




[1] 

 

 

 

 

 

 وقف 
 

 ألمي رمحها اهلل 

 وأليب أطال اهلل يف عمره

 

 

 

 

 

 

 

 



[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[3] 

 

 

ْ يَ  ب  رَ    ـْ ظِ أَ وَ  ن 
 .َؽ تِ ْحَ رَ وَ  َؽ ِِ ْو ٍَ بِ

ـِ د  افْ  ٚمُ يَ ِٕ  ٍؼ ْن مَ دِ بِ  (1)ٚةِ َو َُ  افْ ِٚض ٚ ؿَ َٕ َزَ ْخ أَ  هِ رَ بْ إِ  ـُ بْ  رُ َّ ظُ  ي  ـِ بْ  دِ ّ  ُمَ  ـِ بْ  ٔؿَ ا

  ِع  ٌَ ْْ اْلَ  ل  ِٚلِ ه  افْ  ٍح ِِ ٍْ مُ 
َٕٚ , ًٜ َٓ ٚؾَ َن مُ  ةً ٚزَ َج إِ   دِ ٌْ ق ظَ بُ أَ  ظُ ٚؾِ اْلَ َأْخَزَ

ِ
ـُ ا دُ ّ  ُمَ  الل  دِ ٌْ ظَ  ب

 
ِ
ُ  ـِ بْ  دَ ْحَ أَ  ـِ بْ  الل   ِد  دَ َْ ادَْ  ٛ  حِ اْد

َٕٚ , ٚظً َم َش  ـْ ُُ يَ  َلْ  نْ , إِ ةً ٚزَ َج إِ  ُٚل َجْ  ٚنِ خَ ْٔ َن افْ َأْخَزَ

ـِ د  افْ    دِ ٌْ ق ظَ بُ أَ ر, وَ َُ َص  ـِ بْ  رَ َّ ظُ  ـِ بْ  دَ ْحَ أَ  ـُ بْ  ـِ ْحَ ر  افْ  دُ ٌْ ظَ  ي
ِ
ُ  ـُ بْ  دُ ّ  ُمَ  الل  دِ ٌْ ظَ  ِٛ حِ اْد

 
ِ
ِ َٔ ِش دِ َْ ادَْ  دِ ّ  ُمَ  ـِ بْ  دَ ْحَ أَ  ـِ بْ  الل  :غ 

َٕٚ : ُل وَ إَ  َٚل ؿَ  ؿِ رَ ًِ افْ  دٍ ّ  ُمَ  ـِ بْ  ْغِ ًَ اْلُ  ِـ بْ  دَ ْحَ أَ  ـُ بْ  ُٔؾ ظِ َم ْش إِ َأْخَزَ ٚ نَ أَ  , ًٚ ظَ َم َش  ل  ا

  دُ ٌْ ظَ  ِح تْ ٍَ ق افْ بُ أَ 
ِ
 ,ةً ٚزَ َج إِ  ل  ؿِ رَ اْلِ  دَ ْحَ أَ  ـُ بْ  الل

 .)ح( ؿِ ائِ د  افْ  دِ ٌْ ظَ  ـُ بْ  دُ ْحَ ٚ أَ نَ : أَ ِٚن ثَ افْ  َٚل ؿَ وَ 

َٕٚوَ   ُ  َأْخَزَ ِـ د  افْ  ُٚج تَ  ُث د  حَ اْد ـِ د  افْ  دِ َم ظِ  ظِ ٚؾِ اْلَ  ـُ بْ  دُ ّ  ُمَ  ي  دِ ّ  ُمَ  ِـ بْ ا َؾ ِٔ ظِ َم ْش إِ  ي

 ِف  ِع  ًْ ٌَ افْ  سٍ دَ رْ بَ  ـِ بْ 
  دِ ٌْ ق ظَ بُ ٚ أَ نَ , أَ فِ ٚبِ تَ  ـِ

ِ
, ٚٚهً ٍَ ِص  ٚزِ ٌ  اْلَ  ـِ بْ  َٔؾ ظِ َم ْش إِ  ـُ بْ  دُ ّ  ُمَ  الل

َٕٚ  دِ ٌْ ظَ  ُـ بْ  لِْ ٌَ افْ  دُ ٌْ ظَ  ظُ ٚؾِ اْلَ  َٚ ً نَ , أَ ٚظً َم َش  ـْ ُُ يَ  َلْ  نْ إِ  ةً ٚزَ َج إِ  ؿِ ائِ د  افْ  دِ ٌْ ظَ  ـُ بْ  دُ ْحَ أَ  َأْخَزَ

ـِ ْحَ ر  افْ  دُ ٌْ ظَ  رٍ ُْ ق بَ بُ أَ ٚ ٌَ نْ , أَ  ًٚ ظَ َم َش  ل  ؿِ رَ ٚ اْلِ نَ , أَ ِد  دِ َْ ادَْ  ورٍ ُهُ  ـِ  بْ ِع ظَ  ـِ بْ  دِ حِ ا قَ افْ 

 

☺: فتنٌٓف بٚلل ظز وجؾ, ؿٚل رشقل الل ☺ ( هذا افٍِظ ؾٔف هنل ظـ افٌْل 1)

ِِِؽ إَْمالكِ " َّ ك بِ  ّ ًَ  َرُجٌؾ َت
ِ
 ِظَْْد اَّلل 

ِ
  . (6226/افٌخٚري)" َأْخَُْع إَْشَمء
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 دِ ٌْ ظَ  ـُ بْ  ُٔؾ ظِ َم ْش إِ  نَ َم ثْ ق ظُ بُ أَ  مِ الَ ْش الِ  ُخ ْٔ ي َص دِ افِ ٚ وَ َْ , ثَ قِن  ٚبُ ه  افْ  َٔؾ ظِ َم ْش إِ  ـُ بْ 

 .هُ رَ ـَ ذَ ؾَ  ـِ ْحَ ر  افْ 

َٚأْخ و َٕ ـِ د  افْ  ز  ظِ  ٚةِ َو َُ  افْ ِٚض ؿَ  َزَ  ل  ٍِ َْ اْلَ  اِت رَ ٍُ افْ  ـِ بْ  دِ ّ  ُمَ  ـُ بْ  ٔؿِ حِ ر  افْ  دُ ٌْ ظَ  ي

ٚ نَ , أَ ةً ٚزَ َج إَ  ل  جِ ٌَ ْْ ادَْ  ٍػ َِ َخ  ـِ بْ  دِ ّ  ُمَ  ـِ بْ  َٜ ٍَ ِٔ ِِ َخ  ـُ بْ  قدُ ُّ ُمْ  َٚ نَ , أَ ًٜ َٓ ٚؾَ َن مُ  ةً ٚزَ َج إِ 

 :َٚل , ؿَ  هِ دِ َْ ًَ بِ  رٍ ُْ ُص  ـِ بْ  رَ َّ ظُ  ـِ بْ  دَ ْحَ أَ  ـُ بْ  ـِ ْحَ ر  افْ  دُ ٌْ ظَ  ُل م  اْلَ 
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  دُ ّْ الَ 
ِ
ًَ  ب  رَ  لل  اف

ِ
ًَ غَ َٚد  آوَ  دٍ ّ   ُمَ َذ ظَ   اللُ ذ  َص , وَ غَ َِ ت  ُّ ِْ فِ  ُٜ ٌَ ٚؿِ , واف

 ,غَ ًِ ْجَ أَ  فِ خِ

  ِٝ ْٔ بَ  َػ ٚ إِ ًٓ تقجِ مُ الن ْٔ َج  الدَ بِ ٚن وَ تَ ْش َزِ د ضَ آمُ  ُت دْ رَ ٚ وَ  َح  ن  ِ٘ ؾَ  :دُ ًَ ٚ بَ أم  
ِ
مِ رَ الَ  الل  ا

ُِ  ٚبفِ حَ ْص أَ وَ  فِ خِ ذ آَ ظَ وَ  صذ الل ظِٔف دٍ ّ  ُمَ  فِ ٔ  ٌِ َٕ  َؿْزَ  ةِ ٚرَ يَ زِ وَ  مِ رَ اف ِن  َشَٖخْل: ا إِْخَقا

ًٓ ِف افد   ِـ  يـ َأْن َأْجََع ََلُْؿ ُؾُهق ي َؽ ِِبَٚ اف   (1)ِف ُأُصقِل افد  ًَ ّْ ا ـَ َمَوقْ ِذيافت ل اْشَت

 

ـِ ( ؿقفف: 1) ي د ِبٚ أصقل افديـ افتل  , هذه ـِّٜ جمِّٜ حٚدثٜ, ؿد ُأُصقِل افد  تىِؼ ويرا

هل اليمن بٚلل, وبّالئُتف, وـتٌف, ورشِف, وافٔقم أخر, وبٚفَدر, وؽر ذفؽ مـ 

د ِبٚ أصقل افٍرق ادٌتدظٜ , مٌٚحٞ آظتَٚد ظْد أهؾ افًْٜ والمظٜ وؿد تىِؼ ويرا

ْٕٔٓؿ افًَِٜٔ افوٚفٜ ف مَٚبؾ افُتٚب وا فًْٜ, أصحٚب افُالم, افذيـ ووًقا ؿقا

وشّقا مٚ أشًقه مـ ظَِٔٚت وحِٜ ؿقاضع وأصقل, وـؾ مٚ جٚء ف ـتٚب الل ظز 

 طقاهر وؾروع, يٌٌْل أن تتٌع افَقاضع وإصقل.☺ وجؾ وشْٜ ٌٕٔف 

)درء تًٚرض افًَؾ مع ف مىِع ـتٚبف افٍْٔس ♫ وؿد ٌٕف ظذ هذه افُْتٜ صٔخ الشالم 

دكيٜ شٖخْل مـ شٖخْل مـ ؾوالئٓٚ ظـ حٔٞ ؿٚل: وحٚ ـْٝ بٚفديٚر ا (1/41:26افَْؾ:

 هذه ادًٖخٜ, ؾَٚفقا ف شٗاَلؿ:

إن ؿٚل ؿٚئؾ: هؾ جيقز القض ؾٔم تُِؿ افْٚس ؾٔف مـ مًٚئؾ أصقل افديـ وإن ل 

ز ؾم وجٓف؟ ☺يَْؾ ظـ افٌْل   ؾٔٓٚ ـالم أم ٓ؟ ؾ٘ن ؿٔؾ بٚلقا

ٚ ؿٚل: وذفؽ أن أصقل افديـ إمٚ أن تُقن مًٚئؾ ؾٖجٚب صٔخ الشالم ومـ جِٜ م

, ّؾ ظّال, ـًّٚئؾ افتقحٔد وافهٍٚتجيٛ اظتَٚدهٚ, وجيٛ أن تذـر ؿقٓ أو تً

وإٕم افٌرض افتٌْٔف ظع أن ف افَرآن والُّٜ  وادًٚد, أو دٓئؾ هذه..., وافٌْقة ,وافَدر

= 
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, أن تُقن أصقل افديـافٌْقيٜ ظٚمٜ أصقل افديـ مـ ادًٚئؾ وافدٓئؾ افتل تًتحؼ 

وإن  وأمٚ مٚ ُيدِخِف بًض افْٚس ف هذا ادًّل مـ افٌٚضؾ ؾِٔس ذفؽ مـ أصقل افديـ

أدخِف ؾٔف مثؾ ادًٚئؾ وافدٓئؾ افٍٚشدة, مثؾ: ٍٕل افهٍٚت وافَدر وٕحق ذفؽ مـ 

ادًٚئؾ, ومثؾ آشتدٓل ظع حدوث افًٚل بحدوث إظراض افتل هل صٍٚت 

ؾٓذه افىريَٜ ممٚ يًِؿ بٚٓوىرار أن  ٚ, إمٚ إـقان وإمٚ ؽرهٚ...إجًٚم افَٚئّٜ ِب

ل يدع افْٚس ِبٚ إيل الؿرار بٚلٚفؼ وٌٕقة أنٌٔٚئف, وَلذا ؿد اظسف حذاق أهؾ  ☺مّدا 

افُالم ـٕٚصًري وؽره: بٖهنٚ فًٔٝ ضريَٜ افرشؾ وأتٌٚظٓؿ, وٓ شِػ إمٜ وأئّتٓٚ, 

وذـروا أهنٚ مرمٜ ظْدهؿ, بؾ ادحََقن ظع أهنٚ ضريَٜ بٚضِٜ وأن مَدمٚهتٚ ؾٔٓٚ تٍهٔؾ 

 وتًَٔؿ يّْع ثٌقت اددظل ِبٚ مىَِٚ.ـها

د بف أصقل افتقحٔد, وظِؿ افتقحٔد فف مًّٔٚت  ؾ٘ن مهىِح )أصقل افديـ( ؿد يرا

ذفؽ ـتٚب  ظديدة, يُّـ أن َٕقل شٍِٜٔ ادهدر أو شْٜٔ ادهدر ـًِؿ افًَٔدة, ومـ

يىِؼ ظِٔف )افٍَف إـز(, وهق اشؿ ـتٚب  ٚ, وأجًو )افًَٔدة افىحٚويٜ(, وـتٚبْٚ هذا

, , )ـٖصقل افًْٜ( ٕحد)وأصقل افًْٜ(, و)افًْٜ(♫, مًْقب ٕيب حٍْٜٔ 

 و)افًْٜ( فِخالل.

اشتًِّقه  أمٚ مهىِح أصقل افديـ ـًّّك ظذ ظِؿ افتقحٔد ؾٖؽِٛ افذيـ ابتدظقه 

مـ إصٚظرة وؽرهؿ, راؽٌغ أن تُقن أصقَلؿ افًَِٜٔ ممٔزة وحٚـّٜ  هؿ ادتُِّٜ

ؾخر افديـ  فِْهقص افَِْٜٔ, ؾّـ أصٓر مـ صْػ ِبذا ادهىِح ف بٚب آظتَٚدات

 افرازي فف مهْػ بٚشؿ )إربًغ ف أصقل افديـ(, وهل مًٚئؾ افُالم.

= 
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ـْ أَ  ـِ وَ ئِ ِم ي ِٜ افد   ّ َِ ُ ُظ  اْد
ِ
َغ َوافْ َمء ِّ ِِ َِِػ افْ ًْ َغ, َوَهَدْوا َوَدَظْقا افْ ً  ِٚلِ ٚ ه  َٓ  ٔ َس إف  ْٚ

ؾ  ِحٍغ, َوهَنَْقا َظم  ُيَو ِف  ـُ ُ  َٜ َِ ُجْ  َٔٓٚ ٚؾِ َْ يُ وَ  َهٚد  ٚ  ُ  غَ ؿِ د  َه ادُ  غَ ِْ ٗمِ اْد ا قْ افَ وَ , وَ غَ َِ تَ اْد

ؿ ِٓ ًِ ٍُ نْ وا َٕ زُ رَ ْح أَ ٚ, وَ هَ ْرَ ؽَ  دَ ََ تَ اظْ  ْـ وا مَ رُ ٍ  ـَ قا وَ ظُ د  ٚ, وبَ َٓ ِٔ ا ؾِ وْ ٚد  ظَ وَ  َٚٓ ٚظِ ٌَ ات   فِ 

َ وَ 
ِ
ٔ   ؿْ هُ قْ ظَ دَ  ـْ د هؿ ٚدِ ََ تِ اظْ  اِب قَ ثَ  ْـ قه مِ مُ د  ٚ ؿَ ػ مَ ا إِ قْ َو أؾْ ٚ, وَ هَ ْرَ َخ ٚ وَ َٓ تَ ـَ رَ ٚ بَ َٓ إف

 ًَ ّْ تِ اْش وَ  َلٚ,
ٔ   ٚدِ ٌَ ًِ افْ  ٚدِ إرَص ِبٚ, وَ  ؿْ ِٓ ٚـِ  .َٚٓ ْٔ َِ ؿ ظَ ٚهَ ٓؿ إي  ِِ ٓٚ, وَحْ إف

 زْ ا اْلُ ذَ  هَ ِف  ٝ  ٌَ ثْ أَ وَ  ,َػ َٚ ًَ تَ  اللَ  ُت رْ خَ ٚشتَ ؾَ 
ِ
َ ِٔ ٚ تَ مَ  ء  ٔؾِ ٌِ  َش َذ ٚ ظَ َٓ ْْ مِ  ن 

 ُؼ َِ ُيَ  فُ َٕٚ حَ ٌْ ُش  , واللُ ٚرِ َه وإبْ  ِٚب ٌَ فْ ق إَ وفُ بف أُ  عَ ٍِ تَ ْْ يَ  أنْ  ٚءَ َج , رَ ٚرِ َه تِ آْخ 

 فِ ْ  َّ بِ  ؼ  والَ  دِ ْص افر   ٔؾِ ٌِ  َش َذ ظَ  ِٜ َٚمَ تِ وآْش  ِٔؼ ؾِ قْ ت  ٚفْ بِ  ـ  ٚ ادَْ َْ ٔ  َِ ظَ  ُل زِ , وجُيْ َـ افي  

 .فِ  ْو ؾَ وَ 

 بِ وَ  ُٝ ِْ ؿُ 
ِ
 :ٔؼؾِ قْ افتَ  َّٚلل

 
= 

قي ظذ حؼ وبٚضؾ, وممٚ شٌؼ ؾَد تٌغ أن مهىِح )أصقل افديـ( مهىِح جمّؾ, يت

 .ؾال يثٌٝ ب٘ضالق وٓ يٍْك ب٘ضالق

يَقل صٔخ الشالم: وإذا ُظرف أن مًّل أصقل افديـ ف ظرف افْٚضَغ ِبذا آشؿ 

ؾٔف أجٚل وإِبٚم حٚ ؾٔف مـ آصساك بحًٛ إووٚع وآصىالحٚت: تٌغ أن افذي 

ـها ☺.ظـ افرشقل  هق ظْد الل ورشقفف وظٌٚده ادٗمْغ أصقل افديـ, ؾٓق مقروث

  .(1/41)درء تًٚرض افًَؾ وافَْؾ:
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 (1)[اتُفَص ّانْوَ اُءمَسِاألَ]

ِٞ دِ اْلَ  ُٚب حَ ْص أَ  هَتُ قَ أمْ  ؿَ حِ رَ وَ  ؿْ هَ ٚءَ حَٔ أَ  اللُ  ظَ ٍِ َح  ي   ونَ دُ َٓ ْن يَ  (2)ؿا
ِ
 ٚػَ ًَ تَ  لل

 

  ( افًْٚويـ فًٔٝ مـ افُتٚب.1)

ظَٔدتف إػ أصحٚب الديٞ, وهؿ أوػ افْٚس ِبٚ ♫ ( ًٕٛ المٚم افهٚبقن 2)

 ُِ ًَ وأه أهنؿ  ٚ, وـٍٚهؿ ذؾً وورثتف☺ , وأصحٚب الديٞ هؿ حِٜ أخٌٚر افٌْل ٚٓٚ ح

صْػ ف ذؾٓؿ المٚم الٚؾظ أبق بُر أحد بـ  وفذفؽ☺, ف شًِِٜ مـ افرواة مًف 

[ ؿٚل ؾٔف: وؿد ذف أصحٚب الديٞشمه ] ٚـتٚبً  ♫ظذ بـ الىٔٛ افٌٌدادي 

جًؾ الل تًٚػ أهِف أرـٚن افؼيًٜ, وهدم ِبؿ ـؾ بدظٜ صًْٜٔ, ؾٓؿ أمْٚء الل مـ 

ؿ زاهرة, وأمتف, وادجتٓدون ف حٍظ مِتف, أنقاره ☺خَِٔتف, وافقاشىٜ بغ افٌْل 

وؾوٚئِٓؿ شٚئرة, وآيٚهتؿ بٚهرة, ومذاهٌٓؿ طٚهرة, وحججٓؿ ؿٚهرة, وـؾ ؾئٜ تتحٔز 

إػ هقى ترجع إفٔف, أو تًتحًـ رأجٚ تًُػ ظِٔف, شقى أصحٚب الديٞ ؾ٘ن افُتٚب 

ظدهتؿ, وافًْٜ حجتٓؿ, وافرشقل ؾئتٓؿ, وإفٔف ًٌٕتٓؿ, ٓ يًرجقن ظذ إهقاء, وٓ 

ٌؾ مْٓؿ مٚ رووا ظـ افرشقل, وهؿ احٖمقٕقن ظِٔف وافًدول, يِتٍتقن إػ أراء, يَ

حٍيٜ افديـ وخزٕتف, وأوظٜٔ افًِؿ وحِتف, إذا اختِػ ف حديٞ ـٚن إفٔٓؿ افرجقع, ؾم 

حُّقا بف ؾٓق ادٌَقل ادًّقع, ومْٓؿ ـؾ ظٚل ؾَٔف, وإمٚم رؾٔع ٌٕٔف, وزاهد ف ؿٌِٜٔ, 

وهؿ الّٓقر افًئؿ, وشٌِٔٓؿ  وخمهقص بٍؤِٜ, وؿٚرئ متَـ, وخىٔٛ مًـ,

افًٌٔؾ ادًتَٔؿ, وـؾ مٌتدع بٚظتَٚدهؿ يتيٚهر, وظذ الؾهٚح بٌر مذاهٌٓؿ ٓ 

يتجٚه, مـ ـٚدهؿ ؿهّف الل, ومـ ظٕٚدهؿ خذَلؿ الل, ٓ ييهؿ مـ خذَلؿ, وٓ 

= 



[9] 

 

 ,.............................................................(1)َٜ ّٔ إِ دَ ْح بٚفقَ 
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يٍِح مـ اظتزَلؿ, ادحتٚط فديْف إػ إرصٚدهؿ ؾَر, وبك افْٚطر بٚفًقء إفٔٓؿ حًر 

ِديرٌ ﴿ ََ ِهْؿ َف َْٕكِ َ َظَذ   .(31)ذف أصحٚب الديٞ/ـها  .(39)الٟ/ ﴾َوإِن  اَّلل 

ُ َأَحدٌ ( وافدفٔؾ ظذ وحدإٔتف ؿقفف تًٚػ: ﴿1) ☺: , وؿقفف (1)الخالص/﴾ ُؿْؾ ُهَق اَّلل 

يَؽ َففُ " ُ َوْحَدُه ٓ َذِ ٓ  اَّلل 
َٚل: ٓ إََِلَ إِ ََ ِ ِْٔؾ َؾ ـْ اف ٚر  ِم ًَ ـْ َت ُد َوُهَق َظَذ َم ّْ ُِْؽ َوَفُف اْلَ ُ , َفُف اْد

 َؿِديرٌ 
ٍ
ء ؾ  َرْ ٓ   ,ـُ َة إِ َزُ َوٓ َحْقَل َوٓ ُؿق  ـْ ُ َأ ُ َواَّلل  ٓ  اَّلل 

 َوٓ إََِلَ إِ
ِ
ٌَْحَٚن اَّلل   َوُش

ِ
 
ِ
ُد َّلل ّْ اْلَ

َٛ فَ  ْر يِل َأْو َدَظٚ اْشُتِجٔ
ٍِ ؿ  اْؽ ُٓ  ِ , ُثؿ  َؿَٚل: اف

ِ
ْٝ َصالُتفُ بَِّٚلل  َِ َٖ َوَصذ  ُؿٌِ ِْ٘ن َتَقو  ". ُف, َؾ

 .(1154)افٌخٚري/

د الل تًٚػ بٚفًٌٚدة ـِٓٚ, ؾال تكف و مًْك افتقحٔد ظْد أصحٚب الديٞ: هق إؾرا

 .ٕحٍد ؽره, وٓ يؼك مًف أحد

ده بُمل ربقبٔتف, ؾٓق افذي خِؼ, وهق افذي رزق , وهق ومـ متٚم تقحٔدهؿ, إؾرا

 ًَ ََِؼ ﴿, ؿٚل تًٚػ: ٚاحٚفؽ ح ْ بِْٚشِؿ َرب َؽ اف ِذي َخ َ ُهَق ﴿, وؿٚل: (1)افًِؼ/ ﴾اْؿَرأ إِن  اَّلل 

ِة اْدَتِغُ  ق  َُ اُق ُذو اْف ز  ُ اْدَُِِؽ اْلَؼ  ﴿, وؿٚل: (58)افذاريٚت/ ﴾افر  َٚػ اَّلل  ًَ  .(114)ضف/ ﴾َؾَت

ده بُمل أخقهٔتف, وسف ـؾ صْقف افىٚظٜ إفٔف, ؿٌِٜٔ  وبدٕٜٔ وؿقفٔف ومٚفٜٔ, وإؾرا

بٚضْٜٔ أو طٚهريٜ, ـؾ ذفؽ فف, ؾال يتقـِقن إٓ ظِٔف, وٓ يًتًْٔقن إٓ بف, وٓ يهِقن 

وٓ يجقن إٓ فف, وٓ يْذرون وٓ يذبحقن إٓ ابتٌٚء مروٚتف, ؾٓق الَل الؼ, 

ل افُتٛ, ؿٚل تًٚػ:  وظٌقديتف هل أذف إظمل, وهل افٌٚيٜ مـ إرشٚل افرشؾ وإٕزا

ِحٔؿُ ﴿ ـُ افر  ْحَ ٓ  ُهَق افر  ْؿ إََِلٌ َواِحٌد ٓ إََِلَ إِ ُُ ُ ﴿, وؿٚل تًٚػ: (163)افٌَرة/ ﴾َوإََِلُ ُؿ اَّلل  ُُ
َذفِ
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 َؾْٚظٌُُدوهُ 
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ ٓ  ُهَق َخٚفُِؼ 

ْؿ ٓ إََِلَ إِ ُُ ُ ٓ إََِلَ ﴿, وؿٚل تًٚػ: (122)إنًٚم/ ﴾َرب  ٕ ِْل َأنَٚ اَّلل 
إِ

ٓ  أَ  ِريإِ ـْ الَة فِِذ ُ ﴿, وؿٚل تًٚػ: (14)ضف:/ ﴾نَٚ َؾْٚظٌُْدِن َوَأؿِِؿ افه  ٓ  اَّلل 
َِْؿ َأن ُف ٓ إََِلَ إِ َؾْٚظ

ٌَِْٕؽ  ْر فَِذ
ٍِ ٌْ  .(19)مّد/﴾ َواْشَت

ُ ☺: "وؿقفف  ٓ  اَّلل  ُدوا َأْن ٓ إََِلَ إِ َٓ َس َحت ك َيْن  , (25)افٌخٚري/" ُأِمْرُت َأْن ُأَؿٚتَِؾ افْٚ 

ده بُمل أشمئف وصٍٚتف, ؾٔثٌتقن فف ـؾ اشؿ وصٍٜ أثٌتف افُتٚب وافًْٜ, ويٍْقن  وإؾرا

ظْف ـؾ اشؿ وصٍٜ ٍٕٚه افُتٚب وافًْٜ, ؾال يٌتدظقهنٚ, وٓ يِحدون ف أشمئف, ؾًٌحٕٚف 

َْك َؾْٚدُظقهُ ﴿وتًٚػ فف إشمء الًْك وافهٍٚت افًذ, ؿٚل تًٚػ:  ًْ  إَْشَمُء اْلُ
ِ
 
ِ
ِِبَٚ  َوَّلل

ُِقنَ  َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ِِْحُدوَن ِف َأْشَمئِِف َشُْٔجَزْوَن َمٚ  ـَ ُي ِذي , وؿٚل تًٚػ: (182)إظراف/ ﴾َوَذُروا اف 

ُِٔؿُ ﴿ ِزيُز اْلَ ًَ َمَواِت َوإَْرِض َوُهَق اْف  ً , وؿٚل تًٚػ: (27)افروم/ ﴾َوَفُف اْدََثُؾ إَْظَذ ِف اف

ٌ ِح اْشَؿ َرب َؽ إَ ﴿  , وشٖٔيت بٔٚن ذفؽ بٚفتٍهٔؾ إن صٚء الل.(1)إظذ/ ﴾ْظَذ َش

أهؾ افٌدع مـ ادتًٍٍِٜ والّٜٓٔ وأؾراخٓؿ يَقفقن: افتقحٔد هق ظدم إًَٓٚم  أمٚ

 وافسـٔٛ, وإٕم يًْقن بذفؽ ٍٕل صٍٚت الل تًٚػ ظْف.

تٚج إػ ؾَقَلؿ: إن افتقحٔد هق ٍٕل افسـٔٛ وإًَٓٚم, هذا ؿقل ؽٚمض ف ًٍٕف ي

ف مقاوع ظديدة مـ مهٍْٚتف مرادهؿ ِبذا ♫ تًٍر, وؿد بغ صٔخ الشالم 

 ♫:افتقحٔد, ؿٚل 

َر إثٌَٚت افهٕٚع أخذ يثٌٝ وحدإٔتف, ؾَٚل: وافدفٔؾ ظذ وحدتف أنف ٓ  ؾهؾ: ؾِم ؿر 

 ترـٔٛ ؾٔف بقجف وإٓ حٚ ـٚن واجٛ افقجقد فذاتف رضورة اؾتَٚره إػ مٚ ترـٛ مْف...

افدفٔؾ أخذه مـ ـالم أيب ظٌد الل افرازي, وؿد شِؽ ؾٔف مًِؽ ادتًٍٍِٜ ـٚبـ وهذا 
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, وهق حجٜ بٚضِٜ, ق ظّدهتؿ ؾٔم يدظقٕف مـ افتقحٔدشْٔٚ وأمثٚفف, ؾ٘ن هذا ه

ومَهقدهؿ ؾٔم يدظقٕف مـ افتقحٔد, وؿد بغ ذفؽ ظِمء ادًِّغ ـم بْٔف أبق حٚمد 

 سح افرازي وؽره مـ هذه افىرق ف مقاوع أخر. افٌزايل ف هتٚؾٝ افٍالشٍٜ, وـم ؿد

, ٕهنؿ فهٍٚت وـٕٚقا مـ أصد افْٚس جتًٓم ؾٌٓذه الجٜ ٍٕقا ا♫: إػ أن ؿٚل 

 (63:62)ذح إصٌٕٜٓٚٔ/زظّقا أن إثٌٚت افهٍٚت يْٚف هذا افتقحٔد.ـها 

هق وزظّٓؿ أن إثٌٚت افهٍٚت يْٚف هذا افتقحٔد, ٕهنؿ يَقفقن: إن افسـٔٛ افذي 

, مْٓٚ: مٚ ـٚن مرـٌٚ مـ ذات وصٍٜ, بؾ وصِقا إػ أن  مٍْٚف فِتقحٔد فف صقر ظديدة

ؿٚفقا مٚ ـٚن مرـٌٚ مـ افذهـ وافقاؿع, وهذا هق افًدم بًْٔف, وفذفؽ رد المٚم أحد 

ظذ هذه ادَٚفٜ الٌٔثٜ, حٚ ؿٚل فف الّٓل: ٓ تُقٕقا مقحديـ أبدا حتك تَقفقا: ♫ 

ء, ؾَٚل المٚم أحد بٍٓؿ ظٍٚل وهٌف الل إيٚه: ٕحـ َٕقل ؿد ـٚن الل ؿد ـٚن الل وٓ ر

وٓ رء, وفُـ إذا ؿِْٚ: إن الل ل يزل بهٍٚتف ـِٓٚ, أخٔس إٕم ٕهػ اهلإ واحدا بجّٔع 

صٍٚتف؟ ورضبْٚ َلؿ ف ذفؽ مثال, ؾَِْٚ: أخزوٕٚ ظـ هذه افْخِٜ, أخٔس َلٚ جذع, 

َرب ـَ ٌٜ بجّٔع  واشّٓٚ اشؿ رء واحد وج ٚر, وخقص وشًػ وفٔػ و ٔٝ ٕخِ  ّ : وُش

ٓ َٕقل: إٕف ؿد ـٚن ف , : بجّٔع صٍٚتف إَل واحد ؟ ؾُذفؽ الل وفف ادثؾ إظذ صٍٚهتٚ

, وٓ  , وافذي فٔس فف ؿدرة هق ظٚجز وؿٝ مـ إوؿٚت, وٓ يَدر حتك خِؼ فف ؿدرة

ِم ؾًِؿ, وافذي ٓ يًِؿ : ؿد ـٚن ف وؿٝ مـ إوؿٚت وٓ يًِؿ حتك خِؼ فف ظ َٕقل

هق جٚهؾ, وفُـ َٕقل: ل يزل الل ظٚحٚ ؿٚدرا, ٓ متك, وٓ ـٔػ, وؿد شّك الل رجال 

ُٝ َوِحٔداً ﴿ـٚؾرا اشّف افقفٔد بـ ادٌرة ادخزومل ؾَٚل:  َْ َِ ـْ َخ , (11)اددثر/ ﴾َذْرِن َوَم
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ن ويدان ورجالن وؿد ـٚن هذا افذي شمه الل وحٔدا فف ظْٔٚن وأذٕٚن وفًٚن وصٍتٚ

وجقارح ـثرة, ؾَد شمه الل وحٔدا بجّٔع صٍٚتف, ؾُذفؽ الل وفف ادثؾ إظذ هق 

 بؼحل. (112:129)ؿراءة ف افرد ظذ افزٕٚدؿٜ والّٜٓٔ /بجّٔع صٍٚتف إَل واحد.ـها 

وؿد ذـر صٔخ الشالم الجَٚع ظذ بىالن هذه ادَقفٜ, فٔس ؾَط ظْد أهؾ ادِٜ, بؾ 

ؾ افٌِٜ ؿٚضٌٜ, ؾَٚل: فٔس ف ـالم افًرب, بؾ وٓ ظٚمٜ أهؾ افٌِٚت أن افذات ظْد أه

ادقصقؾٜ بٚفهٍٚت ٓ تًّل واحدا وٓ تًّل أحدا ف افٍْل والثٌٚت, بؾ ادَْقل 

تر ظـ افًرب تًّٜٔ ادقصقف بٚفهٍٚت واحدا وأحدا, حٔٞ أضَِقا ذفؽ  بٚفتقا

َْ ﴿ووحٔدا, ؿٚل تًٚػ:  َِ ـْ َخ , وهق افقفٔد ابـ ادٌرة, وؿٚل تًٚػ: ﴾ُٝ َوِحٔداً َذْرِن َوَم

ٚ افْ ْهُػ ﴿ َٓ َِ ْٝ َواِحَدًة َؾ َٕ ٚ ـَ َُِثٚ َمٚ َتَرَك َوإِْن  ـ  ُث ُٓ َِ ًٚء َؾْقَق اْثَْتَْغِ َؾ ًَ
ـ  ِٕ ـُ ِْ٘ن  , (11)افًْٚء/ ﴾َؾ

ة واحدة متهٍٜ بٚفهٍٚت, بؾ جًؿ حٚمؾ فألظراض.ـها  )درء ؾًمهٚ واحدة, وهل امرأ

 .(1/113افًَؾ وافَْؾ: تًٚرض

وهْٚك مًٖخٜ أخرى, وهل أن هْٚك مـ افٍرق وافىقائػ مـ ؽالة ادتهقؾٜ, ومـ شٚر 

ر بربقبٜٔ الل تًٚػ وهذا طٚهر افٌىالن , ظذ درِبؿ يَقفقن: إن ؽٚيٜ افتقحٔد هق الؿرا

ترة ظذ أن افٌٚيٜ افُزى مـ ؾرة متقا  بٌداهٜ افًَقل, ؾ٘ن ٕهقص افُتٚب وافًْٜ متقا

ده بٚفًٌٚدة, ؿٚل الل تًٚػ:  ٓ  ﴿الِؼ هل تقحٔد الل وإؾرا نَْس إِ ِٕ ـ  َوا ُٝ اْلِ َْ َِ َوَمٚ َخ

ٌُُدونِ  ًْ ٓ  ُهَق ﴿, وؿٚل تًٚػ: (56)افذاريٚت/ ﴾فَِٔ ً َواِحدًا ٓ إََِلَ إِ ٌُُدوا اهلِإَ ًْ ٓ  فَِٔ َوَمٚ ُأِمُروا إِ

قنَ  ـُ َُٕف َظم  ُيْؼِ ٌَْحٚ َ خُمِِِْهَغ َفُف ﴿, وؿٚل تًٚػ: (31)افتقبٜ/ ﴾ُش ٌُُدوا اَّلل  ًْ ٓ  فَِٔ
َوَمٚ ُأِمُروا إِ

 ِٜ َّ  ٔ ََ ـُ اْف َٚة َوَذفَِؽ ِدي ـَ ُتقا افز  ْٗ الَة َوُي قا افه  ُّ ٔ
َِ َٚء َوُي ٍَ ـَ ُحَْ ي   .(5)افٌْٜٔ/﴾ افد 
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 .(16)مًِؿ/(, 8)افٌخٚري/" ُبَِْل اِلْشالُم َظَذ ََخْسٍ ☺: "وؿٚل رشقل الل 

ؾَد دل افُتٚب وافًْٜ ظذ أن افٌٚيٜ مـ خِؼ الِؼ هل ظٌٚدة الل تًٚػ وتقحٔده 

بقجقد الل تًٚػ وتٖخٔٓف, وفٔس الؿرار بقجقده, ؾَد ـٚن مؼـقا افًرب يَرون 

, وجًؾ افْٚر مثقاهؿ خٚفديـ ؾٔٓٚ أبدا,  اـٍٚرً ظز وجؾ وربقبٔتف, ومع ذفؽ شمهؿ الل 

ـْ ﴿ؿٚل تًٚػ ظْٓؿ:  َر  َوَفئِ َّ ََ َس َواْف ّْ َر افن  َمَواِت َوإَْرَض َوَشخ   ً ََِؼ اف ـْ َخ ْؿ َم ُٓ َْٖخَت َش

قنَ  ُُ َؾ ْٗ َٖن ك ُي ُ َؾ ـ  اَّلل  قُف َُ , بؾ يًِّقن أنف ادتكف افَٔقم َلذا افُقن: (61)افًٌُْقت/ ﴾َفَٔ

﴿  ً ُِِؽ اف ّْ ـْ َي  َوإَْرِض َأم 
ِ
َمء  ً ـَ اف ْؿ ِم ُُ ـْ َيْرُزُؿ ـَ ُؿْؾ َم ـْ ُُيِْرُج اْلَل  ِم َع َوإَبَْهَٚر َوَم ّْ

قَن ) َُ ْؾ َأَؾال َتت  َُ ُ َؾ قُفقَن اَّلل  َُ َٔ ًَ ـْ ُيَدب ُر إَْمَر َؾ ـَ اْلَل  َوَم َٝ ِم  َوُُيِْرُج اْدَٔ 
ِٝ
ُؿ 31اْدَٔ  ُُ ( َؾَذفِ

الُل ؾَ  ٓ  افو  َد اْلَؼ  إِ ًْ ُؿ اْلَؼ  َؾَمَذا َب ُُ ُ َرب  ُؾقَن )اَّلل  , وفذفؽ (32:31)يقٕس/ ﴾(32َٖن ك ُتْكَ

ف إصقل إربًٜ: افَٚظدة ♫ يَقل صٔخ الشالم ادجدد مّد بـ ظٌد افقهٚب 

 إوػ:

وَن بٖن الل تًٚػ هق الٚفؼ  ☺أن تًِؿ أن افٍُٚر افذيـ ؿٚتِٓؿ رشقل الل  ر 
َِ ُم

 ثؿ ذـر إدفٜ. اددبر, وأن ذفؽ ل يدخِٓؿ الشالم...

( اظِؿ رحؽ الل أن اليمن بٚفرشؾ رــ مـ أرـٚن اليمن, ٓ يهح إيمن افًٌد إٓ 1)

ٔ تِف افُتٚب وافًْٜ.  بف, وؿد دل ظذ رـْ

ـَ ﴿أمٚ افُتٚب: ؾَد ؿٚل الل تًٚػ:  ؾٌّ آَم ـُ ِمُْقَن  ْٗ ُ ـْ َرب ِف َواْد ُشقُل بَِم ُأنِْزَل إَِفِْٔف ِم ـَ افر  آَم

 َوَمالئِ 
ِ
ُتٌِِف َوُرُشِِفِ بَِّٚلل  ـُ تِِف َو  .(285)افٌَرة/ ﴾َُ
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مّدًا ♠ ومـ افًْٜ: حديٞ جزيؾ ادنٓقر ف افهحٔحغ, وؿد شٖل جزيؾ 

ُتٌِِف, َوُرُشِِفِ ظـ اليمن, ؾَٚل: "☺  ـُ تِِف, َو َُ ـَ بَِّٚلل, َوَماَلئِ ِم ْٗ  ."َأْن ُت

 وافُالم ظـ إنٌٔٚء وافرشؾ شٔدور ف ظدة مًٚئؾ:

: حُؿ اليمن بٕٚنٌٔٚء وافرشؾ, وحُؿ مـ ـذب بقاحد مْٓؿ, أو ـٍر ادًٖخٜ إوػ

 بف.

  أصاًل د مًًِم اليمن بٕٚنٌٔٚء وافرشؾ ـم تَدم رــ مـ أرـٚن اليمن, وٓ يُقن افًٌ

إٓ بًد أن تتحَؼ ؾٔف أرـٚن اليمن ـٚمِٜ, ومْٓٚ اليمن بٕٚنٌٔٚء وافرشؾ, وؿد شٌؼ ذـر 

آظساف ِبٚ, أو ختهٔص مٚ  أو شِٛ ٌٕقتف وظدم, ذيٛ بقاحد مْٓؿ, وافتُافدفٔؾ ظِٔف

ًَ  ☺أظّف الل ف حَف, ـّـ يَقل إن افٌْل مّد  ؾُؾ  : فُـ فًِرب وفٔس فْٚ ٌٕٚل ح

 َوُرُشِِِف َوُيِريُدوَن ﴿هذا ـٌٍر ِبؿ وـٌٍر بٚلل تًٚػ, ؿٚل الل تًٚػ: 
ِ
ُروَن بَِّٚلل  ٍُ ُْ ـَ َي ِذي إِن  اف 

 ٍَ ًٍْض َوُيِريُدوَن َأْن َيت ِخُذوا َبْغَ َأْن ُي ٌَ ُر بِ ٍُ ُْ َٕ ًٍْض َو ٌَ ـُ بِ ِم ْٗ ُٕ قُفقَن  َُ  َوُرُشِِِف َوَي
ِ
ُؿقا َبْغَ اَّلل  ر 

َ  152َذفَِؽ َشٌِٔاًل ) ٚؾُِروَن َح َُ ؾَد حُؿ الل ظز وجؾ ظذ  (152)افًْٚء/ ﴾ٚ( ُأوََلَِؽ ُهُؿ اْف

ُٕقٍح اْدُْرَشِِغَ ﴿ٚػ ف ؿقم ٕقح: مـ ؾرق بغ رشقٍل وآخر بٚفٍُر, وؿٚل تً ْٝ َؿْقُم  َب ذ   ﴾ـَ

, وفُـ مـ ـذب برشقل واحد ؾَد ـذب بُؾ  مع أهنؿ ـذبقا رشقَلؿ ؾَط (125)افنًراء/

ـِ َمٚ َوَّص  ﴿افرشؾ, ٕن دظقهتؿ واحدة ومرشِٓؿ واحد, ؿٚل تًٚػ:  ي ـَ افد  ْؿ ِم ُُ َع َف َذَ

ًٚ َواف ِذي َأْوَحَْْٔٚ إِ  ُٕقح ـَ َوٓ بِِف  ي قا افد  ُّ ك َأْن َأِؿٔ ًَ ِهَٔؿ َوُمقَشك َوِظٔ َْْٔٚ بِِف إِْبَرا َفَْٔؽ َوَمٚ َوص 

ُؿقا ؾِٔفِ  ر  ٍَ  .(13)افنقرى/ ﴾َتَت
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 ادًٖخٜ افثٕٜٚٔ: افٌْقة هٌٜ مـ الل ظز وجؾ فًٌده:

ُ ﴿اظِؿ رحؽ الل أن افٌْقة اصىٍٚء مـ الل تًٚػ واختٔٚر لُّٜ ؿٚل تًٚػ:  اَّلل 

ٌٔع َبِهرٌ يَ  ِّ َ َش ِس إِن  اَّلل  ـَ افْٚ   ُرُشاًل َوِم
ِٜ َُ ـَ اْدَالئِ ل ِم

ٍِ , وؿٚل ف حؼ (75)الٟ:/ ﴾ْهَى

ٚ ُيقَحك﴿♠: مقشك  َ
ِ
ْع ح ِّ ُتَؽ َؾْٚشتَ  .(13)ضف/ ﴾َوَأنَٚ اْخَسْ

وهذا ؾٔف رد ظذ مـ يَقل إن افٌْقة مُتًٌٜ, ـٚفًٓروردي ادَتقل وابـ شًٌغ 

 .شٍٜ وؽالة افهقؾٜٔ, افذيـ جًِقا افًٍِٔقف أو افقيل أظذ مـ افٌْلوؽرهؿ مـ افٍال

وَلذا ـٚن مـ أصِٓؿ: أن افٌْقة مُتًٌٜ, وـٚن ♫: ؿٚل صٔخ الشالم 

 .(2/473)افٌْقات: افًٓروردي ادَتقل يىِٛ أن يُقن ٌٕٔٚ, وـذفؽ ابـ شًٌغ وؽره.ـها

 ادًٖخٜ افثٚفثٜ: افٍرق بغ افٌْل وافرشقل.

 واختِػ افًِمء هؾ افٌْل وافرشقل بًّْك أو بًّْٔغ؟♫: َٚض ظٔٚض يَقل اف

ـْ ﴿ؾَٔؾ: مهٚ شقاء وأصِف مـ الٌٕٚء وهق الظالم, واشتدفقا بَقفف تًٚػ  َِْْٚ ِم َوَمٚ َأْرَش

ٌَِٕل   ـْ َرُشقٍل َوٓ  ٌَِِْؽ ِم , ؾَد ثٌٝ َلم الرشٚل مًٚ, وٓ يُقن افٌْل إٓ (52)الٟ/ ﴾َؿ

 فرشقل إٓ ٌٕٔٚ.رشقٓ وٓ ا

وؿٔؾ: مهٚ مٍسؿٚن مـ وجف, إذ ؿد اجتًّٚ ف افٌْقة افتل هل الضالع ظذ افٌٔٛ 

والظالم بخقاص افٌْقة أو افرؾًٜ دًرؾٜ ذفؽ وحقز درجتٓٚ, واؾسؿٚ ف زيٚدة افرشٚفٜ 

فِرشقل, وهق إمر بٚلٕذار والظالم ـم ؿِْٚ, وحجتٓؿ مـ أيٜ ًٍٕٓٚ افتٍريؼ بغ 

: وادًْك: ومٚ آش ّغ وفق ـٕٚٚ صٔئٚ واحدا حٚ حًـ تُرارمهٚ ف افُالم افٌِٔغ, ؿٚفقا

 أرشِْٚ مـ رشقل إػ أمٜ أو ٌٕل وفٔس بّرشؾ إػ أحد.
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وؿد ذهٛ بًوٓؿ إػ: أن افرشقل مـ جٚء بؼع مٌتدأ, ومـ ل يٖت بف ٌٕل ؽر رشقل, 

 وإن أمر بٚلبالغ والٕذار.

افٌٍر: أن ـؾ رشقل ٌٕل, وفٔس ـؾ ٌٕل رشقٓ.ـها  وافهحٔح وافذي ظِٔف الّع

 . (1/172)افنٍٚ:

ٕن مَٚم افرشٚفٜ أخص مـ مَٚم افٌْقة, ؾ٘ن ـؾ رشقل ٌٕل وٓ ♫: ؿٚل ابـ ـثر 

 .(3/573)صحٔح تًٍر ابـ ـثر:يًُْس.ـها 

ؾ٘ن افٌْل: هق ادٌْٖ ظـ الل, وافرشقل: هق افذي أرشِف ♫: وؿٚل صٔخ الشالم 

 .(12/374)جمّقع افٍتٚوى:جـػ, وـؾ رشقل ٌٕل وفٔس ـؾ ٌٕل رشقٓ.ـها الل تًٚ

بًٜ: مٚ جيقز ف حَٓؿ, ومٚ ٓ جيقز.  ادًٖخٜ افرا

مَٚفتٓؿ:  ٚ, ؿٚل تًٚػ حٚـًٔ اظِؿ أن إنٌٔٚء وافرشؾ بٌؼ ـًٚئر افٌؼ ُيقَحك إفٔٓؿ

ؿْ ﴿ ُُ ُِ ٓ  َبَؼٌ ِمْث
ـُ إِ َْٕح ْؿ إِْن  ُٓ ُِ ْٝ ََلُْؿ ُرُش ٌَِٚدهِ  َؿَٚف ـْ ِظ ـْ َيَنُٚء ِم ـ  َظَذ َم ُّ َ َي ـ  اَّلل 

ُِ  ﴾َوَف

ْؿ ُيقَحك إيَِل  ﴿☺: , وؿٚل فٌْٔف مّد (11)إبراهٔؿ/ ُُ ُِ ٕ َم َأنَٚ َبَؼٌ ِمْث
, (112)افُٓػ/ ﴾ُؿْؾ إِ

وفذفؽ جيقز ظِٔٓؿ مٚ جيقز ظذ شٚئر افٌؼ مـ إؿدار افُقٕٜٔ, وآحتٔٚجٚت افٍىريٜ, 

بؾ ويًحرون , ويْٚمقن ويوحُقن ويٌُقن ويّروقن يؼبقنؾٓؿ يٖـِقن و

ويتزوجقن ويّقتقن بؾ يَتِقن, ـؾ ذفؽ جٚئز ف حَٓؿ, ؿٚل تًٚػ ف حؼ ظًٔك 

 :♠﴿ َٕٚ ٚ ـَ  ٌٜ ََ ي ُف ِصد  ُشُؾ َوُأم  ٌِِِْف افر  ـْ َؿ ْٝ ِم َِ ٓ  َرُشقٌل َؿْد َخ ـُ َمْرَيَؿ إِ ُٔح اْب
ًِ َمٚ اْدَ

ٚمَ  ًَ الِن افى  ـُ ْٖ ِق ِف ﴿, ؿٚل تًٚػ: (75)احٚئدة/ ﴾َي ّْ َٚم َوَي ًَ ُؾ افى  ـُ ْٖ ُشقِل َي َوَؿُٚفقا َمِٚل َهَذا افر 

ِق  ُِقَن ﴿, وؿٚل تًٚػ: (7)افٍرؿٚن/ ﴾إَْشَقا ـُ ْٖ ُْؿ َفَٔ ٓ  إهِن  ـَ اْدُْرَشَِِغ إِ ََِؽ ِم َِْْٚ َؿٌْ َوَمٚ َأْرَش
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ِق  ُنقَن ِف إَْشَقا ّْ َٚم َوَي ًَ ُف َأن  ﴿, وؿٚل ف مروٓؿ: (22ٚن/)افٍرؿ ﴾افى  ََٕٚدى َرب  َوَأج قَب إِْذ 

َِْل افي     ً َع ﴿, وؿٚل ف ًٕٔٚهنؿ افذي هق خٚرج ظـ افرشٚفٜ: (83)إنٌٔٚء/ ﴾َم َّ ٚ جَمْ ٌَ َِ َِم  َب َؾ

َٔٚ ُحقهَتَُم  ًِ َٕ َم  ِٓ
ِ  وؽر ذفؽ مـ أيٚت. (61)افُٓػ/ ﴾َبْْٔ

ؿ يًتحٔؾ ظِٔٓؿ افُذب والٕٜٔٚ وافًٓق وافًْٔٚن ف وأمٚ مٚ ٓ جيقز ف حَٓؿ: ؾ٘هن

ـِ اَْلََقى )﴿أمر افتٌِٔغ وافرشٚفٜ, يَقل الل تًٚػ:  ٓ  َوْحٌل 3َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ ( إِْن ُهَق إِ

ِعُ ﴿, وؿٚل تًٚػ: (4:3)افْجؿ/ ﴾ُيقَحك ٍِْز إِْن َأتٌ  َٕ  
ِ
ٚء ََ ِْ ـْ تِ َفُف ِم قُن يِل َأْن ُأبَد  ُُ ٓ  َمٚ  ُؿْؾ َمٚ َي إِ

ُٜ إَْظُغِ ☺: ", وؿٚل رشقل الل (15)يقٕس/ ﴾ُيقَحك قَن َفُف َخٚئَِْ ُُ ك فٌَِِْك  َأْن َت
ٌِ
ٕ ُف َٓ َيٌَْْ " إِ

 .(2683)أبق داود/

ؾ٘هنؿ متٍَقن ظذ أن إنٌٔٚء مًهقمقن ؾٔم يٌٌِقٕف ظـ ♫: ؿٚل صٔخ الشالم 

ل هق افذي يٌِغ ظـ الل أمره وهنٔف , ؾ٘ن افرشق الل تًٚػ, وهذا هق مَهقد افرشٚفٜ

 . (1/286)مْٓٚج افًْٜ:وخزه, وهؿ مًهقمقن ف تٌِٔغ افرشٚفٜ بٚتٍٚق ادًِّغ.ـها 

قؿقع ف وأهؾ افًْٜ والمظٜ أصحٚب الديٞ جمًّقن ظذ ظهّٜ إنٌٔٚء مـ اف

ًٚػ ؾٔٓؿ: , وأن مٚ وؿًقا ؾٔف مـ صٌٚئر مٌٍقر َلؿ, ؿٚل الل تاافٌُٚئر أو افهٌٚئر ظّدً 

ـْ ﴿ ُٕقٍح َوِم َِْْٚ َمَع  ـْ َحَ  آَدَم َومِم 
ِٜ
ي  ـْ ُذر  ِٔ َغ ِم ـَ افٌْ  ْؿ ِم ِٓ َِْٔ ُ َظ َؿ اَّلل  ًَ ـَ َأنْ ِذي ِٜ ُأوََلَِؽ اف  ي   ُذر 

ـِ َخ  ْحَ ْؿ آَيُٚت افر  ِٓ َِْٔ ٌََْْٔٚ إَِذا ُتتَْذ َظ ـْ َهَدْيَْٚ َواْجَت ئَٔؾ َومِم  ِهَٔؿ َوإِْها ًٚ إِْبَرا ّٔ
ُِ دًا َوُب وا ُشج   ﴾ر 

 (58)مريؿ/

 ادًٖخٜ الٚمًٜ: حُؿ مـ شٌٓؿ أو إتَهٓؿ.

اظِؿ رحؽ الل أن شٛ إنٌٔٚء ـٍر بقاح, ُيِد صٚحٌف افْٚر, ول يٍرق افَٚض ظٔٚض 
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ٔ  ☺بغ مـ شٛ افٌْل مّد ♫  أخر, ؾَٚل: وحُؿ مـ شٛ شٚئر  ٚ, ومـ شٛ ٌٕ

خػ ِبؿ أو ـذِبؿ ؾٔم أتقا بف, أو أنُرهؿ وجحدهؿ حُؿ واشت أنٌٔٚء الل تًٚػ ومالئُتف

 َوُرُشِِِف َوُيِريُدوَن َأْن ﴿ٌْٕٔٚ  ظذ مًٚق مٚ ؿدمْٚه, ؿٚل الل تًٚػ: 
ِ
ُروَن بَِّٚلل  ٍُ ُْ ـَ َي ِذي إِن  اف 

ًٍْض َوُيرِ  ٌَ ُر بِ ٍُ ُْ َٕ ًٍْض َو ٌَ ـُ بِ ِم ْٗ ُٕ قُفقَن  َُ  َوُرُشِِِف َوَي
ِ
ُؿقا َبْغَ اَّلل  ر  ٍَ يُدوَن َأْن َيت ِخُذوا َبْغَ َذفَِؽ ُي

ًٚ 152َشٌِٔاًل ) َّ ٚؾُِروَن َح َُ  .(152)افًْٚء/ ﴾( ُأوََلَِؽ ُهُؿ اْف

ـَ ﴿وؿٚل تًٚػ:  َٚن ِم ـَ ٚ َوَمٚ  ًٍ ِهَٔؿ َحِْٔ َٜ إِْبَرا  ِ ََٕهَٚرى هَتْتَُدوا ُؿْؾ َبْؾ ِم ُٕقا ُهقًدا َأْو  ق ـُ َوَؿُٚفقا 

ـَِغ ) ِهَٔؿ َوإِْشَمِظَٔؾ َوإِْشَحَٚق ( ُؿقُفقا آمَ 135اْدُْؼِ  َوَمٚ ُأنِْزَل إَِفَْْٔٚ َوَمٚ ُأنِْزَل إَِػ إِْبَرا
ِ
ْٚ  بَِّٚلل 

ُق َبْغَ َأَحدٍ  ر  ٍَ ُٕ ِْؿ ٓ  ـْ َرِب  ِٔ قَن ِم ك َوَمٚ ُأويِتَ افٌْ  ًَ قَب َوإَْشٌَِٚط َوَمٚ ُأويِتَ ُمقَشك َوِظٔ َُ ًْ  َوَي

 ِِ ًْ ـُ َفُف ُم َْٕح ْؿ َو ُٓ قَن )ِمْْ  .(136:135)افٌَرة/ ﴾(136ُّ

ـْ ُرُشِِفِ ﴿:  وؿٚل تًٚػ ُق َبْغَ َأَحٍد ِم ر  ٍَ ُٕ ُتٌِِف َوُرُشِِِف ٓ  ـُ تِِف َو َُ
 َوَمالئِ

ِ
ـَ بَِّٚلل  ؾٌّ آَم  ﴾ـُ

 .(2/488)افنٍٚ:.ـها (285)افٌَرة/

, ؾَٚل: ☺ؿٌؾ هذا افٌٚب أؿقال أهؾ افًِؿ ف مـ شٛ افٌْل مّد  ♫وؿد ذـر 

, أو ظٚبف, أو أخحؼ بف َٕهٚ ف ًٍٕف ☺ْٚ الل وإيٚك, أن جٔع مـ شٛ افٌْل اظِؿ وؾَ

ٌ ٓف بقء ظذ ضريؼ افًٛ فف, أو  أو ًٌٕف أو ديْف أو خهِٜ مـ خهٚفف, أو ظّرض بف أو ص

الزراء ظِٔف, أو افتهٌر فنٖنف, أو افٌض مْف وافًٔٛ فف: ؾٓق شٚب فف, والُؿ ؾٔف 

وٓ ًٕتثْل ؾهال مـ ؾهقل هذا افٌٚب ظذ هذا ادَهد,  حُؿ افًٚب, يَتؾ ـم ٌْٕٔف,

وٓ يّسي ؾٔف تكيٚ ـٚن أو تِقيٚ, وـذفؽ مـ فًْف, أو دظٚ ظِٔف, أو متْك مية فف, 

أو ًٕٛ إفٔف مٚ ٓ ئِؼ بّْهٌف ظذ ضريؼ افذم, أو ظٌٞ ف جٓتف افًزيزة بًخػ مـ 

= 
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ُِ وتَ  فُ حُٔ ِبٚ وَ   ُٚح حَ افه   ٚرُ ٌَ إْخ  ِت دَ رَ ٚ وَ مَ  َذ ظَ  ☺ف قفُ ُش ٚ رَ ِِبَ  فُ فَ  دَ ِٓ َص  وْ , أَ فُ ْزي

ِٝ ََ َٕ ف, وَ بِ  ِ  ًُ ٍْ فِ  فُ تَ ٌَ ثْ ٚ أَ مَ  َجؾ  َجاَلُففُ  فُ فَ  قنَ تُ ٌِ ثْ يُ , وَ فُ ْْ ظَ  ُٚت ََ افث   وُل دُ اف  فٚبِ تَ ـِ  ف فًِ ْ

 
= 

ٚ جرى مـ افٌالء وادحْٜ ظِٔف, أو افُالم وهجر ومُْر مـ افَقل وزور, أو ظره بقء مم

ؽّهف بًٌض افًقارض افٌؼيٜ الٚئزة وادًٓقدة فديف, وهذا ـِف إجٚع مـ افًِمء 

 .(2/428)افنٍٚ:وأئّٜ افٍتقى مـ فدن افهحٚبٜ روقان الل ظِٔٓؿ إػ هِؿ جرا.ـها 

ـّ الل ظذ أن وؿٍٝ ظذ ـالٍم فًّر بـ ظٌد افًزيز   َِٕف المٚم حرب♫ وؿد م

برجؾ شٛ  , ؿٚل :ُأيت ظّرُ ل: ظـ فٔٞ بـ أيب شِٔؿ, ظـ جمٚهدؿٚ (344)افًْٜ/افُرمٚن ف 

 , أو أحٍد مـ إنٌٔٚء ؾٚؿتِقه.ؾَتِف, ثؿ ؿٚل ظّر: مـ شٛ الل ☺افٌْل 

 ادًٖخٜ افًٚدشٜ وإخرة: تٍؤؾ إنٌٔٚء.

, افًزيز الُٔؿالل  اظِؿ ظِّْل الل وإيٚك, أن افتٍٚوؾ بغ إنٌٔٚء وافرشؾ أمر ؿّدره

ًْضٍ ﴿ؾَٚل ظز وجؾ ف ـتٚبف:  ْؿ َظَذ َب ُٓ َو ًْ َِْْٚ َب ُشُؾ َؾو  َِْؽ افر 
, ؾٓؿ يٍوؾ (253)افٌَرة/ ﴾تِ

ٔ ُد ☺: "ؾَد ؿٚل ☺, بًوٓؿ بًوٚ, وأؾوِٓؿ ظذ الضالق ٌْٕٔٚ وحٌٌْٔٚ مّد  َأنَٚ َش

ـْ َتَْْنؼ  َظُْْف إَْرُض,  ُل َم عٍ َوَفِد آَدَم, َوَأو   ٍ ُل ُمَن ُل َصٚؾٍِع, َوَأو  , ثؿ ُأوفق (4673)أبق داود/" َوَأو 

ْزِم, وهؿ ذوو الزم وافهز, وؿد ذـرهؿ الل ف ؿقفف:  ًّ ْؿ ﴿اف ُٓ ِٔ َغ ِمَٔثَٚؿ ـَ افٌْ  َٕٚ ِم َوإِْذ َأَخْذ

َٕٚ مِ  ـِ َمْرَيَؿ َوَأَخْذ ك اْب ًَ ِهَٔؿ َوُمقَشك َوِظٔ ُٕقٍح َوإِْبَرا ـْ  ًٚ َؽِِٔيًٚ َوِمَْْؽ َوِم ْؿ ِمٔثَٚؿ ُٓ ْْ﴾ 

, , وؿد خص الل ظز وجؾ بًوٓؿ ظذ بًض ف أمقر, ؾّْٓؿ مـ ـِّف الل(7)إحزاب/

  ٔ مـ جع فف ادِؽ وافٌْقة, إػ ؽر ذفؽ مـ إًٕٚمف مْٓؿ , وٚومْٓؿ مـ رؾًف إفٔف ح

 ظِٔٓؿ.▐ 
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  (1).☺ف قفِ ُش ٚن رَ ًَ ذ فِ وظَ 

 

شمء ظَٔدة أهؾ افًْٜ والمظٜ أصحٚب الديٞ ف تقحٔد إ♫ ذـر المٚم ( 1)

 .وافهٍٚت ف هذه افٍَرة مـ جٜٓ الجٚل

إن أهؾ افًْٜ أصحٚب الديٞ ٕيروا ف ـتٚب الل تًٚػ : ومـ جٜٓ افتٍهٔؾ أؿقل

ًٚ أن افُالم ٓ يُقن إٓ خزً وظِّقا أ▐, وظِّقا أنف ـالمف   :ا أو إٕنٚءجو

بف صدَ   ب.ق أو ـذَ ؾٚلز: مٚ ـٚن ظذ شٌٔؾ الُٚيٜ, وجقا

 ـثرة, ؾّْف إمر وافْٓل...افخ. والٕنٚء أنقاعٌ 

ُيز ف  ☺أن أهؾ افًْٜ وجدوا الل ظز وجؾ ُيز ف ـتٚبف, ووجدوا ٌٕٔف  :وادَهقد

 ا , أو خزً مـ أخٌٚر مـ شٌَقٕٚ ا , أو خزً إمٚ صٍٜ مـ صٍٚت بٚرئْٚ :شْتف بٖخٌٚر صتك

 شٔحدث, ؾهدؿقه وأمْقا بف.

أمر ☺ هنك بْقاهل, ووجدوا رشقفف ووجدوا الل ظز وجؾ أمر ف ـتٚبف بٖوامر و

 ☺.بٖوامر وهنك بْقاهل: ؾٚمتثِقا أمر الل ظز وجؾ وأمر رشقفف 

 أجًغ, يهدؿقن إخٌٚر ويّتثِقن إوامر.╚ ؾٓذه هل حََٜٔ إيمن افًِػ 

ؾّـ جِٜ إخٌٚر, أشمء الل وصٍٚتف, ؾٓؿ ِبٚ مٗمْقن, وبٚفٌحٞ ظـ ـٍٔٔتٓٚ مْتٓقن, 

ُٔع اْفٌَِهرُ فَ ▬يًِّقن أن الل  ِّ  ً ٌء َوُهَق اف ْثِِِف َرْ
ِّ ـَ , ٓ ييبقن فف (11/)افنقرى♂ َْٔس 

 ٍُ , وٓ يًِّقن فف شّٔٚ, ويَقفقن: إمثٚل, وٓ جيدون فف ـ ـْ ِظِْْد َرب َْٚ﴿قا ؾٌّ ِم ـُ  ﴾آَمْٚ  بِِف 

ء وافٌدع, افذيـ أؿًؿ ظِٔٓؿ أبقهؿ افًِغ, ؾَد اتٌ, (7)آل ظّران/ ًقا أمٚ أهؾ إهقا

ء الحٔؿ, جٚءهؿ خز الل  ئٓؿ, وؿدمقا ظَقَلؿ ظذ وحل رِبؿ, ؾٖرداهؿ إػ شقا أهقا

= 
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ؾردوه, وهنٚهؿ ؾًٕٚدوه, أمرهؿ بٖٓ ييبقا فف إمثٚل, ؾٖبقا إٓ افوالل, أظِّقا 

َد اْلَؼ  ﴿َلؿ  ِٚقا ـتٚب الل وٓ شْٜ ٌٕٔف حهًْ ظَقَلؿ, وصٌِقا أذهٚهنؿ, ول جيً ًْ َؾَمَذا َب

  ٓ الُل إِ  .(32قٕس/ي) ﴾ افو 

أخرجٝ َلؿ ظَقَلؿ ؿقإغ ؾٚشدة بٚضِٜ, اشتٓقهتٚ أنًٍٓؿ, طْقهٚ براهغ وهل 

هاب, جًِقهٚ ؿقاضع وهل طْقن بؾ أوهٚم, أؿٚمقهٚ ووافقا ظِٔٓٚ, وظٚدوا ؾٔٓٚ, 

 وجًِقا َلٚ دوفٜ, وحًٌقا وّذدوا, بؾ ؿتِقا أهؾ الؼ ٕجِٓٚ.

مً  فًِؿ أن يًِؿ أصقل ديْف مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ ظذ ضٚفٛ ا ٚوفذفؽ ـٚن فزا

وتٚبًٔٓؿ, مـ أهؾ افَرون افثالثٜ إوػ, ؾَد حٍيٓؿ الل مـ ـؾ ؾتْٜ وصٌٜٓ: ؾُٕٚٝ 

 ظَٔدهتؿ صٚؾٜٔ, ٓ صقب ؾٔٓٚ وٓ ـدر.

ظذ ضٚفٛ افًِؿ أن يًِؿ أصقل الالف بغ أهؾ الؼ وافٌٚضؾ, ومٚ  ٚويٌٌْل أجًو 

♫ المٚم افهٚبقن وافذي مْٓؿ  مظٜ أصحٚب الديٞافذي أحقج أهؾ افًْٜ وال

 .أن يهْػ هذه افًَٔدة ِبذه افىريَٜ

ؾَد يتًٚءل ادرء حٚذا ؿٚل أئّتْٚ: ٕٗمـ بم وصػ بف ًٍٕف مـ ؽر حتريػ أو تًىٔؾ أو 

تُٔٔػ أو متثٔؾ, حٚذا ـؾ هذه افتٌْٔٓٚت, وهؾ ٕحـ موىرون فَقل هذه ادحٚذير, أمٚ 

 مٚذا؟

ـم جٚءت ☺ ٜ ظذ مثؾ هذه إشئِٜ حتتٚج إػ بحٞ وتَْر, ٕن افٌْل إن الجٚب

, ؾَد ـٚن ُيزهؿ  ╚افًْـ وإحٚديٞ ظْف, ل يُـ يذـر ذفؽ فِهحٚبٜ 

افخ,  بٚلديٞ ظـ الل وصٍٚتف, ول يُـ يَقل َلؿ آمْقا ِبٚ مـ ؽر تنٌٔف, وٓ متثٔؾ ...

= 
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ؾ افٌالء ف هذه إمٜ صٔىٚن الٕس وـذفؽ افتٚبًغ, إػ أن ٌٌٕٝ ٕٚبٌٜ افًقء وأص

الًد بـ درهؿ, هذا الًد ربٔٛ افٔٓقد وافهٚبئٜ, أخذ هذا الًد ديْف مـ افهٚبئٜ 

, وهؿ ؿقٌم يٍْقن صٍٚت إؾًٚل ظـ الل تًٚػ, وأخذه ☺افذيـ هؿ بَٚيٚ ؿقم إبراهٔؿ 

ٕظهؿ, مـ صٔخف أبٚن أو بٔٚن بـ شًّٚن, افذي أخذه مـ ضٚفقت بـ أخٝ فٌٔد بـ ا

ؾٓذه مدرشتف افتل ☺, افذي أخذه مـ فٌٔد بـ إظهؿ افٔٓقدي افذي شحر افٌْل 

: إن الل ل تربك ؾٔٓٚ, ؾَد خرج ظذ إمٜ بَّٚفٜ صًْٜٔ, ـّذب ِبٚ سيح افَرآن, ؾَٚل

, ول يتخذ إبراهٔؿ خِٔال, ؾَتؾ ظذ هذه ادَٚفٜ, ؿتِف خٚفد بـ ظٌد يُِؿ مقشك تًُِٔم 

ؿ أخذ مْف هذه ادَٚفٜ الٓؿ بـ درهؿ, وًٌٕٝ إفٔف ؾرؿٜ الّٜٓٔ, وظرؾقا ث, الل افَني

بتًىٔؾ الل ظز وجؾ ظـ إشمء وافهٍٚت, وؿتِف شِؿ بـ أحقز بّرو ف خالؾٜ هنٚم 

 بـ ظٌد ادِؽ.

ع بغ أهؾ افًْٜ وادٌتدظٜ ف ـؾ مًٖخٜ  وادَهقد: أنف يٌٌْل ظِْٔٚ مًرؾٜ مقاضـ افْزا

 . مـ مًٚئؾ افديـ

ٚظِؿ رحؽ الل أن أصؾ افٌالء ظْد ادًىِٜ ـِٓؿ: هق تَديؿ ظَقَلؿ ظذ ـتٚب الل ؾ

فُـ ـِّٜ تَديؿ ظَقَلؿ ـِّٜ جمِّٜ, ل يتٌغ مْٓٚ أصؾ ومٌدأ ☺, ظز وجؾ وشْٜ ٌٕٔف 

 والَلؿ.

إن مٌدأ والل الّٜٓٔ ظِٔٓؿ مـ الل مٚ يًتحَقن يٌدأ مـ خمٚفٍتٓؿ فَقفف تًٚػ: و

بُ ﴿ قنَ َؾال َتْيِ ُّ َِ ًْ َُِؿ َوَأنْتُْؿ ٓ َت ًْ َ َي  إَْمَثَٚل إِن  اَّلل 
ِ
 
ِ
, ؾ٘ن الل ظز وجؾ هنك (74)افْحؾ/ ﴾قا َّلل

 , ؾال ينٌٓف بٖحد, وٓ ئًَف بقء.ذه أيٜ أن ييب افًٌد لل مثاًل ف ه

= 
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وٓ تيب َلٚ  ؿٔٚس أنف فٔس ف افًْٜ : واظِؿ رحؽ الل♫ؿٚل افزِبٚري

 .(53ح افًْٜ/)ذإمثٚل.ـها 

جف وؿٔٚشف, وتٖوفف مـ ؽر حجٜ مـ افًْٜ  وؿٚل: واظِؿ أنف مـ ؿٚل ف ديـ الل برأ

والمظٜ: ؾَد ؿٚل ظذ الل مٚ ٓ يًِؿ, ومـ ؿٚل ظذ الل مٚٓ يًِؿ: ؾٓق مـ ادتٍُِغ.ـها 

 .(258)ذح افًْٜ/

)َٕض ِؼ. ـها وٓ تَٚس أشمء الل بٖشمء ال♫: وؿٚل افدارمل ظثمن بغ شًٔد 

 .(8افدارمل/

وؿٚل: وـم فٔس ـّثِف رء: فٔس ـًًّف شّع, وٓ ـٌكه بك, وٓ َلم ظْد الِؼ 

 .(45)َٕض افدارمل/ؿٔٚس, وٓ مثٚل, وٓ صٌٔف.ـها 

ظـ أيب يقشػ افَٚض أنف ؿٚل: فٔس افتقحٔد ♫:  مّد بـ إشحٚق بـ مْدهوؿٚل 

ف, وٓ مثؾ فف تٌٚرك الل أحًـ الٚفَغ.ـها ٕن افَٔٚس يُقن ف رء فف صٌ بٚفَٔٚس...

 .(526)افتقحٔد/

 اْدََثُؾ إَْظَذ ﴿الل ظز وجؾ يَقل ف ـتٚبف:  ٕرىومع ذـر مٚ شٌؼ, 
ِ
 
ِ
, (62)افْحؾ/ ﴾َوَّلل

 ؾٖي مثؾ هنٕٚٚ الل ظْف, وأي مثؾ أمرٕٚ الل بف.

ن يًتدل ؾٔف وممٚ يقوح هذا, أن افًِؿ الَلل ٓ جيقز أ♫: يَقل صٔخ الشالم 

ده, ؾ٘ن الل  بَٔٚس متثٔع يًتقي ؾٔف إصؾ وافٍرع, وٓ بَٔٚس صّقيل تًتقي ؾٔف أؾرا

شٌحٕٚف فٔس ـّثِف رء, ؾال جيقز أن يّثؾ بٌره وٓ جيقز أن يدخؾ حتٝ ؿؤٜ ـِٜٔ 

 .(1/29)درء افتًٚرض:تًتقي أؾرادهٚ.ـها 
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 ﴿: افَٔٚس افذي هنٕٚٚ الل ظز وجؾ ظْف بَقفف♫ ؾذـر هْٚ 
ِ
 
ِ
ُبقا َّلل َؾال َتْيِ

 .(74)افْحؾ/ ﴾إَْمَثَٚل 

وفُـ يًتًّؾ ▐: ف مقوع آخر يَرر ؾٔف ادثؾ الٚئز ف حَف ♫ وؿٚل 

 اْدََثُؾ إَْظَذ ﴿ـم ؿٚل تًٚيل:  ف ذفؽ ؿٔٚس إويل...
ِ
 
ِ
, مثؾ أن ُيًِؿ أن (62)افْحؾ/ ﴾َوَّلل

ف مـ افقجقه, ؾٕ٘م اشتٍٚده مـ ـؾ ـمل ثٌٝ فِّخِقق أو ادحدث ٓ َٕص ؾٔف بقج

خٚفَف وربف ومدبره ؾٓق أحؼ بف مْف, وأن ـؾ َٕص وظٔٛ ف ًٍٕف, وهق مٚ توّـ 

 (1/29)درء افتًٚرض:وجٛ ٍٕٔف ظـ افرب تٌٚرك وتًٚيل بىريؼ إويل.  ا: إذً شِٛ هذا افُمل

 بتكف.

مع خَِف, ؾتٌغ فْٚ أصؾ افنٌٜٓ ظْد الّٜٓٔ, وهل ووًٓؿ الل ظز وجؾ ف ؿٔٚس 

ٌء ـٚن ؿٔٚس متثٔؾ أو صّقل.  شقا

وؿٔٚس افتّثٔؾ: هق إلٚق ؾرع بٖصؾ ف حُؿ جٚمع فًِٜ, وهذا افْقع شٌٛ رئٔس مـ 

 أشٌٚب افتًىٔؾ, مثٚفف:

مٌ : "☺ؿٚل رشقل الل  ٍُِر َحَرا ًْ ؾ  ُم " ؾٚلديٞ ُذـرت ؾٔف افًِٜ والُؿ, بَل فْٚ ـُ

, ؾَْقل: الّر مًُر إذا هق حرام, ؾهٚر ادحُقم ظِٔف, وافذي شْجًِف أصؾ حٚ بًده

 ظْدٕٚ أصؾ شٌْْل ظِٔف مٚ بًده:
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 حُؿ ظِٜ أصؾ أو ؾرع

 حرام مًُر الّر

 حرام مًُر ٌٕٚت النٔش

هُذا هق ؿٔٚس افتّثٔؾ, ؾَد أخحَْٚ ٌٕٚت )النٔش( وهق ؾرع ف ادًٖخٜ بٚلّر وهق 

 ُالمهٚ مًُر.أصؾ ف ادًٖخٜ بحُؿ جٚمع ٓصساك افًِٜ بْٔٓم: ؾ

:  , وٓ جيقز ف حؼ الل تًٚػ, ؾَد ؿٚل الل ظز وجؾ وهذا افَٔٚس صٚفح حٚ ووع فف

قنَ ﴿ ُّ َِ ًْ َُِؿ َوَأنْتُْؿ ٓ َت ًْ َ َي  إَْمثََٚل إِن  اَّلل 
ِ
 
ِ
ُبقا َّلل  .(74)افْحؾ/ ﴾َؾال َتْيِ

ٔص مـ ؿدر وفْْير ـٔػ أظروقا ظـ هنل الل ظز وجؾ ممٚ أوؿًٓؿ ف افتًىٔؾ وافتَْ

 .▐افرب 

: ٕحـ ٓ ًِٕؿ افٍرق بغ الًٕٚن والمد إٓ بٚلرـٚت وإؾًٚل وإظراض  ؿٚفقا

: ادقجقدات إمٚ إًٕٚن, أو حٔقان, أو ٌٕٚت, أو جٚدات, وافًٌٔؾ ف  )افهٍٚت(, ؾَٚفقا

افتٍريؼ بغ أذف إجْٚس وؽره, هل إؾًٚل: ؾٚلًٕٚن يًٍؾ: يْٚم, يَقم, يًتقي, 

, أمٚ المد ؾال حرـٜ فف  يوحؽ, يٌُل, يٌوٛ, يٛ, يْزل, جيلء, يتُِؿ...افخ جيِس

اْلَل  ؾْيروا ف ـتٚب الل ؾقجدوا الل ظز وجؾ يَقل ظـ ًٍٕف: ﴿, إٓ افًُقن

ٔ قمُ  ََ ْرِش اْشتََقى﴾, ﴿اْف ًَ ـُ َظَذ اْف ْحَ ًٚ ﴾, ﴿افر  ٍّ ًٚ َص ٍّ َُِؽ َص ْقَف , ﴿ ﴾َوَجَٚء َرب َؽ َواْدَ ًَ  َؾ

ؿْ  ُٓ  ٌ
ْقٍم ُيِ ََ ُ بِ ْٖيِت اَّلل  بف ًٍٕف ف ـتٚبف, وف شْٜ  تًٚػ﴾...افخ مـ إؾًٚل افتل وصػ الل َي

 ☺.ٌٕٔف 
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: الل مقجقد, ثؿ ؿٚشقه بٚدقجقد إول ظْدهؿ وهق الًٕٚن, ثؿ وجدوا الل ظز  ؾَٚفقا

: مقجقد أخحَْٚه بّقجقد ف ظِٜ واحدة , إذا اواحدً  ! ؾٚلُؿ شُٔقنوجؾ يًٍؾ, ؾَٚفقا

 الل إًٕٚن خمِقق مدث, وهذا مٚ ؾًِتف ادّثِٜ ادنٌٜٓ.

 حُؿ ظِٜ أصؾ أو ؾرع

 خمِقق أو إًٕٚن يًٍؾ مقجقد

 !خمِقق أو إًٕٚن يًٍؾ ▐الل 

1 

 

: ـٔػ ذفؽ والل يَقل: ﴿ ءٌ أمٚ ادًىِٜ ؾَٚفقا ْثِِِف َرْ
ِّ ـَ إمٚ أن َٕقل  (11)افنقرى/﴾ َفَْٔس 

ّع,  وهذا هق إًٕٚن خمِقق ُُ أو ـٍر, أو َٕقل ٓ يًٍؾ, وٕٗول ـالمف إمٚ بٚفتٍقيض اف

 !وؿد ؾًِقا   مٌٚفىٜ, أو ٕحُؿ ظِٔف بىٚؽقت ادجٚز! بٚفتحريػ ؤًّٕف تٖوياًل 

ِٜٔ ينسك ؾٔٓٚ أؾرادهٚ, أي هق ؿٕٚقن ظٚم ُيىٌؼ ظذ  ـُ وأمٚ ؿٔٚس افنّقل: ؾٓق ؿؤٜ 

صؾ افْقع, أو الْس, أو افىٚئٍٜ, ضٚئٍٜ مٚ, أو جْس مٚ: بحٔٞ يُقٕقن منسـقن ف أ

ـَقفْٚ: ـؾ أـٍؾ ٓبد أن يُقن بٚفٔد, ؾٓذه ؿٚظدة ظٚمٜ, ٓ يدخؾ ؾٔٓٚ إٓ جًْٓٚ ؾَط, 

ؾٚفثًٌٚن ٓ يٖـؾ بٚفٔد, وإشد وافًٌٚع ـِٓؿ ٓ يٖـِقن بٚفٔد, حتك إؿىع مـ جْس 

 !افٌؼ ؿد يٖـؾ بٚفَدم, وؿد رأجْٚ مـ يًٍؾ ذفؽ

: ـؾ ـالم ٓ يُقن إٓ بٍؿ وصٍتغ وَلقات وفًٚن, ؾٓذا حؼ ؾّـ صّقفٔٚهتؿ أن ؿٚ فقا

ٕٚت وافٌْٚتٚت, الل أظِؿ بٍُٜٔٔ  دـ هؿ ـذفؽ وهؿ جْس الٕس, أمٚ جْس الٔقا

قَن ـالمٓؿ, وؿد ؿٚل الل ظز وجؾ: ﴿ ُٓ ََ ٍْ ـْ ٓ َت
ُِ ِدِه َوَف ّْ ٌ ُح بَِح ًَ ٓ  ُي  إِ

ٍ
ء ـْ َرْ َوإِْن ِم
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ؿْ  ُٓ ٌَِٔح ًْ ء/﴾ َت , ؾ٘ذا ـٚن هْٚك ـالٌم مـ ادخِقؿٚت ٓ ٍَٕف وٓ ًِٕؿ ـٍٜٔٔ (44)الها

وشٖٔيت ▐, تًٌٔحٓؿ, وافتًٌٔح ـالم, ؾُٔػ فْٚ بًّرؾٜ ـٍٜٔٔ ـالم افرب 

 افُالم ظذ هذه ادًٖخٜ إن صٚء الل تًٚػ.

ؾّثؾ هذه إؿًٜٔ هل افتل حرمتٓؿ اَلدايٜ وافتقؾٔؼ, جًِقهٚ مًِمت, وهل ـٌٔٝ 

مـ حٚذٍق متٍُِؿ ٕدم ف آخر ظّره, وود أن يّقت ظذ ظَٔدة ظجٚئز  افًٌُْقت, وـؿ

افذي ووع ؿٕٚقن افًَؾ وافَْؾ, يْدم ويتقب ف  ادًِّغ, ؾٕٚير إػ ؾخر افديـ افرازي

آخر زمٕٚف, وؿد ـٚن ف ؿّٜ افْيٚر ادتُِّغ, وهٚ هق افنٓرشتٚن, وإصًري, وافٌزايل 

 ْف...افخ.أبق حٚمد, وأبق مّد القيْل, واب

ٕغ ظَِٜٔ بٚضِٜ : إن مٚ يقصػ بٕٚظراض  , ؿٚفقا  وبًْٚء ظذ هذيـ افَٔٚشغ أخٍقا ؿقا

, وافسـٔٛ ظجز واؾتَٚر, والل ظز  , وإجًٚم مرـٌف أي افهٍٚت ٓبد أن يُقن جًؿ

وجؾ واحد ٓ ترـٔٛ ؾٔف, إذا ٓ يقصػ بٕٚظراض أي افهٍٚت, وبْقا ظذ هذه ادَدمٜ 

, ويٍُل بٌداهٜ ٚ, وٓ ؿّٜٔ َلٚ ظَاًل  ؿّٜٔ َلٚ ذظً ؿ, ؾٓل هاب ٓوؽرهٚ ظَٔدهت

افًَقل أن َٕقل: فٔس هْٚك مقجقد حل إٓ وفف صٍٚت, بؾ ؿقفْٚ مقجقد حل صٍتٚن 

 ٓزمتٚن ومهٚ افقجقد والٔٚة.

: إن تًّٔتْٚ لل  بٖشمء ووصٍف بٖوصٚف ▐ ومـ ؽريٛ مٚ أخٍقه, ؿٚفقا

 ؽ؟تَتٙ ظدم ـقٕف واحد, ـٔػ ذف

افذي  يَقفقن: إن الل افذي ًٌٕده هق الل, ؾِق ؿِْٚ هق افرحـ افرحٔؿ ادِؽ افَدوس

صٚر ظْدٕٚ أـثر مـ إَل, ؾُٔقن ظْدٕٚ الل وادِؽ وافَدوس  يًّع ويٌك ويتُِؿ
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 وافذي يًّع وافذي يٌك وافذي يتُِؿ, وهذا بٚضؾ ف ديـ الل ٕنف واحد وفٔس ـثر.

ًٍٕف يتُِؿ ويٌك وؿد يَِٛ بٌر اشّف, أؾهٚر أربًٜ وهذه صٌٜٓ صًِٚء, ؾٕ٘ف 

حْٔئذ, أم هق واحد, وفذفؽ رد أحد بـ حٌْؾ  ظذ هذا افَقل بٖن افقفٔد بـ ادٌرة ؿٚل 

 الل تًٚػ ؾٔف أنف وحٔد, وهذا افقحٔد يًّع ويٌك وؽر ذفؽ مـ افهٍٚت وإفَٚب.

د مًرؾٜ أصؾ والَلؿ  .وادرا

ٍٕٔٓؿ فِرؤيٜ وافُالم, ومٚ حهؾ مـ ؾتْٜ خِؼ افَرآن إٕم  وفذفؽ يٌٌْل أن يًِؿ أن

هق ؾرع ظذ أصؾ, ًٕؿ ؾ٘ن ؿؤٜ خِؼ افَرآن ظْد الّٜٓٔ, وظدم ٕزول افرب, وظدم 

 ٚطًْ , ـالمف, وظدم جقاز رؤيتف ـؾ ذفؽ ؾرع ظذ أصؾ, وهق ٍٕٔٓؿ فهٍٚت إؾًٚل

, وِبذا أنتٟ ذفؽيَتيض تنٌٔٓف بّخِقؿف ٕن ؿٔٚشٓؿ ▐ مْٓؿ أن إثٌٚهتٚ لل 

  ٔ افذي ذـره افٌخٚري ف )خِؼ أؾًٚل ♫ ؿقل افٍوؾ بـ ظٔٚض  ٚيتوح فْٚ جِ

افًٌٚد(:  إذا ؿٚل فؽ الّٓل: أنٚ أـٍر برب يزول ظـ مُٕٚف, ؾَؾ: أنٚ أؤمـ برب يًٍؾ 

 مٚ ينٚء.ـها

ؾٓق يَقل فؽ إن الّٓل ف جدافف ٕهؾ ♫, مـ افٍؤؾ  اوهذا ؾٓؿ ظٍٚل جدً 

: , وفُل تَىع ظِٔف افىريؼ, ؿؾ ففئٜٔجزـؾ زء جزء, ويريدك أن جتٚدفف ف افًْٜ يٍْل ج

ٌء ـٚن هذا افًٍؾ ٕزول, جملء, وحؽ, ؽوٛ, رحٜ, خِؼ, أنٚ أثٌٝ لل ؾًاًل  , ؾًقا

ـالم, رى...افخ مـ إؾًٚل افقاردة ف افُتٚب وافًْٜ, ؾٖنٚ أثٌتٓٚ وٓ أنٍٔٓٚ ظـ الل 

 ظز وجؾ.

ؿٚل ؾٔف:  (2/115:18)درء افتًٚرض:ف مقشقظتف  ا ٚ ـٌرً بٚبً  ♫وؿد أؾرد صٔخ الشالم 
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ٕ  قنَ قفُ َُ َٔ ف, ؾَ َِ ِْ َخ  ِٚت ٍَ ِه ف بِ ٚتِ ٍَ ِه ٚ فِ ًٓ ِٔ ٌِ ْن تَ  ونَ دُ َِ ًتَ ٓ يَ وَ  ـَ هِ دِ َٔ بِ  آدمَ  َؼ َِ ف َخ : إ  َمَ , 

 قْ ؿَ  فِ  فِ ْٔ َِ ظَ  فُ َٕٚ حَ ٌْ ُش  ص  َٕ 
ٚ َؿَٚل ﴿ؾ: ٚئِ ؿَ  ـْ مَ  ز  ظَ  فِ فِ َ

ِ
ُجَد ح ًْ َؽ َأْن َت ًَ َيٚ إِْبُِِٔس َمٚ َمَْ

ُٝ بََِٔدي   َْ َِ ُ   قنَ ؾُ ر  ُيَ  َٓ وَ  ,(75/ص) ﴾َخ َٔ  ؾِ ّْ حَ ف بِ ًِ اِو قَ ـ مَ ظَ  ؿَ ِِ اف ذ ظَ  ِـ يْ د  اف

َُ  وْ أَ  ْغِ تَ َّ ًْ افْ   ُ  يَػ رِ , حَتْ ْغِ تَ ق  اف  َٚ قهنَ ٍُ ٔ  َُ يُ  َٓ , وَ  اللُ  ؿُ ُٓ َُ َِ , أهْ  ٜٔ  ِّ ْٓ الَ  ِٜ فَ زِ ًتَ اْد

 .اللُ  َلؿُ ذَ , َخ ِٜ َٓ ٌِ ادن   ٌٔفَ ْن تَ  غَ قؿِ ُِ خْ ي ادَْ دِ أو صٌٓٓٚ بٖج   ٍػ ْٔ َُ بِ 

ًُ  َؾ هْ  أَ َػ ًَٚ تَ  اللُ  ٚذَ ظَ أَ  ؿدْ وَ  ٔ  ظَ  ـ  مَ , وَ ِػ ِٔ ُِٔ وافت   ٌٔفِ ْن وافت   يِػ رِ حْ افت   ـْ مِ  ِٜ ْ  اف ؿ ِٓ ِ

ََ ـُ رَ , وتَ يفِ ْزِ وافت   ٔدِ قحِ افت   َؾ ٌِٔ قا َش ُُ َِ َش  َك ت  َح  ٔؿِ ِٓ ٍْ وافت   ِػ يِ رِ ًْ بٚفت    َل قُ قا اف

  قَل قا ؿَ ًُ ٌَ , وات  ٌٔفِ ْن وافت   ٔؾِ ىِ ًْ بٚفت  
ِ
ُٔع ﴿ :ظز وجؾ الل ِّ  ً ٌء َوُهَق اف ْثِِِف َرْ

ِّ ـَ َفَْٔس 

  (1).﴾اْفٌَِهرُ 

 
= 

ب, وإصًري وؽرمهٚ يٍْقهنٚ,  ال  ـُ وأمٚ مًٖخٜ ؿٔٚم إؾًٚل آختٔٚريٜ بف, ؾ٘ن ابـ 

 وظذ ذفؽ بْقا ؿقَلؿ ف مًٖخٜ افَرآن.ـها

 وذـر أؿقال إئّٜ ف إثٌٚت أؾًٚل الل تًٚػ آختٔٚريٜ.

ـؾ ـمل ف حؼ   حَف تًٚػ, ؾٓق إوػ أو ادثؾ إظذ, وهقأمٚ افَٔٚس الٚئز ف 

ِمُْقَن بِِٚٔخَرِة َمثَُؾ ادخِقق جيقز ف حؼ الٚفؼ ؾٚلل أوػ بف, ؿٚل تًٚػ: ﴿ ْٗ ـَ ٓ ُي ِ ِذي
فِ

 اْدََثُؾ إَْظَذ 
ِ
 
ِ
 َوَّلل

ِ
ْقء  ً , وإٕم ُووع ؿٔد )جيقز ف حؼ الٚفؼ( ٕن افْقم, (62)افْحؾ/﴾ اف

  ظز وجؾ, والل أظِؿ. وَٕص ف حؼ الل ـمل ف حؼ ادخِقق افقفد, وافُْٚحو

ضريَٜ أهؾ افًْٜ أصحٚب الديٞ ف صٍٚت ♫ ( ذـر هْٚ المٚم افهٚبقن  1)
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وهل إثٌٚهتٚ ـم وردت ف افُتٚب وافًْٜ, مـ ؽر متثٔؾ, وٓ تُٔٔػ, وٓ  :الل تًٚػ

 حتريػ, وٓ تًىٔؾ.

ؾ لل مثؾ, ؾتَقل: وجف الل مثؾ وجٓل, يد الل مثؾ يدي, شًّف هق أن جتً :وافتّثٔؾ

مثؾ شًّل, وهُذا ف شٚئر افهٍٚت, وهٗٓء هؿ ادنٌٜٓ ادّثِٜ, حتك ؿٚل أحدهؿ: 

ظٚؾقن مـ افٍرج وافِحٜٔ, فف يد ـٔدي...افخ مـ افًخٚؾٚت, وافتل اتٍؼ أهؾ افًْٜ 

ك الل ظز وجؾ ظْف ف ؿقفف تًٚػ: وادًىِٜ ظذ بىالن مَٚفتٓؿ تِؽ, وهذا افتّثٔؾ هن

ُٔع اْفٌَِهرُ ﴿ ِّ  ً ٌء َوُهَق اف ثِِِف َرْ
ِّ ـَ  .(11)افنقرى/﴾ َفَْٔس 

د بف افتّثٔؾ, وهذا ـثر ف ـالم افًِػ, ذـر افالفُٚئل  ♫ وؿد يىِؼ افتنٌٔف ويرا

آن ظـ مّد بـ الًـ يَقل: اتٍؼ افٍَٓٚء ـِٓؿ مـ ادؼق إيل ادٌرب ظع اليمن بٚفَر

ظز وجؾ مـ ؽر تٌٔر  وإحٚديٞ افتل جٚء ِبٚ افثَٚت ظـ رشقل الل ف صٍف افرب

 .(3/92)ذح أصقل آظتَٚد:وٓ وصػ وٓ تنٌٔف.ـها 

د بف افتّثٔؾ, وافهقاب ف هذا أن فٍظ افتّثٔؾ أدق مـ فٍظ  ؾَد ُيذـر افتنٌٔف وُيرا

ءٌ  َفَْٔس افتنٌٔف, وفذفؽ جٚء افٍْل بف ف افَرآن افُريؿ ﴿ ثِِِف َرْ
ِّ ﴾ ول يَؾ فٔس ـَ

وهق جقاز إضالق بًض  :صٌفٌ  تًٚػـنٌٔٓف رء, وذفؽ ٕن افًٌد بْٔف وبغ افرب 

يًّك  ٚ, وظٌده أجًو ظذ افًٌد, ؾٚلل اشّف افرحٔؿ تًٚػإشمء وافهٍٚت افتل هل لل 

هر متُِؿ, , والل  شّٔع بٚ, وـذفؽ افًٌد أجًو , واشّف افًزيز, وادِؽ, وافُريؿرحًٔم 

ورحتف بم تِٔؼ  ,ومُِف ,وظزتف ,وـذفؽ ادخِقق, فُـ شّع الل وـالمف, وبكه

ورحتف بم ئِؼ بذاتف, وهذه ؿٚظدة  ومُِف ,وظزتف ,بذاتف, وشّع افًٌد وـالمف, وبكه
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وأـثر ف بٔٚهنٚ  ,إدفٜ♫ أؿٚم ظِٔٓٚ إمٚم إئّٜ مّد بـ إشحٚق بـ خزيّٜ  جِِٜٔ

 ينٌٓف ظٌده ف افَدر ادنسك, وُيتِػ ف افَدر▐ ن الل واشتٍٔٚئٓٚ, ؾ٘

افٍٚرق, ؾم مـ صٔئغ إٓ وبْٔٓم ؿدر منسك, مثؾ افرب وافًٌد, ؾٚفرب حل وافًٌد 

حل, ؾٚفَدر ادنسك هْٚ فٍظ )الل(, وبْٔٓم ؿدر ؾٚرق, ؾٚفَدر افٍٚرق هْٚ ًٌٕٜ الٔٚة 

وٓ  نسك, وهق فٍظ )الل( ؾم ًٌٕف فِربؾّـ ٍٕل افَدر اد ,فِرب وًٌٕٜ الٔٚة فًٌِد

وظـ افًٌد, ومـ ٍٕل افَدر ▐ ؾَد ظىؾ افهٍٜ ظـ افرب  :ًٌٕٜ فًٌِد

وبغ  ▐ؾَد مثؾ بغ افرب  :افٍٚرق, وهق ًٌٕٜ الٔٚة فِرب وًٌٕتٓٚ فًٌِد

 ف آشؿ ٓ تَتيض ادنِٚبٜ ف ادًّك. ٜنِٚبؾٚد, افًٌد, ؾال ؾرق بْٔٓم

ـٍٜٔٔ مٚ ف ذهْؽ وخٚضرك فٔس َلٚ ▐ أن جتًؾ لل وهق  :أمٚ افتُٔٔػ

, أو الل ـذا...افخ مـ افتُٔٔػ فِهٍّٜٕقذج ف افقاؿع, ـٖن يَقل يد الل ـذا, ووجف 

 يَقل: يًٍؾ ـذا بىريَٜ وضريَٜ مًْٔف.

 هق افتٌديؾ أو افتٌٔر أو ادٔؾ, وهق أنقاع: :أمٚ افتحريػ

 َؾْقَق َأجِْدهيِؿْ ﴿: حتريػ مًْك, ـَقل ادًىِٜ ف ؿقفف تًٚػ
ِ
يَقفقن  (12)افٍتح/ ﴾َيُد اَّلل 

د هْٚ: ؿدرة الل ؾقق ؿدرتف, وشٖٔيت افُالم ظْف إن صٚء الل تًٚػ.  ادرا

ِِٔمً ﴿: فـَقَلؿ ف ؿقف :وحتريػ بٚلرـٜ ُْ ُ ُمقَشك َت ِ َؿ اَّلل  ـَ , هُذا برؾع (164)افًْٚء/ ﴾َو

بٚفوّٜ, وٕهٛ )مقشَك( بٚفٍتحٜ ادَدرة ظذ  اشؿ الالفٜ )الُل( ظذ أنف ؾٚظؾ مرؾقع

هق ♠ هق ادتُِؿ, ومقشك ▐ أنف مًٍقل بف, ؾٔهر ادًْك أن الل 

: افهقاب ف هذه أيٜ هُذا: تًٚػادًتّع, ؿٚفقا ظذ زظّٓؿ بٍْل افُالم ظـ الل 
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ِ َؿ ) ـَ ًِِِٔم  اللَ َو ُْ بف مَدم, ورؾع ( فُٔقن مًٍقل اللَ (, بْهٛ اشؿ الالفٜ )ُمْقَشك َت

ٓ مـ ♠ )مقشك( بٚفوّٜ ادَدرة ـٍٚظؾ مٗخر, ؾُٔقن افُالم مـ مقشك 

 افرب, ؾم أؿٌحف مـ حتريػ وتٌديؾ.

ًٚ ﴿ـَقَلؿ ف ؿقفف تًٚػ:  :وافتحريػ بٚفٍِظ ٍّ ًٚ َص ٍّ َُِؽ َص , (22)افٍجر/ ﴾َوَجَٚء َرب َؽ َواْدَ

: )وجٚء أمر ربؽ( ؾٖوٚؾقا فٍظ ف أيٜ.  ؿٚفقا

: اشتقى ﴾اْشَتَقى﴿ـ٘وٚؾٜ حرف )افالم( ف ؿقفف:  :ريػ بٚلرفوـذفؽ حت , ؿٚفقا

 أي اشتقػ.

ٍٜ ﴿ؾٓق افٍْل والخالء, ؿٚل تًٚػ:  :ؾأمٚ افتًىٔ َِ ى  ًَ ٚ َوبِئٍْر ُم َٓ ٌٜ َظَذ ُظُروِص َل َخِٚوَي ِٓ َؾ

ٓٚ , وهق جحد مٚ وصػ الل بف ًٍٕف مـ افهٍٚت, وإُٕٚر ؿٔٚم(45)الٟ/ ﴾َوَؿْكٍ َمِنٔدٍ 

د بٚفتًىٔؾ: ٍٕل حََٜٔ مٚ وصػ الل بف ًٍٕف   بذاتف, وجتريده مـ صٍٚت افُمل, وؿد يرا

 , ؾَد ٍٕك حََٔتٓٚ إػ مًْك آخر.الزيٜـّـ يٗول صٍٚتف 

حٚب هْٚ صٍٜ افٔد واظتَٚد أهؾ افًْٜ ؾٔٓٚ, ؾ٘ن أهؾ افًْٜ أص♫ وؿد ذـر المٚم 

ظذ مٚ جٚء بف الز, وافدفٔؾ  ـم تِٔؼ بذاتف, ايدً ▐ الديٞ يًتَدون أن لل 

 َؾْقَق ظذ ثٌقت صٍٜ افٔد, ؿقفف تًٚػ: ﴿
ِ
َ َيُد اَّلل  قَن اَّلل  ًُ

ٌَٚيِ ٕ َم ُي ََٕؽ إِ ق ًُ ٌَٚيِ ـَ ُي ِذي إِن  اف 

ًُِْق, وؿٚل تًٚػ: ﴿(12)افٍتح/﴾ َأجِْدهيِؿْ  ْٝ َأجِْدهيِْؿ َوُف  ِ ٌٜ ُؽ ُِقَف ٌْ  َم
ِ
قُد َيُد اَّلل  ُٓ  اْفَٔ

ِٝ ا بَِم َوَؿَٚف

قَضَتٚنِ  ًُ ٌْ ْٝ َأجِْديَْٚ وؿٚل تًٚػ: ﴿ (64)احٚئدة/﴾ َؿُٚفقا َبْؾ َيَداُه َم َِ
ِّ َْٚ ََلُْؿ مِمٚ  َظ َْ َِ َأَوَلْ َيَرْوا َأنٚ  َخ

قنَ  ُُ ْؿ ََلَٚ َمٚفِ ُٓ ًٚ َؾ ٚم ًَ َ َحؼ  َؿْدِرِه َوإَْرُض َجًًِٔٚ , وؿٚل تًٚػ: ﴿(71)يس/﴾ َأنْ َوَمٚ َؿَدُروا اَّلل 

قنَ ؿَ  ـُ َٚػ َظم  ُيْؼِ ًَ َُٕف َوَت ٌَْحٚ ِِْٔف ُش
ِّ
َمَواُت َمْىِقي ٌٚت بَِٔ  ً  َواف

ِٜ ََٔٚم َِ , (67)افزمر/﴾ ٌَْوتُُف َيْقَم اْف

= 



[33] 

 

 
= 

ًُقنَ وؿٚل تًٚػ: ﴿  َوإَِفِْٔف ُتْرَج
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ قُت  ُُ َِ ٌَْحَٚن اف ِذي بَِِٔدِه َم ًُ , وؿٚل (83س/ي)﴾ َؾ

ؿ  َمٚتًٚػ: ﴿ ُٓ  ِ ـْ َتَنُٚء ُؿِؾ اف ز  َم
ًِ ـْ َتَنُٚء َوُت َِْؽ مِم  ُ ـْ َتَنُٚء َوَتِْْزُع اْد َِْؽ َم ُ يِت اْد ْٗ ِِْؽ ُت ُ فَِؽ اْد

 َؿِديرٌ 
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ ٕ َؽ َظَذ 

ـْ َتَنُٚء بَِِٔدَك اْلَْرُ إِ  .(26)آل ظّران/﴾ َوُتِذل  َم

َٔ : " ☺ومـ افًْٜ ؿقفف 
َِ ِمُْقَن َيْقَم اْف ْٗ ُ ُع اْد َّ َْٚ إَِػ َرب َْٚ جُيْ ًْ ٍَ قُفقَن: َفْق اْشتَْن َُ , َؾَٔ

ِٜ َٚم

ُ بَِٔدِ  َؽ اَّلل  ََ َِ َٝ آَدُم َأبُق اْفٌََؼِ َخ قُفقَن: َفُف َأنْ َُ ْٖتُقَن آَدَم, َؾَٔ َِْٕٚٚ َهَذا, َؾَٔ َُ ـْ َم ُيَْٚ ِم
" ِه...َؾُرِ

َل َفُف آَدُم َيٚ ُمقَشك َؿٚ, وف حديٞ ادحٚجٜ بغ مقشك وآدم ظِٔٓم افًالم: "(7516)افٌخٚري/

الِمِف َوَخط  َفَؽ بَِِٔدِه... َُ ُ بِ َٚك اَّلل  ٍَ  .(2652)مًِؿ/, (6614)افٌخٚري/ "اْصَى

ف  ♫ؾٕٚدفٜ ظذ ثٌقت صٍٜ افٔد ـثرة ومتْقظٜ, وؿد ذـر المٚم ابـ خزيّٜ 

تِٔؼ بف, ؾٚفٔد ف ثٌقت صٍٜ افٔد لل تًٚػ ظذ مٚ  ٚ متْقظً افتقحٔد[ ثالثٜ ظؼ دفٔاًل ]ـتٚبف 

 مًِقمٜ ادًْك جمٓقفٜ افٍُٜٔٔ.

ـِ َظذ ♫: )ثؿ ؿٚل المٚم افهٚبقن  ْي ِؾ افَٔد  ّْ ف بَِح
ًِ َِِؿ َظـ َمَقاِو  ُ ُؾقَن اف َوَٓ ُيَر 

َتْغِ  ق  َُ تَْغِ َأْو اف َّ ًْ , وهذا هق مًِؽ أهؾ افٌدع, افذيـ يِّقن ادحُؿ ظذ ادتنِٚبٜ, (افْ 

: فق ن أهؾ افتًىٔؾ, ٍٕقا ظـ الل ـؾ صٍٜ بحجٜ افتنٌٔف, ؾَٚفقا وـم ذـرت مـ ؿٌؾ أ

فِهٍٚت, وافهٍٚت أظراض, وإظراض حقادث, والل مْزٌه  أثٌتْٚ لل صٍٜ فُٚن مال  

بٚفهٍٚت, وهذا مـ متٚم بٕٚظراض وهل ظـ حِقل القادث, ؾال جيقز أن ٕهػ الل 

إشمء ▐ الل  ٕن الّٜٓٔ يٍْقن ظـ▐ ِهٍٚت ظـ الل فتًىِٔٓؿ 

ؾٖثٌتقا إشمء دون افهٍٚت, ثؿ جٚءت  ,ثؿ تًٌٓؿ ادًتزفٜ وخٚفٍقهؿ, وافهٍٚت

بٜٔ ومـ تًٌٓؿ مـ إصٚظرة واحُٚتريديٜ, ؿٚفقا  ال  ُُ ٕحـ ٕثٌٝ إشمء وبًض  :اف
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بهر  ,شّٔع ,حل ,ظِٔؿ ,مريد ,ؿدير▐ افهٍٚت, ؾَد أثٌتْٚ بًَقفْٚ أن الل 

فؽ مـ إؾًٚل افتل وردت ف افُتٚب وافًْٜ ؾّردهٚ إػ متُِؿ ؾَط, ومٚ شقى ذ

هؾ الل يٛ؟ ًٕؿ الل يريد أن يٛ, وفٔس الل يٛ, هُذا جًِقا مرد  , ؾّثاًل الرادة

ء, وافْزول...افخ مـ إؾًٚل آختٔٚريٜ بٍْس  صٍٚت إؾًٚل إػ الرادة, ؾٍْقا آشتقا

 حجٜ الّٜٓٔ.

وافَدم  ,وافٍْس ,وافقجف ,وافًٚق ,يٜ, ـٚفٔدوـذفؽ ؿقَلؿ ف افهٍٚت الز

وإصٚبع, وؽر ذفؽ مـ افهٍٚت, ؾِٓؿ ؾٔٓٚ تٖويالت ف ؽٚيٜ افًجٛ, ؾَٔقفقن ف 

أظْٔقن  :صٍٜ افٔد: إن افًرب تًِؿ أن افٔد ؿد تٖيت وتُقن بًّْك افَدرة, مثؾ ؿقَلؿ

د ِبٚ افًّْٜ, مثؾ :بٖجديُؿ أي  :ؿقَلؿ: فف ظّع يدٌ  أي بَدرتُؿ أو بَقتُؿ, وؿد تٖيت ويرا

حتك ٓ  :ا ـؾ يد ف افَرآن افُريؿ أو افًْٜ افٌْقيٜ تُقن ظذ هذيـ ادًْٔغ,ًّٕٜ, إذً 

يذـر افٔد ف افَرآن مثْٚه, ووجدوا ▐ ٕنٌف الل بٚدخِقؿغ, ؾِم وجدوا الل 

: تُقن افٔديـ هْٚ بًّْك افًّْتغ أو افَدر تغ, ؾَقفف ٌٕٔف يذـرهٚ بٚفّٔغ وافنمل, ؿٚفقا

ُٝ بََِٔدي  تًٚػ: ﴿ َْ َِ ٚ َخ َ
ِ
ُجَد ح ًْ َؽ َأْن َت ًَ بًّْتل أو  :أي (75)ص/ ﴾َؿَٚل َيٚ إِْبُِِٔس َمٚ َمَْ

  !ؿدريت

د أو ادثْك إٕم هق مـ بٚب ادجٚز ٓ الََٜٔ,  وؿٚل آخر: إن ذـر افٔد هْٚ ف حٚفٜ الؾرا

 َؾْقَق ﴿دة, ـَقفف: وافَرآن يًٚرض بًوف بًوٚ, ٕنف يذـر مرة لل يد واح
ِ
َيُد اَّلل 

قَضَتٚنِ , ومرة مثْٚه ـَقفف: ﴿(12)افٍتح/ ﴾َأجِْدهيِؿْ  ًُ ٌْ , ومرة بهٌٜٔ (64)احٚئدة/ ﴾َبْؾ َيَداُه َم

ٚمًٚ الّع ـَقفف تًٚػ: ﴿ ًَ ْٝ َأجِْديَْٚ َأنْ َِ
ِّ َْٚ ََلُْؿ مِمٚ  َظ َْ َِ , ؾُؿ يد لل (71)يس/ ﴾َأَوَلْ َيَرْوا َأنٚ  َخ
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 !وفذفؽ وجٛ حؾ افٔد وؽرهٚ مـ افهٍٚت ظذ ادجٚز! اإذً 

أمٚ القاب ظـ إول, وهق أن افًرب إٕم تىِؼ افٔد ويَهدون افًّْٜ أو افَدرة 

د ِبٚ افًّْٜ وهذا مًْك  : ؿد يرا صحٔح, وفُـ هذا مًْك مـ مًٚن فٍظ افٔد, ؾُم ؿٚفقا

د ِبٚ افَدرة وهذا مًْك آخر د ِبٚ افٔد بٚتٍٚق أهؾ ا ٚ, وأجًو وؿد يرا فٌِٜ تىِؼ افٔد ويرا

ِٚرُق ﴿افتل هل افٔد الٚرحٜ بٚفًٌْٜ فِّخِقق, وفْٚ أن ًٕٖخٓؿ ظـ ؿقل الل تًٚػ:   ً َواف

ُِٔؿٌ  ُ َظِزيٌز َح  َواَّلل 
ِ
ـَ اَّلل  ًٚٓ ِم َُ َٕ  ٌَٚ ًَ ـَ ًء بَِم  قا َأجِْدهَيَُم َجَزا ًُ ُٜ َؾْٚؿَى ِٚرَؿ  ً , وظـ (38)احٚئدة/ ﴾َواف

ًِغَ ُٕ ﴿ؿقفف:  ْؿ َأْجَ ُُ  ٌَْ  ِ ـْ ِخالٍف ُثؿ  َُٕص ْؿ ِم ُُ َِ ْؿ َوَأْرُج ُُ ـ  َأجِْدَي ًَ , (124)إظراف/ ﴾َؿى 

ؾِِؼ ﴿وؿقفف:  ْؿ إَِػ اْدََرا ُُ ْؿ َوَأجِْدَي ُُ ُِقا ُوُجقَه ًِ  , مٚ مًْك افٔد هْٚ؟ (6)احٚئدة/ ﴾َؾْٚؽ

 .تل هق ِبٚشَٔقفقن افٔد ف إوػ: هل يد افًٚرق افتل هل جٚرحتف اف

 .وافثٕٜٚٔ: هل افٔد افتل هل جٚرحتف

ًً وافثٚفثٜ: هل افٔد وفُـ إػ ادرؾَغ د بٚفٔد ٚ, وهذا بٚتٍٚق أهؾ إرض جٔ , أن ادرا

 افٔد هْٚ افًّْٜ أو افَدرة؟ :هْٚ هل افٔد الٚرحٜ وفٔس ؽر, ؾِق شٖخْٚهؿ حٚذا ل تَقفقا 

 :أو افَقة وهل ظرض ,ضرَ ًّٜ وهل ظَ إن افًٔٚق يتؿ ذفؽ, ؾال يُّـ فِْ :شَٔقفقن

 .ًٌؾَىع, أو تُ أن تُ 

بْٚ, ؾٓؾ فًِّْٜ أن خَت : ؿِْٚ َلؿ  فًِّْٜ أن تُتٛ؟!  أن كؼ, وُِ ؾًغ جقابُؿ هق ظغ جقا

ُٝ بََِٔدي  ؿد ؿٚل: ﴿ تًٚػأخٔس الل  َْ َِ ٚ َخ َ
ِ
ُجَد ح ًْ َؽ َأْن َت ًَ ََٚل َيٚ إِْبُِِٔس َمٚ َمَْ , (75)ص/﴾ َؿ

الِمِف َوَخط  َفَؽ بَِِٔدِه...َؿٚ: "☺ وؿٚل َُ ُ بِ َٚك اَّلل  ٍَ  " هذا وجف.َل َفُف آَدُم َيٚ ُمقَشك اْصَى

بٚلِؼ بٔديف, ؾ٘ن ـٕٚٝ ♠ آدم  ▐مٚ مًْك ختهٔص الل  وجف آخر:
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م ؿٚل خِؼ ـؾ الِؼ ومْٓؿ إبِٔس بٚفَدرة, ؾِِ  ظز وجؾافٔد هْٚ افَدرة, ؾًِّقٌم أن الل 

آدم  ♠ ثؿ مٚ مًْك ختهٔص  مقشك ♠, ؼ آدم فف ذفؽ ف ح ظز وجؾالل 

َؽ الُل بَِِٔدهِ ف حديٞ ادحٚجٜ "♠  ََ َِ هٔص آدم مقشك ظِٔٓم ", ومٚ مًْك ختَخ

 ."َخط  َفَؽ افت ْقَراَة بَِِٔدهِ " :ف حديٞ ادحٚجٜ ٚافًالم أجًو 

أي صٍٚت ٓبد َلٚ مـ مٍؾ -ووجف آخر, هؾ مـ أؾًٚل افًّْٜ وافَدرة وهل أظراض 

ـٖن َٕقل افَدرة أو افًّْٜ ـتٌٝ, وخَِٝ,  , مًتَاًل هؾ َلٚ أن تًٍؾ ؾًاًل  :-مٚ

 ؟!وؿٌوٝ, وبًىٝ, وؽر ذفؽ ممٚ ورد ف صٍٚت يد الل تًٚػ

وهؾ جيقز أن َٕقل افَدرة افّْٔك, وافًّْٜ افّْٔك, ـم جٚء ف وصػ افٔد افّْٔك لل 

َ َحؼ  َؿْدرِ ﴿ؿٚل تًٚػ: ▐,  ِٜ َوَمٚ َؿَدُروا اَّلل  ََٔٚم َِ ًٚ َؿٌَْوتُُف َيْقَم اْف ِه َوإَْرُض َجًِٔ

قنَ  ـُ َٚػ َظم  ُيْؼِ ًَ َُٕف َوَت ٌَْحٚ ِِْٔف ُش
ِّ
َمَواُت َمْىِقي ٌٚت بَِٔ  ً ًَ (؟ 67)افزمر/ ﴾َواف مٚ ؿدروا الل حؼ  ٚح

ؿدره, ؾٍْقا صٍٚتف, وصٌٓقه بٚفًدم, هربقا مـ افتنٌٔف فِتنٌٔف, وهربقا مـ افتًىٔؾ إػ 

 تًىٔؾ.اف

ًً أمٚ القاب ظـ افثٚن ؿٌؾ  اٚ, ٕن ادجٚز ل يُـ مقجقدً , ؾٚفَقل بٚدجٚز ؿقل بٚضٌؾ ؿى

ِ ف ظْد  ّٝ افُالَم إػ حََٜٔ وجمٚز, بؾ افُالُم ـ  ً ظْد افًرب, ول ُيًِؿ أن افًرب ؿ

ٌء ـٚن هذا ادًْك  ,إػ افذهـ مـ مًْك تهل مٚ تٌٚدر :افًرب حََٜٔ, ٕن الََٜٔ شقا

قم مـ مٍردات الىٚب, أو مـ ترـٌٔف, ـّـ يَقل فهٚحٌف: خذ مًؽ بٚب افدار مٍٓ

وأنٝ خٚرج, ؾ٘ن مٍردات الىٚب افٍِئٜ يٍٓؿ مْٓٚ حؾ افٌٚب وٕزظف مـ مُٕٚف, فُـ 

د ؽَِف وفٔس ٕزظف, وهذا ادٍٓقم إٕم هق مٍٓقم ترـٌٔل  .ادرا
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ْؿ َظَذ ﴿ومثٚفف مـ افُتٚب ؿقفف تًٚػ:  ُُ َٛ َرب  َت َٜ  ـَ ْحَ ِف افر 
ًِ ٍْ , طٚهر أيٜ (54)إنًٚم/ ﴾َٕ

افٍِيل, يٍٓؿ مْف أنف تًٚػ ـتٛ ظذ ًٍٕف أي ـم يُتٛ افنخص ظذ ثٔٚبف, وجًّف, 

وفذفؽ جْح ادًىِٜ إػ بٚب افتٖويؾ وادجٚز فكف هذا افتقهؿ, وافهحٔح أن هذه 

 ﴾َوفِتُْهََْع َظَذ َظِْْٔل﴿: أيٜ وؽرهٚ مـ أيٚت إٕم تٍٓؿ بدٓفٜ افسـٔٛ ـَقفف تًٚػ

يهْع ؾقق ظغ افرب, ؾٚلل ظٍٚل وٓ يًِقه أحد, ♠ ؾال يٍٓؿ مْٓٚ أنف  ,(39)ضف/

أنف ؿٙ وـتٛ ف ـتٚب ظْده ؾقق افًرش ظذ ًٍٕف أن رحتف  :وفُـ ادًْك ف إوػ

مهْقٌع برظٚيٜ الل, وأنف ف مًٔتف ♠ أن مقشك  :إخرى وفتًٌؼ ؽوٌف, 

ؿٌٜ خٚصٜ, وذفؽ لٌف ومراؿٌ فف, ؾٓذا هق ادٍٓقم مـ الىٚب, وهذه  تًٚػتف مًٜٔ ومرا

 .هل الََٜٔ

هِٚت افتل ٓ  أمٚ افَقل بٖن هذا هق ادجٚز ٕنف ووع ثٍٚن فُِالم, وؽر ذفؽ مـ افُس 

 ♫:ؿّٜٔ َلٚ, ؾال ُيًِؿ ظْد افًرب أهنؿ ؿٚفقا ذفؽ, يَقل المٚم افَٔؿ ابـ افَٔؿ 

وٓ ؿٚل أحد  ل يكح أحٌد مْٓؿ بٖن افًرب ؿًّٝ فٌٚهتٚ إػ حََٜٔ وجمٚزوأهؾ افٌِٜ 

مـ افًرب ؿط: هذا افٍِظ حََٜٔ وهذا جمٚز, وٓ وجد ف ـالم مـ َٕؾ فٌتٓؿ ظْٓؿ 

ء ,منٚؾٜٓ وٓ بقاشىٜ ذفؽ, وَلذا ٓ يقجد ف ـالم الِٔؾ وشٌٔقيف وأيب ظّرو  ,وافٍرا

 ,ل يقجد ذفؽ ف ـالم رجؾ واحد مـ افهحٚبٜ , ـم وإصًّل وأمثَٚلؿ ,بـ افًالء

)خمتك وٓ مـ تٚبًل افتٚبًغ, وٓ ف ـالم أحد مـ إئّٜ إربًٜ.ـها  ,وٓ مـ افتٚبًغ

 .(268:267افهقاظؼ ادرشِٜ/

د, وآيٜ بٚدثْك, وآيٜ ▐أمٚ افُالم ف ـؿ يد لل  ؟ حٔٞ أنف ذـر آيٜ بٚلؾرا
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 .ؾٕ٘ف ٓ إصُٚل ؾٔف؟ بٚلّع

 ﴿ٌم ظْد أهؾ افٌِٜ أن افٍِظ ادٍرد والّع يًقغ تٖويِف, ؾَقل الل تًٚػ: مًِق
ِ
َيُد اَّلل 

جيقز أن َٕقل ؾٔف: افٔد هْٚ بًّْك افَدرة, مع ثٌقت صٍٜ افٔد لل,  (12)افٍتح/ ﴾َؾْقَق َأجِْدهيِؿْ 

 وـذفؽ جيقز أن ٍٕن افٔد بًّْك افًّْٜ, ـَقَلؿ: فف ظْدي يد, وفُـ ثٌقت هذا ادًْك

ٓ يَتيض ٍٕل ادًْك إخر افهحٔح, ؾ٘ن ثٌقت افالزم ٓ يًتِزم ٍٕل إصؾ, وتًٍر 

افٔد هْٚ بًّْك افٔد وبًّْك افَدرة ٓ يتًٚروٚن, وـالمهٚ صحٔح ف مقوًف, وـذفؽ 

ٚمًٚ ﴿ؿقفف تًٚػ:  ًَ ْٝ َأجِْديَْٚ َأنْ َِ
ِّ ؾٍِظ افٔد هْٚ جع وجيقز تًٍره بًّْك ( 12)يس/ ﴾مِمٚ  َظ

, ٚ, مع ثٌقت افٔد لل تًٚػ أجًو رة أجوٚ, ؾتهر ممٚ ظِّٝ أجديْٚ بَدرتْٚ وؿقتْٚافَد

 .ؾٚدٍرد والّع جيقز تٖويِٓم بًّْك صحٔح

َٖجََْْم ُتَقف قا ﴿ف تًٍر آيٜ: ♫ وفذفؽ ؿٚل صٔخ الشالم  ِرُب َؾ ٌْ ُق َواْدَ  اْدَْؼِ
ِ
 
ِ
َوَّلل

َ َواِش   إِن  اَّلل 
ِ
افٌَِٜ وفٔس افقجف افذي هق : افقجف هْٚ (115)افٌَرة/ ﴾ٌع َظِِٔؿٌ َؾثَؿ  َوْجُف اَّلل 

ًٓ  تًٚػ, وهق مع ذفؽ يثٌٝ لل تًٚػصٍٜ خزيٜ لل  تر ظْف ٚوج , ئِؼ بذاتف, وهذا متقا

 ًٓ ًٍ  ؾٓؾ صٚر صٔخ الشالم مٗو ء افْهقص ظذ طٚهرهٚ؟ :فَٚظدة افًِػ ٚأو خمٚف  إجرا

, افًِمءمـ جٚء بًده ظٌٔٚل ظِٔف, وهق زيْٜ  ٓ, بؾ صٔخ الشالم إمٚم إمٜ, وـؾ

وضٚووس إئّٜ ف ظكه, ؾنٔخ الشالم ٕير إػ ترـٔٛ أيٜ وأهنٚ تْٚوفٝ افهالة 

وإن ـْٝ أمٔؾ إػ  -والٓٚت مـ ادؼق وادٌرب, وأنف جيقز أن يَٚل ف افٌَِٜ افقجف, 

ٚت, فُْك أنٚؿش وجٜٓ ؿقل ابـ افَٔؿ أن هذا ؽر جٚئز وأن هذه أيٜ مـ آيٚت افهٍ

ؾنٔخ الشالم ؾٓؿ مـ ترـٔٛ أيٜ أن ادًْك  - ♫مًْٔف مـ ـالم صٔخ الشالم 
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أخر فٍِظ )وجف( أوػ مـ ـقٕف صٍٜ خزيف, وفذفؽ يَقل إن هذه أيٜ فًٔٝ مـ 

 آيٚت افهٍٚت.

د وافتثْٜٔ والّع, ؾٚفهقاب أن لل  يديـ ٓ أـثر, ؾ٘ن  أيٜ أمٚ الّع بغ صٌٜٔ الؾرا

د: هل مـ بٚب افٍِظ ادٍرد, ومًِقٌم أن افٍِظ ادٍرد  افتل وردت ف صٌٜٔ الؾرا

ْث ﴿ادوٚف يًؿ, ـَقفف تًٚػ:   َرب َؽ َؾَحد 
ِٜ
َّ ًْ
ِ ٚ بِْ َوإِْن ﴿, وؿقفف تًٚػ: (11)افوحك/ ﴾َوَأم 

 ٓ حُتُْهقَهٚ
ِ
َٜ اَّلل  َّ ًْ

وا ِٕ د  ًُ َٜ ▬, ؾٍِظ (18)افْحؾ/ ﴾َت َّ ًْ
وهل ظٚمٜ, ؾًْؿ الل   دهْٚ مٍر♂ ِٕ

 َؾْقَق َأجِْدهيِؿْ ﴿أـثر مـ أن حتل, ؾهٚرت آيٜ 
ِ
دافٜ ظذ جْس افٔد ؾتًٚوت ف   ﴾َيُد اَّلل 

ٚمًٚ ﴿ادًْك مع آيٜ:  ًَ ْٝ َأجِْديَْٚ َأنْ َِ
ِّ  .﴾مِمٚ  َظ

وـذفؽ افُالم ف الّع, ؾ٘ن افًرب تًتًّؾ صٌٜٔ الّع فِدٓفٜ ظذ افتُثر أو 

فقن: ؿّْٚ وؾًِْٚ وأننٖنٚ, وؿد جٚء ف افَرآن مٚ يهدق هذا, ؿٚل تًٚػ: افتًئؿ, ؾَٔق

ٕ ٚ َفُف َلَٚؾُِيقنَ ﴿ َر َوإِ ـْ ْفَْٚ افذ  َٕز  ـُ  َْٕح  ٚ ٕ ُِقُه ﴿وؿٚل تًٚػ: , (9)الجر/﴾ إِ وُه إَِفِْٔؽ َوَجِٚظ ٕ ٚ َراد  إِ

ـَ اْدُْرَشِِغَ  هق وحده افذي افذي أنزل افذـر, و▐ ؾٓق وحده , (7)افَهص/ ﴾ِم

وجًِف مـ ادرشِغ, ؾهٌٜٔ الّع ♠ يٍيف, ـم هق وحده افذي رد ٌٕٔف مقشك 

د ِبٚ افُثرة د ِبٚ افتًئؿ, ـم يرا ؾهٚر ادٍرد ادوٚف والّع ؽر مًِقمغ  تٖيت ويرا

ُٝ بََِٔدي  ﴿افًدد, ؾِم أن ؿٚل:  َْ َِ ٚ َخ َ
ِ
ُجَد ح ًْ َؽ َأْن َت ًَ ذـر هْٚ  (57)ص/ ﴾َؿَٚل َيٚ إِْبُِِٔس َمٚ َمَْ

د إٓ هق, ؾٓق مـ أشمء إظداد افتل ُتَهد,  فٍظ افتثْٜٔ وهق اشؿ ظدد خمهقص ٓ يرا

د بف ذـر الْس أي جْس افٔد, وٓ  ؾدفٝ أيٜ ظذ أن لل تًٚػ يدان, ثؿ إن الّع ؿد يرا

ٚرض يً يًِؿ مْف افًدد ـم ذـرت, وِبذا ًِٕؿ أن مٚ ورد ف وصػ افٔد بهٌٜٔ الّع ٓ
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تِ  ِٚت ٍَ ٔع افه  َجِ  فَ  قنَ قفُ َُ يَ  َؽ فِ ذَ ـَ وَ  َُ هَ رِ ـْ ذِ بِ  َل زَ ل َٕ اف   ِِٚبَ  ْت دَ رَ وَ , وَ نُ آَ رْ ٚ اف

ً   ـْ مِ  ُٚح حَ افه   ٚرُ ٌَ إْخ  ًَ  ,ِك وافٌَ  ,عِ ّْ اف ِ واف ًِ  ,جفِ وافقَ  ,غ  َُ  ِؿِ واف  ,ةِ ق  واف

 َُ ًِ  ,درةِ واف ًَ  ,ةِ ز  واف ََ  ,ِٜ ٔئَ وادِن  ,ةِ ادَ والرَ  ,ِٜ َّ يَ واف  ,َٚو وافر   ,مِ وافُالَ  ,قلِ واف

 ًَ ٌُ  ,ٛ  والُ  ,طِ خَ واف ٍَ  ,ضِ ٌْ واف  ٌٔفٍ ْن  تَ ْر ؽَ  ـْ ٚ مِ هَ رِ وؽ ,(1)ِؽ حِ وافَو  ,ِح رَ واف

 
= 

  افتثْٜٔ والؾراد: ٕن ادَهقد بف افتًئؿ, والل أظِؿ.

