمة23اآل ة ]ل (4)چ

ت ن آ ة فى  ل(2)چک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ    کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ [:4]

 [ ما الىو ال نأى ن.3اآل ة ]ل (3)چٱ  ٻ  ٻچ 

الما تأىو  الق آ  بنلق آ  حمأ الُمْطار  ار الُمقوَّهللل الاللنر  ار 

 ا لكث  الرنفلوة ما حمأ الُمْطاَر  لالخنصل فما األالل: من نقاه اللزال

صو ال اختس  الحكموا  نهلل اتحند الىببل المثََّأ له بأ ة  فل ار الُمقوَّهلل 

 فلبوله تلنلر  فلالوضوء بنللن ة  فلُمقوَّهللال  يوء الالتوم ل فإ  األ هللالوض

 ل(1)  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀچ  [:1 و ال المن هللال آ ة ]

 ل(1)چچ  ڇ  ڇ  ڇ  چ اآل ة نأى ن: فلبوله تلنلر  فلالتوم   فلالمطاقة 

اللامنء: آ ة  التوم  بنلم افر ل ضن ل الما لمثاته ل ضن   نهلل بلض فلفقوهللت 

 و ال المعندلة  فلكأَّن ال الظََ ن   قول هللا تلنلر  ألالظََ ن  مم آ ة القتأل ف

 [: 3آ ة ]

 [:31 و ال النىنء آ ة ] فلكأَّن ال القتأل  قول  فلال ل(1)چڈ  ڈچ 

اآل ة الثننوةل  فلاآل ة  ار الُمقوَّهلل  فلفوُحمأ المطار  ل(1)چڦ  ڄ  ڄ چ

ما غو  حنجة إلر جنمم  نهلل إل ا البلض ما بمع د ال الد الاأظ المقوهلل 

 اللامنء.

                                                           

 .23 و ال القونمةل اآل ة  (4

 .4 و ال المن هللالل اآل ة  (2

 .3 و ال المن هللالل اآل ة  (3

 .1 و ال المن هللالل اآل ة  (1

 .3 و ال المعندلةل اآل ة  (1

 .13 و ال النىنءل اآل ة  (1
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 بوله تلنلر: فلة  ار ج ة اللمور الُخاَّة الالرأن  أل: نلالما الثنن

ں    ںڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱچ 

ڱ  ڱ   ں  ں    چ بوله: فلالخاة  ألالبهلل ا تثنر هللا المتقوا ما ن ل(4)چڻ  ڻ

  ى  ى  ى  ى  چنر من لذ  فوه ما الرأن ة بقوله: الا تث ل(2)چڻ  ڻ  ٹ

المثأ بوله  ل(3)چى  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى   ى  ى  ى   ى  ى  ى

 :فإ  من فو ن ما  مور خُوص  بمثأ بوله ل(1)چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    چ تلنلر:

الما تأىو  الق آ  بنلق آ :  ل(1)چ ى  ى  ى  ى  ى   ى   ىی     و  چ

بلض اآل نتل  فلا من  ُتوإل  لنه مختافل كخار آدر ما ت اا العمم بو

غو إلنل الما حمأ مىنو ل الما صاونلل فإ  إل ا ذك   فلالما طوا 

 .(1)ل إلر غو  ذلكلألطوا  التر َم َّ ب ن آدر ما مبهللل خاقه إلر نأخ ال الف فوه

 افتسير القرآن بذلتسنة: -2

مبوا  -–لنبل اللز ز  ار ل  ا فل كتنبه  - ز الجأ–لقهلل نص هللا 

بوننه  قول لاننس من نزل إلو  ل الل  هللا كمن لنزل  اوه الق آ  لالحر إلوه 

                                                           

 .211بق الل اآل ة  و ال ال (4

 .11 و ال الزخ  ل اآل ة  (2

 .21 و ال النع ل اآل ة  (3

 .423 و ال النىنءل اآل ة  (1

 .30 و ال الرو  ل اآل ة  (1

ل تدددألوف: الدددهللكتو  محمدددهلل حىدددوا الددد إلبرل الننيددد : دا  2/3التأىدددو  الالمأىددد ال   (1

 .ر4134 -إلـ 4104الر القل القنإل ال 
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      عبده أحمد فضل التسيد فضل هللاد/  الل القرآن الكريم والتسنة النبوية أتسبذب الغلو والاطرف عند الشبذب وتسبل معذلجاهذ من خ

ل  ال قول ننصن   ار ل (4)چٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ    ٿچ : بحننه

 .(2)چٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ   *ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ :الىنة الحل

فل ل   وجهلل تأىو  لاق آ  فل الق آ ل فاوبحا  من ثبت الصح  فإ 

ٿ   ٹ     چ ل بنل تلنلر:اق آ ل المبونة له؛ فإن ن ين حة لالىنةل الاألحند ا

  .(3)چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ
ڤ  ڤ  ٹ   ٹ    ٹ    ٿ     ٹ   ٿ ٿ     ٿ   ٺ   ٺ   ٺ ٺچ :البنل تلنلر

 ول هللا صار هللا : ل   - ضل هللا  نه-اال ا المقهللار با ملهلل  ك ل (1)چ

؛ لال  ويك  جأ يبلن  إننل لالتوت الكتنا المثاه ملهال "ل اوه ال ا  بنل:

 قول:  اوك  ب  ا الق آ ل فمن الجهللت  فوه ما حسل  متكئ  ار ل  كته

ل فأحاوهل المن الجهللت  فوه ما ح ار فح موه؛ لال ال  حأ لك  الحمن  األإلال

ل نإلهلل إالَّ ل   ىتلنر  ن ن صنحب نل الال لقطة ملعالال لكأ ذي ننا ما الىبن

ل فإ  ل   ق اله فلاوه ل   لقب   بمثأ بقور فلاو   ل   ق اله الما نزل

"لالتوت الكتنا المثاه :بوله :- حمه هللا-: (1)الخطنبل بنل اإلمنر".(1)ب اه

                                                           

 .411 و ال النحأل اآل ة  (4

 .1-3ال النع ل اآل تن   و  (2

 .11 و ال النحأل اآل ة  (3

 .2 و ال العملةل اآل ة  (1

 .1101حهلل ا  ب   1/323بنا فل لزالر الىنة  1كتنا الىنة  14 نا لبل داالد  (1

اللسمة الحنفظ لبو  اومن  حمهلل با محمهلل با إب اإلو  با خطدنا إلو اإلمنر الخطنبل:  ( 1

هلل  دنة بضدم  رد ال الثسثمن دةل لخد  الأقده البىتل الخطنبلل صدحنا التودننوفل اللد

 ار م إلب الرنفلل  ا لبل لبك  القأنل الابا  ال با لبل إل   الل توفر  نة ثمدن  

منر يمس الدهلل ا : اإلل تألوف42 ب   41/23الثمننوا الثسثمن ةل  و  ل سر النبسء 

الدهللكتو  بردن   دواد ملد ال  الالدهللكتو   قودرمحمهلل با احمدهلل بدا  ثمدن  الد إلبلل تح
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      عبده أحمد فضل التسيد فضل هللاد/  الل القرآن الكريم والتسنة النبوية أتسبذب الغلو والاطرف عند الشبذب وتسبل معذلجاهذ من خ

: لنه لالتل ما الوحل البنطا غو  المتاو مله"الج وا: لحهللإلمن: ل  ملننه

 .(4)مثأ من ل طل ما الظنإل  المتاو

لي  لما البون  مثاه اللالتلل تاَرن  ُ : لنه لالتل الكتنا الحوالالثننل

ل ال ر ف من فل لذ  له ل   بوا من فل الكتنال فولم  ال خصل ال ز هلل  اوه

ل اللزالر ببوله كنلظنإل  المتاّو ما ل فوكو  فل الجوا اللمأ بهالكتنا

 الق آ .

 ح   ب  ا القول ما مخنلأة الىنا التل البوله :" ويك  جأ...." 

؛ ر من ذإلبت إلوه الخوا ج الال الافضل  افل الق آ  ذك  ن ن ممن لوس له 

الىنا التل بهلل ضمنت بون  الكتنال  ل الت كوافإن   تمثاوا بظنإل  الق آ 

  .(2)فتحو الال الضاوا

هللا  اوه ال ا  إلر الفل حهلل ا ملنذ حوا بلثه   ول هللا صار 

بنل: بىنة  فإ  ل  تعهلل؟ل ل بنل:: بكتنا هللاالوما بنل له:"ب  تحك ؟ بنل

فض ا   ول  ل(3): لجت هلل  لي الال آلوفإ  ل  تعهلل؟" بنل ل بنل:  ول هللا

                                                                                                                                    

 -إلددـ 4140إلددسل الىدد حن ل مم ىددة ال  ددنلةل بودد التل الطبلددة الىددنبلة ) محددل

 .ر(4110

ل تألوف: لبو  اومن  لحمهلل با محمهلل الخطدنبل البىدتلل الننيد : 1/213ملنل  الىنا  (4

 .ر4132 -إلـ 4314حابل الطبلة األاللر  -المطبلة اللاموة

لحمهلل با لبل بك  با ف ف  ل تألوف: لبو  بهلل هللا محمهلل با4/33العنمم ألحكنر الق آ   (2

األنون ي الخز جل يمس الهلل ا الق طبلل تحقور:  مو  البخن يل النني : دا   دنل  

 .ر 2003إلـ/  4123الكتبل ال  نت 

ل حدهلل ا 3/330بنا اجت ند ال لي فل القضدنء  44كتنا األبضوة  21 نا لبل داالد  (3

 .3111 ب  
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      عبده أحمد فضل التسيد فضل هللاد/  الل القرآن الكريم والتسنة النبوية أتسبذب الغلو والاطرف عند الشبذب وتسبل معذلجاهذ من خ

الحمهلل ر ال ي الفر   ول هللا لمن صار هللا  اوه ال ا  فل صهلل ه البنل:هللا 

 ."(4)  ضل   ول هللا

 م ا  با حووا لنه بنل    ابا المبن ك  ا الوحنبل العاوأال ال

ل لتعهلل أ لحمرمنه ل   عوبه بنلق آ :"إنك  جل جأ  أله  ا ليونء الطاب 

ل ث   هللد  اوه الوسال ال  ع   فو ن بنلق اءال الظ   فل كتنا هللا ل بلن  

؟! إ  كتنا هللا لب   مأى ا  الالزكنال النحو إل ال ث  بنل : لتعهلله فل كتنا هللا 

: الق آ  لحوج إلر الىنة ما ل البنل مكحول(2)ل الإ  الىنة تأى  إل اإل ا

"إ  الىنة تأى  الكتنا با حنبأ: ل البنل اإلمنر لحمهلل(3)ة إلر الق آ الىن

  ".(1)التبونه

 

 افتسير القرآن بأقوال الصحذبة: -3

إذا ل  نعهلل التأىو  فل الق آ  الال فل الىنة  جلنن فل ذلك  الحون  ٍ 

فإن   لد   ب لك لمن ينإلهللاله ما الق آ  الاألحوال التل  ؛إلر لبوال الوحنبة

حوح الاللمأ الونلح؛ ال اختووا ب ن؛ اللمن ل   ما الأ   التنر الاللا  الو

 ومن  امنؤإل  الكب اؤإل  كنأل مة األ بلة الخاأنء ال ايهلل ا الاأل مة 

                                                           

