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    فـــر  مـــايون ءلـــ  ملــ  يكـــا سووة ا نساءوو     إنَّ اللـــ ال غيـفـــر  أن ي كـــرالو بـــ  وياـل
48. 

 .13سة ا سقم ن   إنَّ الكروال لظ لٌم عظيم
ـ  فقــد اسسم ــ  غلعــروة الــوصقى غا فصــا  فمــ  يرفــر غلطــاؤون ويــ م  غللــ

 .256سة ا نسبقرا   هلا
فــو وكبــ  غي منــون حـــ  يرا مــوو فيمــا شـــ ر بيــنمم   غ ــدوا   أ ف ـــمم 

 .65سة ا نساء     حرجاً مما قضيت وي لموا ت ليماً 
سووة ا نئ ةوو ا   أفحرمال اجلاهلية يبـون وم  أح    م  اللـ  حرماً لقوٍ  يوقنـون

50. 
إن  احلرم  إ غا هلل أمرال أغا تعبـدوا إ غ إاَّ  ءلـ  الـدي  القـيا م  ولرـ َّ ألنـر النـا    

 .40سة ا يةسف   غيعلمون
 .44سة ا نئ ة ا   وم  مل يرم مبا أ زل اللـ  فأولئ  هم  الرافرون

 لصنيال ل  الدي ال ح نفا  .5سة ا نسبياة   وما أ مروا إغَّ ليعبدوا اللـ ال ُم 
  ليس لمنل   شيٌ  وهو ال ميع  البصري   11سة ا نسشة ى. 
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 املقدمـــــة :
نا  ومــ  ســيئان  إن احلمــدال هلل دمــد   و  ــسعين  و  ــسـفر   و عــوء  غللـــ  مــ  شــروك أ ف  ــ 

 أعمالنا  م  يمد  اللـ  فو مضلَّ ل   وم  ي ضلل فو هايي ل .
   وأشمد أن حممداً عبد   وكس ول .وأشمد  أن غ إل  إغ اللـ  وحد  غشري  ل 

آل عموورنن   ا أيمــا الــذي  امنــوا اتقــوا اللـــ  حــقَّ تقاتــ  وغ ــوت َّ إغ وأ ــسم م ــلمون  
102 . 

ا أيمــا النــا  اتقــوا كبرــم الــذي فلقرــم مــ   فــٍس واحــدٍة وفلــق منمــا  وجالمــا وبــ  
كحــا  إن اللـــ  لــان علــيرم منممــا كجــاًغ لنــرياً و  ــاً  واتقــوا اللـــ  الــذي ت ــا لون بــ  واأ

 . 1نساء    كقيباً 
فــر لرــم    ا أيما الذي  امنوا اتقوا اللـ  وقولوا قــوًغ ســديداً ي صــل أ لرــم أعمــالالرم وياـل

 . 71-70نألحزنب   ء وبالرم وم  ي طع اللـ  وكس ول  فقد فا  فو اً عظيماً 
 أما بعــــد :

، وشور  نألووة  حمو اُ، ، وكوُ   ُي حممو   فإن أص َق نحل يث كالُم نسلوه، وخرَي نهل ي ه 
 حم ثة  ب عة، وك  ب عة ضالسة، وك  ضالسة  يف نسا  .

وووون هباة ووو ، والهباوووظ أكووو  وأع ووو  وووون  -أثووورنف وفً ووو ف و وووو  نف -الشوووأ  أخعووور علووو  نألووووة 
. ولئق بوو  فإاووه الشووأ  أاةوو  س وووة 13سقموو ن   إن الكــرو لظلــم عظــيم نإلشوورناب لسلوووه 

يوو ه  ت وىلوو ف ودفوورن و لسىلبة يووة ب و  ووو  وىلووم هووىنو نس لمووة وون وىلوو ، فووإن ن ووري كوو   وون وةح
 ن ري وىلقة  لخالص نسىلب  ا ت وىل ف  ون أح   سةنو.

ونسىلقيوو ا ح وون نألوووة وة يوو  ووقييوو  ووون كوو  خعووظ  وفووة ، دنهبن فُقوو   فُقوو   نئا عووة 
يءووًةي عاووو ه  نئا ووور ونئىلووورو ، سوو يي  هووو و أي خعووور  يًيوو  ه  يف  يايووو  ووىل شوووي ، حيوووث 

 ونس ةر ونإلمي ن، والأتبه حل ةل كةر  أو فق  دمي ن !!
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ا ووو   ونسىلوو ل  -وووون يًلووو   ونقوو  نألوووة يف هوووىنن نسزوووو ن، وووو    ووو  ووووون هبل    -بىلووا نإلن
، فوور أ علييوو  أووو  نس ةوور ونسةاووة  سياًي ووةن حرو ،وو  قووًالف و  ووب ف  ، وضووىلف  وفقوور  وفيوو   وهووةنن 

ميوو   نسووىني يىلوو   ووشووري  نف، يوو  اب حووإل  نإلن  ناب أن سووبظ هبسووو كلووه يىلووة  سلوووةن  نسىلقوو ي ونإلن
واوووه نساووو ل، وايليووو  نس بوووري زًعلبووو   وسوووةن"م شوووي  ا نسًةحيووو   ا أن ال دسوووه دال نسلووووه، حممووو نف 

  ُسةل نسلوه ا.
ونإلميوووو ن و ووووو يإل وقوووووةل وعموووو ، يزيووووو  لسع عووووو  ، ويووووواق   -ونئءوووول  بىلقي ووووووه ودمي اوووووه 

فوووإن كمووو  دمي اوووه نفًمووو  سوووه كمووو ل ن وووري يف نسووو اي   -سوووىناةب ونئىل صوووأ ون و ووو ب نئةبقووو   ل
ونآلخرا، ودن ش به اَوْقٌ  وقإل سه ون نسىنل ونسشرو  عن نحلإل بقو   وو  وقوإل وون ثلو   واقو   

 يف عقي وه ووةحي و.
وية حو  وقوإل وََث َة أور  أيضو ف البو  وون نالوةو ق عليوه ونسًءولي  بوه، وهوة أن نسىلقيو ا نإلسوال

َث  ه  نئرفةا، جيوظ أن وُوَ   ل نساو َل بلسوة سويلة بءويعة ، ولسولةب بىليو  عون وىلقيو ن  أهو  
نس والم ووىلبوورين، ، سيوًم  ن ناميوو  وون   نسووًي  وفيميو  ووون  وري صووىلةبة أو حور . كموو  جيووظ 
 أن و ةن هىنو نسىلقي ا وءوًم اف وون ا وةص نس ًو ب ونسءواة وو  ورنعو ا فيو  نسءولف نس و ح
 ضةنن نسلوه عليي  هلىنو نسىلقي ا، ووق مي أقوةنهل  علو   وريه  خيون وو سةةف  نسةيو  ونسقوةل، فيو  

، وه  نئا ةص عل  وفوةب نوبو عي ، ونقًةو   خي  الشو فيه أفي  خلإل نسلوه زرن  نسرُسةل 
وم  يكــاقق الرســولال مــ  بعــد مــا تبــني لــ  اهلــد  ويسبــع ؤــريال آا ه ، كم  يف قةسه وىل ف   

ــ  مــا تــوه و  صــل  جمــنمال وســا ن مصــريا   . وقوو ل 115نساءوو      ســبيل  املــ منني  ول
اعلي   بءاًوأ وساة ن لةو   نئيو يا نسرنشوو ين ووون بىلوو ي، عضووةن علييوو  لساةنفووىن، ود كوو  

ون وووون وقوو ل  انقًووو ون لسلىنيو (1)وحم ثوو   نألوووة ، فوووإن كوو   حم ثووووة  ب عووة، وكووو   ب عووة ضالسوووةا
 .(2)بىلو ي  أبوأ ب ور  وعمورا

 

 صحيح ،  ونو أبة  نو  و ريو. (1)

 صحيح أخرفه أمح  و ريو. (2)
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  ووون كوو ن وءوووًا ف فليءوووم زوون قوو  ووو  ، فووإن نحلوووأ ال و وووون عوووليه وقوو ل نبوون وءووىلة  
 أبَورُّ نسا ل قلةلف، وأ ز ُه  علم ف،   نسةم، أوسئو أصح ب  ُسةل نسلوه  

 .(1)وأقلُّي  و لة ف 
-سإلووو م نبوون أع نسىلووز نحلاةوووأ ونسووىني  عوو   ألن أقووةم بًيووىنيظ شوورا نسىلقيوو ا نسعح ويووة، 

 ونسًىلليإل عليه، نألسب ب نسً سية   - محه نسلوه
سووىلة ناًشووو   نس ًوو ب يف أو ووو   نئءوولما، ونعًمووو  و بووا نئءووولما كمرفوو  عقووو ي  -1

حةى يف صةح وه عقي ا أه  نسءاة ونام عة، سىنن ف س ً ب يف ا ري حيً   ئزي  ون ن  وة 
  وووون نساةووو ، وسيوووًم ن وووون قرن ووووه وفيموووه ن  صوووة ونسىل ووووة، ونسًبءووويل، سيًحقوووإل بوووه أكووو  قووو 

 ف سًةحي  فرض عل  نامي ، وسيس أل ل   ون أ ل.
به ووبوو  ق نسةوورق نسضوو سة، ونسوور  علييوو ،  - محووه نسلوووه  -نطاوو ب نسشوو  ا  -2 يف عوورض شووُ

 ، خيووو  فىلووو (2)وخب صوووة أن أكهووور هوووىنو نسةووورق سووويس هلووو  أثووور يووُوىنكر بوووا نئءووولما يف هوووىنن نسىل ووور
 نس هري ون طلبة نسىلل  فضالف عن ع وة نئءلما يالون عن قرن ا نس ً ب وياةرون واه.

عرض وب  ق نسةورق نسضو سة وشوبي ،  ونسور  علييو ، قو  يو  ي دف وشوةي  نسقو  ق نئءول    -3
وخب صووووة دهبن كوووو ن ووووون نسىل وووووة، ودشووووس سه عوووون نسس يووووة نألس سووووية نسوووو  ألفليوووو  يوووو  ل نسىلقيوووو ا 

 

 ، و ريو.2/97أخرفه نبن عب  نس  يف اف و  بي ن نسىلل  وفضلها   (1)

ع رو وون نسةورق نسضو سة وو ي   سوه هوىنن نالطاو ب، بيامو  يف يةف  يف - محه نسلوه- ز  ك ن نئ سف  (2)
،   عقي ا نألوة لسر ا ونالاً و ل -مل يءم     سلةا  ون قب -"و اا  ق  نسًا   وىننهظ وفرق

دنف ف هليوووة و قبووو  نإلسوووالم، وًعلوووظ فيووو نف وضووو عة ف وووون نسىللمووو   ئةنفيًيووو  ووىلريًيووو ، حيوووث وووون 
عون فوم نسىل ور نسو  -ون وةض فييو  قو  حييييو  وون ف يو -سوانسىلبث نالاشوس ل بةوم ناًيوا ونا   
 واً ر ون يً  ى هل  وي حضي .
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يوووو  ي هبسووووو بووووبىلو أصووووح ب نسقلووووةب نئريضووووة دف وبووووم ن ولووووو نألف وووو    ونسًةحيوووو ، بوووو  سرزوووو 
 .(1)ونعًق  ه ، وون مث  عةا  نسا ل دسيي ، في ةن  ق  ح   ع س نئرن 

بش    وقًضوظ وووةفز  وًو    -ه وة يف "و اا   -ورو  نسش  ا عل  وء ة  عق ية   -4
 ئزي   ون نسًةضيح ونسشرا ونسبي ن.

اووظ نسا ووري نسسيوووي سلىلقيوو ا  ون نا اووظ نسىلملووأ نسووىني يًضوومن نهًموو م نسشوو  ا لا  -5
 نس ةر لسع  ة ، ونإلش  ا دف فةناظ نسشراب نئًىل  ا نس  وىلً  ون اةنقو نإلمي ن.

وًوو   دف وىلليووإل   -ي ووىلظ فيميوو  علوو  نسىل وووة  -وفووة  بىلووو نسىلبوو  ن  ونس لموو    -6
.  ووبءيل  وشرا 

 رن  ،ىنيظ يءي  و  يءه سعلبة نسىلل  ونسىل وة سةن .  بة بىلو نإلخةنن ونسزوال  إبنف -7
هوووىنو نألسوووب ب كًمىلوووة ك اوووا حووو فزنف ق وسوووبب ف يف أن أقوووةم بًيوووىنيظ هوووىنن نسشووورا ونسًىلليوووإل 

 عليه،  نفي ف ون نسلوه وىل ف نسًةفيإل ونسقبةل، داه قريظ كيظ.
 ويسلخص عملي   النقاط السالية:

 يقو  اةىلووه، وون  ون دخووالل  بقيموة نسشوورا هوىنبا نسشورا ،ووىنيب ف وة  يوا فيووه كو  خيوو    -1
 نسىللمية.
علقووا علوو  نسشوورا، وشوورحا نسسوو وَو واووه، وابيووا علوو  أوووة    أيووا ووون نسةنفووظ  -2

 نسًابيه عليي .
كمووو  هووة يف نألصووو ، وكوووىنسو نسشووورا مل   - محوووه نسلووووه  -أثبووا ووووم نإلوووو م نسعحوو وي  -3

ظ، وفىللوووا كالوووأ ووىلليقووو   يف أووو خ  يف عبوو  ن  نسشووو  ا دال ووو  نسوووًلزوًه ضوورو ا نسًيووىني
 نهل و  ون نسشرا.

 

قووو ل نإلوووو م أمحووو  بووون حابووو  سلحووو  ب بوووون أسووو  ن  سوووي، بءوووبظ و وووايةه كًووو لف يف نسووور  علوووو   (1)
نئبً عوووة  وحيوووو أسءوووا و وووأ بوو عًي  أوالف مث ووووور  علييوووو س أسءوووا وموووو  نساووو ل بً ايةووووو علووو  

نسب عة ونسًة ر لسشبية، في عةه  هبسو دنف نسرأي ونسبحث ونسةًاةس! عن شرا كً ب انسةقه   وع سىلة
 .9نألك ا سلشيخ نئال علأ نسق  ي نحلاةأ، ص 
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 ورمجا س   فقرا ون نس ً ب، بىلاةنن يىلر  نسق  ق عل  وةضةع وف را نسةقرا. -4
 وكىنسو قما بًش ي  بىلو نس لم  ، سيءُيَ  قرن ُ،  وفيمي . -5
أحلقا يف ف ية نس ً ب أسئلة ش ولة سلمو  ا، ك ون نسقو  ق وون نخًبو   اةءوه ووىلرفوة   -6
 ى نسًيىل به وفيمه هلىنو نسىلقي ا، وكىنسو أشر  دف وةض  نإلف بة يف نس ً ب.و 

مل و ن   ي  ون عملية نسًيىنيظ وقلي  صةح   نس ً ب، وو سري حامه، ب  سرز    -7
 نسًيىنيظ و  نسًىلليإل يةن"ي نألص  ون حيث نحلا .

نحل يث وون حيث نألح  يث نسةن  ا يف نسشرا، فق  حىنفا نسضىليف واي ، وأثبا   -8
نس ووحيح نسووىني بووه وقووةم نحلاووة، ونعًموو   يف هبسووو شووريحمل وو ووحيح نسشوويخ ن وو ب حمموو  

ثقة وم بىللمه و  نيًه لحل يث نس حيح ون نسضىليف،  -حة ه نسلوه   - صر نس ين نألسب   
ويف نسًىلليووووإل أيضوووو ف نفًيوووو   يف أن الأثبووووا دال نحلوووو يث نس ووووحيح  وىلًموووو نف يف هبسووووو علوووو  

 شيخ ووىلليق وه، و ريو ون أه  نسىلل  ونالخً  ص.نس حيحا، وكًظ نس
 وسضبل عملية نسًيىنيظ، نعًم   نساءخ نسً سية   -9
 اءوة و ًبة نسر ض نحل يهة، حققي  نسشيخ أمح  حمم  ش كر. -أ

اءووووة نئ ًوووظ نإلسوووالوأ، حققيووو  و نفىليووو  مج عوووة وووون نسىللمووو  ، وخووور  أح  يهيووو   -ب
  .نسشيخ ن  ب حمم   صر نس ين نألسب 

اءوة و سءة نسرسو سة، حققيو  وعلوإل علييو  وخور  أح  يهيو ، نسو كًة  عبو  نسلووه نبون   - 
 عب  ن ءن نسرتكأ، ونسشيخ شىليظ نأل  ؤوط.

 نفيو ف ووون نسلوووه وىلوو ف نسًةفيووإَل ونسقبووةَل، وأن ياةىلووم ومجيوو  نئءوولما  ووىنن نسىلموو  وجيىللووه قوورا 
 اه وىل ف مسيٌ  قريظ كيظ.عا سلمةح ين، وسبظ ه نية سلض سا نسً ةيا، د

 وصلَّى اللـ  على حممد النيب اأ مي  وعلى ال  وصحب  وسلَّم. 
 لسبما 

 عبد املنعم مصطفى عبدالقايك حليمة 
 " أبو بصري الطرطوسي "
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 عفا اللـ  عن  وع  والدي  مبن  وكمحس  
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 م  مقدمة الكاكح  اإلما  اب  أيب العز احلنفي

      
 ب    سعني و 

نحلموووو  ت همووووُ و، واءووووًىلياه واءووووًسةرو، واىلووووةهب لسلوووووه ووووون شوووورو  أاةءووووا  وووووون سوووويئ    
 أعم سا ، ون يي و نسلوه فال وض  سه، وون ُيضل  فال ه  ي سه.

ةسه، صول   وأشي  أن ال دسه دال نسلوه وح و الشريو سه، وأشي  أن سي   حمم نف عب و و سوُ
   وءليم  كهرينف.نسلوه عليه وعل  آسه وصحبه، وسل

، (2)دهْب شرُ  نسىلل  بشر  نئىللوةم (1)فإاه ئ  ك ن عل  أصةل نس ين أشر  نسىللةم  أما بعد:
وو   - محوة نسلووه عليوه-وهة نسةقه نألك   لساءبة دف فقه نسةروع، وهلىنن مس  نإلو م أبة حايةوة 

  دسيووووه فووووةق كوووو  ق سووووه ومجىلووووه يف أو نق  ووووون أصووووةل نسوووو ين  ا نسةقووووه نألكوووو  ا، وح فووووة نسىلبوووو 
ح فة،وضوورو ،  دسيوووه فووةق كووو  ضوورو ا، ألاوووه الحيوو ا سلقلوووةب، والاىلووي  وال طملاياوووة، دال  ن 
وىلوور    وو  ووىلبة هوو  وف طرهوو   مس ةووه وصووة وه وأفىل سووه، وي ووةن ووو  هبسووو كلووه أحووظ  دسييوو  خيوو  

 سةنو وي ةن سىليي  فيم  يقر   دسيه  ون  ريو ون سو ةور خلقووه.
ءًق  نسىلقوةل زىلرفوة هبسوو ود  نكوه علو  نسًةو ويووو  ف قًضوووا  حوموووة نسىلزيوز وون ن  ل أن و

، وئووون (1)، ودسيوووووه  نعيووووون، وسومووووون أفو بويووووووووووووو  وبشووورين(3)نسورحيوووو  أن بوىلوووووث نسرسووووو  بوووووه ووىلورفويووووون
 

 هة عل  نسًةحي ، ووًعلب وه واةنقضه. (1)

 أي عل   أشر  ون عل   يىلر ن  نسىلب  عل  خ سقه وو جيظ سه عليه. (2)

  نسىلب   ون  ري حاة نسرس ، دال أن  محة نسلوه وىل ف قضا أن اليىلىنب     أن نحلاة وقةم عل  (3)
أحوو نف دال بىلوو  قيوو م حاووة نسرسوو  عليووه، ونئءوولسة قووو  ف لوووا فييووو  فوووأ كً بوووأ انسىلوووىن  لايوو  وقيوو م 

 نحلاة ا، فلرينفىله ون ش  .
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ةووووه ، وفىلوووو  وةًووو ا  عووووة، ، و"بووو ا  سوووو سًي  وىلرفوووة نئىلبووووة  سوووبح اه  مس (2)خووو سةي  واوووىن ين
 وصة وه وأفىل سه، دهب عل  هىنو نئىلرفة وب  وع سظ نسرس سة كلي  ون أوهل  دف آخره .

   يسبع ءل  أصون عظيمان:
 .(3)وىلريف نسعريإل نئةص  دسيه، وهأ شريىلًه نئًضماة ألورو وفيهأحدمها : 
 وىلريف نسء س ا و هل  بىل  نسةصةل دسيه ون نساىلي  نئقي .والناين : 

، وأعرفي  حب ل نسء س ا عاو  نسقو وم (4)أوبىلي  سلعريإل نئةص  دسيه لسلوه  فلعرُ  نسا ل
ةسه  وحوو ف، سًةقووف نحليوو ا نحلقيقيووة عليووه، واووة نف سًةقووف  عليووه، وهلووىنن مسوو  نسلوووه ووو  أازسووه علوو   سووُ

 نهل نية عليه.
 .15  فر   ي لقي الروحال م  أمر  على م  يكا   م  عباي فق ل وىل ف  
ولــذل  أوحينــا إليــ  كوحــاً مــ  أمــري مــا لنــت تــدكي مــا الرســا   وغ وقوو ل وىلوو ف  

ــراٍط  ــدي إه صـ ــ  لسمـ ــايي وإ ـ ــ  عبـ ــا   مـ ــ   كـ ــ  مـ ــدي بـ ــوكاً اـ ــا   ـ ــ  جعلنـ ــان  ولرـ اإلميـ
 .فال  وا دال فيم  ف   به نسرسةل، وال اة  دال يف نالسًض  ا به.52نسشة ى   م سقيم

. فية ودن  4ف لا   لذيـ  امنـوا هدً  وشفـا ٌ قـل هـو لوهة نسشةو  ، كم  قو ل وىلو ف  
وال يظ (5)ك ن ه ىف وشة  ف وعلقو ف، س ن ئ  ك ن نئاًة  بىنسو ه  نئ واا، ُخ وةن لسىنكور

 

 أي وبشرين هل  لااة ونألفر نازي  فزن  ط عًي  ووةحي ه  سر  . (1)

 واىن ين هل  نسا   ونسىلىننب نألسي  فزن  ع ي ف  وكةره . أي (2)

 وسيس و  وءًحءاه عقةل نسرف ل و،ةنو أاةءي ، ون  ري  سي   شرعأ ون نس ً ب ونسءاة. (3)

  وهة طريإل نالوب ع ونالقً ن  لألابي   ونسرس ، فىلل  ق   نالوب ع ونالقً ن  بُءا ةن  وه ي نساي   (4)
س ع  ف ف  نسء سو  وساًه  ي ةن  ه يه  عن  نالبًىل    ق    وعل   سه،  ووةح نف  نسء سو    ربه  ي ةن 

وىل ف    ق ل  عليه، كم   حبقه  ووةرط ف  بربه  فاتبعو  وغتسبعوا  ف هالف  م سقيماً  هذا صراطي  وأن 
 .  ال بل فسـفرق برم ع  سبيل  ءلرم وصالم ب  لعلرم تـسـقون

نسةيووو  وىلعلوووة سووو يي ، فيوووأ وووووو  اب نألووووووة  ألن نس ةووو   ونئاووو فقا، و وووةن أفيوووزا نالسوووًقب ل و  (5)
د  نكو ف آسيوو ف سوعحي ف، وسوويس د  نكوو ف يو  ي دنف فقووه نألشوي   ووىلرفًيوو  علوو  حقيقًيو ، فيوو  يءوومىلةن 
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، وال يظ أن وىلرفة وو  (1)أاه جيظ عل  ك  أح   أن ي وَن ز  ف   به نسرسةُل دمي  ف ع و ف كمالف 
 .(2)  نس ة يةف   به نسرسةل عل  نسًة ي  فرض عل

َر بوه أعيو ف ،  وأو  و جيظ عل  أعي ف ، فيىنن يًاةع بًاةع ُقَ  نه ، وح َفًني  ووىلرفًي ، وو  أُوون
 .(3)والجيظ عل  نسىل فز عن مس ع بىلو نسىلل ، أو في   قيقه و جيوظ عولو  نسقوو    عل  هبسو

 

س اي  اليءمىلةن نسءم ع نسىني ي  ي    دنف نسةقه ونإلسًزنم، سىنسو ياىل م اةىلي  وون مسو ع آ   
 .نسلوه 

وقــالوا لــو لنــا   ــمع أو  عقــل مــا لنــا   أصــحا  سىلووىننب  كموو  قوو سةن عوون أاةءووي  ئوو   أون ن
 . 10نئلو    ال عري

ولقد ءكأي جلمـنم لنـرياً مـ  اجلـ  واإل ـس  هلـم قلـو  غيفقمـون عـا وهلـم أعـني وق ل وىل ف   
 غيبصرون عا وهلم اءان غي معون عا  أولئ  لاأ عـا  بـل هـم أ ـل  أولئـ  هـم الــافلون

 . 179نألعرن   
  يىلم سيس ياًةىلةن بشأ  ون هىنو ناةن ا نس  فىلليو  نسلووه سوبب ف 2/279نبن كهري يف نسًةءري   ق ل

وجعلنا هلم مسعـاً وأبصـاكاً وأفئـدًة فمـا أؤـم عـنمم مسعمـم وغ أبصـاكهم سلي نية، كم  ق ل وىل ف   
 .  وغ أفئدهتم م  شي  إء لا وا  حدون آبان اللـ 

ة صوووي  يف أووووة  نسووو ين يىلاوووز أن يلووو   ووو  كووو ُّ فووور   وووون أفووورن  نألووووة، أي  ون نسًة وووي ، ألن نسً (1)
 الخًال  ق  ن،  وأعم هل  ووظ ةةي .

حوو  الواوو  ل هووىنو نسًىلوو سي ، ووبقوو  -س وون وىلرفووة و فوو   بووه نسرسووةل علوو  نسًة ووي  فوورض كة يووة (2)
 ووحيح وزوو  ي ةووأ فووإهبن قوو م بووه اةور ووون نألوووة علوو  نسةفوه نس-ظو هراف ووىلروفووةف ئوون حيً فيوو  أو يريو ه 

حلةووول نسووو ين، سوووقل نسةنفوووظ عووون نسبقيوووة، ويبقووو  وووون نساووو ب حبوووإل نآلخووورين نالاًووو نب سلًةقووووه يف 
 وة صي  نس ين.

ألن و ن  نسً ليف قو ة  علو  نالسوًع عة، فوإهبن وفو   نالسوًع عة وفو  نسً ليوف ودهبن ع وووا   (3)
نألووة  نسىلمليوة نس  هوورا، كمو   نالسًع عة  ف  نسً ليف، سوةن  كو ن هبسوو يف نألووة  نالعًق  يوة أم يف

 .فاتقوا اللـ  ما اسسطعسم، وق ل    غيرلف اللـ   ف اً إغ وسعماق ل وىل ف  
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َ  نسا ووةص وفيميو  وون علو  نسًة ووي  و الجيوُظ علو  وون  مل يءوومىلي ، وجيوظ علو  وون مسوَن
 وجيظ عل  نئة  ون   نب ونحل ك  و الجيظ عل  ون سيس كىنسو.

يف نوب ع (1)وع وة ون ض  يف هىنن نسب ب، أو عاز فيه عن وىلرفة نحلإل، فإمن  هة سًةريعه
فإمــا يتيــنرم مــ  و ف   به نسرسةل، فلم  أعرضوةن عون كًو ب نسلووه، ضولُّةن، كمو  قو ل وىلو ف  

فو يضلُّ وغيكقى  وم  أعرض ع  ءلري فإن ل  معيكــًة  ــنراً هدً  فم  اتبع ه داي 
ودكر  يو ال القيامة أعمى  قال ك ا  مل ال حكرت  أعمى وقد لنت بصريا  قال لذل  أتس  

 .126-123طه   ااتنا فن يسما ولذل  اليو  ت ن ى
اي  والَيشوق  يف ق ل نبن عب ل  و ة  نسلوه ئن قرأ نسقرآن، وعم  ز  فيه أن الَيض   يف نسو 

 نآلخرا، مث قرأ هىنو نآلية.
َرَعه  واليقب  نسلووه وون نألوسوا ونآلخورين  ياو ف يو ياةن بوه دال أن ي وةن وةنفقو ف س ياوه نسوىني شوَ

 .(2)عل  أسءاة ُ ُسلنه عليي  نسءالم
ه عموو  ي ووةه بووه نسىلبوو   دال و وصووةه بووه نئرسوولةن، بقةسووه سووبح اه   وقوو  اووز َو نسلوووُه وىلوو ف اةءووَ

ـــد هلل ك  سـ ـــني  واحلمــ ــى املرسلــ ـــوٌ  علــ ـــون  وســ ـــا يصفــ ـــزة عمــ ـــ  ك ا  العــ ـــان كبــ بــحــ
 .182-180نس  ف     العاملني

 

 أي سًي واه ووق ريو. (1)

وهة شرط س حة نسىلب  ا ونسىلمو ، دهب أن نسىلبو  ا يشورتط سقبةهلو  شورط ن  أن و وةن وةنفقوة سءواة   (2)
  سىلمووو  دن كووو ن وةنفقووو ف سلءووواة س ووون هوووة سسوووري نسلووووه ، وأن و وووةن خ س وووة ت وىلووو ف، ف نساوووي 

فاليقب ، ودن ك ن نسىلم  خ س   ت وىل ف، س اه سيس عل  نسءاة أيض ف اليقب ، وسقبوةل نسىلمو  البو  
وهووة  فمــ  لــان يرجــو لقــا  كبــ  فليعمــل عمــوً صــاحلاً وون وووةفر نسشوورطا فيووه. كمو  قوو ل وىلوو ف  

ا ةن  . وهوة دخوالص نسىلمو  ت وحو و. وهوىنن نألصو   سووا ية كبـ  أحــداً وغ ي كـرو بعبـانئةنفوإل سلءوُّ
ا ة. فليحوووىن  نسوووىنين يرفوووةن ن وووري وجييووو ون سوووه، س ووواي   عليوووه عشووورن  نسا وووةص وووون نس ًووو ب ونسءوووُّ

 !!يعلبةاه ون  ري ه ي نساي  
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فواَوز َو اةءه سبح اه عمو  ي وةه بوه نس و فرون، مث سول  علو  نئرسولا سءوالوة وو  وصوةةو بوه 
َ  اةءه عل  وةر و لألوص   نس  يءًحإل عليي    كم ل نحلمو .ون نساق ة  ونسىليةب، مث محَن

ووضوو  علوو  ووو  كوو ن عليووه نسرسووةل خوووري نسقوورون، وهوو  نس ووح بة ونسًوو بىلةن هلوو  إبحءووو ن، 
، وهوو  يف هبسووو كلووه بابوويي  حمموو   إُل لسءوو بإلن  يُةصووأ بووه نألوُل نآلخووَر، ويقًوو ي فيووه نسالحوون

ه سوو س ةن، كموو  قو ل وىلوو ف   قــل هــذ  ســبيلي أيعــو إه اللـــ  علــى وقًو ون، وعلوو  وناي فون
 .108يةسف   أي وم  اتبع  بصريةٍ 

مث خلف ون بىل ه  خلف نوبىلةن أهةن ه  ونفرتقةن، فلقو م نسلووه هلوىنو نألووة وون حيةول علييو  
بقةسوووه  االووووزنل ط ةةوووة وووون أوووو  ظووو هرين علووو  نحلوووإل،  أصوووةَل  يايووو ، كمووو  أخووو  نس ووو  ُق 

 . (1)اليضره  ون خىَنهَلُ ا
 م أبوووة فىلةوور أمحووو  بوون حممووو  بوون سوووالوة وخيوون قوو م  وووىنن نحلووإل وووون علموو   نئءووولما  نإلووو

نأل" ي نسعحووو وي، وسمووو و نسلووووه برمحًوووه بىلووو  نئئًوووا، فوووإن وةسووو و سووواة وءووو  وثالثوووا ووئًوووا، 
 ووف وه ساة دح ى وعشرين وثالب وئة.

فوولخ   محووه نسلوووه عموو  كوو ن عليووه نسءوولف، واقوو  عوون نإلووو م أع حايةووة نساىلموو ن بوون ابووا 
قوووةب بووون دبووورنهي  نحلموووريي نألا ووو  ي، وحممووو  بووون نحلءووون نس وووةيف، وصووو حبيه  أع يةسوووف يىل

 و  ك اةن يىلًق واه ون أصةل نس ين وي ياةن به  ب  نسىل ئا. --نسشيب   
وكلموو  بىلوو  نسىليوو  ظيوور  نسبوو ُع، وكهوور نسًحريووف نسووىني مسوو و أهلووُه أتويووالف سيقبوو ، وقوَو   ووون 

س الم عن ظ هرو دف وىل  آخور ييً ي دف نسةرق با نسًحريف ونسًلوي ، دهب ق  مُسأ صر  ن
حيًمله نسلةل يف ناملة أتويوالف! ودن مل ي ون مَث  قرياوة ووةفووظ هبسوو، وووون هووا  ح و  نسةءو  ، 

 .(2)فإهبن مسةو أتويالف قُب  و ن  عل  ون الييً ي دف نسةرق بيايم 

 

 وًةإل عليه. (1)

  نسىني يرن  بلةول يرن  لسًلوي  حقيقة و ي ول دسيه نس الم ودن ونفإل ظ هرو، وهىنن هة نئىل  (2)
نسًلوي  يف نس ً ب ونسءاة. ونسه  ، يرن  بلةول نسًلويوو  انسًةءورياوهووة نصعووالا كهيوور ووون نئةءورين. 
ونسه سث  أن يُرن  بلةل نسًلوي ، صر  نسلةل عن ظ هرو نسىني ي لُّ عليه ظ هرو دنف و و سف هبسوو، 
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بوووَه نسووةن  ا علييوو ، وكَ  َر نس ووالُم ف حًوو   نئ واووةن بىلوو  هبسووو دف ديضوو ا  نأل سووة، و فوو  نسشُّ هوووُ
ونسشوسظ، وسوبظ هبسوو دصوس ؤه  دف شوبه نئبعلوا، وخةضوي  يف نس والم نئوىنوةم نسوىني ع بووه 
نسءولف، وفووََةن عوون نسا وور فيووه، ونإلشووًس ل بووه، ونإلصوس   دسيووه، نوًهوو الف ألووور   وو ، حيووث قوو ل  

  ــري ا فـــأعرض عـــنمم حـــ  يفو ـــوا   حـــديٍ  ؤـ ــال  وإءا كأيـــت الـــذي  يفو ـــون   اات نـ
 . فإن وىل  نآلية يشَمُلي .68اىل م  نأل

وك ٌّ ون نسًحريف ونإلهرن  عل  ورنوظ، فق  ي ةن كةرنف، وق  ي وةن فءوق ف، وقو  ي وةن 
.ف سةنفظ نوب ُع نئرَسلا، ونوب ع و  أازسوه نسلووُه علويي . وقو  خوًمي  (1)وىل يةف، وق  ي ةن خعلف 

علوو  ووو با ي يووه ووون كًووظ  (2)اوو ف ، فاىللووه آخوور نألابيوو  ، وفىلوو  كً بووه وييم نسلوووه زحموو  
اوس، لقية  نسءم  ، وأازل عليه نس ً َب ونحل مة، وفىل   عةوَه ع و ة امي  نسهقَلا  نان ن ونإلن

، وأكمو  (4)، وقو  با هللا به ك  شأ   (3)دف يةم نسقي وة، وناقعىلا به حا وُة نسىلبو   علو  نسلوه

 

َلف، ودمنوو  مسوو  هووىنن وحوو و سوو سي   واة وو  حيًموو  هبسووو، ووءوومية هووىنن أتويووالف مل ي وو ن يف عوور  نسءوو 
.  4/69أتويالف ط ةةٌة ون نئًلخرين ن  ةضا يف نسةقه وأصةسه، ونس الم. نا ر نسةً وى البن ويمية  

 أي  سي  صريح ون نس ً ب ونسءاة يةي  هىنن نسًلوي  ونس ر . "وإن مل ير    قرينة"وقةسه 

يف نسىلق ةوو  فقوو  ي ووةن كةوورنف، ودن كوو ن يف نألعموو ل  حبءووظ قوو   نإلهوورن ك فووإن كوو ن نإلهوورن   (1)
ي ةن فءق ف ووىل يةف، وواه وو  ي وةن كةورنف ك ألعمو ل نسو  وىلًو  وون اوةنقو نسًةحيو ، وأحيو  ف ي وةن 

 ن عل  ه ف عن نفًي   وىلً ، ف  حبه سه أفر، كم   سا عل  هبسو نسءُّا ة.

 أي و كا ف عليي  وح كم ف. (2)

أعووىنن  نسىلبوو   نسوو  قوو  يىلًووىن ون  وو  يووةم نسقي وووة، أووو  يف نحلقيقووة سوويس سلىلبوو    أي واحءوو  بووه  (3)
 . 149نألاىل م   فلل  احل ة البالـةحاة عل  خ سقي  سبح اه ووىل ف ب  

أاوه  وقو  صوح عون نساوي  اليو  ألملـت لرـم ييـنرم وأ مـت علـيرم  عمـيق ل وىلو ف    (4)
لوه، دال وق  أورو   به، وو  وركا شيئ ف يبىل ك  عون نسلووه ويقورب   ق ل  او  وركا شيئ ف يقرب   دنف نس

ا ةن نساوي  ، فمون دنف نسا  ، دال وق  فيً   عاها. أقةل  و  نم ن ري ك  ن ري ي ةن يف نالقً ن  بءوُ
 .ونسًم ل نحللةل ئش ك  نألوة ون  ري ه يه  نسسب   ك  نسسب   طلظ نهل نية ون  ري ساًه 
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ط عوةف سوه، ووىل ويًَه وىل وَيةف سوه، وأقءو  باةءوه  (2) عًوه، وفىلو  ط(1)سه وألوًه نس ين خ نف وأوورنف 
، وأخو  أن نئاو فقا يريو ون أن يًحو كمةن دف (3)أف  الي واةن ح  حي مةو فيم  شار بيواي 

ةسه-، وأفوو  دهبن  عووة دف نسولوووه ونسرسووةل (4) ووريو صووَ ُّون  -وهووة نسوو ع   دف كًوو ب نسلوووه وُساوو وةن  سووُ
 !(5)ف  دمن  أ ن ون دحء  ف ووةفيق ف ُص و نف، وأف  يَزعمةن أ

، ونسًةفيإل (7)  دمن  اري  نإلحء ن لسءي سة نحلءوواوووة(6)كم  يقةسه كهري ون نئًمل نَ ةن ونئًلو نرا
 بيايم  وبا نسشريىلة، وهة هبسو.

وك  ون طَلظ أن حُيَ  نَ  يف شأ   وون أوور نسو ين  ورَي وو  فو   بوه نسرسوةل، وي ونُّ أن هبسوو 
بو  وو   (8)أن هبسو مجٌ  با و  ف   به نسرسةل وبا و  ُو سنةه، فلوه ا ويظ وون هبسووحءن، و 

 

  هة و  يًىللإل لسىلق ة  ونسسيبي  ، ونألور هة و يًىللإل لألح  م ونسشرنة  أورنف وفي ف.ن   (1)

 هأ وىل ية ت وىل ف. ، ووىل يًه سبب ف سع عة نسلوه  أي ط عة نساي  (2)

 65نساء      فو وكب  غي منون ح  يرموو فيما ش ر بينممدش  ا دنف قةسه وىل ف   (3)

 ، دو  ا صرحية عل  نساة ق نألك ، ونسىلي هب لسلوه.نسًح ك  دنف  ري ساًه فيه أن د ن ا  (4)

وإءا قيــل هلــم تعــالوا إ ه مــا أ ــزل اللـــ  وإ ه الرســول كأيــت املنــافقني دشوو  ا دنف قةسووه وىلوو ف   (5)
يصدون عن  صدويًا. فريف إءا أصابسمم مصيبٌة مبا قـدمت أيـديمم   جـا وو يلفـون غللــ  

 .60-61نساء     إغ إح اي وتوفيقا  إن أكيي
ةسنهن   ةسه ف و   عون  سوُ ق ل نبن ويمية  فبا سبح اه أن ون ُ عوأ دنف نسًحو ك  دنف كًو ب نسلووه ودنف  سوُ

 (.38ك ن وا فق ف، نس   م نئءلةل )ص 

 أي ون نئلةاب ونألورن . (6)

سقبوويح ووو  قبحوه نسلوووه وسووة نفًموو  نحلءون ووو  حءوواه نسلووه وسووة نفًموو  أكهور نساوو ل علوو  وقبيحوه، ون (7)
، فقوو ل  أ  ووو حأ "يوون، وهبوووأ شووا، فقوو ل سووه أكهوور نساوو  ل علوو  وءووياه. فوو    فوو  دنف نساووي 

وووون ولقووو   اةءوووه وووون  ووري -  اهبسووو نسلوووها. و حوو  نسلوووه نسشوو فىلأ دهب يقووةل  ووون نسًحءووون نساووي 
 فق  شرع. - سي  ون كً ب نسلوه وساة  سةسه

نساةوووو ق نئشوووو   دسيووووه ووووون قبوووو . قلووووا  دهبن كوووو ن هووووىنن شوووولن ووووون جيموووو  ويقوووو  ب أي ووووون هبسووووو  (8)
ويءًحءن ويةف نإل ويرُق ن  بزع  د ن ا ن ري ونإلصالا، فمو  ي وةن نسقوةل فويمن ياحوأ شوريىلة نسلووه كليو ف 
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، ودمنو  وقوو  نسًق ووري وون كهووري ووون نئاًءووبا  فو   بووه نسرسووةل كو    ك ووو ، يوو خ  فيوه كوو ُّ حووإل  
دسيه، فل  يىللموةن وو  فو   بوه نسرسوةُل يف كهوري  وون نألووة  نس الويوة نالعًق  يوة، وال يف كهوري وون 

ةن، واليف كهووووري ووووون نإلووووو  ا نسءي سووووي نة، أو اءووووُبةن دف شووووريىلة نسرسووووةل ب وووواي  نألحووووةن ل نسىلب  يوووو 
 ووقلي ه  و سيس واي ، وأخرفةن عاي  كهرينف خي  هة واي .

فبءووبظ فيوو  هوو ال  وضووالهل  ووةووريعي ، وبءووبظ عوو ونن أوسئووو وفيليوو  واةوو قي ، كهوور 
 كهرٌي ون عل  نسرس سة.  (1)نساة ق، وَ َ لَ 
، نسبحووث نسًووو م، ونسا وور نسقوووةي، ونإلفًيوو   نس  وووو ، فيموو  فووو   بووه نسرسوووةل  بوو  ي وووةن

 ، وأن اليُيَم  واه شيئ ف.(2)سيُوىْلَل  ويىلًق ، ويىلم  به ظ هرنف ولطا ف، في ةن ق  وُلأ حإل  والووه
ودن كوو ن نسىلبوو  عوو فزنف عوون وىلرفووة بىلووو هبسووو، أو نسىلموو  بووه، فاليايوو  عموو  عاووز عاووه خيوو  

، س ون عليوه أن يَةورا بقيو م  وريو (1)، بو  حءوبه أن يءوقل عاوه نسلوةُم سىلاوزون (3)ف   به نسرسةل
 

عن نحل   ويءًحءن  ريه  ون شرنة  نسع  ة ، مث هة يةرضي  عل  نألوة لحل ي  ونسا   كم  هوة 
حل وو  يف هووىنن نسزووو ن.. الشووو أاووه أوف لساةوو ق ونس ةوور ويموو  "عوو  بلءوو اه أاووه ووون شوولن طةن يووا ن

 نئءلما نئ واا.

 أي حمأ وخةأ. (1)

حووإل نسووًالوا، و ووةن بقرن وووه وووو برو، ونعًقوو  و،  -نسووىني فوو   بووه نساووي -أي أن وووالوا نسقوورآن  (2)
 ونسىلم  به.

او ل، سوةن  وقوإل هبسوو عون طريقوه أو عون طريوإل أي   يًوه أن يَ يور نإلسوالم، ويىلو  ن وري بوا نس (3)
 وريو، واليابسووأ أن ي وو و نهلووةى أو نسًحووزب أو نسىلاووز عوون ا وورا هبسووو نحلووإل س ةاووه فوو   عوون طريووإل 
 ووريو، كموو  هووة حوو ل كهووري ووون نألحووزنب نسيووةم. وس وون قوو  يقوو ل  ووون كوو ن عاوو و علوو  صووحيح س اووه 

نس ما حو  اليقو  ووا ط ةلوة نسا وةص اليىلم  به، ه  يً ل  به وياشرو با نسا ل، أم أاه يلًزم 
نسوو  وًةعوو  ووون يقووةل و اليةىلوو س نس ووحيح  أاووه يووً ل  وياشوور نسىللوو  نس ووحيح ودن كوو ن اليىلموو  بووه، 
فلووئن دفًموو  عليووه و"  أن يقووةل و اليةىلوو ، خووري سووه ووون أن جيًموو  عليووه و" نن  أن يقووةل و اليةىلوو ، 

ن نسىللو  نسوىني قو  ال يةفو  دال عاو و، ونسلوووه وو"  كًمو ن نسىللو ، وخب صوة دن كو ن نساو ل حب فوة دنف هووىن
 أعل .
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بووه، ويرضوو  بووىنسو، ويووة    أن ي ووةن ق ةموو ف بووه، وأن اليوو وَن ببىلضووه، بوو  يوو ون لس ًوو ب كلووه، 
، أو يًبو  وو سيس وون عاو  نسلووه (2)وأن ُي  ن عن أن يُ خ  فيه و  سيس واه ، ون  ونية  أو  أي 

 وغتلب وا احلق غلباطل  وترسموا احلق وأ سم تعلمون ، كم  ق ل وىل ف   نعًق  نف أو عمالف 
 .42نسبقرا  

وهوىنو ك اووا طريقووة نسءوو بقا نألوسووا، وهووأ طريقوة نسًوو بىلا هلوو  إبحءوو ن دف يووةم نسقي وووة، 
 لإلو وة. (3)وون ه ال  أةمة نس ين نئشية  هل  عا  نألوة نسةسل

 

غيرلـف اللــ  ألن نسىلاز نسىني المي ون  فىلوه يءوقل عون صو حبه نسً ليوف، كمو  قو ل وىلو ف    (1)
 .286. نسبقرا   ف اً إغ وسعما

ويف نس ووووحيحا  اوووووو  أووووورو   بووووه فوووولوةن واووووه ووووو  نسووووًعىلً ا ونسق عوووو ا وقووووةل  )نئيءووووة  ال يءووووقل 
 هىنن أور وًةإل عليه با نألوة.لئىلءة (. و 

  اون كىنب علأ وًىلم نف فليًبوةأ وقىلو و وون نساو  ا وقةسوه  اوون أحو ب يف أوور   سقةل نساي   (2)
 هىنن و  سيس فيه فية   ا وًةإل عليه.

نألووة نسةسوول، هو  نسىلوو ول سيقةووةن لسشووي  ا علو  بقيووة نألوو  يووةم نسقي ووة،  ن نألابيوو   قو  بلسووةن  (3)
  وأقووةنوي ، ألن نسىل نسووة شوورط س ووحة نسشووي  ا. وقوو  هبهووظ نسووبىلو دنف أتويوو  قةسووه نسوو ين سشووىلة 

، نسًةسووول يف أوووور نسوو ين، ونسًةسوووول بووووا نألوريوووون و وووري ولـــذل  جعلنـــالم أمـــًة وســـطاً وىلوو ف  
، كموو  يف نحلوو يث عوون أع سووىلي ، عوون نساووي هبسووو، وهووة أتويوو  ورفووةا ئو سةًووه سًةءووري نساووي 

  ي ووىله نسرفالن، وجيأ  نساي ووىله نسهالثة، وأكهر ون هبسو وأق ، فيقو ل سوه  ق ل  ا جيأ  نسا
ه  بلسا قةووس فيقةل  اىل ، فيُو ع  قةووُه، فيقو ل  هو  بلس و  هوىننس فيقةسوةن  ال! فيقو ل  وون 
شي  سوس فيقةل  حمم  وأوًه، فً ع  أوة حمم .  فيقو ل  هو  بلو ذ هوىننس فيقةسوةن  اىلو . فيقوةل  

فيقةسووةن  أخوو   ابياوو  بووىنسو أن نسرسوو  قوو  بلسووةن، ف وو قا و، قوو ل فووىنسو قةسووه وووو علم   بووىنسوس 
ولـــذل  جعلنـــالم أمـــة وســـطاً لسرو ـــوا شـــمدا  علـــى النـــا  ويرـــون الرســـول علـــيرم وىلوو ف  
. وقةسووه  افووىنسو قةسووه وىلوو فا وقوو يرو  فووىنسو أتويوو  قةسووه 2448نسءلءوولة نس ووحيحة   شــميدا

 أتوي .  ساي وىل ف. والي ح أن يق م عل  أتوي  ن
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أاه ق ل سبشر  نئريءأ  نسىللُ  لس الم هة نايوُ ، ونايوُ  فىلن أع يةسف  محه نسلوه وىل ف، 
. أ ن  (1)لس ووالم هووة نسىللوو ، ودهبن صوو   نسرفوو   أسوو ف يف نس ووالم، قيوو   "اوو يإل، أو  ُوووأ لسزا قووة

لاي  به نعًق َ  ع م صحًه، فإن هبسو علٌ   ف ، أو أ ن  به نإلعووورنض عاه، ووراب نإلسًة   
 ةُن عنلَ  نسرف  وعقَله، في ةن علم ف  ىنن نالعًب  .دف نعًب  و، فإن هبسو ي 

 (3)، وووون طلووظ نئوو َل لس يميوو  (2)وعاووه أيضوو ف أاووه قوو ل  ووون طلووظ نسىللوو  لس ووالم، وزاوو ق
 أفلَس، وون طلظ  ريظ نحل يث َكىَنَب.

وق ل نإلو م نسش فىلأ  محه نسلوه وىل ف   ح مأ يف أه  نس الم أن ُيضربةن لاري  ونساىل ل، 
    ووو  يف نسىلشوو ةر ونسقب ةووو ، ويُقوو ل  هوووىنن فووزن  وووون وووراب نس ًووو ب ونسءوواة، وأقبووو  علووو  ويُعوو

 نس الم.
 

نسزاوو يإل هووة ووون ي يوور شووىل ةر نإلسووالم، وبوواةس نسةقووا يىلًقوو  عق ةوو  نس ةوور، ونسةوورق بياووه وبووا  (1)
نئا فإل، أن نئا فإل يبعن نس ةور وي يور نإلسوالم، وكةورو  وري ظو هر سلاو ل، بيامو  نسزاو يإل قو  عُور   

حوو  أاووه يىلًقوو  عق ةوو   كةوورو ولطلووه لسوو سي  ونسبياووة، ودهبن أقيمووا عليووه نحلاووة ونسووًًيظ أا وور وف
كةرية، وو  هر لإلسالم، سىنسو نس حيح أن نسزا يإل يُقً  وال يءًً ب، ألن نالسًً بة و ةن ون 

 شأ  ، وهىنن اليىلرت  بشأ       قي م نسبياة نسق طىلة نس  ُو ياه.
 عن قًله سلز  قة ون  ون أن يءًًيبي ، ق ل  فح و .  وعا و  ُسئ  علأ بن أع ط سظ 

  وخي  ي ل عل  أن وةبة نسزاو يإل بىلو  نسقو  ا الوىل و   ووه، 2/144نسقي  يف أعالم نئةقىلا ق ل نبن  
قـــل هـــل تربصـــون بنـــا إغ إحـــد  احل ـــنيني ودـــ   ـــ بص برـــم أن يصـــيبرم اللــــ  قةسوووه وىلووو ف  

ــد  أو  يـــدينا ــ  عنـ ــذاٍ  مـ . قووو ل نسءووولف يف نآليووووة  أو  يووو يا  أي لسقًووو  دن أظيووور  ووووو  يف بعـ
هة كم  ق سةن، ألن نسىلىننب عل  و  يبعاةاه ون نس ةر  ي ي نئ واا الي وةن دال لسقًو ، قلةب  . و 

فلوووة قبلوووا ووووةبًي  بىلووو و  ظيووور  "اووو قًي  مل ي ووون نئ واوووةن أن يرتب وووةن لسز  قوووة أن ي ووويبي  نسلووووه 
 هو.-ن  ي يي ، ألف  كلم  أ ن ون أن يىلىنبةه  عل  هبسو أظيرون نإلسالم فل  ُي  بووةن  ي يي  قل

 أي نعًق  عق ة  لطلة كةرية وص   "ا يق ف. (2)

سىلوو  نئق ووة  لس يميوو  ، نسءووحر ونسشووىلةهبا، حيووث كوو ن يءووًس  عاوو  نسقوو نو  أل وورنض نسءووحر  (3)
 ونسشىلةهبا، ونسلوه وىل ف أعل .



 23 

 وق ل أيض ف   
 للُّ العلو   سو  القران مالكـلالٌة          إغ احلدي ال وإغ الفقـ ال   الديـ   
ـو  ءاو وْسوا   الكياطني    العلم  ما لان فيـ  قـال حدصنـا         وماس 

 نسق ة  وسق  أحءن  
 لعلم  الرسـول   (1) اأيما املـسدي ليطل بال ع لمـاً          للُّ ع لٍم عبـدٌ 

أال أصوً          ليف أؤفلت ع لمال أصل  اأص ول    تطل ب  الفالرْعال لي ت صحا 
 ، فُبىلنَث لسىللةم نس لية ونسىللةم نألوسية (2)أُو  فةنوَح نس ل ن وخةنكُه وفةنوىَله وابيُّا  
ية، عل  أ  نسةفةو، وس ن كلم  نبً ع شوو  ب عوة نوءوىلةن يف فةن و ، فلوىنسو صو    ونألخرو 

كووالُم نئًوولخرين كهوورينف، قليووَ  نس كووة، خبووال  كووالم نئًقوو وا، فإاووه قليووٌ ، كهوورُي نس كووة، ال كموو  
ًُي   دن طريوووإل نسقوووةم أسووول ، ودن طريقًَاووو  أح ووو  وأعلووو ! وكمووو   يقةسوووه ضوووالل نئً لموووا وفيلوووَ

مل يقوو  ن ه  قوو  ه  ووون نئاًءووبا دف نسةقووه  دفوو   مل يًةر ووةن السووًاب ط نسةقووه وضووبلن  يقةسووه ووون
 !!(3)قةنع ون وأح  ونه نشًس الف واي  بسريو، ونئًلخرون وةر ةن سىنسو، في  أفقوه

 

، فموووون أ ن  أن يعلووووظ نسىللوووو  نس ووووحيح حبووووإل، فىلليووووه أن يعلبووووه ووووون  أي وبووووٌ  سىللوووو  نسرسووووةل  (1)
 .ة نساي و   و، ون سا

كو ن يوً ل  لسقوةل نئوةفز نسقليو  نسلةول نس هوري نئىلو  .   قي  يف أتوي  ك و  نس لو   أن نساوي   (2)
وقي   نئرن  أاه أو  نسقرآن نس رمي، ونسقرآن   ية  يف دجي " نسلةل ونوء ع نئىلو  ، وكوال نسقوةسا حوإل، 

 يً ف  م .  وابيا  

عل  ون نسء َلف فيه    س ح  يث نسابةية نس حيحة، نس نسة عل  قةهل  أن ن لف أفقه وأح   وأ (3)
، لقً ن  أفضلية نسقرون نسهالثة نألوف، وفض  نسرعي  نألول عل  َون بىل و. وعا و  أور  نسرسةل 

ن بىلووو و، هبسوووو سىللميووو  لسءووواة نسوووىني اليًح ووو  ئووون بىلووو ه  دال بةضووولي   سووواة ن لةووو   نسرنشووو ين وووون
ةي نسووىنين  ضووأ نسلوووه عوواي  لسووا  نسه بووا وأووور لسرتضووأ علوويي ، ونسووىنين وبةنسووعًي . مث هوو  يءووً
، أهوو  ووون نئرضوويا نئرحووةوا أم ووون نئسضووةب علوويي س! الشووو أفموو  اليىلور  حوو هل  عاوو  نسلوووه 

 اليءًة ن وهال.
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ف وو  هوو ال  حماةبووةن عوون وىلرفووة وقوو  ير نسءوولف، وُعمووإلن علووةوي ، وقلوو ة و لُّةنيوو ، وكموو ل  
وو  نوًو " عواي  نئًولخرون دال لسً لوف ونإلشوًس ل لألطورن  نسو  ك اوا  ون ُة   ب  ةره . واتسلووه

نسقةم ورنع َا أصةهل ، وضبَل قةنع نه ، وشو   وىل ق نه ، وَ ُميو  وشوم راف دف نئع سوظ نسىل سيوة يف  
، ونسقةُم يف شلن  آخر، وق  فىل  نسلوه س   شوأ   َق  نف.  ك  شأ ، ف ئًلخرون يف شلن 

را هىنو نسىلقي ا  رُي ونح   ون نسىللم  ، وس ن  أيا بىلو نسش  حا ق  أصس  دف وق  ش
 أه  نس الم نئىنوةم، ونسًم  واي  وو ل  بىلب  ن، .

حمَل علووو  واوووةنهلن ، ووووًعةالف  وقووو  أحببوووا أن أشووورَحي  سووو س  ف طريوووإل نسءووولف يف عبووو  ن، ، وأاءوووُ
مــع الــذي  أ عــم يف "وور،   عليي ، سىللأ أن أا   يف سول ي ، وأ خو  يف عو ن ه ، وأحشور

نساءوو     اللـــ  علــيمم مــ  النبيــني والصــديقني والكــمدا  والصــاحلني وح ــ  أولئــ  كفيقــاً 
69 .وماتوفيقـــي إغ غللـــ  عليـــ  توللـــت وإليـــ  أ يـــب    وهووووووة حءوباووو  واىلوو  88هوووة .

 نسةكي .
أن اللـــــ ال واحــــٌد : "  قــــول   توحيــــد  اللـــــ    معسقــــدي  بسوفيــــق اللـــــ : (1)قولـــ  

 غشري  ل  " 
، وأول وقوووو م  يقووووةم فيووووه (2)نعلوووو  أن نسًةحيووووَ  أوُل  عووووةان نسرسوووو ، وأوُل واوووو "ل نسعريووووإل ش:

 .(1) نسء سُو دف نسلوه  

 

هة قةل ص حظ وم نسىلقي ا نسعح وية، نإلو م أبوة فىلةور أمحو  بون حممو  نسعحو وي،  محوه نسلووه   (1)
 سو .وىل 

. فقو   وى نبون و فوة يف سوااه، أن فاو ب نبون أي طريإل طلظ نسىلل  نئ  ي دنف وىلرفة نسلوه   (2)
وهوون فًيوو ن، فًىللماوو  نإلميوو ن قبوو  أن اووًىلل  نسقوورآن، مث وىلملاوو   عبوو  نسلوووه، قوو ل   اكاوو  ووو  نساووي 

 (.170نسقرآن، ف "    به دمي  فا )صحيح سان نبن و فه   
ةل نسلوووه وووون حوو يث نبوون عبوو ل  ، ئوو  بىلووث وىلوو هبنف علوو  نسوويمن، قوو ل  اداووو نئًةووإل عليووه، أن  سووُ

، فلي ن أول و  و عةه  دسيه عب  ا نسلوه، فإهبن عرفةن نسلوه، فلخ ه  أن نسلوه  وق م عل  قةم  أَْه  كً ب 
 ق  فرض عليي  مخس صلةن   يف يةوي  وسيلًي ا.
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 لقد  أكسلنا  وحاً إه قوم  فقال اقو   اعبدوا اللـ ال مالرم م  إلــ  ؤــري  ق ل وىل ف   
 .59نألعرن   

 .65نألعرن    بدوا اللـ ال مالرم م  إلٍ  ؤري  اعسقةوه   وق ل هوةٌ  
 .75نألعرن    اعبدوا اللـ ال مالرم م  إلٍ  ؤري  سقةوه   وق ل ص ح 
 .85نألعرن    اعبدوا اللـ  مالرم م  إلٍ  ؤري  سقةوه   وق ل شىليظ 
ـــ ال واجسنبــوا الطــاؤونال وقوو ل وىلوو ف   ــا   لــل أمــٍة كســوًغ أن اعبــدوا الل (2)ولقــد بعنن

 
 .36نساح   

 

هة نسًةحي ، وسوة بو أ بسوريو وون نألعمو ل فلون يقبو  أي أول و يب أ به نسىلب  ون نألعم ل هة  به   (1)
واووه، ألن نسشووراب مياوو  ووون قبووةل نألعموو ل وحيبعيوو  كليوو ف، سووىنسو دوو  أن نسلوووه وىلوو ف قوو م نسوو ن ا ووون 

ــر نسعةن يووووا ونسشووووراب علوووو  نالثبوووو   بشووووي  ا نسًةحيوووو  أن الدسووووه دال نسلوووووه، ويف قةسووووه   فمــــ  يرفــ
. وهوىنن نئىلو  ُأكو   يف أكهور روة الـوصقى غا فصـا  هلـاغلطاؤون وي م  غللـ  فقد اسسم   غلع

ووون اوو  ووون ا ووةص نسشووريىلة، ألن ووون قوو م نإلميوو ن ونالثبوو   علوو  نس ةوور لسعةن يووا ونسوو ن ا ووون 
نسشوووراب فوووإن دمي اوووه نئًقووو م الياةىلوووه يف شوووأ  . وهوووة وهلوووه كمووون يقوووةل لسشوووأ  وضووو و يف آن  وىلووو ف. 

 ن يًق م نالثب   ب   سةن"وه ووًعلب وه.ف سًةحي  اةأ ونثب   ونساةأ الب  ون أ

هووة كوو  ووو  ُعبوو  ووون  ون نسلوووه، و ضووأ بووىنسو. قوو ل نبوون نسقووي   محووه نسلوووه  نسعوو  ة    الطــاؤون: (2)
 ، فطاؤون لل قـو  مـ  يسحـالمون إليـ  ك  و  ه و" به نسىلب  ح و ون وىلبة   أو وًبةع  أو وع ع 

يًبىلةاه عل   ري ب ريا  وون نسلووه، أو يعيىلةاوه فيمو  ، أو يىلب واه ون  ون نسلوه، أو ؤري اللـ  وكسول 
ال يىللموووةن أاوووه ط عوووة سلووووه، فيوووىنو طةن يوووا نسىلووو مل دهبن أتولًيووو  وأتولوووا أحوووةنل نساووو ل وىليووو   أيوووا 
ةل دنف  أكهووووره  عوووو سةن ووووون عبوووو  ا نسلوووووه دنف عبوووو  ا نسعوووو  ة ، وعوووون نسًحوووو ك  دنف نسلوووووه ودنف نسر سووووُ

ه ووً بىلة  سوةسه دنف ط عوة نسعو  ة  ووً بىلًوه. أعوالم نئوةقىلا  نسًح ك  دنف نسع  ة ، وعن ط عً
1/50 . 

وقوو ل نبوون ويميووة  محووه نسلوووه  نسعوو  ة  فىللووة  ووون نسعسيوو ن، ونسعسيوو ن  كوو و"ا نحلوو  وهووة نس لوو  
نألصوووا م  ونسبسووأ. فووو ئىلبة  وووون  ون نسلووووه دهبن مل ي ووون ك  هووو ف سووىنسو طووو  ة . وهلوووىنن مسووو  نساوووي 

س وووحيح، ئووو  قووو ل  اويًبووو  وووون يىلبووو  نسعةن يوووا نسعةن يووواا . ونئعووو ع يف طةن يوووا يف نحلووو يث ن
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ومـــا أكســـلنا مـــ  قبلـــ  مـــ  كســـول إغ  ـــوحي إليـــ  أ ـــ  غ إلـــ  إغ أي وقووو ل وىلووو ف  
 .25نألابي     (1)فاعبدون 
ةل وقووو ل    اأُوووور  أن أق وووو  نساووو ل حوووو  يشوووي ون أن ال دسوووه دال نسلووووه، وأن حممووو نف  سووووُ

 .(3) دسه دال نسلوهوهلىنن ك ن نس حيح أن أوَل ونفظ عل  نئ لف شي  ا أن ال (2)نسلوها

 

ولم إليـ  مـ  وىل ية نسلوه، ونئع ع يف نوب ع  ري نهل ى و ين نحلإل، هة ط  ة .  وهلذا مسى مـ  حـ 
 . 28/200، ومس  فرعةن وع  نف طس ا. نسةً وى  حالم بـري لسا  اللـ  طاؤون

سع  ة ، وخالصة أقةنهل  أن نسع  ة  هوة كو  وو  عبو  قلا  ق  وىل    أقةنل أه  نسىلل  يف ن
وون  ون نسلوووه وهووة  نض  بووىنسو، وسووة يف فزةيووة أو كوو ل وون كوو ال  نسىلبوو  ا، فموون يىلبوو  ووون فيووة 
نحلظ ونئةنالو ونئىل  نا فية ط  ة ، وون يىلب  ون فية نسع عة ونالوب ع ونسًح ك  فية طو  ة ، 

اوىن  ونساءوو فيوة طو  ة ، ووون يىلبو  وون فيوة نإلقورن  سوه وون يىلب  ون فية نس ع   ون شوية ونس
 خب  ة  نإلهلية أو بىلضي  فية ط  ة .

وكىنسو خي  يا    يف وءم  نسع  ة   نسشوورنة ، ونسقوةناا، ونس سوو وري ونئا هووحمل نئض هيووة سشورع 
ىللو  يف نسلوه، وكىنسو ك  دو م يف نس ةر ونسةء   ونسضالل فية ط  ة . وق  وا وسُا أقوةنل أهو  نس

 نسع  ة  بشأ  ون نسًة ي  يف كً ع انسع  ة ا فلرينف .

