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 قدةمم  
أذف إنبقوء واعمرؾمؾلم، ؿ قمغم احلؿد هلل ربِّ اًمعوعملم، وصغمى اهلل وؾمؾى 

 كبقـو حمؿد وقمغم آخف وصحبف أمجعلم ..

 أمو سمعد:

 سمـ حمؿد ، ًمؾشقخشيمشػ اًمشبفوت»ط قمغم يمتوب وؾمق ومفذا ذٌح 

ًْ ويمون أصُؾف دروؾمو  اًمقهوب ؒ، قمبد ؿمبؽي »ىموم سمتػريغفو  ذم اعمسجد، أُخِؼق

ًُ  ، صمؿشمـؼم اًمتدسمر ًمؾتعؾقؿ قمـ سمعد اإلصالح سموًمزيودة  ومقفو ىمؾؿَ  ىمؿً سمؿراضمعتفو، وأقمؿؾ

ـوء اًمعؾؿقي»واحلذف واًمتفذيى، صمؿ ىموم اعمؽتى اًمعؾؿل ذم  سمتـسقؼ اًمنمح  شأيموديؿقي سم

ٌ، وشمقصمقؼ اًمـؼقل، وكحق ذًمؽ. طمودي يوت وٕا  وحتؼقؼف، وذًمؽ سمتخرٍي ٔا

ظموٍف قمغم اًمؼورئ اًمؽريؿ أن ًمغي اًمدرس اعمؾؼك ختتؾػ قمـ أؾمؾقب  وهمػمُ 

ب اًمؽتوب اعممًمىػ، وىمد طمووًمً أن أ  ىمدر اعمستطوع.ذاك مـ هذا ىمرِّ

ـو سمام قمؾؿـو، وأن يتقوموكو قمغم واهلل اعمسمول أن يزيدكو قمؾام يـػعـو، ويـػعَ 

 .، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سموهلل، هق طمسبـو وكعؿ اًمقيمقؾاًمتقطمقد اخلوًمص

 اًمعزيز اًمبوشمكم سمـ قمبد يمتبف/ ظموًمد

batli28@gmail.com
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َُٚفٝ٘ ثالخ  َِّكدَات   داتُ

 :األٚىل: ايػبٗات )بٝإ ٚحترٜس( املكد١َ

 سكٝك١ ايػب١ٗ: 

بْفي آًمتِ  :مقراعمُْشتَبِفوت مـ إ»  وأمقر ُمْشتَبِفي، بوساعمُْشِؽالت .. واًمشُّ

 .(1)شُمشِؽؾي ُيشبف سمعُضفو سمعضو :وُمَشبَِّفي

 .(2)شٕهنو شمشبف احلؼ :بفيؾمؿقً ؿُم  ،ساًمشبفي ذم اًمعؼقدة: احلظمذ اعمُؾبِ »و

واًمشبفي: وارد يرد قمغم »ذم سمقون ضوسمط اًمشبفي:  ىمول اسمـ اًمؼقؿ ؒ

اًمعؾؿ مل شممصمر  طمؼقؼيَ  ومؿتك سموذ اًمؼؾُى  حيقل سمقـف وسملم اكؽشوف احلؼ ًمف. اًمؼؾى

مل يبوذ ومتك  .هو ومعرومي سمطالهنودِّ رَ سمؾ يؼقى قمؾُؿف ويؼقـف سمِ  ،شمؾؽ اًمشبفي ومقف

ٓى ومنن شمد سملول وهؾي. طمً ومقف اًمشؽى ف ىمدَ اًمعؾؿ سموحلؼ ىمؾبُ  طمؼقؼيَ   اريمفو وإ

 !رشموسموو مُ شمتوسمعً قمغم ىمؾبف أمثوهلُو طمتك يصػم ؿمويم  

                                                                 

 (.503/ 13ش )ًمسون اًمعرب» (1)

 .159ص  شاعمصبوح اعمـػم» (2)
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رده ضمقشون مـ اًمبوـمؾ ضمقش ؿمفقات اًمغل، وضمقش ؿمبفوت  :واًمؼؾى يتقا

 .(1)شاًمبوـمؾ، وملجام ىمؾى صغو إًمقفو وريمـ إًمقفو شمنمهبو وامتأل هبو ..

إدًمي  ذيمر معف سمعُض ؼي، ويُ ؿى ـَض سمعبورة مُ عرَ وموًمؼقل اًمبوـمؾ طمقـام يُ 

ه قمغم يمثػم ممـ يسؿعف، ؾ أمرُ شؽِ ، ويُ فموهًرا  احلؼصقرة ًمنمقمقي، شمؽقن صقرشمف ا

 ل ؿمبفي.ؿِّ ومُس 

سمؾ ٓ سمد أن  ،اعمحض ٓ يشتبف قمغم اًمـوس اًمبوـمُؾ و»:  ؒ ىمول اسمـ شمقؿقي

 .(2)ششوب سمٌمء مـ احلؼيُ 

مهو ذم يمؾ ؿمبفي راضمً وأثى ن شمرا  رت قمغم اًمـوس:ومفذان أمرا

 ؼي.ؿى ـَاب، وقمبورات مُ ذى قب مرشمى ضمطمسـ قمرضفو وـمرطمفو سملؾمؾ: إول

ظمؾطفو سمٌمء مـ احلؼ، مـ كصقص اًمؽتوب واًمسـي ويمالم اًمسؾػ وأهؾ : اًمثوين

ر اًمشبفي وىمبقهلو.اًمعؾؿ اًمراؾمخلم، وشمقفمقػ هذه اًمـصقص واًمـؼقل ذم   إمرا

وٓ يتصدى عمثؾ هذه اًمشبفوت إٓ صوطمى قمؾؿ وومفؿ وسمقون، يـػل قمـ 

 ذاهإنى واكتحول اعمبطؾلم، وشملويؾ اجلوهؾلم، و طمقوض اًمنميعي حتريػ اًمغوًملم،

 .- شمعومم - ؼوم قمظقؿ مـ مؼوموت اجلفود ذم ؾمبقؾ اهللعم

                                                                 

إهموصمي »يمالم قمغم ومتـي اًمشبفوت ذم  -أجضو  -(، وًمف 140/ 1ش )ودةمػتوح دار اًمسع» (1)

 .(2/900)ش اًمؾفػون

 (.37/ 8) شجمؿقع اًمػتووى» (2)
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 ٕٛعا  :ايفت١ْٓ 

وىمد  .وأقمظُؿفام اًمػتـتلم. وإومم أظمطر ومتـي اًمشبفوت، وومتـي اًمشفقات

 جيتؿعون ًمؾعبد، وىمد يـػرد سمنطمدامهو.

مآخفو إمم: اًمؽػر أو و ؾؿ.وىمؾي اًمع ،ؾمببفو: ضعػ اًمبصػمة ،ومػتـي اًمشبفوت

 !اًمـػوق أو اًمبدقمي. ومفل رسـمون معـقي

شمبوع، ومتوم اًمتسؾقؿ، ومال شمثبً ىمدم اإلؾمالم ٓإ قمغم  :ودواء هذا اًمبالء دمريد ا

ًَ ََل يُ ﴿ ىمول شمعومم: ىمـطرة اًمتسؾقؿ، ِ ّۡ نَََل َوَربّ ُٙ َٖ ا َشَخَر ةَيۡ َٓ َٚك ذِي ُٓ ِ ٍّ ٰ ُُيَ َٚن َذَّتٍّ ُٖ ۡؤِْ
ٍّّ ََل َيِ  ّۡ َذرَح  ُث ُٕهِصِٙ

َ
ٓ  ُدواْ ِِفٓ أ ٚاْ تَۡصِِي ُٓ ِ ا ىََظۡيَج َويَُصِّ ٍّٓ  [.65]اًمـسوء: ﴾ اا ّمِ

ذم اًمؼطعقوت،  آطمتامٓتُيػيض إمم ىمدح يثػم قمؾقؽ اًمشؽقك، و سموبويمؾ 

 ،أو سمركوجمو ذم ىمـوة ،اطمذر مـف، ؾمقاء يمون صوطمبوويزقمزع اًمقؼلم ذم اًمديـ: وملهمؾؼف و

ىمع اًمتقا  أو طمسوسمو قمغم  مقىمعو قمغم اًمشبؽي أو همػم ذًمؽ. ، أوصؾ آضمتامقملمقا

 :خالصات سٍٛ ايػبٗات 

ىمي مؾتبسي مشقسمي سموحلؼ: أوٓ ا هو قمغم ؾ أمرُ شؽِ وًمذا يُ  :اًمشبفي شمؽقن سمرى

 اًمؽثػم.

بف ظمطوومي، اًمشُّ و وًمـػس ضعقػي،وم :احلذر مـ اًمتعرض ًمؾشبفوت: صموكقو

ب اًمتل شمؾٍ مـفو أقموصػم ح إبقا تُّ ػَ واًمسالمي ٓ يعدهلو رء. ٓ ؾمقام سمعد شمَ 

اعمرء  ، ورسمام ٓ يؽمك(، وهمػمهواًمػضوئقوتوكً، يموإلكؽماًمشبفوت اعمدمرة )
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ض هلو، ًمؽـفو شممصمر ذم ىمؾبف سموًمؽمدد وضعػ اإليامن قمؼقدشمف سمسبى ؿمبفي شمعرى 

 !واًمقؼلم

قمامرة اًمؼؾى  هق مـ وسموء اًمشبفوتقىمويي ؾوأىمقم ؾمبى ًم أقمظؿ ؾمالح: صموًمثو

 إلىمبول قمغم اًمؽتوب واًمسـي، وـمؾى اًمعؾؿ اًمنمقمل.سموإليامن واًمقؼلم، وا

عمؼورقمي اًمشبفوت سموًمعؾؿ  ؾقنممهى  ٓ سمد أن يؽقن ذم إمي ضمـقد: راسمعو

 واًمبقون، وهذا سموب قمظقؿ مـ أبقاب اجلفود.

إزاًمي إذى قمـ ـمريؼ اًمؼؾقب واًمعؿؾ : »(1)اًمشقخ اسمـ قمثقؿلم ؒىمول 

 .(2)شى قمـ ـمريؼ إىمداماًمصوًمح أقمظؿ أضمرا وأؿمد إحلوطمو مـ إزاًمي إذ

د عمـ شمصدى ًمذًمؽ أن اًمرد قمغم اًمشبفوت يؽقن سموًمعؼؾ واًمـؼؾ، ومال سمُ : ظمومسو

شمؽقن قمـده مؾؽي ذم اًمعؼؾقوت، واؾمتحضور ًمؾـؼؾقوت، ويؽقن قمـده مـ اًمبقون 

مو يمهؾف خلقض هذا اعمضامر، وممو يعلم قمغم ذًمؽ  واًمزيموء واًمـبوهي ،واًمذيموء

ءة ذم   . ؒ يمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ز ذم هذا اعمقدانمـ كبغ وسمريمتى اًمؼرا

                                                                 

ًُ  ًَمَؼدْ »: طمديٌذم ذح  (1) ْ ىُى  َرضُماًل  َرأَج : ذِم  يَتَؼَؾ
ِ
ىي   ذِم  اجْلَـ

ٍ
ـْ  ىمَطَعََفو ؿَمجََرة

ِ
ِريِؼ  فمَْفرِ  م  اًمطى

 ًْ ي يَموكَ
ِ
ْمذ (، مـ 1914ظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )يٌ صحقح: أ، وهق طمدشاًمـىوَس  شمُ

 طمديٌ أيب هريرة ؓ.

 (.2/177ش )ذح ريوض اًمصوحللم»( 2)
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ف ف إمم رسمِّ ، وـموف سمف ـموئػ اًمشبفي، ومؾقتقضمى ـ هجؿ قمؾقف اًمبالءُ مَ : ؾمودؾمو

وا رُ ى إمم أهؾ اًمعؾؿ اًمثؼوت ًمقـقِّ سمطؾى اًمعقن واعمدد واًمبصػمة، وًمقذهَ 

 دوا ؿمبفتف.ـِّسمصػمشمف، ويػَ 

 :َعامل االحنساف يف تٛسٝد ايعباد٠املكد١َ ايجا١ْٝ: 

وهذه اعمعومل شمتضؿـ أؾمبوب آكحراف، وأصقل مـفٍ اعمـحروملم، وصػوهتؿ 

 ، وأمهفو:(1)اًمداًمي قمؾقفؿ

  :اتباع املتػاب٘، ٚتسى احملهِأٚال: 

ضحي قمغم معـوه مو دل سمـػسف دًٓمي وا :مو اشمضح معـوه، أيهق : حؽؿاعمُ 

هراًمذي ٓ يؼبؾ كسخو وٓ حيتؿؾ شملويال  .. وذًمؽ يموًمـصقص واًمظقا

 ًمبقون ذم همويي اإلطمؽوم واإلشمؼون.ٕنف مـ ا :ل سمذًمؽؿِّ وؾُم 

 معـوه. وهق كققمون: ْح ِض : مو مل يتى واعمتشوسمف

 وإن قُمرف معـوه. وهذا هق اعمتشوسمف قمغم طمؼقؼتف،ٓ ؾمبقؾ إمم معرومتف : إول

  .- قمز وضمؾ -إذ إن معرومتف قمغم طمؼقؼتف ختتص سموهلل  :احلؼقؼل

 ، ٓ معـوهو.-شمعومم  -ػقي صػوت اهلل طمؼقؼي يمثػم مـ اًمغقبقوت، ويمق: ومثوًمف

                                                                 

 .52، 30اهلذيؾ صش ؿمبفوت اعمبتدقمي ذم شمقطمقد اًمعبودة»( يـظر: 1)
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واًمقاضمى قمغم اًمعبد إزاء هذا اًمـقع هق اإليامن سمف، وشمػقيض اًمعؾؿ سمؽقػقتف 

إذ اخلقض ذم ذًمؽ  :. وٓ خيقض ذم اسمتغوء شملويؾف- قمز وضمؾ -ويمـفف إمم اهلل 

 مـ ذرائع اًمػتـي واحلػمة واًمضالل.

 سمر ذم معـوه، ورده إمم اعمحؽامتقخ ذم اًمعؾؿ سموًمتدؾُم اًمرُّ  ف أهُؾ ؿُ مو يعؾَ : اًمثوين

هؿ سموًمرضمقع إًمقفؿ وؾمماهلؿ قمـف. وهذا هق اعمتشوسمف ف همػمُ ؿُ ويعؾَ  ،مـ اًمـصقص

 اإلضوذم أو اًمـسبل.

ضمقاب أهؾ اًمبوـمؾ »ؿ ذم أول اًمؽتوب، ومؼول: ؾَ عْ ػ قمغم هذا اعمَ اعممًمِّ  وكصى 

ؽبػمة مـ ـمريؼلم: جمؿؾ، ومػصؾ. أمو اعمجؿؾ: ومفق إمر اًمعظقؿ واًمػوئدة اًم

اَيٰج  ﴿عمـ قمؼؾفو، وذًمؽ ىمقًمف شمعومم:  ُٗ َء ٖۡ َتَٰب ِْ ٍِ ًَ ٱُۡ ۡي َِ ـَ َٕزَل 
َ
ِٓي أ َٚ ٱَّلٍّ ُ٘ 

مَّ 
ُ
ٍّٔ أ ُ٘ َمٌٰج  ٍَ ۡ تَِهٰج   ُّمَّ َشٰ تَ ُْ َخُر 

ُ
َتِٰب َوأ ٍِ يۡق   ٱُۡ ّۡ َز ِِٙ ٚب ُِ َٔ ِِف ىُ ي ِ ا ٱَّلٍّ ٍّْ َ

أ نَ
تِفَُٚن  ُٗ ٱةۡخِلَآءَ ٱُۡهِخَٖۡثِ َذَيتٍّ ِْٖۡ َٗ ا تََشٰتَ وِيِِِٗ َْ

ۡ
أ خَِلآَء حَ وىمد  ،[7﴾ ]آل قمؿران: َوٱةۡ

ًِ  وَمِنَذا)أنف ىمول:  طصح قمـ رؾمقل اهلل  جْ ـَ  َرأَ ي ِذ ًمى ُعقنَ  ا بِ تى َشوسَمفَ  َمو َي فُ  شَم ـْ  ِم

وََلِِؽ  ـَ  وَملُ ي ِذ ًمى ك ا ُ  ؾَمؿى  .ش(1)(وَموطْمَذُروُهؿْ  اّللى

  :اخلًٌ يف َٓٗر االضتدالٍثاْٝا: 

 مـفو: :طمقد اًمعبودة، ويتجغم ذًمؽ ذم مظوهروهذا ؾمبى رئقس ذم آكحراف ذم شمق

                                                                 

(، مـ طمديٌ أم اعمممـلم 2665(، ومسؾؿ )4547: أظمرضمف اًمبخوري )متػؼ قمؾقف( 1)

 .▲قموئشي 
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 .آؾمتدٓل مـ كصقص اًمؽتوب واًمسـياخلطل ذم ـمريؼي : إول

ِي ِْٔ ﴿: ♠ذم ىمصي مقؾمك  -شمعومم  -يموؾمتدٓهلؿ سمؼقًمف  ُٗ ٱَّلٍّ نَٱۡشَخَغَٰث
 ِ ـَُدّوِه  ۡٔ ِي ِْ ز آؾمتغوصمي سموعمخؾقق 15]اًمؼصص:  ﴾ِشيفَخِِٗۦ لََعَ ٱَّلٍّ [، قمغم ضمقا

 .-شمعومم  - إن ؿموء اهلل ،وؾمتليت أمثؾي أظمرى ًمذًمؽ ذم صمـويو اًمؽتوبو. طؾؼً مُ 

 .(اًمضعقػي واعمقضققمي)آؾمتدٓل سموٕطموديٌ اعمردودة : اًمثوين

 ف هور يمفذا.رُ بـك أمقر اًمعؼقدة قمغم ؿمػو ضُم أن شمُ  ،اكحراف مـفجل وهذا

 ، ومفذا يمذبٓ  أصؾ ًمف.(1)شفِ سمِ  اهللُ  فُ عَ ػَ ـًَمَ  رٍ جَ حَ سمِ  فُ ـىفمَ  ؿْ يمُ دُ طمَ أَ  ـَ سَ طْم أَ  قْ ًمَ »يمحديٌ

ْ قَ قمْ ا أَ ذَ إِ » :وطمديٌ ومفذا احلديٌ يمذب »، شقربُ اًمؼُ  ؾِ هْ لَ سمِ  ؿْ ؽُ قْ ؾَ عَ ومَ  قرُ مُ إُ  ؿُ ؽُ ت

سمنمجوع اًمعوروملم سمحديثف، مل يروه أطمد مـ اًمعؾامء سمذًمؽ،  طمػؽمى قمغم اًمـبل 

 .(2)شوٓ يقضمد ذم رء مـ يمتى احلديٌ اعمعتؿدة

 .راهلقى ورهمبي آكتصو: اًمثوًمٌ

قمام خيوًمػف،  اًمطرف همضرأهيؿ و ومؼويـتٍ قمـ ذًمؽ طمشد إدًمي اًمتل شمقا 

 وشمزويؼ اًمؽالم وشمـؿقؼف ذم شملجقد مذهبفؿ.

                                                                 

 قمبود اعمنميملم وضع مـ هق»:  اًمؼقؿ اسمـ وىمول ،شمقضقع» شمقؿقي: اسمـ : ىمولمقضقع( 1)

ر اعمرومققمي»يمام ذم ش، ًمف أصؾ ٓ»: طمجر اسمـ وىمول ش،إوصمون  .(288: ص) ًمؾفرويش إرسا

 (.356/ 1)ٓسمـ شمقؿقي  شجمؿقع اًمػتووى» (2)
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سمع  آؾمتدٓل سموحلؽويوت واعمـوموت.: اًمرا

  :اخلًٌ يف فِٗ سكٝك١ ايتٛسٝد ٚايػسى ٚايعباد٠ثايجا: 

ـو وهذا سمقً اًمؼصقد  واًمعبودة. اًمتصقر اًمصحقح حلؼقؼي اًمتقطمقد واًمنمك ، وهق ه

وهبذا شمتضح معومل اًمؼضقي، وشمتؿقز إؿمقوء، وشمتحؼؼ اًمبصػمة ذم ضؿ اًمـظػم 

 إمم كظػمه، واًمتػريؼ سملم اعمتشوهبوت.

 :عل أن يؼع اخلؾؾ ذم اًمػروع واًمبـوءقومنذا يمون اخلؾؾ ذم إصقل: ومؿـ اًمطب

ؾمخ ٓ يؼقم قمغم ىموقمدة مفزوزة.ٕن اًمبُ   ـقون اًمرا

 :إمثؾي  أضب قمغم ذًمؽ سمعضوًمعكمِّ 

شمقطمقُد  طاًمذي ضموء سمف اًمـبل  شمؼريرهؿ أن اعمؼصقد سموًمتقطمقد: إول

و وظموًمؼومقحؿؾقن أدًمي اًمتقطمقد قمغم أن اعماًمرسمقسمقي،  د: أن شمممـ سموهلل رسم  و را

، ومنن طمسمِّ دَ ومُ   .مفام ومعؾً سمعد ذًمؽؼؼً هذا وملنً مقطمد، ًرا

ٌف يمبػم ذم شمقطمقد اًمعبودة يمام ؾمقليت ذطم ف مػصال ذم وكشل قمـ ذًمؽ اكحرا

 يمالم اعممًمػ.

ٕصحوب  إذا أنؽرت قمؾقفؿ مو يؼع مـ سف رء مـ اًمعبودات: اًمثوين

، ، وأن هذا كظػم مو يؼع مـ ذك اعمنميملماًمؼبقر يموًمطقاف واًمـذر واًمذسمح

: ومرٌق سملم احلوًملم، ومفمٓء اعمعوسون يـطؼقن سموًمشفودشملم، ويُ  قن ؾُّ َص ىموًمقا
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م، ومؽقػ دمعؾفؿ يملوَلؽ ويصقمقن ويزيمقن وحيجقن سمقً اهلل ا حلرا

 .!لم؟ًمِ اعمنميملم إوى 

 وؾمقليت ذح هذه اعمسلخي مػصال ذم صمـويو اًمؽتوب.

  :ايتأثس باملؤثساتزابعا: 

يموًمعقش ذم سمقئي يؼع ومقفو آكحراف ذم شمقطمقد اًمعبودة، أو آـمالع قمغم 

ىمع أو ا ظموصي مع ضعػ ج ًمذًمؽ، ًمؼـقات واإلذاقموت اًمتل شمروِّ اًمؽتى أو اعمقا

 وومي، واعمرء ضعقػ ذم كػسف.ف ظمطى بَ عؾؿ واًمديـ، وموًمشُّ اًم

  :اتباع اهل٣ٛخاَطا: 

قمـ احلؼ، ومتجده يلظمذ مـ اًمـصقص  ؿُّ ِص ل ويُ عؿِ ي سمصوطمبف، ويُ واهلقى هيقِ 

ضمَح  ه، ويؽمك مو يعورضف، وًمق يمون هق اًمرا ومؼ هقا ، ىمول شمعومم: واحلؼى  مو يقا

﴿ ُٗ ٰ ى َٚ َ٘ ۥ  ُٗ َٙ ٰ ََذ إَِل ِٔ ٱَّتٍّ َْ َج  رََءيۡ
َ
َِيِۡٗ َوكِيًَل  أ ـَ َٕج حَُسُٚن 

َ
نَأ

َ
 [.43]اًمػرىمون: ﴾ أ

 وهذا كوشمٍ قمـ ضعػ اإليامن واًمقؼلم واخلقف مـ اهلل شمعومم. 

  :ايتكًٝدضادضا: 

آ ﴿ىمول شمعومم: يب اًمرؾمؾ، قمـ مؽذِّ  -شمعومم  -ه اهلل ؿ ذيمرَ ؾَ عْ وهذا مَ  َْ  ًَ ِ َذٰل َوَك
ِٔ ٍّٕذِيرٍ  ّْ ًَ ِِف ىَۡريَثٖ  ِ ا ِْٔ َرتِۡ َٖ ِۡ رَۡش

َ
ثٖ  أ ٍّْ ُ

ٰٓ أ ٍّا وََحۡدَٕآ ءَاةَآءََٕا لََعَ آ إِٕ َ٘ نُٚ ۡۡتَ ُْ إَِلٍّ ىَاَل 
ۡيَخُدونَ  َّْ اَثٰرِِّ٘  ٰٓ َء ا لََعَ ِ ﴿وىمول أجضو: [، 23]اًمزظمرف: ﴾ ِإَوٍّٕ ْ إ ا ۡٚ َه ُۡ

َ
ّۡ أ ُٙ جٍّ

ّۡ َطٓاُنَِّي  ُ٘ اةَآءَ ٚنَ  ٦٩َء ـُ َر ۡٙ ّۡ ُح ِ ٰٓ ءَاَثٰرِ٘ ّۡ لََعَ ُٙ  :[، أي70-69]اًمصووموت: ﴾ َذ

 وضمدوا آسموءهؿ قمغم اًمنمك واًمضالل، ومسورقمقا إمم متوسمعتفؿ قمغم ذًمؽ.
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مقروصموت أظمذهو إبـوء قمـ هل ومؽثػم مـ مظوهر آكحراف ذم شمقطمقد اًمعبودة 

 ؾ هجرهو. ؼُ ، ومصعى قمؾقفؿ شمريمفو، وصمَ كػقؾمفؿ فوسمتػقهو واقمتودوهو وشمنمى أسموء وملخِ 

  :ايػًٛ يف األْبٝا٤ ٚايصاحلنيضابعا: 

 يمام ؾمقليت. ،♠ًمنمك إول ذم ىمقم كقح وهذا ؾمبى ا

ل اًمغؾقُّ  ومؽماهؿ : لم سموسمو إمم آكجراف ذم مفووي آكحرافؿِ ذم اعمعظى  وٓ يزا

معقن قمغم مـ يـؽر قمؾقفؿ، ويمًمِّ يشـِّ سملنف يبغض إنبقوء يتفؿقكف  ،بقن قمؾقف اًمعقا

 .!وإوًمقوء، وجيػق قمـفؿ، وٓ يعرف ىمدرهؿ

  :بٗا:االضتدالٍ ، ٚاالغرتاز بايهجس٠ثآَا 

ون مذهبفؿ ويستدًمقن قمؾقف سمؽثرة ؾموًمؽقف ىمديام وطمديثو، وهذا رُ ومؽماهؿ يؼرِّ 

ٔ ِِف ﴿ىمول شمعومم:  :وموحلؼ ٓ يعرف سموًمؽثرة :ظمطل مـفجل َْ ۡزََثَ 
َ
ِػۡؿ أ ِإَون حُ

 ِ َِ ٱّللٍّ ٔ َشبِي ـَ َٚك  ِظَِّ ۡرِض يُ
َ
آ ﴿وىمول قمز وضمؾ: [، 116]إنعوم:  ﴾ٱۡۡل َْ َو

اِس  ۡزََثُ ٱنلٍّ
َ
ٖنِيَ  أ ۡؤِْ ُٓ ِ ٚۡ َذَرۡصَج ة َ ل  [.103]يقؾمػ: ﴾ َو

َ  يَمامَ  َوؾَمقَعُقدُ  هَمِريبًو، اإْلِؾْماَلمُ  سَمَدأَ »: طوىمول    ومَطُقسَمك هَمِريبًو، سَمَدأ
ِ
وء َرسَم  ،(1)شًمِؾْغُ

يقم اًمؼقومي وًمقس معف ؾمقى رضمؾ ِمـ إنبقوء َمـ ؾمقليت أن  طوأظمؼم اًمـبل 

 .(2)!أو رضمؾلم، ويليت اًمـبل وًمقس معف أطمد

                                                                 

 .(، مـ طمديٌ أيب هريرة 145ؓمسؾؿ ) أظمرضمف: صحقح( 1)

 (.220راومف، ومسؾؿ )( وأـم5752صحقح اًمبخوري )يـظر: ( 2)
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 .(1)شاجلامقمي مو واومؼ احلؼ وإن يمـً وطمدك»: وىمول اسمـ مسعقد ؓ

 (2)!؟ـونِ سمـىـ ذُ مِ  ، أتخوُف سموسُمفُ وذُ        رىاًمقَ  ٍُ ؿ مَهَ فُ ومَ  :ؿهَت رَ ثْ يمَ  َش ٓ خَتْ 

  :تُٓٝل ايعبازات، ٚتٗٝٝر ايعٛاطفتاضعا: 

ىموًمى اًمتعظقؿ ذم ومتجدهؿ يعرضقن مظوهر اًمنمك سموٕوًمقوء واًمصوحللم 

مو أنى ؿ مـزًمي أوَلؽ وىمدرهؿ، وظَ رمي، ويذيمرون قمِ طمػظ اجلوه واحلُ واعمحبي، و

 .!رء مـ طمؼفؿ، وـمؾبو ًمؾؼميمي سمذًمؽؾ هلؿ ومفق ػعَ يُ 

قكف سموجلػوء واًمتؼصػم، وقمدم حمبي إوًمقوء واًمصوحللم، ومـ يـؽر قمؾقفؿ يصؿُ 

م ويتلثرون سمذًمؽ.  ومقـخدع اًمعقا

َْ ﴿ىمول شمعومم:   ِ ّۡ ا ََل َويَفۡتُُدوَن ِْٔ دُوِن ٱّللٍّ ُٙ ُف َٖه ّۡ َوََل يَ ُ٘ َّ ُُ صمؿ اكظر  ، يَ

ِ  َويَُيٚلَُٚن َهُٰٓؤََلٓءِ ُشَهَعُٰٓؤَٕاقا هذا اًمنمك ؼُ يمقػ كؿى  َٖد ٱّللٍّ  [.18]يقكس: ﴾ ـِ

 :وسمعد

ضمبـو أموم هذا آكحراف اًمذي يـخَ وم فو، ويبعدهو ق صػى إمي، ويػرِّ  دَ ر ضمَس قا

ضمف ذًمؽ سمو = ًمصوذمقمـ معلم ديـفو ا ؼقؼ ، صمؿ اًمعؿؾ سمتحًٓمعؾؿ أوى أن كقا

، صمؿ اًمدقمقة واًمتعؾقؿ سملم اعمسؾؿلم سموًمقؾموئؾ اًمتقطمقد وكبذ يمؾ مو يؼدح ومقف

 لم.ِس بِّ ؾَ اعمتوطمي، ومؼورقمي اعمبطؾلم واعمُ 

                                                                 

ًمؽوئل )ش ذح أصقل اقمتؼود أهؾ اًمسـي واجلامقمي«( 1)  (. 1/121ًمالى

 (.204اعمعروومي سمـقكقي اسمـ اًمؼقؿ، اًمبقً رىمؿ )ش اًمؽوومقي اًمشوومقي»( 2)
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، ىمول شمعومم: وٓ سمد مـ اًمصؼم ذم هذه اًمطرق اًمثالصمي: اًمعؾؿ واًمعؿؾ واًمدقمقة

َفۡۡصِ ﴿ َٔ َُِِف ُخۡسٍ  ١َوٱُۡ َسٰ َِِٰحِٰج  ٢ إِنٍّ ٱۡۡلِن ْ ٱُصٍّ ٚا ُِِٓ ـَ َو ٚاْ  ُٖ َْ َٔ ءَا ِي إَِلٍّ ٱَّلٍّ
ۡۡبِ  ِٱلصٍّ ْ ة ا ۡٚ اَص َٚ ّوِ َوحَ ۡۡلَ ِٱ ْ ة ا ۡٚ اَص َٚ  .[3-1]اًمعٍم:  ﴾٣َوحَ

 :َٛضٛع ايهتاب ٚحمتٛاٙاملكد١َ ايجايج١: 

ٕن قمؾؿ  :مفؿي ذم اًمبـوء اًمتلصقكم ذم شمقطمقد اًمعبودة هذا اعمتـ طمؾؼي دُّ عَ يُ 

 مـ ضموكبلم: يتؽقنعوم اًمعؼقدة سموعمعـك اًم

 اعمعتؼد اًمعوم )اًمعؼقدة اًمعومي(.: إول

 شمقطمقد اًمعبودة.: اًمثوين

تي )اإليامن سموهلل، ومالئؽتف، ويمتبف، وكعـل سموًمعؼقدة اًمعومي : أريمون اإليامن اًمسِّ

ورؾمؾف، واًمققم أظمر، واإليامن سموًمؼدر ظمػمه وذه(. وومقفو متقن مشفقرة 

ؾمطقياًمعؼ»و ،شعمعي آقمتؼود»مثؾ:   وهمػمهو. ،شاًمعؼقدة اًمطحوويي»و ،شقدة اًمقا

د اهلل سموًمعبودة، واًمتحذيرَ  وضمقِب  رَ يومـعـل سمف شمؼر :شمقطمقد اًمعبودةوأمو  مـ  إومرا

 اًمنمك سمف، ومو يتعؾؼ سمذًمؽ مـ مبوطمٌ.

يمتوب »، صمؿ شإصقل اًمثالصمي»ــــسموضمرت اًمعودة أن يبدأ اًمطوًمى هذا اعمضامر 

إذا أهنك دراؾمي يمتوب اًمتقطمقد  هذا اًمبـوء، صمؿ إيمؼم ذموهق احلؾؼي ، شاًمتقطمقد

سمف ومسوئؾف ووَمِفَؿفُ  ، وهل هذا اعمتـ: إمم اًمدرضمي اًمثوًمثي - سُمد وٓ -قـتؼؾ ، ومسملبقا

بفوت»  .شيمشػ اًمشُّ
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 :َٛضٛع ايهتاب 

 طمقل مسوئؾ شمقطمقد اًمعبودة.  قمغم أؿمفر اًمشبفوت اعمثورة ذم قمٍم اعممًمػاًمرد 

 اإلؾمالمل ؿمبفوت طمقل اًمديـومفل ؿمبفوت ذم مقضقع ظموص، وًمقسً 

ف:  ة، شبفوتأو اًمشبفوت اعمالطمدة، يميمؾِّ متعؾؼي سمبعض ؿمبفوت  أو طمقل اعمرأ

 .، وهمػمهوقاًمرِّ واحلدود، و، اًمزوضموت شمعددووعمػماث، ضمقاكى اًمتنميع يم

 :أْٛاع ايػبٗات يف تٛسٝد ايعباد٠ 

 ٓ شمؽود ختؾق قمـ أهنوؾ اًمشبفوت ذم شمقطمقد اًمعبودة: كجد الل شملمُّ مـ ظِم 

 صقر:إطمدى صمالث 

 .وآصمور( ،وأطموديٌ ،آيوتأي: ) أدًمي كؼؾقي: إومم

 أدًمي قمؼؾقي.: اًمثوكقي

 طمؽويوت ومـوموت.: اًمثوًمثي

ـويو اًمؽتوب.اجلقاب قمـفو ووؾمقليت ذيمر أمثؾي قمغم يمؾ مـفو، ويمقػقي   اًمرد قمؾقفو ذم صم

مـ أي  ،وهذا احلٍم مػقد ذم اًمرد، سملن يـظر اعمرء ذم هذه اًمشبفي اعمثورة

ع اًمثالصمي  ؟ صمؿ يسؾؽ اعمـفٍ اًمعؾؿل ذم اًمرد قمؾقفو سمحسى كققمفو.هل إنقا

 :حمت٣ٛ ايهتاب 

 ف إمم طمؼقؼي اًمتقطمقد واًمنمك.ًمِ أؿمور ذم أوى 
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 لم:سؿَ قمغم ىمِ  واؿمتؿؾ اًمؽتوُب 

إن ؿموء اهلل ، ـ أمقرا ؾمقليت سمقوهنو ذم اًمنمحضؿى . وشماًمتؿفقداًمؼسؿ إول: 

 .- شمعومم -

قمنمة  سمضعطمقٌ ذيمر اًمشقخ  :وهق سمقً اًمؼصقد .اًمشبفوتاًمؼسؿ اًمثوين: 

 .بفيؿم

 َ يمام  ف سمعد يمتوب اًمتقطمقداحلوضمي إمم دراؾمي اًمؽتوب وومفؿف، ومرشمبتُ  سُّ وًمذا مت

 س ىمبؾف.رَ دْ ، وٓ يـوؾمى أن يُ ؾمبؼ

 َٚٓٗذٓا يف دزاض١ املنت:

صمؿ مؼطع يشؽؾ وطمدة مقضققمقي مؽماسمطي،  شمؼسقؿ اعمتـ إمم مؼوـمع، يمؾُّ  -1

 ف مـ مسوئؾ.قمؾق ؽالم قمغم مو يشتؿؾوًمُكتبِع اعمؼطَع سم

د يمؾ ؿمبفي مستؼؾي سمؿؼطع،  -2  يؽقن اًمؽالم قمؾقفو قمرضو وكؼضو.صُمؿى إومرا

 شمرىمقؿ اًمشبفوت سمؽمىمقؿ متسؾسؾ. -3

ومنكف ُيعطك ه اًمشقخ، مل يذيمرْ ممو شبفوت أثـوء اًمنمح إذا ورد رء مـ اًم -4

 رىمام ظموصو إضوومي إمم اًمرىمؿ اًمعوم.

 اًمقيمقؾ، واهلل اعمستعون، وهق طمسبـو وكعؿ

 وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سموهلل اًمعزيز احلؽقؿ.

• • • 
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لتمهيد  ا
 وومقف مؼوـمع:

 

 ىمول اًمشقخ ؒ:

ُ  -ْؿ اقْمؾَ   أنى ا -َرِِحََؽ اّللى
ِ
ُد اّللى سمِوًمِعبَوَدِة. َوُهَق  ▐ًمتىقطِمقَد ُهَق إِوْمَرا

ُ سمِِف إِمَم قِمبَوِدِه، وَملَوى  ؾُمِؾ اًمىِذي أْرؾَمَؾُفؿ اّللى ـُ اًمرُّ ُ ♠هلُْؿ ُكقٌح ِدي  ، أْرؾَمَؾُف اّللى

لَم: َود  
وحِلِ قمً اإِمَم ىَمْقِمِف َحىو هَمَؾْقا ذِم اًمصى  . ا ، وَيُغقَث، َوَيُعقَق، َوَكْسً و، َوؾُمَقا

ٌد  ؾُمِؾ حَمَؿى لَم، أْرؾَمؾُف ☺وآظِمُر اًمرُّ وحِلِ  اًمصى
ِ
َ ُصَقَر َهُمٓء ، َوُهَق اًمىِذي يَمسى

ُ إِمَم أُنَوٍس َيتَعَ  َ، َوًمَ اّللى ىُمقَن، َوَيْذيُمُروَن اّللى قَن، َوَيتََصدى ِؽـىُفْؿ جَيَْعُؾقَن بىُدوَن، َوحَيُجُّ

 سَمْعَض اعمَ 
ِ
، َيُؼقًُمقَن: ُكِريُد ِمـُْفؿ -قمزى وضمؾ  -ْخُؾقىِملَم َوؾَموِئَط سَمقْـَُفْؿ َوسَملْمَ اهلل

 
ِ
َب إِمَم اّللى َوقِمقَسك،  ،ِئَؽيِ الاعمَ  :قِمـَْدُه، ِمثَْؾ  ، َوُكِريُد ؿَمَػوقَمتَُفؿْ -شَمَعومَم  -اًمتىَؼرُّ

وحِلِلَم. ِهْؿ ِمـ اًمصى  َوَمْرَيَؿ، َوأُنَوٍس هَمػْمِ

 ُ ٌَ اّللى ًدا  - شَمَعومَم  - وَمبََع ُد هَلُْؿ ِديـَُفؿْ  ☺حُمَؿى ِهقَؿ، ، جُيَدِّ ـَ أبِقِفْؿ إسِْمَرا ِدي

َؼوَد حَمُْض طَم 
َب َوآقْمتِ ُهْؿ أنى َهَذا اًمتَؼرُّ  َوخُيؼِْمُ

ِ
، ٓ َيْصُؾُح ِمـُْف -شَمَعومم  -ؼِّ اّللى

ٍب، َوٓ َكبِلٍّ ُمْرؾَمٍؾ،  َؾٍؽ ُمَؼرى َ
ِ
ِه ٓ عم ٌء ًمَِغػْمِ و. وَمَضاًل َرْ مِهَ ـْ هَمػْمِ  قَم
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 اًمنمح:

(، هذه اًمؽؾؿي شمػقد ؿمحذ آكتبوه، وضمْذَب آهتامم حو ؾمقؼول  ْؿؾَ اقمْ ىمقًمف: )

 ًمف ؾمؿعؽ، وأطمرض ًمف ىمؾبؽ. خِؼ سمعدهو، ومؽلنف يؼقل: هـوك أمر مفؿ: اقمؾؿف، وأ

(: هذا دقموء ًمؽ سموًمرِحي: ٕن اًمعؾؿ مبـٌل قمغم اًمرِحي، اهللُ  َؽ ِِحَرَ وىمقًمف:)

ون شمالمقذَ اًمعؾامء ُيرَ ا يمون وهلذ ديٌ: وهق طماحلديٌ اعمسؾسؾ سموٕوًمقي هؿ وُّ

اِِحُقنَ » ـُ  يَْرَِحُُفؿُ  اًمرى ِْحَ قا  ،اًمرى ْهَؾ  اْرَِحُ َْرضِ  أَ ْٕ ْرَِحُْؽؿْ  ا   ذِم  ـْ مَ  َي
ِ
اَمء  .(1)شاًمسى

 ـ مبحثلم:ؿى شمَض هذا اعمؼطع و

 :املبشح األٍٚ: تعسٜف ايتٛسٝد

وهلذا  :اضمعؾ اًمٌمء واطمدً  إذاا، د شمقطمقدً د يقطمِّ اًمتقطمقد ًمغي: مصدر وطمى 

ٓ  اقد اًمؽالم، أي كجعؾ اعمجؾس واطمدً : شمقطمقد اعمجؾس أو شمقطمكؼقل أطمقوكو

 .(2)ػرق، ومقتؽؾؿ هذا ويتؽؾؿ هذاهمػم مت او، وكجعؾ اًمؽالم واطمدً يؽقن متػرىمً 

د اهللاصطالطمو  وصػوشمف. ،وأؾمامئف ،وأخقهقتف ،سمرسمقسمقتف - شمعومم - : هق إومرا

د اهلل هق أو يؼول:   سمام خيتص سمف وجيى ًمف. - شمعومم -إومرا

 اًمعبودة )إًمقهقي( ٕمقر: تقطمقِد سم اًمتقطمقدَ  وظمص اًمشقُخ 

                                                                 

(، مـ طمديٌ قمبد اهلل سمـ 1924واًمؽممذي ) (،4941) أبق داود: أظمرضمف صحقح( 1)

 .وصححف إًمبوين ،¶قمؿرو 

 .(2409/ 3ش )اًمؾغي اًمعرسمقي اعمعوس معجؿ»يـظر: ( 2)
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رؾموٓت، ومقضع أن شمقطمقد اًمعبودة أهؿ أنقاقمف، وهق مؼصد اًم: إول

 اخلصقموت.

 وإؾمامء واًمصػوت. ،أن شمقطمقد اًمعبودة يتضؿـ شمقطمقد اًمرسمقسمقي: اًمثوين

ع اًمعبودة: مل يعبدْ ومؿـ شمقضمى  بُّ ه ف إمم اهلل، وسف ًمف مجقع أنقا  إٓ إليامكف سملنف اًمرى

وهبذا يؽقن اخلوًمؼ احوًمؽ اعمدسمر، وإيامكف سمام ًمف مـ إؾمامء احلسـك واًمصػوت اًمعغم، 

ـقطمقد اًمعبودة متشم  .ًمؾـققملم أظمريـ )اًمرسمقسمقي، وإؾمامء واًمصػوت( وضؿِّ

 اًمعبودة. ه شمقطمقدُ أن مقضقع اًمؽتوب ومؼصقدَ : اًمثوًمٌ

ٍُّ »رد ذم احلديٌ ووكظػم هذا مو  ٍى ومقف ؿمعوئر أظمرى  ،(1)شقَمَرومَيُ  احلَ مع أن احل

 ٕنف آيمد أريموكف. :ه ذم قمروميطمٍَم  ـْ همػم اًمقىمقف سمعرومي، ًمؽِ 

 تٛسٝد ايعباد٠ خصا٥ص: 

 مـفو: :خيتص )شمقطمقد اًمعبودة( سمخصوئص

ٍّٔ وَٱۡۡلِنَس ﴿ىمول شمعومم: أنف اًمغويي مـ ظمؾؼ اجلـ واإلكس،  -1 ا َخَِۡيُج ٱۡۡلِ َْ َو
 .]56اًمذاريوت:[ ﴾إَِلٍّ ِِلَۡفُتُدونِ 

قمظؿ مـ إرؾمول اًمرؾمؾ وإكزال اًمؽتى، يمام ىمول ؾمبحوكف وشمعومم:  -2 أنف اعمؼصقد ٕا

ا﴿ َٖ رَۡشِۡ
َ
آ أ َْ َٕا۠ نَٱۡخُتُدونِ  َو

َ
ٓ أ َٗ إَِلٍّ ٰ ۥ ََلٓ إَِل ُٗ ٍّٕ

َ
ًَ ِْٔ رٍُّشٍٚل إَِلٍّ ُِِٕٚحٓ إَِِلِۡٗ أ ﴾ ِْٔ َرۡتِِ

                                                                 

(، مـ 3016(، واًمـسوئل )889(، واًمؽممذي )1949: أظمرضمف أبق داود )صحقح( 1)

 طمديٌ قمبد اًمرِحـ سمـ يعؿر، وصححف إًمبوين.



 

- 21 - 

 

ٕنبقوء:  ثٖ ﴿وقمال:  وىمول ضمؾ ،[25]ا ٍّْ ُ
ِ أ

ا ِِف ُكّ َٖ ۡث َيۡد َبفَ ِن ٱخۡ  َوَُ
َ
ْ رٍُّشًَٚل أ ُتُدوا

ُٰلَٚت  ْ ٱُطٍّ ٚا َ َوٱۡحَخنُِت  .]36اًمـحؾ: [ ﴾ٱّللٍّ

وهق مػتوح دظمقًمف ذم اإلؾمالم: أن يقطمد  ،ى قمغم اعمؽؾػأنف أول واضم -3

 اهلل سموًٕمقهقي.

حو   ؓ امعوذ طأنف أول مو ُيدقمك إًمقف اًمـوس، يمام أوص اًمـبل  -4

شَمْدقُمقُهْؿ »سمعثف إمم اًمقؿـ، ىمول:  َل َمو  وى ـْ أَ تَوِب، ومَؾْقَُؽ
ـْ أَْهِؾ اًمْؽِ شَملْيِت ىمَْقًمو ِم َؽ  كى إِ

ؿَمَفوَدةُ  ِف  قْ ًَم َٓ  إِ ْن  ُ  أَ ٓى اّللى ََلَ إِ
َ »ًمػظ:  وذم، شإِ ُدوا اّللى َقطمِّ ُي ْن  مَم أَ

  .(1)شإِ

وهق اعمرء ذم اًمنمك  شمقىمعوموعمخوًمػي ذم هذا اًمـقع  :ه وأثرهؿ ظمطرِ قِمظَ  -5

ًَ ﴿ىمول شمعومم: أيمؼم اعمفوًمؽ،  ِ ا دُوَن َذٰل َْ َك ةِِٗۦ َويَۡلهُِر  ن يُۡۡشَ
َ
َ ََل َحۡلهُِر أ إِنٍّ ٱّللٍّ

يََشآءُ   ٔ َٓ ِ  [.48: اًمـسوء]﴾ ل

 و مـ إقمامل:ذم اًمـور، وٓ يؼبؾ اهلل معف ؿمقئومعؾقم أنى اًمنمك خيؾِّد صوطمبف 

ا﴿ ىمول شمعومم: َْ آ إََِلٰ  َٖ ْۡ ِد َٖ  َوىَ َٓ ٔۡ َخ ٚاْ ِْ ُِِٓ ُٗ  ـَ ٰ َتآء  نََخفََِۡن ٖثًُٚراَ٘ ٍّْ
: اًمػرىمون]﴾ 

َٔ ِْٔ َرتۡ ﴿ :▐وىمول  ،[23 ي ِ ًَ ِإَوََل ٱَّلٍّ َِِلۡ وِِحَ إ
ُ
َيۡد أ ٔۡ َوَُ ِ ه

َُ ًَ ِِ
 َٔ ي َخِٰسِ َٔ ٱُۡ ِْ ٍّٔ َٚج ٍُ ََلَ ًَ َو ُِ َٓ ٍّٔ َخ ۡكَج َِلَۡرتََػ ۡۡشَ

َ
ومؤصمور  ،[65: اًمزمر]﴾ أ

 ظمطػمة وقمظقؿي وضمؾقؾي.

                                                                 

 (.19( وذم مقاضع أظمرى، ومسؾؿ )1496: أظمرضمف اًمبخوري )متػؼ قمؾقف( 1)
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وؾمبؼ سمقون معـك اًمتقطمقد مػصال ذم أوائؾ ذح يمتوب اًمتقطمقد، وهؾ ورد هذا 

 واًمعؼقدة.مـ اإلؾمالم  ؾٍّ اًمؾػظ ذم اًمؽتوب واًمسـي؟، واًمعالىمي سملم اًمتقطمقد ويمُ 

 :املبشح ايجاْٞ: دع٠ٛ ايسضٌ إىل ايتٛسٝد ٚحمازب١ ايػسى

 :ي مطوًمىوومقف صمالصم

 :أٍٚ ايسضٌ ٚآخسِٖاملطًب األٍٚ: 

 .♠، أمو إنبقوء وملوهلؿ آدم ♠كقح هق أول اًمرؾمؾ 

ََِلٰ ﴿: ف شمعوممىمقًمُ  ،ؿ كقحواًمدًمقؾ قمغم أن أوهل  آ إ َٖ وَۡذيۡ
َ
آ أ َٓ ٌَ  ًَ ۡ وَۡذيَٖۡآ إَِِل

َ
آ أ  إِجٍّ

ٚحٖ  تِّيِ  ُٕ ِ  َۧوٱنلٍّ ه ٔۢ َبۡفِد  [.163]اًمـسوء:  ﴾َٔ ِْ

َيو »قن:ومقؼقًماًمـوس يلتقن إمم كقح أن  - طمديٌ اًمشػوقميذم  - ذم اًمصحقحو

ْهِؾ إَْرضِ  مَم أَ ؾُمِؾ إِ ُل اًمرُّ وى ًَ أَ نْ  .(1)شُكقُح، أَ

و آظمر إنبقوء واعمرؾمؾلم، ومفق و ٍّٓ ﴿ : ًمؼقًمف شمعومم:طحمؿد أمى ا ََكَن ُُّمَ آ  دٌ ٍّْ ةَ
َ
أ

َذدٖ 
َ
ّۡ َوَلِٰسٔ  أ تِّيِ ِّْٔ رَِّحاُُِس َّ ٱنلٍّ ِ وََخاَت   [.40:﴾ ]إطمزابَٔ  ۧرٍُّشَٚل ٱّللٍّ

 :دع٠ٛ ايسضٌاملطًب ايجاْٞ: 

ِم ٱۡختُُدواْ ٱ﴿دقمقة اًمرؾمؾ واطمدة مـ أوهلؿ إمم آظمرهؿ، يمؾفؿ يؼقل:  ۡٚ َٰي َ َي ّللٍّ
ۥ هُ ٔۡ إَِلٍٰٗ َدۡۡيُ ِ ّْ ُسّ  ا َُ َْ

ف: ]﴾  را قم ٕ ظمرى، 59ا أ ضع  ٓ إَل إٓ )إمم  ، يمؾفؿ يدقمق[ومقا

                                                                 

( مـ 194أظمرى، ومسؾؿ)( وذم مقاضع 4712: أظمرضمف اًمبخوري )متػؼ قمؾقف (1)

 طمديٌ أيب هريرةؓ.
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د اهلل سموًمعبودة، ىمول شمعومم(اهلل ِ ﴿ :، إمم شمقطمقد اًمعبودة، إمم إومرا
ُكّ ا ِِف  َٖ َيۡد َبفَثۡ َوَُ

ثٖ  ٍّْ ُ
ِن ٱخۡ  أ

َ
ُٰلَٚت رٍُّشًَٚل أ ٚاْ ٱُطٍّ َ َوٱۡحخَنِتُ وىمول ؾمبحوكف  ،]36اًمـحؾ: [ ﴾تُُدواْ ٱّللٍّ

رَۡشَِٖۡا ِْوشمعومم: 
َ
آ أ َْ ا۠ َو َٕ

َ
ٓ أ َٗ إَِلٍّ ٰ ۥ ََلٓ إَِل ُٗ ٍّٕ

َ
ِۡٗ أ ًَ ِْٔ رٍُّشٍٚل إَِلٍّ ُِِٕٚحٓ إَِِل ِ ٔ َرتِۡ

ٱۡخُتُدونِ   [.25]إنبقوء: نَ

ُفْؿ َواطِمدٌ »: طوىمول  ـُ ي َوِد ؿَمتىك  َفوهُتُْؿ  ٍت، أُمى ًمَِعالى ظْمَقٌة  وُء إِ قَ بِ نْ َ ْٕ  .(1)شا

هؿ اإلظمقة ٕب،  -سمػتح اًمعلم اعمفؿؾي وشمشديد اًمالم  -واإلظمقة ًمَعالت 

 ك.أبقهؿ واطمد، وأمفوهتؿ ؿمتى 

د اهلل سموًمعبودة، ، وهقومفؽذا إنبقوء جيتؿعقن ذم أصؾ واطمد : اًمدقمقة إمم إومرا

ٖ ﴿، وخيتؾػقن ذم اًمتنميعوت، واًمتحذير مـ اًمنمك ث   ُُِكّ ـَ ّۡ ِۡشۡ ُٖس ا ِْ َٖ ِۡ  َحَف
اح   َٙ ٖۡ  .[48]احوئدة:  ﴾اَوِْ

 :تازٜخ ايػسىاملطًب ايجايح: 

قمـ اسمـ ، يمام ضموء ♠ كقح ىمقمِ ذُك  ك وىمع ذم شموريخ اًمبنمييِذ  أول

ا َوََل ﴿ :ذم ىمقًمف شمعومم ¶قمبوس  ّۡ َوََل حََذُرنٍّ َوّد  خَُس َٙ ِ ٚاْ ََل حََذُرنٍّ ءَال ُ ل ا َوىَ
ا نَۡس  ُفَٚق َو يَ اٗع  َوََل َحُلَٚث َو َٚ  رضمول أؾمامء هذه» ىمول: ،[23]كقح:  ﴾ُش

 إمم قا بُ اكِص  أنِ  ىمقمفؿ إمم اًمشقطون أوطمك هؾؽقا  ومؾام كقح، ىمقم مـ صوحللم

                                                                 

 (.2365( واًمؾػظ ًمف، ومسؾؿ )3443أظمرضمف اًمبخوري ): متػؼ قمؾقف(1)
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، سملؾمامئفؿ، وؾمؿقهو، أنصوسمو ومقفو جيؾسقن يموكقا  اًمتل جموًمسفؿ  د،عبَ شمُ  ومؾؿ ومػعؾقا

  .(1)شبدتقمُ  اًمعؾؿ، ِز وكُ  أوَلؽ، هؾؽ إذا طمتك

ويمون هلؿ أتبوع  ،يموكقا ىمقمو صوحللم مـ سمـل آدم»وىمول حمؿد سمـ ىمقس: 

ًمـو إمم اًمعبودة  ركوهؿ يمون أؿمقَق هبؿ: ًمق صقى يؼتدون هبؿ، ومؾام موشمقا ىمول أصحو

، وضموء آظمرون دَ إذا ذيمركوهؿ، ومصقى  إًمقفؿ إسمؾقس، ومؼول: إكام  بى روهؿ، ومؾام موشمقا

 .(2)شقن اعمطر ومعبدوهؿيموكقا يعبدوهنؿ، وهبؿ ُيسؼَ 

، ذم اًمصوحللم قؾُ ومفذا شموريخ سمدء اًمنمك ذم اًمبنميي، يمون سمسبى اًمتصقير واًمغُ 

 ٌُ ول: شمذيمرهؿ واًمـشوط ًمؾعبودة قمـد رؤيي صقرهؿ، واكظر إمم إ ويمون اًمبوقم

شمف، صمؿ ضموء اجلقؾ ضموءهؿ مـ سموب اًمتحػقز قمغم اًمعبودة،  مؽر اًمشقطون وظمطقا

 .!اًمذي يؾقف ومقىمعقا ذم قمبودهتؿ

هقؿ وًمقط ويقؾمػ  صمؿ اؾمتؿر اًمنمك سمعد ىمقم كقح ذم ىمقم قمود وصمؿقد وإسمرا

يبعٌ  -قمز وضمؾ  -ن اهلل ا، ويموؾمك وقمقسك، يمون اًمنمك مقضمقدوؿمعقى ومق

ك سمف يدقمقن أىمقامفؿ ذم هذه إمؿ رؾمال وهلذا طملم  :ًمعبودة اهلل وشمرك اإلذا

ِم ﴿ كؼرأ اًمؼرآن وكتدسمره كجد أن دقمقة إنبقوء واطمدة، يمؾ كبل يؼقل: ۡٚ َٰي َي
ْ ٱ ۥٱۡخُتُدوا هُ ٍٗ َدۡۡيُ ٰ ٔۡ إَِل ِ ّْ ُسّ  ا َُ َْ  َ قمراف: ]﴾ ّللٍّ  .[، ومقاضع أظمرى59ٕا

                                                                 

 .(4920أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف ) (1)

 (.303/ 23شمػسػم اًمطؼمي ) (2)
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هقؿ ويمون اًمع  .طرب ىمبؾ اًمبعثي اعمحؿديي قمغم احلـقػقي مؾي إسمرا

 ومؽون، اإلؾمالم قمغم إؾمامقمقؾ سمعد اًمـوس يمونىمول:  قمـ أنس ؓ

 أدظمؾ طمتك، اإلؾمالم قمـ يردهؿ أن يريد، سموًمٌمء اًمـوَس  ثدِّ حُي  اًمشقطون

 ًمؽ هق وذيؽ إٓ، ًمؽ ذيؽ ٓ ًمبقؽ ،ًمبقؽ مهللا ًمبقؽ :اًمتؾبقي ذم قمؾقفؿ

.(1)اًمنمك إمم اإلؾمالم قمـ أظمرضمفؿ طمتك، زال ومام: لىمو، مؾؽ ومو متؾؽف

هقؿويمون أول مـ همػمى  : قمؿرو سمـ حلل اخلزاقمل: وضمد طاخلؾقؾ   ديـ إسمرا

عٌ  د  د ذم زمـ كقح وإدريس، وهل وَ عبَ إصـوم اًمتل يموكً شمُ   ويغقُث  وؾمقا

فو إمم مؽي ودقمو إمم قمبودهتو، وموكتنمت سمسبى ذًمؽ قمبودة ؾَ ، ومحؿَ وكسٌ  ويعقُق 

 .(2)أنف رآه جير أمعوءه ذم اًمـور ط صـوم ذم اًمعرب. وأظمؼم اًمـبلُّ إ

ٍّٔ ﴿: ، ىمول شمعومميمون مـ اًمعرب مـ يعبد اجلـو ََكَٓء ٱۡۡلِ ِ ُۡشَ ْ ّلِلٍّ ٚا ُِ وََحَف
 ّۡ ُٙ َي َِ ٍّٔ  ﴿وىمول ضمؾ وقمال: [، 100: إنعوم] ﴾وََخ ْ َحۡفُتُدوَن ٱۡۡلِ ٚا َۡ ََكُٕ ةَ

ٚنَ  ُٖ ۡؤِْ َّْ  ّ ّ ةِِٙ ُ٘ ۡزََثُ
َ
 [.41]ؾمبل:  ﴾أ

ـوم ص  .(3)وهمػمهو ويغقَث  وؾمقاعٍ  دٍّ ؾ ووَ بَ وًمالت واًمعزى وهُ ، يموقَمبََد يمثػٌم مـفؿ ٕا

                                                                 

 (.7188) شمسـد اًمبزار» (1)

 (.2856صحقح اًمبخوري )يمتوب اعمـوىمى، سموب ىمصي ظمزاقمي(، ومسؾؿ ): يـظر( 2)

اعمػصؾ ذم شموريخ »ٓسمـ اًمؽؾبل. وشمقؾمع ذم ذًمؽ ضمقاد قمكم ذم  شيمتوب إصـوم»يـظر:  (3)

 .شاًمعرب ىمبؾ اإلؾمالم
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ُ »يمام ىمول اًمشقخ: إمر  ومؽون ٌَ اّللى ًدا  - شَمَعومَم  - وَمبََع ُد هَلُْؿ  ☺حُمَؿى جُيَدِّ

َب ، ِديـَُفؿْ  ُهْؿ أنى َهَذا اًمتَؼرُّ ِهقَؿ، َوخُيؼِْمُ قِفْؿ إسِْمَرا
ـَ أبِ  ِدي

ِ
َؼوَد حَمُْض طَمؼِّ اّللى

 -َوآقْمتِ

ـْ -شَمَعومم  ٍب، َوٓ َكبِلٍّ ُمْرؾَمٍؾ، وَمَضالً قَم َؾٍؽ ُمَؼرى َ
ِ
ِه ٓ عم ٌء ًمَِغػْمِ ، ٓ َيْصُؾُح ِمـُْف َرْ

و مِهَ  .شهَمػْمِ

• • •
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 ىمول اًمشقخ ؒ:

ٓى   اَعمُ َوإ
ِ
َ ُهَق اخلَوًمُِؼ وَ  وَمَفُمٓء يُمقَن َيْشَفُدوَن أنى اّللى يَؽ ًَمُف، َوأَنىُف نْمِ طْمَدُه ٓ َذِ

ٓى ٓ َيْرُزُق  ًُ  إ ٓى ُهَق، َوٓ حُيِْقل َوٓ ُيِؿق ُر إَْمَر  إ ٓى ُهَق، َوٓ ُيَدسمِّ ُهَق، َوأنى مَجقع  إ

 ًَ ُفْؿ قَمبِقُدُه، َوحَتْ ـْ وِمقَفـ يُمؾى بِْع َوَم ، َوإََرِضلَم اًمسى ـى ـْ وِمقِف بِْع َوَم اَمَواِت اًمسى اًمسى

وِمِف َوىَمْفِرِه.شمَ   ٍَمُّ

 اعمُ أَردت اًم وَمِنَذا
ِ
ًمِقَؾ قَمغَم أنى َهُمٓء  دى

ِ
ـَ ىَموشَمَؾُفؿ َرؾُمقُل اّللى ِذي يِملَم اًمى  ☺نْمِ

ْ قَمَؾقْفِ  َيْشَفُدوَن هِبََذا ًُ ﴿ :وَموىْمَرأ ِ ِ ۡٓ ٔ حَ ٍّْ َ
ۡرِض أ

َ
آءِ َوٱۡۡل َٓ َٔ ٱلصٍّ ِ ّْ ُسّ  ٔ يَۡرزُىُ َْ  َۡ ىُ

 َْ ةَۡصَٰر َو
َ
َؿ َوٱۡۡل ۡٓ ٔ ٱلصٍّ َْ ََحِّ َو

َٔ ٱُۡ يَِّج ِْ َٓ ۡ يِِّج َويُۡخرُِج ٱل َٓ ۡ َٔ ٱل ٔ ُُيۡرُِج ٱََُۡحٍّ ِْ
 ُ ُيٚلَُٚن ٱّللٍّ َصَي َۚ نَ ۡمَر

َ
ُِر ٱۡۡل َدةّ  .، أَييَ [31]يقكس:  ﴾يُ

ٓ  ﴿: شَمعومم فًمَ قْ ىمَ وَ  ا َٙ ٔ ذِي َْ ۡرُض َو
َ
ِٔ ٱۡۡل َٓ ِ ّ ل تُۡصَرُرونَ ﴿إِمم ىَمْقًمِِف:  ،﴾ىَُ   ٰ َّنٍّ

َ
﴾ نَأ

 .أيوِت  ـَ مِ  َؽ ًمِ ذَ  ػْمَ همَ وَ  ،[89-84]اعمممـقن: 

ْ ُيْدظِمْؾُفْؿ ذم اًمتَُقطِمقِد اًمىِذي وَن هِبََذا، َوأَنىُف مَل ُْؿ ُمِؼرُّ ًَ أهنى ْؼ ًْ إًَمقِْف  إَِذا حَتَؼى َدقَم

ؾُمُؾ وَ   اًمرُّ
ِ
ًَ ☺َدقَموُهْؿ إًَِمقِْف َرؾُمقُل اّللى أن اًمتىقطِمقَد اًمىِذي ضَمَحُدوُه ُهَق  ، َوقَمَروْم

َ  شَمْقطِمقدُ  َؼوَد، َويَموُكقا َيْدقُمقَن اّللى
يُمقَن ذِم َزَموكِـَو آقْمتِ قِف اعمنُْمِ اًمِعبَوَدِة، اًمىِذي ُيَسؿِّ

ـْ َيْدقُمق اَعَمالِئَؽَي َٕضْمِؾ َصالطِمِفْؿ، َوىُمْرهِبِْؿ  ،ا َوهَنَورً ًَمقاًْل  ▐ صُمؿى ِمـُْفْؿ َم

 
ِ
قَْشَػُعقا هَلُؿْ -قمزى وضمؾ  -ِمـ اّللى

أَْو َكبِق و  ،و ِمثَْؾ اًمالىِت َصوحِلً  قُمق َرضُماًل أَْو َيدْ  ،: ًمِ
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ِ
ًَ أَنى َرؾُمقَل اّللى ِك َوَدقَموُهْؿ إِمَم ☺ ِمثَْؾ قِمقَسك، َوقَمَروْم ْ ىَموشَمَؾُفْؿ قَمغَم َهَذا اًمنمِّ

، يَماَم ىَموَل شَمَعومَم:إِظْمالَِص اًم
ِ
ى
ِ
ا﴿ ِعبَوَدِة ّلل َذد 

َ
ِ أ َؿ ٱّللٍّ َْ ٚاْ  ـُ ۡد ََل حَ ، [18﴾ ]اجلـ: نَ

ّوِ ﴿: ىموَل وَ  ةُ ٱۡۡلَ َٚ ـۡ َد ۥ   أَييَ  [،14]اًمرقمد: ﴾ ََلُ
ِ
ًَ أنى َرؾُمقَل اّللى ْؼ  ☺، َوحَتَؼى

، َوآؾْمتَِغوصَمُي  :ىَموشَمَؾُفؿْ 
ِ
ى
ِ
ُف ّلل ، َواًمـىْذُر يُمؾُّ

ِ
ى
ِ
ُف ّلل سْمُح يُمؾُّ ، َواًمذى

ِ
ى
ِ
ُف ّلل قَموُء يُمؾُّ قُؽقَن اًمدُّ

ًمِ

 
ِ
َفو سمِوّللى  َومَجِقُع أنْقَ ، يُمؾُّ

ِ
ى
ِ
َفو ّلل ِع اًْمِعبَوَدِة يُمؾُّ سُمقسمِقىِي مَلْ ا َرهْؿ سمِتَْقطِمقِد اًمرُّ ًَ أنى إىِْمَرا ، َوقَمَروْم

قَوءَ 
ُيِريُدوَن  - ُيْدظِمْؾُفْؿ ذِم اإِلؾْمالَِم، َوأَنى ىَمْصَدُهؿ اعْمَالِئَؽَي، أَْو إنْبِقَوَء، أَْو إَْوًمِ

 سمِ 
ِ
َب إِمَم اّللى هَلُؿْ  - َذًمَِؽ ؿَمَػوقَمتَُفْؿ َواًمتىَؼرُّ ًَ  ،ُهَق اًمىِذي أَطَمؾى ِدَموَءُهْؿ َوأَْمَقا قَمَروْم

يُمقَن. َوَهَذا  ِر سمِِف اعْمنُْمِ ـِ اإِلىْمَرا ؾُمُؾ، َوأبَك قَم ًَمقِْف اًمرُّ
ًْ إِ طِمقـَِئٍذ اًمتَْقطِمقَد اًمىِذي َدقَم

 ُ  (.اًمتىُقطِمقُد ُهَق َمْعـَك ىَمْقًمَِؽ: )َٓ إََِلَ إِٓى اّللى

ًء يَموَن َمَؾًؽو، أَْو  ـَف قِمـَْدُهؿْ وَمِننى اإِلًمَ  ُهَق اًمىِذي ُيْؼَصُد َٕضْمِؾ َهِذِه إُُمقِر، ؾَمَقا

ز ا ا، أَْو ضِمـِّق و، مَلْ ُيِريُدوا أنى )اإِلًَمـَف( ُهَق اخْلَوًمُِؼ اًمرى قىو، أَْو ؿَمَجَرًة، أَْو ىَمؼْمً
ُق َكبِق و، أَْو َوًمِ

رُ  ُْؿ َيْعَؾُؿقنَ  :اعْمُدسمِّ اَم َيْعـُقَن سمِـ )اإِلًَمـِف(  وَمِنهنى ًُ ًَمَؽ، َوإِكى ْم  َوطْمَدُه يَماَم ىَمدى
ِ
ى
ِ
أنى ذًمَِؽ ّلل

قِِّد(، وَملَتَوُهؿ اًمـىبِلُّ  ـَو سمَِؾْػِظ )اًمسى
يُمقَن ذِم َزَموكِ َيْدقُمقُهْؿ إِمَم ☺ َمو َيْعـِل اعْمنُْمِ

(. وا ُ ًَمـَف إِٓى اّللى
ُد يَمِؾَؿِي اًمتىْقطِمقِد، َوِهل )َٓ إِ رى ـْ َهِذِه اًْمَؽِؾَؿِي َمْعـَوَهو َٓ جُمَ ُد ِم عْمَرا

َد اًمـىبِلِّ  وُل َيْعَؾُؿقَن أَنى ُمَرا وُر اجْلُفى  ☺ ًَمْػظَِفو. َواًْمُؽػى
ِ
ُد اّللى هِبَِذِه اًْمَؽِؾَؿِي ُهَق إِوْمَرا

ـْ ُدوكِِف، َواًْمؼَمَ  -شَمَعومَم  - ُف َحىو ىَموَل هَلُْؿ: سمِوًمتََعؾُِّؼ، َواًْمُؽْػُر سمِاَم ُيْعبَُد ِم اَءُة ِمـُْف: وَمِنكى

 : ( ىَموًُمقا ُ ًَمـَف إِٓى اّللى
: َٓ إِ ٌء ﴿)ىُمقًُمقا ا  إِنٍّ َهَٰذا لَََشۡ ا َوِٰذًد  ٙ ٰ َث إَِل َٙ ِ ََ ٱٓأۡلل َحَف

َ
أ

َخاب   ـُ
وِر َيْعِروُمقَن َذًمَِؽ 5:ص﴾ ] وَل اًْمُؽػى ًَ أَنى ضُمفى ـْ  ،[. وَمِنَذا قَمَروْم ى وَموًْمَعَجُى مِم
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وِر، سَمْؾ يَ  وُل اًْمُؽػى ـْ شَمْػِسػِم َهِذِه اًْمَؽِؾَؿِي َمو قَمَرف ضُمفى قِمل اإِلؾْمالََم َوُهَق ٓ َيُعِرُف ِم دى

ـَ اعَمَعويِن،   ِم
ٍ
ـْ هَمػْمِ اقْمتَِؼوِد اًْمَؼْؾِى ًمٌَِمء ُظ سمُِحُرووِمَفو ِم ـُ أَنى َذًمَِؽ ُهَق اًمتىَؾػُّ َيظُ

ُـّ أَنى مَ  ُر إمر َواحلَوِذُق ِمـُْفْؿ َيظُ ٓى ْعـَوَهو: ٓ خَيْؾُؼ، َوٓ َيْرُزُق، َوٓ ُيَدسمِّ . وَمال  إ ُ اّللى

وِر أقْمَؾُؿ ِمـُْف سمَِؿَعـك )ٓ إََِلَ  وُل اًْمُؽػى ٓى ظَمػْمَ ذِم َرضُمٍؾ ضُمفى ُ  إ  .(اّللى

 اًمنمح:

 شمضؿـ هذا اعمؼطع أرسمعي مبوطمٌ:

 :املبشح األٍٚ: سكٝك١ غسى األٚيني، ٚايديٌٝ ع٢ً ذيو

ون سملصؾ رُّ ؼِ يموكقا يُ  طعٌ إًمقفؿ اًمرؾمقل ر اًمشقخ أن اعمنميملم اًمذيـ سمُ ىمرى 

د اهلل  سموخلؾؼ واًمرزق واًمتدسمػم، وأن ذيمفؿ  - شمعومم -شمقطمقد اًمرسمقسمقي، وهق إومرا

 يمون ذم شمقطمقد اًمعبودة )إًمقهقي(.

