
 

 

 ف  إنكار  خرو  المهد  

 

 

 ٚصذثٗ ٚآٌٗ هللا سعٛي عٍٝ ٚاٌغالَ ٚاٌصالج هلل اٌذّذ

 : ٚتعذ ٚاالٖ ِٚٓ

 

 آخش فٟ اٌّٙذٞ خشٚج تأْ: إتشا١ُ٘ عذٔاْ اٌّعرضٌٟ لاي

 تزوش جاءخ اٌرٟ األداد٠ث ٚأْ اٌخشافاخ ِٓ خشافح اٌضِاْ

. وزب وٍٙا اٌّٙذٞ

 

: يلي بما عليه يجاب- 

 

 : أٔٗ اٌّٙذٞ فٟ ٠عرمذْٚ اإلعالَ أً٘  أْ اعٍُ : أوًال 

 جاء وّا ، عثذهللا تٓ ِذّذ اعّٗ ، فاغّح ٌٚذ ِٓ سجً

. عٍٟ تٓ اٌذغٓ ٌٚذ ِٓ ٚ٘ٛ ، اٌثاترح األداد٠ث فٟ

 

 وْٛ ٚفٟ(: ١٣٩) ا١ٌّٕف إٌّاس فٟ اٌم١ُ اتٓ اإلِاَ لاي

 اٌذغٓ أْ ٚ٘ٛ ، ٌط١ف عش اٌذغٓ ٌٚذ ِٓ اٌّٙذٞ

 ِٓ ٌٚذٖ ِٓ هللا فجعً ، هلل اٌخالفح ذشن عٕٗ هللا سظٟ



 ذشن ِٓ أٔٗ عثادٖ فٟ هللا عٕح ٚ٘زٖ ، تاٌخالفح ٠مَٛ

 ا٘ـ.ِٕٗ أفعً رس٠رٗ أعطٝ أٚ هللا أعطاٖ  ١ياًا  ألجٍٗ

 

 ٚوٍّاًا  جٛساًا  األسض اِرألخ ٚلذ ، اٌضِاْ آخش فٟ ٠خشج ٚأٔٗ

 ع١غٝ ٔضٚي لثً خشٚجٗ ٚل١ً ، ٚعذالًا  لغطاًا  ف١ّأل٘ا

. اٌغالَ ع١ٍٗ

 

 اٌصالج ع١ٍٗ هللا سعٛي لاي عٕٗ هللا سظٟ ِغعٛد اتٓ لاي

 أً٘ ِٓ سجً اٌعشب ٠ٍّه درٝ اٌذ١ٔا ذز٘ة ال)  ٚاٌغالَ

 .( اعّٟ اعّٗ ٠ٛاغٟء ت١رٟ

 

 ، صذ١خ دغٓ دذ٠ث ٘زا: ٚلاي( ٢٢٣٥) اٌرشِزٞ سٚاٖ

. ٘ش٠شج ٚأتٟ عٍّح ٚأَ عع١ذ ٚأتٟ عٍٟ عٓ اٌثاب ٚفٟ

 

 ٚسدخ اٌّٙذٞ(: ٦/٢٤٧) ذاس٠خٗ فٟ وث١ش اتٓ اٌذافظ ٚلاي

 آخش فٟ ٠ىْٛ ٚأٔٗ اٌّٙذٞ تزوش اٌّغرف١عح األداد٠ث

 ا٘ـ.اٌضِاْ

 ٌشأْ اٌغشاغ عٛاء : وراتٗ فٟ اٌخٍٛذٟ ٚروش

 ا٘ـ.اٌغاعح أ شاغ ِٓ اٌّٙذٞ خشٚج أْ( ٢/٥)األ شاغ

 

 األدٛرٞ ذذفح فٟ اٌّثاسوفٛسٞ اٌعال أتٛ اٌذافظ ٚلاي

 اإلعالَ أً٘ ِٓ اٌىافح ت١ٓ اٌّشٙٛس أْ اعٍُ(: ٦/٩٢)

 سجً وٙٛس ِٓ اٌضِاْ آخش فٟ التذ أٔٗ األعصاس ِش عٍٝ



 اٌّغٍّْٛ ٠ٚرثعٗ اٌعذي ٠ٚظٙش اٌذ٠ٓ ٠ؤ٠ذ اٌث١د أً٘ ِٓ

 ا٘ـ.تاٌّٙذٞ ٠ٚغّٝ اإلعال١ِح اٌّّاٌه عٍٝ ٠ٚغرٌٟٛ

 