و ثوة -قلا  نس عةا دنف عب  ا نسلوه وىل ف وح و، ونس ةور بو   و  يىلبو  سووةنو هأ ويمووة نسىللموو     (1)
نألس سيوووة ونألوف، وشووسلي  نسشوو   ، و يوو  نألكوو ، جيووظ أن وةضوو  علوو   أل  -نألابيوو   ونسرسوو 
كووووو  عمووووو  أو وشوووووروع  عوووووةي، وهوووووأ   يوووووة و وووووظ يف خووووو وًي  مجيووووو  نسةسووووو ة  نألوسوووووة   عاووووو   

ونإلو  ايووو  ، والجيوووة" أن ي وووةن نسىل وووس، وئووو   ةلوووا كهوووري وووون نألحوووزنب ونام عووو   نإلسوووالوية 
نئىل صوورا عوون هووىنن نألصوو  نهلوو م وناشووسلا عاووه لسوو ون ووون نسةسوو ة  ونسةووروع، قلوو ا بركًيوو ، وفقوو   

 إل شأ  ون أه نفي  نسىل وة.و   وفة ه ، ومل وًم ن ون وقي

 وًةإل عليه. (2)

نسةنفظ ها  ميً  سيشم  نساعإل    وفيم  ونسىلم  ز سةال،  وسةن"وي ، وبسو اةنقضي  ونإلوءو اب   (3)
 عن نسةقةع فيي .
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، أو أوو  بسووري هبسووو (1)وهاو  وءوو ة  و لوو  فييو  نسةقيوو    فموون صول  ومل يووً ل  لسشووي  وا
ون خ  ة  نإلسالم، ومل يً ل   م   هو  ي وري وءولم ف أم الس ونس وحيح أاوه ي وري وءولم ف 

 .(2)ب   و هة ون خ  ة  نإلسالم
 ر  بوه وون نسوو اي ، كمو  قو ل نساووي ف سًةحيو  أول وو  يُو َخ  بووه يف نإلسوالم، وآخور ووو  ووُ 

فووإن  (4). فيووة أول ونفووظ وآخوور ونفووظ(3)اووون كوو ن آخوور كالوووه الدسووه دال نسلوووه  خوو  نااووةا
، ووةحيوو  نسربةبيووة، وبيوو ن أن نسلوووه وحوو و (5)نسًةحيووَ  يًضوومن ثالثووَة أاووةنع  نس ووالم يف نس ووة  
  و الشريو سووه.أن يىلب  وح خ سإل ك  شأ  . ووةحي  نإلهلية، وهة نسًحق قه 

 -تـوحيد  الربوبية مل يذهْب إه  قيضـ  طائفة م   ب  اي -

 

 نس الا وًضمن نسشي  وا، ونسشي  اتن ون فرنةو نس الا، ون وىلم  وركيم  الوقب  صالوه. (1)

  دطالقووووه وهووووة كووووالم وىلووووة"و نسبياووووة ونسوووو سي ، ألن نس ووووي م ونسزكوووو ا ووووون هووووىنن نس ووووالم الي ووووح علوووو (2)
خ  ة  نإلسالم وأه  أ ك اه ووو  هبسوو الي وح أن يُقو ل ئون صو م أو "كو  و سوه أاوه صو   بوىنسو 

 وءلم ف ون  ون أن ياعإل بشي  ا نسًةحي .
  ا نسًةحيوووو ،ونسوووىني عليوووه أهووو  نسىللووو  و سوووا عليوووه نسءووواة أن نئووور  الي وووري وءووولم ف دال باعقوووه سشوووي 

  اووون صول  صوالوا ، ونسووًقب   والجيوزق عون نسشوي  ا ووون نألعمو ل شوأ  سووةى نس والا، سقةسوه 
قبلًا  وأك  هببيحًا ، فىنناب نئءول  سوه هبووَة نسلووه وهبووة  سوةسها. وألن نس والا وًضومن نسشوي  وا كمو  

 وق م.

 ح يث صحيح،  ونو نحل ك  و ريو. (3)

ة  ص حبه يةم نسقي وة نئةنف ا عليه، ف سىل ا ل ةنوي  وز  وً  بوه ألن ون شروط نسًةحي  نسىني يا  (4)
 عل  نئر  ويم  ك ن نسىلم  قب  نئةنف ا وس يرنف ئ  كا نئةنف ا عليه.

يوورن  وةحيوو  نسلوووه يف أمس ةووه وصووة وه، وهووىنن نساووةع ووون نسًةحيوو  قوو  ضوو  فيووه كهووري ووون نسةووورق عووون  (5)
، ومل يءول  دال  وون  ضوأ لئً بىلوة ونالاقيو   ئو  كو ن عليوه نساوي  نس ةنب، وعم  ك ن عليوه نسرسوةل 

  .وأصح به، واتبىليي  إبحء ن ون سلف نألوة ون نالعًق   ونسً ة  نس حيحا 
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وةحيووو  نسربةبيوووة، كووو إلقرن   اوووه خووو سإل كووو   شوووأ  ، وأاوووه سووويس سلىلووو مل صووو اىل ن وً  فئووو ن يف 
نس ة   ونألفىل ل، وهىنن نسًةحي  حإلٌّ ال يظ فيه وهة نسس ية عا  كهري  ون أه  نسا ر ونس الم 

 ية.وط ةةة  ون نس ةف
وهوىنن نسًةحيوو  مل يوىنهْظ دنف اقيضووه ط ةةوٌة وىلروفووة ووون بوم آ م، بوو  نسقلوةب وةعووة ا علوو  
نإلقرن  به أع   ون كةف  وةعة اف عل  نإلقرن  بسريو ون نئةفوة ن ، كمو  ق سوا نسرسو  علويي  

 ضقالــت كســلمم أ  اللـــ  شــ   فــاط ر  ال ــماوان  واأك نسءالم فيم  ح   نسلووه عواي   
 .10   دبرنهي

توحيد اإلهلية مسضم  لسوحيد الربوبية  وهو السوحيد الذي يعت إلي   -
 -الرســل

نسًةحيوو  نسووىني  عووا دسيووه نسرسوو ، وازسووا بووه نس ًووظ، هووة وةحيوو  نإلهليووة نئًضوومن وةحيوو  
نسربةبيووة، وهووة عبوو  ا نسلوووه وحوو و الشووريو سووه، فووإن نئشووركا ووون نسىلوورب كوو اةن يقوورون بًةحيوو  

ولــئ  ســألسمم خ سإَل نسءم ون  ونأل ض ونحٌ ، كم  أخ  وىل ف عاي  بقةسه ، وأن (1)نسربةبية

 

ونحلووإل أفوو  كوو اةن يقوورون بووبىلو وىلوو   وةحيوو  نسربةبيووة وسوويس كليوو ، حيووث كوو اةن يشووركةن بووبىلو  (1)
و و   نألونوور ونسًىلليمو   ونسًشوريىل    -وون نسىلبيو -ليو  وىل   نسربةبية ون فية نسع عوة سءولعة ع

 ونإل ن ن  بسري سلع ن ون نسلوه.
اختــذوا أحبــاكهم وكهبــاام أكغغً مــ  يون وهووىنن هووة نئوورن  ووون نسربةبيووة نسووةن  ا يف قةسووه وىلوو ف  

 وهبسو عا و  أقرون هل  خب صية نسًحلي  ونسًحرمي سىنن،  ون  ون نسلوه وىل ف. اللـ 
قل ا أهـل الرسـا  تعـالوا إ ه للمـة سـواٍ  بيننـا وبيـنرم أغ  عبـد إغ اللــ  قةسه وىل ف     وكىنسو

وغ كــرو بــ  شــيئاً وغيسخــذ بعضــنا بعضـــاً أكغغً مــ  يون اللـــ  فــإن تولــوا فقولــوا اشـــمدوا  ي 
 .م لمون

  ومــا قــال فرعــون مــا أكيرــم إغ مــا أك  فقــال أي كبرــم اأعلــىوقةسوه وىلوو ف عوون فرعووةن  
. فياووو  فرعووةن مل يوور   بةبيووة ن لوووإل ونسً وور  باووةنويس نس ووةن، فيوووة أهــديرم إغ ســبيل الرشــاي

أعاز ون أن ولإل بىلةضة فل ىن، ودمن  أ ن  نسربةبية زىل  أاه نسءي  نئعو ع، نسوىني جيوظ علو  قةووه 
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قــل ملــ  اأكض  ومــ  فيمــا إن  . 25.سقمو ن  م  فلق ال ماوان واأكض ليقول  َّ اللــالـ 
. ووهوو  هووىنن كهوووري يف 85-84نئ واوووةن   لنـــسم تعلمـــون. ســـيقولون هلل قـــل أفـــو تـــذاللَّرون 

 نسقرآن.
 -اأ بيا  والصاحلني م اجدالسحذير م  اختاء قبوك -

ومل ي ةاووةن يىلًقوو ون يف نألصووا م أفوو  وشوو  كٌة تن يف خلووإل نسىلوو مَل، بوو  كوو ن حوو هُل  فييوو  كحوو ل 
أوه هل  ون وشركأ نألوو  وون نهلاو  ونس بور و وريه ، ات اف يىلًقو ون أن هوىنو ك ثيوُ  قوةم  صو حلا 

 دف نسلوه، وهوووىنن  ون نألابي   ونس  حلا، ويًوىنوَف  شةىل  ، ويًةسلةن   
 ك ن أص  شراب نسىلرب.

واعاً قووو ل وىلووو ف ح  يوووةف عووون قوووةم اوووةا    ــسرم وغتـــذك نَّ ويَّاً وغ ســـ  وقـــالوا غتـــذك نَّ  اهلـ
راً  . وقو  ثبوا يف صوحيح نسبوو  ي، و وريو عون نبون عبو ل 23اوةا    وغيـوثال ويعــوقال و ال ــْ

، فلمو  وو وةن، ع ةوةن علو  قبوة ه ، و ريو ون نسءلف  أن هىنو أمس ُ  قةم  صو حلا يف قوةمن اوة  ا 

 

وو  يورى وييوةى! أن وضىلةن ألورو وفيه ون  وري وىلقيوظ أو سو نل، وأن الي ووةن أوورنف  واوه دال وفوإل 
وووو  أكهووور نسةرنعاوووة يف ع ووور  نسوو  وووو عأ هوووىنن نحلوووإل ساةءوووي  ووون  ون نسلووووه وىل ف.وواوووه وىللووو  أييووو  
نسقوو  ق أن نسربةبيوووة أ ووو  وووون أن و ووور يف وىلووو   ن لوووإل ونسًووو بري ونسً ووور  باوووةنويس نس وووةن، بووو  

 أحي  ف وعلإل ويرن  واي  وةحي  نألسةهية.
قـل ف عل  أن نسربةبية ونألسةهية جيًمىل ن ويةرتق ن كم  يف قةسه  ق ل نسشيخ حمم  بن عب  نسةه ب  

، وكموو  يُقوو ل  ب نسىلوو ئا ودسووه نئرسوولا، وعاوو  نإلفوورن  أعــوء بــر  النــا  ملــ  النــا  إلــ  النــا 
جيًمىل ن كم  يف قةل نسق ة  ون  بو، فقةل نئل ا سلرف  يف نسق   ون  بوس وىلا و وون دهلوو ألن 

الـذي  أفرجـوا مـ  ياكهـم بــري  و  نئشوركةن وو  ميوًحن أحو   و ، وكوىنسو قةسوه    نسربةبية نس  أقور
إن الـذي  قـالوا كبنــا ، وقةسوووه  قـل أؤــري اللــ  أبــي كغ، وقةسوه  حـقٍا إغ أن يقولـوا كبنـا اللـــ 

اووو  ، ف سربةبيووة يف هووىنن هووأ نألسةهيووة سيءووا قءويموووة هلوو  كموو  و ووةن قءويموووة هلوو  عاللـــ    اســـسقاموا
 (.17هو )وون نسرس ة  نسشو ية، ص -نالقرتنن، فيابسوأ نسًةعون هلىنو نئءولسة. ن
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، وأن هووىنو نألصووا م بىليايوو  صوو    دف (1)مث صووة ون كوو ثيلي ، مث طوو ل علوويي  نألووو ، فىلبوو وه 
 .(2)قب ة ن نسىلرب، هبكره  نبن عب ل قبيلةف قبيلةف 

  أال ويف صوووحيح وءووول ، عووون أع نهليووو    نأَلسوووْ ني، قووو ل  قووو ل ق علوووأ بووون أع ط سوووظ 
 س اأور  أن ال أ ع ق نف دال سةيًه، والكه الف دال طمءًها.م  ُسةل نسلوه أبىلهو عل  و بىله

أاه ق ل يف ورض وةوه  اسىلن نسلوُه نسييةَ  ونسا   ى، نشىنون  ويف نس حيحا، عن نساي 
قبووةَ  أابيوو ةي  وءوو ف ا حيووىن  ووو  فىللةن،ق سووا ع ةشووة  وسووةال هبسووو ألُبوورنَ" قوو ُو، وس وون كوورو أن 

 نف.يُوً وىن وءا 
َر سووه يف ووورض وةوووه كايءووة   ض نحلبشووة وهبُكوور سووه ووون حءوواي   ويف نس ووحيحا، أاووه هبُكوون
وو  ويَر فيي ، فق ل  اأوسئو دهبن و   فيي  نسرفوُ  باَوةن علو  قو و وءوا نف، وصوة ون فيوه ولوو 

 نسً  وير، أوسئو شرنُ  ن لإل عا  نسلوه يةم نسقي وةا.
 ن قووبل   كوو اةن يًوووىنون قبووةَ  أابيوو ةي  أاووه قوو ل  ادن ووون كوو ويف صووحيح وءوول ، عاووه 

 .(3)وص حليي  وء ف ، أال فال وًوىنون نسقبة  وء ف ، فإ  أف ك  عن هبسوا
وه ال  ك اةن وقرين لس  ا ، وأاه سيس سلىل مَل ص اىل ن وس ن نشىنون هىنو نسةسو ةل شوةىل  ،  

هم إغ ليقربــوي إه والــذي  اختــذوا مــ  يو ــ   أوليــا ال مــا  عبــد  كم  أخ  عواي  وىلو ف بقةسوه  
ـــ     لفــى ويعبــدون مــ  يون اللـــ  مــا غ يضــرهم وغ يــنفعمم . وقوو ل وىلوو ف  3نسزووور   الل

ويقولون ه غ  ش فعا ي عندال اللـ   قل أتنبئون اللـ ال مبا غ يعلالم    ال ــموان وغ   اأكض 
 .18يةاس   سبحا   وتعاه عمَّا ي كرلون 
 -رة اإلسو للُّ مولوٍي يولد  على فط-

 

 ح  يًء  دنف   فة نس ةر ونسشراب. -و  نسزون ونسًي ون-أتو  كيف أن نإلهرن  يً     (1)

 صحيح، وهة وةقة  يف ح   نئرفةع. (2)

هووىنن نسىل وور يًوووىنون ووون قبووة  ، دوو  بىلووو نئءوولما يف   وو  هووىنن نسايووأ نس ووريح ووون نساووي  (3)
 نس  حلا وء ف ، ونسةي  ئن ياي ه  عن هبسو،  ويبا هل  حروة و  ي اىلةن!!
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غتبــديلال  (1)فأقم وجم ال للدي  حنيفاً فطرنال اللـ  الي فطر النا  عليمــاق ل وىلو ف   
 .30نسروم   خللق اللـ   ءل  الدي   القيا م ولر  ألنر النا  غيعلمون 

 .(2)  اك  وةسة   يةَس  عل  نسةعرا، فلبةنو يُية ناه، أو يُا رناه، أو مُياء اها وق ل  
 (3)ئوو  ولووة  -كمو  ق سووه بىلضوي    -دن وىلاوو و يةسو  سوو هبف ف اليىلور  وةحيوو نف والشوورك ف واليقو ل   

. ويف (4)  اخلقوووا عبووو  ي حاةووو   ف فًووو سًي  نسشوووي طاا، فيمووو  يوووروي عووون  بوووه وسقةسوووه 
، حيووث قوو ل  ايية ناووه، أو يا وورناه، أو مياءوو اها، ومل (5)نحلوو يث نئًقوو م و يوو ل علوو  هبسووو

 .(6)ونية  ايةس  عل  نئلةا، ويف أخووورى  اعل  هىنو نئلةايق    ويُءلم اه. ويف   
 ، هة نسىني وشي  نأل سة نسىلقلية ب  قه.وهىنن نسىني أخ  به 

حُي ووو  عووون أع حايةوووة  محوووه نسلووووه  أن قةوووو ف وووون أهووو  نس وووالم أ ن ون نسبحوووَث وىلوووه يف وقريووور 
عوون سووةياة يف  فلووة،  -قبوو  أن اووً ل  يف هووىنو نئءوولسة-وةحيوو  نسربةبيووة، فقوو ل هلوو   أخوو و  

وووىنهظ، فًمًلوو  وووون نسعىلوو م ونئًوو ع و وووريو باةءووي ، ووىلووة  باةءوووي ، فرتسووأ باةءووي ، ووًةووور  
وورف ، ك  هبسو ون  وري أن يو بره  أحوٌ س!! فقو سةن  هوىنن حمو ل، المي ون أبو نف! فقو ل هلو   دهبن  

 ك ن هىنن حم الف يف سةياة، ف يف يف هىنن نسىل مل ُكل نه ُعْلةنون وُسْةلنهنس!

 

فطــرة اللــ  الــي فطــر عون ع روووة، وك هو ، ونحلءوون، ودبورنهي ، ونسضووح اب، وقًو  ا يف قةسووه   (1)
 ين نسلووه. ونحًاوةن ، قو سةن سوغتبديل خللـق اللــ ، ق سةن  فعرا نسلوه،  ين نإلسوالم. النا  عليما

 حب يث  ادنن نسلوه خلإل آ م وبايه حاة   وءلماا. هبكرو نبن نسقي  يف )شة   نسىللي (.

 وًةإل عليه. (2)

، نس نسووة علوو  أن نسةعوورا هووأ نإلسووالم، وأن فطــرة اللـــ  الــي فطــر النــا  عليمــايريوو  نآليووة   (3)
عةنووووو  نسًضووولي  ونسًيةيوووو  نسًةحيووو  أصوووو  وةعوووة ا عليووووه نسووواةس، ونسشووووراب طووو  ق و ًءووووظ بءوووبظ 

 ونسًا ري.

  ونو وءل  وأمح . (4)

 أي أن نسةعرا هأ نإلسالم. (5)

 كلً  نسرونيًا ئءل . (6)
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فلة أقر   فٌ  بًةحي  نسربةبية، وهة و  هبسو مل يىلب  نسلووَه وحو و ويًو أ وون عبو  ا وو  سوةنو،  
 ك ن وشرك ف ون فاس أوه سه ون نئشركا.

 -توحيد  الربوبية ي سلز   تالوحيدال األوهيَّة  -
 ون هبسو أن نسقرآن يقر  وةحي  نسربةبية، ويبوا أاوه الخو سإل دال نسلووه، وأن هبسوو وءوًلزم أن

 سووويالف علووو  نسهووو  ، دهْب كووو اةن يُءووول نمةن سووو ول ويُاووو "عةن يف  (1)ال يىلبووو  دال نسلووووه، فياىلووو  نألول
نسه   فيبا هل  سبح اه أا   دهبن كاً  وىللمةن أاه الخ سإل دال نسلوه، وأاه هة نسىني  أي  نسىلب   

هىللةن وىله آهلوةف ز  ياةىلي ، وي ف  عاي  و يضره ، الشريو سه يف هبسو، فلنَ  وىلب ون  ريو، و 
 أخرى س!

 

أي وةحيو  نسربةبيووة  سويالف علوو  وةحيو  نألسةهيووة، ونسقوورآن نس ورمي ولووأ  لآل   نسبياو   نسوو  ووو ل  (1)
 وو سإل، و سيوو  علوو  كموو ل ق  وووه علوو  هووىنن نئىلوو  ونإلسوولةب، دهب أن ع مووة نئولووةق ووون ع مووة ن

 وفضله، وأاه وح و نئءًحإل سلىلب  ا  ون سةنو نسىني الميلو أن ولإل بىلةضة فل ىن.
، وقوو ل وا وورنف علوو  ووون يىلبوو  نئولووةق نسووىني أفمــ  يفلــق لمــ  غيفلــق أفوتــذلَّرونقوو ل وىلوو ف  

لقــوناليءوًعي  أن ولووإل شوويئ ف   أمــ  فلــق وىلوو ف   . وقو لأيكــرلون مــا غ يفلــق شــيئاً وهــم يف 
ال ــماوان واأكضال وأ ــزلال لرــم مــ  ال ــما  مــاً  فأ بسنــا بــ  حــدائ قال ءان ع ــٍة مــا لــان لرــم أن 
ا أاــاكاً  لــٌ  مــع اللـــ  بــل هــم قــو  يعــدلون. أمــَّ  جعــل اأكض قــالراكاً وجعــلال فوهلــال تنبســوا شــ رها أ  

نــرهم غيعلمــون. أمــَّ   يــب وجعــل هلــا كواســي وجعــل بــني البحــري  حــاجزاً أال لــٌ  مــع اللـــ  بــل أل
لـٌ  مـع اللــ  قلـيوً مـا تـذلَّرون. أمـَّ   املضطرَّ إءا يعا   ويالركف  ال ُّو ال و علرم ف لفا  اأكض أال  
ل  الـراحال ب كــراً بيــ  يـدي كمحسـ  أ  لـ  مـع اللــ   تعـاه  يمديرم   ظلمان الـرا  والبحـر ومـ  ي رسـ 

ا ي كـرلون. أمــَّ  يبــد  ا  لـٌ  مــع اللـــ  اللــ   عمــَّ اخللـق   ي عيــد    ومــال  يـر قرم مــ  ال ــما   واأكض أال  
و ريهوو  كهووري ووون نآل   نسوو  وبووا  64-60سووة ا نساموو   قــل هــاتوا ب رهــا ر م إن لنــسم صــايقني

وةحي  نسربةبية ك سي  عل  وةحي  نألسةهيوة، وأن نسلووه وىلو ف وحو و نئءوًحإل سلىلبو  ا. وهوىنن نإلسولةب 
لسىلقيوو ا   نسووة  -يف "و ااوو - نسبيوو ن ونالسووً الل قوو   ةوو  عاووه كهووري خيوون ييًمووةن نسقوورآ  نسقووةي يف

 وو  يء ف.
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ا كقةسوووه وىلووو ف   ــَّ ــرٌي أالمـ ـــ   فـ ــذي  اصـــطفى  اللـ ــاي  الـ ــى عبـ ــوٌ  علـ ــد  هلل  وسـ ل  احلمـ ــ  قـ
ي كــرلون  أمــَّ  فلــالقال ال ــماوان  واأكضال وأ ــزل لرــم مــ  ال ــما   مــاً  فأ بسنــا بــ  حــدائقال 

-59نسام    لون ءان ع ٍة ما لان لرم أن ت نبسوا ش رها أ  لٌ  مع اللـ  بل هم قوٌ  يعد
60. 

م والــذي  مــ  قــبل ر م لعلَّرــم وقوو ل وىلوو ف   م الــذي فلقرــ  ا أيمــا النــا  اعبــدوا كبَّرــ 
 .21نسبقرا   تسقون 

سم علــى قلــوبرم مــَّ  إلــ  وق ل وىل ف    م وأبصــاكالل م وفــال قــل أك اليــس م إن أفــذال اللـــ   مسعالرــ 
 .46نألاىل م   ؤري  اللـ   يتيرم ب 
ختذ اللـ   م  ولٍد وما لــان معــ  مــ   إلــٍ  إ ءاً لــالذالهالبال لــلُّ إلــ  مبــا فاللــقال ما اوق ل وىلو ف   

 .91نئ واةن   ولالعالوال بعض مم على بعضٍ 
فووإن نإلسووه نحلووإل  البوو  أن ي ووةَن خ سقوو ف فوو عالف، يُةصوو  دف ع بوو و نساةوو ، ويوو ف  عاووه نسضوور، 

ىل ، وحيائىن  فوال يرضو  ولوو فلة ك ن وىله سبح اه دسه آخر يُشركه يف ول ه، س  ن سه خلإل وف
هليوة  واوه فىلوَ ، ودنن مل يقو    نسشوركة، ب  دنن َقَ َ  علو  قيورن هبسوو نسشوريو، ووةور و لئلوو ونإلن
عل  هبسو ناةر  خبلقه وهبهظ بىنسو ن لإل، كم  ياةر  ولةاب نس اي  بىلضي  عن بىلو  زم س ه 

 دنهبن مل يق   نئاةر  واي  عل  قير نآلخر ونسىللة ن عليه.
 ً  ُم أورن نسىل مَل ُكل نه، ودنح  م أورو، ون أ ل  سي   عل  أن و ب نرو دنسٌه ونح ، وَولنٌو ونا

علوو  أن  (1)ونحوو ، و بٌّ ونحوو ، ال دنسووه سلولووإل  ووريو، وال ب هلوو  سووةنو، كموو   ل  سيوو  نسًموو ا 
جيووو  ، وهووىنن كوو ا  يف  خوو سإل نسىلوو مل ونحوو ، ال ب   وورْيو فووال دنسووه سووةنو، فووىنناب كوو ا  يف نسةىلوو  ونإلن

هليووة، ف موو  يءوًحي  أن ي ووةن سلىلوو مَل  لن خ سقو ن وً  فئوو ن، كووىنسو يءووًحي  أن  نسىلبو  ا ونإلن
 ي ةن هل  دهل ن وىلبة نن.

 

أي ك ا  أن ي ةن سل ةن ص اىل ن وً  فئ ن، وهىنن وءًلزم سًمو ا  أن ي وةن سل وةن دهلو ن نثاو ن   (1)
 أو أكهر.
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ف آليوووة نس رميوووة وةنفقوووة ئووو  ثبوووا ونسوووًقر يف نسةعووور وووون وةحيووو  نسربةبيوووة، و نسوووة وهبًوووة ولزووووة 
هلية.  سًةحي  نإلن

نألابي     و لان فيمما  الاهلٌة إ غ اللـ   لف داتلوقريظ ون وىل  هىنو نآلية قةسه وىل ف  
22. 

، فوإن قي ووه دمنو  هوة لسىلو ل، وبوه ق ووا (1)فلة ك ن سلىل مَل دهلو ن وىلبوة نن سةءو  ا  ووه كلوه
 ، وأع ُل نسىل ل نسًةحي .(2)نسءم ون  ونأل ض، وأظلُ  نس ل  عل  نإلطالق نسشرابُ 

 -توحيد اإل هلية يسضما  توحيدال الربوبية-
هليوووة وًضووومٌن سًةحيووو  نسربةبيوووة  ون نسىل وووسوةح ، فمووون اليقووو   علووو  أن ولوووإل ي وووةن (3)يووو  نإلن

 ع فزنف، ونسىل فز الي لح أن ي ةن دهل ف.
 

ا  ووووهس اقوووةل  نئووورن  فوووإن قيووو  يف نسىلووو مَل آهلوووة ع يووو ا وىلبووو  وووون  ون نسلووووه وىلووو ف فىلوووالَم مل يةءووو   (1)
لئىلبةَ ين أن ي ة  دهلا حبإل وكوال  وايم  وءًحإل سلىلب  ا، فحياي  الب  وون فءو   نس وةن وح وةل 
ن  ووو م نسوووىني  سووو ا عليوووه نآل  ، أوووو  نآلهلوووة نسووو  وىلبووو  وووون  ون نسلووووه فيوووأ الوءوووًحإل نسىلبووو  ا وال 

اةىلوو ف والضوورنف وووون كوو ن كووىنسو  وءووم  نإلهليووة، وهووأ آهلووة وزعةوووة و ىنوبووة ضووىليةة الكلووو ساةءووي 
الجيووة" أن جُيىلووو  اوو نف وشوووري  ف ت وىلوو ف يف نئلوووو ون لووإل أو يف شوووأ  ووون خ  ة وووه سووبح اه، قووو ل 

 .ءل   ن هللاال هو احلق وأن ما يدعون م  يو   هو الباطلوىل ف   

ةحيوو  ، سووىنسو كوو ن ألفوو  نسًئ وو سه ووقيووإل نسًن الكــرو لظلــم عظــيمدو سيلووه قةسووه وىلوو ف   (2)
وقـاتلوهم حــ  غترـون فسنـــة ُوءوو  نسءووية ، وووورخ  نئق صو ، و،و   نسوو و  ، كمو  قو ل وىلوو ف  

، ونسةًاة يرن     نسشراب. وق ل وىل ف سبوم دسورنةي  ئو  عبو ون نسىلاو  وون  ون ويرون الدي  للـا  هلل
ظلموو ف وفًاووة ووون ظلوو  . وهبسووو أن نسًةحيوو  أعوز ووون نألاةوووس، ونسقًووو  أقوو  فــاقسلوا أ ف ــرمنسلووه  

 وفًاة نسشراب.

قةسه  ون نسىل س فيه ا ٌر، وق  وق م أن نسربةبية أحي  ف وعلإل ويرن  واي  نألسةهية، كقةسه وىلو ف    (3)
 وأغَّ يسخذ بعضنا بعضاً أكغغً م  يون اللـ  أي آهلة وع ع ووًب  فيم  أتور ووايو  عاوه وون  ون

وس ف ئرن  واه ون دهلو ووىلبة اب، وق  وق  م كالم نسشويخ حممو  نسلوه، وكء نل نئل ا نئيا  ون  ب  
 بن عب  نسةه ب يف نئءلسة ف ا رو.
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لقون ق ل وىل ف    .191نألعرن    أي كرلون ما غ يفلق شيئاً وهم يف 
لق أفو تذلَّرون وق ل وىل ف   لق لم  غ يفال  .17نساح    أفم  يفال
 قــل لــو لــان معــ   اهلــٌة لمــا يقولــون إءاً غبســـوا إه ءي العــرش  ســبيووقو ل وىلو ف  

 .42نإلسرن   
 .(1)أي الشىنون سبيالف لسًقرُّب دنسيه، وهة نس حيح نئاقةل عن نسءلف

 -السوحيد الذي يعت إ لي  الرسل-
ثبوو   ونئىلر  فووة، نسًةحيوو  نسووىني  عووا دنسيووه  سوو  نسلوووه، وازسووا بووه كًبووه اةعوو ن  وةحيوو  يف نإلن

 ووةحي  يف نسعلظ ونسق  .
  هة دثب   حقيقة هبن  نسرب وىل ف وصة وه وأفىل سه وأمس ةه، سيس كمهله شوأ  يف فاأول

 . (2)هبسو كله، كم  أخ  به عن اةءه، وكم  أخ   ُسةسه 
 قــل ا أيمــا الرــافرون ، وه  و  وضوماًه سوة ا (1)  وهة وةحي  نسعلظ ونسق  والناين 

 .64آل عمرنن   سا  تعالوا إ ه للمٍة سواٍ  بيننا وبينرمقل يــا أهل الرو 

 

قوو ل نبوون كهووري يف نسًةءووري  يقووةل وىلوو ف قوو   حمموو  هلوو ال  نئشووركا نسووزنعما أن ت شووري  ف ووون  (1)
ىله آهلة وىلب  سًقرب دنسيه خلقه، نسىل ب ين وىله  ريو سيقر   دسيه "سة   سة ك ن نألور كم  وقةسةن وأن و

ووشة  س يه س  ن أوسئو نئىلبة ون يىلب واه ويًقربةن دنسيه ويبًسةن دنسيه نسةسيلة ونسقربوة، ف عبو وو أاوً  
وحوو و كموو  يىلبوو و ووون و عةاووه ووون  واووه والح فووة س وو  دنف وىلبووة  ي ووةن ونسووعة بيووا   وبياووه فإناووه 

هبسووو علو  أسءوواة مجيو   سووله وأابي ةوه مث اووزو الحيوظ هبسوو وال يرضوو و بو  ي رهووه وأيلو وقو  فوو  عون 
أي هو ال  نئشوركةن نئىلًو ون نس و ئةن  سبحا   وتعاه عمـا يقولـوناةءه نس رمي وق سي  فق ل  
أي وىل سي ف كبرينف، ب  هة نسلوه نألح  نس م  نسىني مل يلو   علواً لبرياً يف "عمي  أن وىله آهلة أخرى 

 هو.-ومل ي ن سه كةةنف أح . ن

وةحي  نسلوه يف أمس ةه وصة وه وأفىل سه، الي ح نسقوةل فيوه دنال بوا   وون نس ًو ب ونسءواة، فإنعمو ل   (2)
 نسىلق  ها  ون  ون أن يءرتش  با    صحيح، وضيىلة سلىلق  اةءه، ووقًلة سلمر  وويل ة سه.



 36 

 -القران للُّ  يدوك حول السوحيد ومسطلبات   -
و  سُظ سة ن نسقرآن وًضماٌة ساةعأ نسًةحي . فإنن نسقرآَن دنو  خٌ  عن نسلوه وأمس ةوه وصوة وه 

 وأفىل سه، فية نسًةحي  نسىللمأُّ ن  ي.
شووريو سووه، وخلوو  و يىلبوو  ووون  واووه، فيووة نسًةحيوو  نإلن ن ي ودنووو   عووةا دنف عب  وووه وحووَ و ال

 نسعلي.
 .(2)ودنو  أوٌر وفٌأ ودنسزنٌم بع عًه، فىنسو ون حقةق نسًةحي  وو مالوه

ودنو  خٌ  عن دنكرنوه أله  وةحي و، وو  فىل     يف نس اي  وو  ي روي  به يف نآلخرا، فية 
 فزن  وةحي و.

فىل     يف نس اي  وون نسا و ل، ووو  حيو    و  يف نسىلقو  وون ودنو  خ  عن أه  نسشراب، وو  
 نسىلىننب، فية فزن  ون خر  عن ح   نسًةحي .

 .(3)ف سقرآن كله يف نسًةحي  وحقةقنه وفزنةنه، ويف شلن نسشراب وأهلهن وفزنةي 
 

اءوو ن هووة  بووه ك فًا بووه سلشووراب نسووىني فوو  نسلوووه عاووه،  (1) ودنوي اووه هووىنن نساووةع ووون نسًةحيوو  وًىللوو إل لإلن
 لسًةحي  نسىني أور نسلوه به.

بىلو نألعم ل نس  هل  عالقة لسًةحي ، وىلً  شرط ف ون شروط صحة نسًةحي  وال"و ف وون سةن"ووه،    (2)
كموووةنالا نئووو واا ووىلووو  نا نس ووو فرين ونئاووو فقا، ودنقووو م نس وووالا، ونحل ووو  زووو  أاوووزل نسلووووه، ونفًاووو ب 

ميوو ن، ناًة ؤهوو  الياةووأ نسًةحيوو  وعلقوو ف دنمنووو  نسءووحر .. وبىلووو نألعموو ل وىلًوو  و ملووة س لًةحيوو  ونإلن
 ياق ه دنف أن ي بح هب اف ون دنمي ن حبءظ   فة نسًق ري.

ووون هوووىنو نألعمووو ل  نسزكووو ا، وصووي م  وضووو ن، وحوووحمل  نسبيوووا نحلووورنم عووول  خووووال  وىلوووورو  عاووووو  أَهوووْ  
موور .. و ريهوو . س وون نإل ووو ن نسىللوو . وووون نألوووة  نئايووأ عايوو  ك سقًوو ، ونسووزىن، ونسءوورقة، وشوورب ن 

علوووو  ن و وووو ب ن  ووووة ن ، ودن وووو ل نسةنفبوووو   قوووو  وووووو   ي ب وووو حبي  دنف نإلنسووووًي اة  ح وووو م نسلوووووه، 
ونسًحء ن نئا ر، ودنف و نثرا نسو اي  و"خرفيو  علو  نآلخورا واىليميو ، ولسًو ق دنف نس ةور نئوور  عون 

 إل و ن عل  نس ب ةر بري  دنف نس ةر ونسىلي هب لسلوه.نئلة، ف السًي اة لس س ةر بري  دنف نس ب ةر، ون

وو  نم نسًةحيو  سووه هوىنن نسقوو   وون نأل يووة، ونسقورآن نس ورمي كلووه يو و  حووةل نسًةحيو  ووًعلب وووه  (3)
وو مالوه وابىن نسشراب ووق و وه، دناه حلري  لئءلما أن ييًمةن لسًةحي ، ويًىللمةو ويىلل موةو، وأن 
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مال  ، (2)يوو ووةحو  الـرحــمــ  الـرحـيـــم، (1)ووةحويووو  احلــمـــد للـ  ك  الـعـالـمــيــ فوو  
اهـــــدي الصــــــراط ، (4)وةحيووووو  إ او  عبــــــد وإ او   ـــــسعني، (3)وةحيووووو  يـــــو  الـــــدي 

ؤـــري املـضـــو  ، (5)وةحيووو ، وًضووومن بءووو نل نهل نيوووة دنف طريوووإل أهووو  نسًةحيووو  امل ـــسقيم
 .(6)نسىنين ف  قةن نسًةحي  عليمم وغ الضالني

 

ب ونئبوو ا، وزوو  هووة  واووه. ف سًةحيوو  أصوو  وووو   واووه فووروع وبوو  عليووه، فووإنن ال ياشووسلةن عاووه لئاوو و 
صووح نألصوو  صووح نسباوو  ، وآوووو  َثوو  و، وُ فووأ ععوو ؤو، ودنن فءوو  نألصووو  فءوو  نسباوو   ونفوو   علووو  

وقدمنا إ ه ما عملوا م  عمٍل ف علنـا  ص حبه وسة بىل  حا، وطةل و ي ، كم  ق ل وىل ف  
 .هباً  مننوكا

ةحيو  فلصوله ابوا يو   أكلوه وَثو  و كو  حوا ووقوا، كشوارا  طيبوة أصولي  ابوا وفرعيو  أو  نسً
أمل تــر ليــف  ــر  اللـــ   مــنوً للمــة طيبــًة  يف نسءووم  ، وووو   أكليوو  كوو  حووا، كموو  قوو ل وىلوو ف  

لك رٍة طيبٍة أصـل ما ببـت وفرعمـا   ال ـما . تـ ـ ُ أ ل لالمـا لـل حـنٍي   ءن كعـا ويضـر  اللــ   
 .منالال للنا  لعلَّمم يسذلروناأ

ومنــل للمــٍة فبينــة لكــ رٍة فبينــٍة اجسـ نَــّـت مــ  فــوق اأكض وأووو  نسشووراب فمهلووه كموو  قوو ل وىلوو ف  
 .ماهلا م  قراك

يشوووم  علووو  اوووةعأ نسًةحيووو   وةحيووو  نألسةهيوووة ووةحيووو  نسربةبيوووة، أووووو  وةحيوووو  نألسةهيوووة ي مووون يف  (1)
   ونسشو ر، ووةحيو  نسربةبيوة ي مون يف وةحيو  نسلووه يف  بةبيًوه علو  نسًةفه دنف نسلوه وح و لحلم  ونسها

 نسىل ئا.

 يًضمن وةحي  نسلوه وىل ف يف أمس ةه وصة وه. (2)

 وًضمن سًةحي  نسربةبية، وهة نئلو ونسً ر . (3)

 وًضمن سًةحي  نألسةهية، لسًةفه دنف نسلوه وح و لسىلب  ا ونإلنسًىل اة. (4)

ضماة سًةحي  نألسةهية، ألن طلظ نهل نية  ع   ونس ع   عب  ا، وعب  ا نسلووه واو    نآلية بىنن،  وً (5)
 يف وةحي  نسلوه يف دهليًه.

نآلية هبن،  فيي  وةحي ، حيث أن نس ن  ون نس ة   وبسضي  ووىل  ن،  يىلً  ون وًعلبو   صوحة   (6)
 نسًةحي  نألس سية.
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 ه والة ًه وأابي ؤو و سُله.وكىنسو َشينَ  نسلوُه ساةءه  ىنن نسًةحي ، وشي   سه ب
ة  وأولــوا العلــم  قائمــاً غلق ــ  غ إ لــ  ق ل وىل ف   شالم دال اللـ   أ   غ إ ل  إ غ هو واملوئرــال

 . 18آل عمرنن    (1)إ غ هو العزيز  احلريم
فًضماا نآلية نس رميووُة أفو   شوي  ا  وأع َميو  وأعو هَل  وأصو قي ، وون أفو  ن شو ه  ،  فو  

 وشية ن.
وعب  ن  نسءلف يف )شي ( و و  عل  نحل   ونسقض  ، ونإلنعالم ونسبي ن، ونإلنخب   وهوىنو  

 كلي  حإل ال وا يف بياي .
فشووي  ا نسلوووه سووبح اه ساةءووه لسةح نايووة، ونسقيوو م لسقءوول وضووماا هووىنو نئرنوووَظ نأل بوو   

 ودنسزنَوي  به. عنلَمه سبح اه بىنسو، وو لَُّمه به، ودنعالَوه ودنخب  َو  لقه به، وأوَره 
 -بسوحيد  يرون غلقول والعمل شماية  اللـ   -
وبي اوُوه ودنعالوووه، ي ووةن بقةسووه ات اف، وبةىللووه أخوورى، فوو سقةل  ووو  أ سووَ  بووه  وشووي َ ُا نسوورب ن 

ه، وأوووو  بي اوُوه ودنعالوووه بةىللووه، ف موو  قووو ل نبوون كيءوو ن  شووي  نسلوووه بًووو بريو   سووَله وأاووزل بووه ُكًُوبووَ
  مة عا  خلقه  أاه ال دنسه دنال هة.نسىلايظ وأوة و ن 

 وق ل آخر 
. ُ  ويف ُك  ن شأ   سه آيٌة وو لُّ عل  أاه ونحن

مــا لــان للمكــرلني أن يالعمــروا وخيوو  يوو ل علوو  أن نسشووي  ا و ووةن لسةىلوو ، قةسوُوه وىلوو ف  
، فيوووىنو شوووي  ا وووواي  علووو   17نسًةبوووة   م ـــاجدال اللــــ  شـــاهدي  علـــى أ ف ـــمم غلرفـــر

 

أن نسلوووه وىلوو ف قوورن شووي  ،   ون  ووريه  ووون  قلووا  يف نآليووة  سيووٌ  علوو  فضوو  أهوو  نسىللوو  حيووث (1)
. ويف نآليوة  شرنةح نسا ل بشي  وه وشي  ا نئالة وة علو  أفو  ن وأع و  وشوية ، أال وهوة وةحيو و 

كووىنسو  سيوو  علوو  وةيووةم نئو سةووة نسووىني يقًضووأ أن ووون يشووي  أن ووو  نسلوووه آهلووة أخوورى وشوو  كه يف 
 نسىللم   ويم  وزي  بزيي  ون  عو  أاوه وواي ، شأ  ون خ  ة ه سبح اه فية سيس ون أوق نسىلل  وال
فيوووة سووويس وووون نسىللمووو    -ب السوووة نسوووا   -ف ئشوووراب أو نسوووىني يووو عة دنف أي اوووةع وووون أاوووةنع نسشوووراب 

 نئرضيا ويم  نوء  صيًه يف نأل ض، وكهر أوب عه.
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، ونئق وووة  أاوووه سوووبح اه يشوووي  زووو  فىلووو  آ ووووه نئولةقوووة  نسوووة عليووووه، (1)ةاوووهأاةءوووي  زووو  يةىلل
 و السًي  دنمن  هأ خبلقه وفىلله.

اآلية يالَّة على بطون ألوهية ؤري اللـ   وأن اللـ  وحد  الذي ي سحقُّ -
 -العبـاية

ةنو دنال هووة، فقو  أخوو  وبوا  وأعلوو  وح و  وقضوو  أن وو  سوو (2)وشوي  وه سوبح اه أاووه ال دنسوه
هليووُة سسووريو،  سوويس إبنسووه، وأن دنهليوو َة ووو  سووةنو لطلووة، فووال يءووًحإلُّ نسىلبوو َ ا سووةنو، كموو  الو وولح نإلن
وهبسو يءًلزم نألوَر لش هبو وحَ و دنهل ف ونسايأ عن نش هب  ريو وىلوه دنهلو ف، وهوىنن يةيموه نئو طَوظ 

ثب  .  ون هىنن نساةأ ونإلن

 

خ فيوووه أن نس ةووور ي وووةن أحيووو  ف لسىلمووو  كمووو  ي وووةن لسقوووةل ونالعًقووو  ، وسووويس كمووو  يقوووةل وشووو ي (1)
 نإلن ف    أن نس ةر الي ةن دنال لإلعًق   ونإلف  ا عاه لسلء ن !

. مث أتو  كيوف قو م ف اوظ نساةوأ علو  ف اوظ نإلثبو     أي الوىلبة  يف نسةفة  حبإل دنال نسلوه  (2)
كم  يف شي  ا نسًةحي  ك و ف، خي  ي ل عل  أن نس ةر لسعةن يا نس  وىلب  ون  ون نسلوه يىلً  نسركن 

ن نسوو ين نسووىني جيووظ علوو  نسىلبوو  أن يووايو بووه هووة  بووه سووبح اه. ونس ةوور لسعةن يووا سوويس نألول ووو
عبوو  ا عوون كلموو   ل  ا ووور   علوو  نسلءوو ن الوالوووس حوورن ا نسقلووظ وونقوو  نسىلموو ، يًبىليوو   كووةن دنف 
نسعةن يووا ووووةنالو ووووة  ، فمهوو  هووىنن الي ووةن قوو  كةوور لسعةن يووا ودن "عوو  بلءوو اه هبسووو، فلءوو ن 

ءووو ن وق سوووه، وا وووةص نسشوووريىلة قووو  بياوووا أن نس ةووور لسعةن يوووا ي وووةن بً ةوووريه  ح سوووه ي وووىنب س
وفيوو  ه ، ونسوو ن ا ووواي ، ونعًووزنهل  ظوو هرنف ولطاوو ف، ودنظيوو   نسىلوو نوا ونسبسضوو   هلوو ، كموو  قوو ل وىلوو ف  

 لفري برم وبدا بيننا وبينرم العداوة والبـضا  أبـداً حـ  ت منـوا غللــ  وحـد فقةسوه ،بـدا 
 يووة نس يووة  ونسةضووةا سلىلو نوا ونسبسضوو  . وقوو  و لماوو  يف كً باو  )نسعوو  ة ( عوون صووةة نس ةوور يةيو   

 لسع  ة  بشأ  ون نسًة ي  فلرينف .
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وإلُّ سلوىلبووووو  اوأيضوووو ف ف آليوووووة  سوووووا علوووو  أاووووه وحووووُ و نئءوً ، فوووووإنهبن أخووووو  أاووووه هوووووة وحووووو و (1)حوووون
نئءووووًحإل سلىلبوووو  ا، وضوووومن هووووىنن نإلخبوووو ُ  أووووور نسىلبوووو   ودسووووزنوي    ن  و يءووووًحقه نسووووربُّ وىلوووو ف 

 .(1)عليي ، وأن نسقي م بىنسو هة خ س  حقه عليي 

 

نسىلبووو  ا زىلا هووو  نسىلووو م نسشووو و  اميووو  و حيبوووه نسلووووه ويرضووو و وووون نألقوووةنل ونألعمووو ل نس ووو هرا وايووو   (1)
نسءواة  ون ضوةع .. وعبو  ا نسًةكو  ون وة  ونسب طاة، عب  ا نساءو ونسشىل ةر .. وعب  ا نسركوةع و 

ونسرف   ونس ع   .. وعب  ا ناي   ونألوور لئىلورو  ونسايوأ عون نئا ور .. وعبو  ا نسع عوة ونالاقيو   
ونسرضووو  ونسًءووولي  .. وعبووو  ا نسًحووو ك  ونالوبووو ع .. وعبووو  ا نحلوووظ ونسوووةال  ونسووو ن  .. فاميووو  أاوووةنع 

   نسو  أوور نسلووه  و  جيوظ أن و ور  ت وحو و  ون أحو   وك ال  نسىلب  ا هىنو و ريه  ون نسع عو
 سةنو.
  قل إ ن صوُ و  ري وحميـاي ومماُ هلل ك  العاملني. غشري  ل  وبـذل  أ مـرن وأي أول

. فامي  نحلي ا ووو  يًولليو  وون أعمو ل قو  شورعي  نسلووه سلىلبو     163-162نألاىل م     امل لمني
ئم   فإناه جيظ أن ي ةن يف سوبي  نسلووه وحو و وسويس يف سوبي  كلي  جيظ أن ُو ر  ت، وح  ن

نسةطن أو نسقةم أو نإلاء اية أو نسزعي ، أو نس ميقرنطية، و ريه  ون نسعةن يا نسو  ،و   يف سوبيلي  
 نأل ونا ونحلرو  ، ووُق م هل  نسقرنبا!!

هيووو  نسشرعيوووة عووون وووون و وو هر نهعوو ط وشلووف نئءوولما يف هووىنن نسزووو ن نهءوو   كهووري ووون نئة 
ووووو سةهل  نسشوووورعأ نس ووووحيح يف أهبهوووو ف  ويف ونقوووو  حيوووو ، ، ونسووووىني كوووو ن ووووون و ن  هبسووووو نسىللم ايووووة 
و ووو ق نسق ةووو   اليضووور وووو   نس ووو فرا نسووو  ف ووولا نسووو ين عووون نحليووو ا، ونسة ووور نس وووةيف نإلن فووو ةأ نإلن

 نسً  يإل كةر وهباظ.. !
و ونسشوىل ةر، ونهءور  وو سةال،  نسشورعية ون ولوو نئةو هي   نسىلبو  ا، حيوث ُح ور  يف  نةورا نساءو

دنف كوور  أ ن  سلشووىل ةر نسًىلب يووة فقوول، ولسًوو ق فيوو  دهبن ووو  أُوووورون أن  -يف أهبهوو ن نساوو ل  -نسةنسووىلة 
يىلبوو ون نسلوووه فءوورع ن ووو  حيملووةن نألووور أو ن عوو ب علوو  نسىلبوو  ا نسوو  وىلووم نسشووىل ةر وحءووظ، سووىنسو 

لوه وىل ف يف نجمل ال  نألخرى  ري نسشوىل ةر نسًىلب يوة، واليورون في  الجي ون حرف ف يف أن يىلب ون  ري نس
 يف هبسو وىل  ض ف و  كةف  الجية" هل  أن يىلب ون  ري نسلوه وىل ف..!
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 -اللـ  تعاه بيـا  السوحيد بطرق صوث: ال مع   والبصر   والعقل  -
  آ وووهن نئًلووةا نئبياووة ئوو  َعر فَاوو  دنيوو و ُو ووون صووة   كم سوونه كل نيوو ، نسةح نايووة أووو  نسءوومُ   فبءووم

، ووىلعلوووة بىلوووو (3)ووووون ونفقيووو  وووون نئىلًزسوووة (2)و ريهووو    يوووة نسبيووو ن، ال كمووو  يزعموووه نايميوووة
نس ة   ون  عةى نحًم ال  وةق  يف نحلريا، وُاو يف نسبيو ن نسىني وصوف نسلوه بووه كً بوَوه نسىلزيوز 

ةسه نس ووورمي، كمووو  قووو ل وىلووو ف  و  ــا  املبـــني سوووُ الـــر تلـــ  ، 2-1نسزخووور    حـــم  والرسـ
 .1نحلار    اان  الرسا  وقر ان مبني

 

حإل نسلوه عل  نسىلب  ، أن يىلب وو وال يشركةن به شيئ ف، كم  يف نحل يث نس حيح نئًةإل عليوه، عون   (1)
ةسه   ا وىلوو هب  وىلوو هب بوون فبوو ، قوو ل  قوو ل نساووي  أووو  ي ووو حإل نسلوووه علوو  نسىلبوو  سا قوو ل نسلوووه و سووُ

ةسه أعلوو . قوو ل   أعلو . قوو ل  اأن يىلبوو وو واليشووركةن بوه شوويئ ف، أووو  ي ووو حقي  عليووهسا قو ل  نسلوووه و سووُ
 اأن اليىلىن  ا.

اءوووبةف دنف نسضووو ل فيووو  بووون صوووةةنن، نسق ةووو  إبا ووو   نس وووة   ووىلعيليووو ،  وسوووه كوووالم يف نإلميووو ن  (2)
، وة  و أن نإلمي ن حم ة  يف نسقلظ ونسً  يإل، ولسً ق فوإن نس ةور عاو و حم وة  يف ونسةع  ونسةعي 

َلف علوو  وون يقووةل  ووىنن نسقووةل، ووو  هبسووو ف هووري ووون  نسً وىنيظ نسقلووي ال ووري. وقوو  نشوً  ا ووري نسءوو 
ورفئة نسىل ر نسىنين نسًةح  شره  يف نسبال  يقةسةن  ىنن نسقةل ودن مل يىلرتفةن  فو  علو  قوةل فيو  

ا وو  و أن نسلوووه كلوو  وةسووو ، وهبسووو ساوووة وووو ن اتبىلووه يف نإلميوو ن، وقوو  قًوو  فيموو ف سوول  بوون أحووة"، إلن
 . 295-4/294، وات يوخ نسع ي  27-6/26هو. نا ور سوري أعوالم نسابوال    128

، ووا وور نسقوو   وأن و ووةن أفىلوو ل نسىلبوو   قوو  خلقيوو  نئىلًزسووة فرقووة ضوو سة، هحوو  صووة   نسلوووه  (3)
ةن    ن كووالم نسلوووه حموو ب ولووةق، ولئازسووة بووا نئاووزسًاك أي أن نسة سووإل الهووة ووو ون وال  نسلوووه، وقوو س

ةن لئىلًزسووة اءووبة دنف ونصوو  بوون ععوو   نسسووزنل، نسووىني طوور و نحلءوون نسب ووري ووون  كوو فر! وقيوو  أفوو  مسووُ
 كلءه بءوبظ وقةسًوه يف نسقو  ، فو عًزل دنف سو  ية وون سوةن ي وءوا  نسب ورا ووون حيايو  مسوأ هوة

 .79-78وأوب عه لئىلًزسة. نا ر نسةرق با نسةرق  
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وكىنسو نسءا ة أت  وبياةف أو وقور اف ئو   ل عليوه نسقورآن، مل حُيةنفاو   باو  سوبح اه ووىلو ف دنف  أي 
، وال دنف هبوق فالن  ووف و يف أصةل  ياا   .(1)فالن 

اليــو ال ألملــت  لرــم وهلووىنن دوو  ووون خوو سف نس ًوو َب ونسءوواة وًلةووا وضووعربا قوو ل وىلوو ف  
. فووال حَيًوو   يف  3نئ ةوو ا   ييــنالر م وأ مـــت علـــيرم  عمـــي وك ـــيت لرـــم  اإل ســـو ال يينـــاً 

 و ميله دنف أور  خ     عن نس ً ب ونسءاة.
  يو ل علو  و وو ل عليوه آ ووه نسقةسيوة ف سا ر فيي ، ونالسوً الل  و وأما اات  العيا ية اخللقية:

، فًًةوإل شوي  ُا (2)نسءمىلية، ونسىلق  جيم  با هىنو وهىنو، فيازم ب حة وو  فو    بوه نسرسو 
، ونسب ر، ونسىلق ، ونسةنعرا.  نسءم ن

 -مـا م   يب إ غ ومع  ايـٌة تدلُّ على صدق  بوت -
، ودنق وووووووة (3) اووووووه وح مًووووووه وحمبًوووووووه سلوىلووووووىن فويوووووووة سووبوحو اووووووووه سو ومووووووووو ل عو سووووووونه و حومًووووووووه ودنحوء

 ، مل يبىلث ابي ف دنال ووىله آيوٌة و ل عل  ص قه فيم  أخ  به.(1)نحُلا وة
 

كمو  هووة حوو ل كهووري وون نئً ووةفة نسووىنين يوور ون نألوووة  دنف نسوىنوق ونسةفوو ، بىليوو ين عوون نس ًوو ب  (1)
ونسءاة، ودنن سلسا أح ه  عن نس سي  فيم  يقر  سرع ن و  يقةل سو  ح ثم قلي عن  ع!! ووون  

 شو أاه ون أكىنب نس  هببا عل  نسلوه و ُسةسه.ك ن هىنن وصةه اليءًلون عل   ين، وال

اليةف  وىل  ض با نسىلق  نسءلي  وبا نساق  نس حيح، ويف ح ل ظية  نسًىلو  ض، ي وةن ألحو    (2)
 نألسب ب نسً سية 

 أن ي ةن نسىلق  سليم ف، وس ن نساق   ري صحيح ون حيث نسءا  ونئم. -أ
 و" نحل  نئق   سه، ووعو ول يف نسبحوث أن ي ةن نساق  صحيح ف، وس ن نسىلق  ي ةن ق  ه  -ب

 عن أوة   الش ه والوىلايه، فحياي  ي ير نسًىل  ض وي ةن ن ل  ون نسىلق  الون نساق .
أن ي ةن نساق  صحيح ف، ونسىلق  سليم ف، س ون ايلاو  يف نسًةفيوإل بيايمو ، ي يور ساو  نألوور أفمو    -فو

 وًىل  ض ن، ويف نحلقيقة أفم   ري هبسو.

،   االشوَ  أ ري ون نسلوه وىل ف، والشو  أحظ دنسيه نسىلوىن  وون نسلووه  ل نسلوه ق ل  سة   (3)
وون أف  هبسو بىلث نسرس  وبشرين وواىن ين والشو  أحظ دنسيه نئ ا ون نسلوه وىل ف، وون أفو  

 هبسو وع  نااوةا.  ونو نبن أع ع ص  يف نسءاة، وصححه نسشيخ  صر يف نسًوريحمل.



 43 

ليـقـو ال النا    (2)لقد أكسلنا كس لالنا غلبينان وأ زلنا معمـم الرسـا ال وامليـزان ق ل وىل ف  
 .25نحل ي    غلق  

ذا  وقووو ل وىلووو ف   ــ  ــد لـ ــذبوو فقـ ــإن لـ رفـ ــ  ــان والزُّبـ ــا وا غلبينـ ــ  جـ ــ  قبلـ ٌل مـ ــ   (3)  ك سـ
 .184آل عمرنن   والرسا   املنري

 اهــوي  ماجئسنــا ببينــةح  دن  ون أخة  آ   نسرسو  آ  ن هوة ، حو  قو ل سوه قةووه  
. وو  هىنن فبياًه ون أوضوح نسبياو   ئون وفقوه نسلووه سًو بُّره ، وقو  أشو   دنسييو  بقةسوه  53هة    
  رون إ ين أ شمد  اللـــ ال واشــمالدوا أين بــريٌ  ممــا تكــرلون  مــ   يو ــ  فريــدوين نيعــاً   غت نظــ 

إ ين توللت علــى اللـــ  كيب وكبا رــم مــا مــ  يابــة إ غ هــو افــٌذ بناصــيسما إ ن كيب علــى صــراٍط 
. فيووىنن ووون أع وو  نآل    أن  فووالف ونحوو نف و طووظ أوووةف ع يمووة  56-54هووة    م ــسقيم

زنع  والفووزع  والخووة ن  ، بوو  هووة ونثووإٌل زوو  ق سووه، فوو "م بووه، فلشوويَ  نسلوووَه أوالف  ووىنن ن عوو ب،  ووري فووَ 
 

أن نا هو  نسوىني جيوظ أن وقو م عليوه نحلاوة قبو   أوًغ:بهالثوة ضوةنبل، وهوأ   دنق وة نحلاوة وًىللوإل  (1)
نحل و  عليوه، هوة وون كو ن فيلوه عون عاوز المي ون  فىلوه، أوو  دنهبن كو ن فيلوه سءوبظ  وري نسىلاووز أو 

نحلاوة  ب يـاً:عن عاز مي ن  فىله س اه اليةىلو ، فيوة ووالم ووءو ول عون وق وريو واليىلوىن  لايو . 
لة وووه ن عووو ب نسشووورعأ عووو  أي وسووويلة ك اوووا، شوووريعة أن و وووله بلسوووة يةيمووو  وقوووةم علووو  نا هووو  بب

وبعريقة ورف  عاه نسىلاز زىلرفة ورن  نسش  ع فيمو  قو  خو سف فيوه، واليشورتط هاو  ح وةل نالقًاو ع أو 
يشورتط  بلنـاً:نالسًا بة، فيىنن أور ور و دنف نسلوه، فيوة سوبح اه ييو ي وون يشو   ويضو  وون يشو  . 

ة أن ي ووةن ولموو ف لئءوولسة نسوو  يريوو  أن يقووي  فييوو  نحلاووة علوو  نئووو سف، ألن ف قوو  فوويمن يقووي  نحلاوو
أن ي ووووةن ع ئوووو ف سووووه صووووةة نسىللموووو    -كموووو  يقووووةل نسووووبىلو   -نسشووووأ  وف هلووووه اليىلعيووووه، واليشوووورتط 

نجملًيوو ين، فووإن وهوو  هووىنن نسقيوو  يءووًلزم ناًةوو   قيوو م نحلاووة علوو  نسىلبوو   الاًةوو   وفووة  هوو ال  نسىللموو  ، 
 . فلل  احل ة البالـة ض سقةسه وىل ف  وهة وىل 

ونوبوو ع نسرسوو ،   هوة نسىلوو ل، سيقوةم نساوو ل لحلوإل ونسىلوو ل، وووون أمسو  وىلوو   نسىلو ل وةحيوو  نسلووه  (2)
 ، وصر  شأ  ون ك ال  نسىلب  ا سسري نسلوه وىل ف.كم  أاه ون أش  نس ل  نسشراب لسلوه 

(3) ــان ــروا، هووووأ نحلاوووووحمل ونس نهووووا نسق طىلوووووة، البينــ هوووووأ نس ًووووظ نئًلقووووو ا ووووون نسءوووووم     لزبــ
 ك س حف نئازسة عل  نئرسلا، عن وةءري نبن كهري.
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ه  (1)علووو  برن ووووه ه أاوووه وسيوووُّ وووون  يووواي  ووووو  هووو  عليوووه دنشوووي َ  ونثوووإل  بوووه وىلًمووو   عليوووه، ُوىْللووون   سقةوووون
و صوورو و ووري ُوءوولل  هلوو  عليووه، مث أشوويَ ه  دنشووي   كوو هر  هلوو  لئو سةووة أاووه بووريٌ  ووون  يوواي  

، ويَبوووىنسةن  وووو  ه  وأووووةنهل  يف ا ووور،  هلووو ، مث (2)آهلووًي  نسووو  يُةنسوووُةن علييووو ، ويىلووو  ون علييوو و 
أك   هبسو عليي  لإلنسًي اة   ، ونحًق  ه  ون"  نةي ، وسة جيًمىلةن كلُّيو  علو  كيو و وشوة   

 .(3) ي ي  واه، مث يىل فُلةاَه والمييلةاَه مل يق  ون عل  هبسو دنال و  كًبه نسلوه عليه
فلي آية  وبره ن  أحءُن ون آ   نألابيو   علويي  نسءوالم وبورنهياني  وأَ سو ًني س وهوأ شوي  ٌا 

 ون نسلوه سبح اه هل ، بياي  سىلب  و   ية نسبي ن.
 -(1)  امل م    والكَّميد  (4)م  أمسائ  تعاه احل ْ مال  -

 

، وصوةة اليءًقي   ين والوةحي  وون  ون نسو ن ا وون  يون نئشوركا وو يىلب واوه وون  ون نسلووه   (1)
ن قـل اأيمـا الرـافرو نس ن ا و ةن بً ةريه ، وبسضي ، ووىل  ن، ، ووة صولًي  كمو  قو ل وىلو ف  

غ أعبــد ماتعبــدون وغ أ ــسم عابــدون ماأعبــد وغ أي عابــد ماعبــدو وغ أ ــسم عابــدون مــا أعبــد 
 .لرم يينرم ويل يي 

قــد لا ــت لرــم أســوة ح ــنة   إ بــراهيم والــذي  معــ  إ ء قــالوا لقــوممم إ ي بــر ا ا وقوو ل وىلوو ف  
اوة  والبـضا  أبـداً حـ  ت منـوا منرم ومما تعبدون م  يون اللـ  لفري برم وبدا بيننا وبينرم العد

 . 4نئمًحاة   غللـ  وحد 

اءووو اية، ونااءوووية،  (2) وووون نآلهلوووة نسووو  وىلقووو  نئوووةنالا ونئىلووو  نا علييووو  يف "و ااووو   نسوووةطن، ونسقوووةم، ونإلن
ونسقبيلة، ونسق اةن نسةضىلأ نا هلأ، ونحل ك  نسوُمع ع يف وىل ية نسلوه .. ك  هىنو آهلوة وىلبو  يف "و ااو  

، وعلو  أس سوي  يىلقو  نسوةال  ونسو ن  !! فليحوىن  كو  وءلوو  س ياووه، وسياًبوه أيون هوة ن  ون نسلووه و
 ون  ين نسلوه.

ميو ن لسلووه  -هىنن نسًح ي ون فر     (3) اموةعي  وعو ،  وعو  ه ، مث  -أعوزل دنال وون سوالا نإلن
أع وو  نآل   نس نسووة علوو   أن نسلوووه يبعوو  كيوو ه ، وياايووه ووون بيوواي  وو ووره ، ومياىلووه ووواي ، هلووة ووون

 ع مة ن  سإل وق  وه سبح اه.

ووووو  حيمالاوووه وووون وىلووو    املـــ م  والكـــميدعالقوووة هوووىنن نسىلاوووةنن زووو  قبلوووه أن وووون وقًضوووي   نمسوووأ  (4)
أن  -وهوة وون أمس ةوه نحلءو  نئو ون ونسشويي -ع يمة وصة   فليلة، أن نسلوه وىل ف يءًحي  عليوه 
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نسىني ُي  ق نس   قا زو  يُقوي  وون أمس ةه وىل ف انئ وُنا، وهة يف أح  نسًةءريين  نئ   نُق 
فإناوه البو  أن يُورني نسىلبو َ  وون نآل   نألُفقيوة ونساةءوية وو  يُبوا ن هلوو   (2)هلو  وون شوةنه  صو قني 

سن ريمم  اات نا   اآلفاق و  أ ف  مم ح  أن نسةحأ نسىني بل سًوه  سوُلوُه حوإلٌّ، قو ل وىلو ف  
أوالملال يرــف  بربــ  أ ــ  علــى لــل أي نسقوورآن، وقوو ل  ،  53ف وولا   يسبــنيَّال هلــم أ ــ  احلــقُّ 

ينَ  سووبح اه سرسووةسنه بقةسووه  دنن ووو  فوو   بووه حووإلٌّ، ووعوو  أن  53ف وولا   شــيٍ  شــميدٌ  ، فشووَ
ر وو  هوة أع َو  وون هبسوو  (3)يُرنَي نسىلب َ  ون آ وه نسةىللي ة ن َْلقية و  َيشوي  بوىنسو أيضو ف  ، مث هبكوَ

نسوىني ال يسيوُظ  (4)كو  شوأ  ، فوإنن وون أمس ةوه نسشويي َ كل نه وأف ، وهة شي  وه سوبح اه علو   
 ، ب  هة وعل  عل  ك  شأ   ُوش ه  سه، علي  بًة صيله.(5)عاه شأٌ ، وال يىلُزُب عاه

اغسسدغل  مسا  اللـ  تعاه وصفات   على و حدا يس  وعلى ب طون  -
 -الكرو  

 

نألق وي ، ويا ره  وي يره  عل  نسىلو ئا، وئو  صو ق نألابيو    ي  ق نس  هببا نسىنين يًقةسةن عليه
 وأظيره  عل  أع نةي ،  ل هبسو عل  ص قي  وص ق و  ف ؤون به ون عا     .

 دنعرن    وبً أ     وق م. (1)

 . 4/367نسًةءري نآلخر، عن نبن عب ل ق ل  أي أون خلقه أن ي لمي . نبن كهري   (2)

ءوو ن دنف نسقموور، وصووا عًه نسًلءوو ةل  نسضووومة نسوو  و اًووه ووون  ؤيووة كهووري وون هبسووو صووىلة  نإلا (3)
وون أسوورن  هووىنن نس ووةن نسىل وي  نسووىني يوو ل علوو  خوو سإل  ع وي ، و ب   يءووًحإل أن يىلبوو  ويُةوور  لسىلبوو  ا 

 ًوالْعدال اللـ   حقاا  ومال  أصدق م  اللـ   قيو      122نساء. 