 هو اًمؼرآن ذم مقاضع يمثػمة، ذيمر اًمشقخ مقضعلم مـفو: رَ وهذه احلؼقؼي ىمرى 

ًُ ﴿ف شمعومم: ىمقًم: إول ِِ ۡٓ ٔ َح ٍّْ َ
ۡرِض أ

َ
آءِ َوٱۡۡل َٓ َٔ ٱلصٍّ ِ ّْ ُسّ  ٔ يَۡرزُىُ َْ  َۡ ىُ

 ٔ َْ ََحِّ َو
َٔ ٱُۡ يَِّج ِْ َٓ ۡ يِِّج َويُۡخرُِج ٱل َٓ ۡ َٔ ٱل ٔ ُُيۡرُِج ٱََُۡحٍّ ِْ َْ ةَۡصَٰر َو

َ
َؿ َوٱۡۡل ۡٓ ٱلصٍّ

ُيٚنَ  ََل َتخٍّ نَ
َ
َۡ أ ُي َۚ َذ ُ ُيٚلَُٚن ٱّللٍّ َصَي َۚ نَ ۡمَر

َ
ُِر ٱۡۡل َدةّ  [.31]يقكس:  ﴾يُ

َٚن ﴿ىمقًمف: : اًمثوينو ُٓ ّۡ َتفَِۡ ٖخُ ٌُ آ إِن  َٙ ٔ ذِي َْ ۡرُض َو
َ
ِٔ ٱۡۡل َٓ ِ ّ َشيَُيٚلَُٚن  ٨٤ىَُ ل

ٌٍُّروَن  ََل حََذ نَ
َ
َۡ أ َِۚ ىُ ِّ  ٨٥ّلِلٍّ َفِؾي َفۡرِش ٱُۡ تِۡؿ َوَربَّ ٱُۡ َمَٰنِٰت ٱلصٍّ ٔ رٍّبَّ ٱلصٍّ َْ  َۡ ىُ

نَََل َتخٍّيُ  ٨٦
َ
َۡ أ َِۚ ىُ ءٖ  ٨٧َٚن َشَيُيٚلَُٚن ّلِلٍّ ِ ََشۡ

ُٚت ُكّ ٍُ َِ هِۦ َم ٔۢ بَِيِد َْ  َۡ َٚ  ىُ ُ٘ َو
َِيِۡٗ إِن  ـَ اُر  َٚن ُيُِۡي َوََل ُيَ ُٓ ّۡ َتفَِۡ ٖخُ تُۡصَرُرونَ  ٨٨ٌُ  ٰ َّنٍّ

َ
َۡ نَأ َِۚ ىُ  ﴾َشيَُيٚلَُٚن ّلِلٍّ

 [.89-84]اعمممـقن: 
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د قمغم مو ذيمره:ويُ   زا

ٔۡ َخََِو ﴿: - شمعومم - اهلل ىمقل -1 ٍّْ  ّ ُٙ َۡلَ
َ
هِٔ َشأ ۡرَض  َوَُ

َ
َمَٰنِٰت َوٱۡۡل ٱلصٍّ

َٚن  ٍُ ۡؤنَ ٰ يُ َّنٍّ
َ
ُ  نَأ ٍّٔ ٱّللٍّ َر َِلَُيُُٚ َٓ َس َوٱَُۡي ۡٓ َر ٱلشٍّ ٔ  ٦١وََشخٍّ َٓ ِ ل َق  ُ يَبُۡصُع ٱلّرِۡز ٱّللٍّ

ِِيّ   ـَ ٍء  ِ ََشۡ
َّ َ ةُِس ۥَٓۚ إِنٍّ ٱّللٍّ ٔۡ ـَِتادِهِۦ َويَۡيدُِر ََلُ ّ  ٦٢ يََشآءُ ِْ ُٙ َۡلَ

َ
ٔ َوَُهِٔ َشأ ٍّْ

َل  آء   ٍّٕزٍّ َْ آءِ  َٓ َٔ ٱلصٍّ ُد  ِْ ۡٓ َِ ٱۡۡلَ
َۚ ىُ ُ ٍّٔ ٱّللٍّ ا َِلَُيُُٚ َٙ ِ ح ۡٚ ِد َم ٔۢ َبفۡ ۡرَض ِْ

َ
ۡذيَا ةِِٗ ٱۡۡل

َ
نَأ

ٚنَ  ُِ ّۡ ََل َحۡفيِ ُ٘ ۡزََثُ
َ
َۡ أ َِۚ ةَ  .[63 - 61]اًمعـؽبقت:  ﴾ّلِلٍّ

ّۡ ﴿: - قمز وضمؾ -وىمقًمف  -2 ُٙ َي ٔۡ َخَِ ٍّْ  ّ ُٙ َۡلَ
َ
هِٔ َشأ   َوَُ

َ
أ ُ  نَ ٍّٔ ٱّللٍّ ُيُُٚ ٰ َِلَ َّنٍّ

ٚنَ  ٍُ ۡؤنَ  .[87]اًمزظمرف: ﴾ يُ

 [.9[، ]اًمزظمرف: 38[، ]اًمزمر: 25: ]ًمؼامن: -أجضو  - ويـظر

ِ ﴿ىمقًمُف شمعومم:  ، هذه احلؼقؼيكمِّ ومـ اعمقاضع اًمتل دُم  ّ ةِٱّللٍّ ُ٘ ۡزََثُ
َ
ُٔ أ ۡؤِْ ا يُ َْ َو

ُكٚنَ  ۡۡشِ َّْ  ّ ُ٘   [، ومؼد أثبً هلؿ إيامكو سموهلل، وذيمو سمف!.106]يقؾمػ: ﴾ إَِلٍّ َو

 ، وينميمقن سمف ذم قمبودشمف.- شمعومم -واعمعـك أهنؿ يممـقن سمرسمقسمقي اهلل 

 ظمؾؼ َمـ: هلؿ ىمقؾ إذا إيامهنؿ، ـمِ »ذم هذه أيي:  ¶اسمـ قمبوس  ىمول

 .(1)ش!منميمقن وهؿ. اهلل: ىموًمقا  اجلبول؟ ظمؾؼ ـومَ  إرض؟ ظمؾؼ ـومَ  اًمسامء؟

 وهق رسمف، اهلل أن أنبلك إٓ مـفؿ أطمدا شمؾؼك ًمسً إكؽ»ومقفو:  وىمول ىمتودةُ 

 .(2)شقمبودشمف ذم منمك وهق ورزىمف، ظمؾؼف اًمذي

                                                                 

 .(286/ 16شمػسػم اًمطؼمي ) (1)

 .(288/ 16) اًمسوسمؼ (2)
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َٕداد  ﴿وىمقًمف شمعومم: 
َ
ِ أ ٚاْ ّلِلٍّ ٚنَ نَََل ََتۡفَُِ ُٓ َ ّۡ تَفِۡ ُ ٕخ

َ
 ىمول ىمتودة ،[22]اًمبؼرة: ﴾ ا وَأ

ٚنَ ﴿  ىمقًمفذم ُٓ َِ ّۡ َتۡف ُٕخ
َ
 اًمسؿقات ؼوظمؾَ  ؼؽؿؾَ ظم اهلل أنى  شمعؾؿقن أي»: ﴾َوأ

 .(1)ش!أنداًدا ًمف دمعؾقن صمؿ وإرض،

وهلذا مل يذهى إمم : قمؾقف اًمـوس رَ طِ شمقطمقد اًمرسمقسمقي أمر ومُ  ؿ أنى عؾَ ويـبغل أن يُ 

ر سمف أقمظؿ مـ  كؼقضف ـموئػي معروومي مـ سمـل آدم، سمؾ اًمؼؾقب مػطقرةٌ  قمغم اإلىمرا

ر سمغػمه، يمام ىمول اهلل   :رؾمؾفقمغم ًمسون  - قمز وضمؾ -يمقهنو مػطقرة قمغم اإلىمرا

﴿ ِ ِِف ٱّللٍّ
َ
ّۡ أ ُٙ ُِ ۡج رُُش اَُ ًّ  ىَ ۡرِض    َش

َ
َمَٰنِٰت َوٱۡۡل اِغرِ ٱلصٍّ  .[10: إسمراهقؿ]﴾نَ

اًمتوريخ أنؽر هذا اًمـقع مـ اًمتقطمقد، وإكام هـوك مـ  رِّ قمغم مَ  وٓ ُيعرف أطمدٌ 

مثؾ ومرقمقن اًمذي ـمغك وشمؽؼم، وكوزع ودمؼم، وىمول:  :يموسمر وشمظوهر سموإلكؽور

َعَِِٰٓنيَ ﴿ ا َربَّ ٱُۡ َْ ء: ﴾ ]َو ون مؽوسمرة ذم اًمظوهر، ، وًمؽـ هذا يم[23اًمشعرا

ىمع سمخالف ذًمؽ، يمام ىمول اهلل  ا﴿قمـف:  - قمز وضمؾ -واًمقا َٙ ِ ْ ة  ، أي:﴾وََحَرُدوا

ٓ  ﴿ذم اًمظوهر  ّۡ ُؽِۡ ُٙ ُٕهُص
َ
أ آ  َٙ ۡيَيَٖخۡ ُِّٚ  َوٱۡشتَ ـُ  ذم اًمبوـمـ. ، أي:[14]اًمـؿؾ:  ﴾اا َو

 ،وذم إقمصور اعمتلظمرة فمفر اًمشقققمققن اًمذيـ ىموم مذهبفؿ قمغم مبدأ )ٓ إَل

رة أنػسفؿ أجضو، (!احلقوة مودةو  .هلالج لج ون سمقضمقد اًمربرُّ ؼِ يُ  ًمؽـفؿ ذم ىمرا

                                                                 

 (370/ 1)اًمسوسمؼ  (1)
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 املبشح ايجاْٞ: ٌٖ ٜهفٞ اإلقساز بتٛسٝد ايسبٛب١ٝ يف ايدخٍٛ يف اإلضالّ؟

ر اًمشقخ أن إىمرارهؿ سملصؾ شمقطمقد اًمرسمقسمقي مل يـػعفؿ، ومل يدظمؾفؿ ذم اًمتقطمقد ىمرى 

قمغم  طوىموشمؾفؿ اًمرؾمقل ، وهق شمقطمقد اًمعبودة، طاًمذي دقموهؿ إًمقف اًمرؾمقل 

 ذًمؽ.

: مل يؽقكقا يدقمقن إمم هذا اًمـقع مـ - قمز وضمؾ -ؾ اًمذيـ سمعثفؿ اهلل ؾُم واًمرُّ 

اًمتقطمقد أصوًمي، وإكام يموكً دقمقهتؿ وخموـمبتفؿ ٕىمقامفؿ ذم شمقطمقد إًمقهقي، 

 أن شمقطمقد اًمرسمقسمقي هق اًمغويي مـ اًمتقطمقد!. ومـ اخلطل اقمتؼودُ 

 وهـو مسلختون:

 :طمؼقؼي شمقطمقد إًمقهقي: إومماعمسلخي 

د اهلل سملومعول اًمعبودو  وكحق ذًمؽ. ،واًمـذر ،واًمذسمح ،واًمسجقد ،يموًمدقموء :هق إومرا

وموًمضوسمط ذم اًمتؿققز سملم شمقطمقد اًمرسمقسمقي وإًمقهقي: أن شمـظر إمم اًمػعؾ هؾ 

ومفق مـ شمقطمقد  ،، ومنن يمون مـ أومعول اهلل؟أو مـ أومعول اًمعبد ،هق مـ أومعول اهلل

 شمقطمقد إًمقهقي. مـ يمون مـ أومعول اًمعبود ومفقاًمرسمقسمقي، وإن 

ٕن ًمف ىمدرة قمغم ذًمؽ، ومفذا ىمد  :و أن يشػقف مـ مرضفق  ومؿثال: مـ دقمو وًمِ 

ٕن اقمتؼوده أن هذ اًمقزم يشػل اعمريض : وىمع ذم اًمنمك ذم اًمرسمقسمقي وإًمقهقي

قمغم ضمفي آؾمتؼالل مـ  (ؿمػوء اعمرىض)ذك ذم اًمرسمقسمقي، ٕن هذا اًمػعؾ 

 .- شمعومم -اهلل أومعول 
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 مـ أومعول اًمعبود. (اًمدقموء)ٕن هذا اًمػعؾ  :ودقموؤه إيوه ذك ذم إًمقهقي

ِ ﴿واؾمتدل اًمشقخ قمغم ذًمؽ سمؼقًمف شمعومم:  ّللٍّ َؿ ٱ َْ  ْ ٚا ـُ ِ نَََل حَۡد َسٰخَِد ّلِلٍّ َٓ ۡ نٍّ ٱل
َ
وَأ

ا َذد 
َ
د سمؼقًمف:  .[18﴾ ]اجلـ: أ ِخدَ ﴿وذم اعمرا َسٰ َٓ ۡ ل ٌل ٕهؾ اًمعؾؿ ﴾ٱ  مـفو:: أىمقا

ِخدَ ﴿: أن اًمؼقل إول َسٰ َٓ ۡ  اؾمؿ مؽونوهق  ،مجع مسِجد قمغم وزن َمػِعؾ ﴾ٱل

 .-شمعومم  - إمويمـ اًمتل سُمـقً ًمؾصالة وذيمر اهللأي: مقضع اًمسجقد، سمؿعـك: 

فؿ عَ قَ : يموكً اًمقفقد واًمـصورى إذا دظمؾقا يمـوئسفؿ وسمِ تودة ؒىمول ىم

 .(1)هوه وطمدَ دُ طمِّ قَ أن يُ  طأذيمقا سموهلل، وملمر اهلل كبقف 

ِخدَ ﴿ :وعمعـك قمغم هذا اًمؼقلوم َسٰ َٓ ۡ ل نٍّ ٱ
َ
أمويمـ اًمعبودة اعمخصصي ، أي: ﴾َوأ

 ًمؾصالة واًمعبودة.

د سمـ اًمؼقل اًمثوين ِخدَ ﴿: أن اعمرا َسٰ َٓ ۡ ل  أقمضوء اًمسجقد. ﴾ٱ

. يعـل هذه إقمضوء (2): كزًمً ذم أقمضوء اًمسجقد ؒ ىمول ؾمعقد سمـ ضمبػم

 ن مجع مسَجد سمػتح اجلقؿ.هلل ومال شمسجدوا هبو ًمغػمه، وقمغم هذا اًمؼقل شمؽق

ِمْرُت أَْن »ىمول:  طاًمـبل  أنى  ¶ويمام ذم احلديٌ قمـ اسمـ قمبوس  أُ

ؿٍ  َعِي أَقْمظُ ؾَمبْ ؾْمُجَد قَمغَم   .(3)شأَ

                                                                 

 (.665/ 23) ششمػسػم اًمطؼمي» (1)

 (.244/ 8) ششمػسػم اسمـ يمثػم» (2)

 (.490ومسؾؿ ) ،(812وري )اًمبخ: أظمرضمف متػؼ قمؾقف( 3)
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ِخدَ ﴿ؾ ـ ضمعَ وىمريٌى مـ هذا اًمؼقل مَ  َسٰ َٓ ۡ ل  ومقؿق امجع مسَجد مصدر ﴾ٱ

 سمؿعـك اًمسجقد، يعـل وأن اًمسجقد هلل ٓ يؽقن ًمغػمه.

وضمد اعمبـقي أو إمويمـ اًمتل ُيعبد اهلل ومقفو، ويمذًمؽ إقمضوء وعمس، ومؾٍّ وقمغم يمُ 

 :ٓ ًمغػمه ▐وهل اًمسجقد، يمؾفو إكام شمؽقن هلل  ،اًمتل شمؽقن هلذه اهلقئي

 ُيعبد مع اهلل همػمه. أو أنومال جيقز أن ُيدقمك 

ْ ﴿ىمقًمف: و ٚا ـُ ۡد ََل حَ يشؿؾ دقموء اًمعبودة ودقموء اعمسلخي. دقموء اعمسلخي  :﴾نَ

 :طودقموء اًمعبودة: ضمـس اًمعبودات، يمام ىمول  ،سمالاًمطؾى واًم سمؿعـك

وَدةُ » بَ ًْمِع َق ا قَموُء ُه  .(1)شاًمدُّ

ا﴿وىمقًمف:  َذد 
َ
ِ أ َؿ ٱّللٍّ َْ  ْ ٚا ـُ ۡد ََل حَ ا﴿، ضموء ًمػظ ﴾نَ َذد 

َ
كؽرة ذم ؾمقوق  ﴾أ

ؽ مؼرب، وٓ كبل  مؾَ مجقع مـ يعبد مـ دون اهلل، ٓأي: اًمعؿقم،  وملوموداًمـفل 

 ، ومضال قمـ همػممهو.مرؾمؾ

 ا٤ تٛسٝد األي١ٖٝٛ:أمس 

شمقطمقد إًمقهقي ًمف قمدة أؾمامء ومـ أؿمفرهو: )شمقطمقد إًمقهقي(، و)شمقطمقد 

 اًمعبودة(،و)شمقطمقد اإلرادة واًمؼصد(.

 :٘أُٖٝت 
ع اًمتقطمقد، ومؿـ أضمؾف أُرؾمؾً اًمرؾمؾ، وأُنزًمً  شمقطمقد إًمقهقي أهؿ أنقا

مـ ظمؾؼ اجلفود، وىمومً ؾمقق اجلـي واًمـور، وهق اًمغويي  ؾمققُف  ًاًمؽتى، وؾُمؾى 

                                                                 

عامن سمـ اًمـُّ مـ طمديٌ(، 2969واًمؽممذي ) ،(1479أبق داود ) : أظمرضمفصحقح( 1)

 (.3407) شصحقح اجلومع»وصححف إًمبوين ذم ، شػم ؓسمَ 
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ٍّٔ وَٱۡۡلِنَس إَِلٍّ ِِلَۡفُتُدونِ ﴿ ، ىمول شمعومم:واإلكساجلـ  ا َخَِۡيُج ٱۡۡلِ َْ  ﴾َو

 إقمامل متقىمػ قمؾقف. ، وىمبقل]56اًمذاريوت:[

ع اًمتقطمقد، ومؿـ اقمتؼد إًمقهقي ومفق ُمعتؼِ وهق يتضؿى  د ًمغػمه مـ ـ مجقع أنقا

 اًمرسمقسمقي وإؾمامء واًمصػوت.

 : شمقطمقد إًمقهقي وشمقطمقد اًمرسمقسمقياًمعالىمي سملماًمثوكقي: اعمسلخي 

و ظموًمؼو موًمؽو رازىمو ومؿـ أىمر سموهلل رسم   :شمقطمقد اًمرسمقسمقي يستؾزم شمقطمقد إًمقهقي

 ه ذم اًمعبودة.ه وُيػردَ دَ قطمِّ ًمزم مـ ذًمؽ أن يُ  ،ا رسمِّ ُمدَ 

ِي﴿: شمعومم ومؼقًمف ُّ ٱَّلٍّ ُس ْ َربٍّ ا ٱنلٍّاُس ٱۡخُتُدوا َٙ حَّ
َ
أ َيُسّ َيٰٓ : اًمبؼرة] ﴾َخَِ

ر سمرسمقسمقتف  ومقف إؿمورة إمم أنى  ،[21 ر سموؾمتحؼوىمف ، يؾزم مـف هلالج لجاإلىمرا اإلىمرا

ِي﴿وهلذا ىمول:  :ًمؾعبودة ▐ ُّ ٱَّلٍّ ، ومفؿ إن ﴾َخََِيُسّ ٱۡخُتُدواْ َربٍُّس

﴿ ُ ٍّٔ ٱّللٍّ ُيُُٚ َِلَ  ّۡ ُٙ ٔۡ َخََِي ٍّْ  ّ ُٙ َۡلَ
َ
ًمؽـ مع ذًمؽ أذيمقا ، [87]اًمزظمرف: ﴾َشأ

رهؿ سمتقطمقد هرَ ىمرى  -قمز وضمؾ -ه، وموهلل سموهلل همػمَ  ؿ قمغم شمقطمقد اًمعبودة سمنىمرا

 اًمرسمقسمقي، سملومعول اهلل: اخلؾؼ واًمرزق وكحق ذًمؽ.

ًمف وملول أمر يلتقف ذم ـ أوى أمر ذم اًمؼرآن، مـ يؼرأ اًمؼرآن مِ  ُل وهذه أيي أوى 

َٔ  ﴿يمتوب اهلل هق هذا  ي ِ ّۡ َوٱَّلٍّ َيُس ِي َخَِ ُّ ٱَّلٍّ ُس ْ َربٍّ ا ٱنلٍّاُس ٱۡخُتُدوا َٙ حَّ
َ
أ َيٰٓ

ُيَٚن ِْٔ  ّۡ َتخٍّ ّۡ َُفٍَُِّس ۡرَض نَِرٰش   ٢١َرۡتُِِس
َ
ُّ ٱۡۡل ُس َُ ََ ِي َحَف ة، دَ ممفى  ﴾اٱَّلٍّ

آءَ ةَِٖآء  ﴿ َٓ آء  ﴿و، و حمػقفمؾمؼػ ﴾َوٱلصٍّ َْ آءِ  َٓ َٔ ٱلصٍّ َٕزَل ِْ
َ
َٔ  َوأ ۡخَرَج ةِِٗۦ ِْ

َ
أ نَ
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َرِٰت رِزۡى   َٓ ّۡ ٱثلٍّ وذيؽ  د  ومؿـ يموكً هذه صػتف ومال يؾقؼ أن يؽقن ًمف كِ  ،﴾ا ٍُُّس

َٕداد  ﴿
َ
ِ أ ْ ّلِلٍّ ٚا ُِ َف ََل ََتۡ ٚنَ نَ ُٓ َِ ّۡ َتۡف ُٕخ

َ
ًمف  دى أنف ٓ كِ ، [22-21]اًمبؼرة:  ﴾ا َوأ

ر إمقر: ومفق سمقده اخلؾؼ وُيدسمِّ  ▐يستحؼ اًمعبودة وٓ كظػم ًمف، وأنف 

زق احوًمؽ اعمتٍمف، ومال يصح أن جُيعؾ ًمف ذيؽ ذم اًمعبودة. وهذا مـفٍ  اًمرا

ين: آؾمتدٓل قم  غم شمقطمقد اًمعبودة سمتقطمقد اًمرسمقسمقي.ىمرآ

ءٖ ﴿ىمول شمعومم:  ِ ََشۡ
َٚ  َخُِِٰو ُكّ ُ٘ َٗ إَِلٍّ  ٰ ّۡ  ََلٓ إَِل ُ َربَُّس ُّ ٱّللٍّ ُِس َۚ  َذُٰ ٱۡخُتُدوهُ  نَ

ءٖ  ِ ََشۡ
ٰ ُكّ َٚ لََعَ ُ٘ َ   َو ِ ﴿[، وىمول شمعومم: 102]إنعوم:  ﴾َوكِي

ُ َخُِِٰو ُكّ ٱّللٍّ
ِ ََشۡ 

ٰ ُكّ َٚ لََعَ ُ٘ ءٖ  َو َ  ََشۡ َٔ  ٦٢ءٖ َوكِي ي ِ ۡرِضِۗ َوٱَّلٍّ
َ
َمَٰنِٰت َوٱۡۡل َياِِلُد ٱلصٍّ َْ ۥ  ُ َلٍّ

ُّ ٱَُۡخِٰسُوَن َزَهُرواْ أَِب ُ٘  ًَ ِ ٰٓه
َٓ وْ

ُ
أ  ِ ۡخُتُد  ٦٣َيِٰج ٱّللٍّ

َ
ٓ أ ُمُرٓوّّنِ

ۡ
ِ حَأ ذَلَۡۡيَ ٱّللٍّ

َ
َۡ أ ىُ

ا ٱَُۡجُِِٰٙٚنَ  َٙ حَّ
َ
إِنٍّ ﴿: ♠ل شمعومم قمـ قمقسك و[، وىم64 - 62]اًمزمر:  ﴾أ

َۚ َهَٰذا ِصَرٰط   ٱۡخُتُدوهُ ّۡ نَ ُس َ َرّّبِ َوَربَّ يّ   ٱّللٍّ ۡصَخيِ َّْ
 [.51]آل قمؿران:  ﴾

 َل سموب شمقطمقد اإلهلقي هق: شمقطمقد اًمرسمقسمقي، ومنن أوى »:  ؒ ىمول اسمـ اًمؼقؿ

مو يتعؾؼ اًمؼؾى يتعؾؼ سمتقطمقد اًمرسمقسمقي، صمؿ يرشمؼل إمم شمقطمقد اإلهلقي، يمام يدقمق 

 ٍُّ سمف هبذا اًمـقع مـ اًمتقطمقد إمم اًمـقع أظمر، وحيتَ قمبوده ذم يمتو - ؾمبحوكف -اهلل 

 . (1)شضقكف سمنميمفؿ سمف ذم اإلهلقيأهنؿ يـؼُ  هؿ سمف، صمؿ خيؼِمُ رُ قمؾقفؿ سمف ويؼرِّ 

                                                                 

 .(431/ 1ش )مدارج اًمسوًمؽلم» (1)
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ـ شمقطمقد اًمرسمقسمقي، وشمقطمقد اًمرسمقسمقي شمقطمقد إًمقهقي يتضؿى  :أنى  اخلالصيو

 يستؾزم شمقطمقد إًمقهقي.

ٓى بشمقطمقد إًمقهقي، ومفق مل يع َؼ ومؿـ طمؼى  و ظموًمؼو  وهق يعتؼد أن ًمف رسم  د اهلل إ

 اهلل ذم رسمقسمقتف ومفذا يستؾزم أن يقطمد اهلل ذم أخقهقتف. دَ ومـ وطمى  .را سمِّ دَ مُ 

ؼ سموٕمقر اًمعؾؿقي، وشمقطمقد إًمقهقي يتعؾؼ سموٕمقر شمقطمقد اًمرسمقسمقي يتعؾى 

 اًمعؿؾقي.

 ٖ٘ٝاّ تٓب: 

أصؾ مـ أصقل اًمتقطمقد ػفؿ ممو ؾمبؼ اًمتزهقد ذم شمقطمقد اًمرسمقسمقي، سمؾ هق ٓ يُ 

 ٓ يصح إؾمالم اًمعبد إٓ سمف.

ذم أومعوًمف،  -شمعومم  - وىمد يؼع اًمنمك ذم اًمرسمقسمقي، سمجعؾ ذيؽ مع اهلل

يُج ﴿يموخلؾؼ واًمرزق واًمتدسمػم. يموًمـؿرود اًمذي ىمول:  ِْ
ُ
ۦ َوأ ِۡحِ

ُ
ا۠ أ َٕ

َ
﴾ ]اًمبؼرة: أ

ر ذم يعتؼد أن سمعض اعمخؾقىموت شممصمِّ وكحُقه مـ  ومفذا ذك ذم اًمرسمقسمقي.، [258

يعتؼد أن سمعض ، ومـ اًمرض واًمـػع وطمريمي إضمسوم اًمعؾقيي، أو سمقده

 اعمخؾقىموت قمـدهو قمؾؿ اًمغقى اعمطؾؼ.

 ًمؽـ وىمع اًمؽالم ذم شمؼرير شمقطمقد إًمقهقي حو ؾمبؼ ذم أمهقتف.

 :املبشح ايجايح: َع٢ٓ )ال إي٘ إال اهلل(

 : ٓ معبقد سمحؼ إٓ اهلل. معـوهو
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، واخلؼم مؼدر شمؼديره: (إَل)، واؾمؿفو: قمؿؾ إنى  : كوومقف ًمؾجـس شمعؿؾ(ٓ)ومـ 

نٍّ ٱ﴿د ًمؽـفو سموـمؾي، عبَ ٕن هـوك آخفي همػم اهلل شمُ  :طمؼ  
َ
ًَ ةِأ ِ ٰل نٍّ َذ

َ
وَّ َوأ َٚ ٱۡۡلَ ُ٘  َ ّللٍّ

 َُ َبِٰػ َٚ ٱُۡ ُ٘ َٚن ِْٔ ُدوِِٕٗۦ  ـُ ۡد ا يَ َْ
 [.62]احلٍ:  ﴾

قمغم آظمؽماع إٓ سملن معـوهو: ٓ ظموًمؼ إٓ اهلل، أو ٓ ىمودر  ومـ اخلطل اًمؼقُل 

 وذًمؽ ٕمقر مـفو: :اهلل، أو ٓ مقضمقد إٓ اهلل

س سمؿعـك  أنى : أوٓ يمؾؿي )إَل( قمـد اًمعرب: وِمعوٌل سمؿعـك مػعقل، يمِغرا

ش سمؿعـك مػروش، ويمتوب سمؿعـك مؽتقب: ومنَل سمؿعـك ملخقه،  مغروس، ووِمرا

عبقد، ومـف ىمقل د، ومؿعـك ملخقه: مؽ واًمتعبُّ ف ذم ًمغي اًمعرب معـوه: اًمتـسُّ واًمتلخُّ 

 رؤسمي سمـ اًمعجوج:

هِ اعمُ  هلل درُّ اًمغوكقوِت   (1)لفِ ـ شملخُّ مِ  ـَ عْ ضَم واؾمؽَمْ  ـَ حْ ؾمبى              دى

ءةضموء دي. وأي مـ شمعبُّ  ةٍ  ذم ىمرا  أي قمبودشمؽ. ،(2)﴾ًَ خَ َ٘ ََل َك ِإَوَذرَ يَ وَ ﴿: ؿموذى

ظموًمؼ إٓ  رون هبذا اعمعـك: )ٓأن يمػور ىمريش واعمنميملم ذم اجلوهؾقي يؼِ : صموكقو

اهلل، أو ٓ ىمودر قمغم آظمؽماع إٓ اهلل(، وأيوت يمثػمة ذم اًمدًٓمي قمغم ذًمؽ، 

 وؾمبؼً.

                                                                 

 .(108/ 3ش )اًمؽومؾ ذم اًمؾغي وإدب» (1)

 .(124/ 1ش )اًمطؼمي شمػسػم»يـظر:  (2)
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: طوحو ىمول هلؿ اًمرؾمقل  :  شٓ إَل إٓ اهلل»: ىمقًمقا ، ىموًمقا ََ ﴿شمػؾحقا َحَف
َ
أ

َخاب   ـُ ءٌ  ا َوِٰذًدا  إِنٍّ َهَٰذا لَََشۡ  ٙ ٰ َث إَِل َٙ ِ ر ومؾق يمون معـوهو يمام ذيم، [5 ]ص: ﴾ٱٓأۡلل

 ًمؽوكقا مسؾؿلم!.

، -يمام ؾمبؼ سمقوكف  -يـ سمتقطمقد اًمرسمقسمقي ذم اجلؿؾي رِّ ؼِ وىمد يمون يمػور ىمريش مُ 

 وإكام يموكً اخلصقمي معفؿ ذم شمقطمقد اًمعبودة.

ُ  َوإِكىاَم يَعْـُقنَ »وىمقل اًمشقخ:  ِـ )اإلًِمَـِف( َمو يَعْـِل اعم ِد(سم قِّ : شنْمِيمُقنَ ذِم َزَموكِـَو سمِؾَػِْظ )اًمسى

ف ًمف اًمـوس سمطؾى احلوضموت وشمػريٍ ًمػظ ؿموئع ذم زمـف يطؾؼ قمغم مـ يتقضمى  يشػم إمم

ع اًمعبودة يموًمذسمح واًمـذر.ٍْمَ ، أو شمُ اًمؽرسموت  ف ًمف رء مـ أنقا

ع اًمتقطمقد  :وموئدة: اؿمتامل يمؾؿي اًمتقطمقد قمغم أنقا

ع اًمتقطمقد يمؾفو، إمو سموًمتضؿـ، وإمو  )ٓ إَل إٓ اهلل( شمشؿؾ مجقع أنقا

م ىمقل اًمؼوئؾ: )أؿمفد أن ٓ إَل إٓ اهلل( يتبودر إمم اًمذهـ أن  وذًمؽ أن :سموًٓمتزا

د هبو شمقطمقد اًمعبودة  ـ وهذا اًمتقطمقد متضؿِّ  (،ك شمقطمقد إًمقهقيؿى َس اًمذي يُ )اعمرا

ا ًمف ر  ؼِ يعبده طمتك يؽقن مُ  ٓه، ومنكف دَ طْم مـ قمبد اهلل وَ  ؾى ًمتقطمقد اًمرسمقسمقي: ٕن يمُ 

د عبُ ؾمامء واًمصػوت: ٕن اإلكسون ٓ يَ سموًمرسمقسمقي، ويمذًمؽ هق متضؿـ ًمتقطمقد إ

ـ قمؾؿ أنف مستحؼ ًمؾعبودة، حو ًمف مـ إؾمامء واًمصػوت، وهلذا ىمول إٓ مَ 

هقؿ ٕبقف:  ِج ﴿إسمرا ةَ
َ
أ ًَ َيٰٓ ٖ ـَ ُؿ َوََل ُحۡتِۡصُ َوََل ُحۡلِِن  َٓ َۡص ي ا ََل  َْ َّ َتۡفُتُد  ِ ل
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وشمقطمقد إؾمامء ومتقطمقد اًمعبودة متضؿـ ًمتقطمقد اًمرسمقسمقي  [،42]مريؿ:  ﴾ا ٔ  َشۡي 

 .(1)واًمصػوت

 :املبشح ايسابع: غب١ٗ بدع١ تكطِٝ ايتٛسٝد

 :عسض ايػب١ٗ 

د ذم شمؼسقؿ اًمتقطمقد إمم شمقطمقد اًمرسمقسمقي وإًمقهقي وإؾمامء واًمصػوت، مل يرِ 

م، ومل يـؼؾ أن اًمـبل  اًمسـي، ومل يـؼْؾ ذم اًمؽتوب وٓ   طقمـ اًمصحوسمي اًمؽرا

ع: يمون يؿتحِ  قمؾقؽ حتؼقؼ شمقطمقد ؟ سموًمرسمقسمقي َت رْ رَ أىمـ اًمـوس ذم هذه إنقا

 ؟.أتممـ سموٕؾمامء واًمصػوت !إًمقهقي

طُم ومفق إذن سمدقمٌي طمودصمي جيى اـمِّ   ف.را

 :ْكض ايػب١ٗ 

 : كؼقل: مو مرادك سمعدم ورود هذه اًمؼسؿي اًمثالصمقي؟أوٓ

 معـك؟ مأهنو مل شَمِرد ًمػظو أ أتؼصد

ِرد ًمػظو شَم  .ومنن ىمول: مل 

ب سً قمبودة قمؿؾقي، ومال يؾزم ورود هذه ؾؿقي وًمق: هذه مسلخي قمِ وموجلقا

 دون إؾمامء.واحلؼوئؼ ؼمة سموعمسؿقوت إًمػوظ سمحروومفو، وموًمعِ 

                                                                 

 (.82/ 1) شجمؿقع ومتووى ورؾموئؾ اًمعثقؿلم»: ظريـ (1)
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مل شمرد هذه اعمصطؾحوت  أرأجً )كقاىمض اًمقضقء( و)ذوط اًمصالة( ومنن

ي أمقرا اًمسـي هبذا اًمؾػظ، ًمؽـ دل اًمؽتوب واًمسـي قمغم أن صمؿى ٓ ذم ذم اًمؽتوب و

ؼفوء واصطؾحقا قمغم شمسؿقتفو )كقاىمض اًمقضقء(، عفو اًمػبى تَ شمػسد اًمقضقء، ومتَ 

 وهؽذا ذم )ذوط اًمصالة(.

وا أنى - شمعومم -ومؽذًمؽ شمقطمقد اهلل  مـ اًمـصقص مو يدل  ، كظر اًمعؾامء ومرأ

ده سملومعوًمف، وموصطؾحقا قمغم شمسؿقتف )شمقطمقد اًمرسمقسمقي(،  قمغم شمقطمقد اهلل وإومرا

دِ  وصطؾحقا قمغم شمسؿقتف ه سملومعول اًمعبد، ومومـفو مو يدل قمغم شمقطمقد اهلل وإومرا

)شمقطمقد إًمقهقي(، ومـفو مو يدل قمغم شمقطمقده سملؾمامئف وصػوشمف، وموصطؾحقا قمغم 

 شمسؿقتف )شمقطمقد إؾمامء واًمصػوت(.

ؾمامء واًمصػوت ومسامى  ه )شمقطمقد اعمعرومي ومـ اًمعؾامء مـ دمٍ اًمرسمقسمقي وٕا

ًمقهقي )شمقطمقد اًمؼصد واًمطؾى( ٕمر ذم هذاواإلصمبوت(، وؾمؿك شمقطمقد ا  .ىمريى ، وا

 وموعمصطؾحوت اًمعؾؿقي حيؽؿ قمؾقفو سمدًٓمتفو ومعـوهو ٓ سملخػوفمفو.

. ومفذه اًمؼسؿي (وطمرف ،وومعؾ ،اؾمؿ :اًمؽالم)مثول ذًمؽ: ىمقل اًمـحوة: و

تٍ سمف ذم اًمعرسمقي، ًمؽـفو ىمسؿي اًمثالصمقي مل شمرد قمـ اًمعرب، ومل يـطؼ هبو أطمد ممـ حُي 

ء ًمؽالم اًمعرب، ومقضمدوا أن ف ٓ خيرج قمـ هذه صحقحي مبـقي قمغم آؾمتؼرا

 إىمسوم اًمثالصمي.

ِرد هذه اًمؼسؿي معـك شَم  .وإن ىمول: مل 
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وموًمـصقص  :ـ مل يعؼؾ كصقص اًمؽتوب واًمسـي: أن هذا ىمقل مَ وموجلقاب

 واضحي اًمدًٓمي ذم هذه اًمؼسؿي اًمثالصمقي، وٓ يـؽر ذًمؽ إٓ ضموهؾ أو مؽوسمر.

ِا﴿ومـ أفمفر إدًمي ىمقًمف شمعـومم:  ّ ة ُ٘ ۡزاََثُ
َ
ُٔ أ اۡؤِْ اا يُ َْ اّ َو ُ٘ ِ إَِلٍّ َو ٱّللٍّ

ُكٚنَ  ۡۡشِ َّْ
 [، ومؼد أثبً هلؿ إيامكو سموهلل، وذيمو سمف!.106]يقؾمػ:  ﴾

وهؽذا  ،، وينميمقن سمف ذم قمبودشمف- شمعومم -واعمعـك أهنؿ يممـقن سمرسمقسمقي اهلل 

 ومسهو أئؿي اًمسؾػ:

 ظمؾؼ َمـ: هلؿ ىمقؾ إذا إيامهنؿ، مـ» ذم هذه أيي: ¶اسمـ قمبوس  ىمول

 .(1)ش!منميمقن وهؿ. اهلل: ىموًمقا  اجلبول؟ ظمؾؼ ـومَ  إرض؟ ظمؾؼ ـومَ  اًمسامء؟

 ف،رسمُّ  اهلل أن أنبلك إٓ مـفؿ اأطمد شمؾؼك ًمسً إكؽ»ومقفو:   ؒ وىمول ىمتودة

 . (2)ش!قمبودشمف ذم منمك وهق .ورزىمف ظمؾؼف اًمذي وهق

ء اًمؼرآن اًمعظقؿ قمغم أن شمقطمقد »:  ؒ ىمول اًمشقخ اًمشـؼقطل وىمد دل اؾمتؼرا

 ، ومذيمرهو، وأـمول ذم طمشد إدًمي قمؾقفو.(3)ش...أىمسوم اهلل يـؼسؿ إمم صمالصمي 

ٌ ومقفؿ يموكقا يممـقن سموهلل، وأنف عِ أن اًمذيـ سمُ  دْ دمِ  طؾ ذم دقمقة اًمـبل : شملمى صموكقو

زق اعمُ   مـفؿ سمذًمؽ؟. طفؿ ذًمؽ؟ وهؾ ايمتػك اًمـبل عَ ر، ومفؾ كػَ سمِّ دَ اخلوًمؼ اًمرا

                                                                 

 شمؼدم خترجيف. (1)

 شمؼدم خترجيف. (2)

 (.410/ 3ش )أضقاء اًمبقون» (3)
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: ٓ إَل إٓ اجلقاب اهلل، وملبقا واؾمتؽؼموا : ٓ، سمؾ دقموهؿ إمم أمر آظمر: ىمقًمقا

 : َخاب  ﴿وىموًمقا ـُ ٌء  ا َوِٰذًدا  إِنٍّ َهَٰذا لَََشۡ  ٙ ٰ َث إَِل َٙ ِ ََ ٱٓأۡلل َحَف
َ
آمـقا ، [5 ]ص: ﴾أ

 سموهلل رسمو، وأذيمقا معف همػمه ذم اًمعبودة.

ذم إصمبوت شمقطمقد اًمرسمقسمقي، وشمقطمقد إًمقهقي، وأن هذه  ؿ هذا يموٍف فْ ومػَ 

 .(1)ي مستـدة قمغم اًمدًمقؾ اعمعتؼمؿَ ْس اًمؼِ 

• • •

                                                                 

د.  شاًمؼقل اًمسديد ذم اًمرد قمغم مـ أنؽر شمؼسقؿ اًمتقطمقد»( ًمؾؿزيد ذم هذه اعمسلخي، يـظر: 1)

د.  شي وإًمقهقيطمؼقؼي اًمتقطمقد، واًمػروق سملم اًمرسمقسمق» ،قمبداًمرزاق سمـ قمبداعمحسـ اًمبدر

 قمكم سمـ كػقع اًمعؾقوين.
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 ىمول اًمشقخ ؒ:

ًُ ًَمَؽ َمْعِروَمَي ىَمْؾٍى، » ًَ َمو ىُمْؾ ًَ إَِذا قَمَروْم كَ  َوقَمَروْم ْ   اًمنمِّ
ِ
ُ  ىَموَل  اًمىِذي سمِوّللى  وِمقفِ  اّللى

﴿ َ ِ  إِنٍّ ٱّللٍّ َك ةِٗ ن يُۡۡشَ
َ
ًَ  ،[48: اًمـسوء]﴾ ََل َحۡلهُِر أ ـَ  أَيَي، َوقَمَروْم   ِدي

ِ
 اًمىِذي اّللى

 ٌَ ـْ  ؾُمَؾ اًمرُّ  سمِف سَمَع هِلِؿْ  ِم ُ  َيْؼبَُؾ  ٓ اًمىِذي، آظِمِرِهؿْ  إِمَم  أَوى ـْ  اّللى ًَ ؾِمقَ  أطَمٍد  ِم ُه، َوقَمَروْم ا

ـَ اجْلَْفِؾ هِبََذا هموًمُى َمو أْصبََح  : = اًمـىوِس قَمَؾقِْف ِم  أَوَموَدَك وَموِئَدشَملْمِ

ومَم   َوَرِْحَتِِف، يَماَم ىَموَل شَمَعومَم إُ
ِ
ِ َوبِرَۡۡحَخِِٗۦ ﴿ :: اًْمَػَرُح سمَِػْضِؾ اّللى َِ ٱّللٍّ َۡ ةَِهۡظ ىُ

 ْ ٚا ۡهرَُذ َي ِۡ ًَ نَ ِ ٰل تَِذ .[58]يقكس:  ﴾نَ

ًَ أَنى اإِلْكَسوَن يْؽُػُر سمَِؽؾَؿٍي - أَجًْضو -َوأَوَموَدَك  قَؿ وَمِنكىَؽ إَِذا قَمَروْم
: اخْلَْقَف اًْمَعظِ

ـْ ًمَِسوكِِف، َوىَمْد َيُؼقهُلَو   ُيْعَذُر سمِوجْلَْفِؾ، َوىَمْد َيُؼقهُلَو وَمال -َوُهَق ضَموِهٌؾ  -خُيِْرضُمَفو ِم

ُـّ    َوُهَق َيظُ
ِ
سمُف إِمَم اّللى َو شُمَؼرِّ ـى  -أهنى ورُ يَماَم فمَ ُ َمو ىَمصى  فُ و إِْن أْخَفؿَ ، ظُمُصقًص - اًْمُؽػى اّللى

ـْ ىَمْقِم ُمقؾَمك  ُْؿ أتَْقُه ىَموِئِؾلمَ  - َمع َصالطِمِفْؿ َوقِمْؾِؿِفؿْ  - ♠قَم  :أهَنى

﴿ َ ٙ  ٱۡحَفَ نلٍّ ٰ ا آ إَِل َٓ ٌَ ث  ا  َٙ ِ ل ا ّۡ َء ُٙ َ ، فُ ، وَمِحقـَِئٍذ َيْعظُُؿ ظَمْقومُ [138]إقمراف:  ﴾ل

ُص  فُ َوطِمْرُص  ـْ َهَذا َوأْمثَوًمِف. فُ قَمغَم َمو خُيَؾِّ  ِم

 َ ـْ طِمْؽَؿتِفِ  -ؾُمبَْحوكُف  -َواقْمَؾْؿ أَنى اّللى ٌْ َكبِق و هِبََذا اًمتَْقطِمقِد  ِم ْ َيبَْع ٓى مَل ضَمعَؾ  إ

ُدّو  ﴿ :يَماَم ىَموَل شَمَعومَم  ،أقْمَداءً ًَمُف  ـَ ِبٍّ 
َٕ ِ

ا ُُِكّ َٖ ِۡ ًَ َحَف ِ ٰل َذ ِس ا َشَيِٰػنَي ٱۡۡلِنَوَك
 ِّٔ نعوم: ﴾ َوٱۡۡلِ ،، أَيَي. [112]ٕا ٌٍ  اًمتىْقطِمقِد قُمُؾقٌم يَمثػَِمٌة َوطُمَج

ِ
 َوىَمْد يُؽقُن ٕقَْمَداء
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ُٙ ﴿ :يَماَم ىَموَل شَمَعومَم  ُِ ّۡ رُُش ُٙ ا َحآَءۡت ٍّٓ َِ َٔ نَ ِ ّْ  ّ ُ٘ َٖد ا ـِ َٓ ِ ْ ة ٚا َِنِٰج نَرُِذ ّي ۡۡلَ ِٱ ّ ة
 ِّ ِۡ فِ  َٓ أَييَ  [،83]هموومر: ﴾ ٱُۡ

ِ
ًَ أنى اًمطىِريَؼ إِمَم اّللى ًَ َذًمَِؽ، َوقَمَروْم سُمدى ًَمُف  .إِذا قَمَروْم

 ٍٍ ـَ قَمَؾقِْف، أَْهِؾ وَمَصوطَمٍي، َوقِمؾٍْؿ، َوطُمَج  ىَموقِمِدي
ٍ
ـْ أقْمَداء ضِمُى قَمَؾقَْؽ أَ  = ِم ْن شَمْعَؾَؿ وَموًْمَقا

ُمُفْؿ  ـَ ىَموَل إَِموُمُفْؿ َوُمَؼدى ِذي قَوـملَِم اًمى  اًمشى
ِ
 َمو َيِصػُم ؾِمالطًمو شمَُؼوشمُِؾ سمِِف َهُمٓء

ِ
ـِ اّللى ـْ ِدي ِم

َّ ﴿ :-قمزى َوضَمؾى  -ًمِرسمَؽ  ي ۡصَخيِ ُٓ ۡ ل ًَ ٱ ّۡ ِصَرَٰغ رۡفَُدنٍّ لَُٙ
َ
قمراف: ﴾ َۡل  .، أَييَ [17 -16]ٕا

ـْ إِْن أىَْمبَؾْ    إِمَم ً َوًَمِؽ
ِ
، َوسَمقِّـوشمِِف وَمال -شَمَعومَم  -اّللى

ِ
ٍِ اّللى ًَ إِمَم طُمَج ، َوأَْصَغقْ

يًها﴿خَتَْػ، َوَٓ حَتَْزْن  ِٔ ََكَن َطفِ َطٰ ۡي ۡيَد ٱلشٍّ ٌَ لُّ [76﴾ ]اًمـسوء: إِنٍّ  . َواًْمَعومِّ

يِملم،   اعْمنُْمِ
ِ
 َهُمٓء

ِ
ـْ قُمَؾاَمء ـَ َيْغِؾُى إًَْمَػ ِم ـَ اعْمَُقطّمِدي ِإَونٍّ ﴿ :يَماَم ىَموَل شَمَعومَم ِم

َغُِِٰتٚنَ  ُّ ٱُۡ ُٙ َ ل  [173﴾ ]اًمصووموت: ُحَٖدَٕا 
ِ
بُقَن  -شَمَعومَم  -: وَمُجـُْد اّللى

ُهُؿ اًْمَغوًمِ

ِد  ـَوِن، ِوإٌكاَم اخْلَْقُف قَمغَم اعْمَُقطمِّ قِْػ َواًمسِّ بُقَن سمِوًمسِّ
َسوِن يَماَم ُهُؿ اًْمَغوًمِ ِي َواًمؾِّ سمِوحْلُجى

ُ قَمَؾقْـَو سمِِؽتَوسمِِف اًمىِذي ضَمَعَؾُف اًمىِذي َيْسؾُ  ـى اّللى ُؽ اًمطىِريَؼ َوًَمقَْس َمَعُف ؾِمالٌح. َوىَمْد َم

﴿  ٖ ٰ َي ِ حِۡت
ُِكّ ءٖ ا ُّ د   ََشۡ ُ٘ ث  ى َو ، وَمال َيلْيِت َصوطِمُى سمِوـمٍِؾ [89﴾ ]اًمـحؾ: َورَۡۡحَ

ُ سُمطاْلهَنَ  ِن َمو َيـُْؼُضَفو، َوُيبلمِّ ٓى َوذِم اًْمُؼْرآ ٍي إ ُحجى
ًَ ﴿ :و، يَماَم ىَموَل شَمَعوَمَم سمِ َٕٚ حُ

ۡ
أ َوََل يَ

َٔ َتۡهِصًۡيا ۡذَص
َ
ّوِ َوأ ۡۡلَ ِٱ ًَ ة ٰ َن ٍَ إَِلٍّ ِحئۡ َث َٓ ِ ىَموَل سَمْعُض  [،33﴾ ]اًمػرىمون: ة

ِؾ إِمَم َيْقم اًْمِؼقَوَميِ 
ٍي َيلْيت هِبَو أَْهُؾ اًْمبَوـمِ ٌي ذم يُمؾِّ طُمجى : َهِذِه أَيُي قَمومى ـَ ي ِ  .شاعْمَُػسِّ

 ح:اًمنم

 ـ هذا اعمؼطع مبحثلم:شمضؿى 
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 :ذيو قًب، ٚمثس٠ُ املبشح األٍٚ: احلح ع٢ً َعسف١ ايتٛسٝد ٚايػسى َعسف١َ

فو: معرومي اًمتقطمقد واًمنمك مـ اعمفامت ًمؽؾ مسؾؿ، وملوامر اهلل يمثػمة أقمظؿُ 

هقف يمثػمة أقمظؿفو: اًمنمك سمف.ه، شمقطمقدُ  وإذا طمؼؼ اعمسؾؿ هذا إمر قمؾام  وكقا

 صمؿرات ـمقبي، مـفو: وقمؿال: أورث ًمف ذًمؽ

 :إمـ وآهتداء ذم اًمدكقو وأظمرة -1

ُٔ ﴿ :ىمول شمعومم ْۡ ُّ ٱۡۡلَ ُٙ َ ل  ًَ ِ ه ٰٓ َٓ ْو
ُ
ٍم أ ِۡ ّ ةُِؾ ُٙ َٖ ٰ َم ٚٓاْ إِي ّۡ يَِۡبُِص َ َول ٚاْ  ُٖ َْ َٔ َءا ي ِ ٱَّلٍّ

َخُدونَ  ۡٙ ّ مَّ ُ٘ ُم ﴿: -قمز وضمؾ  -ىمول و ،[82﴾ ]إنعوم: َو ۡٚ ُ َهَٰذا يَ اَل ٱّللٍّ ىَ
ِٰدرِ  َٖهُؿ ٱُصٍّ ّۡ يَ ُٙ يقَم »: ¶ ، ىمول اسمـ قمبوس[119]احوئدة:  نَي ِصۡدُر

 .(1)شديـ شمقطمقُدهؿيـػع اعمقطمِّ 

وموهلدايي ذم اًمدكقو سموًمعؾؿ اًمـوومع واًمعؿؾ اًمصوًمح، وذم أظمرة هيتدون إمم 

ُتُدوَن ﴿ اجلـي. ىمول شمعومم: ٚاْ َحفۡ ُ ا ََكٕ َْ ّۡ َو ُٙ ۡزَوَٰح
َ
َوأ ٚاْ  ُٓ َٔ َؽَِ ي ِ واْ ٱَّلٍّ ِْٔ  ٢٢ٱۡذُۡشُ

ِّ دُ  ِري ََِلٰ ِصَرِٰط ٱۡۡلَ ّۡ إ ُ٘ ُدو ۡ٘ ٱ ِ نَ  [.23، 22]اًمصووموت:  ﴾وِن ٱّللٍّ

 .(2)شاًمتقطمقد هق ،ؾ مو شمزيمق سمف اًمؼؾقب وإرواحأص»: ىمول اسمـ اًمؼقؿ

 :دظمقل اجلـي، واًمـجوة مـ اًمـور -2

                                                                 

 (.3/235( شمػسػم اسمـ يمثػم )1)

 (.49/ 1) شإهموصمي اًمؾفػون» (2)
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َٓ »ط: رؾمقل اهلل  : ىمولىمول قمـ قمبودة سمـ اًمصومً ؓ ؿَمِفَد أَْن  ـْ  َم

ٓى اهلُل َوطْمدَ  ًَمفُ إََلَ إِ يَؽ  َٓ َذِ ًدا قَمبُْدهُ َوَرؾُمقًمُفُ  ،هُ    ،َوأَنى حُمَؿى
ِ
ُد اهلل بْ َوأَنى قِمقَسك قَم

ىيَ طَمؼ   ،َوُروٌح ِمـْفُ  ،َوَرؾُمقًمُفُ َويَمؾَِؿتُفُ أَخَْؼوَهو إِمَم َمْريَؿَ  أَْدظَمؾَفُ اهلُل ، َواًمـىوَر طَمؼ   ،َواجْلَـ

ًْمَعَؿؾِ  ـَ ا َي قَمغَم َمو يَموَن ِم  .(1)شاجْلَـى

ِر »ىمول:  طقمـ اًمـبل  قمتبون سمـ موًمؽ ؓ وقمـ و ـى مَ قَمغَم اًم وَمنِنى اهللَ طَمرى

ـْ ىَموَل  ٓى اهللُ ):َم  (، َٓ إََلَ إِ
ِ
َذًمَِؽ َوضْمَف اهلل تَِغل سمِ بْ  .(2)شَي

 :مغػرة اًمذكقب -3

و : عوممشمَ  اهللُ  ىموَل »يؼقل:  ط: ؾمؿعً رؾمقل اهلل ىمول  ؓ قمـ أنس َي

ـَ آدَمَ  َْرِض ظَمطَويَوًمَْق أتَقْتَـِل  ،اسْم ْٕ ِب ا و ،سمُِؼَرا ئً ؿَمقْ ُك يِب  َٓ شمنُْمِ قتَـِل 
تَُؽ ، صمُؿى ًمَؼِ قْ تَ َ َٕ

َرةً  هِبَو َمْغِػ َرا ُؼ
 .(3)شسمِ

ف مـ شمقطمقده واًمـفل قمـ ؾَ ؾُم ؾؿ سمام سمعٌ اهلل سمف رُ أن اًمعِ  وذيمر اًمشقخ ؒ

 يقرث وموئدشملم: ،اًمنمك سمف

  إومم: اًمػرح سمػضؾ اهلل ورِحتفاًمػوئدة: 

                                                                 

 (.28(، ومسؾؿ )3435: أظمرضمف اًمبخوري )متػؼ قمؾقف( 1)

 (.33( وذم مقاضع أظمرى، ومسؾؿ )425: أظمرضمف اًمبخوري )متػؼ قمؾقف (2)

(، 4305ش )إوؾمط»ذم  (، واًمطؼماين3540: أظمرضمف اًمؽممذي ذم ؾمــف )صحقح (3)

 ، وصححف إًمبوين.شطمسـ همريى، ٓ كعرومف إٓ مـ هذا اًمقضمف»وىمول اًمؽممذي: 

 (، مـ طمديٌ أيب ذر ؓ.2687مسؾؿ ذم صحقحف )قمـد وًمف ؿموهد أظمرضمف  
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َٚ َخۡۡي  ﴿ شمعومم: يمام ىمول اهلل ُ٘  ْ ٚا ۡهرَُذ َي ِۡ ًَ نَ ِ ٰل خِِٗۦ نَتَِذ ِ َوبِرَۡۡحَ َِ ٱّللٍّ َۡ ةَِهۡظ  ىُ
ا  ٍّٓ ُفٚنَ ّمِ َٓ  :كمٍّ ؿَ وقمَ  ؿلٍّ ؾْ سملمريـ: قمِ يؽقن ػرح اعمسؾؿ [، وم58]يقكس:  ﴾َيۡ

أن هداه ووومؼف هلذا اًمعؾؿ : قمؾقف ▐عظقؿ كعؿي اهلل يػرح سم -1

  .طوؾمـي كبقف  اًمصحقح اًمـوومع، احلظمقذ مـ يمتوب اهلل

 يػرح سملن طمػظف مـ مسوًمؽ اًمزائغلم ذم سموب اًمتقطمقد واًمنمك.و -2

ۡؤِِت ﴿ىمول شمعومم: قمبوده، شوء مـ يوهذا مـ احلؽؿي اًمتل يمشمقفو اهلل مـ  يُ
وِِتَ َخۡۡي  

ُ
َث َذَيۡد أ َٓ ٍۡ ِ ۡؤَت ٱۡۡل ٔ يُ َْ َۚ َو ٔ يََشآُء َْ َث  َٓ ٍۡ ثِۡي  ٱۡۡلِ ٌَ ٓ ا  ُر إَِلٍّ ٌٍّ ذٍّ ا يَ َْ ۗا َو

 ُ ل ْو
ُ
َبٰبِ أ ُۡ

َ
ْ ٱۡۡل   [.269]اًمبؼرة:  ﴾ٚا

وًمؽـف اًمؼرآن  ،قةًمقسً سموًمـبُ »ذم معـك احلؽؿي ذم أيي: ، وهد ؒىمول جم

 .(1)شفواًمعؾؿ واًمػؼ

خِِٗۦ  ﴿ذم ىمقًمف شمعومم:  ¶وضموء قمـ اسمـ قمبوس  ِ َوبِرَۡۡحَ َِ ٱّللٍّ َۡ ةَِهۡظ ىُ
َٚ َخۡۡي   ُ٘  ْ ٚا ۡهرَُذ َي ِۡ ًَ نَ ِ ٰل تَِذ ا  نَ ٍّٓ ُفٚنَ ّمِ َٓ ومضؾ اهلل: »، ىمول: [58يقكس: ] ﴾َيۡ

 .(2)شؾمالم، ورِحتف: اًمؼرآناإل

ُج م ظَم ِد حو ىمَ »ل ىمول: القمِ اًمؽُ  وأظمرج اسمـ أيب طموشمؿ سمسـده إمم أجػعَ  اًمعراق إمم  را

د اإلسمؾ، ومنذا هل أيمثر مـ عُ قمؿر ؓ ظمرج قمؿر ومقمم ًمف، ومجعؾ قمؿر يَ 

                                                                 

 .(5/9( شمػسػم اًمطؼمي )1)

 (.196/ 12اًمسوسمؼ )( 2)
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مـ  - واهلل - ، ويؼقل مقٓه : هذا - شمعومم - ذًمؽ، ومجعؾ قمؿر يؼقل: احلؿد هلل

 :- شمعومم -يؼقل اهلل  !ًمقس هذا هق !ومضؾ اهلل ورِحتف. ومؼول قمؿر: يمذسمً

َُ٘ٚ َخۡۡي  ﴿  ٚاْ  ًَ نَِۡيَهۡرَُذ ِ خِِٗۦ نَتَِذٰل ِ َوبِرَۡۡحَ َِ ٱّللٍّ َۡ ةَِهۡظ ا  ىُ ٍّٓ فُٚنَ ّمِ َٓ ﴾ ]يقكس: َيۡ

 .(1)شؿعقندم، وهذا ممو [58

  :ًمطوقميواًمػرح اعمحؿقد سمو ،جىاًمػرق سملم اًمعُ مسلخي: 

 .ؿـعِ وكسقون اعمُ  ،رؤيي اًمـػس وكسبي اًمػضؾ إًمقفو :جىاًمعُ 

واًمشعقر  ،كعؿي اهلل وومضؾفومقـتٍ قمـ معرومي  :أمو اًمػرح اعمحؿقد سموًمطوقمي

 سمعظقؿ إكعومف ومتوم إطمسوكف.