 .4/423لي ال لبو ل ملع  مقن وس الالة  (4

ل تددألوف لبددل  مدد   و ددف بددا  بددهلل هللا النمدد ي 2/313جددنمم بوددن  اللادد  الفضدداه  (2

الطبلدة  الننيد : مم ىدة ال  دن ل تحقور: لبو  بهلل ال حما فوا  لحمهلل  م للل الق طبلل

 .إلـ 2003-4121األاللر 

ل تألوف: لبو  بهلل 4/213اإلبننة  ا ي  لة الأ بة الننجوة المعننبة الأ ق الم مومة  (3

 با محمدهلل بدا بطدة اللكبد ي الحنبادلل تحقودر:  ثمدن   بدهلل هللا آدر األثودوبل هللا  بوهلل هللا

 .ر4111إلـ ل 4141ال  نتل الطبلة الثننوة  –الآخ ال ل النني : دا  ال ا ة 

ل تألوف: لحمهلل با الحىوا لبو بك  البو قدلل تحقودر:  بدهلل 4/312األ منء الالوأنت  (1

 .ديل جهللالل الطبلة األاللرهللا با محمهلل الحنيهلليل النني : مكتبة الىوا
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      عبده أحمد فضل التسيد فضل هللاد/  الل القرآن الكريم والتسنة النبوية أتسبذب الغلو والاطرف عند الشبذب وتسبل معذلجاهذ من خ

الال ي ال إله ":ال ي بنل - ضل هللا  نه -الم هلل وال كلبهلل هللا با مىلود

غو ه من نزلت آ ة ما كتنا هللا إال اللنن ل ا  فوما نزلت الل ا نزلت اللو 

المن   الحب   "ل(4)نالله المطن ن ألتوتهل ا  مكن  لحهلل ل ا  بكتنا هللا منل تن

ابا      ول هللا صار هللا  اوه  - ضل هللا  نه -البح :  بهلل هللا با  بنس

بب كة د نء   ول هللا صار هللا  اوه ال ا  له  لال ا  الت جمن  الق آ 

"ل الال ي بنل فوه ابا (2)حوا بنل: الا   فق ه فل الهلل ا ال امه التأال أ

البنل  "ل(3)نل  ت جمن  الق آ  ابا  بنس:"- ضل هللا  نه -مىلود

 بهلل هللا با  بنس  - ضل هللا  نه -ا تخاف  الاأل مش  ا لبل الا أ:"

الفل  الا ة  - ار المو   فخطب الننس فق ل فل خطبته  و ال البق ال 

 ."(1)لو  ملته ال الر الالت ك الالهلل ا  أل اموا فأى إلن تأىو ا   - و ال النو  

 آ  لمن ل   ما الأ   التنر الاللا  الوحوح الأل  الوحنبة لد   بنلق

الاللمأ الونلح؛ ال  ومن  امنؤإل  الكب اؤإل  كنأل مة األ بلة الخاأنء 

  ."(1)ال ايهلل ا الاأل مة الم هلل وا

 واالعامذد على بيذن الصحذبة للقرآن من وجهين:

                                                           

ل تألوف: محمهلل  بهلل اللظدو  الز بدننلل الننيد : 2/43مننإلأ الل فن  فل  اور الق آ   (4

 4/311 مبنحدا فدل  ادور القد آ  -مطبلة  وىر البنبل الحابل الي كنهل الطبلدة الثنلثدة

إلدـ 4124تألوف: مننع القطن ل النني : مكتبة الملن   لانر  الالتو  دمل الطبلدة الثنلثدة 

 . ر2000 -

لحمددهلل بددا محمددهلل بددا حنبددأل تحقوددر: يددلوب  ل تددألوف:4/211مىددنهلل اإلمددنر لحمددهلل  (2

 .األ نمالطل النني : مم ىة ب طبةل القنإل الل بهللال   ب  طبلة

 .4/314مبنحا فل  اور الق آ   (3

 .2/41التأىو  الالمأى ال   (1

 .43/311معموع الأتنال   (1
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      عبده أحمد فضل التسيد فضل هللاد/  الل القرآن الكريم والتسنة النبوية أتسبذب الغلو والاطرف عند الشبذب وتسبل معذلجاهذ من خ

ال ي نزل به الق آ ل فإن     ا فوحنء مل فت   بنلاىن  الل بل  -ل

ل ف   لبهلل  ت  ل الل  تنزل  ا  تبت ن اللاونء فونحل  تتلو  للىنت  

ف   كتنا هللا الالىنة ما غو إل ل فإذا جنء  ن   بول لال  مأ   ار

 الابم موبم البون  صح ا تمنده ما إل ه الع ة.

بنلكتنا ال الىنة ف   ب  ا ل التنز أ الوحل مبني ت   لاوبن م الالنوا ل -ا

ل ال هلل كو  من ال التنز ألبلهلل فل ف   الق ا ا الحنلوةل الل    بأ بنا 

فقهلل  لالا  وا  ل هلل كه غو إل ل أل  الرنإلهلل     من ال     اللن ب من  

  ."(4)ل الذلك ل ار د جنت ف   الخطناالمقوود

 افتسير القرآن بأقوال الاذبعين:  -4

 ا الوحنبة فقهلل  فل الق آ  الال فل الىنة الالعهلل التأىو  إذا ل  ن

ألن   تاقوا التأىو   ا وال التنبلوا؛  جم كثو  ما األ مة فل ذلك إلر لب

 إلمالءالك    الما  ل فكننوا ل ا  األمة بلهلل الوحنبة بتأىو  الق آ الوحنبة

ل  ا نأىه: قو   نالك لمعنإلهلل با جب  فإنه كن  آ ة فل التأىو التنبلوا 

  ضت الموحف  ار ابا  بنس ثس    ضنت ما فنتحته إلر خنتمته 

  ."(2)ه  ن نلالبأه  نهلل كأ آ ة منه الل أل

ما  هللل  ا م اإلب  :"- حمه هللا-بنل يوخ اإل سر ابا توموة 

الوحنبةل الالتنبلوال التأىو إل  إلر من  خنلف ذلك كن  مخط ن  فل ذلكل بأ 

ل فنلمقوود بون  ط ق اللا ل مبتهلل ن ل الإ  كن  معت هللا  ملأو ا  له خطمه

                                                           

 4/13لاددو فددل الددهلل ا فددل اللودد  الحنضدد  مرددكاة ال – 3/333الموافقددنت لارددنطبل  (4

 .ر4113 -إلـ 4141تألوف  بهلل ال حما با محمهلل الاو حلل النني :  الطبلة األاللر 

ل تدددألوف: لبدددو نلدددو  لحمدددهلل بدددا  بدددهلل هللا 3/230حاودددة األاللودددنء الطبقدددنت األصدددأونء  (2

ل د ا ددة التحقوددر: موددطأر  بددهلل القددند   طددنل الننيدد : دا  الكتددب اللاموددةل األصددأ ننل

 .ر4111 -إلـ 4143 التل الطبلة األاللر بو



 

 421 

      عبده أحمد فضل التسيد فضل هللاد/  الل القرآن الكريم والتسنة النبوية أتسبذب الغلو والاطرف عند الشبذب وتسبل معذلجاهذ من خ

ل ةل الالتنبلو النحا نلا  ل  الق آ  ب له الوحنب لل الط ق الوواااللدلته

بتأىو هل الملننوهل كمن لن   ل ا  بنلحر ال ي  ل اللن   كننوا ل ا التنبلوإل 

بلا هللا به   وله صار هللا  اوه ال ا ل فما خنلفل الفى  الق آ  بخس  

  ."(4)ن  تأىو إل  فقهلل لخطأ فل الهلللوأ الالمهلللول جمول

البهلل كن   هللر ف   الكتنا اللز ز  ببن  فل انح ا  لبوار ما 

ل الا تمهللالا  ار إلر ملنٍ  لخ   ص فوا داللته  ا ملننوه فقور ؛مبتهلل ةال

الق آ  الك   ل البور جلاوا لاق آ  ظنإل ا  البنطنن  اللبىوا اللقأ فل تأىو  

ل الآخ ال  ا تمهللالا  ار فل تأىو  الق آ   ار ال لي  ار  وار الننس ب لك

 الاألإلواء الالظنو . المع د

 بىبب ج ا   بنلق آ  ال هللر المن لنح   الخوا ج فل القهلل   إال

فل الصأ  :" ق لال  الق آ  ال  عنال   -  –ل فقهلل النبل فق    له

 لي لن    أخ ال  لنأى   بق اءال الق آ  ل "(2)حننج إل 

 ."(3)اللكن   ال  تأق و  فوهل الال  ل فو  مقنصهلله الإب ا ه

                                                           

 .43/314معموع الأتنال   (4

حدهلل ا  3/21بنا  سمنت النبوال فل اإل دسر  22كتنا المننبب  11البخن ي صحوح  (2

موددطأل د ددب البلددنل  (تددألوف: محمددهلل بددا إ ددمن وأ البخددن يل تحقوددر: د ل3141 بدد  

الصددحوح مىددا   .ر4131 –إلددـ 4101بودد التل الطبلددة الثنلثددة  -الننيدد : دا  ابددا كثودد 

 ل تددألوف:4011حددهلل ا  بدد   2/114بددنا ذكدد  الخددوا ج الصددأنت    11كتددنا الزكددنال 42

مو دددو ة الىدددنةل الكتدددب الىدددتة  اإلمدددنر لبدددل الحىدددوا مىدددا  بدددا الحعدددنج القردددو يل

 .ر4113 -إلـ 4143الي الح نل النني : دا   حنو ل تونسل الطبلة الثننوة 

 .42/413فتح البن ي  (3
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      عبده أحمد فضل التسيد فضل هللاد/  الل القرآن الكريم والتسنة النبوية أتسبذب الغلو والاطرف عند الشبذب وتسبل معذلجاهذ من خ

:" لال ت   ل  الخوا ج كوف - حمه هللا–بنل اإلمنر الرنطبل 

 - -هلل ا كمن  خ ج الى   ما الووهلل الم مر ال    ول هللاخ جوا  ا ال

لن   ال  -الهللا ا ا   - ق لال  الق آ  ال  عنال  ت ابو    لنر  بأن  الصأ   

 تأق و  به حتر  وأ إلر باوب   ال  الأ    اجم إلر القاب فإذا ل   وأ 

إلر القاب ل   حوأ فوه ف    ار حنل الإنمن  قف  نهلل محأ األصوات 

 ." (4)ال  فقط الإلو ال ي  رت ك فوه ما  أ   الما ال  أ  الالح 

المن ن اه الوور فل المعتملنت الملنص ال ما اللاو الالتط   إال 

 .- ز الجأ -بىبب  وء الأ   لكتنا هللا

 

 المطلب الثاني:

  :- -الجهل بتسنة النبي 

لم  هللا  ز الجأ لإلأ اإل من   نهلل االختس  الالتنن ع ال جوع إلر 

ۈ  ٴۇ  ۋ   چ  فقنل: -صار هللا  اوه ال ا  -لهوال نة     - ز الجأ -تنا هللاك

بنل  (2)چى  ى  ى   ى  ى  ى  ىۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      

الجأل بأ  كأ يلء  الإل ا لم  ما هللال  ز:"-حمه هللا  – با كثو منر اإلا  

                                                           

تددألوف: لبددو إ ددحنق إبدد اإلو  بددا مو ددر الرددنطبلل دا  النردد :  2/432اال توددنر  (4

 .ل بهللال   ب  طبلةالمكتبة التعن  ة الكب  ل مو 

 .11 و ال النىنءل اآل ة  (2



 

 421 
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ر فوه ما لصول الهلل ا الف ال ه ل    د التنن ع فل ذلك إل تنن ع الننس

  ."(4)الكتنا الالىنة

ل التثبت ما صحت ن -–نهلل ال جوع إلر  نة النبل  ال نبلل 

  -–الر  وة ألن ن خب   ا هللا تلنلر ال  وله الالتثبت ما نقأ األخبن 

تح   ما  ار لحهلل  واإلمنل ل لك جنءت األحند ا  اللوس ك ا  او من كك ا

ر لحهلل ما ك ا إ  ك بن   ال لوس كك ا  ا": كقوله -–الك ا  ار النبل

 ."(2)  ال متلمهللا فاوتبول مقلهلله ما النن 

إ  ك بن   اَل لوس كك ا  ار لحهللل ما ك ا  اَل متلمهللا  :" الكقوله

 .الغو إلن ما األحند ال "(3)فاوتبول مقلهلله ما النن 

ل فوكو  ما ل   مث األحند ا ما غو  تثبت  ار ما  ال   رال خر

 و . ىتحر الو وهلل الم كال الك ابوا فل الحهلل ا

ل ل الالتأكهلل ما صحة تاك األحند الاىسمة ما ذلك البهلل ما التثبتال

كمن بنل  بنلنظ  إلر  جنل الىنهلل الالتأكهلل ما  هللالت  ل أل  اإل نند ما الهلل ا

                                                           

ل تألوف: لبو الأهللاء إ من وأ با  م  با كثود  الق يدل 2/311اللظو  تأىو  الق آ   (4

بدة لانرد  الالتو  دمل الطبلدة: الهللمرقلل تحقور:  نمل با محمهلل  سمةل النني : دا  طو

 .ر 4111 -إلـ 4120الثننوة 

حدهلل ا  -  4/12– ادر النبدلبدنا إثد  مدا كد ا  33كتنا اللا   3صحوح البخن ي  (2

 - 4/140–بدنا تلادوظ الكد ا  ادر النبدل 2ل الصحوح مىا  فل المقهللمدة 33 ب  

 .3 ب   حهلل ا

 4/131نحدة  ادر المودت بنا من  ك ه ما النو 33كتنا العنن ز  21صحوح البخن ي  (3

–بنا تلاوظ الك ا  ار   ول هللا 2ل الصحوح مىا  فل المقهللمة 4221حهلل ا  ب  

- 4/40   1حهلل ا  ب. 
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اإل نند ما الهلل ال لو ال اإل نند لقنل ما :"- حمه هللا -اإلمنر ابا المبن ك

  ."(4)ينء من ينء

المل فة م اد  لالأ   ال يوهللد ا الك لك البهلل ما ل  تأ   إل ه األحن

المل فة م اده   -– بمل فة الالة التل تكا  ب ن النبلالرن ع من نل الذلك 

 نبلل ل   قوهلل :"- حمه هللا–أنظل بنل يوخ اإل سر ابا توموة ما تاك األل

إذا ذك  لأظ ما الق آ  الالحهلل ا ل    ك  نظن   ذلك الاأظ؛ منذا  نر ب ن هللا 

لك للة الق آ  الالحهلل ا ال نة هللا ال  وله التل  خنطب ال  وله فول   ب 

  ."(2)ب ن  بنده

إذا ل اد اال تهللالل ل   ىتهللل بنألحند ا التل إلل نص كمن لنه  نبلل 

 فإ  لصحنا ال لي إل  ل هللاء الىنال ل لك ل الل  ال  اعأ لا ليفل المىألة

 نك  بقوله:"إ - ضل هللا  نه–ح   من   لمو  المممنوا  م  با الخطنا 

لي ل هللاء الىنا ل وت   األحند ا ل  اللصحنا ال ليل فإ  لصحنا ال 

فل ل لك نعهلل ل  المتأمأ ل "(3) حأظوإلنل فقنلوا بنل لي فضاوا اللضاوا

التط ف   ما ل بنبه اال تهللالل بنألحند ا  انح ا  المنح فوا الغاوإل 

حند ا صحوحة اللكا ل   أ موإلن ف   الضلوأة بأ الالموضو ةل لال إلل ل

هللل لال لخ الا بنل ي الم مور ال ي ح   منه لمو  المممنوا  م  با  يو

   ضل هللا  نه. -الخطنا

                                                           

 .4/42بنا بون  ل  اإل نند ما الهلل ا  1صحوح مىا  فل المقهللمة  (4

 .1/441معموع الأتنال   (2

ل بدا  مد  ل تدألوف:  اد42حدهلل ا  بد   1/411كتدنا الندواد   22بطندل   نا الهللا  (3

بطنددل البلددهللاديل تحقوددر : الىددوهلل  بددهلل هللا إلنيدد   مددننل المددهللنلل  لبددو الحىددا الددهللا 

 .ر4111 -إلـ 4331بو الت  –النني : دا  المل فة 
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 المطلب الثالث:

 :الجهل بمنهج التسلف الصذلح

" من - حمه هللا -لىأن  نلالالم اد بمن ج الىاف كمن بنل اإلمنر ا

الل ون  التنبلوا ل    - ضوا  هللا  او    -الوحنبة الك ار كن   اوه 

إحىن  اللتبن    الل مة الهلل ا مما ي هلل له بنإلمنمةل ال     ظ  يأنه ب

فل الهلل ا ل التاقر الننس كسم   خاف  ا  اف ل دال  ما  مل ببهلل ة ل لال 

ي   باقب غو  م ضل مثأ الخوا ج الال الافض الالقهلل  ة الالم ج ة 

 ."(4)الالعب  ة الالع موة الالملتزلة الالك اموة ل النحو إلمالء

  -– لق ال  المأضاة ال  ا ي هلل له النبلإل  ا الإلمالء     

خو  :"- ضل هللا  نه -بنلخو  ة كمن جنء فل حهلل ا  بهلل هللا با مىلود

                                                           

لوامم األنوا  الب وة ال واطم األ  ا  األث  ة لرد ف الدهلل ال المضدوة فدل  قدهلل الأ بدة  (4

حمدددهلل بدددا  دددنل  ل تدددألوف: يدددمس الدددهلل ال لبدددو اللدددو  محمدددهلل بدددا ل4/20الم ضدددوة 

دمردرل الطبلدة: الثننودة  –الىأن  نل الحنبالل النني : مم ىة الخنفقوا المكتبت ن 

 .ر4132 -إلـ  4102 -
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ل ث   علء بور تىبر ي ندال الننس ب نلل ث  ال  ا  اون  ل ث  ال  ا  اون  

 - ز الجأ -الالنووص ما كتنا هللال "(4)احهللإل   مونهل ال مونه ي ندته

 ار فضا   كثو الل المن ن اه ما غاو  التل تهللل  -– ال نة   وله

 . حم   هللا - الانح ا  ما ل بنبه ابتلند الننس  ا من ج الىاف الونلح

 المطلب الرابع:

 :االباعذد عن الوتسطية

إ  ما نلمة هللا  ار إل ه األمة التر  أه ل ن ل  جلا ن لمة  ال طن   

خ جت لاننس ف ل خو  األم  التل ل ل(2)چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ خون ا   هللالال  فقنل:

  البهلل الصأ ن المولل  ز الجأ الي هلل ل ن ب لك فقنل تلنلر:

 .(3) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹچ 

ما خون إلن اللال ط ن  هللا  بحننه التلنلر ل ن   وال   ألث  اصط

إل     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ :   وال   فبلثه فو ن نبون   المكننة   نىبن  

 .(1) چۇ  ۇ    ۆ  ۆ

                                                           

بدنا فضدن أ  4كتنا فضن أ لصحنا النبل صار هللا  اوه ال دا   11صحوح البخن ي  (4

ل الصدحوح مىدا  3114حدهلل ا  بد   3/4331لصحنا النبل صار هللا  اوده ال دا  

بنا فضدأ الودحنبة ثد  الد  ا  12الوحنبة  ضل هللا تلنلر  ن    كتنا فضن أ 11

 .2133حهلل ا  ب  1/4112 اون   ث  ال  ا  اون   

 .413 و ال البق الل اآل ة  (2

 .440 و ال آل  م ا ل اآل ة (3

 .423 و ال التوبةل اآل ة  (1
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لخو   اللنزل  او ن لي   كتبه الجلاه م ومنن  ار الكتب بباه ينمس  

ب  ا ال  ول ف ل(4)چڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ   ڇچمن جنءت به: 

الك   ل الإل ا الق آ  اللظو ل ي فت إل ه األمةل البمتنبلت   الاالإلتهللاء 

 ب هلل  من كننت خو  األم  اللال ط ن الل هللل ن.