افُالم ف هذه افهٍٚت ـٚفُالم ف ؽرهٚ, وٕحـ ٕٗمـ بُؾ صٍٜ جٚءت ف ( 1)

بهٍٜ مٚ, وفُـ إمر  تًٚػافُتٚب وافًْٜ افهحٔحٜ, ؾِٔس الصُٚل ظْدٕٚ وصػ الل 

ٚتف ـٍٜٔٔ وؿدر مٚ: وصٍ▐ ظْدٕٚ متقؿػ ظذ ثٌقت الز, ؾْحـ ٕٗمـ بٖن لل 

وؽره ♫ ٓ ًِّٕٓٚ ٕنف شٌحٕٚف ل ٕره ول ٕر فف مثٔؾ, ؾُؾ مٚ ذـره المٚم افهٚبقن 

مـ افهٍٚت ٕٗمـ بف وٕهدؿف, وشٖذـر بًض مـ أدفٜ افهٍٚت افتل أوردهٚ المٚم 

:♫ 

ٌِْدِه َفٔاًْل مِ دفٔؾ صٍٜ افًّع وافٌك ؿقفف تًٚػ: ﴿ ًَ ى بِ ٌَْحَٚن اف ِذي َأْهَ ِجِد ُش ًْ ـَ اْدَ

ُٔع اْفٌَِهرُ  ِّ  ً ٕ ُف ُهَق اف ـْ آَيٚتَِْٚ إِ َْٚ َحْقَفُف فُِِْرَيُف ِم ـْ ِجِد إَْؿَل اف ِذي َبَٚر ًْ ِم إَِػ اْدَ ﴾ اْلََرا

ء/  , وؿقفف تًٚػ: ﴿(1)الها
ِ
ل إَِػ اَّلل 

ُِ ٚ َوَتْنَت َٓ تِل جُتَِٚدُفَؽ ِف َزْوِج ُ َؿْقَل اف  َع اَّلل 
ِّ ُ  َؿْد َش َواَّلل 

ٌٔع َبِهرٌ  ِّ َ َش َم إِن  اَّلل  ـُ ُع حَتَُٚوَر َّ ًْ  .(1)ادجٚدفٜ:/﴾ َي

هؾ أتك ظِٔؽ ☺: ؿٚفٝ فٌِْل ☺ زوج افٌْل ▲ ومـ افًْٜ: ظـ ظٚئنٜ 

ُٝ يقم ـٚن أصد مـ يقم أحد؟ ؿٚل: " ٔ
َِ َٚن َأَصد  َمٚ َف ـَ , َو ُٝ ٔ

َِ ـْ َؿْقِمِؽ َمٚ َف ُٝ ِم ٔ
َِ ْد َف ََ َف

= 
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ْؿ َيْقمَ  ُٓ ٌِْْل إَِػ َمٚ َأَرْدُت,  ِمْْ َِْؿ جُيِ الٍل َؾ ـُ ـِ َظٌِْد  ـِ َظٌِْد َيٚفَِٔؾ ْب ٍِْز َظَذ اْب َٕ  ُٝ  إِْذ َظَرْو
ِٜ
ٌَ ََ ًَ اْف

 ِ٘ ُٝ َرأِْد َؾ ًْ , َؾَرَؾ ِٛ
ٚفِ ًَ ْرِن افث  ََ ٓ  َوَأنَٚ بِ ْؼ إِ

ٍِ َِْؿ َأْشَت ل, َؾ ِٓ قٌم َظَذ َوْج ُّ ْٓ ُٝ َوَأنَٚ َم َْ َِ َْٕى َذا َأنَٚ َؾٚ

َع َؿْقَل َؿقْ  ِّ َ َؿْد َش َٚل: إِن  اَّلل  ََ يُؾ َؾََْٚداِن َؾ
ٚ ِجْزِ َٓ َِ٘ذا ؾِٔ ِ ْتِْل, َؾََْيْرُت َؾ  َؿْد َأَط

ٍٜ َحَٚب ًَ ِمَؽ َفَؽ بِ

ََِْٔؽ  وا َظ  .(3231)افٌخٚري/" َوَمٚ َرد 

َْٖظَُِْْٔٚ َوَوْحَِْٔٚودفٔؾ صٍٜ افًغ: ؿقفف تًٚػ: ﴿ َِْؽ بِ ٍُ , وؿقفف تًٚػ: (37/)هقد﴾ َواْصَِْع اْف

ًٜ ِمْ ل َوفِتُْهََْع َظَذ َظِْْٔل﴿  ٌ ََِْٔؽ َمَ ُٝ َظ ْٔ ََ  .(39)ضف/﴾ َوَأْخ

ـْ : "☺ؿٚل: ؿٚل رشقل الل ◙ ومـ افًْٜ ظـ أيب هريرة  ْؿ َحِديًثٚ َظ ُُ ُث َأٓ ُأَحد 

ٕ ُف جَيِل ٕ ُف َأْظَقُر َوإِ ٌَِٕلٌّ َؿْقَمُف, إِ َث بِِف  ِٚل َمٚ َحد  ج  َٚ افد  قُل إهِن  َُ تِل َي ِر, َؾٚف   َوافْٚ 
ِٜ َثِٚل اْلَْ  ِّ ُف بِ ًَ ُء َم

ُٕقٌح َؿْقَمفُ  َم َأنَْذَر بِِف  ـَ ْؿ  ـُ ُر, َوإِن  ُأنِْذُر ُٜ ِهَل افْٚ   .(3338)افٌخٚري/" اْلَْ 

ِؿْ ﴿ودفٔؾ صٍٜ افقجف: ؿقفف تًٚػ:  َٚء َوْجِف َرِب  ٌَ
وا اْبتِ ـَ َصَزُ , وؿقفف (22/)افرظد﴾ َواف ِذي

فُ ﴿تًٚػ:  َٓ ِق  ُيِريُدوَن َوْج ًَ َداِة َواْف ٌَ ُْؿ بِْٚف ـَ َيْدُظقَن َرِب  ِذي َؽ َمَع اف  ًَ ٍْ َٕ , (28/)افُٓػ﴾ َواْصِزْ 

فُ ﴿وؿقفف تًٚػ:  َٓ ٓ  َوْج  َهٚفٌِؽ إِ
ٍ
ء ؾ  َرْ  .(88/)افَهص﴾ ـُ

ََ ﴿ؿٚل: حٚ ٕزفٝ هذه أيٜ ◙ ظـ جٚبر ومـ افًْٜ  َٞ ُؿْؾ ُهَق اْف ًَ ٌْ ِٚدُر َظَذ َأْن َي

ؿْ  ُُ ـْ َؾْقِؿ ًٚ ِم ْؿ َظَذاب ُُ ْٔ َِ ِٓؽ☺: "ؿٚل رشقل الل   ﴾َظ ِٝ ﴿", ؿٚل: َأُظقُذ بَِقْج ـْ حَتْ َأْو ِم

ؿْ  ُُ ؽؿٚل: "  ﴾َأْرُجِِ ِٓ ًْضٍ ﴿ ",َأُظقُذ بَِقْج ْؿ َبَْٖس َب ُُ َو ًْ ًٚ َوُيِذيَؼ َب ْؿ ِصًَٔ ُُ ًَ ٌِ ِْ ﴾ َأْو َي

 .(4628)افٌخٚري/". َهَذا َأْهَقُن َأْو َهَذا َأجَْنُ ☺: " , ؿٚل رشقل الل(65)إنًٚم/

َٝ ﴿: تًٚػودفٔؾ صٍٜ افًِؿ: ؿٚل الل  ٕ َؽ َأنْ تََْٚ إِ ّْ  ِ ٓ  َمٚ َظ َِْؿ َفَْٚ إِ ََٕؽ ٓ ِظ ٌَْحٚ َؿُٚفقا ُش

ُِٔؿُ  ُِِٔؿ اْلَ ًَ َِ ﴿, وؿٚل تًٚػ: (32)افٌَرة/ ﴾اْف ًْ َ َي قَن َأن  اَّلل  ُّ َِ ًْ وَن َوَمٚ َأَوٓ َي ُؿ َمٚ ُيِن 

= 
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ُِِْقنَ  ًْ ٚ ﴿, وؿٚل تًٚػ: (77)افٌَرة/ ﴾ُي َ
ِ
ُٚدوا ح ًَ وا َف ـْ َؿٌُْؾ َوَفْق ُرد  قَن ِم ٍُ ُٕقا ُُيْ ٚ ـَ َبْؾ َبَدا ََلُْؿ َمٚ 

ِٚذُبقنَ  َُ ُْؿ َف  .(28)إنًٚم/﴾ هُنُقا َظُْْف َوإهِن 

ؿ  ف دظٚء آشتخٚرة: "☺ ومـ افًْٜ ؿقل رشقل الل  ُٓ  ِ َؽ  اف ِّ ِْ ًِ " إِن  َأْشَتِخُرَك بِ

 .(6382)افٌخٚري/

ِزيزُ ودفٔؾ صٍٜ افَقة: ؿقفف تًٚػ: ﴿ ًَ ِقي  اف ََ إِن  , وؿقفف تًٚػ: ﴿(19)افنقرى/﴾ َوُهَق اْف

ِة اْدَتِغُ  ق  َُ اُق ُذو اْف ز   .(58)افذاريٚت/﴾ الل ُهَق افر 

 َؿِديرٌ إِن  الل َظَذ ودفٔؾ صٍٜ افَدرة: ؿٚل الل تًٚػ: ﴿
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ , وؿقفف (22)افٌَرة/﴾  

ًٚ تًٚػ: ﴿ ْؿ ظَذاب ُُ َِْٔ َٞ َظ ًَ ََِغ ِف , وؿقفف: ﴿(65)إنًٚم/﴾ ُؿْؾ ُهَق اْفَِٚدُر َظَذ َأْن َيٌْ إِن  اْدُت 

ٍت َوهَنٍَر ) تَِدرٍ 54َجْٚ  َْ ِد ِصْدٍق ِظَْْد َمٍِِٔؽ ُم ًَ َْ  .(55:54)افَّر/﴾ ( ِف َم

ُِٔؿُ ﴿ة: ؿقفف: ودفٔؾ صٍٜ افًز ِزيُز اْلَ ًَ َٝ اْف ٕ َؽ َأنْ ـْ ﴿, وؿقفف: (129)افٌَرة/ ﴾إِ ز  َم
ًِ َوُت

ـْ َتَنٚءُ    .(26)آل ظّران/ ﴾َتَنُٚء َوُتِذل  َم

تِؽيَقل: "☺ ؿٚل: ـٚن افٌْل ¶ ومـ افًْٜ: ظـ ابـ ظٌٚس  ز 
ًِ ", وظـ َأُظقُذ بِ

َُل َج ☺: "ؿٚل: ؿٚل افٌْل ◙ أنس بـ مٚفؽ  َ َتَزا ـْ َمِزيِد َحت ك َٓ ُقُل: َهْؾ ِم َُ ْ ُؿ َت َٓ

تَِؽ  ُقُل: َؿْط َؿْط َوِظز  ََ َٚ َؿَدَمُف َؾَت َٓ ِة ؾِِٔ ز 
ًِ  .(6661)افٌخٚري/" َيَوَع َرب  اْف

ًَئِؿُ ﴿ودفٔؾ صٍٜ افًيّٜ: ؿقفف  ِع  اْف ًَ ٌ ْح ﴿, وؿقفف تًٚػ: (255)افٌَرة/ ﴾َوُهَق اْف ًَ َؾ

ئِؿِ  ًَ  .(74)افقاؿًٜ/ ﴾بِْٚشِؿ َرب َؽ اْف

يِت َوَجاَليِل ومـ افًْٜ ـم ورد ف حديٞ افنٍٚظٜ, أن الل ظز وجؾ يَقل: " َوِظز 

ََٚل: َٓ إََِل إَِٓ الل ـْ َؿ ٚ َم َٓ ـ  ِمْْ تِل, ُْٕخِرَج َّ َيٚئِل َوَظَي
 .(7512)افٌخٚري/" َوـِْزِ

= 
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ًٓ ودفٔؾ  ظّقم وخهقص,  أن بغ الرادة وادنٔئٜ :صٍٜ الرادة وادنٔئٜ: اظِؿ أو

ؾُؾ منٔئٜ إرادة, وفٔس ـؾ إرادة منٔئٜ, ؾٚلرادة ؿد تُقن بًّْك ادحٌٜ وهل الرادة 

ُ ﴿افؼظٜٔ, وؿد تُقن بًّْك ادنٔئٜ وهل الرادة افُقٕٜٔ, ؿٚل ظز وجؾ:  ـْ ُيِرِد اَّلل  َّ َؾ

ِ ُف  ـْ ُيِرْد َأْن ُيِو ْح َصْدَرُه فإِِلْشالِم َوَم ًٚ َحَرجًٚ َأْن هَيِْدَيُف َيْؼَ ْؾ َصْدَرُه َؤَ  ًَ , (125)إنًٚم/ ﴾جَيْ

ُؾ َمٚ ُيِريدُ ﴿وؿقفف ظز وجؾ:  ًَ ٍْ َ َي ـْ َيَنُٚء ﴿, وؿٚل تًٚػ: (14)الٟ/ ﴾إِن  اَّلل  ُ هَيِْدي َم َواَّلل 

َِٔؿٍ  َت ًْ ٍط ُم ا ُ ﴿, وؿقفف تًٚػ: (213)افٌَرة/ ﴾إَِػ ِسَ ٓ  َأْن َيَنَٚء اَّلل   .(32)الًٕٚن/ ﴾َوَمٚ َتَنُٚءوَن إِ

ًٚ, ؿٚل: " ☺, ظـ افٌْل ◙ومـ افًْٜ ظـ أنس بـ مٚفؽ  َُ َِ ِحَؿ َم َؾ الُل بِٚفر  ـ  َو

ٚ ؿَ  َٓ ََ ِْ يِضَ َخ َْ ُ َأْن َي َذا َأَراَد اَّلل 
ِ٘ ٌٜ؟ َؾ ٌَ ٌٜ؟ َأْي َرب  ُمْو ََ َِ ٌٜ؟ َأْي َرب  َظ ٍَ ُْٕى ُقُل: َأْي َرب   َُ َٚل: َؾَٔ

ٌر َأْم ُأنْ  ـَ فِ َأْي َرب  َأَذ ـِ ُأم  َذفَِؽ ِف َبْى ـَ  ُٛ َت ُْ ْزُق؟ َؾَم إََجُؾ؟ َؾُٔ ٌٔد؟ َؾَم افر 
ًِ لٌّ َأْم َش

َِ " ثَك؟ َأَص

 .(6595)افٌخٚري/

ظـ  ☺أخزتف, أهنٚ شٖخٝ رشقل الل  ▲وظـ ئك بـ يًّر أن ظٚئنٜ 

ـْ َيَنٚءُ افىٚظقن, ؾَٚل: " ُ َظَذ َم ثُُف اَّلل  ًَ ٌْ َٚن َظَذاًبٚ َي  .(6619ي/)افٌخٚر" ـَ

ودفٔؾ صٍٜ افَقل وافُالم: ؾ٘ن افَرآن ـِف دفٌٔؾ ظذ ـالم الل تًٚػ, ؿٚل تًٚػ: 

﴿ ًْ ـْ َب َُٕف ِم ُؾق  ُثؿ  ُيَر 
ِ
الَم اَّلل  ـَ قَن  ًُ َّ ًْ ْؿ َي ُٓ َٚن َؾِريٌؼ ِمْْ ـَ ْؿ َوَؿْد  ُُ ِمُْقا َف ْٗ قَن َأْن ُي ًُ َّ ِد َمٚ َأَؾَتْى

قنَ  ُّ َِ ًْ ُِقُه َوُهْؿ َي ََ َِٖجْرُه َحت ك ﴿, وؿٚل: (75رة/)افٌَ ﴾َظ ـَِغ اْشَتَجَٚرَك َؾ ـَ اْدُْؼِ َوإِْن َأَحٌد ِم

 
ِ
ـَالَم اَّلل  َع  َّ ًْ ُرَك ﴿, وؿٚل: (6)افتقبٜ/ ﴾َي  ٓ َؽ إيَِل  َوُمَى ًُ

ك إِن  ُمتََقؾ َٔؽ َوَراؾِ ًَ ُ َيٚ ِظٔ إِْذ َؿَٚل اَّلل 

ُروا ٍَ ـَ ـَ  ِذي ـَ اف   .(55)آل ظّران/ ﴾ِم

 : ؿٚل الل.☺ْٜ ذـر إحٚديٞ افَدشٜٔ, وافتل يَقل ؾٔٓٚ افرشقل ومـ افً 

= 
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ـْ َخِقَ ﴿ودفٔؾ صٍٜ افروٚ وافًخط: ؿقفف تًٚػ:  َ
ِ
ْؿ َوَرُوقا َظُْْف َذفَِؽ د ُٓ ُ َظْْ َرِضَ اَّلل 

ُ ﴿, وؿقفف تًٚػ: (8)افٌْٜٔ/ ﴾َرب فُ  ْؿ َأْن َشِخَط اَّلل  ُٓ ًُ ٍُ ْٝ ََلُْؿ َأنْ َم ؿْ  َفٌِئَْس َمٚ َؿد  ِٓ َِْٔ  ﴾َظ

 .(82)احٚئدة/

ؿ  َأُظقُذ ☺: "ؿٚفٝ: ؿٚل رشقل الل ▲ ومـ افًْٜ ظـ أم ادٗمْغ ظٚئنٜ  ُٓ افِ

ـْ َشَخىَِؽ   .(486)مًِؿ/" بِِرَوَٚك ِم

َِغَ ﴿ودفٔؾ صٍٜ الٛ: ؿقفف تًٚػ:  ٛ  اْدُت 
َ ُيِ ك َؾِ٘ن  اَّلل  ََ ِدِه َوات  ْٓ ًَ ـْ َأْوََف بِ )آل  ﴾َبَذ َم

َٕفُ ﴿, وؿقفف تًٚػ: (76ظّران/ ٌ ق
ْؿ َوُيِ ُٓ  ٌ

ْقٍم ُيِ ََ ُ بِ ْٖيِت اَّلل  ْقَف َي ًَ , وؿٚل رشقل (54)احٚئدة/﴾ َؾ

ٌ ُف يقم خٔز: "☺ الل 
َ َوَرُشقَفُف, َوُيِ ٛ  اَّلل 

تَُح َظَذ َيَدْيِف, ُيِ ٍْ َٜ َؽًدا َرُجال ُي َي ا ُْٕظىَِغ  افر 

ُ َوَرُشقُففُ   .(3229)افٌخٚري/" اَّلل 

ٛ  َظًٌْدا ☺: "ودفٔؾ صٍٜ افٌٌض: ظـ أيب هريرة ؿٚل: ؿٚل رشقل الل  إِن  الَل إَِذا َأَح

 َؾَٔ 
ِ
َمء  ً يُؾ, ُثؿ  ُيَِْٚدي ِف اف

ٌ ُف ِجْزِ ٌ ُف, َؿَٚل: َؾُِٔح َِٖح ًٕٚ َؾ ٛ  ُؾال َٚل: إِن  ُأِح ََ يَؾ َؾ قُل: إِن  َدَظٚ ِجْزِ َُ

ًٕٚ ؾَ  ٛ  ُؾال
ٌََض الَل ُيِ ٌُقُل ِف إَْرِض, َوإَِذا َأبْ ََ , َؿَٚل ُثؿ  ُيقَوُع َفُف اْف

ِ
َمء  ً ٌ ُف َأْهُؾ اف ٌ قُه, َؾُِٔح َِٖح

ٌِْوفُ  َٖبْ ًٕٚ َؾ ُض ُؾال
ٌِ
قُل: إِن  ُأبْ َُ يَؾ َؾَٔ

ًٌْدا َدَظٚ ِجْزِ  .(2637)مًِؿ/" َظ

ِٜ : "☺ودفٔؾ صٍٜ افٍرح: حديٞ افٌْل  ُ َأْؾَرُح بِتَْقَب  .(6328)افٌخٚري/" َظٌِْدهِ َّلَل 

ُ ؿٚل: " ☺أن رشقل الل ◙ ودفٔؾ صٍٜ افوحؽ: ظـ أيب هريرة  َيْوَحُؽ اَّلل 

َتُؾ, ُثؿ  َيتُ  َْ  َؾُٔ
ِ
ٚتُِؾ َهَذا ِف َشٌِِٔؾ اَّلل  ََ َٜ ُي ٚ أَخَر َيْدُخالِن اْلَْ  ُتُؾ َأَحُدمُهَ َْ َِْغِ َي ُ إَِػ َرُج قُب اَّلل 

 ًْ ٚتِِؾ َؾُٔ ََ دُ َظَذ اْف َٓ  .(2826)افٌخٚري/" تَْن

ؾُؾ مٚ شٌؼ وؽر ذفؽ مـ افهٍٚت ٕٗمـ ِبٚ, وٕثٌتٓٚ ظذ مٚ هل ظِٔٓٚ, وًِٕؿ أن َلٚ 
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َٓ ؾِ  قنَ ُٓ تَ ْْ يَ  ْؾ بَ  :غَ قؿِ ُِ خْ ادَْ  غَ قبِ بُ رْ ادَْ  ِٚت ٍَ ِه بِ  َؽ فِ ذَ  ْـ ء مِ َق  فِ   اللُ  فُ ٚفَ ٚ ؿَ  مَ َػ ٚ إِ ٔ

ِ ؿ فُ فُ قُش رَ  فُ ؿٚفَ وَ  َٚػ ًَ تَ  ِْٔف َوآخِف َوَش  ٍٜ ٚؾَ َو ٓ إِ ف وَ ْٔ َِ ظَ  ةٍ ٚدَ يَ  زِ ْر ؽَ  ـْ مِ  َصذ  الُل َظِ

 ظِ ٍْ َِ فِ  ٍٜ افَ زَ ٓ إِ , وَ ٔرٍ ٌْ تَ  َٓ وَ  يؾٍ دِ ٌْ تِ  َٓ وَ  يٍػ رِ حَتْ  َٓ , وَ ٌٔفٍ ْن تَ  َٓ وَ  فُ فَ  ٍٔػ ِٔ ُْ تَ  َٓ ف, وِ ْٔ فَ إِ 

ًَ  فُ ؾُ رِ ًْ  تَ م  ظَ  َزِ الَ   َذ ظَ  نَ وُ رُ جُيْ , وَ رَُ ْْ تَ ًْ يُ  رٍ َُ ْْ مُ  يؾٍ وِ ْٖ تَ بِ  فِ ْٔ َِ ظَ  فُ ًُ َو تَ , وَ ُب رَ اف

 َػ إِ  فِ ِّ ِْ ظِ  ؿَ َِ ظِ  قنَ ُِ ُِ يَ , وَ رِ ٚهِ افي  
ِ
َِ وِ ْٖ تَ  ن  َٖ بِ  ونَ ر  َِ يُ , وَ َٚػ ًَ تَ   الل , اللُ  َٓ إِ  فُ ُّ َِ ًْ يَ  َٓ  فُ ي

ِش افر   ـْ ظَ  اللُ  َزَ َخ  أَ َم ـَ  ًِ ِف  غَ خِ ا ُ أَ  ؿِ ِْ  اف اِشُخقَن ﴿ :َٚػ ًَ تَ  فَ فَ قْ  ؿَ ِف  فُ قَٕ قفُ َُ ؿ يَ هن  َوافر 

ـْ ِظِْْد َرب َْٚ وَ  ؾٌّ ِم ـُ قُفقَن آَمْٚ  بِِف  َُ ِِْؿ َي
ًِ ٓ  ُأوُفق إَ ِف اْف ُر إِ ـ  ٌَِٚب َمٚ َيذ  )آل  ﴾ْف

 (1).(7/ظّران

 
= 

  يًِّٓٚ.▐ ـٍٜٔٔ, الل وحده 

د بف حؼ تٚرة وبٚضؾ تٚرة, وؿد ـٚن فٍظ )افتٖويؾ( مُؿ ( 1) افتٖويؾ فٍظ يىِؼ ويرا

ٌدع, فردوا بف الؼ افذي هق ظْد أهؾ بّغٌ ٓ فٌس ؾٔف ظْد افًِػ, حتك اشتًِّف أهؾ اف

ًَ افًْٜ, واصىِحقا ظذ تًريػ فف ٓ أصؾ فف ف الَ إن صٚء الل  َٜٚٔ, وشٖٔيت بٕٔٚف ٓح

 تًٚػ, ؾِْتًرف ظذ حََٜٔ افتٖويؾ ف افٌِٜ وافؼع.

 .(25)خمتٚر افهحٚح/بٚب إفػ/أول/افتٖويؾ فٌٜ: تًٍر مٚ يئقل إفٔف افقء. ـها 

ول إِػ ـذا, َأي َرَجع وصٚر إِفٔف. ـها وؿٚل ابـ إَ  ُٗ )فًٚن ثر: هق ِمـ آَل افقُء َي

 .افًرب/افالم/أول(

ِْ٘ن َتََْٚزْظُتْؿ : ﴿تًٚػوؿد يًّك افتٖويؾ بًّْك افًٚؿٌٜ, ٕن إمر يهر إفٔٓٚ, ؿٚل الل  َؾ
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ِمُْق ْٗ ْْتُْؿ ُت ـُ ُشقِل إِْن   َوافر 
ِ
وُه إَِػ اَّلل   َؾُرد 

ٍ
ء ـُ ِف َرْ ًَ  َواْفَْٔقِم أِخِر َذفَِؽ َخْرٌ َوَأْح

ِ
َن بَِّٚلل 

ِْٖويالً   .(59)افًْٚء/﴾ َت

َهْؾ , ٕن إمر يْتٓل إفٔف, ومْف ؿقفف تًٚػ: ﴿ك حََٜٔ افقء ادُخز بف تٖوياًل وتًّ

ـْ ؿَ  قُه ِم ًُ َٕ ـَ  ِذي قُل اف  َُ ُُِف َي ِْٖوي َُِف َيْقَم َيٖيِْت َت ِْٖوي ٓ  َت ﴾ ٌُْؾ َؿْد َجَٚءْت ُرُشُؾ َرب َْٚ بِْٚلَؼ  َيُْْيُروَن إِ

, ؾّجلء تٖويِف جملء ٍٕس مٚ أخزت بف افرشؾ مـ افٔقم أخر, وادًٚد (53)إظراف/

وتٍٚصِٔف, والْٜ وافْٚر, ويًّك تًٌر افرؤيٚ تٖويال بٚٓظتٌٚريـ, ؾٕ٘ف تًٍر َلٚ وهق 

ـْ َؿٌُْؾ َيٚ َأبَ ظٚؿٌتٓٚ ومٚ تٗول إفٔف, ؿٚل يقشػ ٕبٔف: ﴿ ِْٖويُؾ ُرْؤيَٚي ِم  َهَذا َت
ِٝ ﴾

 أي حََٔتٓٚ ومهرهٚ إػ هد. (122)يقشػ/

د بف: حََٜٔ ادًْك افذي يٗول افٍِظ إفٔف, وهل  تًٚػوافتٖويؾ ف ـتٚب الل  ادرا

 الََٜٔ ادقجقدة ف الٚرج, ؾ٘ن افُالم ٕقظٚن:

 إٕنٚء )ضِٛ(. -2  خز.  -1

وظـ افٌٌٔٔٚت, وظـ أحقال إمؿ ▐, ات الل افُالم ظـ ذ-ؾتٖويؾ الز 

ًٚ, وتٖويؾ  (42)هقد/﴾ َوَؾَٚر افت ْ قرُ : هق الََٜٔ, أي تٖويؾ ﴿-افًٚبَٜ أن افتْقر ؿد ؾٚر حَ

افقظد وافقظٔد هق ٍٕس ادقظقد وادتقظد بف, وتٖويؾ دخقل أهؾ اليمن الْٜ: أن أهؾ 

ذ: هق اليمن شٔدخِقن الْٜ, وتٖويؾ مٚ أخز الل  ًُ بف مـ أشمئف الًْك وصٍٚتف اف

ْرِش اْشتََقى, ؾتٖويؾ ؿقفف تًٚػ: ﴿▐ٍٕس مٚ أخز بف  ًَ ـُ َظَذ اْف ْحَ  (5)ضف/﴾ افر 

 أن افرحـ ظذ افًرش اشتقى حََٜٔ.

ـٚن رشقل الل ▲: وتٖويؾ إمر: هق ٍٕس إؾًٚل احٖمقر ِبٚ, ؿٚفٝ ظٚئنٜ 
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ٌَْحَٚ يَقل ف رـقظف وشجقده: "☺  ِدكَ ُش ّْ ؿ  َرب َْٚ َوبَِح ُٓ  ِ " يتٖول افَرآن, ؾٓذا ََٕؽ اف

 افتٖويؾ هق ٍٕس ؾًؾ احٖمقر بف.

 ؾتٖويؾ إخٌٚر وؿقظٓٚ ـم ُأخزت, وتٖويؾ إوامر وافْقاهل تٍْٔذهٚ.

ؿد يٖيت بًّْك افتًٍر, وهذا ف اصىالح افًِػ,  ٚاظِؿ رحؽ الل أن افتٖويؾ أجًو  ثؿ

ِْٖويَؾ ¶: "د الل بـ ظٌٚس فًٌ☺ مْف ؿقل افٌْل  ُف افت  ّْ  ِ ؿ  َظ ُٓ  ِ ", ومْف ؿقل ابـ اف

جرير وؽره: )افَقل ف تٖويؾ ؿقفف تًٚػ ـذا وـذا( يريد تًٍره, ومْف ؿقل المٚم أحد 

ف ـتٚبف ف )افرد ظذ افزٕٚدؿٜ والّٜٓٔ ؾٔم تٖوفتف مـ افَرآن ظذ ؽر تٖويِف(, ؾٖبىؾ 

د ِبٚ وهق تٖويِٓٚ ظْده, ومْف ؿقل ابـ تِؽ افتٖويالت افتل ذ ـروهٚ, وهل تًٍرهٚ ادرا

مْده ف افتقحٔد: )ومـ أشمء الل ظز وجؾ: افًالم ادٗمـ ادّٓٔـ افًزيز الٌٚر ادتُز, 

 ؿٚل أهؾ افتٖويؾ: ـذا وـذا( أي ؿٚل أهؾ افتًٍر.

ّف, وتقؤحف : مٚ افذي أحقج أهؾ افًْٜ إػ تًريػ )افتٖويؾ( وتًَٔوفْٚ أن ًٕٖل

 بتِؽ اليوٚحٚت, وافتًَٔمت؟

والقاب ظذ هذا افًٗال يتوح مـ رضب هذا ادثٚل, وـم يَٚل: افتًريػ بٚدثٚل 

 أووح مـ افتًريػ بٚدَٚل.

وـٚن ممٚ أوحك ♠, بقاشىٜ جزيؾ ☺ افَرآن ظذ ٌٕٔف مّد  تًٚػ أنزل الل

ْحَ ؿقفف تًٚػ: ﴿☺ الل ظز وجؾ بف إػ مّد  ْرِش اْشتََقىافر  ًَ ﴾, ؾِْْير ـٔػ ـُ َظَذ اْف

 ؾٓؿ افْٚس هذه أيٜ.

 ًٓ  ╚:وصحٚبتف ☺ : افٌْل أو
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ظَؾ يًتٌَح  ٓ يٍّٓف, وإٓ ؾٖدٕك ٚٓ يَقل ٕمتف ـالمً ☺ أن افٌْل  ممٚ ٓ صؽ ؾٔف,

, وفذفؽ جيٛ ظذ ـؾ مٗمـ مقحد أن يَىع بٖن ٚ ظـ ـقٕف ًَٕه ذفؽ أصد افٌَح, ؾواًل 

ِ ُغ ظـ الل☺, ِؼ فُتٚب الل ظز وجؾ هق رشقفف أظَؾ وأؾٓؿ ال ٌَ  . تًٚػؾٓق ادُ

 ًً م, ول ًِٕؿ َلٚ ؿرأ هذه أيٜ ظذ مًٚمع افهح ☺أن افٌْل  ٚومًِقم ؿى ٚبٜ افُرا

ظذ افًرش  ▐يًِؿ أن ادِؽ ☺ ظْف إٓ ؿراءهتٚ, وهذا يدل ظذ أنف  تٖوياًل 

ًء ئِؼ بذاتف, وـذفؽ شٚئر افهحٚبٜ   ╚.اشتقى اشتقا

 : افتٚبًقن ومـ جٚء بًدهؿ مـ أهؾ افًْٜ:ٚثًٕٚٔ 

َٚت, وٓ آمْقا بًّْٚهٚ, وؾقوقا ـٍٔٔتٓٚ, وهذا مٚ وصِْٚ ظْٓؿ, وهؿ إثٌٚت افث

♫: وشٌَف ربًٜٔ افرأي ♫, , ؿٚل المٚم مٚفؽ اجيتًّقن ظذ والفٜ أبدً 

ء مًِقم وافُٔػ جمٓقل واليمن بف واجٛ جٚع ال♫ وؿد َٕؾ افالفُٚئل , آشتقا

 ظذ ذفؽ.

 : أهؾ افتًىٔؾ وافتٖويؾ وادجٚز:ٚثٚفثً 

ٕهٌقا أخقيٜ افًَؾ, وٕؼوهٚ ف بَٚع إرض, وشّقهٚ ؿقاضع ظَِٔف, ورضبقا لل 

ـُ َظَذ إمثٚل, وخٚفٍقا أمر الل ظز وجؾ ف افَرآن, ؾِم شًّقا الل يَقل: ﴿ ْحَ افر 

ْرِش اْشتََقى ًَ : ـٔػ اشتقى وآشتقا اْف ء ؾًؾ افٌؼ, هذا ؿقل مٗتٍؽ, هذا ـالٌم ﴾ ؿٚفقا

ؽر مْوٌط, وفُْٓؿ مٚ اشتىٚظقا أن يكحقا بتُذيٌف, ؾذهٌقا يتٚفقن حِٜٔ بًد حِٔف, 

ن, وخرج آخر  ؾخرج مْٓؿ مـ يَقل: اشتقى بًّْك اشتقػ, واشتدل بنٚظر ٕكا

ووع ثٍٚن! وخرج ثٚفٞ, ▐ يَقل: هذا مـ بٚب ادجٚز, وجًؾ ـالم إول 
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 .وخٚمس, ثؿ شّقا مٚ ؾًِقه تٖوياًل  ورابع,

وهذا هق شٌٛ تًَٔؿ مًٚئؾ آظتَٚد إػ هذه افتًَٔمت, مثؾ تًَٔؿ مراتٛ افَوٚء 

 وؽر ذفؽ.▐, وافَدر, وأنقاع الوٚؾٜ إػ الل 

َُر)♫: ؾَقل المٚم  َتْْ ًْ ٍر ُي َُ ِْٖويٍؾ ُمْْ ِْٔف بَِت َِ ُف َظ ًُ , هذا مـ صْٔع أهؾ (َوَتَو

 ِقب يًتخدمف مـ  يريد أن يّرر تٖويِف.افوالل, وهذا أش

أن ُُيرَج ادًْك افذي ف أشٌٚب ؿٌقل افتٖويؾ ظْد افًٚمٜ, مْٓٚ: ♫ يَقل ابـ افَٔؿ 

يريد إبىٚفف بٚفتٖويؾ ف صقرة مًتٓجْٜ, تٍْر ظْٓٚ افَِقب, وتٌْق ظْٓٚ إشمع, ؾٔتخر 

ة ظْٓٚ, ؾٔتقهؿ افًٚمع فف مـ إفٍٚظ أـرهٓٚ وأبًدهٚ وصقٓ إػ افَِقب, وأصدهٚ ٍٕر

أن مًْٚهٚ هق افذي دفٝ ظِٔف تِؽ إفٍٚظ, ؾًّٔك افتديـ: ثَٚفٜ, وظدم إًٌٓٚط إػ 

افًٍٓٚء وافًٍٚق وافٌىٚفغ: شقء خِؼ, وإمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر وافٌوٛ 

لل والّٜٔ فديْف: ؾتْٜ وذا وؾوقٓ, ؾُذفؽ أهؾ افٌدع وافوالل مـ جٔع افىقائػ, 

ذا مًيؿ مٚ يٍْرون بف ظـ الؼ ويدظقن بف إػ افٌٚضؾ, ؾًّٔقن إثٌٚت صٍٚت افُمل ه

لل جتًٔم وتنٌٔٓٚ ومتثٔال, ويًّقن إثٌٚت افقجف وافٔديـ فف ترـٌٔٚ, ويًّقن إثٌٚت 

تف حتٔزا وجتًٔم, ويًّقن افًرش حٔزا  ئف ظذ ظرصف وظِقه ظذ خَِف ؾقق شّقا اشتقا

ٚ, وإؾًٚل حقادث, وافقجف وافٔديـ أبًٚوٚ, والُؿ وجٜٓ, ويًّقن افهٍٚت أظراو

وافٌٚيٚت افتل يًٍؾ ٕجِٓٚ أؽراوٚ, ؾِم ووًقا َلذه ادًٚن افهحٔحٜ افثٚبتٜ تِؽ 

إفٍٚظ ادًتُْرة افنًْٜٔ, تؿ َلؿ مـ ٍٕٔٓٚ وتًىِٔٓٚ مٚ أرادوه, ؾَٚفقا فألؽمر 

, والٓٚت ,وإبًٚض ,وإؽراض ,وإؽٍٚل: اظِّقا أن ربُؿ مْزه ظـ إظراض
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وافتنٌٔف, ؾِؿ ينؽ أحٌد لل ف ؿٌِف وؿٚر وظيّٜ ف تْزيف افرب  ,وافتجًٔؿ ,وافسـٔٛ

تًٚػ ظـ ذفؽ, وؿد اصىِحقا ظذ تًّٜٔ شًّف وبكه وظِّف وؿدرتف وإرادتف وحٔٚتف 

ئف ظذ  أظراوٚ, وظذ تًّٜٔ وجٓف افُريؿ ويديف ادًٌقضتغ أبًٚوٚ, وظذ تًّٜٔ اشتقا

صف وظِقه ظذ خَِف وأنف ؾقق ظٌٚده حتٔزا, وظذ تًّٜٔ ٕزوفف إػ شمء افدٕٔٚ, وتُِّف ظر

بَدرتف ومنٔئتف إذا صٚء, وؽوٌف بًد روٚه وروٚه بًد ؽوٌف حقادث, وظذ تًّٜٔ 

افٌٚيٜ افتل يًٍؾ ويتُِؿ ٕجِٓٚ ؽروٚ, واشتَر ذفؽ ف ؿِقب ادتَِغ ظْٓؿ, ؾِم 

ٚمع متحرا أظيؿ حرة بغ ٍٕل هذه الَٚئؼ افتل أثٌتٓٚ سحقا َلؿ بٍْل ذفؽ, بَل افً

)خمتك افهقاظؼ ـها  الل فًٍْف وأثٌتٓٚ فف جٔع رشِف وشِػ إمٜ بًدهؿ وبغ إثٌٚهتٚ.

 .(76ادرشِٜ/

ََٚػ, )♫: وؿقل المٚم افهٚبقن  ًَ  َت
ِ
ِف إَِػ الل ِّ ِْ ََِؿ ِظ ُِقَن ِظ ُِ َوجُيُْرُوَن َظَذ افي ِٚهِر, َوَي

ُف إَِٓ اللُ وَ  ُّ َِ ًْ َُِف َٓ َي ِْٖوي َٖن  َت وَن بِ ر 
َِ قُفقَن آَمْٚ  بِِف ﴿...ؿٚل تًٚػ: (ُي َُ ِِْؿ َي ًِ اِشُخقَن ِف اْف َوافر 

ٌَِٚب  ٓ  ُأوُفق إَْف ُر إِ ـ  ـْ ِظِْْد َرب َْٚ َوَمٚ َيذ  ؾٌّ ِم  .(7)آل ظّران/ ﴾ـُ

ن آيٚت افهٍٚت وأحٚديثٓٚ أجًغ, أهنؿ جيرو ╚هذا هق مذهٛ ومْٟٓ افًِػ 

د ِبٚ ادٍٓقم مـ الىٚب, وفٔس طٚهر  ظذ طٚهرهٚ, وـم ذـرت ؿٌؾ أن ـِّٜ افيٚهر يرا

 افٍِظ.

 )♫: أمٚ ؿقل المٚم 
ِ
ِف إَِػ الل ِّ ِْ ََِؿ ِظ ُِقَن ِظ ُِ ََٚػ  َوَي ًَ ( ؾٓذا ؿقل منُؾ, ٕن أهؾ َت

قفقن إن فهٍٚت ربْٚ افًْٜ يثٌتقن فِهٍٚت مًٍٚن وٓ يًِّقن َلٚ ـٍٜٔٔ, بؾ يَ

 ـٍٜٔٔ حََٜٔٔ ٓ يًِّٓٚ إػ هق.▐ 
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وشٌٛ إصُٚل هذه افٍِيٜ, أن أهؾ الثٌٚت يًَّْقن إػ ثالثٜ ؾرق ف افيٚهر, ؾٖهؾ 

افًْٜ يثٌتقن لل إشمء وافهٍٚت ظذ مٚ جٚءت ف افُتٚب وافًْٜ, ويثٌتقن مًٕٚٔٓٚ, 

ـْ ِظِْْد َرب  ﴿ويٍقوقن ـٍٔٔتٓٚ, ويَقفقن:  ؾٌّ ِم ٓ  ُأوُفق إَْفٌَِٚب ـُ ُر إِ ـ   .﴾َْٚ َوَمٚ َيذ 

وافٍرؿٜ افثٕٜٚٔ: هؿ ادٍقوٜ افُِٔٔقن, افذيـ يَقفقن: ٕحـ ٕٗمـ بٖشمء الل وصٍٚتف 

ظـ ـٍٔٔتٓٚ, ؾجًِقا أهؾ  ْٜ, وفُـ ٓ ًِٕؿ مًًْك َلٚ ؾواًل افقاردة ف افُتٚب وافً

ٚر افُتٚب وافًْٜ مٌِز ف أخٍٚطف, التٌٚع ـٕٚمٔغ افذيـ ٓ يَرءون وٓ يٍّٓقن, ؾه

وجًِقمهٚ أخٍٚظ جمردة ظـ ادًٚن, وهٗٓء ؿقم مْتًٌقن ٕصحٚب ادذاهٛ إربًٜ, 

ـٚن يَقل بٚفتٍقيض افُع, بؾ افًِػ ♫ وفذفؽ ُيىئ مـ يَقل إن المٚم أحد 

 ـِٓؿ جمًّقن ظذ أن صٍٚت الل تًٚػ َلٚ مًْك مـ ادًٚن ٓ ٕدري ـٍٔٔتٓٚ.

ف هٗٓء افَقم: وَلذا حٚ طـ ضٚئٍٜ مـ ♫ صٔخ الشالم ابـ تّٜٔٔ يَقل 

ُ ادتٖخريـ أن فٍظ افتٖويؾ ف افَرآن والديٞ ف مثؾ ؿقفف تًٚيل ﴿ ٓ  اَّلل 
َُِف إِ ِْٖوي َُِؿ َت ًْ َوَمٚ َي

ـْ ِظِْْد َرب َْٚ ؾٌّ ِم ـُ قُفقَن آَمْٚ  بِِف  َُ ِِْؿ َي
ًِ اِشُخقَن ِف اْف ُأِريَد بف هذا ادًْل  (7ن/)آل ظّرا ﴾ َوافر 

ٓ  آصىالحل الٚص, واظتَدوا أن افقؿػ ف أيٜ ظْد ؿقفف : ﴿ َُِف إِ ِْٖوي َُِؿ َت ًْ َوَمٚ َي

 ُ ﴾ فزم مـ ذفؽ أن يًتَدوا أن َلذه أيٚت وإحٚديٞ مًٚن ختٚفػ مدفقَلٚ ادٍٓقم اَّلل 

د ِبٚ ٓ يًِّف إٓ الل, ٓ ي َُِؽ افذي ٕزل بٚفَرآن وهق مْٓٚ, وأن ذفؽ ادًْل ادرا ًِّف اَد

وٓ ؽره مـ إنٌٔٚء, وٓ تًِّف افهحٚبٜ وافتٚبًقن َلؿ ☺, جزيؾ, وٓ يًِّف مّدا 

ْرِش اْشتََقىب٘حًٚن, وأن مّدا ـٚن يَرأ ؿقفف تًٚيل: ﴿ ًَ ـُ َظَذ اْف ْحَ , وؿقفف: (5)ضف/﴾ افر 

﴿ ُٛ ُِِؿ افى ٔ  َُ ُد اْف ًَ قَضَتٚنِ , وؿقفف: ﴿(12)ؾٚضر/﴾ إَِفِْٔف َيْه ًُ ٌْ , وؽر (64)احٚئدة/﴾ َبْؾ َيَداُه َم
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َْٕٔٚذفؽ مـ آيٚت افهٍٚت, بؾ ويَقل: "  افد 
ِ
َمء  ً  إَِػ اف

ٍٜ َِ ؾ  َفْٔ ـُ  َْٚ " وٕحق ذفؽ وهق َيِْْزُل َرب 

ٓ يًرف مًٚن هذه إؿقال, بؾ مًْٚهٚ افذي دفٝ ظِٔف ٓ يًِّف إٓ الل, وييْقن أن 

 .(1/15:14:تًٚرض افًَؾ مع افَْؾ )درءافًِػ. ـها هذه ضريَٜ 

 وافًٌٛ افرئٔس دَٚفٜ ادٍقوٜ هٗٓء هق أحد أمريـ إن ل يُـ ـالمهٚ:

 أن هذه افْهقص مـ ادتنِٚبٚت. -

ًَ ومٚ,  وأن ادتنِٚبٚت َلٚ تٖوياًل  - إٓ الل ظز وجؾ,  ٚهذا افتٖويؾ ٓ يًِّف مىِ

 وؿهدوا تٖويؾ ادًْك وافُٔػ.

ظـ هذيـ إمريـ, ـم ؿٚل صٔخ الشالم اشتجٓٚل ـؾ مـ َٕؾ هذه افْهقص ؾْتٟ 

 إػ آخر متٟ أو راٍو ِبذه افْهقص.♠ مـ أول جزيؾ 

أمٚ طْٓؿ أن طقاهر افْهقص تَتيض افتنٌٔف, ؾَد أذٕٚ إػ بىالن ذفؽ ادًْك, وذفؽ 

وؿد ؾٚرق, وهق  ٕنف مٚ مـ صٔئغ إٓ وبْٔٓم ؿدر منسك, وهق افٍِظ ادوٚف إفٔٓم,

مٍٓقم الوٚؾٜ وـْٓٓٚ ف ـؾ مْٓم, ؾّـ زال هذا افٍِظ ظْٓم ؾَد ظىِٓم مْف, ومـ زال 

افٍرق بْٔٓم ٓتٍٚق افٍِظ ادوٚف إفٔٓم, ؾَد شٚوى بْٔٓم, وهذا مًِقم بٌىالٕف دـ فف 

 حظ مـ افْير.

حٔح ف ؿقفف تًٚػ: أمٚ ؿقَلؿ: أن هذه ادتنِٚبٚت ٓ يًِّٓٚ إٓ الل, وأن افقؿػ افه

﴿ ٚ َٖم  َتِٚب َوُأَخُر ُمتََنِِٚبٌَٚت َؾ
ُِ ـ  ُأم  اْف َمٌت ُه َُ َتَٚب ِمُْْف آَيٌٚت ُمْ

ُِ ََِْٔؽ اْف ُهَق اف ِذي َأنَْزَل َظ

ِْٖوي َٚء َت ٌَ ِٜ َواْبتِ ْتَْ ٍِ َٚء اْف ٌَ ًُقَن َمٚ َتَنَٚبَف ِمُْْف اْبتِ ُِقِِبِْؿ َزْيٌغ َؾَٔت ٌِ ـَ ِف ُؿ ٓ  اف ِذي َُِف إِ ِْٖوي َُِؿ َت ًْ ِِِف َوَمٚ َي

ٓ  ُأوُفق إَفْ  ُر إِ ـ  ـْ ِظِْْد َرب َْٚ َوَمٚ َيذ  ؾٌّ ِم ـُ قُفقَن آَمْٚ  بِِف  َُ ِِْؿ َي
ًِ اِشُخقَن ِف اْف ُ َوافر  )آل  ﴾ٌَِٚب اَّلل 
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ُ ﴿هق ظْد ؿقفف:  (7ظّران/ ٓ  اَّلل  َُِف إِ ِْٖوي َُِؿ َت ًْ افًْٜ تٌٔغ, ؾ٘ن أهؾ ؾًِِِمء ٕير و ﴾َوَمٚ َي

يرد إػ مُّف, وآيٚت افهٍٚت ظْدٕٚ مـ ادتنِٚبٚت ٕهنٚ  ٚيَقفقن: إن مٚ ـٚن متنِٚبً 

ُٔع ﴿جمٓقفٜ افُٔػ, ؾْردهٚ إػ ادحُمت, وهق ؿقفف تًٚػ:  ِّ  ً ٌء َوُهَق اف ْثِِِف َرْ
ِّ ـَ َفَْٔس 

 إَْمثََٚل إِ ﴿, وؿقفف: ﴾اْفٌَِهرُ 
ِ
 
ِ
ُبقا َّلل قنَ َؾال َتْيِ ُّ َِ ًْ َُِؿ َوَأنْتُْؿ ٓ َت ًْ َ َي , (74)افْحؾ/ ﴾ن  اَّلل 

ِْمً ﴿وؿقفف:  ْؿ َوٓ ُئُِىقَن بِِف ِظ ُٓ ٍَ ِْ َُِؿ َمٚ َبْغَ َأجِْدهيِْؿ َوَمٚ َخ ًْ ـْ ﴿, وؿقفف: (112)ضف/ ﴾َي ُُ َوَلْ َي

ً َأَحدٌ  قا ٍُ ـُ  ف تًٍره اختالف افًِمء ف افقؿػ ظذ♫ , وؿد ذـر ابـ جرير ﴾َفُف 

 ؿقفغ:

افَقل إول: أن الل وحده هق افذي يًِؿ تٖويؾ هذا ادتنٚبف, وأن افراشخقن يٗمْقن 

 بم جٚء بف افرب ظز وجؾ مُّف ومتنِٚبف.

وافٍريؼ أخر يَقفقن: بؾ مًْك أيٜ: ومٚ يًِؿ تٖويؾ ذفؽ إٓ الل, وافراشخقن ف 

ـْ ِظِْْد َرب َْٚ﴿افًِؿ وهؿ مع ظِّٓؿ بذفؽ ورشقخٓؿ ف افًِؿ يَقفقن:  ؾٌّ ِم ـُ  .﴾آَمْٚ  بِِف 

ؾتٌغ أن ؿقل أهؾ افتٍقيض ظدم تًٚرض افَقفغ:  ٚمًٌْٔ ♫ ويَقل صٔخ الشالم 

افذيـ يزظّقن أهنؿ متًٌقن فًِْٜ وافًِػ مـ ذ أؿقال أهؾ افٌدع واللٚد, ؾ٘ن ؿٔؾ: 

ًْ ﴿أنتؿ تًِّقن أن ـثرا مـ افًِػ رأوا أن افقؿػ ظْد ؿقفف  ُ َوَمٚ َي ٓ  اَّلل  َُِف إِ ِْٖوي , ﴾َُِؿ َت

بؾ ـثر مـ افْٚس يَقل: هذا هق ؿقل افًِػ, وَِٕقا هذا افَقل ظـ ُأيب بـ ـًٛ وابـ 

مًًقد وظٚئنٜ وابـ ظٌٚس وظروة بـ افزبر وؽر واحد مـ افًِػ والِػ, وإن ـٚن 

قل افَقل أخر: وهق أن افًِػ يًِّقن تٖويِف مَْقٓ ظـ ابـ ظٌٚس أجوٚ, وهق ؿ

وؽرهؿ, ومٚ ذـرمتقه ؿدح ف  ,وابـ ؿتٌٜٔ ,وابـ إشحٚق ,ومّد بـ جًٍر ,جمٚهد
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 أوَلؽ افًِػ وأتٌٚظٓؿ. 

: ٓ يًِؿ تٖويِف إٓ الل ـٕٚقا  ؿٔؾ: فٔس إمر ـذفؽ, ؾ٘ن أوَلؽ افًِػ افذيـ ؿٚفقا

د بف مًْل افتٖويؾ  يتُِّقن بٌِتٓؿ ادًروؾٜ بْٔٓؿ, ول يُـ فٍظ افتٖويؾ ظْدهؿ يرا

آصىالحل الٚص, وهق سف افٍِظ ظـ ادًْل اددفقل ظِٔف ادٍٓقم مْف إيل مًْل 

ُيٚفػ ذفؽ, ؾ٘ن تًّٜٔ هذا ادًْل وحده تٖويال إٕم هق اصىالح ضٚئٍٜ مـ ادتٖخريـ 

مـ افٍَٓٚء وادتُِّغ وؽرهؿ, فٔس هق ظرف افًِػ مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ وإئّٜ 

يَقل إن فٍظ افتٖويؾ هذا مًْٚه يَقل: إٕف يّؾ افٍِظ ظع  إربًٜ وؽرهؿ, ٓشٔم ومـ

ادًْل ادرجقح فدفٔؾ يَسن بف, وهٗٓء يَقفقن: هذا ادًْل ادرجقح ٓ يًِّف أحد مـ 

 الِؼ وادًْل افراجح ل يرده الل. 

د بف مٚ أراده الل بٍِظ افتٖويؾ ف مثؾ ؿقفف  وإٕم ـٚن فٍظ افتٖويؾ ف ظرف افًِػ يرا

ـْ َؿٌُْؾ َؿْد َجَٚءْت ُرُشُؾ ﴿ًٚيل: ت قُه ِم ًُ َٕ ـَ  ِذي قُل اف  َُ ُُِف َي ِْٖوي ْٖيِت َت َُِف َيْقَم َي ِْٖوي ٓ  َت َهْؾ َيُْْيُروَن إِ

ِْٖويالً ﴿, وؿٚل تًٚيل: (53)إظراف/ ﴾َرب َْٚ بِْٚلَؼ   ـُ َت ًَ , وؿٚل (59)افًْٚء/ ﴾َذفَِؽ َخْرٌ َوَأْح

ِٝ َهَذا تَ ﴿يقشػ:  ٌُْؾ َيٚ َأبَ ـْ َؿ َؽ ﴿, وؿٚل يًَقب فف: (122)يقشػ/ ﴾ِْٖويُؾ ُرْؤيَٚي ِم ُّ  ِ ًَ َوُي

 ِٞ ََحِٚدي ْٕ ِْٖويِؾ ا ـْ َت ٍٜ َأنَٚ ﴿, وؿقفف تًٚػ: (6)يقشػ/ ﴾ِم َد ُأم  ًْ َر َب ـَ َم َواد  ُٓ ََٕجٚ ِمْْ َوَؿَٚل اف ِذي 

ِْٖويِِفِ  ْؿ بَِت ُُ ٌ ئُ َم ﴿, وؿٚل يقشػ: (45)يقشػ/ ﴾ُأنَ ُُ ْٖتِٔ ِْٖويِِفِ ٓ َي َم بَِت ُُ ْٖتُ  ٌ َٕ   ٓ ٌٚم ُتْرَزَؿِِٕٚف إِ ًَ  ﴾ َض

  (37)يقشػ/

ٌَِل: إمر وافْٓل وهق ٍٕس ؾًؾ احٖمقر بف وترك ادْٓل ظْف, ـم  ؾتٖويؾ افُالم افى 

 ☺ؿٚل شٍٔٚن بـ ظْٜٔٔ: افًْٜ تٖويؾ إمر وافْٓل, وؿٚفٝ ظٚئنٜ: ـٚن رشقل الل 
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ٍِْر يِل ُشٌْ يَقل ف رـقظف وشجقده: " ؿ  اْؽ ُٓ  ِ ِدَك اف ّْ ؿ  َرب َْٚ َوبَِح ُٓ  ِ ََٕؽ اف َٚ " يتٖول افَرآن, َح

وؿٔؾ فًروة بـ افزبر: ؾم بٚل ظٚئنٜ ـٕٚٝ تهع ف افًٍر أربًٚ؟ ؿٚل: تٖوفٝ ـم تٖول 

 ظثمن, وٕيٚئره متًددة.

ل أخز وأمٚ تٖويؾ مٚ أخز الل بف ظـ ًٍٕف وظـ افٔقم أخر ؾٓق ٍٕس الََٜٔ افت

ظْٓٚ, وذفؽ ف حؼ الل: هق ـْف ذاتف وصٍٚتف افتل ٓ يًِّٓٚ ؽره, وَلذا ؿٚل مٚفؽ 

قن وأحد بـ  ء مًِقم وافُٔػ جمٓقل, وـذفؽ ؿٚل ابـ احٚجن  وربًٜٔ وؽرمهٚ: آشتقا

حٌْؾ وؽرمهٚ مـ افًِػ يَقفقن: إٕٚ ٓ ًِٕؿ ـٍٜٔٔ مٚ أخز الل بف ظـ ًٍٕف وإن ظِّْٚ 

 ْٚه.تًٍره ومً

وَلذا رد أحد بـ حٌْؾ ظع الّٜٓٔ وافزٕٚدؿٜ ؾٔم ضًْقا ؾٔف مـ متنٚبف افَرآن وتٖوفقه 

ظع ؽر تٖويِف, ؾرد ظع مـ حِف ظع ؽر مٚ أريد بف, وؾن هق جٔع أيٚت ادتنِٚبٜ, 

د ِبٚ.   وبغ ادرا

ء يًِّقن وـذفؽ افهحٚبٜ وافتٚبًقن ؾنوا جٔع افَرآن, وـٕٚقا يَقفقن: إن افًِم

تًٍره ومٚ أريد بف, وإن ل يًِّقا ـٍٜٔٔ مٚ أخز الل بف ظـ ًٍٕف, وـذفؽ ٓ يًِّقن 

ـٍٜٔٔ افٌٔٛ, ؾ٘ن مٚ أظده الل ٕوفٔٚئف مـ افًْٔؿ ٓ ظغ رأتف وٓ أذن شًّتف وٓ خىر 

ظع ؿِٛ بؼ, ؾذاك افذي أخز بف ٓ يًِّف إٓ الل, ؾّـ ؿٚل مـ افًِػ: إن تٖويؾ 

ٚبف ٓ يًِّف إٓ الل ِبذا ادًْل ؾٓذا حؼ, وأمٚ مـ ؿٚل: إن افتٖويؾ افذي هق تًٍره ادتن

د بف ٓ يًِّف إٓ الل, ؾٓذا يْٚزظف ؾٔف ظٚمٜ افهحٚبٜ وافتٚبًغ افذيـ ؾنوا  وبٔٚن ادرا

: إهنؿ يًِّقن مًْٚه ـم ؿٚل جمٚهد: ظروٝ ادهحػ ظع ابـ ظٌٚس  افَرآن ـِف وؿٚفقا
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 [آنُرِ, وانقُالوُانكَ]

ِٞ دِ اْلَ  ُٚب حَ أْص  دُ َٓ ْن يَ وَ  َُ  أن   :ونَ دُ َِ ًتَ يَ وَ  ي  فُ ُٔ ْح وَ ف وَ ٚبُ تَ ـِ الل وَ  مُ الَ ـَ  آنَ رْ اف

ُِ زِ ْْ تَ وَ  ـَ ُٓ ؾَ  هُ دَ ََ تَ اظْ وَ  فِ َِ ِْ خَ بِ  َٚل ؿَ  ـْ مَ , وَ قٍق ُِ خَمْ  ْرَ ؽَ  فُ ي  .ؿهُ دَ ْْ ظِ  ؾرٌ َٚ ق 

َُ وَ  ـَ ي هُ ذِ اف   آنُ رْ اف   مُ الَ ق 
ِ
 قلِ ُش ذ افر  ظَ  ُٔؾ ئِ ْزَ َج  فِ بِ  َل زَ َٕ ي ق افذ  هُ  :فُ ُٔ ْح وَ وَ  الل

 
= 

يل خٚمتتف أؿٍف ظْد ـؾ آيٜ وأشٖخف ظْٓٚ, وؿٚل ابـ مًًقد: مٚ ف ـتٚب الل آيٜ مـ ؾٚحتتف إ

إٓ وأنٚ أظِؿ ؾٔؿ أنزفٝ, وؿٚل الًـ افٌكي: مٚ أنزل الل آيٜ إٓ وهق يٛ أن يًِؿ مٚ 

 أراد ِبٚ.

وَلذا ـٕٚقا جيًِقن افَرآن ئط بُؾ مٚ يىِٛ مـ ظِؿ افديـ, ـم ؿٚل منوق: مٚ 

ّد ظـ رء إٓ وظِّف ف افَرآن وفُـ ظِّْٚ ؿك ظْف, وؿٚل افنًٌل: ًٕٖل أصحٚب م

مٚ ابتدع ؿقم بدظٜ إٓ ف ـتٚب الل بٔٚهنٚ, وأمثٚل ذفؽ مـ أثٚر افُثرة ادذـقرة 

 .(1/228:226)افدرء:بٕٚشٕٚٔد افثٚبتٜ ممٚ فٔس هذا مقوع بًىف. 

ٕحـ ٕثٌٝ طقاهر افْهقص ظذ مٚ  أمٚ افٍرؿٜ افثٚفثٜ مـ ادثٌتٜ: ؾٓؿ ادّثِٜ, يَقفقن:

ًٚ إٓ  ه بٖظْْٔٚ, ؾِق ؿٚل فف وجف, ؾال أظِؿ وجٓ جٚءت بف, وٓ ًِٕؿ فيٚهرهٚ إٓ مٚ ٕرا

 ات, والقاب ظِٔٓؿ ؿقفْٚ َلؿ: إذً وجٓل, ؾَْقل وجٓف ـقجٓل, وهُذا ف شٚئر افهٍٚ

وجف  وجقهُؿ ـقجقه الْٚزير, ٕنْٚ َٕقل وجف الْزير, ؾهٚر وجٓؽ ـقجف بؾ مثؾ

د افتهٕٚٔػ ـم أؾردوهٚ ف  الْزير, وهذا مًِقم افٌىالن, وفذفؽ ل يٖبف افًِمء ف إؾرا

 افرد ظذ ادٗوفٜ وادًىِٜ.
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ًٚ ؿَ  ☺ ٕ   ًٚ ٔ  بِ رَ ظَ  رآ
ـَ راً يِ ذَ َٕ وَ  اً ِر َن , بَ قنَ ُّ َِ ًَ يَ  قمٍ ََ فِ ٕ ُف َفَتِْْزيُؾ ﴿: ظز وجؾ َل ٚؿ مَ ,  َوإِ

َغ )
ِ
َٚد ًَ وُح إَ ( 192َرب  اْف ـَ 193ِمُغ )ََٕزَل بِِف افر  ـَ اْدُِْْذِري قَن ِم ُُ ٌَِِْؽ فَِت ( َظَذ َؿ

ٍٚن َظَريِب  ُمٌِغٍ 194) ًَ
 .(195:192)افنًراء/ ﴾( بِِِ

ِذي ق هُ وَ  َـ فُ تَ م  أُ  ☺ قُل ُش افر   فُ ٌَ ِ  بَ اف  َٚ ﴿: َػ َٚ ًَ تَ  فِ فِ قْ ؿَ  ِف  فِ بِ  رَ مِ أُ  َمَ ,  َيٚ َأهي 

ـْ َرب َؽ  ِ ْغ َمٚ ُأنِْزَل إَِفَْٔؽ ِم ُشقُل َب ِذي  ٚنَ َُ ؾَ  ,(67)احٚئدة/ ﴾افر   َػ َٚ ًَ تَ  اللَ  رِ مْ َٖ بِ  ؿْ ُٓ ٌَ َِ بَ اف 

ًُق": ☺ َٚل ؿَ  ٔفِ ؾِ , وَ ظز وجؾف مُ الَ ـَ  الَم َريب  َأمَتَْْ ـَ ِ َغ    (1)."ِن َأْن ُأبَ

ِذي ق هُ وَ   َٚ مَ  َػ ْٔ ـَ  ِػ ٚحِ  ادَه ِف  ُٛ ُتَ يُ وَ  ُٜ َْ ًِ فْ إَ  قهُ ُِ تْ تَ وَ  ورُ دُ افه   فُ يُ ٍَ حَتْ اف 

َ تَ    َف ك 
ءَ رَ َِ بِ  عٍ ِو قْ مَ  ّي  أَ ِف , وَ ِعَ تُ  ُٞ ْٔ َح , وَ ظٍ ٚؾِ َح  ظِ ٍْ حِ , وَ ظٍ ؾِ َٓ  ظِ ٍْ فَ  ,ئٍ ٚرِ ؿَ  ةِ ا

ِح قَ أخْ , وَ المِ ْش الِ  ؾِ هْ أَ  ِػ ٚحِ َه  مَ ِف  َٛ تِ ـُ وَ  َئ رِ ؿُ    مُ الَ َـ  فُ ِ  ُـ  :هْٚرِ ؽَ ؿ وَ ٚهِنِ َٔ ٌْ ِص  ا
ِ
 الل

  َـَ ُٓ ؾَ  قٌق ُِ ف خَمْ ن  أَ  ؿَ ظَ زَ  ـْ َّ ؾَ  ,(2)قٍق ُِ خَم  ْرُ ؽ   رٌ ٚؾِ ق 
ِ
ًَ  بٚلل  (1).ٔؿِ يِ اف

 

( وافسمذي 4736وأبق داود ) ,(23/372أخرجف أحد ف مًْده )( صحٔح: 1)

ِ٘ن  ُؿَرْيًن ( بٍِظ: "4734(, وابـ مٚجف )2925) قِن  َٚؾ ًُ  ".َؿْد َمَْ

 إن افَرآن يتكف ظذ َخًٜ أوجف:♫: ل أحد بـ حٌْؾ ( ؿ2ٚ)

ه بٖبهٚرٕٚ, وإبهٚر خمِقؿٜ, وافذي ٌٕك ؾٔٓٚ ؽر خمِقق.   ٕرا

ه  بٖخًْتْٚ, وإفًْٜ خمِقؿٜ, وادَروء ِبٚ ؽر خمِقق.  وَٕرأ

 وًًّٕف بآذإْٚ, وأذان خمِقؿٜ, وادًّقع ِبٚ ؽر خمِقق.

 وادُتقب  ِبٚ ؽر خمِقق.وُٕتٌف بٖجديْٚ, وإجدي خمِقؿٜ, 

= 
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  .(2/518)الجٜ ف بٔٚن ادحجٜ:وٕحٍيف بَِقبْٚ, وافَِقب خمِقؿٜ, وادحٍقظ ِبٚ ؽر خمِقق. 

, ٓ ذـرتمًٖخٜ افُالم وافَرآن ـًّٖخٜ مًتَِٜ, ومهٚ ـم ♫ ( ذـر المٚم 1)

 يٍُْٚن ظـ بٚؿل إشمء وافهٍٚت, ؾٚفُالم ؾًؾ مـ أؾًٚل الل ظز وجؾ, وافَرآن

هق افنٌؾ افنٚؽؾ ▐ صٚهد ظذ ذفؽ, ؾُٚن ٍٕل افَرآن ظـ ـقٕف ـالم الل 

ـَ َلؿ وصٚرت َلؿ دوفٜ: امتحْقا افْٚس وؾتْقهؿ   ُ ظْد أهؾ افٌدع واللٚد, وذفؽ حٚ ُم

, ُؿتؾ ؾٔٓٚ اادخِقؿٚت؟ وـٕٚٝ ؾتْٜ ـٌرة جدً ف افَرآن هؾ هق ـالم الل؟ أم خمِقق مـ 

وفذفؽ أؾرد ♫, ٜ آخرون, ورُضب ؾٔٓٚ المُٚم أحد ُأنٚس ـثرون, وؿىًٝ مٕٗ

المٚم افهٚبقن وؽره مًٖخٜ افُالم وافَرآن ف بٚب مًتَؾ: فًيؿ ادًٖخٜ وحٚ حدث 

د الٚص ظـ افًٚم.  ؾٔٓٚ مـ أحداث, وهل مـ بٚب إؾرا

 وافُالم ف مًٖخٜ افَرآن شًَْٔؿ إػ ؿًّغ: 

 افُالم وافَرآن.إول مْٟٓ أهؾ افًْٜ والمظٜ ف مًٖخٜ 

 وافثٚن مذهٛ أهؾ افزيغ وافوالل.

أمٚ إول: ؾٚظِؿ رحؽ الل أن أهؾ افًْٜ والمظٜ أصحٚب الديٞ جمًّقن ظذ أن 

يًٍؾ مٚ ينٚء, ومـ متٚم ؾًِف أنف يٖمر ويْٓك, وإمر وافْٓل ـالمف  ▐الل 

يتُِؿ بُالم هق ▐ بٖن الل ☺ ؤٌٕف  تًٚػوؿد أخزٕٚ الل ▐, 

 ت وحرف متك صٚء بم صٚء ـٔػ صٚء. صق

يًُٝ ظـ افُالم متك صٚء ـٔػ صٚء, ؿٚل تًٚػ: ▐ وجمًّقن ظذ أن الل 

﴿ ًٜ ٍَ  إِن  َجِٚظٌؾ ِف إَْرِض َخِِٔ
ِٜ َُ الئِ َّ ِْ

َٚ ﴿, وؿٚل تًٚػ: (32)افٌَرة/ ﴾َوإِْذ َؿَٚل َرب َؽ فِ َيٚ َأهي 
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ْزِ  ُْٔقا بِٚفه 
ًِ ـَ آَمُْقا اْشَت ِذي ـَ اف  ٚبِِري َ َمَع افه  الِة إِن  اَّلل  , وؿٚل تًٚػ (153)افٌَرة/ ﴾َوافه 

﴿ ًٚ َِٕجّٔ ْبَُْٚه  ـِ َوَؿر  َّ ْ ِٛ افى قِر إَج
ـْ َجِٕٚ ََٕٚدْيَُْٚه ِم  .(52)مريؿ/ ﴾َو

َٝ اف ِذي ومـ افًْٜ حديٞ ادحٚجٜ وافذي ؿٚل آدم ؾٔف دقشك ظِٔٓم افًالم: " َأنْ

ـْ وَ  َؽ الُل ِم َّ  ِ  ِحَجٍَٚب...ـَ
ِ
ـْ ☺: ", وحديٞ افٌْل (192)افتقحٔد ٓبـ خزيّٜ/" َرَاء ْؿ ِم ُُ َٚ ِمْْ َم

 ٌٛ ُف َرب ُف, َفَْٔس َبَُْْٔف َوبَُِْْٔف َحِٚج َّ  ِ َُ  .(227)افتقحٔد/ "َأَحٍد إَِٓ َوَشُٔ

◙ بهقت: مٚ روى ظـ ظٌد الل بـ أنٔس ▐وافدفٔؾ ظذ أن ـالم الل 

َِٚدهِيِْؿ "يَقل: ☺ ؿٚل: شًّٝ افٌْل  ْؿ َرٌء, َؾَُْٔ ُٓ ًَ ًَة ُؽْرًٓ ُِبَْمً َفَْٔس َم ََٚد ُظَرا ٌَ
ًِ َيُْؼُ الُل اْف

َٚ اْدَُِِؽ... ـْ َؿُرَب: َأنَ ُف َم ًُ َّ ًْ َمَ َي ـَ َد  ًُ ـْ َب ُف َم ًُ َّ ًْ )صحٔح إدب " الديٞ. بَِهْقٍت َي

 .(746/972ادٍرد:

ـْ َؿَرأَ َح ☺: ", ؾَقفف وأمٚ دفٔؾ الرف ُٜ ْرؾً َم َْ ًَ , َواْلَ ًٜ َْ ًَ َُِف بِِف َح  َؾ
ِ
َِٚب الل ـْ ـَِت ٚ ِم

ـْ َأخٌِػ َحْرٌف َوٌٓم َحْرٌف َوِمٌٔؿ َحْرٌف 
ُِ ْؼِ َأْمثََِٚلَٚ, َٓ َأُؿُقُل ال َحْرٌف, َوَف ًَ " رواه افسمذي بِ

 وصححف إفٌٚن.

ًُقنَ ﴿ وأمٚ افدفٔؾ ظذ أن افَرآن ـالم الل ؿقفف تًٚػ:  َّ َٚن  َأَؾَتْى ـَ ْؿ َوَؿْد  ُُ ِمُْقا َف ْٗ َأْن ُي

قنَ  ُّ َِ ًْ ُِقُه َوُهْؿ َي ََ ِد َمٚ َظ ًْ ـْ َب َُٕف ِم ُؾق  ُثؿ  ُيَر 
ِ
ـَالَم اَّلل  قَن  ًُ َّ ًْ ْؿ َي ُٓ , (75)افٌَرة/ ﴾َؾِريٌؼ ِمْْ

ـَالمَ ﴿وؿقفف تًٚػ:   َع  َّ ًْ َِٖجْرُه َحت ك َي ـَِغ اْشتََجَٚرَك َؾ ـَ اْدُْؼِ   َوإِْن َأَحٌد ِم
ِ
, (6)افتقبٜ/ ﴾اَّلل 

ْؿ ُيِريُدوَن َأْن ﴿ وؿقفف تًٚػ: ُُ ًْ َٕت ٌِ  َٕٚ ُْٖخُذوَهٚ َذُرو َِٕٚؿ فَِت ٌَ تُْؿ إَِػ َم َْ َِ َْٕى قَن إَِذا ا ٍُ  ِ قُل اْدَُخ َُ َٔ َش

 
ِ
الَم اَّلل  ـَ ُفقا  ِِٔمً ﴿ , وؿقفف تًٚػ:(15)افٍتح/ ﴾ُيٌَد  ُْ ُ ُمقَشك َت ِ َؿ اَّلل  ـَ  .(164)افًْٚء/ ﴾َو

وأن افَرآن ـالمف يتُِؿ, ▐ ؾَد دل افُتٚب وافًْٜ ظذ أن الل 
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 ف مًٖخٜ افُالم وافَرآن: ôمـ أؿقال افًِػ  ٚوفْذـر بًًو ▐, 

وافَرآن ـالم الل, شًّٝ شٍٔٚن يَقل: افَرآن ـالم الل. ـها ♫: ؿٚل الّٔدي 

 .(42)أصقل افًْٜ/

ُِف. ؾٖول مٚ ٌٕدأ بٚفَقل ؾٔف مـ ذفؽ ظْ♫: ؿٚل افىزي  ُن ـالم الل وَتْزي دٕٚ: افَرآ

 .(18)سيح افًْٜ/ـها 

 .(58)أصقل افًْٜ/وافَرآن ـالم الل وفٔس بّخِقق. ـها ♫: ؿٚل أحد 

ومـ فدٕف, وفٔس  ظز وجؾوافَرآن ـالم الل ♫: ؿٚل ادزن إشمظٔؾ بـ ئل 

 .(81)ذح افًْٜ/بّخِقق ؾٌٔٔد. ـها 

ـالم الل ؽر خمِقق, وإٕف ـٍٔم تكف  : ويَقفقن: افَرآن♫ؿٚل الشمظٔع 

ءة افَٚرئ فف, وبٍِيف, ومٍقطً بَ ً بٕٚفًـ,  ٚرا ف ادهٚحػ  ٚمُتقبً ف افهدور, متِقا

 .(42)اظتَٚد أهؾ افًْٜ/ؽر خمِقق. ـها 

 (2/472:366)ذح أصقل آظتَٚد:. ôوظذ هذا أجًقا 

ن افَرآن ـالمف, وأ▐, ؾٓذه جِٜ مـ أؿٚويؾ افًِػ ف ثٌقت افُالم لل 

وـذفؽ افتقراة والٕجٔؾ وافزبقر وافهحػ, ـؾ ذفؽ ـالٌم لل تًٚػ, وفُـ ٕهؾ 

افٌدع صٖن آخر ف هذه افهٍٜ, وهل ـم ؿِٝ مٍْٜٔ ظْدهؿ ٕتٔجٜ فٍْٔٓؿ فهٍٚت 

إؾًٚل, ؾ٘ن الّٜٓٔ ٍٕقا ظـ الل إشمء وافهٍٚت, وتًٌتٓؿ ادًتزفٜ ؾٖثٌتقا آشؿ 

ل افُالم, وأشًقا ظذ هذا افٍْ▐ ُالم صٍٜ, ؾٍْقا ظْف دون افهٍٜ, واف

 ًً ♫, ٓٚ أحد بـ حٌْؾ وؿقاظد ؾتْتٓؿ افتل ابتِقا ِبٚ افًٌٚد, ورضب ؾٔ ٚأش
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 أهؾ افًِؿ ظِٔٓٚ. رد ظِٔٓؿظذ أهؿ صٌٓٚهتؿ, وـٔػ  ٚوفْتًرف شقي  

 ًٓ  أؿقل افٍرق ادٌتدظٜ ف افَرآن:: أو

 ٕرض ف ـالم الل تًٚػ:: اختِػ أهؾ ا♫ؿٚل افَٔؿ ابـ افَٔؿ 

أن ـؾ ـالم ف افقجقد ـالم الل,  :ؾذهٛ آحتٚديٜ افَٚئِقن بقحدة افقجقد]إول[ 

ٕيّف وٕثره وحَف وبٚضِف, شحره وـٍره, وافًٛ وافنتؿ واَلجر وافٍحش, وأوداده 

 ـِف ظغ ـالم الل تًٚػ افَٚئؿ بف ـم ؿٚل ظٚرؾٓؿ:

 فمُ ـاَل قد ِ ف افقُج  ـالمٍ  وـُؾ 

 

ءٌ قَ َش    فٕيٚمُ وَ  هُ رَ ثْ ٚ َٕ َْ ْٔ َِ ظَ  ا

وهذا ادذهٛ مٌْل ظذ أصِٓؿ افذي أصِقه, وهق أن الل شٌحٕٚف هق ظغ هذا  

 افقجقد, ؾهٍٚتف هل صٍٚت الل, وـالمف هق ـالم الل.

, وهؿ افذيـ يُل ابـ شْٔٚ ادذهٛ افثٚن: مذهٛ افٍالشٍٜ ادتٖخريـ أتٌٚع أرشىق

ؿ: إن ـالم الل ؾٔض ؾٚض مـ افًَؾ افًٍٚل ظذ افٍْقس وافٍٚرايب وافىقد ؿقَل

افٍٚوِٜ افزـٜٔ بحًٛ اشتًدادهٚ, ؾٖوجٛ َلٚ ذفؽ افٍٔض تهقرات وتهديَٚت 

 بحًٛ مٚ ؿٌِتف مْف.

ٚة فهٍٚت افرب تًٚػ, افَٚئِغ إن ـالمف خمِقق ادذهٛ افثٚفٞ: مذهٛ الّٜٓٔ , افٍْ 

, ؾٚتٍَقا ظذ هذا إصؾ, واختٍِقا ف ومـ بًض خمِقؿٚتف, ؾِؿ يَؿ بذاتف شٌحٕٚف

 ؾروظف.

ؿٚل إصًري ف ـتٚب ادَٚٓت: اختٍِٝ ادًتزفٜ ف ـالم الل تًٚػ هؾ هق جًؿ أو 

 فٔس بجًؿ, وف خَِف ظذ شتٜ أؿٚويؾ.
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ُُالبٜٔ أتٌٚع ظٌد الل بـ شًٔد بـ ـالب أن افَرآن مًْك ؿٚئؿ  :ادذهٛ افرابع: مذهٛ اف

ٚفَدرة وادنٔئٜ, وأنف ٓزم فذات افرب ـِزوم الٔٚة و افًِؿ, وأنف ٓ بٚفٍْس ٓ يتًِؼ ب

يًّع ظذ الََٜٔ, والروف وإصقات حُٚيٜ فف دافٜ ظِٔف وهل خمِقؿٜ, وهل أربًٜ 

مًٚن ف ًٍٕف: إمر وافْٓل والز وآشتٍٓٚم, ؾٓل أنقاع فذفؽ ادًْك افَديؿ افذي ٓ 

دَروء وهق ؽر خمِقق, وإصقات والروف هل تالوة يًّع, وذفؽ ادًْك هق ادتِق ا

افًٌٚد وهل خمِقؿٜ, وهذا ادذهٛ أول مـ ُيًرف أنف ؿٚل بف ابـ ـالب, وبْٚه ظذ أن 

افُالم ٓ بد أن يَقم بٚدتُِؿ, والروف وإصقات حٚدثٜ, ؾال يُّـ أن تَقم بذات 

ـ افرب, وافَرآن اشؿ افرب تًٚػ ٕنف فٔس مال فِحقادث, ؾٓل خمِقؿٜ مٍْهِٜ ظ

 فذفؽ ادًْك وهق ؽر خمِقق.

أنف مًْك واحد ؿٚئؿ بذات افرب تًٚػ,  :ادذهٛ الٚمس: مذهٛ إصًري ومـ واؾَف

ء, وهق ظغ إمر  ٕنف فٔس بحرف وٓ صقت وٓ يًَْؿ وٓ فف أبًٚض وٓ فف أجزا

راة وظغ الٕجٔؾ وظغ افْٓل وظغ الز وظغ آشتخٌٚر, افُؾ واحد, وهق ظغ افتق

وافَرآن وافزبقر, وـقٕف أمرا وهنٔٚ وخزا واشتخٌٚرا صٍٚت فذفؽ ادًْك افقاحد, ٓ 

ٕٚ وتقراة وإٕجٔال تًَٔؿ فًٌِٚرات ظْف,  أنقاع فف, ؾٕ٘ف ٓ يًَْؿ بْقع وٓ جزء, وـقٕف ؿرآ

ٕٚ, و إذا ظز ظْف بٚفًزا  ٕٜٔ ـٚن ٓ فذاتف, بؾ إذا ظز ظـ ذفؽ ادًْك بٚفًربٜٔ ـٚن ؿرآ

تقراة, وإن ظز ظْف بٚفنيٕٜٚٔ ـٚن إٕجٔال, وادًْك واحد, وهذه إفٍٚظ ظٌٚرة ظْف وٓ 

ئًّٓٚ حُٚيٜ, وهل خِؼ مـ ادخِقؿٚت, وظْده ل يتُِؿ الل ِبذا افُالم افًريب وٓ 

 شّع مـ الل, وظْده ذفؽ ادًْك شّع مـ الل حََٜٔ.
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ّرامٜٔ َُ نف متًِؼ بٚدنٔئٜ وافَدرة, ؿٚئؿ بذات افرب وهق أ :ادذهٛ افًٚدس: مذهٛ اف

تًٚػ, وهق حروف وأصقات مًّقظٜ, وهق حٚدث بًد أن ل يُـ, ؾٓق ظْدهؿ متُِؿ 

 بَدرتف ومنٔئتف بًد أن ل يُـ ؾٚظال.

ومـ واؾَٓؿ مـ أتٌٚع إئّٜ إربًٜ وأهؾ الديٞ:  :ادذهٛ افًٚبع: مذهٛ افًٚدٜٔ

تًٚػ ل يزل وٓ يزال, ٓ يتًِؼ بَدرتف ومنٔئتف, ومع  أنف صٍٜ ؿديّٜ ؿٚئّٜ بذات افرب

ذفؽ هق حروف وأصقات, وشقر وآيٚت, شًّف جزيؾ مْف, وشًّف مقشك بال 

واشىٜ, وُيًًّف شٌحٕٚف مـ ينٚء, وإشمظف ٕقظٚن: بقاشىٜ, وبال واشىٜ, ومع ذفؽ 

ادٔؿ ف آن ؾحروؾف وـِمتف ٓ يًٌؼ بًوٓٚ بًوٚ, بؾ هل مَسٕٜ افٌٚء مع افًغ مع 

واحد, ثؿ ل تُـ مًدومٜ ف وؿٝ مـ إوؿٚت, وٓ تًدم, بؾ ل تزل ؿٚئّٜ بذاتف شٌحٕٚف 

 (.471:466ؿٔٚم صٍٜ الٔٚة وافًّع وافٌك. ـها )خمتك افهقاظؼ ادرشِٜ/ 

ًٚٔ  : صٌٓٚت الّٜٓٔ ف افَرآن, وافرد ظِٔٓٚ.ثٕٚ

 تًَْؿ صٌٓٚت الّٜٓٔ وأؾراخٓٚ إػ ؿًّغ:

 ٌٓٚت ظَِٜٔ.أوًٓ: ص

ًٚ: صٌٓٚت َِٕٜٔ.  ثٕٚٔ

: إذا  وإٕم ؿدمٝ افنٌٓٚت افًَِٜٔ, ٕن مـ أصقَلؿ تَديؿ افًَؾ ظذ افَْؾ, ـم ؿٚفقا

تًٚروٝ إدفٜ افًًّٜٔ وافًَِٜٔ, أو افًّع وافًَؾ, أو افَْؾ وافًَؾ, أو افيقاهر 

ٓم وهق مٚل ٕنف افَِْٜٔ وافَقاضع افًَِٜٔ, أو ٕحق ذفؽ مـ افًٌٚرات, ؾ٘مٚ أن جيّع بْٔ

جع بغ افَْٔوغ, وإمٚ أن ُيَرّدا جًٔٚ, وإمٚ أن ُيَدم افًّع وهق مٚل: ٕن افًَؾ أصؾ 
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افَْؾ, ؾِق ؿدمْٚه ظِٔف ـٚن ذفؽ ؿدحٚ ف افًَؾ افذي هق أصؾ افَْؾ, وافَدح ف أصؾ 

ؾ, ثؿ افقء ؿدح ؾٔف, ؾُٚن تَديؿ افَْؾ ؿدحٚ ف افَْؾ وافًَؾ جًٔٚ, ؾقجٛ تَديؿ افًَ

 .(1/127)درء تًٚرض افًَؾ وافَْؾ:افَْؾ إمٚ أن يتٖول وإمٚ أن يٍقض. 

 أوًٓ: افنٌٓٚت افًَِٜٔ:

 يَتيض افتنٌٔف, وذفؽ مـ وجقه:▐ زظّقا أن إثٌٚت صٍٜ افُالم لل 

ًٚ يَٚل إٓ بقاشىٜ ؾؽ, وأشْٚن, وفًٚن, وفق أثٌتْٚ  افقجف إول: ؿٚفقا ٓ ًِٕؿ ـالم

فف ؾؽ, وأشْٚن, وفًٚن, وهذه حقادث, والل تًٚػ مّْزه  ٕثٌتْٚ▐ افُالم لل 

 ظـ حِقل القادث ؾٔف, ؾِزم ٍٕل صٍٜ افُالم ظْف.

والقاب ظذ هذا افتٓٚؾٝ يًِّف ـؾ مـ صٍٝ ؾىرتف, بؾ يًِّف افهٌر وافٌُر, ؾ٘ن 

الّٜٓٔ وأؾراخٓٚ مـ أشٌٚب والَلؿ: أهنؿ ؿٚشقا افرب ظز وجؾ بٚدخِقق, وووًقه 

ًٚ يَٚل إٓ حتٝ ؿ▐  ٔٚس افتّثٔؾ, وؿٔٚس افنّقل, ؾَقَلؿ ٓ ًِٕؿ ـالم

ّٜٔ تتًٚوى ؾٔٓٚ  ِ ـُ بقاشىٜ ؾؽ, وأشْٚن, وفًٚن, هذا يًّك ؿٔٚس صّقيل: وهق ؿؤٜ 

د  ًٚ إٓ بٍؽ وفًٚن وأشْٚن, ؾٓذا صحٔح إذا ـٚن أؾرا أؾرداهٚ, أي فق ؿِْٚ ٓ ًِٕؿ ـالم

 ًِٕؿ إٕز يتُِؿ إٓ بم وصٍْٚ, فُـ هذه افَؤٜ مـ جْس واحد, ـٖن يُقٕقا بؼ, ؾال

ع ظذ ُُ , وؿد ظِّْٚ مـ ـتٚب ربْٚ أن افّْؾ افّْؾ مثاًل  فق أردٕٚ أن ٕىٌؼ هذا افَٕٚقن اف

ٌٜ يتُِؿ, ـم ؿٚل تًٚػ: ﴿ َِ ّْ َٕ  ْٝ افِّْٜ, وفًٚهنٚ,  , ؾّـ أجـ فْٚ بٍؽ(18)افّْؾ/﴾ َؿَٚف

, تًٚػ ظز وجؾ ُٕقن بذفؽ ـّذبْٚ اللبَٕٚقهنؿ ٍْٕل ظـ افِّْٜ افُالم, و اوأشْٚهنٚ؟ إذً 

ًٚ الل ظـ ذفؽ ﴿  َحِديث
ِ
ـَ اَّلل  ـْ َأْصَدُق ِم  ِؿٔالً ﴿ (87)افًْٚء/﴾ َوَم

ِ
ـَ اَّلل  ـْ َأْصَدُق ِم  ﴾َوَم
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, بؾ مـ أجـ فْٚ بٍؽ إرض وأشْٚهنٚ وفًٚهنٚ؟ أخؿ يَؾ الل تًٚػ ف مُؿ (122)افًْٚء/

ِٝ إَْرُض ﴿تْزيِف:  ََلَٚ )إَِذا ُزْفِزَف ََٚلَٚ )1ِزْفَزا ََ ِٝ إَْرُض َأثْ ُٚن َمٚ 2( َوَأْخَرَج ًَ ْٕ ( َوَؿَٚل اِل

ٌََٚرَه3ََٚلَٚ ) ُث َأْخ ظذ ؿقفُؿ إرض ٓ تتحدث, وأجـ فْٚ  ا, إذً (4:1)افزفزفٜ/ ﴾( َيْقَمئٍِذ حُتَد 

َْٕختُِؿ َظَذ ﴿: ▐بٍؿ وفًٚن وأشْٚن إجدي وإرجؾ؟ أخؿ يَؾ الل  اْفَْٔقَم 

ٌُقنَ أَ 
ًِ ُْ ُٕقا َي ٚ ـَ ْؿ بَِم  ُٓ ُِ ُد َأْرُج َٓ َْٚ َأجِْدهيِْؿ َوَتْن ُّ  ِ َُ ْؿ َوُت ِٓ ِه , وؿد ثٌٝ ف افًْٜ (65/يس) ﴾ْؾَقا

ِحِؿ لل ظز وجؾ, وـالم الْٜ وافْٚر, بؾ ؿد ثٌٝ أظجٛ مـ ذفؽ, وهق حْغ  ـالم افر 

ًٚ لل ظ☺الزع فٌِْل  ز وجؾ وفرشقفف , ؾ٘مٚ أن تٗمـ بذفؽ ـِف, وإٓ تُقن مُذب

ُِِح ﴿, والل يَقل: ☺ ٍْ ٕ ُف ٓ ُي َب بِآجَٚتِِف إِ ذ  ـَ ًٚ َأْو  ِذب ـَ  
ِ
ى َظَذ اَّلل  ـِ اْؾَسَ َُِؿ مِم  ـْ َأْط َوَم

ُقنَ 
ِ
 .(21)إنًٚم/ ﴾افي ٚد

جقف وصٍتغ  : وأمٚ ؿقفف: إن افُالم ٓ يُقن إٓ مـ♫ؿٚل أحد بـ حٌْؾ 

ًِغَ ﴿ت وإرض: وفًٚن, أخٔس الل ؿد ؿٚل فًِموا ًٚ َؿَٚفَتٚ َأتََْْٔٚ َضٚئِ ْره ـَ ًٚ َأْو   ﴾اْئتَِٔٚ َضْقظ

َٕٚ َمَع َداُوَد ﴿, أتراهٚ ؿٚفٝ بجقف وؾؿ وصٍتغ وأدوات؟ وؿٚل تًٚػ: (11)ؾهِٝ/ ْر َوَشخ 

ـَ  ٌ ْح ًَ ٌََٚل ُي , أتراهٚ أهنٚ تًٌحـ بجقف وؾؿ وصٍتغ وفًٚن؟ والقارح (79)إنٌٔٚء/ ﴾اْلِ

: إذا صٓدت   ﴿ظذ افٍُٚر ؾَٚفقا
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ ُ اف ِذي َأنَْىَؼ  َْٚ اَّلل  ََ ََِْْٔٚ َؿُٚفقا َأنَْى ْدُتْؿ َظ

ِٓ  ﴾ِلَ َص

, أتراهٚ ٕىَٝ بجقف وؾؿ وصٍتغ؟ وفُـ الل أنىَٓٚ ـٔػ صٚء.... ـها (21)ؾهِٝ/

 .(2/474)افدرء:

ًّف مـ : ؾٚدظك ادًٚرض أن افثِجل ؿٚل ف هذا مـ ـتٚب ل أش♫ ؿٚل افدارمل

افثِجل, ؿٚل: ذهٌٝ ادنٌٜٓ ف هذا إػ مٚ يًَِقن مـ افُالم مـ القف, ؾْٚؿوقا إذ 
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صححقا أنف افهّد, وافهّد افذي ٓ جقف فف, ؾٚحتّؾ أنف خرج مْف: أي مـ ظْده مـ 

ؽر خروج مْف, ـم يَٚل: خرج فْٚ مـ ؾالن ـذا وـذا مـ الر, وخرج افًىٚء مـ ؿٌِف 

 .ٓ أنف خرج مـ جقؾف

دك: إٕم تريد ٍٕل افُالم ظـ الل  ؾَٔٚل َلذا ادًٚرض ولمٚمف افثِجل: ؿد ؾّْٓٚ مرا

 تًٚػ, منًْٚ بذـر القف.

ؾٖمٚ خروجف مـ الل ؾال ينؽ ؾٔف إٓ مـ أنُر ـالمف, ٕن افُالم ُيرج مـ ادتُِؿ ٓ 

ادتًٚيل ظْف  مٚفٜ, وأمٚ أن ٕهٍف بٚلقف ـم ادظٔٝ ظِْٔٚ زورا, ؾٕ٘ٚ ٕجِف ظـ ذفؽ وهق

ٕنف إحد افهّد ـم ؿٚل, ومـ زظؿ أنف ل ُيرج مْف إٓ ـخروج ظىٚء افرجؾ مـ ؿٌِف: 

ؾَد أؿر بٖنف ـالم ؽره, وـالم ؽره خمِقق ٓ جيقز أن يوٚف إفٔف صٍٜ, وفق جٚز ذفؽ: 

لٚز أن يَقل ـؾ مٚ تُؿ بف افْٚس مـ افٌْٚء وافْقح وافنًر ـِف ـالم الل, وهذا مٚل 

 .(153)َٕض افدارمل/دظق إػ افوالل. ـها ي

إٓ بُذا وـذا, ؾَد بٚن بىالٕف والّد لل, فُْْٚ  ٚؾَقل مـ ؿٚل, إْٕٚ ٓ ًِٕؿ ـالمً 

َٕقل: الًٕٚن يتُِؿ بٍُٜٔٔ مٚ, وافِّْٜ تتُِؿ بٍُٜٔٔ مٚ, وإرض تتُِؿ بٍُٜٔٔ مٚ, و 

ذ الََٜٔ ٓ جمٚز ؾٔف, والل إجدي وإرجؾ يتُِمن يقم افَٔٚمٜ بٍُٜٔٔ مٚ, ـؾ ذفؽ ظ

 أظِؿ بٍُٔٔتٓٚ, ؾٚلًٕٚن ٓ يتهقر ـٍٜٔٔ رء إٓ إذا رآه أو رأى مثِٔف.

إفٔف, فُـ هذه الوٚؾٜ مـ بٚب إوٚؾٜ  ٚٚ موٚؾً فثٚن: ؿٚفقا ٕحـ ٕثٌٝ لل ـالمً افقجف ا

 ﴿افتؼيػ, ـَقل الل تًٚػ: 
ِ
َٜ اَّلل  َٚؿ   َظٌْدُ ﴿, وؿقفف تًٚػ: (13)افنّس/ ﴾َٕ

ِ
 .(19)الـ/﴾ اَّلل 

فًٍْف ف افَرآن  ▐والقاب ظـ هذه افنٌٜٓ َٕقل: إن مٚ أوٚؾف الل 
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 ف افًْٜ افٌْقيٜ, يًَْؿ إػ ؿًّغ:☺ افُريؿ, ومٚ أوٚؾف افٌْل 

 إوٚؾٜ ذات. -1

 إوٚؾٜ تؼيػ. -2

َُٖروِن مَ : ﴿ظز وجؾأخؿ تًّع ؿقفف : ♫ؿٚل المٚم ابـ خزيّٜ   َؾ
ِ
ُِْؼ اَّلل  َٚذا َهَذا َخ

ـْ ُدوِٕفِ  ـَ ِم ِذي ََِؼ اف  , ؾٖوٚف الل الِؼ إػ ًٍٕف, إذ الل تقػ خَِف وـذفؽ (11)فَمن/﴾ َخ

ًٜ : ﴿ظز وجؾؿقل الل  ْؿ آَي ُُ  َف
ِ
ُٜ اَّلل  ََٕٚؿ , ؾٖوٚف الل افْٚؿٜ إػ ًٍٕف, (37)إظراف/﴾ َهِذِه 

 وؿٚل: ﴿
ِ
ْؾ ِف َأْرِض اَّلل  ـُ ْٖ ِٚجُروا  َأَخؿْ , وؿٚل: ﴿(64)هقد/﴾ َت َٓ ًٜ َؾُت ًَ  َواِش

ِ
ـْ َأْرُض اَّلل  ُُ َت

ٚ َٓ ٌَِٚدهِ , وؿٚل: ﴿(97)افًْٚء/﴾ ؾِٔ ـْ ِظ ـْ َيَنُٚء ِم ٚ َم َٓ  ُيقِرُث
ِ
 
ِ
, (128)إظراف/﴾ إِن  إَْرَض َّلل

تِل َؾَىَر ؾٖوٚف الل إرض إػ ًٍٕف, إذ الل تقػ خَِٓٚ ؾًٌىٓٚ, وؿٚل: ﴿  اف 
ِ
ؾِْىَرَت اَّلل 

َس ظَ  ٚافْٚ  َٓ , ؾٖوٚف الل افٍىرة إػ ًٍٕف, إذ الل ؾىر افْٚس ظِٔٓٚ, ؾم (32)افروم/﴾ َِْٔ

 أوٚف الل إػ ًٍٕف ظذ مًْٔغ: 

 أحدمهٚ إوٚؾٜ افذات. -1

 وأخر إوٚؾٜ الِؼ. -2

. ـها   .(44:43)افتقحٔد/ؾتٍّٓقا هذيـ ادًْٔغ ٓ تٌٚفىقا

هق ٍٕل صٍٚت إؾًٚل ظـ الل ؾنٌٓٚت الّٜٓٔ وأؾراخٓٚ تدور حقل أصؾ واحد, و

 , بحجٜ أهنٚ حٚدثٜ, وأن الل مْزه ظـ القادث.ظز وجؾ

وهْٚك صٌٜٓ ظَِٜٔ أخرى, بٌِٝ مـ افًٍٚهٜ مٚ ل تٌٌِف مَٚفٜ ظذ وجف إرض, مـ 

إػ ظكٕٚ هذا, وهل ؿقَلؿ: إن ـؾ ـالم ف افُقن ـالم لل تًٚػ,  ♠فدن آدم 
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فقجقد, افذيـ يرون أن افُقن هق ظغ الل, تًٚػ الل وهذا مٌْل ظذ اظتَٚدهؿ بقحدة ا

ً ـٌرا.  ظـ ؿقَلؿ ظِقا

ا وظٚبدًا, ض أن هْٚك مًٌقدً والقاب ظـ هذا افتٓٚؾٝ, َٕقل: أجع ـؾ مـ ف إر

ـٌ مٍْهٌؾ ظـ خَِف, ؾٓق شٌحٕٚف ظٍٚل ظِٔٓؿ, بٚئـ مْٓؿ, ٚٚ وخمِقؿً وربً  , وهذا افرب بٚئ

تف, مً تٍق ظذ ظرصف, ومثؾ هذه افنٌٓٚت, إصؾ ؾٔٓٚ ظدم وأنف شٌحٕٚف ؾقق شّقا

آفتٍٚت إفٔٓٚ, ٕهنٚ مـ ٍٕٚيٚت إؾُٚر, وبم أهنؿ زبروهٚ ف ـتٌٓؿ ـٚن افرد ظِٔٓؿ 

واجٛ, ؾ٘ن ؿقَلؿ: إن ـؾ ـالم ف افُقن ـالم لل تًٚػ فزم مْف أن افُالم افٌَٔح مـ 

ٕٚت, ـؾ ذفؽ ـ الم لل تًٚػ, وفُٚن افهدق شٛ وؿذف, وزٕدؿٜ وـٍر, وـالم الٔقا

هق ظغ افُذب, والز هق ظغ الٕنٚء, ومًِقم أن هذا افُالم بٚضؾ ٓ شٚق فف, بؾ ٓ 

: إن جمرد تهقر هذا افَقل ؾَط: داظل فرده وتٍُر ôوجقد فف, وـم يَقل افًِمء 

 ؿٚئِف.

 : افنٌٓٚت افَِْٜٔ.ٚثًٕٚٔ 

وافتل مًتْدهؿ ؾٔٓٚ افَرآن افُريؿ,  مـ أصٓر صٌٓٚت ادًىِٜ ف مًٖخٜ خِؼ افَرآن,

 ؿقَلؿ: ؿٚل الل تًٚػ: ﴿
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ ُ َخٚفُِؼ  , وافَرآن رء: إذًا الل خِؼ (62)افزمر/﴾ اَّلل 

 افَرآن.

 والقاب بحقل الل تًٚػ: ؿقفف تًٚػ: ﴿
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ ُ َخٚفُِؼ  ﴾, أي ـؾ رء ُُيِؼ هق اَّلل 

أخؿ ▐, ؾ ف هذه أيٜ, ـذاتف وصٍٚتف شٌحٕٚف خَِف, وفٔس مٚ ٓ ُيِؼ داخ

ؿْ ﴿: ظز وجؾتًّع ؿقل الل  ُُ ٌٔد َبِْْٔل َوَبَْْٔ ِٓ َٚدًة ُؿِؾ الُل َص َٓ َزُ َص ـْ  َأ
ٍ
ء  ﴾ُؿْؾ َأي  َرْ
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فُ ﴿ , ؾقصػ ًٍٕف تًٚػ بٖنف رء, وؿٚل:(19)إنًٚم/ َٓ ٓ  َوْج  َهٚفٌِؽ إِ
ٍ
ء ؾ  َرْ , (88)افَهص/ ﴾ـُ

ءٌ ﴿ٚل: ؾقصػ وجٓف بٖنف رء, وؿ ْ ُيقَح إَِفِْٔف َرْ , (93)إنًٚم/ ﴾َأْو َؿَٚل ُأوِحَل إيَِل  َوَل

خِؼ ًٍٕف, وخِؼ وجٓف, وخِؼ  ظز وجؾؾقصػ  افقحل بٖنف رء, أؾُٔقن الل 

 وحٔف؟

ف ُمِؽ بَِٔس وأهنٚ ُأوتٔٝ مـ ـؾ رء, ؿٚل تًٚػ  ظز وجؾأخؿ تًّع ؿقل الل 

 َوََلَٚ َظْرٌش إِن  َوَجدْ ﴿حُٚيٜ ظـ ؿقل اَلدهد: 
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ ـْ  ْٝ ِم ْؿ َوُأوتَِٔ ُٓ ُُ

ًَة مَتِِْ ُت اْمَرأ

, أترى أهنٚ ُأوتٔٝ مِؽ شِٔمن؟ أول تًّع ؿقل الل تًٚػ ف ؿقم ظٚد: (23)افّْؾ/ ﴾َظئِؿٌ 

َٕٚ َبْؾ هُ ﴿ ْؿ َؿُٚفقا َهَذا َظِٚرٌض مُمْىُِر ِٓ ٌَِؾ َأْوِدَيتِ َْ َت ًْ ًٚ ُم َِم  َرَأْوُه َظِٚرو ِْتُْؿ بِِف ِريٌح َؾ َج ًْ َق َمٚ اْشَت

ٚ َظَذاٌب َأخٌِٔؿ ) َٓ َذفَِؽ 24ؾِٔ ـَ ْؿ  ُٓ ٚـُِْ ًَ ٓ  َم ٌَُحقا ٓ ُيَرى إِ َٚ َؾَْٖص َْٖمِر َرِب   بِ
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ ُر  ( ُتَدم 

ْقَم اْدُْجِرِمغَ  ََ هْٚ أن افريح دمرت ـؾ رء,  ظز وجؾذـر الل  (25:24)إحَٚف/ ﴾َْٕجِزي اْف

ؿْ ﴿ثؿ ؿٚل:  ُٓ ٚـُِْ ًَ ٓ  َم ٌَُحقا ٓ ُيَرى إِ َْٖص  , أخًٔٝ ادًٚــ رء؟﴾َؾ

ؾ  ﴿: ؿد ؿٚل الل ظز وجؾ ف ؿهٜ مقشك: ♫ؿٚل أحد  ـُ ـْ  ِح ِم ٌَْْٚ َفُف ِف إَْفَقا َت ـَ َو

 
ٍ
ء  ﴿: ؾم ـتٛ فف افَرآن, وؿٚل ف ؿهٜ شٌٖ (145)إظراف/ ﴾َرْ

ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ ـْ  ْٝ ِم , ؾم ﴾َوُأوتَِٔ

 .(2/422)البٕٜٚ ٓبـ بىٜ:َرآن. ـها أوتٔٝ اف

د مٚ ُيهف الل  , ؾَقفف: ظز وجؾادَهقد مـ ذفؽ أن فٍظ رء ف ـؾ هذه أيٚت ُيرا

﴿َٚ َْٖمِر َرِب   بِ
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ ُر   أن ُيدمر. ظز وجؾأراده الل  ﴾ُتَدم 

َؾ ف افَرآن بًّْك خِؼ, ـَقفف تًٚ - ًَ ػ: ومـ صٌٓٚهتؿ أجوٚ أهنؿ يَقفقن: ـؾ َج

قْ ﴿ ََ َِٚت فِ َِْْٚ أَي ٌَْحِر َؿْد َؾه  َُِمِت اْفَز  َواْف تَُدوا ِِبَٚ ِف ُط ْٓ ُؿ افْ ُجقَم فَِت ُُ َؾ َف ًَ ٍم َوُهَق اف ِذي َج

= 

 



[72] 

 

 
= 

قنَ  ُّ َِ ًْ ًٕٚ ﴿أي خِؼ فُؿ افْجقم, والل تًٚػ يَقل ف افَرآن:  (97)إنًٚم/ ﴾َي َُِْْٚه ُؿْرآ ًَ ٕ ٚ َج إِ

 ًٚ  أي خَِْٚه, إذًا افَرآن خمِقق. (3)افزخرف/ ﴾َظَربِّٔ

ْؿ ُجَذاذاً ﴿ؾَد ؿٚل الل تًٚػ:  :♫ ؿٚل أحد ُٓ َِ ًَ : أؾخَِٓؿ؟ (58)إنٌٔٚء: ﴾َؾَج

ـُقلٍ ﴿ ْٖ ْهٍػ َم ًَ ـَ ْؿ  ُٓ َِ ًَ ًٚ, وؿد ـٚن ؿٌؾ أن (5)افٍٔؾ/ ﴾َؾَج : أؾخَِٓؿ؟ ـٔػ يُقن خمِقؿ

 (.2/399)البٕٜٚ ٓبـ بىٜ:ُيِؼ الًؾ؟. ـها 

َد َمْذُمقمًٚ ﴿: ظز وجؾ: ؿٚل الل ♫ ؿٚل افُْٚن ًُ َْ ً آَخَر َؾَت  اهلِإَ
ِ
ْؾ َمَع اَّلل  ًَ ٓ جَتْ

ء/ ﴾ ًخَمُْذوٓ ََِؽ ﴿: ☺, وؿٚل ف مقوع آخر فٌْٔف (22)الها ًٜ إَِػ ُظُْ ُِقَف ٌْ ْؾ َيَدَك َم ًَ َوٓ جَتْ

قراً  ًُ ًٚ َمْ ُِقم َد َم ًُ َْ ِط َؾتَ ًْ ٌَ ؾ  اْف ـُ  ٚ َٓ ْى ًُ ٌْ ء/ ﴾َوٓ َت , ؾزظؿ بؼ أن الل ؿٚل فٌْٔف (29)الها

 ظز وجؾ: ٓ ختِؼ مع الل اهلإ آخر, ؾّـ أظيؿ ؿقٓ مـ هذا وٓ أصْع, وؿٚل الل ☺

طِ ﴿: ☺فٌْٔف  ًْ ٌَ ؾ  اْف ـُ  ٚ َٓ ْى ًُ ٌْ َؽ َوٓ َت
َِ ًٜ إَِػ ُظُْ ُِقَف ٌْ ْؾ َيَدَك َم ًَ ؾزظؿ بٌؼ: أن  ﴾َوٓ جَتْ

ف خَِٚ تٚمٚ مًتقيٚ, وفٔس فف يد, ثؿ : وٓ ختِؼ يدك, والل خَِ☺ الل ؿٚل فٌْٔف

 خٚضٌف بًد افرشٚفٜ ِبذا الىٚب, ؾّـ أؿٌح ؿقٓ وأؾحش ممـ ؿٚل هذا؟

: ♠ وؾرظقن, وؿقفف دقشك ♠ ف ؿهٜ مقشك ظز وجؾوؿٚل الل 

ُجقِٕغَ ﴿ ًْ ـَ اْدَ َِْ َؽ ِم ًَ  ,♠ , ؾزظؿ بؼ أن ؾرظقن ؿٚل دقشك(29)افنًراء/ ﴾َْٕج

 )ٕخَِْؽ(, ؾٖي ؿقل أؿٌح مـ هذا؟.وؿد بًثف الل رشقٓ 

 يتّؾ مًْٔغ ظْد افًرب: ظز وجؾ: إن جًؾ ف ـتٚب الل ♫ثؿ ؿٚل المٚم 

 ومًْك صر ؽر خِؼ. -2  مًْك خِؼ -1

ؾِم ـٚن خِؼ حرؾٚ مُم ٓ يتّؾ مًْك ؽر الِؼ, ول يُـ مـ صْٚظٜ افًٌٚد ل يتًٌد 
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, إذ ـٚن الِؼ فٔس مـ صْٚظٜ ادخِقؿغ  الل بف افًٌٚد ؾَٔقل َلؿ: اخَِقا أو ٓ ختَِقا

 وـٚن مـ ؾًؾ الٚفؼ شٌحٕٚف وتًٚػ.

وحٚ ـٚن جًؾ ظذ مًْك صر ٓ ظذ مًْك الِؼ: خٚضٛ الل بف افًٌٚد بٕٚمر وافْٓل 

, وحٚ ـٚن جًؾ ـِّٜ حتتّؾ مًْٔغ مًْك خِؼ ومًْك صر ل  ؾَٚل: اجًِقا وٓ جتًِقا

ًٚ ظذ ظٌٚده ؾِٔحد ادِحدون ف ذفؽ, وينٌٓقن  ٚٚهً يدع الل ف ذفؽ اصتٌ ًَ ٌْ ظذ خَِف وُف

ظذ خَِف, ـم ؾًؾ بؼ وأصحٚبف, حتك جًؾ ظذ ـؾ ـِّٜ ظِم ودفٔال ؾرق بف بغ 

الًؾ افذي يُقن ظذ مًْك الِؼ, وبغ الًؾ افذي يُقن ظذ مًْك افتهٔر, ؾٖمٚ 

جًِف مـ افَقل ادٍهؾ, أنزل افَرآن  وجؾظز الًؾ افذي هق ظذ مًْك الِؼ ؾ٘ن الل 

بف مٍهال, وهق بٔٚن فَقم يٍَٓقن, وافَقل ادٍهؾ يًتٌْل بف افًٚمع إذا أخز بف ؿٌؾ أن 

تقصؾ افُِّٜ بٌرهٚ مـ افُالم إذ ـٕٚٝ ؿٚئّٜ بذاهتٚ تدل ظذ مًْٚهٚ, ؾّـ ذفؽ ؿقل 

َمَوا﴿: ظز وجؾالل   ً ََِؼ اف  اف ِذي َخ
ِ
 
ِ
ُد َّلل ّْ َُِمِت َوافْ قرَ اْلَ َؾ افي  ًَ  ﴾ِت َوإَْرَض َوَج

ء ظْد افًرب ؿٚل: وجًؾ, أو ؿٚل: وخِؼ, ٕهنٚ ؿد َظِّٝ أنف أراد ِبذا (1)إنًٚم/ , ؾًقا

ْؿ ﴿: ظز وجؾالًؾ الِؼ, ٕنف أنزل مـ افَقل ادٍهؾ, وؿٚل  ُُ ـْ َأْزَواِج ْؿ ِم ُُ َؾ َف ًَ َوَج

َدةً  ٍَ ٝ افًرب ظْف أن مًْك هذا: وخِؼ فُؿ إذ ـٚن ؿقٓ , ؾًَِ(72)افْحؾ/ ﴾َبَِْغ َوَح

َع َوإَبَْهَٚر َوإَْؾئَِدةَ ﴿مٍهال, وؿٚل تًٚػ:  ّْ  ً ُؿ اف ُُ َؾ َف ًَ , ؾًَِٝ (78)افْحؾ/ ﴾َوَج

ء ظْدهٚ ؿٚل  افًرب ظْف أنف ظْك ِبذا الًؾ الِؼ, إذ ـٚن مـ افَقل ادٍهؾ, وشقا

مٚ ظْك. ومثؾ هذا ف افَرآن ـثرا جدا, جًؾ أو ؿٚل خِؼ, ٕهنٚ ؿد ظِّٝ مٚ أراده و

ؾٓذا ومٚ ـٚن ظذ مثٚفف مـ افَقل ادٍهؾ افذي يًتٌْل ادخٚضٛ بف وافًٚمع فف بُؾ 
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 ظز وجؾـِّٜ ظم بًدهٚ, وأمٚ جًؾ افذي هق بًّْك افتهٔر افذي هق ؽر خِؼ ؾ٘ن الل 

ٚفُِّٜ افتل أنزفف مـ افَقل ادقصؾ افذي ٓ يدري ادخٚضٛ بف حتك تهؾ افُِّٜ ب

بًدهٚ ؾًِٔؿ مٚ أراد ِبٚ, وإن ترـٓٚ مٍهِٜ ل يهِٓٚ بٌرهٚ مـ افُالم ل يًَؾ افًٚمع َلٚ 

مٚ أراد ِبٚ ول يٍّٓٓٚ ول يَػ ظذ مًْك مٚ ظْك ِبٚ حتك يهِٓٚ بٌرهٚ, ؾّـ ذفؽ ؿقل 

ًٜ ِف إَْرضِ ﴿: ظز وجؾالل  ٍَ ََِْْٚك َخِِٔ ًَ ٕ ٚ َج : إٕٚ جًِْٚك, ول يهِٓٚ , ؾِق ؿٚل﴾َيٚ َداُوُد إِ

وٓ أحد ممـ شّع هذا الىٚب مٚ أراد الل بف, وٓ مٚ  ♠بم بًدهٚ ل يًَؾ داود 

ظْك بَقفف ٕنف خٚضٌف ِبذا افَقل وهق خمِقق, ؾِم وصِٓٚ بخٍِٜٔ ف إرض, ظَؾ داود 

 جؾظز ووـؾ مـ شّع هذا الىٚب مٚ أراد الل بَقفف ومٚ ظْك بف, وـذفؽ حغ ؿٚل الل 

ِٔف ِف اْفَٔؿ  َوٓ خَتَِٚف ﴿ٕم مقشك: 
َِ َْٖخ َِِْٔف َؾ ِٝ َظ ٍْ َِ٘ذا ِخ ًِِٔف َؾ َوَأْوَحَْْٔٚ إَِػ ُأم  ُمقَشك َأْن َأْرِو

ـَ اْدُْرَشِِغَ  ُِقُه ِم وُه إَِفِْٔؽ َوَجِٚظ ٕ ٚ َراد  , ؾِق ل يهؾ جٚظِقه بٚدرشِغ ل تًَؾ ﴾َوٓ حَتَْزِن إِ

ؿد تَدم فرده  ♠بف وٓ مٚ ظْك بَقفف, إذ ـٚن خِؼ مقشك  أم مقشك مٚ خٚضٌٓٚ

 إفٔٓٚ, ؾِم وصؾ افُِّٜ بٚدرشِغ ظَِٝ أم مقشك مٚ أراد بخىِٚبٚ, وـذفؽ ؿقفف:

﴿ ًٚ ـّ َُِف َد ًَ ٌَِؾ َج َِْج
َِم  جَتَذ  َرب ُف فِ , وؿد ـٚن الٌؾ ؿٌؾ أن يتجذ فف خمِقؿٚ, (143)إظراف/ ﴾َؾ

ظز ل يهِف ل يًَؾ افًٚمع فف مٚ أراد الل بَقفف, وـذفؽ ؿقفف  ؾقصؾ الًؾ بدـٚ, وفق

ْغِ َفَؽ ﴿: وجؾ َّ
ِِ ًْ َِْْٚ ُم ًَ َْٚ َواْج , ؾِق ل يهؾ افُِّٜ وؾهِٓٚ ل يًَؾ أحد ـؾ مـ ﴾َرب 

 . (51:47)الٔدة/شّع ذفؽ مٚ أراد بدظقهتم. ـها 

ءة وادَروء, والٍظ واد حٍقظ, ؾ٘ن افُتٚبٜ أمٚ مًٖخٜ افُتٚبٜ وادُتقب, وافَرا

ءة والٍظ أؾًٚل افًٌد ؾٓل خمِقؿٜ, أمٚ ادُتقب وادَروء وادحٍقظ ؾٓق ـالم الل  وافَرا
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فٔس بّخِقق, وؿد بدأت هذه افٌدظٜ ظذ يد أيب ظذ الًغ ابـ ظذ  ▐

بٔز.  افُرا

ثؿ طٓرت مًٖخٜ افٍِئٜ بًٌٛ حًغ افُرابٔز وؽره. ♫: ؿٚل صٔخ الشالم 

 .(6/454افٍتٚوى:جـ )جمّقعـها 

(: ـٍٜٔٔ 2/527:521ظتَٚد:ٓذـر افنٔخ ٕنٖت ـمل ف حٚصٔتف ظذ )ذح أصقل ا

 طٓقر هذه افٌدظٜ )بدظٜ افٍِظ( ؾَٚل:

( ـٍٜٔٔ طٓقر هذه افٌدظٜ, ؾَٚل: جٚء 8/65حُك الىٔٛ افٌٌدادي ف افتٚريخ )

بٔز ؾَٚل: مٚ تَقل ف افَ رآن, ؾَٚل حًغ رجؾ إػ أيب ظذ الًغ بـ ظذ افُرا

بٔز: ـالم الل ؽر خمِقق, ؾَٚل فف افرجؾ: ؾم تَقل ف فٍيل بٚفَرآن, ؾَٚل فف  افُرا

حًغ: فٍيؽ بٚفَرآن خمِقق, ؾّٙ افرجؾ إػ أيب ظٌد الل أحد بـ حٌْؾ, ؾًرؾف أن 

ًٚ ؿٚل فف: إن فٍيف بٚفَرآن خمِقق, ؾٖنُر ذفؽ, وؿٚل هل بدظٜ, ؾرجع افرجؾ إػ  حًْٔ

بٔز ؾًرؾف إُٕٚر أيب ظٌد الل أحد بـ حٌْؾ فذفؽ, وؿقفف هذا بدظٜ, ؾَٚل حًغ  افُرا

بٔز: تٍِيؽ بٚفَرآن ؽر خمِقق, ؾرجع إػ أحد بـ حٌْؾ, ؾًرؾف رجقع  فف حًغ افُرا

, وؿٚل هذا ٚقق, ؾٖنُر أحد بـ حٌْؾ ذفؽ أجًو الًغ وأنف ؿٚل: تٍِيؽ بٚفَرآن ؽر خمِ

ًٚ بدظٜ, ؾرجع افرجؾ بٔز, ؾًرؾف إُٕٚر أحد, وؿقفف: هذا  أجو إػ أيب ظذ حًغ افُرا

أجوٚ بدظٜ, ؾَٚل حًغ: إيش ًّٕؾ ِبذا افهٌل, إن ؿِْٚ خمِقق, ؿٚل بدظٜ, وإن ؿِْٚ ؽر 

 خمِقق, ؿٚل بدظٜ! ؾٌِغ ذفؽ أبٚ ظٌد الل ؾٌوٛ فف أصحٚبف, ؾتُِّقا ؾٔف. ـها

مٚ ابتدظف افُرابٔز, وحرره  وٓ ريٛ أنظذ هذه افروايٜ ؾَٚل: ♫ ظِؼ افذهٌل 

= 

 



[74] 

 

 
= 

 ف مًٖخٜ افتٍِظ, وأنف خمِقق هق حؼ.

فُـ أبٚه المٚم أحد فئال يتذرع بف إػ افَقل بخِؼ افَرآن, ؾًد افٌٚب, ٕنؽ ٓ تَدر 

 .(12/82)افًر:. ـها أن تٍرز افتٍِظ مـ ادٍِقظ افذي هق ـالم الل إٓ ف ذهْؽ

ًٓ إن مً د بف ـالم ٖخٜ افٍِظ هذه مًٖخٜ ُفٌقيٜ أو د ِبٚ افًٍؾ, وؿد يرا , ٕن افَرآن ؿد يرا

ِؼ ﴿, ؿٚل تًٚػ ؾٔم يدل ظذ أنف افًٍؾ: ظز وجؾالل  ًَ ِس إَِػ َؽ ّْ الَة فُِدُفقِك افن  َأؿِِؿ افه 

قداً  ُٓ َٚن َمْن ـَ ْجِر  ٍَ َن اْف ْجِر إِن  ُؿْرآ ٍَ َن اْف ِ ِْٔؾ َوُؿْرآ ء/ ﴾اف ي , ؿٚل ابـ ؿتٌٜٔ افديْقر(78)الها

ؾًٔتَد مـ هذه الٓٚت أن افَرآن هل افَراءة ؽر خمِقق, ويٍُر آخر ف افَراءة ♫: 

ٕٚ ف إرض, وجيد افْٚس  ؾٔجدهٚ ظّاًل , ٕن افثقاب يَع ظذ ظّؾ ٓ ظذ أن ؿرآ

يَقفقن ؿرأت افٔقم ـذا وـذا شقرة, ؿرأت ف تَدير ؾًِٝ, ـم تَقل رضبٝ, وأـِٝ, 

ءة د ف  وذبٝ, وجتدهؿ يَقفقن: ؿرا ءة ؾالن, وإٕم يرا ءة ؾالن أصقب مـ ؿرا ؾالن وؿرا

ءة  جٔع هذا: افًّؾ, ٕنف ٓ يُقن ؿرآن أحًـ مـ ؿرآن, ؾًٔتَد مـ هذه الٜٓ أن افَرا

ءة ؽر خمِقؿٜ, ؾَد ؿٚل: أن أظمل افًٌٚد ؽر  ظّؾ, وأهنٚ ؽر افَرآن, وإن ؿٚل: افَرا

افْٚس إػ ظِمئٓؿ, وذوي رأهيؿ, ؾٚختٍِقا خمِقؿٜ, ؾِم وؿًٝ الرة, وٕزفٝ افٌِٜٔ ؾزع 

 ظِٔٓؿ:

ءة ؾًؾ مض وهل خمِقؿٜ ـًٚئر أؾًٚل افًٌٚد وافَرآن ؽرهٚ, ؾَٚل ؾريؼ مْٓؿ:  افَرا

 وصٌٓقهٚ وافَرآن بٚفيب واديوب وإـؾ واحٖـقل, ؾٚتًٌٓؿ ف ذفؽ ؾريؼ.

ءة خمِقؿٜ ؾَد ؿٚل بخِؼ افَرآن  وؿٚفٝ ؾرؿٜ: هل افَرآن بًْٔف, ومـ ؿٚل أن افَرا

 واتًٌٓؿ ؿقم.
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وؿٚفٝ ؾرؿٜ: هذه بدظٜ ل يتُِؿ افْٚس ؾٔٓٚ ول يتٍُِقهٚ وٓ تًٚضقهٚ... إػ أن ؿٚل 

ءة فٍظ واحد  ءة وافٍِظ بٚفَرآن: أن افَرا رحف الل: وظدل افَقل ؾٔم اختٍِقا ؾٔف مـ افَرا

 ينتّؾ ظذ مًْٔغ:

 أحدمهٚ: ظّؾ.

 وأخر: ؿرآن.

ٔز مـ افَرآن, ـم يتّٔز إـؾ مـ احٖـقل, ؾُٔقن احٖـقل إٓ أن افًّؾ ٓ يتّ

 ادّوقغ وادٌِقع, ويُقن إـؾ ادوغ وافٌِع.

وافَرآن ٓ يَقم بًٍْف وحده ـم يَقم احٖـقل بًٍْف وحده, وإٕم يَقم بقاحدة مـ 

ءة أو حٍظ أو اشتمع, ؾٓق بٚفًّؾ ف افُتٚبٜ ؿٚئؿ, وافًّؾ خط وه ق أربع: ـتٚبٜ أو ؿرا

ءة ؿٚئؿ وافًّؾ حتريؽ  خمِقق, وادُتقب ؿرآن وهق ؽر خمِقق, وهق بٚفًّؾ ف افَرا

افًِٚن وافِٓقات بٚفَرآن وهق خمِقق, وادَروء ؿرآن وهق ؽر خمِقق,وهق بٚٓشتمع 

)آختالف ف ؿٚئؿ ف افًّع, وآشتمع ظّؾ وهق خمِقق, وادًّقع ؿرآن ؽر خمِقق. ـها 

 .(65:57افٍِظ/

إِن  الَل َؾَرَض َؾَرائَِض ☺: "ظـ افٌْل ◙, ًٖخٜ افًُقت: ؾًـ أيب ثًٌِٜ أمٚ م

 
ٍ
ـْ َأْصَٔٚء َٝ َظ َُ قَهٚ, َوَش ُُ ِٓ َم ُحُرَمٍٚت َؾاَل َتَْْت تَُدوَهٚ, َوَحر  ًْ قَهٚ, َوَحد  ُحُدوَدًا َؾاَل َت ًُ َؾاَل ُتَؤ 

ٚ َٓ َٚن َؾاَل َتٌَْحثُقا َظْْ َٔ ًْ
ْؿ َؽْرَ ِٕ ُُ ًٜ َف  .)اليمن ٓبـ تّٜٔٔ/ ادُتٛ الشالمل( وحًْف إفٌٚن فٌره" َرْحَ

ؿٚل: ـٚن أهؾ الٚهِٜٔ يٖـِقن أصٔٚء ويسـقن أصٔٚء تَذرا, ◙ وظـ ابـ ظٌٚس 

ؾًٌٞ الل تًٚػ ٌٕٔف, وأنزل ـتٚبف, وأحؾ حالفف, وحّرم حرامف, ؾم أحؾ ؾٓق حالل, ومٚ 

= 

 



[76] 

 

 

 

 

 
= 

مًٚ ؿُ حرم ؾٓق حرام, ومٚ شُٝ ظْف ؾٓق ظٍق وتال: ﴿ ﴾ ْؾ ٓ َأِجُد ِف َمٚ ُأوِحَل إيَِل  ُمَر 

 ( وصححف إفٌٚن.3822)أبق داود/إػ آخر أيٜ. ـها   (145)إنًٚم/

َفَْٔس ؾٚلل ظز وجؾ يقصػ بٚفًُقت ـم ئِؼ بف شٌحٕٚف ظذ وؾؼ ؿقفف تًٚػ: ﴿

ُٔع اْفٌَِهرُ  ِّ  ً ٌء َوُهَق اف ْثِِِف َرْ
ِّ هٍٜ مـ صٍٚت الل افًٍِٜٔ , وهذه اف(11)افنقرى/﴾ ـَ

آختٔٚريٜ متًَِٜ بّنٔئتف شٌحٕٚف, وٓ تًٚرض بغ إثٌٚت هذه افهٍٜ لل ظز وجؾ 

حََٜٔ ظذ افقجف افالئؼ بف شٌحٕٚف وبغ إثٌٚت صٍٜ افُالم فف ظز وجؾ, ٕن ـالمف 

 شٌحٕٚف وتًٚػ يتًِؼ بّنٔئتف, ؾ٘ن صٚء تُِؿ, وإن ل ينٖ ل يتُِؿ, وهذا يَْض اظتَٚد

ًٚ ف ـالمف تًٚػ, وؿد حُك الجٚع ظذ ذفؽ صٔخ الشالم  ف ♫ أهؾ افٌدع َٕو

 جمّقع ؾتٚواه.

ؾثٌٝ بٚفًْٜ والجٚع أن الل يقصػ بٚفًُقت: فُـ ♫: ؿٚل صٔخ الشالم 

افًُقت يُقن تٚرة ظـ افتُِؿ, وتٚرة ظـ إطٓٚر افُالم وإظالمف, ـم ف حديٞ أيب 

ءة مٚذا يٚ رشقل الل بٖيب ◙: هريرة  أنٝ وأمل, أرأجٝ شُقتؽ بغ افتٌُر وافَرا

ِرَب...تَقل؟ ؿٚل: "َأُؿُقُل:  ٌْ َق َواْدَ َم َبَٚظْدَت َبْغَ اْدَْؼِ ـَ ََٚيَٚي  َِٚظْد َبِْْٔل َوَبْغَ َخَى ؿ  َب ُٓ  ِ ". اف

  . والل أظِؿ.(6/455)جمّقع افٍتٚوى:جــها 
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  ٌدِ ظَ  َٚ أبَ  ؿَ ٚـِ الَ  ُٝ ًْ ِّ َش  -1
ِ
 ـَ بْ  ٚنَ ً  َح  فقفٔدِ ٚ ابَ أَ  ُٝ ًْ ِّ َش  :قُل َُ يَ  ظَ ٚؾِ الَ  الل

ُٝ َش  :قُل َُ يَ  دٍ ّ  ُمَ  ُن  :قُل َُ يَ  َٜ َّ يْ زَ ُخ  ـِ بْ  َق َٚ حَ ْش إِ  َـ بْ  دَ ّّ ُم  رٍ ُْ بَ  َٚ بَ أَ  ٚمَ المَ  ًّ ْرآ َُ اْف

الَ  ُِقٍق ـَ  َؽْرُ خَمْ
ِ
ُِقٌق : َٚل ؿَ  ـْ َّ , ؾَ ُم اَّلل  َن خَمْ ْرآ َُ ئِؿِ  :إن  اْف ًَ  اْف

ِ
ََّٚلل  ِٚؾٌر بِ ـَ ق  ُٓ َٓ , َؾ

ٌَُؾ َص  َْ َٚدُتفُ ُت  رَ ٚبِ ََ  مَ َف  ُـ ؾَ دْ يُ  َٓ وَ  َٚت مَ  نْ إِ  فِ ْٔ َِ  ظَ ذ  َه يُ  َٓ وَ  ,َض رِ مَ  نْ إِ  ٚدُ ًَ يُ  َٓ , وَ َٓ

 . فُ َُ ُْ ظُ  ْٝ بَ رُضِ  َٓ إِ وَ  َٚب تَ  نْ ِ٘ ؾِ  :ُٚب تَ تَ ًْ يُ وَ  غَ ِّ َِ ًْ ادُ 

ْرآنِ  َُ ُظ بِْٚف ٍْ  ِ ٚ اف َٖم  ٍر  ,َؾ ُْ َْٔخ َأبَٚ َب ِ٘ن  افن   فَ َٚ َش  رِ ِف  رَ ـَ ذَ  ِن  َٚ َج رْ لِ ا اِلْشَمِظِٔع  َؾ
 فِ تِ

ْرآنِ  ن  أَ  ؿَ ظَ زَ  ـْ مَ  :نالَ ْٔ َج  ؾِ هْ ٚ َٕ َٓ ٍَ ْ  َص ل تِ اف   َُ َيُف بِْٚف ٍْ ُِقٌق  َف َُ  فِ بِ  يدُ رِ يُ خَمْ  دْ ََ ؾَ  آنَ رْ اف

َُ  ِِؼ خَ بِ  َٚل ؿَ   (1).آنِ رْ اف

ي   ـُ ابْ  رَ ـَ ذَ وَ  َزِ ِدي  افى  ْٓ ِٚد اف   فِ ٚبِ تَ  ـِ ِف  (2)َم ََ ُف َْٕهِؾ  ِذيآْظتِ ٍَ اْفٌاَِلِد  هِ ذِ هَ َصْ 

 

: فٍيل بٚفَرآن ؿد يٍٓؿ مْٓٚ افًٍؾ, وؿد ( وهْٚ إصٚرة حٚ ؿد بْٔٚ, وذفؽ أن ؿقف1ْٚ)

وفذفؽ بّدع المٚم أحد مـ يَقل هذا ▐, يٍٓؿ مْٓٚ ادًٍقل, وهق ـالم الل 

افَقل دون أن يٍهؾ ؾٔف, ٕنف ؿقل جمّؾ, وأهؾ افًْٜ ٓ يتُِّقن بٚلجٚل, وؿد بغ 

  وجف الىٖ.♫ الشمظٔع 

زيـ ف  ( هق تِّٔذ أبك الًـ إصًري صحٌف بٚفٌكة2) وأخذ ظْف, وـٚن مـ ادُز 

ًٚ فٍَِف وافتٍٚشر وادًٚن, فف ـتٚب ]تٖويؾ إحٚديٞ  ظِؿ افُالم, وـٚن حٚؾي

 أظِؿ والل♫, ادنُالت افقاردات ف افهٍٚت[, وفًِف هق مٚ أصٚر إفٔف افهٚبقن 

 .(8/492)تٚريخ الشالم فِذهٌل:. ٚـه( تَريًٌ 382تقف شْٜ )

 



[78] 

 

َٛ َأْهِؾ  ن  أَ  ًُ َمْذَه ِٜ اف ِٜ َواْلََمَظ  ْ:  ََ َن  قُل اف ْرآ َُ َٖن  اْف البِ  ـَ
ِ
َٕفُ  ُم اَّلل  ٌَْحٚ ُُٔف , ُش َوَوْح

ُِفُ  ُٔفُ , َوَتِْْزي ُِقٍق  َوَأْمُرُه َوهَنْ  : َٚل ؿَ  ـْ مَ , وَ َؽْرُ خَمْ
ِ
ََّٚلل  ِٚؾٌر بِ ـَ ق  ُٓ ُِقٌق َؾ ئِؿِ  خَمْ ًَ  ن  أَ , وَ اْف

 َُ قظٌ ٚ َٕ رِ وُ دُ  ُص ِف  نَ آَ رْ اف ٍُ ُروءٌ , َمْ َْ َْتَِْٚ َم ًِ ْخ َٖ َْٚ, بِ ٍِ ُتقٌب  ِف َمَهِٚح ُْ َُ هُ وَ  ,َم  مُ الَ ق اف

ْرآنَ : َٚل ؿَ  ـْ مَ , وَ فِ بِ  ظز وجؾ اللُ  ؿَ ِ  َُ ي تَ ذِ اف   َُ ُِقٍق ل يِ ٍْ َِ بِ  إن  اْف يِل  ,َؽْرُ خَمْ ٍْ َأْو َف

ُِقٌق  َق َجِٚهٌؾ َوٚلٌّ ؾَ  :بِِف خَمْ ُٓ  َٚ ئِؿِ ـَ ًَ  اْف
ِ
ََّٚلل   (1).ِؾٌر بِ

ْرُت َهَذا ـَ َم َذ  ٕ ٍَ  َوإِ ِِْْٔف  َؾ ْه اف ًَ ِدي   ِٚب تَ ـِ  ـْ مِ بِ ْٓ ـِ َم   ذَ ِن َٚ ًَ حْ تِ ْٓش  اْب
, فُ ْْ مِ  َؽ فِ

ً   عَ ٌَ ات   فُ ٕ  ِ٘ ؾَ  ِٞ  ـْ مِ  َػ َِ اف َرهُ  َأْصَحِٚب اْلَِدي ـَ ِرِه ِف ظِ  عَ مَ  ِؾَٔم َذ ٌَح  المِ َت َُ , ِِْؿ اْف

َُ  فِ ٍِ ِٔ ِٕٚ َه تَ وَ  ِمفِ وَ  ,ٔفِ ؾِ  ةِ ِرَ ٌِ اف د  ََ  هْ أَ  دَ ْْ ظِ  هِ زِ َز  تَ وَ  َت
  (2)ف.ِِ

 

 يٍُر ابتداًء ظذ هذه ادَقفٜ, بؾ يًتٍهؾ مْف, ؾ٘ن أراد بٚفٍِظ ( وافهقاب أنف 1ٓ)

د  افَرآن ؾٓق وٚل ـٚؾر, وإن أراد بٚفٍِظ افًٍؾ, ؾ٘ن أؾًٚل افًٌٚد خمِقؿٜ, وهذا مرا

  المٚم افٌخٚري ف ـتٚبف ]خِؼ أؾًٚل افًٌٚد[.