وِئؿِ »: طىمقًمف  وممو ورد ذم اًمػرح سموًمطوقمي: ؾصى
َذا: يَػَْرطُمُفامَ  ومَْرطَمتَونِ  ًمِ رَ  إِ وْمطَ  أَ

ِرَح، ِؼَل  إَِذاوَ  وَم فُ  ًَم ِرَح  َرسمى َصْقِمفِ  وَم  .(2)شسمِ

ـْ »: ىمول طرؾمقل اهلل  أنى  قمـ قمؿر ؓو شْمفُ  َم فُ  رَسى تُ شْمفُ  طَمَسـَ  َوؾَموَء

فُ  تُ ئَ قِّ ـُ  وَمَذًمَِؽ  ؾَم ُْمِم  .(3)شاعْم

                                                                 

 (.10435( شمػسػم اسمـ أيب طموشمؿ )1)

(، مـ طمديٌ أيب 1151(، ومسؾؿ )1904) : أظمرضمف اًمبخوريقمؾقف متػؼ( 2)

 .هريرة ؓ

 (، وصححف إًمبوين.114(، وأِحد )2165: أظمرضمف اًمؽممذي )صحقح( 3)

ش مدارج اًمسوًمؽلم»ذم يمتوب ش اًمسور»يـظر مـزًمي وًمؾؿزيد مـ اًمتػصقؾ ذم هذه اعمسلخي، 

  ؒ. ٓسمـ اًمؼقؿ
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 اًمػوئدة اًمثوكقي: اخلقف مـ اًمنمك: 

 وممو يدل قمغم ظمطره، ويدقمق إمم اخلقف واحلذر مـف:

 :تقسميإٓ سموًم ،اًمذي ٓ يغػره اهلل أبدا ق اًمذكىأن اًمنمك هأوٓ: 

ًَ  ﴿: - شمعومم -ىمول اهلل  ِ ٰل ا ُدوَن َذ َْ ُر  هِ َك ةِِٗۦ َويَلۡ ن يُۡۡشَ
َ
َ ََل َحۡلهُِر أ إِنٍّ ٱّللٍّ

يََشآءُ   ٔ َٓ ِ  .[48: اًمـسوء]﴾ ل

م قمغم اعمُ صموكقو:   :ا ومقفونمك، وملواه اًمـور ظموًمدأن اجلـي طمرا

ِ ﴿: ♠قسك ، طمويمقو ىمقل قم- شمعومم -ىمول اهلل  يُۡۡشِۡك ةِٱّللٍّ  ٔ َْ ۥ  ُٗ ٍِّٕ إ
ارُ  ُٗ ٱنلٍّ ٰ َوى

ۡ
أ َْ َث َو ٍّٖ ۡيِٗ ٱۡۡلَ َِ ـَ  ُ َم ٱّللٍّ  .[72: احوئدة]﴾ َذَيۡد َذرٍّ

 :ؾ اعمنمك طموسمط سموـمؾ ٓ وموئدة مـفأن قمؿصموًمثو: 

ا﴿ :- شمعومم -ىمول اهلل  َْ ََِلٰ  آ إ َٖ ْۡ ِد َٖ  َوىَ َٓ ٔۡ َخ ِْ ْ ٚا ُِ ِٓ ُٗ  ـَ ٰ َن ِۡ َخَف آء  نَ َت َ٘ 
ُٖثًٚرا ٍّْ

تَِع ﴿هلالج لج:  وىمول ،[23: اًمػرىمون]﴾  َۡلَ ٚاْ  ُك ۡۡشَ
َ
ٚۡ أ َ ل ٚاْ  َو ا ََكُٕ ٍّْ  ّ ُٙ  َخٖۡ

ٚنَ  ُِ َٓ ۡف  .[88: إنعوم] ﴾َح

هقؿ  -ديـ أن ؿمقخ اعمقطمِّ راسمعو:   :ظموومف قمغم كػسف -طوهق اخلؾقؾ إسمرا

هقؿاخلؾقؾ  ىمول ۡفُتَد ﴿: ذم دقموئف ♠ إسمرا ن جٍّ
َ
َٖ وَٱۡحُٖبِِۡن َوبَِِنٍّ أ ۡص

َ
﴾ امَ ٱۡۡل

هقؿ:] أومضؾ وؿ سمقده إصـوم، طمطى  وَمـيؼقل هذا وهق ظمؾقؾ اًمرِحـ،  ،[35إسمرا

 ط!.اًمرؾمؾ سمعد حمؿد 
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ا ﴿مع صالطمفؿ، ىمول شمعومم قمـفؿ:  ♠وهؽذا ىمقم مقؾمك  ۡزَٕ َٚ َجٰ َو
مٖ  ۡٚ ٰ ىَ ٚۡاْ لََعَ َ ح

َ
ََ ٱۡۡلَۡرَر نَأ ٰٓءِي ُهَٚن  ةِبَِِنٓ إِۡشَر ٍُ امٖ َحفۡ َٖ ۡص

َ
ٰٓ أ الُٚ لََعَ َۚ ىَ ّۡ ُٙ ٍّ ََٚس ل ُٓ ٰ ْ َي ا

  ٙ ٰ آ إَِل َ ا ٱۡحَفَ نلٍّ َٓ ٌَ ث  ا  َٙ ِ ل ا ّۡ َء ُٙ َ  [.138]إقمراف:  ﴾ل

 :وصػف سموًمـجوؾمي - قمز وضمؾ -أن اهلل ظمومسو: 

ُكَٚن ﴿ىمول شمعومم:  ۡۡشِ ُٓ ۡ ل ا ٱ َٓ ْ إِجٍّ ٚٓا ُٖ َْ ا َٔ َء ِي ا ٱَّلٍّ َٙ حَّ
َ
أ  [،28:اًمتقسمي﴾ ]ََنَس  َيٰٓ

ر ذم يمتى اًمتػسػموهل كجوؾمي معـقيي  واًمػؼف. ، يمام هق مؼرى

 :قمؾقـو طأنف أظمقف مو ظموومف اًمرؾمقل ؾمودؾمو: 

إِنى أَظْمَقَف َمو أظََموُف قَمؾَقُْؽُؿ »ىمول: ط  ًمبقدؓ  أن رؾمقل اهلل سمـ عـ حمؿقدوم

َْصَغرُ  ْٕ ُك ا ْ صغر أظمقف اعمخقوموت، . (1)شاًمنمِّ ومفذا احلديٌ يدل قمغم أن اًمنمك ٕا

 .وهذا يدقمق اعمممـ ًمؾخقف واحلذر مـف

 :ؾمبى حلؾقل اعمخووف وذهوب إمـ كأن اًمنمؾموسمعو: 

ًَ ﴿ :- قمز وضمؾ -ىمول اهلل  هِ ٰٓ َٓ ْو
ُ
ٍم أ ِۡ ّ ةُِؾ ُٙ ٚٓاْ إِيَمَٰٖ ّۡ يَِۡبُِص َ َول ٚاْ  ُٖ َْ َٔ َءا ي ِ ٱَّلٍّ

َخُدونَ  ۡٙ ّ مَّ ُ٘ ُٔ َو ْۡ ُّ ٱۡۡلَ ُٙ َ  [.82:]إنعوم ﴾ل

وؾمبؼ اًمتػصقؾ ذم هذه اعمسلخي ذم ذح يمتوب اًمتقطمقد: )سموب اخلقف مـ 

 اًمنمك(.

                                                                 

وطمسـف إًمبوين (، 6412ش )اًمشعى»(، واًمبقفؼل ذم 23630: أظمرضمف أِحد )طمسـ (1)

 (.915ش )اًمصحقحي»ذم 
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  :(1)مسلخي اًمعذر سموجلفؾومرع: 

ومظوهر اًمنمك اعمـتنمة ذم  ،وهل ىمضقي طمسوؾمي ًمتعؾؼفو سمؿقضقع اًمتؽػػم

 اًمعومل اإلؾمالمل سملم قمؿقم اعمسؾؿلم. 

مسلخي اًمعذر سموجلفؾ مسلخي قمظقؿي »:  ؒ ىمول اًمشقخ اسمـ قمثقؿلم

 . (2)شئؽي، وهل مـ أقمظؿ اعمسوئؾ حتؼقؼو وشمصقيرا ؿمو

دت ومقفو يمُ  ى ومقفو رؾموئؾ وسمحقث، وضمرت مـوىمشوت تِ ى، ويمُ تُ وىمد ضُمرِّ

 ورسمام يمون اخلالف ومقفو ًمػظقو أطمقوكو.ومسوضمالت، 

اجلفؾ ذم مسوئؾ أصقل اًمديـ، ومـفو )اًمتقطمقد  هق :ذم اعمسلخي حمؾ اًمـزاعو

يعذر أم ٓ  ؟ومقبؼك قمغم إؾمالمف طمؽام ذم اًمدكقو :واًمنمك(، هؾ يعذر سمجفؾف

 ؟ومقزول قمـف وصػ اإلؾمالم طمؽام

ر اقمذاإلوىمقع قمغم  ومؼد اكعؼد اإلمجوع ،سوئؾ أصقل اًمديـأمو مو قمدا م

 .(3)وجلفؾ ومقفوسم

 أن يؼول: اجلفؾ كققمون: ،اعمسلخيهذه وظمالصي 

 :ضمفؾ يعذر سمفاًمـقع إول: 

                                                                 

إؿمؽوًمقي اإلقمذار »(، 293-1/225ؾقهقبل )ًمش كقاىمض اإليامن آقمتؼوديي»يـظر:  (1)

 سؾطون اًمعؿػمي.ًمش سموجلفؾ

 (.193/ 6ش )اًمنمح اعمؿتع( »2)

 (.1/235)ؾقهقبل ًم شكقاىمض اإليامن آقمتؼوديي»يـظر:  (3)
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ٌَ يمون ؾؿ، أو ـ كشل ذم مؽون سمعقد قمـ اًمعِ يمؿَ  اًمعفد سموإلؾمالم، أو يمون  طمدي

ٌُ ذم أمر ظمػل مل   ء قمـف.اًمعؾام يشتفر سملم اًمـوس، ومل يؽثر طمدي

 :واًمسـي اًمؽتوبىمد دلى قمغم هذا مُجؾي مـ أدًمي و

و  ناًمأدًمي أمى  :: ومؿـفوؼرآ

ٰ َجۡتَفَد رَُشَٚل  ﴿: - شمعومم - ىمقل اهلل بنَِي َذَّتٍّ َفّذِ ُْ ٌٍُّٖا  ا  َْ ء:  ﴾َو ، [15]اإلرسا

ًَ ﴿▐: وىمول  ا ََكَن َربَّ َْ ا رَُشَٚل  َو َٙ ّمِ
ُ
أ ٰ َحۡتفََد ِِفٓ  ًَ ٱُُۡيَرٰى َذَّتٍّ ِ ِ ۡٙ  ُم

 ّۡ َِيِۡٙ ـَ ٚاْ  ُِ ۡخ ٚنَ َح ُٓ ا َظِِٰ َٙ ُ ِۡ٘ َ
ِِِِك ٱُُۡيَرىٰٓ إَِلٍّ َوأ ۡٙ ٍّٖا ُم ٌُ ا  َْ َۚ َو ]اًمؼصص: ﴾ َءاَيٰخَِٖا

ٖرَُّشَل  ﴿هلالج لج:  [، وىمول59 ُْ َٔ َو ي ِ بَّۡشِ َّْ اِس لََعَ   ٍّٖ ِِ ُسَٚن ل َلٍّ يَ َٔ ِِلَ ِذرِي
 َِ ُۢة َبۡفَد ٱلرَُّش ِ ُذخٍّ ا ََل ﴿: -قمز وضمؾ  -وىمول ، [165]اًمـسوء: ﴾ ٱّللٍّ َٖ َربٍّ

ا َٕ
ۡ
ۡخَػأ

َ
ۡو أ

َ
آ أ َٖ ٍِّصي ن آ إِن  َؤاِخۡذَٕ  وكحقهو مـ أيوت.، [286]اًمبؼرة:  ﴾حُ

: اعمخوًمػي سمال ىمصد (اخلطل)»ذم شمػسػمه:  ىمول اًمشقخ اسمـ قمثقؿلم ؒ

ل قمـف ومنكف ىمد ًمؾؿخوًمػي: ومقشؿؾ ذًمؽ اجلفؾ: ومنن اجلوهؾ إذا ارشمؽى مو هُنِ 

 .(1)شػيارشمؽى اعمخوًمػي سمغػم ىمصد ًمؾؿخوًم

و   :: ومؿـفوأدًمي اًمسـيوأمى

ُف  َرضُمٌؾ  يَمونَ »ىمول:  طأن اًمـبل  قمـ أيب هريرة ؓ امى  َكػِْسفِ  قَمغَم  يُْسِ  ومَؾَ

هُ  نَو إِذَا: ًمِبَـِقفِ  ىمَوَل  اعمَْقُت  طَمرَضَ ًُّ  أَ ويِن  صمُؿى  اـمَْحـُقيِن، صمُؿى  ومَلطَْمِرىمُقيِن، ُم يِح  ذِم  َذرُّ  :اًمرِّ

 
ِ
ّللى َقا ـْ  ،وَم ِئ ـِّل َريبِّ  قَمكَمى  ىَمَدرَ  ًَم سَم َعذِّ قُ و ًَم سَمفُ  َمو قَمَذاسًم طَمًدا قَمذى  !أَ

                                                                 

 (.3/452لم )ٓسمـ قمثقؿش شمػسػم اًمػوحتي و اًمبؼرة » (1)
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ُ  ومَلََمرَ  ذًَمَِؽ، سمِفِ  ومُعَِؾ  َموَت  وَمَؾامى  َْرَض  اّللى ، ،(ِمـْفُ  ومِقِؽ  َمو امْجَعِل): ومََؼوَل  ،ٕا ًْ  وَمِنَذا وَمَػَعَؾ

؟ َمو قَمغَم  َِحََؾَؽ  َمو): وَمَؼوَل  ىَموِئٌؿ، ُهقَ  ًَ  .(1)شًَمفُ  وَمَغَػرَ  ظَمْشقَتَُؽ، ،َربِّ  َيو: ىَموَل  (َصـَْع

ومفذا اًمرضمؾ فمـ أن اهللٓ  يؼدر قمؾقف » :ؼو قمغم احلديٌمعؾِّ  ىمول اسمـ شمقؿقيؒ 

ٓ  يُ  قده إذا صور يمذًمؽ، ويمؾ واطمد مـ إكؽور ىمدرة اهلل عِ إذا شمػرق هذا اًمتػرق، ومظـ أنف

ٕبدان وإن شمػرىمً - شمعومم - ف سموهلل وإيامكف مع إيامك -يمػر، ًمؽـف يمون = ، وإكؽور معود ا

ٓ  ضموهال سمذًمؽ -سملمره وظمشقتف مـف   .(2)ش ذم هذا اًمظـ خمطئو، ومغػر اهلل ًمف ذًمؽ، ضو

  ىمول: أيب واىمد اًمؾقثل ؓقمـ و
ِ
 ،إِمَم طُمـلَْمٍ  ☺ظَمَرضْمـَو َمَع َرؾُمقِل اّللى

وُء قَمْفٍد سمُِؽْػرٍ  صَم ـُ طُمَد ْح يِملَم ؾِمْدَرٌة َيْعؽُػقَن قِمـَْدهَ ، َوَك َيـُقـمُقَن هِبَو و وَوًمِْؾُؿنْمِ

  ،ْدَرةٍ سِّ وًموَمَؿَرْرَكو سمِ ش! َذاُت أَنَْقاطٍ »ُيَؼوُل هَلَو  ،أَؾْمِؾَحتَُفؿْ 
ِ
اضْمَعْؾ  ،وَمُؼْؾـَو: َيو َرؾُمقَل اّللى

ٍط يَماَم هَلُْؿ َذاُت أَنَْقاطٍ    !ًَمـَو َذاَت أَنَْقا
ِ
َو : »☺وَمَؼوَل َرؾُمقُل اّللى هنى

! إِ يْمؼَمُ ُ أَ اّللى

ـُ! ىمُؾْتُ  َ ـ ُقؾَمك:  -َواًمىِذي َكػِْز سمِقَِدهِ  -ْؿ اًمسُّ
ِ
ئِقَؾ عم ًْ سمَـُق إرِْسَا َ آ ﴿يَماَم ىَموًم َ ٱۡحَفَ نلٍّ

ا  َٓ ٌَ ا   ٙ ٰ َۚ إَِل ث  َٙ ِ ّۡ َءال ُٙ َ َُِٙٚنَ  ل ّۡ ىَٚۡم  ََتۡ ٍُّس ـَ  ،[138]إقمراف:  ﴾ىَاَل إِٕ َ يَمبُـى ؾَمـ ًمؽََمْ

َؾُؽؿْ  بْ ـْ يَموَن ىَم  .(3)شَم

ـَ  ُمَعوذٌ  ىَمِدمَ  َحىو ول: ىمرَم وْ قمـ قمبد اهلل سمـ أيب أَ و ومِ  ِم ؾـىبِلِّ  ؾَمَجدَ  اًمشى
 ،ط ًمِ

و ،َهَذا َمو»: ىَموَل  ًُ : ىَموَل  ش!؟ُمَعوذُ  َي ومَ  أَتَقْ وَمْؼتُُفؿْ  اًمشى َؾَموىِمَػتِِفؿْ  َيْسُجُدونَ  وَمَقا ِٕ 

                                                                 

ؓ.يب(، ـم طمدٌي أ2756(، ومسؾؿ )3481: أظمرضمف اًمبخوري )متػؼ قمؾقف (1)   هريرة 

 (.11/409ش )ومتووى اسمـ شمقؿقي جمؿقع» (2)

واًمطؼماين  (21897ش )اعمسـد»(، وأِحد ذم 2180أظمرضمف اًمؽممذي ذم ؾمــف ): صحقح (3)

 ، وصححف إًمبوين.( واًمؾػظ ًمف3291) شاًمؽبػم»ذم 
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  َرؾُمقُل  وَمَؼوَل  سمَِؽ، َذًمَِؽ  َكْػَعَؾ  أَنْ  َكْػِز  ذِم  وَمَقِدْدُت  َوسَمطَوِرىَمتِِفْؿ،
ِ
 وَماَل »: ط اّللى

ْػَعؾُقا  ًُ  ًمَقْ  وَمنيِنِّ  :شَم ْ ْسُجدَ  أَنْ  أَطَمًدا آِمًرا  يُمـ َغػْمِ  يَ ، ًمِ
ِ
َمْرُت  اّللى َ ةَ  َٕ َ ْرأ ْسُجدَ  أَنْ  اعْمَ  شَم

َزْوضِمَفو  .(1)شًمِ

 :و اًمـُّؼقل قمـ أهؾ اًمعؾؿ ذم هذه اعمسلخي، ومؽثػمة  وأمى

يي سمعقدة قمـ أهؾ ـ كشل سمبودوهلذا اشمػؼ إئؿي قمغم أن مَ »ىمول اسمـ شمقؿقي ؒ: 

ٌَ  ،واإليامن اًمعؾؿ وملنؽر ؿمقئو مـ هذه إطمؽوم  ،اًمعفد سموإلؾمالم ويمون طمدي

شمرة  .(2)شومنكف ٓ حيؽؿ سمؽػره طمتك يعرف مو ضموء سمف اًمرؾمقل :اًمظوهرة اعمتقا

ػر مـ شمريمفو ٓ ظمالف سملم أهؾ اًمعؾؿ ذم يمُ »: اسمـ ىمدامي ؒ ؼومى قَ ىمول اعمُ و

ومنن يمون ممـ  .يمون ممـ ٓ جيفؾ مثؾف ذًمؽ إذا ،ضموطمدا ًمقضمقهبو[ اًمصالة]يعـل: 

واًمـوؿمئ سمغػم دار اإلؾمالم، أو سموديي  ،يمحديٌ اإلؾمالم :ٓ يعرف اًمقضمقب

 .(3)شمل حيؽؿ سمؽػره ،سمعقدة قمـ إمصور وأهؾ اًمعؾؿ

ـ ضمحد ومرضو مـ ومرائض ذم معرض يمالمف قمؿى   ؒ ىمول اسمـ اًمؼقؿو

ومال يؽػر صوطمبف  ،ف صوطمبفعذر ومقد ذًمؽ ضمفال أو شملويال يُ حْ وأمو ضَم »اإلؾمالم: 

                                                                 

ـ موضمف )طمسـ صحقح( 1) ـ طمبون )1853: أظمرضمف اسم ( 19403(، وأِحد )4171(، واسم

 سمؾػظ مؼورب، وىمول إًمبوين: طمسـ صحقح.

 .(407/ 11ش )ومتووى اسمـ شمقؿقي جمؿقع» (2)

 (.10/82ش )اعمغـل( »3)
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 ،درة اهلل قمؾقف وأمر أهؾف أن حيرىمقه ويذروه ذم اًمريحيمحديٌ اًمذي ضمحد ىمُ  :سمف

 .(1)شجلفؾف :ومع هذا ومؼد همػر اهلل ًمف ورِحف

ـ مـ ػر اجلفؾ مع قمدم ىمقوم احلجي وقمدم اًمتؿؽُّ وأمو يمُ »: -أجضو  -وىمول 

 .(2)شي اًمرؾمؾومفذا اًمذي كػك اهلل اًمتعذيى قمـف طمتك شمؼقم طمج ،معرومتفو

واحلوصؾ أن اجلوهؾ معذور سمام يؼقًمف أو »:  ؒ وىمول اًمشقخ اسمـ قمثقؿلم

، يمام يؽقن معذورايػعؾف  ، ام يؼقًمف أو يػعؾف ممو يؽقن ومسؼوسم ممو يؽقن يمػرا

ل أهؾ اًمعؾؿ  .(3)شوذًمؽ ًمألدًمي مـ اًمؽتوب واًمسـي وآقمتبور، وأىمقا

 (4) ؒ حترير رأي اعمصـػ: 

قمغم اًمػوئدة اًمثوكقي إمم هذه اعمسلخي، ومؼول:  أؿمور اًمشقخ ذم معرض يمالمف

ـْ ًمَِسوكِِف، َوىَمْد َيُؼقهُلَو » ًَ أَنى اإِلْكَسوَن يْؽُػُر سمَِؽؾَؿٍي خُيِْرضُمَفو ِم َوُهَق  -وَمِنكىَؽ إَِذا قَمَروْم

 .شوَمال ُيْعَذُر سمِوجْلَْفؾِ  -ضَموِهٌؾ 

اًمؽػر، ومؼته ر سموجلفؾ ذم مسوئؾ ذُ عْ هذه اًمعبورة أن اًمشقخ ٓ يَ  ًْ وملومهَ 

  ص إمم رأجف ومقفو.ؾَ ع يمالم اًمشقخ ذم هذه اعمسلخي، صمؿ خُي ؿَ اًمتحؼقؼ واًمتحرير أن جُي 

                                                                 

 (.338/ 1) شمدارج اًمسوًمؽلم( »1)

 .611ص شـمريؼ اهلجرشملم( »2)

 .46ص شذح يمشػ اًمشبفوت( »3)

 (.268/ 1)ؾقهقبل ًم شاإليامن آقمتؼودييكقاىمض »يـظر:  (4)
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ل اًمشقخ ؒ يمر وأمو مو ذَ »، وضمدكو ومقفو ىمقًمف: ومنذا كظركو إمم سمؼقي أىمقا

إقمداء قمـل أين أيمػر سموًمظـ وسموعمقآة، أو أيمػر اجلوهؾ اًمذي مل شمؼؿ قمؾقف 

 .(1)شريدون سمف شمـػػم اًمـوس قمـ اهلل ورؾمقًمفومفذا هبتون قمظقؿ، ي ،احلجي

ر سموًمعؿقم »: -أجضو  - وىمول و كؽػِّ و اًمؽذب واًمبفتون، ومؿثؾ ىمقهلؿ: إكى وأمى

ر َمـ مل يؽػِّ دَ وكقضمى اهلجرة إًمقـو قمغم مـ ىمَ  و كؽػِّ ر ومـ مل ر قمغم إفمفور ديـف، وإكى

اًمذي  ؾ، ومثؾ هذا وأضعوف أضعوومف، ومؽؾُّ هذا مـ اًمؽذب واًمبفتونُيؼوشمِ 

ر َمـ قمَ  ون سمف اًمـوس قمـ ديـ اهلل ورؾمقًمف، وإذا يمـىو ٓ كؽػِّ بَد اًمصـَؿ اًمذي يصدُّ

قمغم قمبد اًمؼودر، واًمصـؿ اًمذي قمغم ىمؼم أِحد اًمبدوي وأمثوهلام: ٕضمؾ ضمفؾفؿ 

ر مـ مل ينمك سموهلل إذا مل هُيوضمر إًمقـو، أو مل يؽػِّ فُ وقمدم َمـ ُيـبِّفُ  ر ؿ، ومؽقػ كؽػِّ

 .(2)شؽ هذا هبتون قمظقؿؾ، ؾمبحوكوُيؼوشمِ 

جي هق اًمذي طمديٌ قمفد إن اًمذي مل شمؼؿ قمؾقف احلُ »:  ؒ وىمول اعمصـػ

اًمٍمف  سموإلؾمالم واًمذي كشل سمبوديي سمعقدة، أو يؽقن ذًمؽ ذم مسلخي ظمػقي مثؾ

: وأمو أصقل اًمديـ اًمتل أوضحفو اهلل واًمعطػ ومال يؽػر طمتك يعرف

غف اًمؼرآن ومؼد سمؾغتف وأطمؽؿفو ذم يمتوسمف ومنن طمجي اهلل هق اًمؼرآن ومؿـ سمؾ

 .(3)شاحلجي

                                                                 

 .25ص ، ؒ اًمشقخ ممًمػوت ضؿـ مطبقع، شاًمشخصقي اًمرؾموئؾ( »1)

 (.104/ 1ش )اًمدرر اًمسـقي( »2)

 .148ص شاًمرؾموئؾ اًمشخصقي( »3)



 

- 58 - 

 

مـ أقمظؿ  واًمشقخ حمؿد ؒ»اًمرِحـ:  اًمؾطقػ سمـ قمبد وىمول اًمشقخ قمبد

قمـ إـمالق اًمؽػر، طمتك أنف مل جيزم سمتؽػػم اجلوهؾ اًمذي  و وإطمجوموػً اًمـوس شمقىمُّ 

غف يدقمق همػم اهلل مـ أهؾ اًمؼبقر أو همػمهؿ إذا مل يتقس ًمف مـ يـصحف ويبؾِّ 

 .(1)شفواحلجي اًمتل يؽػر شموريم

 :ضمفؾ ٓ يعذر سمفاًمـقع اًمثوين: 

 ط ذم اًمتعؾؿ واًمسمال ذم إمقر اًمظوهرة، مع شمقس إؾمبوب ًمذًمؽ.ـ ومرى يمؿَ 

 اخلالصيو: 

ف ذم أصقل اًمديـ وكقاىمض اإليامن إذا مل يؽـ هـوك ر سمف صوطمبُ ذَ عْ أن اجلفؾ يُ 

ٌ طمدييمون يمؿـ كشل ذم مؽون سمعقد قمـ اًمعؾؿ، أو  :شمؼصػم أو شمػريط مـ صوطمبف

مر ظمػل مل يشتفر سملم اًمـوس، ومل يؽثر طمديٌ ذم أاًمعفد سموإلؾمالم، أو يمون 

 اًمعؾامء قمـف.

 :(2)ومؿـ وىمع ذم أمر يمػري أو ذيمل وهق ضموهؾ سمف، ومؾف صقرشمون :وسمـوء قمؾقف

 الم، ومل يؽـ خيطر سمبوًمف أن ديـو: أن يؽقن مـ ؿمخص ٓ يديـ سموإلؾمإومم

 خيوًمػ مو هق قمؾقف.

                                                                 

 .98صش مـفوج اًمتلؾمقس( »1)

 .(130/ 2ش )اًمعثقؿلم ورؾموئؾ ومتووى جمؿقع»يـظر:  (2)
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وم اًمظوهر ذم اًمدكقو )اًمؽػر(، وأمو ذم أظمرة وملمره إمم ومفذا دمري قمؾقف أطمؽ 

واًمؼقل اًمراضمح أنف يؿتحـ ذم أظمرة، واهلل أقمؾؿ سمام يموكقا  .- قمز وضمؾ -اهلل 

َذد  ﴿قمومؾلم، 
َ
ًَ أ ُّ َربَّ  .[49اًمؽفػ: ﴾ ]اَوََل َحۡؾِِ

ر وكشل : أن يؽقن مـ ؿمخص يديـ سموإلؾمالم، وًمؽـف قموش قمغم هذا اعمؽػِّ اًمثوكقي

ف أطمد قمغم ذًمؽ، ومفذا دمري فَ ، ومل يؽـ خيطر سمبوًمف أنف خموًمػ ًمإلؾمالم، وٓ كبى قمؾقف

، أمو ذم أظمرة وملمره إمم اهلل  وىمد دل قمغم  - قمز وضمؾ -قمؾقف أطمؽوم اإلؾمالم فموهرا

ل أهؾ اًمعؾؿ يمام ؾمبؼ.  ذًمؽ اًمؽتوب، واًمسـي، وأىمقا

 املبشح ايجاْٞ: أعدا٤ ايتٛسٝد، ٚنٝف تهٕٛ َٛادٗتِٗ؟
 قخ إمم مجؾي مـ اعمعومل ذم هذه اعمسلخي:أؿمور اًمش

 :اًمعداوة صموسمتي ًمدقموة اًمتقطمقداعَمْعؾؿ إول: 

ِ ىمول شمعومم: ﴿ ٌ كبل إٓ يمون ًمف أقمداء يـوسمذوكف،عِ ومام سمُ 
ا ُُِكّ َٖ ِۡ ًَ َحَف ِ ٰل َذ َوَك

ُدّو   ـَ ِبٍّ 
ََِلٰ َبۡفٖض ا َشَيِٰػنَي ٱۡۡلِنَٕ ّۡ إ ُٙ ِِٚح َبۡفُظ ِ يُ ّٔ ِل زُۡخُرَف  ِس َوٱۡۡلِ ۡٚ َي ٱُۡ

 [.112]إنعوم:  ﴾اُكُرور  

 :ػقا مـ هذه اًمعداوة، ومـفؿ اًمشقخ اعمصـِّؿُ وهؽذا أتبوع إنبقوء مل يسؾَ 

 ومؼد كوًمف مو كوًمف مـ إذى واًمعداء سمسبى دقمقة اًمتقطمقد.

 :أقمداء اًمتقطمقد ًمدهيؿ قمؾقم متـققمياعَمْعؾؿ اًمثوين: 

ء، سمؾ مـفؿ مـ قمـده ومؾقس يمؾ مـ قمودى دقمقة اًمتقطمقد مـ اجلفول واًمؽؼما 

رء مـ اًمعؾؿ قمغم اظمتالف ومـقكف، وًمف ممًمػوت وقمـده طمجٍ، ومعف ومصوطمي 
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ا ﴿: - شمعومم -ىمول اهلل  ،وسمقون َٓ ِ ْ ة ٚا َِنِٰج نَرُِذ ّي ۡۡلَ ِٱ ّ ة ُٙ ُِ ّۡ رُُش ُٙ ا َحآَءۡت ٍّٓ َِ نَ
 ِّ ِۡ فِ َٔ ٱُۡ ِ ّْ  ّ ُ٘ َٖد  [، وملثبً هلؿ قمؾام. 83]هموومر:  ﴾ـِ

ضمفي أقماعَمْعؾؿ اًمثوًمٌ:   :داء اًمتقطمقد سمؼقة اًمؼؾى واًمعؾؿمقا

ومنن اًمداقمل إمم اًمتقطمقد اًمصحقح قمؾقف أن  :إذا شمؼرر أن قمداوة اًمتقطمقد سموىمقي

 جيؿع سملم أمريـ:

سموًمتعؾؼ سموهلل وآؾمتعوكي سمف  ، وحيصؾ هذا: ىمقة اًمؼؾى وؿمجوقمتفإولإمر 

 وٓ يتسب إًمقف اًمضعػ واًمعجز، ومنن ،واًمتقيمؾ قمؾقف، واًمقؼلم سمديـف وسمـٍمه

ۡيَد ﴿: يؼقل ▐واهلل اًمدقمقات اًمنميمقي مـ يمقد اًمشقطون،  ٌَ إِنٍّ 
يًها ِٔ ََكَن َطفِ َطٰ ۡي  .[76﴾ ]اًمـسوء: ٱلشٍّ

ؾؿ، ومعرومي طمجٍ اًمؼقم وؿمبفوهتؿ، ويمقػ يـؼضفو سموًمعِ  ُح : اًمتسؾُّ اًمثوينإمر 

 كؼضو حمؽام، وهذا هق صمؿرة دراؾمي هذا اًمؽتوب.

ُّ ﴿: يؼقل - شمعومم - ومننى اهللسموخلػم واًمظػر،  (1)نَم بْ وًمقَ  ُٙ َ ل ا  ِإَونٍّ ُحَٖدَٕ
ٚنَ  َغِِٰتُ  »:  ؒ ىمول اًمشقخ [.173]اًمصووموت:  ﴾ٱُۡ

ِ
ُهُؿ  -شَمَعومَم  -وَمُجـُْد اّللى

ـَوِن، ِوإٌكاَم اخْلَْقُف قَمغَم  قِْػ َواًمسِّ بُقَن سمِوًمسِّ
َسوِن يَماَم ُهُؿ اًْمَغوًمِ ِي َواًمؾِّ بُقَن سمِوحْلُجى

اًْمَغوًمِ

ِد اًمى   .شِذي َيْسُؾُؽ اًمطىِريَؼ َوًَمقَْس َمَعُف ؾِمالٌح اعْمَُقطمِّ

                                                                 

 .شومعـك وزكو ،ُح رَ ػْ يَ  َح رِ ومَ : مثؾ :نَمُ بْ يَ  سمؽذا نِمَ سمَ » :(49/ 1ش )اعمـػم اعمصبوح»ذم  (1)
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 وأقمداء اًمديـ كققمون:

صمؿ جيوهدون سموًمسقػ ، دون سموحلجي واًمبقون أوٓوهَ جُي : وهمٓء اًمؽػور -1

 .واًمسـون صموكقو

 سموحلجي واًمبقون.دون وهَ جُي : وهمٓء اعمـوومؼقن -2

َنٰ ﴿ىمول شمعومم:  ُٓ ۡ ل اَر َوٱ هٍّ ٍُ ِد ٱُۡ ا ٱنلٍِّبَّ َجِٰٙ َٙ حَّ
َ
أ َۚ َيٰٓ ّۡ ِٙ ۡي َِ ـَ ۡؼ  يِنَي َوٱۡكُِ  هِ

ِصۡيُ  َٓ ۡ ل َس ٱ ُّ  َوبِئۡ ٍّٖ َٙ ّۡ َح ُٙ ٰ َوى
ۡ
أ َْ  [.73]اًمتقسمي:  ﴾َو

ف صى ن خيُأ، ومعغم داقمقي اًمتقطمقد -شمعومم  - وأول اًمعؾقم وأوٓهو: يمتوب اهلل

 سمؿزيد قمـويي وضمفد ذم ضبط أخػوفمف واؾمتحضور أيوت، وومفؿ معوكقفو.

ـى »:  ؒ ىمول اعمصـػ ُ قَمَؾقْـَو سمِِؽتَوسمِِف اًمىِذي ضَمَعَؾُف َوىَمْد َم ٖ  ﴿اّللى ٰ َي ِ حِۡت
ُِكّ ا ُّ

ءٖ  د   ََشۡ ُ٘ ث  ى َو ٓى َوذِم [89﴾ ]اًمـحؾ: َورَۡۡحَ ٍي إ ٍؾ سمُِحجى
، وَمال َيلْيِت َصوطِمُى سمِوـمِ

ُ سُمطاْلهَنَو، يَماَم ىَموَل شَمَعوَمَم  ِن َمو َيـُْؼُضَفو، َوُيبلمِّ َٓ ﴿ :اًْمُؼْرآ ِ ًَ ة َٕٚ حُ
ۡ
أ ٍَ إَِلٍّ َوََل يَ َث

َٔ َتۡهِصًۡيا ۡذَص
َ
ّوِ َوأ ًَ ةِٱۡۡلَ ٰ َن : َهِذِه  [،33﴾ ]اًمػرىمون: ِحئۡ ـَ ي ِ ىَموَل سَمْعُض اعْمَُػسِّ

ِؾ إِمَم َيْقم اًْمِؼقَوَميِ 
ٍي َيلْيت هِبَو أَْهُؾ اًْمبَوـمِ ٌي ذم يُمؾِّ طُمجى  ش.أَيُي قَمومى

دروؾمو ومـ شملمؾ ىمصي اًمغالم مع اعمؾؽ واًمسوطمر وشمدسمرهو: وضمد ومقفو 

مع اًمتعؾقؼ يمومؾي وقمؼما ذم هذا اًمبوب، وًمقٓ ظمشقي اإلـموًمي ًمسؼً اًمؼصي 

 .(1)قمؾقفو سمام يـوؾمى هذا اعمبحٌ

• • •

                                                                 

 (.3005يـظر: صحقح مسؾؿ، طمديٌ رىمؿ ) (1)
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 : ؒ ىمول اًمشقخ

« ُ ىو َذيَمر اّللى ٍى سمِِف  ذم يِمتَوسمِفِ  -شَمَعومَم  -َوأَنَو أَْذيُمُر ًَمَؽ أَؿْمقَوَء مِم سًمو ًمَِؽالٍم اطْمتَ ضَمَقا

يُمقن ذم زَ  : جُمَْؿٌؾ، اعْمنُْمِ ـْ ـمَِريَؼلْمِ ِؾ ِم
ُب أَْهِؾ اًْمبَوـمِ ـَو قَمَؾقْـَو، وَمـَُؼقُل: ضَمَقا

َموكِ

ٌؾ   .َوُمَػصى

ـْ قَمَؼَؾَفو، َوَذًمَِؽ ىَمْقًُمُف  َ
ِ
و اعْمُْجَؿُؾ وَمُفَق إَْمُر اًْمَعظِقُؿ، َواًْمَػوِئَدُة اًْمَؽبػَِمُة عم أَمى

ًَ ٱٍُِۡ ﴿ :شَمَعومَم  َِيۡ ـَ َٕزَل 
َ
ِٓي أ َٚ ٱَّلٍّ ُٗ َءاَيٰج  ُ٘ مَّ  َتَٰب ِْٖۡ

ُ
ٍّٔ أ ُ٘ َمٌٰج  ٍَ ۡ َتِٰب ُّمَّ ٍِ ٱُۡ

تَِهٰج   َشٰ تَ ُْ َخُر 
ُ
  [، أَيَي.7آل قمؿران:] ﴾َوأ

ِ
ـْ َرؾُمقِل اّللى أَنىُف  ☺َوىَمْد َصحى قَم

يُمقَن اعمُْْحَؽؿَ »ىَموَل:  فَ َويؽَْمُ
َذا َرأَجْتُُؿ اًمىِذيـَ يَتىبِعُقَن اعمُْتََشوسمِ ًمى  ،إِ وََلَِؽ ا ك وَملُ ـَ ؾَمؿى ي ِذ

وَموطْمَذُروُهؿْ  ِف  وسمِ تَ ُ ذِم يِم  ش.اّللى

يِملم:  ٌٚۡف ﴿ِمثَوُل َذًمَِؽ: إَِذا ىَموَل ًَمَؽ سَمْعُض اعْمنُْمِ ِ ََل َخ آَء ٱّللٍّ ِِلَ ۡو
َ
ََلٓ إِنٍّ أ

َ
أ

َزُٕٚنَ  ّۡ َُيۡ ُ٘ ّۡ َوََل  ۡيِٙ َِ ـَ
، أَْو إِنى إَنْبِقَوَء  [،62]يقكس: ﴾  َػوقَمَي طَمؼ  هَلُْؿ أَْو إِنى اًمشى

ؾـَبِلِّ 
، أْو َذيَمَر يَمالًَمو ًمِ

ِ
ًَ َٓ شَمْػَفُؿ  ،َيْستَِدلُّ سمِِف قَمغَم سَموـمِِؾفِ  ☺ضَموٌه قِمـَْد اّللى َوأَنْ

َ  ،َمْعـَك اًْمَؽالِم اًمىِذي َذيَمَرهُ  َؼْقًمَِؽ: إِنى اّللى
ـَ ذم  -شَمَعومَم  -وَمَجوِوسْمُف سمِ ِذي َذيَمَر أَنى اًمى

يمُ  َ َذيَمَر ىُمُؾقهبْؿ َزْيٌغ َيؽْمُ ـْ أَنى اّللى َف. َوَمو َذيَمْرشُمف ًَمَؽ ِم
قَن اعْمُْحَؽَؿ، َوَيتىبُِعقَن اعْمُتََشوسمِ

َرُهْؿ سمِتََعؾُّ  سُمقسمِقىِي، َوأَنىُف يَمػى وَن سمِوًمرُّ يِملَم ُيِؼرُّ ،  وأِؼِفْؿ قَمغَم اعْمَالَِئَؽِي، أَنى اعْمنُْمِ
ِ
 وأإَنْبِقوَء

 َمع ىَمْقهِلِؿْ 
ِ
قَوء
ِ ﴿ :إَْوًمِ َٖد ٱّللٍّ ا ـِ ُؤَٕ ُؤََلٓءِ ُشَهَعٰٓ  .[18]يقكس:  ﴾َهٰٓ
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َ َمْعـَوُه. َوَمو َذيَمْرشَمف زِم  ُك  -َوَهَذا أَْمٌر حُمَْؽٌؿ، َٓ َيْؼِدُر أَطَمٌد أَْن ُيَغػمِّ َو اعْمنُْمِ  -أهيُّ

 
ِ
ِن، أَْو يَمالَم َرؾُمقِل اّللى ـْ أىْمطَُع  ☺ِمـ اًْمُؼْرآ  ٓ أقَْمِرُف َمْعـَوُه، َوًمِؽ

ِ
أنى يَمالََم اّللى

  ☺َيتَـَوىَمُض، َوأَنى يَمالََم اًمـىبِلِّ  ٓ
ِ
ُػ يَمالََم اّللى

. َوَهَذا -قمزى وضَمؾى  -َٓ خُيَوًمِ

ـْ ٓ َيْػَفُؿُف  ٌب ضَمقٌِّد ؾَمِديٌد، َوًمِؽ ٓى ضَمَقا ُ  إ َؼُف اّللى ـْ َوومى : فُ كْ قِ ٓ شَمْستَفْ و، -شَمَعومَم  -َم

ُف  ّؼٍ ﴿ :-َعومَم يَماَم ىَموَل شمَ  -وَمِنكى آ إَِلٍّ ُذو َذ َٙ ٰ ى ا يَُِيٍّ َْ َو واْ  َٔ َصَۡبُ ِي آ إَِلٍّ ٱَّلٍّ َٙ ٰ ى َِيٍّ ا يُ َْ َو
ِؾيمٖ  ـَ

 .ش[35﴾ ]ومصؾً: 

 اًمنمح:

 مبحثو مفام، وهق:ـ هذا اعمؼطع شمضؿى 

 :تأصٌٝ دداٍ املٓشسفني يف تٛسٝد ايعباد٠َبشح: 

سلم ؾبِّ وكؼوؿمف ًمؾؿُ  لم اعمـوومح قمـ اًمتقطمقد ذم ضمداًمفعِ وهل ىمقاقمد مـفجقي شمُ 

ء يمون اًمـؼوش ؿمػفقو أو يمتوسمقو، وىمد يمون مـ مـفٍ اًمسؾػ  ذم هذا اًمبوب ؾمقا

اًمرد قمغم »قمغم اعمخوًمػلم ذم اًمعؼقدة واًمؽتوسمي ذم ذًمؽ، مثؾ  وأتبوقمفؿ اًمردُّ 

ًمإلموم  شاًمرد قمغم سمنم اعمريز»، و ؒ ًمإلموم أِحد شاجلفؿقي واًمزكودىمي

 ، وهمػممهو. ؒ اًمدارمل

ؾمؿعً »قؿ مـ أبقاب اجلفود، ىمول حمؿد سمـ حيقك اًمذهكم: وهذا سموب قمظ

قمـ اًمسـي أومضؾ مـ اجلفود ذم ؾمبقؾ اهلل. ومؼؾً  بُّ حيقك سمـ معلم يؼقل: اًمذى 
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يعـل اًمذاب ) ًمقحقك: اًمرضمؾ يـػؼ موًمف، ويتعى كػسف، وجيوهد، ومفذا أومضؾ مـف

 .(1)شىمول: كعؿ، سمؽثػم ؟!(قمـ اًمسـي

ؒ:  ىمول اعمصـػ ٌؾ ضَمَقاُب أَْهِؾ ا»  : جُمَْؿٌؾ، َوُمػَصى ـْ ـمَِريَؼلْمِ  ،ش...(2) ًْمبَوـمِِؾ ِم

 ؾ، ومثىؾ قمؾقف.جؿَ صمؿ ذيمر اجلقاب اعمُ 

ح ذم مجقع اًمشبفوت قمـد قمدم ؾ ىموقمدة قمومي شمصؾُ جؿَ وهذا اجلقاب اعمُ 

ًَ َٓ شَمْػَفُؿ َمْعـَك اًْمَؽالِم  ..»ـ مـ اًمرد اعمػصؾ قمؾقفو، يمام ىمول اًمشقخ: اًمتؿؽُّ  َوأَنْ

ـ مـ ؿ يمالم اعمجوِدل ومتؽى ـ ومفِ ، ومؿػفقمف أن مَ ش.. وَمَجوِوسْمُف سمَِؼْقًمَِؽ  ،َذيَمَرهُ اًمىِذي 

 ومؾقؼؿ سمذًمؽ. ،شمػـقد ؿمبفتف شمػصقال

مػقدة ذم  ىؾ قمؾقفو سمؼقاقمد أظمرذيمر اًمشقخ ىموقمدة واطمدة كبدأ هبو، صمؿ كذيِّ 

سمـوء مـفجقي راؾمخي ًمطوًمى اًمعؾؿ ذم اًمرد قمغم اًمشبفوت، واًمـؼوش ذم مسوئؾ 

 .(3)ع واعمحدصموتاًمبد

 :قاعد٠ احملهِ ٚاملتػاب٘أٚال: 
 ضح معـوه.: مو اشمى اعمحؽؿ 

                                                                 

 .(518/ 10) شؾمػم أقمالم اًمـبالء» (1)

، -يمام ذم أصقل اًمػؼف  - ، ويؼوسمؾ سموعمبلمى -يمام هـو  -ؾ شمورة سموعمػصؾ ؾ يؼوسمَ جؿَ اعمُ  (2)

ٚاْ ﴿ همػمه، يمام ذم ىمقًمف شمعومم: ؿ اعمراد مـف قمغمفْ سمف: مو يتقىمػ ومَ  حُ ٰٚةَ َوَءا َِ ْ ٱلصٍّ ٚا ُٓ رِي
َ
َوأ

ٰٚةَ  ٌَ  ومفذا جمؿؾ ضموءت اًمسـي سمبقوكف.، [، ومقاضع أظمرى43: اًمبؼرة]﴾ ٱلزٍّ

 اًمسـقي: يـظر: ىمقاقمد ذم اًمرد قمغم اعمخوًمػلم ودطمض ؿمبفوهتؿ، ذم مقىمع اًمدرر( 3)

http://www.dorar.net/enc/aqadia/183 
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وٓ حيتؿؾ  ،سمـػسف دًٓمي واضحي قمغم معـوه اًمذي ٓ يؼبؾ كسخو مو دلى : أي

هرشملويال.  ٕنف مـ اًمبقون ذم همويي  :وؾمؿل سمذًمؽ .وذًمؽ يموًمـصقص واًمظقا

 اإلطمؽوم واإلشمؼون.

 ومـ أمثؾتف:

ن واًمتقطمقد، ومنهنو ٓ شمؼبؾ اًمتبديؾ واًمتغقػم، يمام يموإليام :كصقص اًمعؼوئد -1

ٕن اًمتلويؾ اضمتفود، ومثؾفو ٓ يـدرج حتً مو جيقز ومقف  :ٓ حتتؿؾ اًمتلويؾ

 آضمتفود.

ت سملمفوت اًمػضوئؾ اًمتل ٓ ُيتصقر هلو شمبديؾ أو اًمـصقص اًمتل أمرَ  -2

ًمديـ وصؾي إرطموم، وإمر سموًمعدل واإلطمسون  :شمغقػم يمـصقص سمر اًمقا

 ؿ اًمظؾؿ واًمعدوان.وحتري

ئع اإلؾمالم  -3 يمرومع احلرج، ومـع  :اًمؼقاقمد اًمعومي اًمتل ىمومً قمؾقفو ذا

 اًمرضر، واقمتبور إمقر سمؿؼوصدهو.

 اًمعؿؾ سمام دل قمؾقف، وهق طمجي ىمطعقي اًمدًٓمي.وضمقب  :ذا اًمـقعه طمؽؿو

 مو مل يتضح معـوه.اعمتشوسمف : 

د مـف، وًمقس صمؿي ف قمغم اعمصقغتُ  لُّ وسمعبورة أظمرى: هق اًمؾػظ اًمذي ٓ شمدُ  را

ئـ شمبقِّ   سمعؾؿ طمؼقؼتف. - قمز وضمؾ -ـف، واؾمتلثر اهلل ىمرا
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اَيٰج  ﴿ىمول شمعومم:  ُٗ َء ٖۡ ًَ ٱٍَُِۡتَٰب ِْ َِيۡ ـَ َٕزَل 
َ
ِٓي أ َٚ ٱَّلٍّ مَّ  ُ٘

ُ
ٍّٔ أ ُ٘ َمٌٰج  ٍَ ۡ  ُّمَّ

تََشٰتَِهٰج    ُْ َخُر 
ُ
َتِٰب َوأ ٍِ ّۡ َزيۡق  َذَيتٍّتِفُ  ٱُۡ ِ َٔ ِِف ىُُِٚبِٙ ِي ا ٱَّلٍّ ٍّْ َ

ُٗ َٚن نَأ ٖۡ ِْ َٗ َت ََشٰ ت ا  َْ

 ِّ ِِۡ ٰشُِخَٚن ِِف ٱُۡف ۗ َوٱُرٍّ ُ ۥٓ إَِلٍّ ٱّللٍّ ُٗ وِيَِ
ۡ
ُّ حَأ ا َحفَِۡ َْ ِۦ  َو وِيِِٗ

ۡ
خَِلآءَ ٱُۡهِخَٖۡثِ َوٱةۡخِلَآَء حَأ  ٱةۡ
ا ةِِٗۦ ُكّ   ٍّٖ َْ ا ا َحُيٚلَُٚن َء َٖ ِ ِٖد َربّ ٔۡ ـِ ِ  [.7آل قمؿران:] ﴾ّْ

 شاعمتشوسمف»و أمى  .ف وأيمثرهمعظؿُ  :اًمٌمء مُّ أمى اًمؽتوب، وأُ  شاعمُحَؽؿ»ومجعؾ 

 - شمعومم -ومجوء ومقف سمؾػظ يدل قمغم اًمتؼؾقؾ، وهذا هق اعمتـوؾمى مع مو أنزل اهلل 

ٓ ًمبس ومقف وٓ إؿمؽول، مو ظمػل مـف قمغم  ؼرآن ٕضمؾف، أن يؽقن أيمثره واضحواًم

 قمؾؿف أظمر، وهذا معـك وصِػ اًمؼرآن سموهلدايي واًمتبقون واًمـقر. دٍ رْ ومَ 

 تشوسمف طمؼقؼل مطؾؼ.متشوسمف كسبل، وم تشوسمف كققمون:اعمو 

قمغم يمؾ أطمد. واًمـسبل خيػك قمغم ك واًمػرق سمقـفام: أن احلؼقؼل اعمطؾؼ خيػ

 اًمبعض دون اًمؽؾ.

ۥٓ إَِلٍّ ﴿يـبـل اًمقىمػ ذم ىمقًمف شمعومم:  ،وسمـوء قمغم هذا اًمتؼسقؿ ُٗ وِيَِ
ۡ
ُّ حَأ َِ ا َحۡف َْ َو

 ِّ ِۡ فِ ِٰشُخَٚن ِِف ٱُۡ ۗ َوٱُرٍّ ُ ُ ﴿، ومعغم اًمقىمقف قمغم [7]آل قمؿران:  ﴾ٱّللٍّ  ﴾إَِلٍّ ٱّللٍّ
د سموعمتشوسمف اعمطؾؼ، وقمغم اًمقصؾ  ُ ﴿يؽقن اعمرا ِّ  إَِلٍّ ٱّللٍّ ِۡ فِ ٰشُِخَٚن ِِف ٱُۡ  ﴾َوٱُرٍّ

د سموعمتشوسمف: اعمتشوسمف اًمـسبل.  يؽقن اعمرا

 :مثول اعمتشوسمف احلؼقؼل )اعمطؾؼ(و

نهنو سملخػوظ قمرسمقي وم :، ٓ مـ ضمفي معوكقفو- قمز وضمؾ -كصقص صػوت اهلل 

 ؿمتبوه ذم إدراك يمقػقوهتو ويمـففو.يمي اعمعوين، وإكام آدرَ مُ 
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 : طمؼوئؼ مو أظمؼم اهلل سمف مـ كعقؿ اجلـي وقمذاب اًمـور.-أجضو  -ومثوًمف 

 :مثول اعمتشوسمف اًمـسبلو

ضموء قمـ اسمـ  مو خيػك قمغم سمعض اًمعؾامء، ويدريمف سمعض اًمراؾمخلم ذم اًمعؾؿ.

ى  أَنَو»، أنف ىمول: ¶ قمبوس  .(1)ششَملِْويَؾفُ  َيْعَؾؿُ  ـْ مِم

 :ذا اًمـقع )اعمتشوسمف(ه طمؽؿو

شمػقيض اًمعؾؿ سمؽقػقتف مع اإليامن سمف يمام ورد، جيى اعمتشوسمف احلؼقؼل  أنى 

إذ اخلقض ذم ذًمؽ  :ض ذم اسمتغوء شملويؾفو. وٓ خُي - قمز وضمؾ -ويمـفف إمم اهلل 

 ـ ذرائع اًمػتـي واحلػمة واًمضالل.م

ِٰشخُ ﴿ىمول شمعومم:  ٍّٖا ةِِٗۦ ُكّ  َوٱُرٍّ َْ ِّ َحُيٚلَُٚن َءا ۡ ا  َٚن ِِف ٱُۡفِِ َْ َو  ۗ ٖدِ َربَِّٖا ٔۡ ـِ ِ ّْ

َُۡبِٰب 
َ
ٚاْ ٱۡۡل ُ وْل

ُ
أ  ٓ ُر إَِلٍّ ٌٍّ ذٍّ ا ِْٔ  َربٍَّٖا ََل حُزِغۡ ىُُِٚبََٖا َبفۡدَ  ٧يَ نَلَ ۡب  َ٘ ا َو َٖ َديۡتَ َ٘ إِذۡ 

اُب  ٍّ٘ َٚ ۡ ل َٕج ٱ
َ
ًَ أ ٍِّٕ َۚ إ ًث ًَ رَۡۡحَ ٕ ُ  [.8-7]آل قمؿران:  ﴾َّلٍّ

  قُل ؾُم ال رَ ىموًمً: شمَ  ▲وقمـ قموئشي 
ِ
ًَ ﴿☺:  اهلل َِيۡ ـَ َٕزَل 

َ
ِٓي أ َٚ ٱَّلٍّ ُ٘

َتَٰب  ٍِ   قُل ؾُم رَ  : ىموَل ًْ هو، ىموًمَ رِ إمم آظِم  ،أييَ  ﴾... ٱُۡ
ِ
ًِ ☺: » اهلل جْ َرأَ وَمِنَذا 

فُ  ـْ َف ِم َشوسَم شَم ُعقَن َمو  بِ تى َي ـَ  ي ِذ ًمى وَموطْمَذُروُهؿْ  ،ا  ُ ك اّللى ـَ ؾَمؿى ي ِذ ًمى ِؽ ا
وََلِ  .(2)شوَملُ

                                                                 

 .(5/220) ذم شمػسػمه ؼمياًمط أظمرضمف (1)

 ( شمؼدم خترجيف.2)
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 ،ط اًمـىبِلِّ  سمِبَوِب  ضُمُؾقؾًمو يَموُكقا  َكَػًرا  أَنى  ¶وقمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو 

ُ  َيُؼؾِ  أََخؿْ : سَمْعُضُفؿْ  وَمَؼوَل  ُ  َيُؼؾِ  أََخؿْ : سَمْعُضُفؿْ  َوىَموَل  َويَمَذا؟ يَمَذا اّللى  َويَمَذا؟ يَمَذا اّللى

  َرؾُمقُل  َذًمَِؽ  وَمَسِؿعَ 
ِ
وِن، طَمىُّ  َوضْمِففِ  ذِم  وُمِؼَئ  يَملَنىامَ  وَمَخَرَج  ،ط اّللى مى : وَمَؼوَل  اًمرُّ

ِمْرشمُْؿ؟ هِبََذا» سمُقا  أَنْ  سُمعِثْتُْؿ؟ هِبََذا أَوْ  أُ وَب  شمرَْضِ تَ   يِم
ِ
بَْعٍض؟ سَمْعَضفُ  اّللى امَ  سمِ كى ًِ  إِ  َضؾى

َُمؿُ  ْٕ ىو ًمَْستُؿْ  إِكىُؽؿْ  َهَذا، ِمثْؾِ  ذِم  ىَمبْؾَُؽؿْ  ا ، ذِم  ُهـَو َهو مِم
ٍ
ء ِمْرشُمؿْ  ِذياًمى  اكْظُُروا َرْ ِف، أُ  سمِ

ِف، وَموقْمَؿُؾقا  ِذي سمِ ؿْ  َواًمى تُ ق ُف، هُنِ ـْ ُفق قَم تَ وْك  .(1)شاوَم

معـوه طمتك يتبلم  ،وموًمقاضمى اإليامن سموًمـص ذم اجلؿؾي :وأمو اعمتشوسمف اًمـسبل

 -ىمول اهلل  :ـقن ذًمؽسمال اًمعؾامء اًمذيـ يبقِّ سم، أو يمون أهال عمـسموًمـظر واًمدرس 

ۡس ﴿: - شمعومم ْ  َٔ نَ ٚٓا ٚنَ  ُِ ُٓ َِ ّۡ ََل َتۡف ُٖخ ٌُ رِ إِن 
ٌۡ ََ ٱَّّلِ ۡ٘ َ

 .[43اًمـحؾ:] ﴾أ

 :وموئدة 

وسمعضف حمؽؿ وسمعضف متشوسمف  ،ويمؾف متشوسمف سموقمتبور ،اًمؼرآن يمؾف حمؽؿ سموقمتبور

 :بور صموًمٌسموقمت

ٌَِتٌٰب ﴿: -قمز وضمؾ  -مـفو ىمقًمف  :ومقصػف سملنف حمؽؿ ذم قمدة آيوت
 ُ َِۡج ِْٔ َّلٍّ ٍّّ نُّصِ ۥ ُث ُٗ ۡج َءاَيٰخُ َٓ ۡذٍِ

ُ
 هذا:ومعـك  [،1هقد: ] ﴾ۡن َذٍِيٍم َختِۡيٍ أ

 أنف ذم همويي اإلطمؽوم صدىمو ذم إظمبور، وقمدٓ ذم إطمؽوم.

                                                                 

، وعمسؾؿ كحقه ذم ؤوطو(، وصححف إرك6845: أظمرضمف أِحد ذم اعمسـد )صحقح( 1)

 (.2666)صحقحف 
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ا ﴿ووصػف سملنف متشوسمف ذم ىمقًمـف شمعومم:  ِديِد ٌَِتٰت  َٔ ٱۡۡلَ ۡذَص
َ
َل أ ُ َٕزٍّ ٱّللٍّ

ا  ٙ تِ َشٰ تَ َّْ
 ذم اًمصدق واحلؼ واًمػصوطمي. متشوهبو :أي [،23اًمزمر:] ﴾

ُٗ َءاَيٰج  ِْ﴿ :ووصػف سملنف مَّ  ٖۡ
ُ
ٍّٔ أ ُ٘ َمٌٰج  ٍَ ۡ تَِهٰج  ُّمَّ َشٰ تَ ُْ َخُر 

ُ
َتِٰب َوأ ٍِ  ﴾ٱُۡ

 ، ومقؽقن معـك اعمحؽؿ واعمتشوسمف مو ؾمبؼ ذم أول اعمبحٌ.[7آل قمؿران:]

حو ذم ؾمقوق قضى صمؿ ذيمر اًمشقخ مثوٓ شمطبقؼقو قمغم هذه اًمؼوقمدة، ؾمقليت مُ 

سمف إمم اعمحؽؿ، واًمتؿسؽ رد اعمتشو :وطموصؾف. - شمعومم -إن ؿموء اهلل ، اًمشبفوت

 سموعمحؽامت قمـد اعمشتبفوت.

وهل ىموقمدة كوومعي، وطمجي واضحي شمصؾح ذم يمثػم مـ اًمؼضويو اًمتل يؽثر 

 اجلدال واًمتؾبقس طمقهلو.

ؓ، وأراد مثول ذًمؽ : ًمق أورد ؿمخٌص سمعَض احآظمِذ قمغم قمثامَن سمـ قمػون 

قص اًمٍمحيي ومؼؾ: ومضقؾي قمثامنؓ  صموسمتي قمـدي سموًمـص ه.رِ دْ سمذًمؽ احلطى مـ ىمَ 

رسمعي اًمذيـ أمركو سموشمبوع ؾمـتفؿ، وأطمد اًمعنمة اعمبنميـ  اًمصحقحي، وهق أطمد اخلؾػوء ٕا

ـوىمبف ومآثره ذم اًمدِّ  يـ قمظقؿي مشفقرة، ومو ذيمرشمف مـ هذه اعمثوًمىٓ  أقمرف سموجلـي، وم

 وضمففو، وٓ أدع اعمحؽامت اًمقاضحوت ذم ومضؾف ومـزًمتف حو شمؼقًمف.

 :(1)ىل أَسٍٜٔ حيتاز إذاِدامُلثاْٝا: 

 إسمطول دًمقؾ ظمصؿف.: اًمثوين، وإصمبوت دًمقؾ ىمقًمف :إول

                                                                 

ـظر:  (1)  .(52/ 7)، ضـؿ جمؿقع ممًمػوشمف  ؒ ًمؾشقخ اسـم قمثقؿلم شذح يمشػ اًمشبفوت»ي
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ومحقـام ختتؾػ مع ؿمخص ذم مسلخي مـ مسوئؾ شمقطمقد اًمعبودة، ومعؾقؽ أن 

 ً ىمقًمؽ سموًمدًمقؾ اًمصحقح، صمؿ شمـؼض ىمقل اخلصؿ سموحلجي واًمؼمهون.ثبِ شمُ 

ووضمف اًمدًٓمي  أدًمتف،وهذا يتطؾى ىمقة قمؾؿقي ذم ومفؿ مذهبؽ ضمقدا، وإدراك 

 ـفو.م

 ، واًمتؿؽـ مـ اًمرد قمؾقفو.أدًمتفوومفؿ مذهى اخلصؿ، وإدراك 

ال ذم قمؾؿف وسمقوكف، وٓ هى مَ ف إٓ مـ يمون مُ ؿُ حى وهذا يميمد أن هذا اًمبوب ٓ يتؼَ 

ـمػ واحلامس ومقخقض ذم كؼوؿموت ومـوفمرات قمؾ ـقي قمؼم شمدومعف اًمعقا

قس يمؾ مـ ف، وًمؾُ ؿِ ومقزء إمم احلؼ اًمذي حي :كؽمكًاًمػضوئقوت واًمؾؼوءات واإل

 ل قمـف.اًمؾدوموع قمـ احلؼ واجلد اليعؾؿ احلؼ ممهى 

 :اإلْصاف ٚايتذسد يًشلثايجا: 

ٌُ اجلداِل  أنال سُمدى وم  ▐ ديـ اهلل وسمقونَ احلؼ،  معروميَ يؽقن سموقم

 أنف خمطئ ؾمورع سموًمرضمقع، وإذا فمفر ًمف وًمق شمبلمى  ،طاًمذي ضموء سمف رؾمقًمف 

 ـ يمون.ؾف ممى اًمصقاب ىمبِ 

ّۡ َشَن َوََل ﴿ىمول شمعومم:  ُس ٍّٖ َْ رِ ىَۡرُب  َٔ َيۡ
َ
َٚ أ ُ٘  ْ ٚا ُ ل دِ ـۡ َْۚ ٱ ٚا ُ َلٍّ َتفۡدِل

َ
ٰٓ أ ٍم لََعَ ۡٚ اُن ىَ

ىٰ  َٚ ۡي ِِخٍّ  .، ومـ اًمعدل ومقفؿ ىمبقل مو قمـدهؿ مـ احلؼ[8﴾ ]احوئدة: ل



 

- 71 - 

 

و اْهِديِن »: طوذم دقموء اًمـبل  َ
ِ
ـَ  ومِقفِ  اظْمتُؾَِػ  ح كىَؽ  :سمِنِذْكَِؽ  احْلَؼِّ  ِم ـْ  هَتِْدي إِ  َم

َشوءُ  مَم  شَم طٍ  إِ ا ِؼقؿٍ  ِسَ ْستَ  .(1)شُم

ؿف أن يؼرأ آيي ؾى قمَ  إظمػمأن  مع اًمشقطون وذم ىمصي أيب هريرة ؓ

ـْ »اًمؽرد ىمبؾ اًمـقم، وىمول:  َل  ًَم ـَ  قَمَؾقَْؽ  َيَزا   ِم
ِ
 ؿَمقْطَونٌ  َيْؼَرسَمَؽ  َوَٓ  طَمووِمٌظ، اّللى

ومال ، وشمـو ًمفة وكسبـوهو ًمف مع ؿمدة قمدا، وملظمذكو مـف هذه اًمػوئد(2)ششُمْصبَِح  طَمتىك

 يتعصى اعمرء عمذهبف أو ؿمقخف، وموحلؼ ٓ يعرف سموًمرضمول.

اقال فايصش١ زابًعا:  :أٚ َدعٝا فايديٌٝ ،إٕ نٓتْ 

  .فو ًمؼبقهلو، وإٓ يموكً جمرد دقمقىيمؾ دقمقى ٓسمد مـ إىمومي اًمدًمقؾ قمؾق

 سمقـوٍت أصحوهُبو أدقمقوءُ          قمؾقفومل يؼقؿقا  واًمدقمووى مو

، واعمطؾقب ذم اًمـؼكم حترير صحتف، وذم وو أو قمؼؾق  كؼؾق   واًمدًمقؾ إمو أن يؽقن

طمتف وسمقون طُم   جتف.اًمعؼكم إفمفور سا

مـ أهؾ اًمبدع يستدل قمغم سمدقمتف، سمـؼؾ ضعقػ، أو  وهلذا دمد يمثػما 

 .مقضقع، أو دًٓمي ضعقػي، أو سمعؼؾ وموؾمد

ومضي يؽثر قمـدهؿ آؾمتدٓل سموًمـُّ ؼقل اعمقضققمي واًمضعقػي، وموًمشقعي اًمرا

 .ؽ اًمدًٓمي اًمضعقػي، ويشوريمفؿ ذم ذًمؽ ـمقائػ مـ اعمتصقوميويمذًم

                                                                 

 ▲. (، مـ طمديٌ أم اعمممـلم قموئشي770( أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )1)

 (.2311أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف ) (2)
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 قمـ أطمد ٓ سمد مـ إصمبوت صحتف. فؾُ شمـؼُ ويمؾ كؼؾ 

، ومـ شمـفوج اًمسـي»ره اسمـ شمقؿقي ذم ومـ اًمتطبقؼوت اًمعؿؾقي هلذه اًمؼوقمدة مو ؾمطى 

ءشمف ومعؾقف سمؿختٍمه ًمؾشقخ قمبد اهلل اًمغـقامن، وهق ذم ضمزء واطمد.  قمجز قمـ ىمرا

ُُٜٜ - َُٗا بًؼ -ايعامل  نالّخاَطا:   :طتدٍ ب٘طتدٍ ي٘، ٚال 

ِ ﴿ىمول شمعومم:  ۥٓ إََِل ٱّللٍّ ُٗ ُٓ ٍۡ ُر ءٖ نَ ّۡ ذِيِٗ ِْٔ ََشۡ ا ٱۡخَخَِۡهخُ َْ ]اًمشقرى:  ﴾َو

يمؾ يمظمذ مـ ىمقًمف ويرد إٓ صوطمى هذا »:  ؒ ، ىمول اإلموم موًمؽ[10

 .(1)شط وأؿمور إمم ىمؼم اًمـبل. اًمؼؼم

ٓ يؽقن طمجي يستدل هبو، ًمؽـ يستػود  -ف مفام سمؾغ ذم قمؾؿِ  -ومؽالم اًمعومل 

ف مع طمػظ ح يمالمُ رِ ، وإن ظموًمػفام ـمُ طمـف ذم ومفؿ يمالم اهلل ويمالم رؾمقًمف 

 مؽوكتف.

 :حتسٜس حمٌ ايٓصاع يف املطأي١ املختًف فٝٗاضادضا: 

ع: سمقون مقضع آشمػوق صمؿ هؾ ، وحتديد كؼطي اخلالف ،ومعـك حترير حمؾ اًمـزا

ؿؽـ شمصحقح قُ ومإن يمون طمؼقؼقو: ومفؾ هق اظمتالف شمـقع و اخلالف طمؼقؼل أو ًمػظل؟

ل مجقعو ل مجقعو: أم اظمتالف شمضود ؟إىمقا  .؟ٓ يؿؽـ شمصحقح إىمقا

ل مـ شمشعُّى ؼ اعمؼصد، وحيؿِ وهذا اًمؽمشمقى اعمـفجل خيتٍم اًمقىمً، وحيؼِّ 

 اخلالف ومقام ٓ ظمالف ومقف.

                                                                 

ؾ ذم اًمردِّ » (1)  .66ٕيب ؿمومي اعمؼدد ص ،شإمم إمر إول خمتٍم اعمممى
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َتِٰب إَِلٍّ ﴿ىمول شمعومم:  ٍِ ََ ٱُۡ ۡ٘ َ
أ ٚٓاْ  ُ َجِٰدل َٔ  َوََل حُ ي ِ ُٔ إَِلٍّ ٱَّلٍّ ۡذَص

َ
ِٱٍَُِّّت ِِهَ أ ة

 ّۡ ُس ُٙ ٰ ا ِإَوَل َٖ ُٙ ٰ ّۡ ِإَوَل ُس َِِلۡ َل إ ٕزِ
ُ
ا َوأ ٕزَِل إَِِلَٖۡ

ُ
ِٓي أ ٍّٖا ةِٱَّلٍّ َْ َءا ٚٓاْ  ُ ّۡ  َوىُٚل ُٙ ٚاْ ِْٖۡ ُٓ َؽَِ

ٚنَ  َوِٰذد   ُٓ ۥ ُمۡصِِ ُٔ ََلُ  [.46]اًمعـؽبقت:  ﴾َوََنۡ

 :يطسفنيايسدٛع إىل األصٍٛ املتفل عًٝٗا بني اضابعا: 

ومنن اشمػؼو رضمعو إًمقف، وإن مل  :اخلصامن إمو أن يتػؼو قمغم أصؾ يرضمعون إًمقف أو ٓ

 يتػؼو قمؾقف مل شمؼع سمؿـوفمرهتام وموئدة، ًمعدم ىمبقًمف مـ أطمدمهو، ومقصػم اإلشمقون سمف قمبثو.

