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ّ
وصذ اهلل وش ِّؿ وبٚرك ظذ ظٌده ورشقفف ٌٕ ّْٔ ٚحمّد وظذ آفف وصحٌف أمجًنيغ،
احلّد هلل رب افًٚدغ،
أم ٚبًد
ؾٓذا ـتٚب افًَٔدة افقاشىٔ ٜفنٔخ اإلشالم ابـ تّٔٔ ٜرمح ٜاهلل تًٚػ ظِٔنيف ،وبنيغ ينيدي نيذا افُتنيٚب
شْوع مَدم ًٕٚ ٜؾً ً ٜإن صٚء اهلل فىٚف ٛافًِؿ تُقن تقضئ ٜد ٚيتًِؼ بًِؿ افًَٔدة وم ٚيٌٌْل أن ُتُٗشس ظِٔنيف
وذفؽ ذم ؾَرات إن صٚء اهلل تًٚػ تٖيت ،أوهل ٚافتٖـٔد ظذ أمهٔ ٜدراشني ٜافًَٔنيدة وظنيدم افتٍنيريط ؾٔٓني ،ٚؾني٘ن
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ مُ ٞذم مُ ٜثالث ٜظؼ َشنيََْ ،ٜذم
افًَٔدة ل إشٚس و ل إصؾ ،ومًِقم أن افَّْ ّ
افًْقات افًيٚم ـٚن يٗشس افًَٔدة صنيِقات اهلل وشنيالمف ظِٔنيف ،ومنيـ دٓحلنيؾ احلُّني ٜافًئّني ٜذم
ذه َّ
افتؼيع اإلهلل ْ
مًيؿ افتؼيًٚت إػ أن ٚجر إػ ادديْ ٜصِقات اهلل وشالمف ظِٔف ،مع أن بًض
أن تٖخرت
ُ
افتؼيًٚت افتل ُذظ ٝذم ادديْ ٜمـ أرـٚن اإلشالم ،ؾتٖخر تؼيع صنيقم رمونيٚن وتنيٖخر تؼنييع احلنيٟ
وتٖخر تؼيع افزـٚة ذات إٕهٌ ٜوتٖخر تؼيًٚت ـثرة جدًً ا ،ؾُٚن صِقات اهلل وشالمف ظِٔف يٗشس ظذ
ظز وؿنيقة
افًَٔدة ،و ذا ـِف يٗـد ظذ أمهٔ ٜبْٚء إ َّم ٜظذ افًَٔدة ،وفق تٖمِ ٝأن ووع إ َّم ٓ ٜدمد ؾسة ّ
فألم ٜإٓ ذم حٚل ؿقة فًَِٔدة ،وٓ دمد ؾسة ذل ومٓ ٜٕٚوتنت ٝوؾرؿ ٜإٓ ذم حٚف ٜوًػ افًَٔدةٕ ،هن ٚنيل
إشٚس و ل إصؾ افذي ُيٌْك ظِٔف م ٚبًده ،فنيذفؽ يٌٌْنيل ظنيذ ضٚفني ٛافًِنيؿ أن يًتْنيل بنيٖمر افًَٔنيدة
ً
ووصنيقٓ إػ إ نيؿ
ودراشتٓ ،ٚوذفؽ يُقن ـام ق مًِقم بٚفتدرج ذم ظِؿ افًَٔدة بد ًءا مـ ادتقن ادًروؾٜ
ّ
وإجؾ وإـز و ق افتدفٔؾ ظذ مًٚحلؾ افًَٔدة.
ٓ يقجد أحد ظذ وجف إرض يًتىٔع أن يَقل اظتَدوا ـذا ٕين أؿقف ّف ،هنٚحل ًٔ ٚـٚحلًًْ ٚم ٚـٚن ـنيام شنئٖيت
وافًََّّْ ٜوذم إمجٚع افًِػ ريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ وأرو ٚؿ ،ؾال بد منيـ افًْٚينيٜ
إن صٚء اهلل ،افًَٔدة ذم افَرآن ُّ
بدراش ٜظِؿ افًَٔدة مم ٚشٖٔيت إن صٚء اهلل افُالم ظذ رء مْف أن ب٘ذن اهلل.
أيو ٚذم ـالم افننئخ رمحنيف
افًََّّْ ،ٜويٖيت افُالم ب٘ذن اهلل تًٚػ ً
إمر أخر ذه افًَٔدة ل ظَٔدة أ ؾ ُّ
افًنيََّّْٜ
افًََّّْ ٜيٌٌْل أن توٌط و ُيًرف اإلضالؿٚن افِذان يىَِٚن ويراد هبنيام تنيٚرة أ نيؾ ُّ
اهلل ظذ أن ـِّ ٜأ ؾ ُّ
افًََّّْ ٜاخلٚص ٜوشٖٔيت إن صٚء اهلل تًٚػ افُالم ظِٔٓ.ٚ
افًٚم ٜوتٚر ًة أ ؾ ُّ
وافًنيََّّْ ٜوأؿنيقال افًنيِػ ،وظنيدم
إمر افثٚف :ٞضورة افًْٚي ٜبٖدف ٜافًَٔدة ،أدف ٜافًَٔدة مـ افُتٚب ُّ
آـتٍٚء بٚدتقن ،ؾٚدتقن ـام ق مًِقم ادراد هب ٚومَهد مـ صٍْق  ٚرمح ٜاهلل تًٚػ ظِٔٓؿ ذم إشٚس يَهد
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افًََّّْ ٜوهلذا ؿد ختِق ادتقن مـ افتدفٔؾٕ ،ن منيـ صنيْػ نيذا
هب ٚادرور ظذ مًٚحلؾ آظتَٚد افتل ظِٔٓ ٚأ ؾ ُّ
ادتـ مراده مـ ضٚف ٛافًِؿ أن يًرف مًٚحلؾ آظتَٚد ً
إمج ٓٚفْٔتَؾ إػ ادرحِ ٜافتل بًنيد  ٚو نيل افتٖشنئس
هلذه ادًٚحلؾ بربىٓ ٚبٕٚدف ،ٜوؿد يقجد ذم ادتقن ـام ذم ذا افُتٚب ادٌٚرك ؿد يقجد ؾٔٓ ٚتدفٔؾ وذـر آينيٚت
وأحٚدي ٞفُـ شسى إن صٚء اهلل تًٚػ أن َث َّّ َ ٜمقاوع ذم ذا افُتٚب مل ُيدفؾ ظِٔٓ ٚادهنيْػ رمحنيف اهلل ٕن
مـ صٖن ادتقن آختهٚر ذم افًّقم إؽِ ٛأن تُقن خمتكة وافٌٚف ٛإٔنيف ٓ يتقشنيع ذم ادًنيٚحلؾ ؾٔٓني ٚإٓ
حلٚف ٜمًْٔ ٜـٖن ُُيتٚج إػ بٔٚن مًٖف ٜأو افرد ظذ بدظٕ ٜنٖت ذم زمـ ادٗفػ أو ٕحق ذفؽ ،فُـ إصنيؾ أن
يّروا ظذ مًٚحلؾ آظتَٚد أو أن يهٍْقا متْ ًً ٚذم مًٖف ٜذم افًَٔدة مًٖف ٜحمددة مـ افًَٔدة يراد بٔٚهن ٚبجّٔع
ؾروظٓ ٚـًّٖف ٜتقحٔد افًٌٚدة ـًّٚحلؾ افن ٔخ حمّد بـ ظٌد افق نيٚب رمحنيف اهلل تًنيٚػ ذم ـتنيٚب افتقحٔنيد،
مًيؿ م ٚذم ـتٚب افتقحٔد ترـٔز ظذ تٖصٔؾ تقحٔد افًٌٚدة وافتحذير مـ وده و ق افؼك وإن ـنيٚن ذـنير
أصٔٚء أخرى متًَِني ٜبٕٚشنيامء وافهنيٍٚت وافَنيدر وؽر ني ،ٚفُنيـ منيراده إشنيٚس نيق تقحٔنيد افًٌنيٚدة.
ؾٌٌْٔل أن ُيالحظ ذا و ق أمهٔ ٜبْٚء افًَٔدة ظذ افتدفٔؾ مـ ـتٚب اهلل تًٚػ ومـ ُشَّْ َِّّٔ ٌٕ ٜنيف ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف
وش ِّؿ.
إمر افرابع يتًِؼ هبذا افُتٚب أو هبذا اجلزء و ل افًَٔدة افقاشىٔ ،ٜافقاشىٔ ًٌٜٕ ٜإػ مٚذا؟ ًٕنيٌ ٜإػ
بًض أ ؾ واشط منيـ صنئخ اإلشنيالم رمحنيف اهلل تًنيٚػ أن يتحنيدث ظنيـ
بِدة ل بِدة واشط ،حٔ ٞضُِ ٛ
افًَٔدة و ُيٌ ّْٔٓ ٚوٓ شٔام ذم زمـ ـٚن ؾٔف اختالف ـثر وطٓقر فُالم ادٌتدظني ٜؾًنئّ ٝبٚشنيؿ افٌِنيد افنيذي
ضِ ٛافرجؾ مـ أ ؾ واشط أن تُت ٛافًَٔدة هل.ٚ
 ٛأ ُؾ افٌدع ظِٔف ـام ق مًِقم حتك شنيجـ ظنيدة
حدث فنٔخ اإلشالم رمحف اهلل تًٚػ امتحٚن ،و َت َََُ ٚف َ
مرات رمح ٜاهلل تًٚػ ظِٔف ،وـٚن ممٕٚ ٚؿنقه ذم ذه افًَٔدة  -افًَٔدة افقاشىٔ ،- ٜد ٚضٚل افَْٚش بْٔف وبغ
ادٌتدظ ٜوـٚن مًيّٓؿ مـ افهقؾٔ ٜوإصٚظرة ،ـٚن هلؿ صقف ٜذم تِؽ افٍسة ؾٖراد افقايل أن ُيًؿ افَْٚش
ويَقل ابـ تّٔٔ ٜظذ ظَٔدة أمحد ابـ حٌْؾ وإٔتؿ ظذ ظَٔدة إحلّ ٜادتٌنيقظغ أخنيريـ ؾٓنيذا ظنيذ ظَٔنيدة
افنٚؾًل و ذا ظذ ظَٔدة مٚفؽ و ذا ظذ ظَٔدة أيب حٍْٔ ٜوـؾ ٍ
أحد يًذر أخر :ؾٖبك صٔخ اإلشالم رمحف
اهلل تًٚػ ،ؿٚل :ذه افًَٔدة فًٔ ٝظَٔدة أمحد بؾ ل ظَٔدة إحلّ ٜـِٓؿ ،ؾ٘ن مذ  ٛافًِػ مقجقد منيـ
ؿٌؾ أن خيِؼ اهللُ أمحد وأب ٚحٍْٔ ٜومٚف ًًُ ٚوافنٚؾًل ،يًْل أبك ذه ادحٚوف ٜمـ احلنيٚـؿ أن عًنيؾ ٕق ًظني ٚمنيـ
2

شرح العقيدة الواسطية
للشيخ عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري

إٔقاع افتَري ،ٛيًْل يَقل :ذا ظذ رأي أمحد ابـ حٌْؾ وإٔتؿ ظذ رأي افنٚؾًل ٗٓء ،و ذا ؽر صحٔح
إحلّ ٜرمح ٜاهلل ظِٔٓؿ ظذ اظتَٚد واحد.
ؾُقن إمقر ُُتًؿ بّثؾ ذه افىريَ ٜؾٓذا حُؿ ؽر صحٔحٕ ،ن مًْٚه أن ُي ََ َّر م ٚظِٔنيف أ نيؾ افٌٚضنيؾ
و ُيًْ ٛهلٗٓء إحلّ ٜافذيـ يزؤون هلل تًٚػ مم ٚأحدث ادتٖخرون وإن إتًنيٌقا هلنيؿ ذم بنيٚب افٍَنيف ،و نيذه
ادًٖف ٜظيّ ٝافٍتْ ٜهب ٚذم احلََٔ ،ٜافٍتْ ٜظيّ ٝجدًً ا هلذه ادًٖف ،ٜحُٔ ٞو ِجدََ مـ يْتّل إػ إحلّ ٜرمحٓؿ
اهلل تًٚػ ذم ادذ  ٛافٍَٓل وفُـ اظتَٚده ظذ خالف مذ ٓٗ ٛء إحلّ ،ٜوؿد َّبغ ذفنيؽ صنئخ اإلشنيالم
بنيغ أن
رمحف اهلل تًٚػ ذم ادجِد إول مـ آشتَٚم ٜذم افهٍح ٜافثٚفث ٜظؼة إػ افهٍح ٜافًٚدش ٜظؼنيةَّ ،
افًََّّْ ٜافتل مدحٓ ٚإحلّ ٜوأثْقا ظِٔٓ ٚجًِٓ ٚل افٌدظ ٜوجًؾ افٌدظٜ
مـ ادتٖخريـ مـ ؿِ ٛادًٖف ٜؾجًؾ ُّ
افًََّّْ ٜافتل مدحٓ ٚإحلّ !ٜوهلذا يًقؿقن ـالم إحلّ ٜذم مدح
افتل ظِٔٓ ٚادتٖخريـ وذمٓ ٚإحلّ ٜجًِٓ ٚل ُّ
افًََّّْ ،ٜنيذا ذم احلََٔني ٜإٔنيف منيـ
افًََّّْ ٜـٖٕف مدح فٌدظتٓؿ ،ويًقؿقن ـالم إحلّ ٜذم ذم افٌدظ ٜوُيقفقٕف إػ ُّ
ُّ
افتٌِٔس ظ ذ ظٌٚد اهلل ،وفُـ افنٖن ؾٔف ـام ؿٚل ابـ افَٔؿ رمحف اهلل( :مـ حرف افْص افًئؿ :ؾُٔػ ٓ يٖيت
ٍ
بتحريػ ظنيذ إحلّنيٜ
وافًََّّْ ٓ ٜيهً ٛظِٔٓؿ أن يٖتقا
بتحريػ ظذ إًٕٚن) افذيـ حرؾقا ٕهقص افَرآن ُّ
رمحٓؿ اهلل تًٚػ.
ؾٚحلٚصؾ إٔف يٌٌْل أن يوٌط أن اظتَٚد إحلّ ٜرمحٓؿ اهلل تًٚػ ظذ مذ  ٛافًنيِػ افهنيٚفح رمحني ٜاهلل
تًٚػ ظْٓؿ ،وأن افَقل بٖن ؾرؿ ٜمـ افٍرق ـٕٚصًريً ٜ
مثال ظذ مذ  ٛافنٚؾًل ؽر صحٔح افٌت ،ٜذا ؽر
صحٔح ،وٓ ئِؼ أن يَٚل ،فِنٚؾًل رمحف اهلل اظتَٚد موٌقط ومقجقد ذم ـتٚبف افًينئؿ افرشنيٚف ٜوذم ـتٚبنيف
إم وذم م ٚروي ظْف بٕٚشٕٔٚد افثٚبت ،ٜاظتَٚده واوح جدًً ا ق ٍٕس اظتَٚد افًنيِػ بنيال ريني ،ٛوإٕنيام َٕ ٌُ َ
نيؾ
ٗٓء إحلّ ٜوارتًٍقا بِزومٓؿ د ٚظِٔف افًِػ ريض اهلل ظْٓؿ ،ؾٌٌْٔل أن يالحظ ذا أن إحلّ ٜيتْٚؿنقن
وخيتٍِقن ذم مًٚحلؾ افٍَف ـام ـٚن افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ ؿنيٌِٓؿ خيتٍِنيقن ،أمني ٚآظتَنيٚد ؾنيال يهنيح ؾٔنيف
آختالف ،آظتَٚد ق اظتَٚد أ ؾ افًِػ ـام ؿٚل بف صٔخ اإلشالم ،ؾ٘ن مذ  ٛافًِػ ـٚن مقجق ًدا ؿٌؾ
أن خيِؼ اهللُ أمحد ومٚف ًًُ ٚوأب ٚحٍْٔ ٜوافنٚؾًل ،وهل ٚؿٚل ذم مقوع ٍٕٔس جدًً ا رمحنيف اهلل ؿنيٚل :مل يٖخنيذ أ نيؾ
افًََّّْ ٜمـ أمحد حر ًؾ ٚواحدًً ا ذم آظتَٚد ٓ ،صؽ هبذا ،م ٚيًرف إٓ ضٚف ٛافًِؿ ذإ ،حـ ٓ ٕٖخذ آظتَٚد
ُّ
ٓ مـ أمحد وٓ مـ ؽر أمحد ،مًتحٔؾ أن تٗخذ افًَٔدة مـ أمحد بـ حٌْؾ ،افًَٔدة ؿٌؾ أمحنيد ابنيـ حٌْنيؾ،
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َٕ ٌُؾ أمحد وافنٚؾًل ومٚفؽ وافًٍٕٔٚٚن وافٌخٚري ومًِؿ وأمثٚهلؿ ٕ ٌُِقا ٕهننيؿ اشتًّنيُقا هبنيدي افًنيِػ
افهٚفح ،وفق جٚؤوا بًَٔدة ظذ خالف ظَٔدة افًِػ فُٕٚقا مـ ادٌتدظ ٜوحٚص ٚؿ ريض اهلل تًنيٚػ ظنيْٓؿ
وأرو ٚؿ ،ؾٓٚظتَٚد ٓ صؽ إٔف مٗشس ظذ ضريَ ٜافًِػ افهٚفح ريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ وأرو ٚؿ ،و نيق
افذي يٌٌْل أن ُيَرر ،وهلذا ؿِْ ٚإٕف يٌٌْل أن يًرف ذم إصقل وأن يدفؾ ظِٔف حتك يُقن ضٚف ٛافًِؿ ظذ
بهرة ،ومـ أـثر مٌُُْٕ ٚف ظِٔف وٕحرض ضٌِ ٜافًِؿ ظِٔنيف أن يًنيتٍٔدوا ويَتْنيقا افُتني ٛافًَديني ٜادًنيْدة،
افُت ٛافتل تروي آظتَٚد ظـ افًِػ ،ؾروي فؽ ادهْػ بًْده افًَٔدة ظنيـ افهنيحٚب ٜوينيروي بًنيْده
صحٔحٕٕ ،ٚف فق ؿٚل فؽ ؿٚحلؾ :ذه افًَٔدة افقاشىٔ ٜابتنيدع هبنيٚ
تٖشًٔٚ
افًَٔدة ظـ افتٚبًغ حتك تٗشس
ً
ً
ابـ تّٔٔ ٜبد ًظ ٓ ٚأشٚس هل ٚوؿٚل :إهن ٚمـ ـالم افًِػ! ـٔػ ترد ظِٔف؟ تَقل :آظتَٚد ؿٌؾ ابـ تّٔٔ ٜـنيام
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ذم ادَٚم إول
إٔف ؿٌؾ أمحد وؿٌؾ مٚفؽ وؿٌؾ افنٚؾًل ،شٖروي فؽ آظتَٚد ظـ افَّْ ّ
 بًد افَرآن ؿى ًً - ٚوأروي فؽ أن ذا ق آظتَٚد ظـ افهحٚب ٜوافتٚبًغ وظنيـ أحلّني ٜاإلشنيالم ؿٌنيؾ أنُيقجد ابـ تّٔٔ ،ٜثؿ تٖخذ افقاشىٔ ٜوؽر افقاشىٔ ٜودمًِٓ ٚمْيّ ٜظذ ضريَني ٜافًنيِػ افهنيٚفح ؾتجنيد أن
افًَٔدة افقاشىٔ ٜظذ ٍٕس م ٚظِٔف افًِػ افهٚفح ،و ذا ُيتٚج مْؽ إػ افًْٚي ٜبٚفُت ٛادًنيْدة افًَديني،ٜ
وافًََّّْ ٜفًٌد اهلل
ومـ إًٍٔٓ ٚـتٚب ذح أصقل آظتَٚد فالفُٚحلل رمح ٜاهلل تًٚػ ظِٔف ،وافؼيً ٜفمجريُّ ،
أيوني ٚؾنئام يتًِنيؼ بًَٔنيدة إحلّنيٜ
وافًنيََّّْ ٜفِخنيالل ،وأمثنيٚهلؿ ،و ُنيذا ً
وافًََّّْٓ ٜبـ أيب ظٚصؿُّ ،
بـ أمحدُّ ،
ـٚفٌخٚري وافسمذي وافًْٚحلل وابـ م ٚجف وأيب داود ،أيـ ٕجد ظَٔدهتؿ؟ ٕجد ظَٔدهتؿ ذم ـتٌٓؿ ؿ ،ؾني٘ذا
أردت أن تًرف ظَٔدة افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ ذم افَدر إير ـتٚب افَدر ذم صحٔح افٌخنيٚري ،ظَٔدتنيف ذم
افتقحٔد إير ظَٔدتف ذم ـتٚب افتقحٔد ذم صحٔح افٌخٚري ،ظَٔدتف ذم اإليامن إير ـتٚب اإليامن ذم صحٔح
افٌخٚري ،و ُذا م ٚيتًِؼ بٖيب داود وم ٚيتًِؼ بٚبـ مٚجف رمحٓؿ اهلل وؽر ؿُ ،تًُرف ظَٔنيد ؿ منيـ خنيالل
ـٌرا حٚصنيِف
افًََّّْ ،ٜؾتتٖشس ْٚ
ً
ترامجٓؿ افتل ترمجقا ظِٔٓ ٚافسمج ٜافداف ٜظذ أهنؿ ظذ ضريَ ٜأ ؾ ُّ
تٖشًًٔ ٚ
أن ذه افًَٔدة مٌْٔ ٜظذ ـتٚب اهلل وظذ ُشََّّّْٔ ٌٕ ٜف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ وظذ م ٚظِٔف افًِػ ريض اهلل تًنيٚػ
ظْٓؿ وأرو ٚؿ.
افًنيََّّْ،ٜ
افًََّّْ ٓ ٜيْتًٌقن ذم ذا افزمـ وٓ م ٚبًده وٓ م ٚؿٌِنيف ٓ :يْتًنيٌقن إٓ إػ ُّ
وبًْ ٚء ظِٔف ؾ٘ن أ ؾ ُّ
افًََّّْ ٜإذا تٖمِتٓ ٚدمنيد  ٚتًنئّٚت ؽنير
افًََّّْ ،ٜوهلذا افتًّٔٚت افتل يتًّك هب ٚأ ؾ ُّ
افًََّّْ ٜيْتًٌقن إػ ُّ
ؾٖ ؾ ُّ
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ٌَّنيل ظِٔنيف
افًََّّْ ،ٜأ ؾ احلدي ،ٞأ ؾ إثر ،أي أهنؿ يرجًقن ذم ذا إػ م ٚـٚن ظِٔنيف افَّْ ّ
ؤَ ،ٜؾٚشّٓؿ أ ؾ ُّ
افًنيََّّْ ٜواونيح،ٜ
افًًََّّْ ٜ
ّ
أيوُّ ٚ
وافًالم ،ؾٖ ؾ إثر ادٖثقر ،أ ؾ احلدي - ٞاحلدي ٞادًروف  ،-أ ؾ ُّ
افهالة ّ
افًََّّْ ٜواجلامظ ،ٜو ذا أمر مٓؿ جدًً ا فًِِّّغ وبخٚص ٜافٔقمٕ ،ن نيذا إمنير ـنيٚن
ؾال يتًّقن بٚشؿ ؽر ُّ
واوح ٚؾّٔـ ؿٌِْ ،ٚفُـ اختِػ احلٚل ،وٓ شٔام ذم ؾسات افٌرب ٜافتنيل ُتنيؾ بَّ ٕٚمني ٜذم آخنير افزمنيٚن،
جِ ًٔٚ
ً
ووجقد مـ ُيٚول أن عتٓد ْ ٚو ْٚك فٔجّع إ َّم ٜظذ درب يرى أن ؾٔف شًٚدهت ٚوٕجٚهت ،ٚؾَٔٚل ٓ :دمّع
افً ََّّْ ،ٜوفٔس ٕحد أن عًؾ ُتز ًب ٚؤ ًَ ٚعّع ظِٔف افْٚسٕ ،ن ؽنيرك شنئًٍؾ ٍٕنيس افقنيء
إ َّم ٜإٓ ظذ ُّ
ؾُٔقن ُ ْٚ ٚتزب و ُْ ٚتزب و ُْ ٚتزب ؾتتَىع إ َّمً ٜ
افًنيََّّْٜ
بدٓ مـ أن تتٍؼ ،أم ٚإذا ُمجً ٝإ َّمني ٜظنيذ ُّ
ٕيني منيـ
ُّ
ؾٚفًََّّْ ٜجٚمً ٜدمّع اجلّٔع ،فُـ إذا ارتؤْ ٚهبذه افتحزبٚت افؤَ ٜؾال صؽ إْٔ ٚذم نيذه احلٚفنيُّ ٜ
حٔ ٞؿد ٕيـ إٍْْٕٔ ٚع ٓ ،صؽ أن بًض افْٚس ييـ أن ذه افىريَ ٜتٍْع ،فُـ افقاؿع أهن ٚتيني ،وهلنيذا ٓ
بٚفًََّّْ ،ٜؿٚل ّ
صذ اهلل ظِٔف وشني ِّؿ« :ؾنيٚدظقا ادًنيِّغ بنيام شنيام ؿ اهلل بنيف،
ٕرتيض أي تًّٔ ٜشقى افتًُّّٔ ٜ
ٌَّل ّ
صذ
ادًِّغ ادٗمْغ ظٌٚد اهللش ،احلدي ٞذا صحٔح رواه أمحد وافسمذي وافًْٚحلل ،إير مٚذا أمر بف افَّْ ّ
ٌَّل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ يَنيقل« :ؾنيٚدظقا
اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،ؿٚل اهلل تًٚػَ ُ ﴿ :ق َش َّام ُـ ُُؿ ادُْ ًِِْ ِّ َ
غ﴾( ،)1ؾنيٚفَّْ ّ
ادًِّغ بام شام ؿ اهلل ،ادًِّغ ادٗمْغ ظٌٚد اهللش بنيام تتّٔنيز نيذه افتًنئّٚت بٖهنني ٚجٚمًني ،ٜتًنئّ ٜظنيذ
ظز ّ
وجؾ ،وهلذا ـٚن افًِػ يٗـدون ظذ أمر افتًنئّٜ
اإلشالم ،تًّٔ ٜظذ اإليامن ،تًّٔ ٜظذ افًٌقدي ٜهلل ّ
افًنيْ؟ ؟؟ل؟
افًََّّْ ،ٜؾِام شئؾ أبق بُر ابـ ظٔٚش رمحف اهلل تًٚػ منيـ نيق ُّ
وأن يْتً ٛادًِّقن إػ اإلشالم وإػ ُّ
ِ
افًََّّْ :ٜؾ٘ذا ذـر اهلقى افٍالين أو اهلقى ٓ
ؿٚل( :افذي إذا ُذـرت إ قاء مل يتًه ٛفقء مْٓ )ٚق مـ أ ؾ ُّ
يتًه ٛفقء مْٓ.ٚ
ِ
افًََّّْٜ؟ ؿٚل( :افذيـ فٔس هلؿ فَنيُ ٛيًرؾنيقن بنيف)ٕ ،ن ـِّني ٜأ نيؾ
ُشئ َؾ اإلمُ ٚم مٚفؽ رمحف اهلل مـ أ ؾ ُّ
افًنيََّّْ ٜبٚشنيؿ! ؾُِّني ٜأ نيؾ
افًََّّْ ٜوتتًّك داخؾ أ نيؾ ُّ
فًََّّْ ٜـٚؾٔ ٜذم افتًرؾ ،ٜفُـ تريد أن تُقن مـ أ ؾ ُّ
ا ُّ
افًنيََّّْٜ؟
افًََّّْٜ؟ افًٗال إول منيـ أ نيؾ ُّ
افًََّّْ ٜـٚؾٔ ،ٜوظرف ظيؿ ؿدر ذا آشؿ ،وشئؾ رمحف اهلل تًٚػ مُّ ٚ
ُّ
افًنيََّّْ ٜنيل
افًنيََّّْٜ؟ ُّ
افًََّّْ ،ٜتريد أن تًنيرف مني ٚنيل ُّ
افًََّّْٜ؟ ؿٚل :م ٓ ٚاشؿ فف إٓ ُّ
افًََّّْ ،ٜمُّ ٚ
افًٗال أن ظـ ُّ
بٚفًََّّْ ،ٜؿٚل ابـ افَٔؿ رمحف اهلل تًٚػ بٔ ًًٕٚ ٚفُالم مٚفنيؽ يًْنيل أن أ نيؾ
افًًََّّْٕ ٓ ،ٜتىٔع أن ُٕ ًَ ؟ر َ
افًََّّْ ٜإٓ ُّ
ف ُّ
ُّ
( )1احل.78 :ٟ
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افًََّّْ ٜفٔس هلؿ اشؿ ُيًٌْقن إفٔف شقا  ،ٚذم زمـ ظّر بـ ظٌد افًزيز رمحف اهلل  -اخلٍِٔني ٜافًنيٚدل  -بٌِنيف أن
ُّ
إٔٚش ٚمـ ادًِّغ تداظقا إػ احلِػ  -ؾٔام بْٔٓؿ أرادوا أن عًِقه مثؾ احلِػ  ،-ؾُت ٛرمحف اهلل تًٚػ ـتً ٚبٚ
ً
ُي َذ ؟ـ ُ؟ر ؾٔف بًّْ ٜاإلشالم وبقجقب افتآخل ظذ اإلشالم وحده وترك افتنيداظل إػ أي حِنيػ شنيقاه ،وؿنيٚل
حُنيام أو دون اهلل
رمحف اهلل تًٚػ( :وإٔ ٚأحذر ـؾ مـ شّع ـتنيٚيب نيذا ومنيـ بٌِنيف أن يتخنيذ ؽنير اإلشنيالم
ً
وتذـرا بًد تذـر ،وأصٓد ظِٔٓؿ افذي ق آخذ بْٚصٔ ٜـنيؾ دا ّبنيٜ
ُتذيرا بًد ُتذير
ورشقفف وادٗمْغ وف ًٔٚ
ً
ً
وافذي ق أؿرب إػ افًٌد مـ حٌؾ افقريد) يَقل ٓ :تتداظقا ؾٔام بُْٔؿ إػ أحالف ؤَ ،ٜحِنيػ اإلشنيالم
افًنيََّّْٜ
وافًََّّْ ٜق افذي يٌٌْل فزو ُمف بحٔ ٞيُقن اخلٚرج ظـ ذا اإلشالم خٚرج إػ افٍُر أو اخلٚرج ظنيـ ُّ
ُّ
افًنيََّّْ ٜويل
يُقن
ً
افًََّّْ ٜويل اشؿ! ويٖيت ؽرك ويَقل :إٔ ٚمـ أ نيؾ ُّ
خٚرج ٚإػ بدظ ،ٜتٖيت ؾتَقل :إٔ ٚمـ أ ؾ ُّ
ف بنيـ
افًََّّْ ٜووٚظ ٝافْٚس ذم ذه افًٌؾ ،ومـ ٍٕٔس أثٚر افقاردة ذم ذا افٌٚب أن ُم َى ؟نير َ
اشؿ! تَىًُّ ٝ
ظٌد اهلل  -و ق مـ ـٌٚر افتٚبًغ وأبقه افهحٚيب اجلِٔؾ ظٌد اهلل ابـ افنخر ريض اهلل ظْف  -مىرف ـٚن يٖيت
مرة وإذا هبؿ ؿد ـتٌقا ـتً ٚب ٚؾٔام بْٔٓؿ ؿٚفقا ؾٔف واشنيّع
جمِس زيد ابـ صقحٚن وؾٔف ظِؿ ووظظ ،جٚء إفٔٓؿ ّ
م ٚؿٚفقا ،م ٚؿٚفقا إٓ ـال ًم ٚح ًَ :ٚاهلل ربْ ٚوحمّد ٌٕ ّْٔ ٚوافَرآن إمٚمْ – ٚـؾ ذا متٍنيؼ ظِٔنيف بنيغ ادًنيِّغ -
فُـ ؿٚفقا :مـ ـٚن مًْ ٚـْ ٚوـْ ٚفف إػ آخره ،مـ ـٚن مًْ ،ٚيَقل :وـٕٚقا ؿري ًٌ ٚمـ افثالثغ ؾّروا بٚفُتٚب
تَر هبذا؟ ؾَٔقلًٕ :نيؿ :حتنيك أتنيقا إػ مىنيرف
تَر هبذا؟ ؾَٔقلًٕ :ؿ ،ثؿ افذي بجٌٕٚف ُّ
يَقفقن فُؾ حٚض ُّ
تَر هبذا ي ٚؽالم؟ ؾَنيٚل ،ٓ :اشنيتًيّقا نيذا افُنيالم ،اهلل ربْنيٚ
وـٚن ؽال ًم ٚو ق أصٌر ادقجقديـ ؾَٚفقاُّ :
وحمّد ٌٕ ّْٔ ٚوافَرآن إمٚمْ ،ٚـٔػ يَقل ذا افهٌل ٓ! ؾَٚل زيد ٓ :تًجِقا ظذ افٌالم حتك يتٖـد يْير مٚذا
ظع ظٓدًً ا ذم ـتٚبف ؾِـ أحدث ظٓدًً ا شقى افًٓد افذي أخذه اهلل
يريد ،م ٚتَقل ي ٚؽالم؟ ؿٚل :إن اهلل ؿد أخذ َّ
ظز ّ
أؿر بف أحدٕ ،هنؿ صًروا مع أن مىر ًؾ ٚرمحف اهلل تًٚػ ق
ّ
ظع ،ؿٚل ؾرجع افَقم مـ ظْد آخر ؿ مَّ ٚ
وجؾ َّ
أصٌر ادقجقديـ وـٚن ؽال ًم ٚخي ٚضٌقٕف م ٚتَقل ي ٚؽالم؟ وفُـ مـ ضِ ٛاحلؼ ٓ يُسث ؾ أتٚه احلؼ مـ
حدث مثؾ ذا ذم ثالثغ ثؿ ُأ ِ
ضريؼ ؽالم أو مـ ؽره ،إذا ُأ ِ
حدث ذم أربًغ ـتً ٚب ٚآخر ثؿ أحنيدث ذم منيثِٓؿ
ـتٚب آخر مـ ـٚن مًْ ٚـْ ٚمًف ومًْك ذفؽ أن مـ مل يُـ مًُْٕ ٚقن وده ،ؿٚل :ئٍُْ ٚافًٓد افذي أخنيذه
ظع ،يًًْل يًًُؿ يًع أم ٜحمّد ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ـِٓ ،ٚؿنيٚل :ؾرجًنيقا منيـ ظْنيد آخنير ؿ،
اهلل تًٚػ َّ
أدرـقا أن م ٚصًْقه فٔس بهقاب وفٔس بًِٔؿ ،ذا مٕٗ ٚـد ظِٔف.
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ؽرض افًِػ أن يُقن ادًِّقن أم ٜواحدة ٓ ،خترق ذه إ َّمني ٜهبنيذه افتحزبنيٚت افونئَ ٜوٓ هبنيذه
افدظقات وإٓتامءات ،بؾ يِزمقن مجٚظ ٜواحدة ،ويهزون ظذ م ٚيقجد ذم اجلامظ ٜمـ خِؾ وادُْرات مع
افًًل ذم إزافتٓ ٚواإلٕنٚد ظذ أصحٚهب ٚداخؾ ٕىٚق اجلامظ ،ٜؾٚدًِؿ ادقؾؼ ـٚفٌٔ ٞحٔثام وؿع ٍٕع ،ؾتجنيد
ـٌرا ؿد خٍِنيف،
مهداق ذا متك؟ إذا تقذم ضٚف ٛافًِؿ وأمر بٚدًروف وافْ ٚل ظـ ادُْر وجدت ؾرا ًؽً ٚ
ِمل َ؟ ٕٕف ـٚن يًِؿ جً ٚالُ ،ي َذ ؟ـ ُ؟ر ً
مُْرا ،يٖمر بًّروف ،داخؾ اجلامظني ،ٜؾتُنيقن داخنيؾ اجلامظنيٜ
ؽٚؾال ،يُْر ً
تٖمر بٚدًروف تْٓك ظـ ادُْر داخؾ اجلامظ ٜافتل ؿٚل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :مـ ؾٚرق اجلامظ ٜؿٔد صز مٚت
مٔت ٜجِٜٔ ٚش ؾٔهز ظذ اجلامظ ،ٜمًِقم أن اجلامظ ٜؿد يقجد ؾٔٓ ٚطِؿ ويقجد ؾٔٓ ٚتًدي ويقجنيد ؾٔٓني ٚمنيٚ
وافًالم مـ إثرة آشتئثٚر بٚفقء افًٚم ،يًتٖثر بف مـ ٓ ُيؾ فف أن يًتٖثر بف ٕٕنيف أمنير
أخز ظِٔف ّ
افهالة ّ
وافًالم بٚفهز وفزوم اجلامظ ٜمع وجقد ذه إثرة ،ؿٚل ابـ مًًقد ريض اهلل ظْنيف
ظٚم ،ؾٖمر ظِٔف ّ
افهالة ّ
ؾٔام ثٌ ٝظْف( :م ٚتُر قن ذم اجلامظ ٜخر ممُ ٚتٌنيقن ذم افٍرؿني )ٜافنيذي تُر قٕنيف ذم اجلامظني :ٜإٔني ٝأن ذم
إُٕٚره ،وبًونيف يتجنيذر ويتًّنيؼ وبًونيف
اجلامظ ٜتالحظ أصٔٚء تٌٌوٓ ٚمـ مُْرات ط ٚرة ،بًوٓ ٚظن
ُ
يتُرر ،ادٗمـ افذي خيٚف اهلل يُر ٓ ٚوخيٚف مـ ظ ٚؿٌتٓ ٚأن يًٚؿ ٛبًٌٌٓ ،ٚفُْؽ تُْر  ٚداخنيؾ اجلامظني،ٜ
ذه إصٔٚء افتل تُْر  ٚوتُر ٓ ،ٚم ٚتُر قن ذم اجلامظ ٜخر ممُ ٚتٌقن ذم افٍرؿ ،ٜفق أهن – ٚوافًٔٚذ بنيٚهلل -
ذ وظذاب ،ؾٓذا مم ٚيٌٌْل
صٚرت ؾرؿ ٜؾٚفقوع ذم افٍرؿ ٜأشقء مـ ذه إصٔٚء افتل تُر ٕٓ ،ٚن افٍرؿّ ٜ
حُٔام ً
ظٚؿال ،نيذه افتحزبنيٚت أ ني ٚإخنيقة
أن ُيالحظ وأن ُُيرص ظِٔف ،فُـ يٌٌْل أن يُقن ضٚف ٛافًِؿ
ً
افتل وؿً ٝذم إ َّم ٜل وؿً ٝذم إ َّم ٜمْذ مدد ضقيِ ،ٜومـ دظقا إفٔٓ ٚؽٍِق  ٚبٌالف مـ احلنيرص ظنيذ
حُٔام ً
ظٚؿال ،يٌٌْل أن ُيرص ظذ إتنٚل ٗٓء افذيـ وؿًقا
إ َّم ٜوافدأب ،ؾٌٌْٔل أن يُقن ضٚف ٛافًِؿ
ً
ذم افتحزب بىريَ ٜافًَالء ،بىريَ ٜاحلُامءٕ ،ن ذه افتحزبٚت ؿد ضب ٝجذور  ٚذم إٔحنيٚء إ َّمني ،ٜؾنيال
تتهقر إٔ ٝبٖٕؽ شتزيِٓ ٚبُِّتغ أو ثالث أو بُتٚب أو بُتٚبغُ ،تتٚج ذم مثؾ نيذه إمنيقر إػ رء منيـ
افهز وافتٖين ،واظِؿ أن مـ ضًٌٔ ٜمـ يتحزب أن احلؼ يؤؼ ظْده حتك ٓ يراه إٓ داخؾ حزبف ،ؾِٔس مـ
افًٓؾ أن تزحزحف إٓ بقء مـ احلُّ ٜوافتٖين ،وهلذا بًض منيـ يَنيٚومقن افتحنيزب فٔنيتٓؿ ٓ يَٚومقٕنيف:
وإسارا ٕهنؿ ؽر حُامء ،م ٚأظىقا احلُّ ،ٜؾِٔتٓؿ ـ ٍّقا وترـقا مثنيؾ
ٕهنؿ ٓ يزيدون ادتحزبغ إٓ ظًْ ٚدا
ً
ذه ادجٓٚت فِحُٔؿ افذي ُُيًـ افتًٚمؾ مع ذه إمقر ،ذه إمقر أ  ٚإخقة افتل دمنيذرت ذم إ َّمنيٜ
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وتًَّ ٝيٌٌْل أن تزال بْقع مـ احلُّ ،ٜوخذ ذا ادثٚل ٕن مـ ضًٌٔ ٜافنٚب افٍقران ،مـ ضًٌٔ ٜافنٚب
إسارا ،ؾ٘ذا أتٔتف بًْػ أتٚك بٖظْػ وأظْػٕ ،ن مـ ضًٌٔني ٜافننيٚب إٔنيف
ك ظِٔف
ً
إٔف إذا أح ٛإمر ؾٕ٘ف ُي ُّ
ظْٔػ وإٔف بًٔد ظـ احلُّ ٜوظـ افٌهرة ،ؾ٘ذا وجد مـ ٓ يتًٚمؾ مًف افتًٚمؾ احلُٔؿ ؾٕ٘ف ؿد يزيد ظًْ ٚدا،
ِ
فِّْْ ََُر مٓؿ جدًً ا ؾٔام يىِع اهلل ظِٔف ذم ؿٌِف ،افتحزب مُْر ،فُـ مَهد نيذا افنيذي يَنيٚوم
ومَهقد ادُُْْْر ُ
افتحزب م ٚق؟ يٌٌْل أن يُقن ؿهدُُ ه ُ
بٔٚن احلؼ وافرؾنيؼ هبنيٗٓء فْٔتننيِقا ٓ :أن يُنيقن ؿهنيده أن يٍنيرغ
ـِامت يهٔح هب ٚويتٍِظ هب ٚثؿ يذ  ٛثؿ تُقن ـِامتف ذه مثؾ افًؿ افزظٚف ،ـِامت ؽر موٌقض ،ٜـِامت
ؾٔٓ ٚتًدي ظذ حدود افؼع إػ حد اشتخدام إفٍٚظ ادحرم ٜذ ًظني ٚوافتنيل ؾٔٓنيٕ ٚنيقع حتنيك منيـ افتنيدين
ظالج ،ٚذا بّثٚب ٜشُ ٛافٌْزيـ ظنيذ افْنيٚر ،نيٗٓء ٓ
وافًٌٚرات افتل وصِ ٝإػ حد افتً ٍّؾ ،ذا فٔس
ً
ُيًْقن وؽر مقؾَغ ،وهلذا إير إػ تًٚمؾ أ ؾ افًِؿ افراشخغ ـٔػ أن ذم دظقهتؿ رء مـ افرمح ،ٜـنيؾ
مـ وؿع ذم خىٖ ،ذم مًهٔ ،ٜذم بدظ ،ٜؾٌٌْٔل أن ُتُالحظ أمر افرمحني ٜؾٔنيفٕ ،ن بًنيض نيٗٓء وؿًنيقا ؾٔنيف -
وٓشٔام أؿهد ذم جمٚل افٌدع  -وؿًقا ؾٔٓ ٚييْقن أهنؿ ظذ شٌٔؾ صحٔح ،ؾ٘ذا أت ٚؿ احلُٔؿ ادقؾؼ ادًدد ٓ
صؽ أن ذفؽ أدظك ٕن يًتجٌٔقا ،ؾ٘ن مل يًتجٌٔقا ؾٕ٘ف ئَؿ احلج ٜظِٔٓؿ ،أم ٚافكاخ وافًقيؾ وإفٍنيٚظ
افْٚبٔ ٜذه ي ٚأخقة ٓ تٍْع ٓ هتدي وفًٔ ٝمـ اهلدي افًِٔؿ افهحٔح ،وهلذا أوح ٝذه ادًنيٚحلؾ بّثٚبنيٜ
افْٚر ادنتًِ ،ٜيٌٌْل أن ُتُىٍئ ذه افْٚر هبدوء و َت ًَ َُّؾ ،وفق جرب ٝأشِقب احلُّ ٜوافرزإ ٜوأشِقب َٕنيؾ
ـالم افًِػ و ق افذي ٕٗـده ظذ ضٌِ ٜافًِؿ ،إَؾ ـالم افًِػ ،إَؾ مثؾ ذه افًٌنيٚرات افتنيل ؿِْ ٚني،ٚ
أثر  ٚـٌرة جدًً إ ،ن افًِػ إ َّم ٜجمًّ ٜظذ إٔف حمؾ افتَدير وافرؾً ،ٜؾتَْنيؾ نيذا افُنيالم ظنيـ افًنيِػ،
مر مـ تًٚمؾ افًِػ مع افنٌٚب أن ِصني َِٜ
تسؾؼ بٚخلِؼ ،افنٌٚب بحٚج ٜإػ رء مـ افرؾؼ ،ومـ إٍٔس مَّ ٚ
منير أحنيد افننيٌٚب بٖصنيحٚب
بـ أصٔؿ ريض اهلل ظْف ـٚن مـ اف ًُ ٌَّٚد ادن ٚر  -رجؾ ضٚظـ ذم افًـ ـٌر َّ -
صِ ٜو ق مًٌؾ إزاره يًحٌف ؾٖراد أصحٚب صِ ٜأن يتُْروا ظِٔف ويْٚفقه بٖفًْتٓؿ ؾَٚل هلؿ :أترـنيقه ،إٔنيٚ
أـٍُّٔقه ،ؾْٚدى إفٔف ذا افرجؾ ادً ّـ افٌُر وؿٚل فف – ٓحيقا افًٌٚرات  -ي ٚابـ أخل يل إفٔؽ حٚج– ٜ
ًٕؿ بحٚج :ٜإٔ ٚظْدي ضِ - ٛؾَٚل افنٚبًٕ :ؿ :وم ٚل؟ ؿٚل :أن ترؾع إزارك ،ؾَٚل افنٚبًٕ :ؿ وـرامٜ
ظغ – يًْل أبؼ – ورؾع افرجؾ إزاره ،ؾرجع صِ - ٜو ذا افن ٚد  -إػ أصحٚبف ؾَٚل :ذا أحًـ مم ٚفنيق
تْٚوفتّقه بٖفًْتُؿ ؾتْٚوفُؿ بًِٕٚف ،يًْل إٔتؿ إذا صتّتّقه وشٌٌتّقه شًُٔٝ؟ شًٔىُٔؿ أوًً ٚؾ ،ٚوإذا
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ـْتؿ ضٌِ ٜظِؿ ؿد تتْٚوفقٕف بًْػ وفُـ بٖفٍٚظ ؿد ٓ تُقن ٕٚبٔ ٜؾًًٔىُٔؿ إٔتؿ أفًٍ ٚطٕٚ ٚبٔ ،ٜؾٓنيذا افنيذي
مرت ظذ ٗٓء افنٌٚب ؿنيؾ
يٌٌْل ذم جمٚل افتًٚمؾْٚ ،ك تٌرير ـٌر بٚفنٌٚب ،و ْٚك شْقات ضقيِ ٜجدًً ا ّ
أن يًًّقا ؾٔٓ ٚصٔ ًئ ٚمم ٚيٌٌْل أن يًًّقه مـ أمر افتحزب ووجقب أن دمتّنيع إ َّمني ٜظنيذ مجٚظني ،ٜؾحتنيك
تقصؾ ذا افهقت أوصِف بحُّ ٜواظروف بٖحًـ م ٚيُقن مـ افًرضٕ ،ن احلؼ ؿقي ذم ذاتف – ذم ذاتف
ق ؿقي  -ؾٌٌْٔل أن ُُيّؾ ذم ضٌؼ ٕئػ وذم أشِقب شِٔؿ حتك تتٌَِنيف افٍْنيقس ،أمني ٚإذا ُمحِ َ
نيؾ احلنيؼ ذم
أشِقب دء ؾٓق ـٚفىًٚم افِذيذ افذي يقوع ذم ضٌؼ متًخ ،ؾٌٌْٔل أن ُيالحظ ذا وأن ُيسؾؼ بٚفْٚس وأن
ُيًًك إػ إزاف ٜذه إمقر بٚفروي ٜواحلُّ ،ٜوـؾ مـ جرب ظرف افٍرق ،ـؾ مـ جرب ذا إشِقب أو
ـٌرا جدًً ا ذم افْٚس ،ؾٌٌْٔل أن ُيالحنيظ نيذا وأن ُيتَنيك اهلل شنيٌحٕٚف وتًنيٚػ وأن
ذا إشِقب عد افٍرق ً
ُُيرصَُ ،ي ِرص ضٚف ٛافًِؿُ ،يرص افداظل إػ اهلل ظذ أن ٓ تُقن ادًٖف ٜـِامت ُي ًَ ؟ز ظُْٓ :ٚخينيرج مني ٚذم
ظز ّ
وجؾ ٗٓء افذيـ زاؽنيقا
مُْقٕف ويّيض! ٓ بد أن ُتًٌُؼ ذه افُِامت بْٔ ٜصٚحل ٜومَهد أن دي اهلل ّ
افًََّّْ ٜشقاء ذم بدظ ٜأو ذم جُ ٕٛٚتزب أو ؽره أن د ؿ اهلل تًٚػ ؾُٔقن ذا ق افَهد ،ثؿ إشِقب
ظـ ُّ
ادتْٚش ٛمع افداظل إػ اهلل تًٚػ افذي يًِؿ أن مثؾ ذه إمقر ختٍك ظذ ـثر مـ افْنيٚس ،ـثنير ـثنير منيـ
افْٚس ختٍك ظِٔٓؿ ،ؾ ُٔحتٚج إػ ظروٓ ٚافًرض افًِٔؿ ،وأم ٚافقوع احلٚيل هلذه ادْٚزظٚت وهبنيذه إفٍنيٚظ
افًََّّْ ٜافرواؾض وافِٔزافٔغ وافًِامٕٔنيغ وافٔٓنيقد وافْهنيٚرى :ؾٓنيذا فنئس
افْٚبٔ ٜافتل أوحُ ٝظذ أ ؾ ُّ
أشِقب افًَالء ،فٔس ذا مـ أشٚفٔ ٛافًَالء وٓ مـ أشٚفٔ ٛافًِامء.
إمر اخلٚمس :مًِقم أن افًَٔدة ل أمر متٍؼ ظِٔف بغ افرشؾ صِقات اهلل وشنيالمف ظِنئٓؿ أمجًنيغ،
ني ٜرش ً ِ
ٍ
ؾٓٚظتَٚد ظْد ؿ واحد بال صؽ ،ؿٚل اهلل تًٚػَ ﴿ :و َف ََدْْ َب ًَ ْثََِْ ٚذم ُـ ؟
اج َتَِْ ٌُنيقا
نيقٓ َأن ا ْظ ٌُنيدُُ وا اهللََّ َو ْ
ُنيؾ ُأ َّم َ ُ
قل إِ َّٓ ُٕ ِ
مجٔع افرشؾ ،ؿٚل تًٚػَ ﴿ :ومَ ٚأرش ََِِْْ ٚم ْـ َؿ ٌِِْ َؽ ِم ْـ رش ٍ
ُقحل إِ َف ْٔ ِف َأ َّٕ ُف
اف َّىُ ٚؽ َ
تًؿ َ
َ ُ
َ ْ َ
قت﴾( ،)1ذه دظقة ُّ
ِ
وافًالم ،م ٚافذي ضٌِف إٌٕٔنيٚء منيـ
وؾهؾ اهلل ذم أخٌٚر إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ ّ
َٓ إِ َف َف إِ َّٓ َأ َََٕ ٚؾْ ٚظ ٌُدُُ ون﴾(ّ ،)2
افهالة ّ
ؿقمٓؿ وم ٚافذي رده ؿقمٓؿ ظِٔٓؿَ ﴿ ،ف ََدْْ َأرش ََُُِْْٕ ٚقح ٚإِ َػ َؿق ِم ِف َؾ ََ َٚل يَ ٚؿق ِم ا ْظٌنيدُُ وا اهللََّ منيَ ٚف ُُُنيؿ ِمنيـ إِ َف ٍ
نيف
ْ ْ
ُ
َ ْ
ْ
ً
ّ
َ
ْ َ

( )1افْحؾ.36 :
( )2إٌٕٔٚء.25 :
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ِ ِ ٍ
ٍ
ِ
()1
نير ُه﴾(َ ﴿ ،)2وإِ َػ َث ُّنيق َد َأ َخنيْ ُ ٚؿ
َؽ ْ ُر ُه﴾ َ ﴿ ،وإ َػ َظٚد َأ َخْ ُ ٚؿ ُ ق ًدا َؿ َٚل َيَ ٚؿ ْق ِم ا ْظ ٌُدُُ وا اهللََّ َمَ ٚف ُُ ُْؿ م ْـ إ َفنيف َؽ ْ ُ
ص ِ
ٚحلًَ ٚؿ َٚل َيَ ٚؿ ْق ِم ا ْظ ٌُدُُ وا اهللََّ َمَ ٚف ُُ ُْؿ ِم ْـ إِ َف ٍف َؽ ْ ُر ُه﴾(َ ﴿ ،)3وإِ َػ َمدْْ َي َـ َأ َخْ ُ ٚؿ ُص ًَ ْٔ ًٌَ ٚؿ َٚل َيَ ٚؿ ْق ِم ا ْظ ٌُدُُ وا اهللََّ َمنيٚ
َ
ٍ
ِ
ٌَّل ّ
صنيذ اهلل
َف ُُ ُْؿ م ْـ إِ َفف َؽ ْ ُر ُه﴾( ،)4ؾدظقة افرشؾ ل افتقحٔد ظِٔٓؿ صِقات اهلل وشالمف ،وفذفؽ ؿٚل افَّْ ّ
ظِٔف وش ِّؿ« :إٌٕٔٚء أخقة ّ
فًالت ،ديْٓؿ واحد وأمٓٚهتؿ صتكش أخقة افًنيالت نيؿ افنيذيـ أبنيق ؿ واحنيد
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :إٌٕٔٚء أخقة ّ
وأمٓٚهتؿ خمتٍِٚت ،ؿٚل ّ
فًالت ،ديْٓؿ واحدش و نيق افًَٔنيدة افتقحٔنيد
متٍؼ ظِٔف ظْد مجٔع إٌٕٔٚء ٓ ،يُّـ أن دمد ظْد ٕقح ظَٔدة ختنيٚفػ افًَٔنيدة افتنيل ظْنيد إبنيرا ٔؿ أو ظْنيد
مقشك أو ظْد حمّد ّ
صذ اهلل ظِٔٓؿ وش ِّؿ مجٔ ًً ،ٚؾُِٓؿ ذم ج ٕٛٚافًَٔدة ٓ صؽ أهنؿ متٍَقن« ،وأمٓٚهتؿ
ٌَّل مني ٚمل يُنيـ واج ًٌني ٚذم
ٌَّل م ٚيُقن حرا ًم ٚبؼيً ٜؽره ،ع ٛذم ذيً ٜذا افَّْ ّ
صتكش ُيؾ ذم ذيً ٜذا افَّْ ّ
ذيً ٜؽره ،مـ إحُٚم تتٍٚوت ،أم ٚافًَٔدة ؾّـ ادحٚل أن تتٍٚوت افًَٔدة ،افًَٔدة واحدة ،وهلذا ؿنيٚل
ابـ افَٔؿ رمحف اهلل( :افديـ ذم افتقحٔد ديـ واحدٌٌ  ،مل خيتِػ مْٓؿ ظِٔف اثْنيٚن) ،ؾٚفنيديـ ذم جٕٚني ٛافًَٔنيدة
واحد ،وهلذا افذي يقؾؼ فًَِٔدة افهحٔح ٜتُقن ظَٔدتف ل ظَٔدة إٌٕٔٚء ّ
صذ اهلل ظِٔٓؿ وشني ِّؿ ،و نيل
افتل ارتو ٚ ٚاهلل ُ شٌحٕٚف وتًٚػ ،وهلذا إذا خقفٍ ٝذه افًَٔدة منيـ ؿٌنيؾ إفنيقف وادالينيغ ؾنيال يُنيسث
افهنيالة
اد ُ
نيّل بنيف ابنيرا ٔؿ ظِٔنيف ّ
قؾؼ فًَِٔدة افهحٔح ،ٜبؾ َ ْ
ُيََْػ افّٔغ ظـ مجٔع افٌٚضؾ ،و ذا افذي ُش ؟
ِ
مٚحلال ٕن احلْػ ق ادٔؾً ،
َٚن ُأ َّم ًَ ٜؿً ِٕٚتً ٚهللَِّ َحِْٔ ًٍ ،)5(﴾ٚحْٔ ًًٍ ٚ
ٔؿ َـ َ
مٚحلال ظـ دروب افؼك
وافًالم ﴿إِ َّن إِ ْب َرا َ
ّ
ٍ
وافًالم.
وظـ افٌٚضؾ ٕٕف ـٚن ظذ ساط مًتَٔ ٍؿ ظِٔف ّ
افهالة ّ
ـثرا جدًً ا ظذ ج ٕٛٚافتقحٔد ،وإن ـٚن رمحف اهلل
صٔخ اإلشالم ْ ٚظِٔف ر ّـّز رمح ٜاهلل تًٚػ ذم افقاشىًٔ ٜ
ـثرا جدًً ا وبٚفنيذات تقحٔنيد
ذـر افَدر وافهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ ذـر مًٚحلؾ أخرى فُْف ر ّـّز ظذ افتقحٔد ً
إشامء وافهٍٚت ،وشْذـر إن صٚء اهلل تًٚػ ـال ًم ٚظْف أن.

( )1إظراف.59 :
( )2إظراف.65 :
( )3إظراف.73 :
( )4إظراف.85 :
( )5افْحؾ.121 :
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يَقل ؾٔام يتًِؼ بٚفتقحٔد ،تًريٍف :ق إؾراد اهلل بام خيتص بف ،ذا ق افتقحٔد ،إلؾراد اهلل بام خيتص بنيف،
وم ٚافذي خيتص اهلل تًٚػ بف؟ خيتص بٖمقر ثالث :ٜافربقبٔ ٜوإفق ٔ ٜوإشنيامء وافهنيٍٚت ،وهلنيذا مني ٚنيق
افؼك؟ م ٚافؼك؟ افؼك تًر ؾف إذا ظرؾ ٝتًريػ افتقحٔد ،ؾ٘ذا ـٚن افتقحٔد ق إؾراد اهلل تًٚػ بام خيتص
بف ؾٚفؼك ق جًؾ ذيؽ مع اهلل تًٚػ ؾٔام خيتص بف ،ؾّـ جًؾ هلل تًٚػ ذي ًًُني ٚذم افربقبٔني ٜؾًْنيده ذك
بٚفربقبٔ ،ٜومـ جًنيؾ هلل ذي ًًُني ٚذم إفق ٔني ٜؾًْنيده ذك بٕٚفق ٔني ،ٜومنيـ جًنيؾ هلل ذي ًًُني ٚذم إشنيامء
وافهٍٚت ؾًْده ذك ذم إشامء وافهٍٚت ،وؿد عًؾ ذ ًـً - ٚظًٔ ٚذا بٚهلل  -ذم ذه إمنيقر افثالثني ،ٜفُنيـ
افٌٚف ٛوإـثر ق وؿقع افؼك ذم إفق ٔ ،ٜؾ٘ن ـٍٚر ؿريش ومـ ؿٌِٓؿ مـ أظداء افرشنيؾ منيـ افقاونيح
يَرون أن اهلل ق رهبؿ ،ودل ظذ ذا ٕهقص ـثرة ـَقفف تًٚػ ذم أـثنير
جدًً ا ذم ٕهقص افَرآن أهنؿ ـٕٚقا ّ
مـ آي( ٜوفئـ شٖفتٓؿ) ثؿ ُيًٖفقن ظـ أمقر افربقبَٔ ﴿ ٜو َفئِ ْـ َش َٖ ْف َت َُٓ ْؿ َم ْـ َخ َِ ََ ُٓ ْؿ﴾(َ ﴿ ،)1و َفئِ ْـ َش َ
نيٖ ْف َت َُٓ ْؿ َمني ْـ
ِ
ِ
ِ
افً َام ِء َمً ٚء َؾ َٖ ْح َٔ ٚبِ ِف ْإَ ْر َض ِم ْـ َب ًْ ِد َم ْق ِ َهت،)3(﴾ٚ
افً َام َوات َو ْإَ ْر َض﴾(َ ﴿ ،)2و َفئ ْـ َش َٖ ْف َت َُٓ ْؿ َم ْـ َٕ ََّز َل م َـ َّ
َخ َِ َؼ َّ
احلل ِمـ ادَْٔ ِ
ِ
ِ
افً َام ِء َو ْإَ ْر ِ
نيٝ
َ ٝو ُ ْ
افً ّْ َع َو ْإَ ْب َه َٚر َو َم ْـ ُ ْ
خي ِْر ُج ادَْ ؟ٔ َ
خي ِْر ُج ْ َ َّ َ ؟
ض َأ َّم ْـ َي ِّْ ُؽ َّ
﴿ ُؿ ْؾ َم ْـ َي ْر ُز ُؿ ُُ ُْؿ م َـ َّ
ِ
قن اهللَُّ َؾ َُ ْؾ َأ َؾ َال َت َّت َُ َ
احل ؟ل َو َم ْـ ُيدََ ؟ب ُر ْإَ ْم َر َؾ ًَ َٔ َُق ُف َ
قن﴾( ،)4ـؾ ذه إشئِ ٜعٌٔقن ظِٔٓ ٚبجقاب واحنيد
م َـ ْ َ
أن افذي إفٔف ذا ق اهلل وحده ٓ ذيؽ فف ،ؾًْد ؿ إؿرار بٚفربقبٔ ٜفُـ ظْد ؿ ذك ذم افًٌٚدة ،وهلذا ؿنيد
يقجد ظْد ادؼك ذك ذم ج ٕٛٚمع اإلؿرار بج ٕٛٚآخر مـ جقإ ٛافتقحٔد ؾَٔٚل ٓ :بد أن يُقن مقحدًً ا
ذم ذه اجلقإ ٛافثالث ٜوإٓ ؾًْده ذك ،وأصٓر افؼك افذي وؿع وأـثره افؼك ذم ج ٕٛٚافًٌٚدة ،وافنيذي
ظز ّ
وجؾ ومنيـ زظنيؿ إٔنيف جٚحنيد فِربقبٔني ٜؾٓنيق
مَرة بٚهلل َّ
ٕجِف بًث ٝافرشؾ وإٔزف ٝافُت ٛوإٓ ؾٕٚمؿ َّ
ـٚذب ،وهلذا ؿٚل مقشك صِقات اهلل وشالمف ظِٔف فٍرظقن ﴿ َف ََدْْ َظِِّ َ ٝمَ ٚأ ْٕ َْز َل ُٗ َٓ ِء إِ َّٓ رب افًنيامو ِ
ات
َ
َ ُّ َّ َ َ
ْ َ
َو ْإَ ْر ِ
غ﴾( ،)7فُـ
ض﴾( )5إٔ ٝتًِؿ ،تَقلَ ﴿ :مَ ٚظِِ ّْ َُ ٝف ُُ ُْؿ ِم ْـ إِ َف ٍف َؽ ْ ِري﴾( ،)6تَقلَ ﴿ :و َمَ ٚر ُّب ا ْف ًَٚدَِ َ
( )1افزخرف.87 :
( )2افًٌُْقت.61 :
( )3افًٌُْقت.63 :
( )4يقٕس.31 :
( )5اإلهاء.112 :
( )6افَهص.38 :
( )7افنًراء.23 :
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نيٗ َٓ ِء إِ َّٓ
فُـ إٔ ٝتًِؿ ـذبؽ وأن افرب شٌحٕٚف ٓ يُّـ أن يُقن حمؾ جحدَ ﴿ ،ف ََدْْ َظِِ ّْ َ
ْنيز َل َ ُ
نيَ ٝمنيَ ٚأ ْٕ َ
رب افًامو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
اش َت ْٔ َََْ ْت ََْٓ ٚأ ْٕ ٍُ ًُ ُٓ ْؿ
َ ُّ َّ َ َ
ض﴾( ،)1ؿٚل تًٚػ ذم أيٚت ؿٚل ظـ ؿقم ؾرظقنَ ﴿ :و َج َحدُُ وا ِ َهبَ ٚو ْ
مَرة بٚفربقبٔ ،ٜوإٕام ـٚن افؼك ذم افًّقم إؽِ ٛذم ج ٕٛٚتقحٔد افًٌٚدة.
ُط ِْ ًام َو ُظ ُِ ًّقا﴾( )2ؾٕٚمؿ َّ
صٔخ اإلشالم ْ ٚرمحف اهلل تًٚػ ر َّـَّز ظذ ج ٕٛٚإشامء وافهٍٚت ،وذفؽ أن ج ٕٛٚإشامء وافهٍٚت
ؿد وؿع ؾٔف إؾراط وتٍريط ـُثر مـ مًٚحلؾ افًَٔدة ،ـثر مـ مًٚحلؾ افًَٔدة يَع ؾٔف إؾراط أو تٍريط ،و ذا
إن صٚء اهلل شٖٔيت ذم أثْٚء ذحْ ٚفُِتٚب.
افو ّالل افزاحلٌغ دّ ٚـثرت افٍتقحٚت واختِط ادًنيِّقن بٌنير ادًنيِّغ
دّ ٚإًٌ ٞذم إ َّم ٜجمّقظ ٜمـ ُّ
حهؾ فف حٚصؾ افٔقم مـ دخقل بًض مـ فًٔقا مـ أ ؾ افًِؿ ذم مْٚؿنني ٜأ نيؾ افٍُنير ،وافٍُنيٚر إٔنيقاع
بٚفٌْقة ـٚفزامه ٜاهلْقد وأمثٚهلؿ ،ومْٓؿ مـ ق ظذ ديْف ذم إوثنيٚن،
افذيـ ؾتح ٝبالد ؿ ،مْٓؿ مـ ٓ يَر
ّ
أيو ٚوٓ شٔام ذم جٓٚت اهلْد وٕحق ني ٚفنيد ؿ مجِنيٜ
ومْٓؿ مـ ؿ قد ومْٓؿ مـ ؿ ٕهٚرى
وـثر مْٓؿ ً
ٌ
ف هب ٚأشٔقيقن ذم جٓٚت اهلْد وٕحق  ،ٚجمّقظني ٜمنيـ افًَٚحلنيد افزاحلٌني،ٜ
مـ افىَقس وافًٌٚدات افتل ُظ ِر َ
ٗٓء ٓ يهِح  ٓ -شٚب ًَ ٚوٓ ٓح ًَ - ٚأن ينيدخؾ ذم مْٚؿننيتٓؿ إٓ منيـ نيق منيـ أ نيؾ افًِنيؿ ،ؾنيدخؾ ذم
مْٚؿنتٓؿ مـ فًٔقا مـ أ ؾ افًِؿ ،ؾٕٚتَِ ٝمجِ ٜمـ ظَٚحلد ٗٓء افَقم إتَِ ٝإػ ادًِّغ ظذ يد إٔنيٚس
أيونيٚ
مـ ذه إ َّم ،ٜوإٓ ؾٖوفئؽ افَقم ظَٚحلد ؿ وـٍر ؿ وذـٓؿ ـٕٚقا ذم مْٖى ،وـٚن مم ٚيٗخذ ظِنئٓؿ ً
ٓ ييٓروه ،أن أ ؾ افذ ّم ٜيِزمقن بٖن ٓ ييٓروا ـٍر ؿ ،ؾُ ٕٝٚأمقر ؿ ذم مًٚبد ؿ وذم وشنيط بٔنيقهتؿ ٓ
ييٓر مْٓ ٚرء ،ؾجٚء مـ مل يقؾؼ وصٚر يْٚؿنٓؿ ومل يُـ مـ أ ؾ افًِؿ ـام ق حٚصؾ أن مـ بًض مـ
وشََّّْ ٜؾٚشدة ٓ ،يهِح أن يْٚؿش
يْٚؿنقن إم ٚمالحدة أو راؾو ٜوؽر ؿ وفًٔقا مـ أ ؾ افًِؿ و ذا ؽِط ُ
احلنيؼ منيع أن احلنيؼ ذم
أوًػ َّ
َ
افًََّّْٜ
ٗٓء إٓ مـ فديف ظِؿٕٕ ،ف إذا َو ًُ َ
بٚفًََّّْ ٜويداؾع ظـ ُّ
ػ و ق متُِؿ ُّ
ًٍٕف ؿقي فُـ ذا د ٚمحِف وـٚن (مجِ ٜؽر مٍٓقم )ٜؾِام ـٚن حٚمؾ ذا افًٔػ ُيِّف ً
محال ونئً ًٍ ٚأ ّثنير ذم
ٌ
وؿِٔؾ م ٚؿٕ ،ن أثر  ٚخىر جنيدًً ا،
احلؼ ،وهلذا ٓ ُتؾ ذه ادْٚؿنٚت بتً ٚتً ٚوٓ ادْٚطرات إٓ دـ فديف ظِؿ

( )1اإلهاء.112 :
( )2افّْؾ.14 :
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ٕٕف يْتَؾ مـ خالل ذه ادْٚطرات ومـ خالل ذه ادْٚؿنٚت يْتَؾ إػ ادْٚؿش ًٍٕف  -إذا مل يُـ مـ أ ؾ
افًِؿ أو إػ مـ يًًّقن  -يْتَؾ بدع ووالفُ ٓ ٜعٚب ظْٓ ٚؾتتٌٌِؾ بغ افْٚس و ذا م ٚحهؾ.
ـٚن افًِػ ريض اهلل ظْٓؿ يًتْقن بٖمر افتقحٔد ذم إشامء وافهٍٚت ٕن اخلِؾ وؿنيع ؾٔنيف ،يٌٌْنيل أن
مٓام ٕ ٌّف ظِٔف أ ؾ افًِؿ ،دٚذا مل تقجد مهٍْٚت ظْد إحلّ ٜفِتحذير مـ افؼنيك -
أمرا ً
يالحظ ضٚف ٛافًِؿ ً
ذك افًٌٚدة -؟ افًٌ ٛبُؾ شٓقف ٜإٔف م ٚـٚن مقجق ًدا ،مل يُـ ذم إ َّم ٜمنيـ يىنيقف ظنيذ افٌَنيقر و تنيػ
بٖشامء أصحٚهب ٚذم إ َّم ،ٜم ٚـٚن ؾٔٓ ٚذا ،وفُـ جٚءت أـثر اإلصُٓٚت مـ خالل ادًنيٚحلؾ افًِّٔني ،ٜأمنيٚ
ادًٚحلؾ افًِّٔ ٜافتىٌَٔٔ ٜذم افًٌٚدة وؽر  ٚؾٓذه إ َّم ٜظذ افتقحٔد ،وافْامذج ـثرة جدًً ا ،ؿد يىقل بْ ٚادَٚم
فق ب ّْٔ ،ٚ ٚهلذ ا دمد ادهٍْٚت دمد  ٚإكؾ ٝإػ افُالم ظذ تقحٔد إشامء وافهٍٚت ،ؾهْػ ابـ خزيّنيٜ
ً
ـثنيرا ،افٌخنيٚري
مثال رمحف اهلل تًٚػ ـتٚب افتقحٔد وصٍٚت افرب ،ر ّـّز ؾٔف ظذ تقحٔد إشامء وافهٍٚت
ً
رمحف اهلل تًٚػ ذم صحٔحف ختؿ افهحٔح بُتٚب افتقحٔد ،إذا تٖمِ ٝأـثر أبقاب ـتنيٚب افتقحٔنيد دمنيد  ٚذم
إشامء وافهٍٚت ،ؾِٓذا ر ّـّز إحلّ ٜرمحٓؿ اهلل تًٚػ ظذ ذا افْنيقع منيـ افتقحٔنيد؟ ٕن افؼنيك مني ٚـنيٚن
مقجق ًدا ً
أصال ذم زمْٓؿ ،وـٚن ادًِّقن ظذ افتقحٔد ذم اجل ٕٛٚافًّع ،فُـ حهؾ اخلِنيؾ واإلصنيُٚل ذم
ج ٕٛٚإشامء وافهٍٚت ظذ يد مـ؟ اوٌط ذا آشؿ فتًرف مـ أيـ أت ٝاجلْٚيني ٜظنيذ تقحٔنيد إشنيامء
وافهٍٚت ،وم ٚافذي ظِّف ادًِّقن د ٚحهِ ٝذه اجلْٚيٜ؟ جٚءت ذه اجلْٚي ٜظذ يد اجلًد بنيـ در نيؿ،
ٍ
ـثنير منيـ افٍالشنيٍٜ
حنيران ـنيٚن يًنئش ؾٔٓنيٚ
اجلًد ذا ـام يَقل صٔخ اإلشالم ـٚن ئًش ذم بِدة اشّّٓ ٚ
ٌ
وافهٚبئ ٜافذيـ ـٕٚقا ظذ ديـ ادؼـغ ،مذ ٌٓؿ أن افرب تًنيٚػ فنئس فنيف إٓ صنيٍٚت شنئٌِ ٜأي مٍْٔني ٜأو
إوٚؾٔ ،ٜاجلًد ٕنٖ ذم ذه افٌٔئ ٜافٍٚشدة ،وفذا صدرت مْف أول مَٚف ٜفرجؾ يْتً ٛإػ إ َّم ٜويننيٓد أن ٓ
إفف إٓ اهلل وأن حمّد رشقل اهلل ويَقل إٕف مًِؿ صدرت مْف أول مَٚف ٜؾٍٕٔٓ ٚل فِهٍٚت ،أم ٚؿٌِف ؾِؿ يُـ
ْٚك وهلل احلّد مـ يٍْل افهٍٚت ؿى ًً ٓ ٚمـ افهحٚب ٜوٓ مـ افتٚبًغ ريض اهلل ظْٓؿ ،منيع إٔنيف وجنيدت
بدع إٓ يًْل اخلقارج وجدوا زمـ ظثامن ريض اهلل ظْف زمـ ظع ريض اهلل ظْف :فُـ ـام ؿٚل صٔخ اإلشالم:
افٌْنيقة ،مثنيؾ إشنيامء
أوفئؽ اخلقارج م ٚـٚن ظْد ؿ إصُٓٚت ذم أبقاب افًَٔدة إخرى مثؾ افَدر ،مثؾ
ّ
ٍ
بدظ ٜأخنيرى ـنيٕٚقا ظنيذ
افًََّّْ ٜإػ
افًََّّْ ٜأو مـ خرجقا ظـ ُّ
وافهٍٚت ،ادًِّغ ظّق ًم ٚشقاء مـ ـٕٚقا ظذ ُّ
إثٌٚت افهٍٚت حتك ٌٕغ اجلًد بـ در ؿ ،هلذا ؿٚل افالفُٚحلل رمحف اهلل تًٚػ  -بًد أن شنيٚق ظنيـ أـثنير منيـ
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تٍُر مـ ؿٚل :إن افَرآن خمِقق  -ؿٚل افالفُٚحلل :وٓ خالف بغ إ َّم ٜأن أول منيـ
مخًّئ ٜمـ ظِامء إ َّمٜ
َ
ؿٚل افَرآن خمِقق جًد بـ در ؿ َشََْٕٔ ٜػ وظؼيـ ثؿ جٓؿ بـ صٍقانَ ،شََْٕٔ ٜػ وظؼنييـ يًْنيل ومئنيٜ
ـثرا ـالم افًِػ أصحٚب اجلٓنيؿ
ذا ادَهقد ،اجلٓؿ بـ صٍقان ذا ق افذي تًْ ٛفف اجلّٓٔ ،ٜتًّع ً
اجلّٓٔ ٜيًٌْقن إػ اجلٓؿ بـ صٍقانٓٗ ،ء اجلٍّٕٓٔ ٜقا صٍٚت افرب تًٚػٕ ،ن مَٚف ٜاجلًد بنيـ در نيؿ
ؿد تَِ ٚ ٚظْف تِّٔذه اجلٓؿ بـ صٍقان وبئس افنٔخ وبئس افتِّٔذ ؾُالمه ٚؾٚشد افًَٔدة ،اصىِح افًِػ
ظذ تًّٔ ٜمـ ٍٕك رء مـ إشامء وافهٍٚت تًّٔتف بٚجلّٓل ًٌٕ ٜإػ اجلٓؿ ،ومنيـ ْني ٚأدخنيؾ افًنيِػ
ادًتزف ٜبٚجلّٓٔ ٜمع أن ادًتزف ٜخهقم فِجٓؿ بـ صٍقان ذم أبقاب أخرى ـٚإليامن بٚفَدر بجنيٚمع مني ٚبنيغ
اجلٓؿ بـ صٍقان وادًتزف ٜمـ ٍٕل افهٍٚت ،ؾِام ـٚن أصؾ مَٚفٍٕ ٜنيل افهنيٍٚت منيـ اجلٓنيؿ بنيـ صنيٍقان
أخذ  ٚظـ صٔخف اجلًد بـ در ؿ ًٕ ٛمـ ٍٕك إشامء وافهٍٚت إػ ذا ادٌتدع ،ؾهٚر مـ يٍْل إشنيامء
وافهٍٚت يًّك بٚجلّٓل.
إ ًذا ٓ يًرف ذم إ َّم ٜأحدٌٌ ٍٕك افهٍٚت ؿٌؾ اجلًد  -صٔخ اجلٓؿ  -ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٔٔني ٜرمحنيف
اهلل :أول مـ حٍي ٝظْف مَٚف ٜأن اهلل فٔس ظذ افًرش حََٔ ً ٜوأن مًْك اشتقى اشتقػ وٕحق ذفؽ  -يًْل
مـ ظَٚحلد افزاحلٌغ ذم إشامء وافهٍٚت  -ق اجلًد بـ در ؿ وأخذ  ٚظْف اجلٓؿ وأطٓر  ٚؾًْنيٌ ٝمَٚفنيٜ
اجلّٓٔ ٜإفٔف ،أصؾ مَٚف ٜاجلٓؿ بـ صٍقان أخذ  ٚمـ صٔخف ذا اجلًد بـ در ؿ ،اجلًد بـ صٍقان أثنير ذم
افٍرق و ق ظجٔ ٛجدًً ا أثر ذم افٍرق حتك ذم خهقمف ،ودمد مَٓٚت اجلٓؿ بـ صٍقان ذا ظْنيد ادًتزفني،ٜ
يًني َِؿ منيـ
ظْد افنًٔ ،ٜظْد اإلبٚؤ ،ٜظْد افزيدي ،ٜظْد إصًري ،ٜظْد ادٚتريدي ،ٜظجٔني ٛصنيٖٕف جنيدًً ا ،مل ْ
افًََّّْ ٜوهلل احلّد.
مَٓٚتف افٌٚضِ ٜإٓ أ ؾ ُّ
يَقل ابـ افَٔؿ رمحف اهلل تًٚػ ذم اجلٓؿ بـ صٍقان وذم تٖثره بٚفٍرق( :ؾِذا تَٚشّ ٝافىقاحلنيػ ؿق َفنيف،
ضرا شقى أ ؾ احلدي ٞوظًُر افَرآن).
وتقارثقه إرث ذي شٓامن مل يْجقا مـ أؿقافف ًّ
مَ ٚشِِ َؿ مـ مَٓٚهتؿ أحد ،وهلذا أن تَرأ ذم ظَٔدة ؾرؿ ٜمـ افٍرق تَقل نيذه أصنيِٓ ٚمنيـ اجلٓنيؿ بنيـ
صٍقان ٕٕف مجع افؼ ـِف ـام ؿٚل أ ؾ افًِؿ ،ؾٓق ذم إشامء وافهٍٚت مـ افُّْ ٍَنيٚة ،ذم جٕٚني ٛاإلينيامن منيـ
ؽالة ادرجئ ،ٜذم ج ٕٛٚافَدر مـ ؽالة اجلزي ،ٜوأثرت ذه ادَقٓت ذه ذم افىقاحلػ ،ؾّْٓؿ مـ تنيٖثر بنيف
بٚفَدر ،مْٓؿ مـ تٖثر بف ذم اإليامن ،مْٓؿ مـ تٖثر بف ذم إشامء وافهٍٚت ،ؾهٚر تٖثره بٚف ًٌ.ٚ
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َ
 ٛبـ مٌْف رمحف اهلل وـٚن ً
صٔخ ٚفف ،و  ٛبـ مٌْف ـٚن يسدد ظِٔنيف ذم حَِتنيف
اجلًد بـ در ؿ
ٓحظ و ُ
اجلًد بـ در ؿ ٓحظ أن ذا افتِّٔذ افٍٚشد افذي ٕنٖ ـام ؿِْ ٚذم ٍ
بِدة ؾٔٓ ٚذا اخلِؾ افًَنيديٓ :حنيظ أن
ظْده ظدم روقخ فِْص وإٔف متّْع ذم إثٌٚت افهٍٚت ،ؾَٚل فف رمحف اهلل  -يَقل و  ٛبـ مٌْف( :-ويِؽ يٚ
ـػ ظـ ذه إشئِ ،ٜإين ٕطْؽ مـ اهلٚفُغ ،فق مل خيزٕني ٚاهلل ذم ـتٚبنيف
جًد أ ؿك ادًٖف ٜظـ ذفؽ ،يًْل ّ
أن فف يدًً ا م ٚؿِْ ٚذفؽ :وأن فف ظًًْٔ ٚم ٚؿِْ ٚذفؽ) ،وذـر افهٍٚت مـ افًِؿ وافُالم وؽر ذفؽ ،يَقلٕ :حنيـ
ظز ّ
وجؾ ؾ أثٌتْ ٚ ٚإٓ مـ ـالمف تًٚػ! منيٚ
حغ تتّْع وتَقل :إٔ ٓ ٚأثٌ ٝهلل افٔد! ٕحـ حغ أثٌتْ ٚافٔد هلل ّ
ني ٝبِ َٔنيدََ َّي﴾( )1ؾٖثٌتْني ،ٚؿنيٚل اهلل تًنيٚػَ ﴿ :وفِ ُت ُْهنيَْ ََع َظ َ
نيذ
ؿِْ ٚذفؽ مـ تَِٚء إًٍْٔ ٚبؾ ؿنيٚل اهلل﴿ :دَِنيَ ٚخ َِ َْ ُ
َظ ِْْٔل﴾( )2ؾْحـ م ٚأثٌتْٚه مـ تَِٚء ًٍْٕ ،ٚإين ٕطْؽ مـ اهلٚفُغ ،وُتَؼ ؾٔف م ٚؿٚل رمحف اهلل ،ؾني٘ن اجلًنيد
وو ؟حل بف أوحٔ ٜـام ُيونيحك بٌّٓٔني ٜإًٕنيٚم ،ذبحنيف
بـ در ؿ أؾتك أ ؾ افًِؿ بَتِف و ُؿتِ َؾ يقم إوحك ُ
خٚفد بـ ظٌد اهلل افَني ،وـٚن ؾًِف ذا بٍتقى أ ؾ افًِؿ رمحٓنيؿ اهللٕ ،ن اجلًنيد نيق أول منيـ ؾًنيؼ ذم
إ َّم ٜهبذا افٌالء.
اجلٓؿ بـ صٍقان تِّٔذه ـام ؿِْ ٚتَِػ ذه ادَقف ،ٜم ٚافذي م ّٔز اجلٓؿ بـ صٍقان؟ م ٚمٔزه افًِؿ ،ؿٚل
افًِػ :مل يُـ اجلٓؿ بـ صٍقان مـ أ ؾ افًِؿ ومل يُـ ذا جمٚفً ،ٜؾام ـٚن عنيٚفس أ نيؾ افًِنيؿ ،إ ًذا ـٔنيػ
إتؼ مَٚفتف؟ ؿٚفقا :ـٚن صٚح ٛفًٚن ،ـام ق حٚصؾ أن مـ إٔٚس فٔس فد ؿ ظِؿ ذظل بؾ مل يدرشقا
ظِؿ افؼيً ٜوهلؿ تٖثر ـٌر فألشػ ذم إ َّم ،ٜتٖثر إظالمل ،رجؾ يٗثر نيذا افتنيٖثر افٌُنير ويتًٌنيف مجنيقع
ؽٍرة مـ افْٚس و ق فٔس مـ أ ؾ افًِؿ ،م ٚافذي جًِف يًحر ٗٓء افْٚس؟ فًٕٚف ،افًِٚن فف تٖثر ـٌر،
ُذا ـٚن اجلٓؿ بـ صٍقان ؾتٖثر هبذه افٌالي ٚوهبذه إبٚضٔؾ تٖثر بف ـثنير ،وهلنيذا ذـنير افٌخنيٚري رمحنيف اهلل
افً َِّْ َّٜٔ
وذـر  ٚؿٌِف اإلمٚم أمحد مم ٚيدفؽ ظذ جٓؾ ذا افرجؾ بٚفًِؿ إٔف ٕٚطر ضٚحلٍ ٜمـ ـٍرة اهلْد يدظقن ُّ
و ذا د ٚؿِْ ٚإٔف يدخؾ ذم ادْٚطرات ذه مـ فٔس مـ أ ؾ افًِؿ ؾِام ٕٚطروه صؽ بنيٚهلل ٕٕنيف ج ٚنيؾ وتنيرك
افهالة أربًغ يق ًم ٚصً ٚـً ٚبٚهلل ًٕٖل اهلل افًٚؾٔ ،ٜؿٚل أ ؾ افًِؿ :ؾْح ٝافنٔىٚن ذم ذه افٍسة افتل ترك ؾٔٓٚ
افهالة ٕح ٝاظتَٚده ثؿ خرج بٚظتَٚده اخلٌٔ ٞادٌْل ظذ دفٔؾ يًّك دفٔؾ احلنيدوث وإتؼني نيذا افنيدفٔؾ
( )1ص.75 :
( )2ضف.39 :
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افوٚف ،ٜو ذا افذي جرد صٔخ اإلشالم وؽره منيـ أ نيؾ افًِنيؿ
وأثر وٓ يزال تٖثره إػ افٔقم ظْد افىقاحلػ ّ
ومـ ؿٌِف ومـ بًده افرد ظِٔف ،ؾِذفؽ ر ّـّز افًِػ ريض اهلل ظْٓؿ ظذ ٗٓء افذيـ صٚروا يٍْقن افهٍٚت
وصٍْقا ادهٍْٚت ذم افرد ظِٔٓؿ ،ومـ أصٓر مـ رد ظِٔٓؿ افدارمل رمحف اهلل تًٚػ ذم رده ظذ بؼ ادِ ِر ْيزني
ور ّد ظذ اجلّٓٔ ٜوؽره مـ أ ؾ افًِؿ ،ومـ أـثر مـ تقشع ذم افرد ظِٔٓؿ صٔخ اإلشالم ابـ تّٔٔ ٜرمحف اهلل،
ذا م ٚيتًِؼ ذم افذيـ زاؽقا ذم افهٍٚت إػ افٍْل وافتًىٔؾ.
ٌ
مًِؽ آخر و ق مًِؽ بٚضؾ ؾٚين و ق مًِؽ مـ بٚفٌقا ذم اإلثٌٚت ،أوفئنيؽ افُّْ ٍَنيٚة بنيٚفٌقا ذم
ؿٚبِٓؿ
افٍْل حتك ٍٕقا م ٚأثٌتف اهلل ،ادنٌٓ ٜبٚفٌقا ذم اإلثٌٚت حتك أثٌتقا مٍٕ ٚك اهلل ـام شٖٔيت إن صٚء اهلل تًٚػ بٕٔٚف،
و ذه ادًٖف ٜمـ ادًٚحلؾ افًئّ ٜافتل وؿً ٝذم ـثر مـ مًٚحلؾ آظتَٚد أن يُقن ؾٔٓ ٚإؾنيراط منيـ جٕٚنيٛ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ بٚفٌقا مٌٚفٌ ً ٜؿٌٔح ًٜ
ويُقن ؾٔٓ ٚتٍريط ،و ذا ـثر ،ؾٚفراؾو ٜؾٔام يتًِؼ بآل بٔ ٝافَّْ ّ
جدً ا حتك رؾًق ؿ إػ مَٚم افربقبٔ.ٜ
ً
اخلقارج ظًُٓؿ أشٚءوا جدًً ا ذم شٚدة مـ شٚدت آل افٌٔ ٝـًع ريض اهلل ظْف واحلًـ واحلًغ ريض
منيدحٚ
اهلل ظْٓؿ وبٚفٌقا ؾٔٓؿ مٌٚفٌ ٜمُْرة حتك ـٍروا ظِ ًٔ ٚوؿتِقه ريض اهلل ظْف وأرونيٚه ،نيٗٓء بنيٚفٌقا
ً
و ٗٓء بٚفٌقا ذ ًم ،ٚو ُذا ذم ج ٕٛٚافَدر دمد اجلزي ٜوظًُٓؿ افَدري ،ٜذم ج ٕٛٚإشامء وافهٍٚت دمنيد
ادًىِ ٜودمد ادنٌٓ ،ٜهلذا صٚر ذا افٌالء ذم ـثر مـ مًٚحلؾ آظتَٚد ،وفق تٖمِ ٝمًٚحلؾ آظتَٚد فقجدهتٚ
ظذ ذا افْحق ظذ ذا احلد ،دمد مـ يٌٚفغ يّْ ٜومـ يٌٚفغ ينة ويسـقن افقشط افًِٔؿ افنيذي ـنيٚن ظِٔنيف
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،وهلذا ؿٚل أبق حٍْٔ ٜرمحف اهلل تًٚػ :أت ٕٚٚمـ ادؼق رأيٚن خٌٔثنيٚن جٓنيؿ مًىنيؾ
افَّْ ّ
ومَٚتؾ منٌف ،ـالمه ٚخرج مـ بِدة واحدة.
جٓؿ مـ ادًىِ ،ٜمَٚتؾ ظًُف مـ ادنٌٓ ٓ ،ٜيثٌ ٝؾَط ،يثٌ ٝويٌٚفغ ذم اإلثٌٚت حتك يننيٌف صنيٍٚت
اهلل تًٚػ بهٍٚت ادخِقؿغ ،ذا افهْٔع ذم ر ّد افٌدظ ٜبٌدظ ٜمَٚبِ ٜق صْٔع افًٍٓٚء وفٔس صْٔع افًِامء،
بٚفًََّّْ ٓ ٜترد بٚفٌدظ ٜذم أن تْير مٚذا ؿٚفقا ؾتَقل بوده ،ذا يزيد افؼٕ ،ن افٌدظ ٜإذا وجنيدت
افٌدظ ٜترد ُّ
بٚفًََّّْ ٜأم ٚأن تٖيت بدظ ٜؾتَٚبِٓ ٚبدظ ٜأخرى ذم ج ٕٛٚآخر ،ويتَٚبؾ ٗٓء ادتٓقرون وافًنيٍٓٚء،
يرد ظُِّٔٓ ٚ
ٌَّنيل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف
ذا يٌٚفغ ذم ج ٕٛٚو ذا يٌٚفغ ذم ج ،ٕٛٚـِٓؿ يٌتًدون ظـ افقشط افذي ـٚن ظِٔنيف افَّْ ّ
وش ِّؿ ودف ٝظِٔف افْهقص.
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ظِامء إ َّم ٜإزوا فِرد ظذ أ ؾ افوالل مـ مجٔع افىقاحلػ شنيقاء منيـ افُّْ ٍَنيٚة أو منيـ ادننيٌٓ ،ٜوافنيرب
شٌحٕٚف وتًٚػ ذم ـتٚبف مـ افردود ظِٔٓؿ م ٚفًِف يٖيت إن صٚء اهلل بٕٔٚنيف أيني ٜافًئّني ٜادحُّني ٜافتنيل نيل
ِ
ِ ِِ
ِ
نير﴾(،)1
افًنيّ ُ
ر ٌء َو ُ َ
نيق َّ
ٔع ا ْف ٌَه ُ
ؿٚظدة ،خذ  ٚؿٚظدة ذم إشامء وافهٍٚت و ل ؿقفف تًٚػ ﴿ َف ْٔ َس َـَّ ْثِف َ ْ
داحلنيام ،وفنيق
يٖتْٔ ٚإن صٚء اهلل افُالم ظذ ذحٓ ٚوأن ؾٍٕٔٓ ٚل مٍٕٚ ٚه اهلل وإثٌٚت م ٚأثٌتف اهلل ،افُّْ ٍَٚة يرـزون ً
تالحظ ـت ٛأ ؾ افوالل دمد ذه أي ٜيٖيت افًَؿ إول مْٓ ٚتَع ذم ـت ٛادًتزف :ٜذم ـت ٛإصنيٚظرة :ذم
ِ ِِ
ر ٌء﴾ وٓ ُت ُْ َّْ ُؾ ذم ـثر مـ إحٔٚن،
ـت ٛادٚتريدي :ٜذم ـت ٛظّقم اجلّٓٔ :ٜدمد ذه أيَ ﴿ ٜف ْٔ َس َـَّ ْثِف َ ْ
هلذا اإلمٚم أمحد رمحف اهلل د ٚورده اخلىٚب  -خىٚب ادٖمقن افذي أمر وايل بٌداد أن يِزم أمحنيد بَّنيقفتٓؿ -
ِ
ِ ِِ
ٔع ا ْف ٌَ ِه ُر﴾ ؾٌو ٛافقايل ،مٚذا ترينيد؟ ؿنيٚل:
افًّ ُ
ر ٌء﴾ ؿٚل أمحد رمحف اهللَ ﴿ :و ُ َق َّ
ـٚن ؾٔف ﴿ َف ْٔ َس َـَّ ْثِف َ ْ
أريد م ٚأراد اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ٓ ،تٖخذ بًض أي ،ٜأي ٜؾٍٕٔٓ ٚل وؾٔٓ ٚإثٌنيٚت ،ؾتجنيد أن أ نيؾ افونيالل
ِ ِِ
نيق
ر ٌء﴾ ذا ٍٕلًٕ :ؿ ،وفُنيـ ؿنيٚلَ ﴿ :و ُ َ
يرـزون ذم إدف ٜظذ م ٚيْٚش ٛقا ؿ ،ؾَٔقلَ ﴿ :ف ْٔ َس َـَّ ْثِف َ ْ
ِ
ِ
افًََّّْ ٜريض اهلل ظْٓؿ وأرو ٚؿ وثٌتْ ٚظذ مْٓجٓؿ إٔف
افًّ ُ
ٔع ا ْف ٌَه ُر﴾ ذا إثٌٚت ،ويٖتْٔ ٚأن مذ  ٛأ ؾ ُّ
َّ
مجع افْهقص ؾٍٍٕٔٓ ٚل وؾٔٓ ٚإثٌٚت ،ؾٚهلل شّٔع بهر وفٔس ـّثِف رء ،وفٔس ادَهقد فٔس ـّثِف رء
وٓ افًّٔع افٌهر! إ ًذا ؾام افٍٚحلدة مـ اإلثٌٚت؟ ؾٔٚي ٜؾٍٕٔٓ ٚل وؾٔٓ ٚإثٌٚت ،وؾٔٓ ٚرد ظنيذ ادًىِني ٜوظنيذ
ِ ِِ
ر ٌء﴾ رد ظذ ادّثِ ٜافذيـ يَقفقن :إن اهلل تًٚػ صٍٚتف مثؾ صٍٚتْ ،ٚوؿقفف
ادنٌٓ ٜم ًً ،ٚؿقفف ﴿ َف ْٔ َس َـَّ ْثِف َ ْ
ِ
ٔع ا ْف ٌَ ِه ُر﴾ ؾٔف إثٌٚت ،وأن هلل تًٚػ افًّع وهلل افٌك وفُـ فٔس شًّف وبكه تًٚػ ـًنيّع
افًّ ُ
﴿ َو ُ َق َّ
ختام هلذه ادَدم ٜأن إشامء وافهٍٚت ؾٔٓ ٚثالث ضرق:
وبك ادخِقؿغ ،وبف ًِٕؿ ً
افىريؼ إول :ضريؼ رشؾ اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔٓؿ وش ِّؿ وضريؼ افًِػ افهٚفح ريض اهلل ظْٓؿ ،ومقجزه
وخمتكه إثٌٚت م ٚأثٌ ٝافرب فًٍْف أو أثٌت ٝافرشؾ ّ
صذ اهلل ظِٔٓؿ وش ِّؿ فرهبؿ تًٚػ وٍٕل مٍٕ ٚك افرب
ظـ ًٍٕف أو ٍٕتف افرشؾ ّ
صذ اهلل ظِٔٓؿ وش ِّؿ ظـ رهبؿ ،مثٚل ذفؽ :افْهقص ؾٔٓ ٚإثٌٚت افًِنيؿ وافًنيّع
وافٌك وافَدرة واإلرادة وادجلء وافَٔٚم وافْزول ذم افثِ ٞإخر مـ افِٔؾ وآشتقاء ظذ افًرش ؾٔنيٖيت
أ ؾ احلؼ ويثٌتقن ذه افهٍٚت ٕن افْهقص ؿد أثٌتتٓ ،ٚافْهقص ؾٍٕٔٓ ٚلٍٕ ،نيك اهلل ظنيـ ًٍٕنيف افيِنيؿ

( )1افنقرى.11 :
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افًَْ َ ٜشٌحٕٚف وافْقم ،ؾٖٔتقن إػ مٍٕ ٚك اهلل ؾٍْٔقٕف ،و ذا ق إمنير
وافتً ،ٛوٍٕك ظـ ًٍٕف افٌٍِ ،ٜوٍٕك ؟
أؿر بٖن اهلل تًٚػ ربف وأن حمّد ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ٌٕ ّٔف.
افذي ع ٛظذ مـ ّ
ادًُِٚن افٌٚضالن مٚذا يًٍالن؟ يٖيت افُّْ ٍَٚة إػ م ٚأثٌ ٝاهلل ؾٍْٔقن م ٚأثٌني ٝاهلل ،ؾِٓنيذا شنيّقا بٚفُّْ ٍَنيٚة،
ٌَّل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ فربنيف
ؾٖٔتقن إػ م ٚأثٌ ٝاهلل مـ آشتقاء أو افًّع أو افٌك أو افْزول مم ٚأثٌتف افَّْ ّ
تًٚػ أو ؽر ذفؽ ؾٍْٔقٕف مع أن افْهقص أثٌتتف.
ِ ِ ِ
ر ٌء﴾
افىريؼ افثٚفَ :ٞم ْـ يٖتقن إػ مٍٕ ٚك اهلل ؾٔثٌتقٕف ،و ؿ ادنٌف ادّثِ ،ٜيَقل تًٚػَ ﴿ :ف ْٔ َس َـَّ ْثِنيف َ ْ
ِ ِِ
ر ٌء﴾
ؾَٔقفقن :شّع اهلل مثؾ شّع ادخِقق ،يد اهلل مثؾ يد ادخِقق ،مع أن اهلل تًٚػ يَقلَ ﴿ :ف ْٔ َس َـَّ ْثِف َ ْ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ورشنيؾ اهلل ومنيـ فنيزم
ؾهٚر افزيغ ذم مًُِغ ،واحلؼ ذم ادًِؽ افذي ـٚن ظِٔف افَّْ ّ
ضريَٓؿ :إثٌٚت م ٚأثٌ ٝاهلل وٍٕل مٍٕ ٚك اهلل.
أ ؾ افٌٚضؾ يريدون  -ـام شٖٔيت مًْ - ٚذم اإلحلٚد ذم أشامء اهلل إم ٚأن يٖتقا إػ م ٚأثٌتف اهلل ؾٍْٔقه أو يٖتقا
ٌَّنيل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ و نيدي
إػ مٍٕ ٚك اهلل ؾٔثٌتقه ،ذا ـِف زيغ وٓ صؽ ،ؾٚفقاج ٛفنيزوم نيدي افَّْ ّ
افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ وأرو ٚؿ وظدم ؿٌقل مثؾ ذه أراء ادوِ ٜحتك وإن تًّ ٝبام تًّ ٝبنيفٕ ،ن
داحلام يتًّقن بتًّٔٚت يّدحقن هب ٚإًٍٔٓؿ وٕحق ذفؽ ،ؾٚدٗمـ يِزم م ٚظِٔف رشقل اهلل
أصحٚهب ٚيتًّقن ً
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،حتك فق إٔف ُأ ِدء ذم افَقل ،ؾًّل ً
ّ
افًنيََّّْ ٜادننيٌٓ،ٜ
مثال بٚدنٌٓ ،ٜادًىِ ٜيًّقن أ ؾ ُّ
افْٚزؾ ،ٜافٌثر ،وٕحق ذفؽ ،حتك صْػ بًض افنٚؾًٔ ٜصٍْقا ذم إشامء افتل أضَِٓ ٚأ ؾ افٌٚضؾ ظذ أ ؾ
افًََّّْ ٜوأ ؾ اإلشالم ً
مثال إػ افتىرف وإػ اإلر نيٚب :منيع
افًََّّْ ،ٜوإػ يقمؽ ذا وأ ؾ افٍُر يًٌْقن أ ؾ ُّ
ُّ
أن اإلشالم جع واوح م ٚؾٔف تًدي وٓ ؾٔف طِؿ أو دمْل وؾٔف رظٚي ٜفِحَقق ،فُـ ـنيقُٕؿ تًنيّقن نيذا
تىر ًؾ ٚأو إر ً ٚبُٕٕ ٚؿ قد أو ٕهٚرى أو مالحدة فـ ٕتزفزل ظـ ديْْ ٚدجرد أن ديْْ ٚمل َي ُر ْق فُؿٕ ،ثٌ ٝـنيام
ِ ِ
ِ
نيؿ ِذم
ؿٚل تًٚػَ ﴿ :ؾِ٘ ْن آ َمُُْقا بِّ ْث ِؾ َم ٚآ َمْْ ُت ُْؿ بِف َؾ ََد ا ْ َتَدََ ْوا َوإِ ْن َت ََق َّف ْقا﴾ ٓ تَدم تْٚزٓت ﴿ َوإِ ْن َت ََق َّف ْ
نيقا َؾنيِ٘ َّٕ ََّام ُ ْ
ِص ََ ٍ
ٚق َؾ ًَ َٔ ُْ ٍِْٔ َُ َُٓ ُؿ اهللَُّ﴾( )1إٔ ٝاثٌ ،ٝأم ٚإٔقاع افتًّٔٚت افتل ُتُىِؼ مـ ْ ٚو ْ ،ٚافننئً ٜيىَِنيقن ظنيذ
افًنيْ؟؟ل ٓ
افًنيَّْ ٜمننيٌُّٓ ،ٜ
افًََّّْ ٜجمزة ،ادًىِنيُ ٜيىَِنيقن ظنيذ أ نيؾ ُّ
افًََّّْٕٚ ٜصٌ ،ٜافَدري ٜيىَِقن ظذ أ ؾ ُّ
ُّ
ٍ
إؾنيراط وٓ تٍنيريط،
يُسث دثؾ ذه إمقر ،يثٌ ٝظذ احلؼ ويِزم مني ٚدفني ٝظِٔنيف افْهنيقص ذم ؽنير منيٚ
( )1افٌَرة.137 :
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مٓام جدًً ا أن يُقن ظذ دي صحٔح ،أن يُقن ً
ؾًال ظنيذ ضريَني ٜرشنيقل اهلل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف
أمرا ً
ويالحظ ً
وش ِّؿ ،وظذ ضريَ ٜافًِػ ثؿ ؾًِٔروا بام صٚءوا وفٔتّٓقا بام صنيٚءوا ،ومل تًنيِؿ افرشنيؾ ّ
صنيذ اهلل ظِنئٓؿ
واهتِ ُّقا بٚفتٓؿ افٌَٔحّ - ٜ
ُ
أجؾ اهلل تًٚػ مَنيٚمٓؿ -
وش ِّؿ حتك ًِٕؿ ٕحـُ ،شّٔٝ
افرشؾ بٕٚشامء افٌَٔحُ ٜ
شّقا بٚفًحرة بٚفُذابغ بٚدجٕٚغ بٚفنًراء ،مل يُسثقا ومل يتزفزفقا ،ادٓؿ أن يُقٕقا ظذ بهرة ،ؾ٘ن ـْنيٝ
ظذ بهرة ؾال تُسث ٕي تًُّٔ ٜت ًَُ َّّك هب ،ٚوشتًتّر افتًّٔٚت ذه ـؾ ؾسة تتِقن وتتجدد ،ؾال يُسث
وأيو ٚم ٚتٌَك مـ افقؿٌٕ ٝدأ إن صٚء
افًْ؟؟ل ،ذه مَدم ٜدظ ٚإفٔف احلٚل ،بَٔ ٜإيٚم إن صٚء اهلل تًٚػ ً
ادًِؿ ُّ
اهلل تًٚػ ذم ادَدم ٜذم افُتٚب ،وافؼح شُٔقن ؽٚف ًٌ ٚؾٔف ٕقع مـ افتقشط ٓ ق بٚدًٓ ٛوٓ ق بٚدقجز إن
صٚء اهلل تًٚػ.
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وافًالم ظذ أذف إٌٕٔٚء وادرشِغ ّْٚٔ ٌٕ :حمّد وظذ آفف وصنيحٌف
بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿّ ،
وافهالة ّ
أمجًغ ،افِٓؿ اؽٍر فْ ٚوفنٔخْ ٚومجٔع ادًِّغ
ؿٚل صٔخ اإلشالم رمحف اهلل:
احل ؟ؼ :فِ ُٔ ْي ِٓ َر ُه َظ َذ افد؟ ِ
ٚهلُدَ ى َو ِد ِ
ْ
احلَ ّْدُ هللَِّ ا َّف ِذي َأ ْر َش َؾ َر ُشق َف ُف بِ ْ
يـ ُـ ؟ِ ِف َو َـ ٍَك بِٚهللَِّ َص ِٓٔدً ا.
يـ ْ َ
...........................................
ذم بًض افًْخ إٔف بدأ بٚفتًّٔ ٜرمحف اهلل تًٚػ ؾَٚل :بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ ،وؿقفؽ بًؿ اهلل افنيرمحـ
افرحٔؿ ُت ََدََّّ ر بًٍؾ متٖخر يًْل بًؿ اهلل افرمحـ افنيرحٔؿ أبنيدأ ،بًنيؿ اهلل افنيرمحـ افنيرحٔؿ أبنيدأ ،ويٌٌْنيل أن
ُيالحظ أن مـ يهْػ أو خيى ٛافٌدء بٚشؿ اهلل ،مـ افٌدع وافوالٓت افتل وردتْ ٚمـ أ ؾ افٍُر واإلحلنيٚد
وتٖشك هبؿ مـ فًٔقا مـ أ ؾ احلُّ ٜوافرصٚد أن ُتٌُدأ افُت ٛبال تًنئّ ٜوٓ محنيد،
مـ افٌربٔغ وافؼؿٔغ ّ
ٓ يِزم أن يٌدأ ً
مثال بخىٌ ٜاحلٚج ،ٜؿٚل :أيـ خىٌ ٜاحلٚجٜ؟ ٓ ،فنئس فزا ًمني ،ٚفُنيـ ؿٌنيؾ أن يٌنيدأ بٚفُتنيٚب
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ إذا ـت ٛـتً ٚب ٚيٌدؤه بٚفتًّٔ ،ٜبًؿ اهلل افرمحـ افنيرحٔؿ منيـ
ُيًّل اهلل تًٚػ ،ـٚن افَّْ ّ
حم ّد رشقل اهلل إػ رؿؾ ظئؿ افروم أشِؿ تًِؿ ،ؾ٘ن أبٔ ٝؾٕ٘ام ظِٔؽ إثؿ إريًنئغ ،بًنيؿ اهلل افنيرمحـ
افهالة
افرحٔؿ مـ حمّد رشقل اهلل إػ ـنى أشِؿ تًِؿ إػ آخره ،ؾ ٌُٔدأ بٚفتًّٔ ،ٜوذم ـتٚب شِٔامن ظِٔف ّ
ِ
افر ِحٔ ِؿ﴾( )1ؾًٔنيّك اهلل تًنيٚػ،
افر ْ َ
مح ِـ َّ
وافًالم مم ٚـتٌف إػ مُِ ٜافّٔـ ؿٚل﴿ :إِ َّٕ ُف م ْـ ُش َِ ْٔ َام َن َوإِ َّٕ ُف بِ ًْ ِؿ اهللَِّ َّ
ّ
ؿقفؽ بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ :ؿٔؾ :إٕف ُيَدر بًٍؾ متٖخر ،بًؿ اهلل افرمحـ افنيرحٔؿ أبنيدأ ،مزيني ٜذفنيؽ نيق
احلك ،يًْل ـٖٕؽ تَقل ٓ :أبدأ إٓ بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ ،يٖيت افُالم إن صٚء اهلل ظذ مني ٚيتًِنيؼ بّثنيؾ
ذه إشامء ظْد افُالم ظذ افرمح.ٜ
ثؿ ؿٚل :احلّد هلل ،احلّد ق افثْٚء ظذ ادحّقد ،واهلل تًٚػ ُيّد ٕمريـ:
إمر إول :فُامل صٍٚتف شٌحٕٚف وتًٚػ ِ
وظ َيؿ وجالف ٜأشامءه.
افثٚين :فًّْف شٌحٕٚف ،وأـثر افْٚس يٌٍؾ ظـ إولُُ ،يّد اهللُ فُامل صنيٍٚتف شنيٌحٕٚف وتًنيٚػ ،وُيّنيد
ٕشامحلف افًيٚم ،افثٚين و ق محد اهلل ظذ ًّٕف ذا ق ادًروف ظْد ظّقم ادًِّغ ،واحلّد يُقن هلل تًنيٚػ
ظذ م ٚؿٚم بف مـ افهٍٚت افًيٚم وظذ أشامءه تٌٚرك وتًٚػ ؾٔحّد ظِٔٓ ٚشٌحٕٚف وتًٚػ و ق أ ؾ فِحّد،
( )1افّْؾ.31 :
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ُي َّ ُدُ ق اهلل ،وٓ يُّـ أن يُقن ذم
واهلل تًٚػ ُي ٛاددح شٌحٕٚفُ ،ي ٛاحلّد و ق أ ؾ احلّد ،أظيؿ مـ ُ ْ
مدحؽ فربؽ شٌحٕٚف وتًٚػ إٓ بنيٚحلؼ إذا مدحتنيف شنيٌحٕٚف بنيٚفالحلؼ ،وهلنيذا ؿنيٚل تًنيٚػْ ﴿ :
احلَ ّْنيدُُ هللَِّ َر ؟ب
غ﴾( )1تًريػ وتًِٔؿ فًٌٚده ؿقفقا ،تٌْٔف ،ؿقفقا :احلّد هلل رب افًٚدغ ،تٌْٔف هلنيؿ ،وهلنيذا ؿنيٚل ظِٔنيف
ا ْف ًَٚدَِ َ
وافًالم « :إن اهلل فرى ظـ افًٌد يٖـؾ إـِ ٜؾٔحّده ظِٔٓ ،ٚويؼب افؼنيب ٜؾٔحّنيده ظِٔٓنيٚش،
ّ
افهالة ّ
وافًالم فرجؾ ؿٚل (ـِّ ٜؽر واوح :).ٜيذـر أبًٔ ٚتً ٚمـ افنًر ذم احلّدف :ٜؿٚل« :إن ربؽ
وؿٚل ظِٔف ّ
افهالة ّ
ظز اشّف.
ُي ٛاحلّدش ؾٖظيؿ مـ ُُيّد ق اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ :ظذ أشامحلف وصٍٚتف وظذ ًٕامحلف ّ
احلّد هلل افذي أرشؾ رشقفف بٚهلدى وديـ احلؼ ،يٖيت افُالم إن صٚء اهلل ظذ افرشؾ وافُالم ظذ مًْك
ٌَّل وافرشقل ب٘ذن اهلل تًٚػ ٓح ًَ ،ٚأرشؾ رشقفف بٚهلدى وديـ احلؼ ،اهلدى يراد بنيف
افرشٚف :ٜوافٍرق بغ افَّْ ّ
افًِؿ افْٚؾع ،ويراد بديـ احلؼ افًِؿ افهٚفح ،ؾٚهلل تًٚػ أرشؾ افرشؾ هبنيذيـ إمنيريـ افًئّنيغ ،بنيٚفًِؿ
افْٚؾع وبٚفًّؾ افهٚفح ،وهلذا مـ شِؽ ذا ادًِؽ افذي جٚءت بف افرشؾ ّ
صنيذ اهلل ظِنئٓؿ وشني ِّؿ ؾٕ٘نيف
يقؾؼ ذم دٕٔٚه ويًِؿ ذم آخرتف ٕٕف يُقن ظذ ظِؿ وظذ ظّؾ صٚفح.
نيق نيذا
فٔيٓره ظذ افديـ ـِف ،يًْل ظذ إديٚن مجٔع إديٚن ،و ذا وظد مـ اهلل شٌحٚن وتًٚػ أن َي ًْ ُِ َ
افديـٕ ،ن افيٓقر مًْٚه افًِق ،أن يًِق وييٓر نيذا افنيديـ ظنيذ شنيٚحلر إدينيٚن وأن يُنيقن اإلشنيالم نيق
افٌٚف ،ٛوؿد وؿع ذفؽ بحّد اهلل تًٚػ وشَٔع ٓح ًَ ،ٚوؿع ذفؽ بحّد اهلل ذم تِؽ افٍتقحٚت افًئّ ٜافتل
ٌَّنيل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ حٔنيٞ
ـ ٕٝٚزمـ افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ ومٌدؤ  ٚبٚفٍتقحٚت افًيٚم زمـ افَّْ ّ
ؾتح ٝظذ ادًِّغ جزير ُة افًرب وـ ٕٝٚإػ ظٚم ثامن مـ اهلجرة أـثر افٌَٚحلؾ افًربٔ ٜظنيذ ؽنير اإلشنيالم،
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ وبَريش ،ؿٚفقا :إن طٓر ظذ ؿقمنيف تًٌْنيٚهٕ ،ن ؿنيريش ـنيٕٚقا
وـٕٚقا يسبهقن بٚفَّْ ّ
شٚدة افًرب ،ؾِام ؾتح اهلل ظذ ادًِّغ ظٚم ثامن مُ َ ٜجٚءت افقؾقد ذم افًٚم افتٚشع ،جٚءت افقؾقد ذم افًٚم
ٌَّنيل ّ
حني ٟذم افًنيٚم
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ َّ
افتٚشع و ق ظٚم افقؾقد ودخِقا ذم اإلشالم ـام ق مًِقم ،ثؿ افَّْ ّ
وافًالم صٓر حمرم أو صٍر وتنيقذم صنيِقات
افًٚذ حج ٜافقداع ثؿ ذم افًٚم احلٚدي ظؼ بَل ظِٔف ّ
افهالة ّ
اهلل وشالمف ظِٔف ذم افثٚين ظؼ مـ ربٔع ،ؾيٓر اإلشالم وهلل احلّد ثؿ تقاف ٝافٍتقح ؾٍتح ٝاجلزينيرة ثٕٔٚني ًٜ
ظذ يد أيب بُر ريض اهلل تًٚػ ظْف ذم افٌَٚحلؾ افتل ارتدت ،وـثر مـ ؿٌٚحلؾ افًنيرب ارتنيدت إمني ٚردة بٚدظنيٚء
( )1افٍُٚت.2 :ٜ
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وافًالم وإم ٚبٚرتداد يتًِؼ بٓٚمتْٚع ظـ أداء افزـٚة ،ؾَنيٚتِٓؿ افهنيحٚب ٜريض
ٌَّل ظِٔف ّ
ّ
افهالة ّ
ٌٕقة ؽر افَّْ ّ
إخوٚع ادؼـغ وادرتديـ ،ثؿ تقاف ٝافٍتقح ذم زمنيـ
اهلل ظْٓؿ مدة ضقيِ ٜزمـ أيب بُر حتك أتؿ اهلل تًٚػ
َ
أيب بُر ريض اهلل تًٚػ ظْف وأروٚه ،ؾٍتح ٝؾتقحٚت ظئّ ٜذم افنٚم وذم افًراق فُـ ـٕٚني ٝمدتنيف ظِٔنيف
افروقان ؿهرة شْتٚن وبًض إصٓر ،ثؿ تقاف ٝافٍتقح افًيٚم زمـ ظّر ريض اهلل تًنيٚػ ظْنيف وأرونيٚه،
و ُد ؟م َر ْت دوف ُ ٜافٍرس متً ٚم ،ٚوهلذا احلَد افٍٚرد صديد جدًً ا ظذ ظّر ريض اهلل تًٚػ ظْف وأروٚه ٕجؾ إٔنيف
ؾتح إيران ظِٔف افروقان ،وهلؿ ذم ذا ظٌٚرات دًٕٕ ٜجً ٜيذـرون أن بٌوٓؿ فًّر ٕٕف ؾتح إينيران هبنيذه
افكاح ٜوهبذا افقوقح ،ؾٕٚتٓ ٝوهلل احلّد تِنيؽ افؼنيـٔٚت وافونيالٓت وؾتحني ٝبنيالد افنيروم وبنيالد
أيو ٚزمـ ظثامن ريض اهلل ظْف وأروٚه حتك وصِ ٝإػ مقاوع بًٔنيدة جنيدًً ا
افٍرس ،ثؿ تقاف ٝافٍتقحٚت ً
ٕن ظّر ريض اهلل ظْف ـٚن متقؿ ًٍ ٚذم ؿتٚل افٌحر ،خينك أن ادًِّغ يهٚبقن ٕهنؿ ؽر متدربغ ظٚدة ظنيذ
افَتٚل افٌحري ،ؾِام جٚء ظثامن ريض اهلل ظْف ظزم ظذ افَتٚل افٌحري ؾٍتح ٝؿزص وؾتح ٝبالد واشنيًٜ
ظنيام
ً
جدً ا :جزء مْٓ ٚذم أورب ٚوذم ؽر  ٚثؿ تقاف ٝافٍتقح ٓح ًَ ،ٚؾٖطٓر اهلل تًٚػ ديْف ثؿ د ٚحهؾ افتخٚذل ّ
إتُٚش ٚإػ م ٚق حٚصنيؾ أن ،وفُنيـ ٓ
ووع إ َّمٜ
وافًالم مـ افًِؿ وافًّؾ :إتُس
ُ
ّبغ ظِٔف ّ
ً
افهالة ّ
شنئًز نيذا افنيديـ
وافًنيالم ذم أن اهلل تًنيٚػ
ُّ
ُيرتٚب بٖن افْهقص جِٔ ٜواوح ٜوثٚبت ٜظْنيف ظِٔنيف ّ
افهنيالة ّ
وشتُقن افٌٌِ ٜبال ري ٕ ٛؾ اإلشالم فُـ افنٖن ـؾ افنٖن ذم ُتَٔؼ م ٚؿٚل تًٚػَ ﴿ :و َظَدََ اهللَُّ ا َّف ِذي َـ آ َمُُْقا
ػ ا َّف ِذيـ ِمـ َؿٌِِ ِٓؿ و َفّٔ ؟َُْـ َهلؿ ِدينيََْٓؿ ا َّف ِ
ٚحل ِ
ِ
ِ
ِ
َخِِ ٍََّْ َُّٓ ْؿ ِذم ْإَ ْر ِ
اش َت ْ
ٚت َف َٔ ًْ َت ْ
نيذي
َخ َِ َ
مْْ ُُ ُْؿ َو َظّ ُِقا َّ
ُ ُ
َ ْ ْ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ
ض َـ ََام ْ
افه َ
َ
وافًنيالم وافًّنيؾ افهنيٚفح،
ادًِؿ
ْار َت َََ ٙهل ُ ْؿ﴾( )1إػ آخر أي :ٜبٖن يِتزم
اإليامن ـام ب ّْٔنيف ظِٔنيف ّ
افهنيالة ّ
ُ
ٚهل ُدََ ى َو ِد ِ
ويَقل ْٚك ٕص أيَ ﴿ ٜأ ْر َش َؾ َر ُشق َف ُف بِ ْ
احل ؟ؼ﴾( )2إذا فزمني ٝإ َّمني ٜاهلنيدى افنيذي ـنيٚن ظِٔنيف
يـ ْ َ
رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ وفزم ديـ احلؼ وافًّؾ افهٚفح افذي ـٚن ظِٔف صِقات اهلل وشالمف ظِٔنيف:
ظز ّ
َك ُـ ُُؿ اهللَُّ بِ ٌَدْْ ٍر َو َأ ْٕ ُت ُْؿ َأ ِذ َّفني ٌ )3(﴾ٜؾٚفْكني
ٕك اهلل ّ
وجؾ إ َّم ٜـام ٕك  ٚذم مقاضـ ؾٔٓ ٚوًػ ﴿ َو َف ََدْْ َٕ َ َ
مقـقل إػ اهلل تًٚػ أمره ،وإ َّم ٜظِٔٓ ٚأن تتَل اهلل تًٚػ وُتًـ اإلظداد ،ومنيـ أظينيؿ اإلظنيداد :اإلظنيداد

( )1افْقر.55 :
( )2افتقب.33 :ٜ
( )3آل ظّران.123 :
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افًَدي واإلظداد ذم حًـ افتًٚمؾ مع اهلل تًٚػ :ؾال ُيرتٚب أن إ َّم ٜإذا فزم ٝذا أن اهلل تًٚػ يًقد ظِٔٓؿ
بٚفْك ويٍتح هلؿ ـام ؾتح دـ ـٚن ؿٌِٓؿًٕ ،ؿ.
...........................................
َو َأ ْص َٓدُ َأ ْن َٓ إِ َف َف إِ َّٓ اهللَُّ َو ْحدَ ُه َٓ َ ِ
ذ َ
يؽ َف ُف :إِ ْؿ َر ًارا بِ ِف َوت َْق ِحٔدً اَ ،و َأ ْص َٓدُ َأ َّن ُحم َ َّّدً ا َظ ٌْدُ ُه َو َر ُشق ُف ُف َص َّذ اهللَُّ
َظ َِ ْٔ ِف َو َظ َذ آفِ ِف َو َش َِّ َؿ ت ًَِِْ ًٔام َم ِزيدً ا.
...........................................
ذه افنٓٚدة افًئّ ،ٜافنٓٚدة بٖن ٓ إفف إٓ اهلل :وادراد هبذه افُِّني ٜأن ٓ مًٌنيقد حنيؼ إٓ اهلل ،وهلنيذه
افُِّ ٜافًئّ ٜذوط يٌٌْل أن يالحيٓ ٚضٚف ٛافًِؿ ،يَك ادَٚم أن ويَؾ ظـ ذـر ني ،ٚذوط شنيًٌٜ
ٍ
وإَٔنيٚد ،وافٌَنيقل هلني )ٚنيذه شنيًٌٜ
ذـر  ٚافْٚطؿ ذم ؿقفف( :ظِؿ ،يَغ ،وإخالص ،وصدق شنيامع ،حمٌني،ٜ
وؾهؾ أ ُؾ افًِؿ ادراد هب ٚوإدفني ٜظنيذ ٓ إفنيف
ذوط ،يًْل ُتَُٚل ٓ إفف إٓ اهلل ظـ ظِؿ ويَغ وإخالصَّ ،
إٓ اهلل ومًْ ٚ ٚمقجقدة ذم افَرآن ،ؾتوّْ ًٚٔ ٍٕ ٝوإثًٌ ٚتً ،ٚؿقفؽ ٓ إففٍٕ :نيل ،وؿقفنيؽ إٓ اهلل إثٌنيٚت ،ودل
ِ
قت وي ْ ِ
ظذ ذيـ افرـْغ آيٚت ـثرة ذم افَرآن ـَقفف تًٚػ ﴿ َؾّـ ي ُْ ٍُر بِٚف َّىُ ٚؽ ِ
اش َت َّْ ًَ َ
نيؽ
َُ
نيٗم ْـ بِنيٚهللَِّ َؾ ََنيد ْ
َ ْ َ ْ
بِْ ٚف ًُ ْر َو ِة ا ْف ُق ْث ََك﴾( )1افًروة افقثَك ل ٓ إفف إٓ اهلل ،مـ يٍُر بٚفىٚؽقت و ق ادًٌنيقد منيـ دون اهلل تًنيٚػ
ذا ؿقفؽ ٓ إفف ،ويٗمـ بٚهلل ذا اإلؿرار بف شٌحٕٚف وتًٚػ وحده ٓ ذيؽ فف و ق ؿقفنيؽ إٓ اهللَ ﴿ ،ؾ َّني ْـ
ِ
ِ
ِ
اش َت َّْ ًَ َؽ بِْ ٚف ًُ ْر َو ِة ا ْف ُق ْث ََك﴾.
َي ُْ ٍُ ْر بِٚف َّىُ ٚؽقت َو ُي ْٗم ْـ بِٚهللَِّ َؾ ََد ْ
وأصٓد أن حمّد ظٌده ورشقفف ،افنٓٚدة بٚفرشٚف ٜتتوّـ أمريـ اثْغ :مه ٚرـْ ٚافنٓٚدة:
افرــ إول :أن حمّدًً ا ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ظٌدٌٌ مـ ظٌٚد اهلل.
افرــ افثٚين :إٔف رشقل ،وؿد ُمجِ َع ذان افرـْٚن ذم ـثر مـ افْهقص ـَقفؽ ذم افتنٓد :أصنيٓد أن ٓ
إفف إٓ اهلل وأصٓد أن حمّد ظٌده ورشقفف ذم افتحٔٚت يَقهل ٚادًِؿ ظدة مرات ذم افٔقم افقاحد.
وافًالم «ٓ تىروين ـام أضرت افْهٚرى اب َـ مريؿ ،إٕام إٔني ٚظٌنيد ،ؾَقفنيقا ظٌنيد اهلل
وؿقفف ظِٔف ّ
افهالة ّ
ورشقففش وؽر ذفؽ مـ افْهقص افداف ٜظذ أن افنٓٚدة دحّد ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ تُقن بٕٚمريـ ،وإٔنيف
ظٌد مـ ظٌٚد اهلل ؾال ُيٌال ؾٔف وٓ يٌٚفغ ؾٔف حتك عًؾ ؾٔف م ٓ ٚعًؾ إٓ فِرب ،ؾ٘ن ذا مـ افٌِق إذ ق ظ ٌْد
( )1افٌَرة.256 :
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مـ ظٌٚد اهلل ،و ق رشقل اهلل صِقات اهلل وشالمف ظِٔف ،ومَت ٙرشٚفتف أن يىٚع ؾٔام أمر ،وأن ُي َهدََّّ ق ؾنئام
وافًنيالم،
أخز ،وأن ُي َُ َّ
َػ ظام هنك ظْف وزجر ،وأن ٓ ُيًٌد اهللُ تًٚػ إٓ بام ذع ،ؾِٔس ـٌره ظِٔف ّ
افهالة ّ
مثؾ ؿقفف تًٚػُ ﴿ :ؿ ْؾ إِ ََّّٕام َأ ََٕ ٚب َ ِ
ودل ظذ ذفؽ ُ
نيقحك إِ َ َّيل﴾( ،)1بؼني منيثُِؿ :ظٌنيد منيـ ظٌنيٚد اهلل،
ؼ م ْث ُِ ُُ ُْؿ ُي َ
َ َ ٌ
يقحك إيل :ذا أمر افرشٚف.ٜ
ّ
تًِٔام مزيدًً ا :وافهالة ظِٔف صِقات اهلل وشالمف ظِٔف :ؿنيٚل أبنيق
صذ اهلل ظِٔف وظذ آفف وصحٌف وش ِّؿ
ً
ظنيز
افًٚفٔ ٜرمحف اهلل ؾٔام ذـره افٌخٚري( :صالة اهلل ظذ رشقفف :ثْٚؤه ظِٔف ذم ادأل إظذ) ،ؾٖٕ ٝتنيدظق اهلل ّ
ّ
وجؾ أن يهع ظِٔف صِقات اهلل وشالمف ظِٔف.
وافًنيالم بٚفهنيالة
وش ِّؿ
تًِٔام مزيدًً ا :أي افتًِٔؿ :افًالم ٜمـ أؾٚت ،ؾٖٕ ٝتدظق فف ظِٔف ّ
افهنيالة ّ
ً
بحهقل اخلر ،وتدظق فف بَقفؽ :وش ِّؿ بٚفًالم ٜمـ أؾٚت ،ؾتجّع إمريـ ،وظنيذ آفنيف وصنيحٌف :أل
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،أؿٚربف ،ـام أن فإلًٕٚن آل ؿ أؿٚرب ،ؾٚفرشنيقل
تٚرة تىِؼ ـِّ ٜأل ظذ ؿراب ٜافَّْ ّ
ٌَّل ّ
ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ زوجٚتف ريض اهلل تًنيٚػ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ فف آل يًْل أ ؾ ،وٓ صؽ أن مـ آل افَّْ ّ
ظْٓؿ ،وتٚر ًة تىِؼ أل بًّْك إتٌٚع ،و ذا ادراد ظْد ـثر مـ أ ؾ افًِؿ حغ َٕقل آفف وصحٌف ،ويُنيقن
افهح ٛذا مـ بٚب ظىػ اخلٚص ظذ افًٚمٕ ،ن افهحٌ ٜهل ٚصٖن ،أم ٚآفف بًّْك أتٌٚظنيف :نيٗٓء
ظىػ َّ
َ
افرشقل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ذم زمْف وإػ ؿٔٚم افًٚظ ٜيدخؾ ذم ـقٕف مـ آفف ،يًْل مـ أتٌٚظنيف،
ـؾ مـ أتٌع
واشتدفقا ظذ أن أل ُيرا ُد هب ٚإتٌٚع بَقفف تًٚػ ذم صٖن ؿقم ؾرظقن ﴿افَّْ َُّٚر ُي ًْ َر ُو َ
قن َظ َِ ْٔ َُٓ ٚؽنيدُُ ًّوا َو َظ ِنني ًّٔٚ
افًَ ٚظ َُ ٜأ ْد ِخ ُِقا َآل ؾِ ْر َظ ْق َن َأ َصدََّّ ا ْف ًَ َذ ِ
اب﴾( ،)2ؾٚدراد بٔٚل ْ ٚأتٌٚع ؾرظقن ،وفٔس ادنيراد ؿرابتنيف
َو َي ْق َم َت َُق ُم َّ
مجٔع أتٌٚع ؾرظقن ،ؾٔٚل تىِؼ تٚر ًة ظذ ذا وتٚر ًة ظذ ذا ًٕؿ.
ؾَط ،بؾ ادراد ُ
ؿقفف :أم ٚبًد ،ؿقفف أم ٚبًد يراد هب ٚمٓام يُـ مـ رء بًد ،مٓام يُـ مـ رء ،تُقن ؾٚصِ ٜبغ ادَدمٜ
وافهالة ظذ افرشقل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ وبغ مَهقد اإلًٕٚن مـ اخلىٌ ٜأو مـ افُتٚبني،ٜ
افتل ؾٔٓ ٚاحلّد ّ
أم ٚبًد :يًْل مٓام يُـ مـ رء بًد ،ؾٓذا ـتٚب ؾٔف اظتَٚد افٍرؿ ٜافْٚجٔ ،ٜؾَٔقل اخلىٔ :ٛأم ٚبًنيد :ؾني٘ن
اهلل أمر بٚفهالة ،يًْل مٓام يُـ مـ رء بًد ؾ٘ن اهلل أمر بٚفهالة وٕحق ذفؽ ،ذا ادراد بَقفف أم ٚبًد ،وؿد
( )1افُٓػ.111 :
( )2ؽٚؾر.46 :
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احل ُّْْ َ ٜو َؾه َؾ ْ ِ
ِ
اخل َى ِ
ٚب﴾( ،)1ؿٔؾ :إن ادراد بٍهؾ اخلىٚب ق
ؿٔؾ :إن ادراد بَقفف تًٚػ ظـ داود ﴿ َوآ َت ََُْْٔ ٚه ْ َ َ ْ
أم ٚبًد ،فُـ افذي ييٓر واهلل أظِؿ أن افهقاب ذم تًٍر أي ٜفٔس ذا ،و ُيالحظ أن بًض مـ يتحنيدثقن
يَقل :أم ٚبًد وبًد مدة يَقل ثؿ أم ٚبًد ،أم ٚبًد :ادراد هب ٚافٍهؾ ـام ق مًِقم بغ ادَدم ٜوبنيغ منيرادك:
بحٔ ٞيُقن ْٚك ؾٚصؾ ،ربام فق جٚء م ٚيَتؤف مـ ؾٚصؾ آخر ًٕؿ ،فُـ أم ٚأن تَقل أم ٚبًد ثؿ أمني ٚبًنيد
مٕ ٚدري هلذا ً
أصال ،أم ٚبًد مًْ ٚ ٚافٍهؾ بغ ادَدم ٜوبغ مرادك.
ّ
وصذ اهلل وش ِّؿ ظذ ٌٕ ّْٔ ٚحمّد.
واهلل تًٚػ أظِؿ،