أمقر  ظِؿ افُالم ظٌِؿ مذمقم, وهق فًًٍِىٜ أؿرب, وظِؿ افُالم يًتدل بف ظذ( 2)

ذظٜٔ بٌر ضريؼ افُتٚب وافًْٜ, وهق مٚ يًّك بٚدْىؼ, وؿد ذم افًِمء هذا افًِؿ, 

ـتٚبف ]ذم افُالم ♫ وظٚبقا أهِف, حتك صْػ ؾٔف وف أهِف صٔخ الشالم اَلروي 

وأهِف[, َٕؾ ؾٔف أؿقل افًِمء, ـٚفنٚؾًل, وأحد, وؽرهؿ رحٓؿ الل, وفًِٔقضل 

 .(ادْىؼافَقل ادؼق ف حتريؿ )♫ 

وؿد طـ ضٚئٍٜ مـ افْٚس أن ذم افًِػ وإئّٜ ♫: يَقل صٔخ الشالم ابـ تّٜٔٔ 

= 
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ٚ َأبُق أَ  -2 َٕ ٌْدِ ْخَزَ  اْلَِٚؾظُ  َظ
ِ
ُ رُ ّْ ك ظَ بِ أَ  طِ خَ بِ  ُت أْ رَ : ؿَ َل َٚ ؿَ  اَّلل   ,ِع ّْ تَ ًْ و اْد

 ـْ ظَ  (1)ٔؿَ هِ اَ رَ بْ إِ  ـَ بْ  َق َٚ حَ ْش إِ  ُٝ خْ َٖ َش  :ُل قُ َُ ب يَ َٚ َُ ْص إِ  ـَ بْ  دَ ِٔ ًِ َش  نَ َمَ ثْ ظُ  َٚ بَ أَ  ُٝ ًْ ِّ َش 

  ِ ٌِل َأْن ُيََْٚطرَ  َٓ : َل َٚ ََ ؾَ  نِ آَ رْ َُ ٚفْ بِ  ظِ ٍْ اف ٌَ ْرآنُ ا, ذَ  هَ ِف  َيْْ َُ ُِقٍق  اْف  َؽْرُ خَمْ
ِ
اَلُم اَّلل   (2).ـَ

 
= 

فُِالم وأهؾ افُالم ـَقل أيب يقشػ: مـ ضِٛ افًِؿ بٚفُالم تزٕدق, وؿقل افنٚؾًل: 

حُّل ف أهؾ افُالم: أن ييبقا بٚلريد وافًْٚل, ويىٚف ِبؿ ف افٌَٚئؾ وافًنٚئر, 

ء مـ تر ك افُتٚب وافًْٜ, وأؿٌؾ ظع افُالم, وؿقفف: فَد اضًِٝ مـ ويَٚل: هذا جزا

ك بٚلل خر  أهؾ افُالم ظع رء مٚ ـْٝ أطْف, وٕن يٌتع افًٌد بُؾ ذٕٛ مٚ خال الذا

فف ٕير ف افُالم, إٓ ـٚن ف ؿٌِف ؽؾ ظع أهؾ الشالم, وأمثٚل هذه إؿقال ادًروؾٜ 

ا افُالم دجرد مٚ ؾٔف مـ آصىالحٚت ظـ إئّٜ, طـ بًض افْٚس أهنؿ إٕم ذمق

: إن مثؾ هذا ٓ يَتيض افذم, ـم فق  ادحدثٜ, ـٍِظ القهر والًؿ وافًرض, وؿٚفقا

أحدث افْٚس إٜٓٔ يتٚجقن إفٔٓٚ أو شالحٚ يتٚجقن إفٔف دَٚتِٜ افًدو, وؿد ذـر هذا 

أظيؿ مـ صٚحٛ الحٔٚء وؽره, وفٔس إمر ـذفؽ بؾ ذمٓؿ فُِالم: فًٍٚد مًْٚه 

ذمٓؿ لدوث أخٍٚطف, ؾذمقه ٓصتمفف ظع مًٚن بٚضِٜ خمٚفٍٜ فُِتٚب وافًْٜ وخمٚفٍتف 

فًَِؾ افكيح, وفُـ ظالمٜ بىالهنٚ خمٚفٍتٓٚ فُِتٚب وافًْٜ, وـؾ مٚ خٚفػ افُتٚب 

  .(1/233:232)افدرء:وافًْٜ ؾٓق بٚضؾ ؿىًٚ. ـها 

 (21/425↓. )بـ راهقيف, مـ ضٌَٜ المٚم أحد ا( 1)

( بٍْس افىريؼ, وأبق ظثمن 2/683( مَْىع: أخرجف افٌَٔٓل )إشمء وافهٍٚت:2)

= 
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ي   رَ ـَ ذَ وَ  ـُ َجِريٍر افى َزِ ُد ْب  ّ ِٓ  فِ بِ َٚ تَ  ـِ ِف  ♫ ُمَ  هِ ذِ  هَ ِف  فُ ٍَ ْ  ي َص افذ   دُ َٚ ََ تِ ظْ ا

ْقُل ِف  َٚ م  : أَ َل َٚ ؿَ , وَ ِٜ خَ َٖ ًْ ادَ  ََ ْرآنِ  اْف َُ ٌَِٚد بِْٚف
ًِ ِٚظ اْف ٍَ ـْ َصَحٚيِب   َؾالَ  َأْخ ُف َظ ُّ َِ ًْ َٕ , َأثََر ِؾِٔف 

ل   َٓ وَ 
ًِ ـْ ِف َؿْقفِفِ َتٚبِ  ّ ٓ  َظ ٚءُ ك وَ َْ ٌِ افْ  إ ٍَ ْصُد َواَْلَُدى, افن  ٌَِٚظِف افر  ـْ , َوِف ات  َوَم

قمُ  َُ َٚم  فُ فُ قْ ؿَ  َي ََ ِٜ إَ َم  ّ ٌَؾٍ  وَػ إُ ِئ ـِ َحْْ  َأْحَد ْب
ِ
ٌِْد اَّلل  ِ٘ن  َأبَٚ , ♫ َأيِب َظ َؾ

َثِْل ِمِذي  َحد  ْ ُٝ : َؿَٚل  إْشَمِظَٔؾ افس  ًْ
ِّ  َأْحَدَ َش

ِ
ٌِْد اَّلل  ٌَؾٍ  َأبَٚ َظ ـِ َحْْ ِد ْب  ّ ـَ ُمَ  ْب

ُٜ َج : ُل قُ َُ يَ  ♫  ٔ
يِ ٍْ  ِ ٌٜ اف  ٔ

ِّ
الَم ﴿ :ظز وجؾ اللُ  َل َٚ ؿَ , ْٓ ـَ َع  َّ ًْ َِٖجْرُه َحت ك َي َؾ

 
ِ
عُ  (6)افتقبٜ/﴾ اَّلل  َّ ًْ ـْ َي  ؟مِم 

ـْ َأْصَحٚبَِْٚ  ؿ  ثُ : َل َٚ ؿَ  ًٜ ِم ُٝ َجََٚظ ًْ
ِّ ُظ َأْشَمَءُهؿْ  َٓ َش ٍَ  ◙ فُ ْْ ظَ  ونَ رُ ـُ ذْ يَ  َأْح

قُل  َُ َٚن َي ـَ رْ : َأن ُف  َُ يِل بِْٚف ٍْ ـْ َؿَٚل: َف َق َج َم ُٓ ُِقٌق َؾ ِن خَمْ ـْ َؿَٚل: َؽْرُ لٌّ ِّ ْٓ آ , َوَم

ٌَْتِدعٌ  َق ُم ُٓ ُِقٍق َؾ  .خَمْ

 
= 

هذا ل أجد فف ترجٜ, وفًِف  شًٔد بـ أحد بـ مّد بـ ًٕٔؿ بـ إصُٚب أبق ظثمن بـ أيب 

( وَٕؾ 4/42شًٔد ادًروف بٚفًٔٚر مـ أهؾ ًٕٔٚبقر, ذـره ابـ حجر ف )فًٚن ادٔزان:

يْل ادتقف شْٜ )ظْف أنف َروى ظـ بؼ ب ـه(, 372ـ أحد, وهق بؼ بـ أحد الشٍرا

ادتقف شْٜ ♫ وِبذا يًتحٔؾ أن يُقن ؿد روى ظـ المٚم إشحٚق بـ راهقيف 

 .ـه(238)

ر حتك جٚوز احٚئٜ, وتقف شْف ّ  ( أنف ظُ 15/123افقاف بٚفقؾٔٚت:وؿد ذـر صٚحٛ )

 ـه(. والل أظِؿ457)
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قَفُف َوٓ: يرٍ رِ َج  ـُ بْ  دُ ّ  ُمَ  َل َٚ ؿَ  َُ َٕ َٕٚ جَيُقُز َأْن  َؿْقفِِف: إْذ َلْ  َؽْرَ  َؿْقَل ِف َذفَِؽ ِظَْْد

ـْ َفَْٚ ُُ ُه, َوِؾِٔف افْ  فِ ِؾٔ َي ْٖتَؿ  بِِف ِشَقا َٕ َُْع, َوُهَق إَمٌٚم  َْ ُٜ َواْدَ َٚي ٍَ ٌَُع,الِ ُِ  ُٜ ْحَ رَ  َمُٚم اْدُت 

 
ِ
ِٕ قَ ْو رِ ف وَ ْٔ َِ ظَ  الل  .فِ ا

  يرٍ رِ َج  ـِ بْ  دِ ّ  ُمَ  ٚظُ ٍَ خْ أَ  هِ ذِ هَ 
تِ َٕ َٓ تُ ِْ ََ ل َٕ اف  ٚدِ  ِب ِٚ تَ ـِ  ْـ ٚ مِ َْ ٚهُ ٚ هَ  مَ َػ ٚ إِ َٓ ًُ ٍْ ٚ  ََ ْظتِ ِٓ  ا

 .فُ ٍَ ْ  ي َص ذِ اف  

ـُ َجِريرٍ ُمَ ل ِْ ظْ أَ - قهُ : وَ ُٝ ِْ ؿُ  ُد ْب فِ  -ّ  ًِ ٍْ َٕ ـْ  ك َظ ٍَ َٕ ْهؾِ ا ذَ ِِبَ  َؿْد  ٍَ ِذي اْف  هُ رَ ـَ ذَ  اف 

َٚ  فِ بِ َٚ تَ  ـِ ِف  ؾ  َم ْٔفِ  َٛ ًِ ُٕ  ـُ ـْ  ـْ مِ  فِ بِ  َف ذِ ؿُ , وَ إَف ِٜ ُظُدوٍل َظ  ْ ًُ  َػ إِ  ؾٍ ْٔ مَ  وْ , أَ َشٌِِٔؾ اف

ـْ   ِم
ٍ
ء ِٜ  َرْ ِذي, وَ اْفٌِْدَظ َٜ  ن  أَ  هُ َٚ َو رْ أَ وَ  ◙ دَ ْحَ أَ  ـْ ظَ  هُ َٚ َُ َح  اف   ٔ

يِ ٍْ  ِ ٌٜ  اف  ٔ
ِّ
ْٓ  َج

 .فُ ْْ ظَ  ٌح ِٔ حِ َه ؾَ 

 قْ ُح َس   فُ ٚبَ حَ ْص أَ وَ  (1)ًم ْٓ َج  ن  َٕ  َؽ فِ ذَ  َٚل  ؿَ َم ٕ  إِ وَ 
ـَ َؿُٚفقا , وَ آنِ رْ َُ افْ  ِؼ ِْ خَ ا بِ ِذي  اف 

ظِ  ٍْ  ِ ْرآنِ  َػ إِ  فِ ا بِ قْ ُج ر  دَ تَ  بِٚف َُ ِؼ اْف ِْ ْقِل بَِخ ََ ًُ ا َؾ هْ قا أَ ؾُ َٚ َخ , وَ اْف   ذَ ِف  ِٜ ْ  ف
 ٚنِ مَ افز   َؽ فِ

َُ  ِؼ ِْ خَ بِ  يِح ْكِ افت   ـْ مِ  ظَ  اَ ذَ ا هَ وْ رُ ـَ ذَ , ؾَ آنِ رْ اف ٍْ  ِ ْرآنَ  اف َُ ٚ َْ يِ ٍْ َِ بِ  َوَأَراُدوا بِِف: َأن  اْف

 

فراشٌل مقٓهؿ افًّرؿْدي افُٚتٛ ادتُِؿ أس ( جٓؿ بـ صٍقان أبق مرز ا1)

افوالفٜ ورأس الّٜٓٔ, ـٚن صٚحٛ ذـٚء وجدال, وـٚن يُْر افهٍٚت, ويْزه افٌٚري 

ظْٓٚ بزظّف, ويَقل بخِؼ افَرآن, ويَقل: إن الل ف إمُْٜ ـِٓٚ, وـٚن يَقل: اليمن 

ؿ: لُٕٚره أن الل ـِؿ ظَد بٚفَِٛ, وإن تٍِظ بٚفٍُر, وؿٔؾ: إن شِؿ بـ أحقز ؿتؾ الٓ

 .(11/26افًر: )مقشك. 
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ُٜ : َل َٚ ؿَ  فُ ن  ٚ أَ ًو جْ أَ  فُ ْْ ل ظَ َُ َح وَ  ,ًٜ ٔ  ِّ ْٓ َج  ♫ دُ ْحَ ؿ أَ هُ م  َش  َؽ فِ ذَ ِِ , ؾَ قٌق ُِ خَمْ   ٔ
يِ ٍْ  ِ اف

 .ِٜ ٔ  ِّ ْٓ اْلَ  ـْ مِ  َذٌ 

ـُ َجِريرٍ  ٚهُ َُ ٚ َح ٚ مَ م  أَ وَ  ُد ْب  ّ ـْ َؿَٚل  ♫ دَ ْحَ أَ  ـْ ظَ  ُمَ ِن : أن  َم ْرآ َُ يِل بِْٚف ٍْ َف

ُِقٍق َؽْرُ  ً   ن  أَ  دَ اَ رَ  أَ َم ٕ  ِ٘ , ؾَ عٌ دِ تَ ٌْ ق مُ ُٓ ؾَ  خَمْ ًُ  ؾِ هْ أَ  ـْ مِ  َػ َِ اف  ِٚب  بَ ا ِف قْ ُّ ِ  َُ تَ يَ  َلْ  ِٜ ْ  اف

اَلُم ِف  َم ٕ  إِ , وَ فِ ْٔ فِ إِ  ُٚل ؿ اْلَ ُٓ قْج َيُ  َلْ وَ  ظِ ٍْ ِ  افْ  َُ ِؼ  ؾِ هْ أَ  ـْ مِ  ظِ ٍْ ِ  افْ  َحَدَث اْف  ّ ًَ افت 

ِذي ِؼ ّْ ي اْلُ وِ ذَ وَ  ُ ا بِ قْ تَ أَ  ـَ اف  اَل  ـْ مِ  فُ ْْ ا ظَ قْ  هُنُ م  قا ظَ ثُ حَ بَ , وَ ْحَدَثِٚت ْٚد ِت َٓ افو 

َِٚٓت  ٔؿِ مِ ذَ وَ  ََ ً  ِٔ ؾِ  ْض َُيُ  َلْ  َم ِٔ ا ؾِ قْ ُٚو َخ , وَ اْدَ  َم َِ ظَ  ـْ مِ  ُػ َِ ف اف
ِ
 َٚل ََ , ؾَ مِ الَ ْش الِ  ء

ُ  ؼ  َح  ـْ مِ , وَ ٌٜ ظَ دْ بِ  فِ ًِ ٍْ  َٕ ِف  ُل قْ ََ افْ  اَ ذَ هَ  :دُ َحَ أَ  ٚمُ مَ الِ   ًَ تَ اْد
 فِ بِ  هُ ق  ٍَ تَ يَ  َٓ , وَ فُ ظَ دَ يَ  نْ أَ  ـِ ِْ

ِٜ  ـْ مِ  فِ ِِ ثْ ِّ بِ  َٓ وَ  َتَدَظ ٌْ ُ ً   فُ ٚفَ ؿَ  َٚ  مَ َذ ظَ  ِكُ تَ َْ يَ , وَ اْفٌَِدِع اْد ِٜ  ُػ َِ اف  ّ ـْ إَِئ ِٜ  ِم ًَ ٌَ َأن   :اْدُت 

َن  ْرآ َُ اَل اْف ُِقٍق ـَ  َؽْرَ خَمْ
ِ
 .فِ َِ ِْ خَ بِ  قُل َُ يَ  ـْ مَ  رَ ٍِ ُْ  تَ ٓ  ف إِ ْٔ َِ ظَ  يدُ زِ يَ  َٓ , وَ ُم اَّلل 

َٕٚ الَٚ -3 ٌْدِ ـُِؿ َأبُق َأْخَزَ  اْلَِٚؾظُ  َظ
ِ
  دِ ٌْ ظَ  ـُ بِ  دُ ّ  ُمَ  رٍ ُْ ق بَ بُ أَ  َْٚثَ , اَّلل 

ِ
 الل

ـَ َٚش  ـُ بْ  َٔكٚ َيْ َْ ثَ  و,رْ َّ بِ  ل  لََراجِ ا ً   ؿِ يِ رِ َُ افْ  دُ ٌْ ظَ  َْٚ ثَ  ,فْٔ فق  ُٛ هْ وَ  َٚل : ؿَ َٚل ؿَ  ي  دِ اف

ٌَ  ِذ  ظَ  ِن َزَ ْخ : أَ ِٜ ًَ مْ زَ  ـُ بْ    دَ ٌَ ظَ  ُٝ ًْ ِّ : َش َٚل  ؿَ ِن ٚشٚاف
ِ
ُ  ـَ بْ  الل َر : ُل قُ َُ يَ  كِ ٚرَ ٌَ اْد ٍَ ـَ ـْ  َم

ْرآنِ  آنِ رْ َُ افْ ـْ مِ  بَِحْرٍف  َُ َر بِْٚف ٍَ ـَ ْد  ََ ـْ َؿَٚل , َؾ ـُ ِِبَِذِه  َٓ : َوَم رَ افال  ُأْؤِم ٍَ ـَ ْد  ََ  .ِم َؾ
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 [اُءىَت االسِى وَهُانعُ]

ِٞ دِ اْلَ  ُٚب حَ ْص أ دُ َِ تَ ًْ يَ وَ  ُدونَ  ي َٓ َٕفُ  :َوَيْن ٌَْحٚ َ ُش تِِف َظَذ  َأن  اَّلل  َقا َّ ٌِْع َش َؾْقَق َش

َىَؼ بِفِ ـَ  قٍ تَ ًْ مُ  َظْرِصفِ  َٕ ُؿ : ﴿افرَ ظْ إَ  ةِ رَ قُ  ُش ِف  ظز وجؾ ـَِتُٚبُف ِف َؿْقفِفِ  َم  ُُ إِن  َرب 

ُ اف ذِ  َمَواِت َوإَ اَّلل   ً ََِؼ اف ْرشِ ي َخ ًَ ٍم ُثؿ  اْشَتَقى َظَذ اْف  َأجٚ 
ِٜ ﴾ ْرَض ِف ِشت 

ُ ﴿ :سقُٕ يُ  ةِ رَ قُ  ُش ِف  فِ فِ قْ ؿَ وَ  ,(54إظراف/) ُؿ اَّلل  ُُ َمَواِت  اف  إِن  َرب   ً ََِؼ اف ِذي َخ

ْرِش يُ َوإَ  ًَ ٍم ُثؿ  اْشَتَقى َظَذ اْف  َأجٚ 
ِٜ ِد َدب ُر إَ ْرَض ِف ِشت  ًْ ـْ َب ٓ  ِم ٍٔع إِ

ٍِ ـْ َص ْمَر َمٚ ِم

َّ ﴿ د:ظْ افر   ةِ رَ قُ  ُش ِف  فِ فِ قْ ؿَ وَ  ,(3)يقٕس/ ﴾إِْذِٕفِ  ْرِ َظ ٌَ َمَواِت بِ  ً ُ اف ِذي َرَؾَع اف ٍد اَّلل 

ْرشِ  ًَ ُثؿ  اْشَتَقى ﴿ :نَٚ ؿَ رْ ٍُ افْ  ةِ رَ قُ  ُش ِف  فِ فِ قْ ؿَ وَ , (2)افرظد/ ﴾َتَرْوهَنَٚ ُثؿ  اْشتََقى َظَذ اْف

َْٖل بِِف َخٌِراً  ـُ َؾْٚش ْحَ ْرِش افر  ًَ ً   ةِ رَ قُ  ُش ِف  فِ فِ قْ ؿَ وَ  ,(59)افٍرؿٚن/ ﴾َظَذ اْف ُثؿ  ﴿ ةِ دَ جْ اف

ْرشِ  ًَ ْرِش ﴿ :فَ ضَ  ةِ رَ قُ  ُش ِف  فِ فِ قْ ؿَ وَ , (4/)افًجدة ﴾اْشَتَقى َظَذ اْف ًَ ـُ َظَذ اْف ْحَ افر 

َمَواِت يد: ﴿دِ اْلَ  ةِ رَ قُ  ُش ِف  فِ فِ قْ ؿَ وَ  ,(5)ضف/﴾ اْشَتَقى  ً ََِؼ اف ْرَض َوإَ ُهَق اف ِذي َخ

ًَْرشِ  ٍم ُثؿ  اْشَتَقى َظَذ اْف  َأجٚ 
ِٜ َٚ  فَؽ ذَ  ـْ مِ ُيْثٌُِتقَن  (4)الديد/﴾ ِف ِشت  َٚػ أَ  َم ًَ ُ َت َتُف اَّلل  ٌَ ثْ

ب   ُؿقَن افر  ِمُْقَن بِِف, َوُيَهد  ْٗ هِ   َوُي ُف , ِف َخَزِ ََ َِ قَن َمٚ َأْض َُ  ▐َوُيْىِِ

ِئِف َظَذ َظْرِصفِ  ـْ اْشتَِقا وَٕ  ,ِم ر 
ِّ فُ  فُ َوُي َّ ِْ ُِقَن ِظ

ُِ   َظَذ َطِٚهِرِه َوَي
ِ
, (1)إَػ اَّلل 

 

ُرُوَن َظَذ ♫ ( ـرر المٚم 1) هذه ادَقفٜ فِّرة افثٕٜٚٔ, ؾَد ؿٚل ف إوػ: )َوجُيْ

ََٚػ(, وهل ٍٕس مَٚفتف هْٚ, وؿد ٌْٕٓٚ أن هذه  ًَ  َت
ِ
ِف إَِػ الل ِّ ِْ ََِؿ ِظ ُِقَن ِظ ُِ افي ِٚهِر, َوَي

= 
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قُفقنَ و َُ ؾٌّ مِ ﴿: َي ـُ َْٚ وَ آَمْٚ  بِِف  ٓ  ُأوُفق إَ ـْ ِظِْْد َرب  ُر إِ ـ  ٌَِٚب َمٚ َيذ   َمَ ـَ  (7)آل ظّران/ ﴾ْف

ِْؿِ  ـْ  ظَ َٚػ ًَ تَ  اللُ  َزَ ْخ أَ  ًِ ِشِخَغ ِف اْف ا قُفقنَ  افر  َُ ُْؿ َي ك َْثْ َٖ , ؾَ ؿْ ُٓ ْْ مِ  فُ َوَرِؤَ , َذفَِؽ  َأهن 

 (1).فِ ؿ بِ ِٓ ٔ  َِ ظَ 

 
= 

افتٍقيض افُع, وهؿ افذيـ يَقفقن ف آيٚت افهٍٚت: ؿ مْٓٚ ؿد ُيٍٓ فادَٚفٜ منُِٜ, ٕن

الل أظِؿ مٚ ٕدري مٚذا أراد الل ِبذه إفٍٚظ, ويَقفقن: إذا ـْتؿ ٓ تًرؾقن ادًْك, 

أذ مـ ادٗوفٜ, ٕن ♫ ؾْحـ أصحٚب ادًرؾٜ, وهٗٓء جًِٓؿ صٔخ الشالم 

ؾٔٓٚ, أمٚ ادٍقض ؾٔتٓؿ  ادٗول يثٌٝ مًْك فُِالم, ؾٓق ظْده فف دٓٓت فُْف وؾ

د الل, بؾ يتٓؿ الل ☺ افرشقل  بٚفًّل ▐ ومـ دوٕف بٚلٓؾ وظدم ؾٓؿ مرا

ٍِْؼ يٍّٓقن ـالمف. ِِْؼ َخ ده, أو ظذ َخ   وظدم ؿدرتف ظذ تٌغ مرا

ء مـ افهٍٚت افًٍِٜٔ افثٚبتٜ لل ظز وجؾ بٚفُتٚب وافًْٜ والجٚع, 1) ( صٍٜ آشتقا

 حََٜٔ ظذ افقجف افالئؼ بف, ول يتٍُِقا ف تٖويِٓٚ أو سؾٓٚ وؿد أثٌتٓٚ أهؾ افًْٜ لل

بٖنف مًتٍق ظذ ظرصف ▐ ظـ مًْٚهٚ افهحٔح, ؾٓؿ جمًّقن ظذ وصػ الل 

ء ادخِقؿغ, ؾِٔس هق متٚج إػ افًرش بؾ  ًٚ ئِؼ بف شٌحٕٚف, ٓ ـٚشتقا ًء حََٔٔ اشتقا

 افًرش متٌٚج إفٔف.

ء يدور ف   ظدة مًٚئؾ:وافُالم ظذ صٍٜ آشتقا

 ًٓ ء:أو  : مًْك آشتقا

 .ـِّٜ اشتقى َلٚ ظدة مًٍٚن ف افٌِٜ افًربٜٔ, ختتِػ حًٛ افًٔٚق افتل وؿًٝ ؾٔٓٚ

= 
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= 

ٚئل  َُ : ظـ أيب افًٌٚس ثًِٛ ؿٚل: اشتقى: أؿٌؾ ظِٔف وإن ل يُـ ♫ؿٚل افالَف

 ﴿مًقجٚ 
ِ
َمء  ً ًَْرشِ ﴿ و, : أؿٌؾ﴾ُثؿ  اْشَتَقى إَِػ اف : ظال, واشتقى ﴾اْشَتَقى َظَذ اْف

وجٓف: اتهؾ, واشتقى افَّر: امتأل, واشتقى زيد وظّرو: تنِٚبٚ واشتقى ؾًالمهٚ وإن 

 .(3/46)أصقل آظتَٚد:ل تتنٚبف صخقصٓم هذا افذي ُيًرف مـ ـالم افًرب. ـها 

م افًْٜ أبق افَٚشؿ إصٌٓٚن  ء ف ـالم افًرب تٖيت  ♫: ؿٚل المٚم ؿقا وآشتقا

 دًٚن:

ًٚ ؾذهٛ ظقجف, تَقل:  شقيتف أي: ؿقمتف تَقل اف ًرب: اشتقى افقء إذا ـٚن مًقج

 ؾٚشتَٚم, وهذا ادًْك ٓ جيقز ظذ الل تًٚػ.

ء بًّْك ادمثِ وادنِٚبٜ, يَٚل: اشتقى ؾالن وؾالن ف هذا  إمر أي:  ٜومْف آشتقا

ًٚ ؿٚل الل تًٚػ :  رِ ▬متٚثال وتًٚوي تَِقي َأْصَحُٚب افْٚ  ًْ ِٜ َأْصَحُٚب  ٓ َي َوَأْصَحُٚب اْلَْ 

 ِٜ ًٚ ٓ جيقز ف حؼ  الل تًٚػ (22)الؼ/♂ اْلَْ   أي ٓ يتًٚوى هذان افٍريَٚن, وهذا أجو

ء بًّْك افَهد, ويًتًّؾ مع إػ, يَٚل: اشتقيٝ إػ  هذا إمر, أي  ومْف آشتقا

 وَ ▬ؿهدتف, ؿٚل الل تًٚػ : 
ِ
َمء  ً أي ؿهدهٚ, وٓ يَٚل: ♂ ِهَل ُدَخٚنٌ ُثؿ  اْشتََقى إَِػ اف

اشتقى ظِٔف بًّْك ؿهده, ؾّـ خٚفػ مقوقع افٌِٜ ؾَد خٚفػ ضريَٜ افًرب, 

ء إػ افًرش فَٚل تًٚػ: إػ  وافَرآن ظريب, وفق ـٚن آشتقاء ظذ افًرش بًّْك آشتقا

 افًرش اشتقى.

ء هق افًِق: ؿٚل الل تًٚػ  َِ٘ذا اْش ▬ؿٚل أهؾ افًْٜ: آشتقا َؽ َظَذ َؾ ًَ ـْ َم َٝ َوَم َٝ َأنْ تََقْي

ِِْؽ  ٍُ ء ف ـالم افًرب مًْك إٓ مٚ ذـرٕٚ. ـها (28)ادٗمْقن/♂ اْف )الجٜ ف بٔٚن , وفٔس فالشتقا
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 (.2/264ادحجٜ:

: فٍظ )اشتقى( يرد ف افَرآن ظذ ثالثٜ مًٍٚن, ؾَٚل ♫وؿٚل افًالمٜ افًًدي 

 .(1/41دي:)تًٍر افًًٕحق مٚ ؿٚفف المٚم إصٌٓٚن. 

ُثؿ  اْشتََقى إَِػ ﴿وممٚ جيدر الصٚرة إفٔف, تقؤح اختالف إئّٜ ف ؿقفف تًٚػ: 

 
ِ
َمء  ً , هؾ اشتقى إػ بًّْك ظال وارتٍع, أم بًّْك ؿهد وأؿٌؾ, وؿد شٌؼ ـالم ﴾اف

 ♫.المٚم إصٌٓٚن, وواؾَف افنٔخ افًًدي 

افذي خٚضٌْٚ الل تًٚػ : إن فٍظ آشتقاء ف ـالم افًرب ♫ؿٚل ابـ افَٔؿ 

 بٌِتٓؿ, وأنزل ِبٚ ـالمف ٕقظٚن: مىِؼ ومَٔد.

ُه َواْشَتَقى﴿ؾٚدىِؼ مٚ ل يقصؾ مًْٚه بحرف مثؾ ؿقفف:  ََِغ َأُصد  وهذا مًْٚه  ﴾َوَحٚ  َب

 ـّؾ وتؿ, يَٚل: اشتقى افٌْٚت واشتقى افىًٚم.

 وأمٚ ادَٔد ؾثالثٜ أرضاب:

  ُثؿ  ﴿أحدهٚ: مَٔد بـ)إػ( ـَقفف: 
ِ
َمء  ً , واشتقى ؾالن إػ (29)افٌَرة/ ﴾اْشَتَقى إَِػ اف

افًىح وإػ افٌرؾٜ, وؿد ذـر شٌحٕٚف هذا ادًُّدى بـ)إػ( ف مقوًغ مـ ـتٚبف: ف افٌَرة 

 ﴿ف ؿقفف تًٚػ: 
ِ
َمء  ً ًٚ ُثؿ  اْشتََقى إَِػ اف ْؿ َمٚ ِف إَْرِض َجًِٔ ُُ ََِؼ َف , (29)افٌَرة/ ﴾ُهَق اف ِذي َخ

 َوِهَل ُدَخٚنٌ ﴿وافثٚن ف شقرة ؾهِٝ: 
ِ
َمء  ً , وهذا بًّْك (11)ؾهِٝ/ ﴾ُثؿ  اْشتََقى إَِػ اف

 افًِق وآرتٍٚع ب٘جٚع افًِػ, ـم شْذـره وٕذـر أخٍٚطٓؿ بًد إن صٚء الل.

ى َظَذ َؾْٚشَتقَ ﴿, وؿقفف: (44)هقد/ ﴾َواْشَتَقْت َظَذ اْلُقِدي  ﴿وافثٚن: مَٔد بـ)ظذ( ـَقفف: 

 , وهذا أجوٚ مًْٚه افًِق وآرتٍٚع وآظتدال ب٘جٚع أهؾ افٌِٜ.(29)افٍتح/ ﴾ُشقِؿفِ 
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و )مع( افتل تًدي افًٍؾ إػ ادًٍقل مًف, ٕحق: اشتقى احٚء  افثٚفٞ: ادَرون بقا

ء ادًَقفٜ ف ـالمٓؿ. ـها  )خمتك افهقاظؼ والنٌٜ بًّْك شٚواهٚ, وهذه مًٚن آشتقا

 .(349ادرشِٜ/

هق ظال وارتٍع,  ﴾اْشَتَقى إَِػ ﴿إػ أن مًْك  ♫ؿِٝ: ذهٛ المٚم ابـ افَٔؿ 

 وهذا ؾٔف ٕير.

بع: ؿقفف تًٚػ ♫ؿٚل افًالمٜ افًثّٔغ   ﴿: ادثٚل افرا
ِ
َمء  ً , ﴾ُثؿ  اْشتََقى إَِػ اف

 والقاب: أن ٕهؾ افًْٜ ف تًٍرهٚ ؿقفغ:

افذي رجحف ابـ جرير ؿٚل ف تًٍره بًد أن  أحدمهٚ: أهنٚ بًّْك ارتٍع إػ افًمء, وهق

 ﴿ذـر الالف: وأوػ ادًٚن بَقل الل جؾ ثْٚؤه: 
ِ
َمء  ً : ظال ظِٔٓـ ﴾ُثؿ  اْشتََقى إَِػ اف

 وارتٍع, ؾدبرهـ بَدرتف, وخَِٓـ شٌع شموات. ـها

ء هْٚ بًّْك افَهد افتٚم, وإػ هذا افَقل ذهٛ ابـ ـثر ف  افَقل افثٚن: أن آشتقا

تًٍر شقرة افٌَرة, وافٌٌقي ف تًٍر شقرة ؾهِٝ, ؿٚل ابـ ـثر: أي: ؿهد إػ 

ـَ مًْك افَهد والؿٌٚل, ٕنف ُظدي ب٘ػ.  ّ ء هٚهْٚ ُو  افًمء, وآشتقا

وؿٚل افٌٌقي: أي: ظّد إػ خِؼ افًمء, وهذا افَقل فٔس سؾٚ فُِالم ظـ طٚهره, 

 افٌٚيٜ وإٓتٓٚء, ؾٕٚتَؾ إػ مًْك يْٚشٛ اؿسن بحرف يدل ظذ ﴾اْشَتَقى﴿ٕن افًٍؾ 

 ﴿الرف ادَسن بف, أٓ ترى إػ ؿقفف تًٚػ: 
ِ
ٌَُٚد اَّلل  ُب ِِبَٚ ِظ ًٚ َيْؼَ حٔٞ ـٚن مًْٚهٚ  ﴾َظْْٔ

ُب ﴿َيروي ِبٚ ظٌٚد الل, ٕن افًٍؾ  اؿسن بٚفٌٚء, ؾٕٚتَؾ إػ مًْك يْٚشٌٓٚ وهق  ﴾َيْؼَ

ـ مًْك يْٚش  ّ )افَقاظد ٛ مًْك الرف ادتًِؼ بف فِٔتئؿ افُالم. ـها َيروى, ؾٚفًٍؾ ُيَو
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 .(58:57ادثذ/

: وظذ هذا ♫ظذ ـالم افىزي  ٚمًًٌَ ف ذحف فَِقاظد  ♫وؿٚل أجوٚ 

 ﴿افرأي تُقن )إػ( بًّْك )ظذ( ؾُٔقن مًْك ؿقفف تًٚػ: 
ِ
َمء  ً : ثؿ ﴾ُثؿ  اْشتََقى إَِػ اف

ْير: ٕن آشتقاء ٓ يَٚل إػ ظذ افًرش, اشتقى ظذ افًمء, وهذا ؾٔف رء مـ اف

 ْٝ ٔ وفُـ يُّـ أن جيٚب ظْف ؾَٔٚل: اشتقى ظذ افًمء, هذا ظٌِق مىٌِؼ, وؿد ب

د بف افًرش, وابـ جرير  يَقل: )ظال ظِٔٓـ( ؾٔجًؾ )إػ(  ♫افْهقص أن ادرا

 بًّْك )ظذ(, أي: اشتقى ظذ افًّقات وظال ظِٔٓـ.

ء خٚص بٚفًرش, ؿِٝ )افًثّٔغ(: وهذا ؾٔف  رء مـ افْير: حٚ ذـرٕٚ: ٕن آشتقا

ؾٓق ظِق خٚص ؽر افًِق ادىِؼ, فُـ يُّـ أن جُيٚب ظذ هذا ؾَٔٚل: اشتقى ظذ 

افًّقات أي: ظال ظِٔٓـ وهق ظذ افًرش, ومـ ظال ظذ افًرش: ؾَد ظال ظذ 

ثر ظذ مٚ ذهٛ إفٔف ابـ ـ ♫افًّقات: ٕن افًرش ؾقؿٓٚ..., ثؿ ظَٛ افنٔخ 

ء بًّْك: ؿهد,  وافٌٌقي ؾَٚل: وظذ هذا افَقل: ٓ إصُٚل ف أيٜ إذا ؾنٕٚ آشتقا

ء )أي  ء هْٚ: افَهد افتٚم, وؿٚل: افَهد افتٚم: ٕن أصؾ ـِّٜ آشتقا د بٚٓشتقا وأن ادرا

أصؾ هذه احٚدة( تدل ظذ افُمل, ؾَٔٚل: اشتقى افىًٚم, بًّْك ـّؾ ٕوجف, ويَٚل: 

﴿ َِ ُه َواْشتََقىَوَحٚ  َب : افَهد افتٚم, يًْل: افَهد  ﴾َغ َأُصد  أي: ـّؾ ظَِف, ؾِذفؽ ؿٚفقا

 افُٚمؾ, ثؿ شٖل افنٔخ شٗآً وأجٚبف, ؾَٚل: ومٚ افذي جًِٓؿ يٍنوٕف بٚفَهد؟

القاب: ٕن الرف افذي ُظدي بف يتوّـ مًْك ذفؽ, ؾِم ُظدي بـ)إػ( افتل ُيًدى ِبٚ 

افَهد, وأخذٕٚ مـ ـِّٜ اشتقى افتل تدل ظذ افُمل  افَهد: صٚر اشتقى وّـ مًْك
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رأى أن هذا افًٍؾ حٚ ُظدي بـ)إػ(: وجٛ  ♫أن هذا افَهد تٌٚم ـٚمٌؾ, وابـ ـثر 

أن ٕحقفف إػ توّغ مًْك افَهد ـم ف شٚئر إؾًٚل افتل ُتًدى بحرف ٓ يتْٚشٛ مع 

 .(258:251َقاظد ادثذ/)ذح افطٚهره بٍِيٓٚ, ؾ٘هنٚ توّـ مًْك ذفؽ الرف. ـها 

)الجٜ ف وفٔس فالشتقاء ف ـالم افًرب مًْك إٓ مٚ ذـرٕٚ. ـها ♫: ؿٚل إصٌٓٚن 

 .(2/264بٔٚن ادحجٜ:

ء مـ افُتٚب وافًْٜ:ٚثًٕٚٔ   : أدفٜ آشتقا

ء وافًِق ف افُتٚب وافًْٜ ـثر جدا, وؿد ظّد  اظِؿ رحؽ الل أن افدفٔؾ ظذ آشتقا

ًٚ مـ إدفٜ, ؾَد أنق♫ ابـ افَٔؿ  ع إدفٜ ف )افْقٕٜٔ( ؾذـر أهنٚ واحد وظؼيـ ٕقظ ا

 ♫: ؿٚل 

ـــــــٚ ظـــــــ ع مـــــــــوفَـــــــد أتٕٚ ـــــــقا  ؼ أن

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادَْـــــــــــقل ف ؾقؿٔـــــــــــٜ افـــــــــــرحـ

 

 

 

 مع مثِٓٚ أجوٚ تزيد بقاحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 هٚ ٕحـ ٕندهٚ بال ـتمن

مْٓٚ اشتقاء افرب ؾقق افًرش  

 ف

 

 

 

 

 

 شٌع أتٝ ف مُؿ افَرآن 

 

 

 

 

 

 إػ أن ؿٚل:

 هذا وحٚدهيٚ وظؼون افذي 

 

 

 

 

 

 

 

 ؿد جٚء ف إخٌٚر وافَرآن

 

 

 

 إتٔٚن رب افًرش جؾ جال

 

 ف وجمٔئف فٍِهؾ بٚدٔزانـــف 

 ثؿ إتَؾ رحف الل إػ افًْٜ, ؾَٚل: 
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 ؾهٌؾ: ف الصٚرة إػ ذفؽ مـ افًْٜ:

ْٝ ّّ  واذـر حديثٚ ف افهحٔح تو

 

 

 

 

 

 

 

 ٌٓتٚنـِمتف تُذيٛ ذي اف

 

 

 

 حٚ ؿٙ الل الَِٜٔ ربْٚ

 

 ـتٌٝ يداه ـتٚب ذي الحًٚن 

 وـتٚبف هق ظْده ووع ظذ افًــــ 

 

 

 

 

 

 ــــــرش ادجٔد افثٚبٝ إرـٚن

 إن أنٚ افرحـ تًٌؼ رحتل 

 

 

 

 ؽوٌل وذاك فرأؾتل وحْٚن 

 إػ أن ؿٚل: 

 وؿد اؿتكت ظذ يًر

 

 

 

 

 

 

 

 مـ ـثر ؾٚئٝ فًِد والًٌٚن

 

 

 

مٚ ـؾ هذا ؿٚبؾ افتٖويؾ 

 وافتـ

 

 

 حريػ ؾٚشتحٔقا مـ افرحـ 

 

 

 

أدفٜ افُتٚب وافًْٜ ف مْيقمٜ مرتٌٜ تْتٓل آخرهٚ ف ـؾ بٔٝ بحرف ♫ ؾَد جع 

ـتٚب آخر ؿٔؿ ـٚشّف, دك ؾٔف حهقن ♫ افْقن, ؾًٌحٚن مـ ظِّف, وفإلمٚم 

ٚظٓؿ, وأتٌٚع أتٌٚظٓؿ, مـ أهؾ ادًىِٜ وادٗوفٜ, جع ؾٔف أؿقال الَِٜٔ مـ افرشؾ, وأتٌ

ٕٚت ف إثٌٚت ظِق الل تًٚػ وشمه  افًْٜ, وادتهقؾٜ, وادتُِّغ, بؾ مـ الـ, والٔقا

 ]اجتمع الٔقش الشالمٜٔ ظذ ؽز ادًىِٜ والّٜٓٔ[.

وظقدًا فَِّهقد, ؾ٘ن أدفٜ افُتٚب وافًْٜ تْقظٝ ف إثٌٚت ظِق الل ظز وجؾ, وؿٌؾ 

ء, وهذا افٍرق ف ؽٚيٜ إمهٜٔ. ذـرهٚ أود افتٌْٔف  ظذ افٍرق بغ افًِق وآشتقا

ًٚ إػ الل  ف ▐ إن مـ ادًِقم ظْد أهؾ افًْٜ والمظٜ, أن مٚ جٚء موٚؾ

 افُتٚب وافًْٜ يًَْؿ إػ ؿًّغ:
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 إوٚؾٜ أظٔٚن.-2  إوٚؾٜ صٍٚت.-1

ٝ الل وٕٚؿٜ ؾ٘وٚؾٜ إظٔٚن, ـ٘وٚؾٜ خمِقق لل ظز وجؾ, ـًٌد الل, ورشقل الل وبٔ

 ...افخ.-بٚفوؿ -الل وأرض الل وشمئف, وُروح الل 

ء الل وظِؿ الل.  وأمٚ إوٚؾٜ افهٍٚت, ـًّع الل وـالم الل واشتقا

 مٚ يوٚف إػ الل مـ صٍٚتف إػ ثالثٜ أؿًٚم: ôوؿد ؿًؿ افًِمء 

وٓ تَع حتٝ ادنٔئٜ, مثؾ ▐, صٍٚت ذاتٔف, وهل افتل ٓ تٍْؽ ظْف  -1

 وافًّع وافَدرة الرادة وافًزة والٔٚة وافَقة, وـذفؽ افًِق, ؾٓذه صٍٚت ٓ افٌك

ًٚ بًد أن ▐, تٍْؽ ظـ الل  وٓ يُّـ أن تتًِؼ بزمـ ومنٔئٜ, ؾال يَٚل ـٚن حٔ

ل يُـ, وٓ يُّـ أن يَٚل: إن صٚء ـٚن ظًِٔم وإن صٚء ـٚن جٚهال, تًٚػ الل 

ً ـٌراً.▐   ظم يَقفف ادًىِقن ظِقا

صٍٚت ؾًِٜٔ, وهل افتل تَع حتٝ ادنٔئٜ ومتًَِٜ بٚفزمـ, ؾٓق شٌحٕٚف يًٍؾ مٚ  -2

صٚء وؿتم صٚء, وهذه إؾًٚل متًَِٜ بقؿٝ دون وؿٝ, ـٚفْزول وافرى وافٌوٛ 

ء, ؾٓق شٌحٕٚف ؿٌؾ أن يرى ظـ ظٌده ل يُـ راٍض ظْف, وهُذا ؿٌؾ أن  وآشتقا

 يًتقي ظذ ظرصف ل يُـ مًتٍق ظذ ظرصف.

ء وأبًٚض, ـٚفٍْس وافقجف  -3 صٍٚت خزيف, وهل افتل بٚفًٌْٜ فِّخِقق أجزا

 وافٔديـ وافًْٔغ وافًٚق افَدم وافرجؾ وإصٚبع...افخ.

د أن الل  ء الل صٍتف ▐ وادرا وهل ▐ اشتقى ظذ ظرصف, ؾٚشتقا

 صٍٜ ؾًِٜٔ, وـم ذـرت أن افهٍٚت افًٍِٜٔ متًَِٜ بٚدنٔئٜ, ؾَد يًٖل شٚئؾ, إذن أجـ
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 ؿٌؾ أن يًتقي؟.▐, الل 

ء, ؾٚفًِق صٍٜ ٓزمٜ لل تًٚػ, ؾٓق  وفذفؽ وجٛ افتٍريؼ بغ مًْك افًِق وآشتقا

ظٍٚل ؿٌؾ أن ُيِؼ مٚ يًِق ظِٔف, ؾٓق شٌحٕٚف فف افًِق افذايت ـم ف دٓفٜ اشّف افًع, 

ء ؾٓق , وافًِق افَٓري ـم ف اشّف ادتًٚل, أمٚ وافًِق افنٖن ـم ف اشّف إظذ آشتقا

 ,ًٚ ؾًؾ تًدى إػ رء آخر مقجقد, وهق افًرش, ؾٓق شٌحٕٚف ؿٌؾ أن يًتقي ـٚن ظٚفٔ

ء ظْد افًِمء, ؾٕ٘ؽ ٓ  ٕن افًِق ذايت, وِبذا يتوح فْٚ افربط بغ مًٖخٜ افًِق وآشتقا

ء إٓ ويذـر مًٖخٜ افًِق, ٕنف شٌحٕٚف ظٍٚل ؿٌؾ أن  ًٚ ف مًٖخٜ آشتقا تُٚد ترى مهٍْ

ئف ف ظِقه افذايت يًت ًٚ بٚشتقا ومـ أؾوؾ مٚ ؿرأت ف ▐, قي, ؾِؿ يزداد صٔئ

ـّ الل ظِٔٓم بٚفرجقع ♫ هذا ادًْك, ـالم أبق مّد القيْل  وافد أيب ادًٚيل, ؾَد م

ؿٌؾ ممٚهتم, أمٚ رجقع أيب ادًٚيل, ؾَد ذـرهٚ ابـ القزي ف  ôإػ مْٟٓ افًِػ 

ّد, ؾَد صْػ رشٚفٜ صٌرة ٕٚؾًٜ جدًا ف بِٚبٚ, يكح ]تٌِٔس إبِٔس[, أّمٚ أبقه أبق م

ٕف  ء وافهقت والرف, ويْهح أؿرا ؾٔٓٚ برجقظف إػ مذهٛ افًِػ ف مًٚئؾ آشتقا

ؿٚل ؾٔٓٚ: ؾِؿ أزل ف الرة وآوىراب مـ اختالف ♫, بٚفرجقع إػ مٚ رجع إفٔف 

ًٚ ادذاهٛ وإؿقال, حتك فىػ الل تًٚػ وـنػ َلذا افؤًػ مـ و جف الؼ ـنٍ

اضّئـ إفٔف خٚضره, وشُـ بف هه, وتزهـ الؼ ف ٕقره, وهٚ أنٚ واصػ بًض ذفؽ إن 

 صٚء الل تًٚػ, وافذي ذح صدري فف ف حُؿ هذه افثالث مًٚئؾ:

ء هق: أن الل ظز وجؾ ـٚن وٓ مُٚن, وٓ  إوػ: مًٖخٜ افًِق وافٍقؿٜٔ وآشتقا

ف ؿدمٔتف  اوٓ مأل, وأنف ـٚن مٍْردً  ,وٓ خالء ,ءوٓ هقا  ,وٓ ؾوٚء ,وٓ مٚء ,ظرش
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ف تِؽ افٍردإٜٔ ٓ يقصػ بٖنف ؾقق ▐ وأزفٔتف, وهق متقحد ف ؾردإٔتٜ, وهق 

ـذا إذ ٓ رء ؽره, هق شٚبؼ فِتحٝ وافٍقق افِذيـ مهٚ جٓتٚ افًٚل, ومهٚ ٓزمتٚن َلٚ, 

ٚتف, ؾِم اؿتوٝ الرادة وافرب تًٚػ ف تِؽ افٍردإٜٔ مْزه ظـ فقازم الدث وصٍ

ادَدشٜ بخِؼ إـقان ادحدثٜ ادخِقؿٜ ادحدودة ذات الٓٚت, اؿتوٝ الرادة 

ٍؾ, وهق شٌحٕٚف مْزه ظـ صٍٚت  ًُ ادَدشٜ ظذ أن يُقن افُقن فف جٓٚت مـ افًِق واف

ُٜ الَلٜٔ أن  ن إـقان, وجًؾ َلٚ جٓتٚ افًِق وافًٍؾ, واؿتوٝ الُّ الدث, ؾُق 

ُٜ افربٕٜٚٔ أن يُقن يُقن ا ًٚ, واؿتوٝ افًيّ ًٚ خمِقؿ فُقن ف جِٜ افتحٝ: فُقٕف مربقب

هق ؾقق افُقن بٚظتٌٚر افُقن ٓ بٚظتٌٚر ؾردإٔتف, إذ ٓ ؾقق ؾٔٓٚ وٓ حتٝ, وفُـ افرب 

ـم ـٚن ف ؿدمف وأزفٔتف, ؾٓق أن ـم ـٚن, فُـ حٚ حدث ادربقب ▐ 

وادال, وذو افٍقؿٜٔ وافتحتٜٔ, ـٚن مَتٙ حُؿ  ادخِقق, والٓٚت, والدود ذو الال

ظيّٜ افربقبٜٔ أن يُقن ؾقق مُِف, وأن تُقن ادُِّٜ حتتف بٚظتٌٚر الدوث مـ افُقن 

  (.28)رشٚفٜ ف آشتقاء وافٍقؿٜٔ/ٓ بٚظتٌٚر افَدم مـ ادُقن. ـها 

 أدفٜ افًِق مـ افُتٚب وافًْٜ:

ـْ ﴿ؿٚل تًٚػ:  ُْؿ ِم ؿْ َُيَُٚؾقَن َرِب  ِٓ  , افٍقؿٜٔ.(52)افْحؾ/ ﴾َؾْقِؿ

ُؿ إَْرَض ﴿وؿٚل تًٚػ:  ُُ َػ بِ ًِ  َأْن َُيْ
ِ
َمء  ً ـْ ِف اف أي مـ ف افًِق, أو ظذ  ﴾َأَأِمْْتُْؿ َم

 (.11)إنًٚم/ ﴾ُؿْؾ ِشُروا ِف إَْرضِ ﴿افًمء, ـم ف ؿقفف تًٚػ: 

ُٛ وَ ﴿وؿقفف تًٚػ:  ُِِؿ افى ٔ  َُ ُد اْف ًَ فُ إَِفِْٔف َيْه ًُ ٚفُِح َيْرَؾ ُؾ افه  َّ ًَ افهًقد  (12)ؾٚضر/ ﴾اْف

 وآرتٍٚع.
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افتْزيؾ, وؽر ذفؽ ـثر مـ افُتٚب  (92)إنًٚم/ ﴾َوَهَذا ـِتٌَٚب َأنَْزْفَْٚهُ ﴿وؿٚل تًٚػ: 

 افًزيز.

 ومـ افًْٜ, مًجزة ادًراج.

َٚبِِف, ؾَ ☺: "وؿقل افٌْل  َٛ ِف ـَِت َت ـَ َِْؼ,  َٙ الُل اْلَ ْرِش: إِن  َرْحَتِل َحٚ  َؿ ًَ َق ِظَْْدُه َؾْقَق اْف ُٓ

ْٝ َؽَوٌِل ٌَ َِ  افًْديٜ وافٍقؿٜٔ. (3194)افٌخٚري/" َؽ

َ إَْظَذ شجد ؾَٚل: "☺ أن افٌْل  ◙ وف حديٞ حذيٍٜ ََٚن َريب  ٌَْح " ُش

 , وؽر ذفؽ ـثر.(772)مًِؿ/

♫, هٌل وؿد صْػ افًِمء ف هذه ادًٖخٜ مهٍْٚت مٍردة, مْٓٚ ]افًِق[ فِذ

]اجتمع الٔقش الشالمٜٔ[, و]إثٌٚت صٍٜ افًِق[ ٓبـ ؿدامٜ ♫ وـتٚب ابـ افَٔؿ 

.♫ 

إجٚع أهؾ افًِؿ ؿٚضٌٜ ظذ ظِق الل ♫ أمٚ دٓفٜ الجٚع: ؾَد َٕؾ افالفُٚئل 

ئف, ؿٚل: شٔٚق مٚ روى ف ؿقفف تًٚػ:  ْرِش اْشتََقى﴿واشتقا ًَ ـُ َظَذ اْف ْحَ , وأن الل ﴾افر 

ء وافًِق.  )ذح ظذ ظرصف ف افًمء, ثؿ شٚق إدفٜ وـالم أهؾ افًِؿ ف اثٌٚت آشتقا

  .(3/52:23أصقل آظتَٚد:

 : ادخٚفٍغ وافرد ظِٔٓؿ:ٚثٚفثً 

ـُ َظَذ ▬ : وؿٚفٝ ادًتزفٜ ف ؿقل الل ظز وجؾ: ♫ ؿٚل أبق الًـ إصًري ْحَ افر 

ْرِش اْشتََقى ًَ  (.95)مَٚٓت الشالمٔغ/تقػ. ـها ﴾: يًْك اشاْف

 وادٌىؾ فتٖويؾ مـ تٖول اشتقى بًّْك اشتقػ وجقه: ♫:ؿٚل صٔخ الشالم 

= 



[95] 

 

 
= 

أحدهٚ: أن هذا افتًٍر ل يٍنه أحد مـ افًِػ مـ شٚئر ادًِّغ مـ افهحٚبٜ 

وافتٚبًغ, ؾٕ٘ف ل يٍنه أحد ف افُتٛ افهحٔحٜ ظْٓؿ, بؾ أول مـ ؿٚل ذفؽ: بًض 

 وادًتزفٜ: ـم ذـره أبق الًـ إصًري ف ـتٚب ]ادَٚٓت[, وـتٚب ]البٕٜٚ[.الّٜٓٔ 

افثٚن: أن مًْك هذه افُِّٜ منٓقر: وَلذا حٚ ُشئؾ ربًٜٔ بـ أيب ظٌد افرحـ ومٚفؽ بـ 

ْرِش اْشتََقى﴿أنس ظـ ؿقفف:  ًَ ـُ َظَذ اْف ْحَ ء مًِقم وافُٔػ جمٓقل  ﴾افر  ؿٚٓ: آشتقا

ء مًِقم ف افٌِٜ دون أيٜ واليمن بف و اجٛ وافًٗال ظْف بدظٜ, وٓ يريد أن: آشتقا

 ٕن افًٗال ظـ آشتقاء ف أيٜ ـم يًتقي افْٚس.

 افثٚفٞ: أنف إذا ـٚن مًِقمٚ ف افٌِٜ افتل ٕزل ِبٚ افَرآن ـٚن مًِقمٚ ف افَرآن.

بع: أنف فق ل يُـ مًْك آشتقاء ف أيٜ مًِقمٚ ل يتٟ  أن يَقل: افُٔػ جمٓقل افرا

ٕن ٍٕل افًِؿ بٚفُٔػ ٓ يٍْل إٓ مٚ ؿد ظِؿ أصِف ـم َٕقل إٕٚ َٕر بٚلل وٕٗمـ بف وٓ 

 ًِٕؿ ـٔػ هق.

ء ـٚن بًّْك افَدرة أو افَٓر أو ٕحق ذفؽ هق ظٚم ف  الٚمس: آشتٔالء شقا

ٔف ٓ تٍْل ادخِقؿٚت ـٚفربقبٜٔ وافًرش, وإن ـٚن أظيؿ ادخِقؿٚت وًٌٕٜ افربقبٜٔ إف

ًَئِؿِ ﴿ًٌٕتٓٚ إػ ؽره ـم ف ؿقفف :  ْرِش اْف ًَ ٌِْع َوَرب  اْف  ً َمَواِت اف  ً ـْ َرب  اف  ﴾ُؿْؾ َم

ـم هق ظٚم ف -, وـم ف دظٚء افُرب: ؾِق ـٚن اشتقى بًّْك اشتقػ (86)ادٗمْقن/

وظذ اَلقى لٚز مع إوٚؾتف إػ افًرش أن يَٚل: اشتقى ظذ افًمء  -ادقجقدات ـِٓٚ

وافٌحٚر وإرض وظِٔٓٚ ودوهنٚ وٕحقهٚ: إذ هق مًتق ظذ افًرش, ؾِم اتٍؼ ادًِّقن 

ظذ أنف يَٚل: اشتقى ظذ افًرش وٓ يَٚل: اشتقى ظذ هذه إصٔٚء, مع أنف يَٚل اشتقػ 
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 ظذ افًرش وإصٔٚء, ظِؿ أن مًْك اشتقى خٚص بٚفًرش فٔس ظٚمٚ ـًّقم إصٔٚء.

أخز بخِؼ افًّقات وإرض ف شتٜ أجٚم ثؿ اشتقى ظذ افًرش, افًٚدس: أنف 

وأخز أن ظرصف ـٚن ظذ احٚء ؿٌؾ خَِٓٚ, وثٌٝ ذفؽ ف صحٔح افٌخٚري ظـ ظّران 

, ؿٚل: "☺ ظـ افٌْل ◙ بـ حهغ 
ِ
ٚء ََٚن َظْرُصُف َظَذ اْحَ ـَ ُه, َو ََٚن الُل َوَٓ َرء َؽْرَ ـَ

ؾ  َر  ـُ ِر  ـْ َٛ ِف افذ  َت ـَ َقاِت َوإَْرَض َو َّ  ً ََِؼ اْف , ُثؿ  َخ
ٍ
" مع أن افًرش ـٚن خمِقؿٚ ؿٌؾ ء

ذفؽ, ؾًِّقم أنف مٚ زال مًتقفٔٚ ظِٔف ؿٌؾ وبًد, ؾٚمتْع أن يُقن آشتٔالء افًٚم هذا 

 آشتٔالء الٚص بزمٚن ـم ـٚن خمتهٚ بٚفًرش. 

افذيـ ؿٚفقا ذفؽ ظّدهتؿ افًٚبع: أنف ل يثٌٝ أن فٍظ اشتقى ف افٌِٜ بًّْك اشتقػ: إذ 

 افٌٔٝ ادنٓقر:

 اشتقى بؼ ظذ افًراق

 

 مـ ؽر شٔػ ودم ِمٓراق 

: إٕف   ول يثٌٝ َٕؾ صحٔح أنف صًر ظريب, وـٚن ؽر واحد مـ أئّٜ افٌِٜ أنُروه, وؿٚفقا

ٓحتٚج ☺ بٔٝ مهْقع ٓ يًرف ف افٌِٜ, وؿد ظِؿ أنف فق احتٟ بحديٞ رشقل الل 

ٝ مـ افنًر ٓ يًرف إشْٚده, وؿد ضًـ ؾٔف أئّٜ افٌِٜ: وذـر ظـ إػ صحتف, ؾُٔػ بٌٔ

الِٔؾ ـم ذـره أبق اديٍر ف ـتٚبف ]الؾهٚح[ ؿٚل: شئؾ الِٔؾ هؾ وجدت ف افٌِٜ 

اشتقى بًّْك اشتقػ؟ ؾَٚل: هذا مٚ ٓ تًرؾف افًرب: وٓ هق جٚئز ف فٌتٓٚ, وهق إمٚم 

 ِف ظذ مٚ ٓ ُيًرف حؾ بٚضؾ.ف افٌِٜ ظذ مٚ ُظرف مـ حٚفف, ؾحْٔئذ ح

افثٚمـ: أنف ُروي ظـ جٚظٜ مـ أهؾ افٌِٜ أهنؿ ؿٚفقا: ٓ جيقز اشتقى بًّْك اشتقػ إٓ 

, ثؿ طٓر, والل شٌحٕٚف ٓ يًجزه رء وافًرش ٓ يٌٚفٌف ف حٚل,  ف حؼ مـ ـٚن ظٚجزا
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 ظذ افًراق( ؾٚمتْع أن يُقن بًّْك اشتقػ. ؾ٘ذا تٌغ هذا ؾَقل افنٚظر: )اشتقى بؼ

فٍظ جمٚزي ٓ جيقز حؾ افُالم ظِٔف إٓ مع ؿريْٜ تدل ظذ إرادتف, وافٍِظ ادنسك 

بىريؼ إوػ, ومًِقم أنف فٔس ف الىٚب ؿريْٜ أنف أراد بٚٔيٜ آشتٔالء, وأجوٚ ؾٖهؾ 

: ٓ يُقن اشتقى بًّْك اشتقػ إٓ ؾٔم ـٚن مْٚزظٚ مٌٚفٌٚ, ؾ٘ذا ؽِٛ أحدمه ٚ افٌِٜ ؿٚفقا

صٚحٌف ؿٔؾ: اشتقػ: والل ل يْٚزظف أحد ف افًرش ؾِق ثٌٝ اشتًمفف ف هذا ادًْك 

إخص مع افْزاع ف إرادة ادًْك إظؿ ل جيٛ حِف ظِٔف بّجرد ؿقل بًض أهؾ افٌِٜ 

مع تْٚزظٓؿ ؾٔف, وهٗٓء ادظقا أنف بًّْك اشتقػ ف افٌِٜ مىَِٚ, وآشتقاء ف افَرآن ف 

ًََؽ ﴿ثؾ ؿقفف: ؽر مقوع م ـْ َم َٝ َوَم َٝ َأنْ َِ٘ذا اْشتََقْي َواْشتََقْت َظَذ ﴿, (28)ادٗمْقن/ ﴾َؾ

قِرهِ ﴿, (44)هقد/ ﴾اْلُقِدي   ُٓ تَُقوا َظَذ ُط ًْ , وف حديٞ ظدي: أن رشقل الل (13)افزخرف/ ﴾فَِت

 ُأتك بدابتف ؾِم ووع رجِف ف افٌرز ؿٚل: "☺ 
ِ
ِؿ الل ًْ هٚ ؿٚل: ", ؾِم اشتقى ظذ طٓربِ

" 
ِ
ُد لل ّْ  ".اْلَ

افتٚشع: أنف فق ثٌٝ أنف مـ افٌِٜ افًربٜٔ ل جيٛ أن يُقن مـ فٌٜ افًرب افًربٚء, وفق 

وؿقفف: وفق ☺ ـٚن مـ فٍظ بًض افًرب افًربٚء ل جيٛ أن يُقن مـ فٌٜ رشقل الل 

د بف, وٓ جيق ز أن ـٚن مـ فٌتف فُٚن بٚدًْك ادًروف ف افُتٚب وافًْٜ وهق افذي يرا

د مًْك آخر.  يرا

افًٚذ: أنف فق حؾ ظذ هذا ادًْك ٕدى إػ مذور جيٛ تْزيف بًض إئّٜ ظْف: ؾوال 

ظـ افهحٚبٜ: ؾوال ظـ الل ورشقفف: ؾِق ـٚن افُالم ف افُتٚب وافًْٜ ـالمٚ ٍٕٓؿ مْف 

مًْك ويريدون بف آخر فُٚن ف ذفؽ تدفٔس وتٌِٔس, ومًٚذ الل أن يُقن ذفؽ, ؾٔجٛ 
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ن يُقن اشتًمل هذا افنٚظر هذا افٍِظ ف هذا ادًْك فٔس حََٜٔ بٚٓتٍٚق: بؾ حََٜٔ أ

ف ؽره وفق ـٚن حََٜٔ ؾٔف فِزم آصساك ادجٚزي ؾٔف, وإذا ـٚن جمٚزا ظـ بًض افًرب 

 ☺.أو جمٚزا اخسظف مـ بًده, أؾتسك افٌِٜ افتل ُيٚضٛ ِبٚ رشقل الل 

تُرر ف افُتٚب وافًْٜ وافدواظل متقؾرة ظذ ؾٓؿ  افذي-الٚدي ظؼ: أن هذا افٍِظ 

إن جًؾ افىريؼ إػ ؾّٓف بٔٝ صًر ُأحدث ؾٔٗدي  -مًْٚه مـ الٚصٜ وافًٚمٜ ظٚدة وديْٚ

إػ مذور: ؾِق حؾ ظذ مًْك هذا افٌٔٝ فِزم ختىئٜ إئّٜ افذيـ َلؿ مهٍْٚت ف افرد 

وافهحٚبٜ وإئّٜ, ☺ شقفف ظذ مـ تٖول ذفؽ: وفُٚن يٗدي إػ افُذب ظذ الل ور

وفِزم أن الل امتحـ ظٌٚده بٍٓؿ هذا دون هذا مع مٚ تَرر ف ٍٕقشٓؿ ومٚ ورد بف ٕص 

افُتٚب وافًْٜ: والل شٌحٕٚف ٓ يُِػ ًٍٕٚ إٓ وشًٓٚ وهذا مًتحٔؾ ظذ الل ورشقفف 

 وافهحٚبٜ وإئّٜ.☺ 

ء مًِقم ظِم طٚهرا بغ افهح ٚبٜ وافتٚبًغ وتٚبًٔٓؿ, افثٚن ظؼ: أن مًْك آشتقا

ؾُٔقن افتًٍر ادحدث بًده بٚضال ؿىًٚ, وهذا ؿقل يزيد بـ هٚرون افقاشىل: ؾٕ٘ف ؿٚل: 

ْرِش اْشتََقى﴿إن مـ ؿٚل:  ًَ ـُ َظَذ اْف ْحَ خالف مٚ تَرر ف ٍٕقس افًٚمٜ ؾٓق جّٓل,  ﴾افر 

د أن هذا افٍِظ ف افَرآ  ء مًِقم, وفٔس ادرا ن مًِقم ـم ؿٚل ومْف ؿقل مٚفؽ: آشتقا

بًض افْٚس: اشتقى أم ٓ؟ أو أنف شئؾ ظـ افٍُٜٔٔ ومٚفؽ جًِٓٚ مًِقمٜ. وافًٗال ظـ 

ء فٔس بدظٜ وٓ افُالم ؾٔف: ؾَد تُِؿ ؾٔف افهحٚبٜ وافتٚبًقن,  افْزول وفٍظ آشتقا

وإٕم افٌدظٜ افًٗال ظـ افٍُٜٔٔ, ومـ أراد أن يزداد ف هذه افَٚظدة ٕقرا ؾِْٔير ف رء 

)جمّقع ـ اَلٔئٜ وهل الحٚضٜ وافُرويٜ وٓ بد مـ ذـر الحٚضٜ فًِٔؿ ذفؽ. ـها م
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 .(5/95:92افٍتٚوى:

وممٚ يٌٌْل أن يًِؿ, أن ممـ خٚفػ أهؾ افًْٜ ف ثٌقت آشتقاء, الّٜٓٔ الِقفٜٔ 

ف ـؾ ▐ وؽالة افهقؾٜٔ, افذيـ يَقفقن: إن الل ظز وجؾ حٌٚل ف خَِف, وأنف 

ظِٔٓؿ, وردودهؿ مٌثقثٜ ف ـتٌٓؿ, ومـ أؾوؾ افردود  ôِمء مُٚن, وؿد رد افً

 ]افرد ظذ الّٜٓٔ[.♫ ـتٚب المٚم إدًل ظثمن بـ شًٔد افدارمل 

ء: ؾٚحتٟ بًوٓؿ ؾٔف بُِّٜ ♫ ؿٚل المٚم  بًد أن ذـر أدفٜ افًرش وآشتقا

َمٚ ﴿ زٕدؿٜ أشتقحش مـ ذـرهٚ, وتًس آخر مـ زٕدؿٜ صٚحٌف ؾَٚل: ؿٚل الل تًٚػ:

ـْ َذفَِؽ َوٓ  َٕك ِم ْؿ َوٓ َأْد ُٓ ٓ  ُهَق َشِٚدُش  إِ
ٍٜ
ًَ ْؿ َوٓ ََخْ ُٓ ًُ ٓ  ُهَق َرابِ  إِ

ٍٜ َْٕجَقى َثالَث ـْ  قُن ِم ُُ َي

ؾ   ُُ َ بِ  إِن  اَّلل 
ِٜ ََٔٚم َِ ُِقا َيْقَم اْف ِّ ْؿ بَِم َظ ُٓ ٌ ئُ ُٕقا ُثؿ  ُيَْ ٚ ـَ ـَ َمٚ  ْؿ َأجْ ُٓ ًَ ٓ  ُهَق َم َثَر إِ ـْ  َظِِٔؿٌ َرْ  َأ

ٍ
 ﴾ء

 .(7)ادجٚدفٜ/

ؿِْٚ: هذه أيٜ فْٚ ظُِٔؿ ٓ فُؿ, إٕم يًْل أنف حٚرض ـؾ ٕجقى ومع ـؾ أحد مـ ؾقق 

افًرش بًِّف, ٕن ظِّف ِبؿ مٔط وبكه ؾٔٓؿ ٕٚؾذ, ٓ يجٌف رء ظـ ظِّف وبكه, 

َُِؿ افن   ﴿وٓ يتقارون مْف بقء, وهق بُمفف ؾقق افًرش بٚئـ مـ خَِف  ًْ ك َي ٍَ  ﴾َوَأْخ

, أؿرب إػ أحدهؿ مـ ؾقق افًرش مـ حٌؾ افقريد, ؿٚدر ظذ أن يُقن فف ذفؽ (7)ضف/

ٕنف ٓ يًٌد ظْف رء وٓ ختٍك ظِٔف خٚؾٜٔ ف افًّقات وٓ ف إرض, ؾٓق ـذفؽ 

رابًٓؿ وخٚمًٓؿ وشٚدشٓؿ, ٓ أنف مًٓؿ بًٍْف ف إرض ـم ادظٔتؿ وـذفؽ ؾنتف 

 افًِمء.

 : دظقٕٚ مـ تًٍر افًِمء إٕم احتججْٚ بُتٚب الل ؾٖتقا بُتٚب الل. ؾَٚل بًوٓؿ

= 
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ؿِْٚ: ًٕؿ هذا افذي احتججتؿ بف هق حؼ ـم ؿٚل الل ظز وجؾ وِبٚ َٕقل ظذ ادًْك 

ء افًٌٔؾ, وتًَِتؿ بقشط أيٜ  افذي ذـرٕٚ, ؽر أنُؿ جِٓتؿ مًْٚهٚ ؾوِِتؿ ظـ شقا

ظز وجؾ اؾتتح أيٜ بٚفًِؿ ِبؿ وختّٓٚ بف, ؾَٚل: وأؽٍِتؿ ؾٚحتتٓٚ وخٚمتتٓٚ, ٕن الل 

ٓ  ُهَق ﴿ ٍٜ إِ َْٕجَقى َثالَث ـْ  قُن ِم ُُ َْرِض َمٚ َي ْٕ َمَواِت َوَمٚ ِف ا  ً َُِؿ َمٚ ِف اف ًْ َ َي َأَخْؿ َتَر َأن  اَّلل 

ؿْ  ُٓ ًُ ِٜ إِ ﴿.....إػ ؿقفف: ﴾َرابِ ََٔٚم َِ ُِقا َيْقَم اْف ِّ ْؿ بَِم َظ ُٓ ٌ ئُ  َظِِٔؿٌ ُثؿ  ُيَْ
ٍ
ء ؾ  َرْ ُُ

َ بِ , ؾٍل ﴾ن  اَّلل 

هذا دفٔؾ ظذ أنف أراد افًِؿ ِبؿ وبٖظمَلؿ ٓ أنف ًٍٕف ف ـؾ مُٚن مًٓؿ ـم زظّتؿ, 

 ؾٓذه حجٜ بٚفٌٜ فق ظَِتؿ.

ًَْرشِ ﴿وأخرى أنّٚ حٚ شًّْٚ ؿقل الل ظز وجؾ ف ـتٚبف:  اْشتََقى ﴿, و﴾اْشَتَقى َظَذ اْف

 
ِ
َمء  ً ِٚرِج )﴿: وؿقفف ﴾إَِػ اف ًَ  ِذي اْدَ

ِ
ـَ اَّلل  وُح إَِفْٔفِ 3ِم ُٜ َوافر  َُ

ُرُج اْدَالئِ ًْ , (4:3)ادًٚرج/ ♂( َت

ُرُج إَِفْٔفِ ﴿وؿقفف:  ًْ  إَِػ إَْرِض ُثؿ  َي
ِ
َمء  ً ـَ اف ُر إَْمَر ِم ُِِؿ ﴿و (5)افًجدة/ ﴾ُيَدب  َُ ُد اْف ًَ إَِفِْٔف َيْه

ٚفُِح يَ  ُؾ افه  َّ ًَ ُٛ َواْف فُ افى ٔ  ًُ ٌَِٚدهِ ﴿, (12)ؾٚضر/ ﴾ْرَؾ ِٚهُر َؾْقَق ِظ ََ  (, و18)إنًٚم/ ﴾َوُهَق اْف

َؽ إيَِل  ﴿ ًُ
ومٚ أصٌٓٓٚ مـ افَرآن, آمْٚ بف وظِّْٚ ئَْٚ بال صؽ أن الل  ﴾إِن  ُمتََقؾ َٔؽ َوَراؾِ

تف, ـم وصػ بٚئـ مـ خَِف, ؾحغ ؿٚل:  َ يَ ﴿ؾقق ظرصف ؾقق شّقا َُِؿ َمٚ َأَخْؿ َتَر َأن  اَّلل  ًْ

ؿْ  ُٓ ًُ ٓ  ُهَق َرابِ  إِ
ٍٜ َْٕجَقى َثالَث ـْ  قُن ِم ُُ َمَواِت َوَمٚ ِف إَْرِض َمٚ َي  ً ؿِْٚ: هق مًٓؿ  ﴾ِف اف

بٚفًِؿ افذي اؾتتح بف أيٜ وختّٓٚ, ٕنف ؿٚل ف آي ـثرة مٚ حَؼ أنف ؾقق ظرصف ؾقق 

ى, ؿِْٚ: ظِّف وبكه شمواتف, ؾٓق ـذفؽ ٓ صؽ ؾٔف, ؾِم أخز أنف مع ـؾ ذي ٕجق

مًٓؿ, وهق بًٍْف ظذ افًرش بُمفف ـم وصػ, ٕنف ٓ يتقارى مْف رء, وٓ يٍقت 

ظِّف وبكه رء ف افًمء افًٚبًٜ افًِٔٚ وٓ حتٝ إرض افًٚبًٜ افًٍذ, وهذا ـَقفف 
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ْغِ  -4 ًَ ٚ َأبُق اْلُ َٕ ٌْ  َأْخَزَ ـِ َظ ْحَ ـِ ُد افر  ِهٔؿَ  ْب ـِ  إْبَرا ـِ  ْب ِد ْب  ّ َٔك ُمَ ـ   َيْ  ,لاْدَُز

ـُ  ُد ْب  ّ َثِْل ُمَ ِـ  َداُودَ  َحد  َْٔمنَ  ْب َِ ِن  ,دُ اهِ ز  افْ  ُش دِ  َأْخَزَ  ّ ـُ ُمَ ٍْٔد َأبُق  ِـ بْ  َظِذ  ْب ٌَ ُظ

ـِ  ًَ  ـُ بْ  دُ ّ  ٚ ُمَ َْ ثَ  ,اُق ر  افقَ  ـًٜٔ ـُ ك بْ َٔ ق َيْ بُ ٚ أَ َْثَ  ,ِٔؼ تِ ًَ افْ  فِ ِِ ْص أَ  ـْ مِ  ظِ ٚؾِ الَ  اْلَ

َٜ  اُق ر  افقَ  سِ ْذَ إَ  َٕ ـُ َخٚفِدٍ ٚ َْ ثَ  ,ل  ٍِ َْ ة الَ رَ ٌِ ق ادُ بُ ٚ أَ َْ ثَ  ,َأبُق ـَِْٚ ُة ْب ,  ُؿر  ـِ ًَ ـِ اْلَ َظ

ـْ  َٜ  َظ َّ َِ ـِ ُأم  َش َٚػ  فِ ِف َؿْقفِ  َأبِِٔف, َظ ًَ ْرِش اْشَتقَ ﴿: َت ًَ ـُ َظَذ اْف ْحَ  :ْٝ ٚفَ ؿَ  ﴾ىافر 

قلٍ آ ُٓ ُء َؽْرُ جَمْ قلٍ  ,ْشتَِقا َُ ًْ ُْٔػ َؽْرُ َم َُ ُر بِِف إيَمنٌ َوالِ , َواْف  بِفِ َواْلُُحقُد , ْؿَرا

 (1).رٌ ٍْ ـُ 

ِـ اْلَ َأبُق ٚ َْ ثَ د  َح وَ  -5 ُ  َؼ حَ ْش إِ  ـُ بْ  ًَ ـُ اْلَِيِ , لـ  زَ اْدُ  ـُ بْ  لـ  زَ اْد َأبُق  َثَْٚ َأْحَُد ْب

ـِ  ًَ ل  افن   اْلَ
ًِ ِـ  َٚ َْثَ  ,َثَْٚ َصَٚذانٌ  ,ِٚؾ ِد ْب َِ ـُ خَمْ َتِٕٚك   دِ يِ زِ يَ  اْب ًْ ُٓ َُ ـُ  ,اْف ُر ْب ٍَ ًْ ثْٚ َج

قنٍ  ُّ ْٔ ـُ َأنَسٍ  :َل َٚ ؿَ  َم ْرِش اْشَتَقى﴿: فِ فِ قْ ؿَ  ـْ ظَ  ُشِئَؾ َمٚفُِؽ ْب ًَ ـُ َظَذ اْف ْحَ  ﴾افر 

 
= 

ُع َوَأَرى﴿تًٚػ دقشك وهٚرون:  َّ َم َأْش ُُ ًَ ٕ ِْل َم جٜ مـ ؾقق افًرش, ؾٓؾ مـ ح ﴾إِ

والل  (37:34)افرد ظذ الّٜٓٔ/أصٍك وأبِغ ممٚ احتججْٚ بف ظِٔؽ مـ ـتٚب الل تًٚػ؟. ـها 

 أظِؿ

وؿد صح ظـ ربًٜٔ, ومٚفؽ بـ أنس ▲, ؤًػ: ل يثٌٝ ظـ أم شِّٜ  (1)

▲ وؿد روي هذا القاب ظـ أم شِّٜ ♫: ؿٚل صٔخ الشالم ↓, 

 .(219/ 5)افٍتٚوى: جـف. ـها مقؿقؾٚ ومرؾقظٚ, وفُـ فٔس إشْٚده ممٚ يًتّد ظِٔ
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َْٔػ اْشَتَقى قٍل, َوا؟ ؿٚل: ـَ ُٓ ُء َؽْرُ جَمْ قٍل,آْشتَِقا َُ ًْ ُْٔػ َؽْرُ َم َُ يَمُن بِِف َوالِ  ْف

 ٌٜ اُل َظُْْف بِْدَظ َٗ  ً ٌٛ َواف ٓ   ,َواِج ٓ  َوٚ  .فِ ًِ ِِ جَمْ  ـْ مِ  َج رَ ُُيْ  نْ أَ  فِ بِ َوَأَمَر  ,َوَمٚ َأَراك إ

6- َٕٚ دِ  َأْخَزَ  ّ ًَ  ي  دِ َِ جادَ  َأبُق ُمَ ٌُْد الل َٚ َْ ثَ  ,ُل دْ اف ٍر َظ ُْ دِ  َأبُق َب  ّ ـُ ُمَ ِِؿٍ  ْب ًْ ـِ ِم  ْب

ِئِْٔك   َرا ٍَ ـِ  ,اِلْش ًَ ـُ اْلَ  َظِع  ْب
ْغِ ًَ َٚ َأبُق اْلُ ٍٛ  ,َثَْ ـُ َصٌِٔ ُٜ ْب َّ َِ ـُ  ,َثَْٚ َش ِدي  ْب ْٓ ثْٚ َم

رٍ  ٍَ ًْ ْمِع   قنَ ُّ ْٔ مَ  ـِ بْ  َج   ,افر 
ِ
ٌِْد اَّلل  ـِ َظ ِر ْب ٍَ ًْ ـْ َج ـِ  َػ إِ  َجَٚء َرُجٌؾ : َل َٚ ؿَ  َظ َمٚفِِؽ ْب

ـْ َؿْقفِفِ  -لِْ ًْ يَ - َأنَس َخُف َظ َٖ ًَ ْرِش اْشَتَقى﴿: َؾ ًَ ـُ َظَذ اْف ْحَ َْٔػ اْشَتَقى ﴾افر   ؟ـَ

ـَ  ـْ مِ  َؾَم َرَأجُْتُف َوَجدَ : َٚل ؿَ  َحَوٚءُ , فِ تِ ٚفَ ََ مَ  ـْ مِ  هِ دِ ْج قَ رء  َوَظاَلُه افر 
 َأْضَرَق , وَ (1)

َي ُه   ؿ  ف, ثُ ِٔ ؾِ  فِ بِ  رَ مَ إَ  ونَ رُ يُ ْْقا يَ ُِ ًَ جَ , ؾَ (2)قمُ ََ افْ 
َْٔػ َؽْرُ : َل َٚ ََ ؾَ  ٍؽ ٚفِ مَ  ـْ ظَ  (3) َُ اْف

ُِقمٍ  ًْ قلٍ آوَ , َم ُٓ ُء َؽْرُ جَمْ ٌٛ َوالِ , ْشتَِقا  ن  إِ , وافًٗال ظْف بدظف, وَ يَمُن بِِف َواِج

ً َو  قنَ ُُ تَ  نْ أَ  ُف َٚ َخ َٕ   ٓ ُْٖخِرَج , ٚ  .ُثؿ  َأَمَر بِِف َؾ

7- َٕٚ ـُ إْشَمِظَٔؾ َأْحَ  َحِٚمد قبُ ي أَ د  َج  فِ بِ  َأْخَزَ ٔد, ِٓ فن  ي اْ دِ افِ وَ  د  َج  ـْ ظَ  ,ُد ْب

دُ   ّ  ُمَ
ِ
ٌِْد اَّلل  ُٚبقِن   َحَْدَوْيفِ  ـِ ي بْ دِ ظَ  ـُ بْ  َوَأبُق َظ ـِ  ,افه  ـُ َأْحََد ْب ُد ْب  ّ  َأيِب َظْقنٍ  َثَْٚ ُمَ

ٍٛ  ,ى  قِ ًَ ْ  افْ  ـُ َصٌِٔ ُٜ ْب َّ َِ ٍر اف ,َثَْٚ َش ٍَ ًْ ـُ َج ِدي  ْب ْٓ ْمِع  ثْٚ َم  ٚ َْ ثَ  ,ر 
ِ
ٌِْد اَّلل  ـُ َظ ُر ْب ٍَ ًْ  َج

 

  ( افًرق.1)

 ( أي شُتقا مْتيريـ رد المٚم.2)

 ( جتذ.3)



[123] 

 

ـِ َأنَس: َل َٚ ؿَ    دِ ٌْ ظَ  َٚ بَ أَ  َٚ : يَ َل َٚ ََ ؾَ  َجَٚء َرُجٌؾ إَِػ َمٚفِِؽ ْب
ِ
ْرِش ﴿ الل ًَ ـُ َظَذ اْف ْحَ افر 

َْٔػ اْشَتَقى ﴾اْشَتَقى ََٚل: َؾَم ؟ ـَ  مَ  َْٚ جْ أَ رَ  َؿ
ـَ َر   ـْ مِ  (1)دَ َج ٚ وَ ًُ ٚفِ  ـْ مِ  هِ دِ ْج قَ ء 

 (2)ه.قِ حْ َْ بِ  رَ ـَ ذَ , وَ فِ تِ ٚفَ ََ مَ 

 

 ( ؽوٛ.1)

ف ـؾ افهٍٚت, ؾُؾ صٍٜ مًِقمٜ ادًْك, جمٓقفٜ  ô( هذا هق ؿٕٚقن افًِػ 2)

 افٍُٜٔٔ, افًٗال ظْٓٚ بدظٜ.

ف وهُذا شٚئر إئّٜ ؿقَلؿ يقاؾؼ ؿقل مٚفؽ: ♫: ؿٚل صٔخ الشالم ابـ تّٜٔٔ 

ئف ـم ٓ ًِٕؿ ـٍٜٔٔ ذاتف, وفُـ ًِٕؿ ادًْك افذي دل ظِٔف  أنٚ ٓ ًِٕؿ ـٍٜٔٔ اشتقا

الىٚب, ؾًِْؿ مًْك آشتقاء وٓ ًِٕؿ ـٍٔٔتف, وـذفؽ ًِٕؿ مًْك افْزول وٓ ًِٕؿ 

)جمّقع افٍتٚوى: ـٍٔٔتف, وًِٕؿ مًْك افًّع وافٌك وافًِؿ وافَدرة وٓ ًِٕؿ ـٍٜٔٔ ذفؽ. ـها 

 (219/ 5جـ

 ذح هذا إثر ؾَٚل:♫ ومـ افِىٚئػ أن ابـ ؿدامٜ 

: أي ؽر جمٓقل افقجقد, ٕن الل تًٚػ أخز بف, وخزه وؿقَلؿ آشتقاء ؽر جمٓقل

صدق ئَْٚ ٓ جيقز افنؽ ؾٔف وٓ آرتٔٚب ؾٔف, ؾُٚن ؽر جمٓقل لهقل افًِؿ بف, وؿد 

ء مًِقم.  روي ف بًض إفٍٚظ آشتقا

 : ٕنف ل يرد بف تقؿٔػ وٓ شٌٔؾ إػ مًرؾتف بٌر تقؿٔػ. مًَقلوؿقَلؿ افُٔػ ؽر

: ٕنف رد لز الل, وـٍر بُالم الل, ومـ ـٍر بحرف متٍؼ ظِٔف ؾٓق والحقد بف ـٍر

ـٚؾر, ؾُٔػ بّـ ـٍر بًٌع آيٚت ورد خز الل تًٚػ ف شًٌٜ مقاوع مـ ـتٚبف, واليمن 

= 
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ـُ  َؾ ئِ ُش وَ  ْغُ ْب ًَ ْوؾِ  َأبُق َظِع  اْلُ ٍَ ِع  جَ ٌَ افْ  اْف
ـْ  (1)  آَظ

ِ
ء َْٔػ  :َوِؿَٔؾ َففُ , ْشتَِقا ـَ

ِٛ  ُف رِ ًْ َٕ  ٚ َٓ ٕ  : إِ َل َٚ ََ ؾَ  ؟اْشَتَقى َظَذ َظْرِصفِ  ْٔ ٌَ  اْف
ِ
ٌَٚء ـْ َأنْ َداُر َمٚ ِم َْ ٓ  ِم ٚ, َْ فَ  َػ ِن ـُ  إ

ـَ َٕ ِزْ ُُيْ  َلْ , وَ َأن ُف اْشَتَقى َظَذ َظْرِصفِ  هُ رُ ـْ ذِ  ؾ  ٚ َج َْ َّ َِ ظْ أَ  دْ ؿَ وَ  ى.قَ تَ اْش  َػ ْٔ ٚ 
(2) 

 
= 

 بف واجٛ فذفؽ.

نف شٗال ظم ٓ شٌٔؾ إػ ظِّف وٓ جيقز افُالم ؾٔف, ول يًٌؼ ف : ٕوافًٗال ظْف بدظٜ

 .(24)ذم افتٖويؾ/وٓ مـ بًده مـ أصحٚبف. ـها ☺ ذفؽ ف زمـ رشقل الل 

: ôوف هذا إثر ظـ مٚفؽ رٌد ظذ مـ يَقل بٚفتٍقيض افُع, ؾ٘ن ؿقل إئّٜ 

ء مًِقم وافُٔػ جمٓقل, هق مـ افتٖشٔس ٓ افتقـٔد,  وهق مـ افُالم ادٍْهؾ آشتقا

ٓ ادتهؾ, ؾٚلِّٜ إوػ مٍْهِٜ ظـ الِّٜ افثٕٜٚٔ, وفق أن ادًْك ؽر مٍٓقم مٚ احتٚج 

ء مًِقم, وهذا يٍّٓف مـ فف  مٚفؽ أن يَقل: وافُٔػ جمٓقل, إذ ٓ مًْك فَقفف: آشتقا

 أدٕك ظَؾ, ولل الّد وادْٜ.

هق مـ  شًّٝ الٚـؿ أبٚ ظٌد الل يَقل:ؿٚل الِٔع: ورد ًٕٔٚبقر, وأؿٚم ِبٚ, ( 1)

افًِمء افذيـ حِٓؿ ظٌد الل بـ ضٚهر, وافذيـ َِٕٓؿ مـ افًراق ؾٖؿٚم بًْٔٚبقر, وهق ثَٜ 

ئٔؾ وأؿراهنم.  (3/435افثَٚت ممـ ل يَع ف افُتٛ افًتٜ ٕيب افٍداء زيـ افديـ ؿٚشؿ:) مٖمقن, شّع افثقري وإها

مًرؾٜ ـٍٜٔٔ افهٍٜ  ت ؾرٌع ف افُالم ظـ افذات, ؾ٘ن( وذفؽ ٕن افُالم ف افه2ٍٚ)

 متقؿػ ظذ مًرؾٜ ـٍٜٔٔ افذات.

ئًش أؽِٛ  ٚ اشتوٚف بدوي  ؿع فٍٓؿ تِؽ ادًٖخٜ, فق أن رجاَل مـ افقا  وأرضب مثاًل 

= 
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 اْلَِٚؾظُ  -8
ِ
ٌُْد اَّلل  ٚ َأبُق َظ َٕ رٍ  َٚ نَ , أَ َأْخَزَ ُْ ـُ َداُودَ  َأبُق َب ُد ْب  ّ َِهدُ  ُمَ ا ـُ  ٚنَ , أَ اْفز  ُد ْب  ّ ُمَ

ـِ  ْحَ ٌِْد افر  ٌ َقْيفِ , ل  ٚمِ ً  افْ  َظ ـِ َص ـُ َأْحََد ْب  ْب
ِ
ٌُْد اَّلل  َثِْل َظ ُٝ َظِع  , ي  زِ وَ رْ ادَْ  َحد  ًْ

ِّ َش

ٍٔؼ  َِ ـِ َص ـِ ْب ًَ ـَ اْلَ  : قُل َُ يَ  ْب
ِ
ٌَْد اَّلل  ُٝ َظ ًْ

ِّ ُ  ـَ بْ  َش َْٚ :قُل َُ يَ  كِ ٚرَ ٌَ اْد ِرُف َرب  ًْ َؾْقَق  َٕ

ْرشِ  ًَ ٌِْع َشَمَواٍت َظَذ اْف فِ بَ ى قَ تَ اْش  َش َِ ِْ ـْ َخ ـٌ ِم ُٜ  َوَٓ , ِٚئ  ٔ
ِّ
ْٓ  اْلَ

ِٝ َم َؿَٚف ـَ قُل  َُ َٕ: 

 (1).ْرضِ إَ َوَأَصَٚر إَِػ  ,َهُٚهَْٚ فُ ٕ  إِ 

 
= 

وؿتف, بؾ ـؾ وؿتف بغ افهحٚري وافقديٚن وافًٓقل, وؿٚل فف اظتذر فؽ ظـ مؼوبؽ 

ـُن, ف هذه افِحيٜ جتد افٌدوي ٓ يٍٓؿ ـالم افرجؾ, فُْف  افًٚخـ ؾ٘ن )ُأُذَن افٍْجٚن(

يٍٓؿ مًْك )أذن( وٓ يٍٓؿ مًْك )ؾْجٚن(, ومًِقم ظْد مـ ظْده ظَؾ أن )افٍْجٚن( 

ء, ؾٓق صٍٜ فف, ؾِق شٖخْٚ افٌدوي: هؾ ؾّٓٝ  ذات و )إذن( صٍٜ أو جزء مـ أجزا

 مراد مؤٍؽ؟

ًٚ ـٔػ هل )أذن شَٔقل أن أؾٓؿ )إذن( فُـ مٚ أؾٓؿ )افٍْ جٚن(, وٓ أؾٓؿ ؿىً

ـُنت, وأنٚ ٓ أظِؿ أذن تُن.  افٍْجٚن( إذ أن مؤٍل ؿٚل: إهنٚ 

وافٌدوي بُالمف هذا شِٔؿ افٍىرة, ؾِق أريْٚه )افٍْجٚن(, وؿِْٚ فف هذه )أذٕف(, شًٔل 

 حْٔئذ مًْك )أذن افٍْجٚن( وـٍٔٔتٓٚ, ٕنف رأى افذات, ؾقظل ـٍٜٔٔ صٍٚتف.

ٕنْٚ ▐, ظذ, ؾْٕ٘ٚ ٓ يُّْْٚ أن ًٕل أو ًٕتقظٛ ـٍٜٔٔ صٍٚتف ولل ادثؾ إ

  وفـ ًِّٕٓٚ.▐, ل ًِٕؿ ـٍٜٔٔ ذاتف 

ظذ الّٜٓٔ الِقفٜٔ, ومـ شٚر ظذ ♫ وف هذا رٌد مـ المٚم ادٌٚرك  (1)

= 
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مذهٌٓؿ مـ افهقؾٜٔ افًٍٍِٜٔ أصحٚب وحدة افقجقد, ـٚبـ ظريب, وابـ شًٌغ, 

يَقفقن: الل ظغ افقجقد, وَلؿ ف ذفؽ مَٚٓت يًػ افًِٚن  والالج, وؽرهؿ, ؾ٘هنؿ

ظـ ذـرهٚ, بؾ الٚضر ظـ تقمهٓٚ, وًٕقذ بٚلل مـ مَٚٓهتؿ, مَٚٓت شقء, ؾ٘ن الل ظز 

ـٌ أي مٍْهٌؾ فٔس مًٓؿ بذاتف, ول ُٕـ  وجؾ ظٍٚل ظـ خَِف, مًتٍق ظذ ظرصف, بٚئ

ًٚ أن َٕقل هذه افٍِيٜ, وفُـ ـم ذـرت  ظـ شٌٛ تًَٔؿ أهؾ افًْٜ أبقاب ٕحتٚج يقم

افًَٔدة ِبذه افتًَٔمت ادًتَرة بْْٔٚ أن, أن أهؾ افٌدع ـِم أحدثقا بدظٜ رد ظِٔٓؿ 

: الل ف ـؾ مُٚن بذاتف, وأن افقجقد هق ظْٔف,  أهؾ افًْٜ بم يَْض بدظٓؿ, ؾِم ؿٚفقا

يٚ تًًُف, ؿِْٚ إٕف  تف بذا▐ وأنٚ ادخِقؿٚت ـّرا , ظذ ظرصف ؾقق شّقا ـٌ تف بٚئ

مٚم أي مٍْهؾ, ـم َٕقل بْٔقٕٜ صٌرى وـزى, ـْٚيٜ ظـ إٍٓهٚل, وؿد رد ظِٔٓؿ إ

ًٚ, ـٚن ف ترتٌٔف هذا  اافدارمل ف ـتٚبف افْٚؾع جد   ًٚ بديً ]افرد ظذ الّٜٓٔ[, ورتٌف ترتٌٔ

ءه ظذ افًرش, وظَٛ ظذ هذا افتٌقيٛ  ـٍٚيٜ ف افرد ظِٔٓؿ, ؾذـر افًرش, واشتقا

أؿرت هذه افًهٚبٜ ِبذه أيٚت بٖخًْتٓٚ, وادظقا اليمن ِبٚ, ثؿ َٕوقا دظقاهؿ  ؾَٚل:

: الل ف ـؾ مُٚن, ٓ ُيِق مْف مُٚن, ؿِْٚ: ؿد َٕوتؿ دظقاـؿ  بدظقى ؽرهٚ, ؾَٚفقا

ء افرب ظذ افًرش...ثؿ ذـر بٚب آحتجٚب وؿقفف تًٚػ:  َٚن ▬بٚليمن بٚشتقا ـَ َوَمٚ 

 َّ  ِ َُ  ِحَجٍٚب فٌََِؼٍ َأْن ُي
ِ
ـْ َوَراء ًٚ َأْو ِم ٓ  َوْحٔ ُ إِ  (.51)افنقرى/♂ ُف اَّلل 

ًٚ دفٔؾ أنف بٚئـ مـ خَِف, متجٛ ظْٓؿ ... افخ مـ  وؿٚل ف آخر افٌٚب: ؾٍل هذا أجو

إبقاب مـ افْزول وافرؤيٜ ممٚ يدل ظذ أن الل ظز وجؾ بٚئـ مـ خَِف, وأنف 

 ؾقق, والِؼ ـِٓؿ حتٝ.▐ 
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ـِ اْلَ  ُٝ ًْ ِّ َش وَ  -9   دِ ٌْ ٚ ظَ بَ أَ  ؿَ ٚ
ِ
ُف  (1)افت ِٚريُخ  فِ ٚبِ تَ ِـ  ِف  الل ًَ ِذي َجَ ْهِؾ َٕ اف 

ُٚبقَر َوِف  ًَ ْٔ ُٜ اْلَدِ  بِفِ ـَِتَٕٚ ِرَؾ ًْ ِٞ َم َم َوَلْ  ي ُٓ ًَ  َجَ
ـِ َذْي  ِ ٌَ يُ اف َم ًْ ِٓ : قُل َُ يَ  ْؼ إَػ ِمْثِِ

ـِ َهِٕٚئٍ  ـَ َصٚفِِح ْب َد ْب  ّ ٍر ُمَ ٍَ ًْ ٝ َأبَٚ َج ًْ
ِّ ـَ : قُل َُ يَ  َش َد ْب  ّ ٍر ُمَ ُْ ٝ َأبَٚ َب ًْ

ِّ َش

قُل  َُ ٜ َي َّ ـِ ُخَزْي َُ  :إْشَحَٚق ْب ـْ َلْ َي ْشَتَقى ا دْ ؿَ  فِ ِص رْ  ظَ َذ ظَ  ظز وجؾ اللَ  نَ َٖ بِ  ْؾ َم

ٌِْع َشَم  ِٚؾرٌ ؾَ  :َواتِفِ َؾْقَق َش ـَ َق  ِْ٘ن َتَٚب َحالَ ف, ب  رَ بِ  ُٓ َتَتُٚب َؾ ًْ ِم ُي ْٝ  ُل افد  َب ٓ  رُضِ َوإِ

بِِؾ, ِض اْدََزا ًْ َل َظَذ َب
َِ ُف َوُأْخ َُ ُ  َى ذ  َٖ تَ يَ  ك َٓ ت  َح  ُظُْ  ًْ اْد

ُ وَ  قنَ ُّ ِِ  ـِ تَ َْ بِ  ونَ دُ ٚهِ ًَ ٓ اْد

ٍَ جِ  ِٜ حَ ائِ رَ  ُ  ـْ مِ  دٌ َح أَ  فُ ثُ رِ يَ  ٚ َٓ ئً ْٔ ؾَ  فُ ٚفُ مَ  ٚنَ ـَ , وَ فِ تِ ٔ  ًْ اْد
ُ  ذْ , إِ غَ ِّ ِِ  ًْ اْد

 ُث رِ يَ  َٓ  ؿُ ِِ

 َُ ـَ رَ ٚؾِ اف ِِؿَ " :☺ ل  ٌِ ْ  اف َٚل ؿَ  َمَ ,  ًْ ُ ٚؾُِر اْد َُ ٚؾَِر, َوٓ اْف َُ ُِِؿ اْف ًْ ُ  (2)".ٓ َيِرُث اْد

 

 

 

 

 

 

ًٕٔٚبقر[ وهق ـتٚب مٍَقد أن, وؿد َٕؾ افًِمء مْف َٕقٓت  ـتٚب ]تٚريخ( 1)

 ـثرة.

  (.6764( افٌخٚري )2)
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 [يُءجِ, واملَولُزُاننُّ]

ُٝ َأْصحَ  ِٞ َوُيْثٌِ ب   ُٚب اْلَِدي َٔٚ ▐ ُُٕزوَل افر  ْٕ  افد 
ِ
َمء  ً  إَػ اف

ٍٜ َِ ْٔ ؾ  َف , ـُ

ُِقِؿغَ  ـْ َؽْرِ َتْنٌٍِٔف َفُف بُُِْزوِل اْدَْخ ٍِٔٔػ  َوَٓ مَتْثٍِٔؾ  َوَٓ  ,ِم ُْ ٌََتُف  :َت َبْؾ ُيْثٌُِتقَن َمٚ َأثْ

 
ِ
ْٔفِ , ☺ َرُشقُل اَّلل  قَن ِؾِٔف إَف ُٓ ونَ , َوَيَْْت ر 

ِّ ِرهِ  َوُي ـْ ِرَد بِِذ ِحَٔح اْفَقا َظَذ  اْلََزَ افه 

 , َطِٚهِرهِ 
ِ
ُف إَػ اَّلل  َّ ِْ ُِقَن ِظ

ُِ  .َوَي

 ُ َذفَِؽ ُيْثٌُِتقَن َمٚ َأنَْزَفُف اَّلل  ـَ ـْ  ِف ـَِتٚبِفِ  فُ ُّ اْش  ز  ظَ  َو  ِذـِم
ِ
َِٔٚن تَوالِ ِر اْدَِجلء

ـِ ِف َؿْقفِ  قَرْي ـُ ْذ َمِم َهْؾ َيُْْيرُ ﴿: ظز وجؾ فِ اْدَ ٌَ ـَ اْف ٍَِؾ ِم ُ ِف ُط ُؿ اَّلل  ُٓ َٔ
ْٖتِ ٓ  َأْن َي وَن إِ

 ُٜ َُ فُ  َوَؿْقفِِف َظز   ,(212)افٌَرة/ ﴾َواْدَالئِ ُّ ًٚ ﴿: اْش ٍّ ًٚ َص ٍّ َُِؽ َص  ﴾َوَجَٚء َرب َؽ َواْدَ

 .(22)افٍجر/

ِٜ  أُت رَ ؿَ وَ  ِْٔخ  ِف ِرَشَٚف ٍر افن  ُْ َ  :نَ الَ ْٔ إَػ َأْهِؾ َج  ْشَمِظِٔع  الِ َأيِب َب ُف  َأن  اَّلل  َٕ ٌَْحٚ ُش

ـْ  َٔٚ َظَذ َمٚ َصح  بِِف اْلََزُ َظ ْٕ  افد 
ِ
َمء  ً ُ , ☺ لِ قُ ُش ر  افْ َيِْْزُل إَػ اف ظز  َوَؿْد َؿَٚل اَّلل 

َممِ ﴿: وجؾ ٌَ ـَ اْف ٍَِؾ ِم ُ ِف ُط ُؿ اَّلل  ُٓ َٔ
ْٖتِ ٓ  َأْن َي : َل َٚ ؿَ وَ  ,(212)افٌَرة/ ﴾َهْؾ َيُْْيُروَن إِ

﴿ ًٚ ٍّ ًٚ َص ٍّ َُِؽ َص  .(22)افٍجر/ ﴾َوَجَٚء َرب َؽ َواْدَ

ِف َظَذ َمٚ َجَٚء وَ   ِ ـُ ـُ بَِذفَِؽ  ِم ْٗ ٍْٔػ  باِلَ ُٕ َ , ـَ ٌَغ  ُف َأْن ُي َٕ ٌَْحٚ َِْق َصَٚء ُش َٜ  َٚ َْ فَ  َؾ  ٔ
ٍِ
ْٔ ـَ

ِذي َيَتَنٚبَ  ,َؾ ًَ ؾَ  َذفَِؽ  ـْ اف  َْٚ َظ ٍْ ٍَ ـَ ُف َو َّ َُ َْْٔٚ إَػ َمٚ َأْح َٓ َت ْٕ ٚ بِِف ِف  فُ َؾٚ َٕ ْٚ  َؿْد ُأِمْر ـُ إْذ 

َُِتِٚب ﴿: ظز وجؾ َؿْقفِفِ  ـ  ُأم  اْف َمٌت ُه َُ َتَٚب ِمُْْف آَيٌٚت ُمْ
ُِ ََِْٔؽ اْف ُهَق اف ِذي َأنَْزَل َظ

 ٌَ قَن َمٚ َتَنَٚبَف ِمُْْف اْبتِ ًُ ُِقِِبِْؿ َزْيٌغ َؾَٔت ٌِ ـَ ِف ُؿ ِذي ٚ اف  ِٜ  ٚءَ َوُأَخُر ُمَتَنِِٚبٌَٚت َؾَٖم  ْتَْ ٍِ  اْف
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ؾٌّ  ـُ قُفقَن آَمْٚ  بِِف  َُ ِِْؿ َي ًِ اِشُخقَن ِف اْف ُ َوافر  ٓ  اَّلل 
َُِف إِ ِْٖوي َُِؿ َت ًْ ِْٖويِِِف َوَمٚ َي َٚء َت ٌَ

 َواْبتِ

ٌَِٚب  َْف ْٕ ٓ  ُأوُفق ا ُر إِ ـ  ـْ ِظِْْد َرب َْٚ َوَمٚ َيذ   (1).(7)آل ظّران/ ﴾ِم

 

( صٍٜ افْزول وادجلء والتٔٚن, صٍٚت ؾًِٜٔ ثٚبتٜ لل ظز وجؾ, مـ افُتٚب 1)

ؾ٘ن أؾًٚل الل ظز وجؾ آختٔٚريٜ ▐, وافًْٜ والجٚع, وهل تتًِؼ بّنٔئتف 

وهذا ممٚ ئّز أهؾ افًْٜ ظـ ؽرهؿ, يَقل ▐, ؼ بف يثٌتٓٚ أهؾ افًْٜ ظذ مٚ تِٔ

 وافْٚس ف هذا افٌٚب ثالثٜ أؿًٚم:♫: صٔخ الشالم ابـ تّٜٔٔ 

الّٜٓٔ ادحوٜ مـ ادًتزفٜ ومـ واؾَٓؿ: جيًِقن هذا ـِف خمِقؿٚ مٍْهال ظـ الل  -1

 تًٚػ. 

بٜٔ ومـ واؾَٓؿ: يثٌتقن مٚ يثٌتقن مـ ذفؽ, إمٚ ؿديم بً -2 ْٔف ٓزمٚ فذات الل, وافُال 

 وإمٚ خمِقؿٚ مٍْهال ظْف.

وجٓقر أهؾ الديٞ وضقائػ مـ أهؾ افُالم يَقفقن: بؾ هْٚ ؿًؿ ثٚفٞ ؿٚئؿ  -3

 (2/148)افدرء:بذات الل متًِؼ بّنٔئتف وؿدرتف ـم دفٝ ظِٔف افْهقص افُثرة. ـها 

ؾٜ ادخِقق ومًْك ـالم الّٜٓٔ: أن ـؾ مٚ يوٚف إػ الل تًٚػ هق مـ بٚب إوٚ

 فِخٚفؼ, ؾًّع الل, وبك الل, وـالم الل, ـًٌد الل, وبٔٝ الل, وٕٚؿٜ الل.

بٜٔ: أن صٍٚت الل ـِٓٚ ذاتٜٔ ٓزمٜ, فٔس ؾٔٓٚ رء ؾًع متًدي  ومًْك ـالم افُال 

 متًِؼ بٚدنٔئٜ, ؾٚلل يتُِؿ وفُـ فٔس بّنٔئتف, ؾُالمف ـحٔٚتف.

 ٓزمٜ فف صحٔح, إٓ أنْٚ َٕقل: ومـ صٍٚتف مٚ هق وهذا افذي ؿٚفقه مـ أن صٍٚت الل

متجدد يدثف الل مرة بًد مرة, ؾْزول الل ظز وجؾ إػ افًمء افدٕٔٚ هذا ؾًؾ, يدث ف 
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وؿٝ دون وؿٝ, ؾُؾ إحٚديٞ تَقل: يْزل ف افنىر إخر مـ افِٔؾ, أو ف افْهػ, 

 هق مًِقم متًِؼ بٚفزمـ, وٓ أو ظْد مرور ثِثٚه, وٕحق ذفؽ مـ إزمْٜ, وافًٍؾ ـم

جيقز أن يَٚل إن افْزول ٕزول أمره, ٕن أمر الل ٓ وؿٝ فف مدد, ؾٓق شٌحٕٚف ـؾ يقم 

هق ف صٖن, وأوامر افَرآن افُريؿ, ٕزفٝ ف ـؾ وؿٝ وحغ, ف افهٌٚح وادًٚء, ف 

 افهٔػ وافنتٚء, وؽر ذفؽ مـ إوؿٚت.

ـم صٚء متك صٚء, ؾٓق شٌحٕٚف جيلء ويٖيت  ؾٖهؾ افًْٜ يَقفقن يْزل الل ظز وجؾ

 ويْزل شٌحٕٚف ـم ئِؼ بذاتف.

ًٓ إٓ بحرـٜ أو جملء أو إتٔٚن, ؾْٕ٘ٚ َٕقل: ٕزل ظِْٔٚ  وفٔس ٕحد أن يَقل: ٓ أظِؿ ٕزو

َهؿٌّ بٕٚمس, ؾُٔػ ٕزل؟ وجٚءتْٚ حك, ؾُٔػ جٚءت, وآتتْٚ ؾُرة, ؾُٔػ جٚءت, 

قؿٚت, وٓ ٕدري ـٍٜٔٔ ٕزوَلٚ أو جمٔئٓٚ أو إتٔٚهنٚ, ولل واَلؿ, والّك, وافٍُرة ـِٓٚ خمِ

ادثؾ إظذ, ؾال يتقهؿ متقهؿ أن جمرد إضالق فٍظ ظذ صٔئغ يَتيض ادنِٚبٜ أو افتّثٔؾ 

 بْٔٓم.

وؿد ذـر صٔخ الشالم ظـ أيب ٕك افًجزي ف ]البٕٜٚ[ أنف ؿٚل: وإصؾ افذي جيٛ 

ْغِ ِبٚ, ؾْحـ إذا ؿِْٚ الل مقجقد أن يًِؿ: أن اتٍٚق افتًّٔٚت ٓ يقج  ّ ٛ اتٍٚق ادً

ٔ  ـٚن مقجقدً ☺ ِؿ, وؿِْٚ إن افٌْل رؤوف واحد حل ظِٔؿ شّٔع بهر متُ  ٚٚ ظٚحً ا ح

ًٚ به ًٓ شًّٔ  .(2/89)افدرء:. ـها ٚراً متًُِم: ل يُـ ذفؽ تنٌٔ

ٞ حدي♫ , وؿد ذـر ابـ افَٔؿ ذفؽوؿد تقاترت افًْٜ افٌْقيٜ ف افدٓفٜ ظذ 

 .(426:425)خمتك افهقاظؼ ادرشِٜ/ صحٔح وؤًػ. بغافْزول ظـ تًًٜ وظؼيـ صحٚيب, 
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ـَ ؿقفف تًٚػ: ﴿♫ ذـر المٚم افهٚبقن  ٍَِؾ ِم ُ ِف ُط ُؿ اَّلل  ُٓ ْٖتَِٔ ٓ  َأْن َي
َهْؾ َيُْْيُروَن إِ

 ُٜ َُ َمِم َواْدَالئِ ٌَ ِِػ اْف ف صٍٜ إتٔٚن افرب ﴾, ؿٚل ابـ جرير افىزي ف هذه أيٜ: ثؿ اْخُت

ُ تٌٚرك وتًٚػ افذي ذـره ف ؿقفف: ﴿ ُؿ اَّلل  ُٓ ْٖتَِٔ ٓ  َأْن َي  :﴾َهْؾ َيُْْيُروَن إِ

ؾَٚل بًوٓؿ: ٓ صٍٜ فذفؽ ؽر افذي وَصػ بف ًٍٕف ظز وجؾ مـ ادجلء والتٔٚن 

ِ ػ افَقل ف ذفؽ ٕحد إٓ بخز مـ الل  , أو مـ رشقل وافْزول, وؽُر جٚئز تُ

ؾٖمٚ افَقل ف صٍٚت الل وأشمئف, ؾٌُر جٚئز ٕحد مـ جٜٓ آشتخراج إٓ بم  مرشؾ,

 ذـرٕٚ.

وؿٚل آخرون: إتٕٔٚف ظز وجؾ, ٕيُر مٚ يًرف مـ جملء الٚئل مـ مقوع إػ مقوع, 

 وإتَٚفف مـ مُٚن إػ مُٚن.

ُ وؿٚل آخرون: مًْك ؿقفف: ﴿ ُؿ اَّلل  ُٓ ْٖتَِٔ ٓ  َأْن َي , يًْل بف: هؾ يْيرون إٓ ﴾َهْؾ َيُْْيُروَن إِ

د بف: ُحُّٓؿ.   .(2/363)افتًٍر:أن يٖتٔٓؿ أمُر الل, ـم يَٚل: ؿد خنْٔٚ أن يٖتْٔٚ بْق أمٜٔ, يرا

إول ؾٓذا ؿقل أهؾ افًْٜ, وافثٚن هؿ ادّثِٜ افذي يّثِقن الل ظز وجؾ  :أمٚ ؿقفف

ول افرب ٕزول أمره بّخِقؿٚتف, وافثٚفٞ هؿ افُالبٜٔ ومـ تٚبًٓؿ مـ إصًريٜ, ٕز

ورحتف, وهذا سف فُِالم ظـ حََٔتف, ؾ٘ن الل ظز وجؾ ـم ذـرت تْزل رحتف ـؾ 

شٚظٜ وحغ, وـذفؽ أمره, ؾِِم خص الل تًٚػ ٕزوفف ف هذا افقؿٝ ف طِؾ مـ افٌمم 

 دون وؿٝ آخر.

بًد ذـره فًدد مـ أحٚديٞ افْزول: ؾٓذه إحٚديٞ ؿد ♫ ؿٚل المٚم افدارمل 

ءت ـِٓٚ وأـثر مْٓٚ ف ٕزول افرب تٌٚرك وتًٚػ ف هذه ادقاضـ, وظذ تهديَٓٚ جٚ
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واليمن ِبٚ أدرـْٚ أهؾ افٍَف وافٌك مـ منُٚيْٚ, ٓ يُْرهٚ مْٓؿ أحد وٓ يّتْع مـ 

روايتٓٚ, حتك طٓرت هذه افًهٚبٜ ؾًٚروٝ آثٚر رشقل الل برد, وتنّروا فدؾًٓٚ 

: ـٔػ ٕزوفف هذا؟ ؿ ِْٚ: ل ُِٕػ مًرؾٜ ـٍٜٔٔ ٕزوفف ف ديْْٚ, وٓ تًَِف بجد, ؾَٚفقا

ؿِقبْٚ, وفٔس ـّثِف رء مـ خَِف ؾْنٌف مْف ؾًال أو صٍٜ بًٍَٚلؿ وصٍتٓؿ, وفُـ يْزل 

بَدرتف وفىػ ربقبٔتف ـٔػ ينٚء, ؾٚفُٔػ مْف ؽر مًَقل واليمن بَقل رشقل الل ف 

يًٖخقن: ٕنف افَٚدر ظذ مٚ ٕزوفف واجٛ, وٓ يًٖل افرب ظم يًٍؾ ـٔػ يًٍؾ وهؿ 

ينٚء أن يًٍِف ـٔػ ينٚء, وإٕم يَٚل فًٍؾ ادخِقق افؤًػ افذي ٓ ؿدرة فف إٓ مٚ 

ء افرب ظذ ظرصف  أؿدره الل تًٚػ ظِٔف: ـٔػ يهْع؟ وـٔػ ؿدر؟ وفق ؿد آمْتؿ بٚشتقا

ٔس ٕزوفف مـ وارتٍٚظف ؾقق افًمء افًٚبًٜ بدءا إذ خَِٓٚ ـ٘يمن ادهِغ بف, فَِْٚ فُؿ: ف

ئف ظِٔٓٚ, إذ خَِٓٚ بدءا, ؾُم ؿدر ظذ  شمء إػ شمء بٖصد ظِٔف وٓ بٖظجٛ مـ اشتقا

إوػ مْٓم ـٔػ ينٚء, ؾُذفؽ يَدر ظذ إخرى ـٔػ ينٚء, وفٔس ؿقل رشقل الل 

ُ ف ٕزوفف بٖظجٛ مـ ؿقل الل تٌٚرك وتًٚػ: ﴿ ُؿ اَّلل  ُٓ ْٖتَِٔ ٓ  َأْن َي ـَ  َهْؾ َيُْْيُروَن إِ ٍَِؾ ِم ِف ُط

 ُٜ َُ َمِم َواْدَالئِ ٌَ ًٚ ﴿﴾, ومـ ؿقفف: اْف ٍّ ًٚ َص ٍّ َُِؽ َص , ؾُم يَدر ظذ هذا ﴾َوَجَٚء َرب َؽ َواْدَ

يَدر ظذ ذاك, ؾٓذا افْٚضؼ مـ ؿقل الل ظز وجؾ وذاك ادحٍقظ مـ ؿقل رشقل الل 

ليمن ِبٚ ـم آمـ ِبٚ بٖخٌٚر فٔس ظِٔٓٚ ؽٌٚر, ؾ٘ن ـْتؿ مـ ظٌٚد الل ادٗمْغ فزمُؿ ا

ادٗمْقن, وإٓ ؾكحقا بم توّرون, ودظقا هذه إؽِقضٚت افتل تِقون ِبٚ أخًْتُؿ, 

 ؾِئـ ـٚن أهؾ الٓؾ ف صؽ مـ أمرـؿ إن أهؾ افًِؿ مـ أمرـؿ فًذ يَغ. 

ؿٚل: ؾَٚل ؿٚئؾ مْٓؿ: مًْك إتٕٔٚف ف طِؾ مـ افٌمم وجمٔئف وادِؽ صٍٚ صٍٚ, ـًّْك 
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 .ـذا وـذا

حٚ, تِؽ مًْٚهٚ َبْغٌ فألمٜ ٓ اختالف بْْٔٚ وبُْٔؿ وبغ  ؿِٝ: هذا افتُذيٛ بٚٔيٜ سا

ادًِّغ ف مًْٚهٚ ادٍٓقم ادًَقل ظْد جٔع ادًِّغ, ؾٖمٚ جمٔئف يقم افَٔٚمٜ وإتٕٔٚف ف 

طِؾ مـ افٌمم وادالئُٜ ؾال اختالف بغ إمٜ أنف إٕم يٖتٔٓؿ يقمئذ ـذفؽ دحٚشٌتٓؿ 

فٔهدع بغ خَِف ويَررهؿ بٖظمَلؿ وجيزهيؿ ِبٚ وفْٔهػ اديِقم مْٓؿ مـ افيٚل, ٓ و

يتقػ ذفؽ أحد ؽره تٌٚرك اشّف وتًٚػ جده, ؾّـ ل يٗمـ بذفؽ ل يٗمـ بٔقم الًٚب. 

 .(82:79)افرد ظذ الّٜٓٔ/

 ف افْزول: اليمن ِبذا واجٛ, وٓ يًع ادًِؿ افًٚؿؾ♫ ؿٚل أبق بُر أجري 

 أن يَقل: ـٔػ يْزل؟ وٓ يرد هذا إٓ ادًتزفٜ.

وأمٚ أهؾ الؼ ؾَٔقفقن: اليمن بف واجٛ بال ـٔػ, ٕن إخٌٚر ؿد صحٝ ظـ 

ٍٜ : "☺رشقل الل  َِ ؾ  َفْٔ ـُ  َْٕٚٔ  افد 
ِ
َمء ًَ ", وافذيـ َِٕقا إفْٔٚ هذه َأن  الَل َظز  َوَجؾ  َيِْْزُل إَِػ اْف

إفْٔٚ إحُٚم مـ الالل والرام, وظِؿ افهالة, وافزـٚة, إخٌٚر هؿ افذيـ َِٕقا 

وافهٔٚم, والٟ, والٓٚد, ؾُم ؿٌؾ افًِمء ظْٓؿ ذفؽ ـذفؽ ؿٌِقا مْٓؿ هذه افًْـ, 

: مـ ردهٚ ؾٓق وٚل خٌٔٞ, يذروٕف ويذرون مْف. ـها   (247)افؼيًٜ/وؿٚفقا

تٌٚرك وتًٚػ: ف ٕزول افرب ☺ شٔٚق مٚ روى ظـ افٌْل ♫: وؿٚل افالفُٚئل 

ًٚ. ـها ☺ رواه ظـ افٌْل   , ثؿ ذـر إدفٜ بٚفستٔٛ.(3/91)ذح أصقل آظتَٚد:ظؼون ًٍٕ

ؾٓذا إجٚع مـ أئّٜ اَلدى مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ, وؿد ذـر المٚم افهٚبقن جِٜ مـ 

 إحٚديٞ ف ٕزول افرب ظز وجؾ تٌْل ظـ تُرارهٚ.

