
تفضري الزمحً آلي الكزآٌ 

 ذلند بً أمحد بً ذلند العناري

 بوسارة الغؤوٌ اإلصالمية واألوقاف والدعوة واإلرعاد

 

 موقع املؤلف على اإلىرتىت

 الربيد اإلكرتوىي
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املكدمة 

 هلل احلؿد عؾم اإلكسان مامل يعؾم, احلؿد هلل الذي عؾم بالؼؾم

.  خؾق اإلكسان عؾؿه البقان الذي

والصالة والسالم عذ الذي ال يـطق عن اهلوى إن هو 

. إال وحي يوحى

: أما بعد

 

وقد بلؼ

ًِ ًِ َصاِرَيَة َع : َقاَلاْلِعِزَباِض ِب
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() 

 .الوحي يف تفضري الكزآٌ فلً يطل أبدًا فإٌ اتبع اإلىضاٌ

:قال مسعتوعً جابز 

()

ًِ :َأِبي ٍزيزَة  َوَع

()

 .ضلالغيطاٌ وإٌ اتبع 

ضل وإٌ اتبع العكل 

– 
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َٓ الَّظَّن َوَما ََتَْوى  .ضل وإٌ اتبع الزأي  إِن َيَّتبُِعوَن إِ

َدى  [٢٣: النجم] اْْلَنُػُس َوَلَؼْد َجاءُهم ِمّن َّرِِّبُِم اْْلُ

 َوَما َيَّتبُِع َأْكَثُرُهْم إَِٓ َظنًّا َإَن الَّظَّن َٓ ُيْغنِي ِمَّن و

ِّق َشْيئًا إَِن اّللَّ َعَؾيٌم بََِم َيْػَعُؾوَن   [٣٦: يونس] اْْلَ

ًِ َعِنٍزوَو ًِ َعِبِد اهلِل ِب :َقاَلَع

()

 .ضل وإٌ اتبع أقوال فضكة العلناء

 [٣٤: سوّرة الّتوبة] 
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ضل وإٌ اتبع دلزد أقوال الصاحلني

 

ًِ َأِبى َصِعيٍد اْلُخِدِرى و َلَتتهبُِعنه َسـََن »َقاَل َرُسوُل اهللهِ  :َقاَلَع

ا بِِشْزٍ َوِذَراًعا بِِذَراٍع َحتهى َلْو َدَخُؾوا ِِف ُجْحِر  ُؽْم ِشْزً
ِذيَن ِمْن َقْبؾِ اله

َبْعُتُؿوُهْم  َفَؿْن » ُقْؾـَا َيا َرُسوَل اهللهِ آْلَقُفوَد َوالـهَصاَرى َقاَل .«َضٍّب الَّته

 ()ومسؾم( )رواه البخاري«.
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. ّتػسر الرمحن آلي الؼرآن:كتاب

.  ّتػسره لؼوله ولؽن كوكوا رباكقني:باب

 

الرباكقني بلهنم الذين يدرسون الؽتاب والسـة  فػرس

  . لؾـاسماويعؾؿوكه

آل ]{بَِ  ُكـُتْم ُّتَعؾِّلُؿوَن اْلؽَِتاَب َوبَِ  ُكـُتْم َّتْدُرُسونَ }:َقاَل َّتَعاَا 

[ ٧٩: عؿران

 

 

] 
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 [١٦٤:  آل عؿران

 يػرس الؼرآن بوحي الرمحن بال زيادة فالـبي

بِّل اْلَعاَدنِيَ  ن ره َل َعَؾْقـَا {43}َّتـِزيٌل مِّل  َوَلْو َّتَؼوه

 ُثمه َلَؼَطْعـَا ِمـُْه {45} َاََخْذَكا ِمـُْه بِاْلَقِؿنيِ {44}َبْعَ  اْاََقاِويلِ 

ْن َأَحٍد َعـُْه َحاِجِزينَ {46}اْلَوّتنِيَ    [٤٧ - ٤٣: احلاقة]{ َفَ  ِمـُؽم مِّل

  . يػرس الؼرآن بوحي الرمحن بال ّتبديلو

 

 [ ١٥يوكس ]

والرباكقون من العؾ ء هم ورثة ااكبقاء يف ّتعؾم الؽتاب والسـة 

. وّتعؾقؿف  وّتػسرمها بدون زيادة وال ّتبدلقل
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. ّتػسر الرمحن آلي الؼرآن:كتاب

.  ّتػسره لؼوله فاسللوا أهل الذكر:باب

ثه فضز

} –

وفضز

ٌَ ًِ َصِنَعا ًِ الَيَواِظ ِب  َقاَل َع

()