( )1ص.21 :
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وافًالم ظذ أذف إٌٕٔٚء و ادرشِغ ّْٚٔ ٌٕ ،حمّد وظذ آفنيف وصنيحٌف
احلّد هلل رب افًٚدغّ ،
وافهالة ّ
أمجًغ ،افِٓؿ اؽٍر فْ ٚوفنٔخْ ٚوجلّٔع ادًِّغ
ؿٚل صٔخ اإلشالم رمحف اهلل:
اإلينيام ُن بِنيٚهللَِّ وم َالحلَُِتِ ِ
َّٚجٔ ِ ٜادَْْْهقر ِة إِ َػ ِؿِٔ ٚم افًَ ٚظ َِ ٜأ ِؾ افًَّْ ٜو ْ ِ
ِ ِ
ِ ِ
نيف
ْ
اجل َام َظَ ،ٜو ُ َ
َ
َؾ َٓ َذا ا ْظت ََُ ٚد ا ْفٍ ْر َؿ ٜافْ ِ َ
َ َ
نيق ْ ِ َ
ُّ َ َ
َّ
ُ َ
ِ ِِ
 ٞبًدَ ادَْق ِ
ِ
ِِ
ِ
ت َو ْ ِ
ذ ِه.
َو ُـتٌُِف َو ُر ُشِف َوا ْف ٌَ ًْ َ ْ ْ
اإل َيام ُن بِْ ٚف ََدَ ر َخ ْره َو َ ؟
.......................
ّ
وصذ اهلل وش ِّؿ وبٚرك ظذ ظٌده ورشقفف ٌٕ ّْٔ ٚحمّد وظذ آفف وصنيحٌف أمجًنيغ،
احلّد هلل رب افًٚدغ
أم ٚبًد
ذـر رمحف اهلل تًٚػ ذم ذه ادَدم ٜأـثر مـ مًٖفٜ
ادًٖف ٜإوػ :إٔف ذا ق آظتَٚد ،وآظتَٚد ق م ٚيًَْد ظِٔف افَِ ٛوعزم بف.
تىِؼ افًرب آظتَٚد وافًَد ظذ أمريـ :إمر إول :افًَد احلز ـًَد احلٌؾ ،وافًَد افثنيٚين افًَنيد
ادًْقي ـام تَقل ظَد افٌٔع وظَد افُْٚحُ ،ش ّّل ذا افذي ُيتّؾ ظِٔف افَِ ٛبٓٚظتَٚد ٕن افَِ ٛعزم بنيف
ويًَْد ظِٔف مـ صدة جزمف بف.
ذا :أي افذي شٖٔتٔؽ مـ ذا ادقوع إػ هنٚي ٜافُتٚب ق اظتَنيٚد افٍرؿني ٜافْٚجٔني ٜادْهنيقرة إػ ؿٔنيٚم
افًٚظ ،ٜؿقفف رمحف اهلل ذا اظتَٚد افٍرؿ ٓ :ٜصؽ أن أ ؾ احلؼ ؾرؿ ٜواحدة ،ودل ظذ ذا ُ
ٌَّنيل ّ
صنيذ
ؿقل افَّْ ّ
ٍ
ثالث وشًٌغ ؾرؿني ،ٜـِٓني ٚذم افْنيٚر إٓ واحنيدةش يًْنيل إٓ ؾرؿنيٜ
اهلل ظِٔف وش ِّؿ «وشتٍسق ذه إ َّم ٜظذ
ٍ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ ؿنيٚل« :وشنيتٍسق نيذه إ َّمني ٜظنيذ ثنيالث
واحدة ،ذا ق ادًْك ،وذم فٍظ أن افَّْ ّ
وشًٌغ م ِّ ،ٜـِٓ ٚذم افْٚر إٓ واحدةش وبف تًِؿ أن افَقل بٖ ّّٕ ٚفًْٕ ٚدظق إػ افىٚحلٍٔ ٜخىٖ وفٔس بهنيحٔح،
افًنيََّّْ ٜينيدظق إػ ضٚحلٍتنيف ٓ ،صنيؽ ذم نيذا،
ٕحـ ٕدظق إػ ضٚحلٍ ٜواحدة ل ضٚحلٍ ٜافًِػ ،وـؾ مـ شقى ُّ
افًََّّْ ٜيدظقن
ؾٚفراؾو ٜتدظقا إػ ضٚحلٍتٓؿ ،وادًتزف ٜتدظقا إػ ضٚحلٍتٓؿ ،واجلّٓٔ ٜتدظقا إػ ضٚحلٍتٓؿ ،أ ؾ ُّ
إػ فزوم م ٚظِٔف افًِػ ،وافىٚحلٍٔ ٜادَٔت ٜل افتل ترـ ٝم ٚظِٔف افًِػ واشنيتَدمٕ ٝمني ٜاإلشنيالم منيـ
افٔٓقد وافْهٚرى ومـ وثْل اهلْد وذق آشٔ ٚوٕحق  ٚافٌالي ٚوادذا  ٛافتنيل ُؾتِ َحني ٝظنيذ أمني ٜاإلشنيالم،
ٌَّل ّ
وافًالم ذم
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ وم ٚظِٔف افًِػ ق ادُهٔ ٛـام ؿٚل ظِٔف ّ
افهالة ّ
ؾٚفذي يِزم م ٚظِٔف افَّْ ّ
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احلدي« ٞـِٓ ٚذم افْٚرش أي ذه افٍرق «إٓ واحدةش ًٕؿ ُيدْْ َظك إػ م ٚظِٔنيف افًنيِػ ٓ ،صنيؽ إٔنيف عني ٛأن
ُيدظك إػ م ٚظِٔف افًِػ ؾَط ،وٓ ُيؾ أن ُيدظك إػ أي ؾرؿ ٜأخرى ٕهن ٚوالل ،ـِٓني ٚونيالٓت ،وهلنيذا
ؿٚل :ذا اظتَٚد افٍرؿ ،ٜذه افٍرؿ ٜحدََّّ  ٚبحدّّ يـ اثْغ:
وافًنيالم «ـِٓني ٚذم افْنيٚر إٓ
احلدُُّّ إول :أهنٕٚ ٚجٔ ،ٜومـ أيـ اشتدل أهنٕٚ ٚجٜٔ؟ مـ ؿقفف ظِٔف ّ
افهالة ّ
واحدةش ـِٓ ٚذم افْٚر أي أهنٚ ٚفُ ،ٜذه افٍرق هتِؽ «إٓ واحدةش تْجقَ ،ؾ ِّ ْـ ْ ٚأخذ منيـ نيذا احلنيديٞ
وصػ ذه افٍرؿ ٜبٚفْٚجٔ ،ٜوأظِؿ أن اد َظٚء ـؾ ضٚحلٍ ٜأهنٕٚ ٚجٔ ٜذا مقجنيقد ذم مجٔنيع ِ
افٍ َنيرق ،ـنيؾ ؾرؿنيٜ
؟
تدظل أهنٕٚ ٚجٔ ٜحتك افٌٚضْٔ ٜيدََّّ ُظقن أهنؿ افْٚجقن ،و ذه ادًٖف ٜفًٔ ٝمًنيٚحلؾ دظنيقى إٕنيام نيل مًنيٚحلؾ
وشََّّّْٔ ٌٕ ٜف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ بٍٓؿ افًِػ افهٚفح ريض اهلل ظْٓؿ
برا غ ؾٚفذي يثٌ ٝظذ م ٚذم ـتٚب اهلل ُ
ق افذي يْجق ـام ٕجقا ،ؾٖم ٚمـ خٚفػ د ؿ ؾٕ٘ف ِؽ ،وهلذا ؿٚل :افٍرؿ ٜافْٚجٔ ،ٜذه افٍرؿني ٜافْٚجٔنيٜ
ٕٚجٔ ٜذم افدٕٔ ٚوٕٚجٔ ٜذم أخرةٕٚ ،جٔ ٜذم افدٕٔ ٚمـ افزينيغ وافونيالل ،وأظيني ُؿ افًنيذاب وأصنيدُُّّ ه وأؾي ًُنيف
ً
نيٚحلام ذم حٔٚتنيفُ ٓ ،ي ْ
نيذ َـ َُر افونيالل إٓ
آبتال ُء ذم افديـ بٖن يًِط اهلل تًٚػ ظذ افًٌد
والٓ وزي ًٌ ٚؾًٔٔش ً
ويذـر مًف ذا افنخصِ ،ؽ ذم افدٕٔ ،ٚادقؾؼ ذم شٌٔؾ احلؼ ٍ
ٕٚج ذم افدٕٔ ٚمـ مًٚفؽ افًقء ،ثٚبني ٝظنيذ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ وٕٚج ذم أخرة ٍ
ٌَّل ّ
وٕٚج ذم ؿزه.
دي افَّْ ّ
وافًالم «ٓ تنيزال ضٚحلٍني ٜمنيـ
ادْهقرة :ذه افٍرؿ ٜمْهقرة ،أخذ فٍظ مْهقرة مـ ؿقفف ظِٔف ّ
افهالة ّ
أمتل ظذ احلؼ ط ٚريـ ٓ :يي ؿ مـ خذهلؿ وٓ مـ خٚفٍٓؿ حتك يٖيت أمر اهلل و ؿ ظذ ذفنيؽش ،ذم ؿقفنيف
ّ
أيو ٚمرة أخرى تٖـٔد إػ أن احلؼ ذم ضٚحلٍ ٜواحدة ،وأن َم ْـ شقى ذه
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ «ٓ تزال ضٚحلٍٜش ً
افوٚل افذي ُيْْ ًَك ظِٔف ويذم بدظقتف إػ ضٚحلٍٔتفٕ ،ن مـ دظ ٚإػ ؽر شٌٔؾ ذه افىٚحلٍ ٜافْٚجٔنيٜ
افىٚحلٍ ٜق ّ
دظ ٚافْٚس إػ افوالل وإػ اهلالك وافًى ،ٛؾتٖمؾ ؿقفف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ «وشنيتٍسق نيذه إ َّمني ٜظنيذ
ٍ
ثالث وشًٌغ ؾرؿ ٜـِٓ ٚذم افْٚر إٓ واحدةش يًْل إٓ ؾرؿ ٜواحدة مع ؿقفف ّ
صذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ «ٓ تنيزال
ٍ
ضٚحلٍ ٜواحدة :وأن مـ خٚفػ نيذه افىٚحلٍني ٜؾٕ٘نيف ٚفنيؽ
ضٚحلٍٜش تًرف بف أن احلؼ ٓ يُّـ أن يُقن إٓ ذم
فٔس ٍ
بْٚج.
وافًالم «ٓ تنيزال ضٚحلٍني ٜمنيـ نيذه
ؿقفف رمحف اهلل افْٚجٔ ٜادْهقرة :ؿِْ ٚإٕف أخذ مـ ؿقفف ظِٔف ّ
افهالة ّ
إ َّم ٜظذ احلؼ ط ٚريـ ٓ :يي ؿ مـ خٚفٍٓؿ وٓ مـ خذهلؿش ،مـ ؿقفف ّ
صذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ «ٓ تنيزال
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ٍ
آخنير ؿ افنيدجٚلش و نيذا ينيدل ظنيذ أهننيؿ
ضٚحلٍ ٜمـ ذه إ َّم ٜظذ احلؼ ط ٚريـش وذم فٍنيظ «حتنيك يَٚتنيؾ ُ
مًتّرون بٚؿقن ذم إ َّم ،ٜو ذا مـ ِٕ ًَ ِؿ اهلل افٌُرة ظذ أم ٜاإلشالم :أن احلؼ وهلل احلّد ٓ خيٌق ويوّحؾ
بحٔ ٓ ٞيًرف ٓ ،يزول احلؼ ً
زوآ هنٚحل ًٔ ٚويوّحؾ بحٔ ٓ ٞيًرف احلؼ مـ افٌٚضنيؾ ،أبنيدًً ا ٓ ينيزال وهلل
احلّد ذم ذه إ َّم ٜمع افٌرب ٜومع ادِ َحـ وافُروب ٓ يزال احلؼ ظِٔف ضٚحلٍ ٜمـ ذه إ َّمنيٕ :ٜن اهلل تًنيٚػ
ٕك نيذه افىٚحلٍني ٜذم افنيدٕٔٚ
ـت ٛهلذه إ َّم ٜافيٓقر ووظد  ٚوحَؼ وظده شٌحٕٚف ،ؾٓذه افىٚحلٍ ٜمْهقرةُ ،
احلٔ ِ
ِ
ِ
ٚة افدُُّّ ْٕ ََٔ ٚو َي ْق َم َي َُق ُم ْإَ ْص َُٓ ٚد﴾(،)1
ْك ُر ُش ََََِْ ٚوا َّفذي َـ آ َمُُْقا ِذم ْ َ َ
وٕك  ٚذم أخرة ،ؿٚل اهلل تًٚػ﴿ :إ َََّّٕ ٚفَْْْ ُ ُ
ُ
مْهقرون ذم افدٕٔ ٚومْهقرون ذم أخرة ،ثؿ ذا افْك ظذ ٕقظغ ذم افدٕٔ ،ٚأم ٚافْك ذم أخنيرة ؾجنيع
واوح ،افْك ذم افدٕٔ ٚظذ ٕقظغْٚ :ك ٕك بٚؿل إػ ؿٔٚم افًٚظ ٓ ٜيتخِػ ظـ ذه افىٚحلٍ ٜأبنيدًً ا :و نيق
ٕك ؿ بٚحلج ٜوافز ٚن ،ؾًٔتحٔؾ اشتحٚف ٜتٚم ٜأن يٖيت مـ يًْػ اظتََ ٚد ذه افٍرؿني ،ٜبٚفز نيٚن يًْنيػ
اظتَٚد ذه إ َّم ٜذم زظّف بٕٚحٚجل بٚخلراؾٚت بٚفدظٚوى افٌٚضِ ٜوينيزظؿ إٔنيف ًٕنيٍف! نيذا يًنيتىًٔف ـنيؾ
افًنيََّّْ ٜمربنيقط بنيٚفَرآن
ظٚب ،ٞفُـ أن يًْػ اظتَٚد  ٚاحلؼ! يًتحٔؾ ذا اشتحٚف ٜتٚمٕ ،ٜن اظتَٚد أ ؾ ُّ
وافًََّّْ ٜيًتحٔؾ اشتحٚف ٜتٚم ٜأن يٖيت أحدٌٌ فٔدحض م ٚؾٔٓني ٚمنيـ احلجني ،ٟنيذا يًنيتحٔؾ
وبٚفًََّّْ ،ٜوافَرآن ُّ
ُّ
اشتحٚف ٜتٚم ٓ ،ٜيُّـ أن يَع ذا ،وهلذا ُّ
وافًنيََّّْ ٜإذا تٖمِتنيف  -وؾٔنيف ظنيزة  -ؾٕ٘نيف
ـؾ مـ خٚفػ افُتنيٚب ُّ
َٚن ِمـ ِظ ْْ ِْد َؽ ِر اهللَِّ َفقجنيدُُ وا ؾِ ِ
ظز ّ
ٔنيف ْ
اختِ َال ًؾنيٚ
ييب بًوف بًو ،ٚؿٚل اهلل ّ
َ َ
﴿و َف ْق َـ َ ْ
وجؾ ذم افَرآن افًئؿَ :
ْ
َـَثِ ًرا﴾( ،)2ؾٚفذي يٖيت مـ ظْد ؽر اهلل ٓ بد أن يُقن ؾٔف اختالف ،ينّؾ ذا ـؾ افٌدع ادًْقب ٜإػ إٔنيٚس
افونيّ ٚفٓ ٜبنيد أن يُنيقن ؾٔنيف
مـ ذه ادِ ٜأو ذه افًٍٍِٚت احلديث ٜأو افًٍٍِٚت افَديّ ،ٜمجٔنيع ادنيذا ّ ٛ
ـثرا ،ؾٓٚختالف افُثر ذا وصنيػ فٌِٚضنيؾ
اختالف ـثر ،وفق ـٚن مـ ظْد ؽر اهلل فقجدوا ؾٔف اختال ًؾً ٚ
بًو ،ٚفُـ مـ افْٚس مـ ٔئ اهلل فف افًِؿ افذي ُئن فنيف شنيٌحٕٚف وتًنيٚػ بنيف بٔنيٚن افٌٚضنيؾ
ييب بًوف ً
ظز ّ
وجؾ ٕٕٚس مـ أ ؾ افًِؿ مـ نيذه إ َّمني ،ٜتًجني ٛؽٚيني ٜافًجني ٛإذا
ودحوف ور َّده ،و ذا جًِف اهلل ّ
افًََّّْ :ٜمم ٚأظىٚه اهلل تًٚػ مـ ؿقة احلج ،ٜوؿقة حجتٓؿ فًٔ ٝمًتْدة إػ ذـٚء وفُنيـ
ؿرأت ذم ردود ظِامء ُّ
إػ ؿقة ادْٓ ،ٟفذفؽ ؾَد يقجد ظْد افىقاحلػ إخرى أذـٔ ،ٜفُـ افَٚظدة افتل ؿٚمقا ظِٔٓ ٚؿٚظنيدة هتنيقي
( )1ؽٚؾر.51:
( )2افًْٚء.82:
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هبؿ ،فذفؽ ؿٚل صٔخ اإلشالم رمحف اهلل ذم آخر احلّقي ٜذم أ ؾ افٌدع أوتقا ذـً ٚء وم ٚأوتقا زـٚء ،ؾَد يقجنيد
إذـٔ ٜفُـ إذا ـٚن ذـ ًٔ ٚيقدي إػ بٚضؾ :ؾ٘ن ذـٚؤه ٓ يًٍْف ،ؾٓذه افىٚحلٍ ٜمـ جٓ ٜاحلؼ واحلجني ٜوافٌٔنيٚن
ٓ ُي َن ُّؽ حلي ٜأن ٕك  ٚمًتّر إػ ؿٔٚم افًٚظ ،ٜوفذفؽ تدهلؿ بًض افننيٌف وبًنيض افونيالٓت وتىنئش
بٖٕٚس ذم إ َّم :ٜؾٔٓٔئ اهلل تٌٚرك وتًٚػ هل ٚظٚدً ٚييب ذه افنٌٓ ٜويًَّٓ ٚوتوّحؾ بًد أن َّ
وؾ بًٌٌٓٚ
ظز ّ
وجؾ بّـ ي ًْ َِؿ احلؼ وي ًْ َِؿ ـٔػ يدحض افٌٚضؾ :ؾ٘هنني ٚتنيزول،
ؾئٚم ـثرة مـ افْٚس ،فُـ إذا جٚء اهلل ّ
وفذا جٚء ظـ ابـ ظٌٚس ريض اهلل ظْٓام إٔف ؿنيٚل( :واهلل إين ٕطنيـ أين أحني ٛرء أن أمنيقت إػ افننئىٚن،
بٚفًََّّْ ٜأو ؿٚل
ؿٚفقا :وم ٚذاك؟ ؿٚل :تٖيت افٌدظ ٜمـ ادؼق ُ ْ
ُت َّ ُؾ إ ّيل -وـٚن ذم مُ ٜريض اهلل ظْف -ؾٖضهبُّ ٚ
ؾٖدحوٓ :ٚؾتوّحؾ) ،ؾ٘ذا ر ّد ظذ افٌٚضؾ مـ ق مقؾؼ ؿٚدر ظذ افر ّد ؾٓنيق يدحونيف ،يًنيتحٔؾ أن يُنيقن
نيؾ َٕ َْ ِ
نيذ ا ْف ٌَٚضِ ِ
ف بِ ْ
احلنيؼ ؿنيٚلَ ﴿ :ب ْ
افٌٚضؾ إٓ ز ق ًؿ﴿ ٚإِ َّن ا ْف ٌَٚضِ َؾ َـ َ
نيٚحلَ ؟ؼ َظ َ
نيؾ
نيذ ُ
َٚن َز ُ ق ًؿ ،)1(﴾ٚود ٚذـر اهللُ َّ
وشََّّّْٔ ٌٕ ٜف ّ
صذ اهلل ظِٔف وشني ِّؿ،
َؾ َٔدْْ َم ٌُ ُف﴾( ،)2ؾٚحلؼ ؿقي يًتحٔؾ أن يَْوف أحد ٕٕف مًتْد إػ ـتٚب اهلل ُ
مًتّرا ،و نيذا
داحلام
ً
ٕكا ً
ؾٓذه افىٚحلٍ ٜمْهقرة وٓ صؽ مـ جٓ ٜاحلج ٜوافز ٚن مْهقرة إػ ؿٔٚم افًٚظً ٜ
افْك جلّٔع افرشؾ ّ
صذ اهلل ظِٔٓؿ وش ِّؿ ٕٕف ينسـقن مجٔ ًً ٚـام تَدم ذم حؼ واحد منيـ ظْنيد اهلل ،وهلنيذه
إ َّم ٜمـ بٔٚن احلؼ وٕؼه أظيؿ افْهٔ ٛواحلظ افقاؾر وهلل احلّد ،ؾحجتٓؿ ؿٚحلّ ٜداحلّني ٜوحجني ٜؽنير ؿ
داحو ٜزاحلٌ.ٜ
أيو ٚهلذه افىٚحلٍ ،ٜوفُـ مـ ُشَّْ َِّ ٜاهلل شٌحٕٚف
يٌَك افْك احلز ادًروف ،ذا افْك احلز ٓ صؽ إٔف ً
أشٌٚب افْك ؾ٘ن اهلل تًٚػ يْك ذه إ َّم - ٜأ ؾ احلنيؼ نيٗٓء
وتًٚػ إٔف جًؾ فِْك أشًٌ ٚب ،ٚؾ٘ذا ُح ؟َ ََٝ
ُ
 يْك ؿ شٌحٕٚف وبحّده حتك فق ـٚن اخلهؿ ظْٔدًً ا ذش ٚذا ٍؿقة ٓ مَٚرٕ ٜبْٔٓ ٚوبغ ؿنيقة أ نيؾ احلنيؼ،
ً
وهلذا مـ يَػ ظذ افٍتقحٚت افًئّ ٜافتل ـ ٕ ٕٝٚؾ اإلشالم حنيغ ـٕٚني ٝادًنيٚرك افٍٚصنيِ ٜافًئّنيٜ
ؿرأت ذم ظنيدد ادًنيِّغ مَٚبنيؾ ظنيدد افنيروم
ـًّرـ ٜافرمقك ومًرـ ٜافَٚدشٔ ٜوؾتح افٍتقح وأمثٚهل :ٚإذا
َ
وظدد افٍرس وٕيرت إػ افًدّّ ة ادقجقدة ظْد ادًِّغ و ل افًدّّ ة افًربٔني ٜادًروؾني ٜافًنيٚذج ٜادًتنيٚدة ثنيؿ
ٕيرت إػ ظدة اخلهقم ؾٕ٘ف ٓ يُّـ بتً ٚتً ٚأن يُقن ْٚك مَٚرٕ ٓ ٜذم اف ًَدد وٓ ذم اف ًُدد ،ومنيع ذفنيؽ ؾني٘ن
( )1اإلهاء.81:
( )2إٌٕٔٚء.18:
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افْك ق ادالزم فًِِّّغ بٕٚؽِ ٛذم تِؽ ادًٚركٕ ،ن مـ حَؼ أشٌٚب افْكني ؾني٘ن اهلل يتنيقػ أشنيٌٚب
ِ
اش َت َى ًْ ُت ُْؿ﴾( ،)1وافٌَٔ ٜافتل ٓ تًتىًٔقن ٓ صٖن فُؿ هبني ،ٚمنيـ ظْنيد اهلل
ٕكه ؿٚل تًٚػَ :
﴿و َأظدُُّّ وا َهل ُ ْؿ َمْ ٚ
ظز ّ
﴿و ُأ ْخ َرى َمل ْ َت َْ ِد ُروا َظ َِ ْٔ ََٓ ٚؿدْْ َأ َح َ
وجؾ هب ،ٚؾٚفذي ٓ تَنيدر ظِٔنيف
ٚط اهللَُّ ِ َهبُ )2(﴾ٚئط اهلل ّ
ؿٚل اهلل تًٚػَ :
إ َّم ٜإذا أظدت اإلظداد افًِٔؿ افهحٔح ظذ مْٓ ٟشقي ؾ٘ن اهلل يتقػ أ ًّي ٚـٚن اخلهؿ و أ ًّيني ٚـٕٚني ٝصنيٍتف
ظز ّ
﴿و ُأ ْخ َرى َمل ْ َت َْ ِد ُروا َظ َِ ْٔ ََٓ ٚؿدْْ َأ َح َ
وجؾ هب ،ٚو ذه افىٚحلٍ ٜمْهنيقرة وٓ صنيؽ إذا
ٚط اهللَُّ ِ َهبُ )3(﴾ٚئط اهلل ّ
َ
حََ ٝأشٌٚب افْك ،ؾ٘ذا صٚر ْٚك ختٚذل وصٚر ْٚك طٓقر فُِّْرات وؿِ ٜذم إمر بٚدًروف وافْٓنيل
افؼ وظال وارتٍنيع ؾني٘ن منيـ ُشنيَّْ َِّ ٜاهلل
ظـ ادُْر ٓ صؽ أن ذه افىٚحلٍ ٜبٚؿٔ ٜبحّد اهلل تًٚػ ،فُـ إذا طٓر ّ
شٌحٕٚف وتًٚػ أن افْك ٓ يتحَؼ ذم مثؾ ذه إحقال حتك تًقد إ َّم ٜظق ًدا محٔدًً ا صٚد ًؿ ٚإػ رهب ٚشٌحٕٚف
وتًٚػ ؾًٔقد ظِٔٓؿ بٚفْكُ ،شَّْ ٌ ٜمـ ُشَْ َِـ اهلل تًٚػ مًتديّ ٜبٚؿٔ ،ٜو ذه مـ حُّ ٜاهلل افٌٚفٌنيٕ ،ٜن نيذه
إ َّم ٜفق ـ ٕٝٚتْك ذم ـؾ حٚل حتك فق ـ ٕٝٚذم حٚل تٍريط وتؤٔع وؾنق فُِّْرات فق ـٚن ذفؽ فىٌك
افْٚس أظيؿ ضٌٔ ٚن ،فُـ افْٚس إذا اصتدت هبؿ ادُٚره وظيّ ٝظِٔٓؿ اخلىقب رؾًنيقا رؤوشنيٓؿ إػ اهلل
ورجًقا إػ إًٍٔٓؿ ؿٚفقإ :حـ ادتًٌٌقن وربْ ٚشٌحٕٚف وتًٚػ افذي ٕك مـ َؿ ٌْ َِْٕ ٚكٕ :ٚؾًٔنيقد افْنيٚس،
ِ
ِ
ز َوا ْف ٌَ ْح ِر بِ َام َـ ًََ ٌَ َْ ٝأ ْي ِدي افَّْ ِ
نيؿ
َّٚس فِ ُٔ ِذي ََ ُٓ ْؿ َب ًْ َ
نيض ا َّفنيذي َظّ ُِنيقا َف ًَ َِّ ُٓ ْ
وهلذا ؿٚل تًٚػَ ﴿ :ط َٓ َر ا ْف ٍَ ًَُ ٚد ِذم ا ْف َ ؟
قن﴾( ،)4هلل ِ
َي ْر ِج ًُ َ
احل ََُؿ افٌٚفٌ ٜشٌحٕٚف وبحّده ،ؾ٘ذا رجع افْٚس إػ رهبؿ تٌٚرك وتًٚػ ظٚد ظِٔٓؿ بٚفْك
وافتُّغ ،إ ًذا ؾٓذه افىٚحلٍ ٜمْهقرة ذم افدٕٔ ٚومْهقرة ذم أخرةٕٚ ،جٔ ٜذم افدٕٔ ٚوٕٚجٔ ٜذم أخرة.
ؿقفف رمحف اهلل :إػ ؿٔٚم افًٚظ ،ٜذا ادقوع وأمثٚفف ذم إحٚدي ٞافدّّ اف ٜظذ ٕك ُمًتديؿ وظذ بَٚء إػ
ؿٔٚم افًٚظ :ٜمًِقم أن افًٚظ ٓ ٜتَقم إٓ ظذ ذار اخلِؼ ،ؿٚل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :إن مـ ذار افْنيٚس
مـ تدرـٓؿ افًٚظ ٜو ؿ أحٔٚء وافذيـ يتخذون افٌَقر مًٚجدش ،وؿنيٚل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ ٓ« :تَنيقم
افًٚظ ٜحتك ٓ يَٚل ذم إرض اهلل اهللش وذم فٍظ «حتك ٓ يَٚل ذم إرض ٓ إفف إٓ اهللش وثٌني ٝظْنيف ظِٔنيف
وافًالم وبًنيد إ نيالك ينيٖجقج ومنيٖجقج
وافًالم ً
أيو ٚإٔف أخز إٔف بًد ٕزول ظًٔك ظِٔف ّ
ّ
افهالة ّ
افهالة ّ
( )1إٍٕٚل.61:
( )2افٍتح.21:
( )3افٍتح.21:
( )4افروم.41 :
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يْزل اهللُ افزـٚت افًئّ ٜذم إرض ويٌَك افْٚس ظذ حٔٚة مًتَّٔ ٜمًتديّ ٜفٔس بغ اثْغ صنيحْٚء ثنيؿ
يٖذن اهلل بريح هت ٛب٘ذن اهلل تًٚػ يٖيت ذم بًض افروايٚت أهن« ٚأفغ مـ احلريرش ؾتٌَض روح ـؾ مٗمـ وـؾ
مًِؿ ،ؿٚل « :ويٌَك ذار افْٚس يتٓٚرجقن ؾٔٓ ٚهتٚرج احلّر :ؾًِٔٓؿ تَقم افًٚظٜش ،ؾٚفًنيٚظ ٓ ٜتَنيقم إٓ
ظذ ـٍٚر ٓ ،تَقم وظذ طٓر إرض مًِؿ ؿط ،ؾام مراده بَقفف إػ ؿٔٚم افًٚظٜ؟ ِم ْـ أ ؾ افًِؿ مـ ؿنيٚل إن
أيو« -ٚإػ ؿٔٚم افًٚظٜش أي إػ ؿٔٚم شٚظتٓؿ ؿ ٗٓء ادٗمْقن ،وشٚظتٓؿ
ادراد بَقفف -وم ٚذم إحٚديً ٞ
حغ يًٌ ٞاهلل تًٚػ تِؽ افريح افتل تٌَض روح ـؾ مٗمـ وـؾ مًِؿ ذه ل افًٚظ ٜأي شٚظتٓؿ ،ومنيـ
ؾًز بَقفف إػ ؿٔٚم افًٚظ ٜإػ ؿرهب ،ٚوأحٚل ظنيذ ادًِنيقم
أ ؾ افًِؿ مـ ؿٚل :إن ادراد إػ ؿرب ؿٔٚم افًٚظَّ ٜ
ادًروف أن افًٚظ ٓ ٜتَقم ظذ إٓ ظذ ذار افْٚس ،ؾ٘ن افًٚظ ٜتَقم ظذ افٍُٚر ،ؾَقفنيف إػ ؿٔنيٚم افًنيٚظٜ
أي إػ ؿرهب ٚحٔ ٞيٖذن اهلل ُ تٌٚرك وتًٚػ بٌَض روح ـؾ مٗمـ وـؾ مًِؿ ثؿ تَنيقم افًنيٚظ ٜظنيـ ؿريني،ٛ
وُيّؾ ظذ ذا ،ومـ أ ؾ افًِؿ مـ يَقل :إن ادراد إػ ؿٔٚم شٚظتٓؿ ومنيْٓؿ منيـ
ؾُّٔـ أن ُُيّؾ ظذ ذا ُ
يَقل إػ ؿرب ؿٔٚم افًٚظ ٜادًروؾ ٜافًٚم.ٜ
افًََّّْ ٜذا بدل مم ٚؿٌِف ،ذا اظتَٚد افٍرؿ ٜافْٚجٔ ٜادْهنيقرة أ نيؾ
افًََّّْ ٜواجلامظ ،ٜأ ؾ ُّ
ؿٚل بًد  :ٚأ ؾ ُّ
افًََّّْ ٜتىِؼ بٚظتٌٚريـ اثْغ:
افًََّّْ ،ٜاظِؿ أن ـِّ ٜأ ؾ ُّ
ُّ
آظتٌٚر إول :إضالق ظٚم يدخؾ ؾٔف ُّ
ـؾ مـ شقى افنًٔ ،ٜؾًّيؿ افْٚس إذا ؿٔؾ فنيف :إٔني ٝصنئًل؟
افًََّّْ ٜوتٚرة يُقن ظذ ضريَني ٜادٌتدظني،ٜ
ؿٚل ٓ :إُٔ ٚشْ؟ل ،وإذا ٕيرت ذم ظَٔدتف ؾتٚرة يُقن ظذ مْٓ ٟأ ؾ ُّ
ٕن افًٚم ٓ ٜيًرؾقن إٓ أن أ ؾ افًْ ٜؿ مـ شقى افنًُٔ ،ٜذا ،وهلذا صٔخ اإلشالم رمحنيف اهلل دَّني ٚذـنير
افًَّغ اإلضالق افًٚم واإلضالق اخلٚص ذم بًض ـتٌف رمحف اهلل ؿٚل :إضالق افًٚمني ،ٜيًْنيل أن افْنيٚس ٓ
افًََُّّْ ،ٜذا يىِؼ ذا
يدرون إٓ أن افْٚس إمُ ٚشْ؟؟ل أو صًٔل ،ؾّـ مل يُـ صًٔ ًٔ ٚؾٓق ظْد ؿ ُشْ؟ ٌّ؟ل مـ أ ؾ ُّ
ق اإلضالق افدارج أن ذم ظرف اإلظالم وذم ظرف افًٔٚشٔغ وذم ظرف افًقام ـِٓؿ أن مـ فٔس بنًٔل
ؾٕ٘ف ُشْ؟؟لُ ،ذا إضالؿٓؿ ،يرون افْٚس إمُ ٚشْ؟؟ل وإم ٚصًٔل ،اإلضالق افثٚين و ق اإلضنيالق افًِّنيل أ نيؾ
مجٔع إصنيقل
افًََّّْ ،ٜو ؿ مـ ُيثٌتقن َ
داحلام ذا اظتَٚد أ ؾ ُّ
افًََّّْ ٜاخلٚص ،ٜذا اإلضالق افًِّل افذي يَٚل ً
ُّ
افتل ُيثٌتٓ ٚافًِػ افهٚفح ذم افَدر ذم افُّْ ٌُّّقة ذم افهحٚب ،ٜذم افتقحٔد ،ذم افٔقم أخنير ،ذم شنيٚحلر إبنيقاب،
افًََّّْ ٜؿ مـ فًٔقا صًٔ ٜو نيذا
وظك ذا يُقن ظْدٕ ٚإضالؿٚن ،اإلضالق إول ق إضالق افًٚم ٜبٖن أ ؾ ُّ
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َّػ ذم ذا مهْػ بٚظتٌٚر اإلضنيالق افًنيٚم،
افًََّّْ ٜو ُي َهَّْ َ
مَهق ًدا ْ ٚوٓ يهح بتً ٚتً ٚأن يَٚل ذا اظتَٚد أ ؾ ُّ
ٕن مـ يًٌْقن ذه افًٌْ ٜافًٚم ٜيدخؾ ؾٔٓؿ ظذ ذا اإلضالق ادًتزيل واجلّٓنيل وـنيؾ أحنيد يًْنيل نيذا
ٌ
إضالق ظٚم
إضالق ظٚمل يراد بف ُتديد ذا افنخص افذي يْتً ٛإػ اإلشالم ؾ ق شْل أم صًٔل؟ ؾٓذا
افًََّّْ ٜيراد هبؿ افًِػ افهٚفح ريض اهلل ظْٓؿ ومنيـ
إضالق افًٚم ،ٜأم ٚاإلضالق افًِّل وافهحٔح أن أ ؾ ُّ
شِؽ ظذ هنجٓؿ وشٚر ذم شٚحلر أبقاب آظتَٚد ذم مًٚحلؾ اإليامن :ذم مًٚحلؾ افَدر :ذم مًٚحلؾ افٔقم أخر:
ذم مًٚحلؾ افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ وأرو ٚؿ و ُذا.
افًََّّْ ٜواجلامظ ،ٜاجلامظ ٜتىِؼ ظذ افَقم ادجتًّغ ،وتىِؼ ظنيذ افتنيزام احلنيؼ وآجنيتامع
ثؿ ؿٚل :أ ؾ ُّ
ظِٔف ،تىِؼ هبذيـ آظتٌٚريـ ،وهلذا مـ خرج ظـ اجلامظ ٜمٚت مٔت ٜجٕٕ ِٜٔ ٚف خيرج ظـ اجلامظ ٜافتل ؾٔٓٚ
احلؼ ،ؾ٘ذا ؾٚرق ذه اجلامظ ٜؾٚرؿٓ ٚإػ افًٍؾ افذي ـٚن ظِٔف أ ؾ اجلٕ ،ِٜٔ ٚن أ ؾ اجل ِٜٔ ٚمل يُـ فد ؿ
مجٚظ ،ٜؾ٘ذا مٚت ؾ٘ن مٔتتف تُقن مٔت ٜج ،ِٜٔ ٚؾٚجلامظ ٜتىِؼ ظذ افَقم ادجتًّغ وتىِؼ ظنيذ مالزمني ٜمنيٚ
اجتّع ظِٔف أ ؾ احلؼ ،وهلذا ؾ٘ن مـ فزم احلؼ افذي ـٚن ظِٔف افًِػ افهنيٚفح ريض اهلل ظنيْٓؿ وأروني ٚؿ
ؾٕ٘ف يُقن ق اجلامظ ٜحتك وإن ـٕٚقا ؿِِٔغ ،دٚذا؟ ٕن افًزة بِزوم احلؼ و ق افذي ـٕٚني ٝظِٔنيف اجلامظنيٜ
إوػ مجٚظ ٜرشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ وافهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ وؾٔٓ ٚخرج جٔنيؾ افتنيٚبًغ و ُنيذا
مْٓ ٚخرج أتٌٚع افتٚبًغ وأحلّ ٜاإلشالم ،ؾ٘ذا ؾٚرق أحدٌٌ نيذه اجلامظنيَّ - ٜ
ؿنيؾ ادٍنيٚرؿقن أو ـثنيروا  -ؾني٘هنؿ
يُقٕقن خٚرجغ ظـ اجلامظ ٜبخروجٓؿ ظـ احلؼ ،وهلذا د ٚذـر ابني ُـ افَنئؿ رمحنيف اهلل تًنيٚػ اإلمجنيٚع ؿنيٚل:
(إمجٚع أ ؾ افًِؿ واإليامن ٓ ظزة بّخٚفػ هلؿ وفق ـٕٚقا ظديد افنٚء وافًٌران) حتك فق ـنيٕٚقا ـثنيرٕ ،ن
مـ خرج ظـ احلؼ وإتؼ ذم أوشٚضف ؿقل افرواؾض ً
مثال ذم ش ٛافهحٚب ٜوأمٓٚت ادنيٗمْغ وؿنيٚل :نيذا
أظداد ـثرةٓٗ ،ء ؿ اجلامظ ٓ !!ٜفٔس ؿ اجلامظ ،ٜؿ افذيـ ؾٚرؿقا اجلامظ ٜإوػ افتل ظِٔٓني ٚآظنيتامد
و ل حمؾ افًزة ؾٚخلٚرج ظـ ذه اجلامظ ٜق خٚرج ظـ احلؼ حتك فق ـٕٚقا ـثريـ وهلذا ؿٚل ابنيـ مًنيًقد
ريض اهلل ظْف( :اجلامظ ٜم ٚواؾؼ احلؼ وإن ـْ ٝوحدك) ،فُـ ادٓؿ وافنٖن ـؾ افنٖن أن تُقن ظذ احلؼ ٓ
أن تتق ؿ إٔؽ ظذ احلؼ ،و ذا ُيتٚج  -بًد تقؾٔؼ اهلل تًٚػ  -إػ افًِؿ ،ؿد ييـ اإلًٕنيٚن إٔنيف ظنيذ منيْٟٓ
شقي وظذ ضريؼ صحٔح وييـ أن مـ اِ ْف َت َّّقا حقفف مـ جمّقظ ٜمًْٔ ٜيَقلٕ :حـ افذيـ ظذ احلؼ وؾنيٚرق
احلؼ إٔٚس ـثرون ؾْحـ اجلامظ !ٜوتُقن ذه أو ٚم ،ذا ُيتٚج إػ ظِؿ وونيٌط ،واجلامظني ٜوهلل احلّنيد ٓ
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تُقن ً
مدهلام ٓ ُيًرف ،اجلامظ ٜواوح ،ٜد ٚروى افٌخنيٚري ريض اهلل رمحنيف اهلل تًنيٚػ حنيدي ٓ« ٞتنيزال
فٔال
ً
ضٚحلٍ ٜمـ ذه إ َّم ٜط ٚريـ ٓ يي ؿ مـ خذهلؿ وٓ مـ خٚفٍٓؿ حتك يٖيت أمر اهلل و ؿ ظذ ذفنيؽش ؿنيٚل
افٌخٚري رمحف اهلل( :و ؿ أ ؾ افًِؿ) افًِؿ افؼظل افهحٔح افًِٔؿ ادٌْل ظذ م ٚظِٔف افًِػ افهنيٚفح ٓ
افًنيقي وإٔنيف نيق
صؽ أن ادالزمغ فف ؿ افذيـ يُقٕقن ذم اجلامظ ،ٜأم ٚأن يتق ؿ اإلًٕٚن إٔف ظذ افىريؼ
ّ
افونيٚفٜ
افذي يّثؾ اجلامظ ٜو ق خيٚفػ م ٚظِٔف ظِامء إ َّم ٜؾٓق تق ؿ و ذا ـثر ذم إ َّم ،ٜيًْل ذه افٍنيرق ّ
ٌَّنيل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ ؾنيٚرؿقا ظِنيامء
افتل ٕنٖت ذم إ َّمٕ ٜنٖت مـ ذه اجلٓ ،ٜؾٚرق اخلقارج زمـ افَّْ ّ
افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ وذ ٌقا إػ مقوع يدظك َح َر ْو َراء -وهلذا شّقا احلروري -ٜورأوا أن دار ؿ ل دار
ظع ريض اهلل ظْف وافهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ أهنؿ بف صٚروا ذم دار
اإليامن وأهنؿ ؿ اجلامظ ٜورأوا أن م ٚظِٔف ٌّ
دارا
افٍُر ،ؾِٓذا ـٕٚقا يَٚتِقن افهحٚب ٜبزظّٓؿ أن افهحٚب ٜؾٚرؿقا اجلامظ ٜوأن اجلامظ ٜافتنيل إٔننيٖوا هلنيً ٚ
بحروراء :ؾّـ أراد اجلامظ ٜؾِٖٔت إفٔٓؿ بزظّٓؿ ،ؾٔحدث أن يتق ؿ إًٕٚن إٔف ئَؿ اجلامظ ٜو ق خٚرج ظـ
اجلامظ ،ٜؾٖمر اجلامظ ٜأمر ظئؿ جدًً ا وٌىف ،وبف تًرف أن اجلامظ ٜتىِؼ إضالؿغ ظذ افَقم ادجتًّغ ؾني٘ذا
ـٕٚقا جمتًّغ ظذ احلؼ ؾٓؿ اجلامظ ٜحتك وفق ـٕٚقا ؿِ ،ٜأم ٚجمرد افُثرة ؾَد يُقن ؾٔٓ ٚـثرة ـٚثرة ،ؿ مـ
حٔ ٞاإلضالق افٌِقي ؿ مجٚظ ٓ ٜصؽ ٕهنؿ ؿقم جمتًّقن ؾَد يُقٕقن بٚداليغ ،وفُنيـ إذا ـنيٕٚقا ظنيذ
﴿وإِ ْن ُتُىِ ْع َأ ْـ َث َنير َمني ْـ ِذم ْإَ ْر ِ
قك َظني ْـ َشنيٌِ ِ
ض ُي ِوني ُِّ َ
ٔؾ اهللَِّ إِ ْن
ؽر احلؼ ؾال ظزة فُثرهتؿ وهلذا ؿٚل اهلل تًٚػ َ
افٍرقِ ،
ِ
خي ُْر ُص َ
َي َّتٌَِّ ًُ َ
افٍ َرق أ  ٚإخقة ٕننيٖت منيـ
قن إِ َّٓ اف َّي َّـ َوإِ ْن ُ ْؿ إِ َّٓ َ ْ
قن﴾( ،)1و ذا ـثر جدًً ا بف ٕنٖت َ
خرص وطـ وتق ؿ أهنؿ ظذ احلؼٕ ٓ ،تهقر أن ِ
افٍ َرق ـ ٕٝٚخترج فٌرض أن ُييب اإلشالم وأن يُقن
ْٚك تدمر ٕم ٜاإلشالم ،ؿد يقجد ذا ذم زظامء افٍرق ًٕؿ ـام ؿٚل صٔخ اإلشنيالم رمحنيف اهلل ،يَنيٚل زظنيامء
ٗٓء افىقاحلػ ـثر ؿ زٕٚدؿ ،ٜفُـ عتّع حقهلؿ مـ اجلِٓ ٜومـ افًٍٓٚء ـثنير ييْنيقن أهننيؿ ظنيذ نيدى
وُيًٌقن أهنؿ ظذ رء ،ييْقن أهنؿ ظذ صقابُ ﴿ ،ؿ ْؾ َ ْؾ َُْٕ ؟ٌ ُئ ُُ ُْؿ بِ ْْ َٕٚخ َ ِ
ني َـ َأ ْظ َام ًٓ ،ا َّف ِذي َـ َو َّؾ َشني ًْ ُٔ ُٓ ْؿ
ِذم ْ ِ
ُي ًُِْ َ
ُي ًَ ٌُ َ
ُقن ُصْْ ًً )2(﴾ٚؾُثر مـ ٗٓء ييْقن أهنؿ ُيًْقن صْ ًً ،ٚوإن ـنيٚن
قن َأ َّهنُ ْؿ ُ ْ
احل َٔٚة افدُُّّ ْٕ ََٔ ٚو ُ ْؿ َ ْ
َ
رؤوس افىقاحلػ ذم أحٔٚن ـثرة يريدون ب٘حداث افٌدظ ٜضب إ َّمني ٜبنيال صنيؽ ،فُنيـ عتّنيع ـثنير منيـ
( )1إًٕٚم.116:
( )2افُٓػ.114 ،113:
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أيوني :ٚإٕنيف ٓ
افٌقؽٚء واهلّ ٟواحلَّك وافًٍٓٚء وؿِٔع افًِؿ وعتًّقن مع ٗٓء ،يَقل صٔخ اإلشنيالم ً
تقجد ضٚحلٍ ٜظْد  ٚبٚضؾ حمض ،م ٚذم ضٚحلٍ ٜتٖيت فتدظقا افْٚس إػ بٚضؾ حمض بًٌْ ٜمئ ٜبٚدئ ،ٜيَنيقل رمحنيف
اهلل :بؾ ينقبقن افٌٚضؾ بحؼ ،يٖيت إفٔٓؿ افْٚس بًٌ ٛم ٚرؾًقه مـ احلؼ فُْٓؿ خيِىقن ذا احلؼ بٚفٌٚضؾ،
يَقل :وإٓ م ٚيقجد أحد عتّع افْٚس ظِٔف وتُقن ؾِرؿ ٜوهل ٚوجقد وهل ٚـٔٚن وفٔس مًٓؿ أدٕنيك رء منيـ
احلؼ ،يَقل :يُقن ظْد ؿ رء مـ احلؼ وفُـ أطٓروا ذا احلؼ وفًٌنيقه بٚفٌٚضنيؾ ـنيام نيل ضريَني ٜأ نيؾ
افزيغ :ؾٔجئ ـثر مـ ٗٓء افْٚس إػ مـ رؾًقا ذه افراي ٜافٌٚضِ ٜوعتًّقن حقهلؿ ٕجؾ أمر منيـ احلنيؼ
مًٓؿ ثؿ تًنك وتًّك أبهٚر ؿ ظـ تِؽ إبٚضٔؾ افُثرة افتل مًٓؿ دجرد أهنؿ رؾًقا صٔ ًئ ٚمـ احلؼ ،أمٚ
أن عتًّقا ظذ بٚضؾ حمض يَقل ٓ :تقجد ؾرؿ ٜعتّع افْٚس ظِٔٓ ٚوظْد  ٚبٚضؾ حمض ،وإٕام يُقن مًٓنيٚ
نيقن﴾()1
نيؼ َو َأ ْْٕني ُت ُْؿ َت ًْ َِ ُّ َ
احلَ َّؼ بِْ ٚف ٌَٚضِ ِؾ َو َت ُْ ُت ُُّقا ْ
﴿و َٓ َت ٌِِْ ًُقا ْ
احلَ َّ
بٚضؾ ؿد صٚبقه بٚحلؼ ،و ذه ـام ؿٚل تًٚػَ :
ؾ٘هنؿ َيًٌِِقن احلؼ بٚفٌٚضؾ و ذه ضريَ ٜأ ؾ افزيغ وافوالل.
ؿٚل رمحف اهلل تًٚػ :و ق اإليامن بٚهلل ومالحلُتف وـتٌف ورشِف وافًٌ ٞبًد ادقت واإليامن بٚفَنيدر خنيره
وذه ،ؿقفف :و ق ادراد بف ،آظتَٚد افذي ظِٔف افٍرؿ ٜافْٚجٔ ،ٜاإليامن بٚهلل ومالحلُتف وـتٌف ورشنيِف وافٔنيقم
أخر واإليامن بٚفَدر ،ؿد ُي ًَ َّز ظْف بٚإليامن بٚفٔقم أخر وؿد ُي ًَ َّز ظْف بٚفًٌ ٞبًد ادقت ،افًٌ ٞبًد ادقت
ٍ
ٍ
وحًٚب وجْ ٜوٕٚر :ـؾ ذا داخؾ ذم افٔقم أخر.
جزاء
ويُقن م ٚبًده مـ
يَقل رمحف اهلل :و ق اإليامن ،اإليامن يٍننيه ـثنيرون بٖٕنيف نيق افتهنيديؼ ،و نيذا فنئس بهنيحٔح ٓ ذم
آ صىالح وٓ ذم افٌِ ٜـام حََف صٔخ اإلشالم رمحف اهلل تًنيٚػ ،ـثنير منيـ افْنيٚس يَنيقل اإلينيامن فٌني ٜنيق
افتهديؼ و ذا مْتؼ ،احلََٔ ٜوافهقاب أن اإليامن ذم افٌِ ٜفٔس جمرد افتهديؼ وإٓ ؾِق ـنيٚن اإلينيامن نيق
افتهديؼ فُٚن ـؾ مقوع وجد ؾٔف ؾًؾ آمـ يٗمـ ـٚن بٚإلمُٚن أن توع ً
بدٓ مْف صدق يهدق ،نيذا منيٚ
ي َّىرد بٚفٌِ ،ٜإ ًذا م ٚادراد بٚإليامن ذم افٌِٜ؟ اإليامن ذم افٌِ ٓ ٜيُقن جمرد افتهديؼ حتك يُقن مًف اإلؿنيرار،
اإلؿرار ادتوّـ فالَٕٔٚد ،أم ٚجمرد افتهديؼ ؾٓق بًض مًْك اإليامن وفٔس ـؾ مًْك اإلينيامن ،وهلنيذا صنئخ
اإلشالم رمحف اهلل ذم ـتٚب اإليامن ذـر أن دظقى ادرجئ ٜأن اإليامن مًْٚه افتهديؼ بٚضنيؾ منيـ حٔني ٞافٌِنيٜ
ُ
اإلًٕٚن  -وهلذا يىِؼ اإليامن ظنيذ إمنيقر
وأبىِف مـ ظدة جٓٚت ،ؾ٘ن اإليامن ؾٔف مًْك إمـ  -إٔف ُي ْٗ َم ُـ
( )1افٌَرة.42:
34

شرح العقيدة الواسطية
للشيخ عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري

افتل تٌٔ ٛويىِؼ افتهديؼ ظذ إمقر افتل تن ٚد ،ؾ٘ذا ؿٔنيؾ :ضًِني ٝافننيّس تَنيقل :صنيدؿ ٝوَٕنيقل
حز ،اإليامن يىِنيؼ ظنيذ افقنيء ادنني ٚد ويىِنيؼ ظنيذ إمنير
صدؿْٚك أم َٕقل :آمْٚ؟ صدؿْٚك ٕٕف رء ّ
افٌٚحل ،ٛهلذا دظقى أن اإليامن بًّْك افتهديؼ مىِ ًَ ٚفٔس بًِٔؿ ،بؾ افتهديؼ جنيز ٌء منيـ مًْنيك اإلينيامن،
ؾتًٍر اإليامن بٚفتهديؼ ادتوّـ فإلؿرار افذي ٓ بد مًف مـ إَٓٔٚد ق افتًٍر افًِٔؿ.
افًََّّْ ٜوب٘مجٚظٓؿ :ؿقل بٚفًِٚن واظتَٚد بٚفَِ ٛوظّؾ بٕٚرـٚن ،وؿنيد صنيْػ أ نيؾ
واإليامن ظْد أ ؾ ُّ
مج ٜظـ افًِػ افهٚفح ريض اهلل ظْٓؿ ٕن بدظ ٜاإلرجٚء طٓنيرت
آثٚرا ّ
افًََّّْ ٜذم ذا مهٍْٚت ـثرة ،ودمد ً
ُّ
بًد ؾتْ ٜابـ إصً ،ٞابـ إصً ٞخرج ظذ احلجٚج بـ يقشػ وؿٚتِف وأراد أن خيِع افًٌٔ :ٜؾٕٚتك ظِٔف
ـٌرا ممـ مع ابـ إصً ،ٞد ٚحهؾ م ٚحهؾ ذم ذه افٍتْ ٜإًٌ ٞاإلرجٚء،
احلجٚج بـ يقشػ وؿتؾ ظد ًدا ً
خرج اإلرجٚء ردة ؾًؾ د ٚوؿع مـ ؿتٚل ابـ إصً ٞمع احلجٚج ،وهلذا ـٚن خروج اإلرجٚء متَد ًم ٚؾٓق مـ
افٌدع ادتَدم ،ٜفٔس مثؾ بدظ ٜإُٕٚر افهٍٚت ،بدظ ٜإُٕٚر افهٍٚت متٖخرة ـام تَدم ظذ يد اجلًد بـ در ؿ
وافذي ؿِْ ٚؿتؾ بًد ظٚم ظؼيـ ومئ ،ٜهلذا دمد ذم ـالم افًِػ ادتَدمغ افر ّد ظذ ادرجئ ،ٜوهلذا أبنيق واحلنيؾ
ـام ذم افٌخٚري دَُّ ٚشئِؾ ظـ ادرجئ ٜروى ظـ ابـ مًًقد ريض اهلل ظْنيف احلنيدي ٞافنيدال ظنيذ بىنيالن ؿنيقل
ادرجئ ،ٜؾٚدرجئ ٜمتَدمقن وهلذا تُِؿ ظْٓؿ افًِػ ريض اهلل ظنيْٓؿ وصنيٍْ ٝادهنيٍْٚت افُثنيرة ذم أمنير
اإليامن ٕن وٌط مًٖف ٜاإليامن مّٓني ٜجنيدًً ا إذ يستني ٛظِٔٓني ٚأمنيقر ـٌنيرة ،ظْنيدٕ ٚيني ٚأخنيقة جمّقظني ٜمنيـ
ادهىِحٚت إذا وجد اخلِؾ ذم مهىِح وجد اخلِؾ ذم مَٚبِف متً ٚم ،ٚؾًْدٕ ٚمهىِح اإلينيامن يَٚبِنيف افٍُنير،
افذي ٓ يًرف تًريػ اإليامن شُٔقن ظْده خِؾ ذم افٍُر ،ظْدٕ ٚافتقحٔد يَٚبِف افؼنيك ،افنيذي ٓ يًنيرف
مًْك افتقحٔد شَٔع ظْده خِؾ ذم مًْك افؼك ،وهلذا إذا إوٌط ظْد اإلًٕٚن مًْك اإلينيامن ظنيرف افٍُنير
حََٔ ً ،ٜوإذا مل يْوٌط ؾٕ٘ف ٓ يوٌط مًْك افٍُر ،ؾّـ ؿك اإليامن ظذ رء مـ مًْٚه شَٔك افٍُنير ظنيذ
أمقرا ل ـٍري ٜظـ افٍُر ،ذا وجف اخلىقرة ،ؾًذ شنئٌؾ ادثنيٚل :افنيذيـ
رء مـ مًْٚه ،وبٚفتٚيل شٔخرج ً
ؿٚفقا :إن اإليامن ق جمرد اظتَٚد افَِ ٛو ق ظِٔف أن إصٚظرة وادٚتريدي ٜوظِٔف أ ؾ اإلرجٚء و ق افنيذي
اشتَر ظِٔف اإلرجٚء ٓح ًَ :ٚإذا ؿٚل :إن اإليامن ق افتهديؼ :مٚذا يُنيقن افٍُنير؟ يُنيقن افٍُنير منيـ جٓنيٜ
افَِ ٛؾَط ،ؾ٘ذا ؿٔؾ :إن اإليامن ق افتهديؼ ؾٚفٍُر ق اجلحقد وافتُذي ،ٛيٍْتح إصنيُٚل خىنير جنيدًً ا،
مٚذا فق أن أحدًً ا تٍِظ بٚفٍُر؟ يَقفقن :ق دخؾ مـ جٓ ٜؿٌِف اإليامن ؾال ٕخرجف إٓ مـ جٓ ٜؿٌِنيف! إٍنيتح
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بً ٛاهلل ورشقفف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ :ذا بًِٕٚف تُِؿ ْٚ :ؿٚفقا:
ذ ـٌر هبذا افتًريػ ،ؾّـ تٍِظ ّ
بٚب ّ

ش ٛاهلل تًٚػ أو أشتٓزأ بٚفؼع ؾّـ جٓ ٜتهديؼ ؿٌِف تهديؼ ؿٌِف ٍ
بٚق ؾُٔقن ظْد اهلل مٗمًًْ ٚوفُـ
إٕف إذا ّ
مـ جٓ ٜاحلُؿ افدٕٔقي ُي ُ
افًنيََّّْ :ٜـٔنيػ تَتِقٕنيف؟ إذا ـْنيتؿ
َتؾ بًْ ٚء ظذ إٔف تٍِظ بٖفٍٚظ افٍُر ،ؿنيٚل أ نيؾ ُّ
تَقفقن :إن اإليامن ق افتهديؼ وافٍُر ق اجلحقد وافتُذي ٛؾِٔس مـ حَُنيؿ أن تَتِنيقه ،إٕنيام ُيَتنيؾ إذا
أيو ،ٚوإذا ؿِتؿ إن اإلينيامن اظتَنيٚد بٚفَِني ٛيُنيقن
ؿِتؿ إن اإليامن ؿقل بٚفًِٚن :يُقن افٍُر ؿقل بٚفًِٚن ً
افٍُر مـ جٓ ٜافَِ ،ٛوإذا ؿِتؿ إن اإليامن ظّؾ يُقن افٍُر مـ جٓ ٜافًّؾ ،أم ٚأن تَقفقا :إن ادُ ًَ َّقل ظذ
جمرد افَِ ٛوخترجقا ظّؾ اجلقارح وٕىؼ افًِٚن ثؿ تَتِقٕف مـ ذه اجلٓ ٜتُقٕقن متْٚؿونيغ ،ؾّنيـ ْنيٚ
ً
ً
إصُ ٓٚظنيذ ؿنيقهلؿ
ثّٜ
وٚظ ٝادرجئ ٜووِٝ
والٓ مًًٌْٔ ٚذم ذا افٌٚب ،وأؿر افُنّري و ق مْٓؿ بٖن ّ
بٚفٍُر ،ذا اإلصُٚل أتك مـ جٓ ٜأهنؿ إن ؿتِقا أو ـٍروا مـ يتٍِظ بًِٕٚف يَقل إنيتَض ؿقفْني ٚذم اإلينيامن
ٕٕف يَقل :اإليامن ق افتهديؼ و ذا افنخص يدظل إٔف مهدق فُـ ينيتٍِظ بًِنيٕٚف ،يَنيقل :وإن ؿِْني ٚإن
ـٍرا مثؾ رمل ادهحػ  -ظًٔ ٚذا بٚهلل  -ذم مقوع افْجٚش ٜأو آشنيتٓزاء بنيٚهلل تًنيٚػ أو
ذه إمقر فًًٔ ٝ
بٌْ ّٔف ّ
ـٍرا خٚفٍْ ٚإمجٚع إ َّم ٓ ،ٜصؽ إٔف خنيالف إمجنيٚع افًنيِػ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ يَقل :إن ؿِْ ٚفًًٔ ٝ
﴿ُيِِ ٍُ َ
قن بِٚهللَِّ َمَ ٚؿنيُ ٚفقا
افهٚفح وم ٚظِٔف أ ؾ افًِؿ رمحٓؿ هلل مـ أن ذه إمقر ـٍري ،ٜوؿد ؿٚل اهلل تًٚػْ َ :
ـنيٚؾرا
َو َف ََدْْ َؿُ ٚفقا َـَِِ َّ َ ٜا ْف ُُ ٍْ ِر﴾( )1ؾدل ظذ أن اإلًٕٚن يٍُر بُِّ ٜيَقهل ،ٚـام إٔف إذا شجد فِهنيْؿ يُنيقن
ً
موىرا ـٚن وو ًً ٚآخر إٓ مـ ؿٚهل ٚوؿٌِنيف مىّنيئـ بنيٚإليامن ،ؿنيٚل أ نيؾ
و ُي ًْ َِؿ إٔف ـٚؾر إٓ أن يُقن مِج ًئٚ
ً
افًِؿ :واشتثْٚء ادُره مـ افتٍُر دفٔؾ ظذ أن مـ َؾ ًَ َؾ ؾِ ًْ َؾ ادُره و ق ؽر مِجئ وؽر جمنيز ؾٓنيق يٍُنير،
وإٓ دٚذا يًتثْل اهللُ ادُر َه ،ؿٚل اهلل تًٚػ﴿ :إِ َّٓ َم ْـ ُأ ْـ ِْر َه َو َؿ ِْ ٌُ ُف ُم ْى َّئِ ٌّـ بِ ْ ِ
ٚإل َيام ِن﴾( )2ؾّـ ؾًؾ افًٍؾ افنيذي
ـٚؾرا ٕٕف اهلل اشنيتثْك ادُنيره ٕٕنيف ُأجلنيئ إجلنيً ٚء،
رؾع افتٍُر ظـ ادُره بف و ق ؽر مُره ٓ صؽ إٔف يُقن ً
افًٔػ ظذ رؿٌتف يَٚل :اشجد فِهْؿ وإٓ ؿتِْٚك :ؾٚشتثْٚه اهلل تًٚػ مـ افًٍؾ افٍُنيري ٕن ؿٌِنيف مىّنيئـ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ـام حهنيؾ فًنيامر ريض اهلل ظْنيف
بٚإليامن ،ومـ ؿٔؾ فف :تٍِظ بٖفٍٚظ ـٍري ٜـنتؿ افَّْ ّ
أمًقه بًذاب صديد ٓ يتحِّف ؾتٍِظ ،ذا يًتثْك ٕن ؿٌِف مىّئـ بٚإليامن و ق مِجئ مُنيره ،ؾّنيـ
وإٓ ُّ
( )1افتقب.74:ٜ
( )2افْحؾ.116:
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ؾًؾ ذا افًٍؾ و ق ؽر مُره (ـِّ ٜؽر واوح )ٜيُقن ـٚؾرٕ ،ن اهلل اشتثْك ادُره ٕٕف بّثٚب ٜأف ٜذم يد
ـٚؾرا ،ؿٚل صٔخ اإلشالم :ب٘مجٚع إ َّم ٜوإن ادظنيك
َم ْـ أـر ف ،ؾّـ تٍِظ هبذه إفٍٚظ ؽر مُره ؾٕ٘ف يُقن ً
بٖن م ٚذم ؿٌِف اظتَٚد صٚحل ٛوأن تهديَف مًَْد ظِٔف افَِ ،ٛوهلذا ؿنيٚل صنئخ اإلشنيالم رمحنيف اهلل ذم ـتٚبنيف
افهٚرم ادًِقل ظذ صٚتؿ افرشقل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ؿٚل :إن حُٚي ٜؿٚهل ٚافَٚيض أبق يًنيذ ظٍني ٚاهلل ظْنيف
ًٌٕٓ ٚفٍَِٓٚء بٖن ثًّ ٜ
ـٚؾرا إٓ إذا إًَنيد ظِٔنيف ؿٌِنيف! ؿنيٚل:
ؿقٓ ًٌٕف ٕ ؾ افًِؿ ذم أن مثؾ ذا ٓ يُقن ً
فًِٔ َِؿ أن ذه احلُٚي ٜافتل ؿٚهل ٚأبق يًذ تٍَِٓ ٚمـ إٔٚس مـ ادرجئ ،ٜوٓ يُّـ أن يَْؾ ذم ذا ظـ ٍ
أحد مـ
ُْ ْ
ؿقل بٖن مثؾ ذا  -أي ؽر ادُره  -يُقن ؽر ٍ
أ ؾ افٍَف وأ ؾ افٍتقى ٌ
ـٚؾرٕ ،ن اهلل تًٚػ اشتثْك ادُره ذم
حٚل اإلـراه ؾّـ ؾًؾ افًٍؾ افذي ٕجِف اشتثْك اهلل تًٚػ ادُره  -و ق ؽر مُره  -ؾنيال صنيؽ إٔنيف يُنيقن
ـٚؾرا ،وهلذا وٌط ذه ادًٖف ٜذم ؽٚي ٜإمهٔ ٜوهلذا دَّ ٚمل توٌط ذه ادًٖف ٜشٌٌ ٝصٔ ًئ ٚمنيـ افننيَٚق داخنيؾ
ً
فًََِّّْ ،ٜإذا ؿِْ ٚإن اإليامن ؿقل واظتَٚد وؾًؾ ،ؿقل بٚفًِٚن وظّؾ بٚجلقارح واظتَٚد بٚفَِ :ٛؾ٘ن
ادًْقبغ ُّ
افٍُر يُقن بٚفَِ ٛمـ جٓ ٜاظتَٚده ،ويُقن بٚفًِٚن مـ جٕٓ ٜىَف ،ويُقن بٚجلقارح مـ جٓ ٜظِّٓني ٚإذا
ظّؾ ً
ظّال ـٍر ًي ،ٚؾ٘ن ادظك إٔف يَقل افَقل افٍُري وؿٌِف مىّئـ بنيٚإليامن و نيق ؽنير مُنيره ؾَنيٚل صنئخ
اإلشالم :ؾٓذا ُي َُ ٍَّ ُر طً ٚرا وبٚضًًْ ٚب٘مجٚع ادًِّغ ،إٕام جٚء اإلصُٚل مـ مَقف ٜخٌٔث ٜتنب ٝمـ ظنيدو اهلل
اجلٓؿ بـ صٍقان و ق أول مـ ؿٚل إن مـ شجد فِننيّس أو شنيجد فِهنيْؿ ٓ ُي َُ ٍَّ ُنير! و نيذا منيتامر منيع
ٍ
ؾٌْنيٚء
تًريػ اجلٓؿ فإليامن دٚذا؟ ٕن اجلٓؿ يَقل اإليامن ق ادًرؾ ٜجمرد ادًرؾ ،ٜؿٚل وافٍُر نيق اجلٓنيؾ،
َنيز ْل مْنيف ادًرؾني ،ٜنيذه ادَٚفني ٜإتَِني ٝإػ
ظِٔف مـ شجد فِنّس مل َت َُز ْل ظْف ادًرؾ ٜومـ شجد فِهنيْؿ مل َت ُ
ـثر مْٓؿ ذم افؼوحٚت وذم افتٍٚشر ؾتنب ٝمجِني ٜو نيذه
إصٚظرة وإن َّ
ظزوا ظْٓ ٚبٚفتهديؼ ،وصْػ ٌ
مـ اإلصُٓٚت افتل تنب ٝفًٌض ضٌِ ٜافًِؿ مجِ ٜمـ اإلصُٓٚت ادقجقدة ظْد ادرجئني ٜوظْنيد ادًىِنيٜ
تنب ٝمـ خالل ذوح احلدي ٞومـ خالل افتٍٚشر ومـ خالل ـت ٛأصنيقل افٍَنيف ،وهلنيذا يٌٌْنيل ظنيذ
ضٚف ٛافًِؿ أن يًتٍٔد مـ ذه افُت ٛويْتٍع بام ؾٔٓ ٚمع مالحي ٜاإلصُٓٚت افًَدي ٜظْد ادهْػٕٕ ،نيف
إذا ـٚن مـ ادرجئ ٜؾٕ٘ف إذا أتك إػ احلدي ٞؾًٔؼحف ظذ ضريَ ٜادرجئ ،ٜوإذا ـٚن مـ ادًىِ ٜؾٕ٘ف شٔؼنيح
احلدي ٞظذ ضريَ ٜمـ يٗوفقن افْهقص ،و ذا ادٍن و ُذا ؽر ؿ ،ؾٌٌْٔل أن يالحظ ذا وأن يونيٌط
افًََّّْ ٜؾ٘ن اإلًٕٚن يُقن ظْده رء مـ آوىراب وافتْٚؿض،
أمر إيامن ٕٕف إذا مل ُيوٌط ظذ ضريَ ٜأ ؾ ُّ
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اإليامن ؿقل وافٍُر ؿقل ،اإليامن اظتَٚد وافٍُر اظتَٚد ،اإليامن ؾًؾ وافٍُر ؾًؾ ،أم ٚأن تَقل اإليامن ؿنيقل
واظتَٚد وظّؾ وافٍُر ٓ يُقن بٚفَقل وٓ يُقن بٚفًّؾ ذا تْٚؿض ٓ ق بَقل ادرجئ ٜوٓ ق بَقل أ ؾ
افًََّّْ ٜصٚر ً
ؿقٓ مرـ ًٌ ٚمـ ؿقفغ ؾٌٌْٔل أن يالحظ ذا إمر.
ُّ
ظز ّ
وجؾ تقشع افنٔخ حمّد بـ ظثّٔغ رمح ٜاهلل تًٚػ ظِٔنيف ؾٔنيف وأطْنيف أخنيذه منيـ صنئخف
اإليامن بٚهلل ّ
ظز ّ
وجؾ؟ وادَٚم
افنٔخ ابـ شًدي رمح ٜاهلل ظِٔف ٕٕف فف مقو ًً ٚذم افتًٍر ذم م ٚافذي يتوّْف اإليامن بٚهلل َّ
يىقل م ٚظْدٕ ٚمـ افقؿ ٝمًٕ ٚتىٔع أن ٕىٔؾ ؾٔف ،فُـ اإليامن بٚهلل يتوّـ أربً ٜأمقر:
اإليامن بقجقده تًٚػ ،واإليامن بربقبٔتف ،واإليامن بٖفق ٔتف ،واإليامن بٖشامحلف وصنيٍٚتف ،وينيٖيت بني٘ذن اهلل
تًٚػ وبحقل اهلل تًنيٚػ ظنيذ رء منيـ مًنيٚحلؾ إشنيامء وافهنيٍٚت وٕحق ني ٚإن صنيٚء اهلل تًنيٚػ ؾنئام ينيٖيت
ظز ّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أهنؿ خَِقا مـ ٕقر،
ؿٚل :ومالحلُتف ،ادالحلُ ٜخِؼ مـ خِؼ اهلل ّ
وجؾ ثٌ ٝظـ افَّْ ّ
و ذه مـ آيٚت اهلل افٌٚفٌ ٜـام أن اهلل تًٚػ خيِؼ أب ٕٚٚآدم مـ ضغ ثنيؿ جًنيؾ نيذه افنيذراري افٌٚؿٔني ٜإػ ؿٔنيٚم
افًٚظ ٜمـ مٚء مٓغ ،وخِؼ اهلل تًٚػ اجلـ مـ مٚرج مـ ٕٚر ،ؾ٘ن اهلل تًٚػ خِؼ ذه ادالحلُ ٜمنيـ ٕنيقر واهلل
ظز ّ
وجؾ ،فٔس ظْد ؿ مًهنئ ،ٜؾِنئس ذم افًنيامء
ظذ ـؾ رء ؿدير شٌحٕٚف ،ذه ادالحلُ ٜمىًٔ ٜداحلّ ٜهلل ّ
قن اف َِّ ْٔ َ
مًهٔ ،ٜفنئس ذم افًنيامء منيـ يًاني ،ادًهنئ ٜذم إرض ،ؿنيٚل اهلل تًنيٚػُ ﴿ :ي ًَني ؟ٌ ُح َ
نيٚر َٓ
نيؾ َوافَّْ ََّٓ َ
ون﴾( )1ؿٚل تًٚػ ذم اخلزٕ ٜافذيـ ذم افْٚرَ :
نيٗ َم ُر َ
قن اهللََّ َمَ ٚأ َم َر ُ ْؿ َو َي ٍْ ًَ ُِ َ
﴿ٓ َي ًْ ُه َ
س َ
ون﴾( )2و نيذا
قن َمُ ٚي ْ
َي ٍْ ُ ُ
وصػ ادالحلُ ٜـِٓؿ ،ادالحلُ ٓ ٜتًا بتً ٚتً ٚو ل ذم ضٚظ ٜداحلّ.ٜ
ذـر افنٔخ رمحف اهلل أن اإليامن بٚدالحلُ ٜيتوّـ اإليامن أربً ٜأمقر:
إمر إول :اإليامن بقجقد ؿ.
إمر افثٚين :اإليامن بام ظِّْ ٚمـ صٍٚهتؿ ،ـَدرهتؿ ب٘ذن اهلل تًٚػ ظذ افتنُؾ وأهنؿ ذوو أجْحني ٜـنيام
﴿احلّدُُ هللَِّ َؾٚضِ ِر افًامو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض َجِ ٚظ ِؾ ادَْ َالحلِ َُ َُِ ٜر ُش ًال ُأ ِ
نيال َ
ويل َأ ْجِْ َح ٍَ ٜم ْثََْنيك َو ُث َ
نيٚع
ث َو ُر َب َ
َّ َ َ
ذـر اهلل تًٚػ ْ َ ْ
َي ِزيدُُ ِذم ْ
اخلَ ِْ ِؼ َمَ ٚي َنُ ٚء﴾( )3صٍٚت ـثرة فِّالحلُ.ٜ

( )1إٌٕٔٚء.21:
( )2افتحريؿ.6:
( )3ؾٚضر.1:
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افثٚف :ٞاإليامن بام ظِّْ ٚمـ أظامهلؿ ،وأظامهلؿ ظِٔٓؿ صِقات اهلل وشنيالمف ٕقظنيٚن :افْنيقع إول ظنيٚم
ينسك بف مجٔع ادالحلُ ٜمـ جزيؾ ومـ بًده مـ ـؾ مالحلُ ٜافرب شنيٌحٕٚف وتًنيٚػ ،و نيق افىٚظني ٜافداحلّنيٜ
مًتّرة ،ؿٚل ّ
نيجد
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :م ٚمـ مقوع أربع أصٚبع إٓ ومِؽ واوع رأشف شٚجدًً اش ؾٓنيؿ ُش َّ
س ،أمنيٚ
هلل تًٚػ ُر َّـَّع ذم ظٌٚدة مًتديّ ،ٜثؿ إهنؿ ٓ يٍسون ،اإلًٕٚن ٓ بد فف مـ راح ،ٜفق واصؾ افًٌنيٚدة َؾني َ َ
س َ
ؿ ـام ؿٚل تًٚػُ ﴿ :ي ًَ ؟ٌ ُح َ
ون﴾( )1م ٚظْد ؿ ؾتقر أبدًً ا ظِٔٓؿ صِقات اهلل وشالمف.
قن اف َِّ ْٔ َؾ َوافَّْ ََّٓ َٚر َٓ َي ٍْ ُ ُ
إمر افرابع :اإليامن بام ظِّْ ٚمـ أشامحلٓؿ ،وأشامؤ ؿ مْٓ ٚم ٚظِّْنيٚه ـجزينيؾ ومُٔٚحلٔنيؾ وإهاؾٔنيؾ
ومٚفؽ وؽر ؿ ممـ ثٌت ٝأشامؤ ؿ ،وافٌَٕٔٗ ٜمـ هبؿ ً
إمج ،ٓٚوادالحلُ ٜخِؼ ـثنير فٌِٚينيُ ٓ ،ٜيهنئٓؿ إٓ
اهلل ،ؿٚل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ د ٚذـر افٌٔ ٝادًّقر« :ثؿ رؾع يل افٌٔ ٝادًّنيقر ،وإذا نيق يدخِنيف ـنيؾ ينيقم
نيق﴾( )2إذا
﴿و َمَ ٚي ًْ َِ ُؿ ُجُُْق َد َر ؟ب َؽ إِ َّٓ ُ َ
شًٌقن أفػ مِؽش ـؾ يقم ظدد ٚحلؾ ٓ ُئط بف إٓ اهلل ،ؿٚل تًٚػَ :
خرجقا مل يًقدوا ،يًْل يُقن ذم يقم شًٌقن أفػ ثؿ مـ افٌد شًٌقن أف ًٍ ٚؽر افًًٌغ افذيـ ـٕٚقا بٕٚمس
وؽر افًًٌغ افذيـ ـٕٚقا بٚفٔقم ،ؽدًً ا يدخؾ شًٌقن أفػ ؽر افًنيًٌغ إفنيػ افنيذيـ ذم افٔنيقم ،و ُنيذا،
وهلذا جٚء ذم افروايٚت أن مالحلُ ٜافًامء إذا بً ٞاهلل تًٚػ اخلِؼ ٕزف ٝمالحلُ ٜافًامء و ل ظذ ظدد اإلٕس
أو ؿٚل ظذ ظدد اجلـ ،مالحلُ ٜافًامء إوػ ؾَط ،ؾتٖيت مالحلُ ٜافًامء افث ٜٕٔٚبًد ؿ ،ثؿ افثٚفث ٜثؿ افرابً ٜثؿ
اإل ْٕ ِ ِ
اخلٚمً ٜثؿ افًٚدش ٜثؿ افًٚبً ٜؾٔحٔىقن مجٔ ًً ٚهبؿ إحٚض ً ٜتٚمَ ﴿ ٜيَ ٚم ًْ َؼ ِْ
اجل ؟ـ َو ْ ِ
اش َت َى ًْ ُت ُْؿ﴾ منيٚ
ْس إِن ْ
َ
ٚر افًامو ِ
ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض َؾُ ٍُ ْٕ ٚذوا﴾(ُ )3ئط هبؿ ادالحلُ ٜإحٚض ٜتٚمني،ٜ
يُّـ أن يًتىًٔقا ﴿ َأ ْن َتْْ ٍُ ُذوا م ْـ َأ ْؿ َى ِ َّ َ َ
ؾٚدالحلُُ ٓ ٜئط بًدد ؿ إٓ افذي خَِٓؿ شٌحٕٚف.
ذه إمقر إربً ٜافتل ذـر  ٚرمحف اهلل تًنيٚػ ذم اإلينيامن بٚدالحلُني ،ٜومقونيقع ادالحلُني ٓ ٜصنيؽ إٔنيف
مقوقع ـٌر وظئؿ ويست ٛظِٔف ثامر ؾهِٓ ٚرمحف اهلل تًٚػ ذم ُـُتٕٔٚ ٛؾع جدًً ا اشّف ذح أصقل اإليامن،
جٔد ذا افُتٚب وٕٚؾع وؾٔف تًٔر وتًٓٔؾ دًٚحلؾ اإليامن افًت ٜذه.

( )1إٌٕٔٚء.21:
( )2اددثر.31:
( )3افرمحـ.33:
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ذه إرـٚن افًت ٜاإليامن بٚهلل ومالحلُتف وـتٌف ورشِف وافٔقم أخر واإلينيامن بٚفَنيدر :تًنيّك أرـنيٚن
ف هب ٚافًَٔنيدة ،ؾتَنيقل افًَٔنيدة اإلشنيالمٔ ٜنيل اإلينيامن بنيٚهلل
اإليامن وتًّك أصقل اإليامن ،وفؽ أن ُت ًَ ؟ر َ
ومالحلُتف وـتٌف ورشِف وافٔقم أخر واإليامن بٚفَدرٕ ،ن مًٚحلؾ آظتَٚد ل ذم نيذه ادًنيٚحلؾ ،ؾٚفتقحٔنيد
ً
مثال وم ٚيتًِؼ بام يوٚده مـ افؼك وؽره ـِف داخؾ بّقونيقع اإلينيامن بنيٚهلل ،مقونيقع اإلينيامن بٚفرشنيؾ،
حََٔ ٜافُّْ ٌُّّقة ،دٓحلؾ افُّْ ٌُّّقة ،حَقق افرشقل ّ
افهنيالة
ٌَّنيل ظِٔنيف ّ
صذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ ،حَنيقق أصنيحٚب افَّْ ّ
وافًالم ،ـؾ ذا يدخؾ ذم مقوقع اإليامن بٚفرشؾ ،يذـر ،مْنيف منيٚ
ٌَّل ظِٔف ّ
افهالة ّ
وافًالم ،حَقق آل افَّْ ّ
ّ
يُقن أصٚف ٜومْف م ٚيُقن تٌ ًً ،ٚؾًّٚحلؾ آظتَٚد ل ذه ،ؾنٔخ اإلشالم رمحف اهلل ؿنيٚل :ؾٚظتَنيٚد افٍرؿنيٜ
افْٚجٔ ٜق اإليامن هبذه إصقل افًت.ٜ
وافًنيالم واإلينيامن هبنيٚ
ؿٚل :وـتٌف ،افُت ٛل افتل إٔزهل ٚاهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ظذ رشِف ظِٔٓؿ ّ
افهالة ّ
يت وّـ بخًّ ٜأمقر ،ذـر رمحف اهلل تًٚػ مْٓ ٚأربً ٜوواؿع إمر أهن ٚمخً ،ٜاإلينيامن بٚفُتني ٛاإلينيامن بٖهننيٚ
ً
إمجني ،ٓٚوأشنيامء
ٕزف ٝمـ ظْد اهلل ح ًَ ٚذا إول ،افثٚين :اإليامن بام ظِّْ ٚمـ أشامحلٓ ٚوم ٚمل ًِٕؿ ٕٗمـ هبنيٚ
ً
إمجني ٓٚؿنيٚل اهلل
افُت ٛافتل ًِّٕٓ ٚمثؾ افَرآن وافتقراة واإلٕجٔؾ وافزبقر وافهحػ وم ٚمل ًِٕؿ ٕٗمـ بنيف
تًٚػُ ﴿ :ؿ ْؾ آ َمْْ ُْ ٝبِ َام َأ ْٕ َْز َل اهللَُّ ِم ْـ ـِ َت ٍ
َٚب﴾( ،)1افثٚف :ٞتهديؼ م ٚصح منيـ أخٌٚر ني ،ٚأخٌنيٚر نيذه افُتنيٛ
ؾٚفَرآن ـِف حؼ فُـ افُت ٛادقجقد ؾٔٓ ٓ ٚصؽ إٔف حؼ بال ري ٛحٔ ٞإٔزفف اهلل فُنيـ ٕن أ نيؾ افُتنيٚب
صٚرو ا يؤٍقن أصٔٚء مـ ظْد ؿ ويًٌْقهن ٚفُت ٛاهلل صٚر ٓ بد مـ افتَٔٔدَٕ ،قل :اإلينيامن بنيام صنيح منيـ
أخٌٚره أي مم ٚق ؾًٔٓ ٚ
ؾًال أم ٚم ٚأوٚؾقه واؾسوه ؾٕ٘ف ذم واؿع إمر فٔس مـ إخٌٚر افتل إٔزهل ٚاهلل ،وهلنيذا
ٌَّنيل ّ
صنيذ اهلل
ئَد هبذا افَٔد اإليامن بام صح أخٌٚر  ،ٚافرابع :افًّؾ بٚفُتٚب افذي إٔزل إفْٔ ٚو ق ـتٚب افَّْ ّ
ظِٔف وش ِّؿ افذي إٔزفف اهلل تًٚػ و ق افَرآن ،أمر خٚمس يتًِؼ بٚفُت ٛذـنيره افننئخ رمحنيف اهلل ذم مقاونيع
أخرى فُـ ـٚن يٌٌْل أن ُيذـر ذم ذا ادقضـ وؿد ٕ ٌّف ظِٔف افنٔخ حٚؾظ احلُّل رمحف اهلل ذم مًٚرج افٌَقل
ظْد اإليامن بٚفُت ٛمع ذه إمقر إربً ٓ ٜبد مـ اإليامن أن اهلل تُِؿ هب ٚشٌحٕٚفَٕ ٕٕٚ ،نيقل :ـتني ٛاهلل
ٕن اهلل تُِؿ هب ٚشٌحٕٚف ،افرب تٌٚرك وتًٚػ ق افذي تُِؿ بٚفَرآن تُِؿ بٚفتقراة تُِؿ بٚإلٕجٔؾ ؾٓذه ل
ـت ٛاهلل هلذا ًٌُُٕ ٝإػ اهلل ٕن اهلل ق افذي تُِؿ هب.ٚ
( )1افنقرى.15:
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أيو ٚو ق ؿري ٛمـ مقوقع اإليامن بٚفُت ،ٛاإليامن بٖهنؿ
اإليامن بٚفرشؾ يتوّـ اإليامن بخًّ ٜأمقر ً
مرشِقن مـ ظْد اهلل ح ًَ ،ٚافثٚين :اإليامن بام ظِّْ ٚمـ أشامحلٓؿ وم ٚمل ًِٕؿ ٕٗمـ بف ً
إمج ،ٓٚوافذيـ ُذـروا مـ
ً
إمجني ٓٚؿنيٚل تًنيٚػ:
وافًالم ذم افَرآن مخً ٜوظؼون ،ومـ مل ًِٕؿ مْٓؿ ٕنيٗمـ بنيف
إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ ّ
افهالة ّ
ِ
ِ
ص َظ َِ ْٔ َؽ﴾( ،)1ورشؾ اهلل تًٚػ ظدد ـٌر جنيدًً ا ٕن اهلل تًنيٚػ
﴿مْْ ُْٓ ْؿ َم ْـ َؿ َه ْهَََْ ٚظ َِ ْٔ َؽ َومْْ ُْٓ ْؿ َم ْـ َمل ْ َٕ َْ ُه ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ذر ريض اهلل ظْف ظنيدد إٌٕٔنيٚء
﴿وإِ ْن م ْـ ُأ َّم ٜإِ َّٓ َخ َال ؾ َ
يَقلَ :
ََٕٔٓ ٚذ ٌير﴾( )2وجٚء ذم احلدي ٞافذي رواه أبق ٍّ
وافًالم ؾٔف بٔٚن أن إٌٕٔٚء بٕٚفقف ظدد ـٌر جدًً ا وأن افرشؾ ثالثّئ ٜوبوًٜ
وظدد افرشؾ ظِٔٓؿ ّ
افهالة ّ
ظؼ ،فُـ اختِػ أ ؾ افًِؿ ذم إشْٚد ذا احلدي ،ٞمْٓؿ مـ يوًٍقه ومْٓؿ مـ يهححف ،فُـ ٓ رينيٛ
نيال ؾِٔٓنيِ َٕ ٚ
ٍ
ِ
َنيذ ٌير﴾،
﴿وإِ ْن مني ْـ ُأ َّمني ٜإِ َّٓ َخ َ َ
أن ظدد إٌٕٔٚء وافرشؾ ـثر جدًً ا ٕن إمؿ م ٚـُ ٕٝٚختذ مـ ٕذير َ
أيو ٚـام ؿِْ ٚذم افُت ،ٛاخلٚمس :افًّؾ بؼع مـ ُأرشنيؾ إفْٔني ٚمنيْٓؿ
افرابع :تهديؼ م ٚصح مـ أخٌٚر ؿ ً
صِقات اهلل وشالمف ظِٔف ،ذا افرابع ،إول :اإليامن بٖهنؿ مرشِقن مـ ظْد اهلل ح ًَني ،ٚافثنيٚين :اإلينيامن بنيام
ظِّْ ٚمـ أشامحلٓؿ وم ٚمل ًِٕؿ ٕٗمـ بف ً
إمج ،ٓٚافثٚف :ٞتهديؼ م ٚصح مـ أخٌٚر ؿ ،افرابع :افًّنيؾ بؼنيع
مـ أرشؾ إفْٔ ٚمْٓؿ ،اخلٚمس  -و ذا افذي ذـره افنٔخ حٚؾظ رمحف اهلل  :-اإليامن بٖهنؿ بٌِقا م ٚأرشِقا بف
مل يزيدوا ومل يَْهقا ظِٔٓؿ صِقات اهلل وشالمف.
ٌَّل ممَ ٚـ ُث َر ـال ُم أ ؾ افًِؿ رمحٓؿ اهلل تًنيٚػ
تُِؿ أ ؾ افًِؿ ظـ مًْك افرشقل ،ومقوقع افرشقل وافَّْ ّ
ٌَّل وأن افرشٚف ٜدرج ٜأرؾع مـ افُّْ ٌُّّقة،
ٌَّل وافرشقل ،فُـ ٓصؽ أن افرشقل أؾوؾ مـ افَّْ ّ
ؾٔف وافٍرق بغ افَّْ ّ
ٌل منيـ أوحنيل إفٔنيف بؼني ٍع ومل ينيٗمر بتٌٌِٔنيف ،أمنيٚ
مـ أ ؾ افًِؿ  -و ق افَقل ادنٓقر  -مـ يَقل :إن افَّْ ّ
ِ
ٌَّل ق ذم أمر افنيٌالغ،
افرشقل ؾٓق افذي أوحل إفٔف بؼع و ُأمر بتٌٌِٔف ،ؾٚفٍرق ظْد ؿ بغ افرشقل وبغ افَّْ ّ
ٌَّل ذم أمر افقحل ـالمه ٚؿد أوحك اهلل إفٔف ،فُـ افٍرق أن افرشقل يٗمر بٚفٌالغ وأن
يًْل يتٍؼ افرشقل وافَّْ ّ
افٌْنيقات ً
ؿنيقٓ
ٌل ٓ يٗمر بٚفٌالغ ،ذا ق افَقل ادْتؼ ادنٓقر ،اختٚر صٔخ اإلشالم رمحف اهلل ذم ـتٚب
ّ
افَّْ ّ
ٌَّل وافرشقل ذـر ؾٔف أن افرشقل ق مـ ُأرشؾ إػ ؿنيق ٍم خمنيٚفٍغ
ـٖٕف واهلل أظِؿ أؿقى وأدق ذم افٍرق بغ افَّْ ّ
﴿و َمنيٚ
ٌَّل ٓبنيد أن ُيرشنيؾ فَنيقل اهلل تًنيٚػ َ
ٌَّل ؾٓق مـ ُأرشؾ إػ ؿق ٍم مٗمْغ واشتدل ظذ أن افَّْ ّ
ـٍٚر أم ٚافَّْ ّ
( )1ؽٚؾر.78:
( )2ؾٚضر.24:
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َأرش ََِِْْ ٚم ْـ َؿ ٌِِْ َؽ ِم ْـ رش ٍ
افن ْٔ َى ُ
قل َو َٓ ٌََِٕ ٍّل إِ َّٓ إِ َذا َمت َََّّْك َأ ْف ََك َّ
ٚن ِذم ُأ ْمِْ َّٔتِ ِف﴾( )1أي ٜؿنيٚل رمحنيف اهلل :ؾنيذـر اهلل
َ ُ
ْ َ
ً
ٌَّل يُنيقن ذم ؿنيقم منيٗمْغ،
ٌَّل ،ؿٚل :فُـ افٍرق أن افَّْ ّ
إرش ٓٚي ًُ ُّؿ آثْغ ؾذـر إرشٚل افرشقل وإرشٚل افَّْ ّ
ؾٓق مثؾ ادُ َج ؟د؟ ِد فرشٚف ٜمـ ؿٌِف ،أم ٚافرشقل ؾرشؾ إػ ؿق ٍم ـٚؾريـ ،وهلذا مّٓ ٜافرشنيقل أـنيز ،واشنيتدل
ِ
ُي ُُ ُُؿ ِ َهب ٚافٌََِّّْ ُّٔ َ
قن ا َّف ِذي َـ َأ ْش َِ ُّقا﴾( )2افتنيقراة ذيًنيٜ
رمحف اهلل بَقفف تًٚػ ﴿إِ َََّّٕ ٚأ ْٕ َْز ْفََْ ٚاف َّت َّْق َرا َة ؾ َ
ُقر َ ْ
ٔٓ ُ ٚدًً ى َو ُٕ ٌ
مقشك ،ومقشك ظذ ذا افتًريػ ٓ صؽ إٔف رشقل  -ق رشقل ظْد اجلّٔع  -يَقل اهلل ذم ذيً ٜمقشك
ِ
ُي ُُ ُُؿ ِ َهب ٚافٌََِّّْ ُّٔ َ
قن﴾ ؿٚل رمحف اهلل :ؾُٚن إٌٔٔٚء بْل
افتل إٔزهل ٚاهلل ذم افتقراة ﴿إِ َََّّٕ ٚأ ْٕ َْز ْفََْ ٚاف َّت َّْق َرا َة ؾ َ
ُقر َ ْ
ٔٓ ُ ٚدًً ى َو ُٕ ٌ
إهاحلٔؾ ُيُّقن بؼيً ٜمقشك ،وـٚن افنٖن ذم بْل إهاحلٔؾ ـام ؿنيٚل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ« :ـنيٚن بْنيل
ُنيؿ ِ َهبنيٚ
إهاحلٔؾ ـِام ِؽ ٌٕل َخ َِ ٍَ ُف ٌٕلش ؾُ ٕٝٚإٌٕٔٚء ؾٔٓؿ ـثر واهلل تًٚػ يَنيقل ذم افتنيقراة ْنيْ َ :ٚ
﴿ُي ُُ ُ
افٌََِّّْ ُّٔ َ
ٌَّل يُقن بّثٚب ٜادجدد فؼع مـ ؿٌِف ويُنيقن تٚب ًًني ٚفِرشنيقل
قن﴾ ومقشك رشقل ؿٚل ؾدل ظذ أن افَّْ ّ
ؿٌِف ،وٓ يًْل ذفؽ إٔف ٓ يقحك إفٔف بؾ يقحك إفٔف ،ؾٓق صٚر ٌٕ ًّٕٕٔ ٚف يقحك إفٔف فُـ يُقن تٚب ًً ٚدـ ؿٌِف.
ذـر مًٖف ٜمّٓ ٜجدًً ا و ل أن افرشقل فٔس بٚفيورة أن يٖيت بؼيً ٜجديدةٕ ،ن مـ أ ؾ افًِنيؿ منيـ
ٌَّل ق مـ يُقن تٚب ًً ٚدـ ؿٌِف ،ؿٚل :فٔس ٓز ًمٕ ٚن افرشنيقل ؿنيد
يَقل افرشقل مـ يٖيت بؼيً ٜجديدة وافَّْ ّ
ِ
ِ
ِ
نيح َ
ٚق
ٔؿ َوإِ ْش َ
وافًالم َ
يٖيت بؼيً ٜمـ ؿٌِف واشتدل ظذ ذا بٔقشػ ظِٔف ّ
﴿وا َّت ٌَ ًْ ُ ٝم َِّ َ ٜآ َبٚحلل إِ ْب َرا َ
افهالة ّ
وافًالم فُ ّـ اف ٍَ ْر َق أن يقشنيػ ظِٔنيف
قب﴾( )3ؿٚل :ؾُٚن يقشػ ظذ ذيً ٜإبرا ٔؿ ظِٔٓؿ ّ
َو َي ًْ َُ َ
افهالة ّ
وافًالم ؿد بً ٞدخٚفٍغ ؾٚفوٚبط ظْده رمحف اهلل ٕقع ادًٌقث إفٔٓؿ ؾ٘ن ُبً ٞإػ ؿقم مٗمْغ ؾٓق
ّ
افهالة ّ
ٌٕل وإن ُبً ٞإػ خمٚفٍغ ؾٓق رشقل ،ومـ أ ؾ افًِؿ مـ خيتٚر افَقل افثٚين أن افٍرق ق أمر اإلٌٕٚء ذا ؾ
يُقن بًده أمر بٚإلبالغ ؾ٘ن ُأ ِمر بٚفٌالغ ؾٓق رشقل وإن مل ُيٗمر بٚفٌالغ ؾٓق ٌٕل.
ً
مٍهال بني٘ذن اهلل تًنيٚػ.
ؿٚل رمحف اهلل :وافًٌ ٞبًد ادقت يٖيت افُالم إن صٚء اهلل تًٚػ ظذ افٔقم أخر
ؿٚل :واإليامن بٚفَدر ،اإليامن بٚفَدر يٖيت افُالم ظِٔف م ً
ٍهال ب٘ذن اهلل تًٚػ.

( )1احل.52:ٟ
( )2ادٚحلدة.44:
( )3يقشػ.38:
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ظز ّ
وجؾ بٔ ًًٕٚ ٚفُقن اخلنير وافؼني منيـ
ذ ،ؿٚل اهلل ّ
ؿٚل :خره وذه ،ؾٚفَدر ؾٔف م ٚق خر وؾٔف م ٚق ّ
ظْده وافًٔئ ٜواحلًْ ٜـِٓ ٚمـ ظْدهُ ﴿ :ؿ ْؾ ُـ ٌُّؾ ِم ْـ ِظْْ ِْد اهللَِِّ﴾( )1ؾٚهلل تًٚػ ق افذي ُي ََد؟؟ ُر اخلر و ق افنيذي
افؼ بال صؽ وٓ تَع ُتريُ ٜوٓ تًُْٔ ٜذم افًاموات وٓ ذم إرض إٓ بّنٔئ ٜاهلل شٌحٕٚف وتًنيٚػ،
ُي ََد؟؟ ُر ّ
افؼ ُي ََد؟؟ ُر ُه حلُّ ٜبٚفٌ ،ٜؾِٓذا ٓ ُي ََد؟؟ ُر اهلل شٌحٕٚف افؼ ظٌ ًث ٚحٚصنيٚه تًنيٚػ ،ؾّنيـ
فُـ اهلل تًٚػ حغ ُي ََد؟؟ ُر ّ
افؼ حؼ وحُّ ٜبٚفٌ ،ٜوفٔس ذم أؾًٚفف تًٚػ م ٚيُّنيـ
فِؼ ٓ صؽ أن تَدير اهلل هلذا ّ
جٓ ٜتَدير اهلل تًٚػ ّ
أن ُيقصػ شٌحٕٚف وبحّده بٚفًٌد ظـ احلُّ ٜحٚص ٚهلل مـ ذفؽ ،وهلذا ؿٚل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :وافؼني
حمو ٚبؾ ُي ََد؟؟ ُر ُه حلُّ ،ٜؾٚدهٚب افذي أصٚب ادًنيِّغ ذم أحنيد ٓ
فٔس إفٔؽش ٕن اهلل تًٚػ ٓ ُي ََد؟؟ ُر ُه ظٌ ًثً ٚ
صؽ إٔف ـٚن صٔ ًئً ٚ
اشنيّف حلُّني ٜبٚفٌنيٜ
ظز
جِال
وظئام وشامه اهلل بٚدهٌٔ ،ٜؿدََّّ َر ُه اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ وصٚءه َّ
ُ
ً
﴿ َأ َودَََّ ٚأ َصَ ٚب ْت ُُ ُْؿ ُم ِهٔ ٌَ ٌَ ٜؿدْْ َأ َص ٌْ ُت ُْؿ ِم ْث َِ ْٔ َُٓ ٚؿ ِْ ُت ُْؿ َأ ََّّٕك َ َذا ُؿ ْؾ ُ َق ِم ْـ ِظْْ ِْد َأ ْٕ ٍُ ًِ ُُ ُْؿ﴾( )2يًْل إٔتؿ افًنيٌ ٛؾٔنيف،
ـام ؿٚل شٌحٕٚف﴿ :و َظهٔ ُتُؿ ِمـ بً ِد مَ ٚأرا ُـُؿ مِ ُ ٚ
ُت ٌُّ َ
قن﴾( )3ؾِام حهؾ م ٚحهؾ مـ افرمٚة ريض اهلل تًنيٚػ
َ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ َ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ؿنيٚل« :امُثنيقا ْني ٚوإن ختىٍتْنيٚ
ظْٓؿ وأرو ٚؿ حغ ٕزفقا ؿٌؾ أن يرشؾ إفٔٓؿ افَّْ ّ
افىر ٓ ،تزحقا مُُٕٚؿ ،إن رأيتّق ؿ طٓروا ظِْٔ ٚؾال ُتًُْٔقٕٚشٕ ،ن اجلٌنيؾ ـنيٚن خيننيك ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف
وش ِّؿ مْف أن يٖيت افٍُٚر مـ جٓتف ،وأمر ؿ أن يٌَقا ؾِام ٕزفقا ظِٔٓؿ روقان اهلل صٚر ذفنيؽ ٕنيقع مًهنئٜ
ؿٚل تًٚػ﴿ :و َظهٔ ُتُؿ ِمـ بً ِد مَ ٚأرا ُـُؿ مِ ُ ٚ
ُت ٌُّ َ
قن﴾( )4ؾَدََّّ َر اهللُ ادهٌٔ ََ ﴿ ٜأ َودَََّ ٚأ َصَ ٚب ْت ُُ ُْؿ ُم ِهنئ ٌَ ٌَ ٜؿنيدْْ َأ َصني ٌْ ُت ُْؿ
َ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ْ َ
نيذ ُـ ؟
ِم ْث َِ ْٔ َُٓ ٚؿ ِْ ُت ُْؿ َأ ََّّٕك َ َذا ُؿ ْؾ ُ َق ِم ْـ ِظْْ ِْد َأ ْٕ ٍُ ًِ ُُ ُْؿ﴾( )5أي بًنيٌٌُؿ ،منيٚذا ؿنيٚل بًنيد ٚ؟ ﴿إِ َّن اهللََّ َظ َ
ر ٍء
ُنيؾ َ ْ
اجلًّ ِ
ِ
ظز ّ
وجؾ ٓ ،صؽ إٔف
ٚن َؾٌِِ٘ ْذ ِن اهللَِِّ﴾(ّ )7
﴿و َمَ ٚأ َصَ ٚب ُُ ُْؿ َي ْق َم ا ْف َت ََك ْ َ ْ َ
َؿد ٌير﴾( )6ق افذي ؿدََّّ َر َ ٕٕ ٚف ؿٚلَ :
افؼ حلُّ ،ٜؿٚل أ ؾ افًِؿ :مـ جٓ ٜافتَنيدير أيت
إٔف ب٘ذٕف وب ََدََ ِره ،ؾ ُٔ ََد؟؟ ر شٌحٕٚف اخلر
وافؼ فُـ ُي ََد؟؟ ُر ّ
ّ
ً
ذا
مـ اهلل ٓ صؽ إٔف حؼ وخر ٕن اهلل ؿدََّّ َره ووؿع ذم مقؿًف ،مـ جٓ ٜادَدور افذي يَع
مٍْهنيال يُنيقن ً
( )1افًْٚء.78:
( )2آل ظّران.165:
( )3آل ظّران.152:
( )4آل ظّران.152:
( )5آل ظّران.165:
( )6آل ظّران.165:
( )7آل ظّران.166:
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ِ
افًدد افٌُر مْٓؿ ريض اهلل ظْٓؿ وادهٚب افذي حهؾ ظِٔٓؿ صديد ٓ صؽ إٔنيف
مثؾ م ٚوؿع ذم أحدَ ،ؿ ْت ُْؾ
صديد فُْف وؿع مقؿًف ،ؿٚل أ ؾ افًِؿ :مثٚفف ؿىع يد افًٚرق ،ؾٌس يد افًٚرق مـ حّٔ ٞ
ادحؾ وإبٕٚني ٜينيده
خر ،ويٖيت إن صٚء اهلل افُنيالم
ذ بٚفًٌْ ٜإفٔف ق فُـ مـ جٓ ٜاحلؼ وافًدل واحلُؿ افهقاب ٓ صؽ أهنٌ ٚ
ظذ تٍٚصٔؾ أخرى شٖٔيت بًقن اهلل تًٚػًٕ ،ؿ.
ُت ِر ٍ
ػ بِ ِف َٕ ٍْ ًَ ُف ِذم ـِتَٚبِ ِف َوبِ َام َو َص ٍَ ُف بِ ِف َر ُشق ُف ُف ِم ْـ َؽ ْ ِ
اإل َيام ِن بِٚهللَِّ ْ ِ
َو ِم َـ ْ ِ
ينيػ َو َٓ َت ًْىِ ٍ
ٔنيؾ،
اإل َيام ُن بِ َام َو َص َ
نير َ ْ
ِ
ِ ِِ
و ِمـ َؽ ِر َتُِْٔ ٍ
ِ
ٔػ َو َٓ َمتْثِ ٍ
نير﴾(َ ،)1ؾ َ
ٔؾَ ،ب ْؾ ُي ْٗ ِمْ َ
نيال
افًنيّ ُ
ر ٌء َو ُ َق َّ
َ ْ ْ
ٔع ا ْف ٌَه ُ
ُقن بِ َٖ َّن اهللََّ ُش ٌْ َحُ َٕ ٚف ﴿ َف ْٔ َس ـَّ ْثِف َ ْ
قن َظْْف م ٚوص َ ِ
قن ا ْفَُِِؿ َظـ مق ِ
او ًِ ِفَ ،و َٓ ُي ِْ ِحدُ َ
ُي ؟ر ُؾ َ
ون ِذم َأ ْش َام ِء اهللَِّ َوآ َيٚتِ ِفَ ،و َٓ ُي َُ ؟ٔ ٍُ ْق َن
َ ْ ََ
َيْْ ٍُ َ ُ َ َ َ
ػ بِف َٕ ٍْ ًَ ُفَ ،و َٓ ُ َ
قن ِص ٍَٚتِ ِف بِ ِه ٍَ ِ
َو َٓ ُي َّ ؟ث ُِ َ
ٚت َخ ِْ َِ ِف.
.......................
ًٕؿ ،يَقل رمحف اهلل :ومـ اإليامن بٚهلل اإليامن بام وصػ بف ًٍٕف ،اإليامن بام وصػ اهلل تًٚػ بنيف ًٍٕنيف،
مـ اإليامن ،يًْل بًض مـ اإليامن ،مـ ْ ٚتًٌٔؤ ،ٜمـ اإليامن بٚهلل تًٚػ أن تهٍف بام وصػ اهلل تًنيٚػ بنيف
ًٍٕف ،وأيـ ٕجد وصػ اهلل تًٚػ فًٍْف؟ ذم ـتٚبف أو ؾٔام وصٍف بف رشقفف ّ
صذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ ادٌِنيغ ظنيـ
ربف.
ً
أوٓ اظِؿ أن ذه إوصٚف افتل وصػ اهلل تًٚػ هبًٍٕ ٚف و ذه إشامء افتل شّك اهلل تًٚػ هبًٍٕ ٚنيف
﴿وهللَِّ ْإَ ْش َنيام ُء
ؿد ّبغ اهلل شٌحٕٚف ذم ـتٚبف أهن ٚظذ أظذ مني ٚتُنيقن منيـ افُنيامل ،ؿنيٚل شنيٌحٕٚف ذم إشنيامءَ :
حلًْك و ل افتنيل بٌِني ٝذم
حلًْ )ٜبؾ ا ُ
احل ًََْْك﴾( )2واحلًْك اشؿ تٍؤؾ ومل يَؾ شٌحٕٚف (وهلل إشامء ا َ
ُْ
﴿وهللَِّ ا َْد َث ُؾ ْإَ ْظ َذ﴾( )3ادثؾ ادنيراد
احلًـ أظيّف وأظاله ،أم ٚإوصٚف ؾٚحٍظ ذه أي ٜو ل ؿقفف تًٚػ َ
أيو ،ٚمٚذا تالحظ؟ أن إشامء وافهٍٚت م ًًنيُ ٚذـِ َنير
بف افقصػ أي هلل افقصػ إظذ ،إظذ اشؿ تٍؤؾ ً
اشؿ افتٍؤؾ ،ومل يَؾ شٌحٕٚف (وهلل ادثؾ افًٚيل) بؾ ؿٚل إظذ ،ود ٚذـر إشامء مل يَنيؾ (وهلل إشنيامء
ؾُٔٓ ٚ

( )1افنقرى.11:
( )2إظراف.181:
( )3افْحؾ.61:
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احل ًََْْك﴾( )1ؾدل ظذ أن م ٚوصػ اهلل بف ًٍٕف أو شّك بف ًٍٕنيف إٔنيف ظنيذ
حلًْ ،)ٜبؾ ؿٚلَ :
﴿وهللَِّ ْإَ ْش َام ُء ْ ُ
ا َ
أظذ م ٚيُقن مـ افُامل وافًيّ ٜواجلالل هلل رب افًٚدغ.
ف ظٌنيٚده بًٍْنيف ،هلنيذا ؿنيٚل
وصػ بف ًٍٕف ذم ـتٚبف ،دٚذا وصػ اهلل ًٍٕف وشّك ًٍٕف ذم ـتٚبنيف ف ُٔ ًَ ؟نير َ
ذيؽ رمحف اهلل( :هبذه افهٍٚت ظرؾْ ٚاهلل) ،ؾِقٓ أن اهلل تًٚػ أخزٕ ٚبتٍٚصٔؾ ذه افهٍٚت م ٚظرؾْني ٚاهلل،
ذه افهٍٚت و ذه إشامء ّبغ اهلل تًٚػ ؾٔٓ ٚافالحلؼ بف وافذي ٓ ئِؼ بف.
ؿٚل اهلل تًٚػ﴿ :إِ َّن رب ُُُؿ اهللَُّ ا َّف ِ
نيذي﴾ افنيذي :اشنيؿ مقصنيقل وآشنيؿ ادقصنيقل ٓ بنيد فنيف منيـ صنيِٜ
َ َّ ُ
ِ ِ
ِ
بٚدقصقل ،صِ ٜادقصقل تٚبً ٜد ٚؿٌُِٓ ٚت ًَ ؟رف َ
اشني َت ََقى َظ َ
نيذ
نيؿ ْ
افً َنيام َوات َو ْإَ ْر َض ِذم شني َّتََّ ٜأ َّينيٍ ٚم ُث َّ
﴿خ َِ َؼ َّ

افنّس وا ْف ََّر وافُُّّْجقم مً َّخر ٍ
ِ
ا ْفًر ِ ِ
ات بِ َٖ ْم ِر ِه﴾ ؾِنيام ـنيٚن نيذا تًري ًٍنيٚ
ش ُي ٌْق اف َِّ ْٔ َؾ افَّْ ََّٓ َٚر َي ْى ُِ ٌُ ُف َحثٔ ًثَ ٚو َّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
َْ
وتًئام هلل ؿٚلَ ﴿ :أ َٓ َف ُف ْ
غ﴾(ٕ )2ن ذه أوصنيٚف ظئّني ٜجِِٔني ،ٜخِنيؼ
اخلَ ِْ ُؼ َو ْإَ ْم ُر َت ٌَ َٚر َك اهللَُّ َر ُّب ا ْف ًَٚدَِ َ
ً
اش َت ََقى َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
ش﴾ ذـر اشتقا َحلَف ظنيذ افًنيرش
افًاموات وإرض ٓ صؽ أن ذا مـ دٓحلؾ ظيّتف ﴿ ُث َّؿ ْ
بًد خَِف افًاموات وإرض ً
نيؿ هبنيٚ
دفٔال ظذ ـقن اشتقاحلف ظذ افًرش مـ أؾًٚفف شٌحٕٚف وتًٚػ افتل ُي ًَ َّي ُ
وُي َّدُُ ظِٔٓ ٚشٌحٕٚف وتًٚػ ثؿ ؿٚلُ ﴿ :ي ٌْ ِق اف َِّ ْٔ َؾ افَّْ ََّٓ َٚر﴾ ؾٚفذي عًؾ افِٔؾ وافْٓٚر ظذ ذه احلٚل افذي
ُْ
افنّس وا ْف ََّر وافُُّّْجقم﴾ ظذ ظيّتٓ ٚـِٓ﴿ ٚمً َّخر ٍ
ات بِ َٖ ْم ِر ِه﴾ تًٚػ ثؿ ؿٚل:
تراه ق اهلل رب افًٚدغ َ
ُ َ َ
﴿و َّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ
غ﴾ ؾدل ظذ أن وصػ اهلل تًٚػ فًٍْف ؾٔف تًئؿ وؾٔف دٓف ٜظذ
اخل ِْ ُؼ َو ْإَ ْم ُر َت ٌَ َٚر َك اهللَُّ َر ُّب ا ْف ًَٚدَِ َ
﴿ َأ َٓ َف ُف ْ َ

جالفتف ،وهلذا خىقرة ٍٕل افهٍٚت مـ ظدة جقإ ،ٛمـ أووحٓ ٚجٌٕٚٚن:
ظز ّ
وجؾ فًٍْف ،م ٚيًرف افًٌٚد رهبنيؿ هبنيذه احلٚفني،ٜ
اجل ٕٛٚإول :أن ٍٕل افهٍٚت يَىع تًريػ اهلل ّ
ٕٕف ظرؾٓؿ شٌحٕٚف وتًٚػ بًٍْف ذم ـتٚبف ؾ٘ذا ؿٔؾ :إشامء وافهٍٚت افقاردة ذم افَرآن ٕهقصنيُٓ ٚت َت َ
َنيٖ َّول:
ًٍٕف ؿد ؿىع.
ؾًّْك ذفؽ ظًٔ ٚذا بٚهلل أن افتًريػ افذي َظ َّرف اهللُ بف َ
إمر أخر أن ٍٕل افهٍٚت يتىرق مْف ظدم اشتحَٚق افرب شنيٌحٕٚف وتًنيٚػ فًٌِنيٚدةٕ ،ن اهلل تًنيٚػ
ُنيؿ
اشتحؼ افًٌٚدة ٕٕف َّ
ظز اشّف ظذ أـّؾ م ٚيُقن مـ افُامل ،تٖمؾ ؿقفف تًٚػ ﴿ َيَ ٚأ ُّ َ ٚافَّْ ُ
َّٚس ا ْظ ٌُنيدُُ وا َر َّب ُُ ُ

( )1إظراف.181:
( )2إظراف.54:
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ا َّف ِذي َخ َِ ََ ُُ ُْؿ﴾( )1ؾٖٕ ٝتًٌد ربؽ ٕٕف ق افذي خَِؽ وأوجدك مـ افًدم ؾرت ٛإمر بٚفًٌنيٚدة شنيٌحٕٚف
وافًالم ٕبٔف بٔ ًًٕٚ ٚفُقن ذه إوثٚن ٓ تًنيتحؼ أن
وتًٚػ ظذ ؿقفف خِؼ ،وهلذا ؿٚل إبرا ٔؿ ظِٔف ّ
افهالة ّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
نيل – ظٔنيً ٚذا بنيٚهلل – ظنيـ اهلل
ك َو َٓ ُي ٌْْل َظْْ َْؽ َص ْٔ ًئ ،)2(﴾ٚؾني٘ذا ٍُُٕ َ
تًٌدَ ﴿ :يَ ٚأ َب ٝمل َ َت ًْ ٌُدُُ َمَ َٓ ٚي ًْ َّ ُع َو َٓ ُي ٌْ ُ
افًّع وافٌك وإبرا ٔؿ يىًـ ذم اشتحَٚق إصْٚم فًٌِٚدة مـ ظدة جٓٚت مْٓ ٚأهن ٓ ٚتًّع ومنيـ جٓنيٜ
أهن ٓ ٚتٌك ؾ٘ذا ؿٔؾ  -ظًٔ ٚذا بٚهلل  -اهلل ٓ يًّع وٓ يٌك يست ٛظذ ذا ٍٕس م ٚادمف إػ إصْٚم مـ ظدم
وافًالمِ :مل َ تًٌد ذه إوثٚن افتل ٓ تًتحؼ أن ُتًٌُد؟ دٚذا؟
اشتحَٚؿٓ ٚفًٌِٚدة ،يَقل إبرا ٔؿ ظِٔف ّ
افهالة ّ
ٕهن ٓ ٚتًّع ٓ تٌك ٓ تٌْل ظْؽ صٔ ًئ ،ٚؾ٘ذا ؿٔؾ  -ظًٔ ٚذا بٚهلل  :-إن اهلل ٓ يًّع وٓ يٌك ؾُام ؿٚل ابنيـ
خزيّ ٜرمحف اهلل تًٚػ ذم افتقحٔد( :أٓ ترون ي ٚذا ِ
احل َج ٚأن إبرا ٔؿ ـٚن يدظق أبٔف إػ ترك ظٌٚدة ذه افتل ٓ
تًّع وٓ تٌك إٓ ٕن اهلل تًٚػ يًّع ويٌك ،وفق أن إبرا ٔؿ دظ ٚأبٚه إػ ظٌٚدة رب ٓ يًنيّع وٓ يٌكني
وؿد ؿدح بٕٚصْٚم بَقفف ٓ تًّع وٓ تٌكٕ :وصؽ أن يَقل أبق إبرا ٔؿ :وربؽ ي ٚإبرا ٔؿ ٓ يًنيّع وٓ
يٌك! ؾ٘ذا ـْ ٝتَدح ذم إصْٚم ٕهن ٓ ٚتًّع وٓ تٌك وتريد أن أترك ظٌٚدة إصنيْٚم ؾربنيؽ ٓ يًنيّع
وٓ يٌك ،وفُـ ٕن اهلل يًّع ويٌك  -و ذا مم ٚاشتحؼ اهلل بف افًٌٚدة  -ؾٕٚوثٚن ٓ تًتحؼ أن تًٌد ٕهنٚ
ٓ تًّع ٓ تٌك ٓ تٌْل ظـ افًٌد صٔ ًئ ،)ٚؾٍْل افهٍٚت خىر جدًً ا ،وآثٚره ذم ؿىع تًريػ افًٌنيٚد بنيرهبؿ،
وذم أن يٍْتح بٚب ظدم اشتحَٚق افرب فًٌِٚدة ظًٔ ٚذا بٚهلل مـ ؿقل أ ؾ افٌٚضنيؾ ٕن ممني ٚينيرد بنيف ظنيذ ُٕ ٍَنيٚة
إشامء وافهٍٚت أن افذي فٔس فف صٍٚت ـامل ٓ يًتحؼ أن يًٌد ،وهلذا ؾ٘ن افرب شنيٌحٕٚف وتًنيٚػ َّشنيٍف
مـ ظَقل بْل إهاحلٔنيؾ دَّني ٚظٌنيدوا افًجنيؾ ؿنيٚل شنيٌحٕٚف وتًنيٚػَ ﴿ :أ َمل ينيروا َأ ََّّٕنيف َٓ ي َُ ؟ِّٓنيؿ و َٓ ِ
نيد ِ ْؿ
َْ َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َْ
َشٌِ ًٔال﴾( ،)3ؾ٘ذا ؿٔؾ :إن اهلل ٓ يتُِؿ واهلل تًٚػ ُي ٌَ ؟غ أن افًجؾ ٓ يًتحؼ افًٌٚدة ٕٕف ؾٔنيف ظنيدة ٕنيقاؿص،
مْٓ ٚإٔف ٓ يتُِؿ ؾ٘ذا ؿٔؾ  -ظًٔ ٚذا بٚهلل  -واهلل ٓ يتُِؿ واهلل ٓ يًّع واهلل ٓ يٌكني إٍنيتح  -ظٔنيً ٚذا بنيٚهلل -
صٌٓ ٜـٌرة أن اهلل تًٚػ ٓ يًتحؼ أن يًٌد َْٕٕٕ ٚدح ذم ذه ادًٌقدات ٕهن ٚفًٔ ٝذات صٍٚت مـ افُامل
تًتحؼ مًٓ ٚأن ُتًٌُد ،ؾ٘ذا ٍٕل ظـ اهلل تًٚػ صٍٚت افُامل ؾًّْك ذفؽ إٔف تتجنيف ًٕنيٖل اهلل تًنيٚػ افًٚؾٔنيٜ

( )1افٌَرة.21:
( )2مريؿ.42:
( )3إظراف.148:
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تتجف احلج ٜإػ ـقٕف شٌحٕٚف وتًٚػ ٓ يًّع وٓ يٌك ،وهلذا ؿٚل أ ؾ افًِؿ :اخلِؾ ذم ج ٕٛٚمـ افتقحٔنيد
يًقد بٚخلِؾ ظذ جقإ ٛأخرى ،ؾال ٕتهقر أن افذي ُخيِ ُّؾ بٕٚشامء وافهٍٚت  -حتك فق مل يقجد ظْده ذك
– ٓ ٕتهقر أن افتقحٔد ظْده شِٔؿ ،ؾ٘ن افتقحٔد ظْده تز ويٍْتح ظِٔف  -ظًٔ ٚذا بٚهلل – ذا افٌٚب اخلٌٔني،ٞ
وبف ًِٕؿ مـ ذه اجلِّ ٜأن اإليامن بام وصػ اهلل بف ًٍٕف ق مـ مجِ ٜاإليامن ،إمر أخر ذم ؿقفنيف وصنيػ
افًََّّْ ٜفَقفف ْنيٚ
بف ًٍٕف ذم ـتٚبف ًِٕؿ أن مًرؾ ٜأشامء اهلل تًٚػ وصٍٚتف يُقن مـ خالل افَرآن ومـ خالل ُّ
وافًََّّْ ،ٜؿٚل اإلمٚم أمحنيد
بام وصػ بف ًٍٕف ذم ـتٚبف ،وهلذا ؾٕٚشامء وافهٍٚت ذه ٓ ُت َت َِ ََّك إٓ مـ افُتٚب ُّ
رمحف اهلل تًٚػ ٓ( :يقصػ اهلل إٓ بام وصػ بف ًٍٕف أو وصٍف بف رشق ُفف ّ
صذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿُ ٓ ،يتجنيٚوز
ُ
ُ
واحلدي ٓ ،)ٞيتجٚوز أحد افَرآن واحلدي ٞبتً ٚتً ،ٚوإٕام يقصػ اهلل تًٚػ بام وصػ ًٍٕف أو وصٍف بف
افَرآن
رشقفف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ.
ؿٚل بًد  ٚرمحف اهلل :مـ ؽر ُتريػ وٓ تًىٔؾ ،م ٚادَهقد بٚفتحريػ؟ ق افتٌٔنير ،ؾْنيٗمـ هبني ٚظنيذ
افٌغ افذي دف ٝظِٔف ذه ادًٚين بنُؾ جع واوح ،ذه ادًٚين  -مًنيٚين إشنيامء وافهنيٍٚت
ادًْك اجلع ؟
ٌَّنيل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ وذم تٍٚشنير
وهلل احلّد  -جِ َّٔ ٜبًٍْٓ ٚو ل ً
أيوُ ٚمٍنة ومٌ َّْٔ ٜذم ٕهنيقص افَّْ ّ
افهحٚب ٜروقان اهلل ظِٔٓؿ وذم تٍٚشر افتٚبًغ ؾٓل مقجقدة وموٌقض ،ٜدمد  ٚجِ ّٔني ٜمقونيح ٜذم تًٍنير
ابـ جرير مًْدًً ا وذم تًٍر ابـ أيب حٚتؿ وٕحق  ٚمـ افتٍٚشر افتل تروي مًٚين ذه أيٚت بٚفًْد ،ؾٌحّد
اهلل ِ
ومََّّْتِف مًْل ذه إشامء وافهٍٚت واوح ٜجِٔ ٜفًٔ ٝخٍٔ ،ٜؾٖٔيت ٗٓء ادٌتدظ ٜوـام ذـر أ ؾ افًِؿ
ـٍنيٚرا بٚإلمجنيٚع فُنيـ
يَقل أ ؾ افًِؿ :فق أن ادٌتدظ ٜر ُّدوا ذه افْهقص جحدًً ا ـٓٚشتقاء وؽره فُنيٕٚقا
ً
أؿر بٖن اهلل اشتقى ظذ افًرش مـ ؿٚل :إين ـٚؾر ٓ أؿر بٖن اهلل اشتقى ظنيذ افًنيرش حٚصني ٚهلل إٔنيٚ
يَقل إُّٔ ٚ
ف ادًْك ،-أم ٚفق ؿٚل ،ٓ :اهلل ٓ يًتقي ظنيذ ظرصنيف وإن
ُي ؟ر ُ
أؿقل اهلل اشتقى ظذ ظرصف فُـ مًْٚه ـذا َ ُ -
نيّقن افتحرينيػ
ؿٚل إٔف اشتقى ظذ ظرصف :يٍُر بٚإلمجٚع ٕٕف جحد افْص ،ؾٖٔتقن بٖمر افتحريػ ،ؿ ُي ًَ ُّ
ً
افٌغ اجلنيع ظنيـ طني ٚره إػ نيقا ؿ وإػ
تٖويال ،ويًّقٕف سف افٍِظ ظـ ط ٚره ،فُْٓؿ يكؾقن افٍِظ ّ
ً
تٖويال ُتري ًٍ ٚذم افقاؿع ،مـ ؽر ُتريػ،
بدظتٓؿ ،وهلذا ؿٚل افنٔخ ْ :ٚمـ ؽر ُتريػ بٔ ًًٕٚ ٚفُقن م ٚشّقه
ف افٍِظ ًٍٕف
ُي َّر َ
إ ًذا افتٖويؾ ق افتحريػ وإمٚف ٜافقء و ق ظذ ٕقظغ ،افتحريػ يَع ظذ ٕقظغ :إم ٚأن ُ َ
حرؾقا ذه
و ذا مًتحٔؾ أن يَع ذم افَرآن ،افْقع افثٚين ُتريػ ادًْك ،و ق افذي شُِتف ضقاحلػ ّ
افوالل ّ
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ادًٚين ،وأم ٚإفٍٚظ ؾٚهلل تًٚػ حٚؾيٓ ،ٚومع ذفؽ ؾ٘ن ادًٚين وهلل احلّد حمٍقط ٜفُْٓؿ ُيرؾنيقن ويًٌِنيقن
ظذ افْٚس هب.ٚ
نير مً َّى َِ ٍ
ني )1(﴾ٜؿنيد ظىِنيٝ
﴿وبِ ْئ ٍ ُ َ
ؿٚل :وٓ تًىٔؾ ،افتًىٔؾ ق اإلخالء ،أن ختع افقء ـام ؿٚل تًنيٚػ َ
وترـ ،ٝمـ ؽر ُتريػ وٓ تًىٔؾ ،م ٚافٍرق بغ افتحريػ وافتًىٔؾ؟ افتًىٔؾ خىنيقة واحنيدة ،و نيق أن
يٖيت إػ افٍِظ اجلع افقاوح ؾًٔىؾ مًْٚه ،مثؾ آشتقاء ظذ افًرش مًْٚه افًِق ظذ افًرش وآرتٍٚع ظذ
افًرش ،يَقل ،ٓ :فٔس ذا مًْٚه ،إٔ ٝأن ظىِ ٝمًْٚه ،م ٚمًْٚه؟ يَقل ٓ :أظىٔؽ مًْٚه ،إٔ ٚأؿقل ذا
وافًِق ظذ افًرش فٔس ق ادَهقد ،م ٚادَهقد؟ يَقل :فٔس هلذا افٍِنيظ
ادًْك و ق آرتٍٚع ظـ افًرش
ّ
مًْك ،مًْٚه ؽر ط ٚر ،ؾام ق؟ يَقل ٓ :أظىٔؽ مًْٚهٕ ٓ ،حٔط بًّْٚه ،ذا ادًىؾ ،ادُ َح ؟رف مٚذا يًٍؾ؟
ادحرف يًىؾ و ل اخلىقة إوػ بٖن يرؾض ادًْك افقاوح ثؿ يٖيت بًّْك
ادحرف يتخذ خىقتغ اثْتغ ،؟
؟
مـ تَِٚء ًٍٕف ،يدظل إٔف ق مًْك افٍِظ ،إ ًذا ؾٚفٍرق بغ افتحرينيػ وافتًىٔنيؾ ظنيذ مني ٚذـرٕنيٚه ،افتًىٔنيؾ
خىقة واحدة :أن يرؾض ادًْك افهحٔح ،واف ّتّحريػ أن يرؾض ادًْك افهحٔح ثؿ يٖيت مٌتنيد ًظً ٚ
ؿنيٚحلال بنيال
ظِؿ يٖيت بًّْك بٚضؾ عًِف هلذا افٍِظ.
ثؿ ؿٚل رمحف اهلل :ومـ ؽر تُٔٔػ وٓ متثٔؾ ،فًُِْْ ُٕ ٚر ِجئف إن صٚء اهلل تًٚػ افُالم ظذ افتُٔٔػ وافتّثٔؾ
ّ
وصذ اهلل تًٚػ وش ِّؿ ظذ ٌٕ ّْٔ ٚحمّد وآفف
إػ افٌد ٕٕف شٌٔدأ افنٔخ ظٌد افرمحـ حٍيف اهلل ،واهلل تًٚػ أظِؿ
وصحٌف.

( )1احل.45:ٟ
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افًََّّْ ٜذم إشامء وافهٍٚت مـ ؽر ُتريػ وٓ تًىٔؾ ومـ ؽر تُٔٔنيػ وٓ متثٔنيؾ،
ذم بٔٚن اظتَٚد أ ؾ ُّ
تَدم أن افتحريػ يراد بف ْ ٚافتٌٔر ،وإٔف ق افتًٌر افًِٔؿ ً
بدٓ مـ أن َٕقل مـ ؽر تٖوينيؾٕ ،ن افتٖوينيؾ
ظز ّ
وجؾ و ق إػ م ٚيٗول إفٔنيف إمنير ،ويىِنيؼ ظنيذ
يىِؼ تٚر ًة ظذ مًْك صحٔح و ق افقارد ذم ـتٚب اهلل ّ
مًْك افتًٍر ،ويىِؼ ظْد ادتٖخريـ افذيـ َٕ ََحقا مْحك تٌٔر افهٍٚت ظنيذ سف افٍِنيظ ظنيـ طني ٚره إػ
ً
تٖويال ،وافقاوح إٔف ُتريػ ـام تَدم مـ ؽنير ُترينيػ وٓ تًىٔنيؾ :تَنيدم بٔنيٚن
مًْك يزظّقٕف ؾًّقا ذا
افٍرق بغ افتحريػ وافتًىٔؾ ،ؾَٚل رمحف اهلل تًٚػ :ومـ ؽر تُٔٔػ وٓ متثٔؾ ،افتُٔٔػ وافتّثٔنيؾ ضريَنيٜ
أ ؾ افتنٌٔف وضريَ ٜأ ؾ افتًىٔؾ ل افًٚبَ :ٜإم ٚافتحريػ وإم ٚافتًىٔؾ ،وادًىنيؾ إذا ظىنيؾ افٍِنيظ ظنيـ
ط ٚره ؾٕ٘ف يزظؿ أن ادًْك ؽر مًِقم ؾٍٔقض ادًْك ،وهلذا ؿِْ :ٚإن ادحرف يٖيت بًّْك مـ تَِٚحلنيف بًنيد أن
يٌر ادًْك ،أم ٚادًىؾ ؾٕ٘ف يًىؾ افٍِظ ظـ ط ٚره وٓ يٖيت بًّْك ويَقل ُي ٍَ َّق ُض مًْٚه ،و نيذان مًنيُِٚن
ٕ ؾ افتٖويؾ افٌٚضؾ ،ومـ ٍٕٔس م ٚذـر صٔخ اإلشالم رمحف اهلل تًٚػ ؾٚحلنيدة مّٓني ٜفىٚفني ٛافًِنيؿ ذم بٔنيٚن
حََٔ ٜم ٚظِٔف أ ؾ افتًىٔؾ و ق إٔف رمحف اهلل د ٚتُِؿ ظـ تٖويالت ادتنيٖخريـ ـنيٚبـ ؾنيقرك وافنيرازي وأيب
احلًغ افٌكي واجلٌٚحلل وأمثٚهلؿ :ذه افتحريٍٚت فِْهقص مـ أيـ أتٝ؟ ّبغ رمحف اهلل تًنيٚػ أهنني ٚأتنيٝ
ؼ
مـ بِ ْؼ ادِ ِريز وافذي ـٚن
مًٚسا فِنٚؾًل رمحف اهلل تًٚػ وفًدد مـ أحلّ ٜاإلشالم وو َِِّقه وبدََّّ ظقه ،بِ ْ ٌ
ً
يِؼ اجلٓؿ بـ صٍقان ـام ؿِْ ٚوإٕام ـام ؿٚل افذ ٌل رمحف اهلل تًٚػ تَِػ أؿقال اجلٓؿ بـ صنيٍقان منيـ
ذا مل َ
ؼ ذا مـ ظتٚة اجلّٓٔ ٜو ق رأس اجلّٓٔ ٜؾٔام بًد ،دَّني ٚصنيََّّْػ مهنيْ ًٍ ٚذم
أصحٚب اجلٓؿ إًٍٔٓؿ ،وـٚن بِ ْ ٌ
ُتريػ ذه افْهقص ر َّد ظِٔف اإلمٚم افًالم ٜظثامن بـ شًٔد افدارمل ذم ـتٚبف ادًروف ذم افنيرد ظنيذ بؼني
ادِ ِريز  -رد ظثامن بـ شًٔد  -ؾر َّد ظِٔف رمحف اهلل تًٚػ وصنيٚر إذا رد ظِٔنيف يَْنيؾ تنيٖويالت ُتريٍنيٚت بؼني
ادِ ِريز ذا ويرد ظِٔٓ ،ٚيَقل صٔخ اإلشالم :ؾًِّْ ٚأن افتٖويالت افتل ظْد افرازي وأبق احلًغ افٌكنيي
مح ُـ
وظْد اجلٌٚحلل وظْد ابـ ؾقرك ؿد تَِق  ٚمـ بِؼ ذإ :ن
﴿افر ْ َ
افدارمل يَقل :إٕؽ تَقل ذم ؿقفف تًٚػ َّ
َّ
َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
اش َت ََقى﴾( )1اشتقػ وتزظؿ أن ذا مدفقل افٍِظ ذم ـتٚب اهلل وافرد ظِٔؽ ـذا ،ؾقجدت ٍٕنيس
ش ْ
تٖويالت بؼ ادِ ِريز ظْد ٗٓء ادتٖخريـ ،ؾدل أن افتجٓؿ ـام ؿِْ ٚاجلّٓٔ ٜتٔٚر ،اجلّٓٔ ٜظْد افًِػ نيؿ
يتِقن ويتٍٚوت ،ؾٓؿ ظذ ثالث ٜادمٚ ٚت،
ـؾ مـ ٍٕك افهٍٚت أو بًوٓ ،ٚو ذا يدفؽ ظذ أن اجلّٓٔ ٜتٔٚر َّ
( )1ضف.5 :
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آدمٚه إول ادمٚه اجلّٓٔ ٜافٌالة و ؿ افذيـ يٍْقن مجٔع إشامء ومجٔع افهنيٍٚت و نيذا ادمنيٚه اجلٓنيؿ بنيـ
صٍقان ،آدمٚه افثٚين افذيـ يٍْقن افهٍٚت ويزظّقن أهنؿ يثٌتقن إشامء و نيؿ ادًتزفني ،ٜآدمنيٚه افثٚفنيٞ
ؾروع اجلّٓٔ ٜرأشٓؿ اف ُُ َُّالبٔ ٜأتٌٚع ظٌد اهلل بـ شًٔد افَىٚن ابـ ُـ َُّالب ثؿ ورثنيتٓؿ إصنيًري ٜوادٚتريدينيٜ
ـثرا مـ افهٍٚت ويثٌتقن إشامء ،وأصؾ صٌٓ ٜابنيـ ُـ َّ
ُنيالب  -افتنيل تًٌنيف ظِٔٓني ٚمتَنيدمق
ؾهٚروا يٍْقن ً
إصٚظرة  -إثٌٚت افهٍٚت افذاتٔ ٜدون افهٍٚت افًٍِٔ ،ٜثؿ صٚر إصًري ٜادتٖخرون ظذ ؿقل ؿري ٛجدًً ا
مـ مَقف ٜادًتزف ٜب٘ثٌٚت شًٌ ٜمـ افهٍٚت ؾَط وٍٕل بٚؿل افهٍٚت ،و ذا يدل ظنيذ أن نيذا افتٔنيٚر نيذه
افتٔٚرات افتل تُقن بدظٔ ٜتٔٚر اخلقارج يُقن فف ظدة أفقان ؾتجد ظْد نيذه افىٚحلٍني ٜمَقفني ٜمنيـ مَنيقٓت
ؽِقا أو دمد دون ذفؽ ،ؾٚإلبٚؤ ٜظذ شٌٔؾ ادثٚل خقارج بال صؽ ب٘مجٚع أ ؾ افًِؿ فُنيْٓؿ
اخلقارج ،دمد ً
خٚفٍقا متَدمل اخلقارج ـٕٚزارؿ ٜواف َّْ ََّج َدَ ات ذم بًض ادًٚحلؾ ،ؾٚف َّْ ََّجدات ظذ شٌٔؾ ادثٚل ـنيٕٚقا يَتِنيقن
افهٌٔٚن وؾٔف إثر ادًروف ظـ ٕجدة احلقضل إٔف ـتٓ ٛبـ ظٌٚس ريض اهلل ظْٓام يًتٍتٔف ذم ؿتؾ افهٌٔٚن
ـٍٚرا و يَتِقن صٌٔٚهنؿ واشتدل ظذ ابـ ظٌٚس ريض اهلل ظْٓام بَتؾ
ٕهنؿ يًتحِقن ؿتؾ ادًِّغ ويروهنؿ ً
اخلي فٌِالم ؾَٚل َحز إم ٜريض اهلل ظْٓام( :إن ـْ ٝاخلي ؾتًرف ادٗمـ مـ افُٚؾر :ؾٚؿتِنيف) ،مًنيٖفٜ
خٚص ٜأوحل هب ٚفِخي ظِٔف افًالم ٕٕف ٌٕل ظذ افهحٔح ،يَقل ـٔػ تًتحؾ ؿتؾ افهٌٔٚن وؿد هنك ظـ
ؿتِٓؿ رشقل اهلل ّ
أيو ٚمـ اخلقارج ٕن اإلبٚؤٜ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ؟ ؾْجدة وأمثٚفف مـ افٌالة واإلبٚؤً ٜ
يًتحِقن افدمٚء دون إمقال ،وافدمٚء أظيؿ وأصد ،ؾٓذا تٔٚر ،يٖتٔنيؽ تٔنيٚر افتننئع ،ؾُٔنيقن نيذا افتٔنيٚر
متِق ًًٕ ،ٚيدخؾ ذم تٔٚر افتنٔع افٌٚضْٔ ،ٜيدخؾ ذم تٔٚر افتنٔع آثْ ٚظؼي ،ٜيدخؾ ؾٔف افزيدي ،ٜو ُذا ضٚفٛ
ّ
ِ
يٗصؾ افًَٔدة ٓ ،بد أن تتٖصنيؾ ظْنيدك
افًِؿ ،احلََٔ ٜمـ ادٍٔد أن يُقن فديف إدٚم هبذه افٍ َرق فُـ بًد أن ؟
افًَٔدة ثؿ تًرف ذه ادَٓٚت ٕٕ ٚوٕحـ ٕؼح افًَٔدة أن حغ َٕقل مـ ؽر ُترينيػ وٓ تًىٔنيؾَ ،منيـ
ؿ أ ؾ افتحريػ ومـ ؿ أ ؾ افتًىٔؾ؟ ِ
ومـ ؽر تُٔٔػ وٓ متثٔؾَ ،مـ ؿ أ ؾ افتُٔٔػ و َمـ ؿ أ نيؾ
َ
افتّثٔؾ؟ ؾٔحتٚج ضٚف ٛافًِؿ أن يًرف مَقٓت ِ
افٍ َرق ً
إمج ٓٚفُـ بًد أن يتٖصؾ ظَنيد ًيٕ ،ٚن منيـ اخلىنيٖ
افًنيََّّْٜ
افٌٚفغ أن يدرس افٌٚضؾ ؿٌؾ احلؼ :أن يَقل شٖضِع ظذ مَقٓت ادًتزف ٜؿٌؾ أن يًرف مَقفني ٜأ نيؾ ُّ
ادٖخقذة مـ ـتٚب اهلل ومـ ُشٌََّّْٕٔ ٜف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،ؾٓذا ٓ صؽ مم ٚئٍد ضٚف ٛافًِؿ إذا ونيٌىف بًنيد
أن يًرؾف ،ثؿ إٕف يربط ادٌتدظ ٜادتٖخريـ بٚدتَدمغ ،ؾقء ـثر جدًً ا تٍّٓف مـ مَقٓت ادًنيٚسيـ أن إذا
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مِام بَّقٓت افٍرق افوٚف ٜذم افًٚبؼ حتك افًٍِنيٍ ٜاحلديثني ٜأن افتنيل ُينيزظؿ أن مَنيقٓت جدينيدة
ـًّْ ٝ
ختتِػ ـؾ آختالف ظـ افًٍٍِ ٜافًٚبَ ،ٜذا ؽر صحٔحْٚ ،ك روابط ـٌرة جدًً ا بغ افًٍٍِ ٜاإلحلٚدينيٜ
أن وبغ افًٍٍِ ٜافَديّ ،ٜوافروابط ـٌرة ٕن افوالل وافزيغ ُيٌْك بًوف ظذ بًض ثؿ يتِنيقن ويتننيًٛ
ف ُـ يُقن هلذه ادَقٓت افٌٚضِ ٜأصقل مـ افوالل تُقن مَقف ٜؿٚهل ٚرجؾ ؿد تىقر أو ينيزاد ظِٔٓني ٚفُنيـ
ل مَقٓت ظذ ذا احلد شقاء ذم إشامء وافهٍٚت ،شقاء ذم افَدر ،شقاء ذم افَّْ ٌَّّقة ،شنيقاء ذم ادَنيقٓت
ً
أصقٓ مـ افوالل ،فُـ ٕٗـد ظذ أمر نيق أن
افتل وردت ذم افٌربٔغ أو مـ افؼق ،دمد هلذه وافًٔٚذ بٚهلل
ٓ يدرس ضٚف ٛافًِؿ افوالل حتك يوٌط أمر افًَٔدة.
ؿقفف رمحف اهلل :مـ ؽر تُٔٔػ وٓ متثٔؾ ،افتُٔػ م ٚمًْٚه؟ ق تًٔغ ـٍٔٔ ٜافهٍ ،ٜيزظؿ أن اشتقاء اهلل
تًٚػ ظذ ـٍٔٔ ٜمًْٔ ،ٜؾ ًُٔغ ـٍٔٔ ٜفِهٍ ،ٜوافًٗال ظـ اهلل بُٔػ ٓ ُيؾ بتً ٚت ،ٚؾال عنيقز أن يَنيٚل ظنيـ اهلل
مح ُـ َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
اش َت ََقى﴾( )1ـٔػ اشتقى؟ َظ ُي َؿ
﴿افر ْ َ
ش ْ
تًٚػ ـٔػ ،وهلذا د ٚشٖل افرجؾ مٚف ًًُ ٚي ٚأب ٚظٌد اهلل َّ
ذفؽ ظذ مٚفؽ رمحف اهلل تًٚػ حتك ظاله افرحوٚء ،أضرق برأشف حتك ظاله افرحوٚء -و ق افًنيرق -منيـ
صدة ذا افًٗال ثؿ ؿٚل( :آشتقاء مًِقم -أي مًِقم ادًْك ،-وافُٔنيػ جمٓنيقل ،وافًنيٗال ظْنيف بدظني،ٜ
واإليامن بف واج ،)ٛثؿ ُأ ِم َر بٚفرجؾ ُ
ؾٖ ْخ ِر َج مـ ادًجد ٕٕف شٖل ظـ اهلل بُِّ ٜـٔػ.
ؿٚل افنٚؾًل رمحف اهلل تًٚػ ٓ( :يَٚل فألصؾ ـٔػ وٓ ِمل َ) ،وإصؾ م ٚق؟ ؿٚل رمحف اهلل إصؾ ؿرآن
ظز ّ
ظنيز
وجؾ ـٔػ ،وٓ يَنيٚل هلل مل َ ٓ ،يَنيٚل هلل ّ
وشََّّْ ٜيًْل افدفٔؾ ،إذا ؿٚل اهلل ٓ :تَؾ هلل ـٔػ ٓ ،يَٚل هلل ّ
ُ
ّ
مخًٚ؟ دٚذا مل ْ عًِٓ ٚأرب ًً :ٚمل ْ عًِٓ ٚش ًتً ،ٚمُ ٚيتّؾ ،فٔس ْٚك أحد ـٚحلـ مـ
وجؾ دٚذا جًؾ اهلل افهِقات ً
ـٚن ذم مَٚم يَقل هلل دٚذا؟ ؿٚل اهلل تًٚػَ :
﴿ٓ ُي ًْ َٖ ُل َظ َّام َي ٍْ ًَ ُؾ َو ُ ْؿ ُي ًْ َٖ ُف َ
قن﴾( )2ؾِٔس ٕحد بتً ٚتً ٚأن يًنيٖل
ظـ اهلل تًٚػ ـٔػ أو بني ِمل َ ،ؾٚفتُٔٔػ ق دظقا ؿ أن فِهٍ ٜـٍٔٔ ٜمًُْٔ ٜيدد  ،ٚأم ٚافتّثٔؾ ؾٕ٘ف يًْل تنٌٔف
افرب شٌحٕٚف وتًٚػ بٌره بٖن عًؾ صٍ ٜاهلل تًٚػ ممٚثِ ٜفهٍ ٜأحد مـ ادخِقؿغ ،وـال افَنيقفغ ٓ صنيؽ
أهن ٚمـ أؿقال أ ؾ افوالل وافزيغ وبف ًِٕؿ أن آدمٚ ٚت افٌٚضِ ٜذم افهٍٚت ظذ م ٚذـرٕ :ٚإم ٚبٖن يٌٚفغ ذم
اإلثٌٚت حتك ُي َّ ؟ثؾ صٍ ٜافرب تًٚػ بهٍ ٜادخِقق وإم ٚأن يٌٚفغ ذم افٍْل حتك يٍْل ادثٌ ،ٝو نيذا شنئٖتْٔٚ
( )1ضف.5 :
( )2إٌٕٔٚء.23 :
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إن صٚء اهلل إٔف ضب مـ ضوب اإلحلٚد ذم أشامء اهلل تًٚػ وصٍٚتف ،ذه ادَدمٚت أن شْىٔؾ هب ٚإن صنيٚء
وافًََّّْ ٜؾ٘ذا هبذه افَقاظد ظْدٕ ٚواوح ،ٜؾ٘ذا جٚءت آيٚت ذم
اهلل ذم ادَدم ٜؾ٘ذا أتْٔ ٚإػ افْهقص مـ افَرآن ُّ
افرمح ٜذم افًّع ذم افٌك ذم آشتقاء اتوح ٝافَٚظدة ظْدٕٕٕ ٚف شقاء ـ ٕٝٚأي ٜافتل تثٌتٓ ٚمـ افهٍٚت
افذاتٔ ٜوافهٍٚت افذاتٔ ٜل ادالزم ٜفِرب تًٚػ مل يزل وٓ يزال مته ًٍ ٚهب ٚأو مـ افهٍٚت افًٍِٔ ٜادرتٌىنيٜ
بّنٔئتف افتل يًٍِٓ ٚمتك صٚء شٌحٕٚف أ ًي ٚـ ٕٝٚؾًْدك ؿٚظدة أن تثٌتٓ ٚهلل تٌٚرك وتًٚػ ظذ افقجف افالحلؼ بنيف
افًََّّْ ٜاتونيحٝ
وٓ تنٌٓٓ ٚبهٍٚت ادخِقؿغ ودمٌْٓ ٚافتحريػ أو افتًىٔؾ ،وشقاء ـ ٕٝٚذم افَرآن أو ذم ُّ
ظْدك افَٚظدةًٕ .ؿ.
...........................................
وافًالم ظذ أذف إٌٕٔٚء وادرشِغ ٌٕ ّْٔني ٚحمّنيد وظنيذ آفنيف وصنيحٌف
احلّد هلل رب افًٚدغ ّ
وافهالة ّ
أمجًغ ،افِٓؿ اؽٍر فْ ٚوفنٔخْ ٚوجلّٔع ادًِّغ
ؿٚل صٔخ اإلشالم رمحف اهلل:
ِِ
ِ
ِ
ِ
نيؿ
َٕ َّٕ ُف ُش ٌْ َحُ َٕ ٚفَ َٓ :شّ َّل َف ُفَ ،و َٓ ُـ ٍُ َق َف ُفَ ،و َٓ ٕدَّ َف ُفَ ،و َٓ ُي ََ ُ
ٚس بِ َخ َِْف ُش ٌْ َحُ َٕ ٚف َو َت ًَ َٚػَ ،ؾِ٘ َّٕ ُف ُش ٌْ َحُ َٕ ٚفَ :أ ْظ َِ ُ
بَِْ ٍْ ًِ ِف َوبِ ٌَ ْ ِر ِهَ ،و َأ ْصدَ ُق ِؿ ًٔالَ ،و َأ ْح ًَ ُـ َح ِدي ًثِ ٚم ْـ َخ ِْ َِ ِف.
...........................................
بَل ظْدٕ( ْٚ ٚوٓ يِحدون ذم أشامء اهلل وآيٚتف وٓ ئٍُقن وٓ يّثِقن صٍٚتف بهٍٚت خَِف) :اإلحلٚد
ذم افٌِ ٜمًْٚه ادٔؾ ،وهلذا ؿد يىِؼ اإلحلٚد ظذ مًِؿ ،أن ادِحد ظْد افْٚس ق اجلٚحنيد فقجنيقد اهلل مثنيؾ
افنٔقظل وأمثٚفف ،احلؼ أن اإلحلٚد مْف إحلٚد ـع ،ومْف احلٚد جزحلل ،ؾَد يُقن ظْنيد اإلًٕنيٚن إحلنيٚد بًّْنيك
ادٔؾ ومْف شّل اإلحلٚد بٚإلحلٚد ،اإلحلٚد ق ادٔؾ ،ؾّـ مٚل ظنيـ احلنيؼ صنيٚر ظْنيده صنيٚر ظْنيده رء منيـ
اإلحلٚد ،وبحً ٛم ٚيُقن ذا ادٔؾ يُقن إحلٚده ،ؾ٘ن ـٚن ً
منئال ـِ ًٔني ٚصنيٚر إحلنيً ٚدا ـِ ًٔني ،ٚوإن صنيٚر ادٔنيؾ
بًّٖف ٜمًْٔ ٜصٚر ادٔؾ واإلحلٚد بحًٌف.
ْ ٚيَقل رمحف اهلل( :وٓ يِحدون ذم أشامء اهلل وآيٚتف) بف ًِٕؿ أن اإلحلٚد فٌ ٜؿِْ ٚإٕف ادٔنيؾ ومْنيف شنيّل
افِحد ذم افَز ،افِحد ذم افَز شّل بٚفِحد ٕن افَز إذا حٍر ٓ يُقن حٍرة متًٚوي ٜبحٔني ٞيننيؼ صني ًَ،ٚ
وإٕام ُيِحد بًّْك أن ادقوع افذي تقوع ؾٔف اجلْٚزة ُتُِحد أن متٚل ظـ شّ ٝافَز حتك ُدمًؾ ؾٔنيف اجلْنيٚزة
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ؾّْف شّل افِحد حلدًً ا ،ذا مًْٚه ،اإلحلٚد ظذ ٕقظغ :تٚرة يُقن ذم أشامء اهلل وتنيٚر ًة يُنيقن ذم آيٚتنيف ،ؿنيٚل
ون ِذم َأ ْش َامحلِ ِف َش ُٔ ْج َز ْو َن َمَ ٚـَنيُُٕ ٚقا َي ًْ َّ ُِ َ
احلُ ًََْْك َؾْ ٚد ُظق ُه ِ َهبَ ٚو َذ ُروا ا َّف ِذي َـ ُي ِْ ِحدُُ َ
﴿وهللَِّ ْإَ ْش َام ُء ْ
نيقن﴾(،)1
تًٚػَ :
وؿٚل اهلل تًٚػ﴿ :إِ َّن ا َّف ِذي َـ ُي ِْ ِحدُُ َ
خي ٍَ ْق َن َظ َِ ََْْٔني ،)2(﴾ٚوهلنيذا ؿنيٚل :وٓ يِحنيدون ذم أشنيامء اهلل
ون ِذم آ َيٚتََِْْ َ َٓ ٚ
وآيٚت ف ٕن اإلحلٚد تٚرة يُقن ذم إشامء وتٚرة يُقن ذم أيٚت ،إشامء تَدم افُالم ظِٔٓ ٚوأينيٚت أينيٜ
ظز ّ
وجؾ افتل إٔزهلني ٚاهلل تًنيٚػ ذم
مجع افًالم ٜتٚرة تىِؼ أي ٜظذ أي ٜافؼظٔ ٜو ل أيٚت مـ ـتٚب اهلل ّ
مثؾ ذا افَرآن افًئؿ ؾٕ٘ف جمّقظ ٜآيٚت ،وتٚرة تىِؼ أي ٜظذ أي ٜاحلً ّٔ ٜادًروؾ ٜمثؾ افًنيامء وإرض
وٕحقه واإلحلٚد ْ ٚق اإلحلٚد ذم أيٚت افؼظٔ ،ٜيِحدون ذم ذه افْهنيقص افؼنيظٔ ٜبنيٖن ئِّنيقا ظنيـ
مًْ ٚ ٚافهحٔح ؾال يتًٚمِقن مًٓ ٚافتًٚمؾ افًِٔؿٕ ،ن اإلحلنيٚد ونيد ادٔنيؾ ،إ ًذا ظْنيدٕ ٚمنيْٓ ٟمًنيتَٔؿ ذم
افتًٚمؾ مع ذه أيٚت ،وظْدٕ ٚمْٓ ٟمِحد أي ٌ
مٚحلؾ ذم افتًٚمنيؾ منيع نيذه أينيٚت ،ؾٚإلحلنيٚد ذم إشنيامء
وافهٍٚت ظذ إٔقاع مخً ٜوؿد يزيد ،مـ أصٓر ذه إٕقاع  -إٔقاع اإلحلٚد  -أن ُيٍْك م ٚأثٌ ٝاهلل ٕٕف تَدم
أن م ٚأثٌ ٝاهلل ٕثٌتف ،ؾٓذا ق افىريؼ ادًتَٔؿ ؾ٘ذا ق ٍٕك م ٚأثٌ ٝاهلل ؾَد أحلد أي مٚل ،و ُذا فق أثٌ ٝمٚ
ٍٕك اهلل ،إذا ٍٕك اهلل صٔ ًئ ٚوأثٌتف ق ؾٕ٘ف يُقن مِحدًً إ ،ن افىريؼ ادًتَٔؿ م ٚق؟ م ٚأثٌ ٝاهلل ٕثٌتف ،مٍٕ ٚك
اهلل ٍْٕٔف ،ؾ٘ذا ظُس وأثٌ ٝمٍٕ ٚك اهلل ؾَد أحلد بًّْك إٔف مٚل ،وإذا ٍٕك مني ٚأثٌني ٝاهلل أحلنيدٕ ،ن افىرينيؼ
ادًتَٔؿ أن تثٌ ٝحٔ ٞأثٌ ٝاهلل وأن تٍْل حٍٕٔ ٞك اهلل ،وشْقوح بّثٚل ؟بغ :افهالة حُّٓ ٚافقجقب،
افنؿ ٜحُّٓ ٚافتحريؿ ،ذا ق افىريؼ ادًتَٔؿ ،ؾِق أن أحدًً ا اشتحؾ افنؿ ٜمٚذا يُقن ؾًؾ؟ مًْنيٚه إٔنيف
ً
ُي ؟رم افنؿ ٜافتل حرمٓٚ
أحلد ذم ذا احلُؿ بًّْك إٔف جًؾ احلرام
حالٓ ،ذا ٕقع مـ اإلحلٚد ٕٕف ع ٛأن ُ َ
اهلل ،و ُذا فق زظؿ أن افهالة ؽر واجٌ ٜيُقن ؿد أحلد أي إٔف منيٚل ٕن افهنيالة ممني ٚأوجٌنيف اهلل ،ؾُنيذفؽ
يَٚل ،ـام يَٚل ذا ذم إحُٚم يَٚل ـذفؽ ذم أشامء اهلل وصٍٚتف ع ٛأن ٕثٌ ٝحٔ ٞأثٌ ٝاهلل ،ؾّـ مل يثٌٝ
م ٚأثٌ ٝاهلل ؾَد أحلد ،ع ٛأن ٍْٕل مٍٕ ٚك اهلل ؾّـ أثٌ ٝمٍٕ ٚك اهلل ؾَد أحلد بًّْك إٔنيف منيٚل وثّني ٜإٔنيقاع
أخرى مـ اإلحلٚد ذـر  ٚذاح ذه افرشٚف ٜافنٔخ حمّد وافنٔخ صٚفح وؽر ؿ مـ أ نيؾ افًِنيؿ وذـر نيٚ
ظدد مـ أ ؾ افًِؿُّ ،
ـؾ تًٚمؾ مع إشامء وافهٍٚت بٌر افىريؼ ادًتَٔؿ ؾٓق ٕقع مـ إٔقاع اإلحلٚد ومنيـ
( )1إظراف.181 :
( )2ؾهِ.41 :ٝ
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ظز ّ
وجؾ ظذ ادخِقؿٚت ـام اصتؼ ادؼـقن دًٌقداهتؿ مـ أشنيامء اهلل تًنيٚػ أشنيامء:
ذفؽ أن دمًؾ أشامء اهلل ّ
ؾًّقا مْٚة مـ ادْٚن وافًزى مـ افًزيز و ُذا ،ذا ٕقع مـ إٔقاع اإلحلٚد ،و ُذا إذا ُش ؟ّل اهلل بام ٓ ئِنيؼ
بف ـام يًّل افْهٚرى افرب تًٚػ أ ًب ٚوـتًّٔٚت افٍالشٍ ٜفِرب شٌحٕٚف وتًٚػ وٕحق ذفؽ ،ؾُؾ ذا مـ
ظز ّ
وجؾ أظيؿ مـ أن دمًؾ أشامؤه تننيتؼ مْٓني ٚأشنيامء
اإلحلٚد ٕٕف ٓ يًّك اهلل إٓ بام شّك بف ًٍٕف ،واهلل ّ
هلذه أهل ٜافٌٚضِ ،ٜو ُذا إ ًذا ٓ يِحدون ذم أشامء اهلل تًنيٚػ وٓ ذم آيٚتنيف وٓ ئٍُنيقن وٓ يّثِنيقن صنيٍٚتف
بهٍٚت خَِف.
ـٍٗ فنيف وٓ ٕنيدََّّ
افًََّّْٕٕ ٜف شٌحٕٚف ٓ َش ِّ َّل فف وٓ َ
ثؿ ؿٚلٕٕ :ف :ذا تًِٔؾ د ٚشٌؼ مـ بٔٚن اظتَٚد أ ؾ ُّ
افً ِّ ُّل واف ٍُُُٗ وافّّْد مً ٕٚٓٔٚمتَٚرب ،ٜوأن اهلل تًٚػ فٔس فنيف مثنيؾ شنيٌحٕٚف وتًنيٚػ
فف ،ذه إشامء افثالثَّ :ٜ
فٔس فف شّل ـام ؿٚل تًٚػ ﴿ َ ْؾ َت ًْ َِ ُؿ َف ُف َش ِّ ًّٔ ،)1(﴾ٚأي شّل يًٚمٔف ويامثِنيف حٚصني ٚهلل تًنيٚػ منيـ ذفنيؽ،
نيقا َأ َحنيدٌٌ ﴾( )2شنيٌحٕٚف وبحّنيده ،و ُنيذا ٓ ٕنيد هلل ﴿ َؾ َ
دم ًَ ُِنيقا هللَِّ
نيال َ ْ
﴿و َمل ْ َي ُُُني ْـ َفني ُف ُـ ٍُ ً
و ُذا ٓ ـٍٗ فنيف َ
َأ ْْٕدََ ا ًدا﴾(.)3
ؿٚل :وٓ يَٚس بخَِف ،افَٔٚس إٔقاع ثالثُ ٓ ٜيؾ بتً ٚتً ٚأن يَٚس اهلل تًٚػ بخَِف بحُٔ ٞعًنيؾ شنيٌحٕٚف
وبحّده ذم ؿٔٚس صّقل ،وؿٔٚس افنّقل افذي يوؿ مجِ ٜمـ إؾنيراد يننيِّٓ ٚويًّٓنيٕ ٚن اهلل تًنيٚػ ٓ
يُّـ بحٚل مـ إحقال أن يَٚس بٌره شٌحٕٚف ؾٓق اخلٚفؼ وؽره ادخِقق ،وفَد ًٕك اهلل ظذ منيـ ؾًِنيقا
َنيذ َّـ َُّر َ
خي ُِ ُؼ َأ َؾ َال َت َ
ون﴾( )4ـٔنيػ يَنيٚس افنيذي خي ُِنيؼ بٚفنيذي ٓ خي ُِنيؼ
خي ُِ ُؼ َـ ََّ ْـ َٓ َ ْ
ذا ؾَٚل تًٚػَ ﴿ :أ َؾ َّ ْـ َ ْ
قنَ ،أمقات َؽر َأحٔ ٍ
قن ِمـ د ِ
ِ
خي ُِ َُ َ
ٚء﴾( )5ؾال يَٚس ٗٓء افنيذيـ
قن َص ْٔ ًئَ ٚو ُ ْؿ ُ ْ
ون اهللَِّ َٓ َ ْ
خي َِ َُ َ ْ َ ٌ ْ ُ ْ َ
﴿وا َّفذي َـ َيدْْ ُظ َ ْ ُ
َ
ُخي ََِقن بٚفذي َخي ُِؼ شٌحٕٚف ،و ذه ل بِٔ ٜؾِ َرق افوالل ،ؾِ َرق افونيالل جٚء ني ٚاإلصنيُٚل منيـ جٓني ٜأهننيٚ
ؿٚش ٝاخلٚفؼ شٌحٕٚف وتًٚػ ظذ ادخِقق ،و َم ْـ افذي وؿع ذم ذا؟ ذا مـ ٕقادر افًِؿ ،افنيذي ذم افنيذ ـ
أن افذي ؾًؾ ذا ؿ ادنٌٓ ٜوادّثِ ٜوافقاؿع أن افذي ؾًؾ ذفؽ ؿ ادًىِ ٜوادّثِ ٜظنيذ حنيدّّ شنيقاء ،أمنيٚ
( )1مريؿ.65 :
( )2اإلخالص.4 :
( )3افٌَرة.22 :
( )4افْحؾ.17 :
( )5افْحؾ.21 ،21 :
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اد ّثِ ٜؾٖمر ؿ واوح ٕهنؿ يَقفقن إن صٍٚت اهلل تًٚػ مثؾ صٍٚت ادخِقؿغ ؾَٚشقا  -ؿٌحٓؿ اهلل تًنيٚػ
ظز ّ
وجؾ بهٍٚت ادخِقؿغ ؾَٚفقا وجف اهلل مثؾ وجف ادخِقق! ذا ؿٔٚس ؿٚفقا ًِْٕٕٕ ٓ ٚنيؿ
 صٍٚت اهلل ّفُِّ ٜوجف ذم افٌِ ٜإٓ مًْك واحد واهلل خٚضٌْ ٚهبذه افٌِ ٜإ ًذا ؾقجف اهلل مثؾ وجف ادخِقق ،وـذبقا ؿٚتِٓؿ
اهلل ،ؿٚل صٔخ اإلشالم رمحف اهلل ذم افرشٚف ٜاددٕٔ :ٜأـثر أصحٚبْ ٚظذ ـٍر ادنٌٓ ،ٜـالم ظئؿ خىر أن يَٚل
مثؾ ذا ،ثؿ إٕف ـالم ـذاب َأ ِذَ ،م ْـ ئَس افرب شٌحٕٚف وتًٚػ بنيٚدخِقق ،ؾًِنيؿ اهلل شنيٌحٕٚف وبحّنيده
﴿و ِظْْْدََ ُه َم ٍَٚتِ ُح ا ْف ٌَ ْٔ ِ
ظز ّ
ز َوا ْف ٌَ ْح ِر َو َمَ ٚت ًَْني َُ ُط ِمني ْـ َو َر َؿني ٍ ٜإِ َّٓ
يَقل ّ
وجؾَ :
َ َٓ ٛي ًْ َِ ُّ َٓ ٚإِ َّٓ ُ َق َو َي ًْ َِ ُؿ َمِ ٚذم ا ْف َ ؟

