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 ًقدًة

, اًمؼرآن ظمؾؼ اإلكسون قمؾؿف اًمبقون, واًمصالة أكزلاًمرمحـ  هلل احلؿد

قمغم حمؿد ظمػم إكوم اًمذي سملم اًمتقطمقد, واإليامن, ورهّمى ذم اًمعؾؿ,  واًمسالم

إًمف إٓ اهلل, وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأؿمفد أن ٓ  ,ومـ شمبعفؿ سمنطمسون واإلطمسون 

  .صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ قمبده ورؾمقًمف ااعمؾؽ اعمـون, وأؿمفد أن حمؿدً 

  أما بعــــد:

ذم  ستوين جأيب داود اًمسسمـ  ومفذا ذح خمتٍم عمـظقمي أيب سمؽر قمبداهلل

؛ ويموكً زم رهمبي ذم اًمسـي؛ وهل اعمعروومي سمحوئقي اسمـ أيب داود, يمـً ىمد طمػظتفو ىمدياًم 

ًٓ ذطم صمؿ إلومودة همػمي مـ اعمسؾؿلم ومؽثرت  فو, واًمتعؾقؼ قمؾقفو إلومودة كػز أو

 وٓ ىمقة إٓ سموهلل اًمعكم اًمعظقؿ.اعمشوهمؾ وووىمً إوىموت وىمؾً اًمؼميموت, وٓ طمقل 

سمخروضمل دقمقة إمم سمالد اجلزائر طمرؾمفو اهلل سموًمتقطمقد, ومنمطمتفو  صمؿ ين اهلل 

كبقؾ  أسمقسمؽرقائدهو, ومؼوم أظمقكو اًمػووؾ ًمػ هلو وشمتؿقاًم  وشمقوقحً  اخمتًٍم  وذطًم 

رضمً ذم هذه اًمدرويب سمتػريغفو, ومفذسمتفو وزدت قمؾقفو مو اطمتوج احلول إًمقف, طمتك ظم

 احلؾي اًمتل سملم يديؽ.

 وَمإإنِْن دَمِإإْد قَمْقًبإإو وَمُسإإدل اخْلََؾإإاَل 

 

َٓ قَمْقإَى ومِقإِف َوقَمإاَل  ـْ   ىَمْد ضَمؾل َمإ

سملووح سمقون, إن ؿموء اهلل شمعومم ذم ومو يمون مـ ىمصقر ذم سمعض أسمقاهبو ومستجده  

ذح أصقل , وذم يمتويب ومتح اًمبوري قمغم ذح اًمسـي ًمإلموم اًمؼمهبورييمتويب 
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, وإين ٕقمتؼم ؾمالمي اخلؾػ ذم ـمريؼي اًمسؾػ, ويمتويب اًمسـي ٓسمـ أيب زمـلم 

طمقٌ وهل يمتى قمؾؿ وسمقون ًمطريؼ  ؛اًمؼرسموت ظمدمي يمتى وقمؼوئد اًمسؾػ مـ أومضؾ

ويمتى ردود قمغم أهؾ اًمبوـمؾ مـ اًمؽوومريـ  ,طمبؾ اهلل اعمتلمو ,ؿاإلؾمالم اًمعظق

وىمد رومع اهلل ىمدرهؿ سموًمعؾؿ واًمعؿؾ واًمدقمقة إمم اهلل  ,وهمػمهؿ مـ اعمبتدقملم اًمضوًملم

ئقي أيب طمو قمغم قمقن اعمعبقدؾمؿقتف أوموهلل اعمسئقل أن يـػع هبذا اًمنمح اًمذي  .

ػر زم وًمقاًمدّي وعمشوخيل وجلؿقع ًمف أن يغل, يمام كػع سملصؾف وأؾمداود أيب سمـ سمؽر

 .واحلؿد هلل رب اًمعوعملم ,اعمسؾؿلم
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 متن حائقة ابن أيب داود

 ًنت حائية ابّ أبي داود
ِككك بت ُ كككَ ى ِْكككِ بتَِّبوتتَِّ كككحْببَْ  تَمسَّ

 

بوالبتَككككحُببعِككككْ ِعَّكَبتَفَّْككككحَببُ ْ ِْكككك ُب
ب
ب
ب

بتتككككِ ب ككككَ ِ بَوِدْنبعِِكَتككككَهلِلبتَِّبوت س 
ب
ب

َُِاككك ِ بتَِّب تَكككْعبَ كككوب
َ
ُُْوبَوتَكككْ َ  ُببأ بَ ككك
ب بَكُنبَ َِّْ ُكككَ ٍَ ِْككك 

بَقْ ُ ْْ بَوقُكككْ بَرككك
ب

ْ َ كككك
َ
ََ حَببَدتَنبتِتِْءَّككككَُصبوأ بُح تعِكككك

ب بَوالبتَكككحُببِابتتُءكككْ لِنبعكككَ َ ْقِ بقَكككَ ًِ ب
ب

ْاككَ ُح ت
َ
بوَأ ٍْ َْ كك ٍِ َِككٌَهب ككََ بأْ 

بَكَمككَبقَ
ب ب َبوالبَ ُءككككِ بتتُءكككك لُنبَ ًْءككككَبقَب

ْ
بهُبتُككككأ

ب
بَكَنبتَِّبعكككككَ ْ ْب بِظبيُ َضككككك ُب كككككانَّ

ب بتَُّب َْ ْْكككِ بَ ْ ككك  ًب ََكككَت  َّ بَوقُكككْ ب
ب

ْوَضككك ُب
َ
َِ  كككحَببأ ْكككَبَو ََ بالب ُِ بَكَمكككَبتركككْ 

ب بَوتَكككك َْمبعْم  ُكككك ٍدبوتكككك َمبعِكككك َتِ ٍب
ب

َِّ ُب ٌِْهبَ َفككككََ بت َسكككك ُِبِهكككك بَوتَكككك َمب
ب ُْكككَ  ََ تبوِ  ََ بَنككك ٍَْ كككو  بَوقَكككْ بيُُِ كككُ بت

ب
َُكككَبَ كككِ يٌ بُقككك بقكككَبقُْْ َِ بحُبَصربكعِِمْ كككَ ت

ب كككك ٍب وَتهُبَ ِ يككككٌ ب ككككوبَقَءككككَِ بُ مَّ بَِ
ب

َُْ  ُب ب ُءككْ بِقْلككَ بقككَبَقككْ بَقككََ بابَجتَ بَ كك
ب َُكككهُب كككَبيَِمَّْ ًْ ي

َ
بأ ٍَْ كككِو  بَوقَكككْ بيُُِ كككُ بت

ب
َُْ  ُب بَوِِكَْتككككَبيََ يْككككِهبعَت  تِضككككِ بَ كككك

ب بَ َْْكككك ٍب بابُ ر ُِ َِّككككَ ٍَ ُِ بت
َْ ََكككك بَوقُككككْ ب

ب
بت  ت كككُ بت تَببعِككك بَكَّْكككَ ب حُبَ ككك َّ بَمككك ر

ب ككككِْهِب ْْ بعَِ  ََُمككككو  َِككككِ بت   َّككككَب بإ بَط
ب

ككككمَصِبوُ ْ ككككت ُب عْكككك تهلُلبت سَّ
َ
بأ َُ بَفُتْ ككككَ 

ب بيَءككك ُ البأالبُ ْسكككتيِ ٌ بيَْْكككَ بَ  ِككك ًت
ب

َُ ُب ًتبوِِأقًكككَب ككك ْق ْْ بوُ ْسكككَتمٌُِ بَ ككك
ب بَ ككككِ يَل ْ َوىبَجتَ بقَكككك ٌنبالبيُككككَ د  بَِ

ب
ِرُحكككك ت ع ُنْبوُ  ََّ بأالبَ كككَهلَلبَقكككْ ٌنبكككك

ب ككك ٍببَوقُكككْ ب بَ ْفكككَ بُ َمَّ ِْ بتسَّكككَ َ ْْ بَ ككك بإنَّ
ب

َِْ ككك ُب بُعْلَمكككَُنبأ َّْ ُُككك بَوأِيككك تهُبقُكككْ ًقَ ب
ب



             6 
 

 
بتتعيَّككككِ بَ ْفككككَ ُنْ ُ ْْ ِتعُِفُ ككككْبَ كككك بَو

ب
ُِْ  ُب بَ َّْكككُ بتَبكككِْ بعكككََبِْبُقككك بَ كككِ َ

ب ُْب ْيككككَ بفِككككَِّْ  َِ بالب ُْ بوت كككك َّْن ُْ بوإ َّ كككك
ب

بتَكككك بابتبُككككْ ِ ِْ بُُنُككككِ بتتِ ككككْ َدْو حُبكلََعَ بْْسَ
ب بَاككِفٌَّ بوَاككْفٌ بوتعككُوبَ ككْ ٍحبوَطْْحكك ٌب

ب
حُب بت ُمَمكككك َّ ُ ْْ  َ بوََعِ ككككُ ب ِْ ككككٍ بوت ككككم 

ب بت نر
ُ
بْؤِقُنَِيبوََ َُسكككككَ ُمكككككوَََعئِكككككُمبأ

ب
ككك ِْنبعِكككِهبَفْ كككَ بُ  كككْ ُب ِْ

َ
بُقَفَوِيَككك بأ

ب َِنْ ُِهبوَت َ كككككَِ  وَنبِديكككككَ  ْ كككككَ
َ
بوَأ
ب

بَعكككْوبةْمكككِ بتسَّكككَِِبأ مُ ككك تكعُككك ُْ بصُن
ب ُسككِوبَقككََوَقككْوبعفككَ نُب ِْ بْبَوتتلككَعُِف نب

ب
بَ كككَوبَ كككَونْبَقككك اًلبَو ِفكككً بَ ككك ْ ْح ت

ب ْْب كككَحَعِ بُ رِ ككك بقككك ٍ بابت  َّ َ ْْ بَوقُككْ بَ ككك
ب

َ ًككككَبتَِفَّْككككُ بَوَ ْككككَ حُب بوالبتَككككحُببَطفَّ
ب ْْب ككِِْ  ْْ بت ُمِككنُيبعَِ  بَفَءككْ بَطَقككَ بت ككَ ْمُ

ب
ككككحَعِ بَ ْمككككَ حُب بويفبتتَ ككككْتِ بلٌيبابت  َّ

ب ب ْءككككُ وِِبأيِْءككككْوب ا َّككككهُبو َِتَءككككَ ِِبت
ب

يكككُوبأْفكككََّ ُب يكككِوبوت ر بِدََعَقكككُ ب ْءكككِ بت ر
ب َُْ كك ًت ًْتبوُق ُِْ ككَ ْنبَ  ككً ب َِككك بَوالبُ 

ب
َُْ كككك ُب بَوالبتحْلكككك َابوت ِكككككتَنبإ َّككككحَببُ 

ب بعَِ ْكككِْهِب ُْ بتَُّبتتَفِكككَّ َُ ْكككِ  َُ بوقُكككْ ب
ب

بُ ْقككَ حُب ِْ بِقككوبتسككَِِبأْ سككًَدتبِقككوبتتَ ْحكك
ب بتسَّ ككك ِب بَيَّْكككَبعَِمَ ِكككهِببلََعَ ِْ بابتتِ ككك دو

ب
ََْقَ ككك ُب كككَِّْ بإْجبَ كككََصب بَلَّكككِ بت سَّ بَكَحككك ر

ب َُِاكككك َ بتَِّب َْ ْككككِ بَهككككَ  ٌب ب ب ككككانَّ
ب

ككك ُب بوقُكككْ بِابَ كككَتهلِلبتتَءكككعِب كككَ بُ َ ضَّ
ب كك  ِبوإِْنبَ َ ككك تبوالبتُْكِ ككَ نْب بأْنكككَ بت  َّ

ب
بيَكككك ُْ بيَْ ككككَ  ُبك لك ُ كككك َِ بْفِِصبوُجوبتتَفكككك 

ب بإ َّكككككهُببوالبتَفتِءككككك ْب َِ بَِأَيبتبَككككك تِ
ب

ككك ُب َْ بَقَءكككٌَ ب َِمكككْوبي ككك تهُبيُكككْ ِديبويَْ 
ب بوالبتَككككحُببُ  ِْ َّكككككَبتَُف ً ككككَبعِِ يُِككككهِب

ب
ََْمكككَمحُب يِوب بعكككَ ر بأالبإطََّمكككَبت ُمكككْ ِّ 

ب بوقُكككْ بإ َّمكككَبت يمكككَُنبقَكككْ ٌ بو ََّّككك ٌب
ب

بُقكككك بقَكككك ِ بتسكككك ر حُبكوِ ْفككككٌ بلََعَ بَصَّ
ب ًِتبعَ َفكككَ ُُْءُطبَطكككْ  بِِصبَوتَكككَِ ًبويَككك

ب
ُِْوبويفبت كككَ أِنبيَككك َْ  ُب ََككك بعَقََ تِكككِهب

ب
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 متن حائقة ابن أيب داود

ِتَصبت  ر ككككَِ بَوقكككك  َُ ْ بَوَدْهب ُككككحَببل
ب

حُب َ ْ
َ
أ بوَأ

َ
َُِاككككككك ِ بتَِّبأ بَفْءككككككك ُ ب

ب كككْ بعِكككِ يُِِ ْ بَوالبتَكككحُببِقكككوبقكككْ ٍنبتََْ َّ
ب

َنكككِ بتحَلكككَ يِ بوَ ْءكككَ حُب
َ
بَفكككَتْقفَوبابأ

ب ْنككَ بيككَبَ ككَِحب هإجتبَقككَبت تءككْ دَلبت َّ َِ بنكك
ب

بتَوَِّكككُعبوتُْ ككككِِ ُب ٍ
ْْ  ْكككَعبلََعبَ ككك

َ
ب َ 
ب

 هلل تم اــظم واحلؿد
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 املقدًة 

, ومـ وقمغم آًمف, وصحبف , واًمصالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهللاحلؿد هلل

, وأؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف, وأؿمفد أن حمؿًدا قمبده ورؾمقًمف, وآه

ؾمفقًمي ّثف كظؿ اًمعؼوئد واًمػـقن مـ أضمؾ ومنن مـ وؾموئؾ حتصقؾ اًمعؾؿ, وسم أمو سمعد:

ٕن اًمشعر حمبقب إمم  وسمقون مو قمؾقف اًمعومل ذم هذا اًمبوبوشمؼريى اًمعؾقم احلػظ, 

 اًمـػقس ًمسالؾمتف وًمطوومي قمبورشمف.  

ـُ ؾُمَؾْقاَمَن وُهَق اعمـظقمي طموئقي اسمـ أيب داود. اًمسؾػقي ومـ اًمعؼوئد  َأسُمقسَمْؽٍر قَمْبُداهلِل سم

ٌِ اًم ـِ إؿَْمَع ِجْسَتويِني سم َمُي, سِّ ,  احلَوومُِظ, ؿَمْقُخ سَمْغَداَد, اإِلَموُم, اًمَعالل ِجْسَتويِني َأسُمقسَمْؽٍر اًمسِّ

 َصوطِمُى اًمتلَصوكِْقِػ.

.  ُوًمَِد سمِِسِجْسَتوَن, ذِم ؾَمـَِي صَماَلصملِْمَ َوموَئَتلْمِ

ًُ ضَمـَو , وَمَؽوَن َيُؼْقُل: َرَأْي ـِ َراْهَقْيف.َوؾَمووَمَر سمِِف َأسُمْقُه َوُهَق َصبِلٌّ  َزَة إؾِْمَحوَق سم

ـُ  ُد سم ُل ؿَمْقٍخ ؾَمِؿَع ِمـُْف: حُمَؿل , ذِم ؿَمْعَبوَن, وَمَلول ًْ ذِم ؾَمـَِي صَماَمٍن َوصَماَلصملِْمَ َوموَئَتلْمِ َويَموَك

ـِ َأؾْمَؾَؿ. ِد سم , َوُهل َأسُمْقُه سمَِذًمَِؽ جِلَاَلًَمِي حُمَؿل  َأؾْمَؾَؿ اًمطيْقِدي

: َأسمِْقِف,  ـْ ـِ ََيَْقك َرَوى قَم ِد سم ـِ َصوًمٍِح, َوحُمَؿل ـِ مَحلوٍد ُزهْمَبَي, َوَأمْحََد سم ِف, َوقِمْقَسك سم َوقَمؿِّ

 , ـِ قَمكِمٍّ وٍر, َوَكٍْمِ سم ـِ سَمشل ِد سم ٍم, َوحُمَؿل ـِ ظَمنْمَ ِح, َوقَمكِمِّ سم ْ ـِ اًمنل , َوَأيِب اًمطلوِهر سم ويِنِّ مل اًمزِّ

وِم, َوَأْصَبَفوَن َووَموِرَس.َواحِلَجوِز وَ  وظَمْؾٍؼ يَمَثػْمٍ سمُِخَراؾَمونَ   اًمِعَراِق, َوِمٍْمَ َواًمشل

َؾُف قَمغَم َأسمِْقِف. ٌُ إِنل سَمْعَضُفؿ وَمضل ـْ سُمُحْقِر اًمِعْؾِؿ, سمَِحْق  َويَموَن ِم



          9 
 

 

 ادؼدمة

) ـَ ـَ ـلَػ )اًمسي ْيَعَي اعمَؼوِرئ( ,َو)اعَمَصوطِمَػ( ,َص ـُْسْقخ(, ,َو)َذِ ـلوؾِمَخ َواعَم  َو)اًم

( َوَأؿْمقَ  ٌَ  وء.َو)اًمَبْع

ـُ طَمقلَقْيف,  ـُ طِمبلوَن, َوَأسُمق َأمْحََد احلَويمُِؿ, َوَأسُمق قُمَؿَر سم , ِمـُْفؿ: اسْم َث قَمـُْف ظَمْؾٌؼ يَمثػِْمٌ طَمدل

ـُ قَمكِمٍّ  , َوقِمْقَسك سم اَرىُمْطـِلي ـِ اًمدل , َوَأسُمق احلََس ـُ ؿَموِهلْمٍ ِر, َوَأسُمق طَمْػٍص سم ـُ اعُمَظػل َواسْم

ـُ اعُمْؼرِ  ـُ قُمَؿَر اًمَقِزْيُر, َواسْم ُد سم ـُ طَمَبوسَمَي, َوَأسُمق ـَموِهٍر اعُمَخؾُِّص, َوحُمَؿل ئ, َوَأسُمق اًمَؼوؾِمِؿ سم

ـُ َأمْحََد اًمَؽوشمُِى, َوآظَمُرْوَن. ُد سم اُق, َوَأسُمق ُمْسؾٍِؿ حُمَؿل ـِ ُزْكُبْقر اًمَقرل  سم

ًُ اًمُؽْقوَمَي َوَمِعَل ِدْرَهٌؿ َواطِمٌد, وَمَلظَمْذُت سمِ  , َويَموَن َيُؼْقُل: َدظَمْؾ ِف صَماَلصملِْمَ ُمدل سَموىِمالل

ًُ قَمـُْف صَماَلصملِْمَ  , وَماَم وَمَرَغ اًمَبوىِمالل طَمتلك يَمَتْب ٍِّ ـْ َأيِب ؾَمِعْقٍد إؿََم ًُ آيُمُؾ ِمـُْف, َوَأيمُتُى قَم وَمُؽـْ

, َمو سَملْمَ َمْؼُطقٍع َوُمْرؾَمٍؾ. ٌٍ  َأًْمَػ طَمِدْي

ًُ َأسَمو  ـَ َأيِب َداُوَد, َيُؼْقُل:ىَموَل احلَويمُِؿ َأسُمققَمْبِداهللِ: ؾَمِؿْع ًُ اسْم  قَمكِمٍّ احلَوومَِظ, ؾَمِؿْع

ـْ طِمْػظِل سمَِلْصَبَفوَن سمِِستلٍي َوصَماَلصملِْمَ َأًْمػً  ًُ ِم صْم و, َأًمَزُمقيِن اًمَقْهَؿ ومِْقَفو ذِم ؾَمْبَعِي طَمدل

, َوضَمْدُت ذِم يِمَتويِب ََخَْسًي ِمـَْفو قَمغَم َمو يمُ  ًُ وْم , وَمَؾامل اكٍَمَ ٌَ صْمُتُفؿ سمِِف.َأطَموِدْي ًُ طَمدل  ـْ

 يمذسمف أسمقه وداومع قمـف اًمعؾامء سمام طموصؾف أّن هذا اًمتؽذيى ٓ يؼبؾ وسموهلل اًمتقومقؼ.

ًٌّ َوصَماَمُكْقَن ؾَمـًَي َوَأؿْمُفٌر. َ َأيِب َوًَمُف ؾِم مـ شمرمجتف ذم ه ا ىَموَل اسْمـُُف قَمْبُدإقَْمغَم: شُمُقذمِّ

 ( ومو سمعدهو.31/222]]ؾمػم أقمالم اًمـبالء[[ )

المقي اعمـسقسمي إمم اًمو اًمؽوومقي اًمشوومقي ٓسمـ ىمقؿ اجلقزيي, هذه اعمـظقموت مـو

ّػوريـقي, وؾُمؾلؿ اًمقصقل, ويمؿ مـ اًمعؼوئد اعمـظقمي  ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي, واًمسل

 .قمغم طمسى اضمتفوده يسعك ذم شمؼريى اًمعؾقم ًمؾؿسؾؿلم واعمـثقرة, ويمٌؾ 
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عمعتؼد أهؾ اًمسـي واجلامقمي,  سمقونٌ , هل أسمقسمؽراإلموم  كظؿفووهذه احلوئقي اًمتل  

هو, وطمػظقهو, واؾمتدًمقا سملسمقوت مـفو, ذم كبذ اًمتؼؾقد قوىمد شمـوىمؾفو اًمعؾامء, وذطم

واحلٌ قمغم متوسمعي اًمدًمقؾ, وهذه اًمؼصقدة سمعقـفو مذيمقرة ذم آظمر يمتوب اًمنميعي 

, ظمتؿ هبو يمتوسمف؛ ٕن كوفمؿفو يمام ىمول: صور قمغم معتؼد أهؾ اًمسـي ًممضمري 

مـفجفؿ إمم اإلموم  ؾمالميقمي, ويموكقا يـتسبقن ًمبقون صػوء معتؼدهؿ, وواجلام

ٕكف ُأسمتكمل ومصؼم, وصدع سموحلؼ ذم وىمً ؾمؽً  طمـبؾسمـ  حمؿدسمـ  اعمبجؾ: أمحد

اًمـوُس ظمقوًمو مـ اًمدوًمي, واعمبتدقمي, أو مقاومؼي ذم سموـمؾفؿ سمسبى ـمؿٍع دكققي, أو 

 .ظمقف مـ ؾمطقهتؿ
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 احلث طذ اـتؿسك باـؽتاب واـسـة

 احلح عوى اهتٌضم باهلتاب واهضِة

 :قال 
ِككك بت ُ كككَ ى ِْكككِ بتَِّبوتتَِّ كككحْببَْ  تَمسَّ

 

بوالبتَككككحُببعِككككْ ِعَّكَبتَفَّْككككحَببُ ْ ِْكككك ُب
ب
ب
ب

بتتككككِ ب ككككَ ِ بَوِدْنبعِِكَتككككَهلِلبتَِّبوت س 
ب
ب

ُُْوبَوتَككْ َ  ُب َُِاكك ِ بتَِّبَ كك تَككْعبَ ككوب
َ
بأ
ب

طموئقتف, سموًمدقمقة إمم مو أمر اهلل سمف, مـ آقمتصوم سمؽتوب اهلل, وإظمذ  اومتتح 

  ی  ی  ی  ی  جئ  ىئ  ىئ﴿ىمول اهلل شمعومم:  ,ـي رؾمقل اهلل سمس

, ومجعؾ اهلل شمعومم اًمتؿسؽ سموحلؼ, واهلدى [371إقمراف:]﴾ىئ  حئ  مئ

 إكف إطمسون ومقام سملم اًمعبد وسملم اهلل سمتقطمقده وـموقمتف  إطمسون وإصالح وومعاًل 

 وإصالح ًمؾحول واعمآل. واشمبوع ؾمـي كبقف 

ا» :وهمػمهقمـد مسؾؿ  أرىمؿسمـ  ٌ زيدوطمبؾ اهلل هق اًمؼرآن يمام ذم طمدي  َٓ  َبْعدُ  َأمَّ  َأ

َفا ـِ  فِقُؽؿْ  َتاِركٌ  َوَأَكا َفُلِجقَب  َربِّك َرُسقُل  لَيْلتِ  َأنْ  ُيقِشُؽ  َبَشرٌ  َأَكا َفنِكََّؿا الـَّاُس  َأيُّ  َثَؼَؾقْ

ُلُفَؿا   كِتَاُب  َأوَّ
ِ
  بِؽِتَاِب  َفُخُذوا َوالـُّقرُ  الُفَدى فِقفِ  الل

ِ
ٌل . شبِفِ  تَْؿِسُؽقاَواْس  الل  قَمغَم  وَمَح

َى  اهللِ يمَِتوِب  ُرُكؿُ  لَبقْتِ  َوَأْهُؾ » :ىَموَل  صُمؿل  ومِقفِ  َوَرهمل ُرُكؿُ  لَبقْتِ  َأْهؾِ  لفِ  اللَ  ُأَذكِّ  لفِ  اللَ  ُأَذكِّ

ُرُكؿُ  لَبْقتِ  َأْهؾِ  وًمقس معـك  شوطتريت»وذم سمعض اًمروايوت:  .شلَبقْتِ  َأْهؾِ  لفِ  اللَ  ُأَذكِّ

, مـ اًمتعظقؿ همػم اًمنمقمل ٔل اًمبقً, وإكام -اًمشقعي-ذهى إًمقف اًمراومضي ذًمؽ مو 

, واقمرومقا ٕهؾ اًمبقً اًمصوحللم اعمراد: متسؽقا سمؽتوب اهلل وسمسإإـي رؾمقل اهلل 

َٓ » :اًمـبل  ىمدرهؿ ومـزًمتفؿ قمغم مو يليت سمقوكف. وذم سمقون طمبؾ اهلل ىمول  َتاِركٌ  َوإِكِّك َأ

ـِ  فِقُؽؿْ   ا كِتَاُب  ُهَؿاَأَحدُ  :َثَؼَؾْق
ِ
 ا َحبُْؾ  ُهقَ  ، لل

ِ
ـِ  ،لل بََعفُ  َم ـْ  ،َدىلفُ ا َطَؾك َكانَ  اتَّ  َوَم
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 ا كَِتاُب »وذم روايي: . شَلةٍ َضَل  َطَؾك َكانَ  َتَرَكفُ  
ِ
ـِ  ،َوالـُّقرُ  َدىلفُ ا فِقفِ  ،لل  بِفِ  اْستَْؿَسَؽ  َم

ـْ  ،َدىلفُ ا َطَؾك َكانَ  بِفِ  َوَأَخذَ    .شَضؾَّ  َأْخَطَلهُ  َوَم

ن هذا اـؼرآن سبب، صرؽه بقد إ) مو ىموًمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ؿموهدكو:

( وموًمتؿسؽ سموًمؽتوب اهلل وصرؽه بليديؽم، ؽؿن أخذ به كجا، ومن ترؿه ضل وؼوى

واًمسـي وآقمتصوم هبام هق طمبؾ اهلل اعمتلم اًمذي ٓ يـؼطع, واًمذي يقصؾ إمم مرووة 

  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴿: ىمول اهلل رب اًمعوعملم, ويقصؾ إمم ضمـي اًمـعقؿ, 

  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ﴿: , وىمول [313]آل قمؿران:﴾ٺ  ٿ

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

]آل ﴾ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 .[311قمؿران:

وموًمتؿسؽ سموًمؽتوب واًمسـي ومقفام اًمـجوة, وهلذا كؼؾ اًمزهري قمـ قمؾامئف, ومـفؿ 

سمي: أدريمً يمثػًما مـ قمؾامئـو يؼقًمقن: اًمتؿسؽ سموًمسـي كجوة. أظمرضمف اًمدارمل اًمصحو

كجوة ذم اًمدكقو مـ اًمبدع وذم أظمرة مـ اًمعذاب كسلل اهلل  ذم مؼدمي ؾمــف وومعاًل 

  اًمعقن واًمسداد.

ويدل قمغم أمهقي اًمتؿسؽ سموًمؽتوب, واًمسـي: مو أظمرضمف أسمق داود واًمؽممذي 

 صمؿّ  ,يقمٍ  ذات  اهلل رؾمقُل  سمـو صغم :وريي,ؾمسمـ  وهمػممهو مـ طمديٌ اًمعرسموض

ًْ  ,سَمؾقغيً  مققِمظيً  ومققَمَظـو ,سمقضمفف قمؾقـو أىمبؾ  مـفو وَوضِمؾً ,اًمعققن مـفو َذَروم

عٍ  مققمظيُ  هذه يملنل  ,اهلل رؾمقَل  يو :رضمؾ ومؼوَل  ,اًمؼؾقُب   :ىمول ؟إًمقـو شَمْعفدُ  ومامذا ,مقدِّ

  ىْؼقَ تَ بِ  ؿْ قؽُ ُأوِص »
ِ
ؿْ وَ  ،الل  ؿْ ؽُ ـْ مِ  َيِعْش  ـْ مَ  فُ كَّ نِ فَ  ،قًّاِش بَ َح  َطبًْدا نْ إِ وَ  ،ةِ طَ االطَّ وَ  عِ السَّ

ـَ اِشدِ الرَّ  َػاءِ ؾَ الخُ  ةِ ـَّ ُس وَ  لتِ ـَّ ُس بِ  ؿْ ؽُ قْ ؾَ عَ فَ  ،قًراثِ كَ  ًفاَل تِ اْخ  ىقَرَ َس فَ  يدِ عْ بَ  ـَ دِ فْ الؿَ  ي ق  ،يِّ
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 احلث طذ اـتؿسك باـؽتاب واـسـة

قاوَ  ،افَ بِ  قاؽُ سَّ ؿَ تَ  ُ  اِت ثَ دَ ُمحْ وَ  ؿْ اكُ يَّ إِ وَ  ،اِجذِ قَ الـَّ بِ  افَ قْ ؾَ طَ  َطضُّ ْٕ  َثةٍ دَ ُمحْ  ؾَّ كُ  نَّ نِ فَ  ،قرِ مُ ا

 .شَلةٌ َضَل  ْدَطةٍ بِ  ؾَّ كُ وَ  ،ةٌ ْدطَ بِ 

يمثػمة  وإدًمي ذم إمر سموًمتؿسؽ سمؽتوب اهلل شمعومم وؾمـي رؾمقل اهلل 

ومتقاشمرة, مـشقرة ومبثقصمي ذم اعمختٍمات واعمطقٓت, وملىمرب اعمراضمع: يمتوب 

ًمزوم اًمسـي, ويمتوب آقمتصوم مـ  ريوض اًمصوحللم, وىمد سمقب اإلموم اًمـقوي سموب

صحقح اًمبخوري, ويمتوب اًمعؾؿ مـ صحقح مسؾؿ, ويمتوب اًمنميعي ًممضمري, 

أمحد وهمػم ذًمؽ مـ اًمؽتى سمـ  عبداهللويمتوب اًمسـي ٓسمـ أيب قموصؿ, واًمسـي ًم

اًمتل هبو اًمـجوة وذم طمديٌ   اعمصـػي واعممًمػي احلوصمي قمغم إشمبوع ؾمـي رؾمقل اهلل 

ةً  َطَؿؾٍ  لُِؽؾِّ  إِنَّ »قمؿرو: سمـ  قمبداهلل ةٍ  َولُِؽؾِّ  ،ِشرَّ ـْ  ،َفتَْرةٌ  ِشرَّ  ُسـَّتِل إَِلك َفتَْرُتفُ  َكاَكْت  َفَؿ

ـْ  اْهَتَدى، َفَؼدِ   . شَهَؾَؽ  َفَؼدْ  َذلَِؽ  َغقْرِ  إَِلك َكاَكْت  َوَم

ويمـً  ,, واقمتصؿً سمف يمـً مـ اعمفتديـ, اعمفديـومنن متسؽً سمحبؾ اهلل 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿يـ وصػقا سمؼقل اهلل: مـ أهؾ اًمؼم واًمصالح اًمذ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ

 .[377اًمبؼرة:]﴾ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ

 ٻ ٻ ٱ﴿وىمول شمعومم مبقـًو صػوت اعمممـلم, اعمتؿسؽلم, اعمفتديـ: 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ

 ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

وذم هذا سمقون قمغم أن مصدر اًمتنميع  [5-3اًمبؼرة:]﴾چ چ ڃ ڃڃ ڃ

اإلمجوع وشمؼدمً إدًمي قمغم اًمؽتوب واًمسـي وإموم و قمـد أهؾ اًمسـي اًمؽتوب واًمسـي
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 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿اإلمجوع ومدًمقؾف ىمقًمف شمعومم  

 .[335اًمـسوء:]﴾ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

ؾقب, ومرهمى ومقف, ومـ سمحٌ قمـ رء واًمبحٌ قمـ ـمريؼ اهلدايي أمر مط

ـْ  ـِ  َيِزيدَ  طمصؾ قمؾقف, قَم َة, سْم ـَ  ُمَعوذَ  طَمَضَ  عمَلو: ىَموَل  قُمَؿػْمَ  َأسَمو َيو: ًَمفُ  ىِمقَؾ  اعمَْقُت  ضَمَبؾٍ  سْم

, قَمْبدِ  ـِ مْحَ ـِ  َمَؽوََناَُم, َواإِلياَمنَ  ؾؿَ اًمعِ  إِنل : وَمَؼوَل  َأضْمؾُِسقيِن,: ىَموَل  َأْوِصـَو, اًمرل واسْمَتغَ  َم  ومُهَ

و, اٍت, صَماَلَث  َذًمَِؽ  َيُؼقُل  َوضَمَدمُهَ  َأيِب  قُمَقْيِؿرٍ  قِمـْدَ  َرْهٍط, َأْرسَمَعيِ  قِمـْدَ  ؾؿَ اًمعِ  َتِؿُسقاَواًمْ  َمرل

,
ِ
ْرَداء , نَ ؾاَم ؾَم  َوقِمـْدَ  اًمدل ـِ  هللِ قَمْبِدا َوقِمـْدَ  اًمَػوِرِدِّ ـِ  هللِقَمْبِدا َوقِمـْدَ  َمْسُعقدٍ  سْم  ؾَماَلمٍ  سْم

و يَمونَ  اًملِذي ًُ  وَمنيِنِّ  ؛وَمَلؾْمَؾؿَ  ََيُقِديًّ  فِل َطَشَرةٍ  َطاِشرُ  إِكَّفُ »: َيُؼقُل   هللِا َرؾُمقَل  ؾَمِؿْع

ـْ  اًمَبوِب  َوذِم  .شالَجـَّةِ  ٌٌ  وَهَذا .ؾَمْعدٍ  قَم ـٌ  طَمِدي  .هَمِريٌى  طَمَس

سمسماًمف اهلدايي طمقٌ ذع ًمـو ذم  وىمد أمر اهلل  ,ومـ ؾمور قمغم اًمدرب وصؾ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ؼقل: كاًمصالة أن 

, وؾممال اهلل اهلدايي, مـ أقمظؿ وؾموئؾ اًمثبوت, ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ

وٕمهقي هذا اًمسمال أمر اهلل سمف أن يتغم ذم يمؾ ريمعي مـ اًمريمعوت, ومنذ مل يلِت اعمرء 

  .﴾ٹ ٹ    ٹ﴿هبذا اًمسمال اًمعظقؿ ومصالشمف سموـمؾي: 

اًمسبقؾ واًمٍماط: هق اًمطريؼ اعمقصؾ إمم اهلل, وهق اإلؾمالم, ؾمبقؾ اعمقطمديـ, 

شمريمقا اًمعؿؾ سموًمعؾؿ ومغضى اهلل  (اعمغضقب قمؾقفؿ)اًمذي يـوىمض مو قمؾقف اًمقفقد 

قمؾقفؿ, واًمـصورى )اًمضوًمقن( قمؿؾقا سمغػم قمؾؿ ومضؾقا ومؿـ قمؾؿ ومل يعؿؾ مـ هذه 

ومػقف ؿمبف سموًمـصورى واًمضالل مـ أؾمبوب  ؾؿإمي ومػقف ؿمبف سموًمقفقد ومـ قمؿؾ ومل يع

 .زمف اًمضالل وٓطمقل ٓىمقة إٓ سموهللاًمغضى مـ ًمقاو همضى اهلل قمغم اًمعبد
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بِع اهُلَدى) :قوله سمـ  قمغم اإلشمبوع وهذه ـمريؼي اًمسؾػ ومعؿر طمٌ  (واتَّ

يؼقل: )اشمبعقا وٓ شمبتدقمقا ومؼد يمػقتؿ(, وؾمػقون يؼقل: )وضمدكو  قمبداًمعزيز 

ٿ  ٹ  ٹ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴿إمر يمؾف ذم اإلشمبوع( واإلشمبوع هق ؾمبقؾ اعمممـلم: 

ڦ    ڦ  ڦ  ڦ﴿, وىمول شمعومم: [1]إقمراف:﴾ڤ  ڦ  ڦڤ  ڤڤ    ٹ  ٹ

, وىمول [13 آل قمؿران:]﴾ڃڃ  چ  چ  چ  ڄ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ

ھ    ھ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ڻ﴿شمعومم: 

﮻  ﮼  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ﮳  ﮴  ﮵﮶  ﮲  ۓ  ھ  ےے  ۓ

وموٕظمذ  [351 إقمراف:]﴾﮿  ﯀  ﯁    ﮽  ﮾

هق ىمبقل أىمقال اًمعؾامء جمردة قمـ إدًمي طمتك واًمتؼؾقد وده و وسموًمدًمقؾ يسؿك اشمبوقمً 

 :ىمقؾ

 شَمْؼؾِقإإإُدَكو ىَمُبإإإقُل ىَمإإإْقِل اًْمَؼوِئإإإؾِ 

 

إإوِئؾِ  إإٍي ًمِؾسل ـْ هَمإإػْمِ ِذيْمإإِر طُمجل  ِمإإ

 ەئ ەئ﴿ًمـبقف  شمبوع ديـ اعمممـلم واًمتؼؾقد ديـ اًمؽوومريـ ىمول اهلل وآ 

 مئ حئ﴿ذم ؿملن اًمؽوومريـ  وىمول  [٠1إكعوم: ]﴾ۆئۆئ ۇئ وئۇئ وئ

 .[22ف: اًمزظمر]﴾يئ ىئ

 .هل اًمديـ اًمذي مل يلذن اهلل سمف :اًمبدقمي (ـَعؾََّك ُتْػؾُِح  اوٓ َتُك بِْدِطق  ): ىمقًمف 

وىمد شمؼدم  ,ومل يلذن اهلل سمف ومفق سمدقمي يريد اًمتؼرب سمف إمم اهلل  ومؿـ قمؿؾ قمؿاًل 

ويمؿ مـ اًمذيـ يتعوـمقن اًمبدع وهؿ َيسبقن أَنؿ  .شةٌ لَ َل َض  ةٍ طَ دْ بِ  ؾَّ كُ » :احلديٌ

 :وهق يؼقل ,مل ينمقمف اهلل  ن مـ ضمفي أَنؿ ذقمقا مووهؿ مسقئق وصـعً  َيسـقن

ومـ ضمفي  [23اًمشقرى:]﴾﮸﮹ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے  ے ھ﴿

مع أن اهلل  ,أن ٓزم صـقعفؿ هذا أن اًمديـ كوىمص وهؿ اًمذيـ أيمؿؾقه هبذه اًمبدقمي

 ؛عصقيظمطر مـ اعمأواقمؾؿ أن اًمبدقمي  .[1اعموئدة: ]﴾ڇ چ چ چ﴿ :يؼقل
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واعمبتدع ىمد ويعؾؿ أكف قمويص خموًمػ ًمنمع اهلل شمعومم,  ,يتقب ذم اًمغوًمى ويصٕن اًمع 

ـَ } :ىمول شمعومم ,وٕكف َيسى أكف َيسـ صـعً  ؛ٓ يقومؼ ًمؾتقسمي ي َظْمَنِ ْٕ ىُمْؾ َهْؾ ُكـَبُِّئُؽْؿ سمِو

( ًٓ ْكَقو َوُهْؿ ََيَْسُبقَن أَ 311َأقْماَم ـَ َوؾل ؾَمْعُقُفْؿ ذِم احْلََقوِة اًمدي ِذي ُْؿ َُيِْسـُقَن ُصـًْعو( اًمل  {َنل

 .[311, 311]اًمؽفػ: 

 َؽ ؾَ هَ »واًمبدقمي هالك:  .عمو شمؼدم مـ إدًمي ؛واًمسـي ومالح ,وموًمبدقمي والل

وذم  .مسعقد سمـ  يمام ذم مسؾؿ قمـ قمبداهلل , هؽذا يؼقل اًمـبل شقنَ عُ طِّ ـَ تَ الؿُ 

ـْ »احلديٌ اًمسوسمؼ:  أي: مـ يموكً ومؽمشمف إمم  شَهَؾَؽ  َؼدْ فَ  َذلَِؽ  َغقْرِ  إَِلكَفتَْرُتُف  َكاَكْت  َوَم

ُ  اِت ثَ دَ حْ مُ وَ  ؿْ اكُ يَّ إِ وَ »اًمبدقمي ومؼد هؾؽ, ووؾ وهمقى:  ْٕ ، ةٌ طَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ حْ مُ  ؾَّ كُ  نَّ نِ ، فَ قرِ مُ ا

 يمام شمؼدم ذم طمديٌ اًمعرسموض. شةٌ لَ َل َض  ةٍ طَ دْ بِ  ؾَّ كُ وَ 

شمعؾؿف واًمػالح ود اهلالك, ومـ أؾمبوسمف اعمصوسمرة قمغم هذا اًمديـ, وإظمذ سمف و

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ائ  ائ  ەئ  ەئ﴿واًمعؿؾ سمف: 

, ومـ أؾمبوسمف ؾمؾقك ؾمبقؾ اهلدايي, يمام شمؼدمً آيوت [211]آل قمؿران:﴾ۆئ

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿ؾمقرة اًمبؼرة, ومـ أؾمبوسمف مو ذيمره اهلل ذم أوائؾ ؾمقرة اعمممـقن: 

  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

ڦ  ڦ    ڦ ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

, أيوت ومعفو إظمذ سموًمديـ احلؼ يمام صح قمـ رؾمقل اهلل [7-3]اعمممـقن:﴾چ

سمـ  أظمرضمف مسؾؿ قمـ قمبداهلل .وىمـعف اهلل سمام أشموه وىمد اومؾح مـ أؾمؾؿ ورزق يمػوومً  

 .قمؿرو

ـَِن اـتِي): ىمقًمف   ٺ﴿ :اهلل شمعومم ىمول ,قمؿؾاأي  (َوِدْن بِؽَِتاِب اهللِ واـسُّ

سموًمعؾؿ اًمـوومع واًمعؿؾ  :أي [11اًمتقسمي: ]﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
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يمام ذم   وًمقؽـ ديدكؽ وديدكؽ إظمذ سموًمؽتوب واًمسـي, واًمرؾمقل ,اًمصوًمح

أرىمؿ, شمرك ومقـو اًمؽتوب واًمسـي, ومـ أظمذ سموًمؽتوب واًمسـي رؿمد, سمـ  طمديٌ زيد

ـْ )وم ـِ  قَمِدىِّ  َع ـْ  :وَمَؼوَل   اًمـلبِكِّ  قِمـْدَ  ظَمَطَى  َرضُماًل  َأنل  طَموشمِؿٍ  سْم  وَمَؼدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  هللَا ُيِطعِ  َم

ـْ ومـ أظمذ سموًمؽتوب واًمسـي ىموداه إمم اجلـي, وم .أخرجه مسؾم (َرؿِمدَ   ىَموَل : ىَموَل  ضَموسمٍِر, َع

عٌ  َشافِعٌ  اْلُؼْرآنُ » : اهللِ  َرؾُمقُل  ٌق، وَماِحٌؾ  ُمَشػَّ ـْ  ُمَصدَّ  إَِلك َقاَدهُ  إَِماًما َجَعَؾفُ  َفَؿ

ـْ  ـَِّة،لجَ ا ًمؽتوب واًمسـي ؾمؾؿ مـ اًمزيغ, ومـ أظمذ سمو .شالـَّارِ  إَِلك َساُقفُ  َخْؾَػفُ  َجَعَؾفُ  َوَم

مـ آكحراف, وممو يضود اعمـفٍ اًمسؾػل؛ ٕن اًمؽتوب واًمسـي معصقمون قمـ و

  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴿ :اًمزًمؾ, وحمػقفمون مـ اًمتحريػ واًمتغقػم, ىمول اهلل 

 .[٠]احلجر:﴾ڱ

 ىمول اًمشوقمر: ,اًمطريؼي ذم اخلػم أو اًمنم واًمسـي: هل

 وفَ ومُ مَ إِ وَ  يٌ ـل ؾُم  مٍ قْ ىمَ  ؾِّ ؽُ ًمِ وَ 

واًمسـي اًمسقئي  رؾمقل اهلل  ـمريؼي أي: ـمريؼتفو, ًمؽـ قمـد اإلـمالق ُيراد هبو

ـْ »  مسؾؿ قمـد ضمرير طمديٌ ًمقسً مـ اًمديـ: ومػل َـّ  َم ْسَلمِ  فِل َس  َحَسـًَة، ُسـَّةً  اْْلِ

ـْ  ْجرُ َوأَ  َأْجُرَها، َفَؾفُ  ـْ  َبْعَدُه، بَِفا َطِؿَؾ  َم ـْ  َيـُْؼَص  َأنْ  َغقْرِ  مِ ـْ  َشْلٌء، ُأُجقِرِهؿْ  مِ  َوَم

َـّ  ْسَلمِ  فِل َس ـْ  َوِوْزرُ  ِوْزُرَها َطَؾقْفِ  َكانَ  َسقِّئًَة، ُسـَّةً  اْْلِ ـْ  بَِفا َطِؿَؾ  َم ـْ  َبْعِدِه، مِ  َغقْرِ  مِ

ـْ  َيـُْؼَص  َأنْ   .شَشْلءٌ  َأْوَزاِرِهؿْ  مِ

أي أن اًمطريؼي اًمتل جيى قمؾقؽ أظمذهو  (َأَتْت َطن َرُسوِل اهللِ َتـُْج َوَتْرَبُح ) :لهقو

مـف  وىمؾً صحً ٕن اعمـؼقل قمـ اًمـبل  هل اًمتل صحً قمـ رؾمقل اهلل 

 اعمقوقع ومـف إطموديٌ وعقػي واًمقاضمى قمؾقـو إظمذ سمام َصح قمـ اًمـبل 

صطالطمفؿ همػم اًمسـي ذم قمرف اًمػؼفوء واًمسـي ذم قمرف اعمحدصملم وا أو قمؿاًل  ااقمتؼودً 
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ًٓ وٓ قمـد واصطالطمفؿ, ومنن اًمسـي   اًمػؼفوء هل اعمـدوب اًمذي يثوب وموقمؾف امتثو

يستحؼ اًمعؼوب شموريمف, سمقـام أهؾ احلديٌ: يطؾؼقن اًمسـي قمغم أقمؿ مـ ذًمؽ: ومفل 

ومفق قمغم   أومعوًمف, وأىمقاًمف, ومؿـ ًمزم ـمريؼي اًمـبل و ذم اقمتؼوده ـمريؼي اًمـبل 

هدى, ومـ ظموًمػ ذًمؽ ومفق مـ أصحوب اًمزيغ واًمردى, ويدظمؾ ذم اًمسـي ذم ؾمـي و

اعمعـك آصطالطمل قمـد اعمحدصملم: يمؾ معتؼدات اًمديـ ويمؾ أوامره, ويمؾ اًمـقاهل, 

وهلذا صـػً يمتى اًمسـي مثؾ: يمتوب اًمسـي ٓسمـ أيب قموصؿ, ويمتوب اًمسـي ًمإلموم 

قمتؼودات ومنذا أظمذت سموًمسـي أمحد, واًمسـي ًمؾخالل, ويذيمرون ومقفو: آسمـ  قمبداهلل

أدريمً ) :كجقت مـ اًمبدقمي وكجقت مـ ؾمخط اهلل وقمذاسمف وىمد شمؼدم ىمقل اًمزهري

مـ مؽر  ووهؿ كوضمقن أيًض  (.اًمتؿسؽ سموًمسـي كجوة :مـ قمؾامئـو يؼقًمقن ايمثػمً 

 وهؿ كوضمقن مـ اًمتخذيؾ .﴾مئىئ حئ جئ ی ی ی﴿ :ىمول اهلل  ,اقمدائفؿ

ًُ ؾَمؿِ : ىَموَل  ,معوويي ومعـ  مـ اًمداظمؾ, ـْ  َيَزاُل  َٓ »: َيُؼقُل   اًمـلبِلل  ْع تِل مِ  ُأمَّ

ةٌ  ُهؿْ  َٓ  الؾَِّف، بَِلْمرِ  َقائَِؿةٌ  ُأمَّ ـْ  َيُضرُّ َٓ  َخَذَلُفْؿ، َم ـْ  َو  الؾَّفِ  َأْمرُ  َيْلتَِقُفؿْ  َحتَّك َخاَلَػُفْؿ، َم

غػمه صمقسمون واعم فؿ:مـ ,صح قمـ مجع مـ اًمصحوسمي وىمد ,متػؼ قمؾقف شَذلَِؽ  َطَؾك َوُهؿْ 

 .وضموسمر 

ومتؾخص ًمـو ومقام شمؼدم احلٌ قمغم اًمسـي واًمتؿسؽ هبو, واًمبعد قمـ اًمبدقمي واًمـفل 

قمـفو؛ ٕن اًمػالح ذم اًمســ, واًمعطى ذم اًمبدع, واًمسبقؾ إمم اًمػالح هق إظمذ 

سموًمؽتوب واًمسـي, وهلذا ىمول: )ودن سمؽتوب اهلل واًمســ اًمتل..( إذا أردت أن شمػؾح 

 َضَرَب »ىمول:  ديـًو, واضمعؾف سمغقتؽ وىموئدك, وموًمرؾمقل ومدن سمؽتوب اهلل, اضمعؾف 

َراطِ  َجـَْبَتِل  َوَطَؾك ُمْستَِؼقًؿا، ِصَراًصا َمثًَل  اللُ   ُمَػتََّحٌة، َأْبَقاٌب  فِقِفَؿا ُسقَراِن، الصِّ

َْبَقاِب  َوَطَؾك ْٕ َراطِ  َباِب  َوَطَؾك ،ُمْرَخاةٌ  ُستُقرٌ  ا َفا: َيُؼقُل  َداعٍ  الصِّ  اْدُخُؾقا ،الـَّاُس  َأيُّ

َراطَ  َٓ  َجِؿقًعا، الصِّ ُجقا، َو ـْ  َيْدُطق َوَداعٍ  َتَتَعرَّ َراِط، َفْقِق  مِ  َشقًْئا َيْػَتُح  َأَرادَ  َفنَِذا الصِّ
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 احلث طذ اـتؿسك باـؽتاب واـسـة

ـْ  َْبَقاِب، تِْؾَؽ  مِ ْٕ َراطُ  ،َتؾِْجفُ  َتْػتَْحفُ  إِنْ  َفنِكََّؽ  َتْػتَْحُف، َٓ  َوْيَحَؽ : َقاَل  ا  َوالصِّ

ْسَلُم، ، ُحُدودُ : قَرانِ َوالسُّ  اْْلِ
ِ
َْبَقاُب  الل ْٕ ، َمَحاِرمُ : َػتََّحةُ لؿُ ا َوا

ِ
اِطل َوَذلَِؽ  الل  الدَّ

َراطِ  َرْأسِ  َطَؾك ، كِتَاُب : الصِّ
ِ
اِطل الل ـِ  َوالدَّ َراطِ  َفْقَق  مِ   َواِطظُ : الصِّ

ِ
 ُكؾِّ  َقْؾِب  فِل الل

 .ؾمؿعون سمـ  . أظمرضمف أمحد قمـ اًمـقاسشُمْسؾِؿٍ 

ػي إذ يؼقل: )مـ ىمول سموًمؼرآن أومؾٍ( ومنذا اؾمتدًمؾً سموًمؼرآن, وريض اهلل قمـ طمذي

واحلديٌ, ختصؿ يمؾ مـ ظموًمػؽ, ىمول اسمـ قمبد اًمؼم: )مـ ىمول سموًمؼرآن ىمقيً 

طمجتف(, وىمول سمعضفؿ: )مـ طمػظ احلديٌ أومؾٍ( أي ومؾٍ ظمصؿف؛ يمام ىمول اهلل: 

, ويمام ىمقؾ: إذا ضموء َنر اهلل سمطؾ َنر [13]اإلهاء:﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ﴿

 ؾ.معؼ

ومو ؾُمؿل أهؾ اًمسـي هبذا آؾمؿ إٓ ٕظمذهؿ سموًمؽتوب واًمسـي, ومـ أؾمامئفؿ 

ومـ أؾمامئفؿ أهؾ إصمر ًمتؼديؿفؿ آصمور  أهؾ احلديٌ ٕظمذهؿ سمحديٌ اًمـبل 

وـمريؼي أصحوسمف ذم ومفؿفو قمغم اًمرأي وإىمقسي اًمػوؾمدة ومـ أؾمامئفؿ  اًمـبل 

ومتسؿقتفؿ هبذه آؾمامء صموسمتف اًمسؾػققن ٕظمذهؿ ًمطريؼي اًمسؾػ روقان اهلل قمؾقفؿ 

ومعـك  وؾمؿل أهؾ اًمؽالم هبذا آؾمؿ ًمبعدهؿ قمـ اًمؽتوب واًمسـي,  وهلؿ ًمػظً 

وأظمذهؿ سمؽالم اًمرضمول اعمجرد قمـ إدًمي اعمخوًمػ هلو, وؾمؿل أهؾ اًمبدع هبذا 

آؾمؿ, ًمؽميمفؿ اًمســ وأظمذهؿ سموعمحدصموت, وؾمؿل أهؾ اًمرأي هبذا آؾمؿ: ًمؽميمفؿ 

 ء اًمرضمول.اًمســ وأظمذهؿ سمآرا
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 اهقزآْ كالَ اهلل ًِشي غري خمووق

 :قال 
بَكُنبَ َِّْ ُكككَ ٍَ ِْككك 

بَقْ ُ ْْ بَوقُكككْ بَرككك
ب

ْ َ كككك
َ
ََ حَببَدتَنبتِتِْءَّككككَُصبوأ بُح تعِكككك

ب
ذم سمقون معتؼد أهؾ اًمسـي, واجلامقمي, ذم أن يمالم اهلل  سمعد هذه اعمؼدمي ذع 

ں  ں    ڱ﴿سمدأ( يدل قمؾقف: همػم خمؾقق مـف سمدأ وإًمقف يعقد )مـف  

, إًمقف يعقد: يدل قمؾقف [2]ومصؾً:﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿, [12]ومصؾً:﴾ڻ

ْسَلمُ  َيْدُرُس »: طمديٌ طمذيػي ىمول اًمـبل   َٓ  َحتَّك الثَّْقِب  َوْشُل  َيْدُرُس  َكَؿا اْْلِ

َٓ  ِصقَاٌم، ُيْدَرى َٓ  َصَدَقٌة، َو   كِتَاِب  َطَؾك َوُيْسَرى ُكُسٌؽ  َو
ِ
 فِل َيبَْؼك َفَل  ٍة،َلقْؾَ  فِل الل

َْرضِ  ْٕ ـَ  َصَقائُِػ  َوَتبَْؼك آَيٌة، مِـْفُ  ا ْقُخ  الـَّاسِ  مِ  َطَؾك آَباَءَكا َأْدَرْكـَا: َيُؼقُل  اْلَؽبِقرُ  الشَّ

َّٓ  إَِلفَ  َٓ  اْلَؽؾَِؿةِ  َهِذهِ  ـُ  اللُ  إِ  اهلُل, ٓل إِ  إًَِمفَ  َٓ  قَمـُْفؿْ  شُمْغـِل وَماَم : ِصَؾيُ  ًَمفُ  ىَموَل  شَكُؼقُلَفا َوَكْح

َٓ  ,وصقومً  َيْدُرونَ  َٓ  َوُهؿْ  َٓ  َصَدىَمٌي, َو وَهو طُمَذْيَػيُ  قَمـْفُ  ومَلقْمَرَض  ُكُسًؽو, َو  قَمَؾْقفِ  وَمَردي

 شُمـِْجقِفؿْ  ِصَؾيُ  َيو: ىَموَل  صُمؿل  اًمثلوًمَِثِي, ذِم  قَمَؾْقفِ  َأىْمَبَؾ  صُمؿل  طُمَذْيَػُي, قَمـْفُ  ُيْعِرُض  َذًمَِؽ  يُمؾي  صَماَلصًمو,

ـَ  ـَ  شُمـِْجقِفؿْ  اًمـلوِر, ِم (.111٠. أظمرضمف اسمـ موضمف ذم ؾمــف سمرىمؿ )اًمـلورِ  ِم

صؾقا إمم أن أؾمامء اهلل قوأهؾ اًمبدع طملم ىموًمقا يمالم اهلل خمؾقق أرادو أن يت

 ذًمؽ أكف شمعومم ٓ صػوت ًمف شمعومم. وصػوشمف خمؾقىمي وأَنو جموز ومعـك

قق مـف سمدأ وإًمقف يعقد, همػم خمؾ : ىمؾ أَيو اًمسـل يمالم اهلل ومعـك يمالمف 

يتؽؾؿ متك ؿموء ويمقػ ؿموء سمام ؿموء, ويتؽؾؿ  وهذا هق اعمعتؼد اًمصحقح, ذم أن اهلل 

, واًمؽالم ﴾ک﴿, ﴾ھ﴿: سمحرف وصقت, واًمدًمقؾ قمغم احلرف ىمقل اهلل 
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 اـؼرآن ؿالم اهلل مـزل ؼر خمؾوق

ٻ    ٻ  ٻ  ٱ  ٻ﴿يتؽقن مـ طمروف, ويمؾامت, واًمدًمقؾ قمغم اًمصقت: 

واعمـوضموة شمؽقن سمصقت  , واًمـداء يؽقن سمصقت مرشمػع,[52]مريؿ:﴾پ  پ

 للُ ا َيُؼقُل » : اًمـلبِلي  ىَموَل  :قمـد اًمبخوري ىَموَل  ظموومً, وذم طمديٌ أيب ؾمعقد 

ـَا َلبَّقَْؽ  :َيُؼقُل  ،آَدمُ  َيا :اْلِؼقَاَمةِ  َيْقمَ    َيْلُمُركَ  للَ ا إِنَّ  ،بَِصْقٍت  َفُقـَاَدى َوَسْعَدْيَؽ، َربَّ

ـْ  ُتْخِرَج  َأنْ  تَِؽ  مِ يَّ ، َيا :َقاَل  الـَّاِر، إَِلك ثًاَبعْ  ُذرِّ ـْ  :َقاَل  الـَّاِر؟ َبْعُث  َوَما َربِّ  َأْلٍػ  ُكؾِّ  مِ

، َوتِْسَعةً  مِاَئةٍ  تِْسعَ  :َقاَل  ُأَراُه، ـَ  اْلَقلِقُد، َوَيِشقُب  َحْؿَؾَفا، امُِؾ لحَ ا َتَضعُ  َفِحقـَئِذٍ  َوتِْسِعق

َـّ َولَ  بُِسَؽاَرى ُهؿْ  َوَما ُسَؽاَرى الـَّاَس  َوَتَرى
 ا َطَذاَب  ؽِ

ِ
 قَمغَم  َذًمَِؽ  وَمَشؼل  .شَشِديدٌ  لل

ْت  طَمتلك اًمـلوسِ  َ ـْ » : اًمـلبِلي  وَمَؼوَل  ُوضُمقُهُفْؿ, شَمَغػمل  مِاَئةٍ  تِْسعَ  َوَمْلُجقَج  َيْلُجقَج  مِ

، َوتِْسَعةً  ـَ ْعَرةِ  الـَّاسِ  فِل َأْكُتؿْ  ُثؿَّ  َواِحٌد، َومِـُْؽؿْ  َوتِْسِعق ْقَداءِ  َكالشَّ  الثَّْقرِ  َجـِْب  فِل السَّ

َْبَقِض، ْٕ ْعَرةِ  َأوْ  ا َْسَقِد، الثَّْقرِ  َجـِْب  فِل اْلَبقَْضاءِ  َكالشَّ ْٕ َْرُجق َوإِكِّل ا  ُرُبعَ  َتُؽقُكقا َأنْ  َٕ

َكو, شـَّةِ لجَ ا َأْهؾِ  ْ َكو, شـَّةِ لجَ ا َأْهؾِ  ُثُؾَث » :ىَموَل  صُمؿل  وَمَؽؼمل ْ  ـَِّة،جَ لا َأْهؾِ  َشْطرَ » :ىَموَل  صُمؿل  وَمَؽؼمل

 أظمرج مسؾؿ سمعضف. .شَفَؽبَّْرَكا

ـْ  ـِ  هللِقَمْبِدا وقَم دِ  سْم ـِ  حُمَؿل ـَ  ضَموسمِرَ  ؾَمِؿعَ  َأكلفُ  ,قَمِؼقؾٍ  سْم ٌٌ  سَمَؾَغـِل :َيُؼقُل  هللِقَمْبِدا سْم  طَمِدي

ـْ  ـْ  ؾَمِؿَعفُ  َرضُمؾٍ  قَم ًُ   هللِا َرؾُمقلِ  ِم ْي  ُت وَمِنْ  َرطْمكِم, قَمَؾْقفِ  ؿَمَدْدُت  صُمؿل  سَمِعػًما, وَموؿْمؽَمَ

ًُ  طَمتلك ؿَمْفًرا إًَِمْقفِ  وَم, قَمَؾْقفِ  ىَمِدْم ـُ  هللِ قَمْبُدا وَمنَِذا اًمشل اِب  وَمَؼوَل  ,ُأَكْقسٍ  سْم  ضَموسمِرٌ  :ًَمفُ  ىُمْؾ  :ًمِْؾَبقل

ـُ  :وَمَؼوَل  اًْمَبوِب, قَمغَم  ًُ  ؟هللِقَمْبِدا اسْم  َواقْمَتـَْؼُتُف, وَموقْمَتـََؼـِل, صَمْقسَمُف, َيَطلُ  وَمَخَرَج  َكَعْؿ, :ىُمْؾ

ًُ وَمؼُ  ـْ  ؾَمِؿْعَتفُ  َأكلَؽ  قَمـَْؽ  سَمَؾَغـِل طَمِديًثو :ْؾ ًُ  اًْمِؼَصوِص, ذِم   هللِا َرؾُمقلِ  ِم  َأنْ  وَمَخِشق

ًُ  :ىَموَل  َأؾْمَؿَعُف, َأنْ  ىَمْبَؾ  َأُمقَت  َأوْ  مَتُقَت   الـَّاُس  ُيْحَشرُ » :َيُؼقُل   هللِا َرؾُمقَل  ؾَمِؿْع

ًٓ  َراةً طُ  ،اْلِعَبادُ  :َقاَل  َأوْ  اْلِؼقَاَمِة، َيْقمَ   َمَعُفؿْ  َلْقَس » :ىَموَل  هُبْاًم؟ َوَمو :ىُمْؾـَو :ىَموَل  ,شُبْفًؿا ُغْر

ـْ  َيْسَؿُعفُ  بَِصْقٍت  ُيـَاِديِفؿْ  ُثؿَّ  َشْلٌء، ـْ  َيْسَؿُعفُ  َكَؿا َبُعدَ  َم  َأَكا ؾُِؽ،لؿَ ا َأَكا ُقْرٍب، َم

اُن، يَّ َٓ  الدَّ ََحدٍ  َيـَْبِغل َو
ِ
ـْ  ٕ ـْ  َأَحدٍ  ِطـْدَ  َوَلفُ  الـَّاَر، ْدُخَؾ يَ  َأنْ  الـَّارِ  َأْهؾِ  مِ  ـَّةِ لجَ ا َأْهؾِ  مِ
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فُ  َحتَّك َحؼ    َٓ  مِـُْف، َأُقصَّ ََحدٍ  َيـَْبِغل َو
ِ
ـْ  ٕ ََحدٍ  ـَّةَ لجَ ا َيْدُخَؾ  َأنْ  ـَّةِ لجَ ا َأْهؾِ  مِ

ِ
ـْ  َوٕ  مِ

فُ  َحتَّك َحؼ   ِطـَْدهُ  الـَّارِ  َأْهؾِ  اَم  َوإِكلو يَمْقَػ  :ىُمْؾـَو :وَل ىمَ  ,شالؾَّْطَؿةُ  َحتَّك مِـْفُ  َأُقصَّ  هللَا َكْليِت  إِكل

ًٓ  قُمَراةً   قِّئَاِت  سـَاِت لحَ بِا» :ىَموَل  هُبْاًم؟ هُمْر . احلديٌ قمؾؼف اًمبخوري ذم شَوالسَّ

قمؼقؾ وعقػ وَُيسـ ًمف سمـ  حمؿدسمـ  صحقحف وأظمرضمف أمحد وهمػمه وومقف قمبداهلل

 اًمبخوري وهمػمه وعمعـك احلديٌ ؿمقاهد شمدل قمؾقف.

يتصػ  فذا معتؼد أهؾ اًمسـي: أن اهلل يتؽؾؿ متك ؿموء ويمقػ ؿموء, وأن اهلل وم 

هبذه اًمصػي طمؼقؼي, وأن إصمبوت صػي اًمؽالم ٓ يستؾزم كؼًصو سمؾ هل يمامل, ويمؾ يمامل 

صمبً ًمؾؿخؾقق, وجيقز هلل أن يتصػ سمف وموهلل أومم سمف, وهلذا قمػّم إسمراهقؿ قمؾقف اًمسالم 

, وقمػم [12]مريؿ:﴾چ  چ  ڇ  ڇ  چ  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ﴿ :أسموه سمؼقًمف

 ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :ىمقمف وىمول

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

واًمذي ٓ يسؿع وٓ يبٍم  ,[37-31]إكبقوء:﴾ھ ھ ہھ ہ ہ ہ

ًمف اًمصػوت اًمعال, وممو يدل قمغم  وٓ يتؽؾؿ, كوىمص, خمؾقق مرسمقب سمقـام اهلل 

هو , ومليمد[331]اًمـسوء:﴾چ  ڃ  چ  چ﴿ذه اًمصػي ىمقًمف شمعومم: إصمبوت ه

وئ    ائ  ەئ  ەئ﴿سموعمصدر ًمقدل قمغم طمؼقؼتف ويرومع دقمقى اعمجوز وىمقًمف: 

, ذم آيوت يمثػمات سمقـوت [55]آل قمؿران:﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴿, وىمقًمف: [3]اًمتقسمي:﴾وئ

, [335]إكعوم:﴾ۓ  ﮲  ےے  ۓ  ھ  ھ  ھ  ھ﴿مـفو ىمقًمف شمعومم: 

جئ    ی  ی  ىئ  ىئ  ی  ی  ېئ  ىئ  ېئ  ۈئ  ېئ  ۈئ  ۆئ  ۇئ  ۆئ﴿وىمقًمف شمعومم: 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ﴿, وىمول شمعومم: [31٠اًمؽفػ:]﴾مئ  حئ

 .[27ًمؼامن:]﴾مب  ىئيئ  جب  حب  خب  جئ  حئ  مئ  ىئ  ی  ی  ی  ی
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 .[12يس:]﴾ۆئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ائ  ەئ  ائ﴿وىمول شمعومم: 

ق ًمؾزمـ أن يقضمد سملمر وموعمخؾقىموت شمقضمد سملمره وهق يمالمف وًمق يمون اًمؽالم خمؾق

 ڻ ں ں ﴿ :ومؼول ,وىمد ومرق اهلل سملم اخلؾؼ وإمر ,آظمر وًمؾزمـ اًمتسؾسؾ

 .﴾ڻ

أكف أمر وأن يستعوذ سمؽؾامت اهلل اًمتوموت يمام ذم مسؾؿ قمـ  وصح قمـ اًمـبل 

ًَ  أيب هريرة, وقمـ ظَمْقًَميَ  َؾِؿقليَ  طَمِؽقؿٍ  سمِـْ ًُ  :شَمُؼقُل  ,اًمسي  :َيُؼقُل   هللِ ا َرؾُمقَل  ؾَمِؿْع

ـْ » ، َكَزَل  َم ًٓ  ا بَِؽؾَِؿاِت  َأُطقذُ  :َقاَل  ُثؿَّ  َمـِْز
ِ
اِت  لل ـْ  التَّامَّ هُ  َلؿْ  َخَؾَؼ، َما َشرِّ  مِ  َشْلءٌ  َيُضرَّ

ـْ  َيْرَتِحَؾ  َحتَّك  قَمْبدَ  َرضُمٌؾ  ؾَمَلَل  :ىَموَل  ,اًمتلقلوِح  َأيُب  , وذم اعمسـد قمـ شَذلَِؽ  َمـِْزلِفِ  مِ

ـِ  مْحَ ـَ  اًمرل َقوـمِلُم؟ يَموَدشْمفُ  طِملمَ   هللِ ا َرؾُمقُل  َصـَعَ  ْقَػ يمَ  ,ظَمـَْبشٍ  سْم  ضَموَءِت  :ىَموَل  اًمشل

َقوـمِلمُ  ـَ   هللِا َرؾُمقلِ  إِمَم  اًمشل َْوِدَيِي, ِم ْٕ َرْت  ا دل ـَ  قَمَؾْقفِ  َوحَتَ َبوِل, ِم  ؿَمْقَطونٌ  َوومِقِفؿْ  اجْلِ

ـْ  ؿُمْعَؾيٌ  َمَعفُ  ِرَق  َأنْ  ُيِريدُ  َكوٍر, ِم  َأطْمَسُبفُ  :ضَمْعَػرٌ  ىَموَل  وَمُرقِمَى, :ىَموَل   هللِ ا َرؾُمقَل  هِبَو َُيْ

رُ  ضَمَعَؾ  :ىَموَل  يُؾ  َوضَموءَ  ىَموَل  ,َيَتَلظمل اَلم, قَمَؾْقفِ  ضِمؼْمِ دُ  َيو :وَمَؼوَل  اًمسل  َما» :ىَمول ىُمْؾ, ,حُمَؿل

 ا بَِؽؾَِؿاِت  َأُطقذُ » :ىُمْؾ  :ىَموَل  ,شَأُققُل 
ِ
اِت  لل تِل التَّامَّ َـّ  َٓ  الَّ َٓ  َبر   ُيَجاِوُزُه ـْ  َفاِجٌر، َو  مِ

ـْ  َوَبَرَأ، َوَذَرأَ  َخَؾَؼ  َما َشرِّ  ـَ  َيـِْزُل  َما َشرِّ  َومِ َؿاِء، مِ ـْ  السَّ ـْ  فِقَفا، َيْعُرُج  َما َشرِّ  َومِ  َومِ

َْرِض، فِل َذَرأَ  َما َشرِّ  ْٕ ـْ  ا ـْ  مِـَْفا، َيْخُرُج  َما َشرِّ  َومِ ـِ  َشرِّ  َومِ  ـْ َومِ  َوالـََّفاِر، الؾَّقْؾِ  فِتَ

َّٓ  َصاِرٍق  ُكؾِّ  َشرِّ  ـُ  َيا بَِخقٍْر، َيْطُرُق  َصاِرًقا إِ ًْ  شَرْحَؿ َقوـِملِم, َكورُ  وَمَطِػَئ   هللُ ا َوَهَزَمُفؿُ  اًمشل
 وًمق يموكً اًمؽؾامت خمؾقىمي يمام يؼقل اجلفؿقي واعمعتزًمي, عمو  ضموز آؾمتعوذة سموعمخؾقق,

 ۆ ۆ ۇ  ۇ﴿ :ًمف معصقم مـ اًمنمك سمؾ ىمد ىمول اهلل  اًمـبل و

 .[35اًمزمر: ]﴾ٴۇ ۈ ۈ

ومـ إدًمي أن يمالم اهلل صػي ًمف أن اًمؽالم معـًك يؼقم سمغػمه, مو يؼول رأيً يمالم 

زيد يؿٌم ذم اًمشورع, أو رأيً يمالم قمؿرو يسػم ذم اًمسقورة, هذا ٓ يعؼؾ, وموًمؽالم 
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يؼقم سمغػمه, )ومنووومي اعمعـك اًمذي يؼقم سمغػمه إمم اهلل إووومي صػي إمم مقصقف( وهذه  

شمـظر إن  وقمدة مفؿي ضمًدا مـ ىمقاقمد إؾمامء واًمصػوت, أي معـًك أوقػ إمم اهلل ىم

, ومنووومتف إًمقف إووومي ظمؾؼ, ومؾؽ, أو قمبداهلليمون ممو يؼقم سمـػسف: سمقً اهلل, كوىمي اهلل, 

إووومي شمنميػ, وإن يموكً معوين ٓ شمؼقم سمـػسفو وإكام شمؼقم سمغػمهو ومنووومتفو إمم اهلل 

يمعلم اهلل, وؾمؿع اهلل, وسمٍم اهلل, ووضمف اهلل, ويمالم اهلل..  إووومي صػي إمم مقصقف,

 وهؽذا.

اًمسؾػ ىمد يمّػروا مـ يزقمؿ أن يمالم اهلل خمؾقق, وكؼؾ اًمالًمؽوئل ذم أصقل و 

وًمؼد  ؿ هذا اسمـ اًمؼقؿ ذم كقكقتف ومؼول:وكظ ,أهؾ اًمسـي قمـ َخسامئي قمومل شمؽػػمهؿ

 انشمؼؾد يمػرهؿ َخسقن ذم ... قمنم مـ اًمعؾامء ذم اًمبؾد

ًَمَؽإإوِئلي  َمإإومُ  َواًمالل  قَمـْإإإ طَمَؽإإوهُ  اإْلِ

 

ايِن  ىَمْبَؾإإفُ  طَمَؽإإوهُ  سَمإإْؾ  إإإُفؿْ   اًمطلإإؼَمَ

 .واًمؼرآن يمالم اهلل اًمذي أكزًمف اهلل قمغم حمؿد  

واعمعتزًمي يؼقًمقن: اًمؼرآن خمؾقق, وأطمقوًكو يؼقًمقن: اًمؼرآن يمالم اهلل, ويريدون سمف 

ئؿي يضقػقن إمم هذا اعمعتؼد مو ؾُمطِّر خمؾقق, وهلذا يمون اإلموم أمحد وهمػمه مـ إ

 وُدّون ذم يمتى أهؾ اًمسـي: )واًمؼرآن يمالم اهلل همػم خمؾقق مـف سمدأ وإًمقف يعقد(.