 دنعرن    نس  دنن  و خر.. (4)

 ة  عل  نسلوه ون شأ .أي الو (5)
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، أاوووه (1)وال لسًشوووبيه ونسًمهيووو  قووو  أو ع نسلووووه يف نسةعووورا نسووو  مل وًووواا س لاحوووة  ونسًىلعيووو 
له ، ووو  (2)سبح اه نس  ونُ  يف أمس ةه وصة وه وأاه نئةصةُ  ز  وصف به اةَءه ووصوةه بوه ُ سوُ

 َخةنأ عن ن لإل ون كم سه أع   وأع   خي  عرفةو واه .
ه عليووووه حبيووووث اليسيووووُظ عاووووه هَب  ا يف  وووووون كم سووووه نئقوووو  لن شووووي  وه علوووو  كوووو  شووووأ   ونطالعووووُ

ن  وال يف نأل ض لطا ف وظ هرنف، وووَن هوىنن شولاُه كيوف يليوإل لسىلبو   أن يُشوركةن بوه وأن نسءم و 
ر  ووووون َي وووىننُب عليوووه أع ووووَ   ه أن يُقووون يىلبووو ون  وووريو وجيىللوووةن وىلووووه دهلووو ف آخووورس وكيووووف يليوووإل ب م سووون
ُ  عاووه خبوال  ووو  نألووُر عليووه، مث يا ورو علو  هبسووو وي يو و ويىللووأ شولاه وجييووظ  نس وىنب، وووُ

ُز عون وهلوه قوةى نسبشور  عةوه ، ويُيلو ع و و، ويُ ير عل  ي يه وون نآل   ونس نهوا وو  يىلاون
 س!(3)وهة و  هبسو ك هبب عليه ُوةرت  

ــ  قووو ل وىلووو ف   ــا منـ ــ  غليمـــني   لقطعنـ ــذي منـ ــا بعـــض اأقاويـــل  أفـ ــوَّلال علينـ ــو تقـ ولـ
 . 47-44نحل قة     فما منرم م  أحٍد عن  حاجزي (4)الوتني

 

فيه أن نسًةحي  أص  يف نإلناءو ن قو  فعور عليوه، ونسشوراب ونسب طو  طو  ي  و ًءوظ بةىلو  عةنوو    (1)
 خ  فية، وو  ُفعر عليه نإلناء ن حاة عل  نسع  ق نئ ًءظ وسيس نسىل س.

قول و خوىن صة   نسلوه وىل ف ال جية" نسًاب طي  ونسًورنفي  ون نسىلقو  أو و و    أخورى، ودنمنو  ف  (2)
ون نس ً ب ونسءاة، وو  سةى هبسو ال جية" دنثب وه أو دنقرن و أو ن ةض فيه ألاه وقةل عل  نسلووه بسوري 

 عل .

نسو  وصوف  و  اةءوه، وءوًلزم أن ال يرضو  سوبح اه لسشوراب ووو  يو ول  أي أن كمو ل صوة وه  (3)
ابةا وي وىنب عليوه سوبح اه، دسيه، أو أن ي ةن سه شريو، أو يقر ويا ر وي ي  لآل   ون ي  عأ نس

وووون عوور  نسلووووَه ب ووة وه نئبياووة يف نس ًووو ب ونسءوواة، أ  اب أن نسشووراب لطووو ، وأن دهلوو ف هووىنو صوووة وه، 
 يءًحي  أن ي ةن سه شريو يف أسةهيًه و بةبيًه سبح اه.

 (  عرق يًىللإل به نسقلظ، دنهبن ناقع  و   ص حبه.18/276نسةوا  ق ل نسقرطي ) (4)
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الـمـ مـــ   (3)ال ـــو  (2)الـقـــداو    (1)هـو اللــ  الـذي غ إ لـــ  إ غ هـــو  املـــل    و سو   وقو ل وىل
سـبحـانال اللــــ  عـمــــا ي كــرلون  (7)الـمـسـرـبـر (6)الـ ـبـاك  (5)الـعـزيـز  (4)الـمـميـمـ 

نحلشور   (8)
23. 

 (1)وطريقووووة ناميوووووة  ،(10)قليوووووٌ  سوووو س ي ، الييًوووو ي دنسييووووو  دنال ن ووووةنصُّ  (9)وهووووىنو نسعريووووإل
لآل   نئشوووو ه ا، ألفووو  أسووووي  واوووو والف وأوسووو ، ونسلوووووه سوووبح اه يُةضوووو  بىلووووَو  (2)نالسوووً الل

 خلقه عل  بىلو.
 

  سو امي  نألشي   نئً ر  فيي  بال خي اىلة وال و نفىلة.نئلو  أي نئ (1)

 نسق ول  أي نسع هر، نئب  اب، نئًازو عن صة   نساق ، ونئولةقا. (2)

 نسءالم  أي ون مجي  نسىليةب ونساق ة  س م سه يف هبنوه وأفىل سه. (3)

  .نئييمن  ق ل نبن عب ل  نسش ه  عل  خلقه  عم هل ، زىل  هة  قيظ عليي (4)

 نسىلزيز  أي نسق هر نسىني اليُسلظ وال يا سه هُبل. (5)

ناب    ق ل قً  ا  ناب   نسىني ف  خلقوه علو  وو  يشو  ، وقو ل نبون فريور  نابو  ، نئ ولح أووة    (6)
 خلقه نئً ر  فيه ز  فيه صالحي . وق ل نبن عب ل  هة نسىل ي  نسىني دنهبن أ ن  أورنف فىلله.

م عوون كوو  سووة . وقيوو   أي نسووىني سووه نس وو    ونسىللووة. )نا وور وةءووري نبوون  نئً وو   قوو ل قًوو  ا  يىلوو (7)
 كهري(.

دسه هىنو صوة وه وأمسو ؤو كيوف جيورؤ نإلناءو ن أن يشوراب وىلوه آهلوة أخورى ال وً وف  وىنو نس وة     (8)
س!. كيف يض  عاه نئولةق وييً ي دنف عب  ا نسعةن يوا سبحان اللـ  عما يكرلونونألمس  ،  
صـم  برـٌم عمـٌي فمـم نعي  وأش  هل ، ونس  ال كلو اةىلو ف وال ضورنفس! صو ق نسلووه نسىل وي   جبمي  أاة 
 .171نسبقرا    غ يعقلون

، ب ووووة وه وأمس ةووووه، دهب أن نئوووولسةو نئءووووًحإل س موووو ل أي طريووووإل نإلنسووووً الل علوووو  وةحيوووو  نسلوووووه  (9)
فإاوه كبوةل  -أ  ف كو ن-  و سوةنو نسىلب  ا هوة نإلسوه نئً وف  وىنو نألمسو   نحلءو  ونس وة   نسىلليو ، أوو

عل  نسضىلف ونحل فة ونساق  ونسىلاوز، ووون كو ن كوىنسو اليءوًحإل أن يىلبو ، والجيوة" أن يىلبو ، أو 
 يُيً ى سىلب  وه.

(10)
 ه   أَْه  نسىلل  ونسًةحي  ن  س ، أَْه  نالوب ع ال نالبً نع. 
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 -ألمل  النا  توحيداً اأ بيا   واملرسلون  وهم يسفا لون في -
يف وايووووو  أكمووووو   (3)دنن  أكموووو  نساوووو ل وةحيوووو نف نألابيوووو ُ  صوووولةنُ  نسلوووووه علوووويي ، ونسووووومرسلةن

 .(4)هبسو
، وحممــد، وعي ــى، وموســى، وإ بــراهيم  ،  ــوحٌ وهو    (5)وأُوُسةن نسىلزم ون نسرُّس  أكمُليو  وةحيو نف 

 صل  نسلوه عليي  أمجىلا.
صولةن  نسلووه علييمو  وسوالوه، فإنفمو  ق وو  وون  حممٌد وإ بــراهيم  وأكملي  وةحي نف ن ليالن   

 و عوةاف سلولوإل وفيو  نف، فوال وةحيو  أكمو  وون نسًةحي  ز  مل يق  به  ري   علم ف ووىلرفة وحو الف 
ه  أن  نسوووىني ق ووووا بوووه نسرسووو ، وَ عوووةن دسيوووه، وف هووو ون نألووووَ  عليوووه وهلوووىنن أوووور سوووبح اه ابيووو 

 .90نألاىل م   أولئ  الذي  هد  اللـ  فبمداهم اقسد يقً ي    فيه  
إلنسووووالم، وكلمووووة يىللوووو ن  أصوووح بَه دنهبن أصووووبحةن أن يقةسووووةن  اأصوووبحا  علوووو  فنعووورا ن وكووو ن 

 .(6)نإلنخالص، و ين ابيا  حمم  ، وول ةن أبيا  دنبرنهيَ  حاية ف ُوءلم ف وو  ك ن ونَن نئشركاا
 

 ه  نسىل وة ون نئءلما. (1)

 .لوه أي نإلسً الل عل  وح ناية نس (2)

نسةوورق بووا نساووي ونسرسووةل  أن نساووي يوُوةح  دنسيووه س اووه مل يوو ور بًبليووذ نساوو ل زوو  أوحووأ دنسيووه. بياموو   (3)
نسرسووةل يوُوةح  دنسيووه ويرسوو  دنف أ ل وىلياووا سيووبلسي  زوو  أوحووأ دنسيووه، وسووىنسو قوو سةن  كوو   سووةل اووي 

 وسيس نسىل س.

كهر في  نف ووضحية ووىل  ا ون أف  دظي   نسًةحيو  نئرسلةن ه  أكم  دنمي  ف ووةحي نف، ألف  نأل  (4)
ودبعوو ل عبوو  ا نسعةن يووا، فوو ئر  كلموو  كموو  فيوو  و وا وورو سلًةحيوو  كلموو  كموو  وةحيوو و ودمي اووه، 
وَلف نس ووووو ح وسوووبظ وةوووو و   وأععووو و نسلووووه نسقبوووةل يف نأل ض ويف نسءوووم  . ووووون يًلوووو  سوووري نسءووو 

 ورنوبي  يُ  اب حقيقة هبسو.

ةحيوو  يًة ضوو  بوووا نساوو ل ك إلميوو ن، وهوووىنن يءووً عأ ووون ط سبوووه أن اليقًاوو  حبوو  يقوووف فيووه أن نسً (5)
قًوو ن  ونسًلسووأ  وق نسىلووزم ووون نسرسوو  وكوو ن  عاوو و، فوو ئر  كلموو  كموو  وةحيوو و كلموو  كوو ن أقوورب يف نإلن

 أحءن ح الف، وأسل   يا ف، وأ ض  ت وىل ف.

 ح يث صحيح، أخرفه أمح ، ونس ن وأ، ونبن نسءم. (6)
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 -تف ري احلدي -
  وو  فو   بوه وون عاو  نسلووه قوةالف وعموالف ونعًقو  نف،  فمل ُة دنبرنهيَ   نسًةحي ، و يُن حمموو   

، وفعرا نإلنسالم  هأ و  َفعَر عليه عب  و ون (1)نسلوهوكلمُة نإلخالص هأ شي َ ُا أن الدنسه دال 
 حمبًهن وعب  وه وح و الشريو سه ونالسًءالم سه عبة ي ةف وهُبالف وناقي  نف ودن بوة.

ة ن  صووة نسووىني ووون َ  وونَظ عاووه، فيووة ووون أسةوووه نسءةيووو  ، قووو ل  (2)فيووىنن هووة وةحيوو  خ صوو 
ف   ف   ولقد اصطفينا    الــد يا وإ  ــ    وم  يرؤب ع  ملَّة إ براهيم إ غ م  سوىل ف   

-130نسبقوورا   اآلفــرة ملــ  الصــاحلني  إ ء قــال لــ  كبــ  أســلم قــال أســلمت لــر ا  العــاملني
131. 

م  ي وق ع  املر    الكروو  - اغشسـال   قوال أهل  الرو  ومصطلحاهت 
 -واحلرية والضول

دنف أوضو ع أهو  نس والم  (3)يف نإلنسوً الل ُك ُّ ون سه حوسٌّ سولي ، وعقو  مُييو نز بوه، الحيًو  
به  حي وُ  سوه  و  نحلَوريا  وناَ لن ونصعالحي  وطُرقني  نسبَوً وة، ب   زو  يقو  بءوببي  يف شو ةاب  وشوُ
لنَ  قلوووُظ صووو حبه وووون هبسوووو وهوووىنن هوووة نسقلوووظ  ونسضووالل ونسريبوووة، فوووإنن نسًةحيوووَ  دنمنووو  ياةوووُ  دنهبن سوووَ

 .(4)نسلوَه بوهنسءلي  نسىني ال يُةلنح دنال ون أو  
 .قالول    : " وغشالي ال م نْـلـ    "

 

هىنو نس لموة نسعيبوة وشوم  أاوةنع نسًةحيو  نسهالثوة  وةحيو  نألسةهيوة، ووةحيو  نسربةبيوة، ووةحيو  نسلووه   (1)
يف أمس ةوه وصووة وه، فمون أاقوو  وايوو  شويئ ف وقوو  يف نسشوراب نسووىني الياةوو  وىلوه عموو ، وسون ياةىلووه كوور  

 نساعإل بشي  ا نسًةحي .

 سءالم.نئرن  ابيا  حمم ، ودنبرنهي  علييم  أفض  نس الا ون (2)

 عل  وةحي  نسلوه. (3)

، أي ووون يــو  غينفــع مــال وغ بنــون إ غ مــ  أتــى اللـــ  بقلــب ســليمدنشوو  ا دنف قةسووه وىلوو ف   (4)
 نسشراب ونسر   وون  ب  نسب ع ونألهةن .
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نوةووإل أهووُ  نسءوواة علوو  أن نسلوووَه سوويس كمهلووه شووأٌ  ال يف هبنوووه، وال يف صووة وه، وال يف  ش:
أفىل سووه، وأن خ وو ةَ  نسوورب ن وىلوو ف اليُةصووف  وو  شووأٌ  ووون نئولةقوو  ، وال مُي ثلووه شووأ  ووون 

،   ٌّ علووو  نئمهلووووة 11نسشووووة ى   لــــيس لمنلــــ  شــــي ٌ نئولةقووو   يف شوووأ   ووووون صوووة وه  
و ا نئىلعلووة، فموون فىلووَ  صةوو   ن  سووإلن وهـو ال ـميـع  البصيـر،  (1)نئشب نَيووةن  ،   ٌّ عولو  نساُوةوَ

، وووووون فوىلووووو  صوةوووو   نسوموولوووووةق ووهووووو   بعوووو  نئىنوووووةمن
ُ
وهووووَ  صةوووو   نئولووووةق فيووووة نسوُمشبووووهن نئ

 .(3)وة او ويوور نسواو ووو  ى فووأ كةورهو فويوو  (2)صووةوو   نسووو سوووإلن 
ت مية  العبد  ووصف   ببعض أمسا   اللـ   تعاه وصفات   غ يرك  في صفان اللـ   -

 -وأمسائـ  بدعو  السكـبي 
أاووه اليهبووا ت شووأ  ووون نس ووة  ، فووال يُقوو ل  سووه قوو  ٌا، وال علوو ، وال حيوو ا،  (4)ويوُورن  بووه

  ! وال"ُم هووىنن نسقووةل أاووه اليُقووو ل سووه  حووأٌّ علوويٌ ، قوو ير، ألن  ألن  نسىلبووَ  وةصووة   ووىنو نس ووة
 نسىلبَ  يُءم   ىنو نألمس  ،! وكىنن كالوه ومسىله، وب رو، و ؤيًه و ري هبسو.

، ونئولوةق يُقو ل سوه  وةفوةٌ ،  (6)يةنفقةن أهَ  نسءاة عل  أاه  (5)وه  وةفةٌ ، علي  ق يٌر، حأُّ
بيه جيظ اةيه، وهىنن خي   ل عليه نس ًو ب ونسءواة وصوريح حأٌّ، علي ، ق ير، وال يُق ل هىنن وش

ه  مسو    ومسوو  بىلوو عبو  و  و ، وكوىنسو مسوو   نسىلقو  وال ووُ سف فيوه ع قو  فووإن نسلووَه مسو   اةءوَ

 

وهأ    أيض ف عل  طس ا نحل   نسىنين ي عةن خ  ة  نحل   ونسًشري  ونسع عة ونإلاقي   سىنن،    (1)
ه، ونسوو  وىلًوو  ووون خ ةصووي   نسلوووه وىلو ف وحوو و، وهووأ كووىنسو    علوو  كوو  ووون يوو عأ وون  ون نسلووو

 ساةءه أو سسريو شيئ ف ون خ  ة  نإلهلية.

 حبيث يُاءظ دسيه صة   نإلنهلية ونسربةبية وخ  ة يم . (2)

و ري وو  خ وو ة  نإلنهليووة وعبوو وه  ووون  -علييموو  نسءووالم  -حيووث اءووبةن دنف عيءوو  وأوووه ووورمي  (3)
 سلوه وىل ف. ون ن

 أي قةل نساة ا نئىلعلة. (4)

 .أي نساة ا نئىلعلة، نسىنين يًلوسةن صة   نسلوه  (5)

 .أي نسلوه  (6)
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صة وه  مس   ، ومس  ببىلضي  صة  ن خلقهن، وسيس نسوُمَءم   ك سوُمَءم  ، فءوم  اةءوه  حيو ف، 
، عزيزنف، ح يم ف، مسيىل ف، ب رينف، ول  ف، و وا ف، فب  نف، وً و نف. وقو  عليم ف، ق يرنف،  ؤوف ف،  حيم ف 

رحل احلـــيَّ مـــ  امليـــتمسوو  بىلووو عبووو  و  ووىنو نألمسوو  ، فقووو ل    ، وسوووة ا 95نألاىلوو م   يفـــ 
نس و ف     فبكــري  بـــو  حلــيم. 28نسوىنن      وبكرو  بـو  علــيم.  19نسروم   
101 .غملـــ منني كال  وٌر كحـــيم ً128ةبوووة  نس . ًف علنـــا   مسيعـــاً بصـــريا   2نسووو هر .
قالت امرأة العزيز     51يةسف  . ولان وكا الهم مل    79نس يف   . أفم  لان

.  35نئو ون   لذل  يطبع اللـ   على لل قلب  مسرــرا ٍ جبــاك. 18نسءوا ا     م مناً 
 ووىللةم أاه المي ث  نحلأُّ 

 .(1)سىلزيُز نسىلزيَز، وكىنسو س ةُر نألمس  نحلأ  وال نسىلليُ  نسىلليَ ، وال ن
غ يال سلز  السكبي ال والس  يم جملرَّي  إطوق هذ  اأمسا   اصبان  صفان اللـ    -

 -والصفان على العباي 
ة  ن نسلوووه علموو ف وقوو  اف وقووةاف، وقوو ل وىلوو ف    ةسُه صوون   جالعــل مــ  بعــد فقوو  مسوو   نسلوووُه و سووُ

. ووىللةم أاه سيس نسىلنلُ   68يةسف     لذو ع لٍم ملا عاللَّمنا وإ . 54نسروم    العٍف قوَّةً 
كووو سىللن ن، وال نسقوووة ُا كووو سقة ان، وهوووىنن ال"نٌم اميووو ن نسىلقوووال ن، فوووإنن وووون اةووو  صوووةةف وووون صوووة وه نسووو  
َ  أن هبسووو يءووًلزُم  ، ون بووة ونسووبسو وهووة هبسووو، و"عووَ ه ك سرضوو  ونسسضووظن وصووف نسلوووُه  وو  اةءووَ

! قي  سه  فلاا وهبا سه نإلن ن َا ونس الَم ونسءم  ونسب ر، و  أن و  وُهبًه (2)نسًشبيَه ونسًاءي 
ةسه ونهوَ  قةسوو فيمو  أثبًو ُه دنهب ال  سه سيس وه  صة   نئولةقا، فُقْ  فيم  اةيًَُه وأثبًَُه نسلوُه و سوُ

 فرق بيايم .

 

كوو  نسوو  ووون أمسوو   نسلوووه نحلءوو  صووةة ووون صووة وه، وسوويس كوو  صووةة ووون صووة وه وىلوو ف نسوو  ووون  (1)
 أمس ةه نحلء .

ىلعي  دنال وشبييه س ة   نسلوه وىل ف ب ة   ب  ي ةن هة نئشبه نجملء  ألاه و   فىله دنف هىنن نسً  (2)
 نئولةق، فةف  اةءه وضعرنف هلىنن نسًىلعي  حباة ع م نسةقةع يف نسًشبيه ونسًاءي !!



 52 

 ، وووون فىلليموو  كوو ن وىلعووالف قوو ةالف سلب طوو  -أي ن وو سإل ونئولووةق  -فموون اةوو  ووو  نوةقوو  فيووه 
وًموو ثلا كوو ن ُوشووب ني ف قوو ةالف سلب طوو . وهبسووو ألفموو  ودنن نوةقوو  يف ُوءووم  ووو  نوةقوو  فيووه، ف سلوووه 
وىل ف وً ٌّ بةفة و وعلموه وق  ووه وسو ةر صوة وه ونسىلبو  اليُشوركه يف شوأ  وون هبسوو، ونسىلبو  

 ىلب  يف خ  ة ه.أيض ف وً ٌّ بةفة ون وعلمه وق  وه، ونسلوه وىل ف واز ٌو عن وش  كة نس
وأ يةفوووو  يف  وْ  ان، فويوووووىنن نئشووًووووراُب ووعولوووووإٌل ُكولووو ن ودنهبن نووةوقواوووو  يف ُوءوموووو  نسوةفووووة ن ونسوىلولوووو  ونسوقوووُ

، وأص  ن عل ونسسلل (2). ونئةفوة  يف نألعي ن وًٌ  ال نشوًورناب فيه(1)نألهبهو ن ال يف نألعيو ن
ُعلووإل هووة بىلياووه ابًوو ف يف هووىنن ئىلووا وووة ي  أن هووىنو نألشووي   نسىل وووة نس ليووة، ي

 ووةن ُوءووم  ه  نئ
َأ نسلوووُه  وو ، كوو ن ُوءووم  ه  ُوىلي اوو ف وً وو ف بووه،  وهووىنن نئىلووا، وسوويس كووىنسو، وهووىنو نألمسوو ُ  دنهبن مسووُ ن
فإنهبن مُسأ    نسىلبُ  ك ن ُوَءم  ه  وً  ف به، فةفةُ  نسلوهن وحي وُه اليشو  نُكه فييو   وريُو، بو  وفوة  

ةفة  نئىلا اليشوركه فيوه  وريو، ف يوف بةفوة  ن و سإلس! أال وورى أاوو وقوةل  هوىنن، هوة هىنن نئ
 هبناب، ف ئش ُ  دنسيه ونح  وس ن بةفيا وًلةا.

ُ سوو أن نئشوبية أخوىنون هوىنن نئىلو  ، و"ن ون فيوه علو  نحلوإل ن فضوولةن، وأن (3)و وىنن ووهلونه يًبوا 
و"ن ون فيه عل  نحلإل ح  َضلٌّةن، وأن كًو َب نسلووه  نئىلعلة أخىنون اةأ نئم ثَلة بةفه ون نسةفةو،

 ل  علوو  نحلووإل ن ن ووو نسووىني وىلقنلووُه نسىلقووةل نسءووليمُة نس ووحيحُة، وهووة نحلووإل نئىلًوو ل نسووىني ال 
 .(4)نهرن  فيه

ز    ".  قول  : " وغ شي ال يـ ْع  
ولــان  .20نسبقورا   إ ن اللـــ ال علــى لــلا  شــيٍ  قديـــرس م لن ق  ووه، ق ل وىلو ف    ش:

ــلا  شـــيٍ  م قســــدكاً  ـــ   علـــى لـ زال  مـــ  شـــي    . 45نس يوووف   اللـ ــ  ــان اللــــ  ليـ ْع ـ ومـــا لـ

 

 ، وهبن  نئولةق.أي يف نسىنون ك هبن  ن  سإل  (1)

 أي نئةفة  يف نسىنون  فية خ ص ال نشرتناب فيه وال وش به. (2)

وة ق يف نألس  ال يء (3)  ًلزم نإلوة ق يف نألعي ن وح ةل نئش  كة.وهة أن نإلن

ون  ري وشوبيه   -ودن أطلإل بىلضي  عل  نئولةق-وهة ي من يف دثب   أمس   نسلوه وىل ف وصة وه   (4)
 أو وىلعي  أو فحة .
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عال ل رسيــُّـ   ال ــماوان . 44فو طر   ال ماوان وغ   اأكض إ  ــ  لــان عليمــاً قــديراً  وســ 
فظمما وهو العلي العظيم  . 255نسبقرا   واأكض وغ ي  ي   ح 

 وغ ي ي  ُوىلازو فيىنن نساةأ سهبة  كم ل ض و.أي  اليهقله وال ي 
 -  يتـي لنبون  د النفي   صفان  اللـ  -

 ك  اةأ أي  يف صة   نسلوه وىل ف يف نس ً ب ونسءاة، دنمن  هوة سهبوة ن كموو لن ضوو  نون، 
غيالعــز    عنــ  منـــقال  . س م ل ع سه، 49نس يف   وغ يظلم كبُّ ال أحداً كقةسه وىل ف   
ــو ٍ . س موو ل علمووه، 3سووبل   مـــاوان وغ   اأكضءكٍة   ال  (1)ومـــا م ــنا مــ  لـ 

 
نالٌة وغ  ــو . س مو ل ق  وووه، 38ق   . س موو ل حي وووه وقيُّةويًووه، 225نسبقوورا    غأتفــذ  ســ 
غ تدكل  اأبصاك    س م ل فالسه وع مًه وك  ةوه، ودال فو ساةأ نس ورُ  103نألاىل م .

 ال و ا فيه.
صبان املفصَّل للصفان  والنفي  اجململمنمج ال لف ا-  -إل 

ثب   سل وة   يف كًو ب نسلووه وة والف، ونساةوأ كموالف ع وَس طريقوة أهو  نس والم  وهلىنن أي  نإلن
ثبو   نجملمو ، يقةسوةن  سويس جبءو  وال شوبح، وال فهوة  نئىنوةم فإنف  أيووةن لساةوأ نئة و  ونإلن

، وال طىلو  (3)، وال عورض(2)وال صة ا، وال حل ، وال  م وال شو ، والفوةهر ، وال بوىني سوةن 
ة   ، وال بووووىني حووووورن ا ، وال بووووورو ا ، وال  طةبووووة ، وال يبةسوووووة وال طوووووةل وال (4)وال  نةحووووة وال َكَءووووو 

، وال يًحراُب وال يءُ ُن، وسيس بىني فية ، وال بىني  عرض، وال عمإل وال نفًم ع، وال نفرتنق 

 

 سسةب  نإلعي   ونسًىلظ ونسا ظ. (1)

 ناةهر  نألور نئىلاةي نسىني الحيس وال يرى، وال وض  سلقي ل. (2)

 ئشر ، نسق ب  سلقي ل.نس  هر ن (3)

 أي الجيس ويلمس. (4)
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دنف آخوور وو  اقلووه أبوة نحلءوون نألشوىلري  محووه  وووا .. (1)ميوا ، وال  و ل  وأووو م  وخلوف وفووةق
 نسلوه وىل ف عن نئىلًزسة.

ويف هوىنو ناملووة حوإلٌّ ولطوو ، وي يوور هبسوو ئوون يىلور  نس ًوو ب ونسءوواة. وهوىنن نساةووأ نجملوور  
، فإاوووو سوووة قلوووا سلءووولع ن  أاوووا سءوووا بوووزلل، وال  وووو  كةاوووه ال قووو ا فيوووه، فيوووه دسووو  ُا أ ب 

، وال ح ةووووو  أل  بووووو علوووو  هووووىنن نسةصووووف ودنن كاووووا صوووو  ق ف، ودمنوووو  و ووووةن و  حوووو ف دهبن  حاوووو  م 
أمجلووا نساةووأ، فقلووا  أاووا سءووا وهوو  أحوو  ووون  عيًووو، أاووا أعلوو  ووواي  وأشوور  وأفوو ُّ، 

 .(2)فإهبن أمجلا يف نساةأ، أمجلا يف نأل ب
السعبيـر  ع  احلـق غألفـاظ الواكية   الرسـا  وال ـنـة مذهـب  أهـل ال ـنَـّة -

 -واجلمـــاعــــة
ونسًىلبري عن نحلإل لألسة ظ نسشرعية نسابةية نإلهلية، هة سبي  أه  نسءاة ونام عة، ونئىلع نَلة 
يىلرنضووةن عموو   ق سووه نسشوو  ع ووون نألمسوو   ونس ووة  ، وال يًوو برون وىل اييوو ، وجيىللووةن ووو  نبًوو عةو 

 ون نئىل   ونألسة ظ هة ن    نسىني جيظ نعًق  و ونعًم  و.
ونإلمي ن، فياىللةن و  ق َسه نسلوُه و ُسةسه هة نحلإل نسىني جيظ نعًق  ُو  وأو  أهُ  نحلإل ونسءاة

و ف  ، أو يبياووةن ح سووَه وة ووويالف، (3)ونعًموو  و، ونسووىني ق سووه هوو ال  دووو  أن يىلرضووةن عاووه دنعرنضوو ف مُجليوو 
 وحُي   عليه لس ً ب ونسءاة، وال حُي   به عل  نس ً ب ونسءاة.

 

هووىنن يقًضووأ ووواي  أن يىلبوو ون عوو و ف، وىلوو ف نسلوووه عموو  يقةسووةن علووةنف كبوورينف، وهووىنن نس ووالم كموو  قوو ل  (1)
نسش  ا  فيه حإل ولط . ونسسرض ون سر و بي ن طريقوة أَهوْ  نس والم يف حو يهي  عون نس وة   اةيو ف 

 ريقة نسء َلف.ودثب اتف، وبي ن نسةرق بياي  وبا ط

دهبن ك ن هىنن نإلمج ل يف نساةأ ي ةن ون وقًضي   أ ب نسىلب  و  نسىلب ، ف سلوه وىلو ف أوف يف أن   (2)
ُي ر  سه كم ل نسًىل ي  ونأل ب ونسًةقري ونإلفالل، ونسىني واوه هوىنن نإلمجو ل يف نساةوأ نسوىني يهبوا 

 .يف ض و صةة كم ل ت 

 وايحمل نسء َلف. وهة نألفض  ونألسل ، ونألقرب دنف (3)
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ون نساةأ نئىنوةم، فإن نسلوه وىل ف  " وغ شي  يع ز  "وسيس قةل نسشيخ  محه نسلوه وىل ف  
ــاً قووو ل   ــان عليمـ ـــ  لـ ــماوان وغ   اأكض إ  ـ ــي    ال ـ ــ  شـ زال   مـ ــ  ـــ   لي ع ـ ــان اللـ ــا لـ ومـ
. فابه سبح اه ووىل ف يف آخر نآلية علو   سيو  داًةو   نسىلاوز، وهوة كمو ل  44ف طر     قديـراً 

نسضوىلف عون نسقيوو م زو  يريوو و نسة عو ، ودووو  وون عوو م نسىللو  ونسقو  ا، فووإن نسىلاوَز ياشوولُ دوو  ووون 
َ  بب نةوووه  علمووه بووه، ونسلووووه وىلوو ف اليىلووُزُب عاوووه وهقوو ُل هب ا  وهووة علووو  كوو  شووأ  قووو ير، وقوو  ُعلوون
نسىلقوووةل ونسةعووور كمووو ل ق  ووووه وعلموووه، فووو اًة  نسىلاوووُز زووو  بياوووه وبوووا نسقووو  ا وووون نسًضووو  ، وألن 

 عن هبسو علةنف كبرينف. نسىل فز ال ي لح أن ي ةن دهل ف وىل ف نسلوه
 قول  : "وغ إ ل  ؤالْيـر   ".

هوووىنو كلموووة نسًةحيووو  نسووو   عوووا دسييووو  نسرسوووُ  ُكلُّيووو ، ودثبووو ُ  نسًةحيووو   وووىنو نس لمووووة  ش:
، فووإن نإلثبو َ  نجملوور  قوو  يًعورق دسيووه نإلحًموو ل (2)ونإلثبوو   نئقًضوأ سلح وور (1)لعًبو   نساةووأ

 

. وواووه وىللوو  أن ووون أووو  جب اووظ نإلثبوو   سشووي  ا نسًةحيوو  ووون أي اةووأ نإلهليووة عوون  ووري نسلوووه  (1)
 ون ف اووظ نساةووأ نئًضوومن نس ةوور لسعةن يووا، الي ووةن قوو  شووي  أن ال دسووه دال نسلوووه نسشووي  ا نسوو  

 واايه وواةىله يةم نسقي وة.

)غ إلـ  إغ ون  ون شريو. ووىلو   خ  ة ي  لسلوه أي دثب   نإلهلية وح ر مجي  وىل ايي  و   (2)
، أي ال وىلبووة  يف نسةفووة  حبوإل دال نسلوووه وىلوو ف. وسشوي  ا نسًةحيوو  شووروط الي وح وةحيوو  نئوور  اللــ (

البو   ووون نسوًية ةي  مجيىلوو ف ئون أ ن  أن ياًةوو   وو   - سووا علييو  ا ووةص نس ًو ب ونسءوواة  -دال  و  
 ملي  يف نساق ط نسً سية يةم نسقي وة، وهأ شروط عشر، د

حيووث أن نإلميوو ن الي ووح واليُقبوو  ووون صوو حبه دال بىلوو  أن ياعووإل بشووي     شــرط النطــق: -1
 نسًةحي   أن ال دسه دال نسلوه، وأن حمم نف عب و و ُسةسه.

كموو  يف نحلوو يث، عوون سووىلي  بوون نئءوويظ، عوون أبيووه قوو ل  ئوو  حضوور  أل ط سووظ نسةفوو ا، 
و أل في ، وعبو  نسلووه بون أع أويوة بون نئسوريا، فقو ل  سوةل ، فةف  عا ف  و  سةل نسلوه 

  ا  ع  ق  ال دنسه دنال نسلوه، كلمة أشوي  سوو  و  عاو  نسلووها، فقو ل أبوة فيو  وعبو    نسلوه  
يىلرضوي   نسلوه بن أع أوية    ألط سظ أور ظ عن ول ة عب  نئعلظ، فلو  يوزل  سوةُل نسلووه 

  ق ل أبة ط سظ آخر و  كلمي   هوة علو  ولوة عبو  نئعلوظ، عليه ويىلي  سه ولو نئق سة، ح
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  اأووو  ونسلووووه ألسوووًسةرن  سوووو وووو  مل أُاووووه وأىب أن يقووةل  ال دنسوووه دنال نسلووووه، فقووو ل  سوووةل نسلووووه 
مـا لـان للنـيب والـذي  امنـوا أن ي ـسـفروا للمكـرلني ولـو لـا وا   عاوا، فولازل نسلووه  

 .م أصحا  اجلحيمأويل ق رىب م  بعد ما تبني هلم أا 
سىلموه  اقو  ال دنسوه دنال  ويف صحيح وءل  وون حو يث أع هريورا، قو ل  قو ل  سوةل نسلووه 

هبسووو  نسلوووه أشووي  سووو  وو  يووةم نسقي وووةا، قوو ل  سووةال أن وىلووري  قووري  يقةسووةن دمنوو  محلوووه عولوووو 
مـ  إ ـ  غ هتـدي مـ  أحببـت ولرـ  اللــ  يمـدي نازع ألقر      عياو! فولازل نسلووه   

 .يكا 
  اأُوور  أن أق وو  نساو ل حو  يشوي ون أن ال ويف نحل يث نئًةإل عليه، ق ل  ُسةل نسلوه 

ةل نسلوووه، ويقيمووةن نس ووالا، وي وووةن نسزكوو ا، فووإهبن فىللووةن هبسووو ع وومةن  دنسووه دنال نسلوووه وأن حمموو نف  سووُ
 وم  و َ ه  وأوةنهل  دنال حبإل نإلسالم وحء ُ   عل  نسلوها.

(  فيوه أن  نإلميو ن شورطه نإلقورن  لسشوي  وا وو  نعًق   و  1/212نسشورا ) ق ل نساوةوي يف
 . ن هو.ونعًق   مجي  و  أو  به  ُسةل نسلوه 

(  نسشوي  اتن دهبن مل يوً ل   مو  وو  نسقو  ا فيوة كو فٌر 7/609وق ل نبن ويمية يف نسةً وى )
 هو. -ًي  ومج هري علم ةي  ن لوة ق نئءلما، وهة ك فر لطا ف وظ هرنف عا  سلف نألوة وأةم

دهب ال ي ح نإلميو ن دال بىلو  نس ةور لسعو  ة   وهوة كو  وو  يىلبو   شرط الرفر غلطاؤون:  -2
 ون  ون نسلوه وىل ف. -وسة يف ك ل ون ك ال  نسىلب  ا-

فمـ  يرفـر غلطـاؤون ويـ م  غللــ  فقـد اسسم ـ  غلعـروة وهة نئرن  ون قةسه وىل ف  
. ونسىلروا نسةثق  كم  قو ل أهو  نسىللو   256نسبقرا   ا واللـ  مسيع عليمالوصقى غ ا فصا  هل

 ." غ إل  إغ اللـ  "ونسًةءري هأ 
وةيووةم نآليووة نسووىني  ل  عليووه واعووةق نسا ووةص نسشوورعية أن ووون آووون لسلوووه س اووه مل ي ةوور 

نسوو  لسعو  ة  الي وةن قو  نسًمءوو لسىلوروا نسووةثق ، وال شوي  أن ال دسوه دال نسلووه نسشوي  ا 
 واةىله أو واايه.

يف صحيح وءل   اون قو ل ال دسوه دال نسلووه وكةور زو  يىلبو  وون  ون   وهىنن يةضحه قةسه  
 نسلوه حرم و سه و وه وحء به عل  نسلوها.
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ق ل نسشيخ حمم  بن عب  نسةه ب  فقةسه  اوكةر ز  يىلب  ون  ون نسلوها أتكي  سلاةأ، فوال 
هوو )كمةعووة -ة شوو أو وور   مل يىل ووو   وووه وو سووه ني وةن وىل وةم نسو م ونئو ل دال بووىنسو، فلو

 (.35نسًةحي   
قلا  وكةاه وي و  نس م ونئ ل، فإاه يو ل أن شوي  ا أن ال دسوه دال نسلووه وو  اةىلًوه وو  عو م 
نس ةر لسع  ة ، ألن وهله وه  ون يقةل لسشوأ  وضو و يف آن وىلوو ف، ولسًةحيو  ونسشوراب.. 

!! 
سوووه صوووة   وأحوووةنل وعالوووو   اليًحقوووإل نس ةووور  -حبهنئااوووأ س ووو -ونس ةووور لسعووو  ة  

لسع  ة  دال بىل  نسًية ةي  ونسقي م  و ، أوو   عوةى نس ةور لسعو  ة  حبركوة نسلءو ن مث يًبو  
هبسووو ووو  يضوو  و ووون نسًحءوو ن ووووةنالا و كووةن سلعةن يووا، فيووة "عوو  بووال حقيقووة أو برهوو ن، 

 وي ىنبه ونق  نحل ل ونسىلم .
ـــ سقةسوووه وىلووو ف   شـــرط العلـــم: -3 ــ  إغ اللـ ـــاعلم أ ـــ  غ إلـ يف  . وسقةسوووه  19حممووو    فـ

 نحل يث نسىني يرويه وءل   ا ون و   وهة يىلل  أاه ال دسه دال نسلوه  خ  نااة ا.
وةيةم نحل يث أن ون و   وهة اليىلل  أاوه ال دسوه دال نسلووه اليو خ  نااوة ودن كو ن يوًلةل 

لسشووأ  ووون سةن"وووه عوو م نعًقوو  و يف  وو  يف سءوو اه وعلوو  عوو   حبوو   وءووبحًهك ألن نايوو  
 نسقلظ، وع م نعًق  و نسًةحي  كةر بال خال .

مث ك  هو ال  نسوىنين ي ورحةن بشوي  ا أن ال دسوه دال نسلووه يف سءو ف  ويةءوروف  أن ال خو سإل 
 -و  اعقي  سشي  ا أن ال دسه دال نسلوه-وال  ن"ق وال ض   دال نسلوه سىنسو ال  رنبة سة  أيًي  

نسلوه وىل ف يف نسعلظ ونسو ع   ونساوىن  ونسًحو ك  ونسع عوة و وري هبسوو وون كو ال    يىلب ون  ري
 نسىلب  ا، مث ال يرون يف هبسو وىل  ض ف و  اعقي  سشي  ا نسًةحي  !!.

فمهو  هووىنن ال ياةىلووه كور  نساعووإل سشووي  ا نسًةحيو  وهووة جييوو  وًعلب ،و  وسةن"ويوو  واةنقضووي ، 
 كة   قري .ويةءره  نسًةءري نئع بإل سًةءري ووةحي   

نسًةحي ك وهة وىلرفة ال دسه دال  ق ل نسشيخ حمم  بن عب  نسةه ب  محه نسلوه    ين نساي 
نسلوه حمم   ُسةل نسلوه، ونسىلم  زقًض ه ، فإن قي   ك  نسا ل يقةسةف   قي   واي  ون يقةهل  

اليةيو  وىلا هو ، وحيءوظ وىلا هو  أاوه ال ولوإل دال نسلووه وال يور"ق دال نسلووه وأشوب و هبسوو، ووواي  
وواي  ون ال يىلم  زقًض ه ، وواي  ون اليىلق  حقيقًي .وأعاظ وون هبسوو وون عرفيو  وون 
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وفووه وع  نهوو  وأهليوو  ووون وفووه ! وأعاووظ واووه ووون أحبيوو  وناًءووظ دنف أهليوو  ومل يةوورق بووا 
أوسي ةيوو  وأعوو نةي  !!   سووبح ن نسلوووه نسىل ووي  أو ووةن ط ةةًوو ن وًلةًووا يف  يوون ونحوو  وكليوو  

 (.182هو )نسرس ة  نسشو ية  -نحلإلس! كال ونسلوه، فم هبن بىل  نحلإل دال نسضالل ن عل 
يف نحلوو يث نسوووىني يرويوووه نسبووو  ي  اوووو  وووون أحووو    سقةسوووه  شــرط الصـــدق واإلفـــو : -4

 يشي  أن ال دسه دال نسلوه وأن حمم نف  ُسةل نسلوه ص ق ف ون قلبه دال حر وه نسلوه عل  نسا  ا.
وبشووورون ووون و ن كوو ، أاوووه ووون شوووي  أن ال دسووه دال نسلوووه صووو  ق ف  وو   خووو  وسقةسووه  اأبشوورون، 

 نااةا.
وةيووووةم نحلوووو يث أن ووووون يشووووي  أن ال دسووووه دال نسلوووووه كووووىنلف واة قوووو ف، السووووًقع ب نامووووو هري 
ودقاو عي  بوه كووزعي ، أو سركوةب وةفووة نسًو ي ن وضووليالف سلاو ل عوون حقيقًوه واة قووه وكةورو، كموو  

 ووو  حيوووث وووورنه  يً ووو هرون بشوووأ  وووون نسًووو ي ن وي ووورحةن هوووة شووولن كهوووري وووون طةن يوووا نحل
 لسشي  وا سي سةف وو ًي  ف سًضلي  شىلة   وكرير كةره  عل  نسا ل..

فموون كوو ن كووىنسو فووإن وةيووةم نحلوو يث يقًضووأ أاووه ال يوو خ  نااووة، بوو  هووة ووون نئاوو فقا 
 نسىنين ه  يف نس  اب نألسة  ون نسا  .

 يث نسووىني يرويوه وءوول   اأشوي  أن ال دسووه دال نسلوووه يف نحلو سقةسووه  شـرط ا سفــا  الكـ : -5
 وأ   ُسةل نسلوه، اليلق  نسلوه  م  عب   ري ش اب فييم  دال  خ  نااةا.

وةيةم نحل يث أن ون سقأ نسلوه بشي    نسًةحي  وهة ش اب فييم  أو بشوأ  وون سةن"ويمو  
 إل حبإل.ووقًضي ،م  ال ي خ  نااة وال ي ةن ون أهلي  نسىنين يشي ون نحل

ــرط حصــــول اليقــــني: -6 وهووووة نسوووووىني ياًةوووووأ وىلووووه أ ىن  يوووووظ يف أن نسلوووووه ونحووووو  أحووووو  يف  شــ
 خ  ة ه ودهليًه و بةبيًه، وأمس ةه وصة وه، ال شريو سه يف شأ  ون هبسو.

يف نحلوو يث نسووىني يرويووه وءوول   اووون يشووي  أن ال دسووه دال  نسلوووه وءووًيقا ف  وو  قلبوووه  سقةسووه 
 فبشرو لااةا.
ث أن ون يشي  أن ال دسه دال  نسلوه وهة  ري وءًيقن    وز سةال،  ووًعلب ،و  وةيةم نحل ي

 ال يبشر لااة فضالف أن ي ةن ون أهلي .
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حيوث الي وح دميوو ن، وال ياةو  وةحيوو  دال  بىلو  أن ي وةن نسلوووه و ُسةسوووه أحووظ  شـرط احلــب: -7
ـ  أ ــداياً يبــوام لحــب ومــ  النــا  مــ  يسخــذ مــ  يون اللــدسيوه خيوو  سووةن  ، قو ل وىلوو ف  

 . 165نسبقرا   اللـ  والذي  امنوا أشد حباً هلل
قــل إن لــان اغ لــم وأبنــا لم وإفــوا رم وأ واجرــم وعكــريترم وأمــوال وقوو ل وىلوو ف  

ول   ــ  ـــ  وكسـ ــايها وم ـــال  تر ـــواا أحـــب إلـــيرم مـــ  اللـ ــاكة ختكـــون ل ـ اق فسموهـــا وةـ
نسًةبووة   مــر  واللـــ  غ يمــدي القــو  الفاســقنيوجمــاٍي   ســبيل  ف بصــوا حــ  يُ اللـــ   

24 . 
(  ف و  وون قو م ط عوة أحو  وون هو ال  علو  1/100ق ل نبن نسقي  يف و ن   نسءو س ا )

ةسه، أو خوووة  أحووو  وووواي  و فووو  و ونسًةكووو  عليوووه علووو  خوووة  نسلووووه و ف ةوووه  ط عوووة نسلووووه و سوووُ
ةسه أحوظ دسيوه خيو  ونسًةك  عليه، أو وىل ولة أح ه  عل  وىل ولة نسلوه، فية خين  سويس نسلووه و سوُ

ولــذل  مــ  قــدَّ  ، ودخبوو   خبووال  ووو هة عليووه،وإن قالــ  بل ــا   فمــو لــذ  منــ سووةن   
 هو.-، فىنسو نئق  م عا و أحظ دسيه ون نسلوه و ُسةسه نحرم أحد على حرم اللـ  وكس ول 
ن أاووه قوو ل  االيوو ون عبوو  حوو  أكووةن أحووظ دسيووه ووو ويف نحلوو يث فقوو  صووح عوون نساووي 

 أهله وو سه ونسا ل أمجىلاا.
وةم يف  قوو ل أبوووة سوووليم ن ن عووو ع يف شووورحه سلحوو يث  فمىلاووو و ال و ووو ق يف حوووي حووو  ووووُ

هوو )شورا صوحيح وءول   -ط ع  اَوْةَءو، وو ثر  ضو ي علو  هوةناب ودن كو ن فيوه هالكوو ن
3/15.) 

عوين قــل إن لنـــسم حبــون اللـــ  فـــاتبقلووا  وو وو نق هبسووو يف كًوو ب نسلووووه، قةسووه وىلوو ف  
. ف اًة   نئً بىلة  سي  عل  ناًة   نحلظ، وعل  قو   نالاقيو    31آل عمرنن    يببرم اللـ 

ونئً بىلووة ي ووةن نحلووظ يف نسقلووظ، وووون "عوو  نحلووظ ووون  ووري وً بىلووة فيووة كووىننب أشوور ب السووة 
 نسا .

وكووىنسو فووإن ناًةوو   نحلووظ وح ووةل ضوو و ووون نس وورو ئوو  أاووزل نسلوووه، هووة ووون اووةنقو نإلميوو ن 
والــذي  لفــروا فسع ــاً هلــم حلبووةط مجيوو  نألعموو ل نس وو هرا ونسب طاووة، كموو  قوو ل وىلوو ف   و نع  

 . 9-8حمم    وأ لا أعماهلم. ءل   ام لرهوا ما أ زل اللـ  فأحب  أعماهلم
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فىلل  كةره  وحبةط أعم هل   ف  كرهةن و  أازل نسلوه، وأع   و  أاوزل نسلووه شووي  ا نسًةحيو  
، فمن كرهي  أو ع  نه ، أو ع  ى أهلي  وونف أع ن ه ، فية ون نس و فرين أن ال دسه دال نسلوه

 نسىنين كرهةن و  أازل نسلوه، وال ياةىله حيائىن كر  نساعإل أو نسًلةل بال دسه دال نسلوه.
ــا : -8 ــاي السـ ــليم واغ قيـ ــى والس ـ ــرط الر ـ ــ  سقةسوووه وىلووو ف   شـ ــون حـ ــ  غ ي منـ ــو وكبـ فـ

 دوا   أ ف ــمم حرجــاً ممــا قضــيت وي ــلموا ت ــليماً يرمــوو فيمــا شــ ر بيــنمم   غ ــ
ول  واتقـوا . وقةسه وىلو ف    65نساء      ا أيمـا الـذي  امنـوا غتقـدموا بـني يـدي اللــ  وكسـ 

اللـــ  إن اللـــ  مسيــع علــيم. يـــأيما الــذي  امنــوا غ ترفعــوا أصــواترم فــوق صــون النــيب وغ 
نحلاورن    مـالرم وأ ـسم غ تكـعرونةمروا ل  غلقول ل مر بعضرم لبعٍض أن حب  أع

ول  أمــراً أن يرــون . وقةسووه وىلوو ف   1-2 ومـــا لــان ملــ مٍ  وغ م منــٍة إءا قضــى اللـــ  وكســ 
فليحـذك الـذي  يفـالفون عـ  أمـر  . وقةسوه وىلو ف   36نألحوزنب    هلم اخلرية مـ  أمـرهم

 . 63نساة    أن تصيبمم فسنة أو يصيبمم عذا  أليم
والفسنـة ألـر مـ  أمح  و ريو ون أه  نسىللو  نسةًاوة لسشوراب، قو ل وىلو ف  وق  فءر نإلو م  

 أي نسشراب ونس ةر. القسل
وواوووه يىللووو  أن وووون يوووًلةل بشوووي  ا أن ال دسوووه دال نسلووووه س اوووه ال يرضووو ه  واياووو ف حلي ووووه، وال 

ىلي  يءوول  وياقوو   هلوو  وئىل اييوو ، فيووة سوويس خيوون يشووي ون أن ال دسووه دال نسلوووه نسشووي  ا نسوو  ووواة
 يةم نسقي وة.

فيىلم  لسًةحي  وجيًاظ نسشراب يف نس  هر ونسبو طن، وهوة نئورن   شرط العمل عا وبلوا مما:  -9
ومــا أمــروا إغ ليعبــدوا اللـــ  ُملصــني لــ  الــدي  حنفــا  ويقيمــوا الصــوة ووون قةسووه وىلوو ف  

إل ـس إغ وما فلقت اجلـ  وا. وقةسه وىلل    5نسبياة   وي توا الزلاة وءل  يي  القيمة
 . 56نسىنن      ليعبدون

فمن أبع  نسىلم  لسًةحي  كشرط س حًه، فق  أبع  نسس ية نس  ألفلي  خلإل نسلووه ن لوإل، 
وما أكسلنا م  قبل  م  كس ول إغَّ  وحي إليــ  وأازل نس ًظ، وأ س  نسرس ، ق ل وىل ف  

 قـد بعننـا فـي  ول. وق ل وىلو ف    25نألابي     أ   غ إل  إغ أي فاعبدون
 . 36نساح    لل أمٍة كسوغً أن اعبدوا اللـ  واجسنبوا الطاؤون
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أن اعبــدوا اللـــ  فوو آل   وةيوو  ح وور  وو    نسرسوو  ونسرسوو ال  يف هووىنن نألصوو  نسىل ووي  
، وكلن سيس هل  ويمة سةى وقيإل هبسو، كم  ق ل نس ح ع  بىلوأ بون واجسنبوا الطاؤون

  نبًىلها  نسلوه ساور  نسىلبو   وون عبو  ا نسىلبو   دنف عبو  ا  ب ع ور سع  ة  ف  ل وول ي   سق
 نسىلب  ، وون فة  نأل  ن دنف ع ل نإلسالم.

ولسًوو ق فإااووو  اقوووةل  وووون نكًةووو  زاووور  نساعوووإل بشوووي  ا نسًةحيووو  وووون  وووري عمووو  زضووومةف  
 خعيئوو  ووًعلب ،و ، وهووة يف ونقوو  حي ووه وعملووه مل يىلبوو  نسلووه قوول، ومل يقوو  يةوو ف  ع ن ةوور ق

يووةم نسوو ين، ومل جيًاووظ نسعةن يووا وعب  ،وو  ووةنال،وو ، فيووة كوو فر وشووراب، وواوو قو وو ووىنب 
 سشي  ا أن ال دسه دال نسلوه نس  يًلةل   .

ق ل نسشيخ حمم  بون عبو  نسةهو ب  الخوال  أن نسًةحيو  البو  أن ي وةن لسقلوظ ونسلءو ن 
فإن عرر السوحيـد ومل يعمـل بـ  ونسىلم ، فإن نخًلف شأ  ون هىنن مل ي ن نسرف  وءلم ف، 

 هو.-كةرعةن ودبليس وأوه هلم  نفمو لافر معا د 
فمن و   وهة عل  ضو ه  وون نسشوراب، مل واةىلوه شوي  ا أن ال دسوه  شرط املوافاة عليما:  -10

يف نحلوووو يث نسووووىني يرويووووه وءوووول  يف  دال نسلوووووه نسوووو  كوووو ن يووووًلةل  وووو  طيلووووة حي وووووه، سقةسووووه 
 دسه دال نسلوه مث و   عل  هبسو دال  خ  نااةا.صحيحه  او  ون عب  ق ل ال 

وةيووةم نحلوو يث أن ووون قوو ل ال دسووه دال نسلوووه، س اووه مل ميووا علييوو  وووو   وهووة علوو  ضوو ه  ال 
ي خ  نااة وال ي ةن ون أهلي . وألن نسىل ا ل ةنوي  وز  وً  به عل  نئر  كمو   سوا علو  

 ءن ن ً م.هبسو ا ةص نسشريىلة، اءلل نسلوه وىل ف نسهب   وح
وم  يرتدي منرم عـ  يينـ  فيمـت وهـو لـافر فأولئـ  حبطـت أعمـاهلم   ق ل وىلو ف  

 . 217نسبقرا   الد يا واآلفرة وأولئ  أصحا  الناك هم فيما فالدون
 

مــ  قــال غ إلــ  إغ اللـــ  ولفــر مبــا ي عبــد  مــ  يون اللـــ   ولــان عاملــاً وعليووه فإااوو  اقووةل  
ا  وصــايقاً ُملصــاً عــا  وم ــسيقناً ؤــري شــاو فيمــا  وحمبــاً هلــا بكــماية السوحيــد ومسطلباهتــ

وأهلمـا  وعامـوً بـما ومبقسضياهتـا  صـم بعـد لل ءل  مان عليما  إغ أيفـلـ  اللــ  اجلنــة  
 العوقة غمل ألـة.  هـذا مـا يقسضيـ  السوفيـق ومبـدأ اأفـذ جبميـع النصـو  ءان
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 غ إلـــ  إغ هــو الــرمح   الـــرحيمقوو ل بىلوو و   وإهلرــم إلــ  واحــدوهلووىنن ئوو  قوو ل وىلوو ف  
. فإاووه قووو  وعوور ببوو ل أحووو  خوو طٌر شووويع    هووظ أن دهلاووو  ونحووووٌ ، فلسرياووو  دسووووه  163نسبقوورا  

 .غ إل  إغ هو  ريُو، فق ل وىل ف  
 ."قدميٌ بو ابسداٍ   يائٌم بو ا سما ٍ "قول  : 

ــرقووو ل نسلووووه وىلووو ف   ش:   انسليووو  أاوووا نألوُل . وقووو ل 3 نحل يووو   هـــو اأوَّل واآلفـ
ُر فليس بىلَ اب شأ ا  .(1)فليس قبلو شأ ، وأاا نآلخن

 فقةل نسشيخ  محه نسلوه  ق مٌي بال نبً ن ،  نة  بال ناًي  ، هة وىل  نمسه نألول ونآلخر.
ونسىلل  بهبة  هىنين نسةصةا وءًقٌر يف نسةعر، فإن نئةفة ن  الب  أن واًيأ دنف ونفظن 

.نسةفة  سىنن  وه، قعىل ف سلًءلء ن
 -اسم القدمي ليس م  أمسا  اللـ  احل  م-

(، وسوووويس هوووة ووووون نألمسووو   نحلءوووو ، فووووإن القــــدمي أ خووو  نئً لمووووةن يف أمسووو   نسلوووووه وىلووو ف )
 ( يف سسة نسىلرب نس  ازل    نسقرآن  هوة نئًقو م علو   يورو، فيقو ل  هوىنن ق يو القدمي )

 ًىلملةن هىنن نالس  دال فيم  مل يءبنْقوُه عَ ٌم.سلىلًيإل، وهىنن ح يث سلا ي ، ومل يء

 

نسوىني عُور  بقلوة نألو اوة نسىللميوة -ةل هبسو نسرفو  فإن عرفا هبسو فلو أن وىلاظ ون ق
يف وق وًوه علو  كًو ب )نسًحوىنير وون فًاوة نسً ةوري!(  )فإااو  ال  -وكهرا كىنبه عل  أَْه  نسىلل 
ح كموو ف واًءووب ف دنف نإلسووالم، ويوو عأ نحل وو   -ووون حيووث نسةنقوو -اىللوو  نسيووةم يف  ايوو  نساوو  ل 

ونسوو  -وهووة يُعبووإل قووْ  نف ووو ك ك أل كوو ن ن مءووة  دال   -ودن خ سةووه يف كهووري أو قليوو -لإلسووالم 
يف نإلهبن  وو ، ونإلشوو  ا بووىنكره ، وعوو م نئاوو  هلوو ، وكلح وو م نسا وو ا -وايوو  شووي  ا نسًةحيوو  

 هو. -ونسعالق ونئةن يث، و ري هبسو ون أح  م شرعية  ..( ن
 حي ،  وحي ا كلي  يعبقةن يف  -نئاًءبا دنف نإلسالم-فًلو  نسًضلي  ونس ىنبك فعةن يا نحل   

 شىلة   نسًةحي ، ويقيمةن نس الا، وي وةن نسزك ا..!!.

 أخرفه وءل . (1)
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.ونسىلرفوةن نسقو مي  نسوىني يبقو  دنف 39يوس   حــ  عــايال لــالعرجون  القــدمي ق ل وىل ف   
أفر اليسم مــا لنــسم  حا وفة  نسىلرفةن نسه  ، فإهبن وف  نا ي  قي  س ول ق مي وق ل وىلو ف 

 . ف ألق م وب سسة يف نسق مي.76-75نسشىلرن    تعبدون أ سم واغ لم اأقدالم ون 
، فووال ي ووةن ووون نألمسوو   (1)ونسًقوو م يف نسلسووة وعلووإل ال وووً  لسًقوو م علوو  نحلووةن ب كل نيوو 

وهووة أحءوون ووون نسقوو مي، ألاووه يُشووىلر  ن  ووو  بىلوو و آيوو   )اأوَّل(نحلءوو ، وفوو   نسشوورع لمسووه 
 ال نحَلَءَاة.دسيه، واتب  سه، خبال  )نسق مي(، ونسلوه وىل ف سه نألمس   نحلء  

 ."غياـلْفمال وغ يالبيد  "قول  : 
لــل مــال  عليمــا فــان ويبقــى دنقرن  ب ونم بق ةه سوبح اه ووىلو ف ، قو ل عوَز  وون ق ةو     ش:

ـــرا  ـــول  واإل لـ ــ  ء و اجلـ ــ   كبـ . ونسةاووو   ونسبيوووُ  وًقووو  لن يف نئىلووو ،  27-26نسووورمحن   وجـ
 ونام  بيايم  يف نسىن نْكرن سلًلكيو .

 " ."وغ يرون  إغَّ ما ي ريد  قول  : 
ميووو ن وووون نساووو ل كليووو ،  ش: هوووىنن   ٌّ سقوووةل نسق  يوووة ونئىلًزسوووة، فوووإنف  "عموووةن أن نسلووووه أ ن  نإلن

 ، وقةهُل  ف سٌ  ور و  ئو سةًه نس ً ب ونسءُّا ة، ونئىلقةَل نس حيح.(2)ونس  فر أ نَ  نس ةرَ 

 

أي سوووة أطلقوووا كلموووة )نسًقووو م أو نسقووو مي( فيوووأ ال وىلوووم وال وءوووًلزم نسًقووو م علووو  مجيووو  نحلوووةن ب  (1)
قةسوه ونئولةق  ، سىنسو كرو نسء َلف نسًو نوي  ك س  ون أمس   نسلوه نحلءو . قو ل نسشويخ نبون ل"  

اقوو مي بووال نبًوو ن ا. هووىنن نسلةوول مل يوور  يف أمسوو   نسلوووه نحلءوو  كموو  ابووه عليووه نسشوو  ا  محووه نسلوووه و ووريو، 
ودمن  هبكرو كهري ون علم   نس الم سيهبًةن به وفة و قب  ك  شأ ، وأمس   نسلووه وةقيةيوة ال جيوة" دثبو   

جيووة" دثبووو   شووأ  وايوو  لسوورأي   شووأ  وايوو  دال لسووا  ووون نس ًوو ب نسىلزيووز أو نسءاوووة نس حيحوووة، وال
 هو.-كم  ا  عل  هبسو أةمة نسء َلف نس  ح ن

أ ن  شوويئ ف ال يريوو و نسلوووه ومل يقوو  و عليووه، ف سووً سةن بقووةهل  نسة سوو  هووىنن  -بووزعمي -أي أن نس وو فر  (2)
علوو  فحووة  نسقوو  ، وقوو سةن  دنن نإلاءوو ن هووة خوو سإل فىللووه ! وهووىنن نسقووةل ووواي  يقًضووأ أن سإلاءوو ن 

  فووة عوون سوولعة نسلوووه ود ن وووه وعلمووه، دهْب أاووه يةىلوو  ووو  ال يريوو و نسلوووه وال حيوويل بووه علموو ف ووون سوولعة خ
 قب ، وهىنن كةر ئ  فيه ون وصف نسلوه وىل ف لسىلاز ونساق  وىل ف نسلوه عن هبسو علةنف كبرينف.
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ا وو  ه  نسقووَ  َ  ن ًاووةن لسقوو   ق  يووةف أيضوو ف، (2)ءووم  نا يووة، وكووىنسو وُ (1)ومسووُُّةن ق  يوو وةف إلن
 ونسًءمية عل  نسع ةةة نألوف أ لظ.

 -عقيدة  أْهل  ال نَّة   القدالك-
، فية ال حُيبي  وال يرض ه ، (3)أو  أْهُ  نسءُّا ة فيقةسةن  دنن نسلوه ودنن ك ن يري  نئىل صأ قَ  نف 

ي ، ويءووووعُي ، وي رهيووو  وي َلف ق طبوووةف، وال أيوووور  ووو ، بووو  يبسضوووُ ايووو  عايووو ، وهوووىنن قوووةل نسءووو 
 فيقةسةن  و  ش   نسلوه ك ن، وو  مل يَشوْل مل ي ن.

وٌة كةايووووووة  ا ة يقةسوووووةن  نإل ن ا يف كًووووو ب نسلووووووه اةعووووو ن  د ن ٌا ق  يووووو  ون ققوووووةن وووووون أهووووو  نسءوووووُّ
 .(5)، ود ن ا  ياية أوري وة شرعية(4)خلقي وة

 

قبووو  أن  أي دنا ووو  ه   ن أفىلووو ل نسىلبووو   قووو  خلقيووو  نسلووووه، وهوووأ و ًةبوووة علووويي  يف نسلوووةا ن ةوووةظ (1)
 ُولقةن، وأن و  كًبه نسلوه وق   و ك ةن ال حم ل.

اءووو ن وءووولةب نإلن ن ا، وأاوووه كبوووة  علووو  كووو  وووو  قووو   و نسلووووه، وال كووو ل سوووه  (2) نسوووىنين يقةسوووةن  دنن نإلن
 سإلخًي  ، وهىنن أيض ف لط .

 أي أن نئىل صأ هأ ون مجلة و  كًبه نسلوه وق  و وأ ن و أن ي ةن. (3)

نسق  ية ال وًولف وهأ ونقىلة ش   نإلاء ن أم أىب، كمةس و، وصوة وه ن لقيوة، ووو هبن   هىنو نإل ن ا  (4)
حي وو  سووه  وو نف، وسوو عة وةوووه، وأيوون ميووة  .. فيووىنن نساووةع ووون نسقوو   ونقوو  ال حموو ل وسوويس سإلاءوو ن 
دخًي   يف قبةسه أو   و. وعل  نسىلموةم فوإن كو  أوور جيوري علو  نإلاءو ن ال دخًيو   سوه فيوه فيوة يىلًو  

نإل ن ا نسق  ية نس ةاية نس  ال وًولف أبو نف، وهوىنن نا اوظ ال حُي سوظ عليوه نئور ، وهوة نئورن  وون   ون
  اوووو  أصوو بو مل ي وون سيوعئووو، وووو  أخعوولاب مل ي وون سي وويبوا. أووو  ووو  وضوو  سووإل ن ا قةسووه 

 نس ةاية يف ف اظ نهل نية ونسضالل فإن نازن  ونحلء ب جيرى عليه.

ودن ن ووه،   ن ا، قضا ح مة نسلوه وىل سو  أن وًولوف أحي اوو ف وس وون إبنهباووه وعلمووههىنن نساةع ون نإل  (5)
ميو ن ونهلو ى، ويريو  وواي  أن جيًابوةن نئىل صوأ ون روو   ويقةووةن  ف سلوه وىل ف يري  سىلب  و نسيءر، ونإلن

نخًوو    لسةنفبو   ونسع عوو  ، ونإلاءوو ن وويووو ر يف هبسووو وهووة حم سووظ ووءوو ول عوون نخًيوو  و، سووةن 
ن ري ونإلمي ن أو نخً   نسشر ونس ةر. وس ن     أن نإلاء ن هةوري يف هىنن نا اظ ون نسق   دال 
أن خريوه وق  إبنهبن نسلوه وعلمه ود ن وه، وسيس ف نف عن نسلوه كم  يقةل نسق  ية ونئىلًزسة قو ولي  نسلووه 
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 -اإل كاية الكرعيَـّة والرو يـة-
 ا نسشرعية  هأ نئًضماُة سلمحبة ونسرض .نإل ن 

فمــ  يــ ري اللـــ   أن يمد ياــل  ونس ةاية  هوأ نئشويئُة نسشو ونَلُة اميو  نحلوةن ب، وهوىنن كقةسوه  
عَّد     ــا يالصـــَّ ــاً لأ ـ ــيقاً حرجـ ــدك   ـ ــل صـ ــلَّ   عـ ــري أن ي ضـ ــ  يـ ــو  ومـ ــدكال   لو سـ ــرح صـ يكـ

ينفعرم   صحي إ ن أكينُّ أن أ صأال  وغ. وقةسه وىل ف عن اةا   125نألاىل م    ال ما 
 ولر  اللـ  يفعل ما يريد. وقةسه وىل ف   34هة    لرم إ ن لان اللـ  يريد أن يـويالر م

 . 253نسبقرا  
يريد  اللـ  برم اليـ ر وغ يريد برم وأو  نإل ن ا نس ياية نسشرعية نألورية، ف قةسه وىل ف  

نال ال الــذي  مــ  قـــبلرم ويســـو ال يريد الل.    185نسبقرا     الع ـْ رال  ـ  ليبيا ـ  لرم ويمديرم ســ 
واللـــ  يريــد  أن يســو  علــيرم ويريــد الــذي  .  26نساءوو     عليرـــم واللـــ  عليـــم حريـــم

قال اإل   ـــان   ـفال عــنرم وف لــ  يسبعــون الكــموان أن  يلــوا مــيًو عظيمــاً. يريــد  اللـــ   أن يـ خـفــا 
 . 28-27نساء      ـعيفاً 

نإلن ن ا هووأ نئووىنكة ا يف وهوو  قووةل نساوو ل زوون يةىلوو  نسقبوو ةح  هووىنن يةىلوو  ووو  ال يريوو و فيووىنو 
نسلووووه، أي  ال حيبوووه، وال يرضووو و، وال أيوووور بوووه. وأوووو  نإلن ن ا نس ةايووووة، فيووووأ نإلن ن ا نئىنكووووة ا يف 

 .(1)قةل نئءلما  و  ش   نسلوه ك ن، وو  مل يشل مل يُ نْ 
 

، كمو  قو ل وىلو ف   وو  شو   نسلووه أىن ي ف ةن. فلة ش   نسلوه  ري وو  يشو   نسىلبو  ، فلون ي وةن دنال
 وما تكا ون إغ أن يكا  اللـ. 