يً َِّٓ ٚو َٓ حٌ ٍِ ٜذم ُط ُِام ِ
َٚب ُمٌِ ٍ
س إِ َّٓ ِذم ـِ َت ٍ
ض َو َٓ َر ْض ٍ
ت ْإَ ْر ِ
َ ٛو َٓ َيٚبِ ٍ
ظز ّ
وجؾ ظنيـ ظِنيؿ
غ﴾( ،)1ويَقل ّ
َ ْ ُ َ َ َ َّ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
﴿و َٓ ُُئِ ُى َ
ق ٍء ِم ْـ ِظ ِْ ِّ ِف إِ َّٓ بِ َام َصَ ٚء﴾( ،)3ؾًِؿ
﴿و َمُ ٚأوتٔ ُت ُْؿ م َـ ا ْفً ِْ ِؿ إِ َّٓ َؿِ ًٔال﴾( ،)2ويَقلَ :
ادخِقق َ
قن بِ َ ْ
ادخِقق ؿِٔؾ جدًً ا ٕٚدر ،أم ٚظِؿ اهلل تًٚػ ؾٓق افًِؿ افنٚمؾ افذي ٓ يُّـ أن يَٚس ،ؾُٔنيػ يَنيٚس ظِنيؿ
اهلل ظذ ظِؿ ادخِقق ،و ُذا صٍٚت افرب شٌحٕٚف وتًٚػ ،افرب افذي ٓ يًزب ظـ شًّف أي صقت وٓ
يًزب ظـ بكه أي ُم ٌْ َك :ـٔػ يَٚس هبذا ادخِقق افؤًػ افذي شًّف وبكه حمدود ،ـٔػ يَنيٚل :إن

صٍٚت اخلٚفؼ مثؾ صٍٚت ادخِقق ،ذا ـذب ساح ًبغ وذم افْهقص م ٚيدل ظذ بىالٕف وذم افْهقص
افتٌْٔف إػ أن صٍٚت اخلٚفؼ فًٔ ٝـهٍٚت ادخِقق وأشامء اهلل تًٚػ فًٔ ٝـٖشامء ادخِنيقق ـَقفنيف تًنيٚػ
قت﴾ و ُذا ٓ يَٚس
احل ؟ل ا َّف ِذي َٓ َي ُّ ُ
احل ؟ل﴾( )4واحلل يىِؼ ظذ ادخِقؿٚت َ
َ
﴿و َت ََق َّـ َّْؾ َظ َذ ْ َ
﴿و َت ََق َّـ َّْؾ َظ َذ ْ َ
افرب شٌحٕٚف ذم صٍٚتف ،يَقل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ذم بٔٚن احلٚل افتل يُقن ظِٔٓ ٚافْٚس ذم افَٔٚم« :ٜأن اهلل
عّع اخلالحلؼ ذم صًٔد واحد ؾْٔٚد ؿ بهقت يًًّف مـ َب ًُدََ ـنيام يًنيًّف منيـ َؿ ُنير َبش ،نيذا ٓ يُّنيـ أن
يَٚس ٓ ،يُّـ أن يَٚسٕ ،ن افهقت ظْد أدمل افَري ٛيًّع وـِام ٕٖى اإلًٕنيٚن ظنيـ افهنيقت َّ
ؿنيؾ
شام ُظف حتك يهؾ إػ حد ٓ يًّع ـام ذم خى ٛاجلًًّ ٜ
مثال إذا ـثر افْٚس ؾ٘ن افذيـ ذم افهٍقف اخلٍِٔٓ ٜ
ـٌرا أو يًًّقن بهًقب ،ٜاهلل شٌحٕٚف يْٚدي اخلالحلؼ بهقت يًًّف مجٔع اخلالحلؼ
يًًّقن إذا ـٚن ادًجد ً

( )1إًٕٚم.59 :
( )2اإلهاء.85 :
( )3افٌَرة.255 :
( )4افٍرؿٚن.58 :
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 افَري ٛمْٓؿ وافداين ،وافًٌٔد وافْٚحلل  -ظذ ٍحد شقاء ،يْٚد ؿ بهقت يًًّف َم ْـ َب ًُدََ ـنيام يًنيًّف َمني ْـ
َؿ ْر َبٕ ،ن اهلل ٓ يَٚس شٌحٕٚف وتًٚػ.
ـٔػ ُيٚش ٛاهلل اخلالحلؼ؟ ُيٚشٌٓؿ مجٔ ًً ٚدؾً ٜواحدة شٌحٕٚف ٓ إفنيف إٓ نيق ،و نيق هينيع احلًنيٚب،
ٍ
بحٚفنيٜ
ـٔػ يَٚس ذإ ،ن اهلل شٌحٕٚف ٓ ينٌِف صٖن ظـ صٖن ،ؾال ينتٌؾ شٌحٕٚف ـٚدخِقق ٓ ،ينتٌؾ
ويسك احلٓٚت إخرى! أبدًً ا شٌحٕٚف وبحّده ،وهلنيذا ؾنيٚداليغ ترؾنيع هلل تًنيٚػ دظقاهتني ٚذم وؿني ٝواحنيد
وبٌِٚت متًددة ٌ
وـؾ فف ضِ ٛوحٚج ٜختتِػ ظـ حٚج ٜأخر ؾًِٔؿ افًّٔع افَري ٛافًِٔؿ افذي ٓ يًزب
ظْف مثَٚل ذرة ذم افًاموات وٓ ذم إرض دظقة ذا منيـ نيذا منيـ نيذا و نيؿ بنيٚداليغ ٕن اهلل ٓ يَنيٚس
شٌحٕٚف وبحّده بخَِف ٓ ذم ـتٚبف وٓ ذم شًّف وٓ ذم بكه ،ؾِٓذا د ٚتقرط ادّثِني ٜذم افَٔنيٚس م َّثِنيقا اهلل
بخَِف ،مـ أيـ أتك أمر ؿٔٚس ادًىِٜ؟ ؿد يَقل ادًىِٕ :ٜحـ أبًد افْٚس ظـ افَٔٚس! أبنيدًً ا إٔنيتؿ أول منيـ
ؿٚس ،ؿًتؿ صٍٚت اخلٚفؼ ذم ظيّتٓ ٚووخٚمتٓ ٚوجالف ٜؿدر  ٚوـز  ٚبهٍٚت ادخِقق ،ؿًتّق  ٚظنيذ
صٍٚت ادخِقق ً
أوٓ ،ؾِام بدأتؿ بٚفتّثٔؾ بهٍٚت اخلٚفؼ بهٍٚت ادخِقق ؿِتؿ :إٕف ٓ ئِؼ أن يقصنيػ اهلل
بُذا وـذا ٕن ذا افقصػ وصػ متدين ،ؾًَتؿ وصػ افرب شٌحٕٚف وتًٚػ ظذ وصػ ادخِقق ؾًٌنيد
ذفؽ ٍٕٔتؿ ،وهلذا يَقل أ ؾ افًِؿ ـؾ مًىؾ ؾٓق ممثؾٕ ،ن ادرحِ ٜإوػ افتل بدأ هب ٚل إٔف َم َّثؾ صنيٍٚت
اهلل بهٍٚت ادخِقق ؾِام مثِٓ ٚبهٍٚت ادخِقق ٍٕ ٚ ٚبًد ذفؽ ،نيق مل يٍْٓني ٚابتنيدا ًء وإٕنيام م َّثِٓني ٚبهنيٍٚت
ادخِقق ثؿ ؿٚل ٓ ئِؼ أن ّٕ َّثؾ صٍٚت اهلل بهٍٚت ادخِقق و ُذا ؾ٘ن ـؾ ممثؾ ؾٓنيق مًىنيؾ حتنيك ،ـنيؾ
مًىؾ ممثؾ وـؾ ممثؾ مًىؾٕ ،ن ادّثؾ مٚذا ظىؾ؟ ظىؾ افقصػ افالحلؼ بٚهلل تًٚػ ،ظىؾ افقصػ افالحلؼ
بٚهلل ،وجًؾ فهٍ ٜاهلل افًئّ ٜجًؾ هل ٚصٍ ٜادخِقق ادتدٕٔ ٜافٍ.ٜٕٔٚ
افًََّّْ ٜيَقفقن :إن اهلل ٓ شّل فف وٓ ٕد فف وٓ ـٍٗ فف وٓ يَنيٚس بخَِنيف ،ؾني٘ذا ؿِْني :ٚإن اهلل تًنيٚػ
أ ؾ ُّ
شّٔع :ؾِٔس شًّف ـًّع ادخِقؿغ ـام شٖٔيت ذم ٕص أي ٜإن صٚء اهلل ٓح ًَ.ٚ
ؿٚل :وٓ يَٚس بخَِف شٌحٕٚف ،افًٌحٚن اشؿ مهدر بًّْك تًٌٔح ،ومًْك شٌح أي ّٕزه ؾٖٕ ٝتَنيقل:
َنيز ُه ريب
شٌحٚن ريب افًئؿ أي إٔؽ تَقل ُأ َٕ ؟َز ُه ريب افًئؿ ،وظْدم ٚتَقل شٌحٚن ريب إظذ ؾٕ٘ؽ تَنيقلُ :أ َٕ ؟
إظذٕٕ ،ف ٓ يَٚس بخَِف شٌحٕٚف وتًٚػ ؾٕ٘ف شٌحٕٚف أظِؿ بًٍْف وأصدق ً
ؿٔال وأحًـ حدي ًث ٚمـ خَِف،
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ظز ّ
وجؾ ،ؿٚل تًٚػَ ﴿ :أ َأ ْٕ ُت ُْؿ َأ ْظ َِ ُؿ َأ ِم اهللَُُّ﴾( )1وؿد شنيّك اهلل
افرب شٌحٕٚف وتًٚػ أظِؿ بًٍْف وأظِؿ بٌره ّ
وبغ ظيّتٓ ،ٚؾٓق أظِؿ بًٍْف حغ شنيّك ًٍٕنيف
ًٍٕف هبذه إشامء ووصػ ًٍٕف هبذه افهٍٚت ومتدََّّ ح هبَّ ٚ
هبذا آشؿ إٔف اشؿ ٓحلؼ ،و ق أظِؿ بًٍْف حغ وصػ ًٍٕف هبذا افقصػ إٔف وصنيػ ٓحلنيؼ ،وؿنيد ؿنيٚل ذم
﴿وهللَِّ ْإَ ْش َام ُء ْ
شّك اهلل تًٚػ ًٍٕف هبنيذه
احلُ ًََْْك﴾( ،)2وؿٚل ذم وصٍفَ :
أشامحلفَ :
﴿و َف ُف ادَْ َث ُؾ ا َْٕ ْظ َذ﴾( )3ؾ٘ذا ّ
إشامء ووصػ ًٍٕف هبذه افهٍٚت ؾٕ٘ف ٓ صؽ أظِؿ بًٍْف شٌحٕٚف مـ ـؾ أحد وأظِؿ مـ افًٌنيد بًٍْنيف،
افرب أظِؿ بْ ٚبًٍْٖٕ( ٚافِٓؿ اؽٍر يل م ٚؿدم ٝوم ٚأخرت وم ٚأهرت وم ٚأظِْ ٝوم ٚأهؾني ٝومني ٚإٔنيٝ
أظِؿ بف مْل) مم ٚأؾًؾ إٔ ،ٚؾٚهلل أظِؿ بؽ مْؽ إٔ ٝمـ ًٍٕؽ ،ؾُٔػ ِظ ِْ ُؿ اهلل تًٚػ بًٍْف ،ؾِٓذا إذا شنيّك
ظز ّ
﴿و َمنيٚ
اهلل ًٍٕف بٚشؿ ؾٓق ٓ صؽ إٔف ٓحلؼ ،أم ٚافذي ٓ ئِؼ بٚهلل ّ
وجؾ ؾ٘ن اهلل ئٍْف ،أمل تَرأ ؿقفف تًنيٚػ َ
مح ِـ َأ ْن ي َّت ِ
َّخ َذ َو َفدًً ا﴾( ،)4ؾٚفذي ٓ ئِؼ بٚهلل ئٍْف اهلل تًٚػ أو ئٍْف رشقفف ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ،
َيْْ ٌَ ٌِل فِ َِّر ْ َ
َ
ّ
ؿٚل ّ
ٌنيغ
ظنيز
وجنيؾ ُي ّ ُ
صذ افف ظِٔف وش ِّؿ« :إن اهلل ٓ يْٚم وٓ يٌٌْل فف أن يْٚمش افذي ٓ يٌٌْل وٓ ئِؼ بٚهلل ّ
ظز ّ
أظِؿ
فؽ ذم افْهقص ،أم ٚأن تٖيت إػ م ٚأثٌتف اهلل وتَقل ٓ يٌٌْل ٓ ئِؼ ،ؾٓق حمٚدة هلل ّ
وجؾ ،ؾٚهلل تًٚػ ُ
وأظِؿ مـ افًٌد بًٍْف تًٚػ.
أظِؿ بًٍْف وبٌره،
ُ
بًٍْف ،ؾٕ٘ف شٌحٕٚف ُ
ؿٔال ،أي أصدق ً
وأصدق ً
﴿و َمت َّ َْ ٝـَِِ َّ َُ ٝر ؟ب َؽ ِصدْْ ًؿَ ٚو َظَدْْ ًٓ﴾( ،)5وأحًـ حدي ًثٚ
ؿقٓ ،ؿٚل اهلل تًٚػَ :
احل ِد ِ
ي ،)6(﴾ٞؾامدام ربؽ أظِؿ بًٍْف وؿقفف أصدق افَنيقل وحديثنيف
مـ خَِف ؿٚل تًٚػ﴿ :اهللَُّ َٕ ََّز َل َأ ْح ًَ َـ ْ َ
أحًـ احلدي ٞشٌحٕٚف وتًٚػ :ؾٖذظـ د ٚشّك بف ًٍٕف ود ٚوصػ بف ًٍٕف و ُذا رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف
ٍ
نيؼ َظ ِ
نيـ
﴿و َمنيَ ٚيْْْىِ ُ
وش ِّؿ أظِؿ بٚهلل مـ ـؾ أحد منيـ ادخِنيقؿغ صنيِقات اهلل وشنيالمف ظِٔنيف ،ؿنيٚل تًنيٚػَ :
شّك ر َّبف بٚش ٍؿ أو وصػ ر َّبف بقصػ :ؾال صؽ إٔف اشؿ ظئؿ ووصػ ٓحلؼ بنيٚهلل تًنيٚػ،
ْاهل َ َقى﴾( ،)7ؾ٘ذا ّ
ؾًِٔؽ افًّع وافىٚظ ،ٜأن تًّع فَقفف تًٚػ وفَقل ٌٕ ّٔف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ و ذا مَتٙني افننيٓٚدتغ أن
( )1افٌَرة.141 :
( )2إظراف.181 :
( )3افروم.27 :
( )4مريؿ.92 :
( )5إًٕٚم.115 :
( )6افزمر.23 :
( )7افْجؿ.3 :
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تنٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمّدًً ا رشقل اهلل يست ٛظِٔٓ ٚأن تنٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل ثنيؿ ٓ تنيذظـ وٓ ختونيع
ٌٕل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ؾٖي صنيٓٚدتغ تننيٓدهتام! ؾٔجني ٛأن
هلذه افْهقص أتٔ ٜمـ ربؽ تًٚػ ومـ ّ
أيو ٚم ٚأثٌتف فف رشقفف ّ
صذ اهلل ظِٔف وشني ِّؿ وافٍْنيل
تذظـ هلل تًٚػ وأن تثٌ ٝم ٚأثٌتف فًٍْف ويثٌ ٝفف تًٚػ ً
أن ٍْٕل مٍٕٚ ٚه اهلل ظـ ًٍٕف أو ٍٕٚه رشقفف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،وم ٚمل يٖت بٚفْص ٓ إثٌُ ٚتُنيف وٓ ٍٕ ُٔنيف ؾْٕ٘نيٚ
ٕتقؿػ ـام تقؿػ افْص ًُٕٝ ،ـام شُت ٝافْهقص ،ؾحٔ ٞأثٌت ٝافْهقص ٕثٌ ٝوحٍٕٔ ٞنيٍْٕ ٝنيل،
يَر بَقفف تًٚػ ﴿ َيَ ٚأ ُّ َ ٚا َّف ِذي َـ آ َمُُْقا
وحٔ ٞشُت ،ًُٕٝ ٝذا ق إدب احلََٔل وافذي يتقج ٛظذ مـ ُّ
غ َيدََ ِي اهللَِّ َو َر ُشقفِ ِف﴾(.)1
َٓ ُت ََد؟؟ ُمقا َب ْ َ

( )1احلجرات.1 :
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قن َظ َِٔ ِف م َٓ ٚيً َِّ َ ِ
قن مهدَّ ُؿ َ ِ ِ ِ
ِ
﴿ش ٌْ َح َ
ٚن َر ؟بؽ َر ؟ب
ُث َّؿ ُر ُش ُِ ُف َصٚد ُؿ َ ُ َ
قنَ ،وهل َ َذا َؿ َٚلُ :
قن :بِخ َالف ا َّفذي َـ َي َُق ُف َ ْ َ َ ْ ُ
غ﴾(َ ،)1ؾًٌح َٕ ًٍْف َظام وص ٍَف بِ ِ
نيف ادُْ َخنيٚفِ ٍُ َ
غَ ،و ْ
ا ْف ًِ َّز ِة َظ َّام َي ْه ٍُ َ
قن
احلَ ّْدُ هللَِّ َر ؟ب ا ْف ًَٚدَِ َ
قنَ ،و َش َال ٌم َظ َذ ادُْ ْر َشِِ َ
َ َّ َ َ ُ َّ َ َ ُ
ص َوا ْف ًَ ْٔ ِ
غ فِ ًَ َال َم َِ ٜمَ ٚؿُ ٚفق ُه ِم َـ افَّْ َْ ِ
.ٛ
فِ ُِّر ُش ِؾَ ،و َش َِّ َؿ َظ َذ ادُْ ْر َشِِ َ
...........................................
أظِؿ بٚهلل بًد اهلل مـ رشِف ظِٔٓؿ صنيِقات اهلل وشنيالمف:
ًٕؿ ذـر بًد ذفؽ م ٚيتًِؼ بٚفرشؾ ٓ ،أحدََ
ُ
نيف و َٓ ِمنيـ َخ ِْ ٍِ ِ
ِ
نيؾ ِمني ْـ َب ْ ِ
افذيـ يقحل إفٔٓؿ افقحل افذي ؿٚل تًٚػَ :
﴿ٓ َي ْٖتِ ِٔف ا ْف ٌَٚضِ ُ
نيف﴾( ،)2ورشنيِف
ْ
نيغ َيدََ ْي َ
صٚدؿقن ذم إًٍٔٓؿ ،ؿ صٚدؿقن ؿ أبًد افْٚس ظـ افُذب ظِٔٓؿ صِقات اهلل وشالمفَ ،مهدُُ وؿقن وذم
مهدََّّ ؿقن ،ؾٓؿ مهدََّّ ؿقن ع ٛأن ُي َهدََّّ ُؿقا ذ ًظ ،ٚمهدََّّ ؿقن يًْل مـ حٔ ٞافؼنيع وإٓ منيـ
ًٕخ ٜأخرى َ
حٔ ٞافٍُٚر وم ٚؿدََّّ ر اهلل ؿد ُي َّ
ُذبقن ،فُـ مـ حٔ ٞافؼع ؿ ُمهدََّّ ؿقن ع ٛأن ُي َهدََّّ ؿقا ،ؿٚل اهلل تًنيٚػ:
قل إِ َّٓ فِٔ َىٚع بِِ٘ ْذ ِن اهللَِِّ﴾( ،)3ذم ًٕخ ٜأخرى مهدُُ وؿقن أي أهننيؿ ص ِ
﴿ومَ ٚأرش ََِِْْ ٚم ْـ رش ٍ
نيد ُؿقا ،منيُ ٚـ َ
ُنيذب
ُ
ُ َ
َ
َ ُ
َ َ ْ َ
ظِٔٓؿ ،م ٚأت ٚؿ رء بٚضؾ ،بؾ ؿد أوحل إفٔٓؿ بٚحلؼ ادٌغ ،ثؿ ؿنيٚل بخنيالف افنيذيـ يَقفنيقن ظِٔنيف منيٓ ٚ
وافًني ََّّْ ،ٜنيذه ؿٚظنيدة
يًِّقن ،مـ ؿ افذيـ يَقفقن ظِٔف م ٓ ٚيًِّقن؟ ؿ مجٔع مـ خرج ظنيـ افُتنيٚب ُّ
وافًََّّْ ٜؾٕ٘ف يَقل ظذ اهلل بنيال ظِنيؿ،
ظْدك تًرف هب ٚمـ افَٚحلؾ ظذ اهلل بال ظِؿ ،ـؾ مـ خرج ظـ افُتٚب ُّ
وافًََّّْ ،ٜأم ٚإذا ؿٚل بال ظِؿ ؾال بد أن يُقن ؿد خنيرج
ٕٕف إذا ؿٚل ظذ اهلل بًِؿ ؾال بد أن يُقن مـ افُتٚب ُّ
افًََّّْ ،ٜوبٚفتٚيل ًِٕؿ أن مـ تُِؿ ذم ذه ادًٚحلؾ افًيٚم ؾام ئًّف ـن ًٍ ٚـام تَقل افهنيقؾٜٔ
ظـ افَرآن وظـ ُّ
وذو ًؿ ٚأو بام ئًّف أ ؾ افُالم مـ ادًتزف ٜواجلّٓٔ ٜوإصًري ٜوادٚتريدي ٜوأمثٚهلؿ بام يًّقٕف ً
ظَنيال و نيق
فٔس بًَؾ ق قىٕ :ن اهلل تًٚػ يَقلَ ﴿ :ؾِ٘ ْن َمل َيً َت ِ
َجٔ ٌُقا َف َؽ َؾْ ٚظ َِ ْؿ َأ َّٕ ََّام َي َّتٌَِّ ًُ َ
ثّٜ
قن َأ ْ َقا َء ُ ْؿ﴾( ،)4فٔس ّ
ْ ْ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ وإم ٚاهلقىَ ﴿ ،ؾِ٘ ْن َمل َيً َت ِ
َجٔ ٌُقا َف َ
ؾريؼ ثٚف ،ٞإم ٚآشتجٚب ٜهلل وفرشقفف ّ
نيؽ َؾنيْ ٚظ َِ ْؿ َأ َّٕ ََّنيام
ْ ْ
َي َّتٌَِّ ًُ َ
وافًََّّْ ٜؾٓق ؿٚحلؾ ظذ اهلل تًٚػ بال ظِؿ.
قن َأ ْ َقا َء ُ ْؿ﴾( ،)5ؾُؾ مـ خرج ظـ افُتٚب ُّ

( )1افهٚؾٚت.182 -181 :
( )2ؾهِ.42 :ٝ
( )3افًْٚء.64 :
( )4افَهص.51 :
( )5افَهص.51 :
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ٚن َر ؟ب َؽ َر ؟ب ا ْف ًِ َّز ِة َظ َّام َي ِه ٍُ َ
﴿ش ٌْ َح َ
قن﴾( ،)1تَدم مًْك افًنيٌحٚن وأهنني ٚتًْنيل افتْزينيف
ؿٚل :وهلذا ؿٚلُ :
ِ ِ
﴿ش ٌْ َح َ
﴿ش ٌْ َح َ
ٚن َر ؟ب َؽ َر ؟ب ا ْف ًِ َّز ِة﴾ أي صنيٚحٛ
ٚن َر ؟ب َؽ َر ؟ب ا ْفً َّزة﴾ ،افًزة مـ صٍٚت اهلل تًٚػ ،ؿقفف ُْ ٚ
ُ
﴿وهللَِّ ا ْف ًِ َّز ُة َوفِ َر ُشقفِ ِف
افًزة شٌحٕٚفٕ ،ن افرب تىِؼ بًّْك افهٚح :ٛؾٓق صٚحّ ٛ
ّ
افًزة شٌحٕٚف وبحّده َ
ٚن َر ؟ب َؽ َر ؟ب ا ْف ًِ َّز ِة َظ َّام َي ِه ٍُ َ
﴿ش ٌْ َح َ
قن﴾( ،)3مـ ؿ؟ ـؾ مـ ؿٚل بال ظِؿ :ؾٚهلل ُيَْ ََّنيزه ظنيـ
َوفِ ِْ ُّ ْٗ ِمِْ َ
غ﴾(ُ ،)2
ؿقفف تًٚػ ،ؾٔدخؾ ذم ذا ُّ
ـٚؾرا أو
وافًََّّْ ٜوؿٚل ذم أوصٚف اهلل بال ظِؿ شقاء ـٚن ً
ـؾ مـ َحَ ٚد ظـ افُتٚب ُّ
﴿شني ٌْ َح َ
ٚن
مـ ادًْقبغ إػ ادِٕٕ ،ٜف تُِؿ ظذ اهلل ذم أمر اهلل تًٚػ بال ظِؿ ؾ ًُٔ ٌَّح افرب و ُي َّْزه ظـ وصنيٍف ُ
َر ؟ب َؽ َر ؟ب ا ْف ًِ َّز ِة َظ َّام َي ِه ٍُ َ
غ﴾( ،)5إيروا ادْٚشنيٌ ٜافًئّني،ٜ
﴿و َش َال ٌم َظ َذ ادُْ ْر َشِِ َ
قن﴾( ،)4مٚذا ؿٚل بًد ٚ؟ َ
ش َِّؿ تًٚػ ظذ ادرشِغ فًالم ٜم ٚؿٚفقه ٕن ادرشِغ ٓ يَقفقن ظذ اهلل تًٚػ إٓ بًِ ٍؿ ممني ٚأوحنيٚه شنيٌحٕٚف
ٚن َر ؟ب َؽ َر ؟ب ا ْف ًِ َّز ِة َظ َّام َي ِه ٍُ َ
﴿ش ٌْ َح َ
قن﴾ مـ افٔٓقد
وتًٚػ إفٔٓؿ ،ؾّْٕٓ ٚزه شٌحٕٚف ظـ ؿقل افَٚحلِغ بال ظِ ٍؿ ُ
افرب شنيٌحٕٚف ظنيـ ؿنيقهلؿ
مـ افْهٚرى ،مـ افقثْغ ،مـ أ ؾ افٌدع وافوالل افذيـ خٚوقا بال ظِ ٍؿُ ،يَْ ََّز ُه ُّ
غ﴾ فًالم ٜم ٚؿٚفتف افرشؾ ظِٔٓؿ
﴿و َش َال ٌم َظ َذ ادُْ ْر َشِِ َ
أمجًغ ،ثؿ َش َِّؿ ذم ذا ادقوع افًئؿ ظذ ادرشِغ َ
وافًالم ،و ُذا شالم ٜم ٚؿٚفف أتٌٚع افرشؾ ّ
صذ اهلل ظِٔٓؿ وش ِّؿ ممـ اشتًّؽ بنيام ظِٔنيف افرشنيؾ
ّ
افهالة ّ
ٕهنؿ يُقٕقن ورث ٜهلٗٓء افرشؾ ؿٚل ّ
مهني :ٚوإٕنيام
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :ؾ٘ن إٌٕٔٚء مل يقرثقا
ديْنيٚرا وٓ در ً
ً
ٌّنيقة إذا
ٌُّنيقة :افًِنيؿ افنيذي أتنيٚك منيـ مننيُٚة افّْ ّ
ور ُثقا افًِؿ :ؾّـ أخذه أخذ بحنيظ واؾنيرش يًْنيل ظِنيؿ افُّْ ّ
َّ
اشتًُّ ٝبف وـْ ٝظذ ٕٔ ٜصٚؾٔ ٜصحٔح ٜؾٕ٘ؽ تُنيقن وري ًثني ٚهلنيٗٓء افرشنيؾ ّ
صنيذ اهلل ظِنئٓؿ وشني ِّؿ
غ﴾(.)6
احل ّْدُُ هللَِّ َر ؟ب ا ْف ًَٚدَِ َ
﴿و َش َال ٌم َظ َذ ادُْ ْر َشِِ َ
َ
غَ ،و ْ َ
ؿٚل رمحف اهلل :ؾًٌح ًٍٕف ،أي َّٕزه ًٍٕف ظام وصٍف بف ادخٚفٍقن فِرشؾ و ؿ افذيـ يَقفنيقن بنيال ظِنيؿ،
وافًالم فًالم ٜم ٚؿٚفقه مـ افَْص وافًٔ ٛوأ ََّّٕك فِنيَْص وافًٔني ٛأن
وش ِّؿ ظذ ادرشِغ ظِٔٓؿ ّ
افهالة ّ
يٖيت ذم ؿقل افرشؾ و ؿ افذيـ ٓ يْىَقن ظـ اهلقى وإٕام يَقفقن مم ٚأوحٚه افرب تًٚػ إفٔٓؿ ،وبف ًِٕنيؿ أن
( )1افهٚؾٚت.181 :
( )2ادْٚؾَقن.8 :
( )3افهٚؾٚت.181 :
( )4افهٚؾٚت.181 :
( )5افهٚؾٚت.181 :
( )6افهٚؾٚت.182 ،181 :
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مجٔع افرشؾ ـام ؿررٕ ٚشٚب ًَ ٚمتٍَقن ذم افًَٔدة ؾ٘هنؿ مجٔ ًً ٚيقحك إفٔٓؿ ؾنئام يتًِنيؼ بٓٚظتَنيٚد ،ؾنئام يتًِنيؼ
وافًنيالم يهنيػ
بٕٚخٌٚر ،مـ ظْد ظالم افٌٔقب شٌحٕٚف افذي ق أظِؿ بًٍْف ،وهلذا مقشك ظِٔف ّ
افهالة ّ
اهلل تًٚػ بٚفقصػ افالحلؼٕ ،قح إبرا ٔؿ ظًٔك حمّد صِقات اهلل وشالمف ظِٔٓؿ أمجًغ ـؾ افرشؾ يهٍقن
اهلل تًٚػ بٚفقصػ افالحلؼ يف تًٚػ ،ؾِٓذا ش َِّؿ ظذ ادرشِغ فًالم ٜم ٚؿٚفقه مـ َٕص وظًٕٔ .ٛؿ.
اجلام َظ ِ
ِ
ٚتَ ،ؾ َال ظُدُ َ ِ
اإل ْثٌ ِ
نيٜ
مج َع ؾِ َٔام َو َص َ
ػ َو َش َّّك بِ ِف َٕ ٍْ ًَ ُف َب ْ َ
َو ُ َق ُش ٌْ َحُ َٕ ٚف َؿدْ َ َ
غ افَّْ ٍْ ِل َو ْ ِ َ
فًنيََّْ ٜو ْ َ َ
ول َٕ ْ ِؾ ا ُّ
نياط ادًُْنيت ََِٔؿِ ،س ُ ِ
َظ َّام َجَ ٚء ْت بِ ِف ادُْ ْر َش ُِ َ ِ
غ
افهنيد؟ ِيَ َ
نيؿ اهللَُّ َظ َِني ْٔ ِٓ ْؿ ِمني َـ افٌَِّْ ؟ٔ َ
نيغ َو ؟
اط ا َّفنيذي َـ َأ ْٕ ًَ َ
افك ُ ْ
ُ َ
قنَ :ؾ٘ َّٕ ُف ؟ َ
افنٓدَ ِاء وافه ِ
غ.
ٚحل َ
َو ُّ َ َ َّ
...........................................
ذـر ْ ٚافَٚظدة افًئّ ٜذم إشامء وافهٍٚت ،إشامء وافهٍٚت ٓ بد ؾٔٓ ٚمـ ٍٕل وإثٌٚتٍٕ ،نيل منيٚ
ٍٕك اهلل وإثٌٚت م ٚأثٌ ٝاهلل ،يَقل :و ق شٌحٕٚف ؿد مجع ؾٔام وصػ وشّك بف ًٍٕف بنيغ افٍْنيل واإلثٌنيٚت،
يتْزه ظْٓني ٚشنيٌحٕٚف وتًنيٚػ،
ؾٔام يتًِؼ ذم افقصػ واوح أن افرب شٌحٕٚف وتًٚػ خيزك ويٌْئؽ ظـ أمقر ّ
ؾال بد ظْد وٌط آظتَٚد بٕٚشامء وافهٍٚت مـ ٍٕل مٍٕ ٚك اهلل ـام إٔف ٓ بد مـ إثٌٚت مني ٚأثٌني ٝاهلل ،ؾني٘ن
ؿِ :ٝم ٚظالؿ ٜافٍْل ذم افهٍٚت؟ ظالؿ ٜافٍْل بٚفهٍٚت مـ جٓ ٜإٔؽ تٍْل ظـ اهلل م ٓ ٚئِؼ ،وؿد تَنيدم
نيؽ بِ َي َّ
﴿و َمنيَ ٚر ُّب َ
نيال ٍم
أن افرب شٌحٕٚف وتًٚػ ٍٕك ظـ ًٍٕف أوصً ٚؾ ٓ ٚتِٔؼ بف تًٚػ مثؾ افيِؿ ومثؾ افٌٍَِ ٜ
ِ ِ
﴿و َمني ٚاهللَُّ بِ ٌَٚؾِ ٍ
وافًنيَََْ ٜ
﴿ٓ َت َْٖ ُخ ُ
نيؾ َظ َّنيام َت ًْ َّ ُِ َ
نيذ ُه ِشنيَْ ٌَ ٜو َٓ
ف ِْ ًٌَِٔد﴾( ،)1مثؾ افٌٍَِ ٜ
نيقن﴾( ،)2ومثنيؾ افْنيقم ؟
﴿و َمَ ٚم ًَََِّْ ٚم ْـ ُف ٌُ ٍ
قب﴾( ،)4ؾٓذه ئٍْٓ ٚافرب شٌحٕٚف وتًٚػ ،ؾتٍْل ظـ
َٕ َْق ٌم﴾( ،)3ومثؾ اف ٌِّقب وافتًَ ٛ
اهلل تًٚػ ذا ـام ٍٕك ظـ ًٍٕف ،وتثٌ ٝم ٚأثٌ ٝمم ٚشٖٔيت ومم ٚتَدم ـٚفًّع وافٌك وآشتقاء وؽنيره ٕٕنيف
أثٌتف فًٍْف ،م ٚافدفٔؾ ظذ دخقل ٍٕل مٍٕٚ ٚه اهلل تًٚػ ظـ ًٍٕف ذم افهٍٚت؟ افدفٔؾ افًئؿ احلدي ٞافثٚبٝ
وافًالم ذم ؿه ٜافهحٚيب اجلِٔؾ افذي ـٚن يَرأ ذم صالتف بَنيؾ نيق اهلل أحنيد منيع شنيقرة
ظْف ظِٔف ّ
افهالة ّ
أخرى :ؾَٚل فف مـ يهِقن خٍِف :إم ٚأن تَتك ظذ ذه يًْل إٔف يَرأ بَؾ ق اهلل أحد ويَنيرأ مًٓني ٚشنيقرة
( )1ؾهِ.46 :ٝ
( )2افٌَرة.74 :
( )3افٌَرة.255 :
( )4ق.38 :
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أخرى :يًْل يَرأ أربع شقر ذم افرـًتغ ،ؿٚفقا :إم ٚأن تَتك ظذ ذه افًقرة وإم ٚأن تَتك ظنيذ افًنيقرة
إخرى ،أم ٚأن تَرأ ؿؾ ق اهلل أحد وتَرأ مًٓ ٚشقرة أخرى ـٖن ذه ٓ دمزيؽ! حتك ـنيٖن ؿنيؾ نيق اهلل ٓ
ٌَّل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ
تٍُل حتك ُتُوؿ إفٔٓ ٚشقرة أخرى! ؾٖبك أن ُي ٌَ ؟ر واشتّر يهع هبؿ ،ؾٖخزوا افَّْ ّ
بذفؽ ؾَٚل« :شِقه ٕي رء يًٍؾ ذفؽ؟ش ؾَٚل  -ذا ق افن ٚد – ؿٚلٕ( :هن ٚصٍ ٜافرمحـ وإٔني ٚأحنيٛ
فًالم أن ح ٌّف إي ٚ ٚأدخِف اجلْ ،ٜوذم فٍظ آخر ؿٚل فهنيحٚيب آخنير ظّنيؾ
أن أؿرأ هب )ٚؾٖخزه ظِٔف ّ
افهالة وا ّ
أمرا فني ٜوافثٚين إمٚم مًجد ؿٌٚء ـالمه ٚصْع نيذا ؿنيٚل ٕحنيدمه ٚأن حٌنيف هلنيٚ
ٍٕس افًّؾ أحدمه ٚـٚن ً
أ دخِف اجلْ ،ٜوؿٚل فمخر أخزوه أن اهلل ُيٌف ،افن ٚد ْ ٚإٔف ؿٚلٕ :هن ٚصٍ ٜافرمحـ ،م ٚافذي ذم ؿؾ ق اهلل
أحد؟ ٍٕل وإثٌٚت ،إثٌٚت إحدي ٜوإثٌٚت أن اهلل تًٚػ ق افهّد وٍٕل افقٓدة وافقفد ظـ اهلل تًٚػ وٍٕنيل
افٍُٗ ،ؾدل ظذ أن إشامء وافهٍٚت ٓ بد ؾٔٓ ٚمـ ٍٕل وإثٌٚت وهلنيذا ؿنيٚل :و نيق شنيٌحٕٚف ؿنيد مجنيع ؾنئام
وصػ وشّك بف ًٍٕف بغ افٍْل واإلثٌٚت ،ؾ ْٚك أشامء مٍْٜٔ؟ مراده رمحف اهلل تًٚػ ق ٍٕل افهنيٍٚت،
أم ٚإشامء ؾّْٓ ٚم ٚيدل ظذ إثٌٚت مًْك مقج ٛـٚفًِؿ افًِٔؿ يثٌ ٝافًِؿ ،افًّٔع يثٌ ٝافًّع ،ومْٓ ٚمٚ
افًالم ؾٍٔف تْزينيف اهلل تًنيٚػ ظنيـ
شّك اهلل تًٚػ هبًٍٕ ٚف ،و ق اشؿ يٍْل ظـ اهلل تًٚػ م ٓ ٚئِؼ مثؾ اشؿ ّ
ظز ّ
وجؾ.
افَْٚحلص وافًٔقب ومثِف افَدوس ،ل أشامء مثٌت ٜهلل تًٚػ فُْٓ ٚتدل ظذ ٍٕل م ٓ ٚئِؼ هلل ّ
افًنيقي افنيذي
افًََّّْ ٜواجلامظ ٜظـ ذا ادّْٓ ٟ
افًََّّْ ٜواجلامظ ،ٜأي ٓ ظدول ٕ ؾ ُّ
ؿٚل :ؾال ظدول ٕ ؾ ُّ
إٔزفف اهلل تًٚػ هلؿ ذم ـتٚبف وب ّْٔف رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ هلؿ ذم شْتف ٓ ،ظدول هلنيؿ ٓ ئِّنيقن بتً ٚتًنيٚ
افًََّّْ ٜواجلامظ ٜظام جٚء بف ادرشِقن ؾٕ٘ف افكنياط ادًنيتَٔؿ ساط افنيذيـ
ظـ ذا ادْٓ ،ٟؾال ظدول ٕ ؾ ُّ
افًََّّْ ٜواجلامظ ٜذم إشامء وافهٍٚت ذم ؿقاظنيد
إًٔؿ اهلل ظِٔٓؿ ،ذم ذا ادقوع ًٕىٔؽ ب٘مجٚل م ٚيَرره أ ؾ ُّ
مخس مقجزة توٌط فىٚف ٛافًِؿ اظتَٚد أ ؾ افًْ ٜواجلامظ ٜذم أشامء اهلل وصٍٚتف:
افَٚظدة إوػ :إثٌٚت م ٚأثٌتف اهلل فًٍْف أو أثٌتنيف فنيف رشنيقفف ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ منيـ نيذه إشنيامء
افٌغ اجلع افقاوح مـ ؽر ُتريػ وٓ تًىٔؾ ومـ ؽنير تُٔٔنيػ وٓ
وافهٍٚت ظذ ط ٚر  ،ٚظذ ط ٚر ّ ٚ
متثٔؾ ،ذه افَٚظدة إوػ.
افًََّّْ ٜيٍْقن ظـ ذه افهٍٚت منٚهب ٜصٍٚت ادخِقؿغ ،هلنيذا ؿنيٚل ْني :ٚو نيق
افَٚظدة افث :ٜٕٔٚأن أ ؾ ُّ
شٌحٕٚف ؿد مجع بغ افٍْل واإلثٌٚت ٕٕف أ ؾ افًْ ٜيثٌتقن ويٍْقن ،يثٌتقن افهٍٚت ويٍْقن ظْٓني ٚادننيٚهب،ٜ
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ذه افَٚظدة افث ،ٜٕٔٚودل ظذ ٚتغ افَٚظدتغ آيٚت ـثرة ومْٓ ٚأي ٜافًئّ ٜأتٔ ٜإن صٚء اهلل أن ﴿ َف ْٔ َس
َـ َِّ ْثِِ ِف َرء و ق ِ
ٔع ا ْف ٌَ ِه ُر﴾( )1دف ٝظذ ٚتغ افَٚظدتغ.
افًّ ُ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
َ
وافًنيَّْ َ ،ٜأي أن إشنيامء
افًََّّْ ٓ ٜيتجٚوزون ذم تًنئّ ٜاهلل وذم وصنيٍف
افَنيرآن ُّ
افَٚظدة افثٚفث :ٜأن أ ؾ ُّ
وافهٍٚت تقؿٍُٔٔ ٓ ٜيًّقن اهلل تًٚػ بٖي اشؿ مـ تَِٚء إًٍٔٓؿ ،وٓ يهٍقن اهلل تًنيٚػ بنيٖي وصنيػ منيـ
وافًََّّْ ٜؾَط.
تَِٚء إًٍٔٓؿ ،بؾ ل أشامء تقؿٍٔٔ ٜتٗخذ مـ افُتٚب ُّ
افَٚظدة اف رابً ٜواخلٚمً ،ٜافرابً :ٜمتًَِ ٜبًّْك افهٍٚت ،واخلٚمً :ٜمتًَِ ٜبٍُٔ ٜافهٍٚت ،افرابًنيٜ
ويٌنيغ أن مًْنيك آشنيتقاء نيق
أن مًٚين افهٍٚت مـ ادُ ْحُؿ افقاوح مًْٚه ،ؾتٍن مًٚين ذه افْهنيقص
ّ
آرتٍٚع ظـ افًرش وأن مًْك افرمح ٜـام شٖٔيت ـذا ،وأن مًْك افًِؿ ـذاُ ،يٌغ ُيٍن ،وأن افَٚظدة افرابًنيٜ
تتًِؼ بٚدًْك أن مًٚين ذه إشامء وافهٍٚت واوح ٜحمُّٖٕ ،ٜيت فَِٚظدة اخلٚمً ٜو نيل متًَِني ٜبٍُٔٔنيٜ
افًنينينيََّّْ ،ٜبنينيؾ يٍقونينيقن أمنينينيره هلل.
نينيذه افهنينيٍٚت ،أن ـٍٔٔنينيني ٜافهنينيٍٚت ممنيني ٓ ٚخينينينيقض ؾٔنينيف أ نينيؾ ُّ
افًََّّْ ٜواجلامظ ٜذم ذا افٌنيٚب ،منيـ أـثنير مني ٚخ َِّنيط ؾٔنيف
ذه افَقاظد اخلًّ ٜافتل ب٘مجٚل توٌط ظَٔدة أ ؾ ُّ
افًََّّْ ٜيَقفقن :افهٍ ٜمـ حٔ ٞادًْك واوح،ٜ
ادتٖخرون افتخِٔط بغ افَٚظدة افرابً ٜواخلٚمً ،ٜؾ٘ن أ ؾ ُّ
هلذا إٔ ٝتٍن ،وإذا ٕيرت ذم تٍٚشر افًنيِػ ريض اهلل ظنيْٓؿ فْهنيقص أينيٚت افَرإٓٔني ٜوجنيدت أهننيؿ
يٍنون ذه افهٍٚت مـ حٔ ٞاد ًْك واوح ،ٜوفذفؽ ؿٚل مٚفؽ رمحف اهلل :آشنيتقاء مًِنيقم أي مًِنيقم
ادًْك وافُٔػ جمٓقل ـام تَدم.
يٖيت شٗال مٓؿ جدًً ا صٍٚت اهلل ٕحـ ٓ ٕخقض ذم ـٍٔٔتٓ ،ٚؾٓؾ هل ٚـٍٔٔ ٜأو فٔس هل ٚـٍٜٔٔ؟ صٍٚت اهلل
ـٓٚشتقاء وافْزول وشٚحلر أشامء اهلل وصٍٚتف هل ٚـٍٔٔ ،ٜؾ هل ٚـٍٔٔ ٜأو فٔس هل ٚـٍٜٔٔ؟ َٕقلًٕ :ؿ هل ٚـٍٔٔني،ٜ
ؾ٘ذا ؿِْ ٚبال ـٔػ ؾني بال ـٔػ ًِّٕف ،أم ٚـٍٔٔتٓ ٚؾٚهلل يًِّٓ ٓ ،ٚصؽ أن هل ٚـٍٔٔ ٜفُـ اهلل تًٚػ إٍرد بًِنيؿ
ـٍٔٔتٓ ،ٚؾْحـ ًِٕؿ مًْ ٚ ٚوٓ ًِٕؿ ـٍٔٔتٓ ،ٚادّثِ ٜوادًىِ ٜم ًً ٚؿٚفقا :م ٚذا افُالم؟ تًرؾقن ادًْنيك وٓ
ظز ّ
وجؾ أخزٕ ٚهب ٚبًِٚن ظريب مٌغ واوح ادًْك جع ؾّٓف رشنيقل
تًرؾقن افٍَُٕٔٔ !ٜقلًٕ :ؿٕ ،ن اهلل ّ
اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ وأؾّٓف افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ وأؾّٓف افهحٚب ُ ٜافتٚبًغ وأؾّٓف افتٚبًقن أتٌٚظٓؿ
وتًًِؾ مًْ ٚ ٚذم إم ٜؾًّْ ٚ ٚواوح ،أم ٚافٍُٔٔ ٜؾٖٕ ٝأحَر وأصٌر وأذل مـ أن تًرف ـٍٔٔ ٜاهلل ،وٓ
( )1افنقرى.11 :
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أجؾ وأـز مـ أن تًرف ـٍٔٔتف ٓ ،مـ ِؿ ٌَ ِ
وجؾ ٓ ذم افدٕٔ ٚوٓ ذم أخرة ،اهلل ُّ
ظز ّ
نيؾ م َِنيؽ
ُت ُ
ًُرف ـٍٔٔ ٜاهلل ّ
غ َأ ْي ِد ِ ْؿ َو َمَ ٚخ ِْ ٍَ ُٓ ْؿ َو َٓ ُُئِ ُى َ
قن بِ ِف
مَرب وٓ ٌٕل مرشؾ ٓ ذم افدٕٔ ٚوٓ ذم أخرة ،ؿٚل تًٚػَ ﴿ :ي ًْ َِ ُؿ َمَ ٚب ْ َ
ِ
ظِام ،هلذا ؿٚلَ :
نيق ُينيدْْ ِر ُك
﴿ٓ ُتُدْْ ِر ُـ ُف ْإَ ْب َه ُٚر َو ُ َ
ظ ِْ ًام﴾( ،)1اهلل ٓ ُُيٚط بف ظِؿ ،يًتحٔؾ أن ُُيٚط بٚهلل تًٚػ ً
اشّف ،وهلذا تًرف مـ ذه افهٍٚت
ْإَ ْب َه َٚر﴾( )2شٌحٕٚف اإلحٚض ٜمًتحِٔ ٜبٚهلل تًٚػ ،ؾٚهلل ٓ ُُيٚط بف َّ
ظز ُ
ج ًٌٚ ٕٚودمٓؾ ج ًٌٚ ٕٚؾتًرف ادًْك ،وافدفٔؾ ظذ إٔؽ تًرف ادًْك وأن ادًْك واوح حتنيك ظْنيد ادًىنيؾ فنيق
إٔهٍ ٝإٔؽ حغ تَقل :ي ٚرمحـ ارمحْل :ؾٕ٘ؽ ترجق افرمح ،ٜوحغ تَقل :ي ٚجٌٚر ٓ تًذبْل :ؾٕ٘ؽ تًرف
مًْك م ٚتدظق بف ؾٚفرمح ٜافتل تدظق هب ٚوينيدظق هبني ٚحتنيك ادًىنيؾ ذم افًنيٚجدة حٔنيْام يَنيقل :ريب اؽٍنير يل
أمنيرا
وارمحْل ،إذا ؿٚل :افرمح ٜذه مًْ ٚ ٚؽر ادًْك ادًِقم! إ ًذا مٚذا تدظق؟ بف م ٚافذي تدظق بف؟ تًٖل اهلل ً
ِ
ْنير
ٓ تدري مًْٚه! ٓ صؽ أن ادًْك مًِقم ،وهلذا تٖمؾ أيٚت افتل ؾٔٓ ٚإشامء وإوصٚف افتنيل ؾٔٓني ٚذ ْـ ُ
مح ِـ
افرمح ،ٜـؾ ُمْتً ٛإػ افٌَُِ ٜيٗمـ بٖن نيذا ـنيالم اهلل يرجنيق ظْنيده ،ؾني٘ذا شنيًّ ٝؿقفنيف تًنيٚػ
﴿افنير ْ َ
َّ
افر ِحٔ ِؿ﴾( ،)3إٔ ٝوادًتزيل مجٔ ًً ٚترجقان ،يدفؽ ظذ أن ؿقهلؿ أهن ٚتٌر مً ٕٚٓٔٚؿنيقل ـنيٚذب أو ؿنيقهلؿ أن
َّ

مً ٕٚٓٔٚؽر مًِقمُ ٜت َُه َّقب ؿقل ـٚذبٕٕ ،ؽ ترجق وفـ ترجق إٓ ٕن افرمح ٜمًِقمني ٜادًْنيك ،و ُنيذا إذا
شًّ ٝؿقفف تًٚػ ﴿إِ َّن َب ْى َش َر ؟ب َؽ َف َن ِديدٌٌ ﴾( ٓ ،)4صؽ إٔؽ ختٚف ،م ٚافذي جًِنيؽ ختنيٚف؟ إٔنيؽ تًِنيؿ
ادًْك ،ؾِق مل تُـ تًِؿ ادًْك د ٚرجقت ْ ٚوخٍ ،ْٚ ٝوهلذا ٓحظ أيٚت افَرإٓٔنيُ ٜعّنيع ؾٔٓني ٚبنيغ منيٚ
ُي ؟ذ ُر ُـ ُُؿ اهللَُّ َٕ ٍْ ًَ ُف﴾( ،)5ذا ُتنيذير صنيديد جنيدًً ا أن
يًتقج ٛويًتدظل اخلقف وافرجٚء ؿٚل اهلل تًٚػَ :
﴿و ُ َ
ًٍٕف ،أظيؿ ُتذير ظذ اإلضالق أن ُيذرك اهلل تًٚػ ًٍٕف ،ؾِنيام نيذا يُنيٚد أن تتَىنيع مًنيف
ُيذر اهللُ افًٌَ ٚد َ
وف بِْ ٚف ًٌِ ِ
ٚد﴾( ،)6ـل ٓ ِؽ افْٚس ،إذا حذرك اهلل تًٚػ ًٍٕنيف ْنيُ ٚتنيذير خىنير
﴿واهللَُّ َر ُء ٌ
َ
افَِقب ؿٚلَ :
وف بِْ ٚف ًٌِ ِ
ٚد﴾( ،)7حتك دمّع افًٌنيد بنيغ اخلنيقف
﴿واهللَُّ َر ُء ٌ
َ
جدًً ا ،ادٗمـ يتَىع ؿٌِف مـ ذا افتخقيػ ؿٚلَ :
( )1ضف.111 :
( )2إًٕٚم.113 :
( )3افٍُٚت.1 :ٜ
( )4افزوج.12 :
( )5آل ظّران.31 :
( )6آل ظّران.31 :
( )7آل ظّران.31 :
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ِ
ٚدي َأ ؟ين َأ ََٕ ٚا ْف ٌَ ٍُقر ِ
وافرجٚء ،وهلذا ؿٚل تًٚػٌَٕ ﴿ :ئ ِظٌ ِ
نيق ا ْف ًَ َ
نئؿ﴾(،)1
نيذ ُ
ٔؿ (َ )49و َأ َّن َظ َذ ِايب ُ َ
؟ْ َ
اب ْإَف ُ
افرح ُ
ُ َّ
ِ
﴿ا ْظ َِ ُّقا َأ َّن اهللََّ َص ِديدُُ ا ْف ًِ ََ ِ
ٔؿ﴾( ،)2حتك عتّنيع اخلنيقف وافرجنيٚء ،ؾِنيق ـنيٚن مًْنيك
قر َرح ٌ
ٚب َو َأ َّن اهللََّ َؽ ٍُ ٌ
ُي ؟ذ ُر ُـ ُُؿ اهللَُّ َٕ ٍْ ًَ ُف﴾ ؽر واوح م ٚخٍ ٝـام تَقل
افٌٍقر وافرحٔؿ ؽر واوح م ٚرجقت وفق ـٚن مًْك َ
﴿و ُ َ
ادٍقو ٜافذيـ يَقفقا ادًٚين ؽر مًِقم - ٜافذيـ ظىِقا ادًٚين  -فقٓ أهن ٚواونيح ٜمني ٚحهنيؾ خنيقف وٓ
ّ
رجٚء ،وهلذا يذـر اهلل تًٚػ أيٚت افتل تًتدظل مـ ادٗمـ اخلقف مع أيٚت افتل تًتدظل مْٓني ٚافرجنيٚء
وؿد يذـر اهلل تًٚػ ذفؽ ذم إشامء وافهٍٚت ٕن مً ٕٚٓٔٚمًِقم ،ٜؾٚفذي يَقل مًْك افهنيٍ ٜؽنير مًِنيقم
مًِام تًجد وتدظق وتٌُل بغ يدي اهلل :افِٓؿ اؽٍر يل افِٓؿ ارمحْل :وأن تَقل
ـٚذب ،ويَٚل :فف إذا ـْٝ
ً
ادٌٍرة وافرمح ٜؽر مًِقم !ٜتُذب إٔ ،ٝم ٚافذي تدظق بف شًٌقن َشَْ ًٜ؟ تنيدظق اهلل أن يٌٍنير فنيؽ :ادٌٍنيرة
ؽرة مًِقم ٜادًْك! مًِقم ٜادًْك ،تًٖل اهلل أن ٓ يٌىش بنيؽ ،افنيٌىش ؽنير واونيح؟ ِمل َ ٓ ترجنيع إػ اهلل
شْغ ظّرك تًٖل اهلل أن ٓ يٌىش بؽ فقٓ إٔؽ ختٚف مـ بىنف وترجق افرمح ،ٜؾٚفنيذي يَنيقل ادًْنيك ؽنير
واوح ـٚذب ٓ صؽ إٔف ـٚذب ،بؾ ادًْك واوح ،وهلذا ؿنيٚل مٚفنيؽ رمحنيف اهلل آشنيتقاء مًِنيقم ،ترينيد أن
أظىٔؽ مًْٚه؟ أظىٔؽ مًْٚه اشتقى ظذ افًرش ظال ظذ افًرش وارتٍع ظِٔفُ ،ذا ؾن  ٚافًِػ ،فُـ
تَقل يل :ـٔػ يًتقي اهلل؟ افٌؼ واخلِؼ ـِٓؿ أؿك وأوًػ مـ أن يًرؾنيقا ـٍٔٔني ٜاشنيتقاء اهلل أو ـٍٔٔنيٜ
صٍٚتف ،إ ًذا ؾٚدًْك مًِقم وافٍُٔٔ ٜجمٓقف ،ٜؾْحـ ًِٕؿ مـ ذه افهٍٚت مً ٕٚٓٔٚوٕجٓؾ ـٍٔٔٚهت.ٚ
افٌغ مًتَٔؿ وؿد أمر
ؿٚل رمحف اهلل تًٚػ :ؾٕ٘ف افكاط ادًتَٔؿ ،يًْل ذا افكاط ق افىريؼ افقاوح ّ
ِِ
ِ
اهلل بِزومف بَقفف ﴿و َأ َّن َذا ِ ِ
افًنيٌؾ
َ َ
افً ٌُ َؾ َؾ َت ٍَ َّر َق بِ ُُ ُْؿ َظ ْـ َشنئٌِِف﴾(ُّ ،)3
ساضل ُم ًْ َتََ ًٔام َؾَّ ٚتٌَِّ ًُق ُه َو َٓ َت َّتٌَِّ ًُقا ُّ
َ
ذه ُم ْر ِد َي ٜافتل أحلدت  -مٚف - ٝظـ افكاط ادًتَٔؿ شقاء ضرق ادّثِ ٜأو ضرق ادًىِ ٜبنيٖٕقاظٓؿ ـِٓنيٚ
ِ
ٓ صؽ شٌؾ زاؽ ،ٝوهلذا ُؾن ؿق ُفف تًٚػ ﴿و َأ َّن َذا ِ ِ
افًني ٌُ َؾ﴾ بٖهننيٚ
َ َ
ساضل ُم ًْني َتََ ًٔام َؾنيَّ ٚتٌَِّ ًُق ُه َو َٓ َت َّتٌَِّ ًُنيقا ُّ
؟
َ
ِ
افْٚس ظـ ساط اهلل تًٚػ ادًتَٔؿ.
افٌدع وافنٌٓٚت ،ذه ل افًٌؾ وافىرق افتل ُمتٔؾ َ

( )1احلجر.51 ،49 :
( )2ادٚحلدة.98 :
( )3إًٕٚم.153 :
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ثؿ ؿٚل :ساط افذيـ إًٔؿ اهلل ظِٔٓؿ ،ذا بدل ،مـ ؿ افذيـ إًٔؿ اهلل ظِٔٓؿ؟ ؿ افذيـ َّبغ اهلل تًٚػ
افنٓدََ ِاء وافه ِ
غ﴾( ،)1تَدم افُالم
ٚحل َ
افهد؟؟ ِيَ َ
ذم ؿقفف ﴿ َؾ ُٖو َفئِ َؽ َم َع ا َّف ِذي َـ َأ ْٕ ًَ َؿ اهللَُّ َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ ِم َـ افٌََِّّْ ؟ٔ َ
غ َو ُّ َ َ َّ
غ َو ؟
وافهديؼ صٌٔ ٜمٌٚفٌ ،ٜؾ ًّٔؾ و ق افذي ظْده تهنيديؼ ظينئؿ و نيؿ افنيذيـ آمْنيقا بنيٚهلل
ظذ مًْك افٌََّّْ ّٔغّ ،
ِِ ِ
ِ
افهد؟؟ ي َُ َ
ؾٚفهنيديؼ
افهدئَّ ،ٜ
قن﴾( ،)2ثؿ يتٍٚوتقن ذم درجّ ٜ
﴿وا َّفذي َـ آ َمُُْقا بِٚهللَِّ َو ُر ُشِف ُأو َفئ َؽ ُ ُؿ ؟
ورشِف َ
أبق بُر ريض اهلل ظْف أظذ ذه إم ٜذم ذه افدرج ٜريض اهلل تًٚػ ظْف وأروٚه.
ؿٚل :وافنٓداء ،افنٓداء ؿ مـ ُؿتِِقا ذم شٌؾ اهلل تًٚػ ،مـ ُؿتِؾ ذم شٌٔؾ اهلل ؾٕ٘ف يُقن مـ افنٓداء إذا
ـٚن ذم ؿتٚل شِٔؿ ،ـٖن يُقن ذم ؿتٚل مع افٍُٚر ،ؾ٘ن افٍُٚر إذا ؿتِقه يُقن صٓٔدًً ا ،وذم ذا ادَٚم يْ ٌّنيف إػ
أمر مٓؿ جدًً ا ،و ق أن افنٓداء ٓ يُّـ أن ُيًِّقا بحٔ ٞيَٚل :ذا ؾالن افنٓٔد إٓ إذا ـٕٚقا ؿنيد ُحنيد؟؟ ُدوا
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أهنؿ ؿتِقا صٓداء ،أم ٚاحلٚصؾ أن منيـ اجلنيزم بٚفننيٓٚدة
ذم افْهقص ممـ أخز افَّْ ُّ
ؾٓق مـ أظيؿ ادُْرات ومـ أؾحنٓ ،ٚافًج ٛمـ ٗٓء افذيـ يَقفقن :ؾالن صٓٔد :إٔؽ فق ؿِ ٝفف :نيق
ذم اجلْٜ؟ يَقل :أظقذ بٚهلل ،إٔ ٚم ٚأدري ،ذا ـالم ظجٔ ٛجدًً ا ،افنٓٔد ق ذم اجلْ ،ٜافننيٓٔد ؿى ًًني ٚبٚجلْني،ٜ
ع َزم بٚفنٓٚدة ٕن اجلزم بٚفنٓٚدة يًْل اجلزم بٚجلْ ،ٜؿٚل افٌخٚري رمحف اهلل تًٚػ ذم صحٔحف:
وهلذا دٚذا ٓ ُ ْ
(بٚب ٓ يَقل ؾالن صٓٔد) ،وجٚء ظـ ظّر ريض اهلل تًٚػ ظْف وظـ ابـ مًًقد ريض اهلل تًٚػ ظْنيف افْٓنيل
ظـ أن عزم ٕحد بٚفنٓٚدة ،ؿٚل ظّر ريض اهلل ظْف( :إُٕؿ تَقفقن :ؾالن صٓٔد :ؾنيالن صنيٓٔد ،وفًِنيف ؿنيد
بًنيض أصنيحٚبف
وافًالم ذم إحدى مٌٚزيف إٔف ُؿتِنيؾ ُ
أوؿر راحِتف) يًْل مـ افٌْٚحلؿ ،وثٌ ٝظْف ظِٔف ّ
افهالة ّ
ريض اهلل ظْٓؿ وأرو ٚؿ ذم تِؽ افٌزوة ؾهٚر افهحٚب ٜيَقفقن ْٔ ًئ ٚفٍالن افنٓٚدة و ْٔ ًئ ٚفٍالن افنٓٚدة
ٌَّل ّ
أؿر ٕن ٗٓء ـٕٚقا صٓداء ثؿ ؿٚفقاً ْٔ :ئ ٚفٍالن أحد مقايل
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ يًّع و ق شٚـَّ ٝ
وافَّْ ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :ـال وافذي ٍٕز بٔده ،إن َّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ بٚفنٓٚدة ،ؿٚل ّ
ٌَّل ّ
افن ّْ َِ ٜافتل ؽ َِّٓٚ
افَّْ ّ
فتنتًؾ ظِٔف ذم ؿزهش مـ يًِؿ ذا؟ مـ يدري؟ إٕف ؽٔ ،ٛؾِذفؽ ٓ ُيؾ أن يَٚل ذم أحد إٕنيف صنيٓٔد إٓ إذا
غ ذم افْهقصٕ ،ن افَقل بٖٕؽ إٔ ٝصٓٔد يًٚوي متً ٚم ٚبٖٕؽ ذم اجلْ ،ٜو ذا فألشػ ـثنير بنيغ
ـٚن ممـ ُب ؟ َ
ادتديْغ ،وُتّؾ افًٚضٍ ٜافتل ٓ يذمٓ ٚافًِؿ ظذ مثؾ نيذا واجلنيزم ،وفُنيـ ُيَنيٚلُ :يرجنيك أن يُنيقن منيـ
( )1افًْٚء.69 :
( )2احلديد.19 :
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افنٓداءًٖٕ ،ل اهلل أن عًِف مـ افنٓداء ،ذا رء آخر ،إٔ ٝتدظق فف بٚجلْ ،ٜـام إٔ ٝتَقلٕ :رجق فف اجلْ:ٜ
ٕرجق فِّحًْغٕ :خٚف ظذ اد ًٔئغ ،فُـ ذا ظٚم ،أم ٚؾالن صٓٔد يًْل ؾالن بٚجلْ ،ٜوافًٚضٍ ٜؽٌِ ٝذم
ٌَّنيل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ ذم ـنيالم
ذا فألشػ افنديد ،وإٓ ذا واوح وجع ذم افْهنيقص ذم ـنيالم افَّْ ّ
افًِػ ريض اهلل ظْٓؿ ذم ترمج ٜافٌخٚري واوح( ٜبٚب ٓ يَقل ؾالن صٓٔد) هلذا ٓ تَقل ٕحد إٓ إن ـٚن
وافًالم د ٚرجػ اجلٌؾ بف وبًٌض أصحٚبف ؿنيٚل« :اثٌني ٝأحنيد ،ؾنيٕ٘ام
دل ظِٔف افْص ـام ؿٚل ظِٔف ّ
افهالة ّ
ظِٔؽ ٌٕل أو صديؼ أو صٓٔدش ظّر صٓٔد ،ظع صٓٔد ،ظثامن صٓٔد ريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ وأروني ٚؿ ،وأبنيق
بُر صدّّ يؼ ،ؾٚفَقل بٚفنٓٚدة هبذه افًٓقف ٜواجلزم بف :حتك بِغ افٍقى ذم وشٚحلؾ اإلظالم أن يَٚل :ؾنيالن
صٓٔد و ق ٕكاين أو ـٚؾر ،ذا مـ إظٚجٔٓٗ ،ٛء ً
أصال فًٔقا مـ ادًِّغ حتنيك ُيرجنيك هلنيؿ اجلْني،ٜ
اجلُْ ٓ ٜتُرجك ً
أصال إٓ دـ مٚت ظذ اإلشالم ،ؾهٚرت مًٖف ٜافنٓٚدة أفًقب ٜفألشنيػ افننيديد وصنيٚرت
افًٚضٍُ ٜتّؾ ظذ ذإ ،حـ ٓ ًٕج ٛمـ اإلظالم ،اإلظالم ؾٔف ؾينيٚحلع وباليني ٚـثنيرةًٕ ،جني ٛمنيـ أ نيؾ
افديـ ،ؿد يُقن أحد ؿ خىٔ ٛمًجد ثؿ يَقل ؾال صٓٔدُ ٓ ،ينيؾ نيذا بتً ٚتًنيٕٕ ٚنيؽ دمنيزم أن ظنيذ رب
ِ
ع َزم بف ،هلذا ؿنيٚل
افًٚدغ إٔف مـ أ ؾ اجلْ ٜودمزم بٖن ٕٔتف صٚحل ٜوبٖٕف ُؿتؾ ظذ درب شقيُ ٓ ،يؾ بتً ٚتً ٚأن ُ ْ
افًْ ََّّٕ :ٜرجق فِّحًـ وٕخٚف ظذ ادزء ،حتك ادحًـ حتك افًِامء وافهٚحلقن ،ظّر بـ ظٌد افًزيز
أ ؾ ُّ
ظز ّ
وجؾ ،فُـ تًتىٔع أن تَقل إٕف ذم اجلْٜ؟ ٓ تًتىٔع ،م ٚتًنيتىٔع أن تَنيقل
ٕرجق فف رجٚء وأمره إػ اهلل ّ
إن ابـ تّٔٔ ،ٜم ٚتَدر ،مُ ٚيؾ ذا ،فُـ ٕرجق بال صؽٕ ،رجق ٓبـ تّٕٔٔ ،ٜرجق ٓبـ ظٌد افق ٚبٕ ،رجنيق
ٓبـ بٚزٕ ،رجق فًّر بـ ظٌد افًزيزًٕ ،ؿ ،بٕٚظٔٚن ٕرجق رجٚء ،فُـ ؾٔام يتًِؼ بٚدٗمْغ ٕنٓد بٚفًّقم بٖن
اجلْ ٜفِّٗمْغ بٚفًّقم ،فُـ إذا أتْٔ ٚفألؾراد ٓ ُيؾ ذإ :نٓد وٕجزم بٖن مـ ؿتؾ ذم شٌٔؾ اهلل ؾٓق صٓٔد،
أيونيٚ
ًٕؿ ؿٚظدة ظٚم ٜمـ ؿتؾ ذم شٌٔؾ اهلل ؾٓق صٓٔد فُـ ؾالن صٓٔد! حُّ ٝظذ ربؽ تًٚػ وحُّنيً ٝ
ظذ ٕٔتف بٖهن ٚصٚحل ،ٜوفٔس ذا ؾَط ذم مقوقع افنٓٚدة :حتك ذم مقوقع ادًٚيص ،يًْل مـ مٚت من ًؾٚ
صٚرب فِخّقر ظٚص ًٔ ٚفقافديف ؿٚض ًً ٚفِىريؼ ً
ؾٚظال ـذا وـذا ؾ تًتىٔع أن تَقل إٕف مـ أ نيؾ افْنيٚر؟ منيٚ
وافًالم ذم خز افذي ؿٚل« :واهلل ٓ يٌٍر اهلل فٍنيالن :أن افنيرب تًنيٚػ
تًتىٔع ،وهلذا ثٌ ٝظْف ظِٔف ّ
افهالة ّ
ؿٚل :مـ ذا افذي ّ
ظع أن ٓ أؽٍر فٍالن! فَد ؽٍرت فف وأحٌى ٝظِّؽش منيع أن نيذا ـنيٚن جمتٓنيدًً ا ذم
يتٖػ ّ
افًٌٚدة وذاك ـٚن من ًؾ ٚذم ادًٚيص ،إمر متًِؼ بٚهلل ،ؾ ّر مْف أصد منيـ ؾنيرارك منيـ إشنيد ،إمنير متًِنيؼ
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بحُؿ افرب شٌحٕٚف إيٚك أن ختقض ؾٔفِ ،
أح ِْ ُف إػ اهلل رب افًٚدغ ،وإن مـ إٍٔس م ٚجٚء ظـ افًِػ ريض
اهلل ظْٓؿ أن أب ٚواحلؾ صَٔؼ بـ شِّ ٜرمحف اهلل – تِّٔذ ابـ مًًقد  -ؿٚل و ق رجنيؾ يني ٚأبني ٚواحلنيؾ أي رء
ُتُؿ ظذ احلجٚج؟ احلج ٚج مٚتُ :تُؿ ظِٔف بٚجلْ ٜأو بٚفْٚر؟ إير ـنيالم افٍَٔنيف افًنيٚمل ؿنيٚل :وترينيدين أن
أحُؿ ظذ اهلل؟ إٔ ٚم ٚأحُؿ ظذ احلجٚج! إذا ؿِ :ٝاحلجٚج ذم افْٚر إٔ ٚمني ٚأحُنيؿ ظنيذ احلجنيٚج أن :إٔنيٚ
احلجٚج ذم افْٚر! و ُذا إذا ؿِ :ٝؾالن صٓٔد أو ذم اجلْ ،ٜإٔ ٚم ٚأحُؿ أن ظنيذ
أحُؿ ظذ اهلل إٔف شٔجًؾ
َ
ؾالن ؾَط إٔف صٓٔد :إ ٚأحُؿ ظذ اهلل إٔف شٔجًِف ذم اجلْ !ٜوهلذا ؿٚل :وتريدين أن أحُؿ ظنيذ اهلل! إٔني ٚمنيٚ
نيغ ذم افْهنينيقص وبٖٕنينيف منينيـ افننينيٓداء وبٖٕنينيف منينيـ أ نينيؾ اجلْنينيًٕ .ٜنينيؿ.
أحُنينيؿ ظنينيذ اهلل تًنينيٚػ ،افقنينيء ادُ ٌَني َّ
أم ٚمـ مل ُي ٌّغ :ؾْٕٕ٘ ٚحٔؾ أمره إػ ظالم افٌٔقب شٌحٕٚف وتًٚػ ،و ُذا افهٚحلقن ،افهٚفح ق مـ فزم أمر
ٌَّنيل يىِنيؼ
اهلل تًٚػ وـٚن ذا ظِؿ ،مـ يدخؾ ذم افهٚحلغ؟ ـؾ إصْٚف افثالث ٜافًٚبَ ٜحتنيك إٌٕٔنيٚء ،افَّْ ّ
ٌَّل افهٚفحش و ُذا ذـر اهلل تًٚػ افهٚحلغ ذم
ظِٔف صٚفح ـام ذم حدي ٞادًراج «مرح ًٌ ٚبٕٚخ افهٚفح وافَّْ ّ
ظدد مـ إٌٕٔٚء ﴿ ُـ ٌُّؾ ِمـ افه ِ
ؾًام ؿ اهلل تًنيٚػ بٚفهنيٚحلغ ٕن افهنيالح مثنيؾ اإلينيامن يزينيد
ٚحل َ
َ َّ
غ﴾(ّ ،)1
وافًالم و ْنيٚك صنيالح فِهنيديَغ،
ويَْصْٚ ،ك صالح ظئؿ جدًً ا و ق صالح إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ ّ
افهالة ّ
ْٚك صالح دـ ؿ دون ذفنيؽْ ،نيٚك صنيالح فَِّتهنيديـ افنيذيـ يَتكنيون ظنيذ افقاجٌنيٚت ويسـنيقن
ادحرمٚت ،ؾٚفهالح وصػ ظٚم ،رأس افهٚحلغ ؿ إٌٕٔنيٚء صنيِقات اهلل وشنيالمف ظِنئٓؿ ثنيؿ يتٍنيٚوت
افهالح ٌ
ـؾ بحً.ٛ
ص ا َّفتِل َتً ِد ُل ُث ُِ َ ٞا ْف َُر ِ
اجلّ َِ ِ ٜم ٚوص َ ِ
ِ ِ
قر ِة ْ ِ
اإل ْخ َال ِ
نيَ ٞي َُني ُ
آنَ ،ح ْٔ ُ
قل:
ْ
َو َؿدْ َد َخ َؾ ِذم َ ذه ْ ُ ْ َ َ َ
ْ
ػ بِف َٕ ٍْ ًَ ُف ِذم ُش َ
ػ بِ ِف َٕ ًٍْف ِذم َأ ْظ َي ِؿ آي ٍ
نيٜ
افه َّدُ َ ،مل ْ َيِِدْ َو َمل ْ ُيق َفدْ َ ،و َمل ْ َيُُـ َّف ُف ُـ ٍُ ًقا َأ َحدٌ ﴾(َ ،)2و َمَ ٚو َص َ
َ
َ ُ
﴿ ُؿ ْؾ ُ َق اهللَُّ َأ َحدٌ  ،اهللَُّ َّ
احلل ا ْف ََٔقم َٓ ت َْٖ ُخ ُذه ِشَْ ٌ ٜو َٓ َٕقم َفف مِ ٚذم افًّق ِ
ات َو َمِ ٚذم ْإَ ْر ِ
ِذم ـِتَٚبِ ِف َح ْٔ َُ ٞي َُ ُ
ض
َّ َ َ
ُ
َ ْ ٌ ُ َ
قل﴿ :اهللَُّ َٓ إ َف َف َّإٓ ُ َق ْ َ ُّ ُّ ُ
غ َأ ْي ِد ِ ْؿ َو َمَ ٚخ ِْ ٍَ ُٓ ْؿ َو َٓ ُُئِ ُى َ
ق ٍء ِم ْـ ِظ ِْ ِّ ِف َّإٓ بِ َام َصَ ٚء َو ِش َع
َمـ َذا ا َّف ِذي َي ْن ٍَ ُع ِظْْدَ ُه َّإٓ بِِ٘ ْذِٕ ِف َي ًْ َِ ُؿ َمَ ٚب ْ َ
قن بِ َ ْ

( )1إًٕٚم.85 :
(ِ )2
اإل ْخ َالص.4 – 1 :
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٔؿ﴾(َ )1و َؿ ْق ُف ُفَ ُ ﴿ :ق ْإَ َّو ُل َو ْأ ِخ ُر َواف َّينيُ ِ ٚر
افً َّ َقات َو ْإَ ْر َض َو َٓ َي ُئق ُد ُه ح ٍْ ُي ُٓ َام َو ُ َق ا ْف ًَ ُّع ا ْف ًَي ُ
ـ ُْرش ُّٔ ُف َّ
وا ْفٌٚضِـ و ُ ق بُِ ؟ُؾ َ ٍ ِ
ٔؿ﴾(.)2
َ َ ُ َ َ
رء َظِ ٌ
ْ
قت﴾(.)3
احل ؟ل ا َّف ِذي َٓ َي ُّ ُ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
﴿وت ََقـ َّْؾ َظ َذ ْ َ
احلُِٔؿ﴾( .)4و َؿق ُفف﴿ :و ق ْ ِ
ِ
اخلٌِ ُر﴾(.)5
ٔؿ ْ َ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
احلُ ُ
َ ْ ُ َ ُ َ َ
ٔؿ ْ َ ُ
﴿و ُ َق ا ْف ًَِ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :ي ًْ َِ ُؿ َمَ ٚيِِ ُِ ٟذم ْإَ ْر ِ
ٔٓ.)6(﴾ٚ
افً َامء َو َمَ ٚي ًْ ُر ُج ؾ َ
ض َو َمَ ٚخي ُْر ُج مْ ََْٓ ٚو َمَ ٚي ِْز ُل م َـ َّ
﴿و ِظْدَ ُه َم ٍَٚتِ ُح ا ْف ٌَ ْٔ ِ
ز َوا ْف ٌَ ْح ِر َو َم ٚت ًَْ َُ ُط ِمـ َو َر َؿ ٍَّ ٜإٓ َي ًْ َِ ُّ َٓٚ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
َ َٓ ٛي ًْ َِ ُّ ََّٓ ٚإٓ ُ َق َو َي ًْ َِ ُؿ َمِ ٚذم ا ْف َ ؟
و َٓ حٌ ٍِ ٜذم ُط ُِام ِ
َٚب ُّمٌِ ٍ
س َّإٓ ِذم ـِت ٍ
ض َو َٓ َر ْض ٍ
ت ْإَ ْر ِ
َ ٛو َٓ َيٚبِ ٍ
غ﴾(.)7
َ َ َّ
َ
ُت ِّ ُؾ ِم ْـ ُإٔ َثك َو َٓ ت ََو ُع إِ َّٓ بِ ًِ ِْ ِّ ِف﴾(.)8
﴿و َمْ َ ٚ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
ِ
ر ٍء َؿ ِد ٌير َو َأ َّن اهللََّ َؿدْ َأ َح َ
ر ٍء ِظ ِْ ًام﴾(.)9
ٚط بُِ ؟ُؾ َ ْ
َو َؿ ْق ُف ُف﴿ :ف َت ًْ َِ ُّقا َأ َّن اهللََّ َظ َذ ـ ؟ُؾ َ ْ
َو َؿ ْق ُف ُفَّ :
غ﴾(.)11
افر َّز ُاق ُذو ا ْف َُ َّق ِة ادَْتِ ُ
﴿إن اهللََّ ُ َق َّ
و َؿق ُففَ ﴿ :فٔس ـ َِّ ْثِِ ِف َرء و ق ِ
ٔع ا ْف ٌَ ِه ُر﴾(.)11
افًّ ُ
ْ َ
َ ْ ُ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
إن اهللََّ ـ َ
﴿إن اهللََّ ِٕ ًِ َّام َي ًِ ُيُُؿ بِ ِف َّ
َو َؿ ْق ُف ُفَّ :
َٚن َش ِّٔ ًًَ ٚب ِه ًرا﴾(.)12

﴿و َف ْق َٓ إ ْذ َد َخ ِْ ََ ٝجَّْت ََؽ ُؿ ِْ ََ ٝمَ ٚصَ ٚء اهللَُّ َٓ ُؿ َّق َة َّإٓ بِٚهللَِّ﴾(.)13
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
﴿و َف ْق َصَ ٚء اهللَُّ َم ٚا ْؿ َت َت ُِقا َو َفُِ َّـ اهللََّ َي ٍْ ًَ ُؾ َمُ ٚي ِريدُ ﴾(.)14
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
( )1افٌَرة.255 :
( )2احلديد.3 :
( )3افٍرؿٚن.58 :
( )4افتحريؿ.3 :
( )5إًٕٚم.18 :
( )6شٌٖ.2 :
( )7إًٕٚم.59 :
( )8ؾٚضر.11 :
( )9افىالق.12 :
( )11افذاريٚت.58 :
( )11افنقرى.11 :
( )12افًْٚء.58 :
( )13افُٓػ.39 :
( )14افٌَرة.253 :
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ِ
ِ
نير ُ ِحم ؟
ُنيؿ َمنيٚ
نيع َّ
افهني ْٔد َو َإٔنيت ُْؿ ُح ُنير ٌم إ َّن اهللََّ َ ْ
ُيُ ُ
َو َؿ ْق ُف ُفُ ﴿ :أح َِّ َْ ٝفُُؿ َهبِ َ
ّٔ ُْ ٜإَ ْٕ ًَِ ٚم َّإٓ َمُ ٚيت َْذ َظ َِني ُْٔ ُْؿ َؽ ْ َ
ُي ِريدُ ﴾(.)1

ِ
ِ
ؼ ْح َصدْ َر ُه فِ ْ ِ
ع ًَ ْؾ َصدْ َر ُه َو ؟ٔ ًََ ٚح َر ًجَ ٚـ َٖٕ ََّام
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :ؾ َّـ ُي ِر ِد ا ُ
إل ْش َال ِم َو َمـ ُي ِر ْد َأن ُيو َِّ ُف َ ْ
هللَّ َأن َ د َي ُف َي ْ َ
افً َام ِء﴾(.)2
َي َّه ًَّدُ ِذم َّ
ِ
﴿و َأ ْح ًُِْقا َّ
غ﴾(.)3
 ٛادُْ ْح ًِِْ َ
إن اهللََّ ُُي ُّ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
ِ
﴿و َأ ْؿ ًِ ُىقا َّ
غ﴾(.)4
 ٛادُْ َْ ًِىِ َ
إن اهللََّ ُُي ُّ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
ِ
و َؿق ُففَ ﴿ :ؾام اش َت ََٚمقا َفُُؿ َؾ ِ
ّٔقا َهل ُ ْؿ َّ
غ﴾(.)5
 ٛادُْت ََِّ َ
إن اهللََّ ُُي ُّ
َ ْ ُ
ٚشتََ ُ
ْ ْ
َ ْ ُ
﴿إن اهللََّ ُُيِ ٛافتَّقابِ َ ِ
َو َؿ ْق ُف ُفَّ :
 ٛادُْ َت َى ؟ٓ ِري َـ﴾(.)6
غ َو ُُي ُّ
ُّ َّ
و َؿق ُففُ ﴿ :ؿ ْؾ إن ـُْتُؿ ُ ِ
قن اهللََّ َؾٚتٌَِّ ًُ ِ
ُت ٌُّ َ
ُيٌِ ٌُْ ُُؿ اهللَُّ َو َي ٌْ ٍِ ْر َفُ ُْؿ ُذُٕق َبُ ُْؿ﴾(.)7
َ ْ ُ
قين ُ ْ
ْ
ف َي ْٖ ِيت اهللَُّ بِ ََ ْق ٍم ُُيِ ٌُّ ُٓ ْؿ َو ُُيِ ٌُّق َٕ ُف﴾(.)8
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :ؾ ًَ ْق َ

ِ
قن ِذم َشٌِِِٔ ِف َص ًٍّ ٚـ ََٖ َّهنُ ْؿ ُبْْ َٔ ٌ
 ٛا َّف ِذي َـ ُي ََٚتِ ُِ َ
َو َؿ ْق ُف ُفَّ :
قص﴾(.)9
ٚن َم ْر ُص ٌ
﴿إن اهللََّ ُُي ُّ

قر ا ْف َق ُدو ُد﴾(.)11
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
﴿و ُ َق ا ْف ٌَ ٍُ ُ
افر ِحٔ ِؿ﴾(.)11
افر ْ َ
مح ِـ َّ
َو َؿ ْق ُف ُف﴿ :بِ ًْ ِؿ اهللَِّ َّ
و َؿق ُفف﴿ :ربَْ ٚو ِشً ٝـ َُّؾ َ ٍ
مح ًَ ٜو ِظ ِْ ًام﴾(.)12
َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ
رء َر ْ َ
ْ
﴿وـ َ
غ َر ِح ًٔام﴾(.)1
َٚن بِٚدُْ ْٗ ِمِْ َ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
( )1ادٚحلدة.1 :
( )2إًٕٚم.125 :
( )3افٌَرة.195 :
( )4احلجرات.9 :
( )5افتقب.7 :ٜ
( )6افٌَرة.222 :
( )7آل ظّران.31 :
( )8ادٚحلدة.54 :
( )9افهػ.4 :
( )11افزوج.14 :
( )11افّْؾ.31 :
( )12ؽٚؾر.7 :
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ِ ِ
مح َ.)2(﴾ٜ
افر ْ َ
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :ـت َ
ََ ٛر ُّبُ ُْؿ َظ َذ َٕ ًٍْف َّ
و َؿق ُفف﴿ :و ق ا ْف ٌَ ٍُقر ِ
ٔؿ﴾(.)3
َ ْ ُ َ ُ َ
افرح ُ
ُ َّ
ِ
يض اهللَُّ َظْ ُْٓ ْؿ َو َر ُوقا َظْْ ُف﴾(.)4
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
﴿ر َ
ِ ِ
ِ
ِ
 ٛاهللَُّ َظ َِ ْٔ ِف َو َف ًََْ ُف﴾(.)5
َٔٓ ٚو َؽو َ
﴿و َمـ َي َْت ُْؾ ُم ْٗمًُّْ ٚم َت ًَ ؟ّدً ا َؾ َج َز ُاؤ ُه َج َْٓ َُّؿ َخٚفدً ا ؾ َ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :ذفِ َؽ بِ َٖ َّهنُ ُؿ ا َّت ٌَ ًُقا َمَ ٚأ ْش َخ َط اهللََّ َوـ َِر ُ قا ِر ْو َقا َٕ ُف﴾(.)6
آش ٍُقَٕ ٚإ َت ََ َِّْْ ٚمْ ُْٓ ْؿ﴾(.)7
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :ؾ َِ َّام َ
﴿و َفُِـ ـ َِر َه اهللَُّ إٌِ ًََ ٚث ُٓ ْؿ َؾ َث ٌَّ َى ُٓ ْؿ﴾(.)8
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
َز َم َْتًِ ٚظْدَ اهللَِّ َأن َت َُق ُفقا َمَ َٓ ٚت ٍْ ًَ ُِ َ
قن﴾(.)9
َو َؿ ْق ُف ُف﴿ :ـ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َؿ ْق ُف ُفْ َ ﴿ :ؾ َيْ ُي ُر َ
يض ْإَ ْم ُر﴾(.)11
ون َّإٓ َأن َي ْٖت َٔ ُٓ ُؿ اهللَُّ ذم ُط َِ ٍؾ ؟م َـ ا ْف ٌَ َام ِم َوادَْ َالحل َُ َُ ٜو ُؿ َ
ون إِ َّٓ َأن َت ْٖتِٔٓؿ ادَْ َالحلِ َُ َُ ٜأو ي ْٖ ِيت رب َؽ َأو ي ْٖ ِيت بً ُض آي ِ
َو َؿ ْق ُف ُف ْ َ ﴿ :ؾ َيْ ُي ُر َ
ٚت َر ؟ب َؽ﴾(.)11
َ
ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ ْ
َُ ُ
و َؿق ُفف﴿ :ـ ََّال إ َذا دـ ِ
َّْ ٝإَ ْر ُض َدـًَّ ٚدـًَّ ،ٚو َجَ ٚء َر ُّب َؽ َوادَْ َِ ُؽ َص ًٍَّ ٚص ًٍّ.)12(﴾ٚ
ُ
َ ْ ُ
افً َام ُء بِْ ٚف ٌَ َام ِم َوٕ ؟ُز َل ادَْ َالحلِ َُ َُ ٜتْ ِْز ًيال﴾(.)13
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
﴿و َي ْق َم ت ََن ََّ ُؼ َّ
اجل َال ِل َو ْ ِ
اإلـ َْرا ِم﴾(.)14
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
﴿و َي ٌْ ََك َو ْج ُف َر ؟ب َؽ ُذو ْ َ
ر ٍء َ ٚفِ ٌؽ َّإٓ َو ْج َٓ ُف﴾(.)1
َو َؿ ْق ُف ُف﴿ :ـ ُُّؾ َ ْ

( )1إحزاب.43 :
( )2إًٕٚم.54 :
( )3يقٕس.117 :
( )4افٌْٔ.8 :ٜ
( )5افًْٚء.93 :
( )6حمّد.28 :
( )7افزخرف.55 :
( )8افتقب.46 :ٜ
( )9افهػ.3 :
( )11افٌَرة.211 :
( )11إًٕٚم.158 :
( )12افٍجر.22 ،21 :
( )13افٍرؿٚن.25 :
( )14افرمحـ.27 :
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َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :مَ ٚمَْ ًَ َؽ َأن ت ًَْ ُجدَ َدَِ ٚخ َِ َْ ُ ٝبِ َٔدَ َّي﴾(.)2
نيؾ ينيدَ اه مًٌنيق َضت ِ
ِ
ِ
ِ
نيػ
نيؼ َـ ْٔ َ
َٚن ُي ٍِْ ُ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
﴿و َؿَ ٚف ٝا ْف َٔ ُٓق ُد َيدُ اهللَِّ َم ٌْ ُِق َف ٌُ ٜؽ َِّ َْ ٝأ ْيد ِ ْؿ َو ُفًُْقا بِ َام َؿنيُ ٚفقا َب ْ َ ُ َ ْ ُ
َي َنُ ٚء﴾(.)3

و َؿق ُفف﴿ :واص ِ ِ
حل ُْ ِؿ َر ؟ب َؽ َؾِٕ٘ ََّؽ بِ َٖ ْظ َُِْْٔ.)4(﴾ٚ
ز ُ
َ ْ ُ َ ْ ْ
دم ِري بِ َٖ ْظَِْْٔ ٚج َزاء د؟َـ ـ َ ِ
مح َِْْٚه َظ َذ َذ ِ
اح َو ُد ُ ٍ
ات َأ ْف َق ٍ
﴿و َأ ْف ََ ْٔ َُ ٝظ َِ ْٔ َؽ
هْ َ ،
َٚن ـٍُ َر﴾(َ .)5و َؿ ْق ُف ُفَ :
﴿و َ َ ُ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
ُ َ ً
َحم َ ٌَّ ً ٜ؟مْ؟ل َوفِت ُْهْ ََع َظ َذ َظ ِْْٔل﴾(.)6
ِ
ِ
و َؿق ُففَ ﴿ :ؿدْ ش ِّع اهللَُّ َؿق َل ا َّفتِل ُ َ ِ
ِ
نيٚو َرـ َُام َّ
ٔع
نيّ ُع َ َ
إن اهللََّ َشنيّ ٌ
ُت ُ
ْ
َ َ
َ ْ ُ
دمٚد ُف َؽ ِذم َز ْوج ََٓ ٚوت َْنتَُل َإػ اهللَِّ َواهللَُّ َي ًْ َ
َب ِه ٌر﴾(.)7
ِ
ِ
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :ف ََدْ َش ِّ َع اهللَُّ َؿ ْق َل ا َّف ِذي َـ َؿُ ٚفقا َّ
َُ ٛمَ ٚؿُ ٚفقا﴾(.)8
إن اهللََّ َؾَ ٌر َوٕ َْح ُـ َأ ْؽْ َُٔ ٚء َشَْ ُْت ُ
ِ
ه ُ ْؿ َوٕ َْج َقا ُ ْؿ َب َذ َو ُر ُش ََُِْ ٚفدَ ْ ِ ْؿ َي ُْ ُت ٌُ َ
ُي ًَ ٌُ َ
قن﴾(.)9
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :أ ْم َ ْ
قن َإَُّٔ َّ ًَْ ٕ َٓ ٚع َّ
َو َؿ ْق ُف ُف﴿ :إَِّْٕل َم ًَُ َُام َأ ْش َّ ُع َو َأ َرى﴾(.)11

َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :أ َمل ْ َي ًْ َِؿ بِ َٖ َّن اهللََّ َي َرى﴾(.)11
ِ ِ
َو َؿ ْق ُف ُف﴿ :ا َّف ِذي َي َر َ
افً ِّ ْٔ ُع اف ًَِِ ْٔ ُؿ﴾(.)12
اك ِح َ
افًٚجدي َـ إِ َّٕ ُف ُ َق َّ
غ َت َُق ُمَ ،و َت ََ ُِّ ٌَ َؽ ِذم َّ
﴿و ُؿ ِؾ ا ْظ َّ ُِقا َؾ ًَ َ َرى اهللَُّ َظ َّ َُِ ُْؿ َو َر ُشق ُف ُف َوادُْ ْٗ ِمْ َ
ُقن﴾(.)13
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
( )1افَهص.88 :
( )2ص.75 :
( )3ادٚحلدة.64 :
( )4افىقر.48 :
( )5افَّر.14 ،13 :
( )6ضف.39 :
( )7ادجٚدف.1 :ٜ
( )8آل ظّران.181 :
( )9افزخرف.81 :
( )11ضف.46 :
( )11افًِؼ.14 :
( )12افنًراء.221 - 218 :
( )13افتقب.115 :ٜ
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...........................................
إذا تٌ ّْٔ ٝفؽ افَٚظد ُة افًٚبَ ُ ٜوم ٚتَرر اتوح فؽ مجٔع م ٚيدخؾ ذم ذه افَقاظد ،هلذا ؿٚل :وؿد دخنيؾ
افً ََّّْ ٜيدخؾ ؾٔف مجٔع أينيٚت شنيقا ًء ممني ٚذـنير
ذم ذه اجلِّ ،ٜيتوح فؽ أن أن ـؾ م ٚتَدم مـ تَرير أ ؾ ُّ
افنٔخ ْ ٚأو مم ٚمل يذـر ،تٌ ّْٔ ٝفْ ٚافَٚظدة ذم افتًٚمؾ مع ذه إشامء ومع ذه افهنيٍٚت ،ؾ ُتُثٌني ٝظنيذ منيٚ
افًنيََّّْ ٜواجلامظني ٜمًنيُِٓؿ نيق
تَدم ،وأيٚت ـثرة جدًً ا فُـ افنٔخ رمحف اهلل ْ ٚتقشع بٔ ًًٕٚ ٚفُنيقن أ نيؾ ُّ
افًََّّْ ،ٜؾام يَرروٕف مـ إثٌٚت ذا افقصنيػ
مًِؽ افَرآن وفذفؽ إذا إتٓك مـ ذه أيٚت شٌٔدأ بْهقص ُّ
افًََّّْ ٜتٍريؼ :ؾَٔقفقن ًّٕؾ هبذه افىريَني ٜافًنئِّٜ
افًئؿ افالحلؼ بٚهلل تًٚػ ذا أمر م َّىرد وفٔس ظْد أ ؾ ُّ
هنج ٚآخر مع افهٍٚت إخرى.
مع افهٍٚت ادًْٔ ٜذه وفُـ ًْٕٓ ٟ
افهٍٚت ؿًّ ٝإػ ؿًّغ ـام تَدم صٍٚت ذاتٔ ٜوصٍٚت ؾًِٔ ،ٜافهٍٚت افذاتٔ ٜافتل مل يزل وٓ يزال
تًٚػ مته ًٍ ٚهب ٚـًِّف وحٔٚتف ،وافهٍٚت افًٍِٔ ٜل افتل تُقن بّنٔئتف :ؾًٍِٔٓ ٚإذا صٚء شنيٌحٕٚف وتًنيٚػ
افًََّّْ ٜواجلامظ ،ٜذه ؿٚظدة م ّىردة ،مجٔع م ٚوصػ اهلل
ـٚشتقاحلف ظذ ظرصف وٕحق ذفؽ ،ؾال تٍريؼ ظْد أ ؾ ُّ
احلًنيََْك﴾()1
﴿وهللَِّ ْإَشنيامء ْ
وشّك بف ًٍٕف تَدم ٝظْدك افَٚظدة ذم إشامء َ

ْ َ ُ

ُْ

نيذا أظينيؿ مني ٚتُنيقن منيـ

﴿وهللَِّ ادَْ َث ُؾ ْإَ ْظ َذ﴾ ؾُؾ مني ٚوصنيػ اهلل بنيف
﴿وهللَِّ ادَْ َث ُؾ﴾( ،)2أي افقصػ َ
احلًـ ،وؾٔام تتًِؼ بٕٚوصٚف َ
نيؿ فًٍْنيف ،وهلنيذا اإلؿنيرار بٕٚشنيامء
تًٚػ ًٍٕف أو شّك بف ًٍٕف ؾٓق خمز متّدح بنيف شنيٌحٕٚف وتًنيٚػ ُم ًَ ؟ي ٌ
وافهٍٚت أثره ـٌر جدًً ا ظذ ادٗمـ ،وهلذا ٓحظ بًض افْهقص افتل يذـر اهلل تًٚػ ؾٔٓ ٚافتَقى بًد ذـر
نيؿ َمنيِ ٚذم َأ ْٕ ٍُ ًِني ُُ ُْؿ
افهٍ ،ٜأو افتحذير مـ بىنف تًٚػ بًد ذـر افهٍ ،ٜيَنيقل تًنيٚػَ :
﴿وا ْظ َِ ُّنيقا َأ َّن اهللََّ َي ًْ َِ ُ
ٚح َذ ُرو ُه﴾(ٌَّٓ ٕ ،)3ؽ إػ إٔف يًِؿ م ٚذم افٍْس ،مٚذا يًتقجٛ؟ يقج ٛاحلذرٕ ،ن ٗٓء افٌؼ مـ حقفؽ
َؾ ْ
وُيًْقن افتًٚمؾ مًؽ فُـ إتٌف إػ م ٚذم ًٍٕؽ ،احذر ٕن مـ أوصنيٚف اهلل
حقفؽ ؿد ُُيًْقن بؽ افيـ ُ
افًِؿ ومـ ِظ ِْ ِؿ اهلل أن َي ًْ َِؿ م ٚذم افٍْس ،ؾ٘ذا ـٚن م ٚذم افٍْس مْىق ًي ٚظذ ٍ
ٍٕٚق ؾ٘ن اهلل يًِّف ؾٚحذر ،هلذا
َ
ِ
ٚح َذ ُرو ُه﴾
﴿وا ْظ َِ ُّقا َأ َّن اهللََّ َي ًْ َِ ُؿ َمِ ٚذم َأ ْٕ ًٍُ ُُ ُْؿ﴾ افٍٚء ْ ٚرتٌ ٝاحلذر ظذ افًِؿ ﴿ َؾ ْ
رت ٛاحلذر ظذ افًِؿ َ

( )1إظراف.181 :
( )2افْحؾ.61 :
( )3افٌَرة.235 :
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ظز ّ
وجؾ تْتٓل افتَقى ،ؾ٘ن افًٌٚد يتَقن اهلل تًٚػ إذا ـٕٚقا يًِّقن إٕنيف إذا
وهلذا إذا ٍٕٔ ٝافهٍٚت ظـ اهلل ّ
ـٕٚقا يَرون إٔف يًّع ؾٔوٌىقن أفٍٚطٓؿ ،إن اهلل تًٚػ يًّع ،يتَقن اهلل ذم أؾًنيٚهلؿ ٕهننيؿ يًِّنيقن أن اهلل
يًِّٓ ٚوإٔف يرا َ ﴿ ٚأ َمل يً َِؿ بِ َٖ َّن اهللََّ يرى﴾( ،)1يَقل :رب افًٚدغ يراين ،أن إٔ ٚذم مقو ٍع ٍ
ٕٚء فٔس ظْنيدي
ََ
َْْ ْ
مَر بٚفهٍٚت ،ؾٖظيؿ م ٚعِ ٛافتَقى اإلؿرار بٚفهٍٚت،
أحد :فُـ أيـ أذ  ٛظـ ٕير رب افًٚدغٕٕ ،ف ٌّ
وهلذا ـٚن بًض افًِػ يريب ابْف ظذ اشؿ اهلل افًّٔع مْذ افهٌر ،م ٚيربٔف ظذ افَهص وإحنيٚجل ،ظنيذ
يب ظذ اشؿ اهلل افًّٔع يْتٌف ،إذا أراد أن ينيتُِؿ ؿنيٚل :إتٌنيف :اهلل يًنيًّؽ ٓ
اشؿ اهلل افًّٔع ،افهٌر إذا ُر ؟ َ
تُذب ،يس ّبك ٕن اهلل تًٚػ شّٔع وأن شًّف حََٔل شٌحٕٚف وتًٚػ ،ؾٖثر  ٚظئؿ جدًً ا ظنيذ ادنيٗمـ ،هلنيذا
دمر ُئ افًٌٚد ظذ افقؿٚح ٜوؿِ ٜإدب ،إذا ٍٕل ظـ اهلل افًِؿ وافًّع وافٌك مـ
خىقرة ٍٕل افهٍٚت أهن ٚ؟

يتَل اهلل بًد ذا! ؾخىقرة ٍٕل افهٍٚت ـٌرة بٚفٌ ٜجدًً ا ،هلذا تًّع مقاؿػ أ ؾ افًََّّْ ٜافتل ش ِ
نيجْقا ؾٔٓنيٚ
ُ
ُّ

وؿتِقا وأ ُِقا و ُظ ؟ذبقا و ُضردوا ذم مقوقع إشامء وافهٍٚت ،مقوقع إشامء وافهٍٚت خىر جدًً ا ،ق
ظز ّ
إضارا بٚف ًٌ ٚجنيدًً ا بٕٚمني ،ٜوهلنيذا دنيٚ
وجؾ ،إذا دخِ ٝمَقٓت ادًتزف ٜوادًىِ :ٜأضت
افتًريػ بٚهلل ّ
ً
نيٝ
ُظ ِرض ظذ اإلمٚم أمحد ذم مقوقع ؿقل ادًتزف ٜاخلٌٔ ٞذم خِؼ افَرآن د ٚؿٔؾ فف :ي ٚأب ٚظٌد اهلل إن ُظ ِر ْو َ
ظذ افًٔػ ترجع؟ ؿٚل ،ٓ :م ٚأرجع ،حتك (ـِّ ٜؽر واوح )ٜم ٚرأى أن اإلـراه ذم ذا احلٚل عًؾ مثؾ
ذا اإلمٚم يرجعٕ ،ن إمر خىر ،إذا ُ ؟ق َن مـ صٖن افرب ذم ؿِقب افًٌٚد يٍْتح افٍُر وافزٕدؿ ٜوافًٍنيؼ
ع ُّّ ُف ظـ ادًهٔ ٜذم اخلِقة افهٍٚت ،إٔف ُم َِ ٌّر بٖن اهلل ينيراه شنيٌحٕٚف
وافٍجقر ،إٔ ٝتًِؿ أن ادٗمـ أظيؿ مُ َ ٚ
وتًٚػ ،وإٔف إذا أؽِؼ ظِٔف افٌٔ ٝذم هنٚر رموٚن م ٚافذي يًّْف مـ إـؾ وافؼنيب؟ مني ٚيًّْنيف أحنيد ،إذا
ؽٚدر ذا خٚرج بالده  -وافٍقاحش ظًٔ ٚذا بٚهلل -متٚح ،ٜم ٚافذي يًّْف مـ افزٕك؟ إٔنيف منيقؿـ أن اهلل ينيراه،
ؾ٘ذا ُضب ٝذه افهٍٚت إٍتح افٍُر وافزٕدؿ ٜوافوالل ٕٕف إذا ـٚن اهلل ٓ ينيراين وٓ يًنيًّْل وٓ يًِنيؿ
ّ
وجنيؾ ظِنئؿ بنيال ظِنيؿ،
ظنيز
يب :أي مًْك فِخقف مْف؟ وهلذا مَقف ٜادًتزف ٜافًخٍٔ ٜافٍٚشدة يَقفقن :اهلل ّ
ظِٔام فُـ م ٚظْده ظِؿ :ؾام هل ٚمًْك وم ٚفنيف حََٔنيٕٕ ،ٜنيف
شّٔع بال شّع ،ذا افُالم ُ َ
ع ؟ر ُء افْٚس ،إن ـٚن ً
ظِٔام ٕٕف متهػ بٚفًِؿٕ ،ن ـؾ اشؿ ٓبد فف مـ صٍ ،ٜؾٓق ظِٔؿ إ ًذا ق متهنيػ بنيٚفًِؿ ،شنئّع
إٕام ـٚن ً
متهػ بٚفًّع ،أم ٚتَقل :شّٔع فُـ بال شّع! مـ خيٚف مـ شّٔع ٓ شنيّع فنيف؟ أو ظِنئؿ ٓ ظِنيؿ فنيف؟
( )1افًِؼ.14 :
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افًنيََّّْ ٜنيذا
ؾٚدَقٓت ذه خىرة جدًً ا و ُؾ ُن ُّق  ٚذم إم ٓ ٜصؽ إٔف يٍتح أبقا ًب ٚمـ افؼني ،هلنيذا ثٌني ٝأ نيؾ ُّ
افثٌٚت.
ذـر رمحف اهلل مجِ ٜيَقل :دخؾ ذم ذه اجلِّ ٜـؾ ذه افْهقص مم ٚذـره وممني ٚمل ينيذـر منيـ أحديني ٜاهلل
ظز ّ
ـٍنيقا أحنيد ،و ُنيذا
تًٚػ ومـ صّديتف ّ
وجؾ ومـ ٍٕل افقٓدة وافد ظْف شٌحٕٚف وتًٚػ وأن يُقن فنيف ً
ٌَّل ّ
صنيذ اهلل
يدخؾ ذم ذا م ٚذـر اهلل ذم أظيؿ آي ٜذم ـتٚبف و ل آي ٜافُرد وشقرة اإلخالص ،ثٌ ٝظـ افَّْ ّ
ظِٔف وش ِّؿ أهن ٚتًدل ثِ ٞافَرآن ،يَقل :ـؾ ذا يدخؾ ،شقرة ؿؾ ق اهلل أحنيد َظَنيدََ َف َْ ٝ
ثِني ٞافَنيرآن ٕن
ّ
وجنيؾ،
ظنيز
مقوقظٓ ٚق رب افًٚدغ فٔس هب ٚأحُٚم وفٔس هب ٚؿهص وٓ أخٌٚر وإٕام ؾٔٓ ٚافتًريػ بٚهلل ّ
صٖهن ٚوصٚرت تًدل ثِ ٞافَرآن ـام تقارد هبذا ظدد ـٌر مـ افْهقص.
هلذا َظ ُي َؿ ُ
وافًنيالم ،تٖمنيؾ نيذه أيني ٜآينيٜ
آي ٜافُرد ذه أي ٜأظيؿ آي ٜذم ـتٚب اهلل ـام ثٌ ٝظْف ظِٔف ّ
افهالة ّ
تًرئٍ ٜتًرؾؽ برب افًٚدغ م ٚافذي ُيثٌ ٝفف ـٚحلل وافَٔقم وافًع وافًئؿ وـقن فف ٕقر شٌحٕٚف وتًنيٚػ
افًِق نيق إول ؾِنئس ؿٌِنيف رء ،و نيق أخنير
اصتِّ ٝظذ ظؼ مجؾ ؾتثٌ ٝذه ظذ ذا احلدّّ  ،و ُذا
ّ
ٌَّنيل
ؾِٔس بًده رء ،و ق افي ٚر ؾِٔس ؾقؿف رء ،و ق افٌٚضـ ؾِٔس دوٕف رء ،شٌحٕٚف بْص حدي ٞافَّْ ّ
ّ
ؾن  ٚـام ذم صحٔح مًِؿ ،و ُذا ق احلل ،وحٔٚتف فًٔ ٝـحٔٚة ؽره ،حٔنيٚة ؽنيره
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ َّ
قت﴾(،)1
احل ؟ل ا َّف ِذي َٓ َي ُّ ُ
تًٚػ مًٌقؿ ٜبًدم ومًٌقؿ ٜبٍْٚء ،أم ٚافرب شٌحٕٚف وتًٚػ ؾَٚلَ :
﴿و َت ََق َّـ َّْؾ َظ َذ ْ َ
ؾِٔس شٌحٕٚف وتًٚػ مًٌق ًؿ ٚبًدم بؾ ق إول فٔس ؿٌِف رء شٌحٕٚف وبحّده ،و ُذا ٓ يّقت ؾِنئس
ٍ
اجل َال ِل َو ْ ِ
اإل ْـ َْرا ِم﴾( ،)2و ُذا إثٌٚت احلُّٜ
متٌق ًظ ٚبقؾٚة و الك ﴿ ُـ ُُّؾ َم ْـ َظ َِ ْٔ ََٓ ٚؾٚنَ ،و َي ٌْ ََك َو ْج ُف َر ؟ب َؽ ُذو ْ َ
واخلزة.
احلُٔؿ تٚرة يىِؼ بًّْك احلٚـؿ وتٚرة ادًْك يىِؼ مـ جٓ ٜاحلُّ ٜافتل ل ووع افقء ذم مقونيًف،
وـال إمريـ ثٚبتغ هلل تًٚػ ،و ُذا اخلٌر ،اخلٌر ق افًِؿ بٌقاضـ إصٔٚء ،ؾٓق شٌحٕٚف ظِٔؿ بنيٚفيقا ر
﴿و ِظْْْدََ ُه َم ٍَٚتِ ُح ا ْف ٌَ ْٔ ِ
ز
وافٌقاضـ ،و ُذا ذـر ذم أيٚت ـٔٚي ٜافتل ذـرَٕ ٚ
َ َٓ ٛي ًْ َِ ُّ َٓ ٚإِ َّٓ ُ َق َو َي ًْ َِ ُؿ َمِ ٚذم ا ْف َ ؟

( )1افٍرؿٚن.58 :
( )2افرمحـ.27 ،26 :
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َوا ْف ٌَ ْح ِر﴾( ،)1ؾٓق يًِؿ افتٍٚصٔؾ شٌحٕٚف وتًٚػ حتك إٕؽ إن ـْ ٝذم افزي ٜورؾً ٝحهٚة وجدت ُتتٓنيٚ
أ ّمُ ٓ ٜئط هب ٚإٓ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ مـ افّْؾ أو افدّّ واب وؽر  ٚيًِؿ شٌحٚن وتًنيٚػ أظنيداد  ٚوأوصنيؾ
ِ
ز وافٌحر وم ٚذم افًاموات وم ٚإرض وم ٚبْٔٓام و نيق افًِنئؿ اخلٌنير شنيٌحٕٚف
إفٔٓ ٚأرزاؿٓ ٚظ ِْ ٌؿ ظٚم ذم اف ّ
وبحّده.
ثؿ ذـر م ٚيتًِؼ بٚفًّع وافٌك وإٔف ٓ يًزب ظـ ظِّف رء شٌحٕٚف وبحّده هلنيذا دني ٚأجتّنيع ثالثنيٜ
ؿرصٔٚن وؿتِٓام ثٍَل أو ثٍَٔٚن وؿتِٓام ؿرر ؾَٚل أحدمه :ٚأترون أن اهلل يًّع؟ ؾَنيٚل أحنيدمه :ٚإن رؾًْنيٚ
أصقاتْ ٚشّع وإن مل ٕرؾع مل يًّع ،ؾَٚل افثٚف :ٞإن ـٚن يًّع إذا رؾًتؿ ؾٕ٘ف يًّع إن خٍوتؿ ،ؾٖٕزل اهلل
ِ
َس َ
ون َأ ْن َي ْن َٓدََ َظ َِ ْٔ ُُ ُْؿ َش ّْ ًُ ُُ ُْؿ َو َٓ َأ ْب َه ُٚر ُـ ُْؿ َو َٓ ُج ُِق ُد ُـ ُْؿ َو َفُِني ْـ َطَْْْْني ُت ُْؿ َأ َّن
افًّٔع افًِٔؿَ :
﴿و َمُ ٚـْْ ُت ُْؿ َت ًَْ َت ُ
ِ
ِ
اخلَ ِ ِ
ُنيؿ َؾ َٖ ْصني ٌَ ْح ُت ُْؿ ِمني َـ ْ
اهللََّ َٓ َي ًْ َِ ُؿ َـَثِ ًرا ِمم ََّ ٚت ًْ َّ ُِ َ
نيٚهي َـ﴾(،)2
قنَ ،و َذف ُُ ُْؿ َطُّْ ُُ ُُؿ ا َّفذي َطَْْْْني ُت ُْؿ بِ َنير ؟ب ُُ ُْؿ َأ ْر َدا ُـ ْ
ؾجٚء ؿ اإلصُٚل مـ جٓ ٜإحٚض ٜشّع اهلل ،ؾٖٕزل افًّٔع افًِٔؿ شٌحٕٚف وتًٚػ افذي شّع م ٚؿٚفقا إٔنيزل
ذه أي ٜو ُظْ؟ ٍُقا ظذ ذا آظتَٚد افٍٚشد اخلٌٔ ٞؾٔام يتًِؼ بهٍٚت اهلل ،اهلل يًّع ويٌك شٌحٕٚف وتًنيٚػ
و ُذا ؾٔام يتًِؼ بٚإلرادة ؾال يَع رء إٓ ب٘رادتف ،وينيٖيت افُنيالم إن صنيٚء اهلل ظنيذ اإلرادة ذم افُنيالم ظنيـ
افَدر.
أصخٚص ٚو ؿ أ ؾ اإليامن وُيً ٛ
أظامٓ و ل افىٚظنيٚت ،ؿنيٚل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف
و ُذا ادحٌ ٜؾٓق ُيٛ
ً
وش ِّؿ« :إن اهلل فرى ظـ افًٌدش يٖيت ذا ذم افرو ٚؾٓق ُي ٛشٌحٕٚف ُي ٛافتقابغ وُي ٛادتىٓريـ و نيق
وُي ،ٛو ق ودود شٌحٕٚف ؾٓق مقدود يًْل حمٌقب ،و ق واد أي يقد ُ ِ
ِ
ني ٛأوفٔنيٚءه تًنيٚػ،
وُي ُّ
ٌ َ َ ُّ
شٌحٕٚف ُُي ُّ
َُ ٛ
مح ِـ ِ
وبغ تًٚػ أن رمحتف ظئّ ٜأظيؿ
افرحٔ ِؿ﴾(َّ )3
افر ْ َ َّ
و ُذا م ٚيتًِؼ بٚفرمح ٜوذـر ظِٔف أيٚت ﴿بِ ًْ ِؿ اهللَِّ َّ
مـ أي رمح﴿ ٜورمحتِل و ِشًُ ٝـ َُّؾ َ ٍ
ظز ّ
وجؾ أظيؿ م ٚيُنيقن ؾنئام يتًِنيؼ بقصنيػ افرمحني،ٜ
َ َ َْ َ َ ْ
رء﴾( ،)4ؾِ َِِّف ّ
ْ
ِ
و ُذا افرو ٚاهلل يرى ً
يض اهللَُّ َظنيْْ ُْٓ ْؿ َو َر ُونيقا
أؿقآ ويرى ظـ إٔٚس مـ أ ؾ اإليامن ،ؿنيٚل تًنيٚػَ :
﴿ر َ

( )1إًٕٚم.59 :
( )2ؾهِ.23 ،22 :ٝ
( )3افٍُٚت.1 :ٜ
( )4إظراف.156 :
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ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ذم افًّؾ« :إن اهلل فرى ظـ افًٌد يٖـؾ إـِ :ٜؾٔحّنيده
َظْْ ُف﴾( ،)1و ُذا ؿٚل افَّْ ّ
ظِٔٓ ،ٚويؼب افؼب :ٜؾٔحّده ظِٔٓٚش ثؿ ُذا م ٚيتًِؼ بٌوٌف شٌحٕٚف وبحّده وإٔف ؽو ٛحََٔل ٓحلؼ
آشني ٍُ ْق ََٕٚ
بٚهلل تًٚػُ ،خ ْذ ظْدك ذه أي ٜمـ أظيؿ مُ ٚي َر ُّد هب ٚظذ مـ ّ
تٖوفقا افٌو ٛو ل ؿقفف تًنيٚػ ﴿ َؾ َِ َّنيام َ
ا ْٕ َت ََ ََِّْْ ٚمْْ ُْٓ ْؿ﴾( ،)2آشٍقٕ ٚأي أؽوٌقٕ ٚو ق أصد افٌو :ٛإتَّْ ،ٚادٗوف ٜيَقفقن :إن ؽو ٛاهلل نيق إرادة
إٓتَٚم ،يًْل حتك ٓ يُقن وص ًٍ ٚيقصػ بف اهلل ،أي ْٚ ٜتُذهبؿ ٕن اهلل ذـر إٓتَٚم بًد افٌو ،ٛؿٚل:
آش ٍُ ْق ََٕ ﴾ٚأي أؽوٌقٕ﴿ ٚا ْٕ َت ََ ََِّْْ ٚمْْ ُْٓ ْؿ﴾ ؾٕٚصًري ٜيريدون أن عًِقا افٌو ٛق ٍٕس إٓتَٚم ،يًْل
﴿ َؾ َِ َّام َ
أن اهلل إذا خًػ هبؿ ً
مثال إرض أو زفزهل ٚأو أت ٚؿ افًذاب مـ ؾقؿٓؿ ؿٚفقا :ذا مًْك افٌوني ٛومل َي َُنيؿ
آش ٍُ ْق ََٕ ٚا ْٕ َت ََ ََِّْْ ٚمْْ ُْٓ ْؿ﴾ و ُنيذا
بٚهلل ؽو ،ٛاهلل تًٚػ َّ َ
بغ أن م ٚيست ٛظذ افٌو ٛق إٓتَٚم ،ؿٚلَ ﴿ :ؾ َِ َّام َ
نيؽ﴾(ْ َ ﴿ ،)3
﴿و َجنيَ ٚء َر ُّب َ
نيؾ
م ٚيتًِؼ بّجٔئف فٍهؾ افَوٚء ٓ صؽ إٔف علء جمٔ ًئ ٚئِنيؼ بجالفني ٜوظيّتنيف َ
ظز ّ
وجؾ دف ٝظِٔف ظدة ٕهقص و نيق
َيْْ ُي ُر ْو َن إِ َّٓ َأ ْن َي ْٖتِ َٔ ُٓ ُؿ اهللُُ﴾( ،)4و ُذا م ٚيتًِؼ بقجف اهلل ،وجف اهلل ّ
ٌَّل ر َّبف أن يُرمف بِذة افْير إفٔف ،ؿٚل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :أشٖفؽ فذة افْير إػ وجٓنيؽش إذا
افذي شٖل افَّْ ُّ
مل يُـ هلل وجف :ؾام مًْك افْير وم ٚمًْك افرؤيٜ؟ ـؾ ذا يٌىؾ ويوّحؾ ،وٓ صؽ إٔف ممُ ٚيثٌني ٝهلل تًنيٚػ
َٚن﴾( ،)5ردا ظنيذ ؿنيقل افٔٓنيقد ﴿و َؿَ ٚف ِ
ظز اشّف ،و ُذا ؿقفف تًٚػ ﴿ب ْؾ يدََ اه مًٌنيق َض َت ِ
نيٝ
َ
ًّ
َ َ ُ َْ ُ
افقجف افالحلؼ بف َّ ُ
ا ْف َٔ ُٓق ُد َي ُدُ اهللَِّ َم ٌْ ُِق َف ٌ ،)6(﴾ٜؾذـروا يد اهلل وذـروا أهن ٚمٌِقف ،ٜفق ـٚن اهلل ؽر متهػ بٚفٔد فٍْنيك افٔنيد منيـ
أصِٓ ،ٚؾِام ؿٚف ٝافٔٓقد :إن هلل يدًً ا وأهن ٚمٌِقف ٜـذهبؿ اهلل ؾٔام اؾسوه و ق أهن ٚمٌِقف ٜوأثٌ ٝافالحلؼ بف وأن
 ٝا ْفٔٓقد يدُُ اهللَِّ م ٌْ ُِق َف ٌُ ٜؽ َِّ َْ ٝأي ِد ِؿ و ُف ًُُِْقا بِام َؿُ ٚفقا ب ْؾ يدََ اه مًٌق َض َت ِ
هلل يدًً ا ﴿و َؿَ ٚف ِ
ٚن﴾ ؾٖثٌ ٝأن فنيف ينيديـ،
ْ ْ َ
َُ ُ َ
َ
َ َ ُ َْ ُ
َ
َ
وافًٌط ظُس اف ٌَ ّؾ افذي تدظٔف افٔٓقد ؾٍْك م ٓ ٚئِؼ بف ٓ ،صؽ أن هلل تًٚػ يديـ ،و ُذا ُتُثٌ ٝهلل تًٚػ
ِ
افًْٔٚن ﴿واص ِ ِ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ؿٚل« :إن ربُنيؿ فنئس
ز حلُ ُْ ِؿ َر ؟ب َؽ َؾِ٘ َّٕ ََّؽ بِ َٖ ْظ ََُْْٔ ،)7(﴾ٚويٖتْٔ ٚأن افَّْ ّ
َ ْ ْ
( )1ادٚحلدة.119 :
افز ْخ ُرف.55 :
(ُّ )2
( )3افٍجر.22 :
افٌ ََ َرة.211 :
(َ )4
( )5ادٚحلدة.64 :
( )6ادٚحلدة.64 :
( )7افىقر.48 :
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افًََّّْ ،ٜو ُذا مني ٚيتًِنيؼ بٚفًنيّع واهلل يًنيّع
بٖظقرش ذم حدي ٞافدجٚل ،وأن هلل تًٚػ افًْٔٔغ ب٘مجٚع أ ؾ ُّ
دم ِ
ٚد ُف َؽ ِذم َز ْو ِج ََٓ ٚو َت َْن َتَُِل إِ َػ اهللَِّ َواهللَُّ َي ًْ َّ ُع﴾ ،ذـر ني ٚبهنئٌ ٜادنيٚيض وذـر نيٚ
﴿ َؿدْْ َش ِّ َع اهللَُّ َؿ ْق َل ا َّفتِل ُ َ
ِ
ٔع َب ِه ٌر﴾( ،)1ـنيؾ نيذا دال ظنيذ
﴿واهللَُّ َي ًْ َّ ُع َ َ
ٚو َر ُـ َُام إِ َّن اهللََّ َشّ ٌ
ُت ُ
بهٌٔ ٜادوٚرع ثؿ ذـر  ٚبهٌٔ ٜآشؿ َ
إثٌٚت ذه افهٍٚت و ذه افْهقص ،وافًج ٛمـ إٔٚس ينٓدون أن ٓ إفف إٓ اهلل ويَنيرؤون نيذا افَنيرآن
ويًِّقن إٔف مـ ـالمف تًٚػ :ـٔػ عرؤون ظذ رد ذه افْهقص ظذ ـثرهت ٚوتْقظٓ ٚوتًدد  ٚظنيذ نيذا
ّ
وصذ اهلل وش ِّؿ ظذ ٌٕ ّٔ ٚحمّد،
افْحقًٖٕ ،ل اهلل أن ٓ يَِ ٛؿِقبْ ٚوأن ٓ يزيٌْ ٚظـ احلؼ ،واهلل تًٚػ أظِؿ
واحلّد هلل.

( )1ادجٚدف.1 :ٜ
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وافًالم ظذ أذف إٌٕٔٚء وادرشِغ ٌّْٕٔ ٚحمّد وظذ آفف وصحٌف أمجًغ.
بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿّ ،
وافهالة ّ
افِٓؿ اؽٍر فْ ٚوفنٔخْ ٚومجٔع ادًِّغ.
ؿٚل صٔخ اإلشالم رمحف اهلل:
﴿و ُ َق َص ِديدُ ادِْ َح ِ
ٚل﴾(.)1
َو َؿ ْق ُف ُفَ :

﴿و َمُ َُروا َو َمُ ََر اهللَُّ َواهللُ َخ ْ ُر ادَٚـِ ِر ْي َـ﴾(.)2
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
﴿و َمُ َُروا َمُ ًْرا َو َمُ َْرََٕ ٚمُ ًْرا َو ُ ْؿ َٓ َي ْن ًُ ُر َ
ون﴾(.)3
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
﴿إهنُ ْؿ َئُِدُ َ
ون َـ ْٔدً اَ ،و َأـِٔدُ َـ ْٔدً ا﴾(.)4
َو َؿ ْق ُف ُفَّ :
..........................
ّ
وصذ اهلل وبٚرك ظذ ظٌد ورشقفف ٌٕ ّْٔ ٚحمّد وظذ آفف و صحٌف أمجًغ
احلّد هلل رب افًٚدغ،
أمر  ،ٚادُنير وافُٔنيد عًّٓني ٚأهنني ٚإيهنيٚل ادُنيروه إػ َمني ْـ
ذه صٍٚت يٌٌْل أن يوٌط
ُ
ضٚف ٛافًِؿ َ
قن ،و ُأم ِع َهلؿ إِ َّن َـٔ ِ
ِ
ظز ّ
نيدي
يًتحَف مـ حٔ ٓ ٞينًر ـام ؿٚل اهلل ّ
ْ
﴿شَْ ًَْ َتَدْْ ِر ُج ُٓ ْؿ م ْـ َح ْٔ َُ َٓ ٞي ًْ َِ ُّ َ َ ْ ُ ْ
وجؾَ :
غ﴾( ،)5ؾٖؾٓؿ أن ذا حؼ وإٔف مـ أظيؿ م ٚخينٚه ذوو افَِقب احلٔ ٜأن يُّر اهللُ هبؿ ،وؿد ذـر اهلل تًٚػ
َمتِ ٌ
وافًالم ومَ ٚؾ ًَ َؾ مـ أخذه ٕخٔف ؿٚلَ ﴿ :ـ َ
َنيذفِ َؽ ـِنيدْْ ََٕٚ
ز يقشػ ظِٔف ّ
افهالة ّ
إٔف خر ادٚـريـ ،ود ٚذـر خ َ
ِ
ظز ّ
وجؾ بجالء ،وعّع ذه ـام ؿِْ - ٚادُنير
قش َ
ػ﴾( ،)6ؾٚدُر وافُٔد ٓ صؽ أهن ٚمم ٚثٌت ٝذم ـتٚب اهلل ّ
ف ُٔ ُ
وافُٔد  -عًّٓ ٚأهن ٚإيهٚل فُِّروه إػ مـ يًتحَف مـ حٔ ٓ ٞينًر.
ؿٚل أ ؾ افًِؿ :دّ ٚـٚن ادُر وافُٔد ظذ ٕقظغ:
ظز ّ
وجؾ ،و ق ادُر بّـ ٓ يًتحؼ.
افْقع إولٕ :قع ؽر ٓحلؼ بٚهلل ّ
ّ
وجنيؾ نيذه إوصنيٚف إٓ
ظنيز
وافْقع افثٚين :ق ادُر بّـ يًتحؼ ،ـٚن يٌٌْنيل أن ٓ تىِنيؼ ظنيذ اهلل ّ
بحً ٛورود  ٚذم افَرآن ،ؾٓل وردت ذم افَرآن ذم مَٚبؾ ـٔد افُٚحلديـ ،تٖمؾ ؿقفف ﴿إِ َّهنُ ْؿ َئُِنيدُُ َ
ون َـ ْٔنيدًً ا،
( )1افرظد.13 :
( )2آل ظّران.54 :
( )3افّْؾ.51 :
( )4افىٚرق.16 ،15 :
( )5إظراف.182،183 :
( )6يقشػ.76 :
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ِ
ِ
ادُر إػ ًٍٕنيف ـنيام
َو َأـٔدُُ َـ ْٔدًً ا﴾( ،)1وؿقفف َ
﴿و َم َُ َُروا َو َم َُ ََر اهللَُّ َواهللَُّ َخ ْ ُر ادَْٚـ ِري َـ﴾( ،)2ويؤػ اهللُ تًٚػ َ
ِ ِ ِ
خنيقف اهلل تًنيٚػ منيْٓام
قش َ
نيػ﴾( ،)3وادُنير ممنيَّ ٚ
ؿِْ ٚذم خز يقشػ ظِٔف ّ
وافًالم ﴿ َـ ََذف َؽ ـدْْ ََٕ ٚف ُٔ ُ
افهالة ّ
ظٌٚدهَ ﴿ ،أ َؾ َٖ ِمُُْقا م ُْْر اهللَِّ َؾ َال ي ْٖمـ م ُْْر اهللَِّ إِ َّٓ ا ْف ََقم ْ ِ
ٚه َ
ون﴾( ،)4ؾ٘ذا مل يُـ هل ٚمًٚن ظذ ط ٚر  ٚوظذ
ْ ُ َ
َ َ ُ َ َ
َ َ
اخل ُ
ُ
آشتدٓل ويزول اإلينيامن منيـ جٓني ٜـنيقن نيذه
وظذ حََٔتٓ ٓ ٚصؽ إٔف ذم ذه احلٚف - ٜـام ؿِْ - ٚيًٍد
افهٍٚت يُّـ أن َّ
ُتؾ بٚفًٌد ،و ذه ـام ؿِْ ٚمـ جْٚيٚت افتًىٔؾ هلذه افْهقص ،وبف ًِٕؿ أن افُٔد وادُر
حٔ ٞورد ذم ـتٚب اهلل ٓ صؽ أهن ٚظذ ط ٚر  ٚوأهن ٚبٚدًْك افذي ذـرٕ.ٚ
إمر افثٚين :أن افرب تًٚػ ٓ يىِؼ ظِٔف ادٚـر وافُٚحلد وٕحق ذفؽً ،
أوٓ ٕن إشامء تقؿٍٔٔ ٜـام تَدم،
وشََّّْ ٜرشقفف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ.
وٓ بد أن ُتُٗخذ مـ ـتٚب اهلل ُ
ظز ّ
وثّٕ ٜقع
إمر افثٚين :أن ذه إوصٚف افتل
َ
شًّ :ٝمْٓ ٚم ٚق ٓحلؼ بٚهلل ّ
وجؾ و ق ادذـقر ّْ ،ٚ
ًؿ اهلل بٚدٚـر ،ووصػ بٖٕف ئُد ويُّنير ،وبنيذفؽ يًِنيؿ
ٓ ئِؼ بٚهلل :و ق ادُر بّـ ٓ يًتحؼ ،ؾِٓذا مل ُي َّ
ظز ّ
وجؾ ؾٔٓ ٚتَٔٔد وأن إشامء ٓ تنتؼ بٓٚجتٓٚد ،و ْٚ ٚ
ثّ ٜصٍٚت جٚءت ذم ـتٚب اهلل ّ
ضٚف ٛافًِؿ أن ّ
ؿٚظدة مّٓ ٜذم بٚب إشامء وإوصٚف :دَّ ٚـٚن ـؾ اشؿ متوًًّْ ٚفهٍ :ٜوـْٚ ٕٝٚك صنيٍٚت ٓ يننيتؼ هلل
تًٚػ مْٓ ٚأشامءَ :ظِِ ََّْْ ٚذه افَٚظدة :بٚب إشامء أؤؼ مـ بٚب افهٍٚتٕ ،ن ْٚك صنيٍٚت يتهنيػ اهللُ
هب ٚوٓ ًّٕل اهلل تًٚػ هب :ٚؾدل ظذ أن بٚب إشامء أونئؼ منيـ بنيٚب افهنيٍٚت ،وبٚفتنيٚيل بنيٚب افهنيٍٚت
نيز
شُٔقن أوشع مـ بٚب إشامء ،وبٚب اإلخٌٚر  -اإلخٌٚر ظـ اهلل تًٚػ  -أوشع مـ بٚب افهنيٍٚت ،ؾ ُٔ ْخ َ ُ
ظز ّ
وجؾ بام ٓ يهح أن يقصػ بف مـ جٓ ٜأن يَٚل :إن اتهنيػ بُنيذإ ،ن بنيٚب اإلخٌنيٚر أوشنيع،
ظـ اهلل ّ
وظِٔف ًٕرف أن بٚب إشامء أؤؼ مـ بٚب افهٍٚت ،وبٚب افهٍٚت أؤؼ بًد ذفؽ منيـ بنيٚب اإلخٌنيٚر،
وإن صئُ ٝؿ ِْ َ :ٝبٚب اإلخٌٚر أوشع مـ بٚب افهٍٚت ،وبٚب افهٍٚت أوشع مـ بٚب إشامء.

( )1افىٚرق.16 ،15 :
( )2آل ظّران.54 :
( )3يقشػ.76 :
( )4إظراف.99 :
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ِ ِ ِ
ؾنني  ٚبنيٖن
ذم ؿقفف َ
﴿و ُ َق َصديدُُ ادْ َحٚل﴾( ،)1م ٚظالؿ ٜذه أي ٜبّقوقظْ ٚذا؟ بًض أ ؾ افًِنيؿ َّ

ادِ َحٚل ْ ٚيراد بف افُٔد ،وآخرون مـ أ ؾ افًِؿ ؿٚفقا :إن ادراد إخذ ،و ق صديد إخذ شٌحٕٚف وتًنيٚػ،
ؾنٔخ اإلشالم دّ ٚأورد  ْٚ ٚدل إٔف ذفؽ ظذ إٔف يرجح أن ادراد بٚدحٚل ْ ٚافُٔد ٕٕف أورد  ٚمنيع أينيٚت
﴿و َي ّْ ُُ ُُر َ
﴿إِ َّهنُ ْؿ َئُِدُُ َ
ون َو َي ّْ ُُ ُُر اهللَُّ﴾( )3وٕحق ذفؽ.
ون َـ ْٔدًً ا﴾( ،)2و َ
خت ٍُقه َأو تً ٍُقا ظـ ش ٍ
قء َؾِ٘ َّن اهللََّ ـ َ
َٚن َظ ٍُ ًّقا َؿ ِد ًيرا﴾(.)4
َو َؿ ْق ُف ُف﴿ :إِن ُت ٌْدُ وا َخ ْ ًرا َأ ْو ُ ْ ُ ْ َ ْ
َ ُ
ِ
ِ
و َؿق ُفف﴿ :و ْفًٔ ٍُقا و ْفٔه ٍَحقا َأ َٓ ُ ِ
ُت ٌُّ َ
ٔؿ﴾(.)5
َ ْ ُ َ َْ َ َ ْ ُ
قر َّرح ٌ
قن َأن َي ٌٍْ َر اهللَُّ َفُ ُْؿ َواهللَُّ َؽ ٍُ ٌ
غ﴾(.)6
﴿وهللَِّ ا ْف ًِ َّز ُة َوفِ َر ُشقفِ ِف َوفِ ِْ ُّ ْٗ ِمِْ َ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
ِ
غ﴾(.)7
مج ًِ َ
ٔسَ ﴿ :ؾٌِ ًِ َّزتِ َؽ َُٕ ْؽ ِق َيْ َُّٓ ْؿ َأ ْ َ
َو َؿ ْق ُف ُف َظ ْـ إ ْبِ َ
ِ
اجل َال ِل َو ْ ِ
اإلـ َْرا ِم﴾(.)8
اش ُؿ َر ؟ب َؽ ذي ْ َ
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :ت ٌَ َٚر َك ْ

ز فِ ًِ ٌََ ٚدتِ ِف َ ْؾ َت ًْ َِ ُؿ َف ُف َش ِّ ًّٔ.)9(﴾ٚ
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :ؾْ ٚظ ٌُدْ ُه َو ْ
اص َى ِ ْ
﴿و َمل ْ َيُُـ َّف ُف ُـ ٍُ ًقا َأ َحدٌ ﴾(.)11
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
دم ًَ ُِقا هللَِّ َإٔدَ ا ًدا َو َإٔت ُْؿ َت ًْ َِ ُّ َ
قن﴾(.)11
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :ؾ َال َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
﴿و ِم َـ افْ ِ
 ٛاهللَِّ﴾(.)12
َح ؟
قهنُ ْؿ ـ ُ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
َّٚس َمـ َيتَّخ ُذ مـ ُدون اهللَِّ َإٔدَ ا ًدا ُُي ٌُّ َ
..........................