وضموء إؿموقمرة وزقمؿقا شمؾبقًسو مـفؿ وإَيوًمو: أن اًمؼرآن قمبورة قمـ يمالم اهلل, أو 

عتزًمي, يمام سملم طمؽويي قمـ يمالم اهلل, وهذا اًمؼقل اًمذي ىموًمف إؿموقمرة ممداه إمم ىمقل اعم

ذًمؽ اسمـ ىمدامي ذم طمؽويي اعمـوفمر اًمتل متً مع سمعض إؿموقمرة وومقف أن إؿموقمرة ٓ 

يعتؼمون اًمؼرآن اعمؽتقب ذم اعمصوطمػ يمالم اهلل, وهلذا قمـدهؿ وإن يمون سمعضفؿ ٓ 

 ؿًدا ًمقس سمؽوومر.عتفره, ًمق أن إكسون امتفـ مصحًػو ميعؽمف سمذًمؽ وٓ يش
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قمـف سمؼقل  ييواًمؼرآن قمبورة قمـ يمالم اهلل أو طمؽغم أن ويستدًمقن ًمؼقهلؿ اًمبوـمؾ قم

 إظمطؾ:

 إِنل اًْمَؽإإاَلَم ًَمِػإإل اًْمُػإإَماِد َوإِكلإإاَم 

 

 ضُمِعَؾ اًمؾَِّسوُن قَمإغَم اًْمُػإَماِد َدًمِإقاًل 

مـ طمديٌ  مع أكفاًمبقً آطمود وهؿ ٓ يؼبؾقن ظمؼم أطمود ذم اًمعؼقدة,مع أّن  

, اًمذي اشمصؾ ون طمديٌ اًمـبل , ومؽقػ يرداًمصحقحلم, وذم رؾمقل اهلل 

ؾمـده, وقمدًمً رواشمف, وؾمؾؿ مـ اًمشذوذ, واًمعؾي صمؿ يعؿدون إمم هذا اًمبقً اًمذي 

ًمق ؾمؾؿـو سمنؾمالمف ومفق رضمؾ ُمَقًمد و ٓظمطوم ًمف وٓ زموم. صمؿ إن اًمبقً ىموًمف كٍماين,

ًمقس مـ ؿمعراء اًمعرسمقي اًمتل أىمقاهلؿ طمجي ذم اًمؾغي وموزاًمً قمؼقدشمف مؾقصمي سموًمتثؾقٌ 

ه مـ قمؼوئد اًمـصورى زد قمغم ذًمؽ أن اًمبقً ًمقس ذم ديقان إظمطؾ, مع أن وهمػم

 اًمبقً ىمد وضمد سمؾػظ: )إن اًمبقون ًمػل اًمػماد(.

ًمؽـ أهؾ اًمبدع إذا ؾمؿعقا: ىمول اهلل, ىمول رؾمقًمف, ىموًمقا: هذا آطمود وأطمود ٓ  

شمثبً سمف اًمعؼوئد ويمؿ هدمقا هبذه اًمبدقمي مـ قمؼوئد وأووقمقا مـ ؾمــ وواضمبوت 

عتزًمقي وإٓ ومؽؾ موصمبً وصح قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ومنكف ذه سمدقمي موه

-1اًمـجؿ: ]﴾ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ :ىمول اهلل شمعومم قمـد اهلل  مـ

 وهلؿ ؿمبفي أظمرى وهل أن إطموديٌ فمـقي اًمدًٓمي وفموهرهو همػم مراد. ,[1

وهؽذا مراد,  وعمو يمون اًمؼرآن متقاشمًرا, سمحسى اصطالطمفؿ ىموًمقا: فموهره همػم

يؾعبقن سموٕدًمي ومؽقػ يؽقن فموهره همػم مراد واهلل شمعومم أكزًمف ًمؾتدسمر واًمتعؼؾ واًمػفؿ 

إذ أّن اًمؼقل سملن فموهره همػم مراد يؾزم مـف أّن اًمؼرآن يمتوب شمعؿقي ٓ هدايي وهذا 

 سموـمؾ ذقمو وقمؼال.
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ذا ذم ومنن ىموًمقا: يؾزم مـ إصمبوت اًمؽالم إصمبوت اًمؾسون واحلبول اًمصقشمقي؟ كؼقل: ه 

  ٿٿ  ٺ  ٿ﴿ومنكف يتؽؾؿ سمام ؿموء ويمقػ ؿموء:  يمالم اعمخؾقق, أمو اهلل 

يمام  ذم  , صمؿ أمل يتؽؾؿ احلصو سملم يديل اًمـبل [33]اًمشقرى:﴾ٹ  ٹ  ٿ

َ كِّ إِ »: ؾمؿرة ىمول اًمـبل سمـ  اًمبخوري قمـ  اسمـ مسعقد, وقمـ ضموسمر َٕ ًرا جَ َح  ُف رِ طْ ل 

َ كِّ ، إِ َث عَ بْ أُ  نْ أَ  َؾ بْ قَ  لَّ ؾَ طَ  ؿُ ؾِّ َس يُ  انَ كَ  ةَ ؽَّ ؿَ بِ  َٕ ْٔ  فُ فُ رِ طْ ل  أظمرضمف مسؾؿ, ويؼقل اهلل  شنَ ا

  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڻ  ڻ﴿: 

 ., هذا سمقون خمتٍم ًمعؼقدة أهؾ اًمسـي واجلامقمي ذم هذا اًمبوب[35]يس:﴾ھ

ک  ک    ک﴿ومـ ؿمبف اعمبتدقمي قمغم أن اًمؼرآن خمؾقق ىمقل اهلل:  

ن أومعول اًمعبود همػم خمؾقىمي هلل, راديـ ىمقل اهلل , مع أَنؿ يزقمؿقن أ[32]اًمزمر:﴾گ

ڭ  ڭ  ۇ  ﴿وىمقًمف شمعومم:  ﴾ک  ک  گ  ک﴿شمعومم: 

, ىموًمقا: اهلل ٓ خيؾؼ اًمنم, ىمؾـو وإسمؾقس مـ ظمؾؼف وهق رأس [٠3]اًمصووموت:﴾ۇ

اًمنم  وهؿ يلشمقن هبذه اًمشبف, وىموًمقا اًمؼرآن, داظمؾ ذم قمؿقم يمؾ؟ ىمؾـو هلؿ: وأومعول 

 مـ قمؿقم يمؾ مع أن دظمقل أومعول اًمعبود ذم قمؿقمفو افمفر اًمعبود عمو أظمرضمتؿقهو

 أووح وهق اعمطوسمؼ ًمؾقاىمع.و

يمؾ رء  :أي ﴾ک  ک  گ  ک﴿واعمراد سمؤيي قمـد أهؾ احلؼ واهلدى:  

ں  ں    ڱ  ڱ﴿خمؾقق, واًمدًمقؾ قمغم أّن يمؾ  يػقد اًمعؿقم سمحسبف ىمقًمف شمعومم: 

مع ذًمؽ مو , واعمسويمـ أؿمقوء, و[25]إطمؼوف:﴾ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

ىمقل ؾ اًمتدمػم, ودمرهتو اًمريح, ومإ)يمؾ( شمػقد اًمعؿقم سمحسبفو أي شمدمر يمؾ رء يؼب

َٕنو مو أوشمقً  ؛ممو يمشموه اعمؾقك :أي [21]اًمـؿؾ:﴾پ پ پ ٻ ﴿ :اهلل 

 مؾؽ ؾمؾقامن.
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ڌ  ﴿ٕن اهلل ىمول:  ىمول: ,إمم أن اًمؼرآن خمؾقق -ًمعـف اهلل-وذهى سمنم اعمريز 

ول و)ضمعؾ( سمؿعـك ظمؾؼ, ىمول ًمف اًمؽـوين  عمو , ىم[1]اًمزظمرف:﴾ڎ  ڎ  ڈ

: كوفمره, أكً شمؼر هبذا وشمعؽمف سمف؟ ىمول: كعؿ, ومؼول ًمف: ومامذا شمؼقل ذم ىمقل اهلل 

, هؾ هق سمؿعـك: [3٠]اًمزظمرف:﴾ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ے  ۓ﴿

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ﴿: ظمؾؼقا! موذا شمؼقل ذم ىمقل اهلل 

 إٓ أن اكؼطع. ٓ ختؾؼقا اهلل؟! ومام يمون مـف :أي [221]اًمبؼرة:﴾ىئ

مـ هذا أن يمؾ دًمقؾ صحقح يستدل سمف أهؾ اًمبدع قمغم والهلؿ ومنن ذم  ومتبلم

 ذًمؽ اًمدًمقؾ مو يبلم والهلؿ.

 چ چ ڃ﴿ :وهلؿ ؿمبف همػم ذًمؽ مـفو أن اعمراد يؼقل اهلل 

َح مع أن اًمسقوق [331اًمـسوء: ]﴾چ اًمسبوق ٓيدل قمغم ذًمؽ سمؾ و أي ضَمرل

سمحرف وصقت قمغم مو شمؼدم وىمد أيمده سموعمصدر شمؽؾقاًم اعمراد سموًمؽالم قمغم طمؼقؼتف وأكف 

 .وموكتفك دقمقى اعمجوز هـو

َؿ ) :أن يؼرأ اًمعالء سمـ  وـمؾى أطمدهؿ مـ أيب قمؿرو سمػتح ًمػظ  (اهللََويَمؾل

هى أين  :ومؼول أسمق قمؿرو ,ؿَؽؾلؿ ٓ اعُمَؽؾِّ ًمقؽقن معـك أيي إن اهلل هق اعمُ  ؛اجلالًمي

 :أي .[311إقمراف:]﴾ڭ ڭ﴿ :سمؼقًمف شمعومم ومؽقػ شمصـع ,ىمرأهتو ًمؽ يمام شمؼقل

 اًمضؿػم يعقد إمم أىمرب مذيمقر وهق ٕن ؛إن طمرومً شمؾؽ ًمـ شمستطقع أن حترف هذه

 .اهلل 

وصػوشمف همػم خمؾقىمي سمؾ هل صػوت أزًمقف  وذم هذا إؿمورة إمم أن أؾمامء اهلل 

وىمد  [1احلديد: ]﴾ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ﴿أسمديي ىمول شمعومم 

 َربَّ  الؾُفؿَّ » :ه أيي يمام قمـد مسؾؿ قمـ أيب هريرة هذ ومن رؾمقل اهلل 
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َؿاَواِت   َْرضِ  َوَربَّ  ،السَّ ْٕ ـَا اْلَعظِقِؿ، اْلَعْرشِ  َوَربَّ  ،ا  بِّ لحَ ا َفالَِؼ  َشْلٍء، ُكؾِّ  َوَربَّ  َربَّ

ْكِجقؾِ  التَّْقَراةِ  َوُمـِْزَل  َوالـََّقى، ـْ  بَِؽ  َأُطقذُ  َواْلُػْرَقاِن، َواْْلِ  آِخذٌ  َأْكَت  َشْلءٍ  ؾِّ كُ  َشرِّ  مِ

ُل  َأْكَت  الؾُفؿَّ  بِـَاِصقَتِِف، َوَّ ْٕ ِخرُ  َوَأْكَت  َشْلٌء، َقبَْؾَؽ  َفَؾقَْس  ا ْٔ  َشْلٌء، َبْعَدكَ  َفَؾقَْس  ا

ـُ  َوَأْكَت  َشْلٌء، َفْقَقَؽ  َفَؾْقَس  الظَّاِهرُ  َوَأْكَت   َطـَّا اْقضِ  َشْلٌء، ُدوَكَؽ  َفَؾْقَس  اْلبَاصِ

، ـَ ْي ـَ  ْغـِـَاَوأَ  الدَّ  , (2731)سمرىمؿ  شاْلَػْؼرِ  مِ

مـ  مقصقف سمام, وصػ سمف كػسف ذم يمتوسمف, أو سمام وصػف سمف رؾمقًمف  واهلل 

همػم حتريػ, وٓ شمعطقؾ وٓ شمؽؾقػ وٓ متثقؾ سمؾ هق ؾمبحوكف ًمقس يمؿثؾف رء وهق 

وقاسمط حتديٌ اًمسؿقع اًمبصػم, وىمد يمتبً سمعض اًمؼقاقمد ذم هذا اًمبوب ذم يمتوب 

اًمؼقاقمد احلسون ذم أؾمامء وصػوت ويمتوب   دًمي إؾمامء واًمصػوتاًمعقام سمل

 .اًمرمحـ
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 اـوؾف يف اـؼرآن

 اهوقف يف اهقزآْ

 :قال 
بَوالبتَككحُببِابتتُءككْ لِنبعككَ َ ْقِ بقَككَ ًِ ب

ب
ْاككَ ُح ت

َ
بوَأ ٍْ َْ كك ٍِ َِككٌَهب ككََ بأْ 

بَكَمككَبقَ
ب

ق أو همػم قمـ اًمتقىمػ ذم اًمؼرآن وصقرشمف أن يؼقل ٓ أدري اًمؼرآن خمؾق  َنك

وؾمبى  ,خمؾقق أو أكف يؼقل أكو أىمقل اًمؼرآن يمالم اهلل وأؾمؽً قمـ سمؼقي اًمؽالم

اًمتقىمػ أكف عمو اكتٍم احلؼ, وزهؼ اًمبوـمؾ ذم ومتـي اًمؼقل سمخؾؼ اًمؼرآن, فمفر ىمقم 

ٓ كؼقل خمؾقق وٓ همػم خمؾقق, وهذا يمالم مقهؿ ويؼقًمقن: )اًمؼرآن يمالم اهلل( 

ن: اًمؼرآن يمالم اهلل, ًمؽـف قمـدهؿ خمؾقق, وًمقس مـ ًمؾحؼ, واًمبوـمؾ, وموعمعتزًمي يؼقًمق

واإلووومي قمـدهؿ إووومي شمنميػ, ومعتؼد أهؾ اًمسـي: أّن اًمؼرآن يمالم  صػوت هلل 

اهلل همػم خمؾقق, ومحذر اًمعؾامء مـ اًمقاىمػي اًمذيـ يؼقًمقن: اًمؼرآن يمالم اهلل ويتقىمػقن, 

س مع اقمتؼودهؿ أكف ومنن يمون شمقىمػفؿ صودٌر قمـ اًمشؽ أهق خمؾقق أم ٓ, أو اًمتؾبق

خمؾقق ومؽال إمريـ يمػر واًمعقوذ سموهلل شمعومم مـ اًمضالل, وإمو أن يؽقن ؾمببف اخلقف 

مـ أهؾ اًمبدع ومال يظفر معتؼده اًمصحقح, وهذا ٓ جيقز إن يمون يمدي إمم وقوع 

سمسبى مقىمػف ذم هذا  اعمديـل سمـ  قمكم احلؼ سموًمؽؾقي وىمد هجر اإلموم أمحد 

 .اًمبوب

هذا اًمبوب هق معتؼد إشمؼقوء اًمذيـ اقمتؼدوا أن اًمؼرآن يمالم اهلل همػم واعمرضمع ذم  

خمؾقق, مـف سمدأ وإًمقف يعقد, وسطمقا سمذًمؽ,  وظمطبقا سمف قمغم اعمـوسمر, ويمتبقه ذم 

سمـ  اًمدوموشمر, ودوكقه سموعمحوسمر, وطمذروا مـ ظمالومف, سمقـام أشمبوع ضمفؿ وهق اجلفؿ

 أطمقز ؾمـيسمـ  فؿقي ىمتؾف ؾمؾؿصػقان اًمسؿرىمدين رأس اًمضالل اعمـسقسمي إًمقف اجل
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درهؿ اًمذي ىمتؾف ظموًمد اًمؼني ؾمـي سمـ  , واًمذي شمؾؼك قمؼقدشمف مـ اجلعده33٠ 

سمـ  ومؼول ظموًمد وحقا أَيو اًمـوس شمؼبؾ اهلل وحوّيؽؿ ومنين مضح سموجلعد ه331

 .طمقٌ ىمول إن اهلل مل يؽؾؿ مقؾمك شمؽؾقاًم, ومل يتخذ إسمراهقؿ ظمؾقاًل  :درهؿ

إمم هذا إمر, وضمعؾقه ديـفؿ, ويمذًمؽ أرادوا موًمقا  :( أيأسجحوا) :وقوله

وهذه  اومؽرً  وأن يقمهقا اًمـوس أَنؿ يؼقًمقن سموًمؼقل احلؼ وهؿ قمغم اًمبوـمؾ شمؾبقًس 

أهؾ اًمبدع مثؾ اًمعؼورب يضعقن   ـمريؼي أهؾ اًمبدع ويمام ىمول اًمؼمهبوري

 ؾمفؿ ذم اًمرمول ومنذا وضمدوا ومرصي ًمسعقا.رءو
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 مسلـة اـؾػظ

 ًضأهة اهوفظ

 :قال 
ب َبوالبَ ُءكككِ بتتُءكككك لُنبَ ًْءككككَبقَب

ْ
بهُبتُككككأ

ب
بَكَنبتَِّبعكككككَ ْْ ِظبيُ َضككككك ُب ب كككككانَّ

ب
هذه مسلًمي أظمرى يشػم إًمقفو اإلموم, وهل مسلًمي )اًمؾػظ سموًمؼرآن(: هؾ هق 

 خمؾقق أم همػم خمؾقق؟

وهذه مسلًمي مـ اعمسوئؾ اعمحدصمي اًمتل ضموء هبو أهؾ اًمبدع سمعد أن اكتٍم مـفٍ 

لًمي اًمؼرآن, وأكف يمالم اهلل همػم خمؾقق مـف سمدأ وإًمقف يعقد, ومؼول ىمقم أهؾ احلؼ ذم مس

)ًمػظل سموًمؼرآن خمؾقق( وىمول ىمقم )ًمػظل سموًمؼرآن همػم خمؾقق(؟ وهذا مـ إًمػوظ 

اعمجؿؾي, وأهؾ اًمسـي قمـدهؿ ىموقمدة وهل: أن إًمػوظ اعمجؿؾي ٓ شمثبً مطؾًؼو وٓ 

ظفو وىمد شمؽؾؿ اًمعؾامء قمغم أن ؾمبى شمـػك مطؾًؼو, سمؾ يثبً احلؼ مـفو ويتقىمػ ذم ًمػ

 والل يمثػم مـ اًمطقائػ ذم هذا اًمبوب وهمػمه هق مـ ضمفي اإلمجول.

ٕن إًمػوظ ذم هذا اًمبوب صمالصمي ومام أصمبتف اًمؽتوب واًمسـي أصمبتـوه, ومو كػوه اًمؽتوب 

واًمسـي كػقـوه, مع إصمبوت يمامل وده ومو شمـوزع ومقف اعمتلظمرون ممو مل يرد ذم اًمؽتوب, 

شمقىمػـو ذم ًمػظف, واؾمتػصؾـو ذم معـوه, ومنن يمون سموـماًل ُرد, وإن يمون طمًؼو ىُمبؾ  واًمسـي

 .مع اؾمتخدامـو ًمألًمػوظ اًمنمقمقي

ومؼقًمف: )ًمػظل سموًمؼرآن خمؾقق(, ومقف إمجول, ووضمف اإلمجول أكف ىمد ُيراد هبو اعمؾػقظ 

ؾ سمف وهق اًمؼرآن, واًمؼرآن همػم خمؾقق, وىمد ُيراد هبو صقت اإلكسون, وهق خمؾقق, سم

ىمد يؼقل مـ يـؽر ظمؾؼ اهلل ٕومعول اًمعبود مـ اًمؼدريي وهمػمهؿ )ًمػظل سموًمؼرآن همػم 
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خمؾقق( ويريدون سمف أن أصقات اًمؼوري همػم خمؾقق وهذا أيضو والل قمغم مويليت ذم  

 سموب اًمؼدر.

ىمول اإلموم أمحد: مـ ىمول )ًمػظل سموًمؼرآن خمؾقق( ومفق ضمفؿل, ومـ ىمول: )ًمػظل 

تدع, واإلموم اًمبخوري أًمػ يمتوب )ظمؾؼ أومعول اًمعبود( سموًمؼرآن همػم خمؾقق( ومفق مب

 ًمؾرد قمغم مـ يزقمؿ أن اًمؼرآن خمؾقق, ومـ يزقمؿ أن أومعول اًمعبود همػم خمؾقىمي.

 اًمصقاب ذم هذا أن ُيؼول: اًمؽالم يمالم اًمبوري واًمصقت صقت اًمؼوري.و
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 إثبات رؤية ادممـع ـرهبم يوم اـؼقامة

 إثبات رؤية املؤًِني هزبٍٔ يوَ اهقياًة

 :قال 
بتَُّب َْ ْْكككِ بَ ْ ككك  ًببَوقُكككْ ب بََكككَت  َّ

ب
ْوَضكك ُب

َ
َِ  ككحَببأ ْككَبَو ََ بالب ُِ بَكَمككَبترككْ 

ب
عؼقدة اًمسؾػ أصحوب احلديٌ رطمؿ اهلل أمقاهتؿ وطمػظ أطمقوئفؿ ذم سمقون ًمهذ 

, واًمرؤيي صموسمتي سموًمؽتوب, واًمسـي, واإلمجوع يؼقل اهلل (رؤيي اهلل يقم اًمؼقومي)مسلًمي 

  ڀ  ڀ  پ  ڀ﴿, ويؼقل: ي: ًمرهبؿ أ [21]اعمطػػلم:﴾ے  ۓ  ۓ﴿: 

, واًمـظر يتعدى سمـػسف أي شمـظر سمعقـفو إمم اهلل  [21-22]اًمؼقومي:﴾ٺ  ٺ  ڀ

ويتعدى سمإ)ذم( ويتعدى سمإ)إمم( ومنذا قُمدّي اًمـظر سمإ)إمم( ومنكف يراد سمف اًمـظر طمؼقؼي, 

إذا قمدي سمإ)ذم(,  مثؾ ىمقًمف شمعومم: و ,شمؼقل كظرت إمم اعمسجد, كظرت إمم زيد

, وموعمراد سمف اًمتػؽر وأمو [315]إقمراف:﴾ے  ھ  ھ  ھ  ےھ  ﴿

جب    يئ  ىئ﴿إذا قُمدي سمـػسف وموعمراد سمف آكتظور يمؼقًمف شمعومم: 

 .[15]اًمـؿؾ:﴾حب

 واًمزيودة ومنهو اًمـبل  [23]يقكس:﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿يؼقل اهلل: و

ـْ , ومسملَنو اًمـظر إمم وضمف اهلل  ـِ  ُصَفْقٍى  َع  ـَّةِ لجَ ا َأْهُؾ  َخَؾ دَ  إَِذا» ىَموَل   اًمـلبِكِّ  قَم

 ُتبَقِّْض  َأَلؿْ  َفقَُؼقُلقنَ  َأِزيُدُكؿْ  َشقًْئا ُتِريُدونَ  َوَتَعاَلك َتبَاَركَ  للُ ا َيُؼقُل  - َقاَل  - ـَّةَ لجَ ا

ـَا ـَّةَ لجَ ا ُتْدِخْؾـَا َأَلؿْ  ُوُجقَهـَا ـَ  َوُتـَجِّ  ُأْطُطقا َفَؿا اْلِحَجاَب  َفَقْؽِشُػ  - َقاَل  - الـَّارِ  مِ

ـَ  إَِلقِْفؿْ  َأَحبَّ  ًئاَشقْ   .متػؼ قمؾقف ش َربِِّفؿْ  إَِلك الـََّظرِ  مِ

ـَ ) أَييَ  َهِذهِ  شَماَل  صُمؿل   . أظمرضمف مسؾؿ.(َوِزَيوَدةٌ  احْلُْسـَك َأطْمَسـُقا ًمِؾلِذي
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 َربَُّؽؿْ  َستََرْونَ  إِكَُّؽؿْ  َأَما»:  سمـ قمبداهلل ودّل قمغم إصمبوت اًمرؤيي طمديٌ ضمرير 

قنَ  َٓ  اْلَؼَؿرَ  َذاهَ  َتَرْونَ  َكَؿا  َقبَْؾ  ةٍ َصَل  َطَؾك ُتْغَؾُبقا َٓ  َأنْ  اْستََطْعُتؿْ  َفنِنِ  ُرْؤَيتِفِ  فِك ُتَضامُّ

ْؿسِ  ُصُؾقعِ  ژ  ژ  ﴿ :ضَمِريرٌ  ىَمَرأَ  صُمؿل  ,َواًْمَػْجرَ  اًْمَعٍْمَ  َيْعـِك شُغُروبَِفا َوَقبَْؾ  الشَّ

 .[311ـمف:]﴾ڑ  ڑ  ک  ک    ک     ک

 هللِ ا ًمَِرؾُمقلِ  ىَموًُمقا َكوؾًمو َأنل  :قمـد اًمشقخلم وأيب هريرة  وذم طمديٌ أيب ؾمعقد

ـَو َكَرى َهْؾ  ,هللِا َرؾُمقَل  َيو : ونَ  َهْؾ »  هللِا َرؾُمقُل  وَمَؼوَل  ؟اًْمِؼَقوَميِ  َيْقمَ  َرسمل  فِك ُتَضارُّ

 .شاْلَبْدرِ  َلقَْؾةَ  اْلَؼَؿرِ  ُرْؤَيةِ 

ونَ  َهْؾ » ىَموَل . هللِا َرؾُمقَل  َيو َٓ  ىَموًُمقا ْؿسِ  فِك ُتَضارُّ . شَسَحاٌب  ُدوَكَفا َلْقَس  الشَّ

 .هللِ ا َرؾُمقَل  َيو َٓ  ىَموًُمقا

ـْ  َفقَُؼقُل  اْلِؼقَاَمةِ  َيْقمَ  الـَّاَس  للُ ا َيْجَؿعُ  َكَذلَِؽ  َتَرْوَكفُ  َفنِكَُّؽؿْ » ىَموَل   َشْقئًا َيْعبُدُ  َكانَ  َم

ـْ  َفقَتَّبِعُ . َفْؾَقتَّبِْعفُ  ْؿَس  ْؿَس الشَّ  َيْعبُدُ  َكانَ  َم ـْ  َوَيتَّبِعُ  الشَّ  َوَيتَّبِعُ  اْلَؼَؿرَ  اْلَؼَؿرَ  َيْعبُدُ  َكانَ  َم

ـْ  ةُ  َهِذهِ  َوَتبَْؼك الطََّقاِغقَت  الطََّقاِغقَت  َيْعبُدُ  َكانَ  َم  - للُ ا َفقَْلتِقِفؿُ  ُمـَافُِؼقَها فِقَفا إُمَّ

 َكُعقذُ  َفَقُؼقُلقنَ . َربُُّؽؿْ  َأَكا َفَقُؼقُل  ْعِرُفقنَ يَ  التل ُصقَرتِفِ  َغقْرِ  ُصقَرةٍ  يف - َوَتَعاَلك َتبَاَركَ 

 بِا
ِ
ـَا َيْلتَِقـَا َحتَّك َمَؽاُكـَا َهَذا مِـَْؽ  لل ـَا َجاءَ  َفنَِذا َربُّ  يف َتَعاَلك للُ ا َفَقْلتِقِفؿُ . َطَرْفـَاهُ  َربُّ

ـَا ْكَت أَ  َفقَُؼقُلقنَ . َربُُّؽؿْ  َأَكا َفقَُؼقُل  َيْعِرُفقنَ  التل ُصقَرتِفِ   .شَفقَتَّبُِعقَكفُ . َربُّ

وأطموديٌ اًمرؤيي يمثػمة وىمد أًمػ ومقفو اًمعؾامء, ومـ أطمسـ شمؾؽ اًمؽتى يمتوب 

وزم ومقفو سمحؿد اهلل ممًمػ سمعـقان رؤيي اعمممـلم ؛ اًمرؤيي ًمإلموم اًمدارىمطـل 

 ًمؾجبور ذم اعمحنم ودار اًمؼرار.

 يقم اًمؼقومي ذم مقـمـلم:  واعمممـقن يرون اهلل 
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 إثبات رؤية ادممـع ـرهبم يوم اـؼقامة

ٺ    ڀ  ڀ  ڀ  پ  ڀ﴿إول: ذم اعمحنم عمو شمؼدم مـ إدًمي: اعمقـمـ 

ىمول  [35اعمطػػلم:]﴾ڈ  ڎ  ڎ  ڈ  ڌ  ڌ﴿وىمقًمف:  [21-22]اًمؼقومي:﴾ٺ

 اًمشوومعل: ومؾام طمجى اًمؽػور ذم اًمسخط دّل قمغم أن اعمممـلم يروكف ذم اًمروو.

ذم  واعمقـمـ اًمثوين ذم اجلـي: حلديٌ صفقى وهمػمه, وإصمبوت رؤيي اعمممـلم ًمرهبؿ

: أظمرة هق قمؼقدة أهؾ اًمسـي وذم اًمالمقي اعمـسقسمي ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي 

)واعمممـقن يرون طمًؼو رهبؿ..(. وأًمّذ مو يتؾذذ سمف اعمتؾذذون هق اًمـظر إمم وضمف اهلل 

 َكَشَػفُ  َلقْ  الـُّقرُ  ِحَجاُبفُ »: , وضمف اهلل اًمؽريؿ اًمعظقؿ, اًمذي ىمول قمـف اًمـبل 

ـْ  َبَصُرهُ  إَِلقْفِ  اْكتََفك َما َوْجِففِ  اُت ُسبُحَ  َْٕحَرَق   .أظمرضمف مسؾؿ شَخْؾِؼفِ  مِ

 .ومـ ؿمبف اعمعتزًمف أن اهلل ٓ يرى 

 , وهذا دًمقؾ قمغم اًمرؤيي, وإمؽوَنو[311]إقمراف:﴾ٴۇ  ۋ﴿ىمقًمف شمعومم عمقؾمك: 

ائ    ى  ائ﴿يدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمعومم: وٓ كػقفو يمام يزقمؿقن, 

سموعمؿؽـ ومؾق صمبً ا جلبؾ ًمرأى مقؾمك  اًمرؤيي , طمقٌ ىمقد [311]إقمراف:﴾ەئ

 رسمف, ًمؽـ عمو اكسوخ اجلبؾ قمؾؿ مقؾمك أن ٓ ىمدرة ًمف قمغم رؤيي اهلل ذم اًمدكقو؟

وذهى اًمزخمنمي وهمػمه مـ أهؾ اًمبدع, إمم أن )ًمـ( شمػقد اًمتلسمقد, ىمول اسمـ 

 موًمؽ:

( ُمَمسملإَدا ـْ ـْ َيَرى اًمـلْػإَل سمِإإ)ًَم  َوَم

 

 َقاُه وَموقْمُضإإإَداوَمَؼْقًَمإإإُف اْرُدْد َوؾِمإإإ

چ  چ  چ    چ  ڃ  ڃ﴿وممو يدل قمغم أن )ًمـ( ٓ شمػقد اًمتلسمقد, ىمقًمف شمعومم:  

ٺ  ٺ  ٿ  ﴿, ومؾام ىمقده سموٕذن دّل قمغم أَنو ٓ شمػقد اًمتلسمقد: [11]يقؾمػ:﴾ڇ

 .ومؾام ىمقدشمف سموًمققم دّل قمغم أَنو ٓ شمػقد اًمتلسمقد [23]مريؿ:﴾ٿ
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قمؾقف اًمسالم  اًمرؤيي, إًذا ًمق يمون مقؾمكوهذه أيي دًمقؾ ٕهؾ اًمسـي قمغم إصمبوت  

  حئ  مئ﴿ؾملل رسمف أمًرا مستحقاًل, ًمعوشمبف اهلل يمام قموشمى كقح, ومنن كقح عمو ىمول:  ىمد

پ  ڀ    ٻ  ٻ  پپ  پ  ٻ  ٻ﴿ :ىمول اهلل ًمف [15]هقد:﴾ىئ  يئ  جب

ًمقيمون ومقف كػل  ووأيًض  ,أيي, ومقؾمك يمون أقمؾؿ اًمـوس سمرسمف ذم زمـف [13]هقد:﴾ڀ

 .(ىيو مقؾمك ٓ ُأرَ ) :اًمرؤيي ًمؼول

, [311 ]إكعوم:﴾ٹ  ٹ  ڤ  ٹ  ٿ  ٹ﴿ومـ ؿمبففؿ ىمقًمف: 

: هذا دًمقؾ ًمـو ٓ ىموًمقا: اهلل ٓ ُيرى, وكػل اإلدراك كػل ًمؾرؤيي, ىمول اسمـ شمقؿقي 

قمؾقـو, وهق مـ أىمقى إدًمي قمغم إصمبوت اًمرؤيي, وحتدى اعمبتدقمي أن يلشمقه سمدًمقؾ 

ن ومقف رٌد قمؾقفؿ, ىمول: ومنن اإلدراك رؤيي صحقح ذم مسلًمي مـ اعمسوئؾ إٓ ويمو

وزيودة, يملن شمؼقل: كظرت إمم اًمؽقب وملدريمتف, أي: أطمطً سمف, وكظرت إمم اعمسجد 

ومؾؿ أدريمف أي: مل أطمط سمف, وموإلدراك رؤيي وزيودة أي مع اإلطموـمي, وموهلل ًمؽامًمف 

ه  , واًمدًمقؾ [331]ـمف:﴾ى  ى  ې  ې﴿ُيرى وٓ َيوط سمف:  وقمظؿتف َويِمؼَمِ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿: ل اهلل أّن إدراك زيودة قمغم اًمرؤيي ىمققمغم 

ىمقم مقؾمك وىمقم ومرقمقن عمو رأى سمعضفؿ سمعًضو, موذا ىمول  [33]اًمشعراء:﴾پ  پ

أصحوب مقؾمك؟ مو ىموًمقا: إَنؿ رأوكو؛ َٕنؿ ىمد رأوهؿ أصاًل, ومؾق يمون اإلدراك 

اًمؼرآن مصون قمـ سمؿعـك اًمرؤيي ؾمقؽقن: ومؾام رأى ىمقم مقؾمك ىمقم ومرقمقن رأوهؿ, و

هذا؛ ٕكف شمـزيؾ مـ طمؽقؿ محقد, وٕكف يمالم حتدى اهلل اًمبنم أن يلشمقا سمؿثؾف, أو سمعنم 

 ؾمقر مثؾف أو سمسقرة مـ مثؾف.

أي: إكف عمحوط سمـو,  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴿إذن ومؼقًمف: 

هؾ معـوه: يمال مل يرويمؿ؟ أو ىمول: يمال ًمـ َيقطقا  سمؽؿ, ىمول:  ﴾ڀ﴿ومؼول مقؾمك: 
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 ممـع ـرهبم يوم اـؼقامةإثبات رؤية اد

 [31]اًمشعراء:﴾ٹ  ٹ  ٿ  ٹ﴿إًمقف:  َيقطقا سمؽؿ وملوطمك اهلل  يمال ًمـ

 ومحصؾً اعمعجزة سمـجوة مقؾمك قمؾقف اًمسالم وىمقمف.

 نَ وْ رَ تَ َس  ؿْ ؽُ كَّ إِ »ُيرى, ويرى ذم اًمعؾق, يمام شمؼدم ذم إطموديٌ  وموًمشوهد: أن اهلل 

اًمعؾق, وإؿموقمرة وموًمؼؿر ُيرى ذم اًمعؾق, واًمشؿس شُمرى ذم  شرَ ؿَ ؼَ الْ  نَ وْ رَ ا تَ ؿَ كَ  ؿْ ؽُ بَّ رَ 

, ظمؾطيقا ذم هذه اًمؼضقي واوطرسمقا اوطراسًمو قمظقاًم؛ َٕنؿ ٓ يثبتقن قمؾق اهلل 

ومؼوًمقا: ُيرى ٓ ذم ضمفي, وهذه مـ اًمعجوئى يمقػ يرى ٓ ذم ضمفي؟ وأيـ ُيرى, 

ويمالمفؿ ممداه إمم كػل اًمرؤيي, وىمد ؿمـع اعمعتزًمي قمغم إؿموقمرة ذم هذه اعمسلًمي ٕن 

ا اعمعتزًمي ذم أن اهلل ًمقس ذم اًمعؾق وظموًمػقهؿ ذم مسلًمي اًمرؤيي ومنمو أن إؿموقمرة واومؼق

 ,ًمؼوقمدهتؿ, وإمو أن يضطرسمقا ايسؾؽقا ـمريؼفؿ اًمضول ذم كػل اًمعؾق واًمرؤيي اـمرادً 

واًمؼقل ذم سمعض اًمصػوت يموًمؼقل ذم سمعض, واًمبوب واطمد وموًمصحقح أن اهلل ُيرى ذم 

 اًمعؾق, وأدًمي اًمرؤيي يثبً هبو اًمعؾق.
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 تِشيٕ اهلل عّ اهِقائط

 :قال 
بَوتَكككك َْمبعْم  ُكككك ٍدبوتكككك َمبعِكككك َتِ ٍب

ب
َِّ ُب ٌِْهبَ َفككككََ بت َسكككك ُِبِهكككك بَوتَكككك َمب

ب
ًمؽامل اهلل شمعومم اعمطؾؼ مـ يمؾ وضمف,  ذم هذا اًمبقً إؿمورة مـ اًمـوفمؿ 

قي شمـؼسؿ إمم ىمسؿلم صمبقشم وشمعوًمقف قمـ صػوت اعمخؾقىملم اعمحدصملم, وصػوت اهلل 

 .وؾمؾبقي أي مـػقي

ذاشمقي وومعؾقي وموًمذاشمقي مثؾ اًمسؿع واًمبٍم واًمؼدرة : واًمثبقشمقي شمـؼسؿ إمم ىمسؿلم 

  واًمػعؾقي مثؾ اًمغضى واًمروو, واعمحبي وؾمؿقً ومعؾقي ًمتعؾؼفو سمؿشقئي اهلل 

يي هل اًمتل يتقىمػ ذم صمبقهتو واًمصػوت اًمذاشمقي شمـؼسؿ إمم ظمؼميي, ومعـقيي وموخلؼم

وب واًمسـي مثؾ اًمقضمف, واًمقديـ, وٓ جمول ًمؾعؼؾ ذم إصمبوهتو, قمغم اخلؼم مـ اًمؽت

واعمعـقيي مثؾ اًمعؾؿ, واإلرادة, واًمؼدرة, واًمؼوقمدة ذم اًمصػوت اًمسؾبقي أَنو ٓسمد أن 

 شمتضؿـ يمامل اًمضد.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ﴿: واًمدًمقؾ قمغم مو ذيمر ىمقل 

ېئ  ىئ  ﴿, وىمقًمف: ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀ

خبمب  ىب  يب  جت    حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  جئ  ی  ی  ی ىئىئ  ی 

وإصؾ ذم اًمصػوت اًمسؾبقي أَنو شمليت جمؿؾي وإذا ضموءت مػصؾي  [313إكعوم:]﴾حت

واًمثوين: دومع شمقهؿ  ؛قموه ذم طمؼف اعمبطؾقن يمام ذم هذه أييدومع مو اد :ٕمريـ: إول

  ک  ژ  ڑ  ڑ﴿؛ وىمول شمعومم: [11ق:]﴾چ  چ  ڃ  ڃ﴿ :كؼيص يمام ذم ىمقًمف
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 تـزيه اهلل طن اــؼائص

  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﴿, وىمول: [13]اًمزظمرف:﴾گ  ک  ک  ک

﮿  ﯀    ﮽  ﮾  ﮼  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻

, ومنكام [٠2-11مريؿ:]﴾                ﯁      

 َيتوج اًمقًمد اعمخؾقق اًمـوىمص اًمعوضمز إمو اهلل شمعومم ومفق احلل اًمؼققم.

ـَقَس ) :قوله ٹ    ٿ  ٿٿ  ٺ  ٿ﴿ دًمقؾف ىمقًمف شمعومم: (ـهُ  َو

ٱ  ﴿يـزه قمـ اعمثقؾ واًمـظػم ىمول شمعومم:  أي: اهلل  [33 ]اًمشقرى:﴾ٹ

, وىمول [35مريؿ:]﴾ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 .[22اًمبؼرة:]﴾ۅ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ﴿شمعومم: 

 .ذم اًمـػل يمشمك سمف ًمبقون قمؿقم يمامل اهلل  واإلمجول

ًمـؼوئص, وشمستؾزم إصمبوت مجقع ويمؾؿي )ؾمبحون اهلل( شمتضؿـ شمـزيف اهلل قمـ مجقع ا

اعمحومد هلل ؾمبحوكف, سمقـام يمؾؿي )احلؿد هلل( شمتضؿـ إصمبوت مجقع اعمحومد واًمؽامل, 

وشمستؾزم كػل مجقع اًمـؼوئص, ومـ ؿمبف اهلل سمخؾؼف يمػر, ومـ قمطؾ اهلل مـ صػوشمف 

 متثقؾ, وٓ شمعطقؾ. يمػر, وًمقس ومقام وصػ اهلل سمف كػسف, ووصػف سمف رؾمقًمف 
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 اهزد عوى اجلٌٔية يف ًضأهة اهزؤية

 :قال 
كككك ٍب وَتهُبَ ِ يككككٌ ب ككككوبَقَءككككَِ بُ مَّ بَِ

ب
َُْ  ُب ب ُءككْ بِقْلككَ بقككَبَقككْ بَقككََ بابَجتَ بَ كك

ب َُكككهُب كككَبيَِمَّْ ًْ ي
َ
بأ ٍَْ كككِو  بَوقَكككْ بيُُِ كككُ بت

ب
َُْ  ُب بَوِِكَْتككككَبيََ يْككككِهبعَت  تِضككككِ بَ كككك

ب
درهؿ, سمـ  شمؾؼك قمؼقدشمف مـ اجلعدصػقان, اًمذي سمـ  اجلفؿقي: هؿ أشمبوع اجلفؿ

واجلفؿقي أيمػر مـ اًمقفقد واًمـصورى, وهؿ أصحوب والٓت وظمراوموت يزقمؿقن 

أن اهلل ٓ ومقق وٓ حتً, وٓ يؿلم وٓ يسور, وٓ داظمؾ اًمعومل, وٓ ظمورضمف, وؿمبفقا 

ًمق ؾملًمتؽ أن مـؽرا قمؾقفؿ:  رهبؿ سموعمعدوموت, واعمؿتـعوت, طمتك ىمول سمعضفؿ: 

 , مو زدت قمغم هذا.شمصػ زم اًمعدم

وموجلفؿقي يـؽرون  (ىمد ىمومً اًمصالة)هـو ًمؾتحؼقؼ مثؾ ىمقًمف  (َوَؾْد ) :قوله

 .اًمرؤيي, وهمػمهو ممو صمبً سموٕدًمي اًمصحقحي

ُح  وِطـَْدَكا) :قوله  أي أن ٕهؾ اًمسـي, واجلامقمي   (بِِؿْصَداِق ما ُؾْؾـَا َحِديٌث ُمََصِّ

هلل يتجغم ًمؾؿممـلم يقم اًمؼقومي ويروكف, أدًمي سمقـي فموهرة ضمؾقي صحقحي سَيي ذم أن ا

قمبداهلل اًمبجكم اًمذي أظمرضمف اًمبخوري, ومسؾؿ, سمـ  رؤيي شمؾذذ ومـفو طمديٌ ضمرير

راهقيف: مـ أكؽر طمديٌ سمـ  وهمػممهو مـ أهؾ اًمســ, واعمسوكقد طمتك ىمول إؾمحوق

أيب ظموًمد قمـ ضمرير ومفق ضمفؿل واؾمتدل سمف أهؾ سمـ  أيب طموزم قمـ إؾمامقمقؾسمـ  ىمقس

 ىموـمبي ٓ كعؾؿ ذم ذًمؽ ظمالوًمو. احلديٌ
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 اـرد طذ اجلفؿقة يف مسلـة اـرؤية

قنَ  َٓ  اْلَؼَؿرَ  َهَذا َتَرْونَ  َكَؿا َربَُّؽؿْ  َستََرْونَ  إِكَُّؽؿْ  َأَما»: وكصف  ُرْؤَيتِفِ  فِك ُتَضامُّ

ْؿسِ  ُصُؾقعِ  َقبَْؾ  َصَلةٍ  َطَؾك ُتْغَؾبُقا َٓ  َأنْ  اْستََطْعُتؿْ  َفنِنِ   َيْعـِك شُغُروبَِفا َوَقبَْؾ  الشَّ

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     ﴿ :ضَمِريرٌ  ىَمَرأَ  صُمؿل  ,َواًْمَػْجرَ  اًْمَعٍْمَ 

 متػؼ قمؾقف. [311ـمف:]﴾ک

 أي: ىمؾ مثؾ ىمقل اًمـبل  (ؽؼل مثل ما ؾد ؾال يف ذاك تـجح)  :قوله

شمـجح وشمػقز وشمسؾؿ مـ  ,وأصحوسمف ومـ ؾمور قمغم ـمريؼتفؿ مـ اًمسؾػ اًمصوحللم

 اًمضالل وآكحراف.

اكؼود, وأظمذ سموحلجي اًمؼرآكقي, واًمسـي اًمـبقيي, سمعقًدا ومام يسؾؿ إٓ مـ اؾمتسؾؿ, و

قمـ خترصوت أهؾ اًمبدع وفمـقَنؿ اًمػوؾمدة, وأرائفؿ اًمؽوؾمدة, وٓ طمقل, وٓ ىمقة 

 إٓ سموهلل.  
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 إثبات صفة اهيديّ هلل صبخإُ وتعاىل

 :قال 
َُكككهُب كككَبيَِمَّْ ًْ ي

َ
بأ ٍَْ كككِو  بَوقَكككْ بيُُِ كككُ بت

ب
َُْ  ُبَوِِكَْتككككَب بيََ يْككككِهبعَت  تِضككككِ بَ كككك

ب
هـو ًمؾتحؼقؼ ٓ ًمؾتؼؾقؾ أو  (ىَمدْ ) و: أيًض (َوَؾْد ُيـؽُِر اجَلْفِؿيُّ َأيًضا َيِؿْقـَهُ ) :قوله

مـ  صػقان قمغم مو شمؼدم, اًمذيـ يعطؾقن اهلل سمـ  اًمتؽثػم واجلفؿقي هؿ أشمبوع اجلفؿ

 وت.صػوت اًمؽامل, واجلالل, واًمعظؿي, ويـؽرون يمثػًما مـ اعمغقب

ۉ  ﴿ شمعومم: ىمول اهللصموسمتي سموًمؽتوب, واًمسـي, واإلمجوع,  وصػي اًمقديـ هلل 

  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ﴿ , وىمول شمعومم:[31اعموئدة:]﴾ۈئ

 .[37اًمزمر: ]﴾ۇئ  ۆئ  ۇئ

  ڱ﴿ل:و, وىم[75ص: ]﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې﴿شمعومم: ىمولو

إمم همػم ذًمؽ مـ إدًمي ذم  ,[31اًمػتح: ]﴾پ  پ  ڀپ  ﴿, [23آل قمؿران: ]﴾ڱ

 اًمبوب.

مو يؼسؿ ويؼقل واًمذي كػز  ايمون يمثػمً  رؾمقل اهلل وذم اًمسـي مو ضموء أن 

 سمقده.

َيُد » : هللَِرؾُمقَل اىمول: ىمول   َأيِب ُهَرْيَرةَ مـ طمديٌ  اًمصحقحلموذم 

 ا
ِ
قَْؾ  لل اُء الؾَّ َٓ َيِغقُضَفا َكَػَؼٌة َسحَّ َوالـََّفاَر َوَقاَل َأَرَأْيُتْؿ َما َأْكَػَؼ ُمـُْذ َخَؾَؼ  َمْْلَى 
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 إثبات صػة اـقدين هلل سبحاكه وتعاغ

ُف َلْؿ َيِغْض َما فِل َيِدِه َوَقاَل َطْرُشُف َطَؾك ا َْرَض َفنِكَّ ْٕ َؿَقاِت َوا ُْخَرى لؿَ السَّ ْٕ اِء َوبَِقِدِه ا

 .شاْلِؿقَزاُن َيْخِػُض َوَيْرَفعُ 

 إِنَّ » :ؾمقل اهلل قمؿرو قمـد مسؾؿ ىمول: ىمول رسمـ  قمبداهللطمديٌ ذم و

ـَ لؿُ ا   ِطـْدَ  ْؼِسطِق
ِ
ـْ  َمـَابِرَ  َطَؾك الل ـْ  ُكقٍر، مِ ـِ  َط ـِ  َيِؿق ْحَؿ ، َطزَّ  الرَّ  َيَدْيفِ  َوكِْؾتَا َوَجؾَّ

، ـٌ ـَ  َيِؿق ِذي  .شَوُلقا َوَما َوَأْهؾِقِفؿْ  ُحْؽِؿِفؿْ  فِل َيْعِدُلقنَ  الَّ

ـي مـزًمف ىمول اهلل: طمديٌ اعمغػمة قمـد اًمشقخلم ذم وصػ أقمغم أهؾ اجلذم و

ـَ  ُأوَلئَِؽ » ِذي ، َترَ  َفَؾؿْ  َطَؾْقَفا، َوَختَْؿُت  بِقَِدي، َكَراَمتَُفؿْ  َغَرْسُت  َأَرْدُت  الَّ ـٌ  َوَلؿْ  َطقْ

 .شَبَشرٍ  َقْؾِب  َطَؾك َيْخُطرْ  َوَلؿْ  ُأُذٌن، َتْسَؿعْ 

 َيْؼبُِض »: ىمول رؾمقل اهلل  :ىمول ,قمـدمهو  قمؿرسمـ  قمبداهللطمديٌ ذم و

َؿَقاِت  َوَيْطِقي إَْرَض، للُ ا ـَ  الَؿؾُِؽ، َأَكا: َيُؼقُل  ُثؿَّ  بِقَِؿقـِِف، السَّ  .شإَْرضِ  ُمُؾقكُ  َأْي

 َأْكَت : ُمقَسك َقاَل »ذم حموضمي آدم ومقؾمك قمـدمهو:  طمديٌ أيب هريرة ذم و

ـْ  فِقَؽ  َوَكَػَخ  بِقَِدهِ  اللُ  َخَؾَؼَؽ  الَِّذي آَدمُ   َلفُ  َفَؼاَل .. .َمَلئَِؽتَفُ  َلَؽ  َوَأْسَجدَ  ُروِحِف، مِ

 احلديٌ. شبِقَِدهِ  َلَؽ  َوَخطَّ  بَِؽَلمِِف، اللُ  اْصَطَػاكَ  ُمقَسك، َأْكَت : آَدمُ 

: ىمول ىمول رؾمقل اهلل ( 3131اًمبخوري )قمـد  طمديٌ أيب هريرة ذم و

ـْ » َق  َم ـْ  َتْؿَرةٍ  بَِعْدلِ  َتَصدَّ َٓ  َصقٍِّب، َكْسٍب  مِ َّٓ  للُ ا َيْؼبَُؾ  َو  َيتََؼبَُّؾَفا للَ ا َوإِنَّ  الطَّقَِّب، إِ

قَفا ُثؿَّ  بِقَِؿقـِِف، ُه، َأَحُدُكؿْ  ُيَربِّل َكَؿا لَِصاِحبِِف، ُيَربِّ , وذم شالَجبَؾِ  مِثَْؾ  َتُؽقنَ  َحتَّك َفُؾقَّ

َّٓ »: (3131عمسؾؿ ) روايي  .شبِقَِؿقـِفِ  اللُ  َأَخَذَها إِ

 .وإطموديٌ ذم هذا اًمبوب يمثػمة
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قديـ هلل مـ اًمصػوت اًمذاشمقي اخلؼميي وهل صػي طمؼقؼقي شمؾقؼ سمجالًمف وصػي اًم 

ًمقس يمؿثؾف رء وهق اًمسؿقع اًمبصػم, شمعومم اهلل أن يؽقن سمال يد وشمـزه أن شمشبف يده 

 يد اعمخؾقق.

أو  وذهى أهؾ اًمتعطقؾ إمم إكؽور هذه اًمصػي وىموًمقا إَنو جموز ذم اًمـعؿي أو اًمؼدرة

 فا:، مـ, وهذا سموـمؾ مـ وضمقهاًمؼقة

إول: ًمق يمون معـك اًمقديـ اًمؼقة أو اًمؼدرة ًمؽون ضمقاب إسمؾقس ظمؾؼتـل 

 سمؼدرشمؽ, وظمؾؼتف سمؼدرشمؽ ومال ومضقؾي ًمف قمكّم.

 اًمثوين: اهلل شمعومم متصػ سمؼقة, وىمدرة واطمدة ٓ ىمدرشملم, وٓ ىمقشملم.

وإن شمعدوا كعؿي )اًمثوًمٌ: كعؿ اهلل شمعومم يمثػمة وٓ حتٍم ذم كعؿتلم ىمول شمعومم: 

 حتصقهو(. اهلل ٓ

اًمراسمع: ىمد ضموء شمٍميػ اًمقديـ قمغم قمدة أوضمف يؿـع دقمقى اعمجوز ومقفو مـفو أن 

اهلل يلظمذ هبو ويؼقض ويبسط, وَيز, وأن ًمف أصوسمع ومػل اًمبخوري ومسؾؿ مـ طمديٌ 

ـْ  و َأنل : هللِقَمْبِدا اسمـ مسعقد ىمول قَم ُد, َيو: وَمَؼوَل  , اًمـلبِلِّ  إمَِم  ضَموءَ  ََيُقِديًّ  هللَ ا إِنل  حُمَؿل

َؿَقاِت  ُيْؿِسُؽ  َجرَ  إِْصَبٍع, قَمغَم  َواجِلَبوَل  إِْصَبٍع, قَمغَم  َوإََرِولمَ  إِْصَبٍع, قَمغَم  اًمسل  َواًمشل

 ا َرُسقُل  َفَضِحَؽ ». اعمَؾُِؽ  َأَكو: َيُؼقُل  صُمؿل  إِْصَبٍع, قَمغَم  ِئَؼ َواخلاََل  إِْصَبٍع, قَمغَم 
ِ
 َحتَّك  لل

إمم همػم ذًمؽ ممو هذا  [٠3]إكعوم:﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿: َرأَ ىمَ  صُمؿل  ,شَكَقاِجُذهُ  َبَدْت 

 ًمقس مقـمـ سمسطف.

 ۆئ﴿ ( قمغم مو شمؼدم سمقوكف مـ ىمقًمف شمعومم:َوؿِْؾَتا َيَدْيِه باـػواِضِل َتـَْػُح ) :قوله

ىمول: ىمول   َأيِب ُهَرْيَرةَ مـ طمديٌ  اًمصحقحلموذم ،  [31]اعموئدة: ﴾ۈئ  ۆئ

 َيُد ا»: هللَِرؾُمقَل ا
ِ
قَْؾ َوالـََّفاَر َوَقاَل َأَرَأْيتُْؿ َما َمْْلَ  لل اُء الؾَّ َٓ َيِغقُضَفا َكَػَؼٌة َسحَّ ى 
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 إثبات صػة اـقدين هلل سبحاكه وتعاغ

َْرَض َفنِكَُّف َلْؿ َيِغْض َما فِل َيِدِه َوَقاَل َطْرُشُف َطَؾك ا ْٕ َؿَقاِت َوا اِء لؿَ َأْكَػَؼ ُمـُْذ َخَؾَؼ السَّ

ُْخَرى اْلِؿقَزاُن َيْخِػُض َوَيْرَفعُ  ْٕ  واًمػقاوؾ هل اًمـعؿ. .شَوبَِقِدِه ا

 إِنَّ »اًمعوص اعمتؼدم سمـ  قمؿروسمـ  قمبداهلليؿلم يمام ذم طمديٌ ؾمبحوكف  يمؾتو يديفو

ـَ لؿُ ا   ِطـْدَ  ْؼِسطِق
ِ
ـْ  َمـَابِرَ  َطَؾك الل ـْ  ُكقٍر، مِ ـِ  َط ـِ  َيِؿق ْحَؿ ، َطزَّ  الرَّ  َيَدْيفِ  َوكِْؾتَا َوَجؾَّ

، ـٌ ـَ  َيِؿق ِذي  (.3127) أظمرضمف مسؾؿ شَوُلقا َوَما َأْهؾِقِفؿْ وَ  ُحْؽِؿِفؿْ  فِل َيْعِدُلقنَ  الَّ

 َيْطِقي»قمـد مسؾؿ سمؾػظ:  قمؿر سمـ  قمبداهللوضموء ًمػظ اًمشامل ذم طمديٌ 

َؿاَواِت   اللُ  َـّ  ُثؿَّ  اْلِؼقَاَمِة، َيْقمَ  السَّ ـَ  ؾُِؽ،لؿَ ا َأَكا: َيُؼقُل  ُثؿَّ  اْلقُْؿـَك، بِقَِدهِ  َيْلُخُذُه  َأْي

ـَ  بَّاُروَن؟لجَ ا ـَ  َيْطِقي ُثؿَّ . تََؽبُِّرونَ لؿُ ا َأْي ََرِضق ْٕ سمـ  مـ ـمريؼ قمؿر شبِِشَؿالِفِ  ا

 ة.ر, وزيودشمف مـؽوهق وعقػ سمـ قمبداهلل محزة

 قمبداهللوىمد أظمرج احلديٌ اًمبخوري ومسؾؿ مـ ـمريؼ قمبقد اهلل قمـ كوومع قمـ 

َْرَض  َوَتَعاَلك َتبَاَركَ  اللُ  َيْؼبُِض »: ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  ْٕ  َوَيْطِقي اْلِؼَقاَمِة، َيْقمَ  ا

َؿاءَ  ـَ  ؾُِؽ لؿَ ا َأَكا: َيُؼقُل  ُثؿَّ  بِقَِؿقـِفِ  السَّ َْرِض؟ ُمُؾقكُ  َأْي ْٕ  سمدون ذيمر اًمشامل. شا
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 إثبات صفة اهِشوي هلل صبخإُ وتعاىل

 :قال 
بَ َْْككك ٍب بابُ ر ُِ َِّكككَ ٍَ ُِ بت

َْ ََككك بَوقُكككْ ب
ب

بت  ت ككُ بت بعِكك بَكَّْككَ ب حُبَ كك َّ بَتَمكك ر
ب ككككِْهِب ْْ بعَِ  ََُمككككو  َِككككِ بت   َّككككَب بإ بَط

ب
كككمَصِبوُ ْ كككت ُب عْككك تهلُلبت سَّ

َ
بأ َُ بَفُتْ كككَ 

ب بيَءككك ُ البأالبُ ْسكككتيِ ٌ بيَْْكككَ بَ  ِككك ًت
ب

َُ ُب ًتبوِِأقًكككَب ككك ْق ْْ بوُ ْسكككَتمٌُِ بَ ككك
ب بَ ككككِ يَل ْ َوىبَجتَ بقَكككك ٌنبالبيُككككَ د  بَِ

ب
ِرُحككك ت ع ُنْبوُ  ََّ بأالبَ كككَهلَلبَقكككْ ٌنبكككك

ب
يـزل إمم اًمسامء  أهؾ اًمسـي أن اهلل  قمؼقدةـ ذم هذه إسمقوت أن م رر يؼ

 كزوٓ يؾقؼ سمجالًمف. يمؾ ًمقؾي ذم اًمثؾٌ إظمػم مـ اًمؾقؾاًمدكقو 

عـ وصػي اًمـزول مـ اًمصػوت اًمػعؾقي اًمتل دل قمغم إصمبوهتو اًمسـي, واإلمجوع, وم 

ـَا َيـِْزُل »ىمول:  أن رؾمقل اهلل  أيب هريرة   إَِلك َلقَْؾةٍ  ُكؾَّ  َوَتَعاَلك كَ َتبَارَ  َربُّ

َؿاءِ  ْكقَا السَّ ـَ  الدُّ ـْ : َيُؼقُل  أِخرُ  الؾَّقْؾِ  ُثُؾُث  َيبَْؼك ِحق ـْ  َلفُ  َفَلْستَِجقَب  َيْدُطقكِل، َم  َم

ـْ  َفُلْططَِقُف، َيْسَلُلـِل ( 3123( )3351. أظمرضمف اًمبخوري رىمؿ )شَلفُ  َفَلْغِػرَ  َيْسَتْغِػُركِل َم

 (. 751ؿ رىمؿ )(, ومسؾ71٠1)

وأيب  ( قمـ أيب ؾمعقد اخلدري 372-751وأظمرج احلديٌ مسؾؿ سمرىمؿ )

ُل، الؾَّقْؾِ  ُثُؾُث  َذَهَب  إَِذا َحتَّك ُيْؿِفُؾ  اللَ  إِنَّ »هريرة سمؾػظ  َوَّ ْٕ َؿاءِ  إَِلك َكَزَل  ا ْكَقا، السَّ  الدُّ

ـْ  َهْؾ : َفقَُؼقُل  ـْ  َهْؾ  ُمْستَْغِػٍر؟ مِ ـْ  َهْؾ  َتائٍِب؟ مِ ـْ  َهْؾ  ائٍِؾ؟َس  مِ  َيـَْػِجرَ  َحتَّك َداٍع؟ مِ

 .شاْلَػْجرُ 
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َؿاءِ  فِل اللُ  َيـِْزُل »وذم ًمػظ ًمف مـ طمديٌ أيب هريرة  ْكقَا السَّ  َأوْ  الؾَّقِْؾ، لَِشْطرِ  الدُّ

ِخِر، الؾَّقْؾِ  لِثُُؾِث  ْٔ ـْ : َفَقُؼقُل  ا : َيُؼقُل  ُثؿَّ  ،َفُلْططَِقفُ  َيْسَلُلـِل َأوْ  َلُف، َفَلْستَِجقَب  َيْدُطقكِل َم

ـْ  َٓ  َطِديٍؿ، َغقْرَ  ُيْؼِرُض  َم  . شَضُؾقمٍ  َو

 إَِلك َوَتَعاَلك َتبَاَركَ  اللُ  َيـِْزُل  ُثُؾَثاُه، َأوْ  الؾَّقِْؾ، َشْطرُ  َمَضك إَِذا» ووذم روايي ًمف أيًض 

َؿاءِ  ْكقَا، السَّ ـْ  َهْؾ : َفَقُؼقُل  الدُّ ـْ  َهْؾ  ُيْعَطك؟ َسائِؾٍ  مِ ـْ  َهْؾ  َلُف؟ اُب ُيْسَتجَ  َداعٍ  مِ  مِ

بُْح  َيـَْػِجرَ  َحتَّك َلُف؟ ُيْغَػرُ  ُمْستَْغِػرٍ   .شالصُّ

َؿاءِ  إَِلك اللُ  َيـِْزُل »وذم ًمػظ ًمف:  ْكقَا السَّ ـَ  َلقَْؾةٍ  ُكؾَّ  الدُّ ُل، الؾَّقْؾِ  ُثُؾُث  َيْؿِضل ِحق َوَّ ْٕ  ا

ـْ  ؾُِؽ،لؿَ ا َأَكا ؾُِؽ،لؿَ ا َأَكا: َفقَُؼقُل  ـْ  َلُف، َفَلْستَِجقَب  ُطقكِلَيدْ  الَِّذي َذا َم  الَِّذي َذا َم

ـْ  َفُلْططَِقُف، َيْسَلُلـِل  ُيِضلءَ  َحتَّك َكَذلَِؽ  َيَزاُل  َفَل  َلُف، َفَلْغِػرَ  َيْسَتْغِػُركِل الَِّذي َذا َم

 .شاْلَػْجرُ 

أن  ( مـ ـمريؼ أيب إطمقص قمـ اسمـ مسعقد 1371وأظمرج اإلموم أمحد )

َؿاءِ  إَِلك  اللُ  َيْفبِطُ  اْلَباقِل، الؾَّقْؾِ  ُثُؾُث  َكانَ  إَِذا»ىمول:  رؾمقل اهلل  ْكقَا، السَّ  ُثؿَّ  الدُّ

َؿاِء، َأْبَقاُب  ُتْػتَُح  ـْ  َهْؾ : َفقَُؼقُل  َيَدُه، َيبُْسطُ  ُثؿَّ  السَّ  َيَزاُل  َفَل  ُسْمَلُف؟ ُيْعَطك َسائِؾٍ  مِ

: هذا طمديٌ اًمصحقح اعمسـدذم  ىمول اًمقادقمل  شاْلَػْجرُ  َيْطُؾعَ  َحتَّك َكَذلَِؽ،

 صحقح رضموًمف رضمول اًمصحقح.

سمـ  ( مـ ـمريؼ هالل اسمـ أيب مقؿقكي قمـ قمطوء1/33وأظمرج اإلموم أمحد )

 َأوْ  - الؾَّقْؾِ  كِْصُػ  َمَضك إَِذا»ىمول:  قمـ رؾمقل اهلل  ل ـيسور قمـ روموقمي اجلف

َؿاءِ  إَِلك  اللُ  َيـِْزُل  - الؾَّقْؾِ  ُثُؾثَا: َقاَل  ْكقَا،ا السَّ ـْ  َأْسَلُل  َٓ : َفقَُؼقُل  لدُّ  َأَحًدا ِطَباِدي َط

ـْ  َغقِْري، ـِ  َلُف، َفَلْغِػرَ  َيْستَْغِػُركِل َذا َم ـْ  َلُف، فَلستَِجقُب  َيْدُطقكِل الَِّذي َم  الَِّذي َذا َم
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بُْح  َيـَْػِجرَ  َحتَّك َفُلْططِقِف، َيْسَلُلـِل  ىمول اًمقادقمل: هذا طمديٌ صحقح رضموًمف  شالصُّ

 ول اًمصحقح.رضم

( 53٠( واسمـ أيب قموصؿ رىمؿ )1/13) مسـدهوأظمرج اإلموم أمحد ذم 

ضمبػم قمـ أسمقف أن سمـ  ديـور قمـ كوومعسمـ  ؾمؾؿي قمـ قمؿروسمـ  وهمػممهو مـ ـمريؼ محود

َؿاءِ  إَِلك َلقَْؾةٍ  ُكؾِّ  فِل َوَجؾَّ  َطزَّ  اللُ  َيـِْزُل »ىمول:  رؾمقل اهلل  ْكَقا، السَّ  َهْؾ : َفقَُؼقُل  الدُّ

ـْ  َهْؾ  َفُلْططَِقُف؟ َسائِؾٍ  ـْ مِ   .شاْلَػْجرُ  َيْطُؾعَ  َحتَّك َلُف؟ َفَلْغِػرَ  ُمْستَْغِػرٍ  مِ

وىمد ضموء قمـ همػمهؿ مـ اًمصحوسمي روقان اهلل قمؾقفؿ طمتك ىمول اسمـ اًمؼقؿ: هذا 

 .واحلديٌ روي قمـ صمالصمي وقمنميـ صحوسمقً 

ُح )  :قوله قمؼقدة أهؾ اًمسـي إمم  ( يشػم باِل َؿْقف َجلَّ اـواحُد ادَتَؿدِّ

واجلامقمي ذم سموب اًمصػوت, وهل أَنؿ يثبتقن اًمصػوت مـ همػم شمؽققػ هلو إذ ٓ 

شُمعرف يمقػقي اًمصػي إٓ سمرؤيتفو أو رؤيي مثقؾفو, أو إظمبور مـ رآهو قمـفو ويمؾ هذا 

: إذ ٓ يعرف يمقػ هق إٓ هق, وممو ُيروى قمـ موًمؽ  مـتػل ذم طمؼ اهلل 

 يامن سمف واضمى, واًمسمال قمـف سمدقمي.ل, واإلآؾمتقاء معؼقل, واًمؽقػ جمفق

ومام مـ صػي مـ صػوت اهلل شمعومم إٓ وهلو يمقػقي شمؾقؼ سمجالًمف, ًمؽـفو جمفقًمي ًمـو,  

اًمتؽقػ واًمتؿثقؾ واعمـزه جيى أن  عقًدا مـوهـو شمـبقف وهق أن اعمثبً جيى أن يؽقن سم

 قمـ اًمتحريػ واًمتعطقؾ.  ايؽقن سمعقدً 

كقا غَ إ) :قوله  إمم اًمسامء اًمدكقو قمغم مو شمؼدم ذم إطموديٌ. :أي (َصَبِق اـدُّ

قمغم مو شمؼدم سمقوكف,  اهلل شمعومم يؼقل مـ يستغػرين :( أيَيؼوُل: أٓ ُمْستغِػرٌ ) :قوله

 ويليت كحقه.
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إن اًمذيـ ضموء مـ ـمريؼفؿ طمديٌ  :أي (َرَوى َذاَك َؾوٌم ٓ ُيَردُّ َحِديَثفم) :قوله

 ؿ ٓ يرد طمديثفؿ إٓ مـ ؾمػف كػسف.اًمـزول أئؿي أصمبوت, وطمػوظ صمؼوت, مثؾف

واًمذيـ يردون هذه إطموديٌ ومو ذم سموهبو هؿ أهؾ اًمبدع مـ اجلفؿقي واعمعتزًمي, 

ومـ إًمقفؿ وىمد ضمعؾقا هلؿ ىموقمدة يسػمون قمؾقفو, وهل رد ظمؼم أطمود ذم سموب 

 اًمعؼوئد, مع أن اهلل شمعومم أرؾمؾ اًمرؾمؾ آطموًدا إمم ىمقمفؿ, وهؽذا رؾمقل اهلل 

بف ًمؾؿؾقك يدقمقهؿ إمم اإلؾمالم مع آطمود اًمـوس ومتـبف هلذه اًمعؾي اًمعؾقؾي سمؾ أرؾمؾ يمت

 اعمقتي.

ؿموقمرة قمغم ـمريؼتفؿ اًمشـعوء ذم حتريػ يمالم إعتزًمي واعموىمد ذهى اعمبتدقمي مـ 

ومؼوًمقا: إكام هق كزول مؾؽ مـ اعمالئؽي أو كزول أمر اهلل ورمحتف   اهلل ويمالم رؾمقًمف 

 ف سمعضفو مـ ًمديي مزقمي قمؼؾ وؾمالمي معتؼد.واًمرد قمؾقفؿ مـ وضمقه يعر

مـ  ؟مـ يسلًمـل ؟اًمقضمف إول: يمقػ يعؼؾ أن يؼقل اعمؾؽ: مـ يدقمقين

ومقام ٓ يؼدر  وسومفو ًمغػم اهلل  وهذه قمبودات ٓ شمٍمف إٓ هلل  ؟يستغػرين

ى  ائ  ائ  ەئ  ﴿ذك أيمؼم خمرج مـ اعمؾي, واعمالئؽي ىمد ىمول اهلل قمـفؿ: قمؾقف إّٓ هق 

واعمؾؽ إذا شمؽؾؿ قمـ اهلل ٓ يتؽؾؿ سمصقغي  [3اًمتحريؿ: ]﴾وئ  ۇئ ەئ  وئ 

: ِجبِْريَؾ  َكاَدى الَعْبدَ  للُ ا َأَحبَّ  إَِذا»ى سمؾ يؼقل: إن اهلل أمر سمؽذا يمام ذم احلديٌ اعمخوـمِ 

 للَ ا إِنَّ : َؿاءِ السَّ  َأْهؾِ  فِل ِجبِْريُؾ  َفقُـَاِدي ِجبِْريُؾ، َفقُِحبُّفُ  َفَلْحبِبُْف، ًكاُفَل  ُيِحبُّ  للَ ا إِنَّ 

َؿاِء، َأْهُؾ  َفقُِحبُّفُ  َفَلِحبُّقُه، ًكاُفَل  ُيِحبُّ    .شإَْرضِ  فِل الَؼُبقُل  َلفُ  ُيقَضعُ  ُثؿَّ  السَّ

 :اًمقضمف اًمثوين: ذم سمعض أًمػوظ احلديٌ اًمتل شمؼدم ذيمره يؼقل اهلل شمعومم: إذا كزل

 ووذم روايي شمؼدمً أيًض  شفُ لَ  قَب جِ تَ اْس ل فَ قكِ طُ دْ ي يَ ذِ ا الَّ ذَ  ـْ ، مَ ُؽ ؾِ ا الؿَ كَ أَ  ُؽ ؾِ ا الؿَ كَ أَ »

 .شيرِ قْ غَ  ادً َح ي أَ ادِ بَ طِ  ـْ طَ  ُل لَ ْس  أَ َٓ »
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وأمو مـ زقمؿ أن اًمـوزل أمره وملوامر اهلل شمعومم كوزًمي ذم يمؾ وىمً وطملم  

ڳ ڳ   ڳ  ڳ ﴿وختصقص كزوهلو سموًمثؾٌ إظمػم مـ اًمؾقؾ ًمقس قمؾقف دًمقؾ ىمول شمعومم: 

 .[2٠اًمرمحـ: ]﴾ڱ

ؿ أن اًمـوزل رمحتف ومنن أراد هبو صػتف ومـزول اًمصػي يؾزم مـف كزول ومـ زقم

اعمؾؽ   مـ زقمؿ كزول  اعمقصقف, وإن أراد سمف اًمرمحي اعمخؾقىمي ومعغم مو شمؼدم اًمؼقل ذم

 زد قمغم ذًمؽ أي مصؾحي ًمـو ذم كزول اًمرمحي إمم اًمسامء اًمدكقو ومؼط.