ؾق شمـوفمر ؾمؾػل مع صقذم، واؾمتدل اًمصقذم قمغم اعمسلخي سموعمـوموت ومال وم

ه  :ؾؼبَ يُ   دًمقال.ٕن اًمسؾػل ٓ يرا

ٕن اعمؾحد  :ًمق شمـوفمر مسؾؿ مع مؾحد، واؾمتدل اعمسؾؿ سموًمؼرآن ومال يستؼقؿو

 ف سموحلجٍ اًمعؼؾقي واًمػطريي.ٓ يممـ سموًمؼرآن، وإكام حيوضمُّ 

ؾمتدٓل سموًمؼرآنو ـوفمر ؾمـل مع ؿمقعل ومقصح ٓا  ٕن اًمطروملم يؼبالكف أصال. :ًمق شم

 مع مقضقع هذا اعمتـ. وهذه اًمؼقاقمد اًمسوسمؼي أمثؾي، وصمؿي همػمهو ممو ٓ يتـوؾمى

• • •
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 ىمول اًمشقخ ؒ:

ُؾ » ُب اعْمُػصى و اجْلََقا   أقْمَداءَ  وَمِننى  :وأَمى
ِ
اَضوٌت  هَلُؿ اّلَل ـِ  قَمغَم  يَمثػَِمةٌ  اقُمؽِمَ ؾُمؾِ  ِدي  اًمرُّ

ونَ  ـُ : ىَمْقهُلُؿْ  ِمـَْفو. قَمـْفُ  اًمـىوَس  هِبَو َيُصدُّ كُ  َٓ  َكْح   ُكنْمِ
ِ
 ٓ أنىفُ  َكْشَفدُ  سَمْؾ ، ؿَمقْئًو سموّللى

ُ  = َٓ َيـَْػُع، َوٓ َيرُضُّ وَ ، َيْرُزُق  َوٓ، خَيُْؾُؼ  ٓى اّللى َٓ  -إ يَؽ ًَمُف َوطُمَدُه  ، وأَنى - َذِ

ًدا  ِه.  ☺حُمَؿى ـْ قَمبِْد اًْمَؼوِدِر، أَْو هَمػْمِ ، وَمْضال قَم ا ٓ َيْؿِؾُؽ ًمِـَْػِسِف َكػًعو، َوَٓ َض 

وحِلُ  ٌى، َواًمصى
ـْ أنَو ُمْذكِ  هِبِؿْ َوًمِؽ

ِ
، َوأَـمُْؾُى ِمـ اّللى

ِ
وَمَجوِوسْمُف  = قَن هَلُْؿ ضَموٌه قِمـَْد اّللى

 
ِ
ـَ ىَموشَمَؾُفْؿ َرؾُمقُل اّللى ِذي َم، َوُهَق أَنى اًمى وَن سمِاَم َذيَمْرَت زم  ☺سمِاَم شَمَؼدى َو  -ُمِؼرُّ أهيُّ

ُر ؿَمقْئً -اعْمُبْطُِؾ  وَن أَنى أَْوصَموهَنُْؿ َٓ شُمَدسمِّ ـْ ىَمَصُدوا اجْلَوَه ، َوُمِؼرُّ ى و، ِوإَكاَم أَراُدوا مِم

َحفُ  ُ ذِم يِمتَوسمِِف، َوَوضى ْ قَمَؾقِْف َمو َذيَمَر اّللى َػوقَمَي، َواىْمَرأ  .شَواًمشى

 اًمنمح:

وهق: إصمورة  ،أؿمور اًمشقخ إمم أطمد مسوًمؽ أقمداء اًمرؾمؾ ذم مقاضمفي احلؼ

 ضموء سمف اًمرؾمؾ. هؿ وزقمزقمي إيامهنؿ سمامدِّ ًمَص  :اًمشبفوت واًمتؾبقس قمغم اًمـوس

ُدّو  ﴿ىمول شمعومم: ـَ ِبٍّ 
َٕ ِ

ًَ َحفََِٖۡا ُُِكّ ِ َذٰل ِِٚح ا َشَيِٰػنَي ٱۡۡلِنَوَك ِ يُ ّٔ ِس َوٱۡۡلِ
ّۡ إََِلٰ َبفٖۡض  ُٙ ِٚۡل ُكُرور   َبۡفُظ ٚۡ شَ زُۡخُرَف ٱَُۡي َ ا اَۚ َول َْ ّۡ َو ُ٘ َذۡر ٚهُ  نَ ا َذَفُِ َْ  ًَ  آءَ َربَّ

وَن  ۡهَۡتُ ۡ  ١١٢َح َِلَۡصََغٰٓ إَِِل ۡف َو
َ
ْ  ِِٔٗ أ ٚا ۡيَۡتِنُ ِِلَ هُ َو ۡٚ َٔ ََل يُۡؤَُِْٖٚن ةِٱٓأۡلِخَرةِ َوَُِۡيَۡط ِي َدةُ ٱَّلٍّ

ٚنَ  ۡيَۡتِنُ َّْ  ّ ُ٘ ا  َْ
نعوم:  ﴾  .[113 -112]ٕا
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ُٚذَٚن ﴿وىمول ؾمبحوكف:  َِلُ َيِٰػنَي  آ ِإَونٍّ ٱلشٍّ ِِلَ ۡو
َ
ََِلٰٓ أ ّۡ  ِإَوۡن إ ُُٚك َجِٰدل ِِلُ  ّۡ ِِٙ ن

 ّۡ ُس ّۡ إٍِّٕ ُ٘ ٚ ُٓ ُخ َغۡف
َ
ُكٚنَ أ ۡۡشِ ُٓ َ  [.121]إنعوم:  ﴾ل

ل اًمزائغقن قمـ ؾمبقؾ اهلدى يبثقن هذه  وهق مسؾؽ ىمديؿ ضمديد، ٓ يزا

ىمي، وقمبورات  ًمى سمرا اًمشبفوت ويـنموهنو، ويتػــقن ذم قمرضفو وشمؼديؿفو ذم ىمقا

 ؼي.ؿى ـَمُ 

 :قمثوٓ قمغم ذًمؽ، وه صمؿ ؾموق اًمشقخ ؒ

 .ايػب١ٗ األٚىل: فِٗ سكٝك١ ايػسى

 اًمعرض:

ٕنـو كممـ سموهلل رسمو واهلإ، وأنف ٓ  :ء: كحـ كـػل اًمنمك قمـ أنػسـويؼقل همٓ

ٓ ط حمؿدا  ق وٓ يـػع وٓ يرض إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأنى ؼ وٓ يرزُ خيؾُ 

)وهق: رضمؾ  يمعبد اًمؼودر اجلقالين :ا ومضال قمـ همػمهيؿؾؽ ًمـػسف كػعو وٓ َض  

دة بَ ع هذا دمعؾقكـو منميملم يمعَ ـه(، ومؽقػ م 561، شمقذم ؾمـي مـ أهؾ سمغدادصوًمح 

 ؟!إصـوم

ـو وضمدكو أُ  ـو أن ، - شمعومم -هلؿ مـزًمي قمـد اهلل  ،نوؾمو صوحللموهمويي مو أنؽرشمؿ قمؾق

ـو وسملم اهلل  !-شمعومم  - وكحـ أصحوب ذكقب وشمؼصػم، ومـجعؾفؿ وؾموئط وؿمػعوء سمقـ

 اًمـؼض:

 بي مـ ؿمبفتلم:يمى رَ مُ  -قمـد اًمتلمؾ  -هذه اًمشبفي 
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  اًمنمك ذم معـك اًمرسمقسمقيإومم: طمٍم: 

د اهلل سموخلؾؼ واعمؾؽ واًمتدسمػم، وٓ يزول  رونيؼرِّ ؿ ومفُ  أن اًمتقطمقد هق إومرا

نمك إٓ إذا اقمتؼد اًمتقطمقد إٓ سمزوال ذًمؽ، ومؿـ دقمو اًمقزم واؾمتغوث سمف ومؾقس سمؿُ 

قمدم اًمتػريؼ سملم شمقطمقد اًمرسمقسمقي وشمقطمقد  هذاى ؾ سموخلؾؼ، وممدى ر اعمستؼِ سمِّ أنف اعمدَ 

 ومحسى! هق مـ أظمؾ سمتقطمقد اًمرسمقسمقي :وموعمنمك ذم قمبودة اهلل :دةاًمعبو

ب  :مـ أوضُمف واجلقا

ي أهنو مى عرف قمـ أُ أن ذك إمؿ اًمسوسمؼي يمون ذم شمقطمقد إًمقهقي، وٓ يُ : إول

 ♠ك وىمع يمون ذم ىمقم كقح ذم اًمرسمقسمقي. وأول ِذ ▐  كوزقمً اهلل

ِم  ََُيدۡ ﴿ذم قمبودة متوصمقؾ ىمقم صوحللم، ىمول شمعومم:  ۡٚ َٰي ِٗۦ َذَياَل َي ِْۡٚ ًٚذا إََِلٰ ىَ َٖا ُٕ رَۡشِۡ
َ
أ

هُ  ٍٗ َدۡۡيُ ٰ ٔۡ إَِل ِ ّْ ُسّ  ا َُ َْ  َ ْ ٱّللٍّ  [. 59]إقمراف:  ﴾ٱۡخُتُدوا

ٍٗ ﴿رؾمقل يؼقل ًمؼقمف:  ؾُّ وهؽذا يمُ  ٰ ٔۡ إَِل ِ ّْ ُسّ  ا َُ َْ  َ ْ ٱّللٍّ ِم ٱۡخُتُدوا ۡٚ َٰي َي
هُ  قهؿ إمم معوين ، ومل يؽـ يدقم[ومقاضع أظمرى ،59إقمراف: ] ﴾َدۡۡيُ

 ذم اًمعبودة. كا ذوإلسموىمعً مـفؿ اعمخوًمػي ٕن  :اًمرسمقسمقي

ٰ ﴿وأمو ىمقل ومرقمقن:  لَۡعَ
َ
ُّ ٱۡۡل َٕا۠ َربَُّس

َ
ومؽون مؽوسمرة ٓ ، [24: اًمـوزقموت] ﴾أ

ا﴿ :ف. ىمول اهلل قمـفؿشمـطقي قمؾقفو كػُس  َٙ ِ ْ ة ّۡ  وََحَرُدوا ُٙ ُص ُٕه
َ
آ أ َٙ ۡخ َٖ َي ۡي ﴾ َوٱۡشتَ

َٕزَل ﴿ًمف:  ♠، وىمول مقؾمك [14: اًمـؿؾ]
َ
آ أ َْ َج  ۡٓ ِِ ـَ َيۡد  ُؤََلٓءِ إَِلٍّ َُ َهٰٓ

ۡثُتٚر   َْ ُن  ۡٚ ـَ ۡر ًَ َيٰهِ َّٖ ُؽ
َ
َصآنَِر ِإَوَّّنِ َۡل ۡرِض ةَ

َ
َمَٰنِٰت َوٱۡۡل  .[102]اإلرساء:  ﴾اَربَّ ٱلصٍّ
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يـ سمتقطمقد ؼرِّ يموكقا مُ  طٌ ومقفؿ اًمـبل عِ أن اعمنميملم اًمذيـ سمُ : اًمثوين

 ؾمبؼ سمقون ذًمؽ سملدًمتف، ومل يـػعفؿ ذًمؽ.، يمام ودشمفاًمرسمقسمقي، منميملم سموهلل ذم قمب

يَؽ  َٓ  ًَمبىقَْؽ » ويموكقا يؼقًمقن ذم شمؾبقتفؿ: ٓى ، ًَمَؽ  َذِ يًؽو إ  مَتِْؾُؽفُ  ًَمَؽ  ُهقَ  َذِ

 .(1)شَمَؾَؽ  َوَمو

 يَمؿْ  ،طُمَصلْمُ  َيو»: يِب َٕ  طىمول: ىمول اًمـبل  قمـ قمؿران سمـ طمصلم ؓو

بُدُ  ْقمَ  شَمْع قَ ً  اًم   ذِم  َوَواطِمًدا ،إَْرضِ  ذِم  ؾِمتىيً  :ؾَمبَْعيً : يِب أَ  ىَموَل  ش؟اهلِإَ
ِ
اَمء : ىَموَل . اًمسى

ُؿْ » تَِؽ  شَمُعدُّ  وَملَهيُّ بَ َرهْم
تَِؽ  ًمِ بَ   ذِم  اًمىِذي: ىَموَل  ش؟َوَرْه

ِ
اَمء اًمسى
(2). 

 هبذا أن اعمنميملم ىمديام وطمديثو مل يعتؼدوا ذم معبقداهتؿ آؾمتؼالل ومتبلمى 

ام سومقا اًمعبودة هلو ًمتؽقن ؿمػعوء ووؾمطوء هلؿ سموًمتلثػم واًمتدسمػم واخلؾؼ، وإك

 ط، ومع ذًمؽ يموكقا يمػورا منميملم، ىموشمؾفؿ اًمـبل - شمعومم -قمـد اهلل 

هلؿ وكسوءهؿ.  واؾمتبوح دموءهؿ وأمقا

ايجا١ْٝ: دعا٤ ايصاحلني َٔ باب ايٛاضط١ ٚايػفاع١ ملٓصيتِٗ ٚداِٖٗ ايػب١ٗ 
 .- تعاىل -عٓد اهلل 

 : حيتؿؾ صقرا:▐ اًمعبد وسملم اهللاختوذ اًمصوحللم وؾموئط سملم و

                                                                 

 (.1185صحقح مسؾؿ ) (1)

 (، وضعػف إًمبوين. 3580(، واًمبزار ذم مسـده )3483: أظمرضمف اًمؽممذي )ضعقػ( 2)
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، ويستغقٌ سمف، ويسلخف ىمضوء احلوضموت اًمتل ٓ يؼدر أن يليت اًمصوًمَح : إومم

 .▐ قمؾقفو إٓ اهلل

 أن جيعؾف وؾمقؾي، ومقسلل اهللَ سمجوه ومالن اًمصوًمح ومـزًمتف. واًمثوكقي:

ويؼقل:  ،أن يسلخف اًمدقموء جلوهف وصالطمف. ومقليت اًمرضمؾ اًمصوًمح واًمثوًمثي:

  زم سمؽذا. وىمد يؽقن هذا اًمصوًمح طمقو أو مقتو.ادع اهلل

ؼول ًمف: كطؾى . ومقُ -شمعومم  - ؾ اًمصوًمح قمغم اهللضُم : آؾمتشػوع سموًمرى ومـفو

 و ًمـو قمـد اهلل، ومتدقمق اهلل ًمـو.مـؽ أن شمؽقن ؿموومع

 واًمؽالم هـو ذم اًمصقرة إومم.

 اًمعرض:

: ىمقل اًمؼوئؾ:  وًمقوء واًمصوحللم: أو همػمه مـ إ ،شيو رؾمقل اهلل ،أهمثـل»ىموًمقا

هذا مـ سموب اعمجوز، واإلؾمـود ومقف سموقمتبور اًمتسبى واًمتقؾمط سموًمشػوقمي، وٓ 

 .شيو اهلل ،أهمثـل»ؼصد اًمغقث سموقمتبور اخلؾؼ واإلجيود يمؼقًمف: يُ 

 :(1)اًمـؼض

 :أوضُمفر مـ يمِ جيوب قمام ذُ 

أصـومفؿ ٓ  أنى  :أن هذا اعمعـك هق مو يمون قمؾقف اعمنميمقن ذم اجلوهؾقي: إول

 ؼ، وًمؽـ أرادوهو وؾموئط وؿمػعوء.ر وٓ ختؾُ سمِّ دَ شمُ 

                                                                 

 .473ص ؾفذيؾًم شؿمبفوت اعمبتدقمي ذم شمقطمقد اًمعبودة»يـظر:  (1)
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آ إََِل ﴿ىمول شمعومم:  َٕٚ َيّرِبُ ِِلُ ّۡ إَِلٍّ  ُتُدُ٘ ا َجفۡ َْ ۡوِِلَآءَ 
َ
أ َُذواْ ِْٔ دُوِِٕٗۦٓ  َٔ ٱَّتٍّ ي ِ َوٱَّلٍّ

ِ ُزَُِۡفٰٓ  ّۡ ﴿وىمول شمعومم:  [،3]اًمزمر: ﴾ٱّللٍّ ُ٘ َّ ُُ ا ََل يَ َْ  ِ ۡفتُُدوَن ِْٔ ُدوِن ٱّللٍّ يَ َو
ِ  َوََل  َٖد ٱّللٍّ ا ـِ ُؤَٕ ُؤََلٓءِ ُشَهَعٰٓ ّۡ َويَُيٚلَُٚن َهٰٓ ُٙ َٖهفُ وىمول ضمؾى [، 18]يقكس:  ﴾يَ

َٚن َشۡي ﴿ذيمُره:  ٍُ ِِ ۡٓ ٚاْ ََل َح ُ ٚۡ ََكٕ َ َول
َ
َۡ أ َۚ ىُ ِ ُشَهفَآَء ُذواْ ِْٔ دُوِن ٱّللٍّ َ ِم ٱَّتٍّ

َ
ا َوََل  ٔ  أ
ٚنَ  ُِ  [.43]اًمزمر:  ﴾َحۡفيِ

ذا اًمدقموء ٓ يؼقم ذم ىمؾبف هذا اعمعـك اعمذيمقر، يمثػما ممـ يؼع ذم ه أنى : اًمثوين

ؼو سمذاك اعمدقمق يرضمقه ويطؾبف، واًمداقمل ٓ يعرف اعمجوز ه متعؾِّ دُ سمؾ دمِ 

 اإلؾمـودي وٓ همػمه.

ة طُم  مـ إوًمقوء،  زِمٍّ ـ اًمذريي قمنم ؾمـقات، ومذهبً عمؼوم وَ رمً مِ أرأجً امرأ

ل، طمتك وصؾً إًمقف،  وىمطعً اعمسووموت، وحتؿؾً اعمشؼوت، وسمذًمً إمقا

 اعمدد!. اًمقًمد، اعمددَ  ومؼومً قمغم أقمتوسمف، وكودت: يو ؾمقدي اهمثـل، اًمقًمدَ 

 ؼ هبذا اًمقزم، وأنف ىمويض طموضمتفو؟ أم أهنو متعؾؼي سموهللأجؼقم ذم ىمؾبفو اًمتعؾُّ 

 مـ سموب اإلؾمـود واًمتقؾمط؟. متقضمفي إًمقف، وًمؽـ ضمعؾً اًمقزِمى  ▐

 فموهر احلول: إول.

ؼ اعمراد، وأن هذا اًمسبى أن هذا ؾمبى صحقح ًمتحؼُّ ؼول: أثبتقا يُ : اًمثوًمٌ

 ضموئز ذقمو.
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 .ومؾقس دقموء إنبقوء وإوًمقوء ؾمببو ًمتحؼؼ اعمؼصقد :وإمران مـتؼضون

قمـ وٓ  طقمـ اًمـبل  رْ صمَ مْ ومؾقس منموقمو سمؾ ممـقع، مل يُ  ،ؿـو سملنف ؾمبىوًمق ؾمؾى 

 أصحوسمف وٓ اًمتوسمعلم هلؿ سمنطمسون.

ـؼؾ قمـ أطمد مـفؿ، أنف اؾمتغوث د، ومل يُ ب وؿمدائرَ وىمع اًمصحوسمي ذم يمُ 

مع ؼؾ ذًمؽ قمـ أطمد مـ اًمتوسمعلم، يقمو سمعد مقشمف، وٓ كُ  طسمرؾمقل اهلل 

 أطمرص اًمـوس قمغم اخلػم. يمقهنؿ

ومـ اعمعؾقم أن سمعض إمقر ىمد شمؽقن أؾمبوسمو صحقحي ًمؽـفو همػم ضموئزة، 

 ،يمام ًمق ىمول ىموئؾ: مـ ؿمفد معل أقمطقتف موئي أخػ ريول، وهل ؿمفودة زور

ومتؽقن ؾمببو ًمتحصقؾ مول يمثػم، وهؽذا اًمسحر واًمظؾؿ واًمؽذب ىمد شمؽقن 

 أؾمبوسمو ًمتحصقؾ سمعض اعمطوًمى، ًمؽـفو ممـققمي. 

سمع ذم مقاضع مـ يمتوسمف أن دقموء همػم اهلل ٓ يـػع  - شمعومم - اهلل سملمى : اًمرا

 اًمداقمل، سمؾ يـؼؾى وسموٓ قمؾقف.

َْ ﴿ىمول شمعومم:  َٚن ِْٔ ُدوِِٕٗۦ  ـُ ۡد َٔ حَ ي ِ َٚن ِْٔ ىِۡػٍِٓۡي َوٱَّلٍّ ٍُ ِِ ۡٓ  إِن  ١٣ا َح
ثِ  َٓ ٰ َي يِ َم ٱُۡ ۡٚ يَ ّۡ  َو ُس َُ ْ ٚا ا ٱۡشَخَخاةُ َْ ٚاْ  ٚۡ َشِٓفُ َ ّۡ َول ُدَٗعٓءَُز ٚاْ  فُ َٓ يَۡص ّۡ ََل  ُ٘ ٚ ـُ ۡد حَ

َُ َختِۡيٖ  ۡث ِْ ًَ ِئُ ّت نَ َۚ َوََل يُ ّۡ ٌُِس بِِۡشۡ ۡسُهُروَن   [.14-13]وموـمر:  ﴾يَ

أن يتقضمف إمم رسمف ، رسمي أو معصقيأن اعمنموع ًمؾؿسؾؿ إذا وىمع ذم يمُ : اخلومس

ويتعؾؼ سمف سمطؾى اًمغقث واًمػرج واعمغػرة، ٓ أن يتعؾؼ سموعمخؾقىملم مفام يموكً 
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ّۡ ﴿مـزًمتفؿ، ىمول شمعومم:  ُس ۡشَخِخۡب َُ
َ
ِّٚنٓ أ ـُ ۡد ُّ ٱ اَل َربَُّس ، [60﴾ ]هموومر: َوىَ

 .ؾ: شمقؾمؾقا سموٕنبقوء، واختذوا اًمشػعوءومل يؼُ 

َتادِي َخِّنِ ﴿: هلالج لجومؼول  ،قمبوده أنف ىمريى مـفؿ ؿَ وأقمؾَ  ًَ ـِ َ ل
َ
ا َشأ ِإَوَذ

ا َدَٗعنِ  َِذ اِع إ َٚةَ ٱَّلٍّ ـۡ َد حِيُب 
ُ
رِيٌب  أ

إَِّّنِ ىَ  طر اًمـبل وىمرى  ،[186اًمبؼرة: ﴾ ]نَ

، »، ىمول: ¶ هذا اعمبدأ، يمام ذم وصقتف ٓسمـ قمبوس َ ِل اّللى وَموؾْملَ  ًَ ْخ ؾَملَ َذا 
إِ

وّللى  ـْ سمِ ِع تَ وَموؾْم  ًَ ـْ َع ؾْمتَ َذا ا م وقمغم هذا ؾمور اًمسؾػ  ،(1)ش َِوإِ ومـ شمبعفؿ اًمؽرا

 .╚ سمنطمسون

 ٞ(2)تت١ُ يف صٛز ايدعا٤ ايػسنٞ ٚايبدع: 

 :: مـفووًمف صقر .اًمدقموء اًمنميمل -1

 . وًمف صقرشمون:دقموء اعمقً -أ

 قف.وىمد طمرض قمـد ىمؼمه ووىمػ قمؾ ،: أن يسلل اعمقًإومم

ئريـ قمـد إضطمي واًمؼبوب واعمشوهِ  طمقٌ  :دوهذا يموًمذي يؼع مـ اًمزا

 ،قن ويـودون ويستغقثقن سمصوطمى اًمؼؼم، ويؼقًمقن: يو أهيو اًمقزم اًمػالينيٍمظم

 أنو سمبوسمؽ وذم طمرضشمؽ، أؾملخؽ يمذا. ويؼقل أطمدهؿ مثال: يو ؾمقدي

 ارزىمـل وًمدا!. ،ؼودراًم قمبد

                                                                 

 ، وصححف إًمبوين.طمسـ صحقح( وىمول: 2516: أظمرضمف اًمؽممذي )صحقح( 1)

 عمـوؾمبتفو وأمهقتفو. :، ومرأجً إيرادهو هـوشذح يمتوب اًمتقطمقد»هذه اًمتتؿي ؾمبؼ ذيمرهو ذم  (2)
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: أن يسلل اعمقً ويستغقٌ سمف مـ مؽون سمعقد، ومقسلخف ؿمػوء اعمريض، اًمثوكقي

 ع ذًمؽ ذم مؽون أو زمون وموضؾ.ورسمام وىم أو شمػريٍ اًمؽرسموت، أو همػم ذًمؽ.

 خُم : أنىف ذك أيمؼم -سمصقرشمَقِْف  -وطمؽؿ هذا اًمـقع 
ِ
حو يليت مـ  :يؾى رج قمـ اعم

 إدًمي. واًمصقرة اًمثوكقي أؿمد مـ إومم.

 . وًمف صقرشمون، أجضو:دقموء احلل اًمغوئى -ب

.إومم يمام ًمق ؾمؼط رضمؾ ذم سمئر،  : أن يسلخف مو يؼدر قمؾقف ًمق يمون طموضا

 صـل ممو أنو ومقف.ظمؾِّ  -مـ إطمقوء  -ؾمقدي ومالن  ومـودى: يو

.: أن يسلخَ اًمثوكقي ، يمجعؾ احلَْؿِؾ ذيمرا  ف مو ٓ يؼدر قمؾقف ًمق يمون طموضا

 
ِ
ي، أجضو. وطمؽؿ هذا اًمـقع: أنىف ذك أيمؼم خمرج مـ اعم  ومقف قرة اًمثوكقيواًمصُّ ؾى

 أؿمد مـ إومم.

يعتؼد أن ًمف شمٍمومو دقموؤه إيوه يدل قمغم أنف » ؒ:  ىمول اًمشقخ اسمـ قمثقؿلم

 .(1)شذم اًمؽقن: ومقؽقن سمذًمؽ منميمو

، واًمؼدرة قمغم ذم هذا اعمدقمق اقمتؼود قمؾؿ اًمغقىيدلُّ قمغم  اًمصقرشملمومؽؾ مـ 

 وشمزيد اًمثوكقي: سف اًمدقموء ومقام ٓ يؼدر قمؾقف إٓ اهلل.!. اًمتٍمف ذم اًمؽقن

 :دقموء احلل احلوض همػم اًمؼودر قمغم وضمف اًمتعبد -ج

                                                                 

 .35صش ذح صمالصمي إصقل» (1)
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لل احلل احلوض مو ٓ يؼدر قمؾقف، ومقؼػ سملم يديف ويؼقل صقرشمف ومثوًمف: أن يسو

. أو يلتقف آظمر يطؾى دَ اعمدَ  دَ ضمدسًم إرض وملهمثـو سموعمطر، اعمدَ أ ،مثال: يو ؾمقدي ومالن

 مـف اًمقًمد. وشمؽثر هذه اًمصقرة سملم اعمريديـ وؿمققظمفؿ قمـد همالة اًمصقومقي.

ي:  وطمؽؿ هذا اًمـقع، يمسوسمَِؼقف: أنىف مـ اًمنمك إيمؼم اعمخرج ٕن مـ اعمؾى

ر إٓ مع اقمتؼود ىمقة صمؿ إن هذا ٓ يصدُ  .اًمدقموء قمبودة، وىمد سومفو ًمغػم اهلل

فذا ذك ذم اًمرسمقسمقي، شمبعف : ومظمػقي وىمدرة قمغم اًمتٍمف ذم اًمؽقن ذم هذا اعمدقمق

 ذك ذم إًمقهقي.

 :ؾممال اعمقً أو اًمغوئى أن يدقمق اهلل أو أن يشػع قمـد اهلل -د

 ًمف صقرشمون:و

 يسلل مقتو أو طمقو أن يدقمق اهلل ًمف، وهق سمعقد قمـف. : أنإومم

ومفذه اًمصقرة شمؼع مـ سمعض اعمسؾؿلم، إذا وىمع أطمدهؿ ذم ؿمدة أو يمرب: 

اهلل زم سموخلالص،  ، ادعُ - مـ إطمقوء -كودى: يو ؾمقدي اًمبدوي، يو وزم اهلل 

 وهق سمعقد قمـف.

ي:  قى يِم قر اًمنمِّ و مـ اًمصُّ ذم هذا اعمقً مـ  ٕنف يعتؼدوطمؽؿ هذه اًمصقرة: أهنى

 صػوت اًمرسمقسمقي، يمعؾؿ اًمغقى وؾمامع إصقات اًمبعقدة.

ومقؼقل: يو رؾمقل اهلل، أو يو ؾمقدي  :تو قمـد ىمؼمِه وضحيف: أن يسلل مقِّ اًمثوكقي

 ادع اهلل أن يغػر زم.
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ِّدع وو و مـ اًمب طمقٌ شممدي إمم دقموء  :ؾموئؾ اًمنمكوطمؽؿ هذه اًمصقرة: أهنى

 اعمقً كػسف ومقام سمعد.

☺ إمم اهلل سمطؾى اًمدقموء مـ رؾمقًمف  ╚ يتقؾمؾ اًمصحوسمي وهلذا مل

و »سمعد مقشمف: ومنن اًمـوس حو أصوهبؿ اجلدب ذم قمفد قمؿر ؓ ىمول:  ُفؿى إِكى اًمؾى

ًَمقَْؽ سمَِعؿِّ َكبِقِّـَو وَموؾْمِؼـَو
ُؾ إِ و َكتََقؾمى ًَمقَْؽ سمِـَبِقِّـَو وَمتَْسِؼقـَو، َوإِكى

ُؾ إِ   .(1)شيُمـىو َكتََقؾمى

ًمؼقًمف  :ي متعؾؼي سمسامع إمقات. وإصؾ أهنؿ ٓ يسؿعقنوهذه اعمسلخ

ٔ ِِف ﴿شمعومم:  ٍّْ ۡصِٖٓؿ  ُٓ ِ َٕج ة
َ
آ أ َْ إٓ مو اؾمتثـل سموًمدًمقؾ  [،22]وموـمر:  ﴾ٱُُۡيتُٚرِ  َو

 يملصحوب ىمؾقى سمدر، وؾمامع اعمدومقن ىمرع اًمـعول.

 حمؾ ظمالف سملم أهؾ اًمعؾؿ. -أقمـل اًمصقرة اًمثوكقي  -وهذه اعمسلخي 

 بف، وومرق سمقـفو وسملم مو ىمبؾفو. قضِم ًمعدم مُ  :و ذكوٓ يؼول سملهن

رت هـو يمِ ، وإكام ذُ (اًمدقموء اًمبدقملأيت ) ومؿحؾ هذه اًمصقرة ذم اًمـقع اًمثوين

 عمـوؾمبي اًمتؼسقؿ.

 :(2)وًمف صقر. اًمدقموء اًمبدقمل -2

 :ىمصد اًمدقموء قمـد اًمؼبقر وإضطمي واعمؼوموت -أ

وًمقوء واًمصوحللم، أو أطمد اًمصحوسمي أو إ☺ صقرشمف: أن يؼصد ىمؼم اًمـبل و

 .دا أن اًمدقموء هـوك أومضؾ، وًمف مزيي، وأىمرب ًمإلضموسميويدقمق اهلل قمـده معتؼِ 

                                                                 

 (.3710و 1010) ذم صحقحف ( أظمرضمف اًمبخوري1)

 (.2/604ًمؾعرود )ش اًمدقموء»يـظر:  (2)
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ستدسمر ستؼبؾ اًمؼؼم سموًمدقموء، وشمُ طمقٌ يُ  :☺وهذا يؼع يمثػما قمـد ىمؼم اًمـبل 

 اًمؼبؾي!.

و :ذه اًمصقرةه طمؽؿو وٓ أصحوسمف وٓ ☺ اًمـبل  ويػعؾفإذ مل : سمدقمي أهنى

 ظمػما ًمسبؼقكو إًمقف.أطمد مـ ؾمؾػ إمي. وًمق يمون 

ومو أطمػظ ٓ قمـ صحويب وٓ قمـ شموسمعل وٓ قمـ » ؒ:  ىمول اسمـ شمقؿقي

رء مـ اًمؼبقر ًمؾدقموء قمـده، وٓ روى أطمد ذم  إموم معروف أنف اؾمتحى ىمصدَ 

وٓ قمـ أطمد مـ إئؿي اعمعرووملم، وىمد صـػ ☺ ذًمؽ ؿمقئو، ٓ قمـ اًمـبل 

أصمور، ومام ذيمر أطمد مـفؿ ذم ومضؾ ف وذيمروا ومقف تِ ـَاًمـوس ذم اًمدقموء وأوىموشمف وأمؽِ 

 .(1)شرء مـ اًمؼبقر طمرومو واطمدا ومقام أقمؾؿ قمـد اًمدقموء

سمقً اعمؼدس مل يؼصدوا ىمؼم اخلؾقؾ وٓ همػمه ╚  وحو ومتح اًمصحوسمي

حو ومتحقا أرض اًمشوم ╚ سمؾ اعمـؼقل قمـفؿ أهنؿ  ًمؾدقموء أو اًمصالة.

 . (2)بقه وأظمػقهؼصد اًمدقموء قمـده همقى واًمعراق وهمػِممهو إذا وضمدوا ىمؼما يُ 

ختصقص اًمعبودة سمؿؽون معلم مل يلت سمف اًمنمع سمدقمي ذم هذا واًمؼوقمدة: أنى 

 وأصمور قمـ اًمسؾػ ذم ذًمؽ يمثػمة: اًمعؿؾ.

إمم ومرضمي  جيلءأنف رأى رضمال  :¶ احلسلم سمـ قمكممـفو: مو ضموء قمـ 

ومقدظمؾ ومقفو ومقدقمق، ومؼول: أٓ أطمدصمؽ سمحديٌ ☺ يموكً قمـد ىمؼم اًمـبل 

                                                                 

ط اعمستؼقؿ( »1)  .368صش اىمتضوء اًمٍما

 (.1/158ش )إهموصمي اًمؾفػون»و(، 2/438ش )مـفوج اًمسـي»( يـظر: 2)



 

- 86 - 

 

َٓ »: ىمول☺  قمـ ضمدي قمـ رؾمقل اهلل ؾمؿعتف مـ أيب ي قِمقًدا، َو شَمتىِخُذوا ىمؼَْمِ  َٓ

ؿْ  تُ ـْ اَم يُم ثُ ل طَمقْ
ـِ ُؾُغ بْ شَم وَمِننى َصاَلشَمُؽْؿ   ، قا قَمكَمى قًرا، َوَصؾُّ بُ قشَمُؽْؿ ىُم قُ  .(1)شسُم

 :ـمؾى اًمدقموء مـ اعمقً قمـد ىمؼمه -ب

ادع اهلل  ،أو يو ؾمقدي ،سملن يسلل مقتو قمـد ىمؼمه وضحيف ومقؼقل: يو رؾمقل اهلل

سمع مـ اًمدقموء اًمنميملهذه و أن يغػر زم. ، هل اًمصقرة اًمثوكقي مـ اًمـقع اًمرا

 .ذيمرهو وسمقون طمؽؿفو بؼوؾم

 .أو همػمه مـ اًمصوحللم طاًمتقؾمؾ سمجوه اًمـبل    -ج

يُ و  : (2)قمغم أمريـ ╚اًمسؾػ  ذم اًمنمع وذم يمالمطؾؼ اًمتقؾمؾ 

ف وشمقطمقده واإليامن سمام ذقمف مـ اإليامن سم -شمعومم  -اًمتؼرب إمم اهلل : إول

وشمصديؼف وحمبتف وـموقمتف، ومجقع إقمامل اًمصوحلي واعمنموقمي. ىمول ☺  سمرؾمقًمف

ٚاْ ﴿شمعومم:  ٚاْ ٱتٍُّي ُٖ َْ َٔ ءَا ِي َٙا ٱَّلٍّ حَّ
َ
ثَ َيٰٓأ َِٚشيَِ ۡ ل ِٗ ٱ َِِلۡ ْ إ ٚٓا ُل َخ َ َوٱۡب  [.35﴾ ]احوئدة: ٱّللٍّ

                                                                 

 ومـ(، 7542) ؿمقبي أيب ،واسمـ(6726) مصـػف ذم اًمرزاق قمبد أظمرضمف: ضعقػ (1)

 وىمول(، 428) شاعمختورة» ذم اًمضقوءُ  ـمريؼفام ومـ ،(469) مسـده ذم يعغم أبق ـمريؼف

 .ضعقػ ودهإؾمـ: حمؼؼف

 :79ص شاًمـضقد اًمدر» ذم اًمعصقؿل وىمول ،161ص شاًمبديع اًمؼقل» ذم اًمسخووي وطمسـف

 .شطمسـو دمعؾف اعمتؼدمي واًمشقاهد ضعػ، يسػم اإلؾمـود ذم»

 (.2/628ًمؾعرود )ش اًمدقموء»يـظر:  (2)
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ىمقل ذم  : يمامؾ احلل احلوضضُم ـمؾى اًمدقموء واًمشػوقمي مـ اًمرى : اًمثوين

ُؾ إًَِمقَْؽ سمِـَبِقِّـَو»قمؿر ؓ:  و يُمـىو َكتََقؾمى ُفؿى إِكى  .(1).ش.. اًمؾى

ن قمـد اعمتلظمريـ ٓ يعرومقن مـ اًمتقؾمؾ إٓ إيومهو.  صمؿ طمدث إـمالىمون آظمرا

 ؾ سمذوات اًمصوحللم.اًمتقؾمُّ  إول:

خ واهلتوف سملؾمامئفؿ. اًمثوين:  كداء إمقات واًمغوئبلم واؾمتغوصمتفؿ، واًمٍما

طؾؼ قمؾقفام ًمػظ اًمتقؾمؾ قمـد اعمتلظمريـ، مع أن هذا اإلـمالق مل قون يُ ن اعمعـَومفذا

 غي اًمعرسمقي وٓ ذم اًمنمع وٓ ذم إـمالىموت اًمسؾػ.يؽـ معروومو ٓ ذم اًمؾُّ 

مو يتصؾ سمف مـ صقر  ذيمرُ  اعمؼصقدؾ يطقل، ًمؽـ واحلديٌ قمـ اًمتقؾمُّ 

اًمصوحللم ذم  أو همػمه مـ☺ اًمتقؾمؾ سمجوه اًمـبل  اًمدقموء همػم اعمنموع، وهل:

 يملن يؼقل: مهللا إين أؾملخؽ سمجوه كبقؽ أن شمغػر زم. : اًمدقموء

ٕنف ٓ  :ٕن ضموه ذي اجلوه ًمقس ًمف أثر ذم ىمبقل اًمدقموء :ومفذا شمقؾمؾ سمدقمل

ه، ومؾقس سمـوومع وإكام هق مـ ؿملن ذي اجلوه وطمدَ  ،يتعؾؼ سموًمداقمل، وٓ سموعمدقمق

مو يمون مقصال أو دومع مؽروسمؽ، ووؾمقؾي اًمٌمء  ،ًمؽ ذم طمصقل مطؾقسمؽ

                                                                 

 شمؼدم خترجيف. (1)
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واًمتقؾمؾ سموًمٌمء إمم مو ٓ يقصؾ إًمقف كقع مـ اًمعبٌ، ومال يؾقؼ أن شمتخذه ، إًمقف

 .(1)ومقام سمقـؽ وسملم رسمؽ

 :، يملن يؼقل: أؾملخؽ سمجوهؽ اًمعظقؿ- شمعومم -وجيقز اًمتقؾمؾ سمجوه اهلل 

 ٕن ضموه اهلل قمظؿتف وهل صػي مـ صػوشمف.

 َطأي١: طًب ايدعا٤ َٔ احلٞ احلاضس: 

 :(2)وًمف صقر

 :إذا يمون ومقف مصؾحي قمومي: اًمصقرة إومم

 مـفو: همػم مرة:وهذا مستحى، وضموء ذم اًمسـي 

                                                                 

ومؼول:  ،(، وذيمر وموئدة ضمؾقؾي2/343ش )جمؿقع ومتووى اًمشقخ اسمـ قمثقؿلم»يـظر:  (1)

: أن يتقؾمؾ سموإليامن سمف: ومفذا اًمتقؾمؾ صحقح، مثؾ أن إول أىمسوم:☺ اًمتقؾمؾ سموًمـبل »

: أي سملن ☺: أن يتقؾمؾ سمدقموئف اًمثوين وموهمػر زم. :وسمرؾمقًمؽ يؼقل: مهللا إين آمـً سمؽ

يدقمق ًمؾؿشػقع ًمف، وهذا أجًضو ضموئز وصموسمً ًمؽـف ٓ يؿؽـ أن يؽقن إٓ ذم طمقوة اًمرؾمقل 

قـَو، َوإِكىو »ؿر ؓ أنف ىمول: وىمد صمبً قمـ قم .☺
ِ
َو ومَتَْسؼ ُؾ إًَِمقَْؽ سمِـَبِقِـّ كىو يُمـىو كَتََقؾمى

اًمؾىُفؿى إِ

ـَو
ِ
َو ومَوؾْمؼ ُؾ إًَِمقَْؽ سمَِعؿِّ كَبِقِـّ ؾمقاء ذم طمقوشمف، أو ☺ : أن يتقؾمؾ سمجوه اًمرؾمقل اًمثوًمٌ. شكَتََقؾمى

 .ـها شسمعد مموشمف: ومفذا شمقؾمؾ سمدقمل ٓ جيقز

 (.2/501)ًمؾعرود  شاًمدقموء»و،  28ص شوأطمؽومف اًمػؼفقي اًمدقموء»( يـظر: 2)
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، َرؾُمقَل  َيوذم ىمصي اًمرضمؾ اًمذي دظمؾ يقم اجلؿعي، وىمول:  -1
ِ
ًِ  اّللى  َهَؾَؽ

ُل  ًِ  إَْمَقا بُُؾ، َواْكَؼطَْع َ  وَموْدعُ  اًمسُّ   َرؾُمقُل  وَمَروَمعَ  ُيِغقثُـَو، اّللى
ِ
 صُمؿى  َيَدْيِف، ط اّللى

ُفؿى »: ىَموَل  و، اًمؾى ـَ ثْ هِم ُفؿى  أَ و، اًمؾى ـَ ثْ هِم ُفؿى  أَ و اًمؾى ـَ ثْ هِم  .(1)، احلديٌش... أَ

ًُ  ىمول: قمـ أيب هريرة ؓ -2 ل أَْدقُمق يُمـْ ؾْماَلمِ  إِمَم  أُمِّ يَمٌي، َوِهَل  ،اإْلِ  ُمنْمِ

  َرؾُمقلِ  ذِم  وَملَؾْمَؿَعتْـِل َيْقًمو وَمَدقَمْقهُتَو
ِ
ًُ  أيَْمَرُه، َمو ط اهلل   َرؾُمقَل  وَملَتَقْ

ِ
 َوأَنَو ،ط اهلل

ًُ  أَبِْؽل،   َرؾُمقَل  َيو :ىُمْؾ
ِ
ًُ  إِينِّ  ،اهلل ل أَْدقُمق يُمـْ ؾْماَلمِ  إِمَم  أُمِّ ، وَمتَلْبَك اإْلِ  وَمَدقَمْقهُتَو قَمكَمى

  َرؾُمقُل  وَمَؼوَل  .ُهَرْيَرةَ  أَيِب  أُمى  هَيِْدَي  أَنْ  اهللَ  وَموْدعُ  أيَْمَرُه، َمو ومِقَؽ  وَملَؾْمَؿَعتْـِل ،اًْمقَْقمَ 
ِ
 اهلل

مى  اْهِد  اًمؾُفؿى »ط:  يِب  أُ َرةَ  أَ ْي  .(2)، احلديٌ...شُهَر

 .(3)وهق ـمؾى اًمدقموء مـف، ¶ ؾ قمؿر سموًمعبوسشمقؾمُّ  -3

 .(4)شاًمتؼقىستسؼك سملهؾ اًمصالح ويستحى أن يُ »وىمول اًمػؼفوء: 

 :اًمصقرة اًمثوكقي: أن يؼصد ـموًمُى اًمدقموء اكتػوَع اًمداقمل واكتػوع كػسف

ط: وء مـ ضمفي طمصقًمف قمغم مثؾ مو دقمو ًمغػمه: ًمؼقًمف أمو اًمداقمل ومقـتػع سموًمدقم

  َدقْمَقةُ »
ِ
ظَِمقفِ  اعمُْْسؾِؿِ  اعمَْْرء َؾٌؽ  َرأؾِْمفِ  قِمـْدَ  ُمْستََجوسمَيٌ، اًمْغَقِْى  سمِظَْفرِ  ِٕ ٌؾ  َم َقيمى امَ  ُم  َدقَمو يُمؾى

                                                                 

(، مـ 897( وذم مقاضع أظمرى، ومسؾؿ )1014: أظمرضمف اًمبخوري )متػؼ قمؾقف( 1)

 .طمديٌ أنس سمـ موًمؽ ؓ

 (.2491أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )( 2)

 (.3710و 1010) اًمبخورييـظر: صحقح  (3)

(5/144ش )اًمديـ اخلوًمص»( 4)
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ظِمقفِ  َ سملضمر قمبودة  - أجضو -ـتػع . وي(1)شسمِِؿثْؾٍ  َوًمََؽ  آِملمَ : سمِفِ  اعمَُْقيمىُؾ  اعمَْؾَُؽ  ىمَوَل  سمِخػَْمٍ، ِٕ

 اًمدقموء.

 سموؾمتجوسمي اهلل دقموء اًمداقمل ًمف. - أجضو -وأمو اعمدقمق ًمف ومقـتػع هق 

، - شمعومم -ومفذا اًمـقع مستحى: ٕن ومقف إطمسوكو إمم اخلؾؼ وـمؾى إضمر مـ اهلل 

 ويؽقن اًمسمال راضمحو قمغم اًمؽمك. ،ومقؽقن ىموئام سمحؼ اهلل وطمؼ قمبوده

فُ  :قَمكَمى  َصؾُّقا  صمُؿى  ،يَُؼقُل  َمو ِمثَْؾ  وَمُؼقًمُقا  اعمَُْمذَِّن، ؾَمِؿعْتُؿُ  إَِذا» ط:ىمول  ـْ  وَمِنكى  َم

فِ  اهلل َصغمى  َصاَلةً  قَمكَمى  َصغمى  قْ َؾ ، هِبَو قَم ا َقؾِمقَؾيَ  زِمَ  اهللَ  ؾَمُؾقا  صُمؿى  قَمنْمً ًْم  .(2)ش...ا

 اًمطؾِى هذا و ىمصد هبذا إمرِ  ط: أن اًمرؾمقل مـ احلديٌ وضمف اًمدًٓميو

فؿ اخلػم وأمرهؿ يـتػع سمتعؾقؿ - أجضو -ط احلمقر واإلطمسون إًمقف، وهق كػَع 

 سموخلػم اًمذي يػعؾقكف مـ إقمامل اًمصوحلي ومـ دقموئفؿ ًمف. - أجضو - سمف، ويـتػع

 :اًمصقرة اًمثوًمثي: أن يؼصد اًمطوًمُى كػع كػسف ومؼط

هق ه ، ٓ يؼقم ذم كػسف إٓ مؼصقدُ شادُع زم سمؽذا ،يو ومالن»يؼقل:  طمقـاميعـل 

ده هق.  ومرا

 :(3)وىمد اظمتؾػ ومقفو قمغم ىمقًملم

 ق فموهر مو قمؾقف اعمذاهى إرسمعي.آؾمتحبوب، وه اًمؼقل إول:

                                                                 

 (.2733قحف )أظمرضمف مسؾؿ ذم صح( 1)

 .¶(، مـ طمديٌ قمبد اهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص 384أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )( 2)

 28ص شاًمدقموء وأطمؽومف اًمػؼفقي»يـظر:  (3)
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هي )أو ظمالف إومم(، وهق اظمتقور اسمـ شمقؿقي، واًمشقخ اًمؼقل اًمثوين : اًمؽرا

 .(1)اسمـ قمثقؿلم

 مـزًمتفؿ وصالطمفؿ. وذًمؽ ًمعدم اكتشوره سملم اًمسؾػ مع قمؾقِّ 

هقؿ اًمـخع : يموكقا جيؾسقن ويتذايمرون اًمعؾؿ واخلػم، صمؿ  ؒ لىمول إسمرا

 .(2)يتػرىمقن، ٓ يستغػر سمعضفؿ ًمبعض، وٓ يؼقل: يو ومالن ادع زم

طؾى مـفؿ يؽرهقن أن يُ  ╚يمون قمؿر وهمػمه مـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم 

 .(3)اًمدقموء، ويؼقًمقن: أأنبقوء كحـ؟!

اًمداقمل، جى قمغم جضو ومػقف حموذير مـفو: اًمغؾق ذم اًمداقمل، ودظمقل اًمعُ أو

 وآقمتامد قمغم اًمداقمل وشمعؾؼ اًمؼؾى سمدقموئف، وؾممال اعمخؾقق وومقف كقع ذل ًمف. 

ل  وهذا سمحسى احلول، ومطؾى اًمدقموء مـ اعمخؾقق درضموت وحيتػ سمف أطمقا

 خمتؾػي.

ؾممال اعمخؾقىملم ومقف صمالث مػوؾمد: مػسدة آومتؼور : »ىمول اسمـ شمقؿقي ؒ

وهل كقع مـ  ،ء اعمسمولإمم همػم اهلل، وهل كقع مـ اًمنمك، ومػسدة إيذا

 .(4)شاًمظؾؿ، وومقف ذل ًمغػم اهلل، وهق فمؾؿ ًمؾـػس

• • •

                                                                 

 .(5/294) شذح ريوض اًمصوحللم»يـظر: ( 1)

 .(159) شاًمعؾؿ»أظمرضمف أبق ظمقثؿي ذم  (2)

 .46ٓسمـ رضمى ص شؽؿ اجلديرة سموإلذاقمياحلِ » (3)

 .72صش ذم اًمتقؾمؾ واًمقؾمقؾي ىموقمدة ضمؾقؾي» (4)
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 ىمول اًمشقخ ؒ:

 أَينى َهُمٓإَل: وْن ىمنومَ 
ِ
ـْ َيْعبُُد إَْصـوء ًْ وِمقَؿ َم، يَمقَػ دَمَْعَؾقَن وِت َكَزًَم

لَم ِمثَْؾ إَْصـواًمص  ؟!ًمووَء أَْصـوِم؟! أَْم يَمقَْػ دَمَْعُؾقَن إنْبِقوحِلِ

مَ  ِوسْمُف سمِامووَمج ُف نومَ  :شَمَؼدى سُمقسمِقىِي يُمؾِّف َر َيْشَفُدونَ وُؽػى اًمأىَمرى أَنى  اذإكى ُْؿ م وسمِوًمرُّ ، َوأهَنى
ِ
 وّللى

ى اأر ٓى ىَمَصُدوا  وم وُدوا مِم ػ إ ـْ أَرواًمشى َق سَملْمَ وِمْعِؾِفْؿ َووِمْعِؾِف سمِاماقَمَي، َوًمِؽ َذيَمَر،  َد أْن ُيَػرِّ

ـْ َيْدقُمق إَْصـوُؽػى اًمُف أنى ْذيُمْر ًمَ ووم ـْ َيْدقُمق إَْوًمِق ،مَ وَر: ِمـُْفْؿ َم ـَ وَوِمـُْفْؿ َم ِذي َء اًمى

ُ وِمقِفؿْ وىم ّۡ ﴿ :َل اّللى ُٙ حَّ
َ
َث أ َِٚشيَِ ۡ ل ُّ ٱ ِِٙ ََِلٰ َربّ َخُلَٚن إ بۡ َٚن يَ ـُ ۡد َٔ يَ ي ِ ًَ ٱَّلٍّ هِ ٰٓ َٓ ْو

ُ
أ

ىَۡرُب 
َ
ُ اَسك وَيْدقُمقَن قِمق أَيَي، [57]اإلرساء:  ﴾أ فُ، َوىَمْد ىموَل اّللى ـَ َمْريََؿ، َوأُمى  :- شَمعومَم  -سْم

َّ إَِلٍّ  اٍّْ ﴿ َ ُٔ َمۡري ِصيُد ٱبۡ َٓ ۡ ل ۥ  رَُشٚل   ٱ ُٗ َّْ ُ
َُ َوأ ِ ٱلرَُّش يَيث  ىَۡد َخَِۡج ِْٔ َرتِِۡٗ  ِصّدِ

ّۡ ََجِيف  ﴿ :مَم وىَمْقًَمُف شَمع ْذيُمرْ اوأَيَي.  [75]احوئدة: ﴾... ُ٘ َم َُيُۡۡشُ ۡٚ يَ ُل ا ثُ َو ٍّّ َحُيٚ

َهٰٓ 
َ
أ َلٰٓهٍَِثِ  َٓ ِِۡ ّۡ َكاءِ إِيٍّ ُؤَلٓ ل ُدوَن ُز ٚاْ َحفۡتُ ُ ًَ اى ٤٠ٕ َٖ ْ ُشۡتَحٰ ٚا ُ  [41 -40]ؾمبل: ...﴾  ل

ٍّٖ اِإَوۡذ ى﴿عومم: شمَ  فُ ًمَ قْ ىمَ وَ  أَيَي، ِِ َج ل ِۡ َٕج ىُ
َ
َّ َءأ يَ َٔ َمۡر ُ َيٰفِيََس ٱۡب ِس اَل ٱّللٍّ

ًَ  وَمُؼْؾ ًَمُف:أَيَي،  [116]احوئدة:  ...﴾ ـْ ىَمَصَد إَْصـ قَمَروْم َر َم َ يَمػى َم، وأنى اّللى

ـْ ىَمَصَد اًمصى  -أَجْضو  -َر َويَمػى  لَم، َوىموَم  وحِلِ
ِ
 ؟☺شَمَؾُفْؿ َرؾُمقُل اّللى
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َ ُهَق اًمـى وُر ُيِريُدوَن ِمـُْفؿ، َوأَنوُؽػى اًمَل: ووَمنْن ىم ُر، ٓ اعمُ ُر ووِمُع اًمضى وأَؿْمَفُد أَنى اّللى َدسمِّ

ٓى  أُِريدُ  ـَ وًمصى اِمـُْف، و إ ـْ أىْمُصُدُهْؿ أْرضُمق ِم حِلُقَن ًَمقَْس هَلُْؿ ِمـ إَْمِر َرٌء، َوًمِؽ

 ؿَمػ
ِ
 قَمتَُفْؿ.واّللى

، وما ًء سمَِسقا ِر ؾَمقوُؽػى اًمىَمْقُل  اُب: أنى َهذا قوجلَ وم
ٍ
ْ قَمَؾقِْف ىَمْقًَمُف شَمعوء َٔ : ﴿مَم وىْمَرأ ي ِ َوٱَّلٍّ

ۡوِلِ 
َ
ُذواْ ِْٔ ُدوِِٕٗۦٓ أ َ ٓ ٱَّتٍّ ّۡ إَِلٍّ  اءَ ْا ُ٘ ٓ ِِلَُيّرِبُٕٚ َجفۡتُُد ِ ُزَُِۡفٰٓ  ا  ،[3]اًمزمر: ﴾ إََِل ٱّللٍّ

ُؤَلٓ ﴿مَم: وَوىَمْقًَمُف شَمع ُيٚلَُٚن َهٰٓ يَ ُؤَٕو ِ  اءِ ُشَهَعٰٓ َٖد ٱّللٍّ  [.18]يقكس:  ﴾ـِ

بََف اًمثىالاو ًَ أَنى  اذنقِمـَْدُهْؿ. ومَ  وَث ِهَل أيْمؼَمُ مقْمَؾْؿ أَنى َهِذِه اًمشُّ َ  قَمَروْم اّللى

َحف  .وأجَْسُ ِمـْف وسَمْعَده ضمقًِّدا وَمام َووَمِفْؿتَفو وَمْفامً سمِِف، وذم يِمت وَوضى

 اًمنمح:

صٛص ايػسى ع٢ً عباد٠ األصٓاّ  ْ  .ايػب١ٗ ايجايج١: محٌ

 ـ ؿمبفتلم:هذا اعمؼطع شمضؿى 

 : ِحؾ كصقص اًمنمك قمغم قمبودة إصـوم.إومم

ن ومقممـقن سملن اهلل هق رو، وأمو اعمتلظمًملم ذم معـك اًمرسمقسمقي: ذك إوى اًمثوكقي

ام هق ر، اًمـوومع اًمضور، ودقموؤهؿ ًمألنبقوء وإوًمقوء دسمِّ اخلوًمؼ اعمُ  رضموء إكى

َل: ووَمنْن ىم». وذًمؽ ذم ىمقًمف: - شمعومم -عمـزًمتفؿ وضموهفؿ قمـد اهلل  :ؿمػوقمتفؿ

َ ُهَق اًمـى وُر ُيِريُدوَن ِمـُْفؿ، َوأَنوُؽػى اًم ُر اعمُ ُر وُع اًمضى ومِ وأَؿْمَفُد أَنى اّللى  .ش...َدسمِّ



 

- 94 - 

 

 ذم اعمؼطع اًمسوسمؼ. قمؾقفامؾمبؼ اًمؽالم  ،وهذه اًمشبفي مريمبي مـ أمريـ

 وؾمقؽقن اًمؽالم هـو قمغم إومم، وهل اًمثوًمثي ذم ؾمقوق اًمشبفوت.

 اًمعرض:

: إن اعمنميملم إوى  ًملم يموكقا يعبدون أصـومو ٓ شمـػع وٓ شمرض، وًمقس ىموًمقا

مي قمـد اهلل  ستدل سمام ورد ومقفو، ويؼوس قمغم مـ ، ومال يصح أن يُ - ممشمعو -هلو يمرا

 يدقمق إنبقوء وإوًمقوء.

 اًمـؼض:

يموٕنبقوء واعمالئؽي  :أن اعمنميملم إوائؾ يموكقا يعبدون همػم إصـوم: أوٓ

 واجلـ وهمػمهؿ، وضموء اًمـؽػم قمؾقفؿ، واًمتحذير مـ ومعؾفؿ.

َٔ ﴿ىمول شمعومم:  ِي ْ ٱَّلٍّ ٚا ـُ َِ ٱۡد
ِ ىُ ّْ ُخّ  ۡٓ ِ  ٔ ُدوِِٕٗۦ نََلزََخ ّ َُّ ۡشَم ٱل ٌَ َٚن  ٍُ ِِ ۡٓ َح

ّۡ َوَل ُٖس ىۡرَُب  ٥٦ََتِۡٚيًَل  ـَ
َ
ّۡ أ ُٙ حَّ

َ
َِٚشيََِث أ ۡ ُّ ٱل َٚن يَبۡخَُلَٚن إََِلٰ َربِِّٙ ـُ َٔ يَۡد ِي ًَ ٱَّلٍّ ٰٓهِ َٓ ْو

ُ
أ

ۥ َويَخ ُٗ َخ ذاَويَرُۡحَٚن رَۡۡحَ ـَ ذانَُٚن  ـَ ۥَٓۚ إِنٍّ  ُٗ ًَ َكاةَ ِ ُذور  َب َربّ  [.57-56اء: ]اإلرس ﴾اَن َُّمۡ

ك يعبُدون »ذم أيي ىمول: ¶ قمـ اسمـ قمبوس   ،اعمالئؽييمون أهُؾ اًمنمِّ

 .(1)شرا يْ زَ وقمُ  ،واعمسقح

ّۡ َوْ﴿وىمول شمعومم:  ُس ٙ اإٍِّٕ َُ ّۡ ُٕخ
َ
َّ أ ٍّٖ َٙ ِ َذَصُب َح  اَتفۡتُُدوَن ِْٔ ُدوِن ٱّللٍّ

ٚۡ َك ٩٨َوٰرُِدوَن  َ ُؤَلٓ ل ث  اءِ ءَن َهٰٓ َٙ ِ وَن  اذِيٙ َوُكّ   ا  َوَرُد٘و اٍّْ  ل   ٩٩َخِِٰلُ
                                                                 

 (.13318شمػسػم اسمـ أيب طموشمؿ )( 1)
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ّۡ ذِيٙ ُٙ َ ّۡ ذِيٙ زَذِۡي   ال ُ٘ فَُٚن  َل اَو َٓ ٍّٖ  ٪٩يَۡص ِ ّْ  ّ ُٙ َ ل َٔ َشَتَيۡج  ي ِ ۡصَِنٰٓ  اإِنٍّ ٱَّلٍّ  ٱۡۡلُ
ٙ ٖۡ ًَ َخ هِ ٰٓ َٓ ْو

ُ
ۡتَفُدونَ  اأ ُْ

 [.101 - 98]إنبقوء:  ﴾

ّۡ َوْ﴿ :حو كزًمً»ىمول:  ¶قمـ اسمـ قمبوس  ُس َتۡفُتُدوَن ِْٔ ُدوِن  اإٍِّٕ
 ِ ٙٱّللٍّ َُ ّۡ ُٕخ

َ
َّ أ ٍّٖ َٙ ىمول اعمنميمقن: وموعمالئؽي وقمقسك ﴾، َوٰرُِدونَ  ا َذَصُب َح

ٍّٖ ﴿ومـزًمً:  دون مـ دون اهلل!وقمزير ُيْعبَ  ِ ّْ  ّ ُٙ َ ل َٔ َشَتَيۡج  ي ِ ۡصَِنٰٓ  اإِنٍّ ٱَّلٍّ  ٱۡۡلُ
ٙ ٖۡ ًَ َخ هِ ٰٓ َٓ ْو

ُ
ۡتَفُدونَ  اأ ُْ

  .(1)شواعمالئؽيير زَ قمقسك وقمُ ﴾، 

َم َُيُۡۡشُ ﴿وىمول ؾمبحوكف:  ۡٚ يَ ّۡ ََجِيف  َو َهٰٓ ُ٘
َ
أ ثِ  ٍَ ِ َلٰٓه َٓ ۡ ٍّّ َحُيُٚل لِِ ّۡ اءِ إِيٍّ ُؤَلٓ ا ُث ُز

ُدوَن َك ٚاْ َحفۡتُ َٕج َوِِلَّٖاى ٤٠ُٕ
َ
ًَ أ ٚاْ ُشۡتَحَٰٖ ُ َۡ َك ال ّ  ةَ ِ ٍّٔ  ِْٔ دُوِٕٙ ٚاْ حَفۡتُُدوَن ٱۡۡلِ ُ ٕ

ٚنَ  ُٖ ۡؤِْ َّْ  ّ ّ ةِِٙ ُ٘ ۡزََثُ
َ
 [.41-40]ؾمبل: ﴾ أ

د اوىمرى  سموًمعبودة، وإسمطول قمبودة مو  - شمعومم -هلل رت اًمنميعي وضمقَب إومرا

ء يمون مؾؽو مؼرسمو أو كبقو مرؾمال، ومضال قمـ همػممهو، وأدًمي ذًمؽ يمثػمة  ه، ؾمقا ؾمقا

 مشفقرة.

ؿي، ومل أن هذه إصـوم اعمـحقشمي يموكً رمزا قمغم معبقداهتؿ اعمعظى : صموكقو

 يؽقكقا يعبدون إطمجور ًمذاهتو.

وم طمقٌ مو ىمدروه إكام هق قمغم وسموجلؿؾي وضع إصـ»ىمول اًمشفرؾمتوين: 

طمتك يؽقن اًمصـؿ اعمعؿقل قمغم صقرشمف وؿمؽؾف وهقلتف كوئبو مـوسمف  :معبقد هموئى

                                                                 

 (.13734اًمسوسمؼ )( 1)
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ره وىموئام مؼومف، وإٓ ومـعؾؿ ىمطعو أن قموىمال مو ٓ يـحً ضمسام سمقده ويصقِّ 

صمؿ يعتؼد أنف إهلف وظموًمؼف، وإَل اًمؽؾ وظموًمؼ اًمؽؾ، إذ يمون وضمقده  ،صقرة

 .(1)شمسبقىمو سمقضمقد صوكعف

ب سمصقغي أظمرى  :اًمـػل واًمتسؾقؿ: وظمالصي اجلقا

 لم يموكقا يعبدون إصـوم ومؼط.: كػل مو ذيمروا أن إوًمِ وًمـػلوموعمؼصقد سم -1

يموكً ذاهُتو إصـوم  سمؾ سمؾ يموكقا يعبدون همػم إصـوم مـ إنبقوء وإوًمقوء.

 لم.ؿِ رمزا قمغم همػمهو مـ اعمعظى 

هنؿ يموكقا يعبدون إصـوم ومؼط، ؿـو سملًمق ؾمؾى أنىـو : وًمتسؾقؿواعمؼصقد سم -2

ع اًمعبودة ًمغػم اهلل مفام يمون. :وموًمؽؾ سموـمؾ  ٕن اًمنمع أبطؾ سف رء مـ أنقا

ٓقمتؼودهؿ ومقفو أهنو شمرزق وشمـػع وشمرض،  :ًمقن مل يؽػروا سمعبودة إصـوموموٕوى 

ع اًمعبودات هلووًمؽـ ٕضمؾ َس  ،ه اًمؼرآندُّ ومفذا يرُ  يموًمدقموء واًمسجقد  :ف أنقا

 ي.ؾى همػمهو، وهذا مو يػعؾف اعمتلظمرون قمـد اًمؼبقر، وموؾمتقيو ذم اًمعِ واًمذسمح و

أن اًمنمك ٓ يـحٍم ذم قمبودة إصـوم ومؼط، سمؾ يتعداه إمم  :ومتبلم ممو ؾمبؼ

 سمو.رى ؼَ ؽو مُ ؾَ و مرؾمال أو مَ يمؾ مـ سف ؿمقئو مـ اًمعبودات عمخؾقق، وًمق يمون كبق  

• • • 

 

                                                                 

 (.104/ 3ش )حؾؾؾ واًمـِّاعمِ » (1)
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 ىمول اًمشقخ ؒ:

ٓى أقَمْ  ٓ وَل: أَنوْن ىمنومَ  َ، َوَهذ بُُد إ َدٍة. وُؤُهْؿ ًَمقَْس سمِِعبوًَمقِْفْؿ َوُدقمإُء وتِجًمآ ااّللى

َ وَمَرَض قَمَؾقَْؽ  ًَ شُمِؼرُّ أََن اّللى ُف قَمَؾقَْؽ. ومَ وِعباًمَص ظْمالإوَمُؼْؾ ًَمُف: أَنْ  اذنَدِة َوُهَق طَمؼُّ

ْ زِم َهذوىم ُ  اَل: َكَعْؿ. وَمُؼْؾ ًَمُف: سَملمِّ َدِة، وِعباًمُص ظْمالإقَمَؾقَْؽ، َوُهَق  اًمىِذي وَمَرَضُف اّللى

ُف قَمَؾقَْؽ: ومَ  ُف ٓنَوُهَق طَمؼُّ ُ وًَمُف سمَِؼْقًمَِؽ: ىم و. وَمبَقِّـْفوقَمفا أنْق َدَة، َوٓوِعباًمَيْعِرُف  كى َل اّللى

َّٗع  ﴿ :مَم وشَمع َُ ّۡ حَ ُس ْ َربٍّ ٚا ـُ ۡد أقَْمَؾؿتُف  اذن. ومَ أَييَ  [55]إقمراف:  ﴾ وَُخۡهَيثً ٱ

 وُؼْؾ ًَمُف: َهْؾ ُهَق قِمبومَ ، اهِبَذ
ِ
قماسُمدى أن َيُؼقَل: َكَعْؿ، و ؟ وَمال-مَم وشَمع -َدٌة ّللى ـَ وًمدُّ ُء ِم

َ ًَمقاًْل َوهَن وقِمب وأىْمَرْرَت أهَنى  اذإَدِة. وَمُؼْؾ ًَمُف: وِعباًم ًرا، ظَمْقوًمو َوـمََؿًعو، وَدٌة، َوَدقَمْقَت اّللى

ًَ ذم قِمبضَمِي َكبِق و، واحلصُمؿى َدقَمْقَت ذِم شمِْؾَؽ  يْم ُه، َهْؾ أَْذَ ْو هَمػْمَ
ُه؟ وَمالوأَ  هَمػْمَ

ِ
سُمدى  َدِة اّللى

 أن َيُؼقَل: َكَعْؿ.