( )1افرظد.13 :
( )2افىٚرق.15 :
( )3إٍٕٚل.31 :
( )4افًْٚء.149 :
( )5افْقر.22 :
( )6ادْٚؾَقن.8 :
( )7ص.82 :
( )8افرمحـ.78 :
( )9مريؿ.65 :
( )11اإلخالص.4 :
( )11افٌَرة.22 :
( )12افٌَرة.165 :
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وافًزة وافَدرة ،و ذه اتوح ٝهب ٚافَٚظدة ،تَدم أن
ذه أيٚت إوػ متًَِ ٜبٚفًٍق وادٌٍرة وافرمحٜ
ّ
افًََّّْ ٜذم مثؾ ذه افهٍٚت افقاردة ذم ـتٚب اهلل أو ذم ُشََّّْ ٜرشقفف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أهنٚ
افَٚظدة ظْد أ ؾ ُّ
ّ
ظز ّ
وجنيؾ بقصنيػ
ظنيز
وجؾ ،ثؿ إ َُّّٕ ُٕ ٓ ٚنني ؟ٌ ُف افقصنيػ افنيذي ٕونئٍف إػ اهلل ّ
ُتُثٌ ٝظذ ط ٚر  ٚافالحلؼ بٚهلل ّ
ادخِقق ،ؾ٘يـ ظزة اهلل مـ ظزة ادخِقق؟ أيـ ظٍق اهلل افًٚبغ مـ ظٍق ادخِقق؟ أيـ ؽٍران اهلل مـ ؽٍنيران
محتِنيل َو ِشني ًَ ُْ ٝـ َّ
ر ٍء﴾( )1؟ و ُنيذا ادٌٍنيرة ؾني٘ن اهلل تًنيٚػ
﴿و َر ْ َ
ادخِقق؟ أيـ رمح ٜاهلل افتل ؿٚل اهللَ :
ُنيؾ َ ْ
﴿و ِ
اش ُع ادَْ ٌْ ٍِ َر ِة﴾( ،)2ؾْؤٍٓ ٚإػ اهلل تًٚػ بحً ٛافالحلنيؼ بنيف شنيٌحٕٚف وبحّنيده ،ؾًْنيرف افَقاظنيد افتنيل
َ
ؿررٕ ٚ ٚوٕتخذ  ٚذم مجٔع افهٍٚت ٕثٌتٓ ٚهلل تًٚػ ظذ ط ٚر  ٚافنيذي ؾّٓنيف رشنيقل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ
وأؾّٓف أصحٚبف وأؾّٓٓ ٚأصحٚبف افتٚبًغ ريض اهلل ظْٓؿ ،وًٕر ظذ ذا افىريؼ وظذ ذا افًٌٔؾ افًِٔؿ
﴿وهللَِّ ْإَ ْش َنيام ُء ْ
احلُ ًْنيََْك
ب٘ذن اهلل تًٚػ ؽر مٌدفغ وٓ مٌريـ ،ومًٌديـ ظـ ضريـ ادِحنيديـ ذم أشنيامء اهلل َ
ون ِذم َأ ْش َامحلِ ِف َش ُٔ ْج َز ْو َن َمَ ٚـَُُٕ ٚقا َي ًْ َّ ُِ َ
َؾْ ٚد ُظق ُه ِ َهبَ ٚو َذ ُروا ا َّف ِذي َـ ُي ِْ ِحدُُ َ
قن﴾(.)3
افًََّّْ ٜيًرف م ٚتَدم ؾٔٓ ٚأهن ٚظذ ط ٚر ٚ
إذا ظرف ضٚف ٛافًِؿ افَٚظدة ؾُؾ صٍ ٜذـرت ذم افَرآن أو ُّ
ادًروف افذي خٚض ٛاهلل تًٚػ بف أ َؾ ذه ادِ ٜحٕٔ ٞزل افَرآن ؾٔٓؿ بًِٚن ظريب مٌغ ،وإٔف ظذ ط ٚره،
ٚت ا ْفُِ َت ِ
َٚب
ؿٚل تًٚػُ ﴿ :ؿ ْرآ ًًَٕ ٚظ َربِ ًَّٔ ٚؽ ْ َر ِذي ِظ َق ٍج﴾( )4فٔس بٖظقجّ ،بغ ط ٚر جع ،ؿٚل تًٚػ﴿ :افر تِ ِْ َؽ آ َي ُ
َٚب ادٌُِْ ِ
ا ْفُِ َت ِ
غ ،إِ َََّّٕ ٚأ ْٕ َْز ْفََُْ ٚه ُؿ ْرآ ًًَٕ ٚظ َربِ ًَّٔ ٚف ًَ َِّ ُُ ُْؿ َت ًْ َِ ُِ َ
قن﴾( )5أي تٍّٓقن ،ؾ٘ن افذي يُقن منيـ افًنيرب أو ممنيـ

ُنيؿ َت ًْ َِ ُِ َ
نيقن﴾ أي
يتًِؿ فٌ ٜافًرب ويًرؾٓ ٚويوٌىٓ :ٚؾ٘ن إذا ؿرأ افَرآن افًينئؿ ظَِنيف أي ؾّٓنيفَ ﴿ ،ف ًَ َِّ ُُ ْ
تٍٓقن ؾٍٔٓؿ ادًْك ٕٕف ظذ ط ٚره ،أم ٚفق ـٚن ظذ ؽر ط ٚره ؾٕ٘ف ٓ يٍٓؿ ،إذا ـ ٕٝٚذه افْهقص ينيراد

هب ٚمجٔ ًً ٚمًٚين أخرى ؽر ادًٚين افتل ؾّٓٓ ٚافهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ وؾّٓٓ ٚافتٚبًقن ؾٚفَرآن ؽنير طني ٚر
ؾال يُقن ـام ؿٚل تًٚػُ ﴿ :ؿ ْرآ ًًَٕ ٚظ َربِ ًَّٔ ٚؽ ْ َر ِذي ِظ َق ٍج﴾( ،)6إذا ـ ٕٝٚـؾ ذه افْهقص هل ٚمًٚن – ـام تَقل
افٌٚضًْٔ ٜ
مثال  -مًٚين أخرى إٔتؿ ٓ تًقن حََٔ ٜمً ،ٕٚٓٔٚم ٚمًٕٚٓٔٚ؟ ؿٚفقا :مً ٕٚٓٔٚبٚضْٕ ٜحٔط هبنيٕ ٚحنيـ،
( )1إظراف.156 :
( )2افْجؿ.32 :
( )3إظراف.181 :
( )4افزمر.28 :
( )5يقشػ.2 ،1 :
( )6افزمر.28 :
82

شرح العقيدة الواسطية
للشيخ عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري

ؾًِٔ ٝافهالة ظذ ط ٚر  ٚوافهقم ظذ ط ٚره وافزـٚة ظذ ط ٚر  ،ٚم ٚادراد هبٚ؟ ؿٚل :هل ٚمًٚن خٍٔنيٓ ٜ
يدرـٓ ٚإٓ أ ؾ ادًْك افٌٚضـ ،ؾٚفهِقات اخلًّ ٜيراد هبؿ مخًٕ ٜتقٓ ؿ :ظع ؾٚضّني ٜواحلًنيـ واحلًنيغ
وحمًـ ،ذه افهِقات اخلّس؟ ؿٚفقإً :ؿ ،فق ـٚن إمر ـام تَقفقن د ٚـٚن ؿرإٓ ٚظرب ًٔ ٚؽر ذي ظقج ،فنيق
ـٚن ـام تَقفقن  -حٚص ٚاهلل مـ ذفؽ  -فُٚن ذا ظقج ،فُـ أـذبُؿ اهلل تًٚػ ،وأبك اهلل م ٚتَقفقن ،بنيؾ نيق
شّك اهلل تًٚػ هبني ٚـتٚبنيف،
ؿرآن ظريب مٌغ ،وهلذا أ  ٚإخقة ْ ٚبٚب ـٌر مـ افًِؿ و ق أشامء افَرآن افتل ّ
شّك اهلل ذا افَرآن بٚهلدى وافْقر وافنٍٚء وافٍهؾ وافَ ّٔؿ وافٍرؿٚن وافٌٔٚن ،ؾدل ظذ أن اهلدى ؾٔف ،وأن
ّ
افنٍٚء مْف ،وأن افْقر ؾٔف ،وإٔف ؾهؾ يٍهؾ بف احلؼ مـ افٌٚضؾ ،وإٔف ّبغ وتٌٔنيٚن ،ؾّنيـ أتنيك إػ ـتنيٚب اهلل
تًٚػ وـٚن مـ ذوي افًِٚن افًريب أو ممـ تًِؿ افًِٚن افًريب و ق مـ ذوي افًِنيؿ وؿنيرأ افَنيرآن ؾنيٚفَرآن
واوح ،ؿد يَقل ؿٚحلؾ أن :إَٕٕ ٚرأ افَرآن ؾال ٕحٔط بًٌض افُِامت افتل ؾٔف! ؾَْقل :ذا بًٌ ٛافًٌد ظـ
ـثرا مم ٚق مـ فٌ ٜافًرب ؿد ئٌ ٛظـ افْٚس أن ممـ ؿ ظرب
افًِٚن افًريب وإن ـْ ٝظرب ًٔ ٚإٕٔ ،ٝن ً
بًٌ ٛأن ذه افُِامت أوح ٝؽر مًتًِّ ٜواشتٌدف ٝبُِامت مـ افًٚمٔ ٜفُـ إذا ظرؾ ٝمً ٕٚٓٔٚبٚفٌِٜ
افًربٔ ٜؾّٓتٓ ،ٚتٍٓؿ افَرآن ،وٓ شٔام ورشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ؿد إٔزل اهلل إفٔنيف افنيذـر فٔتنيقػ نيق
غ فَِِّْ ِ
﴿و َأ ْٕ َْز ْفََْ ٚإِ َف ْٔ َؽ ؟
َّٚس َم ُٕ ٚ؟ُز َل إِ َفني ْٔ ِٓ ْؿ﴾( ،)1ؾّّٓني ٜافٌٔنيٚن فِرشنيقل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف
افذ ْـ َْر فِ ُت ٌَ ؟ َ
مّٓ ٜبٕٔٚفَ ،
بًو ،ٚذه مرتٌ ٜمنيـ
وش ِّؿ ،إ ًذا ابح ٞظـ مًْك افَرآن مـ ٍٕس ٕهقص افَرآن ،ؾ٘ن افَرآن ُيٍن بًوف ً
مرات ٛتًٍر افَرآن ،مرتٌ ٜأخرى :تًٍر رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،و ق اظِؿ ب٘مجٚع مـ ينٓد أن ٓ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ ،إ ًذا ْ
إفف إٓ اهلل وأن حمّدا رشقل اهلل ،أظِؿ افْٚس بٚفَرآن ق رشنيقل اهلل ّ
أؿٌنيؾ ظنيذ
ؾن رشقل اهلل ّ
تٍٚشر افرشقل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ صٔئ ٚمـ أيٚت؟ ًٕؿ ،إير
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،و ؾ ّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ؾن آيٚت ،ثؿ تنيقػ تًٍنير افَنيرآن
إػ ـتٚب افتًٍر ذم صحٔح افٌخٚري دمد أن افَّْ ّ
افهحٚب ٜريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ وظ ِّّقه إ ّم ٜحتك ؿٚل جم ٚد :ظرو ٝافَرآن ظذ ابـ ظٌٚس ثالث مرات،
ؾُٚن ابـ ظٌٚس وابـ مًًقد وأمثٚهلؿ ريض اهلل ظْٓؿ يٍنون افَرآن ظالٕٔ ٜأمٚم افْٚس ،أيـ تٍٚشنير ؿ؟
مقجقدة ـام ؿِْ ٚذم افُت ٛادًْدة ،دمد ً ٚ
مثال ذم تًٍر ابـ جرير وتًٍر ابنيـ أيب حنيٚتؿ ،دمنيد تٍٚشنير ؿ
افًَدي ٜذم ـت ٛآظتَٚد ادًْدة ـام ّٕق ْني ٚظْنيف ذم أول افنيدرس ،ؾتٍٚشنير افهنيحٚب ٜريض اهلل ظنيْٓؿ أوػ
( )1افْحؾ.44 :
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افتٍٚشر بًد تًٍر رشقل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،افهحٚب ٜصٓدوا افتْزيؾ و ؿ أ ؾ افٌِ ،ٜوؿد رأوا تىٌٔنيؼ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ وزمـ اخلالؾ ٜافراصدة ،إ ًذا ؾٚبح ٞظـ تًٍر
اإلشالم ظٔ ًًٕٚ ٚذم أؾوؾ ؾساتف زمـ افَّْ ّ
أظِؿ افْٚس بًد افهحٚب ٜافتٚبًقن ريض اهلل ظْٓؿ
افَرآن مـ خالل تًٍر افهحٚب ،ٜثؿ َم ْـ بًد افهحٚبٜ؟ ُ
وأرو ٚؿ ؾٓؿ تالمٔذ افهحٚب ،ٜؾ٘ذا رجً ٝإػ ذا ؾقاهلل فتٓتديـ وفتًرؾـ احلؼ مـ افٌٚضؾ ـٚفننيّس ذم
ٌَّل ّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ آي ٜثنيؿ ينيٖيت صنيخص بًنيد
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،يٍن افَّْ ّ
ووح افْٓٚر ،تًٍر افَّْ ّ
ٌَّل بّئَ ٜشَْ ٍَ ٜمـ أ ؾ افٌدع وافوالل ويَقل ،ٓ :ظْدي تًٍر آخر ،تًٍرك مردود وٓ يُّـ أن يُنيقن
افَّْ ّ
تًٍرك مَٚبؾ فتًٍر افرشقل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،وهلذا ؿِْ ٚأ  ٚإخقة إن إ ّم ٜم ٚـٚن ؾٔٓ ٚأحنيد يٍنني
ٕهقص افهٍٚت ظذ خالف ط ٚر  ٚؿٌؾ ظدو اهلل اجلًد بنيـ در نيؿ ،مني ٚـنيٚن بّ ٕٚمني ٜأحنيد بتً ٚتًني ،ٚو نيذا
ٌَّنيل ّ
صنيذ
افًج ،ٛافًج ٛافًجٚب أن ُيز د ذم تًٍر ابـ مًًقد وابـ ظٌٚس ريض اهلل ظْٓام افذي ؿٚل افَّْ ّ
اهلل ظِٔف وش ِّؿ ؾٔف« :افِٓؿ ؾَٓف ذم افديـ وظِّف افتٖويؾش أي افتًٍر ثؿ يرجع إػ تٍٚشر اجلّٓٔ ٜوتٍٚشنير
ادًتزف ٜوافرواؾض ،وفذا بٚب افًِؿ ذا  -افًِؿ احلََٔل -افًِؿ ؿٚل اهلل ؿٚل افرشقل ؿٚل افهنيحٚب ٜفنئس
بٚفتّقيف ،ؿد ييـ بًض افْٚس أن م ٚظْد ادًتزف ٜمـ افًِؿ ،م ٚظْد إصًري ٜمـ افًِؿ ،مني ٚظْنيد ادٚتريدينيٜ
مـ افًِؿ ،ذا فٔس مـ افًِؿ ذم احلََٔ ،ٜهلذا ؿٚل افنٚؾًل رمحف اهلل ذم مًٖفًٍٕٔ ٜنيٕ ٜنيٚدرة جنيدًً ا ذم ـتنيٚب
افقصٚي َِٕٚٓ ٚافربٔع صٚحٌف ،يَقل فف :فق أن ً
رجال أوص بُتٌف مـ افًِؿ ،يًْل مثِنيؽ إٔني ٝضٚفني ٛظِنيؿ
رأي ٝأن م ٚظْدك ذم ذريتؽ مـ شٖٔخذ ذه افُت ٛبًدك ويًتٍٔد مْٓ ٚؾتقيص هب ،ٚؾتَقل :ذه افُت ٛإٔٚ
أويص أن تُقن ظْد ؾالن أو ذم ادُتٌ ٜافٍالٕٔ ،ٜيَقل افنٚؾًل :وإير إػ ـالم افٍَٓٚء مٚذا ينيدخؾ ذم نيذه
افقصٜٔ؟ ظْدك جمّقظ ٜمـ ـت ٛافًِؿ ،ؿد يُقن ؾٔٓ ٚـت ٛتًٍر أحٚدي ٞـت ٛافٍَٓٚء ،وؿد يقجد ؾٔٓنيٚ
ـت ٛادًتزف ،ٜيَقل رمحف اهلل ٓ :تدخؾ ـت ٛادتُِّغ ،دٚذا؟ ؿنيٚلٕ :ن ادتُِّنيغ فًٔنيقا ظِنيامء :ؾُتنيٌٓؿ
فًٔ ٝمـ ـت ٛافًِؿ وإٔ ٝأوصٔ ٝبُتٌؽ مـ افًِؿ ،تنيدخؾ ـتني ٛأثنيٚر ،تنيدخؾ ـتني ٛافٍَنيف ،ـتنيٛ
افتًٍر افًِّٔ ،ٜأم ٚـتٓٗ ٛء ؾال تدخؾ ،ؿٚل رمحف اهلل :وفق أن ً
رجال أوص بثِثنيف ٕ نيؾ افًِنيؿ ؾَنيٚل:
ثِثل ذا يكف ٕ ؾ افًِؿ فىالب افًِؿ ؿٚل ٓ :يدخؾ ادتُِّقن ،ادتُِّقن مـ ادًتزف ٜواجلّٓٔ ٜومـ
ٕح ٚمْح ٚؿ ،ؿٚلٕ :هنؿ فًٔقا مـ أ ؾ افًِؿ ،ؾُالم ادًتزف ٜواجلًّٓٔ - ٜ
ؾوال ظـ ـنيالم ادتنيٖخريـ منيـ
ظِام بتً ٚتً ،ٚم ٚافًِنيؿ؟ افًِنيؿ ذم رد ـالمٓنيؿ ،نيذا نيق افًِنيؿ ،أمنيٚ
ّ
افوّ ٚفغ ـٚفًِامٕٔغ وأمثٚهلؿ -ذا فٔس ً
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ـالمٓؿ ق ؾَد ؿٚل اهلل تًٚػَ ﴿ :ؾِ٘ ْن َمل َيً َت ِ
َجٔ ٌُقا َف َؽ َؾْ ٚظ َِ ْؿ َأ َّٕ ََّام َي َّتٌَِّ ًُ َ
قن َأ ْ َقا َء ُ ْؿ﴾( ،)1جمرد أ قاء ،ادًتنيزيل
ْ ْ
ظْده قى ،وافراؾيض ظْده قى ،واخلٚرجل ظْده قى ،واجلّٓل ظْده قى ،وإصًري ظْنيده نيقى،
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وشني ِّؿ وافهنيحٚب ٜريض
وادٚتريدي ظْده قى ،ويٍنون افهٍٚت ظذ ؽر م ٚؾن بف افَّْ ّ
ظِام ،وإٓ ٍٕٓتح ٝافدٕٔ ٚظِق ًم ،ٚوإٓ فق ـٚن ـؾ مـ مٚل
اهلل ظْٓؿ وافتٚبًقن ريض اهلل ظْٓؿ ،اهلقى فٔس ً
ظِام :فُ ٕٝٚافدٕٔ ٚمِٔئ ٜبٚفًِقم! افًِؿ ؿٚل اهلل :ؿٚل رشقفف  -افًِنيؿ افؼنيظل ادَهنيقد -
إػ بٚضؾ ؾهٚر ً
ؿٚل افهحٚب :ٜفٔس بٚفتّقيف ،أم ٚذه ُّ
افنٌف و ذه افوالٓت و ذه افٌدع ؾنيٚفًِؿ نيق ذم رد ني ٚودحونيٓٚ
ظِامٕ ،ن افذيـ ؿٚفق  ٚفًٔقا ظِامء.
وفًٔ ٝل بذاهتً ٚ
احلٚصؾ أن مًرؾ ٜضٚف ٛافًِؿ هبذه افَقاظد مّٓ ٜجدًً ا ،ؾ٘ذا وٌط ؿقاظد افهٍٚت ؾٖي صنيٍ ٜتنيٖيت ذم
ـتٚب اهلل أو ذم ُشٌّّْٕٔ ٜف ّ
نيٓ َؾ
وش ُ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ إذا ظرف افَٚظدة وافىريؼ َش ُٓ َؾ ظِٔنيف مًرؾني ُ ٜمًْ ٚنيَ ٚ
ضريؼ افقصقلً ،
ؾّثال فق أراد ضٚف ٛافًِؿ أن يًرف ادراد بٚدٌٍرة ،م ٚادنيراد بنيٚدٌٍرة ُتدينيدًً ا ،ظْنيدك
ُ
ظِٔف
ً
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ تًٍنير
أوٓ تٍٚشر افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ ،ويٌح ٞضٚف ٛافًِؿ ؾ وجد ظـ افَّْ ّ
ادٌٍرة ً
مثال ،وادًْك افٌِقي افذي خٚض ٛاهلل بف ذه ادِ ٜبًِٚن ظريب مٌغ ،م ٚادراد بٚدٌٍرة؟ ادٌٍنيرة منيـ
افً ْس ومْف ادِ ٌْ ٍَر و ق افذي ُجًؾ ظذ افرأس ذم احلرب ٕٕف يًس افرأس ،ؾنيٚهلل تًنيٚػ يٌٍنير أي
اف ٌَ ٍْر و ق َّ
يًس افذٕقب شٌحٕٚف وتًٚػ ،ؾُٔقن ذا ق ادًْك فُِّ ٜادٌٍرة و ُذا ،افًنيزة ،افَنيدرة ،وأمثٚهلني ٚدمنيد ٚ
بحّد اهلل تًٚػ جِٔ ٜبْٔ ،ٜوفق أن ظْدٕ ٚرء مـ افقؿٕ ٝخذٕ ٚـؾ ذه افهٍٚت وووحْ ٚمً ،ٕٚٓٔٚوفُـ
افذي ُيدث فق إٔ ٚتقشًْ ٚؾٔٓ ،ٚم ٚادراد بٚفرمح ٜمـ حٔ ٞآصتَٚق ومـ حٔ ٞـذا وٓ ٕنيتُّـ ذم احلََٔنيٜ
مـ إهنٚء افُتٚب ذم ذه اددة افقجٔزة ،فذفؽ ُٕ َُر ؟ـ ْ؟ز ظذ إمقر افٌُٚر ،و ل إظىٚء افىٚفني ٛافَقاظنيد ،ؾني٘ذا
ظرف افَقاظدََ افًئّ ٜؾًقاء جٚءت ذم صٍ ٜادٌٍرة أو ذم افًّع أو ذم افٌك أو ذم آشتقاء أو ذم افْنيزول
أو ذم أي وصػ ذم ـتٚب اهلل أو ُشٌََّّْٕٔ ٜف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ؾ٘ن ذا يتوح فف.
بًد ذفؽ ذـر مجِ ٜمـ أيٚت ذم افٍْل ،وؿد تَدم أن ادْٓ ٟذم إشامء وافهٍٚت إثٌنيٚت مني ٚأثٌني ٝاهلل
ِ
اجل َال ِل َو ْ ِ
اإل ْـ َْرا ِم﴾(ً ،)2
وٍٕل مٍٕٚ ٚه ،تٖمؾ ذه أيٚتً ،
أوٓ ع ٛأن
اش ُؿ َر ؟ب َؽ ذي ْ َ
أوٓ ؿقفف تًٚػ ﴿ َت ٌَ َٚر َك ْ
( )1افَهص.51 :
( )2افرمحـ.78 :
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ُيًِؿ أن ـِّ( ٜتٌٚرك) ذه خٚص ٜبٚهلل تًٚػ ،ومـ إخىٚء افنٚحلً ٜظْد افْٚس ؿقهلؿ (ؾالن تٌنيٚرك ظِْٔني)ٚ
ٕن (تٌٚرك) خٚص ٜبٚهلل تًٚػ ،ؾال يىِؼ ظذ ؽر افرب شٌحٕٚف ذا ،هلذا ؿٚل تًنيٚػَ ﴿ :تٌنيٚر َك ا َّف ِ
َنيز َل
نيذي َٕ َّ
َ َ
ا ْف ٍُ ْر َؿ َ
ٚن َظ َذ َظ ٌْ ِد ِه﴾(َ ﴿ ،)1ت ٌَ َٚر َك ا َّف ِذي بِ َٔ ِد ِه ادُْ ِْ ُؽ﴾( ،)2وإذا ـٚن افرجؾ ؾًنيال مٌٚر ًـًني :ٚؾٕ٘نيف ُيَنيٚل( :ؾنيالن
مٌٚرك) وٓ يَٚل( :تٌٚرك)ٕ ،ن ذا (تٌٚرك) تًٚػ وتًٚطؿ افرب شٌحٕٚف وتًٚػ ،نيذا خنيٚص بنيٚفرب ،أي
تٌٚرك اهلل أي تًٚػ وتًٚطؿ شٌحٕٚف.
ِ
اجل َال ِل َو ْ ِ
اإل ْـ َْرا ِم﴾( ،)3ذا ؾٔف إثٌٚت آشؿ هلل تًنيٚػ ،وؿنيٚل تًنيٚػَ ﴿ :ؾْ ٚظ ٌُنيدْْ ُه
اش ُؿ َر ؟ب َؽ ذي ْ َ
﴿ َت ٌَ َٚر َك ْ
ز فِ ًِ ٌََ ٚدتِ ِف َ ْؾ َت ًْ َِ ُؿ َف ُف َش ِّ ًّٔ ،)4(﴾ٚؿقفف ﴿ َ ْؾ َت ًْ َِ ُؿ َف ُف َش ِّ ًّٔ ْٚ ﴾ٚذا افْقع منيـ آشنيتٍٓٚم ينيراد بنيف
َو ْ
اص َى ِ ْ
افٍْل ،أي فٔس فف شّل ،فُْف ُمؼب مًْك افتحدي ،آشتٍٓٚم افذي بًّْك افٍْل يُقن ؿد ُأذب مًْنيك
افتحدي ،ؾال صؽ ان اهلل تًٚػ ٓ شّل فف شٌحٕٚف وبحّده ،ذم ذا إشِقب ﴿ ْؾ َتً َِنيؿ َفنيف ش ِ
نيّ ًّٔ ﴾ٚؾٔنيف
َ ْ ُ ُ َ
رء مـ افتحدي ٓ ،واهلل فٔس هلل شّل.
ـٍنيٗا
﴿و َمل ْ َي ُُ ْـ َف ُف ُـ ٍُ ًقا َأ َحدٌٌ ﴾(ًٕ ،)5رف ؿٚظدة أن افُْرة ذم شٔٚق افٍْل تٍٔد افًّنيقمً ،
ثؿ ؿٚل تًٚػَ :
﴿و َمل ْ َي ُُ ْـ َف ُف ُـ ٍُ ًقا َأ َحدٌٌ ﴾ ؾتٍٔد افًّقم إٔف فٔس هلل تًٚػ أي ـٍٗ شٌحٕٚف وبحّده.
ُٕرة وؿد ٍَٕٔ ٝ
َّٚس مـ ي َّت ِ
دمً ُِقا هللَِّ َأ ْْٕدََ ادا﴾( ،)6تَدم افُالم ظذ مًْك افْ؟؟د؟؟  ،ؿٚل تًٚػِ :
َّخ ُ
نيذ
﴿وم َـ افَّْ ِ َ ْ َ
َ
ً
ؿٚل تًٚػَ ﴿ :ؾ َال َ ْ َ
ِمـ د ِ
ون اهللَِّ َأ ْْٕدََ ا ًدا﴾( ،)7م ٚادالحظ ذم افٍْل؟ ظْدٕ ٚؿٚظدة ذم افٍْل  -و ل ضريَ ٜافرشؾ ّ
صنيذ اهلل ظِنئٓؿ
ْ ُ
نيال َت ْ ِ
جمّنيال ؿنيٚل تًنيٚػَ ﴿ :ؾ َ
ً
وش ِّؿ  -افٍْل يٖيت ً
َيني ُبقا هللَِّ
نيقا َأ َحنيدٌٌ ﴾ ،ؾٔنيٖيت افٍْنيل
﴿و َمل ْ َي ُُ ْـ َف ُف ُـ ٍُ ً
جمّالَ ،
ْإَ ْم َث َٚل﴾( ،)8وؿٚلْ َ ﴿ :ؾ َت ًْ َِ ُؿ َف ُف َش ِّ ًّٔ ،)9(﴾ٚيتّٔز افٍْل ذم افًّنيقم إؽِني ٛبٖٕنيف جمّنيؾ ،أمني ٚاإلثٌنيٚت
فِهٍٚت ؾُام رأي ٝيتّٔز بٚفتٍهٔؾٕ ،ن اإلثٌٚت ق افذي ؾٔف افتًريػ ،افتًريػ بٚفرب شٌحٕٚف وتًنيٚػ،
( )1افٍرؿٚن.1 :
( )2ادِؽ.1 :
( )3افرمحـ.78 :
( )4مريؿ.65 :
( )5اإلخالص.4 :
( )6افٌَرة.22 :
( )7افٌَرة.165 :
( )8افْحؾ.74 :
( )9مريؿ.65 :
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ٕٕف يتهػ بٚفرمح ٜبٚدٌٍرة بٚفًّع بٚفٌك ،و ُذا بَٔ ٜافهٍٚت ،ظْد افٍْل عّؾ ً
إمج ،ٓٚذا ق ادًتنيٚد،
ٍٕل افقفد ؾٔذـر  ٚاهلل تًٚػ ،فُنيـ ذم افًّنيقم إؽِني ٛضريَنيٜ
إٓ أن ُيدََّّ َظك دظقى ـٚفقفد ؾٔذـر اهللُ تًٚػ َ
افرشؾ ّ
صذ اهلل ظِٔٓؿ وش ِّؿ ل افٍْل ادجّؾ واإلثٌٚت ادٍهؾ ،مم ٚيدفؽ ظذ ونيالل ادتُِّنيغ ذم نيذا
افٌٚب أهنؿ ظًُقا ضريَ ٜافَرآن ،ؾهٚر افذي يثٌتقٕف ق إؿؾ وافذي يٍْقٕف يٍْقٕف بنُؾ مقشنيع :،حتنيك
بىريَ ٜؾٔٓ ٚرء مـ ؿِ ٜإدب مع اهلل تًٚػ ،اهلل فٔس ـذا وٓ ـذا وٓ ـذا  -ظٌٚرات ٓ ئِؼ أن ؿٚل  ،-اهلل
نيقا َأ َحنيدٌٌ ﴾ ٓ منيـ ادالحلُني ٜوٓ منيـ
تًٚػ إذا َأ ْ َ
﴿و َمل ْ َي ُُ ْـ َفني ُف ُـ ٍُ ً
مجؾ ذم افٍْل دخؾ ذم ذا اإلمجٚل ـؾ رء َ
ـٍٗا أحد ،و ُذا بَٔ ٜمقارد افٍْنيل وٕهنيقص افٍْنيل
اإلٕس وٓ مـ اجلـ وٓ مـ أي رء ،فٔس هلل تًٚػ ً
تالحظ أهن ٚتٖيت بق مـ اإلمجٚل ذم افًّقم إؽِ ،ٛؾىريَ ٜافذيـ خٚفٍقا افرشؾ ّ
صنيذ اهلل ظِنئٓؿ وشني ِّؿ
أهنؿ ظًُقا ؾهٚروا َي َِ ُّؾ ظْد ؿ جدًً ا ظْد ؿ اإلثٌٚت  -ذا َم ْـ ُيثٌ ٝظْد ؿ  -ويُ ُث ُر ظْد ؿ افٍْل ،حتك
يًزون بًٌٚرات ؽر مْٚشٌ ٜبتً ٚتً ٚمع اهلل ،ؾ ُٔ ْج َّ ُؾ ذم افٍْل وٓ يٍهؾ ؾٔٓ ،ٚومًِقم أن اهلل تًٚػ إذا ت َّْزه ظـ
افَْٚحلص ؾّٓام ظددت مـ افَْٚحلص ،ـؾ م ٚتًدد مـ افَْٚحلص ؾٓل داخِ ،ٜؾِٓذا ٓ بد أن يالحظ اإلمجٚل ذم
افٍْل وافتٍهٔؾ ذم اإلثٌٚت.
احلّدُ هللَِّ ا َّف ِذي َمل يت ِ
َّخ ْذ َو َفدً ا َو َمل َيُُـ َّف ُف َ ِ
يؽ ِذم ادُْ ِْ ِؽ َو َمل ْ َيُُـ َّف ُف َو ِ ٌّيل ؟م َـ ُّ
ذ ٌ
َنيز ُه
َْ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
افنيذ ؟ل َوـ ؟ ْ
﴿و ُؿ ِؾ ْ َ ْ
ْ

َتٌُِْ ًرا﴾(.)1

َو َؿ ْق ُف ُفُ ﴿ :ي ًَ ؟ٌ ُح هللَِّ َمِ ٚذم افًاموات َو َمِ ٚذم ْإَ ْر ِ
ر ٍء َؿ ِد ٌير﴾(.)2
ض َف ُف ادُْ ِْ ُؽ َو َف ُف ْ َ
احل ّْدُ َو ُ َق َظ َذ ـ ؟ُؾ َ ْ
نيؽ افًنياموات َو ْإَ ْر ِ
ٚن َظ َذ َظ ٌْ ِد ِه فِ َُٔ َ
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :ت ٌَ َٚر َك ا َّف ِذي ٕ ََّز َل ا ْف ٍُ ْر َؿ َ
غ ٕ َِذ ًيرا ،ا َّف ِذي َفني ُف ُم ِْ ُ
ض
ُقن فِ ِْ ًَٚدَِ َ
ِ
و َمل يت ِ
ذ ٌ ِ
َّخ ْذ َو َفدً ا َو َمل َيُُـ َّف ُف َ ِ
ر ٍء َؾ ََدَّ َر ُه َت َْ ِد ًيرا﴾(.)3
َ َْ
يؽ ذم ادُْ ِْؽ َو َخ َِ َؼ ـ َُّؾ َ ْ
ْ
ٍ
ٍ
ِ
نيذ َب ًْ ٍ
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :مَّ ٚاخت ََذ اهللَُّ ِمـ َو َف ٍد َو َم ٚـ َ
نيٓ ْؿ َظ َ
نيض
 ٛـ ُُّؾ إِ َفف بِ َام َخ َِ َؼ َو َف ًَ َال َب ًْ ُو ُ
َٚن َم ًَ ُف م ْـ إِ َفف إ ًذا َّف َذ َ َ

قنَ ،ظ ِ
افن ََٓ ٚد ِة َؾ َت ًَ َٚػ َظ َّام ُي ْ ِ
ٚملِ ا ْف ٌَ ْٔ ِ
ؼـ َ
ٚن اهللَِّ َظ َّام َي ِه ٍُ َ
ُش ٌْ َح َ
َ ٛو َّ
ُقن﴾(.)4

َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :ؾ َال ت ْ ِ
إن اهللََّ َي ًْ َِ ُؿ َو َإٔت ُْؿ َٓ َت ًْ َِ ُّ َ
َي ُبقا هللَِّ ْإَ ْم َث َٚل َّ
قن﴾(.)1
( )1اإلهاء.111 :
( )2افتٌٚبـ.1 :
( )3افٍرؿٚن.2 ،1 :
( )4ادٗمْقن.92 ،91 :
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و َؿق ُففُ ﴿ :ؿ ْؾ إَّٕام حرم ريب ا ْف ٍَق ِ
اح َش َمَ ٚط َٓ َر ِمْ ََْٓ ٚو َمَ ٚب َى َـ َو ْ ِ
احل ؟ؼ َو َأن ت ْ ِ
ُؼـُقا بِٚهللَِّ َمٚ
َ َ َّ َ َ ؟ َ َ
َ ْ ُ
اإل ْث َؿ َوا ْف ٌَ ٌْ َل بِ ٌَ ْ ِر ْ َ
َمل ْ ُيْ ؟َز ْل بِ ِف ُش ِْ َىَ ًٕٚٚو َأن َت َُق ُفقا َظ َذ اهللَِّ َمَ َٓ ٚت ًْ َِ ُّ َ
قن﴾(.)2
..........................
ظز ّ
وجؾ مثنيؾ افؼنييؽ ،ؾني٘ن افنيرب شنيٌحٕٚف وتًنيٚػ ُيٍْنيك ظْنيف
ذه أيٚت ؾٍٕٔٓ ٚل م ٓ ٚئِؼ بٚهلل ّ
افؼيؽ ،أي ذيؽ ،ؾِٔس هلل تًٚػ ذيؽ ٓ مـ اجل ّـ وٓ مـ اإلٕس وٓ مـ ادالحلُ ٜوٓ مـ أي خمِنيقق،
وٍٕك اهلل تًٚػ افؼيؽ ذم مقاوع ـثرة مـ ـتٚبف ،ومـ أظيؿ افُِامت افتل يتَرب هب ٚادنيٗمـ إػ اهلل نيذه
افُِّ ٜافًئّ ٓ( ٜإفف إٓ اهلل) ؾ٘ن ؾٍٕٔٓ ٚل افؼيؽ ،وهلذا ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف ،فف ادِنيؽ وفنيف
احلّد و ق ظذ ـؾ رء ؿدير ،ؾِٔس هلل تًٚػ ذيؽ ٓ ذم أشامحلف وٓ ذم صٍٚتف وٓ ذم ربقبٔتف وٓ ذم ظٌٚدتف
ـام تَدم ،ؾٍْل افؼيؽ ـثر ذم آيٚت افَرآن ،و ُذا ٍٕل افقفد ،وافنيذيـ ادظنيقا هلل افقفنيد منيْٓؿ افْهنيٚرى
زظّقا أن ظًٔك ابـ اهلل تًٚػ ،ومْٓؿ ـٍرة افًرب اجلِٔ ٚغ افنيذيـ ؿنيٚفقا إن ادالحلُني ٜبْنيٚت اهلل ،و ُنيذا
ضقاحلػ مـ أ ؾ افٍُر وافوالل يزظّقن أن هلل تًٚػ وفدًً ا ،واهلل تًٚػ ٓ يُّـ أن يُقن فف وفدٕ ،ن افقفد
اخت ََذ اهللَُّ ِم ْـ َو َف ٍد َو َمَ ٚـ َ
َٕص ذم حؼ اهلل تًٚػ ،وفذفؽ ؿٚل شٌحٕٚفَ ﴿ :مَ َّ ٚ
َٚن َم ًَ ُف ِم ْـ إِ َف ٍف﴾( ،)3وؿٚل شنيٌحٕٚف
وتًٚػِ َ :
أشٚش ٚذم حؼ اهلل تًٚػ ،ؾِؿ يِنيده أحنيد شنيٌحٕٚف
﴿مل ْ َيِدْْ َو َمل ْ ُيق َفدْْ ﴾( ،)4ؾٚفقٓدة يًتحٔؾ أن تُقن ً
زا ،ؾُؾ ذه أيٚت ذم ٍٕل افؼيؽ وذم ٍٕل
و ق ٓ َيِِدُُ َّ
ظز اشّف وتٌٚرك وتًٚػ ظام يَقل افيٚدقن ً
ظِقا ـ ً
افقفد مم ٚـٚن يَقفف اجلِٓ.ٜ
ؿٚل تًٚػ ذم ذه أيَ ﴿ :ٜؾ َال َت ْ ِ
َي ُبقا هللَِّ ْإَ ْم َث َٚل﴾( ،)5ضب ادثؾ ق أن ُي َن ٌَّ َف حٚل بحٚل مًنيغ ،ؾنيال
ُيؾ بتً ٚتً ٚأن ييب هلل ادثؾ شٌحٕٚف وبحّده ،ؾٚدثؾ هلل شٌحٕٚف ٓ ئِؼ ٕن اهلل تًنيٚػ فنئس فنيف ِم ْث ٌ
نيؾ حتنيك
ُيَٚس ظِٔف ـام تَدم ،وهلذا ؿٚل تًٚػَ ﴿ :ؾ َال َت ْ ِ
﴿وهللَِّ ادَْ َث ُؾ ْإَ ْظ َذ﴾( ،)6و ق أن ـؾ
َي ُبقا هللَِّ ْإَ ْم َث َٚل﴾ ،وإٕام َ
ـامل يتهػ بف ادخِقق فٔس ؾٔف َٕص بقجف منيـ افقجنيقه :ؾنيٚهلل أوػ بنيف ،و نيق ؿٔنيٚس إوػ ،وؿِْني :ٚإن
( )1افْحؾ.74 :
( )2إظراف.33 :
( )3ادٗمْقن.91 :
( )4اإلخالص.3 :
( )5افْحؾ.74 :
( )6افْحؾ.61 :
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إؿًٔ ٜظذ ٕقظغْٚ ،ك ؿٔٚس افنّقل ،و ْٚك ؿٔٚس إوػ ،و ْٚك افَٔٚس ادًروف و ق افنيذي يَنيٚس
ؾٔف افٍرع ظذ إصؾ افذي يتحدث ظْف إصقفٔقن ،اهلل ٓ يَٚس نيذا افَٔنيٚس شنيٌحٕٚف وتًنيٚػ ٓ ؿٔنيٚس
صّقل – تًتقي أؾراده ؾٔف  -وٓ ؿٔٚس ؾرع ظذ أصؾ ٕٕف ٓ يُّـ أن يُقن ْٚك مـ يَٚس ظذ اهلل تًٚػ
بتً ٚتً ،ٚإٕام يذـر ادثؾ إظذ ،افَٔٚس ؿٔٚس إوػ ،ؾُؾ وصػ ثٌ ٝفِّخِقق فٔس ؾٔف َٕص ؾٚهلل أوػ بنيف،
دٚذا َٕقل :فٔس ؾٔف َٕصٕٕ ،ف ؿد يثٌ ٝفِّخِقق وصػ ـامل بٚفًٌْ ٜفِّخِقق ،فُْف ق بٚفًٌْ ٜهلل تًٚػ
ٓ ئِؼ ،ؾٚفقفد بٚفًٌْ ٜفِّخِقق  -افذي يٖتٔف وفد  -ذا ـامل ٓ يَنيٚس افنيرب نيذا افَٔنيٚسٕ ،ن افقفنيد
بٚفًٌْ ٜهلل تًٚػ ذا ؾٔف َٕص ،وإٕام ـؾ ـامل ثٌ ٝفِّخِقق فٔس ؾٔف َٕص بقجف مـ افقجقه :ؾٚهلل أوػ بف،
ؾٓذا ق ادراد ،ؾٚحلٚصؾ أن اهلل تًٚػ ٓ ُتُيب فف إمثٚل ،وٓ يَٚس شٌحٕٚف وتًٚػ ـام تَدم ذم ـالم ادٚتـ
رمحف اهلل تًٚػ.
اف ﴿إِ َّن ربُُنيؿ اهللَُّ ا َّف ِ
اوعِ ،ذم شقر ِة إَ ْظنير ِ
ِ
ِ
مح ُـ َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
نيذي
﴿افر ْ َ
اشت ََقى﴾(ِ )1ذم َش ٌْ ًََ ٜم َق َ
َ َّ ُ
َ
ُ َْ
ش ْ
َو َؿ ْق ُف ُفَّ :
ِ ِ
ِ
اشت ََقى َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
ش﴾(.)2
افً َام َوات َو ْإَ ْر َض ِذم شتََّ ٜأ َّيٍ ٚم ُث َّؿ ْ
َخ َِ َؼ َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اشت ََقى
افً َام َوات َو ْإَ ْر َض ِذم شتََّ ٜأ َّيٍ ٚم ُث َّؿ ْ
افً َال ُم ﴿إِ َّن َر َّبُ ُُؿ اهللَُّ ا َّفذي َخ َِ َؼ َّ
َو َؿ َٚل ِذم ُش ْق َرة ُيقُٕس َظ َِ ْٔف َّ
َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
ش﴾(.)3

ٍ
ِ
ِ
ِ
اشت ََقى َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
ش﴾(.)4
افً َام َوات بِ ٌَ ْ ِر َظ َّد ت ََر ْو َهنَُ ٚث َّؿ ْ
افر ْظد ﴿اهللَُّ ا َّفذي َر َؾ َع َّ
َو َؿ َٚل ِذم ُش ْق َرة َّ
ِ
اشت ََقى َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
ش﴾(.)5
َو َؿ َٚل ِذم ُش ْق َرة ضف﴿ :افرمحـ ْ
ِ
اشت ََقى َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
محـ﴾(.)6
افر ْ َ
ش َّ
َو َؿ َٚل ِذم ُش ْق َرة اف ٍُ ْر َؿٚن﴿ :ثؿ ْ

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اشنيت ََقى َظ َ
نيذ
نيؿ ْ
افً َام َوات َو ْإَ ْر َض َو َمَ ٚب ْْٔ َُٓ َام ِذم شنيتََّ ٜأ َّينيٍ ٚم ُث َّ
افً ْجدَ ة﴿ :اهللَُّ ا َّفذي َخ َِ َؼ َّ
َو َؿ َٚل ِذم ُش ْق َرة َّ

ا ْف ًَ ْر ِ
ش﴾(.)7
( )1ضف.5 :
( )2إظراف.54 :
( )3يقٕس.3 :
( )4افرظد.2 :
( )5ضف.5 :
( )6افٍرؿٚن.59 :
( )7افًجدة.4 :
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ِ ِ
ِ
ِ
و َؿ َٚل ِذم شقر ِة ا ِ
اشت ََقى َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
ش﴾(.)1
َ
افً َام َوات َو ْإَ ْر َض ِذم شتََّ ٜأ َّيٍ ٚم ُث َّؿ ْ
حلد ْيدَ ُ ﴿ :ق ا َّفذي َخ َِ َؼ َّ
ُ َْ َ
..........................
ذه أيٚت افًٌع وردت ذم ـتٚب اهلل أوهل ٚذم شقرة إظراف وآخر ني ٚذم شنيقرة احلدينيد ،ـِٓني ٚؾٔٓنيٚ
افًنيْ؟ ّ؟ل،
إثٌٚت اشتقاء اهلل تًٚػ ظذ افًرش ،ذه مًٖف ٜمـ ادًٚحلؾ افٌُٚر جدًً ا ،وبذفؽ يتّٔنيز ادٌتنيدع منيـ ُّ
جدً ا ،و ق افذي دفني ٝظِٔنيف افٌِنيٕ ،ٜن
تًٍرا
افًِػ ريض اهلل ظْٓؿ وأرو ٚؿ ؾنوا آشتقاء
واوحً ٚ
ً
ً
ؾن افًنيِػ
ـِّ ٜاشتقى إذا ُظُدّّ ي ٝبحرف ظذ ؾ٘هن ٚفٔس هل ٚإٓ مًْك افًِق وآرتٍٚع ،ذا أمر مًروفّ ،
بًوني،ٚ
ريض اهلل ظْٓؿ آشتقاء بام يدل ظذ ذا ،وهلؿ ذم تًٍر آشتقاء أربً ٜتٍٚشر ٓ يْنيٚؿض بًونيًٓ ٚ
ذـر  ٚابـ افَٔؿ رمحف اهلل بَقفف ذم افْقٕٔ:ٜ
(ؾِٓؿ ظٌٚرات ظِٔٓ ٚأربع*** ؿد حهِ ٝفٍِٚرس افىًٚن
و ل اشتَر وؿد ظال وـذفؽ *** ارتٍع افذي م ٚؾٔف مـ ُٕران
وـذاك ؿد صًد افذي ق أربع*** وأبق ظٌٔدة صٚح ٛافنٌٔٚين
خيتٚر ذا افَقل ذم تًٍره *** أدرى مـ اجلّٓل بٚفَرآن)
ؾٓٚشتقاء ظذ افًرش مًْٚه افًِق ظذ افًرش وآرتٍٚع ظِٔف ،وافًرش ق أظيؿ خمِقؿنيٚت اهلل تًنيٚػ
ظذ اإلضالق ،اهلل تًٚػ يَقل ذم حمُؿ افَرآن ذم افُرد﴿ :و ِشع ُـُر ِشٔف افًامو ِ
ات َو ْإَ ْر َض﴾( ،)2وجٚء ذم
َ َ ْ ُّ ُ َّ َ َ
احلدي ٞأن افًاموات افًٌع بٚفًٌْ ٜإػ افُرد ـًًٌ ٜدرا ؿ أفَٔ ٝذم ترس ،وافُنيرد بٚفًْنيٌ ٜفًِنيرش
ـحَِ ٜأفَٔ ٝذم ؾالة  -أي ذم بر ّي - ٜاحلَِ ٜافتل ُتَُِك ذم ؾالة م ٚنيل؟ احلَِني ٜرء صنيٌر جنيدًً ا ،حمنيدود،
افُرد ذا افذي وشع افًاموات وإرض بٚفًٌْ ٜفًِرش ـحَِ ٜذم بر ّي ،ٜو ذا يدل ظذ ظيّ ٜافًنيرش،
وهلذا ذـر اهلل افًرش ذم مقاوع مـ ـتٚبف ،وظ َّيؿ مـ صٖٕف َّ
وؾخؿ مـ َأ ْم ِر ِه ٕٕف أظينيؿ خمِقؿنيٚت اهلل تًنيٚػ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :إذا شٖفتؿ اهلل تًٚػ ؾٖشٚفقه افٍردوس :ؾٕ٘ف أظذ اجلْ،ٜ
ظذ اإلضالق ،وهلذا ؿٚل افَّْ ّ
ومْف تٍجر أهنٚر اجلْ ،ٜوشٍَف ظرش افرمحـش ؾٚفٍردوس ق أظذ اجلْ ،ٜشَػ افٍردوس  -افذي ق ؾنيقق
ظِّني ٝأن
افٍردوس ؿى ًً - ٚق ظرش افرمحـ ،وافًرش ذا ٓ يَدر ؿنيدره ّإٓ افنيذي خَِنيف شنيٌحٕٚف ،إذا
َ
( )1احلديد.4 :
( )2افٌَرة.255 :
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افًاموات وإرض  -افًاموات افًٌع وإروغ مجٔ ًً - ٚؿد وشًٓ ٚافُرد ،ثؿ ذا افُرد بٚفًْنيٌ ٜإػ
ظنيز
افًرش ـحَِ ٜذم ؾالة ،ؾٓذا يدل ظذ ظيّ ٜصٖن افًرش ،وافهحٔح أن افًرش ق أول خمِقؿنيٚت اهلل ّ
ّ
وجؾَّ ،أول م ٚخِؼ اهلل ق افًرش شٌحٕٚف ،أم ٚحديَّ « ٞأو ُل م ٚخِؼ اهللُ افَِؿش ؾًِٔ ٝإوف ّٔنيْ ٜني ٚأوف ّٔنيٜ
مىَِ ٜحلدي ٞابـ ظّرو ريض اهلل ظْٓامّ « :
إن اهلل ؿنيدََّّ ر مَنيٚدير افًنياموات وإرض ؿٌنيؾ خِنيؼ افًنياموات
وإرض بخًّغ أفػ ظٚم :وـٚن ظرصف ظذ ادٚءش ،ؾدل ظذ أن افًرش ؿٌؾ افتَدير ،وافَِؿ دََّني ٚخَِنيف اهلل
تًٚػ أمره شٌحٕٚف وتًٚػ أن يُت ٛمَٚدير اخلِؼ ؾجرى ذم تِؽ افًٚظ ٜبام ق ـٚحلـ ،ذم حدي ٞابنيـ ظّنيرو
ؿٚل« :وـٚن ظرصف ظذ ادٚءش ،ؾدل ظذ أن افًرش ؿٌؾ ذفؽ ،اشتقاء اهلل ظذ ظرصنيف وظِنيقه ظِٔنيف ،وافنيرب
ومًيام مـ صٖن اشتقاحلف تًٚػ ظنيذ افًنيرش،
مًر ًؾ ٚبًٍْف
ً
شٌحٕٚف وتًٚػ ذـر اشتقاءه ظذ افًرش ذم ـتٚبف ؟
ِ ِ
ِ
ِ
اش َت ََقى َظ َذ ا ْف ًَ ْنير ِ
ش﴾( ،)1وخِنيؼ
افً َام َوات َو ْإَ ْر َض ِذم ش َّتََّ ٜأ َّيٍ ٚم ُث َّؿ ْ
ؿٚل تًٚػ﴿ :إِ َّن َر َّب ُُ ُُؿ اهللَُّ ا َّفذي َخ َِ َؼ َّ
اش َت ََقى َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
ش ُي ٌْ ِق اف َِّ ْٔ َ
نيٚر َي ْى ُِ ٌُني ُف
نيؾ افَّْ ََّٓ َ
افًاموات وإرض ذم شت ٜأيٚم ذا ممُ ٚيّدح افرب بفُ ﴿ ،ث َّؿ ْ
افنّس وا ْف ََّر وافُُّّْجقم مً َّخر ٍ
ِ
ات بِ َٖ ْم ِر ِه﴾ ـؾ ذا تًئؿ مـ افرب فًٍْف تًٚػ وهلذا ؿٚل:
َحثٔ ًثَ ،)2(﴾ٚ
﴿و َّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
غ﴾ ،اشتقاء اهلل تًٚػ ظذ افًرش ـام ئِؼ بف ،و اشنيتقاء اهلل ظنيذ
اخل ِْ ُؼ َو ْإَ ْم ُر َت ٌَ َٚر َك اهللَُّ َر ُّب ا ْف ًَٚدَِ َ
﴿ َأ َٓ َف ُف ْ َ
افًِق وبغ آشتقاء ظذ افًرش،
افًرش مـ افهٍٚت افًٍِٔ ٜفٔس مـ افهٍٚت افذاتٔ ،ٜع ٛأن تٍرق بغ
ّ
ظز ّ
وجؾ ،أم ٚآشتقاء ظذ افًرش صٍ ٜؾًِٔ ،ٜافهٍٚت افًٍِٔ ٜمتًَِنيٜ
افًِق صٍ ٜذاتٔ ٜمالزم ٜفذات اهلل ّ
ّ
بٚدنٔئ ،ٜودل ظذ إٔف مـ افهٍٚت افًٍِٔ ٜذه أي﴿ ٜإِ َّن رب ُُُؿ اهللَُّ ا َّف ِذي َخ َِ َؼ افًنيامو ِ
ات َو ْإَ ْر َض ِذم ِشني َّت َِّٜ
َّ َ َ
َ َّ ُ
اش َت ََقى َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
ش﴾( ،)3ؾدل ظذ أن اشتقاءه تًٚػ ظذ افًنيرش بًنيد خِنيؼ افًنياموات وإرض،
َأ َّيٍ ٚم ُث َّؿ ْ
َرون أن آشتقاء ظذ افًرش حؼ ٓ صؽ ؾٔف ،وهلنيذا ؾننيوا
وتَدم أن افًِػ ريض اهلل ظْٓؿ وأرو ٚؿ ُي ّ
هبذه افتًٍرات :اشتقى ظذ افًرش ،ظال ظذ افًرش ،ارتٍع ظذ افًرش ،صًد ظذ افًرش ،اشنيتَر ظنيذ
افًرش ،ـِٓ ٚتٍٚشر تٗـد أن آشتقاء ظذ افًرش ظذ ط ٚره ،ؾ٘ذا جئْ ٚإػ افٍُٔٔ ٜتَدم ـنيالم مٚفنيؽ دنيٚ
شٖفف رجؾ ظـ افٍُٔٔ ٜؿٚل :آشتقاء مًِقم ،يًْل مـ جٓ ٜادًْك ـام ؾنه افًِػ هبذه افتٍٚشر إربًني،ٜ

( )1إظراف.54 :
( )2إظراف.54 :
( )3إظراف.54 :
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وـؾ ذه افتٍٚشر  -و ذا ُيْتٌف فف ذم تٍٚشر افًِػ  -ـؾ نيذه افتٍٚشنير ٓ تْنيٚؿض بْٔٓني ،ٚؾِنئس افنيذي
يَقل :ظال ظذ افًرش خيتِػ ـالمف ظـ افذي يَقل :ارتٍع أو صًد أو اشتَر ،ـِٓ ٚداف ٜظنيذ أمنير واحنيد:
و ق أن افرب تًٚػ اشتقى ظِٔف اشتقاء حََٔ ًٔ ،ٚؾ٘ذا ُشئِؾ ادٗمـ ظـ افٍُٔٔ ٜؾّثؾ م ٚتَدم ٓ ،عقز افًٗال
ظـ افٍُٔٔ ،ٜوهلذا روى افهٚبقين رمحف اهلل ذم ـتٚبف اظتَٚد أ ؾ احلدي ٞأن بًض أ ؾ افًِؿ :ؿنيٚل :إذا ؿنيٚل
اجلّٓل :ـٔػ اشتقى ظذ افًرش؟ ؾَؾ فف :إ ّّٕ ٚمل ُُٕٗتك مـ افٌٔ ٛإٓ م ٚؿد ُأ ْظِِ ََّْْٚه مـ ٕهقص ،وؿنيد
فؽ
ُّ
أخزٕ ٚاهلل إٔف اشتقى ظذ افًرش ومل ُيٌغ فْ ٚـٍٔٔ ٜذفؽ ،فق أن اهلل ّبغ فْ ٚـٍٔٔتف  -وحٚصني ٚهلل أن ُيٌنيغ ٕن
اهلل ٓ ُُيٚط بٕٚصؾ  -فُـ َٕقل :فق أن اهلل ّبغ فْ ٚافٍُٕٔٔ ٜخزٕني ٚبٚفٍُٔٔني ،ٜفُنيـ أخزٕني ٚاهلل بٓٚشنيتقاء
ومًْٚه واوح :ؾْحـ ُٕ َُِ ُّر بٓٚشتقاء ،أم ٚأن تًٖل ظـ افٍُٔٔ :ٜؾٚهلل م ٚأخزٕ ٚبٚفٍُٔٔ ،ٜوفق ُروي ٝفف ـٍٔٔنيٜ
 ظذ ؾرض أهن ٚروي ٝذم حدي ٞصحٔح أو أن اهلل ب ّْٔٓ ٚذم افَرآن  -فَِْ ٚهبني ،ٚؾنيْحـ ذم مقونيع إشنيامءُقوح مًْٚه ،وؿٚل مٚفؽ رمحف اهلل ذم
وافهٍٚت  -ـام تَدم  -ظْدٕ ٚادًْك واوح ،وهلذا ذم آشتقاء ُت ٌَ ؟غ و ُت
ْ
آشتقاء :ق مًِقم ،وتٍن وتَقل :اشتقى ظذ افًرش أي ظال وارتٍع ظذ افًرش ،ؾٚدًْك واوح ،ؾني٘ذا
جٚء اب ُـ آدم افؤًػ ادًُغ فَٔقل :ـٔػ اشتقى ظذ افًرش؟ ؾُام ؿٚل افًِػ :يَٚل فف ذم ذه احلٚفني:ٜ
روحؽ افتل بغ جٌْٔؽ فق أهن ٚخرج ٝهلُِ ،ٝوإذا بَٔ ٝؾٔؽ ؾِق أصنئ ٛجًنيّؽ بنيام أصنئ ٛبنيف منيـ
إدواء ؾٕ٘ؽ تٌَك ح ًٔ ،ٚيَقلًٕ :ؿ ،م ٚل افروح؟ ؿٚل أ نيؾ افًِنيؿَ :ج ًَ َ
نيؾ اهللُ افنيروح ذم جًنيد اإلًٕنيٚن
ظز ّ
وجؾ! ٚت ـٍٔٔ ٜروحنيؽ
عِٓٓ ٚظزة ٕمقر افٌٔ ،ٛؾٌَؾ م ٚتتًقر تذ  ٛتًٖل ظـ ـٍٔٔ ٜاشتقاء اهلل ّ
ذه؟ افتل ل ظج ٛذم اإلًٕٚن ،فق شَط مـ جٌؾ وتُن ـؾ ظوق ؾٔف :ؾام دام ٝروحف ؾٔف ؾٕ٘ف حل ،فق
احسق مًيؿ جًده وأصٔ ٛإصٚبٚت صديدة :مٚدام ٝافروح ؾٔف ؾٌَٔك ح ًٔ ،ٚثؿ إٕف ذم ـٚمؾ ظٚؾٔتف جٚفس
يٖـؾ أو يؼب أو يوحؽ أو يتُِؿ ؾجٖة ِؽ ،خرج ٝروحف ،م ٚذه افروح افًجٌٔ ،ٜابـ آدم م ٚيًنيرف
افر ِ
وح ِم ْـ َأ ْم ِر َر ؟يب َو َمُ ٚأوتِٔ ُت ُْؿ ِم َـ ا ْف ًِ ِْ ِؿ إِ َّٓ َؿِِ ًٔال﴾( ،)1ؾٚفنيذي ٓ يًنيتىٔع
افر ُ
ذا َ
وح ُؿ ِؾ ُّ
﴿و َي ًْ َٖ ُفق َٕ ََؽ َظ ِـ ُّ
ظز ّ
وجؾ ،ؾٚحلٚصؾ أن اشتقاء
أن يًرف افروح افتل بغ جٌْٔف أيريد أن يتًقر ويًٖل ظـ ـٍٔٔ ٜصٍٚت اهلل ّ
اهلل ظذ ظرصف ظذ ط ٚره حؼ ٓ صؽ ؾٔف ،ويٌَك أمر افٍُٔٔ ٜإػ اهلل تًٚػ ٓ َٕقل ؾٔف.

( )1اإلهاء.85 :
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ِ
ِ
ًٔك ؟إين ُمت ََق ؟ؾ َ
إيل﴾(.)1
ٔؽ َو َراؾ ًُ َؽ َ َّ
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :ي ٚظ َ
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :بؾ َّر َؾ ًَ ُف اهللَُّ إ َف ْٔ ِف﴾(.)2
ِ
ِ
افهٚفِ ُح َي ْر َؾ ًُ ُف﴾(.)3
َ ٛوا ْف ًَ َّ ُؾ َّ
َو َؿ ْق ُف ُف﴿ :إ َف ْٔف َي ْه ًَدُ ا ْفَُِ ُؿ اف َّى ؟ٔ ُ

ِ
ِ
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :يَ ٚ َ ٚم ُ
قشك َوإِ ؟ين ََٕ ُطُّْ ُف
ٚبَ ،أ ْش ٌَ َ
س ًحَّ ٚف ًَ ؟ع َأ ْب ُِ ُغ ْإَ ْش ٌَ َ
ٚب افًاموات َؾ َٖ َّضِ َع َإػ إِ َفف ُم َ
ٚن ا ْب ِـ ِيل َ ْ

ـ ِ
َٚذ ًب.)4(﴾ٚ

ِ
ِ
ِ
افً َنيام ِء َأن ُي ْر ِش َ
نيؾ
افً َام ِء َأن َخي ًِْ َ
قرَ ،أ ْم َأمْنيتُؿ َّمنيـ ِذم َّ
ػ بُِ ُُؿ ْإَ ْر َض َؾِ٘ َذا َل َمت ُ ُ
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :أ َأمْتُؿ َّمـ ِذم َّ
َظ َُُِٔؿ ح ِ
ٚص ًٌَ ٚؾ ًَ َت ًْ َِ ُّ َ
ػ ٕ َِذ ِير﴾(.)5
قن َـ ْٔ َ
ْ ْ َ
..........................
افًِق ذايت ،ؾٓق مـ افهٍٚت افذاتٔ ،ٜأم ٚآشتقاء ؾٓق منيـ
افًِق ،وؿِْ :ٚإن
ذـر رمحف اهلل تًٚػ ْ ٚأدفٜ
ّ
ّ
افهٍٚت افًٍِٔ ،ٜوافهٍٚت افذاتٔ ٜل افتل مل يزل وٓ يزال مته ًٍ ٚهب ٚشٌحٕٚف وتًٚػ ،وافهنيٍٚت افًٍِٔنيٜ
ّ
وجنيؾ
ظنيز
ظِق اهلل ّ
ل افتل تُقن بحً ٛمنٔئتف -متًَِ ٜبّنٔئتف ،-متك صٚء شٌحٕٚف وتًٚػ اتهػ هبّ ،ٚ
ظذ خَِف وإٔف تًٚػ ؾقق شامواتف ذا دف ٝظِٔف ٕهقص ـثرة ،وافْهقص ذم ذا ؿٚل أ نيؾ افًِنيؿ :تزينيد
ظز ّ
وجؾ واحد وظؼون ٕق ًظَٕ ٓ ،ٚقل واحنيد وظؼنيون
ظِق اهلل ّ
ظذ أفػ ٕص ،وإٔقاع إدف ٜافداف ٜظذ ّ
ً
دفٔالَٕ ،قل :واحد وظؼون ٕق ًظُ ،ٚت ٝـؾ ٕقع ظدد مـ إدفًٕ ،ٜىل بًنيض إمثِني ٜظنيذ نيذإَ ،نيقل:
ظز ّ
وجؾ :افتكيح بٖن اهلل تًٚػ ذم افًامء ،ظْدٕ ٚآيتٚن ذم افَرآن ﴿ َأ َأ ِمْْ ُت ُْؿ َمني ْـ
ظِق اهلل ّ
افْقع إول مـ أدفّ ٜ
ِ
ِ
افً َام ِء﴾( ،)7ذه أي ٜافثٕٔٚني ،ٜوظنيذ
خي ًِْ َ
افً َام ِء َأ ْن َ ْ
قر﴾(َ ﴿ ،)6أ ْم َأمْْ ُت ُْؿ َم ْـ ِذم َّ
ػ بِ ُُ ُُؿ ْإَ ْر َض َؾِ٘ َذا َل َمت ُ ُ
ِذم َّ
ِ
نيدُ هللَِّ ا َّف ِ
نيق اهللَُّ ِذم
نيذي َخ َِ َ
﴿احل ّْ ُ
﴿و ُ َ
افً َنيام َوات َو ْإَ ْر َض﴾( )8إػ ؿقفنيف َ
نيؼ َّ
ؿراءة مـ ؿرأ ذم شقرة إًٕنيٚم ْ َ

( )1آل ظّران.55 :
( )2افًْٚء.158 :
( )3ؾٚضر.11 :
( )4ؽٚؾر.37 ،36 :
( )5ادِؽ.17 ،16 :
( )6ادِؽ.16 :
( )7ادِؽ.17 :
( )8إًٕٚم.1 :
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ِ
ِ
﴿و ِذم ْإَ ْر ِ
ه ُـ ُْؿ َو َج ْٓ َنير ُـ ُْؿ﴾( )2ؾتُنيقن نيذه أيني ٜافثٚفثني ،ٜومنيـ ؿرأ نيٚ
افً َام َوات﴾( )1وؿػ َ
َّ
ض َي ًْ َِ ُؿ َّ
ِ
بٚفقصؾ ﴿و ق اهللَُّ ِذم افًامو ِ
ات َو ِذم ْإَ ْر ِ
نيق
﴿و ُ َ
ه ُـ ُْؿ َو َج ْٓ َر ُـ ُْؿ﴾ يُقن ادًْك ـام ؿنيٚل تًنيٚػَ :
َّ َ َ
َ ُ َ
ض َي ًْ َِ ُؿ َّ
ِ
افً َام ِء إِ َف ٌف َو ِذم ْإَ ْر ِ
ض إِ َف ٌف﴾( )3أي ق مًٌقد أ ؾ افًاموات ومًٌقد أ ؾ إرض.
ا َّفذي ِذم َّ
افًََّّْ :ٜؿقفف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ «أٓ تٖمْقين وإٔ ٚأمغ مـ ذم افًامءش« ،ارمحقا مـ ذم إرض
مـ إدفُّ ٜ
يرمحُؿ مـ ذم افًامءش ،وؿٚل فِجٚري« :ٜأيـ اهلل؟ش ؿٚف :ٝذم افًامء ،ؿٚل« :مـ إٔٚ؟ش ؿٚف :ٝرشقل اهلل ،ؿٚل:
«أظتَٓ ٚؾ٘هن ٚمٗمْٜش و ُذا ،ظدد مـ إدف ٜافتل ؾٔٓ ٚافتكيح بٖن اهلل تًٚػ ذم افًامء ،ؾهٚر ذا افْنيقع -
وافًََّّْ ٜو ُذا ،افتكيح بٚفٍقؿٔ ،ٜافتكنييح
افتكيح بٖن اهلل ذم افًامء  -ؾٔف ظدد مـ افْهقص ذم افَرآن ُّ
ِ
ِ
ِ
وح
افنير ُ
نيؿ اف َّى ؟ٔ ُ
نيَ ﴿ ،)4(﴾ٛت ًْ ُنير ُج ادَْ َالحل ََُني َُ ٜو ُّ
بٚفًروج إفٔٓ ٚتًٚػ ،افتكيح بٚفهًقد إفٔف ﴿إِ َف ْٔف َي ْه ًَدُُ ا ْف ََُِ ُ
ِ
ٌَّل ّ
ٌَّل
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ إػ اهلل ،ومًراج افَّْ ّ
إِ َف ْٔف﴾( ،)5وافًجٔ ٛافًجٔ ٛذم افٍْٚة أهنؿ ُيَرون بًّراج افَّْ ّ
ٌَّل ّ
ٌَّل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ إػ اهلل مـ َأ َد ؟ل إدف ٜوأووحٓ ٚظذ أن اهلل تًٚػ ذم
ّ
افًِق ،ؾٚفَّْ ّ
افَّْ ّ
نيذي َأهى بًٌِ ِ
ٚن ا َّف ِ
نيد ِه َفني ْٔ ًال ِمني َـ ادًَْ ِ
نيج ِد ْ
﴿ش ٌْ َح َ
احلَ َنيرا ِم إِ َػ
َْ
ْ
وش ِّؿ ـام ق مًِقم ُأهي بف إػ بٔ ٝادَدس ُ
ْ َ
ادَْ ًْ ِج ِد ْإَ ْؿ َل﴾( ،)6أم ٚادًراج ؾ ًُ ِرج بف إػ افًامء ،و ُؾ ِر َو ٝظِٔف افهِقات اخلّس ،وجٚء ذم افْهقص
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ارتٍنيع بنيف إػ مًنيتقى شنيّع ؾٔنيف سينيػ
افْهقص تٍٚصٔؾ ٕمر ادًراج ،وأن افَّْ ّ
إؿالم  -أؿالم افُتٌ ،- ٜوأن اهلل تًٚػ أوج ٛظِٔف افهِقات :مخًغ صالة ،ثؿ دََّٕ ٚزل إػ مقشك ؿٚل :إن
مخً ،ٚوصٚر يسدد بنيغ
مرة أخرى وخٍػ اهلل تًٚػ ظْف حتك صٚرت ً
أمتؽ ٓ تىٔؼ ذفؽ ،ؾهًد بف جزيؾ َّ
افًِنيق ،ؾني٘ذا جنيٚءوا إػ دٓحلنيؾ
وافًالم وبغ ربف ،ظذ م ٚيدل ذا؟ ظذ أن اهلل تًٚػ ذم
ّ
مقشك ظِٔف ّ
افهالة ّ
افّْ ٌّّقة ،ؿٚفقا :مـ دٓحلؾ افّْ ٌّّقة وثٌقت ٌٕقة حمّد ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ  -و ق ممُ ٚيتجقن بف حتك ظذ افٍُٚر
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ إػ ربنيف،
وذم مْٚؿنٚهتؿ مع افٔٓقد وافْهٚرى ،وٓ صؽ إٔف مـ افدٓحلؾ  -ظروج افَّْ ّ
َٕر بنيٖن اهلل ذم افًِنيق!! افًنيروج
تَرون بٚفًروج ثؿ تَقفقن :إّٕ ٓ ٚ
ثؿ تٍْقن افًِق! م ٚأظجٌُؿ!! أن إٔتؿ ّ
( )1إًٕٚم.3 :
( )2إًٕٚم.3 :
( )3افزخرف.84 :
( )4ؾٚضر.11 :
( )5ادًٚرج.4 :
( )6اإلهاء.1 :
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واوح إٔف إػ افًٌع افىٌٚقُ ،ظرج بف ّ
ـٍٚحني ،ٚوهلنيذا مت ّٔنيزت
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ إػ ربنيف وـ َِّّنيف اهلل تًنيٚػ
ً
افهالة مـ بغ إحُٚم إخرى بٖن اهلل ؾروٓ ٚبًٍْف ،أم ٚافهقم وافزـٚة واحل ٟؾْنيزل هبني ٚجزينيؾ ظِٔنيف
وافًالم ذم آيٚت افَرآن ،ؾام افذي م َّٔز افهالة؟ م ّٔز افهالة أن افرب تًنيٚػ ؾرونيٓ ٚبًٍْنيف و ُظ ِ
نيرج
ّ
افهالة ّ
ُقرا َؾ َام َفني ُف ِمني ْـ ُٕ ٍ
ٌَّل ّ
ُنيقر﴾(،)1
ظِق؟ َ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ إػ ربف ،ثؿ تَقفقن :م ٚذم ّ
﴿و َم ْـ َمل ْ َ ْ
ع ًَ ِؾ اهللَُّ َف ُف ُٕ ً
بٚفَّْ ّ
افًِق ،وهلذا
بٚفًِق! افًروج مـ أدفٜ
أؿر
ّ
ّ
ٗٓء ؿقم ظج ،ٛـٔػ تًتدل بٖحٚدي ٞافًروج ثؿ تَقل :إين ٓ ّ
ِ
وح إِ َف ْٔ ِف﴾( )2إػ اهلل تًٚػ ،و ُذا بَٔ ٜإٕقاع ،أوصِٓ ٚابـ افَٔؿ رمحنيف اهلل
افر ُ
ؿٚل تًٚػَ ﴿ :ت ًْ ُر ُج ادَْ َالحل َُ َُ ٜو ُّ
ً
ـثنيرا ،وأصنيٚر إػ
تٍهنئال
إػ واحد وظؼيـ ٕق ًظني ،ٚوذـر ني ٚرمحني ٜاهلل تًنيٚػ ظِٔنيف ذم افْقٕٔني ،ٜوؾهنيِٓٚ
ً
افًِق زادت ظذ أفػ دفٔؾ ،يًْنيل
إحٚدي ٞافقاردة ؾٔٓ ٚظِٔف افرمح ،ٜؿٚل أ ؾ افًِؿ :إذا مجً ٝمجٔع أدفٜ
ّ
مثِام ذـرٕ ٚؿٌؾ ؿِٔؾ ذم افْقع إول افتكيح بٖن اهلل تًٚػ ذم افًامء ؾٔف ذه إدفً ،ٜ
مثال افتكيح بٚفٍقؿٜٔ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
﴿خيَُ ٚؾ َ
نيق
ورد ذم افَرآن ذم ثالث ٜمقاوع َ َ
نيق َق ظ ٌَنيٚده َو ُ َ
نيق ا ْف ََنيُ ٚر َؾ ْ
﴿و ُ َ
قن َر َّ ُهب ْؿ م ْـ َؾ ْقؿ ِٓ ْؿ﴾( ،)3وافثٕٔٚنيَ ٜ
اخلٌِر﴾( ،)4وافثٚفث﴿ ٜو ق ا ْف ََ ِ ٚر َؾق َق ِظٌ ِ
ْ ِ
﴿خيَُ ٚؾ َ
قن َر َّ ُهب ْؿ ِم ْـ
ٚد ِه﴾( )5ذم شقرة إًٕٚم ذم مقوًغَ َ ،
َ
ُ ْ
َ ُ َ
احلَُ ُ
ٔؿ ْ َ ُ
ٚد ِه﴾ وأي ٜإخرى ﴿و ق ا ْف ََ ِ ٚر َؾق َق ِظٌ ِ
ِمـ َؾق ِؿ ِٓؿ﴾﴿ ،و ق ا ْف ََ ِ ٚر َؾق َق ِظٌ ِ
نيٚد ِه﴾ افتكنييح بٚفٍقؿٔني،ٜ
َ
ُ ْ
َ ُ َ
َ
ُ ْ
َ ُ َ
ْ ْ ْ
افًََّّْ ،ٜمـ وّـ ذفؽ احلدي ٞافًئؿ افهنيحٔح ذم مًنيِؿ
ذه ثالث ٜمقاوع ذم افَرآن ،ثؿ دمد مقاوع ذم ُّ
حٔ ٞخىّ ٛ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ذم حج ٜافقداع ؿٚل« :وإٔ ٝتًٖفقن ظْل ؾام إٔتؿ ؿٚحلِقن؟ش ؿٚفقإ( :نٓد
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أمٚم ذا افًدد افٌُنير ،ؿنيٚل بًنيض
إٔؽ ؿد أدي ٝوب ٌَِّ ٝوٕهح ،)ٝؾامذا ؾًؾ افَّْ ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ُذا :افِٓنيؿ  -يننير بٖصنيًٌف ّ
أ ؾ افًِؿ :إٕف خى ٛذم مئ ٜأفػ ،ؿٚل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ د ٚأتك ادىنير حنني
وش ِّؿ إػ افًامء  -اصٓد  -ثالث مرات  ،-ظذ م ٚيدل ذا؟ افَّْ ّ
وافًنيالم ،ؾًنيٖفقه ظنيـ ذفنيؽ
ظـ رداحلف ـام ذم صحٔح مًِؿ حتك يهٔ ٛادىر جًده افُريؿ ظِٔف ّ
افهالة ّ
ٌَّنيل ّ
يٌنيغ
افًِق ،ـؾ ذا م ٚيدل ظذ
«حدي ٞظٓد بربفش يًْل إٔف آت مـ
ّ
ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ ّ
افًِنيق! افَّْ ّ
( )1افْقر.41 :
( )2ادًٚرج.4 :
( )3افْحؾ.51 :
( )4إًٕٚم.18 :
( )5إًٕٚم.61 :
95

شرح العقيدة الواسطية
للشيخ عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري

غ فَِِّْ ِ
﴿و َأ ْٕ َْز ْفََْ ٚإِ َف ْٔ َؽ ؟
َّٚس﴾( ،)1ؾ٘ذا مل يُـ ذا بٔ ،ًًٕٚ ٚيَقل فِجٚري ٜد ٚؿٚف :ٝإن اهلل تًٚػ ذم افًامء،
افذ ْـ َْر فِ ُت ٌَ ؟ َ
َ
وؿٚف :ٝإٔ ٝرشقل اهلل ،ؿٚل« :أظتَٓ ٚؾٕ٘ف مٗمْٜش إذا ـٚن اظتَٚد أن اهلل ذم افًامء اظتَٚد ادجًّ ٜـام يَنيقل
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ـؾ ذه إؾًٚل وتٖيت افْهنيقص
ادًتزف ٜق اظتَٚد ـٍري وٓ عقز ،ـٔػ يًٍؾ افَّْ ّ
ظذ ذا افقوقح وافٌٔٚن؟ ٓ صؽ أن اهلل تًٚػ ذم افًامء وأن إدف ٜظذ ذا ـثرة ،فُـ ُُٕر ؟ـ؟ز ظذ ذه أيٜ
ٕهن ٚمم ٚأجِ ٛبف أ ؾ افوالل ـٚدًتزف ٜوٕحق ؿ ،ؿٚفقا :إن ؿقل ؾرظقن ﴿ َيَ ٚ َ ٚم ُ
س ًحَ ٚف ًَ ؟ع َأ ْب ُِ ُغ
ٚن ا ْب ِـ ِيل َ ْ
ات َؾ َٖ َّضِِع إِ َػ إِ َف ِف مقشك وإِ ؟ين ََٕ ُطُّْف َـ ِ
ْإَشٌٚبَ ،أشٌٚب افًامو ِ
افًِق
َٚذ ًب )2(﴾ٚؿٚفقا :ذا يدل ظذ أن اظتَٚد
ّ
ُ
ُ َ َ
َ
ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
ظِق اهلل :ؾٕ٘ف يُقن ؿد اظتَد ظَٔدة ؾرظقن! م ٚأظجٓٗ ٛء افَقم! تنيٖمِقا ينيٚ
ظَٔدة ؾرظقن! ؾّـ اظتَد ّ
أخقة ،افذي يًتدل بآيٚت افَرآن و ق ؽر متدبر ييٓر ظنيذ اشنيتدٓفف منيـ اخلِنيؾ وافًٍنيٚد رء ظجٔنيٛ
فٌِٚي ،ٜمثؾ اشتدٓٓت افرواؾض ،افرواؾض يًتدفقن بآيٚت افَرآن ؾتُقن ً
دفٔال ظِٔٓؿ ،أن ؾرظقن حغ
ِ
ٚن اب ِـ ِيل سحَ ٚفً ؟ع َأب ُِ ُغ ْإَشٌٚبَ ،أشٌٚب افًنيامو ِ
ات َؾ َ ِ
قشنيك َوإِ ؟ين ََٕ ُطُُّّْني ُف
ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
َ ْ ً َ ْ
يَقلَ ﴿ :يَ ٚ َ ٚم ُ ْ
نيٖ َّضِ َع إِ َػ إِ َفنيف ُم َ
َـ ِ
َنير بنيٚفرب
افًِق وفًٔ ٝمـ إدف ٜافداف ٜظذ ظدم
َٚذ ًب )3(﴾ٚذه أي ٜمـ أدفٜ
ّ
ّ
افًِق ،ؾرظقن نيؾ ـنيٚن ُي ّ
غ﴾( )4؟ أمل يَؾ﴿ :مَ ٚظِِّ َُ ٝف ُُُؿ ِمنيـ إِ َف ٍ
نيف َؽني ْ ِري﴾( ،)5أمل
﴿و َمَ ٚر ُّب ا ْف ًَٚدَِ َ
ْ ْ
يَر إٔف ذم افًِق؟ أمل يَؾَ :
ْ
َ
حتك ّ
يَؾ دقشكَ ﴿ :فئِ ِـ َّ َ
يَر بٚفرب حتك يَر
اخت َْذ َت إِ َهل ًَ ٚؽ ْ ِري ََٕ ْج ًَ ََِّْ ََّؽ ِم َـ ادَْ ًْ ُجقِٕ َ
غ﴾( ،)6مـ ؿٚل إن ؾرظقن ّ
افًِق!! ؿٚل صٔخ اإلشالم رمحف اهلل تًٚػ( :إٔ ٚأفتز ُم أن ٓ يًتدل مٌىؾ بنيْص منيـ افْهنيقص إٓ
يَر إٔف ذم
ّ
جًِ ٝدفِٔف ً
بٚفًَََّّْٕ :ٜقل :تًٚفقا ،ي ٚفٔتُؿ تًتدفقن بٚفَرآن
دفٔال ظِٔف) ،ؾ٘ذا أرادوا أن يًتدفقا بٚفَرآن أو ُّ
ِ
ِ
قشنيك﴾
وافًََّّْ ٜأدف ٜظُِٔؿ ٓ فُؿ ،أٓ دمدون ذم ـالم ؾرظقن إٔف ؿٚل ﴿ َؾ َٖ َّضِ َع إِ َػ إِ َفف ُم َ
وافًََّّْٕ ،ٜن افَرآن ُّ
ُّ
افًِق ،ؾِٓذا ؿٚل:
يَر بقجقد رب ،ؾِامذا ؿٚل :إفف مقشك؟ ٕن مقشك أخزه أن إهلف ذم
ّ
بٚإلوٚؾ -ٜو ق ٓ ِّ
ِ
ِ
قشك﴾ ذا افذي يَقل إٕنيف ذم افًِنيق
ٚبَ ،أ ْش ٌَ َ
س ًحَ ٚف ًَ ؟ع َأ ْب ُِ ُغ ْإَ ْش ٌَ َ
افً َام َوات َؾ َٖ َّضِ َع إِ َػ إِ َفف ُم َ
ٚب َّ
﴿ا ْب ِـ ِيل َ ْ
ربف  -اجًِْل اضِع ظِٔف  -أم ٚمـ حٔ ٞاظتَٚد ؾرظقن ؾَٔقل﴿ :مَ ٚظِِّ َُ ٝف ُُُؿ ِمنيـ إِ َف ٍ
نيف َؽ ْ ِ
﴿و َمنيٚ
نيري﴾َ ،
ْ ْ
ْ
َ
( )1افْحؾ.44 :
( )2ؽٚؾر.37 ،36 :
( )3ؽٚؾر.37 ،36 :
( )4افنًراء.23 :
( )5افَهص.38 :
( )6افنًراء.29 :
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غ﴾ ،يَقلَ ﴿ :فئِ ِـ َّ َ
غ﴾ ؾام أظجٓٗ ٛء افَقم! مـ ؿٚل:
اخت َْذ َت إِ َهل ًَ ٚؽ ْ ِري ََٕ ْج ًَ ََِّْ ََّؽ ِم َـ ادَْ ًْ ُجقِٕ َ
َر ُّب ا ْف ًَٚدَِ َ
افًِق؟ أ ني ٚإخنيقة نيذه أينيٚت افًئّني ٜـنيام ؿنيٚل صنئخ
مَر بٚفرب حتك يًتَد أن افرب ذم
ّ
إن ؾرظقن ّ
اشتدٓل ادٌىؾ بف ً
ُ
دفٔال ظِٔف ،ؾهنيٚرت
اإلشالم :افدفٔؾ إذا أظىل حَف مـ افتدبر ومـ افًِؿ بّدفقفف صٚر
افًِق وفًٔ ٝمـ أدف - ٜـام يزظّقن  -أن مـ اظتَنيد نيذه افًَٔنيدة ؾٕ٘نيف يًتَنيد ظَٔنيدة
ذه أي ٜمـ أدفٜ
ّ
ٌل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ يَنيقل« :أمني ٚإين
ؾرظقن! ثؿ يَٚل :أٓ تًتحقن أن تَقفقا إهن :ٚظَٔدة ؾرظقن وافَّْ ّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ دنيٚ
أشٖل ،افِٓؿش وينر إػ افًامء «افِٓؿ اصٓد؟ش أٓ تًتحقن أن تَقفقا ذا وافَّْ ّ
ؿٚف ٝاجلٚري ٜد ٚشٖهل ٚأيـ اهلل ؿٚل :ذم افًامءِ ،مل َ َمل ْ يَؾ :إٔ ٝمنٌٓ ٜجمًّ ،ٜإٔ ٝـٚؾرة ٓ تًتحَغ أن تُقين
حمّدً ا رشقل اهلل ،ؿنيٚل:
ممـ ُي ًْ َتَؼ ،ؿٚل« :أظتَٓ ٚؾ٘هن ٚمٗمْٜش ٕهن ٚظرؾ ٝأن رهب ٚتًٚػ ذم افًامء وظرؾ ٝأن ً
«أظتَٓ ٚؾ٘هن ٚمٗمْٜش ،وهلذا يَقل أ ؾ افًِؿ :إٕف فقٓ وجقد افنٌَٓ ٜف ُُ ؟ٍ َنير نيٗٓء ،يًْنيل نيٗٓء افَنيقم ٓ
يتهقرون م ٚيست ٛظذ ـالمٓؿٕ ،ن ؾٔف ضًـ ذم افرشقل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ مٌنيٚذة ،وأن ؾٔنيف ضًًًْني ٚذم
ً
أصنيال
يَنير
دٓف ٜافَرآن ،ؾٖٔيت ذا افذي ٓ يٍٓؿ ويَقل :إن ؾرظقن يًتَد أن اهلل ذم
ّ
افًِق مع أن ؾرظقن ٓ ّ
بٚفرب ،ومع وجقد ـِّ( ٜإفف مقشك) فقٓ أن مقشك أخزه أن إهلف ذم افًامء دَ ٚؿٚل( :إفنيف مقشنيك) ،وفُنيـ
ِ
َٚب َأ ْٕ َْز ْفََُْ ٚه إِ َف ْٔ َؽ ُم ٌَ َٚر ٌك فِ َٔدََّّ َّب ُروا آ َيٚتِ ِف َوفِ َٔ َت ََذ َّـ ََّر ُأو ُفق ْإَ ْف ٌَ ِ
ٚب﴾( ،)1ؾّنيـ تنيدبر آتنيٚه اهلل
ـام ؿٚل اهلل تًٚػ﴿ :ـ َت ٌ
افًِؿ وإتٍع ،أم ٚمـ مل يتدبر ؾٕ٘ف يٖيت بٚفًج ٛافًجٚب ،وهلذا أن جمّقظ ٜحتك منيـ افًِامٕٔنيغ وؽنير ؿ
يًتدفقن بٚفَرآن ،يًتدفقن بٚفَرآن ظذ مٚذا؟ ظذ بالي ٚؿ وظذ خمٚز ؿ ،ذه افٍُري ٜافٍنيٚجرة ،واهلل إهننيٚ
فًجٚحل ،ٛافَرآن فٔس ـ ً
ّ
وأجؾ وأـنيز منيـ أن
ودب ،افَرآن أظيؿ
ّ ٛ
أل مٌٚح ،وفٔس آشتدٓل فُؾ مـ ّ
ُيًتدل بف ظذ افٌٚضؾ ،ؾ٘ذا اشتدل بف أحدٌٌ ظذ افٌٚضؾ ،ؾّـ أظج ٛم ٚذم افَرآن أن ذم افنيدفٔؾ ًٍٕنيف افنيذي
اشتدل بف ادٌىؾ م ٚيرد ظذ ذا ادٌىؾ ؿٌؾ إدف ٜإخرى ،ؾِٓذا ذا افْص دني ٚاشنيتدفقا بنيف وؾرحنيقا بنيف،
بٚفًِق :ـٚن اشتدٓهلؿ ظِٔف مـ افٍوٚحلح ،إذ جِٓقا أن ؾرظنيقن ٓ
وؿٚفقا :إن ذا يدل ظذ أن ؾرظقن يًتَد
ّ
ِ
يَر ً
ظِنيق اهلل ٕن
أصال بٚفرب حتك ُيَ ّر فف بٚفًِق ،وهلذا ذـر أ ؾ افًِؿ ذه أي ٜذم وّـ إدف ٜافداف ٜظذ ّ
ُّ
ِ
ِ
قشك﴾( )2دال ظذ أن مقشك أخزه أن ربف تًٚػ ذم افًامء.
ؿقفف ﴿ َؾ َٖ َّضِ َع إِ َػ إِ َفف ُم َ
( )1ص.29 :
( )2ؽٚؾر.37 :
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ِ ِ
ِ
ش َي ًْ َِ ُؿ َمَ ٚيِِ ُِ ٟذم ْإَ ْر ِ
اشت ََقى َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
ض
َو َؿ ْق ُف ُفَ ُ ﴿ :ق ا َّفذي َخ َِ َؼ افًاموات َو ْإَ ْر َض ِذم شتََّ ٜأ َّيٍ ٚم ُث َّؿ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َٔٓ ٚو ُ َق َم ًَُ ُْؿ َأ ْي َـ َم ٚـُْت ُْؿ َواهللَُّ بِ َام َت ًْ َّ ُِ َ
قن َب ِه ٌر﴾(.)1
افً َامء َو َمَ ٚي ًْ ُر ُج ؾ َ
َو َمَ ٚخي ُْر ُج مْ ََْٓ ٚو َمَ ٚي ِْز ُل م َـ َّ
ِ
ُقن ِمـ َّٕجقى َث َال َث ٍَّ ٜإٓ ق رابًِٓؿ و َٓ َ ْ ٍ
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :مَ ٚيُ ُ
نيٓ ْؿ َو َٓ َأ ْدَٕنيك ِمني ْـ َذفِ َ
نيؽ َو َٓ
مخ ًََّ ٜإٓ ُ َق َشٚد ُش ُ
ُ َ َ ُُ ْ َ
ْ َ

َأ ْـ َثر َّإٓ ُ ق مًٓؿ َأيـ م ٚـَُٕٚقا ُثؿ يٌَْ ُئٓؿ بِام َظ ِّ ُِقا يقم ا ْف َِٔٚم ِ ٜإِ َّن اهللََّ بُِ ؟ُؾ َ ٍ ِ
ٔؿ﴾(.)2
رء َظِ ٌ
َْ َ َ َ
َّ ُ ؟ ُ َ
َ ََُ ْ ْ َ َ
َ
ْ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
ُت َز ْن َّ
إن اهللََّ َم ًََْ.)3(﴾ٚ
﴿ٓ َ ْ
َو َؿ ْق ُف ُف﴿ :إَِّْٕل َم ًَُ َُام َأ ْش َّ ُع َو َأ َرى﴾(.)4
َو َؿ ْق ُف ُف﴿ :إِ َّن اهللََّ َم َع ا َّف ِذي َـ ا َّت ََ ْقا َوا َّف ِذي َـ ُ ؿ ُّحم ْ ًِْ َ
ُقن﴾(.)5
افهٚبِ ِري َـ﴾(.)6
زوا إِ َّن اهللََّ َم َع َّ
﴿و ْ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
اص ِ ُ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ ِ ٍ
افهٚبِ ِري َـ﴾(.)7
َو َؿ ْق ُف ُف﴿ :ـَؿ ؟مـ ؾ َئَ ٜؿِٔ ََِ ٜؽ َِ ٌَ ْ ٝؾ َئ ً ٜـَث َر ًة بِِ٘ ْذن اهللَِّ َواهللَُّ َم َع َّ

..........................
ذه أيٚت ـِٓ ٚذم ادَ ًِ َّٔ ،ٜتالحظ أهن ٚيًز ؾٔٓ ٚبنيٖن اهلل تًنيٚػ منيع افنيذيـ اتَنيقا ،منيع ادحًنيْغ ،منيع
ظِّ ٝم ٚتَدم مـ أن اهلل تًٚػ
افهٚبريـ ،مع افذيـ اتَقا وافذيـ ؿ حمًْقن ،مع افهٚبريـ ،ذه ادَ ًِ َّٔ ٜإذا
َ
افًِق وإٔف ذم افًامء وإٔف إذا ؿٔؾ فؽ :أيـ ربؽ؟ تَقل :ذم افًامء شٌحٕٚف وتًٚػ ،تًرف بف ذه ادَ ًِ َّٔ.ٜ
ذم
ّ
ادَ ًِ َّٔ ٜظذ ٕقظغ ،افْقع إولَ :م ًِ َّٔ ٜظٚم ،ٜذه ادَ ًِ َّٔ ٜافًٚم ٜتَتيض اإلحٚض ٜؾتنّؾ مجٔنيع ادخِقؿنيٚت
ظز ّ
وجؾ مًٔتف هبٗٓء مجٔ ًًنيٚ
مـ ّبر وؾٚجر وإٕس وجـ وصجر وحجر وم ٚذم افًاموات وم ٚذم إرض ،اهلل ّ
حمٔى ،ٜؾال خيرج ظـ مًٔتف أحد شٌحٕٚف وتًٚػ ،ذا افْقع إول مـ ادَ ًِ َّٔ ٜو ق ادَ ًِ َّٔ ٜافًٚم.ٜ

( )1احلديد.4 :
( )2ادجٚدف.7 :ٜ
( )3افتقب.41 :ٜ
( )4ضف.46 :
( )5افْحؾ.128 :
( )6إٍٕٚل.46 :
( )7افٌَرة.249 :
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ِ
وافًالم ودـ شٚر ظنيذ هنجٓنيؿ
افْقع افثٚين :ادًَ َّٔ ٜاخلٚص ،ٜو ذه ٓ تُقن إٓ فرشؾ اهلل ظِٔٓؿ ّ
افهالة ّ
ِ
افهٚبِ ِري َـ﴾( )2ممـ شُِقا مًِؽ افرشؾ ،وهلذا ؿٚل تًٚػ دقشك
ـام ذم أيَ ﴿ ،ٜم َع ا َّفذي َـ ا َّت ََ ْقا﴾(َ ﴿ ،)1م َع َّ
و ٚرون ﴿إ ََِّّْٕل َم ًَ ُُ َُام َأ ْش َّ ُع َو َأ َرى﴾( )3ؾٓل تَتيض افتٖئد وتَتيض احلٍظ وافْكة.
ظز ّ
ظِقه ْٚ؟ ٓ ،ؾٓق شٌحٕٚف وتًٚػ ظذ ظرصف ؾقق شنيامواتف ،و نيق شنيٌحٕٚف
ؾ َم ًِ َّٔ ٜاهلل ّ
وجؾ تْٚذم َّ
وبحّده مع ظٌٚده ادٗمْغ ﴿ َم َع ا َّف ِذي َـ ا َّت ََ ْقا َوا َّف ِذي َـ ُ ؿ ُّحم ْ ًُِْ َ
ُقن﴾( )4وفٔس مًْك ادَ ًِ َّٔ ٜأن اهلل تًٚػ خمنيتِط
بًٌٚده ادٗمْغ وإٔف مًٓؿ ذم إرضًِٕ ّٕٚ ٕ ،ؿ افَٚظدة افٌُرة و ل أن اهلل تًٚػ ذم افًامء ،ؾًّ َّٔ ُتُف شٌحٕٚف
وتًٚػ ٓ تَتيض إٔف شٌحٕٚف خمتِط هبؿ ذم إرض وإٔف مًٓؿ ذم بٔقهتؿ وذم مًٚجد ؿ! ذا ٓ يَقفف مًنيِؿ
يًل م ٚيَقل ،إٕام افرب تًٚػ ؾقق ظرصف ظذ شامواتف شٌحٕٚف وتًٚػ و ق مًٓنيؿ شنيٌحٕٚف وتًنيٚػ َم ًِ َّٔنيٓ ٜ
تَتيض آختالط هبؿ ذم إرض وأن يُقن مًٓؿ ذم بٔقهتؿ وذم أشقاؿٓؿ وٕحق ذفؽ ،حٚص ٚهلل منيـ ذفنيؽ،
تَقل افًرب  -ـام شٖٔيت إن صٚء اهلل تًٚػ  :-مٚزفًْٕ ٚر وافَّر مًْ ،ٚنيؾ افَّنير مًٓنيؿ ذم ضرؿنيٚهتؿ وذم
أشقاؿٓؿ وذم بٔقهتؿ؟ ٓ ،ادَ ًِ َّٔ ٓ ٜتَتيض بتً ٚتً ٚآختالط ،وادًْك أن ادًٚؾر إذا ـٚن يًٚؾر ؾ٘ن افَّنير مًنيف،
داحلام مٚدام ذم افِٔؾ ،ؾ ـنيقن افَّنير مًٓنيؿ -
يالحظ
افَّر هلذا يًتْر بف ذم افِٔؾ ،ويالحظ أن افَّر مًف ً
َ
افًِق  -افَّنير  -و نيق مًٓنيؿ،
مٚزفًْٕ ٚر وافَّر مًْ - ٚؾٖٕف مًٓؿ ذم رواحِٓؿ وظذ دواهبؿ؟ ٓ ،ؾٓق ذم
ّ
ِ
بّ ًِ َّٔ ٜاهلل ،ؾٚهلل تًٚػ مع ظٌٚده شٌحٕٚف وتًنيٚػ
ادًَ َّٔ ٜتَتيض ادهٚحٌ ٜوٓ تَتيض ادخٚفى ،ٜؾُذفؽ م ٚيتًِؼ َ
ِ
ِ
ثّ ٜمًٚرو ٜبغ ذا و ذا.
شقاء ـ ٕٝٚادًَ َّٔ ٜافًٚم ٜأو ادًَ َّٔ ٜاخلٚص ٜو ق شٌحٕٚف وتًٚػ ظذ ظرصف ؾِٔس ّ
﴿و َم ْـ َأ ْصدَ ُق ِم َـ اهللَِّ َح ِدي ًث.)5(﴾ٚ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
﴿و َم ْـ َأ ْصدَ ُق ِم َـ اهللَِّ ِؿ ًٔال﴾(.)6
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
ِ
ًٔك ا ْب َـ َم ْر َي َؿ﴾(.)7
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
﴿وإِ ْذ َؿ َٚل اهللَُّ َي ٚظ َ
( )1افْحؾ.128 :
( )2إٍٕٚل.46 :
( )3ضف.46 :
( )4افْحؾ.128 :
( )5افًْٚء.87 :
( )6افًْٚء.122 :
( )7ادٚحلدة.116 :
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﴿و َمت َّ ْ ٝـَِِ َّ َُ ٜر ؟ب َؽ ِصدْ ًؿَ ٚوظَدْ ًٓ﴾(.)1
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
قشك َتُِِْ ًٔام﴾(.)2
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
﴿و َـ َِّ َؿ اهللَُّ ُم َ
و َؿق ُففِ :
﴿مْ ُْٓؿ َّمـ َـ َِّ َؿ اهللَُّ﴾(.)3
َ ْ ُ
قشك دِٔ ََٚتََِْ ٚو َـ َِّ َّ ُف َر ُّب ُف﴾(.)4
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
﴿ودَََّ ٚجَ ٚء ُم َ
قر ْإَ ْيّ ِـ َو َؿر ْبَُْ ٚه ٕ ِ
 ٛاف ُّى ِ
﴿وََٕ ٚد ْيَُْ ٚه ِمـ َجِ ِٕٚ
َج ًّٔ.)5(﴾ٚ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
َّ
َ
و َؿق ُفف﴿ :وإِ ْذ َٕٚدى رب َؽ مقشك َأ ِن احل ِ
غ﴾(.)6
ْ ٝا ْف ََ ْق َم اف َّيٚدِ َ
َ ْ ُ َ
َ َ ُّ ُ َ
امهَ ٚر ُّ ُهب َام َأ َمل ْ َأ ْهنَُ َُام َظ ْـ تِ ُِْ َُام َّ
افن َج َر ِة﴾(.)7
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
﴿وََٕ ٚد ُ َ
و َؿق ُفف﴿ :ويقم يْ ِ
َٚد ِ ْؿ َؾ َٔ َُ ُ
غ﴾(.)8
قل َمَ ٚذا َأ َج ٌْت ُُؿ ا ُْد ْر َشِِ َ
َ ْ ُ ََْ َ ُ

﴿وإِ ْن َأ َحدٌ ؟م َـ ادُْ ْ ِ
اشت ََج َٚر َك َؾ َٖ ِج ْر ُه َحتَّك َي ًْ َّ َع ـ ََال َم اهللَِّ﴾(.)9
ؼـِ َ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
غ ْ
ُي ؟ر ُؾق َٕ ُف ِمـ َب ًْ ِد َمَ ٚظ ََ ُِق ُه َو ُ ْؿ َي ًْ َِ ُّ َ
َٚن َؾ ِر ٌيؼ ؟مْ ُْٓ ْؿ َي ًْ َّ ًُ َ
﴿و َؿدْ ـ َ
قن﴾(.)11
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
قن ـ ََال َم اهللَِّ ُث َّؿ ُ َ
َو َؿ ْق ُف ُفُ ﴿ :ي ِريدُ َ
ون َأن ُي ٌَد؟ ُفقا ـ ََال َم اهللَِّ ُؿؾ َّفـ َتتٌَِّ ًُقَٕ ٚـ ََذفُُِؿ َؿ َٚل اهللُ ِم ْـ َؿ ٌْؾ﴾(.)11
و َؿق ُفف﴿ :وات ُْؾ مُ ٚأ ِ
وح َل إ َف ْٔ َؽ ِمـ ـِت ِ
َٚب َر ؟ب َؽ َٓ ُم ٌَد؟ َل فَُِِِ َامتِ ِف﴾(.)12
َ ْ ُ َ
َ
ِ ِ
َو َؿ ْق ُف ُف﴿ :إِ َّن َ َذا ا ْف َُ ْر َ
خي َتِِ ٍُ ْقن﴾(.)13
هاحلِ َٔؾ َأ ْـ َث َر ا َّف ِذ ْي ُ ْؿ ؾِ ْٔ ِف َ ْ
آن َي َُ ُّ
ص َظ َذ َبْل إ ْ َ

..........................

( )1إًٕٚم.115 :
( )2افًْٚء.164 :
( )3افٌَرة.253 :
( )4إظراف.143 :
( )5مريؿ.52 :
( )6افنًراء.11 :
( )7إظراف.22 :
( )8افَهص.65 :
( )9افتقب.6 :ٜ
( )11افٌَرة.75 :
( )11افٍتح.15 :
( )12افُٓػ.27 :
( )13افّْؾ.76 :
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ـؾ ذه أيٚت شٚؿٓ ٚرمحف اهلل تًٚػ إلثٌٚت أن افَرآن ـالم اهلل وأن اهلل تًٚػ تُِؿ بف ،وافنيدٓٓت ذم
ِ
ِ
﴿و َمني ْـ َأ ْصنيدََ ُق ِمني َـ اهللَِّ
﴿و َم ْـ َأ ْصدََ ُق م َـ اهللَِّ َحدي ًث .)1(﴾ٚؾًّك اهلل افَرآن بٚحلديَ ،ٞ
ذه أيٚت ـثرةَ ،

ِ
تُِٔام ،ؾنيذـر تُِّٔنيف شنيٌحٕٚف
وٕص تًٚػ أن اهلل تًٚػ ـِؿ مقشك
ؿ ًٔال﴾( )2ؾً ّامه بٚفَقل شٌحٕٚف وتًٚػّ ،
ً
﴿وإِ ْذ ََٕنيَ ٚدى َر ُّب َ
نيؽ
وتًٚػ دقشك بهٌٔ ٜافًٍؾ وأـده بٚدهدر إٔف تُِٔؿ حََٔل ،و ُذا افْداء ؿنيٚل تًنيٚػَ :
مقشك َأ ِن ا ْحل ِ
﴿و َؿر ْبََْنيُ ٚه َٕ ِ
َج ًّٔني ،)4(﴾ٚادْنيٚداة تُنيقن بهنيقت مرتٍنيع،
ْ ٝا ْف ََ ْق َم اف َّيٚدِ َ
غ﴾( ،)3وـذفؽ افْجٚء َ َّ
ُ َ
وادْٚجٚة تُقن بهقت ؽر مرتٍع ،ـؾ ذا يدل ظذ أن افَرآن ـالم اهلل وظذ أن اهلل تًٚػ يقصػ بٚفُالم،
يًْل ظْدٕٕ ٚص هلل تًٚػ بٚفُالم ،ؾُِٔؿ شٌحُُٕ ٚف مالحلُ َتَف ويُِؿ أ ؾ اجلْ ٜويُِؿ أ ؾ افْٚر ويُِنيؿ افًٌنيٚد
ـٍٚح« ٚم ٚمُْؿ مـ أحد إٓ شُِّٔف اهلل فٔس بْٔف وبْٔف ترمجٚنش ،وـِؿ اهللُ آدم وإبرا ٔؿ ومقشك
ذم افَٔٚمٜ
ً
وافًالم ،ؾٔتُِؿ شٌحٕٚف وتًٚػ بام صٚء متك صٚء ،ؾٚهلل تًٚػ يتُِؿ ،ومنيـ ـنيالم اهلل
وحمّدًً ا ظِٔٓؿ ّ
افهالة ّ
افَرآن وافتقراة واإلٕجٔؾ ـام تَدم إٔف تُِؿ هب ٚشٌحٕٚف وتًٚػ ،ؾال صؽ أن اهلل تًنيٚػ تُِنيؿ هبني ،ٚثنيؿ إن ذم
مقوقع افُالم ٕن ذه مـ ادًٚحلؾ افٌُرة افتل ؾٔٓ ٚمٍٚصِ ٜظئّ ٜبغ أ ؾ احلؼ وأ ؾ افٌٚضنيؾ ،افَنيرآن
ق ـالم اهلل بٍِيف وبًّْٚه ،يًْل أن اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ق افذي ؿنيٚلْ :
مح ِـ
افنير ْ َ
﴿احلَ ّْنيدُُ هللَِّ َر ؟ب ا ْف ًَنيٚدَِ َ
غَّ ،
افر ِحٔ ِؿَ ،مٚفِ ِؽ َي ْق ِم افد؟؟ ِ
وافًالم شنيّع نيذا
يـ﴾( )5إػ آخر ذه افًقرة وشٚحلر افَرآن ،جزيؾ ظِٔف ّ
افهالة ّ
َّ
مـ اهلل وٕزل بف ذا افروح إمغ إػ حمّد ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،م ٚمّٓ ٜجزيؾ؟ افٌالغ ،وم ٚمّٓني ٜحمّنيد
ّ
شنيامه
افر ُش ِؾ إِ َّٓ ا ْف ٌَ َال ُغ ادٌُِْ ُ
غ﴾( ،)6ؾٚهلل تُِؿ بف وجزيؾ َِٕف وهلذا ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ؟ افٌالغ ﴿ َؾ َٓ ْؾ َظ َذ ُّ
تًٚػ بٕٚمغَِٕ ،ف ـام أمره ربف تٌٚرك وتًٚػ ،مل يزد حر ًؾ ٚومل يَْص حر ًؾ ،ٚحمّد ّ
صذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ ب ِّنيغ
افرشٚف ٜوأدى إم ٜٕٚوَٕؾ فألم ٜم ٚؿٚفف ربف ذم ـتٚبف مل يزد حر ًؾ ٚومل يَْص حر ًؾ ،ٚافرشؾ ذه ل مّٓتٓؿ،
ؾٚفَرآن ـالم اهلل بٍِيف وبًّْٚه ،ؾًقاء ـتٌْ ٚافَرآن ذم ادهٚحػ ؾَْقل :نيذا ـنيالم اهلل ،أو ؿرإٔنيٚه َٕنيقل:
ظنيز
ٕحـ َٕرأ م ٚتُِؿ اهلل بف ،وافُالم ُيوٚف إػ مـ تُِؿ بف ابتدا ًء ،أم ٚمـ تاله ؾٕ٘ف يَنيقل إٔني ٚأتِنيق ـنيالم ّ
( )1افًْٚء.87 :
( )2افًْٚء.122 :
( )3افنًراء.11 :
( )4مريؿ.52 :
( )5افٍُٚت.4 - 2 :ٜ
( )6افْحؾ.35 :
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ّ
وجؾ ،ؾٚهلل تًٚػ ق افذي تُِؿ بف ،ثؿ ذم أمر افُالم :ـالم اهلل تًٚػ بهقت وحرف ،بهقت ـنيام يٖتْٔني ٚذم
حدي« ٞإن اهلل تًٚػ يتُِؿ بهقت يًًّف مـ َب ًُدََ ـام يًًّف مـ َؿ ُر َبش ،إن صٚء اهلل يٖيت احلدي ،ٞثنيؿ إٕنيف
نيؽ بِ َٔ ِِّْٔ َ
﴿و َمني ٚتِ ِْ َ
نيؽ َينيٚ
وافًالم ،شّع اخلىٚب ورد اجلنيقابَ ،
صقت مًّقع شًّف مقشك ظِٔف ّ
افهالة ّ
ِ ِ
ِ
ِ
ٚي َأ َت ََق َّـ َُّٖ َظ َِ ْٔ َٓٚ
قشك﴾ أجٚبَ ﴿ ،ؿ َٚل َل َظ َه َ
قشك﴾( )1د ٚشّع ؿقل رب افًٚدغ َ
﴿و َم ٚت ِْ َؽ بِ َّْٔٔ َؽ َيُ ٚم َ
ُم َ
ِ
ِ
ِ
َٔٓ ٚم ِ
قشك﴾( )3ؾًّع
آر ُب ُأ ْخ َرى﴾( ،)2ؾًّع َّ
َو َأ ُ ُّش ِ َهبَ ٚظ َذ َؽََّْل َو ِ َيل ؾ َ
رب افًٚدغ يَقل ففَ ﴿ :أ ْفَ ََٓ ٚيُ ٚم َ

وأضٚع ﴿ َؾ َٖ ْف َََ ٚ َ ٚؾِ٘ َذا ِ َل َح َّٔ ٌَ ٜت ًَْ ًَك﴾( )4إػ آخره أي ،ٜؾدل ظذ أن ـالم اهلل بهقت ٕٕف شنيًّف مقشنيك،
و ُذا بَٔ ٜأيٚت ،ؿٚل تًٚػ﴿ :وإِ ْن َأحدٌٌ ِمـ ادُْ ْ ِ ِ
غ اش َت ََجٚر َك َؾ َ ِ
نيّ َع َـ َ
َنيال َم اهللَِّ﴾( )5أي
َ
َ
َ
نيٖج ْر ُه َح َّتَّنيك َي ًْ َ
َ
ؼـ َ ْ
افَرآن ،يًْل إذا ضِ ٛمْؽ أحد ادؼـغ مـ ادحٚربغ أن يٖيت إفنئُؿ فًٔنيّع افَنيرآن ،ؿنيٚل :إٔني ٚأرينيد أن
أظرف اإلشالم مُْؿ إٔتؿ ،وإٔ ٚرجؾ مـ ؿقم حمٚربغ :ؾ٘ن أتٔ ٝؿتِتّقين ،إٔ ٚأريد أن دمروين حتك أشنيّع
ذا افذي تَقفقن إن اهلل تًٚػ إٔزفف وحٔ﴿ ،ٚوإِ ْن َأحدٌٌ ِمـ ادُْ ْ ِ ِ
غ اشني َت ََجٚر َك َؾ َ ِ
نيّ َع َـ َ
َنيال َم
َ
َ
َ
ً
نيٖج ْر ُه َح َّتَّنيك َي ًْ َ
َ
ؼنيـ َ ْ
اهللَِّ﴾( )6ؾدل ظذ أن افَرآن ـالم اهلل وإٔف يُقن مًّق ًظ ،ٚوإٔف حروف ،مٗفػ مـ ذه احلروف ،وافنيدفٔؾ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :مـ ؿرأ حر ًؾ ٚمـ ـتٚب اهلل ؾِف بف حًْ ،ٜواحلًْ ٜبًؼ أمثٚهلٓ ،ٚ
ظذ ذا ؿقل افَّْ ّ
أؿقل :أمل حرف ،وفُـ أفػ حرف وٓم حرف ومٔؿ حرفش ،و ق واوح إٔف حنيروف ،ـَقفنيؽ أفنيػ ٓم
مٔؿ صٚد ؿٚف ذه حروف ،ؾُؾ ذا ممًٕ ٚتَده ذم افَرآن إٔف ـالم اهلل وإٔف بحنيرف وصنيقت وإٔنيف ُيًنيّع،
وهلذا شًّف جزيؾ مـ رب افًٚدغ وأن ـالم اهلل دّ ٚـِؿ مقشك شًّف ،وادٗمْقن ذم اجلْني ٜحنيغ يُِّٓنيؿ
ِ
رهبؿ يًًّقن ،وأ ؾ افْٚر حغ يُِّٓؿ رهبؿ ويَقل هلؿْ :
ًٖٕٔٓ - )7(﴾ٚل اهلل افًٚؾٔ ٜوافًالمٜ
﴿اخ ًَ ُئقا ؾ َ

وافًالم - ٜيًًّقن ،ؾٓق ٓ صؽ إٔف مًّقع ،وؿد ذـر اهللُ تًٚػ ذم خز مقشك إٔف ٕٚداه وٕٚجٚه ،وادْنيٚداة
ل افُالم مـ ُبًد ،وادْٚجٚة تُقن مـ ُؿ ْرب ،ادْٚداة تُقن بهقت مرتٍع ،وادْٚجنيٚة تُنيقن بهنيقت ؽنير
( )1ضف.17 :
( )2ضف.18 :
( )3ضف.19 :
( )4ضف.21 :
( )5افتقب.6 :ٜ
( )6افتقب.6 :ٜ
( )7ادٗمْقن.118 :
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مرتٍع ،ـؾ ذا يدل ظذ أن افَرآن ـالم اهلل وإٔف ُمَْ ََّزل ـام شٖٔتْٔ ٚإن صٚء اهلل تًٚػ :وإٔف ؽنير خمِنيقق ،ؽنير
خمِقق ٕٕف صٍ ٜمـ صٍٚت اهلل ،افُالم صٍ ٜمـ صٍٚت اهلل ،ودّ ٚـنيٚن افَنيرآن منيـ ـنيالم اهلل اشنيتحٚل أن
يُقن خمِق ًؿ ،ٚافهٍ ٜل ـالم اهلل ،وافَرآن مـ ـالم اهلل ،وم ٚدام افَرآن مـ ـالم اهلل ،وـالم اهلل صٍ ٜمنيـ
افهٍٚت ؾًٔتحٔؾ أن يُقن افَرآن خمِق ًؿٕ ٚن ـالم اهلل وصػ مـ أوصٚؾف ،وفٔس مـ أوصنيٚف اهلل تًنيٚػ
رء خمِقق ،ؾٓذا جمّؾ افُالم ذم مقوقع آظتَٚد ذم ـالم اهلل ،و ل مـ ادًٚحلؾ افٌُنيٚر جنيدًً ا ،وٓ يُنيٚد
ِ
افًََّّْ ٜامتح ًًٕٚ ٚظً ٚم ٚمثؾ ذه ادًٖف ،ٜو ل افتل وؿػ هل ٚأحلّني ٜاإلشنيالم افٌُنيٚر
تقجد مًٖف ٜام ُتُح َـ هب ٚأ ؾ ُّ
ـٖمحد بـ حٌْؾ وؽره مـ أحلّ ٜاإلشالم رمح ٜاهلل تًنيٚػ ظِنئٓؿ حنيغ ؿٚفني ٝادًتزفني :ٜإن افَنيرآن ـنيالم اهلل
خمِقق ،ادًتزف ٓ ٜتْٚؿش بٖن افَرآن ـالم اهلل – ق ـالم اهلل  -وفُـ يَقفقن :إٕف خمِققٕ ،هننيؿ  -ؿنيٚتِٓؿ
نيؾ منيْٓؿ منيـ ُؿتِ َ
افًََّّْ ٜبٚدرصٚد حتنيك ُؿتِ َ
نيؾ،
اهلل  -يَقفقن :إن صٍٚت اهلل خمِقؿ ،ٜذا افُالم وؿػ فف أ ؾ ُّ
وش ِج َـ مْٓؿ مـ ُش ِجـ ،وثٌتقا حتك رؾع اهلل ادحْ ٜظذ يد ادتقـؾ رمحف اهلل تًٚػ ،وإٓ ذم زمـ ادنيٖمقن وذم
ُ
ؿديام م ٚـٚن ْٚك إٓ دوفٜ
زمـ ادًتهؿ وذم زمـ افقاثؼ ـٚن ْٚك امتحٚن ظذ مًتقى دوف ٜاخلالؾ ٜـًِٓ ،ٚ
إشالم ودوف ٜـٍر ،افًراق وافنٚم ومك وافّٔـ واجلزيرة واحلرمغ ـِٓ ٚدوف ٜواحدة ،ؾال تتهقر إٔف ـنيٚن
ثّ ٜإٓ دوفني ٜإشنيالم ودوفنيٜ
يًتىٔع أمحد بـ حٌْؾ أن يذ  ٛمـ افًراق إػ مك ،ل دوف ٜواحدة ،ؾِٔس َّ
ـٍر ،ؾِٓذا مل يُـ ظْد ؿ جمٚل بتً ٚتً ٚفِٓجرة مـ ذاك ادقوع افذي ام ُت ِ
ُحُُْقا ؾٔف إػ مقونيع آخنير ،ؾِٓنيذا دّنيٚ
ام ُت ِ
ُحُُْقا ريض اهلل ظْٓؿ وأرو ٚؿ ثٌتقا ،و ُؿتِؾ مْٓؿ َم ْـ ُؿتِؾ ريض اهلل ظْٓؿ ،ومٚت ذم افًنيجـ منيْٓؿ َمني ْـ
مٚت ،وتًرض فًِذاب َم ْـ تًرض مْٓؿ رمحٓؿ اهلل تًٚػ وثٌتنيقا ريض اهلل ظنيْٓؿٕ ،ن افَنيقل بنيٖن افَنيرآن
خىر جدًً ا ،مَتوٚه أن صٍٚت اهلل خمِقؿ ،ٜوإذا ؿٔؾ :إن صٔ ًئ ٚمـ صٍٚت اهلل تًٚػ رء خمِنيقق يٍْنيتح بنيٚب
افزٕدؿ ،ٜمـ افذي خَِف؟ ًٕٖل اهلل افًٚؾٔ ٜوافًالم ،ٜوهلذا بًض ادٌٍِغ ؿٚفقا :دٚذا َظ َّذ َب أمحدُُ بنيـ حٌْنيؾ
يت
افًََّّْ ٜوؿٍقا ذا ادقؿػ حتك ُشجـ مْٓؿ َم ْـ شجـ! افٌقيىل رمحف اهلل تًٚػ ُأ ِ َ
ًٍٕف ذا افتًذي ،ٛوأحلُّّ ٜ
يت بنيف منيـ مكني إػ
بف مـ مك  -افٌقيىل ق تِّٔذ افنٚؾًل ،ق إٌٔؾ تالمٔذ افنٚؾًل ظنيذ اإلضنيالق ُ -أ َ
افًراق ؿد ُج ًِ َؾ ذم رؿٌتف ثِ ََؾ ،يًْل حتك يُقن ضقال افىريؼ حمدود ًب ٚحتك يرجع ،ومُ ٞذم افًجـ ريض
اهلل ظْف ورمحف اهلل حتك مٚت وأبك ،يكون ذا اإلسار ظذ أمر شٓؾ؟ ٓ واهلل ،فٔس بٚفًٓؾ ،إمر خىر
افَدح ذم ربقبٔ ٜاهلل وذم اشتحَٚؿف افًٌٚدة ،حٔنيٞ
ٕٕف إذا ؿٔؾ :إن مـ صٍٚت اهلل صٔ ًئ ٚخمِق ًؿ :ٚؾًّْك ذفؽ
ُ
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ٓ ينًر ادٌٍؾ افذي يَقل :م ٚافذي جًِٓؿ يتًروقن دثؾ ذا ـِف؟ ادًٖف ٜؿقل مـ إؿقال افتل ٕننيٖت!
وبًوٓؿ يَقل :إهن ٚمًٖفً ٜ
أصال ٓ حٚج ٜفَِْٚش ؾٔٓ ،ٚيَٚل :ـالم اهلل وخِص ٓ ُيتًرض ؾ ق خمِنيقق
أو ؽر خمِقق! بؾ يَٚل :ؽر خمِققٕٕ ،ف إذا ؿٔؾ :إن افَرآن خمِقق ؾًّْك ذفؽ  -وافَرآن مـ ـنيالم اهلل -
مًْك ذفؽ أن ـالم اهلل خمِقق ،وإذا ـٚن ـالم اهلل افذي ق صٍتف خمِقق يْٓٚر ظْنيدٕ ٚآظتَنيٚد بنيٖهه ،اهلل
﴿وا َّف ِذي َـ َينيدْْ ُظ َ
خي ُِ ُؼ َأ َؾ َال َت ََذ َّـ َُّر َ
قن
خي ُِ ُؼ َـ ََّ ْـ َٓ َ ْ
تًٚػ يَقلَ ﴿ :أ َؾ َّ ْـ َ ْ
ون﴾( )1يًَط آشتدٓل بٔٚي ،ٜؿٚلَ :
قنَ ،أمقات َؽر َأحٔ ٍ
ِمـ د ِ
خي ُِ َُ َ
ٚء﴾( )2ؾتًَط نيذه أينيٚت ،حٚصني ٚهلل تًنيٚػ أن
قن َص ْٔ ًئَ ٚو ُ ْؿ ُ ْ
ون اهللَِّ َٓ َ ْ
خي َِ َُ َ ْ َ ٌ ْ ُ ْ َ
ْ ُ
بٚب منيـ افٍُنير وافزٕدؿني ٜفنئس بنيٚهلغ،
تًَط ،تًَط دٓفتٓ ،ٚإذا ؿٔؾ :إن مـ اهلل تًٚػ صٔ ًئ ٚخمِق ًؿ ٚيٍْتح ٌ
وهلذا ذا ادَقف ٜؿد يَقهل ٚإٔٚس فًٔقا زٕٚدؿ ٜذم أصؾ مَقفتٓؿ وإن ـ ٕٝٚمَقف ٜـٍريني ٜبنيال صنيؽ ،ادَقفنيٜ
ذه ـٍري ٜؿد َٕؾ اإلمجٚع ظذ ـٍر مـ ؿٚهل ٚأ ُؾ افًِؿ رمحٓؿ اهلل ،حتك ظدّّ افالفُٚحلل أـثر مـ مخًّئ ٜمنيـ
تٍُنير
ظِامء إ ّم ٜممـ يٍُرون مـ ؿٚل :إن افَرآن خمِقق ،ؿٚل ابـ افَٔؿ رمحنيف اهلل تًنيٚػ دَّني ٚذـنير رمحنيف اهلل
َ
ذـر م ٚأورده افالفُٚحلل رمحف اهلل تًٚػ مـ َِٕف ظـ مخًغ ذم
افًََّّْ ٜدـ ؿٚل بٖن افَرآن خمِقق َ
افًِامء مـ أ ؾ ُّ
ظؼة ،يًْل مخًقن ذم ظؼة تًٚدل ـؿ؟ تًٚدل مخًّئ ،ٜبؾ مخًّئ ٜوزيٚدة مـ افًِامء ،بنيٖن منيـ ؿنيٚل :إن
افَرآن خمِقق ؾٕ٘ف يٍُر ،أحلّ ٜاإلشالم افٌُٚر ـِٓؿ ؿد ُٕ َُِ َؾ ظْٓؿ ذا ،ؾّـ ؿٚل :إن افَرآن خمِقق ٓ صنيؽ
بٖٕف ؿٚل بَقل ـٍري ،وؿد يُقن مراد افزٕٚدؿ ٜمـ إضالق ذه افُِّ ٜأن َيِِ ُجنيقا منيـ خالهلني ٚإػ افَنيدح ذم
ربقبٔ ٜاهلل تًٚػٕٕ ،ف إذا ـٚن ذم رب افًٚدغ رء خمِقق ُيَنيدح ذم اشنيتحَٚؿف فًٌِنيٚدة ،ويَنيدح ذم ربقبٔتنيف
شٌحٕٚف وتًٚػ ،وهلذا وؿػ ظِامء إ ّم ٜرمح ٜاهلل ظِٔٓؿ بٚدرصٚد هلذه ادَقف ،ٜوواجٓقا ثالثني ٜمنيـ اخلٍِنيٚء،
ادٖمقن ـ ٕٝٚدوفتف ؿقي ٜجدًً ا وٚرب ،ٜادًتهؿ صٚح ٛظّقري ٜافذي إَٔذ ظّقري ٜبتًًّئ ٜأفػ ،ؾُٕٚنيٝ
افدول افًٌٚشٔ ٜذم ذفؽ افقؿ ٝؿقي ٜجدًً ا وفٔس مـ افًٓقف ٜأن يَٚومق  ،ٚومني ٚـنيٕٚقا يرينيدون ادَٚومني ٜأو
اخلروج ظِٔٓ ،ٚبؾ دّ ٚاجتّع ؾَٓٚء بٌداد ظْد اإلمٚم أمحنيد رمحنيف اهلل ذم زمنيـ افقاثنيؼ و نيق اخلٍِٔني ٜافثٚفنيٞ
بنير أو ُيًنيساح منيـ ؾنيٚجر ،فُنيـ ادقؿنيػ
وأرادوا اخلروج ظِٔف ؿٚل ٓ :تنَقا ظه ٚادًِّغ حتك يًسيح ٌّ
(ـِّ ٜؽر واوح ٜفًِٓ :ٚثٚب )ٝم ٚيُّـ أن ٌَٕؾ أن افَرآن خمِقق ،وهلنيذا ُظ ؟
نيذب رمحنيف اهلل اإلمنيٚم أمحنيد
( )1افْحؾ.17 :
( )2افْحؾ.21 ،21 :
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افتًذي ٛادًروف ،وؿٚل رمحف اهللُ :جِدت ٕمقت ،يًْل اجلِد افذي تًرض فف رمحف اهلل فٔس جِد مـ ُيراد
َ
تًذي ٌُف أو تٖدي ٌُف ،ـٚن ُيراد أن يّقت ُت ٝافتًذي ٛوأبك رمحف اهلل تًٚػ أن يرجع ،أبك رمح ٜاهلل تًنيٚػ ظِٔنيف،
افًََّّْ ٜاشتًيّقا أن يَٚل ذا ،يٍْتح بٚب افزٕدؿ ،ٜوهلذا مَٚمٓؿ رمحني ٜاهلل ظِنئٓؿ مَنيٚم ـٌنير جنيدًً ا
وظِامء ُّ
ظِٔٓؿ افرمح ٜوافٌٍران ،ؾٚدَقف ٜذه خىنيرة جنيدًً ا وإن ـنيٚن حثنيٓٚت ادًتزفني ٜمنيـ شنيٍٓٚء اخلنيقارج أن
اإلبٚؤ ٜوأمثٚهلؿ يَقفقهن ٚوعٓرون هب ،ٚو ل مَقف ٜـٍري ٜرؽؿ إٔقؾٓؿ ،واإلمجٚع ظذ أن ادَقف ٜـٍري ٜذا
دمده ذـره افىزاين وذـر  ٚافالفُٚحلل رمحٓؿ اهلل تًٚػ ،يَقل ابنيـ افَنئؿ رمحنيف اهلل ؾنئّـ ؿنيٚفقا إن افَنيرآن
خمِنيقق( :وفَنيد تَِنيد ـٍني َنير ؿ مخًنيقن ذم ظؼني منيـ افًِنينيامء ذم افٌِنيدان) ،مخًنيقن ذم ظؼنية بخًّنينيّئ،ٜ
(وافالفُٚحلل اإلمٚم حُٚه ظْٓؿ بؾ حُٚه ؿٌِف افىزاين) ،ؾٚدَقف ٜـٍري ،ٜافَرآن ـالم اهلل ؽر خمِقق وعنيٛ
اجلزم بٖٕف ؽر خمِقق ،وٓ يهح أن ُيَٚل :إٕف ـالم اهلل وَٕػ! ذا مذ  ٛافقاؿٍ ،ٜو ؿ ؾئني ٜمنيـ اجلّٓٔني،ٜ
ٕن اجلّٓٔ ٜمْٓؿ مـ يَقل خمِقق ويكح بف ،ثؿ دَّ ٚخذل اهلل اجلّٓٔ ٜوتًِط ظِٔٓؿ ادتقـؾ رمح ٜاهلل تًٚػ
وأذل اجلّٓٔ ٜوادًتزفَ ٜ
افًَََّّّْ ٜ
إذٓٓ صديدًً ا حتك إن ابـ أيب دؤاد و نيق
ظِٔف ،ادتقـؾ دّ ٚأتك ٕك مَقف َ ٜأ ؾ ُّ
ؾَرا وأ ٕٚف إ  ٜٕٚبٚفٌ ،ٜذه ادَقف ٜمَقف ٜـٍري،ٜ
افذي تهدر ذه ادًٖف ٜؿد صٚدر أمقافف وأذ َّفف حتك صٚر ً
وـت ٛإػ آؾٚق اخلالؾ ٜاإلشالمٔ ٜبّْع أن يَٚل :إن افَرآن ادخِقق ،بًد أن ـٚن َم ْـ َؿ ٌْ َِ ُف يَقل :إن افَنيرآن
وجؾ ،أبٌو ٝأم ٍُ ٜ
ظز ّ
حمّد
خمِقق ،ؾرؾع اهلل تًٚػ تِؽ اف ٌُ َّّ ،ٜوبًد  ٚشَى ٝادًتزف ،ٜو ذا مـ آيٚت اهلل ّ
َّ
ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ادًتزف َ ٜبٌوٚء صديدة ،أ  ٚاإلخقة بًض ادًتزف ٜصْػ مئتل مهْػ ،أن تتً ٛتً ًٌٚ
ظز ّ
وجؾ  -و ق افَدير افًزيز  -د ّمر مًيؿ ـتني ٛادًتزفني،ٜ
بٚف ًٌ ٚحتك دمد مهْ ًٍ ٚواحدًً ا فًِّتزف ،ٜد َّمر اهلل ّ
ؾال دمد ـت ٛادًتزف ٜإٓ ٕٚدرة ؿِِٔ ،ٜمع أهنؿ ذم زمـ ادٖمقن وادًتهؿ وافقاثنيؼ ـنيٚن افَونيٚة منيْٓؿ وـنيٚن
افقظٚظ مْٓؿ ،بٌِ ٝإمقر حدًًّّ ا أن إشر افذي يُقن ظْد افروم إذا أريد أن ُيٍٚدى بٌِقا مـ افْذاف ٜوؿِنيٜ
وجؾ حدًًّّ ا أن ُيًرض ظذ إشر  -ـثر مـ ادج ٚديـ ً
ظز ّ
أصال فًٔقا مـ افًِنيامء وفًٔنيقا منيـ
خقف اهلل ّ
أ ؾ افًِؿ  -يَٚل :تَقل افَرآن خمِقق؟ ؿٚل ،ٓ :ضٌ ًً ٚؽر خمِقق ،ـذا يَقل ظِامء إ ّم ،ٜأمحنيد بنيـ حٌْنيؾ
أشرا حتك تَنيقل :إن افَنيرآن خمِنيقق! تًنيِىقا تًنيِ ًىٚ
ومـ ؿٌِٓؿ ومـ بًد ؿ ،ؿٚفقا :إ ًذا تٌَك ظْد افروم ً
ظئام ،ـ ٕٝٚافًٚؿٌ ٜأن شِط اهلل تًٚػ  -افذي ظْده افتًِٔط اإلهلل  -أن شِط ظذ مًتَد ادًتزفني ٜاهلنيالك،
ً
وهلذا مًتَد ادًتزف ٜمل يرتٍع ذفؽ آرتٍٚع وإٕام تَ َِّدتنيف أن افراؾوني ٜمْنيذ ؿنيرون ،ورثنيف افراؾوني ،ٜورثنيف
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اإلبٚؤ ٜذم ُظ َامن ،ورثف افزيدي ٜذم افّٔـ ،فُـ رؤوس آظتزال افٌُٚر افذيـ ـنيٕٚقا ذم تِنيؽ إوؿنيٚت ؿنيد
ُدمرت ـتٌٓؿُ ،دمرت ،م ٚأحرؿٓ ٚأحد ،د ّمر  ٚافًع افًئؿ شٌحٕٚف وتًٚػ ،مع أهنؿ ـٕٚقا ؿ افَوٚة و نيؿ
ادٍتقن ،فُـ صٚء اهلل شٌحٕٚف أن يوّحؾ جزء ـٌر جدًً ا مـ ذه افُت ٛحتك إٔؽ إذا ـْ ٝترينيد أن تَنيػ
ظذ مَقف ٜادًتزف ٜدمد صًقب ٜبٚفٌٕ ،ٜن ـت ٛادًتزفني ٜادقجنيقدة أن ادًْنيقب ٜإػ رؤوشنيٓؿ ؿِِٔني ٜجنيدًً ا
جل ٌَّٚحلل أ َّفػ مئتل ـتٚب ،بًوٓ ٚتًٍنير ـٚمنيؾ فَِنيرآن
ادقجقد مْٓ ،ٚؿِِٔ ٜفٌِٚي ٜبٚفًٌْ ٜدُ ٚأ ؟فػ ،ؾ٘ن مثؾ ا ُ
افر ِد َّي ٜذه ،أيـ ل؟ ُِ ٝوهلل احلّد وادََِّّْ ٜوتٍِٕ ،ٝهن ٚمٌْٔ ٜظذ بٚضؾ وظنيذ ؿنيٌح
ظذ ضريَ ٜادًتزفَّ ٜ
افًََّّْ ٜذفؽ ادقؿػ افٌُر ،أن نيذه ادَقفني ٜمَقفنيٜ
وظذ ذ ،ؾٚحلٚصؾ إٔف يٌٌْل أن ًٕرف دٚذا وؿػ ظِامء ُّ
خىرة جدًً ا أن يَٚل :إن افَرآن  -ظًٔ ٚذا بٚهلل  -خمِققٕ ،ن مًْك ذفؽ إٔف يُقن مـ اهلل تًنيٚػ رء خمِنيقق،
وإذا ـٚن مـ اهلل تًٚػ رء خمِقق ،ؾٚهلل تًٚػ ّبغ ظدم اشتحَٚق ادًٌقدات شقاه شٌحٕٚف  -ظدم اشتحَٚؿٓٚ
أيو ،ٚيَْدح  -يًْل ُيَدح  -ذم أصؾ اشتحَٚق
فًٌِٚدة ٕ -هن ٚخمِقؿ ،ٜؾ٘ذا ؿٔؾ :ومـ اهلل تًٚػ رء خمِقق ً
اهلل تًٚػ فًٌِٚدة بؾ وذم ربقبٔتف شٌحٕٚف وتًٚػًٖٕ ،ل اهلل تًٚػ افًٚؾٔ ٜمـ ؿٓٚت افًقء.
افُالم  -صٍ ٜافُالم  -أصِف صٍ ٜذاتٔ ،ٜأصنيؾ افُنيالم صنيٍ ٜذاتٔني ٜمالزمني ٜفنيذات اهلل ،أمني ٚآحنيٚده
ؾهٍٚت ؾًِٔ ،ٜم ٚمًْك آحٚده؟ يًْل ـ ِّؿ اهللُ تًٚػ آد َم ذم وؿ ،ٝـ ِّؿ حمّدًً ا ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ذم ادًراج،
ظز ّ
وجؾ بُنيالم ذم وؿني ٝدون وؿني ٝؾٓنيذا صنيٍٜ
ـ ِّؿ مقشك دّ ٚأوحك إفٔفُ ،يُِؿ أ َؾ اجلْ ،ٜإذا تُِؿ اهلل ّ
ؾًِٔ ،ٜأم ٚأصؾ صٍ ٜافُالم ؾٓذا صٍ ٜذاتٔ.ٜ
ِ
َٚب َأ َٕز ْفَُْ ٚه ُم ٌَ َٚر ٌك﴾(.)1
﴿و َ َذا ـت ٌ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :

آن َظ َذ جٌ ٍؾ َّفر َأي َتف َخ ِ
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :ف ْق َأ َٕز ْفََْ َ ٚذا ا ْف َُ ْر َ
ٚص ًًُّ ٚمت ََهد؟ ًظ ٚ؟م ْـ َخ ْن َٔ ِ ٜاهللَِّ﴾(.)2
ََ َ ْ ُ
ُٕ ٝم ٍْ َ ٍس َب ْؾ َأ ْـ َث ُر ُ ْؿ َٓ َي ًْ َِ ُّ َ
﴿وإِ َذا َبدَّ ْفَْ ٚآ َي ًَّ ٜمُ َ
قنُ ،ؿ ْؾ ٕ ََّز َفني ُف
َٚن آ َي ٍَ ٜواهللَُّ َأ ْظ َِ ُؿ بِ َام ُيْ ؟َز ُل َؿُ ٚفقا إٕ ََّام َأ َ
َو َؿ ْق ُف ُفَ :
ِ
س ِمـ رب َؽ بِ ْ ِ
وح ا ْف َُدُ ِ
نيؿ َي َُق ُف َ
نيقن إٕ ََّنيام
ؼى فِ ِْ ُّ ًِِْ ِّ َ
َّ ؟
ُر ُ
نيؿ َأ َّهنُ ْ
غَ ،و َف ََنيدْ َٕ ًْ َِ ُ
َ
ٚحل ؟ؼ ف ُٔ َث ؟ٌ َ ٝا َّفذي َـ آ َمُْقا َو ُ دً ى َو ُب ْ َ
ون إِ َف ْٔ ِف َأ ْظ َج ِّ ٌّل َو َ َذا فِ ًَ ٌ
ٚن ا َّف ِذي ُي ِْ ِحدُ َ
ؼ ؟ف ًَ ُ
غ﴾(.)3
يب ُّمٌِ ٌ
ٚن َظ َر ِ ٌّ
ُي ًَ ؟ِ ُّ ُف َب َ ٌ
( )1إًٕٚم.155 :
( )2احلؼ.21 :
( )3افْحؾ.113 - 111 :
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..........................
ادَهقد هبذه أيٚت افدٓف ٜظذ أن افَرآن ُمَْ ََّز ٌل مـ ظْد اهلل تًٚػ ،وإٔف ـالمف شٌحٕٚف ٓ ـنيالم ؽنيره،
وأن مّٓ ٜجزيؾ ل جمرد افٌالغ ،وإٔف شّع ـالم اهلل تًٚػ ؾُٚن أمًًْٔ ٚظِٔف حتك أوصِف إػ إمغ افُنيريؿ
حمّد صِقات اهلل وشالمف ظِٔف ،وحمّد ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ بِغ مجٔع م ٚإٔنيزل إفٔنيف ،ؿنيٚل تًنيٚػَ ﴿ :ينيَ ٚأ ُّ َنيٚ
افر ُش ُ
قل َب ؟ِ ْغ َمُ ٚأ ْٕ ِْز َل إِ َف ْٔ َؽ ِم ْـ َر ؟ب َؽ َوإِ ْن َمل ْ َت ٍْ ًَ ْؾ َؾ َام َب َِّ ٌْ َِ ٝر َشَ ٚف َت ُف﴾( ،)1ؾٌِغ ـالم ربف افذي ٕزل بنيف جزينيؾ
َّ
وافًالم إمغ مـ ظْد اهلل تًٚػ.
ظِٔف ّ
افهالة ّ
أيو ٚتٍهٔؾ فُِالم ٓح ًَٚ
وافُالم  -ـام ؿِْ - ٚبٍِيف وبًّْٚه مـ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ،يٖتْٔ ٚإن صٚء اهلل ً
بًقن اهلل تًٚػ.
ٍِ ِ
َٚضةٌ ،إِ َػ َر ؟ َهبَٕٚ ٚطِ َر ٌة﴾(.)2
َو َؿ ْق ُف ُفُ :
﴿و ُجق ٌه َي ْق َمئذ ٕ َ
َو َؿ ْق ُف ُفَ ﴿ :ظ َذ ْإَ َراحلِ ِؽ َيْ ُي ُر َ
ون﴾(.)3
َو َؿ ْق ُف ُف﴿ :فِ َِّ ِذي َـ َأ ْح ًَُْقا ْ
احلُ ًَْْك َو ِز َيَ ٚد ٌة﴾(.)4
﴿هلؿ م ٚي َنٚء َ ِ
َٔٓ ٚو َفدَ ْيََْ ٚم ِزيدٌ ﴾(.)5
ون ؾ َ
َو َؿ ْق ُف ُفُ َ َّ ُ َ :
..........................
افًََّّْ ٜويتٍَقن ظِٔف إثٌٚت رؤي ٜادٗمْغ فرهبؿ تًنيٚػ،
ذـر رمحف اهلل تًٚػ م ٚيتًِؼ بٚفرؤي ،ٜمم ٚيثٌتف أ ؾ ُّ
ٍِ ِ
َنيٚض ٌة﴾( )6بٚفونيٚد أخنيٝ
﴿و ُجق ٌه﴾ وافقجقه ل ادمٚه افْير ُ
وأيٚت ذم ذا جِٔ ٜجدًً اُ ،
﴿و ُجق ٌه َي ْق َمئذ َٕ َ
افهٚد مـ افْوٚرة وافٌٓٚء واحلًـ﴿ ،إِ َػ َر ؟ َهبََٕ ٚنيٚطِ َرة﴾( )7بٚفينيٚء أخني ٝافىنيٚء منيـ افْينير ،وؿنيٚل تًنيٚػ:
ِ ِ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ـام رواه مًنيِؿ «احلًنيْك اجلْني،ٜ
احل ًََْْك َو ِز َيَ ٚد ٌة﴾( ،)8ثٌ ٝظـ افَّْ ّ
﴿ف َِّذي َـ َأ ْح ًَُُْقا ْ ُ

( )1ادٚحلدة.67 :
( )2افَٔٚم.23 ،22 :ٜ
( )3ادىٍٍغ.24 :
( )4يقٕس.26 :
( )5ق.35 :
( )6افَٔٚم.22 :ٜ
( )7افَٔٚم.23 :ٜ
( )8يقٕس.26 :
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ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ مْف آيٚت،
ؾن افَّْ ّ
وافزيٚدة افْير إػ وجف اهللش ،وـام ؿِْ ٚؿٌؾ ؿِٔؾ أ  ٚإخقة افَرآن َّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أؽْ ٕٚٚظـ تًٍر ـؾ أحد ،وهلذا ذه افتٍٚشنير افتنيل أتنيٓ ٝح ًَني ٚمنيـ
ؾ٘ذا ؾنه افَّْ ّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ افثٚب ٝافهحٔح ذم صنيحٔح مًنيِؿ حٔنيٞ
تٍٚشر ادًتزف ٜوؽر ؿ ختٚفػ تًٍر افَّْ ّ
ظز ّ
وجؾ ،ؾ٘ذا جٚءت ادًتزف ٜوؿٚف ،ٓ :ٝافزيٚدة ادَهقد ؽر افْير! أيًَنيؾ
ؾن افزيٚدة بٚفْير إػ وجف اهلل ّ
ّ
تًٍر رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ فتًٍر َظّرو بـ ظٌٔد وفتًٍنير واصنيؾ بنيـ ظىنيٚء وفتًٍنير
أن ُيسك
ُ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ مروي بٚفًْد
افزخمؼي وظٌد اجلٌٚر وأمثٚهلؿ مـ ٗٓء ادٌتدظ ٜافوالل؟ تًٍر افَّْ ّ
افًََّّْ ،ٜوإٔف شٌحٕٚف وبحّده مم ٚأظدََّّ ـرامني ًٕ ٜوفٔٚحلنيف و نيق ُّ
أجنيؾ
افهحٔح ذم مًِؿ ،ؾٚفرؤي ٜمم ٚيثٌتٓ ٚأ ؾ ُّ
وأظذ وأظيؿ افُرامٚت ذم اجلْ ٜأن يْينيروا إػ رب افًنيٚدغ شنيٌحٕٚف وتًنيٚػ افنيذيـ ظٌنيدوه ظنيذ افٌٔنيٛ
شٌحٕٚف ،ؾٖصقق وأظيؿ ّ
افنني وذم
وأفذ ًٕٔؿ أن يروا ذا افذي ظٌدوه شٌحٕٚف وبحّنيده وأخِهنيقا فنيف ذم ؟ ؟
افًالٕٔ ٜوإٍَٔقا أوؿٚهتؿ وأظامر ؿ ذم شٌٔؾ روٚه ،ؾٔدخِقن اجلْ ٜؾْٔيرون إفٔف شٌحٕٚف وبحّده ،ذا أظذ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :أشٖفؽ ّ
ًٕٔؿ أ ؾ اجلْ ،ٜوهلذا ؿٚل ّ
فذة افْير إػ وجٓؽش ،وهلذا إذا جٚء وؿني ٝافْينير
إفٔف شٌحٕٚف وتًٚػ ذم اجلْ ٜذ َؾ أ ُؾ اجلْ ٜظـ ـؾ ًٕٔؿ ؿ ؾٔف وأؿٌِقا إػ افْير إػ افُريؿ ادََّّْٚن.
افًََّّْ ٜإن صٚء اهلل تًنيٚػٕ ،تحنيدث ظْٓني ٚذم افٌنيد وبَٔنيٜ
ٌٕدأ إن صٚء اهلل تًٚػ ٓح ًَ ٚذم افُالم ظذ أدفُّ ٜ
افُتٚب إن صٚء اهلل ذم افٔقم افذي ئِف.
أسئؾة
 إخ يًٖل يَقلَ :ف ٌَّ ْٔ ُ ٝبٚحل ٟذم افًٚم افًٚبؼ دون فٌس ثٔٚب اإلحرام :ؾامذا يِزمْل أن؟ً
مٓام جدًً ا ،إذا ـٚن ذا م ٚضرأ ظِٔؽ إٓ بًد إتٓٚء احل ٟؾٚترـف ٕن ذا مـ افقشقش،ٜ
أمرا ً
أوٓٓ :حظ ً
صنيحٔح ٚفُنيـ
فُـ م ٚضرأت ادًٖف ٜإٓ ٓح ًَ ،ٚأم ٚإذا ـْ ٝتَقل :إٔ ٚمتذـر ذم أثْٚحلٓ :ٚؾَٔٚل :احل ٟيُقن
ً
تُقن تًٌِ ٝبّحيقر مـ حميقرات اإلحرام ،فُـ إتٌف إذا ـٚن ذا اخلٚضر م ٚأتٚك إٓ بًدم ٚإتٓك احل،ٟ
ثؿ دَّ ٚأتٔ ٝمـ صٓر أو صٓريـ ؿِ :ٝافي ٚر أين ـْ ٝـذا ،ذا مـ افننئىٚن ،ؿنيٚل أ نيؾ افًِنيؿ - :ظْنيدٕٚ
ؿِني :ٝيُّنيـ أين
ؿٚظدة  -إذا إتٓ ٝافًٌٚدة بَٔغ ،متٖـد إٔؽ صِٔ ،ٝمتٖـد إٔؽ تقوٖت ،ثؿ د ٚمونئٝ
َ
ترـ ٝرـً ،ٜيُّـ أين م ٚمًح ٝرأد ،اترك ذا ٕن افًٌٚدة إتٓ ٝبَٔغ ،ؾُٔقن ذا مـ افقشٚوس.
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ِ
ر ٍء﴾(.)1
 يَقل :إن مـ اشتدفقا ظذ خِؼ افَرآن  -ظًٔ ٚذا بٚهلل  -اشتدفقا بَقفف ﴿اهللَُّ َخٚف ُؼ ُـ ؟ُؾ َ ْذا مـ ظجٚحل ٛاشتدٓٓهتؿ ،اهلل بٖشامحلف وبهٍتف شٌحٕٚف وتًٚػ ،هلذا عقز أن ُتِػ بٚشؿ مـ أشامحلف أو
ظز ّ
وجؾ إذا ؿِْ ٚاهلل بذاتف وأشامحلف وصٍٚتف ق خٚفؼ ـؾ رء شٌحٕٚف،
وظزة اهلل ،ؾٚهلل ّ
بهٍ ٜمـ صٍٚتف ؾتَقلّ :
وافًجٔ ٛذم ادًتزف ٜافذيـ يَقفقن ذا يًتدفقن هبذا ظذ أن افَرآن خمِقق أهنؿ يَقفقن :إن اهلل تًٚػ ٓ خيِنيؼ
ر ٍء﴾ ،ؾِق ـٕٚقا صنيٚدؿغ ذم آشنيتدٓل ٓشنيتدفقا هبنيٚ
أؾًٚل افًٌٚد مع أن أؾًٚل افًٌٚد داخِ ٜذم ؿقفف ﴿ ُـ ؟ُؾ َ ْ
مىِ ًَ ،ٚفُـ يَقفقن :أؾًٚل افًٌٚد ؽر خمِقؿ ٜهلل تًٚػ ،وإٕام يَقفقن :افًٌٚد ؿ افنيذيـ خيَِنيقن أؾًنيٚهلؿ ،ؾِنيق
ـٕٚقا صٚدؿغ ذم أن أي ٜصٚمِ ٜذم زظّٓؿ ٓشتدفقا هب ٚظذ أؾًٚل افًٌٚد ،فُـ إذا ؿِْني :ٚاهلل خنيٚفؼ ـنيؾ رء:
خي ُِ ُؼ َأ َؾ َال َت ََذ َّـ َُّر َ
ظز ّ
ون﴾( ،)2ؾٚهلل تًٚػ
خي ُِ ُؼ َـ ََّ ْـ َٓ َ ْ
وجؾ خٚفؼ ـؾ رء خمِقق ،واهلل تًٚػ يَقلَ ﴿ :أ َؾ َّ ْـ َ ْ
ؾٚهلل ّ
تًٚػ بٖشامحلف وصٍٚتف ق اخلٚفؼ ،وم ٚشقاه تًٚػ ق ادخِقق ؾٓق خٚفؼ ـؾ رء خمِقق.
 يًٖل ظـ صالة اجلْٚزة إذا ُرحلِٔٝ؟مـ أ ؾ افًِؿ مـ يرى أن حديثٓ ٚثٚب ،ٝاحلدي ٞثٚب ،ٝمـ أ ؾ افًِؿ مـ يرى أن حُّٓ ٚبٚق ،ومْٓؿ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ؿٚم ثؿ ؿًد ،ومْٓؿ مـ يَقل :إٕف ُيَٚم مىِ ًَ :ٚحتنيك فنيق
مـ يرى إٔف مًْقخ ،وأن افَّْ ّ
ـ ٕٝٚاجلْٚزة فٌر مًِؿ ٓ إـرا ًم ٚفف وفُـ ٕجؾ ادقت ـام ذم احلدي« ٞإن ذم ادقت فٍز ًظٚش.
 يتُِؿ ظـ مقوقع إؿًٔ ٜوذـرٕٚه. وـذفؽ اإلحلٚد ذم إشامء وافهٍٚت ذـرٕٚه ذم إمس. يَقلَ :م ْـ ووع ذه افًْٚويـ ذم ذه افًَٔدة :ؾ ق مـ صْٔع صٔخ اإلشالم؟ٓ أطـ ،أطـ مـ افؼاح.
ّ
وصذ اهلل ظذ حمّد وش ِّؿ.
واهلل تًٚػ أظِؿ،

( )1إًٕٚم.112 :
( )2افْحؾ.17 :
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اتااأاااساَما اءاااَّللاا ا ا ا ا
ا
ا ا
االساـا ااةاا
ا
ااواصاػااتااهاااما اناااا ا
ااِلا اساتا ادااِلاالااعا اذااإاااثابا ا ا ا
وافًالم ظذ أذف إٌٕٔٚء وادرشِغ ّْٚٔ ٌٕ :حمّد وظذ آفف وصحٌف أمجًنيغ ،افِٓنيؿ
احلّد هلل ّ
وافهالة ّ
اؽٍر فْ ٚوفنٔخْ ٚوجلّٔع ادًِّغ
ؿٚل صٔخ اإلشالم رمحف اهلل:
ٚب ِذم ـِت ِ
َٚب اهللَِّ َت ًَ َٚػ ـَثِ ٌرَ ،م ْـ تَدَ َّب َر ا ْف َُ ْر َ
نيؿ ِذم ُشنيْ َِّٜ
حل ؟
آن َضٚفِ ًٌ ٚفِ ِْ ُٓدَ ى ِمْْ ُفَ :ت ٌَ َّ َ
َو َ َذا ا ْف ٌَ ُ
نيؼُ ،ث َّ
غ َف ُف َض ِر ُيؼ ا ْ َ
ِ
ِ
رش ِ
افر ُش ُ
ن ا ْف َُ ْر َ
قل اهللَِّ ّ
قل بِ ِف
ز َظْْ ُفَ ،و َمَ ٚو َص َ
ػ َّ
آنَ ،و ُت ٌَ ؟ُْٔ ُفَ ،وتَدُ ُّل َظ َِ ْٔفَ ،و ُت ًَ ؟ ُ
صذ اهللَُّ َظ َِ ْٔف وش ِّؿَ ،ؾ ُّ
َ ُ
ٚفًَُّْ ٜت ٍَ ؟ ُ
ِ ِ
ظز ّ ِ
ٚح ا َّفتِل َت َِ َََّ ٚ َ ٚأ ْ ُؾ ادَْ ًْ ِر َؾ ِ ٜبِْ ٚف ََ ٌُ ِ
ِْ ٛ
افه َح ِ
اإل َيام ُن ِ َهب ٚـ ََذفِ َؽ.
َر َّب ُف ّ
قلَ :و َج َ
وجؾ م َـ ْإَ َحٚدي ٞ؟
ِ
ِ
غ َي ٌْ ََك ُث ُِ ُ ٞاف َِّ ْٔ ِؾ ْأ ِخ ِ
َؾ ِّ ْـ َذفِ َؽ َؿ ْق ُف ُف ّ
نير،
افً َامء افدُّ ْٕ َٔ ٚـ َُّؾ َف ْٔ َِ ٍِ ،ٜح َ
صذ اهللَُّ َظ َِ ْٔف وش ِّؿَ « :يْ ِْز ُل َر ُّبََْ ٚإػ َ
قين َؾ َٖشت ِ
قل :م ْـ َيدْ ُظ ِ
َٔ ٛف ُفَ ،م ْـ َي ًْ َٖ ُفِْل َؾ ُٖ ْظىِ َٔ ُفَ ،م ْـ َي ًْ َت ٌْ ٍِ ُر ِين َؾ َٖ ْؽ ٍِ َر َف ُفشُ .م َّت ٍَ ٌؼ َظ َِ ْٔ ِف.
َج َ
ْ
َؾ َٔ َُ ُ َ
ِ ٛمـ َأح ِدـُؿ بِر ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َو َؿ ْق ُف ُف ّ
اح َِتِ ِفشُ .م َّت ٍَ ٌؼ َظ َِ ْٔ ِف.
صذ اهللَُّ َظ َِ ْٔف وش ِّؿ« :هللََُّ َأ َصدُّ َؾ َر ًح ٚبِت َْق َبَ ٜظ ٌْده ادُ ْٗم ِـ افتَّٚحل ِ ْ َ ْ َ
ِ
صذ اهللَُّ َظ َِ ْٔ ِف وش ِّؿَ « :ي ْو َح ُؽ اهللَُّ َإػ َر ُج َِ ْ ِ
مهَ ٚيدْ ُخ ُؾ ْ
َو َؿ ْق ُف ُف ّ
نيؼ
اجلََّْني َٜشُ .م َّت ٍَ ٌ
مهْ ٚأ َخ َر :ـ َال ُ َ
غَ :ي َْت ُُؾ َأ َحدُ ُ َ

َظ َِ ْٔ ِف.