 ال مس   اللح ص    ار إلهلل  من بوال   بإتبن  منألمة الكن  ل لهلل إل ه ا

ث  تنبلوإل ل ث  التنبلو  ل   بإحىن  ما  --لصحنا   ول هللا  الا تقندا  

خو  "بنلخو ال فل بوله: --الق ال  الثسثة المأضاة التل ي هلل ل ن النبل 

 ".(2)لمتل ب نل ث  ال  ا  اون  ل ث  ال  ا  اون  

 احر ب   كأ ما كن   ار مثأ من كننوا  ف مالء إل  خون  األمة ث    

فل كأ  من  المكن   -- اوه ما ال هلل  الالتمىك بكتنا هللا ال نة   وله 

 خون  إل ه األمة اللال ط ن الل هللل ن. ف مالء جمولن  

الىو   ار من كن   اوه الوور اللنه  نبلل  ار يبنا األمة      

هللال الالتو ط ال ي  ا من ج اال ت ال هللر االبتلندالونلح ما ال طوة   اأ  

المتهللب  فل ل اللكا   مه الق آ  الك    المن  ه فل الحونال  وهلل الم  اوا

فل  فل لإلهللاف ن الاختسفن   ين لن   الوابم ال ي تلوره األمة الوور   ي ف بن  

منطاقنت ن الغن نت ن الفل مرن ب نل     اإلف اط الالتأ  ط الاللاو الالعأنء 

                                                           

 .13 و ال المن هللالل اآل ة  (4

 .24تقهللر تخ  عه ص  (2
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البتلندإل   ا إل ه  إالمن ذلك ل الالاإل  ا  الالتقتو  فل  مور األمة

  .(4)ن   او ن ال  وأ األالل ما الق ال  المأضاةالو طوة التل ك

 

 المبحث الثذلث

 الغلو والاطرفاآلثذر المارابة على 

 الفوه ثسثة مطنلب 

 المطلب األول

 اكفير أهل اإلتسالم

ألنه حك  ي  لل الالحك   ثبت بنللقأ الال بنل الق  إ  الحك  بنلكأ  ال

البهلل له ما دلوأ الحعدةل البدهلل ال دت لحند دا فو دن الزجد  الالتحد    الر  ل 

 تكأو  المىا  من ن:ما 

 ."(2):"إذا بنل ال جأ ألخوه  ن كنف  فقهلل بنء به لحهللإلمنبوله  -4

                                                           

ل تألوف: الهللكتو   ال محمدهلل الودسبلل الننيد : دا  3   صالو طوة فل الق آ  الك  (4

 .المل فةل بو التل لبنن ل بهللال   ب  طبلة

بددنا مددا لكأدد  لخددنه بلودد  تأال ددأ ف ددو كمددن بددنل  13كتددنا األدا  34صددحوح البخددن ي  (2

 .1112حهلل ا  ب   1/2213
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مددا حاددف بلودد  ماددة اإل ددسر ف ددو كمددن بددنل المددا بتددأ :" بولدده -2

ن نأىه برلء   ا به فل ندن  ج دن  الللدا المدمما كقتاده المدا  مدر مممند

 ".(4)بكأ  ف و كقتاه

اللدوس ألحدهلل ل   كأد  لحدهللا :"- حمه هللا-بنل يوخ اإل سر ابا توموة

ما المىاموا الإ  لخطأ الغاط حتر تقنر  اوه الحعة التبوا له المحعة الما 

ثبت إ سمه بوقوا ل   زل ذلك  نه بنلرك؛ بأ ال  دزالل إال بلدهلل إبنمدة الحعدة 

 ".(2)الإ الة الرب ة

اللاددو الالترددهللد تنرددأ  ن ددن ظددواإل  التكأودد   نز ددةممددن  سحددظ ل  ال

حكدد  التكأودد  إلددر هللا  أل الإلدد ا مددن  نبلددل ل   بتلددهلل  ندده الرددبنا  لالاللنددف

 عددز ل  نكأّددد  إال َمددْا دّل الكتدددنا الالىددنة  ادددر كأدد ه داللدددة  الال لال  ددوله

الاضحةل فس  كأل فل ذلك مع د الردب ة الالظدا؛ لمدن  ت تدب  ادر ذلدك مدا 

 األحكنر الخطو ال.

 

 

 

 
                                                           

 دو كمدن بنا ما لكأ  لخنه بلو  تأال أ ف 1كتنا اإل من  الالن ال   31صحوح البخن ي  (4

 .1211حهلل ا  ب   1/2213بنل 

 .42/111معموع الأتنال   (2
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 يالمطلب الثذن

 الانفير من اإلتسالم

ل ف دددو د دددا الىدددمنحة إ  الددهلل ا اإل دددسمل  دددهلل و إلدددر  دددهللر التنأوددد 

إذا - -ل لد لك كدن  النبدلالالوى ل الإل ا من لختاف به  من  واه مدا األد دن 

 قددول ل  :" ىدد الا الال تلىدد الال البردد الا  - ضددل هللا  ددن   -بلددا لصددحنبه

ل الأل  الدهلل ا ال منأد  ا الال صدند ا  نده ألن   د نال لادهلل الل "(4)الال تنأ الا

 البردد  ةل مددن  اونددن إال ا  نحىددا   ضدده اإل ددسمل د نددن  متىددقن  مددم الأطدد ال

 حتر ال نلطل صو ال  و ة ل  ا الهلل ا.

ال نبلددل ل  نلادد  ل  لفلددنل النددنس المنتىددبوا إلددر الددهلل ا تنىددب إلددر 

جن  فدل ام ؤ فل د نه فرهللد  ار نأىه ال ار الننسل ال الهلل ا ذاتهل فإ  غس

ل فون  فلاه ذ  لدة لاقدهللف فدل الحك   ار الخارل نىب الننس ذلك إلر الهلل ا

 .(2)الهلل ا

 

                                                           

بنا مدن كدن  النبدل صدار هللا  اوده ال دا   تخدول    44كتنا اللا   3صحوح البخن ي  (4

 .11حهلل ا  ب   4/31بنلمو ظة الاللا  كل ال  نأ الا 

 .بتو   32/113انظ : مركاة اللاو فل الهلل ا فل اللو  الحنض   (2
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 المطلب الثذلث

 وصف اإلتسالم بمذ ال يليق من أعدائه

لصددبحت إ  اللاددو الملنصدد  يددوه الددهلل ا بمددن  ألادده اللددسال مددا لفلددنل 

 .ا فوهل الفتح األبواا لاطلل فنأ  الننس منهمتك ن  ل ر الهلل ا الالقهللف فوه

وحددنالل لإلددأ ل فوا الحددر الالبنطددأ بددهلل   بددهللر الحددر    الودد اع بددكمددن ل

ک  ک  ک       چ  :البنطأ ات نر لإلأ الحرل التركوك   بهل حتر  ت كوه بنل تلنلر

ہ    ہڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ

 .(1)چه  إل       إلہ  ہ

و  الخبو   كرف  ا اإلصد ا  الخبودا الإل ا التق    الوندق ما اللا

 اددر الرددد ؛ ال اددر فتندددة المىدداموا  دددا د ددن  ؛ بوصدددأ ن ال ددهلل  الثنبدددت 

الإلو ال هلل  ال ي ال  تلو  أل هللاء العمن دة المىدامة فدل  لالمىتق  أل هللا   

 .كأ ل ت الفل كأ جوأ

إ  الجددود اإل ددسر فددل األ ت إلددو ب اتدده غددوظ ال  ددب أل ددهللاء إلدد ا 

المىددامة فددل كددأ حددوا إ  اإل ددسر ب اتدده  ددمذ    ؛ الأل ددهللاء العمن ددة الددهلل ا

ا  خردنه كدأ مبطدأ ل ف دو مدا القدوال المدا المتنندة بحود لال لوظ   ال خدوأ  

                                                           

 (241اآل ة   و ال البق الل (4
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ه ح ا ب اته البمن فوه ما حدر لبادجل إن ال  إلبه كأ بنغل ال ك إله كأ مأىهللل

إنه ب د ا كاده حد ا  ادر البنطدأ الالبلدل ل ل الما نظنر  او الما من ج بو  

مدا ثد    صدهللال  ال لطوقده المبطادو  البلدنال المأىدهللال الما ثد  ال   لالالأىند

 . (4)ل ال  دالإل  كأن ا  فل صو ال ما صو  الكأ  الكثو الألإلاه لوأتنوإل   نه

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع
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 مشكلة الغلو والاطرفالتسنة لو الكاذب عالج

 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب األول

 الامتسك بذلكاذب والتسنة على فهم التسلف الصذلح

 آ  الكددد    إلدددو حبدددأ هللا المتدددوا الالددد ك  الحكدددو  الالوددد اط إ  القددد

 المدا د دن إلوده إلدهلل  إلدر لالمدا حكد  بده  دهللل لما  مأ بده لجد  لالمىتقو 

الال تز دت بده  لالال تاتدبس بده األلىدا لال تردبم منده اللامدنءص اط مىدتقو ل 

تدولر اللصدسه  المدا ت كده الاتبدم غود   دبوأ المدممنوا الاله هللا مدن لاألإلواء

 ءت موو ا .ج ن  ال ن

البهلل جلاه هللا  بحننه التلنلر كتنا إلهللا ة لابر ل الجنءت النودوص 

ال  دوله  دز الجدأ الجوا اال تونر بنلكتنا الالىدنةل الطن دة هللا  دالة  ار

 ل الما تاك النووص:صار هللا  اوه ال ا 

 .(1)چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  :بوله تلنلر -4
   ى  ى  وی   ی     ى  ى  ى  ى  ى  ى  ىچ  بولددده تلدددنلر: -2

  ى  ى  ىى  ى  ى  ى               ى  ى  ى  ى       ى  ى  ى  ى

 .(2) چى  ى

خاأت فوك  يو وا لا تضاوا بلدهللإلمن ":بوله صار ر  اوه ال ا  -3

 . "(4)كتنا هللا ال نتل اللا  أت بن حتر   دا  ار الحوت

                                                           

 .12 و ال المن هللالل اآل ة  (4

 .11اآل ة  : و ال النىنء (2
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 ."(2) ..ن ةبتقو  هللا الالىمم الالط لالصوك :"بوله  -1

 ."(3) بوله صار ر  اوه ال ا :"فإ  خو  الحهلل ا كتنا هللا ... -1

التوددت القدد ا  المثادده ملدده إنددل ل لالبولدده صددار ر  اودده ال ددا :" -1

  بد لك مخنلأدة الىدنا التدل  دن ن بنل اإلمنر الخطنبل:  ح ّ ل "(1) ...فح موه

 ادر مدن ذإلبدت   ول هللا صار هللا  اوه ال ا  ممن لوس له فدل القد آ  ذكد  

إلوه الخوا ج الال الافضل فإن   تلاقوا بظنإل  الق آ  الت كوا الىنا التل بهلل 

  ."(1) ُضمنت بون  الكتنا فتحو الا الضاوا

الر  لة كمن بنل  إبطنلل الما فلأ ذلك ف و    هلل فس  أ ق بون من

اللولا  المممنو  ما لإلأ اللقأ الاللا  ل  "- حمه هللا -(1)اإلمنر ابا بطة

   هللال  إبطنل الر  لة الد الس آثن  اللا  الالىنةل ف    موإلو   ار  بومن  

ل الإل  ما  هلل و  إلر كتنا هللا ال لماو  به ما بأ  امه الضلف بابه بأن  

كتنا هللا    بو  ال نه  هللب ال  ل الله  خنلأو  الذلك لن   إذا  ملوا  نة 

النقا ن نب   ال ت  ا   ول هللا صار هللا  اوه ال ا   الاإلن األكنب   ا األك

ل الما كن  موضم القهللالال الاألمننة اللجمم ل مة لإلأ اللهللالة الاألمننة

                                                                                                                                    

حدهلل ا  بد   1/132بدنا مننبدب لإلدأ النبدل  32كتدنا المننبدب  10 نا الت مد ي  (4

ف: محمهلل با  وىر لبو  وىر الت م ي الىاملل تحقور: لحمهلل محمهلل ينك  ل تألو3133

 (الآخ ال ل النني : دا  إحونء الت ا  الل بلل بو الت

 .411حهلل ا  ب   1/132بنا فل لزالر الىنة  1كتنا الىنة  14 نا لبل داالد  (2

 . 311حهلل ا  ب   2/112 بنا تخأوف الوسال الالخطبة 41كتنا العملة  1صحوح مىا   (3

 .241اآل ة  ال: و ال البق  (1

 .1/430مىنهلل لحمهلل  (1

ابددا بطددة: إلددو  بوددهلل هللا بددا محمددهلل بددا محمددهلل بددا حمددهللا ل لبددو  بددهلل هللا اللكبدد يل  (1