ُ ووَمُؼْؾ ًَمُف: ىم ًَ وَ ﴿ :- مَم وشَمع -َل اّللى ِ ِ لَِربّ
َّ َص  اذن[، ومَ 2]اًمؽقصمر: ﴾ ٱَۡنَرۡ نَ

َ، َوَكَحْرَت ًَمُف، َهْؾ َهِذِه قِمب ًَ اّللى  اذإَل: َكَعْؿ. وَمُؼْؾ ًَمُف: سُمدى أن َيُؼق َدٌة؟ وَمالوأَـمَْع

ًَ ذِم َهِذِه وَكَحْرَت عمُخُؾقٍق: َكبِلٍّ أَْو ضِمـِّلٍّ أَْو هَمػْمِمِه  يْم ؟ وِعباًم، َهْؾ أَْذَ
ِ
َدِة هَمػْمَ اّللى

 سُمدى أن َيُؼقَل: َكَعْؿ. وَمال

ـَ َكَزَل وِمقُفؿ اعمُ : - أَجًْضو -َوىُمْؾ ًَمُف  ِذي يُمقَن اًمى َُن َهْؾ يماًمنْمِ قا َيْعبُُدوَن كُ وُؼْرآ

سُمدى أن َيُؼقَل: َكَعْؿ. وَمُؼْؾ ًَمُف:  ًمالىَت، َوهَمػْمَ َذًمَِؽ؟ وَمالاحِلِلَم، ووًمصى اِئَؽَي، والاعمَ 
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ًْ قِمبوَوَهْؾ يم ٓى ويى إَدهُتُْؿ وَك قم ُهْؿ إ ، ووذم اًمدُّ
ِ
سْمِح، واء ، َوَكْحِق َذًمَِؽ؟ وتِجًمٓاًمذى

ِ
ء

ٓى وَ  ُْؿ قَمبِ  إ وَن أهَنى  وَمُفْؿ ُمِؼرُّ
ِ
ًَ ىَمْفِر اّللى ُر إْمَر، قُدُه، َوحَتْ َ ُهَق اًمىِذي ُيَدسمِّ ، َوأنى اّللى

ـْ َدقَمْقُهْؿ، و ػوًَمقِْفْؿ ًمِؾجإتََجُموا اًمَوًمِؽ  ِهٌر ضِمًدا.وفم اقَمِي، َوَهذوِه واًمشى

 اًمنمح:

 .بظ يف َع٢ٓ ايعباد٠ايػب١ٗ ايسابع١: ايًَّ

 اًمعرض:

كحـ . وًمقس قمبودة ،وآؾمتغوصمي هبؿـمؾى احلوضموت مـ إوًمقوء  يؼقًمقن: إنى 

 اًمذي هق رسمـو وإهلـو. -شمعومم  -ٓ كعبد إٓ اهلل 

 اًمـؼض:

 هذه اعمسلخي مـ أؿمد وأدق مو وىمعً اخلصقمي ومقف ذم سموب شمقطمقد اًمعبودة. 

 وؾمقؽقن اًمؽالم ذم حترير معـك اًمعبقديي، وضوسمط اًمعبودة، ذم اًمـؼوط أشمقي:

 :املع٢ٓ ايًػٟٛ ٚاالصطالسٞأٚال: 

ي: اخلضقع واًمذل .. واًمتعبقد: اًمتذًمقؾ، وأصؾ اًمعبقديى »ًمػػموز آسمودي: ا ىمول

ؾ .. واًمعبودة: اًمطوقمي، وهك أبؾغ مـ اًمعبقديى ذَ ـمريؼ معبىد: مُ  و همويي  :يًمى ٕهنى

ؾ ٓ يستحؼفو إٓ مـ ًمف همويي اإلومضول، وهق اهلل  .(1)ش- شمعومم - اًمتىذًمُّ

                                                                 

 (.9/ 4ش )سمصوئر ذوي اًمتؿققز» (1)
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 .(1)شواخلضقع ًمؾؿحبقب اًمذلِّ اًمتومِّ  مع مُّ واًمتى  طمؼقؼي اًمعبقديي: احلىُّ »وىمول: 

   ؒ: ىمول اسمـ اًمؼقؿ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِ   وقمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُة اًمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِحـ همويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُي طُمبِـّ

  

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ُذلِّ قموسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِده، مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ىُمطْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ 

   

 وقمؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقفام وَمَؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُؽ اًمعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودِة دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ 

  

ًِ اًمُؼطْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ىمومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو دار طمتـى
 

 

 :أقطاّ ايعبٛد١ٜثاْٝا: 

، يمام يدل قمؾقف - شمعومم -هلل وهل صموسمتي ًمؽؾ مـ ؾمقى ا :قمبقديي قمومي -1

ٓ ىمقًمف شمعومم: ﴿ ۡرِض إَِلٍّ
َ
َمَٰنِٰت َوٱۡۡل ٔ ِِف ٱلصٍّ َْ ِنَٰمۡح َخۡتد  اء إِن ُكَّ  ﴾ اِِت ٱلرٍّ

 ومقدظمؾ ومقفو اعمسؾؿ واًمؽوومر، واًمؼم واًمػوضمر. [،93]مريؿ: 

 ومعـوهو: آكؼقود ٕمره وطمؽؿف اًمؽقين اًمؼدري.

ـوهو: آكؼقود ٕمر اهلل  ،وهل اًمتل ضموء هبو اًمرؾمؾ: قمبقديي ظموصي -2 ومع

ـو :اًمنمقمل دة ه  :- شمعومم -وذم كحق ىمقل اهلل  ،شمذًمال وظمضققمو وحمبي. وهل اعمرا

ُشَٚن دُ ٱلرٍِّنَٰمۡح اَوـِت﴿ ۡٓ َٔ َح ِي ٕ  ٱَّلٍّ ۡٚ َ٘ ۡرِض 
َ
 [.63...﴾ ]اًمػرىمون: الََعَ ٱۡۡل

 : تطًل ايعباد٠ ع٢ً ايفعٌ ٚاملفعٍٛثايجا: 

 سمقون معـوه. ومسبؼ ،أمو إـمالىمفو قمغم اًمػعؾ

                                                                 

 (.558/ 2) اًمسوسمؼ (1)

 (.515، 514اًمبقتون )ش اًمؽوومقي اًمشوومقي» (2)
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ذم   ؒ ؿمقخ اإلؾمالم ، ومػماد سمف مو ذيمرهإـمالىمفو قمغم اعمػعقل وأمى و

ل وإقمامل »اعمشفقر:  اًمتعريػ اؾمؿ ضمومع ًمؽؾ مو حيبف اهلل ويرضوه مـ إىمقا

 .(1)شاًمظوهرة واًمبوـمـي

د قمرذم، وٓ »ومـف مو ذيمره اًمبفقيت:  اًمعبودة: مو أمر سمف ذقمو مـ همػم اـمرا

 .(2)شاىمتضوء قمؼكم

 - اهلل ـموقمي هل اًمعبودة: ىمول مـ ومـفؿ»ذيمرمهو اًمشقخ اًمغـقامن، صمؿ ىمول: و

 ذم ًمف واًمتذًمؾ احلى همويي مع قمـف، هنك مو واضمتـوب أمره، سموشمبوع - وقمال ضمؾ

 .(3)شصحقح - أجضو - شمعريػ وهذا .اًمػعؾ هذا

رح.-وهل أمهفو وأقمظؿفو  -وشمؽقن اًمعبقديي سموًمؼؾى   ، وسموًمؾسون، وسموجلقا

 :ىمشي رأي اعمخوًمػلم ذم ضوسمط اًمعبودةمـوراسمعو: 

 ىمول د. اهلذيؾ ذم معرض كؼوؿمف ذم هذه اعمسلخي:

اًمعبودة قمـدهؿ منموـمي سموقمتؼود اخلوًمؼقي واًمرسمقسمقي واؾمتحؼوق اًمعبودة ذم »

ومال يسؿك قمبودة مفام  ،اعمعبقد، وأي ىمقل أو قمؿؾ ٓ يصوطمبف ذًمؽ اًمنمط

 يموكً صقرشمف.

                                                                 

 (.149/ 10ش )جمؿقع اًمػتووي«( 1)

 (.85/ 1) »اًمؼـوع يمشوف»، و4صش اعمرسمع اًمروض» (2)

 .(آخقو اًمشومؾي سمؽمىمقؿ ،11/ 65) ًمؾغـقامنش اعمجقد ومتح ذح» (3)
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ودة إٓ أن اجلومع هلو، واًمؼقد اًمذي ٓ ومع شمعدد قمبوراهتؿ ذم شمعريػ اًمعب

ومً ًمف ـ ُس ؾ مَ بَ اقمتؼود اًمتلثػم اعمستؼؾ مـ ىمِ  :يـػؽ قمـف أي شمعريػ مـفو هق

  .(1)شاًمعبودة. وهذا مبـل قمغم رسمطفؿ اًمتوم سملم مػفقمل اًمرسمقسمقي وإًمقهقي

 ش هذا اعمػفقم ذم اًمـؼوط أشمقي:ويـوىمَ 

نميملم إوًملم أهنؿ يموكقا يؼرون ره اًمؼرآن قمـ اعمأن هذا خموًمػ حو ىمرى  -1

 سموخلؾؼ واًمرزق واًمتدسمػم واًمتلثػم. وؾمبؼ سمقون ذًمؽ سملدًمتف. - شمعومم -هلل 

هقؿ اخلؾقؾ  َۡ اى ﴿ًمؼقمف: ط وذم ىمقل إسمرا َ٘ َٚن َل  ـُ ۡد ِۡذ حَ ّۡ إ ُس فَُٕٚ َٓ يَۡص
َّوَن  ٧٢ ُُ ۡو يَ

َ
ّۡ أ َٖهفَُُٕٚس ۡو يَ

َ
َۡ وََحۡدٕاى ٧٣أ ةَ ٚاْ  ُ ٓ ل ِ  اَءٕآ ةاء ا ٰل َذ ٚنَ ٌَ ۡهَفُِ ًَ َح

 ﴾

ء:  [، دًٓمي قمغم أهنؿ يموكقا يعتؼدون أن هذه إصـوم ٓ متؾؽ 74 - 72]اًمشعرا

: سمؾ شمـػع وشمرض، وًمؽـفؿ أىمروه قمغم ىمقًمف،  ، وىموًمقا اًمتلثػم، وإٓ ٓقمؽمضقا

َۡ وََحۡدٕ﴿ :وأضموسمقه سموًمتؼؾقد ٚنَ  اَءٕآ ةاء آ ةَ ۡهَفُِ ًَ َح ِ ٰل َذ ٌَ
﴾. 

ِج ﴿ىمول ٕبقف:  ووحى  ةَ
َ
أ ُتُد َْيٰٓ َّ َتفۡ ِ ُؿ َوَل َل ال َٓ ًَ  ُحۡتِۡصُ َوَل يَۡص ٖ ـَ ُحۡلِِن 

[، مل يعؽمض إب سمؼقًمف: سمؾ شمغـل قمـل، ومتؾؽ اًمـػع 42]مريؿ: ﴾ ا ٔ  َشۡي 

ر﴿ومؼول:  ،جلل إمم اًمتفديد وًمؽـواًمتلثػم،  واًمرض
َ
ٔۡ ءاأ َٕج َخ

َ
ٌب أ َِّت اكِ َٙ ِ  ل

 ٍّٖ رَُۡجَ
َ
نَخِٗ َۡل ّۡ حَ هِٔ ٍُّ َُ  ُّ َرِٰ٘ي إِةۡ ِِّي  َيٰٓ ُخۡرِّن َم ۡ٘  [.46]مريؿ: ﴾ اًَ  َوٱ

                                                                 

 .152صؾفذيؾ ًم شؿمبفوت اعمبتدقمي ذم شمقطمقد اًمعبودة» (1)
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اًمتغوير اًمؾغقي وآصطالطمل سملم مدًمقزم يمؾؿتل )اًمرب( و)اإلَل(،  -2

 وموإلَل سمؿعـك احلخقه وهق اعمعبقد. واًمرب يطؾؼ قمغم:

 .احوًمؽ - أ

ر  ﴿اًمسقد اعمطوع، ومـف ىمقًمف شمعومم:   - ب ُٗۥ ََخۡ ۡصِِق َربٍّ يَ  .[41]يقؾمػ:  ﴾انَ

أصؾحف، ومـف اًمؽمسمقي، وذم طمديٌ  :اًمٌمء، أياعمصؾح ًمؾٌمء، يؼول: ربى  - ج

ْفِ  ًمََؽ  َهْؾ »اًمرضمؾ اًمذي زار أظمو ًمف ذم اهلل، وملرصد اهلل قمغم ـمريؼف مؾؽو، ومؼول:   قَمؾَق

ـْ  ْعَؿيٍ  ِم ُرهبُّ  كِ  أي: شمؼقم هبو، وشمسعك ذم صالطمفو. ،(1)ش؟وشَم

: هذا إهلؽؿ  -3 يؾزم ممو ىمرروه أن ىمقم مقؾمك حو اختذوا اًمعجؾ اهلإ، وىموًمقا

 اهلل ىمطعو: ٕنى يموكقا يعتؼدون ومقف معوين اًمرسمقسمقي. وهق سموـمؾ  ،َل مقؾمكوإ

فؿ نََل﴿: ، ومؼولسمام يعؾؿقكف يؼقـو طموضمى
َ
َلٍّ  أ

َ
َرۡوَن أ َٚۡل   يَ ّۡ ىَ ِ ًُ  َوَل يَرِۡحُؿ إَِِلۡٙ ِِ ۡٓ َح

ّۡ َضّ   ُٙ َ ۡهف   ا َوَلل  [.89]ـمف:  ﴾اَج

اًمعبودات اًمتل ح اًمبوب ًمعؿقم اعمسؾؿلم ذم سف ػتَ يؾزم مـ هذا أن يُ  -4

يموًمدقموء وآؾمتغوصمي واًمذسمح  - شمـطقي قمغم معوين اًمتعظقؿ واخلضقع واإلضمالل

، سمنمط أٓ يعتؼد ومقؿـ ▐ًمغػم اهلل  - واًمـذر واًمريمقع واًمسجقد

 سومً ًمف معوين اًمرسمقسمقي!.

  وشمصقر هذا اًمالزم وآصموره يموٍف ذم اؾمتبشوع هذا اًمؼقل واًمـػرة مـف.

                                                                 

 .(2567) فصحقحأظمرضمف مسؾؿ ذم  (1)
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 :اًمدقموء واًمذسمحظمومسو: 

ًمشقخ ذم يمالمف قمغم قمبودشملم قمظقؿتلم مهو: اًمدقموء واًمذسمح. وهذا كص ا

 :شمعريػ هبام

  .وؾمقؽقن احلديٌ قمـف ذم مسوئؾ:أوٓ: اًمدقموء 

 :اعمسلخي إومم: معـك اًمدقموء

ُيطؾؼ اًمدقموء قمغم اعمصدر، وُيطؾؼ قمغم اؾمؿ اعمػعقل، يمام ؾمبؼ ذم اًمعبودة. 

كسون طمقـام يسلل اهلل ومؽالمف اإل :ؿ، يعـلؾُّ ومقُطؾؼ قمغم اعمصدر اًمذي هق اًمتؽَ 

وًٕمػوظ كػسفو شمسؿك دقموء، ومهذا دقموء، وُيطؾؼ قمغم اعمػعقل اًمذي هق إًمػوظ، 

يمؼقل: مهللا اهمػر زم. يمالمل هذا دقموء، وهذه اجلؿؾي: مهللا اهمػر زم دقموء، وملنو 

 أن ذم قمبودة اًمدقموء، وهذا اعمؾػقظ ُيسؿك دقموًء.

يػ ُمتؼورسمي اعمعـك، وممو يؼول ذم شمعريػف: ف اًمدقموء ذم آصطالح سمتعوررِّ وقمُ 

وؾمماًمف حتؼقؼ مطؾقب أو دومع مؽروه، أو اًمتذًمؾ ًمف  - شمعومم -اًمتقضمف إمم اهلل »

 ، هذا اًمتعريػ يشؿؾ ىمسؿل اًمدقموء أشمقلم.شسموًمطوقمي

 :اعمسلخي اًمثوكقي: أىمسوم اًمدقموء

 اًمدقموء ىمسامن: دقموء مسلخي، ودقموء قمبودة.

ـمؾى مو يـػع مـ حتصقؾ مطؾقب أو  أي:: هق اًمطؾى، دقموء اعمسلخي -1

 مؽروه. دومع
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د سمف اًمتعبُّ  دقموء اًمعبودة: -2 مفام يمون ضمـسفو أو  ،وماًمعبودات قمؿق أي:د، ويرا

 دقموء قمبودة.هل كققمفو، ومؽؾ قمبودة 

 ودقموء اًمعبودة؟ ،مو اًمعالىمي سملم دقموء اعمسلخي

طمقـام هـوك ارشمبوط وصمقؼ سمقـفام، ومدقموء اعمسلخي يتضؿـ دقموء اًمعبودة: ٕنف 

ويسلخف طموضموشمف ومفق أن ذم قمبودة، هذا ▐  فيتقضمف اعمسؾؿ إمم رسمِّ 

 اًمسمال وهذا اًمطؾى قمبودة، ومدقموء اعمسلخي يتضؿـ دقموء اًمعبودة.

م  وأمو دقموء اًمعبودة ومفق يستؾزم دقموء اعمسلخي، يعـل يدل قمؾقف سمدًٓمي آًمتزا

 .- أجضو - ويمذا سمدًٓمي اًمتضؿـ

ُيصكم، يصقم، جيوهد ذم ؾمبقؾ  ،- قمز وضمؾ - طمقـام يػعؾ اعمسؾؿ قمبودة هلل

ذم طمؼقؼتفو ؾممال سمؾسون احلول، وإن مل هل اهلل، ومنن هذا اًمتعبد وهذه اًمعبودات 

 يتؽؾؿ، هذه اًمعبودات شمتضؿـ وشمستؾزم دقموء اعمسلخي، يمقػ ذًمؽ؟

؟ ًمؼول: أـمؾى مو قمـد اهلل، أريد هذإن هذا اًمعوسمد ًمق ؾملختف حوذا شمػعؾ 

سمف وضمـتف، واًم هذه اًمعبودة شمضؿـً  ن:إذ..  سالمي مـ قمؼوسمف وكورهصمقا

قموسمد هلل سملي كقع مـ اًمعبودة هق ذم طمؼقؼي إمر  واؾمتؾزمً دقموء اعمسلخي، ومؽؾُّ 

ء احلسـ قمغم هذه اًمعبودة، وأن  يسلل اهلل سمؾسون طموًمف أن يثقبف وجيزيف اجلزا

 ًمؼؼم.حيػظف ويٍمف قمـف اًمنم واًمعذاب سموًمـور يقم اًمؼقومي، أو اًمعذاب ذم ا
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 :اعمسلخي اًمثوًمثي: إدًمي قمغم هذه اًمعبودة

قم»ىمول: ☺ قمـ اًمـبل  ¶اًمـعامن سمـ سمشػم قمـ  باًمءُ ُهَق واًمدُّ ، (1)شَدةُ وِع

  اًمعبودة ذم اًمدقموء.هذا كص سيح سملن اًمدقموء قمبودة، سمؾ يملنف طمٍَم و

ۡشَخِخۡب اَوى﴿: - قمز وضمؾ -واًمدًمقؾ أظمر: ىمقًمف 
َ
ِّٚنٓ أ ـُ ۡد ُّ ٱ ُس َل َربَّ

 َۚ ّۡ ُس ت َُ ٔۡ ـِ وَن َخ ِۡبُ ٍۡ َۡصَخ ي  َٔ ي ِ  قمـ اًمدقموء [، ومعؼمى 60]هموومر: ﴾ َدِِت اإِنٍّ ٱَّلٍّ

َٔ ﴿ ،سموًمعبودة ممو يدل قمغم أن اًمدقموء قمبودة ي ِ َۚ إِنٍّ ٱَّلٍّ ّۡ ُس ۡشَخِخۡب َُ
َ
ِّٚنٓ أ ـُ ۡد ٱ

ت ٔۡ ـِ وَن َخ ِۡبُ ٍۡ َۡصَخ  ﴾.َدِِت اي

 .مسوئؾ: ووومقف صموكقو: قمبودة اًمذسمح 

 :حاعمسلخي إومم: معـك اًمذسم

 اًمذسمح هق إزهوق اًمروح سمنراىمي اًمدم قمغم وضمف خمصقص.

 :اعمسلخي اًمثوكقي: دًمقؾ اًمذسمح

َۡ إِنٍّ َصَل﴿ىمقًمف شمعومم:  ٓاِِت َونُُصِِك َوَُّمۡيىُ َْ ِ رَّبِ ٱَُۡعَِِٰٓنَي اَي َو  َل ١٦٢ِِت ّلِلٍّ
ٕ
َ
مِۡرُت َوأ

ُ
ًَ أ ِ ٰل ۥ  َوبَِذ ََلُ  ًَ ي ۡصِِِٓنيَ  ا۠ َۡشِ ُٓ ۡ ل ُل ٱ وٍّ

َ
، ىمقًمف: [163 -162]إنعوم: ﴾ أ

نُُصِِك ﴿ ذسمحل هلل وطمده ٓ ًمغػمه مـ اعمعبقدات وإنداد وهمػمهو،  :أي ﴾،َو

                                                                 

(، واسمـ موضمف 3247و 2969(، واًمؽممذي )1479: أظمرضمف أبق داود )صحقح (1)

 وين.(، وصححف إًمب3828)
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ومقؽقن معـك أيي: ىمؾ إن صاليت وكسؽل هلل اؾمتحؼوىمو، وحمقوي وممويت هلل 

 ؽو وشمٍمومو.ِمؾْ 

ـَ »احلديٌ: ذم و َع َغػْمِ اًَم ًمِ َح  ـْ َذسَم ُ م  اّللى
ِ
د عـ هق اًمطرد واإلسمعو، واًمؾى (1)شّللى

 قمـ رِحي اهلل، كسلل اهلل اًمعوومقي.

 :اعمسلخي اًمثوًمثي: أىمسوم اًمذسمح

 اًمذسمح ىمسامن:

 . وهذا ًمف صقرشمون:إول: أن يؽقن اًمذسمح قمغم وضمف اًمتؼرب واًمتعبد

رب، وممو يدل قمغم مـزًمي هذه وهذا مـ أقمظؿ اًمؼُ  :- شمعومم -أن يؽقن هلل  -1

 مـ يمتوسمف.ىمرهنو سموًمصالة ذم مقضعلم  -شمعومم  - اًمعبودة أن اهلل

 دا: ىمد يؽقن:شمعبُّ  ▐واًمذسمح هلل 

: يموٕضحقي واًمعؼقؼي قمغم مسـقكو ، أوع، واًمقوموء سموًمـذر: يمفدي اًمتؿتُّ واضمبو

 مذهى اجلؿفقر.

 :- شمعومم - أن يؽقن ًمغػم هلل -2

وهذا ذك أيمؼم خمرج مـ اعمؾي، ومـ أمثؾتف: اًمذسمح قمـد ىمبقر إوًمقوء 

أمو ًمق ذسمح هلل قمـد  ،سمو إًمقفؿ، ومفذا ذك وًمق ذيمر اؾمؿ اهلل قمؾقفواًمصوحللم شمؼرُّ 

 اًمؼؼم ومفذا سمدقمي وًمقس ذيمو.

                                                                 

 .، مـ طمديٌ قمكم سمـ أيب ـموًمى ؓ(1978) ذم صحقحف أظمرضمف مسؾؿ (1)
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ـ ًملم ًمؾجِ و: اًمذسمح سملمر اًمسحرة واًمدضمى قمغم اًمذسمح اًمنميمل ومـ إمثؾي

د مـفؿ. :وكحقهؿ  ٕضمؾ حتؼقؼ مو يرا

 .دب واًمتعبُّ اًمثوين: أن يؽقن اًمذسمح ٓ قمغم وضمف اًمتؼرُّ 

 و:وهذا ًمف صقر، مـف

َّ ﴿ىمول شمعومم:  :اًمذسمح ٕضمؾ إيمؾ -1 ٰ َٕۡع
َ
َيَٙوٱۡۡل ّۡ ذِيٙ ا  َخَِ ُس ۡفء   اَُ  دِ

ٙ ٖۡ َنٰهُِؿ َوِْ َْ ٚنَ  اَو ُزُِ
ۡ
أ [، وهذا يمام يؼقل اًمؼوئؾ: ذسمحً ؿموة 5]اًمـحؾ: ﴾ حَ

 ًمؾثالضمي. وهذا مبوح، وىمد يثوب قمؾقف إذا كقى اًمـػؼي قمغم أهؾف.

م اًمضقػ -2  سمحً ًمف ؿموة.يمام يؼول: ضموءين ضقػ ومذ :اًمذسمح إليمرا

ـْ يم» :طوهذا مـدوب، ًمؼقًمف   ووَم
ِ
وّللى ـُ سمِ ْمِم ُي ْم اَن  قُْؽِر ْؾ وَم ْقِم أظِمِر  قَ ًم

َػفُ   .(1)شَضقْ

حلؿفو ويرسمح قبقع ًم :يمؿـ يذسمح ؿمقوهو أو سمؼرا أو إسمال :اًمذسمح ًمؾتجورة -3

 ًمؽـ يشؽمط ذم اًمصقر اًمسوسمؼي مو يذيمره اًمػؼفوء ذم أطمؽوم اًمذيموة. .مـف

 ؼ سمف ضموكى اقمتؼودي وضموكى ومؼفل.ومؿقضقع اًمذسمح يتعؾ

• • • 

                                                                 

 (.48( وذم مقاضع أظمرى، ومسؾؿ )6019: أظمرضمف اًمبخوري )متػؼ قمؾقف (1)
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 ىمول اًمشقخ ؒ:

 وَل: أتُـِْؽُر ؿَمػوْن ىمنومَ 
ِ
أُ ِمـْف☺ قَمَي َرؾُمقِل اّللى  َوٓ، وأُنِْؽُره ؟ وَمُؼْؾ ٓوَوشَمؼْمَ

ُ ِمـْف أ ُع، َوأَْرضُمق ؿَمػاعمُ وِمُع واًمشى ☺ ، سَمْؾ ُهَق وأتؼََمى ػوَشػى ـى اًمشى  وقَمَي يُمؾىفوقَمتَُف، َوًمِؽ

 
ِ
َػَٰفثُ ﴿ :مَم وَل شَمعوىم ، يَمامّللى ِ ٱلشٍّ ٍّ ا ىَُ ّلّلِ يف  ٓى  [. َو44ٓ]اًمزمر:  ﴾ََجِ سَمْعَد  شَمُؽقُن إ

 إ
ِ
ٔ ذَ ﴿ :مَم وَل شَمعوىم يَمام ،ْذِن اّللى ۥٓ إَِلٍّ  اَْ هُ َٖد يَۡشَهُؿ ـِ ِي  ِ  ٱَّلٍّ ]اًمبؼرة:  ﴾بِإِۡذِٕٗ

ٓى  [، َو255ٓ ُ وِمقفِ سَمْعَد أْن َيلَْذَن ا َيْشَػُع ذِم أَطَمٍد إ  َوَل﴿ :مَم وَل شَمعوىم يَمام ،ّللى
ِٔ ٱۡرحََضٰ  يَۡشَهفَُٚن إَِلٍّ  َٓ ِ ٓى  [، َوُهَق 28ٓ]إنبقوء:  ﴾ل َل وىم اًمتىْقطِمقَد يَمام َيْرىض إ

ِّ دِيٖ  ﴿ :مَم وشَمع ٰ َخِق َدۡۡيَ ٱۡۡلِۡشَل بۡ ٔ يَ َْ ُٗ ا نََِٔ َو ٖۡ ِْ ََ  اذن[. ومَ 85]آل قمؿران: ﴾ ُحۡيتَ

ػويم ًِ اًمشى ، َوٓ وؾُّفقَمُي يمُ وَك
ِ
ى
ِ
ٓى  ّلل  ، َوٓ☺َيْشَػُع اًمـىبِلُّ  ْذكِِف، َوٓإسَمْعَد  شَمُؽقُن إ

ُ وِمقِف، َوٓ ٓى  هَمػُمُه ذِم أطَمٍد طَمتىك َيلَْذَن اّللى ػ = َْٕهِؾ اًمتىْقطِمقِد  َيلَْذُن إ َ أنى اًمشى قَمَي وشَمبلَمى

، َوأـمُْؾبُف ويُمؾىف ى
ِ
ُفؿى  ،ِمـْف وّلل ، وحَتِْرْمـِل ؿَمػ ٓ وَملىَُمقُل: اًمؾى ْعُف ذِمى ُفؿى ؿَمػِّ قَمتَف، اًمؾى

 .اُل َهذوَوأْمث

ػ☺ َل: اًمـىبِلُّ وْن ىمنوم ى  وقَمَي، َوأنوأقُْمطَِل اًمشى .وأقْمط وأـمُْؾبُْف مِم ُ  ُه اّللى

َ أقْمطا قوجلَ وم ػوُب: أَنى اّللى ـْ َهذوقَمَي، َوهَن وُه اًمشى ْ  نََل﴿ :مَم وَل شَمعو، َوىماَك قَم ٚا ـُ ۡد  حَ
ا َذد 

َ
ِ أ َؿ ٱّللٍّ َْ

 ؿَمػ .[18]اجلـ:  ﴾
ِ
ـَ اّللى ُ اَدٌة، ووقِمب☺ قَمَي َكبِقِِّف وَوـمََؾبَُؽ ِم ّللى

َك ذم َهِذِه وهَن  عَ  اَدِة أَطَمًدا، وَمنذوِعباًمَك أْن شُمنْمِ َ أْن ُيَشػِّ ًَ شَمْدقُمق اّللى َؽ وَملَـمِْعُف قْ ومِ ُف يُمـْ
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  نََل﴿ :ذِم ىَمْقًمِفِ 
َ
ِ أ َؿ ٱّللٍّ َْ  ْ ٚا ـُ ۡد احَ ػنومَ  ،[. َوأَجًْضو18]اجلـ:  ﴾َذد  قَمَي ونى اًمشى

َط َيْشَػُعقَن، ا َٕوْمراِئَؽَي َيْشَػُعقَن، والاعمَ وَمَصحى أنى ☺  اًمـىبِلِّ  هَمػْمُ  وأقُْمطِقَف

َ أقْمطإَء َيْشَػُعقَن. أَتَُؼقُل: وَْٕوًمِقاو ػونى اّللى ًَ نِمـُْفْؿ؟ ومَ  وقَمَي، وَملـمُْؾبُفوُهؿ اًمشى ْن ىُمْؾ

ًَ  اَهذ لَم اًمتِل َذيَمَرهوَدِة اًمصى ومَم قِمبإَرضَمْع ُ ذِم يِمت وحِلِ : ٓاسمِِف. وواّللى ًَ ، سَمطََؾ ْن ىُمْؾ

ػوىَمْقًُمَؽ: أقْمط ُ اًمشى ُ وأقْمط وأـمُْؾبُُف ممى  وقَمَي، َوأنوُه اّللى  . ُه اّللى

 اًمنمح:

 .طًبا يػفاعت٘ اييت أعطاٙ اهلل إٜاٖا ☺ايػب١ٗ اخلاَط١: دعا٤ ايٓيب 

 :اًمعرض

ٌ، وٓ ط يؼقًمقن: ؿمػوقمي اًمـبل  طمودي  إكؽوَرهو. أطمدٌ  يستطقعصموسمتي متقاشمرة ذم ٕا

: كطؾى ؿمقئو صموسمتو ذم طوإذا شمؼرر ذًمؽ، ومـحـ طملم كطؾى اًمشػوقمي مـف 

 ؟!.طاًمنمع، ومؽقػ شمـؽرون قمؾقـو ـمؾَى مو أثبتف اهلل ورؾمقًمف 

 اًمـؼض:

 :-إن ؿموء اهلل  -ؾمتؽقن مـوىمشي هذه اًمشبفي ذم مبحثلم 

 :بشح األٍٚ: تعسٜف بايػفاع١امل
 وذًمؽ ذم مسوئؾ:

 :اعمسلخي إومم: شمعريػ اًمشػوقمي

ػعاًمشػوقمي ذم اًمؾُّ  اًمذي هق ضد اًمقشمر. وىمد أىمسؿ اهلل  ،غي: ملظُمقذة مـ اًمشى

حۡرِ ﴿سمف ذم ىمقًمف شمعومم:  َٚ ۡ ل ۡهِؿ َوٱ  يمؾ ؿمػع ويمؾ ومرد. :يعـل[، 3﴾ ]اًمػجر: َوٱلشٍّ
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 سمؾغي اًمريوضقوت اعمعوسة.اًمشػع: اًمزوضمل، واًمقشمر: اًمػردي، و

طمد إذا ضؿَ  ف إمم تَ ؿْ ومعـوهو ذم اًمؾغي يُدل قمغم ضؿِّ ؿمقئلم ومؼوركتفام، وموًمقا

مع اعمشػقع ًمف، ومصورا يليت اًمشوومع : ومننى ويمذًمؽ اًمشػوقمي آظمر صورا اصمـلم.

 آؿمتؼوق اًمؾغقي. اصمـلم. هذا أصُؾ 

ة.ط ًمؾغػم سمجْؾِى مـػعي أو د: اًمتقؾمُّ واًمشػوقمي ذم آصطالح  ومع مرَضى

 :اعمسلخي اًمثوكقي: أىمسوم اًمشػوقمي

ؿ اًمعؾامء اًمشػوقمي إمم ىمسؿلم:  ُيؼسِّ

بَ : اًمؼسؿ إول ث  وهل مو ضموء اًمنمع سمنصمبوهتو. :تيؿمػوقمٌي ُم

ي: اًمؼسؿ اًمثوين قى ِػ ـْ وهل اًمشػوقمي اًمتل يتشبٌ هبو اعمنميمقن ىمديام  :ؿمػوقمٌي َم

يم ـ هلؿ اًمشقطون أقمامهلؿ وِذْ ومٍمومقا أنقاقمو مـ  :فؿ سمسببفووطمديثو، واًمتل زيى

اًمعبودات هلمٓء اعمخؾقىملم واعمؼبقريـ سمدقمقى ـمؾى اًمشػوقمي، وهل مسلخي 

 ا.د  و ورَ ًض رْ ذيمرهو اًمؼرآن قمَ 

ِ ُشَهف﴿ىمول شمعومم:  ُذواْ ِْٔ دُوِن ٱّللٍّ َ ِم ٱَّتٍّ
َ
ٚۡ َكآ أ َ ل َو

َ
َۡ أ ْ َلَءَۚ ىُ ٚا َن  ُٕ ٚ ٍُ ِِ ۡٓ َح

ِ  ٤٣َحفۡيَُِِٚن  ا َوَل ٔ  َشۡي  ٍّ ٍّّ ىَُ ّلّلِ ۡرِض  ُث
َ
َمَٰنِٰت َوٱۡۡل ًُ ٱلصٍّ ۥ ُمِۡ ُ ا  َلٍّ َػٰفَُث ََجِيف   ٱلشٍّ

ِٗ حُرَۡحُفٚنَ  َِِلۡ  .[44-43 ]اًمزمر: ﴾إ

آخفتفؿ اًمتل يعبدوهنو  قمغم أوَلؽ اعمنميملم سموهلل ▐أنؽر اهلل 

أن يؼقل ☺  صمؿ أمر رؾمقًمف ،ًمتؽقن ؿمػعوء، شمشػع هلؿ قمـد اهلل ذم طموضموهتؿ



 

- 111 - 

 

ء يمام شمزقمؿقن، وًمق يموكً أهلي ٓ متؾؽ ؿمقئو، وٓ شمعؼؾ هلؿ: أتتخذوهنو ؿمػعو

 قمبودشمؽؿ هلو؟!.

ىمول شمعومم:  ل اعمنميمقن،ذَ ؾ احلسات، وخُي ويقم اًمؼقومي شمطقش اًمعؼقل، وحتِ 

ى ٱۡۡلَٖ﴿ ثِ إِذِ ٱُُۡيُُِٚب ََّلَ ّۡ يََٚۡم ٱٓأۡلزِنَ ُ٘ ِٕذۡر
َ
نَيَۚ ْاَوأ ٔۡ  اِحرِ َكِٰؾِٓ ِِِٰٓنَي ِْ لِِظٍّ

يٖم َوَل يٖؿ يُػشَ  َۡحِ  .[18]هموومر:  ﴾عُ اهِ

 :اعمسلخي اًمثوًمثي: أمثؾي ًمؾشػوقمي اعمثبتي سموقمتبور اًمشوومع

 ر:قَ وهلو ُص  ☺.ؿمػوقمي اًمرؾمقل  -1

 ٕهؾ اعمقىمػ. ظؿكاًمشػوقمي اًمعُ  -أ

 .اًمشػوقمي ذم اؾمتػتوح سموب اجلـي -ب

ػوقمتون ظموصى   ط.سموًمـىبل  تونوهوشمون اًمشى

ف واعمؼصقد هب :ـ اؾمتحؼفاًمشػوقمي ذم ختػقػ اًمعذاب قمؿى  - ج و ؿمػوقمتف ًمعؿِّ

 أبك ـموًمى.

 :ج مـفوأن خيرُ  ،اًمشػوقمي ومقؿـ دظمؾ اًمـور مـ أهؾ اًمؽبوئر -د

ديـ اًمذيـ دظمؾقا اًمـور، ومقشػُع هلؿ ذم ☺ وهذه ؿمػوقمتف  ذم قُمصوة اعمُقطمِّ

 ظمروضمفؿ مـفو.

 :ؿمػوقمي اعمالئؽي -2
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ًِ »: - قمزى وضمؾى  -يمام ذم طمديٌ اًمشػوقمي اًمطقيؾ يؼقل اهلل  ِئَؽُي، الاعمَ ؿَمَػَع

قَن، َوؿَمَػَع وَ  قُّ بِ ـى بَْؼ اعمُ ؿَمَػَع اًم َي  ْ َومَل قَن،  ـُ ْرطَمُؿ اًمرى  ٓى إْمِم  .(1)شِِحِلمَ ا أَ

 ؿمػوقمي اًمـبقلم. -3

 ؿمػوقمي اعمممـلم. -4

 ؿمػوقمي اًمشفداء. -5

 ومـ ذًمؽ: اًمؼرآن واًمصقوم. :ؿمػوقمي سمعض إقمامل اًمصوحلي -6

سمعي: ذوط اًمشػوقمي   :اعمسلخي اًمرا

 ذـملم دًمً قمؾقفام إدًمي: ومال سمد هلو مـ ،مع إصمبوت اًمشػوقمي

 .إْذُن اهلل ًمؾشوومع أن يشػع اًمنمط إول:

 قمـ اعمشػقع ًمف. - شمعومم -رضو اهلل  اًمنمط اًمثوين:و

هِذٖ ﴿ ىمول شمعومم: َْ ۡٚ َػَٰفُث إَِلٍّ  َلٍّ  يَ ۥ  حََٖهُؿ ٱلشٍّ ُٔ َوَرِِضَ ََلُ ذَِن ََلُ ٱلرٍّۡذَمٰ
َ
ٔۡ أ َْ 

َل   ۡٚ ِٔ ٱۡرحََضٰ  يَۡشَهُفَٚن إَِلٍّ  َلوَ ﴿[، وذم ىمقًمف شمعومم: 109]ـمف : ﴾ ىَ َٓ ِ ﴾ ل

 [.28]إنبقوء: 

                                                                 

مـ طمديٌ أيب واًمؾػظ ًمف، ( 183مسؾؿ )(، و7439: أظمرضمف اًمبخوري )متػؼ قمؾقف( 1)

  ؓ. ؾمعقد اخلدري



 

- 113 - 

 

 :املبشح ايجاْٞ: غبٗات املخايفني سٍٛ ايػفاع١

 اعمخوًمػي ذم هذا اًمبوب هلو صقرشمون:

 ط.ى اًمشػوقمي مـ اًمـبل طؾَ : أن شمُ إومماًمصقرة 

ومؼد أرسومً  :اؿمػع زم قمـد اهلل ،وصقرة ذًمؽ أن يؼقل اًمرضمؾ: يو رؾمقل اهلل

 سموًمذكقب، وكحق ذًمؽ.قمغم كػز 

 وىمد يؼقهلو قمـد ىمؼمه، أو سمعقدا قمـف.

 : ـمؾى اًمشػوقمي مـ اًمصوحللم سمدقموئفؿ وآؾمتغوصمي هبؿ.اًمثوكقياًمصقرة 

 وؾمبؼ احلديٌ قمـ اًمصقرة اًمثوكقي، واعمؼصقد هـو اًمصقرة إومم.

ب قمام أوردوه ذم   أشمقي:اًمـؼوط واجلقا

 فو.: ومرق سملم صمبقت اًمشػوقمي، وسملم يمقػقي ـمؾبأوٓ

سمؿعـك أنف ٓ يؽػل صمبقت اًمشػوقمي مع ـمؾبفو سمصقرة خموًمػي ًمؾنمع، سمؾ ٓ سمد 

 مـ إمريـ: صمبقت اًمشػوقمي، وأن يؽقن ـمؾبفو سموًمطريؼ اًمنمقمل اًمصحقح.

مـ ضمـس اًمدقموء، واًمدقموء ٓ يٍمف  ط: ـمؾى اًمشػوقمي مـ اًمـبل صموكقو

 سمنظمالص. - شمعومم -إٓ هلل 

 تلمؾ هذا احلديٌ:سمصدق: ومؾقط ومـ أراد ؿمػوقمي اًمـبل 
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: يأنىف ىمولقمـ أيب هريرة ؓ  ًُ ـْ أؾَْمَعُد اًمـى و: ىُمْؾ ، َم
ِ
قَمتَِؽ وِس سمَِشػوَرؾُمقَل اّللى

ًُ ☺: » َل وَمِي؟ ومَؼوَيْقَم اًمِؼق ْ ٌِ  اأَْن ٓ يَْسلَخُـِل قَمـْ َهذ - ُهَريَْرةَ  وأَب وي -ًمَؼَْد فمَـَـ ي احلَِد

ُل ِمـَْؽ  طَمٌد أَوى   :أَ
ِ
ًُ ِمـْ  وح ْ ٌِ  َرأَج ـى .طِمْرِصَؽ قَمغَم احلَِدي َشػوأؾَْمَعُد اًم َم وِس سمِ ْق َي تِل  قَم

ق ـْ ىمواًمِؼ ُ  ٓى إََلَ إٓ : )َل وَمِي، َم ِسفِ و، ظم(اّللى ْػ ْو َك ِف، أَ بِ ْؾ ـْ ىَم ًصو ِم
 .(1)شًمِ

سمجؿقع  -شمعومم  -ػرد اهلل ؼو ًمؾتقطمقد اخلوًمص، سملن يُ ومؽؾام يمون اعمرء حمؼِّ 

ع اًمعبودة مـ اًمدقموء وهمػمه  : يمون أؾمعَد وأىمرب ًمتؾؽ اًمشػوقمي.أنقا

ضمعؾ هلو ذوـمو يمام ؾمبؼ، ومـفو: ط واًمذي ىمه هبذه اًمشػوقمي ًمؾـبل 

ٓ يرىض اًمنمك، وٓ يؼبؾ إٓ اًمطقى،  -شمعومم  -اًمرضو قمـ اعمشػقع ًمف، واهلل 

 وهق اًمتقطمقد، واًمنمك كجس.

ا﴿ ، ىمول شمعومم:وموًمشػوقمي يمؾفو هلل يف  َػَٰفُث ََجِ ِ ٱلشٍّ ٍّ ، ومال أـمؾبفو إٓ ﴾ىَُ ّلّلِ

، وأمثول هذا.طمـف، وملىمقل: مهللا ٓ حترمـل ؿمػوقمي كبقؽ   ، مهللا ؿمػِّعف ذمى

ْ  نََل﴿هنوك قمـ ـمؾبفو مـف، ومؼول:  ،اًمشػوقميط وموًمذي أقمطك كبقف  ٚا ـُ ۡد حَ
ا َذد 

َ
ِ أ َؿ ٱّللٍّ َْ

 .[18]اجلـ:  ﴾

هؿ يمام ؾمبؼ، ومفؾ شمؼقل: إن اهلل أقمطو ط: صمبتً اًمشػوقمي ًمغػم اًمـبل صموًمثو

 اًمشػوقمي، وأنو أـمؾبفو مـفؿ؟.

 ومنن ىمول: ٓ، وىمع ذم اًمتـوىمض وآضطراب.

                                                                 

 (.6570و 99أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )  (1)
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وإن ىمول: كعؿ، ومؼد وىمع ذم دقموء اعمخؾقق وآؾمتغوصمي سمف، وؾمبؼ سمقون هذه 

 اًمؼضقي.

  اًمصغور اًمذيـ موشمقا ىمبؾ  :ـ يشػع: إومراط، وهؿذيمر اًمشقخ ممى وىمد

ط: ل رؾمقل اهلل ىمو ىمول: طمـفو: قمـ أنس  :وورد ومقفؿ أطموديٌ .اًمبؾقغ

ـَ  وم» ى  ِم ـْ  سِ واًمـ ْ  ٌث صماَل ًمَفُ  يُتََقرمى  ُمْسؾٍِؿ، ِم ، يَبْؾُغُقا  مَل ٌَ ُ  أَْدظَمَؾفُ  ٓى إ احِلـْ يَ  اّللى  اجلَـى

َػْضؾِ  فِ  سمِ تِ  .(1)شُهؿْ ويى إ َرِْحَ

ّۡ ح﴿اؾمتدل سمعضفؿ سمؼقًمف شمعومم:: راسمعو ُٙ ُٕهَص
َ
ْ أ ٚٓا ُٓ َِ ّۡ إِذ ؽٍّ ُٙ جٍّ

َ
ٚۡ أ َ ل ُءوَك آ َو

ٱ ٍّٚ نَ َ َ ح ََٚحُدواْ ٱّللٍّ َ ُّ ٱلرٍُّشُٚل ل ُٙ َ َ وَٱۡشخَلَۡهَر ل ٓ  ة  اۡشخَلَۡهُرواْ ٱّللٍّ  .[64]اًمـسوء: ﴾ اا رٍِّذي

: ومـحـ كؿتثؾ أيي، ومنذا فمؾؿـو أنػسـو ووىمعـو ذم اهلػقات واًمزٓت:  ىموًمقا

 وـمؾبـو مـف اًمشػوقمي قمـد رسمـو سمؿغػرة اًمذكقب. ط ضمئـو إمم اًمـبل 

ب قمـفو مـ   أوضمف:واجلقا

ّۡ ﴿ ذم ىمقًمف شمعومم: ﴾إِذ﴿أن  -1 ُٙ َص ُٕه
َ
ْ أ ٚٓا ُٓ َِ ّۡ إِذ ؽٍّ ُٙ جٍّ

َ
ٚۡ أ َ ل فمرف حو  ﴾،َو

، شوًمق أهنؿ إذا فمؾؿقا أنػسفؿ»ؾؿ يؼؾ اهلل: وممه، وًمقسً فمرومو ًمؾؿستؼبؾ: 

ْ ﴿ :سمؾ ىمول ٚٓا ُٓ َِ . ط. ومؤيي شمتحدث قمـ أمر وىمع ذم طمقوة اًمرؾمقل ﴾إِذ ؽٍّ

                                                                 

. وأظمرضمف مسؾؿ ، مـ طمديٌ أنس ؓ(1381، 1248( أظمرضمف اًمبخوري )1)

 .(، مـ طمديٌ أيب هريرة 2634ؓ)
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متعذر: ٕنف إذا موت اًمعبد اكؼطع قمؿؾف  سمعد مموشمف أمرٌ  طواؾمتغػور اًمرؾمقل 

 . ط، يمام ىمول (1)إٓ مـ صمالث

طمد: سمؾ وٓ  : - أجضو -يستغػر ًمـػسف أن ومال يؿؽـ إلكسون سمعد مقشمف أن يستغػرٕ 

 ٕن اًمعؿؾ اكؼطع. 

سمعض اعمـوومؼلم اًمذيـ حتويمؿقا إمم احلديٌ قمـ وأيي واردة ذم ؾمقوق 

 نََل﴿ىمول شمعومم سمعد أيي اعمذيمقرة: هلذا وروا أن يؽػروا سمف، مِ اًمطوهمقت، وىمد أُ 
ًَ َل ِ ٚنَ يُ  َوَربّ ُٖ َٚك ذِيٓ ۡؤِْ ُٓ ِ ٍّ ٰ ُُيَ ٍّّ َل اَذَّتٍّ ّۡ ُث ُٙ ْ ِِفٓ  َشَخَر ةَيَٖۡ ُدوا ّۡ  َيِ ُٕهِصِٙ

َ
أ

ٍّٓ َذرَح   ٓ   اا ّمِ تَۡصِِي  ْ ٚا ُٓ ِ ِّ َُص ي َج َو َظۡي  [.65]اًمـسوء: ﴾ اىَ

ذم فمُؾٍؿ ًمـػسف ذهى إمم  أنف ًمق يمون معـوهو يمام ذيمرشُمؿ: أن يمؾ مـ وىمع -2

أقمظَؿ إقمقود ط ، ومقؾزم قمغم ذًمؽ أن يؽقن ىمؼمه طىمؼم اًمـىبل 

ؾؿ ًمـػسف، ويؽقن اًمؼؼُم قمقدا مؽوكقو ـ فمُ ٕنف ٓ خيؾق مسؾٌؿ مِ  :واعمجتؿعوت

ِخُذوا ٓ»سمؼقًمف: ط قمظقام، وهذا قملُم مو هنك قمـف اًمـىبل  تى ي شَم  . (2)شقِمقًدا ىَمؼْمِ

ويشقا اًمتـزيؾ، وهؿ أومؼف اًمـوس ذم معوين اًمذيـ قم ╚أن اًمصحوسمي  -3

ْؾ قمـ أطمد مـفؿ أنف إذا وىمع ذم ذكى أو اًمؼرآن: مل يػفؿقا هذا اعمعـك، ومل ُيـؼَ 

وًمق يمون هذا منموقمو، أو مػفقمو مـ  !طظمطل أو هْػقة، ذهى إمم ىمؼم اًمـىبل 

                                                                 

 (.1631( يـظر: صحقح مسؾؿ )1)

(، مـ طمديٌ 8804وأِحد )ش، ٓ دمعؾقا »( سمؾػظ 2042: أظمرضمف أبق داود )صحقح( 2)

 ، وصححف إًمبوين.أيب هريرة ؓ
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، طبل وهلذا ـمؾبقا اًمدقموء مـ اًمعبوس قمؿِّ اًمـى .ًمؽوكقا أؾمبَؼ اًمـوس إًمقف ،أيي

. ىمول قُمؿر سمـ اخلطوِب ، قمـدهؿ ذم اعمديـيط مع أن اًمـىبل  ًمق يمون هذا ضموئزا

ُفؿى إكى :ط ُؾ إًمَ  ويُمـى واًمؾى ُؾ إًمقَؽ سمَعؿِّ كَ قَ قِّـو وَمتَْسؼِ بِ ـََؽ سمِ قْ َكتََقؾمى قِّـو بِ ـو، وإكو َكتََقؾمى

 .(1)ؾْمِؼـو، ىمول: وَمقُْسَؼْقنووم

 :ظمومسو: آؾمتدٓل سمبعض احلؽويوت

 مـ أؿمفرهو:! ويمثػمةويوهتؿ وىمصصفؿ ذم ذًمؽ طمؽو

تْ   :لِّ بِ إومم: طمؽويي اًمُع

ًُ اعمديـي وملتقً ىمؼم اًمـىبل  وهل مو ضموء قمـ حمؿد سمـ قمبقد اهلل اًمُعتبل، ىمول: دظمؾ

صمؿ ىمول: يو ظمػم اًمرؾمؾ، إن اهلل  ،شُمف وضمؾسً سمحذائف، ومجوء أقمرايب ومزارهرْ ، ومزُ ☺

جٍّ ﴿أنزل قمؾقؽ يمتوسمو ىمول ومقف: 
َ
ٚۡ أ َ َ َول ْ ٱّللٍّ ّۡ حآُءوَك نَٱۡشَخۡلَهُروا ُٙ ُٕهَص

َ
ْ أ ٚٓا ُٓ َِ ّۡ إِذ ؽٍّ ُٙ

ٍّٚاة   َ حَ ََٚحُدواْ ٱّللٍّ َ ُّ ٱلرٍُّشُٚل ل ُٙ َ ٓ  وَٱۡشَخۡلَهَر ل ا ر، وإين ضمئتؽ مستغػ[64]اًمـسوء:  ﴾اا رٍِّذي

 مـ ذكقيب، مستشػًِعو ومقفو سمؽ، صمؿ سمؽك وأنشد يؼقل:

يمَ  طوب مـ ـمقبفـ اًمؼوعُ وم و ظمػم مـ ُدوِمـً سموًمؼوع أقْمظُُؿفي  ؿُ وٕا

 وومقف اجلقُد واًمؽرمُ  ،ومقف اًمعػوُف  ًمؼؼم أًن ؾمويمـُف ل اًمػِداءُ ـكػس

 صمؿ اؾمتغػر واكٍمف.

جً اًمـىبل  ؼ اًمرضمَؾ، احلَ وهق يؼقل:  ،ذم مـومل☺ ىمول اًمُعتبِل: رىَمْدُت ومرأ

ه أن اهلل ىمد هَمَػَر ًمف سمشػوقمتل. ىمول: ومطؾبتُ   ه.ف ومؾؿ أضمدْ وسمنمِّ

                                                                 

 شمؼدم خترجيف.( 1)
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ـي واًمعِ وهذه احلؽ ـُ يموعمقومى  ،ؾؿويي ذيمرهو أجضو سمعض أهؾ اًمسُّ ىمدامي ذم  ؼ اسم

 .(1)، ًمؽـف ذيمرهو سمصقغي اًمتؿريضشاعمغـل»يمتوسمف 

يب سمعد دومـ اًمـبل   :☺اًمثوكقي: طمؽويي إقمرا

يب  سمعد مو دومـو رؾمقل اهلل يمِ ذُ  ☺ ر قمـ قمكم ؓ ىمول: ىمدم قمؾقـو أقمرا

سمف قمغم رأؾمف، وىمول: يو  ووطمث ،☺سمثالصمي أجوم، ومرَمك سمـػسف قمغم ىمؼم اًمـىبل  مـ شمرا

ًَ قمـ ًَ ومسؿعـو ىمقًَمؽ، ووقمقْ أُنزل  اهلل ومققمقـو قمـؽ، ويمون ومقام رؾمقل اهلل، ىُمؾ

ّۡ ح﴿قمؾقؽ:  ُٙ ُٕهَص
َ
أ ٚٓاْ  ُٓ َِ ّۡ إِذ ؽٍّ ُٙ جٍّ

َ
ٚۡ أ َ ل ٓ َو ُّ ا ُٙ َ ل َهَر  َ َوٱۡشَخۡل ْ ٱّللٍّ ءُوَك نَٱۡشَخۡلَهُروا

 ٍّٚ َ حَ ْ ٱّللٍّ ََٚحُدوا َ ٓ   اة  اٱلرٍُّشُٚل ل يو رؾمقل اهلل،  ،ؽضمئتُ ، ىمد [64]اًمـسوء:  ﴾ارٍِّذي

، وضمئتُ فمؾَ وىمد  ًُ  .(2)ر ًمؽػِ ؽ شمستغػر زم، ومـُقدي مـ اًمؼؼم: ىمد همُ ْؿ

ب قمـ هوشملم احلؽويتلم:  واجلقا

ط سمف وأهنام طمؽويتون سموـمؾتون، ًمقس هلام ظِمطوم وٓ ِزموم، ومثؾ هذا ٓ شُمـ

 !.سوئؾ اًمؽبورد اًمعؼوئد ذم مثؾ هذه اعمؼْ إطمؽوم، ومضال قمـ قمَ 

• • •

                                                                 

/ 1ش )معجؿ اًمشققخ»أظمرضمفو اسمـ قمسويمر ذم واًمؼصي  (.478/ 3ش )اعمغـل»( يـظر: 1)

ل»( وآظمرون، وذيمرهو اسمـ قمبد اهلودي ذم 599
ِ
 ، وومـىد أؾموكقدهو.252ص ش اًمصورم اعمُـؽ

 -أجضو  -مـ همػم قمزو، وومـدهو اسمـ قمبد اهلودي ش يمـز اًمعامل»( ذيمرهو اعمتؼل اهلـدي ذم 2)

ل»ذم 
ِ
 .322ص ش اًمصورم اعمُـؽ
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 ىمول اًمشقخ ؒ:

 ؿَمقْئًو، طم ٓ وَل: أنوْن ىمنومَ 
ِ
ُك سمِوّللى ـْ َويَمالى  وؿموأُْذِ لَم ومَم اًمصى إ ءُ وتِجًمآ ، َوًمِؽ حِلِ

ٍك. وَمُؼْؾ ًَمُف:  كو،  اذإًَمقَْس سمنِِمْ ـْ حَتِْريؿ اًمزِّ َك أقْمظََؿ َم َم اًمنّمْ َ طَمرى ًَ شُمِؼرُّ أنى اّللى يُمـْ

َ َٓوشُمِؼرُّ  ُ  قَمظىَؿفُ إَْمُر اًمىِذي  اَهذ َيْغِػُرُه، وَمام أنى اّللى ُف ٓنَيْغِػُرُه، ومَ  ، َوَذيَمَر أنىُف ٓاّللى  كى

ٓ ًَ ِك َوأنْ ْ ُئ َكْػَسَؽ ِمـ اًمنمِّ ُ  َيْدِري. وَمُؼْؾ ًَمُف: يَمقَْػ شُمؼَمِّ ُم اّللى شَمْعِروُمُف؟ يَمقَْػ حُيَرِّ

َ  شَمْسلَُل قَمـُْف، َوٓ َيْغِػُرُه َوٓ ُف ٓ، َوَيْذيُمُر أنى اقَمَؾقَْؽ َهذ ـُ أَنى اّللى قمزى  -شَمْعِروُمُف؟ أَتَظُ

ُمُف، َوٓ -وضَمؾى   ؟! وُيبَقِّـُُف ًَمـ حُيَرِّ

ُك قِمبوْن ىمنومَ  ْ ـُ ٓوَدُة إَْصـوَل: اًمنمِّ َمْعـك  وَم. وَمُؼْؾ ًَمُف: موَكْعبُُد إَْصـ ِم، َوَكْح

ُْؿ َيْعتَِؼُدوَن أنى شمِْؾَؽ إَطْمجِم؟ أتَ وَدِة إَْصـوقِمب ُـّ أهنى َب خَتُْؾُؼ، وَٕظْمشاَر ووظُ

ـْ َدقم ُر أَْمر َم سُمُف  ا؟ وَمَفذوهوَوشَمْرُزُق، َوشُمَدسمِّ َُن. ومَ اًمُيَؽذِّ ُؿ َيْؼُصُدونَ َل: وْن ىمنُؼْرآ  إهنى

ِه، َيْدقُمقنَ  قىًي قَمغَم ىَمؼْمٍ أَْو هَمػْمِ
، أَْو سَمـِ َذًمَِؽ، َوَيْذسَمُحقَن ًَمُف، َيُؼقًُمقَن:  ظَمَشبًَي، أَْو طَمَجًرا

سُمـإ ُف ُيَؼرِّ  ُزًْمَػك، َوَيْدوَمعُ إ وكى
ِ
ُ  وقَمـى مَم اّللى يَمتِِف، ُويْعطِقـ اّللى ًَ  وسمؼَِمَ ف. وَمُؼْؾ: َصَدىْم

يَمتِ سمؼَِمَ

ِذْي  وِر، واًمبِـوإَطْمج قِمـْدَ  وِمْعُؾُؽؿْ  ُهقَ  اَوَهذ …  أىَمرى  اذوَمفَ . وَوهَمػْمِه ُؼبُقرِ اًم قَمغَم  اًمى

ُك  :ىَمْقًُمَؽ  ،أَجًْضووطُْؾقُب. اعمَ ِم، َوُهَق وَدُة إَْصـوُهَق قِمب اَهذ وِمْعَؾُفؿْ  أَنى  ْ )اًمنمِّ

َك خَمُْصقٌص هِبَذا ِم(، َهْؾ ُمروَدُة إَْصـوقِمب ْ َد قَمغَم ، َوأَنى آقْمتِاماُدَك أَنى اًمنمِّ

لَم، َودقُموَءُهْؿ ٓ َيْدظُمُؾ ذِم َذًمِؽ؟واًمصى  ُه م اوَمَفذ حِلِ ُ  وَيُردُّ ذم  -مَم وشَمع -َذيَمَر اّللى

ـْ شَمَعؾىَؼ قَمغَم ويِمت ـْ يُمْػِر َم لَم. وَمالوِئَؽِي، أَْو قِمقَسك، أَْو اًمصى الاعمَ سمِِف ِم سُمدى أَْن ُيِؼرى ًَمَؽ  حِلِ
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َك ذِم قِمب ـْ أَْذَ ـَ اًمصى وأَنى َم  أَطَمًدا ِم
ِ
ُك وَدِة اّللى ْ لَم وَمُفَق اًمنمِّ

ِن، اًمْذيُمقُر ذِم اعمَ حِلِ ُؼْرآ

 طُْؾقُب.اعمَ ُهَق  اَوَهذ

( ٓ وَل: )أَنوىم اذإسلََخِي أنىُف اعمَ َورِسُّ 
ِ
ُك سمِوّللى   ووَمُؼْؾ ًَمُف: َوم ،أُْذِ

ِ
ُك سمِوّللى ْ  ؟اًمنمِّ

ُه زِم  ْ  !وَمسِّ

هوَدُة إَْصـوقِمب وِم، وَمُؼْؾ ًَمُف: َوموَدُة إَْصـوَل: ُهَق قِمبون ىمنومَ  ْ ْن نوم !زِم  وِم؟ وَمسِّ

ٓى  ٓ وَل: أنوىم َ، وَمُؼْؾ: م أقْمبُُد إ هوَمْعـَك قِمب واّللى ْ يَؽ ًَمُف؟ وَمسِّ
 َوطْمَدُه ٓ َذِ

ِ
 وَدِة اّللى

هنومَ  !زم َ ْ َيْعِروْمفُ إطُْؾقُب. وَ اعموَمْفق  سَمقىـْتُفُ  سمِام وْن وَمسى قِمل ؿَمقْئًو َوُهَق ٓ ،ن مَل  وَمَؽقَْػ َيدى

 َ ًَ ًَمُف أَيوُه سمَِغػْمِ َمْعـَيْعِروُمُف؟ َوإْن وَمسى ، وِضحا قاًمِت وُه سَمقىـْ
ِ
ِك سمِوّللى ْ ِت ذِم َمْعـَك اًمنمِّ

م اأنىُف اًمىِذي َيْػَعُؾقَن ذِم َهذ :نِ وَدِة إَْوصموَوقِمب  وِن سمَِعقْـِِف، َوأَنى قِمبواًمزى
ِ
َوطْمَدُه  -َدَة اّللى

يَؽ ًَمُف   ،هُنُؿْ ا ظْمقإَح وص يَمام ِمـْفُ ، َوَيِصقُحقَن وِهَل اًمتِل ُيـِْؽُروَن قَمَؾقْـ -ٓ َذِ

ٌُ ىم : وطَمقْ ا َوٰذًِدا﴿ًُمقا  ٙ ٰ َث إَِل َٙ ِ ََ ٱٓأۡلل َحَف
َ
َخاب   أ ـُ ٌء   .[5]ص:  ﴾إِنٍّ َهَٰذا لَََشۡ

 اًمنمح:

 ايػب١ٗ ايطادض١: سكٝك١ ايػسى، ٌٖٚ االيتذا٤ إىل ايصاحلني َٓ٘؟

 اًمعرض:

آؾمتغوصمي هبؿ ًمقس سمنمك، يؼقًمقن: إن آًمتجوء إمم اًمصوحللم سمدقموئفؿ و 

ؾمطي واًمشػوقمي عمـزًمتفؿ وضموهفؿ قمـد اهلل  ، وأمو - شمعومم -وًمؽـف مـ سموب اًمقا



 

- 121 - 

 

، وهق قمبودة طعٌ إًمقفؿ اًمـبل اًمنمك ومفق مو يمون قمؾقف أهؾ اجلوهؾقي اًمذيـ سمُ 

 إصـوم، وكحـ ٓ كعبد إصـوم.

 اًمـؼض:

ؾمطي هذه اًمشبفي ؾمبؼً ذم اًمشبفي اًمثوكقي: دقموء اًمصوحللم مـ  سموب اًمقا

 ش.اعمؼطع اخلومس»، يمام ذم - شمعومم -واًمشػوقمي عمـزًمتفؿ وضموهفؿ قمـد اهلل 

اعمؼطع »، يمام ذم وذم اًمشبفي اًمثوًمثي: ِحؾ كصقص اًمنمك قمغم قمبودة إصـوم

 ش.اًمسودس

ب:  أن يؼول ًمؾؿخوًمػ مـ سموب احلجي اًمعؼؾقي: واخلالصي ذم اجلقا

نمك أقمظؿ اعمحرموت، ورشمى ضمعؾ اًم - شمعومم -كتػؼ وإيوك قمغم أن اهلل 

 ـف ًمـو. قمؾقف أؿمد اًمققمقد، ومام هذا اًمنمك؟ سمقِّ 

سمف ٓ خيرج قمـ أطمد اطمتامٓت صمالصمي:  وضمقا

 : أن يؼقل: ٓ أدري!. إول

 ئ كػسؽ، ودمودل ذم أمر ٓ شمعرومف؟!.ومقؼول: ؾمبحون اهلل، يمقػ شمؼمِّ 

قي إومم، : أن يؼقل: اًمنمك قمبودة إصـوم يمام يمون قمؾقف أهؾ اجلوهؾاًمثوين

وكحـ ٓ كعبدهو، ومبوًمتوزم ٓ صؾي ًمـو سموًمنمك، ومـ ذًمؽ آًمتجوء إمم اًمصوحللم 

 سمدقموئفؿ وآؾمتغوصمي هبؿ: ًمقس ذيمو. 



 

- 122 - 

 

 ومقؼول ًمف:

يموٕنبقوء واعمالئؽي  :اعمنميملم إوائؾ يموكقا يعبدون همػم إصـوم إنى  -1

ير مـ واجلـ وهمػمهؿ، وضموء وصػفؿ سموًمنمك، وضموء اًمـؽػم قمؾقفؿ، واًمتحذ

 ومعؾفؿ.

ؿي، ومل إن شمؾؽ إصـوَم اعمـحقشمي يموكً رمزا قمغم معبقداهتؿ اعمعظى  -2

 يؽقكقا يعبدون إطمجور ًمذاهتو.