 اٌماد٠أٟ غالَ أدّذ ١ِشصا عٜٛ اٌّٙذٞ خشٚج ٠ٕىش ٌُٚ

 ٚ٘زا ، إتشا١ُ٘ عذٔاْ اٌّعرضٌٟ ٚذاتعٗ ، إٌثٛج ِذعٟ

 ، ٘ٛاٖ ٠ٛافك ِٓ وً تمٛي ٠أخز فئٔٗ ِٕٗ تغش٠ة ١ٌظ

 عٍٝ ٠ٍٚثظ ف١ٗ ٠ٚشىه اإلعالِٟ اٌذ٠ٓ فٟ ١ٌطعٓ

. اٌّغ١ٍّٓ

 

: توضيح

 

 إٌّرظش اٌّٙذٞ ٘ٛ ١ٌظ  اإلعالَ أً٘ عٕذ اٌّٙذٞ

 وّا عاِشاء فٟ عشداب ِٓ اٌشافعح خشٚجٗ ذٕرظش اٌزٞ

. ٠ضعّْٛ

 

(: ١/٤٠) إٌٙا٠ح فٟ وث١ش اتٓ اٌذافظ لاي

 

 ١ٌٚظ اٌّٙذ١٠ٓ ٚاألئّح اٌشا ذ٠ٓ اٌخٍفاء أدذ ٘ٛ اٌّٙذٞ

 عشداب ِٓ وٙٛسٖ ٚذشذجٟ اٌشٚافط ذضعُ اٌزٞ تإٌّرظش

 ا٘ـ.أثش ٚال ع١ٓ ٚال ٌٗ دم١مح ال ِا ران فئْ عاِشاء فٟ

 

 



 

 األداد٠ث ِٓ اٌّٙذٞ خشٚج أداد٠ث أْ اعٍُ : ااياًال 

. اٌّرٛاذشج

 

 لاي(: ٦/٩٣) اٌرذفح فٟ اٌّثاسوفٛسٞ اٌعال أتٛ اٌذافظ لاي

 ِٓ ع١ٍٗ اٌٛلٛف أِىٓ اٌزٞ: اٌشتأٟ اٌفرخ فٟ اٌشٛوأٟ

 ٚثّا١ٔح دذ٠ثاًا  خّغْٛ اٌّٙذٞ فٟ اٌٛاسدج األداد٠ث

: لاي ثُ ، ع١ٍٙا اٌىالَ ِع عشد٘ا ثُ ؛ آثشاًا  ٚعششْٚ

 ا٘ـ.اٌرٛاذش دذ تاٌغ عمٕاٖ ِا ٚج١ّع

 

 اٌذذ٠ث ِٓ اٌّرٕاثش ٔظُ فٟ اٌىرأٟ اٌعالِح ٚلاي

 غ١ش ٔمً ٚلذ ، اٌّٛعٛد اٌّٙذٞ خشٚج(: ٢٨٩) اٌّرٛاذش

 روش ٚاٌغخاٚٞ ِرٛاذشج، أٔٙا اٌغخاٚٞ اٌذافظ عٓ ٚادذ

 ٚلذ األتشٞ اٌذغٓ أتٟ عٓ ٚٔمٍٗ ، اٌّغ١ث فرخ فٟ رٌه

 اٌعالء ألتٟ ذأ١ٌف ٚفٟ ، اٌشعاٌح ٘زٖ أٚي ٔصٗ ذمذَ

 أداد٠ثٗ أْ ٘زا: اٌّٙذٞ فٟ اٌعشالٟ ِذّذ إدس٠ظ

 اٌذفاو ِٓ ٚادذ غ١ش تاألٚي ٚجضَ: لاي ، وادخ أٚ ِرٛاذشج

 ا٘ـ.إٌماد

 

 اٌرٟ األداد٠ث(: ٣/١٠١)اٌذائّح اٌٍجٕح فراٜٚ فٟ ٚجاء

 ِرعذدج غشق ِٓ ٚسدخ وث١شج اٌّٙذٞ خشٚج عٍٝ دٌد

 اٌعٍُ أً٘ ِٓ جّاعح ٚروش اٌذذ٠ث أئّح ِٓ عذد ٚسٚا٘ا

 عٍّاء ِٓ ا٢تشٞ اٌذغٓ أتٛ ُِٕٙ ِع٠ٕٛاًا  ِرٛاذشج أٔٙا

 األٔٛاس ٌٛاِع وراتح فٟ اٌغفاس٠ٕٟ ٚاٌعالِح اٌشاتعح اٌّائح



 اٌرٛظ١خ) عّا٘ا سعاٌح فٟ اٌشٛوأٟ ٚاٌعالِح اٌث١ٙح

 ا٘ـ( ٚاٌّغ١خ ٚاٌذجاي اٌّٙذٞ أداد٠ث ذٛاذش فٟ

 وراب فٟ اٌّٙذٞ أداد٠ث ٔع١ُ أتٛ اإلِاَ جّع ٚلذ

 اٌعشف)  عّاٖ جضء فٟ إعا١ٔذٖ ٚدزف اٌغ١ٛغٟ ٌٚخصٗ

 اٌذاٚٞ وراتٗ فٟ ظّٕٗ( اٌّٙذٞ أخثاس فٟ اٌٛسدٞ

(٢/٥٧). 