= 
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ِر  -12 ُْ ٚ َأبُق َب َٕ َٚأْخَزَ ِري  ـَ ـُ َز ٌَ  ْب ْٔ ٝ َأبَٚ َحِٚمدٍ  ,ِٕٚك  افن  ًْ
ِّ ـَ  َش ِؿل   ْب ْ : قُل َُ يَ  افؼ 

 ُٝ ًْ
ِّ ل   َش

ِّ َِ  ً َٚف َؿٚ َوَأبَٚ َداُودَ  َحَْداَن اف  ٍ ِهَٔؿ : َٓ اْلَ ـَ إْبَرا َْٚ إْشَحَٚق ْب ًْ
ِّ َش

قُل  َُ  إَ َؿَٚل يِل : اْلََْْيِذ  َي
ِ
ٌُْد اَّلل  ـُ َضٚهِ اِمُر َظ ُٞ : (1)رٍ ْب قَب َهَذا اْلَِدي َُ ًْ َيٚ َأبَٚ َي

ـْ َرُشقِل اَّلل   ِذي َتْرِويِف َظ َْٕٔٚ" :☺ اف   افد 
ِ
َمء  ً  إَِػ اف

ٍٜ َِ ْٔ ؾ  َف ـُ َْٔػ  "َيِْْزُل َرب َْٚ  ـَ

ُ  :ُٝ ِْ ؿُ  :َل َٚ ؟ ؿَ َيِْْزُل  ُٚل ِٓمَر, إَ َأَظز  اَّلل  ََ َم َيْْ َٕ  ُي  ٕ َْٔػ؟ إ ـَ  : ب   باِلَ ِزُل ْمِر افر 

ٍْٔػ   .ـَ

قَب  -11 َُ ًْ َثَْٚ َأبُق َي ِهٔؿَ  َحد  ـُ إِْبَرا ـُ  َْٚ, ثَ ُل دْ ًَ افْ  إِْشَحُٚق ْب ٌُقُب ْب ٌِْد  َمْ َظ

ـِ  ْحَ ِٚى   افر  ََ ى, اْف َثِْك َجد  ِر  َحد  ُْ ُد َأبُق َب  ّ ـُ ُمَ ٌُقٍب  ـِ بْ  َأْحَدَ  ْب  ـُ بْ  دُ ْحَ أَ  َٚ َْ , ثَ َمْ

ـِ أَ  َٚ َْ ثَ  ,َحََقْيفِ  ْحَ ٌِْد افر  ـُ  َٚ َْ , ثَ افًتُل بُق َظ ُد ْب  ّ ـَ  ُٝ خْ َٖ , َش مٍ َشال ُمَ  ْب
ِ
ٌَْد اَّلل  َظ

 
= 

ًٚل, وأهؾ افًْٜ والمظٜ أصحٚب الديٞ وادَهقد أن هذه افهٍٜ مـ صٍٚت إؾ

يثٌتقن لل ظز وجؾ صٍٚت إؾًٚل بم ئِؼ بف شٌحٕٚف وتًٚػ, أمٚ أهؾ افٌدع ؾٍْٔقهنٚ, ثؿ 

يتٚفقن بٚدجٚز وافتٖويؾ فردهٚ, وفذفؽ وؿًقا ف افتًىٔؾ, ومـ أؾوؾ مٚ ؿرأت ف هذا 

 ♫.أؾٚد وأجٚد ؾَد  (2/147:3)درء افتًٚرض:افٌٚب, ـالم صٔخ الشالم ف 

( أبق افًٌٚس ظٌد الل بـ ضٚهر بـ الًغ بـ مهًٛ بـ ُرزيؼ الزاظل بٚفقٓء 1)

ـه( تدرج ف افقٓيٚت ف افًك افًٌٚد حتك ظْٔف احٖمقن أمراً لراشٚن 182-232)

ًٚ. َٕاًل مـ هٚمش  دا شخٔ )ذح ومٚ وآهٚ, ؾٌَك إػ أن تقف بًْٔٚبقر, وـٚن جقا

ًقي(215إصٌٕٜٓٚٔ/  ً  ., حتَٔؼ د.مّد بـ ظقدة اف
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ٌََٚركِ  ُ ٌَٚنَ  ـْ ظَ  اْد ًْ ـْ َص َٜ افْ ْهِػ ِم َِ ْٔ ًُِٔػ , ٕ ُزوِل َف : َيٚ َو
ِ
ٌُْد اَّلل  َٚل َظ ََ ُٜ  َؾ َِ ْٔ َف

ـُ ِف  ُل زِ ْْ يَ  !افْ ْهِػ  ِٜ  ؾ    َِ ْٔ ُجُؾ  ,َف َٚل افر  ََ ٌِْد ا :َؾ ْحَـَيٚ َأبَٚ َظ َْٔػ َيِْْزُل  فر  َْٔس ؟ ـَ َأَخ

ُِق َذفَِؽ  ٚنُ َُيْ َُ  ؟ ِمْْفُ  اْدَ
ِ
ٌُْد اَّلل  َٚل َظ ََ َْٔػ َصٚءَ : َؾ ـَ  .َيِْْزُل 

ٍٜ ُأْخَرى ٌََٚركِ  َوِف ِرَواَي ُ ـَ اْد  ْب
ِ
ٌَْد اَّلل  َٚيٜ َأن  َظ َُ

ُجؾِ  َؿَٚل  َهِذه اْلِ  إَذا َجَٚءكَ : فِِر 

 ُٞ ـْ  اْلَِدي   َظ
ِ
   .فُ فَ  عْ َو ْٚخ ؾَ   ☺ َرُشقِل اَّلل 

قُل  -12 َُ  الَِٚؾَظ َي
ِ
َٚ َظٌِد الل ُٝ الَٚـَِؿ أبَ ًْ

ِّ ُٝ : َش ًْ
ِّ  ُـ ك بْ َٔ ٚ َيْ ي  رِ ـَ زَ  َٚ بَ أَ َش

قُل  دٍ ّ  ُمَ  َُ ي  َي َْْزِ ًَ ُٝ : اْف ًْ
ِّ ٍٛ  َش ـَ َأيِب َضٚفِ ِهَٔؿ ْب قُل  إْبَرا َُ ـَ : َي ٝ َأْحَد ْب ًْ

ِّ َش

ِٔد  ًِ ِهَٔؿ أَ َش ـِ إْبَرا  افْ  ٚبَ ْب
ِ
ٌِْد اَّلل   بَ ر  َظ

قُل  ل  ٚضِ َُ ُت : َي ـِ إَ جَمَِِْس  َحَيْ  ْب
ِ
ٌِْد اَّلل  ِمِر َظ

ِهٔؿَ  َضِٚهٍر َذاَت َيْقٍم, ـُ إْبَرا ـُ َراَهَقْيفِ ل ِْ ًْ يَ - َوَحَيَ إْشَحُٚق ْب ـْ  -اْب ِئَؾ َظ ًُ َؾ

ِٞ افْ ُزوِل: َأَصِحٌٔح ُهقَ    ,ؿْ ًَ : َٕ َل َٚ ؟ ؿَ َحِدي
ِ
ٌِْد اَّلل  ِد َظ ا ُض ُؿق  ًْ َٚل َفُف َب ََ َيٚ َأبَٚ  :َؾ

 َ قَب َأتَْزُظُؿ َأن  اَّلل  َُ ًْ ٍٜ  َٚػ ًَ تَ َي َِ ْٔ ؾ  َف ـُ َْٔػ َيِْْزُل : َل َٚ ؿَ  ,ؿْ ًَ : َٕ َل َٚ ؟ ؿَ َيِْْزُل   فُ فَ  َل َٚ ََ ؟  ؾَ ـَ

ُج , َؾْقق َحت ك َأِصَػ َفؽ افْ ُزوَل  فُ تْ ٌِ : أثْ ُق َٚ حَ إْش  َٚل افر  ََ َٚل  ,ققْ ف ؾَ ت  ٌَ ثْ : أَ ُؾ َؾ ََ َؾ

ًٚ ﴿: ظز وجؾ اللُ  َل َٚ : ؿَ إْشَحُٚق  ٍّ ًٚ َص ٍّ َُِؽ َص  َل َٚ ََ ؾَ  ,(22)افٍجر/ ﴾َوَجَٚء َرب َؽ َواْدَ

  رُ مِ إَ 
ِ
ٌُْد اَّلل  ِٜ : َظ ََٔٚم

َِ قَب َهَذا َيْقُم اْف َُ ًْ ُ , َيٚ َأبَٚ َي َٚل إْشَحُٚق: َأَظز  اَّلل  ََ ِمَر إَ َؾ

ـْ جَيِل َْٔقمَ َوَم ُف اْف ًُ َْ ّْ ـْ َي  َم
ِٜ ََٔٚم
َِ  ؟ُء َيْقَم اْف

َٔٚ ؾ  َج وَ  ز  ظَ  ب  رَ افْ  ولِ زُ ُٕ  َزُ َخ وَ  ْٕ  افد 
ِ
ٍٜ إَػ َشَمء َِ ْٔ ؾ  َف تِفِ  ٌؼ ٍَ ت  مُ  َزٌ َخ  ـُ  ,َظَذ ِصح 

ِحَٔحْغِ  ٌج ر  خُمَ  ـْ َضِريِؼ  ِف افه  ـِ َأنَسٍ  ِم ـِ إََؽر   َمٚفِِؽ ْب ْهِرى  َظ ـِ افز  َأبِك وَ  ,َظ
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ـْ َأبِك ُهَرْيَرةَ  َٜ َظ َّ َِ  (1).َش

َٕٚهُ  -13 ِهٔؿُ  َٚ َْ , ثَ دَ ْحَ أَ  ـُ بْ  رُ هِ اَ زَ  َأبُق َظِع   َأْخَزَ دِ  َأبُق إِْشَحَٚق إِْبَرا َّ ٌِْد افه  ـُ َظ , ْب

  ,)ح( ٌؽ فِ َٚ مَ  َٚ َْ ثَ  ,ٍٛ ًَ ْه ق مُ بُ أَ  َٚ َْ ثَ 

ٚٚ َْ ثَ د  َح وَ  -14 ِري  ـَ ـُ َز ِر ْب ُْ َْٔدانَ َأبُق َحٚتٍِؿ  َٚ َْ ثَ  ,َأبُق َب ٌَ ـُ ُظ ـُ  َٚ َْ , ثَ َظِع  ْب ُد ْب  ّ ُمَ

َٔك  ٌف ل ِْ ثَ د  َح وَ  ,عٍ ؾِ َٚ َٕ  ـِ  ابْ َذ ظَ  أُت رَ  ؿَ َم ِٔ ؾِ : وَ َل َٚ ؿَ َيْ  , (2))ح( ٍؽ فِ َٚ مَ  ـْ ظَ  ,ُمَىر 

 

( روي هذا الديٞ ظـ مٚفؽ, ظـ افزهري, ظـ أيب شِّٜ, وأيب ظٌد الل إؽر ظـ 1)

أيب هريرة مٚ يَرب مـ َخًٜ ظؼ راٍو ـم ذـره مَؼ ـتٚب افْزول افنٔخ أبق مّد أحد 

 صحٚتف ادًّك ]افتًِٔؼ احٖمقل ظذ ـتٚب افْزول[ وهؿ:

 ظٌد الل بـ مًِّٜ افًٌَْل. -2 ـ وهٛ ادكي.ظٌد الل ب -1

ز. -4  ظٌد افرحـ بـ ؿٚشؿ. -3  مًـ بـ ظًٔك افَزا

 ئل بـ مٚفؽ بـ أنس. -6 ئل بـ ظٌد الل بـ بُر. -5

 إشحٚق بـ ظًٔك بـ افىٌٚع. -8 ئل بـ ئل افًْٔٚبقري. -7

 جقيريٜ بـ أشمء. -12  إشمظٔؾ إويز. -9

 ظٌد افًزيز إويز. -12 بـ مٓدي. ظٌد افرحـ -11

 مهًٛ بـ ظٌد الل افزبري. -14 ؿتٌٜٔ بـ مًِؿ افًٌَْل. -13

 أبق مهًٛ افزهري. -15

دة, وؾٔف أن ( مـ ضر6/134( ذـره ابـ ظٌد افز ف )افتّٓٔد :2) يؼ جٚمع بـ شقا

= 
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ِري ٚ -15 ـَ ـُ َز ِر ْب ُْ َثَْٚ َأبُق َب   ؿِ ِش ََٚ ق افْ بُ أَ  َٚ نَ , أَ َوَحد 
ِ
ُْٔد اَّلل  ٌَ ِهَٔؿ  ُظ ـُ إْبَرا  ـِ بْ ْب

دٍ  َٚ َْف, ثَ قيَ ٚفبَ   ّ ـُ ُمَ َٔك ْب َٔك َٚ َْ ثَ  ,َيْ ـُ َيْ َٔك ْب ـِ  ,ٍؽ فِ َٚ  مَ َذ ظَ  أُت رَ : ؿَ َل َٚ , ؿَ َيْ ـْ اْب َظ

ْهِري   ٍٚب افز  َٓ  إََؽر  , ِص
ِ
ٌِْد اَّلل  ـْ َأبِك َظ َٜ  ,َظ َّ َِ ـْ َأبِك ُهَرْيَرةَ  ,َوَأبِك َش , ◙ َظ

 
ِ
َٔٚ, : "َل َٚ ؿَ  ☺ َأن  َرُشقَل اَّلل  ْٕ  افد 

ِ
َمء  ً  إَِػ اف

ٍٜ َِ ْٔ َٚػ َفِ ـؾ  َف ًَ ٌََٚرَك َوَت َيِْْزُل َرب َْٚ َت

ِ ِْٔؾ أِخرِ  ُٞ اف ُِ ك ُث ََ ٌْ قُل  ,ِحَغ َي َُ َٔ َٛ َففُ : َؾ َْٖشتَِجٔ ـْ َيْدُظقِٕك َؾ َُٖخِْك و ,َم ًْ ـْ َي َم

ُْٖظىَِٔفُ  ـْ و ,َؾ ٍَِر فَ  َم َْٖؽ ٍُِرِٕك َؾ ٌْ َت ًْ  (1)".فُ َي

 :ةَ رَ يْ رَ  هُ يِب  أَ َػ إِ  ٌق رُ ضُ  ِٞ يِ دِ ا اْلَ ذَ َِلَ وَ 

َٜ  ,َرَواُه إَْوَزاِظك   َّ َِ ـْ َأبِك َش ثٍِر, َظ ـَ ـِ َأبِك  َٔك ْب ـْ َيْ ـْ َأبِك ُهَرْيَرةَ  ,َظ  ,)ح( َظ

ـُ َهُٚرونَ  اهُ وَ رَ وَ  ِد َٕ ا ْـ ه مِ ْرُ ؽَ وَ  َيِزيُد ْب  ّ ـْ ُمَ , َظ
ِٜ
 ّ ـِ ِئ ٍرو ْب ّْ , ظَ  ,َظ َٜ َّ َِ ـْ َأبِك َش

ـْ َأبِك ُهَرْيَرةَ   .َظ

ْهِري   ـْ ظَ  ,ٌؽ فِ َٚ مَ وَ   (2).ةَ رَ يْ رَ  هُ يِب أَ  ْـ ظَ  ,ِج رَ ظْ إَ  ـْ ظَ  ,افز 

 
= 

 ًُ (, 2/415ؿٚل: يتْزل أمره, وجٚمع هذا ؤًػ, وًٍف افدارؿىْل )فًٚن ادٔزان: ٚمٚف

تر  وهذه افزيٚدة ظـ مٚفؽ هل خالف مٚ ثٌٝ ظـ مٚفؽ, بؾ المٚم مٚفؽ ثٌٝ ظْف بٚفتقا

 ▐. بم ئِؼ بذاتف ▐ أنف يًتَد ٕزول افرب 

 (.758( مًِؿ )1)

( خىٖ: فٔس إظرج ظـ أيب هريرة, إٕم هق إؽر, ـم ذـره افدارؿىْل ف 2)

= 
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ْهِري   ـْ افز  َٚفٌِؽ, َظ ِٛ  ,َوَم  ٔ ًَ ُ ـِ اْد ِٔد ْب
ًِ ـْ َش ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ,َظ  .َظ

ْٔدُ  ٌَ   َوُظ
ِ
ـُ اَّلل  رَ  ْب َّ ـِ َأبِ  ,ُظ ِٔد ْب ًِ ـْ َش ـْ َأبِك ُهَرْيَرَة.َظ ى  َظ ُزِ َْ ٍٔد اْدَ

ًِ  ك َش

ِٚوِر, وَ  ًَ ُ ـُ َأبِك اْد ٌُْد إَْظَذ ْب ِْ  ـُ بْ  رُ ِن بَ وَ َظ ـْ َأيِب َحِٚزمٍ  ,َمنَ َش ـْ َأيِب  ,َظ َظ

 . ُهَرْيَرةَ 

ًِؿٍ  اهُ وَ رَ وَ  ـِ ُمْى ٌَْرِ ْب ـُ ُج ِٚؾُع ْب  .فِ ِٔ بِ أَ  ـْ ظَ  ,َٕ

 َٜ ٌَ َْ ـِ ُظ ـْ إِ  ,َوُمقَشك ْب َٔكَظ ـِ َيْ ِٝ  ,ْشَحَٚق ْب ِٚم ـِ افه  ٌََٚدَة ْب ـْ ُظ  .َظ

ـِ َمٚفٍِؽ وَ  ِٛ ْب ًْ ـَ ـُ  ـِ ْب ْحَ ٌُْد افر    ,َظ
ِ
ٌِْد اَّلل  ـِ َظ ـْ َجٚبِِر ْب  .َظ

 ٍٛ ـِ َأبِك َضٚفِ ـْ َظِذ  ْب ـُ َأبِك َراِؾٍع, َظ  ْب
ِ
ُْٔد اَّلل  ٌَ  .َوُظ

ـْ َأبِك إَْح  ,إِْشَحَٚق  يِب أَ  ـْ ظَ  ,يٌؽ َذِ وَ  قدٍ َظ ًُ ًْ ـِ َم  ْب
ِ
ٌِْد اَّلل  ـْ َظ  .َقِص, َظ

 ٍٛ ًْ ـَ ـُ  ُد ْب  ّ ْٔدٍ  ,َوُمَ ٌَ ـِ ُظ َٜ ْب ـْ َؾَوَٚف   ,َظ
ِ
ْرَداء ـْ َأيِب افد   .َظ

َبْرِ  ـْ َجٚبِرِ  ,َوَأبُق افز   .َظ

ٌَْرٍ  ـُ ُج ُٔد ْب
ًِ ٌ ٚسٍ  ,َوَش ـِ َظ ـْ اْب  .َظ

 َٜ ِمَِْغ َظِٚئَن ْٗ ُ ـْ ُأم  اْد  .َوَظ

 َّ َِ  ╚.َٜ َوُأم  َش

 
= 

ورواه أبق داود افىٔٚفز, ظـ ( ؿٚل: 182(, وؿد ذـره ف )افْزول/9/236)افًِؾ:

 إبراهٔؿ بـ شًد, ظـ افزهري ظـ أيب شِّٜ وإؽر. 
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ُرُق  ََٖشِِٕٚٔدَهٚ ٌٜ َج ر  ٚ خُمَ َٓ ِ  ـُ  َوَهِذِه افى  ٌِرِ ٚ َْ ٚبِ تَ  ـِ ِف  بِ َُ ُروِف  اْف ًْ  .ْٕتَِهٚرِ ٚٓـبـ اْدَ

 ِٜ َٜ  ,إَْوَزاِظك   َوِف ِرَواَي َّ َِ ـْ َأبِك َش ثٍِر, َظ ـَ ـِ َأبِك  َٔك ْب ـْ َيْ ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ,َظ  َظ

◙  
ِ
ـْ َرُشقِل اَّلل  َُِثٚهُ إِ : "☺َظ ِ ِْٔؾ َأْو ُث َٙ ِْٕهُػ اف ُ  :َذا َم إَِػ  َيِْْزُل اَّلل 

َٚٔ ْٕ  افد 
ِ
َمء  ً قُل  اف َُ َٔ َىك :َؾ ًْ ُٔ ـْ َشٚئٍِؾ َؾ تََجُٚب َففُ ؟ َهْؾ ِم ًْ ـْ َداٍع َؾُٔ هؾ مـ ؟ َهْؾ ِم

َر َفُف؟ حتك يٍْجَر افهٌُح  ٍَ ٌْ ُٔ ٍر ؾ
ٍِ ٌْ َت ًْ   (1)."ُم

 ِٜ ـِ مُ  َوِف ِرَواَي ِٔد ْب ًِ ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ,ِٜ َٕ َٚ َج رْ َش ُط " :َل هِ وَ  هِ رِ ِخ  آَ ِف  ةً دَ َٚ يَ زِ  َظ ًُ ٌْ ُثؿ  َي

ُِقمٍ  :ُل قُ َُ َٔ ؾَ  ,َيَدْيفِ  ِرُض َؽْرَ َظُدوٍم َوٓ َط َْ ـْ ُي   (2)".َم

 ِٜ ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َوِف ِرَواَي   َأيِب َحِٚزٍم, َظ
ِ
ـْ َرُشقِل اَّلل  َ َيِْْزُل إَِػ " :☺َظ  إِن  اَّلل 

َْٕٚٔ  افد 
ِ
َمء  ً ِٞ  اف ُِ ِ ِْٔؾ إَِخرِ ِف ُث ُْٖظىِٔفِ َؾَُْٔٚدِي  ,اف ـْ َشٚئٍِؾ َؾ ـْ ؟ َهْؾ ِم َهْؾ ِم

ٍُِر َففُ  َْٖؽ ٍٍِر َؾ ٌْ َت ًْ َ ح إِ وُ رُ ف افْ ِٔ ؾِ  ءٌ َر  َك ََ ٌْ يَ  الَ ؟ ؾَ ُم َ ف, إِ بِ  ؿَ ِِ ظَ  ٓ  ـ ْلِ  اَ ْغ ِ  ََ ث  افْ  ٓ 

ُيقكُ  حٔيه غَ حِ  َؽ فِ ذَ : وَ َل َٚ ؿَ  ,سالْٕ وَ    (3)."ُب الَ ُِ افْ  ُح ٌَ ْْ تَ وَ  ,رُ ِّ اْلَ  ُؼ َٓ ْْ تَ وَ  ,اْفد 

ِئك   ْشَتَقا ثِرٍ  ,َوَرَوى ِهَنٌٚم افد  ـَ ـِ َأبِك  َٔك ْب ـْ َيْ قنٍ  ,َظ ُّ ْٔ ـِ َم ـْ ِهاَلِل ْب ـْ  ,َظ َظ

 

  (.758( صحٔح: مًِؿ )1)

 (.758( صحٔح: مًِؿ )2)

( ظـ ظٌٚدة بـ افهٚمٝ 5/255)افٍردوس بّٖثقر الىٚب:ف ( ذـره افديِّل 3)

ه ادحَؼ إػ )جع  بٍِظ: "وذفؽ حغ يْٓؼ المر وتٌْح افُالب ويهٔح افديؽ", وظزا

 (, وافىزان ف )افٌُر(.1/1216القامع:
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ِ
ٚرٍ  َظَىٚء ًَ ـِ َي ِْك   ,ْب َٓ َٜ اْلُ ـْ ِرَؾَٚظ   َل قُ ُش رَ  ن  أَ  فُ ثَ د  َح  ,َظ

ِ
َٙ : "َل َٚ ؿَ  ☺ الل إَِذا َم

ِ ْٔؾِ  ُٞ اف ُِ ِ ْٔؾِ  ُث  َم ً  افْ  َػَ إِ  اللُ  ُل زِ ْْ يَ  :هُ َٚ ثَ ُِ ثُ  وْ أَ  َأْو َصْىُر اف
ِ
ـْ : ُل قُ َُ َٔ ٚ ؾَ َٔ َٕ د  افْ  ء ٓ َأْشَُٖل َظ

ٌَِٚدي َؽْرِي ـْ  ,ِظ َر َففُ  َم ٍِ َْٖؽ ٍُِرِن َؾ ٌْ َت ًْ ـْ ؟ َي َٛ َففُ  َم ـْ ؟ َيْدُظقِن َؾَْٖشَتِجٔ َٖخُ  َم ًْ  ِْلَي

ٌُْح ؟ ُأْظىِٔفِ  ِجَر افه  ٍَ  (1)."َحت ك َيْْ

ِد ادَْ  -16  ّ ٚ َأبُق ُمَ َٕ َِِدي  َأْخَزَ َٔك َٚ َْ , ثَ ُج اَ َن  افْ  ٚسِ ٌ  ًَ ق افْ بُ أَ  َٚ نَ أَ  ,ج ـِ َيْ ُد ْب  ّ  ,ُمَ

ـُ ُمقَشك َْٚ ثَ   ْب
ِ
ُْٔد اَّلل  ٌَ ـْ َأبِك إِْشَحَٚق  ,ُظ ِئَٔؾ, َظ ا ـْ إِْهَ ـْ َأبِك مُ  ,َظ ٍِِؿ إََؽر  َظ ًْ 

ٍٔد َوَأبِك ُهَرْيَرةَ : َل َٚ ؿَ  ًِ ُد َظَذ َأبِك َش َٓ َدا َظَذ  َأْص ِٓ َُم َص   لِ قُ ُش رَ  َأهن 
ِ
َوَأنَٚ  ,☺ الل

َم  ِٓ ْٔ َِ ُد َظ َٓ َُم  َأْص ِك  ٚ ًَ ِّ َش َأهن  ُٞ ل: "قُ َُ يَ  ☺افٌْ  ُِ َٛ ُث ُؾ َحت ك إَِذا َذَه ِٓ ّْ َ ُي إِن  اَّلل 

ِ ْٔؾِ  ُل إَ  اف  َم ً   افْ َػ إِ  طَ ٌَ هَ  و 
ِ
ٍِرٍ ؟ ٍٛ ِٕ ذْ مُ  ـْ مِ  ْؾ : هَ ُل قُ َُ َٔ ٚ, ؾَ َٔ ْٕ د  افْ  ء ٌْ َت ًْ ـْ ُم َهْؾ ؟ َهْؾ ِم

ـْ َداٍع؟ ـْ َشٚئٍِؾ؟ َهْؾ ِم  (2)".ُس ّْ ن  افْ  عَ ُِ ىْ ك تَ ت  َح  ِم

َِِدي   -17 ِد اَدْج  ّ ٚ َأبُق ُمَ َٕ ٌ ٚسِ  َٚ َْ ثَ  ,َأْخَزَ ًَ ك   َأبُق اْف
ٍِ ََ ـُ اٚ َْ ثَ  ,افث  ـُ ْب ًَ ْلَ

ٌ ِٚح  ر ـُ بْ  ُٜ ٚبَ ٌَ ٚ َص َْ ثَ  ,افه  ـِ َأبِك إِْشَحَٚق  ,ثقا َُٕس ْب ـْ ُيق ٍِِؿ إََؽر   ,َظ ًْ ـْ َأبِك ُم  َظ

َُم : َل َٚ ؿَ  ٍٔد َوَأبِك ُهَرْيَرَة َأهن 
ًِ ُد َظَذ َأبِك َش َٓ   ُل قُ ُش رَ  َٚل : ؿَ َٓ َٚ ؿَ  َأْص

ِ
َ ": ☺ الل إِن  اَّلل 

ُؾ َحت ك إَِذا ِٓ ّْ  َم ًّ افْ  هِ ذِ هَ  َهٌََط إَِػ  ؾِ افِْٔ  ُٞ ُِ ثُ  نَ َٚ ـَ  ُي
ِ
 َم ًّ افْ  اِب قَ بْ َٖ بِ  رَ مَ أَ  ؿ  , ثُ ء

ِ
 ء

 

 (.754( صحٔح: افالفُٚئل )ذح أصقل آظتَٚد/1)

  (.758( صحٔح: مًِؿ )2)
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ُْٖظىِٔفِ : َٚل ََ ؾَ  ,ْٝ حَ تِ ٍُ ؾَ  ـْ َشٚئٍِؾ َؾ ـْ ؟ َهْؾ ِم ـْ ف؟ ٌُ ِٔ جِ ُٖ ؾَ  عٍ اَ دَ  َهْؾ ِم  رٍ ٍِ ٌْ تَ ًْ مُ  َهْؾ ِم

ـْ ف؟ فَ  رُ ٍِ ٚؽْ ؾَ  ـْ  َهْؾ  ه؟رُض   فُ ْْ ظَ  ُػ ِن ـْ أَ  رٍ ىَ ْو مُ  َهْؾ ِم  ٌِ تَ ًْ مُ  ِم
 ُل ا زَ يَ  الَ ف؟ ؾَ ثُ ِٔ ؽِ أُ  ٍٞ ِٔ

ْجرُ ف ُٕٚ َُ مَ  َؽ فِ ذَ  ٍَ َُِع اْف   (1)".َٚٔ ْٕ د  افْ  ـْ مِ  ٍٜ َِ ْٔ فَ  ؾ  ـُ  ِفِ  َحت ك َيْى

َِِدي   -18 ِد اَدْج  ّ ٚ َأبُق ُمَ َٕ ٌ ِٚس ٚ ٌَ نْ أَ  ,َأْخَزَ ًَ ك  -َأبُق اْف
ٍِ ََ ِْل افث  ًْ ِٚهُد  َٚ َْ , ثَ -َي جُمَ

ـُ ُمقَشك ؾٍ  ْب ْٓ ـُ َش ْوُؾ ْب ٍَ ـُ َهُٚرونَ  َٚ َْ : ثَ َٓ َٚ ؿَ  َواْف َٚ  ,َيِزيُد ْب يٌؽ َثَْ َأبِك  ْـ ظَ  ,َذِ

ـْ إََؽر   ,إِْشَحَٚق  َدا َظَذ َرُشقِل  َظ ِٓ َُم َص ٍٔد َأهن 
ًِ َد َظَذ َأبِك ُهَرْيَرَة َوَأبِك َش ِٓ َأن ُف َص

 
ِ
ِ ْٔؾِ : "َأن ُف َؿَٚل  ☺ اَّلل  ُٞ اف ُِ َٚن ُث ـَ َٚػ  َل زَ َٕ  إَِذا  ًَ ٌََٚرَك َوَت َْٕٔٚ َت  افد 

ِ
َمء  ً : َل َٚ ََ , ؾَ إَِػ اف

 ُب َٚ تَ يُ  ٍٛ ئِ َٚ تَ  ـْ مِ  ْؾ هَ  َٓ ؟ أَ فُ فَ ْٗ ُش  َك ىَ ًْ يُ  ؾٍ ئِ َٚ َش  ـْ مِ  ْؾ ؟ هَ فُ فَ  رُ ٍَ ٌْ يُ  رٍ ٍِ ٌْ تَ ًْ مُ  ـْ مِ  ْؾ هَ  َٓ أَ 

 (2)".ف؟ْٔ ِِ ظَ 

ـُ  َأبُق َظِع  إْشَمِظُٔؾ  َٚ َْ , ثَ ٚدَ َح  ـُ بْ  َمُْْهقرٍ  ْشَتُٚذ َأبُقإُ ٚ َْ ثَ د  َح  -19  َم و افيِب أَ ْب

َٚ  ,ادَ دَ ٌْ ٌَ بِ  ـُ َثَْ َمِٚدى   َأْحَُد ْب اِق , َمُْْهقِر افر  ز  ٌُْد افر  َٚ َظ رٌ ٚ نَ أَ  ,َثَْ َّ ًْ ـِ  ,َم ِْٔؾ ْب َٓ ـْ ُش َظ

ـْ َأبِٔفِ  ,َأبِك َصٚفٍِح  ـْ َأبِك ُهَرْيَرةَ  ,َظ   قُل ُش ل رَ َٚ : ؿَ َل َٚ ؿَ  َظ
ِ
 َػَ َٚ ًَ تَ  ِْْزُل اللُ يَ : "☺ الل

 

َأَمَر ( صحٔح: وؾٔف زيٚدات تٍرد ِبٚ يقٕس بـ إشحٚق مـ دون أصحٚبف, وهل: "1)

 ْٝ تَِح ٍُ  َؾ
ِ
َمء ًّ َٖبَْقاِب اْف ـْ  , ""بِ ِنُػ  َهْؾ ِم ـْ ه؟  ُمْوَىٍر َأ ـْ َظُْْف رُض  ٍٞ ُأِؽُِٔثف؟ ؾاَلَ  َهْؾ ِم ِٔ ٌِ َت ًْ ُم

ُٕف  ٚ َُ ُل َذفَِؽ َم ْجرُ َيَزا ٍَ َُِع اْف َْٕٔٚ َحت ك َيْى ـْ اْفد   ِم
ٍٜ َِ ؾ  َفْٔ ـُ  ". َٕاًل مـ )ط ابـ ظٌٚس(.ِفِ 

 ( ؾٔف ذيؽ بـ ظٌد الل, ؿٚل ابـ حجر: صدوق ُيىئ.2)
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َْٕٔٚ ِفِ   افد 
ِ
َمء  ً  إَِػ اف

ٍٜ َِ ؾ  َفْٔ َُٖخِْل  ,ًٚ ثَ الَ ثَ  ُؽ ِِ ادَْ  َٚ نَ أَ  ُؽ ِِ ادَْ  َٚ نَ : أَ ُل قُ َُ َٔ , ؾَ ـُ ًْ ـْ َي َم

َٛ َففُ  َْٖشتَِجٔ ـْ َيْدُظقِن َؾ ُْٖظىَُِٔف؟ َم َر َففُ  ؟َؾ ٍِ َْٖؽ ٍُِرِن َؾ ٌْ َت ًْ ـْ َي ُل زَ يَ  الَ ؾَ  ؟َم  ؽفِ ذَ ـَ  ا

ْجرُ  ٍَ َُِع اْف  (1)."َحت ك َيْى

ِٞ دِ اْلَ  اَ ذَ هَ  رِ ثْ  إِ َذ ظَ  ْشَتُٚذ َأبُق َمُْْهقرِ إُ  ُٝ ًْ ِّ َش  -22  ,َْٚ ٔ  َِ ظَ  هُ الَ مْ ي أَ ذِ اف   ي

َٜ ئؾ ُش  ٍَ ٍْٔػ  باِلَ َيِْْزُل : َل َٚ ََ ؾَ  ,فُ ْْ ظَ  َأبُق َحِْٔ  .ـَ

ؿْ  َل َٚ ؿَ وَ  ُٓ ُو ًْ ُُٕزوًٓ : َب ٔ   َيِْْزُل  ُبقبِ ٍْٔػ  باِلَ  ِٜ َئُِِؼ بِٚفر  قنَ , ـَ ُُ ـْ َؽْرِ َأْن َي ُُٕزوَفُف  ِم

ُُٕزولِ  ِِْؼ  ِمْثُؾ  ع  و (2)(بِٚفت َخع  )اْلَ َّ ُٚتفُ   فُ نَ َٕ  ,افت  ٍَ قَن ِص ُُ ٌه َأْن َت  ِمْثَؾ  ُمَْز 

ِٚت  ٍَ ِؼ  ِص ِْ َٚن , اْلَ ـَ َم  هَ ـَ قنَ  ًٚ ُمَْز  ُُ ِِْؼ  ِت اَ وَ ذَ  َؾ ثْ مِ  فُ تُ اَ ذَ  َأْن َت َِِٕٔٚف ف ٔئِ جِ َّ , ؾَ اْلَ َوإِْت

ُُٕزوفِفِ  ِٛ َمٚ َو ًَ ٚتِفِ  َظَذ َح ٍَ ـْ َؽْرِ َتْنٌِٔفٍ , َئُِِؼ بِِه  (3).ٍػ ْٔ ـَ وَ  ِم

ـُ إْشَحَٚق  ٚمُ مَ الِ  َل َٚ ؿَ وَ  -21 ُد ْب  ّ ٍر ُمَ ُْ َّ  َأبُق َب ـِ ُخَزْي  افت ْقِحٔدِ  ِٚب تَ  ـِ ِف  َٜ ْب

ِٜ : (4)♫ رٍ ٚهِ  ضَ يِب أَ  هِ دِ ؾِ َٚ َح  ـْ مِ  ُٝ ًْ ِّ َش وَ  ,فُ ٍَ ْ  ي َص ذِ اف   َٚبَِت ٌٍَٚر َث ِر َأْخ ـْ َُٚب ِذ َب

 

 (.758( صحٔح: مًِؿ )1)

إشمء وافهٍٚت( افنٔخ مّد مٛ افديـ أبق زيد: بٚفتخع وٌىٓٚ مَؼ ) (2)
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 افًرش, والل أظِؿ.الِقل وآحتٚد, ومـ يَقل: ُيِق مْف 
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َْدِ   ً َِق  اف َرا ًِ َجِٚز َواْف َمُء اْلِ َِ ب   ِف َرَواَهٚ ُظ   (َٚػ ًَ تَ وَ  كَ ٚرَ ٌَ تَ  ُُٕزوِل افر 
ِ
َمء  ً إِػ اف

َٚٔ ٕ ٍٜ  اْفد  َِ ْٔ ؾ  َف ِٜ  ِٜ ٍَ ِص  ْرِ ؽَ  ـْ مِ  ـُ  ٔ
ٍِ
ْٔ ٌَِٚت  افْ ُزولِ  ـَ َٚدَة  دُ َٓ ْن َْ ؾَ  ,ولِ افْ زُ  َمَع إْث َٓ  رٌّ َِ مُ َص

 َٚ ًَ ِِ بِ 
ـْ َؽْرِ  ,افْ ُزولِ  رِ ـْ ذِ  ـْ مِ  رِ َٚ ٌَ ْخ إَ  هِ ذِ  هَ  ِف َم بِ  ـٌ َ  ْٔ تَ ًْ , مُ فِ ٌِ ِْ ََ بِ  ٌق د  َه ف, مُ ِٕ  نْ أَ  ِم

ٔ َْٚ  ن  , َٕ َٜ ٔ  ٍِ ْٔ َُ افْ  َػ ِه َٕ  ٌِ ُُٕزوِل ٚ َْ فَ  ْػ ِه يَ  َلْ  ☺َٕ  َٜ  ٔ
ٍِ
ْٔ ً   َػ ٚ إِ َْ ََ فِ َٚ َخ ـَ َٔٚاف ٕ  اْفد 

ِ
, َمء

ُ بِ  َٚ مَ  نَ َٚ َٔ بَ  ☺ فُ ٔ  ٌِ َٕ  ِػَ وَ  ظز وجؾ اَّللُ , وَ ُل زِ ْْ يَ  فُ ن  ٚ أَ َْ َّ َِ ظْ أَ وَ  ٜ َج َٚ اْلَ  فِ ْٔ فَ إِ  غَ ِّ ِِ ًْ ْٚد

 ْرَ , ؽَ افْ ُزولِ  َؽ فِ ذَ  ـْ مِ  رِ َٚ ٌَ ْخ إَ  هِ ذِ  هَ  ِف َم بِ  قنَ ؿُ د  َه مَ  قنَ ُِ ئِ َٚ ؿَ  ـُ حْ َْ , ؾَ ؿْ ِٓ ِْ يِ دِ  رِ مْ أَ  ـْ مِ 

ِٜ  ِٜ ٍَ ِه بِ  ولِ زُ ِْ ِْ فِ  غَ ٍِ ِ  َُ تَ مُ   ٔ
ٍِ
ْٔ َُ  (1).افْ ُزولِ  َٜ ٔ  ٍِ ْٔ ـَ  ْػ ِه يَ  َلْ  ☺ ُل ٌِ ْ  افْ  ذْ , إِ اْف

 اْلَِٚؾظُ  -22
ِ
ٌُْد اَّلل  َٚـُِؿ َأبُق َظ َٕٚ الَ َْٔدٓ دٍ ّ  ق ُمَ بُ أَ  َٚ َْ , ثَ َأْخَزَ ـُ  ,ِن  افه  َثَْٚ َظِع  ْب

ْٔد ـِ اْلَُْ ْغِ ْب ًَ ى  , اْلُ ْكِ
ِ
ـُ َصٚفٍِح اْد ٍٛ اَثَْٚ , َثَْٚ َأْحَُد ْب ـُ َوْه ـُ  َٚ نَ , أَ ْب ُٜ ْب َرَم خَمْ

ْرٍ  َُ   ,)ح( فِ ِٔ بِ أَ  ـْ ظَ  ,ُب

َٚـِؿُ وَ  -23 َٕٚ الَ قَب إََصؿ   َٚ َْ ثَ  ,َأْخَزَ َُ ًْ ـُ َي ُد ْب  ّ ُظ َففُ  ُمَ ٍْ  ِ ـُ , َواف ِهُٔؿ ْب َثَْٚ إِْبَرا

ذٍ  َِ ـُ َوهْ , ُمْْ ـْ َأبِٔفِ  ,ٍٛ َثَْٚ ْب , َظ ْرٍ َُ ـِ ُب َٜ ْب َرَم ـْ خَمْ ِدرِ : َل َٚ ؿَ  َظ َُ ـَ اْدُْْ َد ْب  ّ ُٝ ُمَ ًْ
ِّ  َش

ِك  َيْزُظُؿ َأن ُف  َٜ َزْوَج افٌْ  َّ َِ َع ُأم  َش
ِّ قُل  ☺ َش َُ َْٔقُم َيْقمُ  :َت َؿ اْف ًْ

ُ تًٚػ  ِٕ َيِْْزُل اَّلل 

َٔٚ ِؾٔفِ  ْٕ  افد 
ِ
َمء  ً َٜ  :ْٝ فَ َٚ ؟ ؿَ َأي  َيْقمٍ وَ  :قا فُ َٚ ؿَ  ,إَِػ اف  (2).َيْقُم َظَرَؾ

 

 (.241( )افتقحٔد وإثٌٚت صٍٚت افرب ظز وجؾ/1)
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 ُٜ ِك   ـْ ظَ  ,▲َوَرَوْت َظِٚئَن ََٚػَ ِفِ : "َل َٚ ؿَ  ☺افٌْ  ًَ  ـْ مِ  ِػ ْه ْ  افْ  َيِْْزُل الُل َت

 َم ً  افْ  ِػَ إِ  نَ َٚ ٌَ ًْ َص 
ِ
 ًْ َٔ , ؾَ دِ ٌَ افْ  ـْ مِ  رِ َٚ َٓ ّْ افْ  رِ ِخ  آَ ِػ إِ  الً ْٔ ٚ فَ َٔ ْٕ د  افْ  ء

ر ًْ َص  دِ دَ ًَ بِ  رِ َٚ ْ  افْ  ـْ ؼ مِ تِ

 َٓ إِ  فُ فَ  رَ ٍَ ؽَ  َٓ إَ  اً دَ َح أَ  كَ ْسُ يَ  َٓ , وَ ِٜ َْ ً  فْ اَ  َق اَ زَ رْ ل أَ زِ ْْ يُ وِ  ,َج َٚ ٛ اْلَ تُ ُْ يَ , وِ ِٛ ِْ ـَ  زِ ًْ مَ 

 (1)".ًٚ َْ حِ َٚ َن مُ  وْ أَ  ًٚ ؿّ َٚ ظَ  وْ أَ  ؿٍ حِ رَ  عَ ضِ َٚ ؿَ  وْ أَ  ًٚ ـَ ْؼِ مُ 

24-  َٜ َّ ـُ ُخَزْي ٚ َأبُق َضِٚهِر ْب َٕ َٖ , َأْخَزَ ٌَ ٍد  َٚ َْ ثَ  ,مُ َٚ مَ الِ  ينَٚ َجد  َأنْ  ّ ـُ ُمَ ـُ ْب ًَ اْلَ

ِن   َرا ٍَ ْظ َٜ  ,افز   ٔ َِ ـُ ُظ ِئل   ,َثَْٚ إِْشَمِظُٔؾ ْب ْشُتَقا ـْ ِهَنٍٚم افد   )ح( َظ

ِن  ٚ َْ ثَ د  َح وَ  :مُ َٚ مَ الِ  َل َٚ ؿَ  َرا ٍَ ْظ ل  , افز 
ِّ
ْٓ  ً ٍر اف ُْ ـُ َب  ْب

ِ
ٌُْد الل َٚ َظ ِهَنُٚم  َٚ َْ , ثَ َثَْ

ِئل   ْشُتَقا ِن   ,افد  َرا ٍَ ْظ َثَْٚ افز  َٚ َيِزيدُ  ,َوَحد  ِْل- َثَْ ًْ ـُ َهُٚرونَ  -َي ِئل   َٚ نَ , أَ ْب ْشُتَقا افد 

 )ح( 

25-  
ِ
ٌِْد الل ـُ َظ ُد ْب  ّ َثَْٚ ُمَ قنٍ  َوَحد  ُّ ْٔ ـِ َم ِٜ بِٕٚ ْب َْْدِري  َُ ـِ  ,ثْٚ اْفَقفِٔدُ , ْش َظ

ـْ ًٚ, ًَ ِٔ َجِ  ْوَزاِظل  إَ  ثِرٍ َظ ـَ ـِ َأيِب  َٔك ْب ٚرٍ , َيْ ًَ ـِ َي  ْب
ِ
ـْ َظَىٚء ـُ , َظ ُٜ ْب َثِْل ِرَؾَٚظ َحد 

ِْل   َٓ َٜ اْلُ َب  ح() َظَرا

َٚمُ  ََٚل اِلَم َثَْٚ , َؿ ,  َٚ َْ ثَ  ,َأج قَب  ـُ بْ  دُ َٚ يَ زِ  مٍ َٚ َن ق هِ بُ أَ َوَحد  ٌِك  َِ ـُ إِْشَمِظَٔؾ اْلَ ُ ْب ٌَؼ  ُم

ـِ إَْوَزاِظك   ثَ , َظ ـُ َحد  َٔك ْب َثِْل ِهالَ  ِْل َيْ ثٍِر, َحد  ـَ ـْ َأيِب  , َظ َٜ َٕ ق ُّ ْٔ ـُ َأيِب َم ُل ْب

ِْل   َٓ َٜ اْلُ َب ـُ َظَرا ُٜ ْب َثِْل ِرَؾَٚظ ٍٚر, َحد  ًَ ـِ َي  ْب
ِ
  َظَىٚء

ِ
ٚ َمَع َرُشقِل الل َٕ  َؿَٚل: َصَدْر

 

 (, ووًٍف إفٌٚن.739: افسمذي )( ؤًػ جدا1)
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ُٕقنَ  ☺ ِْٖذ َت ًْ ُس َي َؾ افْٚ  ًَ , َؾَج َٜ  ُ ـْ َم ِك   ِم ًَ , ☺افٌْ  َْٖذُن ََلُؿْ َؾَج ِك   َل َٚ ََ ؾَ  َؾ َي افٌْ 

☺" : 
ِ
ِذي َيِع َرُشقَل الل َجَرِة اف  ـَ  ☺ َمٚ َبُٚل ِصؼ  افن  ْؿ ِم ُُ ْٔ ُض إَِف ٌَ َأبْ

ًَٔٚؾال, "َخرِ أ
ٓ  َبٚـِ ْقِم إِ ََ ـَ اْف يُؼ  , ُيَرى ِم د  ٍر افه  ُْ ُقُل َأبُق َب َُ ِذي  :َؿَٚل: َي إِن  اف 

دَ  ًْ َُٕؽ َب ِذ ْٖ َت ًْ ٔفٌ َي ٍِ ًَ ِك  , َهٚ َف َٚم افٌْ  ََ ِْٔف,, ☺َؾ َِ َد الَل َوَأثَْْك َظ
ِّ َٚن إَِذا  َؾَح ـَ َو

ََِػ َؿَٚل  َِٔدهِ ": َح ٍِْز بِ َٕ   دَ ْْ ظِ  دُ َٓ ْص أَ  ,َواف ِذي 
ِ
 ْٚ بِ  ـُ مِ ْٗ يُ  دٍ َح أَ  ـْ مِ  ؿْ ُُ ْْ مِ  َٚ مَ  الل

ِ
 َّلل

ْٔ  مِ قْ َٔ افْ وَ   ُش  ٓ  إِ  دُ دِ ًّ يُ  ؿ  ثُ  ,رِ ِخ ا
ِ رَ  ِنِ دَ ظَ وَ  دْ ََ فَ , وَ ِٜ ْ  اْلَ  ِفِ  فِ بِ  َؽ ِِ  ـْ مِ  َؾ ِخ دْ يُ  نْ أَ  يب 

 كت  َح  َٚ قهَ ُِ ُخ دْ يَ  َٓ  نْ أَ  قْ ُج رْ َٕ  ّنِ إِ وَ  ,ٍب اَ ذَ ظَ  َٓ وَ  ٍب َٚ ًَ حِ  ْرِ ٌَ بِ  ًٚ ٍَ خْ أَ  ِغَ ًِ ٌْ َش  َٜ ّْ اْلَ  ِل تِ مَ أُ 

ي ٚهِتِؿْ  ؿِ ِٓ جِ اَ وَ زْ أَ  ـْ مِ  َِح َص  ـْ مَ ا وَ قْ ُْ مِ ْٗ يُ   َٚ ًَ مَ  َوُذر 
: ☺ َل َٚ ؿَ  ؿ  , ثُ "ِٜ ْ  اْلَ  ِفِ  ؿْ ُُ َْ ـِ

قُل " َُ َْٕٔٚ ُثؿ  َي  افد 
ِ
ُ إَِػ َشَمء َُِثُٚه, َيِْْزُل اَّلل  ِ ِْٔؾ َأْو َؿَٚل: ُث َٙ َصْىُر اف َُٖل : إَِذا َم ٓ َأْش

ٌَِٚدي َؽْرِي ـْ ِظ َٔفُ , َظ
ُْٖظىِ َُٖخِْل َؾ ًْ ـْ َذا اف ِذي َي ـْ َذا اف ِذي َيْدُظقِن ؾَ ؟ َم ٌَفُ َم ـْ ؟ ُِٖجٔ َم

ٍَِر َففُ  َْٖؽ ٍُِرِن َؾ ٌْ َت ًْ ٌُْح ؟ َذا اف ِذي َي ِجَر افه  ٍَ ِٞ  (1)."َحت ك َيْْ ُظ َحِدي ٍْ  .اْفَقفِٔدِ  َهَذا َف

ُْٔخ الِ  َ َِ : ؾَ ُٝ ِْ : ؿُ مِ ْشالَؿَٚل َص  فِ بِ  ر  ؿَ أَ  :☺ قلِ ُش ر  افْ  ْـ ظَ  ولِ زُ ْ  افْ  َزُ َخ  ح  َص  م 

  ُل قُ ُش رَ  فُ فَ َٚ ؿَ  َٚ  مَ َذ ظَ  وَل زُ ْ  قا افْ تُ ٌَ ثْ أَ , وَ َزَ ا اْلَ قُِ ٌِ ؿَ , وَ ِٜ ْ  ًُ افْ  ُؾ هْ أَ 
ِ
 َلْ , وَ ☺ الل

قا قا وَ ُّ ِِ ظَ , وَ فِ َِ ِْ َخ  ولِ زُ ِْ بِ  فُ فَ  ًٚ َٓ ِٔ ٌِ ْن وا تَ دُ َِ تَ ًْ يَ  َُ  َ ُدوا َأن   حَتَ ََ   َواْظَت
ِ
َٚت اَّلل  ٍَ ِص

َٕفُ  ٌَْحٚ َٚت  َٓ  ُش ٍَ ِؼ  ُتْنٌُِف ِص ِْ َمَ َأن  َذاَ , اْلَ ََٚػ الُل َظم  ـَ ًَ ِؼ, َت ِْ َتُف َٓ ُتْنٌُِف َذَواَت اْلَ
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ؿ  ُٓ َْ ًَ , َوَف ا ٌِِرً ـَ ا  ُٜ ُظِق  َِ ى  ًَ ُ ُٜ َواْد ٓ ٌ قُل اْدَُن َُ ا  اللَي ٌِِرً ـَ  ًْٚ ًْ  .َف

  دِ ٌْ ك ظَ بِ َٕ  ُت أْ رَ ؿَ وَ 
ِ
ه ْكِ  ظَ ِف  َى رَ َٚ خَ بُ  َخ َٔ َص  نَ َٚ ـَ , وَ ي  رِ َٚ خَ ٌُ افْ  صٍ ٍْ َح  يِب أَ  ـِ بْ  الل

ٌَِٚن   ـِ ًَ الَ  ـِ بْ  دِ ّ  ُمَ  ِب َٚ حَ ْص أَ  رِ َٚ ٌِ ـِ  ـْ مِ  نَ َٚ ـَ  صٍ ٍْ ق َح بُ أَ , وَ ٌٜ ًَ ؾَ اَ دَ مُ  الَ بِ  ْٔ  َل َٚ , ؿَ افن 

  دِ ٌْ ق ظَ بْ أَ 
ِ
  دُ ٌْ ظَ  اَ ذَ هَ  :-صٍ ٍْ ك َح بِ أَ  ـُ ل بْ ِْ ظْ أَ - الل

ِ
 ُخ ْٔ ن َص اَ دَ ٌْ ظَ  قَ هُ وَ  نَ َم ثْ ظُ  ـُ بْ  الل

ّ   ُٝ ًْ ِّ : َش ُل قُ َُ و يَ رْ مَ  ٌَِٚن  ُمَ ْٔ  افن 
ـِ ًَ ـُ اْلَ َٜ  َل َٚ : ؿَ ُل قُ َُ يَ  ُد ْب ٍَ ـُ َأيِب َحِْٔ  َٚ ْ  ِْ : ؿُ َح ُٚد ْب

 َٓ ُٗ َِلَ 
ِ
  َل قْ ؿ ؿَ تُ جْ أَ رَ : أَ ء

ِ
ًٚ ﴿: ظز وجؾ الل ٍّ ًٚ َص ٍّ َُِؽ َص : فُ َٚ ؿَ ؟ ﴾َوَجَٚء َرب َؽ َواْدَ َٚ قا َأم 

 ُٜ َُ َٚ اْفر   اْدَاَلِئ ٚ, َوَأم  ًٍ ٚ َص ًٍ َِٔجُٔئقَن َص َٚ َظََْل بَِذفَِؽ َؾ َْٕدِري َم  َٓ  َٚ  ٕ ِ٘ ََٚػ َؾ ًَ َٓ , ب  َت َو

َْٔػ  ـَ   :ؿْ ََلُ  َْٚ ِْ َُ ف, ؾَ تُ ئَ ِٔ جِ  َْٕدِري 
ٍْ َُ ُٕ  َلْ  َٚ ٕ  إِ ـَ ُّ َِ ًْ ْن تَ ؿ أَ ُُ ِ  َِٔئُتفْٔ قا  ْٚ  ُ  فَ وَ , َػ ِج

 ُٕ َُ ٍَ ـْ أَ  ؿْ تُ جْ أَ رَ أَ , فئِ ِٔ جِ َّ قا بِ ُْ مِ ْٗ ْن تُ أَ  ؿْ ُُ ِ  ٚ َص َص  لءُ جَي  َٓ  َؽ َِ ادَْ ) ن  َر أَ َُ نْ َم  ٍٚ  ٍ)(1): 

ـَ فُ َٚ ؿَ  ؿ؟ـُ دَ ْْ ظِ  قهُ  َٚ مَ   : ٌب َُ ٌر مُ ؾِ َٚ قا ذَ  ,ذ  َُ ُٚ: َؾ َر أَ فَِؽ مَ ؿِْ َُ  َٓ ) فُ َٕ َٚ حَ ٌْ ن  الَل ُش ـْ َأنْ

.ُٓ ؾَ  :(2)(جَيِلءُ  بٌّ ذ  َُ ِٚؾٌر ُم ـَ  ق 

  دِ ٌْ ظَ  قبُ أَ  َل َٚ ؿَ 
ِ
 ِف  ًٚ َو جْ أَ  ي  رِ َٚ خَ ٌُ افْ  صٍ ٍْ  َح يِب أَ  ـُ بْ  الل

 ـْ ظَ  ٔؿُ هِ اَ رَ بْ إِ  رَ ـَ : ذَ فِ بِ َٚ تَ  ـِ

 

ـْ أنَُر أن  ( 1) هُذا ف جٔع افًْخ, وافهقاب حذؾٓٚ, ؾُٔقن افًٔٚق: )أرأجتؿ َم

ٌب(. ذ  َُ َٚؾٌر ُم ـَ  : َُٚفقا ؿ؟ َؿ ـُ ٚ َمٚ هَق َظَْْد  ٍ ٚ َص  ٍ  ادَِؽ جَيِلُء َص

َر َأن  ( 2) َُ ـْ َأنْ َذفَِؽ َم َُ هُذا ف جٔع افًْخ, وافهقاب حذؾٓٚ, ؾُٔقن افًٔٚق: )َؾ

َٕفُ  َٚ ٌَْح (. الَل ُش بٌّ ذ  َُ ِٚؾٌر ُم ـَ ق  ُٓ  جَيِلُء: َؾ
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 َٓ  َٚ نَ أَ : ل  ِّ ْٓ اْلَ  َؽ فَ  َل َٚ ؿَ  اَ ذَ : إِ ُل قُ َُ يَ  ضٍ َٚ ِٔ ظِ  ـَ بْ  َؾ ْٔ َو ٍُ افْ  ُٝ ًْ ِّ َش  :َل َٚ ؿَ  ِٞ ًَ ْص إَ 

 .ءُ َٚ َن يَ  َٚ مَ  ُؾ ًَ ٍْ يَ  ٍب رَ بِ  ُـ مِ ؤْ أَ  َٚ نَ : أَ َٝ نْ أَ  ْؾ َُ ؾَ  ,فِ ِٕ َٚ َُ مَ  ـْ ظَ  ُل وُ زُ يَ  ٍب رَ بِ  ـُ مِ ؤْ أَ 

 ـِ بْ  سِ ْٔ ؿَ  ـْ ظَ  ,دٍ فِ َٚ  َخ يِب أَ  ـِ بْ  َٔؾ ظِ َم ْش إِ  َٞ يِ دِ ف َح ًِ ِِ  جَمْ ِف  ونَ رُ َٚ هَ  ـُ بْ  دُ يِ زِ ى يَ وَ رَ وَ 

  ,مٍ زِ َٚ  َح يِب أَ 
ِ
ٌِْد اَّلل  ـِ َظ ـْ َجِريِر ْب ِٜ  َظ ْؤَي   قلِ ُش رَ  َل قْ ؿَ وَ  ,ِف افر 

ِ
ْؿ : "☺ الل ُُ  ٕ إِ

َم َتُْْيُرو ـَ ْؿ  ُُ رِ  نَ َتُْْيُروَن إَِػ َرب  َّ ََ َٜ اْفٌَْدرِ  إَِػ اْف َِ ْٔ   (1)."َف

 َٚ َخ  َٚ بَ أَ  َٚ : يَ فِ ًِ ِِ  جَمْ ِف  ٌؾ ُج رَ  فُ فَ  َل َٚ ََ ؾَ 
؟د: فِ ِٞ َْك َهَذا الَِدي ًْ َٛ  َمٚ َم ِو ٌَ , دَ رَ َح وَ َؾ

 ِي رِ دْ يَ  ـْ مَ ! وَ َؽ َِ يْ ! وَ فِ بِ  َؾ ًِ ؾُ  َٚ مَ  ؾِ ثْ  مِ َػ إِ  َؽ َج قَ ْح أَ , وَ (2)غٍ ِٔ ٌِ َه بِ  َؽ َٓ ٌَ ْص أَ  َٚ : مَ َل َٚ ؿَ وَ 

 ؿَ ِ  َُ تَ يَ  وْ , أَ ُٞ يِ دِ اْلَ  فِ بِ  ءَ َٚ ي َج ذِ اف   َل قْ ََ ا افْ ذَ هَ  زَ وِ َٚ جُيَ  نْ أَ  فُ فَ  قزُ جَيُ  ـْ مَ ا؟ وَ ذَ هَ  َػ ْٔ ـَ 

 َق بِ  فِ ِٔ ؾِ 
ٍ
 َٚ ََ ِْ تِ  ـْ مِ  ء

ِ
َ إِ  فِ ًِ ٍْ َٕ  ء  يِ دِ بِ  ػ  خَ تَ اْش وَ  ,فُ ًَ ٍْ َٕ  فَ ٍِ َش  ـمَ  ٓ 

ؿ تُ ًْ ِّ َش  اَ ذَ ؟ إِ فِ ِْ

  قلِ ُش رَ  (3)(ـْ ظَ ) َٞ يِ دِ اْلَ 
ِ
قهُ  ☺ الل ًُ ٌِ قه ُّ تُ ًْ ٌَ اتَ  نْ إِ  ؿْ ُُ َٕ ِ٘ , ؾَ فِ ِٔ قا ؾِ ظُ دِ تَ ٌْ تَ  َٓ , وَ َؾٚت 

 

 ( أي بًٓقفٜ, ـًٓقفٜ رؤيٜ افَّر فِٜٔ افٌدر, ؾٚدنِٚبٜ هْٚ فِرؤيٜ ٓ فِّرئل.1)

ِٔؿ( ابـ ظًؾ, ؿٚل أبق أحد افًًُري: اهتّف ظّر برأي 2) ِٔغ: بقزن )َظيِ ( َصٌِ

ـ (, وؿد روي أنف تٚب: حٔٞ روى ظٌد افرزاق ظ5/169:168القارج. )الصٚبٜ:

مًّر ؿٚل: خرجٝ الروريٜ ؾَٔؾ فهٌٔغ: إٕف ؿد خرج ؿقم يَقفقن ـذا وـذا, ؿٚل: 

, َٕاًل (181و)افتٌْٔف وافرد فِِّىل:, (11/426)ادهْػ:هٔٓٚت! ؿد ًٍْٕل الل بّقظيٜ افرجؾ افهٚفح. 

 ., حتَٔؼ افدـتقر ظٌد الل افدمٔجل(1/286)افؼيًٜ فمجري:مـ هٚمش 

 ف )أ( ]مـ[.( 3)
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َ  َلْ وَ   . ؿْ تُ ُْ َِ قا هَ ُِ ًَ ٍْ تَ  َلْ  نْ إِ ؿ, وَ تُ ّْ ِِ َش  فِ ِٔ وا ؾِ ٚرُ مُت

 غٍ ِٔ ٌِ َه بِ  َؽ َٓ ٌَ ْص أَ  َٚ : مَ ؾِ ٚئِ ًَ ِْ فِ  ونَ رُ َٚ هَ  ـُ بْ  دُ يِ زِ يَ  َل َٚ ي ؿَ ذِ اف   غٍ ِٔ ٌِ َص  ُٜ ه  ؿِ وَ 

ٔدِ  ,دِٔ ًِ َش  ـُ ك بْ َٔ َيْ  هُ اَ وَ رَ  َٚ مَ  َل : هِ فِ بِ  َؾ ًِ ؾُ  َٚ مَ  ؾِ ثْ  مِ َػ إِ  َؽ َج قَ ْح أَ وَ  ًِ ـْ َش ـِ  َظ ْب

 ِٛ  ٔ ًَ ُ ٚ, اْد ًٌ ل   َأن  َصٌِٔ
ِّ ٔ ِّ  مِ ْٗ اْدُ  رَ مِ ك أَ تَ أَ  افت 

: َل َٚ ََ ؾَ  ,◙ ِب َٚ ىَ اْلَ  ـَ بْ  رَ َّ ظُ  غَ ِْ

ِمِْغَ  ْٗ ُ اِرَيِٚت َذْرواً ) ـْ  ظَ ِن ِزْ ْخ أَ  َيٚ َأِمَر اْد ِ أَ  َٓ قْ , فَ ُٚح يَ ر  افْ  َل : هِ َل َٚ ؿَ  ؟(افذ   ن 

  قَل ُش رَ  ُٝ ًْ ِّ َش 
ِ
 ؟اً رَ ؿْ وَ  ِت الَ مِ َٚ ْلَ اَ  ـْ  ظَ ِن ِزْ ْخ َٖ : ؾَ َل َٚ ؿَ  ,فُ تُ ِْ ٚ ؿُ ف مَ فَ قُ َُ يَ  ☺ الل

 , وَ ُٚب حَ ً  افْ  َل : هِ َل َٚ ؿَ 
ِ
ُٝ َرُشقَل الل ًْ

ِّ ِ َش تُ  ☺َفْقَٓ َأن  ِْ ُقَفف َمٚ ُؿ َُ : َل َٚ ؿَ  ,فُ َي

ُ  ـْ  ظَ ِن ِزْ ْخ َٖ ؾَ  ُٝ َرُشقَل الل  َفْقَٓ , وَ ُٜ َُ ئِ الَ : ادَْ َل َٚ ؿَ  ؟اً رَ مْ أَ  ِت َمَ ً  ََ اْد ًْ
ِّ ِ َش  ☺َأن 

ُتفُ  ِْ ُقَفف َمٚ ُؿ َُ ِ , وَ ـِ ٍُ ً  افْ  َل : هِ َل َٚ ؿَ  ؟اً ْنَ يُ  ِٚت يَ رِ َٚ اْلَ  ـْ  ظَ ِن ِزْ ْخ َٖ : ؾَ َل َٚ , ؿَ َي َٓ َأن  َفْق

ُٝ َرُش  ًْ
ِّ  َش

ِ
ُتفُ  ☺قَل الل ِْ ُقَفف َمٚ ُؿ َُ  ؿ  , ثَ طٍ قْ َش  َٜ ئَ َٚ مِ  َب ُيِ ؾَ  فِ بِ  رَ مَ أَ  ؿ  : ثُ َل َٚ ؿَ  ,َي

 َذ ظَ  فُ َِ َحَ  ؿ  ى, ثُ رَ ْخ أُ  طٍ قْ َش  َٜ ئَ َٚ مِ  فُ بَ رَضَ  ؿ  , ثُ فِ بِ  َٚ ظَ دَ  أَ رَ بَ  اَ ذَ ك إِ ت  َح  ٍٝ ْٔ  بَ ِف  فُ َِ ًَ َج 

 ؿْ َِ ؾَ  ,فُ فَ  َس َٚ ْ  افْ  َٜ ًَ فَ َٚ جُمَ  فِ ْٔ َِ ظَ  مْ ر  َح  نْ : أَ ي  رِ ًَ ْص ك إَ قَش  مُ يِب  أَ َػ إِ  َٛ تَ ـَ , وَ (1)ٍٛ تْ ؿَ 

ُ  نِ َم جْ بَٕٚ  َػ َِ حَ , ؾَ ي  رِ ًَ ْص إَ  كقَش مُ  َٚ بَ ك أَ تَ ك أَ ت  َح  َؽ فِ ذَ ـَ  ْل زَ يَ   ِف  دُ جَيِ  َٚ مَ  ِٜ يَ ِ  ٌَ اْد

َ إِ  فُ فُ َٚ َخ إِ  َٚ مَ  :رُ َّ ظُ  فِ ْٔ فَ إِ  َٛ تَ َُ , ؾَ هُ ِزَ ُُيْ  رَ َّ  ظُ َػ إِ  َٛ تَ َُ , ؾَ ًٚ ئَ ْٔ َص  هُ دُ جَيِ  نَ َٚ ـَ  َٚ مِمَ  فِ ًِ ٍْ َٕ   دْ ؿَ  ٓ 

 . سِ َٚ ْ  افْ  ِٜ ًَ فَ َٚ جُمَ  ْغَ بَ وَ  فُ َْ ْٔ بَ  ؾ  ق, َخ دَ َص 

 

 ٚف افًٌر.( إـ1)
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ـْ َبِْ  الً ُج رَ  ُٝ ًْ ِّ َش  ,ٍٛ ًْ ـَ  ـِ بْ  ـِ ىَ ؿَ  ـْ ظَ  ,دٍ يْ زَ  ـُ بْ  دُ َٚ ى َح  وَ رَ وَ  ُٚل  لِم ََ ِظْجٍؾ ُي

ؾٍ  ُٝ جْ أَ : رَ َل َٚ ؿَ  فِ ِٔ بِ أَ  ـْ ظَ  ُث د  ٜ ُيَ ظَ رْ زُ  ـُ بْ  دُ فِ َٚ : َخ َففُ  ًَ ـَ َظ ِة  َصٌَِٔغ ْب ٌَْكَ ِرٌ بِْٚف ًَ َٖن ُف َب ـَ

 ِٜ ََ َِ اْلَ  َؾ هْ أَ  ؿْ هُ اَ دَ َٚ َٕ  فُ قَٕ ؾُ رِ ًُ يَ  َٓ  مٍ قْ  ؿَ َػ إِ  َس َِ َج  َمَ ِ  ُُ ؾُ  ِؼ َِ  اْلِ َػ إِ  لءُ , جَيِ ُب رَ ْج أَ 

ُ  رِ مِ أَ  (1)ُٜ مَ زَ ى: ظَ رَ ْخ إُ   مِ ْٗ اْد
 .غَ ِْ

ٚرٍ َح ُٚد بْ ى وَ رَ وَ  ًَ ـِ َي َْٔمَن ْب َِ ـْ ُش ـِ َأيِب َحِٚزٍم, َظ ـْ َيِزيَد ْب ًٚ, َظ  ن  أَ  ـُ َزْيٍد َأجَْو

َٜ  ,غُ ِٔ ٌِ َص  فُ فَ  ُٚل ََ يُ  ؿَ ِٔ ل مَتِ ِْ بَ  ـْ مِ  الً ُج رَ  َُٖل  ٌٛ تُ ـُ  هُ دَ ْْ ظِ  ْٝ َٕ َٚ َُ , ؾَ َؿِدَم اْدَِديَْ ًْ َؾ َي ًَ َؾَج

ْرآنِ  َُ ـْ ُمَتَنٚبِِف اْف َّ , َظ َغ َذفَِؽ ُظ َِ ٌَ ِجَغ افْ ْخؾِ , رَ َؾ ِْٔف َوَؿْد َأَظد  َفُف َظَرا َٞ إَِف ًَ ٌَ م  , َؾ َِ َؾ

؟ َٝ ـْ َأنْ َٚل: َم ََ ََِس, َؾ ِْٔف َج َِ  َصٌِٔغٌ  َدَخَؾ َظ
ِ
ٌُْد اَّلل  ٌُْد  ,َؿَٚل: َأنَٚ َظ ُر: َوَأنَٚ َظ َّ َؿَٚل ُظ

رُ  َّ  ُظ
ِ
َِْؽ افْ , اَّلل  ُبُف بِتِ َؾ َيْيِ ًَ ِْٔف َؾَج َراِجغِ ُثؿ  َأْهَقى إَِف ُبُف َحت ك , ًَ َؾَم َزاَل َيْيِ

فِ  ِٓ ُٔؾ َظَذ َوْج ًِ ُم َي َؾ افد  ًَ ُف, َؾَج َٚل:, َصج  ََ ًْ  َؾ ِمِْغَ َح ْٗ ُ  ٌَُؽ َيٚ َأِمَر اْد
ِ
ْد َواَّلل  ََ , َؾ

َٛ َمٚ ُٝ َأِجُد ِف َرْأِد  َذَه ْْ  .ـُ

26-  ًَ ـُ اْلُ ُد ْب  ّ ـِ ُمَ ْحَ ٌِْد افر  ٚ َأبُق َظ َٕ ل  َأْخَزَ
ِّ َِ  ً ـِ ُمقَشك اف دُ  َٚ نَ أَ  ,ْغِ ْب  ّ  ُمَ

ٔفُ  َِ ٍَ قٍد اْف ُّ ـُ َمْ ْرٍ  َٚ َْ ٚ, ثَ ِِبَ  ي  زِ وَ رْ ادَْ  ْب َّ ـُ ُظ ُد ْب  ّ ِزي   ُمَ ا ِري   َٚ َْ ثَ  ,افر  ـَ َٔك َز ـُ َأبُق َيْ ٚ ْب

ُف افت   ال  ًَ ٌِْد إَ , ِجٌِٔل  َأج قَب اْف ـُ َظ ُُٕس ْب ِزيزِ َثَْٚ  ,ْظَذ َثَْٚ ُيق ًَ ٌِْد اْف ـُ َظ ُٛ ْب َٓ  ,َأْص

قُل  َُ ـَ َأنٍَس َي ًْٝ َمٚفَِؽ ْب
ِّ , َوَمٚ اْفٌَِدعُ : َش

ِ
ٌِْد اَّلل  ْؿ َواْفٌَِدَع, ِؿَٔؾ: َيٚ َأبَٚ َظ ـُ ٚ ؟ إي 

 

 ( أمر أمر ادٗمْغ ادِزم إجيٚبف.1)
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قَن ِف َأْش : َل َٚ ؿَ  ُّ  ِ َُ ـَ َيَت ِذي الَ َأْهُؾ اْفٌَِدِع اف  ـَ ٚتِِف َو ٍَ  َوِص
ِ
 اَّلل 
ِ
ِف َوُؿدْ َمء ِّ ِْ  َرتِِف,ِمِف َوِظ

قَن. َوَٓ  ًُ ُٜ َوافت ٚبِ َحَٚب َٝ َظُْْف افه  َُ ُتقَن َظم  َش ُُ ًْ  َي

ـِ  -27 ِد ْب  ّ ـُ ُمَ ْغِ َأْحَُد ْب ًَ ٚ َأبُق اْلُ َٕ ُٚف  دُ هِ اَ ز  افْ  رَ َّ ظُ َأْخَزَ  ٍ ٍْٔؿ  َٚ نَ , أَ اْلَ ًَ ُٕ َأبُق 

دٍ   ّ ـُ ُمَ ٌُْد اْدَِِِؽ ْب ـِ َظِدي   َظ َْٔمنَ  َٚ َْ ثَ  ,فُ ِٔ َِ ٍَ افْ  ْب َِ ـُ ُش بُِٔع ْب ك   ,افر 
ًِ ِٚؾ ُٝ افن  ًْ

ِّ َش

قُل  ♫ َُ َ ائفَ : َي ك اَّلل  ََ ِْ ٍٛ َمٚ َخالَ ـْ َي ْٕ ؾ  َذ ُُ ُد بِ ٌْ ًَ كَ  ْف ْ َأْن  ـْ مِ  يَل  إِ  ٛ  َح أَ  افؼ 

 
ِ
ء ـْ إَْهَقا  ِم

ٍ
ُٚه بَِنْكء ََ ِْ  .َي

ٚ َأبُق َضِٚهِر  -28 َٕ ق بُ أَ  َٚ َْثَ  ,يْرِ اْلَ  ورُ ّْ ق ظَ بُ ٚ أَ َْثَ د  َح  ,ؾِ ْو ٍَ افْ  ـُ بْ  دُ ّ  ُمَ َأْخَزَ

ُٜ َثَْٚ  ,رِ هَ زْ إَ  َٔٚنُ َؿٌَِٔه ٍْ ـْ  ,, َثَْٚ ُش ـِ ُبْرَؿٍٚن  َظ ِر ْب ٍَ ًْ  ـَ بْ  رَ َّ ظُ  ٌؾ ُج رَ  َل َٖ : َش َل َٚ ؿَ َج

 َر  ـْ ظَ  يزِ زِ ًَ افْ  دِ ٌْ ظَ 
ٍ
 قَ هْ إَ  ـْ مِ  ء

ِ
ء ت ِٚب وَ : َل َٚ ََ , ؾَ ا ُُ ـَ اْفَهٌِل  ِف اْف , ايب  إَْظرَ اْفَزْم ِدي

َ ُشَقى َذفَِؽ   .َواْفُف َظم 

ٚ َأبُق  -29 َٕ ٌْدِ َأْخَزَ  اْلَِٚؾظُ  َظ
ِ
ـُ  َٚ َْ ثَ  ,اَّلل  ُد ْب  ّ زَ ز  ََ ك افْ َٔ َيْ  َٚ بَ أَ  ُٝ ًْ ِّ َش  ,َيِزيدِ ُمَ  ا

ِري   ُٝ ًْ ِّ : َش ُل قُ َُ يَ  ةَ زَ َحْ  ـَ بْ  َٚس ٌ  ًَ افْ  ُٝ ًْ ِّ : َش ُل قُ َُ يَ  ـَ َأيِب اْلََقا : ُل قُ َُ يَ  َأْحََد ْب

ـَ  ُٝ ًْ ِّ َش  ََٔٚن ْب ٍْ ٔ  ُش َٔ ُرهُ  :ُل قُ َُ يَ  َُْٜظ ًِ ٍْ ُف ِف ـَِتٚبِِف َؾَت ًَ ٍْ َٕ ُ بِِف  ؾ  َمٚ َوَصَػ اَّلل   ـُ

قُت َظْْفُ  فُ تُ وَ الَ تِ  ُُ  ً  .َواف

ُٚف  -32  ٍ ْغِ اْلَ ًَ ٚ َأبُق اْلُ َٕ ٌ ٚسِ  َٚ َْ ثَ , َأْخَزَ ًَ ُج  َق َٚ حَ ْش إِ  ـُ بْ  دُ ّ  ُمَ  َأبُق اْف ا , افن  

ـُ َأبِك اْلَِٚرِث  َٚ َْ ثَ  َٜ  َٚ َْ , ثَ إِْشَمِظُٔؾ ْب ـُ َخِٚرَج َْٔثُؿ ْب ٍِِؿ  ُٝ ًْ ِّ َش  ,اَْلَ ًْ ـَ ُم اْفَقفَِٔد ْب

ُٝ إَْوَزاِظك  : َل َٚ ؿَ  ْخ َٖ َٔٚنَ  ,َش ٍْ ـَ َأنَسٍ  ,َوُش ـْ َهِذِه  َوَمٚفَِؽ ْب ِٞ إَ َظ ِف  َحِٚدي
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ِٚت  ٍَ ِٜ  افه  ْؤَي َم َجَٚءْت أَ : َل َٚ ؿَ َوافر  ـَ وَهٚ  ٍْٔػ  باِلَ ِمر   .ـَ

هِ  مُ َٚ مَ الِ  َل َٚ ؿَ  ِٜ ِف َظْكِ  ّ ْهِري  إَمُٚم إَِئ ِٜ  ْغُ ظَ , وَ افز   إُم 
ِ
َمء َِ  : فِ تِ ؿْ  وَ ِف  ُظ

ِ
َظَذ اَّلل 

َٔٚنُ  ٌَ ُشقِل , اْف ٌَالَوَظَذ افر  َْْٔٚاْف َِ ِِٔؿُ  ُغ, َوَظ ًْ  .افت 

َِِػ   ً ِض اف ًْ ـْ َب َ إِ  ُٝ ٌُ ثْ يَ  َٓ  مِ الَ ْش الِ  مُ دَ : ؿَ َوَظ  ًْ افت   ةِ رَ ىَ ْْ  ؿَ َذ ظَ  ٓ 
 .ٔؿِ ِِ

ٚ َأبُق َضِٚهرِ  -31 َٕ َّ زَ ُخ  ـُ بْ  َأْخَزَ  َٚ َْ , ثَ ْكٍ َٕ  ُـ بْ  دُ ْحَ أَ  َٚ َْ , ثَ مُ َٚ مَ الِ  ِي د  ٚ َج َْ ثَ د  َح  ,َٜ ي

 ًَ اْلَ  َب قُ َُ ًْ ق يَ بْ أَ 
 اْدَُزِٕك   ,ل  ِْ

ِ
ٌِْد اَّلل  ـُ َظ ثُِر ْب ـَ هِ َثَْٚ  ـْ َجد  ـْ َأبِِٔف, َظ  َل َٚ : ؿَ َل َٚ ؿَ  , َظ

  ُل قُ ُش رَ 
ِ
َم َبَدَأ, ؾَ  أَ دَ إِن َهَذا افّديـ بَ " :☺ الل ـَ  ًٚ قُد َؽِريٌ ًُ َٔ ك قبَ ىُ َؽِريًٌٚ, َوَش

 َٚ بَ رَ ٌُ ِْ فِ 
ِ
  قَل ُش رَ  َٚ : يَ َٔؾ ؿِ " ء

ِ
ـَ ": َل َٚ ؟ ؿَ ٚءُ بَ رَ ٌُ افْ  ـْ مَ , وَ الل ِذي  ْ  ُش  قنَ ُٔ ُيْ  اف 

 ,ِي دِ ًْ بَ  ـْ مِ  ِل تِ

  دَ َٚ ٌَ ٚ ظِ هَنَ قُ ُّ ِ  ًَ يُ وِ 
ِ
  (1)".الل

ٚ َأبُق  -32 َٕ ٌْدِ َأْخَزَ  اْلَِٚؾظُ  َظ
ِ
ِٚرَي  ِـ ًَ اْلَ  َٚ بَ أَ  ُٝ ًْ ِّ َش  ,اَّلل  َُ ُ ُٝ : ُل قُ َُ يَ اْد ًْ

ِّ َش

ِزيِز  ًَ ٌِْد اْف ـَ َظ ُٝ : قَل َُ يَ َظِذ  ْب ًْ
ِّ م  َٚ بَ أَ َش ـَ َشال  ِٚشَؿ ْب ََ ٍْٔد اْف ٌَ ُ : ُل قُ َُ يَ ُظ ِٜ اْد  ْ  ً ت ٌُِع فِِ

ٚبِ  ََ ْٚف رِ ـَ ّْ َْٔقمُ , ِض َظَذ اْلَ ِْٔػ  ِب رَضْ  ـْ مِ  ُؾ َو ؾْ أَ ِظِْْدي  َوُهَق اْف  ً   ؾِ ِٔ ٌِ  َش ِف اف
ِ
 .الل

وٍق  ـِ ظَ , شِ َّ ظْ إَ  ـْ ظَ  َي وِ رُ وَ  ـْ َمْنُ َحك, َظ   دِ ٌْ  ظَ َذ ظَ  َٚ َْ ِْ َخ : دَ َل َٚ ؿَ  َأيِب افو 
ِ
 الل

 

(, ؾٔف ـثر بـ ظٌد الل أبق هٚصؿ وهق 17/16( ؤًػ: رواه افىزان )افٌُر:1)

)ذف أصحٚب الديٞ مسوك, وصىر الديٞ إول صح ظـ أيب هريرة. َٕاًل مـ هٚمش 

 .(48فِخىٔٛ/
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ُس َيٚ أَ : َل َٚ ََ ؾَ  قدٍ ًُ ًْ مَ  ـِ بْ  َٚ افْٚ  ُ : ْؾ َُ َٔ ِْ ؾَ  ؿْ َِ ًْ يَ  َلْ  ـْ مَ , وَ فِ ؾ بِ َُ َٔ ِْ ؾَ  ًٚ ئَ ْٔ َص  ؿَ ِِ ظَ  ـْ مَ  هي  اَّلل 

َِؿُ  َِؿُ , َأْظ ُ َأْظ َُِؿ اَّلل  ًْ َٓ َي  ٚ َ
ِ
قَل ح َُ ِؿ َأْن َي ِْ ًِ ـَ اْف ِ٘ن  ِم ُ  ,َؾ ٔ فِ  ظز وجؾ َؿَٚل اَّلل   فٌَِِْ

ـْ َأْجرٍ ﴿: ☺ َِِْٔف ِم ْؿ َظ ُُ َُٖخ ٍِغَ  ُؿْؾ َمٚ َأْش  ِ َُ ـَ اْدَُت  .(86/ص) ﴾َوَمٚ َأنَٚ ِم

ٚ َأبُق  -33 َٕ ٌْدِ َأْخَزَ  اْلَِٚؾظُ  َظ
ِ
ِذ  ثْٚ  ,اَّلل 

َِ
ًْ ٌ ِٚس اْدَ ًَ ٌِْد , َأبُق اْف ـُ َظ َثَْٚ َأْحَُد ْب

َىِٚرِدى   ًُ ٌ ِٚر اْف ٌ ك  ل ِْ ثَ د  َح  ,يِب ل أَ ِْ ثَ د  , َح اْلَ ـِ افو  ْحَ ٌُْد افر  ـِ ا, َظ ـِ َظ ِٚشِؿ ْب ََ ْف

َرطِك   َُ ٍٛ اْف ًْ ـَ ـِ  ِد ْب  ّ ـْ ُمَ ََٚل: ُظْرَوَة َظ ـِ  َؿ َر ْب َّ ُٝ َظَذ ُظ ِْ ِزيزِ  َدَخ ًَ ِد اْف ٌْ , َظ

ََٚل  ,اً دَ يِ دِ َص  اً رَ يَ َٕ  فِ ْٔ فَ إِ  رُ يُ نْ أَ  ُٝ ِْ ًَ جَ ؾَ  ََ   هُ رُ يُ ْْ تَ  َٝ ْْ ـُ  َٚ مَ  اً رَ يَ َٕ  يَل  إِ  رُ يُ ْْ تَ فَ  َؽ ٕ  : إِ َؾ
 َٚ نَ أَ وَ  يَل  إِ

ُٝ , ِٜ يَْ دِ دَْ َٚ بِ  ِْ َُ ُٝ : ؿُ َل َٚ ؟ ؿَ ُٛ جَ ًْ تَ  َٚ مِم  : وَ َل َٚ ََ ؾَ  ,لٌِ جُ ًَ تَ : فِ َؾ ِ : َ
ِ
ـْ َفْقَِٕؽ  َٚ ح , َحَٚل ِم

ِركَ  ,َؽ ِّ ًْ جِ  ـْ مِ  َؾ حَ َٕ وَ  ًْ ـْ َص ك ِم ٍَ َٕ  ؟ َو

دَ : َؿَٚل  ًْ َْٔػ َوَفْق َرَأجَْتِْل َب ي ٍٜ ثَ الَ ثَ  ـَ , َوْجََْتل  ْحَدَؿَتَٚي َظَذ  ْٝ فَ َٚ َش َوَؿْد , ِف َؿْزِ

َي  ل َصِديًداف َوَشَٚل ِمَْْخَرا ِّ َرةً ؟ َؾ ُْ ُٕ َٝ يِل َأَصد   ْْ َٝ ل ِْ ثْ د  , َح ـُ ْْ ـُ َحِديًثٚ 

ْثَتِْٔفِ  ـْ  َحد    دِ ٌْ ظَ َظ
ِ
  دُ ٌْ ل ظَ ِْ ثَ د  : َح ُٝ ِْ : ؿُ َل َٚ ؿَ  ؟ٚسِ ٌ  ظَ  ـِ بْ  الل

ِ
 عُ ؾَ رْ يَ  ٚسٍ ٌ  ظَ  ـُ بْ  الل

  قلِ ُش  رَ َػ إِ  َٞ يِ دِ الْ 
ِ
ًؾٚ": َل َٚ ؿَ  ☺ الل  َذَ

ٍ
ء ؾ  َرْ ُُ

ُف اْدََجٚفِِس َمٚ , إن  فِ َوَأْذَ

 ُٜ َِ ٌْ
َِ ٌَِؾ بِِف اْف َْ ٍث , اْشُت د  ِٚئٍؿ َوَٓ ُمْ َٕ َِْػ  ِ قا َخ َرَب َوإِْن , َٓ ُتَه َْ ًَ َٜ َواْف  ٔ ُِقا اْلَ َواْؿُت

ُْْتْؿ ِف  َِٔٚب  ـُ وا اْلُُدَر بِٚفث  ُسُ ًْ َٓ َت ْؿ, َو ُُ
ـْ , َصاَلتِ ْرِ َوَم ٌَ ََٕيَر ِف ـَِتِٚب َأِخِٔف بِ

رِ  َم َيُْْيُر ِف افْٚ   ٕ ِ٘ ؿْ  َٓ أ, إِْذِِٕف, َؾ ـُ ِر ا ْؿ بِِؼَ ُُ ُئ  ٌ   "؟ُأنَ
ِ
: َبَذ َيٚ َرُشقَل الل : َل َٚ ؿَ  ,َؿُٚفقا

ٌَْدهُ ي ذِ اف  " َُْع ِرْؾَدهُ , جَيُِِْد َظ ّْ ْؿ بَِؼ  , هُ دَ ْح وَ  ُل زِ ْْ يَ , وَ َوَي ُُ ٌ ُئ ـْ َذفَِؽ َأَؾال ُأنَ  يذِ اف   ؟ِم
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َس  ٌُِض افْٚ 
ٌْ ٌِ ُي ٌْ َٕفُ َوُي ـْ َذفَِؽ  ,ُوق ْؿ بَِؼ  ِم ُُ ٌ ئُ َُِٔؾ َظْثَرةً  ؟َأَؾال ُأنَ  َوٓ, اف ِذي َٓ َي

ًٌٚ ْٕ ُر َذ
ٍِ ٌْ ِذَرًة, َوٓ َي ًْ ٌَُؾ َم َْ ـْ  َٓ وَ أَ  ,َي ْؿ بَِؼ  ِم ُُ ٌ ئُ ُه, ي ذِ اف   ؟َذفَِؽ ُأنَ َٓ ُيْرَجك َخْرُ

هُ َوَٓ  ـُ َذ  َم ْٗ  َذ ؾ ظَ ـ  قَ تَ َٔ ِْ ؾَ  ٚسِ ْ  افْ ى قَ ؿْ أَ  قنَ ُُ يَ  نْ أَ  ٛ  َح أَ  ـْ , مَ ُي
ِ
 نْ أَ  َٛ َح أَ  ـْ مَ , وَ  الل

  دِ  يَ  ِف َم بِ  ـْ ُُ َٔ ِْ ؾَ  ٚسِ ْ  ك افْ َْ ؽْ أَ  قنَ ُُ يَ 
ِ
 نْ أَ  ٛ  َح أَ  ـْ مَ , وَ هِ ْرِ ؽَ  دِ  يَ  ِف ِم بَ  فُ ْْ مِ  ُؼ ثَ وْ أَ  الل

ك ,اللَ  ؼ  تَ َٔ ِْ ؾَ  ٚسِ ْ  افْ  مُ رَ ـْ أَ  قنَ ُُ يَ  ًَ َٚل  فِ مِ قْ ؿَ  َؿَٚم ِف  ♠ إِْن ِظٔ ََ َيٚ َبِْل : َؾ

قَهٚ ُّ
ِٚل َؾَتْيِِ  ٓ  ِظَْْد اْلُ

ِٜ
َّ ُْ
قا بِْٚلِ ُّ  ِ َُ ئَِٔؾ َٓ َت ا ٚ , إِْهَ َٓ َِ قَهٚ َأْه ًُ َوَٓ مَتَْْ

قُهؿْ  ُّ
,, َؾَتْيِِ قا ُّ

فِ  َوَٓ َتْيِِ ِّ ِْ ٚ بُِي ً
ِ
َٚؾِئُقا َطٚح ٌْ  :َوَٓ ُتُ َٔ ؿْ َؾ ُُ ُِ  ,ؿْ ُُ ب  رَ  دَ ْْ ظِ  ُىَؾ َؾْو

قهُ : ٌٜ ثَ الَ ثَ  رُ مُ إُ  ًُ ٌِ ٌ ُرْصُدُه َؾٚت  ٌُقهُ , َأْمٌر َبغ 
ٔ ُف َؾْٚجَتِْ ٌ َؽ َوَأْمٌر اْختَُِِػ ؾِِٔف , َوَأْمٌر َبغ 

 
ِ
ُِقُه إَِػ الل ُِ  (1)."ظز وجؾ َؾ

 

 

 

 

 

وي ذفؽ أجوٚ ظـ هنٚم بـ (, وؿٚل: ورُ 7/444( أورده افٌَٔٓل )افًْـ افُزى:1)

زيٚد أيب ادَدام ظـ مّد بـ ـًٛ, وروي مـ وجف آخر مَْىع ظـ مّد بـ ـًٛ, ول 

 يثٌٝ ف ذفؽ إشْٚد.
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 [انُيزَ, وامل اطُرَ, وانصِّابُسَواحل , عثُانبَ]

ـُ  ِم ْٗ ـِ  َوُي ي ِٜ  َأْهُؾ افد   ْ  ً َد اْدَْقِت  َواف ًْ  َب
ِٞ
ًْ ٌَ ِٜ  بِْٚف ََٔٚم

َِ , ................(1)َيْقَم اْف

 

( هذا ـِف مـ إمقر افٌٌٜٔٔ, وافتل يٌٌْل ظذ افًٌد افتًِٔؿ َلٚ, ؾ٘ن حََٜٔ اليمن 1)

ذي خِؼ الِؼ مـ ظدم, هل تهديؼ إخٌٚر وتٍْٔذ إوامر, وافًٌٞ ـٚلِؼ, ؾ٘ن اف

ََِؼ ﴿, يَقل الل ظز وجؾ: يًٌثٓؿ بًد مٚ ؾْقا وصٚروا ظدمٚ ؿٚدٌر ظذ أن َأَوَفَْٔس اف ِذي َخ

ِِٔؿُ  ًَ ُق اْف ْؿ َبَذ َوُهَق اْلاَل  ُٓ َِ َُِؼ ِمْث ِٚدٍر َظَذ َأْن َُيْ ََ َمَواِت َوإَْرَض بِ  ً  .(81)يس/ ﴾اف

ء وؿد دل افُتٚب افًزيز هق إظٚدة ادخِقؿٚت بًد ؾْ :وافًٌٞ ٚئٓٚ فِحًٚب والزا

وافًْٜ افٌْقيٜ ظذ ثٌقت افًٌٞ بىرق ظدة, مْٓٚ مٚ ذـره ف افدٕٔٚ مـ إحٔٚئف ظز وجؾ 

َ ﴿بًض خَِف بًد أن أمٚهتؿ, ؿٚل تًٚػ:  ََٕرى اَّلل  ـَ َفَؽ َحت ك  ِم ْٗ ُٕ ـْ  ِْتُْؿ َيٚ ُمقَشك َف َوإِْذ ُؿ

ٚظِ  ُؿ افه  ُُ ََٖخَذْت َرًة َؾ ْٓ ُٜ َوَأنْتُْؿ َتُْْيُروَن )َج ْؿ 55ََ ُُ  ِ ًَ ْؿ َف ُُ
ِد َمْقتِ ًْ ـْ َب ْؿ ِم ـُ ْثَْٚ ًَ ( ُثؿ  َب

ُرونَ  ُُ ٌٜ َظَذ ﴿, وؿقفف ف ؿهٜ ظزير: (56:55)افٌَرة/ ﴾َتْن ٍٜ َوِهَل َخِٚوَي ٚف ِذي َمر  َظَذ َؿْرَي ـَ َأْو 

َد َمْقهِتَ  ًْ ُ َب ٚ َؿَٚل َأن ك ُئِْل َهِذِه اَّلل  َٓ َثفُ ُظُروِص ًَ َٜ َظٍٚم ُثؿ  َب ُ ِمَٚئ ََٖمَٚتُف اَّلل   .(259)افٌَرة/ ﴾ٚ َؾ

َأَوَلْ َيَرْوا ﴿ومْٓٚ بيب ادثؾ بخِؼ افًّقات وإرض, وبخِؼ افٌْٚتٚت, ؿٚل تًٚػ: 

ِٚدٍر َظَذ َأْن ُيْ  ََ ـ  بِ ِٓ
َِ ِْ َل بَِخ ًْ َمَواِت َوإَْرَض َوَلْ َي  ً ََِؼ اف َ اف ِذي َخ ٕ ُف َأن  اَّلل  َِٔل اْدَْقَتك َبَذ إِ

 َؿِديرٌ 
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ ا َبْغَ َيَدْي ﴿, وؿٚل تًٚػ: (33)إحَٚف/ ﴾َظَذ  َيَٚح ُبْؼً َوُهَق اف ِذي ُيْرِشُؾ افر 

َْٖخ  ٚء َؾ َٖنَزْفَْٚ بِِف اْحَ ٍٝ َؾ  ٔ ٍَِد م  ٌَ
َُْٚه فِ َْ ًٚٓ ُش ََ ْٝ َشَحًٚبٚ ثِ  ِ ؾ  َرْحَتِِف َحت ك إَِذا َأَؿ ـُ َرْجَْٚ بِِف ِمـ 

ُرونَ  ـ  ْؿ َتَذ ُُ  ِ ًَ ُْٕخِرُج اْدْقَتك َف َذفَِؽ  ـَ َراِت  َّ  .(57)إظراف/ ﴾افث 

ثُقا ُؿْؾ َبَذ ﴿ومْٓٚ بٚلُٕٚر ظذ مُْر افًٌٞ, ؿٚل تًٚػ:  ًَ ٌْ ـْ ُي ُروا َأْن َف ٍَ ـَ ـَ  ِذي َزَظَؿ اف 

= 
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 ُ ؾ  َمٚ َأْخَزَ اَّلل  ُُ ُف  َوبِ َٕ ٌَْحٚ  ٚدِ ٌَ ًِ افْ  َواْختاَِلِف َأْحَقالِ , ؼ  اْلَ  مِ قْ َٔ افْ  َؽ فِ ذَ  الِ قَ هْ أَ  ـْ مِ ُش

 َٚ َْهُ  فُ َٕ قْ ََ ِْ يَ وَ  فُ َٕ وْ رَ  يَ َم ِٔ ؾِ  ِؼ ِْ اْلَ وَ  فِ ِٔ ؾِ 
ؾِ ٚئِ َْلَ اَ  مِ قْ َٔ افْ  َؽ فِ  ذَ , ِف َؽ فِ

 ِٛ تُ ُُ افْ  ذِ ْخ أَ  ـْ مِ  (1)

 
= 

ن  بَِم ظَ  ُٗ  ٌ ـ  ُثؿ  َفُتَْ ُث ًَ ٌْ رٌ َوَريب  َفُت ًِ  َي
ِ
ِْتُْؿ َوَذفَِؽ َظَذ اَّلل 

 .(7)افتٌٚبـ/ ﴾ِّ

 َظم  ﴿( يَقل الل ظز وجؾ ف وصػ هذا افٔقم: 1)
ٍٜ
ًَ ؾ  ُمْرِو ـُ َيْقَم َتَرْوهَنَٚ َتْذَهُؾ 

ـ  ظَ 
ُِ َٚرى َوَف َُ ًُ َٚرى َوَمٚ ُهْؿ بِ َُ َس ُش ٚ َوَتَرى افْٚ  َٓ َِ ؾ  َذاِت َحٍْؾ َحْ ـُ ْٝ َوَتَوُع  ًَ َذاَب َأْرَو

 َصِديدٌ 
ِ
 .(2)الٟ/ ﴾اَّلل 

ـْ  إِن  َريب  ☺: "ويَقل افرشقل  َُِف َوَف َُِف ِمثْ ٌْ ْٛ َؿ َو ٌْ ًٚ َلْ َي ٌَ َٛ اْفَْٔقَم َؽَو َؿْد َؽِو

َِفُ  َدُه ِمْث ًْ ْٛ َب َو ٌْ  .(4712)افٌخٚري/" َي

ك الل ظز وجؾ هذا افٔقم, بٚفتٌٚبـ, ويقم افديـ, والًٚب, ويقم تٌذ  ّّ وؿد ش

ئر, ؾِذفؽ يٌٌْل ظذ افًٌد أن يًِؿ أن فف هنٚيٜ حتًم شِٔحؼ ِبٚ, وأن ادقت أول افن ا

افًٌٔؾ إفٔٓٚ, ؾِٔتؼ الل ظز وجؾ ؾٔم بَل, وفٔتقب ممٚ شٌؼ, وفِٔزم بٚب افًٌقديٜ ٓ 

ٌ ْئ ﴿ـم أنف ؽٍقر رحٔؿ, ؾ٘ن ظذابف صديد أخٔؿ, ؿٚل تًٚػ: ▐ يزحف, ؾٚلل  َٕ

ٌَِٚدي َأن  َأنَٚ  ِحُٔؿ )ِظ قُر افر  ٍُ ٌَ َذاُب إَفِٔؿُ 49اْف ًَ  .(52:49)الجر/ ﴾( َوَأن  َظَذايِب ُهَق اْف

ؾٓذا يقم ٓ يٍْع ؾٔف مٌٚل وٓ بْقن إٓ مـ أتك الل بَِٛ شِٔؿ, هذا يقٌم يٍر الٌٔٛ مـ 

حٌٌٔف, تٍر إم الْقن مـ وفدهٚ, وإب افرؾٔؼ مـ أوٓده, وافقفد افٌٚر مـ وافديف, 

يقم ٓ ظنٚئر, وٓ ؿٌٚئؾ, وٓ جٚظٚت, وٓ ؾرق ؾٔف, ـٌؾ يٖيت وحده, أحل الل هذا 

ظٌٚده, وأحل أظمَلؿ, وشٔحٚشٌٓؿ ـؾ بٍّرده, هذا يقم ترد ؾٔف اديٚل, هذا يقم تنٔٛ 

ِ ؿْ افقفدان ؾٔف, هذا يقم يَقل ؾٔف إنٌٔٚء: " ِ ْؿ َش ", هذا يقٌم تًًر ؾٔف جْٓؿ, ويًّع َش

= 
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 ِف  ةِ قدَ ظُ قْ ادَْ  ؾِ بِ الَ افٌَ وَ  لِ زِ َٓ افز   إَػ َشِٚئرِ  ؾِ ٚئِ ًَ ادَْ  ـْ ظَ  ِٜ بَ َٚ َج الِ وَ , ؾِ ئِ َم َن افْ وَ  نِ َم جْ َٕٚ بِ 

ِ افْ  ـْ مِ  ؾِ ٚئِ اَْلَ  ٚمِ ََ ادَْ , وَ ؿِ ِٔ يِ ًَ افْ  قمِ َٔ افْ  َؽ فِ ذَ   وَ  اطِ ك 
ِ
 اف   ِػ حُ ه  افْ  ْؼِ َٕ , وَ انِ ٔزَ اْد

ل تِ

ر   ُؾ ِٔ ٚؿِ ثَ ٚ مَ َٓ ِٔ ؾِ   َوافؼ    ـْ مِ  افذ 
َهٚ, اْلَْرِ  (1).َوَؽْرِ

 
= 

 ًٔد, هذا يقم الٚؿٜ, هذا يقم افىٚمٜ, هذا يقم افقظٔد.زؾرهٚ مـ ب

مهللا إٕٚ ًٕٖخؽ افًالمٜ ف افدٕٔٚ وأخرة, مهللا أجًِف هْٔٚ شٓال, وطِِْٚ ؾٔف ومـ 

 ٕحٛ ف طِؽ يقم ٓ طؾ إٓ طِؽ, آمغ.

ِٛ بَِٕٚجَْمِن َواْفَنَمِئِؾ:1) ُت ُُ ـْ َأْخِذ اْف  ( ؿقفف: :ِم

ِٜ ـَِتٚبًٚ وَ ﴿ؾَد ؿٚل الل ظز وجؾ:  ََٔٚم َِ ُْٕخِرُج َفُف َيْقَم اْف ِف َو
َِ ٍٚن َأْخَزْمَُْٚه َضٚئَِرُه ِف ُظُْ ًَ ْٕ ؾ  إِ ـُ

ُٚه َمُْْنقرًا ) ََ ِْ ًٌٔٚ 13َي ًِ ََِْٔؽ َح َؽ اْفَْٔقَم َظ ًِ ٍْ ٍَك بَِْ ـَ ْ ـَِتَٚبَؽ  ء/﴾ ( اْؿَرأ , وؿٚل (14:13)الها

ْت تًٚػ: ﴿ ُِٕؼَ ُحُػ  ٌٜ ﴿, وؿٚل: (12)افتُقير/﴾ َوإَِذا افه  ْؿ َخٚؾَِٔ ُُ ٍَك ِمْْ َرُوقَن ٓ خَتْ ًْ َيْقَمئٍِذ ُت

قُل َهُٚؤُم اْؿَرُءوا ـَِتٚبَِْٔف )18) َُ ِِْٔف َؾَٔ
ِّ
ـْ ُأويِتَ ـِتََٚبُف بَِٔ ٚ َم م 

َٖ ُٝ َأن  ُمالٍق 19( َؾ ( إِن  َطَْْْ

ٚبَِْٔف ) ًَ ٍٜ )22ِح  َراِؤَ
ٍٜ َق ِف ِظَٔن ُٓ ٍٜ َظٚفِ 21( َؾ ٍٜ )( ِف َجْ  َٔ22( ٌٜ ٚ َدإَِٔ َٓ ُِقا 23( ُؿُىقُؾ ـُ  )

( ِٜ ِم اْلَٚفَِٔ تُْؿ ِف إَجٚ  ٍْ َِ ُبقا َهِْٔئًٚ بَِم َأْش قُل َيٚ َفَْٔتِْل َلْ 24َواْذَ َُ ـْ ُأويِتَ ـَِتَٚبُف بِِنَمفِِف َؾَٔ ٚ َم ( َوَأم 

ٚبَِْٔف )25ُأوَت ـَِتٚبَِْٔف ) ًَ َٜ )( َيٚ َفْٔ 26( َوَلْ َأْدِر َمٚ ِح ِٚؤَ ََ  اْف
ِٝ
َٕ ٚ ـَ  ٚ َٓ ( َمٚ َأْؽَْك َظْ ل َمٚفَِْٔف 27َت

َِْىَِٕٚٔفْ 28) ََِؽ َظْ ل ُش  .(29:18)الٚؿٜ/ ﴾( َه

ؿِٝ: يٚ رشقل الل هؾ يذـر الٌٔٛ حٌٌٔف يقم ▲: ومـ افًْٜ ظـ ظٚئنٜ 

 افَٔٚمٜ؟ ؿٚل: "
ِ
ٚ ِظَْْد اْد َٚ ِظَْْد َثاَلٍث َؾال, َأم  , َأم  ُٜ َٚئَِن َٚ َظ َٚ َي َؾ َأْو َُيِػ  َؾاَل, َوَأم  َُ ِن َحت ك َيْث َٔزا

= 



[137] 

 

 
= 

رِ  َىك بِِنَمفِِف َؾاَل, َوِحِغَ َُيُْرَج ُظُُْؼ افْٚ  ًْ َٚ ُي ِِِْٔف َوإِم 
ِّ
ًَْىك بَِٔ َٚ ُي ِٛ إِم  ُت  ُ )مًْد " ِظَْْد َتَىٚيِر اف

 .(6/112أحد:

ِٚئِؾ: ًَ ـْ اْدَ  َظ
ِٜ َب َٚ  أمٚ ؿقل المٚم: َواِلَج

وُفقنَ الل ظز وجؾ: ﴿ ؾَد ؿٚل ُٗ ًْ ُْؿ َم قُهْؿ إهِن  ٍُ , وؿٚل تًٚػ: (24)افهٚؾٚت/ ﴾َوِؿ

ـ  اْدُْرَشِِغَ ﴿ ََٖخ ًْ ْؿ َوَفَْ ِٓ ـَ ُأْرِشَؾ إَِفْٔ ِذي ـ  اف  ََٖخ ًْ َْ َِ َؾَقَرب َؽ ﴿, وؿٚل تًٚػ: (6)إظراف/ ﴾َؾ

ًَِغ ) ْؿ َأْجَ ُٓ ََٖخْ  ًْ ُِقن92َفَْ َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ  .(93:92)الجر/ ﴾ َ( َظم  

ُٛ َيْقَم ؿٚل: "☺ أن رشقل الل ▲: ومـ افًْٜ, ظـ ظٚئنٜ  ََٚش َفَْٔس َأَحٌد ُيَ

ََِؽ" ؾَِٝ: يٚ رشقل الل, أخٔس ؿد ؿٚل الل تًٚػ:  ِٜ إِٓ َه ََٔٚم َِ ـْ ُأويِتَ ـَِتَٚبُف ﴿اف ٚ َم م 
َٖ َؾ

ِِْٔف ) ِّ راً 7بَِٔ ًِ ًٚ َي ٚب ًَ ُٛ ِح ْقَف ُيََٚش ًَ ٕ َم َذفَِؽ ☺: , ؾَٚل رشقل الل (8:7ق/)إٓنَٚ ﴾( َؾ "إِ

َب  ِٜ إِٓ ُظذ  ََٔٚم َِ ََٚب َيْقَم اْف ًَ
ْرُض, َوَفَْٔس َأَحُد ُيََْٚؿَُش اْلِ ًَ  .(6537)افٌخٚري/". اْف

ِرُف ذَ ☺: "وؿقفف  ًْ ُٕقبِِف َت ُرُه بُِذ ر  ََ ُف َؾُٔ ٍَ َْ ـَ َِِْٔف  ـْ َرب ِف َحت ك َيَوَع َظ ـُ ِم ِم ْٗ ُ َٕك اْد َذا؟ ُيْد ـَ  َٛ ْٕ

ٍُِرَهٚ َفَؽ اْفَْٔقَم, ثُ  َْٕٔٚ َوَأْؽ هُتَٚ ِف افد  قُل: َشَسْ َُ , َؾَٔ
َتْغِ قُل: َرب  َأْظِرُف َمر  َُ قُل: َأْظِرُف, َي َُ ؿ  َي

 
ِ
ٓء ُٗ ِٚد ﴿َه َٓ َْص ْٕ ُٚر َؾََُْٔٚدى َظَذ ُرُءوِس ا  ٍ ُُ ٚ أَخُروَن َأْو اْف َْٚتِِف, َوَأم  ًَ ُٜ َح ٍَ  ُتْىَقى َصِحٔ

ِْؿ﴾  َذُبقا َظَذ َرِب  ـَ ـَ  ِذي  .(4685)افٌخٚري/" (18)هقد/اف 

ِط: ا ِ ـْ اْفك  ِٚم اَْلَِٚئِؾ ِم ََ  وؿقل المٚم: َواْدَ

ؾٚفكاط ضريؼ يّق ظِٔف افْٚس مـ أهؾ الشالم, ومـ صِٚبٓؿ مـ ادؼـغ, 

ل ظِٔف يْهٛ ؾقق افْٚر ـٚلن, أدق مـ افنًر, وأحر مـ الّر, وأحد مـ افًٔػ, د

ِؤٚ  )﴿افُتٚب وافًْٜ, ؿٚل الل تًٚػ:  َْ َٚن َظَذ َرب َؽ َحتًْم َم ـَ ٓ  َواِرُدَهٚ  ْؿ إِ ُُ ( 71َوإِْن ِمْْ
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ٚ ِجثِٔٚ  َٓ َغ ؾِٔ
ِ ِ
ََٕذُر افي ٚد ْقا َو ََ ـَ ات  ِذي ل اف  َُْٕج   .(72:71)مريؿ/ ﴾ُثؿ  

َتك بِْٚلَ ومـ افًْٜ, حديٞ افنٍٚظٜ افىقيؾ وؾٔف: " ْٗ ْ ؿَ ُي َٓ َرْي َج ْٓ ُؾ َبْغَ َط ًَ " ْنِ َؾُْٔج

ٌٜ ؿِْٚ: يٚ رشقل اَّلل  ومٚ الن؟ ؿٚل: " َُ ًَ ُٛ َوَح الفِٔ ـَ َِِْٔف َخَىٚضُِٔػ َو ٌٜ َظ ٌٜ َمِزف  َمْدَحَو

ـَ   ٚ َٓ َِْٔ ـُ َظ ِم ْٗ ُ َداُن, اْد ًْ  ً ُٚل ََلَٚ اف ََ قُن بَِْْجٍد ُي ُُ ُٚء َت ٍَ ْٔ ََ ٌٜ ُظ ـَ ٌٜ ََلَٚ َصْق َِْىَح ٍَ ِق ُم ْٚفَزْ ـَ ٚفى ْرِف َو

ْ َؿ  َٓ َِٕٚر َج ُدوٌس ِف  ُْ ٍَٕٚج خَمُْدوٌش, َوَم ِ ٌؿ, َو ًَ ِٚب, َؾٍَْٚج ُم ـَ ََٖجِٚويِد اْلَِْٔؾ َوافر  ـَ يِح َو ٚفر  ـَ َو

ًٌٚ ُٛ َشْح َح ًْ ر  آِخُرُهْؿ ُي ُّ  .(7439)افٌخٚري/" َحت ك َي

رة, وأحد مـ افًٔػ. بٌِْل أن الن أدق مـ افنً◙: وؿٚل أبق شًٔد الدري 

 .(183)مًِؿ/

َوإِْن ﴿وهْٚ ؾٚئدة يٌٌْل ذـرهٚ: وهل مـ افذيـ شّٔرون ظذ افكاط, ومٚ مًْك: 

ِؤٚ  َْ َٚن َظَذ َرب َؽ َحتًْم َم ـَ ٓ  َواِرُدَهٚ  ْؿ إِ ُُ  ؟﴾ِمْْ

وهذا خىٚب فًٚئر الالئؼ, برهؿ وؾٚجرهؿ, مٗمْٓؿ ♫: ؿٚل افًًدي 

أحد, إٓ شرد افْٚر, حُم حتّف الل ظذ ًٍٕف, وأوظد بف  وـٚؾرهؿ, أنف مٚ مْٓؿ مـ

 ظٌٚده, ؾال بد مـ ٍٕقذه, وٓ مٔد ظـ وؿقظف.

 واختِػ ف مًْك افقرود:

ؾَٔؾ: ورودهٚ, حوقرهٚ فِخالئؼ ـِٓؿ, حتك يهؾ إٓزظٚج مـ ـؾ أحد, ثؿ بًد, 

 يْجل الل ادتَغ.

 دا وشالمٚ.وؿٔؾ: ورودهٚ, دخقَلٚ, ؾتُقن ظذ ادٗمْغ بر

وؿٔؾ: افقرود, هق ادرور ظذ افكاط, افذي هق ظذ متـ جْٓؿ, ؾّٔر افْٚس ظذ ؿدر 
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أظمَلؿ, ؾّْٓؿ مـ يّر ـِّح افٌك, وـٚفريح, وـٖجٚويد الٔؾ, وـٖجٚويد افرـٚب, 

ومْٓؿ مـ يًًك, ومْٓؿ مـ يّق منٔٚ, ومْٓؿ مـ يزحػ زحٍٚ, ومْٓؿ مـ ُيىػ 

 .(2/792:791)تًٍر افًًدي:تَقاه. ـها  ؾَِٔك ف افْٚر, ـؾ بحًٛ

بًد ذـر أؿقال افًِمء ف افقرود, وهؾ افٍُٚر إصِٔغ شردون ♫ ؿٚل افىزي 

ط, أم أن ادٗمْغ وادْٚؾَغ ؾَط هؿ مـ شردون ظذ افكاط, وأن افٍُٚر  ظذ افكا

يردهٚ ورودهؿ دخقَلؿ جْٓؿ: وأوػ إؿقال ف ذفؽ ظْدي بٚفهقاب: ؿقل مـ ؿٚل: 

الّٔع, ثؿ يهدر ظْٓٚ ادٗمْقن, ؾْٔجٔٓؿ الل, وهيقي ؾٔٓٚ افٍُٚر, وورودهؿ وهق مٚ 

ط ادْهقب ظذ متـ ☺ تيٚهرت بف إخٌٚر ظـ افرشقل  مـ مرورهؿ ِبٚ ظذ افكا

 .(7/787)افتًٍر:جْٓؿ, ؾْٚج مًِؿ, ومُدوس ؾٔٓٚ. ـها 

بؾ يتًٌقن آخٓتٓؿ ظذ افكاط,  ؿِٝ: وافذي أمٔؾ إفٔف, أن افٍُٚر إصِٔغ ٓ يّرون

ك ـم ورد ف الديٞ: " ََ ٌْ ٌُُد, َؾال َي ًْ ْٝ َت َٕ ٚ ـَ  َمٚ 
ٍٜ
ؾ  ُأم  ـُ ٌَُع  ٌن َتتْ ذ  َٗ َن ُم  َأذ 

ِٜ ََٔٚم َِ َٚن َيْقُم اْف ـَ إَِذا 

َٚؿُىقَن ِف افْٚ  ًَ ٓ  َيَت ـْ إَْصَِْٚم َوإَنَْهِٚب إِ  ِم
ِ
ٌُُد َؽْرَ اَّلل  ًْ َٚن َي ـَ ـْ  ورودهٚ, أمٚ  ؾٓذا "رِ َم

ادٗمْقن, ومـ صِٚبٓؿ ف افيٚهر, ؾردون ظذ افكاط, ؾْٔجق مـ يْجٔف الل ظز وجؾ, 

ـم ُيدظقن أهؾ اليمن مـ ؿٌؾ, وجيًِٓؿ يّرون ▐ وادْٚؾَغ ُيدظٓؿ الل 

ظذ افكاط ـٖهنؿ مـ أهؾ اليمن, ثؿ يىٍئ َلؿ ٕقرهؿ, وييب بْٔٓؿ وبغ أهؾ 

 فف بٚب.اليمن بًقر 

ؿٚل أبق افزبر شًّٝ جٚبر بـ ظٌد الل يًٖل ظـ افقرود, ؾَٚل: ٕحـ يقم افَٔٚمٜ ظذ 

َرًى, ؾقق افْٚس, ؾتدظك إمؿ بٖوثٚهنٚ, ومٚ ـٕٚٝ تًٌد إّول ؾّٕٚول, ؾْٔىِؼ  ـُ قًى أو  ـَ
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ِبؿ ويتًٌقٕف, ؿٚل: ويًىك ـّؾ إًٕٚن مْٚؾؼ ومٗمـ ٕقرا, ويٌنك طِّٜ ثؿ يتًٌقٕف, 

ن جْٓؿ ـالفٔٛ تٖخذ مـ صٚء الل, ؾٔىٍٖ ٕقر ادْٚؾؼ, ويْجق ادٗمْقن, ؾتْجق وظذ ج

ء  ٚ ٓ حًٚب ظِٔٓؿ, ثؿ افذيـ يِقهنؿ ـٖوقا ًٍ أّول زمرة ـٚفَّر فِٜٔ افٌدر, وشًٌقن أخ

ٕجؿ ف افًمء, ثؿ ـذفؽ, ثؿ حتّؾ افنٍٚظٜ ؾٔنًٍقن, وُيرج مـ افْٚر مـ ؿٚل ٓ إَل إٓ 

صًرة مـ خر, ثؿ يَِقن تَِٚء الْٜ, وهيريؼ ظِٔٓؿ أهؾ الْٜ  الل ممـ ف ؿٌِف وزن

)تًٍر احٚء, ؾٌْٔتقن ٌٕٚت افقء ف افًٔؾ, ثؿ يًٖخقن ؾٔجًؾ َلؿ افدٕٔٚ وظؼة أمثَٚلٚ. ـها 

 , والل أظِؿ.(7/787افىزي:

ِن:  َٔزا
ِ
 ؿقل المٚم: َواْد

َط فِ ؿٚل الل تًٚػ: ﴿  ًْ
َِ ـَ اْف ِزي ََٕوُع اْدََقا َٚن َو ـَ ٌٍْس َصْٔئًٚ َوإِْن  َٕ َُِؿ   َؾاَل ُتْي

ِٜ ََٔٚم َِ َْٔقِم اْف

ٍَك بَِْٚ َحِٚشٌِغَ  ـَ ـْ َخْرَدٍل َأتََْْٔٚ ِِبَٚ َو  ِم
ٍٜ
َٚل َحٌ  ََ َيْقَمئٍِذ َيْهُدُر , وؿٚل تًٚػ: ﴿(27)إنٌٔٚء/﴾ ِمْث

ْوا َأْظَمََلُْؿ ) ُس َأْصَتًٚتٚ فُِرَ ََ 6افْٚ  ْؾ ِمْث َّ ًْ ـْ َي َّ ا َيَرُه )( َؾ ٍة َخْرً ٍة 7َٚل َذر  َٚل َذر  ََ ْؾ ِمْث َّ ًْ ـْ َي ( َوَم

ا َيَرهُ  ُٖوََلَِؽ ُهُؿ ﴿, وؿٚل تًٚػ: (8:6)افزفزفٜ/﴾ َذ  ِزيُُْف َؾ ْٝ َمَقا َِ َُ ـْ َث َّ َواْفَقْزُن َيْقَمئٍِذ اْلَؼ  َؾ

ُِِحقنَ  ٍْ ُ  .(8)إظراف/﴾ اْد

ِٜ َشَٚؿِْٔف, َواف ِذي َأتَ ◙: "ٓبـ مًًقد ☺ ومـ افًْٜ: ؿقل افٌْل  ـْ ِدؿ  َجٌُقَن ِم ًْ

ـْ ُأُحدٍ  ُؾ ِم ََ ِن َأثْ َٔزا
ِ
ٍِْز بَِِٔدِه ََلَُم ِف اْد َٕ." 

َٔزاِن: ☺: "وؿقفف 
ِ
ََِتِٚن ِف اْد ٔ َِ ِٚن َث ًَ  ِ َتِٚن َظَذ اف ٍَ ٔ

ٍِ ـِ َخ ْحَ ٌََتِٚن إَِػ افر  َتِٚن َحٌِٔ َّ
ِِ ـَ

ِدِه ُشٌْ  ّْ  َوبَِح
ِ
ٌَْحَٚن اَّلل  ًَئِؿِ ُش  اْف

ِ
 .(7563)افٌخٚري/" َحَٚن اَّلل 

ًُقَوٜ☺: "وؿقفف  َٚح َب  َجَْ
ِ
ِٜ َٓ َيِزُن ِظَْْد الل ََٚم ِٔ َِ ِغ َيْقَم اف ِّ  ً ُجِؾ اف َتك بِْٚفر  ْٗ ٕ ُف َفُٔ " إِ
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 .(4729)افٌخٚري/

 وؿد دفٝ إحٚديٞ ظذ أن مٚ يقزن ف ادٔزان:

 إظمل, ـم ف حديٞ افُِّتغ. -1

 صخٚص, ـم ف افًٌد افًّغ.إ -2

 افهحػ, ـم ف حديٞ صٚحٛ افتًًٜ وافتًًغ شجاًل. -3

ومـ الجٚع, ؾَد ؿٚل المٚمٚن أبق زرظٜ وأبق حٚتؿ افرازيغ: أدرـْٚ افًِمء ف جٔع 

ًٚ, ؾُٚن مـ مذهٌٓؿ:...وافكاط حؼ, وادٔزان  ًٚ ويّْ ًٚ وصٚم ؿ إمهٚر حجٚزًا وظرا

 .(1/289)ذح أصقل آظتَٚد:ٔف أظمل افًٌٚد, حًْٓٚ وشٔئٓٚ, حؼ. ـها حؼ, فف ـٍتٚن تقزن ؾ

, يثٌتقن ـؾ مٚ شٌؼ, وؽره مـ أخٌٚر افٔقم ؾ٘ن أهؾ افًْٜ والمظٜ أصحٚب الديٞ

أخر, ـٚلؼ, وافٍْخ ف افهقر, وافًٌٞ, وافقؿقف حتٝ افنّس, وتِجٔؿ افًرق, 

 وؽر ذفؽ ممٚ صح بف الز.

 ـِف أبق بًض ضقائػ مـ ادٌتدظٜ: وؿد خٚفػ ف ذفؽ

ٕ ٚ ﴿افًٌٞ: خٚفػ ؾٔف مؼـقا افًرب افذيـ يَقفقن:  ًٚ َأإِ ًٚ َوِظَيٚم ب ْٚ  ُتَرا ـُ َؿُٚفقا َأإَِذا ِمْتَْٚ َو

قُثقنَ  ًُ ٌْ ْؿ َوَأنْتُْؿ َداِخُرونَ ﴿, وؿد أجِٚبؿ الل ظز وجؾ بَقفف: (82)ادٗمْقن/ ﴾َدَ ًَ َٕ  ﴾ُؿْؾ 

 حَرون. أي أذٓء (16)افهٚؾٚت/

وافىٚئٍٜ إخرى: افٍالشٍٜ افَٚئِقن بَدم افًٚل ـٖتٌٚع أرشىق وؽره, ؾٓٗٓء ٓ 

 يٗمْقن بٚفًٌٞ.

وضٚئٍٜ أخرى: وهق أصحٚب افتْٚشخ, ؾٓؿ يًتَدون أن إرواح تتْٚشخ, وتْتَؾ مـ 
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ً, وإذا مٚت ؿد يهر  ًٚ, وإذا مٚت صٚرت ضٚئرا ٕ ـٚئـ إػ آخر, ؾروح افًٌد ؿد تهر حٔقا

ًٚ آخر, وهٗٓء ومـ شٌَٓؿ, ٓ يٌٌْل آفتٍٚت إفٔٓؿ, ؾٓذا وأصٌٚهف مـ أشٚضر إ ًٕٕٚ

 إوفغ.

 (112)افتٌْٔف وافرد/:ادٔزان: ؿٚل اُدِىل: وأنُر جٓؿ ادٔزان. ـها 

ط  ط: ؿٚل ادِىل: وأثٚر جٚءت بتُذيٛ جٍٓؿ ف إُٕٚره أن الل جئز ظذ افكا افكا

 (112د/)افتٌْٔف وافرظٌٚده. ـها 

ف افتٍريؼ بغ ضريَٜ إثٌٚت أهؾ افًْٜ فٌٌِٔٔٚت, وضريَٜ  وهْٚك تٌْٔف مٓؿ جدا

إصٚظرة, ؾٕ٘ف مًِقٌم أن إصٚظرة يٗمْقن بُؾ مٚ شٌؼ ذـره, وفُـ ضريَتٓؿ خمٚفٍٜ 

فىريَٜ افُتٚب وافًْٜ, ؾٖهؾ افًْٜ يٗمْقن بٚفٌٌٔٚت ٕن افَرآن افذي هق ـالم الؼ 

ح افًْٜ أخزت بذفؽ, أمٚ إصٚظرة ؾٔٗمْقن بٚفٌٌٔٔٚت أخز بذفؽ, وٕن سي

 بؼضغ:

 صدق الز. -1

 .ظدم اشتحٚفتٓٚ ظَال -2

تٌر ـٚن  ؾِق جٚء خز مـ افُتٚب أو صحٔح افًْٜ وافًَؾ اشتحٚفف: ؾال يٗمْقن بف تقا

 أو آحٚد, وهذا ؾٚصؾ ـٌر جدًا بغ أهؾ افًْٜ وادتُِّغ مـ إصٚظرة.

ن فٌِٔٛ بّجرد صحٜ الز ؾٔف, حتك وإن ل تًٔف ظَقَلؿ, أمٚ ؾٖهؾ افًْٜ يًِّق

ادتُِّقن مـ إصٚظرة, ؾ٘هنؿ يتقؿٍقن ف اليمن بٚلز, حتك ٓ جيدوا مٚ يّْع ف 

افًَؾ رده, وَلذا صْػ صٔخ الشالم شٍره افًئؿ ]درء تًٚرض افًَؾ وافَْؾ[ فٔثٌٝ 

= 
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 [ةُاعَفَانشَّ]

 ِٜ  ْ  ً ـِ َواف ي ـُ َأْهُؾ افد  ِم ْٗ ِٜ  َوُي َٚظ ٍَ ُشقِل  بَِن ُ  ☺افر 
ِ
, َأْهِؾ افت ْقِحٔدِ  ْذٌِِٕلد

ٌَِٚئرِ َوُمْرتَ  َُ ٌِل اْف
َم َوَردَ , ُِ   َزُ اْلَ  فِ بِ  ـَ

ِ
ـْ َرُشقِل اَّلل  ِحُٔح َظ   .☺ افه 

ٚ َأبُق -34 َٕ ُـ  َأْخَزَ ِٔد ْب ًِ َٖنَٚ, َحُْدونَ  َش ٌَ ِؿك   أنْ ْ ـُ افؼ  ـُ  دُ َحَ أَ  َٚ َْثَ  ,َأبُق َحِٚمِد ْب ْب

ك  
ِّ َِ  ً اِق  ,ُيقُشَػ اف ز  ٌُْد افر  ًْ  ,َثَْٚ َظ ٌَٚ َم رٌ َأنْ َّ,  ٍٝ ـْ َثٚبِ ـْ َأنَسٍ  ,َظ ـِ  ,◙ َظ َظ

ِك   َٚظتِل : "َل َٚ ؿَ  ☺ افٌْ  ٍَ تِلَٕ َص ـْ ُأم  ٌَٚئِِر ِم َُ   (1)".ْهِؾ اْف

ـُ َأْحَدَ وَ  -35 َٚ َأبُق َظِع  َزَاِهُر ْب َٕ َِٕٔٚك  ٚ نَ أَ  ,َأْخَزَ ِٛ إَْرَؽ  ٔ ًَ ُ ـُ اْد ُد ْب  ّ َثَْٚ  ,ُمَ

 َٜ ـُ َظَرَؾ ـُ ْب ًَ ـُ َحْرٍب اْداَُلِئك  ثَ  ,اْلَ اَلِم ْب  ً ٌُْد اف َٜ  ,َْٚ َظ َّ َْٔث ـِ َخ ـْ ِزَيِٚد ْب ـْ  ,َظ َظ

َمنَ  ًْ د ُٕ ـِ ُؿَرا رَ  ,ْب َّ ـِ ُظ  ْب
ِ
ٌِْد اَّلل  ـْ َظ   َل َٚ : ؿَ َٚل ؿَ  َظ

ِ
ُت َبْغَ " :☺ َرُشقُل اَّلل  ْ ُخر 

 ِٜ َٚظ ٍَ َٜ  رُ ىْ َص  َأْن َيْدُخَؾ  َوَبْغَ  افن  تِل اْلَْ  َٜ ؾَ , ُأم  َٚظ ٍَ ُت افن  ٍَك :ْٚخَسْ ـْ َٚ َأَظؿ  َوَأ  ,ٕهَن 

َِغَ  ِمَِْغ اْدُت  ْٗ ُّ ِْ
ِ ْذٌِِٕغَ , ؟ َٓ َأتَُرْوهَنَٚ ف ُّ ِْ

ِ ٚ ف َٓ  ْ
ُِ ثِغَ  َوَف َِق    (2)".اْلَى ٚئِغَ  اْدَُت

 
= 

يض افًَٔؿ هق افذي ييـ أن افَْؾ ؿد أن افَْؾ مٚ جٚء فًٔٚرض افًَؾ, بؾ افًَؾ ادر

وفِّزيد ف هذه افُْتٜ إير ]إصٚظرة ظرض وَٕض[ , يتًٚرض مًف ف أمر مـ إمقر

 فِنٔخ افدـتقر شٍر القايل حٍيف الل, والل أظِؿ.

 (.22/439( صحٔح: أحد ف )ادًْد:1)

  (.3585( ؤًػ: )افًًِِٜ افؤًٍٜ/2)
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ِد ادَ  -36  ّ َٚ َأبُق ُمَ َٕ َُج أنٚ  ,َِِدي  جَأْخَزَ ا ٌ ِٚس اْفَن  ًَ ٔدٍ  َٚ َْ ثَ  ,َأبُق اْف ًِ ـُ َش ُٜ ْب ٌَ ْٔ  ,ُؿَت

َراَوْرِدى   ٍد افد   ّ ـُ ُمَ ِزيِز ْب ًَ ٌُْد اْف ٍرو ,َثَْٚ َظ ّْ ـِ َأبِك َظ ِرو ْب ّْ ـْ َظ   ,)ح( َظ

37-  َٜ َّ ـُ ُخَزْي ٚ َأبُق َضِٚهِر ْب َٕ دُ  ٚمُ مَ الِ  ِي د  َج  َٚ نَ أَ  ,َوَأْخَزَ ّّ ـِ  ـُ بْ  ُم إشحَٚق ب

 َٜ ـُ ُح  َٚ َْ ثَ  ,ُخَزيّ رٍ  ,ْجرٍ َظِذ  ْب ٍَ ًْ ـُ َج ٍرو ,َثَْٚ إِْشَمِظُٔؾ ْب ّْ ـِ َأبِك َظ ِرو ْب ّْ ـْ َظ ـْ  ,َظ َظ

ـْ َأبِك ُهَرْيَرةَ  , َظ ى  ُزِ َْ ٍٔد اْدَ
ًِ ـِ َأبِك َش ِٔد ْب ًِ   قَل ُش رَ  َٚ : يَ َأن ُف َؿَٚل ◙  َش

ِ
ـْ  الل َم

َٚظتَِؽ  ٍَ ِس بَِن ُد افْٚ  ًَ ِٜ  َأْش ََٔٚم
َِ ْد طَ : "َٚل ََ ؟ ؾَ َيْقَم اْف ََ ََٖخِْلَف ًْ ُٝ َأْن َٓ َي ـْ َهَذا  َْْْ َظ

ِٞ َأَحدٌ  َل  اْلَِدي ِٞ , َؽ ْْ مِ  أو  ـَ ِحْرِصَؽ َظَذ اْلَِدي ُٝ ِم ٚ َرَأجْ َ
ِ
ِس  دَ ًَ ْش أَ  ن  , إِ ح افْٚ 

َٚظتِل  ٍَ ِٜ بَِن َََِٔٚم ـْ َؿَٚل  َيْقَم اْف ـْ : َم ُ َخٚفًِهٚ ِم ٓ  اَّلل 
فِ  ؾِ ًْ ؾِ َٓ إََِلَ إِ ًِ ٍْ َٕ."(1) 

 

 (.99( صحٔح: )افٌخٚري/1)

إػ افُالم ظـ افنٍٚظٜ, ؾًٌد أن ذـر أهقال يقم افَٔٚمٜ ♫ َؾ المٚم افهٚبقن إت

☺ وادٔزان وافكاط, ذـر افنٍٚظٜ, ثؿ اشتدل ظذ ٕقع واحد مْٓٚ, وهل صٍٚظتف 

ط, ٕن أهؾ افذٕقب  لخراج أهؾ افٌُٚئر مـ افْٚر, وفذفؽ ذـر افنٍٚظٜ بًد افكا

وهؿ يّرون ظذ افكاط, ؾٔنٍع َلؿ رشقل الل وافٌُٚئر مـ ادقحديـ هيقون ف افْٚر 

فٔخرجٓؿ مـ افْٚر, وفُـ ـم ذـرت هذا ٕقٌع مـ أنقاع افنٍٚظٜ, وشٖذـر ب٘جيٚز ☺ 

 فٔس بّخؾ إن صٚء الل مًْك افنٍٚظٜ, وأنقاظٓٚ.

افنٍع خالف افَقْتر وهق افزوج تَقل ـَٚن ♫: افنٍٚظٜ ف افٌِٜ: ؿٚل ابـ مْيقر 

ُتف  ًْ ٍَ ً َؾَن ًٚ. ـها َوْترا ه َزْوج ًٚ صر  ً ٍْ َدِد َص ًَ َع افَقْتَر مـ اف ٍَ ًٚ وَص ً ٍْ  (8/183)فًٚن افًرب:َص

= 
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ئؿ. ـها ٚواصىالًح  : ؿٚل ابـ إثر: هل افًٗال ف افتجٚوز ظـ افذٕقب والرا

 .(168(, )افتًريٍٚت فِجرجٚن/2/1184:)افْٓٚيٜ

)ذح أو دؾع مية. ـها  ؿٚل افنٔخ افًثّٔغ: افنٍٚظٜ هل: افتقشط فٌِر بجِٛ مًٍْٜ,

 .(66دًٜ آظتَٚد/

ثؿ اظِؿ إن افنٍٚظٜ ف افدٕٔٚ جٚئزة, بؾ ؿد تُقن مًتحٌٜ, ؾ٘ن الل ظز وجؾ مدح مـ 

ـْ َفُف ﴿ينٍع صٍٚظٜ حًْٜ, ؾٔستٛ ظِٔٓٚ مْٚؾع, ؿٚل تًٚػ:  ُُ ًٜ َي َْ ًَ ًٜ َح َٚظ ٍَ ْع َص ٍَ ـْ َيْن َم

ٚ َٓ ٌٛ ِمْْ  أمر ؾٔستٛ ظِٔف خر, ـٚن فف ٕهٔٛ مـ ذفؽ , أي مـ يًًك ف(85)افًْٚء/ ﴾َِٕهٔ

 الر.

ٌَِٕٔ ِف ☺: "وؿٚل رشقل الل  ِٚن  ًَ
ُ َظَذ فِ يِض اَّلل  َْ َجُروا َوَي ْٗ قا ُت ًُ ٍَ " َمٚ َصٚءَ ☺ اْص

 (.1432)افٌخٚري/

ؾٚفنٍٚظٜ ف افدٕٔٚ جٚئزة, وٓ تُقن إٓ ف الر, ؾال يًتنٍع أحٌد ٕحٍد ؾٔم يٌوٛ  

 الل ظز وجؾ.

ة ادخزومٜٔ مُْراً ظِٔف: "ٕشٚمٜ بـ ☺ ٚل رشقل الل ؿ ـْ زيد ف ادرأ ُع ِف َحد  ِم ٍَ َأتَْن

 
ِ
 .(3475)افٌخٚري/" ُحُدوِد اَّلل 

 أمٚ افنٍٚظٜ ف أخرة, ؾتًَْؿ إػ ؿًّغ:

 ًٓ  ☺.: صٍٚظٜ ؽر افرشقل ٚثًٕٚٔ  ☺.  : صٍٚظٜ افرشقل أو

 ☺:: صٍٚظٜ افرشقل أوٓ

 صٍٚظٚت ختهف.☺ ًْٜ والجٚع أن فِرشقل مّد بـ ظٌد الل ؿد ثٌٝ بٚفُتٚب واف

= 
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ثََؽ َرب َؽ ﴿أمٚ دٓفٜ افُتٚب, ؾَقفف تًٚػ:  ًَ ٌْ ك َأْن َي ًَ ًٜ َفَؽ َظ َِ
َٕٚؾِ ْد بِِف  ج  َٓ ِ ِْٔؾ َؾَت ـَ اف َوِم

قداً  ُّ ًٚ َمْ ٚم ََ ء/﴾ َم  ـ., ؾٚدَٚم ادحّقد هق افنٍٚظٜ, ـم ذـر ؽر واحد مـ ادٍني(79)الها

ثؿ اختِػ أهؾ افتٖويؾ ف مًْك ذفؽ ادَٚم ادحّقد, ؾَٚل ♫: ؿٚل ابـ جرير 

يقم افَٔٚمٜ فِنٍٚظٜ فِْٚس فريٓؿ ☺ أـثر أهؾ افًِؿ: ذفؽ هق ادَٚم افذي هق يَقمف 

 .(7/466)افتًٍر:رِبؿ مـ ظئؿ مٚ هؿ ؾٔف مـ صّدة ذفؽ افٔقم.ـها 

َس : "يَقل¶ بـ ظّر ظـ آدم بـ ظع ؿٚل شًّٝ اأمٚ دٓفٜ افًْٜ:  إِن  افْٚ 

ْع َحت   ٍَ ْع َيٚ ُؾالُن اْص ٍَ قُفقَن: َيٚ ُؾالُن اْص َُ ٚ َي َٓ  ٌَِٕٔ ٌَُع   َتْت
ٍٜ
ؾ  ُأم  ـُ  ُجًثٚ 

ِٜ ََٔٚم َِ َل َيِهُروَن َيْقَم اْف ِٓ ك َتَْْت

ِل   ُٜ إَِػ افٌْ  َٚظ ٍَ ُّ  ☺افن  َٚم اْدَْح ََ ُ اْدَ ثُُف اَّلل  ًَ ٌْ  .(4718)افٌخٚري/ "قدَ َؾَذفَِؽ َيْقَم َي

ٌٜ َيْدُظق ِِبَٚ : "☺ؿٚل: ؿٚل رشقل الل  ◙وظـ أيب هريرة  َتَجَٚب ًْ ٌَِٕل  َدْظَقٌة ُم ؾ   ُُ
فِ

تِل ِف أِخَرةِ َوُأِريُد َأْن َأْخَتٌَِئ َدْظَقيِت  ًٜ ُٕم  َٚظ ٍَ  .(6324)افٌخٚري/" َص

أبقاب اليمن, ومْٓٚ اليمن أمٚ دٓفٜ الجٚع: ؾَد ذـر ؽر واحد مـ افًِمء وإئّٜ 

ينٍع يقم افَٔٚمٜ فِخالئؼ, ـٚفزِبٚري ف ]ذح افًْٜ[, والالل ف  ☺بٖن افٌْل 

]افًْٜ[, وأجري ف ]افؼيًٜ[, وابـ بىٜ ف ]البٕٚتغ[ افُزى وافهٌرى, وأحد ف 

دوا ظذ ]أصقل افًْٜ[, وافالفُٚئل ف ]ذح أصقل آظتَٚد[, وف ـتٛ إئّٜ افذيـ ر

 ادًتزفٜ والقارج, وافقظٔديٜ.

 أـثر مـ واحدة:☺ وصٍٚظٚت افٌْل 

وهذه افنٍٚظٜ يْتٍع ِبٚ جٔع ☺, افنٍٚظٜ افًيّك, وهل افنٍٚظٜ إوػ فٌِْل  -1

الِؼ, مـ افهٚلغ وافىٚلغ, بؾ يْتٍع ِبٚ إنٌٔٚء وافرشؾ, وهذه هل ادَٚم ادحّقد, 

= 
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 ٓٚ ظْد الل تًٚػ.وهل أظيؿ أنقاع افنٍٚظٚت وأجِ

ُأيت بِحؿ ؾرؾع إفٔف افذراع وـٕٚٝ تًجٌف ☺ أن رشقل الل ◙ ظـ أيب هريرة 

ُ ؾْٓش مْٓٚ هننٜ ثؿ ؿٚل: " ُع اَّلل  َّ , َوَهْؾ َتْدُروَن ِمؿ  َذفَِؽ؟ جَيْ
ِٜ ََٔٚم َِ ِس َيْقَم اْف َأنَٚ َشٔ ُد افْٚ 

ًٍِٔد َواحِ  ـَ ِف َص فَِغ َوأِخِري َس إَو  ُٕق افْٚ  , َوَتْد ُذُهْؿ اْفٌََكُ ٍُ اِظل َوَيْْ ْؿ افد  ُٓ ًُ
ِّ
ًْ ٍد ُي

ُس: َأَٓ  قُل افْٚ  َُ ُِقَن, َؾَٔ
ِّ
قَن َوٓ َيْتَ َُ ْرِب َمٚ ٓ ُيىِٔ َُ ؿ  َواْف ٌَ ـْ اْف َس ِم ُُِغ افْٚ  ٌْ ُس َؾَٔ ّْ افن 

ْؿ إَِػ  ُُ ُع َف ٍَ ـْ َيْن ْؿ؟ َأٓ َتُْْيُروَن َم ُُ ٌَ َِ ًٍْض: َتَرْوَن َمٚ َؿْد َب ٌَ
ِس فِ ًُْض افْٚ  قُل َب َُ ْؿ؟ َؾَٔ ُُ َرب 

ْٖتُقَن آَدَم  ْؿ بِآَدَم, َؾَٔ ُُ ْٔ َِ َخ ♠َظ ٍَ َٕ ُ بَِِٔدِه, َو َؽ اَّلل  ََ َِ , َخ َٝ َأبُق اْفٌََؼِ قُفقَن َفُف: َأنْ َُ , َؾَٔ

ْع َفَْٚ إَِػ َرب َؽ,  ٍَ َجُدوا َفَؽ, اْص ًَ َٜ َؾ َُ
ـْ ُروِحِف, َوَأَمَر اْدَالئِ ـُ ؾِِٔف؟ ؾَِٔؽ ِم َْٕح َأٓ َتَرى إَِػ َمٚ 

 َِ َُِف ِمْث ٌْ ْٛ َؿ َو ٌْ َٛ اْفَْٔقَم َؽَوًٌٚ َلْ َي قُل آَدُم: إِن  َريب  َؿْد َؽِو َُ َْٚ؟ َؾَٔ ٌَ َِ ـْ َأٓ َتَرى إَِػ َمٚ َؿْد َب ُف َوَف

 َٕ َهْٔتُُف,  ًَ َجَرِة َؾ ـْ افن  ٕ ُف َؿْد هَنَِٚن َظ َُِف, َوإِ َدُه ِمْث ًْ َٛ َب َو ٌْ ٍِْز, اْذَهٌُقا إَِػ َؽْرِي َي َٕ ٍِْز  َٕ ٍِْز 

ُشِؾ إَِػ َأْهِؾ إَْرِض, وَ  ُل افر  َٝ َأو  ٕ َؽ َأنْ ُٕقُح إِ قُفقَن: َيٚ  َُ ُٕقًحٚ, َؾَٔ ْٖتُقَن  ُٕقٍح, َؾَٔ َؿْد اْذَهٌُقا إَِػ 

ْع َفَْٚ إَِػ َرب َؽ, َأٓ َتَرى إَِػ  ٍَ قًرا, اْص ُُ ُ َظًٌْدا َص َك اَّلل  قُل إِن  َريب  ظز وجؾ َشم  َُ ـُ ؾِِٔف؟ َؾَٔ َْٕح  َمٚ 

ْٝ يِل دَ  َٕ ٚ ـَ ٕ ُف َؿْد  َُِف, َوإِ َدُه ِمْث ًْ َٛ َب َو ٌْ ـْ َي َُِف َوَف َُِف ِمْث ٌْ ْٛ َؿ َو ٌْ ًٌٚ َلْ َي َٛ اْفَْٔقَم َؽَو ْظَقٌة َؿْد َؽِو

ٍِْز, اْذَهٌُقا إَِػ َؽْرِ  َٕ ٍِْز  َٕ ٍِْز  َٕ ِهَٔؿ, َدَظْقهُتَٚ َظَذ َؿْقِمل,  ْٖتُقَن إِْبَرا ِهَٔؿ, َؾَٔ ي اْذَهٌُقا إَِػ إِْبَرا

ْع َفَْٚ إَِػ َرب َؽ, َأٓ تَ  ٍَ َْرِض, اْص ْٕ ـْ َأْهِؾ ا ُُِف ِم  َوَخِِٔ
ِ
ٌَِٕل  اَّلل   َٝ ِهُٔؿ َأنْ قُفقَن: َيٚ إِْبَرا َُ َرى إَِػ َؾَٔ

َٛ ا قُل ََلُْؿ: إِن  َريب  َؿْد َؽِو َُ ـُ ؾِِٔف؟ َؾَٔ َْٕح َٛ َمٚ  َو ٌْ ـْ َي َُِف َوَف َُِف ِمْث ٌْ ْٛ َؿ َو ٌْ ًٌٚ َلْ َي ْفَْٔقَم َؽَو

ٍِْز, اْذَهٌُقا إَِػ َؽْرِي اْذَهٌُقا  َٕ ٍِْز  َٕ ٍِْز  َٕ ِذَبٍٚت,  ـَ ُٝ َثالَث  َذْب ـَ  ُٝ ْْ ـُ َُِف, َوإِن  َؿْد  َدُه ِمْث ًْ  َب

 َٝ قُفقَن: َيٚ ُمقَشك َأنْ َُ ْٖتُقَن ُمقَشك, َؾَٔ ُ بِِرَشَٚفتِِف  إَِػ ُمقَشك, َؾَٔ ََِؽ اَّلل  , َؾو 
ِ
َرُشقُل اَّلل 
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قُل: إِن  َريب  َؿْد َؽِو  َُ ـُ ؾِِٔف؟ َؾَٔ َْٕح ْع َفَْٚ إَِػ َرب َؽ, َأٓ َتَرى إَِػ َمٚ  ٍَ ِس, اْص الِمِف َظَذ افْٚ  َُ َٛ َوبِ

َدُه مِ  ًْ َٛ َب َو ٌْ ـْ َي َُِف َوَف َُِف ِمْث ٌْ ْٛ َؿ َو ٌْ ًٌٚ َلْ َي ٚ, اْفَْٔقَم َؽَو َٓ
ْتِِ ََ ٚ َلْ ُأوَمْر بِ ًً ٍْ َٕ  ُٝ ِْ َُِف, َوإِن  َؿْد َؿَت ْث

قُفقَن: َيٚ َُ ك, َؾَٔ ًَ ْٖتُقَن ِظٔ ـِ َمْرَيَؿ, َؾَٔ ك اْب ًَ ٍِْز, اْذَهٌُقا إَِػ َؽْرِي اْذَهٌُقا إَِػ ِظٔ َٕ ٍِْز  َٕ ٍِْز  َٕ 

َٚهٚ إَِػ َمْريَ  ََ تُُف َأْخ َّ
ِِ ـَ  َو
ِ
َٝ َرُشقُل اَّلل  ك َأنْ ًَ , ِظٔ ِد َصٌِٔٚ  ْٓ َس ِف اْدَ َٝ افْٚ  ّْ  ِ ـَ َؿ َوُروٌح ِمُْْف, َو

 ًٌٚ َٛ اْفَْٔقَم َؽَو ك: إِن  َريب  َؿْد َؽِو ًَ قُل ِظٔ َُ ـُ ؾِِٔف؟ َؾَٔ َْٕح ْع َفَْٚ إَِػ َرب َؽ, َأٓ َتَرى إَِػ َمٚ  ٍَ َلْ اْص

َدُه ِمثْ  ًْ َٛ َب َو ٌْ ـْ َي َُِف َؿط  َوَف َُِف ِمْث ٌْ ْٛ َؿ َو ٌْ ٍِْز, اْذَهٌُقا إَِػ َي َٕ ٍِْز  َٕ ٍِْز  َٕ  ,ًٌٚ ْٕ ْر َذ ـُ َُِف, َوَلْ َيْذ

 َ ْٕ  َوَخٚتُِؿ ا
ِ
َٝ َرُشقُل اَّلل  ُد َأنْ  ّ قُفقَن: َيٚ ُمَ َُ ًدا, َؾَٔ  ّ ْٖتُقَن ُمَ ٍد, َؾَٔ  ّ , َؽْرِي اْذَهٌُقا إَِػ ُمَ

ِ
نٌَِْٔٚء

ـْ ذَ  َم ِم د  ََ ُ َفَؽ َمٚ َت َر اَّلل  ٍَ ـُ ؾِِٔف؟ َوَؿْد َؽ َْٕح ْع َفَْٚ إَِػ َرب َؽ, َأٓ َتَرى إَِػ َمٚ  ٍَ َر, اْص َٖخ  ٌَِْٕؽ َوَمٚ َت

ِٚمِدِه  ـْ َمَ ُ َظَع  ِم تَُح اَّلل  ٍْ َؿُع َشِٚجًدا فَِريب  ظز وجؾ, ُثؿ  َي
َٖ ْرِش, َؾ ًَ َٝ اْف َٖنَْىُِِؼ, َؾآيِت حَتْ َؾ

 ٍْ َِِْٔف َصْٔئًٚ َلْ َي  َظ
ِ
ـِ افث َْٚء ًْ َىْف, َوُح ًْ ُد اْرَؾْع َرْأَشَؽ, َشْؾ ُت  ّ ُٚل: َيٚ ُمَ ََ َتْحُف َظَذ َأَحٍد َؿٌِْع, ُثؿ  ُي

ُٚل: َيٚ ُمَ  ََ , َؾُٔ تِل َيٚ َرب  تِل َيٚ َرب  ُأم  تِل َيٚ َرب  ُأم  َُٖؿقُل: ُأم  ْع, َؾَْٖرَؾُع َرْأِد َؾ  ٍ ْع ُتَن ٍَ ُد َواْص  ّ

ـْ ٓ تَِؽ َم ـْ ُأم  ُٚء َأْدِخْؾ ِم ـَ , َوُهْؿ ُذَ
ِٜ ـْ َأبَْقاِب اْلَْ  ـِ ِم َّ ْ ٌَِٚب إَج ـْ اْف ْؿ ِم ِٓ َِْٔ َٚب َظ ًَ  ِح

ـْ  َظْغِ ِم ا ْكَ
ِ
ٍِْز بَِِٔدِه إِن  َمٚ َبْغَ اْد َٕ ـْ إَبَْقاِب, ُثؿ  َؿَٚل: َواف ِذي  ِس ؾَِٔم ِشَقى َذفَِؽ ِم  افْٚ 

  ُ َم َبْغَ َم ـَ  
ِٜ ىَمَهِٚريِع اْلَْ  َٜ َوُبْكَ  ُ َم َبْغَ َم ـَ  .(4712)افٌخٚري/" َٜ َوِحَْرَ َأْو 

ف هذا الديٞ: بٚب ذـر افدفٔؾ أن هذه افنٍٚظٜ افتل وصٍْٚ ♫ ؿٚل ابـ خزيّٜ 

أهنٚ أول افنٍٚظٚت: هل افتل ينٍع ِبٚ افٌْل فَٔيض الل بغ الِؼ, ؾًْدهٚ يٖمره الل ظز 

متف الْٜ مـ افٌٚب إجّـ, ؾٓق أول افْٚس وجؾ أن يدخؾ مـ ٓ حًٚب ظِٔف مـ أ

 (426)افتقحٔد واثٌٚت صٍٚت افرب ظز وجؾ/دخقٓ الْٜ مـ ادٗمْغ. 
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☺, افنٍٚظٜ ف اشتٍتٚح بٚب الْٜ ٕهِٓٚ: وهل افنٍٚظٜ افثٕٜٚٔ الٚصٜ بف  -2

دون ؽره, وذفؽ بًد أن يًز مـ ٕجٚ مـ الِؼ ☺ ؾٓٚتٚن افنٍٚظتٚن خٚصتٚن بٚفٌْل 

, وأزفٍٝ الْٜ, ينٍع افٌْل افك ُهقا , وُم  ُبقا حْٔئذ ف افدخقل ؾٔٓٚ, ☺ اط, وؿد ُهذ 

 أول مـ تٍتح فف أبقاب الْٜ, وأمتف أول مـ تدخؾ الْٜ.☺ ؾُٔقن هق 

ُفقَن َيْقَم ☺: "ؿٚل: ؿٚل رشقل الل ◙ ظـ أيب هريرة  ـُ أِخُروَن إَو  َْٕح

ـْ  ُل َم ـُ َأو  َْٕح , َو
ِٜ ََٔٚم َِ  .(855)مًِؿ/" َيْدُخُؾ اْلَْٜ  اْف

, َوَأنَٚ ؿٚل: "☺ أن افٌْل ◙ وظـ أنس بـ مٚفؽ  ِٜ ََٔٚم َِ ٚ َيْقَم اْف ًً ٌَ  َت
ِ
ثَُر إَنٌَِْٔٚء ـْ َأنَٚ َأ

 ِٜ َرُع َبَٚب اْلَْ  َْ ـْ َي ُل َم  .(196)مًِؿ/" َأو 

 افنٍٚظٜ ف أهؾ افٌُٚئر مـ ادقحديـ: وهذه افنٍٚظٜ هل فِّذٌٕغ مـ أهؾ -3

تِل☺: "ؿٚل رشقل الل ☺, افتقحٔد مـ أمٜ مّد  ـْ ُأم  ٌَٚئِِر ِم َُ َٚظتِل َْٕهِؾ اْف ٍَ  ".َص

ط,  وهذه افنٍٚظٜ تُقن بًد وؿقع افًهٚة مـ ادقحديـ ف افْٚر ظْد مرورهؿ افكا

ًٚ, ـم شٖٔيت ☺ فٔخرجٓؿ مْٓٚ, وينٍع ؽر افٌْل ☺ ؾٔنٍع ؾٔٓؿ افٌْل  بًده أجو

هل افتل ظْٚهٚ افهٚبقن رحف الل, ٕن الالف بغ أهؾ افًْٜ  بٕٔٚف, وهذه افنٍٚظٜ

 وافقظٔديٜ مـ القارج وادًتزفٜ ف هذا افْقع مـ افنٍٚظٜ.