ُقط ِظٌ ِ
صذ اهللَُّ َظ َِٔ ِف وش ِّؿَ « :ظ ِج ٛربَِْ ٚمـ ُؿْ ِ
ٚد ِه َو ُؿ ْر ِ
نيغَ ،ؾ َٔ َي ُّ
َو َؿ ْق ُف ُف ّ
نيؾ
غ َؿِْىِ َ
ب ِؽ َ ِر ِهَ :يْْ ُي ُر إ َف ُْٔ ُْؿ َأ ْزفِ َ
َ
َ َ ُّ ْ
ْ
يٛشَ .ح ِد ٌ
يَ ٞح ًَ ٌـ.
َي ْو َح ُؽَ :ي ًْ َِ ُؿ َأ َّن َؾ َر َجُ ُْؿ َؿ ِر ٌ
يد :حتَّك ي َوع رب ِ
قلْ :ؾ ِمـ م ِز ٍ
ِ
ِ
َو َؿ ْق ُف ُف ّ
افً َّزة
َٔٓ ،ٚو ِ ل َت َُ ُ َ
َ َ َ َ ُّ
صذ اهللَُّ َظ َِ ْٔف وش ِّؿ َٓ « :ت ََز ُال َج َْٓ َُّؿ ُي ِْ ََك ؾ َ
ْ َ
ِ
ِٔٓ ٚر ْج َِ ُفَ -و ِذم ِر َوا َي ٍَ :ٜظ َِ ْٔ ََٓ ٚؿدَ َم ُف َ :-ؾ َْٔ َْز ِوي َب ًْ ُو ََٓ ٚإػ َب ًْ ٍ
ضَ :ؾ َت َُ ُ
قلَ :ؿط َؿطشُ .م َّت ٍَ ٌؼ َظ َِ ْٔ ِف.
ؾ َ
َٚدي بِهق ِ
قلَ :فٌٔ َؽ وشًدَ ي َؽَ .ؾْٔ ِ
صذ اهللَُّ َظ َِ ْٔ ِف وش ِّؿَ « :ي َُ ُ
َو َؿ ْق ُف ُف ّ
ت :إِ َّن اهللََّ َي ْٖ ُم ُر َك
َ ْ
ُ
قل َت ًَ َٚػَ :ي ٚآ َد َم! َؾ َٔ َُ ُ َّ ْ َ َ ْ ْ
َأ ْن ُخت ِْر َج ِم ْـ ُذ ؟ر َّيتِ َؽ َب ًْ ًث ٚإِ َػ افْ ِ
َّٚرشُ .م َّت ٍَ ٌؼ َظ َِ ْٔ ِف.
مج ٌ
َو َؿ ْق ُف ُف ّ
ٚنش.
صذ اهللَُّ َظ َِ ْٔ ِف وش ِّؿَ « :مِ ٚمُْْ ُْؿ ِم ْـ َأ َح ٍد إِ َّٓ َش ُٔ َُ ؟ِ ُّ ُف َر ُّب ُفَ ،و َف ْٔ َس َب َْْٔ ُف َو َب َْْٔ ُف ت ُْر ُ َ
ِ
ِ
صذ اهللَُّ َظ َِ ْٔ ِف وش ِّؿ ِذم ُر ْؿ َٔ ِ ٜادَْ ِر ِ
َو َؿ ْق ُف ُف ّ
افً َنيام ِء
نيّ َؽَ ،أ ْم ُنيرك ِذم َّ
اش ُ
افً َامء! َت ََدَّ َس ْ
يضَ « :ر ُّبَْ ٚاهللَُّ ا َّفذي ِذم َّ
ِ
محت ََؽ ِذم ْإَ ْر ِ
َو ْإَ ْر ِ
غَ ،إٔ ِْز ْل
ض ،ا ْؽ ٍِ ْر َفَُْ ٚح ْق َبََْ ٚو َخ َىَ ٚيَ ،َٕٚٚإٔ َ
َْ ٝر ُّب اف َّى ؟ٌِٔ َ
اج ًَ ْؾ َر ْ َ
ض :ـ ََام َر ْ َ
افً َامءْ :
محت َُؽ ِذم َّ
ِ ِ ِ
ِ
مح ًِ ٜمـ ر ْ َ ِ
زأشَ .ح ِد ْي ٌَ ٞح ًَ ٌـ َر َوا ُه أ ُبق َد ُاود َو َؽ ْ ُر ُه.
محت َؽ َوص ًٍَ ٚء م ْـ ص ٍَٚحل َؽ َظ َذ َ َذا ا ْف َق َج ِع َؾ َٔ ْ َ
َر ْ َ ْ َ
صذ اهللَُّ َظ َِ ْٔ ِف وش ِّؿَ « :أ َٓ ت َْٖمْ ِ
َو َؿ ْق ُف ُف ّ
افً َام ِءشَ .ح ِد ْي ٌَ ٞص ِح ْٔ ٌح.
ُقين َو َإََٔ ٚأ ِم ُ
غ َم ْـ ِذم َّ
َ
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نيفش .ح ِ
ش ،و ق يً َِؿ مَ ٚأ ْٕتُؿ َظ َِٔ ِ
ِ
َو َؿ ْق ُف ُف ّ
نيد ْي ٌٞ
َ
صذ اهللَُّ َظ َِ ْٔف وش ِّؿَ « :وا ْف ًَ ْر ُش َؾ ْق َق ادَٚءَ ،واهللَُّ َؾ ْق َق ا ْف ًَ ْر ِ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ْ
َح ًَ ٌـ َر َوا ُه َأ ُبق َد ُاود َو َؽ ْ ُر ُه.
ِ
صذ اهللَُّ َظ َِٔ ِف وش ِّؿ فِ ِْج ِ ِ
ْنيَ ٝر ُش ُ
َو َؿ ْق ُف ُف ّ
نيقل
افً َامءَ .ؿ َٚلَ « :م ْـ َإَٔٚ؟ش َؿَ ٚف َْ :ٝإٔ َ
َ
ْ
ٚر َيَ « :ٜأ ْي َـ اهللَُّ؟ش َؿَ ٚف ِْ :ٝذم َّ
اهللََِّ ،ؿ َٚلَ « :أ ْظتِ َْ ََٓ :ٚؾِ٘ َّهنَُ ٚم ْٗ ِمَْ ٌٜشَ .ر َوا ُه ُم ًِِْ ٌؿ.
صذ اهللَُّ َظ َِ ْٔ ِف وش ِّؿَ « :أ ْؾ َو ُؾ ْ ِ
اإل َيام ِنَ :أ ْن َت ًْ َِ َؿ َأ َّن اهللََّ َم ًَ َؽ َح ْٔ ُث َام ُـْ َْٝشَ .ح ِد ٌ
َو َؿ ْق ُف ُف ّ
يَ ٞح ًَ ٌـ.
ِ
َو َؿ ْق ُف ُف ّ
افه َال ِةَ :ؾ َال َي ٌْ ُه ََ َّـ ِؿ ٌَ َؾ َو ْج ِٓ ِفَ ،و َٓ َظ ْـ َي ِِّْٔ ِفَ ،ؾِ٘ َّن اهللَ
صذ اهللَُّ َظ َِ ْٔف وش ِّؿ« :إ َذا َؿَ ٚم َأ َحدُ ـ ُْؿ إِ َػ َّ
ِؿ ٌَ َؾ َو ْج ِٓ ِفَ ،و َفُِ ْـ َظ ْـ َي ًَ ِ
ُت ََ ٝؿدَ ِم ِفشُ .م َّت ٍَ ٌؼ َظ َِ ْٔ ِف.
ٚر ِهَ ،أ ْو َ ْ
ِ
ِ
افً ٌْ ِع َوإَ ْر ِ
ضَ ،و َر َّب ا ْف ًَ ْر ِ
َو َؿ ْق ُف ُف ّ
ش ا ْف ًَيِنئ ِؿَ ،ر َّبَْنيَ ٚو َر َّب
افً َام َوات َّ
صذ اهللَُّ َظ َِ ْٔف وش ِّؿ« :اف َِّ ُٓ َّؿ َر َّب َّ
ُنيؾ داب ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ـ ؟ُؾ َ ٍ ِ
اإلٕ ِ
َ ٛوافْ ََّقىُ ،مْ ؟َز َل افت َّْق َر ِاة َو ْ ِ
ْج ِ
نيٜ
ذ ـ ؟ َ َّ
احل ؟
رءَ ،ؾٚف َؼ ْ َ
ذ َٕ ٍْز َومني ْـ َ ؟
ٔؾ َوا ْف َُ ْرآنَ ،أ ُظق ُذ بِ َؽ م ْـ َ ؟
ْ
ِ
ِْ ٝ
آخ ٌذ بِْ ِ
ر ٌءَ ،و َأ ْٕ َ ٝاف َّينيُ ِ ٚرَ :ؾ َِني ْٔ َس
ر ٌءَ ،و َإٔ َ
َٚص َٔتِ ََٓ .ٚإٔ َ
َإٔ َ
ْْ ٝأخ ُرَ :ؾ َِ ْٔ َس َب ًْدَ َك َ ْ
ْْ ٝإَ َّو ُلَ :ؾ َِ ْٔ َس َؿ ٌْ َِ َؽ َ ْ
ِ
ر ٌء ،ا ْؿ ِ
ض َظْ؟ل افدَّ ْي َـَ ،و َأ ْؽِِْْل ِم ْـ ا ْف ٍَ َْ ِرشَ .ر َوا ُه ُم ًِِْ ٌؿ.
ر ٌءَ ،و َإٔ َ
ْ ٝا ْف ٌَٚض ُـَ :ؾ َِ ْٔ َس ُدوٕ ََؽ َ ْ
َؾ ْق َؿ َؽ َ ْ
ِ
اهت ْؿ بِ ؟
َو َؿ ْق ُف ُف ّ
َّٚسْ ،أربِ ًُقا َظ َذ َأ ْٕ ٍُ ًُِ ُْؿَ :ؾنيِ٘ َُّٕ ُْؿ
ٚفذـ ِْرَ « :أ ُّ َ ٚافْ ُ
صذ اهللَُّ َظ َِ ْٔف وش ِّؿ دَََّ ٚر َؾ َع َّ
افه َحَ ٚب َُ ٜأ ْص َق َ ُ

نيذي تَدْ ُظقَٕنيف َأ ْؿنيرب إِ َػ َأح ِ
إن ا َّف ِ
نيدـ ُْؿ ِمني ْـ ُظْ ِ
قن َش ِّٔ ًًَ ٚب ِه ْ ًرا َؿ ِري ًٌنيَّ :ٚ
قن َأ َص َّؿ َو َٓ َؽٚحلِ ًٌ :ٚإِٕ ََّام تَدْ ُظ َ
َٓ تَدْ ُظ َ
ُنيؼ
َ
ُ َ ُ
ر ِ
اح َِتِ ِفشُ .م َّت ٍَ ٌؼ َظ َِ ْٔ ِف.
َ
...........................................
ّ
وصذ اهلل وش ِّؿ وبٚرك ظذ ظٌده ورشقفف ٌٕ ّْٔ ٚحمّد وظذ آفف وصحٌف أمجًغ.
احلّد هلل رب افًٚدغ،
افًََّّْ ٜبًد أن تُِؿ ذم ٕهقص افَرآنٕ ،هقص افَنيرآن أصنيٓر وأوونيح
تُِؿ رمحف اهلل ْ ٚذم ٕهقص ُّ
افًََُّّْ ٜئط هب ٚذم افٌٚف ٛضٚف ٛافًِؿ افذي يِتًّٓ ٚويًرف ميٚهنٚ
ٕن افَرآن يَرؤه ادًِّقن ،وٕهقص ُّ
افًََّّْ ٓ ٜصؽ أن
افًََّّْٕ ،ٜهقص ُّ
ويدري بهحٔحٓ ٚمـ ؤًٍٓ ،ٚؾٌدأ رمحف اهلل تًٚػ ذم ذـر ذا ذم ٕهقص ُّ
أحٚدي ٞافهٍٚت ؾٔٓ ٚيهً ٛجدًً ا أن ُُتل ،ـثرة فٌِٚي ،ٜحتك إن افهٍ ٜافقاحدة دمد ؾٔٓ ٚمـ إحٚديٞ
ـثرا مـ إحٚدي ٞوافهٍٚت مـ حدي ٞورود ني ٚمنيـ جٓني ٜافْهنيقص ،تنيٚرة
افثٚبت ٜافهحٔح ٜدمد صٔ ًئً ٚ
افًنيََّّْ ٜبقنيء مل
وافًََّّْ ٜم ًً ،ٚـٓٚشتقاء وافًِؿ وافًّع وافٌك ،وتٚرة تٍْنيرد ُّ
تُقن واردة مـ ضريؼ افَرآن ُّ
وافًنيََّّْ ٜب٘مجنيٚع أ نيؾ افًِنيؿ
افًََّّْ ٜومل يرد ذم افَرآنُّ ،
يرد ذم افَرآن ـٚفْزول إػ افًامء افدٕٔ ٚؾ٘ن ذا ورد ذم ُّ
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ُ
ٌَّل ّ
إخنيذ بنيف
افقاجٛ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أو َو َر َد احلدي ٞبًْد حًـ ؾ٘ن
َ
افًََّّْ ٜظـ افَّْ ّ
مهدر إذا صحُّ ٝ
ذم مًٚحلؾ آظتَٚد وذم مًٚحلؾ إحُٚم م ًً ،ٚومل يُـ ْٚك تٍريؼ بتً ٚتً ٚبغ مًٚحلؾ آظتَٚد ؾَٔٚل :إهن ٓ ٚبنيد
ًُرف بتً ٚتًني ٚذم شنيِػ إُ َّمني،ٜ
أن تُقن أحٚديثٓ ٚمتقاترة بخالف أحٚدي ٞإحُٚم! ؾ٘ن ذه بدظ ٜوّ ٚفُ ٓ ٜت ُ
وإذا أردت افدفٔؾ ظذ ذا ؾٕٚير ذم افُتٚب افًئؿ افذي صٍََّّْف اإلمٚم افننيٚؾًل رمحنيف اهلل تًنيٚػ  -ـتنيٚب
افرشٚف ،- ٜؾٕ٘ف مـ أواحلؾ مـ تُِؿ ؾٔٓ ٚبُالم ٍٕٔس ،ؾًّٚحلؾ آظتَٚد ومًنيٚحلؾ إحُنيٚم إذا ثٌتني ٝؾٔٓنيٚ
ٌقهل ،ٚويدل ظذ ذا ً
افًََّّْ ٜمتقاترة أو ؽر متقاترة ؾ٘ن افقاجَ ٛؿ ُ
ٌَّنيل ّ
صنيذ
أوٓ ؾًؾ افَّْ ّ
افًََّّْ :ٜؾًقاء ـُّ ٕٝٚ
ُّ
ً
رجنيال
اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،ؾَد ـٚن يرشؾ صِقات اهلل وشالمف ظِٔنيف ـت ًٌني ٚإػ مِنيقك أؾنيٚق يرشنيؾ بٚفُتنيٚب
واحدً ا ،م ٚافذي ذم افُتٚب؟ ذم افُتٚب آظتَٚد« ،بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ ،مـ حمّد رشنيقل اهلل إػ رؿنيؾ
ً
ظئؿ افروم ،أشِؿ تًِؿ ،أشِؿ :ؾ٘ن تقفٔ ٝؾٕ٘ام ظِٔؽ إثؿ إرئًغش ،مني ٚافنيذي ذم اخلىنيٚب؟ افنيذي ذم
اخلىٚب إٔف رشقل اهلل ،وـقٕف رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ذا أمر ظَدي ٓ صؽ ؾٔف ،و ُنيذا ـتني ٛإػ
وافًنيالم إػ ـننيىُ ،يّنيؾ افُتنيٚب رجنيؾ واحنيد منيـ
ادَقؿس وـت ٛإػ افْجٚر وـت ٛظِٔف ّ
افهنيالة ّ
أمنير
أصحٚبف ظِٔف ّ
وافًالم ،ويد ُّف َؽ ظذ أن ذا ق ادًروف ادًٓقد زمـ افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ ُ
افهالة ّ
افٌَِ ،ٜؾ٘ن افٌَِ ٜأمر ظَدي ،ـقن افٌَِ ٜإػ افًٌُ ٜذا أمر اظتَٚدي ،فق أن أحنيدًً ا ؿنيٚل :إن افٌَِني ٜإػ ؽنير
افًٌُ :ٜؾٕ٘ف ب٘مجٚع أ ؾ افًِؿ يٍُر ،فق ؿٚل :افٌَِ ٜإػ ؽر افًٌُ ٜيٍُر بال صؽ بٚإلمجنيٚع ،ـنيٚن افهنيحٚبٜ
ريض اهلل ظْٓؿ -ـام ق مًِقم -ـٚن اإلشالم أول مٕ ٚزل ـٚن آشتٌَٚل فٌٔ ٝادَنيدس ذم مُني ،ٜوـنيذفؽ
حقل اهللُ تًٚػ افٌَِ َ ٜمـ بٔ ٝادَدس
احلٚل بَل
صٓرا ذم ادديّْ ٜ
أصٓرا ذم ادديْ ،ٜدّ ٚمٕ ٙحق مـ شت ٜظؼ ً
ً
ٌَّل ّ
إػ افًٌُّ ،ٜ
نيرت افٌَِني ٜإػ
صذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ وؿنيد ُؽ ؟
ؾهذ رجؾ مـ إٕهٚر ريض اهلل ظْٓؿ مع اف َّْ ّ
افًٌُ ،ٜؿٌِ ٜأ ؾ ادديْ ٜأن جٓ ٜاجلْقب ،ومًْك ذفؽ أهنؿ حغ ـٕٚقا يًتٌَِقن بٔ ٝادَدس أهننيؿ ـنيٕٚقا
ٌَّل ّ
ّ
صذ اهلل ظِٔف وشني ِّؿ وأتنيك مًنيجد ُؿٌنيٚء ،وإذا
يتجٓقن جٓ ٜافنامل،
وصذ ذا افهحٚيب اجلِٔؾ مع افَّْ ّ
بٚفْٚس يهِقن إػ جٓ ٜبٔ ٝادَدس :ؾَٚل :أصٓد وصِٔ ٝمع رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وشني ِّؿ إػ افًٌُنيٜ
يًْل أن ،افٔقمُ :ؽ ّرت افٌَِ ،ٜمٚذا ؾًؾ افهحٚبٓٗ ٜء؟ اإلمٚم وادنيٖمقمقن مني ٚؿنيٚفقا :خنيز واحنيد ،منيٚ
وُتقل اإلمٚم مُنيٚن ادنيٖمقمغٕ ،ن اإلمنيٚم متجنيف
يثٌٕ !ٝن افقاحد ثَ،ٜ
ؾتحقل ادٖمقمقن مُٚن اإلمٚمّ ،
ّ
جٓ ٜافنامل و ؿ خٍِف ،ؾتحقل اإلمٚم ذم ٍٕس افهالة ،م ٚأـِّق  ،ٚوادمف إػ جٓ ٜاجلْنيقب جٓني ٜافًٌُنيٜ
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وادمٓقا ؿ وصٚروا مُٚن اإلمٚم ،مًٖف ٜافًٌُ ٓ ٜصؽ آدمٚه إػ افٌَِ ٜمًٖف ٜظَدي ،ٜفُـ د ٚثٌ ٝبىرينيؼ
حقفَ ٝؿٌِ ُِقا ذا ريض اهلل ظْٓؿ ،ذا نيق ادًنيروف حتنيك جنيٚءت بدظني ٜآظتنيزال
افقاحد افثَ ٜأن افٌَِّ ٜ
وافوالل وؿٚفقا :إن إحٚديُ ٓ ٞتٌَُؾ ذم مًٚحلؾ آظتَٚد إٓ إذا ـ ٕٝٚمتقاترة ،ذا بدظ ٜصًِٚء ٓ تًرف
بتً ٚتً ،ٚؾ٘ذا ـ ٕٝٚمتقاترة تٌَِقهنٚ؟ يَقفقن :إن واؾَني ٝؿقاظنيدََ ٕ ٚؿٌِْ ٚني ٚوإٓ ّأوفْ ٚني ٚـنيام ٕنيٗول ٕهنيقص
افَرآن ،إذا م ٚافٍٚحلدة مـ ـقُٕؿ تتحدثقن ظـ ـقهن ٚمتقاترة أو آحٚد ،م ٚافٍٚحلدة؟ افٍٚحلدة ذم ـنيقن احلنيديٞ
متقاترا أو آحً ٚدا ق مـ ٕٚحٔ ٜإشْٚدي ،ٜأن يَٚل ق ورد بىريؼ متقاتر ،مًْك ذفؽ إٔف منتٓر ومْتؼ ،وـثر
ً
إٓتنٚر ذم إُ َّم ،ٜؾتجده ذم افٌٚف ٛذم إمهٚر ـِٓ ،ٚذم افًراق ،ذم افنٚم ،ذم مكني ،ذم احلجنيٚز ،دمنيد إٔنيف
مْتؼ ٕٕف متقاتر ،يرويف ً
ٕحق مـ ثالثغ صحٚب ًًٕٔ ،ٚؿ ٓ
مثال مـ افهحٚب ٜثالثقن ـٖحٚدي ٞافرؤي ،ٜيرو ٌ ٚ
صؽ أهن ٚمتقاترة ،و ُذا أحٚدي ٞافنٍٚظ ٜذم أحٚدي ٞمًروؾ ،ٜؾَْقل ذه متقاترة مًْ ٚني ٚأهنني ٚمننيتٓرة،
ؾ٘ذا جٚء حدي ٞواحد يرويف شٔد افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ أبق بُر ،مل يثٌ ٝإٓ مـ ضريؼ أيب بُر ،مٕ ٚنيسدد
ٌَّل ص ّذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ و َأ ْٕ ًِْؿ و َأ ْـ ِْرم براويف ريض اهلل ظْف وأروٚه ،ؾُقٕنيف ينيروى بىرينيؼ
ؾٔف ،ثٚب ٝظـ افَّْ ّ
واحد أو بًدة ضرق ،ويُقن ذا افىريؼ افقاحد ثٚب ًتً ٓ ٚصؽ إٔنيف يٌَنيؾ ،وافتٍرينيؼ ذم افٌَنيقل بنيغ أحنيٚد
وادتقاتر ذه بدظ ٜومل يُـ ظِٔٓ ٚظِامء اإلشالم حتك ٕنٖت افوالٓت وـٚن مـ وّـ منيٕ ٚننيٖ منيـ بنيدع
ادتُِّغ ذا افتٍريؼ.
يَقل رمحف اهلل تًٚػ :ثؿ ذم ُشََّّْ ٜرشقل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ يًْل مـ افْهقص افتنيل وردت بٚفهنيٍٚت
افًََّّْ ٜمع افَرآن ظذ ثالث ٜإٔحٚء :تنيٚرة
ز ظْفُّ ،
ؾٚفًََّّْ ٜتٍن افَرآن وتٌْٔف وتدل ظِٔف و ُت ًَ ؟ ُ
ـام ورد هب ٚافَرآنُّ ،
وافًنيالم ذم ؿقفنيف تًنيٚػ
تٍن افَرآن ،ـام شٖٔتْٔ ٚإن صٚء اهلل تًٚػ ذم أحٚدي ٞافرؤي ٜحغ ؿٚل ظِٔف ّ
افهالة ّ
﴿فِ َِّ ِذي َـ َأ ْح ًَُُْقا ْ
افهالة
احلُ ًََْْك َو ِز َيَ ٚد ٌة﴾( ،)1ؿٚل« :افزيٚدة افْير إػ وجف اهللش ،ذا تًٍر ،تًٍر مْف ظِٔف ّ
ِ
وافًنينيالم فَِنينيرآن ،وتٌ ؟ُُْٔنيني ُف ،يُنينيقن إمنينير ذم افَنينيرآن ذم بًنينيض إحٔنينيٚن جمّني ً
ّٔنينيقا
نيال ـَقفنينيف تًنينيٚػَ ﴿ :و َأؿ ُ
ّ
افه َال َة﴾( ،)2إذا أردت أن تىٔع اهلل ب٘ؿٚم ٜافهالة مـ خالل آيٚت افَرآن ٓ تًتىٔع ،افَنيرآن ذـنير اهللُ ؾٔنيف
َّ
ِ
افه َال َة َض َر َ ِذم افَّْ ََّٓ ِ
افرـقع وافًجق َد ،ذـر اهلل ؾٔف اشتٌَٚل افٌَِ ،ٜذـر اهلل ً
نيٚر َو ُز َف ًٍنيٚ
إمج ٓٚافهِقات ﴿ َو َأؿ ِؿ َّ
َ
( )1يقٕس.26 :
( )2افٌَرة.43 :
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ِ
افهالة مـ ـقن افيٓر وافًك وافًنٚء أربع رـًنيٚت وافٍجنير اثْتنيغ
م َـ اف َِّ ْٔ ِؾ﴾( ،)1فُـ ُتديد تٍٚصٔؾ ّ
ِ
افه َ
نيال َة
ّٔنيقا َّ
وادٌرب ثال ًث ،ٚأيـ ٕجد ذا ذم افَرآن؟ و ُذا تٍٚصٔؾ افزـٚة ،أمنير اهلل تًنيٚػ بٚفزـنيٚة ﴿ َو َأؿ ُ
افًنيَّْ ُ ٜفتٌنيغ أن افزـنيٚة إٕنيام
َوآ ُتُقا َّ
افز َـََ ٚة﴾( ،)2ؾ افزـٚة ذم ـؾ مٚل؟ و ؾ افزـٚة دم ٛذم ـؾ وؿٝ؟ ؾتٖيت ُّ
تُقن ؾٔام بِغ افْهٚب ،وأن افزـٚة ٓ دم ٛإٓ ذم ادٚل افذي حٚل ظِٔف احلقل ،وأن ٕهٚب اإلبنيؾ ـنيذا وأن
ٕهٚب إؽْٚم ـذا وأن ٕهٚب افٌَر ـذا وم ٚمل يٌِغ افْهٚب ،وـذفؽ ادٚل ،ومني ٚمل يٌِنيغ افْهنيٚب ؾٕ٘نيف ٓ
ؾٚفًنيََُّّْ ٜتٌُنيغ منيُ ٚأمجنيؾ ذم
افًنيََُّّّْ ،ٜ
زـٚة ؾٔف ،وٓ بد أن ُيقل ظِٔف احلقل ،ـؾ ذه افتٍٚصٔؾ ٓ تقجنيد إٓ ذم ُّ
افًََّّْ ٜوحل ،ـام ؿٚل حًنيٚن بنيـ ظىٔني ٜرمحنيف هلل:
وافًًََّّْ ٜ
أيو ،ٚذا إمر افثٚف ٞتزيد أحًُ ٚمٕ ٚن ُّ
افَرآنُّ ،
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ـام يْزل بٚفَرآن) ،اهلل تًٚػ يَقل ظـ رشقل ّ
ٌَّل ّ
صنيذ
فًََّّْ ٜظذ افَّْ ّ
(ـٚن جزيؾ يْزل بُّ ٚ
ِ
وافًالم ،ؾٓق ُيقحك إفٔف
قحك﴾( ،)3ظِٔف ّ
اهلل ظِٔف وش ِّؿَ ﴿ :و َمَ ٚيْْْى ُؼ َظ ِـ ْاهل َ َقى ،إِ ْن ُ َق إِ َّٓ َو ْح ٌل ُي َ
افهالة ّ
صِقات اهلل وشالمف ظِٔف ،شقاء ؾٔام أخز أو ؾٔام هنك أو ذم م ٚأمر أن ُيتًٌد هلل بف ،م ٚينيتُِؿ منيـ ِؿ ٌَ ِ
نيؾ ًٍٕنيف
وافًالم هنك ظـ اجلّنيع بنيغ ادنيرأة وظّتٓني ،ٚإذا تٖمِنيٝ
وافًالم ،ؾّـ ذفؽ إٔف ظِٔف ّ
ظِٔف ّ
افهالة ّ
افهالة ّ
ُُؿ﴾()4
ادُ َحرمٚت افقاردة ذم شقرة افًْٚء ﴿ ُحرم َْ ٝظ َِ ْٔ ُُُؿ ُأم َُٓ ٚت ُُُؿ َو َبََُْ ٚت ُ

َّ َ

؟ َ

ْ َّ

ْ

ْ

أمنير
أي ،ٜوإذا هب ٚمل يذـر ؾٔٓنيُ ٚ

بٚفًََّّْ ،ٜوٓ عقز اجلّع بغ ادنيرأة وأختٓنيٚ
اجلّع بغ ادرأة وظّتٓ ،ٚؾَٔٚل ٓ :عقز اجلّع بغ ادرأة وظّتُّٓ ٚ
افًََّّْ ٜبٚفزيٚدة ،اجلّع بغ ادنيرأة وظّتٓني ٚأو
افًََّّْ ٜجٚءت ُّ
بٚفَرآن ،ؾ٘ن اهلل هنك ظـ اجلّع بغ إختغ ،وذم ُّ
ّ
وجنيؾ ،ادٓنيؿ أن
ظز
افًََّّْ ٜـِف وحل مـ ظْد اهلل ّ
ادرأة وخٚفتٓ ،ٚـؾ ذا يٌَؾ ،شقاء وردٕ ٚمـ افَرآن أو مـ ُّ
وافًنيالم -
افًَّْ ُ ٜوأن ٓ يَنيع اإلًٕنيٚن ذم إحٚديني ٞادقونيقظ ٜوادُذوبني ٜظِٔنيف  -ظِٔنيف ّ
افهنيالة ّ
َت ْث ٌُ َُّ ٝ
وإحٚدي ٞافتل ٓ تثٌ ٝظْف ،و ذا ُيتٚج ؾٔف إػ م ٚذـره افنٔخ رمحف اهلل تًٚػ.
ز ظْف ،وم ٚوصػ افرشقل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ بف ربف
ؾٚفًََّّْ ٜتٍن افَرآن وتٌ ّْٔف وتدل ظِٔف و ُت ًَ ؟ ُ
يَقلُّ :
مـ إحٚدي ٞافهحٚح ،احلدي ٞافهحٔح ق م ٚاتهؾ شْده بَْؾ افًدل افوٚبط ظـ مثِف إػ مْتٓنيٚه منيـ
ؽر صذوذ وٓ ظ ِّ ،ٜؾٍٔف مخً ٜأصٔٚء مًروؾ ٜظْدـؿ إن صنيٚء اهللٕ :هنني ٚمًروؾني ٜظْنيد ضٌِني ٜافًِنيؿ ظنيٚدة،
( )1قد.114 :
( )2افٌَرة.43 :
( )3افْجؿ.4 ،3 :
( )4افًْٚء.23 :
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ٌَّل ّ
وـثنيرا مني ٚيىِنيؼ أن
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ،
وـذفؽ احلدي ٞاحلًـ ،أيو ٚاحلدي ٞاحلًـ افثٚب ٝظـ افَّْ ّ
ً
ٌَّل ّ
صحٔح ٚبٚفتًريػ افًٚبؼ ،وتٚرة يُقن ثٚب ًتًني ٚظْنيف
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،تٚرة يُقن
ً
احلدي ٞصح ظـ افَّْ ّ
وافًالم بىرينيؼ صنيحٔح أو حًنيـ ؾٕ٘نيف
وافًالم بىريؼ حًـ ،ؾًقاء ثٌ ٝظْف ظِٔف ّ
ظِٔف ّ
افهالة ّ
افهالة ّ
ُي َْ ٌَؾ ،هلذا ؿٚل افنٔخ رمحف اهلل :افتل تَِ ٚ ٚأ نيؾ ادًرؾني ،ٜمنيـ نيؿ أ نيؾ ادًرؾنيٜ؟ أ نيؾ ادًرؾني ٜنيؿ أ نيؾ
افتخهص وأ ؾ افنٖن و ؿ ادُ َحد؟؟ ُثقن افذيـ يًرؾقن صحٔح احلدي ٞمـ ؤًٍف :ؾ٘ن ادر َّد إفٔٓؿ ذم نيذا،
ؾ٘ذا ؿٚفقا :إن احلدي ٞصحٔح ٕن رواتف ظدول ثَٚت ؾٕ٘ف يٌَؾ احلديٕ ٞهنؿ رمح ٜاهلل ظِٔٓؿ شنيزوا نيذه
ظز ّ
تًخرا هلذا إمر افذي ق مـ مزاي ٚذه إُ َّم ،ٜمـ مزايٚ
وجؾ
إحٚدي ٞوشزوا افرواة وشخر ؿ اهلل ّ
ً
أم ٜحمّد ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أمر اإلشْٚد ومًرؾ ٜافرجٚل ،هلذا ؾٚإلشْٚد مـ افديـ وفقٓ اإلشْٚد فَٚل منيـ
َ
احلدي ٞأ ُؾ افنٖن وأ ؾ آختهٚص  -و ؿ ادُ َحد؟؟ ُثقن  -بنيٚفٌَقل :ؾني٘ن احلنيديٞ
صٚء م ٚصٚء ،ؾ٘ذا تَِك
وافًالم ،وهلذا ؿٚل وج ٛاإلينيامن هبني ٚـنيذفؽ ،يًْنيل إذا وردت ،وبنيف تًنيرف أن
يثٌ ٝظْف ظِٔف ّ
افهالة ّ
ظز ّ
وجؾ ؾٚهلل أظِؿ بًٍْف ،ؿٚل تًٚػَ ﴿ :أ َأ ْٕ ُت ُْؿ َأ ْظ َِ ُؿ َأ ِم اهللَُّ﴾( ،)1ؾ٘ذا وردٕٚ
ؿٚظدة :إٔف إذا وردٕ ٚصٍ ٜظـ اهلل ّ
ٌ
وافًالم ثٚب ٝبىريؼ حًـ أو بىريؼ صحٔح :ؾ٘ َّّٕٕ ٚنيقل ٓ :أحنيد بًنيد اهلل أظِنيؿ
حدي ٞظْف ظِٔف ّ
افهالة ّ
ظز ّ
وجؾ ق رشقل اهلل ّ
بٚهلل مـ رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،وهلذا
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،أظِؿ افْٚس بٚهلل ّ
ؿٚل ّ
وافًالم ،وٓ صؽ ذم نيذا ،منيٚ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :واهلل إين ٕخنٚـؿ هلل وأظُِّؿ بفش ظِٔف ّ
افهالة ّ
ع ًَ ُ
نيؿ َح ْٔ ُ
يُّـ أن يقجد أحد أظِؿ بٚهلل مـ رشقل اهلل ّ
نيؾ
نيْ َ ٞ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،اصىٍٚه اهلل تًٚػ ﴿ َأ ْظ َِ ُ
ِ
ِ
ِر َشَ ٚف َت ُف﴾( ،)2ؿٚل تًٚػَ ﴿ :و َظ َِّ َّ َؽ َمَ ٚمل ْ َت ُُ ْـ َت ًْ َِ ُؿ َو َـ َ
نيؿ َمني ْـ يْنيزل
َٚن َؾ ْو ُؾ اهللَِّ َظ َِ ْٔ َؽ َظي ًٔام﴾( ،)3أينيـ ظ ِْ ُ
ِ ِ
افهنيالة
ظِٔف افقحل م ْـ ظ ِْ ِؿ ؽره ممـ يتًِؿ افًِؿ ٓ ،مَٚرٕ ،ٜوهلنيذا إذا أخزٕني ٚأظِنيؿ افْنيٚس بربنيف ظِٔنيف ّ
وافًالم بهٍ ٜمـ صٍٚت اهلل َؿٌِ ََِْْ ٚ ٚظذ افرأس وافًغ وٓ ٕسدد ذم ذا بتً ٚتًني ،ٚحتنيك إن اشنيتقحش مْٓنيٚ
ّ
ـٚدًتزف ٜواجلّٓٔ ٜوأضاهبؿ وؿٚفقا :ـٔػ تُقن ذه افهٍٜ؟ ذا ٓ يهِح ،ذا ٓ ئِؼ بٚهللَٕ ،نيقل :أمنيٚ
وافًالم ؾٕ٘ف َي َْ ٌَ ُ
مـ ظْده افثَ ٜبرشقل اهلل ّ
نيؾ ظنيـ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ وإٔف ٓ يْىؼ ظـ اهلقى ظِٔف ّ
افهالة ّ

( )1افٌَرة.141 :
( )2إًٕٚم.124 :
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رشقل اهلل ّ
وافًالم ،أمر افهٍٚت وأمنير افنيقحل ِجنيدٌٌّّ فنئس
ٌَّل ظِٔف ّ
افهالة ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ م ٚأخز افَّْ ّ
نيذ ا ْفُِ َتَنيٚب بِ َُ ٍ
بٚهلزل ،وفٔس بٖمر مزاح أمر ظينئؿ أمنير ِجنيدّّ ُ ﴿ ،خ ِ
نيق ٌل َؾ ْه ٌ
نيق
نيؾَ ،و َمنيَ ُ ٚ
نيقة﴾(﴿ ،)1إِ ََّّٕني ُف َف ََ ْ
َّ
َ
بِ ْ ِ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ بٖحٚدي ٞثؿ يٖتْٔ ٚادًتزفنيٜ
ٚهل َ ْزل﴾( ،)2ؾِٔس ق أفًقب ،ٜادقوقع مقوقع خيز افَّْ ّ
ويٌروهن ٚظـ مًْ ٚ ٚوُيرؾقهن ،ٚوإُ َّم ٜؿٌِٓؿ مـ افهحٚب ٜوافتٚبًغ ؿنيد
واجلّٓٔ ٜيَقفقن :يَهد هب ٚـذا ،؟
ؾتَر افهٍٚت ـام أخز هب ٚصِقات اهلل وشالم ظِٔف ظـ ربف ،ؾٓنيق
َؿٌِ َِ ٝذه افْهقص ،ذا تالظ ٛبٚفديـ ّ
وافًالم وأؾهح و َأ ْب َغ صِقات اهلل وشنيالمف ظِٔنيف ذم مْىَنيف
أظِؿ افْٚس وإٔهح إُ َّم ٜفألم ٜظِٔف ّ
افهالة ّ
وافًالم ،ؾال أحد أظِنيؿ بنيٚهلل مْنيف وٓ أحنيد
ومجِ َع فف احلدي ٞواخ ُت ُِك فف
وذم ـالمف ُ
اختهٚرا ظِٔف ّ
افهالة ّ
ً
افهنيالة
إٔهح فألم ٜمْف ،وٓ أحد أؾهح وأبغ مْف صِقات اهلل وشالمف ظِٔف :ؾٔج ٛؿٌقل أحٚديثنيف ظِٔنيف ّ
وافًالم إٕام خيز ظـ م ٚينيقحك
وافًالم ،شقاء ذم افهٍٚت أو ذم إحُٚم أو ذم أي بٚب ،ؾٓق ظِٔف ّ
افهالة ّ
ّ
بف إفٔف.
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ ،ثٌنيٝ
بدأ رمحف اهلل بذـر حدي ٞافْزول ،و ق حدي ٞمًروف منٓقر ظـ افَّْ ّ
ظْف مـ ظدة ضرق صِقات اهلل وشالمف ظِٔف ،يَقل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :يْزل ربْ ٚإػ شامء افدٕٔ ٚـؾ فِٔنيٜ
حغ يٌَك ثِ ٞافِٔؾ أخرش يًْل إذا بَل مـ افِٔؾ ثِثف ،ؾ٘ذا ـٚن افِٔؾ مـ اثْتل ظؼة شٚظ ،ٜؾٕ٘ف إذا بَنيل
ٕحقا
ظذ افٍجر أربع شٚظٚت ؾٕ٘ف يُقن وؿ ٝافثِ ٞإخر ،وإذا ـٚن افِٔؾ ذم افهٔػ
ؿهرا ـام ق أن ً
ً
مـ تًع شٚظٚت :ؾ٘ن افثِ ٞإخر مـ افِٔؾ يٌدأ إذا بَل ظذ افٍجر ثالث شٚظٚت ،وتًرف افثِ ٞإخر
مـ افثِ ٞإول مـ افثِ ٞافثٚين تًرف ٕهػ افِٔؾ مـ خالل مًرؾ ٜوؿ ٝؽروب افنّس ووؿ ٝضِنيقع
افٍجر ،ؾ٘ذا ـ ٕٝٚافنّس تٌرب  -ـام ذم افنتٚء  -افًٚظ ٜاخلٚمً ٜوؿِٔؾ :ويٗذن افٍجر افًٚظ ٜاخلٚمًنيٜ
مًْك ذفؽ أن افِٔؾ اثْت ٚظؼة شٚظ ،ٜؾٖوػ أربع شٚظٚت مـ اخلٚمً ٜإػ افتٚشً ٜذا افثِني ٞإول ،ثنيؿ
أوػ أربع شٚظٚت أخرى تُقن افًٚظ ٜافقاحدة ،يُقن افثِ ٞافثٚين بدأ مـ افتٚشنيً ٜإػ افقاحنيدة ،ؾٌٔنيدأ
افثِ ٞأخر مـ افقاحدة إػ افث ٜٕٔٚوافث ٜٕٔٚإػ افثٚفث ٜوافثٚفث ٜإػ افرابً ٜوافرابًني ٜإػ اخلٚمًني ٜيُنيقن ثِنيٞ
افِٔؾ أخر و ُذا ،وهلذا ؿد يىقل افثِ ٞإخر وؿد يَك بحً ٛافهٔػ وافنتٚء.
( )1مريؿ.12 :
( )2افىٚرق.14 ،13 :
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يْزل رب افًٚدغ و ق افٌْل احلّٔد افُريؿ اجلقاد افذي ق افٌْل ظـ ظٌٚده ً
ُي ُب فف
ٕزوٓ ئِؼ بف ٓ ُت ْ َ
إمثٚل وٓ ُيًٖل ظـ ـٍٔٔتف وٓ تقرد ظِٔف اإليرادات وٓ يَٚل م ٚافذي يِزم؟ وٓ يَٚل مني ٚافنيذي يستنيٛ؟
ٕن ذا خقض ذم افٍُٔٔ ،ٜيْزل ربْ ٚإػ شامء افدٕٔ ،ٚافًامء افدٕٔ ٚل افَريٌ ٜذه ،افًنياموات شنيٌع ،يْنيزل
ٕزوٓ ئِؼ بجالفف وظيّتف ً
ربْ ٚشٌحٕٚف ً
ٕزوٓ ئِؼ بف إػ افًامء افدٕٔ ٚؾَٔقل« :مـ يدظقين ؾٖشنيتجٔ ٛفنيف،
مـ يًٖفْل ؾٖظىٔف ،مـ يًتٌٍرين ؾٖؽٍر ففش ذم افٍِظ أخر ؿٚل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :وذفؽ ـنيؾ فِٔني ٜإػ
ّ
وجنيؾ ،وؾٔنيف
ظز
افٍجرش ،ؾٓذا ادقوقع مقوقع ظئؿ جدًً ا ؾٔف إثٌٚت ،ذا افْزول اإلهلل ظذ م ٚئِؼ بٚهلل ّ
ح ٞـؾ مٗمـ ظذ أن يًتٍٔد مـ ذا افقؿ ٝوأن يْتٍع مـ ٕزول افرب شٌحٕٚف وتًٚػ ،ؾني٘ن نيذا افقؿنيٝ
مـ أظيؿ إوؿٚت إن مل يُـ أظيّٓ ٚحغ يْزل رب افًٚدغ إػ افًامء افدٕٔ ٚذم ذا افثِ ٞافًئؿ ؾَٔقل مٚ
تًّع« :مـ يًتٌٍرين ؾٖؽٍر فف؟ مـ يدظقين ؾٖشتجٔ ٛفف؟ش ،ؾّـ صٗم افٌدع وافوالٓت أن اخلنيقض ذم
افْٚس افٍٚحلنيدة افًئّني ٜمنيـ افهنيٍٚت ،مني ٚافٍٚحلنيدة افًئّني ٜافتنيل
افهٍٚت ظذ ؽر ضريَ ٜافًِػ ُيْز
َ
ًٕتٍٔد  ٚأن؟ مٚدام رب افًٚدغ افٌْل احلّٔد ادٚفؽ فِِّقك ـِٓؿ افذي ظْد ؿ شٌحٕٚف وتًٚػ تكيػ
ـؾ رء يْزل إػ افًامء افدٕٔ ٚذم افثِ ٞإخر مـ افِٔؾ :ؾنيٕٚتٓز افٍرصني ،ٜإتٓنيز افٍرصني ٜفتهنيع ذم نيذا
افقؿ ،ٝواحذر ي ٚضٚف ٛافًِؿ أن تُقن مـ افالظٌغ افال نيغ افٌنيٚؾِغ افنيذيـ يّونيقن افِٔنيٚيل مونئًغ
ٕوؿٚهتؿ ،ؾٔ ٚؤً ٜإظامل متيض شنيٌِِٓ ،ٜيًنيٓرون إػ آخنير افِٔنيؾ ذم ـنيالم ومنيزاح ،نيذا إن َشنيِِ َؿ منيـ
ادحرمٚت ـٚفْير إػ صقر افًْٚء ذم افنٚصٚت أو ادحرمٚت إخرى ،ومْٓ ٚؾٚـٓني ٜافًنيٍٓٚء و نيل افٌٌٔنيٜ
وافًخري ٜبٚدًِّغ ،وافٌَٚء ظذ افْير إػ ذه افنٚصٚت وم ٚؾٔٓ ٚمـ ادحرمٚت ومُ ٚيًّع ؾٔٓ ٚمـ إؽٚين
ادقشَٔك وٕحق  ٚورب افًٚدغ افٌْل احلّٔد يَقل :مـ يًتٌٍرين ؟ و ٗٓء يزيدون ذم افذٕقب وادًٚيص،
حتك فق شِّ ٝادجٚفس مـ ذا ؾٓذا مـ افتٍريط افًئؿ ،ذا افًنيٓر إػ آخنير افِٔنيؾ وينيٖيت نيذا افقؿنيٝ
افؼيػ افًئؿ وافْٚس ذم ذر ووحؽ ،ؾَٔقل بًوٓؿ :إٔ ٚاحلّد ٓ إٔير إػ حنيرام وٓ أشنيّع حرا ًمني،ٚ
ٕحـ ٕتُِؿ بُالم فٔس ؾٔف ؽٌٕٔ ٜحد مـ ادًِّغ ،م ٚافذي أوًتؿ؟ أوًتؿ أظامرـؿ ،وؿ ٝظئؿ ذيػ
ع ٛأن ترتٍع اهلّؿ ٓشتثامرهًٖٕ ،ل اهلل أن ٓ عًِْ ٚوإيٚـؿ مـ ادحرومغ ،وؿ ٝظئؿ يٌٌْل احلرص ظذ
مثؾ ذه افٍرص افًئّ ،ٜفق أن َمِِ ًًُ ٚمـ مِقك افدٕٔ ٚادًنيٚـغ ؿٔنيؾ إٕنيف شنئٖيت إػ مقونيع منيـ ادقاونيع
وشًٔىل افْٚس َم ْـ يٖيت ذم ذفؽ ادقوع شًٔىقن ـذا وـذا فرأي ٝافْٚس ـٖهن ٚؿىٚرات و ق ظٌد مـ ظٌٚد
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اهلل شٌحٕٚف وتًٚػٓٗ ،ء ادِقك ظٌٔد مـ ظٌٔد اهلل شٌحٕٚف ٓ ،خيرجنيقن ظنيـ مُِنيف ،يقفنيدون ويّرونيقن
ويّقتقن ويدؾْقن وخيٍِٓؿ ؽر ؿ ،مِؽ ادِقك شٌحٕٚف يَقل فنيؽ :منيـ ينيدظقين ؾٚشنيتجٔ ٛفنيف؟ ظْنيدك
أمراض وظْدك ذري ٜوظْدك ديقن وظْدك مهقم وظْدك ؽّقم :اشتًـ برب افًٚدغ شٌحٕٚف وتًنيٚػ ،ؾني٘ن
اهلل تًٚػ يَقل :مـ يدظقين ؾٖشتجٔ ٛفف؟ ؾٓذه ؾقاحلد مـ ؾقاحلد اإلؿنيرار بٚفهنيٍٚت ،فُنيـ إذا ؿٔنيؾ إن رب
افًٚدغ ٓ يْزل وإن احلدي ٞذا ُي َت ََٖ َّول ،ؾًِٔ ٝؾٚحلدة ،وهلذا ٍٕٚة افهٍٚت أؿًك افْٚس ؿِ ًٌني ،ٚافنيذي يُْنير
افهٍٚتٕ ،ن أمر افهٍٚت أمر  ٚظئؿ جدًً ا ختوع هل ٚافَِقب وتَنًر هل ٚإبنيدان ،تًرينيػ رب افًنيٚدغ
ويًرف بف رشقفف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ :ؾتخوع افَِقب وختنع وُتنيرص
ًرف رب افًٚدغ بًٍْف ؟
فًٍْفُ ،ي ؟
ّ
وجنيؾ ،ؾني٘ذا ؿٔنيؾٓ :ٓ :
ظنيز
ظذ م ٚؾٔف ،مثؾ ذه افٍرص افًئّ ٜاحلََٔٔٓ ٜشتثامر ذا افقؿ ٝودظٚء اهلل ّ
يْزل ،م ٚافٍرق إ ًذا بغ ثِ ٞافِٔؾ إول وافثٚين وافثٚفٞ؟ وم ٚافٍرق بغ وشط افْٓٚر وثِ ٞافِٔنيؾ أخنير؟
ٓ ؾرق ،ؾٓذا مـ صٗم ذا افتالظ ٛهبذه افهٍٚت ،ؾْٔزل شٌحٕٚف وبحّنيده يْنيزل إػ شنيامء افنيدٕٔ ٚذم نيذا
افقؿ ٝافؼيػ افًئؿ ،وـام ؿِْ ٓ :ٚتيب فف إمثنيٚل ،وٓ يَنيٚل يْنيزل ظنيذ ـٍٔٔني ٜـنيذا وـنيذا ،ظْنيدك
َ ٛافُالم ذم افٍُٔٔ.ٜ
وع َتَْ ُ
افَٚظدةُ :ي ْث ٌَ ُ ٝهلل تًٚػ افهٍْ ُ ٜ
ظز ّ
وجؾ ظذ م ٚئِنيؼ بنيف ،وفنئس
ؾرحٚش مم ٚيثٌ ٝهلل تًٚػ افٍرح ،وؾرح اهلل ّ
ومـ ذفؽ حدي« ٞهلل أصد ً
ادتننيقف إػ رء،
مثؾ ؾرحل وؾرحؽ ٕحـ ادًٚـغ افوًٍٚءٕ ،حـ ٍٕرح ؾرح مـ؟ ؾرح افؤًػ ،ؾرح
ّ
أم ٚاهلل تًٚػ ؾٍرحف ؾرح افٌْل شٌحٕٚف ،وهلذا تقب ٜافًٌد  -افتقب - ٜمهنيِح ٜمنيـ؟ مهنيِحتؽ إٔني ٝفنئس
مهِح ٜافرب ،هلذا ؿٚل اهلل تًٚػ ذم احلدي ٞافهحٔح افَدد «ي ٚظٌٚدي :فق أن أوفُؿ وآخنيرـؿ وإًٕنيُؿ
وجُْؿ ـٕٚقا ظذ أتَك ؿِ ٛرجؾ واحد :مُْؿ م ٚزاد ذفؽ ذم مُِل صٔ ًئ ،ٚي ٚظٌٚدي :فق أن أوفُؿ وآخرـؿ
ّ
وجنيؾ فنيـ
ظنيز
وإًُٕؿ وجُْؿ ـٕٚقا ظذ أؾجر ؿِ ٛرجؾ واحد مُْؿ مَٕ ٚص ذفؽ مـ مُِل صٔ ًئٚش ،اهلل ّ
يتير وفـ يْتٍع بىٚظتؽ ،ومع ذفؽ ؾوؾ مْف ِ
ظز ّ
وجؾ وـرم وإحًٚن وظيّني ٜصنيٍٚت إٔنيف يٍنيرح
ومََّّّْ ٜ
بتقبتؽ افتل شتْتٍع إٔ ٝهب ٚمع إٔف تًٚػ ٓ تيه مًهٔ ٜافًٚيص وٓ تًٍْف ضٚظ ٜافىٚحلع ،ؾٍٔرح ٓ ـٍرحْٚ
داحلام ؾرح ادتنقف إػ أمر ُيٌف حلٚجتف إفٔف ،هلذا إٔ ٝإذا درش ٝوٕجحنيٝ
شٌحٕٚفٕ ،ن ؾرحْ ٚبٚفقء ؾرح ً
تَديرا ،تٌذل أشًٌ ٚب ٚوُتٚول حتك يتحَؼ فؽ افْجنيٚح وتٍنيرح،
ؾألٕؽ ٓ تًتىٔع أن تْجح فزا ًم ٚو ُت ََد؟؟ َر ذا
ً
منٔئ ٜابـ آدم ادًُغ افؤًػ ،أم ٚاهلل ؾٍرحف فٔس ـٍرحؽ ،بؾ ق ؾرح افٌْل ظْؽ وظـ ظِّنيؽ وظنيـ
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ؾرح ٚئِؼ بجالفف وظيّتف ،وظْدٕ ٚافَٚظدة :افهٍ ٜتوٚف إػ ادقصقف،
ضٚظتؽ شٌحٕٚف وبحّده ،ؾٍٔرح ً
ؾٌحً ٛادقصقف ،ؾ٘ذا أؤٍ ٝافهٍ ٜإػ افًٌد ؾٓل صٍ ٜؤًػ وافهٍ ًٍٕٚٓ ٜؤًٍ ،ٜأمني ٚإذا ـٕٚنيٝ
صٍ ٜافرب شٌحٕٚف ادوٚؾ ٜإػ ظالم افٌٔقب افٌْل احلّٔد شٌحٕٚف وبحّده ؾٓل صٍ ٓ ٜيُّنيـ أن تَنيٚس
ؾرح ٚأو ـً ٕٝٚ
بكنيا أو
وٓ يُّـ أن تَٚرن بهٍ ٜادخِقق شقاء أـً ٕٝٚ
ٕزوٓ أو ـ ٕٝٚاشتقا ًء أو شّ ًً ٚأو ً
ؾرح ٚبتقب ٜظٌده مـ أحدـؿ براحِتفش ،احلديٞ
ـ ٕٝٚأي رء شقى ذفؽ مـ ذه افهٍٚت« ،هلل تًٚػ أصد ً
ذم بَ ّٔتف أن ذا افًٌد أوؾ راحِتف بٖرض ؾالة وظِٔف ضًٚمف وظِٔٓ ٚمتٚظف ؾٌْٔ ٚق ـذفؽ ؿد َأيِ َس مْٓ ٚوأتك
ُت ٝصجرة ؿٚل :أمقت ُت ٝذه افنجرة :وإذا براحِتف ظذ رأشف واؿٍ ،ٜؾرح ٜافًٌد ظئّ ٜجنيدًً ا ،يَنيقل
داحلام ذم افهٍٚت فنيف أظينيؿ
افرب  -ذم مثؾ ذه احلٚل  -يَقل :افرب شٌحٕٚف أظيؿ ً
ؾرح ٚمـ ذإ ،ن اهلل ً
افهٍٚت ،ؾٚدٌٍرة واشع ادٌٍرة ،افرمح﴿ ٜور ْ َ ِ ِ
ر ٍء﴾( ،)1ؾهٍٚت اهلل أظيؿ وأجنيؾ وأـنيز
ََ
محتل َوش ًَ ُْ ٝـ َُّؾ َ ْ
شٌحٕٚف مـ صٍٚت ادخِقؿغ.
ومـ ذفؽ صٍ ٜافوحؽ ،يَقل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :يوحؽ اهلل إػ رجِنيغ يَتنيؾ أحنيدمه ٚأخنير:
مًنيِام ذم ؿتنيٚل ؾَتنيؾ
ـٚؾر فَنيل
ً
ـالمه ٚيدخؾ اجلْٜش ،جٚء بٔٚن ذا ذم افٍِظ أخر أن أحد ذيـ افرجِغ ٌ
ظز
ادًِؿ :ؾدخؾ
افُٚؾر
أيو ٚذم شٌٔؾ اهلل ّ
ادًِؿ اجلْ َ ٜصٓٔدًً ا ،ثؿ َم َّـ اهلل تًٚػ ظذ افُٚؾر ذا ؾٖشِؿ ؾ َُتِؾ ً
ُ
َ
ُ
ّ
وجؾ ؾهٚر صٓٔدًً ا :ؾٚجتّع افَٚتؾ وادَتقل ذم اجلْ ،ٜؾٔوحؽ افرب إػ ذيـ افرجِغ افذيـ يًِنيؿ ظنيالم
ـٚؾرا وـٚن ظذ أصد م ٚيُقن مـ افٌٌوٚء هلذا افذي ؿتِف ثنيؿ
افٌٔقب خزمه ٚوحٚهلام ،افَٚتؾ حغ ؿتؾ ـٚن ً
دى اهلل ذا افَٚتؾ ؾٖشِؿ وبذل ًٍٕف ذم شٌٔؾ اهلل حتك ُؿتِ َؾ ؾِحؼ بٖخٔف بًد أن أشِؿ وصٚر صنيٓٔدًً ا مثِنيف
ِ
مًِام ،ؾٚجتًّ ٚبف ب٘ذن اهلل
ـٚؾرا ثؿ ُؿتؾ ً
ؾٔوحؽ افرب شٌحٕٚف ٕٕف يًِؿ خزمه ٚشٌحٕٚف وأن أحدمهَ ٚؿتؾ ً
ظز ّ
أيو ٚؾٔف أـثر منيـ حنيدي ،ٞوافٍنيرح ؾٔنيف أـثنير منيـ
وجؾ إفٔٓام ،وافوحؽ ً
تًٚػ ذم اجلْ ،ٜؾٔوحؽ اهلل ّ
وافًالم ،وردت ؾٔٓ ٚأحٚدي ٞصحٔح ٜظْف
حدي ،ٞـِٓ ٚوردت بٖحٚدي ٞصحٔح ٜثٚبت ٜظْف ظِٔف ّ
افهالة ّ
وافًالم مم ٚيدل ظذ ثٌقت ذه افهٍٚت.
ظِٔف ّ
افهالة ّ

ومـ ذفؽ افًج« ،ٛظج ٛربْ ٚمـ ؿْقط ظٌٚده و ُؿ ْر ِ
أيو ٚذم افرب شنيٌحٕٚف وتًنيٚػ
ب ِؽ َ ِرهش ،افًجً ٛ

فٔس ـٚفًج ٛذم ادخِقق ،إٔ ٝتًج ٛمـ أصٔٚء ـثرة ٕٕؽ دمِٓٓ ،ٚدمِٓٓ ٚثؿ ترا  ٚؾتتًج ٛمْٓ ،ٚتًّع
( )1إظراف.156 :
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بٖصٔٚء ثؿ إذا رأيتٓ ٚتًجٌ ٝمْٓ :ٚفَْص ظِّؽُ ،ذا اخلِؼ ،أم ٚظجني ٛافنيرب شنيٌحٕٚف ؾِنئس ٕٚصني ًئ- ٚ
ظز ّ
وجؾ فف افًِؿ افذي ٓ يًنيزب ظْنيف مثَنيٚل ذرة ذم افًنياموات وٓ ذم
حٚصٚه تًٚػ  -مـ مثؾ ذا ،افرب ّ
ّ
وجنيؾ ظنيذ مني ٚئِنيؼ بنيف ،وظجنيٛ
ظنيز
إرض ،ؾِٔس ظج ٛاخلٚفؼ مثؾ ظج ٛادخِقق ،ؾًج ٛافنيرب ّ
ـثرا منيـ ظجٌْني ٚيْننيٖ منيـ
ادخِقق ظذ م ٚئِؼ بف ،ؾِٔس افًجٕٚ ْٚ ٛص ًئ ٚظـ جٓؾ حٚص ٚهلل تًٚػٕ ،ن ً
أمرا مـ إمقر ؾتتًج ٛمْف فَْص ظِّْ ٚوؿِ ٜظِّْني،ٚ
مٍٚجٖتْ ٚبٚفقءًٕ ،ج ٛمـ ذا إمرٖٕ ،يت وٕرى ً
ؾ٘ذا رأيْٚه ظَٔ ًًٕٚ ٚت ًَ َّج ٌْْ ،ٚأم ٚافرب شٌحٕٚف تًٚػ ؾِٔس ظجٌف ظج ٛمـ ظزب ظْف افقء ثؿ َظِِ َّ ُف! بنيؾ نيق

ظج ٛئِؼ بجالفف وظيّتف« ،ظج ٛربْ ٚمـ ؿْقط ظٌٚدهش ؿْقط افًٌٚد صدة افٔنيٖس ،يئًنيقا منيـ أمنير منيـ
ب ِؽ َرهش بُن افٌغ وؾتح افٔٚء ،أي و ُؿ ْر ِ
إمقر «و ُؿ ْر ِ
ب تٌٔره شنيٌحٕٚف وبحّنيده« ،يْينير إفنئُؿ ْأزفنيغش
إَ ْزل ق افؤؼ« ،ؿْىغش ؾٔيؾ يوحؽ يًِؿ أن ؾرجُؿ ؿري ٛشٌحٕٚف وبحّنيده ،افنيرب شنيٌحٕٚف يًِنيؿ
افٌٔ ،ٛويًِؿ شٌح ٕٚف أن ؾرج ٗٓء افًٌٚد ؿريني ،ٛوافًٌنيٚد ٕهننيؿ ٓ يًِّنيقن افٌٔني ٛوؿًنيقا ذم افٔنيٖس
وافَْقط ،ؾٔوحؽ ّ
افٍنيرج
ظالم افٌٔقب ٕٕف يًِؿ أن ؾرجٓؿ شٖٔيت ؿري ًٌ ٚجدًً ا ،وفق ـٚن افًٌٚد يًِّقن أن َ
ً
افٍرج شُٔقن ؽدًً ا م ٚؿْىقا ،فُْٓؿ ؿْىقا ٕهنؿ طْقا أن نيذا نيق احلنيٚل افنيذي
مثال ق آخر ذا افْٓٚر أو َ
شًٔتّرون ظِٔف ،افرب يًِؿ أهنؿ جلِٓٓؿ بٚفٌٔ ٓ ٛيدرون أن ؾرجٓؿ ؿري :ٛؾٔونيحؽ شنيٌحٕٚف وتًنيٚػ
أيوني ٚنيذا احلنيدي ٞدل ظنيذ
افٍرج ؿري ،ٛيْير إفُٔؿ أزفغ ؿْىغ ؾٔيؾ يوحؽً ،
ٕٕف َّ
اشّف يًِؿ أن َ
ظز ُ
افوحؽ ودل ظذ افًج ،ٛيًِؿ أن ؾرجُؿ ؿري.ٛ
وذـر بًده حدي ٓ« ٞتزال جْٓؿ ُيَِك ؾٔٓٚش ًٕٖل اهلل افًٚؾٔ ٜوافًالم ،ٜيًْل ُيَِك ؾٔٓ ٚأ ُِٓ ،ٚيرمقن
رم ًًٖٕٔ ،ٚل اهلل افًٚؾٔ ٜوافًالم ،ٜو ل تَنيقل ( :نيؾ منيـ مزينيد) ،وؿنيد وظنيدت بنيٚدألًٕ ،نيٖل اهلل افًٚؾٔنيٜ
وافًالم ،ٜـام ذم احلدي« ٞاح َتَج ِ
ظع مِٗ ٚش ،ؾٚهلل تًٚػ شنئّأل اجلْنيٜ
 ٝاجلْ ُٜ
ْ َّ
ُ
وافْٚرش وذم آخره «وفُُِٔام َّ
وشّٔأل افْٚر ،ؾ٘ذا أفَل ؾٔٓ :ٚتَقل :ؾ مـ مزيد ،ثؿ يَِك ؾًٖٕٔٓ - ٚل اهلل افًٚؾٔني ٜوًٕنيقذ بنيٚهلل أن ُٕنيقن
مْٓؿ  -تَقل :ؾ مـ مزيد ،اهلل تًٚػ وظد  ٚأن متتِئ ،ووظد اهلل ٓ يتخِػ ،ؾٔوع رب ِ
افً َّزة ،ؿقفنيف :رب
افً َّزة أي صٚحِ ٛ
افً َّزة صٍ ٜمـ صٍٚتف تًٚػ ،ؾرب ِ
افً َّزةِ ،
ِ
افً َّزة ،افرب يىِؼ ظنيذ افهنيٚح ،ٛرب افٌٔنيٝ
افً َّزة شٌحٕٚف وتًٚػ« ،حتك يونيع رب ِ
افً َّزة ق ذو ِ
صٚح ٛافٌٔ ،ٝرب ِ
افً َّنيزة ؾٔٓني ٚرج َِنيفش شنيٌحٕٚف وذم
رواي« ٜظِٔٓ ٚؿدمفش ؾْٔزوي بًوٓ ٚظذ بًض ،اهلل أـز ،ؾْٔزوي بًوٓ ٚظذ بًض أي دمتّع أضراؾٕٓ ،ٚن
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ظز اشّف وتَدس وتًٚػ ،ؾتَقل :ؿط ،ؿط ،ؿنيط مًْ ٚني ٚحًنيٌل
افرب شٌحٕٚف ؿد ووع ؾٔٓ ٚؿد َمف افًئَّّ ٜ
وأيو ٚمم ٚيٖيت بًّْك حًٌل وئٍُْل ؿد ؿد ،ؾٕ٘ؽ إذا أردت مـ أحد أن يتقؿػ ظـ أمر تَقل فنيف:
ئٍُْلً ،
اشّف ،ؾْٔزوي بًوٓ ٚظذ بًض ،ؾتَقل :ؿط ؿط ئٍُْل ،ؾتّتِئ
ؿد ؿد ،يًْل يٍُل حًٌؽ ،ؾِّٔٗ َّ ٚ
ظز ُ
افُػ.
َّ
 ًٕٖل اهلل افًٍق وافًٚؾٔ ،- ٜوتىِٛومـ ذفؽ حدي ٞافْداء ،يَقل اهلل تًٚػ« :ي ٚآدمش واوح إٔف ؾٔف ٕنيداء ،وإٔنيف يُنيقن بحنيرف وصنيقت،
ؾَٔقل :فٌٔؽ وشًديؽ ،ؾْٔٚدي ،ذا دفٔؾ ظذ أن ـالم اهلل تًٚػ مْف م ٚق ٕداء ،ـام ؿٚل تًنيٚػَ ﴿ :و َََٕ ٚد ْيََْنيُ ٚه
قر ْإَ ْيّ ِـ﴾( ،)1ومْف م ٚيُقن ٕجٚء ﴿ َو َؿر ْبََُْ ٚه َٕ ِ
 ٛاف ُّى ِ
ِم ْـ َجِ ِٕٚ
َج ًّٔ ،)2(﴾ٚوؿِْ :ٚإن افْداء يُقن افُنيالم منيـ
َّ
َ
ُب ًْد ،وافْجٚء يُقن افُالم مـ ُؿ ْرب ،ؾَٔقل« :يني ٚآدم ،ؾَٔنيقل :فٌٔنيؽ وشنيًديؽش ؾْٔنيٚدي  -أي افنيرب -
بهقت يًًّف  -ذم حدي ٞآخر يًًّف مـ َب ًُدََ ـام يًًّف مـ َؿ ُر َبٕ ،ن صقت اهلل تًٚػ ٓ ُيَٚرن بهقت
ادخِقق وٓ ُيَٚس ظِٔف ،تَدم ُ
بٔٚن َم ْـ َب ًُ َدَ يًّع ـام يًّع َم ْـ َؿ ُنير َب ،وأن نيذا ٕن وصنيػ اهلل تًنيٚػ ٓ
يَٚس بقصػ ادخِقق ،ؾْٔٚدي بهقت  -ذا افن ٚد  -أن ـالم اهلل تًٚػ بهقت ،وهلذا شّع  -ـام ؿِْ- ٚ
وافًالم ،ؾْٔنيٚدي بهنيقت :إن
شّع مقشك ـالم اهلل ٕٕف بهقت ،شّع اخلىٚب ورد اجلقاب ظِٔف ّ
افهالة ّ
اهلل يٖمرك أن خترج مـ ذريتؽ بً ًث ٚإػ افْٚر ًٖٕ -ل اهلل افًٚؾٔ - ٜيَقلِ :م ْـ ـؿ؟ ؾَٔقل :مـ ـؾ مئني ٜتًنيًٜ
جدً ا ،ويدخؾ افْٚر ظًٔ ٚذا بٚهلل تًنيً ٜوتًنيًقن
وتًًقن ًٖٕ -ل اهلل افًٚؾٔ ٜوافًالمٕ ،- ٜن أ ؾ افْٚر ـثر ً
ويْجق واحد.
أيو ٚؾٔف إثٌنيٚت افُنيالم ،وتَنيدم ٝافْهنيقص
ثؿ ذـر حدي« ٞم ٚمُْؿ مـ أحد إٓ شُِّٔف ربفش ذا ً
ظز ّ
وجؾ ﴿ َؾ َٖ ِج ْر ُه َح َّتَّك َي ًْ َّ َع َـ ََال َم اهللَِّ﴾( ،)4وؾٔنيف
قشك َت ُِِْْ ًٔام﴾( ،)3وؿقفف ّ
افداف ٜظذ افُالم ﴿ َو َـ َِّ َؿ اهللَُّ ُم َ
دٓف ٜظذ أن اهلل تًٚػ شُِٔؿ ـؾ واحد مْ ،ٚفٔس بْٔف وبْٔف ترمجٚن ،فٔس ْٚك مـ يسجؿ بغ افنيرب وبنيغ
ظٌده ،ادسجؿ ق مـ يَْؾ افُالم مـ فٌ ٜإػ فٌ ،ٜبؾ شُِٔؿ اهلل تًٚػ ظٌٚده مجٔ ًً ،ٚومـ ظئؿ صنيٍٚت اهلل
تُِٔؿ نيذا ظنيـ نيذا ،منيرة أخنيرى ٕن
شٌحٕٚف وبحّده إٔف يُِؿ افًٌٚد مجٔ ًً ٚوٓ ينٌِف شٌحٕٚف وبحّده
ُ
( )1مريؿ.52 :
( )2مريؿ.52 :
( )3افًْٚء.164 :
( )4افتقب.6 :ٜ
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وصػ اهلل ٓ يَٚس ،وهلذا جٚء ظـ ابـ ظٌٚس ريض اهلل ظْٓام إٔف ُشئِؾ ـٔػ يُِؿ اهللُ تًٚػ افًٌَ ٚد و ؿ ـثر
مرة واحدة؟ ؿٚل :ـام إٔف يًنيّع دظنيٚء ؿ مجٔ ًًني ،ٚافًٌنيٚد يرؾًنيقن
مرة واحدةٕٕ ،ف يُِّٓؿ شٌحٕٚف وتًٚػ ّ
ّ
افدظٚء ذم وؿ ٝواحد مثؾ مقؿػ ظرؾ ٜظذ شٌٔؾ ادثٚل يوؿ ماليغ افْنيٚس و ُنيذا ذم أوؿنيٚت افهنيِقات
اجلؿ ،وذم ادًجد ادَٚرب مثِف وادًٚجد إخنيرى
افتل تُقن متَٚرب ،ٜوؿد يُقن ذم ادًجد افقاحد افًدد ّ
ّ
ظز ّ
وجنيؾ ؾنيال يننيتٌؾ شنيٌحٕٚف
ظنيز
وجؾ ،أفقف بؾ ماليغ تدظق اهلل ّ
ؾتُقن صالهتؿ متَٚرب ٜؾٔدظقن اهلل ّ
وتًٚػ بدظٚء ذا ظـ ذا ،بؾ ُئط شٌحٕٚف بٖدظٔتٓؿ مجٔ ًً ،ٚؾٔجٔ ٛذا ويٗخر دظٚء ذا ويرد دظنيٚء نيذا
فًِّف شٌحٕٚف وتًٚػ بدظٚء ـؾ واحد مْٓؿ بٌِٚهتؿ وبنيٚختالف حٚجنيٚهتؿ شنيٌحٕٚف وبحّنيده ،هلنيذا َٕنيقل
زم ويًنيخط،
افًََّّْ :ٜوٓ يَٚس بخَِف ،ادخِقق ٓ يُّـ أن ُئط ،بؾ ادخِقق يتني ّ
داحلام ـام ؿٚل أ ؾ ُّ
وَٕقل ً
إذا ـِّف اثْٚن يٌو ٛظذ افثٚين ،يَقل :ـٔػ تريدين أن أشّع مْؽ وإٔ ٚأشّع مـ ذا ،إٔ ٝأن تننيقش
ظع ،م ٚأشتىٔع أن أر ّـّز مع إول حتك تٖيت وتُِّْل إٔ ٝثؿ يُِّْل ثٚف !ٞإٔ ٚم ٚأشنيتىٔع أن أشنيتقظ،ٛ
َّ
ذا ذم ا دخِقق ،أم ٚذم وصػ اخلٚفؼ شٌحٕٚف وتًٚػ ؾُام يًّع اداليغ دؾً ٜواحدة ؾٕ٘ف شٌحٕٚف يُِّٓنيؿ
هيع ِْ
احل ًَ ِ
ٚب﴾(ُ ،)1يٚش ٛاخلالحلؼ مجٔ ًً ٚشٌحٕٚف وتًٚػ مرة واحنيدة ،وٓ
دؾً ٜواحدة وُيٚشٌٓؿ ﴿ َو ُ َق َ ِ ُ
ينٌِف حًٚب ذا ظـ ذا ،و ذا مم ٚيٌٌْنيل أن يًِنيؿ ـنيام ؿِْني ،ٚظْنيدٕ ٚافَٚظنيدة افًئّنيَ ﴿ ٜفنئس َـ َِّ ْثِِ ِ
نيف
ْ َ
ُ
ر ٌء﴾( ،)2فذا ؿِْ :ٚافوالل وافزٕدؿ ٜوافٍُر وافٌالء يٖيت مـ ؿٔٚس اخلٚفؼ ظذ ادخِقق ،تَقل :ـٔنيػ؟ ٓ
َ ْ
وذم إٔ ٚوذم ادخِقؿغ ،أم ٚذم اخلٚفؼ ؾال تيب هلل تًنيٚػ إمثنيٚل
يُّـ ٓ ،يُّـ أن َٕٔس ٓ ،يُّـ ؾٔؽ ّ
﴿ َؾ َال َت ْ ِ
َي ُبقا هللَِّ ْإَ ْم َث َٚل﴾( ،)3ؾُام إٔف يًّع افدظٚء مـ اداليغ ؾٕ٘ف ُيٚش ٛادالينيغ ويُِنيؿ ادالينيغ وٓ
ينٌِف شٌحٕٚف ذا ظـ ذا ،ؾٓذا يْجق بًد ـالم اهلل و ذا يًٚؿ ٛو ذا ُيًس ظِٔف و ذا ؿد يُقن مـ أ نيؾ
إظراف ؾ ُٔ َٗ َّجؾ ٓ يُقن مـ أ ؾ اجلْ ٜوٓ مـ أ ؾ افْٚر ،ـؾ ٗٓء ُيٚشٌقن وٓ ينٌِف شنيٌحٕٚف وتًنيٚػ
صٖن ظـ صٖن ،ـام إٔف يًِّٓؿ ،يًِؿ أن ذا َظ ِّ َؾ ـذا وـذا ،و ذا َظ ِّ َؾ ـذا وـذا ،وأن نيذا اشنيتحؼ ـنيذا
وـذا ،وأن ذا مـ أ ؾ اجلْ ،ٜوأن ذا مـ أ ؾ افْٚر ،وأن ذا يًٚؿ ،ٛوأن ذا يُقن مـ أ نيؾ إظنيراف،

( )1افرظد.41 :
( )2افنقرى.11 :
( )3افْحؾ.74 :
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افًِؿ هبذ ا افًٌد ظـ افًِؿ بذفؽ افًٌد ،وٓ ينٌِف شٌحٕٚف وتًٚػ دظٚء ذا افًٌد
ؾال ينٌِف شٌحٕٚف وتًٚػ
ُ
ظـ دظٚء ذا افًٌد ،وٓ ينٌِف ـالم ذا افًٌد ظـ ـالم ذا افًٌد ٕٕف ٓ يَٚس خيَِف شٌحٕٚف وتًٚػ.
ظز ّ
وجؾ وتَدم افُالم ظِٔفَ ،ذ َـ ََر ذم رؿٔ ٜادريض ذا افدظٚء «ربْ ٚاهلل افذي
ثؿ ذـر م ٚيتًِؼ
بٚفًِق هلل ّ
ّ
ذم افًامء ،تَدس اشّؽ ،أمرك ذم افًامء وإرض ،ـام رمحتؽ ذم افًامء :اجًؾ رمحتنيؽ ذم إرض ،اؽٍنير
فْ ٚحقبْ ٚوخىٚيٕٚٚش احلقب ق افذٕ ،ٛفُـ إذا اجتّع احلقب واخلىٚي ٚيُنيقن احلنيقب فٌُِنيٚحلر واخلىٚينيٚ
فِهٌٚحلر ،وإذا أضِؼ احلقب ؾٕ٘ف عّع اخلىٚي ٚـِٓ ٚشقاء أـ ٕٝٚصٌرة أو ـٌرة «إٔ ٝرب افىٌٔنيغ ،إٔنيزل
رمح ٜمـ رمحتؽ وصٍٚء مـ صٍٚحلؽش افن ٚد ؿقفف «ربْ ٚاهلل افذي ذم افًنيامءش ،و ُنيذا ؿقفنيف ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف
وش ِّؿ ـام ؿٚل اخلٚرجل« :إهن ٚؿًّ ٜم ٚأريد هب ٚوجف اهللش ًٕٖل اهلل افًٚؾٔ ٜوافًالم ،ٜمني ٚأظجني ٛاخلنيقارج
ٌّل ّ
افهنيالة
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ذم ُفًٚظ ٜدٕٔ ٚدني ٚؿًنيؿ ظِٔنيف ّ
وأؿؾ حٔٚؤ ؿ! يَقل مَد ُم اخلقارج إول فِّْ ّ
وافًنيالم« :أٓ تنيٖمْقين وإٔنيٚ
وافًالم ؿٚل« :اتؼ اهلل ي ٚحمّد ،اظدل :ؾ٘ين ٓ أراك تًدلش ؾَٚل ظِٔف ّ
افهنيالة ّ
ّ
ظز ّ
وجؾ ظذ وحٔنيف وٓ تنيٖمْقين ظنيذ
أمغ مـ ذم افًامء ،يٖتْٔل خز افًامء
صٌٚح ٚومًٚءش يًْل َأ ِمََِْْل اهللُ ّ
ً
ذا احلىٚم!! «أٓ تٖمْقين وإٔ ٚأمغ مـ ذم افًامءش ذا افن ٚد ،ـَقفف «ربْ ٚاهلل افذي ذم افًامءش و ُذا ؿقفف
ّ
وافًالم بٖن
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ذم احلدي« ٞواهلل ؾقق افًرش و ق يًِؿ م ٚإٔتؿ ظِٔفش ،أخز ظِٔف ّ
افهالة ّ
بغ إرض وافًامء افدٕٔ ٚمًرة مخًّئَ ٜشََْ ،ٜوبغ افًامء افدٕٔ ٚوافتل تِٔٓ ٚمخًّئ ،ٜو ُنيذا افتنيل تِٔٓني،ٚ
َٚن ظر ُصف ظ َذ ادَْ ِ
نيٚء﴾( )1مًنيرة مخًنيّئٜ
وبغ افًامء افًٚبً ٜوبغ افٌحر  -ادٚء  -افذي ظِٔف افًرش ﴿ َو َـ َ َ ْ ُ َ
َشََْ ،ٜوبغ ادٚء وافًرش مخًّئَ ٜشََْ ،ٜواهلل ؾقق افًرش شٌحٕٚف وتًٚػ و ق يًِؿ م ٚإٔتؿ ظِٔف ،يًْل و نيق
شٌحٕٚف ذم ظِٔٚحلف افًئّ ٓ ٜيًزب ظْف رء مم ٚإٔتؿ ظِٔف حتك مم ٚتقشنيقس بنيف افهنيدورَ ﴿ ،و َف ََنيدْْ َخ َِ َََْْنيٚ
ِ
ِ
ِْ
ٚح َ
اإل ْٕ ًَْ َ
نيذ ُرو ُه﴾( ،)3ؾنيال خيٍنيك
ٚن َو َٕ ًْ َِ ُؿ َمُ ٚت َُق ْش ِق ُس بِف َٕ ٍْ ًُ ُف﴾(َ ﴿ ،)2وا ْظ َِ ُّقا َأ َّن اهللََّ َي ًْ َِ ُؿ َمِ ٚذم َأ ْٕ ًٍُ ُُ ُْؿ َؾ ْ
ظِٔف رء ،و ق شٌحٕٚف وتًٚػ ؾقق افًاموات ظذ ظرصف مًتق شٌحٕٚف ،و ُذا ؿقفف فِجٚري« ٜأينيـ اهلل؟ش
وافًنيالم:
ؿٚف :ٝذم افًامء ،اجلٚري ٜذه أراد مًٚوي ٜبـ احلُؿ ريض اهلل ظْف أن يًتَٓ ،ٚؾَٚل ظِٔنيف ّ
افهنيالة ّ

( )1قد.7 :
( )2ق.16 :
( )3افٌَرة.235 :
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«احلتْل هبٚش شٖهل ٚشٗآن حتك يًرف ؾ ل مٗمْ ٜفتًتؼ ،ؿٚل« :أيـ اهلل؟ش ؿٚفني :ٝذم افًنيامء ،ؿنيٚل« :منيـ
وافًنيالم،
إٔٚ؟ش ؿٚف :ٝرشقل اهلل ،ؿٚل« :أظتَٓ ٚؾ٘هن ٚمٗمْٜش ٕهن ٚظرؾ ٝرهب ٚوظرؾ ّٚٓٔ ٌٕ ٝظِٔنيف ّ
افهنيالة ّ
وافًالم ظذ ذفؽ.
ؾٖؿر  ٚرشقل اهلل ظِٔف ّ
افهالة ّ
افن ٚد «اهلل ذم افًامءش َّ
ظز ّ
وجؾ ،ؾنيٚهلل ؾنيقق افًنياموات
وذـر حدي« ٞأؾوؾ اإليامن أن تًِؿ أن اهلل مًؽ أيْام ـْٝش مًٔ ٜاهلل ّ
شٌحٕٚف وتًٚػ و ق مع ظٌٚده ٓ يًزب ظْف مثَٚل ذرة ذم افًاموات وٓ ذم إرض ،وؿِْ :ٚإن ادَ ًِ َّٕٔ ٜقظنيٚن:
مً ّٔ ٜظٚم ٜو ل مً ّٔ ٜإحٚض ٜبٚجلّٔع مـ مًِؿ وـٚؾر ورض ٛويٚبس وم ٚذم افًاموات وم ٚذم إرض :ؾني٘ن
اهلل حمٔط بف ،وافْقع افثٚين ادَ ًِ َّٔ ٜاخلٚص ٜو ل افتل تَتيض افْكة وافتٖئد ،و ل خٚص ٜبٚدٗمْغ ﴿إِ َّن اهللََّ َم َع
ِ
ظز ّ
ذـنيره،
ا َّف ِذي َـ ا َّت ََ ْقا﴾( ،)1وؿقفف ّ
وجؾ دقشك و ٚرون ﴿إِ ََّّْٕل َم ًَ ُُ َُام َأ ْش َّ ُع َو َأ َرى﴾( )2إػ آخره مم ٚتَدم ُ
افن ٚد ؿقفف (أؾوؾ اإليامن أن تًِؿ أن اهلل مًؽ أيْام ـْ )ٝأن ترؿ ٛاهلل شٌحٕٚف ،شقاء ـْني ٝذم َب ٍّنير أو ذم
بحر أو أؽَِ ٝظذ ًٍٕؽ افٌٚب أو خرج ٝخٚرج افٌالد وٓ يًرف بؽ أحد مـ أ ؾ تِؽ افٌالد :أن تًِؿ
ظز ّ
وجؾ ٓ ئٌ ٛظْف رء ،ؾٓذا أؾوؾ اإليامن أن تراؿٛ
أن اهلل مًؽ ،وإٔف إن ؽٚب ادخِقؿقن :ؾ٘ن افرب ّ
اهلل تًٚػ ،أن تًِؿ أن اهلل مًؽ حٔثام ـْ.ٝ
ثؿ ذـر حدي« ٞإذا ؿٚم أحدـؿ إػ افهالة :ؾال يٌهؼ ِؿ ٌَؾ وجٓفش يًْل ٓ عقز  -ظًٔ ٚذا بٚهلل  -أن يتٍؾ
اإلًٕٚن و ق يهع أمٚمف ،ؾٓذا حمرم وٓ عقز ،وٓ ظـ ئّْفٕ ،ن ظـ ئّْف مِ ًًُ ،ٚوفُـ ظـ يًٚره ،يتٍنيؾ
ظـ يًٚره ،و ذا ؿى ًً ٚذم ادًٚجد ذم ادقاوع افتل تُقن ً
مثال مـ احلهٌٚء وإذا مل يتٖذى هب ٚأحد ،ؾَد تُقن
مـ احلهٌٚء ومـ افساب ـٚدًٚجد افَديّ ٜؾٔتٍؾ :ؾُّٔـ أن يدؾْٓ ٚذم مثؾ ذا احلٚل ،وٓ يُنيقن نيذا ذم
ادًٚجد ادٍروصٕ ،ٜن ادًٚجد ادٍروص ٓ ٜيتٖتك ؾٔٓ ٚذا ،يٌَك ؾٔٓ ٚذا إذى ،وٓ ظـ ئّْف وفُـ ظنيـ
وافًالم ؿٚل« :أو فَٔؾ ُذا ،ؾٖخذ ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف
يًٚره أو ُت ٝؿدمف ،ذم افٍِظ أخر أخز ظِٔف ّ
افهالة ّ
وش ِّؿ ضرف ثقبف وتٍؾ ؾٔف ودفُفش ،ادٓؿ أن ٓ يتٍؾ أمٚمفُ ٓ ،يؾ ذاِ ،مل َ؟ ٕن اهلل ِؿ ٌَنيؾ وجٓنيف ،إذا ّ
صنيذ
افًََّّْ ٜو ق حمنيؾ إمجنيٚع أ نيؾ
ادهع أؿٌؾ اهللُ تًٚػ ظِٔف ،ؾٚهلل تًٚػ ـام تَدم ذم ٕهقص افَرآن وذم ٕهقص ُّ
افًََّّْ ٜأن اهلل تًٚػ ذم افًامء ،وفُْف شٌحٕٚف وتًٚػ ُي ٌَْؾ ظذ ادهع شٌحٕٚف وبحّده إذا ق ّ
صذ و ذا منيـ
ُّ
( )1افْحؾ.128 :
( )2ضف.46 :
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ؿدْ ِر  :ٚؾ٘ن اهلل تًٚػ ُي ٌَْؾ ظذ ادهع ،ؾ٘ذا أؿٌؾ اهلل تًٚػ ظِٔف ؾال ُينيؾ وٓ عنيقز وٓ
ؾوؾ افهالة وظئؿ ْ
يًقغ بتً ٚتً ٚأن يتٍؾ ِؿ ٌَؾ وجٓف ،وفٔس مًْك ذفؽ أن اهلل بغ افًٌد وبغ اجلدار ،ٓ ،فٔس ذا ق ادنيراد ،بنيؾ
ظز ّ
وجؾ ذم افًامء ويٌَؾ ظذ ظٌده شٌحٕٚف وتًٚػ ـام ئِؼ بجالفف وظيّتف.
اهلل ّ
ثؿ ذـر احلدي « ٞافِٓؿ رب افًاموات افًٌع ورب افًرش افًئؿ ،ربْ ٚورب ـنيؾ رء ،ؾنيٚفؼ احلنيٛ
ِ
ذ ٍٕز ،ومـ ذ ـؾ دا ّبني ٜإٔني ٝآخنيذ بْٚصنئتٓ،ٚ
وافْقىُ ،مْْْزل افتقراة واإلٕجٔؾ وافَرآن ،أظقذ بؽ مـ ّ
افًََّّْ ٜفَِرآن ـام ؿِْ ،ٚتَدم أن أؾوؾ تًٍنير ٓ يُّنيـ أن
إٔ ٝإول ؾِٔس ؿٌِؽ رءش ٓحظ أن تًٍر ُّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،أؾوؾ افتٍٚشر تًٍر افرشقل ّ
يُقن أؾوؾ مـ تًٍر رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ،
غ فَِِّْ ِ
ؿٚل تًٚػَ ﴿ :و َأ ْٕ َْز ْفََْ ٚإِ َف ْٔ َؽ ؟
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ذم مَٚم بٔنيٚن
افذ ْـ َْر فِ ُت ٌَ ؟ َ
َّٚس َم ُٕ ٚ؟ُز َل إِ َف ْٔ ِٓ ْؿ﴾( ْٚ ،)1افَّْ ّ
ذه إشامء ،إٔ ٝإول ؾِٔس ؿٌِؽ رء ،فٔس ؿٌؾ اهلل بتً ٚتً ٚأي رء ٕن فف إوفٔ ٜادىَِ ،ٜوأوفٔتف تًنيٚػ
فًٔ ٝمًٌقؿ ٜبًدم ،هلذا إُٔر أ ؾ افًِؿ أن يىِؼ افَديؿ ٕن افَديؿ يُقن مًٌق ًؿ ،ٚـام ؿٚل تًٚػَ ﴿ :أ ْْٕني ُت ُْؿ
ٚؤ ُـ ُُؿ ْإَ ْؿدََ ُم َ
قن﴾( ،)2آبٚؤٕ ٚإؿدمق ن ؿٌِٓؿ آبٚؤ ؿ إؿدمقن ،وؿنيٌِٓؿ أجنيدادٕ ٚإؿنيدمقن ،وهلنيذا ٓ
َوآ َب ُ
وافًنيالم:
ٌَّل ظِٔف ّ
افهنيالة ّ
يىِؼ ظذ اهلل ؿديؿ ،ؾًّٔك شٌحٕٚف وتًٚػ بٕٚول« ،إٔ ٝإولش إول ب َّْٔف افَّْ ّ
«إٔ ٝإول ؾِٔس ؿٌِؽ رءش« ،وإٔ ٝأخر ؾِٔس بًدك رءش فٔس بًنيد اهلل تًنيٚػ رء ،اهلل تًنيٚػ نيق
افٌٚؿل وحدهُ ﴿ ،ـ ُُّؾ مـ َظ ََِٔٓ ٚؾ ٍ
نيال ِل َو ْ ِ
اجل َ
ٚنَ ،و َي ٌْ ََنيك َو ْجني ُف َر ؟ب َ
ْنيرا ِم﴾( ،)3ؾني٘ذا أراد اهلل شنيٌحٕٚف
َ ْ َْ
اإل ْـ َ
نيؽ ُذو ْ َ
وبحّده إهنٚء ذه افدٕٔ ٚمٚت ـؾ إحٔٚء ومل يٌؼ إٓ ق ،ؾهٚر نيق افٍنيرد ـنيام ـنيٚن ً
أوٓ صنيٚر نيق افٍنيرد
آخرا ،ؾٓق إول ؾِٔس ؿٌِف رء ،و ق أخر ؾِٔس بًده رء ،ؿٚل تًٚػُ ﴿ :ـ ُُّؾ َم ْـ َظ َِ ْٔ َٓنيٚ
شٌحٕٚف وتًٚػ ً
ٍ
اجل َال ِل َو ْ ِ
اإل ْـ َْرا ِم﴾ ؾٓق أخر ؾِٔس بًده شٌحٕٚف وتًٚػ رء ،ثؿ ؿنيٚل« :وإٔنيٝ
َؾٚنَ ،و َي ٌْ ََك َو ْج ُف َر ؟ب َؽ ُذو ْ َ
افًِق ـنيام ذم حنيدي ٓ« ٞتنيزال
افي ٚر ؾِٔس ؾقؿؽ رءش ٕص سيح جدًً ا ذم ظِق اهلل تًٚػ ،افيٓقر مًْٚه
ّ
ضٚحلٍ ٜمـ ذه إُ َّم ٜط ٚريـش أي أهنؿ يً ُِقن مـ شنيقا ؿ ،وؿنيٚل تًنيٚػ ذم خنيز ينيٖجقج ومنيٖجقجَ ﴿ :ؾ َنيام
اش َت َىُ ٚظقا َف ُف َٕ َْ ًٌ ،)4(﴾ٚؾِؿ يًنيتىًٔقا أن ييٓنيروه أي أن يًِنيقه ويرتًٍنيقا ظِٔنيف،
اش َىُ ٚظقا َأ ْن َي ْي َٓ ُرو ُه َو َمْ ٚ
ْ
( )1افْحؾ.44 :
( )2افنًراء.76 :
( )3افرمحـ.27 ،26 :
( )4افُٓػ.97 :
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ؾٚفي ٚر ق افًٚيل افذي فٔس ؾقؿف رء ،إٔ ٝافي ٚر ؾِٔس ؾقؿؽ رء ،وإٔ ٝافٌٚضـ ؾِٔس دوٕنيؽ رء،
مـ جٓ ٜاإلحٚض ،ٜؾٕ٘ف حمٔط بُؾ رء شنيٌحٕٚف وتًنيٚػ ،ؾهنيٚرت نيذه إشنيامء :آشنيامن إوٓن إول
اشّف فٔس ؿٌِنيف أحنيد وفنئس بًنيده
وأخر يتًَِٚن بٚفزمٚن ،وافي ٚر وافٌٚضـ يتًَِٚن بٚدُٚن ،ؾٚفرب َّ
ظز ُ
جؾ ذم ُظ َ
أحد شٌحٕٚف وبحّده ،و ُذا فٔس ؾقؿف أحد وفٔس دوٕف أحد شٌحٕٚف َّ
نياله« ،إٔني ٝإول ؾِنئس
ؿٌِؽ رء ،وإٔ ٝأخر ؾِٔس بًدك رء ،وإٔ ٝافي ٚر ؾِٔس ؾقؿؽ رء ،وإٔ ٝافٌنيٚضـ ؾِنئس دوٕنيؽ
رءش ،ثؿ ذـر ذا افدظٚء ،بًد ذا افتًئؿ افًئؿ هلل ؿٚل« :اؿض ظْل افديـش ٕمر افدََّّ ْيـ وثِ ََِِف وصنيدتف،
ؾًٖل اهلل ذه إشئِ ٜافًئّ ٜهبذه إشامء وهبذه افهٍٚت ً
شٚحلال اهلل تًٚػ أن يَيض ظْف افنيديـ وأن ئٌْنيف
افدَّ ْيـ وظذ أن ذا افتقشؾ افًئؿ هبذه إشامء وافهٍٚت يًنيقغ وٓ بنيٖس
مـ افٍَر ،و ذا يدل ظذ صدة َّ
نيٗ ؟م َـ اهللُ روظ َتَنيؽ،
أمرا دٕٔق ًي ،ٚـَوٚء افديـ أو أن تىِ ٛبف صنيٍٚء مرونيؽ أو أن ُي َ
بف وحًـ أن تىِ ٛبف ً
وٕحق ذفؽ ،ـؾ ذا ٓ إصُٚل ؾٔف ،تدظق اهلل تًٚػ بٖمر افدٕٔ ٚوأخرة م ًً.ٚ
دَّ ٚرؾع افهحٚب ُ ٜريض اهلل ظْٓؿ أصقاهتؿ بٚفذـر ،افذـر ٓ يٌٌْل أن ُيرؾنيع افهنيقت بنيف إٓ ذم ادنيقاضـ
افًنيْـ افتنيل تُنيٚد متنيقت
افًالم نيذا منيـ ُّ
افًالم ،بًد ّ
افتل ورد ؾٔٓ ٚرؾع افهقت ،مثؾ افتٌِٔ ٜومثؾ بًد ّ
رؾع افهقت ،ضٌ ًً ٚفٔس صديدًً ا يًْل بحٔ ٞإٔف صنيٚخ ،ٛفُنيـ إذا صنيٚر ـنيؾ
افًالم يؼع ُ
فألشػ ،بًد ّ
افًالم إػ آخنيره ،نيذا
افًالم ومْؽ ّ
واحد يًتٌٍر يَقل :أشتٌٍر اهلل ،أشتٌٍر اهلل ،أشتٌٍر اهلل ،افِٓؿ إّٔ ٝ
و ذا وافذي ذم آخر ادًجد وافذي ذم وشىف يُقن ْٚك ارتٍٚع فِهقت ،فذا ـٚن افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ
ّ
ٌَّل ّ
وجنيؾ
ظنيز
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ بٚفتٌُر ،افْٚس مـ خٍِف يٌنيدؤون ذم ذـنير اهلل ّ
يًرؾقن إَوٚء صالة افَّْ ّ
ٌَّل ّ
ؾ ًُِٔؿ إٔف إتٓك ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ـنيٚن يَنيقل
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ مـ افهالة ،وروى افنٚؾًل أن افَّْ ّ
افًالم ،وذم افٌخٚري أن ؟
افًنيالم زمنيـ ابنيـ
افذ ْـْر بًد ّ
بهقتف إظذ ،يًْل إٔف ـٚن يرؾع صقتف بٚفذـر بًد ّ
افًنيََّّْ ٜوؿ ِّني ،ٝوٓ يًْنيل ذفنيؽ
جل ،ٜفُـ خٍت ٝذه ُّ
جل ،ٜؾٍل افهقت ّ
افزبر ذم ادًجد احلرام ـٚن هلؿ بف َ َّ
افك اخ وافهٔٚح افنديد بٚفذـر ٕن ذا ؽر مؼوع ،وفُـ يُقن بٚفقوع افذي ذـرٕ ،ٚأم ٚبَٔ ٜإذـنيٚر
ؾٕٚصؾ أن تُقن بٌر صقت رؾٔع ،حتك افَرآن ٓ يؼع اجلٓر بف ظذ مـ يَرآ ،ؾٖٕ ٝتَرأ وأخنيقك يَنيرأ:
ؾ٘ذا رؾً ٝصقتؽ ظِٔف ؾ٘ن ذا ينقش ظِٔف ٕٕف ق يَرأ ويْٚجل ربف وإٔ ٝتَرأ وتْٚجل ربنيؽ ،ؾُنيذفؽ
افًََّّْ ٜافدٓف ُ ٜظذ رؾع افهقت ؾٔٓ ٚؾٕ٘ف يرؾع افهقت ـٚفتٌِٔ :ٜيؼع رؾع
احلٚل ،فُـ ادقاوع افتل جٚء ذم ُّ
126

شرح العقيدة الواسطية
للشيخ عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري

افًالم  -بًد افٍراغ مـ افهالة  -وم ٚورد ،أم ٚبَٔ ٜادقاوع ؾٕ٘نيف
افهقت هب ،ٚو ُذا مثِام ؿِْ ٚافذـر بًد ّ
ٓ يؼع رؾع افهقت بف.
أصؿش و نيق افنيذي
وافًالم« :أربًقا ظذ إًٍُٔؿش أمر ؿ بٚفسؾؼ« ،ؾُٕ٘ؿ ٓ تدظقن ّ
ؿٚل ظِٔف اف ّهالة ّ
بهرا ؿري ًٌ ،ٚإن افذي تدظقٕف أؿرب إػ أحنيدـؿ
ٓ يًّع «وٓ ؽٚحل ًٌٚش و ق ؽر احلٚض« ،إٕام تدظقن شّٔ ًًٚ
ً
ظز اشّف ،ؿري ٛممـ ينيذـره ،ؾنيال حٚجني ٜإػ أن تهنئح
مـ ظْؼ راحِتفش شٌحٕٚف وبحّده ،ؿري ٛممـ دظٚه َّ
وترؾع افهقت ،إصؿ افذي ٓ يًّع إٓ بٍُُِ ٜيتٚج إػ أن ُيرؾع افهنيقت ،و ُنيذا افٌٚحلني ،ٛأمني ٚافنيرب
تًٚػ ؾِٔس أصؿ وٓ ؽٚحل ،ٛؾٓق ظذ ظرصف ؾقق شامواتف ومع ذفؽ أؿرب إػ افقاحد مْ ٚمـ ظْؼ راحِتنيف،
افراـ ٛظذ افراحِ ٜظْؼ افراحِ ٜؿري ٛجدًً ا مْف ،ومع ذفؽ ؾٚهلل تًٚػ أؿرب إػ افًٌنيد منيـ ظْنيؼ راحِتنيف،
وفٔس مًْك ذفؽ آختالط  -أن اهلل خمتِط بًٌٚده  ،-بؾ ق أؿرب إػ ظٌٚده و ق ؾقق ظرصف شٌحٕٚف .

127

شرح العقيدة الواسطية
للشيخ عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري

ااْلااحا ااداا ا ا
فا ااأااها الاااا ا ا
ا
يافااا اقفا ااا
اااتاا اا
يثااا ال
االساـااةاااما اناااا ا
اما اواقا ا ا ا
ا
االرابااكاااقا اةاا
إاااثبا ا ا
اتاااا ا
االصا اػ ااتاااا ا

قن ِذم ر ْؤيتِ ِ
ِ
َو َؿ ْق ُف ُف ّ
نيفَ :ؾنيِ٘ ِن
س ْو َن َر َّبُ ُْؿ :ـ ََام ت ََر ْو َن ا ْف ََ َّ َر َف ْٔ َِ َ ٜا ْف ٌَدْ ِر َٓ ت َُوُ ٚم َ ُ َ
صذ اهللَُّ َظ َِ ْٔف وش ِّؿ« :إِ َُّٕ ُْؿ َش َ َ
وهبَ :ٚؾْ ٚؾً ُِقاش .م َّت ٍَ ٌؼ َظ َِٔ ِ
ٍ
نيفَ ،إػ َأم َث ِ
افن ّْ ِ
اش َت َى ًْت ُْؿ َأ ْن َٓ ُت ٌْ َِ ٌُقا َظ َذ َص َال ٍة َؿ ٌْ َؾ ُض ُِق ِع َّ
نيٚل
ْ
َ
ْ
ُ
سَ ،و َص َالة َؿ ٌْ َؾ ُؽ ُر ِ َ
ْ
ِ
قل اهللَِّ َظـ رب ِف :بِام ُخي ِ ِ
ي ٞا َّفتِل ُخي ِ ِ
ٚد ِ
ِذ ِه ْإَح ِ
ِ
اجل َام َظ ُِ ٜي ْٗ ِمْ َ
َٔٓ ٚر ُش ُ
ُنيقن
َ
ْز ؾ َ
َ
افًََّْ ٜو ْ َ
ْز بِفَ ،ؾِ٘ َّن ا ْفٍ ْر َؿ َ ٜافَّْٚج َٔ ََ ٜأ ْ َؾ ُّ
ْ َ؟ َ ُ
ُ

ٔؾ ،و ِمـ َؽ ِر َتُِْٔ ٍ
ِ
ُقن بِام َأ ْخز اهللَُّ بِ ِف ِذم ـِتَٚبِ ِفِ ،مـ َؽ ِر َ ْ ٍ
ِ
ِ
ٔػ َو َٓ َمتْثِ ٍ
ٔؾ.
ُت ِريػ َو َٓ َت ًْى ٍ َ ْ ْ
ْ ْ
بِ َذف َؽ ،ـ ََام ُي ْٗمْ َ َ َ َ
...........................................

ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ متقاترة ،وردت ظـ ٕحق
ذـر م ٚيتًِؼ برؤي ٜاهلل ،وافرؤي ٜثٌت ٝأحٚدي ُثٓ ٚظـ افَّْ ّ
مـ ثالثغ مـ افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ وأرو ٚؿ ،وأ َّفػ ؾٔٓ ٚافدّّ ارؿىْل رمحنيف اهلل تًنيٚػ ـتً ٚبني ،ٚوأورد نيٚ
افًََّّْ ،ٜواظتْك هبنيٚ
افالفُٚحلل رمحف اهلل تًٚػ ذم شٔٚؿغ ـٌريـ جدًً ا ذم ـتٚبف افًئؿ ذح أصقل اظتَٚد أ ؾ ُّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ فَِنيرآن افنيدال ظنيذ
ابـ افَٔؿ ذم ـتٚبف حٚدي إرواح وذـر إحٚدي ٞوتًٍر افَّْ ّ
افرؤي ٜوذـر تٍٚشر افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ فميٚت افداف ٜظنيذ افرؤيني ،ٜوذـنير أؿنيقال افهنيحٚب ٜوأؿنيقال
افتٚبًغ وأؿقال إحلّ ٜـٖمحد ومٚفؽ وافنٚؾًل وابـ ادٌٚرك وؽر ؿ ،ؾذـر ـالمٓؿ بام ق حمؾ إمجٚع ظْنيد
افًِنيق ـنيام نيق مًِنيقمٓ« ،
افًََّّْ ٜأن ادٗمْغ يرون رهبؿ ،ؿٚل« :ـام ترون افَّر فِٔ ٜافٌدرش ،افَّنير ذم
ّ
أ ؾ ُّ
افؤؿ و ق افيِنيؿُ ٓ ،تُونيُ ٚمقن ذم رؤيتنيف ،بونيؿ افتنيٚء وختٍٔنيػ ادنئؿُ ٓ ،تُونيُ ٚمقن :أي ٓ
ُتُوُ ٚمقنش مـ َّ
يِحَُؿ ؤؿ ،أو ٓ َتَوُّ ٚمقن بٍتح افتٚء وتننيديد ادنئؿ ،منيـ اف َّتَّونيٚمُ ٓ ،تتنيٚجقن أن يْونيؿ بًونيُؿ إػ
افًِق يًتىٔع ـؾ واحد أن يراه،
بًضٕ ،ن افَّر ؾقق ؾال حٚج ٜإػ أن يْوؿ افْٚس حتك يروه ،بؾ ق ذم
ّ
يرؾع رأشف ويراه ،ؾٓذا تنٌٔف فرؤي ٜافرب برؤي ٜافَّنير ،وفنئس تننئٌٓ ٚفِنيرب بنيٚفَّر ،بنيؾ تننئٌف فِرؤينيٜ
افًِق وأهنؿ
بٚفرؤي ،ٜترون ربُؿ ،أي أن رؤيتُؿ فربُؿ ـام إُٔؿ ترون افَّر ،و ذا يدل ظذ أن اهلل تًٚػ ذم
ّ
رؤوشٓؿ ـام يرؾًقن رؤوشٓؿ إػ افَّر« ،ؾ٘ن اشتىًتؿ أن ٓ ُتٌٌُِقا ظذ صالة ؿٌنيؾ
ظز اشّف
يرؾًقن إفٔف َّ
َ
ضِقع افنّس وصالة ؿٌؾ ؽروهب ٚؾٚؾًِقاش وادراد هبٚتغ افهالتغ أظيؿ افهِقات ،صالة افٍجر وصنيالة
افًك ،ذم ذا دٓف ٜظذ ظيؿ صٖن ٚتغ افهالتغ ،وأن ادحٚؾظ ظِنئٓام يُنيقن منيـ أجنيره أن ينيرى رب
افًٚدغ ذم اجلًْٖٕ ،ٜل اهلل افُريؿ مـ ؾوِف ،ذا مـ ظيؿ صٖن افهالة ،افهالة مـ أظيؿ إظامل ،ـام ورد
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ذم احلدي« ٞافهالة خر مقوقعش ،افهالة صٖهن ٚظئؿ جدًً ا ،واهلل عٚزي أ ِٓ ٚأظيؿ اجلزاء ،ؾ٘ذا صنيِق ٚ
ذم وؿتٓ ٚذم مجٚظ ٜادًِّغ :ؾ٘ن صٖن ذه افهالة صٖهن ٚـٌر ـٌر جدًً ا ظْد اهلل تًٚػ ،ؾّـ حٚؾظ ظذ ٚتغ
ّ
افهالتغ ّ
وصذ افًك ؿٌؾ ؽروهب ،ٚأي صالمه ٚذم وؿتٓام :ؾٕ٘ف يُقن منيـ
ؾهذ افٍجر ؿٌؾ ضِقع افنّس
وافًنيالمٓ ،
ثقابف أن يرى رب افًٚدغ ذم اجلْ ،ٜؾٕٚحٚدي ٞذم ذا ـثرة جدًً ا متنيقاترة ظْنيف ظِٔنيف ّ
افهنيالة ّ
بًض أ ؾ افًِؿ بٍُنير منيـ
سح ُ
ينؽ أ ؾ ُّ
افًََّّْ ،ٜوٍٕل افرؤي ٜأمر ظئؿ وخىر جدًً ا ظذ مـ ٍٕٚه ،حتك َّ
افًََّّْ ٜهبذا افًدد افٌُر مـ افهحٚبٜ
ٍٕٚه ،مـ ٍٕك افرؤي ،ٜافرؤي ٜأدفتٓ ٚجِٔ ٜجدًً ا ذم ـتٚب اهلل ـام تَدم وذم ُّ
تقاترا ،ثؿ بًنيد ؿ ذم أتٌنيٚع افتنيٚبًغ
ريض اهلل ظْٓؿ ،وإذا تقاتر ذم جٔؾ افهحٚب ٜؾٓق ذم جٔؾ افتٚبًغ أـثر ً
ؾتُقن مًٖف ٜمًِقم ،ٜهلذا دمد إمجٚع افهحٚب ٜوافتٚبًغ وأتٌٚظٓؿ وظِامء إُ َّم ٜظنيذ نيذا إمنير ٕٕنيف منيـ
افقوقح افنديد افذي ٓ خيٍك ،صديد افقوقح ،ؾٖمر افرؤي ٜأمر متقاتر ور ُّد ذه ادًٖف ٜافًئّ ٜر ٌّد سيح
وافًََّّْ.ٜ
فْهقص افَرآن ُّ
ثؿ ؿٚل رمحف اهلل :إػ أمثٚل ذه إحٚدي ،ٞأمثٚل ذا افذي أوردٕ ٚ ٚأحٚدي ٞـثرة جدًً ا و ل إـثنير،
افذي مل يقرده رمحف اهلل أـثر مـ افذي أورده ،أحٚدي ٞـثرة جدًً ا خيز ؾٔٓ ٚرشقل اهلل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ
ظـ ربف ،خيز ظـ رب افًٚدغ خز افهٚدق ادَ ْهدُُ وق صِقات اهلل وشالمف ظِٔف ،ؾَّ ُٕٚم ٜافهنيٚدؿ ٜذم ا ؟ت ٌَٚظنيف
افًََّّْ ٜواجلامظ -ٜيٗمْقن بذفؽ ـام يٗمْقن بام أخز اهلل بف ذم
ظِٔف ّ
وافًالم و ؿ افٍرؿ ٜافْٚجٔ- ٜأ ؾ ُّ
افهالة ّ
ـتٚبف ،يًْل ـام أ َّٕ ٕٗ ٚمـ بام تَدم مـ أيٚت افتل أثٌت ٝافهٍٚت :ؾٕٕ٘ٗ ٚمـ هبنيذه إحٚديني ٞافتنيل أثٌتنيٝ
ظز ّ
وجؾ.
افهٍٚت د ٚتَدم مـ أن ذا ـِف مـ ظْد اهلل ّ
ثؿ ؿٚل :ومـ ؽر ُتريػ وٓ تًىٔؾ ومـ ؽر تُٔٔػ وٓ متثٔؾ ،أي أن ذا إشِقب افذي ٕتًٚمؾ بنيف
ٕحنيرفًٕ ٓ ،ىنيؾٓ ،
افًََّّْ ،ٜظذ ط ٚر ّ ٓ ٚ
مع ٕهقص افَرآن ق إشِقب افذي ٕتًٚمؾ بف مع ٕهقص ُّ
ُٕٔػّٕ ٓ ،ثؾ.
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االساـا ااةاااواا ا ا
ْيااافااارا اقاااا
ااْلاا اما اةا
اْلااَماعاةاااباا ا ا
اماؽااااكااةا ااأاا اها الاااا ا ا
ب ِص ٍَ ِ
َب ْؾ ُ ُؿ ا ْف َق َش ُط ِذم ؾِ َر ِق إُ َّم :ٜـ ََام َأ َّن إُ َّمَ ِ ٜل ا ْف َق َش ُط ِذم ْإُ َم ِؿَ ،ؾ ُٓ ْؿ َو َش ٌط ِذم َبِ ٚ
ٚت اهللَِّ ُشني ٌْ َحُ َٕ ٚف
غ ا ْف ََدَ ِري ِ
ٚب َأ ْؾ ًَ ِ
ٔؾ ادُْ َن ؟ٌ َٓ َِ ،ٜو ُ ْؿ َو َش ٌط ِذم َب ِ
غ َأ ْ ِؾ افت َّّْثِ ِ
غ َأ ْ ِؾ اف َّت ًْىِ ِ
نيٜ
ٚل اهللَِّ َت ًَ َٚػ َب ْ َ
اجل ْٓ ِّ َّٔ َِ ٜو َب ْ َ
َو َت ًَ َٚػ َب ْ َ
َّ
ٔؾ ْ َ