وبني

  . معرفة الذكر: العالمة األوىل

  [٦: سبل] 
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.إذال يعرفون الذكر. خبالف مً ليضوا مً أٍل الذكز

 

 

  [٢٤: ااكبقاء]

:العالمة الثاىية

 

 

 .خبالف مً ليضوا مً أٍل الذكز

 

  

:العالمة الثالثة
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.خبالف مً ليضوا مً أٍل الذكز

 

 

 

  

 :العالمة الزابعة

 

 

خبالف مً ليضوا مً أٍل الذكز

  

 :العالمة اخلامضة

 

  [ ٤٩: العنؽبوت]
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ًِ َثاِبٍت ًِ َسِيِد ِب َ اهللهُ » َيُؼوُل َسِؿْعُت َرُسوَل اهللهِ  َقاَل وَع َكَّضه

َغُه َفُربه َحاِمِل فِْؼٍه إَِا َمْن ُهَو  اْمَرًأ َسِؿَع ِمـها َحِديًثا َفَحِػَظُه َحتهى ُيَبؾِّل

 بسـد ()رواه أبو داود.«َأْفَؼُه ِمـُْه َوُربه َحاِمِل فِْؼٍه َلْقَس بَِػِؼقٍه 

 صحقح

 :العالمة الضادصة

 .إذ يتؾوكه وال يػفؿوكه.خبالف مً ليضوا مً أٍل الذكز

ًِ َأِبى َصِعيٍد اْلُخِدِرى و َلَتتهبُِعنه َسـََن » َقاَل َرُسوُل اهللهِ  :َقاَلَع

ا بِِشْزٍ َوِذَراًعا بِِذَراٍع َحتهى َلْو َدَخُؾوا ِِف ُجْحِر  ُؽْم ِشْزً
ِذيَن ِمْن َقْبؾِ اله

َبْعُتُؿوُهْم  » ُقْؾـَا َيا َرُسوَل اهللهِ آْلَقُفوَد َوالـهَصاَرى َقاَل . «َضٍّب الَّته
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 ()ومسؾم( )رواه البخاري.«َفَؿْن 

:العالمة الضابعة

 

ٌَ ًِ َصِنَعا ًِ الَيَواِظ ِب : َقاَلَع

()

 خبالف 
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ًِ َأِبى َصِعيٍد اْلُخِدِرى و َلَتتهبُِعنه َسـََن » َقاَل َرُسوُل اهللهِ  :َقاَلَع

ا بِِشْزٍ َوِذَراًعا بِِذَراٍع َحتهى َلْو َدَخُؾوا ِِف ُجْحِر  ُؽْم ِشْزً
ِذيَن ِمْن َقْبؾِ اله

َبْعُتُؿوُهمْ  َوالـهَصاَرى  َرُسوَل اهللهِ آْلَقُفودَ  َيا ُقْؾـَا.«َضٍّب الَّته

 ()ومسؾم()رواه البخاري.«َفَؿنْ »َقاَل 

 :العالمة الثامية
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:العالمة التاصعة

خبالف دعاة الثيتني والضبعني
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ًِ َأِبى َصِعيٍد اْلُخِدِرى   : َقاَلوَع

( )( )

 :العالمة العاعزة

ٍَُزِيَزَة َو ًِ َأِبى  :َع



()
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()()

باجلَلخبالف دعاة الثيتني والضبعني

 

ًِ اْلَعاِص  ًِ َعِنِزو ِب ُِ ِب ًِ عبد الَل :َقاَل وَع

 

  . البالكتاب والضيةويفتوٌ الياظ 

ًِ َعِنٍزوَو ًِ عبد اهلِل ِب َقاَلَع

                           



 16 

. ال بالكتاب والضية و يفتوٌ الياظ 

 ألىَه بالكتاب والضية الو يفتوٌ الياظ 

.أعياٍه حفظ الضيً

ًِ َأِبى َصِعيٍد اْلُخِدِرى و  :َقاَلَع

 

 . بالذكر  إالبني الـاس  الحيؽؿون:العالمة احلادية عغزة

 :العالمة احلادية عغزة

خبالف دعاة الثيتني والضبعني
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:العالمة الثاىية عغزة

خبالف دعاة الثيتني والضبعني

  :العالمة الثالثة عغزة



 18 

خبالف دعاة الثيتني والضبعني

 

و يدعوٌ الياظ إىل حش بَه وطائفتَه

و حيذروٌ مً اتباع غري طائفتَه وحشبَه 

  