 لالالفدنال   ما لإلأ  كب ا مولدهللا   ل نل  بنلحهلل ال فقوه ما كبن  الحننباة لالمل ال  بنبا بطة

لدزر بوتده ل بلدوا  دنةل   حأ إلر مكدة الالثلدو  الالبود ال الغو إلدن فدل طادب الحدهلل ال ثد 

 .1/411األ سر لاز كال  فونف كتبه الإلل تز هلل  ار م ةل
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بنلخس  ل  ن ضوا تاك الىنة وا  ار صحت ن لال حك  فق نؤإل  ب نالمىام

؟ : تعهلل إل ا فل كتنا هللاالبنلوا لما  الاإلن  نهللإل ل  او ن التاقوإلن بنل د ل ن

 ."(4)لصهللق ب  ا؟ اللتونل بآ ة ما كتنا هللا حتر الإلأ نزل إل ا فل الق آ 

تنا الالىنة  ار ف   الىاف كال نبلل ل  نلا  ل  اال تونر بنل

الانح ا ل إذ الر ال  منبل ن  ألمة ما كأ ي الونلح  حقر النعنال 

ل صار هللا  اوه ال ا - ا كتنا هللا  ز الجأ ال نة   وله اإل  ات

 حمه هللا:" الكأ -ابا توموة اإل سرالالىسمة تتحقر بازالم منل بنل يوخ 

ما د ن إلر يلء ما الهلل ا بس لصأ ما كتنا هللا ال نة   وله فقهلل د ن 

إلر بهلل ة الضسلة الاإلنىن  فل نظ ه مم نأىه المننظ ته للو ه إذا ا تو  

بنلكتنا الالىنة إلهللاه هللا إلر ص اطه المىتقو  فإ  الر  لة مثأ  أونة نوف 

 ."(2) اوه الىسر ما  كب ن نعن الما تخاف  ن ن غ ق

 

 

 نيالثذ المطلب

 (3)القي العلم عن العلمذء الربذنيين

ث  ل ما خاقه ما لحب ل ف هللاإل  لإل من إ  هللا  ز الجأل اختص 

ل فتأضأ  او  ل فلام   الكتنا اختص ما  ن   المممنوا ما لحب

الالحكمة الفق    فل الهلل ال ال ام   التأال أ الفضا    ار  ن   المممنوال 

ا  ال  ن   بنلحا ل ب    ل   الحسل الذلك فل كأ  من  اللالا ل  فل   بنلل

                                                           

 .4/223اإلبننة  ا ي  لة الأ بة الننجوة المعننبة الأ ق الم مومة  (4

 .4/231د ء تلن ت اللقأ الالنقأ  (2

 الدددةلاُلامدددنء  بدددننوو ل ألَن ددد   َُ بمدددو  الِلاددد ل لَي  َقومدددو  بِدددِهل ت ددد  ب الإِنََّمدددن بودددأ  (3

ل تددألوف: لبددو منوددو  محمددهلل بددا لحمددهلل بددا األ إلدد ي ال دد اليل تحقوددر: محمددهلل 41/430

 .ر2004 وت م  بل النني : دا  إحونء الت ا  الل بلل بو التل 



 

 412 
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ل ل الالحىا ما القبوحل الالضن  ما الننفمحر ما البنطأما الح ارل الال

الإل   لل ال لامو  العنإلأحونت   غنومةل الموت   مووبةل   ك ال  اللنفأ

مثا   فل األ ت  ل  اج اللبندل المنن  البسدل البوار األمةل ال ننبوم الحكمة

ب ن فل ظامنت الب  الالبح ل إذا انطمىت   تهللي كمثأ النعور فل الىمنءل 

 .(4)النعور تحو الال الإذا ل أ   ن ن الظسر لبو الا

الالمتاقل  ا ل لك ما تاقر اللا   ن    ا ل الما ت ك   غ رل 

فل لال نط ل المن ن اه الوور ما اللاو الالتط   غو إل   قم فل االنح ا 

 لإلأاألفكن  لال  امنء بننت االبتلند  ن  ل الاألخ  ما إال بىبب الربنا 

غو الا مننبم اللاو البطلوا    لألخ   نالز ت الالضسلل فإ   ند الننس 

    .موا دهل ال وم   هللا ما االنح ا 

 ثذلثالمطلب ال

 المفضلة قدوة للشبذباألولى ااخذ  القرون 

 -إلو القهللالال فل الهلل ال ث  لصحنبه  --ال  ول ممن ال يك فوه ل  

أل  هللاَّ تلنلر  كنإل ؛ الأل  ال  ول صار هللا  -وا  ضل هللاَّ  ن   لجمل

ن ال مس ل   اوه ال ا   بنإل ل التوفل الإلو  ن    اٍتل الإل  حماة الهلل ا  ام 

فقهلل نقاوا لنن الق آ  ال نة النبل صار هللا  اوه ال ا  ال ماوا بمقتضنإلمنل 

 الالبهللع الالمحهللثنت فل الهلل ا.الل  تظ   فو   األإلواء 

                                                           

يم 11لخددسق اللامددنء ص (4 ل تددألوف: لبددو بكدد  محمددهلل بددا الحىددوا بددا  بددهلل هللا اآلُجدد  

 بدا  بدهلل الاطودف آل الردوخل البلهللاديل تحقور: إ من وأ ابدا محمدهلل األنودن ي ال بدهلل هللا

الننيدد :   ن ددة إدا ات البحددو  اللاموددة الاإلفتددنء الالددهلل وال الاإل يددند بنلمماكددة الل بوددة 

 .ر4113 -إلـ 4313الىلود ةل الطبلة: 
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لتنبلوا التنبلو  ل الل مة ال هلل  فل الق ال  ث  الىاف الونلح ما: ا

الثسثة الأنضاةل إل  القهللالال بلهلل الوحنبة؛ ألن   كننوا  ار من نج النبوال 

- حمه هللا– األال ا لاإلمنر بنل  هلللواال بوأ الوحنبة ل   لو الا الل   ب

 اوك بآثن  َمْا  افل الإ   فضك الننسل الإ نك الآ اء ال جنلل الإ  ":

 ."(4)ألم   نعال اللنت  ار ط  ر مىتقو فإ  ا خ فوه لك بنلقولل 

المن لحىا بول  بهلل هللا با مىلود  ضل هللا  نهل حوا بنل: ما 

كن  منك  مىتنن فاوىتا بما بهلل منتل فإ  الحل ال تمما  اوه الأتنةل لالل ك 

لصحنا محمهلل صار هللا  اوه ال ا ل كننوا لفضأ إل ه األمةل لب إلن باوبنل 

كاأنل بور اختن إل  هللا لوحبة نبوه الإبنمة د نهل الل مق ن  امن اللبا ن ت

فن  فوا ل   فضا  ل الاتبلوإل  فل آثن إل ل التمىكوا بمن ا تطلت  ما 

 .(2)لخسب   الد ن  ل فإن   كننوا  ار ال هلل  المىتقو 

 المطلب الرابع

 لغلولبعض صور انمذ ج من التسنة النبوية 

 ن ل  تنتر  ذك ت حنالت ف د ة لالاو لكن – –فأل   هلل النبل

ال بأ    ن  من  ند  لقات ن الللهللر بقن  نل كمن لن ن ال تمثأ من عن  مط د 

ل  ل الفل الىنة لمثاة   – –لصحنب ن إلر العندال المىتقومة بتوجوه النبل

ل فل بوة - ضل هللا  نه  -حهلل ا لنس  :كثو ال ل  ه الحنالت ما لظ  إلن

فىألوا  ا  مأ   ول  – –ال إلط الثسثة ال  ا جنءالا إلر بووت النبل 

                                                           

ل تألوف:  بهلل هللا با لحمهلل با بهللامدة المقهلل دل لبدو محمدهللل تحقودر: 31ذر التأال أ ص (4

 .إلـ4101الكو تل الطبلة األاللر  –الىاأوة بهلل  با  بهلل هللا البهلل ل النني : الهللا  

ل تألوف: محمهلل بدا  دسء الدهلل ا  ادّل بدا محمدهلل ابدا 311ي ف اللقوهللال الطحنال ة ص (2

لبددل اللددز الحنأددلل تحقوددر: لحمددهلل يددنك ل الننيدد : ال ا ال الرددمال  اإل ددسموة الاألالبددن  

 .الالهلل وال الاإل يندل بهللال   ب  طبلة
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البهلل  – –فكأن   تقنلوه ل ث  بنلوا : الل ا نحا ما   ول هللا  – –هللا 

غأ  له من تقهللر ما ذنبه المن تأخ  . ث  بنل لحهللإل : لمن لنن فأصال الاوأ الال 

ل بهللل البنل اآلخ : اللمن لنن فأصور الهللإل  الال لفط ل البنل الثنلا: اللمن لنن 

 –صاوات  بل ال سمه  اوه  –  ول ال هلل   فأ تزل النىنءل فامن جنء

ال ا  بمن بنلوا بوَّا ل   المن ج الوحوح ل اللنك   او   إل ا االنح ا   ا 

:"لََمن إِن ل لَْخَرنُكْ  رِ اَللَْتقَنُكْ  لَهُ لَِكن ل لَُصا ل اَللَْ بهلُُل  –  –الىنةل فقنل 

ُج الن َىنَء فََماْ   . "(4)َ ِغَب َ ْا ُ نَّتِل فَاَْوَس ِمن ل اَللَُصوُر اَللُْفِطُ  اَللَتََزالَّ

الالحهلل ا  بوا لنن نوع ما لنواع اللاو الإلو بنللاو اللمال الالم اد   

به: الز ندال فل اللبندالل فقهلل  ز هلل المىا  فل  بندال ما اللبندات  ار الحهلل 

فورر  ار نأىهل  – ز الجأ  –ال ي الضله الر ع؛ طاب ن لاتق ا إلر هللا 

ال ي  وور الال  أط ل لال  قور الاوأ كاه الال   بهللل لال  تلبهلل  مثس  كنلرخص

 بن تزال النىنءل الا تزال الزالجنت. – ز الجأ  –ر 

بنل الخطنبل: بنل الم اب: فل إل ا الحهلل ا ما الأقه ل  النكنف ما 

 نا اإل سرل اللنه ال  إلبننوة فل ي  لتننل الل  ما ت ك النكنف  غبة  ا 

ىَّسرل ف و م مور مبتهللعل الما ت كه ما لجأ لنه لالفر  نة محمهلل ل َ اَْوِه ال

له الل و   ار اللبندال فس مسمة  اوه؛ ألنه ل    غب  ا  نة نبوه 

الط  قتهل الفوه االبتهللاء بنأل مة فل اللبندال ل الالبحا  ا لحوال   ال و إل  

فل الاوأ الالن ن  ل اللنه ال  عب ل   تلهلل  ط ق األ مة ال  ا الضل   هللا 

ب   فل الهلل ا الاللبندال ل اللنه ما ل اد الز ندال  ار  و إل  ف و لوقتهلل  

                                                           