غ ا ْفق ِظ ِ
ِ
ٚب و ِظ ِ
و ْ ِ
ِ
ٚب أشامء ْ ِ
ٔد َّي ِِ ٜم َـ ا ْف ََدَ ِر َّي َِ ٜو َؽ ْ ِر ِ ْؿَ ،و ِذم َب ِ
اإل َيام ِن
ٔد اهللَِّ َب ْ َ
غ ادُْ ْر ِج َئَ ٜو َب ْ َ َ
اجل ْ ِز َّيَ ٜو َؽ ْ ِر ؿَ ،و ِذم َب ِ َ
َ َ
صنيذ اهللَُّ َظ َِٔ ِ
غ ادُْر ِج َئ ِ ٜو ْ ِ ِ
ِ
احلر ِ ِ
ٚب رش ِ
َوافد؟ ِ
قل اهللَِّ ّ
نيغ
نيف وشني ِّؿ َب ْ َ
يـ َب ْ َ
ْ
اجل ّْٓ ََّٔ ،ٜو ِذم َأ ْص َح ِ َ ُ
َ َ
ور َّيَ ٜوادُْ ًْت َِز َفَ ٜو َب ْ َ ْ
غ َُْ
افر َواؾِ ِ
اخل َق ِار ِج.
ض َو َب ْ َ
غ َْ
َّ
...........................................
يَقل اهلل تًٚػَ ﴿ :و َـ ََذفِ َؽ َج ًَ ََُِْْ ٚـ ُْؿ ُأ َّم ًَ ٜو َش ًى ،)1(﴾ٚؾٓذه ُأ َّم ٜوشط بنيغ إمنيؿ ،و نيل أظينيؿ إمنيؿ،
و ل افن ٚد ظذ إمؿ ،وهلذا ؿٚل تًٚػَ ﴿ :و َـ ََذفِ َؽ َج ًَ ََُِْْ ٚـ ُْؿ ُأ َّم ًَ ٜو َش ًى ،﴾ٚؾٓذه أؾوؾ إمؿ ،مْٓجٓ ٚق
ؾنه رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ـام ق ذم افٌخنيٚري (افقشنيط نيق افًنيدل)،
افقشط ،وافقشط م ٚق؟ ّ
افًََّّْ ٜوشط ذم افٍرق ـام أن اإلشالم وشط ذم إديٚن)،
ؾٕٚمر ق ـام ؿٚل أبق بُر بـ ظٔٚش رمحف اهلل( :أ ؾ ُّ
افًََّّْ ،ٜواإلشالم وشط ،هلذا دم َِّني ٝافقشنيىٔ ُ ٜظنيذ
افذيـ ؿ ظذ اإلشالم افهٚذم افَْل افهحٔح ؿ أ ؾ ُّ
افًََّّْ ٜـام شٖٔيت بٕٔٚف إن صٚء اهلل تًٚػ.
أـّؾ م ٚتُقن ذم أ ؾ ُّ
فهنيالة
مًْك افقشط ذم افٌِ ٜق افذي يُقن بغ ضرؾغ ،ذا مـ حٔ ٞافٌِ ،ٜوشىٔ ٜإُ َّم ٜبََّّْٔٓ ٚظِٔف ا ّ
ً
خٔنيٚرا،
ظدوٓ
وافًالم بٖٕف ق ظدهل ،ٚوهلذا ذم تٍٚشر افًِػ أهنؿ ﴿ َو َـ ََذفِ َؽ َج ًَ ََُِْْ ٚـ ُْؿ ُأ َّم ًَ ٜو َش ًى ﴾ٚؿٚفقا:
ً
ّ
ظز ّ
افًََّّْ ٜنيؿ افنيذيـ محِنيقا
ؾٓذه إُ َّم ٜأظدل إمؿ وأوشط إمؿ و ل خرة اهلل ّ
وجؾ ذم ذه إمؿ ،أ ؾ ُّ
أض إُ َّم َ ٜمثنيؾ اإلؾنيراط وافتٍنيريط ،اإلؾنيراط
اإلشالم افهٚذم افَْل ،ؾِٓذا ؿ افقشط ذم ذه افٍرق ،ومَّ ٚ
أض بَّ ُٕٚم ٜذا اإلضار افنديد ،وافقشط يٌٌْل أن ُيًِؿ ؾٔف ؿٚظدة ـٌرة جدًً ا ،ع ٛأن
وافتٍريط ق افذي َّ
يٗمـ هبُّ ٚ
ـؾ مـ ينٓد أن حمّدًً ا رشقل اهلل ،افقشط ق افذي ـٚن ظِٔف رشنيقل اهلل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ،
ؾٚفذي ظذ ادْٓ ٟافذي ظِٔف رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ٓ بد أن ُُيُؿ بٖٕف ق افقشط ،فق ؿٚل أحد :إن
رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ فٔس ظذ افقشط يٍُر ب٘مجٚع ادًِّغٕ ،ن افقشط ق ادنيْٓ ٟافنيذي ظِٔنيف
إُ َّمَ ﴿ ٜـ ََذفِ َؽ َج ًَ ََُِْْ ٚـ ُْؿ ُأ َّم ًَ ٜو َش ًى ،﴾ٚفق ؿٚل :إن رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ فٔس ظذ افقشنيط :يُنيقن
( )1افٌَرة.143 :
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ظذ مٚذا؟ فٔس بًد افقشط إٓ اإلؾراط أو افتٍريط ،ؾِق ؿٚل ذم رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وشني ِّؿ مثنيؾ نيٚتغ
افُِّتغ خلرج مـ ادِ ،ٜإ ًذا رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ظذ افقشط ،ؾّـ نيق افقشنيىل؟ افنيذي ينيْٟٓ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،أ ّم ٚأن يدظل افقشىٔ َُّ ٜ
مْٓ ٟرشقل اهلل ّ
ـؾ أحد ،أو أن ُييـ أن افقشىٔ ٜم ٚنيل؟ ـنيام
ق احلٚصؾ أن وادْتؼ ،أن افقشىٔ ٜافًِ ٛبٚفديـ ،أن ُي ًْ َت ًَْ َٓؾ بٚدُْرات ٓ ،تُقن متننيد ًدا! ٓ تُنيقن
ظذ ذا اجل ٕٛٚمـ احلامس فديْؽ وآ تامم وافٌرة هلل ورشقفف وافًْٚيني ٜبنيٕٚمر بنيٚدًروف وافْٓنيل ظنيـ
ادُْر وافقٓء وافزا ّء! تر ّؾؼ! ادًٖف ٜفًُٔ ٝذا! ٓ تُـ َو ّٔؼ إؾؼ! ــ إًٕ ًًٕٚ ٚحمًنيًًْ ٚفِتًٚمنيؾ! يُنيقن
أي تًٚمؾ ذا؟ ذا مْٓ ٟظِامين ؿذر اشني ُت َْ ِدم
ظْدك تًٚمؾ راؿل مع افٍُٚر ومع مـ خيٚفٍقٕؽ ذم افًَٔدة! ُّ
ظز ّ
وجؾ وأن ٕتً ٚؾ ذم أمر ديْْ ،ٚذا
مـ أظداء اهلل مـ افٌرب ،فٔس مًْك افقشىٔ ٜأن ٕتْٚزل ظـ ديـ اهلل ّ
ظز ّ
وجؾ ،فذا مـ أظج ٛافًج ٛأن يتحدث ظـ افقشنيط منيـ نيؿ
فٔس وش ًى ،ٚذا ظٌ ٞوفً ٛبديـ اهلل ّ
افْٚس بٚفقشىٔ ٜأظدا ُء اهلل مـ افِٔزافٔغ ،افقشنيط وافقشنيط! إٔنيتؿ
أبًد افْٚس ظـ افقشط ،أـثر مـ أزظٟ
َ
أصد م ٚيُقن مـ ضرف ،أخزاـؿ اهلل وأراح إُ َّم ٜمـ أمثٚفُؿ ،أيـ إٔتؿ مـ افقشنيط :وإٔنيتؿ تًنيتَدمقن منيٚ
وُتًُُْقن وتدظقن إفٔف صٌٚب ادًِّغ وصّ ٚبٚهتؿ حتك يُقٕقا ظذ افْٓ ٟافَذر ذم
ظْد أظداء اهلل مـ افٍُرة ؟
وأخس اخلً ،ٜو ق ادَٚبؾ فىرف اخلقارج ،ؾٖوفئؽ ؽنيالة وإٔنيتؿ جٍنيٚة ،وؿنيد
افٌرب! ذا أضرف افىرف
ّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ذم اخلقارج وذم ذا افهْػ اخلٌٔ ٞإٔف ؿٚل ؾنئٓؿ مجٔ ًًني ٚـِّني ٜواحنيدة
ثٌ ٝظـ افَّْ ّ
«ذار أمتلش ،ؿٚل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ذم اخلقارج« :ذار أمتلش ،وؿٚل ذم ٗٓء افذيـ عتٌِنيقن إػ إُ َّمنيٜ
ضراحلؼ أ ؾ افٍُر مـ افٔٓقد وافْهٚرى ؿٚل« :فٔحِّـ ذار أمتل ظذ َشَْ َِـ َم ْـ ـٚن ؿٌِٓؿ -أ ؾ افُتٚب-
وافًالم« :ذار أمتلش ،ؾدل ظذ أن افؼ ذم افىرؾغ ،ذم
حذو اف َُ ّذة بٚف َُ ّذةش ،وؿٚل ذم اخلقارج ظِٔف ّ
افهالة ّ
أ ؾ اإلؾراط وافزيٚدة وادٌٚفٌ ٜمـ اخلقارج وافٌالة وذم أ ؾ افتٍريط افًٚبثغ بنيديـ اهلل ،ادًنيٚديـ ساحنيٜ
فألمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ،ادًٚديـ ساحٕ ٜمقر اإلشالم افٌُٚر ـٚفقٓء وافزاء واجلٓٚد ذم شٌٔؾ
اهلل  -اجلٓٚد افًِٔؿ افهحٔح  -افذيـ يريدون أن يًٌثقا بٚفديـ ،ثؿ يَقل :ذا ق افقشط! ـؾ أحد ينيدظل
افقشط حتك افنٔقظل وافٔٓقدي وافْكاين ،ادًٖف ٜفًٔ ٝفً ًٌ ،ٚافقشط ظْد مـ ينٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،و ق افذي ؿٚل ّ
حمّدًً ا رشقل اهلل واوح جدًً ا ق افذي ظِٔف رشقل اهلل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف
مًتَٔام ؾَٚل « :ذه شٌٔؾ اهللش ،ثؿ َّ
َّ
خط ظـ ئّْف وظـ صنيامفف خىق ًضني ٚثنيؿ ؿنيٚل « :نيذه
وخط خ ًىٚ
وش ِّؿ
ً
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ِ
شٌؾ ،ظذ ـؾ شٌٔؾ مْٓ ٚصٔىٚن يدظق إفٔٓٚش افقشط ق افذي ؿٚل اهلل﴿ :و َأ َّن َذا ِ ِ
ٌَّل
َ َ
ُ ُ
ساضل ُم ًْ َتََ ًٔام﴾ ،افَّْ ّ
َ
ِ
خط اخلط ؿرأ أي﴿ ٜو َأ َّن َذا ِ ِ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ بًدمَّ ٚ
ّ
افً ٌُ َؾ َؾ َت ٍَ َّنير َق
َ َ
ساضل ُم ًْ َتََ ًٔام َؾَّ ٚتٌَِّ ًُق ُه َو َٓ َت َّتٌَِّ ًُقا ُّ
َ
ِِ
ٚو َز افدي ُـ بٚشؿ احلامس وبٚشؿ اف ٌَرة ،و ُيزاد ظنيذ دينيـ اهلل و ُيننيقه
بِ ُُ ُْؿ َظ ْـ َشٌِِٔف﴾( ،)1فٔس افقشط أن ُع َ
ظز ّ
افٌِق ،وفٔس افقشط افتْنيٚزل ظنيـ دينيـ اهلل
وجؾ و ُي ٌَ ٌَّض فألمؿ ،فٔس ذا ق افقشط ،ذا ق
دي ُـ اهلل ّ
ّ
ظز ّ
ظز ّ
وجؾ فٔس مِ ًًُٕ ٚحد ،إٔ ٝتًتىٔع أن تتْٚزل ظـ م ٚمتِنيؽ ،أمني ٚدينيـ اهلل ؾتَنيقل:
وجؾ ،افديـ هلل ّ
ّ
ظز ّ
وجؾ ،ؿٚل تًٚػ ذم أ ؾ افُتنيٚب  -و نيذه نيل
ٕتْٚزل ظـ ـذا! فٔس فؽ افديـ وفٔس ٕحد ،افديـ هلل ّ
افىريَ ٜافهحٔح ٜذم احلقار مًٓؿ َ ﴿ :-ؾِ٘ ْن آمُُْقا بِ ِّ ْث ِؾ م ٚآمْْ ُتُؿ بِ ِف َؾ ََ ِد ا ْ َتَدََ ْوا َوإِ ْن َت ََق َّف ْقا َؾِ٘ ََّّٕام ُ ؿ ِذم ِصني ََ ٍ
ٚق
َ ْ
َ َ ْ
َ
وو ْح هلنيؿ احلنيؼ ،ؾني٘ذا ؿنيٚفقا ٓ :إٔنيتؿ ظْنيدـؿ
َؾ ًَ َٔ ُْ ٍِْٔ َُ َُٓ ُؿ اهللَُّ﴾( ،)2فً ٝظِٔٓؿ بًّٔىر ،م ٚفؽ وهلؿ؟ ؟
إصُٚل ،ظْدـؿ إصُٓٚت ٓ تْٚشٌْ ٚذم ادرأة وٓ ذم أمقر افٌٔ ٛوٓ ذم أمقر افنيقٓء وافنيزاء ،منيـ ؿنيٚل :إن
اهلداي ٜفؽ! اهلل يَقل فٌْ ّٔف ّ
وو ِح
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿَ ﴿ :ف ْٔ َس َظ َِ ْٔ َؽ ُ دََ ا ُ ْؿ﴾( ،)3ؾٖٕ ٝمـ بٚب أوػ ،إٔ ٝ؟
احلؼ ،وبْٔ ّّف بٖمجؾ وأحًـ ظٌٚرة ،وحٌٌف فَِِقب ،ؾ٘ذا ؿٔؾ :ذه ادًٖف ٜاحلؼ ٓ ٕىَٔٓ ٚوٓ ٕتحِّٓني ٓ ٚبنيد
ظز ّ
وجؾ ،مّٓتْ ٚل محِف وَِٕف بٖمٕٚني ٜإػ
أن تتْٚزل ،ؿؾ :إٔ ٚأمُِٓ !ٚإٔ ٓ ٚأشتىٔع أن أتْٚزل ،ذا ديـ اهلل ّ
إجٔٚل ثؿ إجٔٚل بًدٕ ٚـذفؽ ،ـام اشتِّْٚه ممـ ؿٌِْ ٚإػ أن وصؾ إػ افهحٚب ،ٜبد ًءا مـ رشقل اهلل ّ
صذ
ظز ّ
وجؾ ،أم ٚأن ٕتْٚزل! ذا ٓ يريد أحُٚم اإلشنيالم
اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،ذه مّٓ ٜأ ؾ افًِؿ وأ ؾ تَقى اهلل ّ
ذم ادرأة! و ذا ٓ يريد أحُٚم اإلشالم ذم اجلٓٚد! و ذا ٓ يريد أحُٚم اإلشالم ذم افقٓء وافنيزاء! و نيذا ٓ
يريد أحُٚم اإلشالم! متوٚيؼ مـ افٌٌٔٔٚت واجلْ ٜوافْٚر وظذاب افَز ،ديـ اهلل فٔس أفًقب ،ٜذا دينيـ اهلل
ظز ّ
تي ًٍٕؽ ،أم ٚأن تتْٚزل ظْف! شِْل ظنيـ رء أمُِنيف
ّ
وجؾ ؾٔف افْجٚةَ :ت َْ ٌَ ُِ ُف :احلّد هلل ،مَ ٚت َْ ٌَ ُِ ُف؟ إٕام ّ
حتك أتْٚزل ظْف ،ؾٖمر افقشىٔ ٜأمر خىر جدًً ا ومـ أـثر بؾ أـثر م ٚيَٚل ذم افقشىٔ ٜؿٚضٌ :ٜأـثر مني ٚيًنيّع
ويُت ٛؾٔٓ ٚـذب وؽر صحٔح فألشػٕ ،ن افقشىٔ ٜيتُِؿ ؾٔٓ ٚمـ فًٔقا مـ افقشط بًٌٔؾ ،واظِؿ إٔف
ًُرف افقشىٔ ُ ٜإٓ بٚفًِؿ ،حتك تًرف أن نيذا منيْٟٓ
يًتحٔؾ أن ُت ًْ َرف افقشىٔ ُ ٜإٓ بٚفًِؿ ،م ٚيُّـ أن ُت َ
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رشقل اهلل ّ
ؿك :تَنيقل :جٍني ،ٚأمني ٚأن تَنيقل وشنيىٔ!ٜ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ :ؾّـ زاد تَقل :ذا ؽال ،ومـ َّ
ن هلؿ إمقر! ديـ افًامح !ٜق ديـ افًامح ٜذم حٚل وجقد افًامح ،ٜودينيـ افَنيقة ذم
شٓؾ ظذ افْٚس! َي ؟ ْ
ظز ّ
ظنيز
غ َأ ِظ َّز ٍة َظ َذ ا ْف ََُٚؾِ ِري َـ﴾( ،)1أم ٚأن ُي َي َّـ أن دينيـ اهلل ّ
وجؾ ذم حٚل وجقد افَقةَ ﴿ ،أ ِذ َّف ٍَ ٜظ َذ ادُْ ْٗ ِمِْ َ
اهلل ّ
ظز ّ
ّ
وجؾ ،افًامح ٜهل ٚمقاونيع
وجؾ ق افًامح ٜمىِ ًَٚ؟ يًتحٔؾ أن يُقن ذا ق افديـ افذي يرتؤف اهلل ّ
وافَقة هل ٚمقاوع ،فًٔ ٝادًٖف ٜبٚفقوع افذي يٍّٓف ـثر مـ افًٚم ٜأن ديـ اهلل تًٚػ مًْنيٚه أن ُيًتًنيّح
وأن ُيتً ٚؾ ذم أمر إحُٚم وافٍتٚوى وذم أمقر ظيٚم مـ صٖن ديـ اهلل ؾَٔقل :ذا ق افقشط! فنئس نيذا
ق افقشط ،افقشط ق ذم افًِؿ بٖن تًِؿ أن رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ظذ ذا احلد؟؟  ،ؾّـ زاد ؾٔف ؾٕ٘ف
مـ افٌالة ،و ؿ مـ ذار إُ َّم ٜـام تَدم ذم احلدي ،ٞاحلديثٚن ذان صٖهنام ظئؿ جدًً ا ،حْٔام يَقل ّ
صذ اهلل
ظِٔف وش ِّؿ ذم افٌالة مـ اخلقارج «ذار أمتلش ،وحغ يَقل ذم اجلٍٚة افذيـ ُيِّقن إُ َّمني ٜظنيذ َشنيَْ َِـ منيـ
ؿٌِٓ« ٚذار أمتلش ذا يدل أن مـ أبًد ظـ ذا افقشط ؾٓق مـ أ نيؾ افؼنيٕٕ ،نيف شنيقاء زاد وبنيٚفغ بٚشنيؿ
احلامس وافٌرة واحل ٛفديـ اهلل وافَٔٚم بٖظٌٚء افدظقة :إذا زاد ؾٓق مـ إذار ٕٕف خرج ظـ افقشط ،وإذا
َؿ َّك وجٍ ٚوظدل بديـ اهلل ؾٓق مـ إذار ،ؿٚل رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وشني ِّؿ :ذار أمتنيل ْني ٚوذار
وخترصنيٚت،
أمتل ْٕ ،ٚن افؼ ق ذم افًٌد ظـ افقشط ،ؾًّٖف ٜافقشط فًٔ ٝمًٖف ٜدظقى وجمرد طْقن ُّ
بؾ افقشط ِظ ِْ ٌؿ بحٚل رشقل اهلل ّ
إمقر ظذ ذا ،ؾّـ شٚر ظذ ذا
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ذم إمقر ثؿ ُتُقزن
ُ
افْٓ ٟؾٓق ظذ افْٓ ٟافقشىل ،ومـ زاد ظِٔف ؾٓق مـ افٌالة ومـ َؿ َّك ظْف ؾٓق مـ اجلٍٚة.
يَقل رمحف اهلل :ؿ افقشط ذم ؾرق إُ َّم ،ٜـام ؿِْ ٚـام أن ذه إُ َّم ٜل افقشط ذم إمؿ ،ثؿ ذـنير أمثِنيٜ
ً
ظئام ذم إحُنيٚم،
افًََّّْ ٜوذم افٍتٚوى ،ؾهِٓٚ
ظذ ذا ّ
تٍهٔال ً
وؾهِٓ ٚرمحف اهلل تًٚػ ذم مقاوع ذم مْٓٚج ُّ
ظْد افٔٓقد وظْد افْهٚرى ،ـٔػ أن ظْد افٔٓقد رء مـ افتندد ذم افْجٚشنيٚت وذم افتًٚمنيؾ منيع ادنيرأة إذا
حٚو ٝوذم ادحرمٚت ظِٔٓؿ و ل ـثرة ،وظًُٓؿ افْهٚرى ،افْهٚرى ؾٔٓؿ ؿذارة ،يٌٚذون افْجٚشٚت
وٓ يُسثقن هب ،ٚويىٗون ادرأة و ل حٚحلض ،وجٚء اإلشالم بٚفقشط ٓ ،ؽِق افٔٓقد وٓ ؿذارة افْهنيٚرى،
وذـر أمثِ ٜـثرة مـ ذا ،ذم أبقاب إحُٚم وذم أبقاب آظتَٚد وؽر .ٚ
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ِ
افًََّّْ ٜرمحف اهلل
افًََّّْ ٜبغ افٍ َرق ،ذـر  ْٚ ٚجمِّ ،ٜوؾهِٓ ٚذم مْٓٚج ُّ
ثؿ ذـر وشىٔ ٜإُ َّم ٜووشىٔ ٜأ ؾ ُّ
وذم ـتٚب افًَٔدة افُزى وذم افٍتٚوى ذم مقاوع ًٍٕٔ ٜجدًً إ ،ذـر أن م ٚذـر  ٚمْٓ.ٚ
يَقل ذم بٚب صٍٚت اهلل ،ؿ وشط بغ أ ؾ افتًىٔؾ اجلّٓٔ ٜوأ ؾ افتّثٔؾ ادنٌٓ ،ٜو ذا ووحْٚه أن
افًََّّْ ٜهلؿ مْٓ ٓ ،ٟيٌٚفٌقن ذم اإلثٌٚت حتك ُي َن ؟ٌ ُٓقا ،وٓ يٌٚفٌقن ذم اف ّتّْزيف حتك يًىِقا.
أ ؾ ُّ
ً
أصنيال
و ؿ وشط ذم بٚب أؾًٚل اهلل بغ اجلزي ٜوافَدري ،ٜاجلزي ٜافذيـ يزظّقن أن افًٌد فٔس فف ؾًنيؾ
وإٕام ق جمٌقر ،ؾٌٚفٌقا ذم تَرير افَدر ،ظًُٓؿ افَدري ،ٜو ؿ ضٚحلٍتٚن :افَدري ٜافٌالة افذيـ يٍْقن ظِؿ اهلل
ً
أصال فألصٔٚء حتك تَع ،ويَقفقن :إمر حمٚل فًٌِد بٚفُِٔ ،ٜوافَدري ٜافذيـ خٚفٍق ؿ و ؿ ادًتزف ٜؾٖثٌتقا
افًِؿ وافُتٚب ٜؾٔام يتًِؼ بّرات ٛافَدر وفُـ ؿٚفقا :اهلل تًٚػ ٓ ت ًَ ُِّ َؼ دنٔئتف وإرادتف تًٚػ بٖؾًنيٚل افًٌنيٚد،
ً
اشتَالٓ ظـ اهللًٕ ،قذ بٚهلل مـ ؿٚف ٜأ ؾ افزيغ.
ؾٚفًٌٚد ؿ افذيـ خيَِقن أؾًٚهلؿ
افًََّّْ ٜوشط ـام شٖٔتْٔ ٚإن صٚء اهلل بٕٔٚف ذم افَدر بغ اجلزي ٜوافَدري.ٜ
ؾٖ ؾ ُّ
ـثنيرا ظنيذ
ؿٚل :وذم بٚب وظٔد اهلل بغ ادرجئ ٜوافقظٔدي ،ٜافقظٔدي ٜق اخلنيقارج ،وافَدريني ٜيرـنيزون
ً
حُنيام أـثنير
افقظٔد ،وهلذا يُقن ظْد ؿ صدة مٌٚفغ ؾٔٓ ٚذم صٖن افًهٚة ،ؾٔتًٚمِقن مًٓؿ وُيُّقن ظِٔٓؿ
ً
مـ احلُؿ افذي ب ّْٔف اهلل تًٚػ ،ؾٚخلقارج ترى أن صٚح ٛافٌُرة ـٚؾر ،وهلذا َٕقل هلنيٗٓء ادقجنيقديـ أن
مـ اإلبٚؤ :ٜإُٕؿ مـ اخلقارج ،ؾٖٔبقن ،ؾَؾ :إيروا ظَٔدتُؿ ذم صٚح ٛافٌُرة ،ظَٔدتُؿ ذم صنيٚحٛ
افٌُرة ل ظَٔدة أشالؾُؿ افًٚبَغ و ؿ اخلقارج افذيـ ُي ًْيِ ُّقن اف ََٚف ٜذم صنيٚح ٛافٌُنيرة ،وصنيٚحٛ
افٌُرة مـ أ ؾ ادِ ٜمًِؿ ٓ صؽ ،و ق ؾٚشؼ بام ظْده مـ ـٌرة و ق ُت ٝمنٔئ ٜاهلل إن صٚء اهلل تًٚػ ؽٍنير
فف وإن صٚء ظذبف ـام ؿٚل تًٚػ﴿ :إِ َّٕ ََّؽ َٓ َ ْهت ِدي َم ْـ َأ ْح ٌَ ٌْ ََ ٝو َفُِ َّـ اهللََّ َ ْ ِدي َم ْـ َي َنُ ٚء﴾( ،)1ؾنيام دون افؼنيك
ـٍنيٚرآ ،
مم ٚيَع مـ ظهٚة أ ؾ ذه ادُِ ٜيًّْقن ،تَٚم ظِٔٓؿ أحُٚم اهللُُ ،يتً ٛظِٔٓؿ ًٕؿ ،فُـ فًٔنيقا
ً
يٌٚفغ ذه ادٌٚفٌ ،ٜؾٚفقظٔدي ٜمـ اخلقارج يَقفقن :إٕف ُيْتَؾ بٚفٌُرة إػ حُؿ افٍُٚر ،ادًتزف ٜابتدظقا بدظٜ
ؿٚفقإَ ٓ :قل :إهنؿ ـٍٚر وٓ َٕقل :إهنؿ مًِّقن ،وفُـ َٕقل :ؿ ذم مْزف ٜبغ ادًِؿ وبغ افُٚؾر ،مْزفٜ
يًّقهن ٚادْزف ٜبغ ادْزفتغ ،وذم أخرة ؿٚفقإَ :قل ـٚخلقارج ق خمِد ذم افْنيٚر ،ؾٌنيٚفٌقا مٌٚفٌني ٜصنيديدة،
ظًُٓؿ ادرجئ ،ٜادرجئُ ٜشّقا بٚدرجئ ٜمـ اإلرجٚء ،و نيق أهننيؿ ينيٗخرون افًّنيؾ ،خيرجنيقن افًّنيؾ ظنيـ
( )1افَهص.56 :
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اإليامن ،رـزت ادرجئ ٜظُس م ٚرـزت اخلقارج ،رـنيزت ظنيذ أينيٚت وإحٚديني ٞافتنيل وردت بنيٚفًٍق
وادٌٍرة وافهٍح ،ودمد ظْد ؿ ظٌٚرة :اهلل ؽٍقر رحٔؿ مٌٚذة ،و قٕقن مـ أمر ادًٚيص حتك ؿٚل ؿنيٚحلِٓؿ
ِ
حرونيقا افْنيٚس
أخزاه اهلل( :و َأ ْـْث ْر م ٚاشتىً ٝمـ ادًٚيص إذا ـٚن افَدوم ظذ ـريؿ!!) ًٕٖل اهلل افًٚؾَّٔ ،ٜ
ظذ ادًهٔ ،ٜؾربؽ ـريؿ ،ربؽ ؽٍقر رحٔؿ! ٓ تًتقحش مـ ادًٚيص! ًٕٖل اهلل افًالم ٜوافًٚؾٔني ،ٜؿى ًًنيٚ
فٔس ادرجئ ٜمجٔ ًً ٚيَقفقن ذا ،فُـ ادرجئ ٜدرجٚت ،ؾٓٗٓء شِٓقا ذم أمر ادًهٔ ٜوأخرجقا افًّنيؾ ظنيـ
ؾجنيرؤا افًهنيٚة
اإليامن ،وؿٚفقا :افًٚيص ٓ يَْص إيام ُُٕف وٓ يوًػ ،بؾ إيامٕف مثؾ إيامن جزيؾ ومُٔٚحلٔؾ،
ّ
وجرؤا افًهٚة ظذ ترك افىٚظٚت ،ظًُٓؿ افقظٔدي ٜو ؿ اخلقارج وادًتزف ٜـام ؿِْ ٚذم صدهتؿ
ظذ ادًٚيص ّ
افً ََّّْ ٜبحّد اهلل وشط ،يًّْقن أمر ادًٚيص وُيتًنيٌقن ظنيذ أ ِٓني ٚويُْنيرون
ظذ صٚح ٛافٌُرة ،ؾٖ ؾ ُّ
ادُْر وئَّقن احلدود ظِٔ ٓؿ ويَقفقن :إن ذه ادًٚيص ؿد يًٚؿٌقن ظِٔٓ ٚافًَقب ٜافنديدة ذم دٕٔني ٚؿ وذم
ؿٌقر ؿ وؿد يدخِقن هب ٚافْٚر ـام دف ٝافْهقص فُـ أمر ؿ إػ اهلل ،إن صٚء ظٍني ٚظنيْٓؿ وإن صنيٚء ظنيذهبؿ
ؾتقشىقا بغ ؿقل ٗٓء وؿقل ٗٓء.
ٕهنؿ مٗمْقن بام ظْد ؿ مـ إيامن :ؾٚشَقن بام ظْد ؿ مـ ؾًؼّ ،
وذم بٚب أشامء اإليامن وافديـ بغ احلروري ٜوادًتزف ٜوبغ ادرجئ ٜواجلّٓٔ ،ٜأشامء افد؟؟ يـ ـٕٚشامء افتل
أضَِ ،ٝمًِؿ مٗمـ ؾٚشؼ ظٚيص مْٚؾؼ ،ذه أشامء دئْ ٜأضَِٓ ٚافؼع ،ذه إشامء وني َِّ ٝؾٔٓني ٚافٍنيرق
أظيؿ افواللٍٕ ،س افقوع ،احلروري ٜادَهقد بٚحلروري ٜاخلقارج ًٌٕقا إػ َح ُر ْو َراء و نيل بِنيد إحنيٚزوا
إفٔٓ ٚزمـ ظع ريض اهلل ظْف ؾُْ ًُِ ٌُقا إػ ذا افٌِد حنيروراء ،احلروريني ٜوشنيٚحلر اخلنيقارج وادًتزفني ٜذم أشنيامء
اإليامن بٚفٌقا مٌٚفٌ ٜصديدة ـام ؿِْ ٚاخلقارج ،صٚح ٛافٌُرة نيق مًنيِؿ ٓ صنيؽ ذم ذفنيؽ فُْنيف ظنيٚيص،
مًِام ظ ٚيص ،مل يًتىًٔقا أن يًتقظٌقا إٔف مًِؿ ظٚيص ،ؿٚفقا :إم ٚأن يُقن مٗمًًْ ٚظْنيده
ؾٔجتّع أن يُقن
ً
ـٚؾرا ،ؾ ٌَ َّ ُروا ذم أشامء افديـ ،ؾٚشؿ افديـ ؾٔف ؾٚشؼ وؾٔف ظٚيص وؾٔف ؽنيٚيل وؾٔنيف
إيامن ـٚمؾ وإم ٚان يُقن ً
ـٚؾر وؾٔف مْٚؾؼ ،افٍْٚق مْف ٍٕٚق أصٌر وٍٕٚق أـز ،و ُذا افٍُر وافؼك فًٔ ٝإضال ًؿ ٚواحدًً ا ،ؿ فنئس
أيو ٚواحدًً ا مْٓؿ ظذ ٍٕنيس ضنيريَتٓؿ
ظْد ؿ إٓ رء واحد ،إم ٚأن يُقن ظذ افقوع افذي يروٕف ويُقن ً
ومًتَد ؿ وإٓ ؾٓق ـٚؾر ،ؾٌٚفٌق ذه ادٌٚفٌ.ٜ
ادرجئ ٜشِٓ ٝمـ أمر ادًٚيص وأوٚظ ٝافديـ إوٚظ ٜصنيديدة حتنيك ـنيٕٚقا ـنيام ؿنيٚل بًنيض افًنيِػ
ظينئام جنيدًً ا مثنيؾ نيذه
جًِقه ـثقب دشٚتري أو ٕحقه ثقب صٍٚف ،صٚر رؿٔ ًَ ٚجدًً ا ،فًٌنيقا بٚفنيديـ فً ًٌنيٚ
ً
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ؾٓقٕقا مـ ادًٚيص ،ادًٚيص صديدة ،وصٚح ٛافٌُرة ؾٚشؼ ُت َُر ُّد صٓٚد ُتُف وٓ تٌَنيؾ وعني ٛأن
افتكؾٚتَّ ،
ُيتً ٛظِٔف وأن يَٚم ظِٔف حُؿ اهلل وٓ يًٓؾ مـ أمر ادًٚيص ،ؾًِٓقا مـ أمر ادًنيٚيص ،ؿنيٚل :صنيٚحٛ
افًََّّْ ٜوهلل احلّد وشط ،ؿٚفقا:
افٌُرة ظْد ؿ إيامن ـ٘يامن جزيؾ ومُٔٚحلٔؾ ،ؾ ٌَ َّروا ذم أحُٚم افد؟؟ يـ ،ؾٖ ؾ ُّ
ق مٗمـ بام ظْده مـ إيامن  -صٚح ٛافٌُرة  -ؾٚشؼ بام ظْده مـ ؾًؼ ،ؾٔجتّع ؾٔف إمنيران ،ثنيؿ افْنيٚس
يتٍٚوتقن ذم درجٚت اإليامن ،ؾٚإليامن يزيد ويَْص ،وحتك افًٍؼ يتٍٚوت ذم صٖٕف ،ؾّْف ؾًؼ أظيؿ و نيق
ؾًؼ افٍُٚر و ق افًٍؼ افذي ذـره اهلل ظـ إبِٔس ﴿ َؾ ٍَ ًَ َؼ َظ ْـ َأ ْم ِر َر ؟ب ِف﴾( ،)1نيذا ؾًنيَف ؾًنيؼ ـٍنيرٕ ،ن
افًٍؼ يىِؼ ظذ افٍُر ،و ْٚك ؾًؼ دون ذفؽ ﴿إِ ْن جٚء ُـُؿ َؾ ِ
ٚش ٌؼ بَِْ ٌٍَ٘﴾( ،)2ؾُٔنيقن منيـ ؾًنيٚق ادًنيِّغ
َ َ ْ
ـٖن يُقن ـٚذ ًب ٚذم حديثف أو ٕحق ذفؽ ،ؾٖشامء افديـ مـ اخلىر افٌٚفغ جدًً ا أن ُيًِ ٛهبٕ ،ٚن ٓحنيظ صنئ ًئ،ٚ
اشؿ افديـ مًف مٚذا؟ مًف حُؿ ،أشامء افديـ مًٓ ٚحُؿ ،ؾ٘ذا ؿِ :ٝإن صنيٚح ٛافٌُنيرة ـنيٚؾر :مًْنيٚه أن
ـٍنيٚرا،
صٚح ٛافٌُرة َُيِ ُّؾ ؿت ُِف! أصحٚب افٌُٚحلر هلؿ حدود ،وـقهنؿ هلؿ حدود مًْك ذفنيؽ أهننيؿ فًٔنيقا
ً
ـٚؾرا د ٚؿىً ٝيده ،فنيق ـنيٚن ـنيٚؾرا
ؾُقن افًٚرق إذا هق ؿىً ٝيده ٓ يًْل ذفؽ إٔف ـٚؾرٕٕ ،ف فق ـٚن ً
ِ
ـٚؾرا دُ ٚجِِنيد و ُت ِ
ُنيرك،
ف َُت َؾ ظذ افر ّدة ،فُـ تَىع يده ويسك ،وافنٚرب عِد ويسك ،ؾِق ـٚن صٚرب اخلّر ً
بؾ ؿىً ٝرؿٌتف ظذ افر ّدة أي ًوٕٕ ،ٚف ؿد ُيَتؾ ادًِؿ ً
ؿتال ٓ ظذ افر ّدة ،ؾٕ٘ف فق ؿتؾ أحدًً ا ؾٕ٘ف يَتؾ بف ،فُنيـ
ٓ يُقن ؿتِف َؿ ْت ُْؾ ادرتد ،وإٕام يُقن ؿتِف َؿ ْت ُْؾ ادًِؿ افذي ؿتؾ أخٚه ادًِؿ ؾُالمه ٚشنيامه اهلل تًنيٚػ بنيٕٚخ،
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
نيٚع
ر ٌء َؾ ٚ؟ت ٌَ ٌ
ر ٌء﴾ ،نيذا ذم ؿتنيؾ افًّنيد ﴿ َؾ َّني ْـ ُظٍ َ
نيل َفني ُف مني ْـ َأخٔنيف َ ْ
ؿٚل تًٚػَ ﴿ :ؾ َّ ْـ ُظٍ َل َف ُف م ْـ َأخٔنيف َ ْ
افَٚتؾ وويل افدم مـ ادَتقل شاممه ٚأخنيقيـ ،وؿنيٚل تًنيٚػ﴿ :وإِ ْن َضٚحلِ ٍَ َت ِ
بِٚدًَْر ِ
َ
َنيٚن ِمني َـ
وف﴾( )3ؾًّك اهللُ
َ
َّ
ُْ
افًََّّْ ٜذا
ادُْ ْٗ ِمِْ َ
غ ا ْؿ َت َت ُِقا﴾( ،)4ؾدل ظذ إٔف يُّـ أن يَع آؿتتٚل  -و ق ـٌرة  -بغ ادٗمْغّ ،
ؾٍهؾ أ ُؾ ُّ
افتٍهٔؾ ،أم ٚاخلقارج ؾام اشتىٚظقا أن يًتقظٌقه ،وهلذا أتٌٚع اخلقارج ظْد ؿ افتٍُر هيع جدًً ا ،هيًقن
زا
جدًً ا إػ افتٍُر ،وافتٍُر ظْد ؿ فٔس فف ؿٚظدة ،فق تْير ذم ؿٚظدة افتٍُنير ظْنيد اخلنيقارج وتًنيز  ٚشني ً
دؿٔ ًَ ٚجدًً ا ٓختكهت ٚذم ـِّ ٜواحدة :مـ خٚفٍْل ؾٓق ـٚؾر ،ذه ضريَ ٜاخلقارج ،فُـ أن تُقن دؿَٔ ٜظذ
( )1افُٓػ.51 :
( )2احلجرات.6 :
( )3افٌَرة.178 :
( )4احلجرات.9 :
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ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أبنيدًً ا فًٔنيقا ـنيذفؽ ،وهلنيذا ابنيتع اخلنيقارج ذم
وشََّّْ ٜافَّْ ّ
وصػ افتٍُر ذم ـتٚب اهلل ُ
بًوٕ ،ٚن افتٍُر م ٚظْده ؿٚظدة ،اخلٚرجل م ٚظْنيده ؿٚظنيدة ذم افتٍُنير ،منيـ نيق
إًٍٔٓؿ بتٍُر بًوٓؿ ً
افُٚؾر؟ افذي خيٚفٍْل! صٖٕؽ صٚر صٖن افرشؾ ذم ذه افىريَ !ٜمـ خٚفٍؽ ـٍر ،مـ خٚفػ مُ ٚت ََ ؟ر ُر ُه ـٍر!
ذا أمر ظئؿ وخىر جدًً ا أن يَٚلٕٕ ،ؽ جًًٍِٕ ٝؽ ذم مَٚم افرشؾ :افذيـ خينيٚفٍقن افرشنيؾ ادخٚفٍني َٜ
إز ِارؿني ٜافَّْ ََّجنيدات اإلبٚونئٜ
أيوٕٕ ،ٚف ؿد خيٚفٍقا افرشؾ خمٚفٍ َ ٜمًهنئ َ ،ٜؾِنيق تْينير ذم َ
افٍُري َ ٜيٍُرون ً
اخلقارج متَدمٓؿ ومتٖخر ؿ فٔس ْٚك ؿٚظدة دؿَٔ ٜذم افتٍُرٕ ،ن اخلٚرجل هيع جنيدًً ا إػ افتٍُنير ،إذا
ؽو ٛـ ٍَّر ،إذا مل يًتقظ ٛادًٖف ٜـ ٍَّر ،ظًُف ادرجئ ،ادرجئ يٍتح افٌٚب ،و ُي ًَ ؟ٓ ُؾ مـ أمر ادًنيٚيص ،بنيؾ
ؿد يدخؾ ادرجئ ٜذم افديـ مـ ؿ ـٍٚر ً
افًََّّْ ٜوًٕٖفف افثٌنيٚت
ؾًال مـ صدة افتً ٚؾ ،ؾِْحّد اهلل تًٚػ ظذ ُّ
ظذ افقشط احلََٔل افذي بغ ٗٓء افٌالة وبغ ٗٓء اجلٍٚة.
ؿٚل :وذم بٚب أصحٚب رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ بغ افراؾو ٜواخلقارج ،يٖتْٔ ٚإن صنيٚء اهلل تًنيٚػ
افُالم ظذ افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ ،وافراؾو ٜمًِقم مقؿٍٓؿ ؾال ٕتحدث ظْٓؿ ،فُـ ؾ اخلقارج ٕنيٚفقا
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ؟ ًٕؿ ،و ذا ـِف مـ دٓحلؾ مني ٚظْنيد اخلنيقارج  -ظٔنيً ٚذا بنيٚهلل  -منيـ
مـ أصحٚب افَّْ ّ
ّ
وأجؾ إُ َّم ٜوافذيـ هلؿ افٍوؾ ظذ إُ َّم ٜإػ ؿٔٚم افًٚظ ٜبًد رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف
افنىط ،أؾوؾ إُ َّمٜ
اخلٚرجل
وش ِّؿ ؿ أصحٚب رشقل اهلل ،ومع ذفؽ م ٚشِؿ أصحٚب رشقل اهلل مـ َٕد اخلقارج ،وذفؽ أن
َّ
ذم واؿع إمر مع جِٓف بٚفْهقص ـام جٚء ؾٔٓؿ  -ـام ؿٚل ابـ ظّر  -إىَِنيقا إػ آينيٚت ٕزفني ٝذم افٍُنيٚر
وافًالم إٔف ؿٚل« :شٔخرج رجؾ
ؾجًِق  ٚظذ ادًِّغ :أن ظْده صٔ ًئ ٚمـ افٌرور ـام جٚء ظْف ظِٔف ّ
افهالة ّ
ٓ يُِّف مُْؿ أحد ،ؾِام أتك ؿٚل :إٔندك اهلل :أترى ًٍٕؽ أؾوؾ مـ ؽرك؟ ؿٚل :افِٓؿ ًٕؿش ،ذه صنيٍٜ
اخلقارج ،حتك فق مل ينًروا هب ،ٚيرى اخلٚرجل أن إفٔف ادْتٓك ذم افتَقى وذم افديـ وذم اخلر وذم افًِؿ وذم
ـؾ رء ،ذه بِٔ ٜـٌرة مًٓ ٚافٌِٔ ٜإخرى و ل ؿقفف ّ
افهنيالة
صذ اهلل ظِٔف وشني ِّؿ ـنيام ثٌني ٝظْنيف ظِٔنيف ّ
وافًالم ذم مًِؿ ذم صٖن اخلقارج و ذه خىرة جدًً ا ظذ اخلنيٚرجل وظنيذ ؽنير اخلنيٚرجل ؿنيٚل« :يَنيرؤون
ّ
افَرآنُ :يًٌقن إٔف هلؿ و ق ظِٔٓؿش ؾَٔقل :افدفٔؾ ظْدي ؿٚل اهلل ،وافدفٔؾ ظِٔف وفٔس فف ،وهلذا ق يْىِؼ
ً
مثال ذم شٍؽ افدمٚء وؽره يَقل :إٔ ٚظْدي آي ٜمـ افَرآن يَقل تًٚػ :ـذا ،مع ؿقل ابـ ظّنير :إىَِنيقا إػ
آيٚت ٕزف ٝذم افٍُٚر ؾجًِق  ٚظذ ادٗمْغ ،وهلذا يًٓؾ ظذ اخلٚرجل ُ
افَتؾٕٕ ،ف ييـ أن افَنيرآن يٗينيده،
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وأيٚت ٕزف ٝذم افٍُٚر وإٔزهل ٚظذ ادٗمْغ ـام ؿٚل ابـ ظّر ريض اهلل ظْف ،وهلذا ينيرى إٔنيف ظنيذ صنيقاب،
وإٔف أمر بٚدًروف ،افْ ٚل ظـ ادُْر ،احلَ ِدب ظذ إُ َّم ،ٜافَٚحلؿ بٚإلشالم حؼ افَٔٚم ،وهلذا ٓ يُٚد يًّع
اخلٚرجل  -شٌحٚن اهلل  ،-اخلٚرجل ٓ يُٚد يًّع ،ظْده رء مـ آظتداد بًٍْف ،وظْنيده رء منيـ افْينير
وافًالم فذفؽ افرجؾ افذي خنيرج ظِنئٓؿ يْينير إػ ؽنيره بٖٕنيف نيق
إػ ؽره بٚفَْص ،ـام ؿٚل ظِٔف ّ
افهالة ّ
ادتً ٚؾ ادتالظ ٛاددا ـ ذم ديـ اهلل افًٚب ٞادْٚؾؼ ادراحلل افنيذي ُهت ُّّنيف افنيدٕٔ ٚو َٕ َي ُنير ُه إػ افًنيالضغ وإػ
أمقاهلؿ ،مع أن اف ِ
ًٚمل َ ؿد ٓ يرى شِىً ًًٕٚ ٚ
أصال ٓ ،يِتَل بف هنٚحل ًٔ ٚوٓ ُ ُّّ ُف بتً ٚتً.ٚ
افًََّّْ ٜواجلامظني ،ٜواخلىنير أن
احلٚصؾ أن ذا بٚب خىر جدًً ا :أن ُخي َ
رج ظـ افقشط افذي ـٚن ظِٔف أ ؾ ُّ
حلدََ ب ظِٔف واحلرص ظِٔف وإمر بنيٚدًروف وافْٓنيل ظنيـ
ُيٗتك إػ اإلًٕٚن مـ بٚب احلرص ظذ افديـ وا َ
ضٚفني ٛافًِنيؿ ،وذم بنيٚب
ادُْر وافَٔٚم بٖمر اهلل :ؾًِٔ ٛبف افنٔىٚن مـ حٔ ٓ ٞينًر ،وهلذا ؿد يًنيتٌرب
ُ
أصحٚب رشقل اهلل ّ
افًََّّْ ٜوشط بغ افراؾو ٜواخلقارج ،يًْل ؾ ٕنيٚل اخلنيقارج
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،أ ؾ ُّ
مـ افهحٚبٜ؟ ًٕؿٕ ،ن اخلٚرجل ؿِْ ٚفؽ مًتد بًٍْف ،ؾٌٌِ ٝهبؿ إمقر أن رأوا أن ظنيثامن ريض اهلل ظْنيف
خرج ظـ أحُٚم اهلل وتالظ ٛبديـ اهلل ؾدخِقا ظِٔف ريض اهلل ظْف ذم صٌٔتف وذم ـز ِشْ؟؟ف وؿد جٚوز افثامٕنيغ
وؿتِقه ريض اهلل ظْف ذم بٔتف وظْد زوجتف ،وؿد ـ ٕٝٚظْده ؿٌؾ زوجتف ذه بْتٚن مـ بْٚت رشقل اهلل ّ
صنيذ
اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،ؾًّْك ذفؽ أن ٗٓء اهلّ ٟفق ُأضٔؾ ذم ُظ ُّ ِر ُرؿٔ ٜوأم ـِثقم دَني ٚاـسثنيقا أن ينيدخِقا ظنيذ
ظثامن ويَتِقه بغ بْتل رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،ثؿ ـّْقا فًع ريض اهلل ظْف ؾَتِنيقه ريض اهلل تًنيٚػ
ؾهذ ً
ظْف وأروٚه ،وادمٓقا إػ ظّرو فٌٔتٚفقه -ابـ افًٚصّ -
بدٓ مْنيف خٚرجني :ٜؾَتِنيقا خٚرجني ،ٜوضب
اخلٚرجل مًٚويٕ ،ٜهنؿ ؿرروا أن يٌتٚفقا ثالث ،ٜظّرو ومًٚوي ٜوظنيع ريض اهلل ظنيْٓؿ ،يٍُنيرون وظْنيد ؿ
ضريَ ٜأن آؽتٔٓٚت ذه ش َت َُح ُّؾ ادنُِ َ ،ٜؿٚفقا :ثالث ٜأصخٚص ،ظع وؿ َت َِف ابني ُـ مِجنيؿ ،وظّنيرو بّكني،
واتٍَقا ذم يقم واحد ،ـِٓؿ حددوا يق ًم ٚذم صالة افٍجر ،ؾًع ريض اهلل ظْف ؿتِف ابـ مِجنيؿ ،وظٔنيً ٚذا بنيٚهلل
بٚفً ّؿ -بحٔ ٞفق إٔف ضبف ضب ٜم ٚـ ٕٝٚمٚؤ:ٜ
َ
ًٕٖل اهلل أن ٓ يزيٌْ ٚذم افزاحلٌغ ،جًؾ
افًٔػ َ -أذ َبف ّ
وافًالم« :أصنيَ ٚ ٚيني ٚظنيع ؿٚتنيؾ افْٚؿني،ٜ
افً ّؿ مْف ريض اهلل ظْف ،ؾيب ظِ ًٔ ٚـام ؿٚل ظِٔف ّ
افهالة ّ
يّيض ّ
وأصَ ٚ ٚمـ ييبؽ ظذ ذه -ينر ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ إػ رأشف -ؾًٔٔؾ افدم ظنيذ نيذهش ؾُّنيـ فًنيع
أيو ٚذم صالة افٍجر ّ
ؾهذ خٚرجنيٜ
وؿتِف ذم صالة افٍجر ،وادمف اخلٚرجل أخر إػ مك ؾٖراد ؿتؾ ظّرو ً
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بدل ظّرو ،ؾٍل طِّ ٜافِٔؾ ضب افرجؾ -ييـ إٔف ظّنيرو بنيـ افًنيٚص -وإذا بنيف خٚرجني ،ٜؾَنيٚل ـِّنيٜ
صٚرت ً
مثال :أردت ظّرو وأراد اهلل خٚرج ،ٜوافذي ادمف إػ افنٚم فَتؾ مًٚوي ٜضب مًٚويني ٜضبني ٜؽنير
مٚؤ ٜؾيبف ظذ أشٍؾ طٓره ريض اهلل ظْف ؾَٕٚىع مْف افًْؾ وٕج ،ٚؾُٕ ٕٝٚيرهتؿ إػ أصنيحٚب رشنيقل
اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أن افهحٚب ٜؿد َّؾرضقا ذم ديـ اهلل وأهنؿ ؿ افذيـ شَٔقمقن بديـ اهلل ،وهلذا ؿنيٚتِقا
افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ وؿٚتِقا ظِ ًٔ ٚريض اهلل ظْف وافهحٚب ٜذم ؿتٚل ظع ريض اهلل ظْف ٕ ؾ َحروراء حتك
أبٚد ؿ ريض اهلل ظْف ومل يٌؼ مْٓؿ إٓ ؿِٔؾ ومع ذفؽ اشتّروا ذم ؿتٚل بْل أمٔ ٜحتك شَى ٝدوف ٜبْل أمٔنيٜ
وافًالم إٔف ؿٚل ذم اخلقارج« :ـِنيام خنيرج ؿنيرن ؿىنيع :حتنيك يِحنيؼ
واشتّروا ،وؿد جٚء ظْف ظِٔف ّ
افهالة ّ
افٌِنيق أن يِحنيؼ نيٗٓء
افٌِق وهنٚيٜ
افٌِق ،ظٚؿٌٜ
آخر ؿ بٚفدجٚلش ًٕٖل اهلل افًٚؾٔ ٜوافًالم ،ٜإير ظٚؿٌٜ
ّ
ّ
ّ
بٚفدجٚل ،افذي يدظل افربقبًٖٕٔ ،ٜل اهلل افًٚؾٔ ٜوافًالم ،ٜافقشط افقشط ،افقشنيط احلََٔنيل افنيذي ظِٔنيف
افًََّّْ ٜواجلامظ ٓ ٜيُّـ أن تْٚفف إٓ بٚفًِؿ ادُ َٗ َّصؾ ظذ م ٚظِٔنيف أصنيحٚب رشنيقل اهلل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف
أ ؾ ُّ
وش ِّؿ ،وفذا ؿِْ ٚاظتْقا ظْٚي ٜـٌرة بُت ٛافًَٔدة ادًْدة افتل تروي ظـ افهحٚب ٜوتَْؾ ظـ افتٚبًغ ريض
افًني ََّّْ ٜذم احلنيدي ٞبًِنيامء
اهلل ظْٓؿ حتك تًرف افقشط ح ًَ ،ٚوتروي ظـ أحلّ ٜاإلشالم ،وتربط م ٚبغ ظِامء ُّ
افًََّّْ ٜممـ َؿ ٌْ َِ ُٓؿ إػ زمـ افهحٚب ٜوتربط إمقر بٕٚحٚدي :ٞوإٓ ؾٕ٘نيؽ ؿنيد تزينيغ وتونئع منيـ حٔنيٓ ٞ
ُّ
تنًرًٖٕ ،ل اهلل افًٍق وافًٚؾٔ ،ٜؾٖمر افقشط أمر ـٌر إمهٔ ،ٜوافتهْٔػ ؾٔف وافٌٔٚن واخلىٚب ٜؾٔنيف ذم ؽٚينيٜ
إمهٔ ٜذم احلََٔ ٜحتك ٓ ييـ اإلًٕٚن إٔف ظذ دى و ق ظـ اهلنيدى بًٔنيدًٕ ،نيٖل اهلل افًنيالم ٜوافًٚؾٔني،ٜ
وًٕٖفف افًقن د ٚؾٔف روٚه وافثٌٚت ظذ احلؼ ،وإشئِٕ ٜجًِٓ ٚؽدًً ا إن صٚء اهلل وؾٔف ٕختؿ افُتٚب بًقن اهلل
تًٚػ.
ّ
وصذ اهلل ظذ حمّد وظذ آفف وصحٌف وش ِّؿ.
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ااْل ايَما انااباااااساتااواا ا
اءاااَّللااااعا اذااعا ارا اشا اهاا ااواعاؾا اوا اهااا
وباااا ا ا ا ا
اوا اجا ا ا
اخا اؾ اؼا اهاااواما اعاقاتاا اهاا اا ا ا
ااِفااابااقاـا اافااَماا
عا اذاا ا ا ا
اِلا اؾؼاهاا ااوا اأااكهااااِلاااتااـا اا ا
احلّنينيد هلل رب افًنينيٚدغ ،وصني ّ
نيذ اهلل ظنينيذ ظٌنينيده ورشنينيقفف ٌٕ ّْٔنيني ٚحمّنينيد وظنينيذ آفنينيف وصنينيحٌف أمجًنينيغ
وافًالم ظذ أذف إٌٕٔٚء وادرشِغ ٌٕ ّْٔ ٚحمّد وظذ أفف وصحٌف أمجًنيغ،
احلّد هلل رب افًٚدغ ّ
وافهالة ّ
افِٓؿ اؽٍر فْ ٚوفنٔخْ ٚوجلّٔع ادًِّغ.
ؿٚل صٔخ اإلشالم رمحف اهلل:
صنيذ اهللَُّ َظ َِٔ ِ
اإل َيام ِن بِ َٚهللَِِّ ْ :
َو َؿدْ َد َخ َؾ ؾِ َٔام َذـ َْرَُٕ ٚه ِم َـ ْ ِ
ز اهللُ بِ ِف ِذم ـِتَٚبِ ِفَ ،وت ََقات ََر َظ ْـ َر ُشقفِ ِف ّ
نيف
ْ
اإل َيام ُن بِ َام َأ ْخ َ َ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
نيع َظ َ
نيق ُشني ٌْ َحُ َٕ ٚف
مج َع َظ َِ ْٔ ِف َش َِ ُ
َو َش َِّ َؿَ ،و َأ ْ َ
نيذ َخ َِْنيفَ ،و ُ َ
ػ إُ َّم :ٜم ْـ َأ َّٕ ُف ُش ٌْ َحُ َٕ ٚف َؾ ْق َق َش َام َواتف َظ َذ َظ ْرصفَ ،ظ ٌّ
نيؼ افًنيّق ِ
ِ
ِِ
مجع ب َ ِ
َم ًَ ُٓ ْؿ َأ ْيْ ََام ـَُٕٚقاَ :ي ًْ َِ ُؿ َمْ ُ ٚؿ َظ ِٚم ُِ َ
ات َو ْإَ ْر َض ِذم
غ َذف َؽ ِذم َؿ ْقففَ ُ ﴿ :ق ا َّفنيذي َخ َِ َ َّ َ َ
قن ،ـ ََام َ َ َ َ ْ
ض وم ٚخيْرج ِمْْٓ ٚوم ٚي ِْز ُل ِمـ ا ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اشت ََقى َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
ٔٓنيٚ
فً َامء َو َمَ ٚي ًْ ُنير ُج ؾ َ
ش َي ًْ َِ ُؿ َمَ ٚيِ ُِ ٟذم ْإَ ْر ِ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
َ َّ
شتََّ ٜأ َّيٍ ٚم ُث َّؿ ْ
ِِ
و ُ ق مًُُؿ َأيـ م ٚـُْتُؿ واهللَُّ بِام َتًّ ُِ َ ِ
ِ
نيٚخل ِْ ِؼ:
قن َبه ٌر﴾(َ ،)1و َف ْٔ َس َم ًَْْك َؿ ْقففَ ﴿ :و ُ َق َم ًَُ ُْؿ﴾ َإَّٔني ُف ُخمْنيتَِ ٌط بِ ْ َ
ْ َ
َ ْ َ
َ َ ََ ْ ْ َ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َؾِ٘ َّن َ َذا َٓ ت ِ
نيع
نيق َم َ
افً َنيامءَ ،و ُ َ
ُقج ٌُ ُف اف ُِّ ٌَ َُ ،ٜب ِؾ ا ْف ََ َّ ُر آ َي ٌ ٜم ْـ آ َيٚت اهللِ م ْـ َأ ْص ٌَ ِر َخم ْ ُِق َؿٚتفَ ،و ُ َق َم ْق ُو ٌ
نيقع ِذم َّ
ِ ِ ِ
ادُْ ًَٚؾِ ِر َو َؽ ْ ِر ادُْ ًَٚؾِ ِر َأ ْيْ ََام ـ َ
َٔ ٛظ َذ َخ ِْ َِ ِفُ ،م َٓ ْٔ ِّ ٌـ َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿُ ،م َّىِِ ٌع َظ َِني ْٔ ِٓؿ إِ َػ
َٚنَ ،و ُ َق ُش ٌْ َحُ َٕ ٚف َؾ ْق َق َظ ْرصفَ ،رؿ ٌ
َؽ ِر َذفِ َؽ ِمـ م ًَ ِ
ٚين ُر ُبقبِ َّٔتِ ِف.
َّ
ْ
نيؼ َظ َ ِ ِ ِ
َوـ ُُّؾ َ َذا ا ْفَُال ِم ا َّف ِذي َذـ ََر ُه اهللُ ِ -م ْـ َأ َّٕ ُف َؾ ْق َق ا ْف ًَ ْنير ِ
َنيٚج َإ َػ
ش َو َإَّٔني ُف َم ًََْنيَ - ٚح ٌّ
ُيت ُ
نيذ َحَٔ ََتنيفْ َ َٓ ،
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ُت ِر ٍ
ِ
يػَ ،و َفُِ ْـ ُي َه ُ
افً َام َء تُيِ ُِّ ُف َأ ْو ت َُِ ُِّ ُف،
َْ
افً َامء﴾ َأ َّن َّ
ٚن َظ ِـ اف ُّيُْقن ا ْفَُٚذ َب :ٜم ْث ِؾ َأ ْن ُي َي َّـ َأ َّن َطَ ٚر َؿ ْقففِ ﴿ :ذم َّ

ض ،و ق يّ ًِ ُؽ افًّق ِ
ِ
ِ
ِ
مجِ ٚع َأ ْ ِؾ ا ْف ًِ ِْ ِؿ َو ِ
اإل َيام ِنَ :ؾ َّ
ات
َو َ َذا َبٚضِ ٌؾ بِِ٘ ْ َ
َّ َ َ
افً َّ َقات َوإَ ْر ِ َ ُ َ ُ ْ
٘ن اهللَ َؿدْ َوش َع ـ ُْرش ُّٔ ُف َّ
ِ ِ
ِ ِ
نيذ إَ ْر ِ
َوإَ ْر َض َأ ْن ت َُزوََٓ ،و ُي ّْ ًِ ُؽ اف ًَّ َام َء َأ ْن َت ََ َع َظ َ
افً َنيام ُء َوإَ ْر ُض
ض :إَّٓ بِِ٘ ْذٕنيفَ ،و َمني ْـ آ َيٚتنيف َأ ْن َت َُنيق َم َّ
بِ َٖ ْم ِر ِه.
غ َذفِ َؽ ِذم َؿقفِ ِف﴿ :وإِ َذا ش َٖ َف َؽ ِظٌ ِ
َو َؿدْ َد َخ َؾ ِذم َذفِ َؽ ْ ِ
ٚدي َظْ؟ل َؾِ٘ ؟ين
مج َع َب ْ َ
يِ ٛم ْـ َخ ِْ َِ ِف ،ـ ََام َ َ
َ
ْ
اإل َيام ُن بِ َٖ َّٕ ُف َؿ ِر ٌ
َ َ
اح َِتِ ِ
صذ اهللَُّ َظ َِٔ ِف وش َِّؿ« :إِ َّن ا َّف ِذي تَدْ ُظق َٕفَ ،أ ْؿرب إِ َػ َأح ِدـُؿ ِمـ ُظْ ُِؼ ر ِ
ِ
ٌّل ّ
نيفشَ ،و َمنيٚ
َ ْ ْ
ُ َ ُ
َؿ ِر ٌ
َ
ْ َ َ َ
يَ ،)2(﴾ٛو َؿ ْقل افْ ّ

( )1احلديد.4 :
( )2افٌَرة.186 :
141

شرح العقيدة الواسطية
للشيخ عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري

ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ُذـِ َر ِذم ا ْفُِت ِ
ر ٌء ِذم
َٚب َو ُّ
افًَّْ ،ٜم ْـ ُؿ ْربِف َو َمً َّٔتفُ َٓ ،يَْٚذم َم ٚذـ َر م ْـ ُظ ُِ ؟قه َو َؾ ْقؿ َّٔتفَ :ؾ٘ َّٕ ُف ُش ٌْ َحُ َٕ ٚف َف ْٔ َس ـَّ ْثِنيف َ ْ
ِ
ِ
ِِ
ِ
يِ ٛذم ُظ ُِ ؟ق ِه.
َمجٔ ِع ُٕ ًُقتفَ ،و ُ َق َظ ٌّع ِذم ُدٕ ؟ُقهَ ،ؿ ِر ٌ
................................
ذـر رمحف اهلل ذم ذا ادقوع م ٚيتًِؼ بٚجلّع بغ اإليامن بٚشتقاء اهلل تًٚػ ظذ ظرصف وتَدم أن افًنيرش نيق
أظذ ادخِقؿٚت و ق ؾقق افًاموات افًٌع :ومع ذفؽ ؾٚهلل تًنيٚػ منيع ظٌنيٚده ٓ يًنيزب ظْنيف مثَنيٚل ذرة ذم
افًّقات وٓ ذم إرض.
ـالم صٔخ اإلشالم وأ ؾ افًِؿ رمحٓؿ اهلل ـالم دؿٔؼ ،ذـر ظْدك ْ ٚمنيْٓ ٟافتَِنيل ،يَنيقل رمحنيف اهلل:
اإليامن بام أخز اهلل بف ذم ـتٚبف ،ذا ً
ُ
أوٓ ،أن ضريَْ ٚفِ َّت ًَ ُّرف ظنيذ ربْنيٚ
وؿد دخؾ ؾٔام ذـرٕٚه مـ اإليامن بٚهلل
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ،ؾٚفىريؼ افثٚين م ٚجٚء ظـ افرشقل ّ
شٌحٕٚف مـ ـتٚبف ،وتقاتر ظـ رشقفف ّ
صذ اهلل ظِٔف
ٌّل ّ
صنيذ اهلل
وشِؿ ،فُـ ذـر افتقاتر ْٕٕ ٚف ورد بىريؼ متقاتر وإٓ ؾ٘ن ـؾ م ٚتَدم وم ٚورد وثٌ ٝظـ افّْ ّ
ف منيـ
ظِٔف وشِؿ إٔف يٗخذ بف شقاء تقاتر أم مل يتقاتر ،وأمجع ظِٔف شِػ إُ َّم ،ٜؾٓذه أن افىرق افتل ُي ًْ َنير ُ
احلؼ وشًٔقد إفٔٓ ٚويذـر  ٚإن صٚء اهلل تًٚػ ٓح ًَ.ٚ
خالهلُّ ٚ
افًََّّْ ٜومـ خالل مني ٚأمجنيع ظِٔنيف شنيِػ
تًرف افًَٔدة مـ خالل ٕهقص افَرآن ومـ خالل ٕهقص ُّ
افًنيََّّْ ٜبنيؾ
إُ َّم ٜريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ ،ومـ ذفؽ م ٚحهؾ ْ ٚمـ أن ذه ادًنيٖف ٜمقجنيقدة ذم افَنيرآن وذم ُّ
ظع ظذ خَِف ،وهلنيذا إذا
ُ
افًََّّْ ٜوأمجع ظِٔٓٚ
تقاترت ذم ُّ
شِػ إُ َّم ٜمـ أن اهلل تًٚػ ؾقق شامواتف ظذ ظرصف ٌّ
ِ
ًِؿ أيـ ربؽ؟ يَقل :ذم افًامء ،ويريب ابََْف ويِ ؟َََْف أن ربف ذم افًامء ،وإذا شٖفف آبـ افهٌر  -و ذه
ُشئؾ اد ُ
ٌّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فِجٚري ٜؿٚل« :أيـ اهلل؟ش
مـ ظٚدة افهٌٚر  -أيـ ربْٚ؟ تَقل فف :ذم افًامء ـام ؿٚل افّْ ّ
ظع ظذ خَِف ظنيٚل شنيٌحٕٚف وبحّنيده و نيق
ؿٚف :ٝذم افًامء ،ؾٓق شٌحٕٚف وتًٚػ ؾقق شامواتف ظذ ظرصف ٌّ
مًٓؿ شٌحٕٚف أيْام ـٕٚقا يًِؿ م ٚؿ ظٚمِقن ،ـام مجع بغ ذفؽ أي بغ ـقٕف ظذ ظرصف وبغ ـقٕف مًٓنيؿ ذم
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
نيِ ٟذم ْإَ ْر ِ
اش َت ََقى َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
ض َو َمنيٚ
ش َي ًْ َِ ُؿ َمنيَ ٚيِ ُ
افً َام َوات َو ْإَ ْر َض ِذم ش َّتََّ ٜأ َّيٍ ٚم ُث َّؿ ْ
ؿقفف ﴿ ُ َق ا َّفذي َخ َِ َؼ َّ
ِ
ِ
ِ
َْ ِ
َٔٓ ٚو ُ َق َم ًَ ُُ ُْؿ َأ ْي َـ َمُ ٚـْْ ُت ُْؿ﴾( ،)1ؾجّع اهلل تًٚػ بغ ـقٕنيف ظنيذ
افً َامء َو َمَ ٚي ًْ ُر ُج ؾ َ
خي ُْر ُج مْْ ََْٓ ٚو َمَ ٚيْْ ِْز ُل م َـ َّ
ظرصف وبغ ـقٕف مًْ ٚشٌحٕٚف ،ثؿ ٕ ٌَّف إػ أمر و ق أن ؿقفف تًٚػ ﴿ َو ُ َق َم ًَ ُُ ُْؿ﴾ فٔس مًْٚه إٔف خمتِط بٚفًٌٚد
( )1احلديد.4 :
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ذم إرض ،ؾ٘ن مـ ادًِقم أن ادٗمـ إذا ُشئِؾ مـ ربؽ؟ أي أيـ ربؽ؟ يَقل ـام تَدم يَقل :ذم افًامء ،وٓ
ُيؾ أن يَقل :إن اهلل ذم إرض ،بؾ اهلل تًٚػ ذم افًامء ،و ق أمر متَرر ثٚب ،ٝوذـرٕ ٚصٔ ًئ ٚمـ إدفني ٜظِٔنيف
أن اهلل تًٚػ ذم افًامء ،ومع ذفؽ ؾٓق مع خَِف شٌحٕٚف وتًٚػ ٓ يًزب ظْف مثَٚل ذرة ذم افًنيّقات وٓ ذم
إرض ،ثؿ ّبغ أن ـَِّ ﴿ ٜو ُ َق َم ًَ ُُ ُْؿ﴾ ٓ تًْل آختالط بٚفًٌٚد ذم إرض فًدة أمنيقرً :
أوٓ :أن نيذا ٓ
تقجٌف افٌِ ،ٜافٌِ ٜـِّ( ٜمع) تًْل ادهٚحٌ ٜوٓ تًْل آمتزاج وآختالط بٚفيورة بؾ تىِؼ وينيراد هبنيٚ
ادهٚحٌ ٜـام تَقل افًرب ذم ادثٚل افذي ذـره رمحف اهلل :مٚزفًْٕ ٚر وافَّر مًْ ،ٚادًٚؾر ـام تَدم إذا شٚر ذم
افِٔؾ ؾ٘ن افَّر يراه بقوقح وجالء ؾَٔىع افِٔؾ ذم ش ٝشٚظٚت :شٌع شٚظٚت يَقل :مٚزفًْٕ ٚر وافَّر
مًْ ،ٚفٔس مًْٚه إٔف مًٓؿ ذم رواحِٓؿ خمتِط هبؿ ؾقق مجٚهلؿ إذا شٚؾروا بؾ ق ذم افًامء ويهنيح أن يىِنيؼ
ظِٔف مع ذفؽ إٔف مًْ ،ٚؿٚل :ذا مـ حٔ ٞافٌِ ،ٜوذم ًٕخ ٜأخرى ؽر افًْخ افتل فديُؿ ذـنير ً
دفنئال ثًٔ ٕٚنيٚ
ؿٚل :وفٔس مًْك ؿقفف إٔف مًُؿ إٔف خمتِط بٚخلِؼ ؾ٘ن ذا ٓ تقجٌف افٌِ ٜو ق خالف م ٚأمجع ظِٔف افًنيِػ
يًْل ذا افٍٓؿ خالف م ٚأمجع ظِٔف افًِػ ،مل يٍٓؿ افًِػ بتً ٚتً ٚمـ ؿقفف ﴿ َو ُ َق َم ًَ ُُ ُْؿ﴾ إٔف مع افْٚس ذم
إرض شٌحٕٚف وتًٚػ ،بؾ اهلل تًٚػ مع خَِف و ق ؾقق شامواتف شٌحٕٚف وبحّده ،وهلنيذا ٕ ٌّْٓني ٚظنيذ أمهٔنيٜ
افُت ٛادًْدة ظذ أمهٔ ٜأن تدرس ْٕٕ ٚإذا ؿِْ ٚإن ذا ق ؿقل افًِػ ذا إمجٚع افًنيِػ ٕرجنيع إػ نيذه
افُت ٛوٕجد ذا ؾٔٓ ٚجِ ًٔ.ٚ
يَقل :افدفٔؾ افثٚف :ٞو ق خالف م ٚؾىر اهلل ظِٔف اخلِؼ ،افنيذي ؾىنير اهلل تًنيٚػ ظِٔنيف اخلِنيؼ أن رهبنيؿ
شٌحٕٚف وتًٚػ ؾقؿٓؿ وهلذا إذا ٕٚب ٝافًٌَ ٚد حٚج ٌ ٜؾ٘هنؿ يرؾًقن أبهٚر ؿ إػ رهبؿ ويرؾًقن أـٍٓؿ إػ رهبؿ
شٌحٕٚف وتًٚػ ٕهنؿ ؿد ُؾىِروا ؾىرة ظذ أن اهلل تًٚػ ذم افًامء ،وـٚن أبق ادًٚيل اجلقيْل وـٚن منيـ صنئقخ
إصٚظرة ادن ٚر يَرر مَقف ٜافتًىٔؾ خيى ٛهب ٚويَقل م ٚحٚصِف أن اهلل تًٚػ فٔس ذم افًامء :ؾَٚل فف أحد
أصحٚبف :دظْ ٚمـ ذا افُالم  -افتَريرات افُالمٔ ٜوافتًَٔدات  -وأجٌْ ٚظـ ذه افيورة افتنيل ٕجنيد ٚ
ذم ؿِقبْ( ٚم ٚؿٚل مقحد ؿط :يني ٚرب إٓ وجنيد هبني ٚضورة يرؾنيع بكنيه إػ ربنيف تًنيٚػ) ،يَنيقل :دع ظْنيؽ
افتنََٔٚت وافَْٚصٚت افُالمٔ ٜوتَريرات ادتُِّغ وفُـ أجٌْ ٚظـ ذا افقء افذي جًِنيف اهلل ذم ؿِقبْنيٚ
افًِق ،ؾُٚن اجلقيْل خيى ٛؾيب ظذ رأشف
مجٔ ًً ٚإٔف م ٚؿٚل مقحد ؿط :ي ٚريب :إٓ وجد ضورة يتجف إػ
ّ
يَر ُر  ٚادتُِّقن فًٔ ٝؾَط ظذ خنيالف
وؿٚل :حرين اهلّداين :حرين اهلّداينٕ ،ن ذه افتَريرات افتل ؟
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افٍ َىرِ ،
افَرآن وافًََّّْ ،ٜبؾ ل ظذ خالف ِ
وافٍ ْى َرة مًٖف ٜمنسـ ٜينسك ؾٔٓ ٚادتُِؿ وؽر ادنيتُِؿ ،وهلنيذا
ُّ
يهٚبقن ًٖٕ -ل اهلل افًٚؾٔ – ٜبٚحلرة ،يهٚبقن بٚحلرةٕ :هنؿ ـِام ؿرأوا افَرآن وجدوا افَرآن ظنيذ خنيالف
ٌّل ّ
ٌّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وشنيِؿ ظنيذ
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وجدوا أحٚدي ٞافّْ ّ
ظَٔدهتؿ ،إذا ٕيروا ذم أحٚدي ٞافّْ ّ
خالف ظَٔدهتؿ ،إذا ٕيروا ـالم ادٓٚجريـ وإٕهٚر وافتٚبًغ  -أؾهؾ افَرون  -وجنيقدوه ظنيذ خنيالف
ظَٔدهتؿ ،حتك ِ
افٍ َى َر افتل ؾىر ؿ اهلل تًٚػ ظِٔٓ :ٚعدون ذم ؾىر ؿ م ٚق ظذ خالف مني ٚيَرروٕنيف ،فُنيـ
ِ
افْٚس
شّق  ٚأدف ٜظَِٔ ٜو ل ـام ؿِْ ٚقى إتؼ ،ـام تالحظ إٔف تن ْٔ ُع ؾتْ ٌ ٜمًْٔ ٌُ ٜيٍتـ ُ
جٚءهتؿ افنٌٓ ٜافتل ّ
بَقل مًغ أو بقجٓ ٜمًِْٔ ،ٜ
تن ْٔ ُع ذه افقجٓ ٜذم افْٚس ويُقن ظدد وؾئٚم ٚحلِ ٜمـ افْٚس يَرروهن ٚوؾٔٓٚ
وشََّّّْٔ ٌٕ ٜف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ وأصقل اإلشالم افًيٚم ؾٔٓني ٚرء ظينئؿ جنيدًً ا منيـ
مـ ادخٚفٍ ٜفُتٚب اهلل ُ
ادخٚفٍ ،ٜتٚرة يُقن ذا بٌدع وتٚرة يُقن ذا بٍُريٚت ووالٓت ،ذه ادذا  ٛافتل إتؼت ذم افًَنيقد
افًٚبَ ٜومـ أـثر م ٚإتؼ افٍُرة اخلٌٔث ٜافْجً ٜافٍُرة اإلصساـٔ ٜتٌّّْ ٚ ٚـثر مـ افْٚس وـٚبروا وظٕٚنيدوا
حتك ؿٚل بًوٓؿ :إن اإلشالم ديـ آصساـٔ ٜوأرادوا أن عًّقا بغ اإلصساـٔ ٜوبغ اإلشالم! اإلصساـٜٔ
مٌْ ٚ ٚاإلحلٚد وفٔس مٌْ ٚ ٚديـ :حتك ُيزظؿ إٔف يرا ُد اجلّع بغ ديـ وديـ آخر ،مع أن ذا ٓ ُينيؾ أبنيدًً ا ٕن
اإلشالم ديـ احلؼ وؽره مـ إديٚن بٚضؾ ،فُـ ل مٌْٔ ٜظنيذ أشنيٚس إحلنيٚدي ،ومنيع ذفنيؽ يًِنيؿ ظنيالم
افٌٔقب ـؿ دخؾ ذم ذه افٍُرة افًٍْ ٜمـ إظداد اهلٚحلِ ٜافذيـ ينٓدون أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمّد رشنيقل
إؾُنيٚر افتنيل أتتْني ٚمنيـ
اهلل ،مع أهن ٚتْٚؿض ٓ إفف إٓ اهلل مْٚؿو ٜتٚم ،ٜثؿ َ َق ْت ذه افٍُرة اخلٌٔث ٜو َت َِ ْت َْٓٚ
ُ
افٌرب ،ومـ أرذهل ٚافٍُرة افديّقؿراضٔ ،ٜؾٓذا إٓتنٚر هل ٚوحمٚوف ٜتهديَٓ ٓ ٚيًتٌرب إذا ـنيٚن ظنيذ ينيد
مـ ق خمٚفػ ف ِؼع ،فُـ افًج ٛافًجٚب ؾّٔـ يريدون أن عًّقا بغ ذه افٍُرة ادًروؾني ٜوادٗشًنيٜ
ظذ أشٚس افًِامٕٔ ٜمـ إشٚس ٓ يُّـ أن تتؿ إٓ ذم جق ظِامين ويرينيد أن عّنيع بْٔٓني ٚوبنيغ اإلشنيالم،
وينٔع ذا ذم أظداد ؽٍرة ويَررون ذا ويًتدفقن بْهقص وبّقاؿػ ويًّقن أحًُ ٚم ٚمـ اإلشالم أهنٚ
أحُٚم ديّقؿراضٔ !ٜتريد أن دمّع بغ افِٔؾ وافْٓٚر ذم مقوع واحد ذم وؿني ٝواحنيد! ترينيد أن دمّنيع بنيغ
افؼق وافٌرب! ؾُرة ظٍْ ٜمِحدة ،مـ ا ّضِع ظذ أشٚشٚهت ٚومَقٓت أ ِٓ ٚيًِؿ أهن ٚؾُرة ٓ يُّنيـ بتً ٚتًنيٚ
أن تَقم إٓ ذم جق ظِامين أ ِٓ ٚيَقفقن ذا ،ومع ذفؽ يَقفقن :اإلشنيالم دينيـ ديّنيقؿراضل ،ـنيام ؿنيٚفقا ذم
ضرا بٚف ًٌٚ
ض إُ َّمً ٜ
افًٚبؼ اإلشالم ديـ اصساـل! ذا ذم افٌالي ٚافتل أتتْ ٚمـ افؼق ومـ افٌرب ،افذي ّ
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َ
وجًؾ أ َؾ افُالم مـ ادًتزف ٜوأضاهبؿ يًَقن ذم ذه افٌالي ٚل افًٍٍِ ٜافٔقٕ ٜٕٔٚبًد أن ُتُرمجني ٝحٔنيٞ
تٖثر هب ٚمـ تٖثر و ُؾتِـ هب ٚمـ ُؾتِـ :وأراد أن عّع بغ افًٍٍِ ٜوبغ اإلشالم ،ودني ٚـٕٚني ٝافًٍِنيٍ ٜافٔقٕٕٔٚنيٜ
مٗشً ٜظذ يد جمّقظ ٜممـ ؿ وثْٔقن ٕ -ن افٔقٕٚن وثْٔقن  -ـ ٕٝٚظْد ؿ ذه افىروحنيٚت ضروحنيٚت
إٔٚس متًٍٍِ ٜظذ ديـ وثْل :ؾٖراد ٗٓء افذيـ اشتٌَِق  ٚمـ بالد إشالمٔ ٜذفؽ افقؿ ٝأن عًّقا بْٔٓنيٚ
وـٍرا :فُنيـ بنيزظّٓؿ يرينيدون أن عًّنيقا بنيغ
وبغ اإلشالم :ؾسـقا أصٔٚء ـثرة مـ ديـ اإلشالم ٓ ر ّدة
ً
اإلشالم وبغ ذه افٍُرة ،وهلذا تًرف افًٌ ٛافٌُر ذم حرص افؼع ظذ أن ُي ٍْ َه َؾ م ٚبنيغ ادًنيِؿ وبنيغ
افُٚؾر ،ؿد يتٖثر هبذه اخلِى ٜـثر مـ افْٚس ،تتٌر مٍّٓٔ ٚؿ وتتٌر ضراحلؼ مًٔنتٓؿ مع أهنؿ يننيٓدون أن
ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمّدًً ا رشقل اهلل ،ؾٓذه ادحٚوٓت فِجّع بغ احلؼ وافٌٚضؾ ؿديّ ٜوحديث ٓ ٜتزال ،نيذه
ظِق اهلل ؾٔف أـثر مـ أفػ دفٔؾ ،ـٔػ َير ُّد َم ْـ ينٓد أن ٓ
ادَقٓت افتل ؾٔٓ ٚر ّد ظذ شٌٔؾ ادثٚل ؿد تَدم أن ّ
إفف إٓ اهلل وأن حمّدًً ا رشقل اهلل ذه افْهقص اجلِٔ ٜافتل تَدم رء مـ ذـر ٕ ٚجؾ نيذه ادَقفني ٜافونيٚفٜ
افزاحلٌ ٜافتل ؿرر  ٚادتُِّقن ذم م ٚشّقه بدفٔؾ احلدوث افذي أصِف مـ افٍالشٍ ،ٜهلذا ابتِقا ابتالء وـٖهننيٚ
َرر م ٚذم افَرآن إذا ؿرأ افَرآن إؼح هب ٚصدره أم ٚإذا
 واهلل أظِؿ  -ظَقب ٜإهل ّٔ ٜابتِقا بٚحلرةٕ ،ن افذي ُي ؟ـٚن يَرر ظذ خالف افَرآن ـِام ؿرأ افَرآن وٚق صدرهٕ ،ن افَنيرآن تَرينيرات جِ ّٔني ٜواونيح ٜذم إثٌنيٚت
افهٍٚت و ق يٍْل افهٍٚت ،وهلذا ظدد ـٌر ـام ذـنير صنئخ اإلشنيالم ظنيدد ـٌنير منيْٓؿ يهنيٚبقن بنيٚحلرة
ويهٚبقن بٚفْدم ويقصقن ذم آخر أظامر ؿ ـٚجلقيْل وافرازي وافنٓرشتٚين وؽر ؿ ُيدّّ ون ،ذـر ذفؽ صٔخ
اإلشالم وابـ افَٔؿ وصٚرح افىحٚوي ٜذـر أهنؿ ٕدمقا ٕد ًم ٚصديدًً ا ظذ م ٚوؿع مْٓؿ وأوص بًوٓؿ بقصٜٔ
بٚفُػ ظـ افدخقل ذم ذه ادًٚفؽ افرد ّي ٜمـ مًٚفؽ ادتُِّغٕ :هن ٚمًٚفؽ أ نيقاء وونيالل ،وبًنيد ؿ
ـت ٛـتٚب ً ٜذـر وصٔ ٜبٚفرجقع إػ ؿقل افًِػ وإٔف ٕٚدم ظذ م ٚوؿع مْف وإٔف أوٚع ظّره ويقيص أصحٚبف
ؿنيرروا ؾٔٓني ٚنيذه افٌاليني،ٚ
بٖن ٓ ينتٌِقا هبذه افٌدع و ذه افوالٓت فُـ بًد أن مِٗا افدٕٔ ٚبٚفُت ٛافتل ّ
بًوٓؿ ـتٌٓ ٚظْد ادقت ًٕٖل اهلل أن يًٍق ظْ ٚوظـ ـؾ مًِؿ ،فُـ افنيٌالء ذم نيذه افُتني ٛادقجنيقدة وٓ
وُيٍظ مع أن صٚحٌف تراجع ظْف وـت ٛـتٚب ً ٜينيٗوب
تزال تَرر بًوٓ ٚمم ٚيزيد ظذ أفػ َشََْ ٓ ٜيزال ُيَرر ُ
ظز ّ
افًََّّْ ٜمِٔئنيٜ
إػ اهلل ّ
وجؾ ممّ ٚؿرر ؾٔف ،افًٌ ٛق ذا أن افَرآن افًئؿ معء بٚإلثٌٚت و ق يريد أن يٍْلُّ ،
بٚإلثٌٚت و ق يريد أن يٍْل ،و ق ينٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمّد رشقل اهلل و ق صٚدق ذم صٓٚدتف فُْف ذم
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زظّف يريد أن ُيَْ ؟َزه اهلل تًٚػ ـام تَدم فُـ هبذه افىريَ ٜافرد ّي ٜواهلل تًٚػ يَقلُ ﴿ :ؿ ْؾ َأ َأ ْٕ ُت ُْؿ َأ ْظ َِ ُؿ َأ ِم اهللَُّ﴾(،)1
وهلذا افُتٚب ٜافتل ـتٌٓ ٚافرازي ذم أحًـ ـتٚب أفٍف و ق ـتٚب إٔقاع افِذات و ق مـ آخر م ٚـت ٛتٌغ فؽ
ً
ذا يَقل( :جرب ٝافىرق افُالمٔ ٜوافىرق افًٍٍِٔ ٜؾِؿ أجد  ٚتنٍل ً
ؽِنئال ،ووجنيدت
ظِٔال وٓ تروي
أؿرب افىرق ضريَ ٜافَرآن) ،شٌحٚن اهلل افًئؿ ،ؾ يُّـ أن يُقن ْٚك احتامل أن يقجد ضريَ ٜأؾونيؾ
مح ُـ
افنير ْ َ
مـ ضريَ ٜافَرآن  -ذم آخر ـتٚب ـتٌف  -ووجدت أؿرب افىرق ضريَ ٜافَرآن ،أؿنيرأ ذم اإلثٌنيٚت ﴿ َّ
ِ ِ ِ
ى ؟ٔ ُ ()3
َظ َذ ا ْف ًَ ْر ِ
اش َت ََقى﴾(﴿ ،)2إِ َف ْٔ ِف َي ْه ًَدُُ ا ْف ََُِِ ُؿ اف َّ
ر ٌء﴾( ،)4يًْنيل
ش ْ
 ، ﴾ٛوأؿرأ ذم افٍْل ﴿ َف ْٔ َس َـَّ ْثِنيف َ ْ
جرب مثؾ دمربتنيل ظنيرف مثنيؾ مًرؾتنيل) ،يَنيقل:
افًََّّْ ٜبٚجلّع بغ افٍْل واإلثٌٚت ،ؿٚل( :ومـ َّ
ؿقل أ ؾ ُّ
افذي عرب مثؾ م ٚجرب ٝويَرأ مثؾ م ٚؿرأت ويَػ ظذ م ٚوؿٍ ٝظِٔنيف منيـ مَنيقٓت افْنيٚس وـالمٓنيؿ
يًرف ـٔػ ادًرؾ ٜافتل وصِ ٝإفٔٓ ٚأن ثؿ ذـر أبًٔ ٚتً ٚمـ افنًر ظجٌٔ ٜيَقل ؾٔٓ:ٚ
(هنٚي ٜإؿدام افًَقل ظَٚل *** وأـثر شًل افًٚدغ والل
أذى ووبٚل
وأرواحْ ٚذم وحن ٜمـ جًقمْ *** ٚوحٚصؾ دًٕٔ ٕٚٚ
مج ًََْْ ٚؾٔف ؿٔؾ وؿٚفقا)
ومل ًٕتٍد مـ بحثْ ٚضقل ظّرٕ *** ٚشقى أن َّ
ؾٓذا افذي حهِْٚهٕ ،ن مَقٓت أ ؾ افُالم وافًٍٍِ ٜؿٚحلّ ٜظذ ؿٚل أرشىق وؿنيٚل أؾالضنيقن وؿنيٚل
افرازي وؿٚل أؾالضقن وؿٚل افٍٚرايب وؿٚل افُِْْْدي وؿٚل ظٌد اجلٌٚر ادًتزيل وؿٚل اجل ٌّٚحلل وؿنيٚل ؾنيالن نيذا
افذي مجًْٚه.
(ومل ًٕتٍد مـ بحثْ ٚضقل ظّرٕ *** ٚشقى أن مجًْ ٚؾٔف ؿٔؾ وؿٚفقا
وـؿ ؿد رأيْ ٚمـ رجٚل ودوف *** ٜؾٌٚدوا مجٔ ًً ٚمِحديـ وزافقا
ِ
ٍ
ٌ
رجٚل ؾزافقا واجلٌٚل جٌٚل)
ذؾٚهت*** ٚ
جٌٚل ؿد ظِٝ
وـؿ مـ
افرجؾ يٍرح ؾقق اجلٌؾ ؾُٔقن ؾقق اجلٌؾ ـٖٕف أن ق متًقر ظِٔف يزول افرجؾ واجلٌؾ جٌؾ ،ؾنيذـر
ذم هنٚي ٜظّره أن افىريؼ افهحٔح ق ضريؼ افَرآن وٓ صؽ ذا إمر ادًروف فُـ ُؾتُُِْنيقا – ًٕنيٖل اهلل أن
( )1افٌَرة.141 :
( )2ضف.5 :
( )3ؾٚضر.11 :
( )4افنقرى.11 :
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ُئًذٕ ٚوإيٚـؿ مـ افٍتـ – ؾتْقا هبذه افىراحلؼ وطْقا أن ؾٔٓ ٚافهقاب ثؿ رجًقا ذم آخر أظامر ؿ إػ ضريَنيٜ
بٚفًِق و ق يَرأ ذه افْهقص افًئّٜ؟ حتك و ق يهنيع إذا
يَرر أن اهلل فٔس
ّ
افَرآن ،وإٓ مـ يًتىٔع أن ّ
ً
ٕنيزوٓ ٕن افرـنيقع وافَٔنيٚم واجلِنيقس نيل
افهالة
ووع جٌٓتف شٚجدًً ا وافًجقد ـام تًِؿ ق أصد م ٚذم ّ
درجٚت متٍٚوت ٜفُـ ووع اجلٌٓ ٜظذ إرض ذا أصد م ٚيُقن ذم افًٍقل وافْزول ،وهلذا ـنيٚن ؾٔنيف منيـ
ظز ّ
ٌّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :أؿرب م ٚيُقن افًٌد مـ ربف و نيق
افتقاوع هلل ّ
وجؾ افقء افًئؿ ؿٚل ظْف افّْ ّ
شٚجدش  ،مٚذا يَقل افًٚجد؟ شٌحٚن ريب إظذ حغ ووع جٌٓتف و ق شٚجد ،و ؿ يهِقن يدظقن رهبنيؿ
ادٌٍرة وافرمح ٜإذا ووع جٌٓتف ذم افًٍؾ ً
ظِنيق ربنيف
ٕٚزٓ و ذا ادتْٚش ٛمع افًٌد ادًُغ افونئًػ تنيذـر ّ
يكنيون
ؾَٚل :شٌحٚن ريب إظذ ،ؾٖدفٜ
ّ
افًِق ـثرة ،ؾِام ـٚبروا ذه ادُٚبرة  -ومم ٚـٚبروا دفٔؾ افٍىنيرة ّ -
ظذ ذاُ ،ذا دفٔؾ افٌِ ٜـام ذـر صٔخ اإلشالم رمحف اهلل تًٚػ مـ أن افًنيرب تَنيقل :هٕني ٚوافَّنير مًْنيٚ
افًِق.
ؾُٔقن مًٓؿ بٚدهٚحٌ ٜفُْف ذم
ّ
يَقل رمحف اهلل تًٚػ :بؾ افَّر آي ٜمـ آيٚت اهلل مـ أصٌر خمِقؿٚتف ٓ ،صؽ أن افَّنير ـٌنير بٚفًْنيٌ ٜإػ
ؽره :فُـ بٚفْير إػ خمِقؿٚت أخرى ؾٚفَّر صٌر ،ق أصٌر مـ افًاموات و ق أصٌر مـ افُرد و نيق
أصٌر مـ افًرش ،و ق مقوقع ذم افًامء و ق مع ادًٚؾر وؽر ادًٚؾر أيْام ـٚن ،و ق شٌحٕٚف رب افًٚدغ
ؾقق ظرصف رؿٔ ٛظذ خَِف مّٓٔـ ظِٔٓؿ ،ؾام دام ذا ؿد ُج ًِ َؾ ً
ّ
وجنيؾ
ظنيز
مث ٓٚفِّخِقق و ق افَّر ؾٚهلل ّ
ُّ
أجؾ وأظذ وأرؾع شٌحٕٚف وتًٚػ ،ؾٓق شٌحٕٚف ؾقق ظرصف ،ومنيع ذفنيؽ نيق رؿٔني ٛظنيذ خَِنيف يًِنيؿ منيٚ
تقشقس بف ٍٕقشٓؿ شٌحٕٚف وتًٚػ ،مّٓٔـ ظِٔٓؿ ص ٚد ظِٔٓؿ مىِع إػ ؽر ذفؽ مـ مًٚين ربقبٔتفٕ ،ن
ظع ؾقق خَِف وؿربف مـ ظٌٚده شٌحٕٚف وتًٚػ وتكيػ
مًٚين ربقبٔتف مٚذا تَتيض؟ تَتيض اجلّع بغ ـقٕف ٌّ
صٗوهنؿ.
ثؿ ؿٚل رمحف اهلل :وـؾ ذا افذي ذـره اهلل تًٚػ مـ إٔف ؾقق افًرش وإٔف مًْ ٚحؼ ظذ حََٔتف ،ـِف حؼ
ٓ ُُيتٚج إػ أن ُيٍٓؿ ؾٓق ًم ٚؾٚشدًً اُُ ٓ ،يتٚج إػ ُتريػ بحُُٔ ٞي ّرف ظذ ضريَ ٜادتٖوفغ ،وفُـ ذم افقؿنيٝ
مه ٚمثؾ أن ُييـ أن طني ٚر ؿقفنيف ذم افًنيامء أن افًنيامء
ًٍٕف ُيهٚن ظـ افيْقن افُٚذب ،ٜؾٚإلًٕٚن ؿد يتق ؿ و ً
تَ ُِّف أو ُتُيِ ُِّف ،يَقل :و ذا بٚضؾ ب٘مجٚع أ ؾ افًِؿ واإليامن ،م ٚافًٌٛ؟ يَقل :افًامء مـ أمًُٓٚ؟ شٌحٕٚف
وبحّده ،اهلل شٌحٕٚف ق افذي يًّؽ افًامء ،وافُرد و ق مقوع افَدمغ ـام ثٌ ٝظـ ابـ ظٌٚس ريض
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ّ
وجنيؾ اشنيتقاء
ظز
اهلل ظْف وظـ أيب مقشك ريض اهلل ظْف افًرش ذم افٌِ ٜق هير ادِؽ ؿد اشتقى ظِٔف اهلل ّ
ئِؼ بجالفف وئِؼ بًيّتف ،ؿٚل ابـ ظٌٚس ريض اهلل ظْٓام( :وافُرد مقوع افَدمغ) ،وـذفؽ ؿنيٚل أبنيق
مقشك إصًري ريض اهلل ظْٓام مجٔ ًً ،ٚو ذا ٓصؽ إٔف ٓ يَٚل مـ ؿٌٔؾ افرأي واف َّت ََّق ُّ ؿ واخلرص ٓ ،صؽ
ٌّل ظِٔف
أن ذا ٓ يُّـ :أن ُيٍن ذان افهحٚبٔٚن اجلِٔالن ذه أي ٜويثٌ ٝذا ظْٓام إٓ بتقؿٔػ مـ افّْ ّ
وافًالم.
ّ
افهالة ّ
ؿٚل :ؾ٘ن اهلل تًٚػ ؿد وشع ـرش ُٔف افًّقات وإرض ،ذا افُرد تَدم إٔف وشع افًاموات وإرض
ؾٓق حمٔط بٚفًاموات وإرض ،واهلل تٌٚرك وتًٚػ ق افذي يًّؽ افًاموات وإرض ؾٓق فٔس بّحتنيٚج
ٓ فًِاموات وٓ فًِرش وٓ فقء شٌحٕٚف ،بؾ ـؾ ظٌٚده وـؾ خمِقؿٚتف حمتٚج ٜإفٔف تًٚػ.
ؿٚل :و ق افذي يًّؽ افًاموات وإرض أن تزوٓ ،ؾٚفذي يًّنيُٓام افًنياموات افًنيٌع وإرونيغ
ظز ّ
وجؾ ؾِٔس اهلل تًٚػ بّحتٚج ٓ فًِاموات وٓ فألرض وٓ فُِرد وٓ فًِرش
افًٌع أن تزوٓ ق اهلل ّ
ض إِ َّٓ بِِ٘ ْذِٕ ِ
ِ
نيذ ْإَ ْر ِ
افً َام َء َأ ْن َت ََ َع َظ َ
نيف﴾( ،)1افًنيامء فنيقٓ
وٓ فقء ّ
ظز اشّف ،ثؿ ذـر ؿقفف تًٚػ ﴿ َو ُي ًّْ ُؽ َّ
إمًٚك اهلل تًٚػ هل ٚفقؿً ٝظذ إرض وؾٔٓ ٚمـ إجرام افًِقي ٜرء ظئؿ ٓ يًُّٓ ٚإٓ اهلل تًٚػ وفنيق
شَى ٝظذ إرض ٕ ُِ ٝمـ ذم إرض ود ّمرت إرض ،فُـ اهلل تًٚػ يًّنيؽ افًنياموات ويًّنيؽ
أيو ٚشٌحٕٚف ﴿إِ َّن اهللََّ يّ ًِ ُؽ افًامو ِ
ات َو ْإَ ْر َض َأ ْن َت َُز َ
وٓ﴾(َ ﴿ ،)2و ُي ّْ ًِ ُ
نيع َظ َ
نيذ
إرض ً
افً َنيام َء َأ ْن َت ََ َ
َّ َ َ
نيؽ َّ
ُْ
ض إِ َّٓ بِِ٘ ْذِٕ ِف﴾( ،)3ثؿ إن افًامء إٕام تُقن بٖمره تًٚػ ؾ٘ن مرد  ٚإفٔف شٌحٕٚف ،هلذا أورد ﴿و ِمـ آيٚتِ ِ
ْإَ ْر ِ
نيف َأ ْن
َ ْ َ
َ َ َّ
افً َام ُء َو ْإَ ْر ُض بِ َٖ ْم ِر ِه﴾( ،)4ؾِٔس اهلل تًٚػ بٚدحتٚج ٓ فًامء وٓ ٕرض وٓ فقء شقا .ٚ
َت َُق َم َّ
نيٖ َف َؽ ِظٌ ِ
ثؿ ؿٚل :وؿد دخؾ ذم ذفؽ اإليامن بٖٕف ؿري ٛجمٔ ٛشٌحٕٚف ،ـام مجع ذفؽ بَقفنيف ﴿ َوإِ َذا َش َ
نيٚدي
َ
َظْ؟؟ل َؾِ٘ ؟ين َؿ ِريُ ٛأ ِجٔ ٛد ْظق َة افدََّّ ا ِع إِ َذا د َظ ِ
ٚن﴾( ،)5وؿقفف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ «إن افذي تدظقٕنيف أؿنيرب إػ
َ
ُ َ َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ظِقه وؾقؿ ّٔتف ،ؾنيٚهلل
وافًََّّْ ٜمـ ُؿربِف ومً َّٔتف ٓ يْٚذم مُ ٚذـر مـ ّ
أحدـؿ مـ ظْؼ راحِتفش ومُ ٚذـ َر ذم افُتٚب ُّ
( )1احل.65 :ٟ
( )2ؾٚضر.41 :
( )3احل.65 :ٟ
( )4افروم.25 :
( )5افٌَرة.186 :
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افًِق وذم افقؿًٍٕ ٝف ُيثٌ ٝفنيف
تًٚػ ؾقق مجٔع خَِف ذم افًاموات ومع ذفؽ ؾٕ٘ف ُيثٌ ٝإفٔف شٌحٕٚف وتًٚػ
ّ
إٔف يَرب ويدٕق مـ ظٌٚده ـٔػ صٚء شٌحٕٚف.
ِ
ظِقه وؾقؿ ّٔتف مُ ٚذـر مـ ؿربف ومًٔتف شٌحٕٚف وتًٚػ ،وافًٌ ٛإٔنيف شنيٌحٕٚف وتًنيٚػ
ٓ يْٚذم مُ ٚذـ َر مـ ّ
ِ ِِ
()1
ظنيع ذم دٕنيقه،
ر ٌء﴾  ٓ ،يَٚس بخَِف ـام تَدم ،ثؿ إٕف وهلذا ؿٚل ذم هنٚي ٜافُالم ؾٕ٘ف تًٚػ ّ
﴿ َف ْٔ َس َـَّ ْثِف َ ْ
ظز ّ
افًِق ؾٓق ؿري ،ٛـؾ ذا حؼ
وجؾ ذم أظذ
ظِقه ـام إٔف ّ
ّ
ظع أي ظٚل ذم دٕقه إذا دٕ ٚمـ خَِف ،ؿري ٛذم ّ
ٌ
و ق ِم ْـ ظْد اهلل ظ ّز ّ
وجؾ وم ٚـٚن مـ ظْد اهلل ؾال يُّـ أن يتْٚؿض ،ذا أمر ،ثؿ إن اهلل تًنيٚػ ـنيام ؿِْنيٓ ٚ
ظز ّ
وجؾ فًيّتف ،و ذه افًاموات ظذ ـِ َز َخ ِْ َِٓني ٚفًٔني ٝصنئ ًئٚ
ُيَٚس بخَِف ،ؾٚفَرب
وافًِق عتًّٚن ؾٔف ّ
ّ
أمٚم ظيّتف تٌٚرك وتًٚػ ،ؾال يَٚل ؾّٔـ ذا بًض ظيّتف :افًامء وإرض ؿد ِ
وشني ًَٓ ٚافُنيرد  -افنيذي
ق مقوع افَدمغ  -وتَدم أن افُرد بٚفًٌْ ٜفًِرش مثؾ حَِ ٜأفَٔ ٝذم ؾالة ذم بريني :ٜؾّخِقؿنيٚت اهلل
ذه ظئّٚ ٜحلِ ،ٜو ذا دفٔؾ ظذ ظيَّ ٜم ْـ خ َِ ََ َٓ ٚؾ٘ن ظيّ ٜادخِقق دفٔؾ ظذ ظيّ ٜاخلنيٚفؼ ،ؾِنئس اهلل
شٌحٕٚف وتًٚػ بّحتٚج ٓ فًِّقات وٓ فألرض وٓ فًِرش وٓ فُِرد ـام تَدم و ق مع ذفؽ عتّع ذم
ويَرب ـٔػ صٚء شنيٌحٕٚف ،ؾٓنيق شنيٌحٕٚف ظنيذ ظرصنيف ـنيام ذـنير
حَف إٔف ؾقق شامواتف وإٔف يدٕق مـ خَِف ُ
ظع ذم دٕنيقه ؿريني ٛذم
ُ
ويَرب ويدٕق مـ خَِف ـٔػ صٚء شٌحٕٚف وبحّده ،وهلذا ـام ؿِْ ٚخ َت ََؿ ـال َمف بَقفف ّ
ظِقهًٕ ،ؿ.

( )1افنقرى.11 :
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وباااا ا
ااحا اؼاقاؼاةا
ااْل اايَما انااباااالا انااا ال
اااؼا ارا ا ا
آنااكا ااَلاماااَّللاا ا
اوا اجا ا ا

ققِ ،مْْنيف بنيدَ َأ ،وإِ َفٔ ِ
آن ـَالم اهللِ ،مْ ََّز ٌلَ ،ؽر َخم ْ ُِ ٍ
َو ِم َـ ِ
اإليامن بِ َٖ َّن ا ْف َُ ْر َ
ُ
نيف َي ًُنيق ُدَ ،و َأ َّن اهللَ
اإل َيام ِن بٚهللِ َو ُـتٌُِ ِف
َ ْ
َُ
ُ
ُ
ُْ
َت َُ َِّ َؿ بِ ِف َح َِٔ ََ ًَ ،ٜو َأ َّن َ َذا ا ْف َُ ْر َ
آن ا َّف ِذي َإٔ َْز َف ُف َظ َذ ُحم َ َّّ ٍد ّ
نيق ـَنيال ُم اهللِ َح َِٔ ََني ً َٓ ،ٜـَنيال ُم
صذ اهلل ظِٔف وشني ِّؿ ُ َ
ٚح ِ
ال ِم اهللَِ ،أو ِظٌٚرةٌ :ب ْؾ إِ َذا َؿر َأه افَّْٚس َأو َـ َتٌقه ِذم ادَْه ِ
ِ
قز إِ ْض ُ
الق ا ْف ََ ْق ِل بِ َٖ َّٕ ُف ِحََُ ٚي ٌَ ٜظ ْـ َـ َ
ػَ :مل
ع ُ
َ
ُ ْ ُ ُ
َ ُ
ْ َ َ َ
َؽ ْ ِرهَ ،وٓ َ ُ
َخي ُْر ْج بِ َذفِ َؽ َظ ْـ َأ ْن َيُ َ
ُقن ـَال َم اهللِ َت ًَ َٚػ َح َِٔ ََ ًَ ،ٜؾِ٘ َّن ا ْف َُ َ
ٚف َح َِٔ ََ ً ٜإِ َػ َم ْـ َؿَ ٚف ُف ُم ٌْت َِدحلًَ َٓ ،ٚإػ َمني ْـ
ال َم إِٕ ََّام ُي َو ُ

َؿَ ٚف ُف ُم ٌَ ؟ِ ًٌُ ٚم َٗ ؟د ًي.ٚ

احلر ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٚين ُد َ
وف ُد َ
وف.
احل ُر َ
ون ْ ُ ُ
َو ُ َق ـَال ُم اهللُِ :ح ُرو ُؾ ُف ،و َم ًَٕٔٚفَ :ف ْٔ َس ـَال ُم اهللِ ْ ُ
ون ادَْ ًَٚينَ ،وَٓ ادَْ ًَ َ

................................
افًََّّْ ٜمـ أن افَرآن ـالم اهلل ،وظْدٕ ٚإوٚؾ ،ٜموٚف وموٚف إفٔف ،ـنيالم اهلل،
ّؿرر ذم ذا مَّ ٚؿر َره أ ُؾ ُّ
ِ
نيذ َؿ ٌِِْ َ
نيغَ ،ظ َ
نيؽ﴾(،)1
وح ْإَ ِم ُ
افر ُ
ؾٓق ـالم اهلل تًٚػ وفٔس ـالم ؽره ،ثؿ إٕف ُمَْ ََّزل ـام ؿٚل تًٚػََ َٕ ﴿ :ز َل بِف ُّ
ِ ِ ِ
ِ
َٚب﴾(َ ﴿ ،)2تْْ ِْز ُيؾ ا ْفُِ َت ِ
وـام ؿٚل تًٚػْ ﴿ :
َٚب﴾( ،)3ـثرة أينيٚت افدافنيٜ
احلَ ّْدُُ هللَِّ ا َّفذي َأ ْٕ َْز َل َظ َذ َظ ٌْده ا ْفُ َت َ
ظذ إٔف ٕزل مـ ظْد اهلل ،ؽر خمِقق :تَدم افُالم ظذ ـقٕف :د ٚـٚن افُالم صٍ ٜمـ صنيٍٚت اهلل وفنئس ذم
صٍٚت اهلل ؿى ًً ٚرء وافَرآن مـ ـالم اهلل يتًغ أن ًٕتَد أن افَرآن ؽر خمِقق ٕن اهلل تًٚػ فٔس مْف رء
خمِقق.
ظز ّ
وجؾ ،ؾّْف بنيدأ افُنيالم شنيٌحٕٚف ،وإفٔنيف
ؿٚل :مْف بدأ ،أي أن اهلل ابتدأ افُالم بف ،ق افذي تُِؿ بف ّ
يًقد :إفٔف يًقد ،جٚء ذم احلدي ٞأن افَرآن ذم آخر افزمٚن ُينى ظِٔف ؾال يٌَك مْف ر ٌء ذم افهنيدور وٓ ذم
افًىقر ًٕٚ -ل اهلل افًٚؾٔ ٜوافًالم - ٜو ذا ذم آخر افزمٚن ٓ ،يٌَك رء ذم افًنيىقر مُتنيقب وٓ يٌَنيك
افْٚس افًٍَ ٚد افًٚم  -ظًٔ ٚذا بٚهلل  -ؾ ُٔٓجنير
نى ظِٔف ،و ذا ذم آخر افزمٚن يًٍد
ُ
رء ذم افًىقر حمٍقظُ ،ي ْ َ
ُّ
ُ
وأجؾ مـ أن يٌَك بغ ؿق ٍم ٓ يَدروٕف حؼ ؿدره وٓ يَقمقن بف :ؾرؾع ،ؾِٓذا ؿنيٚل:
أظيؿ
افَرآن ،وافَرآن
ُ
(مْف بدأ وإفٔف يًقد) ،و ذا مـ افٍتـ افًئّ ٜاهلٚحلِ ،ٜافدٕٔ ٚبدون افَرآن ٓ تًٚوي صٔئ ٚفُـ فًٍٚد افْٚس،

( )1افنًراء.194 ،193 :
( )2افُٓػ.1 :
( )3افًجدة.2 :
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افْٚس افًٍَ ٚد افًٚم اهلٚحلؾ ذا ٓ يٌَك فَِرآن مقوعٕ ،ن افَرآن مقوع ٕزل داي ٜفِْٚس ،ؾ٘ذا مل
ؾ٘ذا ؾًد
ُ
ٌّل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشنيِؿ «ٓ تنيزال ضٚحلٍني ٜمنيـ
تدوا بف مجٔ ًً ٚومل يقجد وٓ ضٚحلٍ ٜؽر افىٚحلٍ ٜافتل ؿٚل افّْ ّ
أمتلش ؾ٘ن افَرآن ّ
أجؾ وأرؾع مـ أن يٌَك ذم صدور افْٚس أو ذم افًىقر و ؿ ؿد جنيروه بٚجلِّني ،ٜوإفٔنيف
تًٚػ يًقد.
افْتٔج ٜأن اهلل تُِؿ بف حََٕٕٔ ،ٜف مـ اهلل بدأ ،وٕٕف ـالم اهلل ،وٕٕف ؽر خمِنيققٕ ،ن صنيٍ ٜاهلل تًنيٚػ
ؽر خمِقؿ ،ٜوافَرآن مـ ـالم اهلل ،إ ًذا ؾٚهلل تًٚػ ق افذي تُِؿ بٚفَرآن حََٔ ،ٜذا افَرآن افذي إٔزفف ظنيذ
حمّد ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ق ـالم اهلل حََٔ ٓ ٜـالم ؽره ،ؿد يًٖل ضٚفني ٛافًِنيؿ و نيؾ ذم إُ َّمني ٜذم أمنيٜ
حمّد ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ مـ ينٓدون أن حمّدًً ا رشقل اهلل مـ يَقل :إن ذا افَرآن ـنيالم ؽنير اهلل؟ بُنيؾ
ً
ً
أصنيال افٍتْني ٜافتنيل
والٓ مًًٌْٔ ٚذم أ ْمر افَرآن ،ومْنيف ٕننيٖت
أشػ ًٕؿ ،و ل مَقف ٜادتُِّغ افذيـ و ِّقا
أثٚر  ٚادًتزف ٜبدظقا ؿ أن افَرآن خمِققٕ ،ن ادًتزف ٜتًتَد أن اهلل تًٚػ فٔس فف صٍٚت :وأن صٍٚتف ظًٔ ٚذا
بٚهلل خمِقؿ ،ٜو ل مَقف ٜصًْٔ ٜجدًً ا ،ووؿػ ـام ؿِْ ٚأ ؾ افًِؿ هلؿ ادقؿػ افًئؿ ورأوا أن ادًنيٖف ٜمًنيٖفٜ
ـٍر أو إيامنٕ ،ن افَقل بٖن افَرآن خمِقق ٕنٖ ظـ مَقف ٜادًتزف ٜافَذرة اخلٌٔث ٜأن ـنيالم اهلل خمِنيقق ،ؾٌْنيً ٚء
ظِٔف ؿٚفقا :إن افَرآن م ٚدام افُالم ؿد خَِف اهلل :ؾ٘ن افَرآن خمِقق ،وهلذا ؿِْ :ٚإن ادًٖف ٜمًٖف ٜـٍر وإيامن
افًََّّْ ٜظذ أن مـ ؿٚل :إن افَرآن خمِقق ؾٕ٘ف يٍُر ،وذـرٕ ٚـالم افالفُٚحلل وم ٚذـره مـ اإلمجنيٚع
وأمجع أ ؾ ُّ
ذم ـتٚبف و َؿ ٌْ َِ ُف افدارؿىْل ذـروا إمجٚع أ ؾ افًِؿ ظذ أن مـ ؿٚل :إن افَنيرآن خمِنيقق ؾٕ٘نيف يٍُنير ،منيـ أينيـ
جٚءتْ ٚذه افٌِٜٔ؟ تَدم أن افًٍٍِ ٜافٔقٕ ٜٕٔٚدُ ٚتُرمج ٝـٚن منيـ ونيّْٓ ٚبِٔني ٜمنيـ افٌاليني ٚافتنيل اؿتْنيع هبنيٚ
َ
حِقل احلقادث ،وؿٚفقا :إهنؿ بًْ ٚء ظذ ذا يٍْنيقن ظنيـ اهلل تًنيٚػ
شّق ٚ
ادتُِّقن  -ضقيؾ افُالم ؾَّٔٓ - ٚ
افهٍٚت ،ؾٚدًتزفٍٕ ٜقا ظـ اهلل تًٚػ مجٔع افهٍٚت بًْ ٚء ظذ ذا افدفٔؾ ،واجلٓؿ بـ صٍقان بْنيً ٚء ظنيذ نيذا
افدفٔؾ ٍٕك ظـ اهلل مجٔع إشامء ومجٔع افهٍٚت ،واف ُُ َُّالبٍٕٔ ٜنيقا ظنيـ اهلل تًنيٚػ افهنيٍٚت افًٍِٔني ٜوأثٌتنيقا
افهٍٚت افذاتٔ ،ٜوافًج ٛـؾ افًج ٛأن اجلّٓٔ ٜوادًتزفني ٜواف ُُ ُّالبٔني ٜـِٓنيؿ متٍَنيقن ظنيذ أن افٍالشنيٍٜ
والل زاحلٌقن م ٚؾٔٓؿ أحد يَقل :إهنؿ داة مٓتدون :ومع ذفؽ اشتًُّقا هبذه ادَنيقٓت افًٍِنئٍ ٜنيذا
آشتًّٚك وأرادوا أن يه ٌُّقا ذه افٍُريٚت ذم ؿٚف ٛإشالمل ،وأرادوا  -ـام ؿِْ - ٚاجلّنيع بنيغ اإلشنيالم
وبغ افًٍٍِ ٜـام ق حٚصؾ ذم ذه افٍتـ افتل جنيٚءت إُ َّمني ٜذم افًنيْغ إخنيرة منيـ زينيغ أ نيؾ ادؼنيق
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بٚفنٔقظٔ ٜأو زيغ افٌربٔغ بٚفديّقؿراضٔ ٜأو افسوي ٟأن افسوي ٟفِٔزافٔ ٜوأن ثّ ٜفٔزافٔ ٜإشالمٔ ٜوثّنيٜ
ديّقؿراضٔ ٜإشالمٔ ٜواصساـٔ ٜإشالمٍٕٔ ٜس افٌالء ،و ق إٍٓتٚح وٓ شٔام مـ ِؿ ٌَ ِؾ َم ْـ ؿ فًٔقا مـ أ نيؾ
افًِؿٕ ،ن أ ؾ افًِؿ افذيـ أصِح اهلل ظَٔدهتؿ ورشخ ٝذم افًِؿ أؿدامٓؿ إذا ؿنيرأوا مثنيؾ نيذه ادنيذا ٛ
افوٚف ٜاشتًخٍق  ٚواشتثّجق  ٚور ّدو  ٚبٖظيؿ افرد ،وذـرٕ ٚظدة مرات م ٚؿٚفنيف أبنيق افزٕنيٚد رمحنيف اهلل أن
ؿٚشؿ ابـ حمّد و ق مـ ؾَٓٚء إُ َّم ٜافٌُٚر ومـ أظيّٓؿ شّ ًتً ٚوأد ًب ٚرمح ٜاهلل ظِٔف و ق افَٚشؿ بـ حمّد بـ
ٍ
شنيّ ٝظجٔني ٛوذا
ـثرا وـٚن ذا
أيب بُر جده أبق بُر وظّتف ظٚحلن ٜريض اهلل ظْٓ ٚو ق يروي ظـ ظٚحلنً ٜ
ٍ
دي ومـ أحلّ ٜاإلشالم حتك ؿٚل ظّر بـ ظٌد افًزيز( :فق ـٚن إمر إ ّيل م ٚجٚوزت ذم أمر اخلالؾنيُ ٜأ َظني ؟ٔ َش
افًّ ٝوذو افًِؿ وذو افًٌنيٚدة يَنيقل أبنيق افزٕنيٚد
بْل بُر) يَقل :يًتحؼ أن يُقن خٍِٔ ،ٜذا افرجؾ ذو ّ
ظْف( :ـٚن إذا شّع صٌٓٚت أ ؾ إ قاء وحؽ وحؽ افٍتنيك) افٍتنيك يتّٔنيز بٖٕنيف إذا ونيحؽ فنئس مْنيف
وحؽ افًَالء وافرجٚل يوحؽ ويتًٌؿ ٓ ،يْىِؼ إىال ًؿ ٚصديدًً ا ذم افوحؽ حتك فق ُضِ ٛمْف فق ُ نيدد
يريد إشُٚتف تٖ ّبك ظِٔؽ افٍتك يًتّر يوحؽ حتك فق ُضب بًض إحٔٚن يوحؽ ٕٕف ؾتك ،أبنيق افزٕنيٚد
افًّ ٝدٚذا يوحؽ ذا افوحؽ؟ وإٔ ٝتًِؿ أن افوحؽ افذي يثره إذا شًّ ٝافَقل منيٚ
ذا افًٚمل ذو ّ
ق؟ شخٚؾ ٜافَقل ،ؾٚفَقل ظْده ذم ؽٚي ٜافًخػ وافًٍٕ ،ٜ ٚن بًض ذه إؿقال و نيذا منيـ أظٚجٌٔٓنيٚ
ّأوهلُ ٓ ٚتتٚج ر ّدّ ،أوهل ٚيرده آخر  ،ٚؾتًج ٛمـ ذا افَقل افذي يتٌْٚه ٗٓء وؿنيد ؿنيٚل ذم أول ـالمنيف منيٚ
َٕوف ذم آخره ،توحؽ ،ؾ٘ذا و ؿػ ظذ ذه افنٌٓٚت أ ؾ افًِؿ وأ ؾ افرشقخ ظرؾقا م ٚؾٔٓ ٚمـ افًخػ
وم ٚؾٔٓ ٚمـ افًقء وافًٍف ،فُـ إذا وؿػ ظِٔٓ ٚممـ مل ترشخ أؿدامٓؿ ؾ٘هنؿ يو ِّقن هبني ،ٚوهلنيذا اشنيتَدمٝ
اجلٓؿ بـ صٍقان وأ ّثر ذم اجلّٔع ،هلذا ؿٚل ابـ تّٔٔ ٜرمحنيف
ادًتزف ُ ٜمـ افًٍٍِ ٜذا افدفٔؾ واشتَدمف ؿٌِٓؿ
ُ
اهلل :ذا افدفٔؾ ق افذي ْأر َدا ؿ بؾ دََّّ ـؾ ؿقاظد اإليامن ،افدفٔؾ افذي اشتَدمقه منيـ افًٍِنيٍ ٜمنيع أهننيؿ
يَقفقن :افٍالشٍ ٜـٍٚر وير ُّدون ظذ افٍالشٍ ٜوظذ افًٍٍِ ٜفُـ ت ٌّْقا مْٓؿ ذه ادَقف ،ٜوهلذا دني ٚجنيٚءت
ادًنيّغ بٚفٍالشنيٍ ٜاإلشنيالمٔغ ـنيٚبـ شنئْٚ
افٍالشٍ ٜادًّقن بٚإلشالمٔغ و ذا خىنيٖ فنئس ذم نيٗٓء
ّ
وافٍٚرايب ٗٓء فًٔقا مـ اإلشالم بًٌٔؾ ٕهننيؿ ظنيذ ضريَني ٜافٍالشنيٍ ٜافًنيٚبَغ وإن إتؼنيت أشنيامحلٓؿ
فألشػ هبذه افتًّٔ ،ٜدّ ٚجٚء ادْتًٌقن فإلشالم مـ افٍالشٍ ٜافذيـ تٌْقا افًٍٍِ ٜبًٔدًً ا ظـ افُالم دخِنيقا
وحرو ؿ ،هلذا ـنيٚن رد صنئخ اإلشنيالم رمحنيف اهلل
مع ٗٓء ذم َٕٚصٚت مىقف ٜوردوا ظذ ٗٓء ادتُِّغ ّ
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تًٚػ ظذ افىرؾغ ظذ ذيـ مجٔ ًًٕ ،ٚن ادتُِّغ يْتًٌقن فإلشالم وأرادوا افر َّد ظذ افزٕٚدؿ ٜمـ افٍالشٍٜ
فُـ ٓ ُُيًْقن افر َّد ٕهنؿ ش ِّّقا فٍِالشٍ ٜمَقٓت بٚضِ ٜيِزمٓؿ افتًِٔؿ بِقازمٓ ،ٚوهلذا ؿٚل ابنيـ افَنئؿ
رمحف اهلل تًٚػ( :ي ٚحمْ ٜاإليامن وافَرآن مـ جٓؾ افهديؼ وبٌل ذي ضٌٔٚن
وأتك افًدو  -يًْل افٍالشٍ - ٜإػ شالحٓؿ ؾَٚتِٓؿ بف ذم ؽٌٔ ٜافٍرشٚن)
وٍٕس مَ ٚؿٌِ ُِقه منيـ ؾًِنيٍ ٜؾَنيٚتِق ؿ بنيٍْس افًنيالح (وأتنيك افًنيدو إػ
ٍٕس افًالح
َ
أخذ افٍالشٍ َُ ٜ
شالحٓؿ ؾَٚتِٓؿ بف ذم ؽٌٔ ٜافٍرشٚن ،ي ٚحمْ ٜاإليامن وافَرآن مـ جٓؾ افهديؼ وبٌل ذي ضٌٔٚن) ،ؾَني ّٔض
اهللُ تًٚػ َ
ادْىؼ ورد ظذ افٍالشٍ ٜردو ًدا ظئّني ٜور ّد ظنيذ ابنيـ
َ
صٔخ اإلشالم رمحف اهلل تًٚػ ؾَْض ظِٔٓؿ
يو ٚظنيذ ؾنيروع نيذه ادَنيقٓت ادقجنيقدة ظْنيد
ظئام رمح ٜاهلل ظِٔف ،ور ّد أ ً
رصد وظذ أمثٚفف وؿًّٓؿ ؿّ ًًً ٚ
ادًتزف ٜوظْد اجلّٓٔ ٜوظْد ؾروع اجلّٓٔ ٜمـ إصًري ٜوادٚتريدي ٜر ّد ظِٔٓؿ ردو ًدا حمُّ ٜرمحف اهلل تًنيٚػ،
وـٚن ُيردد رمحف اهلل تًٚػ أن ادتُِّغ ُبر ُد ْو ِد ِ ؿ ظذ افٍالشٍ ٓ :ٜفإلشالم ٕكوا وٓ فٍِالشٍ ٜـنوآ ،
شِٔام وؾؼ أصقل دؿَٔ ٜوٓ ؿ بٚفذيـ ـنوا مَقف ٜافٍالشٍ ،ٜمَقفني ٜافٍالشنيٍٜ
ٕكا ً
ؿ ٕكوا فإلشالم ً
خىرة جدًً ا ٕن مَتو ٚ ٚظدم اإليامن بٚهلل تًٚػ وٓ مالحلُتف وٓ ـتٌف وٓ رشنيِف ،نيذه نيل حََٔني ٜمَقفنيٜ
افٍالشٍ ،ٜؾٖرادوا أن يٖخذوا مْٓؿ مثؾ ذه ادَقٓت وأن يٌَقا ظنيذ اإلشنيالم ؾنيٖتك افٍالشنيٍ ٜؾَنيٚتِق ؿ
بٍْس ادَقٓت افتل تُِّق  ،ٚوهلذا ـ ٕٝٚادحْ ٜـٌرة جدًً ا بٚدتُِّغ وادًتزف ٜوأضاهبنيؿ ،ـٕٚني ٝـٌنيرة
جدًً ا َظ ْز إُ َّم ٜو ل مـ أـثر افٍرق افُالمٔ ٜل مـ أـثر م ٚص َّؼ إُ َّم ،ٜمـ أـثنير مني ٚصنيت ٝإُ َّمني ٜافٍنيرق
افُالمٔ.ٜ
ثؿ ؿٚل رمحف اهلل تًٚػ :ذا ـِف يًقد إػ ؿقفْ ٚافَرآن ق ـالم اهلل تًٚػ حََٔ ٓ ٜـالم ؽرهٕ ،ن افنيذي
يَقل :إن افَرآن فٔس ـالم اهلل مًِقم إٔف مـ افٍُٚر ،وهلذا ؿٚل اهلل تًٚػ ذم ـالم افقفٔد بـ ادٌرة﴿ :إِ ْن َ َذا
إِ َّٓ َؿ ْق ُل ا ْف ٌَ َ ِ
ؼ﴾( )1ر َّد ظِٔف تًٚػ ﴿ َش ُٖ ْصِِ ِٔف َش ََ َرَ ،و َمَ ٚأ ْد َر َ
اك َمَ ٚشني ََ ُر﴾( )2أيني ،ٜؾٚفًجٔني ٛإٔنيف ُو ِجنيد ذم
ادْتًٌغ إػ إُ َّم ٜمـ يَقل :افَرآن افذي بغ أيديْ ٚذا فٔس ـالم اهلل بؾ ـنيالم رشنيقل اهلل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف
وش ِّؿ! ـِّ ٜظجٌٔ ٜجدًً ا أن يَقهل ٚمـ ينٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمّدًً ا رشقل اهلل ،ادًتزف ٜؿٚف :ٝإن افَرآن
( )1اددثر.25 :
( )2اددثر.27 ،26 :
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ـالم اهلل فُـ فٔس صٍ ٜفف بؾ خِؼ  -ظًٔ ٚذا بٚهلل  -ـال ًم ٚشامه افَرآن ،وٓ يُنيقن ذم نيذه احلٚفني ٜوصني ًٍ ٚهلل
تًٚػ ،يَقفقن :إٕف خمِقق ،بًْ ٚء ظذ ذا يُقن خمِقق ،وإذا ؿٚفقا :إٕف ـالم اهلل :ؾ٘هنؿ يَقفنيقن :إن اهلل تًنيٚػ
خِؼ ـال ًم ٚبًّْك إٔف فٔس صٍ ٜمـ صٍٚت اهلل تًٚػ ،وهلذا ؿٚل بًد  :ٚوٓ عقز إضالق افَقل بٖٕف حُٚينيٜ
افر ِد ّيٚن :إول :ؿقل اف ُُ َُّالبٔ ٜيَقفنيقن :إن افَنيرآن حُٚيني ،ٜوافَنيقل
ظـ ـالم اهلل أو ظٌٚرة ،ذان افَقٓن َّ
افثٚين :ؿقل إصًري ٜيَقفقن :إن افَرآن ظٌٚرة ،م ٚادراد بٚحلُٚيٜ؟ افنٌٓ ٜأت ٝمـ ظْد ابـ ـالب – ظٌد اهلل
ّ
وجنيؾ وجزينيؾ حُنيك ادًْنيك افَنيٚحلؿ بنيٚهلل،
ظز
بـ شًٔد بـ ؿىٚن  -حٔ ٞؿٚل :إن افَرآن
مًْك ؿٚحلؿ بٚهلل ّ
ً
ؾٚفَرآن أفٍٚظ جزيؾ حُك افذي ذم ٍٕس اهلل ،وبٚفتٚيل تُقن ذه إحنيرف فًٔني ٝـنيالم اهلل ًٕ -نيٖل اهلل
ظز ظنيـ منيٚ
وافًالم ،- ٜإصًري ٜبًده ؿٚفقا :افَرآن ٓ يَٚل :ظْف إٕف حُٚي ٜوفُـ يَٚل :إٕف ظٌٚرة ّ
افًٚؾّٔ ٜ
ظز حمّد ّ
صذ اهلل
ظز جزيؾ ومْٓؿ مـ يَقل :افذي ّ
ظز؟ مْٓؿ مـ يَقل :إن افذي ّ
ذم ٍٕس اهلل ،مـ افذي ّ
ظِٔف وش ِّؿ ،حٚصؾ افُالم ظذ افَقفغ ذيـ أن افَرآن افذي َٕرأه فٔس ـالم اهلل :وأن ذه احلروف و ذه
إفٍٚظ فًٔ ٝمـ ظْد اهلل! ِم ْـ ظْد َم ْـ؟ ِم ْـ ظْد افٌؼ ،مَقف ٜظئّ ٜجدًً ا ،و ل واوح ٜافٌىالن ٕن اهلل
يَرروهن ٚؿ بًٍٖٕٓؿ ،ؾًذ شٌٔؾ ادثٚل :افَرآن ٓ عنيقز أن يَنيرأه اجلْني ،ٛافَنيرآن ٓ
ّ
خص افَرآن بٖحُٚم ّ
ّس ادهحػ  -ظذ افَقل افهحٔح  -مـ ِؿ ٌَ ِؾ مـ أحدث حد ًث ٚأصٌر أو أـزِ ،مل َ؟ ٕٕف ـالم اهلل،
عقز أن ُي ّ
َررون ذا ذم ـت ٛافٍَف ،ثؿ يَقفقن :إن ذا افَرآن فنئس ـنيالم اهلل  -افنيذي بنيغ أينيديْ ٚافنيذي نيق
ؿ ُي ّ
ظز هب ٚجزيؾ أو حمّد ّ
افًََّّْ :ٜأرأيتؿ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،ؿٚل أ ؾ افًِؿ مـ أ ؾ ُّ
احلروف  -وإٕام احلروف ّ
جريّ ٜافقفٔد بـ ادٌرة حغ ؿٚل﴿ :إِ ْن َ َذا إِ َّٓ َؿ ْق ُل ا ْف ٌَ َ ِ
ؼ﴾( )1م ٚؾنيرؿُؿ ظْنيف؟ أمل يَنيؾ ظنيدو اهلل إن نيذا
افَرآن جٚء بف بؼ ق حمّد؟ إٔتؿ أن تَقفقن :إن حمّدًً ا ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ق افذي جنيٚءت منيـ ظْنيده
إفٍٚظ وادًْك ظْد اهلل :ؾٕٚفٍٚظ مـ حمّد ،هلذا ؿٚل ظثامن ابـ شًٔد وأمثٚفنيف منيـ أ نيؾ افًِنيؿ :مني ٚؾنيرق
ؿقفُؿ ظـ ؿقل ظدو اهلل ذا؟ م ٚدمتؿ تَقفقن ًٖٕ -ل اهلل افًٚؾٔ - ٜم ٚدمتؿ تَقفقن :إن افَنيرآن منيـ ظْنيد
حمّد أفٍٚطف ،وهلذا يٖتْٔ ٚأن افَرآن بٍِيف ومًْٚه مـ ظْد اهلل تًٚػ وٓ عقز اظتَٚد رء شنيقى نيذا ،ومنيـ
اظتَد ؽر ذا زاغ زي ًٌ ٚظئؿ جدًً ا ٓ ،صؽ أن افَرآن مـ ظْد اهلل بٍِيف ومًْٚه ؾربؽ تًٚػ ق افذي ؿنيٚل:

( )1اددثر.25 :
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افر ِحٔ ِؿَ ،مٚفِ ِؽ َي ْق ِم افد؟؟ ِ
يـ﴾( )1حتنيك شنيقرة افْنيٚس ،جزينيؾ مني ٚمّٓتنيف؟
افر ْ َ
احل ّْدُُ هللَِّ َر ؟ب ا ْف ًََ ٚدِ َ
مح ِـ َّ
غَّ ،
﴿ َْ
ِ
غَ ،ظ َذ َؿ ٌِِْ َؽ فِ َت ُُ َ
ُقن ِم َـ
وح ْإَ ِم ُ
افر ُ
شامه اهلل بٚفروح إمغ ،ؾٓق أمغ مًتٖمـ ظذ افقحل ﴿ َٕ ََز َل بِف ُّ
جزيؾ ّ
ادُْْْ ِْذ ِري َـ﴾( ،)2م ٚمّٓ ٜحمّد بـ ظٌد اهلل صِقات اهلل وشالمف ظِٔف؟ ﴿إِ ْن َظ َِ ْٔ َؽ إِ َّٓ ا ْف ٌَ َال ُغ﴾(َ ﴿ ،)3ؾ َٓ ْؾ َظ َذ
غ﴾( ،)4ثؿ اشتدل أ ؾ افًِؿ ظِٔٓؿ بآي ٜظئّ ٜمرتٌىني ٜبٕٚحُنيٚمٕ ،ن ثّني ٜمًنيٚحلؾ
افر ُش ِؾ إِ َّٓ ا ْف ٌَ َال ُغ ادٌُِْ ُ
ُّ
منسـ ٜبغ افًَٔدة وبغ افٍَف ،بغ افًَٔدة وبغ إصقل ،بغ افًَٔدة ومجِ ٜمـ افًِقم ،ؿٚل تًٚػَ ﴿ :وإِ ْن
َأ َحدٌٌ ِم َـ ادُْ ْ ِ
اش َت ََج َٚر َك َؾ َٖ ِج ْر ُه َح َّتَّك َي ًْ َّ َع َـ ََال َم اهللَِّ﴾( ،)5مًْك أي ٜأن افُٚؾر ادحنيٚرب إذا أرادٕني ٚأن
ؼـِ َ
غ ْ
ّ
وجنيؾ ،إٔني ٚأرينيد أن آيت
ظز
ُُٕجره ؾَٚل :إٔ ٚمـ بِد حمٚرب :وإٔتؿ تَقفقن ؿد ٕزل ظْدـؿ ـتٚب مـ ظْد اهلل ّ
إفُٔؿ وأشّع افديـ و ذا افذي ٕزل ظذ ٌٕ ُّٔؿ مـ ظْدـؿ ؾ٘ن ؿقمل ـٍٚر ،وإٔ ٚأظِؿ بٖن اهلل شنئْزل ـتً ٚبنيٚ
ً
رشقٓ مم ٚأجده ذم افتقراة واإلٕجِٔني أترـقين حتك آيت إفُٔؿ آمًًْ ٚؾٖشّع ذا افذي ؿِتؿ إٕنيف ٕنيزل
وشرشؾ
ظذ ٌٕ ُّٔؿ :ؾ٘ن ـٚن ق افذي أجده ذم افتنيقراة واإلٕجٔنيؾ آمْني ٝوست مًُنيؿ فُنيـ أن بْٔنيل وبٔنيُْؿ
ِ
حرب ،أجروين أمْقين ،ؿٚل تًٚػَ ﴿ :وإِ ْن َأ َحدٌٌ ِم َـ ادُْ ْ ِ
نيّ َع َـ َ
َنيال َم اهللَِّ﴾(،)6
ؼـِ َ
اش َت ََج َٚر َك َؾ َٖج ْر ُه َح َّتَّنيك َي ًْ َ
غ ْ
ّ
وجنيؾ و نيذه
ظنيز
و ذا يدل ظذ أن افَرآن بٍِيف ومًْٚه مـ ظْد اهللٕٕ ،ف ؿٚفقا :إن افَرآن مًْك ؿٚحلؿ بنيٚهلل ّ
احلروف فًٔ ٝـالم اهلل! اهلل تًٚػ أمر أن ُيٗتك هبذا ادًتجر حتك إذا يهؾ إػ بالد ادًِّغ فًّٔع ـنيالم
ُ
افَرآن ،ؾ٘ذا ُؿ ِر َء ظِٔف افَرآن وؿٔؾ :ذا ـالم اهلل تًٚػ :ؾ٘م ٚأن ُي ًِِْ َؿ ؾُٔقن واحدًً ا منيـ
اهلل يًْل ف َُٔرأ ظِٔف
ادٗمْغ ويدخؾ إػ حٚطرة بالد اإلشالم :وإم ٚأن يٖبك ؿٚل اهلل تًٚػُ ﴿ :ث َّؿ َأ ْبِِ ٌْني ُف َم ْٖ َمََْني ُف﴾( )7ر ّده إػ مٖمْنيف
و ق بِده افذي جٚء مْفَ ﴿ ،ح َّتَّك َي ًْ َّ َع َـ ََال َم﴾ يَقل افًِػ :ممـ يًّع؟ أيًّع ادًْنيك افنيذي تَقفنيقن ذم
ٍٕس اهلل ،يًّع افُالم افذي ُيَرأ ظِٔف مم ٚق أفٍٚظ ُتَُرأ ظِٔف وهل ٚمًٚين ل مـ ظْد اهلل أونيٚؾٓ ٚاهلل تًنيٚػ
ذه اإلوٚؾ ٜحتك يًّع ـالم اهلل ،ؿ يَقفقن :افَرآن مًْك ؽر مًّقع ،واهلل يَقلَ ﴿ :ح َّتَّك َي ًْ َّ َع﴾ وٓ
( )1افٍُٚت.4 - 2 :ٜ
( )2افنًراء.194 ،193 :
( )3افنقرى.48 :
( )4افْحؾ.35 :
( )5افتقب.6 :ٜ
( )6افتقب.6 :ٜ
( )7افتقب.6 :ٜ
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افًالم شّع اخلىٚب مـ اهلل تًٚػٕ ،ن ـنيالم اهلل تًنيٚػ بحنيرف
ُيًّع إٕام ُيَرأ ،وهلذا ؿِْ :ٚإن مقشك ظِٔف ّ
وصقت ،وٕٚداه تًٚػ وٕٚجٚه ،ثؿ ادْٚداة افُالم مـ ُبًد وادْٚجٚة افُالم مـ ُؿرب ،وهلذا دَّ ٚشنيّع اخلىنيٚب
ِ ِ
ِ
قشك﴾( )1ؾًّع افُالم ؾرد ؿٚل:
ظِٔف ّ
وافًالم دَّ ٚشّع اخلىٚب رد اجلقاب ﴿ َو َم ٚت ِْ َؽ بِ َّْٔٔ َؽ َيُ ٚم َ
افهالة ّ
ِ
ٚي َأ َت ََق َّـ َُّٖ َظ َِ ْٔ ََٓ ٚو َأ ُ ُّش ِ َهبَ ٚظ َذ َؽَْ َِّل﴾( )2أيٚت إػ آخر  ،ٚؾًّع ،ؾال صنيؽ إٔنيف مًنيّقع
﴿ َؿ َٚل َل َظ َه َ
َ
ُ
افَنيرآن وإٔزفنيف إػ حمّنيد ،مّٓنيٜ
جزيؾ مْنيف
ٕٕف أفٍٚظ تًّع ،وٕٚدى اهلل تًٚػ بف مقشك ،واهلل تًٚػ َش ِّ َع
جزيؾ افٌالغ ومّٓ ٜحمّد ّ
صذ اهلل ظِٔٓؿ وش ِّؿ وظذ شٚحلر إٌٕٔٚء وادرشِغ افنيٌالغ ،وافَنيرآن ـنيالم اهلل
بٍِيف ومًْٚه ،ؾ٘ذا ؿٚل :إٕف مـ ظْد ؽر اهلل ؾَد أظيؿ افٍري ٜظذ اهلل تًٚػ ،ؿٔؾ :إن افَرآن فنئس ـنيالم اهلل!
افًالم ،ٜأمر ظجٔ ٛجدًً ا أن ُيقجد ذم إُ َّم ٜمـ يَقل ذا! ذم ؽٚي ٜافٌراب ،ٜفُنيـ أظٚذٕنيٚ
ًٕٖل اهلل افًٚؾٔ ٜو ّ
َ
اخلٌٔ ٞضٔ ًٌ ،ٚتَِْني ٛافَِنيقب ًٕ -نيٖل اهلل
اهلل وإيٚـؿ مـ افنٌٓٚت ،افنٌٓٚت دمًؾ ادًتحٔؾ ممًًُْ ،ٚدمًؾ
وافًالم – ٜوإٓ مـ يَقل ذا افُالم ٓ ،ـنيالم ادًتزفني ٜواجلّٓٔني ٜوٓ ـنيالم إصنيًري ٜوٓ ـنيالم
افًٚؾّٔ ٜ
ادٚتريدي ٜافذي أصقفف مـ اف ُُ َُّالبٔ ،ٜوهلذا ـٚن مقؿػ افًِػ مـ ابـ ُـ َُّالب مقؿػ صديد جدًً اّ ،
وحذر مْنيف
ظئام حتك إن مـ أصنيحٚبف احلنيٚرث ادحٚشنيٌل افنيذي تَِنيك ظْنيف ،احلنيٚرث بنيـ
ُتذيرا
افًِػ رمحٓؿ اهلل
ً
ً
افًََّّْ ٜحتك تنيقذم وأخنيرج منيـ
احلٚشٌل ظٍ ٚاهلل ظْف :أمر اإلمٚم أمحد رمحف اهلل هبجره ،اشتّر خمتٍ ًٔ ٚظـ أ ؾ ُّ
بٔتفٕ ،ن مَقٓتف ل مَقٓت ابـ ُـ َُّالب ،ابـ ُـ َُّالب مَقٓتف أشٓؾ بُثر مـ مَقٓت ادًتزف ٜومَنيقٓت
متٖخري إصًري ،ٜاخلِط ذم ذا صديد ،وهلذا ـٚن اإلمٚم أمحد رمحف اهلل يَقل ظـ احلٚرث ادحٚشٌل يَقل:
احلٚرث أشد م ٚتدري متك ُ ٚجؿ افْٚس ،حذروا مـ احلٚرث أصد افتحذير ٕٕف تٌْك مَقٓت ابنيـ ُـ َّ
ُنيالب،
افًََّّْ ٜادًتزف ُ ٜواشتْكوا بٚخلٍِٚء افثالث ٜمـ بْل افًٌنيٚس
ابـ ُـ َُّالب أشٓؾ مـ ادًتزف ،ٜؾِام ُشِط ظذ أ ؾ ُّ
افًََّّْ ٜذا ادقؿػٕ ،ن افُالم خىر فٌِٚي ،ٜوٕن مًٖف ٜـالم اهلل نيل منيـ ادًنيٚحلؾ افٌُنيرة ذم
وؿػ أ ؾ ُّ
وافٌدظل ،إذا ؿٚل فؽ ظَٔد َتَف ذم افَرآن يتوح فؽ ؾ ق جّٓل أو مًتزيل أو أصًري أو
افًْ؟؟ل
ّ
افٍرق بغ ُّ
مٚتريدي أو متٖثر هبذه افىقاحلػ أو ُشْ؟ ّ؟ل ٕٕف مـ مًٚحلؾ اداميزة ،ؾًّٖف ٜافَرآن مـ أظيؿ ادًٚحلؾ ،وٓ يُٚد
افًََّّْ ٜامتح ًًٕٚ ٚظً ٚم ٚمثؾ مًٖف ٜافُالم ،ؾ٘هنؿ وؿٍقا ؾٔٓ ٚفًِّٓؿ ريض
يقجد ٓ ًِٕؿ مًٖف ٜامتحـ ؾٔٓ ٚظِامء ُّ
( )1ضف.17 :
( )2ضف.18 :
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اهلل تًٚػ ظْٓؿ بخىقرة مَقف ٜاجلّٓٔ ٜوادًتزف ٜذم مقوقع افُالم ،ثؿ تٍرظ ٝظِٔٓ ٚؾنيروع أخنيرى حتنيك
ثّ ٜحؼ إٓ ذم أن افَرآن  -ـام تًّع  -ـالم اهلل ُمَْ ََّزل ؽر
صٚرت إؿقال ذم افُالم تًً ٜمذا  ،ٛوفٔس ّ
خمِقق مْف بدأ وإفٔف يًقد ،تُِؿ اهلل تًٚػ بف حََٔ ٜبحرف وصقت ،ذا ق ادًتَنيد افهنيقاب ؾٔنيف ،أمني ٚأن
يَٚل :إٕف حُٚي ٜفُالم اهلل :ؾًّْٚه أن افَرآن فٔس ـالم اهلل ذا مًْٚه وإٕام ُيُل ـنيالم اهلل ،وإذا ؿٔنيؾ :إٕنيف
ظٌٚرة يًْل ُظ ّز بٖفٍٚظ ظـ افُالم افتل أراد اهلل تًٚػ أن ُيَٚل فًٌِٚد ،و ذا ـِنيف بٚضنيؾ ٓ ،صنيؽ إٔنيف أبىنيؾ
افٌٚضؾ.
ثؿ ؿٚل رمحف اهلل تًٚػ :بؾ إذا ؿرأه افْٚس أو ـتٌقه ذم ادهٚحػ مل خيرج بذفؽ ظنيذ أن يُنيقن ـنيالم اهلل
ؿنيرأت
غ﴾( ،)1ذا ـالم اهلل ،مٚذا ؾًِ ٝإٔٝ؟
َ
احل ّْدُُ هللَِّ َر ؟ب ا ْف ًَٚدَِ َ
حََٔ ،ٜإٔ ٝأن إذا ؿرأت ؿقفف تًٚػ ﴿ ْ َ
ظز ّ
وجؾ ،إذا ـتٌتف ذم ادهٚحػ ،افَرآن ـالم اهلل ،ـقٕؽ تُتٌف :تَقل :إٔ ٚأـت ٛـنيالم اهلل ،وهلنيذا
ـال َم اهلل ّ
َّٚس ا َّت َُقا َر َّب ُُ ُُؿ﴾( )2ذا ـالم اهلل فٔس ـالملِ ،مل َ؟ هلذه افَٚظدة ،ؾني٘ن افُنيالم
تَقل :ؿٚل تًٚػَ ﴿ :يَ ٚأ ُّ َ ٚافَّْ ُ
إٕام ُيوٚف حََٔ ٜإػ مـ ؿٚفف مٌتد ًحلً ٓ ٚإػ مـ ؿٚل ُمٌِ ًٌُ ٚمٗد ًي ،ٚؾ٘ذا إَِٕٔ ٝني ٝـال ًمنيٕ ٚحنيد وؿِني :ٝؿنيٚل
صًرا مـ إصًٚر
ؾالن مـ أ ؾ افًِؿ ،افُالم ذا فٔس ـالمؽ :وإٕام إٔ ٝبٌِ ٝوَِٕ ٝذا ،حتك فق ـٚن ً
صنيٚظرا وٓ تًنيرف افننيًر
ؾتَقل ؿٚل ؾالن مـ افنًراء ،ذا افٌٔ ٝافذي أوردتف فٔس فنيؽ وؿنيد ٓ تُنيقن
ً
أصال ،تَقل :ذا ـالم افنٚظر ؾالن ،ؾَقفؽ ً
ً
مثال ذم ـالم ابـ افَنئؿ رمحنيف اهلل حنيغ تَنيقل( :وفَنيد تَِنيد
ـٍر ؿ مخًقن ذم ٍ
ظؼ مـ افًِامء ذم افٌِدان) ،فق ؿٚل أحد :ذا افٌٔ ٝؿقي :ؾٖٕ ٝتًرف افنًر! ذا ؿٚفنيف
َ
داحلام افُالم ُيوٚف إػ مـ ؿٚفف مٌتد ًحلً ،ٚأم ٚمـ َِٕف ؾَٚل :ؿٚل ؾالن :ؾُٔػ يُقن ـالمف ًٍٕف ،بؾ
ابـ افَٔؿً ،
ـٍر ؿ مخًقن ذم ظؼ مـ افًِامء ذم افٌِنيدان:
فق ؿٚل :إٕف ـالمل فُٚن ـٚذ ًب ،ٚفق ؿِ :ٝإين أؿقل وفَد تَ ِّد َ
يَقل ذا ـالم ابـ افَٔؿ ؿٌِؽ بّئٚت افًْغ ،ـٔػ تَقل إٕف ـالمؽ؟ ؾٖٕني ٝأن تَقفنيف ً
ٕنيٚؿال ظنيـ ابنيـ
افَٔؿ ،إ ًذا افُالم ُيوٚف إػ َم ْـ؟ إػ مـ ؿٚفف مٌتد ًحلً ،ٚق افذي ؿٚفف ابتدا ًء ،وهلنيذا ؿِْني :ٚإن افَنيرآن مْنيف بنيدأ
شٌحٕٚف ،أم ٚـقن جزيؾ يْزل بف :ؾجزيؾ ؿٚل م ٚؿٚل اهلل ،حمّد ّ
صذ اهلل ظِٔف وشني ِّؿ ُيٌٌِنيف فِْنيٚس ،حمّنيد
ّ
ّ
وجنيؾ،
ظنيز
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ؿٚل م ٚأبٌِف جزيؾ ظـ اهلل ،إٔ ٝأن تَرأ افَرآن وتَقل :افَرآن ـالم اهلل ّ
( )1افٍُٚت.2 :ٜ
( )2افًْٚء.1 :
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اهلل تًٚػ ؿٚل ـذا ،ؾال ُيوٚف افَرآن إفٔؽ إٔ ،ٝإٕام ُيوٚف إػ مـ ؿٚفف مٌتد ًحلً ،ٚو ُذا ـؾ ـالم ،ـنيؾ ـنيالم
يوٚف إػ مـ ؿٚفف مٌتد ًحلً ٓ ٚإػ مـ ؿٚفف مٌِ ًٌ ٚمٗ ؟د ًي ،ٚو ق ـالم اهلل حروؾف ومًٕٔٚف ،ادًْك مـ اهلل واحلروف
مـ اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ،وهلذا ـٚن حلروف افَرآن مُ ،ٜٕٚمـ ؿرأ حر ًؾ ٚمـ ـتٚب اهلل  -و ذا ٕص سينيح -
افَرآن حروف ،ؾِف بُؾ حرف حًْ ٜواحلًْ ٜبًؼ أمثٚهل ٓ ،ٚأؿقل (أمل) حرف ،وفُـ أفػ حنيرف ،وٓم
ٌّنيل
حرف ،ومٔؿ حرف ،ق حروف ،تُِؿ اهلل تًٚػ هب ،ٚوشًّٓ ٚجزيؾ ظِٔف ّ
وافًالم ،وب ٌِّٓني ٚفِّْ ّ
افهالة ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ف ُ
ٌّل ّ
ّ
أل َّم ،ٜوإٔ ٝأن ُت ٌَ ؟ِ ٌُ َٓني :ٚؾتَنيقل :ؿنيٚل اهلل ،و ُت ًَ ؟ِنيؿ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ وب ٌِّٓ ٚافّْ ُّ
افَرآن ،و ُت ًَ ؟ِؿ مًٕٔٚف ،يٖيت َم ْـ ظِّ َتَف ؾًِٔؿ مـ بًده ،ـؾ ذا تٌِٔغ ظـ ـالم اهلل وفٔس ـالمل وٓ ـالمؽ
وٓ ـالم مـ َؿ ٌْ َِْ ٚوٓ ـالم رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ وٓ ـالم جزيؾ ،بؾ نيق ـنيالم اهلل ٕن افُنيالم
ُيوٚف إػ مـ ؿٚفف مٌتد ًحلً ٓ ٚإػ مـ ؿٚفف مٌِ ًٌ ،ٚذا دفٔؾ واوح.
فٔس ـالم اهلل احلروف دون ادًٚين وٓ ادًٚين دون احلنيروفٕ ،ن ادًتزفني ٜتَنيقل :إن افَنيرآن حنيروف
ُخَِ ٝؾًام  ٚاهلل تًٚػ ـال ًم ،ٚاف ُُ َُّالبٔ ٜوورثتٓؿ إصًري ٜتَقل :إن افَرآن افذي ُيًْ ٛإػ اهلل ق ادًْنيك
دون احلروف ،ؾَٔٚل :افَرآن ـالم اهلل بٍِيف ومًْٚه ومـ ؿٚل شقى ذا ؾال صؽ إٔف ؿد زاغ ووؾ ذم مًٖفٜ
افَرآن.
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ا اا
وباااا ا
ْياالاااارااِّبا اماااياا اواماا
ااْل اايَما انااباااارا اؤاياةااادا اماماـا ا
اوا اجا ا ا
ا
ا ا
ااالرا اؤايا اةاا
ا الااؼاقا ا ااماةاا ااوا اما اواااضاعاااا ا
َو َؿد َّد َخ َؾ أ ْي ًو ٚؾِ َٔام َذـ َْرَُٕ ٚه ِم َـ ِ
اإلينيام ُن بِ َ
نيق َم
اإل َيام ِن بِ ِف َوبِ ُُتٌُِ ِف َوبِ َّالَحلِ َُت َِف َوبِ ُر ُشِِ ِف:
نيٗ ِمِْ َ
نيٖ َّن ادُْ ْ
غ َي َر ْوَٕني ُف َي ْ
َ
ا ْف َِ ََٔ ٚم َِ ٜظ َٔ ًٕٚٚبِ َٖ ْب َه ِ
ٚبَ ،وـ ََام َي َر ْو َن ا ْف ََ َّ َر َف ْٔ َِ َ ٜا ْف ٌَدْ ِر َٓ ُي َوُ ٚم َ
ٚر ِ ْؿ ـ ََام َي َر ْو َن َّ
قن ِذم
افن ّْ َس َص ْح ًقا َف ْٔ َس ِ َهبَ ٚش َح ٌ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
اجلْ َِّ :ٜـ ََام َي َنُ ٚء اهللُ َت ًَ َٚػ.
ُر ْؤ َيتفَ ،ي َر ْو َٕ ُف ُش ٌْ َحَ َٕ ٚف َو ُ ْؿ ِذم َظ َر َصٚت ا ْفَ ََٔ ٚمُ ،ٜث َّؿ َي َر ْو َٕ ُف َب ًْدَ ُد ُخقل ْ َ
................................
خنيص رمحنيف اهلل
أيو ٚمـ ادًٚحلؾ افًيٚم ،ق
أيو ٚمرة أخرى ،مًٖف ٜافرؤيً ٜ
ذـر رمحف اهلل تًٚػ افرؤيً ٜ
ّ
خص بًض ادًٚحلؾ بٖن رجع إفٔٓ ٚوظٚد إفٔٓ ٚبًد أن تُِؿ ً
إمج ٓٚظٚد ورـز ظِٔٓ ٚمرة أخرى فًيؿ
ـام ترى ّ
ؿدر ذه ادًٚحلؾ :مًٖف ٜافَرآن ومًٖف ٜافرؤي ٜوبًض ادًٚحلؾ افتل ذـر .ٚ
ُ
ظز ّ
اإليامن بف وبُتٌف ومالحلُتف ورشِف ،ممني ٚينيدخؾ ذم نيذا
وجؾ
دخؾ ؾٔام ذـرٕٚه يًْل مـ اإليامن بٚهلل ّ
ُ
اإليامن بٖن ادٗمْغ يروٕف يقم افَٔٚمَ ٜظٔ ًًٕٚ ٚأي مًٚيْ ٜبٚفًغ بٖظْٔٓؿ بٖبهٚر ؿ ـنيام ينيرون افننيّس
اإليامن
وافًالم بًٍْف دَّ ٚشٖفقه :ؾ ٕرى ربْٚ؟ ؿنيٚل « :نيؾ
صحقا فٔس دوهن ٚشحٚب ،و ذا ـام ؿٚل ظِٔف ّ
ً
افهالة ّ
صحقا فٔس ثّ ٜشحٚب:
صحقا فٔس دوهن ٚشحٚب؟ش ؿٚفقا ،ٓ :افنّس إذا ـٕٝٚ
توٚمقن برؤي ٜافنّس
ً
ً
ؾ٘هن ٚترى ،ؿٚل « :ؾ توٚمقن ذم رؤي ٜافَّر فٔس دوٕف شحٚب؟ش ؿٚفقا ،ٓ :ؿٚل« :ؾنيُٕ٘ؿ تروٕنيف ـنيذفؽش،
يًْل ـام إُٔؿ تروهن ٚجِٔ ٜواوح ٓ ٜتوٚمقن ـام ؿِْ ٚبوؿ افتٚء وختٍٔػ ادٔؿ ٓ توٚمقن أي ٓ يهنئٌُؿ
ؤؿ و ق افيِؿ أو بٍتح افتٚء وادٔؿ ادنددة ٓ توّ ٚمقن مـ افوؿ ٓ يْوؿ بًونيُؿ إػ بًنيض ٕن افنيذي
ٌ
يْوؿ إذا أردت أن ترى صٔ ًئ ٚأن ُتُري صٚحٌؽ صٔ ًئ ٚؾٕ٘ؽ توّف تَقل :تًٚل إير ،يًْل إذا ـٚن صٔ ًئ ٚصٌر
احلجؿ ،أم ٚافَّر ؾال يوٚم افْٚس ذم رؤيتف يرؾًقن أبهٚر ؿ ٓ ُيتٚجقن أن يتوٚمقا وٓ يهٌٔٓؿ ؤؿ بٖن
بًو ٚبٖن ُيقل بْٔف وبغ افَّر ،افَّر ارؾع رأشؽ وتراه ،ؿٚل« :ؾُٕ٘ؿ تروٕنيف ـنيذفؽش ،نيذا
ييِؿ بًوٓؿ ً
؟ػ
وافًالم ـام ؿِْ ٚوذـرٕ ٚمقوقع افرؤي ٚومُ ٚصْ؟ َ
مـ وّـ أحٚدي ٞـثرة جدًً ا صحٔح ٜظْف ظِٔف ّ
افهالة ّ
ؾٔف ذم افًٚبؼ.
ؿٚل :وـام يرون افَّر فِٔ ٜافٌدر ٓ يوٚمقن ذم رؤيتف :يروهنؿ شٌحٚهنؿ و ؿ ذم ظرصٚت ينيقم افَٔٚمني،ٜ
اف ًَ ْر َص ٜل ادقوع افقاشع فٔس ؾٔف بْٚء ،وادراد مقاؿػ افَٔٚم ،ٜوادراد مقاؿػ افَٔٚم ،ٜثؿ يروٕف شنيٌحٕٚف
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ظز ّ
افًنيََّّْٜ
وتًٚػ بًد دخقل اجلْ ٜـام ينٚء اهلل ،أم ٚرؤي ٜادٗمْغ هلل ّ
وجؾ ذم اجلْ ٜؾ٘هن ٚحمؾ إمجٚع ظْد أ نيؾ ُّ
ّ
وجنيؾ! نيذا ؽنير وارد،
ظز
افًََّّْ ٜيُّـ أن يُقن ُشْ؟ َّٔ ٚيَقلُ ٓ :يرى اهللُ ّ
ـِٓؿ ٓ ،يقجد أحد بتً ٚتً ٚمـ أ ؾ ُّ
فُـ رؤي ٜافرب ذم ظرصٚت يقم افَٔٚم ،ٜمـ أ ؾ افًِؿ مـ يَقل :إٕف يراه ادًِّقن وادْٚؾَقن وافٍُٚر ثنيؿ
ُيتج ٛظـ افٍُٚر ،ومْٓؿ مـ يَقل :يراه ادٗمْقن ذم افًرصٚت وينيراه ادْنيٚؾَقن ٕهننيؿ ذم افنيدٕٔ ٚافيني ٚر
مْٓؿ ق اإلشالم ؾًٌٔثقن ذم أخرة ـذفؽ ثؿ إٕف ُيتج ٛظـ ادْٚؾَغ ؾال ينيراه إٓ ادٗمْنيقن ،ومنيْٓؿ منيـ
يَقل ٓ :يراه إٓ ادٗمْقن ؾَط ذم افًرصٚت وذم اجلْ ،ٜأم ٚادْٚؾَقن ؾٓؿ ـٍٚر ذم حُؿ اهلل تًٚػ  -ادْٚؾَقن
افٍْٚق إـز  -ؿ ـٍٚر ذم حُؿ اهلل تًٚػ ،واهلل يَقلَ ﴿ :ـ ََّال إِهنؿ َظـ رهبِؿ يقمئِ ٍ
نيذ دَ ْح ُجق ُب َ
نيقن﴾( ،)1ؾنيال
َّ ُ ْ ْ َ ؟ ْ َ ْ َ
يرون اهلل وٓ يرى رب افًٚدغ إٓ أ ؾ اإليامن ؾَط ذم اجلْ ٜوذم افًرصٚت ،ذا ؿقل بًض أ ؾ افًِؿ منيـ
افًََّّْ ،ٜومْٓؿ مـ يَقل :ط ٚر حدي ٞافٌخٚري أن ادْٚؾَغ يروٕف تًٚػ ثؿ ُيتج ٛظنيْٓؿ ،ؿنيٚفقا :وٓ
أ ؾ ُّ
ظج ،ٛؾرؤي ٜادْٚؾَغ فف فًٔ ٝافرؤي ٜافتل يرا  ٚادٗمْقن ،ؾٚدٗمْقن يروٕف رؤيّ ٜ
افِنيذة ـنيام ؿنيٚل ّ
صنيذ اهلل
ظِٔف وش ِّؿ« :أشٖفؽ فذة افْير إػ وجٓؽش وفُْٓؿ يروٕف ثؿ ُيتجني ٛظنيْٓؿٕ ،ن ادْنيٚؾَغ ذم افنيدٕٔ ٚبنيغ
ادًِّغ ط ٚر ؿ اإلشالم ،تهع ظذ م ّٔتٓؿ ،تقرث ادْٚؾؼ منيـ ؿريٌنيف ٓ ،تنيدري إٔنيف مْنيٚؾؼ ،ؾًٌٔثنيقن ذم
أخرة ـذفؽ ٕهنؿ ُذا ـٕٚقا ذم افدٕٔ :ٚثؿ تتٌغ احلَٚحلؼ ذم أخرة ،ؾٔحتج ٛافرب ظنيْٓؿ ،ومنيْٓؿ منيـ
يَقل :بؾ ط ٚر افْهقص أن ادٗمْغ وافٍُٚر وادْٚؾَغ يرون اهلل تًٚػ ذم افَٔٚم ٜمجٔ ًً ٚثؿ ُيتج ٛشٌحٕٚف
وتًٚػ ظـ أ ؾ افٍُ ر وظـ أ ؾ افٍْٚق :ؾال يراه إٓ ادٗمْقن ،ؾٓل أؿقال ٕ ؾ افًِؿ ،ثؿ إن أ نيؾ اإلينيامن
افًََّّْ ٜوؾٔف إحٚدي ٞافُثرة افتل ّٕق ْ ٚظْٓ.ٚ
افذيـ يدخِقن اجلْ ٜيروٕف تًٚػ و ذا ـام ؿِْ ٚب٘مجٚع أ ؾ ُّ
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ااا ادا اخا الااااِفاااا ا
ااْل اايَما انااباااا الااقا اواماااا
اااْلا اخا ارا
امااااي
ُنيقن بًنيدَ ادَْنيق ِ
ِ
ِ
و ِمـ ِ ِ
ز بِ ِف افٌَِّْ ُّل ّ
ت،
ْ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ ممَّنيَ ٚيُ ُ َ ْ
َ َ
اإليام ُن بُِ ؟ُؾ َمَ ٚأ ْخ َ َ
اإل َيامن بِْ ٚف َٔ ْق ِم أخ ِر َ
ِ
ِ ِِ
ُقن ِذم ُؿٌ ِ ِ
ُقن بِ ٍِ ْتْ َِ ٜا ْف ََ ْ ِزَ ،وبِ ًَ َذ ِ
َّٚس ُي ّْت ََحْ َ
َؾ ُٔ ْٗ ِمْ َ
فِر ُج ِؾَ :مـ
ُ
اب ا ْف ََ ْ ِز َؤًَّٕفَ ،ؾ َٖ َّم ٚا ْفٍ ْتَْ َُ :ٜؾِ٘ َّن افْ َ
قر ْؿَ ،ؾ ُٔ ََ ُٚل ؟
نيٚة افنيدُّ ْٕٔ ٚو ِذم ِ
احلٔ ِ
ِ
ِ
ِ
أخ َنير ِةَ ،ؾ َٔ َُ ُ
نيقل
َ َ
َّر ُب َؽ؟ َو َم ٚديْ َُؽ؟ َو َمـ ٌَِّٕ ُّٔؽ؟ ؾ ُٔ َث ؟ٌ ُ ٝاهللُ ا َّفذي َـ آ َمُْقا بِْ ٚف ََ ْق ِل اف َّثٚبِنيِ ٝذم ْ َ َ
ِ
اإلش َ ِ ِ
ِ
َٚبَ :ؾ َٔ َُ ُ
قلٚ َ :ه َ ٚهَ َٓ :أ ْدري،
ال ُم ديْلَ ،و ُحم َ َّّدٌ َص ّذ اهللُ َظ َِ ْٔف وش ِّؿ ٌَِٕ ؟ٔلَ ،و َأ َّم ٚادُْ ْرت ُ
ادْ ْٗم ُـَ :ر ؟ َ
يب اهللَُ ،و ِ ْ

ِ ٍ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ر ٍء :إَّٓ
نيّ ًُ َٓ ٚـ ُّ
َّٚس َي َُق ُف َ
نيب بِّ ْر َز َّبني ٜمني ْـ َحدينيدَ ،ؾ َٔه ُ
ي ُ
َشّ ًْ ُ ٝافْ َ
نئح َصني ْٔ َح ًَ ٜي ًْ َ
ُنيؾ َ ْ
قن َص ْٔ ًئَ ٚؾ َُ ِْ ُت ُفَ ،ؾ ُٔ ْ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ٚنَ ،و َف ْق َش ِّ ًَ َِٓ ٚ
ِ
اإل ْٕ ًَ ُ
اإلٕ ًَْ َ
اب ،إِ َػ َأ ْن َت َُق َم ا ْف َِ ََٔ ٚم ُ ٜا ْفُ ُْزى،
ٔؿ َوإِ َّمَ ٚظ َذ ٌ
ٚنَ :ف ُهً َؼُ ،ث َّؿ َب ًْدَ ّ ذه ا ْفٍ ْتَْ ٜإ َّمٌ ًَٕ ٚ
َؾ ُتًٚد إَرواح إِ َػ إجً ِ
ٚد.
َ ُ ْ َ ُ
ْ َ
و َت َُقم ا ْف َِٔٚم ُ ٜا َّفتِل َأ ْخز اهللُ ِهبِ ٚذم ـِتَٚبِ ِف ،و َظ َذ فًِ ِ
مج َع َظ َِ ْٔ َٓ ٚادُْ ًِِْ ُّ َ
َّنيٚس ِمني ْـ
ٚن َر ُشقفِ ُفَ ،و َأ ْ َ
قنَ ،ؾ َٔ َُق ُم افْ ُ
َ
َ
َ
ََ
َ ُ َ َ

ُؿ ٌُ ِ
غ ُح ًٍَ ٚة ُظ َرا ًة ُؽ ْر ًَٓ ،وتَدْ ُٕق ِمْ ُْٓ ُؿ َّ
ُقز ُن ِ َهبٚ
 ٛادَْ َق ِازي ُـَ ،ؾت َ
قر ِ ْؿ فِ َر ؟ب ا ْف ًَٚدَِ َ
افن ّْ ُسَ ،و ُي ِْ ِج ُّ ُٓ ُؿ ا ْف ًَ َر ُقَ ،ؾ ُتْ َْه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ْظ َام ُل ا ْف ًِ ٌَٚدَ ﴿ ،ؾ َّـ َث َُ َِ َْ ٝم َق ِازيُْ ُف َؾ ُٖ ْو َفئِ َؽ ُ ُؿ ادُْ ٍِِْ ُح َ
نوا َإٔ ٍُ ًَ ُٓ ْؿ
قن َو َم ْـ َخ ٍَّ َْ ٝم َقازيُْ ُف َؾ ُٖ ْو َفئ َؽ ا َّفذي َـ َخ ُ
آخ ٌذ ـِتَٚبف بِٔ ِِّْٔ ِفِ ،
ػ إَ ْظام ِلَ ،ؾ ِ
ج ََّْٓؿ َخٚفِدُ َ ()1
وآخ ٌذ ـِتََ ٚب ُف بِ ِنني َامفِ ِف َأ ْو
ْؼ افدَّ َو ِاوي ُـَ ،و ِ َل َص َحٚحلِ ُ
َُ َ
َ
ِذم َ َ
ون﴾ َو ُتْ َ ُ
ِمـ و ِ
ُخ ِرج َفنيف ينيقم ا ْف َِٔٚم ِ
ِِ
ِ
راء َطٓ ِر ِه :ـَام َؿ َٚل شٌحَٕ ٚف و َتً َٚػ﴿ :وـ َُّؾ إِ ٍ
ني ٜـِتًَ ٚبنيٚ
َ
ُ ْ َ ُ َ َ
ْ
ْ َّ
ًٕٚن َأ ْف َز ْمَُْ ٚه َضٚحل َر ُه ِذم ُظَُْف َوٕ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ
َ
َ
ْنقرا ا ْؿر ْأ َـتَٚب َؽ ـٍك بَِْ ٍْ ًِ َؽ ا ْفٔقم َظ َِٔ َؽ ح ًٌِٔ ،)2(﴾ٚو ُ ِ
نيٗ ِم ِـ،
خلالحلِ َؼَ ،و َ ْ
خي ُِق بِ ًَ ٌْ ِد ِه ادُْ ْ
 ٛاهللُ ا َ
ُيٚش ُ
َْ َ ْ َ ً
َ
َ َ
َي ِْ ََُ ٚه َم ُ ً َ
َٚب و ِ
ِ
َؾٔ ََرره بِ ُذُٕقبِ ِف :ـَام و ِص َ ِ
ٚشني ٌُ َ
ُنيقز ُن َح ًَنيَُْ ٚت ُف
ٚشني ٌَ ََ ٜمني ْـ ت َ
َ ُ
ُ ؟ ُُ
افًََّْ ،ٜو َأ َّم ٚا ْف ُُ ٍَّ ُٚرَ :ؾال ُ َ
قن ُحم َ َ
ُي َ
ػ َذف َؽ ِذم ا ْفُت ِ َ ُّ
قن َظ َِ ْٔ ََٓ ٚو ُي ََ َّر ُر َ
َو َش ؟ٔ َئُ ٚت ُفَ :ؾِ٘ َّٕ ُف َٓ َح ًََْٚت َهل ُ ْؿَ ،و َفُِ ْـ ُت ًَدُّ َأ ْظ َام ُهل ُ ْؿَ ،ؾت ُْح َلَ ،ؾ ُٔق َؿ ٍُ َ
ون ِ َهب.ٚ
................................
ذـر رمحف اهلل تًٚػ ْ ٚم ٚيتًِؼ بٚإليامن بٚفٔقم أخر ،وشّل بٚفٔقم أخر ٕٕف افٔقم افذي فنئس بًنيده
يقم ،ذه افدٕٔ ٚبًد  ٚيقم ،و ل دإٔ ٜوؿريٌ ٜجدًً ا ،وزواهل ٚؿري ٛفٌِٚي ،ٜأمني ٚأخنيرة ؾٍٔٓني ٚآشنيتَرار ذم
حٔٚة داحلّ ٜؽر مَْىً ٜوؽر مَْؤ ٜافٌ ّتّ ٜذم دوام همدي ٓ يْتٓل بتً ٚتًني ،ٚوهلنيذا ؿنيٚل تًنيٚػَ ﴿ :وإِ َّن افنيدََّّ َار
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ِ ِ
ان َف ْق َـَُُٕ ٚقا َي ًْ َِ ُّ َ
احل َٔ َق ُ
قن﴾( ،)1احلٔٚة احلََٔٔ ٜل احلٔٚة أخرة ٓ إَىٚع ؾٔٓ ،ٚأم ٚحٔٚة تًنئش
ْأخ َر َة َهل َل ْ َ
ؾٔٓ ٚثالثغ شْ ٜمخً ٜظؼة شْ ٜظؼ شْغ وربام مٚت اإلًٕٚن و نيق صنيٌر ٓ ينيزال يرونيع ،نيذه احلٔنيٚة
هيً ٜإٕام احلٔٚة احلََٔٔ ٜل احلٔٚة افٌٚؿٔ ٜافتل ٓ ؾْٚء بًد .ٚ
مـ اإليامن بٚفٔقم أخر ،اإليامن بٚفٔقم أخر يتوّـ اإليامن بٖمقر ثالث:
إمر إول :اإليامن بًٌ ٞإمقات ،وإمقات افذيـ يًٌثنيقن ـنيؾ نيٗٓء ادخِنيقؿغ ظنيذ اإلضنيالق
ب ِمنيـ َ ٍ
ِ ِ
َٚح ْٔ ِف إِ َّٓ ُأ َم ٌؿ َأ ْم َثُ ٚف ُُ ُْؿ َمَ ٚؾ َّر ْضََِْ ٚذم ا ْفُِ َتَِ ٚ
يًٌثقنَ ﴿ ،و َمِ ٚم ْـ َدا َّب ٍِ ٜذم ْإَ ْر ِ
نيؿ
ض َو َٓ َضٚحل ٍر َيى ُر بِ َجَْ َ
رء ُث َّ
ْ ْ
ؼ َ
ون﴾( ،)2افىٔقر افدّّ واب اإلٕس اجلـ وحتك افٌٓنيٚحلؿ وحتنيك احلؼنيات ـِٓني ٚتًٌني ،ٞمجٔنيع
إِ َػ َر ؟ ِهب ْؿ ُ ْ
ُي َ ُ