ن مـ أقمغم إمم أؾمػؾ ومنن اًمـزول يؽق صمؿ إن أدًمي اًمـزول يثبً هبو قمؾقم اهلل 

قمغم مو هق معؾقم قمـد قمومي اًمعؼالء, وصػي اًمـزول مـ اًمصػوت اًمػعؾقي ًمتعؾؼفو 

ًٓ  اهلل  اًمصػوت اًمذاشمقي اًمتل ٓ شمـػؽ قمـ سمؿشقئي اهلل شمعومم وصػي اًمعؾق مـ  أز

ڄ ڄ ڃ ﴿ :وىمول شمعومم ,[3إقمغم: ]﴾ں ڻ ڻ ڻ ﴿ :ىمول شمعومم ,وأسمد

 :وىمول ,[31إكعوم: ]﴾يئ جب  مئ ىئ ﴿: وىمول  ,[33اعمؾؽ: ]﴾ڃ

 :وىمول ,[351اًمـسوء: ]﴾ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :وىمول ,[51اًمـحؾ: ]﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿

ې ې ى  ﴿ :وىمول ,[1اعمعورج: ]﴾ې ې ې ې﴿

احلؽؿ قمـ سمـ  ومـفو طمديٌ معوويي ,وأدًمتف مـ اًمسـي متقاشمرة ,[31وموـمر: ]﴾ى

ـَ »: ىمول ًمؾجوريي مسؾؿ أن اًمـبل  ًْ  شالُل؟ َأْي   ذِم : ىَموًَم
ِ
اَمء ـْ »: ىَموَل  ,اًمسل  شَأَكا؟ َم

 ًْ ًَ : ىَموًَم  :أي( ذم اًمسامء) :واعمراد سمؼقًمف .شُمْممِـَةٌ  َفنِكََّفا َأْطتِْؼَفا،»: ىَموَل  اهللِ, َرؾُمقُل  َأْك

وىمد شمقؾمعً ذم اًمؽالم  ,مو قمال ؾمامءٌ  يمؾل  ومننّ  ؛ذم اًمعؾق :وإن ؿمئً ىمؾً ,قمغم اًمسامء

 .وهمػمه ًمسؾػؾمالمي اخلؾؼ ذم ـمريؼي اقمغم هذه اًمصػي ذم يمتويب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ :صػي اعمعقي ًمؼقل اهلل  يثبً اهلل  :تنبيه

ڤ   ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ ٹ  پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ

واعمراد سموعمعقي هـو معقي اًمعؾؿ  [7اعمجودًمي: ]﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
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ذم رء  ص اًمرسمقسمقي ومـ زقمؿ أن اهلل طَمولٌّ واًمسؾطون واًمؼفر وهمػم ذًمؽ مـ ظمصوئ

وٓ احتوًدا  واظمتالـمً ٓ شمؼتيض  (مع)وأكً شمعؾؿ أن  ,خمؾقىموشمف أو ُمتحد هِبو ومؼد يمػر مـ

وهق  ؾمػم واًمؼؿر معلأوملطمدكو إذا ؾموومر يؼقل موزًمً  مصوطمَبي,وإكام شمدل قمغم مطؾؼ 

ومنذا طمصؾ اًمتبوُيـ ذم اعمخؾقىموت ومفق طموصؾ سملم اخلوًمؼ  ,ذم اًمسامء وأكً ذم إرض

 ـبف هلذا شمسؾؿ مـ خترصوت اعمبتدقملم اًمضوًملم.ومت ,واعمخؾقق مـ سموب أومم

ومعقي ظموصي وهل اعمؼؽمكي  ,واعمعقي شمـؼسؿ إمم معقي قمومي وهل موشمؼدم سمقوَنو

 ,[11اًمتقسمي: ]﴾ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ٓ  :مثؾ ىمقًمف ,سموًمـٍم واًمتليقد واحلػظ

 .[321اًمـحؾ: ]﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴿
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 فضى اخلوفاء األربعة

 :قال 
ب َ ْْ بَ ككك ككك ٍبَوقُككْ بإنَّ بَ ْفكككَ بُ َمَّ ِْ بتسَّكككَ

ب
َِْ ككك ُب بُعْلَمككَُنبأ َّْ ُُككك بَوأِيكك تهُبقُككْ ًقَ ب

ب بتتعيَّككككِ بَ ْفككككَ ُنْ ُ ْْ ِتعُِفُ ككككْبَ كككك بَو
ب

ُِْ  ُب بَ َّْككُ بتَبككِْ بعككََبِْبُقكك بَ ككِ َ
ب ُْب ْيكككَ بفِككككَِّْ  َِ بالب ُْ بوت كككك َّْن ُْ بوإ َّ ككك

ب
بتَكككك بابتبُككككْ ِ ِْ بُُنُككككِ بتتِ ككككْ َدْو حُبكلََعَ بْْسَ

ب
قمغم ومضوئؾ اًمصحوسمي, وآهتامم سمػضوئؾفؿ  أمر طمتؿ, واًمدوموع  صمؿ شمؽؾؿ 

قمـفؿ دوموع قمـ اإلؾمالم, وقمـ اًمعؼقدة؛ َٕنؿ محؾي إظمبور وكؼؾتفو؛ وَٕنؿ إكصور 

اًمذيـ كوسوا اًمديـ, وكوسوا اًمـبل اًمؽريؿ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ, وموعمفوضمرون, 

 قًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.وإكصور مـ هذه احلقثقي يمؾفؿ أكصور هلل شمعومم وًمرؾم

وعمـزًمتفؿ مو مـ يمتوب أًمػ وصـػ ذم سموب اًمعؼقدة إٓ ودمد ومضوئؾ اًمصحوسمي 

ًممضمري, سمؾ أهمؾبف ذم ومضوئؾ  اًمنميعيٓسمـ أيب قموصؿ, و اًمسـيومقف, يمؽتوب 

ومضوئؾ , وصحقح مسؾؿ, ويمتوب صحقح اًمبخورياًمصحوسمي, ويمتوب 

 اجلومع اًمصحقحػفو اًمشقخ مؼبؾ مثؾ ًمإلموم أمحد, ويمؿ مـ يمتى أًم اًمصحوسمي

صعؼي اًمزًمزال و إحلود اخلؿقـل ذم أرض احلرملميذيمر ومقف ومضوئؾ اًمصحوسمي, و

إرؿمود ذوي اًمػطـ إمم إظمراج همالة اًمرواومض مـ و قمغم أهؾ اًمرومض وآقمتزال

وهؽذا؛ ٕن اًمطعـ ذم اًمصحوسمي ـمعـ ذم اًمديـ, سمؾ هدم ًمؾديـ مـ أؾموؾمف؛  اًمقؿـ

... ىمول ًمؽ اًمراوميض: ىمؾً: قمـ أيب هريرة ىمول: ىمول رؾمقل اهلل ٕكؽ إذا 

أسمقهريرة يمذاب!  قمـ أيب مقؾمك إؿمعري.. ىموًمقا: يمذاب! معوويي, ىموًمقا: يموومر! 
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وأسمقسمؽر.. فمومل, قمثامن.. وقمؿر.. وهؽذا, ومام سمؼَل ًمـو مـ اًمديـ إذا يمون محؾتف, 

وًمف, ووزراء اًمـبل  وضُمعؾ اًمطعـ ومقفؿ قمالمي  مطعقن ومقفؿ, وًمقسقا سمعدول, وُكؼل

اخلذٓن, وؾمؾؿ احلرمون, واًمطعـ ومقفؿ مـ ؾمامت اخلقارج واًمـقاصى واًمرواومض 

اًمبوـمـقي, وهؿ أؿمدهؿ طمتك قمرومقا هبذا اًمقصػ, وموًمدوموع قمـ اًمصحوسمي مـ ديــو, 

وٕن ُكسى كحـ واهلل أهقن قمؾقـو مـ أن يسى أسمقسمؽر وقمؿر وقمثامن وقمكم وـمؾحي 

ُيطعـ ذم أقمراوـو أهقن مـ أن يطعـ ذم قمرض رؾمقل اهلل  واًمزسمػم, وهمػمهؿ, وٕن

 مـف. سمام سمرأهو اهلل  , وشمتفؿ قموئشي 

وموًمدوموع قمـ اًمصحوسمي دوموع قمـ اًمديـ, زد قمغم ذًمؽ أن كؼؾ ومضوئؾفؿ كؼؾ 

ىمد ذيمر ومضوئؾفؿ, وأصمـك قمؾقفؿ ذم همػم مو آيي وذم همػم مو  ًمؾؽتوب واًمسـي, وموهلل 

, وأصمـك قمؾقف أٓ كثـل وكحى مـ أصمـك قمؾقف اهلل  أصمـك قمؾقفؿ, ؾمقرة, واًمـبل 

 الؾُفؿَّ »طمقٌ ىمول ٕيب هريرة:  ؟ سمغم وريب, وصدق رؾمقل اهلل رؾمقل اهلل 

فُ  - ُهَرْيَرةَ  َأسَمو َيْعـِل - َهَذا ُطبَْقَدكَ  َحبِّْب  ، ِطبَاِدكَ  إَِلك َوُأمَّ ـَ  إَِلقِْفؿِ  َوَحبِّْب  الُؿْممِـِق

ـَ  ـٌ  ظُمؾَِؼ  وَماَم ىمول   شالُؿْممِـِق َٓ  يِب  َيْسَؿعُ  ُمْمِم ٓل  َيَرايِن  َو  .َأطَمبلـِل إِ

ومام يبغضف إٓ اًمرواومض؛ ٕكف كؼؾ إظمبور اًمتل شمدل قمغم ومسود أىمقاهلؿ, و 

 أومعوهلؿ, وهؿ مـ أهؾ اًمـػوق آقمتؼودي, واًمزكدىمي اجلؾقي 

 حمؿد اقمتؼد أن ظمػم اًمـوس مـ هذه إمي سمعد كبقفو  ومقؼقل اًمـوفمؿ رمحف اهلل:

 .اًمرؾمؾ مـ سمؼقي إمؿ أومضؾ مـ أيب سمؽر و وإٓ ومنن إكبقوء هق أسمقسمؽر 

, صمؿ قمؿر وهذا اًمذي ذيمره قمؾقف ىمقل أهؾ اًمسـي ىموـمبي ذم ومضقؾي أيب سمؽر 

 ػْمَ ظَم  نل إِ  :وكَ رِ فُ فمْ أَ  لْمَ سمَ   اهللِ  قُل ؾُم رَ وَ  قُل ؼُ و كَ ـل يمُ  :ىَموَل  رَ ؿَ قمُ  ـِ اسمْ  ـِ عَ ومصمؿ قمثامن صمؿ قمكم 

وَماَل  سمَِذًمَِؽ   لي بِ اًمـل   عُ ؿَ ْس يَ وَ  ,نُ اَم ثْ قمُ وَ  ,رُ ؿَ قمُ وَ  ,َأسُمقسَمْؽرٍ   اهللِ قلِ ؾُم رَ  دَ عْ سمَ  وسِ اًمـل 
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َأيي اًمـلوِس ظَمػْمٌ احلـػقي ىمول: ىمؾً ٕيب: سمـ  ( قمـ حمؿد1373. وذم اًمبخوري )هُ رُ ؽِ ـْ يُ  

ًُ  .َأسُمقسَمْؽرٍ  :ىَموَل  ؟سَمْعَد َرؾُمقِل اهلل  ـْ  :ىُمْؾ ًُ َأْن َيُؼقَل  .صُمؿل قُمَؿرُ  :وَل ىمَ  ؟صُمؿل َم  :َوظَمِشق

ًُ  ,قُمْثاَمنُ  ًَ  ,ىُمْؾ ـَ اعمُْسؾِِؿلمَ  :ىَموَل  ؟صُمؿل َأْك ٓل َرضُمٌؾ ِم  .َمو َأَكو إِ

, أول مـ آمـ مـ أيب ىمحوومي اًمتقؿل اًمصديؼ سمـ  ؛ ومفق قمبداهللأسمقسمؽرأمو 

 ن رؾمقل اهلل اًمرضمول إطمرار, ومضوئؾف مشفقرة وظمػمه قمظقؿ قمغم مو يليت سمقوكف يمو

 .زوضًمو ٓسمـتف قموئشي 

اعمؾؼى سموًمػوروق,  اخلطوب اًمعدوي سمـ  طمػص قمؿرأسمق وأمو قمؿر؛ ومفق:

 .يموكً اسمـتف طمػصي زوضمي ًمؾـبل 

َٕنؿ يموكقا معف وطمقًمف يمحول اًمقزير مع اعمؾؽ صمؿ هؿ  ؛(َوِزيراهُ ) :وىمول ومقفؿ

 يمثػًما مو يؼقل:يمون  أن رؾمقل اهلل  يموكقا ظمؾػوء مـ سمعده وىمد صح قمـ قمكم 

 َبْؽرٍ  َوَأُبق َأَكا َوَخَرْجُت  َوُطَؿُر، َبْؽرٍ  َوَأُبق َأَكا َوَدَخْؾُت  َوُطَؿُر، َبْؽرٍ  َوَأُبق َأَكا ِجئُْت »

 .أظمرضموه شَوُطَؿرُ 

: رىمقي ذو اًمـقريـ شمزوج سمـتل اًمـبل  قمػون سمـ  وأمو صموًمثفؿ؛ ومفق قمثامن

 .وأم يمؾثقم

 ـ اخلالف ذم اًمزمـ إول مـ شمؼديؿ سمعضفؿيشػم إمم مو وىمع م (أرجح) :قوله

أومضؾ وىمد   قمثامن أن واًمصحقح اخلالومي ذم ٓ اًمػضؾ ذم قمثامن قمغم  ًمعكم

أمجع اًمصحوسمي قمغم ومضؾف يمام أظمرضمف اًمبخوري ذم ىمصي اًمبقعي طمقٌ ىمول 

 قمقف ومل أرهؿ يعدًمقن سمعثامن أطمًدا.سمـ  قمبداًمرمحـ
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 ذ كر شيء من فضائل الصحابة:

يدل قمغم ومضؾ مـ ذيمر مـ همٓء اًمصحوسمي روقان اهلل قمؾقفؿ وإًمقؽ سمعض مو 

 أمجعلم قمغم اًمتعقلم؛ وإٓ ومضوئؾفؿ أيمثر مـ أن حتٍم وأؿمفر مـ أن شمذيمر.

 (:فمه فضائل الصديق األكرب )أبىبكر 
َلْق »  ( قمـ اسمـ قمبوس ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 1353مو ضموء قمـد اًمبخوري )

تِل َخ  ـْ ُأمَّ
ـْ َأِخل َوَصاِحبِلُكـُْت ُمتَِّخًذا مِ

تََّخْذُت َأَبا َبْؽٍر َوَلؽِ َٓ  .شؾِقًل 

(؛ أن رؾمقل اهلل 2112(, ومسؾؿ )1٠11وذم طمديٌ أيب ؾمعقد قمـد اًمبخوري )

ـَ َما ِطـَْدُه َفاْختَاَر »ضمؾس قمغم اعمـؼم؛ ومؼول:  ْكَقا َوَبقْ ـَ َأْن ُيْمتِقَُف َزْهَرَة الدُّ َطْبٌد َخقََّرُه الل َبْق

َفوشمِـَو :وَمَؼوَل , وَمَبَؽك َأسُمقسَمْؽٍر َوسَمَؽك ؛شهُ َما ِطـْدَ  وَمَؽوَن َرؾُمقُل اهلل  :ىَموَل  ,وَمَدْيـَوَك سمِآسَموِئـَو َوُأمل

 ُ َـّ الـَّاِس َطَؾلَّ فِل َمالِِف » : َوىَموَل َرؾُمقُل اهلل .َويَموَن َأسُمقسَمْؽٍر َأقْمَؾَؿـَو سمِفِ  ,ُهَق اعُمَخػمل إِنَّ َأَم

تََّخْذُت َأَبا َبْؽٍر َخؾِقًل  ،َوَلْق ُكـُْت ُمتَِّخًذا َخؾِقًل  ،ْؽرٍ َوُصْحبَتِِف َأُبقبَ  ُة  ،َٓ ـْ ُأُخقَّ
َوَلؽِ

َـّ فِل الَؿْسِجِد َخْقَخةٌ  َٓ ُتْبَؼَق َّٓ َخْقَخَة َأبِل َبْؽرٍ  ؛اِْلْسَلِم   .شإِ

ىمول: ىمول رؾمقل  ؛مسعقدسمـ  ( قمـ قمبداهلل2111وأظمرج مسؾؿ ذم صحقحف )

تََّخْذُت َأَبا َبْؽٍر َخؾِقًل َلْق كُ »اهلل:  َٓ  َوَقدِ  ،َوَلؽِـَُّف َأِخل َوَصاِحبِل ،ـُْت ُمتَِّخًذا َخؾِقًل 

 .شاتََّخَذ الل َصاِحبَُؽْؿ َخؾِقًل 

سمـ  ( قمـ قمؿرو2111(, ومسؾؿ )1332: اًمبخوري )اًمصحقحلموذم 

اَلؾِمؾِ اًمعوص؛ أن رؾمقل اهلل   ًُ  ,َلشَمْقُتفُ ومَ  ؛سَمَعَثُف قَمغَم ضَمْقِش َذاِت اًمسي َأيي اًمـلوِس  :وَمُؼْؾ

ًُ  شَطائَِشةُ » :ىَموَل ؟ َأطَمىي إًَِمْقَؽ  ضَمولِ  :وَمُؼْؾ ـَ اًمرِّ ًُ  شَأُبقَها» :وَمَؼوَل ؟ ِم ـْ  :ىُمْؾ  :ىَموَل ؟ صُمؿل َم

ـُ الَخطَّاِب  ُثؿَّ ُطَؿرُ » ًٓ  ؛شْب  .وَمَعدل ِرضَمو
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ـْ »( قمـ أيب هريرة  ىمول: ىمول رؾمقل اهلل: 3121وأظمرج مسؾؿ )   َأْصَبَح مِـُْؽؿُ َم

ـْ َتبَِع مِـُْؽؿُ » :ىَموَل  ,َأَكو :ىَموَل َأسُمقسَمْؽرٍ  ش؟الَقْقَم َصائًِؿا  :ىَموَل َأسُمقسَمْؽرٍ  ش؟القَْقَم َجـَاَزةً  َفَؿ

ـْ َأْصَعَؿ مِـُْؽُؿ القَْقَم مِْسؽِقـًا» :ىَموَل  ,َأَكو ـْ َطاَد مِـُْؽُؿ » :ىَموَل  ,َأَكو :ىَموَل َأسُمقسَمْؽرٍ  ش؟َفَؿ َفَؿ

َّٓ َدَخَؾ » :وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهلل ,َأَكو :ىَموَل َأسُمقسَمْؽرٍ  ش؟ْقَم َمِريًضاالقَ  ـَ فِل اْمِرٍئ إِ َما اْجتََؿْع

 .شالَجـَّةَ 

ًُ ضَموًمًِسو قِمـَْد اًمـلبِلِّ  إِْذ َأىْمَبَؾ ( قمـ أيب اًمدرداء  ىمول: 1333وأظمرج اًمبخوري ) يُمـْ

ـْ ُريْمَبتِِف وَمَؼوَل اًمـلبِلي َأسُمقسَمْؽٍر آظِمًذا سمَِطَرِف صَمْقسمِِف طَمتلك أَ  ا َصاِحُبُؽْؿ َفَؼْد » :سْمَدى قَم َأمَّ

ًُ إًَِمْقفِ  :َوىَموَل  ,وَمَسؾلؿَ  شَغاَمرَ  قْم ٌء وَمَلْهَ ـِ اخلَطلوِب َرْ ًُ  ,إيِنِّ يَموَن سَمْقـِل َوسَملْمَ اسْم صُمؿل َكِدْم

ًُ إًَِمقْ  صُمؿل  ,صَماَلصًمو شَيْغِػُر الل َلَؽ َيا َأَبا َبْؽرٍ » :َؽ وَمَؼوَل وَمَسوًمُتُف َأْن َيْغِػَر زِم وَمَلسَمك قَمكَمل وَمَلىْمَبْؾ

َؿ َأسُمقسَمْؽٍر وَمَؼوًُمقا    وَمَلشَمك إمَِم اًمـلبِلِّ  ,َٓ  :إِنل قُمَؿَر َكِدَم وَمَلشَمك َمـِْزَل َأيِب سَمْؽٍر وَمَسَلَل َأصمل

ُر طَمتلك َأؿْمَػَؼ   وَمَسؾلَؿ وَمَجَعَؾ َوضْمُف اًمـلبِلِّ  َيو  :وَمَجَثو قَمغَم ُريْمَبَتْقِف وَمَؼوَل  ,َأسُمقسَمْؽرٍ  َيَتَؿعل

ًُ َأفْمَؾؿَ  ,َرؾُمقَل اهلل شَملْمِ  ,َواهلل َأَكو يُمـْ  :إِنَّ الل َبَعثَـِل إَِلْقُؽْؿ َفُؼْؾتُؿْ » : وَمَؼوَل اًمـلبِلي  ,َمرل

 شَأْكُتْؿ َتاِرُكقا لِل َصاِحبِل َفَفْؾ  ،َصَدَق َوَواَساكِل بِـَْػِسِف َوَمالِفِ  :َوَقاَل َأُبقَبْؽرٍ  ،َكَذْبَت 

شَملْمِ   .وَماَم ُأوِذَي سَمْعَدَهو ,َمرل

( قمـ أيب هريرة  ىمول: ؾمؿعً 2111(, ومسؾؿ )1331وأظمرج اًمبخوري )

ْئُب َفَلَخَذ مِـَْفا َشاًة َفَطَؾَبَفا َحتَّك »: رؾمقل اهلل  َبْقـََؿا َراٍع فِل َغـَِؿِف َطَدا الذِّ

ْئُب َفَؼاَل َلفُ َفالَتػَ  ،اْسَتـَْؼَذَها بُِع َلقَْس َلَفا َراٍع َغقِْري :َت إَِلْقِف الذِّ ـْ َلَفا َيْقَم السَّ وَمَؼوَل  شَم

ـُ بِِف وَ » :وَمَؼوَل اًمـلبِلي  !ؾُمْبَحوَن اهلل :اًمـلوُس 
َوَما َثؿَّ  ،َوُطَؿرُ  ،َأُبقَبْؽرٍ  َفنِكِّل ُأومِ

 .شَأُبقَبْؽٍر َوُطَؿرُ 

ىمول: ىمول  ( قمـ أيب هريرة 21٠3سؾؿ )(, وم1331وأظمرج اًمبخوري )

 ،َبقْـَا َأَكا َكائٌِؿ َرَأْيُتـِل َطَؾك َقؾِقٍب َطَؾْقَفا َدْلٌق َفـََزْطُت مِـَْفا َما َشاَء الل»:  رؾمقل اهلل
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ـِ َوفِل َكْزِطِف َضْعٌػ  ـُ َأبِل ُقَحاَفَة َفـََزَع بَِفا َذُكقًبا َأْو َذُكقَبقْ  َيْغِػُر َلُف َوالل ،ُثؿَّ َأَخَذَها اْب

ـَ الـَّاِس َيـِْزُع َكْزَع 
ا مِ ـُ الَخطَّاِب َفَؾْؿ َأَر َطبَْؼِريًّ َضْعَػُف ُثؿَّ اْستََحاَلْت َغْرًبا َفَلَخَذَها اْب

ـٍ   .شُطَؿَر َحتَّك َضَرَب الـَّاُس بَِعَط

ًُ َرؾُمقَل اهلل ( ومسؾؿ قمـ أيب هريرة ىمول: 1333وومقفام اًمبخوري )  ؾَمِؿْع

ـْ َأْبَقاِب الَجـَِّة » :َيُؼقُل 
ـَ إَْشَقاِء فِل َسبِقِؾ الل ُدِطَل مِ

ـْ َشْلٍء مِ
ـِ مِ ـْ َأْكَػَؼ َزْوَجْق َم

ـْ َباِب ؾجَ َهَذا َخقٌْر َلَؽ َولِ  ،َيا َطبَْدالل
َلِة ُدِطَل مِ ـْ َأْهِؾ الصَّ

ـْ َكاَن مِ ـَِّة َأْبَقاٌب َفَؿ

َلةِ  ـْ َأْهِؾ الجِ  ،الصَّ
ـْ َكاَن مِ ـْ َباِب الِجَفادِ َوَم

َدَقِة  ،َفاِد ُدِطَل مِ ـْ َأْهِؾ الصَّ
ـْ َكاَن مِ َوَم

َدَقةِ  ـْ َباِب الصَّ
انِ  ،ُدِطَل مِ يَّ ـْ َباِب الرَّ

قَاِم ُدِطَل مِ ـْ َأْهِؾ الصِّ
ـْ َكاَن مِ  :ىَموَل َأسُمقسَمْؽرٍ  شَوَم

وَرةٍ  ـْ ََضُ ـْ شمِْؾَؽ إسَْمَقاِب ِم ـْ ُيْدقَمك ِم ْؾ ُيْدقَمك ِمـَْفو يُمؾَِّفو َأطَمٌد َيو وَمفَ  ,َهْؾ قَمغَم َم

 .َيْعـِل َأسَمو سَمْؽرٍ  شَوإِكِّل َأْرُجق َأْن َتُؽقَن مِـُْفؿْ  ،َكَعؿْ » :ىَموَل  ؟َرؾُمقَل اهلل

ُف ( ومسؾؿ قمـ أيب مقؾمك إؿمعري: 1371اًمبخوري ) اًمصحقحلموذم  َأكل

 ًُ َل ذِم سَمْقتِِف صُمؿل ظَمَرَج وَمُؼْؾ ـل رَ  :شَمَقول ًمَزَم ـل َمَعُف َيْقِمل َهَذا ىَموَل  ,ؾُمقَل اهللَٓ يَُمقَك َٕ  :َو

ـِ اًمـلبِلِّ  ًُ قَمغَم إصِْمِرِه  :وَمَؼوًُمقا وَمَجوَء اعمَْسِجَد وَمَسَلَل قَم َف َهو ُهـَو وَمَخَرضْم ظَمَرَج َوَوضمل

ـْ ضَمرِ  و ِم ًُ قِمـَْد اًمَبوِب َوسَموهُبَ يٍد طَمتلك ىَمَه َأؾْمَلُل قَمـُْف طَمتلك َدظَمَؾ سمِْئَر َأِريٍس وَمَجَؾْس

ًُ إًَِمْقفِ  ,طَموضَمَتفُ  َرؾُمقُل اهلل  َل وَمُؼْؿ َط  ,وَمَتَقول وَمنَِذا ُهَق ضَموًمٌِس قَمغَم سمِْئِر َأِريٍس َوشَمَقؾمل

و ذِم اًمبِْئرِ  مُهَ ٓل ـْ ؾَموىَمْقِف َوَد َفو َويَمَشَػ قَم ًُ قِمـَْد  ,ىُمػل ًُ وَمَجَؾْس وْم ًُ قَمَؾْقِف صُمؿل اْكٍَمَ ْؿ وَمَسؾل

ًُ اًمَبوِب ومَ  اَب َرؾُمقِل اهلل  :ُؼْؾ ـل سَمقل يَُمقَك َٕ  ًُ  :اًمَقْقَم وَمَجوَء َأسُمقسَمْؽٍر وَمَدوَمَع اًمَبوَب وَمُؼْؾ

ـْ َهَذا ًُ  :وَمَؼوَل َأسُمقسَمْؽرٍ  ,َم ًُ  :وَمُؼْؾ ًُ  ,قَمغَم ِرؾْمِؾَؽ صُمؿل َذَهْب َهَذا  ,َيو َرؾُمقَل اهلل :وَمُؼْؾ

ْرُه بِالَجـَّةِ  اْئَذْن َلفُ » :َأسُمقسَمْؽٍر َيْسَتْلِذُن وَمَؼوَل  ًُ  شَوَبشِّ يَِب سَمْؽرٍ  :وَمَلىْمَبْؾ ِٕ  ًُ اْدظُمْؾ  :طَمتلك ىُمْؾ

َك سمِوجلَـليِ  َوَرؾُمقُل اهلل  ُ ـْ َيِؿلِم َرؾُمقِل اهلل  ,ُيَبنمِّ َمَعُف  وَمَدظَمَؾ َأسُمقسَمْؽٍر وَمَجَؾَس قَم

ـْ ؾَموىَمْقفِ  ذِم اًمُؼػِّ َوَدممل ِرضْمَؾْقِف ذِم اًمبِْئِر يَماَم َصـََع اًمـلبِلي  ًُ  ,َويَمَشَػ قَم صُمؿل َرضَمْع
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  ًُ ًُ , وَمَجَؾْس ُل َوَيْؾَحُؼـِل وَمُؼْؾ ًُ َأظِمل َيَتَقول ا ُيِريُد َأظَموُه  إِْن ُيِردِ  :َوىَمْد شَمَريْم اهلل سمُِػاَلٍن ظَمػْمً

ًُ  ,َيْلِت سمِفِ  ُك اًمَبوَب وَمُؼْؾ ـْ َهَذا وَمَؼوَل قُمَؿرُ  :وَمنَِذا إِْكَسوٌن َُيَرِّ ـُ اخلَ  َم ًُ  :طلوِب سْم قَمغَم  :وَمُؼْؾ

ًُ إمَِم َرؾُمقِل اهلل  ,ِرؾْمِؾَؽ  ًُ  صُمؿل ضِمْئ ًُ قَمَؾْقِف وَمُؼْؾ ْؿ ـُ اخلَطلوِب  َهَذا قُمَؿرُ  :وَمَسؾل سْم

ْرُه بِالَجـَّةِ » :َيْسَتْلِذُن وَمَؼوَل  ًُ  شاْئَذْن َلُف َوَبشِّ ًُ وَمُؼْؾ َك َرؾُمقُل اهلل  :وَمِجْئ َ  اْدظُمْؾ َوسَمنمل

ـْ َيَسوِرِه َوَدممل ِرضْمَؾْقِف ذِم اًمبِْئرِ  وَمَدظَمَؾ وَمَجَؾَس َمَع َرؾُمقِل اهلل  ,سمِوجلَـليِ  صُمؿل  ,ذِم اًمُؼػِّ قَم

 ًُ ًُ وَمُؼْؾ ًُ وَمَجَؾْس ُك اًمَبوَب  إِْن ُيِردِ  :َرضَمْع رِّ ا َيْلِت سمِِف وَمَجوَء إِْكَسوٌن َُيَ اهلل سمُِػاَلٍن ظَمػْمً

 ًُ ـْ َهَذا :وَمُؼْؾ ونَ  وَمَؼوَل قُمْثاَمنُ  ,َم ـُ قَمػل ًُ  :سْم ًُ إِمَم َرؾُمقِل اهلل  :وَمُؼْؾ  قَمغَم ِرؾْمؾَِؽ وَمِجْئ

شُمُف وَمَؼوَل  ْرُه بِالَجـَِّة َطَؾك َبْؾَقى ُتِصقبُفُ » :وَمَلظْمؼَمْ ًُ ًَمفُ  شاْئَذْن َلُف َوَبشِّ اْدظُمْؾ  :وَمِجْئُتُف وَمُؼْؾ

َك َرؾُمقُل اهلل  َ وَمَدظَمَؾ وَمَقضَمَد اًمُؼػل ىَمْد ُمؾَِئ وَمَجَؾَس سمِوجلَـلِي قَمغَم سَمْؾَقى شُمِصقُبَؽ  َوسَمنمل

ؼِّ أظَمرِ  ـَ اًمشل يُؽ . ِوضَموَهُف ِم ـُ قَمْبِداهلل ىَموَل َذِ ـُ اعُمَسقلِى  ىَموَل ؾَمِعقدُ  :سْم ًْمُتَفو  :سْم وَمَلول

 .ىُمُبقَرُهؿْ 

 :ومه فضائل عمر 
 قمبداهلل سمـ  (, ومسؾؿ قمـ ضموسمر137٠كزيد قمغم مو شمؼدم ذم اًمبخوري )

َمقَْصاِء اْمَرَأِة َأبِل َصؾَحَة  ،َرَأْيُتـِل َدَخْؾُت الَجـَّةَ »: ىمول اًمـبل ىمول:  َفنَِذا َأَكا بِالرُّ

ـْ َهَذا :َوَسِؿْعُت َخَشَػًة َفُؼْؾُت  َوَرَأْيُت َقْصًرا بِِػـَائِِف َجاِرَيٌة  ،َهَذا بَِلٌل  :َفَؼاَل  ،َم

ـْ َهَذا :َفُؼْؾُت  َفَلْكُظَر إَِلقِْف َفَذَكْرُت َغقَْرَتَؽ َفَؼاَل  ،ْدُت َأْن َأْدُخَؾفُ لُِعَؿَر َفَلرَ  :َفَؼاَل  ،لَِؿ

ل َيا َرُسقَل الل :ُطَؿرُ   .شَأَطَؾقَْؽ َأَغارُ  ،بَِلبِل َوُأمِّ

: قمؿر ىمول: ىمول اًمـبل سمـ  ( ومسؾؿ قمـ قمبداهلل1313وأظمرج اًمبخوري )

ـٍ » ـْ َلبَ
يَّ فِل ُضْػِريَبقْـَا َأَكا َكائٌِؿ إِْذ ُأتِقُت بَِؼَدٍح مِ ََرى الرِّ َٕ َأْو  ،َفَشِرْبُت مِـُْف َحتَّك إِكِّل 

ًْمَتُف ىَموَل  ,َيو َرؾُمقَل اهلل :وَمَؼوًُمقا شُثؿَّ َكاَوْلُت َفْضَؾُف ُطَؿرَ  ،َقاَل فِل َأْضَػاِري  :َمو َأول

 . ورؤيو إكبقوء وطمل.شالِعؾؿَ »
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ىمول: ؾمؿعً ( ومسؾؿ 13٠3واشمػؼو قمغم طمديٌ أيب ؾمعقد  اًمبخوري رىمؿ )

َفِؿـَْفا َما  ،َبْقـَا َأَكا َكائٌِؿ َرَأْيُت الـَّاَس ُطِرُضقا َطَؾلَّ َوَطَؾْقِفْؿ ُقُؿٌص »: رؾمقل اهلل 

هُ  ،َومِـَْفا َما َيبُْؾُغ ُدوَن َذلَِؽ  ،َيبُْؾُغ الثَّْدَي   شَوُطِرَض َطَؾلَّ ُطَؿُر َوَطَؾقِْف َقِؿقٌص اْجتَرَّ

ًْمَتُف يَ  :ىَموًُمقا ـَ » :ىَموَل  ,و َرؾُمقَل اهللوَماَم َأول ي  .شالدِّ

 أيب وىموص سمـ  ( قمـ ؾمعد21٠3( ومسؾؿ )2311وأظمرج اًمبخوري )

ْؿـَُف َوَيْسَتْؽثِْرَكُف  اؾْمَتْلَذَن قُمَؿُر قَمغَم َرؾُمقِل اهلل ىمول:  ـْ ىُمَرْيٍش ُيَؽؾِّ َوقِمـَْدُه كَِسوٌء ِم

ـل  ـَ َيْبَتِدْرَن احِلَجوَب وَمَلِذَن ًَمُف َرؾُمقُل اهلل وَمَؾامل اؾْمَتْلَذَن قُمَؿُر , قَموًمَِقًي َأْصَقاهُتُ  ىُمْؿ

وَمَؼوَل  ,قَل اهللإإَأْوَحَؽ اهلل ؾِمـلَؽ َيو َرؾُم  :رُ إإَيْضَحُؽ وَمَؼوَل قُمؿَ  َوَرؾُمقُل اهلل 

َـّ ِطـِْدي» :َرؾُمقُل اهلل  تِل ُك ِء اللَّ َٓ ـْ َهُم
ـَ َصْقَتَؽ اْبَتَدْرنَ  ،َطِجبُْت مِ ا َسِؿْع  َفَؾؿَّ

ـَ  :ىَموَل قُمَؿرُ  شالِحَجاَب  ْب ًَ َيو َرؾُمقَل اهلل َأطَمؼي َأْن ََيَ  .وَمَلْك

ْبـَـِل :صُمؿل ىَموَل قُمَؿرُ  ـل َأهَتَ اِت َأْكُػِسِف ـَ َرؾُمقَل اهلل  ,َأْي قَمُدول ْب َٓ هَتَ ـَ  ,َو َكَعْؿ  :ىُمْؾ

ًَ َأهْمَؾظُ  ـْ َرؾُمقِل اهلل  ,َأْك َوالَِّذي َكْػِسل بِقَِدِه َما » :ىَموَل َرؾُمقُل اهلل  ,َوَأوَمظي ِم

َؽ  ا َغقَْر َفجِّ َّٓ َسَؾَؽ َفجًّ ا إِ قَْطاُن َقطُّ َسالًِؽا َفجًّ  .شَلِؼَقَؽ الشَّ

وَمَرضَمَػ  ؛َوقُمَؿُر َوقُمْثاَمنُ  َأسُمقسَمْؽرٍ َصِعَد ُأطُمًدا وَ ىمول:  موًمؽ سمـ  وقمـ أكس

يٌؼ  ،ا َطَؾقَْؽ َكبِل  َفنِكَّؿَ  ؛اْثبُْت ُأُحدُ » :وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهلل  ,هِبِؿْ  رواه  شَوَشِفقَدانِ  ،َوِصدِّ

 (.1313اًمبخوري )

 :ومه فضائل عثمان 
ـْ »ذم ؿملكف:  كزيد قمغم مو شمؼدم ىمقل اًمـبل   شالَجـَّةُ  َفَؾفُ  ُروَمةَ  بِئْرَ  َيْحِػرْ  َم

ـْ »: َوىَموَل  قُمْثاَمُن, وَمَحَػَرَهو زَ  َم َزهُ ومَ  شالَجـَّةُ  َفَؾفُ  الُعْسَرةِ  َجْقَش  َجفَّ  .قُمْثاَمنُ  َجفل
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ـَ قَمِديِّ  قُمَبْقَد اهلل( قمـ 13٠3وأظمرج اًمبخوري )  ـِ اخِلَقورِ  سْم ـَ  َأنل اعمِْسَقرَ  ؛سْم سْم

ـِ  مْحَ ـَ إؾَْمَقدِ  خَمَْرَمَي َوقَمْبَد اًمرل َٓ  سْم ـِ قَمْبِد َيُغقَث ىَمو ظَِمقِف  :سْم ِٕ َؿ قُمْثاَمَن  َمو َيْؿـَُعَؽ َأْن شُمَؽؾِّ

اَلةِ  ,يْمَثَر اًمـلوُس ومِقفِ وَمَؼْد أَ  ؛اًمَقًمِقدِ  ًُ  ,وَمَؼَصْدُت ًمُِعْثاَمَن طَمتلك ظَمَرَج إمَِم اًمصل إِنل زِم  :ىُمْؾ

َو اعمَْرءُ  :ىَموَل  ,إًَِمْقَؽ طَموضَمًي َوِهَل َكِصقَحٌي ًَمَؽ  َأقُمقُذ سمِوهلل  :ُأَراُه ىَموَل  :ىَموَل َمْعَؿرٌ  ,َيو َأَيي

ًُ إًَِمْقِفْؿ  ؛ِمـَْؽ  ًُ وَمَرضَمْع وْم ؟ َمو َكِصقَحُتَؽ  :وَمَؼوَل  ,إِْذ ضَموَء َرؾُمقُل قُمْثاَمَن وَمَلشَمْقُتفُ وَموْكٍَمَ

 ًُ ًدا  :وَمُؼْؾ ٌَ حُمَؿل ـِ  ,َوَأْكَزَل قَمَؾْقِف اًمِؽَتوَب  ,سمِوحلَؼِّ  إِنل اهلل ؾُمْبَحوَكُف سَمَع ل ًَ مِم  َويُمـْ

ًَ رَ  ,وَمَفوضَمْرَت اهِلْجَرشَملْمِ  ؛اؾْمَتَجوَب هلِلِ َوًمَِرؾُمقًمِِف  ًَ  ؾُمقَل اهلل َوَصِحْب َوَرَأْي

ًَ َرؾُمقَل اهلل  :ىَموَل  ,َهْدَيُف َوىَمْد َأيْمَثَر اًمـلوُس ذِم ؿَمْلِن اًمَقًمِقدِ  ًُ  ؟,َأْدَريْم  ,َٓ  :ىُمْؾ

َهو  ذِم ؾِمؽْمِ
ِ
ـْ قِمْؾِؿِف َمو خَيُْؾُص إِمَم اًمَعْذَراء ـْ ظَمَؾَص إزَِمل ِم

و سَمْعدُ  :ىَموَل  ,َوًَمؽِ وَمنِنل اهلل  ؛َأمل

ٌَ حُمَ  ًدا سَمَع ـِ  ,سمِوحلَؼِّ  ؿل ل ًُ مِم ٌَ سمِِف  وَمُؽـْ ًُ سماَِم سُمِع اؾْمَتَجوَب هلِلِ َوًمَِرؾُمقًمِِف َوآَمـْ

 ًَ ًُ َرؾُمقَل اهلل  ,َوَهوضَمْرُت اهِلْجَرشَملْمِ يَماَم ىُمْؾ اهلل َمو قَمَصْقُتُف  وَمقَ  ؛َوسَموَيْعُتفُ  َوَصِحْب

وُه اهلل  َٓ هَمَشْشُتُف طَمتلك شَمَقومل ًُ  ,صُمؿل قُمَؿُر ِمْثُؾفُ  ,ِمْثُؾفُ  سُمقسَمْؽرٍ صُمؿل أَ  ,َو َأوَمَؾْقَس  ؛صُمؿل اؾْمُتْخؾِْػ

ـَ احلَؼِّ ِمْثُؾ اًملِذي هَلُؿْ  ًُ ؟ زِم ِم تِل شَمْبُؾُغـِل قَمـُْؽؿْ  :ىَموَل  ,سَمغَم  :ىُمْؾ ٌُ اًمل  ,وَماَم َهِذِه إطََموِدي

ـْ ؿَمْلِن اًمَقًمِقدِ  و َمو َذيَمْرَت ِم وَمَلَمَرُه َأْن  ؛صُمؿل َدقَمو قَمِؾقًّو ,وحلَؼِّ إِْن ؿَموَء اهللوَمَسـَْلظُمُذ ومِقِف سمِ  ؛َأمل

ؾَِدُه وَمَجَؾَدُه صَماَمكلِمَ   .جَيْ

ـُ َمْقَهٍى (: قمـ 13٠1وأظمرج رىمؿ ) ـْ َأْهِؾ ِمٍْمَ  :ىَموَل  ,قُمْثاَمُن اسْم ضَموَء َرضُمٌؾ ِم

 ًَ ٍل اًمَبْق  اًمَؼقْ  :وَمَؼوَل  ,وَمَرَأى ىَمْقًمو ضُمُؾقؾًمو ؛طَم
ِ
ء َٓ ـْ َهُم  ىُمَرْيٌش  :وَمَؼوًُمقا؟ مُ َم

ِ
ء َٓ  :ىَموَل  ,َهُم

ـِ  ْقُخ ومِقِفؿْ  وَمَؿ ـُ قُمَؿرَ  قَمْبُداهلل :ىَموًُمقا؟ اًمشل   :ىَموَل  ,سْم
ٍ
ء ـْ َرْ ـَ قُمَؿَر إيِنِّ ؾَموِئُؾَؽ قَم  ؛َيو اسْم

صْمـِل فُ  :ىَموَل  ,ىَموَل َكَعؿْ ؟ َهْؾ شَمْعَؾُؿ َأنل قُمْثاَمَن وَمرل َيْقَم ُأطُمدٍ  :وَمَحدِّ ـْ سَمْدرٍ  شَمْعَؾُؿ َأكل  ,شَمَغقلَى قَم

ْوَقانِ  :ىَموَل  ,َكَعؿْ  :ىَموَل ؟ َومَلْ َيْشَفدْ  ـْ سَمْقَعِي اًمرِّ ُف شَمَغقلَى قَم  :ىَموَل  ؟,وَمَؾْؿ َيْشَفْدَهو ؛شَمْعَؾُؿ َأكل

ـُ قُمَؿرَ  ,اهلل َأيْمؼَمُ  :ىَموَل  ,َكَعؿْ  ْ ًَمَؽ  :ىَموَل اسْم و ومَِراُرُه َيْقَم ُأطُمدٍ  ؛شَمَعوَل ُأسَملمِّ ؿْمَفُد َأنل اهلل وَملَ  ,َأمل
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ـْ سَمْدرٍ  ,قَمَػو قَمـُْف َوهَمَػَر ًَمفُ  و شَمَغقيُبُف قَم ًُ َرؾُمقِل اهلل  ؛َوَأمل َتُف سمِـْ ًْ حَتْ ُف يَموَك ًْ  وَمنِكل َويَموَك

ـْ َشِفَد َبْدًرا َوَسْفَؿفُ » :وَمَؼوَل ًَمُف َرؾُمقُل اهلل  ,َمِريَضيً  و  ,شإِنَّ َلَؽ َأْجَر َرُجٍؾ مِؿَّ َوَأمل

ْوَقانِ شَمَغقي  ـْ سَمْقَعِي اًمرِّ ـْ قُمْثاَمَن ًَمَبَعَثُف َمَؽوَكفُ  ؛ُبُف قَم َي ِم ـِ َمؽل ٌَ  ,وَمَؾْق يَموَن َأطَمٌد َأقَمزل سمَِبْط وَمَبَع

يَ  ,قُمْثاَمنَ  َرؾُمقُل اهلل  ْوَقاِن سَمْعَد َمو َذَهَى قُمْثاَمُن إمَِم َمؽل ًْ سَمْقَعُي اًمرِّ وَمَؼوَل  ,َويَموَك

َب هِبَو قَمغَم َيِدهِ  ؛شَهِذِه َيُد ُطثَْؿانَ » :ِه اًمُقْؿـَكسمَِقدِ  َرؾُمقُل اهلل  َهِذهِ » :وَمَؼوَل  ,وَمَضَ

ـُ قُمَؿرَ  شلُِعثَْؿانَ   .اْذَهْى هِبَو أَن َمَعَؽ  :وَمَؼوَل ًَمُف اسْم

ًْ ( قمـ 2213وأظمرج مسؾؿ ) ُمْضَطِجًعو ذِم  يَموَن َرؾُمقل اهلل  :قَموِئَشَي ىَموًَم

ـْ وَمِخذَ   ,وَمَلِذَن ًَمُف َوُهَق قَمغَم شمِْؾَؽ احَلولِ  ؛وَموؾْمَتْلَذَن َأسُمقسَمْؽرٍ  ,ْيِف َأْو ؾَموىَمْقفِ سَمْقتِل يَموؿِمًػو قَم

َث  َث  ؛صُمؿل اؾْمَتْلَذَن قُمَؿرُ  ,وَمَتَحدل صُمؿل اؾْمَتْلَذَن قُمْثاَمُن وَمَجَؾَس  ,وَمَلِذَن ًَمُف َوُهَق يَمَذًمَِؽ وَمَتَحدل

ى صمَِقوسَمفُ  َرؾُمقل اهلل  َٓ َأىُمقُل َذًمَِؽ ذِم َيْقٍم َواطِمدٍ  :دٌ ىَموَل حُمَؿل  ,َوؾَمقل وَمَدظَمَؾ  ,َو

َث  ًْ قَموِئَشُي َدظَمَؾ َأسُمقسَمْؽرٍ  ؛وَمَتَحدل صُمؿل َدظَمَؾ قُمَؿُر  ,وَمَؾْؿ هَتَْتشل ًَمُف َومَلْ شُمَبوًمِفِ  ,وَمَؾامل ظَمَرَج ىَموًَم

ًَ  ,وَمَؾْؿ هَتَْتشل ًَمُف َومَلْ شُمَبوًمِفِ  ًَ صمَِقوسَمَؽ  صُمؿل َدظَمَؾ قُمْثاَمُن وَمَجَؾْس ْي َٓ َأْستَِحل » :وَمَؼوَل  ,َوؾَمقل َأ

ـْ َرُجٍؾ َتْستَِحل مِـُْف الَؿَلئَِؽةُ 
 .شمِ

 : أبي طالببه  ومه فضائل رابعهم وهى: علي
ـُ ؾَمْعدٍ  ؾَمْفُؾ ( قمـ 2113(, ومسؾؿ )1713مو أظمرضمف اًمبخوري ) َأنل َرؾُمقَل ؛ سْم

َـّ » :ىَموَل َيْقَم ظَمْقؼَمَ  اهلل  ُْططِقَ اَيَة َرُجًل َيْػَتُح الل َطَؾك َيَدْيفِ َٕ ُيِحبُّ الل  ،َهِذِه الرَّ

ُْؿ ُيْعَطوَهو :ىَموَل  شَوُيِحبُُّف الل َوَرُسقُلفُ  ،َوَرُسقَلفُ   :ىَموَل  ,وَمَبوَت اًمـلوُس َيُدويُمقَن ًَمْقَؾَتُفْؿ َأَيي

ـَ » :وَمَؼوَل  ,ْرضُمقَن َأْن ُيْعَطوَهويُمؾيُفْؿ يَ  وَمَؾامل َأْصَبَح اًمـلوُس هَمَدْوا قَمغَم َرؾُمقِل اهلل  َأْي

ـُ َأبِل َصالٍِب  َطؾِلُّ   ؛وَمَلْرؾِمُؾقا إًَِمْقفِ  :ىَموَل  ,ُهَق َيو َرؾُمقَل اهلل َيْشَتؽِل قَمْقـَْقفِ  :وَمَؼوًُمقا ش؟ْب

ْ َيؽُ  ,ذِم قَمْقـَْقِف َوَدقَمو ًَمفُ  وَمُليِتَ سمِِف وَمَبَصَؼ َرؾُمقُل اهلل  َأ طَمتلك يَمَلْن مَل  ؛ـْ سمِِف َوضَمعٌ وَمؼَمَ

اَييَ  اْكُػْذ َطَؾك » :وَمَؼوَل ؟ َيو َرؾُمقَل اهلل ُأىَموشمُِؾُفْؿ طَمتلك َيُؽقُكقا ِمْثَؾـَو :وَمَؼوَل قَمكِمٌّ  ,وَمَلقْمَطوُه اًمرل
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َوَأْخبِْرُهْؿ بَِؿا َيِجُب َطَؾْقِفْؿ  ،ُثؿَّ اْدُطُفْؿ إَِلك اِْلْسَلمِ  ،ِرْسؾَِؽ َحتَّك َتـِْزَل بَِساَحتِِفؿْ  

ـْ َأْن َيُؽقَن َلَؽ  ؛ـْ َحؼِّ الل فِقفِ مِ 
َْن َيْفِدَي الل بَِؽ َرُجًل َواِحًدا َخقٌْر َلَؽ مِ َٕ َفَقالل 

 .شُحْؿُر الـََّعؿِ 

َٓ »: وىمول قمـف رؾمقل اهلل  ـْ  َهاُروَن، بَِؿـِْزَلةِ  مِـِّل َتُؽقنَ  َأنْ  َتْرَضك َأ  ُمقَسك مِ

 َّٓ  (.2111(, ومسؾؿ سمرىمؿ )1133رواه اًمبخوري سمرىمؿ ) شَبْعِدي َكبِل   َلْقَس  َأكَّفُ  إِ

ُف ًَمَعْفُد  ؛َوسَمَرَأ اًمـلَسَؿيَ  ,َواًملِذي وَمَؾَؼ احلَبليَ : ىَموَل أكف  ( قمـف 71وذم مسؾؿ ) إِكل

لِّ إزَِمل  ـٌ  :اًمـلبِلِّ إُمِّ ٓل ُمْمِم بلـِل إِ
َٓ َُيِ ٓل ُمـَوومٌِؼ  ,َأْن  َٓ ُيْبِغَضـِل إِ دة قمـد أمحد . وقمـ سمريَو

هُ »( وهمػمه مرومققًمو: 5/117) َٓ ُه؛ َفَعؾِل  َمْق َٓ ـْ ُكـُْت َمْق  .شَم

هذه إؿمورات إمم ومضوئؾ همٓء اًمؼقم اًمذيـ كٍم اهلل هبؿ اًمديـ, وأقمز هبؿ 

 اعمسؾؿلم.

ُح ) :قوله هلؿ  ( يشػم إمم شمبشػم اًمـبل َطَذ ُكُجِب اـِػْرَدْوِس يف اخُلْؾِد َتْْسَ

 .سمذًمؽـو أن كجزم سمؿـ ضمزم ًمف رؾمقل اهلل سموجلـي وجيى قمؾق
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 ؽضائل بؼقة اـعػة ادبػين باجلـة

 فضائى بقية اهعغزة املبغزيّ باجلِة

 :قال 
بَاككِفٌَّ بوَاككْفٌ بوتعككُوبَ ككْ ٍحبوَطْْحكك ٌب

ب
حُب بت ُمَمكككك َّ ُ ْْ  َ بوََعِ ككككُ ب ِْ ككككٍ بوت ككككم 

ب
همٓء هؿ سمؼقي اًمعنمة اعمبنميـ سموجلـي, وهؿ اعمذيمقرون ذم طمديٌ 

َأُبقَبْؽٍر فِل »: ( ىمول: ىمول رؾمقل اهلل 1717قف قمـد اًمؽممذي )قمسمـ  قمبداًمرمحـ

 ،َوَصؾَحُة فِل الَجـَّةِ  ،َوَطؾِل  فِل الَجـَّةِ  ،َوُطثَْؿاُن فِل الَجـَّةِ  ،َوُطَؿُر فِل الَجـَّةِ  ،الَجـَّةِ 

َبقُْر فِل الَجـَّةِ  ـِ  ،َوالزُّ ْحَؿ ـُ َطْقٍف فِل الَجـَّةِ  َوَطْبُد الرَّ َوَسِعقٌد فِل  ،ٌد فِل الَجـَّةِ َوَسعْ  ،ْب

ـُ  َوَأُبق ُطَبقَْدةَ  ،الَجـَّةِ  اِح فِل الَجـَّةِ ْب  .شالَجرَّ

(, واحلديٌ 1711زيد أيًضو قمـد اًمؽممذي )سمـ  وضموء احلديٌ قمـ ؾمعقد

 .طمسـ

( قمـ قمؿر, 1711وهق قمـفؿ راٍض يمام ذم اًمبخوري ) وىمد موت رؾمقل اهلل 

 .وؾمعًدا وؾمعقًدا و وقمثامن واًمزسمػم وـمؾحيوذيمر قمؾقًّ 

 ةِ امَ قَ ؼِ الْ  مَ قْ يَ  ُث عَ بْ يُ »: كػقؾ اًمذي ىمول اًمـبل سمـ  وقمؿرسمـ  ومسعقد هق اسمـ زيد

 .أظمرضمف اًمبخوري شهُ دَ ْح وَ  ةً مَّ أُ 

سمـ  مـوف قمبدسمـ  أهقىسمـ  موًمؽ وىموص أيب واؾمؿ, وىموص أيب سمـهق ا ؾمعدو

 اؾمؾؿ ؾمالماإل ذم ؾمبعي ؾموسمع يمون إؾمحوق أسمو يؽـك اًمزهري اًمؼرر يمالبسمـ  زهرة

 .ؾمتي سمعد
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:  قمـف روى ومقام مـفام واطمد ًمؽؾ ومؼول أسمقيف, وًمؾزسمػم  اهلل رؾمقل ًمف ومجع 

 .شلمِّ أُ وَ  لبِ أَ  اكَ دَ فِ  مِ ارْ »

 ىمول: ىمول طموزم أيبسمـ  ىمقس قمـ ظموًمد أيبسمـ  إؾمامقمقؾ قمـ قمققـي اسمـ روىو

 .شفُ تَ قَ مْ رَ  دْ دِّ َس وَ  ،فُ تَ قَ طْ دَ  ْب جِ أَ  ؿَّ لؾفُ ا»: وىموص أيبسمـ  ًمسعد  اهلل رؾمقل

 اًمؽقومي أهؾ ؿمؽو ىمول ؾمؿرةسمـ  ضموسمر قمـومـ يمراموشمف مو أظمرضمف اًمبخوري 

 َيسـ ٓ أكف ذيمروا طمتك ومشؽقا قمامرا قمؾقفؿ واؾمتعؿؾ ومعزًمف  قمؿر إمم ؾمعدا

 أسمق ىمول شمصكم حتسـ ٓ أكؽ يزقمؿقن همٓء إن إؾمحوق أسمو يو ومؼول إًمقف وملرؾمؾ يصكم

 أصكم قمـفو أظمرم مو  اهلل رؾمقل صالة هبؿ أصكم يمـً ومنين واهلل أكو أمو إؾمحوق

 أسمو يو سمؽ اًمظـ ذاك ىمول إظمريلم ذم وأظمػ إوًمقلم ذم وملريمد اًمعشوء صالة

 يدع ومل اًمؽقومي أهؾ قمـف ومسلل اًمؽقومي إمم رضموٓ أو رضمال معف وملرؾمؾ إؾمحوق

 مـفؿ رضمؾ ومؼوم قمبس ًمبـل مسجدا دظمؾ طمتك معروومو ويثـقن قمـف ؾملل إٓ مسجدا

 يسػم ٓ يمون ؾمعدا ومنن كشدشمـو إذ أمو ىمول ؾمعدة أسمو يؽـك ىمتودةسمـ  أؾمومي ًمف يؼول

 سمثالث ٕدقمقن واهلل أمو ؾمعد ىمول اًمؼضقي ذم يعدل وٓ سموًمسقيي يؼسؿ وٓ سموًمنيي

 وقمروف ومؼره وأـمؾ قمؿره وملـمؾ وؾمؿعي ريوء ىموم يموذسمو هذا قمبدك يمون إن اًمؾفؿ

 اعمؾؽ قمبد ىمول ؾمعد دقمقة أصوسمتـل مػتقن يمبػم ؿمقخ يؼقل ؾمئؾ إذا سمعد ويمون سموًمػتـ

 ذم ًمؾجقاري ًمقتعرض وإكف اًمؽؼم مـ قمقـقف قمغم طموضمبوه ؾمؼط ىمد سمعد رأيتف وملكو

 .يغؿزهـ اًمطرق

وهق قمـفؿ راض قمغم مو  وهق ومـ معف مـ اًمستي اًمذيـ شمقذم رؾمقل اهلل 

 شمؼدم.
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 ؽضائل بؼقة اـعػة ادبػين باجلـة

سمـ  احلورثسمـ  قمبدسمـ  قمقف قمبدسمـ  قمقفسمـ  قمبداًمرمحـواسمـ قمقف هق 

 حمؿد أسمو يؽـك اًمزهري اًمؼرر هموًمىسمـ  ًمميسمـ  يمعىسمـ  مرةسمـ  بيمالسمـ  زهرة

 قمبد  اهلل رؾمقل ومسامه اًمؽعبي قمبد وىمقؾ قمؿرو قمبد اجلوهؾقي ذم اؾمؿف يمون

 سمعنم اًمػقؾ سمعد وًمد. زهرةسمـ  احلورثسمـ  قمبدسمـ  قمقف سمـً اًمشػوء أمف. اًمرمحـ

 إوًملم فوضمريـاعم مـ ويمون إرىمؿ دار  اهلل رؾمقل يدظمؾ أن ىمبؾ وأؾمؾؿ ؾمـلم

 اعمديـي إمم وهوضمر اهلجرة ىمبؾ ىمدم صمؿ احلبشي أرض إمم هوضمر: ومجقعً  اهلجرشملم مجع

 رؾمقل مع يمؾفو واعمشوهد اسمدرً  وؿمفد اًمرسمقعسمـ  ؾمعد وسملم سمقـف  اهلل رؾمقل وآظمك

 سملم وؾمدهلو سمقده وقمؿؿف يمؾى إمم اجلـدل دومي إمم  اهلل رؾمقل سمعثفو  اهلل

  ؿِ اْس بِ  رْ ِس »: ًمف وىمول يمتػقف
ِ
 .هايوه ٕمراء سمقصويوه وأوصوه شالل

سمـ  شمقؿسمـ  ؾمعدسمـ  يمعىسمـ  قمؿروسمـ  قمثامنسمـ  قمبقداهلل سمـا هق ـمؾحيو

 .اًمتقؿل اًمؼرر هموًمىسمـ  ًمميسمـ  يمعىسمـ  مرة

 قمبداهلل: وىمقؾ اجلراح,سمـ  قمومر اؾمؿف ىمقؾ اجلراحسمـ  قمبقدة أسمقوقمومر ومفر هق 

 اسمـ هاللسمـ  اجلراحسمـ  قمبداهللسمـ  قمومر ؿفاؾم أن واًمصحقح اجلراحسمـ  قمومر اسمـ

. اًمػفري اًمؼرر يمـوكيسمـ  اًمـضسمـ  موًمؽسمـ  ومفرسمـ  احلورثسمـ  وبيسمـ  أهقى

 .يمؾفو اعمشوهد مـ سمعدهو ومو  اًمـبل مع اسمدرً  ؿمفد

 صمـقتوه ومسؼطً أطمد يقم اًمدرع طمؾؼتل  اهلل رؾمقل وضمف مـ اكتزع اًمذي وهق

ًٓ  اًمقضمف وقمعر وكحقػً  ويمون أصمرم ًمذًمؽ ويمون  اًمذيـ اًمعنمة أطمد وهق أضمـل ـمقا

 اًمسوسمؼي وأهؾ وومضالئفؿ اًمصحوسمي يمبور مـ ويمون سموجلـي  اهلل رؾمقل هلؿ ؿمفد

 أَ  ةٍ مَّ أُ  ؾِّ ؽُ لِ »:  اهلل رؾمقل ىمول أمجعلم, قمؾقفؿ اهلل روقان مـفؿ
ـٌ مِ ـُ مِ أَ وَ  ،ق  هِ ذِ هَ  ق

 ُ ْٕ  ًمؽؿ روقً ىمد: اًمسؼقػي يقم اًمصديؼ ؽرأسمقسم وىمول .شاِح رَّ الجَ  ـُ بْ  ةَ دَ قْ بَ قطُ بُ أَ  ةِ مَّ ا
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 وهق اًمشوم قمؾقف دظمؾ إذ قمؿر وىمول. قمبقدة وأسمو قمؿر يعـل اًمرضمؾلم هذيـ أطمد 

 .مجي ومضوئؾ وًمف. قمبقدة أسمو يو همػمك اًمدكقو همػمشمف يمؾـو: أمػمهو

 قمنمة صمامن ؾمـي قمؿقاس ـموقمقن ذم ؾمـي وَخسلم صمامن اسمـ وهق  شمقذم

 .ىمؼمه وهبو اًمشوم مـ سموٕردن

 إؾمدي اًمؼرر ىميص سمـ اًمعزي قمبد سمـ أؾمد سمـ ظمقيؾد سمـ اًمعقام سمـا هق سمػماًمزو

 . اهلل رؾمقل قمؿي هوؿمؿسمـ  اعمطؾى قمبد سمـً صػقي أمف. قمبداهلل أسمو يؽـك

 ،ي  ارِ قَ َح  ل  بِ كَ  ؾِّ ؽُ لِ »: ىمول قمـف اًمـبل  ؾمـي قمنم َخس اسمـ وهق اًمزسمػم أؾمؾؿ

 ( يشػم إمم هذا احلديٌ.حادؿد) :وهق سمؼقًمف شرُ قْ بَ الزُّ  يَّ ارِ قَ َح وَ 

 ,وىمد شمقؾمعً ذم ومضوئؾفؿ ذم همػم مو مقـمـ مـ يمتبل ,هذا سمعض مـ يمؾ

 واحلؿد هلل.
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ؽضل طائشة ريض اهلل طـفا ومعاوية 

 ريض اهلل طـه

 فضى عائغة رضي اهلل عِٔا وًعاوية رضي اهلل عِٕ 

 :قال 
بت ُمكككككْؤِقُنَِيبوََ َُسكككككَ نر

ُ
بوَََعئِكككككُمبأ

ب
ككك ِْنبعِكككِهبَفْ كككَ بُ  كككْ ُب ِْ

َ
بُقَفَوِيَككك بأ

ب
 زوج ,اًمصديؼ سمؽر أيب سمـً قموئشيوهل  ,هق شمرظمقؿ قموئشي (وطائش) :قوله

 قمبدسمـ  قمقيؿرسمـ  قمومر سمـً رومون أم وأمفو ,سموسمف ذم أسمقفو ذيمر شمؼدم , اًمـبل

سمـ  موًمؽسمـ  همـؿسمـ  احلورثسمـ  دمهونسمـ  ؾمبقعسمـ  أذيـيسمـ  قمتوبسمـ  ؿمؿس

 وىمول قمبقدة يبأ ىمقل هذا سمسـتلم اهلجرة ىمبؾ سمؿؽي  اهلل رؾمقل شمزوضمفو ,يمـوكي

 وهل سموعمديـي هبو واسمتـل ؾمبع سمـً: وىمقؾ ؾمـلم ؾمً سمـً وهل ؾمـلم سمثالث: همػمه

 ذم اعمـوم ذم قموئشي أري ىمد  اهلل رؾمقل ويمون ذًمؽ ذم اظمتؾػقا أقمؾؿفؿ ٓ شمسع اسمـي

 سمعد ومتزوضمفو يؿضف اهلل قمـد مـ هذا يؽـ إن: ومؼول ظمدجيي ومتقومقً طمرير مـ هىمي

 اعمديـي إمم خمرضمف ىمبؾ ظمدجيي مقت ويمون اًمزسمػم ذيمر قاموم ؾمـلم سمثالث ظمدجيي مقت

أوموده اسمـ قمبد  شمعومم اهلل ؿموء إن وأصحف ذًمؽ ذم ىمقؾ مو أومم هذا ؾمـلم سمثالث امفوضمرً 

 .ؾمتقعوبآاًمؼم ذم 

 مـفو: ,وومضوئؾفو يمثػمة

ـْ  ًْ   قَموِئَشيَ  قَم  ،َلقَالٍ  َثَلَث  ـَامِ لؿَ ا فِل ُأِريتُِؽ » : هللِا َرؾُمقُل  ىَموَل  :ىَموًَم

ـْ  َسَرَقةٍ  فِل َؾُؽ لؿَ ا بِِؽ  َجاَءكِل ـْ  َفَلْكِشُػ  ،اْمَرَأُتَؽ  َهِذهِ  :َفقَُؼقُل  ،َحِريرٍ  مِ  َوْجِفِؽ  َط

ـْ  َهَذا َيُؽ  إِنْ  :َفَلُققُل  ،ِهَل  َأْكِت  َفنَِذا  ا ِطـْدِ  مِ
ِ
 .(2111)أظمرضمف مسؾؿ  . شُيْؿِضفِ  لل
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ـْ و  ـَ  َكَؿَؾ » : هللِا َرؾُمقُل  ىَموَل  :ىَموَل   ُمقؾَمك َأيِب  قَم َجالِ  مِ  َوَلؿْ  ،َكثِقرٌ  الرِّ

ـَ  َيْؽُؿْؾ   َطَؾك َطائَِشةَ  َفْضَؾ  َوإِنَّ  ،فِْرَطْقنَ  اْمَرَأةِ  َوآِسَقةَ  ،ِطْؿَرانَ  بِـِْت  َمْرَيؿَ  َغقْرُ  الـَِّساءِ  مِ

 .شالطََّعامِ  َسائِرِ  َطَؾك الثَِّريدِ  َكَػْضؾِ  الـَِّساءِ 

ـْ و ـِ  َأَكسِ  قَم ًُ : ىَموَل   َموًمٍِؽ  سْم  َطائَِشةَ  َفْضُؾ »: َيُؼقُل   اهللِ َرؾُمقَل  ؾَمِؿْع

 .متػؼ قمؾقف شالطََّعامِ  َطَؾك الثَِّريدِ  َكَػْضؾِ  الـَِّساءِ  َطَؾك

ـْ و ًْ   قَموِئَشيَ  قَم  َطَؾقِْؽ  َيْؼَرأُ  ِجبِْريُؾ  َهَذا َطائُِش  َيا» : هللِا َرؾُمقُل  ىَموَل  :ىَموًَم

َلمَ  ًْ  شالسَّ ًُ  :ىَموًَم اَلمُ  َؾْقفِ َوقمَ  :وَمُؼْؾ ًْ  .هللِا َوَرمْحَيُ  اًمسل متػؼ . َأَرى َٓ  َمو َيَرى َوُهقَ  :ىَموًَم

 قمؾقف

ـِ ومػل اًمبخوري ومسؾؿ  .سمحودصمي اإلومؽ ومؼمأهو اهلل شمعومم اسمتؾقً   قَم

ْهِريِّ  يِن  ,اًمزي ـُ  ؾَمِعقدُ  َأظْمؼَمَ ـُ  َوقُمْرَوةُ  َسقلِى عمُ ا سْم سَمػْمِ  سْم ـُ  َوقَمْؾَؼَؿيُ  اًمزي ـُ  هللِقُمَبْقُداوَ  َوىملوصٍ  سْم  سْم

ـِ  هللِقَمْبِدا ـِ  قُمْتَبيَ  سْم ـْ  َمْسُعقدٍ  سْم ٌِ  قَم  َأْهُؾ  هَلَو ىَموَل  طِملمَ   اًمـلبِلِّ  َزْوِج  قَموِئَشيَ  طَمِدي

وْمِؽ  َأَهو ,ىَموًُمقا َمو اإْلِ صَمـِل َويُمؾيُفؿْ  ,ىَموًُمقا مِملو هللُا وَمؼَمل ـْ  ـَموِئَػيً  طَمدل  يَمونَ  َوسَمْعُضُفؿْ  ,طَمِديثَِفو ِم

ـْ  حِلَِديثَِفو ْوقَمكأَ  ًَ  سَمْعضٍ  ِم ًُ  َوىَمدْ  ,اىْمتَِصوًصو َوَأصْمَب ـْ  َوقَمْق ٌَ  ِمـُْفؿُ  َواطِمدٍ  يُمؾِّ  قَم  احْلَِدي

صَمـِل اًملِذي ُق  طَمِديثِِفؿْ  َوسَمْعُض  ,طَمدل   اًمـلبِلِّ  َزْوَج  قَموِئَشيَ  َأنل  َذيَمُروا ,سَمْعًضو ُيَصدِّ

 ًْ ُرَج  َأنْ  ادَ َأرَ  إَِذا  هللِ ا َرؾُمقُل  يَمونَ  :ىَموًَم ـل  ,كَِسوِئفِ  سَملْمَ  َأىْمَرعَ  ؾَمَػًرا خَيْ ُتُف  ظَمَرَج  وَمَليل

ًْ  ,َمَعفُ   هللِا َرؾُمقُل  هِبَو ظَمَرَج  ؾَمْفُؿَفو  ,هَمَزاَهو هَمْزَوةٍ  ذِم  سَمْقـَـَو وَمَلىْمَرعَ  :قَموِئَشيُ  ىَموًَم

ًُ  ,ؾَمْفِؿل ومِقَفو وَمَخَرَج  َجوُب  ُأْكِزَل  َمو دَ سَمعْ  َوَذًمَِؽ  , هللِ ا َرؾُمقلِ  َمعَ  وَمَخَرضْم  وَمَلَكو ,احْلِ

ـْ   هللِ ا َرؾُمقُل  وَمَرغَ  إَِذا طَمتلك ,َمِسػَمَكو ومِقفِ  َوُأْكَزُل  َهْقَدضِمل ذِم  ُأمْحَُؾ   َوىَمَػَؾ  هَمْزِوهِ  ِم

ـَ  َوَدَكْقَكو طِمقؾِ  ًَمْقَؾيً  آَذنَ  ِديـَيِ عمَ ا ِم ًُ  ,سمِوًمرل طِمقؾِ  آَذُكقا طِملمَ  وَمُؼْؿ ًُ  سمِوًمرل  كطَمتل  وَمَؿَشْق

ًُ  وَمَؾامل  ,اجْلَْقَش  ضَموَوْزُت  ـْ  ىَمَضْق ًُ  ؿَمْليِن  ِم طْمؾِ  إمَِم  َأىْمَبْؾ ًُ  اًمرل  وَمنَِذا َصْدِري وَمَؾَؿْس

ـْ  قِمْؼِدي ًُ  ,اْكَؼَطعَ  ىَمدِ  فَمَػورِ  ضَمْزعِ  ِم ًُ  وَمَرضَمْع  َوَأىْمَبَؾ  ,اسْمتَِغوُؤهُ  وَمَحَبَسـِل قِمْؼِدي وَموًْمَتَؿْس
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ؽضل طائشة ريض اهلل طـفا ومعاوية 

ْهطُ  ريض اهلل طـه ـَ  اًمرل ِذي ًُ  اًملِذي سَمِعػِمَي  قَمغَم  وَمَرطَمُؾقهُ  َهْقَدضِمل وَمَحَؿُؾقا زِم  طَمُؾقنَ َيرْ  يَموُكقا اًمل  يُمـْ

ًْ  ,ومِقفِ  َأينِّ  ََيِْسُبقنَ  َوُهؿْ  ,َأْريَمُى  ًِ  :ىَموًَم ْ  ظِمَػووًمو َذاكَ  إِذْ  اًمـَِّسوءُ  َويَموَك ـَ  مَل ْؾ ْ  َُيَبل ـل  َومَل  َيْغَشُف

اَم  ,اًمؾلْحؿُ  ـَ  إِكل ـَ  اًْمُعْؾَؼيَ  َيْليُمْؾ  َرطَمُؾقهُ  طِملمَ  اهْلَْقَدِج  صمَِؼَؾ  اًْمَؼْقمُ  َيْسَتـْؽِرِ  وَمَؾؿْ  ,َعومِ اًمطل  ِم

ًُ  ,َوَروَمُعقهُ  ِـّ  طَمِديَثيَ  ضَموِرَييً  َويُمـْ  َمو سَمْعدَ  قِمْؼِدي َوَوضَمْدُت  .َوؾَموُروا اجْلََؿَؾ  وَمَبَعُثقا ,اًمسِّ

ًُ  ,اجْلَْقُش  اؾْمَتَؿرل  قٌى  َٓ وَ  َداعٍ  هِبَو َوًَمْقَس  َمـَوِزهَلُؿْ  وَمِجْئ ًُ  ,جُمِ ْؿ ًُ  اًملِذي َمـِْززِم  وَمَتَقؿل  يُمـْ

ًُ  ومِقفِ  ضِمُعقنَ  ؾَمَقْػِؼُدويِن  اًْمَؼْقمَ  َأنل  َوفَمـَـْ  قَمْقـِل هَمَؾَبْتـِل َمـِْززِم  ذِم  ضَموًمَِسيٌ  َأَكو وَمَبْقـَو ,إِزَمل  وَمػَمْ

 ًُ ـُ  َصْػَقانُ  َويَمونَ  ,وَمـِْؿ َؾِؿلي  َعطلؾِ عمُ ا سْم يْمقَ  صُمؿل  اًمسي َس  ىَمدْ  ايِني اًمذل ـْ  قَمرل   ِم
ِ
 ,اجْلَْقشِ  َوَراء

 ٍَ ًَم  يَمونَ  َوىَمدْ  ,َرآيِن  طِملمَ  وَمَعَروَمـِل وَمَلشَمويِن  َكوِئؿٍ  إِْكَسونٍ  ؾَمَقادَ  وَمَرَأى ,َمـِْززِم  قِمـْدَ  وَمَلْصَبَح  وَمودل

َب  َأنْ  ىَمْبَؾ  َيَرايِن  َجوُب  ُيْضَ ًُ  ,قَمكَمل  احْلِ ضَموقِمفِ  وَموؾْمَتْقَؼْظ ْرُت  ,قَمَروَمـِل طِملمَ  سمِوؾْمؽِمْ  وَمَخؿل

َٓ  يَمؾَِؿيً  ُيَؽؾُِّؿـِل َمو ,هللِ َوَوا ,سمِِجْؾَبويِب  َوضْمِفل ًُ  َو ضَموقِمفِ  هَمػْمَ  يَمؾَِؿيً  ِمـْفُ  ؾَمِؿْع  طَمتلك ,اؾْمؽِمْ

اطِمَؾيَ  يِبَ  َيُؼقدُ  وَموْكَطَؾَؼ  ,وَمَريمِْبُتَفو َيِدَهو قَمغَم  وَمَقـمَِئ  َراطِمَؾَتفُ  َأَكوَخ   سَمْعدَ  اجْلَْقَش  َأشَمْقـَو طَمتلك اًمرل

ـَ  َكَزًُمقا َمو  .اًمظلِفػَمةِ  َكْحرِ  ذِم  ُمقهِمِري

ـْ  وَمَفَؾَؽ  هُ  شَمَقممل  اًملِذي َويَمونَ , ؿَمْليِن  ذِم  َهَؾَؽ  َم ؼْمَ
ُـ  هللِقَمْبُدا يمِ ـُ  ُأيَبٍّ  سْم  ,ؾَمُؾقَل  اسْم

ًُ  ,ِديـَيَ عمَ ا وَمَؼِدْمـَو  َأْهؾِ  ىَمْقلِ  ذِم  ُيِػقُضقنَ  وُس َواًمـل  ,ؿَمْفًرا ِديـَيَ عمَ ا ىَمِدْمـَو طِملمَ  وَموؿْمَتَؽْق

وْمِؽ  َٓ  ,اإْلِ   َأؿْمُعرُ  َو
ٍ
ء ـْ  سمٌَِمْ ـْ  َأقْمِرُف  َٓ  َأينِّ  َوضَمِعل ذِم  َيِريُبـِل َوُهقَ  ,َذًمَِؽ  ِم  هللِ ا َرؾُمقلِ  ِم

ًُ  اًملِذي اًمؾيْطَػ   اَم  ,َأؿْمَتؽِل طِملمَ  ِمـْفُ  َأَرى يُمـْ  ؿل صمُ  وَمُقَسؾِّؿُ   هللِ ا َرؾُمقُل  َيْدظُمُؾ  إِكل

َٓ  ,َيِريُبـِل وَمَذاكَ  ش؟تِقُؽؿْ  َكْقَػ » :َيُؼقُل  ِّ  َأؿْمُعرُ  َو ًُ  طَمتلك سمِوًمنمل ًُ  َمو سَمْعدَ  ظَمَرضْم  ,َكَؼْف

 ًْ ُزَكو َوُهقَ  ,ـَوِصعِ عمَ ا ىِمَبَؾ  ِمْسَطٍح  ُأمي  َمِعل َوظَمَرضَم َٓ  ,ُمَتؼَمل ٓل  َكْخُرُج  َو  ,ًَمْقؾٍ  إمَِم  ًَمْقاًل  إِ

ـْ  ىَمِريًبو اًْمُؽـَُػ  تلِخذَ كَ  َأنْ  ىَمْبَؾ  َوَذًمَِؽ  َُولِ  اًْمَعَرِب  َأْمرُ  َوَأْمُرَكو ,سُمُققشمِـَو ِم ْٕ هِ  ذِم  ا  َويُمـلو ,اًمتلـَزي

ًُ  ,سُمُققشمِـَو قِمـْدَ  َكتلِخَذَهو َأنْ  سمِوًْمُؽـُِػ  َكَتَلذلى ًُ  َوِهَل  ِمْسَطٍح  َوُأمي  َأَكو وَموْكَطَؾْؼ  ُرْهؿِ  َأيِب  سمِـْ

ـِ  ؾِِى عمُ ا سْم ـِ  طل َفو ,َمـَوٍف  قَمْبدِ  سْم ـِ  َصْخرِ  اسْمـَيُ  َوُأمي يِؼ  سَمْؽرٍ  َأيِب  ظَموًَميُ  قَموِمرٍ  سْم دِّ  َواسْمـَُفو ,اًمصِّ
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ـُ  ِمْسَطُح   ـِ  ُأصَموصَميَ  سْم ـِ  قَمبلودِ  سْم ؾِِى عمُ ا سْم ًُ  ,طل ًُ  َأَكو وَمَلىْمَبْؾ  وَمَرهْمـَو طِملمَ  سَمْقتِل ىِمَبَؾ  ُرْهؿٍ  َأيِب  َوسمِـْ

ـْ  ًْ  ِمْرـِمَفو ذِم  ِمْسَطٍح  ُأمي  وَمَعَثَرْت  ,ؿَمْلكِـَو ِم ًُ  !ِمْسَطٌح  شَمِعَس  :وَمَؼوًَم  َمو سمِْئَس  :هَلَو وَمُؼْؾ