وواووه يىللوو  أن نإلاءوو ن أحيوو  ف ي ووةن وءوورينف، وأحيوو  ف ي ووةن ووورينف، وأن ناووزن  ونحلءوو ب ي ووةن علوو  
نا اووظ نإلخًيوو  ي وسوويس نا اووظ نآلخوور، فووإن نخًوو   ن ووري فيووىنن ووو  يريوو و نسلوووه ويرضوو و وحُيبووه، ودنن 

نسشوور في ووةن قوو  نخًوو   ووو  يبسضووه نسلوووه وووو ال حيبووه ويرضوو و، وكووال نالخًيوو  ين جيووظ أن اءوول  نخًوو   
 أفم  وقىل  إبهبن نسلوه وعلمه ودن ن وه و  نسًةريإل با و  حيظ نسلوه وو  ال حيظ.

إ  ـا أمـر  . وقةسوه   117نسبقورا   إءا قضى أمراً فإ  ا يقول لـ  لـ  فيرـونويف قةسه وىل ف     (1)
 . 82يس    أكاي شيئاً أن يقول ل  ل  فيرون إ ءا
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ـ   اأوها" قول  :   " .    وغ ت دك ل   اأالفْـمالـا   غتاـلْبـل 
يطــون بــ  علمـــاً ق ل نسلوه وىلو ف    ش: . قو ل يف )نس وح ا(  وة وا  110طوه   وغ ي 

نسشأ   ظااًُه، وَفيمُا نسشوأَ   علمًَوه. فمورن  نسشويخ  محوه نسلووه  أاوه ال ياًيوأ دنسيوه وهوٌ ، وال 

 

أقووةل  سىلقيوو ا نسقضوو   ونسقوو     يًوو ن ع يمًوو ن ال يابسووأ سلموور  أن يءووية عايموو  وهووة يف  موو   
وًىللووإل بووىنن  نسلووه سووبح اه وب وة وه نسىل يمووة نسو  يءووًحقي  ووون  أوهلمـاناو نل ووو  نسةورق نسضوو سة، 

ونسقوو   وىلوم أن وو  ووون شوأ  يف هوىنن نس ووةن   وري أن يشوركه فييوو  أحو  وون خلقووه، فىلقيو ا نسقضو  
دال بق  ، ووىلم أن نسلوه ق    عل  ك  شأ  وأاوه وىلو ف قو هر سىلبو  و  -ويم   ق  أو ك -نسةءيح  

علو  وو  يريوو  ويشو  ، ووىلووم أاوه الُيءووبإل يف شوأ  وال ي وةن يف سوولع اه وخيل ًوه دال ووو  يريو  وهووىنن 
  ووه.ون ك م وكم ل  بةبيًه ودهليًه وع مًه وف

فىلقي ا نسقض   ونسق   وون هوىنن نا اوظ دثبو   ئو  يءوًحقه نسلووه وىلو ف وون صوة   نس مو ل، ووو  
 .يءًحقه ون نسًىل ي  ونسًةقري ونإلنفالل ونسًازيه االل أمس ةه وكم ل صة وه 

، فيووأ وًىللوإل لسىلبوو  هبنوووه، دهب أن وون َثوو   عقيوو ا نسقضو   ونسقوو   أن ،ووظ نئوور  أمـا الـايــة النا يــة
ألون ونإلطمئا ن، ونسرض  ونسقا عة ونسزه  ز  يف أي ي نسا ل، ونسًةءري نس حيح س   وو  حيو ب ن

 سه أو حةسه ون  ري خة  أو فزع أو قلإل أو ناًح   ...
شأ  واه وسة نفًمو   - عب  نسلوه -فىلالم ن ة  ونازع، ونسضرُّ كله بي  نسلوه وىل ف ال ي يبو 

و  شو   نسلووه وأ ن  أن ي ويبو بوه ..س! فىلوالم نسقلوإل علو  نسىلوي   عل  هبسو مجي  نإلاس ونان دنال
ونإلنسًشوورن  زوو  يف أيوو ي نساووو ل، ون ووري كلووه بيووو  نسلوووه وىلوو ف الي ووويبو واووه شووأ  دنال إبنهبن نسلووووه 

 ود ن وه .. س!
مث عالم نسقاةط ونألس  نسشو ي  علو  اوزول نئ و ب أو فقو نن نسىلزيوز، وأاوا وىللو  أن خوريا نسلووه 

خري وون خريووو ساةءوو كمو  يف نحلو يث  اوسوة نطلىلوً  علو  نسسيوظ سرضويً  لسةنقو ا .. سو هأ 
 س!

هوووىنن كلوووه يءوووًلزم وووون نسىلبووو  أن يووووز ن  حبوووو ف ووىللقوووو ف وناقيوووو  نف   سقوووووه، وأن ال وشووووو  دنال نسلوووووه وال 
ري ونسضور، ونهلو ى يق   دنال نسلوه، وال يرفة دنال نسلوه، فللوه وح و نألور ون قب  وون بىل ، بيو و ن و
 ونسضالل، يي ي ون يش   ويض  ون يش  ، ويىلز  ون يش   ويىنل ون يش  .
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يل بووه علوو ، ونسلوووه وىلوو ف اليىللوو  كيووف هووة دنال هووة سووبح ا ، ودنمنوو  اىلرفوُوه سووبح اه (1)ه ووىلوو فحيووُ
 ب ة وه، وهة أاه أحٌ ، َصَمٌ  مل يل  ومل يُةس  ومل ي ن سه ُكُةةنف أح .

 
 " .وغ ي ْكـبم   اأي   "قول  : 

، سبح اه ووىل ف، ق ل وىل ف  (2)هىنن    سقةل نئشب نَيةن نسىنين يُشبيةن ن  سإَل لئولةقن   ش:
بصــريليس لمنل  شيٌ  وهو ال ميع ال    وسويس نئورن  اةوأ نس وة   كمو   11نسشوة ى ،

 يقةل أه  نسب ع.
أقوال  أهل  العلم   املكبا مة   وفيم   حد الصفان حب ة عد  الوقوع     -

 -السكبي 
فموون كووالم أع حايةووة  محووه نسلوووه يف )نسةقووه نألكوو (  ال يُشووبه شوويئ ف ووون خلقووه، وال يُشووبيه 

وصة وه كلُّيو  خوالَ  صوةو   نئولةقويون، يىللوُ  ال كىللماو   شأٌ  ون خلقه، مث ق ل بىل  هبسو 
 ويق   ال كق  وا  ويرى ال كرؤيًا .

 

وووو   نم نئوور  ويموو  حوو ول ال حيوويل ز هيووة نسلوووه وىلوو ف وكيةيووة صووة وه علموو ف، فموون نسًيل ووة وعوو م  (1)
دنال نسءالوة أن ي لف اةءه عا   نسبحث ونسًلو  يف هىنن نا اوظ وون نسسيوظ، نسوىني ال يىللموه أحو  

. وون يًلو  سبظ هالاب وضالل نئًةلءةة ونئً لمة جي  هبسوو يف ناشوس هل  يف كيةيوة هبن  نسلوه  
 نسلوه وصة وه وز  هة سيس ون خ ةصي ، ، وفةق ط قًي  ودو  اي ، .

ب وة   وخ و ة   -أ  ف ك اا صةًه بشرنف كو ن أم حاورنف -وهة    أيض ف عل  ون يشبه نئولةق   2)
وون  ن يشركةن وو  نسلووه يف نسىلبة يوة، حيوث ياءوبةن سلمولوةق وو  يءوًحقه نسلووه ، نسىنين  سإل  

خ وو ة  نإلهليووة، فيعيىلووةن هووىنن نئولووةق سىننوووه، وجيىللووةن أووورو وح مووه فووةق نسًىلقيووظ أو نئءوو  سة، 
وه  كىنسو يىلق ون نسةال  ونس ن  عليه، فيةنسةن ويىل  ون فيه .. و ري هبسو ون ن   ة  نسو  وىلًو  

يف أخ  خ  ة وه، وهوىنن نساوةع وون نسشوراب   و  نسوًةح سه  وشبيه نئولةق ل  سإل  ون ضروب
 وناًش  و با نسا ل ق   ون ياًبه أو يشري دسيه.
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  ون شب ه نسلوَه بشأ  ون خلقه فق  َكَةر، وون أا ر وو  وصوف نسلووُه (1)وق ل اىلي  بن مح   
 به اةَءه فق  كةر، وسيس فيم  وصف نسلوُه به اةءه وال  سةسُه وشبيٌه.

  ووون وصووَف نسلوووَه، فشووبه صووة وه ب ووة   أحوو   ووون خلووإل نسلوووه (2) ق بوون  نَهَةيووهوقوو ل دسووح
ا ة ونام عوة وو   فية كو فٌر لسلووه نسىل وي . وقو ل  عالووة فيو  وأصوح به   عوةنه  علو  أهو  نسءوُّ

 ، ب  ه  نئىلع نَلةن.(3)أوسىلةن به ون نس ىنب أف  ُوَشوب نية
َلف  عال ا ة ُوشووبية، وكووىنسو قوو ل خلووإل كهووري ووون أةنمووة نسءوو  وووة نايميوو ة وءووميًُي  أهووَ  نسءووُّ

 فإناه و  ون أح  ون اُة ا شأ  ون نألمس   ونس ة   دنال يءمأ نئهبَا هل  ُوشب ني ف.
وا ة نئشوووية ين  أفووو  ال يريوووو ون  وس وون نئشووويةَ  وووون نسوووًىلم ل هووىنن نسلةووول عاووو  علمووو  ن نسءووُّ

رن ه  أاوه ال يُشوبه باةأ نسًشبيه اةأ نس وة  ، وال ي وةةن بوه كو  وون أث بوَا نس وة  ، بو  ووُ
نئولةَق يف أمس ةه وصة وه وأفىل سه، كم  وق م ون كالم أع حايةوة  أاوه وىلو ف يىللوُ  ال كىللماو ، 

لــــيس لمنلـــ  شــــي  وهــــو ويقووو نُ  ال كقوووُ  وا ، ويووورى ال كرؤيًاووو ، وهوووىنن وىلووو  قةسوووه وىلووو ف  
 . فاة  نئنْهَ  وأثبَا نسةصَف. ال ميع البصري

وشوو  ة شووأ   ووون ولةق وووه سووه، وءووًلزم ساةووأ وشوو  ًه سشووأ  ووون ولةق وووه، فلووىنسو  واةووأُ 
نكًةو  نسشوويخ  محووه نسلوووه بقةسووه  وال يشووبيه نأل ُم، ونأل م  نساوو ُل، وقنيوو   ن لووإل كلُّيوو ، وقيوو    

 

هة اىلي  بن مح   ن زنعأ نئرو"ي، أبة عب  نسلوه، أول ون مج  نئءا  يف نحل يث، ك ن وون أعلو    (1)
يعلوووظ نحلوو يث، مث سوو ن و ووور، ووو   سوواة َثووو ن نساوو ل لسةوورنةو، أقوو م وووو ا يف نسىلوورنق ونحلاوو " 

 (.10/595وعشرين وو ةًا. نا ر )سري أعالم نسابال   

هة دنسوح ق بون دنبورنهي  نسًميموأ نئورو"ي أبوة يىلقوةب، عو مل خرنسو ن يف ع ورو، قو ل فيوه ن عيوظ   (2)
وءوول  نسبسو ن ي  نفًمو  سووه نحلو يث ونسةقوه ونحلةوول ونس و ق ونسوة ع ونسزهوو .  وى عاوه نسبوو  ى و 

 ونسرتوىني و ريه .
وق ل نإلو م أمح   مل يىل  ناءر دنف خرنس ن وه  دسح ق ودن كو ن و سةاو  يف أشوي  ، فوإن نساو ل مل 

 (.383-11/358يزل ُو سف بىلضي  بىلض ف. نا ر )سري أعالم نسابال   

 ةعي  خةن   و الا.وون عالوًي  أيض ف وصةي  أله  نسءُّا ة ونسًةحي   ف  يف نإلمي ن ونسةع  ونس (3)
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، وقي  نسهقالن، وظو هُر قةسوه وىلو ف   .  10نسورمحن   واأكض و ــعما لــ ي ك   هبي  وا 
 . ونسلوه أعول .(1)ول أكهر ون نسب قأيشي  س 
ي  غ ميون   قاليُـٌّو  غ ينـا  " .قول  :   "ح 

ـــو  قوو ل وىلوو ف   ش: ـٌة وغ   ـنــال ـو   غ أتفــذ    س  ــ  إ غ هــو احلــيُّ القيــُّ نسبقوورا   اللـــ   غ إ ل
وَاةن   255 امل. اللـ   غ إل  ونساةم  سي  عل  كم ل حي وه وقيةوي ًنه، وق ل وىل ف   (2). فاةُأ نسء ن

 .3-1آل عمرنن   إغ هو احليُّ القيـو .  زَّل علي  الرسا ال غحلـق
وتولــل علــى احلــيا  الــذي .  111طوه   وعنــت الوجــو  للحــيا  القيـــو وقو ل وىلو ف  

  . وقو ل  65 و فر   هو احلي غ إ ل  إ غ هــو .  58نسةرق ن   غميون وسبأ حبمد 
 . (3)وال يابسأ سه أن يا ماادنن نسلوه اليا م، 

سوم و  اة  نسشيُخ  محه نسلوه نسًشبيه، أش َ  دنف و  وقُ  به نسًةرقُة بيَاُه وبا خلقه، زو  يً وف 
بوه وىلو ف  ون خلقووه، فمون هبسووو  أاوه حووأٌّ ال ميوة ، ألن صوةة نحليوو ا نسب قيوة وً ووة بوه وىلوو ف 

َاة  ون خلقوه،   ون خلقه، فإنف  ميةوةن وواوه أاوه قيوةٌم ال ياو ُم، ً ٌّ بىلو م نساوةم ونسءو ن دنهب هوة ووُ
فووإنف  ياووو وةن، وفوووأ هبسووو دنشووو  ا دنسووو  أن اةوووأ نسًشوبيوووه سيوووس نئووورنُ  بوووه اةوووأ نس ووة  ، بوو  هووة 

 سبح اه وةصةٌ  ب ة   نس م ل، س م ل هبنوه.
 -هذان اغمسان  م  أعظم  أمسا  اللـ   احل ـم-

  نحلأ  نسقيةَم،    ون أع و  أمسو  ن نسلووهن نحلءو ، حو  قيو   ونعل  َأن  هىنين نالمسا، أعم
مووو  نالسوووُ  نألع ووو  فإفمووو  يًضوووم ا  دثبووو َ  صوووة  ن نس مووو ل أكمووو  وضوووم ن  وأصوووَ َقُه، ، (4)دف 

 

كةاووه يشووي  سوو ول اليةيوو  واووه وال يءووًلزم أن ي ووةن  ووري نأل م ووون ن لووإل يشووبه نسلوووه وىلوو ف يف  (1)
 شأ  ون صة وه.

 نسءاة  نساىل ل، وهة نساةم ن ةيف. (2)

  ونو وءل ، ونبن و فه، ونس ن وأ. (3)

عو   نسليو   د  أسولسو  ن سوو ف سءو ف، و فوٌ  ُي ولأ، مث   عن أاس أاه ك ن وو   سوةلن نسلووه (  4)
نحلم ، ال دسه دال  أاا نئا ن ب ي  نسءم ون  ونأل ض،   هبن ناالل ونإلكرنم،  حأ  قيوةم. فقو ل 
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وي لُّ نسقيةُم عل  وىلو  نأل"سيوة ونألب يوة وو ال يَوُ لُّ عليوه سةوُل نسقو مي، ويوُ لُّ أيضو ف علو  كةاوه 
وهووة وىلوو  كةاووه ونفووَظ نسةفووة ، ونسقيووةُم أبلووُذ ووون )نسقيوو  م(، ألن  نسووةنو أقووةى وةفووة نف باةءووه 

ه باةءوووه ودق وًوووه سسوووريو وقي ووووه عليوووه، وهوووة يُةيوووُ   ونَم قي ووووه وكمووو َل  وووون نألسوووف، ويُةيوووُ  قي ووووَ
قي وه، ز  فيه وون نئب سسوة، فيوة سوبح اه ال يوزوُل وال أيفوُوك فوإن  نآلفونَو قو  "نل قعىلو ف، أي  

َ ُم، بوووو  هووووة نسوووو نةنُ  نسبوووو قأ نسووووىني مل يووووَزْل وال يووووزنُل ال اوُْقُ ، وال يةوووو ، وال يَوىلووووْ يسيووووُظ، وال يوووووَ
 وةصةف ف ب ة   نس م ل.

، يءًلزُم سو ةر صوة  ن نس مو ل، ويو لُّ علو  بق ةيو  و ونويو ، وناًةو  ن نسواق ن  ونقرتناُه لحلأ ن
، أع وَ  آيوة يف  إل ال إغَّ هــوال احلــيُّ القيــو   اللـ   غونسىلَ م عاي  أ"الف وأب نف، وهلىنن ك َن قةسُوه  

، كم  ثبَا هبسو يف نس حيحن عن نساي ن  نسقرآنن
(1). 

 

ئ  بووه أععوو ا. صووحيح  نساووي  اسقوو   عوو  نسلوووه لمسووه نسىل ووي  نسووىني دهبن ُ عووأ بووه أفوو ب، ودهبن سووُ
 . 1326سان أع  نو   

وإهلرـــم إلـــٌ  قووو ل  انسووو  نسلوووه نألع ووو  يف هوو وا نآليًوووا  وعوون أمسووو   باووا يزيووو   أن نساووي 
امل. اللـــــ   غ إلــــ ال إغا هــــو احلــــيُّ وف وووووة آل عموووورنن   واحــــٌد غ إلــــ ال إغ هــــو الــــرمح  الــــرحيم

 . 1327ا. صحيح سان أع  نو   القيو   
َو أسوووًسيُثا. صووووكووو ن نساووويُّ  ةُم برمحًووون حيح نس لووو  نسعيوووظ  ، دهبن حزبوووه أووووٌر قووو ل  ا   حوووأُّ  قيوووُّ

101 . 

سولل أُبوأ بون كىلووظ، فقوو ل  ا  أبوو  نئاووىن  أوو  ي   ونو وءول  و ريو، وك م نحل يث، أن  نساي    (1)
، قوو ل  اللـــ  غ إلــ  إغَّ هــو احلــيُّ القيــو   أيُّ آيووة  ووون كًوو بن نسلوووهن وىلووَو أع ووُ  سا قوو ل  قلووا  

 َو نسىلنلوُْ   أل نئاىن ا. أي سيءويو  سوو طلظ نسىلل  وفيمه.فضرَب يف ص  ي وق ل  اونسلوهن سيَوْيان 
، أي ال وىلبة  حبوإل يف نسةفوة  دال نسلووه وىلو ف، اللـ  غ إل  إغ هو احلي القيو ووىل  قةسه وىل ف   

نسوىني وون أمس ةوه وصوة وه أاوه نحلوأ نسقيوةم، ويف نآليوة  السوة أن نئءوًحإل سلىلبو  ا هوة نسوىني وًوةفر فيوه 
مو ل كليوو  نسو  واةوأ كوو  وو  يضو  ه  ووون صوة   نسضوىلف ونسوواق ، ونسو  ألفليو  جيووظ صوة   نس 

ال  -وهوة شولن كو  ولوةق-أن يىلب ، أو  ون يىلرتيوه نسواق  ونسضوىلف وال يً وف ب وة   نس مو ل 
جية" أن ي عأ نإلهلية أو شيئ ف ون خ  ة وي ، كمو  ال جيوة" أن ووُ  لسىلبو  ا وسوة يف وفوه أو كو ل 
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ُ  وىل اييوووو ، فووووإن  نحليوووو َا  فىللوووو  هووووىنين نإلمسووووا وووووَ نُ  نألمسوووو   نحلُءوووو  ُكل نيوووو ، ودسييموووو  يرفوووون
َةٌة وايو  دال  سن  ، فال يًوول وُف عاي  صن ضوىلفن نحليو ان، فوإهبن ك اوا وءًلزنوٌة امي ن صة  ن نس م لن

حي وُه وىل ف أكمَ  حي ا وأك ي ، نسًلَزَم دثب ،  دثب َ  كو  كمو ل  ُيضو  ُّ اةيُووه كمو َل نحليو ا. وأوو   
نسقيو ةُم، فيوة وًضوم نٌن كمو َل  او و وكمو َل ُق  ووه، فإاو ُه نسقو ةنُ  باةءوهن، فوال حيًو ُ  دنف  وريون بةفووه  

 ، فال قني َم سسريون دال  إبق وًه.ون نسةفةون، نئقيُ  سسريون 
 "فال ٌق ب وال حاجالٍة  كا ٌق ب و م  و اـلة".قول  : 

. ما أ كيد  منمم م  ك ٍق وما (1)وما فلقت  اجل َّ واإل ـسال إ غ ليعبدون ق ل وىل ف     ش:
ـــ  ـــ ال هــو الــر َّاق  ء و القــوَّة املسـي أيمــا ا .  58-56نسووىنن      أ كيــد أن ي طعمــون إ ن الل

 

عاب ف أل ل كيف يضلةن عن عبو  ا ن و سإل نسىل وي  نسوىني سوه نألمسو   نحلءو ، وييًو ون ون ك ال، ، و 
 دنف عب  ا نسىلب  نئولةق نسضىليف نسىني مية  وياً به نساق  ونسىلاز ون ك  وفه س!!

، أي أن نسس يووة ووون خلووإل ن لووإل، ومــا فلقــت اجلــ  َّ واإل  ــسال إغَّ ليعبــدونوىلوو  قةسووه وىلوو ف   (1)
س ، ودنازنل نس ًظ هة دنفرن  نسلووه وىلو ف وحو و لسىلبو  ا  ون أحو  سوةنو، ونآليوة وًضومن ودن س ل نسر 

نساةوووأ نسبووو   نسًووو م، ونسوووًها   يًبىلوووه دنثبووو   ك وووو ، وهوووىنن يف نسلسوووة يىلًووو  وووون أقوووةى صوووة  نحل ووور 
ونسق وور، اووىلا  ووو  نساةووأ نسبووو   ووون فيوووة، ونحل وور نس  وووو  ووون نايوووة نألخوورى، اةوووأ أي   يوووة 

بشوري  وري عبوو  ا نسلووه، وح ور   يووة هوىنن نسةفوة  كلوه يف عبوو  ا نسلووها )وةو هي  يابسووأ أن سلةفوة  نس
 و حح  م  قعظ(.

ونسىلبوو  ا وىلووم  نسًووىنس  ون ضووةع، ونسع عووة، ونس ياةاووة، وواووه نسعريووإل نئىلبوو  دنهبن كوو ن وووىنسالف ب هوورا 
 نسةط .

سلووووه ويرضووو و وووون نألقوووةنل وشووورع ف وىلوووم كمووو  يقوووةل أَهوووْ  نسىللووو   فيوووأ نسووو  فووو و  س ووو  وووو  حيبوووه ن
 ونألعم ل نس  هرا ونسب طاة.

وقووو سةن  فيوووأ وًضووومن كمووو ل ن ضوووةع ونسع عوووة ونالاقيووو   وووو  كمووو ل نحلوووظ ت وىلووو فك فمووون أوووو  
لسع عة ونالاقي   س  هر نسشريىلة وون  وري حوظ ت وىلو ف فيوة واو فإل ووبسو، ووون "عو  حوظ نسلووه 

ة فيوة "او يإل كوىننب، جيوظ نفًا بوه ونحلوىن  واوه، كمو  وىل ف ون  ري ط عة وال ناقي   س و هر نسشوريىل
 .31آل عمرنن   قل إن لنسم حبون اللـ  فاتبعوين يببرم اللـ ق ل وىل ف  
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قــل أؤــريال اللـــ  أختــذ  .  15فو طر   النا   أ سم الفقرا   إ ه اللـ   واللـ  هــو الـــ  احلميــد
يف نحلو يث  . قو ل  14نألاىلو م   وليـااً فاطر ال ماوان واأكض وهو ي طعــ م  وغ ي طعــالم  

ا ُ   ك اةن علو  أوقو   رَُك  وداَءُ   وفن قلوظ  فو   ونحو   نسق سأ  “ عب  ي سة أن  أوَسُ   وآخن
وا   و  "ن  هبسو يف ول أ شيئ ف،  عب  ي سة أن أوس   وآخرك  وداءو   وفوا   كو اةن علو  
أفارن قلظن  ف   ونح   وا   و  اق  هبسوو وون ول وأ شويئ ف،  عبو  ي سوة أن أوس و  وآخورك  
وداءوو   وفوووا   قووو وةن يف صوووىلي   ونحووو  ، فءلسةاووووأ، فلععيووووا كوووو  داءووو ن وءووولسًه وووو  اقووو  

َ  نسبحرَ (1)خي  عا ي دال كم  ياقُ  نئنْوَيلُ  هبسو  .(3)ا(2)دهبن أُ خن
 وقةسٌه  بنال و واوة   بال ثنَقو   و ال ُكْلَةة .

يٌت ب و ُمافـٍة  غع ٌ  ب و مالكالـقَّـٍة " .قول  :   " مم 

 

ق ل نبن كهري  هىنو نآلية ح كمة عل  ون ن ع  حمبة نسلوه وسيس هة علو  نسعريقوة ن م يوة، فإاوه  
-ونس ين نسابةي يف مجي  أقةنسوه وأفىل سوه نك هبب يف  عةنو يف اةس نألور ح  يًب  نسشرع ن م ي 

 هو.
ولسًوو ق فووإن  نسىلبوو  عاوو و  يُع سوَوظ بىلبوو  ا نسلوووه وىلوو ف وحوو و، فيووة يوُورن  واووه هووىنن نئىلوو  نسىلوو م نسشوو و  
سلىلبو  ا  عب  ووه وىلو ف وحو و يف نسركوةع ونسءوواة  ون ضوةع، وعب  ووه وحو و يف نس وةم ونحلوحمل ونساووىن  

س رو ونئوةنالا ونئىلو  نا، ويف نايو   ونسًضوحية ونألوور لئىلورو  ونسايوأ ونساءو، وعب  وه يف نحلظ ون
عوون نئا وور، وعب  وووه وحوو و يف ن شووية ونسًةكوو ، و ريهوو  ووون نألوووة  نسةنفبووة ونئءووًحبة شوورع ف، ونسوو  

قـــل إن صـــوُ و  ـــري وحميـــاي وممـــاُ هلل ك  وًولووو  مجيووو  حيووو ا نإلاءووو ن، كمووو  قووو ل وىلووو ف  
 .163-162نألاىل م    ل  وبذل  أمرن وأي أول امل لمني العاملني غ شري 

 وق يرو  ياق  نئويل و َ  نسبحر دهبن أ خ  فيه. (1)

أقةل  دسه هىنو هأ ق  وه وصة وه، وهىنن هة ول ه ونسوًسا ؤو، او يٌر  ن يىلبو  وحو و، وال يشوراب   (2)
 به شيئ ف.

  ونو وءل ، وأمح . (3)
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الذي فلقال املونال واحلياةال ليبلــولم أيرــم أح ــ   نئةُ  صةٌة وفة ي ٌة، ق ل وىلو ف    ش:
. ونسىلوو م ال يُةصوووف ب ةاووه ولةقوو ف، ويف نحلوو يث  ا داوووه يوُو و  لئووة  يوووةم 2نئلووو   وً عمـــ 

، فيُوىنبح بوا نااوة ونساو  ا ، وهوة ودن كو ن عَرضو ف ف سلووه وىلو ف (1)نسقي وة عل  صة ا َكْبو   أولوح 
 .(2)يقلبه عيا ف 

م شـــيئاً  (3)" مـــا  ال بصـــفات  قـــدمياً قولــ  :  مل يرـــ   قبـــل فلقــ  ومل يـــزيالْي برـــوا 
فالس   ولما لان بصفات  أ لياً  لذل  غ يزال عليما أبداً " .  قبلمم م  ص 

أي أن نسلوووووَه سبح اوووووه ووىلوووو ف سووووو  يوووووزل وً ةووووو ف ب ةووووو   نس مووووو ل  صةووووو   نسوووووىنن ،  ش:
َف ب ووةة  بىلوو  أن مل ي وون وً ووة ف  وو . ألن  وصووة   نسةىلوو ، وال جيووة" أن يىلًقوو  أن نسلوووه ُوصوون

، وال جيوووووة" أن ي ووووةن قووووو  ح ووووَ  سوووووه صوووة وه سووووبح اه صوووة  ةوووووُة اقوووو   ُ  كموووو ل، وفقووو ه  صن
 نس م ل بىل  أن ك ن وً ة ف بضن  نو.

مباشرة اللـ   عز وجل لفعل   وقٍت يون وقت  غي سلز   حبال أن اللـ ال مل  -
 -يرْ  مسصفاً عذا الفعل قبل فعل 

وة، كوووو  لإل ، ونسً ووووةير، ونإلحيوووو  ، هووووىنو نألحووووةنل  صووووة   نسةىلوووو ، ونس ووووة   نإلخًي  يوووو ن
، ونسبءل، ونإلسوًةن ، ونإلويو ن، ونجملوأ ، ونساوزول، ونسسضوظ، وهوة هبسوو خيو   ونإلو وة، ونسقبون
ه ووصووةه بووه  سووةسُه، ودن ك اووا ووو ب يف وقووا  ون وقووا، كموو  يف حوو يث  وصووف بووه اةءووُ

 

علوو  نحليوو ا نألب يووة يووةم نسقي وووة، حيووث حيوو ا ال يًبىليوو  وووة ،  وًةووإل عليووه. ونحلوو يث فيووه  السووة (1)
فيايئو ف ئون ك اوا حي ووه نألب يوة يف نااو ن يًوواىل  خبرين،و ، وخو ب وخءور وون آسوا حي ووه نألب يووة دنف 

 فيا  وًلم ه حي  ، ...

 أي فءم ف يُ  اب لحلةنل ك ة ا نس ب  نحلقيقأ. (2)

مل يهبا لس سي  نسشرعأ أاه نسو  وون أمسو   نسلووه نحلءو ، وأاوه  ق  وق م أن نس  انسق ميا الي ح و   3)
كوووىنسو ال يةيووو  نس مووو ل ك سووو  انألولا نسه بوووا يف نسا وووةص نسشووورعية، وهوووة وووون دطالقووو   أهووو  

 نس الم وو علح ، .
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َظ نسيةَم  ضب ف مل يسضظ قبلَوُه وهلوه، وسون يسضوظ بىلو و وهلو . هوىنن (1)هانسشة عة  ادن  ع َ ضن
نحل وب  ىنن نإلعًب    ري خُيًاو ، وال يُعلوإل عليوه أاوه حو ب بىلو  أن مل ي وُن، أال وورى أن وون 

آلفووة   -و ل  نسيةَم وك ن ُوً لم ف لألوس ال يُق ل  دناه ح ب سه نس والُم، وسوة كو ن  وري ووً ل  
ءووم   وً لموو ف مث و لوو ، يُقوو ل  حوو َب سووه نس ووالُم، ف سءوو كُا سسووري آفوووة  يُ  -ك س ووسر ون وورل

لسقةا، زىل  أاه يً لُ  دهبن ش َ . ويف ح ل و لمه يُءم  وً لم ف لسةىل ، وكىنسو نس  ووظ يف 
، وال ْورُ  عن كةاه ك وب ف يف ح ل ع م وب شروه سل ً بة  .(2)ح ل نس ً بة هة ك وظ لسةىل ن

 -هل الصفة   ائـدٌة على الذان  أ  غ؟-
 وه وىل ف ال يُعلنقةن عل  صة   نسلوه وكالوه أاه  ريو، وال كو ن أةمُة نسءُّا ة  محي  نسل

ثب   قو  يُشوىلنُر أن هبسوو وبو يٌن سوه، ودطوالق نساةوأ قو  يُشوىلر  (3)أاه سيس  ريُو، ألن دطالَق نإلن
 .(4) اه هة هة

وسةوول )نسسووري( فيووه دنمجوو ٌل، فووال يُعلووإل دنال ووو  نسبيوو ن ونسًة ووي ، فووإن أُ يووَ  بووه أن هاوو اب هبناتف 
 واة لةف عن نس ة   نسزنة ا علييو ، فيوىنن حوإلٌّ، وس ون سويس يف ن و    هبن  كور ا عون كر اف 

 نس ة  ، ب  نسىننُ  نئةصةفُة ب ة   نس م ل نسه بًة هل  ال واة ُ  عاي .
وقو  يقووةل بىلضووُي   نس وةة ال عووْا نئةصووة  وال  وريُو. وهووىنن سووه وىلو  صووحيح، وهووة  أن 

  يةرضووي  نسووىنهن كوور ا بوو  هووأ  ريهوو ، وسيءووا  ووري نس ووةَة سيءووا عووَا هبن ن نئةصووة  نسوو
 نئةصة ، ب  نئةصة  ب ة وه شأ  ونحٌ   ري ُوًىل  ن .

 -الفرق بني الصفان  ؤري  الذان وبني صفان  اللـ  ؤري  اللـ -
 

 وًةإل عليه. (1)

ف يوةم ف   يف نحل يث نس حيح أن نسلوه وىل ف أول و  خلإل نسقل ، فلورو أن ي ًظ و  هة كو ةن دن   (2)
نسقي ووة. ف ووةن نسقلو  أول خلووإل خلقوه نسلوووه وىلو ف ال يءووًلزم أن نسلووه قبوو  خلقوه سلقلوو  مل ي ون خ سقوو ف، 

 ب  ك ن خ سق ف ولإل و  يش   سة ش   وس ن قضا ح مًه وش    أن ال ولإل شيئ ف قب  نسقل .

 أي دثب   أن نس ة    ري نسلوه وىل ف. (3)

 لوه وىل ف.أي أن نس ة   هأ اةءي  هبن  نس (4)
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ونسًحقيووإل أن يُةوور ق بووا قووةل نسق ةوو   نس ووة ُ   وورُي نسووىنن  وبووا قةسوونه  صووة ُ  نسلوووهن  وورُي 
  لطوووٌ ، ألن وءوووم   نسلووووه يوووَ خ  فيوووه صوووة وُه خبوووال  وءوووم  نسوووىنن ، فإاوووه نسلووووه، فوووإنن نسهووو 

اال "نل ب وووووة  ا ومل يقووووو  ال"نل اليووووو خ  فيوووووه نس وووووة  . وهلوووووىنن قووووو ل نسشووووويخ  محوووووه نسلووووووه  
. وكوووىنسو قووو ل نإلوووو م أمحووو  يف وا ظرووووه نايميوووة، (2)، ألن نسىلعوووف يووو هبُن لئسووو يرا(1)وصوووة وه

 وووه، نسلوووه واووة و، وس وون اقووةل  نسلوووه بىللمووه وق  وووه واووة و هووة دنسووه الاقووةل  نسلوووه وعلمووه، نسلوووه وق 
 ونح  سبح اه ووىل ف.

فووإهبن قلووا  أعووةهب لسلوووه، فقوو  عووىن  لسووىنن  نئق سووة نئةصووةفة ب ووة   نس موو ل نئقوو ل 
 نسه بًة نس  الوقب  نإلاة  ل بةفه ون نسةفةو.

 سلوه وىل ف، ومل أُعىْن بسرين نسلوه.ودهبن قلُا  أعةهُب بىلزان نسلوه فق  عىنُ  ب ةة  ون صة  ن ن
 -الصفان  غ يصأُّ تصوُّك ها منفصلًة ع  الذان-

  اأعوةهُب فىُللنَ  أن نسىنن  ال يًُ ة  ناة  ل نس ة   عاي  بةفوه وون نسةفوةو. وقو  قو ل 
  اأعووةهب ب لموو   نسلوووهن نسً ووو   ووون . وقوو ل (3)بىلووز نا نسلوووه وق  َووونه ووون شوور ن ووو  أفوو  وُأحوو هبن ا

 بسري نسلوه . . وال يىلةهُب (4)و  خَلإلاشر ن 

 

 ، وهىنن ال ي ح.ألن هىنن نسًىلبري يةي  نإلاة  ل ونئةنكبة، وأن نس ة   شأ  آخر  ري نسلوه  (1)

 أي لئو سةة، وأن نس ة   شأ  آخر  ري نسلوه وىل ف. (2)

 ونو وءوول ، و ووريو. وكوو م نحلوو يث  عوون عهموو ن بوون أع نسىلوو ص نسهقةووأ، أاووه شوو   دنف  سووةل نسلوووه  (3)
   فء و واىن أسل . فق ل  سةل نسلوه وفىل ف يف   اض  ي اب عل  نسوىني أتمل وون فءو اب وقو  

بءوو  نسلوووه ثوووالاف، وقوو  سووب  وووورن   أعووةهب لسلووووه وق  وووه ووون شووور ووو  أفوو  وُأحووو هب ا. وفوو   يف  ونيوووة 
نسرتوىني بلةل  اأعةهب بىلزا نسلوه وق  وه ون شر وو  أفو ا  ون سة وة )وأحو هب (. ووىلو  وأحو هب   أي 

 لسلوه ون شر و  أف . نحرت" وأسةهب

 ونو وءووول ، وأبوووة  نو  و وووريو، وسوووا و صوووحيح. وكووو م نحلووو يث  عووون خةسوووة بووون ح وووي  نسءووولمية  (4)
يقوةل  اوون اوزل واوزالف، مث قو ل  أعوةهب ب لمو   نسلووه نسً وو   وون شور  ق سا  مسىلا  سةل نسلووه 

 و  خلإل، مل يضرو شأ  ح  يرو  ون وازسه هبسوا.
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م  صفات  تعاه  أ   يفعل  ما يكا   وقت يكا   وللُّ ما سوا  فمو  -
دالٌث لائٌ  بعد أن مل ير ْ    -حم 

ونئءًقب ، كم  يقةسوه أةموة نحلو يث، فوإن نسورب  سوبح اه  (1)ونحلةن نُب مُي ن  ونوي  يف نئ ضأ
قال لذل ال اللـ   يفعــل يش  ، ويً ل ُ  دهبن يش  ، ق ل وىل ف   ووىل ف مل يَزل وال يزنُل يةىل  و 

ـــ ال يفعـــل مـــا ي ريـــد. 40آل عمووورنن   مـــا يكـــا  ءو العـــرش . 253نسبقوورا   ولرـــ َّ اللـ
ولــو أ ــا   اأكض مــ  شــ الرٍة أقــوٌ  والبحــر  . 16-15نسو و    اجمليــد. فعــاٌل ملــا ي ريــد

ق ل لو لان البحر  مداياً . 28سقم ن   لمان  اللـ ميد  م  بعد  سبعة أحبٍر ما  ف دالن ل 
. 109نس يف   لرلمان  كيب لنف دال البحر  قبل أن تنفدال للمان  كيب ولو جئنا مبنل  مالدياً 

َلف  نحلووأُّ نسةىلوو  ُل. وقوو ل عهموو ن بوون سووىلي    كوو  حووأ فىلوو ل، ومل (2)وقوو ل  ووري ونحوو  ووون نسءوو 
 .(3)  ُوىلعالف عن كم سه ون نس الم ونإل ن ا ونسةىل ي ن  بُّا  وىل ف قل يف وقا  ون نألوق 

وال شو أن مجيةَ  نسىل مَل ون مجي  نسعةنةف، يقةسةن  دن ُك   و  سوةى نسلووه وىلو ف ولوةٌق، 
 وك ةن بىل  أن مل ي ن، وهىنن قةل نسرس  وأوب عي  ون نئءلما ونسيية  ونسا   ى و ريه .

 -فوصالة  القول   -

 

أاوه قوو ل  ادن أول شوأ  خلقووه نسلووه وىلوو ف  ي يرويووه نبون عبوو ل عون نساووي فو   يف نحلوو يث نسوىن (1)
(. فةأ نحل يث  السة صورحية 133نسقل ، وأورو أن ي ًظ ك  شأ  ي ةنا. نسءلءلة نس حيحة  )

 أن سلحةن ب ب نية، كم  يقةل نسش  ا.

هوو(.  280اة )وهة نإلو م أبة سىلي  عهمو ن بون سوىلي  نسو ن وأ، صو حظ نئءوا  نس بوري، ووةيف سو  (2)
 (.13/319ورتف  سه يف )سري أعالم نسابال   

ال يءوووًلزم كالووووه أن نحلوووةن ب وًءلءووولة دنف وووو  ال ف يوووة، بووو  يةيووو  وووون كالووووه دثبووو   صوووة    (3)
كمو  أاوه ولوإل وو  يشو   وقوا يشو   كوىنسو ال   نس م ل ت، واةأ نسًىلعي  عاي  أو نسواق ، فرباو  

 رهوه شوأ  علو  أن ولوإل كمو  أاوه ال مياىلوه شوأ  وون أن ولوإل سوة ولإل وقوا يشو  ، ف سلووه وىلو ف اليُ 
 ش  ، وهوىنن ال يءًلزم نسًىلعي  ب  هة ون كم ل نسًازيه ونسًةحي .
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ل عليه نسشرُع ونسىلق ، أن ك   و  سةى نسلووه وىلو ف حموُ ٌب كو ةٌن بىلو  ونئق ةُ   أن نسىني  
مث فىلوَ ، فلويس يف نسشورعن وال يف  (1)أن مل ي ن. أو  كةُن نسورب ن وىلو ف مل يَوزْل وىلعو ال عون نسةىلو 

 نسىلق  و  يُهبًه، ب  كال    ي ل عل  اقيضه.
  حداصـ    الريَـّةال اسـسفايال "ليس منذ  فلالقال اخلْلقال اسسفايال اسـمال اخلـالق  وغقول  :  

 اسمال الباكي" .
وَ  نحلووةن ب فووأ نئ ضوأ  ش: ظو هور كوالم نسشويوخ  حوموه نسلوه ووىل ف أاووه يَومواوو  ووءولوءوُ

، وأي  (2)
"واجلنة  والناك ُملوقسان غ تفنيان يف كالوه و  ي ل عل  أاه ال مياىله يف نئءًقب ، وهة قةسه  

 هىنن وىنهظ نامية  كم  وق م.، و أبداً وغ تبيدان"
وقوووةُل وووون قووو ل جبوووةن"ن حوووةن ب ال أوَل هلووو ، وووون نسقووو ةلا حبوووةن ب ال آخووور هلووو ، أظيووور يف 

، فإاووه سووبح اه مل يووزل حيوو ف، فلوو  يووزل فوو عالف ئوو  يُريوو  كموو  (3)نس ووحة ووون قووةل ووون فوورق بيايموو 
 .16-15   نس و  ءو العرش اجمليد  فعَّال ملا ي ريدوصف بىنسو اةءه، حيث يقةل  

ونسقةُل  ن نحلةن ب هل  أو ُل  يلزُم واه نسًىلعي  قب  هبسوو، وأن نسلووَه سوبح اه ووىلو ف مل يوزْل 
، مث ص َ  ف عالف   !!(1) رَي ف ع  

 

أول ووو  خلووإل نسقلوو  كموو  فوو   يف نحلوو يث نس ووحيح، ال يءووًلزم واووه أن قبوو  خلووإل  كووةن نسوورب  1)
س وون قضووا ح مًووه سووبح اه أن ال نسقلوو  مل ي وون خ سقوو ف بوو  كوو ن خ سقوو ف ولووإل ووو  يشوو   سووة شوو  ، و 

ولإل قب  نسقل  شيئ ف، ف سلوه وىل ف ال ُي رو عل  شأ ، وال اقوةل جيوظ علو  نسلووه أن يءوًمر يف ن لوإل 
وووون  ون  حووو  ال وًىلعووو  صوووةًه )ن ووو سإل(، بووو  ي ةياووو  أن اقوووف عاووو  قوووةل نساوووي  -وىلووو ف نسلووووه-

 وق مي أو أتخري.

   اأول شأ  خلقه نسلوه وىل ف نسقل ا.ث نساي هىنن هة نحلإل نسىني ال  يظ فيه، حل ي (2)

لعًبوو   أن نحلووةن ب هلوو  أول، بياموو  ال آخوور هلوو ، سلا ووةص نس نسووة علوو  أن نااووة ونساوو   ال وةايوو ن  (3)
و   لقيً ن أب نف. وال شو أن هىنن نسقوةل هوة نألصوةب ونألصوح س السوة نسا وةص عليوه، وسويس كمو  

 سةو ف يف هبسوو ووىنهظ ناميوة  وصو حظ نئوم كمو  هوة وهبوا ق ل نسش  ا أن نس وةنب يف ع ءوه و
 أعالو!
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"  وقول  : "ل  معم الربوبيَّة  وغ مربو ال  ومعم اخلال ق وغ ُملوقال
"يىلوووم أن نسلووووَه وىلووو ف وةصوووةٌ   اوووُه  ش: فووو  وربوووةٌب، ووةصوووةٌ   اوووه قبووو  أن ية  "الـــر ُّ
 .(2)قب  أن يةف  ولةقٌ  "فالٌق"

ي املوتى بعدال مـا أحيـا  اسـسحقَّ هـذا اغسـم قبـلال إحيـائ مم    قول  : "ولما أ   حم 
 لذل  اسسحق اسمال اخلال ق قبل إ كائ مم".

يىلووم أاووه سووبح اه ووىلوو ف وةصووةٌ   اووه حُميووأ نئووةو  قبوو  دحيوو ةي ، ف ووىنسو يُةصووُف  ش:
  قب  خلقي . اه خ سإلٌ 

 

هبكر  ون قب  أن نسلوه وىل ف دهبن قضا ح مًه أن ال ولإل يف وقا ون نألوق   ال يءًلزم هبسوو   (1)
أن نسلووه مل يىلوو  خ سقوو ف يف هوىنن نسةقووا وأن صووةًه قوو  وىلعلوا! بوو  نسلوووه ولووإل وو  يشوو   وقووا يشوو  ، 

، وهووة يف كووال نحلوو سًا أن ولوإل ال ولووإل، فووال ُو وورو سووه علو  شووأ  فوإن شوو   خلووإل ودن مل يشوول 
خ سإل فىل ل ئ  يري . مث سيس وون نسءوالوة نسً لوف وأن اىلمو  نسىلقو  وون  وري  سيو  صوحيح صوريح 

، بو عةى نسًازيوه واةوأ نسًىلعيو ، ودمنو  نسءوالوة كو  نسءوالوة أن اهبوا فيم  وو  صوة   نسلووه 
 وااةأ و  اةًه ون  ون وق مي أو وىلقيظ أو و لُّف أو و ييف.و  أثبًًه نسءُّا ة نس حيحة، 

يقووةل نسشوويخ حمموو   صوور نسوو ين نألسبوو  ، يف وىلليقووه علوو  حوو يث ادن أول شووأ  خلقووه نسلوووه وىلوو ف 
نسقلووو ا  وووون فةنةووو  نحلووو يث  فيوووه    علووو  وووون يقوووةل حبوووةن ب ال أول هلووو ، وأاوووه وووو  وووون ولوووةق دال 

وووو  ال ب نيوووة سوووه، حبيوووث ال مي ووون أن يقووو ل  هوووىنن أول ولوووةق. ووءوووبةق زولوووةق قبلوووه، وه وووىنن دنف 
ف حل يث يبع  هوىنن نسقوةل ويىليون أن نسقلو  هوة أول ولوةق، فليوس قبلوه قعىلو ف أي ولةق. )نسءلءولة 

 (.1/208نس حيحة  

فوو ل أن عوو م وفووة  نئولووةق ال يءووًلزم أن ال يةصووف نسلوووه وىلوو ف  اووه خوو سإل، بوو  دن نسلوووه وىلوو ف  (2)
خ سإل فىل ل ئ  يري  قب  أن ولإل وقب  أن يةف  ولةق يف نسةفة . ف اًة   وفوة  نئولوةق ال يءوًلزم 

، كمو  يةورتض نسشو  ا هبسوو بقةسوه  اونسقوةل  ن نحلوةن ب هلو  أول ناًة   ووىلعيو  صوة   ن و سإل 
 يلزم واه نسًىلعي  قب  هبسوا!!.
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قول  : "ءل      على ل لا  شيٍ  قدير  ولـلُّ شـيٍ  إليـ  فقـرٌي  ولـلُّ أمـٍر عليـ  
 ي رٌي  غ يساحل إ ه شيٍ   ليس لمنل  شيٌ   وهو ال ميع  البصري ".

ال ي ون  اه  بُّ ك ُّ شأ  دال ون آون أاه ق  ٌ  عل  ولو نألشوي  ، وال يو ون بًمو م   ش:
 ال ون آون  اه عل  ك  ن شأ   ق ير. بةبيًه وكم هلن  د

و ال ــميع البصــري"، وقةسووه  (1).   ٌّ علوو  نئشووبية"لــيس لمنلــ  شــيٌ "وقةسوُوه   .   ٌّ علوو  "هــ 
نئىَلع نلوة، فيووة سوبح اه ووىلوو ف وةصوةٌ  ب ووة   نس مو ل وسوويس سوه فييوو  شوبيٌه، فوو ئولةق ودن  

 ورو، دهْب صوة   نئولووةقن  كو ن يةصوف  اوه مسيو  ب وري، فلويس مسىلووه وب ورو كءووم  نسورب وب
 كم  يليإُل به، وصة ُ  ن  سإل كم  يليإُل به.

 -ما يلز   على العبد  ةا ال كب -
، وو  جيُظ سه ووو  الوافن عن نسلوه و  وصَف به اةءه، وو  وصَةُه به أعَرُ  ن لإلن بربه 

يئ ف وون هبسوو  ميًاُ  عليه، وأاَ ُحي  ألوًوه وأف وُحي  وأقوَ  ُه  علو  نسبيو ن، فإاوو دن اةيوا شو
 .ز  أُازنل عل  حمم   (2)كاا ك فرنف 

 

 وو سإل وخ  ة ووه، وووو  أكهوور هوو ال  يف وهووة كووىنسو    علوو  نئشووبية ووون فيووة وشووبيه نئولووةق ل (1)
"و اا ، ف   ون شبه ولةق ف ل  سإل أو اءظ دسيه شيئ ف وون خ و ة  نإلهليوة نسو  وةور  نسلووه  و   ون 
سوووو ةر خلقووووه، فقوووو  وقوووو  يف نسًشووووبيه ونسشووووراب ونشووووىن ووووون هبسووووو نئولووووةق اوووو نف وشووووري  ف ت وىل سووووو  يف 

 خ  ة ه سبح اه.

قه فإاوه ال بو  وون نسًةريوإل بوا اةوأ واةوأ، فو ساةأ نسوىني ي وةن وو  نو نسً ةري ها  سيس عل  دطال  (2)
، كاةأ نسىلل  ونسق  ا، ونحلي ا، وأاوه مسيو  ب وري و وري دنف اءظ نسضىلف ونسىلاز أو نساق  ت 

 هبسو، فيىنن نساةأ كةر وص حبه ك فر خ    ون نئلة ودن ن ع  أن اةيه  وحمل عن أتوي !
نسةىلليوووة وصووورفي  عووون ظ هرهووو  وًووولوالف، كووو سازول ونجملووووأ ، أوووو  وووون اةووو  صوووةة وووون صوووة   نسلوووووه 

، فيوووىنن ونإلويووو ن، ونإلسوووًةن  و وووري هبسوووو خيووو  ال يءوووًة   وووون اةيوووه اءوووظ نسىلاوووز أو نسووواق  ت 
نسًلوي  ودن ك ن خعلف ال جية" نإلق نم عليه، دال أاه ال يبلذ ب  حبه دنف ح  نس ةر نألكو  نئوور  
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ودهبن وصةًَه ز  وصف به اةءه، فال ُوَشب نْيُه خبلقنه، فليس كمهله شأٌ ، فوإهبن شوبيًه خبلقوه،  
ر، وووون (1)كاووا كوو فرنف بووه ، قوو ل اىلووي  بوون محوو   شوويخ نسبووو  ي  ووون شووبه نسلوووَه خبلقووه فقوو  َكةووَ

ه فقوو  َكةووَ  ر، وسوويس ووو  وصووف نسلوووُه بووه اةءووه، وال ووو  وصووةه بووه فحووَ  ووو  وصووف نسلوووُه بووه اةءووَ
  سةسُه وشبيي ف.

 -هلل املالنـل  اأعلالى-
 للذي  غ ي منون غآلفرة وصف نسلوُه وىل ف اةَءه  ن سه نئَه  نألعل ، فق ل وىل ف  

و   وهلل املالنــل  اأعلــى  ولــ  املناــلل  اأْعلــالى   ال ــماوان  واأكض. 60نساحو    مناــلل  ال ــَّ
ة ن  27نسوروم   وهو العزيز  احلريم   نئًضومن سلىليوةب ونساقو ة  -. فَاىلوَ  سوبح اه وهَوَ  نسءو 

و ، فمووون سوووَلَظ صوةوووو   نس موو ل عوون نسلوووه وىلوو ف،  -وسوولظ نس موو ل ألع نةووه نئشووركا وأوافوون
 .(2)لإلفق  فىل  سه َوه  نسء ْة ن، واة  عاه و  وصَف به ون نئَه ن نألعَل ، وهة نس م ُل نئع

م   الـمنالل  اأعلى -  -تف ري  ال َّلف وعباكاهت 

 

صووةًه يءووًلزم و ةووري كهووري ووون علموو   نألوووة نئشووية  هلوو  ل ووري ووون نئلووة، وو ةووري ووون ك اووا هووىنو 
 ونسةض ، نسىنين أخعلون يف هىنن نألور.

مث أن نألش عرا ق  ُعرفةن بًلويلي  واةيي  س هوري وون صوة   نسلووه نسةىلليوة، ووو  هبسوو ال اىلور  أحو نف 
 ون أه  نسىلل  ق ل ب ةره ، ودخرنفي  ون نئلة.

بشوووأ  وووون خ  ة وووه سوووبح اه و وووةن كووو فرنف بوووه، فقةسوووه وىلووو ف   وكوووىنسو دن شوووبيا خلقوووه بوووه أو (1)
 ليس لمنل  شي.سي  عل  بعالن و   نسًشبييا  ، 

كموو  هوة شوولن نسىللموو ايا ووون سووف سةيو  ووون نسعسوو ا -وكوىنسو ووون سولظ عاووه خ وو ة  نإلهليوة  (2)
و خ صوية أاوه كلن يءلظ عاه خ صية نحل   ونسًشري ، أو خ صية نئع ع ون بوةب سىننووه، أ  -نآلَثا

وىل ف فةق نئء  سة ونسًىلقيظ، و ري هبسو ون خ  ة  نس م ل نس  وىلب   نسلوه  و  .. فمون وقو  يف 
ة ، وكو ن نألوف أن ُوءولظ هوىنو  شوأ  وون هبسوو فقو  وقو  يف نسشوراب ونسًىلعيو ، واءوظ ت وهو  نسءو 

 يوا نسوىنين هلو  ن   ة  عن نئولةق وعن كو  وون يو عأ نسا يوة ت وىلو ف يف خ  ة وه وون نسعةن
 وه  نسء ة  ك  نسء ة .
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 فيأ و و  عل  أ بىلة وىل   وأقةنل 
 ثبةُ  نس ة   نسىللي  ت سبح اه ووىل ف. اأول:
عنلووووُ  نسىلوووو َسما  وووو  ووفة هوووو  يف نسىلنلووووْ  ونسشووووىلة ، وهووووىنن وىلوووو  قووووةل ووووون قوووو ل ووووون  النــــاين:

َلف  داوووه وووو  يف قلوووةبن ع ب يوووه وهبنكريوووه، وووو ن وىلرفًوووه، وهبكووورو وحمبًوووه، ودفالسوووه ووىل يموووه، نسءووو 
وخةفه و ف ةه، ونسًةك  عليه ونإل بة دسيه. وهىنن نسىني يف قلة   ون نئَه ن نألعل  ال َيْشرَكه فيه 

  ريُو.
 هبنكر صة وه، ون   عاي  ووازييي  ون نسىليةبن ونساق ة  ونسًمهي . النال :
الُص سه ونسًةكُ  عليه، ونإل بُة دسيوه، وكلمو  كو ن حمبُة نئةصة ن    ووةحي و، ونإلخ  الرابع:

 .(1)نإلمي ُن لس ة   أكم ، ك ن هىنن نحلظ ونإلخالص أقةى
 " فاللالق اخلْلق بعلم   ".قول  : 

إَل  أي أوفوو  و أاشووَل وأبوو ََع وقوو   ، وقةسووه   ش: ابىللمووها يف حموو  ا ووظ علوو  نحلوو ل، َخلووَ
.  14نئلوو   م  م  فلالقال وهو اللطيف  اخلبــريأغ يعلأي  خلقي  ع ئ ف   ، ق ل وىلو ف  

  غ يعلم ما إغ هو ويعلالم  ما   الرا  والبحر وما ت ــق   مــ  وكقــٍة   (2)وعندال  مفات أ  الـيب

 

دهب أن ون طب ة  نسقلةب نساقية ن  سية ون نسشراب، أن وز ن  وىللقو ف وحبو ف وخضةعو ف وناقيو   نف ئون سوه   (1)
صووووة   نس موووو ل نسووووىني سووووه نئهوووو  نألعلوووو  يف هبنوووووه وصووووة وه وأفىل سووووه سووووبح اه، نئاووووزو عوووون نسوووواق  

وون سوه وهوو   -سوة يف وفووه أو كو ل وون كو ال  نسىلبوو  او -ونسىليوةب. ووون فيوة فيووأ ووز  ي عبو  ا 
 نسءُّة ، ويًولله وصة وه نسضىلف ونساق  ونسىليةب ونآلف  .

أكغ  مسفرقون    ،ضىلة   وًشرهبوةن، ال ميل ةن ألاةءي  ضرنف وال اةىل ف دال و  شو   نسلووه فـرٌي
ــاك ال مي ثلوووه شوووأ  يف صوووة وه  نسوووىني سوووه نألمسووو   نحلءووو ، ونس وووة   نسىلليووو ، أ  اللــــ   الواحـــد  القمـ

 عم  يشركةن. وخ  ة ه، وهة نسق هر فةق عب  و، نسءمي  نسب ري س! 

إن قوو ل  اوةوو وح نسسيووظ مخووٌس ال يىللميوو  دال نسلوووه    وى نسبووو  ى بءووا و، أن  سووةل نسلوووه  (2)
اللـــ  عنــد  علــم ال ــاعة  وينــزل الـيــ   ويعلــم مــا   اأكحــا   ومــا تــدكي  فــس مــاءا تر ــب 

ا. ولسًو ق فمون يو عأ علو  نسسيوظ   وما تـدكي  فـس  ي أكض  ـون  إن اللــ  علـيم فبـريؤداً 
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إغ يعلالم ما وغ حبَّة   ظ لمان  اأكض وغ كطٍب وغ ابٍس إغ   لساٍ  م بني. وهو الذي 
 . 60-59نألاىل م   غلنماكيسوفالم غلليل ويعلالم  ما جرحس م 
 قول  : " وقدَّكال هلم أقداكاً".

ـلَّ شــيٍ  . 2نسةرقوو ن    (1)وفـلـــق لـــلَّ شـــي  فقـــدَّك  تقديـــراً قو ل وىلوو ف   ش: إ ـــا لــ 
فلقنا   بقدالك

 3-2نألعلو    الذي فلق ف و  والذي قدَّك فمــدال .  49نسقمور    (2)
. 

، أاه ق ل  اق    نسلوُه وق  يَر ن لإلن ، عن نساي ويف صحيح وءل  عن عب  نسلوه بن عمر
 قب  أن َوُلإل نسءم ون ن ونأل َض خبمءا أسف ساة ، وك ن عرُشُه عل  نئ  ا.

 قول  : "و رال ال هلال م اجاغً" .
يىلم أن نسلوَه سبح اه ووىل ف َق    آف َل ن الةإل، حبيُث دهبن ف   أفُلي  ال يءًلخرون   ش:

 إءا جــا  أجل مــم غ ي ــسأفرون ســاعًة وغ ي ــسقدمون  وةن، ق ل وىلو ف  س عة وال يءًق
.  145آل عمورنن   وما لان لنفٍس أن  ون إغ  ءن اللـ  لساغً مــ جَّوً .   61نساحو    

  نسليووو  ويف صوووحيح وءووول  عووون عبووو  نسلووووه بووون وءوووىلة ، قووو ل  ق سوووا أمُّ حبيبوووَة "وُ  نساوووي 
  اقووو  ع أع سوووةي ن، و خوووأ وىل ويوووة، قووو ل  فقووو ل نساوووي أوًىلوووم بزوفوووأ  سوووةلن نسلووووه، و 

 

ك سءوووحرا، ونسىلووورنفا،   -وهوووىنن سووويس ألحووو  بىلووو  نألابيووو  -وووون  ون نسلووووه أو بسوووري سووولع ن وووون نسلووووه 
ونئااما، وض  ع نسةاا ن و ريه  ون نئشىلةهبين فية ي عأ خ صية ون خ و ة  نسلووه نسو  وةور  

قــل غ يعلــم مــ    ون أحوو  ووون خلقووه، وهووة بووىنسو وشووراب ورووو  بووال خووال ، قوو ل وىلوو ف   وو   
 . 65نساح    ال ماوان واأكض  الـيبال إغ اللـ 

، ق ل نسبسةي  فءةنو وهيلو ئ  ي لح سه ال خلو  فيوه وال وةو و ، وقيو   فقدك  تقديراً وقةسه    (1)
 هو.-ئق  ير عل  و  خلإل نق   س   شأ  وق يرنف ون نألف  ونسر"ق، فار  ن

 هو.-، ق ل نسبسةي  أي و  خلقا و فمق و  وو ًةب يف نسلةا ن ةةظ نبقدالكوقةسه   (2)
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ه لوو ن َ  شوويئ ف قبوو  حن ، (1)سوولسان نسلوووَه آلفوو ل  وضووروبة ، وأ م وىلوو و ا ، وأ "نق  وقءووةوة ، سوون يُوىَلاوو ن
لووه، وسوة ُكاوان سولسان نسلووَه  أن يىليووىناب وون عوىننب يف نساو   وعووىننب يف  وسون يُو خر شويئ ف عون حن

 نسق ، ك ن خرينف وأفض ا.
، وهووىنن فوو َ  وقضوو  أن هووىنن ميووة  بءووبظ نئوورضن  ئقًةل ويووٌا  فلووه، فىللوونَ  نسلوووُه وىلوو ف وقوو  

، دنف  ووري هبسووو ووون نألسووب ب، ونسلوووه سووبح اه خلووإل نئووة   بءووبظ نسقًوو ، وهووىنن بءووبظ نهلوو من
 ونحلي ا، وخلإَل سبَظ نئة ن ونحلي ا.

 -أتصري  صلة  الرحم    اية الع م ر  و قصا    -
َلُة نسرح ن وزيُ  يف نسىلمرناسلوه  ق ل  سةُل ن . أي  سبُظ طةلن نسىلمر، وق  ق    أن (2)  اصن

هىنن ي نُ   محه، فيىلي   وىنن نسءوبظ دنف نسس يوة، وسوةال هبسوو نسءوبُظ مل ي و  دنف هوىنو نسس يوة، 
 وس ن ق   هىنن نسءبظ وقض و.

 

أي قبوووو  حياووووه وأوناووووه. وووووو   نم نألووووور كووووىنسو، فإاووووه حلووووري لئءوووول  أن ال وشوووو  دال نسلوووووه، وأن  (1)
س ع وو ب، وهووة بووواةس الووو   نئولووةق أ ف كووو ن، فووإن خووة  نئولوووةق وضوويىلة سلةقووا، ود هووو ق 

أاووه  نسةقووا اليقوو م أفووالف وال يوو خر، وال مياوو  ووون  "ق وقوو و . وقوو  فوو   يف نحلوو يث عوون نساووي 
قوو ل  اال ميووواىلن   فوووالف هيبوووة نساووو ل أن يقوووةل حبوووإل دهبن علمووه، فإاوووه ال يقووورب وووون أفووو  وال يبىلووو  وووون 

  "قا.