ض و َٓ َضٚحلِ ٍر يىِر بِجَْ ِ
ٍ
ِ
نيؿ
َ ُ َ َ
إحٔٚء مـ إٕس وجـ وضٚحلر وحٔقان ـِٓ ٚتًٌَ ﴿ ٞو َم ٚم ْـ َدا َّبِ ٜذم ْإَ ْر ِ َ
َٚح ْٔف إِ َّٓ ُأ َم ٌ
َٚب ِمـ َ ٍ
ِ
ِ
ؼ َ
أيو ٚؿقفف تًٚػ  -ظذ أحد افقجٓغ
ن بف ً
رء ُث َّؿ إِ َػ َر ؟هبِ ْؿ ُ ْ
ون﴾ ،و ُؾ ؟ َ
ُي َ ُ
َأ ْم َثُ ٚف ُُ ُْؿ َمَ ٚؾ َّر ْضََْ ٚذم ا ْفُ َت ِ ْ ْ
ِ
– ﴿ َوإِ َذا ا ْف ُق ُح ُ
ؼ ْت﴾( )3ؾٍن بٖهن ٚحؼ  ٚأيو ٚإٔف ُتؼ ذم افَٔٚم ٜوافقحقش هبنيٚحلؿ ،ؾًٌٔني ٞاهلل
قش ُح َ
ِ
ص
تًٚػ مجٔع ٗٓء افذيـ منيٚتقا ٓ يًنيزب ظنيـ ظِّنيف تًنيٚػ رء منيـ مقاونيًٓؿَ ﴿ ،ؿنيدْْ َظِ ََّْْنيَ ٚمنيَ ٚتَنيْْ َُ ُ
ْإَ ْر ُض﴾( ،)4ؾًٌٔثقن يقم افَٔٚم ٜـام يٖيت إن صٚء اهلل تًٚػ ،ذا إمر إول.
ِمل َ يًٌثقن؟ يًٌثقن فألمر افثٚين افذي توّْف اإلينيامن بنيٚفٔقم أخنير و نيق اإلينيامن بنيٚجلزاء واحلًنيٚب،
ؾٔحٚشٌقن وعٚزون ؿٚل تًٚػَ ﴿ :ؾ ِر ٌيؼ ِذم ْ ِ
افً ًِ ِر﴾( ،)5و نيذا نيق إمنير افثٚفنيُ ،ٞعنيٚزون
اجلَََّّْ ٜو َؾ ِر ٌيؼ ِذم َّ
َ

وُيٚشٌقن ثؿ يًتَرون ذم إحدى افداريغ إم ٚأن يُقٕقا مـ أ ؾ اجلْ ٜوإم ٚأن يُقٕقا مـ أ ؾ افْنيٚر و نيذا
ُ
ق إمر افثٚف ٞافذي يتوّْف اإليامن بٚفٔقم أخر مٌدأ افًٌ ٞثؿ اجلزاء واحلًٚب ،إمر افثٚف ٞآشتَرار
ذم اجلْ ٜأو ذم افْٚر.
ٍ
ظٌٚرة دؿَٔ :ْٚ ٜاإليامن بٚفٔقم أخنير ،نيذا حمنيؾ إمجنيٚع ،منيَٕ ٚنيقل ادًتزفني ٜتٖبنيٚه أو
يَقل رمحف اهلل ذم
إصًري ٜتٖبٚه ٓ ،ذه ادًٚحلؾ فًٔ ٝمًٚحلؾ خالف بغ أحد ينٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن حمّنيد رشنيقل اهلل،
( )1افًٌُْقت.64 :
( )2إًٕٚم.38 :
( )3افتُقير.5 :
( )4ق.4 :
( )5افنقرى.7 :
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ويَرون بف ،ؾٓق مـ ادًٚحلؾ اإلمجٚظٔ ٜظْد ـؾ منيـ يننيٓد أن ٓ إفنيف إٓ
مجٔع ادًِّغ يًِّقن بٚفٔقم أخر ّ
اهلل وأن حمّد رشقل اهلل ُشّْ ّٔٓؿ وبدظ ّٔٓؿ ،مـ ـٚن ظذ بدظ ٜظئّني ٜومنيـ ـنيٚن بدظتنيف دون ذفنيؽ ،ـِٓنيؿ
ُ
اإليامن بُؾ م ٚأخز ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ مم ٚيُنيقن بًنيد
يَرون بٚفٔقم أخر ،فُـ مـ اإليامن بٚفٔقم أخر
ّ
يَر بام يُقن ذم افَز
افًّّْل احلََٔل وبغ ُّ
افو َّالل مـ ادًتزف ٜوأضاهبؿ ممـ ٓ ّ
ادقت ْٚ ،يٖيت اخلالف بغ ّ
مـ ؾتْ ٜومـ ًٕٔؿ ومـ ظذاب :ؾَٔقل :إٔ ٓ ٚأـٍر بٚفٔقم أخر ،فُـ افٔقم أخر ٓ ظالؿ ٜفف بنيام يُنيقن ذم
افَز ،إٕام افٔقم أخر بد ًءا مـ افًٌ ٞإػ دخقل اجلْ ٜأو افْٚر و ذا أمر متٍؼ ظِٔف ،فُـ ُخيٚفػ ذم أمر افَز،
يَقل صٔخ اإلشالم :مـ اإليامن بٚفٔقم أخر اإليامن بام يُقن ذم افَز ،دٚذا ٕن افَز ـام ؿٚل ّ
صذ اهلل ظِٔنيف
وش ِّؿ« :افَز أول مْزف ٜمـ مْٚزل أخرةش افَز جزء مـ أخرة أحُٚمف ـِٓني ،ٚوهلنيذا ٓ يُّنيـ أن تىِنيع
ٕنيٚرا وٓ تنيرى
ظذ م ٚذم افَز ،فق إٔؽ ؾتحتف وٕيرت إػ أـز ظدو ظٚدى اإلشالم ؾتح ٝظـ ؿزه ٓ تنيرى ً
ظذا ًب ٚأبدًً ا ٕن فف أحُٚم أخرى ٓ ظالؿ ٜفف بتً ٚتً ٚبٚفدٕٔ ،ٚوإٕام أحقافف أحقال أخرة ،بؾ فق دؾـ اثْٚن ذم ؿنيز
افُٚؾر وٓ يٗثر ًٕٔؿ نيذا ذم ظنيذاب نيذا
واحد أحدمه ٚـٚؾر ؾٚجر وأخر مٗمـ تَل فُْ ؟ً َؿ ادٗم ُـ و ُظ ؟ذ َب
ُ
ُتًف وتراه ،وهلذا ٓ صؽ أن افٔقم أخر ـام ؿٚل
وٓ ظذاب ذا ذم ًٕٔؿ ذا ،أحُٚم مًتَِ ٜمتً ٚم ٚفًٔ ٝممّ ٚ
ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :افَز أول مْزف ٜمـ مْٚزل أخرةش ؾٓق تٚبع فمخرة بال صؽ.
يَقل :مم ٚيٗمْقن بف م ٚافذي يُقن ذم افَز ،افذي يُقن ذم افَز صٔئٚن:
إول ق افٍتْ ،ٜوافٍتْ ٜادراد هب ٚشٗال ادٔ ٝظـ ربف وظـ ديْف وٌٕ ّٔف ّ
صذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ ،نيذا نيق
ادراد بٚفٍتْ.ٜ
وافثٚين :إم ٚأن ُيَْ ًَّؿ ذا ادٔ ٝإذا ـٚن مـ أ ؾ اإليامن وإم ٚأن ُي ًَ َّذب ،ؾٚفذي ذم افَز افٍتْ ٜو ل ظٚمنيٜ
إٓ مـ اشتثْل مثؾ ادرابط ذم شٌٔؾ اهلل ومثؾ افنٓٔد إذا مٚت وافي ٚر واهلل أظِؿ و ق افذي رجحنيف افننئخ
وافًنيالم ٌيٍنيتـ افْنيٚس ويًنيٖفقن منيـ
ابـ ظثّٔغ رمحف اهلل و ق أن إٌٕٔٚء ٓ ُيٍتْقن ٕهنؿ ظِٔٓؿ ّ
افهنيالة ّ
ٌّل ،ؿٚل :ؾٌٕٕٚٔٚء أظيؿ درج ٜمـ افنٓداء ،ؾٚفي ٚر منيـ افْهنيقص أهننيؿ ٓ
ٌٕٔؽ؟ ؾٚفْٚس يًٖفقن ظـ افّْ ّ
ُيًٖفقن ٕن افْٚس ُيًٖفقن ظْٓؿ و ؿ ذم درج ٜأظيؿ مـ افنٓداء ومنيـ ادنيرابىغ ،وافننيٓٔد وادنيرابط ٓ
وافًالم ذم ادرابط« :و َأ ِم َـ افٍ ّتّٚنش ينيٖمـ َؾ َّتَّنيٚن افَنيز ،وؽنير ادٍُِنيغ نيؾ
ُيّتحـ ،وـام ؿٚل ظِٔف ّ
افهالة ّ
ادٗفػ رمحف اهلل تًٚػ أن ؽر ادٍُِغ ٓ يّتحْقن ٕهنؿ مل يقجف هلؿ اخلىٚب ذم افدٕٔ ،ٚؾّـ
ُ
يّتحْقن؟ ذـر
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أيو ٚأهنؿ ٓ يّتحْقن ٕهنؿ مل عري ظِنئٓؿ
يّقت
صٌرا ومـ يُقن ؾٚؿد افًَؾ ،يَقل :ط ٚر افْهقص ً
ً
ظز ّ
افَِؿ ً
وجؾ شٌحٕٚف وبحّده ،فُنيـ مني ٚجنيٚء ذم افْهنيقص اشنيتثْٚء مثنيؾ
أصال بٚفُتٚب ،ٜوإمر إػ اهلل ّ
ّ
وأجؾ مـ ادرابىغ ومـ افنٓداء.
ادرابط و افنٓٔد ؾٓٗٓء يٖمْقن افٍ ّتّٚن ،وإٌٕٔٚء أظيؿ درجٜ
بَل افُالم ذم أمر ؽر ادٍُِغ ،ؾرجح رمحف اهلل تًٚػ أهنؿ ٓ يًٖفقن ٕٕف فٔس فد ؿ أظنيامل يًنيٖفقن
ظْٓ.ٚ
يَقل :ؾٖم ٚافٍتْ ٜؾ٘هنؿ يًٖفقن ذم ؿٌقر ؿ ؾَٔٚل فِرجؾ ،احلدي ٞادًروف حنيدي ٞافنيزاء بنيـ ظنيٚزب
وؽره ذم أن افًٌد ُيًٖل ذم ؿزه ظـ ثالث مًٚحلؾ :مـ ربؽ؟ م ٚديْؽ؟ مـ ٌٕٔؽ؟ ؾٖم ٚادقؾؼ افْنيٚجل ؾٕ٘نيف
يَقل :ريب اهلل ،وديْل اإلشالم ،ؤٌٕل حمّد ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،ذم بًض إمر رواينيٚت أن ادِنيؽ يًنيٖل
ذا افرجؾ إذا ؿٚل ٌٕٔل حمّد :ؾَٔقل« :ؾام ظِّؽ؟ يَقل :ؿرأت ـتٚب اهلل ؾآمْني ٝبنيف وصنيدؿٝش نيذا فنيف
ٌٕنيل
مُ ٜٕٚومْزف ٜذا إثر ،احلدي ،ٞؿراءة افَرآن ًٍٕ ٝذا افًٌد وـ ٕٝٚمـ أشٌٚب ثٌٚتف ،ؾٕ٘ف إذا ؿنيٚلّ :
حمّد ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ :ؿٚل :م ٚظِّؽ؟ مـ أيـ ظِّ ٝإٔف ٌٕ ّٔؽ؟ ؾَٔقل :ؿرأت ـتٚب اهلل افنيذي إٔزفنيف
قل اهللَِّ﴾(َ ﴿ ،)1و َمُ ٚحم َ َّّدٌٌ إِ َّٓ َر ُش ٌ
إفْٔ ٚوأخزٕ ٚؾٔف إٔف رشقل ﴿ ُحم َ َّّدٌٌ َر ُش ُ
قل﴾( )2ؾآمْ ٝبف وصنيدؿ ،ٝو نيذا
ً
ظنيٚمال هبنيذا افُتنيٚب افًينئؿ ،أمنيٚ
يدل ظذ ذف ؿراءة افَرآن وأهن ٚمـ أشٌٚب افثٌٚت ذم افَز دـ ؿرأ نيٚ
وافًالم ٜيَقل ذه افًٌٚرة ٚه نيٚه -
ادرتٚب ادتنُؽ ًٖٕ -ل اهلل افًٚؾٔ - ٜوافُٚؾر ؾٕ٘ف ًٕٖل اهلل افًٚؾّٔ ٜ
و ل ظٌٚرة تدل ظذ افسدد وظدم ادًرؾ ٓ - ٜأدري ،شًّ ٝافْٚس يَقفقن ً
ؿنيقٓ ؾَِتنيف ،نيذا ظٔنيً ٚذا بنيٚهلل
وافًنيالم - ٜمنيـ حدينيد وفًٔنيٝ
مٌٚذ ًة ُيٌدأ ذم ظذابف ييب بّزر ّب ٜو نيل مىرؿنيًٕ - ٜنيٖل اهلل افًٚؾٔنيّ ٜ
ـّىٚرق افدٕٔ ،ٚؾٔٓ ٚمـ اهلقل وافندة مُ ٓ ٚئط بف إٓ اهلل ،وهلذا ئًخ ذم إرض مـ صدة ذه افينيب- ٜ
ًٕٖل اهلل افًٚؾٔ - ٜهلذا يهٔح ويٌدأ ظذا ُبف وأدفًٖٕ ،ل اهلل افًٚؾٔ ،ٜويًتّر ظذا ُبف وم ٚعنيده ذم ؿنيزه  -ظنيذ
وافًالم ٜوًٕقذ بٚهلل مـ حٚل ادًذبغ.
صدتف وؾيٚظتف  -أخػ م ٚشْٔٚفف ذم افْٚرًٖٕ ،ل اهلل افًٚؾّٔ ٜ
يَقل صٔخ اإلشالم ْ :ٚؾٔهٔح صٔح ٜيًًّٓ ٚـؾ رء إٓ اإلًٕٚن وفق شًّٓ ٚاإلًٕٚن فهًؼٌّ ٕ ،نيف
افنٔخ ابـ ظثّٔغ إػ أن فٍظ احلدي ٞافذي ذم افٌخنيٚري ُنيذا «ؾٔهنئح صنئح ٜيًنيًّٓ ٚمنيـ ئِنيف ؽنير
( )1افٍتح.29 :
( )2آل ظّران.144 :
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افثَِغش ذا افٍِظ ذم افٌخٚري ،أم ٚؿقفف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ «فق شًّف فهًؼش ذا ورد ذم حدي ٞاجلْٚزة
ومحِ َِ ْ ٝظذ أـتٚف افرجٚل تَقل :ي ٚويِٓ ٚأيـ ينيذ ٌقن هبنيٚ؟
أن اجلْٚزة إذا ـ ٕٝٚؽر صٚحلًٕ - ٜقذ بٚهلل ُ -
وافًالم ،ٜو ل ؿٌؾ دخقهل ٚافَز يًْل أثْٚء محِٓؿ ظًٔ ٚذا بٚهلل فِٓٚفؽ ذا افنيذي شنئًذب
ًٕٖل اهلل افًٚؾّٔ ٜ
تَقل و ل ظذ افًْش ي ٚويِٓ ٚأيـ يذ ٌقن؟ هب ٚيَقل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :فق شًّف فهنيًؼش فُنيـ نيؾ
وافًنيالم إٔنيف
ادًذبقن يهٔحقن؟ ٓ صؽ ذم ؿٌقر ؿ يهٔحقن أظيؿ افهٔٚح ،وهلذا جٚء ظْف ظِٔف ّ
افهالة ّ
وافًنيالم ،ٜشنيّع
شّع صق ًتً ٚمرة ؾَٚل ظِٔف ّ
وافًالم « :قد تًذب ذم ؿٌقر نيٚش ًٕنيٖل اهلل افًٚؾٔنيّ ٜ
افهالة ّ
وافًالم مر ًة حٚدت بف بٌِ ُتُف ؾًٖل ظـ ٍ
ؿٌقر ـٚن ظْد ُ ٚ
ؾٖخز أهن ٚؿٌنيقر إٔنيٚس
صقهتؿ وأخز ظِٔف ّ
افهالة ّ
مـ ادًِّغ أو مـ ادؼـغ؟ ؾٖخز أهنؿ إٔٚس مـ أ ؾ افؼنيك ؾحنيٚدت بنيف بٌِتنيف ِمني ْـ شنيامظٓ ٚفهنئحٜ
وافًالم.ٜ
وافًالم ٜؾًٔذبقن ظذا ًب ٚصديدًً اًٖٕ ،ل اهلل افًٚؾّٔ ٜ
ادًذبًٖٕ ،ل اهلل افًٚؾّٔ ٜ
ادٗمْقن افذيـ ظذ افتقحٔد ـام أن مْٓؿ مـ يدخؾ إػ افْٚر ويًذب ذم افْٚر ثؿ ُخيرج ب٘ذن اهلل إػ اجلْنيٜ
ٌّنيل
ـام شٖٔيت ظْدم ٚيٖيت افُالم ظـ افنٍٚظ :ٜؾ٘ن مْٓؿ مـ يًذب ذم ؿزه ًٕ -نيٖل اهلل افًٚؾٔني - ٜوذـنير افّْ ّ
ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أصًْ ٚؾ ٚمـ ادًذبغ ذم ؿٌقر ؿ مـ ادٗمْغ منيْٓؿ ًٕ -نيٖل اهلل افًٚؾٔني - ٜافنيّّْامم ،افنيّّْامم
افذي يَْؾ افُالم ذا يًذب ذم ؿزه ،ومْٓؿ مـ ٓ يًتْزه مـ بقفف ٓ ،يُسث مـ تىٚير رصٚش افٌقل ظذ
جًّف أو ظذ ثقبف ٕن صالتف ذم ذه احلٚف ٜتُقن صالة مـ مل ُيَؼ ذضٓ ٚو ق افتىٓر ذم افًٌَ ٜوافثنيقب
وافٌدن ٓ بد مـ افىٓٚرة ،يْز ٓ ٚمـ رصٚش افٌقل ،ذا ٓ يُسث ،أخز ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ بًذابنيفِ ،مني َـ
وافًالم - ٜافزٕٚة وافزواين ُعًِنيقن ذم مثنيؾ اف َّتُُّّْنيقر ،حٍنيرة ذم إرض -
افذيـ يًذبقن ًٖٕ -ل اهلل افًٚؾّٔ ٜ
ًٕٖل اهلل افًٚؾٔ – ٜؿٚل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :أظال  ٚؤؼ وأشٍِٓ ٚواشعش ؾٔف ًٕ -قذ بٚهلل مـ افٍوٚحلح -
تًروا ذم افدٕٔ ٚواجسؤا ظذ ذه افٍٚحن ٜافًئّ ٜيُقٕقن ُذا ،وإذا ؿ يٖتٔٓؿ
ؾٔف رجٚل وًٕٚء ظراة ـام ّ
ونيجقا
قونيقا ًٕ -نيٖل اهلل افًٚؾٔني- ٜ
هل ٛأشٍؾ مْٓؿ  -احلدي ٞذم افٌخٚري  -ؾ٘ذا أت ٚؿ ذفؽ افَِٓ ٛو َ
ّ
وصٚحقا ثؿ ارتًٍقا حتك ـٚدوا خيرجقا ثؿ ًٖٕ -ل اهلل افًٚؾٌٔ – ٜىقن ،ثؿ يٖتٔٓؿ افِٓ ٛثًٖٕ -ً ٜٕٔٚل اهلل
وافًالم ً
رجال ُييب
افًٚؾٔ،- ٜومـ افذيـ ُيًذبقن افذيـ ٓ يَقمقن بٚفَرآن حؼ ؿٔٚمف ،رأى ظِٔف ّ
افهالة ّ
ٍ
احلجر ؾًٔقد إفٔف افوٚرب وإذا برأشف ؿد افتنيئؿ ثٕٔٚني ً ٜؾٔينيبف ظنيذ
بحجر ؾٔندق رأشف ؾٔتد ده
ظذ رأشف
ُ
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ٌّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿُ « :يًٍؾ بف ُنيذا إػ
رأشف مرة أخرى ًٕ -قذ بٚهلل  -ؾٔندؿف و ُذا ،ؿٚل ادُِٚن فِّْ ّ
يقم افَٔٚمٜش إن بًض ظذاب افَز يًتّر إػ افَٔٚمًٕ ٜقذ بٚهلل ًٕٖل اهلل افًٍق وافًٚؾٔ.ٜ
ذا أ  ٚإخقة ًٕقذ بٚهلل أن يْٚفْ ٚأو يْٚفُؿ ،ؿٚل« :رجؾ ظِّف اهلل افَرآن ؾْٚم ظْف بٚفِٔؾ ومل يًّؾ ؾٔف
بٚفْٓٚرش ذا ًٖٕ -ل اهلل افًٚؾٔ – ٜؿٚل :ضٚف ٛظِؿًٕ ،قذ بٚهلل ،ضٚف ٛظِؿ فُـ م ٚؿٚم بٚفَرآن ـام يٌٌْل ،مٚ
ظّؾ بفٕٚ ،م ظْف ذم افِٔؾ ومل يًّؾ بف ذم افْٓٚر ،و ذا يدل ظذ أن افًِؿ ـام إٔف منيـ أظينيؿ أشنيٌٚب دخنيقل
اجلْ :ٜؾٕ٘ف ؿد يُقن مـ أظيؿ أشٌٚب دخقل افْٚر وافًذابٕٕ ،ف إذا مل يَؿ بف صٚحٌف ـام يٌٌْل ؾٕ٘ف يًذب،
ظذابف ًٕقذ بٚهلل ذا ـام تَدم ُيًٍؾ بف ُذا إػ يقم افَٔٚم ،ٜمم ٚيدل ظذ إٔف يًتّر ظذابف ًٖٕ -ل اهلل افًٚؾٜٔ
وافًالم - ٜذا مـ ادًِّغ ؿى ًًٕٕ ٚف فٔس مـ افٍُٚر ،افٍُٚر ظذاهبؿ أ قل وٓ يَٚل ذم افُٚؾر إٕف يٖـنيؾ
ّ
افرب ،ٚافُٚؾر ـٍره ؿد ؽىك ظذ ـؾ ذٕ ،ٛوهلذا ذم افرواي ٜإخرى هلذا احلدي - ٞحدي ٞشنيّرة ريض اهلل
وافًالمٜ
ظْف ذم افٌخٚري  -إٔف ؿٚل« :وافرجؾ يْٚم ظـ ّ
افهالة ادُتقبٜش ويرؾض افَرآن ًٖٕ -ل اهلل افًٚؾّٔ ٜ
افهالة ادُتقب ،ٜـٚفذيـ يْٚمقن ظـ افٍجنير ضٌِني ٜظِنيؿ ًٕ -نيٖل اهلل
افهالة ادذـقرة ل ّ
 مم ٚيدل ظذ أن ّافًٚؾٔ - ٜأو يْٚم ظـ افًك  -ضٚف ٛظِؿ  -أيـ افَرآن؟ أيـ أثره؟ ٕٚم ظْف ذم افِٔؾ ومل يًّؾ بف ذم افْٓٚر -
وافًالم ـٔػ يًذب ،ومـ
وافًالم ،- ٜومـ ادًذبغ ً
ٌّل ظِٔف ّ
افهالة ّ
أيو ٚادرايب ،رآه افّْ ّ
ًٕٖل اهلل افًٚؾّٔ ٜ
ادًذبغ و ذا افذي خينك ظذ ـثر مـ افْٚس ممـ ُينًٔقن ذه اإلصٚظٚت ظز افنٌُ ٜوحتنيك اإلظالمٔنيغ
وأمثٚهلؿ خينك ظِٔٓؿ ذا احلدي ٞجدًً ا «يُذب افُذب ٜتٌِغ أؾٚقش افُذب ـِف ؿٌٔح ،فُـ افُذب افنيذي
يٌِغ أؾٚق ويْتؼ – ووشٚحلؾ إتنٚره أن ـٌرة جدًً ا  -وافذيـ ابتِقا بٚفُنيذب منيـ خنيالل نيذه افننيٌُٜ
يْتؼ ،يْتؼ افُذب مٌٚذة إذا ـ ٕٝٚافُذب ٜذم بِد م ٚل إٓ مَٕ ٚقل شٚظٚت :دؿنيٚحلؼ ،وإذا هبني ٚذم مكني
وافًراق وبالد ادٌرب وذم بالد ادؼق وظْد افًرب وظْد افًجؿ تْتؼ بنظ ،ٜوإذا هب ٚـذب ،ٜذه افُذبٜ
صٖهن ٚصديد جدًً ا ،أخز ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ إٔف يؼذ صدؿف إػ ؿٍٚه – افندق ق ج ٕٛٚافٍنيؿ  -ومْخنيره
أيو ٚؾًٔقد وؿد ا ْف َتَني َئ َؿ
إػ ؿٍٚه وظْٔف إػ ؿٍٚه ًٖٕ -ل اهلل افًٚؾٔ ،- ٜثؿ يذ  ٛإػ اجلٓ ٜإخرى ؾٔؼذ ً ٚ
أيو ٚذا
افًَؿ ذا ًٖٕ -ل اهلل افًٚؾٔ - ٜذا ؾًٔقد ظِٔف مرة أخرى ،ؿٚل« :يًٍؾ بف ُذا إػ يقم افَٔٚمٜش ً
ُ
افهْػ يًتّر ظذ ذا إػ يقم افَٔٚمًٖٕ ،ٜل اهلل افًٍق وافًٚؾٔ ،ٜأمقر أخرة وافٌَقر أمقر  ٚظئّ ٜجنيدًً ا
و ل مـ أظيؿ مُ ٚيرؿؼ افَِقب ،ومـ إمقر ادٗشٍ ٜؽٍِ ٜـثنير منيـ نيٗٓء اخلىٌنيٚء ظنيـ نيذا ادقونيقع
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ٌّنيل
افًئؿ ،تتًج ،ٛخىٔ ٛؿد عِس بًض إحٔٚن شْقات ٓ خيى ٛظـ اجلْ ٜوظـ افْٚر ،ؿد خى ٛافّْ ّ
ّ
وافًالم ذم أثْٚء ـالمف ذم خىٌتف – ﴿ َو َََٕ ٚد ْوا َيَ ٚمٚفِ ُؽ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ بًٍْف ظـ افْٚر وؿٚل ظِٔف ّ
افهالة ّ
فِ َٔ َْ ِ
افهنيالة
ض َظ َِ َََْْٔ ٚر ُّب َؽ﴾( – )1ذا ـالم أ ؾ افْٚر مم ٚيدل ظذ أن اخلىٌ ٜـ ٕٝٚظنيـ افْنيٚر ،وؿنيٚل ظِٔنيف ّ
ً
رجنيال بٚفًنيقق فًنيًّف) ،ؾٌٌْٔنيل أن خيىني ٛهبني،ٚ
وافًالم«( :إٔذرتُؿ افْٚر :إٔذرتُؿ افْٚرش ،حتك فق أن
ّ
اخلىٌ ٜادَهقد هب ٚافتذـر ،و ل ؾرص ٜظئّ ،ٜؿد يُقن ظدد احلوقر بٕٚفقف ،مْٓؿ مـ ظْنيده مًهنئ،ٜ
افهالة ،مْٓؿ ؿد يَع ذم رب ،ٚمْٓؿ ؿد يَع ذم زٕك ،ؾٍرصني ٜاخلىٔنيٛ
مْٓؿ مـ ظْده ؽٍِ ،ٜمْٓؿ ؿد يْٚم ظـ ّ
نيذ ؟ـ؟ر إِ ْن َٕ ًٍَني ِ
نيٝ
َ
افٌُنينيرة ،ـِٓنينيؿ يًنينيتًّقن إفٔنينيف ،ؾٌٌْٔنينيل ُترينينيؽ ؿِنينيقب نينيٗٓءٕ ،ن ادنينيٗمـ ؿرينينيَ ﴿ ٛؾني َ ْ
نيذ ؟ـ؟ر إِ ْن َٕ ًٍَني ِ
افني ؟
نيٝ
َ
نيذ ْـ َْرى﴾( ،)2وهلنينيذا ُيَنينيرأ بنينيني (شنينيٌح) وبنينيني (افٌٚصنينئ )ٜذم اجلًّنينيٕ ٜن ؾنينئٓام افتنينيذـر ﴿ َؾني َ ْ
افذ ْـ َْرى﴾( )3واهلل تًٚػ يَقلَ ﴿ :و َذ ؟ـ ْ؟ر َؾِ٘ َّن ؟
؟
غ﴾( ،)4ؾال ُتُوٚع خى ٛاجلًّنيُ ٓ ٜتُونيٚع
افذ ْـ َْرى َتْْ ٍَ ُع ادُْ ْٗ ِمِْ َ
افًََّّْ ،ٜإير أثر  ٚافًئؿ ،فق إٔف ؿٚم هبني ٚضٚفني ٛظِنيؿ ـنيام
افًََّّْٕ ٜحق مخًغ خىٌ ٜذم ُّ
ل ؾرص ٜحمدودة ذم ُّ
يٌٌْل ،ذا يًقد تٚحل ًٌ ،ٚذا افَٚضع فرمحف يهؾُّ ،
ز وافديف ،ادرايب ،افذي يَع ذم افزٕك ،افنيذي
افًٚق فقافديف ي ُّ
وافًني ََّّْ ٜوـنيالم
يَع ذم تَهر ذم افقاجٌٚت يًقد ،ظذ إؿؾ ًٌٕ ٜـٌرة تتقب ٕٕنيف يًنيّع ؿنيقارع افَنيرآن ُّ
افًِػ :ؾًٔقد ظذ ًٍٕف ؾٓل ؾرص ٜظئّ ،ٜأم ٚإذا ُؿٌِ ٝؿِ ًٌني ٚإػ أخٌنيٚر وإػ ـنيالم وإػ ؿهنيص ٓ تٍْنيع
افْٚس ؾتؤع افٍٚحلدة مْٓ ،ٚوهلذا دمد افٍرق افٌُر جدًً ا بغ خىٌ ٜضٚف ٛافًِؿ وبغ ؽره ،ضٚف ٛافًِنيؿ إذا
خى ٛوأ ّدى م ٚيٌٌْل ذم صٖن اخلىٌ ٜدمد أثر  ٚظِٔؽ صديد جدًً ا ودمد أثر ذفؽ ،حتنيك وفنيق شنيئِ ٝبًنيض
افهٌٚر :ؿِ :ٝمٚذا خى ٛاخلىٔ ٛافٔقم؟ ؿٚل :خى ٛبُذا وـذا ،أثر  ٚـٌر جدًً ا ،وهلذا اخلى ٛيٌٌْل أن
افًََّّْ ٜوُترص ظذ ـالم افًنيِػ افهنيٚفح ،و ُنيذا ادحنيٚضات ،وـنيذا
ُت ًَ َّزز بٚفْهقص مـ افَرآن ومـ ُّ
افُِامت افتل تَِك يٌٌْل أن تُقن ُذا ،أم ٚأن تُقن ـِامت ظٚبرة يٗد  ٚو ق ٓ يدري بٚدقونيقع افنيذي
يتُِؿ ؾٔف ويتَْؾ مـ مقوقع إػ مقوقع إػ مقوقع ،م ّٖٔ ٚصٔ ًئ ،ٚؾٌٌْٔل أن ُيالحظ ،ذا منيـ أظينيؿ منيٚ
يٌٌْل ُير ّـّز ظِٔف أمر أخرة وم ٚيِتحؼ بف :ـام ؿٚل صٔخ اإلشالم ْ ٚؾٔام يتًِؼ بٖمر افٌَنيقر ،وهلنيذا ٓحنيظ
( )1افزخرف.77 :
( )2إظذ.9 :
( )3إظذ.9 :
( )4افذاريٚت.55 :
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أ ؾ افًٍؼ وأ ؾ افٍجقر وافِٔزافغ وأمثٚهلؿ يًْل يْتَدون افدظٚة إػ اهلل وادهِحغ إذا تُِّقا ذم افَنيز،
ٕن افٌَقر أثر  ٚـٌر جدًً ا ومٗثرة فٌِٚي ،ٜدمًؾ افتل ٓ تتتحج ٛتتحج ،ٛدمًؾ صٚح ٛافرب ٚيسك افربني،ٚ
دمًؾ ادَك ،ؾال يردون افْٚس أن تدوا  -ؿٚتِٓؿ اهلل  ،-يريدون أ َؾ اإلشالم أن يؤًقا وأن يزيٌقا وأن
ّ
وجنيؾ ٓ صنيؽ
ظنيز
ٓ تُقن مٗثرة ذه خىٌ ٜاجلًّ ،ٜوهلذا خىٌ ٜاجلًّ ٜفق ُظ ِّ َِ ٝـام يٌٌْل وـام أمر اهلل ّ
أمنير تنيذـر ؿ بنئٚخرة
ـٌرا جدًً ا ،ظدة مقوقظٚت افْٚس بحٚج ٜإفٔٓني ،ٚوممنيُُ ٚيتنيٚج إفٔنيف ُ
تٖثرا ً
أهن ٚتٗثر ً
ومقاؿٍٓ ٚوم ٚؾٔٓ ،ٚممُـ أن تتحدث ظـ افَز وأحقافف ذم خىٌني ،ٜيُّنيـ أن تتحنيدث ظنيـ ادٔنيزان وحنيده
وادقؿػ واحلٚل ومٚذا شُٔقن حٚل ادقزون وم ٚافذي ُيقزن بف ذم خىٌ ،ٜافكاط ـام شٖٔيت ،افكاط وحده
يهِح خىٌ ،ٜوأن افْٚس ـام شٖٔيت إن صٚء اهلل تًٚػ يّنقن ظِٔف حًني ٛأظامهلنيؿ ،وإٔنيؽ شنيتُقن يني ٚمنيـ
تًّع ذه اخلىٌ ٜشتُقن إٔ ٝوادتُِؿ يق ًم ٚم ٚظذ ذا افكاط ادًدّّ وٕحق ذا ،أثر  ٚـٌر ،وفٔس مًْك
ذفؽ إٔف ٓ ُيتحدث إٓ ظـ افٔقم أخرٕ ،تحدث ظـ أصٔٚء ـثرة ،مْٓ ٚافٔقم أخر ،ومْٓ ٚإحُٚم ،ومْٓٚ
أمقر ـثرة ،فُـ ذا افقوع احلٚصؾ ذم افٌٍِ ٜظـ افٔقم أخر حتك ذم اخلى - ٛضٌ ًًني ٓ ٚصنيؽ أن ْنيٚك
مـ إخقة وإؾٚوؾ وضٌِ ٜافًِؿ ادقؾَقن  ٓ -صؽ أن مْٓؿ مـ يالحظ ذا ،فُـ يالحظ أن ثّ ٜخى ًٌنيٚ
ـثرة متيض ذم افًََّّْ ٜوفٔس ؾٔٓ ٚذا افتذـر ،واهلل يَقلَ ﴿ :ؾ َذ ؟ـ؟ر إِ ْن َٕ ًٍَ ِ
ني ٝ؟
افنيذ ْـ َْرى﴾( ،)1ويَنيقل تًنيٚػ:
َ
ْ
ُّ
﴿ َؾِ٘ َّن ؟
غ﴾( )2ؾٌٌْٔل مالحي ٜمثؾ ذه إمنيقر ومالحيني ٜأمنير افٔنيقم أخنير وُترينيؽ
افذ ْـ َْرى َتْْ ٍَ ُع ادُْ ْٗ ِمِْ َ
افٌَقر بف.
بًد ذفؽ ـام ؿِْ ٚبًد افٍتْ ٜيٌدأ افًذاب أو افًْٔؿ يَقل رمحف اهلل :إػ أن تَنيقم افَٔٚمني ٜافُنيزى ،ؿقفنيف
افَٔٚم ٜافُزى يًْل إٔف ثّ ٜؿٔٚم ٜصٌرى ،و ل ؿٔٚم ٜافًٌد ًٍٕف إذا مٚت ،مـ مٚت ؾَد ؿٚم ٝؿٔٚمتف ،ؾ٘ذا
ّ
وجنيؾ ؾٔنيف
ظز
ّ
م ٝإٔ ٝؿٚم ٝؿٔٚمتؽ ،أم ٚافَٔٚم ٜافُزى ؾٓل افتل تُقن بام ذـرٕ ٚبٚفًٌ ٞافذي يًٌ ٞاهلل ّ
مجٔع إمقات.
مرة أخرى ذم ـتٚبف وظذ فًٚن
ؿٚل :ؾتًٚد إرواح إػ إجًٚد ،وتَقم افَٔٚم ٜافتل أخز اهلل هبٓ ،ٚحظ ّ
رشقفف ّ
افْٚس
وافًََّّْ ٜواإلمجٚع ،ؾَٔقم ُ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ وأمجع ظِٔٓ ٚادًِّقن ،ذه أدف ٜافًَٔدة ،افَرآن ُّ
( )1إظذ.9 :
( )2افذاريٚت.55 :
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مـ ؿٌقر ؿ فرهبؿ  -رب افًٚدغ شٌحٕٚف وتًٚػ  -ظذ ذا احلٚل ،حًٍ ٚة أي بال ًٕٚل ،ظرا ًة أي بال ثٔنيٚب -
ً
ؽرٓ مجع إؽرل ،وإؽرل ق افذي مل خيتتـ ،حتك ذه ذم افٍَِ ٜافتل ُُٕزظ ٝمْف ذم افدٕٔ ٚشتًقد إفٔف ،ؿٚل
تًٚػَ ﴿ :ـ ََام َبدََ ْأ َََٕ ٚأ َّو َل َخ ِْ ٍؼ ُٕ ًُِٔدُُ ُه﴾(.)1
ؿٚل :وتدٕق مْٓؿ افنّس ،جٚء ذم احلدي ٞأهن ٚتدٕق مَدار ِمٔؾ ،ؿٔنيؾ :إٕنيف ادِٔنيؾ ادًنيروف ذم ادًنيٚؾ،ٜ
ُ
ُ
افًرق ،ؿقفف :ويِجّٓؿ افًنيرق،
افًرق جدًً ا ،ؾّْٓؿ مـ يِجّف
وؿٔؾ إٔف مٔؾ ادُحِ ٜافهٌر ،وهلذا يًيؿ
ذا صْػ ،يُقن افْٚس ذم حٚل افًرق مـ ذا افزحٚم افنديد ،ومـ ُؿرب افنّس يُقٕنيقن ظنيذ أحنيقال
بحً ٛحٚهلؿ ذم افدٕٔ ،ٚمْٓؿ مـ يٖخذه افًرق إػ ـًٌٔف ،ومْٓؿ منيـ يُنيقن إػ حَقينيف  -مًَنيد اإلزار -
ومْٓؿ ًٖٕ -ل اهلل افًٚؾٔ - ٜمـ يِجّف إجلً ٚم ،ٚافِجٚم ق افذي عًؾ ظذ ؾؿ اخلٔؾ ،أي أن افًرق ًٕ -نيٖل
اهلل افًٚؾٔ - ٜيهؾ إػ أؾقا ٓؿ ،ومْٓؿ ًٖٕ -ل اهلل أن عًِْ ٚوإيٚـؿ مْٓؿ  -مـ ُييِنيقن ذم طنيؾ اهلل ينيقم ٓ
طؾ إٓ طِف تًٚػ ،ؾتتٍٚوت إحقال ذم افَٔٚم ،ٜإحقال ذم افَٔٚم ٜييٓر ؾٔٓ ٚظجٚحل ،ٛمـ أظيؿ مني ٚيٍْنيع
ذم افَٔٚمًٖٕ - ٜل اهلل افُريؿ مـ ؾوِف – افهدؿٚت ،ؾ٘ن افًٌد ذم طؾ صدؿتف ذم افَٔٚم ٜبحً ٛمُ ٚيُثر مـ
ذه افهدؿٚت يُثر ب٘ذن اهلل تًٚػ ط ُِّف ،و تتٌدى أمقر وأحقال ًٖٕ -ل اهلل أن عًِْ ٚوإيٚـؿ مـ ادًنيتقريـ
وأن ٓ يٍوحْ ٚذم ادٍوقحغ  -تتٌدى أحقال وأمقر ٕٕٚس ـٕٚقا ظذ ٍ
حٚل ذم افدٕٔ ٚؾتتٌدى أحقال أخرى
يًِّٓ ٚظالم افٌٔقب ؾٍٔوحقن ،وهلذا ؿٚل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :يْه ٛفُؾ ؽٚدر فقاء ظْد إِ ْشتِ ِفُ ،يَنيٚل:
ذه ؽدرة ؾالن بـ ؾالنش  ،ممـ يٍوحقن أ ؾ افٌدرٕ ،ن افٌدر منيـ أؿنيذر افهنيٍٚت ،افٌنيٚدر منيٖمقن ؿنيد
اشساح افْٚس مـ ذه وإذا بف يٌدر ،ؾ ٍُٔوح ذم افَٔٚم ٜوعًؾ فف فقاء وُيدد بٚشّف وعًؾ ذا افِقاء ظْنيد
إِ ْشتِ ِف – ظًٔ ٚذا بٚهلل  -ؾؤح ٜفف.
أحقال يقم افَٔٚمًٖٕ - ٜل اهلل افًس وافًٚؾٔ - ٜوهلنيذا اؿنيرأ يني ٚأخنيل ذم أحٚديني ٞافَٔٚمني ٜوذم أحنيقال
افَٔٚم :ٜؾٖهن ٚمـ أظيؿ مُ ٚي َر ؟ؿ ُؼ اهللُ تًٚػ بف افَِ ،ٛوترؿٔؼ افَِ ٛـام ظْدـؿ ذم ـتٚب افرؿٚق وؽره ،ترؿٔؼ
افَِ ٛي ٚأخقة ٓ يُقن ـٍٔام ُيِقا فإلًٕنيٚن :ـنيٖن يرؿَنيف بىريَني ٜادتهنيقؾ ٓ ،ٜترؿنيؼ افَِنيقب بٚفىريَنيٜ
افؼظٕٔ ،ٜن ترؿٔؼ افَِقب ق وؾؼ مْٓ ٟذظل ،ؾٌٌْٔل أن ُيالحظ ذا ،ؾّـ أظيؿ مُ ٚيرؿؼ اهللُ تًٚػ بف

( )1إٌٕٔٚء.114 :
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غ﴾( )1إٔني ٝمنيْٓؿٓ ،
َّنيٚس فِ َنير ؟ب ا ْف ًَنيٚدَِ َ
افَِ ٛأمر افَٔٚم ٜوافْير ؾٔٓ ٚؾ٘ذا ؿرأت ؿقفف تًٚػ ﴿ َي ْق َم َي َُق ُم افَّْ ُ
ِ
تتهقر أهنؿ إٔٚس ـٖٕؽ تىؾ ظِٔٓؿ! شتُقن مْٓؿ ،وؿقفف تًٚػ ﴿ َـ َ
َؼني﴾( ،)2شنيتُقن ذم
َنيٖ َّهنُ ْؿ َج َنيرا ٌد ُمْْ َت ٌ
وشط ٗٓء ٓ ،تَرأ ذه أيٚت ـٖٕؽ تْير إػ أمؿ شقاك ،ذا ممُ ٚيَِؾ ؾٚحلدتؽ ،ـنيٖهنؿ جنيراد إٔني ٚوإٔنيٝ
ُٕقن مْٓؿُ ،ذا ُيٍٓؿ افَرآن ،و ذا مم ٚيٗثر ،أم ٚإذا ـٚن اإلًٕٚن يَرأ افَرآن ـٖٕف يَنيرأ ظنيـ إٔنيٚس فنئس
اش ادٌَْ ُث ِ
مْٓؿ تَؾَ ﴿ ،ي ْق َم َي ُُ ُ
قث﴾( ،)3ؾتُقن واحدًً ا مـ ٗٓء ،مني ٚحٚفنيؽ ومني ٚوونيًؽ
َّٚس َـَْ ٚف ٍَ َر ِ ْ
ُقن افَّْ ُ
َّٚر َخر َأم مـ ي ْٖ ِيت ِآمًًْ ٚينيقم ا ْف َِٔٚم ِ
ظز ّ
ني ،)4(﴾ٜوؿنيٚل تًنيٚػَٓ ﴿ :
ـٔػ تٖيت إػ اهلل ّ
وجؾ؟ ﴿ َأ َؾ َّ ْـ ُي ِْ ََك ِذم افَّْ ِ ْ ٌ ْ َ ْ َ
َ ْ َ َ َ
ْز﴾( ،)5تتٍٚوتْٚ ،ك مـ يٖيت ؾَِٔك ذم افْٚر ًٖٕ -ل اهلل افًٚؾْٔٚ ،- ٜك مـ يٖيت آمًًْٓ ٚ
َْ
ُي ُز ُهنُ ُؿ ا ْف ٍَ َز ُع ْإَ ْـ َ ُ
ُي ُز ُُٕف افٍزع ،ؾالحظ ذا ،يَقل افًٌد فًٍْف :ؾ شآيت آمًًْ ٚأم شآيت و ُأ ْف ََك ظًٔ ٚذا بٚهلل ذم افْٚر؟ ؾْٔتٍع ،ؾْٔتٍع
َُ
َ
أحقال إٔٚس ؾُٔنيقن هلنيؿ
ـثرا ب٘ذن اهلل تًٚػ مـ ؿراءة افَرآن هبذه افىريَ ،ٜأم ٚإذا ـٚن يَرأ افَرآن ـام يَرأ
ً
ـذا و ق فٔس مْٓؿ ٓ :صؽ أن ذا ُيَِؾ ؾٚحلدتف جدًً ا مـ افَرآن.
أخز بًد ذفؽ أن افًٌٚد ُتُْه ٛهلؿ ادقازيـ ،يقوع ادٔزان ،حََٔل ٓ صؽ وٓ ري ،ٛـٍني ٜفِحًنيْٚت
وـٍ ٜفًِٔئٚت ،ؾّـ رجح ٝحًْٚتف ٕج ٚبٍوؾ اهلل ،ومـ رجح ٝشٔئٚتف ِؽ إٓ أن يًٍق اهلل تًٚػ ظْف،
ِ
ِ
ِ
ِ
ـام ؿٚل تًٚػ ظْفَ ﴿ :ؾ َّ ْـ َث َُ َِ َْ ٝم َق ِازيُْ ُف َؾ ُٖو َفئِ َؽ ُ ُؿ ادُْ ٍِِْ ُح َ
ننيوا
قنَ ،و َم ْـ َخ ٍَّ َْ ٝم َقازيُْ ُف َؾ ُٖو َفئ َؽ ا َّفنيذي َـ َخ ُ
َأ ْٕ ٍُ ًَ ُٓ ْؿ ِذم َج ََّْٓ ََّؿ َخٚفِدُُ َ
ون﴾( ،)6وتْؼ افدواويـ و ل افهحػ ذه افتل ُيُت ٛؾٔٓ ٚم ٚؿٚفف افًٌنيدُ ،تُْؼني

أي تٍتح ،ؾَٔرأ  ٚاإلًٕٚن ﴿ا ْؿ َر ْأ ـِ َتََ ٚب َؽ َـ ٍَك بَِْ ٍْ ًِ َؽ ا ْف َٔ ْق َم َظ َِ ْٔ َؽ َح ًِٔ ًٌ ،)7(﴾ٚـام ذم أي ٜؾآخذ ـتٚبف بّْٔٔف
وآخذ ـتٚبف بنامفف أو مـ وراء طٓره ،افْٚس ذم أخذ افُتٚب ظذ ٕقظغ اثْغ:
إول :مـ يٖخذه بّْٔٔف ،ؾٓٗٓء ؿ افْٚجقن و ؿ ادٗمْقن.

( )1ادىٍٍغ.6 :
( )2افَّر.7 :
( )3افَٚرظ.4 :ٜ
( )4ؾهِ.41 :ٝ
( )5إٌٕٔٚء.113 :
( )6ادٗمْقن.113 ،112 :
( )7اإلهاء.14 :
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افثٚين :و ق مـ يٖخذه بًٔٚره و ؿ افٍُٚر :مـ وراء طٓقر ؿ ،فٔس ْٚك ثالث ٜأصْٚف ،آخنيذ بٚفًٔنيٚر
وآخذ وراء افيٓر وآخذ بٚفّٔغ ،ٓ ،آخذ بّْٔٔف و ؿ أصحٚب افّٔغ ،وآخذ بنامفف مـ وراء طٓنيره ًٕنيٖل
وافًالم،- ٜ
رؽام ظْف ذم يًٚره ًٖٕ -ل اهلل افًٚؾّٔ ٜ
وافًالمٕٕ ،ٜف ٓ يريد أن يٖخذ ـتٚبف ،ؾٔجًؾ ً
اهلل افًٚؾّٔ ٜ
وإن جًِٓ ٚخِػ طٓره ،ومنيْٓؿ صنيْػ ًٕ -نيٖل اهلل افُنيريؿ منيـ ؾونيِف  -و نيؿ افنيذيـ ٓ ُُيٚشنيٌقن وٓ
يًٚؿٌقن ،فٔس ظِٔٓؿ ً
أي حًٚب.
أصال ّ
ظز ّ
وجؾ ٗٓء ادٍُِغ ،وخيِقا بًٌده ادٗمـ ،ذا صنيْػ منيـ
ؿٚل :وُيٚش ٛاهللُ اخلالحلؼُ ،يٚش ٛاهللُ ّ
ؾَٔرره بذٕقبف ،ـام ذم احلنيدي« ٞأتنيذـر ذٕني ٛـنيذا؟
افْٚجغ افذي ظْده ذٕقب وأراد اهلل أن يرمحف ويٌٍر ففّ ،
أتذـر ذٕ ٛـذا؟ أتذـر ذٕ ٛـذا؟ حتك إذا طـ إٔف ؿد ِؽ :ؿٚل :ؾني٘ين ؿنيد شنيسهت ٚظِٔنيؽ ذم افنيدٕٔ ٚوإٔنيٚ
أؽٍر  ٚفؽ افٔقمش أـّؾ اهلل تًٚػ ـر َمف ظِٔف بٚفًس ذم افدٕٔ ٚوبٚفٌٍران ذم أخنيرةًٕ ،نيٖل اهلل افُنيريؿ منيـ
ؾوِف.
يَقل :أم ٚافٍُٚر ؾال ُيٚشٌقن حمٚشٌ ٜمـ تقزن حًْٚتف وشٔئٚتف :ؾٕ٘ف ٓ حًْٚت ،فنئس هلنيؿ حًنيْٚت
أيوني،ٚ
افٍُٚر ،مـ أ ؾ افًِؿ مـ ؿٚل :إن أظامل افٍُٚر تقزن ،و ق ؿقل فًٌض أ ؾ افًِؿ ،واشتدفقا ظِٔنيف ً
ِ
ٔؿ َهل ُ ْؿ َي ْق َم ا ْف َِ ََٔ ٚم َِ ٜو ْز ًًٕ ،)1(﴾ٚفُنيـ
ومْٓؿ مـ ؿٚل :إهن ٓ ٚتقزن ،واشتدفقا بٖهن ٓ ٚتقزن بَقفف تًٚػ ﴿ َؾ َال َُُٕ ُ
ِ
ٚحل ؟ؼ َؿُ ٚفقا َب َذ َو َر ؟بََْنيَ ٚؿ َ
نيٚل
يَررون بٖظامهلؿَ ﴿ ،و َف ْق َت ََرى إِ ْذ ُوؿ ٍُقا َظ َذ َر ؟هبِ ْؿ َؿ َٚل َأ َف ْٔ َس َ َذا بِ ْ َ
يتٍؼ اجلّٔع أهنؿ ّ
َررون بٖظامهلؿ ُ
وُتل ظِٔٓؿ وأهنؿ ظِّقا ـنيذا وـنيذا ثنيؿ ًٕ -نيٖل اهلل افًٚؾٔني- ٜ
َؾ ُذو ُؿقا ا ْف ًَ َذ َ
اب﴾( ،)2ؾ ُٔ َّ
ُيهٚر هبؿ إػ افْٚر.
ظز ّ
وجؾ ـام ؿِْ ٚذم أول افدرس شْحتٚج أن ٕرجع بًد افًننيٚء دنيـ أراد
َٕػ إن صٚء اهلل ْ ٚوب٘ذن اهلل ّ
افُتٚب افٔق َم
أيو ٚيًْل ؿراءة إشئِ ٜب٘ذن اهلل تًٚػ ،و ُُٕتِ ُّؿ
مـ إخقة إـامل افُتٚب ،ؾْرجع ،وفًِف يتٔن ً
َ
ّ
وصذ اهلل وش ِّؿ ظذ ٌٕ ّْٔ ٚحمّد وظذ آفف وصحٌف.
مع إشئِ ٜبحقل اهلل تًٚػ ،واهلل أظِؿ

( )1افُٓػ.115 :
( )2إًٕٚم.31 :
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اااابا اياا اصا اذاااَّللااااعاؾا ا اقهاا ااوا اساؾامااا اوا اماؽااااكااهاا ااوا اصاػاااتااهاا
احا اوا اضااالـا
ـثرا م ٚتقجد ذم ادًٚجد ،حتك مـ بًض ضٌِ ٜافًِؿ ،و ل أن ادنيٖمقم يٌٌْنيل أن
ٌُُْٕف ً
أيو ٚظذ مًٖفً ٜ
يتٚبع اإلمٚم ،وأن ٓ ُيًٚبؼ اإلمٚم وٓ يقاؾَف ،ؿد روى افٌخٚري مـ حدي ٞافزاء ريض اهلل ظْف أن افهحٚبٜ
ٌَّل ّ
صذ
ريض اهلل ظْٓؿ م ٚـٕٚقا َ ْ
ُيُُْقن طٓقر ؿ فًِجقد – يًْل مـ بًد افرؾع مـ افرـقع  -حتك يوع افَّْ ُّ
اهلل ظِٔف وش ِّؿ جٌٓ َتَف ظذ إرض شٚجدًً ا ،ؾٌٌْٔل أن ُيالحنيظ نيذا ،يٌٌْنيل أن ُيالحنيظ ادنيٖمق ُم أن ٓ يٌنيدأ
بٕٓٚتَٚل إػ افرــ حتك يهؾ إفٔف إمُ ٚمفٕ ،ن اإلمٚم ؿد يُقن بىٔ ًئ ٚذم حرـتف ،وؿد يُقن ـام ؿٚل ّ
صنيذ اهلل
ْٝش ،ؾٌٌْٔل أن ُيالحظ ذا ،وأن يْتير ادٖمقم حتك يهؾ اإلمٚم إػ مقوع افرــ
ظِٔف وش ِّؿ« :ؾ٘ين ؿد َبدُُ ْٕ ُ
ومل يؼع ادٖمقم بًد بٕٓٚتَٚل ،ؾ٘ذا وصؾ إفٔف وإَىع افهقت بٚفتٌُر وإتٓني ٝاحلرـني ٜبٚفقصنيقل :ؾني٘ن
ادٖمقم يؼع بًد ذم متٚبً ٜإمٚمف فَقفف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :إٕام جًؾ اإلمٚم فٔٗتؿ بفش.
...........................................
بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ
ّ
وصذ اهلل وش ِّؿ وبٚرك ظذ ظٌده ورشقفف ٌٕ ّْٔ ٚحمّد وظذ آفف وصحٌف أمجًغ.
احلّد هلل رب افًٚدغ
ؿٚل ادٗفػ رمحف اهلل تًٚػ وصٔخْ ٚواحلٚضيـ:
ِ ِ ِ
ٚوِ ٚم َـ اف َِّ ٌَ ِـَ ،و َأ ْح َ
نيذ ِمني َـ
مٚؤه َأ َصدُّ َب َٔ ً
قض ادَْ ْق ُرو ُد فٌَِِِّْ ؟ل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّؿ ُ
احل ُ
َو ِذم َظ َر َصٚت ا ْفَ ََٔ ٚمَ ْ ٜ
ِ
ِ
ِ
ذ َب ًَ َٓ :ٜي ْي َّ ْٖ َب ًْدَ َ َ ٚأ َبدً ا.
ا ْف ًَ ًَ ِؾ ،إٓ َٔ ُت ُف ظَدَ ُد ٕ ُُجق ِم َّ
ؼ ْب مْْ ُف َ ْ
افً َامءُ ،ضق ُف ُف َص ْٓ ٌرَ ،و َظ ْر ُو ُف َص ْٓ ٌرَ ،مـ َّي ْ َ
...........................................
ذا افُالم ظـ احلقض ،احلقض ق جمّع ادٚء مم ٚجًؾ اهلل تًنيٚػ ذم ظرصنيٚت افَٔٚمني ٜنيذا احلنيقض
ادقرود فرشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،و ذا احلقض د ٚـٚن مـ أمقر أخرة ـٚن فف نيذا افننيٖن افًينئؿ
بٔٚو ٚمـ افٌِـ ،ذا مـ جٓ ٜفقٕنيف ،منيـ
افذي شًّ ،ٝؾٓذا احلقض مٚؤه فٔس ـٚدٚء افًٚدي :بؾ ق أصد ً
جٓ ٜضًؿ ذا ادٚء أحذ مـ افًًؾ ،وافًًؾ ق مـ أصد م ٚيُنيقن حنيال ًء ،فُنيـ نيذا أحنيذ مْنيف ،إٓٔتنيف -
إواين افتل ُيؼب هب - ٚظدد ٕجقم افًامء ،يًْل أن ٕجقم افًامء ذه  -و ل ـثنيرة  -شنيتُقن إواين ذم
ذا احلقض بًدد افْجقم افتل ذم افًامء وٓ ُئط هب ٚإٓ افذي خَِٓ ٚشٌحٕٚف ،ذا احلقض افًينئؿ ضقفنيف
صٓر وظروف صٓر ،افنٓر يًْل مـ جٓ ٜادًٚؾ ،ٜإذا ـٚن ً
مثال بْٔؽ وبغ بِد مـ افٌِدان مًنيٚؾ ٜصنيٓر ظنيذ
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يؼب مـ نيذا
اإلبؾ :ؾ٘ن ذه ادًٚؾ ٜتُقن ل ضقل احلقض ،و ذا يدل ظذ إٔف حقض ظئؿ جدًً اِ ،م ْـ
ْ
ْ
أيو ٚإٔف فٔس ـٚدٚء افذي ذم افدٕٔ ،ٚؾٚدٚء افذي ذم افدٕٔ ٚتؼب
احلقض ذبٓ ٜ
ييّٖ بًد  ٚأبدًً ا ،مزي ٜمٚءه ً
وو َر َد ُه ؾٕ٘نيف ٓ ييّنيٖ بًنيد  ٚأبنيدًً ا ،نيذا
وتًىش بًده ،أم ٚذا احلقض ظذ ذه افهٍ :ٜؾ٘ن مـ ذب مْف َ
احلقض ًٖٕ -ل اهلل افُريؿ مـ ؾوِف – جًِْ ٚاهلل وإيٚـؿ ووافديْ ٚوذراريْ ٚمنيـ افنيقارديـ إفٔنيف ،يٌٌْنيل أن
أيو ٚبًض أصحٚب ادًٚيص
ُيًِؿ إٔف ُيذا ُد ظْف إٔٚس ويىردون ضر ًدا وظذ رأشٓؿ ادرتدون ،وممـ ُيذاد ظْف ً
وافًالم ،- ٜؾ٘ن مـ افًهٚة ـام جٚء ذم إحٚدي ٞمـ ُيذادونُ ،يذادون ظـ احلقض ـام
 ًٕٖل اهلل افًٚؾّٔ ٜوافًالم ؾّٔـ يدخِقن ظذ افًالضغ ؾٔهدؿقهنؿ بُذهبؿ وئًْقهنؿ ظذ طِّٓؿ ،ؿنيٚل:
ؿٚل ظِٔف ّ
افهالة ّ
ِ
أصحٚهب ٚمـ
ؾثّ ٜمًٚيص ُيّْع
ُ
وافًالمّ ،- ٜ
ظع احلقضش يًْل ذا افهْػ ًٖٕ -ل اهلل افًٚؾّٔ ٜ
«وفـ َير َدا ّ
وافًالم ذم
ورود  ،ٚو ذا يدل ظذ أن ادّْقظغ مـ احلقض تٚرة يُقٕقن مرتديـ ـام ذم ؿقفف ظِٔف ّ
افهالة ّ
أيونيٚ
افذيـ ُيذادون ظـ احلقض إٔف ُ ْ
ْز ؿٚل« :إهنؿ مل يزافقا مرتديـ ظذ أدبٚر ؿ مْنيذ ؾنيٚرؿتٓؿش ،و ُيّْنيع ً
خي َ ُ
وافًالم ،- ٜذا احلقض احلٚج ٜإفٔنيف ـٌنيرة جنيدًً ا
افًهٚة ،و ذا يدل ظذ صٗم ادًهًٖٕٔ - ٜل اهلل افًٚؾّٔ ٜ
ً
وظىن ،ٚيًٌ ٞافْٚس ظذ نيذا احلنيٚل،
ٕن افْٚس ـام ؿٚل بًض افًِػُ :يًٌ ٞافْٚس أصد م ٚـٕٚقا جق ًظٚ
صديد ظىنٓؿ ،صديد جقظٓؿ ،ؾُٔقن ورو ُد احلقض مـ أصد م ٚيُنيقن منيـ اف ٍَ َنير ِج هلنيؿ ،ؾّنيـ ِذ ْينيدََ ظنيـ
افًََّّْ ،ٜوؿد ثٌتٝ
يَر بف أ ؾ ُّ
ور َّد ظْف :ؾ٘ن ذفؽ مـ افٌالء افًئؿ بٚفًٌْ ٜفف ،ذا ممُّ ٚ
احلقض  -ظًٔ ٚذا بٚهلل ُ -
أحٚديثف وجٚءت ظـ ظدد ـٌر جدًً ا مـ افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ ؾٖحٚديثف متقاترةًٕ ،ؿ.
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اطاا ااماعاـااااهاا ااوا اماؽااااكااهاا ااوا اصاػاةاا ااما ارا ا ا
اااا ا ا
الِّصاا ا
ااسااعاؾاقا اها
ورااالـ
اا ا ا
َّنيٚر ،يّنير افَّْنيٚس َظ َِٔ ِ
نيغ ْ ِ
قب َظ َذ َمت ِْـ َج َْٓ ََّؿَ ،و ُ َق ِْ
افك ُ
نيف َظ َ
نيذ َؿنيدْ ِر
ن ا َّف ِذي َب ْ َ
ْ
ُ
اط َمْ ُْه ٌ
اجلََّْنيَ ٜوافْ ِ َ ُ ُّ
اجل ْ ُ
َو ؟ َ
يحِ ،
ك ،و ِمْْٓؿ مـ يّر ـَْ ٚف ِ ِ
ِ
ِ
َنيٚفر ِ
ومنيْ ُْٓؿ َمنيـ َي ُّ ُّنير
زقَ ،ومْ ُْٓؿ َمنيـ َي ُّ ُّنير ـ ؟
َأ ْظ َامهل ْؿَ ،ؾّْ ُْٓ ْؿ َم ْـ َي ُّ ُّر َـ َِ ّْ ِح ا ْف ٌَ َ ِ َ ُ َ َ ُ ُّ َ ْ

اإلبِ ِؾِ ،
اجلق ِ
َٚب ِ
ادَ ،و ِمْ ُْٓؿ َمـ َي ُّ ُّر ـ َِرـ ِ
ـَْ ٚف ٍَ َر ِ
ومْ ُْٓؿ َمـ َي ًْدُ و ظَدْ ًواَ ،و ِمْ ُْٓؿ َمـ َي ّْ ِق َم ْن ًَٔ ،ٚو ِمنيْ ُْٓؿ َمنيـ
س َْ َ
ِ ِ
ػ َخ ْى ًٍَ ٚو ُي ِْ ََك ِذم َج َْٓ ََّؿَ :ؾِ٘ َّن ِْ
ٚس بِ َ
نيٖ ْظ َام ِهلؿ،
َٔ ٛختْىِ ُ
خي َى ُ
ػ َز ْح ًٍَ ،ٚو َمْ ُْٓؿ َمـ ُ ْ
َي ْز َح ُ
نيػ افَّْني َ
ن َظ َِ ْٔف َـالَف ُ
اجل َ
ِ
اجلْ ََِّ ٜوافْ ِ
َص فِ ٌَ ًْ ِو ِٓؿ ِمنيـ
زوا َظ َِ ْٔ ِفُ :و ِؿ ٍُقا َظ َذ َؿْْ َى َر ٍة َب ْ َ
َّٚرَ :ؾ ُٔ َْت َّ
غ َْ
اجلَّْ ََ ،ٜؾِ٘ َذا َظ َ ُ
افكاطَ :د َخ َؾ ْ َ
َؾ َّ ْـ َم َّر َظ َذ ؟ َ
ِ
ِ
َب ًْ ٍ
اجلْ َِّ.ٜ
ضَ ،ؾِ٘ َذا ُ ؟ذ ُبقا َو ُٕ َُّقاُ :أذ َن َهل ُ ْؿ ِذم ُد ُخقل ْ َ
...........................................
تُِؿ بًد ذفؽ رمحف اهلل ظـ افكاط ،وافكاط ذم افٌِ ٜق افىريؼ مـ حٔني ٞمًْنيك افكنياط ،وأمنيٚ
افكاط ادراد ْ ٚؾَد ب ّْٔف رمحف اهلل بٖٕف جن بغ اجلْ ٜوافْٚر ،ذا افكاط ُعًؾ ظذ منيتـ جٓنيْؿ – يًْنيل
يّ ُّر افْٚس ظِٔف ،ادرور ظذ ذا افكاط فٔس بَقة إبدًً ان وٓ بٚفنٌٚب ،وإٕام بًد رمحنيٜ
ظذ طٓر افْٚر ُ ،-
اهلل تًٚػ ظذ ؿدر إظامل ،وبحً ٛثٌٚت ادرء ذم افدٕٔ ٚظذ ساط رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وشني ِّؿ يُنيقن
ثٌُ ٚتُف ذم ذاك ادقؿػ افًهٔ ٛحغ َي ُّ ُّر ظذ افكاط.
فًََِّّْ ،ٜذم إخالصٓؿ ،ذم ظِّٓنيؿ
وهلذا يتٍٚوت افْٚس ،افْٚس يتٍٚوتقن ذم افدٕٔ ٚذم أظامهلؿ ،ذم فزومٓؿ ُّ
وترـِ ِٓؿ د ٚحرم اهلل ،ؾِام تٍٚوتقا ذم افنيدٕٔ :ٚـنيٚن منيـ زاد إيامٕنيف وظينيؿ أمنير
وحمٚؾيتٓؿ ظذ م ٚأوج ٛاهللْ ،
إخالصف :ـٚن ثٌٚتف ظذ افكاط أظيؿ ومروره ظِٔف أصدٕ ،ن ادرور ظذ افكنياط :جنيٚء ذم ـنيالم فنيًٌض
افهحٚب ٜأن ذا افكاط أصد مـ حد؟؟ افًٔػ ،ؾِٔس ادرور ظِٔف فٔس بٕٚمر افًٔر أو أن يّقني اإلًٕنيٚن
اهلقيْك ،بؾ ٌّ
وافًالم ٜوافذي أشٍؾ مْف  -وافًٔٚذ بٚهلل – نيل افْنيٚر ،ؾّنيـ وؿنيع منيـ نيذا
ـؾ يرجق افْجٚة ّ
افكاط ؾٕ٘ف يُقن مـ أ ًِٖٕٓ – ٚل افًٚؾٔ ٜوافًالم - ٜؾّٔر افْٚس ظذ حً ٛأظامهلنيؿ – بًنيد رمحني ٜاهلل
يّر ـِّح افٌك  -ذا مـ ادُ َق َّؾ َِغ  ،-دح افٌك رء يًر جدًً ا ،تِّح ُذا بٌكك،
تًٚػ  ،-ؾّْٓؿ مـ ُّ
ظز ّ
وجؾ ظِٔف ورمحتف فف ـٖٕف دح افٌك ،بدء مْنيف ثنيؿ إتٓنيك مْنيف مٌنيٚذة
ؾٓذا يّر ظذ افكاط بٍوؾ اهلل ّ
أيو ٚذم
أيو ٚؾسة حمدودة ،ومْٓؿ مـ يّر ـٚفريح ،افريح ً
ـِّح افٌك ،ومْٓؿ مـ يّر ـٚفزق ،افزق دًٕٚف ً
هظتٓ ٚمتٍٚوت ،ٜفُـ ٓ صؽ أهن ٚتُقن هيً ،ٜومْٓؿ مـ يّنير ـنيٚفٍرس اجلنيقاد ،افٍنيرس اجلنيقاد هينيع
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ـر َصٚد اإلبؾِ ،
ظدوه ،ومْٓؿ مـ يّر ِ
ظنيدوا ينيرـض،
ور َصٚد اإلبؾ أبىٖ مـ افٍرس اجلقاد ،ومْٓؿ مـ يًدو
ً
ومْٓؿ مـ يّق من ًٔ ٚمًتً ٚدا ،ومْٓؿ مـ يزحػ ،يًْل ظذ مًَدتف يزحػ زح ًٍ ٓ ٚيّق ظذ رجِٔف وإٕنيام
يزحػ ،و ذا بحً ٛتٍٚوت إظامل ،ومْٓؿ – ًٕٖل اهلل افًٚؾٔ - ٜمـ خيىػ ويَِك ذم جْٓؿ ،ؾ٘ن اجلن
ذا ظِٔف ـالفٔ ،ٛوافُالفٔ ٛمجع افُ ُِّقب ،وافُ ُِّقب ق احلديدة مًُقؾ ٜافرأس ،ؿد ؿ ٙاهلل تًٚػ و ق
مر ٓ ُينيسك ،حتنيك وٓ يّقني وٓ
افًِٔؿ اخلٌر بٖن ؾال ًًٕ ٚذا حغ يّر ؿد ُـُت ٛأن يُقن مـ أ ؾ افْٚر ؾ٘ذا ّ
عر – ًٕٖل اهلل افًٚؾٔ – ٜمـ ؾقق ذا افكاط و ُيرمك بف ذم افْٚر ،وافيني ٚر
يزحػ زح ًٍ ٚحتك يْجق ،وإٕام ُّ
حؼا،
أن افذيـ ُّ
يّرون ؿ أ ؾ اإلشالم ٕن افٍُٚر ُيقردون إػ افْٚر ًٖٕ -ل اهلل افًٚؾٔ - ٜوُيؼون إفًٔٓ ٚ
ؾٌحً ٛذا افتٍٚوت افًئؿ ذم إظامل ذم افدٕٔ ٚواإلخالص هلل تًٚػ و َؿٌقل اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ مـ افًٌنيد
يُقن ادرور ظذ افكاط ،وافكاط مقوع مـ ادقاوع افًئّ ٜافًجٌٔ ٜافتل ؾٔٓني ٚفِّنيٗمـ ُمًتنيز ،ؾٓنيق
مقوع فٔس إمر ؾٔف أمر صٌٚب وٓ أمر ؿقة بدن وإٕام بًد رمح ٜاهلل تًٚػ ادرور ظذ حً ٛإظامل.
وشِِ َؿ مـ دخقل افْٚر بٖن يًَط مـ ذا افكاط إػ افْٚر :ؾٕ٘ف يُقن مـ
مر ظذ افكاط وؾرغ مْف َ
َم ْـ َّ
أ ؾ اجلْ ٜيْجق ،فُـ دَّ ٚـٚن أ ؾ اإلشالم يُقن ؾٔام بْٔٓؿ مننيٚحْٚت ومينيٚمل :ؾني٘هنؿ بًنيد أن يْتٓنيقا منيـ
افكاط ُيقؿٍقن ظذ ؿْىرة ،ذه افَْىرة ؿٔؾ :إهن ٚمٗخر افكاط ،آخر افكنياط ،يقؿٍنيقن ظِٔنيف ،وؿٔنيؾ:
ساط آخر ؾَٔتص بًوٓؿ مـ بًض ،حتك فق أن أحد ؿ فىؿ أخٚه ذم افدٕٔ :ٚؾٕ٘نيف ٓ ينيدخؾ اجلْني ٜحتنيك
وجؾ افذي ٓ ييِؿ مثَٚل ذرة فق أن ً
ظز ّ
رجال مـ أ نيؾ اجلْني ٜتًنيدََّّ ى ظنيذ
ُيَتص مْف ،بؾ بِغ مـ َظَدْْ ِل اهلل ّ
رجؾ مـ أ ؾ افْٚر :ؾٕ٘ف ٓ يدخؾ اجلْ ٜحتك ُيَتص مْف ؿٚل تًٚػَ :
نيق َم﴾( ،)1افًنيدل ادىِنيؼ هلل
﴿ٓ ُط ِْ َؿ ا ْف َٔ ْ
ّ
ظز ّ
وجنيؾ
ظنيز
وجؾ ،ذا ٓ ُيؾ بتً ٚتً ٚأن يًّل أحدًً ا ًٍٕف أو حُّف بٚفًدل ادىِؼ ،افًدل ادىِؼ ظْنيد اهلل ّ
ّ
افن وأخٍك ،وافذي يقذم ـؾ ٍٕس ظِّٓ ،ٚؾحتك فق تًدّّ ى مًِؿ ظذ مـ أ ؾ اجلْ ٜظنيذ ـنيٚؾر
افذي يًِؿ ّ
طِّف وتًدّّ ى ظِٔف ؾِـ يسـف اهلل تًٚػ ،وش َُٔتص مْف مع أن ذفؽ ذم افْٚر ،فُـ ٓ يسكٕ ،ن اديٚمل نيذه ذم
ظز ّ
وجؾ ،وافًٌٚد ظٌٚد اهلل ،ؾِٔس فؽ أن تتٍِظ بُِّ ٜوٓ أن متد يدك ظذ خالف افؼع :ؾني٘ن
مُِقت اهلل ّ
ؾًِ ٝؾ٘ن اهلل تًٚػ شٔجٚزيؽ ظذ ذا ،وهلذا مَٚم افَٔٚم ٜمَٚم ظئؿ جدًً ا مَٚم ـٌر ،عني ٛمًنيف مراجًنيٜ
ـثنيرا منيـ أؿقافْنيٚ
افٍْقس وإظٚدة افْير ذم ـثر مـ أؿقافْ ٚوأؾًٚفْ ،ٚوفق أن اهلل تًٚػ أظ ْٕٚٚظذ ذا فسـْنيٚ
ً
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وـثرا مـ أؾًٚفْٕ ،ٚن مـ أظدّّ دثؾ ذه ادقاؿػ ٓ صؽ إٔف َي َِ ُّؾ ـالمف ،وٓ صؽ أن ادَٚم مَٚم إن مل ينيدرك
ً
اهلل تًٚػ ؾٔف افرمح ٜؾٚإلًٕٚن ِؽٕٕ ،ف ؿد يُقن فف أفٍٚظ ذم ؽر حمِٓ ٚوؿد يُقن فف مد يد ظذ بًنيض وٓ
بًض مـ يُقن ُت ٝيده ممـ ؿ ذم حٚل مـ افونيًػ واحلٚجنيٜ
شٔام افوًٍ ٜوادًٚـغ ٗٓء ،وؿد ييِؿ َ
إفٔف ،ؾ٘ن ادَٚم ظئؿ ،وافًدل مىِؼ ظْد اهلل تًٚػ يقذم ـؾ ٍٕس شٌحٕٚف وتًٚػ ـؾ ٍٕس م ٚـًنيٌ ،ٝؾني٘ذا
ػ م ٚذم ؿِنيقهبؿ ،ؿنيٚل
ُ ؟ذبقا و ُٕ َُّقا  -ؿ افذيـ شٔدخِقن اجلْ ٓ - ٜيدخِقهن ٚإٓ وؿد ُ ّذب م ٚبْٔٓؿ و ُٕ ؟ي َ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
غ﴾( ،)1ؾٔزول م ٚذم ٍٕقشٓؿ وتِنيؽ ادينيٚمل
ه ٍر ُم َت ََٚبِِِ َ
تًٚػَ :
﴿و َٕ ََز ْظَََْ ٚم ٚذم ُصدُُ ور ْؿ م ْـ ؽ ٍّؾ إ ْخ َقا ًًَٕ ٚظ َذ ُ ُ
وتِؽ افيب ٜوذفؽ افتًدي وتِؽ افٌٌٔ ٜوذفؽ إمر افذي ظِّف مع أخٔف ادًِؿ بىريَني ٜؽنير ٓحلَني ٜمنيـ
شخري ٜمـ ـذا ،ذبقن هتذي ًٌ ،ٚبًد ذفؽ يدخِقن اجلْ ٜإخقا ًًٕ ٚظذ ُهر متَٚبِغ بًد أن ُ ّذبقا وبًد ُيَْ َّقا.
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اااابا ايااصذااَّللاعؾقهاوسؾم
اتااالـا
اشاػا اعا ا ا
ِ
و َأو ُل مـ يً َت ٍْتِح بٚب ْ ِ
اجلَّْ َِ ٜم َـ إُ َم ِؿ ُأ َّم ُت ُف.
َ َّ َ َ ْ ُ َ َ
اجلََُّْ ٜحم َ َّّدٌ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َش َِّؿَ ،و َأ َّو ُل َمـ َيدْ ُخ ُؾ ْ َ
نيؾ ادَْق ِؿ ِ
الث َص ٍََ ٚظ ٍ
َو َفف َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّؿ ِذم ا ْف َِ ََٔ ٚم َِ ٜث ُ
ٚتَ :أ َّمَّ ٚ
نيػ َحتَّنيك
افن ٍََ ٚظ ُ ٜإُ ْو َػَ :ؾ َٔن ٍَ ُع َذم َأ ْ ِ ْ

ِ
قشكَ ،و ِظًٔك ا ْب ُـ َم ْر َي َؿ َظ ِـ َّ
افنني ٍََ ٚظ َِ ٜحتَّنيك
اج َع إٌَِْٕ َُٔ ٚء :آ َد ُمَ ،وٕ ٌ
س َ
ٔؿَ ،و ُم َ
ُقحَ ،وإِ ْب َرا ُ
ُي َْ ََ ٙب ْْٔ َُٓ ْؿ َب ًْدَ َأ ْن َي َ َ
َتْْت َِٓ َل إ َف ْٔ ِف.
افن ٍََ ٚظ ُ ٜاف َّثَ :ُٜ ِٕٔٚؾٔ ْن ٍَع ِذم َأ ِؾ ْ ِ
َو َأ َّمَّ ٚ
اجلَّْ.ٜ
ْ
َ َ ُ
اجلََّْ ٜأن َيدْ ُخ ُِقا ْ َ
َ
َٚن َخٚصت ِ
افن ٍََ ٚظت ِ
َو َ ٚت َ
َٚن َّ
َٚن َف ُف َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّؿ.
َّ
ِ
ِ
اشت ََح َّؼ افْ ََّٚرَ ،و َ ِذ ِه َّ
َو َأ َّمَّ ٚ
غ َو َؽ ْ ِر ِ ْؿ،
افهد؟ ِيَ َ
افن ٍََ ٚظ َُ ٜف ُف َوفِ ًَٚحلِ ِر افٌَّْ ّٔ َ
غ َو ؟
ّٔ ِـ ْ
افن ٍََ ٚظ ُ ٜاف َّثٚف َث َُ :ٜؾ َٔ ْن ٍَ ُع ؾ َ
ِ
ِ
ّٔ ْـ َد َخ َِ ََٓ ٚأن َخي ُْر َج ِمْ َْٓ.ٚ
اشت ََح َّؼ افْ ََّٚر َأن َّٓ َيدْ ُخ َِ ََٓ ،ٚو َي ْن ٍَ ُع ؾ َ
ّٔ ِـ ْ
َؾ َٔ ْن ٍَ ُع ؾ َ
...........................................
أيو ٚنيل أـثنير
ظام يتًِؼ بٖول افداخِغ إػ اجلْ ،ٜذه إُ َّم ٜأ َّم ٜمرحقم ،ٜو ذه إُ َّمً ٜ
تُِؿ بًد ذفؽ ّ
أ ؾ اجلْ ،ٜأخز ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أن أ ؾ اجلْ ٜمئ ٜوظؼون ص ًٍ ٚو ذه إُ َّم ٜمْٓؿ ثامٕقن صني ًٍ ،ٚو نيذا
ظدد ظئؿ جدًً ا بٚفًٌْ ٜفًّقم إمؿ ،و ذا يدل ظذ م ٚذم ذه إُ َّم ٜمـ افٍؤِ ،ٜفُـ افٍؤِ ٜدـ َت ًَ َّر َض
ظنيز
وأش َس إمقر ظذ اظتَٚد صحٔح ،وأخِنيص هلل ّ
أمر اهلل تًٚػ َّ
هل ٚوؿٚم بام أوج ٛاهلل تًٚػ ظِٔف ،وظ َّيؿ َ
ّ
ؾٖول مـ َيًتٍتح بٚب اجلْ ٜنيق حمّنيد صنيِقات اهلل وشنيالمف ظِٔنيف و نيق أؾونيؾ وشنئد وفنيد آدم،
وجؾّ ،
وآشتٍتٚح ق ضِ ٛافٍتح ،أن يىِ ٛأن ُيٍتح ففّ ،
ودل ظذ ذا ؿقفف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :آيت بٚب اجلْنيٜ
ؾٚشتٍتح ،ؾَٔقل اخلٚزن :مـ إٔٝ؟ ؾٖؿقل حمّد ،ؾَٔقل :بؽ ُأ ِم ْر ُت :أن ٓ أؾتح ٕحد ؿٌِؽش ؾٓنيق أول منيـ
يًتٍتح بٚب اجلْ ٜصِقات اهلل وشالمف ظِٔف ،إمؿ افتل ؿٌِْ ٚمع أهنؿ ؿٌِْ ٚإٓ أن ذه إُ َّم ٜمـ ـرامتٓ ٚظذ
اهلل تًٚػ ل أول إمؿ افتل تدخؾ اجلْ ،ٜوهلذا ؿٚل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿٕ« :حـ أخنيرون افًنيٚبَقن ينيقم
وجؾ ؿٚل تًٚػُ ﴿ :ـْْ ُتُؿ َخنير ُأم ٍ
ظز ّ
نيٜ
افَٔٚمٜش ،ذه إُ َّم ٜآخر إمؿ فُْٓ ٚأؾوؾ وأبر وأـرم إمؿ ظذ اهلل ّ
ْ ْ َ َّ
ُأ ْخ ِر َج ْ ٝفَِِّْ ِ
ً
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ فف ظدة صنيٍٚظٚت،
َّٚس﴾( ،)1ؾٓذه إُ َّم ٜأول إمؿ
دخقٓ إػ اجلْ ،ٜافَّْ ّ
وافًالم  ،-مـ افننيٍٚظٚت افتنيل فنيف و نيل
ذـر ْ ٚثالث صٍٚظٚت  -وإٓ فف أـثر مـ صٍٚظ ٜظِٔف ّ
افهالة ّ
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وافًالم :افنٍٚظ ٜافًيّك ذم أ ؾ ادقؿػ ،ؾ٘ن أ ؾ ادقؿػ يهٌٔٓؿ ـرب ظئؿ ذم
خٚص ٜبف ظِٔف ّ
افهالة ّ
وافًالم ؾَٔقفقن :إٔ ٝأبق افٌؼ خَِؽ اهلل بٔده
يقم ـٚن مَداره مخًغ أفػ َشََْ ،ٜؾٖٔتقن آدم ظِٔف ّ
افهالة ّ
وأشجد فؽ مالحلُتف :اصٍع فْ ٚإػ ربؽ :أٓ ترى م ٚبْ ،ٚؾَٔقلٍٕ :ز ٍٕز ٍٕز  -مـ اهلنيقل وافًيّني ٜذم
صدة ذفؽ افٔقم  ،-وُيِ ْٔ ُِ ُٓؿ إػ ٕقح ،ثؿ ُئِٓؿ ٕقح إػ إبرا ٔؿ ،ثؿ ُئِٓؿ إبرا ٔؿ إػ مقشك ،ثنيؿ ُينئِٓؿ
مقشك إػ ظًٔك ،ثؿ ُئِٓؿ ظًٔك إػ حمّد صِقات اهلل وشالمف ظِٔف وظذ شٚحلر إٌٕٔٚء وادرشِغ.
رشقل اهلل ّ
ظِؿ افْٚس بٚهلل ،ؾَٔقل :إٔ ٚهلٕ ،ٚن اهلل تًٚػ ؿد ؿ ٙأن تُقن افنٍٚظٜ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أ ُ
فف ،فُْف ٓ ينٍع ابتدا ًءا ،وافًٌ ٛأن افنٍٚظ ٜهلل ؾال بد مـ أن يٖذن هب ،ٚوافدفٔؾ ظنيذ أن افننيٍٚظ ٜهلل ؿقفنيف
افن ٍََ ٚظ َُ ٜمجِٔ ًً ،)1(﴾ٚافنٍٚظ ٜهلل فُْف يٖذن هب ٚشٌحٕٚف وتًٚػ ،ؾٖٔيت ّ
تًٚػ ﴿ ُؿ ْؾ هللَِّ َّ
وخير
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ُّ
ً
وافًنيالم،
ُت ٝافًرش شٚجدًً ا ،جٚء ذم بًض افروايٚت إٔف يًجد مجًني ٜأي أشنيٌق ًظٚ
ـنيٚمال ظِٔنيف ّ
افهنيالة ّ
وافًالم ،بًد ذفؽ ُيَٚل فف :ارؾع راشؽ،
ويٍتح اهللُ تًٚػ ظِٔف بّحٚمد مل يُـ يًرؾٓ ٚمـ َؿ ٌْ ُؾ ظِٔف ّ
افهالة ّ
واصٍع تنٍعّ ،
وشؾ ُتًُط ،ظْد ذفؽ ينٍع ،أظِؿ افْٚس بٚهلل ٓ ينٍع ابتدا ًءا ،ؾٚفنٍٚظ ٜفًٔ ٝفف وإٕام هلل ـام
ذم أي ،ٜثؿ إذا ِ
أذن اهلل تًٚػ بٚفنٍٚظ ٜصٍع ،وأصؾ افنٍٚظ ٜافقشنئِ ،ٜو نيل ذم آصنيىالح شنيٗال اخلنير
وافتقشط ؾٔف ذم ؽرك :ؾتجًؾ ًٍٕؽ مًف ذم ذه احلٚج ٜؾتُقٕٚن صٍ ًً ٚبًد أن ـٚن صٚح ٛاحلٚجني ٜؾنير ًدا
ووترا ،ؾٚفنٚؾع يوؿ شٗا َفف إػ شٗال مـ ينٍع فف ،ذا مًْك افنٍٚظ ،ٜؾٖٔذن اهلل تًنيٚػ بٚفننيٍٚظ ٜؾَٔيضني
ً
شٌحٕٚف وتًٚػ بغ أ ؾ ادقؿػ ،ؾٓذه ل افنٍٚظ ٜافًيّنيك ،و نيل ادَنيٚم ادحّنيقد افتنيل ؿنيٚل اهلل تًنيٚػ:
وافًالم ،و ل ادَنيٚم ادحّنيقد ٕن
﴿ َظ ًَك َأ ْن َي ٌْ ًَ َث َؽ َر ُّب َؽ َم ًََ ٚمَ ٚحم ْ ُّق ًدا﴾( ،)2ذه خٚص ٜبف ظِٔف ّ
افهالة ّ
إوفغ وأخريـ ُيّدوٕف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ظذ ذا ادقؿػ وظذ ذه افنٍٚظٕ ٜن اهلل تًٚػ ينيٖذن فنيف
خهف هب.ٚ
ؾَد ّ
وافًالم :افنٍٚظ ٕ ٜؾ اجلْ ٜبدخقل اجلْ ،ٜؾني٘ن نيذه
افْقع افثٚين مـ افنٍٚظ ٜاخلٚص ٜبف ظِٔف ّ
افهالة ّ
وافًالم ،ؾ٘ن أ ؾ اجلْ ٜإذا اشتحَق  ٚينٍع ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ٕ ؾ
ً
أيو ٚصٍٚظ ٜخٚص ٜبف ظِٔف ّ
افهالة ّ

( )1افزمر.44 :
( )2اإلهاء.79 :
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وافًالم بٖن يٖذن اهلل هلؿ ذم دخقهل،ٚ
اجلْ ٜافذيـ أـرمٓؿ اهلل تًٚػ وتٍوؾ اهلل ظِٔٓؿ هب ٚينٍع ظِٔف افهالة ّ
ينٍع ظِٔف افهالة وافًالم بٖن يٖذن اهلل هلؿ ذم دخقهل ،ٚؾٖٔذن اهلل تًٚػ بنٍٚظتف ؾٔدخؾ أ ُؾ ِ
اجلْ ٜاجلْ َ.ٜ
ّ
ّ
أيو :ٚصٍٚظتف ذم أيب ضٚف ،ٛو ل صنيٍٚظ ٜذم ٕنيقع ظذابنيف ذم افْنيٚر ،ؾٕ٘نيف ـنيٚن ذم
ومـ صٍٚظتف اخلٚصً ٜ
وافًالم ؾ ُٔجًنيؾ ذم وحونيٚح منيـ ٕنيٚرٓ ،
درـٚت ًٖٕ -ل اهلل افًٚؾٔ - ٜمـ افْٚر ؾٔنٍع ؾٔف ظِٔف ّ
افهالة ّ
ُخيرج مـ افْٚر ٕٕف ـٚؾرُ ،عًؾ – ظًٔ ٚذا بٚهلل ُ -ت ٝأمخص ؿدمف مجرة يٌع مْٓ ٚدمٚؽف ،ؾٓذه خٚص ٜبف ظِٔنيف
أيو.ٚ
وافًالم ً
ّ
افهالة ّ
أم ٚافنٍٚظٚت افتل ينسك ؾّٔٓ ٚ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ مع ؽره ؾٓل افنٍٚظ ٜؾّٔـ دخِنيقا افْنيٚر ومُثنيقا
ؾٔٓ ٚم ٚصٚء اهلل تًٚػ :ؾ٘ن اهلل تًٚػ يٖذن بٚفنٍٚظ ،ٜؾٔنٍع ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ ويننيٍع إٌٕٔنيٚء وتننيٍع
ادالحلُ ٜوينٍع افهٚحلقن وينٍع إؾراط افهٌٚر -ينًٍقن ذم آبٚحلٓؿ.
افْقع افثٚين مـ افنٍٚظٚت :افنٍٚظ ٜؾنئّـ اشنيتحَقا افْنيٚر أٓ ينيدخِق  ،ٚادتًِنيؼ بٚفْنيٚر ٕقظنيٚن منيـ
افنٍٚظ :ٜصٍٚظ ٜذم إٔٚس دخِق  ٚو ُظ ؟ذ ُبقا :ؾتٖيت افنٍٚظ ٜبٖن ُخيرجقا مْٕٓ ،ٚقع آخر منيـ افننيٍٚظ ٜذم أ نيؾ
افْٚر :ؿ ؿد اشتحَقا افْٚر واشتقجٌقا دخقل افْٚر :ؾ ُٔنٍع ؾٔٓؿ أن ٓ يدخِق  ،ٚؿٚل :ؾٓٚتنيٚن افننيٍٚظتٚن
وافًالم وبغ ؽره مـ إٌٕٔٚء وافهديَغ وؽر ؿ ـٚدالحلُني ٜوإؾنيراط ،نيذا
منسـتٚن بْٔف ظِٔف ّ
افهالة ّ
ؾٔام يتًِؼ بٖمر افنٍٚظ.ٜ
ظز ّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل
ومـ ادٓؿ جدًً ا ذم أمر افنٍٚظ ٜأن ُيًِؿ أن افنٍٚظ ٜهلل ّ
وجؾ :وإٕام تىِ ٛافنٍٚظ ٜمـ افَّْ ّ
وافًنيالم ؾُنيٚن يًنيٖفقٕف أن
ظِٔف وش ِّؿ ذم حٚل حٔٚتف حغ ـٚن افهحٚب ٜؿد شًدوا بهحٌتف ظِٔف ّ
افهالة ّ
يدظق هلؿ ـام ؿٚل ظ ُّّٚص ٜبـ حمهـ ريض اهلل ظْف :ادظق اهلل تًٚػ أن عًِْل مْٓؿ ،ويٖيت افهنيحٚيب ؾٔىِنيٛ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أن يدظق فف ،ؾِام تقذم ّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ـٚن افهحٚب ٜأظِؿ بٚهلل وأ ْد َي َـ منيـ
مـ افَّْ ّ
وافًالم ؾٔىٌِقا مْف افنٍٚظ ،ٜذا ٓ ُيؾٕ ،ن حٚل احلٔٚة ؽنير حنيٚل ادنيامت،
أن يٖتقا إػ ؿزه ظِٔف ّ
افهالة ّ
وهلذا ؿد جٚء ذم حدي ٞمٓؿ جدًً ا فىٚف ٛافًِؿ ذم افٌخٚري أن ظٚحلن ٜريض اهلل ظْٓ ٚد ٚؿٚف :ٝوارأشٚه ؿنيٚل
حل ؾدظقت اهلل فؽش يًْل فق
ظِٔف ّ
وافًالم« :وم ٚيورك أو م ٚيًّْؽ ي ٚظٚحلن :ٜفق ـٚن ذفؽ وإّٔ ٚ
افهالة ّ
مني ٝفهنئِٝ
إٔؽ ُم ّ ٝذم حٚل حٔٚيت ؾدظقت اهلل فؽٓ ،حظ ـٔػ ربط افدظٚء بحٚل حٔٚتف ،يًْل إٔؽ فق ّ
افهنيالة
وافًالم ،وهلذا دني ٚتنيقذم ظِٔنيف ّ
ظِٔؽ ودظقت اهلل تًٚػ فؽ ،ؾربىف بحٚل حٚل حٔٚتف ظِٔف ّ
افهالة ّ
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وافًالم أن  -أن يًتًَل – بنيٖن
وافًالم وـٕٚقا يىٌِقن مْف إذا أجدب ٝإرض يىٌِقن مْف ظِٔف ّ
افهالة ّ
ّ
وافًالم م ٚأتقه ذم ؿزه وإٕام ضٌِقا مـ ظّف افًٌٚس،
يدظق اهلل تًٚػ أن ئٌثٓؿ بٚدىر ،ؾِام تقذم ظِٔف ّ
افهالة ّ
وم ٚافذي ضٌِقه مـ افًٌٚس؟ ضٌِقا مـ افًٌٚس أن يدظق ،ـام ؿٚل ظّر ريض اهلل ظْف :ي ٚظٌٚس :ؿنيؿ ؾنيٚدع،
ؾرؾع يديف ودظ ،ٚو ذا ق ادًْكُ ،يىِ ٛمْف أن يدظق ،وأم ٚأن ُيىِ ٛمـ ذات افًٌٚس ؾِنيق ـٕٚني ٝافَونئٜ
ؿؤ ٜذات فُ ٕٝٚذات رشقل اهلل ّ
ٍرق بنيغ حنيٚل احلٔنيٚة وحنيٚل
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أـرم افذوات ،فُْف ُي ّ
ِ
افْٚس ،ذه حٔٚة ،أخرة حٔٚة ،ؾًْد ذفؽ يىٌِقن مـ إٌٕٔنيٚء
حٔل
ُ
ادامت ،أم ٚذم أخرة ؾ٘ذا ُبً َ ٞافْٚس َّ
وافًالم ؾٔنٍع ذم افْٚس ،ؾٖم ٚذم حٚل ادامت ؾال ّ
ُينيؾ
ٌَّل ظِٔف ّ
افهالة ّ
مـ آدم ـام تَدم إػ أن ُيىِ ٛمـ افَّْ ّ
ذا.
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اارااباااارا اْحاتاا اهاا ااواباغا ا ا
اااا ا ا
اراا ااشاػا اعا اةا
اااعا اصا ااةااا ااما انااالـ
اجاااَّللاااابااعا اضااا ال
إاا اخا اراا ا
َو ُخي ِْر ُج اهللُ ِم َـ افْ ِ
اجلَْ ََِّ ٜؾ ْو ٌؾ َظ َّّ ْـ َد َخ َِ َِٓ ٚمني ْـ َأ ْ ِ
محتِ ِفَ ،و َي ٌْ ََك ِذم ْ
نيؾ
َّٚر َأ ْؿ َقا ًم ٚبِ ٌِ ِر َص ٍََ ٚظ ٍَ :ٜب ْؾ بِ ٍَ ْوِِ ِف َو َر ْ َ
ِ
ِ
اجلَّْ َ.ٜ
افدُّ ْٕ ََٔ ،ٚؾ ُْْٔن ُئ اهللُ َهلََ ٚأ ْؿ َقا ًمَ ٚؾ ُٔدْ خ ُِ ُٓ ُؿ ْ َ
نيٚب و ْ ِ
ِ
أخر ُة ِمنيـ ِْ
َٚف م ٚت ََوَّْ ْتف افدَّ ار ِ
َّنيٚر :و َت ٍَ ِ
نيق ِ
احل ًَ ِ
ٚص ِ
نئؾ َذفِ َ
نيؽ
اجلََّْنيَ ٜوافْ ِ َ
اب َوا ْفً ََ ِ َ
نيٚب َواف َّث َ
َ
َّ ُ
َ
ُ
َو َأ ْصْ ُ َ
ِ
وث َظنيـ ُحمَّ ٍ
ٚء ،و ِذم ا ْف ًِ ِْني ِؿ ادَْنيقر ِ
ِ ِ
ٚر ِم َـ ا ْف ًِ ِْ ِؿ ادَْ ْٖ ُث ِ
افً َام ِءَ ،وأ َث ِ
ُقر ٌة ِذم ا ْف ُُت ِ
نيد
قر َظ ِـ إٌَِْٕ َٔ َ
ْ َّ
ُْ
ُ ٛادُْْ ََّز َف ٜم َـ َّ
َم ْذـ َ

َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّؿ ِم ْـ َذفِ َؽ َمَ ٚي ْن ٍِل َو َيُ ٍِْلَ ،ؾ َّ ِـ ا ْب َت ٌَُ ٚه َو َجدَ ُه.
...........................................

ذـر بًد ذفؽ أن ؿق ًم ٚمـ ادقحديـ يٌَقن ذم افْٚر بًد افنٍٚظ ٜؾتدرـٓؿ رمح ُ ٜأرحنيؿ افنيرامحغ ـنيام ذم
احلدي« ٞأن اهلل تًٚػ يَقل :صًٍ ٝإٌٕٔٚء وصًٍ ٝادالحلُني ٜوصنيٍع افهنيٚحلقن ومل يٌنيؼ إٓ رمحني ٜأرحنيؿ
افرامحغش شٌحٕٚف وبحّدهٕ ،ن اهلل تًٚػ ؿ ٙأن افْٚر ٓ يٌَك ؾٔٓ ٚأحدٌٌ منيـ ادقحنيديـ ،ؾٓنيٗٓء يُّثنيقن
ً
وتٍوال ٕٕف مـ أ نيؾ افتقحٔنيد ،وٓ يٌَنيك ذم
رب افًٚدغ بٍوؾ مْف ورمحٜ
ؾٔٓ ٚوبًد افنٍٚظٚت خيرجٓؿ ُّ
افْٚر -ظًٔ ٚذا بٚهلل -إٓ أ ؾ اخلِقد إبدي ادًتديؿ ذم افْٚر و نيؿ افٍُنيٚر ـنيام ذم احلنيدي« ٞافنيذيـ حًٌنيٓؿ
افَرآنشٓٗ ،ء افذيـ خيِدون ؾٔٓ ٚخِق ًدا أبد ًي ٚؽر مَْىع ،ؾٚجلْ ٜوافْنيٚر دارا خِنيقد ٓ تَْىًنيٚن بتً ٚتًني ٚوٓ
تٍْٔٚن هنٚحل ًٔ ،ٚيٌَك أ ؾ اجلْ ٜذم اجلْ ٜأبدًً ا ويٌَك أ ؾ افْٚر مـ افٍُٚر ذم افْٚر أبدًً ا ،أم ٚمنيـ دخنيؾ افْنيٚر منيـ
ادقحديـ ؾٕ٘ف تدرـف افنٍٚظ ٜثنيؿ بًنيد افننيٍٚظٚت خينيرج اهلل تًنيٚػ – و نيق أرحنيؿ افنيرامحغ  -ؿق ًمني ٚمنيـ
ادقحديـ ،ؾال يٌَك ذم افْٚر إٓ افٍُٚر افذيـ ـٍر ؿ أـز ،أم ٚمـ ظْده مًٚيص وظْده ذٕقب وظْنيده منيٓ ٚ
خيرجف مـ ادِ :ٜؾٕ٘ف ٓ يٌَك ذم افْٚر.
يَقل :بؾ بٍوِف ورمحتف ويٌَك ذم اجلٌْ ٜ
ؾوؾ ظّـ دخِٓ ٚمنيـ أ نيؾ افنيدٕٔ« ،ٚاحتجني ٝاجلْني ٜوافْنيٚر،
افوًٍٚء ،وؿٚف ٝافْٚرَّ :ذم ادتُزون ،ؾَ ٙاهلل تًٚػ بْٔٓام :إٔؽ رمحتل أرحؿ بؽ ،وؿٙني
ؾَٚف ٝاجلَّْ :ٜذم ُّ
وافًالم – ٜوأن عًِْ ٚممنيـ ُيِّنيٗون ذم
ظع مِٗ ٚش ًٖٕ -ل اهلل افًٚؾّٔ ٜ
ذم افْٚر إٔؽ ظذايب ،ؿٚل :وفُُِٔام ّ
اجلْ« ٜوفُؾ واحدة مِٗ ٚش ،ؿٚل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :ؾٖم ٚافْٚر ؾال متتِئ حتك يوع رج َِنيف ؾتَنيقل :ؿنيط
ؿطش ـام تَدم إػ ؿقفف وٓ ييِؿ اهلل أحدًً ا مـ خَِفُ ٓ ،يدخؾ ذم افْٚر أحنيد منيـ ظٌنيٚد اهلل مل يًّنيؾ ومل تٖتنيف
افرب رج َِف ظذ افْٚر وإزوى بًوٓ ٚإػ بًض ُمِئًٕ – ٝنيٖل اهلل افًٍنيق
دظقة ،ؾٚهلل ٓ ييِّٓؿ ،ؾ٘ذا جًؾ ُّ
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افًٚؾٔ - ٜوضٌِ ٝافُػ ؿط ؿط  -يًْل حًٌل ئٍُْل  ،-وٓ ييِؿ اهلل أحدًً ا مـ خَِف ،وأم ٚاجلْ ٜؾني٘ن اهلل
ٍ
ظز ّ
ُيْنئ هل ٚخِ ًًَ ،ٚ
ؾوؾ وأمٚــ ؾْٔنئ اهلل خِ ًَ ٚذم أخرة وعًِٓؿ مـ
وجؾ ،يٌَك ذم اجلْ ٜبَٔ ُٜ
ؾوال مْف ّ
ظز ّ
خنيرا ؿنيط ؾ ُْْٔ ِْنني ُئٓؿ اهلل
أ ؾ اجلِْ ،ٜمََّّْ ٜمْف ّ
وجؾ ،ؾوؾ وإحًٚنُ ٓ ،يًٖل ظام يًٍؾ ،ؾٓٗٓء م ٚظِّنيقا ً
تًٚػ ؾٔدخِٓؿ اجلْ :ٜؾٔتحَؼ وظده تًٚػ بٖن متتِئ اجلْ ٜوأن متتِئ افْٚر.
ؿٚل رمحف اهلل :وأصْٚف ،إٕقاع افُثرة ادتًَِ ٜبٚفدار أخنيرة منيـ افثنيقاب وافًَنيٚب واجلْني ٜوافْنيٚر
وتٍٚصٔؾ ذفؽ ذا مذـقر ذم افُت ٛادْزف ٜمـ افًامء ،مقجقد ذم افتقراة واإلٕجٔؾ وافَرآن ،مًروؾ ،ٜذه
وافًالم.
ادًٚحلؾ ذم أمر افدار أخرة مًروؾ ٜمًِقم ٜمتٍؼ ظِٔٓ ٚبغ إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ ّ
افهالة ّ
افًِؿ ادقروث ظـ حمّد صِقا ت اهلل وشالمف ظِٔف ؾّٔٓـ ذفؽ م ٚينٍل ويٍُل ،مـ أراد افتًرف ظذ
افدار أخرة وادًتٌَؾ احلََٔل افذي يتحدث افْنيٚس أن ظنيـ ادًنيتٌَؾ :وأن اإلًٕنيٚن منيٚذا شنئًٍؾ ذم
مًتٌَِف؟ ٓ يدري ،فًِف ٓ يٍِح ،ادًتٌَؾ ٓ تدري ظْف ،ادًتٌَؾ احلََٔل ق ذم ورود ذه افدار افًئّنيٜ
ذم أخرة ،و ق ادًتٌَؾ افذي شٔهر إفٔف إحٔٚء ـِٓؿ ،افذي يٌٌْل أن ُي ًِدََّّ فف ادٗمـ اإلظنيداد احلََٔنيل،
وافًالم مـ ذا افًِؿ ادقروث م ٚينٍل ويٍُل ،ؾّـ ابتٌٚه وجنيده ،ؾّنيـ
يَقل ؾٔام جٚء ظْف ظِٔف ّ
افهالة ّ
أراد أن يهؾ إػ افًِؿ ٓ بد أن يٌذل افًٌ ٛافذي يقصِف إػ افًِؿ ،وذفؽ بتًِؿ افًِؿ ،وأن يُنيقن تًِّنيف
فًِِؿ ظذ أ ِف ،وأن يُقن تًِّف مـ ـت ٛافًِؿ ادًتزةٕ ،ن اإلًٕٚن ؿد يتق ؿ أن ـت ًٌ ٚمًْٔني ٜؾٔٓني ٚظِنيؿ،
و ل فًٔ ٝمـ ـت ٛافًِؿ ـام ؿِْ ٚذم ـالم افنٚؾًل ذم ـت ٛادتُِّغ ،وؿد ييـ ذم إٔٚس أهننيؿ منيـ أ نيؾ
ظِام ،ؾٌٌْٔل أن يٌتٌل افًِؿ مـ مقاوًف افًِّٔ ،ٜوأظيؿ
افًِؿ و ؿ فًٔقا مـ أ ؾ افًِؿ :ؾٔيـ إٔف يتًِؿ ً
افًِؿ ِظ ِْ ُؿ افهحٚب ٜافذي تَِقه ظـ أظِؿ افْٚس بربف و ق رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ثؿ ِظ ِْنيؿ افتنيٚبًغ
افًََّّْ ،ٜؾٌٌْٔل فىٚف ٛافًِؿ أن يٌتٌل افًِؿ مـ مقوًف افًنئِؿ وإٓ
ثؿ أتٌٚع افتٚبًغ وأحلّ ٜاإلشالم وأحلُّّ ٜ
ؾٕ٘ف شٔؤع وؿتف ،وييـ إٔف ظذ ظِؿ و ق ظذ ؽر ظِؿ.
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اْل اايَما انااباااا الااؼا ادا اراا ااوا اما ارااتااا ا
اا ا
اااؼا ادا ارا
بااا ال
ِ ِِ
َّٚجٔ َُ - ٜأ ُؾ افًْ َِّ ٜو ْ ِ
ِ ِ
ذ ِه.
ْ
ُّ َ
َوت ُْٗم ُـ ا ْفٍ ْر َؿ ُ ٜافْ ِ َ
اجلَ َام َظ - ٜبِْ ٚف ََدَ ر َخ ْره َو َ ؟
َغ :ـ ُُّؾ َد َر َج ٍَ ٜتت ََو َّّ ُـ َص ْٔ َئ ْ ِ
اإل َيام ُن بِْ ٚف ََدَ ِر َظ َذ َد َر َجت ِ
َو ِ
غ.

نيقف بِ ِ
ِ
ٚخل ِْ ِؼ و ؿ َظ ِٚم ُِ َ ِ ِ ِ ِ
ِ
َؾٚفدَّ َر َج ُ ٜإُ َ
نيف
نيق َم ْق ُص ٌ
قن بًِ ِّْف ا ْف ََدي ِؿ ا َّفنيذي ُ َ
ٔؿ بِ ْ َ َ ُ ْ
اإليام ُن بِ َٖ َّن اهللَ َت ًَ َٚػ َظِ ٌ
وػَ :
ٚلُ ،ثؿ َـتَ ٛاهللُ ِذم اف َِّق ِح ادَْح ٍُ ِ
ٚت وادًَْ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٚيص َوإَر َز ِ
نيقظ
ْ
ْ
أج ِ َّ َ
اق َو َ
ٔع َأ ْح َقاهلؿ ؟م َـ اف َّىَ ٚظ َ َ
َأ َزًٓ َو َأ َبدً اَ ،و َظِ َؿ َمج َ
ْ
ِ
َُ ٛمَ ُ ٚق ـَٚحلِ ٌـ إِ َػ َي ْق ِم ا ْف َِ ََٔ ٚم ِ.ٜ
ُٛ؟ َؿ َٚل :ا ْـت ْ
َُ .ٛؿ َٚلَ :مَ ٚأ ْـت ُ
اخل ِْ ِؼَ ،ؾ َٖ َّو ُل َمَ ٚخ َِ َؼ اهللُ ا ْف ََ َِ َؿ َؿ َٚل َف ُف :ا ْـت ْ
َم ََٚد َير ْ َ

ِ
ٚن َمل يُُـ ؟فٔ ْخىِ َئف ،ومَ ٚأ ْخ َى َٖه َمل يُُـ ؟فٔ ِهٌٔف ،ج ٍَّ ِ
ٚب ِ
 ٝإَ ْؿ َ
َنيام
نيح ُ
افه ُ
ال ُمَ ،و ُض ِق َينيُّ ٝ
ُ َُ َ
ُ َْ
ُ
اإلٕ ًَْ َ ْ َ
َؾ َام َأ َص َ
ػ :ـ َ
ُ َ َ
ض إِ َّن َذفِ َؽ ِذم ـِت ٍ
افً َامء َوإَ ْر ِ
َٚب إِ َّن َذفِ َؽ َظ َذ اهللَِّ َي ًِ ٌر﴾(َ ،)1و َؿٚل:
َؿ َٚل َت ًَ َٚػَ ﴿ :أ َمل َت ًْ َِ ْؿ َأ َّن اهللََّ َي ًْ َِ ُؿ َمِ ٚذم َّ
ض َوٓ ذم َإٔ ٍُ ًُِ ُْؿ إَِّٓ ِذم ـِت ٍ
ٚب ِمـ ُّم ِهٔ ٌَ ٍِ ٜذم إَ ْر ِ
َّز َأ َ  ٚإِ َّن َذفِ َؽ َظ َذ اهللَِّ َي ًِ ٌر﴾(.)2
﴿ َمَ ٚأ َص َ
َٚب ؟مـ َؿ ٌْ ِؾ َأن ٕ ْ َ

مج َِ ً ٜو َت ٍْ ِهٔالً ،و َؿدْ َـتَِ ٛذم اف َِّق ِح ادَْح ٍُ ِ
ِ
َو َ َذا اف َّت َْ ِد ُير افتَّٚبِ ُع فِ ًِ ِْ ِّ ِف ُش ٌْ َحُ َٕ ٚف َي ُُ ُ
قظ َمَ ٚصَ ٚء.
ْ
ْ
َ
َ
قن ِذم َم َقاو َع ُ ْ َ
ِ ٍ
ِ
غ َؿٌ َؾ َٕ ٍْ ِخ افر ِ ِ ِ
وإِ َذا َخ َِ َؼ جًدَ ْ ِ
ُِ :ٛر ْز َؿ ُف،
وح ؾٔفَ :ب ًَ َ ٞإِ َف ْٔف َم ًََُِ ،ٚؾ ُٔ ْٗ َم ُر بِ ْٖ ْر َب ِع ـَِ َامتَ ،ؾ ُٔ ََ ُٚل َف ُف :ا ْـت ْ
اجلَْ ِ ْ
َ
ُّ
َ َ
ِ
ِ ِ
و َأج َِف ،و َظّ َِف ،و َص َِل َأم ش ًِٔدٌ وَٕحق َذفِ َؽَ .ؾٓ َذا اف َّت َْ ِدير َؿدْ ـ َ ِ
نيق َم
َٚن ُيُْْ ُر ُه ُؽال ُة ا ْف ََدَ ِر َّيَ ٜؿد ًيامَ ،و ُمُْْ ُنير ُه ا ْف َٔ ْ
َ
َ ْ َ
ُ
َ َ ُ َ َ ُ َ ٌّ ْ َ
َؿِِ ٌٔؾ.

افنِ ٚم َِ َُ ،ٜو ُ َقِ :
اإل َيام ُن بِ َٖ َّن َمَ ٚصنيَ ٚء اهللُ ـ َ
َو َأ َّم ٚافدَّ َر َج ُ ٜاف َّثَ :ُٜ َٔ ِٕٚؾ ِٓ َل َم ِنٔ َئ ُ ٜاهللِ افَّْٚؾِ َذةَُ ،و ُؿدْ َر ُت ُف َّ
َنيٚنَ ،و َمنيَ ٚمل ْ
ض ِمـ حرـ ٍَ ٜوَٓ شُ ٍ
ِ
ُقن :إَّٓ بِ َّ ِنٔ َئ ِ ٜاهللِ ُش ٌْ َحُ َٕ ٚفَ َٓ ،يُ ُ
ُنيقن ِذم
افً َّ َقات َو َمِ ٚذم إَ ْر ِ ْ َ َ َ ُ
َي َن ْٖ َمل ْ َي ُُ ْـَ ،و َأ َّٕ ُف َمِ ٚذم َّ

ات وادًَْدُ وم ِ
ِ
م ُِِْ ِف م َٓ ٚي ِريدُ  ،و َأ َّٕف شٌحَٕ ٚف َظ َذ ـ ؟ُؾ َ ٍ ِ ِ
ٚتَ ،ؾام ِم ْـ َخم ْ ُِ ٍ
قق ِذم إَ ْر ِ
ض َوَٓ
َ ُ ُ ْ َ ُ
َ ُ
َ
رء َؿد ٌير م َـ ادَْ ْق ُجق َد َ ْ َ
ُ
ْ
افً َام ِء إَّٓ اهللُ َخٚفِ َُ ُف ُش ٌْ َحُ َٕ ٚفَ ٓ ،خٚفِ َؼ َؽ ْ ُر ُهَ ،وَٓ َر َّب ِش َقا ُه.
ِذم َّ
...........................................
مقوقع افَدر ق مقوقع ظئؿ ،و ق مـ أرـٚن اإليامن ،واإليامن بٚفَدر ذـر رمحف اهلل تًٚػ إٔنيف ظنيذ
ؾهنيِٓ ٚرمحنيف اهلل
درجتغ ،ـؾ درج ٜتتوّـ صٔئغ ،وم ٚدام ذم ـؾ درج ٜمرتٌتٚن :ؾًدد ادرات ٛأربع ،ثنيؿ ّ

( )1احل.71 :ٟ
( )2احلديد.22 :
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تًٚػ ،وٕحـ ًٕىٔؽ إيٚه إن صٚء اهلل ظذ ضريَ ٜفًِٓ ٚأن تُقن أشٓؾ ظذ ضٚف ٛافًِؿ مـ خنيالل تَٚشنئؿ
افْهقص افقاردة ذم افَدر ،ثؿ ًٕقد إػ ـالمف رمحف اهلل.
َٕقل أؿًٚم افْهقص افقاردة ذم افَدر ثالث ٜأؿًٚم:
افًَؿ إول :اثٌٚت م ٚيتًِؼ بٚفرب شٌحٕٚف ،وافذي يتًِؼ بٚفرب ق م ٚذـره ْ ٚمـ ادرات ٛإربع.
ً
وتٍهٔال.
ادرتٌ ٜإوػ :أن اهلل تًٚػ َظِِ َؿ ـؾ رء مجِٜ
ادرتٌ ٜافث :ٜٕٔٚاإليامن بٖن اهلل تًٚػ ـت ٛذفؽ ذم افِقح ادحٍقظ.
ظز
جع إٓ بّنٔئ ٜاهلل ّ
ادرتٌ ٜافثٚفث :ٜإٔف ٓ يُقن رء ذم ذا افُقن مـ حرـ ٜوٓ شُقن وٓ دؿٔؼ وٓ ّ
ّ
وجؾ.
ّ
وجنيؾ ،ؾنيٚهلل خِنيؼ افًٌنيد
ظنيز
ادرتٌ ٜافرابً :ٜإٔف فٔس رء إٓ اهلل خٚفَف ،ـؾ إصٔٚء مل خيَِٓني ٚإٓ اهلل ّ
وخِؼ أؾًٚفف وخِؼ افًاموات وم ٚؾٔٓ ٚوإرض وم ٚؾٔٓ ٚوخِؼ اجلٌٚل وافْجقم وخِؼ افٌحٚر ومني ٚؾٔٓني،ٚ
خِؼ ـؾ رء ـام ؿٚل تًٚػ﴿ :اهللَُّ َخٚفِ ُؼ ُـ ؟ُؾ َ ٍ
ر ٍء َؾ ََدََّّ َر ُه َت َْ ِد ًيرا﴾( ،)2ؾٓذه ادراتٛ
رء﴾(َ ،)1
﴿و َخ َِ َؼ ُـ َُّؾ َ ْ
ْ
بٚفرب شٌحٕٚف وتًٚػ ،و ل مرات ٛافَدر إربع ،مرتٌ ٜافًِؿ ،مرتٌ ٜافُتٚبني ،ٜمرتٌني ٜادننئئ،ٜ
ـِٓ ٚمتًَِٜ
ّ
ومرتٌ ٜاخلِؼ.
ذا ع ٛأن يثٌتف ادٗمـ ،وإدف ٜظِٔف ـثرة جدًً ا ذم افَرآن ذـر بًنيض مْٓني ٚرمحنيف اهلل ،عني ٛأن يثٌتنيف
ادٗمـ و ُي َِ َّره فربف تًٚػ ،وإٔف شٌحٕٚف وتًٚػ ؿد َظِِ َؿ إصنئٚء وـتٌٓني ٚوصنيٚء  ،ٚوإٔنيف مني ٚمنيـ رء إٓ واهلل
ِ
ِ
ِ
افً َام ِء َو ْإَ ْر ِ
ض﴾( ،)3ؾال خٚفؼ إٓ ق شٌحٕٚف وتًٚػ ،ذا ؾٔام
خٚفَفْ َ ﴿ ،ؾ م ْـ َخٚف ٍؼ َؽ ْ ُر اهللَِّ َي ْر ُز ُؿ ُُ ُْؿ م َـ َّ
يتًِؼ بٚفرب شٌحٕٚف وتًٚػ ،وإدف ٜظِٔٓ ٚـثرة جدًً ا يُّـ أن يراجًٓني ٚضٚفني ٛافًِنيؿ ذم مقاونيًٕٓ ٚن
هد  ٚيىقل ،ؾ٘ذا أ ْث ٌَ َّ ٝم ٚيتًِؼ بٚفرب يٖيت افًَؿ افثٚين و ق إثٌٚت مني ٚيتًِنيؼ بٚفًٌنيد ،مني ٚافنيذي يتًِنيؼ
بٚفًٌد؟ افذي يتًِؼ بٚفًٌد بًد أن ظرؾْ ٚم ٚيتًِؼ بٚفرب أن إؿراره بام ذـرٕ ٚذم افًَؿ إول ٓ يًىل افًٌنيد

( )1افزمر.62 :
( )2افٍرؿٚن.2 :
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حج ٜذم ترك م ٚأوج ٛاهلل أو ؾًؾ م ٚحرم ،ؾ٘ن اإلًٕٚن مًٗول ظام ق ُت ٝؿدرتف واشنيتىٚظتف ،نيذا نيق
افًَؿ افثٚين.
افًَؿ افثٚف :ٞافْٓل ظـ اجلدال واخلقض افٌٚضؾ ذم افَدر.
ظز ّ
وجؾ ،ؾٚفَدر تٚبع فِربقبٔ ،ٜؾنيال يُّنيـ أن
ٕرجع إػ افًَؿ إول ،افًَؿ إول يتًِؼ بربقبٔ ٜاهلل ّ
يَع رء دون ظِؿ اهلل ،وٓ يُّـ أن يَع رء ؿد ؾٚت ظذ اهلل أن يُتٌفٕٕ ،ف ـام ظْدك ْني« ٚدني ٚخِنيؼ اهلل
تًٚػ افَِؿ ؿٚل فف :اـت ٛؿٚل :م ٚاـت ٛم ٚق ـٚحلـ إػ يقم افَٔٚم ،ٜؾجرى ذم تِؽ افًٚظ ٜبام نيق ـنيٚحلـ إػ
يقم افَٔٚمٜش ،ذا ؾٔام يتًِؼ بٚفًِؿ وم ٚيتًِؼ بٚفُتٚب ،ٜوؾٔام يتًِؼ بٚدنٔئ :ٜؾٕ٘ف ٓ يُّـ أن تَع ُتريُني ٜذم
افدٕٔ ٚوأخرة إٓ بّنٔئ ٜاهلل ،ؾال يُقن ذم مُِقت اهلل تًٚػ رء إٓ إذا ـٚن اهلل تًٚػ ؿد صنيٚءه ،ؾٚهلزيّنيٜ
وافؼني حلُّنيٜ
واخلر
يقم أحد ؿد صٚء  ٚاهلل ،وافْك يقم بدر ؿد صٚءه اهلل ،واهلل تًٚػ ُي ََد؟؟ ُر احلًْ َ ٜوافًٔئ َٜ
َ
َ
بٚفٌ ،ٜوفًِف م ٙبًض افُالم ذم أول افرشٚف ٜظـ ذا ،ؾٚهلل تًٚػ ق افذي ُي ََد؟؟ ُر اخلر و ُي ََد؟؟ ُر افؼ ،وفُْف
افؼ شٌحٕٚف وتًٚػ ـام تَدم ذم حدي« ٞوتٗمـ بٚفَنيدر خنيره
ذا ً
حمو ٓ ٚحُّ ٜؾٔف ،ؾ ُٔ ََد؟؟ ر ّ
تًٚػ ٓ يَدر ً
وذهش حلُّ ٜبٚفٌ ،ٜوذـرٕ ٚصٔ ًئ ٚمـ ذا ذم أول ذح افرشٚف ،ٜو ُذا ـؾ رء ؾنيٚهلل خٚفَنيف ،ؾٚفًٌنيد ؿنيد
خَِف ربف ،وأؾًٚل افًٌٚد ؿد خَِٓ ٚهلؿ ٕن اهلل فق مل خيِؼ فؽ أؾًٚفؽ م ٚؾًِ َتَٕٕٓ ٚؽ خمِقق إٔ ٝوأؾًٚفنيؽ
﴿واهللَُّ َخ َِ ََ ُُ ُْؿ َو َمٚ
وافًالم د ٚإُٔر إبرا ٔؿ ظذ ؿقمف ظٌٚدة إصْٚم َ
ـام ؿٚل افرب ظـ إبرا ٔؿ ظِٔف ّ
افهالة ّ
َت ًْ َّ ُِ َ
قن﴾( ،)1أي أن اهلل خَُِؿ وخِؼ أظامفُؿ ،وظذ افَقل بٖن (م ْٚ )ٚيراد هب ٚمًٌقداهتؿ :ؾ٘ن ذفنيؽ ٓ
أيوٕ ،ٚن أؾًٚهلؿ مـ ـًٌٓؿ واهلل ؿد خَِٓؿ وؿد خِنيؼ ؿنيدرهتؿ
يٍْل أن يُقن اهلل تًٚػ ق خٚفؼ أؾًٚهلؿ ً
وخِؼ اشتىٚظٚهتؿ ومنٔئتٓؿ :ؾٚهلل تًٚػ خٚفؼ ـؾ رء ،ؾال يُّـ أن يَع رء إٓ بّنٔئ ٜاهلل تًٚػ.
ِ
أي
إمر افثٚين ؾٔام يتًِؼ بٚفًٌد :إذا آمـ بٖن اهلل تًٚػ َظِ َؿ وـت ٛوصٚء وخِؼ :ؾ٘ن ذفؽ ٓ يًىٔف بتً ٚتًَّ ٚ
حج ٜذم أن يسك م ٚأوج ٛاهلل أو أن يٖيت م ٚحرم اهلل ،ؾِٔس فًٌِد أن يسك افقاج ٛؾَٔنيقل :مني ٚدام اهلل ؿنيد
افُنيػ ظنيـ نيذه ادًهنئٜ
ّ
ـت ٛإصٔٚء :ؾ٘ن ـٚن ؿد ـت ٛيل افىٚظ ٜؾ٘ين شنيٖضٔع :وإن ـنيٚن ؿنيد ـتني ٛيل
ؾًٖـػ ،و ذا ؽر صحٔح ،و ذا مـ حمٚج ٜادؼـغ ﴿و َؿ َٚل ا َّف ِذيـ َأ ْذ ُـُقا َفق َصٚء اهللَُّ مَ ٚظٌ ْدْ ََِٕ ٚمنيـ دوِٕ ِ
نيف
ْ ُ
ْ َ َ َ
َ
ّ
َ َ