ـْ ف حديٞ افنٍٚظٜ: "☺ ؿٚل رشقل الل 
ُِ ُٝ ََلَٚ, َوَف ًْ قُل: َف َُ ك َؾَٔ ًَ ْٖتُقَن ِظٔ َؾَٔ

ٍد   ّ َح ُّ ْؿ بِ ُُ ْٔ َِ َُٖؿقُل: َأنَ ☺َظ ْٖتُقِن َؾ ِٚمَد , َؾَٔ ِْل َمَ ُّ ِٓ ِْ َذُن يِل, َوُي ْٗ ْٖذُِن َظَذ َريب  َؾُٔ َْٖشتَ ٚ ََلَٚ, َؾ

ُد ا  ّ قُل: َيٚ ُمَ َُ َِْؽ اْدََحِٚمِد َوَأِخر  َفُف َشِٚجًدا, َؾَٔ
َْٖحَُدُه بِتِ ِن أَن, َؾ ْرَؾْع َأْحَُدُه ِِبَٚ ٓ حَتُْيُ

َط, ًْ ْع َفَؽ, َوَشْؾ ُت َّ ًْ قُل:  َرْأَشَؽ, َوُؿْؾ ُي َُ تِل, َؾَٔ تِل ُأم  َُٖؿقُل: َيٚ َرب  ُأم  ْع, َؾ  ٍ ْع ُتَن ٍَ َواْص
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ُؾ, ُثؿ  َأُظقدُ  ًَ َْٖؾ َٖنَْىُِِؼ َؾ ـْ إِيَمٍن, َؾ َرٍة ِم
ًِ ُٚل َص ََ ٌِِِْف ِمْث َٚن ِف َؿ ـَ ـْ  ٚ َم َٓ َْٖخِرْج ِمْْ َْٕىِِْؼ َؾ َْٖحَُدُه ا  َؾ

َِْؽ اْدََحِٚمِد, ُثؿ  َأِخر  َفُف َش 
ْع َفَؽ, َوَشْؾ بِتِ َّ ًْ ُد اْرَؾْع َرْأَشَؽ, َوُؿْؾ ُي  ّ ُٚل: َيٚ ُمَ ََ ِٚجًدا, َؾُٔ

َٚن ِف ؿَ  ـَ ـْ  ٚ َم َٓ َْٖخِرْج ِمْْ َْٕىِِْؼ َؾ قُل: ا َُ تِل, َؾَٔ تِل ُأم  َُٖؿقُل: َيٚ َرب  ُأم  ْع, َؾ  ٍ ْع ُتَن ٍَ َط, َواْص ًْ ٌِِِْف ُت

ـْ إِي  ِم
ٍٜ ٍة َأْو َخْرَدَف ُٚل َذر  ََ َِْؽ اْدََحِٚمِد, ُثؿ  ِمْث

َْٖحَُدُه بِتِ ُؾ, ُثؿ  َأُظقُد َؾ ًَ َْٖؾ َٖنَْىُِِؼ َؾ َْٖخِرْجُف, َؾ َمٍن َؾ

ْع,   ٍ ْع ُتَن ٍَ َط, َواْص ًْ ْع َفَؽ, َوَشْؾ ُت َّ ًْ ُد اْرَؾْع َرْأَشَؽ, َوُؿْؾ ُي  ّ قُل: َيٚ ُمَ َُ َأِخر  َفُف َشِٚجًدا, َؾَٔ

تِل أُ  َُٖؿقُل: َيٚ َرب  ُأم  ِٚل َؾ ََ َٕك ِمْث َٕك َأْد َٕك َأْد ٌِِِْف َأْد َٚن ِف َؿ ـَ ـْ  َْٖخِرْج َم َْٕىِِْؼ َؾ قُل: ا َُ تِل, َؾَٔ م 

ُؾ  ًَ َْٖؾ َٖنَْىُِِؼ َؾ ِر, َؾ ـْ افْٚ  َْٖخِرْجُف ِم ـْ إِيَمٍن َؾ  َخْرَدٍل ِم
ِٜ
 ٌ  (7512)افٌخٚري/" الديٞ َح

ر افنٍٚظٜ, ف ذـ ☺: بٚب ذـر فٍيٜ رويٝ ظـ افٌْل ♫ؿٚل ابـ خزيّٜ 

حًٌٝ ادًتزفٜ والقارج وـثر مـ أهؾ افٌدع وؽرهؿ لِٓٓؿ بٚفًِؿ وؿِٜ مًرؾتٓؿ 

ِِؿٍ ظْد ذـر افنٍٚظٜ: " ☺, أهنٚ توٚد ؿقل افٌْل ☺بٖخٌٚر افٌْل  ًْ ؾ  ُم ُُ
َٚ فِ ", إهِن 

وفًٔٝ ـم تقمهٝ هٗٓء الٓٚل بحّد الل وًّٕتف, وشٖبغ بتقؾٔؼ خٚفَْٚ ظز وجؾ أهنٚ 

 .(472)افتقحٔد/متوٚدة. ـها ثؿ ذع ف افرد ظِٔٓؿ فًٔٝ 

د افتٌْٔف ظذ أن ادًتزفٜ والقارج وافقظٔديٜ خٚفٍقا أهؾ افًْٜ ف ثٌقت  وادرا

 افنٍٚظٜ.

اختِػ افْٚس ف افنٍٚظٜ, ؾٖنُرهٚ ؿقم وهؿ, ادًتزفٜ ♫: ؿٚل ابـ حزم 

, وذهٛ أهؾ افًْٜ والقارج وـؾ مـ تٌع أن ٓ ُيرج أحد مـ افْٚر بًد دخقفف ؾٔٓٚ

)افٍهؾ ف ادِؾ وإديٚن وإصًريٜ وافُرامٜٔ, وبًض افراؾوٜ إػ افَقل بٚفنٍٚظٜ. ـها 

 .(2/473وافْحؾ:
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 وؿٌؾ افٌدء ف رد صٌٓٚهتؿ, يٌٌْل أن ُيًِؿ شٌٛ والَلؿ.

اظِؿ بٚرك الل ؾٔؽ, أن ادًتزفٜ والقارج اتٍَقا ف مرتُٛ افٌُرة ف جزء, واختٍِقا 

, ؾٚتٍَقا أن مـ وؿع ف افذٕقب مـ أهؾ ادِٜ, ؾٓق ـٚؾر ف أخرة ٓ يًتحؼ إٓ ف آخر

 افْٚر, وٓ ُيرج مْٓٚ أبدًا, إٓ أهنؿ اختٍِقا ف حُّف ف افدٕٔٚ:

ؾذهٛ واصؾ بـ ظىٚء ومـ تًٌف مـ ادًتزفٜ ـٚبـ ظٌٔد أن مرتُٛ افٌُرة ؾٚشؼ ف 

 افدٕٔٚ, َبْغَ َبْغ, ٓ هق ـٚؾر وٓ مٗمـ.

أمٚ القارج ؾٍُروه ف افدٕٔٚ وأخرة, وبْقا ظذ ذفؽ اشتٌٚحٜ ؿتِف, واؽتْٚم مٚفف, 

 ووجقب افتٍريؼ بْٔف وبغ أهِف.

 وافًٌٛ ف هذا افٌالء افًئؿ, أن أصقل ادًتزفٜ افتل بْقا ظِٔٓٚ مًتَدهؿ َخًٜ:

 افتقحٔد: ويَهدون بف ٍٕل صٍٚت الل ظز وجؾ ظْف فنٌٜٓ افسـٔٛ. -1

 دل: ويَهدون بف أن افًٌد ُيِؼ ؾًؾ ًٍٕف, وشٖٔيت افُالم ؾٔف.افً -2

 ادْزفٜ بغ ادْزفتغ: ويَهدون بف الُؿ ظذ مرتُٛ افٌُرة وأنف ؾٚشؼ ف افدٕٔٚ. -3

افقظد وافقظٔد: وهذا إصؾ هق شٌٛ ٍٕٔٓؿ فِنٍٚظٜ, ٕهنؿ يَقفقن: إن الل ظز  -4

ًٚ أن يٍْذ وظده  ًٚ حتّٔ فِّٗمْغ, وأن يٍْذ وظٔده فُِٚؾريـ, وٓ وجؾ جيٛ ظِٔف وجقب

جيقز ظذ الل خالف ذفؽ, وٓ جيقز ٕحٍد أن يٌدل وظد الل ووظٔده, وفذفؽ ؾال ؿّٜٔ 

بٚفنٍٚظٜ, ☺ فِنٍٚظٜ, إذا ـٔػ يتقظد الل ؿٚتؾ افٍْس بٚفْٚر, وتَقفقن ُيرجف افٌْل 

 ؾٓذا خِػ فِقظد وافقظٔد.

ويَهدون بف إمر بٖصقَلؿ افًٚبَٜ, وافْٓل  إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر: -5
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 ظـ ؽر ذفؽ مـ إصقل.

ُٜ ﴿واحتٟ احًٕٚقن بَقل الل ظز وجؾ: ♫: ؿٚل ابـ حزم  َٚظ ٍَ ْؿ َص ُٓ ًُ ٍَ َؾَم َتْْ

ًِغَ  ٚؾِ ًٚ َوإَْمُر َيْقَمئٍِذ ﴿, وبَقفف ظز وجؾ: (48)اددثر/ ﴾افن  ٍٍْس َصْٔئ ٌس فَِْ ٍْ َٕ َيْقَم ٓ مَتُِِْؽ 

 
ِ
 
ِ
ً َوٓ َرَصداً ﴿, وبَقفف تًٚػ: (19)إٍٓىٚر/ ﴾َّلل ا ْؿ رَضّ ُُ , وبَقفف (21)الـ/ ﴾ُؿْؾ إِن  ٓ َأْمُِِؽ َف

ٌٜ ﴿تًٚػ:  َٚظ ٍَ ٚ َص َٓ ٌَُؾ ِمْْ َْ ًٚ َوٓ ُي ٍس َصْٔئ ٍْ َٕ ـْ  ٌٍْس َظ َٕ ًٚ ٓ جَتِْزي  قا َيْقم َُ , (48)افٌَرة/ ﴾َوات 

يِتَ ﴿وبَقفف تًٚػ: 
ْٖ ٌِْؾ َأْن َي ـْ َؿ ٌٜ ِم َٚظ ٍَ ٌٜ َوٓ َص  ِ , وبَقفف (254)افٌَرة/ ﴾َيْقٌم ٓ َبٌْٔع ؾِِٔف َوٓ ُخ

ًَِغ )﴿تًٚػ:  ـْ َصٚؾِ َوٓ ﴿, وبَقفف تًٚػ: (121)افنًراء/ ﴾( َوٓ َصِديٍؼ َحِٔؿٍ 122َؾَم َفَْٚ ِم

ونَ  ٌٜ َوٓ ُهْؿ ُيَْْكُ َٚظ ٍَ ٚ َص َٓ ًُ ٍَ ٚ َظْدٌل َوٓ َتْْ َٓ ٌَُؾ ِمْْ َْ  .(123)افٌَرة/ ﴾ُي

ؿٚل أبق مّد: ؿقل مـ يٗمـ بٚفنٍٚظٜ أنف ٓ جيقز آؿتهٚر ظذ بًض افَرآن دون 

افذي  ☺بًض, وٓ ظذ بًض افًْـ دون بًض, وٓ ظذ افَرآن دون بٔٚن رشقل الل 

ؿْ ﴿ؿٚل فف ربف ظز وجؾ:  ِٓ َل إَِفْٔ ُٕز  ِس َمٚ  َ فِِْٚ   .(44)افْحؾ/ ﴾فُِتٌَغ 

ٓ  ﴿افنٍٚظٜ ف افَرآن, ؾَٚل تًٚػ: وؿد ٕص الل تًٚػ ظذ صحٜ  َٜ إِ َٚظ ٍَ قَن افن  ُُ ِِ ّْ ٓ َي

داً  ْٓ ـِ َظ ْحَ ََذ ِظَْْد افر  ـِ اخت  ؾٖوجٛ ظز وجؾ افنٍٚظٜ إٓ مـ اختذ ظْده ظٓدا  (87)مريؿ/ ﴾َم

ترة ادتْٚسة بَْؾ افُقاف َلٚ.  بٚفنٍٚظٜ, وصحٝ بذفؽ إخٌٚر ادتقا

ـُ َوَرِضَ َفُف َؿْقًٓ َيْقَمئٍِذ ٓ َتْْ ﴿ؿٚل تًٚػ:  ْحَ ـْ َأذَِن َفُف افر  ٓ  َم ُٜ إِ َٚظ ٍَ ُع افن  , (129)ضف/ ﴾ٍَ

ـْ َأذَِن َففُ ﴿وؿٚل تًٚػ:  َ
ِ
ٓ  د ُٜ ِظَْْدُه إِ َٚظ ٍَ ُع افن  ٍَ , ظذ أن افنٍٚظٜ يقم (23)شٌٖ/ ﴾َوٓ َتْْ

افْٚس أوػ بذفؽ افَٔٚمٜ تٍْع ظْده ظز وجؾ ممـ أذن فف ؾٔٓٚ ورض ؿقفف, وٓ أحد مـ 

ٓ  ﴿, وؿٚل تًٚػ: ♠ٕنف أؾوؾ وفد آدم ☺, مـ مّد  ُع ِظَْْدُه إِ ٍَ ـْ َذا اف ِذي َيْن َم
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ِْ٘ذِٕفِ  ِد َأْن ﴿, (255)افٌَرة/ ﴾بِ ًْ ـْ َب ٓ  ِم ًٚ إِ ْؿ َصْٔئ ُٓ َٚظُت ٍَ ِْل َص ٌْ َمَواِت ٓ ُت  ً ٍَِؽ ِف اف ـْ َم ْؿ ِم ـَ َو

ـْ َيَنُٚء  َ
ِ
ُ د َْٖذَن اَّلل  ـْ ُدوِِٕف ﴿, وؿٚل تًٚػ: (26)افْجؿ/ ﴾َوَيْرَى َي ـَ َيْدُظقَن ِم ِذي ُِِؽ اف  ّْ َوٓ َي

قنَ  ُّ َِ ًْ َد بِْٚلَؼ  َوُهْؿ َي ِٓ ـْ َص ٓ  َم َٜ إِ َٚظ ٍَ ـْ ﴿, وؿٚل تًٚػ: (86)افزخرف/ ﴾افن  ٓ  ِم ٍٔع إِ
ٍِ ـْ َص َمٚ ِم

ِد إِْذِٕفِ  ًْ  .(3)يقٕس/ ﴾َب

فذي ٓ يٖتٔف افٌٚضؾ مـ بغ يديف وٓ مـ خٍِف, ؾَد صحٝ افنٍٚظٜ بْص افَرآن ا

ؾهح ئَْٚ أن افنٍٚظٜ افتل أبىِٓٚ الل ظز وجؾ هل ؽر افنٍٚظٜ افتل أثٌتٓٚ ظز وجؾ, 

هل افنٍٚظٜ فٍُِٚر افذيـ هؿ ▐ وإذ ٓ صؽ ف ذفؽ ؾٚفنٍٚظٜ افتل أبىِٓٚ 

قُتقا وَ ﴿خمِدون ف افْٚر, ؿٚل تًٚػ:  ُّ ْؿ َؾَٔ ِٓ َِْٔ َٙ َظ َْ ـْ َظَذاِِبَٚٓ ُي ْؿ ِم ُٓ ٍ ُػ َظْْ  ﴾ٓ ُُيَ

ًٕقذ بٚلل مْٓٚ, ؾ٘ذ ٓ صؽ ؾٔف, ؾَد صح ئَْٚ أن افنٍٚظٜ افتل أوجٛ الل  (36)ؾٚضر/

دـ أذن فف واختذه ظْده ظٓدا ورض ؿقفف, ؾٕ٘م هل دذٌٕل أهؾ الشالم,  ▐

 وهُذا جٚء الز افثٚبٝ. 

 ؿٚل أبق مّد: ومهٚ صٍٚظتٚن:

ك َأْن ﴿ؿػ وهق ادَٚم ادحّقد افذي جٚء افْص ف افَرآن بف ف ؿقفف: أحدمهٚ: ادق ًَ َظ

قداً  ُّ ًٚ َمْ ٚم ََ ثََؽ َرب َؽ َم ًَ ٌْ ء/ ﴾َي  , وهُذا جٚء الز افثٚبٝ ٕهٚ. (79)الها

وافنٍٚظٜ افثٕٜٚٔ: ف إخراج أهؾ افٌُٚئر مـ افْٚر ضٌَٜ ضٌَٜ, ظذ مٚ صح ف ذفؽ 

ً َوٓ َرَصداً ﴿ الز, وأمٚ ؿقل الل تًٚػ: ا ْؿ رَضّ ُُ ٓ مَتُِِْؽ ﴿, (21)الـ: ﴾ُؿْؾ إِن  ٓ َأْمُِِؽ َف

 ًٚ ٍس َصْٔئ ٍْ ٌٍْس فَِْ , ؾم خٚفٍْٚهؿ ف هذا أصال, وفٔس هذا مـ افنٍٚظٜ ف (19)إٍٓىٚر/ ﴾َٕ

رء, ؾًْؿ, ٓ يِّؽ ٕحد ًٍٕٚ وٓ رضا وٓ رصدا وٓ هدى, وإٕم افنٍٚظٜ رؽٌٜ إػ 
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ظٜ ودظٚء.الل تًٚػ   ورضا

وؿٚل بًض مُْري افنٍٚظٜ: إن افنٍٚظٜ فٔس إٓ ف ادحًْغ ؾَط, واحتجقا بَقفف 

َٙ ﴿تًٚػ:  ـِ اْرَت َ
ِ
ٓ  د قَن إِ ًُ ٍَ  .(28)إنٌٔٚء/ ﴾َوٓ َيْن

ؿٚل أبق مّد: وهذا ٓ حجٜ َلؿ ؾٔف, ٕن مـ أذن الل ف إخراجف مـ افْٚر وأدخِف 

ظٜ فف ف ذفؽ, ؾَد ارتوٚه وهذا حؼ وؾوؾ لل تًٚػ ظذ الْٜ, وأذن فِنٚؾع ف افنٍٚ

مـ ؿد ؽٍر فف ذٕقبف: بٖن رجحٝ حًْٚتف ظذ ـٌٚئره, أو بٖن ل تُـ فف ـٌرة, أو بٖن تٚب 

ظْٓٚ, ؾٓق مٌـ فف ظـ صٍٚظٜ ـؾ صٚؾع, ؾَد حهِٝ فف افرحٜ وافٍقز مـ الل تًٚػ, 

َر إػ افنٍٚظٜ مـ ؽٌِٝ ـٌٚئره حًْٚتف وأمر بف إػ الْٜ ؾٍل مٚذا ينٍع فف, وإٕم افٍ

ؾٖدخؾ افْٚر, ول يٖذن تًٚػ ب٘خراجف مْٓٚ إٓ بٚفنٍٚظٜ, وـذفؽ الِؼ ف ـقهنؿ ف 

ـها  ادقؿػ هؿ أجوٚ ف مَٚم صْٔع, ؾٓؿ أجوٚ متٚجقن إػ افنٍٚظٜ, وبٚلل تًٚػ افتقؾٔؼ. 

 .(475:473)افٍهؾ/

ًٚ بآجٚت افقظٔد, وؿٚفق : إن الل تقظد ظٌٚده بٚفْٚر, بؾ وـٍرهؿ بًٍؾ وؿد احتجقا أجو ا

َِِْٔف ﴿افٌُٚئر, ؿٚل تًٚػ:  ُ َظ َٛ اَّلل  ٚ َوَؽِو َٓ ْ ُؿ َخٚفِدًا ؾِٔ َٓ ُؤُه َج دًا َؾَجَزا  ّ ًَ ًٚ ُمَت ِمْ ْٗ ُتْؾ ُم َْ ـْ َي َوَم

ًٚ َظئِمً  َُْف َوَأَظد  َفُف َظَذاب ًَ هريرة , واحتجقا مـ الديٞ, بحديٞ أيب (93)افًْٚء/ ﴾َوَف

ُٖ ِِبَٚ ِف ☺: "ؿٚل: ؿٚل رشقل الل ◙  ُف بَِحِديَدٍة: َؾَحِديَدُتُف ِف َيِدِه َيتََقج  ًَ ٍْ َٕ ـْ َؿتََؾ  َم

ُٚه   ً َق َيَتَح ُٓ ُف: َؾ ًَ ٍْ َٕ َتَؾ  ََ َب ُشم  َؾ ـْ َذِ ٚ َأبًَدا, َوَم َٓ ِ ًدا ؾِٔ ْ َؿ َخٚفًِدا خُمَ َٓ َِٕٚر َج َِٕٚر َبْىِِْف ِف  ِف 

ْ ؿَ  َٓ ْ َؿ  َج َٓ َِٕٚر َج د ى ِف  َق َيَسَ ُٓ ُف: َؾ ًَ ٍْ َٕ َتَؾ  ََ ـْ َجٌٍَؾ َؾ ـْ َتَرد ى ِم ٚ َأبًَدا, َوَم َٓ ِ ًدا ؾِٔ َخٚفًِدا خُمَ

ٚ َأبًَدا َٓ ِ ًدا ؾِٔ ٌت : "☺, وبَقفف (129)مًِؿ/" َخٚفًِدا خُمَ َٜ َؿتٚ   .(125)مًِؿ/" ٓ َيْدُخُؾ اْلَْ 
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 والقاب ظذ هذا افنٌف:

ٚ ورد مـ افقظٔد بٚلِقد ف افْٚر, أو الرمٚن مـ الْٜ دـ ارتُٛ تِؽ أن م -1

ً, أمٚ مـ ؾًِٓٚ  افذٕقب, مّقل ظذ أن مـ اشتحؾ ذفؽ, ؾٕ٘ف يهر بٚشتحالفف ـٚؾرا

 مًتَدًا حتريّٓٚ, ؾال يِحَف هذا افقظٔد, وإن لَف وظٔد افدخقل ف افْٚر دون ختِٔد.

ًٚ مـ ت -2 ء مـ ؾًؾ صٔئ ِؽ افذٕقب, وفُـ الل تُرم ظذ ادقحديـ أن هذا جزا

 ؾٖخرجٓؿ مـ افْٚر بتقحٔدهؿ.

, أي إٓ أن ينٚء الل ظز وجؾ أن  -3 ٍٜ أن ـؾ وظٔد ٕهؾ افتقحٔد, ؾٕ٘م هق ظذ ذيى

يٌٍر ويهٍح ويتُرم ويتٍوؾ, ؾال يًذب ظذ ارتُٚب تِؽ الىٔئٜ, ؾ٘ن الل ظز وجؾ 

ٍُِر َأنْ ؿٚل: ﴿ ٌْ َ ٓ َي ِد  إِن  اَّلل  ََ  َؾ
ِ
ْك بَِّٚلل  ـْ ُيْؼِ ـْ َيَنُٚء َوَم َ

ِ
ٍُِر َمٚ ُدوَن َذفَِؽ د ٌْ َك بِِف َوَي ُيْؼَ

ى إِْثمً َظئِمً   .(48)افًْٚء/﴾ اْؾَسَ

ً وطًِم  -4 د ِبؿ, ـٍرا أن افٍُر وافيِؿ وافًٍؼ ف افُتٚب وافًْٜ يىَِقا وؿد يرا

ًٚ أصٌر أو أـز, ؾَٚتؾ افٍْس الل ظز وجؾ تقظ ًٚ: وؾًَ ده بٚفْٚر والِقد, وؿٚل ؾٔف أجو

﴿ٚ ََ ٚ َظَذ إُْخَرى َؾ ْٝ إِْحَدامُهَ ٌَ ِْ٘ن َب َم َؾ ُٓ َْٖصُِِحقا َبَْْٔ ُِقا َؾ ِمَِْغ اْؿَتَت ْٗ ُ ـَ اْد َتِٚن ِم ٍَ
ُِقا َوإِْن َضٚئِ تِ

 ُٓ َْٖصُِِحقا َبَْْٔ ِْ٘ن َؾَٚءْت َؾ  َؾ
ِ
لَء إَِػ َأْمِر اَّلل 

ٍِ ل َحت ك َت
ٌِ
ٌْ تِل َت ٛ  اف 

َ ُيِ ُىقا إِن  اَّلل 
ًِ ْدِل َوَأْؿ ًَ َم بِْٚف

ىَِغ ) ًِ َْ ُ ْؿ ُتْرَحُقنَ 9اْد ُُ  ِ ًَ َ َف قا اَّلل  َُ ْؿ َوات  ُُ َْٖصُِِحقا َبْغَ َأَخَقْي ِمُْقَن إِْخَقٌة َؾ ْٗ ُ ٕ َم اْد
﴾ ( إِ

ً ـّـ ـٍر بٚلل ظز وجؾ ومالئُتف,  (12)الجرات/ وـتٌف ؾدفٝ أيٚت أنف فٔس بُٚؾر ـٍرا

ورشِف, بؾ شمه الل ظز وجؾ بٚدٗمـ, وأمر ظٌٚده أن يهِحقا بْٔٓؿ, وهؿ ؿد ؿتؾ 

ًٚ, وفذفؽ أؾرد ابـ بىٜ  ؿٚل  ٚ( بٚبً 357:342 )البٕٜٚ افُزى/ف♫ بًوٓؿ بًو
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 ؾٔف: بٚب ذـر افذٕقب افتل تهر بهٚحٌٓٚ إػ ـٍر ؽر خٚرج بف ظـ ادِٜ. ـها

☺ تل وصػ الل ظز وجؾ ووصػ افٌْل وذـر ظدد مـ أيٚت وإحٚديٞ اف

ًٚ, ومـ  ؾ أصحِٚبٚ بٚفٍُر, ـّـ ًٕٛ أحدًا إػ ؽر أبٔف, ومـ ؿٚتؾ مًًِم, ومـ أتك ظرا

ٕٚح وصؼ الٔٛ ودظك بدظقى الٚهِٜٔ, ومـ ؿٚل ٕخٔف يٚ ـٚؾر, ومـ حُؿ بٌر مٚ 

 أنزل الل, ومـ ؿتؾ ًٍٕف...افخ.

ـٍر دون ـٍر, بٚب طِؿ دون طِؿ, ف بٚب اليمن: بٚب ♫ وؿد ذـر افٌخٚري 

 بٚب ؾًؼ دون ؾًؼ.

د أنف ٓ يًتحؼ دخقل الْٜ ابتداًء إن جقزي  -5 أن افقظٔد بٚلرمٚن مـ الْٜ, ادرا

 ظذ ذٌٕف, بؾ يًذب بَدر ذٕقبف ثؿ يدخِٓٚ, وؿد يًٍق الل ظْف ؾال يًذب.

ًٚ, أن هذا وظٔدًا وفٔس وظدًا, ؾٚفقظد خالؾف ذم, أمٚ افقظٔد ؾخالؾ -6 ف مدح وفٔس ذم

ٕن الل ظز وجؾ إذا أوظد أحدًا بٚفًذاب ثؿ ظٍك ظْف, أو أخرجف بنٍٚظٜ أحٍد تُريًم 

فف, ؾٓذه رحٜ ومّْٜ مـ الل ظز وجؾ ظذ الٚرج مـ افْٚر, وٓ ييـ أن هذا َٕض 

فقظٔده, ؾٚلل ظز وجؾ جيقز ظِٔف إخالف افقظٔد, وٓ جيقز ظِٔف خِػ افقظد, ٕن 

شٌحٕٚف وتًٚػ, ؾ٘خالؾف إيٚه هٌٜ مْف ومّْٜ, وافقظد حٌؼ أوجٌف تًٚػ ظذ  افقظٔد حَف

 ًٍٕف فًٌٚده, والل ٓ ُيِػ ادًٔٚد.

ف ـتٚبف افرائع ♫ مٚ ؿرأت ف هذا افٌٚب مٚ ذـره المٚم إصٌٓٚن  جٔؾومـ 

ِػ [ حتٝ بٚب: ف ذـر افقظد وافقظٔد, ؾَد ذـر أنٚ ُخ 2/52]الجٜ ف بٔٚن ادحجٜ"

ـٚن  افقظٔد هذا مـ افُرم ٓ مـ افًٔٛ, واشتدل بذفؽ بٌٔٝ صًر فًُٛ بـ زهر, وؿد
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 يَقل: أوظده, ؾجٚءه تٚئٌٚ☺ افٌْل 

 أنٌئــــــــٝ أن رشــــــــقل الل أوظــــــــدن

 

وافًٍــــــــــــــــــق ظْــــــــــــــــــد رشــــــــــــــــــقل الل  

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٖمقل

 

 

يَقل المٚم: ؾٖخز أنف ؿد أوظد ثؿ رجٚ مْف افًٍق, وف ذفؽ دفٔؾ ظذ أن ذفؽ ل يُـ 

ًٚ, إذ ـٚن ف بٚضْف اشتثْٚء, وـذفؽ شٌٔؾ آي افقظٔد ظْدٕٚ وبٚلل  ظْد افًرب ُخٍِ

 افتقؾٔؼ. ـها

 ؾٓذه هل بًض مـ صٌٓٚهتؿ, وهؿ أهؾ تٍريط ف مًٖخٜ افنٍٚظٜ.

وهْٚك ضٚئٍٜ أخرى ظذ افَْٔض, ؾرضقا ف إمر وجًِقا افنٍٚظٜ فُؾ أحد, ـم يَٚل 

ظٜ دـ طْقهؿ أوفٔٚء, وهؿ ؾًٚق زٕٚدؿٜ فًُر وظقير وثٚفٞ مٚ ؾٔف خر, جّقزوا افنٍٚ

ُحِقفٔقن احتٚديقن, وهٗٓء هؿ افدراويش ادتهقؾٜ, وافرد ظِٔٓؿ مٌذول ف أؽِٛ ـتٛ 

 تًٚػ, ؾٚفساجع.♫ صٔخ الشالم ادجدد مّد بـ ظٌد افقهٚب 

م مـ أهؾ الْٜ, ومْف دظٚء افٌْل  -4 ٕيب شِّٜ ☺ افنٍٚظٜ ف رؾع درجٚت أؿقا

ؿ  ◙: " ُٓ ,  افِ ـَ ٚبِِري ٌَ ٌِِف ِف اْف
َِ ُف ِف َظ ٍْ ُِ ِدي َغ, َواْخ ْٓ َٜ َواْرَؾْع َدَرَجتَُف ِف اْدَ َّ َِ ْر ٕيَِب َش

ٍِ اْؽ

ْر َفُف ؾِٔفِ  َٕق  ِه, َو ْح َفُف ِف َؿْزِ ًَ َغ, َواْؾ
ِ
َٚد ًَ ْر َفَْٚ َوَفُف َيٚ َرب  اْف

ٍِ  .(922)مًِؿ/" َواْؽ

ودفِٔٓٚ مٚ ☺: يب ضٚفٛ وهل خٚصٜ فٌِْل صٍٚظتف ف ختٍٔػ افًذاب ظـ ظّف أ -5

أنف ؿٚل: يٚ رشقل الل, هؾ ◙ جٚء ف افهحٔحغ ظـ افًٌٚس بـ ظٌد ادىِٛ 

ـْ ًٍٕٝ أبٚ ضٚفٛ بقء, ؾٕ٘ف ـٚن يقضؽ ويٌض فؽ؟ ؿٚل: " ْؿ, ُهَق ِف َوْحَوٍٚح ِم ًَ َٕ

رِ  ـَ افْٚ  ِؾ ِم ٍَ ْرِك إَْش َٚن ِف افد  َُ  .(229)مًِؿ/" ٍَٕٚر, َوَفقٓ َأنَٚ َف

وهذا ٕقع مـ تُريؿ الل ☺, وشٌٛ هذه افنٍٚظٜ, أن أبٚ ضٚفٛ ـٚن يذب ظـ افٌْل 
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 ☺.ظز وجؾ فٌْٔف 

ً ـم هق  وهذه افنٍٚظٜ. صٍٚظٜ ختٍٔػ, وفًٔٝ إخراج, ؾ٘ن أبٚ ضٚفٛ مٚت ـٚؾرا

ًٚ مـ ـٚن.  مًِقم, وافُٚؾر ٓ ُيرج مـ افْٚر أبدًا ـٚئْ

ًٚ: صٍٚظٚت ؽر افٌْل   ☺:ثٕٚٔ

ِد َأْن ﴿صٍٚظٜ ادالئُٜ:  -1 ًْ ـْ َب ٓ  ِم ًٚ إِ ْؿ َصْٔئ ُٓ َٚظُت ٍَ ِْل َص ٌْ َمَواِت ٓ ُت  ً ٍَِؽ ِف اف ـْ َم ْؿ ِم ـَ َو

ـْ َيَنُٚء َوَيْرَى  َ
ِ
ُ د َْٖذَن اَّلل   .(26)افْجؿ/ ﴾َي

قُل الُل ف حديٞ افنٍٚظٜ: "☺ ومـ افًْٜ ؿقفف  َُ ُٜ...َؾَٔ َُ ِٝ اْدَالئِ ًَ ٍَ " : َص

 .(183)مًِؿ/

ِٝ ☺: "صٍٚظٜ إنٌٔٚء ظِٔٓؿ افهالة وافًالم: ؿقفف  -2 ًَ ٍَ قُل الُل ظز وجؾ: َص َُ َٔ َؾ

ِٔ قَن... َع افٌْ  ٍَ ُٜ, َوَص َُ
 ".اْدَالئِ

ِٔ قَن, ☺: "صٍٚظٜ ادٗمْغ: ؿقفف  -3 َع افٌْ  ٍَ ُٜ, َوَص َُ
ِٝ اْدَالئِ ًَ ٍَ قُل الُل ظز وجؾ: َص َُ َي

ِمُْقَن... ْٗ ُ َع اْد ٍَ  ".َوَص

ـْ َأَحٍد ☺: "ؿقفف و ْؿ ِم ُُ ٍِْز بَِِٔدِه, َمٚ ِمْْ َٕ ف ِذي  ِر, َؾَقا ـَ افْٚ  ِمُْقَن ِم ْٗ ُ ََِص اْد َحت ك إَِذا َخ

هِنُِؿ اف ذِ  ِٜ ِلْخَقا ََٔٚم َِ  َيْقَم اْف
ِ
 
ِ
ِمَِْغ َّلل ْٗ ُ ـَ اْد  اْلَؼ  ِم

ِ
َهٚء َْ  ِف اْشتِ

ِ
 
ِ
ََٖصد  ُمََْٚصَدًة َّلل ِر,بِ ـَ ِف افْٚ   ي

ـْ َظَرْؾتُْؿ,  ُٚل ََلُْؿ: َأْخِرُجقا َم ََ قَن, َؾُٔ ِ قَن َوَيُج  َْٚ َوُيَه ًَ ُٕقا َيُهقُمقَن َم ٚ ـَ  َْٚ قُفقَن: َرب  َُ َي

ُر إَِػ ِْٕهِػ َشَٚؿِْٔف, َوإَِػ  ثًِرا َؿِد َأَخَذِت افْٚ  ـَ  ٚ ًَ ِْ ِر, َؾُْٔخِرُجقَن َخ ُم ُصَقُرُهْؿ َظَذ افْٚ  َؾُتَحر 

ٌََتْٔ  ـْ ـْ َوَجْدُتْؿ ِف ُر َّ قا َؾ ًُ قُل: اْرِج َُ ـْ َأَمْرَتَْٚ بِِف, َؾَٔ ٚ َأَحٌد مِم  َٓ َل ؾِٔ
َِ قُفقَن: َرب َْٚ َمٚ َب َُ ٌِِِْف ِف, ُثؿ  َي َؿ

َْٖخِرُجقُه... ـْ َخْرٍ َؾ َٚل ِديٍَْٚر ِم ََ  .(183)مًِؿ/" ِمْث
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ـَ : "☺وؿٚل  ئَِٚم ِم
ٍِ ِْ ُع فِ ٍَ ـْ َيْن تِل َم ـْ ُأم  ْؿ إِن  ِم ُٓ , َوِمْْ

ِٜ َِ ٌِٔ ََ ِْ ِ ُع ف ٍَ ـْ َيْن ْؿ َم ُٓ ِس َوِمْْ افْٚ 

 َٜ ُِقا الَْ  ُجِؾ َحت ك َيْدُخ ُع فِِر  ٍَ ـْ َيْن ْؿ َم ُٓ , َوِمْْ
ِٜ
ٌَ َه ًَ ِْ

ُع فِ ٍَ ـْ َيْن  .(2442)افسمذي/" َم

ؿٚل:  ☺أن رشقل الل   ◙صٍٚظٜ افنٓداء: ظـ ادَدام بـ مًد يُرب -4

" 
ِ
ِٔد ِظَْْد الل ِٓ ـْ َأَؿِٚربِفِ  فِِن  َغ ِم

ًِ
ٌْ ُع ِف َش  ٍ ٝ  ِخَهٍٚل:...َوُيَن  .(1663)افسمذي/" ِش

ٚن, ؿٚل: ؿِٝ ٕيب هريرة: إٕف ؿد مٚت  -5  ً صٍٚظٜ أوٓد ادٗمْغ افهٌٚر: ظـ أيب ح

بحديٞ تىٔٛ بف أنًٍْٚ ظـ مقتٕٚٚ؟ ؿٚل: ☺ يل ابْٚن, ؾم أنٝ مدثل ظـ رشقل الل 

ُٚرُهْؿ َدَظًٕٚؿ " ٌَ ك َأَحُدُهْؿ َأبَُٚه ِص  َ َِ ِٜ َيَت ُْٖخُذ بَِثْقبِِف -َأْو َؿَٚل َأبََقْيفِ -ِمُٔص اْلَْ  َأْو َؿَٚل -, َؾَٔ

ِٜ َثْقبَِؽ َهَذا, َؾاَل َيتَََْٚهك -بَِِٔدهِ  ٍَ ِ َم آُخُذ َأنَٚ بَِهْ ـَ ل-,  ِٓ َُِف الُل َوَأبَُٚه  -َأْو َؿَٚل َؾال َيْْتَ َحت ك ُيْدِخ

 َٜ  .(2635ِؿ/)مً" اْلَْ 

اْؿَرُءوا ☺: "ؿٚل: ؿٚل رشقل الل ◙ صٍٚظٜ افَرآن: ظـ أيب أمٚمٜ افٌٚهع  -6

ٚ َْٕصَحٚبِِف... ًً ٔ
ٍِ ِٜ َص ََٔٚم َِ ْٖيِت َيْقَم اْف ٕ ُف َي ِ٘ َن َؾ ْرآ َُ  .(824)مًِؿ/" اْف

ْرآُن ☺: "ؿٚل رشقل الل ¶, صٍٚظٜ افَرآن: ظـ ابـ ظّرو  -7 َُ َُٔٚم َواْف افه 

ِٚن  ًَ ٍَ ِٜ َيْن ََٔٚم َِ ًٌَِِد َيْقَم اْف ِْ  .(1429)صحٔح افسؽٔٛ/" فِ

صٍٚظٜ افرب ظز وجؾ ًٍٕف, وهل أظيؿ وأجؾ مـ ـؾ مٚ شٌؼ: ؿٚل رشقل الل  -8

" :☺  ٓ ِمُْقَن, َوَلْ َيٌَْؼ إِ ْٗ ُ َع اْد ٍَ ِٔ قَن, َوَص َع افٌْ  ٍَ ُٜ, َوَص َُ
ِٝ اْدَالئِ ًَ ٍَ قُل الُل ظز وجؾ: َص َُ َؾَٔ

...َأْرَحُؿ افر   ُِقا َخْرًا َؿط  َّ ًْ ٚ َؿْقًمٚ َلْ َي َٓ ِر, َؾُْٔخِرُج ِمْْ ـَ افْٚ  ًٜ ِم ٌُِض َؿٌَْو َْ " اِحَِغ, َؾَٔ

 .(183)مًِؿ/

ًٚ, أن ـؾ هذه افنٍٚظٚت دون صٍٚظٜ الل ظز وجؾ, َلٚ ذوط  وممٚ يٌٌْل أن يًِؿ أجو
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 [رُىثَ, وانكَىضُاحلَ]

 
= 

 ٓ بد أن تُقن ؾٔٓٚ:

ٓ  ٚل تًٚػ: ﴿افؼط إول: إذن الل فِنٚؾع أن ينٍع: ؿ ُع ِظَْْدُه إِ ٍَ ـْ َذا اف ِذي َيْن َم

ِْ٘ذِٕفِ  ِد إِْذِٕفِ ﴿, وؿقفف تًٚػ: (255)افٌَرة/﴾ بِ ًْ ـْ َب ٓ  ِم ٍٔع إِ
ٍِ ـْ َص  .(3)يقٕس/ ﴾َمٚ ِم

ـِ ﴿افؼط افثٚن وافثٚفٞ: رى الل ظـ افنٚؾع وادنٍقع فف:  َ
ِ
ٓ  د قَن إِ ًُ ٍَ َوٓ َيْن

 َٙ ِد َأْن ﴿, (28)إنٌٔٚء/ ﴾اْرَت ًْ ـْ َب ٓ  ِم ًٚ إِ ْؿ َصْٔئ ُٓ َٚظُت ٍَ ِْل َص ٌْ َمَواِت ٓ ُت  ً ٍَِؽ ِف اف ـْ َم ْؿ ِم ـَ َو

ـْ َيَنُٚء َوَيْرَى  َ
ِ
ُ د َْٖذَن اَّلل   . والل أظِؿ.(26)افْجؿ/ ﴾َي



[161] 

 

ِمُْقنَ  ْٗ ُ  ـْ مِ  ٍؼ يِ رِ ؾَ َوإِْدَخِٚل  (1)رِ ثَ قْ َُ افْ وَ  قضِ ْٚلَ بِ  َوُي ـَ دِ ح  قَ اْد  ْرِ ٌَ بِ  َٜ ْ  اْلَ  ي

 

 ☺.القض وافُقثر, ِمْ َتٚن مـ الل ظز وجؾ فٌْٔف ( 1)

 ُقن بٖرض ادحؼ, ويّد مٚؤه مـ افُقثر.ؾٚلقض مقرد ظئؿ َيِرُده هق وأمتف, وي

وؿد صْػ ؾٔف وف افُقثر ☺, وؿد دفٝ افًْٜ افٌْقيٜ ظذ ثٌقت القض فٌِْل 

وذيؾ فف ؾٔف ابـ ↓, المٚم أبق ظٌد افرحـ بَل بـ خمِد تِّٔذ أحد بـ حٌْؾ 

َقال, وروا ظـ ظدد مـ افهحٚبٜ  ُُ ًٚ, ف وصػ ╚ َبْن جٚز افثالثغ صحٚبٔ

 ثر, وشٖذـر مْٓٚ رء يًر.القض وافُق

 ًٓ  : القض:أو

 مُٕٚف: أرض ادحؼ.

َٜ إَِػ : زوايٚه متًٚويٜ ادًٚؾٜ بغ ضقفف وظروف, ـم ف حديٞ أنس "مًٚحتف َِ َبْغَ َأجْ

َٚءَ  ًَ َْٖوَشع", وف فٍظ ظـ أيب أمٚمٜ, "َصْْ َْٖوَشع َؾ َمَ َبْغَ َظَدٍن َإَػ َظّمَن, َؾ ", وف فٍظ أيب ـَ

ِدسِ الدري: "شًٔد  َْ ِٝ اْدَ  َإَػ َبْٔ
ِٜ
ٌَ ًْ َُ َٚ َبْغَ اْف ْؿ ", وف فٍظ ظٌد الل بـ ظّرو: "َم ُُ َأَمَٚم

َم َبْغَ َجْرَبَٚء َوَأْذُرَح  ـَ  ومهٚ ؿريتٚن بٚفنٚم بْٔٓم مًرة ثالث فٔٚيل. ",َحْقٌض 

ًٚ مـ افٌِـ, وأبرد مـ افثِٟ, وأحذ مـ افًًؾ, وأضٔٛ موصػ مٚئف ـ ريح : أصد بٔٚو

 ادًؽ, إٓٔتف ـًدد افْجقم.

ٍر, َمُٚؤُه ☺: "ؿٚل رشقل الل ¶, ظـ ظٌد الل بـ ظّرو  ْٓ َرُة َص
ًِ َحْقِض َم

 َّ ٚ َؾال َيْي َٓ َب ِمْْ ـْ َذِ , َم
ِ
َمء  ً ُُْجقِم اف ـَ ُُٕف  ِؽ, َوـَِٔزا ًْ

ِ
ـْ اْد ُٛ ِم , َوِرُيُف َأْضَٔ ـِ ٌَ  ِ ـْ اف ُٖ َأبَُْٔض ِم

 .(6579)افٌخٚري/" َأبًَدا
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ْؿ َداَر أتك ادَزة, ؾَٚل: "☺ أن رشقل الل ◙ : ظـ أيب هريرة أهِف ُُ َِْٔ الُم َظ  ً اف

ََْٕٚ قَن, َوِدْدُت َأنٚ  َؿْد َرَأجَْْٚ إِْخَقا َُ ْؿ ِٓح ُُ ٕ ٚ إِْن َصَٚء الُل بِ ِمَِْغ, َوإِ ْٗ : أوفًْٚ َؿْقٍم ُم " ؿٚفقا

ٕؽ يٚ رشقل الل؟ َؿَٚل: " دُ َأنْتُْؿ َأْصَحٚإخقا ًْ ْٖتُقا َب ْ َي ـَ َل ِذي َُْٕٚ اف  : ـٔػ يِب َوإِْخَقا ُٚفقا ََ " َؾ

َٚل: " ََ َٝ َفْق َأن  َرُجاًل َفُف َخٌْٔؾ ُؽرٌّ تًرف مـ ل يٖت بًد مـ أمتؽ يٚ رشقل الل؟ َؾ َأَرَأجْ

َُِف؟ ِرُف َخْٔ ًْ َرْي َخٍْٔؾ ُدْهٍؿ ُِبٍْؿ َأٓ َي ْٓ ٌٜ َبْغَ َط َِ : بذ يٚ رشقُمَج  ُْؿ ل الل, َؿَٚل: "" ؿٚفقا ِ٘هن  َؾ

ـْ َحْقِض  ْؿ َظَذ اْلَْقِض, َأٓ َفَُٔذاَدن  ِرَجٌٚل َظ ُٓ , َوَأنَٚ َؾَرُض
ِ
ـَ اْفُقُوقء َِِغ ِم ا ُمَج  ْٖتُقَن ُؽر  َي

َدكَ  ًْ ُفقا َب ُْؿ َؿْد َبد  ُٚل: إهِن  ََ , َؾُٔ ُِؿ  ٚل  ُأنَِٚدهيِْؿ َأٓ َه ُر افو 
ًِ
ٌَ َم ُيَذاُد اْف ٚـَ ًَ ٚ ُشْح ًَ َُٖؿقُل: ُشْح " , َؾ

 .(249)مًِؿ/

ًٚ مـ افٌِـ, وأحذ مـ افًًؾ,  ثٕٚٔٚ افُقثر: هنٌر ف الْٜ, وهق مٚء القض, أصد بٔٚو

 حٚؾتٚه مـ افدر ادجقف وافذهٛ, وجمراه ظذ افٔٚؿقت وافدر, ضْٔتف مًؽ أذؾر.

ذ ؽٍٚ ذات يقٍم بغ أطٓرٕٚ, إ☺ ؿٚل: بْٔٚ رشقل الل ◙ ظـ أنس بـ مٚفؽ 

ًٚ إؽٍٚءة, ثؿ رؾع رأشف مٌتًًم, ؾَِْٚ: مٚ أوحؽ يٚ رشقل الل؟ ؿٚل: " ٍَ ْٝ َظَع  َإِٓ َزَف َٕ

: "ُشقَرةٌ  ِحِٔؿ " ؾَرأ ـِ افر  ْحَ  افر 
ِ
ِؿ اَّلل  ًْ ْقَثَر )﴿بِ َُ ٕ ٚ َأْظَىََْْٔٚك اْف َْٕحْر )1إِ ( 2( َؾَهؾ  فَِرب َؽ َوا

 .(35)القض وافُقثر ٓبـ خمِد/" (3:1ُقثر/)اف﴾ إِن  َصِٕٚئََؽ ُهَق إَبَْسُ 

َٚل َفُف ◙: "وف حديٞ ادًراج ظـ أنس بـ مٚفؽ  ََ َْٕٔٚ آَدَم, َؾ  افد 
ِ
َمء  ً َؾَقَجَد ِف اف

َِِْٔف آَدُم َوَؿَٚل: َمْرَحًٌٚ َوَأْهاَل بِ  َِِْٔف َوَرد  َظ ِ َؿ َظ ًَ َِِْٔف, َؾ ِ ْؿ َظ ًَ يُؾ: َهَذا َأبُقَك آَدُم َؾ
َؿ ِجْزِ ًْ

ْٚبِْل, ِٕ

ِن َيٚ ِجْزِ  َرا َٓ َٚل: َمٚ َهَذاِن افْ  ََ ـِ َيى ِرَداِن, َؾ َرْي َٓ َْٕٔٚ بَِْ  افد 
ِ
َمء  ً َِ٘ذا ُهَق ِف اف , َؾ َٝ ـُ َأنْ يُؾ؟ آْب

ٍر آَخرَ  َٓ َِ٘ذا ُهَق بَِْ , َؾ
ِ
َمء  ً َٙ بِِف ِف اف ٚ, ُثؿ  َم مُهَ َراُت ُظُْْكُ ٍُ ُؾ َواْف ـْ  َؿَٚل: َهَذا افْٔ  َِِْٔف َؿْكٌ ِم َظ
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ْقَثرُ  َُ يُؾ؟ َؿَٚل: َهَذا اْف ٌؽ َأْذَؾُر, َؿَٚل: َمٚ َهَذا َيٚ ِجْزِ ًْ َِ٘ذا ُهَق ِم َب َيَدُه َؾ ٍٗ َوَزَبْرَجٍد, َؾَيَ ُف ْٗ  ُف

َٖ َفَؽ َرب َؽ  ٌَ  .(7517)افٌخٚري/" اف ِذي َخ

ؾٚدًتزفٜ , وؿد خٚفػ أهؾ افًْٜ والمظٜ ف القض وافُقثر: ادًتزفٜ وافرواؾض

تًٚمِٝ مع القض وافُقثر ـًّٚمِتٓؿ مع شٚئر افٌٌٔٔٚت, ؾٓؿ ٓ يٗمْقن إٓ بم هق 

ًٚ. ـها  منٚهد, وـم يَقل ابـ حزم ظـ مـ أنُر القض: ٓ ٕدري دـ أنُره متًَِ

 .(2/487)افٍهؾ:

أمٚ افرواؾض, ؾٓؿ ٓ يُْرون القض, فُـ يَقفقن: إن افَقم افذيـ يذادون ظـ 

 ☺, واحتجقا بٍِيٜ ف صحٔح افٌخٚري, أن افٌْل ☺هؿ أصحٚب افٌْل القض, 

َُٖؿقُل: َيٚ ؿٚل: " ـ  ُدوِن, َؾ َُِج ْؿ, ُثؿ  َفُْٔخَت ُُ ل ِرَجٌٚل ِمْْ
ًِ ـ  َم ًَ َؾ ْؿ َظَذ اْلَْقِض, َوَفُرْ ُُ َأنَٚ َؾَرُض

َدكَ  ًْ ٕ َؽ ٓ َتْدِري َمٚ َأْحَدُثقا َب ُٚل: إِ ََ  .(6576)افٌخٚري/" َرب  َأْصَحٚيِب! َؾُٔ

: إذا ـٚن إمر ـذفؽ, ؾال جيقز  أن تثْقا ظذ أصحٚب افٌْل  وهؿ ف ☺, ؾَٚفقا

ًٚ ؾٔٓؿ: "☺ يذادون ظـ القض, ويَقل افٌْل  إصؾ ََ ًٚ ُشْح ََ  ".ُشْح

 َٕقل مًتًْٔغ بٚلل تٌٚرك وتًٚػ: ؿٚل افنٔخ ظثمن الّٔس حٍيف الل:

د ِبٗٓء افهحٚبٜ ا دْٚؾَقن, وذفؽ أن ادْٚؾَغ ـٕٚقا ييٓرون الشالم أوًٓ: أن ادرا

 ﴿ـم ؿٚل الل جؾ وظال: ☺ فٌِْل 
ِ
ٕ َؽ َفَرُشقُل اَّلل  ُد إِ َٓ َْٕن قَن َؿُٚفقا  َُ

إَِذا َجٚءَك اْدَُْٚؾِ

ِٚذُبقنَ  َُ ََِغ َف ُد إِن  اْدَُْٚؾِ َٓ ُ َيْن ٕ َؽ َفَرُشقُفُف َواَّلل 
َُِؿ إِ ًْ ُ َي  .(1)ادٍَْقن/ ﴾َواَّلل 

 ـٚن يًرف ادْٚؾَغ.☺ وؿد يَقل ؿٚئؾ: إن افٌْل 

ؾَْقل: ًٕؿ ـٚن يًرف بًوٓؿ, ول يُـ يًرؾٓؿ ـِٓؿ, وفذفؽ ؿٚل الل تٌٚرك وتًٚػ 
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ِٚق ﴿☺: فٌْٔف مّد  ٍَ ِٜ َمَرُدوْا َظَذ افْ  ـْ َأْهِؾ اْدَِديَْ قَن َوِم َُ
ـَ إَْظَراِب ُمَْٚؾِ ؿ م  ُُ ـْ َحْقَف َومِم 

 َِ ًْ ؿْ َٓ َت ُٓ ُّ َِ ًْ َٕ ـُ  َْٕح ْؿ  ُٓ ٓ يًِؿ جٔع ☻ , ؾٌغ أن افٌْل (121)افتقبٜ/ ﴾ُّ

 ادْٚؾَغ, وـٚن ييـ أن أوَلؽ مـ أصحٚبف, وفًٔقا ـذفؽ بؾ هؿ مـ ادْٚؾَغ.

د ِبؿ افذيـ ارتدوا بًد وؾٚة افٌْل  ومًِقم أنف بًد تقف ☺, ثؿ افقء افثٚن: أن ادرا

تد بًض افًرب, ارتدوا ظـ ديـ الل تٌٚرك وتًٚػ افٌْل صِقات الل وشالمف ظِٔف ار

أجًغ, وشّٔٝ تِؽ الروب ╚ حتك ؿٚتِٓؿ أبق بُر افهديؼ مع افهحٚبٜ 

د بٚفذيـ ؿٚل ظْٓؿ افٌْل  : ادرا ًٚ ☺: "بحروب افردة, ؾَٚفقا ََ ًٚ ُشْح ََ هؿ افذيـ  "ُشْح

 ارتدوا بًد وؾٚتف صِقات الل وشالمف ظِٔف.

ف هذا إمر, حٚذا؟ ٕنْٚ ف ☺ ٓ يدخؾ ًأصحٚب افٌْل  ظذ إول أو ظذ افثٚن

 مٚذا َٕقل؟☺ تًريػ أصحٚب افٌْل 

ًٚ بف ومٚت ظذ ذفؽ.☺ َٕقل: ـؾ مـ فَل افٌْل   مٗمْ

ًٚ صِقات الل وشالمف ظِٔف,  ؾ٘ذا ؿِْٚ: أهنؿ هؿ ادْٚؾَقن, ؾٚدْٚؾَقن ل يٗمْقا بٚفٌْل يقم

 يّقتقا ظذ الشالم, ؾٓٗٓء ٓ يدخِقن ف تًريػ وإذا ؿِْٚ: هؿ ادرتدون, ؾٚدرتدون ل

 .☺أصحٚب افٌْل 

, ؾٔدخؾ أبق جٓؾ ف افهحٚبٜ, ☺وأمٚ إذا ؿهدوا: أن افهحٚبٜ ـؾ مـ رأى افٌْل 

وأبق َلٛ وأمٜٔ بـ خِػ وأيب بـ خِػ وافقفٔد بـ ظتٌٜ, وؽرهؿ مـ ادؼـغ, 

وفُـ َٕقل: أصحٚب , وٕحـ ٓ َٕقل بذفؽ أبدًا, ☺يدخِقن ف أصحٚب افٌْل 

أبق بُر وظّر وظثمن وظع, وضِحٜ وافزبر وأبق ظٌٔدة, ...افخ وؽرهؿ ☺ افٌْل 
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ًٚ, ومـ مـ هٗٓء ارتد ☺, ـثر, هٗٓء هؿ أصحٚب افٌْل  ؾّـ مـ هٗٓء ـٚن مْٚؾَ

وفَقه ☻ ظـ ديـ الل تٌٚرك وتًٚػ, بؾ ـؾ هٗٓء آمْقا بٚفرشقل 

 تٌٚرك وتًٚػ. ومٚتقا ظذ ذفؽ, وافًِؿ ظْد الل

ًٚ "☺: ؾٚفَهد: أن القاب إول أن ؿقل افٌْل  ََ ًٚ ُشْح ََ هق فِّْٚؾَغ افذيـ  "ُشْح

يًِّٓؿ, أو هؿ افذيـ ☺ ـٕٚقا ييٓرون الشالم ويٌىْقن افٍُر, ومٚ ـٚن افٌْل 

وـٕٚقا أصاًل مـ ادًِّغ, ثؿ ارتدوا وترـقا ديـ الل جؾ ☺, ارتدوا بًد وؾٚة افٌْل 

 وظال.

وفق ل ☻ ك جقاب ثٚفٞ: وهق أن ادًْك ـؾ مـ صحٛ افٌْل وهْٚ

يتٚبًف, وإن ـٚن افٌْل يًِؿ ذفؽ, ـًٌد الل بـ أيب بـ شِقل, وهق ـم هق مًِقم رأس 

ٚ إََذل  ﴿ادْٚؾَغ, وهق افذي ؿٚل:  َٓ ـ  إََظز  ِمْْ  َفُْٔخِرَج
ِٜ َْٚ إَِػ اْدَِديَْ ًْ ـْ َرَج , (8)ادْٚؾَقن/﴾ َفِئ

فذي ؿٚل مٚ مثِْٚ ومثؾ مّد وأصحٚبف إٓ ـم إول شّـ ـٌِؽ يٖـِؽ, ؾٓذا شمه وهق ا

مـ أصحٚبف, ؾُٔقن هذا هق ادَهقد, وفذفؽ إن تًريػ افهحٚبٜ بٖنف ـؾ  ☺افٌْل 

ًٚ بف ومٚت ظذ ذفؽ تًريػ متٖخر, وأمٚ ـالم افًرب ـؾ مـ صحٛ  مـ فَل افٌْل مٗمْ

)صٌٓٚت ـها  مًِؿ متٌع فف أو ؽر متٌع هذا أمر آخر.افرجؾ ؾٓق مـ أصحٚبف مًًِم أو ؽر 

 .(92:87صًٜٔٔ وافرد ظِٔٓٚ/

ًٚ ف القض وافُقثر إصٚظرة, وفُْٓؿ ل يُْرومهٚ, وفُـ ضريَٜ  وممـ خٚفػ أجو

ثٌقهتم ختٚفػ ضريَٜ أهؾ افًْٜ والمظٜ, ؾُم ذـرت أهنؿ ف افٌٌٔٔٚت ينسضقن مع 

أو ـم يَقفقن: فٔس ف افًَؾ مٚ يًتحِٔف, وفًّري  صحٜ الز ظدم وجقد مٕٚع ظَع,
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 يَ  ًٚ بَ َٚ ًَ حِ  ؿْ ُٓ ْْ مِ  ٍؼ يِ رِ ؾَ  ِٜ ٌَ َٚش ُمَ , وَ ٍب َٚ ًَ حِ 
 ُش  ْرِ ٌَ بِ  َٜ ْ  ؿ اْلَ َِٚلِ َخ دْ إِ , وَ اً ِرَ ًِ

ٍ
 ؿْ ُٓ ً  َّ يَ  قء

ِٓ ٌِ ِٕ ذْ مُ  ـْ مِ  ٍؼ يِ رِ ؾَ  ٚلِ َخ دْ إِ , وَ ؿْ ُٓ َُ حَ ِْ يَ  ٍب اَ ذَ ظَ وَ   رَ ْخ إْ وَ  ؿْ ِٓ ٚؿِ تَ ظْ إِ  ؿ  ثُ  ٚرَ ْ افْ  ؿْ ٔ
ِ ٚ, َٓ ْْ مِ  ؿْ ِٓ جِ ا

هِنِ قَ ْخ ِ٘ بِ  ؿْ ِٓ ٚؿِ ْلَ إِ وَ  ـَ ذِ اف   ؿْ ا  ٚرُ ٍَ ُ  ٚ افْ م  َٖ , ؾَ ٚرِ ْ   افْ ِف  ونَ دُ ِ  ُُيَ  َٓ ٚ, وَ َٓ ْٔ فَ ؿ إِ قهُ َُ ٌَ َش  ي

ُ ِ٘ ؾَ  َٓ ؾِ  ونَ دُ ِ  ؿ ُُيَ هن  َٓ ؾِ  اللُ  كَ ْسُ يَ  َٓ , وَ اً دَ بَ ٚ أَ َٓ ْْ مِ  قنَ ُج رُ َُيْ  َٓ ٚ وَ ٔ  ؾِ هْ أَ  ٚةِ َه ظُ  ـْ ٚ مِ ٔ

 .اً دَ َح أَ  نِ َم يِ الِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
= 

ـٔػ ل يًتحٔؾ افًَؾ القض وافُقثر, أؾًَٔؾ أصاًل أن يًَؾ افًَؾ وجقد حقض أو 

ًٚ َلذا افٍُر.  ـقثر إٓ إذا ورد بْص مـ صٚدق؟! تٌ
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 [ ُةؤيَانرُّ]

ُؿْ  ن  أَ  ِٜ ْ  ًُ افْ  ُؾ هْ أَ  دُ َٓ ْن يَ وَ  ِمَِْغ َيَرْوَن َرِب  ْٗ ُ َٖبَْهِٚرِهؿْ  اْد َٚػ بِ ًَ ٌََٚرَك َوَت َوَيُْْيُروَن , َت

  َذ ظَ  ْٔفِ إفَ 
ِ
ـْ َرُشقِل اَّلل  ِحُٔح َظ ْؿ َتَرْوَن : "فِ فِ قْ  ؿَ ِف  ☺ َمٚ َوَرَد بِِف اْلََزُ افه  ُُ  ٕ إِ

ٌَْدرِ  َٜ اْف َِ ْٔ َر َف َّ ََ َم َتَرْوَن اْف ـَ ْؿ  ُُ ِٜ  عَ ؿَ وَ َوافت ْنٌُِٔف  ,"َرب  ْؤَي ِٜ  فِِر  ْؤَي ْرِئل   , َٓ بِٚفر  َّ ِْ
فِ

َْخٌَ , بِْٚدَْرِئل   ْٕ ِرَدُة ِف َوا ِٜ  ُٚر اْفَقا ْؤَي ْٕتَِهٚرِ  ِٚب تَ  ـِ ِف  ٌٜ َج رَ خُمَ افر   (1)ٚ.َٓ ؿِ رُ ىُ بِ  آ

 

( أجع أهؾ افًْٜ أصحٚب الديٞ, ظذ أن الل ظز وجؾ ُيرى ف أخرة, ول ينذ 1)

 ف ذفؽ.مْٓؿ واحد 

مـ افًْٜ...واليمن بٚفرؤيٜ يقم افَٔٚمٜ, يرون الل ظز وجؾ ♫: ؿٚل افزِبٚري 

 .(29)ذح افًْٜ/بٖظغ رؤوشٓؿ. ـها 

وأمٚ افهقاب مـ افَقل ف رؤيٜ ادٗمْغ رِبؿ ظز وجؾ يقم ♫: وؿٚل افىزي 

ؾٓق: أن أهؾ  افَٔٚمٜ, وهق ديْْٚ افذي ٕديـ الل بف, وأدرـْٚ ظِٔف أهؾ افًْٜ والمظٜ,

 .(26)سيح افًْٜ/ـها ☺. الْٜ يروٕف ظذ مٚ صحٝ بف إخٌٚر ظـ رشقل الل 

وممٚ اتٍؼ أهؾ افًِؿ ظذ أن ًٌٕقه إػ افًْٜ...وإثٌٚت ♫: وؿٚل ابـ أيب ظٚصؿ 

ه أوفٔٚؤه ف أخرة ٕير ظٔٚن, ـم جٚءت إخٌٚر. ـها   .(612)افًْٜ/رؤيٜ الل ظز وجؾ, يرا

وأهؾ الْٜ يقمئذ يتًّْقن, وبهْقف افِذات ♫: شمظٔؾ بـ ئل وؿٚل ادزن إ

يتِذذون, وبٖؾوؾ افُرامٜ يزون, ؾٓؿ حْٔئذ إػ رِبؿ يْيرون, ٓ يمرون ف افْير إفٔف 

وٓ ينُقن, ؾقجقهٓؿ بُرامتف ٕٚرضة, وأظْٔٓؿ بٍوِف إفٔف ٕٚطرة, ف ًٕٔؿ دائؿ مَٔؿ 
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ٌٛ َوَمٚ ﴿و ََٕه  ٚ َٓ ْؿ ؾِٔ ُٓ  ً َّ ْخَرِجغَ ٓ َي ُّ ٚ بِ َٓ َِْؽ ﴿, و(48)الجر/ ﴾ُهْؿ ِمْْ ٚ تِ َٓ  ِ
ٚ َدائٌِؿ َوطِ َٓ ُِ ـُ ُأ

رُ  ـَ افْٚ  ٚؾِِري َُ ٌَك اْف َْ ْقا َوُظ ََ ـَ ات  ِذي ٌَك اف  َْ  .(84:83)ذح افًْٜ/. ـها (35)افرظد/ ﴾ُظ

ر بٚفرؤيٜ بًد ادقت. ـها ♫: وؿٚل الّٔدي   .(41)أصقل افًْٜ/افًْٜ ظْدٕٚ...والؿرا

أصقل افًْٜ ظْدٕٚ...واليمن بٚفرؤيٜ يقم افَٔٚمٜ, ـم روى ♫: ٚل المٚم أحد وؿ

 .(62)أصقل افًْٜ/مـ إحٚديٞ افهحٚح. ـها ☺ ظـ افٌْل 

يهحح ♫ رأجٝ أيب ♫: ظـ أبٔف ♫ وؿٚل ظٌد الل بـ أحد بـ حٌْؾ 

 ف♫ ف افرؤيٜ, ويذهٛ إفٔٓٚ, وجًٓٚ أيب ☺ إحٚديٞ افتل ُتروى ظـ افٌْل 

 .(82)افًْٜ/ـتٍٚب, وحدثْٚ ِبٚ. ـها 

ؾٓذه إحٚديٞ ـِٓٚ وأـثر مْٓٚ ؿد رويٝ ف ♫: وؿٚل افدارمل ظثمن بـ شًٔد 

افرؤيٜ ظذ تهديَٓٚ واليمن ِبٚ, أدرـْٚ أهؾ افٍَف وافٌك مـ منُٚيْٚ, ول يزل 

مـ أنُرهٚ ادًِّقن ؿديم وحديثٚ يرووهنٚ ويٗمْقن ِبٚ, ٓ يًتُْروهنٚ وٓ يُْروهنٚ, و

مـ أهؾ افزيغ ًٌٕقه إػ افوالل, بؾ ـٚن مـ أـز رجٚئٓؿ وأجزل ثقاب الل ف أنًٍٓؿ 

 .(124:123)افرد ظذ الّٜٓٔ/افْير إػ وجف خٚفَٓؿ, حتك مٚ يًدفقن بف صٔئٚ مـ ًٕٔؿ الْٜ. ـها 

ٓ يًٖل ☺ أٓ ُيًَؾ ذوو الجٚ يٚ ضالب افًِؿ, أن افٌْل ♫: وؿٚل ابـ خزيّٜ 

ربف فذة افْير إػ وجٓف أبغ افٌٔٚن وأووح ☺ مٚ ٓ جيقز ـقٕف, ؾٍل مًٖخٜ افٌْل ربف 

ـّ الل جؾ وظال ظِٔف وتٍوؾ  ظز وجؾافقوقح أن لل  وجٓٚ يتِذذ بٚفْير إفٔف مـ م

 .(55)افتقحٔد/بٚفْير إػ وجٓف. ـها 

( ظـ وـٔع أنف ؿٚل: مـ ـذب بحديٞ 9ف )خِؼ أؾًٚل افًٌٚد/♫ وذـر افٌخٚري 
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 : ؾٓق جّٓل ؾٚحذروه. ـها☺شمظٔؾ ظـ ؿٔس ظـ جرير ظـ افٌْل إ

. ظز وجؾبٔٚن آخر يدل ظذ أن افًٌٚد يْيرون إػ وجف رِبؿ ♫: وؿٚل ابـ مْده 

 (264)افتقحٔد/ـها 

وذـر بًْده إػ شٍٔٚن بـ ظْٔٔف حغ شئؾ ظـ أحٚديٞ افرؤيٜ أنف ؿٚل: حؼ ٕروهيٚ ـم 

 .(532)افتقحٔد/شًّْٚهٚ. ـها 

ٌة )﴿ :ظز وجؾف: ؿٚل الل ♫  وؿٚل َٕٚرِضَ َٕٚطَِرةٌ 22ُوُجقٌه َيْقَمئٍِذ   َٚ , ﴾( إَِػ َرِب 

أجع أهؾ افتٖويؾ, ـٚبـ ظٌٚس, وؽره مـ افهحٚبٜ, ومـ افتٚبًغ مّد بـ  (23:22)افَٔٚمٜ/

ـًٛ, وظٌد افرحـ بـ شٚبط, والًـ بـ أيب الًـ, وظُرمٜ, وأبق صٚفح, وشًٔد بـ 

 (121)افرد ظذ الّٜٓٔ/ ؿ: أن مًْٚه إػ وجف رِبٚ ٕٚطرة. ـهاجٌر, وؽره

بًد مٚ ذـر صٌٓٚت ادًىِٜ ورد ظِٔٓٚ: وظدل افَقل ♫ وؿٚل ابـ ؿتٌٜٔ افديْقري 

ف هذه إخٌٚر, أن ٕٗمـ بم صح مْٓٚ بَْؾ افثَٚت َلٚ, ؾْٗمـ بٚفرؤيٜ وافتجع...افخ. ـها 

 .(53)آختالف ف افٍِظ/

ًٚ ؿٚل ؾٔف: ـتٚب افتهديؼ بٚفْير إػ وجف الل ♫ ي وؿد أؾرد أجر , ظز وجؾـتٚب

ؿٚل ؾٔف: وأمٚ أهؾ افًًٚدة, ؾٓؿ افذيـ شٌَٝ َلؿ مـ الل الًْك, ؾآمْقا بٚلل وحده, 

ًٚ, وصدؿقا افَقل بٚفًٍؾ, ؾٖمٚهتؿ ظذ ذفؽ, ؾٓؿ ف ؿٌقرهؿ يًّْقن,  ول يؼـقا بف صٔئ

 .(224)افؼيًٜ/ الل تًٚػ بٖظْٔٓؿ يْيرون. ـها وظْد ادحؼ يٌؼون, وف ادقؿػ إػ

ز افرؤيٜ مـ افًٌٚد ♫: وؿٚل الشمظٔع أبق بُر أحد بـ إبراهٔؿ  ويًتَدون جقا

ًٚ فف ف أخرة,ـم  ظز وجؾادتَغ لل  ب ف افَٔٚمٜ دون افدٕٔٚ, ووجقِبٚ دـ جًؾ ذفؽ ثقا
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ٌة )﴿ؿٚل:  َٕٚرِضَ َٕٚطَِرةٌ ( إَِػ رَ 22ُوُجقٌه َيْقَمئٍِذ   َٚ  .(42)اظتَٚد أهؾ افًْٜ/. ـها (23:22)افَٔٚمٜ/ ﴾ِب 

وُيًِؿ بًد ذفؽ, أنف يتجذ فًٌٚده ادٗمْغ يقم افَٔٚمٜ, ؾروٕف ♫: وؿٚل ابـ بىٜ 

 .(2/559)البٕٜٚ افهٌرى:ويراهؿ...افخ. ـها 

ز افرؤيٜ, ؾَٚل: شٔٚق مٚ روى ظـ ♫ وؿد َٕؾ افالفُٚئل  ـًٚدتف الجٚع ظذ جقا

)ذح أصقل . ـها ظز وجؾوظـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ ف رؤيٜ ادٗمْغ افرب ☺, فٌْل ا

 .(2/142آظتَٚد:

يقم  ظز وجؾوذـر جِٜ ـٌرة مـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ وتٚبًٔٓؿ ف ثٌقت رؤيٜ الل 

 افَٔٚمٜ.

ؾٓذه ؿىرة مـ ؽٔٞ, وإٓ ؾِق أردٕٚ جع أؿقال ـؾ ظٚل ٓحتجْٚ إػ ؿراضٔس ٓ هنٚيٜ 

 ٚ, ٕن أهؾ افًْٜ ٓ ظدد َلؿ.َل

ومًتْد هذا الجٚع هق افُتٚب وافًْٜ, وفْذـر بًض مـ أدفٜ افُتٚب وافًْٜ, فِٔٓؽ 

 مـ هِؽ ظـ بْٜٔ, وفْٔجق مـ ٕجٚ ظـ بْٜٔ.

ٌة ): ﴿ظز وجؾؿٚل الل  َٕٚرِضَ َٕٚطَِرةٌ 22ُوُجقٌه َيْقَمئٍِذ   َٚ , وؿٚل (23:22)افَٔٚمٜ/﴾ ( إَِػ َرِب 

ال  تًٚػ: ﴿ ِْؿ َيْقَمئٍِذ َدَْحُجقُبقَن )ـَ ـْ َرِب  ُْؿ َظ ُْؿ َفَهُٚفقا اْلَِحٔؿِ 15 إهِن  ﴾ ( ُثؿ  إهِن 

 ▐., ؾِم حجٛ افٍجٚر: دل ظذ أن ادٗمْغ يروٕف (16:15)ادىٍٍغ/

ؾَِْٚ: يٚ ☺ ؿٚل: شٖخْٚ رشقل الل ◙ ومـ افًْٜ: ظـ أيب شًٔد الدري 

ِس َفَْٔس ُدوهَنَٚ ٚمٜ؟ ؾَٚل: "رشقل الل هؾ ٕرى ربْٚ يقم افَٔ ّْ وَن ِف افن  َهْؾ ُتَوٚر 

َُٕف َشَحٌٚب؟ َٜ اْفٌَْدِر َفَْٔس ُدو َِ ِر َفْٔ َّ ََ وَن ِف اْف " ؿٚل: َشَحٌٚب؟" ؿٚل: ؿِْٚ ٓ, ؾَٚل: "َهْؾ ُتَوٚر 
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ْؿ ؿِْٚ ٓ, ؿٚل: " ُُ ْؿ َتَرْوَن َرب  ُُ  ٕ ِٜ  إِ ََٚم َٔ
َِ َذفَِؽ َيْقَم اْف  (6573/)افٌخٚري". ـَ

َم َوَمٚ ؿٚل: "☺ أن رشقل الل ◙ وظـ ظٌد الل بـ ؿٔس  ُٓ  إَُِٓٔت
ٍٜ
ـْ ؾِو  َجْ َتِٚن ِم

 ِ ْقِم َوَبْغَ َأْن َيُْْيُروا إَِػ َرِب  ََ َم, َوَمٚ َبْغَ اْف ِٓ َم َوَمٚ ؾِٔ ُٓ ٍٛ إَُِٓٔت ـْ َذَه َم, َوَجْ َتِٚن ِم ِٓ ٓ  ِرَداُء ؾِٔ ْؿ إِ

ُِْزِ َظَذ َوْج  ِٜ َظْدنٍ اْف ِف ِف َجْ   (7444)افٌخٚري/". ِٓ

إذ ٕير إػ افَّر فِٜٔ افٌدر, ☺ ؿٚل: ـْٚ ظْد افٌْل ◙ وظـ جرير بـ ظٌد الل 

قَن َأْو ٓ ُتَوُٚهقَن ِف ُرْؤَيتِِف, َؾِْ٘ن ؾَٚل: " َم َتَرْوَن َهَذا, ٓ ُتَوٚم  ـَ ْؿ  ُُ ْوَن َرب  ْؿ َشَسَ ُُ  ٕ
َأَمٚ إِ

تُْؿ َأْن  ًْ , ُثؿ  َؿَٚل: اْشَتَى ُِقا ًَ ٌَْؾ ُؽُروِِبَٚ َؾْٚؾ ِس َوَؿ ّْ ُِقِع افن  ٌَْؾ ُض ٌَُِقا َظَذ َصالٍة َؿ ٌْ ٓ ُت

ٌَْؾ ُؽُروِِبَٚ﴿ ِس َوَؿ ّْ ُِقِع افن  ٌَْؾ ُض ِد َرب َؽ َؿ ّْ ٌ ْح بَِح ًَ  (573)افٌخٚري/". (132)ضف/ ﴾َؾ

 ًٚ ُُ : "☺ؿٚل: ؿٚل افٌْل ◙ وظْف أجو ْوَن َرب  ْؿ َشَسَ ُُ  ٕ
ٚإِ ًٕ  .(7435)افٌخٚري/". ْؿ ِظَٔٚ

َْك ﴿ ظز وجؾف ؿقل الل  ☺ظـ افٌْل  ◙وظـ صٓٔٛ  ًْ ُْقا اْلُ ًَ ـَ َأْح ِ ِذي
فِ

 َمْقِظًدا ُيِريُد , ؿٚل: "(26)يقٕس/﴾ َوِزَيَٚدةٌ 
ِ
ْؿ ِظَْْد الل ُُ ََٕٚدى ُمٍَْٚد: إِن  َف  َٜ  الَْ 

ِٜ إَِذا َدَخَؾ َأْهُؾ الَْ 

قهُ  ُّ ـُ َنُػ َأْن ُيِْْجَز ُْ َٜ؟ َؿَٚل: َؾُٔ َِْْٚ الَْ  ِر َوُيْدِخ ـَ افْٚ  ٌَٔ ْض ُوُجقَهَْٚ َوُيِْْجَْٚ ِم : َأَخْؿ ُي , َؿُٚفقا

ـَ افْ َيِر إَِفْٔفِ  ْؿ ِم ِٓ ٛ  إَِفْٔ ُ َصْٔئًٚ َأَح  َمٚ َأْظَىُٚهُؿ اَّلل 
ِ
 (3125)افسمذي/". اِلَجُٚب َؿَٚل: َؾَقاَّلل 

 ؤيٜ:ادخٚفٍقن ٕهؾ افًْٜ ف افر

إن أهؾ افٍرق وافوالل اختٍِقا ف رؤيٜ الل تًٚػ, ؾذهٌٝ ؾرؿٜ مْٓؿ وؾرضٝ ف 

 افرؤيٜ, ؾٍْٝ افرؤيٜ بٚفُِٜٔ فنٌٓٚت طْقهٚ أدفٜ: وهؿ الّٜٓٔ وأؾراخٓٚ.

ف  ظز وجؾوذهٌٝ ضٚئٍٜ أخرى وؽٚفٝ ف إثٌٚت افرؤيٜ, حتك ؿٚفقا بجقاز رؤيٜ الل 

 افقجقد.افدٕٔٚ, وهؿ افٌَقريقن وأهؾ وحدة 
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 وتًَْؿ صٌٓٚت هذه افٍرؿٜ إػ ؿًّغ:

 أوًٓ: صٌٓٚت ظَِٜٔ.

ًٚ: صٌٓٚت َِٕٜٔ.  ثٕٚٔ

 أوًٓ: افنٌٓٚت افًَِٜٔ:

ؿٚفٝ افٍْٚة مـ الّٜٓٔ وادًتزفٜ وؽرهؿ: فق ـٚن الل ُيرى ف أخرة فُٚن ف جٜٓ, 

 ومٚ ـٚن ف جٜٓ ؾٓق جًؿ, وذفؽ ظذ الل مٚل.

ؾَٔٚل َلٗٓء: أنتؿ ل تٍْقا مٚ ٍٕٔتّقه بُتٚب وٓ ♫: ٜٔ ؿٚل صٔخ الشالم ابـ تّٔ

شْٜ وٓ إجٚع, ؾ٘ن هذه إفٍٚظ فٔس َلٚ وجقد ف افْهقص, بؾ ؿقفُؿ: فق رؤي فُٚن 

ف جٜٓ ومٚ ـٚن ف جٜٓ ؾٓق جًؿ ومٚ ـٚن جًؿ ؾٓق مدث ـالم تدظقن أنُؿ ظِّتؿ 

ا افٍْل ويْير ؾٔف بٍْس افًَؾ, صحتف بٚفًَؾ, حْٔئذ ؾتىٚفٌقن بٚفدٓفٜ افًَِٜٔ ظذ هذ

مٜٔ واَلّنٚمٜٔ.  ومـ ظٚروُؿ مـ ادثٌتٜ أهؾ افُالم مـ ادرجئٜ وؽرهؿ ـٚفُرا

وؿٚل فُؿ: ؾُِٔـ هذا ٓزمٚ فِرؤيٜ وفُٔـ هق جًم, أو ؿٚل فُؿ: أنٚ أؿقل إٕف جًؿ 

تَقفقا  وٕٚطرـؿ ظذ ذفؽ بٚدًَقل وأثٌتف بٚدًَقل ـم ٍٕٔتّقه بٚدًَقل, ل يُـ فُؿ أن

فف: أنٝ مٌتدع ف إثٌٚت الًؿ, ؾٕ٘ف يَقل فُؿ: وأنتؿ مٌتدظقن ف ٍٕٔف, ؾٚفٌدظٜ ف ٍٕٔف 

ـٚفٌدظٜ ف إثٌٚتف, وإن ل تُـ أظيؿ بؾ افْٚف أحؼ بٚفٌدظٜ مـ ادثٌٝ: ٕن ادثٌٝ أثٌٝ 

ؾَٜ َلٚ, وردا ظذ مـ  مٚ أثٌتتف افْهقص, وذـر هذا مًٚودة فِْهقص, وتٖجٔدا َلٚ, ومقا

خٚفػ مقجٌٓٚ, ؾ٘ن ؿدر أنف ابتدع ف ذفؽ: ـٕٚٝ بدظتف أخػ مـ بدظٜ مـ ٍٕك ذفؽ 

ٍٕٔٚ ظٚرض بف افْهقص, ودؾع مقجٌٓٚ ومَتوٚهٚ, ؾ٘ن مٚ خٚفػ افْهقص ؾٓق بدظٜ 
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 بٚتٍٚق ادًِّغ, ومٚ ل يًِؿ أنف خٚفٍٓٚ ؾَد يًّك بدظٜ.

إجٚظٚ أو أثرا ظـ : افٌدظٜ بدظتٚن: بدظٜ خٚفٍٝ ـتٚبٚ أو شْٜ أو ♫ؿٚل افنٚؾًل 

, ؾٓذه بدظٜ والفٜ, وبدظٜ ل ختٚفػ صٔئٚ مـ ذفؽ, ظز وجؾبًض أصحٚب رشقل الل 

ؾٓذه ؿد تُقن حًْٜ فَقل ظّر: ًّٕٝ افٌدظٜ هذه, هذا افُالم أو ٕحقه رواه افٌَٔٓل 

 ب٘شْٚده افهحٔح ف اددخؾ. 

ئِغ بٖن الل ل ومـ ادًِقم أن ؿقل ٍٕٚة افرؤيٜ وافهٍٚت وافًِق ظذ افًرش وافَٚ

يتُِؿ, بؾ خِؼ ـالمٚ ف ؽره, ؤٍٕٓؿ ذفؽ ٕن إثٌٚت ذفؽ جتًٔؿ هق إيل خمٚفٍٜ 

مع -افُتٚب وافًْٜ والجٚع افًٍِل وأثٚر أؿرب مـ ؿقل مـ أثٌٝ ذفؽ, وؿٚل 

أخٍٚطٚ يَقل: إهنٚ تقاؾؼ مًْك افُتٚب وافًْٜ, ٓ شٔم وافٍْٚة متٍَقن ظذ أن  -ذفؽ

ًٔؿ ظْدهؿ, وفٔس ظْدهؿ بٚفٍْل ٕص, ؾٓؿ مًسؾقن بٖن ؿقَلؿ هق طقاهر افْهقص جت

 افٌدظٜ, وؿقل مْٚزظٓؿ أؿرب إػ افًْٜ. 

وممٚ يقوح هذا أن افًِػ وإئّٜ ـثر ـالمٓؿ ف ذم الّٜٓٔ افٍْٚة فِهٍٚت, وذمقا  

ادنٌٜٓ أجوٚ, وذفؽ ف ـالمٓؿ أؿؾ بُثر مـ ذم الّٜٓٔ, ٕن مرض افتًىٔؾ أظيؿ مـ 

افتنٌٔف, وأمٚ ذـر افتجًٔؿ وذم ادجًّٜ ؾٓق ٓ يًرف ف ـالم أحد مـ افًِػ  مرض

وإئّٜ, ـم ٓ يًرف ف ـالمٓؿ أجوٚ افَقل بٖن الل جًؿ أو فٔس بجًؿ, بؾ ذـروا ف 

ـالمٓؿ افذي أنُروه ظذ الّٜٓٔ ٍٕل الًؿ, ـم ذـره أحد ف ـتٚب افرد ظذ الّٜٓٔ: 

ؾَتف ظذ افٍْل والثٌٚت وؿٚل: هق  وحٚ ٕٚطر برؽقث وأخزمف بٖنف جًؿ امتْع أحد مـ مقا

 (1/243:242)درء تًٚرض افًَؾ وافَْؾ:أحد صّد ل يِد ول يقفد ل يُـ فف ـٍقا أحد. ـها 
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.ًٚ : افرؤيٜ بًّْك افًِؿ, ـَقفْٚ: رأجٝ زيدًا ظٚح  ومـ صٌٓٚهؿ أن ؿٚفقا

دًتزفٜ ذفؽ ظذ مًْك رؤيٜ افًِؿ, ؿٚل ابـ ؾقرك, وهذا مـ جٔؾ ـالمف: وؿد تٖوفٝ ا

وأن ادٗمْغ يًرؾقن الل يقم افَٔٚمٜ رضورة, وهذا خىٖ مـ ؿٌؾ أن افرؤيٜ إذا ـٕٚٝ 

بًّْك افًِؿ تًدت إػ مًٍقفغ, وذفؽ ـم ؿٚل افَٚئؾ: رأجٝ زيدا ؾَٔٓٚ: أي ظِّتف 

 ـذفؽ.

ًٚ: افنٌٓٚت افَِْٜٔ:  ثٕٚٔ

: إن الل  َوَحٚ  َجَٚء ُمقَشك ﴿ٚ شٖل افْير إفٔف: ح ♠ؿٚل دقشك ظز وجؾ ؿٚفقا

ِن  ـْ َتَرا ُف َؿَٚل َرب  َأِرِن َأنُْيْر إَِفَْٔؽ َؿَٚل َف ُف َرب  َّ  ِ ـَ ٚتَِْٚ َو ََ ٔ
ِ ِ
, ؾٍْك ظـ ًٍٕف (143)إظراف/ ﴾د

ز افرؤيٜ إفٔف.  جقا

بك : ؿِْٚ هذا فْٚ ظُِٔؿ ٓ فُؿ, إٕم ؿٚل: فـ تران ف افدٕٔٚ, ٕن ♫ؿٚل افدارمل 

مقشك مـ إبهٚر افتل ـتٛ الل ظِٔٓٚ افٍْٚء ف افدٕٔٚ ؾال حتّؾ افْير إػ ٕقر افٌَٚء, 

بم  ظز وجؾؾ٘ذا ـٚن يقم افَٔٚمٜ: ُرـٌٝ إبهٚر وإشمع فٌَِٚء ؾٚحتِّٝ افْير إػ الل 

ْقَف َتَراِن ﴿ضقؿٓٚ الل, أٓ ترى أنف يَقل:  ًَ َُٕف َؾ ٚ َُ ر  َم ََ ِِ٘ن اْشَت ؿد صٚء ٓشتَر  , وفق﴾َؾ

ـْ ﴿الٌؾ ورآه مقشك, وفُـ شٌَٝ مْف افُِّٜ: أن ٓ يراه أحد ف افدٕٔٚ, ؾِذفؽ ؿٚل:  َف

ِن  ؾٖمٚ ف أخرة, ؾ٘ن الل تًٚػ يْنكء خَِف ؾرـٛ أشمظٓؿ وأبهٚرهؿ فٌَِٚء  ﴾,َتَرا

 (126)افرد ظذ الّٜٓٔ/. ـها ☺ؾراه أوفٔٚؤه جٓرا ـم ؿٚل رشقل الل 

ـْ َتَراِن ﴿: وأمٚ اشتدٓل ادًتزفٜ بَقفف تًٚػ : ♫يب افًز ؿٚل ابـ أ , ؾٓل ﴾َؿَٚل َف

 ظذ ثٌقت رؤيتف مـ وجقه: -بٚٔيٜ-دفٔؾ ظِٔٓؿ, ؾٚٓشتدٓل 
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أن يًٖل مٚ  -أحدهٚ: أنف ٓ ييـ بُِٔؿ الل ورشقفف افُريؿ وأظِؿ افْٚس بربف ف وؿتف 

 ٓ جيقز ظِٔف, بؾ هق ظْدهؿ مـ أظيؿ ادحٚل.

إِن  ﴿ٚن: أن الل ل يُْر ظِٔف شٗافف, وحٚ شٖل ٕقح ربف ٕجٚة ابْف أنُر شٗافف, وؿٚل: افث

ـَ اْلَِٚهِِغَ  قَن ِم ُُ  .(46)هقد/﴾ َأِظُيَؽ َأْن َت

ـْ َتَراِن ﴿افثٚفٞ: أنف تًٚػ ؿٚل:  , ول يَؾ: إن ٓ ُأرى, أو ٓ جتقز رؤيتل, أو فًٝ ﴾َف

بغ طٚهر , أٓ ترى أن مـ ـٚن ف ـّف حجر ؾيْف رجؾ ضًٚمٚ بّرئل, وافٍرق بغ القا

ؾَٚل: أضًّْٔف, ؾٚلقاب افهحٔح: أنف ٓ يٗـؾ, أمٚ إذا ـٚن ضًٚمٚ صح أن يَٚل: إٕؽ 

فـ تٖـِف. وهذا يدل ظذ أنف شٌحٕٚف مرئل, وفُـ مقشك ٓ حتتّؾ ؿقاه رؤيتف ف هذه 

 افدار, فوًػ ؿقى افٌؼ ؾٔٓٚ ظـ رؤيتف تًٚػ, يقوح:

بع ْقَف َتَراِن ﴿: وهق ؿقفف : افرا ًَ َُٕف َؾ ٚ َُ ر  َم ََ ِِ٘ن اْشَت ٌَِؾ َؾ ُْٕيْر إَِػ اْلَ ـِ ا
ُِ , (143)إظراف/ ﴾َوَف

ؾٖظِّف أن الٌؾ مع ؿقتف وصالبتف ٓ يثٌٝ فِتجع ف هذه افدار, ؾُٔػ بٚفٌؼ افذي 

 خِؼ مـ وًػ؟ 

, وذ فؽ ممُـ, وؿد ظِؼ بف الٚمس: أن الل شٌحٕٚف ؿٚدر ظذ أن جيًؾ الٌؾ مًتَرا

افرؤيٜ, وفق ـٕٚٝ مٚٓ فُٚن ٕير أن يَقل: إن اشتَر الٌؾ ؾًقف آـؾ وأذب وأنٚم, 

ء.   وافُؾ ظْدهؿ شقا

ًٚ ﴿افًٚدس: ؿقفف تًٚػ :  ـّ َُِف َد ًَ ٌَِؾ َج َِْج
َِم  جَتَذ  َرب ُف فِ , ؾ٘ذا جٚز أن يتجذ فِجٌؾ ﴾َؾ

ػ يّتْع أن يتجذ فرشِف وأوفٔٚئف ف دار افذي هق جٚد ٓ ثقاب فف وٓ ظَٚب, ؾُٔ

أن الٌؾ إذا ل يثٌٝ فرؤيتف ف هذه افدار,  ♠ـرامتف؟ وفُـ الل تًٚػ أظِؿ مقشك 
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 ؾٚفٌؼ أوًػ. 

افًٚبع: أن الل ـِؿ مقشك وٕٚداه وٕٚجٚه, ومـ جٚز ظِٔف افتُِؿ وافتُِٔؿ وأن يًّع 

َلذا ٓ يتؿ إُٕٚر رؤيتف إٓ بُٕ٘ٚر خمٚضٌف ـالمف بٌر واشىٜ: ؾرؤيتف أوػ بٚلقاز, و

 ـالمف, وؿد جًقا بْٔٓم. 

وأمٚ دظقاهؿ تٖجٔد افٍْل بـ)فـ( وأن ذفؽ يدل ظذ ٍٕل افرؤيٜ ف أخرة, ؾٍٚشد, ؾ٘هنٚ 

فق ؿٔدت بٚفتٖبٔد ٓ يدل ظذ دوام افٍْل ف أخرة, ؾُٔػ إذا أضَِٝ؟ ؿٚل تًٚػ: 

ْ ْقُه َأبَداً ﴿ َّ ـْ َيَت ََِْْٔٚ َرب َؽ ﴿, مع ؿقفف: (95رة/)افٌَ ﴾َوَف ِض َظ َْ ََٕٚدْوا َيٚ َمٚفُِؽ فَِٔ  ﴾َو

, وٕهنٚ فق ـٕٚٝ فِتٖبٔد ادىِؼ حٚ جٚز حتديد افًٍؾ بًدهٚ, وؿد جٚء ذفؽ, (77)افزخرف/

َْٖذَن يِل َأيِب ﴿ؿٚل تًٚػ:  ـْ َأبَْرَح إَْرَض َحت ك َي َِ , ؾثٌٝ أن )فـ( ٓ تَتيض (82)يقشػ/ ﴾َؾ

 تًٚػ: ♫دٗبد, ؿٚل افنٔخ جٚل افديـ بـ مٚفؽ افٍْل ا

 ومـ رأى افٍْل بِـ مٗبدا

 

ه ؾٚظودا   ؾَقفف اردد وشقا

 
 .(192:191)ذح افىحٚويٜ/

ًٚ, احتجٚجٓؿ بَقفف  ُف إَبَْهُٚر َوُهَق ُيْدِرُك : ﴿ظز وجؾومـ صٌٓٚهتؿ أجو ـُ ٓ ُتْدِر

: ؾِم ظىػ الل (123)إنًٚم/﴾ إَبَْهٚرَ  ﴾ ظذ َوُهَق ُيْدِرُك إَبَْهٚرَ ﴿بَقفف:  ز وجؾظ, ؿٚفقا

ُف إَبَْهٚرُ ؿقفف: ﴿ ـُ ﴾ ظذ افًّقم أنف َوُهَق ُيْدِرُك إَبَْهٚرَ ﴿وـٚن ؿقفف:  ﴾,ٓ ُتْدِر

ُف إَبَْهٚرُ يدرـٓٚ ف افدٕٔٚ وأخرة, وأنف يراهٚ ف افدٕٔٚ وأخرة ـٚن ؿقفف: ﴿ ـُ  ﴾ٓ ُتْدِر

َوُهَق ُيْدِرُك ﴿بهٚر ف افدٕٔٚ وأخرة, وـٚن ف افًّقم ـَقفف: دفٔال ظذ أنف ٓ تراه إ

 ﴾ ٕن أحد افُالمغ مًىقف ظذ أخر.إَبَْهٚرَ 
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: ؿٔؾ َلؿ: ؾٔجٛ إذا ـٚن ظّقم افَقفغ واحدا ♫ؿٚل أبق الًـ إصًري 

ًْ ﴿وـٕٚٝ إبهٚر أبهٚر افًٔقن وأبهٚر افَِقب, ٕن الل تًٚػ ؿٚل:  َٚ ٓ َت ِ٘هن  ك َؾ َّ

ُدورِ  ُِقُب اف تِل ِف افه  َُ ك اْف َّ ًْ ـْ َت
ُِ ُأويِل إَجِْدي ﴿, وؿٚل: (46)الٟ/ ﴾إَبَْهُٚر َوَف

, أي ؾٓل بٕٚبهٚر, ؾٖراد أبهٚر افَِقب وهل افتل يٍوؾ ِبٚ (45)ص/ ﴾َوإَبَْهٚرِ 

ادٗمْقن افُٚؾريـ, ويَقل أهؾ افٌِٜ: ؾالن بهر بهْٚظتف يريدون: بك افًِؿ, 

َقفقن: ؿد أبكتف بٌَِل ـم يَقفقن ؿد أبكتف بًْٔل, ؾ٘ذا ـٚن افٌك بك افًغ وي

ُف إَبَْهٚرُ وبك افَِٛ, ثؿ أوجٌقا ظِْٔٚ أن يُقن ؿقفف تًٚػ: ﴿ ـُ ف افًّقم  ﴾ٓ ُتْدِر

﴾, ٕن أحد افُالمغ مًىقف ظذ أخر وجٛ ظِٔٓؿ َوُهَق ُيْدِرُك إَبَْهٚرَ ﴿ـَقفف: 

ُف  تًٚػ ٓ يدرك بٖبهٚر افًٔقن وٓ بٖبهٚر افَِقب ٕن ؿقفف: ﴿بحجتٓؿ أن الل ـُ ٓ ُتْدِر

﴾, وإذا ل يُـ ظْدهؿ هُذا ؾَد َوُهَق ُيْدِرُك إَبَْهٚرَ ﴿ف افًّقم, ـَقفف:  ﴾إَبَْهٚرُ 

ُف إَبَْهٚرُ وجٛ أن يُقن ؿقفف تًٚػ: ﴿ ـُ َوُهَق ُيْدِرُك ﴿أخص مـ ؿقفف:  ﴾ٓ ُتْدِر

 وإتَض احتجٚجٓؿ.  ﴾إَبَْهٚرَ 

ُف إَبَْهٚرُ وؿٔؾ َلؿ: إُٕؿ زظّتؿ أنف فق ـٚن ؿقفف: ﴿ ـُ خٚصٚ ف وؿٝ دون  ﴾ٓ ُتْدِر

َفَْٔس ﴿﴾ خٚصٚ ف وؿٝ دون وؿٝ, وـٚن ؿقفف: َوُهَق ُيْدِرُك إَبَْهٚرَ ﴿وؿٝ فُٚن ؿقفف: 

ءٌ  ْثِِِف َرْ
ِّ َٕقْ ﴿, وؿقفف: (11)افنقرى/ ﴾ـَ ٌٜ َوٓ  ُْٖخُذُه ِشَْ ٓ َيْيُِِؿ ﴿, وؿقفف: (255)افٌَرة/ ﴾مٌ ٓ َت

 ًٚ َس َصْٔئ ُف إَبَْهٚرُ ف وؿٝ دون وؿٝ, ؾ٘ن جًِتؿ ؿقفف تًٚػ: ﴿ (44)يقٕس/ ﴾افْٚ  ـُ  ﴾ٓ ُتْدِر

ُف إَبَْهٚرُ خٚصٚ رجع احتجٚجُؿ ظُِٔؿ, وؿٔؾ فُؿ: إذا ـٚن ؿقفف: ﴿ ـُ خٚصٚ  ﴾ٓ ُتْدِر

ُف : ﴿ظز وجؾن ؿقفف ول جيٛ خهقص هذه أيٚت, ؾِؿ أنُرتؿ أن يُق ـُ ٓ ُتْدِر
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ُف إَبَْهٚرُ إٕم أراد ف افدٕٔٚ دون أخرة؟ وـم أن ؿقفف: ﴿ ﴾إَبَْهٚرُ  ـُ أراد  ﴾ٓ ُتْدِر

 بًض إبهٚر دون بًض, وٓ يقجٛ ذفؽ ختهٔص هذه أيٚت افتل ظٚروتّقٕٚ ِبٚ. 

: ؿقفف تًٚػ: ﴿ ُف إَبَْهٚرُ ؾ٘ن ؿٚفقا ـُ يدرك ِبٚ ف افدٕٔٚ وأخرة, يقجٛ أن ٓ  ﴾ٓ ُتْدِر

ه بَِقبْٚ وٌٕكه ِبٚ وٓ ٕدرـف ِبٚ.  وفٔس يٍْل ذفؽ أن ٕرا

ؿٔؾ َلؿ: ؾم أنُرتؿ أن يُقن ٓ تدرـف ب٘بهٚر افًٔقن ٓ يقجٛ إذا ل ٕدرـف ِبٚ أن ٓ 

ٕراه, ؾرؤيتْٚ فف بٚفًٔقن وإبهٚرٕٚ فف ِبٚ فٔس ب٘دراك فف ِبٚ ـم أن إبهٚرٕٚ فف بٚفَِقب 

 ْٚ فف ِبٚ فٔس ب٘دراك فف ِبٚ. ورؤيت

: رؤيٜ افٌك هل إدراك افٌك.   ؾ٘ن ؿٚفقا

ؿٔؾ َلؿ: مٚ افٍرق بُْٔؿ وبغ مـ ؿٚل: إن رؤيٜ افَِٛ وإبهٚره هق إدراـف وإحٚضتف, 

, وإبهٚر افَِٛ فف رؤيتف إيٚه فٔس ب٘حٚضٜ, وٓ إدراك ظز وجؾؾ٘ذا ـٚن ظِؿ افَِٛ بٚلل 

فٔس ب٘حٚضٜ وٓ إدراك, ويَٚل  ظز وجؾٔقن وإبهٚرهٚ لل ؾم أنُرتؿ أن يُقن رؤيٜ افً

ُف إَبَْهٚرُ َلؿ: إذا ـٚن ؿقل الل شٌحٕٚف: ﴿ ـُ ُف ف افًّقم, ـَقفف: ﴿ ﴾ٓ ُتْدِر ـُ ٓ ُتْدِر

ٕن أحد افُالمغ مًىقف ظذ أخر, ؾخزوٕٚ أخٔس إبهٚر وافًٔقن ٓ  ﴾إَبَْهٚرُ 

 ذ وجف مـ افقجقه؟ تدرـف رؤيٜ وٓ دًٚ وٓ ذوؿٚ وٓ ظ

 ؾّـ ؿقَلؿ: ًٕؿ.

َبَْهٚرُ ؾَٔٚل َلؿ: أخزوٕٚ ظـ ؿقفف تًٚػ: ﴿ ْٕ ُف ا ـُ , أتزظّقن أنف يدرـٓٚ دًٚ ﴾ٓ ُتْدِر

 وذوؿٚ بٖن يًِّٓٚ؟ ؾّـ ؿقَلؿ: ٓ. 

ف افًّقم ـَقفف:  ﴾َوُهَق ُيْدِرُك إَبَْهٚرَ ﴿ؾَٔٚل َلؿ: ؾَد إتَض ؿقفُؿ: إن ؿقفف: 
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ُف ﴿ ـُ  . ﴾إَبَْهٚرُ ٓ ُتْدِر

 إذا ؿٚل ؿٚئؾ مْٓؿ: إن افٌك ف الََٜٔ هق بك افًغ ٓ بك افَِٛ.

ؿٔؾ فف: ول زظّٝ هذا, وؿد شّك أهؾ افٌِٜ بك افَِٛ بكا ـم شّقا بك افًغ 

, وإن جٚز فؽ مٚ ؿِتف جٚز فٌرـؿ أن يزظؿ أن افٌك ف الََٜٔ هق بك افَِٛ  بكا

ذا ؾَد وجٛ أن افٌك بك افًغ وبك افَِٛ,  ويَٚل َلؿ: دون افًغ, وإذا ل ٕجز ه

 مٚ مًْٚه؟  ﴾َوُهَق ُيْدِرُك إَبَْهٚرَ ﴿: ظز وجؾحدثقٕٚ ظـ ؿقل الل 

: مًْك   أنف يًِّٓٚ. ﴾ُيْدِرُك إَبَْهٚرَ ﴿ؾ٘ن ؿٚفقا

َوُهَق ُيْدِرُك ﴿ؿٔؾ َلؿ: وإذا ـٚن أحد افُالمغ مًىقؾٚ ظذ أخر, وـٚن ؿقفف تًٚػ: 

ُف إَبَْهٚرُ ﴿مًْٚه يًِّٓٚ, ؾَد وجٛ أن يُقن ؿقفف تًٚػ:  ﴾إَبَْهٚرَ  ـُ ٓ  ﴾ٓ ُتْدِر

 تًِّف, وهذا ٍٕل فًِِؿ ٓ فرؤيٜ إبهٚر. 

: مًْك ؿقفف تًٚػ:   أنف يراهٚ رؤيٜ فٔس مًْٚهٚ افًِؿ. ﴾َوُهَق ُيْدِرُك إَبَْهٚرَ ﴿ؾ٘ن ؿٚفقا

 أن ترى؟ ؿٔؾ َلؿ: ؾٕٚبهٚر افتل ف افًٔقن جيقز 

: ًٕؿ َٕوقا ؿقَلؿ: إٕٚ ٓ ٕرى بٚفٌك إٓ مـ جْس مٚ ٕرى افًٚظٜ, ؾ٘ن جٚز  ؾ٘ن ؿٚفقا

أن يرى الل وـؾ مٚ فٔس مـ جْس ادرئٔٚت وهق البهٚر افذي ف افًغ, ؾِؿ ٓ جيقز أن 

يرى ًٍٕف وإن ل يُـ مـ جْس ادرئٔٚت؟ ول ٓ جيقز أن يريْٚ ًٍٕف وإن ل يُـ مـ 

 ٔٚت؟ جْس ادرئ

ئل دون افٌك؟  ه افرا ه أو إٕم يرا  ويَٚل َلؿ: حدثقٕٚ إذا رأجْٚ صٔئٚ ؾٌكٕٚ يرا

 ؾّـ ؿقَلؿ: إٕف مٚل أن يرى افٌك افذي ف افًغ. 
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ه ادٌكون, وإٕم ؿٚل الل:  ه إبهٚر وٓ تٍْل أن يرا ٓ ﴿ؾَٔٚل َلؿ: أيٜ تٍْل أن ترا

ُف إَبَْهٚرُ  ـُ )البٕٜٚ ن ادٌكيـ ٓ يروٕف ظذ طٚهر أيٜ افؼيٍٜ. ـها , ؾٓذا يدل ظذ أ﴾ُتْدِر

 (68:65ظـ أصقل افديٕٜٚ/

ُف إَبَْهٚرُ ﴿ؾَقفف: ♫: ؿٚل ابـ أيب افًز  ـُ , يدل ظذ ـمل ظيّتف, وأنف ﴾ٓ ُتْدِر

أـز مـ ـؾ رء, وأنف فُمل ظيّتف ٓ يدرك بحٔٞ يٚط بف, ؾ٘ن الدراك هق الحٚضٜ 

ِٚن َؿَٚل َأْصَحُٚب ﴿ائد ظذ افرؤيٜ, ـم ؿٚل تًٚػ: بٚفقء, وهق ؿدر ز ًَ ّْ َِم  َتَراَءى اْلَ َؾ

قنَ  ـُ ٕ ٚ َدُْدَر ال  ﴿ (61)افنًراء/ ﴾ُمقَشك إِ ـَ , ؾِؿ يْػ مقشك افرؤيٜ, وإٕم (62)افنًراء/ ﴾َؿَٚل 

 ٍٕك الدراك, ؾٚفرؤيٜ والدراك ـؾ مْٓم يقجد مع أخر وبدوٕف, ؾٚفرب تًٚػ يرى وٓ

يدرك, ـم يًِؿ وٓ يٚط بف ظِم, وهذا هق افذي ؾّٓف افهحٚبٜ وإئّٜ مـ أيٜ, ـم 

ذـرت أؿقاَلؿ ف تًٍر أيٜ, بؾ هذه افنّس ادخِقؿٜ ٓ يتُّـ رائٔٓٚ مـ إدراـٓٚ ظذ 

 (193:192)ذح افىحٚويٜ/مٚ هل ظِٔف. ـها 

ٌة )ُوُجقٌه َيْقَمئِ ﴿ومـ صٌٓٚهتؿ, ؿٚفقا مًْك ؿقفف تًٚػ:  َٕٚرِضَ َٕٚطَِرةٌ 22ٍذ   َٚ  ﴾( إَِػ َرِب 

: افْير هْٚ ٕير إٓتيٚر.(23)افَٔٚمٜ/  , ؿٚفقا

وٓ جيقز أن يُقن ظْك ٕير إٓتيٚر, ٕن افْير إذا ذـر مع ♫: ؿٚل إصًري 

ذـر افقجف ؾًّْٚه: ٕير افًْٔغ افِتغ ف افقجف, ـم إذا ذـر أهؾ افًِٚن ٕير افَِٛ, 

: إير ف  هذا إمر بٌَِؽ, ل يُـ مًْٚه ٕير افًْٔغ, وـذفؽ إذا ذـر افْير مع ؾَٚفقا

افقجف, ل يُـ مًْٚه ٕير إٓتيٚر افذي يُقن فَِِٛ, وأجوٚ ؾ٘ن ٕير إٓتيٚر ٓ يُقن 

ف الْٜ, ٕن إٓتيٚر مًف تٌْٔص وتُدير, وأهؾ الْٜ ف مٚ ٓ ظغ رأت وٓ أذن 
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دَٔؿ, وإذا ـٚن هذا هُذا ل جيز أن يُقٕقا مْتيريـ, شًّٝ مـ افًٔش افًِٔؿ وافًْٔؿ ا

ٕهنؿ ـِم خىر بٌَٚلؿ رء أتقا بف مع خىقره بٌَٚلؿ, وإذا ـٚن ذفؽ ـذفؽ, ؾال جيقز أن 

أراد ٕير افتًىػ ٕن الِؼ ٓ جيقز أن يتًىٍقا ظذ خٚفَٓؿ, وإذا  ظز وجؾيُقن الل 

بع مـ أؿًٚ َٚ ﴿م افْير: وهق أن مًْك ؿقفف: ؾًدت إؿًٚم افثالثٜ صح افًَؿ افرا إَِػ َرِب 

 . ظز وجؾأهنٚ رائٜٔ ترى رِبٚ  ﴾َٕٚطَِرةٌ 

َٕٚطَِرةٌ ﴿أراد بَقفف :  ظز وجؾوممٚ يٌىؾ ؿقل ادًتزفٜ: أن الل   َٚ ٕير إٓتيٚر  ﴾إَِػ َرِب 

َٕٚطَِرةٌ ﴿أنف ؿٚل:   َٚ نف ٓ جيقز , وٕير إٓتيٚر ٓ يُقن مَروٕٚ بَقفف: )إػ(, ٕ﴾إَِػ َرِب 

َمٚ َيُْْيُروَن ﴿ظْد افًرب أن يَقفقا ف ٕير إٓتيٚر: )إػ(, أٓ ترى أن الل تًٚػ حٚ ؿٚل: 

ًٜ َواِحَدةً  ٓ  َصَْٔح خمزا ظـ  ظز وجؾل يَؾ: )إػ( إذ ـٚن مًْٚه إٓتيٚر, وؿٚل  (49/)يس ﴾إِ

ُِقنَ ﴿بَِٔس:  , ؾِم أرادت إٓتيٚر ل تَؾ: )إػ(, وؿٚل (35)افّْؾ/ ﴾َؾَْٚطَِرٌة بَِؿ َيْرِجُع اْدُْرَش

 امرؤ افَٔس: 

 ؾُٕ٘م إن تْيران شٚظٜ مـ

 

 افدهر تًٍْْل فدى أم جْدب 

َٕٚطَِرةٌ ﴿ؾِم أراد إٓتيٚر ل يَؾ: )إػ(, ؾِم ؿٚل شٌحٕٚف:    َٚ ظِّْٚ أنف ل يرد  ﴾إَِػ َرِب 

افْير بذـر افقجف, أراد ٕير افًْٔغ  جؾظز وإٓتيٚر وإٕم أراد ٕير افرؤيٜ, وحٚ ؿرن الل 

ًٜ َتْرَوَٚهٚ﴿افِتغ ف افقجف ـم ؿٚل:  َِ ٌْ َْٔ َؽ ِؿ ََُِْقف   َؾ
ِ
َمء  ً َؽ ِف اف ِٓ َٛ َوْج  ِ ََ ََٕرى َت  ﴾َؿْد 

ؾذـر افقجف, وإٕم أراد تَِٛ ظْٔٔف ٕحق افًمء يْير ٕزول ادِؽ ظِٔف يكف  (144)افٌَرة/

 ٔٝ ادَدس إػ افٌَِٜ. الل تًٚػ فف ظـ ؿٌِٜ ب

َٕٚطَِرةٌ ﴿ؾ٘ن ؿٔؾ: ل ؿِتؿ: إن ؿقفف تًٚػ:   َٚ  إٕم أراد إػ ثقاب رِبٚ ٕٚطرة؟  ﴾إَِػ َرِب 
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َٕٚطَِرةٌ ﴿ؿٔؾ فف: ثقاب الل ؽره, والل شٌحٕٚف وتًٚػ ؿٚل:   َٚ , ول يَؾ: إػ ﴾إَِػ َرِب 

زيِف ظـ طٚهره إٓ بحجٜ, وإٓ ؽره ٕٚطرة, وافَرآن افًزيز ظذ طٚهره, وفٔس فْٚ أن ٕ

حٚ ؿٚل: صِقا يل واظٌدون ل جيز أن يَقل  ظز وجؾؾٓق ظذ طٚهره, أٓ ترى أن الل 

َٕٚطَِرةٌ ﴿ؿٚئؾ: إٕف أراد ؽره ويزيؾ افُالم ظـ طٚهره, ؾِذفؽ حٚ ؿٚل:   َٚ ل جيز  ﴾إَِػ َرِب 

 (59:57قل افديٕٜٚ/)البٕٜٚ ظـ أصفْٚ أن ٕزيؾ افَرآن ظـ طٚهره بٌر حجٜ. ـها 

ًٕؿ تْتير ثقاب رِبٚ, وٓ ثقاب أظيؿ مـ افْير إػ وجٓف تٌٚرك ♫: ؿٚل افدارمل 

 (128)افرد ظذ الّٜٓٔ/وتًٚػ. ـها 

َٕٚطَِرةٌ ومـ صٌٓٚهتؿ: ؿٚفقا مًْك ؿقفف تًٚػ: ﴿  َٚ  ﴾ ٕير افتٍُر وآظتٌٚر.إَِػ َرِب 

َٕٚطَِرةٌ ْك بَقفف: ﴿ٓ جيقز أن يُقن الل شٌحٕٚف ظ♫: ؿٚل افٌَٔٓل   َٚ ﴾ ٕير إَِػ َرِب 

افتٍُر وآظتٌٚر: ٕن أخرة فًٔٝ بدار اشتدٓل واظتٌٚر, وإٕم هل دار اوىرار, وٓ 

جيقز أن يُقن ظْك ٕير إٓتيٚر: ٕنف فٔس ف رء مـ أمر الْٜ إتيٚر: ٕن إٓتيٚر 

ٜ ؾٔم ٓ ظغ رأت وٓ أذن مًف تٌْٔص وتُدير, وأيٜ خرجٝ خمرج افٌنٚرة, وأهؾ الْ

شًّٝ وٓ خىر ظذ ؿِٛ بؼ مـ افًٔش افًِٔؿ وافًْٔؿ ادَٔؿ, ؾٓؿ ممُْقن ممٚ أرادوا 

وؿٚدرون ظِٔف, وإذا خىر بٌَٚلؿ رء أتقا بف مع خىقره بٌَٚلؿ, وإذا ـٚن ـذفؽ ل جيز أن 

َٕٚطَِرةٌ يُقن الل أراد بَقفف: ﴿  َٚ  (123آظتَٚد/)﴾ ٕير إٓتيٚر. ـها إَِػ َرِب 

قَن ِف ُرْؤَيتِفِ : "☺ومـ صٌٓٚهتؿ, ؿقَلؿ ف ؿقفف  َٚم  ْؿ َٓ ُتَو ُُ ": تًِّقن أن َتَرْوَن َرب 

فُؿ ربٚ ٓ تنُقن ؾٔف, ـم أنُؿ ٓ تنُقن ف افَّر أنف ؿّر, ٓ ظذ أن أبهٚر ادٗمْغ 

فُ ﴿تدرـف جٓرة يقم افَٔٚمٜ, ٕنف ٍٕك ذفؽ ظـ ًٍٕف بَقفف:  ـُ :  ﴾إَبَْهٚرُ  ٓ ُتْدِر ؿٚفقا
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ؿْ وفٔس ظذ مًْك ؿقل ادنٌٜٓ, ؾَقفف: " ُُ " تًِّقن أن فُؿ ربٚ ٓ يًسيُؿ ؾٔف َتَرْوَن َرب 

افنُقك وافريٛ, أٓ ترون أن إظّك جيقز أن يَٚل مٚ أبكه أي مٚ أظِّف, وهق ٓ 

ر إفٔف, يٌك صٔئٚ, وجيقز أن يَقل افرجؾ ؿد ٕيرت ف ادًٖخٜ وفٔس فًِّٖخٜ جًؿ يْي

 ؾَقفف ٕيرت ؾٔٓٚ رأجٝ ؾٔٓٚ, ؾتقمهٝ ادنٌٜٓ افرؤيٜ جٓرة وفٔس ذفؽ مـ جٜٓ افًٔٚن.

: ؾَٔٚل فؽ أهيٚ )الّٓل( أؿررت بٚلديٞ وثٌتف ظـ رشقل الل ♫ؿٚل افدارمل 

ؿد ؿرن افتًٍر بٚلديٞ ؾٖووحف  ☺, ؾٖخذ الديٞ بحَِؽ: حٚ أن رشقل الل ☺

د: حتك ل يدع دتٖول ؾٔف مَٚٓ, ؾٖخز أنف رؤيٜ افًٔٚن ولهف جيًّٓٚ جًٔٚ إشْٚد واح

ٕهٚ, ـم تقهؿ هٗٓء افذيـ تًّٔٓؿ بجِٓؽ منٌٜٓ, ؾٚفتًٍر ؾٔف مٖثقر مع الديٞ, 

مـ ؽر أثر تٖثر ظّـ هق أظِؿ مْؽ, ؾٖي  ☺وأنٝ تٍنه بخالف مٚ ؾن افرشقل 

ادَرون  ☺لل صَل مـ إصَٔٚء, وأي ؽقي مـ إؽقيٚء, يسك تًٍر رشقل ا

بحديثف ادًَقل ظْد افًِمء افذي يهدؿف ٕٚضؼ افُتٚب, ثؿ يٌَؾ تًٍرك ادحٚل افذي ٓ 

ْؿ ؿٚل: " ☺تٖثره إٓ ظّـ هق أجٓؾ مْؽ وأوؾ, أخٔس ؿد أؿررت أن افٌْل  ُُ َتَرْوَن َرب 

 َّ ََ س َواْف ّْ  اْفَن
ِٜ قَن ِف ُرْؤَي َٚم  َمَ َٓ ُتَو ـَ قَن ؾِِِٔف  َٚم  ٕصحٚبف  ☺", وإٕم ؿٚل افٌْل رَٓ ُتَو

مٚل  ☺ٓ تنُقن يقم افَٔٚمٜ ف ربقبٔتف, وهذا افتًٍر مع مٚ ؾٔف مـ مًٕٚدة افرشقل 

زائؾ ظـ ادٗمـ وافُٚؾر يقم  ظز وجؾخٚرج ظـ ادًَقل, ٕن افنؽ ف ربقبٜٔ الل 

الل ذفؽ افَٔٚمٜ, ؾُؾ مٗمـ وـٚؾر يقمئذ يًِؿ أنف ربف ٓ يًسهيؿ ف ذفؽ صؽ, ؾٌَٔؾ 

مـ ادٗمْغ وٓ يٌَِف مـ افُٚؾريـ, وٓ يًذرهؿ يقمئذ بًّرؾتٓؿ وئَْٓؿ بف, ؾم ؾوؾ 

ادٗمـ ظذ افُٚؾر يقم افَٔٚمٜ ظْدك ف مًرؾٜ افرب تًٚػ إذ مٗمْٓؿ وـٚؾرهؿ ٓ يًسيف 
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ف ربقبٔتف صؽ, أو مٚ ظِّٝ أهيٚ )الّٓل( أنف مـ مٚت ول يًرف ؿٌؾ مقتف أن الل ربف 

حٔٚتف حتك يًرؾف بًد ممٚتف ؾٕ٘ف يّقت ـٚؾرا ومهره افْٚر أبدا, وفـ يًٍْف اليمن يقم  ف

افَٔٚمٜ بم يرى مـ آيٚتف إن ل يُـ آمـ بف مـ ؿٌؾ, ؾم مقوع بؼى رشقل الل ادٗمْغ 

ء ظْدك, إذ ـؾ ٓ يًسيف  برؤيٜ رِبؿ يقم افَٔٚمٜ, إذ ـؾ مٗمـ وـٚؾر ف افرؤيٜ يقمئذ شقا

َْٚ ؽ وٓ ريٌٜ, أول تًّع أهيٚ )الّٓل( ؿقل الل تًٚػ: ﴿ؾٔف ص ًْ
ِّ َٕٚ َوَش َْٚ َأبَْكْ َرب 

ٕ ٚ ُمقِؿُْقنَ  ًٚ إِ ْؾ َصِٚل َّ ًْ َٕ  َْٚ ًْ ِْؿ َؿَٚل َأَخَْٔس , ﴿(12)افًجدة/﴾ َؾْٚرِج قا َظَذ َرِب  ٍُ َوَفْق َتَرى إِْذ ُوِؿ

ظـ افٍُٚر أهنؿ بف يقمئذ  ظز وجؾ, ؾَد أخز الل (32ًٚم/)إن﴾ َهَذا بِْٚلَؼ  َؿُٚفقا َبَذ َوَرب َْٚ

افذيـ شٖخقه هؾ ٕرى ربْٚ, وؿد  ☺مقؿْقن, ؾُٔػ ادٗمْقن مـ أصحٚب رشقل الل 

ظِّقا ؿٌؾ أن يًٖخقه أن الل رِبؿ ٓ يًسهيؿ ف ذفؽ صؽ وٓ ريٛ, أول تًّع مٚ ؿٚل 

ًُْض آَيِٚت َرب َؽ الل تًٚػ: ﴿ ْٖيِت َب ْٝ َيْقَم َي ٌَ ًَ ـَ ـْ َؿٌُْؾ َأْو  ْٝ ِم ـْ آَمَْ ُُ ًٚ إِيَمهُنَٚ َلْ َت ً ٍْ َٕ ُع  ٍَ ٓ َيْْ

يَٚل ف تًٍره إٕف ضِقع افنّس مـ مٌرِبٚ, ؾ٘ذا ل يٍْع  (158)إنًٚم/﴾ ِف إِيَمهِنَٚ َخْراً 

افرجؾ إيمٕف ظْد  أيٚت افتل ف افدٕٔٚ, ؾُٔػ يًٍْف يقم افَٔٚمٜ ؾًٔتحؼ ِبٚ افْير إػ 

ؾٚظَؾ أهيٚ الّٓل مٚ جيِٛ ظِٔؽ ـالمؽ مـ الجٟ أخذة بحَِؽ. ـها  الل تًٚػ؟

 والل أظِؿ ,(56)َٕض افدارمل/
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 [ارُواننَّ ةُنَّاجلَ]

 ِٜ  ْ ًُ ُد َأْهُؾ اْف َٓ ُِقَؿَتٚنِ  َوَيْن َر خَمْ َٜ َوافْٚ  ُ أَ , وَ َأن  اْلَْ   ن  أَ , وَ اً دَ بَ أَ  ٚنِ َٔ َْ ٍْ يَ  َٓ  ٚنِ تَ َٔ ٚؿِ  بَ َم هن 

ـَ ذِ اف   ٚرِ ْ  افْ  ُؾ هْ أَ  َؽ فِ ذَ ـَ , وَ اً دَ بَ ٚ أَ َٓ ْْ مِ  قنَ ُج رُ َُيْ  َٓ  ِٜ ْ  اْلَ  َؾ هْ أَ  ٚ, قا ََلَ َُ ِِ ٚ ُخ َٓ ُِ هْ أَ  ؿْ هُ  ي

ُ  ن  أَ , وَ اً دَ بَ أَ ٚ َٓ ْْ مِ  قنَ ُج رُ َُيْ  َٓ  ُِقٌد " :ذٍ ئِ مَ قْ ي يَ ٚدِ َْ يُ  ِي ٚدِ َْاْد ِٜ ُخ َمْقَت,  َوَٓيٚ َأْهَؾ اْلَْ 

ُِق ِر ُخ  ."َمْقَت  َوٌٓد َوَيٚ َأْهَؾ افْٚ 

 
ِ
ـْ َرُشقِل اَّلل  ِحُٔح َظ  (1).☺ َظَذ َمٚ َوَرَد بِِف اْلََزُ افه 

 

ًٚ, ؽر مُْري الَٚئؼ وافًٌٞ: أن 1) ( أجع أهؾ افًْٜ والمظٜ, بؾ أهؾ إرض جًٔ

أن هْٚك  هْٚك جْٜ وٕٚر, مع اختالف تًٍراهتؿ دًْك الْٜ وافْٚر, وفُْٓؿ متٍَقن ظذ

 جْٜ وٕٚر ف أخرة.

واليمن بٚلْٜ وافْٚر, هق مـ اليمن بٚفٔقم أخر, وهق رــ مـ أرـٚن الشالم, ـم 

يَؽ ☺: "ف حديٞ جزيؾ, وؿد ؿٚل رشقل الل  ُ َوْحَدُه ٓ َذِ ٓ  اَّلل 
َد َأْن ٓ إََِلَ إِ ِٓ ـْ َص َم

ٌُْدُه َوَرُشقُفُف,  ًدا َظ  ّ َٚهٚ إَِػ َمْرَيَؿ َوُروٌح َفُف َوَأن  ُمَ ََ تُُف َأْخ َّ
ِِ ـَ  َوَرُشقُفُف َو

ِ
ٌُْد اَّلل  ك َظ ًَ َوَأن  ِظٔ

ؾِ  َّ ًَ ـْ اْف َٚن ِم ـَ َٜ َظَذ َمٚ  ُ اْلَْ  َُِف اَّلل  : َأْدَخ ُر َحؼٌّ ُٜ َحؼٌّ َوافْٚ   (3435)افٌخٚري/". ِمُْْف, َواْلَْ 

مهٚ حؼ ٓ امساء ؾٔف, أظد الل الْٜ ؾٚلْٜ أظدت فِّتَغ, وافْٚر أظدت فُِٚؾريـ, و

 وجًِٓٚ دار أوفٔٚءه افوًٍٚء, وأظد افْٚر وجًِٓٚ دار أظداءه افٍجٚر.