 ًِ ًْ  ؟!سَمْدًرا ؿَمِفدَ  ىَمدْ  َرضُماًل  َأشَمُسبِّلمَ  !ىُمْؾ ْ َأوَ  ,َهـَْتوهْ  َأْي  :ىَموًَم ًُ  ؟!ىَموَل  َمو شَمْسَؿِعل مَل  :ىُمْؾ

ًْ  ؟ىَموَل  َوَموَذا شْمـِل :ىَموًَم وْمِؽ  َأْهؾِ  سمَِؼْقلِ  وَمَلظْمؼَمَ  .َمَريِض  إمَِم  َمَرًوو وَموْزَدْدُت  ؛اإْلِ

ًُ  وَمَؾامل   ش؟تِقُؽؿْ  َكْقَػ » :ىَموَل  صُمؿل  ,وَمَسؾلؿَ   هللِا َرؾُمقُل  قَمكَمل  وَمَدظَمَؾ  ,سَمْقتِل إمَِم  َرضَمْع

 ًُ ًْ  ؟َأسَمَقيل  آيِتَ  َأنْ  زِم  َأشَمْلَذنُ  :ىُمْؾ ـَ  َأنْ  ُأِريدُ  طِمقـَِئذٍ  َوَأَكو :ىَموًَم ـْ  ؼَمَ اخْلَ  َأشَمَقؼل  وَمَلِذنَ  ,ىِمَبؾِِفاَم  ِم

ًُ  , هللِا َرؾُمقُل  زِم  ًُ  َأسَمَقيل  وَمِجْئ ل وَمُؼْؾ ُمِّ
َتوهْ  َيو :ِٕ ُث  َمو ,ُأمل ًْ  ؟اًمـلوُس  َيَتَحدل  َيو :وَمَؼوًَم

يِن  ,سُمـَقليُ  ًِ  ًَمَؼؾلاَم  ,هللِوَمَقا ,قَمَؾْقِؽ  َهقِّ بيفَ  َرضُمؾٍ  قِمـْدَ  َوِوقَئيٌ  ىَمطي  اْمَرَأةٌ  يَموَك
اِئرُ  َوهَلَو وَُيِ ٓل  ََضَ  إِ

ًْ  ,قَمَؾْقَفو يَمثلْرنَ  ًُ  :ىَموًَم َث  َوىَمدْ  !هللِا ؾُمْبَحونَ  :ىُمْؾ دل ًْ  ؟!هِبََذا اًمـلوُس  حَتَ ًُ  :ىَموًَم  شمِْؾَؽ  وَمَبَؽْق

ْقَؾيَ  ًُ  طَمتلك اًمؾل َٓ  ,َدْمعٌ  زِم  َيْرىَملُ  َٓ  ,َأْصَبْح ًُ  صُمؿل  ,سمِـَْقمٍ  َأيْمَتِحُؾ  َو  َدقَمووَ  .َأسْمِؽل َأْصَبْح

ـَ  قَمكِمل   هللِا َرؾُمقُل  ـَ  َوُأؾَموَميَ  ـَموًمٍِى  َأيِب  سْم ٌَ  طِملمَ  َزْيدٍ  سْم و اًْمَقطْمُل  اؾْمَتْؾَب  ذِم  َيْسَتِشػُممُهَ

ًْ  ,َأْهؾِفِ  ومَِراِق  و :ىَموًَم ـُ  ُأؾَموَميُ  وَمَلمل ـْ  َيْعَؾؿُ  سمِوًملِذي  هللِا َرؾُمقلِ  قَمغَم  وَمَلؿَمورَ  َزْيدٍ  سْم  ِم

ـَ  هَلُؿْ  َكْػِسفِ  ذِم  َيْعَؾؿُ  َوسمِوًملِذي َأْهؾِفِ  سَمَراَءةِ  َٓ  ,َأْهُؾَؽ  ُهؿْ  ,هللِا َرؾُمقَل  َيو :وَمَؼوَل  ,اًْمُقدِّ  ِم  َو

ٓل  َكْعَؾؿُ  ا إِ و ,ظَمػْمً ـُ  قَمكِمي  َوَأمل ْ  :وَمَؼوَل  ـَموًمٍِى  َأيِب  سْم  ؾِمَقاَهو َواًمـَِّسوءُ  ,قَمَؾْقَؽ  هللُا ُيَضقِِّؼ  مَل

ًْ  .شَمْصُدىْمَؽ  وِرَييَ اجْلَ  شَمْسَللِ  َوإِنْ  ,يَمثػِمٌ   َأْي » :وَمَؼوَل  سَمِريَرةَ   هللِا َرؾُمقُل  وَمَدقَمو :ىَموًَم

ـْ  َرَأْيِت  َهْؾ  ،َبِريَرةُ  ـْ  َيِريبُِؽ  َشْلءٍ  مِ ًْ  ش؟َطائَِشةَ  مِ  ,سمِوحْلَؼِّ  سَمَعَثَؽ  َواًملِذي :سَمِريَرةُ  ًَمفُ  ىَموًَم

ًُ  إِنْ  ـْ  َأيْمَثرَ  ,وقَمَؾْقفَ  َأهْمِؿُصفُ  ىَمطي  َأْمًرا قَمَؾْقَفو َرَأْي َو ِم ِـّ  طَمِديَثيُ  ضَموِرَييٌ  َأَنل ـْ  شَمـَومُ  اًمسِّ  قَم

ـُ  وَمَتْليِت  َأْهؾَِفو قَمِجلمِ  اضِم  .وَمَتْليُمُؾفُ  اًمدل

 ًْ ـْ  وَموؾْمَتْعَذرَ  ,اعمِْـؼَْمِ  قَمغَم   هللِا َرؾُمقُل  وَمَؼومَ  :ىَموًَم ـِ  هللِقَمْبِدا ِم ـِ  ُأيَبٍّ  سْم  ,ؾَمُؾقَل  اسْم

 ًْ ـَ لؿُ ا َمْعَشرَ  َيا» :اعْمِـؼَْمِ  قَمغَم  َوُهقَ   هللِا َرؾُمقُل  وَمَؼوَل  :ىَموًَم ـْ  ،ْسؾِِؿق ـْ  َيْعِذُركِل َم  مِ

 َفَقا ؟َبْقتِل َأْهؾِ  فِل َأَذاهُ  َبَؾغَ  َقدْ  َرُجؾٍ 
ِ
َّٓ  َأْهؾِل َطَؾك َطؾِْؿُت  َما لل  َذَكُروا َوَلَؼدْ  ،َخقًْرا إِ
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َّٓ  َطَؾقْفِ  َطؾِْؿُت  َما َرُجًل  ريض اهلل طـه َّٓ  َأْهؾِل َطَؾك َيْدُخُؾ  َكانَ  َوَما ،َخقًْرا إِ ـُ  ؾَمْعدُ  وَمَؼومَ  شَمِعل إِ  سْم

َْكَصوِريي  ُمَعوذٍ  ْٕ ـَ  يَمونَ  إِنْ  ,هللِا َرؾُمقَل  َيو ِمـْفُ  َأقْمِذُركَ  َأَكو :وَمَؼوَل  ا َْوسِ  ِم ْٕ سْمـَو ا  ,قُمـَُؼفُ  ََضَ

ـْ  يَمونَ  َوإِنْ  ًْ  .َركَ َأمْ  وَمَػَعْؾـَو َأَمْرشَمـَو اخْلَْزَرِج  إظِْمَقاكِـَو ِم ـُ  ؾَمْعدُ  وَمَؼومَ  :ىَموًَم  َوُهقَ  قُمَبوَدةَ  سْم

ـِ  َصوحِلًو َرضُماًل  َويَمونَ  - اخْلَْزَرِج  ؾَمقِّدُ  ـِ  ًمَِسْعدِ  وَمَؼوَل  - احْلَِؿقليُ  اضْمَتَفَؾْتفُ  َوًَمؽِ  :ُمَعوذٍ  سْم

 ًَ َٓ  ,شَمْؼُتُؾفُ  َٓ  ,هللِ ا ًَمَعْؿرُ  يَمَذسْم ـُ  ُأؾَمْقدُ  وَمَؼومَ  ,ىَمْتؾِفِ  قَمغَم  شَمْؼِدرُ  َو ـُ  َوُهقَ  - طُمَضػْمٍ  سْم  قَمؿِّ  اسْم

ـِ  ؾَمْعدِ  ـِ  ًمَِسْعدِ  وَمَؼوَل  - ُمَعوذٍ  سْم ًَ  :قُمَبوَدةَ  سْم وِدُل  ُمـَوومٌِؼ  وَمنِكلَؽ  ؛ًَمـَْؼُتَؾـلفُ  ,هللِا ًَمَعْؿرُ  يَمَذسْم  دُمَ

ـِ  َْوُس  :احْلَقلونِ  وَمَثورَ  !ـَوومِِؼلمَ عمُ ا قَم ْٕ قا طَمتلك ,َواخْلَْزَرُج  ا   هللِا َوَرؾُمقُل  ,تُِؾقاَيْؼتَ  َأنْ  مَهي

ُضُفؿْ   هللِا َرؾُمقُل  َيَزْل  وَمَؾؿْ  ,اعمِْـؼَْمِ  قَمغَم  ىَموِئؿٌ  ًَ  ؾَمَؽُتقا طَمتلك خُيَػِّ  .َوؾَمَؽ

 ًْ ًُ  :ىَموًَم َٓ  َدْمعٌ  زِم  َيْرىَملُ  َٓ  َذًمَِؽ  َيْقِمل َوسَمَؽْق ًُ  صُمؿل  ,سمِـَْقمٍ  َأيْمَتِحُؾ  َو  ًَمْقَؾتِل سَمَؽْق

َٓ  َدْمعٌ  زِم  لُ َيْرىمَ  َٓ  ْؼبَِؾيَ عمُ ا و وَمَبْقـاََم  ,يَمبِِدي وَموًمٌِؼ  اًْمُبَؽوءَ  َأنل  َيُظـلونِ  َوَأسَمَقاَي  ,سمِـَْقمٍ  َأيْمَتِحُؾ  َو  مُهَ

ًْ  َأسْمِؽل َوَأَكو قِمـِْدي ضَموًمَِسونِ  ـَ  اْمَرَأةٌ  قَمكَمل  اؾْمَتْلَذَك َْكَصورِ  ِم ْٕ ًُ  ,ا ًْ  ,هَلَو وَمَلِذْك  وَمَجَؾَس

ًْ  ,شَمْبِؽل ـُ  ـَووَمَبقْ  :ىَموًَم  ,ضَمَؾَس  صُمؿل  وَمَسؾلؿَ  , هللِا َرؾُمقُل  قَمَؾْقـَو َدظَمَؾ  َذًمَِؽ  قَمغَم  َكْح

 ًْ ْ  :ىَموًَم ٌَ  َوىَمدْ  ,ىِمقَؾ  َمو زِم  ىِمقَؾ  ُمـْذُ  قِمـِْدي جَيْؾِْس  َومَل  ؿَمْليِن  ذِم  إًَِمْقفِ  ُيقطَمك َٓ  ؿَمْفًرا ًَمبِ

 
ٍ
ء ًْ  ,سمٌَِمْ دَ  :ىَموًَم ا» :ىَموَل  صُمؿل  ضَمَؾَس  طِملمَ   هللِا َرؾُمقُل  وَمَتَشفل  َقدْ  َفنِكَّفُ  ،َطائَِشةُ  َيا ،َبْعدُ  َأمَّ

ُئِؽ  َبِريئَةً  ُكـِْت  َفنِنْ  ،َوَكَذا َكَذا َطـِْؽ  َبَؾَغـِل  بَِذْكٍب  ْؿِت لؿَ أَ  ُكـِْت  َوإِنْ  ،للُ ا َفَسقُبَرِّ

ًْ  شَطَؾقْفِ  للُ ا َتاَب  َتاَب  ؿَّ ثُ  بَِذْكٍب  اْطتََرَف  إَِذا اْلَعبْدَ  َفنِنَّ  ؛إَِلقْفِ  َوُتقبِل للَ ا َفاْسَتْغِػِري  :ىَموًَم

ًُ  ,ىَمْطَرةً  ِمـْفُ  ُأطِمسي  َمو طَمتلك َدْمِعل ىَمَؾَص  َمَؼوًَمَتفُ   هللِ ا َرؾُمقُل  ىَمَه  وَمَؾامل  يَِب  وَمُؼْؾ ِٕ: 

 , هللِا ًمَِرؾُمقلِ  َأىُمقُل  َمو َأْدِري َمو هللَِوا :وَمَؼوَل  ,ىَموَل  ومِقاَم   هللِا َرؾُمقَل  قَمـِّل َأضِمْى 

 ًُ ل وَمُؼْؾ ُمِّ
ًْ  , هللِا َرؾُمقَل  قَمـِّل َأضِمقبِل :ِٕ  هللِ ا ًمَِرؾُمقلِ  َأىُمقُل  َمو َأْدِري َمو هللَِوا :وَمَؼوًَم

,  ًُ ِـّ  طَمِديَثيُ  ضَموِرَييٌ  َوَأَكو - وَمُؼْؾ ـَ  يَمثِػًما َأىْمَرأُ  َٓ  اًمسِّ  ًَمَؼدْ  هللِ َوا إيِنِّ :  - اًْمُؼْرآنِ  ِم

 ًُ ىْمُتؿْ  ُكُػقؾِمُؽؿْ  ذِم  اؾْمَتَؼرل  طَمتلك هِبََذا ْعُتؿْ ؾَمؿِ  ىَمدْ  َأكلُؽؿْ  قَمَروْم ًُ  وَمنِنْ  ,سمِفِ  َوَصدل  :ًَمُؽؿْ  ىُمْؾ
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ىُمقيِن  َٓ  - سَمِريَئيٌ  َأينِّ  َيْعَؾؿُ  هللَُوا - سَمِريَئيٌ  إيِنِّ   ـِ  ,سمَِذًمَِؽ  شُمَصدِّ ًُ  َوًَمِئ وْم  - سمَِلْمرٍ  ًَمُؽؿْ  اقْمؽَمَ

ٓل  َمَثاًل  َوًَمُؽؿْ  زِم  َأضِمدُ  َمو هللَِوا َوإيِنِّ  ,ىُمقَكـِلًَمُتَصدِّ  - سَمِريَئيٌ  َأينِّ  َيْعَؾؿُ  هللَُوا  ىَموَل  يَماَم  إِ

ًْ  [31يقؾمػ:]﴾ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  ک﴿ :َأسُمقُيقؾُمَػ   صُمؿل  :ىَموًَم

 ًُ ًْم قل ًُ  حَتَ  .ومَِراِر  قَمغَم  وَموْوَطَجْع

 ًْ ِئل هللَ ا َوَأنل  ,سَمِريَئيٌ  َأينِّ  َأقْمَؾؿُ  طِمقـَِئذٍ  هللَِوا َوَأَكو :ىَموًَم اَءيِت  ُمؼَمِّ ـْ  ,سمؼَِمَ  َمو هللَِوا َوًَمؽِ

 ًُ ـي  يُمـْ ـْ  َكْػِز  ذِم  َأطْمَؼرَ  يَمونَ  َوًَمَشْليِن  ,ُيْتغَم  َوطْمٌل  ؿَمْليِن  ذِم  ُيـَْزَل  َأنْ  َأفُم  هللُ ا َيَتَؽؾلؿَ  َأنْ  ِم

ًُ  َوًَمؽِـِّل ,ُيْتغَم  سمَِلْمرٍ  ذِمل   ُئـِل ُرْؤَيو اًمـلْقمِ  ذِم   هللِا َرؾُمقُل  َيَرى َأنْ  َأْرضُمق يُمـْ  هللُ ا ُيؼَمِّ

ًْ  ,هِبَو َٓ  جَمْؾَِسفُ   هللِا َرؾُمقُل  َرامَ  َمو هللِوَمَقا :ىَموًَم ـْ  ظَمَرَج  َو ًِ  َأْهؾِ  ِم  طَمتلك َأطَمدٌ  اًْمَبْق

ـَ  َيْلظُمُذهُ  يَمونَ  َمو وَمَلظَمَذهُ  , َكبِقِّفِ  قَمغَم   هللُ ا َأْكَزَل    ِم
ِ
طَموء فُ  طَمتلك ,اًْمَقطْمِل  قِمـْدَ  اًْمؼُمَ  إِكل

رُ  ـَ  اجْلُاَمنِ  ِمْثُؾ  ِمـْفُ  ًَمَقَتَحدل وِت  اًْمَقْقمِ  ذِم  اًْمَعَرِق  ِم ـْ  ؛اًمشل  ,قَمَؾْقفِ  ُأْكِزَل  اًملِذي اًْمَؼْقلِ  صمَِؼؾِ  ِم

 ًْ َي  وَمَؾامل  :ىَموًَم ـْ  ُهِّ َل  وَمَؽونَ  ,َيْضَحُؽ  َوُهقَ   هللِ ا َرؾُمقلِ  قَم و شَمَؽؾلؿَ  يَمؾَِؿيٍ  َأول  َأنْ  هِبَ

ي :ىَموَل  و ,قَموِئَشيُ  َيو َأسْمنِمِ َأكِ  وَمَؼدْ  هللُا َأمل ًْ  ,سَمرل ل زِم  وَمَؼوًَم ًُ  ,إًَِمْقفِ  ىُمقِمل :ُأمِّ  َٓ  هللَِوا :وَمُؼْؾ

َٓ  ,إًَِمْقفِ  َأىُمقمُ  ٓل  َأمْحَدُ  َو ًْ  ,سَمَراَءيِت  َأْكَزَل  اًملِذي ُهقَ  ,هللَا إِ ٱ ٻ ﴿ : هللُ ا وَمَلْكَزَل  :ىَموًَم

   هللُا وَمَلْكَزَل  ,آَيوٍت  قَمنْمَ  [33 اًمـقر:]﴾ٻ ٻ ٻ  پ
ِ
ء َٓ َيوِت  َهُم ْٔ  ,سَمَراَءيِت  ا

 ًْ  ُأْكِػُؼ  َٓ  هللَِوا:  - َووَمْؼِرهِ  ِمـْفُ  ًمَِؼَراسَمتِفِ  ؛ِمْسَطٍح  قَمغَم  ُيـِْػُؼ  َويَمونَ  - َأسُمقسَمْؽرٍ  وَمَؼوَل  :ىَموًَم

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ﴿ : هللُ ا وَمَلْكَزَل ؛ ًمَِعوِئَشيَ  ىَموَل  اًملِذي سَمْعدَ  َأسَمًدا ؿَمْقًئو قَمَؾْقفِ 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  

طُِمىي  إِينِّ  ,هللَِوا :َأسُمقسَمْؽرٍ  وَمَؼوَل  [22اًمـقر:]﴾ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ,زِم  هللُا َيْغِػرَ  َأنْ  َٕ

تِل اًمـلَػَؼيَ  ِمْسَطٍح  إمَِم  وَمَرضَمعَ   .َأسَمًدا ِمـْفُ  قُمَفوَأْكزِ  َٓ  :َوىَموَل  ,قَمَؾْقفِ  ُيـِْػُؼ  يَمونَ  اًمل

 ًْ ًَ  َزْيـََى  ؾَمَلَل   هللِ ا َرؾُمقُل  َويَمونَ  :قَموِئَشيُ  ىَموًَم ـْ   اًمـلبِلِّ  َزْوَج  ضَمْحشٍ  سمِـْ  قَم

ًْ  ش؟َرَأْيِت  َما َأوْ  ؟َطؾِْؿِت  َما» :َأْمِري ي ؾَمْؿِعل َأمْحِل ,هللِا َرؾُمقَل  َيو :وَمَؼوًَم  ,َوسَمٍَمِ
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ًُ  َمو ,هللَِوا ريض اهلل طـه ٓل  قَمؾِْؿ ًْ  ,اظَمػْمً  إِ تِل َوِهَل  قَموِئَشيُ  ىَموًَم ًْ  اًمل ـْ  شُمَسوِمقـِل يَموَك  اًمـلبِلِّ  َأْزَواِج  ِم

ًْ  ,سمِوًْمَقَرعِ  هللُا وَمَعَصَؿَفو , ًُ  مَحْـَيُ  ُأظْمُتَفو َوـَمِػَؼ وِرُب  ضَمْحشٍ  سمِـْ ًْ  ,هَلَو حُتَ  وَمَفَؾَؽ

ـْ   .َهَؾَؽ  ومِقَؿ

ْهِريي  ىَموَل    َأْمرِ  ـْ مِ  إًَِمْقـَو اْكَتَفك َمو وَمَفَذا اًمزي
ِ
ء َٓ ْهطِ  َهُم  .اًمرل

ومـ اهتؿفو ممو سمرأهو اهلل مـف ومفق يموومر ظمبقٌ  ,حمـي ومصور اًمطعـ ذم قموئشي 

 طمالل اًمدم.

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ﴿يدل قمؾقف ىمقل اهلل شمعومم: ( أم ادممـع) :قوله

ى  ائ    ې  ې  ى  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۋ  ۋۅ

ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ائ  ەئ

 .[3ب:إطمزا]﴾ېئ

 ذم اًمدكقو وأظمرة يمام ىمول قمامر أظمرضمف اًمبخوري. وهل زوج اًمـبل 

رد قمغم اًمراومضي ومـ إًمقفؿ مـ ( ُمَعاِوَية َأْؿِرْم بِِه َؽْفَو ُمصؾُح وخاــا ) :قوله

 ,طمربسمـ  صخر :أيب ؾمػقون, واؾمؿ أيب ؾمػقونسمـ  وهق معوويي ,اًمطوقمـلم ومقف 

وطمسـ إؾمالمفؿ, ويمون يؽتى اًمقطمل  ,وأمف هـد سمـً قمتبي, أؾمؾؿ هق وأسمقه وأمف

 فِ قِ وَ  اَب َس الحِ وَ  اَب تَ ؽِ الْ  فُ ؿْ ؾِّ طَ  ؿَّ لؾفُ ا»سمؼقًمف:  دقمو ًمف اًمـبل  ,سملم يدّي اًمـبل 

رىمؿ  اًمصحقحيذم  واحلديٌ ظمرج ـمرىمف اًمشقخ إًمبوين  شاَب ذَ عَ الْ 

إن زوضمتف ـموًمؼ  :وىمد اؾمتدل سمعض اًمعؾامء هبذا احلديٌ قمغم أن مـ ىمول .(1227)

ف اهلل قَ يؼ ندقمو عمعوويي أ ٕن اًمـبل  ؛أن أمرأشمف ٓ شمطؾؼ ,إن مل يؽـ معوويي ذم اجلـي

 اًمعذاب.
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واهلل  ,ٕكف أظمق أم طمبقبي رمؾي سمـً أيب ؾمػقون ( خال ادممـع) :قوله 

ًمؽـ هؾ يؼول هذا ذم  ,وأظمق إم ظمول [3إطمزاب:]﴾ۋ  ۋ﴿ :شمعومم يؼقل

 واهلل أقمؾؿ. ,يؼول هلؿ اًمظوهر أن هذا ٓ ؟أظمقهتـ وهمػم ذًمؽ

مستدًملم سمام أظمرضمف مسؾؿ  ,إمم اًمطعـ ومقف ن ًمف وذهى سمعض اًمشوكئق

ـِ  (2311) ـِ  قَم ًُ : ىَموَل   قَمبلوسٍ  اسْم ْبَقوِن, َمعَ  َأًْمَعُى  يُمـْ   اهللِ َرؾُمقُل  وَمَجوءَ  اًمصِّ

 ًُ  شُمَعاِوَيةَ  لِل َواْدعُ  َهْب اذْ »: َوىَموَل  طَمْطَلًة, وَمَحَطَليِن  وَمَجوءَ  :ىَموَل  سَموٍب, ظَمْؾَػ  وَمَتَقاَرْي

ًُ : ىَموَل  ًُ  وَمِجْئ ًُ : ىَموَل  شُمَعاِوَيةَ  لِل َفاْدعُ  اْذَهْب »: زِمَ  ىَموَل  صُمؿل : ىَموَل  َيْليُمُؾ, ُهقَ : وَمُؼْؾ  وَمِجْئ

 ًُ  .شَبْطـَفُ  اللُ  َأْشَبعَ  َٓ »: وَمَؼوَل  َيْليُمُؾ, ُهقَ : وَمُؼْؾ

 اسمـ قمبوس ىمول ًمف رؾمقل اهلل ٕكف مل يرد ذم احلديٌ أن  ؛وٓ مطعـ ومقف سمذًمؽ

 يدقمقك ومرومض اإلضموسمي.

ـْ  (2311)قمـد مسؾؿ  أكف ىمد صح قمـ اًمـبل  :إمر إظمر   قَموِئَشيَ  قَم

 ًْ , وَمَؽؾلاَمهُ  ,َرضُماَلنِ   اهللِ َرؾُمقلِ  قَمغَم  َدظَمَؾ : ىَموًَم
ٍ
ء  وَمَلهْمَضَبوُه, ,ُهقَ  َمو َأْدِري َٓ  سمٌَِمْ

ًُ  ظَمَرضَمو امل وَمؾَ  َوؾَمبلُفاَم, وَمَؾَعـَُفاَم  ـْ  ,اهللِ َرؾُمقَل  َيو: ىُمْؾ ـَ  َأَصوَب  َم  َأَصوسَمفُ  َمو ؿَمْقًئو, اخْلػَْمِ  ِم

ًْ  شَذاكِ  َوَما»: ىَموَل  َهَذاِن, ًُ : ىَموًَم  َما َطؾِْؿِت  َأَوَما»: ىَموَل  َوؾَمَبْبَتُفاَم, ًَمَعـَْتُفاَم : ىُمْؾ

ـَ  َفَليُّ  َبَشٌر، َأَكا إِكََّؿا الؾُفؿَّ : ُقْؾُت  َربِّل؟ َطَؾقْفِ  َشاَرْصُت   َسَببْتُفُ  َأوْ  َلَعـْتُُف، الُؿْسؾِِؿق

 .. وضموء قمـ همػمهو, ومتعتؼم هذه ومضقؾي عمعوويي شَوَأْجًرا َزَكاةً  َلفُ  ؾفُ َفاْجعَ 

إمر اًمثوًمٌ: أن اًمتـعؿ سمليمؾ احلالل مـ اًمـعؿ ومؽون ذم هذه اًمدقمقة اًمـبقيي سمريمي 

 .قمظقؿي عمعوويي 

ـِ قَمبلوسٍ  :سمقون إؾمالم أيب ؾمػقون ذم  (2513) وضموء قمـد مسؾؿ ـِ اسْم  قَم

َٓ  ؾُمْػَقونَ  َأيِب  إمَِم  َيـُْظُرونَ  َٓ  اعُمْسؾُِؿقنَ  يَمونَ : ىَموَل   :  ًمِؾـلبِلِّ  وَمَؼوَل  ُيَؼوقِمُدوَكُف, َو
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, صَماَلٌث  ,اهللِ  َكبِلل  َيو ريض اهلل طـه ـل ـُ  قِمـِْدي: ىَموَل  شَكَعؿْ »: ىَموَل  َأقْمِطـِقِف  طَمبِقَبيَ  ُأمي  ُؾُف,َوَأمْجَ  اًْمَعَرِب  َأطْمَس

 ًُ ضُمَؽَفو, ؾُمْػَقوَن, َأيِب  سمِـْ َعُؾفُ  َوُمَعوِوَيُي,: ىَموَل  شَكَعؿْ »: ىَموَل  ُأَزوِّ : ىَموَل  َيَدْيَؽ, سَملْمَ  يَموشمًِبو دَمْ

ُريِن : ىَموَل  شَكَعؿْ » وَر, ُأىَموشمَِؾ  طَمتلك َوشُمَممِّ ًُ  يَماَم  اًْمُؽػل  .شؿْ َكعَ »: ىَموَل  اعمُْسؾِِؿلَم, ُأىَموشمُِؾ  يُمـْ

َٓ : َأسُمقُزَمْقؾٍ  ىَموَل  ـَ  َذًمَِؽ  ـَمَؾَى  َأكلفُ  َوًَمْق َكلفُ  ؛َذًمَِؽ  َأقْمَطوهُ  َمو  اًمـلبِلِّ  ِم
ِٕ  ْ ـْ  مَل  َيُؽ

ٓل  ؿَمْقًئو ُيْسَلُل   .شَكَعؿْ »: ىَموَل  إِ

 :ومؾعؾف أراد سمؼقًمف .واحلؿد هلل ,وٓ مطعـ ومقف ,وـمعـ ذم هذا احلديٌ سمعضفؿ

أو ًمعؾف  ,ـمقبي وكحق ذًمؽأأضمدد ًمؽ اًمعؼد قمؾقفو و :أي (وأمجؾف أم طمبقبي أزوضمؽفو)

 واهلل أقمؾؿ. ,ومتصحػ قمغم اًمراوي ,أراد هبو اظمتفو قمزة
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 :قال 
َِنْ ُِهبوَت َ كككككَِ  وَنبِديكككككَ  ْ كككككَ

َ
بوَأ
ب

بَعكككْوبةْمكككِ بتسَّكككَِِبأ مُ ككك تكعُككك ُْ بصُن
ب ُسككِوبَقكك ِْ بََوَقككْوبعفككَ ُنْبَوتتلككَعُِف نب

ب
بَ كككَوبَ كككَونْبَقككك اًلبَو ِفكككً بَ ككك ْ ْح ت

ب
ومضوئؾ سمعض اًمصحوسمي أمجؾ وسملّم وضمقب اقمتؼود ومضؾ  سمعد أن سملم 

 إٔكصور واعمفوضمريـ مجقًعو ًمألدًمي اعمبقـي واعمجؾقي ًمذًمؽ.

, هؿ ؾمؽون اعمديـي مـ إوس واخلزرج, اًمذيـ كوسوا رؾمقل اهلل  وإكصار:

ؿ وسملم ومضوئؾفؿ ذم مقاـمـ يمثػمة مـفو ىمقًمف شمعومم: واقمؾؿ أن اًمؼرآن ىمد أصمـك قمؾقف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ 

 .[311]اًمتقسمي:﴾ڤ

 ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿وىمول شمعومم: 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ 

 .[337]اًمتقسمي:﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿وىمول شمعومم: 

 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

 .[31-1]احلنم:﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

سمـ  ( مـ طمديٌ أؾمقد1/113) أطمود واعمثوينوقمـد اسمـ أيب قموصؿ ذم 

وهق ذم  شإَْكَصاُر َكْرِشل َوَطقَْبتِل»: ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  طمضػم 

اًمصحقح
(9)

 َوالـَّاُس  َوَطْقبَتِل َكِرِشل، إَْكَصارُ »وًمػظف:  قمـ أكس  

ـْ  َفاْقبَُؾقا ،َوَيِؼؾُّقنَ  َسقَْؽثُُروَن، ـْ  َوَتَجاَوُزوا ُمْحِسـِِفْؿ، مِ  .شُمِسقئِِفؿْ  َط

اًمبوـمـي ومقوع اًمن وإموكي, واًمذي يعتؿد قمؾقفؿ ذم  واعمراد سمإ)اًمؽرش(

ًمذًمؽ؛ ٕن اعمجؽم جيؿع قمؾػف ذم يمرؿمف, واًمرضمؾ أمقره, واؾمتعور اًمؽرش واًمعقبي 

مـ ه يضع متوقمف ذم قمقبتف, وىمقؾ: اعمراد سموًمؽرش؛ اجلامقمي أي: مجوقمتل وصحوسمتل. ا

 .اًمـفويي

ـُ ضَمِريٍر ىَموَل  هَمْقاَلنُ ( قمـ 1773وذم اًمبخوري ) ََكسٍ  :سْم ِٕ  ًُ ًَ اؾْمَؿ : ىُمْؾ َأَرَأْي

ْقَن سمِِف َأمْ  يُمؿُ  إَْكَصوِر يُمـُْتْؿ شُمَسؿل َكو اهلل  :ىَموَل  ,اهلل ؾَمامل يُمـلو َكْدظُمُؾ قَمغَم َأَكٍس  ,سَمْؾ ؾَمامل

صُمـَو سمَِؿـَوىِمِى إَْكَصوِر َوَمَشوِهِدِهؿْ  ـَ إَْزدِ  ,وَمُقَحدِّ  :وَمَقُؼقُل  ,َوُيْؼبُِؾ قَمكَمل َأْو قَمغَم َرضُمٍؾ ِم

 .يَمَذا َويَمَذا ,وَمَعَؾ ىَمْقُمَؽ َيْقَم يَمَذا َويَمَذا

ـْ َأَكسِ ( واًمؾػظ عمسؾؿ 315٠(, ومسؾؿ )1773بخوري )وذم اًم ـِ َموًمٍِؽ  قَم سْم

ِؿْ : ىَموَل   ُهْؿ سمِـََعِؿِفْؿ َوَذَراِرَيِّ ًْ َهَقاِزُن َوهَمَطَػوُن َوهَمػْمُ  ,عمَلو يَموَن َيْقَم طُمـلَْمٍ َأىْمَبَؾ

ٍف  َوَمَع اًمـلبِلِّ  َٓ ُة آ ـَ  ,قَمنَمَ  وَمَلْدسَمُروا قَمـْفُ  َوِم
ِ
َؾَؼوء وَمـَوَدى  ؛طَمتلك سَمِؼَل َوطْمَدهُ  اًمطي

ـْ َيِؿقـِفِ  ًَ قَم ؾِْط سَمْقـَُفاَم اًمَتَػ ـِ مَلْ خَيْ ًَمبلْقَؽ  :ىَموًُمقا ,شَيا َمْعَشَر إَْكَصارِ » :وَمَؼوَل  ,َيْقَمِئٍذ كَِداَءْي

ـُ َمَعَؽ  ,َيو َرؾُمقَل اهلل ـْ َيَسوِرهِ  ,َأسْمنِمْ َكْح ًَ قَم  ,شَر إَْكَصارِ َيا َمْعَش » :وَمَؼوَل  ,صُمؿل اًمَتَػ

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 (.2531(, ومسؾؿ )1113اًمبخوري ) (3)
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ـُ َمَعَؽ  :ىَموًُمقا  َأَكا » :وَمَؼوَل  ,وَمـََزَل  ؛َوُهَق قَمغَم سَمْغَؾٍي سَمْقَضوءَ  ,ًَمبلْقَؽ َيو َرؾُمقَل اهلل َأسْمنِمْ َكْح

ـَ  ؛شَطْبُدالل َوَرُسقُلفُ  يُمقَن وَمَلَصوَب َيْقَمِئٍذ هَمـَوِئَؿ يَمثِػَمًة وَمَؼَسَؿ ذِم اعمَُفوضِمِري  وَموَْنََزَم اعُمنْمِ

 
ِ
َؾَؼوء ْ ُيْعِط إَْكَصوَر ؿَمْقًئو ,َواًمطي ًِ  ,َومَل ـُ ُكْدقَمك  :إَْكَصورُ  وَمَؼوًَم ًْ ؿَمِديَدٌة وَمـَْح إَِذا يَموَك

َكو وَمَبَؾَغُف َذًمَِؽ  َيا َمْعَشَر إَْكَصاِر َما » :وَمَجَؿَعُفْؿ ذِم ىُمبلٍي وَمَؼوَل  ,َوُيْعَطك اًمَغـِقَؿَي هَمػْمُ

َٓ َتْرَضْقَن َأْن َيْذَهَب » :وَمَؼوَل  ,وَمَسَؽُتقا ش؟َحِديٌث َبَؾَغـِل َطـُْؽؿْ  َيا َمْعَشَر إَْكَصاِر َأ

ْكَقا ـلبِلي  ,سَمغَم  :ىَموًُمقا ش؟َوَتْذَهبُقَن بَِرُسقِل الل َتُحقُزوَكُف إَِلك ُبقُقتُِؽؿْ  ،الـَّاُس بِالدُّ وَمَؼوَل اًم

ََخْذُت ِشْعَب إَْكَصارِ إَْكَصا َلْق َسَؾَؽ الـَّاُس َواِدًيا َوَسَؾَؽِت » : َٕ َوىَموَل  شُر ِشْعبًا 

ًُ  :ِهَشومٌ  ًَ ؿَموِهٌد َذاكَ  :ىُمْؾ َزَة َوَأْك ـَ َأهِمقُى قَمـْفُ  :ىَموَل  ,َيو َأسَمو مَحْ  .َوَأْي

َٓ »: ( قمـ اًمؼماء ىمول اًمـبل 75(, ومسؾؿ )1711وذم اًمبخوري ) إَْكَصاُر 

ـٌ  َّٓ ُمْممِ َٓ ُيبِْغُض  ،ُيِحبُُّفْؿ إِ َّٓ ُمـَافٌِؼ َو ـْ َأَحبَُّفْؿ َأَحبَُّف الل ؛ُفْؿ إِ ـْ َأْبَغَضُفْؿ  ،َفَؿ َوَم

 .شَأْبَغَضُف الل

َوآَيُة  ،آَيُة الُؿـَافِِؼ ُبْغُض إَْكَصارِ »: ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  وقمـ أكس 

ـِ ُحبُّ إَْكَصارِ   (.1711أظمرضمف اًمبخوري ) شالُؿْممِ

ـُ بِالل »(: 77وذم طمديٌ أيب ؾمعقد قمـد مسؾؿ )
َٓ ُيْبِغُض إَْكَصاَر َرُجٌؾ ُيْممِ

 .شَوالَقْقِم أِخرِ 

َوالَِّذي َكْػِسل بِقَِدهِ »(: 2511( ومسؾؿ )1715وذم طمديٌ أكس قمـد اًمبخوري )

 ًمؾخؾقػي سموإلطمسون إًمقفؿ. , وىمد شمؼدم ذم وصقي قمؿر شإِكَُّؽْؿ َأَحبُّ الـَّاِس إَِللَّ 

ًِ  (1/233وذم طمديٌ أكس قمـد أمحد ) َْكَصوُر اًمـلبِلل  َأشَم ْٕ سمَِجاَمقَمتِِفْؿ وَمَؼوًُمقا  ا

سَموِر وَمَؾْق َأشَمْقـَو َرؾُمقَل اهللِ  ْٔ ـْ َهِذِه ا ـْ َهِذِه  إمَِم َمَتك َكـَْزُع ِم َر ًَمـَو ِم وَمَدقَمو اهللَ ًَمـَو وَمَػجل

َبوِل قُمُققًكو وَمَجوُءوا سمَِجاَمقَمتِِفْؿ إمَِم اًمـلبِلِّ  َمْرَحًبا َوَأْهًل َلَؼْد َجاَء »َؾامل َرآُهْؿ ىَموَل ومَ  اجْلِ
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َّٓ » ىَموًُمقا إِي َواهللِ َيو َرؾُمقَل اهللِ وَمَؼوَل  شبُِؽْؿ إَِلقْـَا َحاَجةٌ  ـْ َتْسَلُلقكِل اْلقَْقَم َشقْئًا إِ إِكَُّؽْؿ َل

َّٓ َأْطَطاكِقفِ  َٓ َأْسَلُل الَل َشْقئًا إِ ْكَقو وَمَلىْمَبَؾ  شُأوتِقتُُؿقُه َو سَمْعُضُفْؿ قَمغَم سَمْعٍض وَمَؼوًُمقا اًمدي

ظِمَرَة وَمَؼوًُمقا سمَِجاَمقَمتِِفْؿ َيو َرؾُمقَل اهللِ اْدُع اهللَ ًَمـَو َأْن َيْغِػَر ًَمـَو وَمَؼوَل  ْٔ شُمِريُدوَن وَموـْمُؾُبقا ا

« َ ْٕ َْبـَاِء َأْبـَاِء ا
ِ
َْكَصاِر َوٕ ْٕ َْبـَاِء ا

ِ
ىَموًُمقا َيو َرؾُمقَل اهللِ  شْكَصارِ الؾُفؿَّ اْغِػْر لِْْلَْكَصاِر َوٕ

َكو ىَموَل  ـْ هَمػْمِ ِدَكو ِم َٓ َْكَصارِ »َوَأْو ْٕ ِد ا َٓ َوَمَقالِل »ىَموًُمقا َيو َرؾُمقَل اهللِ َوَمَقاًمِقـَو ىَموَل  شَوَأْو

َْكَصارِ  ْٕ  .شا

سمَِؿْجؾٍِس  َمرل َأسُمقسَمْؽٍر َواًمَعبلوُس موًمؽ: سمـ  ( ىمول أكس17٠٠وذم اًمبخوري )

ـْ   َذيَمْرَكو جَمِْؾَس اًمـلبِلِّ  :ىَموًُمقا ,َمو ُيْبؽِقُؽؿْ  :وَمَؼوَل  ,جَمَوًمِِس إَْكَصوِر َوُهْؿ َيْبُؽقنَ  ِم

ُه سمَِذًمَِؽ  وَمَدظَمَؾ قَمغَم اًمـلبِلِّ  ,ِمـلو َوىَمْد قَمَصَى قَمغَم  وَمَخَرَج اًمـلبِلي  :ىَموَل  ,وَمَلظْمؼَمَ

ْ َيْصَعْدُه سَمْعَد َذًمَِؽ اًمَقْقمِ وَمَصعِ  :ىَموَل  ,َرْأؾِمِف طَموؿِمَقَي سُمْردٍ  وَمَحِؿَد اهلل َوَأصْمـَك  ؛َد اعمِـؼَْمَ َومَل

َوَقْد َقَضْقا الَِّذي َطَؾقِْفْؿ  ،َفنِكَُّفْؿ َكِرِشل َوَطْقَبتِل ؛ُأوِصقُؽْؿ بِإَْكَصارِ » :صُمؿل ىَموَل  ,قَمَؾْقفِ 

ـْ ُمْحِسـِِفْؿ َوَتجَ 
ـْ ُمِسقئِِفؿْ َوَبِؼَل الَِّذي َلُفْؿ َفاْقبَُؾقا مِ  .شاَوُزوا َط

ٌَ ( ىمول: 1/122قمـد أمحد ) وذم طمديٌ ضموسمر  يَ   اهللِ  َرؾُمقُل  َمَؽ  سمَِؿؽل

ؿْ  ذِم  اًمـلوَس  َيْتَبعُ  ؾِمـلَِم, قَمنْمَ  ـْ »: َيُؼقُل  سمِِؿـًك, اعمََقاؾِمؿِ  َوذِم  َوجَمَـلَي, سمُعَؽوظٍ  َمـَوِزهِلِ  َم

ـْ  ُيْمِويـِل؟ ضُمَؾ  إِنل  طَمتلك شالَجـَُّة؟ َوَلفُ  َربِّل، ِرَساَلةَ  غَ ُأَبؾِّ  َحتَّك َيـُْصُركِل َم  ًَمَقْخُرُج  اًمرل

ـَ  , ِم ـِ ـْ  َأوْ  اًْمَقَؿ  َٓ  ىُمَرْيٍش, هُماَلمَ  اطْمَذرْ : وَمَقُؼقًُمقنَ  ىَمْقُمُف, وَمَقْلشمِقفِ  - ىَموَل  يَمَذا - ِمٍْمَ  ِم

ـَُؽ, ْؿ, سَملْمَ  َوَيْؿٌِم  َيْػتِ ََصوسمِِع, فِ إًَِمقْ  ُيِشػُمونَ  َوُهؿْ  ِرضَموهِلِ ْٕ ـْ  ًَمفُ  اهلُل سَمَعَثـَو طَمتلك سمِو  ِم

ىْمـَوُه, وَمآَوْيـَوُه, َيْثِرَب, ضُمُؾ  وَمَقْخُرُج  َوَصدل ـُ  ِمـلو اًمرل  إمَِم  وَمَقـَْؼؾُِى  اًْمُؼْرآَن, َوُيْؼِرُئفُ  سمِِف, وَمُقْمِم

ْ  طَمتلك سمِنؾِْماَلِمِف, وَمُقْسؾُِؿقنَ  َأْهؾِفِ  ـْ  َدارٌ  َيْبَؼ  مَل َْكَصورِ  ُدورِ  ِم ْٕ ٓل  ا ـَ  َرْهطٌ  َوومِقَفو إِ  ِم

ؾْماَلَم, ُيْظِفُرونَ  اعمُْسؾِِؿلَم, كُ  َمَتك طَمتلك: وَمُؼْؾـَو مَجِقًعو, اْئَتَؿُروا صُمؿل  اإْلِ   اهللِ َرؾُمقَل  َكؽْمُ

يَ  ضِمَبولِ  ذِم  ُيْطَردُ   ذِم  قَمَؾْقفِ  اىَمِدُمق طَمتلك َرضُماًل  ؾَمْبُعقنَ  ِمـلو إًَِمْقفِ  وَمَرطَمَؾ  َوخَيَوُف؟ َمؽل
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ـْ  قِمـَْدهُ  وَموضْمَتَؿْعـَو اًْمَعَؼَبِي, ؿِمْعَى  وَمَقاقَمْدَكوهُ  اعمَْقؾِمِؿ,   شَمَقاوَمْقـَو, طَمتلك َوَرضُمَؾلْمِ  َرضُمؾٍ  ِم

ْؿعِ  َطَؾك ُتَبايُِعقكِل»: ىَموَل  ؟ُكَبوِيُعَؽ  قماَلمَ  اهلِل, َرؾُمقَل  َيو: وَمُؼْؾـَو  الـََّشاطِ  فِل َوالطَّاَطةِ  السَّ

َْمرِ  َوَطَؾك َواْلُقْسِر، اْلُعْسرِ  فِل َوالـََّػَؼةِ  ِؾ،َواْلَؽَس  ْٕ ـِ  َوالـَّْفِل  بِالَؿْعُروِف، ا  الُؿـَْؽِر، َط

، فِل َتُؼقُلقا َوَأنْ 
ِ
  فِل َتَخاُفقنَ  َٓ  الل

ِ
ئٍِؿ، َلْقَمةَ  الل  إَِذا َفتَْؿـَُعقكِل َتـُْصُروكِل، َأنْ  َوَطَؾك َٓ

ا َطَؾْقُؽؿْ  َقِدْمُت  : ىَموَل  شالَجـَّةُ  َوَلُؽؿُ  َوَأْبـَاَءُكْؿ، َوَأْزَواَجُؽْؿ، َأْكُػَسُؽْؿ، مِـْفُ  ْؿـَُعقنَ تَ  مِؿَّ

ـُ  َأؾْمَعدُ  سمَِقِدهِ  َوَأظَمذَ  وَمَبوَيْعـَوُه, إًَِمْقفِ  وَمُؼْؿـَو ـْ  َوُهقَ  ُزَراَرَة,سْم  َيو ُرَوْيًدا: وَمَؼوَل  َأْصَغِرِهْؿ, ِم

ْ  وَمنِكلو َيْثِرَب, َأْهَؾ  سمِؾِ  َأيْمَبودَ  ْب َكْضِ  مَل ٓل  اإْلِ ـُ  إِ  َوإِنل  , اهللِ َرؾُمقُل  َأكلفُ  َكْعَؾؿُ  َوَكْح

ًي, اًْمَعَرِب  ُمَػوَرىَميُ  اًْمَقْقمَ  إظِْمَراضَمفُ  ُؽؿُ  َوَأنل  ظِمَقوِريُمْؿ, َوىَمْتُؾ  يَموومل ُققُف, شَمَعضل و اًمسي  َأْكُتؿْ  وَمنِمل

ونَ  ىَمْقمٌ  و اهللِ, قَمغَم  َوَأضْمُريُمؿْ  َذًمَِؽ, قَمغَم  شَمْصؼِمُ ـْ  خَتَووُمقنَ  ىَمْقمٌ  َأْكُتؿْ  َوإِمل  ضَمبِقـًَي, َأْكُػِسُؽؿْ  ِم

 َهِذهِ  َكَدعُ  َٓ  وَمَقاهللِ َأؾْمَعُد, َيو قَمـلو َأِمطْ : ىَموًُمقا اهلِل, قِمـْدَ  ًَمُؽؿْ  َأقْمَذرَ  وَمُفقَ  َذًمَِؽ, وَمَبقِّـُقا

َٓ  َأسَمًدا, اًْمَبْقَعيَ  َط, قَمَؾْقـَو, وَمَلظَمذَ  وَمَبوَيْعـَوُه, إًَِمْقفِ  ْؿـَووَمؼُ : ىَموَل  َأسَمًدا, َكْسُؾُبَفو َو  َوُيْعطِقـَو َوَذَ

 .اجْلَـليَ  َذًمَِؽ  قَمغَم 

َوقَمَؾْقِف  ظَمَرَج َرؾُمقُل اهلل ( قمـ اسمـ قمبوس ىمول: 1111وقمـد اًمبخوري )

ًػو هِبَو قَمغَم َمـِْؽَبْقِف َوقَمَؾْقِف قِمَصوسَمٌي َدؾْماَمءُ  وَمَحِؿَد اهلل  ؛ضَمَؾَس قَمغَم اعمِـؼَْمِ  طَمتلك ,ِمْؾَحَػٌي ُمَتَعطِّ

َفا الـَّاُس » :صُمؿل ىَموَل  ,َوَأصْمـَك قَمَؾْقفِ  ا َبْعُد َأيُّ َفنِنَّ الـَّاَس َيْؽثُُروَن َوَتِؼؾُّ إَْكَصاُر َحتَّك  ؛َأمَّ

ـْ َولَِل مِـُْؽْؿ َأْمًرا َيُضرُّ فِقِف َأَحًدا أَ  ،َيُؽقُكقا َكالِؿْؾِح فِل الطََّعامِ  ـْ َفَؿ
ْو َيـَْػُعُف َفْؾَقْؼبَْؾ مِ

ـْ ُمِسقئِِفؿْ   .شُمْحِسـِِفْؿ َوَيتََجاَوْز َط

وكٍموه, ومـعقه, وصدىمقه,  وومضوئؾفؿ ومـوىمبفؿ قمظقؿي, آووا رؾمقل اهلل 

 ًمذًمؽ. وقمودوا اًمعرب واًمعجؿ مـ أضمؾف, ومرومعفؿ اهلل 

 شمعومم واعمفوضمرون: هؿ مـ شمرك إهؾ وإوـمون ومراًرا سمديـفؿ, وىمد ذيمر اهلل

پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿ومضؾفؿ ومؼول: 
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 ؽضائل بؼقة اـصحابة

  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 .[311اًمتقسمي:]﴾ٹ  ٹ  ڤ  ٿ  ٿ  ٹٹ

  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ﴿

  وئۇئ  ۇئ  ەئ  وئ  ەئ  ى  ى  ائ  ائ  ې  ې  ې  ې  ۉ

 .[337اًمتقسمي:]﴾ۆئ  ۆئ  ۈئ

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴿

ەئ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ

  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

ٱ  ٻ    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  یی  ی  ىئ

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 .[31-1احلنم:]﴾ٹ  ٹ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ

ور وكجوهؿ زطمزطمفؿ اهلل قمـ اًمـ :أي (زحزُحوا اــَّارِ  ضؾؿةِ  َطنْ  بـَصُهمُ ) :قوله

 .مـفو سمسبى كٍمهؿ ًمؾـبل 

ومو  ,عمو شمؼدم ذم أيي اًمسوسمؼي يشػم  (..اـخ.ومن بعدهم اـتابعون) :قوله

تِل َخْقرُ » : اهلل رؾمقل ىمول: ىمول سمـ مسعقد  قمبداهلل قمـصح  ـَ  اْلَؼْرنُ  ُأمَّ ِذي  الَّ

ـَ  ُثؿَّ  َيُؾقكِل، ِذي ـَ  ُثؿَّ  َيُؾقَكُفؿْ  الَّ ِذي  َيِؿقـَفُ  َأَحِدِهؿْ  َشَفاَدةُ  َتْسبُِؼ  َقْقمٌ  َيِجلءُ  ُثؿَّ  َيُؾقَكُفْؿ، الَّ

 .متػؼ قمؾقف شَشَفاَدَتفُ  َوَيِؿقـُفُ 

تِل َخقْرُ »:  اهلل رؾمقل ىمول: ىمول  هريرة أيب قمـو  ـَ  اْلَؼْرنُ  ُأمَّ ِذي  ُبِعثُْت  الَّ

ـَ  ُثؿَّ  فِقِفْؿ، ِذي ٌَ  َأَذيَمرَ  َأقْمَؾؿُ  َواهلُل شَيُؾقَكُفؿْ  الَّ , َأمْ  اًمثلوًمِ  ُيِحبُّقنَ  َقْقمٌ  َيْخُؾُػ  ُثؿَّ » :ىَموَل  َٓ

َؿاَكَة،  .متػؼ قمؾقف شُيْسَتْشَفُدوا َأنْ  َقبَْؾ  َيْشَفُدونَ  السَّ
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 ُثؿَّ  َقْركِل، َخقَْرُكؿْ  إِنَّ »: ىمول  اهلل رؾمقل أن:  طمصلمسمـ  قمؿرانوقمـ  

ـَ  ِذي ـَ  ُثؿَّ  َيُؾقَكُفْؿ، الَّ ِذي ذِ  ُثؿَّ  َيُؾقَكُفْؿ، الَّ ـَ الَّ  َأىَموَل  َأْدِري وَماَل : قِمْؿَرانُ  ىَموَل  - شَيُؾقَكُفؿْ  ي

شَملْمِ  ىَمْركِِف, سَمْعدَ   اهللِ َرؾُمقُل  َٓ  َيْشَفُدونَ  َقْقمٌ  َبْعَدُهؿْ  َيُؽقنُ  ُثؿَّ » - صَماَلصَميً  َأوْ  َمرل  َو

َٓ  َوَيُخقُكقنَ  ُيْستَْشَفُدوَن، َٓ  َوَيـِْذُرونَ  ُيْمَتَؿـُقَن، َو ـُ  فِقِفؿُ  ْظَفرُ َويَ  ُيقُفقَن، َو َؿ  شالسِّ

 متػؼ قمؾقف.

ًْ   قموئشي قمـو ؟ اًمـلوسِ  َأيي  : اًمـلبِلل  َرضُمٌؾ  ؾَمَلَل : ىَموًَم  اْلَؼْرنُ »: ىَموَل  ظَمػْمٌ

 .أظمرضمف مسؾؿ .شالثَّالُِث  ُثؿَّ  الثَّاكِل، ُثؿَّ  فِقِف، َأَكا الَِّذي

اًمؼدر وهذا مـ طمقٌ اجلؿؾي وإٓ ومؼد وىمع ذم زمـ اًمتوسمعلم سمدقمي اًمـصى و

ًمؽـ زمـفؿ ذم اجلؿؾي زمـ فمفقر ًمإلؾمالم  ,واخلقارج واعمرضمئي واعمعتزًمي وهمػم ذًمؽ

 واًمسـي.
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 ر من اـطعن يف اـصحابةاـتحذي

 اهتخذيز ًّ اهطعّ يف اهضخابة

 :قال 
ْْب ككَحَعِ بُ رِ كك بقكك ٍ بابت  َّ َ ْْ بَوقُككْ بَ كك

ب
َ ًكككَبتَِفَّْكككُ بَوَ ْكككَ حُب بوالبتَكككحُببَطفَّ

ب بت ُمِككنيُب ْْبَفَءككْ بَطَقككَ بت ككَ ْمُ ككِِْ  ْْ ببعَِ 
ب

كككحَعِ بَ ْمكككَ حُب بويفبتتَ كككْتِ بلٌيبابت  َّ
ب

ومقام جيى كحق مجقع اًمصحوسمي ومؼول  وسمعد اًمتخصقص واًمتػصقؾ قمؿؿ 

ظمػم إىمقال ٕن اهلل شمعومم  اًمقاضمى أن يؼقل اعمرء ذم صحوسمي رؾمقل اهلل 

 ىمؾقب ذم كظر  اهلل إن: دمسعقسمـ  قمبداهللاصطػوهؿ ًمـٍمة كبقف, وًمـنم ديـف ىمول: 

 سمعده اًمـوس ىمؾقب ذم كظر صمؿ سمعؾؿف واكتخبف سمرؾموًمتف ومبعثف , احمؿدً  وموظمتور اًمعبود

 ومفق طمسـو اعمممـقن رآه ومام , كبقف ووزراء ديـف أكصور ومجعؾفؿ ,أصحوسمف ًمف وموظمتور

 أظمرضمف أمحد. .ىمبقح اهلل قمـد ومفق ىمبقحو رأوه ومو طمسـ اهلل قمـد

ڦ  ڦ  ڦ    ڦ﴿يؼفؿ ىمول شمعومم: وطمرم اهلل شمعومم مشوىمتفؿ, وخموًمػي ـمر

  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 .[335اًمـسوء:]﴾ڍ

:  اهللِ َرؾُمقُل  ىَموَل : ىَموَل   هريرة أيب عـقمـ ؾمبفؿ, وم وَنك رؾمقل اهلل 

 مِثَْؾ  َأْكَػَؼ  َأَحَدُكؿْ  َأنَّ  َلقْ  بَِقِدهِ  َكْػِسل َفَقالَِّذي َأْصَحابِل، َتُسبُّقا َٓ  َأْصَحابِل، َتُسبُّقا َٓ »

َٓ  َأَحِدِهْؿ، ُمدَّ  َأْدَركَ  َما َذَهبًا، ُأُحدٍ   .متػؼ قمؾقف شَكِصقَػفُ  َو
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ـْ و  ـِ  ظَموًمِدِ  سَملْمَ  يَمونَ : ىَموَل   ؾَمِعقدٍ  َأيِب  قَم ـِ  َوسَملْمَ  اًْمَقًمِقِد, سْم مْحَ ـِ  قَمْبِداًمرل  قَمْقٍف  سْم

ٌء, ـْ  َأَحًدا َتُسبُّقا َٓ »:  اهللِ َرؾُمقُل  وَمَؼوَل  ظَموًمٌِد, وَمَسبلفُ  َرْ  َأَحَدُكؿْ  َفنِنَّ  َأْصَحابِل، مِ

َٓ  َأَحِدِهْؿ، ُمدَّ  َأْدَركَ  َما َذَهبًا، ُأُحدٍ  مِثَْؾ  َأْكَػَؼ  َلقْ   أظمرضمف مسؾؿ. شَكِصقَػفُ  َو

 :ومؼول شمعومم ,وأصمـك اهلل شمعومم قمغم اًمذيـ اشمبعقهؿ سمنطمسون وهؿ مستغػرون هلؿ

پ  ڀ  ڀ    پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴿

 .[31احلنم: ]﴾ٹ  ٹ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

واًمقاضمى قمؾقـو ذيمر حموؾمـفؿ, واًمؽػ قمـ مسووَيؿ, وقمدم اخلقض ومقام ؿمجر 

 .سمقـفؿ

ـْ : اًمقاؾمطقيىمول اسمـ شمقؿقي ذم  ـليِ  َأْهؾِ  ُأُصقلِ  َوِم  ىُمُؾقهِبِؿْ  َميُ ؾَماَل  َواجْلاََمقَميِ  اًمسي

ٱ  ﴿ :شَمَعومَم  ىَمْقًمِفِ  ذِم  سمِفِ  اهلُل َوَصَػُفؿُ  يَماَم  , اهللِ َرؾُمقلِ  َْٕصَحوِب  َوَأًْمِسـَتِِفؿْ 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

: ىَمْقًمِفِ  ذِم   اًمـلبِلِّ  َوـَموقَميَ  ,﴾ٹ  ٹ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ

 ُمدَّ  َبَؾغَ  َما َذَهبًا ُأُحدٍ  مِثَْؾ  ْكَػَؼ أَ  َأَحَدُكؿْ  َأنَّ  َلقْ  بِقَِدهُ  َكْػِسل َفَقالَِّذي َأْصَحابِل َتُسبُّقا َٓ »

ـليُ  اًْمؽَِتوُب  سمِفِ  ضَموءَ  َمو َوَيْؼَبُؾقنَ . شَكِصقَػفُ  َوٓ َأَحِدِهؿْ  ـْ  َواإِلمْجَوعُ  َواًمسل  وَمَضوِئؾِِفؿْ  ِم

 .َوَمَراشمِبِِفؿْ 

ُؾقنَ  ـْ  َوُيَػضِّ ـْ  َأْكَػَؼ  َم ـْ  قَمغَم  َوىَموشَمَؾ  إ يِ احْلَُدْيبِقَ  ُصْؾُح  َوُهقَ  إ اًْمَػْتِح  ىَمْبؾِ  ِم  َأْكَػَؼ  َم

ـْ  ُمقنَ . َوىَموشَمَؾ  سَمْعدُ  ِم ـَ عمُ ا َوُيَؼدِّ  سَمْدرٍ  َْٕهؾِ  ىَموَل  اهللَ سمَِلنل  َوُيْمِمـُقنَ . إَْكَصورِ  قَمغَم  َفوضِمِري

 َٓ  سمَِلكلفُ وَ . شَلُؽؿْ  َغَػْرُت  َفَؼدْ  ؛ِشئْتُؿ َما اْطَؿُؾقا»:  - قَمنَمَ  َوسمِْضَعيَ  صَماِمَئيٍ صَماَل  َويَموُكقا -

ًَ  سَموَيعَ  َأطَمدٌ  اًمـلورَ  َيْدظُمُؾ  َجَرِة؛ حَتْ  ؿْ َريِضَ اهلُل قَمـْفُ  ًَمَؼدْ  سَمْؾ  , اًمـلبِلي  سمِفِ  َأظْمؼَمَ  يَماَم  اًمشل
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ـْ  َأيْمَثرَ  َويَموُكقا قَمـُْف, َوَرُوقا ـْ  سمِوجْلَـليِ  َوَيْشَفُدونَ  .موَِئي َوَأْرسَمعِ  َأًْمٍػ  ِم  َرؾُمقُل  ًَمفُ  ؿَمِفدَ  عمَِ

ِة, , اهللِ ًِ  يَموًْمَعنَمَ ـِ  َوصَموسمِ ـِ  ىِمْقسِ  سْم ٍس, سم ِهؿ ؿَمامل ـَ  َوهَمػْمِ َحوسَميِ  مِّ  .اًمصل

ونَ  ـْ  اًمـلْؼُؾ  سمِفِ  شَمَقاشَمرَ  سماَِم  َوُيِؼري ـِ  قَمكِمِّ  ْمِمـلِمَ عمُ ا َأِمػمِ  قَم هِ   ـَموًمٍِى  َأيِب  سْم ـْ  َوهَمػْمِ  َأنل  ِم

يِ  َهِذهِ  ظَمػْمَ   ؛ سمَِعكِمٍّ  َوُيَرسمُِّعقنَ  سمُِعْثاَمَن, َوُيَثؾُِّثقنَ . قُمَؿرُ  صُمؿل  ,َأسُمقسَمْؽرٍ  :َكبِقَِّفو سَمْعدَ  إُمل

ًْ  يَماَم  َحوسَميُ  َأمْجَعَ  َويَماَم  أصَموُر, قَمَؾْقفِ  َدًمل  سَمْعَض  َأنل  َمعَ . اًْمَبْقَعيِ  ذِم  قُمْثاَمنُ  شَمْؼِديؿِ  قَمغَم  اًمصل

ـليِ  َأْهؾِ  َػوىِمِفؿْ  سَمْعدَ  -  َوقَمكِمٍّ  قُمْثاَمنَ  ذِم  اظْمَتَؾُػقا ىَمدِ  يَموُكقا اًمسي  سَمْؽرٍ  َأيِب  شَمْؼِديؿِ  قَمغَم  اشمِّ

ُاَم  - َوقُمَؿرَ  مَ  َأوْمَضُؾ؟ َأَيي , َرسملُعقا َأوْ  َوؾَمَؽُتقا,: قُمْثاَمنَ  ىَمْقمٌ  وَمَؼدل م سمَِعكِمٍّ  قَمؾِقًّو, ىَمْقمٌ  َوىَمدل

ُػقا َوىَمْقمٌ  ـِ . شَمَقىمل ًْ  َوإِنْ . قَمكِمٍّ  صُمؿل  قُمْثاَمَن, شَمْؼِديؿِ  قَمغَم  ـليِ اًمسي  َأْهؾِ  َأْمرُ  اؾْمَتَؼرل  ًَمؽِ  َهِذه يَموَك

ًْ  إ َوقَمكِمٍّ  قُمْثاَمنَ  َمْسَلًَميُ  إ ْسَلًَميُ عمَ ا ـَ  ًَمْقَس تِل إُُصقلِ  ِم  قِمـْدَ  ومِقَفو َخوًمُِػ عمُ ا ُيَضؾلُؾ  اًمل

ـليِ  َأْهؾِ  مُجُْفقرِ  ـِ . اًمسي تِل ًَمِؽ اَل  يُ َمْسَلًمَ : ومِقَفو ُيَضؾلُؾ  اًمل ُؿْ  َوَذًمَِؽ  وَمِي,اخْلِ  َأنل  ُيْمِمـُقنَ  َأَنل

ـْ . قَمكِمٌّ  صُمؿل  قُمْثاَمُن, صُمؿل  َوقُمَؿُر, ,َأسُمقسَمْؽرٍ  : اهللِ  َرؾُمقلِ  سَمْعدَ  اخْلَؾِقَػيَ  ـَ  َوَم  وَميِ ظِماَل  ذِم  ـَمَع

ـْ  َأطَمدٍ  ؛ ِم
ِ
ـْ  َأَوؾي  وَمُفقَ  َهُمٓء  .َأْهؾِفِ  مِحَورِ  ِم

ًِ سمَ  َؾ إَأهْ  َوَُيِبيقنَ  ْقََنُْؿ, , اهللِ َرؾُمقلِ  ْق َػُظقنَ  َوَيَتَقًمل  قلِ إَرؾُم  َوِصقليِ  ومِقِفؿْ  َوََيْ

ٌُ  : اهللِ ُرُكؿُ »: ظُمؿٍّ  هَمِديرِ  َيْقمَ  ىَموَل  طَمْق  ًمِْؾَعبلوسِ  َأْيًضو َوىَموَل . شَبْقتِل َأْهؾِ  فِل اللَ  ُأَذكِّ

ف ُػق ىُمَرْيشٍ  سَمْعَض  َأنل  إًَِمْقفِ  اؿْمَتَؽك َوىَمدِ  إ قَمؿِّ  بِقَِدِه؛ َكْػِسل َوالَِّذي»: وَمَؼوَل  إ َهوؿِمؿٍ  سَمـِل جَيْ

  ُيِحبُّقُكْؿ؛ َحتَّك ُيْممِـُقنَ  َٓ 
ِ
 إِْسَؿاِطقَؾ، َبـِل اْصَطَػك اللَ  إِنَّ »: َوىَموَل . شَولَِؼَراَبتِل لل

ـْ  َواْصَطَػك ـْ  َواْصَطَػك كِـَاَكَة، إْسَؿاِطقَؾ  َبـِل مِ ـْ  اْصَطَػكوَ  ُقَرْيًشا، كِـَاَكةَ  مِ  ُقَرْيشٍ  مِ

ـْ  َواْصَطَػاكِل َهاِشٍؿ، َبـِل  .شَهاِشؿٍ  َبـِل مِ

ْقنَ  َفوِت   اهللِ َرؾُمقلِ  َأْزَواَج  َوَيَتَقًمل ـل  َوُيْمِمـُقنَ  ْمِمـلَِم,عمُ ا ُأمل ُ  ذِم  َأْزَواضُمفُ  سَمَلَنل

َٓ  َأيْمَثرِ  ُأمل   ظَمِدجَييَ  ظُمُصقًصو: أظِمَرةِ  َل  ِدِه,َأْو ـَ  ـْ مَ  َوَأول  َأْمِره, قَمغَم  َوَدهُ وَوقمَ  سمِفِ  آَم
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يَؼيَ . اًْمَعوًمَِقيُ  ـِْزًَميُ عمَ ا ِمـْفُ  هَلَو َويَمونَ   دِّ ًَ  َواًمصِّ يِؼ  سمِـْ دِّ تِل , اًمصِّ  : اًمـلبِلي  ومِقَفو ىَموَل  اًمل

 .شالطََّعامِ  َسائِرِ  َطَؾك الثَِّريدِ  َكَػْضؾِ  الـَِّساءِ  َطَؾك َطائَِشةَ  َفْضُؾ »

ـْ  ونَ ءُ َوَيَتؼَمل  َواومِضِ  ـَمِريَؼيِ  ِم ـَ  اًمرل ِذي َحوسَميَ  ُيْبِغُضقنَ  اًمل  َوـَمِريَؼيِ . َوَيُسبيقََنُؿْ  اًمصل

ـَ  اًمـلَقاِصِى  ِذي ًِ  َأْهَؾ  ُيْمُذونَ  اًمل  سَملْمَ  ؿَمَجرَ  قَمامل  َوُيْؿِسُؽقنَ . قَمَؿؾٍ  َأوْ  سمَِؼْقلٍ  اًْمَبْق

َحوسَمِي, يَ عمَ ا أصَمورَ  َهِذهِ  إِنل : َوَيُؼقًُمقنَ  اًمصل  َمو َوَمـَْفو يَمِذٌب, ُهقَ  َمو ِمـَْفو َمَسوِوَيِؿْ  ذِم  ْرِويل

َ  َوُكِؼَص  ومِقفِ  ِزيدَ  ىَمدْ  ـْ  َوهُمػمِّ ِحقُح  َوضْمِفِف, قَم و: َمْعُذوُرونَ  ومِقفِ  ُهؿْ  ِمـْفُ  َواًمصل  جُمَْتِفُدونَ  إِمل

و ُمِصقُبقَن, عَ  َوُهؿ. خُمْطُِئقنَ  جُمَْتِفُدونَ  َوإِمل ـَ  َواطِمدٍ  يُمؾل  َأنل  َيْعَتِؼُدونَ  َٓ  َذًمَِؽ  مل  ِم

َحوسَميِ  ـْ  َمْعُصقمٌ  اًمصل ُكقُب  قَمَؾْقِفؿُ  جَيُقزُ  سَمْؾ  َوَصَغوِئِرِه؛ اإِلصْمؿِ  يَمَبوِئرِ  قَم . اجْلُْؿَؾيِ  ذِم  اًمذي

ـَ  َوهَلُؿ َقاسمِِؼ  مِّ  طَمتلك ,- َصَدرَ  إِنْ  - ِمـُْفؿْ  َيْصُدرُ  َمو َمْغِػَرةَ  ُيقضِمُى  َمو َواًْمَػَضوِئؾِ  اًمسل

ُؿْ  ـَ  هَلُؿ ُيْغَػرُ  إَنل قَِّئوِت  مِّ ـْ  ُيْغَػرُ  َٓ  َمو اًمسل ـَ  هَلُؿ َٕنل  سَمْعَدُهْؿ؛ عمَِ تِل احْلََسـَوِت  مِّ  مَتُْحق اًمل

قَِّئوِت  ـْ  ًَمْقَس  َمو اًمسل ًَ  َوىَمدْ . سَمْعَدُهؿْ  عمَِ ُؿْ   اهللِ َرؾُمقلِ  سمَِؼْقلِ  صَمَب  َوَأنل  اًْمُؼُروِن, ظَمػْمُ  َأَنل

ـْ  دل عمُ ا ـْ  َأوْمَضَؾ  يَمونَ  سمِفِ  َق شَمَصدل  إَذا َأطَمِدِهؿْ  ِم  يَمونَ  إَِذا صُمؿل . سَمْعَدُهؿْ  مِمـل َذَهًبو ُأطُمدٍ  ضَمَبؾِ  ِم

ـْ  َصَدرَ  ىَمدْ   ًَمُف؛ هُمِػرَ  َأو مَتُْحقُه, سَمَحَسـَوٍت  َأشَمك َأوْ  ِمـُْف, شَموَب  ىَمدْ  وَمَقُؽقنُ  َذْكٌى؛ َأطَمِدِهؿْ  ِم

دٍ  سمَِشَػوقَميِ  َأوْ  تِِف,ؾَموسمِؼَ  سمَِػْضؾِ   سمَِباَل  اسْمُتكِمَ  َأوِ  سمَِشَػوقَمتِِف, اًمـلوسِ  َأطَمؼي  ُهؿْ  اًملِذي  حُمَؿل
ٍ
 ذِم  ء

ْكَقو رَ  اًمدي ُكقِب  ذِم  َهَذا يَمونَ  وَمنَِذا. قَمـْفُ  سمِفِ  يُمػِّ َؼِي؛عمُ ا اًمذي تِل إُُمقرُ  وَمَؽْقَػ  َحؼل  ومِقَفو يَموُكقا اًمل

ـَ  . مْغُػقرٌ  َواخْلََطلُ  َواطِمٌد, َأضْمرٌ  وَمَؾُفؿْ  َأظْمَطُموا؛ َوإِنْ  َأضْمَراِن, وَمَؾُفؿْ  وسُمقاَأَص  إنْ : جُمَْتِفِدي

ـْ  ُيـَْؽرُ  اًملِذي اًْمَؼْدرَ  إِنل  صُمؿل   اًْمَؼْقمِ  وَمَضوِئؾِ  ضَمـِْى  ذِم  َمْغُػقرٌ  َكْزرٌ  ىَمؾِقٌؾ  سَمْعِضِفؿْ  ومِْعؾِ  ِم

ـَ  َوحَمَوؾِمـِِفْؿ؛ َفودِ  ؾُمقًمِِف,َورَ  سمِوهلِل, اإِلياَمنِ  ِم ْجَرِة, ؾَمبِقؾِِف, ذِم  َواجْلِ ِة, َواهْلِ  َواًْمِعْؾؿِ  َواًمـيٍْمَ

وًمِِح  َواًْمَعَؿؾِ  اًمـلوومِِع, ـل  َوَمو َوسَمِصػَمٍة, سمِِعْؾؿٍ  اًْمَؼْقمِ  ؾِمػَمةِ  ذِم  كلَظرَ  َوَمـ. اًمصل  قَمَؾْقِفؿ اهلُل َم

ـَ  سمِفِ  ُؿْ  َيِؼقـًو قَمؾِؿَ  اًْمَػَضوِئِؾ؛ ِم ؛ سَمْعدَ  اخْلَْؾِؼ  ظِمػْمُ  َأَنل
ِ
 ِمْثُؾُفْؿ, َيُؽقنُ  َوٓ يَمونَ  َٓ  إَْكبَِقوء



          87 
 

 

 اـتحذير من اـطعن يف اـصحابة

ُؿُ  ْػَقةُ  َوَأَنل ـْ  اًمصل يِ  َهِذهِ  ىُمُرونِ  ِم تِل إُمل اكتفك  .اهللِ قَمغَم  َوَأيْمَرُمَفو إَُمؿِ  ظَمػْمُ  ِهَل  اًمل

 .وكؼؾتف سمتاممف ًمـػوؾمتف

حابِة َتْؿَدُح ) :قوله ک  ﴿ىمقل اهلل شمعومم:  مثؾ يشػم إمم( ويف الَػْتِح آٌي يف الصَّ

ڱ  ڱ    گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ک  ک  گ

 .[31اًمػتح:]﴾ں  ں  ڻ  ڻ

ڀ  ٺ  ٺ    ڀ  ڀڀ  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴿وىمقًمف: 

ڦڦ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٺ  ٺ  ٿ

چ  چ  چ  ڇ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎ    ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇ  ڇ

 .[2٠اًمػتح:]﴾ڑ

سمـ  وىمد شمقؾمعً ذم ذيمر ومضوئؾفؿ ومو هلؿ ذم ذطمل ًمعؼقدة اإلموم حمؿد

, ويمذا ذم ذطمل ًمؾسـي ًمؾؼمهبوري وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ قمبداًمقهوب اًمـجدي 

 سموهلل.
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 اإلمياْ باهقدر

 :قال 
بو َِتَءككككَ ِِبت ْءككككُ وِِبأيِْءككككْوب ا َّككككهُب

ب
يكككُوبأْفكككََّ ُبِدََعَقككك يكككِوبوت ر بُ ب ْءكككِ بت ر

ب
ًمؾؽوئـوت وهق أطمد أريمون اإليامن  أي واقمتؼد سموًمَؼدِر اًمذي هق شمؼدير اهلل 

وذم طمديٌ قمؿر قمـد  ,[11]إطمزاب:﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ :اًمستف ىمول اهلل 

ْٔ َأْن » :مسؾؿ ، َوَمَلئَِؽتِِف، َوُكُتبِِف، َوُرُسؾِِف، َواْلَقْقِم ا
ِ
ـَ بِالل

ـَ بِاْلَؼَدِر ُتْممِ
ِخِر، َوُتْممِ

هِ  ُكؾُّ َشْلٍء بَِؼَدٍر، َحتَّك اْلَعْجِز َواْلَؽقِْس، َأِو » :وذم طمديٌ اسمـ قمؿر ,شَخقِْرِه َوَشرِّ

 ذِم  يُمـلو: ىَموَل  اًمصحقحلموذم طمديٌ قمكم ذم  ,أظمرضمف مسؾؿ شاْلَؽقِْس َواْلَعْجزِ 

ٌة, َوَمَعفُ  طَمْقًَمُف, َوىَمَعْدَكو وَمَؼَعدَ   بِلي اًمـل  وَمَلشَموَكو اًمَغْرىَمِد, سَمِؼقعِ  ذِم  ضَمـَوَزةٍ  َس  خِمٍَْمَ  وَمـَؽل

ًُ  وَمَجَعَؾ  شمِِف, َيـُْؽ ـْ  مِـُْؽؿْ  َما»: ىَموَل  صُمؿل  سمِِؿْخٍَمَ ـْ  َما َأَحٍد، مِ َّٓ  َمـُْػقَسةٍ  َكْػسٍ  مِ  ُكتَِب  إِ

ـَ  َمَؽاُكَفا َّٓ  َوالـَّاِر، الَجـَّةِ  مِ  ,هللِا َرؾُمقَل  َيو: َرضُمٌؾ  وَمَؼوَل  شَسِعقَدةً  َأوْ  َشِؼقَّةً  ُكتَِب  َقدْ  َوإِ

ـْ  اًمَعَؿَؾ؟ َوَكَدعُ  يِمَتوسمِـَو قَمغَم  َكتلؽُِؾ  َأوَماَل  ـْ  ِمـلو يَمونَ  وَمَؿ َعوَدةِ  َأْهؾِ  ِم  قَمَؿؾِ  إمَِم  وَمَسَقِصػمُ  اًمسل

َعوَدِة, َأْهؾِ  و اًمسل ـْ  َوَأمل ـْ  ِمـلو يَمونَ  َم َؼوَوةِ  َأْهؾِ  ِم َؼوَوِة, َأْهؾِ  قَمَؿؾِ  إمَِم  ػمُ وَمَسَقِص  اًمشل  اًمشل

ا»: ىَموَل  َعاَدةِ  َأْهُؾ  َأمَّ ُرونَ  السَّ َعاَدِة، لَِعَؿؾِ  َفُققَسَّ ا السَّ َؼاَوةِ  َأْهُؾ  َوَأمَّ ُرونَ  الشَّ  لَِعَؿؾِ  َفقَُقسَّ

َؼاَوةِ   أَيَي. [3-5:اًمؾقؾ]﴾ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ﴿: ىَمَرأَ  صُمؿل  شالشَّ

 .وأن اخلػم واًمنم مـف  وئرون ذم ىمدر اهلل ومعؾؿ مـ هذا أن اًمـوس ؾم

إمم مو جيى اقمتؼوده ذم سموب اإليامن سموًمؼدر, ومؼد وؾ ومقف أكوس وطمور  وأؿمور 

 ومقف آظمرون, واًمـوس ذم اًمؼدر صمالصمي أىمسوم:
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يؼول هلؿ: اًمـػوة وهؿ و اًمؼسؿ إول: كػوة اًمؼدر, وهؿ مو يسؿقن سموًمؼدريي,

ُ  هِ ذِ هَ  قُس جُ مَ  ةُ يَ رِ دَ ؼَ الْ » ىمول  اًمـبل قمـ: قمؿر اسمـجمقس هذه إمي حلديٌ  ْٕ  ،ةِ مَّ ا

أظمرضمف أسمق داود, وهمٓء  .شؿْ وهُ دُ فَ ْش تَ  َل فَ  قااتُ مَ  نْ إِ وَ  ،ؿْ وهُ قدُ عُ تَ  َل فَ  قاُض رِ مَ  نْ إِ 

 يـؼسؿقن إمم ىمسؿلم:

وهؿ اًمذيـ زقمؿقا أن اهلل ٓ يعؾؿ إمقر إٓ سمعد  ,اًمؼسؿ إول: كػوة اًمعؾؿ

ؿ أين ومنذا ًمؼقً أوًمئؽ وملظمؼمهؿ اًمذيـ ىمول اسمـ قمؿر ومقفؿ: طمدوصمفو, وهمٓء ه

قمؿر ًمق أن ٕطمدهؿ مثؾ سمـ  قمبداهللواًمذي َيؾػ سمف  ,سمريء مـفؿ, وأَنؿ سمرآء مـل

 .مو ىمبؾ اهلل مـف طمتك يممـ سموًمؼدرو وملكػؼف أطمد ذهبً 

وهؿ اًمذيـ يزقمؿقن أن إمر أكػ, وىمد ذيمر اًمعؾامء أن هذه اًمطوئػي اكدصمرت 

همػمه: كوفمروهؿ سموًمعؾؿ ومنن أىمروا سمف ظمصؿقا, و قمبد اًمعزيزسمـ  , ىمول قمؿرواهلل أقمؾؿ

وإن أكؽروه يمػروا, شمؼقل ًمف: اهلل يعؾؿ إؿمقوء ىمبؾ وىمققمفو أو ٓ يعؾؿفو؟ ومنن ىموًمقا: 

يعؾؿ, ظمصؿقا, وًمزمفؿ إصمبوت اًمؼدر, وإن ىموًمقا: ٓ يعؾؿ يمػروا؛ َٕنؿ يمذسمقا سمؼقل 

ېئ    ۈئ  ېئ ۆئۆئ  ۈئ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ﴿: اهلل 

, إمم همػم ذًمؽ [2٠اًمبؼرة:]﴾ی  ی  ی  ی﴿وىمقل اهلل شمعومم:  ,[5٠]إكعوم:﴾ېئ

 مـ أيوت وإطموديٌ.