  اووون سوورو أن يىل وون  نسلوووه صووحيح. ويف حوو يث آخوور، عوون أع هريوورا، قوو ل  قوو ل  سووةل نسلوووه  (2)
أاووه قو ل  اووون   "قوه، وأن ميو  يف أفلووه، فلي و   محووها وًةوإل عليووه.وون حو يث أاوس، عوون نساوي 

(. فووإْن 1485(سورو أن يُبءوول سووه يف  "قووه، ويُاءوول يف أثورو، فلي وو   محووها. صووحيح سووان أع  نو   
 م، ف يووف و ووةن صوولة نسوورح  قيووَ   دهبن ك اووا نأل "نق وقءووةوة ونآلفوو ل وضووروبة ال وًوولخر وال وًقوو

قبوو  خلقوه وقبوو  كً بووة -سوبب ف يف "  ا نسوور"ق وطوةل نسىلموورس فو اةنب  أن نسلوووه وىلوو ف يىللو  ووون عبو و 
أاووه سي وو   محووه، ويوو  ونس يووه وأق  بووه وون هبوي نحلقووةق عليووه، وباوو   علوو  علمووه نئًقوو م هووىنن  -نسقلو 

ب ف يف "  ا نسور"ق ونسىلمور ال وور  هبسوو عون  يق   سه نسز  ا يف نسر"ق ونسىلمر، وكةن صولة نأل حو م سوب
 كةاه بقض   وق   ون خ سإل علي  ق ير.
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 -هل للدعا  أصٌر    اية  العمر و قصا   ؟ -
ألم حبيبوة  ضوأ نسلووه  سوه أثور يف "  ا نسىلمور واق و اه، سقةسوه ناوةنب  أن نسو ع   سويس 

َ  أن نألعموو َ  وقووو  ٌا، سووو  يُشوووورَُع  عايووو   اقووو  سلسووووان نسلوووَه آلفوووو ل  وضروبوووةا، كمووو  وقوو م. فىُللووون
، أوو  دن كو ن نس عو ُ  بًسييور نسىلمور يًضمون نساةوو  نألخووروي، فيووة وشووروع،  (1)نسو عو ُ  بًسييورهو 

 

 عو   هىنن نس الم ال ي ح عل  دطالقه، وخب صة أن نسءُّا ة  سا عل  خالفوه، حيوث أن نساوي   (1)
ألاوس بون و سووو بعوةل نسىلموور، كمو  يف نحلو يث عاووه قو ل   عوو  ق  سوةل نسلووه فقوو ل  انسليو  أكهوور 

 و وأط  حي وها، ف سلووه أكهور وو ق حو  دن كروو ف ق سًحمو  يف نسءواة ووروا، ووسو  س ولي و سه ووس
َر  وئوة وثوالب سواا، وقيو   وئوة وسوب  سواا .. وكوىنسو ئو  أصويظ سوىل   وئوة وسوًة. وقو  عمو 

بوون وىلوو هب يووةم ن اوو ق، قوو ل  نسليوو  دن كاووا أبقيووا ووون حوورب قووري  شوويئ ف، فوولبقم هلوو . وكووىنسو 
أع وقوو ص علووو  نسرفوو  نسووىني قوو ل يف سوووىل   فإاووه كوو ن ال يىلوو ل يف نسقضوووية، وال  عووةا سووىل  بوون 

يقءوو  لسءووةية، وال يءووري لسءوورية، فقوو ل سووىل   نسليوو  دن كوو ن كوو هبلف، فوولع  ب وورو، وأطوو  عموورو، 
ئ    وعرضووه سلةووم. قوو ل عبوو  نئلووو بوون عمووري  فوول   أيًووه بىلووُ  يًىلوورض سإلووو   يف نسءوو و. فووإهبن سووُ

وةًوووةن، أصووو بًم  عوووةا سوووىل . ونسق وووة وًةوووإل علووو  صوووحًي  فقووو   ونهووو   كيوووف أاووواس قووو ل  كبوووري
أاووه  نسبووو  ي ووءوول . فوو ل أن نسوو ع   سووه أتثووري يف "  ا نسىلموور واق وو اه، وقوو  صووح عوون نساووي 

قو ل  اال يوور  نسقوو   دال نسوو ع  ا، وال شوو أن نئووة  ونحليوو ا، ونألعموو   هوأ ووون نسقوو  ، كموو  قوو ل 
علو  واو  أتثوري نسو ع    - محوه نسلووه-، ووو  نسوً ل بوه نسشو  ا  وإن م  شي  إغ بقـدكوىل ف   

مل يا وور علوو  أم حبيبووة  ضووأ نسلوووه عايوو   ع  هوو   ن  يف نألعموو   الحاووة فيووه، حيووث أن نساووي 
، و بييووو  وأخييوو ، ودمنووو  بووا هلوو  أن وووو  سوولسًه فيوووة وقوو و  وكووو ةن ال ميًىليوو  نسلوووه بزوفيووو  نساووي 
نألفض ، فق ل هل   اوسة كاوا سولسا نسلووه أن يىليوىناب وون عوىننب يف نساو   حم ل، مث با هل  نس ع   

، وعىننب يف نسق ، ك ن خرينف وأفض ا. فمةيةم نحل يث أن س نهل   ن ميًىلي  نسلوه وىلو ف لساوي 
و بيي  و خيي  فضي ، وس ن نألفض  سة سلسا نسلوه أن يىليىنه  ون عىننب يف نساو  ، وعوىننب يف 

 نسق .
 آلف ل حم و ا في ف ي ةن نس ع   سبب ف يف دط سًي سفإن قي  ن
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  انسليووو  بىللموووو نسسيوووظ، وق  ووووو علوو  ن لوووإل أحياوووأ وووو  ك اوووا نحليووو ا خيووورنف   قووو ل كمووو
. وكووو ن نإلوووو م أمحووو   محوووه نسلوووه ي ووورو أن يُ عووو  سوووه (1)سوووأ، ووةفاوووأ دهبن ك اوووا نسةفوو ُا خوورينف قا

 بعوةل نسىلمور، ويقوةل  هوىنن أوور قو  فوُرنَ  وواوه.
مال مــا هــم عــاملون قبــل أن قولــ  : "ومل يفــالْفال عليــ   م وعاللــ  شــيٌ  قبــل أن يفل قالمــ 

ل قالمم".  يفال
يوىلولووو  سوبوحو اوووه وووو  كووو ن، ووووو  يو وووةن، ووووو  سووو  يو ووون أن سوووة كووو ن كويوووف يو وووةن، كومووو   ش:

ـوا عنـ قو ل ووىلو سو    ـا ا  ـمال اللـــ   فيمـــم فيـــر . 28نألاوىلو م   ولو ك يُّوا لعـايوا ل مال اً ولـو عاللــ 
. وفووأ هبسوو   ٌّ علوو  نسورنفوضوووووة 23نألاوةوو ل    أمسعالمـم ولـو أمسعمـم لسولَــّـوا وهـــم م عر ـــون 

وَ و  !!(2)ونسوقو  يوة نسوىنيون قو سوةن  داوه اليوىلولوُ  نسوشوأَ  قوبو  أن يووولُوَقوه ويوةفن
 

 ".(1)  و ـمـاهـم عـ  مـعـصـيـسـ (3)قول  : "وأمراله ـم بطاعسـ 

 

فوو اةنب  يقوو ل ووو  قيوو  يف أتثووري صوولة نسوورح  علوو  دط سووة نسىلموور، حيووث أن نسلوووه وىلوو ف يىللوو  أن هووىنن 
نسىلب  سُي ع  سوه بعوةل نسىلمور، وياو ل نسو ع   عاو  نسلووه وىلو ف نسقبوةل، فيعيو  أفلوه وعمورو باو   علو  

 علمه نسء بإل يف هبسو قب  خلقه.

 صحيح،  ونو نساء ةأ، ونحل ك  وصححه، وونفقه نسىنهي. (1)

وهووىنن كةووور، سًضوووماه نسشووً  ووصوووف نسلووووه وىلوو ف لسىلاوووز ونسضوووىلف، وزوو  ال يليوووإل  مس ةوووه نحلءووو   (2)
وصوووة وه نسىلليووو . ونعلووو  أن أي دطوووالق أو وىلبوووري حبوووإل نسلووووه وىلووو ف وةووو  و وصوووف نسلووووه وىلووو ف ب وووة   

 ة كةر يةق  ص حبه لس ةر ونسر ا.وًضمن نسضىلف ونساق  ونسىلاز، في

نسع عوووة وايووو  وووو  يىلًووو  وووون سوووةن"م نإلميووو ن ووًعلب ووووهك وهوووة نسىلمووو  لسًةحيووو  قلبووو ف وق سبووو ف ونفًاووو ب  (3)
نسشووراب، وكووىنسو دق وووة نس ووالا، فيووىنن ف اووظ ياًةووأ نإلميوو ن لاًة ةووه، وووو   ون هبسووو ووون نسع عوو   

  ونسقيووو م  ووو ، ويووواق  برتكيووو ، وال ياًةوووأ وعلقووو ف وىلًووو  وووون و موووال  نإلميووو ن، يوووز ن  نإلميووو ن إبوي فووو
 لاًة ةي .
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كر نسشيخ  محه نسلوه نألوَر ونسايأ، بىل  هبكرو ن لإَل ونسَقَ  ، دشو  ا دنف أن نسلووه وىلو ف هب   ش:
نسىنن      وما فلقت اجل  واإل س إغ ليعبدون  ، كم  ق ل وىل ف (2)خلإل ن ْلإَل سىلب  وه

56 . ًالذي فلق املون واحلياة ليبلولم أير م أح    عمو   2نئلو . 
لَّ شـي ٍ   ـري بسقـدير  ومكيئــس     ومكيئاــلس   تنفـذ   غ مكيئــةال للعبـاي   قولـ  : "ولـ 

 إغ ما شا ال هلم  فما شا  هلم لان  وما مل يكالْأ مل ير ْ " .
 30نسو هر   وما تكا ون إغ أن يكا ال اللـ   إن اللـ ال لان عليماً حريمــاً ق ل وىل ف     ش:
 .ـــ   ك ُّ العــاملني ــيمم .  29سً ووةير  ن ومــا تكــا ون إغ أن يكــا  الل ــا إل ــا  زَّلن ــو أ ن ول

 املوئ رةال ولَّلممم املوتى وحكري عليمم ل لَّ شيٍ  قـ ب ًو ما لا وا لي منوا إغ أن يكا ال اللـ 
. وقوو ل  99يووةاس   ولـــو شـــا  كبـــُّ ال آلمـــ  مـــ    اأكض ل لُّمـــم نيعـــاً . 111نألاىلوو م 

  صــحي إن أكين أن أ صــأ لرــم إن   غ يــنفعرمدهب قو ل سقةووه   وىل ف ح  ية عن اةا 
. دنف  ري هبسو ون نأل سة عل  أاوه وو  شو   نسلووُه كو ن  34هة    لان اللـ   يريد  أن يـويالر م

 

ووون نئىل صووأ ووو  شوور  صوو حبي  ووون نئلووة ووةقىلووه يف نس ةوور ونسوور ا، وهبسووو عاوو و  و وو  دنف   فووة  (1)
نسشراب أو نس ةر لسلوه وىل ف، ك سًةفه لسىلبو  ا أو بشوأ  وون ك ال،و  سسوري نسلووه وىلو ف فيوة كةور وور  

وكووىنسو و وو هرا نئشوووركا علوو  نئءووولما و ريهوو  ووون نئىل صوووأ ونئم  سوو   نسووو   صوو حبه ووون نئلوووة،
 وىلً  ون اةنقو نإلمي ن.

وو  سوةى هبسوو وون نئىل صوأ ك  و و ب نس بو ةر ووو   وفو  وون نسوىناةب، فيوأ وةفوظ علو  صو حبي  
ة وعلوإل نسةعي  ونسىلىننب، وس ن ال واةأ عاوه وعلوإل نإلميو ن نسوىني ياةو  صو حبه يوةم نسقي ووة. ونئىل وي

 يف نسقرآن ونسءاة عل  نس ةر، وعل  و  هة  ون نس ةر.

، فحيهموو  وًحقووإل سووالوة نعلوو  أن   يووة نسسوو    نسوو  ألفليوو  خلووإل نإلاووس وناوون عبوو  ا نسلوووه  (2)
 وفظ عل  نئءل  أن يقيو  ويشو  دسيوه نسرحو ل، وحيهمو  واىلو م  -زةيةوي  نسش و -نسىلب  ا 

 علوو  نئءوول  نسةوورن  ب ياووه ووون هبسووو نئ وو ن دنف حيووث وًحقووإل سووالوة سووالوة نسىلبوو  ا ونسوو ين يًىلووا
ر،  نسىلب  ا، ونسشح لسةطن ونسو    ونألووةنل ال يو   س و حبه قول أن يًولوف عون عبو  ا نسلووه كمو  أُوون

 ونهلارا و  شرعا دال سًحقيإل هىنن نئعلظ نهل م.
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وو  مل يَشْل مل ي ن. وكيف ي ةن يف ول هن و  ال يش ؤو! وَون أض ُّ سبيالف وأكةر خين يوزع  أن 
ةوور، فسلبوا وشوويئُة نس وو فر وشويئَة نسلوووه ! وىلوو ف نسلووَه شوو َ  نإلميو ن ووون نس وو فر، ونس و فُر شوو َ  نس 

 نسلوه عم  يقةسةن علةنف كبرينف.
 -شبمٌة وكي  -
سيقول الــذي  أشــرلوا لــو شــا  اللـــ   مــا أشــرلنا فإن قي   يُش نُ  عل  هىنن قةسه وىل ف  

وقال الذي  أشرلوا لــو شــا  اللـــ  مــا عبــدي مــ  يو ــ  . وقةسه  148نألاىل م    وغ اغ ي
وقالوا لو شا  الرمح  ما عبديهم ماهلم بذل  م  علــم . وقةسوه  35نساح    شي م   

. فقو  هبويو  نسلووُه وىلو ف حيوُث فىللوةن نسشوراب ك ةاو ف وواي   20نسزخر    إن هم إغ يفرصون 
 زشيئة نسلوه س

 فق  أفيظ عل  هىنن  فةبة، واي  
ًوووه، وقووو سةن  سووووة كوووورو هبسووووو أاووه أا ووور علووويي  هبسوووو، ألفووو  نحًاوووةن زشووويئًه علوو   ضووو و وحمب

عَه، ئوو  شووو  و فاىللووةن وشوويئًه  سيووو   ضوو و، فوور  نسلووووه علوويي  هبسووو. أو أاوووه أا وور علووويي   ون وسووَ
نعًقووو  ه  أن وشووويئة نسلووووه  سيوووٌ  علووو  أوووورو. فاىللوووةن نئشووويئة نسىل ووووة  نفىلوووة س وووور، فلووو  يوووىنكرون 

نفىلووا  وو  سشوورعه، كةىلوو  ، ودمنوو  هبكروهوو  وىل  ضووا  وو  ألووورو،  (1)نئشوويئة علوو  فيووة نسًةحيوو 
نسز  قوووة، ونايووو ل، دهبن أوووورون أو فوووةن نحًاوووةن لسقووو  ، وقووو  نحوووًحمل  سووو  ق علووو  عمووور لسقووو  ، 

لــذل  لــذ  الــذي  فقو ل  وأ  أقعوو  يوو اب بقضوو   نسلوووه وقو  و، يشووي  سووىنسو قةسووه وىلوو ف  
 . فىلل  أن ورن ه  نسً ىنيظ. 148نألاىل م   م  قبلمم

 -موسـى حدي   احس احل  اي  على  -

 

را اميوو  نئشوويئ   ونسوو  الوىللةهوو  يف وشوويئًه نسا فووىنا يف شوو ون خلقووه، نسقوو ه أي وةحيوو  نسلوووه  (1)
 وال وشركي  وشيئة ولةق أ ف ك اا صةًه واةعه.
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فإن قي   فم  وقةسةن يف نحًا   آ م عل  وةس  لسقَ  ، دهْب ق ل سه أولةوم عل  أور  ق   
أن آ م حوحمل  وةسو ، أي   لبوه  كًبه نسلووه علوأ  قبو  أن ُأخلوإل   بىلوا ع وو فس وشوي  نساوي 

 .(1)لحُلا وة
ح أن آ م مل ، ونس ووحيقيوو   اًلقوو و لسقبووةل ونسءووم  ونسع عووة، س ووحًه عوون  سووةل نسلوووه 

حيووًحمل لسقضوو   ونسقوو   علوو  نسووىناظ، وهووة كوو ن أعلوو  بربووه وهبابووه، بوو  آحوو ُ  بايووه ووون نئوو واا 
علووو   كوو ن أعلوو   بيووه وبىنابووه ووون أن يلووةم آ َم   ، فإاووه لطوو ، ووةسوو  (2)الحيووًحملُّ لسقووَ  

 و ون نااوة هباظ  ق  اتب واه واتب نسلوُه عليه، ودمن  وق  نسلةُم عل  نئ يبة نس  أخرفا أوال
، ال (3)لسق   عل  نئ يبة، ال عل  ن عيئة، فإن نسق   حُيًحمل به عا  نئ  ةظ ف حًحمل آ م 
 عا  نئىل يظ.

نحلاور   ك ا  مبــا أؤــويس  أ  يــن َّ هلــم   اأكض  وأؤــوينَّمم أنعــنيوأو  قةل دبلويس  
ودثب وه سوه، أمل وءوم  قوةل اوةا  ، ال عل  نعرتنفه لسق  (4). دنمن  هُبم  عل  نحًا فه لسق  39

 

 نحل يث وًةإل عليه. (1)

أي علوو  نئىل ووية، كموو  هووة شوولن نسةءوو ق ونس ةووورا حيووث ووورنه  حيًاووةن لسقوو   علوو  ن و ووو ب  (2)
 نسىناةب ونسشراب، وهة قةل أقرب و  ي ةن دنف وىنهظ نا ية يف نسق  .

سًشي   لسق   عا  نئ  ةظ ون شلاه أن وةف ون وطلا نئ يبة عل  نئ  ب نئبًل ، ألن نال  (3)
وي ءيه ثةب نسرض  بقض   نسلوه وق  و، ويرف  عاه نآلس  نسشو ي  نسوىني   سبو ف وو  يو  ي ب و حبه 
دنف نئرض أو نئة  .. وح ال  نالاًحو   نسو  اشوي ه  يف نسىلو مل نسسورع نس و فر وو  هوأ دال بءوبظ 

  نف  ساىلمة عقي ا نسقض   ونسق   كم  بياي  نإلسالم.فق
ف إلاءوو ن عاوو و  يوو ون أن ووو  أصوو به مل ي وون سيوعئووه، وأن خووريا نسلوووه سىلبوو و خووري سووه ووون خووريا نسىلبوو  
ساةءووه، وأاووه ووولفة  علوو  ووو  أصوو به ووون بووال  دن شوو ر وصوو ، فإاووه ال حي وو  سووه شووأ  ووون نسقلووإل 

 ةظ كم  حي   ئن ال ي ون لسلووه وىلو ف وال بقضو ةه وقو  و. ونازع ون ة  ونألس  فرن  ازول نئ 
دهبنف ف سقض   ونسق   ون َث  و أاه ييظ نئر  نسًةءري نس حيح س   و  جيري حةسه ون أحو نب وأووة  

 ون  ري ورض أو قلإل أو فاةن.  -وخب صة نسس وضة واي -

 هبم عل  نحًا فه لسق   عل  فىل  نسىناظ ونإل ةن  ونسًزيا. (4)
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    وغ يــنفعرم   صــحي إن أكين أن أ صــأال لرــم إن لــان اللـــ   يريــد  أن يـــويالر م هــو
 . 34هة    كبُّرم وإلي  ت رجعون 

وعن وهظ بن ُواب نه أاه ق ل  ا ر  يف نسق   فًحري ، مث ا ور  فيوه فًحوري ، ووفو   
 .(1) نسا ل لسق   أاعَقُي  فيهأعَلَ  نسا لن لسق   أكة ُي  عاه، وأفي َ 

لُّ مــ  يكــا   ويفــذ ل   م  وي عــا  فضــوً  وي ضــ  ــ  : "يمــدي مــ  يكــا   ويالعصــ  قول
 ويبسلي عدغً" .

إ   غ هتدي م  أحببت ولر  اللـ  يمدي م  يكا ق ل وىل ف    ش:
نسق و    (2)

56 .ولــو شــئنا آلتينــا لــل  فــٍس هــداها   وقوو ل  13نسءووا ا .لُّ ال لـــ   مــ  يكــا  ي ضــ 
 . 31نئ ثر   ويمدي م  يكا 

 قول  : "ول لُّمم يسقلبون   مكيئـسـ    بني فضل   وعدل ".
. فموون 2نسًسوو بن   هــو الــذي فلقرــم فمــنرم لــافٌر ومــنرم مــ م قوو ل وىلوو ف   ش:

 .(3)ه نو دنف نإلمي ن، فبةضلنه وسه نحلم ، وون أضل ُه فبىل سنه وسه نحلم 

 

أاه ق ل  ادهبن هبُكر نسق   فلوء ةنا. أي ال وءرتسولةن يف نحلو يث عون نسقو  ،  صح عن نساي   (1)
فًوةضوةن فيموو  ال يىلاووي  ، فًضوولةن، ألن ن وةض فيموو  هووة فووةق نئقو و  وحوو و  نئىلقووةل، و سووه   سبوو ف 

 دنف نهلالاب ونسضالل، ونسءالوة وقًضأ نإلقً    عل  نئشروع ونئىلقةل.

، هووأ ه نيووة نإلع اووة ونسًةفيووإل أو نئشوويئة نسا فووىنا فيموو  شوو   أو أحووظ، اةيووة عوون ابياوو  نهل نيووة نئ (2)
وهىنو نهل نية سيءا ألح  سةى نسلوه وىل ف، أو  نهل نية زىلو  نسًبيوا ونسا وح ونإل شو   فيوأ نئهبًوة 

ووووون كووو ن علووو  فاوووه وووون نسىللمووو   نس ووو حلا. وهوووىنن وووون سةن"ووووه وىللوووإل نسقلوووظ خب سقوووه،  سابياووو  
 اش نن نهل نية خين بي و نسق  ا عل  نهل نية ونالضالل  ون أح  سةنو.و 

فبىل سوووه، ألن نسلووووه وىلووو ف واوووزو عووون نس لووو ، فوووال ي ووو   عاوووه دال نسىلووو ل نئعلوووإل، كمووو  قووو ل وىلووو ف   (3)
 ًــم كبـــ  أحـــدا ، وهووووة يووووبسو نس لووو  ووووون عبوووو  و، كمووو  يف نحلوووو يث نسق سووووأ نس ووووحيح  وغيظلـ

اةءووأ وفىللًووه بيووا   حمرووو ف فووال و وو ئةنا، وووون نألخعوو   نسشوو ةىلة  ا عبوو  ي د  حروووا نس لوو  علوو 
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 اٍل ع  اأ داي  واأ داي " .قول  : "وهو م سالع
، وال وهووو ، كموو  قووو ل (1)نسضوو   نئووو سف، ونساووو   نئهوو ، فيوووة سووبح اه ال وىلووو  ض سووه ش:
ومل ير  ل  ل ف واً أحدوىل ف   

. ويشري نسشويخ باةووأ نسضوو  ونساووو  دنف نسور  4نإلخالص   (2)
 .(3)عل  نئىلًزسة يف "عمي  أن نسىلب  ولإل فىلله

 

نا  يوة علوو  سءوو ن عووةنم نساوو ل، دهبن ظُلوونَ  أحوو ه  ووورنو يقووةل س  ئووه  نسلوووه ي لمووو وهوو  ووو  ظلمًووم!! 
 وهىنن ال جية".

ووون سووةن"م صووحة نسًةحيوو  وشووروطه نإلاقيوو   ونسرضوو ، وأن يءوول  نسىلبوو   ن نسلوووه وىلوو ف ال وىلوو  ض  (1)
قةسه وح مه، ونسًءلي   ن د ن ا نسشىلظ أو س كهرية نحلإل يف أن وىل  ض ح   نسلوه، أو أن وىلقوظ س

عليووه، وأن ح ميوو  هووة نسووىني جيووظ أن ياةووىن ويعبووإل ودن كوو ن لطووالف شوورع ف، كموو  وووا  علوو  هبسووو 
نس ميقرنطيوووة، هلوووة صوووريح نس ةووور ونإل وووو ن  عووون نسووو ين. ووووو  هبسوووو وووو  أكهووور أوسئوووو نسوووىنين يًشووو قةن 

 .وما ي م  ألنرهم غللـ  إغ وهم مكرلونميقرنطية ويع سبةن   ، ص ق نسلوه  لس 

ف موووو  أن نسلوووووه وىلوووو ف ال وهوووو  سووووه يف هبنوووووه وصووووة وه وأفىل سووووه، ف ووووىنسو ال وهوووو  سووووه يف شووووأ  ووووون  (2)
خ  ة ه وىل ف نسو  وةور   و   ون خلقوه، ونسو  وايو  أاوه نئىلبوة  حبوإل نئءوًحإل س مو ل نسىلبو  ا، وأاوه 

سووه نحل وو  ونسًشووري  وخ صووية نسًحليوو  ونسًحوورمي، وأاووه وىلوو ف حي وو  ووو  يريوو  ووون  ووري أن يىلقووظ  وىلوو ف
عليووه أحوو ، وأاووه وىلوو ف فووةق نئءوو  سة ال ُيءوولل عموو  يةىلوو  وووو  سووةنو ووون ن لووإل يءوولسةن، ووايوو  أاووه 

لوه ويف وىل ف ن بةب سىننوه وو  سةنو حُيظ سه سوبح اه، وأاوه كوىنسو نئعو ع سىننووه ووو  سوةنو يعو ع ألف
نحلإل نسىني حيبوه وىلو ف، وأاوه وىلو ف وحو و نسضو   نساو ف  بيو و ن وري ونسشور، يىللو  وو  كو ن ووو  سوي ةن 
.. فيووىنو خ وو ة  وةوور   وو  نسلوووه وحوو و فموون ن عوو  شوويئ ف وايوو  ساةءووه فقوو  ن عوو  نإلهليووة وفىلوو  ووون 

 نف ووون  ون نسلوووه اةءووه اوو نف ت وىلوو ف، وووون أقوور سووه  ووىنو ن  وو ة  أو بشووأ  وايوو ، فقوو  نشووىنو وىلبووة 
 وأقر سه لإلهلية وخ  ة ي .

يف خ صووية ن لووإل،  ألن هوىنن نسقووةل وون نئىلًزسووة يءوًلزم ووواي  أن جيىللووةن نسىلبو  نئولووةق او نف ت  (3)
حيووث أضوو فةن دسيووه صووةة ن لووإل، فيووة خوو سإل سةىللووه كموو  أن نسلوووه وىلوو ف خوو سإل!! أقووةل  أيضوو ف يف كووالم 

ساةءووه حقووةق وخ ووو ة  هووأ ووون خ ووو ة  نإلهليووة، كحوووإل  نسشوويخ  محووه نسلووووه    علوو  ووون يووو عأ
نحل ووو  ونسًشوووري ، وسووون نسقوووةناا، وحوووإل نسع عوووة وووون  ون نسلووووه، و ريهووو  وووون ن  ووو ة  نسووو  وقووو م 
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 لقضائ   وغ م عقا ب حل ْرم    وغ ؤال بال أمر  ". قول  : "غ كايَّ 
وه و خووورٌ (1)أي ال يوور ُّ قضوو َ  نسلوووهن  ن ٌّ  ش: ور ح مووَ ، وال يسلووُظ (2)، واليىلقووُظ، أي  ال ي خوو ن

 أورو   سٌظ ب  هة نسلوُه نسةنح  نسقي  .
 قول  : "امنا بذل  ل لُّ   وأيقالنَـّا أنَّ ل وًّ م  عند " .

 فءيل  نس الم عليه دن ش   نسلوه وىل ف، يف وةضىله. أو  نإلمي ن، ش:
 وقةسه ُكالًّ  أي ك  ك ةن حُمَ ب  ون عا  نسلوه، بقض ةه وق  و ود ن وه ووشيئًه وو ةياه.

 قول  : "وإن حممداً عبد   املصطفى  و بيُّ   اجملسىب  وكسول   الـم رتالضى" .
 .نإلصعة ُ  ونإلفًب   ونإل وض    وًق  ُب نئىل  ش:

 

، وووون  هبكرهوو ، فموون ن عوو  ساةءووه شوويئ ف ووون هووىنن فقوو  ن عوو  نألسةهيووة، وفىلوو  ووون اةءووه اوو نف ت 
 ، وحي   ور   يف و ةريو.ك اا هىنو صةًه و عةنو فمن نإل ف   أن يا ق  كةرو

أي ويموو  نشووىن نإلاءوو ن ووون أسووب ب نئاىلووة ونحليعووة، فإاووه ال يءووًعي  أن يوور  قضوو   نسلوووه وىلوو ف،  (1)
أينمــا ترو ــوا يــدكلرم املــون ولــو لنــسم   فقضوو ؤو وىلوو ف ونقوو  ال حم سووة، وواووه يةيوو  قةسووه وىلوو ف  

يقة نإلمي ن ح  يىللو  أن وو  أصو به مل   ادن نسىلب  ال يبلذ حق. وقةسه 78نساء       بروحل مكيدة
البوون عبوو ل  انعلوو   ن ن الةووإل سووة أ ن واب  ي وون سيوعئووه، وووو  أخعوولو مل ي وون سي وويبها. وقةسووه 

ووون  -عقيوو ا نسقضوو   ونسقوو  -بشووأ  مل يوور اب نسلوووه بووه مل يقوو  ون عليووها. وال شووو أن هووىنو نسىلقيوو ا 
رأ عليوووه وووون نألحووو نب، وكوووىنسو و ءوووبه َث  هووو  أفووو  و ءوووظ نئووور  نسرضووو  ونسةيووو  نس وووحيح ئووو  يعووو

 نسء ياة، ونسًةك  عل  نسلوه وح و، وع م ن ة  ون نئولةق أ ف ك ن.

 . قو ل نسشوةك اوأ يف نسًةءويور  41نسرعو    واللـ  يرم غ معقب حلرم قو ل وىلو ف    (2)
نسةورن   وىلاو و ال  نئىلقظ نسىني ي ر عل  نسشأ  فيبعلوه وحقيقًوه نسوىني يقةيوه لسور  ونإلبعو ل. قو ل

 ن  حل مووه، ونئىلقووظ نسووىني يًبوو  نسشووأ  فيءووً  كه، ونئوورن  ووون نآليووة  أاووه ال يًىلقووظ أحوو ك  نسلوووه 
سبح اه باق  وال وسيري. وأخر  نبن أع ح   عن نبون "يو   سويس أحو  يًىلقوظ ح موه فوري و كمو  

 هو.-يًىلقظ أه  نس اي  بىلضي  ح   بىلو فري و. ن
 وىل  كلمة ايىلقظا الي ح أن وم  عل  وىل  نسًلخري، ونسلوه وىل ف أعل .أقةل  خي  وق م يىلل  أن 
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 -لمال املخلوق   حقيق عبوييس  هلل تعاه وحد -
نعلووو  أن كمووو َل نئولوووةق يف وقيوووإل عبة يًوووه ت وىلووو ف، وكلمووو  ن" نَ  نسىلبوووُ  وقيقووو ف سلىلبة يوووة 

، (1)ن" نَ  كم سوُوه، وعلووا   فًووه، وووون وووةه  أن نئولووةق ووور  عوون نسىلبة يووة بةفووه  ووون نسةفووةو
وقــالوا اختــذ الــرمح  ن لووإل وأضوول ني ، قوو ل وىلوو ف   وأن ن ووروَ  عايوو  أكمووُ ، فيووة ووون أفيوو 

لسووو  نسىلبووو  يف أشووور   . وهبكووور ابيوووه 26نألابيووو     ولـــداً ســـبحا   بـــل عبـــاٌي مررمـــون 
وأ   ملــا قــا  عبــد  اللـــ  . 1نإلسورن    سبحان الذي أسر  بعبد نئق و  ، ق ل وىل ف  

. وبووىنسو نسووًحإل نسًقوو مي 10نسوواا    فــأوحى إ ه عبــد  مــا أوحــى. 19ناوون   يــدعو 
يووةم نسقي وووة دهب طلبووةن واوووه نسشة عوووة   علوو  نساوو ل يف نسوو اي  ونآلخوورا، وسووىنسو يقووةل نئءيوووح 

فح لوووا سووه ولووو نئروبوووُة  (2)انهبهبوووةن دنف حممووو  ، عبووٌ  ُ ةووور سووه وووو  وقووو م ووووون هبابوووه وووو  أتخووورا
 بً ميو  عبة يًوه ت وىل ف.
ْدق  اأ بيا  يليٌل ع- مص   -لى صدق   بوَّهت 

فووإن نسابووةا دمنوو  يوو عيي  أصوو ُق نس وو  قا، أو أكووىنب نس وو هببا، وال يلًووبس هووىنن  ووىنن دال 
علوو  أفيوو  ناوو هلا، بوو  قوورنةُن أحةنهلموو  وىلوورُب عايموو  ووىلوور ن   موو ، ونسًمييووز بووا نس وو  ق 

 ونس  هبب سه طرق كهريا، فيم   ون  عةى نسابةا، ف يف ب عةى نسابةاس!

 

نإلاء ن حمً   ضىليف ُفعر عل  نسواق ، ولسًو ق فيوة وةعوة  علو  نسىلبة يوة يءوىل   نةمو ف سيءو    (1)
ح فًوه واق ووه يف هووىنن نجملوو ل، فموون مل يىلبو  نسلوووه نسسووم نسوور"نق حبووإل، فيوة ال شووو يىلبوو  عبوو نف ضووىلية ف 

هله، فية ع بٌ  عل  ك  نألحةنل فمن مل ي ن عب نف ت فية عب  سسوريو، ووون مل يو عة ويرفوة حمً ف ف و
نسلووه فيوة يو عة  وريو، ووون مل يىللوإل قلبوه  فو  ف ونو و الف علو  نسلووه يىللوإل قلبوه بسوريو وون خلقوه، ووون ال 

، ووون مل يضوح يف يًح ك  دنف نسلوه يًح ك  دنف  وريو، ووون ال يعيو  نسلووه وحيبوه، يعو   وريو وون خلقوه
سبي  نسلوه سيضحأ يف سبي  نسع  ة ، ووون فور  وون نسىلبة يوة ت وىلو ف فيوة ونقو  يف عبو  ا  وريو ال 
حم سة. وشً ن شً ن با ون ي ةن عب نف ت نسةنح  نألح  نسةىل ل ئ  يري  نسىني بي و ك  نألور، ووون 

  هىنو نس لمة ون وىل .ي ةن عب نف سلع  ة  نسىني الميلو اةىل ف وال ضرنف ب   و  وىلم

 وًةإل عليه. (2)
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أح   ن ع  نسابوة َا وون نس وىننبا، دال وقو  ظيور عليوه وون نايو  ونس وىنبن ونسةاوة  وو  ون  
، ونس ووووىنب وءووووًلزم سلةاووووة ، كموووو  يف  ونسووووًحةنهبن نسشووووي طا عليووووه، دهب نس وووو ق وءووووًلزم سلوووو  ن

أاووه قوو ل  اعلووي   لس وو قن فووإن نس وو َق ييوو ي دنف نسوو  ن، ودن نسوو ن   نس ووحيحا عوون نساووي 
ال يوووزنل نسرفووو  ي ووو ق ويًحووورى نس ووو ق حووو  يُ ًوووظ عاووو  نسلووووه صووون  نيق ف، ييووو ي دنف نااوووة، و 

ود كووو  ونس وووىنب فوووإن نس وووىنَب ييووو ي دنف نسةاوووة ، ودن نسةاوووة  ييووو ي دنف نساووو  ، وال يوووزنُل 
نلفا.  نسرفُ  ي ىنب ويًحرى نس ىنب ح  يُ ًَظ عا  نسلوه كىن 

اٍو أصــيم هــل أ بــئر م علــى مــ  تنــزَّل  الكــياطني. توهلووىنن قوو ل وىلوو ف   نــزَّل  علــى لــل أفــَّ
م   لــــلا  واٍي  ـم الـــــاوون. أمل تــــر أاــــَّ ونال ال ــــمعال وألنــــرهم لــــاءبون. والكــــعرا   يسَّب ع مــــ  ي لقــــ 

م يقولون ما غ يفعلون   .226-221نسشىلرن    يميمون. وأاَّ
ف س ي  ن وهةه ، ودن ك اةن أحي  ف و ون بشأ  ون نسسيبي  ، وي ةن ص ق ف، فمىلي  ون 

 س ىنب ونسةاة  و  يبا أن نسىني و ون به سيس عن وَلو  وسيءةن  ابي  .ن
فمن عر  نسرسةَل وص قه ووف َ ُو ووع بقوة قةسوه سىلملوه، َعلونَ  علمو ف يقيايو ف أاوه سويس بشو عر  
وال كووو هن. ونسابوووةا وشوووًملة علووو  علوووةم وأعمووو ل ال بووو  أن يً وووف نسرسوووةُل  ووو ، وهوووأ أشووورُ  

ف يف يشًبه نس   ق فيي  لس و هببس! وكيوف ال يًميوز نس و  ق يف نسىللةمن وأشر  نألعم ل. 
 هبسو ون نس  هبب بةفةو ون نأل سةس! 

أاوه نس وو  ق نسبوو  ، قو ل هلوو  ئوو   وهلوىنن ئوو  ك اوا خ جيووة  ضووأ نسلووه عايوو  وىللوو  وون نساووي 
فوو  و نسووةحأ  ا د  قوو  خشوويا علوو  اةءووأا، فق سووا  كووال ونسلوووه ال وزيووو نسلوووُه أبوو نف، داووو 

 ُ  نسرح ، وو ُ ُق نحل يَث، وومُ  نسَ   ، ووَقرني نسضيَف، وو ءُظ نئىل وَم، ووىلُا عل  سًَ 
 .(1)اةنةظ نحلإل ن 

وكىنسو ق ل نساا شأُّ ئ  نسًو ه  عم  ُوُ  بوه، ونسوًقرأه  نسقورآن فقورؤوو عليوه  دن هوىنن 
 .(2)ونسىني ف   به وةس  سيورُ  ون وش  ا  ونح ا

 

 صحيح أخرفه نسبو  ي و ريو ون ح يث ع ةشة. (1)

 أخرفه نبن نسحإل يف نسءريا، وسا و حءن. (2)
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نسووىني كوو ن  (1)زوو   آو، فقوو ل  هووىنن هووة نساوو وةل ئوو  أخوو و نساووي وكووىنسو و قووة بوون اةفوو  
 .(2)أي  وةس 

ئ  كًظ دسيه كً لف يو عةو فيوه دنف نإلسوالم، طلوظ  وكىنسو هنَرْقُ  ولو نسروم، فإن نساي  
ون ك ن ها اب ون نسىلرب، وك ن أبة سوةي ن قو  قو م يف ط ةةوة وون قوري  يف هو  ا  دنف نسشو م، 

، فءوولل أل سووةي ن، وأووور نسبوو قا دن كووىنب أن ي ووىنبةو، ف وو  ون أحووةنل نساووي وسوولهَل  عوون 
بءو ة،  ووةنفقا سوه يف نإلخبو  ، وكوو ن خيو  سولهل   هو  كاووً  وًيمةاوه لس وىنب قبو  أن يقووةل 
ووو  قوو لس فقوو سةن  ال، ووو  فرباوو  عليووه كووىنلف. فقوو ل  قوو  علمووا أاووه مل ي وون سيوو ع نس ووىنب علوو  

نسلوه. ق ل  وسلسً   ه  يسو  س فقلوً   ال، وكوىنسو نسرسو  ال  نسا ل، مث يىنهظ في ىنب عل 
 .(3)وس ن ُ 

 -يـ ْعلالم  صدق الرسل م  وجوٍ  مسعدية-
وايوووووو   أفوووووو  أخووووو ون نألووووووو  زووووو  سوووووي ةن وووووون ناً ووووو  ه  وخوووووىنالن أوسئوووووو وبقووووو   نسىل قبوووووة 

، .وواي   و  أح ثه نسلوُه هل  ون ا رهن ، ودهالابن ع وه ، كسرق فرعةن، و رقن (4)هل   قوةم اوةا 
 وبقية أحةنهل  ...

 

 .نئرن  به ف ي   (1)

 أخرفه نسبو  ي، وهة فز  ون ح يث ع ةشة نسىني وق م. (2)

 أخرفه نسبو  ي. (3)

وق و ف و  ووراب شويئ ف ق ل  اق م فيا   سةل نسلوه  أخر  وءل  يف صحيحه ون ح يث حىنيةة أاه  (4)
 ي ةن يف وق وه هبسو دنف قي م نسء عة دال ح  ب به، حة ه ون حة ه، واءيه ون اءيها.

نسةاور وصوىل   أاوه ق ل اصول  باو   سوةل نسلووه  وأخر  وءل  أيض ف عون عمور بون ن عو ب 
 فوعباوو  حوو  حضوور  نسىل وور، مث نئاوو  فوعباوو  حوو  حضوور  نس يوور، فاووزل ف وول  مث صووىل  نئاوو 

اووزل ف وول  مث صووىل  نئاوو  فوعباووو  حوو   ربووا نسشوومس فوولخ   زووو  كوو ن وزوو  هووة كوو ةن فلعلماووو  
 أحة ا ا.

عون ظيوة  ن وةن  ، وعالوووًي  أن فويي   فوالف سوه عضو  سويس سوه هب نع، علوو   وقو  أخو  نساوي 
 .علأ بن أع ط سظ  عض و وه  حلمة نسه ي، عليه شىلرن  بيو، وق  وقإل هبسو يف عي 
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ووايو   أن ووون عوور  وو  فوو   بووه نسرسو  ووون نسشوورنة  ووة صوي  أحةنهلوو ، وبووا سوه أفوو  أعلوو  
  ُ ن لووإل، وأاووه ال حي وو  وهوو  هبسووو ووون كووىننب ف هوو ، وأاووه ال ي وو   دال عوون  نحوو  بوَوور   يَق وون

   يَة ن ري ونئاةىلة سلولإل.
 - تباكو وتعاهطعٌ    الر ا   إ راك  كسالة النيبا  -
َةهن، وىلو ف نسلووه عوون  دا و    سو سًه  طىلون يف نسورب وبو  اب ووىلو ف، واءوبًه دنف نس ُّلو  ونسءو 

 هبسو علةنف كبرينف، ب  َفحٌ  سلرب ن لس لية ودا  ٌ .
وبي ن هبسوو  أاوه دهبن كو ن حمموٌ  عاو ه  سويس باوي صو  ق، بو  ولونٌو ظو مل، فقو  ،يو ل سوه أن 

ر نع يةًوووووري علووووو  نسلوووووه،  ويًقوووووةل عليوووووه، ويءًمووووور حًووووو  حُيلوووو  وحيووووورم، ويَةووووورَض نسةووووورنةو، ويُشووووَ
نسشرنة ، وياءخ نئل ، ويضرب نسرق ب، ويقً  أوب ع نسرس  وهو  أهو  نحلوإل، ويءوي اءو  ه ، 
ويسا  أوةنهل  و   ه ، وياءظ هبسو كله دنف أور نسلوه سه بوه، وحمبًوه سوه، ونسوربُّ وىلو ف يشو ه و 

  نحلوإل، وهوة وءوًمر يف نإلفورتن  عليوه ثوالاف وعشورين سواة، وهوة وو  هبسوو كلوه وهة يةىلو   هو
ي ي و ويا رو، ويىللأ أورو، ومي ون سوه وون أسوب ب نسا ور ن   فوة عون عو  ا نسبشور، وأبلوذ وون 
هبسووو أاووه جييووظ  عةنوووه، ويُيلووو أعوو ن و، ويرفوو  سووه هبكوورو، هووىنن وهووة عاوو ه  يف   يووة نس ووىنب 

 ونالفرتن  ونس ل .
  أن يقةسةن  ال ص ا  سلىل مَل، وال و ب نر، وسة كو ن سوه وو بٌر قو ير ح وي ، ألخوىن علو  فيلَزُوي

ي يووه، وسق بلووه أع وو  وق بلووة، وفىللووه ا وو الف سل وو حلا، دهب ال يليووإل لئلووةاب  وورُي هبسووو، ف يووف 
 زلو نئلةاب وأح   نحل كماس

 

قو ل  اهلوو كءورى مث الي وةن كءورى بىلو و، وقي ور  ويف صحيح وءل  عن أع هريرا أن نساوي 
سووييل ن مث ال ي ووةن قي وور بىلوو و، وسًقءوومن  كاة" وو  يف سووبي  نسلوووها. وقوو  وقووإل هبسووو بةضوو  نسلوووه 

 وور يف هووىنن نئةضوو ، مث وققووا هووأ أكهوور ووون أن و وىلوو ف وواوو ه. ونألخبوو   نسوو  أخوو   وو  نساووي 
وون أ ن  أن يءًزي  فىلليه زرنفىلة أبةنب نسةوم ونئالحو  وأشورنط نسءو عة وون كًوظ نسءوان، فءويا  

 و  وقرُّ به نسىلا، ويي أ سه لل ك  وراتب أو وًش و، عل  ابيا  أفض  نس الا ونسءالم.
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ا   اللــــ   يفـــ قوو ل وىلوو ف   ذ غً فـــإن يكـــال  س ْم علـــى قلبـــ أ  يقولـــون افـــ   علـــى اللــــ  لـــال
ْدك   إْء قــالوا مــا أ ــزل اللـــ  علــى بكــٍر مــ  . وقوو ل  24نسشووة ى   ومــا قــالدالكوا اللـــ ال حــق قــال

شـــي 
. فووولخ  سووبح اه أن ووون اةووو  عاووه نإل سوو ل ونس وووالم، مل يقوو  و حوووإل 91نألاىلوو م   (1)
 ق  و.

 -الفرق بني النيب والرسول-
ابوولو نسلوووه خبوو  نسءووم   وأن يبلووذ  ووريو،  هبكوورون فروقوو ف بووا نساووي ونسرسووةل، وأحءوواي   أن ووون

فيوة اووي  سووةل، ودن مل أيوورو أن يبلووذ  ووريَو، فيووة اوي وسوويس برسووةل، ف و   سووةل اووي، وسوويس  
 .(2)ك  اي  سةالف 

 قول  : "وأ   فاوال  اأ بيا  " .
  اَوهَلونأ . وقو ل  40نألحوزنب   ولر  كسولال اللـ   وفاوال النبييـ ق ل وىل ف     ش:
وَن باي اه ووُرناَب واه وةضو  سَبناَووة ، فعو   بوه نسا و   يًىلابوةن وون   ووه  نألابي   كمه  َق ر  ُأْحءن

 

حلءوو  وصوة وه نسىلليوو ، ونسو  ووون قلوا  فيو  مل يقوو  ون نسلووه حووإل قو  و ألفوو  مل يىلرفوةن نسلوووه  مس ةوه ن (1)
سةن"ويو  أن ال يبو  اب نسلووُه نس و ملَ علو  ظلموه، أو ي يورو علو  أع نةوه وهوة وو  هبسوو ي وىنب علو  نسلووه 

وو  وو  آاتو نسلووه وون نآل    يف ن ع ةه نسابوةا و وري هبسوو، سوىنسو فيو  عاو و  ي وىنبةن بابوةا نساوي 
  نسلوه نحلء  وصوة وه نسىلليو  نسو  وون سةن"ويو  أن نسب هرن ، ي ةاةن يف حقيقة أوره  ق  فح ون أمس 

 ال وب  اب دال نحلإل وأه  نحلإل.

و  يُةحوو  دسيووه، ويبلوذ   (2) وةل  أن نساوي  ورسوَ ق  وق م أن بىلو أه  نسىلل  يرون نسة  ق با نساوي ونسر سوُ
قبلـ  مـ  كسـول  وما أكسـلنا مـ نئ واا نسىنين آواةن به ولسرس  ون قبله، ونسً سةن بقةسه وىل ف  

ةل فيوووة نئرسووو  دنف نئووو واا بوووه ونس ووو فرين، ونئ ووو قا وغ  ـــيب . فووو ل  أن نساوووي ورسووو ، أوووو  نسر سوووُ
ونئ وىنبا سيوبلسي  أوور نسلووه، ف سرسوةل وون هوىنن نا اووظ أعو  وأ و  وون نساوي، وقو ل نسشويخ  صوور يف 

ةل ووون بىلوو ث بشوورع ف يوو ، ونساووي ووون بىلووث وىلليقووه علوو  نسىلقيوو ا نسعح ويووة  وسىلوو  نألقوورب أن نسر سووُ
سًقرير شرع ون قبله، وهة لسعب  ولوة  بًبليسه، دهب ون نئىللةم أن نسىللم   ولوة ون بىنسو، فيو  أوف  

 هو. ونسلوه وىل ف أعل .-كم  ال وة  ن
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وَ ْ ُ  وةضو  ولوو نسلباوة،  حءن با ةه، دال وةضو  ولوو نسلباوة، ال يىليبوةن سوةنه  ف اوا أ  سوَ
ًنَ  ع نسرسوو ا ً  ع نسبايوو ن، وخووُ ، وأ  نئوو حأ . وقوو ل  ادن ق أمسوو  ف  أ  حممووٌ ، وأ  أمحوو (1)خووُ

، وأ  نسىل قوووظ، ونسىل قوووظ  ُر نساووو ل علووو  قووو وأ  ُر، نسوووىني حُيشوووَ ميحوووة نسلووووه ع نس ةوووَر، ون  نحل شووون
وقو ل  اوداوه سوي ةن وون أوو  كوىننبةن ثالثوةن، كليو  يوزع  أاوه اوي،   (2)نسىني سيس بىلو و اويا

، (3)وأ  خوو   نسابيووا، وال اووي بىلوو يا لا علوو  نألابيوو   بءووا  َ  . وقوو ل ا ُفضوو ن وأُععيووا فةنووون
لوْوُا  نس ل ، وُا رُ  لسرعظ، وُأحلا ق نسسا ةوو ، وُفىللووا ق نأل ض طيووة نف ووءووا نف، وأُ سن

 .(5)ا(4)دنف ن لوإل ك فوةف، وُخًو  بوأ نسابيا
 قول  : "وإما   اأتقيا " .

سقةسوه وىلو ف   دمن  بىلث سإلقً ن  به، نإلو م نسىني يُو وَو ُّ به، أي  يقً ون به، ونساي   ش:
 قل إن لنسم حبون اللـ  فاتبعوين يببرم اللـ

.وُك ُّ ون نوبىله ونقً ى  31آل عمرنن   (6)
 به فية ون نألوقي  .

 

 صحيح، أخرف و نسشيو ن عن أع هريرا هةو. (1)

 وًةإل عليه. (2)

 أخرفه وءل ، وأبة  نو ، وأمح . (3)

خو   نألابيو   ونئرسولا، ودال سلوزم نألووة  ن اىل  نسلوه وىل ف وفضله عليا  أن فىلو  ابياو  حممو نف و  (4)
نسًبووا ووون كوو  ووون يوو عأ نسابووةا ووون بىلوو و أهووة صوو  ق أم كوو هبب، وهووىنن أووور ال شةوو  وشووقًه علوو  

 نسىلب  .

 أخرفه وءل  و ريو. (5)

. اقيوو   نس وو هر ونسبوو طن هلوو ي نساووي ونالونآليووة فييوو  أن ووون عالووو   نحلووظ وشووروطه نالوبوو ع  (6)
فىلل  ق   نالوب ع ونالاقي   ي ةن نحلظ يف نسبو طن ونسىل وس أيضو ف، ف و ٌّ وايمو  ال"م سوخور، ودهبن 
ناًةو  وعلوإل نالوبو ع فيوة  سيو  علو  ناًةوو   وعلوإل نحلوظ يف نسقلوظ، وال ياًةوأ نحلوظ دال وون كوو فر 

مث هوة يًا وظ  ن يزع  نحلظ ت وسرسةسه وا فإل وبسوك ألن نحلظ شرط س حة نإلمي ن. أو  و
ه يه وطريقه، وال يىلم  بشأ  خي  أور به، فية "ع  ك هبب ال برهو ن سوه، ونآليوة وشوي  علو  كىنبوه 

 واة قه.
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 قول  : "وسـيا د  الـم رسلني".

 

(  هىنو نآلية ح كمة عل  ك  ون ن عو  حمبوة نسلووه وسويس هوة 1/366ق ل نبن كهري يف نسًةءري )
 اةس نألور ح  يًب  نسشرع ن م ي ونسو ين نسابوةي عل  نسعريقة ن م ية فإاه ك هبب يف  عةنو يف

 هو.-يف مجي  أقةنسه وأفىل سه ن
ودن كاووا وىلاووظ فًىلاووظ ووون قووةم  وىلشووىل  نإل فوو   يف قلووة   ووربوو   يةرتضووةن ثبووة  نإلميوو ن 
ثا  نحلميو ي، قو ل   ونحلظ يف نسقلظ و  ناًة   وعلإل نسىلم  نس و هر، ويف هو ال  يقوةل حابو   حو  

ن أقوور  لس ووالا ونسزكوو ا ونس ووةم ونحلووحمل ومل يةىلوو  ووون هبسووو شوويئ ف حوو  ُأخوو   أن   سوو ف يقةسووةن  وووَ
هــذا الرفــر ميووة ، وي وولأ وءووً بر نسقبلووة حوو  ميووة ، فيووة ووو ون ووو  مل ي وون ف حوو نف!! قلووا  

ةسه وعلموو   نئءوولما، قوو ل نسلوووه وىلوو ف  الصــراح ومــا أ مــروا إغ ، وخووال  كًوو ب نسلوووه وسوواة  سووُ
 .   ُملصني ل  الدي ليعبدوا اللـ

ن قوو ل هووىنن  فقــد لفــر غللـــ  وكيَّ علــى وقوو ل حابوو   مسىلووا أل عبوو  نسلوووه أمحوو  بوون حابوو  يقووةل  وووَ
 (.7/209هو. عن نسةً وى البن ويمية  )-وعل  نسر ُسةل و  ف   به عن نسلوه ن أمر 

ول وأطعنــا   ويقولــون امنــا غللـــ  وغلرســ(  قوو ل وىلو ف  7/142قو ل نبوون ويميوة يف نسةًوو وى )
، فاة  نإلمي ن عمن ووةف عون نسىلمو ، فةوأ يسوه فريق منمم م  بعد ءل  وما أولئ  غمل منني

نسقرآن ونسءاة ون اةأ نإلمي ن عمن مل أي ن لسىلم  وةنض  كهريا كمو  اةو  فييو  نإلميو ن عون نئاو فإل 
 هو.-ن

نب أن يُقو ل  افيوة نسًقوأا بو الف وقةسُه  اوك  ون نوبىلوه ونقًو ى بوه فيوة وون نألوقيو  ا، قلوا  ونس وة 
اووووون نألوقيوووو  ا نسوووو  وةيوووو  نسًبىلوووويو، ألن نسًقووووةى حم ووووة ا يف نإلوبوووو ع ونالقًوووو ن  ويف أهوووو  نالوبوووو ع 

، ووووون وووور  عووون نالوبووو ع ، كلمووو  كمووو  وقوووةنو ت ونالقًووو ن ، ونئووور  كلمووو  كمووو  نقًووو نؤو لساوووي 
واوه يىللو  فءو   قوةل وون يىلًو  نجملو اا ونئي بيو  ونالقً ن  ال ي ةن و وا ف فضالف عن أن ي ةن وقي ف، و 

نس نشووورا يف نألسوووةنق نسوووىنين وىللوووة ثيووو    نساا سووو   ونألوسووو ا أفووو  أوقيووو   ووووون أوسيووو   نسلووووه وىلووو ف 
 نئقربا!! ك   كلمة شر  ون أفةنهي  دن يقةسةن دال كىنل.
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  اأ  سيُ  وَس ن آ م يةم نسقي وة، وأوُل ون ياشإل  عاه نسقوُ ، وأوُل شو ف  وأول ق ل    ش:
ا . وقو ل  اأ  سوي  وسو  آ م (2) ح يث نسشوة عة  اأ  سويُ  نساو لن يوةم نسقي ووةا. ويف(1)ُوَشوة   

 .(3)وال فوَرا
السوفيق بني هذ  اأحايي  واأحايي  الي تنمى ع  السفضيل بني  -

 -اأ بيا 
  االوةضولة  علو  وةسو ، فوإن نساو َل ُي وىَلُقةن يوةَم فإن قي   يُشو نُ  علو  هوىنن قةسوه 

َل ون يةيإل، فلف  وةسَ  لطنش ف بء قن نسىلرش، فوال أ  ي هو  أفو َق قبلوأ، نسقي وة، فلكةن أو  
لةن بوَا نألابيو  ا (4)أو ك ن خين نسًه  نسلوه سا . ف يوف جُيموُ  بوا هوىنن وبوا (5)وقةسُه  االوةضو ن

 قةسه  اأ  سيُ  وَس ن آ م وال فورا.
 

 صحيح أخرفه وءل  و ريو.( 1)

 وًةإل عليه. ( 2)

 وىني، ونبن و فه وأمح .صحيح أخرفه نسرت  ( 3)

 وًةإل عليه. وقةسه  اخين نسًه  نسلوها أي خين نسًها و نسلوه ون نس ىلإل. (4)

وًةإل عليه. وك م نحل يث  عن عب  نسرمحن نألعر  ق ل  بيام  يية ي يىلرض سلىلة سوه أُععوأ  و    (5)
ن علوووو  نسبشوووور، فءوووومىله  فوووو  ووووو شوووويئ ف كرهووووه أو مل يرضووووه، قوووو ل  ال ونسووووىني نصووووعة  وةسوووو  
بوا  علو  نسبشور، و سوةل نسلووه  نألا   ، فلع  وفيه، ق ل  وقةل  ونسوىني نصوعة  وةسو  

، فقوو ل    أل نسق سو  دن ق هبوووة وعيوو نف، وقوو ل  أظيور ! قوو ل  فووىنهظ نسييوة ي دنف  سووةل نسلوووه 
  امل سعما وفيه سا ق ل  ق ل   سةل نسلوه نسوىني نصوعة  فالن سع  وفيأ، فق ل  سةل نسلوه 

حوو  عوور  نسسضووظ يف  علوو  نسبشوور وأاووا بووا أظيوور ، قوو ل  فسضووظ  سووةل نسلوووه  سوو  وة 
وفيه، مث ق ل  اال وةضلةن بوا أابيو   نسلووه، فإاوه يواةخ يف نس وة  في وىلإل وون يف نسءوم ون  ووون يف 
نأل ض، دال ووون شوو   نسلوووه، قوو ل  مث يوواةخ فيووه ُأخوورى فوولكةن أول ووون بىلووث، أو يف أول ووون بىلووث، 

آخوىن لسىلورش، فوال أ  ي أحةسوظ ب وىلقًه يوةم نسعوة ، أو بىلوث قبلوأ، وال أقوةل    فإهبن وةسو 
ون دن  أح نف أفض  وون يوةاس بون وو   . ووون حو يث أع سوىلي  ن و  ي ورفةعو ف بلةول  اال شوري 

 با نألابي  ا.
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سووىني نصووعة  وةسوو  فوو اةنب  أن هووىنن كوو ن سووه سووبٌظ، فإاووه كوو ن قوو  قوو ل ييووة ي  ال ون
بوووا أظيوور   فاووو   نسييوووة يُّ  علوو  نسبشووور، فلعمووه وءووولٌ  وقووو ل  أوقووةُل هوووىنن و سووةُل نسلووووه 

هىنن، ألن نسًةضي  دهبن ك ن عل  وفه نحلمي ة  ف شً   ون نئءل  نسىني سعمه، فق ل نساي 
ن ، فووإن نسلوووه حوورم نسةووور، كموو  يف صووحيح وءوول  عوو(1)ونسىل ووبية وهووةى نسوواةس، كوو ن وووىنوةو ف 

ىلةن، حوو  ال يَةوووَر أحووٌ  علوو  أحوو  ، وال يبسووأ أحووٌ   نساووي  أاووه قوو ل  اأُوحووأ دنق أن وةنضووَ
َ  أن نئوووىنوةم دمنووو  هوووة نسًةضوووي  علووو  وفوووه نسةوووور، أو علووو  وفوووه نإلاًقووو ص  علووو  أحووو  ا. فىُللووون

لةن با نألابي  ا.، وعل  هىنن حُيم  أيض ف قةسه (2)لئةضةل    االوةض ن
  االوةضوولة  علوو  وةسوو ا، وقةسووَه  ب  آخوور، وهووة أن قةسووَه وقوو  أفوو ب بىلضووي  جبووةن

اوال وُةضلةن با نألابي  ا، فأ عن نسًةضي  ن  ص  أي  ال يةض  بىلو نسرس  علو  بىلوو 
 .(3)بىلياه، خبال  قةسه اأ  سيُ  وس  آ م وال فورا، فإاه وةضي  ع م، فال مُيَاُ  واه

 

إل يءوووووًبىل  أن ي وووووةن نس ح بوووووأ سعووووو  نسييوووووة ي عووووون ع بيوووووة وهوووووةى نساةوووووس، بووووو  نسوووووىني يليووووووو (1)
أاه سع  نسيية ي ئ   أى يف وقةسًه ون ناًق ص سقو   ابياو   -وهة نسىني يةي  ون نسا -لس ح ع  

 ونسسضظ سلىنو  عن حرو   نساي ،  حوإلٌّ وونفوظ علو  كو  وءول ، وال ي وح أن يىلًو  هبسوو
ون قبي  نسىل بية وهةى نساةس، فق  ف   يف نسءان أن  فالف أعمو  قًو  أم أوال و بءوبظ ايليو  وون 

، ئوون  قو  أهوو    ويو . كوىنسو قًو  خ سوو  نبون نسةسيو   وشوًمي  سووه، وأن نساوي  او ب نساوي ف
  اهىنن نسرف  أو عا  ص حب  ا ون  ون أن يضيف دسيه اءبة نسابةو، ئ  ك ن يقةل وشرينف سلاي  

. مث سة ك ن فىل  نس ح ع فيه ع وبية وهوةى سلواةس سبوا  أى يف وقةسًه ون ناًق ص سق   نساي 
ال جيووة" نإلفورتنض فيووه أاووه يءو ا علوو  وا وور يوورنو أو  هبسووو وسايو و عاووه، ألن نساووي  ه نساووي سو

 ك ن جملر  نئة ضلة با نألابي    عي ف ، ونسلوه وىل ف أعل .  يءمىله، فىلل  أن  ضظ نساي 

سوووىنن دن كووور  دفووورن  نئة ضووولة بوووا نألابيووو    عيووو ف ، سوووة  حي ووو  نسشوووىلة  لاًقووو ص نئةضوووةل،  (2)
 ف سءالوة يف نفًا   .

سىل  هىنن نسورأي هوة نألقورب سل وةنب، ئةنفقًوه سلءواة، ف سءواة قو  فو    لسًةضوي  نسىلو م، وفوا   (3)
، ووون  ون ، وااًيووأ عموو  فوو  عاووه عوون نسًةضووي  ن وو ص نئىلووا. وهوون اوووهبا ووو  أثبًووه نساووي 

 "  ا أو اق  ن.
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 قول  : "وحبيب  ك ا  العاملني" .
أاه ق ل  ا دن  نسلووه  ، كم  صوح عاه (1)أعل  ورنوظ ن بة، وهأ ن ُول وة ه  ثبا س  ش:

. وقو ل  اوسوة كاوُا وًووىننف وون أهوو  نأل ض خلويالف، (2)نشىن  خليالف كم  نشىن دبرنهي  خليالفا
َبُ   خليُ  نسرمحننا  .(3)الشىنُ  أل ب ر  خليالف، وس ن ص حن

نا حممٍد صلوان اللـ  عليمما  أما احملبة  فمي عامٌَّة  اخلـ لَـّة فاصٌة  براهيم و بي-
 -جلميع امل منني

فإن اللـ  . 134آل عمرنن     واللـ  يب احمل نني، ق ل وىل ف  ن ب وُة ثبًا سسرينو  
. 222نسبقورا   إن اللـ  يــب الســوابني ويــب املسطمــري . 76آل عمرنن    يب املسقني

 .(4)برنهي ، ون بَة زحم  ، ب  ن لة خ صٌة  م ، ون بة ع وةفبع  قةل ون خ  ن ُلة إب

 

 نسشأ ، سىنن فءره  نسش  ا  ف   ن بة نس  شللا   ن ُل ة  هأ ون نئو سلة،  خةل نسشأ  يف (1)
. وهأ أعل    فة ون ن بة، سوىنن كو ن يةضو  أن يقوةل  وا ن ظ ن وقلبه. ون لة هأ نسه بًة سلاي 

 اوخلي   ب نسىل ئاا ب الف ون قةسه اوحبيظ  ب نسىل ئاا ونسلوه وىل ف أعل .

قبووو  أن ميوووة  خبموووس وهوووة  ل  مسىلوووا نساوووي أخرفووه وءووول ، وكووو م نحلووو يث  عووون فاووو ب قوو  (2)
يقةل  د  أبرأ دنف نسلوه أن ي ةن ق وا   خلي ، فإن نسلوه وىلو ف قو  نشوىن  خلويالف كمو  نشوىن دبورنهي  
خلوويالف، وسووة كاووا وًوووىننف ووون أووو  خلوويالف، الشووىن  أل ب وور خلوويالف، أال ودن ووون كوو ن قووبل   كوو اةن 

  ف ، أال فال وًوىنون نسقبة  وء ف  د  أف ك  عن هبسوا.يًوىنون قبة  أابي ةي  وص حليي  وء

 أخرفه وءل  و ريو. (3)

ئون  واوه وون نس وح بة خيًاىلوة لسوا  أوو  خلوة نس وح بة و وريه  وون نئءولما  ن لة ون نساي   (4)
 ري خيًاىلة وجية" دطالقي ، سىنن كو ن بىلوو نس وح بة دهبن أ ن  أحو ه  أن حيو ب عون نساوي  سلاي  
ا ة. وكوىنسو قةسوه ، ق ل   انئور  علو    ق ل خليلأ أو ح ثم خليلأ، ووه  هىنن كهوري يف نسءوُّ

فوو ل أن ن لووة ووون   يوون خليلووه، فليا وور أحوو ك  ووون و سوو ا. وأي خليوو  أفضوو   ياوو ف ووون ابياوو  
نألعلوووو  دنف نأل ىن  ووووري ون  ا لسووووًها   خلووووة نسلوووووه وىلوووو ف  موووو  ودبوووورنهي  علييموووو  أفضوووو  نس ووووالا 

م، سة و  نسا ، بيام  ن لة ون نأل ىن دنف نألعل  فيأ ف ةزا، بو  ونفبوة ونسلووه وىلو ف أعلو . ونسءال
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 -غيصأ أن ي وصف العبد غلع كق    حمبس  لرب  -
ُف بوووه نسوووربُّ  إُل  هوووة نحلوووظُّ نسووووُمةرنط نسوووىني ووووُ   علووو  صووو حبه واوووه، وس ووون ال يُةصوووَ نسىلشووون

، وقيوو   وووري (1)نسًةقيووف وىلوو ف، وال نسىلبووُ  يف حمبووة  بوووه، ونخًُلوونَف يف سووبظ نئاوو ، فقيووو   عوو مُ 
 هبسو، وسىل   نوًا َع نطالقه أن نسىلشإَل حمبٌة و  شيةا .

 
 ".(1)قول  : "وللُّ يعو  النبوَّة  بعدال   فـي  وهو 

 

، وال بوا دن ن لوة الهوة" واو  سلاوي  -كم  مسىلا ورا ون ونعل يشرا نسعح ويوة!!-وال يق ل  
يوو  نئو واا بىلضووي  سووبىلو، ألن هووىنن يءووًلزم أن ال يبقوو  شوأ  ووون نحلووظ ت وىلوو ف ألن ن لووة واً

 نحلظ وهب ووه، وعل  هىنو نسشبية ار  ون وفيا 
اأفـو  ، وفة  نسا ةص نسشرعية نس نسة عل  ثبة  هىنن نساةع ون ن لة، كقةسه وىل ف  أوهلما

   افوليا ر أح كو  ووووون و س ا.، وسقوةسوه يومئٍذ بعضمم لبعضمم عدو إغ املسقني
 ا يف نسلووه وت وسويس سوىنن  ن ليو  ودال س  اوا ، أن هوىنو ن لوة يف حقيقًيو  هوأ وىلقوة أما الناين

ىن خلووويالف سوووة وسوووري ح سوووه وووون نالسوووًق وة  شووورك ف ونسىليووو هب لسلووووه، ونسووو سي  علووو  هبسوووو أن ن بوووةب نئًووووَ
ونسًقةى دنف نسةاة  ونس ةر سءورع ن وو  واقلوظ هوىنو ن لوة دنف عو نوا وبسضو   وون نسعور  نآلخور، 

ط عًوه وسويس سوىنن  ن بوةب، حيوث ال حيوظ سىننووه دال نسلووه ف ل أن هىنن نحلظ هة وون حمبوة نسلووه و 
 .وو  سةنو حيظ سه وألفله 

يف خعووظ -وووون نإلطالقوو   ن  طئووة نسوو  يابسووأ نسًحووىنير وايوو ، دطووالق بىلووو نسةعوو ظ نئًحمءووا 
!!( وي وووةن يف نحلضوووة  نس ووو فر ونسة سوووإل سيءوووًهريون محووو ل نحلضوووة   )  أحبووو ب حممووو   -نامىلوووة

 ي لأ دال  نامىلة، وون يىلًق  عق ةو  نس ةور ونسضوالل ك سىللم ايوة و ريهو ، ونسشو ه   ونئ ون، وون ال
وأوسيو  و هو   ، وقو  ثبوا أن أحبو ب حممو  كيف يعلإل عل  هو ال  كليو  أفو  أحبو ب حممو  

 نئ واةن نئًقةن فقل ويم  ك اةن وأين ك اةن.