َجَٚرُة ؿٚل الل تًٚػ: ﴿ ُس َواْلِ تِل َوُؿقُدَهٚ افْٚ  َر اف  قا افْٚ  َُ ُِقا َؾٚت  ًَ ٍْ ـْ َت ُِقا َوَف ًَ ٍْ ْن َلْ َت
ِ٘ َؾ

ـَ ) ٚؾِِري َُ ِْ
ْت فِ ٚ ( َوبَ 24ُأِظد  َٓ

ـْ حَتْتِ ٍت جَتِْري ِم ِٚلَِٚت َأن  ََلُْؿ َجْٚ  ُِقا افه 
ِّ ـَ آَمُْقا َوَظ ِذي ِ اف  ؼ 
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ٌُْؾ َوُأتُقا بِِف ُمتََنٚ ـْ َؿ َرٍة ِرْزًؿٚ َؿُٚفقا َهَذا اف ِذي ُرِزْؿَْٚ ِم َّ ـْ َث ٚ ِم َٓ ِ َم ُرِزُؿقا ِمْْ ـُ ِِبًٚ َوََلُْؿ إهَْنَُٚر 

ٚ َأْزَواٌج ُمىَ  َٓ ٚ َخٚفُِدونَ ؾِٔ َٓ َرٌة َوُهْؿ ؾِٔ َر اف تِل , وؿٚل تًٚػ: ﴿(25:24)افٌَرة/﴾ ٓ  قا افْٚ  َُ َوات 

ـَ ) ٚؾِِري َُ ِْ
ْت فِ ْؿ ُتْرَحُقَن )131ُأِظد  ُُ  ِ ًَ ُشقَل َف َ َوافر  قا اَّلل  ًُ ( َوَشِٚرُظقا إَِػ 132( َوَأضِٔ

َم   ً ٚ اف َٓ  َظْرُو
ٍٜ ْؿ َوَجْ  ُُ ـْ َرب  َرٍة ِم

ٍِ ٌْ َِغَ َم ت  ُّ ِْ
ِ ْت ف  .(133:131)آل ظّران/﴾ َواُت َوإَْرُض ُأِظد 

ـَ ☺: "وؿٚل رشقل الل  ي ِ ز  َُ ُر: ُأوثِْرُت بِْٚدَُت ْٝ افْٚ  َٚف ََ ُر, َؾ ُٜ َوافْٚ  ْٝ اْلَْ  حَتَٚج 

ُٚء افْٚ  ٍَ ًَ ٓ  ُو ُِِْل إِ ُٜ: َمٚ يِل ٓ َيْدُخ ْٝ اْلَْ  ؟ َوَؿَٚف ـَ ي ِ ٌََٚرَك َواْدَُتَجز  ُ َت ْؿ؟ َؿَٚل اَّلل  ُٓ ُى ََ ِس َوَش

ِٝ َظَذايِب  ٕ َم َأنْ ِر: إِ ٌَِٚدي, َوَؿَٚل فِِْٚ  ـْ ِظ ـْ َأَصُٚء ِم  َرْحَتِل َأْرَحُؿ بِِؽ َم
ِٝ : َأنْ ِٜ َِْجْ  َٚػ فِ ًَ  َوَت

َهٚ ُٗ ِْ َم ِم ُٓ ؾ  َواِحَدٍة ِمْْ ُُ
ـْ ِظٌَِٚدي, َوفِ ـْ َأَصُٚء ِم ُب بِِؽ َم  .(4852خٚري/)افٌ" ُأَظذ 

ُر َحؼٌّ ☺: "وؿٚل  ُٜ َحؼٌّ َوافْٚ   .(6317)افٌخٚري/" َواْلَْ 

ٍَِرٍة ﴿ومـ اليمن بٚلْٜ وافْٚر, اليمن بقجقدمهٚ أن, ؿٚل الل تًٚػ:  ٌْ َوَشِٚرُظقا إَِػ َم

َِغَ  ت  ُّ ِْ
ِ ْت ف َمَواُت َوإَْرُض ُأِظد   ً ٚ اف َٓ  َظْرُو

ٍٜ ْؿ َوَجْ  ُُ ـْ َرب  , وؿٚل تًٚػ: (133)آل ظّران/ ﴾ِم

ُِقنَ ﴿ َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ًء بَِم   َجَزا
ِة َأْظُغٍ ـْ ُؿر  َل ََلُْؿ ِم

ٍِ ٌس َمٚ ُأْخ ٍْ َٕ َُِؿ  ًْ , وؿٚل تًٚػ (17)افًجدة/ ﴾ٓ َت

ًٜ ُأْخَرى )﴿: ف ذـر رحِٜ ادًراج َْٕزَف ْد َرآُه  ََ ك )13َوَف َٓ ُٜ ( ِظَْْدَهٚ َجْ  14( ِظَْْد ِشْدَرِة اْدَُْْت

َْٖوى  .(15:13)افْجؿ/ ﴾اْحَ

ُ " ☺:وؿٚل رشقل الل  , ُثؿ  ُُيَر 
ِٜ ـْ اْلَْ  َدُه ِم ًَ َْ ٌَِٕلٌّ َؿط  َحت ك َيَرى َم ٌََض  َْ ـْ ُي " َف

 .(6348)افٌخٚري/

ثََر ؿٚل: "☺ أن افٌْل ¶ وظـ ظّران بـ حهغ  ـْ ُٝ َأ َجْ  َؾَرأ
ِٜ ُٝ ِف اْلَْ  ًْ َِ اض 

ءَ  َرا ََ ٍُ ٚ اْف َٓ
ٚءَ َأْهِِ ًَ ٚ افْ  َٓ

ثََر َأْهِِ ـْ ُٝ َأ َجْ ِر َؾَرأ ُٝ ِف افْٚ  ًْ َِ  .(6449)افٌخٚري/" , َواض 
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َْٕٔٚ, ☺: "وؿٚل  ْٝ افد  َٔ
َِ ِْتُْؿ ِمُْْف َمٚ َب ـَ ٌُْتُف َٕ قًدا َوَفْق َأَص َُ ُٝ ُظْْ َٜ َؾَتََْٚوْف ُٝ اْلَْ  إِن  َرَأجْ

ٚفْ  ـَ َِْؿ َأَر َمَْْيًرا  َر َؾ ُٝ افْٚ   .(1252/افٌخٚري)" َْٔقِم َؿط  َأْؾَيعَ َوُأِري

َِٔٚن َأبََداً )♫, ومـ اليمن ِبٚ ـم ؿٚل المٚم افهٚبقن  َْ ٍْ َٓ َي ََٔتِٚن  َُم َبِٚؿ َوَأن  , َوَأهن 

ٚ َأبََداً  َٓ  َٓ َُيُْرُجقَن ِمْْ
ِٜ , خمِديـ ؾٔٓٚ ٓ يّقتقن, وأن أهؾ افْٚر ؾٔٓٚ إػ أبد (َأْهَؾ اْلَْ 

 ِديـ ؾٔٓٚ ٓ يّقتقن.أبديـ, خم

ـْ ﴿ؿٚل الل تًٚػ:  ٌت جَتِْري ِم ِْؿ َجْٚ  ْقا ِظَْْد َرِب  ََ ـَ ات  ِ ِذي
ْؿ فِ ُُ ـْ َذفِ ْؿ بَِخْرٍ ِم ُُ ٌ ئُ َٕ ُؿْؾ َأُؤ

ـَ  ٌن ِم َرٌة َوِرْوَقا  ٓ ٚ َوَأْزَواٌج ُمَى َٓ ـَ ؾِٔ ٚ إهَْنَُٚر َخٚفِِدي َٓ
ًِ  حَتْتِ ُ َبِهٌر بِْٚف  َواَّلل 

ِ
)آل ﴾ ٌَٚدِ اَّلل 

ٚ إهَْنَُٚر , وؿٚل تًٚػ: ﴿(15ظّران/ َٓ
ـْ حَتْتِ ٌت جَتِْري ِم ِْؿ َوَجْٚ  ـْ َرِب  َرٌة ِم

ٍِ ٌْ ُؤُهْؿ َم ُأوََلَِؽ َجَزا

ِٚمِِغَ  ًَ َؿ َأْجُر اْف ًْ
ٚ َوِٕ َٓ ـَ ؾِٔ ـِ , وؿٚل: ﴿(136)آل ظّران/﴾ َخٚفِِدي ُُ قا َلْ َي ُّ َِ ُروا َوَط ٍَ ـَ ـَ  ِذي إِن  اف 

 ُ ٚ ) اَّلل  ًَ ِدهَيُْؿ َضِري ْٓ َر ََلُْؿ َوٓ فَِٔ
ٍِ ٌْ َٚن َذفَِؽ َظَذ 168فَِٔ ـَ ٚ َأبًَدا َو َٓ ـَ ؾِٔ ْ َؿ َخٚفِِدي َٓ ٓ  َضِريَؼ َج ( إِ

ًرا  ًِ  َي
ِ
ََٕٚر ﴿, وؿٚل ظز وجؾ: (169)افًْٚء/﴾ اَّلل  َٚر   ٍ ُُ ِٚت َواْف ََ

ََِغ َواْدَُْٚؾِ ُ اْدَُْٚؾِ َوَظَد اَّلل 

ْ َؿ َخٚفِ  َٓ َِٔؿٌ َج ُ َوََلُْؿ َظَذاٌب ُم ُؿ اَّلل  ُٓ َْ ًَ ْؿ َوَف ُٓ ٌُ ًْ ٚ ِهَل َح َٓ ـَ ؾِٔ  .(68)افتقبٜ/ ﴾ِدي

ٚ َدائٌِؿ وؿٚل ف افًْٔؿ: ﴿ َٓ ُِ ـُ ٚ إهَْنَُٚر ُأ َٓ
ـْ حَتْتِ قَن جَتِْري ِم َُ تِل ُوِظَد اْدُت   اف 

ِٜ َمَثُؾ اْلَْ 

ٚ َٓ  ِ
ٌر َوإِن  ﴿, وؿٚل: (35)افرظد/﴾ َوطِ ـْ ـَ َمآٍب ) َهَذا ِذ ًْ َغ َلُ

َِ
ت  ُّ ِْ
ِ ًٜ 49ف ت َح ٍَ ِت َظْدٍن ُم ( َجْٚ 

ٍب )52ََلُُؿ إَبَْقاُب ) ا ثَِرٍة َوَذَ ـَ  
ٍٜ
َٓ
ٚـِ ٍَ ٚ بِ َٓ ٚ َيْدُظقَن ؾِٔ َٓ ئَِغ ؾِٔ

ُِ
ُت 51( ُمت  ا ( َوِظَْْدُهْؿ َؿِٚسَ

ِٚب )52افى ْرِف َأتَْراٌب ) ًَ
ٚدٍ 53( َهَذا َمٚ ُتقَظُدوَن فَِْٔقِم اْلِ ٍَ َٕ ـْ   ﴾( إِن  َهَذا َفِرْزُؿَْٚ َمٚ َفُف ِم

 .(54)ص/

ِٜ, ☺: "وؿٚل رشقل الل  ََِح, َؾَُِْٔٚدي ُمٍَْٚد: َيٚ َأْهَؾ اْلَْ  ٌٍْش َأْم ـَ  ِٜ ْٔئَ َٓ ـَ َتك بِْٚدَْقِت  ْٗ ُي
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ْؿ  ًَ َٕ قُفقَن:  َُ ِرُؾقَن َهَذا؟ َؾَٔ ًْ قُل: َهْؾ َت َُ ٌ قَن َوَيُْْيُروَن, َؾَٔ
ئِ ْؿ َؿْد َرآُه, َؾَْٔؼَ ُٓ  ِ ـُ َهَذا اْدَْقُت َو

ْؿ هَ  ًَ َٕ قُفقَن:  َُ ِرُؾقَن َهَذا؟ َؾَٔ ًْ قُل َهْؾ َت َُ ٌ قَن َوَيُْْيُروَن, َؾَٔ
ئِ ِر, َؾَْٔؼَ َذا ُثؿ  ُيَِْٚدي: َيٚ َأْهَؾ افْٚ 

 ُِ ِٜ ُخ قُل: َيٚ َأْهَؾ اْلَْ  َُ ْؿ َؿْد َرآُه, َؾُْٔذَبُح, ُثؿ  َي ُٓ  ِ ـُ ُِقٌد اْدَْقُت َو ِر ُخ قٌد َؾال َمْقَت َوَيٚ َأْهَؾ افْٚ 

 :َ ٍٜ ﴿َؾال َمْقَت, ُثؿ  َؿَرأ َِ ٍْ ِة إِْذ ُؿيِضَ إَْمُر َوُهْؿ ِف َؽ ٍٜ  ﴾َوَأنِْذْرُهْؿ َيْقَم اْلَْنَ َِ ٍْ  ِف َؽ
ِ
ٓء ُٗ َوَه

 َْٕٚٔ ِمُْقنَ ﴿َأْهُؾ افد  ْٗ  .(4732)افٌخٚري/" (39)مريؿ/ ﴾َوُهْؿ ٓ ُي

بٚلْٜ وافْٚر مًرؾٜ أوصٚؾٓم, وحتك ٓ يىقل بْٚ افُتٚب, ؾٍُٔل الصٚرة ومـ اليمن 

إػ أهؿ افُتٛ ف هذا افٌٚب, ؾِراجع ]حٚدي إرواح[ ٓبـ افَٔؿ, و ]الْٜ وافْٚر[ 

 فِهاليب.

 ومـ متٚم افٍٚئدة أنَؾ بًوٚ مـ أؿقال أهؾ افًِؿ ف الْٜ وافْٚر.

يمن بٖن الْٜ حؼ وافْٚر حؼ, وأهنم أن مـ افًْٜ...وال♫: ؿٚل افزِبٚري 

خمِقؿتٚن الْٜ ف افًمء افًٚبًٜ, وشٍَٓٚ افًرش, وافْٚر حتٝ إرض افًٚبًٜ افًٍذ, 

ومهٚ خمِقؿتٚن, ؿد ظِؿ الل تًٚػ ظدد أهؾ الْٜ ومـ يدخِٓٚ وظدد أهؾ افْٚر ومـ 

♠ افداهريـ, وآدم يدخِٓٚ, ٓ تٍْٔٚن أبدا, بَٚؤمهٚ مع بَٚء الل أبد أبديـ ودهر 

 .(31)ذح افًْٜ/ـٚن ف الْٜ افٌٚؿٜٔ ادخِقؿٜ, ؾٖخرج مْٓٚ بًدمٚ ظل الل ظز وجؾ. ـها 

ف أصقل افًْٜ: والْٜ وافْٚر خمِقؿتٚن, ؿد خَِتٚ, ـم جٚء ♫ وؿٚل المٚم أحد 

 .(127)أصقل افًْٜ/ـها ☺. ظـ رشقل الل 

الْٜ وافْٚر خمِقؿتٚن وأن ًٕٔؿ  ـتٚب اليمن وافتهديؼ بٖن♫: وؿٚل أجري 

 الْٜ ٓ يَْىع ظـ أهِٓٚ أبدا وأن ظذاب افْٚر ٓ يَْىع ظـ أهِٓٚ أبدا.
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اظِّقا رحْٚ الل وإيٚـؿ أن افَرآن صٚهد أن الل ظز ♫: ؿٚل مّد بـ الًغ 

وجؾ خِؼ الْٜ وافْٚر ؿٌؾ أن ُيِؼ آدم ظِٔف افهالة وافًالم, وخِؼ فِجْٜ أهال, وفِْٚر 

هال, ؿٌؾ أن ُيرجٓؿ إػ افدٕٔٚ, ٓ ُيتِػ ف هذا مـ صِّف الشالم, وذاق حالوة ضًؿ أ

 .(314)افؼيًٜ/اليمن, دل ظذ ذفؽ افَرآن وافًْٜ, ؾًْقذ بٚلل ممـ يُذب ِبذا. ـها 

 ادخٚفٍقن ٕهؾ افًْٜ ف مًٖخٜ الْٜ وافْٚر:

 أوًٓ: ادًتزفٜ.

ٜ ومْٓؿ اَلنٚمٜٔ, أتٌٚع هنٚم بـ ظّرو ؿٚل افنٓرشتٚن, وؿد ذـر ؾرق ادًتزف

فف وبدظف: أن الْٜ وافْٚر فًٔتٚ خمِقؿتغ أن: إذ ٓ ؾٚئدة ف  افٍقضل, أن مـ أؿقا

 .(48)ادِؾ وافْحؾ/وجقدمهٚ ومهٚ خٚفٔتٚن ممـ يْتٍع ويتير ِبم. ـها 

ًٚ: افٍؤحٜ افًٚبًٜ مـ ؾوٚئح افٍقضل: ؿقفف بتُ ٍر وؿٚل افٌٌدادي ظـ افٍقضل أجو

مـ ؿٚل: إن الْٜ وافْٚر خمِقؿتٚن, وأخالؾف مـ ادًتزفٜ صُقا ف وجقدمهٚ افٔقم ول 

 .(125)افٍرق بغ افٍرق/يَقفقا بتٍُر مـ ؿٚل إهنم خمِقؿتٚن. ـها 

ؾٓٗٓء ادًتزفٜ شٌٛ ؿقَلؿ هذا هق ظدم إيمهنؿ بٚفٌٌٔٔٚت, ٕهنؿ يٗمْقن بم هق منٚهد 

 اخ َلؿ, يًّقن ظَِٔقن.ؾَط, وظْدٕٚ ف أزمْٕٚٚ أؾر

ف افؼيًٜ: ـتٚب اليمن وافتهديؼ بٖن الْٜ وافْٚر ♫ وؿد ذـر المٚم أجري 

خمِقؿتٚن, وأن ًٕٔؿ الْٜ ٓ يَْىع ظـ أهِٓٚ أبدًا, وأن ظذاب افْٚر ٓ يَْىع ظـ أهِٓٚ 

ََِؼ اللُ الْٜ, وحديٞ: "♠ أبدًا, ثؿ ذـر ؿقل الل تًٚػ وإشُٕٚف آدم  َٚ َخ َٜ َح  ",  اْلَْ 

وؽر ذفؽ, ثؿ ؿٚل: هذه افًْـ وؽرهٚ ممٚ يىقل ذـرهٚ تدل افًَالء وؽرهؿ ممـ ل 
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 .(314)افؼيًٜ/يُتٛ افَِؿ ظذ أن الل ظز وجؾ ؿد خِؼ الْٜ وافْٚر. ـها 

وف رشٚفٜ المٚمغ افرازيغ: أيب زرظٜ وأيب حٚتؿ رحٓم الل, ؿٚٓ: أدرـْٚ افًِمء ف 

هٚر حجٚزا وصٚمٚ ويّْٚ, ؾُٚن مـ مذهٌٓؿ...الْٜ وافْٚر حؼ, ومهٚ خمِقؿتٚن جٔع إم

 .(1/289)ذح أصقل آظتَٚد/ٓ ئٍْٚن أبدًا. ـها 

ذهٌٝ ضٚئٍٜ مـ ادًتزفٜ والقارج إػ أن الْٜ وافْٚر ل ُيَِٚ ♫: وؿٚل ابـ حزم 

إهنم ل ُيَِٚ بًد حجٜ بًد, وذهٛ جٓقر ادًِّغ إػ أهنم خَِتٚ, ومٚ ًِٕؿ دـ ؿٚل: 

أنف ؿٚل, وذـر أصٔٚء مـ ☺ أصاًل, أـثر مـ أن بًوٓؿ ؿٚل: ؿد صح ظـ رشقل الل 

وبَقل الل تًٚػ حٚـٔٚ ظـ أظمل افز, مـ ظِّٓٚ ؽرس فف ف الْٜ ـذا وـذا صجرة, 

ِٜ ﴿امرأة ؾرظقن أهنٚ ؿٚفٝ:  ًٚ ِف اْلَْ  ـِ يِل ِظَْْدَك َبْٔت  .(11)افتحريؿ/ ﴾َرب  اْب

: وفق ـٕٚٝ خمِقؿٜ: ل يُـ ف افدظٚء ف اشتئْٚف افٌْٚء وافٌرس مًْك.  ؿٚفقا

ؿٚل أبق مّد: وإٕم ؿِْٚ أهنم خمِقؿتٚن ظذ الِّٜ, ـم أن إرض خمِقؿٜ, ثؿ يدث الل 

 تًٚػ ؾٔٓٚ مٚ ينٚء مـ افٌْٔٚن. 

نف رأى الْٜ فِٜٔ أ☺ ؿٚل أبق مّد: وافزهٚن ظذ أهنم خمِقؿتٚن بًد إخٌٚر افٌْل 

ء, وأخز  ِظَْْد ﴿أنف رأى شدرة ادْتٓك ف افًمء افًٚدشٜ, وؿٚل تًٚػ: ♠ الها

ك ) َٓ َْٖوى14ِشْدَرِة اْدَُْْت ُٜ اْحَ  .(14:13)افْجؿ/ ﴾( ِظَْْدَهٚ َجْ 

أهنٚ الْٜ افتل يدخِٓٚ  ظز وجؾؾهح أن جْٜ احٖوى هل افًمء افًٚدشٜ وؿد أخز الل 

ُِقنَ ﴿يقم افَٔٚمٜ, ؿٚل تًٚػ: ادٗمْقن  َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ُُٕزًٓ بَِم  َْٖوى  ُت اْحَ ْؿ َجْٚ  ُٓ َِ  (19)افًجدة/ ﴾َؾ

 .(2/529:525)افٍهؾ:ؾِٔس ٕحد بًد هذا أن يَقل أهنٚ جْٜ ؽر جْٜ الِد. ـها 
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صحٔح, إٓ أن  شدرة ادْتٓل فًٔٝ ف افًمء ♫ ؿِٝ اشتنٓٚد ابـ حزم 

افروايٚت أهنٚ ف افًٚدشٜ وأهنٚ ف افًٚبًٜ, والّٔع بْٔٓم ـم ذـره  افًٚدشٜ, وؿد وردت

افًِمء: أن أصِٓٚ ف افًٚدشٜ وؾروظٓٚ ف افًٚبًٜ, وِبذا ٓ تُقن الْٜ ف افًٚدشٜ, 

 وفُـ ظذ ؿقل مـ يَقل إن شدرة ادْتٓك ف افًٚدشٜ ؾٚلْٜ ؾٔٓٚ إذًا, والل أظِؿ.

ًٚ: الّٜٓٔ.  ثٕٚٔ

ًتزفٜ ف ظدم خِؼ الْٜ وافْٚر, وفُـ زادوهؿ بٍْٚئٓٚ, وأن افْٚر شتٍْك الّٜٓٔ ـٚد

بغ, ؿٚل: الْٜ وافْٚر بٚؿٔتٚن, إٓ أن حرـٚت  وـذفؽ الْٜ, وؿد خرج ٕٚبٌٜ مـ افْقا

 شُٚهنؿ شتٍْك, وهق افًالف.

اتٍَٝ ؾرق إمٜ ـِٓٚ ظذ أنف ٓ ؾْٚء فِجْٜ وٓ فًّْٔٓٚ وٓ ♫: ؿٚل ابـ حزم 

 فًذاِبٚ, إٓ جٓؿ بـ صٍقان وأبٚ اَلذيؾ افًالف وؿقمٚ مـ افرواؾض. فِْٚر وٓ

 ؾٖمٚ جٓؿ ؾَٚل: أن الْٜ وافْٚر ئٍْٚن ويٍْك أهِٓم.

وؿٚل أبق اَلذيؾ: أن الْٜ وافْٚر ٓ ئٍْٚن وٓ يٍْك أهِٓٚ, إٓ أن حرـٚهتؿ تٍْك, 

 مًذبقن. ويٌَقن بّْزفٜ المد ٓ يتحرـقن, وهؿ ف ذفؽ أحٔٚء متِذذون أو

وؿٚفٝ تِؽ افىٚئٍٜ مـ افرواؾض: أن أهؾ الْٜ ُيرجقن مـ الْٜ وـذا أهؾ افْٚر مـ 

 افْٚر إػ حٔٞ صٚء الل. 

ينٌٛ بف, ؾُٔػ مـ  ؿٚل أبق مّد: أمٚ هذه ادَٚفٜ ؾٍل ؽٚيٜ افٌثٚثٜ وافتًري مـ رء

 .(2/529)افٍهؾ:إؿْٚع أو برهٚن, ومٚ ـٚن هُذا ؾٓق شٚؿط. ـها 
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افذي تٍرد بف جٓؿ افَقل: بٖن الْٜ وافْٚر تٌٔدان وتٍْٔٚن. ـها ♫: صًري ؿٚل إ

 .(164)مَٚٓت الشالمٔغ/

وزظّقا ف افرد ظذ الّٜٓٔ ف هذه ادًٖخٜ بٍْٚء الْٜ وافْٚر: ♫ ؿٚل المٚم أحد 

: يُقن أخر بًد الِؼ, ؾال يٌَك  , وؿٚفقا أن الل هق إول ؿٌؾ الِؼ, ؾَد صدؿقا

, وٓ أرض, وٓ جْٜ, وٓ ٕٚر, وٓ ثقاب, وٓ ظَٚب, وٓ ظرش, وٓ ـرد, شمء

ً ـثراً  ًٚ مع الل: ٓ يُقن هق أخر ـم ـٚن, ؾٖوِقا ِبذا بؼا  .وزظّقا أن صٔئ

َِٔؿٌ ﴿ؾَِْٚ: أخزٕٚ الل ظـ الْٜ ودوام أهِٓٚ ؾٔٓٚ, ؾَٚل: ًٌِٔؿ ُم َٕ  ٚ َٓ , (21)افتقبٜ/﴾ ََلُْؿ ؾِٔ

َِٔؿٌ ّؾ وجٓف: ﴿ؾ٘ذا ؿٚل الل ج ٚ َأبَداً ﴿﴾, وؿٚل: ُم َٓ ـَ ؾِٔ , وؿٚل: (57)افًْٚء/ ﴾َخٚفِِدي

ٚ َدائِؿٌ ﴿ َٓ ُِ ـُ اَر ﴿ٓ يَْىع أبدًا, وؿٚل:  ﴾َدائِؿٌ ﴿, ؾ٘ذا ؿٚل الل: (35)افرظد/ ﴾ُأ َوإِن  افد 

, وؿٚل: (3)افُٓػ/ ﴾َمٚـِثَِغ ؾِِٔف َأبَداً ﴿, وؿٚل: (64)افًٌُْقت/ ﴾أِخَرَة ََلَِل اْلَََٔقانُ 

ٚ َخٚفُِدونَ ﴿ َٓ  ُهْؿ ؾِٔ
ِ
 اَّلل 
ِٜ ٍِل َرْحَ ْؿ َؾ ُٓ ْٝ ُوُجقُه ـَ اْبَٔو  ِذي ٚ اف  , وؿٚل: (127)آل ظّران/ ﴾َوَأم 

ثَِرٍة )﴿ ـَ  ٍٜ َٓ
ٍٜ 32َوَؾٚـِ ٍٜ َوٓ مَمُْْقَظ ُىقَظ َْ  , ومثِف ف افَرآن ـثر.(33:32)افقاؿًٜ/ ﴾( ٓ َم

َٙ ظَ ﴿وذـر أهؾ افْٚر ؾَٚل:  َْ ـْ َظَذاِِبَٚٓ ُي ْؿ ِم ُٓ ٍ ُػ َظْْ قُتقا َوٓ ُُيَ ُّ ْؿ َؾَٔ ِٓ , (36)ؾٚضر/ ﴾َِْٔ

ـْ َرْحَتِل﴿وؿٚل:  قا ِم ًُ
ٍٜ ﴿, وؿٚل: (23)افًٌُْقت/ ﴾ُأوََلَِؽ َيئِ ُ بَِرْحَ  ﴾ٓ َيََُْٚلُُؿ اَّلل 

ُُ ﴿, وؿٚل: (49)إظراف/  ٕ ََِْْٔٚ َرب َؽ َؿَٚل إِ ِض َظ َْ ََٕٚدْوا َيٚ َمٚفُِؽ فَِٔ , (77)افزخرف/ ﴾ْؿ َمٚـِثُقنَ َو

ـْ َمِٔصٍ ﴿وؿٚل:  َٕٚ َمٚ َفَْٚ ِم ََِْْٔٚ َأَجِزْظَْٚ َأْم َصَزْ ٌء َظ ٚ ﴿, وؿٚل: (21)إبراهٔؿ/ ﴾َشَقا َٓ ـَ ؾِٔ َخٚفِِدي

 ِٜ ي  ُِقدًا َؽْرَ ﴿, وؿٚل: (6)افٌْٜٔ/ ﴾ُأوََلَِؽ ُهْؿ َذ  اْفَزِ ْفَُْٚهْؿ ُج ُِقُدُهْؿ َبد  ْٝ ُج َِٕوَج ِ َم   ﴾َهٚـُ

ٚ َوُذوُؿقا َظَذاَب ﴿, وؿٚل: (56)افًْٚء/ َٓ ـْ َؽؿ  ُأِظُٔدوا ؾِٔ ٚ ِم َٓ ِ َم َأَراُدوا َأْن َُيُْرُجقا ِمْْ ـُ
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َصَدةٌ ﴿, (22)الٟ/ ﴾اْلَِريِؼ  ْٗ ْؿ ُم ِٓ َِْٔ َٚ َظ  , ومثِف ف افَرآن ـثر.(8)اَلّزة/ ﴾إهِن 

الْٜ أو افْٚر, وأمٚ افًرش ؾال وأمٚ افًمء وإرض ؾَد بٚدتٚ, ٕن أهِٓٚ صٚروا إػ 

ءة ف افرد ظذ افزٕٚدؿٜ ئٌد وٓ يذهٛ, ٕنف شَػ الْٜ, والل ظِٔف, ؾال هيِؽ وٓ ئٌد. ـها  )ؿرا

 .(133والّٜٓٔ/

وؿٚل ظذ بـ الًـ: شًّٝ ابـ مهًٛ يَقل: ـٍر الّٜٓٔ ♫: ؿٚل افٌخٚري 

 ف ؽر مقوع مـ ـتٚب الل, ؿقَلؿ: إن الْٜ تٍْك.

ٚدٍ ﴿ٚل الل: وؿ ٍَ َٕ ـْ  , ؾّـ ؿٚل: إهنٚ تٍْذ ؾَد ـٍر, وؿٚل: (54)ص/ ﴾إِن  َهَذا َفِرْزُؿَْٚ َمٚ َفُف ِم

﴿ٚ َٓ  ِ
ٚ َدائٌِؿ َوطِ َٓ ُِ ـُ ٍٜ َوٓ ﴿, ؾّـ ؿٚل: إهنٚ ٓ تدوم ؾَد ـٍر, وؿٚل: (35)افرظد/ ﴾ُأ ُىقَظ َْ ٓ َم

 ٍٜ , (128)هقد/ ﴾َظَىًٚء َؽْرَ جَمُْذوذٍ ﴿ؿٚل: , ؾّـ ؿٚل إهنٚ تَْىع ؾَد ـٍر, و(33)افقاؿًٜ/ ﴾مَمُْْقَظ

)خِؼ أؾًٚل ؾّـ ؿٚل إهنٚ تَْىع ؾَد ـٍر, وؿٚل: أبٌِقا أهنؿ ـٍٚر, وأن ًٕٚءهؿ ضقافؼ. ـها 

 .(8افًٌٚد/

وممٚ يٌٌْل أن يًِّف ضٚفٛ افًِؿ, أن مًٖخٜ الٓؿ وافًالف ف ؾْٚء الْٜ وافْٚر, إٕم 

ًٚ افَقل بٍْل أؾًٚل الل آختٔٚريٜ, وافذي أداهؿ بدوره إػ ٍٕل افتًًِؾ,  مهدرمهٚ أجو

 وهل مًٖخٜ ظقيهٜ, ئٍُؽ مْٓٚ مًرؾٜ شٌٛ الالف ؾَط.
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 [رِفْوانكُ ان ميَاإلِ مُائ سَمَ]

 ِٜ ظَ َٚ ىَ ٚفْ بِ  دُ يِ زِ , يَ ٌٜ ؾَ رِ ًْ مَ وَ  ٌؾ َّ ظَ وَ  ٌل قْ ؿَ  نَ َم يِ الِ  ن  أَ  ِٞ يِ دِ اْلَ  ؾِ هْ أَ  ِٛ هَ ذْ مَ  ـْ مِ وَ 

 (1).ِٜ َٔ ِه ًْ ٚدَْ بِ  ُص َُ ْْ يَ وَ 

 

ًٚ: ؾٓق مٗمـ, ؾٓق بًّْك إمـ, وأصِف ضّٖنْٜٔ ( 1) اليمن فٌٜ: مهدر آمـ يٗمـ إيمٕ

ـْ َخقْ افٍْس, وزوال القف مـ ؿِٛ افًٌد, ؿٚل الل تٌٚرك وتًٚػ: ﴿ ْؿ ِم ُٓ ﴾ ٍف َوآَمَْ

, واشؿ الل ادٗمـ: افذي ظز وجؾ, ومْف ادٗمـ افذي أّمـ ًٍٕف مـ ظذاب الل (4)ؿريش/

ـَ ظٌٚده أن ييِّٓؿ.  َأِم

ومًْك اليمن ظْد ♫: وؿد يرد اليمن ف افٌِٜ بًّْك افتهديؼ, ؿٚل افىزي 

ق ؿق ق بٚفقء ؿقٓ مٗمْٚ بف, وُيْدظك ادهد  ُٔدَظك ادهد  فف بًٍِف, افًرب: افتهديؼ, ؾ

ْٚ  َصِٚدؿِغَ مٗمْٚ, ومـ ذفؽ ؿقل الل جؾ ثْٚؤه: ﴿ ـُ ـٍ َفَْٚ َوَفْق  ِم ْٗ ُّ َٝ بِ , (17)يقشػ/﴾ َوَمٚ َأنْ

ق فْٚ ف ؿقفْٚ. ـها   .(1/192)افتًٍر:يًْل: ومٚ أنٝ بّهد 

وافتهديؼ هْٚ أي: افذي يهدق ؿقفف افًّؾ, وإصؾ ف اليمن افدخقل ف صدق 

ّْف الل تًٚػ ظِٔٓٚ: ؾ٘ذا اظتَد افتهديؼ بٌَِف ـم صدق ذفؽ بًِٕٚف: ؾَد إمٕٜٚ افتل ائت

 أدى إمٕٜٚ: أي: هق مٗمـ.

ٌُِقي: ومًِقٌم أن اليمن هق الؿرار: ٓ ♫ ؿٚل صٔخ الشالم  ف مًْك اليمن اف

جمرد افتهديؼ, والؿرار وّـ ؿقل افَِٛ افذي هق افتهديؼ, وظّؾ افَِٛ افذي هق 

 .(7/426)افٍتٚوى: جــها  إَٓٔٚد.

ًٚ: اتٍؼ أهؾ افًْٜ والمظٜ ؿٚضٌٜ: أن اليمن هق اظتَٚد بٚلْٚن, وؿقل  واليمن ذظ
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 بٚفًِٚن, وظٌّؾ بٚلقارح وإرـٚن, يزيد بٚفىٚظٜ, ويَْص بٚدًهٜٔ.

وـٚن الجٚع مـ افهحٚبٜ, وافتٚبًغ مـ بًدهؿ ممـ أدرـْٚهؿ, ♫: ؿٚل افنٚؾًل 

)ذح أصقل قل وظّؾ ؤٕٜ, ٓ جيزئ واحٌد مـ افثالثٜ إٓ بٚٔخر. ـها أن اليمن ؿ

 .(5/139آظتَٚد:

: ؿقل وظّؾ, ♫: ؿٚل ئك بـ شِٔؿ  شٖخٝ ظؼة مـ افٍَٓٚء ظـ اليمن, ؾَٚفقا

شٖخٝ شٍٔٚن افثقري, وشٖخٝ ابـ جريٟ, وشٖخٝ مّد بـ ظٌد الل بـ ظّرو بـ 

خٝ ٕٚؾع بـ ظّر بـ جٔؾ, وشٖخٝ مّد بـ ظثمن, وشٖخٝ ادثْك بـ افهٌٚح, وشٖ

)ذح أصقل مًِؿ افىٚئٍل, وشٖخٝ مٚفؽ بـ أنس, وشٖخٝ شٍٔٚن بـ ظْٜٔٔ. ـها 

 .(5/132آظتَٚد:

شٖخٝ رحؽ الل وظٍٚ ظْٚ وظْؽ ظـ اليمن مٚ هق؟, يزيد ♫: وؿٚل أبق ثقر 

ويَْص؟ وؿقل هق أو ؿقل وظّؾ وتهديؼ وظّؾ؟ ؾٖخزك بَقل افىقائػ 

تالؾٓؿ: ؾٚظِؿ يرحْٚ الل وإيٚك أن اليمن تهديؼ بٚفَِٛ, وؿقل بٚفًِٚن, وظّؾ واخ

 .(5/132)أصقل آظتَٚد:بٚلقارح. ـها 

واليمن ؿقل وظّؾ ؤٕٜ, يزيد ويَْص, يزيد بٚفىٚظٜ ويَْص ♫: وؿٚل افثقري 

 جيقز افَقل بٚدًهٜٔ, وٓ جيقز افَقل إٓ بٚفًّؾ, وٓ جيقز افَقل وافًّؾ إٓ بٚفْٜٔ, وٓ

ؾَٜ افًْٜ. ـها   .(5/246)أصقل آظتَٚد:وافًّؾ وافْٜٔ إٓ بّقا

 .(79)أصقل افًْٜ/واليمن ؿقل وظّؾ, يزيد ويَْص. ـها ♫: وؿٚل المٚم أحد 

اظِّقا رحْٚ الل وإيٚـؿ أن افذي ظِٔف ظِمء ادًِّغ: أن ♫: وؿٚل أجري 
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ر بٚفًِٚن, وظّؾ بٚلقارح, اليمن واجٛ ظذ جٔع الِؼ, وهق تهديؼ  بٚفَِٛ, وإؿرا

ثؿ اظِّقا أنف ٓ جتزئ ادًرؾٜ بٚفَِٛ وافتهديؼ إٓ أن يُقن مًف اليمن بٚفًِٚن ٕىَٚ, 

وٓ جتزيء مًرؾٜ بٚفَِٛ, وٕىؼ بٚفًِٚن, حتك يُقن ظّؾ بٚلقارح, ؾ٘ذا ـِّٝ ؾٔف 

قل ظِمء ادًِّغ. ـها هذه افثالث الهٚل ـٚن مٗمْٚ, دل ظذ ذفؽ افَرآن, وافًْٜ, وؿ

 .(96)افؼيًٜ/

اظِؿ رحؽ الل, أن أهؾ افًِؿ وافًْٚيٜ ♫: وؿٚل أبق ظٌٔد افَٚشؿ بـ شالم 

 بٚفديـ, اؾسؿقا ف هذا إمر ؾرؿتغ:

 اليمن بٚلخالص لل بٚفَِقب, وصٓٚدة إفًْٜ, وظّؾ القارح. -1

ًْٜ, ؾٖمٚ إظمل: ؾٕ٘م هل وؿٚفٝ افٍرؿٜ إخرى: بؾ اليمن بٚفَِقب, وإف -2

 تَقى وبر, وفًٔٝ مـ اليمن.

وإٕٚ ٕيرٕٚ ف اختالف افىٚئٍتغ, ؾقجدٕٚ افُتٚب وافًْٜ يهدؿٚن افىٚئٍٜ افتل جًِٝ 

ًٚ, وئٍْٚن مٚ ؿٚفٝ إخرى. ـها )اليمن/  (.29:28اليمن, بٚفْٜٔ, وافَقل, وافًّؾ جًٔ

 ف هذا افٌٚب ـثر. ôوـالم إئّٜ 

وأجع افًِػ: أن اليمن ؿقل وظّؾ, يزيد ويَْص, ♫: صٔخ الشالم  ؿٚل

ومًْك ذفؽ أنف ؿقل افَِٛ, وظّؾ افَِٛ, ثؿ ؿقل افًِٚن, وظّؾ القارح. ـها 

 .(7/446)افٍتٚوى:جـ

ممٚ شٌؼ يتٌغ فْٚ: أن اليمن ظْد أهؾ افًْٜ والمظٜ فف أرـٚن ثالث مرتٌىٜ بًوٓٚ 

 م وَبىؾ:بًٌض, إذا زال مْف رــ ُهد
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 ظّؾ القارح. -3 ؿقل افًِٚن. -2 اظتَٚد افَِٛ.  -1

 وؿد دل افُتٚب وافًْٜ ظذ ثٌقت هذه إرـٚن افثالثٜ:

 أوًٓ: أدفٜ آظتَٚد بٚفَِٛ )افرــ إول(:

َْٚ َوَحٚ  َيْدُخ ﴿ؿٚل تًٚػ:  ّْ َِ ـْ ُؿقُفقا َأْش
ُِ ِمُْقا َوَف ْٗ  إَْظَراُب آَمْٚ  ُؿْؾ َلْ ُت

ِٝ جَمُن ِف َؿَٚف ِٕ ِؾ ا

قٌر َرِحٔؿٌ  ٍُ َ َؽ ًٚ إِن  اَّلل  ْؿ َصْٔئ ُُ
ـْ َأْظَمفِ ْؿ ِم ُُ َ َوَرُشقَفُف ٓ َيِِْت قا اَّلل  ًُ ْؿ َوإِْن ُتىِٔ ُُ ُِقبِ  ﴾ُؿ

ـَ ﴿, وؿٚل تًٚػ: (14)الجرات/ ـَ اف ِذي ِر ِم ٍْ ُُ ِٚرُظقَن ِف اْف ًَ ـَ ُي ِذي َْٕؽ اف  ُشقُل ٓ َيُْز َٚ افر   َيٚ َأهي 

ُِقُِبُؿْ  ـْ ُؿ ِم ْٗ ْؿ َوَلْ ُت ِٓ ِه َْٖؾَقا  .(41)احٚئدة/ ﴾َؿُٚفقا آَمْٚ  بِ

ِِٕٚف َوَلْ ☺: "ؿٚل: ؿٚل رشقل ◙ وظـ أيب برزة إشِّل  ًَ
ـَ بِِِ ـْ آَم ًَْؼَ َم َيٚ َم

قا َظْقَراهِتِْؿ, ؾَ  ًُ ِ َغ, َوَٓ َتتٌ 
ِّ ِِ ًْ ُ تَُٚبقا اْد ٌْ ٌَُِْف, َٓ َت ٌََع َظْقَراهِتِْؿ: َيت ٌِِع َيْدُخِؾ اِليَمُن َؿ ـِ ات  ٕ ُف َم ِ٘

َوْحُف ِف َبْٔتِفِ  ٍْ ُ َظْقَرَتُف: َي ـْ َيت ٌِِع اَّلل  ُ َظْقَرَتُف, َوَم  .(4882)أبق داود/" اَّلل 

ًٚ: أدفٜ ؿقل افًِٚن )افرــ افثٚفٞ(:  ثٕٚٔ

 َوَمٚ ُأنِْزَل إَِفَْْٔٚ َوَمٚ ؿٚل تًٚػ: ﴿
ِ
ِهَٔؿ َوإِْشَمِظَٔؾ َوإِْشَحَٚق ُؿقُفقا آَمْٚ  بَِّٚلل  ُأنِْزَل إَِػ إِْبَرا

ُق َبْغَ َأَحدٍ  ر  ٍَ ُٕ ِْؿ ٓ  ـْ َرِب  ِٔ قَن ِم ك َوَمٚ ُأويِتَ افٌْ  ًَ قَب َوإَْشٌَِٚط َوَمٚ ُأويِتَ ُمقَشك َوِظٔ َُ ًْ  َوَي

قنَ  ُّ
ِِ ًْ ـُ َفُف ُم َْٕح ْؿ َو ُٓ  .(136)افٌَرة/ ﴾ِمْْ

قُفقا ٓ ☺: "لل ؿٚل: ؿٚل رشقل ا◙ وظـ أنس  َُ َس َحت ك َي ُأِمْرُت َأْن ُأَؿٚتَِؾ افْٚ 

ْد َحرُ  ََ ََِتَْٚ َوَذَبُحقا َذبَِٔحَتَْٚ َؾ ُِقا ؿٌِْ ٌَ َْ ِ ْقا َصالَتَْٚ َواْشَت َِ٘ذا َؿُٚفقَهٚ َوَص , َؾ ُ ٓ  اَّلل 
ََِْْٔٚ إََِلَ إِ ْٝ َظ َم

ُِٚبُ  ًَ ٚ َوِح َٓ  َ ٓ  بَِح
َُلُْؿ إِ  ِدَمُٚؤُهْؿ َوَأْمَقا

ِ
 .(393)افٌخٚري/" ْؿ َظَذ اَّلل 
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ًٚ: أدفٜ افًّؾ )افرــ افثٚفٞ(:  ثٚفث

ُتقا ﴿ؿقفف تًٚػ:  ْٗ الَة َوُي قا افه  ُّ ٔ
َِ َٚء َوُي ٍَ ـَ ُحَْ ي َ خُمِِِْهَغ َفُف افد  ٌُُدوا اَّلل  ًْ ٓ  فَِٔ

َوَمٚ ُأِمُروا إِ

 ِٜ َّ  ٔ ََ ـُ اْف َٚة َوَذفَِؽ ِدي ـَ اًل ﴿, وؿقفف: (5)افٌْٜٔ/ ﴾افز  َّ ْؾ َظ َّ ًْ َِْٔ َٚء َرب ِف َؾ ََ
َٚن َيْرُجقا فِ ـَ ـْ  َّ َؾ

ٌََٚدِة َرب ِف َأَحداً 
ًِ ْك بِ ًٚ َوٓ ُيْؼِ ُؿ ﴿, وؿقفف تًٚػ: (112)افُٓػ/ ﴾َصِٚل ُٓ ْٖتَِٔ ٓ  َأْن َت َهْؾ َيُْْيُروَن إِ

ًُْض آَيِٚت َرب َؽ َيقْ  يِتَ َب
ْٖ يِتَ َرب َؽ َأْو َي

ْٖ ُٜ َأْو َي َُ ًٚ إِيَمهُنَٚ اْدَالئِ ً ٍْ َٕ ُع  ٍَ ًُْض آَيِٚت َرب َؽ ٓ َيْْ ْٖيِت َب َم َي

ٕ ٚ ُمَْْتيُِرونَ  َْٕتيُِروا إِ ً ُؿِؾ ا ْٝ ِف إِيَمهِنَٚ َخْرا ٌَ ًَ ـَ ـْ َؿٌُْؾ َأْو  ْٝ ِم ـْ آَمَْ ُُ  .(158)إنًٚم/ ﴾َلْ َت

وٓ ؿقل اليمن ؿقل, وٓ ؿقل إٓ بًّؾ, وٓ ؿقل وظّؾ إٓ بْٜٔ, ♫: ؿٚل الًـ 

 .(281)افؼيًٜ فمجري/وظّؾ ؤٕٜ إٓ بًْٜ. ـها 

 وؿد خٚفػ أهؾ افًْٜ ف مًّك اليمن إجًٚٓ ضٚئٍتٚن:

ضٚئٍٜ ترى أن اليمن ؿقل واظتَٚد وظّؾ, إٓ أهنؿ يًتَدون أن اليمن ـِف واحد  -1

, إذا ذهٛ بًوف ذهٛ ـِف, وُيرج افًٌد مـ اليمن بٚرتُٚبف افٌُرة , أو ؾًِف ٓ يتجزأ

 ادًهٜٔ.

وهذا هق مذهٛ القارج وادًتزفٜ, وزاد القارج الُؿ بدخقفف ف افٍُر, ويقم 

 افَٔٚمٜ يُقن خمِدًا ف افْٚر.

 وؿٚفٝ ادًتزفٜ: بؾ يٌَك ف مْزفٜ بغ ادْزفتغ, ويقم افَٔٚمٜ يُقن خمِدًا ف افْٚر.

, وإٕم ُشّقا بذفؽ ٕهنؿ وضٚئٍٜ أخرجقا افًّؾ مـ مًّك اليمن, وهؿ ادرجئٜ -2

أخروا افًّؾ ظـ مًّك اليمن, والرجٚء ف افٌِٜ افتٖخر, ـم ؿٚل الل ظز وجؾ: 

ـَ ﴿ ي ـِ َحِٚذِ أي: أخره, وهؿ ظذ  (111)إظراف/ ﴾َؿُٚفقا َأْرِجْف َوَأَخُٚه َوَأْرِشْؾ ِف اْدََدائِ
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 أؿًٚم:

 الّٜٓٔ. ؾّْٓؿ مـ يرى أن اليمن هق جمرد ادًرؾٜ, وهؿ -1

 ومْٓؿ مـ يرى أن اليمن هق جمرد افتهديؼ, وهؿ إصٚظرة. -2

امٜٔ . -3  ومْٓؿ مـ يرى أن اليمن هق افَقل ؾَط, وهؿ افُر 

ومْٓؿ مـ يرى أن اليمن ؿقل واظتَٚد, وهؿ مرجئٜ افٍَٓٚء, وؿد يِحَٓؿ ف  -4

 أزمْٕٚٚ مـ يَقل: إن إتٍٚء افيٚهر ٓ يٗثر ف افٌٚضـ.

ًٚ ينِّٓؿ اشؿ الرجٚء فتٖخرهؿ افًّؾ ظـ مًّك اليمن, إٓ أهنؿ فًٔقا ؾٓٗٓ ء جًٔ

 ًٓ ظذ درجٜ واحدة ؾٔف, بؾ أحًْٓؿ حًٚٓ افًَؿ إخر, وؿقَلؿ هذا مع ـقٕف أخػ حٚ

دافٜ ☺ مـ ؽره, إٓ أنف بٚضؾ خمٚفػ ٕدفٜ ٓ تًد وٓ حتل مـ ـتٚب الل وشْٜ ٌٕٔف 

 ك اليمن.ظذ دخقل افًّؾ ف مًّ

 ؾٚئدة, مٚ ظالؿٜ افًّؾ بٚليمن:

اظِؿ رحْل الل وإيٚك: أن اليمن ـم ذـرت فف ثالثٜ أرـٚن: )آظتَٚد, وافَقل, 

د بف ظّؾ افًِٚن وهق افنٓٚدة, وافذـر بٖنقاظف, وظّؾ افَِٛ  وافًّؾ(, وافًّؾ ُيرا

ل الٟ ...افخ وهق افْٜٔ والخالص, وظّؾ القارح وهق افهِقات, والٓٚد, وأظم

 مـ إظمل.

د هْٚ: ظّؾ القارح, ؾٖهؾ افًْٜ يًتَدون أن ظّؾ القارح رــ مـ إرـٚن,  وادرا

وتٚرـف بٚفُِٜٔ ـٚؾر خٚرج مـ ادِٜ, وأن ادًِؿ ٓبد فف مـ ظّؾ مـ أظمل القارح 

 فًِٔؿ, وإفٔؽ تٍهٔؾ ادًٖخٜ:
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ِمُْقَن اف ذِ ﴿ؿٚل الل ظز وجؾ:  ْٗ ُ ٕ َم اْد ْؿ إِ ِٓ َِْٔ ْٝ َظ ُِقُِبُْؿ َوإَِذا ُتَِِٔ ْٝ ُؿ َِ ُ َوِج ـَ إَِذا ُذـَِر اَّلل  ي

ُِقنَ  ـ  ِْؿ َيتََق ًٚ َوَظَذ َرِب  ِمُْقَن )﴿, وؿٚل: (2)إنٍٚل/ ﴾آَيُٚتُف َزاَدهْتُْؿ إِيَمٕ ْٗ ُ ََِح اْد ـَ 1َؿْد َأْؾ ( اف ِذي

ًُقنَ  ـَ ﴿, وؿٚل تًٚػ: ﴾ُهْؿ ِف َصالهِتِْؿ َخِٚص ؿْ َوَمٚ  ُُ َٕ ُ فُِِٔؤَع إِيَم  , (143)افٌَرة/ ﴾َٚن اَّلل 

د بٚليمن هْٚ افهالة, وؿٚل تًٚػ:  ًٍْض ﴿و ادرا ْؿ َأْوفَُِٔٚء َب ُٓ ُو ًْ ِمَُْٚت َب ْٗ ُ ِمُْقَن َواْد ْٗ ُ َواْد

ُتقَن افز   ْٗ الَة َوُي قَن افه  ُّ ٔ
َِ ِر َوُي َُ ـِ اْدُْْ ْقَن َظ َٓ ُروِف َوَيْْ ًْ ُْٖمُروَن بِْٚدَ َ َي قَن اَّلل  ًُ َٚة َوُيىِٔ ـَ

ُِٔؿٌ  َ َظِزيٌز َح ُ إِن  اَّلل  ُؿ اَّلل  ُٓ َحُ  .(71)افتقبٜ: ﴾َوَرُشقَفُف ُأوََلَِؽ َشَرْ

ء  ًٚ. ـها ♫: ؿٚل افَٚض أبق يًذ افٍرا ؾدل ظذ أن ـؾ ذفؽ ممٚ يهر ادٗمـ مٗمْ

 .(162)مًٚئؾ اليمن/

َق َوٓ َصذ  )﴿وؿٚل ظز وجؾ:  َب َوَتَقػ   (31َؾال َصد  ذ  ـَ ـْ 
ُِ , ؿٚل (32:31)افَٔٚمٜ/ ﴾َوَف

ؾًِؿ أن افتقيل فٔس هق افتُذيٛ: بؾ هق افتقيل ظـ افىٚظٜ, ؾ٘ن ♫: صٔخ الشالم 

افْٚس ظِٔٓؿ أن يهدؿقا افرشقل ؾٔم أخز ويىًٔقه ؾٔم أمر, وود افتهديؼ افتُذيٛ 

َق َوٓ َصذ  ﴿وود افىٚظٜ افتقيل, ؾِٓذا ؿٚل:  َب َوَتَقػ  31 )َؾال َصد  ذ  ـَ ـْ 
ُِ  .♂( َوَف

ِد َذفَِؽ ﴿وؿد ؿٚل تًٚػ:  ًْ ـْ َب ْؿ ِم ُٓ َْٚ ُثؿ  َيَتَقػ  َؾِريٌؼ ِمْْ ًْ ُشقِل َوَأَض  َوبِٚفر 
ِ
قُفقَن آَمْٚ  بَِّٚلل  َُ َوَي

ِمِْغَ  ْٗ ُ , ؾٍْك اليمن ظّـ تقػ ظـ افًّؾ وإن ـٚن ؿد أتك (47)افْقر/ ﴾َوَمٚ ُأوََلَِؽ بِْٚد

 .(7/121:122)افٍتٚوى:جـبٚفَقل. ـها 

ٌٜ )وؿٚل: ﴿ ْٝ َرِهَْٔ ٌَ ًَ ـَ ٍٍْس بَِم  َٕ ؾ   ِغ )38ـُ ِّ ٓ  َأْصَحَٚب اْفَٔ َٚءُفقَن 39( إِ ًَ ٍت َيَت ( ِف َجْٚ 

ـِ اْدُْجِرِمَغ )42) َر )41( َظ ََ ْؿ ِف َش ُُ َُ َِ ِ َغ )42( َمٚ َش ـَ اْدَُه َُٕؽ ِم َُٕؽ ( َوَلْ 43( َؿُٚفقا َلْ 

َُِغ ) ًْ
ِ
ًُِؿ اْد َُٕخقُض َمَع اْلَٚئِِوَغ )44ُْٕى   ْٚ ـُ ـِ )45( َو ي ُب بَِْٔقِم افد  ذ  َُ ُٕ   ْٚ ـُ ( َحت ك 46( َو
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َِغُ  َٕٚ اْفَٔ , ؾتٌغ أن شٌٛ دخقَلؿ افْٚر: ترـٓؿ افًّؾ, وتُذيٌٓؿ بٔقم (47:38)اددثر/﴾ َأتَٚ

 افديـ.

ـ  ُظَرى اِلْشالِم ُظْرَوًة : "☺ؿٚل: ؿٚل رشقل الل ◙ وظـ أيب أمٚمٜ  َو ََ َفُتَْْت

ـ   ُؿ َوآِخُرُه ُْ ًوٚ: اْلُ َْ َٕ ـ   ُ َُل و 
َٖ ٚ, َؾ َٓ تِل َتِِٔ ُس بِٚف  َٞ افْٚ   ٌ ْٝ ُظْرَوٌة َتَن َو

َِ ُت ْٕ ِ َم ا ُُ  ُظْرَوًة, َؾ

الةُ   م., وف هذا دفٔؾ ظذ أن ذهٚب إظمل هق ذهٚب الشال(15/111صحٔح ابـ حٌٚن:". )افه 

ؾٕٚظمل رحُؿ الل بٚلقارح تهديؼ ظـ اليمن بٚفَِٛ ♫: ؿٚل أجري 

وافًِٚن, ؾّـ ل يهدق اليمن بًِّف وبجقارحف, مثؾ افىٓٚرة, وافهالة وافزـٚة, 

وافهٔٚم والٟ والٓٚد, وأصٌٚه َلذه, ورض مـ ًٍٕف بٚدًرؾٜ وافَقل ل يُـ مٗمْٚ, ول 

رـف فًِّؾ تُذيٌٚ مْف ليمٕف, وـٚن افًّؾ بم ذـرٕٚه يًٍْف ادًرؾٜ وافَقل, وـٚن ت

 .(97)افؼيًٜ/تهديَٚ مْف ليمٕف, وبٚلل افتقؾٔؼ. ـها 

وؿٚل ف مقوع آخر: اظِّقا رحْٚ الل وإيٚـؿ يٚ أهؾ افَرآن, ويٚ أهؾ افًِؿ, ويٚ أهؾ 

م أنُؿ إن افًْـ وأثٚر, ويٚ مًؼ مـ ؾَٓٓؿ الل تًٚػ ف افديـ, بًِؿ الالل وال را

تدبرتؿ افَرآن, ـم أمرـؿ الل تًٚػ, ظِّتؿ أن الل تًٚػ أوجٛ ظذ ادٗمْغ بًد إيمهنؿ 

بف وبرشقفف افًّؾ, وأنف تًٚػ ل يثـ ظذ ادٗمْغ بٖنف ؿد رض ظْٓؿ وأهنؿ ؿد روقا 

افهٚفح, ظْف, وأثِٚبؿ ظذ ذفؽ افدخقل إػ الْٜ, وافْجٚة مـ افْٚر, إٓ اليمن وافًّؾ 

وؿرن مع اليمن افًّؾ افهٚفح, ل يدخِٓؿ الْٜ بٚليمن وحده, حتك وؿ إفٔف افًّؾ 

افهٚفح, افذي ؿد وؾَٓؿ فف, ؾهٚر اليمن ٓ يتؿ ٕحد حتك يُقن مهدؿٚ بٌَِف, وٕٚضَٚ 

بًِٕٚف, وظٚمال بجقارحف ٓ ُيٍك ظذ مـ تدبر افَرآن وتهٍحف, وجده ـم ذـرت, 
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 تًٚػ وإيٚـؿ أن ؿد تهٍحٝ افَرآن ؾقجدت ؾٔف مٚ ذـرتف ف شتٜ واظِّقا رحْٚ الل

وَخًغ مقوًٚ مـ ـتٚب الل ظز وجؾ أن الل تٌٚرك وتًٚػ ل يدخؾ ادٗمْغ الْٜ 

بٚليمن وحده, بؾ أدخِٓؿ الْٜ برحتف إيٚهؿ, وبم وؾَٓؿ فف مـ اليمن بف, وافًّؾ 

ادًرؾٜ, ورد ظذ مـ ؿٚل: ادًرؾٜ وافَقل, وإن ل  افهٚفح, وهذا رد ظذ مـ ؿٚل: اليمن:

 .(98)افؼيًٜ/يًّؾ ًٕقذ بٚلل مـ ؿٚئؾ هذا. ـها 

ئع الشالم ظذ طقاهرهؿ ♫: ؿٚل ابـ افَٔؿ  والل تًٚػ أمر ظٌٚده إن يَقمقا بؼا

وحَٚئؼ اليمن ظذ بقاضْٓؿ, وٓ يٌَؾ واحدا مْٓم إٓ بهٚحٌف وؿريْف, وف ادًْد 

ٚ الشالم ظالٕٜٔ واليمن ف افَِٛ, ؾُؾ إشالم طٚهر ٓ يٍْذ صٚحٌف مْف إػ مرؾقظ

حََٜٔ اليمن افٌٚضْٜ ؾِٔس بْٚؾع: حتك يُقن مًف رء مـ اليمن افٌٚضـ, وـؾ حََٜٔ 

ئع الشالم افيٚهرة ٓ تٍْع, وفق ـٕٚٝ مٚ ـٕٚٝ, ؾِق متزق  بٚضْٜ ٓ يَقم صٚحٌٓٚ بؼا

ل يتًٌد بٕٚمر وطٚهر افؼع ل يْجف ذفؽ مـ افْٚر, ـم أنف فق افَِٛ بٚدحٌٜ والقف, و

ئد/ؿٚم بيقاهر الشالم وفٔس ف بٚضْف حََٜٔ اليمن ل يْجف مـ افْٚر. ـها   .(175:174)افٍقا

وممٚ شٌؼ يتٌغ أن مذهٛ أهؾ افًْٜ والمظٜ ف إظمل أهنٚ رــ مـ إرـٚن, وافرــ 

بٚفُِٜٔ ـٍر ظْد أهؾ افًْٜ والمظٜ, وهذا  -جًْٓٚ-ك إظمل إذا ُظدم اهندم افٌْٚء, ؾس

افَدر منسك بغ أهؾ افًْٜ والقارج, أمٚ ترك آحٚد إظمل ؾِٔس بٍُر, إٓ أن يُقن 

ظـ جحقد وتُذيٛ... افخ مـ ٕقاؿض اليمن, وهذا هق افَدر افذي مٔز أهؾ افًْٜ ظـ 

هق ذط ف صحٜ اليمن, ٓ يهح اليمن  القارج, ؾآحٚد إظمل ؾٔف تٍهٔؾ, مْٓٚ مٚ

بدوٕف, ـٚفهالة ؾّـ ترـٓٚ ؾَد ـٍر, ومْٓٚ مٚ هق ذط ـمل, يُّؾ بف اليمن ويهح 
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بدوٕف, وهذا ترـف ؾًؼ وفٔس ـٍر, ؾٚفْير إػ آحٚد إظمل يرجع إػ افْهقص افؼظٜٔ 

 .(59)ؾتح ادْٚن بتحَٔؼ إرـٚن/ف ـؾ ظّؾ بحًٌف. وإير 

 زيٚدة اليمن وَٕهٕٚف:مًٖخٜ 

 ثٌٝ بٚفُتٚب وافًْٜ والجٚع: أن اليمن يزيد ويَْص.

 دفٔؾ افُتٚب:

ْؿ آَيُٚتُف ﴿ؿقفف تًٚػ:  ِٓ َِْٔ ْٝ َظ ُِقُِبُْؿ َوإَِذا ُتَِِٔ ْٝ ُؿ َِ ُ َوِج ـَ إَِذا ُذـَِر اَّلل  ِذي ِمُْقَن اف  ْٗ ُ ٕ َم اْد
إِ

ِْؿ يَ  ًٚ َوَظَذ َرِب  ُِقنَ َزاَدهْتُْؿ إِيَمٕ ـ  َس ﴿, وؿٚل تًٚػ: (2)إنٍٚل/ ﴾تََق ُس إِن  افْٚ  ـَ َؿَٚل ََلُُؿ افْٚ  ِذي اف 

َؿ اْفَقـُِٔؾ  ًْ
ُ َوِٕ ٌَُْٚ اَّلل  ًْ ًٚ َوَؿُٚفقا َح َدُهْؿ إِيَمٕ ْؿ َؾْٚخَنْقُهْؿ َؾَزا ُُ قا َف ًُ , (173)آل ظّران/ ﴾َؿْد َجَ

ًٚ َمَع إِيَم ﴿وؿٚل تًٚػ:  ْٝ ُشقَرٌة ﴿, وؿٚل تًٚػ: (4)افٍتح/ ﴾هِنِؿْ فَِْٔزَداُدوا إِيَمٕ َوإَِذا َمٚ ُأنِْزَف

تَ  ًْ ًٚ َوُهْؿ َي َدهْتُْؿ إِيَمٕ ـَ آَمُْقا َؾَزا ِذي ٚ اف  َٖم  ًٚ َؾ ْؿ َزاَدْتُف َهِذِه إِيَمٕ ُُ قُل َأج  َُ ـْ َي ْؿ َم ُٓ ْْ
ِّ ونَ َؾ  ﴾ٌِْؼُ

ـَ اْهتََدْوا َزاَدهُ ﴿, وؿٚل تًٚػ: (124)افتقبٜ/ ِذي ُهؿْ َواف  َقا َْ , وؿٚل (17)مّد/ ﴾ْؿ ُهدًى َوآَتُٚهْؿ َت

تِل﴿تًٚػ:  َّ ًْ
ْؿ ِٕ ُُ َِْٔ ُٝ َظ ّْ َ ْؿ َوَأمْت ُُ ْؿ ِديَْ ُُ ُٝ َف ِْ َّ ـْ  .(3)احٚئدة/ ﴾اْفَْٔقَم َأ

 ومـ افًْٜ: 

اِن ِحَغ َيْزِن َوُهَق : "☺ؿٚل: ؿٚل رشقل الل ¶ ظـ ابـ ظٌٚس  ٓ َيْزِن افز 

, َوٓ َيْنِ  ـٌ ِم ْٗ ُٜ ُم , َوافت ْقَب ـٌ ِم ْٗ ُِبَٚ َوُهَق ُم ُب ِحَغ َيْؼَ , َوٓ َيْؼَ ـٌ ِم ْٗ ُق َوُهَق ُم ُق ِحَغ َيْنِ

دُ  ًْ ٌٜ َب ُروَو ًْ  أي وهق مٗمـ ـٚمؾ اليمن. (6812)افٌخٚري/" َم

ف أوحك أو ؾىر إػ  ☺ؿٚل: خرج رشقل الل  ◙وظـ أيب شًٔد الدري 

رِ َيٚ ادهذ, ؾّر ظذ افًْٚء, ؾَٚل: " َثَر َأْهِؾ افْٚ  ـْ ـ  َأ ُُ ِ٘ن  ُأِريُت ـَ َؾ ْؿ  َتَهد 
ِ
ٚء ًَ َؼَ افْ  ًْ ", َم
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ٍؾ ؾَِـ: وبؿ يٚ رشقل الل؟ ؿٚل: " َْ َٕٚؿَِهِٚت َظ ـْ  ُٝ ِم ِنَر, َمٚ َرَأجْ ًَ ْرَن اْف ٍُ ُْ ـَ َوَت ًْ  ِ ثِْرَن اف ُْ ُت

ـ   ـُ ـْ إِْحَدا ُجِؾ اْلَِٚزِم ِم ٛ  افر  ُِ
َٛ فِ ـٍ َأْذَه  ", ؿِـ: ومٚ َٕهٚن ديْْٚ وظَِْٚ يٚ َوِدي

ُجِؾ؟", ؿِـ: بذ, ؿٚل: رشقل الل؟ ؿٚل: " َٚدِة افر  َٓ َِة ِمْثَؾ ِْٕهِػ َص َٚدُة اْدَْرأ َٓ َأَخَْٔس َص

ْٝ َلْ ُتَهؾ  َوَلْ َتُهْؿ؟ ٚ, َأَخَْٔس إَِذا َحَٚو َٓ
ِِ َْ َهِٚن َظ َْ ُٕ ـْ  َؿَٚل ", ؿِـ: بذ, ؿٚل: ""َؾَذفِِؽ ِم

َٚؾَذفِِؽ مِ  َٓ
َهِٚن ِديِْ َْ ُٕ  .(324)افٌخٚري/". ـْ 

: ؿٚل الىٚيب: ؾٔف دفٔؾ ظذ أن افَْص مـ افىٚظٚت َٕص مـ ♫ ؿٚل افٌٌقي

 .(1/38)ذح افًْٜ:افديـ. ـها 

ًٚ حديٞ افنٍٚظٜ افىقيؾ ف افهحٔحغ, وؾٔف: " ٌِِِْف وأجو ََٚن ِف َؿ ـَ ـْ  ُْٖخِرُج َم َٖنَْىُِِؼ َؾ َؾ

 ٍٜ  ٌ َٚل َح ََ َٕك ِمْث رِ  َأْد ـْ افْٚ  ُْٖخِرَجُف ِم ـْ إِيَِمِن, َؾ ـْ َخْرَدٍل ِم  ".ِم

ـْ َؿَٚل َٓ إََِلَ : "☺ؿٚل: ؿٚل رشقل الل  ◙وظـ أنس بـ مٚفؽ  ِر َم ـَ افْٚ  َُيُْرُج ِم

ـْ َؿَٚل َٓ إََِلَ إِ  ِر َم ـَ افْٚ  , َوَُيُْرُج ِم ـْ َخْرٍ َرٍة ِم
ًِ ٌِِِْف َوْزُن َص , َوِف َؿ ُ ٓ  اَّلل 

ٌِِِْف إِ , َوِف َؿ ُ ٓ  اَّلل 

ـْ  ٍة ِم ٌِِِْف َوْزُن َذر  , َوِف َؿ ُ ٓ  اَّلل 
ـْ َؿَٚل َٓ إََِلَ إِ ِر َم ـَ افْٚ  , َوَُيُْرُج ِم ـْ َخْرٍ ٍة ِم " َخْرٍ  َوْزُن ُبر 

 .(44)افٌخٚري/

أمٚ الجٚع, ؾَد شٌؼ الصٚرة إفٔف مـ ـالم إئّٜ, وروى افالفُٚئل بًْده ظـ شٓؾ 

ؿقفف: أدرـٝ أخػ أشتٚذ وأـثر, ـِٓؿ يَقفقن: اليمن ؿقل  ♫ بـ ادتقـؾ افنٌٔٚن

 .(5/236)آظتَٚد:وظّؾ, يزيد ويَْص. ـها 

 مًٖخٜ آشتثْٚء ف اليمن:

 آشتثْٚء ف اليمن, هق ؿقل افَٚئؾ: أنٚ مٗمـ إن صٚء الل.
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نٚ مٗمـ إن صٚء الل, وؿد آشتثْٚء ف اليمن أن يَقل: أ♫: ؿٚل افنٔخ افًثّٔغ 

 اختِػ افْٚس ؾٔف ظذ ثالثٜ أؿقال:

أحدهٚ: حتريؿ آشتثْٚء, وهق ؿقل ادرجئٜ والّٜٓٔ وٕحقهؿ, ومٖخذ هذا افَقل أن 

اليمن رء واحد يًِّف الًٕٚن مـ ًٍٕف, وهق افتهديؼ افذي ف افَِٛ, ؾ٘ذا اشتثْك 

ق  ّ ًٚ.ؾٔف ـٚن دفٔاًل ظذ صُِف, وفذفؽ ـٕٚقا يً  ن افذيـ يًتثْقن ف اليمن صُٚـ

 وافَقل افثٚن: وجقب آشتثْٚء.

وافَقل افثٚفٞ: افتٍهٔؾ, ؾ٘ن ـٚن آشتثْٚء صٚدرًا ظـ صؽ ف وجقد أصؾ اليمن 

ؾٓق مرم بؾ ـٍر, ٕن اليمن جزٌم, وافنؽ يْٚؾٔف, وإن ـٚن صٚدرًا ظـ خقف تزـٜٔ 

ًٚ مـ هذا افٍْس, وافنٓٚدة َلٚ بتحَٔؼ اليمن ؿقًٓ   وظّاًل واظتَٚدًا, ؾٓذا واجٛ: خقؾ

ادحيقر, وإن ـٚن ادَهقد مـ آشتثْٚء افتزك بذـر ادنٔئٜ, أو بٔٚن افتًِٔؾ, وأن مٚ 

 .(59)ؾتح افزيٜ بتِخٔص الّقيٜ/ؿٚم بٌَِف مـ اليمن بّنٔئٜ الل ؾٓذا جٚئز. ـها 

افًِؿ: آشتثْٚء ف : مـ صٍٜ أهؾ الؼ, ممـ ذـرٕٚ مـ أهؾ ♫ؿٚل أجري 

اليمن, ٓ ظذ جٜٓ افنؽ, ًٕقذ بٚلل مـ افنؽ ف اليمن, وفُـ خقف افتزـٜٔ 

ٕنًٍٓؿ مـ آشتُمل فإليمن, ٓ يدري أهق ممـ يًتحؼ حََٜٔ اليمن أم ٓ؟ وذفؽ 

: أمٗمـ أنٝ؟ ؿٚل: آمْٝ بٚلل ومالئُتف وـتٌف  أن أهؾ افًِؿ مـ أهؾ الؼ إذا شئِقا

وافٔقم أخر والْٜ وافْٚر, وأصٌٚه هذا, وافْٚضؼ ِبذا, وادهدق بف بٌَِف مٗمـ, ورشِف 

وإٕم آشتثْٚء ف اليمن ٓ يدري أهق ممـ يًتقجٛ مٚ ًٕٝ الل ظز وجؾ بف ادٗمْغ مـ 

حََٜٔ اليمن أم ٓ؟ هذا وضريؼ افهحٚبٜ وافتٚبًغ َلؿ ب٘حًٚن ظْدهؿ: أن آشتثْٚء ف 
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يُقن ف افَقل, وافتهديؼ بٚفَِٛ, وإٕم آشتثْٚء ف إظمل ادقجٌٜ لََٜٔ إظمل, ٓ 

رثقن, وبف يتْٚـحقن, وبف جتري  اليمن, وافْٚس ظْدهؿ ظذ افيٚهر مٗمْقن, بف يتقا

أحُٚم مِٜ الشالم, وفُـ آشتثْٚء مْٓؿ ظذ حًٛ مٚ بْٔٚه فؽ, وبْٔف افًِمء مـ ؿٌِْٚ, 

 وآثٚر تدل ظذ مٚ ؿِْٚ. روي ف هذا شْـ ـثرة,

ُ آِمِْغَ ﴿ؿٚل الل ظز وجؾ:  َم إِْن َصَٚء اَّلل  ِجَد اْلََرا ًْ ـ  اْدَ ُِ , وؿد ظِؿ ظز (27)افٍتح/ ﴾َفَتْدُخ

ِمَِْغ, ادَزة, ؾَٚل: "☺ وجؾ أهنؿ داخِقن, وؿد دخؾ افٌْل  ْٗ ْؿ َداَر َؿْقٍم ُم ُُ َِْٔ اَلُم َظ  ً اف

 ُ ٕ ٚ إِْن َصَٚء اَّلل 
قنَ َوإِ َُ ْؿ َِٓح ُُ  َظز  ☺: "", وؿٚل بِ

ِ
 
ِ
ْؿ َّلل ـُ قَن َأْخَنٚ ـُ ٕ ك َْٕرُجق َأْن َأ  إِ

ِ
َواَّلل 

أنٚ مٗمـ, ؾَٚل ابـ ◙: ", وروي أن رجال ؿٚل ظْد ظٌد الل بـ مًًقد َوَجؾ  

: أؾال ◙أؾٖنٝ مـ أهؾ الْٜ؟ ؾَٚل: أرجق ؾَٚل ابـ مًًقد ◙: مًًقد 

وؿٚل رجؾ فًَِّٜ: أمٗمـ أنٝ؟ ؿٚل: أرجق إن صٚء  وـِٝ إوػ ـم وـِٝ إخرى؟

 .(111:112)افؼيًٜ/الل. ـها 

 ؾٚئدة:

 افٍرق بغ اليمن ادىِؼ, ومىِؼ اليمن:

اليمن ادىِؼ: هق افذي يًتحؼ صٚحٌف افثقاب, ودخقل الْٜ, وأهِف هؿ  -1

ًٚ, ؤٍٕف ٓ ينسط ٍٕل اليمن ـِف.  ادٗمْقن حَ

ؿْ ُؿْؾ ﴿ؿٚل تًٚػ:  ُُ ُِقبِ جَمُن ِف ُؿ ِٕ َْٚ َوَحٚ  َيْدُخِؾ ا ّْ َِ ـْ ُؿقُفقا َأْش
ُِ ِمُْقا َوَف ْٗ  ﴾َلْ ُت

 , أي اليمن ادىِؼ.(14)الجرات/

 مىِؼ اليمن, وهق اليمن افْٚؿص. -2
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ٍٔؼ  َل َٚ ؿَ  َِ ـِ َص ـِ ْب ًَ ـِ اْلَ ـُ َظِع  ْب ُد ْب  ّ ٌَؾٍ  ُٝ خْ َٖ : َش ُمَ ـَ َحْْ  َأْحََد ْب
ِ
ٌِْد اَّلل   َأبَٚ َظ

ـْ الِ  ♫ َْك يَمنِ َظ ًْ َهٚنِ  ِف َم َْ َيَٚدِة َوافْ  ـُ ُمقَشك : َل َٚ ََ ؾَ  ؟افز  ـُ ْب ًَ َثَْٚ اْلَ َحد 

 ُٛ َٔ َّ  ,إَْص َِ ـُ َش ,َثَْٚ َح ُٚد ْب ل   َٜ
ِّ ٍر اْلَْى ٍَ ًْ ـْ َأيِب َج هِ  ,َظ ـْ َجد  ـْ َأبِِٔف, َظ  ـْ ظَ  ,َظ

ُص الِ : َل َٚ ؿَ  ٍٛ ِٔ ٌِ َح  ـِ بْ  ْرٍ َّ ظُ  َُ ُٕفُ : َٔؾ َِ ؾَ  ,يَمُن َيِزيُد َوَيْْ َهٚ َْ ُٕ : َل َٚ ؟ ؿَ َوَمٚ ِزَيَٚدُتُف َوَمٚ 

َِْؽ ِزَيَٚدتُ  ٌ ْحَُْٚه َؾتِ ُٚه َوَش َٕ ْد
ِّ َ َؾَح َٕٚ اَّلل  ْر ـَ َْٚ, فُ إَذا َذ ِْ ٍَ َْٔٚ َؾَذفَِؽ  َٚ َْ ًْ ٔ  َو وَ  َوإَِذا َؽ ًِ َٕ َو

فُ  ُٕ َهٚ َْ ُٕ. 

ـُ َأبِك إِْشَحَٚق  -38 ـِ ْب ًَ ٚ َأبُق اْلَ َٕ ك َأْخَزَ ـ  ٍرو ,َثَْٚ َأبِك, اْدُْز ّْ  ثْٚ َأبُق َظ

ِري  
ْهِع  , اْلِ َٔك افذ  ـُ َيْ ُد ْب  ّ ُ  , َثَْٚ ُمَ ـُ إِْدِريَس اْدَ ُد ْب  ّ ادٍ , وَ ل  َوُمَ ـُ َصد   َأْحَُد ْب

ِمِذي   ْ َُٚفقا , افس  ِْٔدي  : َؿ َّ َثَْٚ اْلُ ْٔؿٍ  َٚ َْ ثَ  ,َحد  َِ ـُ ُش َٔك ْب  : َيْ
ِ
ٚء َٓ ََ ٍُ ـْ اْف ًة ِم َْٖخٝ َظَؼَ َش

ـْ  : ؿَ فُ َٚ ََ ؾَ  نِ َمَ يِ الِ  َظ  ,ٌؾ َّ ظَ وَ  ٌل قْ : ؿَ َل َٚ ََ ن ؾَ َٚ ً  َح  ـَ بْ  مَ َٚ َن هِ  ُٝ خْ َٖ َش , ٌؾ َّ ظَ وَ  ٌل قْ قا

ُٝ وَ  ْخ َٖ ََٚل: رٍ يِ رِ َج  ـَ ابْ  َش ََ ٌؾ  َؾ َّ ُٝ  ,َؿْقٌل َوَظ ْخ َٖ ََٚل: َؿْقٌل  َي رِ قْ ثَ افْ  نَ َٚ َٔ ٍْ ُش  َوَش ََ َؾ

ٌؾ  َّ ُٝ  ,َوَظ ْخ َٖ ُ  َوَش ٌؾ  ِٚح ٌَ َه افْ  ـَ ك بْ ْ  ثَ اْد َّ ََٚل: َؿْقٌل َوَظ ََ ُٝ  ,َؾ ْخ َٖ  ًْ مُ  َـ بْ  دَ ّ  ُمَ  َوَش
 ؿٍ ِِ

ٌؾ  ل  ٍِ ئِ َٚ ىَ افْ  َّ ََٚل: َؿْقٌل َوَظ ََ ُٝ  ,َؾ ْخ َٖ ٌؾ  ٚضٍ ِٔ ظِ  ـَ بْ  َؾ ْٔ َو ؾُ  َوَش َّ ََٚل: َؿْقٌل َوَظ ََ  ,َؾ

 
= 

ف☺: "ؾ٘ذًا ؿقل افٌْل  ًِ ٍْ ُٛ فَِْ
َٚ ُيِ َٛ َِٕخِِٔف َم

ْؿ َحت ك ُيِ ـُ ـُ َأَحُد ِم ْٗ د هْٚ " فٔس َٓ ُي ادرا

ً, بؾ ٍٕل اليمن  ٍٕل مىِؼ اليمن افذي ٓبد مـ وجقده ف ؿِٛ افًٌد, وإٓ ـٚن ـٚؾرا

 ادىِؼ, ؾٚٓشتثْٚء ف اليمن يُقن ف اليمن ادىِؼ, وفٔس مىِؼ اليمن, والل أظِؿ.
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 ُٝ ْخ َٖ ٌؾ  ,ل  حِ َّ اْلُ  رَ َّ ظُ  ـَ بْ  عَ ؾِ َٚ َٕ  َوَش َّ ََٚل: َؿْقٌل َوَظ ََ ُٝ  ,َؾ ْخ َٖ  َٜ َْ ٔ  َٔ ظُ  ـِ بْ  نَ َٚ َٔ ٍْ ُش  َوَش

ٌؾ  َّ ََٚل: َؿْقٌل َوَظ ََ  . َؾ

ِري   َٚ َٕ َزَ ْخ أَ وَ  -39
ٍرو اْلِ ّْ ـُ إِْدِريَس َثَْٚ ُمَ  ,َأبُق َظ ُد ْب  ّ َٔك َوُمَ ـُ َيْ ُد ْب  ّ, 

ِْٔدي   ُٝ ًْ ِّ َش وَ  َّ , ٌؾ َّ ظَ وَ  ٌل قْ ؿَ  نُ َمَ يِ : الِ ُل قُ َُ يَ  َٜ َْ ٔ  َٔ ظُ  ـَ بْ  نَ َٚ َٔ ٍْ َش  ُٝ ًْ ِّ : َش ُل قُ َُ يَ اْلُ

هِ رَ بْ إِ  قهُ ُخ أَ  فُ فَ  َل َٚ ََ , ؾَ ُص َُ ْْ يَ وَ  دُ يِ زِ يَ  ؟ ُص َُ ْْ : يَ ُل قُ َُ تَ  !دَ ّ  ُمَ  َٚ بَ أَ  َٚ : يَ َٜ َْٔ  َٔ ظُ  ـُ بْ  ؿُ ِٔ ا

 .ءٌّ َر  فُ ْْ ك مِ ََ ٌْ يَ  ك َٓ ت  َح  ُص َُ ْْ يَ  ذل بَ ٌِ َص  َٚ يَ  ْٝ ُُ : اْش َل َٚ ََ ؾَ 

 ًْ مُ  ـُ بْ  ٔدُ فِ قَ افْ  َل َٚ ؿَ وَ 
 َٚ مَ وَ  ,ل  اظِ زَ وْ إَ  ُٝ ًْ ِّ : َش ؿٍ ِِ

 زِ يِ زِ ًَ افْ  دِ ٌْ ظَ  ـَ بْ  ٔدَ ًِ َش , وَ ًٚ َُ فِ

َ إِ  نَ مَ يَ إِ  َٓ  نَ قُ قفُ َُ يَ وَ  ,ؾٍ ّْ ظَ  الَ بِ  رٌ اَ رَ ؿْ : إِ ُل قُ َُ يَ  ـْ  مَ َذ ظَ  ونَ رُ ُِ ْْ يُ   .ؾٍ َّ ًَ بِ  ٓ 

 ؿَ  نَ َٚ ـَ  ـْ مِم   ًٚ َٕ َمَ يِ إِ  ُؾ َّ ـَ أَ  فُ ٕ  ِ٘ ؾَ  رُ ثَ ـْ أَ  فُ تُ َٚ َْ ًَ َح وَ  فُ تُ َٚ ظَ َٚ ضَ  ْٝ َٕ َٚ ـَ  ـْ َّ ؾَ : ُٝ ِْ ؿُ 
 ِٜ ظَ َٚ ى  افْ  َؾ ِٔ ِِ

 .ِٜ ٚظَ َو الِ وَ  ِٜ َِ ٍْ ٌَ افْ وَ  ِٜ َٔ ِه ًْ ادَْ  رَ ثِ ـَ 

 اْلَ  ُٝ ًْ ِّ َش وَ  -42
ِ
ٌِْد الل ـَ  ُٝ ًْ ِّ : َش ُل قُ َُ يَ  ظَ ؾِ َٚ اْلَ  ٚـَِؿ َأبَٚ َظ َد ْب  ّ ٍر ُمَ ُْ َأبَٚ َب

ـِ َبٚ َأْحَدَ  َٜ  ُٝ ًْ ِّ : َش ُل قُ َُ ب يَ ال  اْلَ  فُفقيَ ْب َّ ـِ ُخَزْي ـَ إِْشَحَٚق ْب َد ْب  ّ ٍر ُمَ ُْ َأبَٚ َب

ُقُل  َُ قُل : َي َُ َبٚضِك  َي ٍٔد افر 
ًِ ـَ َش ُٝ َأْحََد ْب ًْ

ِّ   دُ ٌْ ظَ  يِلِ  َل َٚ ؿَ  :َش
ِ
 دُ ْحَ أَ  َٚ : يَ رٍ هِ َٚ ضَ  ـُ بْ  الل

 َٓ ُٗ هَ  قنَ ُو ٌِ ٌْ تُ  ؿْ ُُ ٕ  إِ 
ِ
 ؿْ هُ رِ مْ أَ  َل و  أَ  ن  , إِ ٍٜ ؾَ رِ ًْ مَ  ـْ ظَ  ؿْ ُٓ ُو ٌُ بْ أَ  َٚ نَ أَ , وَ الً ْٓ َج  مِ قْ ََ افْ  ء

ُ أَ    نَ وْ رَ يَ  َٓ  ؿْ هن 
 رٌ دْ ؿَ  ؿْ هُ دَ ْْ ظِ  نِ يَمَ إلِ فِ  َس ْٔ فَ  فُ ٕ  : إِ ِن َٚ ثَ افْ , وَ ًٜ ظَ َٚ ضَ  نِ َٚ ىَ ِْ ًُ ِْ فِ

ِ
 َٓ  , والل

ِ٘يَمنِ : َل قُ ؿُ أَ  نْ أَ  ٔزُ جِ تَ ْش أَ  ـَ  ؿْ هُ ؾ, وَ ٌَ ْْ َح  ـِ بْ  دَ ْحَ أَ  نِ يَم ِ٘ ـَ  َٓ ك, وَ َٔ َيْ  ـِ ك بْ َٔ َيْ  إيَمِن 



[229] 

 

َـ َْ ِٕ َم يِ : إِ قنَ قفُ َُ يَ  يَؾ  نِ َم يِ ِ٘ ٚ  َُ مِ وَ ِجْزِ  (1).َٔؾ ئِ َٚ ٔ

ُٝ اْلَٚـِؿَ  -41 ًْ
ِّ ُقُل  َوَش َُ ِّ : َي ُٝ َش  َص  ـَ بْ  دَ ّ  ُمَ  رٍ ٍَ ًْ َج  َٚ بَ أَ ًْ

ء ِنٍ َٚ هَ  ِـ بْ  َح ٚفِ

ُٝ : ُل قُ َُ يَ  ًْ
ِّ ِهَٔؿ : ُل قُ َُ يَ  ٍٛ ْٔ ًَ ُص  ـَ بْ  دَ ّ  ُمَ  رٍ ُْ بَ  َٚ بَ أَ َش ـَ إِْبَرا ُٝ إِْشَحَٚق ْب ًْ

ِّ َش

ُ  ُـ ابْ  مَ دِ : ؿَ ُل قُ َُ يَ  اْلََْْيِع   ًُ  ْـ مِ  ٌؾ ُج رَ  فِ ْٔ فَ إِ  مَ َٚ ََ ي ؾَ ر  افْ  كِ رَ َٚ ٌَ اْد  فُ ن  أَ  فِ بِ  ـ  يَ , افْ دِ َٚ ٌ  اف

قُل : فُ فَ  َل َٚ ََ , ؾَ ِج رِ اَ قَ اْلَ  َٛ هَ ذْ مَ  ُٛ هَ ذَ يَ  َُ ـِ َمٚ َت ْحَ ٌِْد افر   ُق ْنِ يَ  وَ ِن زْ يَ  ْـ َّ ِٔ ؾِ  َيٚ َأبَٚ َظ

ـِ َذ ظَ  ـِ ْحَ ر  افْ  دِ ٌْ ظَ  َٚ بَ أَ  َٚ : يَ َل َٚ ََ , ؾَ نِ َمَ يِ الِ  ـْ مِ  فُ ُج رِ ْخ أُ  َٓ  :َل َٚ ؟ ؿَ رَ ّْ اْلَ  ُب ْؼَ يَ وَ   َزِ  

َٓ َل َٚ ََ ؾَ  !ًٚ ئَ جِ رْ مُ  َت ِسْ  ـِ ً  افْ  ُ ِْ ِْ ٌَ َْ تَ  :  ُٜ , ُٜ ئَ جِ رْ ل اْد , ًٜ فَ قُ ٌُ َْ ٚ مَ َْ ٚتُ َْ ًَ : َح ُل قُ َُ تَ اْدُْرِجَئ

 ؿ  , ثُ ِٜ ْ   اْلَ  ِف ن  أَ  ُت دْ ِٓ َن فَ  ٌٜ َْ ًَ ل َح ْ  مِ  ْٝ َِ ٌِ  ؿُ ن  أَ  ُٝ ّْ ِِ ق ظَ فَ , وَ ةً رَ قُ ٍُ ٌْ ٚ مَ َْ ٚتُ ئَ ْٔ َش وَ 

ْٔؾ ,َصْقَذٍب  يِب أَ  ـْ ظَ  رَ ـَ ذَ  َٓ ـُ ـِ  َٜ ْب َّ َِ ـْ َش ْحٌَِٔؾ , َظ ـِ ُذَ ـْ ُهَذْيِؾ ْب  رُ َّ ظُ  َل َٚ : ؿَ َل َٚ ؿَ  َظ

يَمِن َأْهِؾ : ◙ ِٚب ى  اْلَ  ـُ بْ  ِ٘ ٍر بِ ُْ  .ْرِض َفَرَجَح إَ َفْق ُوِزَن إِيَمُن َأيِب َب

  دِ ٌْ ظَ  ـَ بْ  دَ ّ  ُمَ  رٍ ُْ بَ  َٚ بَ أَ  ُٝ ًْ ِّ َش  -42
ِ
: ُل قُ َُ يَ  ِٚن  ٌَ ْٔ َن ٚ افْ ي  رِ ـَ زَ  ـِ بْ  دِ ّ  ُمَ  ـِ بْ  الل

 

( هذا افذي ؿٚفف افربٚضل ف هذه افٍرؿٜ ف ؽٚيٜ افًجٛ وافتْٚؿض, ٕن افَقل 1)

ًٚ فَقَلؿ ف اليمن, ؾَد جًقا بغ َٕٔوغ, ؾَٚفقا بَقل بٚل روج ظذ الٚـؿ مْٚؿض متٚم

القارج ف المٚم والٚـؿ, وؿٚفقا بَقل ادرجئٜ ف اليمن, ومـ ظجٔٛ هذه ادَٚفٜ أنف 

يقجد ف أزمْٕٚٚ مـ يَقل ِبذا افَقل, ؾساه يٍُر الٚـؿ افذي يُؿ بٌر مٚ أنزل الل, 

ه ظّ ًٚ أـز, ويَقل إتٍٚء افًّؾ افيٚهر ٓ يٗثر ف افًّؾ افٌٚضـ! ؾُٔػ ويرا اًل ـٍري

 هذا؟!
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ِٚض  ََ ـُ َمُْْهقٍر اْف َٔك ْب ُٝ َيْ ًْ
ِّ َٜ : ُل قُ َُ يَ  َش َّ ـِ ُخَزْي ـَ إِْشَحَٚق ْب َد ْب  ّ ُٝ ُمَ ًْ

ِّ  َش

 ُٝ ًْ
ِّ ُقُل: َش َُ ـَ َحْرٍب  َي ْغَ ْب ًَ  ن  أَ  دُ َٓ ْص : أَ ُل قُ َُ يَ  دَ هِ اَ ز  افْ َحْرٍب  ـَ بْ  دَ ْحَ أَ  َٚ َخ أَ  اْلُ

 .ُص َُ ْْ يَ وَ  دُ يِ زِ يَ  ٌؾ َّ ظَ وَ  ُل قْ ؿَ  نَ َمَ يِ الِ  ن  أَ  :فِ بِ  اللَ  ـُ يِ دِ ي يَ ذِ اف   ٍب رْ َح  ـَ بْ  دَ ْحَ أَ  ـَ يِ دِ 

ِٜ  دُ َِ تَ ًْ يَ وَ   ْ ًُ ـَ َأْهُؾ اْف ِم ْٗ ُ  ـَ  ًٚ قبَ ُٕ ذُ  َٛ َٕ ذْ أَ  نْ إِ وَ  َأن  اْد
َٓ  فُ ٕ  ِ٘ ؾَ  ,رَ ئِ َٚ ٌَ ـَ وَ  رَ ئِ َٚ ٌَ َص  ةً رَ ثِ

ُر ِِبَٚ ٍُ ُْ َظَذ افت ْقِحِٔد  َٚت مَ , وَ َٚ َٓ ْْ مِ  ٍٛ ئِ َٚ تَ  ْرَ ٚ ؽَ َٔ ْٕ د  افْ  ـْ ظَ  َج رَ َخ  نْ إِ وَ , َي

  ,صِ ْخالَ َوالِ 
ِ
ِ٘ن  َأْمَرُه إَػ اَّلل  ٚ َظْْفُ  َظز  َوَجؾ   َؾ ٍَ َٜ  إِْن َصَٚء َظ ُف اْلَْ  َِ َيْقَم  َوَأْدَخ

 ِٜ ََٔٚم
َِ ٚ  اْف ً

ِ
ٌَفُ ٚ  مَ َذ ظَ  ٍٛ ؿَ َٚ ًَ مُ  َٓ وَ  ٚرِ َْ ٚفْ بِ  َذٍ تَ ٌْ مُ  ْرَ , ؽَ َمً ِٕ َٚ ؽَ َشٚح ًَ َت ـْ ٌَُف َوا َُ  ؿ  ثُ  اْرَت

ِٜ  فُ ٌَ حَ ْه تَ اْش  ََٔٚم
َِ ـْ أَثٚمِ  إَػ َيْقِم اْف ٚ َظْْفُ , رِ اَ زَ وْ إَ وَ  ِم ٍَ  ةً د  مُ  فُ بَ ذ  ظَ وَ  َوإِْن َصَٚء َظ

 ُُيَ  َلْ  فُ بَ ذ  ظَ  اَ ذَ إِ , وَ ٚرِ ْ  افْ  اِب ذَ ًَ بِ 
َٕ َػ إِ  َٚ َٓ ْْ مِ  فُ َج رَ ْخ أَ وَ  فُ ََ تَ ظْ أَ  ْؾ , بَ َٚ َٓ ِٔ ؾِ  هُ دْ ِِ  ارِ دَ  ؿِ ِٔ ًِ  

رِ رَ ََ افْ   (1).ا

 

ـْ َيَنٚءُ ▬ؿٚل الل تًٚػ: ( 1) َ
ِ
ٍُِر َمٚ ُدوَن َذفَِؽ د ٌْ َك بِِف َوَي ُر َأْن ُيْؼَ

ٍِ ٌْ َ ٓ َي ♂ إِن  اَّلل 

 وافٌُٚئر دون افؼك. (48)افًْٚء/

وحقفف ظهٚبٜ مـ ☺ الل  ؿٚل: ؿٚل رشقل◙ وظـ ظٌٚدة بـ افهٚمٝ 

ُِقا أصحٚبف: " ُت َْ َٓ َت , َو ُٕقا َٓ َتْز , َو ُؿقا َٓ َتْنِ  َصْٔئًٚ, َو
ِ
قا بَِّٚلل  ـُ َٓ ُتْؼِ قِن َظَذ َأْن  ًُ َبٚيِ

رُ  ًْ ًُْهقا ِف َم َٓ َت ْؿ, َو ُُ
ْؿ َوَأْرُجِِ ُُ َُٕف َبْغَ َأجِْدي و َسُ ٍْ َتٍٚن َت ْٓ ٌُ ْٖتُقا بِ َٓ َت ْؿ, َو ـُ َد َٓ ـْ َوََف َأْو َّ وٍف, َؾ

َٚرٌة َفُف, َومَ   ٍ ـَ َق  ُٓ َْٕٔٚ: َؾ َٛ ِف افد  قِؿ ًُ ـْ َذفَِؽ َصْٔئًٚ َؾ ـْ َأَصَٚب ِم , َوَم
ِ
َْٖجُرُه َظَذ اَّلل  ْؿ: َؾ ُُ ـْ ِمْْ

ٚ َظُْْف َوإِْن َصَٚء  ٍَ  إِْن َصَٚء َظ
ِ
َق إَِػ اَّلل  ُٓ : َؾ ُ ُه اَّلل  ـْ َذفَِؽ َصْٔئًٚ ُثؿ  َشَسَ ؾٌٚيًْٚه  "َظَٚؿٌَفُ َأَصَٚب ِم

= 
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دِ  َٚ َْ خُ ْٔ َص  نَ َٚ ـَ وَ   ّ ـُ ُمَ ُؾ ْب ْٓ ُٛ : ُل قُ َُ يَ  ♫ َش
ـُ اْدُْذِٕ ِم ْٗ ُ  ٚرِ ْ  ٚفْ بِ  َب ذ  ظُ  نْ إِ وَ اْد

 ءَ َٚ ََ ٚ َص َٓ ِٔ ك ؾِ ََ ْن يَ  َٓ , وَ ٚرِ ٍ  ُُ افْ  ٚءَ ََ بَ  َٚ َٓ ِٔ ك ؾِ ََ ٌْ يَ  َٓ , وَ ٚرِ ٍ  ُُ افْ  ءَ َٚ ََ فْ ٚ إِ َٓ ِٔ ك ؾِ ََ ِْ يُ  َٓ  فُ ٕ  ِ٘ ؾَ 

ٚ َٓ ِٔ ك ؾِ ََ ِْ يُ , وَ ٚرِ ْ   افْ َػ إِ  فِ ِٓ ْج  وَ َذ ظَ  ُٛ حَ ًْ يُ  رَ ؾِ َٚ َُ افْ  ن  أَ  َؽ فِ ك ذَ َْ ًْ مَ وَ , ٚرِ ٍ  ُُ افْ 

 
= 

 .(17/ٚريخافٌ) ظذ ذفؽ.

ف أن ادًِّغ ٓ تيهؿ ☺ شٔٚق مٚ روي ظـ افٌْل ♫: ؿٚل افالفُٚئل  

ر, وٓ يقجٛ افتٍُر وإن مٚتقا  افذٕقب افتل هل افٌُٚئر إذا مٚتقا ظـ تقبٜ مـ ؽر إسا

 ظـ ؽر تقبٜ, ؾٖمرهؿ إػ الل ظز وجؾ إن صٚء ظذِبؿ, وإن صٚء ؽٍر َلؿ.

 ـْتؿ تَقفقن ٕهؾ افٌَِٜ: إُٕؿ ـٍٚر؟ ؿٚل: ٓ.◙: وظـ أيب شٍٔٚن, ؿِٝ لٚبر 

 وظـ شِٔمن افٔنُري: أـْتؿ تًدون افذٕٛ ذـٚ؟ ؿٚل: ٓ.

أهنؿ ـٕٚقا يرجقن ٕهؾ افٌُٚئر, ╚: وظـ ابـ ظٌٚس وابـ ظّر وابـ مًًقد 

 وصذ ظع بـ أيب ضٚفٛ ظذ ؿتذ مًٚويٜ.

غ ؾُٕٚقا ٓ جئزون ظذ جريح, وٓ يىٌِقن صٓدت صٍ◙: وظـ أيب أمٚمٜ 

 .(3/354)ذح أصقل آظتَٚد:ـها  مقفٔٚ, وٓ يًٌِقن ؿتٔال.

وأئّٜ ادًِّغ أهؾ ادذاهٛ إربًٜ وؽرهؿ ♫: ؿٚل صٔخ الشالم ابـ تّٜٔٔ 

مع جٔع افهحٚبٜ وافتٚبًغ َلؿ ب٘حًٚن متٍَقن ظذ أن ادٗمـ ٓ يٍُر بّجرد افذٕٛ, 

. ـها )جمّقع القارج: وٓ يًِٛ جٔع اليمن ـم تَقفف ادًتزفٜ ـم تَقفف

 (.6/639افٍتٚوى:جـ
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ُ , وَ ٚلِ ََ افث   ٚلِ َُ نْ وإَ  لِ الَ ؽْ إَ وَ  َؾ ِش الَ ً   افْ ِف  ًٚ قَش ُُ ْْ مَ  ُ  ـُ مِ ْٗ اْد  ذْ اْد
 ِذَ تُ ا ابْ ذَ إِ  ُٛ ِٕ

ُ  ُؾ ُخ دْ يَ  َمَ ـَ  ٚرَ ْ  افْ  ُؾ ُخ دْ يَ  فُ ٕ  ِ٘ ؾَ  ٚرِ ْ  ٚفْ بِ   ْرِ ؽَ  ـْ مِ  ؾِ ْج ر   افْ َذ ظَ  ـَ جْ ً  ٚ افْ َٔ ْٕ د   افْ ِف  مُ رِ جْ اْد

 ََ فْ إِ 
ٍ
 .ٔسٍ ُِ ْْ تَ وَ  ٚء

ٚرِ  ٚرِ ْ   افْ ِف  َك ََ ِْ يُ  َٓ  :فِ فِ قْ ك ؿَ َْ ًْ مَ وَ   ٍ ُُ ََٚء اْف ََ ـُ فُ ِ  ـُ  فُ ُٕ دَ بَ  ُق رَ ُيْ  رَ ؾِ َٚ َُ افْ  ن  أَ  :إِْف  َمَ ِ  , 

 هُ َرَ ؽَ  اً دَ ِْ جِ  َل د  بُ  هُ دَ ِْ جِ  َٟ ِو َٕ 
ٔ َُْف  ,اَب ذَ ًَ افْ  وَق ذُ َٔ , فِ َم َب  َػ َٚ ًَ تَ  فِ فِ قْ  ؿَ ِف  فُ بَ َٚ تَ  ـِ ِف  اللُ ـَ

ْفَُْٚهْؿ ﴿ ُِقُدُهْؿ َبد  ْٝ ُج َِٕوَج ِ َم  ـُ َٕٚرًا  ْؿ  ِٓ ُْٕهِِٔ ُروا بِآجَٚتَِْٚ َشْقَف  ٍَ ـَ ـَ  ِذي إِن  اف 

َذاَب ُج  ًَ َهٚ فَُِٔذوُؿقا اْف ِمُْقنَ ٚ م  أَ وَ  ,(56)افًْٚء/ ﴾ُِقدًا َؽْرَ ْٗ ُ  ؿْ ُٓ قهَ ُج وُ  ُح ٍَ ِْ تَ  الَ ؾَ  اْد

ُجقِد  ءَ َٚ َو ظْ أَ  ُق رِ حَتْ  َٓ , وَ ٚرُ ْ  افْ   ً ِر  َذ ظَ  اللُ  مَ ر  َح  ذْ , إِ ؿْ ُٓ ْْ مِ اف ََٚء اْفْٚ  َأْظَو

 (1).هِ قدِ جُ ُش 

َْك َؿْقفِفِ  ًْ ك: َوَم ََ ٌْ رِ  َٓ َي ٚرِ  ِف اْفْٚ   ٍ ُُ َٚء اْف ََ َِٚؾَر  :َب َُ ٚ َٓ ْْ مِ  ُج رُ َُيْ  َٓ ٚ وَ َٓ ِٔ ؾِ  دُ ِ  ُُيَ َأن  اْف

ُ ٌِ ِٕ ذْ مُ  ـْ مِ  اللُ  دُ ِ  ُُيِ  َٓ , وَ اً دَ بَ أَ   . اً دَ َح أَ  ٚرِ ْ   افْ ِف  ِغَ ِْ ٗمِ ل اْد

َْك َؿْقفِفِ  ًْ  ِٜ َحَ رَ  ـْ ٚ مِ َٓ ِٔ ؾِ  قنَ ُش َٖ ْٔ يَ  ٚرَ ٍ  ُُ فْ ا ن  أَ  :ٚرِ ٍ  ُُ افْ  ءَ َٚ ََ َص  ٚرِ ْ  ٚفْ ك بِ ََ ْن يَ  َٓ وَ : َوَم

 

إٕم أراد بَقفف: ☺ بٚب ذـر افدفٔؾ ظذ أن افٌْل ♫: ؿٚل ابـ خزيّٜ ( 1)

َِٔهُروَن َؾْحَمً" أي: أبداهنؿ خال صقرهؿ, وآثٚر افًجقد مْٓؿ, إن الل  حرم  ظز وجؾ"َؾ

قد مـ أهؾ افتقحٔد, بٚلل ٕتًقذ مـ افْٚر وظذاِبٚ, ثؿ ذـر حديٞ ظذ افْٚر أـؾ أثر افًج

ِرُؾقهَنُؿ بَِآثَِٚر إخراج ادالئُٜ درتٌُل افذٕقب وافٌُٚئر, وؾٔف: " ًْ َؾُٔخِرُجقهَنُْؿ, َوَي

ُجقدِ   ً  .(495)افتقحٔد/". ـها اف
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ِ
ُ  َٚ م  أَ , وَ ٚلٍ حَ بِ  ًٜ َح اَ رَ  قنَ ُج رْ يَ  َٓ , وَ الل  ََ ْْ يَ  الَ ؾَ  قنَ ُْمِ ْٗ اْد

  ِٜ ْحَ رَ ـ ْمِ  ؿْ ُٓ ًُ َّ ضَ  عُ ىِ
ِ
 ِف  الل

ُ  ُٜ ٌَ ٚؿِ ظَ , وَ لٍ َٚ َح  ؾ  ـُ   مِ ْٗ اْد
ُ , َٕ َٜ ْ  اْلَ  ؿْ ُٓ ِ  ـُ  غَ ِْ  ُخ  ؿْ هن 

 ـْ مِ  الً ْو ؾَ  ؿْ ََلُ  َٝ ََ ِِ ُخ ٚ وَ قا ََلَ َُ ِِ

 
ِ
  (1).ًٜ ْ  مِ وَ  الل

ََِػ َأْهُؾ  ِٞ  َواْخَت ُ  كِ رْ  تَ ِف اْلَِدي  ًْ اْد
 َؽ فِ ذَ بِ  هُ رَ ٍ  َُ , ؾَ اً دَ ِّ ًَ تَ مُ  ضِ رْ ٍَ افْ  ةَ الَ َص  ؿِ ِِ

 َم َِ ظُ  ـْ مِ  ٌٜ ظَ َٚ َجَ ؾ وَ ٌَ ْْ َح  ـُ بْ  دُ ْحَ أَ 
ِ
  ؿْ ُٓ ِحَ رَ  ِػ َِ ً  افْ  ء

ِ
, مِ الَ ْش الِ  ـْ مِ  فِ بِ  قهُ ُج رَ ْخ أَ , وَ الل

كِ : "ِح ِٔ حِ ّه افْ  َزِ خَ ِْ فِ  ْ ٌِْد َوافؼ  ًَ الَ َتْرُك  َبْغَ اْف   ."رَ ٍَ ـَ  دْ ََ ؾَ  ةَ الَ ه  افْ  كَ رَ تَ  ـْ َّ , ؾَ ةِ افه 

 َم َِ ظُ  ْـ مِ  ٌٜ ظَ َٚ َجَ وَ  فُ بُ َٚ حَ ْص أَ وَ  ل  ًِ ؾِ َٚ ن  افْ  َٛ هَ ذَ وَ 
ِ
  ُٜ ْحَ رَ  ِػ َِ ً  افْ  ء

ِ
 غَ ًِ ْجَ أَ  ؿْ ِٓ ْٔ َِ ظَ  الل

َٓ ن   أَ َػ إِ  ُ  فُ ٌَ قجِ تَ ًْ يَ  َمَ ـَ  َؾ تْ ََ افْ  ُٛ قجِ تَ ًْ  يَ َم ٕ  إِ ٚ, وَ قِِبَ ُج قُ فِ  اً دَ َِ تَ ًْ مُ  مَ اَ دَ  َٚ مَ  رُ ٍُ ُْ يَ  ف   د  تَ رْ اْد

 

َٜ َحٚ  َرأَ ﴿( يَقل الل ظز وجؾ ظـ أهؾ افْٚر: 1) وا افْ َداَم َذاَب وَ َوَأَه  ًَ ْؿ ُوا اْف ُٓ ُؿيِضَ َبَْْٔ

قنَ  ُّ َِ ِط َوُهْؿ ٓ ُيْي ًْ
َِ ق ﴿, وؿٚل تًٚػ: (54)يقٕس/ ﴾بِْٚف ًُ

َٕٚـِ َوَفْق َتَرى إِِذ اْدُْجِرُمقَن 

ٕ ٚ ُمقِؿُْقَن ) ْؾ َصِٚلًٚ إِ َّ ًْ َٕ  َْٚ ًْ َْٚ َؾْٚرِج ًْ
ِّ َٕٚ َوَش َْٚ َأبَْكْ ِْؿ َرب  ْؿ ِظَْْد َرِب  ِٓ ْق ِصئَْْٚ ( َوفَ 12ُرُءوِش

ًَِغ  ِس َأْجَ ِٜ َوافْٚ   ْ ـَ اْلِ ْ َؿ ِم َٓ ْقُل ِمْ ل َْٕمأَلن  َج ََ ـْ َحؼ  اْف
ُِ ٍٍْس ُهَداَهٚ َوَف َٕ ؾ   ـُ ( 13)َٔتَْْٔٚ 

ْْتُْؿ  ـُ ِِْد بَِم  ْؿ َوُذوُؿقا َظَذاَب اْلُ ـُ َْٚٔ
ًِ
َٕ  ٚ ٕ ْؿ َهَذا إِ ُُ َٚء َيْقِم ََ

ٔتُْؿ فِ ًِ َٕ ُِقنَ َؾُذوُؿقا بَِم  َّ ًْ  ﴾َت

ْؿ َمٚـِثُقنَ ﴿, وؿٚل تًٚػ ظْٓؿ: (14:12)افًجدة/ ُُ  ٕ ََِْْٔٚ َرب َؽ َؿَٚل إِ ِض َظ َْ ََٕٚدْوا َيٚ َمٚفُِؽ فَِٔ  ﴾َو

ًٚ ﴿, وؿٚل تًٚػ: (77)افزخرف/ ْؿ َتًٌَ ُُ ْٚ  َف ـُ  ٚ ٕ وا إِ َزُ ُْ ـَ اْشَت ِ ِذي
ُٚء فِ ٍَ ًَ َٚل افو  ََ ًٚ َؾ  َجًِٔ

ِ
 
ِ
َوَبَرُزوا َّلل

ََِْْٔ ؾَ  ٌء َظ ْؿ َشَقا ـُ ُ ََلََدْيَْٚ َٕٚ اَّلل   َؿُٚفقا َفْق َهَدا
ٍ
ء ـْ َرْ  ِم

ِ
ـْ َظَذاِب اَّلل  ُْقَن َظْٚ  ِم ٌْ ْؾ َأنْتُْؿ ُم ٚ َأَجِزْظَْٚ َٓ

ـْ َمِٔصٍ  َٕٚ َمٚ َفَْٚ ِم  .(21)إبراهٔؿ/ ﴾َأْم َصَزْ
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 ـْ ظَ  فُ َٕ َٚ حَ ٌْ ُش  َزَ ْخ أَ  َمَ ـَ  ,اً دَ ٚحِ َج  ةَ الَ ه  افْ  كَ رَ تَ  ـْ مَ  :َزَ قا اْلَ فُ و  َٖ تَ , وَ مِ الَ ْش الِ  ـْ ظَ 

َٜ َؿْقٍم ٓ يُ ﴿: َل َٚ ؿَ  فُ ن  أَ  ♠ َػ قُش يُ   ِ ُٝ ِم ـْ  َوُهْؿ بِٚٔإِن  َتَر
ِ
ِمُْقَن بَِّٚلل  ِخَرةِ ْٗ

ٚؾُِرونَ  ـَ   َس ٌ  َِ تَ  ُؽ يَ  َلْ وَ  ,(37)يقشػ/ ﴾ُهْؿ 
 (1).فُ فَ  اً دَ حِ َٚ َج  فُ ـَ رَ تَ  ـْ ُِ فَ , وَ فُ ؿَ رَ َٚ ؾَ  رٍ ٍْ ُُ بِ

 

فًْٜ والمظٜ, ( مًٖخٜ تٚرك افهالة, مـ أصٓر ادًٚئؾ افتل ؾٔٓٚ ٕزاع بغ أهؾ ا1)

 وهل مـ خالف افتْقع ٓ افتوٚد, ؾال يُْر أحدمهٚ ظذ أخر.

ٓ ُيتِػ ادًِّقن, أن ترك افهالة ادٍرووٜ ظّدا مـ ♫: يَقل ابـ افَٔؿ 

أظيؿ افذٕقب وأـز افٌُٚئر, وأن إثّف ظْد الل أظيؿ مـ إثؿ ؿتؾ افٍْس وأخذ إمقال 

نف متًرض فًَقبٜ الل وشخىف وخزيف ف افدٕٔٚ ومـ إثؿ افزٕٚ وافنؿٜ وذب الّر, وأ

 .(13)افهالة وحُؿ تٚرـٓٚ/وأخرة. ـها 

وافُالم ف تٚرك افهالة, ؾّٔـ ترـٓٚ تُٚشاًل, إذ ٓ خالف بغ أهؾ افًِؿ ظذ أن 

ٌء ف الُؿ.  افًٚمد, والٚحد شقا

 وأمٚ تٚرك افهالة: ♫: ؿٚل افْقوي 

ٚع ادًِّغ خٚرج مـ مِٜ الشالم, إٓ أن يُقن ؾ٘ن ـٚن مُْرا فقجقِبٚ ؾٓق ـٚؾر ب٘ج

 ؿريٛ ظٓد بٚلشالم ول ُيٚفط ادًِّغ مدة يٌٌِف ؾٔٓٚ وجقب افهالة ظِٔف.

وإن ـٚن ترـف تُٚشال مع اظتَٚده وجقِبٚ ـم هق حٚل ـثر مـ افْٚس, ؾَد اختِػ 

 افًِمء ؾٔف:

: أنف ٓ يٍُر والمهر مـ افًِػ والِػ إػ↓ ؾذهٛ مٚفؽ وافنٚؾًل  -1

 بؾ يًٍؼ ويًتتٚب, ؾ٘ن تٚب وإٓ ؿتِْٚه حدا ـٚفزان ادحهـ, وفُْف يَتؾ بٚفًٔػ. 

= 
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= 

وذهٛ جٚظٜ مـ افًِػ إػ: أنف يٍُر, وهق مروى ظـ ظذ بـ أبك ضٚفٛ ـرم الل  -2

وبف ؿٚل ظٌد الل بـ ادٌٚرك, ♫, وجٓف, وهق إحدى افروايتغ ظـ أحد بـ حٌْؾ 

وهق وجف فًٌض أصحٚب افنٚؾًل روقان الل ظِٔف, وذهٛ أبق  وإشحٚق بـ راهقيٜ,

أنف ٓ يٍُر وٓ ↓: حٍْٜٔ, وجٚظٜ مـ أهؾ افُقؾٜ, وادزن صٚحٛ افنٚؾًل 

 يَتؾ, بؾ يًزر ويٌس, حتك يهذ.

ُجِؾ -واحتٟ مـ ؿٚل بٍُره بيٚهر الديٞ افثٚن ادذـقر وهق حديٞ: "إِن  َبْغَ افر 

ِك وا ْ اَلِة"َوَبْغَ افؼ  ِر, َتْرُك افه  ٍْ ُُ  وبٚفَٔٚس ظذ ـِّٜ افتقحٔد. -ف

ِْ٘حَدى َثاَلٍث" وفٔس ؾٔف  ٓ  بِ ٍِِؿ إِ ًْ واحتٟ مـ ؿٚل ٓ يَتؾ بحديٞ: "َٓ َيُِؾ َدِم اْمِرٍئ ُم

 افهالة.

ٌْ ﴿واحتٟ الّٓقر ظذ أنف ٓ يٍُر بَقفف تًٚػ:  َك بِِف َوَي ُر َأْن ُيْؼَ
ٍِ ٌْ َ ٓ َي ُر َمٚ إِن  اَّلل  ٍِ

ـْ َيَنٚءُ  َ
ِ
ٓ  الل َدَخَؾ ☺: (, وبَقفف 48)افًْٚء/﴾ ُدوَن َذفَِؽ د ََٚل َٓ إََِلَ إِ ـْ َؿ "َم

",...وتٖوفقا ؿقفف  َٜ اَلة" ظذ مًْك أنف يًتحؼ ☺: اْلَْ  ِر َتْرُك اْفه  ٍْ ُُ ٌِْد َوَبْغَ اْف ًَ "َبْغَ اْف

قل ظذ ادًتحؾ, أو ظذ أنف ؿد يٗول بسك افهالة ظَقبٜ افُٚؾر وهك افَتؾ, أو أنف مّ

 (.1/357. ـها )ذح مًِؿ:بف إػ افٍُر, أو أن ؾًِف ؾًؾ افٍُٚر والل اظِؿ

 ومٚ يىّئـ إفٔف افَِٛ أن تٚرـٓٚ ـٚؾٌر ـٍراً أـز, والل أظِؿ.
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 [رُدَوانقَ اُءضَانقَ] 

ـْ  ِف  ِٜ ظَ َم اْلَ وَ  ِٜ ْ  ًُ افْ  ؾِ هْ أَ  لِ قْ ؿَ  ـْ مِ وَ  ًٜ  ٚدِ ٌَ ًِ افْ  ِب َٚ ًَ تِ ا ُِقَؿ َٚ خَمْ َٚػ  َأهن  ًَ  َت
ِ
 
ِ
 َٓ , َّلل

وَن ِؾٔفِ  َسُ ّْ , فِ ِٔ ٍِ ْْ يْ وَ  َل قْ ََ ا افْ ذَ هَ  رُ ُِ ْْ يُ  ـْ مَ  ؼ  اْلَ  ـِ يِ دِ ى وَ دَ اَْلُ  ؾِ هْ أَ  ـْ مِ  ونَ د  ًُ يَ  َٓ , وَ َي

 َ ُدوَن َأن  اَّلل  َٓ َٚػ  َوَيْن ًَ َٓ فُ ْْ ظَ  ٚءُ َن يَ  ـْ مَ  ؾ  ِو يُ وَ ف يِْ دِ فِ  ءُ َٚ َن يَ  ـْ ي مَ دِ هَيْ َت َ  َٜ ج  ُح  , 
ِ
 ـْ د

ُٜ ﴿ :ؾ  َج وَ  ز  ظَ  اللُ  َل َٚ , ؿَ فِ يْ دَ فَ  فُ فَ  رَ ذْ ظُ  َٓ , وَ فِ ْٔ َِ ظَ  اللُ  فُ ِ  َو أَ  ٌَ ٌَٚفِ ُٜ اْف ِ ِف اْلُج 
ُؿْؾ َؾِِ

ًِغَ  ْؿ َأْجَ ـُ َِْق َصَٚء ََلََدا ٍٍْس ُهَداَهٚ ٚ َٔوَفْق ِصئَْْ ﴿: َل َٚ ؿَ وَ , (149)إنًٚم/ ﴾َؾ َٕ ؾ   ـُ َتَْْٔٚ 

ْقُل ِمْ ل ََ ـْ َحؼ  اْف
ُِ ـَ ﴿: َل َٚ ؿَ وَ , (13)افًجدة/أيٜ ﴾ َوَف ً ِم ثِرا ـَ ْ َؿ  َٓ ْد َذَرْأنَٚ ِلَ ََ َوَف

نْسِ  ِ ْٕ ـ  َوا  .(179)إظراف/أيٜ  ﴾اْلِ

, الً ْو ؾَ  ٔؿِ ًِ َْ ِْ فِ  ًٚ ََ يِ رِ , ؾَ ْغِ ََ يِ رِ ؾَ  ؿْ ُٓ َِ ًَ جَ , ؾَ ؿْ ِٓ ْٔ فَ إِ  ٍٜ َج َٚ َح  الَ بِ  َؼ ِْ اْلَ  َؼ َِ َخ  فُ َٕ َٚ حَ ٌْ ُش 

 ـْ مِ  ًٚ ٌَ يِ رِ ؿَ , وَ اً دَ ِٔ ًِ َش وَ  ًٚ ٔ  َِ َص , وَ اً دَ ِٔ ِص رَ وَ  ًٚ ي  قِ ؽَ  ؿْ ُٓ ْْ مِ  َؾ ًَ َج , وَ ًٓ دْ ظَ  ؿِ ِٔ حِ جَ ِْ فِ  ًٚ ََ يِ رِ ؾَ وَ 

َُٖخقنَ ﴿ اً دَ ِٔ ًِ بَ وَ  فِ تِ ْحَ رَ  ًْ ُؾ َوُهْؿ ُي ًَ ٍْ َُٖل َظم  َي ًْ  (1).(23)إنٌٔٚء/ ﴾ٓ ُي

 

اليمن بٚفَوٚء وافَدر رــ مـ أرـٚن اليمن, وٓ يهح إيمن ظٌد إٓ بف, وؿد دل ( 1)

 تٚب وافًْٜ والجٚع.ظِٔف افُ

 أوًٓ: افُتٚب:

َدرٍ ؿٚل تًٚػ: ﴿ ََ َُْٚه بِ َْ َِ  َخ
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ  ٚ ٕ

ُِْؿ (, وؿٚل: ﴿49﴾ )افَّر/إِ َ ِظَْْدُه ِظ إِن  اَّلل 

ُٛ َؽدًا َوَمٚ َتدْ 
ًِ ُْ ٌٍْس َمَٚذا َت َٕ َُِؿ َمٚ ِف إَْرَحِٚم َوَمٚ َتْدِري  ًْ َٞ َوَي ْٔ ٌَ ُل اْف  َوُيَْز 

ِٜ َٚظ  ً ِري اف

= 
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َ َظٌِِٔؿ َخٌِرٌ  َٖي  َأْرٍض مَتُقُت إِن  اَّلل  ٌٍْس بِ َٛ , وؿٚل: ﴿(34)فَمن/﴾ َٕ َت ـَ ٓ  َمٚ  ٌََْٚ إِ ـْ ُيِهٔ ُؿْؾ َف

ُ َفَْٚ  َأْحَهَُْْٔٚه ِف إَِمٍٚم ُمٌِغٍ , وؿٚل: ﴿(51)افتقبٜ/﴾ اَّلل 
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ َوَمٚ , وؿٚل: ﴿(12)يس/﴾ َو

ٓ  َأْن َيَن  ُ َتَنُٚءوَن إِ ُدوراً , وؿٚل: ﴿(32)الًٕٚن/﴾ َٚء اَّلل  َْ  َؿَدرًا َم
ِ
َٚن َأْمُر اَّلل  ـَ , (38)إحزاب/﴾ َو

َؾ وؿٚل: ﴿ ًَ ٌِِِْف َوَج ِف َوَؿ
ًِ
ّْ ٍِْؿ َوَختََؿ َظَذ َش ُ َظَذ ِظ ِ ُف اَّلل  ُه َوَأَو ُف َهَقا ََذ إََِلَ ـِ اخت  َٝ َم جْ َ َأَؾَرأ

ـْ هَيْ  َّ ِه ِؽَنَٚوًة َؾ
ُرونَ َظَذ َبَكِ ـ   َأَؾال َتَذ

ِ
ِد اَّلل  ًْ ـْ َب  .(23)الٚثٜٔ/﴾ ِديِف ِم

 ومـ افًْٜ:

 وافذي ؾٔف: ؿٚل ؾٖخزن ظـ اليمن, ؿٚل: "♠ حديٞ جزيؾ 
ِ
ـَ بَِّٚلل ِم ْٗ َأْن ُت

هِ  ِه َوَذ 
َدِر َخْرِ ََ ـَ بِْٚف ِم ْٗ ُتٌِِف َوُرُشِِِف َواْفَْٔقِم أَِخِر, َوُت ـُ تِِف َو َُ

 .(1ؿ/)مًِ". َوَماَلئِ

ْجُز ☺: "ؿٚل: ؿٚل رشقل الل ¶ وظـ ظٌد الل بـ ظّر  ًَ َدٍر َحت ك اْف ََ  بِ
ٍ
ؾ  َرء ـُ

ُْٔس  َُ  (2655)مًِؿ/". َواْف

يَقل: ☺ ؿٚل: شًّٝ رشقل الل ¶ وظـ ظٌد الل بـ ظّرو بـ افًٚص 

" ًِ ّْ َقاِت وإَْرَض بَِخ َّ  ً َُِؼ اف ٌَْؾ َأْن َُيْ َِٚديَر َؿ ََ َر الُل اْدَ ٍٜ َؿد   .(2156)افسمذي/". َغ َأْخػ َشَْ

وظَِٝ ٕٚؿتل بٚفٌٚب, ☺, ؿٚل: دخِٝ ظذ افٌْل ◙ وظـ ظّران بـ حهغ 

ى َيٚ َبِْل مَتِِٔؿؾٖتٚه ٕٚس مـ بْل متٔؿ, ؾَٚل: " ُِقا افٌُْؼَ ٌَ : ؿد بؼتْٚ ؾٖظىْٚ اْؿ ", ؿٚفقا

ُِقا اْفٌُْؼَ مرتغ, ثؿ دخؾ ظِٔف ٕٚس مـ أهؾ افّٔـ, ؾَٚل: " ٌَ ٚ اْؿ َٓ ِْ ٌَ َْ ـِ إِْذ َلْ َي َّ ى َيٚ َأْهَؾ اْفَٔ

: جئْٚك ًٕٖخؽ ظـ هذا إمر, ؿٚل: "َبُْق مَتِٔؿٍ  : ؿد ؿٌِْٚ يٚ رشقل الل, ؿٚفقا َٚن ", ؿٚفقا ـَ

َٛ ِف  َت ـَ َقاِت َوإَْرَض َو َّ  ً ََِؼ اف  ُثؿ  َخ
ِ
ٚء َٚن َظْرُصُف َظَذ اْحَ ـَ َُِف َو ٌْ ٌء َؿ ـْ َرْ ُُ ُ َوَلْ َي ِر اَّلل  ـْ افذ 

 
ٍ
ء ؾ  َرْ  .(7418)افٌخٚري/". ـُ

= 
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َل َمٚ يَقل: "☺ ؿٚل: شًّٝ رشقل الل ◙ وظـ ظٌٚدة بـ افهٚمٝ  إِن  َأو 

ـٌ إَِػ إَبَدِ 
ٚئِ ـَ , َؾَجَرى بَِم ُهَق  ْٛ ُت ـْ َٚل َفُف: ا ََ ََِؿ, َؾ ََ ُ اف ََِؼ اَّلل   .(4722)أبق داود/". َخ

اليمن بٚفَوٚء وافَدر, وؾٔم ذـرٕٚه ـٍٚيٜ,  وأيٚت وإحٚديٞ ـثرة جدًا ف إثٌٚت

 والل أظذ وأظِؿ.

ًٚ: الجٚع:  ثٚفث

شٔٚق مٚ ؾن مـ أيٚت ف ـتٚب الل ظز وجؾ, ومٚ ُروي مـ ♫: ؿٚل افالفُٚئل 

ف إثٌٚت افَدر, ومٚ َٕؾ مـ إجٚع افهحٚبٜ وافتٚبًغ والٚفٍغ َلؿ ☺ شْٜ رشقل الل 

 ل افًٌٚد ـِٓٚ خمِقؿٜ لل ظز وجؾ ضٚظٚهتٚ ومًٚصٔٓٚ.مـ ظِمء إمٜ: أن أؾًٚ

 ثؿ ؿٚل:╚, وروي ذفؽ ظـ افهحٚبٜ فٍيٚ...وذـر ظدد ـٌر مْٓؿ 

يَقفقن: ـؾ رء بَدر. ☺ وظـ ضٚووس: أدرـٝ ثِثمئٜ مـ أصحٚب رشقل الل 

 .(3/228:224)ذح أصقل آظتَٚد:ـها 

ٚبٜ ف إمٚرة ظٌد الل بـ افزبر وأول طٓقر افُالم ف افَدر ـٚن ف أواخر ظك افهح

 ـه(.86-65ـه( وظٌد ادِؽ بـ مروان )62-73)

.ًٚ  تًريػ افَوٚء وافَدر فٌٜ وذظ

مًْك افَوٚء ف فٌٜ افًرب افتل ِبٚ خٚضٌْٚ الل تًٚػ ورشقفف ♫: ؿٚل ابـ حزم 

دٕٚ: أنف الُؿ ؾَط.☺,   وِبٚ ٕتخٚضٛ وٕتٍٚهؿ مرا

ـؿ, وؿٙ الل ظز وجؾ بُذا أي حُؿ بف, ويُقن وفذفؽ يَقفقن: افَٚض بًّْك الٚ

ٓ  إِي ٚهُ أجوٚ بًّْك أمر, ؿٚل تًٚػ: ﴿ ٌُُدوا إِ ًْ ٓ  َت َٙ َرب َؽ َأ ء/﴾ َوَؿ إٕم مًْٚه بال  (23)الها

= 



[219] 

 

 
= 

 خالف أنف تًٚػ أمر أن ٓ تًٌدوا إٓ إيٚه.

 َوَؿَؤَْْٚ إَِفِْٔف َذفِ ويُقن أجوٚ بًّْك أخز, ؿٚل الل تًٚػ: ﴿
ِ
ٓء ُٗ َؽ إَْمَر َأن  َدابَِر َه

ُىقٌع ُمْهٌِِحغَ  َْ  بًّْك أخزٕٚه أن دابرهؿ مَىقع بٚفهٌٚح. (66)الجر/﴾ َم

ـ  وؿٚل تًٚػ: ﴿ ُِ ًْ َتْغِ َوَفَت ُدن  ِف إَْرِض َمر  ًِ ٍْ َتِٚب َفُت ُِ ئَٔؾ ِف اْف َوَؿَؤَْْٚ إَِػ َبِْل إِْها

ٌِراً  ـَ  ً ُِّقا ء/﴾ ُظ أي أخزٕٚهؿ بذفؽ, ويُقن أجوٚ بًّْك أراد, وهق ؿريٛ مـ  (4)الها

قنُ مًْك حُؿ, ؿٚل الل تًٚػ: ﴿ ُُ ـْ َؾَٔ ـُ قُل َفُف  َُ ٕ َم َي ِ٘ ً َؾ َٙ َأْمرا , (47)آل ظّران/﴾ إَِذا َؿ

 ومًْك ذفؽ حُؿ بُقٕف ؾُقٕف.

درت ومًْك افَدر ف افٌِٜ افًربٜٔ: افستٔٛ والد افذي يْتٓل إفٔف افقء, تَقل: ؿ

هَتَٚافٌْٚء تَديرا إذا رتٌتف وحددتف, ؿٚل تًٚػ: ﴿ ٚ َأْؿَقا َٓ َر ؾِٔ بًّْك رتٛ  (12)ؾهِٝ/﴾ َوَؿد 

َدرٍ أؿقاهتٚ وحددهٚ, وؿٚل تًٚػ: ﴿ ََ َُْٚه بِ َْ َِ  َخ
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ  ٚ ٕ

يريد تًٚػ برتٌٜ  (49)افَّر/﴾ إِ

 وحد.

تًٚػ ف رء بحّده  ؾًّْك ؿٙ وؿدر حُؿ ورتٛ, ومًْك افَوٚء وافَدر حُؿ الل

أو ذمف وبُقٕف وترتٌٔف ظذ صٍٜ ـذا وإػ وؿٝ ـذا ؾَط, وبٚلل تًٚػ افتقؾٔؼ. ـها 

 (2/122)افٍهؾ:

افَوٚء ف افٌِٜ ظذ وجقه مرجًٓٚ إػ إَوٚء افقء ومتٚمف, ♫: ؿٚل افزهري 

ذ أو ُأمٙ  ٍ ُٕ ى أو ُأوجٛ أو ُظِؿ أو  ؾَد ؿيض, وؿد  وـؾ مٚ ُأحُؿ ظِّف أو ُأتؿ  أو ُأد 

 .(4/125)افْٓٚيٜ ف ؽريٛ الديٞ:جٚءت هذه افقجقه ـِٓٚ ف إحٚديٞ. ـها 

ؾٚفَدر ظْد أهؾ آصىالح هق: مٚ شٌؼ بف افًِؿ, وجرى بف افَِؿ ممٚ هق ـٚئـ إػ 

= 
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إبد, وأنف ظز وجؾ ؿّدر مَٚدير الالئؼ, ومٚ يُقن مـ إصٔٚء ؿٌؾ أن تُقن ف إزل, 

ٚ شتَع ف أوؿٚت مًِقمٜ ظْده تًٚػ, وظذ صٍٚت خمهقصٜ, ؾٓل تَع وظِؿ شٌحٕٚف أهن

 ظذ حًٛ مٚ ؿدرهٚ, أو هق: مٚ يَدره الل ظز وجؾ مـ افَوٚء, ويُؿ بف مـ إمقر.

وافَوٚء ظْد أهؾ آصىالح هق: افًِؿ افًٚبؼ افذي حُؿ الل بف ف إزل, أو هق: 

 الُؿ افُع الجٚيل ف إزل.