واًمثوين: كػوة اخلؾؼ اًمذيـ يزقمؿقن أن أومعول اًمعبود همػم خمؾقىمي هلل شمعومم, مع أن 

ک  ک    ک﴿, [٠3]اًمصووموت:﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴿اهلل شمعومم يؼقل: 

 أومعول ظمؾؼذم  شفِ تِ عَ ـْ َص وَ  عٍ اكِ َص  ؾِّ كُ  ُؼ الِ َخ  اللُ » :, وذم احلديٌ[32]اًمزمر:﴾گ

شمـزيف اهلل  :وؿمبفتفؿ ,وهمٓء ُواّلل  اعمعتزًمي ومـ إًمقفؿ ,قمـ طمذيػي  اًمعبود

قمـد مسؾؿ وومقف  صمؿ هؿ أيًضو يستدًمقن سمؿثؾ طمديٌ قمغم  -زقمؿقا  -شمعومم 

 ًمقس واًمنم) :ىمقًمف وأمومـفو:  ,وىمد أضموب قمـف اًمعؾامء سملضمقسمي شَؽ قْ لَ إِ  َس قْ لَ  رُّ الشَّ وَ »
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 وظمؾؼف شمعومم اهلل ومعؾ اعمحدصموت يمؾ أن احلؼ أهؾ مذهى ٕن شملويؾف جيى ومؿام (إًمقؽ 

 ٓ معـوه :أطمدهو :أىمقال َخسي وومقف ,شملويؾف جيى وطمقـئذ ,وذهو ظمػمهو ؾمقاء

 ,راهقيفسمـ  ؾمحؼإو ,ؿمؿقؾسمـ  واًمـض ,أمحدسمـ  اخلؾقؾ ىموًمف ,إًمقؽ سمف يتؼرب

 اًمشقخ طمؽوه - واًمثوين .وهمػمهؿ ,وإزهري ,ظمزيؿيسمـ  أسمقسمؽرو ,معلمسمـ  وَيقك

 :يؼول ٓ ,كػرادها قمغم إًمقؽ يضوف ٓ :معـوه - وأيًض  همػمه وىموًمف ,اعمزين قمـ أسمقطمومد

 ورب ,رء يمؾ ظموًمؼ يمون نإو ,هذا وكحق ,اًمنم رب ويو ,واخلـوزير اًمؼردة ظموًمؼ يو

 ,إًمقؽ يصعد ٓ واًمنم :معـوه :ٌواًمثوًم .اًمعؿقم ذم اًمنم يدظمؾ وطمقـئذ ,رء يمؾ

 سموًمـسبي اذًّ  ًمقس واًمنم :معـوه :واًمراسمع .اًمصوًمح واًمعؿؾ اًمطقى اًمؽؾؿ يصعد إكام

 .. أوموده اًمـقوياعمخؾقىملم إمم سموًمـسبي ذ هق وإكام ,سموًمغي سمحؽؿي ظمؾؼتف ومنكؽ ؛إًمقؽ

ف واًمؼسؿ اًمثوين: اًمؼدريي اجلؼميي: اًمذيـ يزقمؿقن: أن اإلكسون جمبقر, وًمقس ًم

اظمتقور, وٓ ومعؾ, وٓ اؾمتطوقمي, وٓ إرادة, وهق يموًمريشي ذم مفى اًمريح, أو يموعمقً 

 سملم يدي اًمغوؾمؾ, وهمٓء والل وهؿ اجلفؿقي وإؿموقمرة, وإوًمقن: هؿ اعمعتزًمي.

 وموًمـػوة واجلؼميي قمغم ـمرذم كؼقض.

وؾمقليت  , وطمؼ سملم سموـمؾلم.هدى سملم والًمتلم وهؿ أهؾ اًمسـيواًمؼسؿ اًمثوًمٌ: 

 ون ـمريؼفؿ ذم هذا اًمبوب.سمق

واًمؼدر: هق قمؾؿ اهلل وهه مل يطؾع قمؾقف كبًقو مرؾماًل وٓ مؾًؽو مؼرسًمو, ومراشمى 

 اًمؼدر أرسمعي:

يعؾؿ مو يمون ومو يؽقن, سمؾ أقمظؿ مـ ذًمؽ:  إول: اًمعؾؿ, وذًمؽ أن اهلل 

ؿ خمؼًما قمـ اعمنميملم, عمو ـمؾبقا رده يعؾؿ مو مل يؽـ ًمق يمون يمقػ يؽقن, ىمول اهلل 
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ی  ی  ﴿, [21]إكعوم:﴾ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴿إمم اًمدكقو: 

 .[323 ]اًمـسوء:﴾ے  ھ  ھ  ھ  ے﴿, [212:اًمبؼرة]﴾جئ  حئ

ىمول ًمف: ايمتى, ىمول اًمؼؾؿ: ومو أيمتى؟ اهلل شمعومم اًمؼؾؿ,  ظمؾؼ ومؾاماًمثوين: اًمؽتوسمي,  

قمبودة  ىمول: ايمتى مو يمون ومو يؽقن, إمم ىمقوم اًمسوقمي, أظمرضمف أسمق داوود وهمػمه قمـ

 ومجعؾ اًمؼؾؿ يؽتى مو يمون ومو يؽقن. 

 يؼقل  اهلل رؾمقل ؾمؿعًقمؿرو قمـد مسؾؿ ىمول: سمـ  وذم طمديٌ قمبداهلل

 ىمول ؾمـي أًمػ سمخؿسلم وإرض اًمساموات خيؾؼ أن ىمبؾ اخلالئؼ مؼودير اهلل يمتى

 اعموء قمغم وقمرؿمف

هذه  إذن وموهلل يعؾؿ أومعول اًمعبود, ويعؾؿ اًمؽؾقوت واجلزئقوت, صمؿ اًمؼؾؿ يمتى

َٓ ذِم }ىمول شمعومم:  إمقر اًمتل أمره اهلل سمؽتوسمتفو َْرِض َو ْٕ ـْ ُمِصقَبٍي ذِم ا َمو َأَصوَب ِم

َأَهو إِنل َذًمَِؽ قَمغَم اهلللِ َيِسػٌم  ـْ ىَمْبِؾ َأْن َكؼْمَ ٓل ذِم يِمَتوٍب ِم  .[22]احلديد:  {َأْكُػِسُؽْؿ إِ

 أطمد ذم هذا اًمؽقن يستطقع أن اًمثوًمٌ: اإليامن سمؿشقئي اهلل شمعومم اًمـوومذة, وٓ

, 11:اإلكسون]﴾چ  چ  چ  ڃ  ڃ  چ﴿خيرج قمـ مشقئي اهلل, ىمول اهلل: 

, وىمول [251]اًمبؼرة:﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴿, [2٠اًمتؽقير:

 .[33]اًمؼموج:﴾ۇ  ۇ  ۆ﴿شمعومم: 

اًمراسمع: اخلؾؼ, وهل أن اهلل ظمؾؼ أومعول اًمعبود, ظمػمهو وذهو, وطمؾقهو ومرهو, 

ک  ک    ک﴿, [٠3]اًمصووموت:﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴿شمعومم:  ىمول

أظمرضمف اًمبخوري ذم  شفِ تِ عَ ـْ َص وَ  عٍ اكِ َص  ؾِّ كُ  ُؼ الِ َخ  اللُ » :, وذم احلديٌ[32]اًمزمر:﴾گ

 .إدب قمـ طمذيػي 
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وؾمبى والل أهؾ اًمبدع ذم هذا اًمبوب, اًمؼدريي اًمـػوة, واًمؼدريي اعمثبتي  أي  

 اجلؼميي رء واطمد, طمقٌ ضمعؾقا اًمؼدر هق حمبي اهلل شمعومم.

وموشمػؼقا قمغم أن اًمؼدر هق حمبي اهلل, صمؿ اظمتؾػقا, ومؼوًمً اًمؼدريي اًمـػوة: اهلل ٓ َيى 

ٓ خيؾؼ إٓ مو  كً اًمـتقجي اهلل اًمنم, وإكام َيى اخلػم. ومؾام ىموًمقا هبذه اعمؼدمي, يمو

 َيى.

إذن: أومعول اًمعبود: اًمنميرة قمـدهؿ ًمقسً مـ ظمؾؼ اهلل؛ ٕن اهلل ٓ خيؾؼ إٓ مو 

َيى, وموخلػم مـ ظمؾؼ اهلل, واًمنم ًمقس سمخؾؼ هلل, ومنذا ىمقؾ هلؿ: مـ اًمذي ظمؾؼ اًمنم؟ 

 ىموًمقا: اًمعبود أكػسفؿ سمؾ اكؽر سمعضفؿ ظمؾؼ اهلل ًمؾخػم واًمنم.

ؿق جمقس هذه إمي إٓ هلذا, اعمجقس يزقمؿقن أن ًمؾؽقن ظموًمؼلم: إذن: مو ؾم

ظموًمؼ اخلػم وهق اًمـقر وظموًمؼ اًمنم وهق اًمظؾؿي, ومفمٓء واومؼقا اعمجقس, ومؾفذا ضموء 

ُ  هِ ذِ هَ  قُس جُ مَ  ةُ يَ رِ دَ ؼَ الْ »ذم احلديٌ:  ْٕ  َل فَ  قااتُ مَ  نْ إِ وَ  ،ؿْ وهُ قدُ عُ تَ  َل فَ  قاُض رِ مَ  نْ إِ  ،ةِ مَّ ا

 .شؿْ وهُ دُ فَ ْش تَ 

صػقان: اًمؼدر هق حمبي اهلل, ومو مـ رء سمـ  وىموًمً اًمؼدريي اجلؼميي أشمبوع اجلفؿ

ذم هذا اًمؽقن إٓ وَيبف اهلل, وموًمـتقجي قمـدهؿ اًمزكو َيبف اهلل, واًمؽػر َيبف اهلل, 

وإصـوم َيبفو اهلل, وإسمؾقس َيبف اهلل, ويمؾ رء قمـدهؿ َيبف اهلل, ومعـدهؿ اًمطوئع 

اسمـ اًمؼقؿ مـ ؿمـوقمتفؿ: أن رضماًل رأى قمغم امرأشمف آظمر,  واًمعويص ؾمقاء, طمتك ذيمر

ومؼول هلو: يو قمدوة اهلل! شمػجريـ وأكو أكظر, ومؼوًمً ًمف: اخلػمة ومقام اظمتوره اهلل, ومؼول هلو: 

صحقح, اخلػمة ومقام اظمتوره اهلل, وىمول: واهلل هلذه اًمؽؾؿي مـؽ أطمّى إزم مـ اًمدكقو ومو 

 ومقفو.
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ومؼول ًمف: يو ًمئقؿ شمػجر سمسقدشمؽ؟! ومؼول ًمف: يو رآه ؾمقده وهق قمغم ؾمقدشمف, وآظمر 

 ؾمقدي اخلػمة ومقام اظمتوره اهلل, ىمول: أكً طمر ًمقضمف اهلل ٓقمتؼودك هذا آقمتؼود!

 , طمتك ىمول سمعضفؿ: قمبداهللويصػم اإلكسون قمـدهؿ ممدوطًمو, قمبد صـام, أم 

ًُ ُمإإـَْػِعاًل ًمِإإإاَم َيـَْتإإوسُمـِل  َأْصإإَبْح

 

 وقَمإإإوُت ِمـْإإإُف وَمِػْعإإإكِم يُمؾيإإإُف ـمَ 

ًمؾؽوومريـ واعمجرملم,: ىمول سمعضفؿ:  واظمتؾػً اجلؼميي  ذم شمعذيى اهلل  

هؿ ٓ يستحؼقن اًمعذاب! معتؼديـ هلذا اًمؼقل و يعذهبؿ؛ ٕكف أراد هلؿ اًمعذاب

 اًمبوـمؾ:

ُب اًْمإإَقَرى  َوضَمإإوَز ًمِْؾَؿإإْقمَم ُيَعإإذِّ

 

َٓ ضُمْرٍم ضَمإَرى ـْ هَمػْمِ َمو َذْكٍى َو  ِم

 .[312آل قمؿران:]﴾ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴿قل: مع أن اهلل شمعومم يؼ 

هذا مـ أىمبح إىمقال طمقٌ وىمول سمعضفؿ: سمؾ هؿ مثوسمقن قمغم أي طمول, و 

 أن اهلل ُيثقى اًمؽػور اعمتققمدون سموًمـور وسمئس اًمؼرار.يزقمؿقن 
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   عقيدة أٓى اهضِة واجلٌاعة يف اهقدر

ـ اهلل, وأن اهلل شمعومم سمؽؾ رء قمؼقدة أهؾ اًمسـي ذم سموب اًمؼدر أن اخلػم, واًمنم م

 قمؾقؿ, وأن مو أصوب اعمرء مل يؽـ ًمقخطئف ومو أظمطله مل يؽـ ًمقصقبف.

 يـؼسم إغ ؾسؿع:  اـؼدرو

 اًمؼدر اًمنمقمل, وهق اعمرادف ًمؾؿحبي. اـؼسم إول:

 اًمؼدر اًمؽقين, وهق اعمرادف ًمؾؿشقئي. واـؼسم اـثاين:

: وهل إوامر واًمـقاهل, ومام أمر اهلل واًمؼدر اًمنمقمل يعؼم قمـف: سموإلرادة اًمنمقمقي

 سمف ذقًمو ومفق َيبف, ومو َنك اهلل قمـف ومفق يؽرهف وموًمصالة َيبفو اهلل, واًمزكو يؽرهف اهلل.

واهلل ظموًمؼ اخلػم واًمنم, واخلػم ُمراد ًمذاشمف, واًمنم ُمراد ًمغػمه, وهق واىمع سمؿشقئي 

 اهلل شمعومم وطمؽؿتف.

 :قمقي, وإرادة يمقكقي, ومـ اًمػروق سمقـفامإرادة ذ ؾسؿوا اإلرادة إغ إرادتع:و

اإلرادة اًمنمقمقي شمؽقن ذم اعمحبقب, واإلرادة اًمؽقكقي شمؽقن ذم اعمحبقب  إول:

 وهمػم اعمحبقب.

اإلرادة اًمنمقمقي ىمد شمؼع وىمد ٓ شمؼع, وموهلل يريد اإليامن مـ اًمـوس ذقًمو,  اـثاين:

مـ  , وهذا حتؼؼ[53]اًمذاريوت:﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ﴿وهلذا ىمول: 

 سمعض اًمـوس ٓ يمؾفؿ. 
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 طؼقدة أهل اـسـة واجلامطة يف اـؼدر

اإلرادة اًمؽقكقي: ٓسمد أن شمؼع, مثوًمف: أن اهلل يريد مـ زيد اإليامن, ومال يتخؾػ, 

وأراد مـ أيب ضمفؾ اًمؽػر, هؾ يؿؽـ ٕيب ضمفؾ أن يدظمؾ ذم اإلؾمالم, ٓ؛ وموإلرادة 

 اًمؽقكقي ٓسمد أن شمؼع.

ؿموء اهلل يمون ومو مل واإلرادة اًمؽقكقي هل اعمعؼم قمـفو سمؿشقئي اهلل, وهلذا يؼول: مو 

 يشل مل يؽـ.

 ىمول اًمشوومعل:

ًَ يَمإإإوَن َوإِْن مَلْ َأؿَمإإإلْ   َمإإإو ؿِمإإإْئ

 

ـْ  ًُ إِْن مَلْ شَمَشإإْل مَلْ َيُؽإإ  َوَمإإو ؿِمإإْئ

واإلرادة اًمؽقكقي واًمنمقمقي جيتؿعون ذم طمؼ اعمممـ اًمطوئع, وموهلل أراد ذقًمو  

 ويمقًكو مـ أيب سمؽر اإليامن, قمرومـو ذًمؽ ٕن أسمو سمؽر آمـ.

ىمون ذم طمؼ اًمؽوومر, وموهلل َيى مـ اًمؽوومر اإليامن, ويريده مـف ذقًمو, سمؿعـك وشمػؽم

أكف أمره سمف, ًمؽـ مو أراد ًمف اإليامن يمقًكو, وٓ وومؼف ًمإليامن ًمعؾؿف أكف ًمقس أهاًل 

 ًمإليامن.

 سمؼل مـ يؼقل: يمقػ يريد مـف اإليامن ومل يقومؼف؟

  وئ  وئ﴿ويؼقل:  ,[33اًمؼموج:]﴾ۇ  ۇ  ۆ﴿يؼقل قمـ كػسف:  ومـؼقل: اهلل 

, ظمؾؼ اخلؾؼ وهق أقمؾؿ هبؿ وسمؿصوحلفؿ, ومعؾؿ [21إكبقوء:]﴾ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

ًٓ  مـ هذا اخلػم ومقومؼف ًمؾخػم ومضاًل  مـف طمتك  مـف, وقمؾؿ مـ ذًمؽ اًمنم ومؾؿ يقومؼف قمد

 ىمول سمعضفؿ: 

سُمقا إِنْ  ُؿإإإقا َأوْ  وَمبَِعْدًمِإإإِف, قُمإإإذِّ  ُكعِّ

 

 اًمَقاؾِمإإعُ  اًْمَؽإإِريؿُ  َوُهإإقَ  وَمبَِػْضإإؾِفِ 
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واخلؾؼ مؾؽف وظمؾؼف, مـ ؿموء وومؼف وًمف احلؿد واًمشؽر, ومـ ؿموء مل يقومؼف وًمف  

ڤ  ڤ  ڤ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿ  ٿ﴿احلؿد قمغم يمؾ طمول ىمول شمعومم: 

 .[23اًمـقر:]﴾ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦ  ڦ  ڦ

صمؿ قمؼاًل ٓ جيى قمغم مـ دًمؽ قمغم مو ومقف مصؾحي كػسؽ أن يعقـؽ قمؾقف ومتـبف 

 ًمضالل اًمذيـ يؼقًمقن جيى قمغم اهلل شمعومم ومعؾ إصؾح ًمؾعبد.خترج مـ مزاًمؼ أهؾ ا
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 إثبات ؽتـة اـؼز واحلوض وادقزان

 إثبات فتِة اهقرب واحلوض وامليشاْ

 :قال 
َُْ كك ًت ًْتبوُق ُِْ ككَ ْنبَ  ككً ب َِككك بَوالبُ 

ب
َُْ كككك ُب بَوالبتحْلكككك َابوت ِكككككتَنبإ َّككككحَببُ 

ب
إليامن سموًمغقى: اإليامن ذم هذا إؿمورة إمم مو جيى قمؾقؽ اقمتؼوده, وهل داظمؾي ذم ا

ذم  سموعمالئؽي اًمذي ىمد ذيمر اهلل مـ أوصوومفؿ ذم اًمؼرآن اًمعظقؿ وهؽذا رؾمقًمف 

اًمسـي اعمطفرة مو يتبلم سمف ومسود ىمقل اًمػالؾمػي ومـ إًمقفؿ أن اعمالئؽي مو هل إٓ ىمقى 

اخلػم اعمقضمقدة ذم اعمخؾقىموت سمؾ هؿ ظمؾؼ مـ ظمؾؼ اهلل ظمؾؼفؿ مـ كقر يمام ذم طمديٌ 

وىمول   ﴾ڻ ڻ﴿  ﴾ٻ ٱ﴿رض اهلل قمـفو ىمول اهلل ذم أوصوومفؿ قموئشي 

  ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى﴿ وهؿ يمام ىمول اهلل   ﴾گ ک﴿

 ومـفؿ محؾي اًمعرش ومـفؿ اعمقيمؾقن سموًمؼطر ومـفؿ ظمزكي اًمـور واجلـي إمم همػم ذًمؽ

ويؽقن سموإليامن سمام قمؾؿـو  اإليامن هبؿ يؽقن سموإليامن هبؿ مجؾي وأَنؿ مـ ظمؾؼ اهلل و

أوصوومفؿ وأقمامهلؿ ومـفو آيامن سمؿـ قمرومـو مـ أؾمامئفؿ يمجؼميؾ قمؾقف اًمسالم مـ 

وهق أومضؾفؿ ومقؽوئقؾ وهق اعمؾؽ اعمقيمؾ سموعمطر وإهاومقؾ واكف اعمؾؽ اعمقيمؾ سموًمـػخ 

يتقؾمؾ إمم اهلل سمرسمقسمقتف هلؿ ومػل طمديٌ قموئشي قمـد  ذم اًمصقر وهلذا يمون اًمـبل 

الؾُفؿَّ َربَّ َجبَْرائِقَؾ، »ـ اًمؾقؾ يؼقل يمون إذا ىمول م مسؾؿ أن رؾمقل اهلل 

َفاَدِة، َأْكَت  َْرِض، َطالَِؿ اْلَغقِْب َوالشَّ ْٕ َؿاَواِت َوا َومِقَؽائِقَؾ، َوإِْسَرافِقَؾ، َفاصَِر السَّ

ـَ ا
ـَ ِطَباِدَك فِقَؿا َكاُكقا فِقِف َيْختَؾُِػقَن، اْهِدكِل لَِؿا اْختُؾَِػ فِقِف مِ بِنِْذكَِؽ، ؼِّ لحَ َتْحُؽُؿ َبْق

ـْ َتَشاُء إَِلك ِصَراٍط ُمْستَِؼقؿٍ   .شإِكََّؽ َتْفِدي َم
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 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ وهلؿ أضمـحي ىمول اهلل  

ضمؼميؾ ًمف ؾمتؿئي ضمـوح ؾموًدا  ورأى رؾمقل اهلل   [3وموـمر: ]﴾ھھ ھ ہ ہ

 اًمصحقحلمذم  قمظؿ ظمؾؼف مو سملم اًمسامء وإرض يمام صح قمـ قموئشي 

سمؿـؽر وكؽػم, دّل قمغم ذًمؽ طمديٌ أيب هريرة قمـد اًمؽممذي ويدظمؾ ذم ذًمؽ اإليامن 

 مؾؽون أشموه (أطمديمؿ ىمول أو) اعمقً ىمؼم إذا  اهلل رؾمقل ىمولوهمػمه, وًمػظف: 

 هذا ذم شمؼقل يمـً مو ومقؼقٓن اًمـؽػم وأظمر اعمـؽر ٕطمدمهو يؼول) أزرىمون أؾمقدان

 حمؿدا وأن اهلل إٓ إًمف ٓ أن أؿمفد ورؾمقًمف قمبداهلل هق يؼقل يمون مو ومقؼقل ؟اًمرضمؾ

 ذراقمو ؾمبعقن ىمؼمه ذم ًمف يػسح صمؿ هذا شمؼقل أكؽ كعؾؿ يمـو ىمد ومقؼقٓن ورؾمقًمف قمبده

 كؿ ومقؼقٓن ؟وملظمؼمهؿ أهكم إمم ارضمع ومقؼقل كؿ ًمف يؼول صمؿ ومقف ًمف يـقر صمؿ ؾمبعلم ذم

 ذًمؽ مضجعف مـ اهلل يبعثف طمتك إًمقف أهؾف أطمى إٓ يقىمظف ٓ اًمذي اًمعروس يمـقمي

 كعؾؿ يمـو ىمد ومقؼقٓن أدري ٓ مثؾف ومؼؾً يؼقًمقن اًمـوس ؾمؿعً ىمول وومؼومـ يمون وإن

 ومال أوالقمف ومقفو ومتختؾػ قمؾقف ومتؾتئؿ قمؾقف اًمتئؿل ًمألرض ومقؼول ذًمؽ شمؼقل أكؽ

 .ذًمؽ مضجعف مـ اهلل يبعثف طمتك معذسمو ومقفو يزال

ومؿـؽر وكؽػم مهو اعمؾؽون اعمقيمالن سمسمال اًمعبد ذم ىمؼمه: مـ رسمؽ؟ ومو ديـؽ؟   

 ومو كبقؽ؟ 

قمؾؿـو  ويتػرع مـ اإليامن سمؿـؽر وكؽػم اإليامن سمعذاب اًمؼؼم وكعقؿف, واًمـبل 

، رِ بْ ؼَ الْ  اِب ذَ طَ  ـْ مِ ، وَ ؿَ ـَّ فَ َج  اِب ذَ طَ  ـْ مِ  َؽ بِ  قذُ طُ ل أَ كِّ إِ  ؿَّ لؾفُ ا»أن كؼقل سمعد اًمتشفد: 

ذم اًمصحقح مـ طمديٌ أيب  شالِ جَّ الدَّ  قِح ِس الؿَ  ةِ ـَ تْ فِ  ـْ مِ وَ  ،اِت ؿَ الؿَ ا وَ قَ حْ الؿَ  ةِ ـَ تْ فِ  ـْ مِ وَ 

  اهللِ  َرؾُمقلِ  َمعَ  ظَمَرضْمـَوقموزب سمقون ذًمؽ ىمول: سمـ  , وذم طمديٌ اًمؼماءهريرة 

ـَ  َرضُمؾٍ  ضَمـَوَزةِ  ذِم  َْكَصورِ  ِم ْٕ , إمَِم  وَموْكَتَفْقـَو ا  , اهللِ َرؾُمقُل  وَمَجَؾَس : ىَموَل  ُيْؾَحدْ  َوعمَلو اًْمَؼؼْمِ

, ؾِمـَوُءورُ  قَمغَم  يَمَلنل  طَمْقًَمفُ  َوضَمَؾْسـَو ًُ  قُمقدٌ  َيِدهِ  َوذِم  اًمطلػْمَ  َرْأؾَمفُ  وَمَروَمعَ : ىَموَل  سمِفِ  َيـُْؽ
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 إثبات ؽتـة اـؼز واحلوض وادقزان

  اْسَتِعقُذوا»:َوىَموَل 
ِ
ـْ  بِالل ُجَؾ  َفنِنَّ  اْلَؼبِْر، َطَذاِب  مِ ـَ لؿُ ا الرَّ ـَ  اْكِؼَطاعٍ  فِل َكانَ  إَِذا ْممِ  مِ

ْكقَا، ـَ  َوإِْقَبالٍ  الدُّ ِخَرةِ  مِ ْٔ ـَ  َمَلئَِؽةٌ  فِ إَِلقْ  َكَزَلت ا َؿاءِ  مِ  َوَكَلنَّ  اْلُقُجقِه، بِقُض  السَّ

ْؿُس  ُوُجقَهُفؿُ  ـْ  َحـُقطٌ  َمَعُفؿْ  الشَّ ـٌ  ـَِّة،لجَ ا َحـُقطِ  مِ ـْ  َوَكَػ ـِ  مِ  َحتَّك ـَّةِ لجَ ا َكَػ

تَُفا: َفَقُؼقُل  َرْأِسفِ  ِطـْدَ  َيْجؾَِس  َحتَّك ْقِت لؿَ ا َمَؾُؽ  َيِجلءُ  ُثؿَّ  اْلبََصِر، َمدَّ  مِـْفُ  َيْجؾُِسقا  َأيَّ

قَِّبةُ  الـَّْػُس  ـَ  َمْغِػَرةٍ  إَِلك اْخُرِجل الطَّ   مِ
ِ
 َكَؿا َفَتِسقُؾ  َكْػُسفُ  َفتَْخُرُج : َقاَل  َوِرْضَقانٍ  الل

ـْ  اْلَؼْطَرةُ  َتِسقُؾ  َؼاِء، َفؿِ  مِ ـٍ  َصْرَفةَ  َيِدهِ  فِل َيَدْطَفا َلؿْ  َأَخَذَها َفنَِذا َفقَْلُخُذَها السِّ  تَّكَح  َطقْ

، َذلَِؽ  فِل َفقَْجَعَؾَفا َيْلُخَذَها ـِ  َكْػَحةِ  َكَلْصقَِب  مِـَْفا َويْخُرُج  ـُقِط،لحَ ا َذلَِؽ  َوفِل اْلَؽَػ

َْرضِ  َضْفرِ  َطَؾك ُوِجَدْت  مِْسٍؽ، ِريِح  ْٕ ونَ  َفَل  ا ـَ  بَِؿَْلٍ  َيُؿرُّ َّٓ  َلئَِؽةِ لؿَ ا مِ  َما: َقاُلقا إِ

يُح  َهِذهِ  قِّبَُة؟ الرِّ ـُ  ُفَلنُ : َفقَُؼقُلقنَ  الطَّ ـِ  ُفَلنِ  ْب ك َكانَ  الَِّذي َأْسَؿائِفِ  بَِلْحَس  فِل بَِفا ُيَسؿَّ

ْكقَا َؿاءِ  إَِلك بَِفا َيـَْتِفَل  َحتَّك الدُّ ْكَقا، السَّ ـْ  َفُقَشقُِّعفُ  َلفُ  َفُقْػَتُح  الدُّ ُبقَها َسَؿاءٍ  ُكؾِّ  مِ  إَِلك ُمَؼرَّ

َؿاءِ  تِل السَّ َؿاءِ  إَِلك بَِفا َيـْتَِفَل  كَحتَّ  َتؾِقَفا الَّ ابَِعةِ  السَّ  َطبِْدي اْكتُُبقا:  اللُ  َفقَُؼقُل  السَّ

ـَ  فِل َؿاءِ  فِل ِطؾِّقِّق ابَِعِة، السَّ َْرضِ  إَِلك َوَأِطقُدوهُ  السَّ ْٕ  َوفِقَفا َخَؾْؼُتُفْؿ، مِـَْفا َفنِكِّل ا

 َمَؾَؽانِ  َفَقْلتِقفِ  َجَسِدِه، فِل ُروُحفُ  َعادُ َفتُ  ُأْخَرى َتاَرةً  ُأْخِرُجُفؿْ  َومِـَْفا ُأِطقُدُهْؿ،

نِ  َفقُْجؾَِساكِفِ  َٓ ـْ : َفقَُؼق نِ  الُل، َربَِّل : َفقَُؼقُل  َربَُّؽ؟ َم َٓ  ِديـَِل : َفقَُؼقُل  ِديـَُؽ؟ َوَما: َفقَُؼق

ْسَلُم، نِ  اْْلِ َٓ ُجُؾ  َهَذا َما: َفقَُؼق ، َرُسقُل  ُهقَ  َفقَُؼقُل  فِقُؽْؿ؟ ُبِعَث  الَِّذي الرَّ
ِ
 الل

نِ  َٓ   كِتَاَب  َقَرْأُت : َفقَُؼقُل  ُيْدِريَؽ؟ َوَما: َفقَُؼق
ِ
ْقُت، بِفِ  َفآَمـُْت   الل : َقاَل  َوَصدَّ

ـَ  ُمـَادٍ  َفقُـَاِدي َؿاءِ  مِ ـَ  َفاْفِرُشقهُ  َطْبِدي َصَدَق  َأنْ  السَّ ـَ  َوَأْلبُِسقهُ  ـَِّة،لجَ ا مِ  ـَِّة،لجَ ا مِ

ـْ  َفقَْلتِقفِ  ـَّةِ لجَ ا ـَ مِ  َباًبا َلفُ  َواْفتَُحقا  َبَصِرهِ، َمدَّ  َقبِْرهِ  فِل َلفُ  َوُيْػَسُح  َوصِقبَِفا، َرْوِحَفا مِ

ـُ  َرُجٌؾ  َوَيْلتِقفِ  يِح  َصقُِّب  اْلَقْجفِ  َحَس كَ  بِالَِّذي َأْبِشرْ : َلفُ  َفقَُؼقُل  الرِّ  َيْقُمَؽ  َفَفَذا َيُسرُّ

ـْ : َفقَُؼقُل  ُتقَطدُ  ُكـَْت  الَِّذي  َأَكا: َفَقُؼقُل  قِْر،لخَ بِا َيْلتِل الَِّذي اْلَقْجفُ  َفَقْجُفَؽ  َت؟َأكْ  َم

الُِح  َطَؿُؾَؽ  اَطةَ  َأقِؿِ  َربِّ : َفقَُؼقُل  الصَّ اَطةَ  َأقِؿِ  َربِّ  السَّ  َأْهؾِل إَِلك َأْرِجعَ  َحتَّك السَّ

ـَ  اْكِؼَطاعٍ  فِل َكانَ  إَِذا اْلَؽافِرُ  اْلَعْبدُ  َوَأَما قال َوَمالِل، ْكقَا،ال مِ ـَ  َوإِْقبَالٍ  دُّ ِخَرةِ  مِ ْٔ  َكَزَل  ا

ـَ  إَِلقْفِ  َؿاءِ  مِ  اْلبََصِر، َمدَّ  مِـْفُ  َيْجؾُِسقا َحتَّك ُسقُح لؿُ ا وَمَعُفؿُ  اْلُقُجقهِ  ُسقدُ  َمَلئَِؽةٌ  السَّ
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تَُفا: َفقَُؼقُل  َرْأِسفِ  ِطـْدَ  َفقَْجؾُِس  ْقِت لؿَ ا َمَؾُؽ  َيْلتَِقفِ  ُثؿَّ    إَِلك اْخُرِجل بِقثَةُ لخَ ا الـَّْػُس  َأيَّ

  َسَخطِ 
ِ
ُق : َقاَل  ،َوَغَضبِفِ  الل  َكَؿا َواْلُعُروُق  اْلَعْصُب  َوَمَعَفا َفقَـْتَِزُطَفا، َجَسِدهِ  فِل َفَتَػرَّ

قدُ  ُيـْتََزعُ  ػُّ ـَ  السَّ قِف  مِ : َقاَل  ،ُسقِح لؿُ ا تِْؾَؽ  فِل َفقَْجَعُؾقَكَفا َفقَْلُخُذوَكَفا بُْؾقلِ لؿَ ا الصُّ

ـُ  مِـَْفا ُج َوَيْخرُ  ـْ  َأْكَت َْرضِ  َوْجفِ  َطَؾك ُوِجَدْت  ِجقَػةٍ  مِ ْٕ ونَ  َفَل  ا ـَ  َمَْلٍ  َطَؾك بَِفا َيُؿرُّ  مِ

َّٓ  َلئَِؽةِ لؿَ ا وُح  َهِذهِ  َما: َقاُلقا إِ ـُ  ُفَلنُ : َفَقُؼقُلقنَ  بِقثَُة؟لخَ ا الرُّ  َأْسَؿائِفِ  بَِلْقبَِح  ُفَلنٍ  ْب

تِل ك َكانَ  الَّ ْكقَ  فِل بَِفا ُيَسؿَّ َؿاءِ  إَِلك بَِفا َيـَْتِفَل  َحتَّك اـــالدُّ ْكقَا السَّ  َفَل  َلفُ  َفقُْستَْػتَُح  الدُّ

 آظِمرِ  إمَِم  [11:إقمراف]﴾گ   گ  گ  گ  ڳ﴿ : اهللِ َرؾُمقُل  ىَمَرأَ  صُمؿل  شَلفُ  ُيْػَتُح 

َييِ  ْٔ ـٍ  فِل فُ كَِتابَ  اْكُتبُقا: َوَتَعاَلك َتبَاَركَ  اللُ  َفَقُؼقُل »: ىَموَل  .ا ق َْرضِ  فِل ِسجِّ ْٕ ابَِعةِ  ا  السَّ

ْػَؾك، َْرضِ  إَِلك َوَأِطقُدوه السُّ ْٕ  ُكْخِرُجُفؿْ  َومِـَْفا ُكِعقُدُهْؿ، َوفِقَفا َخَؾْؼـَاُهْؿ، مِـَْفا َفنِكَّا ا

پ  پ  پ  ﴿:  اهللِ َرؾُمقُل  ىَمَرأَ  صُمؿل  شَصْرًحا ُروُحفُ  َفُتْطَرُح : َقاَل  .ُأْخَرى َتاَرةً 

َييَ  [13: احلٍ]﴾ڀ   ڀ  ڀ  ڀ ْٔ  َمَؾَؽانِ  َفقَْلتِقفِ  َجَسِدهِ  فِل ُروُحفُ  ُتَعادُ  ُثؿَّ » .ا

نِ  َفقُْجؾَِساكِفِ  َٓ ـْ : َلفُ  َفقَُؼق نِ  َأْدِري، َٓ  َهاهْ  َهاهْ : َفقَُؼقُل  َربَُّؽ؟ َم َٓ  ِديـَُؽ؟ َما: َلفُ  َفقَُؼق

نِ  َأْدِري، َٓ  َهاهْ  َهاهْ : َفقَُؼقُل  َٓ ُجُؾ  َهَذا َما َلفُ  َفقَُؼق  َهاهْ : َفَقُؼقُل  فِقُؽْؿ؟ ُبِعَث  الَِّذي الرَّ

ـَ  ُمـَادٍ  َفقُـَاِدي َأْدِري، َٓ  َهاهْ  َؿاءِ  مِ ـَ  َفاْفِرُشقهُ  َكَذَب  أنْ  السَّ ـَ  َوَأْلبُِسقهُ  الـَّاِر، مِ  الـَّاِر، مِ

ـَ  َباًبا َلفُ  َواْفتَُحقا ـْ  َفقَْلتِقفِ  الـَّارِ  مِ َها مِ  َتْختَؾَِػ  َحتَّك َقبُْرهُ  َطَؾقْفِ  َوُيَضقَُّؼ  مَِفاَوَسُؿق َحرِّ

ـُ  اْلَقْجفِ  َقبِقُح  َرُجٌؾ  َوَيْلتِقفِ : َقاَل  .َأْضَلُطفُ  فِقفِ  يِح  ُمـْتِ  َيُسقُءكَ  بِالَِّذي َأْبِشرْ : َفقَُؼقُل  الرِّ

ـْ : َفقَُؼقُل : َقاَل  .ُتقَطدُ  ُكـَْت  الَِّذي َيْقُمَؽ  َهَذا  َيِجل الَِّذي ْلَقْجفِ ا َفَقْجُفَؽ  َأْكَت  َم

؟ رِّ اَطةَ  ُتِؼؿِ  َٓ  َربِّ : َفقَُؼقُل  بِقُث،لخَ ا َطَؿُؾَؽ  َأَكا: َفقَُؼقُل  بِالشَّ اَطةَ  ُتِؼؿِ  َٓ  َربِّ  السَّ  .شالسَّ

ٌٌ  َهَذا:  اًْمَبْقَفِؼلي  ىَموَل  ؾْمـَودِ  َصِحقُح  طَمِدي ـْ  َهَذا ؾِمَقى َذيَمْرَكو َوىَمدْ  .اإْلِ ٌِ  ِم  َأيِب  طَمِدي

, ؾَمِعقدٍ  َوَأيِب  َة,ُهَرْيرَ  ـِ  َوَأَكسِ  اخْلُْدِريِّ ًِ  َوَأؾْماَمءَ  َموًمٍِؽ, سْم ِهْؿ, سَمْؽرٍ  َأيِب  سمِـْ ـِ  َوهَمػْمِ  قَم

ـُ  قِمقَسك َوَرَواهُ  . اًمـلبِلِّ  ـْ  َسقلِى,عمُ ا سْم ـِ  قَمِديِّ  قَم , سْم ًٍ ـِ  صَموسمِ , قَم
ِ
اء ـِ  اًْمؼَمَ   اًمـلبِلِّ  قَم

ـِ عمُ ا ِذيْمرِ  ذِم  َؼوَل ومَ  َؾَؽلْمِ عمَ ا اؾْمؿَ  ومِقفِ  َوَذيَمرَ   َوَكؽِقرٌ  ُمـَْؽٌر، َفقَْلتِقفِ  َمْضَجِعفِ  إَِلك َفقَُردُّ » :ْمِم

َْرَض  ُيثِقَرانِ  ْٕ َْرَض  َوُيْؾِحَؼانِ  بَِلْكقَابِِفؿْا، ا ْٕ ْطدِ  َأْصَقاُتُفَؿا بَِلْشَػاِهِفَؿا ا  اْلَؼاِصِػ  َكالرَّ
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ـْ  َهَذا َيا: َلفُ  ُيَؼاُل  ُثؿَّ  اكِِف،َفقُْجؾَِس  اصِِػ لخَ ا َكاْلبَْرِق  َوَأْبَصاُرُهَؿا  .وَمَذيَمَرهُ  شَربَُّؽ؟ َم

َْرَض  يثقَرانِ  َوَكؽِقرٌ  ُمـَْؽرٌ  َفَقْلتِقفِ »: اًْمَؽوومِرِ  ِذيْمرِ  ذِم  َوىَموَل  ْٕ َْرَض  َوُيْؾِحَؼانِ  بَِلْكقَابِِفَؿا ا ْٕ  ا

ْطدِ  أْصَقاُتُفَؿا ،بَِلْشَػاِهِفَؿا  َفقُْجؾَِساكِِف، اصِِػ لخَ ا َكاْلبَْرِق  َؿاَوَأْبَصاِرهِ  اْلَؼاِصِػ، َكالرَّ

نِ  ُثؿَّ  َٓ ـْ  َهَذا َيا: َلفُ  َيُؼق ـْ  َفُقـَاَدى َأْدِري َٓ : َفقَُؼقُل  َربَُّؽ؟ َم  َدَرْيَت  َٓ : اْلَؼبْرِ  َجاكِِب  مِ

ةٍ  َوَيْضِرَباكِفِ  ـْ  بِِؿْرَزبَّ ـْ  َطَؾْقَفا اْجتََؿعَ  َلقِ  َحِديدٍ  مِ ـَ  َم ـِ لخَ ا َبقْ  َيْشَتِعُؾ  ُيِؼؾُّقَها ؿْ لَ  افَِؼْق

هذا ًمػظ اًمبقفؼل ذم  .شَأْضَلُطفُ  َتْختَؾَِػ  َحتَّك َقبُْرهُ  َطَؾْقفِ  َوُيَضقَُّؼ  َكاًرا َقبُْرهُ  مِـَْفا

  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴿, وىمقل اهلل شمعومم: اًمشعى

 يمام ذم شرِ بْ ؼَ الْ  اِب ذَ ل طَ فِ  ْت لَ زَ كَ » :, ىمول اًمـبل [27]إسمراهقؿ:﴾ڄ  ڃ  ڃ

 طمديٌ اًمؼماء قمـد اًمبخوري ومسؾؿ.

وقمذاب اًمؼؼم صموسمً سموًمؼرآن واًمسـي واإلمجوع, وإكام ظموًمػ ومقف اعمبتدقمقن 

اًمضوًمقن مـ اعمعتزًمي وأصحوب أراء وإذواق, وأصحوب اعمحسقؾموت اًمذيـ 

ىموًمقا: كحـ ووعـو اعمقً ذم اًمؼؼم, وووعـو قمؾقف زئبًؼو, وذم اًمققم اًمثوين ضمئـو وومتحـو 

ؼؼم ومقضمدكو اًمزئبؼ قمغم صدره مل يتغػم ومل يتحقل, وأكتؿ شمزقمؿقن أن اعمالئؽي قمؾقف اًم

دمؾسف ذم ىمؼمه, وأكف يضؿ, وأكف يػرج ىمؼمه, ومفمٓء أصحوب حمسقؾموت, ٓ يممـقن 

 سموًمغقى.

أمو كحـ أهؾ اًمسـي سمحؿد اهلل شمعومم, كممـ سموًمغقى سمام أظمؼم اهلل سمف, وسمام أظمؼم 

ں    ں﴿إصمبوت قمذاب اًمؼؼم ىمقًمف شمعومم:  ؛ ومـ أىمقى إدًمي قمغمرؾمقًمف 

[13]هموومر:﴾ہ  ہ  ھ  ھ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ
 

(9)
 . 

           

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

شمـبقف أوزم إسمصور سمام ذم اًمؼؼم مـ اًمـعقؿ ومـ أراد اًمتقؾمع: زم رؾموًمي, ومقضمقدة ذم اعمقىمع:  (3)

 .اًمؼؼم كعقؿف وقمذاسمفمطبققمي سمعـقان  واًمعذاب واًمرد قمغم اًمراومضي إذار
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   إثبات احلوض

: ٓ كـؽر احلقض ومقجى أن كممـ سمف, ىمول اهلل  :( أيَوٓ احْلوَض ) :قوله

ٌر فْ كَ »يمام ذم مسؾؿ ىمول:  , واًمؽقصمر ىمد ومنه اًمـبل ﴾ڎ  ڈ  ڎ﴿

 مَّ أُ  فِ قْ ؾَ طَ  دُ رِ تَ  ٌض قْ َح  قَ هُ ، وَ  اللُ  قفِ كِ دَ طَ وَ 
, واحلقض صموسمً ذم اًمؽتوب شةِ امَ قَ ؼِ الْ  مَ قْ ل يَ تِ

 .واًمسـي

وـمقًمف ؿمفر, وقمروف ؿمفر, وزوايوه ؾمقاء, وآكقتف أيمثر مـ قمدد كجقم اًمسامء,  

ا : يَ قُل قُ لَ ، فَ ضِ قْ الحَ  ـِ طَ  اٌس كَ أُ  ادُ ذَ يُ »: وأهؾ آسمتداع يذادون قمـف يمام ىمول اًمـبل 

 مَّ أُ  بِّ رَ 
 مَّ ل أُ تِ

 ،ًؼاحْ ًؼا ُس حْ : ُس قُل قُ لَ ، فَ كَ دَ عْ قا بَ ثُ دَ ْح ا أَ ي مَ رِ دْ  تَ َٓ  َؽ كَّ ل: إِ لِ  اُل ؼَ قُ ل، فَ تِ

 ُؾ هْ أَ  ضَّ فَ رْ ك يَ تَّ َح  اَس الـَّ  ودُ ذُ ل أَ ِض قْ َح  رِ ؼْ عُ بِ ل لَ كِّ إِ »: , وىمول اًمـبل شًداعْ ًدا بُ عْ بُ 

رضمق ًمف ػ ومقفو أظمقكو اًمشقخ اًمذي كًمل ة, أَ وهذا مـ ومضوئؾفؿ, وومضوئؾفؿ يمثػم شـِ ؿَ قَ الْ 

. اًمبقون احلسـ ذم ومضوئؾ أهؾ اًمقؿـسمشػم احلجقري يمتوسًمو سمعـقان اًمشفودة: أسمق

رؾموًمي ذم ذًمؽ, وًمؾشقخ مؼبؾ ذم ومضوئؾ أهؾ اًمقؿـ اًمؽثػم مضؿـ  وًمؾشقيموين 

, شةٌ قَ اكِ ؿَ يَ  ةُ ؿَ ؽْ الحِ وَ  انٍ ؿَ يَ  فُ ؼْ ػِ الْ وَ  انٍ ؿَ يَ  انُ يؿَ اْْلِ »ذم ؿملَنؿ:  ذم يمتبف, وىمول اًمـبل 

, وأطموديٌ احلقض يمثػمة ومتقاشمرة شةً دَ ئِ فْ أَ  ـُ قَ لْ أَ قًبا وَ ؾُ قُ  قُّ رَ أَ  ؿْ هُ  ـِ ؿَ قَ الْ  ُؾ هْ أَ  ؿْ اكُ تَ أَ »

 :طمتك ىمقؾ

ـْ يَمإإَذْب  ٌُ َمإإ  مِملإإو شَمإإَقاشَمَر طَمإإِدي

 

ـْ سَمـَإإك هللِ سَمْقًتإإو َواطْمَتَسإإْى   َوَمإإ

 َوُرْؤَيإإإإٌي ؿَمإإإإَػوقَمٌي َواحْلَإإإإْقُض  

 

إإلْمِ َوَهإإِذي سَمْعإإُض َوَمْسإإ  ُح ظُمػل

 أىمرب مرضمع إلصمبوت احلقض وأدًمتف يمتوب صحقح مسؾؿ ذم ومضوئؾ اًمـبل و 

 :كذيمرهو هـو ًمؾػوئدة 
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 إثبات احلوض

: ]سموب إصمبوت صحقح اإلموم مسؾؿقمغم  ومؼد سمقب اإلموم اًمـقوي 

حتً هذا اًمبوب هذه إطموديٌ ويمثػم  وصػوشمف[ ذيمر مسؾؿ  طمقض كبقـو 

)سموب ذم احلقض( مـ  صحقح اًمبخوريب اًمرىموق مـ مـفو مذيمقرة ذم يمتو

 (:35٠1( إمم )3575طمديٌ رىمؿ )

ًُ اًمـلبِلل : ضُمـَْدب َيُؼقُل قمـ   .شْقضِ لحَ َأَكا َفَرُصُؽْؿ َطَؾك ا» :َيُؼقُل  ؾَمِؿْع

ـْ َأيِب طَموِزٍم ىَموَل و ًُ ؾَمْفاًل َيُؼقُل  :قَم ًُ اًمـلبِلل : ؾَمِؿْع ُؽْؿ َأَكا َفَرصُ » :َيُؼقُل  ؾَمِؿْع

ـْ َوَرَد َشِرَب لحَ َطَؾك ا ـْ َشِرَب َلْؿ َيْظَؿْل َأَبًدا ،ْقِض َم َوَلقَِرَدنَّ َطَؾلَّ َأْقَقاٌم َأْطِرُفُفْؿ  ،َوَم

 .شُثؿَّ ُيَحاُل َبْقـِل َوَبْقـَُفؿْ  ،َوَيْعِرُفقكِل

ـِ اًْمَعوصِ  هللِقَمْبُداوقمـ  ـُ قَمْؿِرو سْم  ،َرُة َشْفرٍ َحْقِضل َمِسق» : هللِىَموَل َرؾُمقُل ا؛ سْم

ـَ  ،َوَزَواَياُه َسَقاءٌ  ـَ  ،اْلَقِرِق  َوَماُؤُه َأْبقَُض مِ َوكِقَزاُكُف َكـُُجقِم  ،اْلِؿْسِؽ  َوِريُحُف َأْصقَُب مِ

َؿاءِ  ـْ َشِرَب مِـُْف َفَل َيْظَؿُل َبْعَدُه َأَبًدا ،السَّ  .شَفَؿ

ـْ ُأمِّ ؾَمَؾَؿَي َزْوِج اًمـلبِلِّ و ًْ  قَم َو ىَموًَم ًُ َأؾْمَؿُع اًمـلوَس َيْذيُمُروَن احْلَْقَض يمُ : َأَنل ـْ

ـْ َرؾُمقِل ا ْ َأؾْمَؿْع َذًمَِؽ ِم ـْ َذًمَِؽ َواجْلَوِرَيُي مَتُْشُطـِل , هللَِومَل  ,وَمَؾامل يَموَن َيْقًمو ِم

ًُ َرؾُمقَل ا َفا الـَّاُس » :َيُؼقُل   هللِوَمَسِؿْع ًُ ًمِْؾَجوِرَييِ  ؛شَأيُّ  ,اؾْمَتْلظِمِري قَمـِّل :وَمُؼْؾ

ًْ ىمَ  ضَموَل َومَلْ َيْدُع اًمـَِّسوءَ  :وًَم اَم َدقَمو اًمرِّ ًُ  ,إِكل ـَ  :وَمُؼْؾ  : هللِوَمَؼوَل َرؾُمقُل ا ,اًمـلوسِ  إِينِّ ِم

َـّ َأَحُدُكْؿ َفقَُذبُّ َطـِّل َكَؿا ُيَذبُّ اْلَبِعقُر  ؛ْقضِ لحَ إِكِّل َلُؽْؿ َفَرٌط َطَؾك ا» َٓ َيْلتَِق اَي  َفنِيَّ

الُّ  َٓ َتْدِري َما َأْحَدُثقا َبْعَدكَ  :َفُقَؼاُل  ؟فِقَؿ َهَذا :َفَلُققُل  ،الضَّ  .شُسْحًؼا :َفَلُققُل  ،إِكََّؽ 

ـِ قَموِمرٍ و ـْ قُمْؼَبَي سْم ظَمَرَج َيْقًمو وَمَصغمل قَمغَم َأْهِؾ ُأطُمٍد َصاَلشَمُف   هللِ َأنل َرؾُمقَل ا؛ قَم

ًِ عمَ قَمغَم ا
َف إِمَم اعمِْـؼَْمِ  ,قِّ َوإِكِّل  ،َوَأَكا َشِفقٌد َطَؾقُْؽؿْ  ،إِكِّل َفَرٌط َلُؽؿْ » :وَمَؼوَل  ,صُمؿل اْكٍَمَ

 َوا
ِ
نَ  لل ْٔ َْكُظُر إَِلك َحْقِضل ا َْرِض َأْو َمَػاتِقَح  ،َٕ ْٕ ـِ ا َوإِكِّل َقْد ُأْططِقُت َمَػاتِقَح َخَزائِ
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َْرضِ   ْٕ  َوإِكِّل َوا ،ا
ِ
ـْ  ،َما َأَخاُف َطَؾقُْؽْؿ َأْن ُتْشِرُكقا َبْعِدي لل َأَخاُف َطَؾقُْؽْؿ َأْن  َوَلؽِ

 .شَتتَـَاَفُسقا فِقَفا

ـِ قَموِمٍر ىَموَل و ـْ قُمْؼَبَي سْم صُمؿل َصِعَد اعمِْـؼَْمَ  ,قَمغَم ىَمْتغَم ُأطُمدٍ   هللَِصغمل َرؾُمقُل ا: قَم

َْمَقاِت عمُ يَمو ْٕ  َوا
ِ
ِع ًمأِْلَطْمَقوء ـَ َوإِنَّ َطْرَض  ،ْقضِ لحَ إِكِّل َفَرُصُؽْؿ َطَؾك ا» :وَمَؼوَل  ,َقدِّ ُف َكَؿا َبْق

 َوَلؽِـِّل َأْخَشك َطَؾْقُؽؿُ  ،إِكِّل َلْسُت َأْخَشك َطَؾْقُؽْؿ َأْن ُتْشِرُكقا َبْعِدي ،ْحَػةِ لجُ َأْيَؾَة إَِلك ا

ْكقَا َأْن َتـَاَفُسقا فِقَفا َوَتْؼتَتُِؾقا ـْ َكاَن َقبَْؾُؽؿْ  ؛الدُّ  .شَفَتْفؾُِؽقا َكَؿا َهَؾَؽ َم

ًْ  :ىَموَل قُمْؼَبيُ  ًُ َرؾُمقَل ا وَمَؽوَك  .قَمغَم اعمِْـؼَْمِ   هللِآظِمَر َمو َرَأْي

ـِ و ـِ قُمَؿَر ىَموَل  قَم ـَ َكاِحقََتقِْف َكَؿا » : هللِىَموَل َرؾُمقُل ا: اسْم إِنَّ َأَماَمُؽْؿ َحْقًضا َما َبْق

ـَ َجْرَباَء َوَأْذُرَح   .شَبْق

ـْ و ـَ َجْرَباَء َوَأْذُرَح إِنَّ َأَماَمؽُ » :ىَموَل   هللَِأنل َرؾُمقَل ا؛ هللِقَمْبِداقَم ْؿ َحْقًضا َكَؿا َبْق

َؿاءِ  ـْ َوَرَدُه َفَشِرَب مِـُْف َلْؿ َيْظَؿْل َبْعَدَها َأَبًدا ،فِقِف َأَباِريُؼ َكـُُجقِم السَّ  .شَم

ـْ َأيِب َذرٍّ ىَموَل و ًُ : قَم دٍ » :ىَموَل  ؟َمو آكَِقُي احْلَْقضِ  هللَِيو َرؾُمقَل ا :ىُمْؾ  َوالَِّذي َكْػُس ُمَحؿَّ

َؿاِء َوَكَقاكِبَِفا ،بَِقِدهِ  ـْ َطَدِد ُكُجقِم السَّ
كِقَُتُف َأْكثَُر مِ َٓ فِل الؾَّقَْؾِة ا ؛َٔ ْصِحقَِة لؿُ ْظؾَِؿِة الؿُ َأ

ـْ َشِرَب مِـَْفا َلْؿ َيْظَؿْل آِخَر َما َطَؾقْفِ لجَ آكِقَُة ا ـَ  ،ـَِّة َم ـْ  ،ـَّةِ لجَ ا َيْشَخُب فِقِف مِقَزاَباِن مِ َم

اَن إَِلك َأْيَؾةَ  ،ـُْف َلْؿ َيْظَؿْل َطْرُضُف مِثُْؾ ُصقلِفِ َشِرَب مِ  ـَ َطؿَّ ـَ  ،َما َبْق  َماُؤُه َأَشدُّ َبقَاًضا مِ

ـِ  َب ـَ  ،الؾَّ  .شاْلَعَسؾِ  َوَأْحَؾك مِ

ـْ صَمْقسَمونَ و ـِ » :ىَموَل   هللِ َأنل َكبِلل ا؛ قَم َْهِؾ اْلقََؿ
ِ
 ،إِكِّل َلبُِعْؼِر َحْقِضل َأُذوُد الـَّاَس ٕ

ـْ قَمْرِوفِ  ؛شَأْضِرُب بَِعَصاَي َحتَّك َيْرَفضَّ َطَؾقِْفؿْ  ـْ َمَؼامِل إَِلك » :وَمَؼوَل  ؟,وَمُسِئَؾ قَم
مِ

انَ  اسمِفِ  شَطؿَّ ـْ َذَ ـَ » :وَمَؼوَل  ؟,َوؾُمِئَؾ قَم ـَ  َأَشدُّ َبَقاًضا مِ ـِ َوَأْحَؾك مِ َب  َيُغتُّ  ،اْلَعَسؾِ  الؾَّ

اكِفِ  مِقَزاَبانِ  فِقفِ  ـَ  َيُؿدَّ ـْ  َأَحُدُهَؿا ،ـَّةِ لجَ ا مِ َخرُ  ،َذَهٍب  مِ ْٔ ـْ  َوا  .شَوِرٍق  مِ
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 إثبات احلوض

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ًٓ َكَؿا ُتَذاُد » :ىَموَل  َأنل اًمـلبِلل ؛ قَم ـْ َحْقِضل ِرَجا َُذوَدنَّ َط َٕ

ـَ  بِؾِ  اْلَغِريبَُة مِ  .شاْْلِ

ـَ َموًمٍِؽ وقمـ  ـَ َأْيَؾَة َقْدُر َحقْ » :ىَموَل   هللَِأنل َرؾُمقَل ا؛ َأَكَس سْم ِضل َكَؿا َبْق

ـَ  ـِ  َوَصـَْعاَء مِ ـَ  ،اْلقََؿ َؿاءِ  َوإِنَّ فِقِف مِ ََباِريِؼ َكَعَدِد ُكُجقِم السَّ ْٕ  .شا

ـُ َموًمٍِؽ وقمـ  ـْ لحَ َلَقِرَدنَّ َطَؾلَّ ا» :ىَموَل  َأنل اًمـلبِلل ؛ َأَكُس سْم ْقَض ِرَجاٌل مِؿَّ

َـّ  ،اْختُؾُِجقا ُدوكِل ،فُِعقا إَِللَّ َحتَّك إَِذا َرَأْيتُُفْؿ َورُ  ،َصاَحَبـِل َأْي َربِّ  :َفَْلَُققَل

َـّ لِل ،ُأَصقَْحابِل ُأَصقَْحابِل َٓ َتْدِري َما َأْحَدُثقا َبْعَدكَ  :َفَؾقَُؼاَل  .شإِكََّؽ 

ـِ َموًمٍِؽ و ـْ َأَكِس سْم ـِ ؛ قَم ـَ » :ىَموَل  اًمـلبِلِّ  قَم ـَ َكاِحَقتَْل َحْقِضل َكَؿا َبْق َما َبقْ

 ذم صحقحف. ؛ وأيمثر هذه إطموديٌ أظمرضمفو اًمبخوري شِديـَةِ لؿَ َعاَء َواَصـْ 

ين اهلل إمتومف سموًمـظر ومقف يتبلم ًمؽ  أطموديٌ احلقضوزم سمحؿد اهلل ممًمػ ذم 

سمـ  مسـد سمؼلأن أطموديٌ احلقض متقاشمرة, وىمد أوُمرِ َِدت أطموديٌ احلقض مـ 

 , وهق مطبقع.خمؾد

ؾ سمدع ويدل قمغم ذًمؽ مو شمؼدم ذم طمديٌ اعمطرودون قمـ احلقض صـػون أهو

قمـد  قمـد مسؾؿ, وقموئشي  قمـد مسؾؿ, وطمديٌ أم ؾمؾؿي  أكس 

 قمـد اًمبخوري ومسؾؿ. مسؾؿ, وأؾمامء 

 قمـد اًمبخوري ومسؾؿ, وطمديٌ أيب ؾمعقد  ؾمعد سمـ  وطمديٌ ؾمفؾ

 قمـدمهو وهمػممهو مـ إطموديٌ. قمـد اًمبخوري ومسؾؿ, وطمديٌ أيب هريرة 

 (:21/232) اًمؼم ىمول اسمـ قمبد 

ومفق مـ اعمطروديـ  يمؾ مـ أطمدث ذم اًمديـ موٓ يرووه اهلل ومل يلذن سمف اهلل 

قمـ احلقض يموخلقارج واًمرواومض وأصحوب إهقاء, ويمذًمؽ اًمظؾؿي اعمؽمومقن ذم 
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 اجلقر وـمؿس احلؼ وىمتؾ أهؾف وإذٓهلؿ واعمعؾـقن سموًمؽبوئر اعمستخػقن سموعمعويص 

اًمبدع, ومؽؾ همٓء خيوف قمؾقفؿ أن يؽقكقا ممـ قمـقا وضمقؿع أهؾ اًمزيغ وإهقاء و

 ه. اهبذا اخلؼم 

: وٓ خيؾد ذم اًمـور إٓ يمؾ يموومر ضموطمد ًمقس ذم ىمؾبف مثؼول طمبي وىمول قمؼبف 

 ظمردل مـ إيامن.

عويص ويدل قمؾقف طمديٌ ضموسمر قمـد اإلموم أمحد اعمأهؾ ويطرد قمـف سمعض 

ـْ »( 22/112) َقُفؿْ  َفَؿ  مِـْفُ  َوَلْسُت  مِـِّل َفَؾْقَس  ُضْؾِؿِفْؿ، َطَؾك َطاَكُفؿْ َوأَ  بِؽِْذبِِفؿْ  َصدَّ

ـْ   .شْقَض لحَ ا َطَؾلَّ  َيِردَ  َوَل
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 اإليامن بادقزان

   اإلمياْ بامليشاْ

ڄ    ڦ﴿: ( وأيًضو يممـ أهؾ اًمسـي, سموعمقزان, ىمول اهلل وادِقزانَ ) :قوله

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

وهق مقزان طمؼقؼل ومـ أسح إدًمي أيًضو قمغم .[٠-3]اًمؼورقمي:﴾ڇ  ڇ

 رؾمقل ىمول :يؼقل اًمعويصسمـ  قمؿروسمـ  قمبداهللإصمبوت اعمقزان طمديٌ اًمبطوىمي, ومعـ 

 ومقـنم اًمؼقومي يقم اخلالئؼ رؤوس قمغم أمتل مـ رضمال ؾمقخؾص اهلل إن : اهلل

 ؟ؿمقئو هذا مـ أشمـؽر :يؼقل صمؿ اًمبٍم مد مثؾ ؾمجؾ يمؾ ؾمجال وشمسعلم شمسعي قمؾقف

 يورب ٓ :ومقؼقل ؟قمذر أومؾؽ :ومقؼقل رب يو ٓ :ومقؼقل ؟احلوومظقن يمتبتل أفمؾؿؽ

 أن أؿمفد :ومقفو سمطوىمي ومتخرج اًمققم قمؾقؽ فمؾؿ ٓ ومنكف طمسـي قمـدكو ًمؽ إن سمغم :ومقؼقل

 مو يورب :ومقؼقل وزكؽ اطمض :ومقؼقل ورؾمقًمف قمبده حمؿدا أن وأؿمفد اهلل إٓ إًمف ٓ

 يمػي ذم اًمسجالت ومتقوع :ىمول شمظؾؿ ٓ إكؽ :ومؼول اًمسجالت هذه مع اًمبطوىمي هذه

. رء اهلل اؾمؿ مع يثؼؾ ومال اًمبطوىمي وصمؼؾً اًمسجالت ومطوؿمً يمػي ذم واًمبطوىمي

  أظمرضمف اًمؽممذي

واًمؾسون هق ذًمؽ اًمذي ذم أقمغم اعمقزان  ,وأن ًمف يمػتون وًمسون, واًمؽػي معروومي

 ويؿسؽ سمف.

, وهذا مـ ضمفؾفؿ! اًمثقاماًمبؼول و وىمد ذهى اعمعتزًمي إمم أن اعمقزان إكام َيتوضمف

  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ﴿همـل محقد, ًمؽـ ظمؾؼف ًمبقون طمؽؿتف, وسمقون قمدًمف:  وموهلل 

  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ
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, ومجعً اعمقازيـ سموًمـسبي ًمؾؿقزوكوت, وإٓ ومفق مقزان [17]إكبقوء:﴾ڇ 

 واطمد.

 اْلِؿقَزاِن، فِل َثِؼقَؾتَانِ  الؾَِّساِن، َؾكطَ  َخِػقَػتَانِ  َكؾَِؿتَانِ »حلديٌ: وشمقزن إقمامل 

ـِ  إَِلك َحبِقبََتانِ  ْحَؿ   ُسبَْحانَ : الرَّ
ِ
  ُسبَْحانَ  َوبَِحْؿِدِه، الل

ِ
متػؼ قمؾقف قمـ أيب  شاْلَعظِقؿِ  الل

 .هريرة 

 ،قفِ اقِ َس  ةِ قَّ دِ  ـْ مِ  قنَ ؽُ حَ ْض تَ أَ »ىمول:  ويقزن اًمعومؾ حلديٌ اسمـ مسعقد 

 أظمرضمف أمحد. شدٍ ُح أُ  ـْ مِ  ُؾ ؼَ ثْ أَ  انِ قزَ ل الؿِ ا فِ ؿَ فُ ـلَ 

 وشمقزن اًمصحػ, حلديٌ اًمبطوىمي: قمغم مو شمؼدم.

 هؾ شمقزن أقمامل اًمؽوومر؟ مسلـة:

 اظمتؾػ اًمعؾامء ذم ذًمؽ: اجلواب:

  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﴿واؾمتدل اًمذيـ يؼقًمقن سمعدم وزن أقمامهلؿ سمؼقل اهلل شمعومم:

 ؿ., واًمراضمح: أَنؿ يقزكقن وٓ ىمقؿي ًمقزَن[315]اًمؽفػ:﴾﮲

وشمرشمقبفو ذم اًمؼقومي: احلقض, صمؿ اعمقزان, صمؿ شمطوير اًمصحػ, وأمو طمديٌ 

أكف ىمول: )يو رؾمقل اهلل: أيـ أضمدك؟ ىمول: أول مو شمطؾبـل قمـد  موًمؽ سمـ  أكس

اًمٍماط, ومنن مل دمدين ومعـد اعمقزان, ومنن مل دمدين ومعـد احلقض( أظمرضمف اًمؽممذي 

 ومؾقس ومقف شمرشمقى.