بدددنا الت غودددب فدددل النكدددنف  4لنكدددنف كتدددنا ا 40لخ جددده البخدددن ي فدددل صدددحوحه  (4

 .1111ف1/4111
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لء مأىهلل ل فإ  األخ  بنلتو ط الالقوهلل فل اللبندال لاللر حتر ال  لعز  ا ي

 .(4) نمن 

ل الإل ا النوع ال  كو   ا المبذلغة في أداء مذ شرع ومن الغلو

ن  ا ف    قو  ألمو  الهلل ال الإلو ل ض ن   قوهللال فن هللالل الإنمن  كو  ننتع 

 – –م فوت م مورل الما لب   النووص الموضحة ل مهل من فلاه النبل

فل  مر العم ات حوا كننت حوونت صلن ل الل   رت ط الحوونت الكبن ل 

ث  بنل صار هللا  اوه ال ا :"نل  بأمثنل إلمالءل الإ نك  الاللاو فل 

"ل الالنووص الهللالة  ار ن ل النبل ألصحنبه  ا الترهللد لكث  ما (2)الهلل ا

تحور الالر  لة كا ن تقور  ار  فض الترهللد الالتنطم الاللاو التهلل و  ل 

التل س بو  الو طوة الاال تهللال فل التلنمأ مم النووص الر  أةل بس 

 .إف اط الال تأ  ط

بمن إلو  ا هلل  ا  الاشديد على النفس ومن الصور الغلو وأجالهذ:

 الحهلل المر العل البهلل ال د فل حهلل ا ببووة با مخاب  ا لبوه  ضل هللا

 نه:"ل   جس   أل النبل صار هللا  اوه ال ا  فقنل:  ن   ول هللا! إ  ما 

                                                           

ل تألوف: لبو الحىا  ال با خادف بدا  بدهلل المادك بدا 1/411ي ف صحوح البخن ي  (4

 -بطددنل البكدد ي الق طبددلل تحقوددر: لبددو تمددو   ن دد  بددا إبدد اإلو ل الننيدد : مكتبددة ال يددهلل

 .ر2003 -إلـ 4123ال  نتل الطبلة الثننل 

 .4/241 لخ جه اإلمنر لحمهلل فل مىنهلله (2
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الطلنر طلنمن  لتح ج منه؟ فقنل  اوه الوسال الالىسر: ال  ختاعا فل نأىك 

 ".(4)يلء ضن  ت فوه النو انوة

: ال  هللخأ فل بابك ضور الال ح ج؛ ألنك  ار (2)بنل المبن كأو ي

ل (3)ار نأىك بمثأ إل ا ينب ت فوه ال إلبننوةالحنوأوة الىمحةل فإذا يهللدت  

الالمقوود إلنن ل  بلضن  ما األمو  التل تهللخأ فل دا  ال الحسل اللنر  بمن 

نعهلل ما  رهللد  ار نأىه فل تح  م نل لال فل البحا  ا لصول ن بحثن  لوس 

كمن فل الحهلل ا  - -إلننك من  هلل و إلوه ما ننحوة الر عل البهلل بنل النبل 

 ف ت ف ا ض فس تضولوإلنل الحهلل حهللالدا  فس تلتهللالإلنل الوحوح:"إ  هللا

 ."(1)ال كت  ا ليونء  حمة بك  ما غو  نىون  فس تىألوا  ن ن

                                                           

بددنا األكددأ فددل بددهللال  المردد كوا  21كتددنا الع ددند  21لخ جدده ابددا منجددة فددل  ددننه  (4

ل تألوف: محمهلل ابا  ز هلل لبو  بهلل هللا القزال نلل تحقور: محمهلل فماد  بهلل 2330ف2/111

 .بو الت –البنبلل دا  الأك  

 بدهلل  محمدهلل  بدهلل الد حما بدا المبن كأو ي: إلو الروخ اإلمنر الحنفظ الحعة لبدو اللدس (2

ه  و  مدا ل مدنل ل ظمكدأال حو  با الحنج الروخ ب دند  المبدن كأو يل اللدهلل ببادهللال مبدن ك

النردأ ب دنل البد ل اللادور الل بودة الالمنطدر   نة للف المن توا الثس  الثمننوا ما ال عد ال

ل ملعد  إلدـ4313ل توفل  نة الالأاىأة الال و ة الالأقه الاصول الأقه  ار  امنء كثو  ا

 .1/411المملأوا 

ل تدألوف: محمدهلل  بدهلل الد حما بدا  بدهلل 1/230حأة األحوذي بر ف جدنمم الت مد ي ت (3

 –لبو اللس القزال ندلل تحقودر: محمدهلل فدماد  بدهلل البدنبلل دا  الأكد   لال حو  المبن كأو ي

 .بو الت

بددنا األكددأ فددل بددهللال   21كتددنا الع ددند  21لخ جدده الحددنك  فددل مىددتهلل كه فددل  ددننه  (1

ل تألوف: محمهلل بدا  بدهلل هللا لبدو  بدهلل هللا الحدنك  ل ال كتن  نه1441ف1/421المر كوا 

بودد التل الطبلددة  –النوىددنبو يل تحقوددر: موددطأل  بددهلل القددند   طددنل دا  الكتددب اللاموددة 

 .ر4110 -إلـ 4144األاللر 
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      عبده أحمد فضل التسيد فضل هللاد/  الل القرآن الكريم والتسنة النبوية أتسبذب الغلو والاطرف عند الشبذب وتسبل معذلجاهذ من خ

بنل ابا توموة  حمه هللا: الترهلل هلل تن ال  كو  بنتخنذ من لوس بواجب  

الال مىتحب بمنزلة الواجب الالمىتحب فل اللبنداتل لال تن ال بنتخنذ من لوس 

 .(4)نزلة المح ر الالمك اله ما الطوبنتبمح ر الال مك اله بم

 :فل بوله  - -لنن من لين  إلوه النبل  - بحننه التلنلر-البهلل بوا هللا

ے ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ 

  .(2)چ  ىې  ې    ېې

إذا  ل   - –ل فكن  النبل ومن مظذهر الغلو المبذلغة في العبذدة

لصحنبه ن نإل  البوّا ل   كمن جنء فل بوة  امن  الأن  ل ال لبل  ذلك ما

ل -صار  اوه ال ا  -حونمن آخر بون من النبل - ضل هللا  ن من  -الهلل داء

فـــ ل   امـــــن  لر الـــــهلل داء مبت لـــــةل فىأل ــــن  ــــا ذلكل فقنل ل ن: 

نونل فعنء لبو من يأنك؟ بنلت: لخوك لبو الهلل داء لوس له حنجة فل الهلل

الهلل داءل فونم له طلنمن ل فقنل له: كْأل بنل: إنل صن  . بنل: من لنن بآكأ 

حتر تأكأل فأكأ. فامن كن  الاوأ ذإلب لبو الهلل داء  قورل بنل: ن ل فننرل ث  

ذإلب  قورل فقنل: ن . فامن كن  ما آخ  الاوأ بنل  امن : ب  اآل ل 

اللنأىك  اوك حقن ل الألإلاك  اوك فقنل  امن : إ  ل بك  اوك حقن ل  .فواون

ف ك  ذلك لهل فقنل له النبل  - -حقن ل فأ ط كأ ذي حر حقه. فأتر النبل 

 ".(3)صار هللا  اوه ال ا :"صهللق  امن 

                                                           

 .4/322ابتضنء الو اط المىتقو  لمخنلأة لصحنا العحو   (4

 .404اآل ة  : و ال المن هللال (2

بدنا امدا لبىد   ادر لخوده لوأطد   10تنا الوور ك 31لخ جه البخن ي فل صحوحه  (3

 .4311ف2/111فل التطوع الل      اوه بضنء إذا كن  لالفر له 
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 إنكن فقهلل ال دت بلض اآلثن  التل تهللل  ار  أمذ في عهد الاذبعين:

 نكن إالوحنبة  ار التنبلوا إذا حهلل  من   من  هللل  ار اللاولكمن جنء  ا 

حونمن  ا  ببلض ال  ا تعملوا فل  - ضل هللا  نه - بهلل هللا با مىلود 

المىعهلل  ار  بندال ملونة  لهللالا بنلحورل كمن جنء  ا  م ال با  حورل 

بنل:  ملت لبلل  حهلل ل  ا لبوه بنل: كنن نعاس  ار بنا  بهلل هللا با 

ر ل ببأ صسال اللهللاالل فإذا خ جل مرونن مله إل- ضل هللا  نه -مىلود

فقنل: لخ ج إلوك  لبو  - ضل هللا  نه -المىعهللل فعنءنن لبو مو ر األيل ي

 بهلل ال حما بانن: الل بلهلل. فعاس ملنن حتر خ جل فامن خ جل بمنن إلوه 

جمولنل فقنل له لبو مو ر:  ن لبن  بهلل ال حمال إنل  ل ت فل المىعهلل آنأن 

إلو؟ فقنل: إ   رت إال خو ال بنل: فمن  -الالحمهلل ر  -لم ا لنك ته الل  ل  

فىت اه. بنل:  ل ت فل المىعهلل بومن حاقن جاو ن  نتظ ال  الوسال فل كأ 

حاقة  جأل الفل ل هلل    حونل فوقول: كب الا من ةل فوكب ال  من ةل فوقول: 

إلااوا من ةل فو ااو  من ةل ال قول:  بحوا من ةل فوىبحو  من ةل بنل: فمنذا 

ل ك لال انتظن  لم ك. بنل:"لفس بات ل  ؟ بنل: من بات ل   يو ن انتظن   

لم ت   ل   لهللالا  و نت  ل الضمنت ل   ل  ال  ضوم ما حىننت  ل ث  مضر 

المضونن مله حتر لتر حاقة ما تاك الحارل فوبف  او  ل فقنل: من إل ا 

ال ي ل اك  تونلو ؟ بنلوا:  ن لبن  بهلل ال حما حون نلهلل به التكبو  الالت اوأ 

ك ل فأنن ضنما ل  ال  ضوم ما حىننتك  يلء الالتىبوح. بنل: فلهللالا  و نت

صار هللا  اوه -ال حك   ن لمة محمهللل من ل  ع إلاكتك  إلمالء صحنبة نبوك  

متواف ال ل الإل ه ثونبه ل  تبأل الآنوته ل  تكى ل الال ي نأىل بوهللهل  -ال ا 

إنك  للار ماة إلل لإلهلل  ما ماة محمهلل صار هللا  اوه ال ا  لال مأتتحو بنا 

الك  ما »الهللا  ن لبن  بهلل ال حمال من ل دنن إال الخو . بنل:  بنلوا:«. ضسلة
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      عبده أحمد فضل التسيد فضل هللاد/  الل القرآن الكريم والتسنة النبوية أتسبذب الغلو والاطرف عند الشبذب وتسبل معذلجاهذ من خ

بومن « م  هلل لاخو  لا  ووبهل إ    ول هللا صار هللا  اوه ال ا  حهللثنن ل 

 ق ءال  الق آ  ال  عنال  ت ابو   "ل الا   هللا من لد ي للأ لكث إل  منك ل ث  

نونن  ور تولر  ن  . فقنل  م ال با  امة:  ل نن  نمة لالل ك الحار  طن 

 ".(4)الن  الا  مم الخوا ج

 

                                                           

بددددنا فددددل ك اإلوددددة لخدددد  الدددد لي  3كتددددنا اللادددد   2الددددهللا مل فددددل  ددددننه لخ جدددده  (4

ل تألوف: لبو محمهلل  بهلل هللا ابا  بهلل ال حما با الأضأ با بَ  ار با  بدهلل 222ف4/412

بودد التل الطبلددة  -ر: نبوددأ إلنيدد  اللمدد يل الننيدد : دا  البرددن   الوددمهلل الددهللا ملل تحقودد

 .ر2043 -إلـ 4131األاللر: 
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      عبده أحمد فضل التسيد فضل هللاد/  الل القرآن الكريم والتسنة النبوية أتسبذب الغلو والاطرف عند الشبذب وتسبل معذلجاهذ من خ

 الخاتمة

 توصات ما خسل إل ا البحا إلر اللهلل هلل ما النتن جل لإلم ن من  أتل :

   إ  الع أ بكتنا هللا  ز الجأ البىنة   وله صار هللا  اوه ال ا

 .اللاو  نهلل الربنا ما ل بنا

  إ  الع أ بمن ج الىاف الونلح الاالبتلند  ا الو طوة ك لك ما

 .للاو  نهلل الربنال بنا ا

 إ  اللاو  بب ما ل بنا تكأو  المىاموا. 