وقمتؼودهؿ ومقفو أهنو شمرزق وشمـػع وشمرض، ومفذا شمؼع سمإن قمبودهتؿ ًمألصـوم مل  -3

ع اًمعبودات هلووىمعً سموًمؽـ ، يرده اًمؼرآن يموًمدقموء واًمسجقد واًمذسمح  :ٍمومفؿ أنقا

 وهذا مو يػعؾف اعمتلظمرون قمـد اًمؼبقر، وموؾمتقيو ذم اًمعؾي.وهمػمهو، 

ومتبلم أن اًمنمك ٓ يـحٍم ذم قمبودة إصـوم ومؼط، سمؾ يتعداه إمم يمؾ مـ 

 سف ؿمقئو مـ اًمعبودات عمخؾقق، وًمق يمون كبقو مرؾمال أو مؾؽو مؼرسمو. 

 ومـ ذًمؽ آًمتجوء إمم اًمصوحللم سمدقموئفؿ وآؾمتغوصمي هبؿ.

اعمنموع ًمؾؿسؾؿ إذا وىمع ذم يمرسمي أو معصقي: أن ـً اًمنميعي أن سمقى  -4

يتعؾؼ سمف سمطؾى اًمغقث واًمػرج واعمغػرة، ٓ ، وأن ▐ف يتقضمف إمم رسمِّ 

ِّٚنٓ اَوى﴿أن يتعؾؼ سموعمخؾقىملم مفام يموكً مـزًمتفؿ، ىمول شمعومم:  ـُ ۡد ُّ ٱ ُس َل َربَّ
 ّۡ ُس ۡشَخِخۡب َُ

َ
عوء. ، ومل يؼؾ: شمقؾمؾقا سموٕنبقوء، واختذوا اًمشػ[60﴾ ]هموومر: أ
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ت اِإَوذ﴿ :هلالج لج، ومؼول وأقمؾؿ اهلُل قمبوَده أنف ىمريٌى مـفؿ ًَ ـِ َ ل
َ
دِي َخِّنِ اَشأ

ةَ ٱَّلٍّ  َٚ ـۡ َد ِحيُب 
ُ
يٌب  أ رِ

إَِّّنِ ىَ  .[186]اًمبؼرة: ﴾ نِ َدٗع اِع إِذانَ

 اذإ»، ىمول: ¶ هذا اعمبدأ، يمام ذم وصقتف ٓسمـ قمبوسط وىمرر اًمـبل 

ًَ وم ْخ ، وَ وؾَملَ َ ِل اّللى ًَ  اذإؾْملَ ـْ َع ؾْمتَ  ووم ا
ِ
وّللى ـْ سمِ ِع تَ  .(1)شؾْم

ذم مقاضع مـ يمتوسمف أن دقموء همػم اهلل ٓ يـػع اًمداقمل،  - شمعومم - اهلل سملمى  -5

ًٓ سمؾ يـؼؾى وَ  َٚن ِْٔ دُوِِٕٗۦ ْ﴿ قمؾقف. ىمول شمعومم: سمو ـُ ۡد َٔ حَ ي ِ َٚن ِْٔ  اَوٱَّلٍّ ٍُ ِ ِ ۡٓ َح
ّۡ َل ١٣ىِۡػٍِٓۡي  ُ٘ ٚ ـُ ٓ  إِن حَۡد ُدٗع ٚاْ  فُ َٓ ٚۡ َشِٓ يَۡص َ ّۡ َول ْ ْءَُز ٚا ّۡ  اٱۡشَخخ اُف ُس َُ ْ ٚا ةُ

َۚ َوَل ّۡ ٌُِس بِِۡشۡ ثِ يَۡسُهُروَن  َٓ ٰ َم ٱُۡيَِي ۡٚ يَ َُ َختِۡيٖ  َو ۡث ِْ ًَ ِئُ ّت نَ -13]وموـمر: ﴾ يُ

14.] 

ع اًمعبودة ًمغػم اهلل. اًمثوًمٌ:    مـ أنقا
ٍ
 أن يؼقل: اًمنمُك سُف رء

 .ؼول: كعؿ، أصبً، وهذا مو وىمعتؿ ومقفومقُ 

• • •

                                                                 

 ، وصححف إًمبوين.طمسـ صحقح( وىمول: 2516ف اًمؽممذي ): أظمرضمصحقح (1)
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 ىمول اًمشقخ ؒ:

ْ َيْؽُػُروا سمُِدقمإَل: وْن ىمنومَ  ُْؿ مَل  وهنى
ِ
 وَٕنْبِقاِئَؽِي والاعمَ ء

ِ
امإوَ  ،ء : وىم ويَمَػُروا َحى  كى ًُمقا

 وئَؽُي سَمـالاعمَ 
ِ
ْ َكُؼْؾ  !ُت اّللى ـُ مَل . وم ِدِر، َوٓوؼاًمنى قَمبَْد إَوَكْح

ِ
ـُ اّللى ُه اسم ُب: ا قوجلَ هَمػْمَ

ْسبََي 
 إَقًَمِد اًمأًن كِ

ِ
ُ ويُمْػٌر ُمْستَِؼٌؾ، ىم -مَم وشَمع -مَم اّللى ُ ﴿ -مَم وشَمع -َل اّللى َٚ ٱّللٍّ ُ٘  َۡ ىُ

َذٌد 
َ
دُ  ١أ َٓ ُ ٱلصٍّ َكظػَِم ًَمُف.  َٕطَمُد: اًمىِذي ٓا[، و2-1]اإلظمالص: ﴾ٱّللٍّ

َؿُد:  ـْ ضَمَحَد َهذا قاحلَ ْؼُصقُد ذِم اعمَ واًمصى . وَمَؿ ٍِ ْ جَيَْحْد آظِمَر  اِئ وَمَؼْد يَمَػَر َوًَمْق مَل

قَرِة. صمُ  ََّٚلۡ ﴿ :مَم وَل شَمعوؿ ىماًمسُّ ّۡ يُ َ ل ّۡ يَِِلۡ َو َ ـْ ضَمَحَد َهذ﴾ل َوًَمْق مَلْ  ،ومَؼْد يَمَػرَ  ا، وَمَؿ

قَرِة. َوىم َل اًمسُّ ُ وجَيَْحْد أَوى ُ ِْٔ َوََّلٖ  اْ﴿ :-مَم وشَمع - َل اّللى َذ ٱّللٍّ َ ]اعمممـقن:  ﴾ٱَّتٍّ

، َوضَمَعَؾ يُمال  أَييَ [91 َق سَملْمَ اًمـىْققَملْمِ ُ و. َوىميُمْػًرا ُمْستَِؼال   ُفام ِمـْ، وَمَػرى مَم وشَمع -َل اّللى

-: ﴿ ٓ َك ِ ُۡشَ ْ ّلِلٍّ ٚا ُِ ٍّٔ وََحَف َق سَملْمَ أَييَ  [100]إنعوم: ﴾ َء ٱۡۡلِ .اًم، وَمَػرى ـِ  ُؽْػَرْي

ًمِقُؾ قَمغَم َهذاو ـَ يَمَػُروا سمُِدقم -أَجًْضو  - اًمدى ِذي  اًمالى وأنى اًمى
ِ
َمَع يَمْقكِِف َرضُماًل  -تِّ ء

  -حِلًو وص
ِ
ـَ اّللى ْ جَيَْعُؾقُه اسْم ـَ يَمَػُروا سمِِعباو ،مَل ِذي ْ جَيَْعُؾقُهْؿ يَمَذًمَِؽ. اجلِ َدِة وًمى ِـّ مَل

ِب )طمْؽِؿ وَيْذيُمُروَن ذِم سم ،ِهِى إَْرسَمَعيِ اذاعمَ َومَجِقُع  -أَجًْضو  -ُء ُعَؾاماًمَويَمَذًمَِؽ 

( أَنى اعمُ    اذإْسِؾَؿ اعمُ ْرشَمدِّ
ِ
ى
ِ
 وَمُفَق ُمْرشَمدٌ إ، وِ  َوًَمًدا وَمُفَق ُمْرشَمد  َزقَمَؿ أنى ّلل

ِ
َك سمِوّللى  :ْن أَْذَ

. َوَهذ ىُمقَن سَملْمَ اًمـىْققَملْمِ  ُقُضقِح.اًمَيِي وذم هم اوَمقَُػرِّ

 اًمنمح:
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طب١ ايٛيد إىل اهلل   ْ ، ال يف - تعاىل -ايػب١ٗ ايطابع١: دعٌ َٓاط ايتهفري يف
 .دعا٤ األٚيٝا٤ ٚايصاحلني

 اًمعرض:

يموٕنبقوء  ،هلؿ: إن اعمنميملم إوائؾ يموكقا يعبدون همػم إصـومحو ىمقؾ 

: إهنؿ مل يؽػروا سمسبى دقموء  واعمالئؽي، وضموء وصػفؿ سموًمنمك واًمؽػر: ىموًمقا

: اعمالئؽي سمـوت اهلل، وكحـ ٓ كؼقل  واعمالئؽي وإنبقوء، وإكام يمػروا حى  ىموًمقا

 ذًمؽ ذم إوًمقوء، ومال يصح إحلوق طمؽؿفؿ سمـو.

 اًمـؼض:

ب مـ أوضمف:  اجلقا

 -ػر مستؼؾ وىمضقي أظمرى، ىمول اهلل يمُ  - شمعومم - أن كسبي اًمقًمد إمم اهلل: أوٓ

َذٌد ﴿: - شمعومم
َ
ُ أ َٚ ٱّللٍّ ُ٘  َۡ دُ  ١ىُ َٓ ُ ٱلصٍّ ومفذا رء،  ،[2-1]اإلظمالص: ﴾ٱّللٍّ

 ودقموء همػمه معف رء آظمر.

ُ ِْٔ َوََّلٖ  اْ﴿: - شمعومم -ىمول اهلل  َذ ٱّللٍّ َ ٍٗ  نَ َك اَوْ ٱَّتٍّ ٰ ٔۡ إَِل ۥ ِْ ُٗ فَ َْ
]اعمممـقن:  ﴾

َق سملم اًمـققملم، وضمعؾ يمال مـفام يمػرا مستؼال، وىمول شمعومم:  ،[91 ْ ﴿وَمَػرى ٚا ُِ وََحَف
 ٓ َك ِ ُۡشَ ِۡمٖ ّلِلٍّ َنٰجِۢ ةَِلۡۡيِ ـِ ۥ ةَننَِي َوبَ ْ ََلُ ٚا ّۡ  وََخَرىُ ُٙ َي َِ ٍّٔ وََخ ]إنعوم:  ﴾َء ٱۡۡلِ

ْ ﴿و[، 100 ٚا وا: ، سمؿعـك: اظمتََؾُؼق﴾َخَرىُ َق سملم يمػريـا واومؽَمَ اًمنمك سموهلل،  :وَمَػرى

 واومؽماء اًمقًمد ًمف.
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مل جيعؾقه اسمـ  -مع يمقكف رضمال صوحلو  -تِّ أن اًمذيـ يمػروا سمدقموء اًمالى : صموكقو

 اهلل، واًمذيـ يمػروا سمعبودة اجلـ مل جيعؾقهؿ أبـوء اهلل.

ٕمريـ، شمتوسمع اًمعؾامء ذم مجقع اعمذاهى إرسمعي قمغم اًمتػريؼ سملم ا: صموًمثو

أن اعمسؾؿ إذا زقمؿ أن هلل وًمدا ومفق مرشمد، وإذا  :ومقذيمرون ذم )سموب طمؽؿ اعمرشمد(

 أذك سموهلل همػمه ومفق مرشمد.

• • •
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 ىمول اًمشقخ ؒ:

َلٓ ﴿َل: وَوإْن ىم
َ
ۡوِلِ  أ

َ
ٓ إِنٍّ أ ِ َلا ّۡ َوَل ءَ ٱّللٍّ َِيِۡٙ ـَ َزُٕٚنَ  َخٌٚۡف  ّۡ َُيۡ ُ٘

]يقكس: ﴾ 

،احلَ ُهَق  اوَمُؼْؾ: َهذ ،[62 ـُ ٓ ؼُّ ـْ ٓ ُيْعبَُدوَن. َوَكْح ٓى  َوًمِؽ َدهَتُْؿ َمع وقِمب ُكـِْؽُر إ

، وَ 
ِ
ٓى ا ْذ إاّللى باضِمُى قَمَؾقَْؽ طُمبُُّفْؿ، وا ًمقووم يَمُفْؿ َمَعُف. َوإ ُر ا إلىْمراقُمُفْؿ، ووشمِّ

ٓى وِت إَْوًمِقوما جَيَْحُد يَمر هِتِْؿ. َوٓوما سمَِؽر  إ
ِ
الابَِدع واًمأْهُؾ  ء ـُ ًٓمضى   ِت. َوِدي

ِ
اّللى

، َوُهَدًى سَملْمَ َضال ، َوطَمؼ  سَملْمَ سمَوؾَمٌط سَملْمَ ـمََروَملْمِ .وًَمتلَْمِ  ـمَِؾلْمِ

 اًمنمح:

 .ايػب١ٗ ايجا١َٓ: َٓصي١ األٚيٝا٤ ٚايصاحلني، ٚضؤاهلِ يعظِ داِٖٗ
 اًمعرض:

 شمعومم -هلؿ مـزًمي قمظقؿي، وضموٌه يمبػٌم قمـد اهلل  -شمعومم  -يؼقًمقن: إن أوًمقوء اهلل  

َلٓ ﴿: ىمول اهلل قمـفؿ، وىمد -
َ
ۡوِلِ  أ

َ
ٓ إِنٍّ أ ِ َلا ّۡ َوَل ءَ ٱّللٍّ ِ َِيۡٙ ـَ ٚنَ  َخٌٚۡف  َزُٕ ّۡ َُيۡ ُ٘

 ﴾

جلوهفؿ وطمرمتفؿ، واإلقمراض  وؾمماهلؿ ـمؾى ًمشػوقمتفؿ، ورقموييٌ  ،[62]يقكس: 

 قمـ ذًمؽ سموًمؽؾقي ضمػوء ذم طمؼفؿ، وطمط مـ ىمدرهؿ.

 :(1) اًمـؼض

مي إوًمقوء وآ: ٓأوٓ  ؾمتغوصمي هبؿ. شمالزم سملم إصمبوت يمرا

                                                                 

 .515ؾفذيؾ صًم شؿمبفوت اعمبتدقمي»يـظر:  (1)
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مي: أمر ظمورق ًمؾعودة يظفره اهلل وم قمغم يد قمبد مـ قمبوده اًمصوحللم  - شمعومم -وًمؽرا

، أو حيؼؼ ًمف كػعو، أو يـٍم سمف طمؼو. مو ًمف، ومقدومع سمف قمـف ضا   طمقو أو مقتو إيمرا

رق ًمؾعودة، أو سمعد  ء ذم احلقوة مـ اخلقا مي ًمألوًمقوء ؾمقا ومـحـ كثبً اًمؽرا

 ، وفمفقر مو يدل قمغم كعقؿفؿ. اعمامت يمحػظ اهلل ًمؼبقرهؿ

 ر مـف.ٕن اًمنمع مـع ذًمؽ وطمذى  :كدقمقهؿ وٓٓ كستغقٌ هبؿ ومع ذًمؽ، 

مي وملثبتـوهو، ومَ  :ومـحـ مع دًمقؾ اًمنمع ع اًمدقموء وآؾمتغوصمي ـَأثبً اًمؽرا

 سموعمخؾقق ومؿـعـوه.

ومرون ذم اعمديـي، وسملم أجدهيؿ ىمبقر ظمقور إمي : صموكقو يمون اًمصحوسمي متقا

وأيب سمؽر وقمؿر، ومل يـؼؾ أهنؿ اؾمتغوصمقا أو  طٕوًمقوء: رؾمقل اهلل وؾمودات ا

 ت واًمشدائد. امى ؾِ ذسمحقا أو ـموومقا هبؿ قمـد اعمُ 

 يـ معفؿ؟!.ٍمِّ ؼَ ػوة مُ ومفؾ يموكقا ضُم 

 وموحلوصؾ أن اعمقىمػ مـ اًمصوحللم وؾمط سملم ـمروملم، ٓ همؾق وٓ ضمػوء.

رق: صموًمثو مي اإليامكقي واخلقا اًمشقطوكقي، ومؾقس يمؾ  يـبغل اًمتػريؼ سملم اًمؽرا

 ظمورق يؼع مـ طمل أو صوطمى ىمؼم يعد يمرامي.

 ٍؼ تى ع مممـ مُ بِ تى ومنن صدر مـ مُ  :واًمضوسمط سمعرض ذًمؽ قمغم مقزان اًمنمع

 ومفل يمرامي، وإن صدر مـ ضول مـحرف ومفل ؿمعقذة.
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 ـ وىمع ذم رء مـ هذه مَ  ةِ قَ قمْ دَ قمـد  ف ًمفهـو أمر حيسـ اًمتـبُّ  وهو

ٕنف ًمقس اًمغرُض اًمؽالَم ذم  :ؿمـ ىمدر اعمعظى  طى اًمنميمقوت، وهق أٓ حُيَ 

واعمالطمظ أن سمعض اًمغققريـ طملم  .فم قمغم رسمِّ ِد اًمشخص كػسف، ومفق ىمد موت وىمَ 

مـ ىمدر أوَلؽ اعمعظؿلم،  طِّ دقمقة همٓء وكؼوؿمفؿ ذم هذه اعمسوئؾ يلظمذ ذم احلَ 

ت ٕن كػقؾمفؿ ىمد امتأل :وذيمر مثوًمبفؿ، وهذا ممو يـػر اًمـوس قمـ ىمبقل احلؼ

 مـ شمعظقؿفؿ، وكشلوا قمغم ذًمؽ ضمقال سمعد ضمقؾ.

هق اعمستحؼ ًمؾعبودة  -شمعومم  -ض اًمتقطمقد، وأن اهلل رَ عْ وإطمسـ أن يُ 

وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأن سف رء مـفو ًمغػمه ذك سمف، مفام يمون ذًمؽ اًمغػم 

 ذم صالطمف ووٓيتف.

• • • 
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 ىمول اًمشقخ ؒ:

ًَ أنى َهذ اذنومَ  يُمقَن ذِم َزَمـِـاعمُ قُف اًمىِذي ُيَسؿِّ  اقَمَروم ك  :َد(و)آقْمتِؼ ونْمِ ْ ُهَق اًمنمِّ

َُن، َوىماًماًمىِذي أُنِْزَل وِمقِف  َك  ،َس قَمَؾقْفِ واًمـى☺ شَمَؾ َرؾُمقُل اّللى وُؼْرآ وموقْمَؾْؿ أنى ِذْ

ِك أْهِؾ َوىْمتِـ ـْ ِذْ ًملَِم أظَمػُّ ِم وى
: وإَ ـِ  سمِلَمرْي

ًملَِم ٓوأَطَمُدمُه  يُمقَن، َوٓيُ  : أَنى إَوى َء، أَْو وِئَؽَي، أَْو إَْوًمِقالاعمَ َيْدقُمقَن  نْمِ

ٓى وإَْوصم  إ
ِ
ظم َن َمع اّللى . َوأَمى وذِم اًمرى

ِ
، يَمام وء

ِ
ى
ِ
ـَ ّلل ي ِة وَمقُْخِؾْصقَن اًمدِّ دى َل وىم ذم اًمشِّ

ْ ﴿مَم: وشَمع ُٚا ـَ َد  ًِ ٚاْ ِِف ٱُُۡهِۡ إَِذا َركِتُ َٔ  نَ ِِِصنَي ََلُ ٱَّّلِي َ ُُمۡ ّۡ إََِل ٱَُۡۡبِّ  ٱّللٍّ ُٙ ٰ ا ََنٍّى ٍّٓ نََِ
يُۡۡشُِكٚنَ   ّۡ ُ٘ ا  َِذ ٍَّ  اِإَوذ﴿، [65]اًمعـؽبقت:  ﴾إ ۡررِ َط ۡۡلَ َّ ِِف ٱ َُّ ل ُّ ٱ ُس َمصٍّ

 ٓ َٚن إَِلٍّ ـُ ۡد ٔ حَ ء: ﴾ هُ اإِيٍّ  َْ َۡ ﴿: َل شَمعوممووىم [،67]اإلرسا ّۡ إِۡن ىُ رََءۡحَخُس
َ
أ

ذ ـَ  ّۡ ىُٰس حَ
َ
ُّ ٱلاأ َتۡخُس

َ
ۡو أ

َ
ِ أ ٚنَ اصٍّ ُب ٱّللٍّ ـُ ۡد ِ حَ َدۡۡيَ ٱّللٍّ

َ
ُث أ ـَ

: فِ ًمِ قْ  ىمَ ﴾ إمَم 

ُكٚنَ ﴿ َٔ ُضّ  َدٗع اِإَوذ﴿ َل شَمعومم:و، وىم[40]إنعوم:  ﴾تُۡۡشِ ۥ  َمسٍّ ٱۡۡلِنَسٰ ُٗ َربٍّ
 ِ ِٖيًتا إَِِلۡٗ ُْ ....  َُ ۡت ج   اِإَوذ﴿ َوىمول شَمعومم: أَيَي، [8]اًمزمر:  ﴾ِْٔ َر ۡٚ ٍّْ  ّ ُٙ َكِشَي
 َِ َِ ٱُؾَّ ٌَ

 .أَييَ  [32 ]ًمؼامن:﴾ 

ـَ  ِذي يِملَم اًمى ُ ذم يِمتوسمِِف، َوِهَل أَنى اعمنُْمِ َحفو اّللى تِل َوضى ـْ وَمِفَؿ َهِذِه اعَمْسلََخَي اًمى وَمَؿ

ِة وَمال ☺ِ ىموشَمَؾُفْؿ َرؾُمقُل اّللى  دى و ذِم اًمشِّ ، َوأَمى
ِ
ظموء ُه ذم اًمرى َ، َوَيْدقُمقَن هَمػْمَ َيْدقُمقَن اّللى
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 َ ٓى اّللى ِك أْهِؾ َزموكِـو،  ،َوَيـَْسْقَن ؾموداهِتِؿْ  ، َوطْمَدهُ َيْدقُمقَن إ َ ًَمُف اًمَػْرُق سَملْمَ ِذْ شَمبلَمى

ُ اعمُْستَعوُن. ـْ يَْػَفُؿ ىَمؾْبُُف َهِذِه اعمَْسلََخَي وَمْفاًم راؾِمًخو، واّللى ـَ َم ـْ أَجْ ًملَِم. َوًَمِؽ ِك إَوى  َوِذْ

ًملَِم يَ ووإْمُر اًمثى   أُنيِن: أَنى إَوى
ِ
: وْدقُمقَن َمع اّللى

ِ
سملَِم قِمـَْد اّللى َكبِق و،  ومى إؾًمو ُمَؼرى

ق و، َوإمى  ومى إوِ 
 وًرا، َوأَؿْمجوِئَؽًي. أَْو َيْدقُمقَن أَطْمجَمال وَوًمِ

ِ
قَعًي ّللِّ

، -مَم وشَمع -ًرا ُمطِ

ًْ سمِع  أُن وكِـوِصقٍَي. َوأْهُؾ َزموًَمقَْس
ِ
ـْ أوْمَس وَيْدقُمقَن َمع اّللى ـَ اِس، ووِؼ اًمـىؾًمو ِم ِذي ًمى

ـَ حَيُْؽقَن قَمـُْفؿ  ِذي كاًمَيْدقُمقهَنُْؿ ُهؿ اًمى الا، ووُػُجقَر ِمـ اًمزِّ ىَمِي، َوشَمْرِك اًمصى ِ ِة، ًمسى

َجِر احلَ َشِى واخلَ ِمثِْؾ  -َيْعِِص  ًمىِذي ٓاًمِِح، ووًمىِذي َيْعتَِؼُد ذِم اًمصى اَوهَمػْمِ َذًمَِؽ. و

ـْ َيْعتَؼِ  - ى ـْ ُيشأَْهَقُن مِم  ُده، َوُيْشَفُد سمِِف.وَهُد وِمْسُؼُف َووَمسوُد وِمقَؿ

 اًمنمح:

اًمػرق هذا اعمؼطع ٓ يتضؿـ ؿمبفي، وإكام ومقف اًمتـبقف قمغم وموئدة مفؿي، وهل: 

سمعي ضؿـ رؾموًمي سملم ذك إوًملم وذك اعمتلظمريـ ، وهذه هل اًمؼوقمدة اًمرا

 .شاًمؼقاقمد إرسمع»اًمشقخ 

ًَ أنى َهذقَمرَ  اذنومَ »وىمقًمف ذم أول اعمؼطع:  قُف  اوم يُمقَن ذِم َزَمـِـاعمُ اًمىِذي ُيَسؿِّ  ونْمِ

كُ  ،َد(و)آقْمتِؼ ْ َنُ اًماًمىِذي أُنِْزَل وِمقِف  ُهَق اًمنمِّ  .شَس قَمَؾقْفِ واًمـى☺ شَمَؾ َرؾُمقُل اّللى وَوىم ُؼْرآ

ده: مو يؼع مـفؿ  ف ، واًمتلخُّ هلؿ قؿعظِ واًمتى  لِّ اًمذُّ وظىؿلم عَ ذم اعمُ مـ اًمُغُؾق مرا

يموًمدقموء واًمـحر وهمػممهو: هذا اًمذي  :ي إمم سف رء مـ اًمعبوداتذي يمدِّ اًم

 يسؿقكف )آقمتؼود( هق اًمنمك!.
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ك ، وِذ طًملم اًمذيـ سمعٌ ومقفؿ اًمـبل صمؿ ذيمر ومرىملم سملم ذك إوى 

 ريـ اًمذيـ قموسهؿ:اعمتلظمِّ 

دوا ة وطمى دى ظموء، ومنذا وىمعقا ذم اًمشِّ ًملم يموكقا ينميمقن ذم اًمرى أن إوى : إول

 يمقن ذم اًمرظموء واًمشدة.نمِ رون ومنهنؿ يُ ، وأمو اعمتلظمِّ - شمعومم -اهلل 

زاد قمغم ذًمؽ مقضع وذيمر اًمشقخ أرسمعي ؿمقاهد مـ اًمؼرآن قمغم ذًمؽ، ويُ 

إِذ﴿ظمومس سيح، وهق ىمقًمف شمعومم:  ْ  انَ ُٚا ـَ َد  ًِ ٚاْ ِِف ٱُُۡهِۡ ِِِصنَي ََلُ  َركِتُ َ ُُمۡ ٱّللٍّ
 ٍّٓ َِ َٔ نَ ي ّۡ  اٱَّّلِ ُٙ ٰ ى ِ إِذ ََنٍّ َۡبّ

ُكٚنَ  اإََِل ٱُۡ يُۡۡشِ  ّۡ ُ٘
 [.65]اًمعـؽبقت: ﴾ 

لم قمـد اهلل إمو أنبقوء، وإمو سمِ لم يدقمقن مع اهلل أنوؾمو مؼرى ًمِ أن إوى : اًمثوين

طقعي هلل ـموقمي يمقكقي أوًمقوء، وإمو مالئؽي، أو يدقمقن أؿمجورا أو أطمجورا مُ 

 ًمقسً قموصقي.

 ذيمر قمـفؿ اًمػسؼ.يُ  رون ومنهنؿ يدقمقن مع اهلل أنوؾمووأمو اعمتلظمِّ 

وهق صقذم اهتؿ سموًمتشقع، وذيمر  ،أصؾف مـ اعمغرب :ومـ ذًمؽ أِحد اًمبدوي

  .(1)أنف يمون ٓ يشفد اًمصؾقات اخلؿس

بي أيب ـموًمى، ويمون طمويمام ومـ ذًمؽ مو يمون يػعؾف سمعض أهؾ كجد قمـد ىمُ 

 فموحو، يغصى احول مـ اًمـوس، ومصوروا يلتقن ىمؼمه ويستغقثقن سمف.

                                                                 

  شملخقػ د. أِحد صبحل مـصقر. شاًمسقد اًمبدوي سملم احلؼقؼي واخلراومي» :يـظر (1)
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وشموج، وؾمقليت احلديٌ قمـفؿ ذم اعمؼطع  ،وؿمؿسون ،ومـ ذًمؽ: يقؾمػ

 اًمالطمؼ.

د قمغم مو ذيمره اًمشقخ مـ اًمػروق:  ويزا

يموقمتؼود اًمتدسمػم واًمتلثػم،  :اقمتؼود صػوت اًمرسمقسمقي ذم ذك اعمتلظمريـ -1

وقمؾؿ اًمغقى اعمطؾؼ ذم اعمخؾقق، أمو إوائؾ ومؽون هموًمى ذيمفؿ ذم إًمقهقي 

 .- شمعومم -مع اقمتؼود اًمرسمقسمقي هلل 

: ؼرِّ ًملم يموكقا مُ أن إوى  -2 َث ﴿يـ سمنميمفؿ ذم إًمقهقي، يمام ىموًمقا َٙ ِ ََ ٱٓأۡلل َحَف
َ
أ

ا ا َوِٰذًد  ٙ ٰ ُفؿى  ًَمبىقَْؽ »، وىموًمقا ذم اًمتؾبقي: [5]ص:  ﴾إَِل يَؽ  ٓ ًَمبىقَْؽ ، ًَمبىقَْؽ  اًمؾى  َذِ

ٓى ، ًَمَؽ  يٌؽ  إ  .(1)شَمَؾَؽ  وَوم مَتِْؾُؽفُ  ًَمَؽ  ُهقَ  َذِ

وشمعظقام  ،وحمبي ،طووشمقؾمُّ  ،قكف اؾمتشػوقموؾقن ويسؿُّ ومؽوكقا يتؿحى رون وأمو اعمتلظمِّ 

 ًمألوًمقوء.

• • •

                                                                 

 (.7188) شاًمبزار مسـد»يـظر:  (1)
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 ىمول اًمشقخ ؒ:

ـَ  اذإ ِذي ًَ أَنى اًمى ْؼ  وىم حَتَؼى
ِ
ـْ ☺ شَمَؾُفْؿ َرؾُمقُل اّللى يًمو ِم ظَمػُّ ِذْ

ًٓ َوأَ أََصحُّ قُمُؼق

: ومَهُمٓ
ِ
 ؿُمبَْفًي ُيقِرُدوهَن قْمَؾْؿ أَنى هِلَُمٓوء

ِ
ـْ أقَْمظَِؿ ؿُمبَِفِفْؿ،  ،وَذيَمْرك و مقَمغَم  وء َوِهل ِم

 :وهِب ا ْصِغ ؾَمْؿَعَؽ جِلَقلومَ 

ُْؿ َيُؼقًُمقَن:  ـَ َكَزَل وِمقِفُؿ إَوِهل أهَنى ِذي ُن ٓاًمنى اًمى ٓى إَيْشَفُدوَن أَْن ٓ  ُؼْرآ ،  ََلَ إ ُ اّللى

 
ِ
سُمقَن َرؾُمقَل اّللى ، َوُيَؽذِّ اًمَوُيـِْؽُروَن ☺ َوُيّؽذِّ ٌَ َن، َوجَيَْعُؾقَكُف اًمَن سمقْ بَْع ُؼْرآ

ـُ َكْشَفُد أَْن ٓ . َوَكْح ٓى إ ؾِمْحًرا   ََلَ إ
ِ
ًدا َرؾُمقُل اّللى ، َوأَنى حُمَؿى ُ ُق ☺اّللى ، َوُكَصدِّ

ـُ سمِ اًم َن، وُكْمِم ، َوَكُصقُم، ومَؽقَْػ دَمَْعُؾقَكـوًمُؼْرآ ، َوُكَصكمِّ
ٌِ  ِمثَْؾ أوَلَِؽ؟ وبَْع

ضُمَؾ ُعَؾاماًمَف سَملْمَ ظِمال ُب: أَنىُف ٓا قوجلَ وم ِفْؿ أنى اًمرى  يُمؾِّ
ِ
  اذإء

ِ
َق َرؾُمقَل اّللى َصدى

 أَنىُف يم☺ 
ٍ
ء سمُف ذم َرْ ، َويَمذى

ٍ
ء ْ َيْدظُمْؾ ذِم اإلوذِم َرْ ـَ  اذإِم. َويَمَذًمَِؽ ؾْمالوِمٌر مَل آَم

ـْ أىََمرى سمِوًمتىْقطِمقِد، َوضَمَحَد وُ اًمسمِبَْعِض  ِن، َوضَمَحَد سَمْعَضُف، يَمَؿ الُؼْرآ ِة، أَْو ضُمقَب اًمصى

الاأىَمرى سمِوًمتىْقطِمقِد، و يموِة، أَْو أىََمرى هِبَذًمصى ِف َوضَمَحَد  اِة، َوضَمَحَد ُوضُمقَب اًمزى يُمؾِّ

ْقِم، أَْو أىََمرى هِبَذ ِف، َوضَمَحَد ُوضُمقَب  اُوضُمقَب اًمصى .احلَ يُمؾِّ ٍِّ 

ْ َيـَْؼْد أن وَوَحى  ـِ اًمـىبِلِّ ومَل ٍِّ ☺ ٌس ذِم َزَم ؾَح
ُ  ًمِ ِفؿْ  -مَم وشَمع -أَنَْزَل اّللى : ذِم طَمؼِّ

ِ لََعَ ٱنلٍّ وَ ﴿ ِٔ ٱۡشخَػاّلِلٍّ َْ َۚ اِس ِذجَّ ٱۡۡلَيِۡج  إِنٍّ ٱَع إَِِلِۡٗ َشبِيَل  ٔ َزَهَر نَ َْ َ  َو ّللٍّ
َعَِِٰٓنيَ  ِٔ ٱُۡ ـَ ـْ أىَمرى هِبَذ. [97]آل قمؿران:  ﴾َكِِنٌّ  ِف، َوضَمَحَد  اَوَم ٌَ يَمَػَر اًميُمؾِّ بَْع

ۡسُهُروَن ﴿ :مَم وَل شَمعوىم ًُمُف يَماموِع، َوطَمؾى َدُمُف، َومومْج سمِوإل َٔ يَ ي ِ  إِنٍّ ٱَّلٍّ
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 ِِِٗ ِ َورُُش ْ َبنۡيَ ٱّللٍّ ٚا َهّرِىُ ن ُح
َ
ِ َورُُشِِِٗۦ َويُرِيُدوَن أ . أَييَ [،150]اًمـسوء: ﴾ةِٱّللٍّ

ُ ويم اذنومَ  َح ذم يِمت -مَم وشَمع -َن اّللى ـَ سمِ وىَمْد َسى ـْ آَم بَْعٍض، َويَمَػَر سمِبَْعٍض وَمُفَق سمِِف أَنى َم

بَْفُي.از - وطَمؼ   -وِمٌر ويم ًْ َهِذِه اًمشُّ  ًَم

 ذِم يِمتوسَمْعُض أَْهِؾ إَطْمس وَوَهِذِه ِهل اًمتل َذيَمَره
ِ
. وًَمقْـإسمِِف اًمىِذي أْرؾَمَؾ وء

ؾُمقَل  اذإُل: وَوُيؼ َق اًمرى ـْ َصدى ًَ شُمِؼرُّ أنى َم ، َوضَمَحَد ُوضُمقَب ☺ يُمـْ
ٍ
 ذِم َرء

ال ِم ووِمٌر طَمالوِة وَمُفَق يماًمصى ٓى  اذإِع، َويَمَذًمَِؽ ومْج ِل سمِوإلواحُل اًمدى  إ
ٍ
 أىَمرى سمُِؽؾِّ َرء

ٌَ اًم ف وأىََمرى َن ورَ ََمض َويَمَذًمَِؽ ًَمْق ضَمَحَد َوضُمقَب َصْقمِ  ،بَْع ، اجُيَْحُد َهذ ٓ .سمَِذًمَِؽ يُمؾِّ

َُن اًم ِهُى وِمقِف، َوىَمْد َكطََؼ سمِفِ اذاعمَ خَتْتَِؾُػ  َوٓ ْمـ يَمام -ُؼْرآ  .- وىَمدى

، َوُهَق أقَْمظَُؿ ِمـ ☺اًمـىبِلُّ  وَء هِب ووَمَؿْعُؾقٌم أَنى اًمتىْقطِمقَد ُهَق أقْمظَُؿ وَمِريَضٍي ضم

يماًمَصال ْقِم، واِة، ووِة، واًمزى . وَمَؽقَْػ احلَ ًمصى ـْ َهِذِه وضَمَحَد اإلْكس اذإٍِّ ُن ؿَمقْئًو ِم

ؾُمقُل وضم وسمُِؽؾِّ م َوًَمْق قَمِؿَؾ  ،إُُمقِر يَمَػرَ  ضَمَحَد اًمتىْقطِمقَد اًمىِذي  اذإوَ ، ☺َء سمِِف اًمرى

ِفْؿ ٓ ؾُمِؾ يُمؾِّ ـُ اًمرُّ  يْؽُػُر؟! ُهَق ِدي

 وؾُمبْح
ِ
 ْفؾ!.اجلَ  اأقَْمَجَى َهذ وم !َن اّللى

 ُمٓهلَ  -أَجًْضو  -ُل وَوُيؼ
ِ
 وأَْصح :ء

ِ
شَمُؾقا سَمـِل طَمـِقَػَي، َوىَمْد وىم☺ ُب َرؾُمقِل اّللى

ٓى إ َوُهْؿ َيْشَفُدوَن أَْن ٓ ،☺ُؿقا َمَع اًمـىبِّل أَؾْمؾَ  ًدا قَمبُْدُه  ََلَ إ ، َوأَنى حُمَؿى ُ اّللى

قَن، َوُيَمذُِّكقَن.  َوَرؾُمقًُمُف، َوُيَصؾُّ

. ىُمْؾـإَل: وْن ىمنومَ  ُْؿ َيْشَفُدوَن، أَنى ُمَسقِْؾَؿَي َكبِل  َن ويم اذإ :طُْؾقُب اعمَ ُهَق  ا: َهذوهنى

ـْ َروَمعَ  فويَمَػَر، َوطَمؾى م☺ ُرشْمبَِي اًمـىبِلِّ  ذِم َرضُماًل  َم ِن، وَدشموًُمُف َوَدُمُف، َومَلْ شَمـَْػْعُف اًمشى
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ال ـْ َروَمَع )ؿَمْؿس !ةُ َوٓ اًمصى سمِق و، أَْو َكبِق و ذم وَن( أَْو )ُيقؾُمَػ(، أَْو َصحووَمَؽقَْػ سمَِؿ

اموَمْرشَمبَِي ضَمبى  ُ ﴿ !أقَْمظََؿ ؿَملْنَفُ  وَكُف موَْٕرِض؟ ؾُمبْحاِت واوِر اًمسى ًَ َحۡػَتُؿ ٱّللٍّ ِ ٰل َذ ٌَ

ٚنَ  ُٓ َِ َٔ ََل َحۡف ي ِ ِٚب ٱَّلٍّ ُِ ٰ ىُ [.59﴾]اًمروم: لََعَ

ـُ أيب ـم-أَجًْضو  -ُل وَوُيؼ  ىَمُفْؿ قَمكِمُّ سْم ـَ طَمرى ِذي ُفْؿ وسمِوًمـى ًمٍِى ؓو: اًمى ِر يُمؾُّ

قُمقَن اإل ـْ أَْصحؾْمالَيدى حاًمُؿقا َوشَمَعؾى  ِب قَمكِمٍّ ؓوَم، َوُهْؿ ِم ـَ اًمصى سَمِي، وِعْؾَؿ ِم

 اقْمتََؼُدوا ذِم قَمكِمٍّ ِمثَْؾ آقْمتِؼ
ـِ . وَمَؽقَْػ هِلاِموَن( َوأَْمثوِد ذِم )ُيقؾُمَػ(، َو)ؿَمْؿسوَوًمِؽ

ح ح !سَمُي قَمغَم ىَمتِْؾِفْؿ، َويُمْػِرِهْؿ؟وأَمْجََع اًمصى ُروَن وأَتَظُـُّقَن اًمصى ْسِؾِؿلَم؟ أَْم اعمُ سَمَي ُيَؽػِّ

، و ًمِِف ٓوٍج( َوأَْمثود ذم )شموقَن أن آقْمتِؼشَمظُـُّ ـِ أيب ـموٓقْمتِؼاَيرُضُّ ًمٍِى وُد ذِم قَمكِمِّ سْم

 ؟رٌ يُمػْ 

ـَ َمؾُؽقا ا: سَمـُق قُمبَقٍْد اًمَؼدى -أَجًْضو  -ُل وَوُيؼ ِذي ـِ سَمـِل اعمَ ِح اًمى ْغِرَب َوِمٍْمَ ذم َزَم

ُفْؿ َيْشَفُدوَن أَْن ٓ ،سِ واًمَعبى  ٓى إ يُمؾُّ   ََلَ إ
ِ
ًدا َرؾُمقُل اّللى ، َوأَنى حُمَؿى ُ ، ☺اّللى

قُمقَن اإل يَعِي ذِم وأَفمَْفُروا خُم  قَمَي. وَمَؾامى اماجلَ ُؿَعَي، واجلُ ْقَن َم، َوُيَصؾُّ ؾْمالَوَيدى ِ ًَمَػَي اًمنمى

ـُ وِمقفِ  وَء َدْوَن موأَؿْمق َدُهْؿ سماِلُد هِلِْؿ، َوأَنى سماِلوُء قَمغَم يُمْػِرِهْؿ، َوىِمتأَمْجََع اًمُعَؾام ،َكْح

ـْ سُمْؾد وْسِؾُؿقَن طَمتىك اؾْمتَـَْؼُذوا ماعمُ ُهؿ ا طَمْرٍب، َوهَمز  ْسِؾِؿلَم.اعمُ ِن اسملَجِْدهيِْؿ ِم

ٓى ويم اذإ: -أَجًْضو  -ُل وَوُيؼ ْ َيْؽُػُروا إ ًُمقَن مَل وى
ِك  َن إَ ْ ُْؿ مَجَُعقا سَملْمَ اًمنمِّ ٕهَنى

ؾُمِؾ، و ِن، وَ اًمَوشمْؽِذيِى اًمرُّ ، َوهَمػْمِ َذًمَِؽ وَماماًمِر وْكؽإُؼْرآ ٌِ ِب اًمىِذي وَمْعـَك اًمب بَْع

(اعمُ ُب طُمْؽِؿ وُء ذم يُمؾِّ َمْذَهٍى: )سمَذيَمَرُه اًمُعَؾام ْسِؾُؿ اًمىِذي َيْؽُػُر سَمُعَد اعمُ َوُهَق  ؟ْرشَمدِّ

ُر، َوحُيِؾُّ َدَم  ويَمثػَِمًة، يُمؾُّ َكْقٍع ِمـْف أؿمقوءَ ِمِف. صُمؿى َذيَمُروا ؾْمالإ ضُمِؾ َومُيَؽػِّ ًَمُف، واًمرى
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ُْؿ َذيَمُروا أؿْمقإطمتّك  ـْ وَمَعَؾفوهنى كِِف َدوَن وسمِِؾس وِمثَْؾ يَمِؾَؿٍي َيْذيُمُره :وَء َيِسػَمًة قِمـَْد َم

ِعِى.اْزِح واعمَ قَمغَمَ َوضْمِف  وىَمْؾبِِف، أَْو يَمِؾَؿٍي َيْذيُمُره  ًمؾى

ـَ ىم-أَجًْضو  -ُل وَوُيؼ ِذي ُ وِمقِفؿْ و: اًمى ِ َُْيۡ ﴿ :َل اّللى ٚاْ َوََُيۡد ىاى اُِِهَٚن ةِٱّللٍّ ُ ْ ال ٚا ُ ل
 ّۡ ِٙ ْ َبۡفَد إِۡشَلِٰٓ َث ٱُُۡسۡهرِ َوَكَهُروا َٓ ِ َرُهْؿ  و[. أَم74]اًمتقسمي:  ﴾ََك َ يَمػى ًَ اّللى ؾَمِؿْع

 
ِ
ـِ َرؾُمقِل اّللى قَن َمَعُف، وَوجُي  ،☺سمَِؽِؾَؿٍي َمع يَمْقهِنِْؿ ذم َزَم ِهُدوَن َمَعُف، َوُيَصؾُّ

قنَ  ُدْوَن؟َوُيَزيمُّ قَن، َوُيَقطمِّ  !، َوحَيُجُّ

ـَ ىم ِذي ُ وَويَمَذًمَِؽ اًمى ِ وَء: ﴿وِمقِفؿْ  -مَم وشَمع -َل اّللى ةِٱّللٍّ
َ
َۡ أ َيٰخِِٗۦ َورَُشَِٚلِۦ اىُ

زُِءوَن  ۡٙ ّۡ تَۡصخَ ُٖخ ّۡ  َل ٦٥ٌُ ُِس َد إِيَمٰٖ ۡد َزَهۡرحُّ َبفۡ  -65]اًمتقسمي :  ﴾َتۡفخَذُِرواْ ىَ

ـَ َسى [. وَمَفُم66ٓ ِذي  اًمى
ِ
ُْؿ يَمَػُروا سَمْعَد ء ُ أهَنى  ، هِنِؿْ يامإَح اّللى

ِ
َوُهْؿ َمَع َرؾُمقِل اّللى

ُْؿ ىموذِم هَمْزَوِة شَمبُقٍك ىم☺  ْؾ َهِذِه اعمَ قَمغَم َوضْمِف  وًُمقهوًُمقا يَمِؾَؿًي َذيَمُروا أهَنى ْزِح. وَمتَلمى

بَْفَي، ِوِهَل ىَمْقهُلُؿْ  ُروَن  :اًمشُّ ٓى إٌس َيْشَفُدوَن أَْن ٓ وَوهْؿ أُن ،ْسِؾِؿلمَ اعمُ شُمَؽػِّ ،  ََلَ إ ُ اّللى

ْؾ ضَمق قَن َوَيُصقُمقَن. صُمؿى شَملَمى ـْ أَنَْػِع من: ومَ وهَب ا َوُيَصؾُّ ُف ِم  ِق.اذِم َهِذِه إَْور وكى

ًمِقِؾ قَمغَم َذًمَِؽ  ـَ اًمدى ُ  و: م-أَجًْضو  - َوِم ـْ سَمـِل  -طمَؽك اّللى  -ِئقَؾ ا رْس إشمعومم قَم

ُْؿ ىم -طِمِفْؿ َوقِمْؾِؿِفْؿ، َوَصالِمِفْؿ، ؾْمالإَمع  ُقؾَمكوأهَنى
ِ
ا آ ٱۡحَفَ نلٍّ ﴿ :ًُمقا عم  ٙ ٰ  ﴾إَِل

حوَوىَمْقُل أُن .[138]إقمراف:    وي - وسَمِي، اضْمَعْؾ ًَمـوٍس ِمـ اًمصى
ِ
ذاَت  -َرؾُمقَل اّللى

 -طٍ ا أَنْق
ِ
 آ َ نلٍّ ٱۡحفَ ﴿ِئقَؾ: ا رْس إىَمْقِل سمـِل  ِمثُْؾ  اأَنى َهذ☺  ، وَمَحَؾَػ َرؾُمقُل اّللى

ا  ٙ ٰ  . ﴾إَِل
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يِملَم ؿُمبَْفٌي ُيْدًُمقَن هِب  ـْ ًمِؾُؿنْمِ ُُؿ َيُؼقًُمقَن:  وَوًَمِؽ ِي، َوِهَل أهَنى نى إقِمـَْد َهِذِه اًمِؼصى

ـَ ؾَملُخقا اًمـَبِلى ا رْس إسَمـِل  ِذي ْ يْؽُػُروا سمَِذًمَِؽ، َويَمَذًمَِؽ اًمى أَْن جَيَْعَؾ هَلُْؿ ☺ ِئقَؾ مَل

ـَ ؾَملَُخقا ا رْس إنى سَمـِل إأْن شَمُؼقَل:  ُب ا جلَقوٍط. وما َت أَنْقاذ ِذي ، َويَمَذًمَِؽ اًمى ئِقَؾ مَلْ َيْػَعُؾقا

. َوٓ☺ اًمـىبِلى  ْ َيْػَعُؾقا  ِئقَؾ ًَمْق وَمَعُؾقا َذًمَِؽ ًَمَؽَػُروا. َو ٓا رْس إَف أَنى سَمـِل ظِمال مَل

ـَ هَن ظِمال ِذي ْ ُيطِقُعقُه، و☺ ُهؿ اًمـىبِلُّ وَف أَنى اًمى َُذوا ذاًَمْق مَل ٍط سَمْعَد هَنِْقِف ا َت أَنْقاختى

 طُْؾقب.اعمَ ُهَق  اًَمَؽَػُروا. َوَهذ

ـْ َهِذِه  ُي شُمِػقُد: أَنى اًمَوًَمِؽ ِك ا ىَمْد َيَؼُع ذِم أَنْق -مِلَ وعاًمسَمؾ  -ْسِؾَؿ اعمُ ِؼصى ْ ـْ اًمنمِّ ِع ِم

َز، َوَمْعِروَمَي او ،. وَمتُِػقُد اًمتىْعِؾقؿَ وَيْدِري قَمـْف ٓ ِهِؾ: )اًمتىْقطِمقُد واجلأَنى ىَمْقَل ًمتىَحرُّ

ـْ أيْمؼَمِ  اُه( أَنى َهذووَمِفْؿـ قْطوْفِؾ، َومؽاجلَ ِم ْسِؾَؿ اعمُ أنى  -أَجًْضو  -ِن. َوشُمِػقُد وِئِد اًمشى

َؿ سمَِؽال اذإْجتَِفَد اًمىِذي اعمُ  َب ووَمـُبَِّف قَمغَم َذًمَِؽ، َوشم -َيْدِري  َوُهَق ٓ -ُؽْػِر اًمِم شَمَؽؾى

ـْ ؾم ِف أَنىُف ٓوِم
 اِئقَؾ، وا رْس إوَمَعَؾ سَمـُق  َيْؽُػُر، يَمام قَمتِ

ِ
ـَ ؾَملَُخقا َرؾُمقَل اّللى ِذي  ☺.ًمى

ْ َيْؽُػْر ومَ  -أَجًْضو  -َوشُمِػقُد  ُظ قَمَؾقِْف نأنىُف ًَمْق مَل ُف ُيَغؾى  ُم شَمْغِؾقظًو ؿَمِديًدا، يَمامَؽالاًمكى

 
ِ
 ☺.وَمَعَؾ َرؾُمقُل اّللى

 اًمنمح:

ـ ؿمبفي مـ أقمظؿ اًمشبفوت، وىمد أـمول اًمشقخ ذم كؼضفو، ؿى هذا اعمؼطع يتض

ْؾ ضَمق»وىمول:  ـْ أَنَْػِع من: ومَ وهَب ا شَملَمى ُف ِم  .شِق اذِم َهِذِه إَْور وكى
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ايػب١ٗ ايتاضع١: إْهاز املطاٚا٠ يف احلهِ بايػسى بني املتأخسٜٔ ٚاألٚيني َع 
 .اختالف ايعكٝد٠ ٚايفعٌ

 :اًمعرض

وكزل ومقفؿ اًمؼرآن ٓ يشفدون أن ط ٌ إًمقفؿ اًمـبل عِ اًمذيـ سمُ  يؼقًمقن: إنى 

سمقن اًمؼرآن، ، ويـؽرون اًمبعٌ، ويؽذِّ طسمقن اًمرؾمقل ؽذِّ ويُ  ،ٓ إَل إٓ اهلل

ق اًمؼرآن، وكممـ اهلل، وكصدِّ  وكحـ كشفد أن ٓ إَل إٓ اهلل وأن حمؿدا رؾمقُل 

  وكصقم. ومؽقػ دمعؾقكـو مثؾ أوَلؽ؟.وكصكمِّ  ،سموًمبعٌ

 :اًمـؼض

 قمـ هذه اًمشبفي مـ قمدة أوضمف: أضموب اًمشقخ

أن اإلؾمالم ديـ متؽومؾ مؽماسمط، جيى إظمذ سملصقًمف يمؾفو قمؼقدة : إول

َّٙ﴿وقمؿال، ىمول شمعومم:  ي
َ
َٔ ء اَيٰٓأ ِي ِّ ٌاٱَّلٍّ ۡ ٚاْ ِِف ٱلّصِِ ٚاْ ٱدُۡخُِ ُٖ  :، أي[208]اًمبؼرة: ﴾ نٍّث  ٓاَْ

ئع اإلؾمالم، قمومؾلم سمجؿقع أطمؽومف، وٓ شمؽم يمقا مـفو ؿمقئو. ادظمؾقا ذم مجقع ذا

ومفق  ،يموًمصالة واًمصقم :ومـ ضمحد ؿمقئو مـ أصقل اًمديـ اعمعؾقمي مـف سموًمرضورة

ئع اًمديـ.يموومر، وًمق أدى   ى سمؼقي ذا

سموًمعبودة،  - شمعومم - امت وأوضمبفو: شمقطمقد اهللفِ ر ذًمؽ: وملهؿ اعمُ ومنذا شمؼرى 

م سمف قمؿال. ر سمذًمؽ قمؼقدة، وآًمتزا  ومقجى اإلىمرا
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وًمق يمون  ،را ػِّ ؽَ ػر مـ أتك مُ ومقفو احلؽؿ سمؽُ ط  اًمـبلوىموئع ذم زمـ : اًمثوين

ئع اإلؾمالم، وذيمر اًمشقُخ   مـفو: :كامذَج ًمذًمؽ يليت سمبؼقي ذا

ِ لََعَ ٱنلٍّ وَ ﴿ىمقًمف شمعومم:  -1 ِٔ ٱۡشَخػاّلِلٍّ َْ ِج  ۡي ۡۡلَ َۚ اِس ِذجَّ ٱ َل  ِٗ َشبِي َِِلۡ  َع إ
إِنٍّ ٱ ٔ َزَهَر نَ َْ َعَِِٰٓنيَ َو ِٔ ٱُۡ ـَ َ َكِِنٌّ  ، ضموء قمـ اسمـ قمبوس [97قمؿران:  ]آل ﴾ّللٍّ

ٔ َزَهرَ ﴿ :ذم ىمقًمف ¶ َْ  . (1)رض قمؾقفـ زقمؿ أنف ًمقس سمػَ ىمول: مَ  ﴾،َو

ُمسؾام يشفد أن ٓ إَل إٓ اهلل، وأن حمؿدا رؾمقل اهلل، ويؼقؿ اًمصالة،  ومؾق أنى 

ويصقم رمضون، ويممـ سملريمون اإليامن اًمستي، ًمؽـف يؼقل: احلٍ  ،ويميت اًمزيموة

ض اهلل، وًمقس ريمـو مـ أريمون اإلؾمالم، وملنؽر وضمقسمف ًمقس ومرضو مـ ومرائ

 .سمذًمؽ ومنكف يؽػر = وضمحده

ِ ْ﴿ىمقًمف شمعومم:  -2 ُِِهَٚن ةِٱّللٍّ ٚاْ َوََُيۡد ىاى اَُيۡ ُ ْ ال ُسۡهرِ َوَكَهُروا َث ٱُۡ َٓ ِ ََك ٚاْ  ُ ل
 ّۡ ِٙ  [.74]اًمتقسمي:  ﴾َبۡفَد إِۡشَلِٰٓ

رضمالن: ضُمَفـل  ذم قمبد اهلل سمـ أُيب، وذًمؽ أنف اىمتتؾ ًْ كزًمَ »ىمول ىمتودة: 

اهلل ًمألنصور: أٓ شمـٍموا  ـل قمغم إنصوري، ومؼول قمبدفَ وأنصوري، ومعال اجلُ 

ـ يمؾبؽ يليمؾْ  ؽ، أظمويمؿ؟ واهلل مو مثؾـو ومثؾ حمؿد إٓ يمام ىمول اًمؼوئؾ: ؾمؿِّ

هِٔ رٍَّحۡفٖ﴿وىمول:  ٙ آ َُ ٖۡ زَّ ِْ ـَ َ
ٍّٔ ٱۡۡل ۡخرَِح َِلُ ثِ  َٖ ِدي َٓ ۡ ل َذلٍّ  اإََِل ٱ

َ
، [8]اعمـوومؼقن: ﴾ ٱۡۡل

                                                                 

 (.5/619( يـظر: شمػسػم اًمطؼمي )1)
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، وملرؾمؾ إًمقف ومسلخف، ومجعؾ حيؾػ طومسعك هبو رضمؾ مـ اعمسؾؿلم إمم اًمـبل 

 .(1)شسموهلل مو ىموًمف، وملنزل اهلل ومقف هذه أيي

اًمشوهد: أن اهلل طمؽؿ سمؽػره مع أنف يمون يـطؼ سموًمشفودشملم، ويصكم وخيرج 

 معف ًمؾجفود.

ّۡ ﴿ىمقًمف شمعومم:  -3 ُٙ َ َۡل
َ
هِٔ َشأ ٍَِّٕٓوَُ ٍّٔ إ ٍّٖ  اَِلَُيُُٚ ِ َنُ  اٌُ ةِٱّللٍّ

َ
َۡ أ ُٚض َوَِٕۡفَُبَۚ ىُ

زُِءوَن اوَء ۡٙ َۡصَخ ت  ّۡ ُٖخ ٌُ ّ َبۡفَد  َل ٦٥َيٰخِِٗۦ َورَُشَِٚلِۦ  ۡد َزَهۡرحُ ْ ىَ َتۡفَخِذُروا
 ّۡ َمُِٰٖس ر ذم يمِ وهذا كص ذم يمػره، وًمق يمون هوزٓ. وذُ  ،[66 -65]اًمتقسمي :  ﴾إِي

ل:  ؾمبى كزوهلو أىمقا

 أَْرهَمَى َهُمٓ وِئـا ِمثَْؾ ىُمرى  وَرأَجْـ وم»ىمقل سمعض اعمـوومؼلم ذم همزوة شمبقك:  -أ
ِ
ء

ؼ أيَْمَذَب أَْخُسـًو، َوٓ سُمطُقًكو، َوٓ ـَ قِمـَْد اًمؾِّ  وأَضْمبَ
ِ
 .(2)شء

:  اعمـوومؼلمأن كوؾمو مـ  -ب ق هذا اًمرضمؾ أن يػتح ىمصقر اًمشوم يرضُم »ىموًمقا

سمـل إصػر يمؼتول  ضِمالدأتحسبقن »سمعضفؿ:  وىمقُل  ،(3)شو، هقفوتوطمصقهَن 

 .(4)شفؿ سمعضواًمعرب سمعِض 

                                                                 

 (.178/ 4شمػسػم اسمـ يمثػم ) (1)

 .(10047(، واسمـ أيب طموشمؿ )11/543أظمرضمف اًمطؼمي ذم شمػسػمه ) (2)

 (.10049(، واسمـ أيب طموشمؿ )544/ 11أظمرضمف اًمطؼمي ذم شمػسػمه )( 3)

 (.525/ 2ؾمػمة اسمـ هشوم ) (4)
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ذم ضمقش ، وؿ اهلل سمؽػرهؿ مع أهنؿ يموكقا ذم مسػم ضمفود ؿموقومفمٓء طمؽَ 

قن مع رؾمقل اهلل ، ويموكقا يـطؼقن سموًمشفودشملم، ويصؾُّ طيؼقده رؾمقل اهلل 

، ويموكً يمؾؿي قموسمرة قمغم وضمف اعمزاح واهلزل، ومع هذا يمؾف طمؽؿ ط

 سمؽػرهؿ!.

قمغم شمؽػػم مـ وىمع ذم كوىمض  ـ سمعدهؿاشمػوق اًمعؾامء مـ اًمصحوسمي ومؿَ  :اًمثوًمٌ

ًمإلؾمالم، وًمق أتك سمبؼقي أصقًمف مـ اًمشفودشملم واًمصالة وهمػممهو، واؾمتحالل 

 دموئفؿ سمذًمؽ.

 وذيمر اًمشقخ صمالصمي أمثؾي قمغم هذا:

عقا مسقؾؿي اًمؽذاب، عؾ اًمصحوسمي طملم ىموشمؾقا سمـل طمـقػي اًمذيـ شمبِ ومِ  -أ

وأن حمؿدا رؾمقل أن ٓ إَل إٓ اهلل  وؿمفدوا، طويموكقا ىمد أؾمؾؿقا مع اًمـبل 

 كقن ويصؾقن.يمذِّ يموكقا اهلل، و

: إن أوَلؽ ادى  قمقا اًمـبقة ذم مسقؾؿي، وهذا ؾمبى يمػرهؿ وىمتوهلؿ، ومنن ىموًمقا

 وكحـ مل كؼؾ مثؾ ذًمؽ.

ب موًمف ودمف ومل  ر وطمؾى يمػَ ط : إذا يمون مـ رومع رضمال إمم رشمبي اًمـبل وموجلقا

 مم مرشمبي اخلوًمؼ؟!.شمـػعف اًمشفودشمون وٓ اًمصالة، ومؽقػ سمؿـ رومع خمؾقىمو إ

وشموج، وهذه اًمثالصمي ؾمئؾ قمـفو اًمشقخ  ،ويقؾمػ ،ؿمؿسونَ  : ذيمر اًمشقُخ وموئدة

هقؿ، وملضموب:  يقؾمػ وؿمؿسون وشموج أؾمامُء أُنوس يمػرة »حمؿد سمـ إسمرا
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ٍمف إًمقف ومفق مـ أهؾ اخلرج شمُ  (شموج)ـمقاهمقً، وًمقسً أؾمامَء مقاضع. وملمو 

يمون يليت إمم أهؾ اًمدرقمقي مـ سمؾده د ومقف اًمـػع واًمرض، وؼَ عتَ ك ويُ دقمَ اًمـذور ويُ 

اخلرج ًمتحصقؾ موًمف مـ اًمـذور، وىمد يمون خيوومف يمثػم مـ اًمـوس اًمذيـ يعتؼدون 

قمك ومقفؿ اًمدقمووي دى ض هلؿ سمؿؽروه، سمؾ يُ تعرى وًمف أقمقان وطموؿمقي ٓ يُ  ،ومقف

أنف أقمؿك ويليت  (شموج)وممو يـسى إمم  ،اًمؽوذسمي، وشمـسى اًمقفؿ احلؽويوت اًمؼبقحي

 اخلرج مـ همػم ىموئد يؼقده.مـ سمؾده 

أنف ٓ يبعد قمـ  موم اًمدقمقة ؒإوموًمذي يظفر مـ رؾموئؾ  (ؿمؿسون)مو أو

 اًمعورض، وًمف أوٓد يعتؼد ومقفؿ.

د ومقف، ويظفر أن ىمؼمه ذم اًمؽقيً عتؼَ ومؼد يمون قمغم ىمؼمه وصمـ يُ  (يقؾمػ)وأمو 

 يمام يػفؿ مـ سمعض رؾموئؾ اًمشقخ ؒ. ،أو إطمسوء

سمـ  موم اًمدقمقة اًمشقخ حمؿدإمـ قمٍم أمو شموريخ وضمقدهؿ ومفق ىمريى 

ٕهنؿ مـ أؿمفر  :اًمقهوب ؒ، وىمد ذيمرهؿ ذم يمثػم مـ رؾموئؾف قمبد

اًمطقاهمقً اًمتل يعتؼد ومقفو أهؾ كجد ومو يؼورهبو، ويموكقا يعتؼدون ومقفؿ 

اًمقٓيي، ويٍمومقن هلؿ ؿمقئو مـ اًمعبودة، ويـذرون هلؿ اًمـذور، ويرضمقن سمذًمؽ 

 .(1)شعزىكظػم مو يرضمقه قمبود اًمىالت واًم

                                                                 

 (.1/117) شومتووى ورؾموئؾ اًمشقخ حمؿد سمـ إسمراهقؿ» (1)
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قمقن يدى يموكقا سموًمـور يمؾفؿ  ىمفؿ قمكم سمـ أيب ـموًمى ؓاًمذيـ طمرى  -ب

ؿقا اًمعؾؿ مـ اًمصحوسمي، وًمؽـ اقمتؼدوا اإلؾمالم، وهؿ مـ أصحوب قمكم، وشمعؾى 

 إًمقهقي. ذم قمكم ؓ

وطموصؾ اًمؼصي أنف ىمقؾ ًمعكم ؓ: إنى هـو ىمقمو قمغم سموب اعمسجد 

ؿ! ومدقموهؿ ومؼول هلؿ: ويْ  قمقن أنىؽ رهبُّ ـو ؽؾَ يدى : أنً رسمُّ ؿ مو شمؼقًمقن؟! ىموًمقا

ام أنو قمبٌد مثُؾؽؿ آيمُؾ اًمطعوَم يمام شمليمؾقن  ،وظموًمُؼـو ورازىمـو! ومؼول: ويؾؽؿ! إكى

ًُ أن  ،وأذب يمام شمنمسمقن ًُ اهللَ أثوسَمـِل إن ؿموء، وإن قمصقتُف ظمشق إن أـمع

سَمـل ؼقا اهلل وارضمعقا  :ُيعذِّ  !وملبَقا ! وموشمى

رضمعقا يؼقًمقن  -واهلل  -ومؼول: ىمد  ،ـؼمء ىمُ وا قمؾقف، ومجودَ يمون اًمغد همَ  ومؾامى 

ىمول: ًمئـ ىمؾتُؿ  ،يمون اًمثوًمٌ ومؾامى  .ومؼول: أدظِمؾفؿ، ومؼوًمقا يمذًمؽ !ذًمؽ اًمؽالم

ٓى وملبقا  !تؾيسملظمبٌ ىمِ  ذًمؽ ٕىمتؾـؽؿ ذًمؽ، ومخدى هلؿ أظمدودا سملم سموب اعمسجد  إ

 دوا ذم إرض، وضموء سموحلطى ومطرطمف سموًمـور ذمواًمؼٍم، وىمول: اطمػروا وملبعِ 

، ومؼذف هبؿ  ، وملبقا أن يرضمعقا إظمدود، وىمول: إينِّ ـمورطُمؽؿ ومقفو أو شمرضمعقا

 :ومقفو طمتك إذا اطمؽمىمقا ىمول

 ـؼما ً كوري ودقمقُت ىمُ جْ أضمى        حو رأجً إمر أمرا مـؽرا 

 .(1)احلرق ًمؾـفل قمـف، ومل ُيـؽر قمؾقف أصؾ ىمتؾفؿ ¶وأنؽر اسمـ قمبوس 

                                                                 

 .(3017) اًمبخوري صحقح( يـظر: 1)
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لم قمغم مٍم واعمغرب ديِّ قْ بَ ؾط اًمعُ اًمعبوؾمقي مـ شمس اًمدوًميمو طمصؾ ذم قمفد  -ج

واًمشوم، وؾمؿقً سموًمدوًمي اًمػوـمؿقي شمؾبقسو. ويموكقا يشفدون أن ٓ إَل إٓ اهلل وأن 

قن اجلؿعي واجلامقمي، وًمؽـ أتقا سمام ؾُّ َص ويُ  ،قمقن اإلؾمالمحمؿدا رؾمقل اهلل، ويدى 

 .(1)ي اًمديـ مـ ادقموء إًمقهقي وقمؾؿ اًمغقى وهمػم ذًمؽؼَ سمْ خيرضمفؿ مـ رِ 

سمعاًمر أن اًمعؾامء ذم مجقع اعمذاهى قمؼدوا ذم يمتى اًمػؼف )سموب طمؽؿ اعمرشمد(، : ا

وهق اعمسؾؿ اًمذي يؽػر سمعد إؾمالمف، وذيمروا ومقف أؾمبوسمو يمثػمة مـ وىمع ذم رء مـفو 

ئع اًمديـ مـ اًمشفودشملم واًمصالة واًمزيموة واًمصقم يمػَ  ر، وًمق يمون يليت سمبؼقي ذا

 ول.واحلٍ، وهذا شمليمقد حو ؾمبؼ ذم اًمقضمف إ

، ىمول: اخلومس قْثِلِّ  : قمـ أيب واىمٍد اًمؾى
ِ
 ،إمَم طُمـلَْمٍ  ☺ظَمَرضْمـو َمَع َرؾُمقِل اّللى

ـُ طُمَدصم يِملَم ؾِمْدَرٌة َيْعؽُػقَن قِمـَْده، ُء قَمْفٍد سمُِؽْػرٍ وَوَكْح  ووَيـُقـمُقَن هِب  وَوًمِْؾُؿنْمِ

  و: يووَمُؼْؾـ ،سمِِسْدَرةٍ  ووَمَؿَرْركش! طٍ ا ُت أَنْقاذ» :وُل هلَ وُيؼ ،أَؾْمِؾَحتَُفؿْ 
ِ
 واضْمَعْؾ ًَمـ ،َرؾُمقَل اّللى

 وٍط، وَمؼا ُت أَنْقاهَلُْؿ ذ ٍط يَماما َت أَنْقاذ
ِ
ُ أيَْمؼَمُ! : »☺َل َرؾُمقُل اّللى ْؿ  وهنى إاّللى تُ ْؾ ـُ! ىمُ َ ـ اًمسُّ

ًْ سمَـُق وىم يَمام-ًمىِذي كَػِْز سمِقَِدهِ او - ُقؾَمك: ا رْس إًمَ
ِ
ٓ ٱۡحفََ نلٍّ ﴿ئِقَؾ عم ٌَٓ ا ا   ٙ ٰ ّۡ ء اإَِل َۚ الَُٙ  لَِٙث 

َُِٙٚنَ اى ٚۡم  ََتۡ ّۡ ىَ ٍُّس ـْ يم [،138]إقمراف:  ﴾َل إِٕ َؾُؽؿْ وًمؽََميْمَبُـى ؾَمـَـَ َم بْ  .(2)شَن ىَم

                                                                 

، (378/ 1ش )اعمعوسة وإطمزاب واعمذاهى إديون ذم اعمقسة اعمقؾمققمي»( يـظر: 1)

 ومو سمعدهو.