وافٍرق بغ افَدر وافَوٚء, هق أن افَوٚء وجقد ♫: الرجٚن وفذفؽ يَقل 

جٔع ادقجقدات ف افِقح ادحٍقظ جمتًّٜ, وافَدر وجقدهٚ متٍرؿٜ ف إظٔٚن بًد 

ئىٓٚ. ـها   .(221)افتًريٍٚت/حهقل ذا

ؿٚل افنٔخ افروقان: وؿد يًٖل شٚئؾ ظـ افٍرق بغ افَوٚء وافَدر؟ والقاب أنف ؿد 

بًّْك افَدر ٓصساـٓم ف ثالث مراتٛ, أمٚ مـ جٜٓ افٍرق بْٔٓم ؾُّٔـ يٖيت افَوٚء 

 حك ذفؽ ف أربًٜ أمقر:

افٍرق إول: افَوٚء ثالث مراتٛ وافَدر أربع, ؾٚفَوٚء ظِؿ وـتٚبٜ ومنٔئٜ, ؾٓق 

 ,ًٚ ًٚ, ؾٕ٘م حُؿ بُقٕف ؿوٚء مزم ثالثٜ مراتٛ, ٕن الل ظز وجؾ إذا ؿٙ أمراً ـقٕٔ

ف يًْل أنف ؿدره وـتٌف وصٚء ـقٕف, ول يتٌؼ إٓ تٍْٔذه بَدرتف, وظْدمٚ وحُّف بُقٕ

ًٚ, ؿٚل تًٚػ ظـ ؿوٚءه افُقن: ﴿ َمَواِت َوإَْرِض َوإَِذا يهٌح مٚ ؿوٚه ؿدرًا واؿً  ً َبِديُع اف

قنُ  ُُ ـْ َؾَٔ ـُ قُل َفُف  َُ ٕ َم َي ِ٘ ً َؾ َٙ َأْمرا ُ , وؿٚل: ﴿(117)افٌَرة:﴾ َؿ َذفِِؽ اَّلل  ـَ ُُِؼ َمٚ َيَنُٚء إَِذا َؿَٚل   َُيْ

قنُ  ُُ ـْ َؾَٔ ـُ قُل َفُف  َُ ٕ َم َي ِ٘ ً َؾ َٙ َأْمرا  .(47)آل ظّران:﴾ َؿ

افٍرق افثٚن بغ افَوٚء وافَدر: أن افَوٚء ؽٔٛ ويُقن منٓقدًا بٚفَدرة ظْد وؿقع 
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قح افَدر, ؾٚفَوٚء ظِؿ وـتٚبٜ ومنٔئٜ, وظِؿ افتَدير ؽٔٛ ٓ أحد يًِؿ ظْف صٔئٚ, وافِ

ومٚ ؾٔف ه الل تًٚػ ف خَِف, ل يىِع ظِٔف مِؽ مَرب وٓ ٌٕل مرشؾ, ومنٔئٜ الل ظز 

ًٚ ٓ ًِٕؿ مٚ ؾٔٓٚ إٓ بًد وؿقظٓٚ ف افَدر.  وجؾ ؽٔٛ أجو

افٍرق افثٚفٞ بغ افَوٚء وافَدر: أن افَوٚء يًٌؼ مـ جٕٚٛ افَدرة, وينسك مًف ف 

افُتٚبٜ وادنٔئٜ, ويزيد افَدر مرتٌٜ الِؼ جٕٚٛ افتَدير, ؾُالمهٚ يتٍَٚن ف افًِؿ و

 اف ِذي وافتٍْٔذ, وفذفؽ طٓر افٍرق بغ افَوٚء وافَدر ف ؿقل اَلدهد: ﴿
ِ
 
ِ
ُجُدوا َّلل ًْ ٓ  َي َأ

ُِِْقَن ) ًْ قَن َوَمٚ ُت ٍُ َُِؿ َمٚ خُتْ ًْ َمَواِت َوإَْرِض َوَي  ً َء ِف اف ْٛ ٓ  25ُُيِْرُج اْلَ ُ ٓ إََِلَ إِ ُهَق  ( اَّلل 

ًَئِؿِ  ْرِش اْف ًَ , وهق يًْل أن افرزق مُتقب ف افَوٚء ف افًمء ؿٌؾ (26:25)افّْؾ/﴾ َرب  اْف

 تٍْٔذه ظْد افتخِٔؼ وافتُقيـ وخروجف وطٓقره ف افقاؿع بٚفَدرة ف إرض.

بع بغ افَوٚء وافَدر: أن افَوٚء أظؿ مـ حٔٞ افتًِؼ وافَدر أخص,  افٍرق افرا

ادراتٛ وافَوٚء أخص, ؾٚفَوٚء يتًِؼ بم ـٚن, ومٚ هق ـٚئـ,  وافَدر أظؿ مـ حٔٞ

ومٚ شُٔقن, أمٚ افَدر مـ جٕٚٛ افَدرة والِؼ وافتُقيـ, ؾٔتًِؼ بم ـٚن, ومٚ هق 

ـٚئـ, أو بم تؿ ويتؿ خَِف وتٍْٔذه, أمٚ مـ جٜٓ ادراتٛ ؾٚفَدر أظِؿ ٕنف أربع مراتٛ, 

 .(1/448:446)مْٜ افَدير:. ـها وافَوٚء أخص ٕنف ثالث مراتٛ, والل أظِؿ

 مراتٛ اليمن بٚفَوٚء وافَدر:

ؿٚل افنٔخ افروقان: مراتٛ افَوٚء وافَدر: هل ادراحؾ افتل يّر ِبٚ ادخِقق 

ًٚ بَدرة  ًٚ واؿً ويْتَؾ مـ ـقٕف مًِقمٜ ف ظِؿ الل ظز وجؾ وتَديره, إػ أن يُقن خمِقؿ

 (1/323)مْٜ افَدير:الل ومنٔئتف. ـها 
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ًٓ ف افٌْٚء, وهذه هل ادًِقمٜ أو  ؾِق ًٚ أراد أن يٌْل مْزٓ, ؾٕ٘ف شٍُٔر أو أن مْٓدش

افٍُرة, ثؿ شَٔقم برشؿ ادْزل ظذ افِقحٜ, وهذه هل افُتٚبٜ, ثؿ إذا تٔن مًف احٚل 

وادُٚن شَٔرر بْٚءه, وهذه هل ادنٔئٜ, وظْدئذ ُيْنئ ادْزل, وهْٚ تؿ مٚ أراده, ولل 

ؾجّٔع خَِف ف ظِّف إزيل, وـتٌٓؿ ف افِقح ادحٍقظ, ثؿ صٚء شٌحٕٚف ادثؾ إظذ, 

 إجيٚدهؿ ؾٖوجدهؿ, وهذه هل مراتٛ اليمن بٚفَوٚء وافَدر.

افٌٚب افًٚذ ف مراتٛ افَوٚء وافَدر افتل مـ ل يٗمـ ِبٚ ل ♫: ؿٚل ابـ افَٔؿ 

 يٗمـ بٚفَوٚء وافَدر, وهل أربع مراتٛ:

 رب شٌحٕٚف بٕٚصٔٚء ؿٌؾ ـقهنٚ.ادرتٌٜ إوػ: ظِؿ اف

 ادرتٌٜ افثٕٜٚٔ: ـتٚبتف َلٚ ؿٌؾ ـقهنٚ.

 ادرتٌٜ افثٚفثٜ: منٔئتف َلٚ.

بًٜ: خَِف َلٚ.  ادرتٌٜ افرا

 ادرتٌٜ إوػ: افًِؿ:

وهل افًِؿ افًٚبؼ ؾَد اتٍؼ ظِٔف افرشؾ مـ أوَلؿ إػ خٚمتٓؿ, واتٍؼ ظِٔف جٔع 

 ؿ جمقس إمٜ.افهحٚبٜ ومـ تًٌٓؿ مـ إمٜ, وخٚفٍٓ

ِٜ وـتٚبتف افًٚبَٜ تدل ظذ ظِّف ِبٚ ؿٌؾ ـقهنٚ, وؿد ؿٚل تًٚػ: ﴿ َُ الئِ َّ ِْ
َوإِْذ َؿَٚل َرب َؽ فِ

ٌ ُح  ًَ ُٕ ـُ  َْٕح َمَٚء َو ُؽ افد 
ٍِ
ًْ ٚ َوَي َٓ ُد ؾِٔ

ًِ ٍْ ـْ ُي ٚ َم َٓ ُؾ ؾِٔ ًَ ًٜ َؿُٚفقا َأتَْج ٍَ  إِن  َجِٚظٌؾ ِف إَْرِض َخِِٔ

د   ََ ُٕ ِدَك َو ّْ قنَ بَِح ُّ َِ ًْ َُِؿ َمٚ ٓ َت , ؿٚل جمٚهد: ظِؿ مـ إبِٔس (32)افٌَرة/﴾ ُس َفَؽ َؿَٚل إِن  َأْظ

 ادًهٜٔ وخَِف َلٚ.
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وؿٚل ؿتٚدة: ـٚن ف ظِّف أنف شُٔقن مـ تِؽ الَِٜٔ أنٌٔٚء ورشؾ وؿقم صٚلقن 

 وشٚـْق الْٜ.

 وؿٚل ابـ مًًقد: أظِؿ مٚ ٓ تًِّقن مـ إبِٔس.

ُِْؿ ؿ مـ إبِٔس أنف ٓ يًجد ٔدم, وؿٚل تًٚػ: ﴿وؿٚل جمٚهد أجوٚ: ظِ َ ِظَْْدُه ِظ إِن  اَّلل 

ُٛ َؽدًا َوَمٚ َتْدِري 
ًِ ُْ ٌٍْس َمَٚذا َت َٕ َْرَحِٚم َوَمٚ َتْدِري  ْٕ َُِؿ َمٚ ِف ا ًْ َٞ َوَي ْٔ ٌَ ُل اْف  َوُيَْز 

ِٜ َٚظ  ً اف

َ َظٌِِٔؿ َخٌِرٌ  َٖي  َأْرٍض مَتُقُت إِن  اَّلل  ٌٍْس بِ  .(34فَمن/)﴾ َٕ

 وفًِِؿ الَلل مراتٛ ذـرهٚ أهؾ افًْٜ والمظٜ وهل :

ُل بٚفقء ؿٌؾ ـقٕف, ؿٚل تًٚػ: ﴿▐ ظِّف  -1  َوُيَْز 
ِٜ َٚظ  ً ُِْؿ اف َ ِظَْْدُه ِظ إِن  اَّلل 

 ٍْ َٕ ُٛ َؽدًا َوَمٚ َتْدِري 
ًِ ُْ ٌٍْس َمَٚذا َت َٕ َْرَحِٚم َوَمٚ َتْدِري  ْٕ َُِؿ َمٚ ِف ا ًْ َٞ َوَي ْٔ ٌَ َٖي  َأْرٍض اْف ٌس بِ

َ َظٌِِٔؿ َخٌِرٌ   .(34)فَمن/﴾ مَتُقُت إِن  اَّلل 

َبْؾ َبَدا ََلُْؿ َمٚ بم ل يُـ فق ـٚن ـٔػ ـٚن يُقن, ؿٚل تًٚػ: ﴿▐ ظِّف  -2

ِٚذُبقنَ  َُ ُْؿ َف ٚ هُنُقا َظُْْف َوإهِن  َ
ِ
ُٚدوا ح ًَ وا َف ٌُْؾ َوَفْق ُرد  ـْ َؿ قَن ِم ٍُ ُٕقا ُُيْ ٚ  .(28)إنًٚم/﴾ ـَ

ـَ ظِّف بم هق ـٚئـ, ؿٚل تًٚػ: ﴿ -3 ٚ َوَمٚ َيِْْزُل ِم َٓ ُٟ ِف إَْرِض َوَمٚ َُيُْرُج ِمْْ
َُِؿ َمٚ َيِِ ًْ َي

قرُ  ٍُ ٌَ ِحُٔؿ اْف ٚ َوُهَق افر  َٓ ُرُج ؾِٔ ًْ  َوَمٚ َي
ِ
َمء  ً  .(2)شٌٖ/﴾ اف

ِٛ ٓظِّف بٚفقء بًد ـقٕف, ؿٚل تًٚػ: ﴿ -4 ْٔ ٌَ ٚتُِح اْف ٍَ َُِؿ  َوِظَْْدُه َم ًْ ٓ  ُهَق َوَي ٚ إِ َٓ ُّ َِ ًْ َي

 ٍٛ َُِمِت إَْرِض َوٓ َرْض ٍٜ ِف ُط  ٌ ٚ َوٓ َح َٓ ُّ َِ ًْ ٓ  َي  إِ
ٍٜ ـْ َوَرَؿ ُط ِم َُ ًْ ٌَْحِر َوَمٚ َت َوٓ َمٚ ِف اْفَز  َواْف

ٓ  ِف ـَِتٍٚب ُمٌِغٍ   .(59)إنًٚم/﴾ َيٚبٍِس إِ

 ادرتٌٜ افثٕٜٚٔ: افُتٚبٜ:
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وجؾ ـتٛ ـؾ رء ف افِقح ادحٍقظ, ـتٛ الالئؼ وأؾًَٚلٚ, ـتٛ  وهل أن الل ظز

 َأْحَهَُْْٔٚه ِف إَِمٍٚم ُمٌِغٍ أهؾ الْٜ وافْٚر وأظمَلؿ, ؿٚل تًٚػ: ﴿
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ , (12)يس/﴾ َو

ٌْؾِ وؿٚل: ﴿ ـْ َؿ ٓ  ِف ـِتٍَٚب ِم ْؿ إِ ُُ
ًِ ٍُ ٍٜ ِف إَْرِض َوٓ ِف َأنْ ٌَ ـْ ُمِهٔ أََهٚ إِن   َمٚ َأَصَٚب ِم َْٕزَ َأْن 

رٌ  ًِ  َي
ِ
َِٚديَر اْلاََلئَِؼ َؿٌَْؾ َأْن : "☺, وؿٚل رشقل الل (22/)الديد﴾ َذفَِؽ َظَذ اَّلل  ََ َٛ الُل َم َت ـَ

 
ِ
ٚء ََٚل: َوَظْرُصُف َظَذ اْحَ , َؿ ٍٜ َغ َأْخَػ َشَْ ًِ ّْ َقاِت َوإَْرِض َبَخ َّ  ً َُِؼ اْف ََٚن الُل وَ ", وؿٚل: "َُيْ َلْ ـَ

َقاِت  َّ ًَ ََِؼ اْف , َوَخ
ٍ
ؾ  َرء ـُ ِر  ـْ َٛ ِف افذ  َت ـَ , َو

ِ
َٚء ََٚن َظْرُصُف َظَذ اْحَ ـَ ُه, َو ـْ َرٌء َؽْرُ ُُ َي

 ".َوإَْرَض 

أجع افهحٚبٜ وافتٚبًقن وجٔع أهؾ افًْٜ والديٞ أن ـؾ ♫: ؿٚل ابـ افَٔؿ 

افَرآن ظذ أن افرب تًٚػ ـتٛ ـٚئـ إػ يقم افَٔٚمٜ ؾٓق مُتقب ف أم افُتٚب, وؿد دل 

ف أم افُتٚب مٚ يًٍِف ومٚ يَقفف, ؾُتٛ ف افِقح أؾًٚفف وـالمف, ؾتٌٝ يدا أيب َلٛ ف 

 .(121)صٍٚء افًِٔؾ/افِقح ادحٍقظ ؿٌؾ وجقد أيب َلٛ. ـها 

 ؿٚل افنٔخ مّد حًٚن: ادرتٌٜ افثٕٜٚٔ: افُتٚبٜ ويدخؾ ؾٔٓٚ َخًٜ مَٚدير:

تَدير إزيل ؿٌؾ خِؼ افًّقات وإرض, ؾٚلل رازق ؿٌؾ أن افتَدير إول: هق اف

 ُيِؼ ادرزوؿغ, وظٚل ؿٌؾ أن ُيِؼ الِؼ افذي يًِؿ أحقاَلؿ أجًغ.

ُ َفَْٚؿٚل ربْٚ تٌٚرك وتًٚػ: ﴿ َٛ اَّلل  َت ـَ ٓ  َمٚ 
ٌََْٚ إِ ـْ ُيِهٔ َمٚ , وؿٚل تًٚػ: ﴿(51)افتقبٜ/﴾ ُؿْؾ َف

ٍٜ ِف  ٌَ ـْ ُمِهٔ أََهٚ إِن  َذفَِؽ َظَذ َأَصَٚب ِم َْٕزَ ـْ َؿٌِْؾ َأْن  ٓ  ِف ـَِتٍٚب ِم
ْؿ إِ ُُ ًِ ٍُ إَْرِض َوٓ ِف َأنْ

ٌر ) ًِ  َي
ِ
ؾ  خُمَْتٍٚل 22اَّلل  ـُ   ٛ

ُ ٓ ُيِ ْؿ َواَّلل  ـُ َرُحقا بَِم آَتٚ ٍْ ْؿ َوٓ َت ُُ ٔاْل َتَْٖشْقا َظَذ َمٚ َؾَٚت َُ
( فِ

ٓ  ِف ـَِتٍٚب ُمٌِغٍ تًٚػ: ﴿, وؿٚل (23:22)الديد/﴾ َؾُخقرٍ   َوإَْرِض إِ
ِ
َمء  ً  ِف اف

ٍٜ
ٌَ
ـْ َؽٚئِ ﴾ َوَمٚ ِم
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 .(75)افّْؾ/

َٛ ِف ☺: "وؿٚل ادهىٍك  َت ـَ , َو
ِ
ٚء ََٚن َظْرُصُف َظَذ اْحَ ـَ ُه, َو ـْ َرٌء َؽْرُ ُُ ََٚن الُل َوَلْ َي ـَ

َقاِت َوإَْرَض  َّ  ً ََِؼ اف , َوَخ
ٍ
ؾ  َرء ـُ ِر  ـْ  "افذ 

 افتَدير افثٚن: تَدير يقم ادٔثٚق.

ْؿ ؿٚل تًٚػ: ﴿ ِٓ ًِ ٍُ َدُهْؿ َظَذ َأنْ َٓ ْؿ َوَأْص ُٓ َت ي  قِرِهْؿ ُذر  ُٓ ـْ ُط ـْ َبِْل آَدَم ِم َوإِْذ َأَخَذ َرب َؽ ِم

ـْ هَ  ْٚ  َظ ـُ  ٚ ٕ  إِ
ِٜ ََٔٚم َِ قُفقا َيْقَم اْف َُ َٕٚ َأْن َت ْد ِٓ ْؿ َؿُٚفقا َبَذ َص ُُ ُٝ بَِرب  ًْ  (172)إظراف/﴾ َذا َؽٚؾِِِغَ َأَخ

ًٚ, ثؿ صقرهؿ ◙ وظـ أيب بـ ـًٛ   ؿٚل ف أيٜ افًٚبَٜ: جًٓؿ ؾجًِٓؿ أرواح

, ثؿ أخذ ظِٔٓؿ ادٔثٚق وأصٓدهؿ ظذ أنًٍٓؿ: ﴿ ْؿ ؾٚشتْىَٓؿ ؾتُِّقا ُُ ُٝ بَِرب  ًْ َأَخ

أبٚـؿ آدم ﴾, ؿٚل: إن أصٓد ظُِٔؿ افًّقات وإرؤغ افًٌع, وأصٓد ظُِٔؿ َؿُٚفقا َبَذ 

 أن تَقفقا يقم افَٔٚمٜ: ل ًِٕؿ ِبذا.♠ 

واظِّقا أن ٓ إَل ؽري, وٓ رب ؽري ؾال تؼـقا يب صٔئٚ, إن شٖرشؾ فُؿ رشع 

يذـروُٕؿ ظٓدي ومٔثٚؿل, وأنزل ظُِٔؿ ـتٌل, ؿٚفقا: صٓدٕٚ بٖنؽ ربْٚ وإَلْٚ وٓ رب 

 ؽرك, وأؿروا بذفؽ.

 افتَدير افثٚفٞ: افتَدير افًّري.

ِٞ خِؼ افْىٍٜ ف إرحٚم, ـم ؿٚل تًٚػ: ﴿ ظْد ًْ ٌَ ـَ اْف ٍٛ ِم ْْتُْؿ ِف َرْي ـُ ُس إِْن  َٚ افْٚ  َيٚ َأهي 

 ََ  ِ ٍٜ َوَؽْرِ خُمَ ََ  ِ ٍٜ خُمَ ٌَ ـْ ُمْو  ُثؿ  ِم
ٍٜ ََ َِ ـْ َظ  ُثؿ  ِم

ٍٜ ٍَ ُْٕى ـْ  ـْ ُتَراٍب ُثؿ  ِم ْؿ ِم ـُ َْٚ َْ َِ ٕ ٚ َخ ِ٘ ْؿ َؾ ُُ َ َف  فٌَُِْغ 
ٍٜ

 َِ ُٕ ْؿ مَ َو ُُ ْؿ َوِمْْ ـُ قا َأُصد  ٌُ ُِ ٌْ اًل ُثؿ  فَِت ٍْ
ْؿ ضِ ُُ ُْٕخِرُج ًك ُثؿ   ّّ ًَ ََٕنُٚء إَِػ َأَجٍؾ ُم ـْ ر  ِف إَْرَحِٚم َمٚ 

ًٚ َوَتَرى إَْرَض َهٚ ٍِْؿ َصْٔئ ِد ِظ ًْ ـْ َب ََِؿ َم ًْ ٔاْل َي َُ
ِر فِ ُّ ًُ ـْ ُيَرد  إَِػ َأْرَذِل اْف ْؿ َم ُُ ًة ِمدَ ُيَتَقَف  َوِمْْ
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 ٍٟ ؾ  َزْوٍج َِبِٔ ـُ ـْ  ْٝ ِم ٌََت ْٝ َوَأنْ ْت َوَرَب َٚء اْهتَز  ٚ اْحَ َٓ َِْٔ َِ٘ذا َأنَْزْفَْٚ َظ , وؿٚل شٌحٕٚف: (5)الٟ/﴾ َؾ

قا َأنْ ﴿ ـ  ْؿ َؾال ُتَز ُُ ٚتِ َٓ ٌٜ ِف ُبُىقِن ُأم  ـَ إَْرِض َوإِْذ َأنْتُْؿ َأِجْ  ْؿ ِم ـُ َٖ ْؿ إِْذ َأنَْن ُُ َُِؿ بِ ًَ ُهَق َأْظ ْؿ ٍُ ُُ

ك ََ ـِ ات  َّ َُِؿ بِ  .(32)افْجؿ/﴾ ُهَق َأْظ

ـْ ُأنْثَك وؿٚل تًٚػ: ﴿ ُؾ ِم
ِّ
ًٚ َوَمٚ حَتْ ْؿ َأْزَواج ُُ َِ ًَ  ُثؿ  َج

ٍٜ ٍَ ُْٕى ـْ  ـْ ُتَراٍب ُثؿ  ِم ْؿ ِم ُُ ََ َِ ُ َخ َواَّلل 

رِ  ُّ ـْ ُظ ُص ِم ََ ٍر َوٓ ُيْْ  ّ ًَ ـْ ُم ُر ِم  ّ ًَ ِف َوَمٚ ُي
ِّ ِْ ًِ ٓ  بِ  َوٓ َتَوُع إِ

ِ
ٓ  ِف ـِتٍَٚب إِن  َذفَِؽ َظَذ اَّلل  ِه إِ

رٌ  ًِ  .(11)ؾٚضر/﴾ َي

ـم ف افهحٔحغ مـ حديٞ ابـ مًًقد ؿٚل: حدثْٚ رشقل الل ☺ وؿٚل افٌْل 

َغ َيْقًمٚ, ُثؿ  , وهق افهٚدق ادهدوق, ؿٚل: "☺
ًِ ِف َأْرَب ـِ ُأم  ُف ِف َبْى َُ ِْ ُع َخ َّ ْؿ جُيْ ـُ إِن  َأَحَد

قُن ظَ  ُُ َِِمٍت, َي ـَ َْٖرَبِع  َمُر بِ ْٗ ٚ َؾُٔ ًُ َِ ُ َم ُٞ اَّلل  ًَ ٌْ ًٜ ِمْثَؾ َذفَِؽ, ُثؿ  َي ٌَ قُن ُمْو ُُ ًٜ ِمْثَؾ َذفَِؽ, ُثؿ  َي ََ َِ

ُج  ِ٘ن  افر  وُح, َؾ ُخ ؾِِٔف افر  ٍَ ٌٔد, ُثؿ  ُيْْ
ًِ لٌّ َأْو َش

َِ َُِف َوَص َُِف َوِرْزَؿُف َوَأَج َّ ْٛ َظ ُت ـْ ُٚل َفُف: ا ََ ْؿ َؾ ِمْْ َوُي ُُ

ِؾ أَ  َّ ًَ ُؾ بِ َّ ًْ َِِْٔف ـَِتُٚبُف َؾَٔ ٌُِؼ َظ ًْ ٓ  ِذَراٌع َؾَٔ  إِ
ِٜ قُن َبَُْْٔف َوَبْغَ اْلَْ  ُُ ُؾ َحت ك َمٚ َي َّ ًْ ِر, َفَٔ ْهِؾ افْٚ 

 ًْ َتُٚب َؾَٔ
ُِ َِِْٔف اْف ٌُِؼ َظ ًْ ٓ  ِذَراٌع َؾَٔ ِر إِ قُن َبَُْْٔف َوَبْغَ افْٚ  ُُ ُؾ َحت ك َمٚ َي َّ ًْ ِؾ َأْهِؾ َوَي َّ ًَ ُؾ بِ َّ

 ِٜ  ".اْلَْ 

بع: افتَدير القيل.  افتَدير افرا

ـَ )ف فِٜٔ افَدر, ؿٚل تًٚػ: ﴿ ْٚ  ُمِْْذِري ـُ  ٚ ٕ  إِ
ٍٜ ـَ ٌََٚر  ُم

ٍٜ َِ ٕ ٚ َأنَْزْفَُْٚه ِف َفْٔ ؾ  3إِ ـُ َرُق  ٍْ ٚ ُي َٓ ( ؾِٔ

ٍُِٔؿ ) ْٚ  ُمْرِشِِغَ 4َأْمٍر َح ـُ  ٚ ٕ َٕٚ إِ ـْ ِظِْْد  .(5:3)افدخٚن/﴾ ( َأْمًرا ِم

 ؿٚل جمٚهد: فِٜٔ افَدر: فِٜٔ الُؿ.

: ُيُتٛ ف أم افُتٚب ف فِٜٔ افَدر مٚ يُقن ف افًْٜ مـ ◙وؿٚل ابـ ظٌٚس 
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 مقت وحٔٚة ورزق ومىر حتك الجٚج يَقل: يٟ ؾالن وؾالن.

ْٜ وؿٚل مَٚتؾ: يَدر الل تًٚػ ف فِٜٔ افَدر مـ أمر افًْٜ ف أروف وف ظٌٚده إػ افً

 افَٚبِٜ.

 افتَدير الٚمس: افتَدير افٔقمل.

ْٖنٍ وأثٚر ف ذفؽ ظـ افهحٚبٜ وإئّٜ ـثرة جدًا, ؿٚل تًٚػ: ﴿ ؾ  َيْقٍم ُهَق ِف َص ﴾ ـُ

, ؾٚفتَدير افٔقمل: هق شقق ادَٚدير إػ ادقاؿٔٝ افتل ؿدرت َلٚ ؾٔم شٌؼ. ـها (29)افرحـ/

 بتكف. (81:64)افَوٚء وافَدر/

 افثٚفثٜ: ادنٔئٜ:ادرتٌٜ 

: وهذه ادرتٌٜ ؿد دل ظِٔٓٚ إجٚع افرشؾ مـ أوَلؿ إػ آخرهؿ, ♫ؿٚل ابـ افَٔؿ 

وجٔع افُتٛ ادْزفٜ مـ ظْد الل, وافٍىرة افتل ؾىر الل ظِٔٓٚ خَِف, وأدفٜ افًَقل 

وافًٔٚن, وفٔس ف افقجقد مقجٛ ومَتض إٓ منٔئٜ الل وحده, ؾم صٚء ـٚن ومٚ ل ينٖ 

 .(125)صٍٚء افًِٔؾ/ـ. ـها ل يُ

غَ ؿٚل تًٚػ: ﴿
ِ
َٚد ًَ ُ َرب  اْف ْفَْٚ ﴾, وؿٚل تًٚػ: ﴿َوَمٚ َتَنُٚءوَن إِٓ  َأْن َيَنَٚء اَّلل  َٕز   َٚ َوَفْق َأنْ 

 ْٗ ُٕقا فُِٔ ٚ ـَ  ُؿٌاًُل َمٚ 
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ ْؿ 

ِٓ َِْٔ َٕٚ َظ ْؿ اْدَْقَتك َوَحَؼْ ُٓ َّ  ِ ـَ َٜ َو َُ
ْؿ اْدَالئِ ِٓ ِمُْقا إِٓ  َأْن َيَنَٚء إَِفْٔ

َِٔؿٍ , وؿٚل تًٚػ: ﴿(111)إنًٚم/﴾ الل َت ًْ ٍط ُم ا ُِْف َظَذ ِسَ ًَ ْٖ جَيْ ـْ َيَن ُِْف َوَم
ُ ُيْوِِ ْٖ اَّلل  ـْ َيَن ﴾ َم

 .(39)إنًٚم/

ْحَ : "☺وؿٚل رشقل الل  َٚبَِع افر  ـْ َأَص  ِم
ْغِ ًَ ٌَ ٚ َبْغَ إِْص َٓ  ِ ـُ ُِقَب َبِْل َآَدَم  ٍٛ إِن  ُؿ ِْ ََ ـَ ـِ 

َٚءُ  ُٞ َيَن ؾف َحْٔ  .(2654)مًِؿ/". َواِحٍد ُيَك 
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بًٜ: الِؼ.  ادرتٌٜ افرا

بًٜ مـ مراتٛ افَوٚء وافَدر وهل مرتٌٜ خِؼ الل ♫: ؿٚل ابـ افَٔؿ  ادرتٌٜ افرا

شٌحٕٚف إظمل وتُقيْف وإجيٚده َلٚ, وهذا أمر متٍؼ ظِٔف بغ افرشؾ صذ الل تًٚػ 

)صٍٚء وظِٔف اتٍَٝ افُتٛ الَلٜٔ وافٍىر وافًَقل وآظتٌٚر. ـها ظِٔٓؿ وشِؿ, 

 .(123افًِٔؾ/

 َوـٌِٔؾ ؿٚل الل تًٚػ: ﴿
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ  َوُهَق َظَذ 

ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ ُ َخٚفُِؼ  , وؿٚل تًٚػ: (62)افزمر/﴾ اَّلل 

 َوإَْرضِ ﴿
ِ
َمء  ً ـَ اف ْؿ ِم ُُ  َيْرُزُؿ

ِ
ـْ َخٚفٍِؼ َؽْرُ اَّلل  ُِْؼ , وؿٚل تًٚػ: ﴿(3ؾٚضر/)﴾ َهْؾ ِم َهَذا َخ

ـْ ُدوِٕفِ  ـَ ِم ِذي ََِؼ اف  َُٖروِن َمَٚذا َخ  َؾ
ِ
 , وؽر ذفؽ مـ أيٚت.(11)فَمن/﴾ اَّلل 

مرؾقظٚ: إن الل يهْع ـؾ صٕٚع  ◙وفٌِخٚري ف خِؼ أؾًٚل افًٌٚد ظـ حذيٍٜ 

 وصًْتف.

ـ  : "☺وؿٚل افٌْل  َهٚ, َوَز َقا َْ ٍِْز َت َٕ ؿ  آِت  ُٓ ِ ٚ اف  َٓ ٕ َؽ َوفِٔ  َٚ, إِ ََٚه ـ  ـْ َز َٝ َخْرُ َم ٚ َأنْ َٓ

 َٚ  ", وؽر ذفؽ مـ إحٚديٞ.َوَمْقََٓه

 ادخٚفٍقن ٕهؾ افًْٜ ف افَدر:

افَدريٜ: هؿ افذيـ يٍْقن ؿدر ادقػ ظز وجؾ: وهق ظِؿ الل إزيل إبدي بُؾ رء, 

ٍقظ مَٚدير ـؾ رء حتك تَقم ومٚ افًٌٚد ظٚمِقن صٚئرون, وـتٚبٜ الل ف افِقح ادح

افًٚظٜ, ومنٔئٜ الل افنٚمِٜ, وؿدرتف افتٚمٜ, وأن مٚ صٚء الل ـٚن, ومٚ ل ينٖ ل يُـ, 

 وخِؼ الل فُؾ ادخِقؿٚت وٕظمل افًٌٚد.
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 .(1/211)ذح مًِؿ:ؿٚل افْقوي: وشّٔٝ هذه افٍرؿٜ ؿدريٜ لُٕٚرهؿ افَدر. ـها 

لل افًٚبؼ فُؾ رء, ؿد إَروقا ول يٌؼ مْٓؿ وهٗٓء افَدريٜ افذيـ يٍْقن ظِؿ ا

 أحدا, وهٗٓء هؿ ؽالة افَدريٜ, وؿٔض الل ظز وجؾ َلؿ افهحٚبٜ افُرام.

ؿٚل أصحٚب ادَٚٓت مـ ادتُِّغ: ؿد إَروٝ افَدريٜ ♫: ؿٚل افْقوي 

)ذح افَٚئِقن ِبذا افَقل افنْٔع افٌٚضؾ, ول يٌؼ أحدا مـ أهؾ افٌَِٜ ظِٔف. ـها 

 .(1/212:211ؿ:مًِ

وافُالم ف افَوٚء وافَدر ضٚفتف ـؾ ؾرؿٜ مـ افٍرق, ؾِْْير مَٚٓهتؿ ف افَدر, وهؾ 

 واؾَقا سيح افُتٚب وافًْٜ, أم خٚفٍقه:

 مقؿػ القارج مـ افَدر: -أ

تٌٚيْٝ ؾرق القارج ؾٔم بْٔٓؿ, ؾّْٓؿ مـ يثٌٝ افَدر ظذ مْٟٓ أهؾ افًْٜ والمظٜ, 

 ٓؿ مـ يٍهؾ:ومْٓؿ مـ ئٍْف, ومْ

ؾٜٔ مـ افًجٚردة, والٚرثٜٔ  -1 مـ يٍْل افَدر مْٓؿ هؿ: ادّٔقٕٜٔ, والّزيٜ, وإضرا

 مـ البٚؤٜ, وافنٌٌٜٔٔ مـ افًٌٜٓٔٔ.

ظـ ادّٔقٕٜٔ: وافٍرؿٜ افثٕٜٚٔ مـ افًجٚردة ادّٔقٕٜٔ, ♫ ؿٚل أبق الًـ إصًري 

فؽ أهنؿ يزظّقن أن الل شٌحٕٚف وافذي تٍردوا بف افَقل بٚفَدر ظذ مذهٛ ادًتزفٜ, وذ

, ؾٓؿ يًتىًٔقن افٍُر  ؾقض إظمل إػ افًٌٚد, وجًؾ َلؿ آشتىٚظٜ إػ ـؾ مٚ ـٍِقا

واليمن جًٔٚ, وفٔس لل شٌحٕٚف ف أظمل افًٌٚد منٔئٜ, وفٔس أظمل افًٌٚد خمِقؿٜ لل. 

 .(62)مَٚٓت الشالمٔغ/ـها 
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والمظٜ: الٚزمٜٔ, وافنًٌٜٔٔ, والٍِٜٔ,  مـ يثٌٝ افَدر ظذ وؾؼ أهؾ افًْٜ -2

 وادجٓقفٜٔ مـ افًجٚردة, وجٓقر البٚؤٜ.

 مـ يٍهؾ مْٓؿ: ادًِقمٜٔ مـ الٚزمٜٔ. -3

 مقؿػ افنًٜٔ مـ افَدر: -ب

إن مـ أصقل افًَٔدة ظْد افنًٜٔ, ظَٔدة افٌداءه, وهذه افًَٔدة تَيض ظذ افَوٚء 

ٕربًٜ, بًَٔدة افٌداءه صٚرت ٓ ؿّٜٔ َلٚ, ٕن الل وافَدر, ؾ٘ن مراتٛ افَوٚء وافَدر ا

ظز وجؾ ظْدهؿ ؿد يٖمر بٖمر, ثؿ يرى بًد ذفؽ أن هذا إمر ؽر صٚفح ؾٌٔدفف!, أي بدا 

فف أن يٌدفف!, وهؿ بذفؽ ؿد وصٍقا الل ظز وجؾ بٚلٓؾ, تًٚػ الل ظـ ؿقَلؿ ظِقاً 

 ـٌرا.

 مقؿػ افَدريٜ )ادًتزفٜ( مـ افَدر: -ج

أجًٝ ادًتزفٜ ظذ أن الل شٌحٕٚف ل ُيِؼ افٍُر وادًٚيص وٓ ♫: إصًري ؿٚل 

صٔئٚ مـ أؾًٚل ؽره, إٓ رجال مْٓؿ: ؾٕ٘ف زظؿ أن الل خَِٓٚ بٖن خِؼ أشمءهٚ 

وأحُٚمٓٚ حُك ذفؽ ظـ صٚفح ؿٌٜ, وأجًٝ ادًتزفٜ إٓ ظٌٚدا أن الل جًؾ اليمن 

ًؾ افتًّٜٔ فإليمن والُؿ بٖنف حًـ وافتًّٜٔ  حًْٚ وافٍُر ؿٌٔحٚ, ومًْك ذفؽ أنف ج

, ثؿ إٕف ـٍر وـذفؽ ادٗمـ.   فٍُِر والُؿ بٖنف ؿٌٔح, وأن الل خِؼ افُٚؾر ٓ ـٚؾرا

 واختٍِٝ ادًتزفٜ هؾ يَٚل إن الًٕٚن ُيِؼ ؾًِف أم ٓ ظذ ثالث مَٚٓت: 

لًٕٚن ٕن ؾزظؿ بًوٓؿ أن مًْك ؾٚظؾ وخٚفؼ واحد, وأن  ٓ ٕىِؼ ذفؽ ف ا -1

 مًْْٚ مْف.
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 وؿٚل بًوٓؿ: هق افًٍؾ ٓ بآخٜ وٓ بجٚرحٜ وهذا يًتحٔؾ مْف.  -2

وؿٚل بًوٓؿ: مًْك خٚفؼ أنف وؿع مْف افًٍؾ مَدرا, ؾُؾ مـ وؿع ؾًِف مَدرا ؾٓق  -3

 .(135)مَٚٓت الشالمٔغ/خٚفؼ فف ؿديم ـٚن أو مدثٚ. ـها 

ف بٚب اليمن بٚفَوٚء وافَدر, ؾٚفَدريٜ وِبذه إؿقال وؿًٝ ادًتزفٜ ف خِؾ ـٌر 

 مـ ادًتزفٜ ؽٚفقا ف الُّٜ, وؾرضقا ف افَدرة.

 مقؿػ ادرجئٜ مـ افَدر: -د

: إن الل تًٚػ خِؼ ادخِقؿٚت, وأمر احٖمقرات ٓ فًِٜ  ومـ أصٓرهؿ إصٚظرة ؿٚفقا

ذا جًِقا افًٌد وٓ لُّٜ, بؾ إٕف تًٚػ ؾًؾ ذفؽ دحض ادنٔئٜ والرادة, وبَقَلؿ ه

مًِقب الرادة, ومٚفقا إػ افَقل بٚلز, ؾٓؿ ف افيٚهر يثٌتقن فًٌِد ؾًؾ ومنٔئٜ 

ًٚ, وفُـ ؿدرة هذا افًٌد فًٔٝ مٗثرة, وهذا مٚ ُيًّك بٚفًُٛ ظْد  وؿدرة مدثٜ وـًٌ

إصٚظرة, وهق مـ ظجٚئٛ مَٚٓت افٍرق, وفذفؽ ؿٚل ابـ افَٔؿ ف صٍٚء افًِٔؾ: وَلذا 

 ٚٓت افُالم ثالثٜ: ـًٛ إصًري, وأحقال أيب هٚصؿ, وضٍرة افْيٚم.يَٚل م

 مقؿػ الّٜٓٔ مـ افَدر: -ـه

الّٜٓٔ وافهقؾٜٔ ؽٚفقا ف افَدرة, وؾرضقا ف الُّٜ, ؾٓؿ يرون افًٌد ـٚفرينٜ 

تتحرك وفٔس َلٚ إرادة, وٓ ـًٛ, ويَقفقن بٚلز, وهٗٓء هؿ أتٌٚع إبِٔس افًِغ 

َِٔؿَ خزٕٚ الل ظز وجؾ: ﴿افذي ؿٚل, ـم أ َت ًْ ُ َضَؽ اْد ا َدن  ََلُْؿ ِسَ ًُ َْؿ َٕ ﴾ َؿَٚل َؾٌَِم َأْؽَقْيَتِْل 

 .(16)إظراف/
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ئد وُٕٝ ف افَوٚء وافَدر.  ؾقا

 ؿٚل افنٔخ إصَر:

 مًْك ادحق والثٌٚت ف افهحػ, وزيٚدة إجؾ وَٕهٕٚف :  -1

, ؾَٔقل ☺وأحٚديٞ رشقل الل  ؿد ينُؾ ظذ بًض افْٚس مقاوع ف ـتٚب الل 

بًوٓؿ: إذا ـٚن الل ظِؿ مٚ هق ـٚئـ, وـتٛ ذفؽ ـِف ظْده ف ـتٚب ؾم مًْك ؿقفف: 

َُِتِٚب ﴿ ُٝ َوِظَْْدُه ُأم  اْف ُ َمٚ َيَنُٚء َوُيثٌِْ ُحقا اَّلل  ّْ  .(39)افرظد/﴾ َي

ؿ فَقفف وإذا ـٕٚٝ إرزاق وإظمل وأجٚل مُتقبٜ ٓ تزيد وٓ تَْص ؾم تقجُٔٓ

َِِْٔهْؾ َرِحَفُ ☺: " َٖ َفُف ف َأثَِرِه َؾ ًَ َط َفُف ف ِرْزؿِِف َوُيْْ ًَ ٌْ ُه َأْن ُي ـْ َه   ".َم

قِن )فَقمف: ﴿♠ وـٔػ تٍنون ؿقل ٕقح  ًُ قُه َوَأضِٔ َُ َ َوات  ٍِْر 3َأِن اْظٌُُدوا اَّلل  ٌْ ( َي

 ّّ ًَ ْؿ إَِػ َأَجٍؾ ُم ـُ ْر خ  َٗ ْؿ َوُي ُُ ُٕقبِ ـْ ُذ ْؿ ِم ُُ ْْتُْؿ َف ـُ ُر َفْق  خ  َٗ  إَِذا َجَٚء ٓ ُي
ِ
ًك إِن  َأَجَؾ اَّلل 

قنَ  ُّ َِ ًْ  .(4:3)ٕقح/ ﴾َت

مٚئٜ شْٜ بًد أن ـٚن ♠ ومٚ ؿقفُؿ ف الديٞ افذي ؾٔف أن الل جًؾ ظّر داود 

 أربًغ شْٜ. 

 والقاب أن إرزاق وإظمر ٕقظٚن: 

 وٓ يتٌدل, وٕقع أظِؿ الل بف ٕقع جرى بف افَدر وـتٛ ف أم افُتٚب, ؾٓذا ٓ يتٌر

ُٝ مالئُتف ؾٓذا هق افذي يزيد ويَْص, وفذفؽ ؿٚل الل تًٚػ: ﴿ ُ َمٚ َيَنُٚء َوُيْثٌِ ُحقا اَّلل  ّْ َي

َُِتِٚب  ﴾, وأم افُتٚب هق افِقح ادحٍقظ افذي ؿدر الل ؾٔف إمقر ظذ مٚ َوِظَْْدُه ُأم  اْف
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 هل ظِٔف.

َْص, وـذفؽ افرزق بحًٛ إشٌٚب, ؾ٘ن ادالئُٜ ؾٍل ـتٛ ادالئُٜ يزيد افًّر وي

ًٚ وأجاًل, ؾ٘ذا وصؾ رحف زيد فف ف افرزق وإجؾ, وإٓ ؾٕ٘ف يَْص فف  يُتٌقن فف رزؿ

 مْٓم 

وإجؾ أجالن: أجؾ مىِؼ يًِّف الل, وأجؾ مَٔد, ؾ٘ن الل يٖمر ادِؽ أن يُتٛ 

د فف ف فًٌده أجاًل, ؾ٘ن وصؾ رحف, ؾٖٔمره بٖن يزيد ف أجِف  ورزؿف, وادِؽ ٓ يًِؿ أجزا

 ذفؽ أم ٓ, فُـ يًِؿ مٚ يًتَر ظِٔف إمر, ؾ٘ذا جٚء إجؾ ل يتَدم ول يتٖخر.

ْىَرِة": -2 ٍِ ؾ  َمْقُفقٍد ُيقَفُد َظَذ اْف ـُ  افتقؾٔؼ بغ إؿدار وبغ "

وؿد يَقل بًض افْٚس ـٔػ يُقن الل ؿدر ـؾ رء مع أنف صح ظـ رشقفْٚ أن ـؾ 

 قد يقفد ظذ افٍىرة؟مقف

ؾٚلقاب أنف ٓ تْٚؿض وٓ تًٚرض بغ افْهقص ادٌْٜٔ أن ـؾ رء بَدر, وافْهقص 

 ادخزة بٖن مقفقد يقفد ظذ افٍىرة.

ؾٚلل ؾىر ظٌٚده ظذ افًالمٜ مـ آظتَٚدات افٌٚضِٜ ـم ؾىرهؿ ظذ ؿٌقل افًَٚئد 

ؾٖؾًدت ؾىرهؿ وؽرهتٚ,  افهحٔحٜ, ثؿ إذا وفدا أحٚضٝ ِبؿ صٔٚضغ الٕس والـ,

 وثٌٝ الل مـ صٚء الل هدايتف ظذ الؼ.

والل يًِؿ مـ يثٌٝ ظذ افٍىرة افًقيٜ افًِّٜٔ, ومـ تتٌر ؾىرتف, ظِؿ ذفؽ ف إزل 

وـتٌف, ؾال مْٚؾٚة بغ هذه  افْهقص  وٓ تًٚرض بْٔٓم, ؾٍل الديٞ افذي يرويف مًِؿ 

ؾٔم يرويف ظـ الل: ☺ ل رشقل الل ؿٚل: ؿٚ◙ ف صحٔحف ظـ ظٔٚض بـ حٚر 
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ُٝ ََلُؿ, َوَأَمَرهْتُ " ِْ َِ ؿ َمٚ َأْح
ِٓ  َِٔ ْٝ َظ َم َٔٚضُِغ, َوَحر  ؿ افن  ُٓ ََٚفتْ ََٚء َؾْٚجَت ٍَ ٌَِٚدِي ُحَْ ُٝ ِظ َْ َِ ؿ إِن  َخ

 ًٚ َٕٚ َِْى قا يِب َمَٚلْ ُأنِْزْل بِِف ُش ـُ ٌرر بف, ويًِؿ ", والل يًِؿ مـ افذي جتتٚفف افنٔٚضغ وتَأْن ُيْؼِ

 مـ يثٌٝ ظذ الؼ, وهيدى فِهقاب.

َٚ ِف ☺: "وإذا ظرؾٝ هذا افذي بْٔٚه ظِّٝ ـٔػ تقجف ؿقفف  ِري  ـَ ـَ َز ََِؼ الُل َئَْك ْب َخ

َٚؾَِراً  ـَ ِف  ـِ ُأم  ََِؼ ؾِْرَظْقَن ِف َبْى ًٚ, َوَخ ِمَْ ْٗ ِف ُم ـِ ُأم   ".َبْى

َؽ َومَ إذا ـٕٚٝ إمقر مَدرة مًْك ؿقفف: ﴿ -3 ًِ ٍْ َٕ ـْ 
ِّ ٍٜ َؾ ـْ َشٔ ئَ ﴾ ٚ َأَصَٚبَؽ ِم

 ؟ (79)افًْٚء/

 َوَمٚ وؿد يتٟ بًض افْٚس فَِدريٜ افٍْٚة بَقفف تًٚػ: ﴿
ِ
ـَ اَّلل 

ِّ ٍٜ َؾ َْ ًَ ـْ َح َمٚ َأَصَٚبَؽ ِم

َؽ  ًِ ٍْ َٕ ـْ 
ِّ ٍٜ َؾ ـْ َشٔ ئَ د بٚلًْٚت وافًٔئٚت ف هذه (79)افًْٚء/﴾ َأَصَٚبَؽ ِم , وييْقن أن ادرا

 ٜ افىٚظٚت وادًٚيص.أي

د بٚفًٔئٚت ادهٚئٛ, يدفْٚ  د بٚلًْٚت هْٚ افًْؿ, وادرا وهٗٓء أخىئقا افٍٓؿ, ؾٚدرا

ْْتُْؿ ِف ﴿ظذ صحٜ هذا افٍٓؿ شٔٚق افْص, ؿٚل تًٚػ:  ـُ ُؿ اْدَْقُت َوَفْق  ُُ ـْ ُٕقا ُيْدِر ق ُُ َأجََْْم َت

 َُ ٌٜ َي َْ ًَ ْؿ َح ُٓ ٌْ ـْ ُبُروٍج ُمَنٔ َدٍة َوإِْن ُتِه قُفقا َهِذِه ِم َُ ٌٜ َي ْؿ َشٔ ئَ ُٓ ٌْ  َوإِْن ُتِه
ِ
ـْ ِظِْْد اَّلل  قُفقا َهِذِه ِم

( ًٚ قَن َحِديث ُٓ ََ ٍْ ُٚدوَن َي َُ ْقِم ٓ َي ََ  اْف
ِ
ٓء ُٗ  َؾَمِل َه

ِ
ـْ ِظِْْد اَّلل  ؾٌّ ِم ـُ ـْ 78ِظِْْدَك ُؿؾ  ( َمٚ َأَصَٚبَؽ ِم

ـْ َشٔ    َوَمٚ َأَصَٚبَؽ ِم
ِ
ـَ اَّلل 

ِّ ٍٜ َؾ َْ ًَ َؽ َح ًِ ٍْ َٕ ـْ 
ِّ ٍٜ َؾ  .(79:78)افًْٚء/﴾ ئَ

ؾٚلل يُك ظـ ادْٚؾَغ: أهنؿ ـٕٚقا إذا أصٚبتٓؿ حًْٜ مثؾ افرزق وافْك وافًٚؾٜٔ, 

 : : هذه مـ ظْد الل, وإذا أصٚبتٓؿ شٔئٜ مثؾ رضب ومرض وخقف مـ ظدو ؿٚفقا ؿٚفقا

ٕجِف, وابتِْٔٚ  هذه مـ ظْدك يٚ مّد, أنٝ افذي جئٝ ِبذا افديـ افذي ظٚدإٚ افْٚس
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 ٕجِف ِبذه ادهٚئٛ.

ٌٜ ؾٚلًْٚت هْٚ افًْؿ, وافًٔئٚت ادهٚئٛ, وهذه ـَقفف تًٚػ: ﴿ َْ ًَ ْؿ َح ُُ ًْ ًَ ْ إِْن مَت

ًٚ إِن   ُْٔدُهْؿ َصْٔئ ـَ ْؿ  ـُ قا ٓ َيُي  َُ وا َوَتت  َرُحقا ِِبَٚ َوإِْن َتْهِزُ ٍْ ٌٜ َي ْؿ َشٔ ئَ ُُ ٌْ ُهْؿ َوإِْن ُتِه ْٗ ًُ َ بِ  َت َم اَّلل 

ُِقَن ُمِٔطٌ  َّ ًْ ًُقنَ , وؿقفف: ﴿(122)آل ظّران/﴾ َي ْؿ َيْرِج ُٓ  ِ ًَ ٔ ئِٚت َف  ً َِْٚت َواف ًَ َُٕٚهْؿ بِْٚلَ َِْق ﴾ َوَب

ؾٌّ , ثؿ ؿرر الؼ أن ادهٚئٛ وافًْؿ ٓ خترج هؿ ؿدر الل ومنٔئتف: ﴿(168)إظراف/ ـُ ُؿؾ 

ْقِم ٓ  ََ  اْف
ِ
ٓء ُٗ  َؾَمِل َه

ِ
ـْ ِظِْْد اَّلل  ًٚ ِم قَن َحِديث ُٓ ََ ٍْ ُٚدوَن َي َُ , ثؿ بغ الؼ تٌٚرك (78)افًْٚء/﴾ َي

وتًٚػ أن افًٔئٚت افتل هل ادهٚئٛ فٔس َلٚ شٌٛ إذا أذٕٛ افًٌد إٓ ممـ ًٍٕف, وأمٚ مٚ 

يهٔٛ افًٌد مـ الر ؾال تْحك أشٌٚبف, ٕنف مـ ؾوؾ الل, يهؾ بًّؾ افًٌد وبٌر 

ٛ ظذ افًٌٚد أن ينُروا رِبؿ ويّدوه ظذ مٚ أنًؿ الل ظِّف مـ إًٕٚم الل ظِٔف, ؾٚفقاج

ظِٔٓؿ, ـم جيٛ أن يُثروا مـ افتقبٜ وإوبٜ وآشتٌٍٚر ممٚ اؿسؾقه مـ ذٕقب شٌٌٝ 

 َلؿ ادهٚئٛ وافٌاليٚ.

ٍٜ وإذا أنٝ تٖمِٝ ف ؿقفف: ﴿ َْ ًَ ـْ َح ٍٜ ﴾ و ﴿َمٚ َأَصَٚبَؽ ِم ـْ َشٔ ئَ ﴾ ظِّٝ َوَمٚ َأَصَٚبَؽ ِم

ـْ ٜ وافًٔئٜ هل مـ ؾًؾ الل بٚفًٌٚد افتل هل ادهٚئٛ وافًْؿ, وأمٚ ؿقفف: ﴿أن الًْ
ِّ َؾ

َؽ  ًِ ٍْ ﴾ أي بًٌٛ ذٕقب افًٌد وخىٚيٚه, وهذا وإن ـٚن مَدرًا إٓ أن  الل ؿدر تُقن َٕ

 ادهٌٜٔ بًٌٛ افذٕٛ.

﴾ وإٕم َمٚ َأَصَٚبَؽ أمٚ الًْٚت وافًٔئٚت افتل هل أؾًٚل افًٌٚد ؾال يَٚل ؾٔٓٚ:  ﴿

ٔ ئَِٚت يَقل: ﴿  ً ُِقا اف
ِّ ـَ َظ ِذي  َؾال جُيَْزى اف 

ِٜ
ٔ ئَ  ً ـْ َجَٚء بِٚف ٚ َوَم َٓ َُِف َخْرٌ ِمْْ  َؾ

ِٜ َْ ًَ ـْ َجَٚء بِْٚلَ َم

ُِقنَ  َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ٓ  َمٚ  ﴾ ٕن الًْٜ ؾًؾ الٚئل, َجٚءَ , وإٕم ؿٚل هْٚ: ﴿(84)افَهص/﴾ إِ
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ٓ  َمٚ : ﴿وفذفؽ سح ِبذا ف جٕٚٛ افذٕقب وادًٚيص ٔ ئَِٚت إِ  ً ُِقا اف
ِّ ـَ َظ ِذي َؾال جُيَْزى اف 

ُِقنَ  َّ ًْ ُٕقا َي ٚ  ﴾. ـَ

 ـٔػ ُيِؼ الل افؼ ويَدره؟ -4

ٌ ٛ بًض افَدريٜ ؾَٔقفقن: إن الل مَدس ظـ ؾًؾ افؼ, وإن افقاجٛ ظذ  وؿد ين

ًٚ بٌٚضؾ ؾٚفتًٌٝ   ظِٔٓؿافًٌٚد أن يْزهقا  رِبؿ ظـ افؼ وؾًِف, وهٗٓء خِىقا حَ

 إمقر. 

وجقاب هذه افنٌٜٓ: أن الل تًٚػ ٓ ُيِؼ افؼ افذي ٓ خر ؾٔف, وٓ مًٍْٜ ؾٔف ٕحد, 

وفٔس ؾٔف حُّٜ وٓ رحٜ, وٓ يًذب افْٚس بال ذٕٛ, وؿد بغ افًِمء أمثٚل صٔخ 

الشالم ابـ تّٜٔٔ وابـ افَٔؿ وؽرمهٚ مٚ ف خِؼ إبِٔس والؼات وافُقاه مـ 

 حٜ.الُّٜ وافر

ً, ؾٚلل خِؼ إبِٔس يٌتع بف ظٌٚده,  ؾٚفقء افقاحد خَِف بٚظتٌٚر خراً, وبٚظتٌٚر آخر ذا

ؾّْٓؿ مـ يَّتف, ويٚربف ويٚرب مْٓجف, ويًٚديف ويًٚدي أوفٔٚءه, ويقايل افرحـ 

تف. ـها  فٔف ويتٌع خىقا  .(71:66)افَوٚء وافَدر/وُيوع فف, ومْٓؿ مـ يقا

 آحتجٚج بٚفَدر. -5

ف حديٞ ادحٚجٜ: ظـ أيب هريرة ♠ دقشك♠ فقن: إن ؿقل آدميَق

َٝ ؿٚل: "☺ ظـ افٌْل ◙  ْٔ ََ َٝ اف ِذي َأْص ْٕ َٚل ُمقَشك َٔدَم: آ ََ ك آَدُم َوُمقَشك, َؾ ََ اْفَت

ُ بِِرَشَٚفتِفِ  َٚك اَّلل  ٍَ َٝ ُمقَشك اف ِذي اْصَى ؟, َؿَٚل آَدُم: َأنْ
ِٜ ـْ اْلَْ  ْؿ ِم ُٓ َس َوَأْخَرْجتَ َٚك  افْٚ  ٍَ َواْصَى

ِْل؟ َؿَٚل  ََ ُِ َٛ َظَع  َؿٌَْؾ َأْن َُيْ
تِ ـُ ْؿ, َؿَٚل َؾَقَجْدهَتَٚ  ًَ َٕ ََِْٔؽ افت ْقَراَة؟ َؿَٚل:  ِف َوَأنَْزَل َظ

ًِ ٍْ ْؿ فَِْ ًَ َٕ  :
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ٟ  آَدُم ُمقَشك  "َؾَح

 ؿٚفقا ؾ٘ن آدم احتٟ بٚفَدر افًٚبؼ ظذ ؾًؾ افذٕٛ, ؾِم تردون مَٚفتْٚ؟

إٕم احتٟ بٚفَدر ظذ ادهٌٜٔ, وهل إخراجف مـ الْٜ, ٓ ♠ والقاب: إن آدم

ادًهٜٔ وهل أـِف مـ افنجرة, ثؿ إن آحتجٚج بٚفَدر ظذ ادًٚيص جيقز مع افتقبٜ, 

ًٚ مٚ, ثؿ تٚب مْف, ثؿ ذـره إًٕٚن آخر بف, ؾِف أن يَقل هذا ؿدر الل  ًٚ ؾًؾ ذٌٕ ؾِق أن إًٕٕٚ

 ٛ وظزم ظذ ظدم افًقدة ؾٔف, والل أظِؿ.وؿد رأجْٚه, ويُقن ؿد تٚب مـ ذفؽ افذٕ

ؾ٘ن افَدر جيٛ اليمن بف وٓ جيقز آحتجٚج بف ظذ خمٚفٍٜ ♫: ؿٚل صٔخ الشالم 

 .(2/628)جمّقع افٍتٚوي:أمر الل وهنٔف ووظده ووظٔده. ـها 

وؿٚل: وفٔس ف افَدر حجٜ ٓبـ آدم وٓ ظذر, بؾ افَدر يٗمـ بف وٓ يتٟ بف, 

ر ؾٚشد افًَؾ وافديـ متْٚؿض, ؾ٘ن افَدر إن ـٚن حجٜ وظذرا: فزم أن ٓ وادحتٟ بٚفَد

يالم أحد, وٓ يًٚؿٛ وٓ يَتص مْف وحْٔئذ ؾٓذا ادحتٟ بٚفَدر يِزمف إذا طِؿ ف ًٍٕف 

ومٚفف وظروف وحرمتف أن ٓ يْتك مـ افيٚل وٓ يٌوٛ ظِٔف وٓ يذمف: وهذا أمر ممتْع 

 ِف ؾٓق ممتْع ضًٌٚ مرم ذظٚ.ف افىًٌٜٔ ٓ يُّـ أحد أن يًٍ

وفق ـٚن افَدر حجٜ وظذرا, ل يُـ إبِٔس مِقمٚ وٓ مًٚؿٌٚ وٓ ؾرظقن وؿقم ٕقح 

وظٚد وثّقد وؽرهؿ مـ افٍُٚر وٓ ـٚن جٓٚد افٍُٚر جٚئزا وٓ إؿٚمٜ الدود جٚئزا وٓ 

افقجقه,  ؿىع افًٚرق وٓ جِد افزان وٓ رجف وٓ ؿتؾ افَٚتؾ وٓ ظَقبٜ مًتد بقجف مـ

وحٚ ـٚن آحتجٚج بٚفَدر بٚضال ف ؾىر الِؼ وظَقَلؿ, ل تذهٛ إفٔف أمٜ مـ إمؿ وٓ 

هق مذهٛ أحد مـ افًَالء افذيـ يىردون ؿقَلؿ, ؾٕ٘ف ٓ يًتَٔؿ ظِٔف مهِحٜ أحد ٓ ف 
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دٕٔٚه وٓ آخرتف وٓ يُّـ اثْٚن أن يتًٚذا شٚظٜ واحدة: إن ل يُـ أحدمهٚ مِتزمٚ مع 

 .(2/622)جمّقع افٍتٚوي:ر ٕقظٚ مـ افؼع, ؾٚفؼع ٕقر الل ف أروف وظدفف بغ ظٌٚده. ـها أخ

 افٍرق بغ ادنٔئٜ وادحٌٜ:

ؿد دل ظذ افٍرق بغ ادنٔئٜ وادحٌٜ: افُتٚب وافًْٜ ♫: ؿٚل ابـ أيب افًز الٍْل 

 وافٍىرة افهحٔحٜ.

 بًوٓٚ. أمٚ ٕهقص ادنٔئٜ والرادة مـ افُتٚب, ؾَد تَدم ذـر

ٚدَ وأمٚ ٕهقص ادحٌٜ وافروٚ, ؾَٚل تًٚػ: ﴿ ًَ ٍَ ٛ  اْف
ُ ٓ ُيِ َوٓ , ﴿(225)افٌَرة/﴾ َواَّلل 

رَ  ٍْ ُُ ٌَِٚدِه اْف
ًِ , وؿٚل تًٚػ ظَٔٛ مٚ هنك ظْف مـ افؼك وافيِؿ (7)افزمر/﴾ َيْرَى فِ

ُروهًٚ وافٍقاحش وافُز: ﴿ ُْ َٚن َشٔ ئُُف ِظَْْد َرب َؽ َم ـَ ؾ  َذفَِؽ  ء/﴾ ـُ  .(38)الها

َٜ ☺: "وف افهحٔح ظـ افٌْل  اِل َوإَِوَٚظ َٗ  ً ْثَرَة اف ـَ ْؿ َثالًثٚ ؿَِٔؾ َوَؿَٚل َو ُُ ِرَه َف ـَ  َ إِن  اَّلل 

ٚلِ   ".اْحَ

ِهَٔتُفُ وف ادًْد: " ًْ َتك َم ْٗ َرُه َأْن ُت ُْ َمَ َي ـَ َخَذ بُِرَخِهِف,  ْٗ ٛ  َأْن ُي
", وـٚن مـ إِن  الَل ُيِ

قَبتَِؽ َوَأُظقُذ ☺: "دظٚئف  َُ ـْ ُظ َٚؾٚتَِؽ ِم ًَ ُّ ـْ َشَخىَِؽ, َوَأُظقُذ بِ ؿ  إِن  َأُظقُذ بِِرَوَٚك ِم ُٓ  ِ اف

 ". بَِؽ ِمَْْؽ 

ؾتٖمؾ ذـر اشتًٚذتف بهٍٜ افروٚ مـ صٍٜ افًخط, وبًٍؾ ادًٚؾٚة مـ ؾًؾ افًَقبٜ, 

شٌحٕٚف, وأن ذفؽ  ؾٕٚول افهٍٜ, وافثٚن ٕثرهٚ ادرتٛ ظِٔٓٚ  ثؿ ربط ذفؽ ـِف بذاتف

ـِف راجع إفٔف وحده, ٓ إػ ؽره, ؾم أظقذ مْف واؿع بّنٔئتؽ وإرادتؽ, ومٚ أظقذ بف مـ 

روٚك ومًٚؾٚتؽ هق بّنٔئتؽ وإرادتؽ, إن صئٝ أن ترى ظـ ظٌدك وتًٚؾٔف, وإن 
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صئٝ أن تٌوٛ ظِٔف وتًٚؿٌف, ؾٖظٚذن ممٚ أـره ومًْف أن يؾ يب, هل بّنٔئتؽ أجوٚ, 

وادُروه ـِف بَوٚئؽ ومنٔئتؽ, ؾًٔٚذي بؽ مْؽ, وظٔٚذي بحقفؽ وؿقتؽ ؾٚدحٌقب 

ورحتؽ ممٚ يُقن بحقفؽ وؿقتؽ وظدفؽ وحُّتؽ, ؾال أشتًٔذ بٌرك مـ ؽرك, وٓ 

أشتًٔذ بؽ مـ رء صٚدر ظـ ؽر منٔئتؽ, بؾ هق مْؽ, ؾال يًِؿ مٚ ف هذه افُِمت 

 افًِؿ بٚلل ومًرؾتف ومًرؾٜ ظٌقديتف. مـ افتقحٔد وادًٚرف وافًٌقديٜ, إٓ افراشخقن ف

ؾ٘ن ؿٔؾ: ـٔػ يريد الل أمرا وٓ يروٚه وٓ يٌف؟ وـٔػ ينٚؤه ويُقٕف؟ وـٔػ جتتّع 

 إرادتف فف وبٌوف وـراهتف؟

 ؿٔؾ: هذا افًٗال هق افذي اؾسق افْٚس ٕجِف ؾرؿٚ, وتٌٚيْٝ ضرؿٓؿ وأؿقاَلؿ.

د فٌر د فًٍْف, ومرا د ٕقظٚن: مرا  ه.ؾٚظِؿ أن ادرا

د إرادة افٌٚيٚت  د فًٍْف: مىِقب مٌقب فذاتف ومٚ ؾٔف مـ الر, ؾٓق مرا ؾٚدرا

 وادَٚصد.

د فٌره: ؿد ٓ يُقن مَهقدا حٚ يريد, وٓ ؾٔف مهِحٜ فف بٚفْير إػ ذاتف, وإن  وادرا

د فف مـ حٔٞ  ده, ؾٓق مُروه فف مـ حٔٞ ًٍٕف وذاتف, مرا ـٚن وشِٜٔ إػ مَهقده ومرا

ده, ؾٔجتّع ؾٔف إمران: بٌوف وإرادتف, وٓ يتْٚؾٔٚن, ٓختالف ؿوٚؤه وإيهٚ فف إػ مرا

 متًَِٓم.

وهذا ـٚفدواء افُريف, إذا ظِؿ ادتْٚول فف أن ؾٔف صٍٚءه, وؿىع افًوق ادتآـؾ, إذا ظِؿ 

ده ومٌقبف, بؾ  أن ف ؿىًف بَٚء جًده, وـَىع ادًٚؾٜ افنٚؿٜ, إذا ظِؿ أهنٚ تقصؾ إػ مرا

تٍل ف إيثٚر هذا ادُروه وإرادتف بٚفيـ افٌٚفٛ, وإن خٍٔٝ ظْف ظٚؿٌتف, ؾُٔػ افًٚؿؾ يُ
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بّـ ٓ ُيٍك ظِٔف خٚؾٜٔ, ؾٓق شٌحٕٚف يُره افقء, وٓ يْٚف ذفؽ إرادتف ٕجؾ ؽره, 

وـقٕف شٌٌٚ إػ أمر هق أحٛ إفٔف مـ ؾقتف, مـ ذفؽ: أنف خِؼ إبِٔس افذي هق مٚدة فًٍٚد 

َٚدات والرادات, وهق شٌٛ فنَٚوة ـثر مـ افًٌٚد, وظِّٓؿ إديٚن وإظمل وآظت

بم يٌوٛ افرب شٌحٕٚف, تٌٚرك وتًٚػ, وهق افًٚظل ف وؿقع خالف مٚ يٌف الل 

ويروٚه, ومع هذا ؾٓق وشِٜٔ إػ مٚب ـثرة فِرب تًٚػ ترتٌٝ ظذ خَِف, ووجقدهٚ 

 أحٛ إفٔف مـ ظدمٓٚ.

ًٚػ ظذ خِؼ ادتوٚدات ادتَٚبالت, ؾخِؼ هذه مْٓٚ: أنف تيٓر فًٌِٚد ؿدرة افرب ت

افذات, افتل هل أخٌٞ افذوات وذهٚ, وهل شٌٛ ـؾ ذ, ف مَٚبِٜ ذات جزائٔؾ, 

افتل هل مـ أذف افذوات وأضٓرهٚ وأزـٚهٚ, وهل مٚدة ـؾ خر, ؾتٌٚرك خٚفؼ هذا 

وادقت, والًـ وهذا, ـم طٓرت ؿدرتف ف خِؼ افِٔؾ وافْٓٚر, وافدواء وافداء, والٔٚة 

وافٌَٔح, والر وافؼ, وذفؽ مـ أدل دفٔؾ ظذ ـمل ؿدرتف وظزتف ومُِف وشِىٕٚف, 

ؾٕ٘ف خِؼ هذه ادتوٚدات, وؿٚبؾ بًوٓٚ بًٌض, وجًِٓٚ جمٚل تكؾف وتدبره, ؾخِق 

 افقجقد ظـ بًوٓٚ بٚفُِٜٔ تًىٔؾ لُّتف وـمل تكؾف وتدبر ممُِتف.

ٓريٜ, مثؾ: افَٓٚر, وادْتَؿ, وافًدل, وافوٚر, وافنديد ومْٓٚ: طٓقر آثٚر أشمئف افَ

افًَٚب, وافنيع افًَٚب, وذي افٌىش افنديد, والٚؾض, وادذل, ؾ٘ن هذه إشمء 

وإؾًٚل ـمل, ٓ بد مـ وجقد متًَِٓٚ, وفق ـٚن الـ والٕس ظذ ضًٌٜٔ ادالئُٜ ل 

 ييٓر أثر هذه إشمء.

توّْٜ لِّف وظٍقه ومٌٍرتف وشسه وجتٚوزه ظـ حَف ومْٓٚ: طٓقر آثٚر أشمئف اد
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وظتَف دـ صٚء مـ ظٌٔده, ؾِقٓ خِؼ مٚ يُرهف مـ إشٌٚب ادٍؤٜ إػ طٓقر آثٚر هذه 

ئد, وؿد أصٚر افٌْل  َفْق َلْ ُتْذٌُِٕقا إػ هذا بَقفف: "☺ إشمء فتًىِٝ هذه الُؿ وافٍقا

ْقمٍ  ََ ْؿ َوَلََٚء بِ ُُ َٛ الُل بِ ٍَِر ََلُؿْ  َفَذَه ٌْ ُروَن َؾَٔ
ٍِ ٌْ َت ًْ ٌُقَن َوَي

 ".ُيْذِٕ

ومْٓٚ: طٓقر آثٚر أشمء الُّٜ والزة, ؾٕ٘ف الُٔؿ الٌر, افذي يوع إصٔٚء 

مقاوًٓٚ, ويْزَلٚ مْٚزَلٚ افالئَٜ ِبٚ, ؾال يوع افقء ف ؽر مقوًف, وٓ يْزفف ف ؽر 

ؾٓق أظِؿ حٔٞ جيًؾ رشٚٓتف, وأظِؿ مْزفتف افتل يَتؤٓٚ ـمل ظِّف وحُّتف وخزتف, 

بّـ يهِح فٌَقَلٚ وينُره ظذ إتٓٚئٓٚ إفٔف, وأظِؿ بّـ ٓ يهِح فذفؽ, ؾِق ؿدر ظدم 

إشٌٚب ادُروهٜ فف فتًىِٝ حُؿ ـثرة, وفٍٚتٝ مهٚفح ظديدة, وفق ظىِٝ تِؽ 

شٌٚب, إشٌٚب حٚ ؾٔٓٚ مـ افؼ, فتًىؾ الر افذي هق أظيؿ مـ افؼ افذي ف تِؽ إ

وهذا ـٚفنّس وادىر وافريٚح, افتل ؾٔٓٚ مـ ادهٚفح مٚ هق أوًٚف أوًٚف مٚ يهؾ 

 ِبٚ مـ افؼ.

ومْٓٚ: حهقل افًٌقديٜ ادتْقظٜ افتل فقٓ خِؼ إبِٔس حٚ حهِٝ, ؾ٘ن ظٌقديٜ الٓٚد 

مـ أحٛ أنقاع افًٌقديٜ إفٔف شٌحٕٚف, وفق ـٚن افْٚس ـِٓؿ مٗمْغ فتًىِٝ هذه 

بًٓٚ مـ ادقآة لل شٌحٕٚف وتًٚػ وادًٚداة ؾٔف, وظٌقديٜ إمر بٚدًروف افًٌقديٜ وت قا

وافْٓل ظـ ادُْر, وظٌقديٜ افهز وخمٚفٍٜ اَلقى, وإيثٚر مٚب الل تًٚػ, وظٌقديٜ افتقبٜ 

وآشتٌٍٚر, وظٌقديٜ آشتًٚذة بٚلل أن جيره مـ ظدوه ويًهّف مـ ـٔده وأذاه إػ ؽر 

 افتل تًجز افًَقل ظـ إدراـٓٚ.ذفؽ مـ الُؿ 

ؾ٘ن ؿٔؾ: ؾٓؾ ـٚن يُّـ وجقد تِؽ الُؿ بدون هذه إشٌٚب؟ ؾٓذا شٗال ؾٚشد! 

= 
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َِِدي   َٚ َٕ َزَ ْخ أَ  -43 ِد اَدْج  ّ َٚ  ,َأبُق ُمَ َٕ َُج َأْخَزَ ا ٌ ِٚس اْفَن  ًَ  ـُ بْ  ُػ ُش قُ يُ  َٚ َْ ثَ  ,َأبُق اْف

َٚ  ,كقَش مُ  َٕ ـِ  ,ٍٛ هْ وَ  ـِ بْ  دِ يْ زَ  ـْ ظَ  ,شِ َّ ظْ إَ  ـْ ظَ  ,يرُ رِ َج  َأْخَزَ  ْب
ِ
ٌِْد اَّلل  ـْ َظ َظ

قٍد َؿَٚل  ًُ ًْ   ُل قُ ُش رَ  َٚ َْ ثَ د  : َح َم
ِ
ْؿ " :وُق دُ ْه ادَْ  ُق ٚدِ ه  افْ  قَ هُ وَ  ☺ الل ـُ َِْؼ َأَحِد إِن  َخ

 
= 

وهق ؾرض وجقد ادِزوم بدون ٓزمف, ـٍرض وجقد آبـ بدون إب, والرـٜ بدون 

 .(255:251)ذح افًَٔدة افىحٚويٜ/ادتحرك, وافتقبٜ بدون افتٚئٛ. ـها 

ًا ـقٕٜٔ, وتُقن ؾٔم يٌف الل ظز وجؾ ومٚ ٓ يٌف, ـخِؼ إبِٔس ـم ؾٚدنٔئٜ تُقن أبد

شٌؼ, أمٚ ادحٌٜ ؾال تُقن أبدًا إٓ ؾٔم يريده الل ظز وجؾ ويٌف, وادنٔئٜ ٓبد مـ 

يٛ ظٌٚده أن يًٌدوه,  ▐حهقل وؿقظٓٚ, أمٚ ادحٌٜ ؿد تَع وؿد ٓ تَع, ؾٚلل 

ٍٚظ افتل وردت ف افَرآن افُريؿ وتًَْؿ إف♫ فُْٓؿ ظهقه, وؿد ذـر ابـ افَٔؿ 

إػ هذيـ افًَّغ, وذـر مْٓٚ: افَوٚء, والُؿ, والرادة, وافُتٚبٜ, وافًٌٞ, 

 والرشٚل, وافتحريؿ, والٕنٚء. والل وأظِؿ.

)اـتًٚب افًٌٚد أهنٚ خمِقؿٜ لل تًٚػ(, وذفؽ ٕن الل ♫: وؿقل المٚم افهٚبقن 

ٔف الرادة وافَدرة افِتغ تَقدان أي ظّؾ, خِؼ افًٌد وظِّف, ؾخِؼ ؾ▐ 

وافًٌد هق افذي بٚذ ؾًِف, ؾٚفذي ؿتؾ بٚفًُغ هق افًٌد وفٔس الل ظز وجؾ, وافذي 

▐, ؿٚل ـِّٜ افٍُر هق افٌد وفٔس الل, وفُـ ـؾ ذفؽ ف ظِؿ الل وتَديره 

ْٝ ﴿ف ـتٚبف فِّخِقق ؾَٚل: ▐ وافًُٛ أثٌتف الل  َِ ٌٜ َؿْد َخ َِْؽ ُأم 
ََلَٚ َمٚ  تِ

ٌُْتؿْ  ًَ ـَ ْؿ َمٚ  ُُ ْٝ َوَف ٌَ ًَ ٌٜ ﴿,وؿٚل: (134)افٌَرة/♂ ـَ ْٝ َرِهَْٔ ٌَ ًَ ـَ ٍٍْس بَِم  َٕ ؾ    .(38)اددثر/ ﴾ـُ
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 ًٜ ٍَ ُْٕى ًَِغ َيْقًمٚ  ِف َأْرَب ـِ ُأم  ُع ِف َبْى َّ ًٜ , جُيْ ٌَ قُن ُمْو ُُ ًٜ ِمثَْؾ َذفَِؽ, ُثؿ  َي ََ َِ قُن َظ ُُ ُثؿ  َي

ََِؽ , ِمثَْؾ َذفَِؽ  ُ إَِفِْٔف اْدَ ُٞ اَّلل  ًَ ٌْ َِِمٍت  ُثؿ  َي ـَ َْٖرَبِع   وْ أَ  ل  َِ َص وَ  فِ ِِ َج أَ وَ  فِ ِِ َّ ظَ وَ  فِ ؿِ زْ , رِ بِ

ٍِْز بَِِٔدهِ , دٍ ِٔ ًِ َش  َٕ ف ِذي  قُن َبَُْْٔف  :َؾَقا ُُ ِٜ َحتَك َمٚ َي ِّؾ َأْهِؾ الَْ ًَ ُؾ بِ َّ ًْ ْؿ َفٔ ـُ إِن َأَحد

 ٚ َٓ َْْٔ ٓ  َوَب  ٚرِ ْ  افْ  ؾِ هْ أَ  ؾِ َّ ًَ بِ  ُؾ َّ ًْ َٔ , ؾَ ِب َٚ تَ ُِ افْ  َفَ  فُ فَ  َؼ ٌَ َش  َٚ مَ  فُ ـَ رِ دْ يُ  ؿ  , ثُ  ِذراعإِ

 (1)".َٚٓ َِ ُخ دْ َٔ ؾَ 

َ افْ وَ  ْرَ اْلَ  ن  أَ  ونَ دُ َِ تَ ًْ يَ وَ  ِٜ ْ  ًُ افْ  ُؾ هْ أَ  دُ َٓ ْن يَ وَ  َ افْ وَ  عَ ٍْ ْ  افْ وَ  ؼ    ي 
 َو ََ بِ

ِ
  ٚء

ِ
 الل

َ إِ  رءُ ادَْ  ُٛ ِٔ ُه يُ  َٓ , وَ َمَ ُٓ ْْ ظَ  ٔدَ َمِ  َٓ وَ  َٔص َمِ  َٓ , وَ َم ََلُ  د  رَ مَ  , َٓ هِ رِ دَ ؿَ وَ   فُ فَ  فُ ٌَ تَ ـَ  َٚ مَ  ٓ 

 قْ فَ , وَ فِ ْٔ َِ ا ظَ وْ رُ دِ َْ يَ  َلْ : فُ فَ  اللُ  فُ ٌْ تُ ُْ يَ   َلْ َم بِ  ءَ رَ ا ادَْ قْ ًُ ٍَ ْْ يَ  نْ أَ  ُؼ ِْ اْلَ  دَ َٓ ق َج فَ , وَ فُ ب  رَ 

  وهُ ُي  يَ  نْ ا أَ وْ دُ َٓ َج 
  دَ رَ وَ  َٚ  مَ َذ ظَ  ,اوْ رُ دِ َْ يَ  َلْ  :اللُ  فِ ِو َْ يَ  َلْ  َمَ بِ

  دِ ٌْ ظَ  َزُ َخ  فِ بِ
ِ
 ِـ بْ ا الل

ِٚصَػ ﴿: ظز وجؾ اللُ  َل َٚ ؿَ  ,☺ لٌِ ْ  فْ ا ـْ ظَ  ٚسٍ ٌ  ظَ  ـَ ُ بُِي  َؾال  َؽ اَّلل  ًْ ًَ ّْ َوإِْن َي

ٍَْوِِفِ  ٓ  ُهَق َوإِْن ُيِرْدَك بَِخْرٍ َؾال َراد  فِ  .(127)يقٕس/ أيٜ ﴾َفُف إِ

 ََ يِ رِ ضَ وَ  ِٜ ْ  ًُ افْ  ؾِ هْ أَ  ِٛ هَ ذْ مَ  ـْ مِ وَ 
  ـْ مِ  َؼ  افْ وَ  ْرَ اْلَ  ن  َٖ بِ  ؿْ َِلِ قْ ؿَ  عَ مَ  ؿْ ِٓ تِ

ِ
 الل

 َػ إِ  ُٚف َو يُ  َٓ  فُ ن  أَ  ,فِ ٚئِ َو ََ بِ وَ 
ِ
دِ رَ ٍِ ْٕ  الِ َذ ظَ  ٌص َْ َٕ  فُ ْْ مِ  ؿُ ه  قَ تَ يُ  َٚ  مَ َػ َٚ ًَ تَ   الل  َٚ : يَ ُل َٚ ََ ُٔ ؾَ , ا

َ إِ  قَق ُِ خَمْ  َٓ  نَ َٚ ـَ  نْ إِ , وَ نِ الَ ًْ اْلُ وَ  سِ ٚؾِ َْ اْلَ وَ  يرِ ٚزِ َْ اْلَ وَ  ةِ دَ رَ َِ افْ  َؼ فِ َٚ َخ   ُب ر  افْ وَ  ٓ 

  لِ قُ ُش رَ  ُل قْ ؿَ  دَ رَ وَ  َؽ فِ  ذَ ِف , وَ فُ َُ فِ َٚ َخ 
ِ
 ظَ  دُ ِف  ☺ الل

ِ
َتِٚح آ ٚء ٍْ َٝ " :ْشتِ ـْ ٌََٚر َت

 

 (2643(, مًِؿ )3228( صحٔح: افٌخٚري )1)
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 َٝ َٚفْٔ ًَ  (1)."َوالَْرُ ف َيَدْيَؽ, َوافؼ   َفَْٔس إَِفَْٔؽ , َوَت

دَ رَ ؾْ إِ  َؽ ْٔ فَ إِ  ُف َٚو ٚ يُ مِم   َس ْٔ فَ  َؼ  افْ وَ  :ؿُ َِ ظْ أَ  واللُ  ٚهُ َْ ًْ مَ وَ   َٚل ََ ك يُ ت  , َح اً دَ ْه ؿَ وَ  اً ا

 , وَ َؼ  افْ  رِ د  ََ مُ  َٚ يَ  وْ أَ  َؼ  افْ  َؼ فِ َٚ َخ  َٚ : يَ ِف اْدََُْٚداةِ  َؽ فَ 
 َٚ اْلَ  قَ هُ  نَ َٚ ـَ  نْ إِ

 َم ََلُ  رُ د  ََ اْدُ وَ  ُؼ فِ

 َزَ ْخ أَ  َمَ ِٔ : ؾِ َل َٚ ََ , ؾَ فِ ًِ ٍْ  َٕ َػ إِ  ِٛ ْٔ ًَ افْ  ةَ دَ اَ رَ إِ  ♠ ِيُ اْلَ  َف َٚ َو أَ  َؽ فِ ذَ , فِ ًٚ ًَ ِٔ َجِ 

ََٖرْدُت َأْن ﴿: فِ فِ قْ  ؿَ ِف  فُ ْْ ظَ  اللُ  ٌَْحِر َؾ ُِقَن ِف اْف َّ ًْ ٚـَِغ َي ًَ َ
ِ
ْٝ د َٕ ٚ َُ ُٜ َؾ َْٔ

ٍِ
 ً ٚ اف َأم 

ٚ َٓ ٌَ  هِتَ دَ اَ رَ إِ  َٚف َو أَ  َٜ ْحَ ر  افْ وَ  ِز  افْ وَ  ْرَ اْلَ  رَ ـَ ذَ  َٚ َح  وَ , (79)افُٓػ/ ﴾َأِظٔ
 َػ ٚ إِ

ِ
 َظز  َوَجؾ    الل

ـْ َرب َؽ ﴿: َل َٚ ََ ؾَ  ًٜ ِم ٚ َرْحَ َْْزمُهَ ـَ تَْخِرَجٚ  ًْ ٚ َوَي مُهَ ٚ َأُصد  ٌَ ُِ ٌْ ََٖراَد َرب َؽ َأْن َي  ﴾َؾ

َق ﴿: َل َٚ ؿَ  فُ ن  أَ  ♠ ؿَ ِٔ اهِ رَ بْ إِ  ـْ ظَ  اً ِزَ خُمْ  َل َٚ ؿَ  َؽ فِ ذَ فِ وَ , (82)افُٓػ/ ُٓ ُٝ َؾ َوإَِذا َمِرْو

ٍِغِ   ٔعُ ِّ اْلَ  نَ َٚ ـَ  نْ إِ , وَ فِ ب   رَ َػ إِ  ٚءَ ٍَ ن  افْ , وَ فِ ًِ ٍْ  َٕ َػ إِ  َض رَ ادَْ  َف َٚ َو َٖ ؾَ  ,(82)افنًراء/ ﴾َيْن

  (2).فُ ْْ مِ 

 

 (.771( مًِؿ )1)

وافؼ مـ مًٍقٓتف, أي مـ خمِقؿٚت ▐, ( ؾٚلر يًْٛ إػ الل ؾًاًل مْف 2)

ْنِ ُيْناً ﴿ؿّدره لُّٜ, ؿٚل تًٚػ: افرب ظز وجؾ,  ًُ , ؾٓذا افًن (6)افؼح/ ﴾إِن  َمَع اْف

افذي هق ذ ؿدره افرب ظز وجؾ حٚ ؾٔف مـ افٔن وافٌؼ فًٌِد, وفتتؿ حُّٜ الل ف 

ء, فًِٔؿ الل افذي صدؿقا  ء, وافيا ابتالء ظٌٚده, ؾٔنُروه ظذ مٚ أصِٚبؿ ف افنا

ْنِ ُيْناً ﴿م الل افٌٚفغ ف ؿقفف تًٚػ: ومـ ـر, وفًِٔؿ افُٚذبغ ًُ أنف ؿٚل  ﴾إِن  َمَع اْف

 ول يَؾ: بًد, ؾِِف الّد أوًٓ وآخراً..♂ َمعَ ▬
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 ٚدِ ٌَ ًِ افْ  لِ َمَ ظْ أَ  ٔعِ ِّ ِلَ  يدٌ رِ مُ  َظز  َوَجؾ   اللَ  نْ أَ  ِٜ ظَ َم اْلَ وَ  ِٜ ْ  ًُ افْ  ؾِ هْ أَ  ِٛ هَ ذْ مَ  ـْ مِ وَ 

  دٌ َح أَ  ـْ مِ ْٗ يُ  , َلْ َهَٚوَذ  َهٚ َخْرِ 
َ إِ   دٌ َح أَ  رْ ٍُ ُْ يَ  َلْ , وَ فِ تِ ئَ ِٔ ِن َّ بِ  ٓ 

َ إِ  ءَ َٚ َص  قْ فَ , وَ فِ تِ ئَ ِٔ ِن َّ بِ  ٓ 

ـَ رِ ٚؾِ َُ افْ  رُ ٍْ ُُ ؾَ  ,َٔس ِِ بْ إِ  َؼ َِ َخ  َٚ  مَ َل ًْ يُ  َٓ  نْ أَ  ءَ َٚ َص  قْ فَ , وَ ةً دَ حِ اَ وَ  ًٜ م  أُ  َٚس ّْ افْ  َؾ ًَ َلَ   ي

ُ  نُ َم يِ إِ وَ   مِ ْٗ اْد
 َؽ فِ ذَ  ؾ  ُـ  دَ اَ رَ , أَ فِ تِ ئَ ِٔ ِن مَ وَ  فِ تِ ادَ رَ إِ , وَ فِ تِ رَ دْ ؿُ  وَ َػ َٚ ًَ تَ وَ  فُ َٕٚ حَ ٌْ ف ُش ئِ َٚ َو ََ بِ  غَ ِْ

َظز   اللُ  َل َٚ , ؿَ َٜ َٔ ِه ًْ ادَْ وَ  رَ ٍْ ُُ افْ  طُ خَ ًْ يَ وَ  ,َٜ ظَ َٚ ى  افْ وَ  نَ َمَ يِ  الِ َى رْ يَ , وَ هُ َٚ َو ؿَ وَ  هُ ءَ َٚ َص وَ 

ْؿ َوٓ يَ ﴿: َوَجؾ   ُُ َ َؽِْلٌّ َظْْ ن  اَّلل 
ِ٘ ُروا َؾ ٍُ ُْ ُروا إِْن َت ُُ َر َوإِْن َتْن ٍْ ُُ ٌَِٚدِه اْف

ًِ ِ ْرَى ف

ؿْ  ُُ  (1).(7)افزمر/ ﴾َيْرَوُف َف

َٓ ٌٜ َّ َٓ ٌْ مُ  دِ َٚ ٌَ ًِ افْ  َٛ ؿِ اَ قَ ظَ  ن  أَ  ِٞ يِ دِ اْلَ  ُٚب حَ ْص أَ  دُ َٓ ْن يَ وَ  دُ َِ تَ ًْ يَ وَ   َم بِ  دٌ َح أَ  ِي رِ دْ يَ  , 

 دٍ َح  أَ َذ ظَ  قنَ ُّ ُُ َيْ  َٓ , وَ ِٜ ْ  اْلَ  ؾِ هْ أَ  ْـ مِ  فُ ن  أَ  فِ ِْ ْٔ ًَ بِ  دٍ احِ قَ فِ  قنَ ُّ ُُ َيْ  َٓ , وَ فُ فَ  ؿُ تَ ُُيْ 

َٓ ؿُ ُٓ ْْ ظَ  ٌٛ ٔ  ٌَ مُ  َؽ فِ ذَ  ن  , َٕ رِ َٚ ْ  افْ  ؾِ هْ أَ  ـْ مِ  فُ ن  أَ  فِ ِْ ْٔ ًَ بِ   فِ ْٔ َِ ظَ  ُت قُ ُّ يَ  َٚ  مَ َذ ظَ  قنَ ؾُ رِ ًْ يَ  , 

 

( ؾٓذا افٍرق بغ ادنٔئٜ وادحٌٜ, ؾٚلرادة افُقٕٜٔ افتل ٓ تتٌدل, وٓ ينسط ؾٔٓٚ 1)

ل يريدهٚ الل والرادة افت▐, أن يُقن الل ظز وجؾ يٌٓٚ: هل بًّْك منٔئتف 

ظز وجؾ ويٌٓٚ, وؿد تَع وؿد ٓ تَع, هل ادحٌٜ, ؾٚلل ظز وجؾ أراد وأحٛ أن ٓ 

ُيًل, وهق شٌحٕٚف ُيًل مـ بًض خَِف, ؾال يَٚل إن إرادة افًٌد ؽٌِٝ إرادة افرب 

ظز وجؾ, بؾ ضٚظٜ ادىٔع, ومًهٜٔ افًٚيص ـؾ ذفؽ ب٘رادتف افُقٕٜٔ, أمٚ افؼظٜٔ ؾٓل 

 ُيٚفػ ؾٔٓٚ مٚ يروٚه الل ظز وجؾ ويٌف. افتل جيقز أن
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 وَ , ٚنُ ًَ ْٕ الِ 
  (1).اللُ  ءَ َٚ َص  نْ إِ  قنَ ُْمِ ْٗ مُ  َٚ ٕ  : إِ قنَ قفُ َُ يَ  َؽ فِ ذَ فِ

َ  ونَ دُ َٓ ْن يَ وَ 
ِ
ـَ ذِ اف   ن  ِ٘ ؾَ  َٜ ْ  اْلَ  فُ تَ ٌَ ؿِ َٚ ظَ  ن  أَ  مِ الَ ْش  الِ َذ ظَ  َت َٚ مَ  ـْ د  ٚءُ َو ََ افْ  َؼ ٌَ َش  ي

  ـْ مِ  ؿْ ِٓ ْٔ َِ ظَ 
ِ
ـْ تِ ؿ اف  ِِبِ قِ ُٕ ذُ فِ  ةً د  مُ  ٚرِ ْ  ٚفْ بِ  قنَ بُ ذ  ًَ يُ  الل ُ ِ٘ ٚ, ؾَ َٓ ْْا مِ قْ قبُ تُ يَ  َلْ وَ  ٚقهَ ٌُ ًَ تَ ل ا  ؿْ هن 

ُ  ـْ مِ  ٚرِ ْ  افْ ِف  دٌ َح ك أَ ََ ٌْ يَ  َٓ وَ  ِٜ ْ   اْلَ َػ إِ  اً ِرَ ِخ أَ  ونَ دُ رِ يَ   ًْ اْد
 مِ  الً ْو ؾَ  ِّغَ ِِ

ِ
, فَ ْ  مِ وَ  ـ الل

 بِ  ذُ َٚ َٔ ًِ افْ وَ  َت َٚ مَ  ـْ مَ وَ 
ِ
 قنُ ُُ يَ  َٓ , وَ َٚ َٓ ْْ ق مِ جُ ْْ يَ  َٓ  ٚرِ ْ   افْ َػ إِ  هُ دَ رَ َّ ؾَ  رِ ٍْ ُُ  افْ َذ ظَ  َّٚلل

 َ
ِ
 ك. َٓ تَ ْْ ٚ مُ َٓ ِٔ ؾِ  فِ مِ َٚ ََ د

ـَ ذِ اف   َٚ م  َٖ ؾَ    قُل ُش رَ  ؿْ ََلُ  دَ ِٓ َص  ي
ِ
 َب َٚ حَ ْص أَ  ن  ِ٘ , ؾَ ؿْ هِنِ َٚ َٔ ظْ َٖ بِ  فِ بِ َٚ حَ ْص أَ  ـْ مِ  ☺ الل

ِٞ دِ اْلَ    ؿْ ََلُ  ونَ دُ َٓ ْن يَ  ي
 هُ دَ ظَ وَ وَ  هُ رَ ـَ ذَ  َمَ ِٔ ؾِ  ☺ قلِ ُش رَ ِْ فِ  ؿْ ُٓ ْْ مِ  ًٚ ََ يِ دِ ْه , تَ َؽ فِ ذَ بِ

  َٚ ِِبَ  ؿْ ََلُ  دْ َٓ ْن يَ  َلْ  ☺ فُ ٕ  ِ٘ , ؾَ ؿْ ََلُ 
َ إِ  فُ قفَ ُش رَ  عَ َِ ضْ  أَ َػ َٚ ًَ تَ  اَّللُ , وَ َؽ فِ ذَ  َف رَ ظَ  نْ أَ  دَ ًْ بَ  ٓ 

ِٛ َؾال ﴿: َظز  َوَجؾ  ف فِ قْ  ؿَ ِف  َؽ فِ ذَ  نُ َٚ َٔ بَ , وَ فِ ٌِ ْٔ ؽَ  ـْ مِ  ءَ َٚ َص  َٚ  مَ َذ ظَ  ☺ ْٔ ٌَ َظِٚلُ اْف

ٌِِْٔف َأَحدًا ) ُر َظَذ َؽ ِٓ ـْ َرُشقلٍ 26ُيْي َٙ ِم ـِ اْرَت ٓ  َم  .(27:26)الـ/ ﴾( إِ

ِ بَ  دْ ؿَ وَ   َٚ حَ ْص أَ  ـْ مِ  ةً َؼَ ظَ  ☺ ؼ 
 ,نُ َم ثْ ظُ وَ  ,رُ َّ وظُ  ,رٍ ُْ ق بَ بُ أَ  ؿْ هُ , وَ ِٜ ْ  ْٚلَ بِ  فِ بِ

 ةَ دَ ْٔ ٌَ ق ظُ بُ أَ وَ  ,دُ ِٔ ًِ َش وَ  ,دُ ًْ َش وَ  ,ٍف قْ ظَ  ـُ بْ  ـِ ْحَ ر  افْ  دُ ٌْ ظَ وَ  ,ْرُ بَ ز  افْ وَ  ,ُٜ حَ ِْ ضَ وَ  ,ِع  ظَ وَ 

ِح ر  اْلَ  ـُ بْ   ُس نْ أَ  َل َٚ ؿَ , ِٜ ْ  اْلَ  ؾِ هْ أَ  ـْ مِ  فُ ن  أَ : سٍ م  َص  ـِ بْ  سٍ ْٔ ؿَ  ـْ بِ  ٍٝ بِ َٚ ثَ فِ  َل َٚ ؿَ  َؽ فِ ذَ ـَ , وَ ا

 

( وهذه ادًٖخٜ تًّك بٚفَىع, أي افَىع والزم بٖن ؾالن ادًغ ف الْٜ أو ف افْٚر, 1)

 وشٖٔيت افُالم ظْٓٚ إن صٚء الل.
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 (1).ِٜ ْ  ؾ اْلَ هْ أَ  ْـ مِ  فُ ٕ  : إِ ُل قُ َُ َٕ  ُـ حْ َٕ وَ  َٚ َٕ رِ ُٓ طْ أَ  ْغَ  بِ ِق ّْ يَ  نَ َٚ ـَ  دْ ََ َِ : ؾَ ٍؽ فِ َٚ مَ  ـُ بْ 

 

( مـ ظَٔدة أهؾ افًْٜ والمظٜ: أهنؿ ٓ يَىًقن ٕحد بٚلْٜ أو بٚفْٚر, إٓ مـ صٓد 1)

 ـ شْٜ.فف ٕص مـ ـتٚب أو م

وؿد ٕص افَرآن افُريؿ ظذ أنٚس أهنؿ مـ أهؾ الْٜ, وآخرون مـ أهؾ افْٚر, ؾَد ؿٚل 

ٛ  )الل تًٚػ ظـ أيب َلٛ وامرأتف: ﴿ ٍٛ َوَت ْٝ َيَدا َأيِب ََلَ  ٌ َٛ 1َت ًَ ـَ ( َمٚ َأْؽَْك َظُْْف َمُٚفُف َوَمٚ 

(2( ٍٛ َ ًَٕٚرا َذاَت ََل َتُُف َح ٚفَ 3( َشَْٔهَذ  ِٛ )( َواْمَرأ دٍ 4َٜ اْلََى ًَ ـْ َم ٌٌْؾ ِم ﴾ ( ِف ِجِٔدَهٚ َح

رَ , وؿٚل تًٚػ ظـ افقفٔد بـ ادٌرة افقحٔد: ﴿(5:1)ادًد/ ََ ُْٖصِِِٔف َش  ﴾.َش

ََت ؾِْرَظْقَن إِْذ ﴿▐: ومـ أهؾ الْٜ ؿٚل ـَ آَمُْقا اْمَرأ ِ ِذي
ُ َمثاًَل فِ َب اَّلل  َورَضَ

ـِ يِل ِظَْْدَك َبًْٔتٚ ْٝ َرب  اْب َغ  َؿَٚف
ِ ِ
ْقِم افي ٚد ََ ـَ اْف ِْل ِم َٕج  ِِِف َو َّ ـْ ؾِْرَظْقَن َوَظ ِْل ِم َٕج   َو

ِٜ ِف اْلَْ 

َِِمِت 11) َُ ْٝ بِ َؿ ـْ ُروِحَْٚ َوَصد  ْخَْٚ ؾِِٔف ِم ٍَ ٚ َؾَْ َٓ ْٝ َؾْرَج تِل َأْحَهَْ َراَن اف  ّْ َٝ ِظ ( َوَمْرَيَؿ اْبَْ

 ِٕٚ ََ ـَ اْف ْٝ ِم َٕ ٚ ـَ ُتٌِِف َو ـُ َٚ َو  .(12:11)افتحريؿ/﴾ تِغَ َرِب 

أن أبٚه وأمف وظّف ف افْٚر, ؾٓٗٓء َٕىع أهنؿ ف ☺ ومـ افًْٜ, ؾَد ذـر رشقل الل 

 افْٚر.

وؿد ذـر افًؼة ادٌؼيـ وؿٔس بـ ثٚبٝ, وؽرهؿ أهنؿ ف الْٜ, ـم ذـر ظٌد الل بـ 

ًٚ, إػ ؽر ذفؽ ممٚ ذـره  م, وأنف ـِؿ ربف ـٍٚح ًقن بّـ ؾٖهؾ الديٞ يَى☺, حرا

 أهنؿ ف الْٜ, أهنؿ ف الْٜ, ومـ ف افْٚر أهنؿ ف افْٚر.☺ ذـرهؿ رشقل الل 

☺ ظـ ظٌد افرحـ بـ حٔد, ظـ أبٔف, أن شًٔد بـ زيد, حدثف ف ٍٕر, أن رشقل الل 

, َوُظثَْمُن, وَ : "ؿٚل ِٜ ُر ِف الَْ  َّ , َوُظ
ِٜ ٍر ِف الَْ  ُْ : َأبُق َب ِٜ ٌة ِف الَْ  , َظَؼَ ُٜ َِْح , َوَض َبْرُ , َوافز  َظِعٌّ

= 
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= 

ـِ  َٝ َظ َُ َٜ َوَش ًَ ًْ  افت 
ِ
َٓء ُٗ د  َه ًَ ـُ َأيِب َوؿ ٍٚص" َؿَٚل: َؾ ُد ْب ًْ ٌََْٔدَة, َوَش , َوَأبُق ُظ ـِ ْحَ ٌُْد افر  َوَظ

ََٕن  ؟ َؿَٚل:  ِٚذُ ًَ ـِ اف َ َيٚ َأبَٚ إَْظَقِر َم َُْْٕنُدَك اَّلل  ْقُم:  ََ َٚل اف ََ , َؾ ِٚذِ ًَ , َأبُق إَْظَقِر اف
ِ
ْدمُتُقِن بَِّٚلل 

 ِٜ  .(3748)افسمذي/". ِف الَْ 

 أؿقال بًض افًِمء ف افَىع بٚلْٜ أو بٚفْٚر:

ومـ ـٚن مـ أهؾ الشالم ؾال تنٓد فف بًّؾ خر وٓ ذ, ♫: ؿٚل افزِبٚري 

ٓ تدري مٚ  ؾٕ٘ؽ ٓ تدري بم ُيتؿ فف ظْد ادقت, ترجق فف رحٜ الل, وختٚف ظِٔف ذٕقبف

شٌؼ فف ظْد ادقت إػ الل مـ افْدم, ومٚ أحدث الل ف ذفؽ افقؿٝ إذا مٚت ظذ 

)ذح الشالم, ترجق فف افرحٜ, وختٚف ظِٔف ذٕقبف, ومٚ مـ ذٕٛ إٓ وفًٌِد مْف تقبٜ. ـها 

 .(34افًْٜ/

بٚلْٜ ☺ وؿٚل ف مقوع آخر: وافًْٜ أن تنٓد فًِؼة افذيـ صٓد َلؿ رشقل الل 

 هنؿ مـ أهؾ الْٜ ٓ صؽ ؾٔف. ـها.أ

بٚلْٜ: ؾٓق صٚحٛ ☺ وؿٚل ف مقوع آخر: ومـ ل ينٓد دـ صٓد فف رشقل الل 

 ☺.بدظٜ ووالفٜ, صٚك ؾٔم ؿٚل رشقل الل 

وادٗمْقن ف اليمن يتٍٚوِقن, وبهٚفح إظمل هؿ متزايدون, ♫: وؿٚل ادزن 

برـقب مًهٜٔ وٓ ظهٔٚن, وٓ ٕقجٛ وٓ ٕخرج بٚفذٕقب مـ اليمن, وٓ يٍُرون 

وآخف وشِؿ, وٓ ٕنٓد ظذ مًٔئٓؿ بٚفْٚر. ☺ دحًْٓؿ الْٚن بًد مـ أوجٛ فف افٌْل 

 .(81)ذح افًْٜ/ـها 

وٓ ٕنٓد ظذ أحٍد مـ أهؾ افٌَِٜ بًّؾ يًِّف بجْٜ وٓ ♫: وؿٚل المٚم أحد 

= 
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 [ ُةابَحَانصَّ] 

  قلِ ُش رَ  ِٚب حَ ْص أَ  َؾ َو ؾْ أَ  ن  أَ  ونَ دُ َِ تَ ًْ يَ وَ  ونَ دُ َٓ ْن يَ وَ 
ِ
 رُ َّ ظُ  ؿ  ثُ  رٍ ُْ ق بَ بُ أَ  ☺ الل

ُ أَ , وَ ِع  ظَ  ؿ  ثُ  نُ َم ثْ ظُ  ؿ  ثُ  ِص ر  افْ  ٚءُ ٍَ َِ اْلُ  ؿْ هن  ـَ ذِ اف   ونَ دُ ا  ؿْ ُٓ تَ ؾَ الَ ِخ  ☺ ل  ٌِ ْ  افْ  رَ ـَ ذَ  ي

 ,(1)"ًٜ َْ َش  قنَ ثُ الَ ثَ  ِي دِ ًْ بَ  ُٜ ؾَ الَ اْلِ " :َٜ َْ ِٔ ٍِ َش  ـْ ظَ  ,ٚنِ َٓ ٌْ َٕ  ـُ بْ  ٔدُ ًِ َش  اهُ وَ رَ  َمَ ِٔ ؾِ  فِ فِ قْ ََ بِ 

 َٚ َو ََ إْ  دَ ًْ بَ وَ 
ِ
ُ َػ إِ  رُ مَ إَ  دَ َٚ ظَ  ؿْ ِٓ ٚمُ ج  أَ  ء  قُل ُش ر  افْ  فُ ْْ ظَ  َزَ ْخ أَ  َٚ  مَ َذ ظَ  قضِ ُو ًَ افْ  ِؽ ِْ  اْد

 
= 

وٕرجق فف رحف الل. ـها ٕٚر, ٕرجق فِهٚفح, وٕخٚف ظِٔف, وٕخٚف ظذ ادزء ادذٕٛ, 

 .(126)أصقل افًْٜ/

وؿد شئؾ ظـ افزاءة وافقٓيٜ وافنٓٚدة ؾَٚل: افزاءة أن تزأ مـ أحد ♫, وؿٚل 

ًٚ, وافنٓٚدة أن تنٓد ظذ  ًٚ وتسك بًو مـ أصحٚب رشقل الل, وافقٓيٜ أن تتقػ بًو

 .(1/379)افًْٜ فِخالل:أحد أنف ف افْٚر. ـها 

)البٕٜٚ نٓٚدة بدظٜ, وافزاءة بدظٜ, وافقٓيٜ بدظٜ. ـها واف♫: ؿٚل ابـ بىٜ 

 .(2/934افهٌرى:

ٓٔؾ ؿٚل: اجتّع افوحٚك ومٔنة وأبق ♫: وؿٚل أبق ظٌٔد  ـُ ظـ شِّٜ بـ 

)اليمن وّـ افٌخسي, ؾٚجتًّقا ظذ أن افنٓٚدة بدظٜ, والرجٚء بدظٜ, وافزاءة بدظٜ. ـها 

  .(82جمّقع رشٚئؾ اليمن/

 ْص ـم ذـرت.ؿِٝ: إٓ ب

 (, وؿٚل إفٌٚن: حًـ صحٔح.4648( صحٔح: أبق داود )1)
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☺.(1) 

ِٞ ِخالَ  ُٝ َأْصَحُٚب اْلَِدي َٜ َوُيْثٌِ ٍر  َؾ ُْ   ◙َأيِب َب
ِ
َد َوَؾِٚة َرُشقِل اَّلل  ًْ , ☺ َب

َِٔٚر ا
ِٜ بِْٚختِ َحَٚب ْؿ  فه  ِٓ ِٚؿ ٍَ ًٜ , فِ ْٔ َِ ظَ َوات  ٌَ

 : َوَؿْقَِلِْؿ َؿٚضِ
ِ
َُٔف َرُشقُل اَّلل  , فِِديَِْْٚ ☺ َرِو

  قُل ُش رَ  َؽ مَ د  : ؿَ َوَؿْقَِلِؿْ , َٚ َٕٚ َٔ ْٕ دُ فِ  ٚهُ َْٔ ِو رَ ؾَ 
ِ
 فُ ن  وا أَ ادُ رَ أَ ! وَ كَ رَ خ  َٗ يُ  ـْ َّ ؾَ  ☺ الل

ي ذِ اف   اَ ذَ  ـْ َّ , ؾَ هِ رِ مْ َٖ بِ  كَ ءَ اَ رَ وَ  َٚ َْ ْٔ َِ َه , ؾَ فِ ِو رَ مَ  ٚمَ ج  أَ  َٚ َْ بِ  ةِ الَ َه  افْ ِف  َؽ مَ د  ؿَ  ☺

 ؟كَ َٚ ي  إِ  فِ ِّ يِ دِ َْ تَ  دَ ًْ بَ  كَ رَ خ  َٗ يُ 

  قُل ُش رَ  نَ َٚ ـَ وَ 
ِ
 ِٜ بَ َٚ حَ َه ِْ فِ  ِغُ ٌَ  يُ َم بِ  فِ تِ َٚ َٔ َح  لِ َٚ  َح ِف  رٍ ُْ  بَ يِب أَ  نِ َٖ  َص ِف  ؿُ ِ  َُ تَ يَ  ☺ الل

, ؾَ ًُ َّ تَ اْج وَ  فِ ْٔ َِ قا ظَ َُ ٍَ اتْ  َؽ فِ ذَ ِِ , ؾَ هُ دَ ًْ بَ  ِٜ ؾَ الَ ْٚلِ بِ  ٚسِ ْ  افْ  ؼ  َح أَ  فُ ن  أَ   فِ ِٕٚ َُ َّ قا بِ ًُ ٍَ تَ ْٕٚ قا

 
ِ
 : وَ ◙ ةَ رَ يْ رَ ق هُ بُ أَ  َل َٚ ك ؿَ ت  َح ا قْ َُ ٍَ تَ ارْ وَ  فِ قا بِ ًُ ٍَ تَ ارْ وَ , والل

ِ
َ إِ  ََلَ إِ  ي َٓ ذِ اف   اَّلل  ٓ 

 خْ تُ اْش  رٍ ُْ بَ  َٚ بَ أَ  ن  أَ  َٓ قْ فَ  قَ هُ 
 مَ َٚ ! ؿَ ةَ رَ يْ رَ هُ  َٚ بَ أَ  َٚ يَ  فْ : مَ فُ فَ  َٔؾ ؿِ  َٚ َح  وَ  ,اللُ  دَ ٌْ ظُ  َٚ حََ  َػ ِِ

 قْ ؿَ  ِٜ ح  ِص  ِٜ ج  حُ بِ 
 .فِ ا بِ وْ ر  ؿَ أَ وَ  فِ ِٔ ؾِ  قهُ ؿُ د  َه , ؾَ فِ فِ

 ◙ رٍ َُ  بَ يِب أَ  ِف الَ خْ تِ ْٚش بِ  هُ َٚ َو رْ أَ وَ  ◙ َب َٚ ى  اْلَ  ـَ بْ  رَ َّ ظُ  َٜ ؾَ الَ ِخ  ؿ  ثُ 

 

هؿ: أبق بُر وظّر وظثمن وظذ ◙ ( الٍِٚء إربًٜ ـم جٚء ف حديٞ شٍْٜٔ 1)

 ¶.وادِؽ بدأ مـ متِؽ مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن ╚, 

ًٜ ☺: "مقػ رشقل الل ◙ ؾًـ شٍْٜٔ  تِل َثاَلُثقَن َشَْ ُٜ ِف ُأم  ِد اِلاَلَؾ ًْ ـْ َب , ثُؿ ِم

ٌِْؽ  شْتٚن, وخالؾٜ ظّر ◙ امًؽ خالؾٜ أيب بُر ◙: " ؾَٚل شٍْٜٔ َذفِؽ ُم

 شٝ.◙ اثْتٚ ظؼ, وخالؾٜ ظع ◙ ظؼ, وخالؾٜ ظثمن ◙ 
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 الَ ظْ  إِ ِف  فِ ِٕ َٚ َُ َّ بِ  فُ َٕ َٚ حَ ٌْ ُش  اللُ  زِ َٚ جَ ْٕ إِ , وَ هُ دَ ًْ بَ  فِ ْٔ َِ ظَ  ُٜ ٚبَ حَ ه  افْ  ِٚق ٍَ اتْ وَ  ,ٚهُ ي  إِ 
ِ
 ء

 .هُ دَ ظْ وَ  فُ ن  َٖ َص  ٚمِ يَ ظْ إِ , وَ مَ الَ ْش الِ 

 َٜ , ًٜ ؾ  َٚ ـَ  ِٚب حَ ْص إَ  ٚعِ ْجَ إِ ى, وَ رَ قْ ن  افْ  ؾِ هْ أَ  عِ َٚ ْجَ ِ٘ بِ  ◙ نَ َمَ ثْ ظُ  ُثؿ  ِخاَلَؾ

 . فِ ْٔ فَ إِ  رُ مْ إَ  َؾ ًِ ك ُج ت  َح  فِ بِ  ؿْ هُ َٚ َو رِ وَ 

 َٜ  ◙ ؿْ ُٓ ْْ مِ  ؾٌّ ـُ  هُ آَ رَ وَ  فُ ؾَ رَ , ظَ هُ َٚ ي  إِ  ِٜ بَ َٚ حَ ه  افْ  ِٜ ًَ ْٔ ٌَ بِ  ◙ ِع  ظَ  ُثؿ  ِخاَلَؾ

  ذَ ِف  ؿْ هُ َٓ وْ أَ وَ  ِؼ ِْ اْلَ  ؼ  َح أَ 
 فُ َٕ َٚ َٔ ْه ا ظِ وْ زُ ِٔ جِ تَ ًْ يَ  َلْ وَ  ,ِٜ ؾَ الَ ْٚلِ بِ  ِٝ ؿْ قَ افْ  َؽ فِ

 (1).فُ ؾَ الَ ِخ وَ 

 

ؾَد والل أنجز الل ظز وجؾ افُريؿ فِّٓٚجريـ وإنهٚر ♫: ؿٚل أجري  (1)

 افٌالد, ؾٍتحقا افٍتقح, مٚ وظدهؿ بف, جًِٓؿ الٍِٚء مـ بًد افرشقل, ومُْٓؿ ف

وؽّْقا إمقال, وشٌقا ذراري افٍُٚر, وأشِؿ ظذ أجدهيؿ مـ افٍُٚر خِؼ ـثر, وأظزوا 

ديـ الل ظز وجؾ, وأذفقا أظداء الل ظز وجؾ, وطٓر أمر الل وفق ـره ادؼـقن, وشْقا 

ن, وظع فًِِّّغ افًْـ افؼيٍٜ, وـٕٚقا برـٜ ظذ جٔع إمٜ, أبق بُر وظّر, وظثم

ُِِحقنَ ﴿ ٍْ ُ  ُهُؿ اْد
ِ
 َأٓ إِن  ِحْزَب اَّلل 

ِ
ْؿ َوَرُوقا َظُْْف ُأوََلَِؽ ِحْزُب اَّلل  ُٓ ُ َظْْ  ﴾َرِضَ اَّلل 

 .(22)ادجٚدفٜ/

يَٚل: مـ أحٛ أبٚ بُر ؾَد أؿٚم افديـ, ومـ أحٛ ظّر ؾَد أووح افًٌٔؾ, ومـ 

 بـ أيب ضٚفٛ, ؾَد اشتًّؽ أحٛ ظثمن ؾَد اشتْٚر بْقر الل ظز وجؾ, ومـ أحٛ ظع

ؾَد برئ مـ افٍْٚق, وفُؾ  ☺ بٚفًروة افقثَك, ومـ ؿٚل الًْك ف أصحٚب مّد

= 
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واحد مْٓؿ مـ افٍوٚئؾ مٚ ٓ يل ـثرة, ًٍْٕٚ الل بحٌٓؿ إٕف شّٔع ؿريٛ. ـها 

 .(414)افؼيًٜ/

ُيتِػ اظِّقا رحْٚ الل وإيٚـؿ, أنف ل ◙: وؿٚل ف بٔٚن خالؾٜ أيب بُر افهديؼ 

 مـ صِّف الشالم وأذاؿف الل افُريؿ ضًؿ اليمن: أنف ل يُـ خٍِٜٔ بًد رشقل الل

, ٓ جيقز دًِؿ أن يَقل ؽر هذا, وذفؽ فدٓئؾ ◙ , إٓ أبق بُر افهديؼ☺

 ف حٔٚتف, وأمر ِبٚ بًد وؾٚتف.☺  خهف الل افُريؿ ِبٚ, وخهف ِبٚ افٌْل

, وصحٌف وأحًـ ☺ ول مـ صدق افرشقلمْٓٚ: أنف أول مـ أشِؿ مـ افرجٚل, وأ

ظز افهحٌٜ, وأنٍؼ ظِٔف مٚفف, وصٚحٌف ف افٌٚر, وادْزل ظِٔف افًُْٜٔ, وظٚتٛ الل 

: ظز وجؾإٓ أبٚ بُر, ؾٕ٘ف أخرجف مـ ادًٚتٌٜ, وهق ؿقفف  ☺ الِؼ ـِٓؿ ف افٌْل وجؾ

ُ إِْذ َأْخَرَجُف اف ِذي﴿ ُه اَّلل  ََٕكَ ْد  ََ وُه َؾ ٚرِ إِّٓ َتُْْكُ ٌَ ٚ ِف اْف ُروا َثِٚنَ اْثَْْغِ إِْذ مُهَ ٍَ ـَ , (42)افتقبٜ/ ﴾ـَ 

, ؾِؿ يُّْف ☺ وافهٚبر مًف بُّٜ ف ـؾ صدة, ورؾَٔف ف اَلجرة, ومرض افٌْل

 ☺ الروج إػ افهالة ؾٖمر أن يتَدم أبق بُر, ؾٔهع بٚفْٚس, وٓ يتَدم ؽره, وصذ

ْم ظقف, وؿٚل فٌالل: "يهِح بغ بْل ظّرو بـ  ☺ خٍِف, وخرج افٌْل د  ََ َُٖت َؾ إِْن ّأبَْى

َسِ  َُِْٔهؾ  بِْٚفْٚ  ٍر َؾ ُْ َٚ َب رٍ : "☺ ", وؿٚلَأبَ ُْ َٚفِِف َأبُق َب ٌَتِِف َوَم َِس َظَعّ ِف ُصْح ـ  اْفْٚ  ", وؿٚل إِن  َأَم

 ☺ أن أبٚ بُر إٕم حزٕف ظذ افٌْل ☺ ٕيب بُر ومهٚ ف افٌٚر وؿد ظِؿ ☺ افٌْل

َمَ؟: ☺ ٔف, ؾَٚل فف افٌْلوإصٍٚؿف ظِ ُٓ َٚ َطْ َؽ بِْٚثَْْغِ الُل َثٚفَِث ٍر َم ُْ َٚ َب َٚ َأبَ ", ؾُؾ هذه "َي

الهٚل افؼيٍٜ افُريّٜ دفٝ ظذ أنف الٍِٜٔ بًده, ٓ ينؽ ف هذا مٗمـ وأمٚ مٚ ـٚن 

أن , ؾُِّتف ف رء, ؾٖمرهٚ ☺ بًد وؾٚتف, ؾٕ٘ف رواه ُجٌر بـ مىًؿ أن امرأة أتٝ افٌْل

= 
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إِْن َلْ ترجع إفٔف ؾَٚفٝ: يٚ رشقل الل, أرأجٝ إن ل أجدك تًرض بٚدقت ؾَٚل َلٚ: "

رٍ  ُْ َٚ َب ْٖيِتِ َأبَ ", ثؿ بٚيًف ادٓٚجرون وإنهٚر مًرؾٜ مْٓؿ بحؼ أيب بُر وؾوِف, جَتِِديِِِْل َؾ

, َلق أول مـ بٚيًف مـ بْل هٚصؿ, وروى افنًٌل ظـ ◙ وبٚيًف ظع بـ أيب ضٚفٛ

وؿٝ مٚ ؿتؾ: اشتخِػ ظِْٔٚ؟ ◙  بـ شِّٜ ؿٚل: ؿٔؾ فًع بـ أيب ضٚفٛصَٔؼ 

ؾَٚل: مٚ أشتخِػ, وفُـ إن يرد الل ظز وجؾ ِبذه إمٜ خرا جيًّٓؿ ظذ خرهؿ ـم 

ؿٚم بًدمٚ بقيع فف وبٚيع  ◙ , ظذ خرهؿ وروي أن أبٚ بُر☺ جًٓؿ بًد ٌٕٔٓؿ

أهيٚ افْٚس ؿد أؿِتُؿ بًٔتُؿ,  , وأصحٚبف ؿٚم ثالثٚ يَقل:◙ فف ظع بـ أيب ضٚفٛ

ف أوائؾ افْٚس ؾَٔقل: ٓ والل ٓ َِٕٔؽ وٓ  ◙ هؾ مـ ـٚره؟ ؿٚل: ؾَٔقم ظع

 .(442:441)افؼيًٜ/, ؾّـ ذا افذي يٗخرك؟ ـها ☺ ًٕتَِٔؽ, ؿدمؽ رشقل الل

وـٚن أحؼ افْٚس بٚلالؾٜ بًد أيب بُر ◙: ف بٔٚن خالؾٜ ظّر ♫ وؿٚل 

ٚ جًؾ الل افُريؿ ؾٔف مـ إحقال افؼيٍٜ ح◙, ظّر بـ الىٚب ◙ 

مقوع ظّر مـ ◙ افُريّٜ, وافدفٔؾ ظذ ذفؽ أنف حٚ ظِؿ أبق بُر افهديؼ 

, ظِؿ ☺الشالم, وأن الل ظز وجؾ أظز بف الشالم, وظِؿ مقوًف مـ رشقل الل 

ف أمٜ مّد  ظز وجؾؿدر مٚ خهف الل افُريؿ بف مـ افٍوٚئؾ, ؾْٚصح أبق بُر ربف 

, وظِؿ أن الل مًٚئِف ظـ ذفؽ, ؾم ◙, ؾٚشتخِػ ظِٔٓؿ ظّر بـ الىٚب ☺

, ◙آخل جٓدا ف افْهٔحٜ فًِِّّغ, وفَد ظٚرض رجؾ مـ ادٓٚجريـ ٕيب بُر 

وافٔقم أخر ؾٕ٘ؽ ؿد اشتخٍِٝ ظذ افْٚس رجال ؾيٚ  ظز وجؾؾَٚل فف: أذـرك الل 

ًقن, ؾٖجًِقه ؾَٚل: أتٍرؿقن إٓ شٚئِؽ, ؾَٚل أبق بُر: أجِ ظز وجؾؽِٔيٚ, وإن الل 
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 .(451)افؼيًٜ/بٚلل؟ ؾ٘ن أؿقل فف تٌٚرك وتًٚػ إذا فَٔتف: اشتخٍِٝ ظِٔٓؿ خر أهِؽ. ـها 

, وتَٔـ أنف ادقت ◙ حٚ ضًـ ظّر ◙: ف بغ خالؾٜ ظثمن ♫ وؿٚل

 ـٚن مـ حًـ تقؾٔؼ الل افُريؿ فف, وٕهٔحتف لل ظز وجؾ ف رظٔتف, وحًـ افْير َلؿ

 ☺ حٔٚ ومٔتٚ, أنف جًؾ إمر بًده صقرى بغ جٚظٜ مـ افهحٚبٜ افذيـ ؿٌض افٌْل

وهق ظْٓؿ راض, وؿد صٓد َلؿ بٚلْٜ, وأخرج وفده مـ الالؾٜ ومـ ادنقرة, وؿٚل 

َلؿ: مـ اخستؿ مُْؿ أن يُقن خٍِٜٔ ؾٓق خٍِٜٔ, وهؿ شتٜ ظثمن, وظع, وضِحٜ, 

وجزاهؿ ظـ إمٜ خرا, ؾم ؿكوا ف  وافزبر, وشًد, وظٌد افرحـ بـ ظقف,

, ◙ , ؾٌٚيًف ظع بـ أيب ضٚفٛ◙ آجتٓٚد, ؾرض افَقم بًثمن بـ ظٍٚن

وشٚئر افهحٚبٜ, ل ُيتِػ ظِٔف واحد مْٓؿ فًِّٓؿ بٍوِف, وؿديؿ إشالمف, ومٌتف لل 

, ☺ وفرشقفف, وبذفف حٚفف لل وفرشقفف, وفٍوؾ ظِّف وفًئؿ ؿدره ظْد رشقل الل

م افٌْلوإـ , ٓ ينؽ ف ذفؽ مٗمـ ظٚؿؾ, وإٕم ينؽ ف ذفؽ جٚهؾ صَل ؿد ☺ را

 .(455)افؼيًٜ/خىئ بف ظـ شٌٔؾ افرصٚد, وفًٛ بف افنٔىٚن, وحرم افتقؾٔؼ. ـها 

اظِّقا رحْٚ الل وإيٚـؿ أنف ل يُـ بًد  ◙: ف بٔٚن خالؾٜ ظع ♫ وؿٚل

 ظز وجؾ بف مـ , حٚ أـرمف الل◙ أحد أحؼ بٚلالؾٜ مـ ظع ◙ ظثمن

بؼ افؼيٍٜ,  افٍوٚئؾ افتل خهف الل افُريؿ ِبٚ, ومٚ ذؾف الل ظز وجؾ بف مـ افًقا

وظْد جٔع  ╚ , وظْد صحٚبتف☺ وظئؿ افَدر ظْد الل ظز وجؾ وظْد رشقفف

ادٗمْغ, ؿد جع فف افؼف مـ ـؾ جٜٓ, فٔس مـ خهِٜ ذيٍٜ إٓ وؿد خهف الل ظز 

ء, وأبق الًـ ☺ , وأخق افٌْلوجؾ ِبٚ: ابـ ظؿ افرشقل , وزوج ؾٚضّٜ افزهرا
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 َٓ ُٗ هَ  نَ َٚ َُ ؾَ 
ِ
 َٚ ٍَ َِ اْلُ  ِٜ ًَ بَ رْ إَ  ء

ِ
ِص ر  افْ  ء ـَ دِ ا ـَ ذِ اف   ي َـ د  ؿ افْ ِِبِ  اللُ  َكَ َٕ  ي  رَ َٓ ؿَ , وَ ي

  َنَ ؿَ وَ 
ُ  ؿْ هِنِ َٚ َُ َّ بِ ـَ دِ حِ ِْ اْد   ؿْ ِٓ مِ َٚ ج   أَ ِف  عَ ؾَ رَ , وَ مَ الَ ْش الِ  ؿْ هِنِ َٚ َُ َّ بِ  َى ق  ؿَ , وَ ي

 ؼ  حَ ِْ فِ

 هُ دَ ظْ وَ  ؿْ ِٓ تِ ؾَ الَ خِ بِ  ؼ  ََ َح , وَ مَ الَ ي  افْ  ؿْ ِٓ ئِ َٚ َِبَ وَ  ؿْ هِ قرِ ُٕ وَ  ؿْ ِٓ ئِ َٚ َٔ ِو بِ  رَ ق  َٕ , وَ مَ الَ ظْ إَ 

 قْ  ؿَ ِف  ُؼ بِ َٚ ً  افْ 
ِٚلَِٚت ﴿: َظز  َوَجؾ   فِ فِ ُِقا افه 

ِّ ْؿ َوَظ ُُ ـَ آَمُْقا ِمْْ ِذي ُ اف   َوَظَد اَّلل 

ْؿ ِف إَ  ُٓ  ْ ٍَ
تَْخِِ ًْ َٔ ؿْ َف ِٓ ٌِِْ ـْ َؿ ـَ ِم ِذي ََِػ اف  َم اْشتَْخ ـَ  ِف وَ , (55ر/)افْقأيٜ  ﴾ْرِض 

ٚرِ ﴿: فِ فِ قْ ؿَ   ٍ ُُ اُء َظَذ اْف ك ظَ رَ , وَ ؿْ ََلُ  َٚ ظَ دَ , وَ ؿْ هُ َٓ قَ تَ وَ  ؿْ ُٓ ٌَ َح أَ  ـْ َّ ؾَ  (29)افٍتح/ ﴾َأِصد 

 َٚ  مَ َػ إِ  ؿْ ُٓ ٌَ ًَ َٕ , وَ ؿْ ُٓ ٌ  َش وَ  ؿْ ُٓ َو ٌَ بْ أَ  ـْ مَ , وَ ـَ يِ زِ ئِ َٚ ٍَ  افْ ِف  زَ َٚ ؾَ  :ؿْ ُٓ َِ ْو ؾَ  َف رَ ظَ , وَ ؿْ ُٓ َ  َح 

 َٚ  اَْلَ ؽ ِف َِ هَ  دْ ََ ؾَ  :اللُ  ؿْ ُٓ َْ ًَ فَ  (1)ُج رِ اَ قَ اْلَ وَ  ُض اؾِ وَ ر  افْ  ؿْ ُٓ ٌَ ًِ ْْ تَ 
 . ِغَ ُِ فِ

  قُل ُش رَ  َل َٚ ؿَ 
ِ
ٌ قا َأْصَحٚيِب  َٓ : "☺ الل ًُ  , َت

ِ
ُٜ الل َْ ًْ ِْٔف َف َِ ًَ ْؿ َؾ ُٓ  ٌ ـْ َش َّ  ,(2)"َؾ

 
= 

فف مٌٚ , وؾٚرس افًرب ومٍرج  ☺ , ومـ ـٚن افٌْل☺ والًغ ريٕٚتل افٌْل

 .(459)افؼيًٜ/. ـها ☺ افُرب ظـ رشقل الل

( ف )ج( ]القارج وافرواؾض[, والقارج هؿ افذي خرجقا ظذ أمر ادٗمْغ ظذ 1)

هؿ افذي رؾوقا زيـ افًٚبديـ ٕنف ل يتزأ مـ  وافرواؾض◙, بـ أيب ضٚفٛ 

 ¶.افنٔخغ أيب بُر وظّر 

َِْق َأن  (: "3673( ؤًػ ِبذا افٍِظ: وؿد صح ظْد افٌخٚري )2) ٌ قا َأْصَحٚيِب َؾ ًُ َٓ َت

فُ  ٍَ َِٕهٔ  َٓ ََِغ ُمد  َأَحِدِهْؿ َو ًٌٚ َمٚ َب َؼ ِمثَْؾ ُأُحٍد َذَه ٍَ ْؿ َأنْ ـُ الدري ". ظـ أيب شًٔد َأَحَد

.◙ 
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ْؿ ؾَ : "َل َٚ ؿَ وَ  ُٓ َو ٌَ ـْ َأبْ ْؿ, َوَم ُٓ  ٌ ٌ ل َأَح ْؿ َؾٌُِح ُٓ  ٌ ـْ َأَح ـْ آَذاُهْؿ َم ْؿ, َوَم ُٓ َو ٌَ ٌْيِض َأبْ ٌُ ٌِ

ْد آَذاِن  ََ  , َؾ
ِ
ُٜ الل َْ ًْ ِْٔف َف َِ ًَ ْؿ َؾ ُٓ  ٌ ـْ َش  (1)".َوَم

 

 ♫.(, ووًٍف إفٌٚن 3862( ؤًػ: افسمذي )1)

اظِؿ رحؽ الل أنف ل يُـ افُالم ف افهحٚبٜ مـ حٔٞ الٛ أو افٌٌض ِبذه افىريَٜ 

مـ مٌٚحٞ افًَٔدة: حتك خرجٝ ظِْٔٚ ٕٚبتٜ شقء, تُِّقا ف افهحٚبٜ بٚفٍُر وافًٍؼ 

 وافزٕدؿٜ وافتُذيٛ.