 نالطالق أو نئ علح. أي  سىل م و و  نسا  ون نس ً ب ونسءاة عل  وشروعية هىنن (1)
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ئوو  ثبووا أاووه خوو ُ  نسابيووا، ُعلوونَ  أن ووون ن عوو  بىلوو و نسابووةا، فيووة كوو هبب، ونسسووأُّ  ضوو   ش:
 لو نس عةا بءبظ هةى نساةس.نسرش  ، ونهلةى  عب  ا عن شيةا نساةس، أي  أن و

ة الــوك   غحلــقا  واهلــد   وغلنــوك   قولــ  : "وهــو املبعــوث  إ ه عامــة اجلــ  ا  ولافــَّ
 والضيا " .

 

قلووا  ح وو  نسسووأ ونهلووةى ال يءووًة   واووه نحل وو  نس ووحيح نسووىني يءًحقوووه و عوووأ نسابوووةا بىلووو   (1)
وهة نس ةر ونسزا قة، ألن سيس ك   أ وهةى يىلً  كةرنف، بيام  ك  كةر هة  أ وهوةى،   نساي  

  أعل .سىنن ف ألصح أن يق ل  اوك   عةى نسابةا بىل و ف ةر و"ا قةا ونسلوه وىل ف
أوًوووه ا وووح ف هلووو  وووووىنيرنف يف  قووو ل نسشووويخ  صووور يف وىلليقوووه علووو  نسعح ويوووة  قووو  أخووو  نساوووي 

أح  يث كهريا أاه سي ةن بىل و  ف سةن كهريون، وق ل يف بىلضي   اكلي  يزع  أاه اي، وأ  خ   
نسوىني ن عو   نسابيا ال اوي بىلو يا  ونو وءول . ووون هو ال  نسو ف سا )ووري"ن  والم أمحو  نسقو    (

نسابةا، وسه أوب ع واًشرون يف نهلا  وأئ اي  ودا لرتن وأوريك ، هل  فييو  وءو ف  يضولةن  و  نئءولما، 
وك ن واي  يف سوة ية أفورن ، نسًلصو  نسلووه شولفًي  وقعو   نبوره ، وهلو  عق ةو  كهوريا  وري نعًقو  ه  

 يث نس وحيح عاوه  اي وةن يف نحلو . وه  بال شو خين عا ه   سوةل نسلووه بق   نسابةا بىل و 
يف آخر نسزو ن  ف سةن كىننبةن أيوةا   ون نألح  يث ز  مل وءومىلةن أاوً  وآلؤكو  فوإ ك  ود هو ، 

 ال يضلةا   وال يةًاةا  ا  ونو وءل .
ودن وووون أبووور" عالوووو ،  أفووو  حوووا يبووو أون لسًحووو ب عووون  عوووة،  دمنووو  يبًووو ةةن قبووو  كووو  شوووأ  

ونسءوالم، فووإهبن ك اوةن وون هبسوو بوزعمي  ناًقلوةن دنف ورحلوة اايووة إبثبو   ووة  عيءو  عليوه نس والا 
وهوووأ هبكووور نألح  يوووث نسوووةن  ا باوووزول عيءووو  عليوووه نس وووالا ونسءوووالم ويً ووو هرون لإلميووو ن  ووو ، مث 
سوورع ن ووو  يًلوسةفوو ، ووو   نم أفوو  أثبًووةن بووزعمي  وةوووه،  ن نئق ووة  اووزول وهيوو  عيءوو ! وأاووه هووة 

ون وه  هىنن نسًلوي  نسشأ  نس هري ونس هري فو نف، خيو  فىللاو  اقعو   فو    الم أمح  نسق    ! وهل 
 ط ةةة ون نسب طاية نئلح ا.

ووووون ضوووالال  نسق   ايووووة دا ووو  ه  سلاوووون كولوووإل  ووووري نإلاوووس، ويًوووولوسةن كووو  نآل   ونألح  يووووث 
وواي  حو   نئ رحة بةفة ه  ووب ياًي  سإلاس يف ن لوإل زو  يىلوة  دنف أفو  نإلاوس أاةءوي  أو ط ةةوة

 هو.-دبليس اةءه يقةسةن داه داءأ شرير!! ن
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اقومالنـــا أووو  كةاووه وبىلووةاف دنف ع وووة ناووون ن، فقوو  قوو ل وىلوو ف ح  يوووة عوون قووةل ناوون   ش:
أاه أ س  دسويي  أيضو ف،  . وكىنن سة ا نان و ل عل 31سة ا نألحق     أجيبوا ياعي اللـ 

م ك ســٌل مــنرموقوو ل وىلوو ف   . ونسرسوو  ووون 130نألاىلوو م   امعكــر اجلــ  واإل ــس أمل يت رــ 
َلف ون لوف. وقوو ل نبوون  نإلاوس فقوول، وسوويس وون ناوون  سووةل، كوىنن قوو ل ك هوو  و وريُو ووون نسءوو 

إي مسعنــا  عب ل  نسرسُ  ون بم آ م، وون نان اوىُنٌ ، وظو هر قةسوه وىلو ف ح  يوة عون ناون  
 . ي ل عل  أن وةس  ورَسٌ  دسيي  أيض ف.30نألحق     لساغً أ  ز لال م  بعد موسى

ًة للنــا  بكـــرياً وأووو  كةاووه وبىلووةاف دنف ك فووة نسووة ى، فقوو  قوو ل وىلوو ف   ومـــا أكســلناو إغ لافـــَّ
ــيرم نيعــاً . 28سووبل   و ــذيراً  ـــ  إل . 158نألعوورن    قــل اأيمــا النــا  إين كســول  الل
 ًتباكو الذي  زل الفرقان على عبد  ليرون للعاملني  ذيرا   1نسةرق ن . 

ُث دنف قةووووه خ صوووةف، وبىلهوووا دنف نساووو ل ك فوووةفاوقووو ل    . وقووو ل (1)  اكووو ن نساوووي يُبىلوووَ
.  (2)االيءووم  ع  فووٌ  ووون هووىنو نألوووة، ييووة يٌّ وال ا وورن ٌّ، مث ال يوو ون ع دال  خوو  نساوو  ا

 .(3)نسا ل ك فة وىللةم ون  ين نإلسالم لسضرو اوبىلةاف دنف  وكةاه 
  وقول  : "غحلق واهلد   وغلنوك والضيا " .

 

 وًةإل عليه. (1)

وب عةوووه علوو  نسةفووه نس ووحيح، وال  أخرفووه وءوول . قلووا  ونئوورن  لحلوو يث أن َيءووم  لساووي  (2)
يشرتط يف نئءمن ن أن ي ةن ع ئ ف كًي نف ع  ف ف كمو  يقوةل نسوبىلو، بو  أي وسويلة واقو  هوىنو نئىللةووة 

ةم  ووو  نحلاووة علووو  نسءووو و  نئوووو سف، ألن نحلاووة يف حقيقًيووو  و مووون يف نئىللةووووة بةفووه صوووحيح وقووو
 نسشرعية نس حيحة نس  و ف  ناي  وسيءا يف نسةسيلة، فًابه سىنسو.

قو  أُ سو  سلىلورب  خي  وق م يىلل  بعوالن قوةل بىلوو نسا و  ى، ونسقوةويا نسىلورب، وون أن نساوي   (3)
 ر  ون أفةنهي  دن يقةسةن دال كىنل.فقل وأن  عةوه خ صة   !! ك   كلمة ش

ورسووالف دنف ك فووة نساوو ل، فيووىنن يءووًلزم ووون مجيوو  نساوو ل علوو  نخووًال  أسووةنف  وأفا سووي   وكةاووه 
أن ياةرون سًىلل  نس ين وو  جيظ عليي  هة     و ياي ، وال يىلىن  أح  واي  عل  نسًق وري -وسس ،   

 و  وةفر نالسًع عة س يه عل  وىلرفة نحلإل.
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ون نس ين ونسشرع، نئ ي   لس نها نسب هرا، ون نسقرآن وسو ةر  هىنو أوص   و  ف   به 
 نأل سة.

ول  وحيـاً  قول  : "وإنَّ القران لو   اللـ    من  بدا بو ليفيٍَّة قوغً  وأ زلال   علـى ك  سـ 
وصــدَّق  امل منــون علــى ءلــ  حقــاً  وأيقنــوا أ ــ  لــو   اللـــ  تعــاه غحلقيقــة  لــيس 
مبخلوٍق لرو   الريا ة   فم  مسع  فزعم أ   لو  البكر فقد لفر  وقد ءالمـَّ   اللــ   

  فلمــا 26املــدصر:  سأ صــلي  ســقروعابــ   وأوعــدال   ب ــقالر حيــ   قــال تعــاه: 
ـــر:  إْن هــذا إغ قــول  البكــرر ل مــال  قــال: أوعــدال اللـــ   ب ــقال    علمنــا 25املدص

 وأيقنا أ   قول  فال ق البكر وغ ي كب  قولال البكر".
 محووه -هووىنو ق عوو ا شووريةة، وأصوو  كبووري ووون أصووةل نسوو ين، ونسووىني ح وو و نسعحوو وي  ش:

، هووة نحلووإل نسووىني  سووا عليووه نأل سووة ووون نس ًوو ب ونسءوواة، وشووي   بووه نسةعوورا نسءووليمة -نسلوووه
 ونئلثة  عن أةمةن نحل يث ونسءاة.

إن الــذي  يكــ ون بعمــد . وقو ل  58يوس   سوٌ  قــوًغ مــ  ك ٍا كحــيمٍ ق ل وىلو ف  
 اللـ  وأمياام مثناً قليًو أولئ  غ فوقال هلم   اآلفــرة وغ يرلممــم اللـــ  وغ ينظــر إلــيمم

  و لوي  و ورمي، دهب قو  أخو  يف . فله ف  برتاب و لويمي  ونئورن   أاوه ال ي لميو77آل عمرنن   
. فلووة  108نئ واووةن   اف ــ وا فيمــا وغ ترلمــون نآليووة نألخوورى أاووه يقووةل هلوو  يف نساوو    

ك ن ال ي ل  عب  و نئ واا، س  اةن يف هبسو ه  وأع نؤو سةن ، ومل ي ون يف ش وي  أع نةوه 
اســس اكو فــأجر  حــ  وإن أحــٌد مــ  املكــرلني  اه ال ي ل ُميو  ف ةو ا أصوالف. وقو ل وىلو ف  

. وهة ال يءَمُ  كالَم نسلووه وون نسلووه، ودمنو  يءومىله وون وبلسوه عون 6نسًةبة    ي مع لو ال اللـ 
 نسلوه.

وق ل نسبو  ي يف صحيحه  لُب كالمن نسورب وبو  اب ووىلو ف وو  أهو  نااوة وسو ق فيوه عو ا 
هبسووو دا وو ٌ  سووروا  أح  يووث. فلفضوو  اىلووي  أهوو  نااووة  ؤيووة وفيووه وبوو  اب وو ليمووه هلوو ، فإا وو  
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نااة، وأعل  اىليمي  وأفضله، نسىني و  ط با ألهلي  دال به وق سا ع ةشة  ضأ نسلوه عاي  يف 
 .(1)ح يث نإلفو  وَسَشول  يف اةءأ ك ن أحقَر ون أن يً ل َ  نسلوُه يف  بةحأ  يًُل 
  نسلوَه وةس ، سق  ق ل بىلضي  ألع عمرو بن نسىلال  أح  نسقرن  نسءبىلة  أ ي  أن وقرأ  وكل  

ْظ أ  قوورأ   با ووظ نسوو  نسلوووه، سي ووةن وةسوو  هووة نئووً ل  ال نسلوووه !! فقوو ل سووه أبووة عموورو  هووَ
نألعورن    وملا جا  موسى مليقاتنا وللَّمال   كبُــّـ هىنو نآلية كىنن، ف يف و ا  بقةسه وىل ف  

 . فُبينَا نئىلًزق.143
رآن كالُم نسلوه يف نئ  حف و ًةٌب، ويف يف )نسةقه نألك (  نسق وق ل نإلو م أبة حايةة  

نسقلووةب حمةووةظ، وعلوو  نألسءوون وقووروٌ ، وعلوو  نساووي واووزٌل، وسة اوو  لسقوورآن ولووةق، وكً بًاوو  سووه 
ولةقووة، وقرن واوو  سووه ولةقووة، ونسقوورآن  ووري ولووةق، وووو  هبكوورو نسلوووه يف نسقوورآن ح  يووة عوون وةسوو  

رعووةن ودبلوويس، فوووإن هبسووو كلووه كووالُم نسلووووه و ووريو ووون نألابيوو   علوويي  نس وووالا ونسءووالم، وعوون ف
، وكووالم وةسوو   ، و ووريو ووون نئولووةقا ولووةق، ونسقوورآن  دخبوو ٌ  عوواي ، كووالم نسلوووه  وورُي ولووةق 

كالَم نسلوه وىل ف، فلم  كل َ  وةس ، كلموه ب الووه نسوىني   كالُم نسلوه ال كالوي ، ومسنَ  وةس  
الُ  صوو ة   نئولووةقا، يىللووَُ  ال كىللماووو ، ويَقوو نُ  ال  هووة سووه صووةة يف نأل"ل، وصووة وُه كلُّيوو  خوون
 هو.-كُق  واو ، ويرى ال كرؤيًاو ، ويً لو  ال كو الوا  ن

ولاملة فله  نسءُّا ة كلُّي ، ون أه  نئىننهظ نأل بىلة و ريه  ون نسء َلف ون َلف وًةقةن 
 .(2)عل  أن نسقرآَن كالُم نسلوه  رُي ولةق  

 

 . ونحل يث وًةإل عليه.إن الذي  جا وا غإلف  عصبة منرمدش  ا دنف قةسه وىل ف   (1)

قلا  وكىنسو فإن أكهر علم   نسء َلف وًةقةن عل  كةر وون يقوةل خبلوإل نسقورآن سًضوماه وصوف   (2)
صوووة   نسلووووه وىلووو ف زووو  جيوووري علووو  نئولوووةق ن ووو ب، قووو ل نسشووويخ حووو فل نحل موووأ يف كً بوووه نسقوووي  

 ةةة نسا فية نئا ة اا  وون ق ل نسقرآن أو شوأ  وون نسقورآن ولوةق فيوة كو فر كةورنف أكو  انعًق   نسع
ورفوه وون نإلسوالم لس ليوة. ألن نسقوورآن كوالم نسلووه وىلو ف، واوه بوو أ ودسيوه يىلوة ، وكالووه صوةًه، وووون 
ال قوو ل شووأ  ووون صووة   نسلوووه ولووةق فيووة كوو فر ورووو  يىلوورض عليووه نسرفووةع دنف نإلسووالم فووإن  فوو  ود
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 -للـ  تعاه ؤري إ افة املعاينإ افة  اأعيان  إ ه ا -
ـــ  منــ  بــدا بــو ليفيــة"وقةسووه   .   ٌّ علوو  نئىلًزسووة و ووريه ، فووإن نئىلًزسووة وووزع  أن "لــو  الل

نسقوورآن مل يبووُ  واووه، وأاووه ولووةق خَلقووه نسلوووه واة ووالف عاووه، قوو سةن  ودضوو فًُه دسيووه دضوو فُة وشووريف،  
ه، وقةهُل  لطٌ ، فوإن نئضو َ  دنف نسلووه وىلو ف كبيان نسلوه، و قة نسلوه، حيرفةن نس لنَ  عن وةنضىل

وىلوو ن  وأعيوو ن، فإضوو فُة نألعيوو ن دنف نسلوووه سلًشووريف، وهووأ ولةقووة سووه، كبيووا نسلوووه، و قووة نسلوووه، 
خبال  دض فة نئىل  ، كىلنْل ن نسلوه، وق  َونه، وعنز ووه، وفالسوه، وك  ةوه، وكالوووه، وحي ووه، وعلوةو، 

 ه ون صة وه، ال مي ن أن ي ةن شأٌ  ون هبسو ولةق ف.وقيرو، فإن هىنن ُكل  
 -الوصف غلسرلُّم م  أوصار الرمال -

واختــذال نسةصوف لسوً ل  ووون أوصو   نس موو ل، وضو و وون أوصوو   نسواق ، قوو ل وىلو ف  
قو   موسى م  بعد  م  ح ليا مم ع  ًو ج الداً ل  فوالاك أمل يروا أ   غ يرلا م مم وغ يمــديمم 

. ف وو ن ُعبوو  ُ  نسىلاوو  ووو  كةووره ، أعوور  لسلوووه ووون نئىلًزسووة، فووإف  مل 148عوورن   نأل ســبيوً 
ع  يقةسووةن ئةسوو   و بوو َو ال يووً ل  أيضوو ف. وقوو ل وىلوو ف عوون نسىلاوو  أيضوو ف   أفــو يــرون أغَّ يرجــ 

 . فىُللنَ  أن اةأ  ف  نسقوةل، واةوأ نسوً ل ،89طه   إليمم قوًغ وغ ميل   هلم  الرَّاً وغ  فعاً 
 اق  يُءً ل به عل  ع م أسةهية نسىلا .

 -مناظرٌة بني اإلما  عبد العزيز املري وب ْكر املري ي-
أسزم نإلو م عب  نسىلزيز نئ أ بنْشرنف نئريءأ با ي ي نئلوةن بىل  أن و ل  وىله ولًزو ف أن ال 

ْع وع سب  با  نسًازي ، ورَُ  عن ا  ن نسًازي ، وأسزوه نحُلا ة، فق ل بنْشٌر    أوري نئ واا، سي َ 
ويا ظر  بسريو! فوإن مل يو ع قةسوه، ويرفو  عاوه، ويقور خبلوإل نسقورآن نسءو عة، ودال فو وأ حوالل. 

، فقلوا سوه  يلزووو (1)ق ل عب  نسىلزيز  وءلسم أم أسلسوس فق ل بنْشر  نسلل أاوا، وطمو  يف  
ه يف ونحوو ٌا ووون ثووالب  البوُو   وايوو   دووو  أن وقووةل  دن نسلوووَه خلووإل نسقوورآ ن وهووة عاوو ي أ  كالوووُ

 

( وووو  1/188هووو. ونا وور كً بووه اوىلوو    نسقبووةلا )-قًوو  كةوورنف سوويس سووه شووأ  ووون أح وو م نئءوولما. ن
 بىل ه  فق  اق  أقةنل كهري ون علم    نسء َلف يف نئءلسة.

 أي طم  يف أن يقًا  واه فيءًايظ سه. (1)
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، أو خلقوه يف  وريوس قو ل  أقوةل  خلقوه كمو  (1)اةءه، أو خَلَقُه كمو  خلقوه ق ةمو ف بىننووه واةءوه
َخلإَل نألشي   كلي ، وح   عن ناةنب. فق ل نئلوةن  نشرْا أاا هىنو نئءلسة و ع بشرنف، فقو  

 ل، ألن نسلووه ال ي وةن حموالًّ ناقعَ ، فق ل عب  نسىلزيز  دن ق ل  خلإل كالوه يف اةءه، فيىنن حموُ 
سلحووةن ب نئولةقووة وال ي ووةن واووه شووأ  ولةقوو ف، ودن قوو ل  خلقووه يف  ووريو، فيووة كالوووه، ودن 
قوو ل  خلقووه ق ةموو ف باةءووه وهبنوووه، فيووىنن حموو ل، ال ي ووةن نس ووالُم دال ووون وووً ل ، كموو  ال و ووةن 

ُ  كووالمٌ  قوو ة  باةءووه يووً ل  بىننوووه، فلموو   نإل ن ا دال ووون وريوو ، وال نسىللوو  دال ووون عوو مل، وال يىلقووَ
 نسًح ل ون هىنو ناي   أن ي ةن ولةق ف، ُعلنَ  أاه صةة ت.

 -شبمة وكي-
 

. 19، وسوة ا نسً وةير  40نحل قوة   إ ــ  لقــول  كســوٍل لــرمي فإن قيو   فقو  قو ل وىلو ف  
 .وهىنن ي ل عل  أن نسرسةَل أح ثه، دو  ف ي  أو حمم  

له، ألاه مل يق   داه قةل وَلو  أو اي، فىُللنَ  أاه قي   هبنْكُر نسرسةلن وىَلر     أاه وبل نٌذ عن ُورسن
بلسووووه عموووون أ سووووله بووووه، ال أاووووه أاشوووولو ووووون فيووووة اةءووووه. وأيضوووو ف ف سرسووووةل يف دنحوووو ى نآليًووووا 

، فإضو فًه دنف كو  وايمو  وبوا أن نإلضو فة سلًبليوذ، دهب سوة  (3)، ويف نألخرى حممو (2)ف ي 

 

 أي أن نس الم ق ة  بىننوه ون  ون أن ي ةن ق ةم ف يف حم ب أو ولةق آخر. (1)

إ ـــ  لقـــول كســـول لـــرمي. ءي قـــوٍة عنـــد ءي العـــرش مرـــني. م طـــاٍع  الَّ دشووو  ا دنف قةسوووه وىلووو ف   (2)
 .21-19نسً ةير   أمني

-40نحل قووة   إ ــ  لقــول كســول لــرمي. ومــا هــو بقــول شــاعر قلــيوً مــا ت منــونقةسوووه ووىل سووو    (3)
41. 
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،  سي  علو  أاوه ال يزيو  يف (1)أن حُي ثه نآلخر. وأيض ف  فقةسه  سةل أواأح ثَه أحُ    نوًا  
 نس الم نسىني أُ س  بًبليسه، وال ياق  واه، ب  هة أوا عل  و  أُ س  به، يبلسه عن ورسله.

ر، وحمموو   ر وون فىللووه قوةَل نسبشووَ بشور، فموون فىللوه قووةَل حمموو    وأيضو ف  فووإن نسلووه قوو  َكةوو 
، ونس والُم    زىل  أاه أاشلو، فقو  ، أو ولَوو  ر وال فورق بوا أن يقوةل  داوه قوةُل بشور ، أو فوم    كةوَ

 كالُم ون ق سه وبً ائف، ال ون ق سه ُوبلس ف.
 -لو   اللـ   صفٌة م  صفات     م  عا بو ليفيٍة وغ تكبي -

ول   وأ زلـــ  علـــىأي  ال وىلرُ  كيةيوة و لموه بوه قوةالف سويس لجملوو "، ا "بو ليفية"قةسُه    كســ 
ةل حمموو   وحيــاً" أي  أازسوه دسيوه علوو  سءو ن نئلَوو، فءوومىله نئلَوو ف يو  وون نسلوووه، ومسىلوه نسر سوُ
    ون نئلو وقرأو عل  نسا ل، ق ل وىل ف  اـلزاللال ب  الروح  اأمــني علــى قلبــ  لسرــون مــ 

 .195نسشىلرن    املنذكي . بل اٍن عريبٍا مبني
ــول البكـــر"وقةسوووه   ومـــ    أاوووه أشووورُ  وأف وووح وأصووو ق، قووو ل وىلووو ف  . يىلوووم"وغ يكـــب  قـ

قــل لــئ  اجسمعــت اإل ــس واجلــ  علــى أن . وقو ل  87نساءو      أصدق  م  اللـ  حــديناً 
 قــل فــأتوا ب ــوكة منلــ . وقوو ل  88نإلسوورن    يتــوا مبنــل هــذا القــران غ يتــون مبنلــ 

ا نسىلوو نوا(2)وهوو  ف ووح ُ  نسىلوورب-. فلموو  عاووزون 38يووةاس   عوون نإلويوو ن بءووة ا  -، ووو  شوون  

 

وأيضو ف فقةسوه  سوةل أوواا فيوه شوأ  وون ق ل نسشيخ أمح  ش كر  محه نسلوه  وىلبري نسش  ا بقةسه  ا  (1)
ةل  اووه  نسًءوو ه ، مل يوور  بووه ح  يووة نسووًالوا، ودمنوو  أ ن  نئىلوو  فقوول. وسووة قوو ل  اوأيضوو ف فةصووف نسر سووُ

 ا ك ن أ ق وأفة . أوا ..

ال خووال  بووا أهوو  نسىللوو  أن ووون ن عوو  أاووه يءووًعي  أن أي  بووا   كوو سقرآن، أو بة وو حًه، أاووه   (2)
ك ن نألور كىنسو، فليضو ف وون يو عأ أن أح و م نئولوةق ووشوريىل وه أفضو  وأصولح ك فر ورو ، ودهبن  

سلبشرية ون وشريىل   نسقرآن وأح  وه أو ك ثلي ، فيوة كو فر وروو  وسرزو  كةورو أ لول وون كةور نألول. 
فبعـــ  اللــــ  النبيـــني ف سلووووه أاوووزل نسقووورآن، سووويح   بوووا نساووو ل فيمووو  نخًلةوووةن فيوووه، كمووو  قووو ل وىلووو ف  

. فيوىنو هوأ ومنذكي  وأ زل معمـم الرسـا  غحلـق لـيحرم بـني النـا  فيمـا افسلفـوا فيـ مبكري   
نسس ية نألس سية ون ازول نس ً ب. وون في سة نسقوةم لسًةحيو  أفو  ال يءًءويسةن نسءوم ع وون أحو  
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أاه ون عا  نسلوه، ودعا "ُو ون فية ا مه ووىلا و، وهىنن و  أاه  وهلنه، وبا صن ُق نسر ُسةل 
َة   بلءوو ن  عوورع   وبووا. فاةوو  نئشو  وووة ووون حيووث نسً لووو  وووون حيووث  قوورآٌن عوورع  وورُي هبي عوون

 ا لحلورو  نئقعىلوة نسا وو  ونئىلاوو ، ال وون حيوث نس لمو ُ  ونحلورو ، ودف هوىنن وقىلوا نإلشو 
 .(1)يف أونة  نسءَُّة 

 -حرم  مالْ  أ ررال أن القران لو   اللـ -
، ال شوو يف و ةوري وون أا ور أن "وم  مسال عال   وقال: إ   لو   البكــر  فقــد لفــر"وقةسُوه   

 .(2)نسقرآَن كالُم نسلوه، ب  ق ل  داه كالُم حمم   أو  ريو ون ن لإل، وَل  ف ك ن أو َبَشرنف 
  فالم  أبصرال هذا (3)"وم  وصف اللـ ال مبعم م  معاين البكر  فقد لفالرال : قول  

 اعسر  وع  منل قول الرفاك ا ـزالجالرال  وعالل مال أن اللـ ال بصفات  ليس لالبكر" .
اةي ف سلًشبيه َعقنَظ نإلثب  ، يىلم  أاه وىل ف ودن ُوصنَف  اه ُوً ل ، س ن ال يةصف   ش:

ي ووةن نإلاءووو ن  وو  وً لمووو ف، فوووإن نسلوووه سووويس كمهلووه شوووأٌ ، وهوووة زىلوو  وووون وىلوو   نسبشووور نسووو  
 نسءميٌ  نسب ري.

ه   وووون دثبووو    (1). أي وووون ا ووور بىلوووا ب وووريوه فيمووو  ق سوووه"فمـــ  أبصـــر هـــذا اعســـر"وقةسوووُ
 نسةصف، واةأ نسًشبيه، ووعي  نئشب نية، نعً  ونازفر عن وه  قةلن نس ة  .

 

أن يزع  ا م ف كا   نسقرآن، بيام  يقبلةن واه وون  ريو أن يو عأ نسًشوري  نئضو هأ سشوريىلة نسقورآن، 
 ألول صىلظ عل  اةةسي  وعل  آهبنف  أن وءمىله، بيام  نآلخر وءًءيله اةةسي  ووقبلوه ووءواه ف

 وه  ل عاه!!.

ورن و أن نسس ية وون نألحور  نئقعىلوة يف أونةو  نسءوة  دظيو   نسًحو ي سلىلورب وسة وح ةي ، فور     (1)
"ي كلموو   نسقوورآن أفوو  أحوور  عربيووة ياعقووةن  وو  دال أفوو  يىلاووزون عوون أن يشوو لةن وايوو  ا موو ف يووةن

 نس رمي يف نسا   ونئىل  ونإلعا "، ونسلوه وىل ف أعل .

 فية ك فر ئ  يف قةسه ون و ىنيظ صريح ئ  ف   يف نسقرآن نس رمي، و سا عليه نسءُّا ة نسابةية. (2)

وكوىنسو وون وصوف نسبشور بشوأ  وون خ و ة  نسلووه وىلو ف فقو  كةور، ووو  أكهور نسوةنقىلا يف هووىنن  (3)
 س ةر ونسشراب يف "و اا .نساةع ون ن
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ــري إحاطـٍة وغ ليفيَـٍّة  لمـا  طـق بـ  لسـا   والر ية  حٌق أهل اجلالنَـّة   ب  "قول  :  
ا يظــرةكبنـا:  رالٌة إ ه كعـا    وتالف ــري  علــى 23-22القيامـة:  وجــوٌ  يومئـٍذ ي ــ 

مــا أكاي اللـــ   تعــاه وعالل مــال   ولــلُّ مــا جــا    ءلــ  مــ  احلــدي  الصــحيأ عــ  
مسـأولني  فمو لما قـال  ومعنـا  علـى مـا أكايال  غ  اـلْدف ل    ءلـ   كسول  اللـ   

لَّم هلل عــز وجــل  ل مال   يينــ  إغ مــ  ســال ــ  مــا ســال ــا  فإ  آبكائنــا  وغ مســومهني  هوائن
 ".. وكاليَّ ع ْلمال ما اشس ب  علي  إ ه عال م  ولرسول  
، وون أظيور نأل سوة، وهوة صوريح وجــوٌ  يومئــٍذ ي ــرة. إ ه كعــا يظــرةقةسه وىل ف     ش:

   يف نسةفه دنف نسرب ن ف   فالسُه.يف أن نسلوه أ ن  بىنسو ا ر نسىلا نس
وأوو  ووون أىب دال وريةيو  زوو  يُءوميه أتويووالف، فًلويوُ  ا ووةص نئىلو  ن ونااووة ونساو   ونحلنءوو ب، 
أسيُ  ون أتويلي  عل  أ لب نسًلوي ، وهىنن نسىني أفءَ  نسو اي  ونسو ين، وه وىنن فىللوا نسييوةُ  

هَلي ، وأىب نئبعلوةن دال سولةاب ونسا   ى يف ا وةص نسًوة نا ونإلديو ، وحوىن     نسلووه أن اةىلو  وون
 .(1)علو  نس يون وأهلوه ون فا ية (2)سبيلي ، وك  ف  نسًلويُ  نسة س 

 

 أي نإلو م نسعح وي يف وم نسىلقي ا. (1)

قوو ل نبوون ويميووة يف وىلريووف نسًلويوو   يوورن  لسًلويوو  حقيقووة ووو  يوو ول دسيووه نس ووالم ودن ونفووإل ظوو هرو،  (2)
وهىنن هة نئىل  نسىني يرن  بلةول نسًلويو  يف نس ًو ب ونسءواة، ونسهو    يورن  بلةول نسًلويو  انسًةءوريا 

كهوري وون نئةءورين، ونسه سوث  أن يورن  بلةول نسًلويو  صور  نسلةول عون ظو هرو نسوىني   وهة نصعالا
يووو ل دنف وووو  وووو سف هبسوووو، سووو سي  واة ووو  يةفوووظ هبسوووو، ووءووومية هوووىنن أتويوووالف مل ي ووون يف عووور  
َلف، ودمنوو  مسوو  هووىنن وحوو و أتويووالف ط ةةووة ووون نئًوولخرين ن  ةضووا يف نسةقووه وأصووةسه، ونس ووالم.  نسءوو 

 .4/69نسةً وى  
وووو  -أقوةل  نسًلويو  نسة سو   واوه وو  ال يىلو  ض ا و ف صورحي ف أو وو  هوة وىللةوو ف ووون نس يوون لسضوورو ا 

وواوه وو  يىلو  ض ا و ف صورحي ف  -هبسو ف  حبه ي ةن عل  خعر وق   كظ وةفة نإلبً نع ونإلحو نب
نس ةووور أو ووو  هووة وىللةوووو ف ووون نسووو ين لسضوورو ا، فيوووىنن   سبوو ف وووو  يرتوووظ علووو  صوو حبه ح ووو  نسزا قووة و 

 ونإل و ن ، كًلويال  نسب طاية و ريه  ون نسسالا.
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 -اأيلة على الر ية وأقوال ال َّلالف -
 ق ل  وا ر دنف وفه     عز وف . وق ل ع روة   إ ه كعا يظرةعن نبن عب ل  

وجو  يومئذ ي رةىلي ، ، ق ل  ون نساإ ه كعا يظــرة  قو ل  وا ور دنف   و  ا ورنف. وهوىنن
 هلم ما يكــا ون فيمــا ولــدينا مزيــدقةل ك  وةءر ون أه  نسءُّا ة ونحل يث. وق ل وىلو ف  

. ق ل نسع ي  ق ل علأ بن أع ط سظ، وأاس بن و سو  ضأ نسلوه عايم   هة نسا ور 35ق   
ــذدنف وفووووه نسلوووووه عووووز وفوووو . وقوووو ل وىلوووو ف   ــم و ايةللــ . 26يووووةاس   ي  أح ــــنوا احل ــ

ره  بوووووىنسو  سوووووةل نسلووووووه   ف حلءووووو   نااوووووة، ونسوووووز  ا  هوووووأ نسا وووووُر دنف وفيوووووه نس ووووورمي، فءووووو 
للــذي    ونس ح بة ون بىل و، كم  يف صوحيح وءول ، عون صوييظ قو ل  قورأ  سوةل نسلووه 

نساوو َ    ى واوو       قوو ل  ادهبن  خوو  أهووُ  نااووة نااووَة وأهووُ  نساوو  ن  أح ــنوا احل ــم و اية
زَُكمووةو، فيقةسووةن  ووو  هووةس أمل يهقوو  وةن"يااوو   أهووَ  نااووة، دن س وو  عاوو  نسلوووه وةعوو نف ويريوو  أن يُاان
ُف نحلاووو َب، فيا ووورون دسيوووه، فمووو   ويبوووي نْو وفةهاووو ، ويووو خلا  نااوووة، وجيووور  وووون نساووو  س في شووون

 .(2)أعع ه  شيئ ف أحظ  دسيي  ون نسا ر دسيه، وهأ نسز  اا
،  وى نبوووون فريوووور عوووون مج عووووة، ووووواي   أبووووة ب وووور نس وووو يإل، وكووووىنسو فءووووره  نس ووووح بة 

 وحىنيةة، وأبة وةس  نألشىلري، ونبن عب ل.
. نحوًحمل  نسشو فىلأ  محوه 15نئعةةوا   لو إام ع  كعم يومئــٍذ حمل وبــون ق ل وىل ف  

ليم ن، ق ل  حضر   نسلوه و ريو ون نألةمة  ىنو نآلية عل  نسرؤية أله  نااة، عن نسربي  بن س
حمموو  بوون د  يووس نسشوو فىلأ  محووه نسلوووه، وقوو  ف  وووه  قىلووة ووون نس ووىلي  فييوو   ووو  وقووةُل يف قةسووه 

َظ هوو ال  يف  لـــو إاـــم عـــ  كعـــم يومئــٍذ حمل وبـــون وىلوو ف  فقوو ل نسشوو فىلأ  كموو  أن ُحاوون
 نسءُّول، ك ن يف هىنن  سي  عل  أن أوسي َ و يرواه يف نسرض  .

 

ووون يًلووو  نسةووم نسوو  وقىلووا  وو  نألوووة ووون قبوو ، وح ووةل نسةوورق نسضوو سة، وووو  وشووىلظ عايوو  ووون  (1)
 عق ة  لطلة، سةف  أن أكهره  ح لا بءبظ نسًلوي  نسة س  سل ين.

 صحيح، و ونو نسرتوىني، ونبن و فه، وأمح  هةو. (2)
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 ف قو سةن    سوةل نسلووه، هو  اورى  باو  يوةم نسقي ووةس فقو ل  سوةل نسلوووه وعون أع هريورا، أن  سو
 َيف  ؤيوة نسقمور سيلوة نسبو  سا قو سةن  ال   سوةل نسلووه، قو ل  اهو  ٌوضو  ون  (1)  اه  ُوض  ٌّون

 .(2)يف نسشمس سيس  وف  سح بسا ق سةن  ال، ق ل  افإا   ورواَه كىنسوا
ًو ن وون فضوة، آايًُيمو  ووو  فييمو ، وفاًو ن ، قو ل  افاوح يث أع وةسو ، عون نساوي 

ون هبهظ آايًيم  وو  فييم ، وو  با نسقوةم وبوا أن يورون   و   وبو  اب ووىلو ف دال  ن نُ  نس و    
ا  .(3)عل  وفيه يف فاة َعْ ن 

وقوو   وى أح  يووث نسرؤيووة هووة ثالثووا صووح بي ف، وووون أحوو ط  وو  وىلرفووة يقعوو   ن نسرسووةَل 
 .(4)ق هَل 

بيه  ؤية نسلوه وىل ف برؤية نسشمس ونسقمور وشوبيي  ت بو  هوة وشوبيه نسرؤيوة لسرؤيوة، وسيس وش
ْ   ؤيوٌة بووال  ال وشوبيه نئرةوأ لئرةوأ، وس ون فيووه  سيو  علو  علوة نسلووهن علوو  خلقوه، ودال فيو  وىلقوَ

َية ، فلرينفو  عقلوه فإوو  أن ي وةن و و برنف سىلقلوه، أو يف  عقلوه وق بَلة س! وون ق ل  يُرى ال يف فن
 شأ .

 -103اأ عا :    غ ت دك ل    اأبصاك  املراي م  قول  تعاه :  -
، يو ل علو  كمو ل وغ تدكلــ  اأبصــاكنئىل   أاه يُورى وال يُو َ اب وال حيوُ ط بوه، فقةسوه  

ع مًه، وأاه أك  وون كو  ن شوأ  ، وأاوه س مو ل ع مًوه ال يُو  اب حبيوث حيوُ ط بوه، فوإن نإل  ناب 
فلما ترا ا اجلمعــان قــال ، وهة َقْ ٌ  "نة  عل  نسرؤية، كم  ق ل وىلو ف  هة نإلح طة لسشأ 

نسرؤية، ودمنو   . فل  يافن وةس  62-61نسشىلرن    أصحا  موسى إي ملدكلون قال لو
اة  نإل  ناب، ف سرؤية ونإل  ناب ك  واي  يةف  و  نآلخر وب واه، ف سرب وىل ف يُرى وال يُ  اب،  

 

 ًا "عةن وشًلةةن ووًا  سةن يف صحة  ؤيًهسأي ه  و (1)

 وًةإل عليه. (2)

 وًةإل عليه. (3)

 كىنسو يىلل  بعالن وقةسة نسىنين يقةسةن بىل م نسرؤية، ك سرنفضة نإلث  عشرية، ون ةن  ، ونئىلًزسة.  (4)
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علم ف، ب  هىنو نسشمس نئولةقة ال يًم ن  نةيي  وون د  نكيو  علو  وو   كم  يىلل  وال حي ط به
 هأ عليه.

 -غيالر  اللـ ال تعاه أحٌد   الد يا بعين -
 نوةقووا نألوووة علوو  أاووه ال يوورنو أحووٌ  يف نسوو اي  بىلياووه، ومل يًاوو "عةن يف هبسووو دال يف ابياوو  

نس اي  بىلياه، كم  يف ح يث ع ةشة مل ير  به يف  خ صة، ونسىني  سا عليه نسءُّا ة أن نساي 
ئءروق حا سولهل   هو   أى حمموٌ   بو هس فق سوا  سقو  قوف  شىلووري خيوو  قلووا، ثووو  ق سوا  وون 

 .(1)ح ثو أن حمم نف  أى  ب ه، فق  كىَنب
ويف  (2)هوو   أيووَا  بوو وس فقوو ل  ااووةٌ  أىن أ نوا وعوون أع هب  قوو ل  سوولسا  سووةَل نسلوووه 

  ونية  ا أيا اة نفا.
 

أخرفه نسشيو ن، وأمح . وك م نحل يث عا  وءل   عن وءروق ق ل  كاا وً ئو ف عاو  ع ةشوة،   (1)
ا    أل ع ةشووَة ثووالٌب ووون و لوو  بةنحوو ا ووواين فقوو  أع وو  علوو  نسلوووه نسةريووة، قلووا  ووو  هوونس فق سوو

ق سا  ون "ع  أن حمم نف  أى  به فق  أع   نسةرية، ق ل  وق  كاوا وً ئو ف فالءوا، فقلوا    أم 
ــة ولقـــد كا    ولقـــد كا  غأفـــق املبـــنينئووو واا أا وووريم وال وىلاليوووم، أمل يقووو  نسلووووه وىلووو ف   زلـ

، فق ل  ادمنو  هوة ف يو  س فق سا ع ةشة  أ  أول هىنو نألوة سلل عن هبسو  سةَل نسلوه أفر 
   مل أ و علوو  صووة وه نسوو  خلووإل علييوو   ووري هوو وا نئووروا،  أيًووه وايبعوو ف ووون نسءووم   سوو  نف ع وو

وهـــو  غ تدكلـــ  اأبصـــاكخلقوووه وووو  بوووا نسءوووم   دنف نأل ضا فق سوووا  أومل وءوووم  أن نسلووووه يقوووةل  
ومـا لـان لبكـر أن يرلمـ  اللــ  ، أومل وءم  أن نسلووه يقوةل  يدكو اأبصاك وهو اللطيف اخلبري

س ق سوا  ووون "عو  أن علـي حرـيمدنف قةسوه   إغ وحياً أو م  وكا  ح ـا  أو يرسـل كسـوغً 
ول بلــم مــا اأيمــا الرَّســ  كووً  شوويئ ف ووون كًوو ب نسلوووه فقوو  أع وو  نسةريووة، ونسلوووه يقووةل     سووةل نسلوووه 

. ق سوا  ووون "عو  أاوه وو  زو  ي وةن يف  و   أ زل إلي  م  كب  وإن مل تفعل فما بلـت كسالس 
 .قل غ يعلم م    ال ماوان واأكض الـيب إغ اللـ فق  أع   نسةرية، ونسلوه يقةل  

م نسقي ووة أخرفه وءل  و ريو، ق ل نسشيخ  صر  ويشي  سه ح يث نبن عمر  ورفةعو ف بلةول  ايوة   (2)
(، وسوووه شووو ه  6/191ا.  ونو نسووو ن  قعوووم كمووو  يف انسووو  ا )أول يوووةم ا ووور  فيوووه عوووٌا دنف نسلووووه 

 ورس   ونو أبة سىلي  نس ن وأ.
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خبمس كلم   فق ل  ادن نسلوه ال  وعن أع وةس  نألشىلري، ق ل  ق م فيا   سةل نسلوه 
، يُرفَو  دسيوه عموُ  نسليو  قبو  عمو  نسايو  ، (1)يا م، وال يابسأ سه أن يا م، وةو نسقءل ويرفىلوه

بح ُ   -ويف  ونية  نسا   -وعم  نساي   قب  عم  نسلي ، حا به نساة  سة كشوةه، ألحرقوا سوُ
في ووةن وىلوو  قةسووه ألع هب   ا أيووا اووة نفا أاوووه  أى  (2)ووو  ناًيوو  دسيووه ب وورو ووون خلقووهاوفيووه 

نحلا ب، ووىل  قةسه  ااة  أىن  أ نوا نساوة  نسوىني هوة نحلاو ب مياو  وون  ؤيًوه فولىن  أ نوس! أي 
 ف يف أ نو ونساةُ  حا ٌب بيم وبياه مياىلم ون  ؤيًه، فيىنن صريٌح يف اةأ نسرؤية، ونسلوه أعل .

 وح   عهم ن بن سىلي  نس ن وأ نوة ق نس ح بة عل  هبسو.
 

 -إصبان الر ية القلبية لنبينا -
 .(3)عن عع   ، عن نبن عب ل  آو بقلبه

 

(، قووو ل نسق ضوووأ عيووو ض، قووو ل نهلوووروي، قووو ل نبووون قًيبوووة  نسقءووول 3/13قووو ل نساوووةوي يف نسشووورا ) (1)
نسىلوو ل، قوو ل  ونئوورن  أن نسلوووه وىلوو ف وةوووو نئيووزنن، ومسوو  قءووع ف ألن نسقءوول نسىلوو ل، ولئيووزنن يقووو  

 هو.-نئيزنن ويرفىله ز  ية"ن ون أعم ل نسىلب   نئروةىلة ن

وقةسوووه  اسوووبح   وفيوووها، قووو ل نساوووةوي يف نسشووورا  قووو ل مجيووو  نسشووو  حا أخرفوووه وءووول  و وووريو.  (2)
اًيوو  دسيوووه سلحوو يث ووون نسلسووةيا ون وو ثا وىلوو  سووبح   وفيووه اووة و وفالسووه و وو ؤو، ونئوورن  ازوو  ن

حميل جبمي  نس  ةا  . وسة ة اوننا سبيو ن ناواس  ب رو ون خلقها، مجي  نئولةق   ألن ب رو 
ال سلًبىليو. ونسًق ير سة أ"نل نئ ا  ون  ؤيًه وهة نحلا ب نئءم  اة نف أو   نف وهلو   لقوه ألحورق 

 هو.-فالل هبنوه مجي  ولةق وه ونسلوه أعل  ن

، مث قو ل  ا أيوا  ع  وعون ع رووة، وعون نبون عبو ل، عون نساوي صحيح، أخرفه وءل .    (3)
ا ة  ) (، قووو ل نسشووويخ  صووور يف نسًووووريحمل  حووو يث 440هبكووور كالوووو فا.  ونو نبووون أع ع صووو  يف نسءوووُّ

 صحيح، و ف سه ثق    ف ل نس حيح.
ة، ونصووووعة  وةسوووو  لس ووووالم  وعوووون نبوووون عبوووو ل وةقةفوووو ف قوووو ل  ادن نسلوووووه نصووووعة  دبوووورنهي  ل لوووو 

ا ة  )ونصوووع (. قووو ل نسشووويخ  صووور  دسوووا  و 436ة  حممووو نف لسرؤيوووةا.  ونو نبووون أع ع صووو  يف نسءوووُّ
صوحيح، و ف سوه ثقوو   علو  شوورط نسبوو  ي. ويف  ونيوة، قوو ل  اأوىلابوةن أن و ووةن ن لوة إلبوورنهي  
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ــة"  وقةسوووه ــة وغ ليفيـ ــري إحاطـ هوووىنن س مووو ل ع مًوووه و  ةوووه، سوووبح اه وىلووو ف، ال و  كوووه  "بــ
ُ  وال حيوووُ ط بوووه عنلمووو ف، قووو  يُل بوووه، كمووو  يىللوووَ ــ  اأبصـــاكل وىلووو ف  نألب ووو  ، وال ووووُ  غ تدكلـ

يطون ب  علماً . 103نألاىل م    .110طه   وغ ي 
 -لل أتويٍل ُمالف لل نة فمو فاسدٌ -

"غ  ــدفل   ءلــ  مســأولني دنف أن  قوو ل   "وتف ــري  علــى مــا أكاي اللـــ  وعالل مــال "وقةسوه  
اة يف نسرؤيوةأي  كمو  فىللوا نئىلًزسوة با وةص نس ًو ب  آبكائنا  وغ مسومهني  هوائنــا" ، (1)ونسءوُّ

ةسه عوون وةنضووىله، ف سًلويوو  نس ووحيح هووة نسووىني يةنفووإل ووو   وهبسووو وريووٌف س ووالمن نسلوووهن وكووالم  سووُ
فو    بوه نسءواُة، ونسة سو  نئوو سف سوه، ف و ُّ أتويو  زىلو  مل يو ل عليوه  سيو  وون نسءوي ق وال 

ُ نهلوو  ي ب الوووه، دهب سووة ق وو و حلووف  لس ووالم  وىلووه قرياووه وقًضوويه، فووإن هووىنن ال يق وو و نئبووا ن
قرنةُن و ل عل  نئىل  نئو سف س  هرو، ح  اليةق  نسءو و  يف نسلو بسن ون عول، فوإن نسلووه أاوزل  
ُه بيووو  ف وهووو ى، فوووإن أ ن  بووه خوووال  ظووو هرو ومل حيوووَُف  بوووه قوورنةن وووو ل علووو  نئىلووو  نسوووىني  كالوووَ

دخبوووو ٌ  زوووورن  نئووووً ل  ال  يًبوووو     ووووريو دنف فيوووو  كوووو  أحوووو ، مل ي وووون بيوووو  ف وال هوووو ى، ف سًلويوووو 
 .(2)داش  

 

  ونس وووالم ئةسووو ،  ونسرؤيوووة  مووو ،(  ا ة (. قووو ل 442ا.  ونو نبووون أع ع صووو  يف نسءوووُّ
   دسا  و صحيح عل  شرط نسبو  ي.نسشيخ  صر

أقووةل  ال وىلوو  ض بووا هووىنو نألح  يووث، وحوو يث ع ةشوووة  ضووأ نسلوووه عايوو ، فحوو يث ع ةشووة ياةوووأ 
نسرؤيووة لسىلووا، بياموو  هووىنو نألح  يووث وهبًيوو  لسقلووظ، كموو   ل حوو يث نبوون عبوو ل يف أصووح ووو   وي 

 عاه.

   يةم نسقي وة.وكىنسو نسرنفضة ون ةن  ، في  ياةةن عن نئ واا  ؤية    (1)

وهىنن حيم  عل  مجي  نألح  م و  يًىللإل واي  يف نسىلق ة  ونألمس   ونس وة  ، أو نألح و م   قلا   (2)
عل  نألعي ن ون و ةري وهةو، فمن أطلإل عليه نسش  ع ح   نس ةر حيمو  عليوه نحل و  ووبىل ووه وو  مل 

دنف نس ةور  ون نس ةور  يةف   سي  شرعأ آخر أو قرياة شرعية وقًضأ صر  هىنن نس ةر عون ظو هرو
أو نسةءإل  ري نئ ةر، ويف ح ل ناىل نم وفة  وه  هىنو نسقرياة يًىلا مح  نس ةور علو  ظو هرو نئ ةور 
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 -غ تعاكض بني العقل ال ليم والنقل الصحيأ-
  وكيَّ ع ْلمال ما اشس ب  "فإ   ما سالل مال   يين  إغ م  ساللَّم هلل عز وجل ولرسول  وقةسه   

ـ " ل   سا ووةص نس ًووو ب ونسءوواة، ومل يىلوورتض علييوو  لسشوو ةاب ونسشوووبه  عليـــ  إ ه عالـمـــ  أي  سووَ
، أو يقووووةل  نسىلقوووُ  يشووووي  بضووو  ووووو   ل عليوووه نساقوووو !! ونسىلقووو  أصوووو  (1)يال  نسة سووو اونسًووولو 

 

نئور  ون نئلة ون  ري أ ىن أتوي ، و ىنن نسض بل يًميز نس ةر نألك  عن نس ةور نألصوسر، ونئءولسة 
نحلووو يث عووون ق عووو ا انس ةووور نسىلملوووأ نألصوووسر قووو  أوفيا هووو  حبهووو ف يف كً باووو  اقةنعووو  يف نسً ةوووريا عاووو  

 اليق ل به دال بقرياة شرعية و ل عليها، فلرتنف .

الفون عــ  أمــر  أن تصــيبمم فسنــة أو يصــيبمم عــذاٌ  ألــيمقوو ل وىلوو ف   (1)  فليحــذك الــذي  يفــ 
ةل 63نساة     يف ثالثوة  . ق ل نإلو م أمحو   محوه نسلووه  ا ور  يف نئ وحف فةفو   ط عوة نسر سوُ
، وفىلوو  فليحــذك الــذي  يفــالفون عــ  أمــر  أن تصــيبمم فسنــةثووا وةضووىل ف. مث فىلوو  يًلووة  وثال

ي ر هو  ويقووةل  وووو  نسةًاوةس نسشووراب، سىللووه دهبن     بىلووو قةسوه أن يقوو  يف قلبووه شوأ  ووون نسزيووذ فيزيووذ 
 قلبه فييل ه.

ىلووووةن وقيوووو  سووووه  دن قةووووو ف يووووَ عةن نحلوووو يث، ويووووىنهبةن دنف  أي سووووةي ن! فقوووو ل  أعاووووظ سقووووةم مس
نحلوووو يث وعرفووووةن نإلسووووا   وصووووحًه يَ عةاووووه ويووووىنهبةن دنف  أي سووووةي ن و ووووريو! قوووو ل نسلوووووه وىلوووو ف  

الفون ع  أمر  أن تصيبمم فسنة ووو  ي وو  نسةًاوةس نس ةور. قو ل نسلووه وىلو ف   فليحذك الذي  يف 
والفسنة ألر م  القسـل فيوَ عةن نحلو يث عون  سوةلن نسلووه ،رأيس! ، ووسلوبي  أهوةنؤه  دنف نسو
 .56هو. عن نس   م نئءلةل البن ويمية  -ن

دنف قووةل سووةي ن و ووريو ووون علموو   نألوووة، فموو   قلووا  دهبن كوو ن هووىنن حوو ل ووون يوو َع قووةل نساووي 
 دنف قةل نسعةن يا وأةمة نس ةر ونسةاة  .. س! ي ةن نسقةل ونحل   فيمن ي ع قةسه 

ر بيــنمم   غ  ــدوا   أ ف ــمم فــو وكبــ  غ ي منــون حــ  يرمــوو فيمــا شــ ال قوو ل وىلوو ف  
. ق ل نبن نسقي   أقءو  سوبح اه باةءوه نئق  سوة 65نساء     حرجاً مما قضيت وي  لموا ت ليماً 

ةسه يف كو  وو  شوار بيواي  وون نألصوةل  قءم ف و ك نف لساةأ قبله ع م دمي ن ن لإل حو  حي موةن  سوُ
و ريهو ، ومل يهبوا هلو  نإلميو ن زاور  هوىنن ونسةروع، وأح  م نسشرع، وأح  م نئىل   وسو ةر نس وة   

نسًح ووي  حووو  ياًةووأ عووواي  نحلووور ، وهووة ضووويإل نس وو  ، وواشووورا صووو و ه  حل مووه كووو  نالاشووورنا 
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نساقوو !! فووإهبن ع  ضووه قوو وا  نسىلقوو !! وهووىنن ال ي ووةن قوولُّ، س وون دهبن فوو   ووو  يووةه  وهوووو  هبسووو، 
إل نسا وور  فووإن كوو ن نساقووُ  صووحيح ف، فووىنسو نسووىني يوُو  ع  أاووه وىلقووةل دمنوو  هووة كيووةل، وسووة ُحقوو ن

نساقُ   رَي صحيح، فال ي لح سلمىل  ضة، فال يً ة  أن يًىلو  ض عقو  س ير هبسو، ودن ك ن 
 صريح، واقٌ  صحيٌح أب نف.

 -واغ قياي أمر   م  لوا   اإلميان وشروط  الس ليم للرسول -
، ونالاقيووو ُ  ألووورو، وولقوووأ خوو و لسقبوووةل ونسً ووو يإل، ف سةنفووُظ كمووو ل نسًءوولي  سلرسوووةل 
ه خبيووو ل  لطووو   يءوووم ه شوووبيةف أو شووو  ف، أو يُقووو  نَم عليوووه آ نَ   وَن أن يىل  ضوووَ يه وىلقوووةالف، أو حُيَم نلوووَ

  َ رسووون
ُ
ة أهبهووو ف ، فيةحووو ن و لسًح وووي  ونسًءووولي  ونالاقيووو   ونالهبعووو ن، كمووو  وحووو   نئ نسرفووو ل، و"لسوووَ

لسىلبوو  ا ون ضووةع ونسووىنل ونإل بووة ونسًةكوو . فيموو  وةحيوو نن ال دوو ا سلىلبوو  ووون عووىننب نسلوووه دال 
ةل، فوال حيووُ كن  دنف  وريو، وال يرضو  حب و   ووريو، وال  مو   وةحيوُ  ن رسون  ووةحيووُ  وً بىلوةن نسر سوُ

ُ
ئ

ُف واةيووىُن أووورو وو وو يإل خوو و علوو  عرضووه علوو  قووةل شوويوه ودو وووه وهبوي وىنهبووه وط ةةًووه  يَقوون

 

وواةءح سه ك  نالاةء ا، ووقبله ك  نسقبةل، ومل يهبا هلو  نإلميو ن بوىنسو أيضو ف حو  ياضو   دسيوه 
 هو.-ىل  ضة ونالعرتنض نوق بلة ح مه لسرض  ونسًءلي  وع م نئا "عة وناًة   نئ

ـــ  وقووو ل وىلووو ف   ا أيمـــا الـــذي  امنـــوا غ ترفعـــوا أصـــواترم فـــوق صـــون النـــيب وغ ةمــــروا لـ
. قو ل نبون 2-1نحلارن    غلقول ل مر بعضرم لبعٍض أن حب  أعمالرم وأ سم غ تكعرون

أو كرنهووة أن ويميووة يف وةءووري نآليووة  أي حووىَنَ  أن وووبل أعموو س  ، أو خشووية أن وووبل أعموو س  ، 
وووبل أعموو س  ، وال حيووبل نألعموو ل  ووري نس ةوور، ألن ووون ووو   علوو  نإلميوو ن فإاووه البوو  أن يوو خ  
نااوووة ووووور  وووون نساووو   دن  خليووو ، وسوووة حوووبل عملوووه كلوووه مل يووو خ  نااوووة قووول، وألن نألعمووو ل دمنووو  

 هو.-حيبعي  و  يا فيي ، وال يا يف نألعم ل وعلق ف دال  نس ةر ن
و اووة حلبووةط نسىلموو  وح ووةل نس ةوور، فموو   ر   فوو  نس ووة  فووةق صووة  نساووي قلووا  دهبن كوو ن كوو

، ويق ووه عليوه، وجيىللوه نسا فوىن  واوه.. الشوو ي ةن نسقةل فيمن يرف  ح مه عل  ح   نسر ُسةل 
 أاه أوف لس ةر ونال و ن ، و ن وبل أعم سه.
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ه دسويي  وأعوورض عون أووورو وخوو و،  (1)ووون يىل مووه، فوإن أهباووةن سوه، اةووىنو َوقبوونَ  خو َو!! ودال فة ضووَ
ىله ومس   وريةه أتويالف ومحالف! فق ل  اُ و نسه وهمنُله. فَ ن يلق  نسىلبُ   به ب و  وَحر   فه عن وةنضن

 .(2)خرٌي سه ون أن يلق و  ىنو نحل ل -و  خال نإلشرناب لسلوه-هباظ  
، فيو  يءوة  سوه أن ب  دهبن بَوَلَسُه نحل يُث نس حيح يىل ُّاةءه كلاه مسىله وون  سوةل نسلووه 

ه ووىنهبووه! بوو  كو ن نسةوورض نئبوو   ا يو خر قبةسوَوه و  نسىلمو  بووه حوو  يىلرضوه علوو   أي فووالن وكالوون
ه ئو سةًوووووه  أي فوووووالن ، بووووو  (3)دنف نوًه سوووووه، وووووون  وووووري نسًةووووو   دنف سوووووةنو، وال يُءًَشوووووَ ُ  قةسوووووُ

ُوءًش   نآل نُ  سقةسه، وال يىل َ ض ا ُّه بقي ل، ب  ُ،   نألقيءة ووُلس  سُا ةصه، وال حُير    
ه عو ن حقيقًوه،  يو ل  يءوميه أصوح به وىلقووةالف، وال يةقَوُف قبوةُل قةسوه علو  وةنفقًوه فووالن كالووُ

 .(4) ون فالن، ك ةا ف ون ك ن
 

ا فوو ئىل  يف هووىنو  ض عوون أووورو..فوو   يف نألصوو   اودال فووإن طلووََظ نسءووالَوَة فة ضووه دسوويي ، وأعوور  (1)
دنف أووور  ووريو أاوووه  نحل سووة اليءووًقي  وال ي ووحك ألاووه ال ي ووح أن يقوو ل ئوون يىلوورض عوون أووور نساووي 
 ط سظ سلءالوة، ب  ون ك ن هىنن وصةه فية ط سظ سل ةر ونسسضظ ونسىلىننب.

 ووة   و ريهوو  ووون ألن هووىنن نساووةع ووون نسًلويوو    سبوو ف ووو  يوو  ي دنف دلحووة ن  ووة ن ، ووىلعيوو  نس (2)
 نسسيبي   نئهبًة يف نس ً ب ونسءاة، وهة لب ونس  ي  ي ب  حبه دنف نسشراب ونسزا قة.

عل  نألهبه ن، ئىل  ضًه ألقةنل نسسري، ويم  مسوا وروبوة  أي ال يابسأ أن يءًش   قةل نساي   (3)
ون نسًةوو   أو ووور   هوىنن نسسووري نسىللميووة ونس يايووة ونالفًم عيووة، ألن نألصوو  نسووىني جيووظ أن يًبوو  ووون  

، فيووة ووور و  وال ُيشووًس  بووه. وخيوو  ، وووو  سووةنو دن فوو   قةسووه و سةوو ف سقووةل نساووي هووة قووةل نساووي 
فوإن  -وون لب نسًىل وظ سلحوزب أو نسشويخ-يالحول علو  كهوري وون نألحوزنب ونام عو   نئىل صورا 

يوإل نحلوزب وأشوي خه نحلإل ال ي خىن به دال دهبن ف   عن طريإل نحلوزب أو نسشويخ، وسوة فو   عون  وري طر 
فية يق ب  لسةًة  ونسرت  ، دهبن مل يق بو  لسور  ونإلعورنض، ونالسوًي اة ونالسوًوة  ، وهوىنن وون أشوا  

 و  ي خىن عل  كهري ون نألحزنب ونسًامىل   نئىل صرا.

سقووةل نئووىنهظ  نئًلووو  سةنقوو  نئءوولما يف هووىنن نسزووو ن، جيوو  أن كهوورينف ووواي  يوور ون قووةل نساووي  (4)
ىنهبةن بوووه، أو سقوووةل شووويخ وووون وشووو يخ نئوووىنهظ! كمووو  وأاوووو هووو  يف قلوووة    هبوووة سقوووةل نسوووىني يًمووو

 !!نئىنهظ ونسشيخ أو نسعريقة أكهر ون قةل نسر ُسةل 
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، عن أبيه، عن ف و   ، قوو ل  -عب  نسلوه بن عمرو بن نسىلو ص-عن عمرو بن شىليظ 
فلوووةل عاووو  لب وووون أبةنبوووه،  أقبلوووا أ  وأخوووأ، ودهبن وشووويَوٌة وووون أصوووح ب  سوووةل نسلووووه 

رها  أن اةر نق بياي ، فالءا  َحْاَراف، دهب هبكرون آية ون نسقرآن، فًم  ون فييو ، حو  ن وةىلوا ف 
وسَضب ف، ق  أمحور  وفيوه، يورويي  لسورتنب ويقوةل اويالف  قوةم،  أصةن، ، فور   سةل نسلوه 

دن  ىنن أُهلن ا نألو  وون قوبل  ، لخوًالفي  علو  أابيو ةي ، وضور   نسُ ًُوَظ بىلضوي  بوبىلو، 
نسقرآن مل يازل ي ىنب بىلُضه بىلض ف، ودمن  ازل ي  ق بىلُضه بىلض ف، فم  عرفً  واه ف عملةن به، 

 .(1)وو  فيلًُ  واه فر وو دنف ع سنمنها
 قول  : "وغ تالنبت  قدال   اإل سو  إ غ على ظالْمر  الس ليم واغسس و ".

موو ، وال يىلوورتض علييموو ، أي  ال يهبووا دسووالم ووون مل يءوول  سا ووةص نسووةحيا، وياقوو ُ  دسيي
ي  برأيووه ووىلقةسووه وقي سووه .  وى نسبووو  ي عوون نإلووو م حمموو  شووي ب نسووزهريي  محووه (2)وال يىل  نضووُ

 نسلوه أاه ق ل  ون نسلوهن نسرس سُة، وعل  نسر ُسةل نسبالُ ، وعليا  نسًءلي . وهىنن كالم ف وٌ   ف .

 

 صحيح، أخرفه أمح ، ونسبسةي يف شرا نسءُّا ة. (1)

 فوال وضورب عن أع سلمة أن أل هريرا ق ل سرف     نبن أخأ، دهبن حو ثًو عون  سوةل نسلووه   (2)
 سه نألوه ل.

   أحووو ثو عووون  سوووةل نسلووووه -وكووو ن سوووه دوووورا عليوووه-ئىل ويوووة  وقووو ل عبووو  ا بووون نس ووو وا 
 وو ثم عن  أيو! سئن أخرفم نسلوه ال أس كاو   ض سو علأ فيي  دورا.

قوو ل  اال كاىلووةن دووو   نسلوووه أن ي وولا يف نئءووا ا. فقوو ل نبوون  وعوون نبوون عموور أن  سووةل نسلوووه 
ووقوووةل د   !! فقووو ل  فسضووظ  ضوووب ف شووو ي نف، وقوو ل أحووو ثو عووون  سووةل نسلووووه سووه  د  سامووواىلين  

 ساماىلينس!!.
يقةل  يةشو أن وازل علي   حا  ا ون نسءوم  ، أقوةل  قو ل  سوةل نسلووه،  وك ن نبن عب ل  

 ووقةسةن ق ل أبة ب ر وعمر!!.
بقوةل - ن كم  هوة حو ل كهوري وون نساو  ل يف هوىنن نسزوو- قلا  ف يف زن يىل  ض قةل نساي 

 أ ل  ه  أق  شل ف وو  اة و يا ف ون أع ب ر وعمرس!



 121 

مل يقنع غلس ـليم فاـلْممـ     حال البـال   ع ْلمال ما ح ظ رال عن  ع لم     و   (1)قول  : "فم  كالا ال 
 م رام   ع  فال ص السوحيد  وصا  الـمالعر فالة  وصحيأ  اإلميان".

ف  مــا هوىنن وووىنير أن يُوً ل   يف أصووةل نسوو ين و ريهو  بسووري علو ، قوو ل وىلوو ف   ش: وغ تاـلقــْ
. 36نإلسورن    ليس ل  ب  علم إن ال معال والبصر والف اي للُّ أولئ  لان عن  م ــ وغً 

نحلوحمل   وم  النَّا  م   ــايل   اللـــ  بـــري علــم وغ هــدً  وغ لســا  منــريوق ل وىل ف   
8 . إن يسبعون إغ الظ َّ وما هتو  اأ فس ولقد جا هم م  كعم اهلد    23نساا. 

َ ىف كو اةن عليوه دال وعن أع أُو وة نسب هلأ، ق ل  ق ل  سةل نسلوه    او  ض   قةٌم بىل  هوُ
 .ل  إغ جـدالغً  (2)ما  رالبو ن نا لا مث وال  أُوُة 

 -  يرون  السوحيدعلى قالْدك  الس ليم للرسول   -
وال شو أن ون مل يءل  سلرسةل، اقو  وةحيو و، فإاوه يقوةل برأيوه وهوةنو، أو يُقلو ن  هبن  أي 

ةل، فإاوه  قو  وهةى بسري ُه ىف ون نسلووه، فيواق  وون وةحيو و بقو   خروفوه عمو  فو   بوه نسر سوُ
 .(3)نشىن يف هبسو دهل ف  ري نسلوه

 

وون من هب  نالقً ن  ونالاقيو   نسو  فىللوا وون فيو  نس وح بة فويالف فريو نف ال يةن"يوه فيو ، وو  أخرفوه 
وةل نسلووه  يووةم نامىلووة قوو ل  انفلءوةنا فءووم   أبوة  نو  يف سوااووه، عون فو بوور قوو ل  ئو  نسوًووةى  سوُ

ةل نسلوووه هبسووو نبوون و فقوو ل  اوىلوو ل   عبوو  نسلوووه بووَن  ءووىلة ، فالووس علوو  لب نئءووا ، فوورآو  سووُ
 وءىلة ا فًلو  أين هن واي ..س!