(، 21897ش )اعمسـد»(، وأِحد ذم 2180: أظمرضمف اًمؽممذي ذم ؾمــف )صحقح (2)

 وصححف إًمبوين.
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سمـل  أنؽر قمغم همٓء، وضمعؾ ـمؾبفؿ مشوهبو ًمؼقلط واًمشوهد أن اًمـبل 

ئقؾ عمقؾمك:  ٓ آ ٱۡحَفَ نلٍّ ﴿إرسا ٌَ ا   ٙ ٰ ّۡ ء اإَِل ُٙ َ ث  ال َٙ ِ  ﴾.ل

ئقؾ و أصحوب شمؾؽ اعمؼوًمي يموكقا مممـلم مع رؾمقهلؿ، ومع وأن سمـل إرسا

ذًمؽ ًمق ومعؾقا مو ـمؾبقا ًمؽػروا سمذًمؽ، ومفذا هق احوكع مـ يمػرهؿ، أهنؿ ىموًمقهو 

ـُ طُمَدصموءُ قَمْفٍد سمُِؽػْرٍ »يمام ذم احلديٌ: ضمفال،  ْح  .(1)فقا شمـبفقا وامتثؾقا بِّ ، ومؾام كُ شَوَك

ئد مـ هذه اًمؼصي:  صمؿ ذيمر اًمشقخ صمالَث ومقا

اًمتحرز واخلقف مـ اًمنمك، ومؼد ىمورسمف سمعض اًمصحوسمي، وأظمؼم احلذر و - أ

 ،شاًمتقطمقد ومفؿـوه»أنف أظمقف خمقف قمؾقفؿ. وىمقل سمعض اًمـوس: ط اًمـبل 

سموب اخلقف مـ » :، وؾمبؼ سمقون ذًمؽ ذممـ أيمؼم اجلفؾ ومؽوئد اًمشقطون

 مـ ذح يمتوب اًمتقطمقد. ،شاًمنمك

ومتوب  ،ف قمغم ذًمؽبِّ ومـُ ،ػر وهق ٓ يدريإذا شمؽؾؿ سمؽالم يمُ  اعمسؾؿأن  - ب

ئقؾ، و  ط.وًمذيـ ؾملخقا اًمـبل يممـ ؾموقمتف، أنف ٓ يؽػر يمام ومعؾ سمـق إرسا

                                                                 

ًمتعؾقؼ  :ومنذا يمون اختوذ هذه اًمشجرة»: (1/372) شإهموصمي اًمؾفػون»ىمول اسمـ اًمؼقؿ ذم  (1)

مع أهنؿ ٓ يعبدوهنو وٓ يسلخقهنو،  -شمعومم  - مع اهلل إَل إؾمؾحي واًمعؽقف طمقهلو اختوذَ 

ومام اًمظـ سموًمعؽقف طمقل اًمؼؼم واًمدقموء سمف ودقموئف واًمدقموء قمـده؟! وملي كسبي ًمؾػتـي سمشجرة 

 .شإمم اًمػتـي سموًمؼؼم ًمق يمون أهؾ اًمنمك واًمبدقمي يعؾؿقن
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ظ قمؾقف يمام ومعؾ غؾى ومنكف يُ  ،رْ يؽػُ  ٓىموئؾ يمؾؿي اًمؽػر ضموهال، مع أنف   - ج

د سمحسى قى ؼَ هـو. وهذا يُ ط ويمام ومعؾ رؾمقل اهلل مع ىمقمف،  ♠مقؾمك 

 ومؼ ذم مقضعف.احلول واعمصؾحي، وموًمشدة ذم مقضعفو، واًمؾلم واًمر

• • •
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 :اًمشقخ ؒىمول 

يِملَم ؿُمبَْفيٌ َوًمِ »  أَنَْؽَر قَمغَم أَؾَموَمَي ؓ☺ أُظْمَرى: َيُؼقًُمْقَن: إِنى اًمـىبِلى  ْؾُؿنْمِ

ٓى  ـْ ىَموَل: )ٓ إََِلَ إِ (، َوىَموَل: ىَمتَْؾ َم ُ ُ  ٓأىمَتَؾْتَفُ سمَعَْد َمو ىمَوَل: » اّللى ٓى اّللى  ، َويمََذًمَِؽ ؟(1)شإََِلَ إ

ىك يَؼُقًمُقا »ىَمْقًُمف:  ىوَس طَمت ٓى  ٓ) :أُِمْرُت أَْن أىُمَوشمَِؾ اًمـ ِ ُ إََِلَ إ ٌُ (2)ش...(  اّللى ، َويَمَذًمَِؽ أَطَمودِي

ـْ ىَموهَلَو.  أُظْمَرى ذِم اًْمَؽػِّ قَمؿى

ُد َهمٓ ـْ ىَموهَلَو َٓ َيْؽُػُر، َوَٓ ُيْؼتَُؾ َومُرا  اجْلََفَؾِي أَنى َم
ِ
 .!وَمَعَؾ  َوًَمْق وَمَعَؾ َمو، ء

 
ِ
يِملَم: َمْعُؾقٌم أَنى َرؾُمقَل اّللى  اجْلََفَؾِي اعْمنُْمِ

ِ
ىَموشَمَؾ اًْمقَُفقَد، ☺ وَمقَُؼوُل هِلَُمٓء

ٓى َوؾَمبَوُهْؿ، َوُهْؿ يَُؼقًُمقَن: )َٓ إََِلَ    إ
ِ
(، َوأنى أَْصَحوَب َرؾُمقِل اّللى ُ ىَموشمَُؾقا سَمـِل ☺ اّللى

 طَمـِقَػَي، َوُهْؿ َيْشَفُدوَن أَ 
ِ
ًدا َرؾُمقُل اّللى ، َوأنى حُمَؿى ُ ٓى اّللى قَن، ☺ْن َٓ إََِلَ إ ، َوُيَصؾُّ

ـُ أَيب ـمَوًمٍِى ؓ ىَمُفْؿ قَمكِمُّ سم ـَ طَمرى ِذي قُمقَن اإِلؾْمالََم، َويَمَذًمَِؽ اًمى  سمِوًمـىوِر. َوَيدى

ٌَ يَمَػَر َوىُمتَِؾ  ـْ أَنَْؽَر اًْمبَْع وَن أَنى َم  اجْلََفَؾُي ُمِؼرُّ
ِ
ٓى : )َوًَمْق ىَموَل ، َوَهُمٓء َٓ إََِلَ إ

 ُ ـْ أَْريَموِن اإِلؾْمالَِم يَمَػَر َوىُمتَِؾ (اّللى ـْ أَنَْؽَر ؿَمقْئًو ِم  َوًَمْق ىَموهَلَو. ،، َوأَنى َم

َوشَمـَْػُعُف إَِذا ضَمَحَد اًمتَْقطِمقَد اًمىِذي  ،وَمَؽقَْػ ٓ شَمـَْػُعُف إَِذا ضَمَحَد ؿَمقْئًو ِمـ اًْمُػُروعِ 

ؾُمِؾ، َوَرأْؾُمفُ ُهَق أؾَموُس دِ  ـِ اًمرُّ  ؟!ي

                                                                 

 .(96ومسؾؿ ) ،(4269أظمرضمف اًمبخوري ) متػؼ قمؾقف: (1)

 ¶. (، مـ طمديٌ اسمـ قمؿر 22(، ومسؾؿ )25ف اًمبخوري ): أظمرضممتػؼ قمؾقف (2)
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: ٌِ ي طَموِد ـَك إَ وَمِفُؿقا َمْع  َمو 
ِ
ـى أَقْمَداَء اّللى  َوًمِؽ

ٌُ أُؾَموَمَي ؓ و طَمِدي ُف ىَمتََؾ َرضُماًل ادىقَمك اإِلؾْمالَمَ : وَملَمى ـى أَنىُف  ،وَمِنكى سمَِسبَِى أَنىُف فمَ

ٓى ظَمْقومً  ِف. َواًمرى َمو ادىقَموُه إ
ضُمُؾ إَِذا أَفمَْفَر اإِلؾْمالََم َوضَمَى اًْمَؽػُّ قَمـُْف و قَمغَم َدِمِف َوَموًمِ

 ُ ُػ َذًمَِؽ. َوأَنَْزَل اّللى
َ ِمـُْف َمو خُيَوًمِ َٔ ﴿ :ذِم َذًمَِؽ  -شَمَعومَم  -طَمتَك َيتَبلَمى ي ِ ا ٱَّلٍّ َٙ حَّ

َ
أ َيٰٓ

َِ ٱ ّۡ ِِف َشبِي بۡخُ ٚٓاْ إِذَا َضَ ُٖ َْ ا ْ َء ٚا ُ ِ َذخَبَيٍّٖ . وَمؤيـَُي شَمُدلُّ شمَ  :[، أَْي 94]اًمـسوء: ﴾ ّللٍّ ثَبىتُقا

َ ِمـُْف سَمْعَد َذًمَِؽ َمو خُيَوًمُِػ اإِلؾْمالََم ىُمتَِؾ  ، وَمِنْن شَمبلَمى ًُ ُّ  :قَمغَم أنىُف جَيُِى اًْمَؽػُّ قَمـُْف، َواًمتىثَـب

ْ ﴿ :ًمَِؼْقًمِفِ  ٚا ُٖ يٍّ ًِ مَ َذَخبَ ؾتىثَـبُّ
ـْ ًمِ  ْعـًك.﴾، َوًَمْق يَموَن َٓ ُيْؼتَُؾ إَِذا ىَموهَلَو مَلْ َيُؽ

ٌُ أظَمُر َوأَْمثَوًُمُف، َمْعـَوُه َمو َذيَمْرُت  ـْ أَفمَْفَر اإِلؾْمالََم  :َويَمذًمَِؽ احْلَِدي أَنى َم

ًمِقُؾ قَمغَم َهَذا  ،َواًمتىْقطِمقَد َوضَمَى اًْمَؽػُّ قَمـْفُ  َ ِمـُْف َمو ُيـَوىِمُض َذًمَِؽ. َواًمدى ٓى أْن َيتَبلَمى إ

 
ِ
تَؾْتَفُ سَمْعَد َمو ىَموَل: » :وَل اًمىِذي ىمَ ☺ أَنى َرؾُمقَل اّللى ُ )أىَم ٓى اّللى ََلَ إ

، َوىَموَل: ش(ٓ إِ

َيُؼقًُمقا » وَس طَمتىك  ـى َؾ اًم ىَموشمِ ْن أُ ِمْرُت أَ ٓى  ٓ) :أُ ََلَ إِ
ُ إِ ، ُهَق اًمىِذي ىَموَل ذم ش( اّللى

ِرج:  ـَاَم ًمَؼِقتُُؿقُهْؿ ومَوىمْتُؾُقُهؿْ »اخْلََقا جْ ـْ أَدَْريْمتُُفؿْ »، (1)شأ
َؾ قَمودٍ  ًمَئِ تْ ُفْؿ ىَم ـى  ،(2)شٕىَمْتُؾَ

                                                                 

(، مـ 1066، ومسؾؿ )وذم مقاضع أظمرى (3611: أظمرضمف اًمبخوري )متػؼ قمؾقف (1)

 .قمكم سمـ أيب ـموًمى ؓطمديٌ 

(، مـ 1064، ومسؾؿ )ومقاضع أظمرى(3344: أظمرضمف اًمبخوري )متػؼ قمؾقف (2)

 .أيب ؾمعقد اخلدري ؓطمديٌ 
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َحوسَمَي حَيِْؼُروَن  ـْ أيْمثَِر اًمـىوِس قِمبَوَدًة وهَتِْؾقاًل، طَمتىك إِنى اًمصى  أَنُْػَسُفؿْ َمع يَمْقهِنِْؿ ِم

 ،) ٓى اّلَلُ َحوسَمِي. وَمَؾْؿ شَمـَْػْعُفْؿ )َٓ إََِلَ إ  ٓوَ قِمـَْدُهْؿ، َوُهْؿ شَمَعؾىُؿقا اًْمِعْؾَؿ ِمـ اًمصى

يَعِي. ِ وًَمَػُي اًمنمى  يَمثَْرُة اًْمِعبَوَدِة، َوٓ ادِّقَموُء اإِلؾْمالَِم َحىو فمََفَر ِمـُْفْؿ خُمَ

َحوسَمِي  ـْ ىِمتَوِل اًْمقَُفقِد، َوىِمتَوِل اًمصى سَمـِل طَمـِقَػَي.  ╚َويَمذًمَِؽ َمو َذيَمْرَكو ِم

ُْؿ َمـَُعقا  أْن َيْغُزَو سَمـِل اعْمُْصطَِؾِؼ ☺ َويَمَذًمَِؽ أَراَد اًمـىبُِل  ُه َرضُمٌؾ ِمـُْفْؿ أهَنى َحىو أَظْمؼَمَ

 ُ يَموَة، طَمتىك أَنَْزَل اّللى إٖ : ﴿اًمزى َت اِشُوۢ ةِنَ ّۡ نَ ْ إِن َحآَءُز ٚٓا ُٖ َْ ا َٔ َء ي ِ ا ٱَّلٍّ َٙ حَّ
َ
أ َيٰٓ

 ْ ٚٓا ُٖ يٍّ ضُمُؾ يَموِذسًمو قَمَؾقِْفؿْ أَييَ  [6]احلجرات: ﴾ َذَخبَ ، َويَموَن اًَمرى
(1). 

َد اًمـىبِلِّ وَمُؽؾُّ َهَذا يَ  ٌِ ☺  ُدلُّ قَمغَم أَنى ُمَرا ِرَدةِ ذِم إطَموِدي  .شَمو َذ يَمْرَكو اًْمَقا

 اًمنمح:

 شمضؿـ هذا اعمؼطع:

ال إي٘ إال » ايػب١ٗ ايعاغس٠: االضتدالٍ بايٓصٛص اييت متٓع قتاٍ َٔ قاٍ:
 .«اهلل

 اًمعرض: 

ٓ إَل إٓ »يؼقًمقن ضموءت كصقص سحيي صحقحي متـع ىمتول مـ ىمول: 

 :ذه اًمـصقصه ، ومـشاهلل

                                                                 

اًمســ »(، واًمبقفؼل ذم 960ش )اعمعجؿ اًمؽبػم»ؼماين ذم : أظمرضمف اًمططمسـ سمشقاهده( 1)

 (.3088) شاًمسؾسؾي اًمصحقحي»(، وطمسـف إًمبوين سمشقاهده ذم 17975ش )اًمؽؼمى
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  َرؾُمقُل  سَمَعثَـَوىمول:  ¶قمـ أؾمومي سمـ زيد : أوٓ
ِ
ـْ  احلَُرىَميِ  إِمَم  ط اّللى  ِم

ًُ : ىَموَل  ومََفَزْمـَوُهْؿ، اًمَؼْقمَ  وَمَصبىْحـَو: ىَموَل  ضُمَفقْـََي، ْؼ ـَ  َوَرضُمٌؾ  أَنَو َوحَلِ  َرضُماًل  إَنَْصورِ  ِم

ٓى  إََِلَ  َٓ ): َل ىَمو ،هَمِشقـَوهُ  وَمَؾامى : ىَموَل  ِمـُْفْؿ، ُ  إِ ، قَمـْفُ  وَمَؽػى : ىَموَل  ،(اّللى  وَمطََعـْتُفُ  إَنَْصوِريُّ

ؾَموَمُي، َيو»: زِم  وَمَؼوَل : ىَموَل  ،ط اًمـىبِلى  َذًمَِؽ  سَمَؾغَ  ىَمِدْمـَو ومََؾامى : ىَموَل  !ىَمتَْؾتُفُ  طَمتىك سمُِرحْمِل  أُ

 ُ ىَمتَؾْتَف ٓى  إََِلَ  ٓ: )ىمَوَل  َمو سمَعْدَ  أَ
ُ  إِ ًُ : ىَموَل  ش(؟!اّللى ، َرؾُمقَل  َيو: ىُمْؾ

ِ
امَ  اّللى ًذا، يَمونَ  إِكى  ُمتََعقِّ

ُ »: ىَموَل  ٓى  إََِلَ  ٓ: )ىمَوَل  َمو سمَعْدَ  أىَمَتَؾْتَف
ِ ُ  إ ُرَهو َزاَل  وَمامَ : ىَموَل  ش(؟!اّللى ، ُيَؽرِّ ًُ  طَمتىك قَمكَمى  مَتَـىقْ

ْ  أَينِّ  ـْ  مَل ًُ  أيَُم  .(1)اًمقَْقمِ  َذًمَِؽ  ىَمبَْؾ  أَؾْمَؾْؿ

َؾ  أَنْ  أُِمْرُت »ط: ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ¶قمـ اسمـ قمؿر : صموكقو ىَموشمِ  أُ

ََلَ  ٓ أَنْ  يَْشَفُدوا طَمتىك اًمـىوَس  ٓى  إِ ، إِ ُ ًدا َوأَنى  اّللى ، َرؾُمقُل  حُمَؿى
ِ
َة، َويُؼِقُؿقا  اّللى الَ  اًمصى

ُيْمشمُقا  يَموةَ، َو ُهؿْ ِدَمو ِمـِّل قَمَصُؿقا  َذًمَِؽ  وَمعَؾُقا  ومَنِذَا اًمزى هَلُؿْ  ءَ ٓى  َوأَْمَقا  ِم،اإلِؾْمال سمَِحؼِّ  إِ

  قَمغَم  َوطِمَسوهُبُؿْ 
ِ
  .(2)شاّللى

وِر »ىمول: ط تبون ؓ قمـ اًمـبل قمـ قمِ : صموًمثو ـى َم قَمغَم اًم َ ىَمْد طَمرى وَمِننى اّللى

ـْ ىَموَل:  ُ )َم ٓى اّللى ََلَ إِ
 (ٓ إِ

ِ
َؽ َوضْمَف اّللى

َذًمِ تَِغل سمِ بْ َي  .(3)ش، 

: ومفذه ا ر وٓ شمدل قمغم أن مـ ىموهلو ٓ يؽػُ  - ومو ذم معـوهو -ًمـصقص ىموًمقا

 ؼتؾ، وًمق ومعؾ مو ومعؾ.يُ 

                                                                 

 شمؼدم خترجيف. (1)

 شمؼدم خترجيف. (2)

 (.33( وذم مقاضع أظمرى، ومسؾؿ )425: أظمرضمف اًمبخوري )متػؼ قمؾقف (3)
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 اًمـؼض:

ؼ سموًمتل ىمبؾفو، وؾمبؼ شمؼرير أن اعمرء ىمد يؽػر وًمق يمون هذه اًمشبفي هلو شمعؾُّ 

ئع اإلؾمالم: إذا أتك كوىمضو مـ كقاىمض (ٓ إَل إٓ اهلل)يؼقل:  ، ويػعؾ سمؼقي ذا

 اإلؾمالم.

 ويؼول هـو: 

ـمرف  ؾمبؼ سمقون، وىمد ؿمؽ ذم مـزًمي يمؾؿي اًمتقطمقد، وقمظقؿ ومضؾفوٓ  -1

ذح »، مـ شوؿمفودة أن ٓ إَل إٓ اهلل ،شمػسػم اًمتقطمقد»: سموبسملدًمتف ذم  مـ ذًمؽ

 .شيمتوب اًمتقطمقد

مـ كطؼ هبو اؾمتحؼ ومضؾفو، وًمق قمؿؾ مو قمؿؾ؟ هذا سمقً  هؾ يمؾُّ ًمؽـ،  -2

 ومرسمط اًمػرس. ،اًمؼصقد

ه.ومؽؾؿي اًمتقطمقد هلو ريمـون: إصمبو  ت اًمعبودة هلل وطمده، وكػقفو قمؿـ ؾمقا

مـ )ٓ إَل ًمف ًمغػم اهلل، ومامذا سمؼل  -اًمتل هل طمؼ اهلل -ومؿـ سف اًمعبودة 

 إٓ اهلل(؟.

اعمتلظمريـ ذم ومؼف هذه اًمؽؾؿي، حو ؾملخقا يمثػم مـ ًمؼد يمون أهُؾ اجلوهؾقي أومؼَف مـ 

، وم سمؾ قمام يريده مـفؿ، ىمول: يمؾؿي، ومؼوًمقا:ط اًمـبل  : كعطقؽ قمنما ٓ )ؼول: ىمقًمقا

: (إَل إٓ اهلل ا﴿، وموكتػضقا وىموًمقا ا َوٰذًِد  ٙ ٰ َث إَِل َٙ ِ ََ ٱٓأۡلل َحفَ
َ
ًمؼد قمرومقا ، [5:ص﴾ ]أ

زمفو.   معـوهو، وأدريمقا ًمقا
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طمقٌ ىموشمؾ اًمقفقد واؾمتحؾ دموءهؿ وكسوءهؿ،  :طعؾ اًمرؾمقل ومِ  -3

 وهؿ يؼقًمقهنو.

ا ذم وىموئع، مـفو: ىمتول سمـل طمـقػي اًمذيـ ادقمق ╚عؾ اًمصحوسمي ومِ  -4

وهؿ ، قه. ومؼد ىموشمؾقهؿفُ  ؓ ًمؾذيـ أخى  اًمـبقة ذم مسقؾؿي، وحتريؼ قمكم

 يؼقًمقهنو.

 يؼول هلؿ: مو شمؼقًمقن ومقؿـ أنؽر اًمبعٌ؟ -5

ٓ إَل إٓ )وهق يؼقل:  ،ومقؼول: يمقػ !ؾمقؼقًمقن: يؽػر سمذًمؽ ويستحؼ اًمؼتؾ

 ؟!.(اهلل

ـو، وشمـػعف إذا كؼض اًمتقطمقد  صاًمذي ومؽقػٓ  شمـػعف يمؾؿي اًمتقطمقد ه  ؾ؟!.هق ٕا

 ؓ وأمو طمديٌ أؾمومي: 

ل: وموجلقاب قمـف: أن مـ ىمول: ٓ إَل إٓ اهلل، ًمف  صمالصمي أطمقا

مف سمؿؼتضوهو. -1  أن ُيعؾؿ اًمتزا

 عؾؿ كؼضف عمؼتضوهو.أن يُ  -2

 أن جيفؾ إمر. -3

ردة ذم ومضؾ هذه اًمؽؾؿي، وقمصؿي ىموئؾفو حمؿقًمي  وموٕطموديٌ اًمقا

وهلذا  :وًمثيقمغم احلوًملم إومم واًمثوًمثي، وطمديٌ أؾمومي سيح ذم اًمث

يُ  ضمى اًمتحرز ذم ذًمؽ، يمام ىمول شمعومم:ؽَ وموٕصؾ أن   ػ قمؿـ ىموهلو، واًمقا
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ا﴿ َٙ حَّ
َ
أ َٔ  َيٰٓ ِي َِ ٱ ٱَّلٍّ ّۡ ِِف َشبِي بۡخُ ٚٓاْ إِذَا َضَ ُٖ َْ َُِۡقٰٓ ءَا

َ
ٔۡ أ َٓ ِ ل  ْ ٚا ُ ٚاْ َوََل َتُيٚل ِ َذَخبَيٍُّٖ ّللٍّ

َّ لَۡصَج ُمۡؤِْٖ   ٰ َل ُّ ٱلصٍّ ُس َِِلۡ َرَض إ ـَ ةِ ٱَّلَّ  ا حَبۡخَلَُٚن  ٰٚ َي ُّ ٱۡۡلَ ِ َلإ َْ  ِ َٖد ٱّللٍّ فِ ۡجَيا نَ
ثَِۡية َۚ  ٌَ  ٓٚ ُٖ يٍّ ّۡ َذَخبَ ُس ۡي َِ ـَ  ُ ٍّٔ ٱّللٍّ َٓ َُ َذ ۡت ِٔ َر ّْ ُٖخّ  ٌُ  ًَ ِ َذٰل ا ٌَ َٓ ِ َ ََكَن ة َْۚ إِنٍّ ٱّللٍّ ا

َُِٚن َختِۡي   َٓ ۡف إذا ظمرضمتؿ ذم إرض جموهديـ ذم ؾمبقؾ  :، أي[93﴾ ]اًمـسوء: اَت

ي، وٓ شمـػقا اإليامن قمؿـ سمدا مـف رء مـ قمالموت اإلؾمالم ـاهلل ومؽقكقا قمغم سمقِّ 

 ومل يؼوشمؾؽؿ: ٓطمتامل أن يؽقن مممـًو خيػل إيامكف.

مل شمـػعف هذه اًمؽؾؿي، ويدل قمغم  ،وملمو إذا فمفر مـف مو يـؼض يمؾؿي اًمتقطمقد

 هذا أدًمي ؾمبؼ سمعضفو، وممو مل يذيمر:

رج، ومؼول: ط أن اًمـبل  -1 تُُؿقُهؿْ  وَملَجْـاَمَ »أمر سمؼتول اخلقا ق ِؼ ُؾقُهؿْ  ًَم تُ وىْم  :وَم

ـْ  أَضْمًرا  ىَمتْؾِِفؿْ  ذِم  وَمِننى  َ
ِ
نَو ًَمئِـْ »، وىمول: (1)شاًمؼِقَوَميِ  يَْقمَ  ىمَتَؾَُفؿْ  عم ُفؿْ  أَدَْريْمتُُفؿْ  أَ ـى َؾ تُ ىْم َ َٕ 

َؾ  تْ  .(2)شقَمودٍ  ىَم

ءة اًمؼرآن، وأظمذوا اًمعؾؿ  وهؿ ىمقم أصحوب قمبودة واضمتفود ذم اًمصالة وىمرا

 ذًمؽ ومؼد أمر سمؼتؾفؿ. قمـ اًمصحوسمي، ومع

ي، ومؽقػ سمؿـ كؼض أصؾ اًمديـ وأذك مع وهؿ أجضو ٓ خيرضمقن مـ اعمؾى 

 اهلل همػمه ذم قمبودشمف؟!.

                                                                 

 شمؼدم خترجيف. (1)

 شمؼدم خترجيف. (2)
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، ومبعٌ إًمقفؿ ( اًمذيـ زاقميهل ىمبقؾي مـ ظُم و) ىمصي سمـل اعمصطؾؼ -2 أؾمؾؿقا

هلؿ. ومؾام ؾمؿعقا سمف  :اًمقًمقَد سمـ قمؼبي سمـ أيب معقطط اًمـبلُّ  ًمقليت سمصدىموت أمقا

ط ومرضمع إمم كبل اهلل  ،و سمف، ومخوف مـفؿ وفمـ أهنؿ يريدون ىمتؾفطًم ه ومرقْ شمؾؼى 

ط مـفؿ إمم اًمـبل  م وومدٌ سمعثو ًمؼتوهلؿ، ومؼِد ط اًمـبل  زَ وأظمؼمه سمام فمـف، ومجفى 

َٔ ﴿ق قمؾقفؿ، وملظمؼموه سمؽذب اًمقًمقد، وملنزل اهلل: دِّ َص حو شملظمر اعمُ  ي ِ ا ٱَّلٍّ َٙ حَّ
َ
أ َيٰٓ

 ِ ّۡ نَاِشُوۢ ة ٚٓاْ إِن َحآءَُز ُٖ َْ ا ٰ َء ْ لََعَ ٚا ۢا ِِبََهَِٰثٖ َذُخۡصتُِر َْ ۡٚ ٚاْ ىَ ن حُِصيتُ
َ
ٚٓاْ أ نََتإٖ َذخَبَيٍُّٖ

ّۡ َنِٰدِْنيَ  ُخ ِۡ ا َذَف َْ
 .(1) [6﴾ ]احلجرات: 

ٓ إَل إٓ )قمزم قمغم ىمتوهلؿ وهؿ مسؾؿقن، يؼقًمقن: ط اًمشوهد أن اًمـبل 

 ، حو سمؾغف أهنؿ مـعقا اًمزيموة، وأرادوا ىمتؾ اًمرؾمقل.(اهلل

 مـ أذك سموهلل همػمه؟!. مأ ،: مـ مـع زيموة موًمفوملهيام أقمظؿ

• • • 

                                                                 

 ؼدم خترجيف.شم (1)
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 :اًمشقخ ؒىمول 

أَنى اًمـىوَس َيْقَم اًْمِؼقَوَمِي َيْستَِغقثُقَن ☺ َمو َذيَمَر اًمـىبِلُّ  :َوهَلُْؿ ؿُمبَْفي أُظْمَرى، َوِهَل 

ِهقَؿ، صُمؿى سمُِؿقؾَمك، صُمؿى سمِِعقَسك ُفْؿ َيْعتَِذُرون، طَمتَك وَمؽُ  ،سمِآَدَم، صُمؿى سمِـُقٍح، صُمؿى سمِِنسْمَرا ؾُّ

 
ِ
ًْ ☺. َيـْتَُفقا إِمَم َرؾُمقِل اّللى  ًَمقَْس

ِ
: وَمَفَذا َيُدلُّ قَمغَم أَنى آؾْمتَِغوصَمَي سمَِغػْمِ اّللى ىَموًُمقا

يًمو  .(1)!ِذْ

ـْ ـمَبََع قَمغَم ىُمُؾقِب أقَْمَداِئفِ  ُب أْن شَمُؼقَل: ؾُمبَْحوَن َم وعْمَخُؾقِق وَمِننى آؾْمتَِغوصمََي سمِ  !وَموجْلََقا

 َٓ ِي : ﴿ ُكـِْؽُرَهو، يَماَم ىَموَل شَمَعومَم قَمغَم َمو َيْؼِدُر قَمَؾقِْف  ِي ِْٔ شِيفَخِِٗۦ لََعَ ٱَّلٍّ نَٱۡشخََغٰثَُٗ ٱَّلٍّ
 ِ ُدوِّه ـَ  ۡٔ ِه [15﴾ ]اًمؼصص: ِْ ٌُ إِْكَسوٌن سمِلَْصَحوسمِِف ذم احْلَْرِب َوهَمػْمِ  ذم، َويَماَم َيْستَِغق

ْ  أَؿْمقَوءَ  تِل َيْػَعُؾقهَنَو قِمـَْد ىُمبُقِر َيْؼِدُر قَمَؾق ـُ أنَْؽْرَكو اؾْمتَِغوصَمَي اًْمِعبَوَدِة اًمى ْخؾُقُق. َوَكْح َفو اعْمَ

، أَْو ذِم هَمقْبَتِِفؿْ 
ِ
قَوء
ُ  ،إَْوًمِ ٓى اّللى تِل َٓ َيْؼِدُر قَمَؾقَْفو إ  اًمى

ِ
 .-شَمَعومَم  -ذِم إَؿْمقَوء

ًَ َذًمَِؽ  َ وَموٓؾْمتَِغوصَمي سمِو :إَِذا صَمبَ  َيْقَم اًْمِؼقَوَمِي، ُيِريُدوَن ِمـُْفْؿ أْن َيْدقُمقا اّللى
ِ
ٕنْبِقَوء

ْقىِمِػ، َوَهَذا ضَموِئٌز ذِم  :أْن حُيَوؾِمَى اًمـَوَس  ـْ يَمْرِب اعْمَ يَح أْهُؾ اجْلَـَِي َم طَمتىك َيْسؽَمِ

ْكقَو َوأظِمَرةِ  ٍح، جُيَوًمُِسَؽ، َوَيْس  :اًمدُّ
يَتَ قِمـَْد َرضُمٍؾ َصوًمِ

َؿُع يَمالََمَؽ، شَمُؼقُل ًَمُف: أْن شَملْ

 شاْدُع زِم »
ِ
  طَمقَوشمِِف.َيْسلُخقَكُف ذِم ☺ ، يَماَم يَموَن أَْصَحوُب َرؾُمقِل اّللى

                                                                 

 (.194) مسؾؿصحقح ، ووأـمراومف( 4712اًمبخوري ) صحقح: يـظر( 1)
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و سَمْعَد َمْقشمِفِ  هِ وَمَحوؿَمو َويَمالى  :َوأَمى ُْؿ ؾَملُخقُه َذًمِؽ قِمـَْد ىَمؼْمِ َؾُػ  ! أهَنى سَمْؾ أَنَؽَر اًمسى

 قمِ 
ِ
ـْ ىَمَصَد ُدقَموَء اّللى ِه، ومَؽقَْػ ُدقَموؤُه قَمغَم َم  ؟فِ ِس ػْ ـَسمِ ـَْد ىَمؼْمِ

 اًمنمح:

 شمضؿـ هذا اعمؼطع:

ايػب١ٗ احلاد١ٜ عػس٠: اضتػاث١ ايٓاع باألْبٝا٤ يف َٛقف ايكٝا١َ ديٌٝ ع٢ً 
 ٚأْٗا يٝطت بػسى. ،دٛاش االضتػاث١ باملخًٛم

 :اًمعرض

يؼقًمقن: صمبً ذم طمديٌ اًمشػوقمي اًمطقيؾ أن اًمـوس يصقبفؿ اًمؽرب واًمشدة 

ؿ ومقسلخقكف أن يشػع هلؿ إمم رهبِّ  ،♠ىمػ اًمؼقومي، ومقػزقمقن إمم آدم ذم مق

فؿ ممو هؿ ومقف مـ يمرسمي وؿمدة، صمؿ إمم كقح، صمؿ سمؼقي أوزم اًمعزم، وهذا َص خؾِّ ًمقُ 

ز آؾمتغوصمي سموعمخؾقق، وأنف ًمقس سمنمك.  يدل قمغم ضمقا

 اًمـؼض:

آؾمتغوصمي هل: ـمؾى اًمغقث، وهق اًمتخؾقص مـ اًمشدة. ومفل سمؿعـك 

 ًمؽـفو اؾمتعوكي ظموصي سمحول اًمشدة. ،كيآؾمتعو

 ؿُّ وآؾمتغوصمي كقع مـ اًمدقموء ظموص سمرومع اًمشدائد واًمؽرب، واًمدقموء يعُ 

اًمدقموء سموخلػم واًمنم، ويؽقن مـ اعمؽروب وهمػمه، ومعغم هذا: يمؾ اؾمتغوصمي 

 وًمقس يمؾ دقموء اؾمتغوصمي. ،دقموء
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 إذا شمبلم معـوهو: ومحؽؿفو يمام يليت:

 :اؾمتغوصمي منموقميأوٓ: 

، واًمتل شمتضؿـ يمامل اًمؾجقء واًمذل - شمعومم -ؾمتغوصمي سموهلل وهل آ

َّّنِ ﴿ ىمول شمعومم: وآومتؼور إًمقف.
َ
ّۡ أ ُس ٱۡشَخَخاَب َُ ّۡ نَ ُس يُثَٚن َربٍّ تَۡصَخلِ ِۡذ  إ

ٖم  ُۡ
َ
ُزّ ةِأ ثِ ُمۡردِذنِيَ  ُمِٓدَّ ٍَ هِ َلٰٓ َٓ ۡ ل َٔ ٱ ِ  [.9﴾ ]إنػول: ّْ

 :آؾمتغوصمي اعمؿـققميصموكقو: 

 سموٕمقات، أو سموٕطمقوء اًمغوئبلم. ومـ صقرهو آؾمتغوصمي 

 :آؾمتغوصمي اجلوئزةصموًمثو: 

 وهل آؾمتغوصمي سموعمخؾقق احلل احلوض اًمؼودر. 

ًَ أنى  :إذا شمبلم هذا  قمؾقف ذم ضمفي أظمرى. لى دَ ستَ واعمُ اًمدًمقؾ ذم ضمفي، قمؾؿ

فؿ ممو هؿ ومقف مـ يمرسمي ُص وموًمـوس ذم ذًمؽ اعمقىمػ اًمرهقى يبحثقن قمؿـ خيؾِّ 

 وهؿ رؾمؾف، ويسلخقهنؿ أن يدقمقا اهلل، ،ن إمم أومضؾ ظمؾؼ اهللوؿمدة، ومقتقضمفق

 ًمػمشموطمقا مـ هقل اعمقىمػ. :ه أن يػصؾ سملم اًمـوسويسلخق

وهذا ؾممال  سموًمدقموء. -شمعومم  - ومفؿ ؾملخقا إنبقوء أن يشػعقا هلؿ قمـد اهلل

 عمخؾقق طمل طموض ىمودر، وٓ إؿمؽول ذم ذًمؽ.
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ام و ت، أو سموًمغوئبلم، أو سموحلوضيـ ذم آؾمتغوصمي سموٕمقا  :حمؾ اًمبحٌ ذمإكى

أمر ٓ يؼدرون قمؾقف، هذا مقضع اخلصقمي، وهق مو كـؽره، وملجـ ذم هذا 

زه؟  .!احلديٌ اًمدًٓمي قمغم ضمقا

• • •
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 :اًمشقخ ؒىمول 

ِهقَؿ  :َوهَلُْؿ ؿُمبَْفٌي أُظْمَرى، َوِهل ُي إسِْمَرا َض  ♠ىِمصى َحىو أُْخِؼَل ذم اًمـىوِر اقْمؽَمَ

اِئق   ♠ُؾ ًَمُف ضِمؼْمَ
ِ
ء ِهقُؿ  ،ذِم اهْلََقا ♠: وَمَؼوَل: أََخَؽ طَموضَمٌي؟. وَمَؼوَل إسِْمَرا

و إًَِمقَْؽ وَمال أَمى
يًمو(1) اِئقَؾ ِذْ ِجؼْمَ

ًِ آؾْمتَِغوصَمُي سمِ : وَمَؾْق يَموَك ْ َيْعِرْضَفو قَمغَم  ،. ىَموًُمقا مَل

ِهقَؿ.  إسِْمَرا

بَفِي إُومَم  ـْ ضِمـِْس اًمشُّ اِئقَؾ ومَ  :وَموجْلََقاُب: أَنى َهَذا ِم قَمَرَض  ♠ِننى ضِمؼْمَ

فُ  ُ  قَمَؾقِْف أَْن َيـَْػَعُف سمِلَْمٍر َيْؼِدُر قَمَؾقِْف وَمِنكى َٚىٰ : ﴿وِمقفِ  -شَمَعومَم  - يَماَم ىَموَل اّللى ﴾ َشِديُد ٱُُۡي

هقَؿ َوَمو طَمْقهَلَو ِمـ إَْرِض [5 ]اًمـجؿ: ُ ًَمُف أَْن َيلْظُمَذ َكوَر إسِْمَرا ، وَمَؾْق أَِذَن اّللى

ْغِرِب َواجْلِ  ِق أَْو اعْمَ نْمِ ِهقَؿ  .ًَمَػَعَؾ  ،بَوِل، َوُيْؾِؼقََفو ذم اعْمَ ُ أَْن َيَضَع إسِْمَرا َوًَمْق أَمَرُه اّللى

 ًَمَػَعَؾ. َوَهَذا يَمَرضُمٍؾ هَمـِلٍّ ًَمُف  .ذِم َمَؽوٍن سَمعقٍْد ًَمَػَعَؾ 
ِ
اَمء مَم اًمسى

َوًَمْق أََمَرُه أَن َيْروَمَعُف إِ

تَوضًمو، وَمقَْعِرُض قَمَؾقِْف أَن ُيْؼِرَضُف أَْو هَيَبَُف ؿَمقْئًو َيْؼيِض سمِِف َموٌل يَمثػٌِم َيَرى َرضُم  اًل حُمْ

ضُمُؾ اعْمُحتَوُج أَْن َيلْظُمَذ، َوَيْصؼِمُ طَمتىك  ُ سمِِرْزٍق ٓطَموضَمتَُف، وَمقَلْبَك َذًمَِؽ اًمرى قَُف اّللى
 َيلْتِ

 .ِمـىَي وِمقِف َٕطَمٍد 

ـْ اؾْمتَِغوصَمِي  ـَ َهَذا ِم كِ وَملَجْ ْ  !ًَمْق يَموُكقا َيْػَؼُفقَن؟ ،اًْمِعبَوَدِة َواًمنمِّ

                                                                 

ؾمؾسؾي »(، وضعػفو إًمبوين ذم 309/ 16هذه اًمؼصي أظمرضمفو اًمطؼمي ذم شمػسػمه )( 1)

 (.74/ 1ش )إطموديٌ اًمضعقػي
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 اًمنمح:

 شمضؿـ هذا اعمؼطع:

، ♠إبساِٖٝ ايػب١ٗ ايجا١ْٝ عػس٠: االضتدالٍ بكص١ دربٌٜ َع اخلًٌٝ 
 ع٢ً دٛاش االضتػاث١ باملخًٛم.

 :اًمعرض

هقؿ  ل ذم اًمـور ووىمع ذم اًمؽرسمي واًمشدة، خؼِ حو أُ ♠ يؼقًمقن: إن إسمرا

ء، ومؼول ًمف: اقمؽمض ًمف ضمؼميؾ ذم هقؿ:  شأخؽ طموضمي؟» اهلقا أمو إًمقؽ »ومؼول إسمرا

 .(1)شومال

هقؿ : ومؾق يموكً آؾمتغوصمي سمجؼميؾ ذيمو مل يعرضفو قمغم إسمرا ، وضمؼميؾ ىموًمقا

مـ  - شمعومم -ل مـ أومضؾ مالئؽي اًمرِحـ اًمذيـ قمصؿفؿ اهلل ؽِ رؾمقٌل مؾَ 

 معصقتف.

 :اًمـؼض

وٓ يستدل ذم أمقر اًمعؼوئد  أن اًمؼصي ٓ شمثبً، ومل شمـؼؾ سمسـد مؼبقل،: أوٓ

 و صموكقو.وًمؽـ مع ذًمؽ كزيد وضمف .ؿ صمبقشمف، وهذا اًمقضمف يموفؾِ وإطمؽوم إٓ سمام قمُ 

 ًمق ؾمؾؿـو سمصحي اًمؼصي: ومؾقس ومقفو مو يدل قمغم مطؾقهبؿ. :صموكقو

                                                                 

 شمؼدم خترجيف. (1)
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آؾمتغوصمي سموعمخؾقق احلل أن  :يمام ؾمبؼ ذم اًمشبفي اًمتل ىمبؾفو ،وضمف ذًمؽ

ض أمرا يؼدر قمؾقف، يمقػ وىمد رَ طموٌض قمَ  احلوض اًمؼودر ضموئزة، وضمؼميؾ طمل  

ضمـوح، ىمد ؾمدى  مئي ؾمًرآه وًمف  طواًمـىبل ف سملنف ؿمديد اًمؼقى، وصػف رسمُّ 

 ▐.ه إٓ اهلل ر ىمدرَ ؼ قمظقؿ ٓ يؼدُ ؾْ ، ظَم (1)إومؼ

ز آؾمتغوصمي سموٕمقات واًمغوئبلم ذم شمػريٍ  ومقاقمجبو ممـ يستدل هبذا قمغم ضمقا

 اًمؽرسموت، وشمؽػػم اخلطقئوت!.

هقؿ اخلؾقؾ ؿمقخ اعمقطمديـ وإسمر ض أمره ؼ سمحبول اًمتقطمقد وومقى ، شمعؾى طا

ُ  طَمْسبُـَو»: أنىف ىمول ¶ قمـ اسمـ قمبوس وىمد ورد، - شمعومم -هلل   َوكِْعؿَ  اّللى

ِهقؿُ  ىَموهَلَو اًمَقيِمقُؾ، دٌ  َوىَموهَلَو اًمـىوِر، ذِم  أُْخِؼَل  طِملمَ  ♠ إسِْمَرا  طِملمَ ط  حُمَؿى

ٖ  إِنٍّ ٱنلٍّاَس ىَ ﴿: ىَموًُمقا  ٰ َم ّۡ إِي ُ٘ َد َزا ّۡ نَ ُ٘ ۡٚ ّۡ نَٱۡخَش ُس ٚاْ َُ فُ ا ۡد ََجَ َٖ ْ َذۡصبُ ٚا ُ ل ا ا َوىَ
َُ ٱ كِي َٚ ۡ ل َّ ٱ ُ َوِٕۡف  .(2)ش [173: قمؿران آل]﴾ ّللٍّ

• • •

                                                                 

 (.174(، ومسؾؿ )3232يـظر: صحقح اًمبخوري )( 1)

 (.4563حف )أظمرضمف اًمبخوري ذم صحق (2)
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 :اًمشقخ ؒىمول  

ٍي شُمْػَفُؿ  َوًْمـَْختِْؿ اًْمِؽتَوَب  قَؿٍي ُمِفؿى
َ سمسمِِذيْمِر آَيٍي قَمظِ ـْ ُكْػِرُد هَل َم، َوًمِؽ و اًْمَؽالََم اَم شَمَؼدى

سُمدى أَْن َيُؽقَن  ًمِِعظَِؿ ؿَملهِْنَو، َوًمَِؽثَْرِة اًْمَغَؾِط وِمقَفو، وَمـَُؼقُل: َٓ ظِمالََف أَنى اًمتىْقطِمقَد ٓ

َسوِن، َواًْمَعَؿؾِ  ـِ  .سمِوًْمَؼْؾِى، َواًمؾِّ ـْ َهَذا مَلْ َيُؽ ٌء ِم وَمِنْن  :اًمّرضُمُؾ ُمْسِؾامً  وَمِنْن اظْمتَؾى َرْ

ْ َيْعَؿْؾ سمِِف وَمُفَق يَمووِمٌر ُمَعوكٌِد، يَمِػْرقَمْقَن َوإسِْمِؾقَس، َوأَْمثَوهِلاَِم. َوَهَذا قَمَرَف اًمتىْقطِم  قَد َومَل

ـُ َكْػَفُؿ َهَذا، َوَكْشَفُد أَنُف  ـَ اًمـَوِس، َيُؼقًُمقَن: )َهَذا طَمٌؼ، َوَكْح َيْغَؾُط وِمقِف يَمثػٌِم ِم

ـْ َٓ َكْؼِدُر أَْن َكْػَعَؾُف، وَ  ـْ َواوَمَؼُفْؿ(، َوهَمػْمَ احْلَُؼ، َوًمِؽ ٓى َم َٓ جَيُقُز قِمـَْد أَْهِؾ سَمَؾِدَكو إ

، َومَلْ  ِي اًْمُؽْػِر َيْعِروُمقَن احْلَؼى َى أَِئؿى
ْسِؽلُم أَنى هَموًمِ

ِ
ـَ إقَْمَذاِر. َومَل َيْعِرْف اعْم َذًمَِؽ ِم

ـَ إقَْمَذار، يَماَم ىَموَل شَمَعومَم   ِم
ٍ
ء ٌَمْ

يُمقْه إٓى ًمِ ۡواْ أَِبٱشۡ ﴿ :َيؽْمُ ٖ  َۡتَ َٓ ِ َث ا َيِٰج ٱّللٍّ
ِِيَل   ـَ أَيوِت، يَمَؼْقًمِفِ [9]اًمتقسمي:  ﴾ىَ َٚن ﴿ :، َوهَمػْمِ َذًمَِؽ ِم ا َحفۡرِنُ َٓ ٌَ ۥ  ُٗ َ ٕٚ َحۡفرِنُ

 ّۡ ُ٘ آَء َٖ ۡب
َ
 .[146]اًمبؼرة: ﴾ أ

وَمُفَق  ،َؼْؾبِفِ َوُهَق ٓ َيْػَفُؿف، َوَٓ َيْعتَِؼدُه سمِ ، وَمِنْن قَمِؿَؾ سمِوًمتىْقطِمقِد قَمَؿاًل فمَوِهًرا 

ـَ اًْمَؽووِمِر اخْلَوًمِِص، يَماَم ىَموَل شَمَعومَم:  ۡرِك إِنٍّ ﴿َمـَووِمٌؼ، َوُهَق َذ  ِم يِنَي ِِف ٱَّلٍّ َنٰهِ ُٓ ۡ ل ٱ
ارِ  َٔ ٱنلٍّ ِْ َِ ۡشَه

َ
 .[145﴾ ]اًمـسوء: ٱۡۡل
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ْؾتََفو ذِم أَْخِسـَِي اًمـىو ـْ َيْعِرُف َوَهِذِه َمْسلََخٌي ـمَِقيَؾٌي شَمبلُِم ًَمَؽ إَِذا شَملَمى ِس: شَمَرى َم

ـْ َيْعَؿؾ سمِِف  ُك اًْمَعَؿَؾ: خِلَْقِف َكْؼِص دكقَوُه، أَْو ضَموِهِف، أَْو ُمْؾِؽِف. َوشَمَرى َم ، َوَيؽْمُ احْلَؼى

ـًو، وَمِنَذا ؾَملْختَُف قَمامى َيْعتَِؼُدُه سمَِؼْؾبِِف إَِذا ُهَق َٓ َيْعِروُمف.
 فمَوِهًرا َٓ سَموـمِ

ػَ  قَْؽ سمِ َؾ ـْ قَم ًَمِؽ  َو
ِ
وِب اّللى تَ ـْ يِم لْمِ ِم تَ َي  :- شَمَعومَم  -ْفؿ آ

و َم، َوِهل ىَمْقًُمفُ أُوٓمَُهَ ّۡ : ﴿: َمو شَمَؼدى َمُِٰٖس ُرواْ ىَۡد َزَهۡرحُّ َبۡفَد إِي ﴾ ََل َتۡفَخذِ

  .[66]اًمتقسمي: 
ِ
وَم َمع َرؾُمقِل اّللى ـَ هَمَزوا اًمرُّ ِذي َحوسَمِي اًمى ًَ أَنى سَمْعَض اًمصى ْؼ وَمِنَذا حَتؼى

ْزِح يمَ ☺  ُؿ  ،َػُروا سمَِسبَِى يَمِؾَؿٍي ىَموًُمقَهو قَمغَم َوضْمِف اعْمَ َ ًَمَؽ أَنى اًمىِذي َيتَؽؾى شَمبلَمى

ـْ َكْؼِص َموٍل أَْو ضَموهٍ َيْعَؿُؾ سمِِف ظَمْقومً وسمِوًْمُؽْػِر،  ـْ  ،أَْو ُمَداَراًة َٕطَمٍد  ،و ِم ى أقَْمظَُؿ مِم

ُؿ سمَِؽِؾَؿٍي َيْؿَزُح هِبَو.  َيتَؽؾى

قَُي: ىَمْقًُمُف شَمَعومَم: َوأَيُي 
ۡزرِهَ ﴿اًمثىوكِ

ُ
ٔۡ أ َْ ٔۢ َبفۡدِ إِيَمِِٰٖٗۦٓ إَِلٍّ  ِْ ِ ٔ َزَهَر ةِٱّللٍّ َْ

ُسۡهرِ َصۡدر   ِٱُۡ َح ة ٔ َۡشَ ٍّْ ِٔ َوَلِٰسٔ  ٰ يَم ِٱۡۡلِ ۢ ة َّٔ ِ ه َٓ ۡػ ُْ ۥ  ُٗ ُت ِۡ ﴾ ]اًمـحؾ: اَوىَ

ـْ أُ أَييَ  [106 ٓى َم  إ
ِ
ـْ َهُمَٓء ُ ِم يْمِرَه َمَع يَمْقِن ىَمْؾبِِف ُمطَْؿِئـ و ، وَمَؾْؿ َيْعُذُر اّللى

و هَمػْمُ َهذا وَمَؼْد يَمَػَر سَمْعَد إِياَمكِف وإِلياَمِن، َوأمى
ًء وَمَعَؾُف ظَمْقوًمو، أَْو ـمََؿًعو، أَْو  :سمِ ؾَمَقا

ًي سمَِقـمَـِِف، أَْو أَْهِؾِف، أَْو قَمِشػَمشمِِف، أَْو َموًمِِف، أَْو وَمَعؾَ  ُف قَمغَم َوضْمِف ُمَداَراًة َٕطَمٍد، أَْو َمَشحى

ِض إٓى اعْمُْؽَرَه. ْزِح، أَْو ًمَِغػْمِ َذًمَِؽ ِمـ إَهْمَرا  اعْمَ

: ـْ ضِمَفتلَْمِ  وَمؤَيُي شَمُدلُّ قَمغَم َهَذا ِم
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ۡزرِهَ ﴿إُومَم: ىَمْقًُمُف: 
ُ
ٔۡ أ َْ ـِ ﴾إَِلٍّ  ٓى  ، وَمَؾْؿ َيْستَثْ ـْ أيُْمِرَه. َوَمْعُؾقٌم أنى  إ َم

َٓ  اًْمَؽالَمِ وَ  قَمغَم اًْمَعَؿِؾ ٓى ْؽَرُه إِ اإلْكَسوَن َٓ يُ  قَمِؼقَدِة اًْمَؼْؾِى، وَمالَ ُيْؽَرُه واًمِػْعِؾ، 

 قَمَؾقَْفو أَطَمٌد.

قَُي: ىَمْقًُمُف شَمَعومَم 
ِ ﴿ :اًمثىوكِ ۡجَيا لََعَ ٱٓأۡلِخَرة ةَ ٱَّلَّ ٰٚ َي ْ ٱۡۡلَ ٚا ُّ ٱۡشَخَرتَّ ُٙ جٍّ

َ
ًَ ةِأ ِ ٰل ، ﴾َذ

ـْ سمَِس  ْ َيُؽ َح أنى اًْمَعَذاب مَل بىيِ واجْلَْفِؾ وبَِى آقْمتَِؼوِد وَمٍَمى ، أَْو حَمَ ـِ ْي ؾدِّ
 اًْمبُْغِض ًمِ

 ُ ، َواّللى ـِ ي ْكقَو، ومآثََرُه قَمغَم اًمدِّ ـْ طُمظُقِظ اًمدُّ اَم ؾَمبَبُُف أَنى ًَمُف ذِم َذًمَِؽ طَمظ و ِم اًْمُؽْػِر، َوإِكى

 أقَْمَؾُؿ.

 اًمنمح:

 هذه ظمومتي اًمؽتوب، وىمد شمضؿـً مو يليت:

د يتعؾؼ سموًمؼؾى واًمؾسون واًمعؿؾ، ومال يؽقن اعمرء مقطمدا أن اًمتقطمق: أوٓ

 إٓ إذا قمؼد هذه اًمثالصمي قمغم شمقطمقد رسمف.

رطمف: مل يؽـ مقطمدا، وًمق يمون ىمؾبُ  ف ومؿـ أظمؾ سمتحؼقؼ اًمتقطمقد سمؾسوكف وضمقا

يعتؼد اًمتقطمقد اًمصحقح، وهذا طمول إسمؾقس وومرقمقن وهمػممهو مـ أهؾ اًمؽػر، 

َٙاوَ ﴿: - قمـ ومرقمقن وىمقمف -ىمول شمعومم  ِ ّۡ  َحَرُدواْ ة ُٙ ُص ُٕه
َ
آ أ َٙ ۡخ َٖ َي ۡي ا ُؽِۡ  َوٱۡشتَ ًٓ

ا ًّٚ ُِ ـُ رطمف ًمؽـف مل يعؼد قمؾقف ومـ طمؼى  ،[14: اًمـؿؾ]﴾ َو ؼ اًمتقطمقد سمظوهر ضمقا

 ف مل يـػعف ذًمؽ، يمحول اعمـوومؼلم اًمذيـ هؿ ذم اًمدرك إؾمػؾ مـ اًمـور.ىمؾبَ 
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تؼود سموًمؼؾى، وهذا يمام ىمول أهؾ اًمسـي ذم اإليامن، إكف ىمقل سموًمؾسون، واقم

رح.  وقمؿؾ سموجلقا

أن حتوومظ  قمغم ؼً اًمتقطمقد سموًمؼؾى واًمؾسون واًمعؿؾ، وموطمرصإذا طمؼى : صموكقو

قمغم هذه اجلقهرة اًمثؿقـي، ومنهنو شمذهى سملجس إمقر ذم كظر اًمـوس، وقمغم 

صف ـؼِ د أن يتػطـ ًمـقاىمض اًمتقطمقد، واًمؼقادح ذم يمامًمف، واًمـظر ومقام يُ اعمقطمِّ 

 ًمبعد قمـ ذًمؽ، ومفذا مـ كػقس اًمعؾؿ ومفؿف.وخيدؿمف، وجيتفد ذم ا

اًمذيـ ظمرضمقا ًمؾجفود ذم ؾمبقؾ اهلل، ومع رؾمقل  سمعض اًمصحوسمير أن وشمذيمى 

 ح واًمؾعى.زْ سمسبى يمؾؿي قموسمرة ظمرضمً قمغم وضمف اعمَ  يمػروا ،اهلل

 إمم أن إينِّ  ،واهلل»ثـل قمؾقف ذم وضمفف يؼقل: إذا أُ  ويمون اسمـ شمقؿقي ؒ

 .(1)شؾؿً سمعد إؾمالمو ضمقداأضمدد إؾمالمل يمؾ وىمً، ومو أؾم

ًمعبد احلذَر واًمتقؼظ واًمتحرز مـ يمؾ ممصمر قمغم صػوء اًمتقطمقد اومفذا يقرث 

مـ هزل سمٌمء »: ، وؾمبؼ سمقون ذًمؽ سملدًمتف وأىمسومف وأمثؾتف ذم سموب(2)وظمؾقصف

 .شذح يمتوب اًمتقطمقد»مـ  ،شومقف ذيمر اهلل أو اًمؼرآن أو اًمرؾمقل

وىمع قمؾقف كؼطي طمؼم ًمتؽدر، ًمؽـ وًمق  ،سمعض اًمـوس حيوومظ قمغم صمقسمف اجلديد

 ٓ حيرك ًمذًمؽ ؾمويمـًو!.هق ر ديـف ويتسخ إيامكف وشمقطمقده، ورسمام يتؽدى 

                                                                 

 .122ص  ،مجع اسمـ ىموؾمؿ ،شاعمستدرك قمغم ومتووى اسمـ شمقؿقي» (1)

: اًمتقطمقد أصؾَُػ رء وأنزهف وأنظػف وأصػوه: »194ص شاًمػقائد»ىمول اسمـ اًمؼقؿ ذم  (2)

ؿُمف ويدكِّ 
ِ
 ش.سف ويمصمر ومقفوملدكك رء خيد
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 يمره وىمؾبف مطؿئـ سموإليامن،ر مـ ذًمؽ إٓ مـ أُ عذَ صمؿ ذيمر اًمشقخ أنف ٓ يُ 

﴿ َّۢٔ ِ ه َٓ ۡػ ُْ ۥ  ُٗ ُت ِۡ ۡزرِهَ َوىَ
ُ
ٔۡ أ َْ ٔۢ َبفۡدِ إِيَمِِٰٖٗۦٓ إَِلٍّ  ِْ ِ ٔ َزَهَر ةِٱّللٍّ َْ  ِٔ ٰ يَم ِٱۡۡلِ ة

َح ةِٱُُۡسۡهرِ َصۡدر   ٔ َۡشَ ٍّْ َٔ ٱَوَلِٰسٔ  ِ ّْ ّۡ َكَظب   ِٙ ۡي َِ ٌب ا َذَف َذا ـَ  ّۡ ُٙ َ ل ِ َو ّللٍّ
ِؾيّ   ِ  ١٠٦ ـَ ۡجَيا لََعَ ٱٓأۡلِخَرة ةَ ٱَّلَّ ٰٚ َي ْ ٱۡۡلَ ٚا ُّ ٱۡشَخَرتَّ ُٙ جٍّ

َ
ًَ ةِأ ِ ٰل ، [107-106]اًمـحؾ: ﴾ َذ

ء ومعؾف أو مشحي سمقـمـف، أو أهؾف، أو ، ظمقومو :وأمو همػم هذا ومؼد يمػر سمعد إيامكف، ؾمقا

 إٓ اعمؽره. ،ح، أو ًمغػم ذًمؽ مـ إهمراضزْ أو موًمف، أو ومعؾف قمغم وضمف اعمَ  ،قمشػمشمف

 أيي شمدل قمغم هذا مـ ضمفتلم:و

ۡزرِهَ ﴿: ىمقًمف: إومم
ُ
ٔۡ أ َْ إٓ اعمؽره،  - شمعومم -ومؾؿ يستثـ اهلل ﴾، إَِلٍّ 

 ؼول.يمام يُ  ،وآؾمتثـوء معقور اًمعؿقم

ؽره إٓ قمغم اًمؽالم أو اًمػعؾ، وأمو قمؼقدة اًمؼؾى ومال قم أن اإلكسون ٓ يُ ومعؾ

 ؽره قمؾقفو أطمد.يُ 

ِ ﴿: ىمقًمف شمعومم: واًمثوكقي ۡجَيا لََعَ ٱٓأۡلِخَرة ةَ ٱَّلَّ ٰٚ َي ْ ٱۡۡلَ ٚا ُّ ٱۡشخََرتَّ ُٙ جٍّ
َ
ًَ ةِأ ِ ٰل  :﴾َذ

قمتؼود أو اجلفؾ أو اًمبغض ًمؾدومٍمى  يـ أو ح أن هذا اًمؽػر واًمعذاب مل يؽـ سمسبى ٓا

ـ.  حمبي اًمؽػر، وإكام ؾمببف أن ًمف ذم ذًمؽ طمظو مـ طمظقظ اًمدكقو ومآثره قمغم اًمدي

 أقمؾؿ. ▐واهلل 

 آخف وصحبف وؾمؾؿ.قمغم وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد و

• • •
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حو يمون هذا اعمتـ مرضمعو ذم اًمشبفوت اعمثورة طمقل شمقطمقد اًمعبودة، ويمون صمؿي 

ِّ أردت أن أُ  ذيمر ذم اًمؽتوب،ف اعمفؿي مل شمُ بَ سمعض اًمشُّ  ًمتحصؾ  :ؿ اًمؽتوب سمذيمرهومت

طمد، وهل ؾمً ؿمبفوت، اًمػوئدة، وجيتؿع قمؼد مفامت اًمشبفوت ذم مؽون وا

 إًمقؽ سمقوهنو:

فٞ ٚقٛع ايػسى يف ٖرٙ األ١َ  .:ايػب١ٗ األٚىل:ْ 

 اًمعرض:

 قمغم ذًمؽ أدًمي مـفو: : إن هذه إمي معصقمٌي مـ اًمنمك، ودلى ا ىموًمق

ظَمَرَج َيْقًمو وَمَصغمى قَمغَم أَْهِؾ  طنى اًمـىبِلى أَ  : ؓ قمـ قُمؼبَي سمـ قمومر: أوٓ

 ًِ قِّ ـؼَْمِ  ،أُطُمٍد َصاَلشَمُف قَمغَم اعْمَ
ِ
َف إِمَم اعْم وَمَرٌط ًمَُؽؿْ »وَمَؼوَل:  ،صُمؿى اْكٍَمَ ينِّ  قٌد  ،إِ ؿَمِف و  نَ َوأَ

قُْؽْؿ،  و -َوإِينِّ  قَمَؾ
ِ
َنْظُُر إِمَم طَمْقيِضَ  -اهلل َٕ  ًُ ق

ينِّ أُقْمطِ َوإِ َن،  ْٔ ـِ  ا ِئ قَح ظَمَزا َمَػوشمِ

َْرِض، ْٕ ْرِض أَْو َمػَوشمِقَح ا َ ْٕ  و -َوإيِنِّ  ا
ِ
يُمقا سَمْعِدي،  -اهلل َمو أَظَموُف قَمؾَقُْؽْؿ أَْن شمنُْمِ

قَفو وِم ُسقا  ووَم ـَ شَم ْن  قُْؽْؿ أَ َؾ ظَموُف قَم ـْ أَ ًَمِؽ  .(1)شَو

ًمبعدهو  :ٓ خيوف قمغم أمتف اًمنمكط أن اًمـبل دًمقؾ قمغم ومػل هذا احلديٌ 

 ؾمالمتفو مـف.قمـف و

                                                                 

 (.2296، ومسؾؿ )، وذم مقاضع أظمرى(1344: أظمرضمف اًمبخوري )متػؼ قمؾقف( 1)



 

- 169 - 

 

ًُ اًمـىبِل ىم قمـ ضموسمر ؓ: صموكقو وَن ىَمْد »يُؼقُل: ط ول: ؾَمِؿْع قْطَ إِنى اًمشى

ًْمَعَرِب  يَرِة ا قَن ذِم ضَمِز َس أَْن يَعْبَُدهُ اعمَُْصؾُّ جِ ُفؿْ  ،أَ ـَ قْ ْحِريِش سَم تى ـْ ذِم اًم ًَمِؽ   .(1)شَو

ـِ أيب ؾمػقوَن قمـ : صموًمثو ًُ اًمـىبِلى ىم ¶ُمعوويَي سم َيُؼقُل: ط ول: ؾَمِؿْع

وقَميُ » ِي ُمْستَؼِقاًم طَمتىك شمَُؼقَم اًمسى ُمى ْٕ َل أَْمُر َهِذهِ ا ـْ يََزا   ،ًَم
ِ
ْمُر اهلل يِتَ أَ

لْ َي ْو طَمتىك   .(2)شأَ

: ومفذه إطموديٌ ومقفو سمشورة وومضؾ هلذه إمي، وأهنو قمغم آؾمتؼومي  ىموًمقا

 .- شمعومم -واخلػم، واًمسالمي مـ اًمنمك سموهلل 

 اًمـؼض:

 ريؼ سملم أمريـ:يـبغل اًمتػ

 :وٓ يؽقن وىمقع إمي يمؾفو ذم اًمنمك دون اؾمتثـوء أطمد، ومفذا مـتٍػ  -1

 ًمألدًمي اعمذيمقرة.