ٍٜ وفٔس مـ هدي أهؾ افتَك واليمن,  وحٚ صٚر بٌض افهحٚبٜ ظٌِؿ ظذ ؾرٍق مٚجْ

صٚر حٛ افهحٚبٜ مـ أصقل افًَٔدة, إذ فق ـٕٚقا ؽر مٚ وصٍٓؿ الل ظز وجؾ فُٕٚقا 

ْٚ  ؿد اهتّْٚ ٌْٕٔٚ  ُُ بًدم ؿدرتف ظذ اختٔٚر صحٌتف, بؾ إن افَدح ف ☺ صحٚبٜ شقء, وف

 ☺.افهحٚبٜ ؿدٌح ف افٌْل 

َٖنْ ؿٚل الل ظز وجؾ ؾٔٓؿ: ﴿ َٜ َؾ َّ
ِِ ـَ ْؿ  ُٓ ِمَِْغ َوَأْخَزَم ْٗ ُ َْٔتَُف َظَذ َرُشقفِِف َوَظَذ اْد

ُِ ُ َش َزَل اَّلل 

ٚ َٓ َِ ُٕقا َأَحؼ  ِِبَٚ َوَأْه ٚ ـَ َقى َو َْ , وؿٚل تًٚػ ظـ ادٓٚجريـ وإنهٚر: (26)افٍتح/﴾ افت 

ـَ َوإَنَْهِٚر َواف ذِ ﴿ ِٚجِري َٓ ُ ـَ اْد ُفقَن ِم قَن إَو  َُ ٚبِ  ً ْؿ َواف ُٓ ُ َظْْ ٍٚن َرِضَ اَّلل  ًَ ِْ٘ح قُهْؿ بِ ًُ ٌَ ـَ ات  ي

ئِؿُ  ًَ ْقُز اْف ٍَ ٚ َأبَدًا َذفَِؽ اْف َٓ ـَ ؾِٔ ٚ إهَْنَُٚر َخٚفِِدي َٓ ٍت جَتِْري حَتَْت ﴾ َوَرُوقا َظُْْف َوَأَظد  ََلُْؿ َجْٚ 

ـَ آَمُْقا َوَهَٚجُروا َوَجَٚهُدوا , وؿٚل تًٚػ: ﴿(122)افتقبٜ/ ِذي ْؿ ِف َشٌِِٔؾ إِن  اف  ِٓ ًِ ٍُ َِلِْؿ َوَأنْ َْٖمَقا بِ

ًْضٍ  ْؿ َأْوفَُِٔٚء َب ُٓ ُو ًْ وا ُأوََلَِؽ َب ََٕكُ ـَ آَوْوا َو ِذي  َواف 
ِ
ـَ , وؿٚل تًٚػ: ﴿(72)إنٍٚل/﴾ اَّلل  ِذي َواف 

وا ُأوََلَِؽ ُهؿُ  ََٕكُ ـَ آَوْوا َو ِذي  َواف 
ِ
ًٚ ََلُْؿ  آَمُْقا َوَهَٚجُروا َوَجَٚهُدوا ِف َشٌِِٔؾ اَّلل  َّ ِمُْقَن َح ْٗ ُ اْد

ِريٌؿ ) ـَ ٍَِرٌة َوِرْزٌق  ٌْ ْؿ 74َم ُُ ُٖوََلَِؽ ِمْْ ْؿ َؾ ُُ ًَ ُد َوَهَٚجُروا َوَجَٚهُدوا َم ًْ ـْ َب ـَ آَمُْقا ِم ِذي ( َواف 

= 
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 َظِِٔؿٌ 
ٍ
ء ؾ  َرْ ُُ

َ بِ  إِن  اَّلل 
ِ
ًٍْض ِف ـِتَِٚب اَّلل  ٌَ ْؿ َأْوَػ بِ ُٓ ُو ًْ , (75:74)إنٍٚل/﴾ َوُأوُفقا إَْرَحِٚم َب

ـَ وؿٚل تًٚػ: ﴿ قَن َؾْواًل ِم ٌُ َِلِْؿ َيٌْتَ ـْ ِدَيِٚرِهْؿ َوَأْمَقا ـَ ُأْخِرُجقا ِم ِذي ـَ اف  ِٚجِري َٓ ُ  اْد
ِ
ء َرا ََ ٍُ ِْ فِ

ِٚدُؿقَن ) َ َوَرُشقَفُف ُأوََلَِؽ ُهُؿ افه  وَن اَّلل  ًٚ َوَيُْْكُ ٕ  َوِرْوَقا
ِ
أُوا افد  8اَّلل  ـَ َتٌَق  ِذي اَر ( َواف 

ًٜ مِمٚ  ُأوُتقا  ْؿ َوٓ جَيُِدوَن ِف ُصُدوِرِهْؿ َحَٚج ِٓ ـْ َهَٚجَر إَِفْٔ ٌ قَن َم
ْؿ ُيِ ِٓ ـْ َؿٌِِْ جَمَن ِم

ِٕ َوا

ُِِحقنَ  ٍْ ُ وََلَِؽ ُهُؿ اْد ُٖ ِف َؾ
ًِ ٍْ َٕ ـْ ُيقَق ُصح   ٌٜ َوَم َٚن ِِبِْؿ َخَهَٚص ـَ ْؿ َوَفْق  ِٓ

ًِ ٍُ ثُِروَن َظَذ َأنْ ْٗ ﴾ َوُي

ْؿ , وؿٚل تًٚػ: ﴿(9:8)الؼ/ ِٓ ًِ ٍُ َِلِْؿ َوَأنْ َْٖمَقا ُف َجَٚهُدوا بِ ًَ ـَ آَمُْقا َم ِذي ُشقُل َواف  ـِ افر 
ُِ َف

ُِِحقنَ  ٍْ ُ ـِ , وؿٚل تًٚػ: ﴿(88)افتقبٜ/﴾ َوُأوََلَِؽ ََلُُؿ اْلَْرَاُت َوُأوََلَِؽ ُهُؿ اْد ُ َظ ْد َرِضَ اَّلل  ََ َف

ََٕؽ  ق ًُ ٌَٚيِ ِمَِْغ إِْذ ُي ْٗ ُ ْؿ َوَأثََِٚبُْؿ َؾتْحًٚ  اْد ِٓ َِْٔ َٜ َظ َْٔ
ُِ
 ً َٖنَْزَل اف ُِقِِبِْؿ َؾ َِِؿ َمٚ ِف ُؿ ًَ َجَرِة َؾ َٝ افن  حَتْ

 ًٚ ِٚر ُرَحَُٚء , وؿٚل تًٚػ: ﴿(18)افٍتح/﴾ َؿِريٌ  ٍ ُُ اُء َظَذ اْف ُف َأِصد  ًَ ـَ َم ِذي  َواف 
ِ
ٌد َرُشقُل اَّلل   ّ ُمَ

ًٚ ُش  ً ـ  ُهْؿ ُر ْؿ َتَرا ُٓ ـْ َأثَِر َبَْْٔ ْؿ ِم ِٓ ًٚ ِشَٔمُهْؿ ِف ُوُجقِه ٕ  َوِرْوَقا
ِ
ـَ اَّلل  قَن َؾْواًل ِم ٌُ ٌَْت دًا َي ج 

ََِظ  ٌْ َُٖه َؾآَزَرُه َؾْٚشَت َزْرٍع َأْخَرَج َصْى ـَ ِْٕجِٔؾ  ْؿ ِف ال ُٓ ُِ ْؿ ِف افت ْقَراِة َوَمَث ُٓ ُِ ُجقِد َذفَِؽ َمَث  ً اف

ُٛ افز   ِج ًْ ُِقا َؾْٚشتََقى َظَذ ُشقؿِِف ُي ِّ ـَ آَمُْقا َوَظ ِذي ُ اف  َٚر َوَظَد اَّلل   ٍ ُُ َٔظ ِِبُِؿ اْف
ٌِ
اَع فَِٔ ر 

ً َظئِمً  ٍَِرًة َوَأْجرا ٌْ ْؿ َم ُٓ ِٚلَِٚت ِمْْ  .(29)افٍتح/﴾ افه 

ِٚجُروَن َوإنَْهُٚر ☺: "ؿٚل: ؿٚل رشقل الل ¶ ظـ جرير بـ ظٌد الل  َٓ ُ اْد

ًٍْض ِف ا َُٚء َب ْؿ َأْوفِٔ ُٓ ُو ًْ َْٕٔٚ َوأِخَرةِ َب  .(7262)صحٔح ابـ حٌٚن/". ْفد 

: يٚ رشقل ☺ أن رشقل الل ☺ وظـ ثقبٚن مقػ رشقل الل  ذـر حقوف, ؾَٚفقا

ُٜ ثَُِِٔٚبُْؿ, الل مـ أول افْٚس ورودا فف؟ ؾَٚل: " ًَ
ِٕ ؿ, افد  ُٓ ُٜ ُرُؤُش َث ًْ ـَ اْفن  ِٚجِريِ َٓ ُ ُء اْد َرا ََ ُؾ

تَُح ََلُْؿ ا ٍْ ـَ ٓ ُت ًَِمِت اف ِذي ُُِحقَن اْدَُتَْ َدُد, َوَٓ َيْْ  ً  .(2/51)مًْد افنٚمٔغ فِىزان:". ف

= 
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َفق أن افنًٛ أحرز مـ افقادي, ؾَٚل : "☺ ؿٚل: ظِؿ رشقل الل ◙ ظـ أنس 

َٛ إَنَْهِٚر, َوَفْقَٓ اَْلِْجَرة فَ  ًْ ُٝ ِص ُْ َِ ًَ ًٚ, َف َُس َواِدَي ََِؽ افْٚ  ًٚ, َوَش ٌَ ًْ ُٚر ِص ََِؽ إنَْه ُٝ َش ْْ ُُ

ِرِر  ـَ ٌَتل و ْؿ, إَنَْهُٚر َظْٔ ِٓ
ٔئِ ًِ ـْ ُم ْؿ َوجَتََٚوُزوا َظ ِٓ

ِْ ًِ ـْ ُمْ ُِقا ِم ٌَ ـْ إَنَْهِٚر, اْؿ أي -اْمَرأ ِم

َراِت َوَتْذَهٌُقا بَِرُشقِل -خٚصتل ومقوع هي َُ ٌَ  َواْف
ِ
ُس بِْٚفَنٚء َٛ افْٚ  َٚ َتْرَوْقَن َأْن َيَذَه , َأَم

 
ِ
َٕٚكَ أَ " ثؿ ؿٚل: "؟☺الل ُس َؾََْكْ ِْتُْؿ: َجئَْتَْٚ َضِريَِدًا َؾآَوْيََْٚك, َوَخَذَفَؽ افْٚ  َُ َٚ َفْق ِصئْتُْؿ َف " َم

: لل وفرشقفف ادْٜ ظِْٔٚ.  , وؿٚفقا  .(416)افؼيًٜ فمجري/ؾٌُقا

 إنَْهِٚر, : "☺أن افٌْل  ◙وظـ أنس بـ مٚفؽ 
ِ
ٍِْر فأِّلنَْهِٚر, َوَٕبَْْٚء ؿ  اْؽ ُٓ  ِ اف

 إَنَْهٚرِ ِوٕ
ِ
 َأبَْْٚء

ِ
ًٚ ف افًْٜ. (526)مًِؿ/", بَْْٚء  , وؽر ذفؽ ـثر أجو

 :╚مًٖخٜ شٛ افهحٚبٜ 

ًٚ, فْٓل افٌْل  ًٚ. ☺شٛ افهحٚبٜ حرام ذظ ًٚ وخهقص  ظـ ذفؽ ظّقم

قٌق ☺: "أمٚ افًّقم, ؾَقفف  ًُ ِِِؿ ُؾ ًْ ٌَُٚب ادُ  ".ِش

َٚيِب, ؾَ : "☺وأمٚ الهقص, ؾَقفف  ٌ قا َأْصَح ًُ َٚ َٓ َت َٚ َم ٌَ َؼ ِمثَؾ ُأُحٍد َذَه ٍَ ْؿ َأنْ ـُ ُِق َأْن َأَحَد

ف ٍَ َِٕهٔ ََِغ ُمد  َأَحِدِهْؿ َوَٓ   .(3673)افٌخٚري/". َب

ٛ  بًوٓؿ ـٍر أـز, ُيرج صٚحٌف مـ ادِٜ, ـّـ شٛ أم ادٗمْغ ظٚئنٜ  وؿد يُقن ش

ب سيح افَرآن, ورد براءهتٚ▲,  , والل ظز واهتّٓٚ بٚفٍٚحنٜ, ؾٓق ِبذا افَقل ـذ 

 وجؾ ؿد برئٓٚ مـ ؾقق شٌع شّقات.

بًقء ؾٚهتّف  ☺: إذا رأجٝ أحدًا يذـر أصحٚب رشقل الل ♫ؿٚل المٚم أحد 

 .(7/72)ذح أصقل آظتَٚد:ظذ الشالم. ـها 
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: إن ابـ ظٌد افرحـ بـ أبزى شٖل أبٚه ظٌد افرحـ ؾّٔـ شٛ أبٚ ♫ؿٚل افالفُٚئل 

 ٝ أرضب ظَْف, ؿِٝ: ؾًّر؟ ؿٚل: أرضب ظَْف.بُر مٚ ـْٝ تهْع بف؟ ؿٚل: ـْ

.ًٚ  ورضب ظّر بـ ظٌد افًزيز مـ شٛ مًٚويٜ أشقاض

 وظـ أحد بـ حٌْؾ: ُييب, ومٚ أراه ظذ الشالم.

 وظـ إبراهٔؿ افْخًل ـٚن يَٚل: صتؿ أيب بُر وظّر مـ افٌُٚئر.

 ظز وجؾ: وظـ أيب إشحٚق افًًٌٔل ؿٚل: صتؿ أيب بُر وظّر مـ افٌُٚئر افتل ؿٚل الل

ْقَن َظْْفُ ﴿ َٓ ٌَٚئَِر َمٚ ُتْْ ـَ  (31)افًْٚء/﴾ إِْن جَتَْتٌُِْقا 

وظـ ضِحٜ بـ مكف ؿٚل: ـٚن يَٚل: بٌض بْل هٚصؿ ٍٕٚق, وبٌض أيب بُر وظّر 

 ٍٕٚق, وافنٚك ف أيب بُر ـٚفنٚك ف افًْٜ.

ومـ افٍَٓٚء ظـ مٚفؽ بـ أنس أن مـ شٛ افهحٚبٜ ؾال شٓؿ فف مع ادًِّغ ف 

 فٍلء.ا

 وشئؾ إشمظٔؾ بـ إشحٚق ظّـ شٛ ظٚئنٜ ؾٖؾتك بَتِف.

وؿتؾ الًـ ومّد ابْٚ زيد افداظل افىزشتٚن افِذان وفٔٚ ديٚر ضزشتٚن رجِغ ممٚ 

 .(7/92:81)ذح أصقل آظتَٚد:ؿذؾٚ ظٚئنٜ. ـها 

 شٛ افهحٚبٜ ظذ ثالثٜ أؿًٚم: ♫: ؿٚل افنٔخ افًثّٔغ 

, ؾٓذا ـٍر, ٕنف تُذيٛ إول: أن يًٌٓؿ بم يَتيض ـ ٍر أـثرهؿ, أو أن ظٚمتٓؿ ؾًَقا

لل ورشقفف بٚفثْٚء ظِٔٓؿ وافسض ظْٓؿ, بؾ مـ صؽ ف ـٍر مثؾ هذا ؾ٘ن ـٍره متًغ, 

 ٕن موّقن هذه ادَٚفٜ أن َِٕٜ افُتٚب أو افًْٜ ـٍٚر, أو ؾًٚق.
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 [ةقَرِّفَتَم مُائ سَمَ]

ِت قَ َِ ه  افْ  ـْ ٚ مِ مُهَ ْرَ ؽِ وَ  ـِ يْ دَ ِٔ ًِ افْ وَ  َٜ ًَ َّ اْلُ  ِٞ يِ دِ اْلَ  ُب َٚ حَ ْص أَ  َى رَ يَ وَ   ؾ  ـُ  َػ ِْ َخ  ا

 ًْ مُ  مٍ َٚ مَ إِ 
 ةَ رَ قَ ا َج قْ ُٕ َٚ ـَ  نْ إِ وَ  ؿْ ُٓ ًَ مَ  ةِ رَ ٍَ َُ افْ  دَ َٚ َٓ جِ  نَ وْ رَ يَ وَ , اً رَ جِ َٚ ؾَ  وْ أَ  نَ َٚ ـَ  اً ر  بَ  ؿٍ ِِ

  ؿْ ََلُ  ءَ َٚ ظَ د  افْ  نَ وْ رَ يَ , وَ ةَ رَ جَ ؾَ 
 وَج رُ اْلُ  نَ وْ رَ يَ  َٓ , وَ ِح الِ ه  افْ وَ  ِؼ ِٔ ؾِ قْ ت  افْ وَ  ِح الَ ْص ٚلِ بِ

 نَ وْ رَ يَ وَ  ,ِػ ْٔ واْلَ  رِ قْ  اْلَ َػ إِ  لِ دْ ًَ افْ  ـْ ظَ  وَل دُ ًُ افْ  ؿْ ُٓ ْْ ا مِ وْ أَ رَ  نْ إِ وَ , ِػ ْٔ ً  ٚفْ بِ ؿ ِٓ ْٔ َِ ظَ 

  (1).لِ دْ ًَ افْ  مِ َٚ مَ الِ  ِٜ ظَ َٚ  ضَ َػ إِ  عَ جِ رْ ك تَ ت  َح  َٜ َٔ ؽِ َٚ ٌَ افْ  َٜ ئَ ٍِ افْ  َل َٚ تَ ؿِ 

 
= 

افَقل بٖنف ٓ  افثٚن: أن يًٌٓؿ بٚفًِـ وافتٌَٔح, ؾٍل ـٍره ؿقٓن ٕهؾ افًِؿ وظذ

 يٍُر جيٛ أن جيِد ويٌس حتك يّقت أو يرجع ظم ؿٚل.

افثٚفٞ: أن يًٌٓؿ بم ٓ يَدح ف ديْٓؿ ـٚلٌـ وافٌخؾ ؾال يٍُر وفُـ يًزر بم يردظف 

ظـ ذفؽ, ذـر مًْك ذفؽ صٔخ الشالم ابـ تّٜٔٔ ف ـتٚب ]افهٚرم ادًِقل[, وَٕؾ 

ًٚ مـ مًٚوئٓؿ, وٓ يىًـ ظذ أحد مْٓؿ بًٔٛ ظـ أحد ؿقفف: ٓ جيقز ٕحد أن يذـر صٔ ئ

أو َٕص, ؾّـ ؾًؾ ذفؽ أدب, ؾ٘ن تٚب وإٓ جِد ف الٌس حتك يّقت أو يرجع. ـها 

 .(313:312)جٚمع ذوح دًٜ آظتَٚد/

( هذه جِٜ مـ ادًٚئؾ تْيؿ افًالؿٜ بغ الٚـؿ وادحُقم, افراظل وافرظٜٔ, وهل 1)

أصحٚبف, وأمرهؿ بٚفهز ☺ ٜٔ, وفذفؽ ٌٕف ظِٔٓٚ افٌْل مًٖخٜ ف ؽٚيٜ الىقرة وإمه

ـتٚبف ِبذه ادًٖخٜ افًئّٜ, وافتل ِبٚ ♫ ظِٔٓؿ وظذ جقرهؿ, وؿد ابتدأ الالل 

 تًتَٔؿ الٔٚة, وتٖمـ افٍْقس ظذ أنًٍٓٚ وأظراوٓٚ وأمقاَلٚ.
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َ َوَأضِ ؿٚل الل ظز وجؾ: ﴿ قا اَّلل  ًُ ـَ آَمُْقا َأضِٔ ِذي َٚ اف  ؿْ َيٚ َأهي  ُُ ُشقَل َوُأويِل إَْمِر ِمْْ قا افر  ًُ ٔ ﴾

 , ؾقٓة إمقر َلؿ حؼ افىٚظٜ مٚ ل ُيٚفٍقا ذع الل ظز وجؾ.(59)افًْٚء/

ُُِروَن, افذي ؿٚل فألمٜ: "☺ ؾ٘ن رشقل الل   ِرُؾقَن َوُتْْ ًْ ُء, َؾَت ْؿ ُأَمَرا ُُ َِْٔ ُؾ َظ َّ ًْ َت ًْ ٕ ُف ُي إ

ـْ  ْد َبِرَئ, َوَم ََ ِرَه َؾ ـَ ـْ  َّ ـْ َرِضَ َوَتَٚبعَ  َؾ ـْ َم
ُِ ْد َشَِِؿ, َوَف ََ َر َؾ َُ : يٚ رشقل الل, أٓ َأنْ " ؿٚفقا

ِ ْقا َٕٚتِٓؿ؟ ؿٚل: " ًٚ: "(1854)مًِؿ/". ٓ, َمٚ َص , , هق افذي ؿٚل أجو
ِ
ِٜ الل ِهَٔ ًْ َٜ ِف َم ٓ َضَٚظ

ُروِف  ًْ ُٜ ِف اْدَ ٕ َم افى َٚظ ذ أمره بىٚظٜ الل ظز وجؾ , ؾىٚظٜ المٚم متقؿٍٜ ظ(1842)مًِؿ/". إِ

 ☺.ورشقفف 

أمتف ظذ افًّع وافىٚظٜ, وإن طِّقا ورضبقا وآذوا, وؾًِقا مٚ ☺ وؿد حٞ افٌْل 

ًٚ ظذ ؿقل مـ ؿٚل ُيِع الٚـؿ إن ؾًؼ.  يًتٌنع مـ إمقر مٚ ل يُـ ـٍراً, أو ؾًَ

ٌٕل , ؾَٚل: يٚ ☺ؾًـ وائؾ اليمل, ؿٚل: شٖل شِّٜ بـ يزيد الًٍل رشقل الل 

ء يًٖخقٕٚ حَٓؿ ويًّْقٕٚ حَْٚ, ؾم تٖمرٕٚ؟ ؾٖظرض ظْف,  الل, أرأجٝ إن ؿٚمٝ ظِْٔٚ أمرا

ثؿ شٖخف, ؾٖظرض ظْف, ثؿ شٖخف ف افثٕٜٚٔ أو ف افثٚفثٜ, ؾجذبف إصًٞ بـ ؿٔس, وؿٚل: 

ُِْتؿْ " ْؿ َمٚ ُح  ُُ َِْٔ , َوَظ ُِقا ْؿ َمٚ ُح  ِٓ َِْٔ ٕ َم َظ ِ٘ , َؾ قا ًُ قا َوَأضِٔ ًُ َّ  .(1846)مًِؿ/". اْش

ٌ قهَنُْؿ ؿٚل: " ☺أن رشقل الل ◙ وظـ ظقف بـ مٚفؽ 
ـَ حُتِ ِذي ُؿ اف  ُُ

تِ  ّ
ِخَُٔٚر َأئِ

ٌُِوقهَنُْؿ  ٌْ ـَ ُت ِذي ُؿ اف  ُُ
تِ  ّ
ُر َأئِ ا ْؿ, َوِذَ

ِٓ َِْٔ ِ قَن َظ ْؿ َوُتَه ُُ َِْٔ ِ قَن َظ ْؿ, َوُيَه ُُ َٕ ٌ ق
َوُيِ

ُْقهَنُؿْ  ًَ ِْ ْؿ, َوَت ُُ َٕ ُوق
ٌِ
ٌْ ؿْ  َوُي ُُ َٕ ُْق ًَ ِْ ", ِؿَٔؾ: يٚ رشقل الل, أؾال ْٕٚبذهؿ بٚفًِٔػ؟ ؾَٚل: َوَي

َُِف, َوٓ " َّ َرُهقا َظ ـْ َُٕف, َؾٚ َرُهق ُْ ْؿ َصْٔئًٚ َت ُُ
ـْ ُوٓتِ الَة, َوإَِذا َرَأجْتُْؿ ِم ُؿ افه  ُُ ٓ, َمٚ َأَؿُٚمقا ؾِٔ

 ٍٜ ـْ َضَٚظ  .(1855)مًِؿ/". َتِْْزُظقا َيًدا ِم
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, َٕقٓت ـثرة ظـ افهحٚبٜ وإئّٜ ف افًّع ô وؿد ذـر أئّٜ افًِػ

وافىٚظٜ, وافهالة خِػ إئّٜ افًٚدل مْٓؿ وافٍٚجر, واظتْقا ِبذا افٌٚب ـثراً جدًا, 

مْٓؿ افزِبٚري, والالل, وابـ بىٜ, وأجري, وأحد, وابْف, وافًجزي, وآشمظٔع, 

 وادهْػ...افخ مـ افًِمء وإئّٜ.

ب ف افًّع وافىٚظٜ دـ ويل أمر ادًِّغ, وافهز ظِٔٓؿ : بٚ♫ؿٚل أجري 

 .(32)افؼيًٜ/وإن جٚروا, وترك الروج ظِٔٓؿ مٚ أؿٚمقا افهالة. ـها 

 .♫ؾٓذه ادًٖخٜ مـ أصقل أهؾ افًْٜ ـم ذـر ادهْػ 

ـم ذـره ف افقاشىٜٔ, ؾَٚل:  ♫وؿد َٕؾ الجٚع ظِٔٓٚ صٔخ الشالم ابـ تّٜٔٔ 

را ـٕٚقا أو ؾجٚرا. ـها ويرون إؿٚمٜ ال ء, أبرا  ٟ والٓٚد والّع وإظٔٚد مع إمرا

وؿد أجع افٍَٓٚء ظذ وجقب ضٚظٜ افًِىٚن ادتٌِٛ ♫: وؿٚل ابـ حجر 

والٓٚد مًف, وأن ضٚظتف خر مـ الروج ظِٔف: حٚ ف ذفؽ مـ حَـ افدمٚء وتًُغ 

 .(13/8)ؾتح افٌٚري:افدمهٚء. ـها 

وافىٚظٜ ٕويل إمر ؾٔم ـٚن ظْد الل ظز وجؾ مرؤٚ, ♫:  وممـ شٌؼ ؿقل ادزن

ًٚ...وٓ ٕسك حوقر الًّٜ, وصالهتٚ مع بر  هذه إمٜ  واجتْٚب مٚ ـٚن ظْد الل مًخى

 .(87:85)ذح افًْٜ/وؾٚجرهٚ ٓزٌم...والٓٚد مع ـؾ إمٍٚم ظدل أو جٚئر والٟ. ـها 

افٍَف وافًِؿ وافًْٚك, وافًٌٚد, وؿد أجًٝ افًِمء مـ أهؾ ♫: وؿٚل ابـ بىٜ 

وافزهٚد مـ أول هذه إمٜ إػ وؿتْٚ هذا: أن صالة الًّٜ وافًٔديـ, ومْك وظرؾٚت, 

وافٌزو والٓٚد, واَلدي مع ـؾ أمر بر وؾٚجر, وإظىٚءهؿ الراج وافهدؿٚت 
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  لِ قُ َش رَ  ِب َٚ حَ َص أَ  ْغَ بَ  رَ جَ  َص م  ظَ  ػ  َُ افْ  نَ وْ رَ يَ وَ 
ِ
 ْـ ظَ  ِٜ َْ ًِ فْ إَ  ِرَ ِٓ ىْ تَ , وَ ☺ الل

ُ وَ  ,ؿْ ِٓ ًِ ِٔ  َجِ َذ ظَ  ؿَ ُح َس  افْ  نَ وْ رَ يَ وَ  ,ؿْ ِٓ ِٔ ؾِ  ًٚ َه َْ َٕ وَ  ؿْ ََلُ  ًٚ ٌَ ْٔ ظَ  ـُ ّ  َو تَ يَ  َٚ مَ  رِ ـْ ذِ  َٓ قَ اْد  ةَ ا

 ـ  ََلُ  ءَ َٚ ظَ د  افْ , وَ ـ  ُٓ ْْ ظَ  اللُ  ِضَ رَ  فِ جِ اَ وَ زْ أَ  رَ دْ ؿَ  ؿَ ِٔ يِ ًْ تَ  نَ وْ رَ يَ  َؽ فِ ذَ ـَ وَ  ,ؿْ ِٓ تِ ؾَ َٚ َُ فَ 

رَ رَ ؿْ الِ وَ  ـ  ُٓ َِ ْو ؾَ  َٜ ؾَ رِ ًْ مَ وَ   مِ ْٗ اْدُ  ِٚت َٓ مْ أُ  ـ  هَنُ َٖ بِ  ا
 (1).غَ ِْ

 
= 

 , والل أظِؿ.(727البٕٜٚ افهٌرى/وإظنٚر جٚئز. ـها )

بُِّٜ ؾٓق صٚحٛ ☺ ـ ٕىؼ ف أصحٚب رشقل الل ( ؿٚل شٍٔٚن بـ ظْٜٔٔ: م1)

 .(32)ذح افًْٜ فِزِبٚري/هقى. ـها 

وافُػ ظـ حرب ظع ومًٚويٜ وظٚئنٜ وضِحٜ وافزبر ♫: وؿٚل افزِبٚري 

ô  ذح أجًغ ومـ ـٚن مًٓؿ, ٓ ختٚصؿ ؾٔٓؿ, وـؾ أمرهؿ إػ الل تًٚػ. ـها(

  .(57:56افًْٜ/

ًٚ: وإذا رأجٝ افرجؾ : ؾٚظِؿ أنف صٚحٛ ؿقل ☺يىًـ ظذ أصحٚب افٌْل  وؿٚل أجو

شقء وهقى...وٓ حتدث بقء مـ زفِٓؿ وٓ حرِبؿ وٓ مٚ ؽٚب ظْؽ ظِّف, وٓ 

 .(59)ذح افًْٜ/تًًّف مـ أحد يدث بف, ؾٕ٘ف ٓ يًِؿ فؽ ؿٌِؽ إن شًّتف. ـها 

د ؾٚظِؿ أنف إٕم أرا☺, وؿٚل: واظِؿ أنف مـ تْٚول أحدا مـ أصحٚب رشقل الل 

 .(63)ذح افًْٜ/وؿد آذاه ف ؿزه. ـها ☺, مّدا 

شًّٝ هٚرون بـ ظٌد الل يَقل ٕيب ظٌد الل: جٚءن ♫: ؿٚل أبق بُر ادروذي 

: ٓ َٕقل مًٚويٜ خٚل ادٗمْغ ؾٌوٛ وؿٚل: مٚ  ـتٚب مـ افرؿٜ: أن ؿقمٚ ؿٚفقا
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. ـها  ْقَن حتك يتقبقا ٍَ  .(1/339ل:)افًْٜ فِخالاظساوٓؿ ف هذا ادقوع! جُيْ

ظـ أيب بُر ادروذي ؿٚل: ؿِٝ ٕيب ظٌد الل: أجم أؾوؾ مًٚويٜ أو ظّر بـ ظٌد 

أحدا, ؿٚل افٌْل ☺ افًزيز؟ ؾَٚل: مًٚويٜ أؾوؾ, فًْٚ َٕٔس بٖصحٚب رشقل الل 

ؿْ ☺: " ِٓ ُٝ ؾِِٔ ْث
ًِ ِس َؿْرِن اف ِذِي ُب  .(1/342)افًْٜ فِخالل:". ـها َخْرُ افْٚ 

ظّع ف ٍٕز: حٛ أيب بُر وظّر وأيب ظٌٔدة بـ الراح, وحٌل ؿٚل افٍؤؾ: أوثؼ 

جًٔٚ, وـٚن يسحؿ ظذ مًٚويٜ, ويَقل: ـٚن مـ افًِمء مـ ♠ أصحٚب مّد 

 .(1/343)افًْٜ فِخالل:ـها ♠. أصحٚب مّد 

ظـ شًٔد بـ ادًٔٛ ؿٚل: صٓدت ظِٔٚ وظثمن, وـٚن بْٔٓم ٕزغ مـ افنٔىٚن, ؾم ترك 

حٌف صٔئٚ إٓ ؿٚفف, ؾِق صئٝ أن أؿص ظُِٔؿ مٚ ؿٚٓ فًٍِٝ, ثؿ ل يزحٚ واحد مْٓم فهٚ

 .(1/362)افًْٜ فِخالل:حتك اصىِحٚ, واشتٌٍر ـؾ واحد مْٓم فهٚحٌف. ـها 

ويَٚل بٍوِٓؿ, ويذـرون بّحٚشـ أؾًَٚلؿ, وًّٕؽ ظـ القض ♫: ؿٚل ادزن 

فٌْٔف,  ظز وجؾالل ؾٔم صجر بْٔٓؿ, ؾٓؿ خٔٚر أهؾ إرض بًد ٌٕٔٓؿ, ارتوٚهؿ 

وخَِٓؿ أنهٚرًا فديْف, ؾٓؿ أئّٜ افديـ, وأظالم ادًِّغ رض الل ظْٓؿ أجًغ. ـها 

 .(87)ذح افًْٜ/

أو أبٌوف بحدث ـٚن ☺, وؿٚل أحد: ومـ إتَص أحدا مـ أصحٚب رشقل الل 

ـها  مْف, أو ذـر مًٚوئف: ـٚن مٌتدظٚ حتك يسحؿ ظِٔٓؿ جًٔٚ, ويُقن ؿٌِف َلؿ شِٔم.

 .(118)أصقل افًْٜ/

وفق أردت أن أنَؾ أؿقال افًِمء ف هذا افٌٚب ٓحتجْٚ إػ ؿراضٔس ظديدة, وؿد جًٝ 
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, ًٚ َْ ًَ َح  فُ ُِ َّ ظَ  نَ َٚ ـَ  نْ إِ وَ  َٜ ْ  اْلَ  فُ فَ  ُٛ جَتِ  َٓ  اً دَ َح أَ  ن  أَ  ونَ دُ َٓ ْن يَ وَ  ونَ دُ َِ تَ ًْ يَ وَ 

ً تَ رْ مُ  فُ َُ يِ رِ ضَ وَ   ْرِ اْلَ  ُؾ َّ ظَ  ذْ , إِ فِ ِِ ْو ؾَ وَ  فِ ْ  َّ بِ  فُ ٚ فَ َٓ ٌُ قجِ ُٔ , ؾَ فِ ْٔ َِ ظَ  اللُ  َؾ و  ٍَ تَ يَ  نَ  أَ ٓ  إِ  َٙ

ْ َٔ تَ يَ  َلْ  فُ َِ َّ ي ظَ ذِ اف     فُ فَ  ن 
  ِرِ ًِ ْٔ تَ  بَ ٓ  إِ

ِ
ْ َٔ يُ  ق َلْ َِ , ؾَ فُ ُّ اْش  ز  ظَ  الل ْ َٔ تَ يَ  َلْ  هُ ن   َلْ  قفَ , وَ فُ فَ  ن 

 ظَ ﴿: ظز وجؾ اللُ  َل َٚ ؿَ  ,اً دَ بَ أَ  فُ فَ  دْ تَ هَيْ  َلْ  هِ دِ هَيْ 
ِ
ك َوَفْقٓ َؾْوُؾ اَّلل  ـَ ْؿ َوَرْحَُتُف َمٚ َز ُُ َِْٔ

ـْ َيَنٚءُ  ل َم ـ  َ ُيَز ـ  اَّلل 
ُِ ـْ َأَحٍد َأبَدًا َوَف ْؿ ِم ُُ  .َٚ هَ اَ قَ ِش  رٍ َٚ ثَ  آَ ِف  (21)افْقر/ ﴾ِمْْ

  َؾ ج  أَ  ظز وجؾ اللَ  ن  أَ  ونَ دُ َٓ ْن يَ وَ  ونَ دُ َِ تَ ًْ يَ وَ 
 ـْ فَ  ًٚ ًَ ٍْ َٕ  ن  أَ , وَ الً َج أَ  قٍق ُِ خَمْ  ؾ  ُُ فِ

 ُ َ إِ  قَت مَت   نِ ذْ ِ٘ بِ  ٓ 
ِ
 رْ ادَْ  ُؾ َج  أَ َٙ ََ إْ  اَ ذَ إِ , وَ الً َج ْٗ مُ  ًٚ بَ َٚ تَ ـِ  الل

ِ
َ إِ  َس ْٔ َِ ؾَ  ء  َس ْٔ فَ , وَ ُت قْ ادَْ  ٓ 

ْؿ ٓ ﴿: ظز وجؾ اللُ  َل َٚ , ؿَ ٌت قْ ؾَ  فُ ْْ مِ  فُ فَ  ُٓ ُِ َِ٘ذا َجَٚء َأَج  َأَجٌؾ َؾ
ٍٜ
ؾ  ُأم  ُُ

َوفِ

ِدُمقنَ  َْ َت ًْ ًٜ َوٓ َي ِْٖخُروَن َشَٚظ َت ًْ ٍٍْس َأْن مَتُقَت ﴿: َل َٚ ؿَ وَ  ,(34إظراف/) ﴾َي َٚن فَِْ ـَ َوَمٚ 

الً  ج  َٗ  ـَِتٚبًٚ ُم
ِ
ِْ٘ذِن اَّلل  ٓ  بِ  .(145)آل ظّران/ ﴾إِ

ُؿْؾ َفْق ﴿: ظز وجؾ اللُ  َل َٚ , ؿَ فُ ُِ َج  أَ َٙ ََ إْ  دْ َْ ؾَ  َؾ تِ ؿُ  وْ أَ  َت َٚ مَ  ـْ مَ  ن  أَ  ونَ دُ َٓ ْن يَ وَ 

َز ا ْؿ َفَزَ ُُ
ُْْتْؿ ِف ُبُٔقتِ ؿْ ـُ ِٓ ًِ تُْؾ إَِػ َمَوِٚج ََ ُؿ اْف ِٓ ْٔ َِ َٛ َظ

تِ ـُ ـَ  ِذي  (1) .(154)آل ظّران/﴾ ف 

 
= 

أؿقل افًِمء ف مًٚئؾ آظتَٚد ف جزء شّٔتف )جٓرة مَٚٓت افًِػ( وؿد أظْٕٚل الل 

ٚمف وأن أن ئًْْل ظذ إمت ظز وجؾمـ إٓتٓٚء مـ الزء إول مْف, وأشٖل الل  ظز وجؾ

 يتٌَِف مْٚ, إٕف ويل ذفؽ وافَٚدر ظِٔف.

اختٍِٝ ادًتزفٜ ف ♫: ( هذه ادًٖخٜ تًّك بًّٖخٜ أجٚل, ؿٚل إصًري 1)
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 ذفؽ ظذ ؿقفغ:

ؾَٚل أـثر ادًتزفٜ: إجؾ هق افقؿٝ افذي ف مًِقم الل شٌحٕٚف أن الًٕٚن يّقت 

 بٖجِف. ؾٔف أو يَتؾ, ؾ٘ذا ؿتؾ, ؿتؾ بٖجِف, وإذا مٚت, مٚت

وصذ ؿقم مـ جَٓٚلؿ ؾزظّقا أن افقؿٝ افذي ف مًِقم الل شٌحٕٚف أن الًٕٚن فق ل 

 يَتؾ فٌَك إفٔف, هق أجِف دون افقؿٝ افذي ؿتؾ ؾٔف. 

واختِػ افذيـ زظّقا أن إجؾ هق افقؿٝ افذي ف مًِقم الل شٌحٕٚف أن الًٕٚن 

 ـٚن يّقت أم ٓ؟ ظذ ثالثٜ أؿٚويؾ: يّقت ؾٔف, أو يَتؾ ف ادَتقل, افذي فق ل يَتؾ هؾ

 ؿٚل بًوٓؿ: إن افرجؾ فق ل يَتؾ, مٚت ف ذفؽ افقؿٝ, وهذا ؿقل أبك اَلذيؾ.  -1

وؿٚل بًوٓؿ: جيقز فق ل يَتِف افَٚتؾ أن يّقت, وجيقز أن ئًش, وأحٚل مْٓؿ  -1

 .(151)مَٚٓت الشالمٔغ/. ـها مِٔقن هذا افَقل

 ـ ادَتقل: هؾ مٚت بٖجِف؟ أم ؿىع افَٚتؾ أجِف؟شئؾ ظؿٚل صٔخ الشالم وؿد 

ادَتقل ـٌره مـ ادقتك ٓ يّقت أحد ؿٌؾ أجِف وٓ يتٖخر أحد ظـ ♫: ؾٖجٚب 

أجِف, بؾ شٚئر الٔقان وإصجٚر َلٚ آجٚل ٓ تتَدم وٓ تتٖخر, ؾ٘ن أجؾ افقء هق هنٚيٜ 

ّر بَٕٚٓوٚء, وؿد ثٌٝ ف ظّره, وظّره مدة بَٚئف ؾٚفًّر مدة افٌَٚء, وإجؾ هنٚيٜ افً

َُِؼ أنف ؿٚل: "☺ صحٔح مًِؿ وؽره ظـ افٌْل  ِٚديَر اْلاَلئِِؼ َؿٌَْؾ َأْن َُيْ ََ ُ َم َر اَّلل  َؿد 

 
ِ
ٚء َٚن َظْرُصُف َظَذ اْحَ ـَ , َو ٍٜ َغ َأْخِػ َشَْ ًِ ّْ َقاِت َوإَْرَض بَِخ َّ  ً  ."اف

ُ ؿٚل: "☺ وثٌٝ ف صحٔح افٌخٚري أن افٌْل  َٚن اَّلل  َٚن َظْرُصُف ـَ ـَ َُِف َو ٌْ ٌء َؿ ـْ َرْ ُُ  َوَلْ َي

َقاِت َوإَْرَض  َّ  ً ََِؼ اف , َوَخ
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ ِر  ـْ َٛ ِف افذ  َت ـَ , َو

ِ
ٚء ََِؼ وف فٍظ: " ,"َظَذ اْحَ ُثؿ  َخ

= 
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َقاِت َوإَْرَض  َّ  ً ", والل يًِؿ مٚ ـٚن ؿٌؾ أن يُقن: وؿد ـتٛ ذفؽ, ؾٓق يًِؿ أن هذا اف

ىـ, أو ذات الْٛ, أو اَلدم, أو افٌرق, أو ؽر ذفؽ مـ إشٌٚب, وهذا يّقت بٚفٌ

 يّقت مَتقٓ: إمٚ بٚفًؿ, وإمٚ بٚفًٔػ, وإمٚ بٚلجر, وإمٚ بٌر ذفؽ مـ أشٌٚب افَتؾ.

وظِؿ الل بذفؽ وـتٚبتف فف بؾ منٔئتف فُؾ رء وخَِف فُؾ رء ٓ يّْع اددح وافذم 

ؾ ؿتٔال أمر الل بف ورشقفف ـٚدجٚهد ف شٌٔؾ الل: وافثقاب وافًَٚب: بؾ افَٚتؾ إن ؿت

أثٚبف الل ظذ ذفؽ, وإن ؿتؾ ؿتٔال حرمف الل ورشقفف ـَتؾ افَىٚع وادًتديـ: ظٚؿٌف الل 

ظذ ذفؽ, وإن ؿتؾ ؿتٔال مٌٚحٚ ـَتٔؾ ادَتص: ل يثٛ ول يًٚؿٛ, إٓ أن يُقن فف ٕٜٔ 

 حًْٜ أو شٔئٜ ف أحدمهٚ.

 وإجؾ أجالن:

 وأجؾ مَٔد. -2 أجؾ مىِؼ يًِّف الل.  -1

َِِْٔهْؾ ☺: "وِبذا يتٌغ مًْك ؿقفف  َٖ َفُف ِف َأثَِرِه َؾ ًَ َط َفُف ِف ِرْزِؿِف َوُيْْ ًَ ٌْ ُه َأْن ُي ـْ َه  َم

", ؾ٘ن الل أمر ادِؽ أن يُتٛ فف أجال وؿٚل: إن وصؾ رحف زدتف ـذا وـذا, وادِؽ َرِحَفُ 

ُـ الل يًِؿ مٚ يًتَر ظِٔف إمر, ؾ٘ذا جٚء ذفؽ ٓ يتَدم وٓ ٓ يًِؿ أجزداد أم ٓ: ف

 يتٖخر. 

وفق ل يَتؾ ادَتقل, ؾَد ؿٚل بًض افَدريٜ: إٕف ـٚن ئًش وؿٚل بًض ٍٕٚة إشٌٚب: 

إٕف يّقت وـالمهٚ خىٖ: ؾ٘ن الل ظِؿ أنف يّقت بٚفَتؾ, ؾ٘ذا ؿدر خالف مًِقمف ـٚن 

يُقن, وهذا ؿد يًِّف بًض افْٚس, وؿد ٓ يًِّف,  تَديرا حٚ ٓ يُقن فق ـٚن ـٔػ ـٚن

ؾِق ؾروْٚ أن الل ظِؿ أنف ٓ يَتؾ, أمُـ أن يُقن ؿدر مقتف ف هذا افقؿٝ, وأمُـ أن 

= 
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 [نياط يَه وانشَّاجل ]

ُدوَن  َِ َت ًْ  ونَ دُ ِه َْ يَ , وَ ِغَ ِٔ مِ دَ مَ فِ  قنَ ُش قِ ْش قَ يُ  ِغَ ضِ َٚ َٔ ن  افْ  َؼ َِ َخ  فُ َٕ َٚ حَ ٌْ ُش  اللَ  ن  أَ َوَي

َٔٚضَِغ َفُٔقُحقَن إَِػ ﴿: ظز وجؾ اللُ  َل َٚ , ؿَ ؿْ ََلُ  ونَ دُ ص  َسَ يَ وَ  ؿْ ََلُ َٓ زْ تِ اْش  َوإِن  افن 

قنَ  ـُ ْؿ َدُْؼِ ُُ  ٕ قُهْؿ إِ ُّ ُت ًْ ْؿ َوإِْن َأَض ـُ ْؿ فَُِٔجٚدُِفق ِٓ
َٔٚئِ
ِ  اللَ  ن  إِ , وَ (121)إنًٚم/ ﴾َأْوف

 ًَ يُ 
ظز  اللُ  َل َٚ ؿَ , ءُ َٚ َن يَ  ـْ مَ  ؿْ هِ رِ ُْ مَ وَ  ؿْ هِ دِ ْٔ ـَ  ـْ مِ  ؿُ ِه ًْ يَ , وَ ءُ َٚ َن يَ  ـْ  مَ َذ ظَ  ؿْ ُٓ ىُ ِِ

ْؿ بَِخَِِْٔؽ وَ ﴿: وجؾ ِٓ ْٔ َِ ْٛ َظ
ْؿ بَِهْقتَِؽ َوَأْجِِ ُٓ َٝ ِمْْ ًْ ـِ اْشَتَى ِزْز َم ٍْ َرِجَِِؽ َواْشَت

ْؿ ِف إَ  ُٓ ـْ ِل َوإَ َوَصِٚر ٓ  ُؽُرورًا )ْمَقا َْٔىُٚن إِ ًُِدُهُؿ افن  ( إِن  64ْوِٓد َوِظْدُهْؿ َوَمٚ َي

 ِٓ ْٔ َِ ٌَِٚدي َفَْٔس َفَؽ َظ ٍَك بَِرب َؽ َوـِٔالً ِظ ـَ َِْىٌٚن َو ء/) ﴾ْؿ ُش ٕ ُف ﴿: َل َٚ ؿَ وَ  ,(65:64الها إِ

ُِقَن ) ـ  ِْؿ َيَتَق ـَ آَمُْقا َوَظَذ َرِب  ِذي َِْىٌٚن َظَذ اف  ـَ 99َفَْٔس َفُف ُش ِذي ُُٕف َظَذ اف  َِْىٚ ٕ َم ُش ( إِ

َٕفُ  ْق  (1).(122:99)افْحؾ/أيٜ  ﴾َيَتَقف 

 
= 

 يُقن ؿدر حٔٚتف إػ وؿٝ آخر, ؾٚلزم بٖحد هذيـ ظذ افتَدير افذي ٓ يُقن جٓؾ.

قت أو يرزق صٔئٚ آخر, وهذا ـّـ ؿٚل: فق ل يٖـؾ هذا مٚ ؿدر فف مـ افرزق, ـٖن يّ

وبّْزفٜ مـ ؿٚل: فق ل يٌؾ هذا افرجؾ هذه ادرأة هؾ تُقن ظَٔم أو يٌِٓٚ رجؾ آخر, 

تٚ ٓ يزرع ؾٔٓٚ, وهذا  وفق ل تزرع هذه إرض هؾ ـٚن يزرظٓٚ ؽره أم ـٕٚٝ تُقن مقا

فَرآن افذي تًِؿ افَرآن مـ هذا فق ل يًِّف هؾ ـٚن يتًِؿ مـ ؽره؟ أم ل يُـ يتًِؿ ا

 .(8/769:768)افٍتٚوى:جـ. ـها أخٌتف, ومثؾ هذا ـثر

ل ُيٚفػ أحد مـ ضقائػ ادًِّغ ف وجقد ♫: ( ؿٚل صٔخ الشالم ابـ تّٜٔٔ 1)
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إفٔٓؿ, وجٓقر ضقائػ افٍُٚر ظذ إثٌٚت الـ, ☺ الـ, وٓ ف أن الل أرشؾ مّدا 

ر ادًِّغ, وإن وجد ؾٔٓؿ أمٚ أهؾ افُتٚب مـ افٔٓقد وافْهٚرى ؾٓؿ مَرون ِبؿ ـ٘ؿر ا

مـ يُْر ذفؽ, وـم يقجد ف ادًِّغ مـ يُْر ذفؽ, ـم يقجد ف ضقائػ ادًِّغ 

افٌٚفىقن وادًتزفٜ مـ يُْر ذفؽ, وإن ـٚن جٓقر افىٚئٍٜ وأئّتٓٚ مَريـ بذفؽ, وهذا 

ر, ومًِقم بٚٓو ترا مًِقمٚ بٚٓوىرا ر ٕن وجقد الـ تقاترت بف أخٌٚر إنٌٔٚء تقا ىرا

أهنؿ أحٔٚء ظَالء ؾٚظِقن بٚلرادة بؾ مٖمقرون مْٓٔقن فًٔقا صٍٚت وأظراوٚ ؿٚئّٜ 

ترا  ترا ظـ إنٌٔٚء تقا بٚلًٕٚن أو ؽره ـم يزظّف بًض ادالحدة ؾِم ـٚن أمر الـ متقا

طٚهرا تًرؾف افًٚمٜ والٚصٜ ل يُّـ ضٚئٍٜ ـٌرة مـ افىقائػ ادٗمْغ بٚفرشؾ أن 

 .(19/7جمّقع افٍتٚوى:جـ)تُْرهؿ. ـها 

وفِّزيد مـ مًرؾٜ أصْٚف الـ, وأحقاَلؿ مـ حٔٞ احٖـؾ وادؼب, وظالؿتٓؿ 

بٚب ذـر خِؼ الٚن وؿهٜ ♫: بٚلٕس, ؾراجع ـتٚيب: ]افٌدايٜ وافْٓٚيٜ[ ٓبـ ـثر 

]ؽرائٛ الـ وظجٚئٌٜ, آـٚم ادرجٚن ف أحُٚم الٚن[ ♫ افنٔىٚن, وـتٚب افنٌع 

 ع ف بٚبف.ؾٓق ـتٚب ٕٚؾ

خٚضٛ ادالئُٜ بٚفًجقد  ظز وجؾوفُـ هْٚ مًٖخٜ ف ؽٚيٜ إمهٜٔ, وهل: إن الل 

ٓ  إِْبَِِٔس َأبَك ﴿ٔدم ؾَٚل ف ؽر مٚ مقوع:  َجُدوا إِ ًَ  اْشُجُدوا َٔدَم َؾ
ِٜ َُ الئِ َّ ِْ

َِْْٚ فِ َوإِْذ ُؿ

ـَ  ٚؾِِري َُ ـَ اْف َٚن ِم ـَ َزَ َو ُْ ًُقَن ﴿ػ: , وؿٚل تًٚ(34)افٌَرة/ ﴾َواْشَت ْؿ َأْجَ ُٓ  ِ ـُ  ُٜ َُ
َجَد اْدَالئِ ًَ َؾ

ـَ 32) ِٚجِدي  ً قَن َمَع اف ُُ ٓ  إِْبَِِٔس َأبَك َأْن َي ؾٚلىٚب هْٚ إػ ادالئُٜ,  (31:32)الجر/ ﴾( إِ

 وإبِٔس مْٓؿ ف طٚهر الىٚب, إذًا مـ ادالئُٜ؟!
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ِٜ اْشُجدُ ﴿▐: وف خىٚب آخر يَقل  َُ الئِ َّ ِْ
ِ َِْْٚ ف ٓ  َوإِْذ ُؿ َجُدوا إِ ًَ وا َٔدَم َؾ

ـْ َأْمِر َرب فِ  َؼ َظ ًَ ٍَ ـ  َؾ ـَ اْلِ َٚن ِم ـَ  ظز وجؾ, ؾٍل هذه أيٜ يكح افرب (52)افُٓػ/ ﴾إِْبَِِٔس 

أن إبِٔس مـ جْس آخر ؽر جْس ادالئُٜ, وأنف مـ الـ, وهْٚ يُقن طٚهر أيتغ 

 ؾٔٓم تًٚرض.

يٜ إوػ, ـٔػ يًٍؾ مًهٜٔ والل تًٚػ يَقل: وفق صححْٚ أنف مـ ادالئُٜ ـم ف أ

َمُرونَ ﴿ ْٗ ُِقَن َمٚ ُي ًَ ٍْ َ َمٚ َأَمَرُهْؿ َوَي ًُْهقَن اَّلل   .(6)افتحريؿ/ ﴾ٓ َي

 والقاب بحقل الل ظذ هذه افنٌٜٓ:

أوًٓ: اظِؿ أن افتًٚرض بغ ٕهغ ؿىًٔغ ٓ يُّـ أبدًا أن يُقن, وهْٚ ٕهٔغ 

 ًٚرض؟ؿىًٔغ, ؾُٔػ ورد هذا افت

 إن افتًٚرض ٓ يُقن إٓ فًٌٌغ: 

 إول: وًػ افدفٔؾ ادًتدل بف.

د إدفٜ افيٚهر افتًٚرض بْٔٓم. ًٚ: ظدم ؾٓؿ افًَؾ درا  ثٕٚٔ

د مْٓٚ.  وافتًٚرض هْٚ هق مـ الْس افثٚن, وهق ظدم ؾٓؿ إدفٜ وادرا

ًٚ: أؿق  ال افًِمء ف الّع بغ أيٚت:ثٕٚٔ

ـٚن مـ الـ افذيـ مْٓؿ ادٗمـ وافُٚؾر: ول يُـ مـ ادالئُٜ  افَقل إول: أن إبِٔس

ؿط, وؿد روى هذا افَقل ظـ: الًـ افٌكي, وصٓر بـ حقصٛ, وشًد بـ مًًقد, 

وابـ زيد, وشًٔد بـ مْهقر, وابـ صٓٚب افزهري, ـم ٕكه ابـ حزم, ورجحف 

وصٔخ الشالم ابـ افنَْٔىل, وذهٛ إفٔف جع مـ أهؾ افًِؿ: ـٚلِّٔل, وافٌٌدادي, 

= 
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تّٜٔٔ, وابـ ـثر, وافنقـٚن, وإفقد, وابـ ظثّٔغ, وهق طٚهر ـالم ابـ افَٔؿ 

ô. 

ؾَد ورد ظـ الًـ أنف ؿٚل: مٚ ـٚن إبِٔس مـ ادالئُٜ ضرؾٜ ظغ ؿط, وإٕف ٕصؾ 

 أصؾ  الٕس.♠ الـ, ـم أن آدم 

ٓ  إِْبِِ ﴿ؿقفف:  وؿٚل ابـ ـثر ظْد تًٍر َجُدوا إِ ًَ ـ  َؾ ـَ اْلِ َٚن ِم ـَ أصِف:  ﴾: أي: خٕٚفَٔس 

ؾٕ٘ف خِؼ مـ مٚرج مـ ٕٚر, واصؾ خِؼ ادالئُٜ مـ ٕقر... وٌٕف تًٚػ هٚ هْٚ أنف مـ 

 الـ, أي ظذ أنف خِؼ مـ ٕٚر.

وأمٚ أيٚت افتل جٚء ؾٔٓٚ اشتثْٚء إبِٔس مـ جْس ادالئُٜ, ؾَد ذهٛ أصحٚب هذا 

ٍِْؿ إِ ﴿ٚػ: افَقل إػ اشتثْٚء مَْىع: ـَقفف تً ـْ ِظ ـ  َمٚ ََلُْؿ بِِف ِم ٌََٚع افي  , (157)افًْٚء/ ﴾ٓ  ات 

ْٖثًِٔم )﴿وؿقفف تًٚػ:  ًقا َوٓ َت ٌْ ٚ َف َٓ قَن ؾِٔ ًُ َّ ًْ ٓ  ِؿٔاًل َشالًمٚ َشالًم25ٚٓ َي , (26:25)افقاؿًٜ/ ﴾( إِ

 وؽرهٚ مـ أيٚت افتل جٚء ؾٔٓٚ آشتثْٚء مَْىع.

ـ  ﴿ِٔس ـٚن مـ الـ بَقفف تًٚػ: واشتدل مـ ؿٚل بٖن إب ـَ اْلِ َٚن ِم ـَ ٓ  إِْبَِِٔس   ﴾إِ

 بٖنف مـ الـ.▐ , وهذا ٕص مْف (52)افُٓػ/

ًٚ مـ ادالئُٜ: فذفؽ اشتثْٚه الل تًٚػ مْٓؿ ف ؿقفف:  ٓ  ﴿افَقل افثٚن: أنف ـٚن مُِ إِ

ًٚ.▐ , ؾِم ظل الل ﴾إِْبَِِٔس   مًخف صٔىٕٚ

 بـ ظٌٚس وابـ مًًقد, وابـ ادًٔٛ, وشًٔد بـ جٌر, وؿتٚدة.وهذا افَقل روى ظـ ا

وافهقاب أنف مٚ ـٚن ؿط مـ ادالئُٜ, وأيٚت تكح بذفؽ, وأنف مـ الـ وفُـ 

 خقضٛ بخىٚب افتٌِٔٛ ٕنف ـٚن ؾردًا ف جٚظٜ, والل أظِؿ.  
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 [حرُانسِّ]

َ , إِ ةً رَ حَ َش وَ  اً رَ حْ ٚ ِش َٔ ْٕ د   افْ ِف  ن  أَ  ونَ دُ َٓ ْن يَ وَ  ُ أَ  ٓ    اً دَ َح أَ  ونَ ُيُ يَ  َٓ  ؿْ هن 
  نِ ذْ ِ٘  بِ ٓ  إِ

ِ
 الل

 ﴿ ظز وجؾ
ِ
ِْ٘ذِن اَّلل  ٓ  بِ ـْ َأَحٍد إِ ـَ بِِف ِم ي  رَ حَ َش  ـْ مَ وَ  ,(122)افٌَرة/ ﴾َوَمٚ ُهْؿ بَِوٚر 

  عُ ٍَ ْْ يَ  وْ أَ  ُي  يَ  فُ ن  أَ  دَ ََ تَ اظْ وَ  ,رَ حْ ً  افْ  َؾ َّ ًَ تَ اْش وَ  ؿْ ُٓ ْْ مِ 
  نِ ذْ إِ  ْرِ ٌَ بِ

ِ
 ,رَ ٍَ ـَ  دْ ََ  ؾَ َػ َٚ ًَ تَ  الل

َ إِ وَ  َب َٚ تَ  نْ ِ٘ , ؾَ َٛ ِٔ تِ تُ اْش  فِ بِ  رُ ٍُ ُْ يَ  َٚ مَ  َػ َص وَ  اَ ذَ إِ وَ   َٚ مَ  َػ َص وَ  نْ إِ , وَ فُ َُ ُْ ظُ  ْٝ بَ رُضِ  ٓ 

 َس ْٔ فَ  رُ حْ ً  : افْ َل َٚ ؿَ  نْ إِ وَ  ,رَ ز  ظُ  دَ َٚ ظَ  نْ ِ٘ ؾَ  فُ ْْ ظَ  َك هُنِ  ؿْ َٓ ٍْ يُ   َٓ َم بِ  ؿَ ِ  َُ تَ  وْ , أَ رٍ ٍْ ُُ بِ  َس ْٔ فَ 

ُ  عَ ْجَ أَ  َٚ مَ  َح َٚ ٌَ تَ اْش  فُ ن  , َٕ فُ َِ تْ ؿَ  َٛ َج وَ  :فُ تَ َح َٚ بَ إِ  دُ َِ تَ ظْ أَ  َٚ نَ أَ وَ  مٍ اَ رَ حَ بِ   ًْ اْد
 َذ ظَ  قنَ ُّ ِِ

  (1).فِ ِّ يِ رِ حَتْ 

 

 ( افًحر ف افٌِٜ: سف افقء ظـ حََٔتف إػ ؽره.1)

ًٚ: ظٌٚرة ظـ  د وُرؿك وأدويٜ تٗثر ف ادًحقر: ف بدٕف, أو ظَِف, أو ؽر واصىالح ََ ُظ

 ذفؽ ممٚ يهؾ بف.

 وافًحر يًَْؿ إػ ؿًّغ:

 ؿًؿ ُيرج مـ ادِٜ: وهق مٚ ـٚن بقاشىٜ افنٔٚضغ, ؾ٘ن هذا ُيرج مـ ادِٜ؟

ظز وؿًؿ ٓ ُيرج مـ ادِٜ, فُـ ُيَتؾ ؾٚظِف حدًا, وهق افذي ٓ يُقن ؾٔف ذك بٚلل 

 .(5/432)ذح صحٔح افٌخٚري فًِثّٔغ:فُـ يَتؾ ؾٚظِف حدًا فًيؿ موٚره. , ووجؾ

ئٔؾ حٚ ردوا رشقَلؿ:  وافًحر جٚءت افْهقص بثٌقتف, ؿٚل الل تًٚػ ظذ بْل إها

َٔٚضِغَ ﴿ ـ  افن 
ُِ ََِْٔمُن َوَف َر ُش ٍَ ـَ ََِْٔمَن َوَمٚ  ِِْؽ ُش َٔٚضُِغ َظَذ ُم ُِقا افن  قا َمٚ َتْت ًُ ٌَ ُروا  َوات  ٍَ ـَ
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ْحرَ   ً َس اف قَن افْٚ  ُّ  ِ ًَ ْؿ ﴿, وؿٚل تًٚػ: (122)افٌَرة/ ﴾ُي ُٓ ٌََُٚلُْؿ َوِظِهٔ  َِ٘ذا ِح قا َؾ َُ َؿَٚل َبْؾ َأْخ

ك ًَ ًْ َٚ َت ـْ ِشْحِرِهْؿ َأهن  ٔ ُؾ إَِفِْٔف ِم دِ ﴿, وؿٚل تًٚػ: (66)ضف/ ﴾ُُيَ ََ ًُ َٚثِٚت ِف اْف  ٍ ـْ َذ  افْ   ﴾َوِم

 ا ٕقع مـ أنقاع افًحر., وهذ(4)افٍِؼ/

ؿٚفٝ: ▲ شحره افٔٓقدي فٌُٔد بـ إظهؿ, ؾًـ ظٚئنٜ ☺, وؿد ُشِحر افٌَْل 

رجٌؾ مـ بْل ُزريؼ يَٚل فف فٌٔد بـ إظهؿ, حتك ـٚن رشقل الل ☺ شحر رشقَل الل 

ُئؾ إفٔف أنف ـٚن يًٍؾ افقء ومٚ ؾًِف, حتك إذا ـٚن ذات يقم أو ذات فِٜٔ وهق ☺ 

َتْٔتُُف ؾِِٔف, َأتَِٚن : "ظٚ ودظٚ, ثؿ ؿٚلظْدي, فُْف د ٍْ َ َأْؾَتِٚن ؾَِٔم اْشَت ْرِت َأن  اَّلل  ًَ ُٜ َأَص َيٚ َظٚئَِن

ٚ فَِهِٚحٌِِف: َمٚ َوَجُع  َٚل َأَحُدمُهَ ََ , َؾ ٚ ِظَْْد َرْأِد َوأَخُر ِظَْْد ِرْجَع  َد َأَحُدمُهَ ًَ ََ َرُجالِن َؾ

َٚل: َمْىٌُقٌب, ؿَ  ََ ُجِؾ؟ َؾ ؟ َؿَٚل ِف افر 
ٍ
ء ـُ إَْظَهِؿ, َؿَٚل: ِف َأي  َرْ ٌ ُف؟ َؿَٚل: َفٌُِٔد ْب ـْ َض َٚل: َم

ـَ ُهَق؟ َؿَٚل ِف بِئِْر َذْرَوانَ  ٍر, َؿَٚل: َوَأجْ ـَ  َذ
ٍٜ َِ َْٕخ ِِْع   َوُجػ  َض

ٍٜ َٖتََٚهٚ َرُشقُل "ُمْنٍط َوُمَنَٚض , َؾ

 
ِ
ـْ َأْصَحٚبِِف, َؾَجَٚء, ؾَ  ☺اَّلل  ٍَٕٚس ِم َٚل: ِف  َٖن  "ََ ـَ , َأْو 

ِ
ء  ْٚ ُٜ اْلِ َٚظ ََ ُٕ َٖن  َمَٚءَهٚ  ـَ  ُٜ َيٚ َظٚئَِن

َٔٚضِغِ  ٚ ُرُءوُس افن  َٓ
َْٕخِِ  .(5763)افٌخٚري/". ُرُءوَس 

وهذا افًحر ـٚن ف ؽر أمقر افقحل, ؾ٘ن الل ظز وجؾ ظهؿ ٌٕٔف مـ افزفؾ خٚصٜ ف 

 اَْلَ ﴿أمر افقحل, ؾَٚل ؾٔف: 
ـِ ٓ  َوْحٌل ُيقَحك3َقى )َوَمٚ َيْْىُِؼ َظ  .(4:3)افْجؿ/﴾ ( إِْن ُهَق إِ

ومًٖخٜ ؿتؾ افًٚحر, ؾ٘ن الّٓقر ظذ أن افًٚحر يَتؾ, إٓ افنٚؾًل ؾَد ؿٚل: ٓ يَتؾ 

 إٓ إذا ؿتؾ بًحره. والل أظِؿ
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 [ةيَّقهِف  مُائ سَمَ]

ُ ا ِٞ يِ دِ اْلَ  ُب َٚ حَ ْص أَ  مُ ر  ُيَ وَ  ُ  ِٜ بَ ْذِ إَ  ـْ مِ  رَ ُِ ًْ ْد  ,ِٛ ِٔ بِ ز  افْ  وْ أَ  ,ِٛ َْ ًِ افْ  ـْ مِ  ذَ خَ تَ اْد

 ذَ  ْرِ ؽَ  وْ أَ  ,ةِ رَ ذ  افْ  وْ أَ  ,ؾِ ًَ ًَ افْ  وْ أَ  ,رِ ّْ ت  افْ  وْ أَ 
 ؿَ  قنَ مُ ر  , ُيَ رُ ُِ ًْ يُ  َٚ مِم   َؽ فِ

, هُ ِرَ ثِ ـَ وَ  فُ َِ ِٔ ِِ

 . د  اْلَ  فِ بِ  قنَ ٌُ قجِ يُ وَ  فُ قَٕ ًُ جِ َْ يُ وَ 

ُ  نَ وْ رَ يَ وَ   اَ دَ  أَ َػ إِ  َٜ ظَ رَ َٚ ًَ اْد
ِ
 ـْ مِ  ُؾ َو ؾْ أَ  ِت َٚ ؿَ وْ إَ  ؾِ ئِ اَ وَ  أَ ٚ ِف َٓ تَ مَ َٚ ؿَ إِ وَ  اِت قَ َِ ه  افْ  ء

 ,مِ َٚ مَ الِ  َػ ِْ َخ  ِب َٚ تَ ُِ افْ  َٜ حِتَ َٚ ؾَ  ةَ ءَ اَ رَ ؿِ  قنَ ٌُ قجِ يُ وَ , ِت َٚ ؿَ وْ إَ  رِ ِخ  آَ َػ ٚ إِ هَ ِرِ ِخ ْٖ تَ 

َ ِ٘ بِ  ونَ رُ مُ ْٖ يَ وَ  َ إِ  ونَ د  ًُ يَ , وَ ًٚ ٌَ جِ اَ وَ  َمً تْ َح  قدِ جُ ً  افْ وَ  قعِ ـُ ر  افْ  ٚمِ مْت ُجقِد  قعِ ـُ ر  افْ  ٚمَ مْت  ً َواْف

قِع  ـْ مِ  ٚعَ ٍَ تِ آرْ , وَ َمَ ِٓ ِٔ ؾِ  ِٜ َْٔ نِ ْٖ َّ ىَ ٚفْ بِ  ـُ  َؽ فِ ذَ ـَ , وَ فِ ِٔ ؾِ  َٜ َْ ِٔ نِ ْٖ َّ ىَ افْ وَ  فُ ْْ مِ  َٚب َه تِ إْٓ وَ اْفر 

 ةِ الَ ه  افْ  نِ َٚ ـَ رْ أَ  ـْ مِ  فِ ِٔ ؾِ  ِغَ ْْئِ َّ ىْ مُ  ْغِ تَ دَ جْ ً  افْ  ْغَ بَ  قَس ُِ اْلُ , وَ قدِ جُ ً  افْ  ـْ مِ  عَ َٚ ٍَ تِ آرْ 

َ إِ  ح  ِه تَ  ل َٓ تِ اف    . َٚ ِِبَ  ٓ 

َص قَ تَ يَ وَ   َن ؾْ إِ وَ  مِ َٚ َح رْ إَ  ِٜ َِ ِه بِ , وَ ٚمِ َْ ادَْ  دَ ًْ بَ  ةِ الَ َه ِْ فِ  ؾِ ِٔ َِ افْ  مِ َٚ َٔ َِ بِ  قنَ ا
ِ
 ,مِ الَ ً  افْ  ٚء

 رَ ََ ٍُ  افْ َذ ظَ  ِٜ ْحَ ر  افْ , وَ مِ َٚ ًَ ى  افْ  مِ َٚ ًَ ضْ إِ وَ 
ِ
ء  َٚ ًَ ادَْ وَ  ا

 قرِ مُ ُٖ بِ  مِ َمَ تِ آهْ , وَ مِ َٚ تَ جْ إَ وَ  غَ ـِ

 ُ  ًْ اْد
 ل ِف ًَ ً  افْ , وَ ِح َُ ْْ ادَْ وَ  سِ ٌَ ِْ ادَْ وَ  ِب ْؼَ ادَْ وَ  ؾِ ـَ ْٖ  احَْ ِف  ِػ ٍُ ًَ ت  افْ , وَ ِغَ ِّ ِِ

ُ  ـْ ظَ  ِل ْٓ ْ  افْ وَ  وِف رُ ًْ ٚدَْ بْ  رِ مْ إَ , وَ اِت ْرَ اْلَ   اِت ْرَ اْلَ  ؾِ ًْ  ؾِ َػ إِ  ارِ دَ ٌِ افْ , وَ رِ َُ ْْ اْد

  (1).عُ ْجَ أَ 

 

( هذه جِٜ مـ إحُٚم افٍَٜٓٔ, وهذا صْٔع ـثٌر مـ أهؾ افًِؿ ف ـتٌٓؿ افتل 1)

= 



[275] 

 

 ِف  َل اَ دَ اْلِ  قنَ َُ ت  يَ , وَ فِ ِٔ ؾِ  قنَ ُو ؽَ َٚ ٌَ تَ يَ وَ  ـِ يِ د   افْ ِف  قنَ بُ َٚ حَ تْ يَ وَ 
ِ
 ِٚت قمَ ُه اْلُ وَ   الل

 اَ قَ هْ إَ  َب َٚ حَ ْص أَ  ونَ ٚدُ ًَ يُ , وَ ِت َٓ الَ و  افْ وَ  عِ دَ ٌِ افْ  َؾ هْ أَ  قنَ ٌُ ِٕ َٚ جُيَ ف, وَ ِٔ ؾِ 
ِ
 ,ِت َٓ َٚ َٓ اْلَ وَ  ء

 َمَ َِ ظُ وَ  ِـ يِ د  افْ  ِٜ ّ  ئِ أَ  ـْ مِ  غَ ِلِ َٚ ه  افْ  ِػ َِ ً  ٚفْ بِ  ونَ دُ تَ َْ يَ وَ 
ِ
ُ  ء  ًْ اْد

 َمَ بِ  قنَ ُُ ً  َّ تَ يَ , وَ غَ ِّ ِِ

 ادَْ  ـِ يِ د  افْ  ـْ مِ  ِغَ ُِ ً  ُّ تَ مُ  فِ قا بِ ُٕ َٚ ـَ 
 . ِغِ ٌِ اْدُ  ؼ  اْلَ وَ  ِغِ تِ

ـِ د   افْ قا ِف ثُ دَ ْح أَ  ـَ يِ ذِ اف   عِ دَ ٌ  افْ  َؾ هْ أَ  قنَ ُو ٌِ ٌْ يُ وَ   َٓ وَ  ؿْ قهَنُ ٌُ ُيِ  َٓ , وَ فُ ْْ مِ  َس ْٔ فَ  َٚ مَ  ي

 جُيَ  َٓ وَ  ,ؿْ ُٓ مَ الَ َـ  قنَ ًُ َّ ًْ يَ  َٓ , وَ ؿْ قهَنُ ٌُ حَ ْه يَ 
 د   افْ ِف  ؿْ قهَنُ فُ دِ َٚ جُيَ  َٓ وَ  ؿْ قهَنُ ًُ ٚفِ

 َٓ , وَ ِـ يِ

 ِٔ ٚضِ بَ أَ  عِ َمَ َش  ـْ ظَ  ؿْ هِنِ اَ ذَ آَ  نَ قْ َص  نَ وْ رَ يَ وَ , ؿْ وهَنُ رُ طِ َٚ َْ يُ 
 نِ اَ ذَ َٚٔ بِ  ْت ر  مَ  اَ ذَ ل إِ تِ اف   ؿْ ِٓ ِِ

  ْت ر  َج وَ  ْت رَض   :قِب ُِ َُ افْ  ِفِ  ْت ر  ؿَ وَ 
 َٚ مَ  ةِ دَ ِش َٚ ٍَ افْ  اِت رَ ىَ اْلَ وَ  َس وِ َٚ َش قَ افْ  َٚ َٓ ْٔ فِ إِ

ـَ َُيُقُوقَن ِف ﴿: فُ فَ قْ ؿَ  ظز وجؾ اللُ  َل زَ نْ أَ  فِ ِٔ ؾِ وَ  ,ْت ر  َج  ِذي َٝ اف   آَيٚتَِْٚ َوإَِذا َرَأجْ

هِ  ٍٞ َؽْرِ ْؿ َحت ك َُيُقُوقا ِف َحِدي ُٓ َْٖظِرْض َظْْ  (1).(68)إنًٚم/ ﴾َؾ

 
= 

آظتَٚد, ومٚ أحقجٓؿ َلذه افٍرظٔٚت بٚفًٌْٜ ٕصقل آظتَٚد, إٓ صٍْقهٚ ف مًٚئؾ 

أنف طٓر ف أزمْتٓؿ, وف ـؾ زمٚن مـ يُْر هذه افًٌٚدات, ؾٚفنًٜٔ مثاًل يُْرون ادًح 

ظذ الٍغ وأـؾ بًض أنقاع افًّؽ, ـم ؿٚل ابـ بىٜ ف ]البٕٜٚ افهٌرى[, وـذفؽ 

ًٚ مْٓؿ بٖهنؿ ـٍٚر.صالة المظٜ ؾ٘ن القارج وافنًٜٔ يتج  ٌْقهٚ مع بٚؿل ادًِّغ طْ

ًٚ ف آظتَٚد, فقجٛ ظِٔف أن يقرد مًٖخٜ افِحٜٔ,  وف زمْٕٚٚ هذا فق صْػ أحٌد مهٍْ

 وافَْٚب, ؾ٘ن إمٜ الشالمٜٔ ظٕٚٝ ـثراً مـ مٚربٜ إطٓٚر افًْٜ, ومٚ تقٕس ظْٚ بًٌٔد.

ؿ إصقل ف ديْْٚ, وهق ( هذا أصؾ ظئؿ مـ أصقل ديْْٚ, بؾ ؿد يُقن مـ أه1)

= 
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= 

افقٓء وافزاء, وظَٔدة افقٓء وافزاء هل افهِٜ افتل وصِٝ أهؾ افديـ افقاحد ف ـؾ 

 مُٚن بًوٓؿ بًٌض.

ؾٖهؾ ادِٜ ف ـؾ بَٚع إرض تربىٓؿ ظَٔدة افقٓء وافزاء, ؾْحٛ مـ أحٛ الل 

ْٕٚ , أو أهِقٕٚ, ؿٚل ورشِف, وٌٌٕض مـ يٌٌض الل ورشقفف, وفق ـٕٚقا آبٚئْٚ, أو إخقا

ُٕقا ﴿تًٚػ:  ٚ ـَ َ َوَرُشقَفُف َوَفْق  ـْ َحٚد  اَّلل  وَن َم د   َواْفَْٔقِم أِخِر ُيَقا
ِ
ِمُْقَن بَِّٚلل  ْٗ ًٚ ُي ٓ جَتُِد َؿْقم

جَمَن  ِٕ ُِقِِبُِؿ ا َٛ ِف ُؿ تَ ـَ هَنُْؿ َأْو َظِنَرهَتُْؿ ُأوََلَِؽ  َوَأج َدُهْؿ بُِروٍح آَبَٚءُهْؿ َأْو َأبََْْٚءُهْؿ َأْو إِْخَقا

ْؿ َوَرُوقا َظُْْف  ُٓ ُ َظْْ ٚ َرِضَ اَّلل  َٓ ـَ ؾِٔ ٚ إهَْنَُٚر َخٚفِِدي َٓ
ـْ حَتْتِ ٍت جَتِْري ِم ْؿ َجْٚ  ُٓ ُِ ِمُْْف َوُيْدِخ

ُِِحقنَ  ٍْ ُ  ُهُؿ اْد
ِ
 َأٓ إِن  ِحْزَب اَّلل 

ِ
 .(22)ادجٚدفٜ/ ﴾ُأوََلَِؽ ِحْزُب اَّلل 

ذمٝ, وصٚر ـؾ ؾريؼ بم فديف ؾرٌح, وجٛ ظذ أهؾ الؼ أن ؾ٘ن إمٜ حٚ تٍرؿٝ وتؼ

يتّٔزوا ويتٌٚيْقا ظـ ؽرهؿ مـ أهؾ افوالل, ؾّـ ـٚن مْٓؿ أحٌقه, ومـ خٚفٍٓؿ 

 أبٌوقه ظذ ؿدر خمٚفٍتف وبًده َلؿ وظْٓؿ.

ؾٖصحٚب الديٞ يٌقن افهٚلغ, وادتًُّغ بٚفُتٚب وافًْٜ, ؾٚفًْل ف افهغ 

ٔ ٓؿ مـ ا  دٌتدع مـ أهِٔٓؿ.أحٛ إف

ومـ متٚم حٌْٚ ٕهؾ الؼ, افتًّؽ بّْٓجٓؿ, وافدظقة إفٔف, وافدظٚء َلؿ, وافٌض 

ًٚ, ؾٚلل بٚفْهٔحٜ وجٓٚ فقجف, وادٔٝ  ًٚ أو مٔت ظـ ظٔقِبؿ, وإبداء افْهٔحٜ َلؿ حٔ

قفُ ﴿ف ادٗمْغ:  ظز وجؾبٚٓظتذار فف, ؿٚل الل  َُ ِدِهْؿ َي ًْ ـْ َب ـَ َجُٚءوا ِم ْر َواف ِذي ٍِ قَن َرب َْٚ اْؽ

  ٕ َْٚ إِ ـَ آَمُْقا َرب  ِ ِذي
ُِقبَِْٚ ِؽال  فِ ْؾ ِف ُؿ ًَ ِٕ َيَمِن َوٓ جَتْ َٕٚ بِٚ ق َُ ٌَ ـَ َش ِذي َِْٕٚ اف  َؽ َرُؤوٌف َفَْٚ َوِلْخَقا

 .(12)الؼ/ ﴾َرِحٔؿٌ 
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 [عِدَانبِّ همِأَ اتُالمَعَ]

 ةُ د  ِص  ؿْ هِتِ َٚ مَ ظالَ وَ  ؿْ هِتِ َٚ يَ آَ  رُ َٓ طْ أَ , وَ ٌٜ يَ دِ َٚ بَ  ةٌ رَ هِ َٚ طَ ٚ َٓ ِِ هْ  أَ َذ ظَ  عِ دَ ٌِ افْ  ُت َٚ مَ الَ ظَ وَ 

  ؿْ ُٓ تُ َٔ ِّ ًْ تَ وَ  ,ؿْ ََلُ  ؿْ هُ رُ َٚ ََ تِ اْح , وَ ☺ ل  ٌِ ْ  افْ  رِ َٚ ٌَ ْخ أَ  ِٜ َِ َّ ِلَ  ؿْ اهِتِ دَ َٚ ًَ مُ 
 َٜ ي  قِ َن َح  ؿْ هُ َٚ ي  إِ

َ أَ  ☺ قلِ ُش ر  افْ  رِ َٚ ٌَ ْخ  أَ ِف  ؿْ ُٓ ْْ مِ  اً دَ َٚ ََ تِ , اظْ (1)َٜ َٓ ٌ  َن مُ وَ  َٜ ي  رِ هِ َٚ طَ وَ  َٜ َِ َٓ َج وَ    َٚ هن 
 لٍ زَ ًْ َّ بِ

 

 ( هذه أخٍٚطٓؿ, ؾُؾ إٕٚء بم ؾٔف يْوح, وؿقَلؿ ظـ أهؾ الؼ حنقيٜ: أي ٓ ؿ1ّٜٔ)

, ومٚ ظز وجؾَلؿ وٓ وزن, وهؿ حنق, زيٚدة ظذ الِؼ, وهذه فٍيٜ ؾٔٓٚ جترؤ ظذ الل 

 هذا ظْٓؿ بًٌٔد.

وؿقَلؿ جِٜٓ, وهذا ٕهنؿ جيِٓقن مٚ ظْدهؿ مـ ظَِٔٚت وهقاجس وخراؾٚت, ووالل 

الٓؾ بم ظْدهؿ ؽٚيٜ افًِؿ, وافًِؿ بم ظْدهؿ ؽٚيٜ الٓؾ, بؾ ؿد يُقن افٍُر ذاتف, 

أدظٔٚء افٍٓؿ, ـٕٚنًٚم بؾ هؿ أوؾ, أدخِقا إمٜ ف مٚرات افًَقل, ؾٓؿ أوػ  ؾٓٗٓء

 افْٚس بٚلٓؾ, وِبذا ُٕقن رؾَْٚ ِبؿ, بؾ بٚلٓؾ ادرـٛ.

وؿقَلؿ طٚهريٜ ومنٌٜٓ, وذفؽ ٕن أهؾ افًْٜ أصحٚب الديٞ, وؿ ُٚؾقن ظذ افُتٚب 

ٗٓء الٓالء ـؾ خز وافًْٜ, ؾُؾ خز جٚءهؿ صدؿقه, وـؾ أمر أضٚظقه, وفُـ ه

 جٚءهؿ مـ ظْد الل ؾقوقه أو أوفقه, ـم يَقفف صٚحٌٓؿ:

ؿ ـــــــــــــــــــص أوـهــــــــؾ ٕــــــــوـ

 افتنٌٔفَ 

 

 

 ؾقوف أو أول ورم تْزهيٚ 

 

 

طٚهره افتنٌٔف, ؾٍقوف, أو أوفف واؿهد أنؽ تْزه  ظز وجؾأي ـؾ ٕص جٚء ظـ الل 

 ▐. الل 
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, ةِ دَ ِش َٚ ٍَ ؿ افْ قَِلِ َُ ظُ  ِٟ ئِ َٚ تَ َٕ  ـْ مِ  ؿْ ِٓ ْٔ فَ إِ  نُ َٚ ىَ ْٔ ن  افْ  فِ ِٔ َِ ِْ يُ  َٚ مَ  ؿَ ِْ ًِ افْ  ن  أَ , وَ ؿِ ِْ ًِ افْ  ـْ ظَ 

ُ  ؿْ هِ ورِ دُ ُص  سِ وِ َٚ َش وَ وَ   يْ اْد
 َٚ اْلَ  ؿْ قِِبِ ُِ ؿُ  سِ اجِ قَ هَ , وَ ِٜ َّ ِِ

, ِٜ َِ ضِ َٚ ًَ افْ  ْرِ اْلَ  ـْ ظَ  ِٜ َٔ فِ

ْؿ ُأوََلَِؽ اف ِذي﴿ ِٜ َِ ضِ َٚ ٌَ افْ  ِٜ َو حِ اَ د  افْ  ؿْ ِٓ ِٓ ٌَ ُص  ْؾ بَ  ؿْ ِٓ جِ جَ ُح وَ  ُٓ  ّ ُ َؾََٖص ُؿ اَّلل  ُٓ َْ ًَ ـَ َف

ك َأبَْهَٚرُهؿْ  َّ ُؾ َمٚ ﴿, (23)مّد/ ﴾َوَأْظ ًَ ٍْ َ َي ِرٍم إِن  اَّلل  ُْ ـْ ُم ُ َؾَم َفُف ِم ـِ اَّلل 
ـْ هُيِ َوَم

 (1).(18)الٟ/ ﴾َيَنٚءُ 

 

▐ ٚف إػ هٗٓء ادٌتدظٜ, يرى بًوٓؿ يقد فق ل يْزل الل ( وافْٚطر بٕ٘ه1)

هذا افُتٚب, ول يرشؾ هذا افرشقل, ووالل إن ٕظجٛ, مٚ ؿّٜٔ افُتٚب وافًْٜ 

 ظْدهؿ!

ؾسى الّٓل يردمهٚ ويَقل افَرآن ـِف جمٚز, وافًْٜ يردهٚ بًَِف, وترى ادًتزيل 

ـٍ مٚ أنزل الل ـذفؽ, بؾ مـ طٚهره افًٌٚدة وافتَقى وافقرع, يٍن  افَرآن ب٘صٚراتف وبٌٚض

ٕيرة دؤٕٜ مع ادظٚئٓؿ بّحٌتف, ؾٔدظقن أن افقيل  ☺بف مـ شِىٚن, ويْيرون إػ افٌْل 

 أظذ مـ افٌْل.

, ؾجًِف صٚحٛ افِقح وافَِؿ, ومـ ظجٔٛ زمْٕٚٚ أن مٍتْٔٚ, آتٕٚٚ ف فُ َٓ ومْٓؿ مـ أخ  

 افزدة.ظذ )صٚصٚت افتٍِٚز( يْند  ☺يقم مقفد افرشقل 

أرشؾ إفٔف  ظز وجؾحل ٓ يّقت, ؾزظؿ أن الل ☺ ومْٓؿ جٍري صٍقي ادظك أنف 

جزيؾ يَقل: مـ الل افذي ٓ يّقت إػ الل افذي ٓ يّقت! تًٚػ الل ظـ ؿقَلؿ 

ً ـٌرا, ؾم ؿّٜٔ افَرآن وافًْٜ إذا.  ظِقا

= 
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قُل  -44 َُ  اَلِٚؾَظ َي
ِ
َٚ َظٌِد الل ُٝ اَلٚـَِؿ أبَ ًْ

ِّ ُٝ : َش ًْ
ِّ  ـَ بْ  ْغَ ًَ اْلُ  ِع  ظَ  َٚ بَ أَ َش

ُٝ : قُل َُ يَ  ظَ ؾِ َٚ اْلَ  ِع  ظَ  ًْ
ِّ رَ َش ٍَ ًْ ـَ  َج ـِ ِشٍَْٚن  ْب ِشىِل  َأْحََد ْب قُل  اْفَقا َُ ُٝ : َي ًْ

ِّ َش

َ إِ  عٌ دِ تَ ٌْ ٚ مُ َٔ ْٕ د   افْ ِف  َس ْٔ : فَ قُل َُ يَ  نَ ٚى  ََ افْ  ٚنِ َْ ِش  ـَ بْ  دَ ْحَ أَ  , ِٞ يِ دِ اْلَ  َؾ هْ أَ  ُض ٌِ ٌْ يُ  قَ هُ وَ  ٓ 

 .فِ ٌِ ِْ ؿَ  ْـ مِ  ِٞ يِ دِ اْلَ  ةَ وَ الَ َح  ْٝ ظَ زِ ُٕ  ُؾ ُج ر  افْ  عَ دَ تَ ابْ  اَ ذَ ِ٘ ؾِ 

 َٚ اْلَ  ُٝ ًْ ِّ َش وَ  -45
 ِع  يَ ْْ اْلَ  دَ ْحَ أَ  ـَ بْ  دَ ّ  ُمَ  ْغَ ًَ اْلُ  َٚ بَ أَ  ُٝ ًْ ِّ : َش قُل َُ يَ  ؿَ ـِ

ُٝ : قُل َُ يَ  دَ اَ دَ ٌْ ٌَ بِ  ًْ
ِّ ْ افْ  َٔؾ ظِ َمَ ْش إِ  ـَ بْ  دَ ّ  ُمَ َش  ُـ بْ  دُ ْحَ أَ وَ  َٚ نَ أَ  ُٝ ْْ ـُ  :قُل ََ يَ  ي  ذِ مِ س 

ْ افْ  ِـ ًَ اْلَ    دِ ٌْ  ظَ يِب أَ  ـِ يِ د  افْ  مِ َٚ مَ إِ  دَ ْْ ظِ  ي  ذِ مِ س 
ِ
 ُـ بْ  دُ ْحَ أَ  فُ فَ  َل َٚ ََ , ؾَ ؾٍ ٌَ ْْ َح  ـِ بْ  دَ ْحَ أَ  الل

  دِ ٌْ ظَ  َٚ بَ أَ  َٚ : يَ ِـ ًَ اْلَ 
ِ
: َل َٚ ََ ؾَ  ,ِٞ يِ دِ اْلَ  َب َٚ حَ ْص أَ  َٜ ُ  َّ بِ  َٜ َِ ِٔ تِ  ؿَ يِب أَ  ـِ ا ٓبْ وْ رُ ـَ ذَ  الل

: ُل قُ َُ يَ وَ  فُ بَ قْ ثَ  ُض ٍُ ْْ يَ  قَ هُ وَ  ؾِ ٌَ ْْ َح  ُـ بْ  دُ ْحَ أَ  مَ َٚ ََ ؾَ  ,قءٌ ُش  مٌ قْ ؿَ  ِٞ ديِ اْلَ  ُب َٚ حَ ْص أَ 

ِديٌِؼ  ٌؼ يِ دِ ْٕ زِ  ْٕ ِديٌِؼ ِز ْٕ  .َٝ ْٔ ٌَ افْ  َؾ َخ ك دَ ت  , َح ِز

 
= 

ٚتريديٜ, وهؿ وترى آخر يدظل أن أهؾ افًْٜ والمظٜ مهقرة ف ؾرؿتغ صٚظريٜ وم

, وٓ فًِّتزفٜ ردوا, ؾساهؿ  ـٚدخْثغ بغ افذـقر والٕٚث, ٓ إػ أهؾ افًْٜ إوّقا

يٗمْقن ـٖهؾ الديٞ بٚفٌٌٔٔٚت, وينسضقن أن ٓ يُـ ف افًَؾ مٚ يًتحٔؾ ذفؽ, ؾٔٚ 

أربٚب افًَؾ, ويٚ أصحٚب افٍىر افًقيٜ, إذا جٚء ٕص وافًَؾ أحٚفف, أؾال يُقن هذا رد 

 فف.

 ٚلل ظُِٔؿ مٚ ؿّٜٔ افُتٚب وافًْٜ إذًا؟ؾٌ
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َٚـِؿَ  -46 ُٝ اْلَ ًْ
ِّ   دِ ٌْ ظَ  َٚ بَ أَ  َوَش

ِ
 ؾٍ ْٓ َش  ـَ بْ  دَ ْحَ أَ  ْكٍ َٕ  َٚ بَ أَ  ُٝ ًْ ِّ : َش قُل َُ يَ  الل

َٔف  مٍ الَ َش  ـَ بْ  ْكٍ َٕ  َٚ بَ أَ  ُٝ ًْ ِّ : َش قُل َُ يَ  َى رَ َٚ خَ ٌُ بِ  ٔفَ َِ ٍَ افْ  َِ ٍَ  َؾ ََ ثَ أَ  َرءٌّ  َس ْٔ : فَ قُل َُ يَ اْف

ِٞ دِ اْلَ  عِ َمَ َش  ـْ ؿ مِ ِٓ ْٔ فَ إِ  َض ٌَ بْ أَ  َٓ وَ  ٚدِ ْلَ الِ  ؾِ هْ  أَ َذ ظَ   .هِ دِ َٚ َْ ْش ِ٘ بِ  فِ تِ ايَ وَ رِ وَ  ي

ـِؿَ  -47 َٚ ُٝ اْلَ ًْ
ِّ ُٝ : قُل َُ يَ  َوَش ًْ

ِّ َْٔخ َش  ـِ بْ  َق َٚ حَ ْش إِ  ـَ بْ  دَ ْحَ أَ  رٍ ُْ بَ  َٚ بَ أَ افن 

 فُ فَ  َل َٚ ََ , ؾَ نُ الَ ؾُ  َٚ َْ ثَ د  : َح رٍ ُْ ق بَ بُ أَ  ُخ ْٔ ن  افْ  َل َٚ ََ ؾَ  ,الً ُج رَ  رَ طِ َٚ َْ يُ  قَ هُ وَ  ٔفَ َِ ٍَ افْ َأج قَب 

 َؽ فَ  ؾ  َيِ  الَ ؾَ  ,رُ ؾِ َٚ ـَ  َٚ يَ  ؿْ : ؿُ فُ فَ  ُخ ْٔ ن  افْ  َل َٚ ََ ؾَ  ,َْٚ ثَ د  ك َح تَ  مَ َػ إِ  َٚ َْ ثَ د  َح  ـْ ٚ مِ َْ ظْ : دَ ُؾ ُج ر  افْ 

 ُؾ ُخ دْ تَ  َٚ مَ  دٍ َح َٕ  ُٝ ِْ ؿُ  َٚ : مَ َل َٚ ؿَ ٚ وَ َْ ْٔ فَ إِ  َٝ ٍَ تَ افْ  ؿ  , ثُ اً دَ بَ أَ  اَ ذَ هَ  دَ ًْ بَ  ِي رِ اَ دَ  َؾ ُخ دْ تَ  نْ أَ 

َ إِ  ِي رِ اَ دَ   .اَ ذَ هَ  ٓ 

َٚذَ  -48 ُٝ إُْشَت ًْ
ِّ   دِ ٌْ ظَ  ـَ بْ  دَ ّ  ُمَ  قرَ ُه ْْ مَ  َٚ بَ أَ  َش

ِ
هِ ز  افْ  ِلَ َٚ ًَ افْ  دَ َٚ َن َحْ  ـِ بْ  الل  دَ ا

ُٝ : قُل َُ يَ  ًْ
ِّ ُ  دَ ْحَ أَ  ـَ بْ  رَ ٍَ ًْ َج  ؿَ ِش َٚ ََ افْ  َٚ بَ أَ َش  دِ ٌْ  ظَ َع ظَ  َئ رِ : ؿُ ُل قُ َُ يَ  ي  زِ اَ ر  افْ  ي  رِ َْ اْد

 َٚ  َح يِب أَ  ـِ بْ  ـِ ْحَ ر  افْ 
َِزي  ؿَ تِ ا  ِف  مَ َٚ مَ الِ  فِ ل بِ َْ ظَ -: قُل َُ  يَ يِب أَ  ُٝ ًْ ِّ : َش عُ َّ ْش أَ  َٚ نَ أَ وَ اْفر 

 َٚ َح  َٚ بَ أَ  هُ َٚ بَ أَ  -هِ دِ َِ بَ 
 عِ دَ ٌِ افْ  ؾِ هْ أَ  ُٜ مَ الَ : ظَ قُل َُ يَ  ي  زِ اَ ر  افْ  ِع  يَ ْْ اْلَ  يَس رِ دْ إِ  ـَ بْ  دَ ّ  ُمَ  ؿَ تِ

ًَ ؿِ قَ افْ   .رِ ثَ إَ  ؾِ هْ  أَ ِف  ُٜ ٔ

 ذَ بِ  ونَ دُ يِ رِ , يُ فً ي  قِ َن َح  رِ ثَ إَ  َؾ هْ أَ  ؿْ ُٓ تُ َٔ ِّ ًْ تَ  ِٜ ؿَ دِ َٚ َٕ ز  افْ  ُٜ مَ الَ ظَ وَ 
 .رِ ثَ إَ  َل َٚ ىَ بْ إِ  َؽ فِ

َ جُمَ  ِٜ ْ  ًُ افْ  َؾ هْ أَ  ؿْ ُٓ تُ َٔ ِّ ًْ تَ  ِٜ ي  رِ دَ ََ افْ  ُٜ مَ الَ ظَ وَ   .ةً ز 

ِٓ ِّ ًْ تَ  ِٜ ٔ  ِّ ْٓ اْلَ  ُٜ مَ الَ ظَ وَ   .ًٜ َٓ ٌ  َن مُ  ِٜ ْ  ًُ افْ  َؾ هْ أَ  ؿْ ٔ

 .ًٜ ٌَ ِص َٚ َٕ وَ  ًٜ تَ بِ َٚ َٕ  رِ ثَ إَ  َؾ هْ أَ  ؿْ ُٓ تُ َٔ ِّ ًْ تَ  ِٜ َو ؾِ اَ ر  افْ  ُٜ مَ الَ ظَ وَ 
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َ إِ  ِٜ ْ  ًُ افْ  َؾ هْ أَ  ُؼ حَ ِْ يَ  َٓ , وَ ٌٜ ٔ  ٌِ َه ظَ  َؽ فِ ذَ  ؾ  ـُ : وَ ُٝ ِْ ؿُ   ُب َٚ حَ ْص أَ  قَ هُ وَ  دٌ حِ اَ وَ  ؿٌ اْش  ٓ 

 (1).ِٞ يِ دِ اْلَ 

 َمَ ْش إَ  هِ ذِ  هَ ِف  عِ دَ ٌِ افْ  َؾ هْ أَ  ُٝ جْ أَ : رَ َٚ نَ أَ  ُٝ ِْ ؿُ 
ِ
ا قْ ُُ َِ َش  ِٜ ْ  ًُ افْ  َؾ هْ ٚ أَ قا ِِبَ ٌُ َ  ل فَ تِ اف   ء

 

( وهُذا ـؾ ؾرؿٜ ترمل خمٚفٍٔٓٚ بم فٔس ؾٔٓٚ, فِتنْٔع وافتٌنٔع, ؾٚفَدريٜ افذيـ 1)

يٍْقن افَدر, يًّقن خمٚفٍٔٓؿ جزيٜ, وأهؾ افًْٜ ٓ ؿدريٜ يَقفقن: بخِؼ افًٌد ؾًؾ 

الل خٚفؼ ـؾ  ًٍٕف, وٓ جزيٜ, يَقفقن: بًدم وجقد ـًٛ وؾًؾ فًٌِد, بؾ يَقفقن

 رء وافًٌد فف ـًٛ مًئقل ظْف.

وادًىِٜ يَقفقن ظـ خمٚفٍٔٓؿ منٌٜٓ ممثِٜ, وأهؾ الؼ ٓ مًىِٜ يٍْقن ظـ الل ظز 

وجؾ مٚ أثٌتف, وٓ ممثِٜ ينٌٓقن الل ظز وجؾ بخَِف, وفُـ يَقفقن: لل أشمء حًْك 

 وصٍٚت ُظذ, ظذ مٚ ئِؼ بذاتف, وفٔس ـّثِف أحد مـ خَِف.

نًٜٔ يَقفقن دـ خٚفٍٓؿ ٕقاصٛ, وأهؾ الؼ فًٔقا صًٜٔ يٌٚفقن ف أهؾ افٌٔٝ واف

ويًٌقن ويٍُرون بٚؿل افهحٚبٜ, وفًٔقا ٕقاصٛ يٌٚفقن ف افهحٚبٜ ومًٚويٜ ويًٌقن 

أهؾ افٌٔٝ ويٍُروهنؿ, وفُـ أهؾ افًْٜ يٌقن ـؾ مـ صحٛ افٌْل 

 وآمـ بف وفق شٚظٜ مـ هنٚر.☻ 

فًجزي ظذ مـ يًْٛ ـؾ مـ خٚفٍف إػ افًٛ ؾَٚل: ومْٓٚ وؿد ظٚب المٚم أبق ٕك ا

ًٚ مـ ـٚن مْٓؿ مـ ادٌٚربٜ: وهق أن ـؾ مـ ُيٚفٍٓؿ  مٚ ارتٌُف أهؾ افقؿٝ مْٓؿ خهقص

م ظْف, وؿرؾقه بٖؿٚويؾ ٓ يَقل ِبٚ وٓ يًتَدهٚ  ًٌٕقه إػ شٛ افًِمء فٍْٔروا ؿِقب افًقا

ًٚ. ـها  ًٚ مْٓؿ وـذب  ./افٍهؾ افتٚشع()رشٚفٜ إػ أهؾ زبٔدِبت
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ُ  َؽ َِ ًْ مَ  ؿْ ُٓ ًَ مَ    قلِ ُش رَ  عَ مَ  ِغَ ـِ ْؼِ اْد
ِ
ُ ِ٘ , ؾَ ☺ الل  هُ م  ًَ , ؾَ فِ ِٔ ؾِ  َل قْ ََ ا افْ قْ ُّ ًَ تَ اؿْ  ؿْ هن 

ؿْ وَ  ,اً رَ حِ َٚ َش  ؿْ ُٓ ُو ًْ بَ  ُٓ ُو ًْ ؿْ , ًٚ َْ هِ َٚ ـَ  َب ُٓ ُو ًْ ؿْ , اً رَ ظِ َٚ َص  َوَب ُٓ ُو ًْ ؿْ , ًٚ قَٕ ُْ جَمْ  َوَب ُٓ ُو ًْ  َوَب

ؿْ , ًٚ قَٕ تُ ٍْ مَ  ُٓ ُو ًْ  اً دِ ِٔ ًِ ٛ بَ ئِ َٚ ًَ ادَْ  َؽ ِْ تِ  ـْ مِ  ☺ ل  ٌِ ْ  افْ  نَ َٚ ـَ , وَ ًٚ بَ اَ ذ  ـَ  ًٚ ََ ِِ تَ خُمْ  ًٚ يَ َسِ ٍْ مُ  َوَب

  ـْ ُُ يَ  َلْ , وَ ًٚ ئَ يِ رِ بَ 
ُبقا ﴿: ظز وجؾ اللُ  َل َٚ , ؿَ ًٚ َٔ ٌِ َٕ  ًك ٍَ ىَ ْه مُ  قًٓ ُش رَ  َٓ إِ َْٔػ رَضَ ـَ ُْٕيْر  ا

قَن َشٌِ َفَؽ إَ  ًُ َتىِٔ ًْ ِ قا َؾال َي ء/ ﴾ٔالً ْمثََٚل َؾَو  .(48)الها

ُ  َؽ فِ ذَ ـَ   ةِ اَ وَ رُ وَ  هِ رِ َٚ ثَ آَ  ِٜ َِ ََ َٕ , وَ هِ ٚرِ ٌَ ْخ أَ  ِٜ َِ َحَ  ِف  َل قْ ََ ا افْ قْ ُّ ًَ تَ اؿْ  اللُ  ؿْ ََلُ ذَ َخ  ُٜ ظَ دِ تَ ٌْ اْد

ُ  فِ ثِ يِ دِ َٚ َح أَ  ـَ دِ تَ َْ اْد ُ  ي ـَ دِ تَ ْٓ اْد  ْ  ًُ بِ  ي
ؿْ , ًٜ ي  قِ َن َح  ؿْ ُٓ ُو ًْ بَ  ؿْ هُ م  ًَ ؾَ  فِ تِ ُٓ ُو ًْ ًٜ ُمَن  َوَب َٓ  ٌ ,

ؿْ  ُٓ ُو ًْ ًٜ  َوَب َٚبَِت ؿْ  ,َٕ ُٓ ُو ًْ ؿْ , ًٜ ٌَ ِص َٚ َٕ  َوَب ُٓ ُو ًْ  .ًٜ ي  ْزِ َج  َوَب

 زَ  ٌٜ ٔ  َِ َٕ  ٌٜ ئَ يِ رِ بِ  ِٛ يِ َٚ ًَ ادَْ  هِ ذِ هَ  ـْ مِ  ٌٜ مَ َٚ َه ظِ  ِٞ يِ دِ اْلَ  ُب َٚ حَ ْص أَ وَ 
َ قا إِ ًُ ْٔ فَ وَ , ٌٜ ٔ  َِ تَ  ٌٜ ٔ  ـِ  ٓ 

 افْ وَ  ,ِٜ ٔ  ِو ادَْ  ِٜ ْ  ًُ افْ  َؾ هْ أَ 
, ِٜ ي  قِ ََ افْ  ِٜ ٌَ فِ َٚ ٌَ افْ  ِٟ جَ واْلُ  ,ِٜ ي  قِ ً  افْ  ؾِ ٌُ ً  افْ وَ  ,ِٜ ٔ  ِو رْ ادَْ  ةِ ِرَ ًِ

 دَ تِ آؿْ , وَ فِ بِ َٚ ىَ ِخ وَ  فِ ِٔ ْح وَ وَ  فِ بِ َٚ ـتِ  ٚعِ ٌَ ٓتْ   اللُ  ؿْ ُٓ ََ ؾ  وَ  دْ ؿَ 
ِ
 ِف  ☺ فِ قفِ ُش رَ بِ  اء

 ـْ ظَ  َٚ َٓ ِٔ ؾِ  ؿْ هُ رَ َج زَ , وَ ؾِ َّ ًَ افْ وَ  لِ قْ ََ افْ  ـْ مِ  وِف رُ ًْ ٚدَْ بِ  فُ تَ م  أُ  َٚ َٓ ِٔ ؾِ  رَ مَ ل أَ تِ اف   هِ رِ َٚ ٌَ ْخ أَ 

 ُ  دَ تِ آهْ وَ  ,فِ تِ ِرَ ًِ بِ  ِؽ ً  َّ ت   افْ َذ ظَ  ؿْ هَنُ َٚ ظَ أَ , وَ َٚ َٓ ْْ مِ  رِ َُ ْْ اْد
ِ
 َح َذَ , وَ فِ تِ ْ  ُش  ِٜ مَ زَ الَ ُّ بِ  اء

َ  ؿْ هُ ورَ دُ ُص 
ِ
 ٌ  حَ د

 ًَ يِ َذِ  ِٜ ّ  ئِ أَ  ِٜ ٌ  َمَ وَ  فِ تِ
 َم َِ ظُ وَ  فِ تِ

ِ
 م  أُ  ء

 ؿْ ُٓ ْْ مِ  قَ ُٓ ؾَ  ًٚ مَ قْ ؿَ  ٛ  َح أَ  ـْ مَ , وَ فِ تِ

  قلِ ُش رَ  لِ قْ ؿَ  ؿِ ُْ حُ بِ  ِٜ مَ َٚ َٔ َِ افْ  مَ قْ يَ 
ِ
 ".ٛ  َح أَ  ـْ مَ  عَ مَ  ءُ رْ ادَْ : "☺ الل

ٚ هَ رِ َٚ َه نْ أَ وَ  َٚ َٓ ئِ َمَ َِ ظُ وَ  ِٜ ْ  ًُ افْ  ِٜ ّ  ئ  َٕ  ؿْ ُٓ ٌ  ُح  ِٜ ْ  ًُ افْ  ؾِ هْ أَ  ِت َٚ مَ الَ ظَ  َى دَ ْح إِ وَ 

ـَ ذِ , اف  عِ دَ ٌِ افْ  ِٜ ّ  ئِ َٕ  ؿْ ُٓ ُو ٌْ بُ ٚ, وَ َٓ ٚئِ َٔ فِ وْ أَ وَ   ؿْ َِبُ َٚ حَ ْص أَ  قنَ ف  دُ يَ , وَ ٚرِ ْ  افْ َػ إِ  قنَ ظُ دْ يَ  ي
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رِ قَ ٌَ افْ  رِ اَ  دَ َذ ظَ    .ا

 َم َِ ظُ  ٛ  حُ ٚ بِ هَ رَ ق  ُٕ وَ  ِٜ ْ  ًُ افْ  ؾِ هْ أَ  قَب ُِ ؿُ  فُ َٕ َٚ حَ ٌْ ُش  اللُ  ـَ ي  زَ  دْ ؿَ وَ 
ِ
 فُ ْْ مِ  الً ْو ؾَ  ِٜ ْ  ًُ افْ  ء

  َفً ْ  مِ و. 

49-  َٕ  اْلَِٚؾظُ َأْخَزَ
ِ
ٌُْد اَّلل  َٚـُِؿ َأبُق َظ  ـُ بْ  دُ ّ  ُمَ  َٚ َْ , ثَ َٜ ْ  ٚ اْلَ َٕ َٚ ي  إِ وَ  اللُ  فُ َْ َُ ْش أَ  ٚ الَ

ُ  ؾِ ْو ٍَ افْ  ـُ بْ  ٔؿَ هِ اَ رَ بْ إِ   دِ ِٔ ًَ َش  ُـ بْ  ُٜ ٌَ ْٔ تَ ؿُ  ءَ َٚ َج ق رَ بُ أَ  َٚ َْ ْٔ َِ ظَ  أَ رَ , ؿَ َٜ َّ َِ َش  ـُ بْ  دُ ْحَ أَ  َٚ َْ , ثَ َل ـ  زَ اْد

  َؾ ُج ر  افْ  َٝ جْ أَ ا رَ ذَ ِ٘ : ؾَ هِ رِ ِخ  آَ ِف  نَ َٚ َُ , ؾَ فُ فَ  نِ َمَ يِ الِ  َب َٚ تَ ـِ 
 َٚ مَ , وَ ي  رِ قْ ث  افْ  نَ َٚ َٔ ٍْ ُش  ٛ  ُيِ

 َؽ فِ

ُ  ـَ ابْ وَ  ,َٜ ٌَ ًْ ُص , وَ ل  اظِ زَ وْ إَ وَ  ,سٍ نِ أَ  ـَ بْ  َٕ بَ أَ , وَ كِ رَ َٚ ٌَ اْد َُ َذِ وَ  ,صِ قَ ْح ٚ ا ًَ ـِ وَ وَ  ,ًٚ ي ٔ ًٚ, 

  .ٍٜ ْ  َش  ُٛ حِ َٚ َص  فُ ن  أَ  ؿْ َِ ظْ َٚ ؾَ  :ٍي د  ْٓ مَ  ـَ بْ  ـِ ْحَ ر  افْ  دَ ٌْ ظَ , وَ دٍ ِٔ ًِ َش  َـ ك بْ َٔ َيْ وَ 

 َـ بْ  دَ ْحَ أَ وَ ل, َٔ َيْ  ـَ بْ ك َٔ َيْ : وَ فُ تَ حَتْ  ِل ى  خَ بِ  ُٝ َْ حَ خْ َٖ : ؾَ ♫ َٜ َّ َِ َش  ـُ بْ  دُ ْحَ أَ  َل َٚ ؿَ 

  لَٓ تَ  إْ م  َِ ف, ؾَ ي  قَ هَ اَ رَ  ـَ بْ  َؼ حَ اْش ؾ, وَ ٌَ ْْ َح 
َْْٔٚ رَ يَ َٕ  عِ ِو قْ ا ادَْ ذَ  هَ َػ إِ , قرَ ٚبُ ًَ ْٔ َٕ  ُؾ هْ أَ  إَِف

 َٓ ُٗ : هَ َل َٚ ؿَ وَ 
ِ
 ُـ ك بْ َٔ َيْ  َٚ ء مَ َٚ َج ٚ رَ بَ أَ  َٚ : يَ فُ ٚ فَ َْ ِْ َُ ك, ؾَ َٔ َيْ  َـ ك بْ َٔ َيْ  قنَ ُو ٌِ ٌْ يُ  مُ قْ ََ افْ  ء

ُ  مُ َٚ مَ إَ  ٌح فِ َٚ َص  ٌؾ ُج رَ  :َل َٚ ك؟ ؿَ َٔ َيْ   ًْ اْد
 ـُ بِ  دُ ْحَ أَ , وَ مٌ َٚ مِ إِ  ٔؿَ اهِ رَ بْ إِ  ـُ بْ  ُق َٚ حَ ْش إِ , وَ غَ ِّ ِِ

  .ؿْ ُٓ ِّ ـُ  ؿْ ُٓ تُ ْٔ َّ َش  ـْ مِم   َزُ ْـ ؾ أَ ٌَ ْْ َح 

 َٓ ُٗ ِِبَ  ُٝ َْ حَ خْ أَ  َٚ نَ أَ وَ 
ِ
 ُٛ حِ َٚ َص  قَ ُٓ ؾَ  ؿْ ُٓ ٌ  َح أَ  ـْ مَ  ن  , أَ ♫ٜ ٌَ ْٔ تَ ؿُ  ؿْ هُ رَ ـَ ذَ  ـَ يِ ذِ اف   ء

ِٞ دِ اْلَ  ؾِ هْ أَ  ِٜ َّ ئ  أَ  ـْ مِ  ِٜ ْ  ُش   َِ ُجْ  ْـ مِ وَ  ونَ دُ تَ هُيْ  ؿْ هِيِ دْ ِِبَ وَ  ونَ دُ تَ َْ يُ  ؿْ ِِبِ  ـَ يِ ذِ اف   ي
 ؿْ ِٓ تِ

ِٓ ًِ ٌِ ت  مُ وَ    ؿْ هِ رِ َٚ ثَ آَ  ؿْ ِٓ ٚظِ ٌَ  اتْ ِف وَ  ونَ د  ًُ يَ  ؿْ ُٓ ًُ ٍُ نْ أَ  ؿْ ِٓ تِ ًَ ِٔ ِص وَ  ؿْ ٔ
ـَ رِ َخ آَ  ًٜ ظَ َٚ َجَ  :ونَ د  جَيِ , ي

ُ  مَ َٚ مَ الِ اْدُى ٌِِِل   ل  ًِ ؾِ َٚ ن  افْ  سٍ يِ رِ دْ إِ  ـَ بِ  دَ ّ  ُمَ  ؿْ ُٓ ْْ مِ  ُ  دَ ِٔ ً  افْ وَ  مَ د  ََ اْد  ًَ افْ  ؿَ ي  ًَ اْد
 ٔؿَ يِ
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ِ
ُ ِٜ ْ  ًُ افْ وَ  مِ الَ ْش الِ  ؾِ هْ  أَ َذ ظَ  ِٜ ْ  اْد ُ  َؼ ؾَ قَ , اْد ُ  ـَ َ  َِ اْد ُ  ؿَ َٓ ِْ اْد  ـِ يِ  دِ ِف  َؾ ِّ ظَ ي ذِ , اف  دَ د  ًَ اْد

 
ِ
 َمَ َِ ظُ  ـْ ٌد مِ َح أَ  فُ ِْ َّ ًْ يَ  َلْ  َٚ  مَ َم ُٓ ْْ ظَ  ِب ذ  افْ  وَ َم ََلُ  ْكِ ْ  افْ  ـْ مِ  ☺ فِ قفِ ُش رَ  ِٜ ْ  ُش وِ  الل

ِ
 ء

ـَ ذِ اف   ؿْ ُٓ ْْ مِ وَ  ,ؿْ هُ دَ ًْ بَ  ـْ مَ وَ , هِ ْكِ ظَ   ـِ بْ  دِ ِٔ ًِ ًَ ـَ  ♫ ل  ًِ ؾِ َٚ ن  افْ  َؾ ٌْ ا ؿَ قْ ُٕ َٚ ـَ  ي

َدُهؿْ , ل  ِّ ْٔ تَ افْ وَ  ,ل  ٌِ ًْ ن  افْ , وَ ي  ر  هْ ز  افْ وَ  ,ْرٍ ٌَ ُج  ًْ ـْ َب دٍ , َوَم ًْ ـِ َش  ْب
ِٞ
ْٔ  ِ ٚف  ,ـَ

  ِٜ َْ ٔ  َٔ ظُ  ـِ بْ  نَ َٚ َٔ ٍْ ُش وّ  ,ي  رِ قْ ث  افْ وَ  ,َوإَْوَزاِظل  
 ـِ بْ  ٚدِ َح  وَ  ,َٜ َّ َِ َش  ـِ بْ  ٚدِ َح  , وَ يِل  الَ اَْلِ

ئِ رَ يَ ُٕ وَ  ,نٍ قْ ظَ  ـِ ابْ وَ  ,قَب جْ أَ , وَ دٍ ْٔ ٌَ ظُ  ـِ بْ  َس ُٕ قُ يُ , وَ دٍ يْ زَ   دِ يِ زِ يَ  ُؾ ثْ مِ  ؿْ هُ دَ ًْ بَ  ـْ مَ وَ , ؿْ ِٓ ا

َدُهؿْ , دِ ِٔ ِّ ْلَ ا دِ ٌْ ظَ  ـِ بْ  رَ يِ رَ َج وَ  ,اِق زَ ر  افْ  دِ ٌْ ظَ , وَ ونَ رُ َٚ هَ  ـِ بْ  ًْ ـْ َب  ـِ بْ  دِ ّ  ُمَ  ِمْثُؾ  َوَم

 ًْ مُ وَ  ,ي  ٚرِ خَ ٌُ افْ  َٔؾ ظِ َم ْش إِ  ـِ بْ  دِ ّ  ُمَ , وَ ِع  هْ ذ  ك افْ َٔ َيْ 
 يِب أَ , وَ ي  ْرِ َن َُ افْ  ِٚج ج  اْلَ  ـِ بْ  ؿِ ِِ

 َٚ  َح يِب أَ , وَ ي  زِ اَ ر  افْ  َٜ ظَ رْ  زُ يِب أَ وَ  ,ِٚن  تَ ًْ جِ ً  افْ  دَ اوُ دَ 
 ًْ مُ  ـِ بْ  دِ ّ  ُمَ وَ  ,فِ ِْ ابْ وَ  ؿِ تِ

 ـِ بْ  ؿِ ِِ

 َٚق حَ ْش إِ  ـِ بْ  دِ ّ  ُمَ , وَ ل  مِ رِ اِ د  افْ  دٍ ِٔ ًِ َش  ـِ بْ  نَ َم ثْ ظُ , وَ قِد  ى  افْ  ؿَ َِ ْش أَ  ـِ بْ  دِ ّ  ُمَ ه, وَ رَ اَ وَ 

ـَ رِ ّْ ًَ فَ وَ  ,ِٜ ّ  ئِ إَ  مُ َٚ مَ ك إِ ظَ دَ يُ  نَ َٚ ـَ  ِي ذِ اف   َٜ َّ يْ زَ ُخ  ـِ بْ   هِ ْكِ  ظَ ِف  ِٜ ّ  ئِ إَ  مَ َٚ مَ إَ  نَ َٚ ي 

 ًْ ٌُ افَ  َٔؾ ظِ َمَ ْش إِ  ـِ بْ  َق َٚ حَ ْش إِ  قَب َُ ًْ  يَ يِب أَ وَ , فِ تِ ؿْ وَ وَ 
 يِب أَ  ي  قَ بَ أَ  ؾِ ٌَ ؿِ  ـْ مِ  ِي د  َج , وَ ل  تِ

 فِ ي  دَ فَ وَ , وَ قِن  ٚبُ ه  افْ  فِ يْ وَ دَ َحْ  ـِ ي بْ دِ ظَ , وَ ي  وِ رَ اَْلَ  دِ اهِ ز  افْ  قرِ ُه ْْ مَ  ـِ ك بْ َٔ َيْ  دٍ ِٔ ًِ َش 

  دِ ٌْ  ظَ يِب أَ  ِٜ ْ  ًُ افْ  ل  ٍَ ْٔ َش 
ِ
 ِٜ ّ  ئِ أَ  ـْ مِ  ؿْ هِ ْرِ ؽَ , وَ قِن  ٚبُ ه  افْ  ـِ ْحَ ر  افْ  دِ ٌْ  ظَ يِب أَ وَ  قِن  بُ َٚ ه  افْ  الل

ـَ ذِ اف   ِٜ ْ  ًُ افْ  ـَ ِٚسِ َٕ  ,ِِٚبَ  غَ ُِ ً  َّ تَ مُ  ي   (1).َٚٓ ْٔ َِ ظَ  ِغَ اف  دَ  ,َٚٓ ْٔ فَ إِ  غَ اظِ دَ  ,ََٚلَ  ي

 

: ô( وأنٚ أؿقل, وإذا رأجٝ افرجؾ يٛ إفٌٚن, وابـ بٚز, وابـ افًثّٔغ 1)

= 
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 زْ اْلُ  اَ ذَ  هَ ٚ ِف َٓ ت  ٌَ ثْ ل أَ تِ اف   ُؾ َّ اْلُ  هِ ذِ هَ وَ 
ِ
 َٚ ُُيَ  , َلْ ؿْ ِٓ ًِ ِٔ َجِ  دَ ََ تَ ًْ مُ  ْٝ َٕ َٚ ـَ  ء

ٚ َٓ ِٔ ؾِ  ْػ فِ

ـُ َٓ ْٔ َِ قا ظَ ًُ ْجَ أَ  ْؾ , بَ ًٚ َو ًْ بَ  ؿْ ُٓ ُو ًْ بَ   ؾِ هْ أَ  رِ ْٓ ََ بِ  لِ قْ ََ  افْ َذ ظَ  َؽ فِ ذَ  عَ قا مَ َُ ٍَ اتْ ٚ, وَ َٓ ِ  ٚ 

ئِ زَ ْخ إِ وَ  ؿْ َِلِ َٓ ذْ إِ , وَ عِ دَ ٌِ افْ   ـْ مِ وَ  ؿْ ُٓ ْْ مِ  دِ ٚظُ ٌَ ت  افْ , وَ ؿْ ِٓ ئِ َٚ َه اؿْ وَ  ؿْ هِ دِ َٚ ًَ ابْ وَ  ,ؿْ ِٓ ا

 َػ إِ  ِب رُ ََ ت  افْ , وَ ؿْ هِتِ َٚذَ ًَ مُ وَ  ؿْ ِٓ تِ ٌَ َٚح َه مُ 
ِ
 .ؿْ هِتِ رَ َٚج َٓ مُ وَ  ؿْ ِٓ تِ ٌَ َٕٚ جَ ُّ بِ  ظز وجؾ  الل

  ؾِ ْو ٍَ ٚ بِ نَ أَ : وَ ♫ مُ َٚ مَ الِ  ٚذُ تَ ْش إُ  َل َٚ ؿَ 
ِ
 ؿْ هِ رِ َٚ ثَ َٔ  عٌ ٌِ ت  مُ  ظز وجؾ الل

رِ قَ نْ َٖ بِ  ءٌّ يِض تَ ًْ مُ  ِن قَ ْخ إِ  ٌح ِص َٚ , َٕ ؿْ هِ ا  َٓ , وَ ؿْ هِ ٚرِ َْ مَ  ْـ قا ظَ ٌُ يِ زِ يَ  َٓ  نْ  أَ ٚيِب حَ ْص أَ  وَ ا

َِلِ قَ ؿْ أَ  ْرَ قا ؽَ ًُ ٌِ تَ يَ  ُ  هِ ذِ ا ِِبَ قْ ُِ ٌِ تَ ْن يَ  َٓ , وَ ؿْ ا  ْغَ بَ  َمَ ِٔ ؾِ  ْت رْ َٓ تَ ل اْص تِ اف   عِ دَ ٌِ افْ  ـْ مِ  ِٚت ثَ دَ حْ اْد

 ُ  ًْ اْد
 ْكِ  ظَ ِف  دٍ احِ وَ  ٚنِ ًَ  فِ َذ ٚ ظَ َٓ ْْ مِ  ةٌ دَ احِ وَ  ْت رَ َج  قْ فَ , وَ ْت َؼَ تَ إْ وَ  ْت رَ َٓ طَ وَ  غَ ِّ ِِ

  قهُ بُ َٚ َص أَ وَ  قهُ بُ ذ  َُ فَ وَ  ,قهُ ظُ د  بَ وَ  وهُ رُ جَ ََلَ  ِٜ ّ  ئِ إَ  َؽ وََلِ أُ 
 ُش  ؾ  ُُ بِ

ٍ
  .وهٍ رُ ُْ مَ وَ  قء

ِن قَ ْخ إِ  ن  رَ ٌُ يَ  َٓ وَ   ـْ مِ  َؽ فِ ذَ  ن  ِ٘ ؾَ  ؿْ هُ دِ دَ ظَ  قرَ ؾُ وُ , وَ عِ دَ ٌِ افْ  ؾِ هْ أَ  ةَ رَ ثْ َـ  اللُ  ؿْ ُٓ يَ ٍِ  َح ا

ُ  قُل ُش ر  افْ  ذْ , إِ ِٜ ظَ َٚ ً  افْ  اِب ِسَ اؿْ  ِت اَ رَ َٚ مَ أَ   ِت َٚ مَ الَ ظَ  ـْ مِ  ن  إِ : "َل َٚ ؿَ  ☺ك ٍَ ىَ ْه اْد

ًِ  ؾ  َِ يَ  نْ أَ  َٚ ِِبَ اَ َسَ اؿْ وَ  ِٜ ظَ َٚ ً  افْ    ."ُؾ ْٓ اْلَ  رُ ثُ ُْ يَ وَ  ؿُ ِْ اف

  قلِ ُش رَ  ِٜ ْ  ًُ بِ  مَ دَ ََ افْ  ُؽ ً  َّ يُ  ْـ مَ , وَ ُٜ ظَ دْ ٌِ افْ  قَ هُ  ُؾ ْٓ اْلَ , وَ ُٜ ْ  ًُ افْ  قَ هُ  ؿُ ِْ ًِ افْ وَ 
ِ
 الل

َـ َٓ ْٔ فَ ٚ إِ ظَ دَ ٚ, وَ َٓ ْٔ َِ ظَ  مَ َٚ ََ تَ اْش ٚ وَ ِِبَ  َؾ ِّ ظَ وَ  ☺  ـْ مَ  رِ ْج أَ  ـْ مِ  رَ ثَ ـْ أَ وَ  رَ ؾَ وْ أَ  هُ رُ ْج أَ  نَ َٚ ٚ 

 
= 

ؾٚظِؿ أنف صٚحٛ شْٜ, وفقٓ أن الل ٓ تٗمـ ظِٔف افٍتـ, فذـرت مـ أئّٜ ظكٕٚ مـ 

ْٕٚ بخر.  هؿ ظالمٚت ٕهؾ افًْٜ, وأشٚل الل ظز وجؾ أن ُيتؿ فْٚ ودنُٚيْٚ ولخقا
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ُ  قُل ُش ر  فْ ا ذْ , إِ ِٜ ِ  اْدْ وَ  مِ الَ ْش ؾ الِ ئِ اَ وَ  أَ ِف  ِٜ َِ ّْ اْلُ  هِ ذِ  هَ َذ ى ظَ رَ َج   َل َٚ ؿَ  ☺ك ٍَ ىَ ْه اْد

غَ : "فُ فَ  ًِ ؿْ ": َل َٚ ؟ ؿَ ؿْ ُٓ ْْ مِ  غَ ًِ : ََخْ َؾ ِٔ َِ ؾَ  "َأْجُر ََخْ ُُ  َؽ فِ ذَ  ☺ َل َٚ  ؿَ َم ٕ  إِ وَ  ",َبْؾ ِمْْ

 َ
ِ
 ْ  ًُ بِ  ْؾ َّ ًْ يَ  ـْ د

 م  أُ  دَ َٚ ًَ ؾَ  دَ ْْ ظِ  فِ تِ
 .فِ تِ

  دِ ٌْ ظَ  يِب أَ  ِي د  َج  مِ َٚ مَ الِ  ِخ ِٔ ن  افْ  ِب ِٚ تَ  ـِ ِف  ُت دْ َج وَ  -52
ِ
 ـْ ي بِ دِ ظَ  ـِ بْ  دِ ّ  ُمَ  الل

 ن  أَ  :ي  قِ ًَ ْ  فْ ا نَ َٚ َٔ ٍْ ُش  ـُ بْ  ـُ ًَ اْلَ  ٚسِ ٌ  ًَ ق افْ بُ أَ  َٚ نَ : أَ ♫ قِن  بُ َٚ ه  افْ  فِ يْ وَ دَ َحْ 

ٍْٔح  ـَ بْ  َٚس ٌ  ًَ افْ  ٌَ  ثَ د  َح  ,رٍ هِ َٚ يَ مُ  ـُ بْ  ٚرِ ٌ  اْلَ  دُ ٌْ ظَ  َٚ َْ , ثَ ؿْ ُٓ ثَ د  َح  ُص
, دٍ ِص اَ رَ  ـُ بْ  رُ َّ ًْ ل مَ ِْ

 . ٍٜ َْ ل َش تَ ئَ َٚ مَ  ةِ ٚدَ ٌَ ظِ  ـْ مِ  ُؾ َو ؾْ أَ  ٍٜ ْ  ُش  ؿُ ِٔ ِِ ًْ : تَ قُل َُ يَ  ي  رِ هْ ز  افْ  ٍب َٚ َٓ َص  ـَ ابْ  ُٝ ًْ ِّ َش 

  دِ ٌْ ظَ  ـُ بْ  دُ ّ  ُمَ  رٍ ُْ ق بَ بُ أَ  َٚ َٕ َزَ ْخ أَ  -51
ِ
ق بُ أَ  َٚ نَ , أَ ِٚن  ٌَ ْٔ ن  افْ  َٚ ي  رِ ـَ زَ  ـِ بْ  دِ ّ  ُمَ  ـِ بْ  الل

 َٚ َح  ـَ بْ  دَ ّ  ُمَ  ُٝ ًْ ِّ , َش قيِل  ؽُ د  افْ  ـِ ْحَ ر  افْ  دِ ٌْ ظَ  ـُ بِ  دُ ّ  ُمَ  ٚسِ ٌ  ًَ افْ 
ُ  ؿَ تِ : قُل َُ يَ  ي  رِ ٍَ يْ اْد

ِ افْ  َٜ يَ ٚوِ ًَ ق مُ بُ أَ  نَ َٚ ـَ : قُل َُ يَ  دَ ّ  ُمَ  ـَ و بْ رُ ّْ ظَ  ُٝ ًْ ِّ َش   ,دَ ِٔ ِص ر  افْ  ونَ رُ َٚ هَ  َث د  ُيَ  يرُ ي 

ـَ رٍ ٍَ ًْ َج  ـُ ك بْ ًَ ِٔ ظِ  َل َٚ ََ ", ؾَ كَش قْ مُ وَ  مُ دَ آَ  ٟ  تَ ْح ا" :ةَ ر  يْ رَ  هُ يِب أَ  ِٞ يِ دِ حَ بِ  فُ ثَ د  حَ ؾَ   َػ ْٔ : 

 ـْ ظَ  َؽ ثُ د  : ُيَ َل َٚ ؿَ وَ  ونُ رُ َٚ هَ  فِ بِ  َٛ ثَ قَ ؾَ  َل َٚ ؟ ؿَ َم ُٓ َْ ْٔ بَ  َٚ ك مَ َش قْ مُ وَ  مُ دَ آَ  ْغَ بَ وَ  اَ ذَ هَ 

 . فُ ْْ ظَ  ـَ َُ ك َش ت  قل َح َُ يَ  َل اَ زَ  َمَ : ؾَ َل َٚ ؟ ؿَ َػ ْٔ َُ بِ  فُ َو رِ َٚ ًَ تُ وَ  ☺ قلِ ُش ر  افْ 

 رْ َّ ِْ ل فِ ٌِ ٌَ ْْ ا يَ ذَ َُ هَ 
ِ
  قلِ ُش رَ  ٚرَ ٌَ ْخ أَ  ؿَ ي  ًَ يُ  نْ أَ  ء

ِ
 قلِ ٌُ ََ ٚفْ ٚ بِ َٓ َِ ٚبِ ََ يُ , وَ ☺ الل

 يِؼ رِ ى  افْ  اَ ذَ هَ  ْرَ ٚ ؽَ َٓ ِٔ ؾِ  َؽ ُِ ًْ يَ  ـْ  مَ َذ ظَ  ٚرِ َُ ْٕ الِ  د  َص أَ  رَ ُِ ْْ يُ وَ  ,ِؼ يِ دِ ْه ت  افْ وَ  ؿِ ِٔ َِ ًْ ت  افْ وَ 

ي ذِ , اف  ِح ِٔ حِ ه  افْ  َزِ  اْلَ َذ ظَ  َض َسَ اظْ  ـْ مَ  عَ مَ  ♫ دُ ِٔ ِص ر  افْ  ونُ رُ َٚ هَ  فُ َُ َِ ي َش ذِ اف  

  فُ َ  َِ تَ يَ  ُلْ , وَ فُ فَ  دِ َٚ ًَ ٌْ تِ آْش وَ  رِ َٚ َُ ْٕ الِ  ِؼ يِ رِ  ضَ َذ ؟ ظَ َػ ْٔ َُ بِ  فُ ًَ ِّ َش 
 نْ أَ  ُٛ جَيِ  َمَ ـَ  قلِ ٌُ ََ فْ َٚ بِ
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 . ☺ قلِ ُش ر  افْ  ـْ مِ  دُ رِ يَ  َٚ مَ  ٔعَ ك َجِ َ  َِ تَ يُ 

ـَ ذِ اف   ـْ مِ  فُ َٕ َٚ حَ ٌْ ُش  ٚ اللُ َْ َِ ًَ َج   قنَ ُُ ً  َّ تَ يَ , وَ فُ َْ ًَ ْح أَ  قنَ ًُ ٌِ تَ ْٔ ؾَ  َل قْ ََ افْ  قنَ ًُ ِّ تَ ًْ يَ  ي

َٕ َْ ٌَ ْ  َج , وَ ِٜ ْ  ًُ افْ وَ  ِب َٚ تَ ُِ ٚفْ بِ  ؿْ هُ َٚ َٔ َمْ  ةَ د  مُ  ؿْ ٚهُ َٔ ْٕ  دُ ِف  ءَ قَ هْ ٚ ا ُ  ا  ءَ اَ رَ أَ وَ  ِٜ ِ  ِو اْد

 ُ ءَ قَ ْش إَ , وَ ِٜ ِ  حِ َّ ْو اْد  .َآِمغْ , ًٜ ْ  مِ وَ  فُ ْْ مِ  الً ْو , ؾَ ِٜ ف  ذِ اْدُ  ا

  دُ ّْ اْلَ وَ  هُ رَ ِخ آَ 
ِ
  آَ َذ ظَ وَ  دٍ ّ  ٚ ُمَ َٕ دِ ٔ   َش َذ ظَ   اللُ ذ  َص وَ  هُ دَ ْح وَ  لل

 ؿْ ِّ َش وَ  فِ ٌِ حْ َص وَ  فِ خِ

 .غْ مِ آَ 
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