 أي َوعل   وطَلظ. (1)

ــا  ـــربو  لـــ  إغ جـــدغً يىلوووم هوووىنن نئهووو ، وهوووة قوووةهل    (2) ــرٌي أ  هـــو  مـ ــا فـ ــالوا  اهلسنـ أي  وقـ
 رفة نحلإل.خ ةوة لسب ط ، وحب ف سلا ل نسىني ال يءًي   وىل

أقةل  الشوو أن وون نشوىن دهلو ف ووىلبوة نف وون  ون نسلووه فيوة وشوراب ف قو  سلًةحيو  وعلقو ف، واق و ن   (3)
نسًةحي  يُعَلإُل عل  ون يق  يف هباةب هأ  ون نسشراب، أو  نسشوراب فإاوه يةقو  نإلميو ن، وحيوبل نسىلمو  

ًمهو  يف ط عوة وو  عو ن نسلووه وعلق ف، السًح سة دفًم ع نسشأ  وض و يف آن  وىل ف. وصةة نئشراب ها  و
، كمو  قو ل وىلوو ف  يف وليو  وو  حورم نسلووه، ووورمي وو  أحو  نسلووه، ووقو مي طو عًي  علو  ط عوة نسلووه 
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 .(1). أي  عب  و  ،ةنو اةُءه23نا ثية   أفرأيت م  اختذ إهل  هوا   ق ل وىل ف  
 -أصل  الف اي    العاملال  م  صوث  ف رالقٍ -

 ق ل عب  نسلوه بن نئب  اب  محة نسلوه عليه 
   أيُا نسىناةَب ُكيُا نسقلةَب     وق  يُة نُب نسىنل  د و فُ 
 ووَراُب نسىناةبن حي ُا نسقلوةبن      وخرٌي ساةس عن ي ُفوو  
 وه  أفءوَ  نس يَن دال نئُلةاُب       وأحب ُ  ُسة   و ُهب ُفَ  

 

وإن أطعسمــوهم إ رــم ملكــرلون   ونسشووراب ال ي ووةن دال ساووةع عبوو  ا و وور  سسووري 121نألاىلو م ،
 نسلوه وىل ف.

ةع ي ةن كةورنف، وهبسوو حوا ي وةن نهلوةى هوة نئىلبوة  نعل  أن نوب ع نهلةى وط عًه، عل  اةعا  ا  (1)
وغ ونئعوو ع ووون  ون نسلوووه، حيووث يوو  ي ب وو حبه دنف خي  سووة نس ةوور وفىللووه، كموو  يف قةسووه وىلوو ف  

وغ تسبـع أهـوا  الــذي   وقةسوه   تطـع مـ  أؤفلنـا قلبـ  عـ  ءلـري واتبـع هـوا  ولـان أمـر  فرطـا
 وا هم لف ــدن ال ــماوان واأكض ومــ  فــيم ولــو اتبــع احلــق أهــوقةسووه   لــذبوا آباتنــا

، ف هلةى نسةن   يف هىنو نآل   يورن  أكأيت م  اختذ إهل  هوا  أفأ ت ترون علي  وليووقةسه   
به نس ةر نألك . واةع ي ةن فءق ف ووىل ية  ون نس ةر، وهبسو حا يُع ع عن ضىلف يف وىل ية 

مور و وري هبسوو وون نئىل صوأ نسو  هوأ  ون ال شور  صو حبي  وون نئلوة، ك  و و ب نسوزىن، وشورب ن 
وأمـا مـ  فـار مقـا  وقةسه   فو تسبعوا اهلو  أن تعدلوانس ةر نألك ، كم  يف قةسه وىل ف  

. أي  ف هو  عون ن و  م نسو  وشوًييي . وواوه كب  واـى الـنفس عـ  اهلـو  فـإن اجلنـة هـي املـأو 
  ف ي وووةن كووو فرنف، وأحيووو  ف ي وووةن ف سوووق ف يىللووو  أن صووو حظ نهلوووةى سووويس كووو فرنف علووو  نإلطوووالق، فلحيووو

 ع صي ف حبءظ نهلةى نئًب ، وفيم  ق  نوب .
(  فمون كوو ن يىلبو  وو  ييووةنو فقو  نشوىن دهلووه 8/359قو ل نبون ويميووة يف صوةة نهلوةى نئ ةوور )نسةًو وى  

بووة هووةنو، فيووة ال يًلسووه ووون يءووًحإل نسًلسووه، بوو  يًلسووه ووو  ييووةنو، وهووىنن نئًوووىن دهلووه هووةنو سووه حمبووة كمح
نئشووركا آلهلووًي ، وحمبووة عبوو   نسىلاوو  سووه، وهووىنو حمبووة ووو  نسلوووه ال حمبووة ت، وهووىنو حمبووة أهوو  نسشووراب، 
ونساةةل ق  و عأ حمبة نسلوه، وو ةن يف اةوس نألوور حمبوة شوراب ووظ وو  ،وةنو وقو  أشوركًه يف نحلوظ 

 هو. وهىنن نساةع ون نسشراب ق   ون يءل  واه يف هىنن نسزو ن.-و  نسلوه ن
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ف ئلةاب نا ةرا يىلرتضةن عل  نسشريىلة لسءي س   نا ةرا، ويىل  ضةف    ، ويقو وةف  علو  
 !!(1)ح   نسلوه و سةسه

ة ن، وهو  نسىل لمو   ن و  فةن عوون نسشوريىلة م نةيو  وأقيءوًي  نسة سو ا، ونئًضووماة وأحبو   نسءوُّ
وليَ  وو  حورم نسلووه و سوةسه، ووورمَي وو  ألحوه، ونعًبو   وو  أسسو ُو، ودسسو   وو  نعًو و، ودطوالَق وو  

 .(2)قي و، ووقيي  و  أطلقه

 

ةل  ب  نألور مل يقوف عاو  نئلوةاب ونحل و م وحءوظ، بو  وىلو نه  دنف خ صوة نئءولما وعو وًي  أق  (1)
يف هووىنن نسزووو ن!! فوورُيى أحوو ه  ميوو  ل نسءي سووة وهووة ال يبوو ق سووة وقوو  يف و سةوو   ووزنسووإل شوورعية 
وعق يوة صوورحية!! ودهبن ووو  سووئ  عوون سووبظ و سة ووه فءوورع ن ووو  جييووظ  هووىنو نسءي سووة ووًعلب ،وو ، 

  سة ون نس ين، ونسةقةع يف نئو سة   نسشرعية ون سةن"م نسءي سة نئىل صرا!!ف سءي
ف سءي سة عا ه    ية يو   ألفليو  نسةسو ة !! بو  دن كلموة نسءي سوة أصوبحا وو  نف ئم  سوة نس ةور 
عا  كهري ون خ صة نئءلما وع وًي !! ون هبسو وا  يي  لس ميقرنطية، وحب و  نسشوىلظ ونألكهريوة، 

ل ، ونسووو خةل يف نجملووو سس نسًشوووريىلية نساي بيوووة، و وووري هبسوووو وووون دفووورن"ن  نس ميقرنطيوووة  يووون ولالاًوووو 
نسسرب نس ليوي، نسىني يةرض عل  نألووة فرضو ف لسرتهيوظ ونسرت يوظ، ودن قيو  هلو   هوىنن يًاو قو وو  

موه أو نسًةحي  نسىني ون سةن"وه وشروطه نسًءلي   ن نحل   ت وح و، وأاه وىل ف ال يُوىَلق ُظ عل  ح 
يقوو م بووا ي يووه بقووةل أو فيوو  وسوو ير حل مووه وىلوو ف وسووة كوو ن و وو  و نسشووىلظ ومجوو هري نساوو ل، ووورنه  

 -يف ا ووره -يًىلووىن ون  عووىنن  ونهيووة ع يوو ا، وايوو  أن نسءي سووة وقًضووأ هبسووو، فلصووبحا نسءي سووة 
   ية يرخ  يف سبيلي  نسًةحي ، أع    كن يف نس ين!!

ن ووون أاةءوو  أ للف علوو  نساوو ل، يُوىَلبوو نُ وَف  سشوورنةىلي  وآ نةيوو  وهوو  يف هووىنن نس وواي  نسقبوويح، جيىللووة  (2)
وأهةنةي  نسب طلة! و عا ألاةءوي  حوإل نسع عوة وون  ون نسلووه! كمو  قو ل وىلو ف فويي  ويف أوبو عي   

 اختذوا أحبـاكهم وكهبـاام أكغغً مـ  يون اللــ   ويف نحلو يث عون عو ي بون حو . - وكو ن
ويف عاقأ صليظ وون هبهوظ فقو ل ق  ا عو ي نطورا هوىنن  نسلوه ق ل  أويا  سةل   -ق  وا ر

اختــذوا أحبــاكهم وكهبــاام أكغغً مــ  نسووةثن ووون عاقوووا، فعرحًووه، فلموو  ناًييووا دسيووه وهووة يقوورأ  
، حوووو  فوووور  وايوووو ، قلووووا  د  سءووووا  اىلبوووو ه ، فقوووو ل  اأسوووويس حيروووووةن ووووو  أحوووو  نسلوووووه يون اللـــــ 
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ونئةنفيوو  ونسرهبوو ن وهوو  فيوو ُل نئً ووةفة، ونئىلرتضووةن علوو  حقوو ةإل نإلميوو ن ونسشوورع، لألهبونق 
ون يوو ال  ونس شووةف   نسب طلووة نسشوويع اية نئًضووماة شوورع  يوون مل أيهبن بووه نسلوووه، ودبعوو َل  ياووه 

، ونسًىلوووةيو عووون حقوو ةإل نإلميووو ن خبوونن َعن نسشووويع ن، وح وووةظن نسووىني شوووَرَعُه علوو  سءووو ن ابيووه 
 نساةس. وق سةن  دهبن وىل  ض نسىنوق وظ هر نسشرع، ق وا  نسىنوَق ونس شف!! 

فق   -و  وفة  نسا ، أو ع  ض نسا  لئىلقةلن -برأيه أو هبوقه أو سي سًه  وك ُّ ون ق ل
ل ن  ألوور  بوه، بو  قو ل   أي فــري منــ  فلقســ  مــ  يك وفلقســ  مــ  ض و دبلويس، حيوث مل يُءوَ

ْ  ي طــع الرســولال فقــد أطــاعال اللـــ ال ومــ  تــوهَّ فمـــا . وقوو ل وىلوو ف  13نألعوورن    طــني مــال
قل إن لنسم حبون اللـ  فــاتبعوين يبــبرم اللـــ   .80نساءو      (1)أكسلناو عليمم حفيظاً 

فــو وكبــ  غ ي منــون حــ  . 31آل عموورنن   ويـفــر لرــم ء ــوبرم واللـــ  ؤفــوك كحــيم
 يرمــوو فيمــا شــ ر بيــنمم   غ  ــدوا   أ ف ــمم حرجــاً ممــا قضــيت وي ــلموا ت ــليماً 

 

لةاهاس قووو ل  قلوووا  بلووو ، قووو ل  افًلوووو عبووو  ، ا. نا ووور فًحروةاوووه، وحيلوووةن وووو  حووورم نسلووووه فًءوووًح
 وةءري نسبسةي و ريو.

قلا  وو  أكهور هو ال  نسعةن يوا يف "و ااو  نسوىنين يءًشورفةن خ و ة  نإلهليوة يف نسًحليو  ونسًحورمي 
وإن ونسًشووري ، وووو  أكهووور ووون يعوويىلي  يف هبسوووو، وهوو  بوووىنسو الشووو وشووركةن، كمووو  قوو ل وىلووو ف  

 .أطعسموهم إ رم ملكرلون

عل  ثالثة أقء م  قء  يا ب سه وص حبه ي فر عليه، ونئًولف عاوه ال  نعل  أن ط عة نساي   (1)
أيمث ألن نسشرع مل ي َثه. وقء  ط عًه فيه ونفبة، ونئًولوف عاوه يو مث وو  مل ي ون شلةوه عون نسوًي اة، 

ط عًه فيه يىلً  شرط ف وك ، وعا  ، أو نسًحالل فحياي  يروة  نإلمث دنف   فة نس ةر نألك . وقء  
يف نسًةحيووو   س ووحة نإلميوو ن، ونئًولووف عاووه ي ةوور علوو  أي وفوووه كوو ن شلةووه عاووه، وهووة ط عًووه 

ونفًاوو ب نسشووراب جبميوو  صووة و وأشوو  سه، وفيموو  يىلًوو  ووون شووروط صووحة نسًةحيوو ، فموون يًولووف عوون 
 ووً بىلًه يف هىنن نجمل ل ي ةر كةر   ا.  ط عة نساي 
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حي مووووةن ابيووووه، ويرضووووةن حب مووووه،  . أقءوووو  سووووبح اه باةءووووه أفوووو  ال ي واووووةن حوووو 65نساءوووو    
 .(1)ويءلمةن وءليم ف 

قــــراك  ميــــان  والسصــــديق والسرــــذيب  واإل  قولــــ  : "فيسذبــــذال   بــــني الر فــــر  واإل 
 واإل  راك  م والْسـوالسـاً اتئ ماً  شالَّاً  ائـاً  غ م مناً مصدا قاً  وغ جاحداً مرذغً".

عوون نس ًوو ب ونسءوواة دنف علوو   يًىنبووىنب  يضووعرب ويوورت  ُ ، وهووىنن حوو ل كوو  ووون عووَ لَ  ش:
ه وبوووا نس ًووو ب ونسءووواة، وعاووو  نسًىلووو  ض يًووولول نسوووا ،  نس وووالم نئوووىنوةم، أو أ ن  أن جيمووو  بياوووَ

.  وير و دنف نسرأي ونآل ن  نئوًلةة، في ول أورُو دنف نحلريا ونسضالل ونسشو ن
 

 -شمايالة  علما  الرو    ع لم  الرو -
ل زووووىنهظ نسةالسووووةة ووقوووو ال، ، يف كً بووووه )، فووووا قوووو ل نبووووُن  شوووو ، وهووووة ووووون أعلوووو  نساوووو 

  )َوَون نسىني ق ل يف نإلهلي   شيئ ف يىلً  بهس(. وكىنسو نسسوزنق  محوه نسلووه، ناًيو  (2)  نسًي فا(
آخووُر أووورون دنف نسةقووفن ونحلوووريا يف نئءوو ة  نس الويووة، مث أعوورض عووون ولووو نسعوورق، وأقبوو  علووو  

 ي علو  صو  و. وكوىنسو أبوة عبو  نسلووه حممو  بون ، فم   وصحيح نسبوو أح  يث نسر ُسةل  
 عمر نسرن"ي، ق ل يف كً به نسىني صاةه يف أقء م نسل ىنن  

وُ  ُ اي او  أهَبى ووبوو ل   وأ ونُحا  يف وحشة  ون فُءةونَا       وحو صن
 

 بووه انسًبيو ن يف أقءوو م نسقورآنا  أقءوو  سوبح اه باةءووه نئق سوة، قءووم ف و كوو نف قو ل نبوون نسقوي  يف كً (1)
ةسه يف كووو  وووو  شوووار بيووواي  وووون نألصوووةل ونسةوووروع  لساةوووأ قبلوووه عووو م دميووو ن ن لوووإل حووو  حي موووةن  سوووُ
وأح وو م نسشوورع وأح وو م نئىلوو   وسوو ةر نس ووة   و ريهوو ، ومل يهبووا هلوو  نإلميوو ن زاوور  هووىنن نسًح ووي  

نحلر ، وهة ضيإل نس   ، وواشرا ص و ه  حل مه ك  نإلاشرنا، وواةءح سه كو  ح  ياًةأ عاي  
نإلاةءوو ا، ووقبلووه كوو  نسقبووةل، ومل يهبووا هلوو  نإلميوو ن بووىنسو أصووالف حوو  ياضوو   دسيووه وق بلووة ح مووه 

 هو.-لسرض  ونسًءلي  وع م نئا "عة، وناًة   نئىل  ضة ونإلعرتنض. ن

ح  ون نسا ل يف نسىللوةم نإلهليوة قوةالف يىلًو  بوها. عون هو و  . وا ه فيه  او  أاه مل يق  أ88ص    (2)
 اءوة و سوءوة نسرسو سة.
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ةى أن مجىلا  فيه  قنيَ  وق سةن  ومل َاْءًَةنْ  ون حبهاو  طةَل ُعْمرن       سن
نس الويوووة، ونئاووو هحمل نسةلءوووةية، فمووو   أيًيووو  وشوووةأ علووويالف، وال ووووروي  وسقووو  أتولوووا نسعووورق

 الــرمح  علــى العــرش اســسو  ليالف، و أيُا أقرب نسعُّرقن طريقة نسقرآن، نقورأ يف نإلثبو    
إلي  يصعد الرالل م  الطيب  .  5طه   

 ليس لمنل  شــي . ونقرأ يف نساةأ  10ف طر   (1)
. مث قووو ل ووووون فووور ب وهوو  هوورب  عوور  110طووه   لمــاً وغ ييطــون بــ  ع. 11نسشوة ى  
 .(2)وه  وىلرف 

وكوووىنسو قووو ل نسشووويخ أبوووة عبووو  نسلووووه حممووو  بووون عبووو  نس ووورمي نسشيرسوووً    داوووه مل جيووو  عاووو  
نسةالسووةة ونئً لمووا دال نحلوَوريا ونساوو م، حيووث قوو ل  سىلمووري سقوو  طةووا نئىل هوو  كليوو  وسووري  

ن    نمن طَوْريفن بووا ولووَو نئىلوو ملنن فلوو  أ َ  ىل ف كوف  حوو ةر  علوو  هَبقوَون  أو ق  عوو ف سوون . وكووىنسو (3) دال ونضوون
ق ل أبة نئىل ق ناةيمُّ    أصح با  ال وشًسلةن لس الم، فلة َعَرفُا أن نس الَم يبلوذ ع دنف وو  
بلوووذ وووو  نشوووًسلا بوووه. وقووو ل عاووو  وةووووه  سقووو  خضوووُا نسبحوووَر ن ضووو  ، وخل يوووُا أهووو  نإلسوووالم 

 

 .يري  ون نسًشي  و لآلية دثب   صةة نسىللة ت  (1)

أقةل  ال  نعأ سلمر   ن جيرب و  فربه نسشيخ ووةض فيه، فيضي  عمرو فيمو  ال ط ةو  واوه وال   (2)
 نووة علو  وو  فو  . مث هوة بىلو  هبسوو ال أيوون نئو ل ف ة ، وال يقعوف بىلو  هبسوو سوةى نحلءورا ونسا

ه  وً  سه خبوري أم ال، وهو  سيءول  أم سويسرق يف حبور نسقلوإل ونسشوبي   ونألهوةن ، فو سعريإل شو ق 
 ووعر، وال ياةىن واه دال ون ق   نسلوه سه أن يي يه ويرمحه ويىلةة عاه.
 سوظ نسىللوو  نئبًو ق علوو  وايوو   أوو  س ووأ يىلور  نئوور  وو  وةصوو  دسيوه نسشوويخ بىلو  فاوو   عمورو!! فووإن ط

 نس ً ب ونسءاة وفي  نسء َلف يىلر  و  وةص  دسيه، واىن نأل م نألوف ون طلبه سلىلل .

دال ن ءوو  ا  -بىلوو  نايوو  نسعةيوو -أقووةل  حوو  ال يضووي  نسىلمووُر سوو نف، وال جيووم نئوور  علوو  اةءووه  (3)
نسىللوو  أن ي وور  عزوووه و ًووه علوو  نئءوول  واووىن ب نيًووه سعلووظ  -وال  حووا واوو م-ونسضووي ع ونساوو م 

سعلظ نسىلل  ون وابىله نس و يف نألصوي ك نس ًو ب ونسءواة، وحيورص علو  أن ال يشوسله عايمو  شو   ، 
أو ي رفه عايم  ص   ، ودفو  ونسلووه ئ ويبة ع يموة أن جيو  نئور  اةءوه يف ف يوة عمورو نسىللموأ ف   و ف 

 يىلً  بسريو.  ون نسىلل  نس حيح ال حيم  واه دال نمسه و مسه، ونسىل ق  ون
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ة  عاووووه، ونآلن فووووإن مل يًوووو ن كم  ع برمحًووووه، ف سةيوووو  البوووون وعلووووةَوي ، و   خلووووا يف نسووووىني فووووَ
 !(1)ناةيم، وه  أ  هبن أوة  عل  عقي ان أوأ، أو ق ل  عل  عقي ا عا ةز ايء بُة 

، سووبىلو نسةضووال   ووو  وىلًقووُ س قوو ل  ووو  يىلًقوو و (2)وكووىنسو قوو ل  ووس نسوو ين ن ءروشوو هأ
سووىنسو وءووًيقٌن بووهس فقوو ل  اىلوو ، فقوو ل  أُشووُ رن نسلوووه  نئءوولمةن، فقوو ل  وأاووا واشوورا نس وو  

علووو  هوووىنو نساىلموووة، س وووم ونسلووووه وووو  أ  ي وووو  أعًقوووُ ، ونسلووووه وووو  أ  ي وووو  أعًقووو ، وب ووو  حووو  
 أخضل ا حليًَُه!.
َة علووو  وفيوووأ، وأق بووو  بوووا حاوووحمل (3)وقووو ل آخووور ُ  علووو  فرنشوووأ، وأضووو  نئلحةوووَ   أضوووعان

 يرتف ح عا ي واي  شأ !!ه ال  وه ال  ح  يعُلَ  نسةاُر، ومل 
 -حرم  أالْهل  العلم   أالْهل  الرو -

وون َي   دنف وه  هىنو نحل ل دن مل يً ن كه نسلوُه برمحًه ودال وزاو ق، كموو  قوو ل أبووة يةسوف 
 محه نسلوه  ون طلظ نسو ين لس والم وزاو ق. وقو ل نسشو فىلأ  محوه نسلووه وىلو ف  ُح موأ يف أهو  

 

ألن عق ةووو  نسىلاووو ةز ونسىل ووووة وووون نئءووولما مل ولوووةب بشوووبي   وألطيووو  علووو  نس وووالم، وهووو  علووو   (1)
بء طة علمي ، أسل  وأح   دمي  ف وعقيو ا وون علمو   نس والم. وهوىنن يًعلوظ واو  أن اشوري دنف أوور، 

 ووه كمو  فو   يف نس ًو ب وهة أن كهرينف ون نسا ل يف هىنن نسىل ر يىلرضةن عن نسًةقوه لسًةحيو  ووًعلب
ا وءوً سا زو  اقو  عون هو ال  نئً لموا، وهوىنن  ونسءاة وًىن عا زقةسة  اأف  عل  دمي ن نسىلا ةز!!

ال جية"، وال ي ح أن ي ةن عىن نف اي  نسًةحي ، فلوسئو عا و  اش ون دمي ن نسىلا ةز اشو وو سيبياوةن 
 ل نسًةقووووه لسًةحيوووو  ووووون و وووو   و سووووة  علوووو  نس ووووالم وووووو  أوصوووولي  دسيووووه، وسوووويس حوووو  جيًاووووظ نساوووو

 نس حيحة، ويعلبةن دمي ن نسىلا ةز ونسىلةنم!!.

هووة عبوو  نحلميوو  بوون عيءوو  ن ءوور وشوو هأ، اءووبة دنف خءوور وشوو و، قريووة زوورو، قوو ل نسءووب أ يف  (2)
  كوو ن فقييوو ف أصووةسي ف وً لموو ف حمققوو ف ل عوو ف يف نئىلقووةال ، قوورأ علوو  نإلووو م فووور  8/161انسعبقوو  ا 

 ن"ي، وأكهر نألخىن عاه.نس ين نسر 

 ا.1/165هة حمم  بن س مل بن ونص  نحلمةي، كم  يف     وىل  ض نسىلق  ونساق  ا (3)
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اري  ونساىل ل، ويُع      يف نسقب ة  ونسىلش ةر، ويق ل  هوىنن فوزن  وون أن ُيضربةن ل  (1)نس الم
وراب نس ً َب ونسءاَة، وأقب  علو  نس والم. وقو ل  سقو  نطلىلوُا وون أهوو  نس والم علو  شووأ  وو  

 ظااوا وءولم ف يقةسُوه، وألن يُبًل  نسىلب  ب   و  ف  نسلوُه عاه 
 هو.-لس الم. ن خري سه ون أن يُبًل -و  خال نسشراَب لسلوه -

لنُمةن -وهُ  أح  ه ال  عا  نئوة  يرفو  دنف ووىنهظ نسىلاو ةز، في ةاوةن يف فو  ،   دهبن سوَ
 .(2)زازسة أوب ع أه ن نسىلل  ون نس بي ن ونساء  ن ونألعرنب -ون نسىلىننب

  انسليوو    ب  ف يووَ  ووي  ةيوو  ونسوو ون  نساوو فُ  ئهوو  هووىنن نئوورض، ي موون يف  عوو   نساووي 
َ نسسيوظ ونسشوي  ا، أاوا و وُ  بوا عبو  اب فيمو  كو اةن ودسر  نفي ، ف طنَر نسءم ون  ونأل ض ع ملن

ف فيوووه ووووون نحلوووإل إبهباوووو، داووووو ،ووو ي ووووون وشووو ُ  دنف صوووورنط   فيوووه وًلةوووةن، نهوووو ن  ئووو  نخًُلوووون
 .(3)وءًقي ا

 

نئرن   ه  نس الم  ه  ك  ون و ل  يف نإلسويي   ونسسيبي   وو  يًىللإل لسلوه وىل ف ون خ و ة    (1)
َلف وصة  ، وىلًم ين عل  نسىلق ، ونئاعإل، ونسةلءةة، بىلي نف عون هو ي نس ًو ب  ونسءواة وفيو  نسءو 

 نس  ح.

 ف ل أن دمي ن نسىلا ةز ال ي ح أن ي ةن   ية ياش و نسا ل، أو أن ي ةن عىن نف اي  نسًةحي . (2)

صوووحيح، أخرفوووه وءووول  و وووريو. قووو ل نسشووويخ حووو فل نحل موووأ يف كً بوووه انعًقووو   نسع ةةوووة نسا فيوووة  (3)
ن  ووري نسًةوو   دنف نسءووب  نألخوورى  نئا ووة اا يبووا صووةة نس وورنط نئءووًقي  نسووىني أُووور  بءوولةكه ووو

نس وورنط نئءووًقي  هووة  يوون نإلسووالم نسووىني أ سوو  نسلوووه بووه  سووله، وأاووزل بووه كًبووه، ومل يقبوو  ووون أحوو   
سووةنو، وال يااووة دال ووون سوول ه، وووون سوولو  ووريو وشووىلبا عليووه نسعوورق، ووةرقووا بووه نسءووب ، قوو ل 

 .ال بل فسفرق برم ع  سبيل وأن هذا صراطي م سقيماً فاتبعو  وغ تسبعوا  نسلوه وىل ف   
خعوو ف مث قوو ل  اهووىنن سووبي  نسلوووه وءووًقيم فا، وخوول  خعةطوو ف عوون ميياووه و  سووه، مث  وخوول نساوويُّ 

ب  سووويس واووه سوووبي  دال عليوووه شيعوووو ن ي عوووة دسيووووها، ثوووو  قوووورأ   وأن هــــذا صراطــــي قوو ل  اهوووىنو نسءوووُ
 .م سقيماً فاتبعو  وغ تسبعوا ال بل فسفرق برم ع  سبيل 

  اضوورب نسلوووه وووهالف صورنط ف وءووًقيم ف، وعلوو  فابوو  نس ورنط سووة نن فييموو  أبووةنب وةًحووة وقو ل 
وعل  نألبةنب سوًة  ورخو ا، وعلو  لب نس ورنط  نع  يقوةل    أييو  نساو ل ن خلوةن نس ورنط نئءوًقي  
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منمم بوهٍم   (1)قول  : "وغ يصأُّ اإلميان  غلر ية أهل ياك ال و  مل  اعسرها
ْروال السأويــلأو  لا  معــم ي ضــار  إ ه الربوبيــة  تـــال   (2)أتوَّهلــا بفالمــٍم  إءا لــان أتويــل لــ 

  ومــال  مل يســوقَّ النفــيال والسكــبي    اللَّ ومل (3)ولــزو ال الس ــليم   وعليــ  ييــ   امل ــلمني
 ي ص ب  السنزي ال".

 ق وه.  ٌّ عل  ون يقةل باةأ نسرؤية، وعل  ون يَشب نه نسلوَه بشأ  ون ولة فيه  ش:

 

نألبووةنب  مجيىلو ف وال وةرقوةن، و نع  يو عة وون فووةق نس ورنط، فوإهبن أ ن  نإلاءو ن أن يةووًح شويئ ف وون ولوو
قوو ل  وحيووو ال وةًحووه فإاووو دن وةًحووه ولاووه، ف س وورنط نإلسووالم، ونسءووة نن حوو و  نسلوووه، ونألبووةنب 
نئةًحة حمو  م نسلووه، وهبسوو نسو نعأ علو   أل نس ورنط كًو ب نسلووه، ونسو نعأ وون فوةق نس ورنط ونعول 

 نسىنهي. نسلوه يف قلظ ك  وءل ا.  ونو أمح ، ونحل ك ، وق ل  صحيح عل  شرط وءل ، وونفقه
وال يًووولو  سووولةكه ونسءوووالوة وووون نإلهووورن  عاوووه دال لسًمءوووو لس ًووو ب ونسءووواة، ونسءوووري بءوووري   

مــ  يطــع   ونسةقووة  عاوو  حوو و   ، وبووىنسو حي وو  هريوو  نسًةحيوو  ت وهريوو  نئً بىلووة سلرسووةل 
والصـاحلني  اللـ  والرَّس ول فأولئـ  مـع الـذي  أ عـم اللــ  علـيمم مـ  النبيـني والصـديقني والكـمدا 

. وهوو ال  نئوواىل  علوويي  نئووىنكة ون هياوو  وة وويالف هوو  نسووىنين أضوو   نس وورنط وح ــ  أولئــ  كفيقــاً 
إهدي الصراط امل ـسقيم. صـراط الـذي  أ عمـت علـيمم ؤـري دسيي  يف ف وة نس ً ب بقةسه وىل ف  

نط نئءوًقي ، ، وال أع   اىلمة علو  نسىلبو  وون ه نيًوه دنف هوىنن نس ور املـضو  عليمم وغ الضالني
 هو.-وهابه نسءب  نئضلة ن

قلا  وواه وىلل  خعل ون يءًبع  طريإل نإلسالم وه ي نألابي  ، ويءًىلا  نسعرق نسق وريا نئلًةيوة 
سلةصةل دنف نسس يةك كعريإل نس ميقرنطية وو  وةور"و وون سوب  شوركية لطلوة نسو   نفوا يف نسوبال  وعلو  

  طا نإلاس ونان كًمىلة يزياةن سلىلب   نسةسة  واه..!!نسىلب  ، ونس  عل   أل ك  سبي  واي  شي

 أي نعً  نسرؤية وشبيي ف بةه  واه. (1)

، ي ووةن بوورتاب نسًلويوو  أي نسًلويوو  نس ووحيح سلرؤيووة و ريهوو  ووون نئىلوو   نسوو  وضوو   دنف نسوورب  (2)
 نسة س  نئو سف سل ً ب ونسءاة وو  ك ن عليه سلف نألوة.

 لاةأ ونسًشبيه، ونسىني به ي ين نئءلمةن.أي نسًءلي  نئا يف س (3)
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، أي ووةه  أن نسلووه وىل سوو  يوُورى علوو  صةووة كووىنن، فيًوةه  "مل  اعسرها مــنمم بــوهم"وقةسُه   
وشوبيي ف، مث بىلو  هوىنن نسًوةه  دن أثبووا وو  وة وه وون نسةصوف، فيووة وشوبه، ودن اةو  نسرؤيوَة ووون 
أصلي  ألف  هبسو نسًةه ، فية ف حو  ُوىلعو ن ، بو  نسةنفوُظ  فو  هبسوو نسوةه  وحو و، ودثبو ُ  

 حلإل.ن
"ومال  مل يسوقَّ النفي والسكبي    لَّ ومل ودف هىنن نئىل  أش   نسشيُخ  محه نسلوه وىل ف بقةسه  

فإن ه ال  نئىلًزسوة يزعموةن أفو  يازهوةن نسلووه  وىنن نساةوأ! فوإن اةوَأ نسرؤيوة سويس   يصب السنزي "
د  ناب نسر نةوأ سوه د  ناب ، ودمن  نس م ُل يف دثب   نسرؤية واةوأ (1)ب ةة كم ل، دهب نئىل وم ال يُرى

، ودمنوو  نس موو ل يف دثبوو   نسىللوو  واةووأ  دح طووة ، كموو  يف نسىللوو ، فووإن اةووأ نسىللوو  بووه سوويس ب موو ل 
 نإلح طة به علم ف، فية سبح اه ال حُي ُط  ؤيةف، كم  ال حُي ط به علم ف.

كوو ُّ أي  أ عوو  أاووه فيوو  هلوو  أتويووالف وووُ سف ظ هرهوو ، وووو  يةيمووه   "أو أتوهلــا بفمــم"وقةسوُوه  
ْرُ  نسلةوول عوون  عوورعٌّ ووون وىلا هوو ، فإاووه قوو  صوو   نصووعالا نئًوولخرين يف وىلوو  نسًلويوو   أاووه صووَ
ل ل ن ر نفوووةن علووو  نسا وووةص، وقووو سةن  هووون اووو و نُل وووو  وووو سف قةسَاووو ، فءووومةن  ظووو هنرو، و وووىنن َوءوووَ

قوو ل وىلوو ف   نسًحريووَف  أتويووالف، وزيياوو ف سووه، و"خرفووة سيقبوو ، وقوو  هبم نسلوووه نسووىنين "خرفووةن نسب طوو ،
 مم إ ه بعــٍض   فــر رال ولــذل  جعلنــا لرــل  ــيبٍا عــدواً شــياطني اإل ــس واجلــ  يــوحي بعضــ 

 .112نألاىل م   القول  ؤروكاً 
"إْء لان أتويل  الر ية  وأتويل ل لا  معم ي ضار  إ ه الربوبية: تروال السأويل  ولزو ال وقةسُه   

لويوو  نسوووىني يءوومةاه أتويوووالف، وهووة وريوووٌف، ، ووورن و ووووراب نسًالس ـــليم  وعليـــ  ييـــ   امل ـــلمني"
وسيس ورنُ و وراب ك  و  يُءوم  أتويوالف، وال ووراب شوأ   وون نس وةنهر سوبىلو نساو ل سو سي    نفوح  
َلف،  ووون نس ًوو ب ونسءوواة، ودمنوو  ووورن و وووراُب نسًوولويال  نسة سوو ا نئبً عووة، نئو سةووة ئووىنهظ نسءوو 

 ل عل  نسلوه بال عل .نس  ي ل نس ً ب ونسءاة عل  فء  ه ، ووراُب نسقة 
 -معم السأويل  ومذاهب  النا  في -

 ف سًلوي  يف كًو ب نسلووه وساوة  معم السأويل   الرسا  وال نة ولو  ال َّلالف: -1
 

 أي أن نسىني ال يُرى هة نئىل وم نسىني يةًق  صةة نسةفة . (1)
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ةسه    هووة نحلقيقووُة نسوو  يوو وُل دسييوو  نس ووالم، فًلويوو  ن وو   هووة عووا نئووو  بووه، وأتويوو   سووُ
خوو نف عوون نسلوووه ونسيووةم نآلخوور، فيووىنن قوو  ال يىللووَُ  أتويلووه،  نألووور  اةووس نئوولوة  بووه. وأووو  ووو  كوو ن

 َ َ َ َ دن مل ي ون قو  و وة  نئووْ ُووْ
نسىني هة حقيقًه، دهْب ك اوا ال وىللَو  زاور  نإلخبو  ، فوإن  نئ

، نسوو  هووأ أتويلووُه زاوور  نإلخبوو  . وهووىنن هووة (1)بووه، أو ووو  يىلرفووه قبوو  هبسووو، مل يىلوور  حقيقًووه
دال نسلووه، س ون ال يلوَزُم وون اةوأ نسىللو  لسًلويو  اةوأ نسىللو  لئىلو  نسوىني  نسًلوي  نسىني ال يىللموه

 ، َلفن ق َ  نئو طنُظ دفيو َم نئو طَوظن د و، فيوىنن وىلو  نسًلويو  وون نس ًو بن ونسءواة وكوالم نسءو 
 وسةنٌ  ك ن هىنن نسًلوي  وةنفق ف سل  هنرن أو و سة ف سه.

ريور وهوةو يريو ون بوه نسًةءوري وبيو ن وىلاو و، كو بن ف  السأويل عند لنري مــ  املف ــري :  -2
 سةنٌ  ونفإل ظ هنَرُو أو خ سف، وهىنن نسًلوي  ك سًةءري، حُيَمُ  َحقُّه، ويُر ُّ لطنُله.

ــ  الفقمـــــا  واملسرلمـــــني: -3 ــل   لــــو  املســــأفري  مــ هوووووة صووووور  نسلةووووول عووووون  السأويــ
 ف سًلوي  نس حيح واه  نسىني  نإلحًم ل نسرنفح دنف نإلحًم ل نئرفةا س السة  وُةفظ هبسو.

 

وهوو ل هبسووو  فيووا  وعووىنن  ، فوواحن اىللوو  وىلوو  هووىنو نس لمووة وووو سةال، ، وس وون ال اىللوو  حقيقووة  (1)
   نسو اي  فوز  وون فيا  ألاه مل يءبإل سا   ؤيًي  وال يةفو  يف  ايو   وهليو ، سوىنن فو   يف وصوةي  أن 

سبىلا فوز  وون    فيوا ، وأىن  ساو  أن او  اب حقيقوة     وزيو  سوبىلا ضوىلة ف عون كموةع    نسو اي ، 
وكىنسو نااة فإن فيي  و  ال أهبن مسىلا، وال عا  أ ، وال خعر علو  قلوظ بشور، كمو  فو   هبسوو 

وىلوو  نااووة واىليميوو  يف نحلوو يث، وفاووة هووىنن وصووةي  يىلاووز نإلاءوو ن عوون وىلرفووة حقيقًيوو  ودن كوو ن 
نئةصوة  يف نسقوورآن نس وورمي وىللةووو ف سو يا . وووو  يقوو ل يف نئولووةق وون هووىنن نسةفووه، فموون لب أوف أن 

، فوووإن أمسووو   نسلووووه وىلووو ف وصوووة وه وىللةووووة سووو يا  وىلا هووو ، س ووون حقيقًيووو  نسووو  هلووو  يقووو ل يف ن ووو سإل 
ث نسواةس فييو ، ودهبن ثبوا عاوز  عالقة الس يفا فإاا  ديلي  وال جية" ن ةض أو حو  كور  حو ي

وضىلةا  عن وىلرفة حقيقة وكيةيوة نئولوةق، فمون لب أوف أن منءوو عون ن وةض يف كيةيوة وحقيقوة 
صووة   نسلوووه وىلوو ف، وهووىنن ال مياوو  ووون دثبوو   نئىلوو  نسووىني أ ن و نسلوووه وىلوو ف ووون هبكوور أمس ةووه وصووة وه، 

ةة، وال ولول بيايمو  دال ف هو  وًشوبه، فياو اب فورق بوا وىلرفوة حقيقوة نس وةة وبوا دثبو   وىلو  نس و
 أو وًلول وىلع .
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 ، وو  خ سف هبسو فية نسًلوي  نسة س .(1)يةنفإل و   سا عليه ا ةص نس ً ب ونسءاة
 -ما ي تب على السأويل الفاسد م  مزالق وحماءير -

فُيقو ل هلو   هوىنن نسبو ب نسوىني فًحًموةو، فًحوً  بوه علوي   للف ألاوةنع نئشوركا ونئبًوو عا، 
ا   دهبن سة ً  صر  نسقرآن عن  السًه نئةيةَوةن بسري  سي   شرعأ ، وال وق  ون عل  س و، فإ

ه وووووو  ال َيءووووةُ س! فووووإن قلووووً   ووووو   ل  نسقوووو طنُ  نسىلقلووووأُّ علوووو   فموووو  نسضوووو بنُل فيموووو  َيءووووةُ  أتويلووووُ
نسوووًح سًه أتوساووو و، ودال أقووور  و! قيووو  س ووو   و ي عقووو  اوووزُن نسقووو طنَ  نسىلقلوووأس! فوووإن نسقروعوووأ 

 م نسقةنط  عل  بعالنن ظوةنهرن نسشورع! ويَوزُعُ  نسةيلءوةُ  قيو َم نسقةنطون ن علو  يزع  قي  (2)نسب طم
ُىلًزقُّ قي م نسقةنط ن عل  نوًا ع  ؤية نسلووه وىلو ف، وعلو  نوًاو ع 

بُعالن حشرن نألفء  ن! ويَوْزعُ  نئ
  لئىلقةال  قي م عنل   أو كالم  أو  محة  به وىل ف!! ولب نسًلويال  نس  يَ  عأ أصح ُ   وفة َ 

 أع   ون أن واح ر يف هىنن نئق م ويلزم حيائىن حمىنو نن ع يم ن  
أن ال اقر بشوأ  وون وىلو   نس ًو ب ونسءواة حو  ابحوث قبو  هبسوو حبوةاف طةيلوة   أحدمها:

 عريضة يف دو  ن هبسو لسىلق ، وك  ط ةةة وون نئوًلةا فوأ نس ًو ب ي  عوةن أن 
  وُل نألوُر دنف نحلريا.نسىلق  ي ل عل  و  هبهبةن دسيه، في

 

نس ًوو ب ونسءوواة يوو الن  نةموو ف علوو  نإلحًموو ل نسوورنفح سلةوول وسوويس نئرفووةا، سووىنن فيووىنن نساووةع ووون  (1)
نسًلويووو  ال يةنفوووإل نس ًووو ب ونسءووواة يف أي وفووووه وووون نسةفوووةو، ودن كووو ن صوووو حبه قووو  ي وووةن سوووه أفوووور 

 الفًي  و.

 نن نسقرول أح   ع ،  نألونة ، ون أصةهل  وريف نسو ين وأتويو  ظوةنهر نسقرنوعة  اءبة دنف مح  (2)
نسشورع وصوورفي  دنف  وووة" لطايووة،   يًيو  دسووق ط نسً وو سيف عوون نسىلبو   ودلحووة ن رووو   ون  ووة ن ، 

(  هو  والحو ا 8/258وه في  ون هبسو ه م أ ك ن نس ين، ق ل عاي  نبن ويمية يف واي   نسءُّا ة )
خوووو  فةن عوووون مجيوووو  نئلوووو ، أكةوووور ووووون نسس سيووووة، ووووووىنهبي  وركووووظ ووووون وووووىنهظ نجملووووةل يف نسبوووو طن، 

ونس  بئة ونسةالسةة، و  دظي   نسًشي ، وفو ه   فو  ييوة ي كو ن  بيبو ف سرفو   كةسوأ، وقو  ك اوا 
هو. ونا ر افضو ةح نسب طايوةا ألع ح وو  نسسوزنق، فءوًا  وون فضو ةحي  ووو "يي  -هل   وسة وأوب ع ن
 ظ نسىلا ب.وأخب  ه  نسىلا
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ةل، دهب ال يُةثوَوإُل  ن  النــاين: أن نسقلووةب وًولوو  عوون ناووزم بشووأ  وىلًقوو و خيوو  أخوو  بووه نسر سووُ
نس  هنر هة نئرن  ونسًلويالُ  وضعربة، فيلزم عزل نس ً ب ونسءاة عون نس السوة ونإل شو   دنف وو  

ن ا وةص نس ًو ب ونسءواة سالعًضو   ال أابل نسلووُه بوه نسىلبو  . وهلوىنن دو  أهو  نسًلويو  دمنو  يوىنكرو 
! وهووىنن فووًُح لب (2)، دن ونفقووا ووو  ن  عووةن أن نسىلقوو   ل عليووه، ودن خ سةًووه أو سووةو(1)سالعًموو  

 نسزا قة ونإلهالل.
 -مرض الكُّبمة  أشدُّ فطراً م  مرض الكموة-

بية ، ووووورض شووويةا، وكال ووو  ووووىنكة  يف نسقووورآن، قووو ل  أوووورنُض نسقلوووةب اةعووو ن  وووورُض شوووُ
ــ  مــرضٌ ىلوو ف  و ْع ال غلقــول فيطمــعال الــذي   قلب . فيووىنن ووورض 32نألحووزنب   فــو ختضــال

وأمــا الــذي    . 10نسبقرا     قلوعم مرٌض فزايهم اللـ   مالر اً نسشيةا، وق ل وىل ف   
بيةن، وهوة أ  أ وون 125نسًةبة   قلوعم مرٌض فزايهتم ك ج اً إ ه كج مم . فيىنن ورض نسشوُّ

، ووورض نسشوبية ال شوة َ  (3)دهْب ورُض نسشيةا يُرف  سه نسشة   بقضوو   نسشويةاورض نسشيةا،  
 .(4)سه دن مل يً ن ْكه نسلوُه برمحًه

 

أي أف  يءًشي ون لس ً ب ونسءاة نسًئا س ف وناً   نف آل نةي  وأتويال، ، وسيس و كمو ف واوزوالف   (1)
عاووو   الال  نسا وووةص نسشووورعية، حيوووث وووورى أحووو ه  يقوووةل لسقوووةل مث يبحوووث سوووه عووون  سيووو   وووون 

 نس ً ب ونسءاة سياً ر به سقةسه، وكلن نس سي  نسشرعأ وب  سقةسه وسيس نسىل س!!.

 ه ىنن يف نألص  وسىل  نس ةنب اأوسةه ا ألن نسضمري ع ة  دنف نسا ةص ب يسة نام . (2)

 هىنن دهبن قض  شيةوه لحلالل، أو  دهبن قض ه  لحلرنم فيأ وزي  ورضه ورض ف. (3)

قلووا  وووورض نسشووبية أ  أ وووون وووورض نسشوويةا وووون وفيووا  أوهلمووو  وووون حيووث وووو  يوو ول دسيوووه كووو   (4)
  وىلوو ظ  وبلووذ ب وو حبه نئبوو سذ فإاووه ال ي وو  زةوور و دنف   فووة نس ةوور وايموو ، فموورض نسشوويةا ويموو

ن ووبل اميوو  نسىلموو ، بياموو  ووورض نسشووبية دهبن نسووًح   ب وو حبه فيووة   سبوو ف ووو  يوو ول ب وو حبه دنف 
نس ةر زةر و سًىللقه لالعًق  . ااي ف أن ورض نسشيةا   سب ف و  حيس به نئريو فيبو    دنف عالفوه، 

سًسة  ، بيام  ورض نسشبية فية يف نسس سظ الحيس به ص حبه، ألاه ال يىلرت  زرضه، ونإل بة ونإل
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 -السكبي   وعان-
فووووإن نسًشووووبيه اةعوووو ن  وشووووبيُه ن وووو سإل لئولووووةق، وهووووىنن نسووووىني يًىلووووُظ أهووووُ  نس ووووالم يف    نو 

، كىُلبو   ن (1)ه  أهُ  وشوبيه نئولوةق ل و سإلودبع سه، وأهُله يف نسا ل أق ُّ ون نساةع نسه   نسىنين 

 

وحيءظ اةءه بشبي وه ون نسىنين حيءاةن صاىل ف، ونإلحءو ل لئورض أُوف ن عوةن  هوة نسىلوال ، 
 وأىن  هىنن س  حظ نسشبية.

يو ش قو ل  كو ن  وى حمم  بن وض ا نسقرطي يف كً به انسب ع ونسايوأ عايو ا، عون أع ب ور بون ع
عا   ف  يق و  ويشرب، وهبكر أشي  ف ون نسةءإل، مث أاه وقر أ ف خ  يف نسًشوي ، فءومىلا حبيوظ 

 بن أع ابا وهة يقةل  ألاا يةم كاا وق و  ووةىل  و  وةىل  خري واو نسيةم.
 وعوون أع د  يووس ن ووةال  أاووه كوو ن يقووةل  ألن أمسوو  با حيووة نئءووا  باوو    ووورتق أحووظ دق  ووون أن

 أمس  فيه بب عة سيس هل  وسري، وو  أح ثا أوة يف  ياي  ب عة دال  ف  نسلوه    عاي  ساة.

وهوووة كمووو  قووو ل نئ ووواف  محوووه نسلووووه، فوووإن نسقوووةم ياشوووسلةن دنف حووو  نئب سسوووة بشوووراب وشوووبيه ن ووو سإل  (1)
 ووة  ، لئولوةق ووو  ناىل نووه، ويًةسووىلةن يف هبسوو دنف أن يقىلووةن يف شور نسًىلعيوو  نئاو يف الثبوو   نس

عون شوراب وشوبيه نئولوةق خب و ة  ن و سإل سوبح اه،  - هبة أو   بة-بيام  ورنه  يسضةن نسعر   
    وفة و، وسىلة ناًش  و، ووىل   نسعةن يا نس  وءًشر  خ  ة  نإلهلية ووُقر عليي  ون قبو  

 مج هري نسا ل، وكلن هىنن نساةع ون نسشراب ال يىلايي ، وا ةص نسشريىلة ال وع سه وال وشمله!
ف وو  وووون دسوووه  أصوووبحا أسةهيًوووه ولسةفوووة سووو ى مجوو هري نساووو ل، ونسةيووو  كووو  نسةيووو  ئووون يا ووور علييووو  أو 
يىل  يي ، فيأ يف ا ور  ع ،و  ووروفييو  ثةنبوا ال مي ون ه و"هو  أو نسًىلقيوظ علييو ، فو سةطن عاو ه  

  ونسوو ن ، دسوه يىلبوو  وون  ون نسلوووه، وعلو  أسوو ل نالاًموو   دسيوه وقءوو  نحلقوةق ونسةنفبوو  ، ويىلقو  نسووةال
ونسقوةم ونسقةويووة دسووه، ونسىلشووريا دسوه، ونإلاءوو اية دسووه، ونإلاءوو ن دسوه، ونسشووىلظ دسووه، ونألكهريووة يف عوور  
نس ميقرنطيووة ونسوو ميقرنطيا دسووه، ونجملوو سس نسًشووريىلية نساي بيووة دسووه، ونس سوو وري نسةضووىلية دسووه، ونسهووة ا دسووه، 

لووس نألووو  دسووه، ونااوو ي نجمليووةل دسووه، ونألحووزنب يف بىلووو صووة ه  دسووه، ونسعوو  ة  نحلوو ك  دسووه، وك
ونسىَلَل  دسه... فيىنو و ريه  كهري وون نآلهلوة نسو  وىلبو  وون  ون نسلووه وسوة يف وفوه أو كو ل وون كو ال  

وكوولن نألووور ال يىلاوويي  وال و ووي  وهوو   -نسوو ع ا!!-نسىلبوو  ا، وووو  هبسووو فيووأ ال ولةووا ا وور نسقووةم 
ةا نألابيوو   ونسرسو  مجويىلي  نفًمىلوا علو  وقيوإل دخووالص يًحركوةن هوة نسًسيوري ونسباو  . علمو ف أن  عو
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، ونسقبوووة ن،  نئءووويح، وُعزيووور، ونسشووومس ونسقمووور، ونألصوووا م، ونئالة وووة، ونساووو  ، ونئووو  ، ونسىلناوووْ ن
وناون، و ووري هبسوو. وهوو ال  هوُ  نسووىنين أُ سولا دسوويي  نسرُّسوُ  يوو عةف  دنف عبو  ا نسلوووه وحووَ و ال 

 شريو سه.
ــلَّ  ة  منعـــوٌن بنعـــون قولـــ  : "فـــإن كبَّنـــا جـ ــفان  الوحدا يـــَّ ور بصـ و موصـــ  وعـــال

 .(1)الفريا يَّة   ليس   معنا   أحد   الريَّة "
ــة"فقةسوووُه   ش: ــفان الوحدا يـ ــور بصـ ـــ  وووولخةهب وووون قةسوووه وىلووو ف   "موصـ ـــو اللـ ـــل هـ قـ
. وقةسه  اللـ  الصمد مل يلد ومل يولدون قةسه    "منعون بنعون الفريا ية"وقةسه     أحــد
. ونسةصوووف ومل يرـــ  لـــ  لفـــواً أحـــدووون قةسوووه وىلووو ف     معنـــا  أحـــد مـــ  الريـــة" "لـــيس

ونساىلا ورتن ف ن، وقي   ف سةصف سلىنن ، ونساىلا سلةىل ، وكىنسو نسةح ناية ونسةر ناية. وقيو  
ٌ  يف هبنوووه، ُواةوورٌ   نسةوورق بيايموو   دن نسةح نايووة سلووىنن ، ونسةر نايووة سل ووة  ، فيووة وىلوو ف ُوةحوو 

. أكموو  يف نسًازيووه ووون قةسووه  سوويس يف وىلاوو و 11نسشووة ى   س لمنلــ  شــي لــيب ووة وه. و
 .(2)أح  ون نس ية

 

نسىلب  ا ت وىل ف، ونس ةر ب   ط  ة  ولسةو ي عأ ساةءه شيئ ف وون خ و ة  نسلووه وىلو ف، كمو  قو ل 
. وقوو ل 36نساحوو    اللـــ  واجسنبــوا الطــاؤون ولقــد بعننــا   لــل أمــة كســوغً أن  اعبــدواوىلوو ف  
نألابيوو     ســوٍل إغ  ــوحي إليــ  أ ــ  غ إلــ  إغ أي فاعبــدونومــا أكســلنا مــ  قبلــ  مــ  ك وىلوو ف  

25. 

أي أن نسلوه وىل ف ونح  أح ، فر  صم ، سيس كمهله شأ  ون خلقه يف هبنوه، وصوة وه، وأفىل سوه،   (1)
 وخ  ة ه سبح اه.

ت  ، هة أكم  يف نسًازيه ألاه يةي  اةأ نئم ثلوةليس لمنل  شي نساةأ نسةن   يف قةسه وىل ف    (2)
وىلوو ف يف هبنوووه وصووة وه وأفىل سووه، ومجيوو  خ  ة ووه، وهووىنن ال يًحقووإل ووون اةووأ انئىلوو ا عوون نئولووةق، 
ألن وىلو  نسشووأ  ال يوو ل علوو  نسشووأ  جبميوو  صووة وه وخ  ة وه. وووون فيووة اايووة فووإن قةسووه وىلوو ف  

 ليس لمنل  شي .هة وىلبري نسقرآن وهة أكم  وأعل  ون وىلبري نسبشر نئولةق 
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قولــ  : " وتعــاه عــ  احلـــدوي  والـــاان  واأكلــان واأعضـــا  واأيوان  وغ 
  (1)حوي  اجلمان  ال تُّ ل ائر املبسدعان"

وة أقووووةنل  فع ةةووووٌة واةييووو ش: و ، وط ةةووووٌة وهبًيوووو ، سلاووو ل يف دطوووالق وهووو  هوووىنو نألسةووو ظ ثالثوووَ
وط ةةٌة وة  ، وه  نئًبىلةن سلءلف، ألن نئًلخرين ق  ص    هوىنو نألسةو ظ يف نصوعالحي  
فيي  دمج ٌل ود  م، فليس ُكلُّي  يءوًىلمنلي  يف اةوس نئىلو  نسلسوةي، وهلوىنن كو ن نسُاةو ُا ياةوةن  و  

ُ  فيي  وىل  لطالف و   سة ف سقةل نسء َلف.حق ف ولطالف، وبىلو نئهبًا هل  يُ خن

 

يخ نبن ل" يف وىلليقه عل  وم نسعح وية  هىنن نس الم فيه دمج ل ق  يءًسله أهو  نسًلويو  ق ل نسش  (1)
ونإلحل   يف أمس   نسلوه وصة وه وسيس هل  بىنسو حاةك ألن ورن و  محه نسلوه وازيه نسبو  ي سوبح اه عون 

 "غحلـدوي"و وش  ة نئولةق   س اه أو  بىلبو  ا كملوة وًو   دنف وة وي  حو  يوزول نالشوًب و، فمورن 
نسوو  يىللميوو  نسبشوور، فيووة سووبح اه ال يىللوو  حوو و و دال هووة سووبح اه ألن ن لووإل ال حييعووةن بووه علموو ف،  

، ووون قو ل يعلـم مـا بـني أيـديمم ومـا فلفمـم وغ ييطـون بـ  علمـاً يف سوة ا طوه   كم  قو ل 
وال يىللموه نسىلبو  . وأوو  ون نسء َلف إبثب   نحل  يف نالسًةن  أو  ريو فمرن و ح  يىللمه نسلوه سوبح اه، 

ــا  واأيوان" ــان واأعضـ ــاان واأكلـ ، فمووورن و  محوووه نسلووووه وازييوووه عووون وشووو  ة نئولةقووو   يف "الــ
ح مًووه وصووة وه نسىننويوووة ووون نسةفوووه ونسيوو  ونسقووو م وهووة هبسووو، فيوووة سووبح اه وةصوووة  بووىنسو س ووون 

ع يعلقوةن وهو  هوىنو سيءا صة وه وه  صة   ن لإل، وال يىلل  كيةيًيو  دال هوة سوبح اه، وأهو  نسبو  
نألسة ظ سياةةن    نس ة   بسري نألسة ظ نس  و ل  نسلوه    وأثبًي  ساةءوه حو  ال يةًضوحةن وحو  ال 
ا ة  يشا  علويي  أهو  نحلوإل. ونئ سوف نسعحو وي  محوه نسلووه مل يق و  هوىنن نئق و ك س ةاوه وون أهو  نسءوُّ

ه بىلضوو ف، وي وو ق بىلضووه بىلضوو ف، ويةءوور نئهبًووا س ووة   نسلوووه، وكالوووه يف هووىنو نسىلقيوو ا يةءوور بىلضوو
وورن و نايو   نسءوا  "غ حوي  اجلمان ال ت ل ـائر املبسـدعان"وشًبيه زح مه، وه ىنن قةسه 

نئولةقة، وسيس ورن و اةأ علة نسلوه ونسًةن و عل  عرشهك ألن هبسو سيس  نخوالف يف نايو   نسءوا 
إلميوو ن بىللوةو سووبح اه وأاوه يف فيووة نسىللووة، بو  هووة فوةق نسىلوو مل وحمويل بووه، وقو  فعوور نسلووه عبوو  و علو  ن

ا ة ونام عوووة وووون أصوووح ب نساوووي  وأوبووو عي  إبحءووو ن علووو  هبسوووو، ونأل سوووة وووون  وأمجووو  أهووو  نسءوووُّ
 هو.-نس ً ب ونسءاة نس حيحة نئًةنورا كلي  و ل عل  أاه يف نسىللة سبح اه ن
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 -اإلعسصا  غألفاظ الواكية   الرسا  وال نة-

ُه، وال وصوَةه بووه  سوةسُه اةيوو ف وال دثبوو اتف،  َف نسلوووَه وىلو ف زوو  مل ي ووْف بوه اةءووَ سويس ساوو  أن ا ون
، ونألسةو ظ فما أصبس  اللـ  وكسول   أصبسنا   وما  فا  اللـ    فينا ودمن  هن وًبىلةن ال وبً عةن. 

 و      نسا ُّ يىلً      يف نإلثب   ونساةأ. وأو  نألسة ظ نس  مل ير  اةيي  وال دثب ، ، فال نس 
وُعلووَإُل حوو  يُا ووَر يف وق ووة  ق ةليوو ، فووإن كوو ن وىلوو  صووحيح ف قُبوونَ ، س وون يابسووأ نسًىلبوورُي عاووه 

  ونحل َفَة. سة ظ نسا ةص  وَن نألسة ظن نجملمَلةن دال عا  نحل فة، و  قرنةن وبا نئرن َ 
ونسشويُخ  محووه نسلووه أ ن  نسوور   ووىنن نس والم علوو  نئشوب نية، نسقوو ةلا  دن نسلوووَه فءوٌ ، وداووه ُفهووٌة 
وأعض  ، و ري هبسو! وىل ف نسلوه عمو  يقةسوةن علوةنف كبورينف. فو ئىل  نسوىني أ ن و نسشويخ وون نساةوأ 

طوووالف فيحًو   دنف نسىني هبكورو هاو  حوإل، وس ون حو ب بىلو و وون أ خو  يف عموةم اةيوه حقو ف ول
 بي ن هبسو.

 -اللـ  تعاه غ ح الدُّ صفات   بكيٍ   وهو غئٌ  ع  فلق  -
نسءلُف وًةقةن عل  أن نسبشَر ال يىللمةن ت ح نف، وأف   ال حَي  نون شيئ ف وون صوة وه. قو ل 
أبووة  نو  نسعي سءووأ  كوو ن سووةي ن، وشووىلبة، ومحوو ُ  بوون يزيوو ، ومحوو   بوون سوولمه، وشووريو، وأبووة 

ئلةن قو سةن عة  ناه، ال حيوَ  نون وال يُشوب نيةن وال ميهلوةن، يوروون نحلو يث، وال يقةسوةن  كيوف، دهبن سوُ
رن و َ  أن ووووُ يَل أحوووٌ  حبووو و، ال أاوووه  وووري وًميوووز  عووون (1)لألثووور. فىُللووون   أن نسلووووه يًىلووو ف عووون أن حيوووُ

ئ  عبو  نسلووه بون نئبو  اب  زو  اىلور   باو س قو  ل   اوه علو  خلقه، واة و  عواي ، وبو يٌن هلو . سوُ
. ووون نئىللوةم أن نحلو   يُقو ل علو  وو  ياة و  (2)نسىلرش، لةٌن ون خلقه، قي   حب س قو ل  حبو 

 

 أي ورن  نإلو م نسعح وي بقةسه  اووىل ف عن نحل و  ونسس   ا. (1)

يوورن  لحلوو  هاوو ، نسة صوو  نسووىني ية وو  نئولووةق عوون خ سقووه، وهووىنن نئىلوو  صووحيح ألن نسلوووه وىلوو ف  (2)
 لةن عن خلقه  ري وًح  أو ح ل به.
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به نسشأ  ويًميز به  ريو، ونسلوه وىل ف  ري ح ل   يف خلقه، وال ق ة    ، ب  هة نسقيةم باةءه، 
 .(1)واةأ حقيقًه نئقي  ئ  سةنو. ف حل   ىنن نئىل  سيس و ن  اةيه دال اةأ وفةب نسرب،

و نسىلب ُ ، فيىنن واًف  بال وا "عة با أه  نسءُّا ة.  وأو  نحل ُّ زىل  نسىلنْلُ  ونسقةل، وهة أن حي  
 -لفظ  اأكلان واأعضا  واأيوان-

أو  سةُل نأل ك نن ونألعض   ونأل ون ، فيءً لُّ    نسُاة ا علو  اةوأ بىلوو نس وة   نسه بًوة 
ونسةفووه قوو ل أبووة حايةووة يف )نسةقووه نألكوو (  سووه يووٌ  ووفووٌه واةووٌس، كموو   لأل سووة نسقعىليووة، ك سيوو 

هبكر وىل ف يف نسقرآن ون هبكر نسي  ونسةفه ونساةس، فية سه صةة بال كيف، وال يُق ل  دن يو و 
 هو.-ق  وه واىلمًه، ألن فيه دبع ل نس ةة. ن

  أن ت ــ د ملــا مــا منعــ ابوٌا لأل سوة نسق طىلوة. قو ل وىلو ف   وهىنن نسوىني ق سوه نإلوو م 
ــدي ــواٌن . 75ص   فلقـــت  بيـ ــماوان  مطـ ــة وال ـ ــو  القيامـ س   يـ ــال ــاً قبضـ واأكض نيعـ

ويبقــى وجــ   كبــ  ءو . 88نسق و    ل لُّ شي  هال  إغ وجم . 67نسزور    بيمين 
ــرا  ــم مـــا    ف ـــ . 27نسووورمحن   اجلـــول واإللـ ــا    ف ـــي وغ أعلـ ــم مـ نئ ةووو ا  تعلـ

116 .  ف ـــ  الرمحـــةلســـب كبرـــم علـــى   54نألاىلووو م .   ويـــذكلم اللــــ    ْف ـــال  آل
وم   أي  نساوووو ُل آ م فيقةسووووةن سووووه  اخلقووووو نسلوووووُه بيوووو و، 28عموووورنن   . ويف حوووو يث نسشووووة عة سووووَ

. وال ي ح أتوي  ون ق ل  دن نئورن  لسيو   (2)وأسا  سو والة ًه، وعلمو أمس َ  ُك  ن شأ ا
 ال َي نحُّ أن ي ةن وىلا و بق  َ   و  وهاية نسي . ملا فلقت بيداليَّ نسق  ا فإن  قةَسه  

وس ووون اليقووو ل هلوووىنو نس وووة    دفووو  أعضووو  ، أو فوووةن ا، أو أ ون ، أو أ كووو ن، ألن نسوووركن 
فوز  نئ هيووة، ونسلوووه وىلو ف هووة نألحوو  نس وم ، ال يًاووزأ سووبح اه ووىلو ف، ونألعضوو   فييوو  وىلوو  

الــذي  جعلــوا القــران ىنن نئىلوو  قةسووه وىلوو ف  ، وىلوو ف عوون هبسووو، وووون هوو(3)نسًةريووإل ونسًىلضووية
 

وون سةن"وه أيض ف، نسقةل  بةح ا نسةفة ، وهة أن ن  سإل ونئولةق شأ  ونحو ، كمو  يقوةل هبسوو   (1)
 نف. الا نس ةفية! وىل ف نسلوه عم  يقةسةن علةنف كبري 

 أخرفه نسبو  ي وأمح . (2)

 نسًىلضية  نسًقعي ، وفىل  نسشأ  أعض  . (3)
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عضـــني
. وناوووةن ا فييووو  وىلووو  نالكًءووو ُب ونالاًةووو ُع، وكوووىنسو نأل ونُ  هوووأ 91نحلاووور   (1)

نآلالُ  نس  يُاًة     يف فلظ نئاةىلة و ف  نئضورا. وكو  هوىنو نئىلو   واًةيوة عون نسلووه وىلو ف، 
رنْ  هبكرهوووو  يف صووووة   نسلوووووه وىلوووو ف. ف  ألسةوووو ُظ نسشوووورعيُة صووووحيحُة نئىلوووو   سوووو ئٌة ووووون وهلووووىنن مل يووووَ

نإلحًموو ال  نسة سوو ا، فلووىنسو جيووظ أن ال يىلوو ل عوون نألسةوو ظ نسشوورعية اةيوو ف وال دثبوو اتف، سووئال 
 يُهبُا وىل  ف س ، أو يُاة  وىل  صحيٌح.