 هذا حمؾ اًمبحٌ.ووىمقع سمعض إمي ذم اًمنمك.  -2

ب قمام أوردوه مـ وضمفلم:  واجلقا

 ومـفو:. إول: إدًمي قمغم وىمقع اًمنمك ذم هذه إمي

وقَميُ  شَمُؼقمُ  َٓ »: طرؾمقل اهلل  : ىمولىمول قمـ أيب هريرة ؓ -1  اًمسى

  أََخقَوُت  شمَْضطَِرَب  طَمتىك
ِ
َسوء يُ  :اخلََؾَصيِ  َوُذو .(3)شاخلََؾَصيِ  ِذي قَمغَم  َدْوسٍ  كِ  ـمَوهِمقَ

تِل َدْوسٍ   .اجلَوِهِؾقىيِ  ذِم  َيْعبُُدونَ  يَموُكقا  اًمى

                                                                 

 (.2812أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف ) (1)

 (، ومقاضع أظمرى.7312أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف )( 2)

 (.2906(، ومسؾؿ )7116: أظمرضمف اًمبخوري )متػؼ قمؾقف (3)
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ًُ ىموًمً: ▲ قمـ قموئشي  -2   رؾمقَل  ؾمؿع
ِ
ُى »: يؼقل☺ اّللى َيْذَه  ٓ

َفوُر طَمتى  ـى َواًم ُؾ  قْ ىاًمؾى ًْمُعزى َوا َد اًمالىُت  بَ شُمْع  .(1)شك 

ْؾَحَؼ » طمديٌ صمقسمون ؓ ذم اًمبوب، وومقف: -3 َي وقَمُي طَمتىك  شَمُؼقُم اًمسى  َٓ

ْوصَمونَ  َ ْٕ ا تِل  ـْ أُمى وٌم ِم ئَ وِم َد  بُ شَمْع يِملَم، َوطَمتىك  وعْمنُْمِ تِل سمِ ـْ أُمى  .(2) شطَمل  ِم

ب قمام اؾمتدًمقا سمف  :اًمقضمف اًمثوين: اجلقا

ينِّ »ىمول:  طأَنى اًمـىبِلى  :بَي سمـ قمومر ؓطمديٌ قُمؼأوٓ:    -َوإِ
ِ
 -واهلل

قَفو وِم ُسقا  ووَم ـَ شَم ْن  ـْ أَظَموُف قَمؾَقُْؽْؿ أَ
يُمقا سَمعِْدي، َوًمَؽِ ظَموُف قَمؾَقُْؽْؿ أَْن شمنُْمِ  .(3)شَمو أَ

 وأضمقى قمـف سملضمقسمي:

 ، ومقؽقن ظموصو هبؿ.╚ أن اخلطوب ًمؾصحوسمي -1

حو ورد  :ؼع إمي ذم اًمنمك مجقعوأن اعمراد جمؿقع إمي، ومال يؿؽـ أن شم -2

ل ـموئػي مـ إمي قمغم احلؼ.  أنف ٓ شمزا

 ـ يؼع ذم اًمنمك.ـ إمي مَ مِ  ظمؼم سملنى أنف ىمول ذًمؽ ذم أول إمر، صمؿ أُ  -3

                                                                 

 (.2907( أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )1)

(، واًمطقوًمز 3952(، واسمـ موضمف )4252أظمرضمف هبذا اًمؾػظ: أبق داود ذم ؾمــف ) (2)

 ، وهمػمهؿ.(22395(، وأِحد )1084)

 شمؼدم خترجيف. (3)
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ًُ اًمـبل ول: ىم  ؓ طمديٌ ضموسمرصموكقو:  ْد »: يؼقل طؾمؿع قْطَوَن ىمَ إِنى اًمشى

يرَ  قَن ذِم ضَمِز َس أَْن يَعْبَُدهُ اعمَُْصؾُّ جِ ًْمَعَرِب أَ ُفؿْ  ،ِة ا ـَ قْ ْحِريِش سَم تى ـْ ذِم اًم ًَمِؽ  .(1)شَو

 وأضمقى قمـف سملضمقسمي:

أن هذا إظمبور قمام وىمع ذم كػس اًمشقطون ذًمؽ اًمقىمً حو رأى فمفقر  -1

 اًمديـ ويمثرة اًمداظمؾلم ومقف، وًمؽـف ٓ يدل قمغم قمدم اًمقىمقع.

د اعمجؿقع، -2 ومفذا مقموس مـف أن دمتؿع إمي قمغم قمبودة  أن اعمرا

قنَ ويدل قمؾقف ًمػظ ) ،اًمشقطون  ( اًمذي يػقد اًمعؿقم.اعْمَُصؾُّ

وٓ ؿمؽ أن مـ أىموم  .ًمظوهر احلديٌ :أن اعمقموس مـف: مـ أىموم اًمصالة -3

وصموناًمصالة طمؼ إىمومتفو يبعُ   وموًمصالة شمـفك قمـ اًمػحشوء واعمـؽر. :د أن يؼع ذم قمبودة ٕا

ًُ اًمـبل ىمول:  ¶طمديٌ معوويي سمـ أيب ؾمػقون صموًمثو:  يؼقل: ط ؾمؿع

وقَميُ ًمَ » شَمُؼقَم اًمسى ُمىيِ ُمْستَؼِقاًم طَمتىك  ْٕ َل أَْمُر َهِذهِ ا   ،ـْ يَزَا
ِ
ْمُر اهلل يِتَ أَ

لْ َي ْو طَمتىك   .(2)شأَ

 سملخػوظ خمتؾػي: هذا احلديٌ أظمرضمف اًمبخوري ذم مقاضع

يِتَ »: وملظمرضمف سمؾػظ َيلْ ـْ ظَموًمَػَُفْؿ طَمتىك  يُ فمَوِهِريـَ قَمغَم َم ُمى ْٕ ا ُل َهِذهِ  شَمَزا  َٓ ُر َو ْم  أَ

وِهُرونَ   َوُهْؿ فمَ
ِ
 .(3)شاّللى

                                                                 

 شمؼدم خترجيف.( 1)

 شمؼدم خترجيف. (2)

 .(3116)أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف  (3)
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ـْ ظَمَذهَلُْؿ »وأظمرضمف سمؾػظ:  ُهْؿ َم َيرُضُّ  َٓ  
ِ
ىَموئَِؿيٌ سمِلَْمِر اّللى يٌ  تِل أُمى ـْ أُمى ُل ِم َزا َي  َٓ

ًمَِؽ   َوُهْؿ قَمغَم َذ
ِ
ْمُر اّللى ُفْؿ أَ قَ

تِ لْ َي َػُفْؿ طَمتىك  ـْ ظَموًَم َٓ َم  .(1)شَو

ُل »وأظمرضمف سمؾػظ:  َزا َي  َٓ  
ِ
ْمِر اّللى لَ ٌي ىَموِئَؿٌي سمِ ل أُمى

تِ ـْ أُمى  .(2) ش.. ِم

، وشمبلم ممو ؾمبؼ أن سمعضفو إمم سمعض ػفؿ سمضؿ أخػوفمف وروايوشمفواحلديٌ يُ 

د سمعض إمي ٓ يمؾفو.  اعمرا

يًمف: )ىمق»ىمول اسمـ طمجر:  ُمى ْٕ ا َل َهِذِه  َزا شَم ـْ  ي يمسمعض إ :يعـل ،(ًَم  جيلء اممى

طمو سمف  .(3)شُمٍَمى

دا٤ املٛت٢ ايجا١ْٝ: ايػب١ٗ  .َا ٚزد َْٔ 

 اًمعرض:

يؼقًمقن: إن كداء اعمقشمك ورد قمـ اًمسؾػ اًمصوًمح مـ اًمصحوسمي ومؿـ سمعدهؿ، 

 ومـ ذًمؽ مثال:

وُه، ضَمَعَؾ  ط اًمـىبِلُّ  صَمُؼَؾ  َحىوىمول:  قمـ أنس ؓ: أوٓ ًْ  َيتََغشى  وَمَؼوًَم

الَمُ  قَمَؾقَْفو - وَموـمَِؿيُ  َس »: هَلَو وَل وَمؼَ  أَبَوُه، يَمْرَب  َوا: - اًمسى قْ قِؽ  قَمغَم  ًَم بِ  سَمْعدَ  يَمْرٌب  أَ

                                                                 

 (.3641أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف ) (1)

 (.7460أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف ) (2)

 (.115/ 1) شومتح اًمبوري» (3)
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ْقمِ  قَ ًْ  َموَت  وَمَؾامى  ،شاًم و أَضَموَب  أَبَتَوُه، َيو: ىَموًَم ـْ  أَبَتَوْه، َيو َدقَموُه، َرسم   اًمِػْرَدْوسِ  ضَمـىيُ  َم

يَؾ  إِمَم  أَبَتَوهْ  َيو َملَْواْه،  .(1)َكـَْعوهْ  ضِمؼْمِ

اُْذيُمْرَكو َيو »ط: مقت اًمـبل أنف ىمول سمعد  ؾ قمـ أيب سمؽر ؓؼِ كُ : صموكقو

ـْ سَموًمِؽ ـْ ِم ّؿُد قِمـَْد َرسّمؽ، َوًْمـَُؽ  .شحُمَ

 يمون ؿمعور اعمسؾؿلم يقم اًمقاممي ذم ىمتول اعمرشمديـ: يو حمؿداه.: صموًمثو

 ًمف: -ط قمؿي اًمـبل  -ضموء ذم رصموء صػقي سمـً قمبداعمطؾى : راسمعو

ًَ َرضَموَءكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  يُمـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
 أَٓ َيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو َرؾُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَل اّللى

  

 ًَ ا َومَلْ شَمــــــــــــــــــــــــــــــــــُؽ ضَمووِمقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَويُمـْــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــو سَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

   

 وَمَؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْق أَنى َربى اًْمَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرِش أَبْؼــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَك سَمقْـَـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

  

ـى أَْمــــــــــــــــــــــــــــــــَرُه يَمـــــــــــــــــــــــــــــــوَن َموِضــــــــــــــــــــــــــــــــقَو  ؾَمـــــــــــــــــــــــــــــــِعْدكو َوًَمِؽـــــــــــــــــــــــــــــــ

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيً  قـى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُم حَتِ  اًمسى

ِ
ـَ اّللى  قَمَؾقْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَؽ ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ـَ اًْمَعـــــــــــــــــــــــْدِن َراِضـــــــــــــــــــــــقَو ــــــــــــــــــــــوٍت ِمـــــــــــــــــــــــ ًَ ضَمــى (2)َوأُْدظِمْؾــــــــــــــــــــــ
 

   

: ومفذه كداءات ممو يدل قمغم  :رسمعد مقشمف، ومل شمـؽَ  طًمؾـبل  قموءٌ ود (3)ىموًمقا

ز دقموئف وآؾمتغوصمي سمف سمعد مقشمف.  ضمقا

                                                                 

 .(4462أظمرضمف اًمبخوري ذم صحقحف ) (1)

 .ؾمقليت خترجيف ىمريبو (2)

 .433ص شؿمبفوت اعمبتدقمي»هـوك أمثؾي أظمرى ذيمرهو اهلذيؾ ذم  (3)
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 :اًمـؼض

 ـوىمش هذه اًمشبفي مـ ضموكبلم: ضموكى اًمروايي، وضموكى اًمدرايي.شمُ 

 :اجلوكى إول: ضموكى اًمروايي

م ذم خترجيفو.صموسمتي ذم صحقح اًمبخوري ▲مؼقًمي أؾمامء  -1  ، يمام شمؼدى

َيو  ،اُْذيُمْرَكو»ط: نف ىمول سمعد مقت اًمـبل ؼؾ قمـ أيب سمؽر ؓ أمو كُ  -2

ومال يصح، سمؾ مل أىمػ قمؾقفو مسـدة ذم رء مـ اًمؽتى، وىمد ، شقِمـَْد َرسّمؽ ،حُمَّؿدُ 

مجع اًمقؾموئؾ ذم »، ومال قمكم اًمؼوري ذم (1)شػنُ اًمروض إُ »ذيمرهو اًمسفقكم ذم 

 .(2)شذح اًمشامئؾ

ين:  قمـ  طمسـ ظمولٍ  ا رواه سمسـد صحقح أوٓ أقمؾؿ أطمدً »وىمول اًمسفسقا

 -وؾموىمف سمطقًمف، صمؿ ىمول:  -. .ي، إكام ذيمره صوطمى اعمقاهى سمغػم ؾمـد .اًمعؾى 

هؽذا ذيمره صوطمى اعمقاهى سمال ؾمـد، ومل يتعرض ؿمورطمف اًمعالمي حمؿد سمـ 

سمؾ هـوك ىمريـي شمدل قمغم أنف ًمقس مـ يمالم  ،ًمسـده -أجضو  -قمبد اًمبوىمل اًمزرىموين 

م قمغم إمي كداءه سموؾمؿف، ىمول طمرى  - شمعومم -اًمصديؼ ؓ، وهل أن اهلل 

َٗعٓ ﴿شمعومم:  ْ ُد ٚا ُِ َف َٗعٓءِ َبۡفِظُسّ َبۡفظ  َلٍّ ََتۡ ُد ٌَ  ّۡ ُس َٖ يۡ ﴾ اَء ٱلرٍُّشِٚل ةَ

ورومع  ،ٓ دمعؾقا دقموءه وشمسؿقتف يمـداء سمعضؽؿ سمعضو سموؾمؿف :أي[، 63]اًمـقر:

                                                                 

 .(444/ 4) شاًمروض إنػ» (1)

 .(216/ 2)ش مجع اًمقؾموئؾ ذم ذح اًمشامئؾ»(2)



 

- 175 - 

 

: يو رؾمقل اهلل ع يو كبل اهلل، م ،اًمصقت سمف واًمـداء وراء احلجرات، وًمؽـ ىمقًمقا

ومؽقػ يؼقل أومضؾ إمي سمعد اًمرؾمقل  .اًمتقىمػم واًمتقاضع وظمػض اًمصقت

 .(1)ش)يو حمؿد(؟!ط 

ـ: يو حمؿداه، ذيمره يمِ مو ذُ  -3 ر مـ أن ؿمعور اعمسؾؿلم يقم اًمقاممي ذم ىمتول اعمرشمدي

ٕمؿ»اًمطؼمي ذم  قمـ  ،قمـ ؾمقػ ،قمـ ؿمعقى ،اًمسي يمتى إزمى »ىمول:  (2)ششموريخ ا

رضمؾ مـ سمـل ؾمحقؿ ىمد ؿمفدهو مع ظموًمد .. وكودى قمـ  ،قمـ أبقف ،اًمضحوك سمـ يرسمقع

ـود واهٍ  .شسمشعورهؿ يقمئذ، ويمون ؿمعورهؿ يقمئذ: يو حمؿداه  .(3)وهذا إؾم

: ومؼد رواهو اًمطؼماين ذم طاعمطؾى ًمؾـبل  ي صػقي سمـً قمبدقى أمو مرصمِ  -4

ًْ »قعي قمـ أيب إؾمقِد قمـ قمروة، ىمول: هلَ  ـمـ ـمريؼ اسم (4)شاًمؽبػماعمعجؿ » ىَموًَم

 : ومؼدروة مل يدرك صػقيع قمؾقف، وقمُ توسمَ قعي متؽؾؿ ومقف، ومل يُ واسمـ هلَ ، .ش.. َصِػقىيُ 

 قمنميـ!.، وموشمً صػقي ؾمـي صمالث وقمنميـ د ؾمـيًمِ وُ 

                                                                 

 .389صش صقوكي اإلكسون» (1)

 .(281/ 2)ش شموريخ إمؿ» (2)

ثقن مل يؼؾ إهنؿ يموكقا يستغق»ومؼول:  ششملؾمقس اًمتؼديس»ذم أضموب قمـف اًمشقخ أبو سمطلم  (3)

ٕهنؿ  :ومال ؿمبفي ًمؽ ومقف. سمف ذم احلرب، وٓ أهنؿ يدقمقكف، سمؾ ىمول: هذا ؿمعورهؿ ذم احلرب

يمام روي أن  ،سمعضو يموكقا يستعؿؾقن اًمشعور ذم احلرب سموؾمؿ أو يمؾؿي ًمقعرف سمعضفؿ

 .(شأمً أمً)وذم سمعضفو  (طمؿ ٓ يـٍمون)ؿمعورهؿ ذم سمعض همزواهتؿ 

 .(24/320)ش اعمعجؿ اًمؽبػم» (4)
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 :اجلوكى اًمثوين: ضموكى اًمدرايي

ر مسلخي مفؿي وىمع ومقفو اًمؾبس، وهل ضوسمط اًمـداء اًمنميمل رى يـبغل أن حُت 

 وهمػم اًمنميمل.

 ؾقق همػم ىمودر يعتؼم ذيمو؟سمعبورة أظمرى: هؾ يمؾ كداء عمخ

ب: سمنطمدى أدوات اًمـداء، وهل: اهلؿزة،  -ٓ، وسمقون ذًمؽ: أن اًمـداء  اجلقا

 :(1)يؼع قمغم وضمفلم -أي، يو، أجو، هقو، )وا( اًمـدسمي 

                                                                 

واًمـتقجي اعمـفجقي مـ هذا اًمتؼرير: أن »: د. ؾمؾطون اًمعؿػمي، صمؿ ىمول اًمتؼسقؿهذا ذيمر  (1)

أؾمؾقب اًمـداء ًمقس مالزمو ًمؾطؾى ذم يمؾ أطمقاًمف، وإكام ىمد يؽقن ًمؾطؾى وىمد ٓ يؽقن. 

. شواًمطؾى ًمقس مؼتٍما قمغم أؾمؾقب اًمـداء، ومؼد يؽقن سملؾمؾقب اًمـداء وىمد يؽقن سمغػمه

 مـ اجلامدات وهمػمهو، وفمفر مـ طموًمف أو اًمؼرائـ اعمحتػي ومؽؾ مـ كودى همػم اهلل»صمؿ ىمول: 

سموًمؽالم أو واىمعف سملنف ٓ يؼصد اًمطؾى وإكام يؼصد إفمفور رء مـ مشوقمره، ومفق ذم احلؼقؼي 

وشمؾؽ اًمؼرائـ وإطمقال ىمريبي يمثػمة ذم ًمغي اًمعرب  ،مل يؼع ذم آؾمتغوصمي سمغػم اهلل

 . شومسوًمؽفو

 :ذم اًمراسمط واكظر مؼوًمف يمومال

 100000115328012&id=1164455336901633ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=-https://ar 

 : ذم هذه اعمسلخي، ذم اًمراسمطواكظر ومتقى ًمؾشقخ اًمؼماك 

5?st ream_ref=10151469442365409https://www.facebook.com/al munajjid/ post s/ 

 .432ؾفذيؾ صًمش ؿمبفوت اعمبتدقمي»: -أجضو  - واكظر

https://ar-ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1164455336901633&id=100000115328012
https://www.facebook.com/almunajjid/posts/10151469442365409?stream_ref=5
https://www.facebook.com/almunajjid/posts/10151469442365409?stream_ref=5
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 :ىاًمطؾَى واًمدقموء مـ اعمـودَ سمف ي : وهق مو يؼصد اعمـودِ كداء اًمطؾىإول: 

 ؽرسموت.ؼضوء احلوضموت وشمػريٍ اًمـمؾبو ًميمـداء إمقات 

: وهق مو ضموءت ومقف إطمدى أدوات اًمـداء، ويمون اًمـداء ًمغػم اًمطؾىاًمثوين: 

 اعمؼصقد ؿمقئو آظمر مثؾ:

 .شأٓ اكجكم ،أٓ أهيو اًمؾقؾ اًمطقيؾ»اًمتؿـل، يمؼقل امرئ اًمؼقس:  -1

 اًمتقضمع واًمتحس. -2

َزُن، َواًمَؼؾَْى  شَمْدَمُع، اًمعلَْمَ  إِنى »ط: احلزن. يمؼقًمف إفمفور  -3  َكُؼقُل  َوَٓ  حَيْ

ٓى  و، َيْرىَض  َمو إِ ـَ و َرسمُّ كى ىِمَؽ  َوإِ َرا ِػ ِهقؿُ  َيو - سمِ َرا سْم ْحُزوُكقنَ  - إِ  .(1)شعَمَ

 :ىِض اًمػرح واًمسور. يمؼقل اًمنميػ اًمرى  إفمفور -4

 (2)رِ حَ يعثر ومقفو اًمعشوُء سموًمسى                 يو ًمقؾًي يمود مـ شمؼوسهو

ـودَ  -5  ش.أهيو اًمـبل ،م قمؾقؽاًمسال»: ى ذم اًمؼؾى. يمؼقل اعمصكمِّ ىمقة اؾمتحضور اعم

 .(3)اخلقفإفمفور  -6

                                                                 

قمبد اًمرِحـ سمـ  (، مـ طمدي2315ٌ(، ومسؾؿ )1303: أظمرضمف اًمبخوري )قمؾقف متػؼ( 1)

 . قمقف ؓ

 .(420/ 1ش )اًمشجري اسمـ أموزم»(، سمقاؾمطي 518/ 1) شاًمنميػ اًمريض ديقان» (2)

وىمد »: (1/419)(، وممو ىموًمف 35هذه اعمسلخي اسمـ اًمشجري ذم أموًمقف )اعمجؾس  طمرر (3)

ىمف أو متدطمف أو ف اًمـداء إمم مـ مل يؼصد إؾمامقمف، وذًمؽ إمم هموئى شمؽتى إًمقف، شمتشقى يقضمى 

 .شف، يمؼقًمؽ ذم مؽتقسمؽ: يو زيد، مجع اهلل سمقـل وسمقـؽذمُّ شم
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وموعمـوط واًمضوسمط ذم احلؽؿ قمغم صقرة مو سملهنو ذك أو ٓ: ًمقس ذم صقرة 

 اًمـداء، سمؾ ذم وضمقد اًمطؾى مـ قمدمف.

 :وموئدة: اًمـدسمي، وطمؽؿفو

ع قم عاًمـدسمي هل كداُء اعمُتََػجى ه، وارأؾموه»: كحق :مـف ؾقف أو اعمتََقضمى وٓ  ،شواقمؿرا

بس قمبوراِت اًمـدسمِي إٓ )وا(، وىمد شمستعؿؾ )يو( شُمستعؿُؾ ذم  سملم شمريمقى قمـد أْمـ اًمؾى

 احلؼقؼل. ، وسملم اًمـداءاًمـدسمي

 َووَموشمِِف، سَمْعدَ  ط اًمـىبِلِّ  قَمغَم  َدظَمَؾ   ؓ سَمْؽرٍ  أَبَو أَنى  :▲ قمـ قموئشي

 واظَمِؾقاَلْه، َواَكبِقىوْه،»: َوىَموَل  ُصْدهَمقِْف، قَمغَم  َيَدْيفِ  َوَوَضعَ  قَمقْـَقِْف، سَملْمَ  وَمَؿفُ  وَمَقَضعَ 

 .(1)شَواَصِػقىوهْ 

ه، أىموم ؿَ روى قمـ قمكم ؓ أنف ىمول سمعد مقت قمؿر ؓ: واقمُ ويُ  را

 .اًمسـىي وظمؾػ اًمػتـي

ٰٓ ﴿ االضتدالٍ بكٛي٘ تعاىل: ايػب١ٗ ايجايج١: ْ لََعَ ٚا ُت َٔ َكَِ ي ِ اَل ٱَّلٍّ ّۡ ىَ ِ ۡمرِ٘
َ
أ

ۡصِخد   ٍّْ  ّ ۡيِٙ َِ ـَ ِخَذنٍّ  خٍّ  ص.12]ايهٗف:  ﴾انَلَ

 اًمعرض:

                                                                 

(، وطمسـف 392، واًمؽممذي ذم اًمشامئؾ )(32/ 40): أظمرضمف أِحد ذم مسـده طمسـ( 1)

 .(157/ 3)ش إرواء اًمغؾقؾ»حمؼؼق اعمسـد، وصحح إًمبوين إؾمـوده ذم 
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: ذيمر اهلل ذم يمتوسمف ىمصَي أصحوب اًمؽفػ اًمصوحللم اًمذيـ آمـقا سموهلل  ىموًمقا

ٰٓ ﴿وصمبتقا قمغم ديـف، وىمول ذم آظمرهو:  ْ لََعَ ٚا ُت َٔ َكَِ ي ِ اَل ٱَّلٍّ ِخَذنٍّ ىَ خٍّ نَلَ  ّۡ ِ ۡمرِ٘
َ
أ

ۡصِخد   ٍّْ  ّ ۡيِٙ َِ  ا ًمؾعبودة.مسجد ىمؼمهؿًمـتخذنى قمغم  :، أي[21]اًمؽفػ:  ﴾اـَ

ومل يعؼبف سمام يدل قمغم رده  -شمعومم  -ـو ذٌع ًمـو، وىمد طمؽوه اهلل وذع مـ ىمبؾ

ره ًمعؿؾفؿ.▐  ممو يدل قمغم رضو اهلل ،وإكؽوره  وإىمرا

 اًمـؼض:

ب مـ وضمقه:  اجلقا

ومفق مؼقد سمام إذا مل يرد ذقمـو  ،قمغم اًمتسؾقؿ سملن ذع مـ ىمبؾـو ذع ًمـو -1

 الومف، وىمد ضموء ذقمـو سمنسمطول ذًمؽ.سمخ

يي وهق يعؾؿ مو ورد ذم هذه اًمؼضقي مـ اًمـصقص واًمعجى ممـ يستدل سمؤ

 اًمشداد، اًمتل وردت قمغم وضمقه، مـفو:

 مـفو: :قمدة أطموديٌ فومقو. اًمؾعـ -أ

ُ قَمغَم »مرومققمو:  ▲قمـ قموئشي  ىَصوَرىاًمق ًَمْعـَيُ اّللى قَر  :ُفقِد َواًمـ بُ َُذوا ىُم اختى

َسوضِمدَ  وِئِفْؿ َم قَ بِ نْ  .(1)شأَ

                                                                 

، مـ (531( وذم مقاضع أظمرى، ومسؾؿ )435: أظمرضمف اًمبخوري )متػؼ قمؾقف( 1)

 ╚.طمديٌ قموئشي واسمـ قمبوس 
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 :اًمدقموء سمؿؼوشمؾي اهلل عمـ ومعؾف -ب

اًمقَُفقدَ ☺: »ىمول رؾمقل اهلل ىمول: ـ أيب هريرة ؓ قم  ُ َُذوا  :ىَموشمََؾ اّللى اختى

َسوضِمدَ  وِئِفْؿ َم قَ بِ نْ قَر أَ بُ  .(1)شىُم

ر اخلؾؼ يقم اًمؼقومياحلُ  -ج  :ؽؿ سملهنؿ ذا

 ▲  أنى أُمى ؾَمَؾَؿيَ : ▲قمـ قموئشي 
ِ
َرؾُمقِل اّللى

يَمـِقَسًي ط َذيَمَرْت ًمِ

َقِر، وَمَؼوَل َرأهَْتَو سمِلَْرِض احْلَبََشِي،  ـْ اًمصُّ قِفْؿ »: ط َوَمو وِمقَفو ِم وِم َذا َموَت  وََلَِؽ إِ أُ

وًمُِح  ضُمُؾ اًمصى وًمُِح  -اًمرى ْؾَؽ - أَْو اًمْعَبُْد اًمصى شمِ قِف  ُروا ومِ هِ َمْسِجًدا، َوَصقى ؼْمِ ، سَمـَقْا قَمغَم ىمَ

 
ِ
َد اّللى ـْ ُر اخْلَْؾِؼ قِم ا وََلَِؽ ِذَ َقَر، أُ  .(2)شاًمصُّ

 :قمـفاًمتٍميح سموًمـفل  -د

ًُ اًمـىبل :لىمو ضُمـُدب سمـ قمبد اهلل ؓ قمـ ىَمبَْؾ أَْن َيُؿقَت  ط ؾَمِؿْع

َٓ »َوُهَق َيُؼقُل:  ،سمَِخْؿسٍ  وِئِفْؿ  ،أَ قَ بِ نْ قَر أَ بُ ِخُذوَن ىُم تى َي َْؾُؽْؿ يَموُكقا  ـْ يَموَن ىمَب َوإِنى َم

َسوضِمدَ  َسوضِمدَ  ،أَٓ !َم قَر َم بُ ُؼ ًْم ِخُذوا ا تى شَم هْنَويمُ  :وَماَل 
ًمَِؽ وَمِنينِّ أَ ـْ َذ  .(3)شْؿ قَم

 :طاًمتليمقد قمغم ذًمؽ ذم آظمر طمقوشمف  -ـه

ومقف مـ  يمونهبذا إمر مع مو ط وهذا ممو يدل قمغم ؿمدة اهتاممف وقمـويتف 

 اعمرض واًمشدة.

                                                                 

 (.530(، ومسؾؿ )437: أظمرضمف اًمبخوري )متػؼ قمؾقف( 1)

 (.528( وذم مقاضع أظمرى، ومسؾؿ )427: أظمرضمف اًمبخوري )متػؼ قمؾقف( 2)

 (.532( أظمرضمف مسؾؿ ذم صحقحف )3)



 

- 181 - 

 

 ، وذم طمديٌ قموئشيشىَمبَْؾ أَْن َيُؿقَت سمَِخْؿسٍ »: ومػل طمديٌ ضمـدب ؓ

ىمول: آظِمُر  بَقَْدَة ؓقمـ أيب قمُ . وشىَموَل ذِم َمَرِضِف اًمىِذي َموَت وِمقفِ »: ▲

َؿ سمِِف اًمـىبِلُّ  يَرِة »☺: َمو شَمَؽؾى ـْ ضَمِز َن ِم ْجَرا ْهِؾ َك َوأَ َجوِز 
ظْمِرضُمقا هَيُقدَ أَْهِؾ احْلِ أَ

َسوضِمدَ  وِئِفْؿ َم قَ بِ نْ قَر أَ بُ َُذوا ىُم ـَ اختى ي ِذ ًمى وِس ا ـى َر اًم نى ِذَا
ًْمَعَرِب، َواقْمؾَُؿقا أَ  .(1)شا

ًمف أنف يمبػمة مـ اًمؽبوئروممو ؾمبؼ يتبلم أن هذا   .(2)اًمػعؾ أىمؾ أطمقا

ًمقس ذم أيي دًٓمي قمغم أن ذاك : إذ - أجضو -ُيسؾىؿ سملن ذًمؽ ذع هلؿ  ٓ -2

:  اعمذيمقر يمون ذقمو هلؿ، ِخَذنٍّ ﴿سمؾ همويي مو ذم أيي أن مجوقمي مـ اًمـوس ىموًمقا خٍّ نَلَ
ۡصِخد   ٍّْ َِيِّۡٙ  يموكقا مممـلم،  ومؾقس ذم أيي شمٍميٌح سملهنؿ ،[21 ]اًمؽفػ: ﴾اـَ

 وقمغم اًمتسؾقؿ سملهنؿ مممـقن: ومال يؾزم أهنؿ يموكقا صوحللم يؼتدى هبؿ.

طمؽك اسمـ ضمرير ذم اًمؼوئؾلم ذًمؽ ىمقًملم: أطمدمهو: »ضموء ذم شمػسػم اسمـ يمثػم: 

إهنؿ اعمسؾؿقن مـفؿ. واًمثوين: أهؾ اًمنمك مـفؿ، وموهلل أقمؾؿ. واًمظوهر أن اًمذيـ 

وًمؽـ هؾ هؿ حمؿقدون أم ٓ؟ ومقف  ىموًمقا ذًمؽ هؿ أصحوب اًمؽؾؿي واًمـػقذ.

                                                                 

ش أطمود واعمثوين»، واسمـ أيب قموصؿ ذم (221/ 3)ش اعمسـد»: أظمرضمف أِحد ذم صحقح( 1)

 ف إركوؤوط. وًمف ؿمقاهد يمثػمة.حوصح (،235)

إومم: اًمصالة قمغم  : يتضؿـ اًمـفل قمـ اختوذ اًمؼبقر مسوضمد صمالث صقر:وموئدة (2)

 واؾمتؼبوهلو سموًمصالة واًمدقموء. ،اًمثوكقي: اًمسجقد إًمقفوو اًمسجقد قمؾقفو. :سمؿعـك ،اًمؼبقر

 وىمصد اًمصالة ومقفو. ،اًمثوًمثي: سمـوء اعمسوضمد قمؾقفوو
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ْؿ )ىمول: ☺ كظر: ٕن اًمـبل  وِئِف قَ بِ نْ قَر أَ بُ َُذوا ىُم ـىَصوَرى اختى َواًم ُ اًمْقَُفقدَ  ـَ اّللى َع ًَم

ْسِجًدا شقا ؾُ عَ و ومَ مَ  رُ ذِّ حُيَ  ،(1)(َم
(2). 

وىمد دل » ؒ هذه أيي دًمقال قمغم اعمـع، ومؼول:  سمؾ ضمعؾ اسمـ رضمى

ذم ىمصي  -قمز وضمؾ  -وهق ىمقل اهلل  ،هذا احلديٌاًمؼرآن قمغم مثؾ مو دل قمؾقف 

ٰٓ ﴿أصحوب اًمؽفػ:  ٚاْ لََعَ َٔ َكَِتُ ِي اَل ٱَّلٍّ ۡصِخد  ىَ ٍّْ َِيِّۡٙ  ـَ نَلَخٍّخَِذنٍّ   ّۡ ِ ۡمرِ٘
َ
 ﴾اأ

عؾ أهؾ اًمغؾبي قمغم ـ ومِ [، ومجعؾ اختوذ اًمؼبقر قمغم اعمسوضمد مِ 21 ]اًمؽفػ:

اهلقى، وأنف ًمقس مـ  ن مستـده اًمؼفر واًمغؾبي واشمبوعلشعر سموذًمؽ يُ  ،إمقر

 .(3)شومعؾ أهؾ اًمعؾؿ واًمػضؾ اعمـتٍم حو أنزل اهلل قمغم رؾمؾف مـ اهلدى

َِۡيِّٙ﴿وضموء ذًمؽ سمعد ىمقًمف:  ـَ  ْ ٚا ُٖ ْ ٱۡب ٚا ُ ّۡ  َذَيال ُ٘ ۡمَر
َ
ّۡ أ ُٙ َٖ َٚن ةَيۡ ـُ ﴾ ... إِۡذ َحَخَنَٰز

ـوزع سملم ـمروملم، وٓ [،21]اًمؽفػ:  ـوك شم ٓكسمُ  ومف ظمتالف وا ـوزع مـ ٓا  ؼسوم.د ذم اًمت

ز اًمبـوء قمغم ىمبقر اًمصؾحوءِد واؾمتُ »ًمقد: ىمول أو واختوذ  ،ل سمؤيي قمغم ضمقا

ز اًمصالة ذم ذًمؽ، وممـ ذيمر ذًمؽ ،مسجد قمؾقفو اًمشفوب اخلػوضمل ذم  :وضمقا

ؿمقف قمغم اًمبقضووي  .(4)شوموؾمد يموؾمد وهق ىمقل سموـمؾ قموـمؾ ،طمقا

                                                                 

 ( شمؼدم خترجيف.1)

 .(147/ 5)ػسػم اسمـ يمثػم شم (2)

 .(193/ 3ًمؾحوومظ اسمـ رضمى ) شومتح اًمبوري» (3)

 ص ،ًمؾؿعؾؿلش قمامرة اًمؼبقر»اكظر حتؼقؼو ذم أيي ذم (. و15/237) شروح اعمعوين» (4)

289- 311. 
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 .يف َطذدٙ ☺ايػب١ٗ ايسابع١: قرب ايٓيب 

 :اًمعرض

: ىمؼم اًم ذم اعمسجد اًمـبقي، وهق أومضؾ اعمسوضمد سمعد اعمسجد ط ـبل ىموًمقا

م، وىمد شمتوسمع اًمـوس  ر  -وومقفؿ اًمعؾامء وإوًمقوء  -احلرا قمغم مر اًمؼرون قمغم إىمرا

زه.  ذًمؽ، وهذا اشمػوق مـفؿ قمغم ضمقا

 اًمـؼض:

ـ ذم طمجرشمف اعمالصؼي ًمؾؿسجد، ومِ دومـ ذم اعمسجد، سمؾ دُ مل يُ ☺ اًمـبل  أنى 

أقمظؿ مسوضمد اعمسؾؿلم ًمقس يمغػمه، سمؾ هق  ☺ه ومسجدوهل مـػصؾي قمـف. 

م، وىمد أُ  س قمغم اًمتؼقى مـ أول يقم، وؿمورك ؾمِّ وأومضؾفو سمعد اعمسجد احلرا

 ذم سمـوئف.☺ اًمـبل 

ؿمديـ ظموًمقو  ، مـػصال قمـفمصقكو  ـ اًمؼؼمموهؽذا سمؼل ذم قمفد اخلؾػوء اًمرا

 .☺ ووموشمف سمعد ؾمبعي وؾمبعلم قمومو ذًمؽقمغم واؾمتؿر 

يمتى ، ؾؽ اخلؾقػي إمقياعم قمبد سمـ ذم قمفد اًمقًمقد كلم،وذم قموم صمامكقي وصمام

عزيز أن هيدم اعمسجد اًمـبقي ويضقػ إًمقف اًم قمبد سمـ إمم أمػمه قمغم اعمديـي قمؿر

، ومجؿع قمؿر وضمقه اًمـوس واًمػؼفوء ومل يؽـ ذم ☺طُمَجر زوضموت اًمـبل 

فؿ ومشؼ قمؾق ،وىمرأ قمؾقفؿ يمتوب أمػم اعمممـلم اًمقًمقد اعمديـي أطمد مـ اًمصحوسمي،

: شمريمُ  اعمسقى أنؽر  سمـ أن ؾمعقد وُيروىفو قمغم طموهلو أدقمك ًمؾعؼمة، ذًمؽ، وىموًمقا
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 ذ اًمؼؼم مسجدا، ومؽتى قمؿرُ خَ تى يملنف ظمٌم أن يُ  :إدظمول طمجرة قموئشي ذم اعمسجد

 سُمد  مـ ذًمؽ. سمذًمؽ إمم اًمقًمقد، وملرؾمؾ اًمقًمقد إًمقف يلمره سموًمتـػقذ، ومؾؿ يؽـ ًمعؿرَ 

 ال اًمؼؼم ومقف.دظِم اعمسجد، ومل يُ سمتقؾمعي  ¶ؾمبؼف قمؿر وقمثامن ىمد و

 جرإؿمورة إمم طُم  ،(1)شإًمقفو إكف ٓ ؾمبقَؾ »وضموء قمـ قمؿر ؓ أنف ىمول: 

 .-ريض اهلل قمـفـ  -أمفوت اعمممـلم 

 ذم☺  اًمـبل مسجد ؾؽاعم قمبد سمـ اًمقًمقد عوؾمى  وحى »ىمول اًمشقخ اسمـ سموز: 

 قمؾقف روأنؽ ذًمؽ، ذم أؾموء وىمد اعمسجد، ذم احلجرة أدظمؾ إول اًمؼرن آظمر

 .(2)ش اًمعؾؿ أهؾ سمعُض 

ي جى اعمسجد قمغم ىمؼمه، ومال طُم  ـَ بْ ذم اعمسجد، ومل يُ  ؼؼَمْ مل يُ ☺  أن اًمـبل ومتبلمى 

 ومقف عمحتٍ قمغم اًمدومـ ذم اعمسوضمد أو سمـوئفو قمغم اًمؼبقر.

و حى »: ، ىمول احلوومظ اسمـ طمجر ؒومؼد اطمتوـمقا ذم إمر ،ومع مو وىمع

ي اًمشؽؾ ثَ مثؾى  - ▲قموئشي  عـل: طمجرةي -ؾً طمجرهتو عِ ضُم  ع اعمسجدُ ؾمِّ وُ 

 .(3)ش إمم ضمفي اًمؼؼم مع اؾمتؼبول اًمؼبؾيصكمِّ ك ٕطمد أن يُ طمتك ٓ يتلتى  :دةحمدى 

 ل قمغم اًمؼؼم ضمدران مرشمػعي، ومصور اًمؼؼم مستؽما ٓ يرى.ـِ وسمُ 

                                                                 

ش دمشؼشموريخ »اسمـ قمسويمر ذم (، و21/ 4)ش اًمؽؼمى  اًمطبؼوت»ذم اسمـ ؾمعد  أظمرضمف (1)

(26 /370). 

 (.235/ 13) شسموز اسمـ ىومتوو جمؿقع» (2)

 (.200/ 3) شومتح اًمبوري» (3)
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 يف قربٙ ديٌٝ ع٢ً دٛاش دعا٥٘. طايػب١ٗ اخلاَط١: سٝا٠ ايٓيب 

 :اًمعرض

: اًمـبل   ذم ىمؼمه، يسؿع ؾمالم اعمسؾِّؿ قمؾقف، ومنذا يمون يمذًمؽ، ومام طمل  ط ىموًمقا

 ؟!- شمعومم -احوكع مـ دقموئف وآؾمتغوصمي سمف، وهق أومضؾ اخلؾؼ وأىمرهبؿ إمم اهلل 

 اًمـؼض:

 اجلقاب قمـ هذه اعمسلخي مـ ضموكبلم:

 ذم ىمؼمه. طإول: معـك طمقوة اًمـبل 

 اًمثوين: أثر هذه احلقوة.

 :ذم ىمؼمه طاجلوكى إول: معـك طمقوة اًمـبل 

 دل قمغم هذا مو يليت:ىمد طمل  ذم ىمؼمه، ط اًمـبل 

ۡذَيآٌء ﴿ىمقًمف شمعومم:  -1
َ
َۡ أ ۢاَۚ ةَ َنٰحَ ْۡ َ

ِ أ َِ ٱّللٍّ ٚاْ ِِف َشبِي ُ َٔ ىُخِِ ِي َصََبٍّ ٱَّلٍّ َوََل ََتۡ
ٚنَ  ّۡ يُۡرزَىُ ِ َٖد َربِّٙ ، واًمـبل أومضؾ مـ اًمشفقد، ومنذا صمبً [169]آل قمؿران: ﴾ـِ

 ف ًمؾـبل مـ سموب أومم.هذا اًمػضؾ ًمؾشفقد: ومثبقشم

وءُ »ىمول: ط قمـ أنس ؓ قمـ اًمـبل  -2 قَ بِ نْ وءٌ  إَ طْمقَ قِرِهؿْ  ذِم  أَ بُ  ىُم

قنَ   .(1)شُيَصؾُّ

                                                                 

وصححف إًمبوين ، (3425(، وأبق يعغم )6888زار ذم مسـده )أظمرضمف اًمب: صحقح( 1)

 .(621ش )اًمسؾسؾي اًمصحقحي»ذم 
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وىمد أومرد اًمبقفؼل ضمزءا ذم طمقوة إنبقوء ذم ىمبقرهؿ، وأورد »ىمول اسمـ طمجر: 

 .(1)شومقف قمدة أطموديٌ ..

ـبقة»وذم  نبقوء»: شدٓئؾ اًم  .(2)شيموًمشفداء رهبؿ دقمـ أطمقوء - قمؾقفؿ اهلل صؾقات - وٕا

، سمؾ - أجضو -وًمؽـ هذه احلقوة ًمقسً يمحقوة اًمدكقو، وًمقسً يمحقوة أظمرة 

 هل طمقوة سمرزظمقي ظموصي، اهلل أقمؾؿ هبو.

ُِخٚنَ ﴿ىمد موت وومورق اًمدكقو، ط وموًمـبل  ّي ٍّْ  ّ ُٙ ّيِج  ِإَوجٍّ َْ  ًَ ٍِّٕ  ﴾إ

ذا ؿملن قا قمؾقف ودومـقه، وهـقه وصؾى ؾقه ويمػى واًمصحوسمي همسى [، 30]اًمزمر:

 إمقات، ومفق ذم طمؽؿ اعمقً مـ ضمفي اًمدقموء وؾموئر إطمؽوم اًمنمقمقي.

 :اجلوكى اًمثوين: أثر هذه احلقوة

ًمؼقًمف  :يسؿعقن يمالم إطمقوء مـ سمـل آدم إصؾ ذم إمقات أهنؿ ٓ -1

ٔ ِِف ٱُُۡيُتٚرِ ﴿شمعومم:  ٍّْ ۡصِٖٓؿ  ُٓ ِ َٕج ة
َ
آ أ َْ ويستثـك مـ ذًمؽ مو ، [22﴾ ]وموـمر: َو

ً ىمرع كعول مـ يشقعف، وؾمامع أصحوب  :ًمقؾ قمؾقف سمخصقصفاًمد لى دَ  يمسامع اعمق

 اًمؼؾقى ذم سمدر.

                                                                 

 (.254/ 2) شاًمتؾخقص احلبػم» (1)

 (.2/388)ًمؾبقفؼل ش دٓئؾ اًمـبقة» (2)
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ذم ىمؼمه ًمقسً يمحقوة اًمدكقو يمام ؾمبؼ، وسموًمتوزم ومال يصح ط وطمقوة اًمـبل 

زمفو وآصمورهو، ومل يثبً ذم اًمؽتوب وٓ ذم اًمسـي مو يدل قمغم  ىمقوؾمفو قمؾقفو سمؾقا

 يسؿع اًمدقموء واًمـداء.ط أن اًمـبل 

ـْ  َمو»ىمول: ط وء ذم طمديٌ أيب هريرة ؓ أن اًمـبل وأمو مو ضم طَمٍد  ِم  أَ

َسؾِّؿُ  ٓى  قَمكَمى  ُي
ُ  َردى  إِ اَلمَ  قَمؾَقْفِ  أَُردى  طَمتىك :ُروطِمل قَمكَمى  اّللى  -عغم اًمؼقل سمثبقشمف وم (1)شاًمسى

ف اًمبعض  -سمثبقشمف  ومؾقس سحيو ذم اًمسامع، سمؾ حيتؿؾ أنف يرد قمؾقف  -طمقٌ أقمؾى

ٌُ  هلذاؽ، ويشفد غتف اعمالئؽي ذًمإذا سمؾى  قمـ اًمـبل  اسمـ مسعقد ؓ طمدي

اَلمَ »ىمول: ط  ل اًمسى
تِ ـْ أُمى ُغقيِن ِم ؾِّ بَ ُي َْرِض  ْٕ  َماَلِئَؽيً ؾَمقىوطِملَم ذِم ا

ِ
ى
ِ
 .(2)شإِنى ّلل

 ؿـو ؾمامقمف ؾمالم اعمسؾِّؿ ، ومفق اؾمتثـوء مـ إصؾ.وًمق ؾمؾى 

 ؿ أؿمدُّ وه -ًمتسوسمؼ اًمصحوسمي  ،يسؿع ذم ىمؼمه مبوذةط ًمق يمون اًمـبل  -2

قا إًمقف قمُ إمم ؾمماًمف قمام أؿمؽؾ قمؾقفؿ أو اظمتؾػقا ومقف، وومزِ  -و واشمبوقمو ًمف ب  اًمـوس طُم 

ذم أوىموت إزموت واًمػتـ، وؾملخقه اًمدقموء أجوم اًمشدائد واًمؼحط، واحلروب 

 واعمحـ، وًمؽـ مل يؼع رء مـ ذًمؽ.

 وأؿمور اسمـ اًمؼقؿ إمم هذه اعمسلخي ذم اًمـقكقي، ومؼول:

                                                                 

 .(، وطمسـف إًمبوين10815(، وأِحد )2041: أظمرضمف أبق داود )طمسـ( 1)

( وذم مقاضع أظمرى، وصححف 3666(، وأِحد )1282: أظمرضمف اًمـسوئل )صحقح( 2)

 .وصححف إًمبوين
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 ريح طمقوشَمــــــــــــــــــــــــــــــــفـًمـــــــــــــــــــــــــــــــق يمـــــــــــــــــــــــــــــــون طمقـــــــــــــــــــــــــــــــو ذم اًمضـــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ىمبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؾ اعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامت سمغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــػم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ومرىمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ 

   

 مـــــــــــــــــــــو يمــــــــــــــــــــــون حتــــــــــــــــــــــً إرض سمـــــــــــــــــــــؾ ِمـــــــــــــــــــــــ ومقىمفــــــــــــــــــــــو

  

ـِ   هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ؾمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُي اًمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِح
ِ
 واهلل

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو صمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؿ ٓ ه حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً إرض طمقـ   أتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  

ئع اإليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامنِ ـيػتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقفُؿ سمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  را

   

تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُف مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أراء واخلُؾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــػ  ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريُح أُمى

  

 اًمعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقؿ وؾمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئر اًمبفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ 

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــو قمــــــــــــــــــــــــــــــــــوضمزا قمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ كطِؼــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فأم يمـــــــــــــــــــــــــــــــــون طمقـ 
  

 وقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاب ًمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئٍؾ هلػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ 

   

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــؾ ضمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوءيمؿ أثـــــــــــــــــــــــــــــــــــٌر سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــلن ِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــحوسَمفُ 

  

(1)ؾمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلخقه وُمتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ذم إيمػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ 
 

   
 .ايػب١ٗ ايطادض١: االضتدالٍ حبدٜح ايطسٜس

 اًمعرض:

: جيقز اًمتقؾمؾ سموًمـبل  يرَ  َرضُماًل  أَنى  :حلديٌ قمثامن سمـ طمـقػ :طىموًمقا  َضِ

َ  اْدعُ  :وَمَؼوَل ، ☺ اًمـىبِلى  أَتَك اًمبٍََمِ  ًَ  إِنْ »: ىَموَل  .ُيَعووِمقَـِل أَنْ  اّللى ْ نْ  َدقَمْقُت، ؿِمئ  َوإِ

                                                                 

 (.2850، 2846 -2842) إبقوتش اًمؽوومقي اًمشوومقي( »1)
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 ًَ ئْ َت  ؿِم لَ  أَنْ  وَملََمَرهُ : ىَموَل  وَموْدقُمْف،: ىَموَل . شًَمَؽ  ظَمػْمٌ  وَمُفقَ  َصؼَمْ ـَ  َيتََقضى  وَمقُْحِس

  هِبََذا َوَيْدقُمقَ  ُوُضقَءهُ 
ِ
قَموء ُفؿى »: اًمدُّ فُ  أَؾْملَُخَؽ  إِينِّ  اًمؾى ٍد  سمِـَبِقَِّؽ  إًَِمقَْؽ  َوأَتََقضمى  َكبِلِّ  حُمَؿى

ِْحَِي، ًُ  إِينِّ  اًمرى ْف تُْؼَه  َهِذهِ  طَموضَمتِل ذِم  َريبِّ  إِمَم  سمَِؽ  شَمَقضمى
، ًمِ ُفؿى  زِمَ ْعفُ  اًمؾى شذِمى  وَمَشػِّ

(1). 

ز اًمتقؾمؾ سمجوهف. : ومفذا يدل قمغم ضمقا  ىموًمقا

 اًمـؼض:

يُ أوٓ:   مريـ: قمغم أ ╚اًمسؾػ  ذم اًمنمع وذم يمالمطؾؼ اًمتقؾمؾ 

سمام ذقمف مـ اإليامن سمف وشمقطمقده واإليامن  -شمعومم  -اًمتؼرب إمم اهلل : إمر إول

وشمصديؼف وحمبتف وـموقمتف، ومجقع إقمامل اًمصوحلي واعمنموقمي. ىمول ☺  سمرؾمقًمف

ٚاْ ﴿شمعومم:  ٚاْ ٱتٍُّي ُٖ َْ َٔ ءَا ِي َٙا ٱَّلٍّ حَّ
َ
ثَ َيٰٓأ َِٚشيَِ ۡ ل ِٗ ٱ َِِلۡ ْ إ ٚٓا ُل َخ َ َوٱۡب  [.35وئدة: ﴾ ]احٱّللٍّ

ىمقل : يمام ذم ؾ احلل احلوضضُم ـمؾى اًمدقموء واًمشػوقمي مـ اًمرى : إمر اًمثوين

ُؾ إًَِمقَْؽ سمِـَبِقِّـَو»قمؿر ؓ:  و يُمـىو َكتََقؾمى ُفؿى إِكى  .(2).ش.. اًمؾى

ن قمـد اعمتلظمريـ  :ٓ يعرومقن مـ اًمتقؾمؾ إٓ إيومهو صمؿ طمدث إـمالىمون آظمرا

 ؾ سمذوات اًمصوحللم.اًمتقؾمُّ   -1

خ واهلتوف سملؾمامئفؿ.كداء ا -2  ٕمقات واًمغوئبلم واؾمتغوصمتفؿ، واًمٍما

                                                                 

(، 17240(، وأِحد )1385) ف(، واسمـ موضم3578: أظمرضمف اًمؽممذي )صحقح( 1)

 وصححف إًمبوين.

 شمؼدم خترجيف. (2)
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طؾؼ قمؾقفام ًمػظ اًمتقؾمؾ قمـد اعمتلظمريـ، مع أن هذا اإلـمالق مل قون يُ ومفذان اعمعـَ

 غي اًمعرسمقي وٓ ذم اًمنمع وٓ ذم إـمالىموت اًمسؾػ.يؽـ معروومو ٓ ذم اًمؾُّ 

 :ط صموكقو: أىمسوم اًمتقؾمؾ سموًمـبل

مهللا إين »اًمتقؾمؾ صحقح، مثؾ أن يؼقل: ومفذا  :أن يتقؾمؾ سموإليامن سمف -1

 .شآمـً سمؽ وسمرؾمقًمؽ وموهمػر زم

 - وأجض - وهذا ،سملن يدقمق ًمؾؿشػقع ًمف :أي ،طأن يتقؾمؾ سمدقموئف  -2

وىمد صمبً قمـ . طًمؽـف ٓ يؿؽـ أن يؽقن إٓ ذم طمقوة اًمرؾمقل  ،ضموئز وصموسمً

ُؾ إًَِمقَْؽ سمِـَبِ »قمؿر ؓ أنف ىمول:  و يُمـىو َكتََقؾمى ُفؿى إِكى  ُؾ ؾمى قَ تَ و كَ كى إِ و، وَ قـَؼِ ْس تَ قِّـَو ومَ اًمؾى

 .(1)شـوؼِ وؾْم ـو ومَ قِّ بِ كَ  ؿِّ عَ سمِ  َؽ قْ ًمَ إِ 

ء ذم طمقوشمف، أو سمعد مموشمف: ومفذا شمقؾمؾ ط أن يتقؾمؾ سمجوه اًمرؾمقل  -3 ؾمقا

 سمدقمل ٓ جيقز.

 :صموًمثو: ومؼف احلديٌ

َ  اْدعُ »ًمؼقًمف:  :طهذا اًمرضمؾ إقمؿك ضموء يطؾى اًمدقموء مـ اًمـبل  -1  اّللى

و ظمػمه سملم إمريـ اظمتور اًمدقموء. وىمول ذم ، وهذا سيح. وحى شوِمقَـِلُيَعو أَنْ 

ُفؿى »آظمره:  ْعفُ  اًمؾى ومفذا  :ممو يدل قمغم وضمقد ؿمػوقمي ؾموسمؼي، وهل اًمدقموء ،شذِمى  وَمَشػِّ

 اًمرضمؾ يسلل اهلل أن يؼبؾفو ويتؿفو.

                                                                 

 م خترجيف.( شمؼد1)
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و يُمـىو »يمام ؾمبؼ ذم طمديٌ قمؿر ؓ:  ،وهؽذا يمون اًمسؾػ ُفؿى إِكى اًمؾى

ُؾ إًَِمقَْؽ سمِـَبِقِّـَوَكتَ   .ش... َقؾمى

د مـ احلديٌ، حو اطمتوج  ☺ًمق يمون اًمتقؾمؾ سمجوه اًمـبل  -2 هق اعمرا

ًمؽ، ويمون يؽػقف أن يدقمق سمـػسف ويتؽؾػ ذط إقمؿك أن يذهى إمم اًمـبل 

 ذم سمقتف.

د سموحلديٌ  هذا دل ،ػ اعمجلء سمـػسف، وـمؾى اًمدقموء مبوذةومؾام شمؽؾى  قمغم أن اعمرا

 ٓ سمجوهف وذاشمف.ط ء اًمـبل هق اًمتقؾمؾ سمدقمو

ُفؿى »ومؼقًمف:  فُ  أَؾْملَُخَؽ  إِينِّ  اًمؾى ٕنف  :سمدقموء كبقؽ :أي ،شسمِـَبِقَِّؽ  إًَِمقَْؽ  َوأَتََقضمى

  سملم أمريـ، صمؿ دقمو.ػمِّ و ظُم ، واظمتوره حى طـمؾى دقموء اًمـبل 

ًمػعؾف  :ضموئزا ويدل قمؾقف احلديٌط ًمق يمون اًمتقؾمؾ سمجوه اًمـبل  -3

دل  -ذم آؾمتسؼوء  -يمقه، وشمقؾمؾقا سمؿـ هق دوكف  شمر، ومؾامى ╚اًمصحوسمي 

 قمغم أن اعمعـك اعمتؼرر هق اًمدقموء.

مـ ضمفي اًمـظر: ومنن ضموه ذي اجلوه ًمقس ًمف أثر ذم ىمبقل اًمدقموء: ٕنف ٓ  -4

وإكام هق مـ ؿملن ذي اجلوه وطمده، ومؾقس سمـوومع  ،يتعؾؼ سموًمداقمل، وٓ سموعمدقمق

 .أو دومع مؽروسمؽ ،ًمؽ ذم طمصقل مطؾقسمؽ

واًمتقؾمؾ سموًمٌمء إمم مو ٓ يقصؾ إًمقف  ،اًمٌمء مو يمون مقصاًل إًمقفووؾمقؾي  

 كقع مـ اًمعبٌ، ومال يؾقؼ أن شمتخذه ومقام سمقـؽ وسملم رسمؽ.
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 شمـبقف: 

وَن ذِم أَنى َرضُماًل  :ن سمـ طمـقػثامقمضموء قمـ   ، يَموَن خَيْتَِؾُػ إِمَم قُمثْاَمَن سمـ قَمػى

ًُ إًَِمقِْف وَ  ،يٍ طموضَم   ـُ ٓ َيـْظُُر ذِم طَموضَمتِِف، وَمَؼوَل ًَمُف قُمثْاَمُن سمْ وَمَؽوَن قُمثْاَمُن ٓ َيْؾتَِػ

ُفؿى  ، صُمؿى ىُمْؾ: اًمؾى ْسِجَد وَمَصؾِّ وِمقِف َريْمَعتلَْمِ  اعْمَ
ًِ لْ، صُمؿى اْئ قَضلََة وَمتََقضى

ِ
ًِ اعْم طُمـَقٍْػ: اْئ

ٍد  ًَمقَْؽ سمـبِقِّـَو حُمَؿى
ُف إِ ِْحَيِ  طإِينِّ أَؾْملَُخَؽ َوأَتََقضمى دُ َكبِلِّ اًمرى ُف سمَِؽ  ،، َيو حُمَؿى إِينِّ أَتََقضمى

مَم َريبِّ وَمتَْؼيِض زِم طَموضَمتِل ..
 . (1)إِ

 وهل ىمصي معؾقًمي سمعدة قمؾؾ.

وًمق صحً ومفل اضمتفود مـ أطمد اًمصحوسمي مل يتوسمع قمؾقف، وٓ شمثبً اًمنميعي 

 سمؿثؾ هذا. اعمطردة ًمألمي

• • •

                                                                 

معرومي » (، وأبق كعقؿ ذم508ش )اعمعجؿ اًمصغػم»: أظمرضمف اًمطؼماين ذم مقىمقف ضعقػ (1)

 .86ص ش اًمتقؾمؾ أنقاقمف وأطمؽومف»(، وضعىػف إًمبوين ذم 4928ش )اًمصحوسمي
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 -ايهتاب َٛضٛعات فٗسع-

 ايصفش١ املٛضٛع

3 َكد١َ  

4 ؿفقد )وومقف صمالث مؼدموت مُمفِّدات(اًمت  

4 اعمؼدمي إومم: اًمشبفوت )سمقون وحتذير(  

4 طمؼقؼي اًمشبفي  

6 اًمػتـي كققمون  

6 ظمالصوت طمقل اًمشبفوت  

8 اعمؼدمي اًمثوكقي: معومل آكحراف ذم شمقطمقد اًمعبودة  

8 أوٓ: اشمبوع اعمتشوسمف، وشمرك اعمحؽؿ  

9 صموكقو: اخلؾؾ ذم مـفٍ آؾمتدٓل  

10 وًمثو: اخلؾؾ ذم ومفؿ طمؼقؼي اًمتقطمقد واًمنمك واًمعبودةصم  

12 راسمعو: اًمتلثر سموعممصمرات  

12 ظمومسو: اشمبوع اهلقى  

12 ؾمودؾمو: اًمتؼؾقد  

13 ؾموسمعو: اًمغؾق ذم إنبقوء واًمصوحللم  

13 صمومـو: آهمؽمار سموًمؽثرة، وآؾمتدٓل هبو  

14 شموؾمعو: شمـؿقؼ اًمعبورات، وهتقٍق اًمعقاـمػ  

هاعمؼدمي  15 اًمثوًمثي: مقضقع اًمؽتوب وحمتقا  



 

- 194 - 

 

16 مقضقع اًمؽتوب  

ع اًمشبفوت ذم شمقطمقد اًمعبودة 16 أنقا  

16 حمتقى اًمؽتوب  

17 مـفٍ دراؾمي اعمتـ  

18 األٍٚ املكطع  

19 شمعريػ اًمتقطمقد :اعمبحٌ إول  

20 ظمصوئص شمقطمقد اًمعبودة  

الصمي اعمبحٌ اًمثوين: دقمقة اًمرؾمؾ إمم اًمتقطمقد وحمورسمي اًمنمك )وومقف صم

 مطوًمى(

22  

22 اعمطؾى إول: أول اًمرؾمؾ وآظمرهؿ  

22 اعمطؾى اًمثوين دقمقة اًمرؾمؾ  

23 اعمطؾى اًمثوًمٌ شموريخ اًمنمك  

27 ايجاْٞ املكطع  

29 اعمبحٌ إول: طمؼقؼي ذك إوًملم، واًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ  

ر سمتقطمقد اًمرسمقسمقي ذم اًمدظمقل ذم  اعمبحٌ اًمثوين: هؾ يؽػل اإلىمرا

 اإلؾمالم؟

32  

32 لختون:مس  

32 اعمسلخي إومم: طمؼقؼي شمقطمقد إًمقهقي  

35 اعمسلخي اًمثوكقي: اًمعالىمي سملم شمقطمقد إًمقهقي وشمقطمقد اًمرسمقسمقي  

37 شمـبقف هوم  

38 اعمبحٌ اًمثوًمٌ: معـك )ٓ إَل إٓ اهلل(  
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ع اًمتقطمقد 39 وموئدة: اؿمتامل يمؾؿي اًمتقطمقد قمغم أنقا  

سمع: ؿمبفي سمدقمي شمؼسقؿ اًمتق 40 طمقداعمبحٌ اًمرا  

44 ايجايح املكطع  

اعمبحٌ إول: احلٌ قمغم معرومي اًمتقطمقد واًمنمك معروميَ ىمؾى، 

 وصمؿرةُ ذًمؽ

46  

49 مسلخي: اًمػرق سملم اًمعُجى، واًمػرح اعمحؿقد سموًمطوقمي  

52 ومرع: مسلخي اًمعذر سموجلفؾ  

59 اعمبحٌ اًمثوين: أقمداء اًمتقطمقد، ويمقػ شمؽقن مقاضمفتفؿ؟  

62 ايسابع املكطع  

63 لصقؾ ضمدال اعمـحروملم ذم شمقطمقد اًمعبودةمبحٌ: شم  

64 أوٓ: ىموقمدة اعمحؽؿ واعمتشوسمف  

69 صموكقو: اعمُجودِل حيتوج إمم أمريـ  

70 صموًمثو: اإلكصوف واًمتجرد ًمؾحؼ  

71 راسمعًو: إن يمـً كوىمال وموًمصحي، أو مدقمقو وموًمدًمقؾ  

72 يُستدل ًمف، وٓ يُستدل سمف -مفام سمؾغ  -ظمومسو: يمالم اًمعومل   

ع ذم اعمسلخي اعمختؾػ ومقفوؾمو 72 دؾمو: حترير حمؾ اًمـزا  

73 ؾموسمعو: اًمرضمقع إمم إصقل اعمتػؼ قمؾقفو سملم اًمطروملم  

74 اخلاَظ املكطع  

75 ايػب١ٗ األٚىل: فِٗ سكٝك١ ايػسى )ٖٚٞ َسنب١ َٔ غبٗتني(  

 ايػب١ٗ ايجا١ْٝ: دعا٤ ايصاحلني َٔ باب ايٛاضط١ ٚايػفاع١ ملٓصيتِٗ

 -شمعومم  - وضموهفؿ قمـد اهلل

77  
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81 شمتؿي ذم صقر اًمدقموء اًمنميمل واًمبدقمل  

88 مسلخي: ـمؾى اًمدقموء مـ احلل احلوض  

92 ايطادع املكطع  

 ٔ  َ١ْٛ َه  ٞ ٖ  ٚ . ّٓا صٛص ايػسى ع٢ً عباد٠ األص  ٌْ 93 بٗتنيغايػب١ٗ ايجايج١: مح  

97 املكطع ايطابع  

98 ايػب١ٗ ايسابع١: ايًَّبظ يف َع٢ٓ ايعباد٠  

98 ك اًمؾغقي وآصطالطملأوٓ: اعمعـ  

99 صموكقو: أىمسوم اًمعبقديي  

99 صموًمثو: شمطؾؼ اًمعبودة قمغم اًمػعؾ واعمػعقل  

100 راسمعو: مـوىمشي رأي اعمخوًمػلم ذم ضوسمط اًمعبودة  

103 ظمومسو: اًمدقموء واًمذسمح  

108 ايجأَ املكطع  

109 طًبا يػفاعت٘ اييت أعطاٙ اهلل إٜاٖا ☺ ايػب١ٗ اخلاَط١: دعا٤ ايٓيب  

109 اعمبحٌ إول: شمعريػ سموًمشػوقمي  

113 اعمبحٌ اًمثوين: ؿمبفوت اعمخوًمػلم طمقل اًمشػوقمي  

119 ايتاضع املكطع  

120 ايػب١ٗ ايطادض١: سكٝك١ ايػسى، ٌٖٚ االيتذا٤ إىل ايصاحلني َٓ٘؟  

124 ايعاغس املكطع  

طب١ ايٛيد إىل اهلل  ، -تعاىل  -ايػب١ٗ ايطابع١: دعٌ َٓاط ايتهفري يفْ 
  دعا٤ األٚيٝا٤ ٚايصاحلنيال يف

125  
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172 املكطع احلادٟ عػس  

127 ايػب١ٗ ايجا١َٓ: َٓصي١ األٚيٝا٤ ٚايصاحلني، ٚضؤاهلِ يعظِ داِٖٗ  

) ٚغسى املتأخسٜٔ ٚيني  ٘ ع٢ً ايفسم بني غسى األ ٓٝب ٘ ايت ٚٝف ٞ عػس ) 130 املكطع ايجْا  

134 املكطع ايجايح عػس  

 احلهِ بايػسى بني املتأخسٜٔايػب١ٗ ايتاضع١: إْهاز املطاٚا٠ يف 

 وإوًملم مع اظمتالف اًمعؼقدة واًمػعؾ

139  

148 املكطع ايسابع عػس  

 :ٍ ٓع قتٍا َٔ قا صٛص اييت مت 150 «ال إي٘ إال اهلل»ايػب١ٗ ايعاغس٠: االضتدالٍ بآي  

156 املكطع اخلاَظ عػس  

ٌ ايػب١ٗ احلاد١ٜ عػس٠: اضتػاث١ ايٓاع باألْبٝا٤ يف َٛقف ايكٝا١َ ديٝ
 ع٢ً دٛاش االضتػاث١ باملخًٛم، ٚأْٗا يٝطت بػسى

157  

160 املكطع ايطادع عػس  

 ايػب١ٗ ايجا١ْٝ عػس٠: االضتدالٍ بكص١ دربٌٜ َع اخلًٌٝ إبساِٖٝ

ز آؾمتغوصمي سموعمخؾقق♠  ، قمغم ضمقا

161  

163 املكطع ايطابع عػس )ٚفٝ٘ تٓبٝ٘ ع٢ً أَٛز ٖا١َ، ختِ بٗا ايهتاب(  

168 اتايرٌٜ ع٢ً نػف ايػبٗ  

فٞ ٚقٛع ايػسى يف ٖرٙ األ١َ 168 ايػب١ٗ األٚىل:ْ   

دا٤ املٛت٢ ايػب١ٗ ايجا١ْٝ: 172 َا ٚزد يفْ   

ٰٓ ﴿ ايػب١ٗ ايجايج١: االضتدالٍ بكٛي٘ تعاىل: ْ لََعَ ٚا ُت َٔ َكَِ ي ِ اَل ٱَّلٍّ ىَ
ۡصِخد   ٍّْ  ّ ۡيِٙ َِ ـَ ِخَذنٍّ  خٍّ نَلَ  ّۡ ِ ۡمرِ٘

َ
 ص12]ايهٗف:  ﴾اأ

178  

183 يف َطذدٙ☺   ايٓيبايػب١ٗ ايسابع١: قرب  

185 يف قربٙ ديٌٝ ع٢ً دٛاش دعا٥٘ط  ايػب١ٗ اخلاَط١: سٝا٠ ايٓيب  
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188 ايػب١ٗ ايطادض١: االضتدالٍ حبدٜح ايطسٜس  

193 فٗسع َٛضٛعات ايهتاب  

لى تعا بحمد اهلل   تم 
• • • 

 