 لاتنأو   ا اإل سر اللنه  بب. 

  بمن ال  اور ما ل هللا ه اإل سراللنه  بب لوصف. 

   إ  إلننلك  سبة الثوقة بوا اللاو الالتط. 

ل الالحمهلل ر ال ار آله الصحبه إل ا الصار هللا ال ا   ار نبونن محمهلل       

  ا اللنلموا.
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      عبده أحمد فضل التسيد فضل هللاد/  الل القرآن الكريم والتسنة النبوية أتسبذب الغلو والاطرف عند الشبذب وتسبل معذلجاهذ من خ

 ئج والاوصيذتالناذ

 الختمت البحا ب ك  النتن ج الالتوصونت ل الإلل :

 الناذئج -أ 

ل  عدب مردكاة كبود ال الخطود ال - اللاو الالتطد   –إ  إل ه المركاة  -4

اكرف  ن ن الد ا دت ن بلودة الوصدول إلدر وم الع ود لل  تتضنف  جم

 .حاول ننجلة ل ن 

نا إلدو التمىدك بكتد تطد  اللسج الردنفل الالباىد  الندنجم لالادو الال -2

 . ار ن ج  اأنن الونلحهللا  ز الجأ البىنة   وله 

 اددر لخدد  اللادد  مددا لفددواه   بددر ددت  بنلرددبنا المىددا  ال ُ  ُ  ل  نبلددل  -3

 اللامنء ال بننووا.

اددر إلدد ه األمددة ل  مددا نلدد  هللا  حددا الرددبنا  اددر الو ددطوة ألندده  -1

ا  دهللالال    ل دن لفضدأ   داه محمدهللا   ألالاصدطل جلا ن لمدة ال دط نل خودن  

  .وه ال ا صار هللا  ا

 حا الربنا  ار ل   كونوا بهللالال للو إل . -1

 الاوصيذت -ب 

 الالعاوس مل   المننصحت  . االإلتمنر بنلربنا -4

 .االإلتمنر بنللا  الر  ل النر ه بوا الربنا  ار ف    اأنن الونلح -2
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ا   بونوا ل    كونوا بهللالال حىنة لاربنا ال ل  عب  ار اللامنء  -3

 الط  ر الوحوح القو  .

 التل تبوا من ج الىاف الونلح فل التكأو . اللاموة الهللال ات إبنمة -1

 -اللاو الالتط  -ما الممتم ات التل تننبش إل ه الظنإل ال اإلكثن  -1

 الالضم الحاول لاحهلل ما انترن إلن فل المعتملنت المىامة.

 بوا الربنا المىا .نر  الو ل اإل سمل  -1
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 األعالم العذرضة

 مـــــــــــــــــــــاالس الرقم

 ابا توموة: لحمهلل با  بهلل الحاو  با  بهلل الىسر الح انل 4

 ابا بطة:  بوهلل هللا با محمهلل با محمهلل با حمهللا  اللكب ي 2

 ابا حع : لحمهلل با محمهلل با محمهلل با  ال اللىقسنل 3

 الخطنبل: حمهلل با محمهلل الخطنبل البىتل 1

 المبن كأو ي: محمهلل با  بهلل ال حما با  بهلل ال حو  1

 الي: محمهلل با  بهلل ال ؤال  با تنج اللن فوا الحهللاديالمنن 1

 النوالي:  حور با ي   با م ي الرنفلل 1
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      عبده أحمد فضل التسيد فضل هللاد/  الل القرآن الكريم والتسنة النبوية أتسبذب الغلو والاطرف عند الشبذب وتسبل معذلجاهذ من خ

 المصذدر والمراجع

 :لبددو الحىددا  اددل بددا خاددف بددا  بددهلل الماددك بددا بطددنل البكدد ي  ابننن بطننذل

يدد ف صددحوح البخددن يل تحقوددر: لبددو تمددو   ن دد  بددا إبدد اإلو ل  الق طبددلل

 ر.2003 -إلـ 4123بلة الثننل بنل  نتل الط -النني : مكتبة ال يهلل

 :بوهلل هللا با محمهلل با بطة اللكب ي الحنبالل لبو  بدهلل هللا: ابن بطة  

ل اإلبنندددة  دددا يددد  لة الأ بدددة الننجودددة المعننبدددة الأددد ق الم مومدددة

 –تحقور:  ثمن   بهلل هللا آدر األثووبل الآخ ال ل النني : دا  ال ا ة 

 ر.4111إلـ ل 4141ال  نتل الطبلة الثننوة 

 تقل الهلل ا لبو اللبنس لحمهلل با  بهلل الحاو  با توموة الح اندل:  يمية:ابن ا

ابتضنء الو اط المىتقو  لمخنلأة لصحنا العحو ل تحقور: د. ننص   بهلل 

 بدهلل القدند   طدنل الننيد :  ألالك    اللقأل محمهلل  بهلل القند   طن الموط

 ه.4101ال  نتل الطبلة األاللر  –مكتبة ال يهلل

 :لحمهلل با  بهلل الىسر با  بهلل الحاو : الأتنال  الكبد  ل تقل الهلل ا  ابن ايمية

 بددهلل القددند   طددنل الننيدد : دا   ألتحقوددر: محمددهلل  بددهللا لقددند   طددن الموددط

 ر.4131 -إلـ 4103بو التل الطبلة األاللر  –الكتب اللاموة 

 معمدوع : تقل الهلل ا لحمهلل با  بهلل الىسر بدا  بدهلل الحادو : ابن ايمية

 -م  العددزا ل الننيدد : دا  الوفددنءالأتددنال ل تحقوددر: لنددو  البددن ل  ددن

 ر.2001 -إلـ 4121بو التل الطبلة الثنلثة 
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  :تقددل الددهلل ا لحمددهلل بددا  بددهلل الىددسر بددا  بددهلل الحاددو : د ء ابننن ايميننة

تلن ت اللقأ الالنقدأل تحقودر:  بدهلل الاطودف  بدهلل الد حمال الننيد : 

 ر.4111 -إلـ 4141 -بو الت  -دا  الكتب اللاموة 

  : دد  بددا  ز ددهللل لبددو جلأدد : جددنمم محمددهلل بددا جابننن جريننر الطبننر  

البودددن  فدددل تأال دددأ القددد آ ل تحقودددر: لحمدددهلل محمدددهلل يدددنك ل الننيددد : 

 ر.  2000 -إلـ  4120مم ىة ال  نلةل بو التل الطبلة األاللر 

  :برد ف  لحمدهلل بدا  ادل بدا حعد ل فدتح البدن يابن حجر العتسقالني

 صحوح البخن يل تحقور:  بهلل اللز ز ابدا  بدهلل هللا بدا بدن ل الننيد :

 بو التل بهللال   ب  طبلة. -  الأك  دا

 :طبلل لبددو ـــددـ ي القــددـهلل هللا النمــددـو ف بددا  بــددـ  ابننن عبنند البننر 

ر: لبدو  بدهلل ـــدـتحقو هلــــدـ  الفضاـــــن  اللاــــنمم بوـــــج  :ــــــ م

الطبلدة األاللدر  النني : مم ىة ال  ن ل ال حما فوا  لحمهلل  م للل

  إلـ. 4121-2003

 :ملعد  مقدن وس  هلل با فن س با  ك  نل لبو الحىدوا:لحم ابن فذرس

بو الت  -ل تحقور:  بهلل الىسر محمهلل إلن ال ل النني : دا  الأك الالة

 ر.4111 -إلـ 4311

  المقهلل ددل لبددو  بهللامدده بددهلل هللا بددا لحمددهلل بددا  المقدتسنني: قدامننهابننن

محمددهلل: ذر التأال ددأل تحقوددر: بددهلل  بددا  بددهلل هللا البددهلل ل الننيدد : الددهللا  

 إلـ. 4101تل الطبلة األاللر الكو  –الىاأوة 
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      عبده أحمد فضل التسيد فضل هللاد/  الل القرآن الكريم والتسنة النبوية أتسبذب الغلو والاطرف عند الشبذب وتسبل معذلجاهذ من خ

 :إ من وأ با  م  با كثو  الق يل الهللمرقلل لبو الأدهللاء: تأىدو   ابن كثير

با محمدهلل  دسمةل الننيد : دا  طوبدة لانرد  االق آ  اللظو ل تحقور:  نمل 

 ر.  4111 -إلـ 4120الالتو  مل الطبلة: الثننوة 

 :ل تددألوف: محمددهلل بددا  ز ددهلل لبددو  بددهلل هللا ددنا ابددا منجددة ابننن مذجننة 

ل بودد الت –القزال نددلل تحقوددر: محمددهلل فددماد  بددهلل البددنبلل دا  الأكدد  

 بهللال   ب  طبلة.

 :محمددهلل بددا مكدد ر األف  قددل المودد ي: لىددن  اللدد ال  ابننن منظننور

 النني : دا  صند ل بو التل الطبلة األاللر.