 

 اٌّٙذٞ خشٚج أداد٠ث ٚظعف: ) إتشا١ُ٘ عذٔاْ ٚلاي- 

 ٚلاٌٛا تذساْ ٚاتٓ خٍذْٚ ٚاتٓ اٌجٛصٞ ٚاتٓ اٌجٛسلأٟ وٍٙا

( دذ٠ث اٌّٙذٞ فٟ ٠صخ ال

 

: عنه يجاب

 

 ِٓ االٔرماداخ تعط ع١ٍٗ ٌٍجٛسلأٟ األتاغ١ً وراب : أوًال 

. اٌعٍُ أً٘

 

 وراب(: ١٤٨) اٌّغرطشفح اٌشعاٌح فٟ اٌىرأٟ لاي

 اٌذغ١ٓ عثذهللا ألتٟ األتاغ١ً وراب ٌٗ ٠ٚماي اٌّٛظٛعاخ

 ٚ٘ٛ:اٌز٘ثٟ لاي ، اٌجٛسلأٟ دغ١ٓ تٓ إتشا١ُ٘ تٓ

 ِٕٗ ٚاعرفذخ غاٌعرٗ ٚٚا١٘ح ِٛظٛعح أداد٠ث عٍٝ ِذرٛ

 تّعاسظح ٚا١٘ح أداد٠ث تطالْ ت١ٓ ٚلذ ف١ٗ أٚ٘اَ ِع

 تاٌٛظع اٌذىُ ِٓ ف١ٗ أوثش: غ١شٖ ٚلاي ٌٙا، صذاح أداد٠ث

: دجش اتٓ اٌذافظ ٚلاي اٌصذ١ذح، اٌغٕح ِخاٌفح تّجشد

 ا٘ـ.اٌجّع ذعزس أْ إال خطاء ٚ٘ٛ



 

 

 

 وّا اٌّٙذٞ أداد٠ث وً ٠ععف ٌُ اٌجٛصٞ اتٓ : ااياًال - 

. تععٙا ٚأثثد ِٕٙا تععاًا  ظعف تً عذٔاْ ادعٝ

 

(: ٢/٨٥٥) اٌعًٍ فٟ اٌجٛصٞ اتٓ لاي

 ٚاتٓ ٚعٍٟ عثّاْ عٓ ف١ٗ ، اٌّٙذٞ خشٚج فٟ دذ٠ث

 عع١ذ ٚأتٟ ٚدز٠فح عثاط ٚاتٓ ٠اعش تٓ ٚعّاس ِغعٛد

. عٍّح ٚأَ ٚثٛتاْ ٘ش٠شج ٚأتٟ

 

 تأط ال ِا ف١ٙا أْ إال ، ِعٌٍٛح األداد٠ث ٚ٘زٖ: لاي ثُ

 ا٘ـ.تٗ

 

 اتٓ أْ : اٌعٍُ أً٘ ِٓ اٌّذمم١ٓ عٕذ اٌّعٍَٛ ِٚٓ

 عٍٝ ٔص وّا األداد٠ث عٍٝ دىّٗ فٟ ِٕرمذ اٌجٛصٞ

 فٟ اٌّثاسوفٛسٞ اٌعال أتٛ اٌذافظ ُِٕٙ ٚادذ غ١ش رٌه

 .(٢٠٠) اٌرذفح ِمذِح

 

 اٌّٙذٞ أداد٠ث وً ٠ععف ٌُ خٍذْٚ اتٓ : االاًال 

 ٚأثثد ِٕٙا تععاًا  ظعف ٚإّٔا ، إتشا١ُ٘ عذٔاْ ادعٝ وّا

(. ١/٣١٣)اٌراس٠خ وراتٗ فٟ وّا ، تععا



 

 أئّح ِٓ ١ٌظ اٌّذذث١ٓ عٕذ ِعشٚف ٘ٛ وّا خٍذْٚ ٚاتٓ

 اٌرصذ١خ فٟ ألٛاٌُٙ ذؤخز اٌز٠ٓ اٌّعرثش٠ٓ اٌذذ٠ث

. ٚاٌرعع١ف

 

 األدٛرٞ ذذفح فٟ اٌّثاسوفٛسٞ اٌعال أتٛ اٌذافظ خطأٖ ٚلذ

(٦/٩٣). 