زيود ىمول: يو أسمو محزة: هؾ ؾمؿعً اًمـبل سمـ  بقد اهللموًمؽ أن قمسمـ  وضموء قمـ أكس

يذيمر احلقض؟ ومؼول: ًمؼد شمريمً سموعمديـي اًمعجوئز يؽثرن أن يسلًمـ اهلل أن  

 .أظمرضمف أضمري وهمػمه. يقردهـ طمقض حمؿد 
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 اإليامن باـَصاط

   اإلمياْ باهضزاط

ومـ هذا اًمبوب اإليامن سموًمٍماط وهق اجلن اعمؿدود قمغم متـ ضمفـؿ جيقزه 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ  گ گگ گ ک ک﴿شمعومم  اعمممـقن ىمول

وذم طمديٌ طمذيػي وأيب هريرة قمـد  [72-73مريؿ: ]﴾ڻ ڻ  ڻ  ں  ں

ْممِـُقَن َحتَّك ُتْزَلَػ َلُفُؿ لؿُ َيْجَؿُع الُل َتَباَرَك َوَتَعاَلك الـَّاَس، َفَقُؼقُم ا» :(3٠5مسؾؿ )

ـَ لجَ ، اْستَْػتِْح َلـَا اـَُّة، َفقَْلُتقَن آَدَم، َفقَُؼقُلقَن: َيا َأَباَكالجَ ا
ـََّة، َفقَُؼقُل: َوَهْؾ َأْخَرَجُؽْؿ مِ

َّٓ َخطِقئَُة َأبِقُؽْؿ آَدَم، َلْسُت بَِصاِحِب َذلَِؽ، اْذَهبُقا إَِلك اْبـِل إِْبَراِهقَؿ َخؾِقِؾ لجَ ا ـَِّة إِ

 
ِ
ـْ َوَراَء َوَراَء، َفقَُؼقُل إِْبَراِهقُؿ: َلْسُت بَِصاِحِب َذلَِؽ، إِكََّؿا كُ », ىَموَل: شالل

ـُْت َخؾِقًل مِ

، َفقَُؼقُل: َلْسُت الَِّذي َكؾََّؿُف الُل َتْؽؾِقًؿا، َفقَْلُتقَن ُمقَسك  اْطِؿُدوا إَِلك ُمقَسك 

 َوُروِحِف، َفقَُؼقُل ِطقَسك 
ِ
: َلْسُت بَِصاِحِب َذلَِؽ، اْذَهبُقا إَِلك ِطقَسك َكؾَِؿِة الل

ًدا بَِصاِحِب َذلَِؽ، َفَقْلتُ  ِحُؿ، قَن ُمَحؿَّ ََماَكُة َوالرَّ ْٕ ، َفقَُؼقُم َفقُْمَذُن َلُف، َوُتْرَسُؾ ا

ُلُؽْؿ َكاْلبَْرِق  ، َفقَُؿرُّ َأوَّ ًٓ َراِط َيِؿقـًا َوِشَؿا ًَ  شَفتَُؼقَماِن َجـََبتَِل الصِّ : سمَِليِب َأْك ًُ ىَموَل: ىُمْؾ

ِق؟ ىَموَل:   يَمَؿرِّ اًْمؼَمْ
ٍ
ء ل َأيي َرْ ْؿ َتَرْوا إَِلك اْلبَْرِق َكْقَػ َيُؿرُّ َوَيْرِجُع فِل َصْرَفِة َألَ »َوُأمِّ

َجاِل، َتْجِري بِِفْؿ َأْطَؿاُلُفْؿ َوَكبِقُُّؽْؿ  يِح، ُثؿَّ َكَؿرِّ الطَّقِْر، َوَشدِّ الرِّ ؟ ُثؿَّ َكَؿرِّ الرِّ ـٍ َطْق

َراِط َيُؼقُل: َربِّ َسؾِّْؿ َسؾِّْؿ، َحتَّك َتْعجِ  َز َأْطَؿاُل اْلِعَباِد، َحتَّك َيِجلَء َقائٌِؿ َطَؾك الصِّ

َّٓ َزْحًػا قَْر إِ ُجُؾ َفَل َيْستَطِقُع السَّ َراِط َكَللِقُب ُمَعؾََّؼٌة », ىَموَل: شالرَّ َوفِل َحاَفَتِل الصِّ

ـِ ُامَِرْت بِِف، َفَؿْخُدوٌش َكاٍج، َوَمْؽُدوٌس فِل الـَّارِ   .شَمْلُمقَرٌة بَِلْخِذ َم

  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :ىمول شمعومم  ,ػم اعمممـلموٓ جيقز قمؾقف هم

 چ چ  چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[31احلديد: ]﴾ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ



             001 
 

قمـ  ( 113مو أظمرضمف اًمبخوري ) :مـفو ,وىمد ضموءت أوصوومف ذم همػم مو طمدث 

تِل أَ ُهَرْيَرَة  َأيِب  ـَ َضْفَرْي َجَفـََّؿ، َفَلُكقُن َأَكا َوُأمَّ َراُط َبقْ َٓ َوُيْضَرُب الصِّ ـْ ُيِجقُز، َو َل َم وَّ

ُسِؾ َيْقَمئٍِذ: الؾُفؿَّ َسؾِّْؿ، َسؾِّْؿ، َوفِل َجَفـََّؿ  ُسُؾ، َوَدْطَقى الرُّ َّٓ الرُّ َيتََؽؾَُّؿ  َيْقَمئٍِذ إِ

ْعَداَن؟ ْعَداِن، َهْؾ َرَأْيُتُؿ السَّ ىَموًُمقا: َكَعْؿ َيو َرؾُمقَل اهللِ ىَموَل:  شَكَللِقُب مِثُْؾ َشْقِك السَّ

َّٓ الُل، َتْخَطُػ الـَّاَس » َٓ َيْعَؾُؿ َما َقْدُر ِطَظِؿَفا إِ ُف  ْعَداِن َغقَْر َأكَّ َفنِكََّفا مِثُْؾ َشْقِك السَّ

ـُ َبِؼَل بَِعَؿؾِِف، َومِـُْفُؿ الؿُ بَِلْطَؿالِِفْؿ، َفِؿـُْفُؿ ا
كلؿُ ْممِ  . الحديثَجاَزى َحتَّك ُيـَجَّ

قمقة إمم اخلػم هق مـ سموب اًمـصقحي ىمول دًٓمي إمم أن اًمد (إكك تـصح) :قوله

وىمول قمـ  [32إقمراف: ]﴾ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿قمـ كقح  اهلل 

 ھ﴿وىمول قمـ صوًمح  [31إقمراف: ]﴾پ پ ٻ ٻ﴿هقد قمؾقف اًمسالم 

اِريِّ َأنل  وذم طمديٌ أيب رىمقي  [7٠إقمراف:]﴾﮲ ۓ  ۓ ے ے مَتِقٍؿ اًمدل

ـُ الـَِّصقَحةُ », ىَموَل: اًمـلبِلل  ي ؟ ىَموَل:  شالدِّ ـْ  »ىُمْؾـَو: عمَِ
ِ
ِة  لل َئِؿَّ

ِ
َولِؽِتَابِِف َولَِرُسقلِِف َوٕ

تِِفؿْ لؿُ ا ـَ َوَطامَّ ًُ َرؾُمقَل اهللِ وذم طمديٌ  .أظمرضمف مسؾؿ شْسؾِِؿق   ضَمِريٍر, ىَموَل: سَموَيْع

يَموةِ   اًمزل
ِ
اَلِة َوإِيَتوء  .أظمرضموه ., َواًمـيْصِح ًمُِؽؾِّ ُمْسؾِؿٍ قَمغَم إىَِموِم اًمصل
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 إخراج ادوحدين من اــار

 إخزاج املوحديّ ًّ اهِار

 :قال 
بعَِ ْكككِْهِب ُْ بتَُّبتتَفِكككَّ َُ ْكككِ  َُ بوقُكككْ ب

ب
بُ ْقككَ حُب ِْ بِقككوبتسككَِِبأْ سككًَدتبِقككوبتتَ ْحكك

ب
اقمتؼد وآمـ سمخروج اعمقطمديـ مـ اًمـور, واَنؿ خيرضمقن سمػضؾ اهلل ورمحتف أي 

ـور ٓ خيرج مـفو, ظمالومو ًمؾخقارج واعمعتزًمي اًمذيـ يؼقًمقن: مـ دظمؾ اًم  هلؿ 

ومعـد اعمعتزًمي: أن وموقمؾ اًمؽبػمة مـزًمي سملم مـزًمتلم, ذم اًمدكقو ٓ مممـ وٓ يموومر, وذم 

أظمرة خمؾد ذم اًمـور, واخلقارج يؼقًمقن: هق ذم اًمدكقو يموومر, وذم أظمرة خيؾد ذم 

ٱ  ﴿اًمـور, ويستبقحقن دموء اعمسؾؿلم هبذا اًمزقمؿ, ويستدًمقن سمؿثؾ ىمقل اهلل شمعومم: 

ھ  ﴿, [337]اًمبؼرة:﴾ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې﴿, [11]اعمدصمر:﴾ٻ  ٻ ٻ 

, وهذا ذم [3٠2]آل قمؿران:﴾﮶  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ھ

 ىمد يمـً : ىمول اًمػؼػم يزيديمام ذم مسؾؿ قمـ  قمبداهلل سمـ  طمؼ اًمؽػور يمام سمقـف ضموسمر

 كخرج صمؿ كحٍ أن كريد قمدد ذوي قمصوسمي ذم ومخرضمـو اخلقارج رأي مـ رأي ؿمغػـل

 إمم ضموًمس اًمؼقم َيدث قمبداهللسمـ  ضموسمر ومنذا اعمديـي قمغم ومؿرركو ىمول اًمـوس قمغم

 . اهلل رؾمقل قمـ ؾموريي

 اًمذي هذا مو اهلل رؾمقل صوطمى يو ًمف ومؼؾً ىمول اجلفـؿقلم ذيمر ىمد هق ومنذا :ىمول 

ەئ  ﴿و ,[3٠2:قمؿران آل]﴾ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﴿ :يؼقل واهلل ؟حتدصمقن

 أشمؼرأ ومؼول ىمول ؟شمؼقًمقن اًمذي هذا ومام [21:اًمسجدة]﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ

 اهلل يبعثف اًمذي يعـل) اًمسالم قمؾقف حمؿد سمؿؼوم ؾمؿعً ومفؾ ىمول كعؿ ىمؾً ؟اًمؼرآن

 صمؿ ىمول خيرج مـ سمف اهلل خيرج اًمذي اعمحؿقد  حمؿد مؼوم ومنكف ىمول كعؿ ىمؾً ؟(ومقف

 أكف همػم ىمول ذاك أطمػظ أيمقن ٓ أن وأظموف ىمول قمؾقف اًمـوس ومر اًمٍماط ووع كعً
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 يملَنؿ ومقخرضمقن يعـل ىمول ومقفو يؽقكقا أن سمعد اًمـور مـ خيرضمقن ىمقمو أن زقمؿ دىم 

 يملَنؿ ومقخرضمقن ومقف ومقغتسؾقن اجلـي أَنور مـ َنرا ومقدظمؾقن ىمول اًمسامؾمؿ قمقدان

 ومال ومرضمعـو ؟ اهلل رؾمقل قمغم يؽذب اًمشقخ أشمرون وَيؽؿ ىمؾـو ومرضمعـو اًمؼراـمقس

 .واطمد رضمؾ همػم مـو ظمرج مو واهلل

أصحوب اعمعويص ومقام دون اًمنمك حتً مشقئي اهلل: إن أّن  سـي: يممـقنوأهؾ اًم 

وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ﴿وإن ؿموء همػر هلؿ اسمتداًء:  ,ؿموء قمذهبؿ صمؿ مآهلؿ إمم اجلـي

 ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :ىمول شمعومم ,[21]إكبقوء:﴾ۆئ

 اخلدري ؾمعقد أيبومـ أىمقى إدًمي ذم ذًمؽ طمديٌ  , [333اًمـسوء: ]﴾ک  ک

ـْ  ُيْدِخُؾ  ـََّة،لجَ ا ـَّةِ لجَ ا َأْهَؾ  اللُ  ُيْدِخُؾ » :ىمول  اهلل رؾمقل أن ,  َيَشاءُ  َم

ـْ  اْكُظُروا: َيُؼقُل  ُثؿَّ  الـَّاِر، الـَّارِ  َأْهَؾ  َوُيْدِخُؾ  بَِرْحَؿتِِف،  َحبَّةٍ  مِثَْؼاَل  َقْؾبِفِ  فِل َوَجْدُتؿْ  َم

ـْ  ـْ  َخْرَدلٍ  مِ  َكَفرِ  فِل َفقُْؾَؼْقنَ  اْمتََحُشقا، َقدِ  ُحَؿًؿا مِـَْفا ْخَرُجقنَ َفقُ  َفَلْخِرُجقُه، إِيَؿانٍ  مِ

قِْؾ، َجاكِِب  إَِلك اْلِحبَّةُ  َتـْبُُت  َكَؿا فِقفِ  َفَقـُْبتُقنَ  قَا،لحَ ا َأوِ  قَاِة،لحَ ا  َكقَْػ  َتَرْوَها َأَلؿْ  السَّ

ا» : اهلل رؾمقل ىمول :ىمول ؾمعقد أيب قمـو ,شُمْؾتَِقَيًة؟ َصْػَراءَ  َتْخُرُج   الـَّارِ  َأْهُؾ  َأمَّ

ـَ  ِذي َٓ  فِقَفا َيُؿقُتقنَ  َٓ  َفنِكَُّفؿْ  َأْهُؾَفا، ُهؿْ  الَّ ـْ  َيْحَقْقَن، َو  الـَّارُ  َأَصاَبتُْفؿُ  َكاٌس  َوَلؽِ

ػَ  ُأِذنَ  َفْحًؿا، َكاُكقا إَِذا َحتَّك إَِماَتةً  َفَلَماَتُفؿْ  - بَِخَطاَياُهؿْ  َقاَل  َأوْ  - بُِذُكقبِِفؿْ   اَطِة،بِالشَّ

 َأفِقُضقا ـَِّة،لجَ ا َأْهَؾ  َيا: قِقَؾ  ُثؿَّ  ـَِّة،لجَ ا َأْكَفارِ  َطَؾك َفبُثُّقا َضَبائَِر، َضبَائِرَ  بِِفؿْ  َفِجلءَ 

قْؾِ  َحِؿقؾِ  فِل َتُؽقنُ  اْلِحبَّةِ  َكَباَت  َفقَـْبُُتقنَ  َطَؾقِْفْؿ، ـَ  َرضُمٌؾ : وَمَؼوَل  شالسَّ  يَمَلنل  اًْمَؼْقِم, ِم

 .(315) أظمرضمف مسؾؿ .سمِوًْمَبوِدَييِ  يَمونَ  ىَمدْ   اهللِ َرؾُمقَل 

ومـحـ كممـ أن مـ دظمؾ اًمـور وهق مـ اعمقطمديـ سمسبى ذكقب اىمؽمومفو أن مآًمف 

 إمم اجلـي.

( أي: شمطرح ذم َنر احلقوة. قمغم مو شمؼدم سمقوكف ومتـبً يمام ِمن اـَػْحِم ُتْطَرُح )  :قوله

 .ي ذم محقؾ اًمسقؾ قمغم مو يليتبل شمـبً احلِ 
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 إخراج ادوحدين من اــار

 محه اهلل:قال ر

بَيَّْككَبعَِمَ ِككهِب ِْ بتسَّ ككِ بابتتِ كك دو بلََعَ
ب

ََْقَ كك ُب ككَِّْ بإْجبَ ككََصب بَلَّككِ بت سَّ بَكَحكك ر
ب

مـ أؾمامء اجلـي وقمغم  اًمػردوسو ؛َنر اجلـي يمام صحً سمف إطموديٌ :أي

ـْ ومػل اًمبخوري  ,هق أقمغم اجلـي اًمتخصقص  اهللِ  َرؾُمقُل  ىَموَل : ىَموَل  , ُهَرْيَرةَ  َأيِب  قَم

ـْ »:  ـَ  َم  بِا آَم
ِ
لََة، َوَأَقامَ  َوبَِرُسقلِِف، لل ا َكانَ  َرَمَضانَ  َوَصامَ  الصَّ  ا َطَؾك َحؼًّ

ِ
 َأنْ  لل

 ا َسبِقؾِ  فِل َجاَهدَ  الَجـََّة، ُيْدِخَؾفُ 
ِ
تِل َأْرِضفِ  فِل َجَؾَس  َأوْ  لل  َيو: وَمَؼوًُمقا , شفِقَفا ُولِدَ  الَّ

ُ  َأوَمالَ  ,هللِا َرؾُمقَل  َها َدَرَجٍة، مِاَئةَ  الَجـَّةِ  فِل إِنَّ »: ىَموَل  وَس؟اًمـل  ُكَبنمِّ ـَ  للُ ا َأَطدَّ  لِْؾُؿَجاِهِدي

 ا َسبِقؾِ  فِل
ِ
ـَ  َما ،لل ـِ  َبقْ َرَجتَْق ـَ  َكَؿا الدَّ َؿاءِ  َبْق  َفاْسَلُلقهُ  ،للَ ا َسَلْلتُؿُ  َفنَِذا َوإَْرِض، السَّ

، َطْرُش  َفْقَقفُ  - ُأَراهُ  - الَجـَّةِ  كَوَأْطؾَ  الَجـَّةِ  َأْوَسطُ  َفنِكَّفُ  الِػْرَدْوَس، ـِ ْحَؿ  َومِـْفُ  الرَّ

رُ   .شالَجـَّةِ  َأْكَفارُ  َتَػجَّ

: شمعقد ومقف احلقوة سمعد هذه اإلموشمف, يمام ىمول اًمـبل  :أي (حتقا بامئه)  :قوله

قْؾِ  َحِؿقؾِ  فِل َتُؽقنُ  اْلِحبَّةِ  َكبَاَت  َفقَـْبُُتقنَ »  َتْخُرُج  َكْقَػ  اَتَرْوهَ  َأَلؿْ », وىمول: شالسَّ

يعـل: احلبي ذم محقؾ اًمسقؾ قمـد أن شمؽقن حتً صخرة خترج صػراء  شُمْؾَتِقَيًة؟ َصْػَراءَ 

مؾتقيي وهل معروومي, واعمراد سمحؿقؾ اًمسقؾ مو َيؿؾف اًمسقؾ أي اعموء اجلوري سمعد اعمطر 

 مـ احلبقب وهمػمهو.

حلقوة, كسلل اهلل ومؽذًمؽ اعمممـقن يطرطمقن ذم َنر احلقوة ومقـبتقن, وشمعقد هلؿ ا

 .اجلـي وكعقذ سموهلل مـ اًمـور, وآمـو سمام أظمؼم اهلل سمف, وسمام أظمؼم سمف رؾمقل اهلل 

إقمغم: ]﴾ی ی ىئ ىئ ىئ﴿وٓ شمعورض سملم مو ذيمر هـو وسملم ىمقل اهلل شمعومم: 

 ومنن ذًمؽ ذم طمؼ اًمؽػور. [31
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   اإلمياْ بوجود اجلِة واهِار اآلْ

اجلـي واًمـور مقضمقدشمون أن اجلـي ذم اًمسامء شمتؿي يذيمر هـو مـ سموب اًمػوئدة أن 

وٓ شمبقدان ٕن اهلل ظمؾؼفام  ااًمسوسمعي واًمـور ذم إرض اًمسػغم واَنام ٓ شمػـقون أسمدً 

 .ًمؾبؼوء ٓ ًمؾػـوء

وىمقًمف  ,[21اًمبؼرة: ]﴾يئ ىئ﴿ :وممو يدل قمغم وضمقدمهو إن ىمقل اهلل 

ومفؿ يعروقن  ,[13هموومر: ]﴾ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں﴿ :

ومجقع أدًمي اصمبوت قمذاب اًمؼؼم وكعقؿف شمدل قمغم معتؼد أهؾ اًمسـي ذم  .ور أنقمغم اًمـ

وضمقد اجلـي واًمـور أن ظمالوًمو ًمؾؿعتزًمي ومـ إًمقفؿ مـ أهؾ اًمبدع اًمذيـ يزقمؿقن أن 

ذم أطموديٌ قمدة ذم ظمطبي اًمؽسقف  هو أن قمبٌ ويمذا ىمد صح قمـ اًمـبل دوضمق

 :ومؿـفو ,أكف رأى اجلـي واًمـور

ًِ إيَمَس : ىَموَل  :(٠11ؾؿ )إقمـد مس رإإطمديٌ ضموسم ْؿُس  َػ  قلِ إإَرؾُم  قَمْفدِ  قَمغَم  اًمشل

, ؿَمِديدِ  َيْقمٍ  ذِم   اهللِ  طَمتلك اًْمِؼَقوَم, وَمَلـَموَل  سمَِلْصَحوسمِِف,  اهللِ َرؾُمقُل  وَمَصغمل  احْلَرِّ

وَن, ضَمَعُؾقا ري
 صُمؿل  وَمَلـَموَل, َروَمعَ  صُمؿل  وَمَلـَموَل, َريَمعَ  صُمؿل  وَمَلـَموَل, َروَمعَ  صُمؿل  وَمَلـَموَل, َريَمعَ  صُمؿل  خَيِ

, ؾَمَجدَ  ـْ  َكْحًقا وَمَصـَعَ  ىَمومَ  صُمؿل  ؾَمْجَدشَملْمِ ًْ  َذاَك, ِم  َوَأْرسَمعَ  َريَمَعوٍت, َأْرسَمعَ  وَمَؽوَك

 َحتَّك ـَُّة،لجَ ا َطَؾلَّ  َفُعِرَضْت  ُتقَلُجقَكُف، َشْلءٍ  ُكؾُّ  َطَؾلَّ  ُطِرَض  إِكَّفُ »: ىَموَل  صُمؿل  ؾَمَجَداٍت,

 َطـُْف، َيِدي َفَؼُصَرْت  - قِْطًػا مِـَْفا َتـَاَوْلُت : َقاَل  َأوْ  - َأَخْذُتفُ  قِْطًػا مِـَْفا َتـَاَوْلُت  َلقْ 

ـْ  اْمَرَأةً  فِقَفا َفَرَأْيُت  الـَّاُر، َطَؾلَّ  َوُطِرَضْت  ُب  إِْسَرائِقَؾ  َبـِل مِ ةٍ  فِل ُتَعذَّ  َرَبَطتَْفا َلَفا، ِهرَّ

ـْ  َتْلُكُؾ  َتَدْطَفا َلؿْ وَ  ُتْطِعْؿَفا، َفَؾؿْ  َْرِض، َخَشاشِ  مِ ْٕ ـَ  َطْؿَرو ُثَؿاَمةَ  َأَبا َوَرَأْيُت  ا  ْب

ْؿَس  إِنَّ : َيُؼقُلقنَ  َكاُكقا َوإِكَُّفؿْ  الـَّاِر، فِل ُقْصبَفُ  َيُجرُّ  َمالٍِؽ  َّٓ  َيْخِسَػانِ  َٓ  َواْلَؼَؿرَ  الشَّ  إِ
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 ــار أناإليامن بوجود اجلـة وا

ـْ  آَيتَانِ  َوإِكَُّفَؿا َطظِقٍؿ، لَِؿْقِت    آَياِت  مِ
ِ
 َحتَّك َفَصؾُّقا َخَسَػا َفنَِذا ُيِريُؽُؿقُهَؿا، الل

 .شَتـَْجؾَِل 

ًْ  ,(٠13( ومسؾؿ )3113أظمرضمف اًمبخوري ) ,ومثؾف قمـ قموئشي   : ىَموًَم

 ًِ ْؿُس  ظَمَسَػ  وَمَؼومَ  ْسِجِد,عمَ ا إِمَم   اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَخَرَج  , اهللِ  َرؾُمقلِ  طَمَقوةِ  ذِم  اًمشل

, َ أَ  َوَراَءُه, اًمـلوُس  َوَصػل  َويَمؼمل َ  صُمؿل  ـَمِقيَؾًي, ىِمَراَءةً   اهللِ َرؾُمقُل  وَموىْمؽَمَ  ُريُمققًمو وَمَريَمعَ  يَمؼمل

ـْ  اللُ  َسِؿعَ »: وَمَؼوَل  َرْأؾَمُف, َروَمعَ  صُمؿل  ـَمِقياًل,  ىَموَم, صُمؿل  ,شْؿدُ لحَ ا َوَلَؽ  َربَّـَا َحِؿَدُه، لَِؿ

أَ  ـَ  كَأْدكَ  ِهَل  ـَمِقيَؾيً  ىِمَراَءةً  وَموىْمؽَمَ ُومَم, اًْمِؼَراَءةِ  ِم ْٕ , صُمؿل  ا َ  َأْدَكك ُهقَ  ـَمِقياًل  ُريُمققًمو وَمَريَمعَ  يَمؼمل

ـَ  يُمقعِ  ِم ِل, اًمري َول ْٕ ـْ  اللُ  َسِؿعَ »: ىَموَل  صُمؿل  ا ـَا َحِؿَدُه، لَِؿ  - ؾَمَجدَ  صُمؿل  ,شْؿدُ لحَ ا َوَلَؽ  َربَّ

 ْ يْمَعيِ  ذِم  وَمَعَؾ  صُمؿل  - ؾَمَجدَ  صُمؿل : اًمطلوِهرِ  َأسُمق َيْذيُمرْ  َومَل ظُْمَرى اًمرل ْٕ  طَمتلك َذًمَِؽ, ِمْثَؾ  ا

ًِ  ؾَمَجَداٍت, َوَأْرسَمعَ  َريَمَعوٍت, َأْرسَمعَ  اؾْمَتْؽَؿَؾ  ْؿُس  َواْكَجَؾ َف, َأنْ  ىَمْبَؾ  اًمشل  ىَمومَ  صُمؿل  َيـٍَْمِ

ؿْ  إِنَّ »: ىَموَل  صُمؿل  َأْهُؾُف, ُهقَ  سماَِم  اهللِ قَمغَم  وَمَلصْمـَك اًمـلوَس, وَمَخَطَى  ـْ  آَيَتانِ  َواْلَؼَؿرَ  َس الشَّ  مِ

، آَياِت 
ِ
َٓ  َأَحٍد، لَِؿْقِت  َيْخِسَػانِ  َٓ  الل َلةِ  َفاْفَزُطقا َرَأْيتُُؿقَها َفنَِذا لَِحَقاتِِف، َو  ,شلِؾصَّ

َج  َحتَّك َفَصؾُّقا»: َأْيًضو َوىَموَل   َمَؼامِل فِل َرَأْيُت »:  اهللِ  َرؾُمقُل  َوىَموَل  ,شَطـُْؽؿْ  اللُ  ُيَػرِّ

ـَ  قِْطًػا آُخذَ  َأنْ  ُأِريدُ  َرَأْيتُـِل َلَؼدْ  َحتَّك ُوِطْدُتْؿ، َشْلءٍ  ُكؾَّ  َذاهَ  ـَ  ـَّةِ لجَ ا مِ  َرَأْيتُُؿقكِل ِحق

مُ  َجَعْؾُت  مُ : َراِديُّ لؿُ ا وَقاَل  - ُأَقدِّ  َبْعًضا، َبْعُضَفا َيْحطِؿُ  َجَفـَّؿَ  َرَأْيُت  َوَلَؼدْ  - َأَتَؼدَّ

ـَ  ْرُت،َتلَ  َرَأْيتُُؿقكِل ِحق ـَ  فِقَفا َوَرَأْيُت  خَّ ، اْب َقائَِب  َسقََّب  الَِّذي َوُهقَ  ُلَحل   َواْكَتَفك. شالسَّ

 ٌُ َلةِ  َفاْفَزُطقا» :ىَمْقًمِفِ  قِمـْدَ  اًمطلوِهرِ  َأيِب  طَمِدي ْ  ,شلِؾصَّ  .سَمْعَدهُ  َمو َيْذيُمرْ  َومَل

ا» :ىمول  اًمـبل قمـ ,سطمفو طمديٌ أيب هريرة أو  َقاَل  ـَّةَ لجَ ا للُ ا َخَؾَؼ  َلؿَّ

تَِؽ  َربِّ  َأْي : َفَؼاَل  َجاَء، ُثؿَّ  إَِلقَْفا، َفـََظرَ  َفَذَهَب  إَِلقَْفا، َفاْكُظرْ  اْذَهْب : لِِجبِْريَؾ   َٓ  َوِطزَّ

َّٓ  َأَحدٌ  بَِفا َيْسَؿعُ  َفا ُثؿَّ  َدَخَؾَفا، إِ  ا،إَِلْقفَ  َفاْكُظرْ  اْذَهْب  ِجبِْريُؾ  َيا: َقاَل  ُثؿَّ  َؽاِرِه،لؿَ بِا َحػَّ

تَِؽ  َربِّ  َأْي : َفَؼاَل  َجاءَ  ُثؿَّ  إَِلقَْفا، َفـََظرَ  َفَذَهَب   .َأَحدٌ  َيْدُخَؾَفا َٓ  َأنْ  َخِشقُت  َلَؼدْ  َوِطزَّ
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ا :ىَموَل    ُثؿَّ  إَِلْقَفا، َفـََظرَ  َفَذَهَب  إَِلقَْفا، َفاْكُظرْ  اْذَهْب  ِجبِْريُؾ  َيا: َقاَل  الـَّارَ  للُ ا َخَؾَؼ  َفَؾؿَّ

تَِؽ  َربِّ  َأْي : َفَؼاَل  َجاءَ  َفا َفقَْدُخُؾَفا، َأَحدٌ  بَِفا َيْسَؿعُ  َٓ  َوِطزَّ َفَقاِت  َفَحػَّ : َقاَل  ُثؿَّ  بِالشَّ

تَِؽ  َربِّ  َأْي : َفَؼاَل  َجاءَ  ُثؿَّ  إَِلقَْفا، َفـََظرَ  َفَذَهَب  إَِلقَْفا، َفاْكُظرْ  اْذَهْب  ِجبِْريُؾ  َيا  َلَؼدْ  َوِطزَّ

َّٓ  دٌ َأَح  َيبَْؼك َٓ  َأنْ  َخِشقُت   .(1711رواه أسمقداود ) شَدَخَؾَفا إِ

واجلـي مستؼر أوًمقوءه واًمـور مستؼر اقمداءه وممو يدل قمغم أَنام ٓ يػـقون ىمقًمف 

: ىَموَل  وطمديٌ أيب ؾمعقد قمـد اًمبخوري ومسؾؿ ,[1اًمبقـي: ]﴾ڀ ڀ  ڀ ﴿ :شمعومم

 الَجـَِّة، َأْهَؾ  َيا: ُمـَادٍ  َفقُـَاِدي ،َأْمَؾَح  َكبْشٍ  َكَفقَْئةِ  ْقِت لؿَ بِا ُيْمَتك»:  هللِا َرؾُمقُل  ىَموَل 

 َوُكؾُُّفؿْ  الَؿْقُت، َهَذا َكَعْؿ،: َفَقُؼقُلقنَ  َهَذا؟ َتْعِرُفقنَ  َهْؾ : َفقَُؼقُل  َوَيـُْظُروَن، َفقَْشَرئِبُّقنَ 

 َهَذا؟ َتْعِرُفقنَ  ْؾ وهَ : َفقَُؼقُل  َوَيـُْظُروَن، َفقَْشَرئِبُّقنَ  الـَّاِر، َأْهَؾ  َيا: ُيـَاِدي ُثؿَّ  َرآُه، َقدْ 

 َفَل  ُخُؾقدٌ  الَجـَّةِ  َأْهَؾ  َيا: َيُؼقُل  ُثؿَّ  َفقُْذَبُح  َرآُه، َقدْ  َوُكؾُُّفؿْ  الَؿْقُت، َهَذا َكَعْؿ،: َفقَُؼقُلقنَ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  ﴿: ىَمَرأَ  صُمؿل  شَمْقَت  َفَل  ُخُؾقدٌ  الـَّارِ  َأْهَؾ  َوَيا َمْقَت،

َٓ وَ  ,[1٠: مريؿ]﴾پ  پ  َهُم
ِ
ْكَقو َأْهُؾ  هَمْػَؾيٍ  ذِم  ء  .[1٠: مريؿ]﴾ڀ  ڀ  ڀ﴿ اًمدي

ومل يؼؾ سمػـوئفام إٓ اجلفؿقي اًمضالل وىمد يمػرهؿ اًمعؾامء سمسبى ىمقهلؿ هذا ومػل 

ًُ : أمحد  ىَموَل سمـ  عبداهللاًمسـي ًم  َمْقِوعٍ  هَمػْمِ  ذِم  اجْلَْفِؿقليُ  يَمَػَرِت : َيُؼقُل  ظَموِرضَمَي, ؾَمِؿْع

ـْ  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﴿  هللُ ا َوىَموَل  ,شَمْػـَك اجْلَـليَ  إِنل : ىَمْقهُلُؿْ  , هللِ ا يمَِتوِب  ِم

ـْ  ,[51: ص]﴾﮵ َو: ىَموَل  وَمَؿ ڀ  ٺ  ﴿:  َوىَموَل  يَمَػَر, وَمَؼدْ  شَمـَْػدُ  إَِنل

ـْ  ,[15: اًمرقمد]﴾ٺ حت  خت  ﴿ : َوىَموَل  يَمَػَر, وَمَؼدْ  َيُدومُ  َٓ : ىَموَل  وَمَؿ

ـْ  ,[311: هقد]﴾مت َو :ىَموَل  وَمَؿ ڳ  ڱ  ڱ     ﴿: َوىَموَل  يَمَػَر, وَمَؼدْ  شَمـَْؼطِعُ  إَِنل

ـْ  [11: اًمقاىمعي]﴾ڱ َو: ىَموَل  وَمَؿ  .يَمَػرَ  وَمَؼدْ  شَمـَْؼطِعُ  إَِنل
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 :قال 
َُِاككك َ بتَِّب َْ ْكككِ بَهكككَ  ٌب ب ب كككانَّ

ب
ككك ُب بوقُكككْ بِابَ كككَتهلِلبتتَءكككعِب كككَ بُ َ ضَّ

ب
وأهؾ   ذم أهؾ اًمؽبوئر مـ أمي حمؿد  ي اًمـبل هذه إؿمورة إمم مسلًمي ؿمػوقم

اعمؾي متػؼقن قمغم إصمبوت اًمشػوقمي اًمعظؿك وهل اعمؼوم اعمحؿقد, اًمذي ىمول اهلل قمـفو: 

, ومفذا اًمـقع مـ اًمشػوقمي يثبتفو [7٠]اإلهاء:﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڍ  ڌ  ڌ﴿

أهؾ اًمسـي واعمعتزًمي واخلقارج واًمراومضي وهمػمهؿ, ًمؽـ اظمتؾػ أهؾ اًمسـي مع 

 هؿ مـ أهؾ اًمبدع واًمضالل, ذم إصمبوت اًمشػوقمي ٕهؾ اًمؽبوئر:همػم

اعمعتزًمي واخلقارج ومـ واومؼفؿ إمم أن اًمشػوقمي ًمقسً ذم أهؾ و ومذهبً اًمراومضي

اًمؽبوئر, واؾمتدًمقا سمحديٌ: )ًمقسً ؿمػوقمتل ٕهؾ اًمؽبوئر مـ أمتل(, وهذا طمديٌ 

, يٌ أكس سموـمؾ ًمقس ًمف أصؾ ذم اًمؽتى اعمعتؿدة, وإكام احلديٌ اعمحػقظ طمد

ذم يمتوسمف اًمشػوقمي وًمػظف:   وىمد اؾمتققمى خترجيف وسملم صحتف ؿمقخـو مؼبؾ 

َ تِ اطَ ػَ َش »
ِ
 مَّ أُ  ـْ مِ  رِ ائِ بَ ؽَ الْ  ؾِ هْ ل ٕ

ىمول:  , وذم طمديٌ أيب مقؾمك أن اًمـبل شلتِ

 مَّ أُ  ُػ ْص كِ  َؾ ُخ دْ يَ  نْ أَ  ـَ قْ بَ  ُت رْ قِّ ُخ »
َ  ؛ةَ اطَ ػَ الشَّ  ُت رْ تَ اْخ ، فَ ةِ اطَ ػَ الشَّ  ـَ قْ بَ وَ  ةَ ـَّ ل الجَ تِ

ِ
ا فَ كَّ ٕ

ـَ ؼِ تَّ ؾؿُ ا لِ فَ كَ وْ رَ تَ ك، أَ ػَ كْ أَ وَ  ؿُّ طَ أَ  ـَ بِ كِ ذْ ؾؿُ ا لِ فَ ـَّ ؽِ لَ وَ  ،َٓ  ؟!ق ـَ ائِ طَّ ، الخَ ق  قِّ ؾَ تَ الؿُ  ،ق
ـَ ثِ  .شق

َؾ  ُمْستََجاَبٌة، َدْطَقةٌ  َكبِل   لُِؽؾِّ »ومـممـ سملطموديٌ اًمشػوقمي:   َدْطَقَتُف، َكبِل   ُكؾُّ  َفَتَعجَّ

تِل َشَػاَطةً  َدْطَقتِل ْلُت اْختَبَ  َوإِكِّل ُمَّ
ِ
ـْ  اللُ  َشاءَ  إِنْ  َكائَِؾةٌ  َفِفَل  اْلِؼقَاَمِة، َيْقمَ  ٕ ـْ  َماَت  َم  مِ

تِل   ُيْشِركُ  َٓ  ُأمَّ
ِ
ْطَقةِ  َهِذهِ  َربَّ  ؿَّ لؾفُ ا» إذان: سمعد ىمول: ومـ قمؾقف, متػؼ شَشْقئًا بِالل  الدَّ
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ِة،  َل  التَّامَّ ًدا آِت  الَؼائَِؿةِ  ةِ َوالصَّ  الَِّذي َمْحُؿقًدا َمَؼاًما َواْبَعثْفُ  َوالَػِضقَؾَة، الَقِسقَؾةَ  ُمَحؿَّ

 ًمف.   اًمـبل ؿمػوقمي أؾمبوب مـ ذًمؽ يمون اًمبخوري أظمرضمف شَوَطْدَتفُ 

يتػضؾ سمعد ذًمؽ قمغم  ويشػع اًمـبققن واعمممـقن واعمالئؽي, ورب اًمعوعملم 

 َشَػَعِت :  اللُ  َفقَُؼقُل » (311) قمـد مسؾؿ  مـ يشوء, ومعـ أيب ؾمعقد

َّٓ  َيبَْؼ  َوَلؿْ  ْممِـُقَن،لؿُ ا َوَشَػعَ  الـَّبِقُّقَن، َوَشَػعَ  َلئَِؽُة،لؿَ ا ، َأْرَحؿُ  إِ ـَ اِحِؿق  َفقَْؼبُِض  الرَّ

ـَ  َقبَْضةً   فِل َفقُْؾِؼقِفؿْ  ُحَؿًؿا، َطاُدوا َقدْ  َقطُّ  َخقًْرا َيْعَؿُؾقا َلؿْ  َقْقًما مِـَْفا َفقُْخِرُج  الـَّاِر، مِ

 َحِؿقؾِ  فِل اْلِحبَّةُ  َتْخُرُج  َكَؿا َفقَْخُرُجقنَ  قَاِة،لحَ ا َكَفرُ : َلفُ  ُيَؼاُل  ـَّةِ لجَ ا َأْفَقاهِ  فِل َكَفرٍ 

قِْؾ، َٓ  السَّ َجِر، إَِلك َأوْ  َجِر،لحَ ا إَِلك َتُؽقنُ  َتَرْوَكَفا َأ ْؿسِ  إَِلك َيُؽقنُ  َما الشَّ  ُأَصْقِػرُ  الشَّ

 يَمَلكلَؽ  اهللِ, َرؾُمقَل  َيو: وَمَؼوًُمقا شَأْبقََض؟ َيُؽقنُ  الظِّؾِّ  إَِلك مِـَْفا قنُ َيؽُ  َوَما َوُأَخقِْضُر،

 ًَ  َأْهُؾ  َيْعِرُفُفؿْ  َقاتُِؿ،لخَ ا ِرَقابِِفؿُ  فِل َكالؾُّْمُلمِ  َفَقْخُرُجقنَ » :ىَموَل  سمِوًْمَبوِدَيِي, شَمْرقَمك يُمـْ

ءِ  ـَّةِ لجَ ا َٓ   ُطتََؼاءُ  َهُم
ِ
ـَ  الل ِذي َٓ  َطِؿُؾقُه، َطَؿؾٍ  بَِغقْرِ  ـَّةَ لجَ ا اللُ  ُفؿُ َأْدَخؾَ  الَّ ُمقُه، َخقْرٍ  َو  َقدَّ

 ُتْعطِ  َلؿْ  َما َأْطَطْقَتـَا َربَّـَا،: َفَقُؼقُلقنَ  َلُؽْؿ، َفُفقَ  َرَأْيتُُؿقهُ  َفَؿا ـَّةَ لجَ ا اْدُخُؾقا: َيُؼقُل  ُثؿَّ 

ـَ  َأَحًدا ، مِ ـَ ـْ  َضُؾ َأفْ  ِطـِْدي َلُؽؿْ : َفقَُؼقُل  اْلَعاَلِؿق ـَا، َيا: َفقَُؼقُلقنَ  َهَذا، مِ  َشْلءٍ  َأيُّ  َربَّ

ـْ  َأْفَضُؾ  وشمؽقن اًمشػوقمي  شَأَبًدا َبْعَدهُ  َطَؾقُْؽؿْ  َأْسَخطُ  َفَل  ِرَضاَي،: َفقَُؼقُل  َهَذا؟ مِ

صَمـَو: ىَموَل  اًمصحقحلماًمعظؿك ذم اًمػصؾ سملم اًمعبود, وذم طمديٌ أكس ذم  دٌ  طَمدل  حُمَؿل

 َفقَُؼقُلقنَ  آَدمَ  َفَقْلُتقنَ  َبْعٍض، إَِلك َبْعُضُفؿْ  الـَّاُس  َماَج  اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمُ  َكانَ  إَِذا»: ىَموَل  

تَِؽ، اْشَػعْ : َلفُ  يَّ ـْ  َلَفا، َلْسُت : َفقَُؼقُل  لُِذرِّ َلُم، َطَؾْقفِ  بِنِْبَراِهقؿَ  َطَؾقُْؽؿْ  َوَلؽِ  َفنِكَّفُ  السَّ

، َخؾِقُؾ 
ِ
ـْ  َلَفا َلْسُت : َفقَُؼقُل  إِْبَراِهقؿَ  َفقَْلُتقنَ  الل َلُم، َطَؾقْفِ  بُِؿقَسك َطَؾْقُؽؿْ  َوَلؽِ  َفنِكَّفُ  السَّ

، َكؾِقؿُ 
ِ
ـْ  َلَفا، َلْسُت : َفَقُؼقُل  ُمقَسك، َفقُْمَتك الل َلُم، َطَؾقْفِ  بِِعقَسك َطَؾْقُؽؿْ  َوَلؽِ  َفنِكَّفُ  السَّ

  ُروُح 
ِ
ـْ  َلَفا، َلْسُت : َفقَُؼقُل  ِطقَسك، َفُقمَتك َوَكؾَِؿتُُف، الل دٍ  َطَؾْقُؽؿْ  َوَلؽِ  ، بُِؿَحؿَّ

ـَ  َفَلُققمُ  لِل، َفُقْمَذنُ  َربِّل، َطَؾك َفَلْسَتْلِذنُ  َفَلْكَطؾُِؼ  َلَفا، َأَكا: َفَلُققُل  َفُلوَتك،  َيَدْيفِ  َبقْ
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َن، َطَؾقْفِ  َأْقِدرُ  َٓ  بَِؿَحامِدَ  َفَلْحَؿُدهُ  ْٔ  َيا: لِل َفقَُؼاُل  َساِجًدا، َلفُ  َأِخرُّ  ُثؿَّ  الُل، ُيْؾِفُؿـِقفِ  ا

ُد، ْع، َواْشَػعْ  ُتْعَطْف، َوَسْؾ  َلَؽ، ُيْسَؿعْ : َوُقْؾ  َرْأَسَؽ، اْرَفعْ  ُمَحؿَّ ،: َفَلُققُل  ُتَشػَّ  َربِّ

تِل تِل، ُأمَّ ـْ  اْكَطؾِْؼ،: َفقَُؼاُل  ُأمَّ ـْ  َحبَّةٍ  مِثَْؼاُل  َقْؾبِفِ  فِل َكانَ  َفَؿ ٍة، مِ ـْ  ةٍ َشِعقرَ  َأوْ  ُبرَّ  مِ

 ُثؿَّ  َحامِِد،لؿَ ا بِتِْؾَؽ  َفَلْحَؿُدهُ  َربِّل إَِلك َأْرِجعُ  ُثؿَّ  َفَلْفَعُؾ، َفَلْكَطؾُِؼ  مِـَْفا، َفَلْخِرْجفُ  إِيَؿاٍن،

ُد، َيا: لِل َفقَُؼاُل  َساِجًدا، َلفُ  َأِخرُّ   ُتْعَطْف، َوَسْؾ  َلَؽ، ُيْسَؿعْ  َوُقْؾ  َرْأَسَؽ، اْرَفعْ  ُمَحؿَّ

ْع،تُ  َواْشَػعْ  تِل: َفَلُققُل  َشػَّ تِل، ُأمَّ ـْ  اْكَطؾِْؼ : لِل َفقَُؼاُل  ُأمَّ ـْ  َحبَّةٍ  مِْثَؼاُل  َقْؾبِفِ  فِل َكانَ  َفَؿ  مِ

ـْ  َخْرَدلٍ   بِتِْؾَؽ  َفَلْحَؿُدهُ  َربِّل إَِلك َأُطقدُ  ُثؿَّ  َفَلْفَعُؾ، َفَلْكَطؾُِؼ  مِـَْفا، َفَلْخِرْجفُ  إِيَؿانٍ  مِ

ُد، َيا: لِل َفقَُؼاُل  َساِجًدا، َلفُ  َأِخرُّ  ُثؿَّ  َحامِِد،لؿَ ا  َلَؽ، ُيْسَؿعْ  َوُقْؾ  َرْأَسَؽ، اْرَفعْ  ُمَحؿَّ

ْع، َواْشَػعْ  ُتْعَطْف، َوَسْؾ  ، َيا: َفَلُققُل  ُتَشػَّ تِل َربِّ تِل، ُأمَّ ـْ  اْكَطؾِْؼ : لِل َفقَُؼاُل  ُأمَّ  َكانَ  َفَؿ

ـْ  َأْدَكك َأْدَكك َأْدَكك َقْؾبِفِ  فِل ـْ  َحبَّةٍ  مِثَْؼالِ  مِ ـْ  َخْرَدلٍ  مِ ـَ  َفَلْخِرْجفُ  إِيَؿانٍ  مِ  الـَّارِ  مِ

ٌُ  َهَذا .شَفَلْفَعُؾ  َفَلْكَطؾُِؼ  ـْ  وَمَخَرضْمـَو سمِِف, َأْكَبَلَكو اًملِذي َأَكسٍ  طَمِدي  سمَِظْفرِ  يُمـلو وَمَؾامل  قِمـِْدِه, ِم

ـِ  إمَِم  ِمْؾـَو ًَمقْ : ىُمْؾـَو اجْلَبلوِن, ْؿـَو احْلََس : ىَموَل  ظَمؾِقَػَي, َأيِب  َدارِ  ذِم  ُمْسَتْخٍػ  َوُهقَ  ْقفِ قَمؾَ  وَمَسؾل

ْؿـَو قَمَؾْقِف, وَمَدظَمْؾـَو ـْ  ضِمْئـَو ؾَمِعقٍد, َأسَمو َيو: وَمُؼْؾـَو قَمَؾْقِف, وَمَسؾل  وَمَؾؿْ  مَحَْزَة, َأيِب  َأظِمقَؽ  قِمـْدِ  ِم

ٌٍ  ِمْثَؾ  َكْسَؿعْ  صَمـَوهُ  طَمِدي َػوقَمِي, ذِم  طَمدل صْمـَوهُ ومَ  ِهَقِف,: ىَموَل  اًمشل , َحدل ٌَ : ىُمْؾـَو ِهَقفِ : وَمَؼوَل  احْلَِدي

صَمـَو ىَمدْ : ىَموَل  َزاَدَكو, َمو ـَ  ُمـْذُ  سمِفِ  طَمدل ي  َمو ؿَمْقًئو شَمَركَ  َوًَمَؼدْ  مَجِقٌع, َيْقَمِئذٍ  َوُهقَ  ؾَمـَيً  قِمنْمِ

ْقُخ, َأَكِزَ  َأْدِري صَمُؽْؿ, َأنْ  يَمِرهَ  َأوْ  اًمشل صْمـَو,: فُ ًمَ  ىُمْؾـَو وَمَتتلؽُِؾقا, َُيَدِّ : َوىَموَل  وَمَضِحَؽ  طَمدِّ

ٓل  َهَذا ًَمُؽؿْ  َذيَمْرُت  َمو ,[17: إكبقوء]﴾ٿ  ٿ     ٿ  ٹ﴿  َأنْ  ُأِريدُ  َوَأَكو إِ

صَمُؽُؿقُه, ابَِعِة، فِل َربِّل إَِلك َأْرِجعُ  ُثؿَّ » ُأطَمدِّ  َلفُ  َأِخرُّ  ُثؿَّ  َحامِِد،لؿَ ا بِتِْؾَؽ  َفَلْحَؿُدهُ  الرَّ

ُد، َيا: لِل َفُقَؼاُل  َساِجًدا،  َواْشَػعْ  ُتْعَط، َوَسْؾ  َلَؽ، ُيْسَؿعْ  َوُقْؾ  َرْأَسَؽ، اْرَفعْ  ُمَحؿَّ

ْع، ، َيا: َفَلُققُل  ُتَشػَّ ـْ  لِل اْئَذنْ  َربِّ َّٓ  إَِلفَ  َٓ : َقاَل  فِقَؿ  َأوْ  - َلَؽ  َذاكَ  َلقَْس : َقاَل  الُل، إِ
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ـْ  - إَِلقَْؽ  َذاكَ  َلْقَس : َقاَل   تِل َوَلؽِ َـّ  َوِجبِْرَيائِل، َوَطَظَؿتِل كِبِْرَيائِلوَ  َوِطزَّ ُْخِرَج ـْ  َٕ  َم

َّٓ  إَِلفَ  َٓ : َقاَل   .شاللُ  إِ

ومـ أكقاع اًمشػوقمي اًمشػوقمي ذم دظمقل أهؾ اجلـي اجلـي, ومنكف ٓ يػتح سموب اجلـي 

ـْ : اِزنُ لخَ ا َفقَُؼقُل  َفَلْستْػتُِح، اْلِؼَقاَمةِ  َيْقمَ  ـَّةِ لجَ ا َباَب  آتِل»ىمول:  إٓ اًمـبل   َأْكَت؟ َم

ٌد،: َفَلُققُل  ََحدٍ  َأْفتَُح  َٓ  ُأمِْرُت  بَِؽ : َفقَُؼقُل  ُمَحؿَّ
ِ
قمـ  (3٠7) أظمرضمف مسؾؿ شَقبَْؾَؽ  ٕ

 .أكس 

وشمؽقن اًمشػوقمي ذم إظمراج قمصوة اعمقطمديـ مـ اًمـور قمغم مؾ شمؼدم, وشمؽقن 

ًمي أيًضو. اًمشػوقمي سمرومع درضموت سمعض اعمممـلم ذم اجلـي, وهذا اًمـقع شمثبتف اعمعتز

يمام ذم طمديٌ اسمـ وشمؽقن اًمشػوقمي ذم ىمقم يدظمؾقن اجلـي سمغػم طمسوب وٓ قمذاب, 

 الـَّبِلُّ  َفَجَعَؾ  إَُمُؿ، َطَؾلَّ  ُطِرَضْت » : اهلل رؾمقل ىمول: قمبوس قمـد اًمشقخلم

ونَ  َوالـَّبِقَّانِ  ْهُط، َمَعُفؿُ  َيُؿرُّ  َطظِقٌؿ، َسَقادٌ  لِل عَ ُرفِ  َحتَّك َأَحٌد، َمَعفُ  َلقَْس  َوالـَّبِلُّ  الرَّ

تِل َهَذا؟ َما: ُقْؾُت   َفنَِذا إُُفِؼ، إَِلك اْكُظرْ : قِقَؾ  َوَقْقُمُف، ُمقَسك َهَذا َبْؾ : قِقَؾ  َهِذِه؟ ُأمَّ

َؿاِء، آَفاِق  فِل ُهـَا َوَها ُهـَا َها اْكُظرْ : لِل قِقَؾ  ُثؿَّ  إُُفَؼ، َيْؿَْلُ  َسَقادٌ   َقدْ  َسَقادٌ  َفنَِذا السَّ

تَُؽ، َهِذهِ : قِقَؾ  إُُفَؼ، َْلَ مَ  ـْ  الَجـَّةَ  َوَيْدُخُؾ  ُأمَّ َٓ  مِ  صُمؿل  شِحَساٍب  بَِغقْرِ  َأْلًػا َسْبُعقنَ  ءِ َهُم

ْ  َدظَمَؾ  ْ  َومَل ـُ : َوىَموًُمقا اًمَؼْقُم, وَمَلوَموَض  هَلُْؿ, ُيَبلمِّ ـَ  َكْح ِذي َبْعـَو هللِسمِو آَمـلو اًمل ـُ  َرؾُمقًَمُف, َواشمل  وَمـَْح

َٓ  وْ أَ  ُهْؿ, ـَ  ُدَكوَأْو ِذي   اًمـلبِلل  وَمَبَؾغَ  اجلَوِهؾِقلِي, ذِم  ُوًمِْدَكو وَمنِكلو ِم,اإِلؾْماَل  ذِم  ُوًمُِدوا اًمل

ـَ  ُهؿُ » :وَمَؼوَل  وَمَخَرَج, ِذي َٓ  َيْستَْرُققَن، َٓ  الَّ َٓ  َيتََطقَُّروَن، َو  َربِِّفؿْ  َوَطَؾك َيْؽتَُقوَن، َو

ُؾقنَ  ـُ  يُ قُمَؽوؿَم  وَمَؼوَل  شَيتََقكَّ ـٍ  سْم  آظَمرُ  وَمَؼومَ  شَكَعؿْ » :ىَموَل  ؟هللِ ا َرؾُمقَل  َيو َأَكو َأِمـُْفؿْ : حِمَْص

اَشةُ  بَِفا َسَبَؼَؽ » :ىَموَل  َأَكو؟ َأِمـُْفؿْ : وَمَؼوَل   .شُطؽَّ

 .اًمطحوويي اًمعؼقدة ذح يمتوسمف ذم إىمسوم هذه قمـ اًمعز أيب اسمـ شمؽؾؿ وىمد
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 ملسو هيلع هللا ىلصإثبات اـشػاطة ـؾـبي 

 وقمي إوصمون, واًمشػوقمي ًمؾؽوومريـ:واًمشػوقمي اعمـػقي هل ؿمػوقمي إصـوم, وؿمػ

  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ ,[11]اعمدصمر:﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿

 .[31]هموومر:﴾ڦ

ٕيب ـموًمى ومؾقسً مـ هذا اًمبوب, ومنَنو ؿمػوقمي مؼقدة وٓ   وملمو ؿمػوقمي اًمـبل

خيرج هبو  أسمق ـموًمى مـ اًمـور وإكام خيػػ قمـف اًمعذاب, ًمؾدور اًمذي ىموم سمف ذم اًمدوموع 

 .وكٍمشمف  قمـ اًمـبل
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 اإلمياْ بعذاب اهقرب

 :قال 
ب.....  بب.....ب.....     ب.....   ..... 

ب
كك ُب بوقُككْ بِابَ ككَتهلِلبتتَءككعِب ككَ بُ َ ضَّ

ب
ذم ؿملن ىمقم  قمذاب اًمؼؼم وكعقؿف صموسمً سموًمؽتوب واًمسـي واإلمجوع ىمول اهلل 

 ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں  ں﴿ :ومرقمقن

  ڎ  ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ﴿ :وىمول ,[13]هموومر: ﴾ھ ھ

 ڳ  ڳ  گ گ گ گ ک کک ک   ڑ ڑ  ژ  ژ ڈ ڈ ڎ

 ہ  ہ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳ

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے  ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 .[٠3-13اًمقاىمعي:]﴾﮸

إصمبوت قمذاب اًمؼؼم شمؼدم اًمؽالم قمؾقف, وىمد أًمػً ومقف سمحؿد اهلل يمتوسًمو مطبققًمو, 

اًمؼؼم طمؼ( متػؼ قمؾقف, وىمول ذم طمديٌ أيب  وكزيد مو ضموء ذم طمديٌ قموئشي )قمذاب

هريرة: )إذا شمشفد أطمديمؿ وموًمقستعذ سموهلل مـ أرسمع: مـ قمذاب ضمـفؿ, ومـ قمذاب 

 اًمؼؼم, ومـ ومتـي اعمحقو واعمامت ومـ ومتـي اعمسقح اًمدضمول( متػؼ قمؾقف. 

ـْ  اًمصحقحلموذم طمديٌ قموئشي ذم  : َيُؼقُل  يَمونَ   اًمـلبِلل  َأنل  قَموِئَشَي, قَم

ـَ  بَِؽ  َأُطقذُ  إِكِّل ؿَّ لؾفُ ا» ـْ  بَِؽ  َأُطقذُ  إِكِّل ؿَّ لؾفُ ا َوالَؿْلَثِؿ، َوالَؿْغَرمِ  َوالَفَرِم، الَؽَسؾِ  مِ  مِ

 الَػْؼِر، فِْتـَةِ  َوَشرِّ  الِغـَك، فِتْـَةِ  َوَشرِّ  الَؼبِْر، َوَطَذاِب  الَؼبْرِ  َوفِْتـَةِ  الـَّاِر، َوفِتْـَةِ  الـَّارِ  َطَذاِب 

ـْ  اِل، الَؿِسقِح  فِْتـَةِ  رِّ َش  َومِ جَّ  َقْؾبِل َوَكؼِّ  َوالبََرِد، الثَّْؾِج  بَِؿاءِ  َخَطاَياَي  اْغِسْؾ  ؿَّ لؾفُ ا الدَّ
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 اإليامن بعذاب اـؼز

ـَ  ك َكَؿا الَخَطاَيا مِ ـَ  إَْبقَُض  الثَّْقُب  ُيـَؼَّ َكِس، مِ ـَ  َبقْـِل َوَباِطدْ  الدَّ  َكَؿا َخَطاَياَي  َوَبْق

ـَ  َباَطْدَت  ؟ َؽ يـُ ا دِ مَ وَ  ؟َؽ بُّ رَ  ـْ مَ » :. وومتـي اًمؼؼم هق اًمسمالشْغِرِب َوالؿَ  الَؿْشِرِق  َبقْ

وهؿ  ,وٓ يسؾؿ مـفو أطمٌد إٓ مـ اؾمتثـوه اًمدًمقؾ ش؟ؿْ قؽُ فِ  َث عِ ي بُ ذِ الَّ  ُؾ ُج ا الرَّ ذَ ا هَ مَ وَ 

أظمرضمف أمحد قمـ قموئشي  شُتْسَلُلقنَ  َوَطـِّل ُتْػَتـُقَن، َفبِل» :ًمؼقل اًمرؾمقل  ؛إكبقوء

 شفً ـَ تْ فِ  ؿْ ِف ِس ُءوك رُ ؾَ طَ  قِف قُ السُّ  ةِ قَ رِ ابَ ك بِ ػَ كَ » :قل اًمـبل واًمشفداء ًمؼ .

 دعمو صح قمـ ؛اعمراسمطقنو .َٕنؿ أومضؾ مـ اًمشفداء ؛اًمصديؼقنو .أظمرضمف اًمـسوئل

ـْ  ًُ : ىَموَل  َن,ؾاَم ؾَم  مسؾؿ قَم ـْ  َخقْرٌ  َوَلقَْؾةٍ  َيْقمٍ  ِرَباطُ »: َيُؼقُل   اهللِ َرؾُمقَل  ؾَمِؿْع  مِ

 َطَؾقْفِ  َوُأْجِرَي  َيْعَؿُؾُف، َكانَ  الَِّذي َطَؿُؾفُ  َطَؾْقفِ  َجَرى َماَت  َوإِنْ  َوقِقَامِِف، َشْفرٍ  ِصقَامِ 

ـَ  ِرْزُقُف، ـِ  ,كبقوءسؾؿ مـفو إياًمؼؼم وؿي ٓ  . وذمشاْلَػتَّانَ  َوَأمِ ـِ  ومػل احلديٌ قَم  اسْم

ـْ  , قُمَؿرَ  كَ  الَِّذي َهَذا»: ىَموَل   هللِا َرؾُمقلِ  قَم  َلفُ  َوُفتَِحْت  اْلَعْرُش، َلفُ  َتَحرَّ

َؿاِء، َأْبَقاُب  ـَ  َأْلًػا َسبُْعقنَ  َوَشِفَدهُ  السَّ ًة، ُضؿَّ  َلَؼدْ  َلئَِؽِة،لؿَ ا مِ َج  ُثؿَّ  َضؿَّ  .شَطـْفُ  ُفرِّ
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 حلٍ تلفري املضوٍ اهعاصي

 :قال 
كك  ِبوإِْنبَ َ كك تبوالبتُْكِ ككَ نْب بأْنككَ بت  َّ

ب
بيَككك ُْ بيَْ كككَ  ُبْفِِصبك لك ُ ككك َِ ببوُجوبتتَفككك 

ب
 أهؾ مـ اًمؽبوئر أصحوب ذم اًمسـي أهؾ قمؼقدة إمم اًمبقً هبذا  أؿمور يمام

اًمتقطمقد ومـ يمون مـ أهؾ اًمصالة وأهؾ اًمؼبؾي ٓ شمؽػرهؿ سمؿجرد وىمقع اعمعويص 

مـفؿ, وموًمتؽػػم سموعمعويص واًمؽبوئر مـفٍ اخلقارج, وًمقس مـفٍ أهؾ اًمسـي واجلامقمي, 

 .صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ يؽػرون مـ يمػره اهلل ورؾمقًمفوملهؾ اًمسـي إكام 

وؾمبى والل اخلقارج: أَنؿ قمؿدوا إمم أدًمي اًمققمقد, ومل يـظروا ذم أدًمي اًمرضموء, 

ومل جيؿعقا سملم إدًمي, وهذا مذهى يضؾ سمف يمثػم مـ اًمـوس, وموعمرضمئي قمؿدوا إمم 

يف  اهلل قمـ اًمنم, ومل أدًمي اًمرضموء, وشمريمقا أدًمي اًمققمقد, واًمؼدريي قمؿدوا إمم أدًمي: شمـز

 يـظروا إمم أدًمي اخلؾؼ وأدًمي اعمشقئي.

واجلؼميي مل يـظروا إمم أدًمي اؾمتطوقمي اًمعبد, وومعؾ اًمعبد, وذهبقا إمم أدًمي اعمشقئي 

 واإلرادة اًمؽقكقي وزقمؿقا أن اًمعبد جمبقر, وأكف يموًمريشي ذم مفى اًمريح.

أدًمي اًمؽتوب  وهؽذا يمؾ ـموئػي شمضؾ مـ هذا اًمبوب, سمسبى قمدم اجلؿع سملم

 واًمسـي اًمتل ٓ يلشمقفو اًمبوـمؾ مـ سملم يدَيو وٓ مـ ظمؾػفو؛ َٕنو وطمٌل يقطمك.

ٌ إالل اخلإومض قل إؾمامهو رؾم , وذًمؽ أَنؿ قمؿدوا إمم معوصٍ ٌح إواو قارج سملمِّ

ومظـقا أن هذه  شاـَّ مِ  َس قْ لَ » , وإمم أدًمي ىمول ومقفو اًمرؾمقل و, وومسقىمً ايمػرً  اهلل 

متػؼ  شةٌ قَّ ؾِ اهِ َج  قَؽ فِ  ؤٌ رُ امْ  َؽ كَّ إِ »ىمول ٕيب ذر:  ػم, مع أن اًمـبل إدًمي يراد هبو اًمتؽػ
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 حؽم تؽػر ادسؾم اـعايص

 فُ الُ تَ قِ وَ  قٌق ُس فُ  ؿِ ؾِ ْس الؿُ  اُب بَ ِس »ومل يؽـ هذا شمؽػػم ًمف, وىمول:  ,قمؾقف قمـ أيب ذر 

أن ىمتول اعمممـلم ومقام سمقـفؿ  , وىمد سملم اهلل متػؼ قمؾقف قمـ اسمـ مسعقد  شرٌ ػْ كُ 

, [٠]احلجرات:﴾ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڱ﴿ؾي سمؼقًمف: ًمقس سمؽػر كوىمٍؾ قمـ اعم

 نِ اؿَ ؾِ ْس ك الؿُ ؼَ تَ ا الْ ذَ إِ »: ومسامهؿ مممـلم مع إصمبوت اًمؼتول سمقـفؿ, ويؼقل اًمـبل 

, وًمق يمون متػؼ قمؾقف قمـ أيب سمؽرة  شارِ ل الـَّ فِ  قُل تُ ؼْ الؿَ وَ  ُؾ اتِ ؼَ الْ ا فَ ؿَ ِف قْ ػَ قْ َس بِ 

أن اًمزاين طمده اًمرضمؿ إن يمون مرشمؽى اًمؽبػمة يؽػر ًمؽون طمده اًمردة مطؾًؼو, مع 

 حمصـًو واجلؾد إن يمون صمقًبو.

واًمسورق طمده اًمؼطع, واًمؼوذف  طمده اجلؾد, وؿمورب اخلؿر طمده اجلؾد, ومؾق 

 يمون يمام يؼقل همٓء اًمضوًمقن اعمبتدقمقن ًمؽون طمد اجلؿقع اًمؼتؾ ردة ٓ طمًدا.

 بوب.ومتـبف هلذا إمر ومنكف أمر مفؿ ُيعَرف سمف والل أهؾ اًمبدع ذم هذا اًم

 ومقام  اًمـبل قمـ( يشػم إمم طمديٌ أيب ذر قمـد مسؾؿ ؽؽؾفم يعيص) :قوله

ْمُت  إِكِّل ،ِطَباِدي َيا» :ىمول أكف وشمعومم شمبورك اهلل قمـ روى  َكْػِسل، َطَؾك ؾؿَ الظُّ  َحرَّ

ًما، َبْقـَُؽؿْ  َوَجَعْؾتُفُ  َّٓ  َضال   ُكؾُُّؽؿْ  ،ِطبَاِدي َيا .َتَظاَلُؿقا َفَل  ُمَحرَّ ـْ  إِ  َهَدْيُتُف، َم

َّٓ  َجائِعٌ  ُكؾُُّؽؿْ  ،ِطبَاِدي َيا .َأْهِدُكؿْ  َفاْسَتْفُدوكِل ـْ  إِ  .ُأْصِعْؿُؽؿْ  َفاْسَتْطِعُؿقكِل َأْصَعْؿتُُف، َم

َّٓ  َطارٍ  ُكؾُُّؽؿْ  ،ِطَباِدي َيا ـْ  إِ  ُتْخطِئُقنَ  إِكَُّؽؿْ  ،ِطَباِدي َيا .َأْكُسُؽؿْ  َفاْسَتْؽُسقكِل َكَسْقُتُف، َم

ُكقَب  َأْغِػرُ  َوَأَكا َوالـََّفاِر، قْؾِ بِالؾَّ   إِكَُّؽؿْ  ،ِطبَاِدي َيا .َلُؽؿْ  َأْغِػرْ  َفاْستَْغِػُروكِل َجِؿقًعا، الذُّ

ـْ  ي َتبُْؾُغقا َل وكِل َضرِّ ـْ  ،َفتَُضرُّ َلُؽؿْ  َأنَّ  َلقْ  ،ِطبَاِدي َيا .َفَتـَْػُعقكِل َكْػِعل َتبُْؾُغقا َوَل  َأوَّ

 فِل َذلَِؽ  َزادَ  َما مِـُْؽْؿ، َواِحدٍ  َرُجؾٍ  َقْؾِب  َأْتَؼك َطَؾك َكاُكقا َوِجـَُّؽؿْ  ؿْ َوإِْكَسؽُ  َوآِخَرُكؿْ 

َلُؽؿْ  َأنَّ  َلقْ  ،ِطبَاِدي َيا .َشْقئًا ُمْؾؽِل  َأْفَجرِ  َطَؾك َكاُكقا َوِجـَُّؽؿْ  َوإِْكَسُؽؿْ  َوآِخَرُكؿْ  َأوَّ

ـْ  َذلَِؽ  َكَؼَص  َما َواِحٍد، َرُجؾٍ  َقْؾِب  َلُؽؿْ  َأنَّ  َلقْ  ،ِطبَاِدي َيا .َشْقئًا لُمْؾؽِ  مِ  َوآِخَرُكؿْ  َأوَّ

 َما َمْسَلَلتَُف، إِْكَسانٍ  ُكؾَّ  َفَلْطَطقُْت  َفَسَلُلقكِل َواِحدٍ  َصِعقدٍ  فِل َقاُمقا َوِجـَُّؽؿْ  َوإِْكَسُؽؿْ 
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ا َذلَِؽ  َكَؼَص   َّٓ  ِطـِْدي مِؿَّ  ِهَل  إِكََّؿا ،ِطبَاِدي َيا .ْحرَ اْلبَ  ُأْدِخَؾ  إَِذا اْلِؿْخقَطُ  َيـُْؼُص  َكَؿا إِ

اَها، ُأَوفِّقُؽؿْ  ُثؿَّ  َلُؽْؿ، ُأْحِصقَفا َأْطَؿاُلُؽؿْ  ـْ  إِيَّ ـْ  ،اللَ  َفْؾقَْحَؿدِ  َخقًْرا َوَجدَ  َفَؿ  َوَجدَ  َوَم

َـّ  َفَل  َذلَِؽ  َغقْرَ  َّٓ  َيُؾقَم  .شَكْػَسفُ  إِ

 ُمِسلءُ  لِقَُتقَب  بِالؾَّقْؾِ  َيَدهُ  طُ َيبُْس  َوَجؾَّ  َطزَّ  اللَ  إِنَّ »:  وذم طمديٌ أيب مقؾمك

قِْؾ، ُمِسلءُ  لَِقتُقَب  بِالـََّفارِ  َيَدهُ  َوَيْبُسطُ  الـََّفاِر، ْؿُس  َتْطُؾعَ  َحتَّك الؾَّ ـْ  الشَّ  شَمْغِربَِفا مِ

 أظمرضمف مسؾؿ.

وؾمبى والل اعمرضمئي واخلقارج هبذا اًمبوب, أَنؿ ضمعؾقا اإليامن رء واطمد, ٓ 

ام يمون مـ قمؼقدة اخلقارج أن اإليامن ٓ يزيد وٓ يـؼص, وموًمعنمة يزيد وٓ يـؼص, ومؾ

إذا كؼص مـفو واطمد يموكً شمسعي مو شمؼقل قمنمة, واعمرضمئي ىموًمقا: اإليامن ٓ يزيد وٓ 

يـؼص, إًذا اعمعويص ٓ شممصمر ذم اإليامن, ومصور اخلقارج واعمرضمئي ـمرذم كؼقض, سمقـام 

سؿك اإليامن, وأن اإليامن يزيد ويـؼص أهؾ اًمسـي يثبتقن: أن إقمامل داظمؾي ذم م

 وأن اعمعويص شممصمر سمحقٌ يـؼص معفو اإليامن.
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 مسلـة تارك اـصالة

   ًضأهة تارن اهضالة

هذه اعمسلًمي أظمتؾػ ومقفو اًمعؾامء سمعد اشمػوىمفؿ قمغم أن مـ شمريمفو ضموطمًدا ومفق يموومر, 

سمؽوومر  ومذهى مجفقرهؿ قمغم أن مـ شمريمفو همػم ضموطمٍد هلو وإكام شمؽوؾماًل قمـفو ومؾقس

يمػر أيمؼم خمرج مـ اعمؾي, مع اشمػوىمفؿ قمغم ىمتؾف وذهى مجفقر احلـوسمؾي إمم يمػر شمورك 

اًمصالة يمػر أيمؼم خمرج مـ اعمؾي, وهذا اًمؼقل هق اًمصحقح عمو يليت, وىمد كؼؾ 

 رهقيف اإلمجوع قمغم يمػر شمورك اًمصالة ويمذا اسمـ اًمؼقؿ وهمػمهؿ.سمـ  إؾمحوق

ں  ڻڻ    ںڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿يؼقل اهلل شمعومم: 

ومؿػفقم أيي أَنؿ إذا شمريمقا اًمصالة  ,[33اًمتقسمي:]﴾ۀ  ڻ  ڻ  ۀ

 ًمقسقا سملظمقة ًمـو.

 .اًمصالة شمرك واًمؽػر اًمنمك وسملم اًمرضمؾ سملموذم طمديٌ ضموسمر قمـد مسؾؿ: 

 وسمقـفؿ سمقــو اًمذي اًمعفد  اهلل رؾمقل ىمولوذم طمديٌ سمريدة قمـد اًمؽممذي: 

 .يمػر ومؼد شمريمفو ومؿـ اًمصالة

يعرف مـ ذم اًمـور مـ أمتف  ؾمعقد ذم اًمشػوقمي أن اًمـبل  وذم طمديٌ أيب

 سمقاوع اًمسجقد.

يعرف أمتف ذم أرض اعمحنم سمؿقاـمـ  وذم طمديٌ طمذيػي ذم مسؾؿ أن اًمـبل 

 يعرف سمف.اًمقوقء وملي ؾمجقد وأي ووقء قمـد شمورك اًمصالة طمتك 

 إمم همػم ذًمؽ ممو ًمقس هذا مقـمـ سمسطف.
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   إثبات اهعزش

وهق قمرش قمظقؿ اؾمتقى قمؾقف ضمؾ   اصمبوت قمرش اهلل وذم اًمبقً إؿمورة إمم

 ,قمال وارشمػع وصعد واؾمتؼر :أي, [5ـمف: ]﴾ڑ ژ ژ  ڈ﴿وقمز ىمول شمعومم 

 .يمام هق شمػسػم اًمسؾػ

قمؾق اًمذات قمغم اًمعرش اًمذي  :أي ,صػي اًمعؾق سمنصمبوت آؾمتقاء يثبً هلل  و

غم اعمخؾقىموت واًمعرش أقم ,قمغم مو هق مؼرر ذم مقـمـف ,شمقاشمرت إدًمي قمغم إصمبوشمف

ُ  َأوَماَل  ,هللِ ا َرؾُمقَل  َيو  ًمؼقل اًمـبل   َدَرَجٍة، مِاَئةَ  الَجـَّةِ  فِل إِنَّ »: ىَموَل  اًمـلوَس؟ ُكَبنمِّ

َها ـَ ؾؿُ لِ  للُ ا َأَطدَّ  ا َسبِقؾِ  فِل َجاِهِدي
ِ
ـَ  َما ،لل ـِ  َبقْ َرَجتَْق ـَ  َكَؿا الدَّ َؿاءِ  َبقْ  َوإَْرِض، السَّ

 َفْقَقفُ  - ُأَراهُ  - الَجـَّةِ  َوَأْطَؾك الَجـَّةِ  َأْوَسطُ  َفنِكَّفُ  الِػْرَدْوَس، َفاْسَلُلقهُ  ،للَ ا َسَلْلُتؿُ  َفنَِذا

، َطْرُش  ـِ ْحَؿ رُ  َومِـْفُ  الرَّ  (.27٠1أظمرضمف اًمبخوري ) شالَجـَّةِ  َأْكَفارُ  َتَػجَّ

, [32٠اًمتقسمي: ]﴾ەئ ائ ائ  ى﴿ :ىمول اهلل شمعومم ,وهق أيمؼم اعمخؾقىموت

يؽقن اعمراد سمف اًمعرش ( اعمجقد)سمجر  ﴾قدِ جِ اعمَ  ڭ  ڭ ﴿ :قًمف شمعوممة ىموذم ىمراء

 َثَلَث  َكؾَِؿاٍت، َأْرَبعَ  َبْعَدكِ  ُقْؾُت  َلَؼدْ » وذم احلديٌ ىمول رؾمقل اهلل  ,اًمقاؾمع

اٍت، َـّ  اْلَقْقمِ  ُمـْذُ  ُقْؾِت  بَِؿا ُوِزَكْت  َلقْ  َمرَّ   ُسْبَحانَ : َلَقَزَكْتُف
ِ
 َخْؾِؼفِ  َطَددَ  َوبَِحْؿِدِه، الل

ومؾق يمون صملؿً  ,أظمرضمف مسؾؿ قمـ ضمقيريي شَكؾَِؿاتِفِ  َومَِدادَ  َطْرِشفِ  َوِزَكةَ  َكْػِسفِ  َوِرَضا

 .خمؾقق أيمؼم مـ اًمعرش ًمذيمره 

ـَ  ُتَخقُِّروا َٓ »:  وًمف ىمقائؿ يمام ذم طمديٌ أيب هريرة قمـ اًمـلبِلي   َفنِنَّ  إَْكبَِقاِء، َبقْ

َل  َفَلُكقنُ  الِؼقَاَمِة، َيْقمَ  َيْصَعُؼقنَ  الـَّاَس  ـْ  َأوَّ  آِخذٌ  بُِؿقَسك َأَكا َفنَِذا إَْرُض، َطـْفُ  َتـَْشؼُّ  َم

ـْ  بَِؼائَِؿةٍ  ـْ  َأَكانَ  َأْدِري َفَل  الَعْرِش، َقَقائِؿِ  مِ  شإُوَلك بَِصْعَؼةِ  ُحقِسَب  َأمْ  َصِعَؼ، فِقَؿ
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 اـعرشإثبات 

 يثبتقن اًمعرش ظمالوًمو ًمؾػالؾمػي ومـ إًمقفؿ ممـ ٓ .اًمصحقحلمأظمرضموه ذم 

وذم احلديٌ  ,[37 احلوىمي:]﴾ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ :وَُيؿؾ ىمول اهلل شمعومم

َث  َأنْ  لِل ُأِذنَ »: ىمول اهلل  رؾمقل أن موًمؽ,سمـ  أكس قمـ ـْ  ُأَحدِّ ـْ  َمَؾٍؽ  َط  َحَؿَؾةِ  مِ

َْرضِ  فِل ِرْجَلهُ  اْلَعْرِش، ْٕ ْػَؾك، ا ـَ  اْلَعْرُش، َقْركِفِ  َوَطَؾك السُّ  َوَطاتِِؼفِ  ُأُذكِفِ  َشْحَؿةِ  َوَبقْ

  شُكـَْت  َحقُْث  ُسبَْحاَكَؽ : َؾُؽ لؿَ ا َيُؼقُل  َسـٍَة، َسبْعِؿاَئةِ  الطَّقْرِ  َخَػَؼانُ 

 .وىمد شمقؾمعً ومقام يتعؾؼ هبذه اعمسلًمي ذم يمتويب ذح أصقل اًمسـي ٓسمـ أيب زمـلم

 ھ ہھ ہ  ہ  ہ ۀ ۀ ڻ﴿ومـ هذا  اًمبوب إصمبوت اًمؽرد ىمول اهلل شمعومم 

  ﯁ ﮿﯀  ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ

 ڭ                  

وىمد صح قمـ اسمـ قمبوس  ,[255اًمبؼرة: ]﴾ۈ  ۈ ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ ڭڭ

وهذا إصمر ممو ٓ جمول ًمؾعؼؾ ومقف وومقام  (اًمؽرد مقوع ىمدمل اًمرمحـ )أكف ىمول  

 هق اًمعؾؿ.  شمؼدم مـ إدًمي رد قمغم مـ زقمؿ إن اًمعرش هق اعمؾؽ واًمؽرد
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 بياْ عقيدة اخلوارج

 :قال 
بإ َّكككككهُب َِ َِأَيبتبَككككك تِ بوالبتَفتِءكككككْ ب

ب
كك ُب َْ بَقَءككٌَ ب َِمككْوبي كك تهُبيُككْ ِديبويَْ 

ب
 ,اخلقارج مـ اًمػرق اًمضوًمي اًمتل شمؽػر اعمسؾؿلم وشمستبقح دموئفؿ وأمقاهلؿ

 شارِ الـَّ  ُب َل كِ » ورأي اخلقارج مذمقم, ومووح ٕصحوسمف, ؾمامهؿ رؾمقل اهلل 

 شةِ قؼَ ؾِ الخَ وَ  ِؼ ؾْ الخَ  رُّ َش » , وؾمامهؿ رؾمقل اهلل أظمرضمف أمحد قمـ أيب أمومي 

َ  ؿْ فُ تُ كْ رَ دْ أَ  ـْ ئِ لَ »: , وىمول قمـفؿ رؾمقل اهلل  أظمرضمف مسؾؿ قمـ أيب ذر  ؿْ فُ ـَّ ؾَ تُ قْ َٕ

 مٌ قْ قَ », وىمول:  متػؼ قمؾقف قمـ أيب ؾمعقد شقدَ ؿُ ثَ  َؾ تْ قَ » :وذم سمعضفو شمَ رَ إِ وَ  ادٍ طَ  َؾ تْ قَ 

َ  اُث دَ ْح أَ  ْٕ َ  اءُ فَ ػَ ُس  ،انِ ـَ ْس ا ْٕ ـِ الدِّ  ـَ مِ  قنَ قُ رُ ؿْ ، يَ ةِ يَّ رِ بَ الْ  رِ قْ َخ  لِ قْ قَ  ـْ مِ  قنَ قلُ ؼُ ، يَ مِ َل ْح ا  ي

 وهمػمه. متػؼ قمؾقف قمـ قمكم  شةِ قَّ مِ الرَّ  ـَ مِ  ؿُ فْ السَّ  ُق رُ ؿْ ا يَ ؿَ كَ 

ر اعمسؾؿلم, وإكام مـ وذمفؿ صموسمً سموًمؽتوب واًمسـي, ومال شمعتؼد رأَيؿ, وٓ شمؽػ

وىمع مـفؿ ذم معويص وإضمرام ومفق مممـ سمنيامكف وموؾمؼ سمؽبػمشمف,  وهذا اعمـفٍ 

اخلورضمل شمستبوح سمف اًمدموء وإقمراض وإمقال, ومو رأيتؿقه ورآه اًمـوس 

وؾمؿعتؿقه وؾمؿعف اًمـوس ممو طمصؾ ذم سمالد اجلزائر وهمػمهو ٕيمؼم سمرهون قمغم َضر 

أأذهى إمم معوويي ذم اًمشوم, وأدع ): يب ـموًمى أسمـ  اخلقارج, ومؾفذا ىمول قمكم

ومقتعلم ىمتول اخلقارج اعمؿتـعلم اًمبوهملم ىمبؾ ىمتول  .(همٓء ذم ذراري اعمسؾؿلم

اًمؽوومريـ؛ ٕن اخلقارج قمغم مر اًمتوريخ ومتؽفؿ سموإلؾمالم وأهؾف, ومـ يممـف 

 اإلؾمالم, ومـ هق ذم ذمي اإلؾمالم, وٓ شمقضمد هلؿ مقاىمػ ود اًمقفقد واًمـصورى,

وإن شمؽؾؿقا سملومقاهفؿ, واًمقاىمع أيمؼم ؿموهد: أَنؿ قمؿالء ًمؾقفقد واًمـصورى, قمؿالء 
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إمو سمؾسون اعمؼول أو احلول, وهؿ أصحوب اًمشعورات اًمركوكي, اًمبعقدة قمـ اًمقاىمع, 

, ىمول: يمؾؿي [57]إكعوم:﴾ے  ے  ۓ  ۓ﴿: أيب ـموًمى سمـ  ومؾفذا عمو ىموًمقا ًمعكم

 طمؼ أريد هبو سموـمؾ.