 . ٓ إىل الذكرو يدعوٌ الياظ إىل مجاعتَه

ٍَُزِيَزَة  ًِ َأِبي  ٌَ َرُصِوَل اهلِل: َع  َقاَلَأ

.فَه يدعوٌ الياظ إىل اليار ال إىل اهلل
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 ًِ ٌَِوَع ًِ اْلَيَنا َقاَل  ُحَذِيَفَة ِب

 

 :العالمة الزابعة عغزة

خبالف دعاة الثيتني والضبعني

                           



 20 

.   ال إىل اتباع الذكزو يَدوٌ الياظ إىل اتباع 

.  ال إىل اتباع الذكزويَدوٌ الياظ إىل اتباع 

 ويَدوٌ الياظ إىل اتباع 

. ال إىل اتباع الذكز

ًِ َأِبى َصِعيٍد اْلُخِدِرى  و  :َقاَلَع
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.  ّتػسره لؾدين:باب

فضز الديً لػة 

وووو وو

ووو

 :التفضري األول

 

 

. أي يف اإلسالم 

 

 

 

 

.ودين احلق أي دين اإلسالم

 

.  إن اهلل أصطػى لؽم الدين أي اصطػى لؽم اإلسالم

.فال متوّتن إال وأكتم مسؾؿون. بدلقل قوله 

. إسالمفمأي ديـفم [ {]
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 :التفضري الثاىي

 [ 

 

 

. أي يف مؾتفم ادحرفة

 

. أي مؾتفم [ {

  :التفضري الثالث

 .بديـؽم أي بعبادّتؽم]

ديـفم أي {وَ 

  .عبادهتم

وَ 

  ]

 .لقؾبسوا عؾقفم ديـفم أي عبادهتم

 

. ديـفم أي عبادهتم[ {]

 :التفضري الزابع

 .أي ّتوحقدهم{

أي  ]و

.  التوحقد 
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: التفضري اخلامط

[ 

بديـؽم ] 

.  أي بلع لؽم

  و

. خمؾصًا له الدين أي خمؾصًا له عؿل الؼؾّب واجلوارح

 و

الدين اخلالص أي العؿل اخلالص  

 ] و

و

  

.  دعو ا اهلل خمؾصني له الدين أي العؿل

و

و

  

.  فرقوا ديـفم أي فرقوا عؿؾفم
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و

  

.   ديـفم أي عؿؾفم

 :التفضري الضادظ

. أي يف صاعة ادؾك 

و

 

. بديـؽم أي بطاعتؽم

  :التفضري الضابع

 

 :التفضري الثامً

ًِ َعَباٍظ ًِ اِب :َع

  :التفضري التاصع
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 .التفضري العاعز

 

و

 

 

.عزعًا الديًوفضز

 

:الياظ  عزعوقد
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.  ّتػسره لإلسالم:باب

:لػة اإلصالوفضز

  َ اَا َ َعاىلَ  . االكؼقاد امراهلل وأمررسوله:التفضري األول

 [١٤: اجلن] 

 

  َ اَا َ َعاىلَ و

 

 

  َ اَا َ َعاىلَ و

 

 

:التفضري ا لثاىي

  َ اَا َ َعاىلَ 
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  َ اَا َ َعاىلَ و

 

  

 َ اَا َ َعاىلَ و

 

ہہہہۀ 

  َ اَا َ َعاىلَ و

 

:التفضري الثالث

 َ اَا َ َعاىلَ 

  

  [ ٣٤: احلج]   َ اَا َ َعاىلَ و

    َ اَا َ َعاىلَ و
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  َ اَا َ َعاىلَ و

 

أخؾصت   :وقوله

. عؿيل وعباديت هلل

  َ اَا َ َعاىلَ و

  

  َ اَا َ َعاىلَ و

 

  

:التفضري الزابع
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:عزعًا اإلصالووفضز 

 َقاَل َّتَعااَ 
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.  ّتػسره لإلي ن:باب

.  وفضز اإلمياٌ لػة بعدة تفاصري

:التفضري األول

. أي صدقه 

 

 : التفضري الثاىي

 يكييًاإميا ىًا

و

] 
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. عزعًااإلمياٌوفضز

 :قلت
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  فال ييفع 

 

والييفع 
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.  ّتػسره لإلحسان:باب

 . فضز اإلحضاٌ لػة

 .: التفضري األول

 

و

 . األفطل:التفضري الثاىي

و

 

  :التفضري الثالث

 : التفضري الزابع

 ]

  :التفضري اخلامط

  ]
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 عزعًا.وفضز اإلحضاٌ

 

 

ًِ اْلَخَطاِب  ًِ ُعَنَز ِب :َع

. وصذ اهلل عذ كبقـا حمؿد وعذ آله وصحبه

 

                           