( )1افهٚؾٚت.96 :
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ِمـ َ ٍ
نيق َصنيَ ٚء
رء َٕ َْح ُـ َو َٓ آ َب ُ
﴿و َف ْ
ٚؤ ًََٕٕ ،)1(﴾ٚؿ اهلل تًٚػ ؿد ؿدََّّ ر ـؾ رء بام ذم ذفؽ افؼك ـام ؿٚل تًنيٚػَ :
ْ ْ
ذ ُـُقا﴾( ،)2فُـ ٓ ُيت ٟبٚفَدر ٕٕؽ ٓ تدري ،إٔ ٝحغ ُتت ٟبٚفَدر ظذ ترك افقاجني ٛوتَنيقل:
اهللَُّ َمَ ٚأ ْ َ
ظع :ؾ اضًِ ٝظذ افِقح ادحٍقظ وظِّت ٚأن اهلل مل يُتٌنيؽ منيـ أ نيؾ افهنيالح؟ نيذه جمنيرد
إن اهلل ؿدََّّ ر َّ
دظقى ،ودٚذا ٓ تَقل :بؾ إٔ ٚشٖظّؾ ـام يًّؾ ٗٓء فًؾ اهلل تًنيٚػ أن يُنيقن ؿنيد ـتٌْنيل ،ثنيؿ إن ادحنيتٟ
بٚفَدر ظذ ذا افْحق ُيت ٟبٚفَدر ظذ إمقر افؼظٔ ،ٜؾ٘ذا ُضِِ ٛمْف أن يًتًّؾ ٍٕس إشِقب ذم أمقره
افدٕٔقي ٜيٖبك ،ؾ٘ذا ؿٔؾ فف :إذا ـٚن اهلل ؿد ـت ٛفؽ افنيرزق ؾنيٚبؼ ذم بٔتنيؽ :وإن ـنيٚن فنيؽ رزق ؾًنئٖتٔؽ!
ؾَٔقل ٓ ،ٓ :بد مـ بذل شٌ ،ٛؾَٔٚل :ـذفؽ  ،اجلْ ٜبًد رمح ٜاهلل ٓ بد هل ٚمـ شٌ ،ٛؿٚل تًٚػ﴿ :ا ْد ُخ ُِنيقا
اجلَّْ َ ٜبِ َام ُـْْ ُت ُْؿ َت ًْ َّ ُِ َ
قن﴾( ،)3يًْل بًٌ ٛم ٚـْتؿ تًِّقن ،افٌٚء ْ ٚشٌٌٔ ،ٜوؿٚل فؽ ربؽ تًٚػَ ﴿ :ؾ َٖ َّمَ ٚمني ْـ
َْ
ِ
َأ ْظ َىك َوا َّت ََكَ ،و َصدََّّ َق بِ ْ
نى﴾( ،)4ؾٚجلْ ٜهل ٚضريؼ ،افزمف واتُؾ ظذ اهلل تًنيٚػ :واهلل
ن ُه ف ِْ ُٔ ْ َ
ٚحلُ ًََْْكَ ،ؾ ًَُْ َٔ ؟ ُ
تًٚػ يقؾَؽ بًد رمحتف ،أم ٚأن تَنيقل :إن ـنيٚن اهلل ـتني ٛيل أن أـنيقن منيـ أ نيؾ اجلْني ٜؾًٖصنيع وشنيٖؾًؾ
وشٖؾًؾ! يَٚل :ؾ تىٌؼ ذا ذم أمقرك افدٕٔقيٜ؟ ؾتَقل :إن ـٚن اهلل ـت ٛيل افنيرزق :ؾًنيٖرزق وأبَنيك ذم
بٔتل! يَقل ،ٓ :مًتحٔؾ أن يُقن ذا ،دنيٚذا صنيح نيذا ذم إمنيقر افؼنيظٔ ٜومل يهنيح ظْنيدك ذم إمنيقر
افدٕٔقيٜ؟ ٕٕؽ ـٚذب ،وهلذا ؿٚل تًٚػ ذم ادؼـغ ذم حجٚجٓؿَ ﴿ :ـ ََذفِ َؽ َـ ََّذب ا َّف ِ
نيذي َـ ِمني ْـ َؿني ٌِِْ ِٓ ْؿ َح َّتَّنيك
َ
َذا ُؿقا َب ْٖ َشََْ ، )5(﴾ٚؾٓؿ يُذبقن ذم مثؾ ذا احلجٚج ،وإٕام يريدون أن ُيتجقا بٚفَدر فًٔىِقا افؼع :ؾَٔقل:
افهالة ،فٔس إيام ًًٕ ٚبٚفَدر وخوق ًظ ٚهلل :فُـ ٕٕف يريد ً
بنيدٓ منيـ أن يًنيُتؽ ويَنيقلٓ :
إٔ ٚم ٚـت ٛاهلل يل ّ
تٖمرين بٚفهالة ،يٖتٔؽ مـ جٓ ٜافَدر :ؾَٔقل :اهلل م ٚـتٌْل مـ أ ؾ افهالة ،ؿنيٚل أ نيؾ افًِنيؿ :نيؾ ا ّضِنيع
افهنيالة؟ ؾٓنيذا احتجنيٚج بحجني ٓ ٜينيدر ٚ
افٌٔٛ؟ ؾ ظرف أن اهلل ـتٌف ذم افِقح ادحٍقظ إٔف فٔس أ ؾ ّ
ً
أصال ،ؾال يًتدل بٚفدفٔؾ حتك يُقن ظْد اإلًٕٚن مْف يَغ ،ؾٚإلًٕٚن يتُؾ ظذ ربف ويًِؿ أن اهلل تًٚػ ؿد
نيذ ُـ ؟
ابتاله ذم ذه افدٕٔ ٚوأرشؾ إفٔف افرشؾ وإٔزل افُت ،ٛؿٚل تًٚػَ ﴿ :ت ٌَ َٚر َك ا َّف ِذي بِ َٔ ِد ِه ادُْ ِْ ُ
نيق َظ َ
ُنيؾ
نيؽ َو ُ َ
( )1افْحؾ.35 :
( )2إًٕٚم.117 :
( )3افْحؾ.32 :
( )4افِٔؾ.7 - 5 :
( )5إًٕٚم.148 :
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ِ
َ ٍ ِ
احل ََٔ ٚة فِ َٔ ٌْ ُِ َق ُـ ُْؿ َأ ُّي ُُ ُْؿ َأ ْح ًَ ُـ﴾( ،)1ؾٖٕ ٝذم ؾسة آبتالء وآمتحنيٚن ،ؾني٘ذا ذم
رء َؿدير ،ا َّفذي َخ َِ َؼ ادَْ ْق َت َو ْ َ
ْ
ؾسة آ بتالء وآمتحٚن ؿِ :ٝفـ أظّؾ ،افْتٔج ٜمًِقم ،ٜإٔؽ إذا مل تًّؾ أ ًٍُِٕ ٝؽ ،ؾُقٕؽ تًتدل
ظذ أمقر افؼع فتٌىِٓ ٚبٖمقر افَدر ثؿ تٖبك أن تًٍؾ ذفؽ ذم أمقر افدٕٔ :ٚذا يدل ظذ ـذب ادحٚج ،وهلذا
أمر اهلل
ؿٚل ابـ افَٔؿ رمحف اهلل( :وظْد مراد افرب ُتت ٟبٚفَوٚء ،وظْد مراد افٍْس تًدي وتِحؿ) ،إذا ُأريد ُ
ظز ّ
وجؾ ست ُتت ٟبٚفَوٚء وافَدر وإٔف ؿد ُؿد؟؟ َر ظِٔؽ ،أم ٚظْد مراد ًٍٕؽ و قاك تٌدأ تًدي وتِحؿ.
ّ
احلٚصؾ :أن افًَؿ إول افذي ؾٔف إثٌٚت م ٚيتًِؼ بٚفرب ٓ تًٚرض بْٔف وبغ افًَؿ افثٚين ،ؾٓنيذا ؾٔنيف
م ٚيتًِؼ بٚفرب مرتٌ ًى ٚبربقبٔتف وافًَؿ افثٚين مرتٌط بٚفًٌد وم ٚأوج ٛاهلل ظِٔف ،وهلذا أ نيؾ افٍَنيف وافًِنيؿ
ٌَّل ّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ؿٚل :ي ٚرشقل اهلل
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ د ٚشٖل ُهاؿ ٜريض اهلل ظْف افَّْ ّ
أصحٚب افَّْ ّ
أخزٕ ٚظـ ديْْ ٚـْٖٕ ٚوفدٕ ٚأن وشٖفف ظـ إظامل افتل يُدح ؾٔٓ ٚافًٌٚد :ؾ ل مم ٚجرت هب ٚإؿنيالم أو
ل ؾٔام ُيًتٌَؾ؟ ؿٚل« :بؾ مم ٚج ٍّ ٝؾٔف إؿالم وجرت بف ادَٚديرش ،ؿٚل :ي ٚرشقل اهلل ؾٍٔؿ افًّؾ؟ يًْنيل
مٔن د ٚخِؼ فف ،أم ٚأ ؾ افًًٚدة ؾٔٔنون فًّؾ أ ؾ افًنيًٚدة
دٚذا ًّٕؾ؟ ؿٚل رشقل اهلل« :اظِّقا ،ؾُؾ ّ
ن ُه
وأم ٚأ ؾ افنَٚوة ؾٔٔنون فًّؾ أ ؾ افنَٚوة ثؿ ؿرأَ ﴿ :ؾ َٖ َّمَ ٚم ْـ َأ ْظ َىك َوا َّت ََكَ ،و َصدََّّ َق بِ ْ ُ
ٚحل ًََْْكَ ،ؾ ًَُْ َٔ ؟ ُ
ِ
ِ
ِ
نى﴾()2ش ،ؾَٚل ريض اهلل ظْف( :م ٚـْٝ
اش َت ٌََْْكَ ،و َـ ََّذ َب بِ ْ ُ
نىَ ،و َأ َّمَ ٚم ْـ َبخ َؾ َو ْ
ن ُه ف ِْ ًُ ْ َ
ٚحل ًََْْكَ ،ؾ ًَُْ َٔ ؟ ُ
ف ِْ ُٔ ْ َ
أصد اجتًٓ ٚدا مْل أن) ،يَقل :م ٚدام ٝادًٖف ٜظذ ذا افْحق افذي ؿِ ٝؿٚل ي ٚرشقل اهلل شٖجتٓد ،يٌٌْل
ُ
رشقل اهلل ّ
صنيذ
أن يُقن افَدر داؾ ًً ٚفؽ فًِّؾ ٓ :أن يُقن افَدر شٌ ًٌ ٚمـ أشٌٚب ترك افًّؾ ،وؿد ُشئِؾ
نني
اهلل ظِٔف وش ِّؿ ظـ ذه ادًٖف ًٍٕٚٓ ٜؾٔؿ افًّؾ؟ دٚذا ًّٕؾ وؿد ُـُتٌ ٝأؿدارٕ !ٚؿٚل« :اظِّقا :ؾُؾ ُم َٔ َّ ٌ
دَُِ ٚخِِ َؼ ففش ،ؾٚحلٚصؾ أن إمر إول ادرتٌط بٚفرب ٓ تًٚرض بْٔف وبغ إمر افثٚين ،أيـ ينيٖيت افونيالل ذم
افَدر؟ وـٔػ ٕنٖت ِ
افٍ َر ُق ذم افَدر؟ بٚفسـٔز ظذ افًَؿ إول وإؽٍٚل افًَؿ افثٚين ،افسـٔز ظنيذ افًَنيؿ
ادتًِؼ بٚفرب ،وإؽٍٚل افًَؿ ادتًِؼ بٚفًٌد ،و ذا ؾًؾ اجلزي ٜافذيـ يرـزون ظذ أن إمقر ؿد ؿنيدََّّ ر  ٚاهلل
وـتٌٓ :ٚؾٌِٔقن أن يُقن فًٌِد اختٔٚر أو ؾًؾ أو اشنيتىٚظ ،ٜأو أن ينيٖيت افونيالل بًُنيس نيذا و نيق ؾًنيؾ
افَدري ،ٜبٖن يرـزوا ظذ ؾًؾ افًٌد مـ أن افًٌد فف منٔئ ٜوفف اشتىٚظ :ٜؾٕ٘ف يَقل :إمر مقـنيقل إػ افًٌنيد
( )1ادِؽ.2 ،1 :
( )2افِٔؾ.11 - 5 :
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ًٍٕف ،حتك ؿٚفقا :ق افذي خيِؼ ؾً َِف وإفٔف إمر دون اهلل :ؾ٘ن صٚء أن يًٍؾ ؾًؾ وفنيق مل يننيٖ اهلل ،ؾرـنيزوا
ظذ م ٚيتًِؼ بٚفًٌد وأفٌقا م ٚيتًِؼ بٚفربِ ،
ؾّـ ْ ٚوؿع افونيالل إمني ٚبنيٖن يُقٕنيقا جزيني ٜأو أن يُقٕنيقا
ؿدري ،ٜوافَدري ٜظذ ٕقظغ ـام أصٚر رمحف اهلل ،مْٓؿ مـ يُْر مرات ٛافَدر إربنيع ـِٓني :ٚافًِنيؿ وافُتٚبنيٜ
وادنٔئ ٜواخلِؼ ،و ٗٓء ؿد صٚح هبؿ افًِػ وأمجع افًِػ ظذ ـٍر ؿٕ :ن منيـ ٍٕنيك أن اهلل يًِنيؿ ؾٕ٘نيف
يٍُر ،ثؿ إدثروا وإدرش ٝذه افٍرؿ ،ٜؾقرثتٓ ٚافٍرؿ ٜافزاحلٌ ٜؾرؿ ٜادًتزف ٜؾٖؿروا بنيٚفًِؿ وافُتٚبني ٜفُنيـ
خٚفٍقا ذم أمر ادنٔئ :ٜؾَٚفقا :إن افرب تًٚػ ٓ تتًِؼ منٔئ ُتُف بٖؾًٚل افًٌٚد ،بؾ افًٌٚد إفٔٓؿ إمنير دون اهلل،
ؾَٚفقا :إن افًٌٚد ُيقؿًقن م ٚصٚءوا وإن مل ينٖ اهلل – ًٕٖل اهلل افًٚؾٔ ٜوافًالم ،- ٜوـؾ نيذا منيـ افونيالل،
وهلذا جٚء افًَؿ افثٚف ٞمـ افْهقص و ق افْٓل ظـ اجلدال واخلقض افٌٚضؾ ذم افَدر بٖن يٖخذ أحدٌٌ آينيٜ
مـ افًَؿ إول ادتًِؼ بٚفرب وييب هب ٚآي ٜمـ افًَؿ افثٚين ادتًِؼ بٚفًٌد أو افًُنيس ،وؿنيد جنيٚء ظْنيف
وافًالم إٔف خرج ظذ أصحٚبف ريض اهلل ظْف مرة وـٕٚقا يتجٚدفقن ذم افَنيدر ،يَنيقل افنيراوي:
ظِٔف ّ
افهالة ّ
ذا يْزع بآي ٜو ذا يْزع بآي ،ٜم ٚمًْك افُالم ذا؟ يْزع بآي ٜأن ذا يرـز ظذ آيني ٜذم افًَنيؿ إول ادتًِنيؼ
بٚفرب و ذا يرـز ظذ افًَؿ افثٚين ادتًِؼ بٚفًٌد ،ؾٌوّ ٛ
حنيٛ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ـنيٖٕام ُيٍَنيٖ ذم وجٓنيف
ُّ
افرمٚن مـ افٌو ٛيًْل امحر وجٓف ،وؿٚل« :مٓ ً
ال ي ٚؿقم ،هبذا أ ُِ ٝإمؿ مـ ؿٌُِؿ :بنيٚختالؾٓؿ ظنيذ
ُ
فٔهنيدق
إٌٔٔٚحلٓؿ وضهبؿ افُت ٛبًوٓ ٚبًٌض ،إن افَرآن افذي مل يْزل فُٔذب بًوف بًوني ً ،ٚوإٕنيام ٕنيزل
بًوف بًو ً ،ٚؾام ظرؾتؿ مْف ؾٚظِّقا بف ،وم ٚجِٓتؿ ؾردوه إػ ظٚدفشٕ ،ن مـ اخلىر افٌُنير أن تٗخنيذ آينيٚت
بًو ،ٚإذا ظرؾنيٝ
بًو ،ٚؿٚل :افَرآن يهدق بًوف بًو ً ،ٚمل يْزل فُٔذب بًوف ً
افَرآن ـٖن بًوٓ ٚخيٚفػ ً
افتًَٔؿ افًٚبؼ ظِّ ٝأن إثٌٚت م ٚيتًِؼ بٚفرب مْٚ ٚفؽ أي مًٚرو ٜبْٔف وبغ افًَنيؿ افثنيٚين ،نيذا ؾنئام
يتًِؼ بٚفرب وربقبٔتف وتكيٍف :و ذا ؾٔام يتًِؼ بٚبتالء اهلل فًٌٚده وأمر ؿ وهنٔٓؿ ،ؾٓذا فف بنيٚب و نيذا فنيف
أيو ٚإٔف ؿٚلُ « :أ ؟خ َر افْزاع ذم افَدر فؼنيار أمتنيل آخنير
وافًالم ً
بٚب ،ؾال ختِط ،وهلذا جٚء ظْف ظِٔف ّ
افهالة ّ
وافًنيالم
ٌَّل ظِٔف ّ
افهنيالة ّ
افزمٚنش ،ؾدل ظذ أن ادتْٚزظغ بٚفٌٚضؾ ذم افَدر ؿ إذار ،وهلذا أصحٚب افَّْ ّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ هلؿ ؾٔف م ٚؿٚل ذم أمر افَدر تنيٖدبقا بنيٕٚدب ومل يقجنيد
بًد ذا ادجِس افذي ؿٚل افَّْ ّ
ظْد ؿ ٕزاع بًد ذفؽ ذم أمر افَدر ،ووـِقا إمر إػ م ٚجٚء ذم افْهقص وترـقا افْزاع ،وهلذا ؿٚل رشنيقل
اهللُ « :أ ؟خر افْزاع ذم افَدر فؼار أمتل آخر افزمٚنش مم ٚيدل ظنيذ شنيالم ٜافهنيحٚب ٜريض اهلل ظنيْٓؿ ،ؾُقٕنيف
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يَقل :آخر افزمٚن يًْل أن افهحٚب ٜفًٔقا مـ ذا افٌَٔؾ ،ـقٕف يَنيقل :إهننيؿ إذارٓ :صنيؽ أن افَدرينيٜ
ِ
ـثرا مـ افًٚم ،ٜوهلذا ـٚن إوزاظل إذا َذ َـ ََر افَدر
تي ً
واجلزي ٜمـ أذ ؾ َرق إُ َّم ،ٜوهلذا ُصٌٓٓؿ ذم افَدر ُّ
و َذ َـ ََر افٔق َم أخر يَقل افراوي :مل يَىع حديثف ومل ع ٛشٚحل ً
افَنيدر
ال حتك يْتٓنيلٕٕ ،نيف يٌٌْنيل أن ُيٗخنيذ
ُ
متُٚم ً
الً ،مثؾ م ٚذـرٕ ٚأن ذم افتًَٔامت ،ؾِق ذـرٕ ٚافًَؿ إول ادتًِؼ بٚفرب وذ ٌْ :ٚؿِْ :ٚافٌد ٕٖيت ،ؿد
خيتؾ ؾٓؿ ذه ادًٖف ٜبٚفًٌْ ٜفىٚف ٛافًِؿ ،يٌٌْل أن دمّع افْهقص ـِٓ ،ٚمني ٚيتًِنيؼ بنيٚفرب ،مني ٚيتًِنيؼ
بٚفًٌد ،م ٚيتًِؼ بٚفْٓل ظـ افْزاع واخلقض افٌٚضؾ ذم افَدر.
ذا ب٘مجٚل ،دّ ٚذـر افنٔخ أن افَدر ظذ درجتغ ،ـؾ درج ٜتوّـ صٔئغ مثؾ م ٚذـرٕني :ٚنيذه مراتنيٛ
افَدر إربع افتل ذـرٕ ٚ ٚو ل ادتًَِ ٜبٚفرب ،ثؿ شٔذـر م ٚيتًِؼ بٚفًٌد إن صٚء اهلل تًٚػ ٓح ًَ.ٚ
ذـر بًد ذفؽ أن افَدر يُقن ذم مقاوع مجِ ٜوتٍهٔ ً
الً ،افَدر إول :ق افذي ؿدََّّ ره اهلل تًنيٚػ ؿٌنيؾ أن
خيِؼ اخلالحلؼ بخًّغ أفػ شْ ،ٜثؿ بًد أن خِؼ اهلل تًٚػ آدم ؿدّّ ر  -يًْل ُـُتٌ ٝـتٚب ٜأخنيرى ٓ تتًنيٚرض
أيو ٚبًد ميض أربًغ يق ًم ٚأو اثْغ وأربًغ يقمني ٚـنيام ذم
مع افُتٚب ٜإوػ  ،-ثؿ ادقفقد  -اجلْغ ُ -يُتً ٛ
حديُ ٞحذيٍ ٜبـ َأ ِش ْٔد ريض اهلل ظْف أن ادِؽ يتًقر ظذ افرحؿ ويًٖل رب افًٚدغ :ي ٚرب :رزؿف :أجِنيف:
صَل أو شًٔد ،ثؿ ذم حدي ٞابـ مًًقد بًد أن تٍْخ افروح ؾٔف بًد أربً ٜأصٓر ُيُت ٛتَدير آخر ،ثؿ ْٚك
تَدير حقيل و ق افذي ُيُت ٛذم فِٔ ٜافَدر ،ثؿ ْنيٚك افتَنيدير افٔنيقمل افنيذي ؿنيٚل اهللُ ﴿ :ـ َّ
نيق ِذم
نيق ٍم ُ َ
ُنيؾ َي ْ
َص ْٖ ٍن﴾( ،)1شٌحٕٚف وتًٚػ ،وافتَدير افٔقمل ٓ يتًٚرض مع افتَدير احلقيل – احلقيل ًٕنيٌ ٜإػ احلنيقل يًْنيل
ـؾ َشََْ ٜذم فِٔ ٜافَدر  -وٓ يتًٚرض مع افتَدير افذي ُـُت ٛظِٔف و ق جْغ ،بؾ ذا ـٚفتًَٔؿ فَِدر افنيذي
ً
وتٍهٔال ،ؾَد ـت ٛاهلل تًٚػ ذم افِقح ادحٍقظ وإذا خِنيؼ
ؿٌِف ،وهلذا ؿٚل :إن افَدر يُقن ذم مقاوع مجِٜ
جًد اجلْغ ؿٌؾ ٍٕخ افروح ؾٔف ـام ذـرٕ ،ٚو ُت ِ
ُراج ْع صٍَ ٚء افًِٔؾ ٓبـ افَٔؿ ؾٕ٘ف ذـر ذه افتَنيٚدير رمحنيف اهلل
تًٚػ.
ذـر افدرج ٜافث :ٜٕٔٚدرج ٜادنٔئ ٜوؿدرة اهلل تًٚػ افنٚمِ ،ٜو ل ـام ؿِْ ٚإٔف ٓ يُقن ذم م ِْ ِ
نيؽ اهلل تًنيٚػ
ُ
إٓ م ٚيريد ،وإٔف شٌحٕٚف ٓ يَع رء ذم افُقن إٓ ب٘ذٕف وأن افًٌد إذا أصٚبف رء ؾٕ٘نيف يًنيتحٔؾ أن خيىئنيف،
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وإذا أخىٖه رء ومل يَع فف ؾٕ٘ف يًتحٔؾ أن يهٌٔفٕ ،ن اهلل تًٚػ ـت ٛأن يهٌٔف ؾال بد أن يهٌٔف ،ودَِ ٚأخىٖه
ومل يُت ٛاهلل أن يهٌٔف :ؾٕ٘ف يًتحٔؾ أن يهٌٔف ،ؾٕٚمقر ـام صٚء اهلل تًٚػ.
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ِ
ِ ِِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
نيغ
 ٛادُْ َّت ََِّ َ
نيق ُشني ٌْ َحُ َٕ ٚف ُُيني ُّ
َو َم َع َذف َؽَ :ؾ ََدْْ َأ َم َر ا ْفً ٌََ ٚد بِ َىَ ٚظتف َو َضَ ٚظُ ٜر ُشنيِفَ ،و َهنَنيْ ُ ٚؿ َظني ْـ َم ًْهني َٔتفَ ،و ُ َ
ٚحل ِ
ِ
ِ
ِ
ٚت.
غ َوادُْ َْ ًِىِ َ
َوادُْ ْح ًِِْ َ
غَ ،و َي ْر َى َظ ِـ ا َّفذي َـ آ َمُُْقا َو َظّ ُِقا َّ
افه َ
...........................................
ذا افذي ؿِْ ٚؿٌؾ ؿِٔؾ ادتًِؼ بٚفًٌد ،يًْل بًد أن ؿرر م ٚيتًِؼ بٚفرب ذم ادراتني ٛإربنيع ؿنيٚل :منيع
ذفؽ ،مع ـقٕف تًٚػ ـت ٛو َظِِؿ وصٚء وخِؼ :مع ذفؽ ؾٚفًٌد ُمىٚف ٛبٖن يٗدي م ٚأوج ٛاهلل تًنيٚػ ظِٔنيف
وأن يّتْع م ٚحرم اهلل ظِٔف ،وفذا ؿٚل :ؾَد َأ َمر افًٌٚد بىٚظتنيف وضٚظني ٜرشنيِف  -منيع ذفنيؽ  ،-وهنني ٚؿ ظنيـ
مًهٔتف ،ؾِٔس فًٌِد بتً ٚتً ٚأي حج ٜذم أن يسك م ٚأوج ٛاهلل أو أن يًٍؾ م ٚحرم اهلل ويَقل :بْٚء ظذ أن اهلل
ـت ٛوؿدََّّ ر ،مع ذفؽ اإليامن بٚفًَؿ إول ادتًِؼ ب٘ثٌٚت م ٚيتًِؼ افرب :ؾْحـ ٕٗمـ بٖن افًٌد ؿد ُأ ِمر وؿد
ُهنل وأن اهلل تًٚػ شٔحٚشٌف ،وهلذا جًؾ اهلل تًٚػ إحُٚم ذم افدٕٔ ٚـّثؾ احلنيدود وافًَقبنيٚت وجًنيؾ اهلل
اجلْ ٜفِّتَغ وجًؾ افْٚر فًِٚصغ وخذ ذه أي – ٜذم شقرة افْحؾ  -تقوح فنيؽ اجلّنيع بنيغ ـنيقن اهلل
نيق َصنيَ ٚء اهللَُّ
تًٚػ يوؾ و دي مـ ينٚء وبغ ـقن افًٌد
﴿و َف ْ
مٖمقرا منيع ذفنيؽ بٚفًّنيؾ ،يَنيقل اهلل تًنيٚػَ :
ً
َجلً َِ ُُُؿ ُأم ً ٜو ِ
احدََ ًة َو َفُِ ْـ ُي ِو ُّؾ َم ْـ َي َنُ ٚء َو َ ْ ِدي َم ْـ َي َنُ ٚء َو َف ُت ًُْ َٖ ُف َّـ َظ َّام ُـْْ ُت ُْؿ َت ًْ َّ ُِ َ
قن﴾( ،)1مع أن اهلل نيدي
َ َ ْ َّ َ
بنيغ رمحنيف اهلل تًنيٚػ أن اهلل
ظام ـٕٚقا يًِّقن ،ثؿ َّ
ويوؾ وؿد ـت ٛذا ـِف :مع ذفؽ ؾ٘ن اهلل شًٖٔل افًٌٚد ّ
تًٚػ – ـام تَدم ُ -ي ٛأصًْ ٚؾ ٚمـ افْٚس وُيً ٛ
أظامٓ وُي ٛادتَنيغ وادحًنيْغ وادًَنيىغ ،واهلل تًنيٚػ
أيو ٚيرى ظـ أصْٚف مـ افْٚس ،ويرى ظـ أظامل ،ويرى ظـ افذيـ آمْقا وظِّقا افهنيٚحلٚت ،وـنيام
ً
إٔف يرى ظـ ادٗمْغ وُي ٛادٗمْغ ؾٕ٘ف ٓ ُي ٛافُٚؾريـ وٓ يرى ظـ افَقم افٍٚشنيَغ ،و نيق تًنيٚػ ٓ
يٖمر بٚفٍحنٚء – يًْل ذم أحُٚمف افؼظٔ - ٜـام ؿٚل افٍُٚر﴿ :وإِ َذا َؾً ُِقا َؾ ِ
ٚح َن ًَ ٜؿُ ٚفقا َو َجدْْ َََٕ ٚظ َِ ْٔ َٓ ٚآ َبَ ٚء ََٕنيٚ
َ
َ
واهللَُّ َأمرَِٕ ٚهبُ ٚؿ ْؾ إِ َّن اهللََّ َٓ ي ْٖمر بِْ ٚف ٍَح َن ِ
ٚء﴾( ٓ ،)2يُّـ أن يٖمر اهلل تًنيٚػ ذم أحُٚمنيف بٚفٍحننيٚء شنيٌحٕٚف
ْ
َ
َ ُُ
َََ َ
وتًٚػ.
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ثؿ مـ ادْٚش ٛأن ُيًِؿ أن اإلرادة ظذ ٕقظغْٚ ،ك إرادة ؿدري ٜو ْٚك إرادة ذظٔني ،ٜاإلرادة افَدرينيٜ
ل افتل يُقن هب ٚأن اهلل ؿد أراد ـؾ رء :ؾٚإلرادة افَدري ٜذه ٓ بد أن يَع م ٚأراده اهلل ،ثؿ إن مْٓ ٚأصنئٚء
حمٌقب ٜهلل ومْٓ ٚأصٔٚء ؽر حمٌقب ٜهلل ،أم ٚاإلرادة افؼظٔ ٜؾٓل م ٚأمر اهلل تًٚػ بف ظٌٚده ذم ـتٚبنيف منيـ أمنير ؿ
بٚفهالة وأمر ؿ بٚفهٔٚم وافىٚظٚت ذه ،ؾٓذه مَ ٚؾ ْر ُؿ َٓ ٚظـ اإلرادة افُقَٕٔ ،ٜؾ ْر ُؿ َٓ ٚظـ اإلرادة افُقٕٔ ٜأهنٚ
ّ
حمٌقب ٜهلل مىِ ًَ ،ٚاهلل ُي ٛافًٌٚدة وـام تَدم ُي ٛأن يهع افًٌٚد وأن يهقم افًٌنيٚد وُيني ٛأن يتَربنيقا إفٔنيف
بٚفًٌٚدات ،مز ّي ٜاإلرادة افؼظٔ ٜأهن ٚحمٌقب ٜهلل ،أم ٚاإلرادة افُقٕٔ ٜؾّْٓ ٚحمٌقب ومْٓ ٚؽر حمٌنيقب ،اإلرادة
افُقٕٔ ٓ ٜبد أن تَع ،اإلرادة افؼظٔ ٜتَع مـ ادٗمـ إذا أضنيٚع اهلل وافُنيٚؾر يتّّّْنيع ،إ ًذا ؾنيٚجلّٔع يننيِّٓؿ
اإلرادة افُقٕٔ ،ٜأم ٚادٗمـ ؾ٘ذا ضٌؼ م ٚأوج ٛاهلل تًٚػ ظِٔف حَنيؼ اإلرادة افؼنيظٔ ٜافتنيل أراد ني ٚاهلل هبنيذه
إحُٚم ،وافُٚؾر يُقن ترك م ٚأوج ٛاهلل تًٚػ ظِٔف.
ِ
ٚء ،وَٓ ير َى فِ ًٌِ ِ
وٓ ُُيِ ٛا ْفَُٚؾِ ِريـ ،وَٓ ير َى َظ ِـ ا ْف ََق ِم ا ْف ٍَ ِ
نيٚد ُه ا ْف ُُ ٍْ َنيرَ ،وَٓ
ٚش َِ َ
َ
ْ
ُّ
َ
غَ ،وَٓ َي ْٖ ُم ُر بِْ ٚف ٍَ ْح َن َ َ ْ
َ َ َْ
ِ
 ٛا ْف ٍَ ًََ ٚد.
ُُي ُّ
ِ
ٚظ ُِ َ ِ
وا ْف ًٌِٚد َؾ ِ
ٚهلؿَ ،وا ْف ًَ ٌْدُ ُ َق :ادُْ ْٗ ِم ُـَ ،وا ْفَُنيٚؾِرَ ،وا ْفنيزَ ،وا ْف ٍَ ِ
نيٚج ُرَ ،وادُْ َه ؟
نيع،
َ َ ُ
َ ُّ
ُ
قن َحَٔ ََ ًَ ،ٜواهللَُّ َخٚف ُؼ أ ْؾ ًَ َ ُ
افهٚحلِ ُؿ.
َو َّ
ِوفِ ِْ ًٌِ ِ
ٚد ُؿدْ َر ٌة َظ َذ َأ ْظ َام ِهل ْؿَ ،و َهل ُ ْؿ إِ َرا َدةٌَ ،واهللُ َخٚفِ َُ ُٓ ْؿ َو ُؿدْ َر َ ُهت ْؿ َوإِ َرا َد َ ُهت ْؿ :ـ ََام َؿَ ٚل َت ًَ َٚػَ :
﴿دِـ َصٚء ِمنيُْ ُْؿ
َ
ِ
ٚؤ َ
غ﴾(َ ،)2و َ ِذ ِه افدَّ َر َج ُِ ٜم َـ ا ْف ََدَ ِر ُيُ ؟َذ ُب ِ َهبَ ٚظَّ ٚمني ُٜ
ون إَِّٓ َأن َي َنٚء اهللَُّ َر ُّب ا ْف ًَٚدَِ َ
﴿و َم ٚت ََن ُ
ٔؿ﴾(َ ،)1
َأن َي ًْتََ َ
ا ْف ََدَ ِري ِ ٜا َّف ِذيـ شام ؿ افٌَِّْلَ « :جمُقس ِذ ِه إُم ِٜش ،وي ٌْ ُِق ؾَِٔٓ ٚؿقم ِمـ َأ ِؾ اإل ْثٌ ِ
ٚتَ :حتَّك َش َِ ٌُقا ا ْف ًَ ٌْدَ ُؿدْ َر َت ُف
ٌ ْ ْ
َ َ
َ
َ
َّ َ َ
َّ
ُّ
َ َ َّ ُ ُ
ِ
ِِ
ِ
اختِ َٔ َٚر ُهَ ،و ُخي ِر ُج َ
َو ْ
ٚحل َٓ.ٚ
قن َظ ْـ َأ ْؾ ًَٚل اهللِ َو َأ ْحَُٚمف ُحُ َّْ ََٓ ٚو َم َه َ
...........................................
ّبغ أن افًٌٚد ؿ افذيـ ُيًْ ٛإفٔٓؿ افًٍؾ ،افًٌد إذا صذ :يَنيٚل :نيذا افًٌنيد صنيذ ،افًٌنيد إذا هق:
يَٚل :ذا افًٌد ق افذي هق ،ؾٚفًٍؾ مًْقب فًٌِد ،مـ افذي خِؼ افًٌد؟ افذي خَِف اهلل ،ومـ افنيذي
ظز ّ
وجؾ ،ق افذي خِؼ افًٌد وخِؼ ؾًِفٕٕ ،ف فق مل خيِؼ فف ؾًِف ٓ يُّنيـ أن يَنيع،
خِؼ فًٌِد ؾًِف؟ اهلل ّ
( )1افتُقير.28 :
( )2افتُقير.22 :
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ـام إٔف فق مل ينٖ اهلل تًٚػ إمر ٓ يُّـ أن يَع ،ؾٚهلل خَِؽ وخِنيؼ أؾًٚفنيؽ ،نيذه إؾًنيٚل مًْنيقب ٜهلل أو
فؽ؟ ؿى ًً ٚفؽ ،وفُـ اهلل خِؼ افًٌد وخِؼ ؾًِف ،وافًٌد ق افذي يًٍؾ بَدرتف وبّنٔئتف ،هلذا فق وؿع مـ
خٚرج ٚظـ ؿدرتف واختٔٚره ؾٕ٘ف ٓ يٗاخذً ،
ؾّثال فق أن افًٌد زف ٝبف ؿدمف ؾًَط مـ
افًٌد ظّؾ مـ إظامل
ً
ظِق ص ٚؼ ؾامت :م ٚدؾًف أحد ،فُـ ذا افًٍؾ ؾًِف ق ٕٕف ؿدََّّ م رجِف ؾًَط ٓ ،يَٚل :ذا إتحرٕٕ ،نيف مل
ّ
ُي ِر ْد ذا ،وإٕام افًٌد يٗاخذ بٖؾًٚفنيف آختٔٚرينيٕ ،ٜن افًٌنيد فنيف ٕقظنيٚن منيـ افًٍنيؾ ،افْنيقع إول إؾًنيٚل
آختٔٚري ٜـٖـِف وذبف وجمٔئف وذ ٚبف و جمٔئْ ٚأن فًِّجد ،ـِٓ ٚبٚختٔنيٚر منيـ افًٌنيد ،افًٌنيد فنيف مالينيغ
إؾًٚل ذم حٔٚتف بٚختٔٚره ،و ْٚك أؾًٚل ؽر اختٔٚري ،ٜإؾًٚل آختٔٚري ٜنيذه نيل افتنيل ُُيٚشني ٛظِٔٓنيٚ
خىٖ ٓ تًٚؿ ٛذم أخرة وإن ـْ ٝتِزم بٚفٍُٚرة ،فُنيـ ِ
افًٌد ،وهلذا ٓحظ افَتؾ :ؾٕ٘ؽ إذا ؿتًِ ٝ
افد َينيٓ ٜ
تدؾًٓ ٚإٔ :ٝتدؾًٓ ٚافًٚؿِٕ ،ٜن ذا افَتؾ وؿع مْؽ خىٖ ،فُـ إذا ؿتِ ٝظّدًً ا تدؾع افدي ٜإٔ ٝإذا ُشنيّح
فؽ مـ ؿٌؾ ورث ٜادٔ ٝأو إذا أرادوا ؿتِؽ ؾٕ٘ؽ ُتَُتؾ إذا أراد افقرثٕٕ ٜف ؿتؾ ظّد ،ؾْٓٚك ؾرق بنيغ افًٍنيؾ
آختٔٚري وبغ افًٍؾ ؽر آختٔٚري ،ؾٚهلل تًٚػ ق اخلٚفؼ فًٌِد واخلٚفؼ فًٍِف ،وافًٌد ق افنيذي ُيًْنيٛ
ز وافٍنيٚجر ،و نيق ادهنيع
إفٔف افًٍؾ وٓ ُيًْ ٛإػ اهلل ،وهلذا ؿٚل :افًٌد ق ادٗمـ و نيق افُنيٚؾر و نيق افني ّ
وافهٚحلؿ ،وـذفؽ ق افذي إذا ذب اخلّر ق افنٚرب ،وإذا زٕك ق افزاين ؾ ًُْٔ ٛافًٍنيؾ فًٌِنيد ،ؿنيٚل:
وفًٌِٚد ؿدرة ظذ أظامهلؿ وهلؿ إرادة ،افًٌٚد هلؿ ؿدرة وهلؿ إرادة :ؾألجؾ ذفؽ يٗاخذون ،ؿٚل :واهلل خٚفَٓؿ
وخٚفؼ ؿدرهتؿ وإرادهتؿ ،خيِؼ هلؿ افَدرة ،خيِؼ هلؿ اإلرادة ،ثؿ إٕف ُيٚشٌٓؿ شٌحٕٚف وتًنيٚػ ظنيذ إرادهتنيؿ
وظذ ؿدرهتؿ ،ؾِٓذا افذي يزول ظْف افتُِٔػ ـٚدجْقن مٓام ؿٚل :مٓام ؾًؾ ٓ :يٗاخذ بف بتً ٚتًٕٕ ٚف ذم حُنيؿ
ؿٚدرا فُـ مل عًؾ اهلل تًٚػ افًَؾ افذي ق مْٚط افتُِٔنيػ :ؾهنيٚر ـٚفٌّٓٔني ٜيًٍنيؾ
ظديؿ افَدرة وإن ـٚن ً
ويتٍِظ ويتُِؿ – وربام تُِؿ بُالم ؾئع ظئؿ  ٓ -يٗاخذ بتً ٚتًٕ ،ٚن ذا ذم ُح ُْ ِؿ مـ ٓ ؿدرة فف ،إٕام منيـ
ُيٗاخذ مـ ظْده افَدرة وظْده ادنٔئ ٜؾٌْٚء ظِٔف ُيٚش.ٛ
ؿٚل رمحف اهلل :و ذه افدرجُ ٜي َُ ؟َذ ُب هب ٚظٚم ٜافَدري ،ٜأي درجٜ؟ ؿِْ :ٚافَنيدر فنيف أربًني ٜمراتني ،ٛأن اهلل
ً
أؿرت بف افَدريني ٜادتنيٖخرون و نيؿ
َظِِ َؿ ـؾ رء مجِٜ
وتٍهٔال ،وأن اهلل ـت ٛذا ذم افِقح ادحٍقظ ،ذا ّ
ادًتزف ،ٜفُـ منٔئ ٜاهلل تًٚػ ٕؾًٚل افًٌٚد وخ ِْ ََف ٕؾًٚل افًٌٚد جحنيدو  ،ٚوهلنيذا جنيٚء ذم احلنيدي ٞأهننيؿ
جمقس ذه إُ َّمٕ ،ٜهنؿ يَقفقن :اهلل خيِؼ اخلر وافًٌد ق افذي يٍْرد بًٍِنيف ؾُٔنيقن افؼني مًْنيق ًب ٚإفٔنيف:
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وخيِؼ افًٌد – ُذا يَقفقن  -خِ ًَ ٚمٍْر ًدا ظـ اهلل ،ادجقس مٚذا ؿٚفقا؟ ؿٚفقا :فُِقن خٚفَٚن ،خٚفؼ خِؼ
اخلر و ق افْقر :وخٚفؼ خِؼ افؼ و ق افيِّ ،ٜؾجٚء ذم احلدي ٞأن ذه افىٚحلٍني ٜو نيؿ افَدريني( ٜجمنيقس
إُ َّم )ٜفتنٌٓٓؿ بٚدجقسٕ ،ن ادجقس يَقفقن :إن ْٚك مـ خيِؼ ؽر اهلل ،وافَدريٓٗ ٜء يَقفقن :افًٌد
ق افذي خيِؼ ؾًِف ،ؿٚل أ ؾ افًِؿَ :فئِ ْـ ـٚن ادجقس يَقفقن إن فُِقن خٚفِ ََغ! ؾ٘ن افَدري ٜيَقفنيقن :إن
ذم افُقن خٚفِ َِغٕٕ ،ف يَقل :ـؾ ظٌد خيِؼ مًتَ ً
الً ،واحلدي ٞذا اخ ُتُِِػ ؾٔف ،مـ أ ؾ افًِؿ مـ يَقل :إن
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ،
جمّقع ضرق احلدي ٞيرؿك هب ٚاحلدي ٞإػ أن يُقن مـ ؿٌٔؾ احلًـ و ُيًْ ٛإػ افَّْ ّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ وفُْف جٚء ظـ افًنيِػ ـنيٚبـ ظّنير ريض
ومْٓؿ مـ يَقل :احلدي ٓ ٞيثٌ ٝظـ افَّْ ّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أو جنيٚء ظنيـ افًنيِػ -
اهلل ظْٓام وؽره :ؾُٔقن احلدي - ٞشقاء ؿٔؾ بثٌقتف ظـ افَّْ ّ
افٌِنيق منيـ افَدرينيٜ
مًْٚه صحٔح ذم افَدريٕ ٜهنؿ ظذ افْحق افذي ذـرٕ ،ٚثؿ إهنؿ ٗٓء افذيـ ؽِقا نيذا
ّ
ؿٚبِٓؿ ضٚحلٍ ٜمـ افذيـ يثٌتقن افَدر ذم افًَؿ إول افذي ذـرٕٚه ؾٌِقا ذم إثٌٚت م ٚيتًِؼ بٚفرب وٍٕقا ظـ
افًٌد ؿدرتف واختٔٚره ،بؾ ٍٕك بًوٓؿ ظـ افًٌد أن يُقن افًٍؾ مْف وًٕ ٛافًٍؾ  -ظٔنيً ٚذا بنيٚهلل  -إػ اهلل،
احل ََُنيؿ ،ؿنيٚفقا :إن اهلل تًنيٚػ يًٍنيؾ فٌنير حُّني ٜمنيع ؿقفنيف تًنيٚػ ِ
وأخرجقا ظـ أؾًٚل اهلل تًٚػ ِ
﴿ح ُْ َّْني ٌٜ
بٚفِ ٌَ ٌ ،)1(﴾ٜومع افدٓحلؾ افٌْٔ ٜاجلِٔ ٜظذ أن أحُٚم اهلل تًٚػ ظذ أظيؿ م ٚيُقن منيـ ِ
احل ََُنيؿ ،فُنيـ نيٗٓء
ّ
ّ
َ
ترـٔزا ظذ ادنٔئ ،ٜؿٚفقا :مْٚ ٚفؽ إٓ منٔئ ،ٜينٚء إمقر – ظًٔ ٚذا بنيٚهلل -
ٍٕقا ظـ اهلل تًٚػ احلُّ ،ٜدٚذا؟
ً
ثؿ ؽر
فٌر حُّ ٜوفٌر ؽٚي ٜوفٌر مهِح ٜوإٕام ُذا ينٚء ،ـام َٕؾ ظْٓؿ ابـ افَٔؿ رمحف اهلل يَقفقن( :مَّ ٚ
منٔئ ٜؿد رجحِ ٝم ْث ًال ظذ مثؾ بال رجحٚن) ،يًْل يٍْنيقن ظنيـ اهلل تًنيٚػ أي حُّنيًٕ - ٜنيٖل اهلل افًٚؾٔنيٜ
وافًالم ،- ٜـؾ ذا مٌٚفٌ ٜمْٓؿ ذم إثٌٚت ادنٔئ ٜبزظّٓؿ ادتًَِ ٜبٚفرب ،ؾٓٗٓء وِقا مـ جٓ ٜوأوفئنيؽ
وِقا مـ جٓ.ٜ

( )1افَّر.5 :
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اااؽاباراةاا
اماا ااما اراتااؽاا ا
احا اؼاقاؼاةاااا ا
ااْل اايَما اناا ااوا احاؽا ا
بااالا ا
 ٛواف ؟ًِ ِ
ِ
ِ
ِ
اجل َام َظ َِ ٜأ َّن افد؟ ي َـ َو ِ
نيؾ ا ْف ََ ِْ ِ
نيٚنَ ،و َظ َّ ُ
نيٛ
اإل َيام َن َؿ ْق ٌل َو َظ َّ ٌؾَ ،ؿ ْق ٌل ا ْف ََ ِْ ِ َ َ
افًََّْ ٜو ْ َ
َوم ْـ ُأ ُصقل َأ ْ ِؾ ُّ
ِ
ِ
ص بِٚدَْ ًْ ِه َٔ ِ.ٜ
اإليام َن َي ِزيدُ بِٚف َّىَ ٚظَ ،ٜو َيْْ َُ ُ
اجل َق ِار ِحَ ،و َأ َّن َ
َواف ؟ِ ًَٚن َو ْ َ
ون َأ َؾ ا ْف ٌَِ َِ ِ ٜبِّ ْى َِ ِؼ ادًَْ ِ
ِ
نيق ُة ِ
ٚيص َوا ْف َُ ٌَٚحلِ ِر :ـ ََام َي ٍْ ًَ ُِ ُف ْ
اإل َيامِٕ َّٔني ُٜ
َو ُ ْؿ َم َع َذف َؽ ٓ ُي َُ ؟ٍ ُر َ ْ
اخلَ َق َار ُجَ :ب ِؾ إُ ُخ َّ
َ
ْ ُ
ٔنيف َرء َؾ ٚ؟تٌنيٚع بِنيٚدًَْر ِ
ٚيص :ـَام َؿ َٚل شٌحَٕ ٚفَ ﴿ :ؾّـ ُظ ٍِنيل َفنيف ِمنيـ َأ ِخ ِ
َثٚبِ َت ٌ ٜمع ادًَْ ِ
وف﴾(َ ،)1و َؿ َ
﴿وإِن
نيٚلَ :
ْ ٌ َ ٌ
َ ُ ْ
َ ْ
ُ ْ َ ُ
َ َ َ
ُْ
َ
َضٚحلِ ٍَت ِ
ِ
امهَ ٚظ َذ إُ ْخ َرى َؾ ََٚتِ ُِقا ا َّفتِل تِ ٌْ ٌِل َحتَّك ت ٍَِل َء إِ َػ
َٚن ِم َـ ادُْ ْٗ ِمِْ َ
غ ا ْؿ َت َت ُِقا َؾ َٖ ْصِ ُحقا َب ْْٔ َُٓ َام َؾِ٘ن َب ٌَ ْ ٝإِ ْحدَ ُ َ

ِ
ِ
ِ
غ﴾(﴿ ،)2إِٕ ََّنيام ادُْ ْٗ ِمْ َ
نيق ٌة
َأ ْم ِر اهللَِّ َؾِ٘ن َؾ ْ
ني ٛادُْ َْ ًِنيىِ َ
ُنيقن إِ ْخ َ
ٚءت َؾ َٖ ْصِ ُحقا َب ْٔنيْ َُٓ َام بِْ ٚف ًَنيدْ ِل َو َأ ْؿًني ُىقا إِ َّن اهللََّ ُُي ُّ
غ َأ َخ َق ْيُ ُْؿ﴾(.)3
َؾ َٖ ْصِِ ُحقا َب ْ َ
قل ادًُْت َِز َف ُ ،ٜب ِؾ ا ْف ٍَ ِ
ٚش َؼ ادِْ ؟ع ِ
قن ا ْف ٍَ ِ
َوَٓ َي ًْ ُِ ٌُ َ
ٚش ُؼ َينيدْ ُخ ُؾ ِذم
آ ْش َال َم بِْ ٚف ُُ ؟ِ َّٔ َِ ،ٜوَٓ ُ َ
َ
خي ؟ِدُ و َٕ ُف ِذم افَّْٚر :ـ ََام َت َُ ُ ْ
َّ

ٍ ِ ٍ
ِِ
اش ِؿ ِ
اإل َيام ِن ادُْ ْى َِ ِؼ :ـ ََام ِذم َؿ ْقفِ ِف َت ًَ َٚػ:
اإليامن :ـ ََام ِذم َؿ ْقففَ ﴿ :ؾت َْح ِر ُير َر َؿ ٌَُّ ٜم ْٗمََْ ،)4(﴾ٜو َؿدْ َٓ َيدْ ُخ ُؾ ِذم ْ
اش ِؿ َ
ْ
ِ
﴿إَِّٕام ادُْ ْٗ ِمْ َ ِ
ِ
قهب ْؿ َوإِ َذا تُِِ َٔ َْ ٝظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ آ َيُ ٚت ُف َزا َد ْ ُهت ْؿ إِ َيامًَٕ ،)5(﴾ٚو َؿ ْق ُف ُفَ - :ص َّذ اهللُ
ُقن ا َّفذي َـ إِ َذا ُذـ َر اهللَُّ َوج َِ ُْ ٝؿ ُِ ُ ُ
َ
ن ُق و ق م ْ ِ
افً ِ
غ َي ْز ِين َو ُ َق ُم ْٗ ِم ٌـَ ،وٓ َي ْ ِ
نيب
ٚر ُق ِح َ
افز ِاين ِح َ
َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّؿَ َٓ« :ي ْز ِين َّ
ؼ ُ
غ َي ْ ِ َ ُ َ ُ
ن ُق َّ
نيٗم ٌـَ ،وَٓ َي ْ َ
ِ ِ
ات َ ٍ
ِ
غ َيْْت َِٓ ٌُ ََٓ ٚو ُ َق
اخل ّْ َر ِح َ
َٔٓ ٚأ ْب َه َٚر ُ ْؿ ِح َ
َّٚس إِ َف ْٔف ؾ َ
ذف َي ْر َؾ ُع افْ ُ
ؼ ُ َهبَ ٚو ُ َق ُم ْٗم ٌـَ ،وَٓ َيْْت َِٓ ُ
َْ
َ ٛهنْ ٌَ ًَ ٜذ َ َ
غ َي ْ َ

ِ
ٚش ٌؼ بٌَُِِرتِ ِ
اإليام ِنَ ،أو م ْٗ ِمـ بِِ٘يامِٕ ِف َؾ ِ
ِ
ِ
ِ
نيفَ ،ؾ َ
نيؼَ ،و َٓ
نيؿ ادُْ ْى َِ ُ
ُم ْٗم ٌـشَ ،و َٕ َُ ْق ُلَ ُ :ق ُم ْٗم ٌـ َٕٚؿ ُ
نيال ُي ًْ َىنيك آ ْش ُ
ْ ُ ٌ َ
ص ِ َ
َ
يً َِ ٛم ْى َِ ُؼ ِ
آ ْش ِؿ.
ُْ ُ ُ
...........................................
افًنيََّّْ- ٜ
تُِؿ رمحف اهلل تًٚػ ظـ اإليامن ،وؿد حُك افنٚؾًل وأمحد رمحٓام اهلل أن اإليامن  -ب٘مجٚع أ ؾ ُّ
ؿقل وظّؾ ،وإذا ؿٔؾ ؿقل وظّؾ ؾًّْك ذفؽ إٔف ؿقل بٚفًِٚن ،وؿقل افَِ ،ٛافَِ ٛؾ؟ ًٕؿ :بٚظتَنيٚده،
فٔس مًْك افَقل فزا ًم ٚأن يُقن بٕٚحرف ذه وافْىؼ ذا بٚفًِٚن ،فُـ ؿنيقل افَِني :ٛأن يًتَنيد ،وهلنيذا
( )1افٌَرة.178 :
( )2احلجرات.9 :
( )3احلجرات.11 :
( )4افًْٚء.92 :
( )5إٍٕٚل.2 :
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ؿقهلؿ ؿقل وظّؾ ؿقل افَِ ٛو ق اظتَٚده وتهديَف ،وؿقل افًِٚن و ق ٕىَف ،وظّؾ افَِ :ٛظّؾ افَِٛ
افًََّّْ ٜبَقهلؿ ؿقل وظّؾ ،ادراد نيق
ـخنقظف وخقؾف ورجٚحلف ،وظّؾ اجلقارح ،ؾٌٌْٔل أن ُيًرف مرا ُد أ ؾ ُّ
ذا.
اإليامن ب٘مجٚع أ ؾ افًََّّْ ٜيزيد ويَْص ،يزيد بٚفىٚظ ،ٜوإدف ٜذم نيذا سُيني﴿ ٜوي ْنيزداد ا َّف ِ
نيذي َـ آ َمُُْنيقا
ََ َ َ
ُّ
إِ َيام ًًٕ ،)1(﴾ٚوٕحق  ٚمـ أيٚت اجلِ ّٔ ٜذم أن اإليامن يزيد ،وإذا ـٚن اإليامن يزيد ؾَى ًً ٚم ٚـٚن ً
ؿنيٚبال فِزينيٚدة
ؾٕ٘ف يٌَؾ افَْص ،ؾِٓذا ؿٚل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ذم افًْٚء« :م ٚرأي ٝمـ ٕٚؿهٚت ظَؾ وديـش ،ؾنيذـر إٔنيف
يَْص ديْٓـ ،وهلذا ؾٚفْٚس يتٍٚوتقن ،ومـ ذا افذي يَقل إن إيامٕنيف مثنيؾ إينيامن رشنيقل اهلل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف
وش ِّؿ ،مًتحٔؾ أن يقجد ظٚؿؾ يَقل ذا إٓ مـ افذيـ ٓ يٍَٓقن مـ ادرجئ ٜوأمثٚهلؿ ،وهلذا ؿنيٚل ابنيـ أيب
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ـِٓؿ خيٚف افٍْٚق ظذ ًٍٕنيف
ُمُِٔ ٜـام ذم افٌخٚري( :فَٔ ٝثالثغ مـ أصحٚب افَّْ ّ
 يًْل افريٚء  -م ٚؾٔٓؿ أحد يَقل :إيامين ـ٘يامن جزيؾ ومُٔٚحلٔؾ) ،إيامن جزيؾ ومُٔٚحلٔؾ وإيامن ادالحلُنيٜوافًالم ٓ يدظٔف ظٚؿؾ ،ؾ٘هنؿ ذم أظذ م ٚيُقن مـ اإليامن ،إينيامن افَنيٚسيـ
وإيامن إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ ّ
افهالة ّ
مـ أمثٚفْ ٚوادَكيـ ٓ صؽ إٔف أؿؾ وٓ يًتىٔع اإلًٕنيٚن أن يَنيقل ؽنير نيذا ،إينيامن ُؿ َّىنيٚع افىرينيؼ منيـ
ادًِّغ وافزٕٚة وذاب اخلّر وأ ؾ افٌُٚحلر مًٓؿ إيامن فُـ ٓ صؽ أهنؿ إَٔص مـ إيامن مـ يسـقن ذه
افًََُّّْ ٓ ٜي َُ ؟ٍرون أ ؾ افٌَِني ٜبّىِنيؼ ادًنيٚيصٓ ،حنيظ افًٌنيٚرة دؿَٔني ٜجنيدًً ا ،مني ٚؿنيٚل
افنْٚحلع ،وهلذا أ ؾ ُّ
بٚدًٚيصٕ :ن مـ ادًٚيص م ٚق ـٍر ،ـام فق إٔف ظًٔ ٚذا بٚهلل شجد فِهْؿ أو رمك ادهحػ – ظًٔ ٚذا بٚهلل  -ذم
مقوع ؿوٚء احلٚج ٜوٕحقه( ،مجِ ٜؽر واوح )ٜفُْٓ ٚيٍُر هب ٚفُـ ؿٚل :بّىِنيؼ ادًنيٚيص ٕن ادًنيٚيص
مْٓ ٚـٌٚحلر وصٌٚحلر ،ؾٓذه م ٚدام ؿد وؿع ؾٔٓ ٚو ق مـ أ ؾ ادِ ٜؾٕ٘ف ٓ ُي َُ ٍَّر ،ؾَٚل :بّىِؼ ادًٚيص ،أم ٚفنيق
افًََّّْ ٜمجٔ ًً.ٚ
ـٚؾرا ظْد أ ؾ ُّ
ظل مًهٔ ٜـٍري ٜـام ذـرٕ ٚؾٕ٘ف يُقن ً
اخلقارج ـام تَدم ذـر ذ ٌٓؿ يٍُرون بٚدًٚيص ،ؾرون أن ذه ادًٚيص ُخترج افًٌد مـ ادَِ ،ٜر َّد ظِٔٓؿ
بٔٚيٚت ،افَتؾ مـ افٌُٚحلر بؾ مـ أؾيع افٌُٚحلر بؾ ق أصد افٌُٚحلر افتل يَنيع ؾٔٓني ٚادًنيِؿ ٕٕنيف فنئس بًنيد
ِ
نيل َفني ُف
طِام :ؿٚلَ ﴿ :ؾ َّني ْـ ُظٍ َ
افؼك ذٕ ٛأصد مـ ؿتؾ ٍٕس بٌر حؼ ،تٖمؾ م ٚؿٚل اهلل تًٚػ ذم افَٚتؾ ظّدًً ا ً

( )1اددثر.31 :
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ِ ِ ِ
ر ٌء﴾( ،)1و ق افذي َو ِر َ
ث افَتٔؾ إذا َظ ٍَ ٚوارث افَتٔؾ ظـ افدم ظٍ ٚظـ أخٔف افَٚتؾ ،و ُذا ؿٚل
م ْـ َأخٔف َ ْ
تًٚػ﴿ :وإِ ْن َضٚحلِ ٍَ َت ِ
غ ا ْؿ َت َت ُِقا﴾( ،)2ؾًام ؿ بٚدٗمْغ ومع ذفؽ يَع بْٔٓؿ افَتٚل ،ثؿ ؿٚل﴿ :إِ َّٕ ََّنيام
َٚن ِم َـ ادُْ ْٗ ِمِْ َ
َ
ادُْ ْٗ ِمُْ َ
غ َأ َخ َق ْي ُُ ُْؿ﴾( )3ؾٖثٌ ٝهلؿ إخقة اإليامٕٔ ٜمع وؿنيقع افَتنيٚل بٔنيْٓؿ ،هلنيذا ؿنيٚل
ُقن إِ ْخ َق ٌة َؾ َٖ ْصِِ ُحقا َب ْ َ
ظٌٚرة يٌٌْل أن ًٕرؾٓ ،ٚم ٚافٍرق بغ اإليامن ادىِؼ ومىِؼ اإلينيامن؟ اإلينيامن ادىِنيؼ أي اإلينيامن افُٚمنيؾ،
ومىِؼ اإليامن أي أصؾ اإليامن ،ؾٚإليامن ادىِؼ – اإليامن افُٚمؾ  -ق افنيقارد ذم مثنيؾ ؿقفنيف تًنيٚػ ﴿إِ ََّّٕني َام
ِ
ادُْ ْٗ ِمُْ َ ِ
ِ
قهب ْؿ َوإِ َذا ُتُِِ َٔ َْ ٝظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ آ َيُ ٚت ُف َزا َد ْ ُهت ْؿ إِ َيام ًًٕ )4(﴾ٚإػ ؿقفف تًنيٚػ ﴿ ُأو َفئِ َ
نيؽ
ُقن ا َّفذي َـ إِ َذا ُذـ َر اهللَُّ َوج َِ ُْ ٝؿ ُِ ُ ُ
ُ ُؿ ادُْ ْٗ ِمُْ َ
ُقن َح ًَّ ،)5(﴾ٚأ ؾ اإليامن افُٚمؾ ،افًٚيص :صٚرب اخلّر :افزاين :ؾ يَٚل :إن ظْده ذا ادَدار؟

ٓ ،فٔس ظْده اإليامن ادىِؼ افذي بف يزيد إيامٕف ذه افزيٚدة افًئّ ،ٜفُـ ذا افًٚيص أفٔس مٗمًًْنيٚ؟ بنيذ،
إذا مٚذا ظْده؟ ظْده مىِؼ اإليامن ،م ٚادراد بّىِؼ اإليامن؟ أصؾ اإليامن ظْده ،هلذا إذا مٚت صِٔ ٝظِٔنيف،
ور َث َتَف مْف ٕٕف مًِؿ ،ؾٚفًٚيص صٚح ٛافٌُٚحلر مًف مىِنيؼ اإلينيامن أي أصنيؾ اإلينيامن وفنئس ظْنيده
ور ْث ََ ٝ
َّ
اإليامن ادىِؼ أي اإليامن افُٚمؾ.
وؿقفف افٍٚشؼ ادِ ّع ،افٍٚشؼ واوح ،ادِ ّع أي ادًْقب إػ ذه ادِ ٜأم ٜحمّد ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،وهلذا
افهنيالة،
ؿٚل ٓ ُي َُ ؟ٍرون أ ؾ ادِ ٜبّىِؼ ادًٚيص ،أ ؾ افٌَِ ٜؿ ادًنيِّقن فُنيـ يتجٓنيقن إػ افًٌُني ٜذم ّ
وذـر إحٚدي ٞمثؾ ؿقفف ظِٔف ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ «ٓ يزين افزاين حغ يزين و ق مٗمـش أي اإليامن ادىِؼ
أي افُٚمؾ ،فُـ ٓ صؽ ظْده مىِؼ إيامن ،بدفٔؾ ٍٕس احلدي ٓ« ٞيزين افزاين حغ يزينش – ظٔنيً ٚذا بنيٚهلل –
يًْل حغ مزاوف  ٜهلذه افٍٚحن ٓ ٜيُقن ظْده إيامنٕ :ن إيامٕف يرتٍع ،ـام ورد (ارتٍع حتك يُقن ظذ رأشف
ـٚفيِ :ٜؾ٘ذا اؿِع ظٚد) فٍيٚظ ٜوؿذارة افزٕك ،وفق إٔف اشتحي ظيّ ٜاهلل وؿقي إيامٕف فسك افزٕك ـنيام وؿنيع
تٍنيض اخلنيٚتؿ إٓ
فِرجؾ افذي جِس مـ ابْ ٜظّف جمِس افرجؾ مـ امرأتف فٔزين هب :ٚؾِام ؿٚف :ٝاتؼ اهلل وٓ ّ
بحَف :ذـرتف بٚإليامن اهلل ؾَٚم ،وإٓ افزاين ٓ يُّـ أن يزين و ق مًتحي إليامٕف ،يُقن إيامٕف ؿنيد ؽنيٚب –
( )1افٌَرة.178 :
( )2احلجرات.9 :
( )3احلجرات.11 :
( )4إٍٕٚل.2 :
( )5إٍٕٚل.4 :
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ظًٔ ٚذا بٚهلل – بًٌ ٛذه افنٓقة افتل ؽٌِ ٝظِٔف ؾٔزين ،فُـ فق اشتحي اإلينيامن يَنيقم ،ثنيؿ ؿنيٚل ذم ختنيٚم
ـالمف رمحف اهلل ذم افًٚيص ذا َٕقل :ق مٗمـ ٕٚؿص اإليامن أو مٗمـ ب٘يامٕف ؾٚشنيؼ بٌُرتنيف ،ؾنيال يًىنيك
آشؿ ادىِؼ و ق ادٗمـ افُٚمؾ وٓ يًِ ٛمىِؼ آشؿ مع إٔف ينٓد أن ٓ إفنيف إٓ اهلل وأن حمّنيدًً ا رشنيقل
اهلل مهع مزـل حٚج صٚحلؿ مَٔؿ ٕحُٚم اإلشالم فُْف يؼب اخلّر ٓ ،يًِ ٛاإليامن ٕجؾ ـقٕف يؼب
اخلّر ،فُـ ؾ يًىك اإليامن ادىِؼ :ؾَٔٚل :ذا مـ أ ؾ اإليامن افُٚمؾ؟ ٓ ،ؾال يًىك افُٚمؾ وٓ يًِٛ
مىِؼ اشؿ اإليامن.
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ا الاا اواا ا
االصا احاااباا اةاا ااواذااكا ااراافا اضاائاااؾاا افا اما
احا اواااا ا
بااكاا ا
اجا ا
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اجل َام َظ َِ ٜش َال َم ُُ ٜؿ ُِ ِ
قهبِ ْؿ َو َأ ْف ًَِْتِ ِٓ ْؿ َِٕ ْص َح ِ
َنيام
ٚب ُحم َ َّّد اهللَِّ َص َّذ اهللَُّ َظ َِ ْٔف َو َشني َِّ َؿ ـ َ
افًََّْ ٜو ْ َ
َوم ْـ ُأ ُصقل َأ ْ ِؾ ُّ
ِِ
ِ
إل ْخ َقإَِْ ٚا َّف ِذي َـ َشني ٌَ َُقَٕ ٚبِ ْ ِ
قن َر َّبَْ ٚا ْؽ ٍِ ْر َفََْ ٚو ِ ِ
﴿وا َّف ِذي َـ َجُ ٚءوا ِمـ َب ًْ ِد ِ ْؿ َي َُق ُف َ
نيٚإل َيام ِن
َو َص ٍَ ُٓ ُؿ اهللَُّ بِف ِذم َؿ ْقففَ :
دمً ْؾ ِذم ُؿ ُِقبَِِْ ٚؽ ًّال فِ َِّ ِذيـ آمُْقا ربَْ ٚإِٕ ََّؽ رء ٌ ِ
ٔؿ﴾(َ ،)1و َضَ ٚظ ُ ٜافٌَِّْ ؟ل َص َّذ اهللَُّ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ ِذم َؿ ْقفِ ِف:
َ َ َ َّ
َو َٓ َ ْ َ
وف َّرح ٌ
َ ُ
« َٓ ت ًَُ ٌُّقا َأ ْص َح ِٚيبَ :ؾقا َّف ِذي َٕ ٍْ ِز بِ َٔ ِد ِهَ :ف ْق َأ َّن َأ َحدَ ـ ُْؿ َأ ْٕ ٍَ َؼ ِم ْث َؾ ُأ ُح ٍد َذ َ ًٌَ :ٚمَ ٚب َِ َغ ُمدَّ َأ َح ِد ِ ْؿ َو َٓ ٕ َِهٔ ٍَ ُفش.
ِ ِ
افًَّْ َُ ٜو ْ ِ
ٚع ِم ْـ َؾ َوٚحلِِِ ِٓ ْؿ َو َم َراتٌِِ ِٓ ْؿَ ،ؾ ُٔ ٍَ ؟و ُِ َ
َو َي َْ ٌَ ُِ َ
قن َم ْـ َأ ْٕ ٍَ َؼ ِم ْـ َؿ ٌْ ِؾ ا ْف ٍَنيت ِْح
اإل ْ َ
مج ُ
قن َمَ ٚجَ ٚء بِف ا ْفُت ُ
َٚب َو ُّ
قن ادُْ َٓ ِ
ٚج ِري َـ َظ َذ ْإَٕ َْه ِ
احلدَ ْيٌِ َٔ َِ - ٜو َؿٚت ََؾ َظ َذ َم ْـ َأ ْٕ ٍَ َؼ ِم ْـ َب ًْ ِد ِه َو َؿٚت ََؾَ ،و ُي ََد؟ ُم َ
ٚر.
 َو ُ َق ُص ِْ ُح ْ ُِ ٍ
ِ
ٍ
َو ُي ْٗ ِمْ َ
ؼ« :ا ْظ َّ ُِقا َمِ ٚص ْئت ُْؿ َؾ ََدْ َؽ ٍَ ْرت َفُ ُْؿش.
ُقن َأ َّن اهللََّ َت ًَ َٚػ َؿ َٚل َٕ ْ ِؾ َبدْ ر َ -وـَُٕٚقا َث َال َثامحلََ ٜوبِ ْو ًَ ََ ٜظ َ َ
ِ
افنجر ِةش :ـَام َأ ْخز بِ ِف افٌَِّْل ص َّذ اهللَُّ َظ َِٔ ِ
نيف َو َشني َِّ َؿَ ،ب ْ
يض
َوبِ َٖ َّٕ ُف « َٓ َيدْ ُخ ُؾ افْ ََّٚر َأ َحدٌ َبَ ٚي َع َ ْ
ْ
ُّ َ
َ ََ
ُت ََ َ َّ ٝ
نيؾ َف ََنيدْ َر َ

َظْْٓؿ ور ُوقا َظْْف ،وـَُٕٚقا َأ ْـ َثر ِمـ َأ ْف ٍ
ػ َو َأ ْر َب ًِ ِامحل ٍَ.ٜ
َ ْ
ُ َ
ُ ْ ََ
ٚجلْ َِّ ٜدَِـ َص ِٓدَ َفف رشق ُل اهللِ ص َّذ اهللَُّ َظ َِٔ ِف وش َِّؿ :ـَْ ٚفً َؼ ِة ،و َـ َثٚبِ ِ
س ْب ِ
نيـ ِص َنيام ٍ
ْ ٝب ِـ َؿني ْٔ ِ
َو َي ْن َٓدُ َ
س،
َ َ َ
َ
ُ َ ُ ْ
ون بِ ْ َ ْ
ْ َ َ َ
ِ ِ
افه َحَ ٚب ِ.ٜ
َو َؽ ْ ِر ْؿ م َـ َّ
غ َظ ِع ب ِـ َأ ِيب َضٚفِ ٍ ِ
ِِ
ِ
ِ
َو ُي َِ ُّر َ
يض اهللَُّ َظْْ ُف َو َؽ ْ ِر ِهِ :م ْـ َأ َّن َخ ْ َر َ ِذ ِه ْإُ َّم ِٜ
ون بِ َام ت ََقات ََر بِف افَّْ َْ ُؾ َظ ْـ َأم ِر ادُْ ْٗمْ َ ؟ ْ
َ ٛر َ
قن بًِ ْثام ِن ،ويربً َ ِ ِ
يض اهللَُّ َظْ ُْٓ ْؿَ :ـ َام َد َّف َْ ٝظ َِ ْٔ ِف ْأ َث ُٚر.
َب ًْدَ ٌَِٕ ؟ٔ ََٓ ٚأ ُبق َبُ ٍْرُ ،ث َّؿ ُظ َّ ُرَ ،و ُي َث ؟ِ ُث َ ُ َ َ ُ َ ؟ ُ
قن بِ ًَ ؟ع َر َ
 ٝافهحٚب َُ ٜظ َذ َت َْ ِدي ِؿ ُظ ْثام َن ِذم ا ْفًٌٔ ِ ،ٜمع َأ َّن بً َض َأ ِؾ افًْ َِّ ٜـَنيُٕٚقا َؿ ِ
مجً ِ
نيد ْ
اخ َت َِ ٍُنيقا ِذم ُظني ْث َام َن
ْ
َْ َ َ َ َ ْ
َّ َ َ
َوـ ََام َأ ْ َ َ
ُّ
َ
و َظ ِع بًدَ ا ؟ت ٍَ ِ
ٚؿ ِٓ ْؿ َظ َذ َت َْ ِدي ِؿ َأ ِيب َبُ ٍْر َو ُظ َّ َرَ :أ ُّ ُ َام َأ ْؾ َو ُؾ؟ َؾ ََدَّ َم َؿ ْق ٌم ُظ ْث َام َنَ ،و َش َُتُقاَ ،و َر َّب ًُقا بِ ًَ ِ ؟عَ ،و َؿدَّ َم َؿ ْق ٌم
َ ٍّ َ ْ

َظِِ ًَّٔ ،ٚو َؿ ْق ٌم ت ََق َّؿ ٍُقا.
ِ
ِ
نيٖ َف َُ - ٜم ًْ َ
َِ َ ٝذ ِه ادَْ ًْ َ
نيع -
افًْ ََِّ ٜظ َذ َت َْ ِدي ِؿ ُظ ْث َام َنُ ،ث َّؿ َظ ِ ٍّعَ ،وإِ ْن ـَْ ٕٚ
اش َت ََ َّر َأ ْم ُر َأ ْ ِؾ ُّ
َفُ ِـ ْ
نيٖ َف ُُ ٜظني ْث َام َن َو َظ ٍّ
قر َأ ِؾ افًََّْ ،ٜفُِـ ا َّفتِل ي َو َِّ ُؾ ادُْ َخٚفِ ُ ِ
قل ا َّفتِل ي َو َِّ ُؾ ادُْ َخٚفِ ُ ِ
َف ًْٔ ِْ ٝم َـ ْإُ ُص ِ
ٔٓنيَ ٚم ًْ َ
نيٖ َف ُٜ
ِٔٓ ٚظْْدَ ُ ْ
مج ُٓ ِ ْ
ػؾ َ
ُ
َّ
ػؾ َ
ُ
ُّ
َ
ِْ
اخلَِِٔ ٍَ ََ ٜب ًْدَ رش ِ
ُقن بِ َٖ َّن ْ
اخل َال َؾ َِ ،ٜو َذفِ َؽ بِ َٖ َّهنُ ْؿ ُي ْٗ ِمْ َ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللَُّ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ :أ ُبق َبُ ٍْرُ ،ث َّؿ ُظ َّ ُرُ ،ثني َّؿ ُظني ْث َام ُن،
َ ُ
ِ
مح ِ
ٚر َأ ْ ِِ ِف.
ُث َّؿ َظ ِ ٌّعَ ،و َم ْـ َض ًَ َـ ِذم ِخ َال َؾ َِ ٜأ َح ٍد ِم ْـ َ ُٗ َٓء ْإَحلِ َّّ َِ :ٜؾ ُٓ َق َأ َو ُّؾ ِم ْـ ِ َ
...........................................
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تُِؿ رمحف اهلل تًٚػ ظـ افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ افذيـ هلؿ ادََِّّْ ٜبًد اهلل ثؿ رشقفف ّ
صذ اهلل ظِٔف وشني ِّؿ
ظذ إُ َّم ٜإػ ؿٔٚم افًٚظ ،ٜؾام ش ٌَّح ُم ًَ ؟ٌح وٓ َِّؾ ُمِٓؾ وٓ ؿرأ افَرآن ؿٚرئ وٓ ّ
صذ وٓ صنيٚم وٓ حنيٟ
إٓ ٕن افهنينيحٚب ٜريض اهلل ظنينيْٓؿ َِٕنينيقا إفٔنينيف دينينيـ اهلل ،و ٔنينيٖ ؿ اهلل تًنينيٚػ فنينيذفؽ ريض اهلل تًنينيٚػ ظنينيْٓؿ
وأرو ٚؿ ،وؾٔٓؿ و ؿ أشًد افْٚس بَقفف تًٚػ ﴿ ُـْْ ُت ُْؿ َخ ْ َر ُأ َّم ٍُ ٜأ ْخ ِر َج ْ ٝفَِِّْ ِ
َّٚس﴾(.)1
تًنيرض
أمر ممٚيزة ظئّني ٜجنيدًً ا ؽنير ؿٚبنيؾ فِّدا ْني ٜوافتالظني ،ٛؾّنيـ َّ
َأ ْم ُر افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ ُ
ًنيرض
افًََّّْ ٜـٚؾر خٚرج مـ ادِني ،ٜبٚإلمجنيٚع ،إذا ت َّ
فِهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ بٚدً ٌّ ٜبٚجلِّ ٜؾٕ٘ف ب٘مجٚع أ ؾ ُّ
تُنيذي ٛاهلل تًنيٚػ،
جلّٔع افهحٚب ،ٜـام ذـر صٔخ اإلشالم رمحف اهلل تًٚػ ذم ـتٚبف افهٚرمٕ ،ن مَت ٙذا
ُ
تًريػ افهحٚيب ٕن ذا ممٚ
ُ
ترى ظْٓؿ اهلل وأثْك ظِٔٓؿ وزـك ؿِقهبؿ ،مـ ادٓؿ أن ُيًرف و ُيوٌط
افذي ّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ مٗمًًْٚ
أثٚر حقفف ٗٓء ادجرمقن مجِ ٜمـ افزوبً ٜوافُالم ،افهحٚيب ق مـ فَل افَّْ ّ
بف ومٚت ظذ ذفؽ ،ذا ق افهحٚيب ،وفق ـٚن افَِٚء أدٕك فَٚء ،وفقـٚن رآه خيىّ ٛ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ثؿ
ص افهحٚب ٜريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ هبذه ادزي ٜمع أن افهحٌ ٜظٚدة تىِؼ ظنيذ
مل يره بًد ذفؽ ،ؾ٘ن ؿٔؾ :مل ُخ َّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،وؿد ثٌ ٝظْف ّ
ادالزمٜ؟ ُيَٚل :افًٌ ٛظيّ ٜادهحقب ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ إٔف ؿٚل ـام
ِ
وافًنيالم،
 ٛأمتل يل ؿقم ُيٌقن أن يروين بٖ ِٓؿ وأمقاهلؿش جمرد رؤي ٚفنيف ظِٔنيف ّ
ذم مًِؿ« :م ْـ َأ َح ؟
افهنيالة ّ
ٗٓء مـ أح ٛإُ َّم ٜافذيـ ُيٌقن ً
ٌَّنيل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف
ؾًال رشقل اهلل أن افقاحد منيْٓؿ يتّْنيك أن ينيرى افَّْ ّ
وش ِّؿ رؤي ٚؾَط يراه ُذا صِقات اهلل وشالمف ظِٔف وفق ِؽ أ ِف وخن مٚفف ،رؤي ٜحمّد ّ
صذ اهلل ظِٔنيف
وش ِّؿ فٔس رؤي ٜأي أحد ،ؾِٓذا اجلِٓ ٜافذيـ مل يٍَٓقا ذه ادًنيٖف ٜؿنيٚفقا :إٔنيتؿ أن ُت ًَ ؟ي ُّنيقن منيـ صنيٖن
افهحٚب ،ٜجمرد رجؾ رأى رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ خيى !ٛتَقفقن :إٕف صحٚيب وإٕف ظدل! ًٕؿٕ ،ن
ِ
ٌَّل ّ
ٌَّل ّ
نيروه
اهلل تًٚػ اختٚره
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،وؿد ٚجر إٔٚس فَِّْ ّ
اختٔٚرا فرى افَّْ ّ
ً
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ف َ َ
وافًالم ،تقذم ؿٌؾ أن يروه ،هلذا ؿٚل ابـ مًًقد ريض اهلل ظْف ذم أصحٚب
ؾِؿ يًًدوا برؤيتف ظِٔف ّ
افهالة ّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ :ؿقم اختٚر ؿ اهلل فهحٌتف ،ؾٓؿ خمتٚرون مل يُقٕنيقا ظٌ ًىني ،ٚذم تِنيؽ افٍنيسة جنيٚء
افَّْ ّ
اختٔٚرا بال أدٕك صؽ ،ؾٚفهحٌ ٜذا ق مًْ ٚنيٚ
صخص اشّف أبقبُر وآخر اشّف ظّر! اختٚر ؿ اهلل تًٚػ
ً
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ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أدٕك فَٚء مٗمًًْ ٚبف ومٚت ظذ ذا ،أم ٚفق ارتد ؾٓق ـٚؾر ،وهلنيذا
احلََٔل :مـ فَل اف َّْ َّ
افهحٚب ٜفٔس ؾٔٓؿ ـٚؾر ريض اهلل ظْٓؿٕ ،ن افُٚؾر خرج مـ افهحٌ ٜومـ اإلشالم.
شالم ٜافَِقب مـ احلًد وافٌؾ ،وشالم ٜإفًْ ٜمـ إفٍٚظ افٌذيئ ٜوافً ٛوافنتؿ ،و ذا افذي أمر
﴿وا َّف ِذي َـ َجُ ٚءوا ِم ْـ َب ًْ ِد ِ ْؿ َي َُق ُف َ
قن
اهلل تًٚػ بف ذم سيح افَرآن بًد أن ذـر ادٓٚجريـ وذـر إٕهٚر ؿٚلَ :
إل ْخ َقإََِْ ٚا َّف ِذي َـ َش ٌَ َُق ََٕ ٚبِ ْ ِ
َر َّبََْ ٚا ْؽ ٍِ ْر َفَََْ ٚو ِ ِ
ٚإل َيام ِن﴾( ،)1وثٌ ٝذا احلدي ٞافًئؿ ذم افهحٔحغ ؿقفف ّ
صذ اهلل
ظِٔف وش ِّؿ «ٓ تًٌقا أصحٚيب :ؾق افذي ٍٕز بٔده فق أن أحدـؿ إٍٔؼ مثؾ أحد ذ ًٌ :ٚمني ٚبِنيغ ُمنيدََّّ أحنيد ؿ
وٓ ٕهٍٔفش افهٚع أربً ٜأمداد ،يًْل ربع افهٚع وٕهٔػ افربع يًْل ٕهػ افربع ،فق أن أحدًً ا ممـ أتك بًد
افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ إٍٔؼ مثؾ أحد ذ ًٌ - ٚذا ٓ يُٚد ُيتهقر  -أحد جٌؾ ـٌر جدًً ا ،فق إٔف إٍٔؼ ذ ًٌنيٚ
ً
أصنيال ،ريض اهلل تًنيٚػ ظنيْٓؿ وأروني ٚؿ،
مثؾ أحد ٓ يَٚل :يُقن مثؾ افْهٔػ أو ادنيد ٓ ،واهلل ٓ يٌٌِنيف
﴿وا َّف ِذي َـ َجُ ٚءوا ِم ْـ َب ًْ ِد ِ ْؿ َي َُق ُف َ
قن َر َّبََْ ٚا ْؽ ٍِ ْنير
وذفؽ أن ادتَدمغ هلؿ افٍوؾ ـام ؿٚل تًٚػ ذم دظٚء ادق ّؾَغ َ
إل ْخقإََِْ ٚا َّف ِذيـ شٌ َُق ََٕ ٚبِ ْ ِ ِ
ِ
بٚفهالة ،شٌَقٕ ٚبٚفًٌٚدة،
ٚإل َيامن﴾( )2شٌَقٕ ٚبٚإليامن ،شٌَقٕ ٚبٚخلر ،شٌَقّٕ ٚ
َ َ َ
َفَََْ ٚو ِ َ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ـنيام
ذؾٓؿ اهلل بٖن يُقٕقا مع افَّْ ّ
شٌَقٕ ٚبَراءة افَرآن ،شٌَقٕ ٚبٚجلٓٚد ذم شٌٔؾ اهللّ ،
ِ
وافًالم ،مـ أتك ممـ بًده ّ
صذ اهلل ظِٔف وشني ِّؿ
﴿وا َّفذي َـ آ َمُُْقا َم ًَ ُف﴾( ،)3ؾٓؿ مًف ظِٔف ّ
ؿٚل تًٚػَ :
افهالة ّ
﴿وا َّف ِذي َـ َجُ ٚءوا ِم ْـ َب ًْ ِد ِ ْؿ﴾ َؾ ْر ٌق بغ مـ يَقل (مًنيف) وبنيغ
مل يُقٕقا مًف وإٕام جٚءوا بًده ـام ؿٚل تًٚػَ :
اختٔٚرا ريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ وأرو ٚؿ.
مـ يَقل (مـ بًده) ،ؾٚختٚر ؿ اهلل
ً
افًََّّْ ٜوم ٚذم اإلمجٚع ،و ذه ـام ؿِْني ٚمهنيٚدر افتَِنيل ،منيـ
افًََّّْ ٜم ٚجٚء بٚفَرآن وم ٚذم ُّ
يٌَِقن أي أ ؾ ُّ
ؾوٚحلِٓؿ ريض اهلل ظْٓؿ وادرات ٛافًئّ ٜافتل جٚءت ؾٔٓؿ :مـ ذفؽ م ٚيتًِنيؼ بٍونئِ ٜادٓنيٚجريـ ؾٓنيؿ
أؾوؾ مـ إٕهٚر ،م ٚيتًِؼ بٍؤِ ٜافًؼة ريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ وأرو ٚؿ و ؿ أؾوؾ افهحٚب ،ٜوأؾوؾ
ظع ،ذا افهحٔح افذي ظِٔف ادحََقن مـ أ ؾ افًِؿ،
افهحٚب ٜظذ اإلضالق أبق بُر ثؿ ظّر ثؿ ظثامن ثؿ ّ
ظع ثؿ ظثامن ريض اهلل ظْٓؿ
وؿٚل بًض أ ؾ ُّ
افًََّّْ ٜإن افهحٚب ٜترتٌٔٓؿ ظذ افْحق أيت أبق بُر ثؿ ظّر ثؿ ّ
( )1احلؼ.11 :
( )2احلؼ.11 :
( )3افتقب.88 :ٜ
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مجٔ ًً ،ٚوافهقاب افذي ٓ إصُٚل ؾٔف ق ذا و ق افَقل افهحٔح وافَقل افًٚبؼ مٓجقر ،وافًٌ ٛذم إٔنيف
افًني َّتَّ ٜاختنيٚر
مٓجقر أن افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ دَُّ ٚض ًِني َـ
ظّنير ريض اهلل ظْنيف وجًنيؾ إمنير صنيقرى ذم ؟
ُ
ظع دَ ٚاختٚروه ،أمر آخر ثٌ ٝذم افٌخنيٚري ظنيـ
ظع ،ؾِقٓ إٔف أؾوؾ مـ ّ
افهحٚب ٜمـ بغ افًت ٜظثامن ظذ ّ
ابـ ظّر ريض اهلل ظْف إٔف يَقل( :ـَْٕ ٚقل ظذ ظٓد رشقل اهلل ّ
ٌَّل
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ :أؾوؾ أصحٚب افَّْ ّ
َ
رشنيقل اهلل ّ
ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ ؾنيال يُْنيره)،
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أبق بُر ثؿ ظّر ثؿ ظثامن :ؾ َٔ ٌْ ُِ ُغ ذفؽ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ فق أتٚه مُْر مثؾ ذه افتٍؤالت ظذ ؽر افهقاب ُٕٕره ،ؾال صؽ أن ظنيثامن
وافَّْ ّ
أيو ٚأصحٚب افننيجرة افنيذيـ بنيٚيًقا
ظع ريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ وأرو ٚؿ أمجًغ ،مـ ؾوٚحلِٓؿ ً
ُمَدََّّ م ظذ ّ
ِ
افن َج َر ِة﴾( ،)1وؿٚل ّ
ُت ََّ ٝ
صذ
غ إِ ْذ ُي ٌَٚيِ ًُق َٕ ََؽ َ ْ
يض اهللَُّ َظ ِـ ادُْ ْٗ ِمِْ َ
بًٔ ٜافروقان وؿٚل اهلل تًٚػ ؾٔٓؿَ ﴿ :ف ََدْْ َر َ
ٌَّنيل
افْٚر أحدٌٌ ممـ بٚيع ُت ٝافنجرةشً ،
افًََّّْ ٜينٓدون دـ صنيٓد فنيف افَّْ ّ
أيو ٚأ ؾ ُّ
اهلل ظِٔف وش ِّؿ ٓ« :يدخؾ َ
ّ
ٌَّل
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ :ينٓدون دـ صٓد فف بٚجلْ ،ٜشقاء افًؼة أو ؽر ؿ ـخدع ٜوؾٚضّ ٜوزوجٚت افَّْ ّ
ٌَّل ّ
ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ؿى ًً ٚذم اجلْنيٜ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ٓ صؽ أهنـ ذم اجلْٕ ٜن افزوج ٜمع زوجٓ ٚوافَّْ ّ
وافًالم.
ظِٔف ّ
افهالة ّ
أن مًٖف ٜافتٍؤؾ بٖن يٍوؾ أحدٌٌ ظِ ًّٔ ٚظذ ظثامن ذه مًٖف ٜؿٚلُ ٓ :يوِؾ هبني ٓ ،ٚيَنيٚل إٕنيف ونيؾ،
ظع ثنيؿ ظنيثامن:
فُـ افتل ُيوِؾ هب :ٚفق إٔف ضًـ ذم خالؾ ٜأحد مْٓؿ ،ؾِق ؿٚل :افستٔ ٛأبق بُر ثؿ ظّر ثؿ ّ
فًع ثنيؿ ظنيثامن! يونيِؾٕ ،ن تنيرتٌٔٓؿ
يَقل ٓ :يوِؾ ،فُـ فق ؿٚل :اخلالؾ ٜـٚن يٌٌْل بًد ظّر أن تُقن ّ
ريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ بٚفٍوؾ ظذ افهحٔح ـستٌٔٓؿ بٚخلالؾ ،ٜفُـ فق َؿدََّّ م ظِ ًّٔ ٚظذ ظثامن ٓ يوِؾ ،فُنيـ
فق ؿٚل ذم خالؾ ٜأي مْٓؿ إٔف ٓ يًتحَٓ :ٚؾٕ٘ف يوِؾ وهلذا ؿٚل :إٕف مـ ضًـ ذم خالؾ ٜأي مْٓؿ ؾٕ٘ف أونيؾ
داحلام إػ افٌالدة وؿِ ٜافٍٓؿ.
مـ محٚر أ ِف ،يًْل يًْ ٛاحلامر ً

( )1افٍتح.18 :
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اااابا اوا ا
ماـا اازالاةا ااأااها الااا ال ا
االساـا ااةاا ااواا ا
اْلااَماعا ااةا
اااباقاتااالـا ا
ا
ياااعاـا اادا ااأاا اها الاااا ا
ا
قل اهللَِّ ص َّذ اهللَُّ َظ َِٔ ِف وش َِّؿ ،ويتَق َّفقهنؿ ،و َُي ٍَ ُي َ ِ
ِ
ٔٓؿ َو ِص َّٔ َ ٜرش ِ
 ٝرش ِ
َو ُُيِ ٌُّ َ
قل اهللَِّ َص َّذ ا َُّ
هلل
َ
ْ َ َ َ ََ َ ْ َُْ َ ْ
َ ُ
قن ؾ ِ ْ
قن َأ ْ َؾ َب ْٔ َ ُ
َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ :ح ْٔ َُ ٞؿ َٚل َي ْق َم َؽ ِد ِير ُخ ٍّؿُ « :أ َذـ ُ؟رـ ُُؿ اهللََّ ِذم َأ ْ ِؾ َب ْٔتِلش.

ش َع ٍُنيق بِْنيل ِ
ِ
و َؿ َٚل َأي ًو ٚص َّذ اهللَُّ َظ َِٔ ِف وش َِّؿ فِ ًٌِْ ِ ِ
ٚصني ٍؿَ :ؾ ََ َ
نيٚل
َ
ٚس َظ ؟ّفَ :و َؿدْ َصَُ ٚإِ َف ْٔف َأ َّن َب ًْ َض ُؿ َر ْي ٍ ْ َ
ْ َ َ َ َ َّ
َ
ْ
َ
َص َّذ اهللَُّ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ « :و َا َّف ِذي َٕ ٍْ ِز بِ َٔ ِد ِهُ َٓ :ي ْٗ ِمْ َ
ُقن َحتَّك ُُيِ ٌُّقـ ُْؿ هللَِّ َوفِ ََ َرا َبتِلشَ ،و َؿ َٚل َص َّذ اهللَُّ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ:
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اصني َى ٍَك ِمني ْـ
اص َى ٍَك م ْـ ـَُْ َٜ َٕ ٚؿ َر ْي ًنَ ،ٚو ْ
اص َى ٍَك م ْـ َبْل إِ ْش َامظ َٔؾ ـََْ ،َٜ َٕ ٚو ْ
اص َى ٍَك َبْل إِ ْش َامظ َٔؾَ ،و ْ
«إِ َّن اهللََّ ْ
ٚين ِمـ بِْل ِ
ِ
ُؿري ٍ ِ
ٚص ٍؿش.
اص َى ٍَ ِ ْ َ َ
ش َبْل َ ٚص ٍؿَ ،و ْ
َْ
ِ
قل اهللَِّ ص َّذ اهللَُّ َظ َِٔ ِف وش َِّؿ ُأمٓ ِ
اج رش ِ
ُنيق َن بِ َ
اجني ُف بِ ْ
نيِ ٔٚخ َر ِة،
نيٗ ِمِْ َ
نيٚت ادُْ ْ
نيٖ َّهنُ َّـ َأ ْز َو ُ
غَ ،و ُي ْٗمْ ْ
ْ َ َ َ َّ َ
َ
َو َيت ََق َّف ْق َن َأ ْز َو َ َ ُ
ِ
ِ
ٚودَ ُه َظ َذ َأ ْم ِر ِهَ ،وـ َ
َنيٚن َهلَنيِ ٚمْْني ُف ادَْْ ِْز َفني ُٜ
يض اهللُ َظْ َُْٓ ٚأ َّم َأ ْـ َث ِر َأ ْو َٓ ِد ِهَ ،و َأ َّو َل َم ْـ آ َم َـ بِ ِف َو َظ َ
ُخ ُه ً
قصَ ٚخد َ
ع ََ ٜر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٔٓ ٚافٌَِّْ ُّل َص َّذ اهللَُّ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ « :ؾ ْو ُؾ َظٚحلِ َن ََ ٜظ َ
نيذ
يض اهللُ َظْ َْٓ ٚا َّفتل َؿ َٚل ؾ َ
افهد؟ ي ََ َ ٜبِْ َْ ٝ؟
ا ْف ًَِ َّٔ َُ ،ٜو ؟
افهد؟ يؼ َر َ
افْ؟ً ِ
ٚء َـ ٍَ ْو ِؾ اف َّث ِر ِ
يد َظ َذ َشٚحلِ ِر اف َّى ًَِ ٚمش.
َ
ِ
ون ِمـ َض ِري ََ ِ ٜافرواؾِ ِ ِ
قن افهحٚب َ ٜويًٌقهنؿ ،و َض ِري ََ ِ ٜافَّْق ِ
اص ِ
نيٗ ُذ َ
ون
ني ٛا َّفني ِذي َـ ُي ْ
َ
ض ا َّفذي َـ ُي ٌٌْ ُو َ َّ َ َ َ َ ُ ُّ َ ُ ْ َ
َّ َ
َز ُؤ َ ْ
َو َيت َ َّ
َأ َؾ ا ْفٌٔ ِ
 ،ٝبِ ََ ْق ٍل َأ ْو َظ َّ ٍؾ.
ْ َْ
ٚو ِؿِ :مْْٓ :ٚمني ٚنيق ـ ِ
ِ ِ
غ اف َّه َحَ ٚب َِ ،ٜو َي َُق ُف َ
َو ُي ّْ ًُِ َ
َنيذ ٌب،
ُقن َظ َّام َص َج َر َب ْ َ
قن :إِ َّن َ ذه ْأ َث َٚر ادَْ ْر ِو َّي َِ ٜذم َم ًَ ِ ْ َ َ ُ َ
ِ ِ
و ِمْْٓ ٚمَ ٚؿدْ ِزيدَ ؾِ ِٔف وٕ َُِص ،و ُؽر َظـ وج ِٓ ِف ،وافه ِح ِ
ون ُم ِهٔ ٌُ َ
ون ،إِ َّمُ ٚجمْت َِٓدُ َ
ور َ
قنَ ،وإِ َّمٚ
َ َّ ُ
َ َ َ ؟َ ْ َ ْ
ٔح مْْ ُف ُ ْؿ ؾٔف َم ًْ ُذ ُ
َ َ َ
ون ُخمْىِ ُئ َ
ُجمْت َِٓدُ َ
قن.

ِ ِ
ِ ٍ ِ
يض اهللُ َظْ ُْٓؿ َم ًْ ُهق ٌم َظ ْـ َـ ٌَٚحلِ ِر ْ ِ
َو ُ ْؿ َم َع َذفِ َؽ َٓ َي ًْت ََِدُ َ
اإل ْث ِؿ َو َص ٌَٚحلِ ِر ِه،
ون َأ َّن ـ َُّؾ َواحد م َـ َّ
افه َحَ ٚبَ ٜر َ
اجلّ َِ َِ ،ٜو َهلؿ ِم َـ افً َقابِ ِؼ َوا ْف ٍَ َوٚحلِ ِؾ منيُ ٚي ِ
قز َظ َِ ْٔ ِٓ ُؿ ُّ
نيَ ٛم ٌْ ٍِ َنير َة َمنيَ ٚي ْهنيدُ ُر ِمنيْ ُْٓ ْؿ إِ ْن
ع ُ
قج ُ
افذٕ ُ
 َب ْؾ َ َُ
َّ
ُْ
ُقب ِذم ْ ُ ْ
َٚت ا َّفتِل َمتحنيق افًنئ َئ ِ
احلًْ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٚت َمنيٚ
َّ ؟
ْ ُ
افً ؟ٔ َئٚت َمُ َٓ ٚي ٌْ ٍَ ُر َد ْـ َب ًْدَ ُ ْؿَّ َٕ ،ن َهل ُ ْؿ م َـ ْ َ َ
َصدَ َرَ ،حتَّك إِ َّٕ ُف ُي ٌْ ٍَ ُر َهل ُ ْؿ م َـ َّ

َف ْٔ َس دَِ ْـ َب ًْدَ ُ ْؿ.

ون ،و َأ َّن ادُْدَّ ِمـ َأحني ِد ِ ؿ إِ َذا تَهنيدَّ َق بِ ِ
قل اهللَِّ ص َّذ اهللَُّ َظ َِٔ ِف وش َِّؿ َأهنؿ َخر ا ْف َُر ِ
َو َؿدْ َث ٌَ َ ٝبِ ََ ْق ِل رش ِ
نيف :
َ
ْ َ
َ
َ
ْ
ْ َ َ َ َّ ُ ْ ْ ُ ُ
َ ُ
ِ
ِ ِ
َْ :ٛؾ َُٔ ُ
َٚن َأ ْؾ َو َؾ ِم ْـ َج ٌَ ِؾ ُأ ُح ٍد َذ َ ًٌِ ٚمم َّ ْـ َب ًْدَ ُ ْؿُ ،ث َّؿ إِ َذا ـ َ
ـ َ
َٚب ِمْْ ُف َأ ْو َأتَك
ُقن َؿدْ ت َ
َٚن َؿدْ َصدَ َر م ْـ َأ َحد ْؿ َذٕ ٌ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِِ
ِ
ِ
نيؼ افْ ِ
َّنيٚس
نيؿ َأ َح ُّ
بِ َح ًََْٚت َمت ْ ُحق ُهَ ،أ ْو ُؽٍ َر َف ُف بِ ٍَ ْو ِؾ َشٚبِ ََتفَ ،أ ْو بِ َن ٍََ ٚظُ ٜحم َ َّّد َص َّذ اهللَُّ َظ َِ ْٔف َو َشني َِّ َؿ ا َّفنيذي َـ ُ ْ
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ِ
ػ بِ ُْٕٚم ِ ِ
ِ
ِِ
افذٕ ِ
َٚن َ َذا ِذم ُّ
ُع بِ ٌَ َال ٍء ِذم افدُّ ْٕ َُٔ ٚـ ؟ٍ َر بِ ِف َظْْ ُفَ ،ؾِ٘ َذا ـ َ
ٔٓٚ
ُقب ادُْ َح ََّ ََ َِ :ٜؾ َُ ْٔ َ
قر ا َّفتل ـَُٕٚقا ؾ َ
ُ
بِ َن ٍََ ٚظتفَ ،أ ْو ا ْبت َ
ان ،وإِ ْن َأ ْخ َى ُٖواَ :ؾ َِٓؿ َأجر و ِ
ِ
ِ
احدٌ َ ،و ْ
قر.
ُ ْ ٌْ َ
ُجمْت َِٓدي َـ إِ ْن َأ َصُ ٚبقاَ :ؾ َِ ُٓ ْؿ َأ ْج َر َ
اخلَ َى ُٖ َم ٌْ ٍُ ٌ
َْ ٛؾ َوٚحلِ ِؾ ا ْف ََق ِم و َحم َ ِ
ٚشِْ ِٓ ْؿ ِم ْـ ْ ِ
ُث َّؿ إِ َّن ا ْف ََدْ َر ا َّف ِذي ُيُْْ َُر ِم ْـ ؾِ ًْ ِؾ َب ًْ ِو ِٓ ْؿ َؿِِ ٌٔؾ ٕ َْز ٌر َم ٌْ ٍُ ْق ٌر ِذم َجْ ِ
ينيام ِن
ْ َ
اإل َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اهلجر ِة ،وافْ ِ
ِِ ِ
بِ َٚهللَِّ َو َر ُشقفِ ِفَ ،و ِْ ِ ِ
نير ِة
ُّكةَ ،وا ْفً ِْ ِؿ افَّْٚؾعَِ ،وا ْف ًَ َّ ِؾ َّ
افهنيٚف ِحَ ،و َمني ْـ َٕ َي َنير ذم ش َ
اجل َٓٚد ذم َشٌِِٔفَ ،و ْ ْ َ َ ْ َ
اخل ِْ ِؼ بً ْإٌَِْٕٔ ِ
ٚء َٓ ،ـ َ
َٚن َو َٓ
ا ْف ََ ْق ِم بِ ًِ ِْ ٍؿ َو َب ِه َر ٍةَ ،و َمَ ٚم َّـ اهللَُّ بِ ِف َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ بِ ِف ِم َـ ا ْف ٍَ َوٚحلِ ِؾَ :ظِِ َؿ َي ًََِْٔ ٚأ َّهنُ ْؿ َخ ْ ُر ْ َ َ ْ دَ
َ
ُقن ِم ْث ُِٓؿ ،و َأهنؿ افه ٍْق ِة ِمـ ُؿر ِ
ون َ ِذ ِه ْإُ َّم ِ ،ٜا َّفتِل ِ َل َخ ْ ُر ْإُ َم ِؿ َو َأـ َْر ُم ََٓ ٚظ َذ اهللَِّ.
َيُ ُ ُ ْ َ َّ ُ ْ َّ َ ْ ُ
...........................................
ٌَّل ّ
وافًنيالم
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،وآل بٔتف ؿ ؿرابتف ظِٔنيف ّ
افهنيالة ّ
ذـر بًد ذفؽ م ٚيتًِؼ بآل بٔ ٝافَّْ ّ
ـآل جًٍر وآل ظع وآل افًٌٚس ريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ وأرو ٚؿ ،وٓ صنيؽ وٓ ريني ٛأن ممني ٚينيدخؾ ذم آل
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ زوجُ ٚتُف بْص افَرآن ،ؾ٘ن أيني ٜافتنيل ؿنيٚل اهلل تًنيٚػ ؾٔٓني﴿ :ٚإِ َّٕ ََّنيام ُي ِرينيدُُ اهللَُّ
بٔ ٝافَّْ ّ
ِ
ِ ِ
ٌَّنيل ّ
صنيذ اهلل
ف ُٔ ْذ َ
افر ْج َس َأ ْ َؾ ا ْف ٌَ ْٔ ،)1(﴾ٝجٚءت ذم شٔٚؿٓ ٚوشٌٚؿٓ ٚـِٓ ٚمتًَِني ٜبزوجنيٚت افَّْ ّ
َ ٛظْْ ُُ ُُؿ ؟
ظِٔف وش ِّؿ بدءا مـ ؿقفف ﴿ َيَ ٚأ  ٚافٌََِّّْل ُؿ ْؾ َِٕ ْز َو ِ
﴿وا ْذ ُـ ُْر َن َمُ ٚي ْت َْذ ِذم ُب ُٔنيقتِ ُُ َّـ ِمني ْـ
اج َؽ﴾( )2إػ ؿقفف تًٚػ َ
ُّ
ً
ُّ َ
ِ
ِ
احل ُّْْ ِ ،)3(﴾ٜذم أثْٚء نيذه أينيٚت ؿنيٚل تًنيٚػ﴿ :إِ ََّّٕنيام ي ِرينيدُُ اهللَُّ فِٔ ْ ِ
افنير ْج َس َأ ْ َ
نيؾ
نيذ َ
ُ
َ ُ
َ ٛظنيْْ ُُ ُُؿ ؟
آ َيٚت اهللَِّ َو ْ َ
ا ْفٌٔ ِ
 ، )4(﴾ٝؾال صؽ أن زوج ٜادرء مـ أ ؾ بٔتف ،وهلذا ؿٚل اهلل تًٚػ فزوج ٜابنيرا ٔؿ ومل يُنيـ إٓ إبنيرا ٔؿ
َْ
نيذا َب ًْ ِنيع َصني ْٔ ًخ ٚإِ َّن َ َ
قز َو َ َ
قني ٌء
ٚو ْي َِ َتَك َأ َأفِدُُ َو َأ َََٕ ٚظ ُج ٌ
ؼت ب٘شحٚق ؿٚفَ ﴿ :ٝؿَ ٚف َْ ٝي َ
نيذا َف َ ْ
وزوجف شٚرة دُ ٚب ؟ َ
نيؾ ا ْفٌٔ ِ
نيَ )6(﴾ٝم ِ
نيـ
مح ُ
﴿ر ْ َ
ني ٝاهللَِّ َو َب َر َـَُ ٚتُني ُف َظ َِني ْٔ ُُ ُْؿ َأ ْ َ َ ْ
َظ ِج ٌ
ٔ )5(﴾ٛمٚذا ؿٚف ٝادالحلُني ٜذم أثْنيٚء ـالمٓنيؿ؟ َ
ادقجقد؟ إبرا ٔؿ وزوجف ،ؾٓؿ أ ؾ افٌٔ ،ٝؾال صؽ أن أمٓٚت ادٗمْغ ريض اهلل تًٚػ ظنيْٓؿ داخنيالت ذم
شٔ ٛل افٌٔ ٓ ٝصؽ ؾٔفٕ ،ن آل افٌٔ ٝأصْٚف ،مْٓؿ آل ظع ،مْٓؿ آل
ش ٛأمٓٚت ادٗمْغ ٌّ
ذا ،وهلذا ُّ
ٌَّنيل ّ
ٌَّل ّ
صنيذ
افًَََّّْ ٜآل بٔ ٝافَّْ ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،ؾٔح ٛأ ُؾ ُّ
افًٌٚس ،مْٓؿ آل جًٍر ،ومْٓؿ زوجٚت افَّْ ّ
( )1إحزاب.33 :
( )2إحزاب.28 :
( )3إحزاب.34 :
( )4إحزاب.33 :
( )5قد.72 :
( )6قد.73 :
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اهلل ظِٔف وش ِّؿ ٕن َم ْـ أح ٛرشقل اهلل ّ
أح ٛأصحٚبف
أح ٛأ َؾ بٔتف ،ـام أن مـ أحٌف َّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ َّ
وافًالم ؾِنيام جنيٚء أظنيرايب
ريض اهلل ظْٓؿ ،بؾ ـٚن افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ ُيٌقن حتك ٕٚؿتف ظِٔف ّ
افهالة ّ
ظذ ؿًقد :ؾًٌؼ افَهقاء اصتد ذفؽ ظذ افهحٚب ،ٜؾٚدٗمـ ُي ٛرشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ وُي ٛـؾ
افهنيالة
م ٚحقفف مـ مقافٔف ومـ آل بٔتف ومـ أصحٚبف ريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ وأرو ٚؿٕ ،ن حمٌتنيف فنيف ظِٔنيف ّ
وافًالم تَتيض حمٌ ََّ ٜ
ـؾ م ٚحقفف  -مـ أ ؾ اإليامن ضٌ ًً - ٚمـ أصحٚبف ،مـ أ نيؾ بٔتنيف ،منيـ مقافٔنيف ظِٔنيف
ّ
وافًالم ،ؾ٘ن مقػ افَقم مْٓؿ ،ويرظقن وصٔ ٜرشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ فَقفنيف «أذـنيرـؿ اهلل
ّ
افهالة ّ
ٌَّل ّ
أمر أ ؾ افٌٔ ،ٝوهلنيذا ؿنيٚل أبنيق بُنير ريض اهلل
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ َأ َم َر إُ َّم ٜأن َت َْرظك َ
ذم أ ؾ بٔتلش ؾٚفَّْ ّ
صذ اهلل ظِٔف وشني ِّؿ أحني ٛإيل أن ِ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ذم ِ
أص َ
آل بٔتف ،واهلل فَراب ٌ ٜحمّد ّ
ظْف :ارؿٌقا حمّد ّ
نيؾ
ُّ َّ
مـ ؿرابتل ،رواه افٌخٚري ،أم ٚاحلدي ٞافذي ذـره افًٌٚس أن بًض ؿريش ـٚن جق بْل ٚصؿ ؾٚفي ٚر أن
وافًنيالم «إن اهلل
احلدي ٞذا ٓ يثٌٕ ٝن ذم شْده يزيد بـ أيب زيٚد ،ثؿ احلدي ٞافثٚف ٞؿقفف ظِٔف ّ
افهنيالة ّ
اصىٍك بْل إشامظٔؾ ،واصىٍك مـ بْل إشامظٔؾ ـْٕٚنيٜش بْنيق إشنيامظٔؾ مهنيىٍقن وهلنيؿ مزيني ،ٜاهلل تًنيٚػ
ِ
ِ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ يًْل جنيده
اصىٍك مـ بْل إشامظٔؾ ـَْ ،ٜٕٚم ْـ ـْ ٜٕٚذا؟ ق إب افرابع ظؼ فَِّْ ّ
ٌَّل ّ
افرابع ظؼ ،واصىٍك مـ ـًْ ٜٕٚ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ و نيق ؾِٓنير
ؿرين ،ٚؿريش ق إب احلٚدي ظؼ فَِّْ ّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ و ق افََّّْي بـ ـْٕٚني ،ٜواصنيىٍك منيـ
بـ مٚفؽ ،وؿٔؾ :بؾ ق إب افثٚف ٞظؼ فَِّْ ّ
ؿريش بْل ٚصؿ ،واصىٍك مـ بْل ٚصؿ رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،ؾٓق خٔٚر مـ خٔنيٚر منيـ خٔنيٚر
وافًالم وظذ آفف وصحٌف.
ظِٔف ّ
افهالة ّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أمٓٚت ادٗمْغ ،و نيذا آشنيؿ ظينئؿ جنيدًً ا
وؿٚل بًد ذفؽ :ويتقفقن أزواج افَّْ ّ
ِ
غ بف ذم افَرآن ﴿افٌََِّّْل َأو َػ بِٚدُْ ْٗ ِمِْ َ ِ
ٚهت ْؿ﴾( ،)1تًّٔ ٜمـ أظينيؿ إدفني ٜظنيذ
ُش ؟ّ ْ َ
غ م ْـ َأ ْٕ ًٍُ ِٓ ْؿ َو َأ ْز َو ُ
ُّ ْ
اج ُف ُأ َّم َٓ ُ ُ
ٌل ّ
صذ
مُ ٜٕٚأمٓٚت ادٗمْغ وظيؿ إيامهنـُ ،
ؾٓ َّـ أمٓٚت فُؾ مٗمـ مـ ظريب أو أظجّل ممـ ـٚن زمـ افَّْ ّ
اهلل ظِٔف وش ِّؿ أو ممـ يٖيت بًده ،ظٚحلن ٜوخدع ٜوحٍه ٜـِٓـ ريض اهلل ظْٓـ أم فُنيؾ منيٗمـ ،فُنيـ َمني ْـ
فٔس بّٗمـ فًٔ ٝأ ًّم ٚفف ،ذاك افذي ينتّٓ ٚويًِْٓ ٚو ُي َُ ؟ٍ ُر َ  ٓ ٚتًنيتٌرب مْنيفٕٕ ،نيف فنئس منيـ ادنيٗمْغ
فتُقن ُأ َّمف ،وٓ ُيًتٌرب ظذ افُٚؾر أن ينتؿ أم ادٗمْغ ،أم ٚأن يُقن مٗمًًْ ٚوينتؿ ُأ َّمنيف ؾٔخًنيٖ ٓ :يُنيقن
( )1إحزاب.6 :
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ٌَّل ّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ منيـ أهننيض
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ وٕصحٚب افَّْ ّ
مٗمًًْ ،ٚوهلذا افتًرض ٕزواج افَّْ ّ
إدف ٜومـ َأ ْب َِْٔ َٓ ٚظذ ـٍر ذا افذي تًرض هلـ ،تًنئّ ٜاهلل هلنيـ بٖمٓنيٚت ادنيٗمْغ تًنئّ ٜظئّني ٜجنيدًً ا،
إوٚؾ ،ٜموٚف ،وموٚف إفٔف ،اجلٚمع ق اإليامن ،و ل أم فِّٗمـ ،أم ٚمـ فٔس بّنيٗمـ ؾنيال يًنيتٌرب أن
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أمره اهلل أن ُخينير ـ
افًََّّْ ٜبٖهنـ زوجٚتف ذم أخرة ٕن افَّْ ّ
يتًرض هلـ ،ويٗم ُـ أ ُؾ ُّ
َّ
ِ
ِ
احنيَ ٚمجِ ً
نئال،
احل ََٔ ٚة افدُُّّ ْٕ ََٔ ٚو ِزيَْ َت َََٓ ٚؾ َت ًََ ٚف ْ َ
ه ً
﴿ َيَ ٚأ ُّ َ ٚافٌََِّّْ ُّل ُؿ ْؾ َٕ ْز َواج َؽ إِ ْن ُـْْ ُت َّـ ُت ُِر ْد َن ْ َ
ه ْح ُُ َّـ َ َ
غ ُأ َم ؟ت ًْ ُُ َّـ َو ُأ َ ؟
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
نئام﴾( ،)1ؾنيٚتٍَـ مجٔ ًًنيٚ
َوإِ ْن ُـْْ ُت َّـ ُت ُِر ْد َن اهللََّ َو َر ُشق َف ُف َوافدََّّ َار ْأخ َر َة َؾِ٘ َّن اهللََّ َأ َظَدََّّ ف ِْ ُّ ْحًََْٚت مْْ ُُ َّـ َأ ْج ًرا َظي ً
ريض اهلل ظْٓـ ظذ أن ٓ خيسن ظذ رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ زيْ َ ٜافدٕٔ ،ٚوهلذا ٓحنيظ أيني ٜبًنيد :ٚ
حرم ظِٔف افزواج بٌر ـ َ
﴿ٓ َُيِ ُّؾ َف َؽ افْ؟ َ؟ًُ ٚء ِم ْـ َب ًْدُُ َو َٓ َأ ْن َت ٌَنيدََّّ َل
حرم اهلل ظذ أح ٛخَِف إفٔف رشقل اهلل َّ
َّ
َ
ٌَّل ّ
ِهبِ َّـ ِم ْـ َأ ْز َو ٍ
حرم اهلل ظذ
اج﴾( ،)2يدل ظذ مٚذا؟ ظذ ِظ َي ِؿ صٖهنـ ،بًد أن
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ َّ
اخسن افَّْ َّ
ِ
ُقرا َؾ َام َف ُف ِم ْـ ُٕ ٍ
ُقر﴾( ،)3يًْل َم ْـ يتًرونيقن
ٌٕٔف أن يتزوج شقا ـ ،فُـ ـام ؿٚل اهللَ :
﴿و َم ْـ َمل ْ َ ْ
ع ًَ ِؾ اهللَُّ َف ُف ُٕ ً
ٕمٓٚت ادٗمْغ ريض اهلل ظنيْٓؿ ِمني ْـ نيٗٓء افنيرواؾض وأمثنيٚهلؿ ـنيٖهنؿ ٓ يَنيرؤون افَنيرآن ،يتًرونيقن
نيقهبِ ْؿ َؾ َ
فِهحٚب ٜمع م ٚؾٔف مـ افرى افًئؿ ظْٓؿ وتزـٔ ٜاهلل د ٚذم ؿِقهبؿ ﴿ َؾ ًَِِ َؿ َمنيِ ٚذم ُؿ ُِ ِ
افًنئَُِْ َٜ
نيٖ ْٕ َْز َل َّ
ِ
ِ
ِ
()5
غ﴾( ،)6أصٔٚء ـثرة جدًً ا َ
َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ﴾(َ ﴿ ،)4ي ٌْ َت ٌُ َ
﴿ٓ
يض اهللَُّ َظ ِـ ادُْ ْٗ ِمِْ َ
قن َؾ ْو ًال م َـ اهللَِّ َور ْو َقا ًًَٕ ﴿ ، ﴾ٚف ََدْْ َر َ
َي ًْ َت َِقي ِمْْ ُُ ُْؿ َم ْـ َأ ْٕ ٍَ َؼ ِم ْـ َؿ ٌْ ِؾ ا ْف ٍَ ْت ِْح َو َؿَ ٚت ََؾ ُأو َفئِ َؽ َأ ْظ َي ُؿ َد َر َج ًِ ٜم َـ ا َّف ِذي َـ َأ ْٕ ٍَ َُقا ِم ْـ َب ًْدُُ َو َؿَ ٚت ُِقا َو ُـ ًُّال َو َظَدََ
احل ًََْْك﴾( ،)7ـِٓؿ مقظقدون بٚجلْ ٜريض اهلل ظْٓؿ ،فُـ افٍرق بْٔٓؿ أن مْٓؿ مـ ق أرؾع درج ٜممـ
اهللَُّ ْ ُ
ـٚن ؿد آمـ ؿٌؾ افٍتح وؿٚتؾ ؾٓق أرؾع درج ٜممـ آمـ بًد افٍتح وؿٚتؾ ،ؾٚفدرج ٜل ادتٍٚوت ،ٜوادقظقدون
مجٔ ًً ٚمقظقدون بٚجلْ ،ٜوهلذا ؿٚل أ ؾ افًِؿ :إن َم ْـ ـٍر ؿ مجٔ ًً ٚأو ش ٌّٓؿ مجٔ ًً ٚيٍُنيرٕ ،ن نيذا تُنيذيٛ
ط ٚر فَِرآن.
( )1إحزاب.29 ،28 :
( )2إحزاب.52 :
( )3افْقر.41 :
( )4افٍتح.18 :
( )5احلؼ.8 :
( )6افٍتح.18 :
( )7احلديد.11 :
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ثؿ ؿٚل رمحف اهلل تًٚػ ،ذـر مًٖف ٜبغ أ ؾ افًِؿ ،مـ إؾوؾ خدع ٜأو ظٚحلنٜ؟ منيـ أ نيؾ افًِنيؿ منيـ
يَقل :خدع ٜأؾوؾ ،ومْٓؿ مـ يَقل :بؾ ظٚحلن ٜأؾوؾ ،ومْٓؿ مـ يَنيقل بنيٚفْير إػ أول اإلشنيالم مَنيٚم
خدع ٜأظيؿ ومل تدرـف ظٚحلن ،ٜوبٚفْير إػ آخر إمر وم ٚجًؾ اهلل تًٚػ ظذ ينيد افهنيديَ ٜريض اهلل ظْٓنيٚ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ :وم ٚجًؾ اهلل تًٚػ مـ حٚدث ٜاإلؾؽ افتل رؾًٓ ٚاهلل
فًََّّْ ٜافَّْ ّ
ظٚحلن ٜمـ افَْؾ افًئؿ ُ
هب ٚرؾً ٜظئّ ٜؿٚل تًٚػَ :
ذا َف ُُ ُْؿ َب ْؾ ُ َق َخ ْ ٌر َف ُُ ُْؿ﴾( ،)1حتنيك صنيٚرت آينيٚت ُتُنيتذ ذم صنيٖٕف
﴿ٓ َ ْ
ُت ًَ ٌُق ُه َ ًّ
ريض اهلل ظْٓ ٚوأرو ٓ ٚ ٚصؽ أن ذا إمر يدل ظذ مُ ٜٕٚظئّ ٜفًٚحلن ٜريض اهلل ظْٓ ،ٚوهلذا ؿٚل بًض
أ ؾ افًِؿ :يَٚل :خدع ٜريض اهلل ظْٓ ٚأؾوؾ مـ جٓ ٜافٌداي ٜوظٚحلن ٜأؾوؾ مـ جٓني ٜآخنير إمنير ،ؾٓنيذه
أدرـ ٝمزي ٜو ذه أدرـ ٝمزي ،ٜومَت ٙذا افُالم ق افتًقي ،ٜوؿٚل آخرون :بؾ ُت ٍَ َّو ُؾ خدع ٜجزمني ً،ٚ
افًََّّْ ٜمـ ضريَني ٜافنيرواؾض افنيذيـ
تزأ أ ؾ ُّ
وؿٚل آخرون :بؾ ُت ٍَ َّو ُؾ ظٚحلن ٜريض اهلل ظْٓ ٚجزم ً ،ٚبًْ ٚء ظِٔف َ َّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ويٌٌوقهنؿ ويًٌقهنؿ :ومـ ظًُٓؿ و ؿ افْقاصني ٛافنيذيـ
ينتّقن
َ
أصحٚب افَّْ ّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ـٚخلقارج وافْقاص ٛافذيـ ـٕٚقا مـ بْل مروان وأمثٚهلؿ ممـ
يتًروقن ٔل بٔ ٝافَّْ ّ
افًََّّْ ٜمـ ذا ـِف ،ويتًروقا مـ ضريؼ افرواؾض وافْقاص ٛظذ حد شقاء.
ز ُأ أ ُؾ ُّ
ـٕٚقا يتًروقن هلؿَ ،ي ْ َ
أثٚر افتل تٖيت ذم مًٚوي افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ ؿٚل :ل ظذ ثالث ٜإٔقاع ،مْٓ ٚم ٚق ـنيذب و نيذا
ـثر جدًً ا مم ٚـتٌف افراؾو ٜواؾسوه ،ومْٓ ٚم ٚؿد ُؽ ؟ َر ظـ وجٓف بٖن ُيزاد ؾٔف أو ُيَْص :بحٔني ٞيُنيقن أصنيؾ
ادقوقع ثٚب ًتً ٚفُـ ِزيد ؾٔف أو َٕه ٝبًض إمقر ؾحذؾ ٝوبست :ؾهٚر إمر ؽر واونيح ،وافهنيحٔح
افثٚب ٝؿ ريض اهلل ظْٓؿ ؾٔف جمتٓدون ،ـام وؿع ذم ص ٍّغ واجلّؾ ،ؿ جمتٓدون ريض اهلل ظْٓؿ ،مْٓؿ مـ
افًََّّْ ٜريض اهلل ظْٓؿ ٓ يَقفنيقن :إهننيؿ مًهنيقمقن ،فُنيـ
اجتٓد وأصٚب ومْٓؿ مـ اجتٓد ؾٖخىٖ ،وأ ؾ ُّ
تٍُر م ٚوؿع مْٓؿ ،وٓ
يَقفقن :هلؿ مـ افًٚبَ ٜوافٍوؾ واجلٓٚد وٕكة اإلشالم م ٚيَتيض ب٘ذن اهلل تًٚػ
َ
عقز أن افتًرض دَ ٚص َجر بْٔٓؿ ،و ل مـ افًالمٚت افٌ ّْٔ ،ٜمـ تًنيرض ٕي صنيحٚيب أ ًيني ٚـنيٚن ؾٓنيذه منيـ
يً ٛمًٚوي ٜأيهذ خٍِف؟ ؿٚل:ٓ :
افًََّّْ ٜني ؿٚل أمحد رمحف اهلل دَّ ٚؿٔؾ فف ذم رجؾ ّ
ظالمٚت ـقٕف ؿد خرج ظـ ُّ
ِ
س ٕصنيحٚب حمّنيد ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ :ؾّنيـ
وٓ ـرام ،ٜوؿٚل بًض افًِػ :مًٚوي ٜريض اهلل ظْف ش ٌ
س ذ  ٛإػ م ٚبًده ،ؿ يٌدؤون بًّٚوي ،ٜثؿ يٖتقن إػ ظّرو ،ثؿ منيـ َو َّػ مًٚويني ،ٜثنيؿ يَقفنيقن
إتٓؽ افً َ
( )1افْقر.11 :
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افًنيََّّْ ٜأن أي أحنيد
ظثامن ،ويتًًِؾ ذا إمر ،ؾٚفقاج ٛأن يذـر نيذا ،وافقاؿنيع أن افقاجني ٛظنيذ أ نيؾ ُّ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أو ٔل بٔتف أن ُت ًَدََّّ ذه مـ جراحلّف افٌُٚر ،وؿد ؿتنيؾ افًنيِػ
يتًرض ٕصحٚب افَّْ ّ
تًروقا ٕيب بُر وفًّر ريض اهلل ظنيْٓام ؿتِنيق ؿ ً
ؿنيتال  -ؿتِنيق ؿ بحُنيؿ
ريض اهلل ظْٓؿ
َ
افرواؾض افذيـ َّ
افَٚيض :فٔس يٗخذ ؾَٔتؾ  -يذ  ٛبف إػ افَٚيض ؾٔحُؿ افَٚيض ؾٔف بٚفَتؾ ،ـام ؾرح أمحد رمحف اهلل دُ ٚؿتِ َؾ
ًني ٛأي أحنيد ،إذا
 ٛافهحٚب ٜؾال تًتٌرب أن ُي ّ
افراؾيض افذي ـٚن ينتؿ أب ٚبُر وظّر ،أمقر ظيٚم ،إذا ُش َّ
ِ
ٌَّل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ أحدٌٌ وبًنيد إٌٕٔنيٚء
ٕ ْٔ َؾ مـ افهحٚب ٓ ٜيًتٌرب أن ُيْٚل مـ أي أحد ،فٔس بًد افَّْ ّ
أحدٌ بَدر ٗٓء افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ ،وهلذا مـ ٕير ـام ؿٚل رمحف اهلل ذم شر ؿ َظِِ َؿ إٔف ٓ ـٚن – يًْل
ٌ
مـ افًٚبَغ  -وٓ يُقن ممنيـ ينيٖيت بًنيد ؿ مثنيؾ أصنيحٚب حمّنيد ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ ريض اهلل ظنيْٓؿ
وأرو ٚؿ و ؿ ريض اهلل ظْٓؿ ؽر مًهقمغ ،فُـ ٓ صؽ إٔف ؿد يَع مْٓؿ حتك مـ ادًٚيص ؿ ظنيذ منيٚ
ٌَّل ّ
ذـر افًٚبَ ٜافتل هلؿ مع رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ نيؿ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،وافنٍٚظ ٜصٍٚظ ٜافَّْ ّ
ٍ
بٌالء ذم ًٍٕف أو ذم مٚفف أو ذم أ ِف ،ـؾ ذا
أحؼ افْٚس هب :ٚوم ٚؿد ُيٌتذ بف افقاحد مْٓؿ ـام ُيٌتذ أي مٗمـ
افتًرض هلؿ مـ ؿٌؾ أحد ـٚحلْ ً ٚمـ
مـ ادّحهٚت افتل يّحص اهلل هب ٚظْٓؿ ريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ ،ؾال ُيؾ ّ
ـٚن.
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ااْلااوالااقا ا ا
ا
االساـا ااةاااواا ا ا
اما اواقاا ا
اءا
اْلااَماعاةااااِفااكا ااراا ااما ااتاااا ا
فا ااأاا اها الاااا ا ا
ِ ِ
ٚء ،ومُ ٚع ِري اهللَُّ َظ َذ َأي ِد ِؿِ :مـ َخق ِار ِق ا ْفًٚد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ِذم
َ َ
ْ ْ ْ َ
افًَّْ :ٜافت َّْهد ُيؼ بُِ ََرا َمٚت ْإَ ْوف َٔ َ َ ْ
َوم ْـ ُأ ُصقل َأ ْ ِؾ ُّ
ػ ْإُم ِؿ ِذم شقر ِة ا ْفَُٓ ِ
قر َظـ شٚفِ ِ
ِ ِ
ِ
َإْٔقا ِع ا ْفً ُِق ِم وادُُْ َ ِ
نيػ َو َؽ ْ ِر َ ني،ٚ
ْ
َ
ُ
َ
ُ َ
َ
َٚص ٍَٚت َو َإٔ َْقا ِع ا ْف َُدْ َرة َوافت َّْٖث َراتَ ،وادَْ ْٖ ُث ِ ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٔٓ ٚإِ َػ َي ْق ِم ا ْف َِ ََٔ ٚم ِ.ٜ
افه َحَ ٚب َِ ٜوافتَّٚبِ ًِ َ
غ َو َشٚحل ِر ؾ َر ِق ْإُ َّمَ ،ٜو َل َم ْق ُجق َد ٌة ؾ َ
َو َظ ْـ َصدْ ِر َ ذه ْإُ َّم ٜم َـ َّ
...........................................
ذـر بًد ذفؽ م ٚيتًِؼ بُرامٚت إوفٔٚء ،وـرامٚت إوفٔٚء ُيراد هب ٚم ٚعريف اهلل تًٚػ ظذ يد ادنيٗمْغ
افهٚحلغ و ؿ إوفٔٚء مـ خقارق افًٚدات ـام ذـر اهلل تًٚػ ذم صٖن مريؿ ومني ٚوؿنيع هلني ،ٚوذم صنيٖن أ نيؾ
افُٓػ ،وم ٚأبَ ٚؿ اهلل تًٚػ بف مع أن افنّس ـُ ٕٝٚمت َٚل و ُتًٌُد ظْٓؿ بٖمر اهلل تًٚػ ؿٚل تًٚػَ ﴿ :ذفِ َؽ ِمني ْـ
آي ِ
أيو ٚذم إمؿ افًٚبَ ،ٜووؿع ذم افهنيحٚب ٜريض اهلل
ٚت اهللَِّ﴾( ،)1ؾَد عًؾ اهللُ تًٚػ ذم ذه إُ َّم ،ٜووؿع ً
َ
ِ
ف َظ َِني ْٔ ِٓ ْؿ
نيق ٌ
ظْٓؿ ووؿع وٓ يزال يَع مـ ـرامٚت إوفٔٚء ،وإوفٔٚء ـام ذم افَرآن ﴿ َأ َٓ إِ َّن َأ ْوف ََٔ ٚء اهللَِّ َٓ َخ ْ
ُقن ،ا َّف ِذي َـ آ َمُُْقا َو َـَُُٕ ٚقا َي َّت َُ َ
ُي َز ُٕ َ
قن﴾( ،)2ادنيٗمـ ادتَنيل نيق ويل هلل تًنيٚػ ،ثنيؿ يتٍنيٚوتقن ذم مَنيدار
َو َٓ ُ ْؿ َ ْ
افقٓي ،ٜؾَد عري اهلل تًٚػ ظذ أيد ؿ صٔ ًئ ٚمـ ذه اخلقارق شقاء مـ افًِقم أو مـ اف َُنيدََ ر بنيٖن ي َْ ِ
نيد َر اهللُ
ُ
ً
تًٚػ ٗٓء ظذ م ٚصٚء إم ٚب٘ـرام حمض وإم ٚحلٚج ٜأو فْك افديـ :ؾٔجري اهلل تًٚػ ظذ أيد ؿ م ٚق منيـ
ٌَّل دَ ٚوؿنيع فنيف
اخلقارق ،و ذه اخلقارق افتل تَع فألوفٔٚء ل آيٚت فألٌٕٔٚءٕٕ ،ف فقٓ وٓيتف وا ّتٌّٚظف هلذا افَّْ ّ
م ٚوؿع ،ؾتُقن ً
دفٔال وآي ٜمـ آيٚت إٌٕٔٚء ،و ل مقجقدة إػ يقم افَٔٚمني ،ٜوافتٍهنئؾ ؽنير وارد أن ٕن
ف.
افقؿِ ٝأز َ

( )1افُٓػ.17 :
( )2يقٕس.63 ،62 :
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االساـا ااةاا ااواا ا
اْلااَماعا اةا
اصاػا ا ا
اتا ااأاا اها الاااا ا

ِ
ِ
ُثؿ ِمـ َض ِري ََ َِ ٜأ ِؾ افًْ َِّ ٜو ْ ِ
ِ
ٚر رش ِ
ٚع َشنيٌِ ِ
ٔؾ
ْ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللَُّ َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿ َبٚضًَْ ٚو َطً ٚراَ ،وا ؟ت ٌَ ُ
اجل َام َظ ٜا ؟ت ٌَ ُ
َّ ْ
ٚع آ َث ِ َ ُ
ُّ َ َ
ٚع َو ِص َّٔ ِ ٜرش ِ
غ ِم َـ ادُْ َٓ ِ
ٚج ِري َـ َو ْإَٕ َْه ِ
قل اهللَِّ َص َّذ اهللَُّ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َح ْٔ َُ ٞؿ َٚلَ « :ظ َِ ُْٔ ُْؿ
غ ْإَ َّوفِ َ
افًٚبِ َِ َ
ٚرَ ،وا ؟ت ٌَ ُ
َ ُ
َّ
بًَِّْتِل وشْ َِِّ ْ ٜ
اج ِذ ،وإِينيٚـُؿ و ُحمْنيدَ َث ِ
ِ
اص ِديـ ادَْٓ ِدي َ ِ
ٚء افر ِ
ٚت
غ م ْـ َب ًْديَ ،مت َ ًَُُّقا ِ َهبَ ،ٚو َظ ُّوقا َظ َِ ْٔ َٓ ٚبِٚفْ ََّق ِ َ َّ ْ َ
َ ْ ؟
ُ
اخل َِ ٍَ َّ
َ ُ
ُ

ْإُ ُم ِ
قر َؾِ٘ َّن ـ َُّؾ بِدْ َظ ٍَ ٜو َال َف ٌٜش.

ون ـ َ
قن َأ َّن َأ ْصدَ َق ا ْفُ ََال ِم ـ ََال ُم اهللََِّ ،و َخ ْ َر ْاهلَدْ ِي َ دْ ُي ُحم َ َّّ ٍد َص َّذ اهللَُّ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ ،و ُي ْٗثِ ُر َ
َو َي ًْ َِ ُّ َ
َنيال َم اهللَِّ
ُنيؾ َأح ٍ
َظ َذ َؽ ِر ِه ِمـ ـ ََال ِم َأصْ ِ
َٚف افْ ِ
نيدَ ،و ِهل َ َ
َّٚسَ ،و ُي ََد؟ ُم َ
قن َ دْ َي ُحم َ َّّ ٍد َص َّذ اهللَُّ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َظ َ
نيذا
نيذ َ نيدْ ِي ـ ؟ َ
ْ
ْ
ْ
َٚب وافًْ َِّ ،ٜوشّقا َأ َؾ ْ ِ ِ
ِ
ِ
َٚن َف ٍْ ُ
آجتِ َام ُعَ ،و ِودُّ َ  ٚا ْف ٍُ ْر َؿ َُ ،ٜوإِ ْن ـ َ
نيظ
ُش ُّّقاَ :أ ْ َؾ ا ْفُت ِ َ ُّ َ ُ ُّ ْ
اجل َام َظ ََ ٜل ْ
اجل َام َظَّ َٕ :ٜن ْ َ
َ
ْ ِ
اش ًام فَِْ ٍْ ِ
غ.
س ا ْف ََ ْق ِم ادُْ ْجت َِّ ًِ َ
اجلَ َام َظَ ٜؿدْ َص َٚر ْ
َو ْ ِ
ٚع ُ َق ْإَ ْص ُؾ اف َّثٚفِ ُ ٞا َّف ِذي ُي ًْت ََّدُ َظ َِ ْٔ ِف ِذم ا ْف ًِ ِْ ِؿ َوافد؟ ِ
يـ.
اإل ْ َ
مج ُ
ال و َأ ْظنيام ٍل بٚضِْ ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ُقن ِهب ِذ ِه ْإُ ُص ِ
نيؼ
َنيَ ٜأ ْو َطنيَ ِ ٚر ٍة ِممَّنيَ ٚفني ُف َت ًَ ُِّ ٌ
َّٚس م ْـ َأ ْؿ َق ٍ َ َ َ
ٔع َمَ ٚظ َِ ْٔف افْ ُ
قل اف َّث َال َثَ ٜمج َ
َو ُ ْؿ َي ِزٕ َ َ

بِٚفد؟ ِ
يـ.
ػ افهٚفِح :إِ ْذ بًدَ ؿ َـ ُثر ِ
مجٚع ا َّف ِذي يْ َْوٌِ ُط ق م ٚـ َ ِ
َو ْ ِ
ؼ ِذم ْإُ َّم ِ.ٜ
آ ْختِ َال ُ
افً َِ ُ َّ ُ
َ
اإل ْ َ ُ
َْ ُ ْ َ
َٚن َظ َِ ْٔف َّ
ُ َ َ
فَ ،وا ْٕ َت َ َ
...........................................
وافًنيالم نيل آتٌنيٚع
ٌَّل ظِٔنيف ّ
افهنيالة ّ
افًََّّْ ٜمع ذه أثٚر أتٔ ٜظـ افَّْ ّ
ذـر بًد ذفؽ أن ضريَ ٜأ ؾ ُّ
ِ
﴿ومَ ٚأرش ََِِْْ ٚم ْـ رش ٍ
ٚع بِِ٘ ْذ ِن اهللَِّ﴾( ،)1ويىٚع بٚضْ ً ٚوط ٚر ًا حَ ً ،ٚـؾ إًٕٚن يىٌؼ ُشََّّْ ٜرشقل اهلل
قل إِ َّٓ ف ُٔ َى َ
َ ُ
َ َ ْ َ
ّ
افًََّّْ ٜواجلامظ ٜواتٌٚع شٌٔؾ افًنيٚبَغ إوفنيغ ريض
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ و ق خمِص ،ذه ل ضريَ ٜأ ؾ ُّ
غ ُُٕق ؟ف ِ
ِِ
ِ
غ َف ُف ْاهل ُدََ ى َو َي َّتٌَِّ ْع َؽ ْ َر َشٌِ ِ
افر ُش َ
نيف َمنيٚ
قل ِم ْـ َب ًْ ِد َمَ ٚت ٌَ َّ َ
ٔؾ ادُْني ْٗمْ َ َ
اهلل ظْٓؿ ،ؿٚل اهلل تًٚػَ :
﴿و َم ْـ ُي َنٚؿ ِؼ َّ
َت ََق َّػ﴾( ،)2ؾِٓؿ شٌٔؾ ريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ وأرو ٚؿ ،ـٕٚقا مع رشقل اهلل ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ظذ نيدي
ٌَّنيل
وشََّّْ ٜوشٌٔؾ ،ؾّـ يٖيت بًد ؿ يًِؽ شٌِٔٓؿ ريض اهلل تًٚػ ظْٓؿ وأرو ٚؿ وٓ شنئام منيع وصنئ ٜافَّْ ّ
ُ
ّ
وشََّّْ ٜاخلٍِٚء افراصديـ ادٓديغش إػ آخر ذه إحٚدي.ٞ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ «ظُِٔؿ بًْتل ُ
( )1افًْٚء.64 :
( )2افًْٚء.115 :
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ظز ّ
وجؾ ؾُؾ م ٚخَ ٚف ٍَف ُيينيب بنيف
افًََُّّْ ٜيٗثِرون ـال َم اهلل تًٚػ ظذ ؽره ،إذا جٚء إمر ظـ اهلل ّ
وأ ؾ ُّ
وافًََّّْ ٓ ٜيُّـ أن يْٓض ر ٌء أمٚمٓ ٚوفق ـٚن افَٚحلؾ مـ ـٚن ذم
َ
ظرض احلٚحلط ،افقحل افًئؿ ذا افَرآن ُّ
ديْف أو ِظ ِْ ِّف أو مُ ٚيدظك مـ ِظ ِْ ِّف ومًرؾتف ،م ٚدام ؿد جٚء بُالم مَٚبؾ فِقحل :ؾني٘ن ـالمنيف منيردود ظِٔنيف
افًََّّْ ٜؿ ٗٓء ،ذه افٍرؿني ٜافًئّنيٜ
افًََّّْ ٜهبذا آشؿ ،أ ؾ افُتٚب وأ ؾ ُّ
ـٚحلًْ ٚمـ ـٚن ،هلذا ُش ؟ّ َل أ ؾ ُّ
بٚفًََّّْ ،ٜو ؿ أ ؾ اجلامظٕ ٜهننيؿ أحنيرص مني ٚيُنيقن ظنيذ
افْٚجٔ ٜؿ ادًتًُّقن بٚفُتٚب وادًتًُّقن ُّ
اجلامظ - ٜمجٚظ ٜادًِّغ  -وظدم ُؾ ْر َؿتِ َٓ.ٚ
اإلمجٚع ق إصؾ افثٚف ٞافذي ُيًتّد ظِٔف ذم افًِنيؿ وافنيديـٕ ،حنيـ ًٕنيرف
ثؿ ذـر رمحف اهلل تًٚػ أن
َ
وافًََّّْ ٜواإلمجٚع ،وأي إمجٚع؟ ؿنيٚل :نيق إمجنيٚع
افديـ ظَٔدة وذيً ٜمـ خالل ذه افىرق افثالث :ٜافَرآن ُّ
افًِػٕ ،ن امجٚع افًِػ ق ادْوٌط افذي ُيُّـ أن توٌىف وتدرشف ودمد أثٚر ؾٔنيف ،أمني ٚبًنيد ؿ ؾَنيد
إتؼت إُ َّم ٜوـثر آختالف.
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اااْلاا اخا اَلا اقاااوا اَما ا ا
اناااماؽااؿا اَلا ا
اااعا اؼا ا اقداةااا ااما اناا ااماؽا ا ا
ااراماااا
اسا انااا
تااا ال
ا
باقا ا ا ا ا
احا اذاا ااِّبا ا
االساـا ااةاا
ااأ
اااتاايااي
اااْلااعااَما الااا ال
اااتا ا
ااا اها الاااا ا
ون بِٚدًَْر ِ
ِ ِ
وفَ ،و َيْ َْٓ ْق َن َظ ِـ ادُُْْْ َِرَ ،ظ َذ م ٚت ِ
ِ
ُقج ٌُني ُف َّ ِ
افؼنيي ًَ َُ ،ٜو َي َنير ْو َن إِ َؿَ ٚمني َٜ
َ
ُث َّؿ ُ ْؿ َم َع َ ذه ْإُ ُصقل َي ْٖ ُم ُر َ ْ ُ
ِ
ٚت ،وي ِ
اجلام َظ ِ
ِ
اجلٓ ِ
نيديْ َ
ُيٚؾِ ُي َ
ٚدَ ،و ْ
ْ
ُقن
ََ
احلَ ؟َ ،ٟو ِْ َ
اجلُ َّعَِ ،و ْإَ ْظ َٔٚدَ :م َع ْإُ َم َراءَ :أ ْب َر ًارا ـَُٕٚقاَ ،أ ْو ُؾ َّج ًٚراَ ،و ُ َ
قن َظ َذ ْ َ َ
ون مًَْك َؿقفِ ِف ص َّذ اهللَُّ َظ َِٔ ِف وش َِّؿ« :ادُْ ْٗ ِمـ فِ ِّْ ْٗ ِم ِـ ـَْ ٚفٌْْٔ ِ
ِ
بِٚفْ َِّهٔح ِ ٜفِ ْ ُ ِ
ٚنَ ،ي ُندُّ َب ًْ ُوني ُف َب ًْ ًونيٚش
ُ َ
ْ َ
أل َّمَ ،ٜو َي ًْتََدُ َ َ ْ
َ
ُ ُ
ْ َ َ َ
ِ
غ َأ َصٚبِ ًِ ِف َص َّذ اهللَُّ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ ،و َؿ ْق ُف ُف َص َّذ اهللَُّ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ « :م َث ُ
امحِ ِٓ ْؿ
َنير ُ
نيؾ ادُْني ْٗ ِمِْ َ
َو َص ٌَّ َؽ َب ْ َ
غ ِذم ت َ
َنيقا ؟د ْؿ َوت َ
اجلً ِد ،إِ َذا ْاص َتَُك ِمْْف ُظ ْوق :تَدَ ا َظك َفف شٚحلِر ْ ِ
ِ
ٚفه ْ ِ
افً َٓ ِرشَ ،و َي ْ
نيٖ ُم ُر َ
نيز
ون بِ َّ
ٌ
ُ
ٚحل َّّك َو َّ
اجل ًَد بِ ْ ُ
ُ َ ُ َ
َو َت ًَُ ٚضٍ ِٓ ْؿ :ـ ََّ َث ِؾ ْ َ َ

ٚء وافرو ٚبِّر ا ْف ََو ِ
ِ
ِ
ِظَْدَ ا ْف ٌَ َال ِء َو ُّ
ٚء.
افر َخ َ ؟ َ ُ ؟ َ
افنُ ِْر ظْْدَ َّ
َٚر ِم ْإَ ْخ َال ِق و َحم َ ِ
قن َإػ َمُ ِ
ٚش ِـ ْإَ ْظ َام ِلَ ،و َي ًْت ََِدُ َ
َو َيدْ ُظ َ
ون َم ًَْْك َؿ ْق ِل افٌَِّْ ؟ل َص َّذ اهللَُّ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ « :أـ َّْ ُؾ
َ
غ إِ َيامًَٕ ٚأ ْح ًَْ ُُٓ ْؿ ُخ ُِ ًَٚش.
ادُْ ْٗ ِمِْ َ
َو َيْْدُ ُب َ
قن إِ َػ َأ ْن ت َِه َؾ َم ْـ َؿ َى ًَؽَ ،و ُت ًْىِ َل َم ْـ َح َر َمؽَ ،و َت ًْ ٍُ َق َظ َّّ ْـ َط َِ َّؽ.

اإلحً ِ
ٚن إِ َػ ا ْف َٔتََ ٚمك َوادَْ ًَٚـِ ِ
ز ا ْف َقافِدَ ْي ِـَ ،و ِص َِ ِْ ٜإَ ْر َحِ ٚمَ ،و ُح ًْ ِـ ِْ
افًنيٌِ ِ
َو َي ْٖ ُم ُر َ
ٔؾ،
غ َوا ْب ِـ َّ
اجل َق ِارَ ،و ْ ِ ْ َ
ون بِ ِ ؟
وافر ْؾ ِؼ بِٚدَّْ ُِ ِ
قك.
ْ
َ ؟
ويْْٓق َن ظـ ا ْف ٍَ ْخ ِر و ْ ِ
ِ ِ ِ
اخل ِْ ِؼ بِ َح ؟ؼ َأ ْو بِ ٌَ ْ ِر َح ٍّؼ.
اخل َٔ َالء َوا ْف ٌَ ٌْ ِل َوآ ْشت َىَ ٚفَ ٜظ َذ ْ َ
َ ُ
ََ َْ َ ْ
َو َي ْٖ ُم ُر َ
ون بِ َّ ًَ ِٚيل ْإَ ْخ َال ِقَ ،و َيْ َْٓ ْق َن َظ ْـ ِش ٍْ ًَٚؾِ ََٓ ،ٚوـ ُُّؾ َمَ ٚي َُق ُفق َٕ ُف َأ ْو َي ٍْ ًَ ُِق َٕ ُف ِم ْـ َ َذا َأ ْو َؽ ْ ِر ِهَ :ؾِٕ٘ ََّام ُ ْؿ
قن فِ ُِِْت ِ
ؾِ ِٔف ُمتٌَِّ ًُ َ
افًْ َِّ.ٜ
َٚب َو ُّ

ِ
ِ
ِ
ِ
َو َض ِري ََت ُُٓ ْؿ ِ َل ِدي ُـ ْ ِ
ز افٌَِّْ ُّل َص َّ
نيذ اهللَُّ
اإل ْش َال ِم :ا َّفذي َب ًَ َ ٞاهللَُّ بِف ُحم َ َّّدً ا َص َّذ اهللَُّ َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿَ ،فُ ْـ دَََّ ٚأ ْخ َ َ
نيد ٍ
اجلام َظني ُ ،ٜو ِذم ح ِ
ِ
َظ َِٔ ِف وش َِّؿ َأ َّن ُأم َتف ش َت ٍْ َ ِس ُق َظ َذ َث َال ٍ
ِ
غ ؾِ ْر َؿ ًُ :ٜـ ُِّ َِٓ ٚذم افْ ِ
يٞ
ث َو َش ٌْ ًِ َ
َ َ
نيل ْ َ َ
َّٚر إِ َّٓ َواحدَ ةًَ :و َ
َّ ُ َ
ْ َ َ َ
ُقن بِ ْ ِ
اخلٚفِ ِ
ٚإل ْش َال ِم ادَْ ْح ِ
َٚن َظ َذ ِم ْث ِؾ َمَ ٚإََٔ ٚظ َِ ْٔ ِف اف َٔ ْق َم َو َأ ْص َح ِٚيبشَ :ص َٚر ادُْت ََّ ؟ًُ َ
َظْْ ُف َأ َّٕ ُف َؿ َٚلْ ُ « :ؿ َم ْـ ـ َ
ص
ض َْ
ِ
افن ْق ِ
َظ ْـ َّ
اجل َام َظ ِ.ٜ
افًََّْ ٜو ْ َ
ب ُ ْؿ َأ ْ ُؾ ُّ
قن ،و ِمْْٓؿَ :أ ْظ َالم ْاهلدَ ى ،ومهنيٚبِٔح افنيدُّ جكُ :أو ُفنيقا ادَْْ ِ
ِ
َوؾِ ِ
َٚؿ ِ
افهد؟ ي َُ َ
قنَ ،و ُّ
نيٛ
َ
ُ
َ َ َ
افن َٓدَ ا ُءَ ،و َّ
ٔٓ ُؿ ؟
ٚحل َ َ ُ ْ
افه ُ
ُ ُ
ِ
ادَْ ْٖ ُث ِ
ُقر ِة.
قرةَ ،وا ْف ٍَ َوٚحل ِؾ ادَْ ْذـ َ
َ
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ِ ِ
قن َظ َ ِ ِ
ٔٓؿ َأحلِّ ُ ٜافد؟ ي ِـ :ا َّف ِ
ِ
َوؾِ ِ
نيع ادُْ ًْنيِِ ُّ َ
نيؿ اف َّىٚحلِ ٍَني ُٜ
نيذي َـ َأ ْ َ
مج َ
ْ
نيذ نيدَ ا َيت ِٓ ْؿ َود َرا َينيت ِٓ ْؿَ ،و ُ ُ
ٔٓ ُؿْ :إَ ْبدَ ُالَ ،وؾ ِ ُ َّ
قر ُة ا َّف ِذي َـ َؿ َٚل ؾِ ِ
ٔٓ ُؿ افٌَِّْ ُّل َص َّذ اهللَُّ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َٓ « :ت ََز ُال َضٚحلِ ٍَ ٌِ ٜم ْـ ُأ َّمتِل َظ َذ ْ
ي ُ ْؿ
ادَْْ ُْه َ
احلَ ؟ؼ َمْ ُْه ْق َرةَ َٓ :ي ُ ُّ
افًَ ٚظ ُٜش.
َم ْـ َخَ ٚف ٍَ ُٓ ْؿ َو َٓ َم ْـ َخ َذ َهل ُ ْؿَ ،حتَّك َت َُق َم َّ
ِ
ع ًَ ََِِْ ٚمْ ُْٓ ْؿَ ،و َأ ْن َٓ َي ِز َ
نيق
َ ٛفَِْ ٚم ْـ َفدُ ْٕ ُف َر ْ َ
محني ً :ٜإَِّٕني ُف ُ َ
يغ ُؿ ُِق َبََْ ٚب ًْدَ إِ ْذ َ دَ إَ ،ٚو َأ ْن َ َ َ
ٔؿ َأ ْن َ ْ
ٕ ًَْ َٖ ُل اهللََّ ا ْف ًَي َ
ٚب.
ا ْف َق َّ ُ

َواهللُ َأ ْظ َِ ُؿَ ،و َص َّذ اهللُ َظ َذ حمّد َوآفِ ِف َو َص ْحٌِ ِف َو َش َِّ َؿ ت ًَِِْ ْٔ ًام ـَثِ ْ ًرا.

...........................................
افًََّّْ ٜإٔٚس ـٚفٌٔ ٞحٔ ٞوؿع ٍٕع ،ؾٓؿ مع
رمح ٜاهلل ظِٔف ،مًيؿ م ٚذم ذا واوح ،ادَهقد بف أن أ ؾ ُّ
جراهنؿ ،مع وافد ؿ ،مع أؿٚرهبؿ ،ظذ أحًـ م ٚيُقن منيـ افتًٚمنيؾ ،و نيذا جٕٚني ٛمٓنيؿ ـٌنير فٌِٚيني ٜذم
ادًتًّؽ بّذ  ٛافًِػ ،مذ  ٛافًِػ منيذ  ٛتىٌٔنيؼ ،وفًِنيِػ ريض هلل ظنيْٓؿ منيذ  ٛظينئؿ ذم
اخلِؼ ،ؾٓؿ أ ؾ أخالق ظٚفٔ ،ٜوهلذا دمد ادِتزم دذ  ٛافًِػ فٔس شًًٍ ٚؾ ٚؿذر إخالق أبدًً ا ،وفق ـٕٝٚ
ظَٔدتف صحٔح !ٜفُـ َٕقل :ذا ادْٓ ٟفٔس مْٓ ٟافًِػ ،افًِػ فًٔقا أ ؾ ؿذارة ذم افُنيالم ريض اهلل
ظْٓؿ وأرو ٚؿ ،ؾ ٕٝٚأخذت ج ًٌٚ ٕٚوترـ ٝج ،ًٌٚ ٕٚافًِػ أظيؿ افْٚس خِ ًَ ٚريض اهلل ظْٓؿ وأروني ٚؿ،
بّ ؟نير افَونيٚء
ذا ادذـقر ْ ٚمـ أمر ؿ بٚدًروف وهنٔٓؿ ظـ ادُْر وٕهٔحتٓؿ وأمر ؿ بٚفهنيز وافرونيُ ٚ
وافنُر ظْد افرخٚء ،ذه ـِٓ ٚمًٚحلؾ تىٌَٔٔ ،ٜؾتجد ؿ ـٚفٌٔ ٞحٔثام وؿع ٍٕع ،مع جراهنؿ ،مع أؿنيٚرهبؿ،
مع وافد ؿ ،ظذ أحًـ م ٚيُقن مـ افتًٚمؾ ،ثؿ ؿ أ ؾ رؾً ٜبًٔدون ظـ افًًٍٚف وافقء افرديء منيـ
إخالقٕ ،ن اهلل ُي ٛمًٚيل إمقر ويٌٌض شًٍٚؾٓ ٚورديئٓ ،ٚؾٚدًتًّؽ بّْٓ ٟافًِػ ح ًَ ٚبًٔد ظنيـ
إخالق افَذرة وإمقر افدٕٔئ ٜافتل ٓ ئِؼ أن يتهػ هب ٚذو ِ
اهل َّّ ٜافًِّٔ ٜوادٗمـ افًقي افًٚؿؾ.
افًََّّْ ٜمِتزمقن ب٘ؿٚم ٜؾراحلض اهلل مـ ح ٟومجً ٜوظٔد مع إمراءٕ ،ن إمراء
ذـر مًٖف ٜو ل أن أ ؾ ُّ
أبنيرارا ؾٓنيذا
ؾجٚرا ،إذا ـنيٕٚقا
أبرارا ـٕٚقا أو
ً
ً
إصؾ أهنؿ ؿ مـ ئَّقن ذه افًٌٚدات إٓ أن ُئٌْقا ؽر ؿ ً
نيٕ ٟن إمنير
ُي ُّ
واوح ،أم ٚافٍجٚر ؾ٘هنُ ٚتَُٚم مًٓؿٕٕ ،ف فق ؿٔؾ ٓ :تَٚم اجلًّ ٜمنيع إمنير افٍنيٚجر أو ٓ ُ َ
ِ
ؾجنيٚرا ،وؿنيٚل
أبرارا ـنيٕٚقا أو
ً
افذي ئَؿ احل ٟؾٚجر :فتًىِ ٝذه افًٌٚدات ،وهلذا ُأم ْر ََٕ ٚبٖن َّٕٔٓ ٚمًٓؿ ً
ّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ« :يهِقن فُؿ ،ؾ٘ن أصٚبقا ؾُِؿ وهلؿ ،وإن أخىٖوا ؾُِؿ وظِٔٓؿش ،ؾ ُٔ ِْ َت ََزم ذا إمنير
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و ُي ِْ َت ََزم أن اهلل تًٚػ جًؾ هلؿ افقٓي ٜؾٔىٚظقن بٚدًروف ،وإذا أمروا بُّْر أو مًهُٔ ٜي َر ُّد ظِنئٓؿ وٓ ُيٌَنيؾ
افًََّّْ ٜأ ؾ مجٚظنيُ ٓ ٜخيربنيقن بٔنيقهتؿ بٖينيد ؿ وٓ ينيدمرون بالد نيؿ ،وادُْنيرات
مْٓؿ ،فُـ ـام تَدم أ ؾ ُّ
ادقجقدة ذم اجلامظُ ٜيهِحقهن ٚويًًقن ؾٔٓ ٚـام ـٚن افًِػ ريض اهلل ظْٓؿ يهِحقن ،ـٚن زمـ بْل أمٔنيٜ
افًِػ ريض اهلل ظْٓؿ مـ افهحٚبٜ
ُي ،ٚوـٚن ُي ّ
ظع ريض اهلل ظْف ش ًٌّ ٚس ً
ً ٛظذ ادْٚبر ،وـٚن ّ
ـٚن ُيًٌّ ٛ
وافتٚبًغ مـ أدرـقا ذا ،ـٕٚقا ُيُْرون ذا :فُـ م ٚدمروا دوف ٜبْل أمٔ ،ٜمع أن ذا مُْر ظئؿ أن ُيتْٚول
أبق احلًـ ريض اهلل ظْف ،فُـ ا ُُُِٕ َر ظذ إمراء افذيـ ـٕٚقا عٓرون هبذا حتك أتك اهلل بٚخلٍِٔ ٜافًٚدل ظّنير
افًنيََّّْ ٜيُْنيرون ادُْنيرات
بـ ظٌد افًزيز ريض اهلل ظْف :ؾٖهنك ذه افٌدظ ٜو ذه افوالف ،ٜفُـ ـنيٚن ظِنيامء ُّ
ويٖمرون بٚدًروف ومل َيروا أن مثؾ ذا مقج ٛفتدمر افدوف ٜوفتدمر افٌالدٕ ،ن ذه مجٚظ ٜادًِّغ نيل
ذم ذم ٜاحلٚـؿ وذم ذم ٜادحُقم :أن يتَقا اهلل تًٚػ ؾٔٓ :ٚوأن تٌَك ؿقي ،ٜفٔس ادراد ؾَط أن ٓ ُتُنيدََ َّمر ،ادنيراد
نيٚرا:
أن تٌَك ؿقي ٜحتك ٓ يىّع ؾٔٓ ٚظدوك ،وهلذا ؿٚل :إٕف تٗدى ذه افٍراحلض مًٓؿ حتنيك فنيق ـنيٕٚقا ُؾ ّج ً
ؾٍجقر ؿ ظِٔٓؿ.
افًنيََّّْٜ
افًََّّْ ٜيدظقن إػ مُٚرم إخالق ،أمر واوح ،فُـ ؿنيٚل :إن أ نيؾ ُّ
مـ ذفؽ م ٚذـره مـ أن أ ؾ ُّ
يْٓقن ظـ آشتىٚف ٜظذ اخلِؼ بحؼ أو بٌر حؼ ،م ٚمًْك آشتىٚف ٜبحؼ ،يًْل تٚرة يُقن ادًتىٔؾ ظنيذ
افْٚس فٔس صٔ ًئ ٚوٓ يًٚوي رء وفٔس ظْده م ٚيًتقج ٛأن يٍْخ ًٍٕف ويٌٌل ظذ ظٌٚد اهلل ،فُـ بًنيض
افًََّّْ ٜيْٓنيقن ضٚفني ٛافًِنيؿ
إحٔٚن يُقن ظْد اإلًٕٚن م ٚيُقن ٕق ًظ ٚمـ ا َد ْح َّ َدَ ة ـٖن يُقن ذا ظِؿ ؾٖ ؾ ُّ
وافًٚمل أن يًتىٔؾ بًِّف ،افذي ظْده حؼ مم ٚيرؾًف اهلل ـام ؿٚل تًٚػ﴿ :ير َؾ ِع اهللَُّ ا َّف ِذيـ آمُُْقا ِمنيْْ ُُُؿ وا َّف ِ
ِ
نيذي َـ
ْ َ
َ َ
َْ
َ
ُأو ُتُقا ا ْف ًِ ِْؿ درج ٍ
ٚت﴾( ،)1افًِؿ رؾً ،ٜفُـ فٔس فؽ أن تًتىٔؾ بٚفًِؿ ،وؿد ؿٚل ّ
صنيذ اهلل ظِٔنيف وشني ِّؿ:
َ ََ َ
«إن اهلل أوحك إ ّيل أن تقاوًقا :حتك ٓ يٌٌل أحد ظذ أحد وٓ يٍخر أحدٌٌ ظذ أحدش ٓ ،تٌغ ٕن اهلل أـرمؽ
ظز ّ
وجؾ وظذ أن يتقاوع هلل تًٚػ.
بٚفًِؿ ،وٓ تىغ ،بؾ افًِؿ ذم افقاؿع ُي ٞصٚحٌف ظذ أن يتَل اهلل ّ
ثؿ ؿٚل ـِّ ٜمـ أمجؾ م ٚذم ذه افًَٔدة ،أظىٚك ؾٔٓ ٚبٚختهٚر صنيديد ذم أؿنيؾ منيـ شنيىر ظَٔنيدة أ نيؾ
ِ
وافًََّّْ ،ٜوهلذا ؿنيٚل:
افًََّّْ ٜم ٚذم افَرآن ُّ
افًََّّْ ،ٜم ٚل؟ تَقل :ظَٔد ُة أ ؾ ُّ
افًََّّْ ،ٜفق ؿٔؾ فؽ َأ ْمج ْؾ ظَٔد َة أ ؾ ُّ
ُّ
وضريَتٓؿ ل ديـ اإلشالم افذي بً ٞاهلل بف حمّدًً ا ّ
افًنيََّّْ ٜفنئس ظْنيد ؿ أحلّنيٜ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ ،ؾٖ ؾ ُّ
( )1ادجٚدف.11 :ٜ
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يٌتدظقن هلؿ بد ًظ ٚبحٔ ٞيتىقر ذا ادذ  ٛؾُٔقن ذم زمـ ظذ حٚل وذم زمـ آخرظذ حٚل ،هلذا ؿٚل صٔخ
افًنيََّّْ ،ٜوأحلّنيٜ
فًََِّّْٕ ٜهنؿ ميني ٚر طٓنيرت ؾنئٓؿ ُّ
افًََّّْ ٜؿ أحلُّّ ٜ
افًََّّْ ٜؿٚل :أحلُّّ ٜ
اإلشالم رمحف اهلل ذم أحلُّّ ٜ
بٚفًََّّْ.ٜ
افًََّّْٕ ٜهنؿ مًتًُّقن ُّ
ادٌتدظ ٜأحلّ ٜفٌِدظٕ ٜهنؿ مهٚدر صدرت ظْٓؿ افٌدظ ،ٜوهلذا َٕ ًٌؾ أحلُّّ ٜ
افًََّّْ ٜذم ختٚم ذه افًَٔدة ل اإلشالم افذي بً ٞاهلل حمّدًً ا ّ
صذ اهلل ظِٔف وشني ِّؿ ،وأينيـ
ؾىريَ ٜأ ؾ ُّ
دمد اإلشالم افذي ُبً ٞبف حمّدًً ا ّ
افًََّّْٜ؟ ل افًَٔدة
فًََّّْ ،ٜؾام ظَٔدة أ ؾ ُّ
صذ اهلل ظِٔف وش ِّؿ؟ ذم افَرآن وا ُّ
وافًََّّْ.ٜ
ادقجقدة ذم افَرآن ُّ
ؿٚل :وؾٔٓؿ افهديَقن وافنٓداء وافهٚحلقن وذـر أن ؾٔٓؿ إبدال ،م ٚادراد بٕٚبدال؟ ادراد بٕٚبدال
ظز ّ
افًِامء اف ًُ ٌَّٚدُ ،ش ُّّقا بٕٚبدال ؿٚفقإ :هنؿ إذا مٚت أحد مـ ٗٓء َ
وظق َونيٓ ٚمْنيف
أبدل اهللُ ّ
وجؾ إُ َّمني ََّ ٜ
ً
بديال.
ّ
وصذ اهلل
ًٕٖل اهلل أن ُي َث ؟ٌ َتَْ ٚبٚفَقل افثٚب ٝظذ مْٓجٓؿ وأن ٓ ُيزيٌْ ٚذم افزاحلٌغ ،وًٕتذر ظـ إشئِ،ٜ
وش ِّؿ ظذ ٌٕ ّْٔ ٚحمّد وظذ آفف وصحٌف.
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