ذهبفؿ ومـفجفؿ واًمتحذير مـف, وإيوكو وهمؾقهؿ ذم اًمتؽػػم, وموًمبعد اًمبعد قمـ م

ومنكف همؾق يمدي إمم خموًمػي هدي اًمسؾػ, وإمم خموًمػي اًمطريؼ اعمستؼقؿ, وموًمتؽػػم 

ظمطره يمبػم, وهلذا ىمول سمعض اًمسؾػ: ًمئـ أظمطئ وأىمقل ذم يموومر: سملكف مممـ أهقن 

َ  اَل قَ  ـْ مَ »يؼقل:  قمـدي سملن أىمقل عمممـ أكف يموومر, واًمـبل 
ِ
 اءَ بَ  دْ ؼَ ، فَ رُ افِ ا كَ : يَ قفِ ِخ ٕ

 .أظمرضموه قمـ اسمـ قمؿر  شفِ قْ ؾَ طَ  ارَ  َح َّٓ إِ وَ  َؽ لِ ذَ كَ  انَ كَ  نْ إِ  ،اؿَ هُ دُ َح ا أَ فَ بِ 

وهق مؼول مـ شمشغػ ومقف أرداه وىمّؾ ورقمف, وىمّؾ طمقوؤه, وىمّؾً رمحتف, ىمتؾقا 

, ـبل اًمشـعوء, ويمػروا أصحوب اًم امرأة ظمبوب وسمؼروا سمطـفو, وومعؾقا إوموقمقؾ

ومـ سموب أومم شمؽػػم همػمهؿ, ومؿـفجفؿ ظمطػم سموئر, رأؾمفؿ وذروهتؿ شمؽؾؿ وـمعـ 

وذم مـفجف وـمريؼتف, وىمول ًمف: إقمدل, اكظر إمم ىمؾي أدهبؿ مع  ذم رؾمقل اهلل 

صػقة اخلؾؼ, وٓ شمغرك قمبوداهتؿ, وهذا ذم ظمقارج ذاك اًمزمون, أمو ظمقارج زموكـو 

وٓ قمؾؿ, وٓ طمؾؿ, وٓ رء, واكظر ومؿـ أؾمؼط اخلؾؼ, ٓ صالح وٓ قمبودة, 

: , وىمول شؿْ فُ قَ اقِ رَ تَ  زُ اوِ جَ  يُ َٓ  آنَ رْ ؼُ الْ  ونَ ءُ رَ ؼْ يَ »: أوًمئؽ, ىمول ومقفؿ اًمـبل 

 قَ ك ِص لَ إِ  ؿْ ؽُ امَ قَ ِص وَ  ،ؿْ ِف تِ َل ك َص لَ إِ  ؿْ ؽُ تَ َل َص  ونَ رُ ؼِ حْ تَ »
ـِ الدِّ  ـَ مِ  قنَ قُ رُ ؿْ ، يَ ؿْ ِف امِ ا ؿَ كَ  ي

 .شةِ قَّ مِ الرَّ  ـَ مِ  ؿُ فْ السَّ  ُق رُ ؿْ يَ 

 رٌء مـ مسووئفؿ وصػوهتؿ.وذم آظمر يمتوب اًمزيموة مـ صحقح مسؾؿ 
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وجيى هجرهؿ واًمتحذير مـفؿ, وإىمومي احلجي قمؾقفؿ, وزضمرهؿ قمـ سموـمؾفؿ,  

وٓ دمقز مصوحلتفؿ, وٓ إقمطوءهؿ إمقال واعمسوقمدات, ومنن ذًمؽ ممو يعلم قمغم 

 كنم سموـمؾفؿ.

ؾ معفؿ ذم رؾموًمتف: شمقضمقف وىمد سمقـً ووضمفً اعمسؾؿلم إمم ـمرق اًمتعوم

اعمسؾؿلم إمم اًمطرق اًمنمقمقي ذم اًمتعومؾ مع اخلقارج مـ أصحوب شمـظقؿ اًمؼوقمدة, 

 واًمراومضي احلقصمقلم.
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 بياْ عقيدة املزجئة

 :قال 
بوالبتَككككحُببُ  ِْ َّكككككَبتَُف ً ككككَبعِِ يُِككككهِب

ب
ََْمكككَمحُب يِوب بعكككَ ر بأالبإطََّمكككَبت ُمكككْ ِّ 

ب
 ,[313اًمتقسمي: ]﴾ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ﴿ :ىمول شمعومم ,ق اًمتلظمػماإلرضموء ه

 ؿ ومرىمي مبتدقمي فمفرت أزاء اخلقارج.وه

وأىمبؾً قمغم اًمطوقموت واًمؼرسموت, وقمرومً ظمطر  ,ومنذا طَمِذرَت مـفٍ اخلقارج

اعمعويص واًمسقئوت, ٓ َيؿؾؽ ذًمؽ قمغم أن شمعتؼد مـفٍ اعمرضمئي اعمذمقم احلؼػم, 

ئ قمغم اعمعويص واًمسقئوت,  ئ قمغم اًمذي جُيرِّ ئ قمغم اًمبدع واخلراوموت وجُيرِّ وجُيرِّ

اًمنميمقوت طمتك ىمول إسمراهقؿ اًمـخعل: ٕكو مـ مذهى اعمرضمئي أظمقف قمغم هذه إمي 

 مـ قمدهتؿ مـ اخلقارج.

 واعمرضمئي يـؼسؿقن إمم أرسمعي أىمسوم:

مرضمئي اجلفؿقي: اًمذيـ يزقمؿقن أن اإليامن هق اعمعرومي ومؼط, ومالزم ىمقهلؿ أن 

قن مممـ؛ َٕنؿ وإن شمؾػظقا سموًمؽػر وىموًمقا سمف, واقمتؼدوه, إسمؾقس مممـ, وومرقم

 ويموكقا رأس اًمؽػر إٓ أَنؿ يعرومقن اهلل سمؼؾقهبؿ.

, طمتك ىمول اسمـ أيب اًمعز وهمػمه [1٠]احلجر:﴾ڎ  ڌ  ڎ﴿وإسمؾقس يؼقل: 

سمؿعـك يمالمفؿ: أدظمؾ ضمفؿ إسمؾقس ذم اإلؾمالم وأظمرج كػسف مـ اإلؾمالم؛ ٕن 

وٓ  ن ٓ يعرومف, ضمفؿ يؼقل: ريب ٓ ومقق وٓ حتًصػقاسمـ  إسمؾقس يعرف رسمف وضمفؿ



             034 
 

داظمؾ وٓ ظمورج, وٓ مقضمقد وٓ معدوم وٓ طمل وٓ مقً, ومل يثبً هلل صػي,  

 .[1٠ ]احلجر:﴾ڎ  ڌ  ڎ﴿, ويؼقل: [12]ص:﴾جح﴿وإسمؾقس يؼقل: 

 وىموًمً اعموشمريديي: اإليامن اقمتؼود اًمؼؾى ومؼط, وكطؼ اًمؾسون رء زائد.

ىمقل اًمؾسون, وهمٓء يؾزمفؿ أن يؽقن اعمـوومؼقن  وىموًمً اًمؽرامقي: اإليامن

 مممـقن يمومؾق اإليامن.

أيب ؾمؾقامن, واًمطحووي ومـ ؾمور سمـ  وىموًمً مرضمئي اًمػؼفوء يمليب طمـقػي ومحود

 قمغم ؾمػمهؿ: 

اإليامن اقمتؼود سموًمؼؾى وىمقل سموًمؾسون, وأظمرضمقا إقمامل مـ مسؿك اإليامن 

 ي وأصمور اًمسؾػقي.خموًمػلم ًمألدًمي اًمؼرآكقي وإطموديٌ اعمروي

ٻ  ٻ  پ    ٻ  ٻ﴿وإقمامل داظمؾي ذم مسؿك اإليامن, يؼقل اهلل شمعومم:

  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  پ  پ  پ  ڀ

ڤ  ڤ  ڤ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ڍڌ  ڌ  ڎ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ

 َواْحتَِساًبا، إِيَؿاًكا َرَمَضانَ  َصامَ  ـْ مَ »يؼقل:  ,  واًمرؾمقل [377]اًمبؼرة:﴾ڎ

مَ  َما َلفُ  ُغِػرَ  ـْ  َتَؼدَّ  ىمول :ىمول هريرة أيب قمـو .متػؼ قمؾقف قمـ أيب هريرة  شَذْكبِفِ  مِ

ـَ » : اهلل رؾمقل ـْ  اللُ  َتَضؿَّ َّٓ  ُيْخِرُجفُ  َٓ  َسبِقؾِِف، فِل َخَرَج  لَِؿ  َسبِقؾِل، فِل ِجَفاًدا إِ

ـٌ  َطَؾلَّ  َفُفقَ  بُِرُسؾِل، َوَتْصِديًؼا بِل، َوإِيَؿاًكا  إَِلك َأْرِجَعفُ  َأوْ  ـََّة،لجَ ا ُأْدِخَؾفُ  َأنْ  َضامِ

ـْ  َكاَل  َما َكائًِل  مِـُْف، َخَرَج  الَِّذي َمْسَؽـِفِ   واًمـبل  .متػؼ قمؾقف شَغـِقَؿةٍ  َأوْ  َأْجرٍ  مِ

ـُ  َٓ »يؼقل:  َِخقفِ  ُيِحبَّ  َحتَّك َأَحُدُكؿْ  ُيْممِ
ِ
متػؼ قمؾقف قمـ أكس  شلِـَْػِسفِ  ُيِحبُّ  َما ٕ
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ـُ  َٓ  بَِقِدِه، َكْػِسل َفَقالَِّذي»ويؼقل:  . ـْ  إَِلقْفِ  َأَحبَّ  َأُكقنَ  َحتَّك َأَحُدُكؿْ  ُيْممِ  مِ

متػؼ قمؾقف,  وموٕقمامل داظمؾي ذم مسؿك اإليامن,  وإظمراضمفو قمـ مسؿك  شَوَوَلِدهِ  َوالِِدهِ 

مذهى ظمومس يزقمؿ أن إقمامل ذط يمامل ذم  اإليامن إرضموء وذم هذه إيوم فمفر

اإليامن, ومـ شمرك قمؿؾ اجلقارح سموًمؽؾقي ومفق يموومر يمام سمقـً ذًمؽ ذم مؼدمي يمتويب 

 اإليامن اًمؽبػم.

وأصؾ اإلرضموء شمرك آؾمتثـوء ذم اإليامن يمام ىمول اسمـ مفدي, يؼقًمقن: إذا ىمؾً: 

ام أهؾ اًمسـي يرون أكو مممـ إن ؿموء اهلل, أكً ؿموك ذم إيامكؽ وأكً يموومر, سمقـ

اؾمتحبوب آؾمتثـوء ٓ قمغم اًمشؽ, وموًمشؽ ٓ جيقز ذم اإليامن, وإكام قمغم مو خيتؿ هلؿ 

أو قمغم اًمؽامل, أو قمغم اًمتؼمك سمذيمر اؾمؿ اهلل شمعومم. وىمد ضموء آؾمتثـوء ذم ىمقل اهلل 

  ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ﴿

ًمؼبقر ىمول عمو زار ا وىمد قمؾؿ أَنؿ داظمؾقن واًمـبل  ,[27اًمػتح: ]﴾ۉ

َلمُ » ، َقْقمٍ  َدارَ  َطَؾْقُؽؿْ  السَّ ـَ ِحُؼقَن، بُِؽؿْ  اللُ  َشاءَ  إِنْ  َوإِكَّا ُمْممِـِق  َرَأْيـَا َقدْ  َأكَّا َوِدْدُت  َٓ

 .شإِْخَقاَكـَا

وذهى ىمقم إمم وضمقب آؾمتثـوء, وهذا ىمقل همػم صحقح, واعمذهى احلؼ هق 

أكو مممـ إن ؿموء اهلل, أكو مـ أهؾ  اًمتػصقؾ: وهق اؾمتحبوب آؾمتثـوء ذم اإليامن:

 اجلـي إن ؿموء اهلل, أو أرضمق قمغم شمـقع ذم قمبورات اًمسؾػ.

مسعقد, ىمؾ: أكو ذم سمـ  قمبداهللمسعقد: أكو مممـ, ىمول ًمف سمـ  عبداهللىمول أطمدهؿ ًم

 اجلـي ىمول: يمام اؾمتثـقً ذم إومم اؾمتثـ ذم اًمثوكقي.

ؾمالم ذم سمـ  أسمق قمبقدة اًمؼوؾمؿ وىمد ووح هذه إىمقال وسمقون احلؼ ومقفو اإلموم

يمتوسمف اإليامن, وىمد طمؼؼتف سمحؿد اهلل شمعومم؛ وقمؾؼً قمؾقف سمام كرضمق أن يزيد سمف كػًعو 

 وشمقوقًحو. 
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 عقيدة أٓى اهضِة يف اإلمياْ

 :قال 
بوقُكككْ بإ َّمكككَبت يمكككَُنبقَكككْ ٌ بو ََّّككك ٌب

ب
بُقككك بقَككك ِ بتسككك ر حُبكوِ ْفكككٌ بلََعَ بَصَّ

ب
ذم اإليامن واإليامن ًمغي اإلىمرار وذم اًمنمع هق ىمقل  هذا هق معتؼد أهؾ اًمسـي

سموًمؾسون واقمتؼود سموجلـون, وقمؿؾ سموجلقارح وإريمون يزيد سموًمطوقمي ويـؼص سموعمعصقي, 

 .هق إىمرارهوواعمراد: ىمقل اًمؼؾى   (ىمقل وقمؿؾ)وسمعضفؿ يؽتػل سمتعريػف 

ًمؽ اًمؾسون وهق كطؼف وقمؿؾ اًمؼؾى اًمذي هق كقتف وشمقيمؾف وظمقومف وهمػم ذىمقل و 

وقمؿؾ  واجلقارح. وهذه خموًمػي عمعتؼد اخلقارج واعمرضمئي ومـ قمغم ؿمويمؾتفؿ مـ 

واًمبغقي ذم  اًمضالل وىمد كؼؾ اإلمجوع قمغم ىمقل أهؾ اًمسـي ذم اإليامن اًمشوومعل 

ذح اًمسـي وكؼؾف قمـفؿ ؿمقخ اإلؾمالم ذم يمتوب اإليامن ويدل قمغم شمعريػ أهؾ اًمسـي 

 إَِلفَ  َٓ  َأْفَضُؾَفا ُشْعبًَة، َوَسبُْعقنَ  بِْضعٌ  يَؿانُ اْْلِ »ًمإليامن طمديٌ أيب هريرة قمـ مسؾؿ 

 َّٓ ََذى إَِماَصةُ  َوَأْوَضُعَفا ،للُ ا إِ ْٕ ـِ  ا ـَ  ُشْعَبةٌ  قَاءُ لحَ َوا الطَِّريِؼ، َط يَؿانِ  مِ ومذيمر احلقوء  شاْْلِ

اًمذي هق ومعؾ اًمؼؾى واًمشفودة اًمتل هل كطؼ اًمؾسون واقمتؼود اًمؼؾى وإزاًمي إذى 

 ومعؾ اجلقارح. اًمذي هق

اعمبورك, يؼقًمقن:  إكؽ مرضمئ, ىمول: اعمرضمئي ٓ يؼبؾقكـل, وملكو سمـ  عبداهللىِمقؾ ًم

 أىمقل اإليامن يزيد ويـؼص, وأكو أىمقل اإليامن ىمقل وقمؿؾ.

كؼقل: اعمرضمئي ٓ شمؼبؾف؛ ٕكف هدم مذهبفؿ وسملم  وهؽذا اًمشقخ إًمبوين 

 ـي واجلامقمي.قمقارهؿ, وموقمتؼوده ذم اإليامن هق اقمتؼود أهؾ اًمس



          037 
 

 

 طؼقدة أهل اـسـة يف اإليامن

 قال رمحه اهلل:

ًِتبعَ َفكككَِِصبَوتَكككَِ ًب ُُْءُطبَطكككْ  بويَككك
ب

ُِْوبويفبت كككَ أِنبيَككك َْ  ُب ََككك بعَقََ تِكككِهب
ب

هذا سمقون مـف عمعتؼد اًمسؾػ ذم زيودة اإليامن, وكؼصوكف, وموإليامن يزيد سموًمطوقمي 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿: ويـؼص سموعمعصقي, ىمول اهلل 

, وىمول اًمـبل [321]اًمتقسمي:﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ

ـْ »:   َيْستَطِعْ  َلؿْ  َفنِنْ  َفبِؾَِساكِِف، َيْستَطِعْ  َلؿْ  َفنِنْ  بِقَِدِه، َفْؾقَُغقِّْرهُ  ُمـَْؽًرا مِـُْؽؿْ  َرَأى َم

يَؿانِ  َأْضَعُػ  َوَذلَِؽ  َفبَِؼْؾبِِف، ـَ  َذلَِؽ  َوَراءَ  َوَلقَْس » :وذم احلديٌ أظمر ,شاْْلِ  يَؿانِ اْْلِ  مِ

ـَ  َيْخُرُج »: وىمول اًمـبل  .شَخْرَدلٍ  َحبَّةُ  ـْ  الـَّارِ  مِ َّٓ  إَِلفَ  َٓ : َقاَل  مِ  َقْؾبِفِ  فِل َوَكانَ  اللُ  إِ

ـَ  ـَ  َيْخُرُج  ُثؿَّ  َشِعقَرًة، َيِزنُ  َما قْرِ لخَ ا مِ ـْ  الـَّارِ  مِ َّٓ  إَِلفَ  َٓ : َقاَل  مِ ـَ  َقْؾبِفِ  فِل َوَكانَ  اللُ  إِ  مِ

ًة، َيِزنُ  َما قْرِ لخَ ا ـَ  َيْخُرُج  ُثؿَّ  ُبرَّ ـْ  الـَّارِ  مِ َّٓ  إَِلفَ  َٓ : َقاَل  مِ ـَ  َقْؾبِفِ  فِل َوَكانَ  اللُ  إِ  قْرِ لخَ ا مِ

ةً  َيِزنُ  َما حئ  مئ  ىئ  ﴿, [13]اعمدصمر:﴾ڱ  ڱ  ں  ں﴿وىمقًمف شمعومم:  .شَذرَّ

  مث  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  حب  خب  مب  ىب  يب  يئ  جب

ن يزيد سموًمطوقموت واعمؼمات, ويـؼص سموعمعويص , وموإليام[22]إطمزاب:﴾ىث

 واًمسقئوت.

واإليامن واإلؾمالم إذا اضمتؿعو اومؽمىمو, شمؼقل: أكو مممـ مسؾؿ, وموإلؾمالم يراد سمف 

إقمامل اًمظوهرة, واإليامن يراد سمف إقمامل اًمبوـمـي, ومنذا ىمؾً: أكو مممـ وموعمراد 

راد سمف اإليامن واإلؾمالم, إقمامل سموإليامن: اإلؾمالم واإليامن, وإذا ىمؾً: أكو مسؾؿ, اعم

آل ]﴾چ چ  چ ڃ ڃ﴿يؼقل  اًمظوهرة واًمبوـمـي يدل قمغم ذًمؽ أن اهلل 

ـُ  ( قُمَؿرُ 1وذم طمديٌ قمؿر قمـد مسؾؿ ) ,[3٠قمؿران:  ـُ  سَمْقـاََم : ىَموَل  اخْلَطلوِب  سْم  قِمـْدَ  َكْح

 ؾَمَقادِ  ؿَمِديدُ  اًمثَِّقوِب, وضِ سَمقَ  ؿَمِديدُ  َرضُمٌؾ  قَمَؾْقـَو ـَمَؾعَ  إِذْ  َيْقٍم, َذاَت   اهللِ َرؾُمقلِ 

َعِر, َػِر, َأصَمرُ  قَمَؾْقفِ  ُيَرى َٓ  اًمشل َٓ  اًمسل  , اًمـلبِلِّ  إِمَم  ضَمَؾَس  طَمتلك َأطَمٌد, ِمـلو َيْعِروُمفُ  َو
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ْقفِ  َوَوَوعَ  ُريْمَبَتْقِف, إمَِم  ُريْمَبَتْقفِ  وَمَلؾْمـَدَ   دُ  َيو: َوىَموَل  وَمِخَذْيِف, قَمغَم  يَمػل ـِ  يِن َأظْمؼِمْ  حُمَؿل  قَم

ؾْماَلِم, ْسَلمُ »:  اهللِ  َرؾُمقُل  وَمَؼوَل  اإْلِ َّٓ  إَِلفَ  َٓ  َأنْ  َتْشَفدَ  َأنْ  اْْلِ ًدا َوَأنَّ  اللُ  إِ  ُمَحؿَّ

، َرُسقُل 
ِ
َلَة، َوُتِؼقؿَ  الل َكاَة، َوُتْمتَِل  الصَّ  إِنِ  اْلبَقَْت  َوَتُحجَّ  َرَمَضاَن، َوَتُصقمَ  الزَّ

,: ىَموَل  ,شبِقًل َس  إَِلقْفِ  اْسَتَطْعَت  ًَ ىُمُف, َيْسَلًُمُف, ًَمفُ  وَمَعِجْبـَو: ىَموَل  َصَدىْم يِن : ىَموَل  َوُيَصدِّ  وَمَلظْمؼِمْ

ـِ  ياَمِن, قَم ـَ  َأنْ »: ىَموَل  اإْلِ ، ُتْممِ
ِ
ِخِر، َواْلَقْقمِ  َوُرُسؾِِف، َوُكتُبِِف، َوَمَلئَِؽتِِف، بِالل ْٔ ـَ  ا  َوُتْممِ

هِ  َخقِْرهِ  بِاْلَؼَدرِ  ,: وَل ىمَ  ,شَوَشرِّ ًَ يِن : ىَموَل  َصَدىْم ـِ  وَمَلظْمؼِمْ طْمَسوِن, قَم  اللَ  َتْعبُدَ  َأنْ »: ىَموَل  اإْلِ

ـْ  َلؿْ  َفنِنْ  َتَراُه، َكَلكََّؽ  يِن : ىَموَل  ,شَيَراكَ  َفنِكَّفُ  َتَراهُ  َتُؽ ـِ  وَمَلظْمؼِمْ وقَمِي, قَم  َما»: ىَموَل  اًمسل

ـَ  بَِلْطَؾؿَ  َطـَْفا ْسُئقُل لؿَ ا ائِؾِ  مِ يِن ومَ : ىَموَل  ,شالسَّ ـْ  َلظْمؼِمْ و, قَم ََمةُ  َتؾِدَ  َأنْ »: ىَموَل  َأَموَرهِتَ ْٕ  ا

تََفا، اءِ  ِرَطاءَ  اْلَعاَلةَ  اْلُعَراةَ  َػاةَ لحُ ا َتَرى َوَأنْ  َربَّ  صُمؿل : ىَموَل  ,شاْلُبـَْقانِ  فِل َيتََطاَوُلقنَ  الشَّ

ًُ  اْكَطَؾَؼ  ـِ  َأَتْدِري ُطَؿرُ  َيا»: زِم  ىَموَل  صُمؿل  َمؾِقًّو, وَمَؾبِْث ائُِؾ؟ َم ًُ  ,شالسَّ  َوَرؾُمقًُمفُ  اهلُل: ىُمْؾ

ومسؿك اإليامن, واإلؾمالم,  .شِديـَُؽؿْ  ُيَعؾُِّؿُؽؿْ  َأَتاُكؿْ  ِجبِْريُؾ  َفنِكَّفُ »: ىَموَل  َأقْمَؾُؿ,

 .واإلطمسون ديـًو

: ىَموَل   اًمـلبِلل  َأشَمُقا عمَلو اًمَؼْقسِ  قَمْبدِ  َووْمدَ  وذم طمديٌ اسمـ قمبوس قمـد اًمشقخلم إِنل 

ـِ » ـِ  َأوْ  - الَؼْقُم؟ َم  َغقْرَ  بِالَقْفِد، َأوْ  بِالَؼْقِم، َمْرَحًبا»: ىَموَل . َرسمِقَعيُ : ىَموًُمقا ش- الَقْفُد؟ َم

َٓ  َخَزاَيا ٓل  َكْلشمِقَؽ  َأنْ  َكْسَتِطقعُ  َٓ  إِكلو هللِ ا َرؾُمقَل  َيو: وَمَؼوًُمقا ,شَكَداَمك َو ْفرِ  ذِم  إِ  احلََراِم, اًمشل

ـْ  احَللي  َهَذا َوسَمْقـََؽ  َوسَمْقـَـَو ورِ  ِم , يُمػل ـْ  سمِفِ  ُكْخؼِمْ  وَمْصٍؾ, سمَِلْمرٍ  وَمُؿْرَكو ُمَضَ  َوَكْدظُمْؾ  َوَراَءَكو, َم

ـِ  َوؾَمَلًُمقهُ  اجلَـلَي, سمِفِ  سَميِ  قَم ـْ  َوََنَوُهؿْ  سمَِلْرسَمٍع, وَمَلَمَرُهؿْ : إَْذِ  سمِوإِلياَمنِ : َأَمَرُهؿْ  َأْرسَمٍع, قَم

 بِا اِْليَؿانُ  َما َأَتْدُرونَ »: ىَموَل  َوطْمَدُه, هللِسمِو
ِ
: ىَموَل  َأقْمَؾُؿ, َوَرؾُمقًُمفُ  هللُ ا: ىَموًُمقا شَوْحَدهُ  لل

َّٓ  إَِلفَ  َٓ  َأنْ  َشَفاَدةُ » ًدا َوَأنَّ  للُ ا إِ  ا َرُسقُل  ُمَحؿَّ
ِ
َل  َوإَِقامُ  ،لل َكاةِ، َوإِيتَاءُ  ِة،الصَّ  الزَّ

ـَ  ُتْعُطقا َوَأنْ  َرَمَضاَن، َوِصقَامُ  ـْ  َوََنَوُهؿْ  شالُخُؿَس  ـَؿِ الَؿغْ  مِ ـِ : َأْرسَمعٍ  قَم  احلَـَْتؿِ  قَم

 
ِ
وء سمل , َواًمـلِؼػمِ  َواًمدي ًِ اَم  َواعُمَزومل ِ : ىَموَل  َوُرسمل َـّ »: َوىَموَل  .اعُمَؼػمل َـّ  َوَأْخبُِروا اْحَػُظقُه ـْ  بِِف  َم

 .شَوَراَءُكؿْ 
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 وجوب إخذ باـدـقل وترك آراء اـرجال

 وجوب األخذ باهدهيى وتزن آراء اهزجاي 

 :قال 
ِت بَصبت  ر ككككَِ بَوقكككك  َُ َْوَدْهب ُككككحَببل

ب
حُب َ ْ

َ
أ بوَأ

َ
َُِاكككككك ِ بتَِّبأ بَفْءكككككك ُ ب

ب
وهذه اًمـصقحي ظمتؿ هبو اإلموم قمؼقدشمف, وىمصقدشمف, وموكتبف أَيو اعمسؾؿ واؾمتػد 

 .مـفو

 ىئ ېئ ېئ﴿ :ىمول شمعومم ,اشمريمفو وأهجرهو وسمويـفو :( أيؽدع طـك)  :قوله

 .[31إكعوم: ]﴾ی ی ی  ىئ ىئ

أىمقاهلؿ اعمبـقي قمغم اًمرأي اعمحض اعمخوًمػ ًمؾدًمقؾ,  :( أيآراء اـرجال)  :قوله

وإيوك وآراء اًمرضمول وإن زظمرومقهو ًمؽ  ,ىمول إوزاقمل:  قمؾقؽ سمآصمور مـ ؾمؾػ

 سموًمؼقل.

قمؾقؽ سموخلؼم, قمؾقؽ سموًمدًمقؾ, ومنن ومقف كجوة وهق اعمقصؾ إمم ؾمقاء اًمسبقؾ, وذم 

ُِؿقاطمـقػ ىمول: سمـ  قمـ ؾمفؾ اًمصحقحلم  َوًَمقْ  ضَمـَْدٍل, َأيِب  َيْقمَ  ُتـِلَرَأيْ  َرْأَيُؽْؿ, اهتل

َْمرٍ  قَمَقاشمِِؼـَو قَمغَم  َأؾْمَقووَمـَو َوَوْعـَو َوَمو ًَمَرَدْدشُمُف,  اًمـلبِلِّ  َأْمرَ  َأُردل  َأنْ  َأؾْمَتِطقعُ   ُيْػظُِعـَو, ِٕ

ٓل  ـَ  إِ  .َهَذا َأْمِرَكو هَمػْمِ  َكْعِروُمفُ  َأْمرٍ  إمَِم  سمِـَو َأؾْمَفْؾ

ـِ وذم اًمبخوري  سَمػْمِ اًم قَم ـِ  زي , سْم ـَ  َرضُمٌؾ  ؾَمَلَل : ىَموَل  قَمَريِبٍّ ـِ   قُمَؿرَ  اسْم  اؾْمتِاَلمِ  قَم

ًُ : وَمَؼوَل  احلََجِر, ًُ : ىَموَل  .َوُيَؼبُِّؾفُ  َيْسَتؾُِؿفُ   هللِ ا َرؾُمقَل  َرَأْي ًَ : ىُمْؾ , إِنْ  َأَرَأْي ًُ  ُزمِحْ

 ًَ , إِنْ  َأَرَأْي ًُ ًَ  اضْمَعْؾ : ىَموَل  هُمؾِْب , َأَرَأْي ـِ ًُ رَ  سمِوًمَقَؿ  .َوُيَؼبُِّؾفُ  َيْسَتؾُِؿفُ   هللِا َرؾُمقَل  َأْي
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ًُ ىمول:  قمؿروسمـ  قمبداهللواًمؾػظ ًمؾبخوري: قمـ  اًمصحقحلموذم    اًمـلبِلل  ؾَمِؿْع

ـْ  اْكتَِزاقًمو, َأقْمَطويُمُؿقهُ  َأنْ  سَمْعدَ  اًمِعْؾؿَ  َيـِْزعُ  َٓ  هللَ ا إِنل »: َيُؼقُل    َمعَ  ِمـُْفؿْ  َيـَْتِزقُمفُ  َوًَمِؽ

  ىَمْبضِ 
ِ
وٌل, َكوٌس  وَمَقْبَؼك سمِِعْؾِؿِفْؿ, اًمُعَؾاَمء  وَمُقِضؾيقنَ  سمَِرْأَِيِْؿ, وَمُقْػُتقنَ  ُيْسَتْػَتْقنَ  ضُمفل

 .شَوَيِضؾيقنَ 

 ويمون اًمسؾػ يسؿـ اعمخوًمػلم ًمؾؽتوب واًمسـي سموهلقى أصحوب اًمرأي.

 وذم إصمر: أصحوب اًمرأي أقمداء اًمســ.

 ٕكف مـ قمـد اهلل  ؛ـمفر وأومضؾأأي  (َأزؿى اهللِ  َرُسولِ  َؽْؼوُل ): وىمقًمف 

  ۓ﴿ :ومو يمون قمـد اهلل ومفق اخلػم اًمعظقؿ واًمسبقؾ اًمؼقيؿ واًمطريؼ اعمستؼقؿ ىمول شمعومم

 ۉ ۉ ۅۅ ۋ ٴۇۋ  ۈ  ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ېې  ې ې

 حئ جئ ی ی یی  ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ

 ں  ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :شمعومم ولىمو ,[353إكعوم:]﴾مئ

 ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ﮷ ﮶  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ  ھ

 .رؾمقل اهلل  ومفذه ـمريؼي ,[13اًمـسوء: ]﴾﮸

ُح ) :وىمقًمف   ًمبس ومقف وٓ َٕنو احلؼ اًمذي ٓ ؛ذح ًمؾصدورأ :أي (َوَأْْشَ

 سموـمؾ.
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 ـطعن يف أهل احلديثاحلذر من ا

 احلذر ًّ اهطعّ يف أٓى احلديح

 :قال 
كككْ بعِكككِ يُِب بِ َْوالبتَكككحُببِقكككوبقكككْ ٍنبتََْ َّ

ب
َنكككِ بتحَلكككَ يِ بوَ ْءكككَ حُب

َ
بَفكككَتْقفَوبابأ

ب
ْو بِِديـِِفم)أهؾ اًمبدع واًمضالل اًمذيـ  ـوهذا حتذير مـ أىمقام م ويصػموكف  (َتَؾفَّ

قمغم أهقائفؿ وأرآئفؿ وأوصؾتؿ هذه اًمطريؼي إمم اًمطعـ ذم اًمصحوسمي ومـ قمغم 

هؾ احلديٌ ـمريؼتفؿ وصمؿ ظمتؿ هبذه اًمـصقحي اًمطقبي وهل اًمتحذير مـ اًمطعـ ذم أ

 سمعد حتذيره مـ اًمرأي اعمذمقم.

ٌَ دِ احْلَ  دَ وكَ قمَ  ـْ ؿَ إًمِ  ْؾ ىمُ   كحَ ْو أَ وَ  ي

 

 قإإإفِ قمِ دل يَ  ـْ َمإإإوَ  فُ َؾإإإهْ و أَ بً إوِئإإإقمَ 

  زِم  ـْ سمِإإإا أَ ذَ َهإإإ قُل ُؼإإإشمَ  ؿٍ ْؾإإإعِ سمِ أَ  

 

إ ُؼ ْؾإظُم  ُؾ ْفإوجْلَ ومَ  ؾٍ فْ جَ سمِ  مْ أَ   قفِ ػِ اًمسل

إ وُب َعإيُ أَ   ـَ ذِ اًمل  إيإقا اًمدِّ ُؾإمَحَ  ؿْ ُهإ ي

 

ـَ  ل  ـَ ِمإإ إإإ  يإإفِ قِ ؿْ اًمتل وَ  وِت َهإإاًمؽمي

 هُ وْ وَ رَ  دْ و ىَمإإإإَمإإإإوَ  ؿْ هلِ قْ  ىَمإإإإمَم إِ وَ  

 

 قإإإإفِ ؼِ ومَ وَ  ومِلٍ قَمإإإإ ؾي يُمإإإإ دٌ وِئإإإإقمَ 

يمؾ قمومل, يمؾ ومؼقف, يمؾ حمى ًمإلؾمالم, يمؾ مريد ًمطوقمي اًمرمحـ قموئد إمم ىمقل  

أهؾ احلديٌ, وإمم كؼقٓت أهؾ احلديٌ, وإمم اقمتؼود أهؾ احلديٌ, أهؾ اخلػم 

اًمػؼف واًمـظر, ٓ يذيمرون إٓ سموجلؿقؾ, ومـ ذيمرهؿ سمغػم اجلؿقؾ ومفق وإصمر, وأهؾ 

 قمغم همػم اًمسبقؾ.

وأهؾ احلديٌ هؿ: أئؿي اهلدى, ومصوسمقح اًمدضمك, هبؿ يستـػم اًمسوئر ذم 

 َصائَِػةٌ  َتَزاُل  َٓ »: اًمظؾؿك, هؿ اًمطوئػي اعمـصقرة واًمػرىمي اًمـوضمقي, يمام ىمول اًمـبل 

ـْ  تِل مِ ـَ  ُأمَّ ،لحَ ا كَطؾَ  َضاِهِري ُهؿْ  َٓ  ؼِّ ـْ  َيُضرُّ   َأْمرُ  َيْلتَِل  َحتَّك َخَذَلُفْؿ، َم
ِ
 َوُهؿْ  الل
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وهؿ أهؾ احلديٌ سمـصقص اًمسؾػ, وموًمطعـ ذم أهؾ احلديٌ َضر, ومـ  شَكَذلَِؽ  

قمالمي أهؾ اًمبدع اًمقىمقعي ذم أهؾ إصمر, ومـ ـمعـ ومقفؿ وذم ـمريؼتفؿ ومنكف قمغم همػم 

أيً اًمرضمؾ يطعـ ذم أهؾ اًمسـي, وموقمؾؿ أكف قمغم ؾمبقؾفؿ, وقمغم همػم ـمريؼفؿ, وإذا ر

ىمول:  همػم ـمريؼفؿ, وىمد اظمتؼم اًمسؾػ سملؾمالومفؿ, ومػل احلديٌ قمـ قمكم 

لِّ  اًمـلبِلِّ  ًَمَعْفدُ  إِكلفُ  اًمـلَسَؿَي, َوسَمَرأَ  احْلَبلَي, وَمَؾَؼ  َواًملِذي ُمِّ ْٕ ِل َٓ  َأنْ » :إزَِمل   ا َّٓ  ُيِحبَـّ  إِ

، ـٌ
َٓ  ُمْممِ َّٓ  ِغَضـِلُيبْ  َو َّٓ  ُيِحبُُّفؿْ  َٓ », وذم إكصور: شُمـَافٌِؼ  إِ ، إِ ـٌ

َٓ  ُمْممِ  ُيبِْغُضُفؿْ  َو

 َّٓ , وىموًمقا ذم مؽحقل: مـ شمؽؾؿ ذم مؽحقل وموهتؿقه قمغم اإلؾمالم. مـ شُمـَافٌِؼ  إِ

 شمؽؾؿ ذم محود وموهتؿقه قمغم اإلؾمالم, مـ شمؽؾؿ ذم أمحد وموهتؿف قمغم اإلؾمالم.

اخلقوكي اًمدقمقيي طمجر قمثرة ذم ذه اعمسلًمي سمتقؾمع ذم يمتوب وىمد شمؽؾؿـو قمغم ه

 .ـمريؼ اًمدقمقة اًمسؾػقي

سمؾ جيى قمؾقـو أن كثـل قمغم أهؾ احلديٌ وكذيمرهؿ سموجلؿقؾ, وكدقمق هلؿ هبؿ 

طمػظ اهلل اًمديـ, وهبؿ أزال اهلل اًمبدع واًمضالٓت, وسمٍم اهلل هبؿ مـ اًمعؿك وهدى 

ـْ » :يؼقل اًمـبل و , اخلػم ودًٓمي إًمقفهبؿ مـ اًمضالًمي, وموًمثـوء قمؾقفؿ دقمقة إمم  َم

 .قمـ أيب مسعقد  (31٠1) أظمرضمف مسؾؿ شَفاِطؾِفِ  َأْجرِ  مِثُْؾ  َفَؾفُ  َخقْرٍ  َطَؾك َدلَّ 

ـْ  للَ ا َيْشُؽرُ  َٓ » :يؼقل واًمـبل  ,وهق مـ اًمشؽر أظمرضمف  شالـَّاَس  َيْشُؽرُ  َٓ  َم

ـْ ِطْرِض » :يٌوذم احلد ,ومـ اًمرد قمـ قمرض إخ (.1133أسمقداود ) ـْ َردَّ َط َم

ـْ َوْجِفِف الـَّاَر َيْقَم الِؼَقاَمةِ  للُ َأِخقِف َردَّ ا  , واحلؿد هلل.ذًمؽ إمم همػم شَط
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 خامتة اـرساـة

 خامتة اهزصاهة

 :قال 
ه َِ ْنككَ بيككَبَ ككَِحبنكك بإجتبَقككَبت تءككْ دَلبت َّ

ب
بتَوَِّكككُعبوتُْ كككِِ ُب ٍ

ْْ  ْكككَعبلََعبَ ككك
َ
ب َ 
ب

سموحلٌ قمغم اقمتؼود احلؼ اًمذي شمضؿـتف مـ سمقون ـمريؼي هذه اعمـظقمي  وظمتؿ 

اًمسؾػ اًمصوًمح ذم سموب اعمعتؼد ومقؼقل: إذا أكً اقمتؼدت هذا اعمعتؼد اًمطقى اعمبورك, 

اعمدقمؿ سمؤيوت وإطموديٌ اًمذي هق قمؼقدة اًمسؾػ إن ؿموء اهلل شمصػم قمغم ظمػم, إذا 

اًمســ وأصمور, واًمبعد يمون ديـؽ اًمدًمقؾ, واًمتؿسؽ سمحبؾ اهلل وإشمبوع اهلدى, وإشمبوع 

قمـ أراء وإهقاء, سموقمتؼود مو اقمتؼده اعمسؾؿقن إوًمقن مـ اعمفوضمريـ وإكصور, 

وملكً إن ؿموء اهلل قمغم ظمػم وقمغم ـمريؼ ىمقيؿ, وقمغم ساط مستؼقؿ, ومـ دقموة اهلدى 

 ومـ اعمتصديـ ًمؾردى.

وأن يرطمؿ  أيب داود, وأن جيزل ًمف اعمثقسمي,سمـ  أن يرطمؿ أسمو سمؽر ومـسلل اهلل 

مجقع أهؾ اًمسـي, أهؾ احلديٌ وإصمر, أهؾ اخلػم واًمؼم, وأن يعكم درضموهتؿ, وأن 

 يؿؽـ ًمدقمقهتؿ إكف وزم ذًمؽ واًمؼودر قمؾقف.

طمـبؾ, ومـ كؼؾ قمـل همػم ذًمؽ سمـ  حمؿدسمـ  يؼقل ذم آظمرهو هذا اقمتؼود أمحد

يـبغل  رد هبذه اًمعؼقدة قمغم رء أؿمقع قمـف, ومال -واهلل أقمؾؿ-ومفق يموذب, ويملكف 

ًمؾؿسؾؿ إذا أؿمقع قمـف مو يـؼوض مو هق قمؾقف مـ اخلػم واًمؼم أن يسؽً سمؾ قمؾقف أن 

يؼقل: )ذودوا قمـ أقمراوؽؿ  يبلم قمؼقدشمف اًمصوومقي, ومـفجف اًمؼقيؿ, واًمرؾمقل 

 يؼقل )إَنو صػقي(. سموعمول(, واًمرؾمقل 
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ردوا واؾمتدل اًمعؾامء هبذا احلديٌ: قمغم أن ـموًمى اًمعؾؿ واًمعومل يـبغل هلؿ أن ي 

ٕن اًمطعـ ذم محؾي اًمديـ ـمعـ ذم اًمنميعي, واًمتحذير  ؛اإلؿموقموت اًمتل شمشوع قمـفؿ

مـ اًمعومل حتذير ومقام َيؿؾ, واإلموم اًمطؼماين, عمو ذيمروا قمـف سمعض اعمعتؼدات اًمػوؾمدة 

أًمػ ممًمًػو ؾمامه سيح اًمسـي يبلم ومقف مو يسػم قمؾقف, ويدقمق قمغم مـ اهتؿف سموًمتفؿ 

 اًمبوـمؾي.

اًمعؾؿ وصػوء اًمعومل مـ أؾمبوب ىمبقل دقمقشمف, وٓ شمدع ًمؾؿتؽؾؿلم ومصػوء ـموًمى 

ًٓ وًمؾطوقمـلم جمول, ومنن يمـً وىمعً ذم اًمزًمؾ واخلطؾ ومتى إمم اهلل   جمو

ۋۋ  ۅ  ۅ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴿واؾمتغػره: 

, وسملم مو يمـً قمؾقف, وسملم احلؼ اًمذي شمدقمق إًمقف سملدًمتف [331اًمبؼرة:]﴾ۉ

عمتؽؾؿلم يتؽؾؿقن, ومـ أراد أن يطعـ يطعـ, وأكً ؾمويمً وسمراهقـف, أمو أن دمعؾ ا

ومفذا يض اًمدقمقة, ويض اًمداقمل, وىمد شمؽؾؿً قمغم أمهقي رد اإلؿموقموت ذم يمتوب 

  اًمقؾموئؾ اجلؾقؾي ًمـٍمة اًمدقمقة اًمسؾػقي

هذا وؾد ختؿـا هذا اـدرس ـقومـا هذا اـثاين من ربقع اـثاين ـعام 

 .ائرهـ( يف وادي سوف من بالد اجلز9349)

وكعتز هبذا اخلتام، ؾد اكتفقـا من اـدروس اـعؾؿقة اـدطوية اـتي ؽتحت يف 

 واحلؿد هلل.اـؼبول واـسداد واـتوؽقق واـرشاد   هذه اـبؾدة. ؽـسلل اهلل

 ه9344شوال  99وؿان آكتفاء من تصحقحفا يوم إربعاء 

 ادعـــؿد هلل رب اـعــواحل ،تي يف دماجــيف مؽتب

 ه9344/من ذي احلجة /91م يف يوم ث
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ٓ 

  
 ًقدًة

ـّ قمؾقـو وملومضؾ, وأقمطوكو وملضمزل.  احلؿد هلل رب اًمعوعملم, اًمذي م

وأؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف, وأؿمفد أن حمؿًدا قمبده ورؾمقًمف, 

 أمو سمعد:, صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وؾمؾؿ شمسؾقاًم يمثػًما

مقي اعمـسقسمي إمم ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي؛ وىمؾـو ومفذا ذح خمتٍم قمغم اًماّل 

إًمقف, مع أن مو ومقفو مقاومؼ  صمبقهتو إًمقف )مـسقسمي( ٕن سمعض أهؾ اًمعؾؿ يشؽؽ ذم

 ًمعؼقدة أهؾ اًمسـي واجلامقمي, وقمؼقدة ؿمقخ اإلؾمالم.

أسمق اًمعبوس أمحد سمـ قمبد احلؾقؿ سمـ وهق اإلموم  -مـوىمبف مشفقرة  - وشقخ اإلسالم

بد اهلل سمـ أيب اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد اسمـ شمقؿقي احلراين احلـبكم اًمدمشؼل قمبد اًمسالم سمـ قم

اًمعؼقد اًمدريي مـ مـوىمى ؿمقخ رمحف اهلل شمرمجتف مستقوموه ذم يمتوب  هإ(721)اعمتقرم: 

حمؿد سمـ أمحد سمـ قمبد اهلودي سمـ يقؾمػ  ف اإلمومعممًمػ( اإلؾمالم أمحد سمـ شمقؿقي

 .هإ(711اًمدمشؼل احلـبكم )اعمتقرم: 

 :انتنبيه

واًمسبى ذم ذًمؽ أَنو  ؛وىمع رء مـ آظمتصور ذم شمدريز هلذه اعمـظقمي *

ومام يمون مـ كؼص  ,واعمقاوقع متؼورسمي ,شمقاومؼً مع درد حلوئقي اسمـ أيب داود

 تدارك مـ اًمنمح اعمشور إًمقف, وًمعكم قمـد اًمطبع أمجع سمقـفام إن ؿموء اهلل شمعومم.سيُ 
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 :فو مع إوووموت يسػمة, وأؾمؿقتفوًمً ومقفو مو َيتوج إمم شمعديؾ طمول يمتوسمتقمدل  * 

 .اًمتعؾقؼوت احلسون قمغم اًمالمقي اعمـسقسمي ًمشقخ اإلؾمالم

 واحلؿد هلل رب اًمعوعملم.

 عبداحلميد بن حييى احلجوري الزُّعكري
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 متن ٓمقة شقخ اإلسالم ابن تقؿقة

    الًية عيخ اإلصالَ ابّ تيٌيةًنت 
ِبيَككَبَاكك بِتب َبَّْككءِببَو َبِ بنَبَْبَقككبوْب بَعككَ 

ب
ب

بأِبُِب
َببَ تيَكك ِب ِْ ِببوْبىبَقكك َبت ُ ككبََ ُ بي

َ
بْسكك 

ب
ب

بب ْبمَبتْاككككك كككككٍ بُ َببنَبَكَ ِبِابقَكككككبءر ِِ بْ 
ب

ُ ب َِككككك َّ ُْكككككُهبَواَلبيَ َ باَلبيَنَْلكككككِنبَع
ب َنٌ ب َْ بِببَقككك ْْ كككَحَعَِ بُ رِ ككك بت  َّ بُ ككك  

ب
ككككُ ب تَ َاَّ

َ
بَوَ ككككَ دَّ ُبتتُءككككْ َ بعَِ ككككَبأ

ب كككَ ٌِ بَوتلُِكرب َْ بَ كككَ بَو َ ٌِ بقَكككْ  ْْ بِ ككك
ب

 ْب
َ
بأ ْْ  ُ ُْ َْككُ بِقكك ب ككِ ّ ََُّمككَبت  ر ككُ بتَِ  بَْ

ب قُككْ ُ بِابتتُءككْ لِنبَقككَبَ ككَصَب
َ
بعِككهِببدْلبوَأ
ب

ُ ب َ َْ بت ُمكككك ُْ بليََتُككككُهبَفْ ككككَ بت َ ككككِ ْي
ب ُب ُِ بَ كككَ  قُكككْ ُ بقَكككََ بتَُّبَ ككك َّ

َ
بوَأ
ب

ُ ب وَّ
َ
تَككك 

َ
بت َ كككَِديبَواَلبأ ََ بَوت ُمْ كككَق

ب ِ ُ َّنكككَ
ُ
كككَ َدِلبأ بوَََجَِّْكككُ بليَكككَدِلبت  ر

ب
ُ ب وَّ

َ
كككَ تُأبتِ كككَبَكَمكككَبَطَءكككَ بتتقر بَ ءك

ب َ َِ ككككككككَ بُعْ ككككككككَ َ َ َبإَِ بُطَءّ ُِد 
َ
بوَأ
ب

ََُتَ ََّّكككُ ب بَقكككَب ُ ككك ُطَ َبَعكككْوبُ ر
َ
بوَأ
ب َِتَصهُب بتتُءكككَ تَنبَو ََ َِككك ًِْحكككَب َِمكككْوبَط بُ 

ب
ْ َقككُ ب

َ
ََُءكك ُ بقَككََ بتِ ب بَوإَِِِجتبتْاككَتَ  َّ

ب ْْب َ ُّ ككك َِ كككَب ُُككك َنبيَكككَ ْوَنبَ ءك بَوت ُمْؤِق
ب

ِب
َْ ََككك ِبَكَّْكككٍ ب ْْ كككَمَصِبعَِيككك بُ بَوإَِ بت سَّ

ب ِيْب بعِككككَ ِمْكَتِنبَوتحَلككككْ ِابت َّ قِكككك  
ُ
بوَأ
ب

ْطَ كككُ ب
َ
كككُهبِِيككككَبأ

ُْ بِق ْر
َ
ُِْ ككك بعِكككِ

َ
بأ
ب تبتتكك ََ ٍْبكَوَككك َُّ بَ َ كك ََ ب َككْ  ََُمككُ ّ َتُطب بصر

ب
َُْ َمككككُ ب بَولَ ككككُ ب ٍَ ب َككككَ ٌْ بَفُمَسككككَّْ

ب ِْ َمككك ٍب ِْ ب كككِم  بيَْ كككَ َنَبت ِبَّ ُِ بَوتسَّكككَ
ب

َُككَ ٍِ بإَِ بت تبتتلَّككِم  ََ بِنبَاككََّْ ُ ُ بَوَككك
ب ِب بََعقِكككككٍ بِابَ كككككْعِه ّ بَمٍ ر َُ بَوتِككككك

ب
ُ ببَعَمكككٌ ب

َ
َُكككََ بَويُْسككك  بََُءَِِ ُكككُهبُن

ب بَوَقَ ِكككحٍبب كككَ ِِلر تبتْ تَِءكككَُدبت ِبَّ ََ بَنككك
ب

َُْءكككُ ب َُ بأْلَكككَ ب َّْ ُُككك ِِببَ ََُِّْ كككَ ب
َ
بوَأ
ب َِْفكككَعبَاوََِّْككككُ ْبَفُمَ فَّكككٌ ب ب َكككاِِنبت َّ

ب
ُ ببَوإِِنبتْ َتككَ ْ َعبَفَمككَبَ ََّْْككحَبب بُقَفكك َّ

ب
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 تعزيف املذٓب واهعقيدة وأقضاَ اهلداية

 :قال 
ِبيَككَبَاكك بِتب َبَّْككءِببَو َبِ بنَبَْبَقككبوْب بَعككَ 

ب
ب

بأِبُِب
َببَ تيَكك ِب ِْ ِببوْبىبَقكك َبت ُ ككبََ ُ بي

َ
بْسكك 

ب
ب أضموب هبذا اعمـظقمي قمـ ؾممال  يملكف  (يا َسائِظ َطْن َمْذَهبِي وَطؼقَدِت ) :قوله

ف إًمقف, ويمؿ مـ اًمؽتى اًمتل ُصـِّػً قمغم هذا إؾموس, ُصـػً وأًمِّػً سمسبى  ُوضمِّ

ف إمم قمومل مـ اًمعؾامء وإموم مـ إئؿي يمإ , اًمقاؾمطقي, واًمتدمرييؾممال ُوضمِّ

اًمسقوؾمي , وصحقح اإلموم مسؾؿ, ويمذًمؽ اًمتبقذيمقي, واحلؿقييو

 ٓسمـ أيب زمـلم.  أصقل اًمسـي, وضمومع سمقون اًمعؾؿ وومضؾف, واًمنمقمقي

هق أطمد وؾموئؾ ـمؾى اًمعؾؿ, واًمتػؼف ذم اًمديـ, يؼقل اهلل شمعومم: واًمسمال 

 .[11]اًمـحؾ:﴾ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴿

واعمراد )سموعمذهى( هـو اًمطريؼي اًمتل يسػم قمؾقفو, ٓ اعمذاهى إرسمعي اعمعروومي, 

ٕن اًمتؿذهى هبو ًمقس قمؾقف دًمقؾ مـ اًمؽتوب واًمسـي, وإكام يدل اًمدًمقؾ قمغم إشمبوع 

, وًمق ىمؾـو [1]إقمراف:﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ﴿: ىمول اهلل شمعومم اًمؽتوب واًمسـي

)سمؾزوم اًمتؿذهى سملطمد اعمذاهى إرسمعي( يمام ىمول سمعضفؿ, ًمؾزم أن يؽقن أسمو سمؽر 

وقمؿر وقمثامن وقمكم واًمتوسمعلم قمغم همػم هدى؛ َٕنؿ مل يتؿذهبقا هبو زد قمغم ذًمؽ أن 

طالن اًمالزم يدل قمغم سمطالن اًمديـ يمون كوىمًصو وملمتف همٓء, وهذه ًمقازم سموـمؾي, وسم

اعمؾزوم! طموؿموهؿ قمـ ذًمؽ, سمؾ أصحوب اعمذاهى يمؾفؿ حمتوضمقن ًمؾعقدة إمم 

 ., وىمد سطمقا سمذًمؽ ذم يمثػم مـ اعمقاـمـاًمؽتوب واًمسـي
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 تعريف ادذهب واـعؼقدة وأؾسام اهلداية

طمتك وإن ظموًمػ -ومـ اقمتؼد مذهًبو واطمًدا وأكف ٓ جيقز ًمف اخلروج قمـف 

ل أكو طمـػل, أكو طمـبكم, أكو فذا والل قمظقؿ واًمعقوذ سموهلل شمعومم,ًمؽـ يؼقوم -اًمدًمقؾ

ؿموومعل, أكو موًمؽل, وأيـ وضمدت احلؼ واًمدًمقؾ أظمذت سمف, ومفذا أهقن, مـ اًمذي 

خيوًمػ اًمدًمقؾ ويؽقن متذهبف اؾمؿقو ومؼط مع أن إومم ًمف آكتسوب إمم اًمسـي, 

واإلؾمالم؛ واإلموم أمحد وموًمؽ واًمشوومعل ويمؾ إئؿي ُروي قمـفؿ )إذا صح 

موم أمحد يؼقل: )قمجبً عمـ قمرف اإلؾمـود وصحتف صمؿ احلديٌ ومفق مذهبل( واإل

 يذهى إمم ىمقل ؾمػقون(.

( أي: كول اهلدى مـ ـمؾبف سمعد شمقومقؼ اهلل, ُرِزَق اهُلدى َمْن ـِْؾِفدايِة َيْسَلل) :قوله

أو يملكف دقمو ًمف وىمول رزىمؽ اهلل اهلدى, ومـ أؾمبوب ؾمؾقك ؾمبؾ اهلدايي, اًمسمال, 

ؼقدة اًمصحقحي واًمٍماط اعمستؼقؿ, واًمطريؼ واًمبحٌ قمـ اًمعؾؿ, واًمبحٌ قمـ اًمع

 اًمؼقيؿ.

 واهلداية تـؼسم إغ ؾسؿع:

ک  ک  ک  گ  ﴿هدايي شمقومقؼ وهذه ظموصي سموهلل شمعومم ىمول شمعومم:  إول:

 .[53]اًمؼصص:﴾گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ٹ  ڤ  ﴿ هدايي اًمدًٓمي واإلرؿمود وهذه قمومي ىمول شمعومم ذم ؿملن كبقف: اـثاين:

 .[52]اًمشقرى:﴾ڤ  ڤ  ڤ
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 تِبئٕ اهضائى يف اصتٌاع ًا يوقى عويٕ واالصتفادة ًِٕ

 :قال 
بب ْبمَبتْاككككك كككككٍ بُ َببنَبَكَ ِبِابقَكككككبءر ِِ بْ 

ب
ُ ب َِككككك َّ ُْكككككُهبَواَلبيَ َ باَلبيَنَْلكككككِنبَع

ب
ٍق يف َؾـوــِه) :قوله ( أي اؾمؿع واومفؿ مو يؼقًمف رضمؾ حمؼؼ اسَؿْع َؿالَم ُُمَؼِّ

يؼقل, ويعرف مو يعتؼد, واًمذي شمؽقن أىمقاًمف وأومعوًمف صودرة قمـ  مدىمؼ, يعرف مو

قمؾؿ ودرايي وسمقـي, أظمًذا عمـفٍ اًمسؾػ اًمصوًمح, وسمعًدا قمـ مـفٍ اعمخوًمػلم اعمـحروملم 

اًمطوقمـلم ذم مـفٍ اًمسؾػ اًمؼوئؾلم: )مذهى اًمسؾػ أؾمؾؿ, ومذهبـو أقمؾؿ 

درهؿ, واسمـ يمالب, وأطمؽؿ!( يو ؾمبحون اهلل! ـمريؼي اجلفؿ سمـ صػقان  واجلعد سمـ 

وواصؾ سمـ قمطوء, وـمرق أصحوب قمؾؿ اًمؽالم أقمؾؿ وأطمؽؿ؟! طموؿمو ويمال, وهؾ 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ﴿شمؽقن اًمسالمي إٓ سموًمعؾؿ واحلؽؿي, 

 .[13]احلٍ:﴾ىئ

 اًْمِعْؾإإإُؿ ىَمإإإوَل اهللُ ىَمإإإوَل َرؾُمإإإقًُمفُ 

 

إَحوسَمُي ًَمإْقَس ظُمْؾإٌػ ومِقإفِ   ىَموَل اًمصل

اًمذي أمر اهلل سمطؾبف, واًمذي ُأمركو سموًمتزود مـف, واًمذي ُأِمْركو  هذا هق اًمعؾؿ اًمـوومع  

 :-يمام ذم طموئقي اسمـ أيب داود-سمحػظف, 

ضَمإوِل َوىَمإْقهَلُؿْ   َوَدْع قَمـَْؽ آَراَء اًمرِّ

 

ُح   وَمَؼْقُل َرؾُمإقِل اهللِ َأْزيَمإك َوَأْذَ

وهمٓء يؼقًمقن: مذهى اًمسؾػ أؾمؾؿ؛ مـ طمقٌ قمدم اخلقض واًمتـؼقى   

ومذهى اخلؾػ أقمؾؿ وأطمؽؿ َٕنؿ ظمووقا وكؼبقا, سمؾ )مـفٍ اًمسؾػ  واًمتؽؾػ,

أؾمؾؿ وأقمؾؿ وأطمؽؿ(, )ىمػ طمقٌ وىمػ اًمؼقم ومنَنؿ قمـ قمؾؿ وىمػقا, وسمبٍم كوومذ 



          053 
 

 

تـبقفه اـسائل يف استامع ما يؾؼى طؾقه 

يمّػقا(  يمام ىمول قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز يعـل: أَنؿ طملم شمقىمػقا قمـ اخلقض واًمتـؼقى  وآستػادة مـه

ًمؽالم سمبٍم كوومذ, يمون شمقىمػفؿ ذًمؽ قمـ قمؾؿ ودرايي, واًمتقىمػ قمـ اخلقض ذم قمؾؿ ا

 ًمعؾؿفؿ أن قمؾؿ اًمؽتوب واًمسـي هق اعملمقر سملظمذه واًمسػم قمؾقف.

ل) :قوله ( ومقف سمقون أن اًمذي يثبً قمغم مو هق قمؾقف, مـ ٓ َيـْـَثـي َطــُه وٓ َيَتَبـدَّ

احلؼ قمغم صمؼي وقمؾؿ, ٓ شمـطكم قمؾقف اًمشبف, وإهقاء, وإىمقسي اًمبوـمؾي, وهلذا ىمول 

ءه سمعضفؿ, ىمول: كوفمرين, ىمول: )إن همؾبتـل؟( ىمول: اشمبعتـل, ىمول: اإلموم موًمؽ عمو ضمو

)إن همؾبتؽ؟( ىمول: اشمبعتؽ, ىمول: )اذهى إمم ؿموك مثؾؽ ومنين قمغم صمبوت مـ أمري(, 

ويؼقل قمؿر سمـ قمبد اًمعزيز: ) مـ ضمعؾ ديـف قمروي ًمؾخصقموت أيمثر اًمتـؼؾ(, ويمون 

 اًمشبف وومسود.اًمسؾػ يـفقن, ويـمن قمـ مـوفمرة أهؾ اًمبدع عمو ومقفو مـ 
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 حب اهضخابة وحب آي اهبيت ًّ عقيدة أٓى اهضِة

 :قال 
َنٌ ب َْ بِببَقككك ْْ كككَحَعَِ بُ رِ ككك بت  َّ بُ ككك  

ب
ككككُ ب تَ َاَّ

َ
بَوَ ككككَ دَّ ُبتتُءككككْ َ بعَِ ككككَبأ

ب
ِفْم يل َمْذَهٌب ) :قوله حاَبِة ُؿؾِّ (, أي أن ـمريؼتل ومذهبل طمى صحوسمي ُحبُّ اـصَّ

 . رؾمقل اهلل 

واقمتؼود حمبتفؿ وومضؾفؿ مـ ـمريؼي أهؾ اًمسـي واجلامقمي, ٓ َيبفؿ إٓ مممـ وٓ 

( قمـ اًمؼماء ىمول اًمـبل 75(, ومسؾؿ )1711يبغضفؿ إٓ مـوومؼ, ومػل اًمبخوري )

ـٌ »:  َّٓ ُمْممِ َٓ ُيِحبُُّفْؿ إِ َّٓ ُمـَافٌِؼ  ،إَْكَصاُر  َٓ ُيْبِغُضُفْؿ إِ ـْ َأَحبَُّفْؿ َأَحبَّفُ  ؛َو  ،الل َفَؿ

ـْ َأْبَغَضُفْؿ َأْبَغَضُف الل  .«َوَم

َوآَيُة  ،آَيُة الُؿـَافِِؼ ُبْغُض إَْكَصارِ »: ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  وقمـ أكس 

ـِ ُحبُّ إَْكَصارِ   (.1711أظمرضمف اًمبخوري ) «الُؿْممِ

ـُ بِالل»(: 77وذم طمديٌ أيب ؾمعقد قمـد مسؾؿ )
 َٓ ُيْبِغُض إَْكَصاَر َرُجٌؾ ُيْممِ

فُ  - ُهَرْيَرةَ  َأسَمو َيْعـِل - َهَذا ُطَبْقَدكَ  َحبِّْب  الؾُفؿَّ », وىمول: «َوالَقْقِم أِخرِ   إَِلك َوُأمَّ

، ِطبَاِدكَ  ـَ ـَ  إَِلقِْفؿِ  َوَحبِّْب  الُؿْممِـِق يمام ذم صحقح  . هؽذا يؼقل اًمـبل شالُؿْممِـِق

 .مسؾؿ قمـ أيب هريرة 

ُف  ؛َوسَمَرَأ اًمـلَسَؿيَ  ,َواًملِذي وَمَؾَؼ احلَبليَ  :ىَموَل أكف  ( قمـ قمكم 71وذم مسؾؿ ) إِكل

لِّ  ـٌ  :إزَِمل  ًَمَعْفُد اًمـلبِلِّ إُمِّ ٓل ُمْمِم بلـِل إِ
َٓ َُيِ ٓل ُمـَوومٌِؼ  ,َأْن  َٓ ُيْبِغَضـِل إِ أظمرضمف و .,َو

سمـ  سملم ظموًمد( مـ طمديٌ أيب ؾمعقد ىمول: يمون 2531(, ومسؾؿ )1371اًمبخوري )
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حب اـصحابة وحب آل اـبقت من طؼقدة 

َٓ َتُسبُّقا » : َؼوَل َرؾُمقُل اهللسمـ قمقف رء؛ ومسبف, وم وسملم قمبداًمرمحـاًمقًمقد  أهل اـسـة

َفَقالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه َلْق َأنَّ َأَحَدُكْؿ َأْكَػَؼ مِثَْؾ ُأُحٍد َذَهبًا َما َأْدَرَك ُمدَّ َأَحِدِهْؿ  ؛َأْصَحابِل

َٓ َكِصقَػفُ   .«َو

وشمعومم سمعد أن ذيمر اعمفوضمريـ وأمر اهلل سمحبفؿ, وسموًمدقموء هلؿ, ومؼول ؾمبحوكف 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ﴿وإكصور: 

, [31]احلنم:﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 فِل َكَظرَ  اللَ  إِنَّ »وموعمممـ اًمتؼل ٓ َيِغّؾ, وٓ يبغض اًمصحوسمي؛ َٕنؿ ظمػمة اخلؾؼ: 

دٍ  َقْؾَب  َفَقَجدَ  اْلِعبَاِد، ُقُؾقِب   َفاْبَتَعثَفُ  لِـَْػِسِف، َفاْصَطَػاهُ  اْلِعبَاِد، ُقُؾقِب  رَ َخقْ   ُمَحؿَّ

ٍد، َقْؾِب  َبْعدَ  اْلِعبَادِ  ُقُؾقِب  فِل َكَظرَ  ُثؿَّ  بِِرَساَلتِِف،  َخقْرَ  َأْصَحابِفِ  ُقُؾقَب  َفَقَجدَ  ُمَحؿَّ

 َحَسـًا، الُؿْسؾُِؿقنَ  َرَأى َفَؿا ِديـِِف، َطَؾك ُيَؼاتُِؾقنَ  َكبِقِِّف، ُوَزَراءَ  َفَجَعَؾُفؿْ  اْلِعبَاِد، ُقُؾقِب 

  ِطـْدَ  َفُفقَ 
ِ
، الل ـٌ   ِطـْدَ  َفُفقَ  َسقًِّئا َرَأْوا َوَما َحَس

ِ
. هؽذا يؼقل اسمـ مسعقد قمـد «َسقٌِّئ  الل

 (.1311أمحد )

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ﴿واًمصحوسمي أصمـك اهلل قمؾقفؿ سمؼقًمف: 

  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

 .[2٠]اًمػتح:﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

ًمقس ًمف  وهبذه أيي اؾمتدل اإلموم موًمؽ: أن اًمذي يبغض أصحوب اًمـبل 

اًمػلء رء وأكف يموومر, ومؿـ قمؼقدة أهؾ اًمسـي: طمى اًمصحوسمي روقان اهلل قمؾقفؿ,  ذم

يتػووؾقن وملومضؾفؿ قمغم اإلمجول أهؾ سمدر, صمؿ أهؾ سمقعي اًمروقان, صمؿ  واًمصحوسمي

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ﴿مـ آمـ ىمبؾ اًمػتح ىمول اهلل شمعومم: 
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ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت   

 .[31]احلديد:﴾ىت

 ويمذًمؽ اعمفوضمرون ذم اجلؿؾي أومضؾ مـ إكصور, ومـ أومراد إكصور مـ هق

أومضؾ مـ سمعض أومراد اعمفوضمريـ, واًمعنمة اعمبنمون سموجلـي يمؾفؿ مـ اعمفوضمريـ, 

وىمد سُمنّم سموجلـي أيًضو: صموسمً سمـ ىمقس مـ إكصور, وؾمعد سمـ معوذ مـ إكصور, 

 وااًمغؿقصوء مـ إكصور.. وهمػم ذًمؽ.

 واــاس يف اـصحابة صرؽان ووسط: 

يؽػروَنؿ ويسبقَنؿ ومفؿ اًمراومضي, واخلقارج اًمذيـ  أما اـطرف إول:

 ويتـؼصقَنؿ.

 ىمقم يؼقًمقن: هؿ رضمول وكحـ رضمول. واـطرف إخر:

وـموئػي شمرومعفؿ ومقق مـزًمتفؿ ومقدقمقَنؿ ويذسمحقن هلؿ وهؿ اًمؼبقريي مـ 

 اًمصقومقي وهمػمهؿ.

هؿ أهؾ اًمسـي واجلامقمي, اًمذيـ قمرومقا هلؿ ىمدرهؿ ومـزًمتفؿ,  واـوسط:

 واؾمتغػروا هلؿ ويمػقا قمام ؿمجر سمقـفؿ.

 آل اـبقت كػس اـتـوع:ويف 

ىمقم همؾقا ومقفؿ وهؿ اًمراومضي, واًمبوـمـقي, وىمقم وىمعقا ومقفؿ وهؿ اًمـقاصى, 

 وىمقم َيبقَنؿ احلى اًمنمقمل: وهؿ أهؾ اًمسـي واجلامقمي.

ًٓ واًمؽالم ذم ومضوئؾ اًمصحوسمي يطقل:  : ثاـًثا: جلامل ؾمػمهتؿ, ثاكًقا: عمحبتـو هلؿ, أو

شمبوع, وطمسـ آقمتؼود, واعمبودرة ًمالؾمتػودة ممو يمون َيصؾ مـفؿ مـ طمسـ آ
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حب اـصحابة وحب آل اـبقت من طؼقدة 

واعمسوسمؼي إمم اخلػمات واًمتضحقوت اًمتل سمذًمقهو مـ أضمؾ ديـ اهلل احلؼ, ومؿـ  أهل اـسـة

 شمـؼصفؿ ومفق اًمـوىمص, ومـ ؾمبفؿ ومفق اعمسبقب, ومـ ًمعـفؿ ومفق اعمؾعقن.