 :دداومن  بددا األيددلا:  ددنا لبددل داالدل الننيدد : دا   أبننو داود التسجتسنناذني 

 .ر2001 -إلـ 4130الطبلة األاللر و التل ب –ي    نلة اللنلموةال

 :محمدهلل بدا لحمدهلل األ إلد ي: ت د  ب الالدةل الننيد : دا   أبو منصور

 ر.2004إحونء الت ا  الل بلل بو التل 

 :لحمددهلل بددا  بددهلل هللا األصددأ ننل: حاوددة األاللوددنء الطبقددنت  أبننو نعننيم

د ا ة التحقور: مودطأر  بدهلل القدند   طدنل الننيد : دا  األصأونءل 

 ر.4111 -إلـ 4143موةل بو التل الطبلة األاللر الكتب اللا

 :الحىا با  بهلل هللا با   أ با  لوهلل با  حور با م  ا   أبو هالل

اللىك يل الأد الق الالو دةل تحقودر: محمدهلل إبد اإلو   داو ل الننيد : 

     القنإل الل بهللال   ب  طبلة . –دا  اللا  الالثقنفة 



 

 411 

      عبده أحمد فضل التسيد فضل هللاد/  الل القرآن الكريم والتسنة النبوية أتسبذب الغلو والاطرف عند الشبذب وتسبل معذلجاهذ من خ

  لل تحقودر:  ضدنء الدهللالانالأواكه  :أحمد بن غنيم بن تسذلم النفراو

 بهللال   ب  طبلة. مكتبة الثقنفة الهلل نوةل ف حنتل النني :

 :مىددنهلل اإلمددنر لحمددهللل تحقوددر: يدددلوب  أحمنند بننن محمنند بننن حنبننل

 . األ نمالطل النني : مم ىة ب طبةل القنإل الل بهللال   ب  طبلة

 : لبدو بكد  محمدهلل بدا الحىدوا بدا  بدهلل هللا البلدهللادي: لخدسق  اآلُجنري :

إ ددمن وأ بددا محمددهلل األنوددن ي ال بددهلل هللا بددا  بددهلل اللامددنءل تحقوددر: 

الاطوف آل الروخل الننيد : الننيد :   ن دة إدا ات البحدو  اللامودة 

الاإلفتددنء الالددهلل وال الاإل يددند بنلمماكددة الل بوددة الىددلود ةل الطبلددة: 

 ر.4113 -إلـ 4313

 : محمهلل با إ من وأ البخدن يل صدحوح العدنممل تحقودر: د.  البخذر

بود التل الطبلدة الثنلثدة  -ننيد : دا  ابدا كثود موطأل د ب البلدنل ال

   ر.4131 –إلـ 4101

 :لحمهلل با الحىوا لبو بك : األ منء الالودأنتل تحقودر:  بدهلل هللا  البيهقي

 با محمهلل الحنيهلليل النني : مكتبة الىواديل جهللالل الطبلة األاللر.

 :  محمددهلل بددا  وىددر لبددو  وىددر:  ددنا الت مدد يل تحقوددر: لحمددهلل  الارمنن

  ال ل النني : دا  إحونء الت ا  الل بلل بو الت.  محمهلل ينك  الآخ

 :محمددددهلل بددددا  بددددهلل هللا لبددددو  بددددهلل هللا الحددددنك  النوىددددنبو يل  الحننننذكم

 بدهلل القدند   طدنل دا   ألتحقور: موط المىتهلل ك  ار الوحوحوال

 ر.4110 -إلـ 4144بو التل الطبلة األاللر  –الكتب اللاموة 
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      عبده أحمد فضل التسيد فضل هللاد/  الل القرآن الكريم والتسنة النبوية أتسبذب الغلو والاطرف عند الشبذب وتسبل معذلجاهذ من خ

 : العودددنص لحمددهلل بدددا  اددل المكنددر بدددأبل بكدد  الدد ا ي  الجصننذ

الحنأددل: لحكددنر القدد آ ل تحقوددر: محمددهلل الوددندق بمحددنال ل الننيدد : 

 إلـ.4101ـ بو الت  الل بلالت ا   إحونءدا  

 : لبو نو  إ من وأ با حمند: الوحنف فل الالةل تحقور:  الجوهر

لحمهلل  بهلل اللأو   طن ل النني : دا  اللا  لامس وال بو التل الطبلة 

 ر .4111 -ه 4311الثننوة 

 لحمددهلل بددا محمددهلل الخطددنبل البىددتلل لبددو  دداومن : ملددنل  الىددنال  ي:الخطننذب

 ر.4132 -إلـ 4314حابل الطبلة األاللر  -النني : المطبلة اللاموة

 :ادل بدا  مد  لبدو الحىدا البلدهللادي:  دنا الددهللا بطنلل  الندارقطني 

 –تحقور: الىوهلل  بهلل هللا إلني   مننل المدهللنلل الننيد : دا  المل فدة 

 ر. 4111 -إلـ 4331بو الت 

 :لبو محمهلل  بهلل هللا ابدا  بدهلل الد حما بدا الأضدأ بدا بَ د ار  الدارمي

با  بهلل الومهلل الهللا ملل  نا الهللا ملل تحقور: نبوأ إلني  اللم يل 

 .ر2043 -إلـ 4131بو التل الطبلة األاللر:  -النني : دا  البرن   

 :منر يمس الهلل ا محمهلل با احمهلل با  ثمن  الد إلبلل  دو  اإل ال هبي

الدهللكتو  بردن   دواد ملد ال  الالدهللكتو  محدل  تحقودرءل ل سر النبس

إلددددسل الىدددد حن ل مم ىددددة ال  ددددنلةل بودددد التل الطبلددددة الىددددنبلة 

 ر4110 -إلـ 4140

 :محمهلل  بهلل اللظو  الز بننل: مننإلأ الل فدن  فدل  ادور القد آ ل  الزرقذني

 النني : مطبلة  وىر البنبل الحابل الي كنهل الطبلة الثنلثة.
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      عبده أحمد فضل التسيد فضل هللاد/  الل القرآن الكريم والتسنة النبوية أتسبذب الغلو والاطرف عند الشبذب وتسبل معذلجاهذ من خ

 :األ ددسر محمددود بددا محمددهلل بددا  اددل بددا فددن سل  خودد  الددهلل ا بددا الزركلنني

 ر.4112النني : دا  اللا  لامس وال بو التل الطبلة اللني الل  بتمب  

 :ظدددسل القددد آ ل الننيددد : دا  الرددد القل القدددنإل ال  فدددل تسنننيد قطنننب

  ر.4134 -إلـ 4104

 :اال تودنرل دا  إ دحنقإب اإلو  با مو ر الرنطبلل لبو  الشذطبي :

  ل بهللال   ب  طبلة.الكب  ل مو  النر : المكتبة التعن  ة

 :الموافقددنتل إ ددحنقإبدد اإلو  بددا مو ددر بددا محمددهلل لبددو  الشننذطبي :

تحقور: لبو  بوهللال مر و  با حىال النني : دا  ابا  أن ل الطبلة 

 ر.4111 -إلـ 4141األاللر 

 :مركاة اللاو فدل الدهلل ا فدل اللود   عبد الرحمن بن محمد اللويحي

 ر. 4113 -إلـ 4141الحنض ل الطبلة األاللر 

 : خزانة األدا اللب لبنا لىن  اللد ال  عبد القذدر بن عمر البغداد

تحقودر محمدهلل نبودأ ط  أل/امودأ بدهلل م الولقدوال الننيد : دا  الكتددب 

 ر.4113اللاموةل بو الت 

 :بدد ي الضددوفل  عبنند هللا بننن محمنند بننن عبينند بننن تسننفيذن بننن قننيس

 تحقودددر:  بدددهلل هللا بدددا حمدددهلل المنودددو ل الننيددد : لضدددواء الىدددافل

 ر.4111ال  نتل الطبلة األاللر 

  ال با  بهلل اللز ز با  ال الربأل الع ال  التن  خوة لحقوقدة اللادو 

 .الالتط   الاإل إلنا الاللنف
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      عبده أحمد فضل التسيد فضل هللاد/  الل القرآن الكريم والتسنة النبوية أتسبذب الغلو والاطرف عند الشبذب وتسبل معذلجاهذ من خ

 :الو ددطوة فددل القدد آ  الكدد   ل الننيدد : دا   علنني محمنند الصننالبي

 المل فةل بو التل لبنن ل بهللال   ب  طبلة.

 :ل  دددنلةل مم ىدددة االننيددد :  ملعددد  المدددملأوال عمننر رضنننذ كحذلنننة

 ر.4113 -إلـ 4141بو التل الطبلة األاللر 

 : محمدددهلل  لقدددوال القدددنموس المحدددوطل دا  العودددأل  الفينننروز آبنننذد

 .بو التل بهللال   ب  طبلة

 :محمهلل با لحمهلل با لبل بك  بدا فد ف األنودن ي الخز جدل  القرطبي

يددمس الددهلل ال لبددو  بددهلل هللا: العددنمم ألحكددنر القدد آ ل تحقوددر:  ددمو  

 ر.  2003إلـ/  4123   نل  الكتبل ال  نت البخن يل النني : دا

 : محمددهلل  بددهلل الدد حما بددا  بددهلل الدد حو  المبددن كأو يل  المبننذركفور

تحقوددر: محمددهلل فددماد  بددهلل  تحأددة األحددوذي بردد ف جددنمم الت مدد يل

 بو الت. –البنبلل دا  الأك  

  محمنند بننن أحمنند بننن تسننذلم التسننفذريني الحنبلننيب شننمس النندينب أبننو

ة ال واطم األ د ا  األث  دة لرد ف الدهلل ال لوامم األنوا  الب و العون:

المضدددوة فدددل  قدددهلل الأ بدددة الم ضدددوةل الننيددد : مم ىدددة الخدددنفقوا 

 ر.  4132 -إلـ  4102 -دمررل الطبلة: الثننوة  –المكتبت ن 

 :يد ف  محمد بن عالء الدين علّي بنن محمند ابنن أبني العنز الحنفني

  اللقوددهللال الطحنال ددةل تحقوددر : لحمددهلل يددنك ل الننيدد : ال ا ال الرددمال

 اإل سموة الاألالبن  الالهلل وال الاإل يندل بهللال   ب  طبلة. 
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      عبده أحمد فضل التسيد فضل هللاد/  الل القرآن الكريم والتسنة النبوية أتسبذب الغلو والاطرف عند الشبذب وتسبل معذلجاهذ من خ

 :ل الننيد : مكتبدة الإلبدةل التأىدو  الالمأىد ال  محمد حتسين الن هبى

 ر.4131 -إلـ4101القنإل الل الطبلة ال ابلة 

 :صددحوح  الحىددوا مىددا  بددا الحعددنج القرددو يل ولبدداإلمددنر  متسننلم

 ل مو دددو ة الىدددنةل الكتدددب الىدددتة اليددد الح نل الننيددد : دا مىدددا 

 ر.4113 -إلـ 4143 حنو ل تونسل الطبلة الثننوة 

 :مبنحددا فددل  اددور القدد آ ل الننيدد : مكتبددة الملددن    منننذع القطننذن

    ر2000 -إلـ 4124لانر  الالتو  مل الطبلة الثنلثة 

 : محمدددهلل  بدددهلل الددد ؤال  المندددنالي: التوبودددف  ادددر م مدددنت  المننننذو

 -  تحقودددر: د.محمدددهلل  ضدددوا  الهللا دددةل الننيددد :دا  الأكددد لالتلدددن  ف

 إلـ.4140بو التل الطبلة األاللر 

 