 

 اٌذٕاتٍح فمٙاء ِٓ اٌذٕثٍٟ تذساْ اتٓ اٌعالِح: ساتعاًا 

 اٌز٠ٓ اٌّعرثش٠ٓ اٌذذ٠ث أً٘ ِٓ ٘ٛ ١ٌٚظ اٌّرأخش٠ٓ

 عٍٝ ألف ٌُٚ تً ، ٚاٌرعع١ف اٌرصذ١خ فٟ ألٛاٌُٙ ذؤخز

. اٌّٙذٞ ألداد٠ث ذعع١فٗ فٟ تذساْ اتٓ لٛي

 

 ٠خشجا ٌُ ِٚغٍُ اٌثخاسٞ تأْ: ) أ٠عاًا  إتشا١ُ٘ عذٔاْ ٚلاي

 .( عٕذُ٘ ِعٌٍٛح ألٔٙا اٌّٙذٞ أداد٠ث

 

: أجهين من عليه يجاب

 

 اٌّٙذٞ؟ خشٚج أداد٠ث ِٚغٍُ اٌثخاسٞ أعً أ٠ٓ :األأل

 اٌّمٌٛح؟ ٘زٖ إٌٝ عثمه ِٚٓ

 

 



 

 ِٚغٍُ اٌثخاسٞ أْ اٌّذذث١ٓ عٕذ اٌّعٍَٛ ِٓ :االااي

 ذشوا تً صذ١ذ١ّٙا فٟ اٌصذ١ذح األداد٠ث ٠غرٛعثا ٌُ

 خش١ح ٠خشجٙا ٌُ  شغّٙا عٍٝ صذ١ذح وث١شج أداد٠ث

. االخرصاس ٚتغ١د اإلغاٌح

 

 ٌُ(: ٦١) اٌذذ٠ث عٍَٛ فٟ :اٌصالح اتٓ اٌذافظ لاي

 ٚال صذ١ذ١ّٙا فٟ اٌصذ١خ ِٚغٍُ اٌثخاسٞ ٠غرٛعثا

 فٟ أدخٍد ِا:لاي أٔٗ اٌثخاسٞ عٓ س٠ٕٚا فمذ ، رٌه اٌرضاِا

 ، اٌطٛي ٌذاي اٌصذاح ِٓ ٚذشود صخ ِا إال اٌجاِع وراتٟ

 صذ١خ عٕذٞ  ٟء وً ١ٌظ: لاي أٔٗ ِغٍُ عٓ ٚس٠ٕٚا

 ِا ٚظعد ٚإّٔا- اٌصذ١خ وراب فٟ ٠عٕٟ -ٕ٘ٙا ٚظعرٗ

 ا٘ـ.ع١ٍٗ أجّعٛا ِا ٕ٘ٙا

 

(: ٢٣) اٌذذ٠ث عٍَٛ اخرصاس فٟ :وث١ش اتٓ اٌذافظ ٚلاي

 تصذرٗ ٠ذىُ ِا ج١ّع تئخشاج ٠ٍرضِا ٌُ ِٚغٍُ اٌثخاسٞ

 فٟ ١ٌغد أداد٠ث صذذا لذ فئّٔٙا األداد٠ث ِٓ

 ذصذ١خ اٌثخاسٞ عٓ ٚغ١شٖ اٌرشِزٞ ٠ٕمً وّا ورات١ّٙا

 ا٘ـ.ٚغ١ش٘ا اٌغٕٓ فٟ تً عٕذٖ ١ٌغد أداد٠ث

 

 سٜٚ(: ٧) اٌغاسٞ ٘ذٞ فٟ :دجش اتٓ اٌذافظ ٚلاي

 اٌىراب ٘زا فٟ أخشج ٌُ: لاي اٌثخاسٞ عٓ اإلعّاع١ٍٟ

. أوثش اٌصذ١خ ِٓ ذشود ِٚا صذ١ذاًا  إال

 



 اٌزٞ إتشا١ُ٘ عذٔاْ اٌّذعٛ جًٙ ، عالً ٌىً ٠رعخ ٚتٙزا

 داٌٗ ، ٠مثٍٗ ٚال ٚاٌغالَ اٌصالج ع١ٍٗ إٌثٟ تٗ جاء ِا ٠شد

 فٟ ٠شىىْٛ اٌز٠ٓ ، ٚاٌعالي اٌض٠غ أً٘ ِٓ غ١شٖ داي

. أٔفغُٙ فٟ ٌٜٙٛ اٌذ٠ٓ

 

 

: كتبه

 بها بن محله  ابها

 هـ1436/جلكدى  الرل/17