ُة اـُؼْربى هِبا َأَتَوّســل) :قوله أي وأشمؼرب إمم اهلل شمعومم سمؿحبي ىمراسمي  (َوَمَودَّ

وأراد ؿمقخ اإلؾمالم هبذا اًمبقون أن يبلم  صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ اًمصوحللم, رؾمقل اهلل

مذهبف احلؼ ذم هذا اًمبوب, يمام أكف َيى اًمصحوسمي يمذًمؽ َيى آل اًمبقً اًمصوحللم, 

( إٓ سمؼماء, ٓ يصؾح أن ءوهذا رٌد قمغم اًمرواومض؛ ٕن اًمرواومض قمـدهؿ )ٓ وٓ

ا أطمببً أسمو سمؽر وقمؿر, وملكً متؼمئ مـ حتى قمكم إٓ سموًمؼماءة مـ أيب سمؽر وقمؿر, وإذ

قمكم, مؼدمي وموؾمدة وكتقجي أومسد, سمؾ جيقز وجيى أن كحى أسمو سمؽر وقمؿر وقمثامن 

 .وقمكم 

 واـتوسل ادػوع يؽون بثالثة أمور:

يدل قمؾقف طمديٌ قمثامن سمـ طمـقػ قمـد اًمؽممذي  اـتوسل بدطاء اـرجل اـصاـح:

يرَ  َرضُماًل  َأنل : (1571)  إِنْ »: ىَموَل  ,ُيَعوومَِقـِل َأنْ  اهلللَ اْدعُ : وَمَؼوَل   اًمـلبِلل  شَمكأَ  اًمَبٍَمِ  ََضِ

لَ  َأنْ  وَمَلَمَرهُ : ىَموَل  وَموْدقُمْف,: ىَموَل .  شَلَؽ  َخقْرٌ  َفُفقَ  َصبَْرَت  ِشئَْت  َوإِنْ  َدَطْقُت، ِشئَْت   َيَتَقول

ـَ  َذا َوَيْدقُمقَ  ُوُوقَءهُ  وَمُقْحِس   هِبَ
ِ
قَموء فُ  َأْسَلُلَؽ  لإِكِّ  الؾَُّفؿَّ »: اًمدي دٍ  بِـَبِقَِّؽ  إَِلْقَؽ  َوَأَتَقجَّ  ُمَحؿَّ

ْحَؿِة، َكبِلِّ  ْفُت  إِكِّل الرَّ ْعفُ  الؾَُّفؿَّ  لَِل، لِتُْؼَضك َهِذهِ  َحاَجتِل فِل َربِّل إَِلك بَِؽ  َتَقجَّ  َفَشػِّ

 .ًمؾشقخ مؼبؾ  اًمصحقح اعمسـدواحلديٌ ذم  شفِلَّ 

ـِ  ذم طمديٌ أصحوب اًمغور اًمثالصمي: وميمام ويؽون اـتوسل بإطامل اـصاحلة:  َع

ـِ  ـِ  , قُمَؿرَ  اسْم  الَؿَطُر، َفَلَصاَبُفؿُ  َيْؿُشقنَ  َكَػرٍ  َثلََثةُ  َخَرَج »: ىَموَل   اًمـلبِلِّ  قَم

: لِبَْعضٍ  َبْعُضُفؿْ  َفَؼاَل : َقاَل  َصْخَرٌة، َطَؾْقِفؿْ  َفاْكَحطَّْت  َجبٍَؾ، فِل َغارٍ  فِل َفَدَخُؾقا

 َشقَْخانِ  َأَبَقانِ  لِل َكانَ  إِكِّل الؾَُّفؿَّ : َأَحُدُهؿْ  َفَؼاَل  َطِؿْؾتُُؿقُه، َطَؿؾٍ  بَِلْفَضؾِ  الؾَّفَ  اْدُطقا
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 َأَبَقيَّ  بِفِ  َفآتِل بِالِحلَِب، َفَلِجلءُ  َفَلْحُؾُب  َأِجلءُ  ُثؿَّ  َفَلْرَطك، َأْخُرُج  َفُؽـُْت  َكبِقَراِن، 

بَْقةَ  َأْسِؼل ُثؿَّ  َفقَْشَرَباِن،  ُهَؿا َفنَِذا َفِجئُْت  َلقَْؾًة، َفاْحتََبْسُت  َواْمَرَأتِل، ْهؾِلَوأَ  الصِّ

ْبقَةُ  ُأوقَِظُفَؿا، َأنْ  َفَؽِرْهُت : َقاَل  َكائَِؿاِن، ، ِطـْدَ  َيتََضاَغْقنَ  َوالصِّ  َذلَِؽ  َيَزْل  َفَؾؿْ  ِرْجَؾلَّ

 اْبتَِغاءَ  َذلَِؽ  َفَعْؾُت  َأكِّل ْعَؾؿُ تَ  ُكـَْت  إِنْ  الؾَُّفؿَّ  الَػْجُر، َصَؾعَ  َحتَّك َوَدْأَبُفَؿا، َدْأبِل

َؿاَء، مِـَْفا َكَرى ُفْرَجةً  َطـَّا َفاْفُرْج  َوْجِفَؽ،  الؾَُّفؿَّ : أَخرُ  َوَقاَل  َطـُْفْؿ، َفُػِرَج : َقاَل  السَّ

ـْ  اْمَرَأةً  ُأِحبُّ  ُكـُْت  َأكِّل َتْعَؾؿُ  ُكـَْت  إِنْ  ل َبـَاِت  مِ  الـَِّساَء، ُجُؾ الرَّ  ُيِحبُّ  َما َكَلَشدِّ  َطؿِّ

ا َجَؿْعتَُفا، َحتَّك فِقَفا َفَسَعقُْت  ِديـَاٍر، مِاَئةَ  ُتْعطِقََفا َحتَّك مِـَْفا َذلَِؽ  َتـَاُل  َٓ : َفَؼاَلْت   َفَؾؿَّ

ـَ  َقَعْدُت  َٓ  الؾَّفَ  اتَِّؼ : َقاَلْت  ِرْجَؾقَْفا َبْق َّٓ  الَخاَتؿَ  َتُػضَّ  َو ِف، إِ  َفنِنْ  ،َوَتَرْكتَُفا َفُؼْؿُت  بَِحؼِّ

 َطـُْفؿُ  َفَػَرَج : َقاَل  ُفْرَجًة، َطـَّا َفاْفُرْج  َوْجِفَؽ، اْبتَِغاءَ  َذلَِؽ  َفَعْؾُت  َأكِّل َتْعَؾؿُ  ُكـَْت 

، ـِ ـْ  بَِػَرٍق  َأِجقًرا اْستَْلَجْرُت  َأكِّل َتْعَؾؿُ  ُكـَْت  إِنْ  الؾَُّفؿَّ : أَخرُ  َوَقاَل  الثُُّؾثَْق  ُذَرةٍ  مِ

 مِـْفُ  اْشتََرْيُت  َحتَّك َفَزَرْطتُُف، الَػَرِق  َذلَِؽ  إَِلك َفَعَؿْدُت  َيْلُخَذ، َأنْ  َذاكَ  َبكَوأَ  َفَلْطَطقُْتُف،

ل، َأْططِـِل الؾَّفِ  َطبْدَ  َيا: َفَؼاَل  َجاءَ  ُثؿَّ  َوَراِطقَفا، َبَؼًرا  البََؼرِ  تِْؾَؽ  إَِلك اْكَطؾِْؼ : َفُؼْؾُت  َحؼِّ

 َلَؽ، َوَلؽِـََّفا بَِؽ  َأْستَْفِزُئ  َما: َفُؼْؾُت : َقاَل  بِل؟ َأَتْستَْفِزُئ  :َفَؼاَل  َلَؽ، َفنِكََّفا َوَراِطقَفا

متػؼ  شَطـُْفؿْ  َفُؽِشَػ  َطـَّا َفاْفُرْج  َوْجِفَؽ، اْبتَِغاءَ  َذلَِؽ  َفَعْؾُت  َأكِّل َتْعَؾؿُ  ُكـَْت  إِنْ  الؾَُّفؿَّ 

 قمؾقف.

 واًمتقؾمؾ سمحى اًمصوحللم:

ًُ ِمإ إوحِللَم َوًَمْسإ  ـُْفؿْ ُأطِمىي اًمصل

 

 ًَمَعإإإكمِّ َأْن َأَكإإإوَل هِبِإإإْؿ ؿَمإإإَػوقَمفْ 

ـْ سمَِضإإوقَمُتُف اعمََعإإويِص    َوَأيْمإإَرُه َمإإ

 

 َوإِْن يُمـلإإإو ؾَمإإإَقاًء ذِم اًْمبَِضإإإوقَمفْ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴿: ىمول اهلل  ومـفا اـتوسل بلسامء اهلل وصػاته: 

 .[311]إقمراف:﴾ڃ
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حب اـصحابة وحب آل اـبقت من طؼقدة 

 سمحؼ كبقؽ ومفذا يملن يؼقل اًمؾفؿ إين أؾملًمؽ وأمو اًمتقؾمؾ سمذوات اًمصوحللم أهل اـسـة

 .شمقؾمؾ مبتدع

يمام يػعؾف همالة  هؿ واًمذسمح هلؿ ومفق ذك أيمؼم خمرج مـ اعمؾيؤاىمؽمن سمف دقمو ومنن

 .اًمصقومقي واًمبوـمـقي واًمراومضي
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 فضى أبي بلز اهضديق

 :قال 
كككَ ٌِ ب َْ بَ كككَ بَو َ ٌِ بقَكككْ  ْْ بَوتلُِكرِ ككك

ب
ككُ ب َْ  ْ

َ
بأ ْْ  ُ ُْ َْككُ بِقكك ب ككِ ّ ََُّمككَبت  ر بتَِ 

ب
ًمؽؾ اًمصحوسمي روقان اهلل  ( يؼقل ِفْم َؾـْدٌر َطال وَؽَضائٌِل َوـُِؽؾِّ ) :قوله

قمؾقفؿ ىمدر, ومـزًمي, وومضؾ رومقع, ومنمف اًمصحبي ٓ يعدًمف ذف, ومـ أراد اًمـظر 

إمم مو قمؾقف اًمؼقم مـ اًمػضؾ واخلػم ومؾقـظر ذم اًمؽتى اعممًمػي ذم اًمبوب, مثؾ: 

اًمبخوري ومسؾؿ, ًمإلموم أمحد, ويمتى اًمػضوئؾ ذم صحقحل  ومضوئؾ اًمصحوسمي

 ويمتى اعمسوكقد واعمعوضمؿ.

ديُق ِمـُْفْم َأْؽَضـل) :قوله ( هذا اًمذي ىمرره قمؾقف إمجوع صوحلل إمي: ـؽِـَّام اـصِّ

ـُ أيب ىمحوومي, أومضؾ اًمصحوسمي, وم ـُ قمثامَن اسم ـِ قمغم أن اًمصديؼ وهق أسمقسمؽر قمبُداهلل سم  َع

ـِ  ـِ  ذِم  يُمـلو: ىَموَل   قُمَؿرَ  اسْم  صُمؿل  قُمَؿَر, صُمؿل  َأطَمًدا, سَمْؽرٍ  سمَِليِب  َكْعِدُل  َٓ   اًمـلبِلِّ  َزَم

كُ  صُمؿل  قُمْثاَمَن,  (.13٠7. أظمرضمف اًمبخوري )سَمْقـَُفؿْ  ُكَػوِوُؾ  َٓ   اًمـلبِلِّ  َأْصَحوَب  َكؽْمُ

: ىَموَل  إًَِمْقَؽ؟ َأطَمىي  اًمـلوسِ  َأيي : ؾملل رؾمقل اهلل  وقمؿرو سمـ اًمعوص 

ًُ  ,شَطائَِشةُ » ـَ : وَمُؼْؾ ضَموِل؟ ِم ًُ  ,شَأُبقَها»: وَمَؼوَل  اًمرِّ ؟ صُمؿل : ىُمْؾ ـْ ـُ  ُطَؿرُ  ُثؿَّ »: ىَموَل  َم  ْب

ًٓ  وَمَعدل  شالَخطَّاِب   (.2111(, ومسؾؿ )1332. أظمرضمف اًمبخوري )ِرضَمو

َأيي اًمـلوِس ظَمػْمٌ سَمْعَد سمـ احلـػقي ىمول: ىمؾً ٕيب:  ( قمـ حمؿد1373وذم اًمبخوري )

ًُ  .سَمْؽرٍ  َأسُمق :ىَموَل  ؟َرؾُمقِل اهلل  ـْ  :ىُمْؾ ًُ َأْن َيُؼقَل  .صُمؿل قُمَؿرُ  :ىَموَل  ؟صُمؿل َم  :َوظَمِشق

ًُ  ,قُمْثاَمنُ  ًَ  ,ىُمْؾ ـَ اعمُْسؾِِؿلمَ  :ىَموَل  ؟صُمؿل َأْك ٓل َرضُمٌؾ ِم  .َمو َأَكو إِ
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 ؽضل أيب بؽر اـصديق

وموقمتؼود أهؾ اًمسـي وـمريؼتفؿ وؾمػمهؿ: أن أومضؾ إمي سمعد كبقفو: أسمق سمؽر 

امن ذو اًمـقريـ, صمؿ قمكم سمـ أيب ـموًمى , صمؿ قمؿر اًمػوروق, صمؿ قمثاًمصديؼ 

. 

وشمرشمقبفؿ ذم اخلالومي قمغم شمرشمقبفؿ ذم اًمػضؾ, ومـ زقمؿ أن قمكم أطمؼ مـ قمثامن 

ذم اًمقاؾمطقي,  ومفق أوؾ مـ محور أهؾف, يمام ىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي سموخلالومي 

 زد قمغم ذًمؽ أكف أزرى سموعمفوضمريـ وإكصور, وظموًمػ إمجوقمفؿ.

سملم أهؾ اًمسـي ذم اًمِؼَدم, هق مـ طمقٌ شمػضقؾ قمكم  قمغم  واخلالف اًمذي يمون

قمثامن ٓ مـ طمقٌ أن قمؾًقو أطمؼ سموخلالومي, وىمد اكدصمر ذًمؽ اعمذهى, وأمجع أهؾ اًمسـي 

 . واجلامقمي قمغم أن أومضؾ إمي أسمق سمؽر صمؿ قمؿر صمؿ قمثامن صمؿ قمكم 

وىمد شمؼدم ذيمر  أيمثر مـ أن حُتٍم وأؿمفر مـ أن شُمذيمر وومضوئؾ اًمصديؼ 

 .عضفو ذم ذح احلوئقي وسموهلل اًمتقومقؼسم
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 اهقزآْ كالَ اهلل غري خمووق

 :قال 
قُككْ ُ بِابتتُءككْ لِنبَقككَبَ ككَصَب

َ
بعِككهِببدْلبوَأ
ب

ُ ب َ َْ بت ُمكككك ُْ بليََتُككككُهبَفْ ككككَ بت َ ككككِ ْي
ب

( أي أقمتؼد ذم اًمؼرآن مو ضموءت سمف آياُتـهُ  َوَأُؾوُل يِف اـُؼرآِن ما جاَءْت بِـه) :قوله

وشمف مـ أكف يمالم اهلل شمعومم ووطمقف وشمـزيؾف شمؽؾؿ اهلل شمعومم سمف طمؼقؼي سمحرف وصقت آي

وأكف همػم خمؾقق يمام شمؼقل اجلفؿقي واعمعتزًمي ومـ زقمؿ أن اًمؼرآن خمؾقق ومؼد يمػر 

وموًمؼرآن صػي اهلل شمعومم وصػوت اهلل شمعومم همػم خمؾقىمي وممو يدل قمغم مو شمؼدم ىمقل اهلل 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى ﴿شمعومم: 

 .[75]اًمبؼرة:﴾وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ﴿ وىمقًمف شمعومم:

 .[3]اًمتقسمي:﴾ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ﴿ وىمقًمف شمعومم:

وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  یی  

 .[35]اًمػتح:﴾جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب

ٻ  ﴿, وىمول: [21]اإلكسون:﴾جب  حب  خب  مب  ىب  يب﴿ول شمعومم: وىم

ڄ  ڄ  ﴿, وىمول شمعومم: [2]اًمسجدة:﴾ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

 .[11]اًمقاىمعي:﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴿, وىمول شمعومم: [3]اًمزمر:﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

 , وقمغم هذا إمجوع اًمسؾػ.إمم همػم ذًمؽ مـ إدًمي مـ يمالم رسمـو ويمالم كبقـو 
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 اـؼرآن ؿالم اهلل ؼر خمؾوق

, أي قمظقؿ [77]اًمقاىمعي:﴾ٱ  ٻ  ٻ﴿ىمول شمعومم: ( َؽُفَو اـؽريمُ ) :قوله

 اعمـوومع يمثػم اخلػم همزير اًمعؾؿ ومقف مـ اًمؼميموت مو يعجز اعمتؽؾؿ قمـ ذيمره.

شػوء اًمػرىمون واًمضقوء واًمـقر واهلدى واًمواًمؼرآن  ومؿـفو يمرمف يمثرت أؾمامئف ومـ

ف ذم همػممو واًمرمحي واعمققمظي وهق اًمؽتوب اعمبلم واًمذيمر احلؽقؿ وهمػم ذًمؽ قمغم مو سمقـت

 .مقـمـ وسموهلل اًمتقومقؼ

 

 

 

 

 

         



             064 
 

 

 وجوب اإلمياْ مبا جاء يف اهغزع بدوْ تأويى

 :قال 
ُب ُِ بَ كككَ  قُكككْ ُ بقَكككََ بتَُّبَ ككك َّ

َ
بوَأ
ب

ُ ب وَّ
َ
تَككك 

َ
بت َ كككَِديبَواَلبأ ََ بَوت ُمْ كككَق

ب
و مـ ـمريؼتل يؼقل أيًض  (وادُْصَطَػى اهَلاِدي، جلَّ َجالـهُ  َوَأُؾوُل َؾاَل اهللُ ) :قوله

اًمقاضمى قمغم يمؾ وهذا هق  ذم آقمتؼود أن أىمقل مو ىموًمف اهلل شمعومم ومو ىموًمف رؾمقًمف 

, وأن يعتؼد مو اقمتؼده  مممـ ومممـي أن يؼقل مو ىموًمف اهلل شمعومم, ومو ىموًمف رؾمقل اهلل

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ﴿: , ومو اقمتؼده اًمصحوسمي اًمؽرام, ىمول اهلل رؾمقل اهلل 

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ﴿, وىمول شمعومم: [35]اًمـسوء:﴾ەئ  وئ

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  

 .[21]ٕكػول:﴾وئ

ُل ) :قوله ( شملّول أهؾ اًمضالل, وهق ذم احلؼقؼي حتريػ ًمألدًمي, إمو ًمػًظو َوَٓ َأتَلوَّ

 أو معـًك, أو معـًك ومؼط.

اًمػسود اًمعظقؿ, ومام وىمعً احلروب, ومو ىمتؾ  واًمتلويؾ اًمػوؾمد سمسببف طمصؾ

قمثامن, ومو مقىمعي صػلم, ومو مقىمعي اجلؿؾ إٓ سمسبى اًمتلويؾ اًمػوؾمد, وموًمتلويؾ 

ذه قمظقؿ, وهق اًمتحريػ, وإكام ؾمؿقه شملوياًل مـ أضمؾ ًمبس احلؼ سموًمبوـمؾ قمغم 

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿قمـ ذًمؽ, ومؼول:  اعمسويملم اًمذيـ ٓ يػؼفقن. وىمد َنك اهلل 

 .[73]آل قمؿران:﴾پ  پ  پ  ڀ ٻ ٻ  پ 
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وجوب اإليامن بام جاء يف اـػع بدون 

وملهؾ اًمبدع مو يسؿقن سموـمؾفؿ سموـماًل وسمام يـػر مـف اًمـوس, سمؾ يسؿقكف سملؾمامء  تلويل

مـّؿؼي, اكظر إمم إصقل اخلؿسي ًمؾؿعتزًمي: )اًمعدل, واًمتقطمقد, وإكػوذ اًمققمقد, 

 اعمـؽر, واعمـزًمي سملم اعمـزًمتلم(.وإمر سموعمعروف, واًمـفل قمـ 

كػل اًمؼدر, وهق أن اهلل مل خيؾؼ اًمنم, وأن اًمعبود هؿ وملمو اًمعدل: ومػميدون سمف 

ک  ﴿يؼقل:  اًمذيـ خيؾؼقن أومعوهلؿ, ومفق شمعطقؾ اهلل قمـ صػي اخلؾؼ, مع أن اهلل 

 .[32]اًمزمر:﴾ک  ک  گ

واًمتقطمقد قمـدهؿ: كػل اًمصػوت: سمؿعـك أن اهلل ٓ يسؿع وٓ يبٍم, وٓ يتؽؾؿ 

, وٓ هق ذم اًمعؾق, وٓ اؾمتقى قمغم وٓ يريد وٓ يشوء وٓ يـزل,  وًمقس ًمف يدان

ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ﴿يؼقل:  اًمعرش, مع أن اهلل 

 .[33]اًمشقرى:﴾ٹ

وإكػوذ اًمققمقد قمـدهؿ: أَنؿ ُيقضمبقن قمغم اهلل أن يعذب مـ وىمع ذم اعمعصقي إكػوًذا 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿: ًمققمقده ومقفؿ, مع ىمقل اهلل 

 .[11]اًمـسوء:﴾ے

وعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر قمـدهؿ: هق اخلروج قمغم احلؽوم اعمسؾؿلم, وإمر سم

 مع مو ورد مـ إدًمي ذم حتريؿ ذًمؽ.

واعمـزًمي سملم اعمـزًمتلم: سمقوَنو أن صوطمى اعمعصقي ذم اًمدكقو ٓ مممـ وٓ يموومر, وذم 

 أظمرة خمؾد ذم اًمـور.

ؾقـو هق اًمتؿسؽؽ ومال شمغؽم سموعمظوهر, واًمعبورات اعمخوًمػي ًمؾنمع, إكام اًمقاضمى قم

 سموٕدًمي مـ اًمؽتوب واًمسـي.
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 واـتلويل يلت بعدة معاين: 

أي  [51]إقمراف:﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴿: ىمول اهلل  إول: احلؼقؼة وادآل،

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿طمؼقؼتف ومآًمف: 

گ  گ  ڳ  ﴿, وىمول اهلل خمؼًما قمـ يقؾمػ قمؾقف اًمسالم: [51]إقمراف:﴾ڤ

ڭ  ﴿أي: هذا طمؼقؼي اًمرؤيو اًمتل رأيتفو ىمبؾ ؾمـلم, وأيًضو:  [311:]يقؾمػ﴾ڳ  ڳ

أي: ٓ يعؾؿ طمؼقؼي هذا اعمعود, وطمؼقؼي اًمصػوت  [7]آل قمؿران:﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

ويمقػقتفو إٓ اهلل, وأهؾ اًمسـي واًمعؾامء يعرومقن معـوهو, أمو اًمؽقػقي أمرهو إمم اهلل هق 

 اًمذي يعؾؿفو.

هلذا يؼقل اسمـ ضمرير اًمطؼمي: )وشملويؾ هذه أيي و ويلت اـتلويل بؿعـى اـتػسر،

 يمذا ويمذا( أي: شمػسػمهو, ومـف: شملويؾ اًمرؤيو أي: شمػسػمهو.

وهذا هق  ويلت اـتلويل بؿعـى رصف ادعـى اـراجح إغ معـى مرجوح بؼريـة،

مثاًل  -اًمتلويؾ قمـد إصإقًمقلم, ومإنن مل شمؽـ صمّؿي ىمريـي ومفق شملويؾ سموـمؾ, ومقؼقًمقن 

اهلل( كعؿي اهلل, )ووضمف اهلل( ذات اهلل أو اإلطمسون, )وكزول اهلل( كزول أمره, : )يد  -

وهذا شملويؾ سموـمؾ وسف ًمألًمػوظ قمـ فمقاهرهو إمم معوٍن سموـمؾي مل يدل قمؾقفو 

اًمؽتوب واًمسـي, وموًمقاضمى قمؾقؽ: أن شمؼقل ىمول اهلل, ىمول رؾمقًمف,  وٓ شمتلول شملّول 

صوت اًمؼقم ووالهلؿ اًمذي أدى إمم اعمبطؾلم, وحتريػفؿ سمؾ صـ إدًمي قمـ ختر

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ﴿ أقمظؿ احلرام وهق اًمؼقل قمغم اهلل سمغػم قمؾؿ ىمول شمعومم: 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

 .[11]إقمراف:﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
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وجوب اـسر يف آيات اـصػات طذ ؽفم 

 اـسؾف

 وجوب اهضري يف آيات اهضفات عوى فٍٔ اهضوف

 :قال 
ككك ِ ُ َّنكككَوَََجَِّْكككُ بليَكككَدِلبت  ر

ُ
بَ َدِلبأ

ب
ُ ب وَّ

َ
كككَ تُأبتِ كككَبَكَمكككَبَطَءكككَ بتتقر بَ ءك

ب
أي: أؾمػم ذم آيوت اًمصػوت قمغم مـفٍ أهؾ اًمسـي واجلامقمي, وقمغم معتؼد اًمذيـ 

كؼؾقهو مـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم هلؿ سمنطمسون إمم يقم اًمديـ مـ همػم حتريػ وٓ شمعطقؾ 

 إؿموقمرة اًمذيـ يثبتقن وٓ شمؽققػ وٓ متثقؾ وذم هذه اًمشطر مـ اًمبقً رد قمغم

سمعض اًمصػوت ويعطؾقن إيمثر مع مو ذم صـقعفؿ مـ اًمتـوىمض ومنن اًمؼقل ذم سمعض 

اًمصػوت يموًمؼقل ذم اًمبعض, وىمد ضموءت أدًمي اًمؽتوب واًمسـي سمنصمبوت صػوت اًمبوري 

 متصػ سموًمؽامل اعمؼدس مـ يمؾ وضمف. واهلل 

ا) :قوله  بتدقمي.(: أي قمغم طمؼقؼتفو ٓ جموزهو يمام يؼقل اعمحؼ 

(: اعمراد هبؿ اًمصحوسمي ومـ ؾمور قمغم ؾمػمهؿ مـ اًمتوسمعلم اـطراز إول) :قوله

 هلؿ سمنطمسون.

وًمقس ذم هذا اًمؼقل سموًمتػقيض, يمام اؾمتدل سمعض أهؾ اًمضالل سمؼقل اًمسؾػ: 

وهو يمام ضموءت سمال يمقػ(. ومػل اًمعبورة إصمبوت اعمعـك, ومؾق مل يثبً اعمعـك عمو ىمول:  )أِمري

 )سمال يمقػ( ومتـبف!

وومقف: أن اإلمجوع طمجي ذم هذا اًمبوب يمغػمه, وىمد كؼؾ هذا اإلمجوع اسمـ قمبداًمؼم 

, وأؿمور إًمقف اسمـ إؾمامء واًمصػوت, واًمبقفؼل ذم ضمومع سمقون اًمعؾؿ وومضؾفذم 

 وهمػمهو. اًمتدمرييشمقؿقي ذم 
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 قبوي خرب اهجقات اهعدوي يف باب األمساء واهضفات

 :قال 
بُعْ ككككككككَ َ َ َبإَِ ب ُِد 

َ
َ َِ ككككككككَوَأ ببُطَءّ
ب

ََُتَ ََّّكككُ ب بَقكككَب ُ ككك ُطَ َبَعكككْوبُ ر
َ
بوَأ
ب

يعـل: أرد شمبعوت إصمبوت هذه اًمصػوت إمم اًمذيـ كؼؾقهو ًمـو وهؿ أقمرف سمؿراد اهلل 

, وشمصون قمـ اًمتؿثقؾ ومـثبً أًمػوفمفو ومعوكقفو اًمالئؼي سموهلل  ومراد رؾمقًمف  

سمعض اعمبتدقمي قمـ ىمقًمف  واًمتشبقف, وقمـ اًمتؽققػ, وموإلموم موًمؽ سمـ أكس عمو ؾملًمف

يمقػ اؾمتقى؟ ىمول ًمف: )آؾمتقاء معؾقم,  [5]ـمف:﴾ڈ  ژ  ژ  ڑ﴿شمعومم: 

, واًمؽقػ جمفقل, -وآؾمتقاء هق اًمعؾق وآرشمػوع, واًمصعقد وآؾمتؼرار-

, -واضمى اإليامن سمام أظمؼم اهلل سمف وسمام أظمؼم سمف رؾمقل اهلل -واإليامن سمف واضمى, 

(, أي اًمسمال قمـ يمقػقي اًمصػي سمدقمي ٕن ىمول: )واًمسمال قمـف سمدقمي, ىمؿ قمـل

اًمصحوسمي مو يموكقا يسلًمقن قمـفو واًمؼوقمدة قمـد أهؾ اًمسـي أن اعمثبً ًمؾصػوت جيى أن 

يتخغم مـ حمظقريـ إول اًمتؽققػ واًمثوين اًمتؿثقؾ, واعمـزه جيى قمؾقف أن أن يتخغم 

 مـ حمظقريـ: اًمتحريػ واًمتعطقؾ.
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 خطر اإلطراض طن إدـة وإخذ بأراء

 واألخذ باآلراءخطز اإلعزاض عّ األدهة 

 :قال 

بَتتُءككَ تَن  ََ َِكك ًِْحككَب َِمككْوبَط َِتَصهُبب(9)ُ  بَو
ب

ْ َقككُ ب
َ
ََُءكك ُ بقَككََ بتِ ب بَوإَِِِجتبتْاككَتَ  َّ

ب
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ﴿, اًمذي هذا شمؼبقح عمـ يؽمك يمتوب اهلل 

, صمؿ يعتؿد قمغم أىمقال مـ ٓ يعتد سمؼقًمف, ويمؾ مـ مل يلظمذ سمؽالم [12]ومصؾً:﴾ڱ

ٓ سمد أن يلظمذ مو خيوًمػف وهذا مـ شمـوىمض اعمعتزًمي  وشمـوىمض  ويمال رؾمقًمف  اهلل 

, ىموًمقا: إذا يمون متقاشمرا, اًمظوهر همػم أهؾ اًمبدع, إذا ىمؾـو: ىمول اهلل, ىمول رؾمقل اهلل 

مراد, وإذا يمون آطمودا, ىموًمقا: هذه أطموديٌ آطمود, وأطمود ٓ شممظمذ هبو اًمعؼوئد, 

اًمتل شمـوىمؾفو إئؿي إقمالم, واحلػوظ اًمؽرام,   ؾمبحون اهلل! أطموديٌ رؾمقل اهلل

 ٓ شممظمذ هبو اًمعؼوئد, وسمقً إظمطؾ اًمـٍماين شممظمذ سمف  اًمعؼوئد.

 ىمول اسمـ اًمؼقؿ: 

 َوَدًمِإإإقُؾُفْؿ ذِم َذاَك ىَمإإإْقٌل ىَموًَمإإإفُ 

 

إإايِن  ظَْمَطإإُؾ اًمـلٍْمَ ْٕ  ومِإإقاَم ُيَؼإإوُل ا

ء سمؼقل إظمطؾ يعـل أَنؿ: يستدًمقن قمغم أن آؾمتقاء سمؿعـك آؾمتقال 

 اًمـٍماين, وهؿ ذم هذا اًمصـقع ىمد ؿموهبقا اًمقفقد.

 ىمول اسمـ اًمؼقؿ: 

إإو ُم ضَمْفِؿإإلٍّ مُهَ َٓ  ُكإإقُن اًْمَقُفإإقِد َو

 

ـِ اهللِ َزاِئإإإإإَدشَمونِ  ِع ِديإإإإإ  ذِم َذْ

 

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 .وذم كسخي )اًمؽتوب( (3)
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, ىموًمقا: طمـطي. [51]اًمبؼرة:﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴿اًمقفقد ىمقؾ هلؿ:  

, ىموًمقا: ﴾ک  ک  ک  گ﴿ؿ: طمبي ذم ؿمعػمة, واجلفؿقي واعمعتزًمي ىمول اهلل هل

 اؾمتقمم, زادوا )ٓم( مو اًمدًمقؾ؟ ىموًمقا: 

 نْمٌ قَمإإغَم اًْمِعإإَراِق إىَمإإِد اؾْمإإَتَقى سمِإإ

 

ـْ هَمإإػْمِ ؾَمإإْقٍػ َأْو َدٍم ِمْفإإَراِق   ِمإإ

 ىموًمقا: آؾمتقاء اعمراد سمف آؾمتقالء.و 

 مع أن اًمبقً ىمد وضمد ذم كسخي: 

إإ ىَمإإِد اؾْمإإَتْقمَم قَمإإغَم اًْمِعإإَراِق   سمنِْمٌ

 

 ـْ هَمإإػْمِ ؾَمإإْقٍػ َأْو َدٍم ِمْفإإَراِق ِمإإ 

طمتك وإن صحً كسبي اًمبقً إمم إظمطؾ, ومفذا اًمرضمؾ زائغ ٓ َيتٍ سملسمقوشمف,  

ڈ  ژ  ژ  ﴿أقمؾؿ سمـػسف وسمغػمه, ىمول:  وىمقًمف مردود قمؾقف؛ ٕن اهلل 

 , وآؾمتقاء معؾقم قمـد أهؾ اًمسـي قمغم مو شمؼدم.[5]ـمف:﴾ڑ

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿د سمف اًمؽامل: وًمػظ: )اؾمتقى( إذا قُمدي سمـػسف, يرا

 أي: يَمُؿَؾ. [31]اًمؼصص:﴾ٻ

وإذا قُمدي سموًمقاو, اعمراد سمف اعمسوواة: اؾمتقى اعموء واخلشبي, وإذا قُمّدي سمإ)قمغم( 

ڤ  ڤ  ﴿, [5]ـمف:﴾ڈ  ژ  ژ  ڑ﴿اعمراد سمف اًمعؾق: 

 أي: شمعؾق. [31]اًمزظمرف:﴾ڤ
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 صػة اـعؾو

   صفة اهعوو

ؾمتقاء شمدل قمغم قمؾق اهلل صػي آؾمتقاء مـ اًمصػوت اًمػعؾقي, وأدًمي آ :تنبيه

 قمغم قمرؿمف. 

وىمد شمـققمً دًٓمي اًمؼرآن وقمؾق اهلل شمعومم قمغم ظمؾؼف  صموسمً سموًمؽتوب واًمسـي واإلمجوع, 

واًمسـي قمغم إصمبوت هذه اًمصػي هلل ؾمبحوكف وشمعومم, ومتورة شمليت سمؾػظ اًمػقىمقي ىمول شمعومم: 

مئ ىئ يئ ﴿, وىمول: [51 ]اًمـحؾ:﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿

 .[31]إكعوم:﴾جبحب خب مب ىب

(, ومسؾؿ 13٠1يمام ذم طمديٌ أيب هريرة قمـد اًمشقخلم اًمبخوري ) وىمول 

اـلَ »(: 2753)  إِنَّ : اْلَعْرشِ  َفْقَق  ِطـَْدهُ  َفُفقَ  كِتَابِِف، فِل َكتََب  الَخْؾَؼ، اللُ  َخَؾَؼ  ؿَّ

 .«َغَضبِل َتْغؾُِب  َرْحَؿتِل

ۆ ﴿: , وىمقًمف[3]إقمغم:﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿وشمورة يليت سمؾػظ اًمعؾق ىمول شمعومم: 

 .[255]اًمبؼرة:﴾ۈ ۈ

ومسؿعف  (: أكف صغم مع رؾمقل اهلل 772وضموء مـ طمديٌ طمذيػي قمـد مسؾؿ )

 .«ُسْبَحاَن َربَِّل إَْطَؾك»يؼقل ذم ؾمجقده: 

ذم قمدة , [5]ـمف:﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿وشمورة يليت سمؾػظ آؾمتقاء ىمول شمعومم: 

 .[51]إقمراف:﴾ک ک ک گ﴿ؾمقر مـ اًمؼرآن, وىمول: 

 [33]اعمؾؽ:﴾ڄ ڄ ڃ ڃ﴿اًمسامء ىمول اهلل شمعومم: وشمورة يليت سمؾػظ ذم 

أيتلم, أي قمغم اًمسامء ومنن أطمرف اجلر شمتـووب, ىمول شمعومم قمـ ومرقمقن: 
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ڤ ﴿, أي قمغم ضمذوع اًمـخؾ, وىمول شمعومم: [73]ـمف:﴾ہ ہ ہ ھ﴿ 

, واعمراد سمػل ذم إمجوع اًمعؼالء قمغم إذا ٓ يعؼؾ أن يؿٌم ذم سموـمـ [35]اعمؾؽ:﴾ڤ ڤ

 إرض.

(, 1153قمـد اًمبخوري ) يمام ذم طمديٌ أيب ؾمعقد   وىمول رؾمقل اهلل

َٓ »(: 3131ومسؾؿ ) ـُ  َوَأَكا َتْلَمـُقكِل َأ ـْ  َأمِق َؿاءِ  فِل َم  .«؟!السَّ

(: أن رؾمقل 571قمـد اإلموم مسؾؿ ) سمـ احلؽؿ  وضموء مـ طمديٌ معوويي

ـَ الُل؟»ؾملل اجلوريي:  اهلل  ـْ َأَكا؟»ىموًمً: ذم اًمسامء, ىمول:  «َأْي ىموًمً: رؾمقل  «َم

 , ومؿـ زقمؿ أن اهلل شمعومم سمذاشمف ذم يمؾ مؽون ومؼد يمػر.«َأْطتِْؼَفا؛ َفنِكََّفا ُمْممِـَةٌ »اهلل, ىمول: 
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 إثبات رؤية ادممـع ـرهبم يوم اـؼقامة

 إثبات رؤية املؤًِني هزبٍٔ يوَ اهقياًة

 :قال 
ْْب َ ُّ كك َِ ككَب ُُكك َنبيَككَ ْوَنبَ ءك  َوت ُمْؤِق

 

  .....  ....    ....   ....     ....

  

 
ؤيي اعمممـلم ًمرهبؿ يقم اًمؼقومي صموسمي سموًمؽتوب واًمسـي واإلمجوع, واعمممـقن يرون ر

 يقم اًمؼقومي, ذم اعمحنم, واجلـي. اهلل 

وؾد اختؾف اــاس يف رؤية اهلل يف أرض ادحػ هل هي ـؾؿممـع خاصة، أم 

 ـؾؿممـع ومجقع أهل ادوؾف؟

ؤيي قمومي ًمؾؿممـلم ومذهى ـموئػي مـ أهؾ اًمعؾؿ مـ أهؾ اًمسـي إمم أن اًمر

وهذا هق اًمؼقل اًمصحقح وشمدل قمؾقف قمؿقم أدًمي اًمؾؼوء قمغم مو  وهمػمهؿ ذم اعمقىمػ

 . سمقـتف ذم يمتويب اجلومع اًمصحقح ذم اًمرؤيي واحلؿد هلل

وذهى ـموئػي إمم أن اًمرؤيي ظموصي سموعمممـلم ومـ يمون فموهره اإليامن ذم اًمدكقو 

 يموعمـوومؼلم.

سموعمممـلم, ويمؾفو أىمقال أهؾ اًمسـي ٓ ُيبّدع وذهى سمعضفؿ إمم أن اًمرؤيي ظموصي 

 اعمخوًمػ ومقفو.

 وًمؽـ يبدع مـ أكؽر اًمرؤيي.

 وإدـة طذ إثبات اـرؤية ؿثرة:

حس  خس  مس  حص  مص  ﴿, [21]اعمطػػلم:﴾ے  ۓ  ۓ﴿قًمف شمعومم: ىممـفو 

ٻ  ٻ  ﴿, [21-22]اًمؼقومي:﴾پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴿, [15]ق:﴾جض
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سملَنو اًمـظر إمم وضمف اهلل  و اًمـبل , واًمزيودة ومنه[23]يقكس:﴾ٻ  ٻ 

ـْ ( 313ؾمبحوكف وشمعومم, ومػل طمديٌ صفقى قمـد مسؾؿ ) ـِ  , ُصَفْقٍى  قَم  قَم

 ُتِريُدونَ : َوَتَعاَلك َتبَاَركَ  اللُ  َيُؼقُل : َقاَل  اْلَجـََّة، اْلَجـَّةِ  َأْهُؾ  َدَخَؾ  إَِذا»: ىَموَل   اًمـلبِلِّ 

ـَا اْلَجـََّة، ُتْدِخْؾـَا َأَلؿْ  ُوُجقَهـَا؟ ُتَبقِّْض  َلؿْ أَ : َفقَُؼقُلقنَ  َأِزيُدُكْؿ؟ َشقًْئا ـَ  َوُتـَجِّ  الـَّاِر؟ مِ

ـَ  إَِلقِْفؿْ  َأَحبَّ  َشقًْئا ُأْطُطقا َفَؿا اْلِحَجاَب، َفَقْؽِشُػ : َقاَل   َوَزادَ  ,ش َربِِّفؿْ  إَِلك الـََّظرِ  مِ

َييَ  َهِذهِ  شَماَل  صُمؿل  -ذم روايي  - ْٔ . واًمـبل [23: يقكس]﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿: ا

قنَ  َٓ  الَؼَؿَر، َهَذا َتَرْونَ  َكَؿا َربَُّؽْؿ، َستََرْونَ  إِكَُّؽؿْ »يؼقل:   متػؼ  شُرْؤَيتِفِ  فِل ُتَضامُّ

, ومشبف اًمرؤيي سموًمرؤيي ٓ اعمرئل سموعمرئل, قمؾقف مـ طمديٌ أيب هريرة وأيب ؾمعقد 

 اًمعؾق ظمالوًمو يرى ذم وهبذا احلديٌ وهمػمه اؾمتدل أهؾ اًمسـي قمغم أن اهلل 

ًمألؿموقمرة اًمذيـ يؼقًمقن: )يرى ٓ ذم ضمفي( وهذا همويي اًمتـوىمض ومنن اعمرئل ٓسمد أن 

 ُيرى ذم اًمعؾق أو اًمُسػؾ واهلل مـّزه قمـ اًمُسػؾ.

ي [21-22]اًمؼقومي:﴾پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴿وذم ىمقًمف شمعومم:   , عمو قُمدِّ

ةَ  َلُلَؽ َوَأْس »: اًمـظر سمإ)إمم( دّل قمغم اًمـظر احلؼقؼل, وىمقًمف   شَوْجِفَؽ  إَِلك الـََّظرِ  َلذَّ

, وصححف اًمشقخ إًمبوين ذم ( قمامر سمـ يوه 3115أظمرضمف اًمـسوئل )

 (.3113) صحقح اجلومع
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 سامء اـدكقاإثبات كزول اهلل تعاغ إغ اـ

   إثبات ُشوي اهلل تعاىل إىل اهضٌاء اهدُيا
....     ....   ....    ....  ..... 

 

ُِ ب
َْ ََك بَكَّْكٍ ب ِ ْْ بعَِي َمَصِ بت سَّ بَوإَِ 

ب
 

 

ؿـاِء بَِغْرِ َؿْقٍف َيـِْزُل ) :ولهق ( أي: يممـقن سملن اهلل يـزل إمم اًمسامء وإغ اـسَّ

اًمدكقو يمؾ ًمقؾي طملم يبؼك صمؾٌ اًمؾقؾ أظمر, صح هذا قمـ مجع مـ اًمصحوسمي مـفو ذم 

(, ومسؾؿ 3315أظمرضمف اًمبخوري ) طمديٌ أيب هريرة  اًمصحقحلم

َرّبـَا َتَباَرَك َوَتَعاَلك كؾَّ َلقَْؾٍة إَِلك َيـِْزل »ىمول:  ( وًمػظف: أن رؾمقل اهلل 751)

ِخر ْٔ قِْؾ ا ـَ َيبَْؼك ثؾث الؾَّ َؿاِء الّدْكقَا ِحق ـْ َيْدطقكِل َفَلْستَِجقَب َلف :َيؼقل ،السَّ ـْ  ،َم َم

ـْ َيْسَتْغِػركِل َفَلْغِػَر َلف ،َيْسَللـِل َفلْططِقَف . ومـ طمديٌ أيب ؾمعقد أظمرضمف مسؾؿ «َم

وهل مـ اًمصػوت  ػي اًمـزول إمم اًمسامء اًمدكقو صموسمتي هلل (, وص372, 751)

  .اًمػعؾقي؛ ٕن شمعؾؼفو سمؿشقئي اهلل 

( كممـ سملن اهلل يـزل إمم اًمسامء اًمدكقو يمؾ ًمقؾي ذم اًمثؾٌ َؿْقٍف َيـِْزُل َبَغْرِ ) :قوله

, سمعقًدا قمـ اًمتؽققػ واًمتؿثقؾ, وسمعقًدا إظمػم مـ اًمؾقؾ, يمام أظمؼم اهلل سمف رؾمقًمف 

 قمـ اًمتحريػ واًمتعطقؾ.

وهذا اًمبقً ومقف رٌد قمغم اسمـ سمطقـمي, إذ زقمؿ أكف ىمدم دمشؼ, وؿمقخ اإلؾمالم 

خيطى, وىمول: إن اهلل يـزل مـ قمغم قمرؿمف يمام أكزل مـ قمغم مـؼمي هذا. ومفق دظمؾ 

ؿـاِء بَِغْرِ َؿْقٍف َيـِْزُل دمشؼ واسمـ شمقؿقي ذم اًمسجـ, وموسمـ شمقؿقي يؼقل: ) ( وإغ اـسَّ

 ـممـ أن اهلل يـزل وٓ كؽقػ وٓ كؿثؾ.ومزول, واًمـزول معروف, كممـ سموًمـ
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ومسلًمي خيؾق مـف اًمعرش أو ٓ خيؾق مـف اًمعرش سمحريمي واكتؼول أو سمغػم طمريمي  

 واكتؼول, هذه ًمقازم ٓ يستطرد هلو, سمؾ كؼقل: يـزل وكممـ سمذًمؽ وكتقىمػ مع إدًمي.

مع اقمتؼودكو  ل اهلل وأيًضو ٓ كؼقل: يـزل سمذاشمف, كؼقل: يـزل, يمام ىمول رؾمق

وإيامكـو أن اهلل ؾمبحوكف وشمعومم يـزل طمؼقؼي, وًمقس اعمراد كزول أمره وٓ كزول رمحتف, 

وٓ كزول مؾؽ مـ مالئؽتف يمام يؼقل أهؾ اًمبدع مـ اعمعتزًمي وهمػمهؿ ومنكف يؼقل ذم 

 احلديٌ مـ يستغػرين وٓ يغػر اًمذكقب إٓ اهلل شمعومم.
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 إثبات احلوض وادقزان

 ض وامليشاْ إثبات احلو
 :قال 

ِيْب بعِككككَ ِمْكَتِنبَوتحَلككككْ ِابت َّ قِكككك  
ُ
بوَأ
ب

ْطَ كككُ ب
َ
كككُهبِِيككككَبأ

ُْ بِق ْر
َ
ُِْ ككك بعِكككِ

َ
بأ
ب

مـ قمؼقدة أهؾ اًمسـي اإليامن سموحلقض واعمقزان واًمٍماط, وهمػم ذًمؽ ممو هق 

ڀ  ٺ  ﴿داظمؾ وؿـ اإليامن سموًمققم أظمر, واإليامن سموًمغقى, ىمول شمعومم: 

 .[1]اًمبؼرة:﴾ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ﴿ويدل قمغم إصمبوت اعمقزان ىمقل اهلل شمعومم: 

ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ﴿, وىمول شمعومم: [17]إكبقوء:﴾ڇ

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  

 .[311-312]اعمممـقن:﴾حئ

تَاِن َطَؾك الؾَِّساِن، َثِؼقَؾتَاِن فِل َكؾَِؿتَاِن َخِػقػَ »: وذم طمديٌ أيب هريرة 

: ُسبَْحاَن الَل الَعظِقؿِ  ـِ ْحَؿ أظمرضمف  «ُسبَْحاَن الَل َوبَِحْؿِدهِ  ،الِؿقَزاِن، َحبِقَبتَاِن إَِلك الرَّ

 (.23٠1(, ومسؾؿ )7531اًمبخوري )

سمـ قمؿرو قمـد  وًمف يمػتون وهل اًمتل شمقوع ومقفو إقمامل واًمدًمقؾ طمديٌ قمبداهلل

تِل َطَؾك »: ىَموَل َرؾُمقُل اهللَ  (:231٠) اًمؽممذي ـْ ُأمَّ
إِنَّ الَل َسقَُخؾُِّص َرُجًل مِ

ـَ ِسِجلًّ ُكؾُّ ِسِجؾ  مِثُْؾ َمدِّ  ُرُءوِس الَخَلئِِؼ َيْقَم الِؼقَاَمِة؛ َفَقـُْشُر َطَؾْقِف تِْسَعًة َوتِْسِعق

ـْ َهَذا َشقْئًا
،  البََصِر، ُثؿَّ َيُؼقُل َأُتـْؽُِر مِ َٓ َيا َربِّ َأَضَؾَؿَؽ َكَتبَتِل الَحافُِظقَن، َفقَُؼقُل: 

َٓ ُضؾَؿ  ، َفقَُؼقُل: َبَؾك إِنَّ َلَؽ ِطـَْدَكا َحَسـًَة؛ َفنِكَُّف  َٓ َيا َربِّ َفقَُؼقُل: َأَفَؾَؽ ُطْذٌر، َفقَُؼقُل: 
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َٓ إَِلفَ   ًدا َطْبُدُه  َطَؾقَْؽ الَقْقَم، َفَتْخُرُج بَِطاَقٌة فِقَفا: َأْشَفُد َأْن  َّٓ الُل َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ إِ

ِت؟  ِجلَّ َوَرُسقُلُف، َفقَُؼقُل: اْحُضْر َوْزَكَؽ، َفقَُؼقُل: َيا َربِّ َما َهِذِه البَِطاَقُة َمَع َهِذِه السِّ

ٍة، َوالبَِطاَقُة فِل ُت فِل َكػَّ ِجلَّ َٓ ُتْظَؾُؿ، َقاَل: َفُتقَضُع السِّ ٍة؛ َفَطاَشِت  َفَؼاَل: إِكََّؽ   َكػَّ

ُت، َوَثُؼَؾِت  ِجلَّ  .«البَِطاَقُة، َفَل َيْثُؼُؾ َمَع اْسِؿ الَل َشْلءٌ  السِّ

 وًمؾؿقزان ًمسون وهق مو يؿسؽ سمف اعمقزان.

كف يمون جيتـل إ  يقزن اًمعومؾ, واًمدًمقؾ قمغم ذًمؽ طمديٌ اسمـ مسعقدو

 ,ضحؽ اًمؼقم مـفوم ,ومجعؾً اًمريح شمؽػمه ,ويمون دىمقؼ اًمسوىملم ,ؾمقايًمو مـ إراك

 :ومؼول ,مـ دىمي ؾموىمقف ,يو كبل اهلل :ىموًمقا «؟قنَ ؽُ حَ ْض تَ  ؿَّ مِ » :ومؼول رؾمقل اهلل 

 (.1٠٠3) أظمرضمف أمحد «دٍ ُح أُ  ـْ مِ  انِ قزَ ل الؿِ فِ  ُؾ ؼَ ثْ َلـُفَؿا أَ  هِ دِ قَ ل بِ ِس ػْ ي كَ ذِ الَّ وَ »

 .اًمسوسمؼ ويقزن اًمعؿؾ, واًمدًمقؾ طمديٌ أيب هريرة 

 اًمسوسمؼ. سمـ قمؿرو  يٌ قمبداهللواًمدًمقؾ طمد ,وشمقزن اًمصحػ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ﴿ويدل قمغم إصمبوت احلقض ىمقل اهلل شمعومم: 

 .﴾ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

َأَتْدُروَن َما »: ( ىمول رؾمقل اهلل 111قمـد مسؾؿ ) وذم طمديٌ أكس 

ُف َكْفٌر َوَطَدكِقفِ » :ىَموَل  ,اهلُل َوَرؾُمقًُمُف َأقْمَؾؿُ  :وَمُؼْؾـَو «؟الَؽْقَثرُ  َطَؾْقِف َخقٌْر َكثِقٌر  ،َربِّل  َفنِكَّ

تِل َيْقَم الِؼَقاَمِة آكَِقتُُف َطَدُد الـُُّجقمِ   :َفقُْختََؾُج الَعْبُد مِـُْفْؿ َفَلُققُل ؛ ُهَق َحْقٌض َتِرُد َطَؾْقِف ُأمَّ

تِل ـْ ُأمَّ
 .«َما َتْدِري َما َأْحَدَثْت َبْعَدكَ  :َفقَُؼقُل  ،َربِّ إِكَُّف مِ

قاشمرة, ىمد مجعً مـفو ذم ممًمػ ىمريًبو مـ اًمثامكلم طمديًثو, وأطموديٌ احلقض مت

َأَكا َفَرُصُؽْؿ »: ( مـ طمديٌ ضمـدب 221٠(, ومسؾؿ )351٠ومػل اًمبخوري )

 .«َطَؾك الَحْقضِ 
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َأَكا َفَرُصُؽْؿ »( مـ طمديٌ ؾمفؾ: 22٠1(, ومسؾؿ )7153وومقفام اًمبخوري )

ـْ َوَرَد َشِرَب  ،َطَؾك الَحْقضِ  ـْ َشِرَب  ،َم َوَلقَِرَدنَّ َطَؾلَّ َأْقَقاٌم  ،َلْؿ َيْظَؿْل َأَبًداَوَم

 .«ُثؿَّ ُيَحاُل َبْقـِل َوَبْقـَُفؿْ  ،َوَيْعِرُفقكِل ،َأْطِرُفُفؿْ 

سمـ اًمعوص:  سمـ قمؿرو ( قمـ قمبداهلل22٠2(, ومسؾؿ )357٠وهلام اًمبخوري )

ـَ َوَماُؤُه َأْبقَُض مِ  ،َوَزَواَياُه َسَقاءٌ  ،َحْقِضل َمِسقَرُة َشْفرٍ »
ـَ الَقِرِق َوِريُحُف َأْصقَُب مِ

َؿاءِ  ،الِؿْسِؽ  ـْ َشِرَب مِـُْف َفَل َيْظَؿُل َبْعَدُه َأَبًدا؛ َوكِقَزاُكُف َكـُُجقِم السَّ , هذا سمعض «َفَؿ

 مـ يمؾ وىمؾقؾ مـ يمثػم.

(, 33٠3اًمبخوري ) اًمصحقحلممقضمقد أن؛ ومػل  وطمقض اًمـبل 

 .«بَِري َطَؾك َحْقِضلَومِـْ »: ( قمـ أيب هريرة 31٠3ومسؾؿ )

وُيطرد قمـ احلقض كققمون مـ أهؾ اعمؾي اعمبتدقمي, ويدل قمغم ذًمؽ طمديٌ أيب 

َٓ »(: 21٠قمـد مسؾؿ ) هريرة  ـْ  ِرَجاٌل  َلُقَذاَدنَّ  َأ  اْلَبِعقرُ  ُيَذادُ  َكَؿا َحْقِضل َط

الُّ  َٓ  ُأَكاِديِفؿْ  الضَّ ُلقا َقدْ  إِكَُّفؿْ : َفُقَؼاُل  َهُؾؿَّ  َأ  .«ُسْحًؼا ُسْحًؼا َفَلُققُل  َدكَ َبعْ  َبدَّ

 (.211وضموء سمـحقه مـ طمديٌ طمذيػي قمـد مسؾؿ )

( مـ طمديٌ ضموسمر 1/123ويطرد يمذًمؽ ىمقٌم مـ اًمعصوة؛ ومػل مسـد أمحد )

َػَفاءِ »: سمـ قمجرة, ىمول رؾمقل اهلل  ذم ىمصي يمعى  ـْ إَِماَرِة السُّ
 «َأَطاَذَك الُل مِ

  :ىَموَل 
ِ
َػَفوء َٓ  ،َٓ َيْؼتَُدوَن بَِفْديِل ،ُأَمَراُء َيُؽقُكقَن َبْعِدي» :ىَموَل ؟ َوَمو إَِموَرُة اًمسي َو

َقُفْؿ بَِؽِذبِِفْؿ َوَأَطاَكُفْؿ َطَؾك ُضْؾِؿِفؿْ ؛ َيْستَـُّقَن بُِسـَّتِل ـْ َصدَّ َؽ َلقُْسقا مِـِّل ،َفَؿ
 ،َفُلوَلئِ

َٓ َيِرُدوا َطَؾلَّ َحْقِضل ،َوَلْسُت مِـُْفؿْ   .«َو

 ؾ( أي أذب صبو. )أَن :قوله و
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 :قال 
ٍْب َُّ بَ َ كك ََ ب َككْ  ََُمككُ ّ َتُطب تبتتكككصر ََ بَوَككك

ب
َُْ َمككككُ ب بَولَ ككككُ ب ٍَ ب َككككَ ٌْ بَفُمَسككككَّْ

ب
كممـ أيًضو سموًمٍماط, وأكف ضمن قمغم متـ ضمـفؿ, أطمد مـ اًمسقػ وأدق مـ 

اًمشعرة, دطمض مزًمي, قمؾقف ظمطوـمقػ ويمالًمقى, وطمسؽ مثؾ ؿمقك اًمسعدان, 

َفَؿْخُدوٌش َكاٍج َوُمَؽْرَدٌس َطَؾك َوْجِفِف فِل َكاِر »رة سمؼبض مـ ُأِمرت سمف: وهل ملمق

 .يمام ذم اًمصحقح قمـ أيب ؾمعقد  شَجَفـَّؿَ 

: هق اًمؽتوب عـقيواًمٍماط يـؼسؿ إمم ساط طمز وساط معـقي, واًمٍماط اعم

ذم  حلزواًمسـي, مـ ؾمور قمغم اًمؽتوب واًمسـي ذم اًمدكقو, كجو وصور قمغم اًمٍماط ا

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة, َوَأسُمق (: 3٠5ومرور اًمـوس قمغم اًمٍماط مذيمقر ذم مسؾؿ)أظمرة.  قَم

: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ َصغمل اهلُل قَمَؾْقِف َوؾَمؾلَؿ:  َٓ ـْ طُمَذْيَػَي, ىَمو , قَم ـْ ِرسْمِعلٍّ جَيَْؿُع اهلُل  "َموًمٍِؽ, قَم

قَن طَمتلك شُمْزًَمَػ هَلُُؿ اجْلَـلُي, وَمَقْلشُمقَن آَدَم, وَمَقُؼقًُمقَن: َيو شَمَبوَرَك َوشَمَعومَم اًمـلوَس, وَمَقُؼقُم اعمُْْمِمـُ 

ٓل ظَمِطقَئُي َأسمِقُؽْؿ آَدَم, ًَمْس  ـَ اجْلَـلِي إِ ًُ َأسَموَكو, اؾْمَتْػتِْح ًَمـَو اجْلَـلَي, وَمَقُؼقُل: َوَهْؾ َأظْمَرضَمُؽْؿ ِم

ًُ  ", ىَموَل: "َؿ ظَمؾِقِؾ اهللِ سمَِصوطِمِى َذًمَِؽ, اْذَهُبقا إمَِم اسْمـِل إسِْمَراِهق وَمَقُؼقُل إسِْمَراِهقُؿ: ًَمْس

ـْ َوَراَء َوَراَء, اقْمِؿُدوا إمَِم ُمقؾَمك َصغمل اهللُ قَمَؾْقِف  ًُ ظَمؾِقاًل ِم اَم يُمـْ سمَِصوطِمِى َذًمَِؽ, إِكل

َؿُف اهلُل شَمْؽؾِقاًم, وَمَقْلشُمقَن ُمقؾَمك َصغمل اهلُل قَمَؾْقفِ  ًُ  َوؾَمؾلَؿ اًملِذي يَمؾل َؿ, وَمَقُؼقُل: ًَمْس َوؾَمؾل

سمَِصوطِمِى َذًمَِؽ, اْذَهُبقا إمَِم قِمقَسك يَمؾَِؿِي اهللِ َوُروطِمِف, وَمَقُؼقُل قِمقَسك َصغمل اهللُ قَمَؾْقِف 
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َؿ, وَمَقُؼقُم وَمُقْمَذُن ًَمُف,  ًدا َصغمل اهلُل قَمَؾْقِف َوؾَمؾل ًُ سمَِصوطِمِى َذًمَِؽ, وَمَقْلشُمقَن حُمَؿل َوؾَمؾلَؿ: ًَمْس

ِق وَ  ًُمُؽْؿ يَموًْمؼَمْ , وَمَقُؿري َأول ًٓ اِط َيِؿقـًو َوؿِماَم َ طِمُؿ, وَمَتُؼقَموِن ضَمـََبَتِل اًمٍمِّ ََموَكُي َواًمرل ْٕ شُمْرؾَمُؾ ا

ِق؟ ىَموَل:  "  يَمَؿرِّ اًْمؼَمْ
ٍ
ء ل َأيي َرْ ًَ َوُأمِّ : سمَِليِب َأْك ًُ ِق يَمْقَػ  "ىَموَل: ىُمْؾ َأمَلْ شَمَرْوا إمَِم اًْمؼَمْ

ِري هِبِْؿ َيُؿري وَ  ضَموِل, دَمْ , َوؿَمدِّ اًمرِّ يِح, صُمؿل يَمَؿرِّ اًمطلػْمِ ؟ صُمؿل يَمَؿرِّ اًمرِّ َيْرضِمُع ذِم ـَمْروَمِي قَملْمٍ

اِط َيُؼقُل: َربِّ ؾَمؾِّْؿ ؾَمؾِّْؿ, طَمتلك شَمْعِجَز َأقْماَمُل اًْمِعَبوِد,  َ َأقْماَمهُلُْؿ َوَكبِقيُؽْؿ ىَموِئٌؿ قَمغَم اًمٍمِّ

ٓل َزطْمًػو طَمتلك جَيِلَء اًمرل  ػْمَ إِ اِط يَماَلًمِقُى », ىَموَل: "ضُمُؾ وَماَل َيْسَتطِقُع اًمسل َ َوذِم طَمووَمَتِل اًمٍمِّ

ـِ ُاِمَرْت سمِِف, وَمَؿْخُدوٌش َكوٍج, َوَمْؽُدوٌس ذِم اًمـلورِ  َؼٌي َمْلُمقَرٌة سمَِلظْمِذ َم َواًملِذي َكْػُس ش ُمَعؾل

 ـلَؿ ًَمَسْبُعقَن ظَمِريًػوَأيِب ُهَرْيَرَة سمَِقِدِه إِنل ىَمْعَر ضَمفَ 

ذم  [11]إسمراهقؿ:﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ﴿ويؽقن اًمـوس: 

. , أظمرضمف مسؾؿ قمـ صمقسمون وقموئشي اًمظؾؿي دون اجلن, يمام ىمول اًمـبل 

 وإكبقوء يقمئٍذ قمغم اًمٍماط يؼقًمقن: اًمؾفؿ ؾمؾؿ ؾمؾؿ.

و واظمتؾػقا ومقؿـ يصعد اًمٍماط, واًمراضمح: أكف ٓ جيقزه إٓ اعمممـقن, وأم

اًمؽوومرون ومنَنؿ يسوىمقن إمم كور ضمـفؿ يتؼودقمقن ومقفو شمؼودع اًمػراش, واعمـوومؼقن 

يصعدون قمغم اًمٍماط صمؿ شمـطػئ إكقار اًمتل معفؿ ويتسوىمطقن ذم اًمـور يمام ذم 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿أيوت اًمتل ذم ؾمقرة احلديد: 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ڍ  ڍ 

 .[31-31]احلديد:﴾ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
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 اجلِة واهِار ًوجودتاْ حللٌة

 :قال 
ِْ َمككك ٍب ِْ ب كككِم  بيَْ كككَ َنَبت ِبَّ ُِ بَوتسَّكككَ

ب
َُككَِنبَاككََّْ ُ ُ ب ٍِ بإَِ بت تبتتلَّككِم  ََ بَوَككك

ب
الهو اًمشؼل سمحؽؿي اهلل, وًمـور يصوم, [35]اًمؾقؾ:﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿: ىمول اهلل 

: ظمؾؼف اهلل حلؽؿي, ظمؾؼف ًمعبودشمف, ومقىمع ومقام وىمع ومقف وموؾمتحؼ مو هق ومقف, ىمول اهلل 

ٿ  ٿ  ﴿: أيي, ىمول اهلل  [13]هموومر:﴾ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ﴿

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

 ,[7-3:]اًمغوؿمقي﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 وأيوت يمثػمة ذم اًمـور, وقمذاب اًمـور طمؼ ذم اًمؽتوب واًمسـي.

واًمـور واجلـي مقضمقدشمون أن, واجلـي ذم اًمسامء اًمسوسمعي, واًمـور ذم إرض 

اًمسػغم, يمام ذم طمديٌ اًمؼماء سمـ قموزب ذم ؾمقوق ىمصي اًمؼؼم, ومؿـ قمؼقدة أهؾ اًمسـي: 

قا: وضمقدمهو قمبٌ أن, سمقـام اًمؼرآن اإليامن سمقضمقد اجلـي واًمـور أن, واعمعتزًمي ىموًم

واًمسـي يدٓن قمغم أن اجلـي واًمـور مقضمقدشمون, وأَنام ٓ شمػـقون أسمًدا وٓ شمبقدان, وأن 

 ومقفو أسمًدا. خيؾدونوأهؾ اًمؽػر ذم اًمـور  خيؾدونأهؾ اإليامن ذم اجلـي 

ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ﴿( ىمول شمعومم: وؿذا اـتَِّؼيُّ إغ اجِلـَاِن َسَقْدُخُل )  :قوله 

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 . وأيوت معروومي ذم هذا اًمبوب.[13 - 13: اًمـبل]﴾ٹ  ٹ
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 وجوب اإليامن بـعقم اـؼز وطذابه

 وجوب اإلمياْ بِعيٍ اهقرب وعذابٕ

 :قال 
ِب بََعقِكككككٍ بِابَ كككككْعِه ّ بَمٍ ر َُ بَوتِككككك

ب
ُ ب
َ
َُكككََ بَويُْسككك  ََُءَِِ ُكككُهبُن بَعَمكككٌ ب

ب
ـْ َوَراِئِفْؿ سَمْرَزٌخ إمَِم َيْقِم ﴿قي ًمؾؿؽؾػلم ىمول شمعومم: ىمول: وكممـ سموحلقوة اًمؼمزظم َوِم

 .[311]اعمممـقن:  ﴾ُيْبَعُثقنَ 

أن  ـممـ سمعذاب اًمؼؼم وكعقؿف, وأن قمذاب اًمؼؼم ًمؾؽوومريـ وعمـ ؿموء اهلل وم

يعذهبؿ مـ قمصوة اعمممـلم, وأن اًمؼؼم ومقف قمذاب وكعقؿ, وؾممال ووؿي, وموًمضؿي ٓ 

 اجَ كَ  قْ ؾَ فَ  ،ةً طَ غْ َض  رِ بْ ؼَ ؾْ لِ  نَّ إِ »: ٕكبقوء قمغم اًمصحقح, ىمول اًمـبل يـجق مـفو أطمد إٓ ا

 (.33٠5) صحقحياًمصححف إًمبوين ذم  شاذٍ عَ مُ  ـُ بْ  دُ عْ َس  اجَ ـَ لَ  افَ ـْ مِ  دٌ َح أَ  ؿَ ؾِ َس  وْ أَ 

وذم اًمؼؼم مسلًمي واعمعؼم قمـفو سموًمػتـي وهل ؿمومؾي ًمؽؾ أطمد مـ اًمـوس إٓ إكبقوء 

اسمطلم واًمصديؼلم, أمو إكبقوء ومقسلل قمـفؿ, وٓ يسلًمقن هؿ حلديٌ واًمشفداء واعمر

وأمو اًمشفداء؛ , «َفبِل ُتْػَتـُقَن، َوَطـِّل ُتْسَلُلقنَ »(: 3/31٠قمـد أمحد ) قموئشي 

َكَػل بَِباِرَقِة »:  ( مـ طمديٌ رضمؾ مـ أصحوب اًمـبل2155ومػل اًمـسوئل )

ُققِف َطَؾك ُرُءوِسِفْؿ فِْتـَةً   .«السُّ

ـْ »( قمـ ؾمؾامن: 3٠31و اعمراسمطقن؛ ومػل مسؾؿ )وأم
ِرَباُط َيْقٍم َوَلقَْؾٍة َخقٌْر مِ

َوُأْجِرَي َطَؾْقِف ِرْزُقُف  ،َوإِْن َماَت َجَرى َطَؾقِْف َطَؿُؾُف الَِّذي َكاَن َيْعَؿُؾفُ  ،ِصقَاِم َشْفٍر َوقِقَامِفِ 

ـَ 
 .«الؼبر َفتَّانَ مـ َوَأمِ
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, واًمصديؼ أومضؾ مـ اًمشفداء واهلل أقمؾؿوأمو اًمصديؼقن ومؽقَنؿ أومضؾ مـ  

 اعمراسمط, وأومضؾ مـ اًمشفقد.

واًمعذاب ىمد يـؼطع ذم طمؼ اعمممـلم يموكؼطوقمف قمـفؿ ذم أظمرة, وأمو ذم طمؼ 

اًمؽوومريـ ومنكف دائؿ, وهلذا يؼقل اًمؽوومر طملم يقوع ذم اًمؼؼم طملم يلشمقف مـ طمر اًمـور 

اَطةَ »وؾمؿقمفو يؼقل:  َٓ ُتِؼِؿ السَّ واعمممـ إذا رأى اجلـي وكعقؿفو يؼقل:   ,شَيا َربِّ 

اَطةَ » اَطَة، َربِّ َأقِِؿ السَّ  .شَربِّ َأقِِؿ السَّ

( يسلل قمـ أقمامًمف, ويسلل قمام ىمدم, َطَؿٌل ُيؼاِرُكـُه هــاك َوُيْسـَلُل : )ىمول 

 كسلل اهلل أن يثبتـو سموًمؼقل اًمثوسمً ذم احلقوة اًمدكقو وذم أظمرة.

ـُ  قُمْثاَمنُ  يَمونَ و  شَمْذيُمرُ : ًَمفُ  وَمِؼقَؾ  حِلَْقَتُف, َيُبؾل  طَمتلك َيْبؽِل ىَمؼْمٍ  قَمغَم  َوىَمَػ  إَِذا ونَ قَمػل  سْم

َٓ  َواًمـلوَر, اجْلَـليَ  ـْ  َوشَمْبِؽل شَمْبؽِل, َو  اْلَؼبْرَ  إِنَّ »: ىَموَل  , اهلللِ َرؾُمقَل  إِنل : ىَموَل  َهَذا؟ ِم

ُل  ِخَرِة، َمـَاِزلِ  َأوَّ ْٔ  َأَشدُّ  َبْعَدهُ  َفَؿا مِـُْف، َيـُْج  َلؿْ  َوإِنْ  مِـُْف، َأْيَسرُ  َبْعَدهُ  َفَؿا مِـُْف، َكَجا َفنِنْ  ا

( وطمسـف إًمبوين يمام ذم 1237(, واسمـ موضمف )2111. رواه اًمؽممذي )شمِـْفُ 

(. وًمـو ذكقب يمثػمة ومعوٍص وؾمقئوت, كسلل اهلل أن 3311) صحقح اجلومع

 يتجووز قمـو.

حلقوة اًمدكقو مو هل رء قمـد اًمؼمزخ, ىمول اهلل: وطمقوة اًمؼمزخ ـمقيؾي ضمًدا, وا

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ﴿:  , وىمول اهلل [311]اعمممـقن:﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې﴿

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

 .[٠3-11]اًمقاىمعي:﴾ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸
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 بقان طؼقدة إئؿة إربعة

 بياْ عقيدة األئٌة األربعة

 :قال 
بَوَقَ ِكككحٍبب كككَ ِِلر تبتْ تَِءكككَُدبت ِبَّ ََ بَنككك

ب
َُْءكككُ ب َُ بأْلَكككَ ب َّْ ُُككك ِِببَ ََُِّْ كككَ ب

َ
بوَأ
ب

 همٓء هؿ أئؿي اعمذاهى إرسمعي.

, يـسى إًمقف هق أسمققمبداهلل حمؿد سمـ إدريس اعمطؾبل اًمؼرر  ؽاـشاؽعي:

ذهًبو, ومل يدُع إمم مذهى, ومنكف يمون إموًمو ذم اًمسـي اعمذهى اًمشوومعل وهق مل يمؾمس م

ذم قمفده وزمـف, ويمون صوطمى ؾمـي سمعقدا قمـ قمؾؿ اًمؽالم, طمتك ىمول ذم أهؾ اًمؽالم: 

طمؽؿل ذم أهؾ اًمؽالم أن يضسمقا سموجلريد واًمـعول, ويطوف هبؿ ذم اًمعشوئر 

 واًمؼبوئؾ, ويؼول: هذا ضمزاء مـ شمرك اًمؽتوب واًمسـي وأىمبؾ قمغم اًمؽالم.

وىمول اعمزين: أكؼذين اهلل سموًمشوومعل, ومنكف عمو ىمدم مٍم ومذهبً إًمقف, ومـوفمرشمف ىمول: يو 

سمـل اـمؾى اًمعؾؿ, اًمذي إذا أظمطلت ومقف ىموًمقا: أظمطلت. وإيوك واًمعؾؿ اًمذي إذا 

 أظمطلت ومقف ىموًمقا: وؾؾً وشمزكدىمً.

هق اإلموم موًمؽ سمـ أكس إصبحل اًمقؿـل إموم دار اهلجرة ومػتقفو,  ومـاـك:

 اعمقـمل. صوطمى

 هق اًمـعامن سمـ صموسمً. وأبوحـقػة:

هق اإلموم أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ اًمشقبوين, إموم أهؾ اًمسـي, اسمتكم  و أمحــد:

سمؿـحي ظمؾؼ اًمؼرآن ومـجوه اهلل, ومؽون ممـ طمػظ اهلل هبؿ اًمديـ, طمتك ىمول قمكم سمـ 

 : طمػظ اهلل اًمديـ سمليب سمؽر ذم اًمردة, وسملمحد ذم اعمحـي.اعمديـل 
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, خيوًمػ اًمشوومعل وموًمؽ وأمحد ؾمقاء, أمو أسمقطمـقػي ومؾف خموًمػوت  واقمتؼود 

أهؾ اًمسـي ذم سموب اإليامن, واًمؼرآن روي قمـف أكف يؼقل: سمخؾؼ اًمؼرآن واؾمتتقى 

صمالث مرات, وقمرض قمغم اًمسقػ صمالث مرات, يمام هق مذيمقر ذم مصـػ اسمـ أيب 

دمووز قمـف. طمتك ؿمقبي, وهمػمه سملؾموكقده اًمصحقحقي,  ويمون صوطمى رأي رمحف اهلل و

ىمول اًمشوومعل: )سمـك مذهبف قمغم موئي وقمنميـ طمديًثو صمامكقن مـفو وعقػي, وأرسمعقن 

 صحقحي( ومنذا يمون أصؾ اعمذهى سمـل قمغم إطموديٌ اًمضعقػي, ومام كتقجي ذًمؽ!.

يؼقل: ٓ أؾمتحؾ ذيمره ذم  وؾُمؿل أصحوسمف سموًمرائقلم, ويمون احلؿقدي  

 احلرم... إمم همػم ذًمؽ.

قمـ ـمريؼي  إرسمعي د اعمتعصبي ذم اعمذاهى, وأسمعد اعمذاهىوأشمبوقمف مـ أؿم

مذهى  أيب طمـقػي, وأىمرب اعمذاهى, مذهى اإلموم أمحد سمـ حمؿد سمـ  اهلل  رؾمقل

طمـبؾ. ومذهى موًمؽ واًمشوومعل, ويمؾ همٓء مل يدقمقا إمم اًمتؿذهى ٔرائفؿ 

ذ مـ وأومؽورهؿ, سمؾ يؼقًمقن: إذا صح احلديٌ ومفق مذهبل, وموًمؽ يؼقل: يمؾ يمظم

. إٓ أن ُمتلظمري اعمتذهبي وىمع ومقفؿ ىمقًمف ويرد إٓ صوطمى هذا اًمؼؼم, يعـل اًمـبل 

 اًمتلويؾ واًمتؿشعر يمام ذم أصحوب موًمؽ, وذم أصحوب اًمشوومعل, وسمعض احلـوسمؾي.

         



          087 
 

 

 اخلامتة

 اخلامتة

 :قال 
َِْفكككَعبَاوََِّْككككُ ْبَفُمَ فَّكككٌ ب ب َكككاِِنبت َّ

ب
ُ ببَوإِِنبتْ َتككَ ْ َعبَفَمككَبَ ََّْْككحَبب بُقَفكك َّ

ب
وًمطريؼي اًمصحوسمي  أي: إن اشمبعً ؾمبقؾ اًمؼقم ذم آشمبوع ًمسـي رؾمقل اهلل 

روقان اهلل قمؾقفؿ, ذم اًمعؾؿ اًمعؿؾ, واًمتػؼف ذم اًمديـ, ومنن هذا مـ أقمظؿ اعمؽوؾمى 

واعمطوًمى, وهذا هق قمالمي اًمتقومقؼ, واًمتسديد, وإن ظموًمػً ـمريؼفؿ سموًمبدقمي ومام 

اًمقاىمع أكـو سموًمـظر إمم اًمؼدر اًمؽقين كتلمل قمؾقفؿ  قمؾقؽ طمزن وٓ يبومم سمؽ, ًمؽـ

وكرمحفؿ, وسموًمـظر إمم اًمؼدر اًمنمقمل كحذر مـفؿ ومـ سموـمؾفؿ كصقحي ًمإلؾمالم 

 واعمسؾؿلم.

 ؾمبحوكؽ اًمؾفؿ وسمحؿدك ٓ إًمف إٓ أكً كستغػرك وكتقب إًمقؽ.

( ىمد ه3113وكؽقن ذم يقمـو هذا اًمثالصموء إول مـ ؿمفر رسمقع اًمثوين مـ قموم )

كتفقـو مـ اًمتعؾقؼ قمغم ٓمقي ؿمقخ اإلؾمالم ذم وادي ؾمقف مـ سمالد اجلزائر, وهذا ا

 شمعؾقؼ خمتٍم, وإٓ ومحؼ اعمـظقمي أيمثر مـ هذا.

 كسلل اهلل ًمـو وًمؽؿ اًمسداد واًمتقومقؼ, واحلؿد هلل رب اًمعوعملم.
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