هووة حووإل،  "غ حويــ  اجلمــان ال ــت ل ــائر املبســدعان"وقووةُل نسشوويخ  محووه نسلوووه وىلوو ف  
 حيوويل بوه شووأ  وون ولةق وووه، بو  هوة حموويل ب و  شووأ  وفةقوه. وهووىنن نئىلو  هووة لعًبو   أاوه ال

 ."أ   تعاه حمي  برل شيٍ  وفوق "نسىني أ ن و نسشيخ ئ  أي  يف كالوه  
س ووون بقوووأ يف كالووووه شووويئ ن  أحوووُ     أن دطوووالق وهووو  هوووىنن نسلةووول كووو ن وركوووه أَوف، ودال 

إلح طووة ونسةةقيووة واةووأ فيووة نسىللووة، ودن ُأفيووظ زوو  ُوءوول نل عليووه، وأُسووزنَم لسًاوو قو يف دثبوو   ن
 وق م ون أاه دمن  اة  أن حيةيه شأ  ون ولةق وه، ف إلعً  م لألسة ظ نسشرعية أَوف.

يُةي  واه أاه و  وون ُوبًو َع  دال وهووة حمووةيٌّ ويف هوىنن  "ل ائر املبسدعان"نسه    أن قةسه   
 .(2)ا ر

وعـ ر حلال بكخصــ    اليقظــة  إ ه  يال غلنــيب قولـ  : "واملعــراحل  حـق   وقــد أ سـر  
ال ما     إ ه حي   شا  اللـ   م  الع وال  وألرمال   اللـ   مبا يكا   وأوحى إلي  مـا 

 أوحى  ما لذال ال الف اي  ما كأ . فصلى اللـ  علي    اآلفرة  واأوه".
ي ووىل ، س وون ال اىللوو   انئىلوورن ا وةىلوو ل، ووون نسىلوورو ، أي  نآلسووة نسوو  يىلوور  فييوو ، أي  ش:

 كيف هة، وح مه كح    ريو ون نئسيب  ، ا ون به وال اشًس  ب يةيًه.
 

 

 ق ل نسبسةي  عضا  فزؤوو فاىللةو أعض   ف واةن ببىلضه وكةرون ببىلضه. (1)

أي ال ي ح عل  دطالقه، ألاه يءًلزم نسًءلء  دنف و  ال ف ية، زىل  أن وو  وون ولوةق دال وهوة   (2)
 ال ف ية! وهىنن ال جية" نسًءلي  به.  حم ط زولةق آخر دنف و 
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 -  غليقظة بروح  وج د   ومرة واحدةصبون  اإلسرا  واملعراحل لنبينا -
ُ و. وقيووو   كووو ن  نخًلوووف نساووو ل يف نإلسووورن ، فقيووو   كووو ن نإلسووورن  بروحوووه، ومْل يُوْةقوووَ  َفءوووَ

وورا وا و ف. وقي   ورا قب  نسوةحأ ووورا بىلو و! ووواي  وون قو ل  بو   نإلسرن  وروا، ورا يق ةف،
 ثالَب ورن   وراف قب  نسةحأ، ووروا بىل و!!

 
ونسوىني عليوه أةمووة نساقو   أن نإلسورن  كوو ن وورا ونحو ا ز ووة بىلو  نسبىلهوة، قبوو  نهلاورا بءوواة ، 

نسوىنين "عموةن أاوه كو ن  وقي   بءاة  وشيرين، هبكرو نبن عب  نس . ق ل نبن نسقي    عابو ف هلو ال 
ورن نف! وكيف س   هل  أن ي اوةن أاوه يف كو  وورا وةورض علويي  نس ولةن  مخءوا، مث يورت   بوا 
 بووه وبووا وةسوو  حوو  و ووري مخءوو ف، فيقووةل  اأوضوويُا فريضوو ، وخةةوووا عووون عبووو  يا، ثووو  

 هو.-ن (1)يىلي هو  يف نئرا نسه اية دنف مخءا، مث حَيعُّي  دنف مخوسس!
أُسوورنَي جبءوو و يف نسيق ووة علوو  نس ووحيح، ووون نئءووا  نحلوورنم   يث نإلسوورن   اأاووه وووون حوو

، فاوزل هاو اب وصول  لألابيو   دو وو ف، دنف نئءا  نألق    نكب ف علو  نسو نق، صوحبه ف يو  
و بل نسو نق حبلقوة لب نئءوا . مث عُورنَ  بوه وون بيوا نئقو ل ولوو نسليلوة دنف نسءوم   نسو اي ، 

ف يوو ، فةووًح سووه، فوورأى هاوو اب آ م أل نسبشوور، فءوول  عليووه، فرحووظ بووه و   عليووه  ف سووًةًح سووه
نسءووالم، وأقوور بابةوووه، مث عووُر  بووه دنف نسءووم   نسه ايووة، ف سووًةًح سووه، فوورأى فييوو  حيووأ بوون "كوور ، 
وعيء  نبَن ورمي، فلقييم  فءل  علييم  فر ن عليه نسءالم، و حبو  بوه، وأقورن بابةووه، مث عُور  بوه 

ءم   نسه سهة، فرأى فيي  يةسف، فءل  عليه فر  عليه نسءالم و حظ بوه، وأقور بابةووه، مث دنف نس
ُعر  به دنف نسءم   نسرنبىلة، فرأى فيي  د  يس فءل  عليه، و حوظ بوه، وأقور بابةووه، مث عور  بوه 
دنف نسءم   ن  وءة فرأى فيي  ه  ون بن عمرنن، فءل  عليه و حظ بوه، وأقور بابةووه، مث عُور  

ه دنف نسءووم   نسء  سووة، فلقووأ فييوو  وةسوو ، فقيوو  سووه  ووو  يب يوووس قوو ل  أب ووأ ألن  الووو ف بوو
بىلث بىل ي ي خ  نااة ون أوًه أكهر خي  ي خلي  ون أو ، مث عور  بوه دنف نسءوم   نسءو بىلة، 

 

أقةل  ب  أكهر كالم نسش  ا عن نإلسرن  ونئىلرن ، هة ون كالم نبن نسقي ، وح  ح يث نإلسورن    (1)
 (.42-3/34فق  اقله نسش  ا عن نبن نسقي  ون كً به "ن  نئىل   )  
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فلقووأ فييوو  دبوورنهي  فءوول  عليووه، و حووظ بووه، وأقوور بابةوووه، مث  ُفوو  دنف سوو  ا نئاًيوو ، مث  ُفوونَ  سووه 
بيوُا نئىلموةُ ، مث عُورن  بوه دنف نابو   فو   فالسووه ووق سوا أمسو ؤو، فو   واوه حو  كو ن قوو ب نس

، فوولوح  دنف عبوو و ووو  أوحوو ، وفوورض عليووه مخءووا صووالا، فرفوو  حوو  ووور (1)قةسووا أو أ ىن
عل  وةس ، فقو ل  زو  أُوور س قو ل  خبمءوا صوالا، فقو ل  دن أُو ًوو ال وعيوإل هبسوو، د فو  

لَسه نسًوةيووف ألو ًووو، ف سًةووَا دنف ف يوو  كلاووه يءًشووريو يف هبسووو، فلشوو   أن  دنف  بوو نو، ف  سووْ
هووىنن سةوول -اىلو ، دن شووئا، فىلووال بووه ف يوو  حوو  أووو  بوه نابوو   وبوو  اب ووىلوو ف وهووة يف و  اووه 

ر  زةسو  فولخ و،  -نسبو  ي يف صحيحه، ويف بىلو نسعرق فةضو  عاوه عشورنف، مث اوزل حو  ووَ
سوولْسه نسًوةيووف، فلوو  يووزل يوورت   بووا وةسوو  وبووا نسلوووه وبوو  اب ووىلوو ف، فقوو ل  دن فوو  دنف  بووو ف 

حوو  فىلليوو  مخءوو ف، فوولورو وةسوو  لسرفووةع وسوو نل نسًوةيووف، فقوو ل  قوو  نسووًحييا ووون  ع 
 .(2)وس ن أ َض وأسل ، فلم  اَوَةىَن،   ى وا     ق  أوضيُا فريض  وَخة ْةُا عن عب  نيا

ســبحان الــذي أســر  بعبــد  نسيق وة، قةسوه وىلو ف  وخيو  يو ل علو  أن نإلسورن  جبءو و يف 
. ونسىلب  عب  ا عن كمةعة ناء  1نإلسرن      ليًو م  امل  د احلرا  إ ه امل  د اأقصى

ونسووروا، كموو  أن نإلاءوو ن نسوو  جملمووةع ناءوو  ونسووروا، هووىنن هووة نئىلوورو  عاوو  نإلطووالق، وهووة 
 نس حيح.

 -ن لرب  بقلب   يونال عي ترجيأ  ك ية  النيب  -
 ب ه عز وفو  بىلوا  أسوه، وأن نس وحيح أاوه  ق  وق م هبنكُر نخًال  نس ح بة يف  ؤيًه 

ولقــد ك ا  . 11نسواا    ما لــذ  الفــ اي مــا كأ  آو بقلبه، ومل يرو بىلا  أسه، وقةسُوه  

 

بون عبو  نسلووه نبون أع  ق ل نسشويخ  صور  دن نسو اة نئوىنكة  يف هوىنن نسءوي ق، هوة وون  ونيوة شوريو  (1)
منر نسىني  ل عه نحلة ظ يف أسة ظ ون ح يث نإلسورن  كمو  هبكور نئ سوف آاةو ف، ووون هبسوو هوىنن نسلةول  
كمووو  بياوووه نحلووو فل نبووون كهوووري يف وةءوووري )نإلسووورن (. ووووون قبلوووه نسبييقوووأ يف انألمسووو   ونس وووة  ا )ص 

 هو.-(. ن440-442

هوو ونسشو  ا اقلوه -لوًقل وون أح  يوث وًةرقوة نق ل نسشيخ  صر  ح يث نإلسرن  صحيح، وهة و  (2)
 ا البن نسقي   محه نسلوه.3/34عن كً ب ا"ن  نئىل    
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أن هوىنن نئرةوأ  ف يو ،  آو ووروا علو  صوة وه  . صوح عون نساوي 13نسواا       زلًة أ فــر 
 عليي ، ورا يف نأل ض، ووراف عا  س  ا نئاًي . نس  ُخلإل
 حق " . -الذي ألرم  اللـ   تعاه ب  ؤ يالابً أمس   -"واحلوض   قول  :
  ادن َقْ َ  حةضأ كم  با أَيْوَلةف دنف صاىل   ون نسيمن، ودن فيه ون نألل يإلن  سقةسه    ش:

ون أصح بوووأ نحلوووةَض، حووو  دهبن عوورفًُي  . وقةسووه  اسوورَينَ ن  علووأ   ٌل ووو(1)كىلوو   دووةم نسءووم  ا
 .(2)نخًُلاةن  و ، فلقةل  أصح ع، فيقةُل  ال و  ي و  أحَ ثةن بىلَ ابا

د ةوو  اف، فرفوو   أسووه وبًءووم ف، دووو  قوو ل  وعوون أاووس بوون و سووو، قوو ل  أ ةوو   سووةُل نسلوووه 
ا، فقووورأ    اداووه ازسوووَا علوووأ  آاةوو ف سوووة  هلوو ، ودوووو  قوو سةن سوووه  مل ضوووح اس فقوو ل  سوووةل نسلووووه 

)بء  نسلوه نسرمحن نسرحي . د  أععيا اب نس ةثر( ح  خًمي ، مث قو ل  هو  وو  ون وو  نس وةثرسا 
يف نااووة، عليووه خووري كهووري، ووور  عليووه  قوو سةن  نسلوووه و سووةسه أعلوو ، قوو ل  اهووة فوور أعع ايووه  ع 

ًلحمل نسىلبوووُ  وووواي ، فووولقةل    ب، داوووه  وووون أوووو ، أوووو  يوووةم نسقي ووووة، آايًوووه عووو   نس ةنكوووظ، ووووُ
وقوو ل   (4)  اأ  فوَورُط   علوو  نحلووةضا. وقوو ل (3)فيقوو ل  داووو ال ووو  ي ووو  أحوو ثةن بىلوو ابا

رنَب ووون شورب مل ي موول أبو نف، سووريَ ن  علوأ  أقووةنٌم،  ، شووَ اد  فَورُط   علو  نحلووةض، وون ووور  علوأ 
 . ونسَةرط  نسىني يءبإل دنف نئ  .(5)أعرنُفي  ويىلرفة ، مث حُي ل بيم وبياي ا

ونسرنفح أن نحلةض يف نسىَلَرَص   قب  نس رنط، ألاه ُوًَلحمُل عاه، ومُياو  واوه أقوةنم قو  ن وو ون 
 عل  أعق   ، ووه  ه ال  ال جي و"ون نس رنط.

 -صفان احلوض ملخصة م  اأحايي  الواكية-
 

ُزم خيون   يلوأ نسشو مك وقيو   هوأ آخور نحلاو " وأول وًةإل عليه. و  (1) اأيلةا و ياة علو  سو ح  حبور نسُقلوْ
 نسش م. )وىلا  نسبل نن(.

 وًةإل عليه. (2)

 أخرفه أمح ، ووءل . (3)

 ليه.وًةإل ع (4)

 وًةإل عليه. (5)
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يووًلو  ووون نألح  يووث نسووةن  ا يف صووةة نحلووةض  ناووه حووةٌض ع ووي  ووووة نٌ  كوورمي، ميووَُ ُّ ووون 

نااووة، ووون فوور نس ووةثر نسووىني هووة أشوو  بي ضوو ف ووون نسلوو ، وأبووَرُ  ووون نسووهلحمل، وأحلوو  ووون  شوورنب
ه وطةسوُوه سووةن  كوو  "نويووة ووون  نسىلءوو ، وأطيووُظ  حيوو ف ووون نئءووو، وهووة يف   يووة نإلوءوو ع، َعْرضووُ
"ون و وءووريا شووير، فءووبح ن ن وو سإل نسووىني ال يىلاووزو شووأ . وقوو  وَ َ  يف أح  يووث  ادن س وو  

. فىللاو  نسلوووه وواي  بةضووله (1)أع ُميو  وأفليوو  وأكهرهو  ون ن نفا ن حووةَض ابياو  اوي   حةضو ف ود
 وكروه.

 قول  : "والكفاعة  الي ايَّفرها هلم حق  لما ك وي   اأفباك".
  اأ  سووويُ  نساووو لن يوووةَم نسقي ووووة، وهووو  ، قووو ل  قووو ل  سوووةُل نسلووووه عووون أع هريووورا  ش:

آلخرين يف صىلي  ونح  ، فيقوةل بىلوو نساو ل سوبىلو  أال و  ون و  هبنابس جيم  نسلوه نألوسا ون
ورون و  أاً  فيهس أال ورون و  ق  بلس  س أال وا رون ون يشة  س و  دنف  ب و س فيقوةل بىلوُو 
نساو ل سووبىلو   أبوةُك  آ ُم، فيوولوةن آَ َم، فيقةسووةن    آ م، أاوا أبووة نسبشوور، خلقوَو نسلوووُه بيوو و، 

َة فءا ون سو، ف شة  سا  دنف  بو، أال ورى وو  هون فيوهس واةَخ فيو ون ُ وحه، وأور نئالة 
هْولوَوُه، وسوون  َظ نسيووةم  ضووب ف مل يسضووظ قبلووه ون أال ووورى ووو  قوو  بَوَلساوو س فيقووةل آ م  دن  ع قوو  َ ضوون
يسضظ بىل و وهَلُه، وداه ف   عن نسشارا فىل يُا، اةءأ اةءوأ اةءوأ، نهبهبوةن دنف  وريي، 

، فيلوةن اةح ف، فيقةسةن   اوةا، أاوا أوُل نسرسوُ ن دنف أهو  نأل ض، ومسو اب نسلووُه  نهبهبةن دنف اةا 
عب نف ش ة نف ف شة  سا  دنف  بو، أال ورى و  هون فيوهس أال وورى وو  قو  بَلساو س فيقوةل اوةا  دن 
 ع ق   ضظ نسيةَم  ضب ف مل يسضظ قبله ونهَله، وسن يسضظ بىل و ونهَله، وداوه ك اوا ق  عوةٌا 

، اةءووأ اةءووأ اةءووأ، نهبهبووةن دنف  ووريي، نهبهبووةن دنف دبوورنهي ، فيوولوةن  عووةُ   وو  علوو  قووةوأ
دبرنهي ، فيقةسةن    دبرنهي ، أاا اي نسلوه وخليله وون أهو  نأل ض، أال وورى وو  هون فيوهس أال 
ووورى ووو  قوو  بلساوو س فيقووةل  دن  ع قوو   ضووظ نسيووةَم  ضووب ف مل يسضووظ قبلووه وهلوَوه، وسوون يسضووظ 

 

 (.1589حءن، أخرفه نسرتوىني، نا رو يف نسءلءلة نس حيحة  ) (1)
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، اةءووووأ اةءووووأ اةءووووأ، نهبهبووووةن دنف وةسوووو ، فيوووولوةن وةسوووو ، (1)بىلوووو و وهلووووه، وهبكوووور كىنلوووووه
فيقةسةن   وةس ، أاا  سوةُل نسلووه، نصوعة اب نسلووه برسو الوه وبً ليموه علو  نساو ل، نشوة  ساو  
دنف  بوو، أال ووورى ووو  هوون فيووهس أال ووورى ووو  قو  بلساوو س فيقووةل هلوو  وةسوو   دن  ع قوو   ضووظ 

ه وسوون يسضوو ظ بىلوو و وهلووه، ود  قًلووا اةءوو ف مل أؤووور بقًليوو ، نسيووةَم  ضووب ف مل يسضووظ قبلووه وهلووَ
اةءأ اةءأ اةءأ، نهبهبةن دنف  ريي، نهبهبةن دنف عيء ، فيلوةن عيء ، فيقةسةن    عيء  

وكلمَا نساو ل يف نئيو ،  -ق ل  ه ىنن هة-أاا  سةل نسلوه وكلمًه أسق ه  دنف ورمَي و وٌا واه 
أال وورى وو  قو  بلساو س فيقوةل هلو  عيءو   دن  ع ف شوة  ساو  دنف  بوو، أال وورى وو  هون فيوهس! 

َظ نسيةم َ ضب ف مل يسضظ قبَله ونهَله، وسن يسضظ بىل و وهله، نهبهبوةن دنف  وريي، نهبهبوةن  ق  َ ضن
، فيلوة ، فيقةسوةن   حمموُ ، أاوا  سوةل نسلووه، وخو   نألابيو  ،  ةور نسلووه سوو وو  دنف حمم  

دنف  بوو، أال وورى وو  هون فيوهس أال وورى وو  قو  بَلساو س وق م ون هبابو، وو  أتخر، ف شة  سا  
، مث يةوووًح نسلووووه علوووأ، ويليموووم وووون حم وووو و، فووولقةُم فووو   ووووا نسىلووورش، فووولق  سووو ف نف سووورع 

وحءوون نسهاوو   عليووه ووو  مل يةًحووه علوو  أحوو  قبلووأ، فيقوو ل   حمموو ، ن فوو   أسووو، سوو  وُوىَلعوَوه، 
ب أوو  أوو ،   ب أوو  أوو ، فيقو ل  أ خو  وون نشَةْ  ُوشة  ، فلقةل    ب أو  أوو ،    

أوًو ون ال حء ب عليه ون نسب ب نألمين ون أبةنب نااة، وه  شرك   نسا ل فيم  سةنو ون 
 .(2)نألبةنبا

يوةم نسقي ووة، شوة َعًُه يف أهو  نس بو ةر وون أوًوه، خيون  خو  نساو َ ،  وخين يشة  هل  نساي 
 .(3)فيي  نئالة ة ونسابيةن ونئ واةن فيورفةن واي ، وهىنو نسشة عة وش  كه

 

هأ ثالب كىنل   قةسه  )د  سقي (، وقةسه  )فىلله كبريه (، وقةسه  اب   ون ناب برا عن سو  ا   (1)
 أف  أخًه.

 وًةإل عليه. (2)

  لسشوووة عة و ضوووأ هلووو  قوووةالف، نسشوووة عة هوووأ ولوووو ت وحووو و، وال و وووةن دال إبهباوووه، وئووون أيهبن هلووو (3)
ونسووىني يىلًقوو  يف نسشووةي  أن سووه سوولعة وءووًقلة ك اووه ووون وشوو  كة نسلوووه وىلوو ف يف نسشووة عة، فيشووة  
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 .(1)  اشة ع  أله  نس ب ةر ون أو اعن أاس ق ل  ق ل  سةل نسلوه 

 

ووون  ووري دهبن وئوون يريوو  فيووة كوو فر وشووراب، وقوو  نعًقوو  عقيوو ا أهوو  نسشووراب يف نس وو حلا ونألابيوو  ، 
 ة عة هل . حيث ظاةن فيي  سلعة وقر   دنف نسلوه "سة ، وك اي  ون نسش

نسشوووة عة يف كً بوووه يف  قووو ل نسشووويخ حووو فل نحل موووأ يف كً بوووه أعوووالم نسءووواة  قووو  أثبوووا نسلووووه 
قـل هلل وةنض  كهريا بقية  ثقيلة وأخ   وىل ف أف  ولو سه، سيس ألحو  فييو  شوأ  فقو ل وىلو ف  

مـ  ءا  ف  أف  ال و ةن دال إبهباه، كمو  قو ل وىلو ، فلو  و  و ةن، فلخ   الكفاعة نيعاً 
ــ  ــد  إغ  ء ـ ــفع عنـ ــذي يكـ ــ  ،الـ ــد إء ـ ــ  بعـ ــفيع إغ مـ ــ  شـ ــا مـ ــ     ،مـ ــ  ملـ ــم مـ ولـ

وغ تنفـع  ،ال ماوان غ تــ  شـفاعسمم شـيئاً إغ مـ  بعـد أن يءن اللــ  ملـ  يكـا  وير ـى
. وأووو  خيوون و ووةن ف موو  أخوو   وىلوو ف أفوو  ال و ووةن دال ووون بىلوو  الكــفاعة عنــد  إغ ملــ  أءن لــ 

غ يسرلمون إغ م  ه، أخ   أيض ف أاه ال أيهبن دال ألوسي ةه نئروضا نألخي   كم  ق ل وىل ف  دهبا
 غ ميلرــون الكــفاعة إغ مــ  اختــذ عنــد الــرمح  عمــداوقوو ل   أءن لــ  الــرمح  وقــال صــواغ

إغ  وغ يكـفعونوأو  ئون و وةن فولخ   أاوه ال أيهبن أن ُيشوة  دال ئون ن وضو ، كمو  قو ل وىلو ف  
، وهوة سوبح اه يومئٍذ غ تنفع الكفاعة إغ م  أءن ل  الرمح  وك ي لـ  قـوغً   ،مل  اكتضى

مـــا للظـــاملني مـــ  محـــيم وغ ال يروضووأ دال أهووو  نسًةحيووو  ونإلخوووالص، وأوووو   وووريه  فقوو ل وىلووو ف  
، وقوو ل وىلوو ف فوويي   فمــا لنــا مـ  شــافعني وغ صــديق محــيموقوو ل وىلوو ف عوواي    شـفيع ي طــاع

ا تـــنفعمم شـــفاعة الكـــافعنيفمـــ وقووو  أخووو   نساوووي .   أاوووه أو  نسشوووة عة، مث أخووو   أاوووه أي
فيءا  ووا نسىلورش، وحيمو   بوه زح وو  يىللموه د هو  ال يبو أ لسشوة عة أوالف حو  يقو ل سوه  ان فو  

  أسو وق  ُيءم  سو وس  وىلل ونشة  ُوشة  ا نحل يث.
ن أهوو  نسًةحيوو   فىلووة ونحوو ا بوو  قوو ل  افُيحوو  ق حوو نف مث أخوو  أاووه ال يشووة  يف مجيوو  نسىل وو ا ووو

 فل خلي  نااةا، مث يرف  فيءا  وكىنسو فيح  سه ح نف دنف آخر ح يث نسشة عة.
َون أسىل  نسا ل بشة عًوس ق ل  اون ق ل ال دسه دال نسلووه خ س و ف وون قلبوها.  وق ل سه أبة هريرا 

 هو.-ن

(. أقوةل  يءووًه  وون أهوو  نس بو ةر نثاوو ن فووال 9955-5598صوحيح، وسووه شوةنه ، انئشوو  اا ) (1)
  نإلوو م نس لوةم نسسشوةم، ونسسو ق يف نسو ين نئو  ق واوه، كمو  فو   هبسوو يف وا هلم  شوة عة نسرسوةل  
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وون ح يث أاس أيض ف  افُيق ل   حمم ، ن ف   أسو، وق  يُءَم  سو، ونشة  وشة  ، وسْ  
شووىلريا  ووون  وىلعوَوه، فوولقةل    ب، أووو  أووو ، فيقوو ل  داعلووإل فوولخر  ووون كوو ن يف قلبووه وهقوو لُ 

رُّ سه س ف نف، فُيقو ل   حممو ، ن فو   دمي ن، فلاعلإل فلفىل ، مث أعة  فلمح و بًلو ن  و ، مث أخن
 أسو، وق  يُءم  سو، ونشة  وشة ، وسْ  وىلعه، فلقةل    ب، أو  أو ، فيق ل  داعلإل 

مث أعووة  فلمحوو و ، (1)فوولخر  ووون كوو ن يف قلبووه وهقوو ُل هب ا ، أو خرَ سووة  ووون دميوو ن، فوولاعلإل فلفىلوو 
رُّ سه س ف نف، فيقةل   حمم ، ن فو   أسوو وقو  يُءوم  سوو، وسوْ  وىلعوه،  بًلو ن  و ، مث أخن
ونشووة  وشووة ، فوولقةل   ب أووو  أووو ، فيقووةل  داعلووإل فوولخر  ووون كوو ن يف قلبووه أ ىن وهقوو ل 

لوووو حبوووة خووور ل وووون دميووو ن، فلخرفوووه وووون نساووو  ، فووولاعلإل فلفىلووو ، مث أعوووة  نسرنبىلوووة، فلمحووو و بً
ه،  ن  وووو ، مث أخووور  سوووه سووو ف نف، فيقووو ل   حممووو ، ن فووو   أسوووو، وقووو  يءوووم  سوووو، وسووو  وُوىْلعوووَ

 

  ا فالن و  وا هلم  شة ع   دو م ظلةم  شةٌم وآخر  و ل  يف نسو ين وو  ق واوها. نحلو يث  قةسه  
( مث ووون كووو ن ووون أهووو  141سشووويخ  صوور يف نسًووووريحمل  ) ونو نبوون أع ع صوو  يف نسءووواة، وصووححه ن

نس بوو ةر، يشوورتط فيووه أن ي ووةن ووون أهوو  نسًةحيوو ، وأن ال ي ووةن قوو  خووً  سووه لس ةوور ونسشووراب، فووإن 
  اأُععيووا نسشووة عة هووأ  ةلووة ألهوو  نس بوو ةر ووون أهوو  نسًةحيوو ، كموو  يف قةسووه  شووة عة ابياوو  

سوىل  نساو ل بشوة ع  يوةم نسقي ووة وون قو ل  ال دسوه دال وهأ  ةلوة وون ال يشوراب لسلووه شويئ فا وقةسوه  اأ
نسلوه ول  ف ون اةءها. أو  ون و   عل  نسشراب فية ال واةىله شوة عة نسشو فىلا، وهوة خ سو  يف    

 إن اللـــ  غ يـفــر أن يكــرو بــ  ويـفــر مــا يون ءلــ  ملــ  يكــا فيووا  أبوو نف، كموو  قوو ل وىلوو ف  
 .48نساء    

ُعر  يف نس اي  بش ا قلقه وحرصه عل  سوالوة أوًوه، وه نيوة نساو ل، وشو ا  داه  سةل نسلوه نسىني  (1)
 ووه وحزاووه دهبن ووو  أصوو ب نئءوولما و ووروو، وهووة كووىنسو شوولاه يف نآلخوورا فووال يءوورتيح حوو  وءوورتيح 
أوًه، وال يعيظ سه نئق م يف اىلي  نااة نسىل ي  ح  و خ  مجي  أوًوه نااوة! وهو  هوة ال ييو أ سوه لل 

لقــد ووون أوًووه يف نساوو   .. وي ةووأ ابياوو  صوولةن   ع وسووالوه عليووه، وصووف  بووه سووه   ووو   نم ونحوو 
نسًةبووة   جــا لم كســول مــ  أ ف ــرم عزيــز عليــ  مــا عنــسم حــريص علــيرم غملــ منني ك ور كحــيم

. نسلي  ص  عل  سي   وحبيبا  وأسةوا  وعب اب و سةسو حمم ، ع   خلقو و ضو  اةءوو، 128
 وو، وسل  وءليم ف كهرينف.و"ناََة عرشو، وون ن  كلم 
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ونشوووة  وشوووة ، فووولقةل    ب نةوووىنن ق فووويمن قووو ل  ال دسوووه دال نسلووووه، فيقوووو ل  وعووووز  وفوووالق، 
 ا  ونو نسبو  ي.(1)وك  ةوأ وع م ، أُلخرنَفون  ووايو  وون قو ل  ال دسووه دال نسلوه

 يث أع سىلي  ورفةع ف، ق ل  افيقةل نسلوه وىل ف  شةىلا نئالة ة، وشَةَ  نسابيوُّةن، وون ح
َةَ  نئءوولمةن، ومل يبووإل دال أ حوو  نسرنمحيووون، فيقبوووو قبضوووة وووون نساووو  ، فُيوووورنُ  واوووي  قةووو ف مل  وشووَ

 .(3)ا(2)يىلملةن خرينف قل  
 -حرم السوسل غأ بيا  والصاحلني إ ه اللـ  تعاه -

نسوو نعأ ات ا يقووةل  حبووإل ابيوووك أو حبووإل فووالن، يقءوو  علوو  نسلوووه  حوو   ووون ولةق وووه، فووإن 
فيووىنن حمووىنوٌ  ووون وفيووا  أحوو     أاووه أقءوو  بسووري نسلوووه. ونسهوو    نعًقوو  و أن ألحوو  علوو  نسلوووه 
ُه علو  اةءوه، كقةسوه  حق و ف. وال جية" نحللف بسري نسلوه، وسويس ألحو  علو  نسلووه حوإل دال وو  أحقو 

 

أي ووون قوو ل  ال دسووه دال نسلوووه ، وكةوور زوو  يىلبوو  ووون  ون نسلوووه، ومل أي  بشووأ  ووون اةنقضووي ، هووىنن  (1)
وةيووةم نحلووو يث، ونسوووىني  سوووا عليوووه كموووةع نسا وووةص. أوووو  وووون كووو ن يقوووةل ال دسوووه دال نسلووووه وبووواةس 

، ووهلوووه  ك سوووىني يقوووةل لسشوووأ  نسةقوووا أي  بضووو ه  وزووو  يا قضوووي ، فيوووة أي  لسًةحيووو  وضووو و وىلووو ف 
وع وه يف آن ونح ، وون ك ن هىنن وصةه ال يقب  واه نسًةحي  دال بىل  أن يقل  عن نسشراب نئاو قو 

 سلًةحي .

قةسه  امل يىلملةن خرينف قل ا جيظ أن حيم  أف  وو  هبسوو فيو  مل مي  سوةن اوةنقو نإلميو ن، ومل ووً    (2)
م  ف   هبسو يف حو يث آخور ووون  ونيوة وءول   احو  هل  لسشراب، وه  كىنسو ون أه  نس الا، ك

دهبن فوور  نسلوووه ووون نسقضوو   بووا نسىلبوو   وأ ن  أن ووور  برمحًووه ووون أ ن  ووون أهوو  نساوو  ، وأووور نئالة ووة أن 
ورفوووةن وووون نساووو   وووون كووو ن ال يشوووراب لسلووووه شووويئ ف خيووون أ ن  أن يووورمحي ، خيووون يقوووةل  ال دسوووه دال نسلووووه، 

سءوواة ، أتكوو  نساوو   ووون نبوون آ م دال أثوور نسءوواة ا، فيوو  كموو  هووة ظوو هر فيىلرفووةف  يف نساوو    ثوور ن
نحلوو يث ووون أهوو  نس ووالا، وووون أهوو  نسًةحيوو  نجملوو ابا سلشووراب، وواووه يىللوو  أن قةسووه  امل يىلملووةن خوورينف 
قلا يرن  به ن ري نسزنةو  عون شوروط صوحة نإلميو ن ووًعلب ووه، نسو  ال يو خ  نئور  نااوة دال  و  وبىلو  

، وسيس نئورن  اةوأ وعلوإل ن وري نئًضومن سلًةحيو  ونإلميو ن، هوىنن وو  يقًضويه نسىلمو  زاموةع نسًية ةي 
 نسا ةص هبن  نسىلالقة لئءلسة.

 أخرفه وءل ، وأمح . (3)
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ئىلووو هب  ا وىلووو هب،  . وكوووىنسو قةسووه 47نسوووروم   ولـــان حقـــاً علينـــا  صـــر  املـــ منني  وىلوو ف
ه علويي  أن يىلبو وو  أو  ي و  حإلُّ نسلووه علو  عبو  وس قو ل  قلوا  نسلووه و سوةسه أعلو ، قو ل  حقو 
وال يشركةن به شيئ ف، أو  ي و  حإلُّ نسىلب  ن عل  نسلووه دهبن فىللوةن هبسووس قلوا  نسلووه و سوةسه أعلو ، 

. فيوىنن حوإلٌّ وفوظ ب لم ووه نسً ووة ووعو و نس و  ق، ال أن (1)  َحق يو  عليوه أن ال يىلوىن نَ َ اق ل
 نسىلب  اةءه يءًحإل عل  نسلوه شيئ ف كم  ي ةن سلمولةق عل  نئولةق.

ودن ك ن ُورنُ و نإلقءو م علو  نسلووه حبوإل فوالن، فوىنسو حموىنو  أيضو ف، ألن نإلقءو م لئولوةق 
. وهلوىنن قو ل (2)  اون حلف بسري نسلوه فقو  أشوراباس! وق  ق ل ال جية"، ف يف عل  ن  سإل

أن يقووووةل نسوووو نعأ  أسوووولسو حبووووإل فووووالن، أو حبووووإل أابي ةووووو  (3)  يُ ووووروأبووووة حايةووووة وصوووو حب و 
و سلو، وحبإل نسبيا نحلرنم، وهوة هبسوو. وهوىنن وهوةو وون نأل عيوة نئبً عوة، مل ياقو  عون نساوي 

 ونسووو ع   وووون أفضووو  ال عووون أحووو  وووون نألةموووة ، وال عوون نس وووح بة، وال عووون نسًووو بىلا، و .
 نسىلب  ن ، ونسىلب  ن  وبا ه  عل  نسءاة ونالوب ع، ال عل  نهلةى ونالبً نع.

وات ا يقةل  جب و فالن عا اب، أو يقةل  اًةس  دسيو  ابي ةو و سلو وأوسي ةو، وورن و  
و ، فإاوه سوة كو ن ألن فال ف عاو اب هبو وف هوة وشور  ووازسوة، فلفوظ  عو   ، وهوىنن أيضو ف حموىن

سةىللوةو بىلو  وةووه، ودمنو  كو اةن  هىنن هة نسًةسو  نسوىني كو ن نس وح بة يةىللةاوه يف حيو ا نساوي 

 

وًةإل عليوه. قلوا  حوإل نسلووه علو  نسىلبو   أن يىلبو وو نسىلبو  ا زىلا هو  نسىلو م ونسشو و  اميو  وو  حيبوه   (1)
ب طاة، ونس ن ا ون ك  و  يا فيي ، ونسىلب  ا  ىنن نئىلو  ونسشومةسية قو   وون نسلوه ون نألعم ل نس  هرا ونس

 يةفيي  حقي  وخب صة يف "و ن وزنح  نآلهلة نئزعةوة نس  وءًشر  خ  ة  نإلهلية ونسربةبية.

صحيح،  ونو أمح ، ونحل ك  وصححه. قلا  نحللف بسري نسلوه وىل ف اةع ن  ع  ا، وعبو  ا، فمو     (2)
عوو  ا كحلوف نئور   بيووه، أو قةسوه وحي وووو وهوة هبسوو خيوو  نعًو  و نساو ل فيووة شوراب أصووسر. كو ن واوه 

وو  ك ن واه يعلإل عل  وفه نسىلب  ا ونسًىل ي  سلمحلة  بوه فيوة شوراب أكو  وور  صو حبه وون نئلوة، 
 وكال نساةعا ق   سا علييم  نسا ةص نسشرعية.

 نس رنهة ها  وم  عل  نسًحرمي. (3)
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وُاةن علوو   ع ةووه ، كموو  يف (1)يًةسوولةن يف حي وووه ب ع ةووه، يعلبووةن واووه أن يوو عة هلوو ، وهوو  يُ ووو ن
كاوو  دهبن     انسليوو  د -ئوو  خرفووةن يءًءووقةن- ، قوو ل عموور نالسًءووق   و ووريو، فلموو  ووو   

ُه  (2)ُأفووو با  اًةسووو  دسيوووو بابياووو  فًءوووقَيا ، ود  اًةسووو  دسيوووو بىلووو  ن ابياووو ا وىلاووو و ب ع ةوووه هوووة  بووو 
وشوة عًنه وسو نسه، سويس نئوورن  أن اقءو  عليوو بووه، أو اءولسو جب هوه عاوو اب، دهب سوة كو ن هبسووو 

 أع   وأع   ون ف و نسىلب ل. ورن نف س  ن ف و نساي 
 -السوسُّـل املكـروع-

يقووةل  لوبوو عأ سرسوووةسو وحمبوو  سوووه، ودميوو   بوووه وبءوو ةر أابي ةوووو و سوولو وو ووو يقأ  وات ا
هل ، وهة هبسو، فيىنن ون أحءن و  ي ةن ون نس ع   ونسًةس  ونإلسًشة ع. كمو  يف حو يث 
نسهالثوووة نسوووىنين أََوْون دنف نسسووو  ، فوووإن نس وووورا ناعبقوووا علووويي  فًةسووولةن دنف نسلووووه بوووىنكر أعمووو هل  

حوو  ووواي  يقووةل  فووإن كاووا فىللووا هبسووو نبًسوو   وفيووو، فوو فرُ  عاوو   ووو  هوون نس وو حلة، وكوو  ون

 

، فقوو ل  ن ع نسلوووه أن يىلوو فيم، قوو ل  ن حايووف أن  فوالف ضوورير نسب وور، أووو  نساوي  عون عهموو ن بوو (1)
ادن شئا  عة ، ودن شئا ص   فية خرٌي سوا. ق ل  ف  عه، قو ل  فولورو أن يًةضول، فيحءون 
وضة و، وي عة  ىنن نس ع    انسليو  د  أسولسو وأوةفوه دسيوو بابيوو حممو  اوي نسرمحوة، د  وةفيوا 

يف ح ف  هىنو سًقضو  ق، نسليو  فشوةىله يف ا ويف نئءوا  سإلوو م أمحو  "  ا  اوشوةىلم بو دنف  ع 
فيها، ق ل  فةىل  نسرف  ف أ، نحل يث  ونو نسرتوىني و وريو، وهوة صوحيح. وقةسوه  افشوةىلم فيوها هلوة 
 سيو  أن نئوورن  لسشووة عة هووة طلووظ نسوو ع   وسويس نسًشووة  لسووىنن ، ودال كيووف ي ووةن نسرفوو  نسضوورير 

يف ، ونقبو   عو ةأ فيوه.  س! فىلل  أن نئرن  هة نس ع  ، أي  نسلي  نقبو   عو   نساوي ىل ف سلاي  شةي
  ادن شووئَا  عووةُ ، ودن شووئَا صوو َ ا. وهووىنن وهووىنن نئىلوو  يوو ل عليووه أول نحلوو يث وهووة قةسووه 

سبوو ع، نحلوو يث   وو  وضووةا  الالوووه ووىل ايووه دال أاووه نسووًس  نسووًسالالف سوويئ ف ووون قبوو  أهوو  نألهووةن  ون
 حيث نعً وو  سيالف عل  صحة كهري ون دطالق ،  ووىلبرين،  نسشركية ونسب عية!!.

بىلوو  خي وووه ووةسوولةن بسووريو، ألن  سووة كوو ن نئوورن  لسًةسوو  لسووىنن ، ئوو  حوو   نس ووح بة عوون نساووي  (2)
 ال يةضلي  هبن  ولةق، وواه اىلل  أن نسًةس  ك ن لس ع  . -حي ف وويً ف -  هبن  نساي 
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. فيوو ال   عووَةن نسلوووَه ب وو ح نألعموو ل، ألن نألعموو ل (1)فيووه، ف اةرفووا نس ووورُا فورفووةن ميشووةن
 نس  حلة هأ أع   و  يًةس  به نسىلب  دنف نسلوه، ويًةفه به دسيه، ويءلسه به.

 -اعة عند البكـرالكـفاعالة  عند اللـ  لي ـت لالكـف-
ْةىَل ف  فإن نسشةيَ  عا  نسبشر كم  أاه شو فنٌ  سلع سوظ شوَةىَلُه يف نسعلوظ، زىلو  أاوه صو   بوه شوَ

َةَ  نئشوُةةَع دسيوه ، فبشوة عًه بىلو  أن كو ن ونوْورنف، فيوة (2)فيه بىل  أن كو َن ونوْورنف، فيوة أيضو ف قو  شوَ

 

قوو ل  اخوورَ   وًةووإل عليووه. وكوو م نحلوو يث كموو  يف صووحيح نسبووو  ي، عوون نبوون عموور، عوون نساووي ن  (1)
ي  سووبىلو   ، ف هعوو ْا علوويي  صووورٌا، فقوو ل بىلضووُ ر  ميشووةن فلصوو    نئعووُر، فوو خلةن يف فبوو   ثالثووُة اةووَ

ةو. فقوو ل أحووُ ه   نسليوو   د  كوو ن ق أبووةننن شوويو ن   ْلًُمووُ كبوورينن، ف اووا ن عووة نسلوووَه  فضوو ن عموو   َعمن
أخرُ  فل ع ، مث  أفيوُ  فلحلُوُظ، فولفأ ُ لحلونالبن فو   بوه أبوَةي  فيشوَرلن، مث  أسوقأ نس وبَيَة وأهلوأ 
ونوووورأ ، ف حًبءوووُا سيلوووةف فائوووُا فوووإهبن  ووو   ةمووو ن، ف رهوووُا أن أُوق َُيموووَ  ونس وووبيُة يًضووو َ ةن عاووو  

، فلوو  يووزل هبسووو  ْأع و ْأَ موو  حوو  طَلووََ  نسة اووُر. نسليوو   دن كاووَا وىللووُ  أ  فىللووُا هبسووو نبًسوو َ   فلووَأ 
رنَ  عواي . وقو ل نآلخوُر  نسليو   دن كاوَا وىللوُ  أ    وفيو ف فرُْ  عا  فُرفوةف اورى وايو  نسءوم  ، قو ل فةوُ
كاُا أحوظ نوورأا وون باو   عموأ كلشو  ن وو  حيوظُّ نسرفوُ  نساءو َ ، فق سوا  ال واو ُل هبسوو وايو  حو  

فءوىليا فييو  حو  مجىلًيو ، فلموو  قىلو ُ  بوا  فلييو  ق سوا  نووإلن نسلووَه وال وةووُو   وىلعييو  و ةوَة  ياو   ،
ةف، قو ل  ن  َ  دال  حبق هن فُقمُا ووركًُي ، فإْن كاَا وىللُ  أ  فىللُا هبسو نبًسو   وفيوو فو فرُْ  عاو  فُوْرفوَ

َرق  وون هُب َا ، فلععيًوُوه فةورََ  عواي  نسهلهوا. وقو ل نآلخور  نسليو   دن كاووَا وىللوُ  أ  نسوًلفرُ  أفورينف  بنةوَ
وأىب هبسو أن أيخىن، فىلم ُ  دنف هبسو نسَةَرَق فز عًه حو  نشورتيُا واوه بقورنف و نعَييو ، مث  فو   فقو ل  
  عب  نسلوه أععم حقأ، فقلا  ناعلإل دنف ولو نسبقر و نعيي  فإف  سوو. فقو ل  أوءوًيزُق عس قو ل 

دن كاَا وىللُ  أ  فىللُا هبسو نبًس   وفيو فو فْورُ  عاو ،  فقلا  و  أسًيزُق بو وس اي  سو. نسلي   
َف عاي ا.  فُ شن

باوووةع وووون نسءووولعة أو نسضوووسل، فاىللوووه  -بىلووو  أن كووو ن فووور نف -أي شووو  اب نئشوووةةع دسيوووه لسشوووة عة  (2)
، ونعًب   نسشوة عة عاو  نسلووه وون هوىنن نسقبيوو ، هوة يشة . ووه  هىنن ال ي ح أن ياءظ دنف نسلوه 

 ق م.شراب أك  كم  و
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َةَ  نسع سونَظ ونئعلوةَب واوه، ونسلووه وىلو ف ون  ٌر، ال يشوَةىُلُه أحو ٌ أيضو ف قو  شوَ ، فوال يشوَة  عاوو و (1)وووْ
. 154آل عمورنن   قــل إن اأمــرال للــ  هللأحٌ  دال إبهباه، ف ألور كله ت، كم  ق ل وىل ف  

 ليس ل  م  اأمر شي   128آل عمرنن .أغ ل  اخللق واأمر    54نألعرن. 
 و  وون نسلووه وون شوأ ، ق ل  ا بم عب  نئا  ، ال أولوو س ويف )نس حيح( عن نساي 

ة  سوةل نسلووه ال أولوو سوون وون نسلووه وون شوأ  ،  عبو ل عو    سوةل نسلووه، ال أولونُو   صةية عمو 
. فووإهبن كوو ن سووي  ن لووإل وأفضوو  نسشووةىل   يقووةل ألخوو  نساوو ل بووه  اال (2)سووو ووون نسلوووه شووأ ا

 س!(3)أولو س   ون نسلوه ون شأ ا فم  نس ن بسريو
 فذال   اللـ   تعاه م  ايال ال وءكا يَــّس ـ   حالق ".قول  : "وامليناق  الذي أ

سـالم م وأشــمداله م علــى قوو ل وىلوو ف   ش: وإء أفــذ كبــُّ ال مــ  بــ  ايال ال مــ  ظمــوكهم ءكيـــَّ
أ ف مم أل ت  بربرم قالوا بلى شمدي أن تقولوا يو ال القيامة إي لنا ع  هذا ؤافلني

(4 )  .

 

، أو أن و ووووةن سووووه سوووولعة وصووووالحي   أي سوووويس سووووه اوووو  يشوووو  كه يف شووووأ  ووووون خ ةصووووي وه  (1)
 خ  فة عن د ن ا نسلوه وق  وه ك اه ون نسشة عة ون  ري دهبن ون نسلوه وىل ف.

 وًةإل عليه. (2)

 يف هبسو وةع ة سل ةفيا و ريه ، نسىني يًايةن دنف نئولةق ون  ون نسلوه وىل ف، ويعلبةن واه  (3)
وغ تــدع مــ  يون اللـــ  مــا غ ينفعــ  وغ نئوو   ونسىلووةن، ويءووًسيهةن بووه يف نئلموو  !! قوو ل وىلوو ف  

يضـرو فــإن فعلــت فإ ــ  إءاً مــ  الظــاملني  وإن مي  ــ  اللـــ   بضــرٍا فــو لاشــف لــ  إغ هــو وإن 
-106يووةاس  يـريو ريـري فــو كاي لفضـل  يصــيب بـ  مــ  يكـا  مـ  عبــاي  وهـو الـفــوك الـرحيم

أي ووون نئشووركا، فوو س ل  يعلووإل أحيوو  ف ويوورن  واووه  فإ ــ  إءاً مــ  الظــاملنيقةسووه وىلوو ف  . و 107
 نسشراب نألك  كم  هة يف هىنو نآلية.

أو تقولوا إ ا أشرو اغ ي م  قبـل  ولنـا ءكيـًة مـ  بعـدهم أفسملرنـا مبـا فعـل دنف قةسه وىل ف    (4)
  علو  أن نسلووه أشوي  بوم آ م علو  وةحيو  . وهو اتن نآليًو ن  سيو173-172نألعورن      املبطلون

نسربةبية ونألسةهية، وسيس عل  وةحي  نسربةبيوة فقول كمو  يشوري نسوبىلو، وأن هوىنن نئيهو ق حاوة علويي  
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 م وووون أصال ووو  ش ه يووون علووو  أاةءووي  أن نسلوووَه   وو   ووو  سبح اوووه أاوووه نسًوووور  هب يوو وَة باوووأ آ
 ووليُ ي ، وأاه ال دسه دال هة.
يىلم -باىلم ن   ، ق ل  ادن نسلوه أخىن نئيه ق ون ظير آ م  وعن نبن عب ل، عن نساي 

ُبالف، قوو ل   -عرفووه أل ــت  فوولخر  ووون صوولبه كوو  هب يووة هب َأَهوو ، فاهرهوو  بووا يَ يووه، مث كل َميووُ  قوووُ
املبطلون دنف قةسه   قالوا بلى شمدي بربرم

(1). 
، ق ل  ايُق ل سلرف  ون أه  نساو   يوةم نسقي ووة  أ أيوا وعن أاس بن و سو، عن نساي 

سة ك ن سو و  عل  نأل ض ون شأ ، أكاا وةً  ف بهس ق ل  فيقةل  اىل ، ق ل  فيقةل  ق  
ُوشراب ع شويئ ف، فلبيوَا دال أ    واو أهةَن ون هبسو، ق  أخىن  عليو يف ظير آ م أن ال 

 ا وًةإل عليه.(2)أن ُوشراب ع
 

يةم نسقي وة، حيء  أعىنن ه ، وس ن قضا ح مة نسلوه وىل ف و محًه أن ال يىلوىنب أحو نف دال بىلو  قيو م 
 حاة نألابي   ونسرس  عليه.

ءووو ةأ، وأمحووو ، ونبووون فريووور، ونحلووو ك  يف نئءوووً  اب. قووو ل نسشووويخ  صووور  صوووحيح، سعرقوووه  ونو نسا (1)
 وشةنه و.

ونضووح أن هوووىنن نئيهووو ق حاوووة علوو  بوووم آ م يوووةم نسقي ووووة، خيووون قوو َ   وووواي  نسشوووراب وال عوووىن  هلووو   (2)
إن قيو   بًقلي  نآلل  ووةنكبة نسىل  ن  نسء ة ا يف نجملًم ، أو أف  ك اةن عون هوىنن نئيهو ق  و فلا. فو

كيوف نسًةفيوإل بوا هوىنن وبوا كوةن نئور  ال يىلوىنب دال بىلو  بلوة  اوىنن ا نسرسو س أقوةل  نئيهو ق حاووة 
ون حاحمل نسلوه وىل ف عل  عب  و، كحاة نسةعرا، وحاة نآل   نس  أو عي  نسلووه وىلو ف يف نسواةس 

 مة نسلوه و محًه نسبشرية ويف نس ةن، وه  حي فةن    يةم نسقي وة ويُة وشةن، وس ن نسىلىننب فإن ح
قضا أن ال ي ةن دال بىلو  بلوة  اوىنن ا نسرسو  وفحو ه  ووىل او ،  ونإلعورنض عايو ، "  ا يف قيو م 

 .وما لنا معذبني ح   بع  كسوغً نحلاة ووب يً ف ألعىنن ه . كم  ق ل وىل ف   
ال  وقةسووه وىلوو ف ألهووةن أهوو  نساوو   عووىننلف  اقوو  أ    واووو أهووةن ووون هووىنن وأاووا يف صوولظ آ م أن

ُوشراب ع شويئ ف وال أ خلوو نساو   فلبيوا دال نسشوراب، فيو ور بوه دنف نساو  ا. اليةيو  واوه أن أهوةن أهو  
نساوو   عووىننلف أووور بوووه دنف نساوو   جملوور  و سةًووه حلاوووة نئيهوو ق قبوو  أو ووون  ون قيووو م حاووة نسرسوو  عليوووه، 

هوةن أهو  نساو   عوىننلف وخب صة أن أهةن أه  نسا   عىننلف هوة اأبوة ط سوظا كمو  يف صوحيح وءول   اأ
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 -السوحيد أمٌر فطري  والكرو مرس ٌب طاكئ-
وال شوووو أن نإلقووورنَ  لسربةبيوووة أووووٌر فعوووري، ونسشوووراَب حووو  ٌب طووو  ق، ونألباووو   وقلووو  وو عووون 

ةن يوووةَم نسقي وووة  ن نآللَ  أشوووركةن، وهوون فرياووو  علوو  عووو  ، ،(1)نآلل ن  كموو  جيوووري   ، فووإهبن نحًاووُّ
نساوووو ل علوووو  عوووو  ا آلةيوووو  يف نئعوووو ع  ونئالبووووس ونئءوووو كن، يُقوووو ل هلوووو   أاووووً  كاووووً  ُوىلرتفووووا 
لس   ا ، وقرين  ن نسلوَه  بُّ   ال شريو سه، وق  شي   بىنسو عل  أاةء   فلنَ  عو سً  عون 

ئىللوةمن نئًويق ن هىنو نئىلرفة ونإلقرن  نسىني شي   به عل  أاةء   دنف نسشرابس! ب  عَ سْووًُ  عون ن
 دنف و  ال يىلل  سه حقيقة، وقلي نف ئن ال ُحا ة وىله.
 

 -اتباع الرسل   الدي  يون اآلغ -
ووصينـــــا دن كووو ن نآللُ  وووو سةا سلرسووو ، كووو ن عليوووه أن يًَبوووَ  نسرسوووَ ، كمووو  قووو ل وىلوووو ف  
ــا لـــيس لـــ  بـــ  علـــم فـــو  ناً وإن جاهـــداو لس كـــر وال يب مـ ــْ  ت طعممـــااإل  ـــان بوالديـــ  ح  ـ

. فمن نوب   ين آلةونه بسوري ب وريا  وعنلو ، بو  يىلو ل عون نحلوإل ن نئىللوةم دسيوه، فيوىنن 8نسىلا بة    

 

، أبووة ط سووظا. وأبووة ط سووظ الشووو أاووه قوو  بلسًووه اووىنن ا نسرسوو ، وأقوو م عليووه نحلاووَة شوووُ  نساووي 
فلىب دال نسشراب. فإهبن كو ن هوىنن نسوىني هوة أهوةن أهو  نساو   عوىننلف، قو  بلسًوه اوىنن ا نسرسو ، فمون لب 

ليو  لاحوة  ونسىلاو  . وس ون فيو  أوف ون ك ن أش  واه عىننلف، أن و وةن اوىنن ا نسرسو  قو  بلسًوه فق ب
حماةفووةن حباووة نئيهوو ق  -نسووىني يىلقوو  نسىلووىننب ونحلءوو ب علوو  أس سووي -دضوو فة دنف حاووة نسرسوو  

 و ريو ون نحلاحمل، ونئءلسة ق  أوفيا ه  حبه ف يف كً ع  )نسىلىن  لاي  وقي م نحلاة( فلرينف .

بةنو يية ناوه أو يا ورناه أو مياءو اها.   او  ون وةسة  دال ويةس  عل  نسةعرا. فولكم  يف قةسه   (1)
ويف  ونية  اك  وةسة  يةس  عل  نئلة، فلبةنو يية ناه، ويا رناه، ويشورك اها. ويف نحلو يث نسق سوأ  
اد  خلقا عب  ي حاة   كلي ، وأف  أوًي  نسشي طا ف فً سًي  عن  ياي  ...ا وقةسه  احاة  ا، 

بقووأ أن اشووري دنف أووور، وهووة أن نئيهوو ق نسووىني أخووىن نسلوووه هووو. -قوو ل نساووةوي يف نسشوورا  أي وءوولما ن
وىلوو ف ووون بووم آ م شووأ ، ونسةعوورا شووأ  آخوور، فووال ي ووح نعًب   وو  شووأ  ونحوو ، ودن ك اووا نسةعوورا 

 ف    سً  يإل نئيه ق..
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وإءا قيل هلم اتبعوا ما أ زل اللـ  قالوا بل  سبــع مــا ألفينــا عليــ  نوبَ  هةنُو، كم  ق ل وىل ف  
 .170نسبقرا   اغ الي أو لو لان اغ هم غ يعقلون شيئاً وغ يمسدون 

وهىنو ح ُل كهري  ون نسا ل ون نسىنين وس ون عل  نإلسالم، يً بُ  أَحُ ه  ألو فيم  ك ن عليه 
ون نعًق   ووىنهظ، ودن ك ن خعول سويس هوة فيوه علو  ب وريا ، بو  هوة وون ُوءولنَمةن نسو ن ، ال 

، وهووىنن دهبن قيوو  سووه يف قوو و  ووون  بوووس قوو ل  هوو و هوو و، ال أ  ي، مسىلووا (1)وءوولمة نإلخًيوو  
 قةسةن شيئ ف فقلًُه.نسا ل ي

ُه، وسوويَوُق  ت، وسيا ور ووون أي نسةوريقا هووة، ونسلوووه  ْح اةءووَ فليًلوو  نسلبيووُظ هوىنن ن ووَ  ، وسيا وَ
 نئةفإل.

مال اللـــ   تعــاه فيمــا مل يــزل عــدي مــ  يــالدفل  اجلنــة  وعــدي مــ   قولــ  : "وقــد عاللــ 
منــ   ولــذل   يــالدفل  النــاكال  نلــًة واحــدة  فــو يــ زاي    ءلــ  العــدي وغ يــالنقص  

 أفعاهل م فيما عالل مال منمم أن يفعلو ".
ولــان اللـــ   برــل شــي  . 75نألاةوو ل   إن اللـــ  برــل شــيٍ  علــيمقوو ل وىلوو ف   ش:
 . ف سلوه وىل ف وةصةٌ   اه ب   شوأ   علوي  أ"الف وأبو نف. وعون علوأ 40نألحزنب     عليما

َراٌ لوه ق ل  كا  يف فا "ا  يف بقي  نسسرق ، فلات   سةُل نس  (2)، فقىل  وقىل   حةَسه، ووىله َوْ وَ
فا  س  أَسُه، فاىل  ياُ ُا زو روه، مث ق ل  و  ون اْةس  واةةَسة  دال ق  كًوظ نسلووه و  فو  
ون نااة ونسا  ، ودال وق  ُكًنَبا شقي ةف أو سىلي اف، ق ل  فق ل  ف     سةل نسلوه، أفال من وث 

وون كو ن وون أهو  نسءوىل  ا فءي ورُي دنف عمو  أهو  نسءوىل  ا،  عل  كً با  وا َُع نسىلم س فقو ل 
ٌر ئوو   ووون كوو ن ووون أهوو  نسشووق وا فءي ووري دنف عموو  أهو  نسشووق وا، مث قوو ل  نعملووةن ف وو ٌّ ُويءوو 
ُخلوونإَل سووه، أووو  أهوو  نسءووىل  ا فييءوورون سىلموو  أهوو  نسءووىل  ا، وأووو  أهوو  نسشووق وا فييءوورون سىلموو  

 

أي هة ح   عليه لإلسالم إلاًم ةه س ن  نإلسالم، وسويس س ةاوه نخًو   نإلسوالم عون فيو  وعلو    (1)
 ب ع.ونفًي   ونو

، وقو  يً ول   (2) نئو را  و  نخً ر نإلاء ن بي و فلوء ه ون ع و  أو ونْقَرعوَة  أو ُع و "ا  أو قضويظ 
 عليه. نا ر )سء ن نسىلرب(.
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ر   للي  ــر   وأمــا  فأما م  أعطىأه  نسشق واا مث قورأ   واتقى  وصدق غحل  ــم  ف ني ــا 
ل واســــسـم  ولــــذَّ ال غحل ــــم  ف ني ــــر  للع  ــــر  . خرفووو و يف 10-5نسليووو    مــــ  ريــــال 

 نس حيحا.
ع دال قولــ  :  قال لـــ   واأعمـــال  غخلــواتيم  وال ـــعيد  مـــ  ســـال ل  مي ـــٌر ملــا ف لـــ  ولـــ 

 .بقضا   اللـ    والكقيُّ م  شق يال بقضا   اللـ 
ا. وعون فو بر بون عبو  نسلووه، قو ل  (1)  انعملةن ف   ُويءٌر سنَم  ُخلنإَل سهوق م قةسُه    ش:

فوو   سوورنقة بوون و سووو بوون ُفىْلشووُ ، فقوو ل    سووةل نسلوووه، بووا ساوو   يااوو  كوول   ُخلنقاوو  نآلن، فوويَ  
قو ل  اال، بو   ، وفور  بوه نئقو  يُر، أم فيمو  يُءوًَوْقَبُ س(2)نسىلَمُ  نسيةَمس أفيم  فةوا بوه نألقوالمُ 

 .(3)فيم  فةا به نألقالم، وفر  به نئق  يرا ق ل  فةي  نسىلم س فق ل  انعملةن ف   ُوَيء ٌرا
 ا (4)  ادن نسرف  سيىلم  عم  أه  نسا   فيم  يب و سلا ل وهة ون أه  نااةوق ل  

 

 أي ويءر سه نسىلم  نسىني ق  ُق  ن  سه. (1)

 أي فيم  ق  ُكًظ يف نسلةا ن ةةظ وق  ، أم فيم  مل ي ًظ ومل يُق    عليا  بىل س (2)

 ل  و ريو. ونو وء (3)

فيوه فووأ عوون وزكيوة نئوور  ساةءووه، كوىنسو وزكيووة نآلخوورين  عيو ف ، علوو  أفوو  أوسيو   نسلوووه، وأفوو  ووون  (4)
كموو  يىلًقوو  نس وووةفية و ووريه  يف وشوو وي ، فيوو عةف  ويعلبووةن ووواي  نئووو   -أهوو  فاًووه و ضووةناه 

  نسشووووق   قووو  ي ةاووووةن خبوووال  هبسوووو، ووووون أهووو وهووو  يف علووو  نسلوووووه -ونسىلوووةن وووون  ون نسلوووووه!! 
وأصووح ب نساوو  ، ئوو  يىللمووه نسلوووه ووون سووة  اووةن ه  وووو  وةةاووه عوون أعووا نساوو ل، ف سلوووه وىلوو ف يىللوو  

أمل تــر إ ه وقوو ل   فــو تزلــوا أ ف ــرم هــو أعلــم مبــ  اتقــىوهوون ال اىللوو . كموو  قوو ل وىلوو ف  
 .الذي  يزلون أ ف مم بل اللـ  يزلي م  يكا  وغ يظلمون فسيو

ال يءًعي  أن يزكأ اةءوه علو  نسلووه، وهوة أ  ى ن لوإل  و ، فمون لب أوف أن ال   ودهبن ك ن نئر 
أاووه قووو ل  اووون كوو ن وا وو  و  حو ف أخوو و  يءوًعي  وزكيوة نآلخورين  عيو ف ، سوووىنن صووح عوون نساوي 

وال حم سوة، فليقو   أحءوظ فووال ف، ونسلووه حءويبه، وال أ"كووأ علو  نسلووه أحوو نف، أحءوبه كوىنن وكووىنن، دن  
جيووظ عليووه أن يًووةخ  هووىنو  -زوو  يىللوو - ن يىللوو  هبسووو واووها. فووإهبن كوو ن و حووه ألخيووه يف نسوو اي  كوو
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 ا.(1)خرف و يف نس حيحا، و"ن  نسبو  ي  اودمن  نألعم ل ل ةنوي 
 َُك  جُيمُ  خلُقه يف بعن أوه أ بىلا يةو ف اُعةوةف، مث علقوةف وهو  هبسوو، مث   ادن أحوق ل  

ي وون وضووسة وهوو  هبسووو، مث يرسوو  دسيووه نئلووو فيوواةخ فيووه نسووروا، ويوو ور ل بوو  كلموو    يُ ًووظ 
 "قووه، وأفلووه، وعملووه، وشووقأٌّ أم سووىلي ، فةنسووىني ال دسووه  ووريُو، دن أحوو َك  سيىلموو  بىلموو  أهوو  

، فيىلمووُ  بىلمووو  أهووو  نساووو   (2)وبيايووو  دال هب نع فيءووبإُل عليوووه نس ًووو بنااووة حووو  وووو  ي ووةن بياوووه 
في ُخُلي ، ودن أح َُك  سيىلمُ  بىلم  أه  نسا   ح  و  ي ةن بياه وبياي  دال  هب نع، فيءبإُل عليه 

 .(3)نس ً َب، فيىلم  بىلم  أه  نااة في خلي ا
عْ   علـــى ءلـــ  ملـــٌ  قولـــ  : "وأصـــل  القـــدك  ســـرُّ اللــــ  تعـــاه   فلقـــ    مل يالطَّلـــ 

لَّم  ــ  ْذغن  وســ ــ  ــة  اخلــ ق  والنظــــر    ءلــــ  ءكيعــ ــُّ مقــــرٌ   وغ  ــــيب  مرســــل  والسعمــ
ًة   لَّ احلــذك مــ  ءلــ   ظــراً وفرــراً ووالْسوســال ة  الطـيــان  فاحلــذالكال لــ  احل رمــان  ويكجــال
فإن اللـ  تعاه طو  علم القدك ع  أيم    وااهم ع  مالرام   لما قال تعـاه    

 

نس قة، وأن ال يزكيه عل  نسلوه، ف يف به سوة أ ن  أن يًولف علو  نسلووه، وحي و  علو  نسسيوظ نسوىني ال 
 يىللمه دال نسلوه،  ن ص حبه ون أه  نااةس!
! ف سرنفح أاه ال يشي  ئىلوا لااوة دال ئون فو   فيوه وه  يق ل سةالن شيي ، أو حي   ئىلا لااةس

اوو  ك سىلشوورا نئبشوورين لااووة و ووريه ، ونئءوولسة قوو  نسووًةفيا ه  حبهوو  ونسووً الالف يف كًوو ع اقةنعوو  يف 
 نسً ةريا ف سرينف .

أي ز  ُوً  به عل  نئر  وون عمو ، فوإن خوً  سوه بىلمو  صو ح فقو  فو "، ودن خوً  سوه بىلمو  طو ح   (1)
هلووو وخءوور ويموو  وق وووه ووون عموو  صوو ح. وووون فقووه نحلوو يث نسًةقووف عوون ن ووةض يف و ووري فقوو  

أحوو  بىلياووه يووةم نسقي وووة، قبوو  نسىللوو  زوو  خووً  سووه ووون عموو ، وعلوو  أي عموو  أ  كًووه نئايووة، سووىنن حيءوون 
لئور ،  نةمو ف أن يءولل نسلووه وىلو ف ساةءوه وإلخةناوه نسهبو   علو  نحلوإل وحءون ن ًو م، وال يسراوه عملوه 

   ح، وات وه نحل ف  لئةنقف وناي  ، ويف ق ة ابلىل ما ع ا ئن أ ن  أن يىلً .نس

 أي يءبإل نئق و  نئ ًةب يف نس ً ب، نسىني هة نسلةا ن ةةظ. (2)

 وًةإل عليه. (3)
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(1)ي  ــأالل  عمــا يفعــل  وهــم ي  ــأل ون غلسابــ : 
  : مل ال 23اأ بيــا : . فمــ  ســألال

 .(2)فعلال؟ فقد كيَّ ح رمال الرسا    وم  كاليَّ ح رمال الرسا  لان م  الرافري "
أصو  نسقوَ   سورُّ نسلووه يف خلقووهن، وهوة كةاُوه أوفو  وأفوو ، وأفقور وأ و ، وأوو   وأحيوو ،  ش:

رُّ وأض   وه ى. ق ل علأ  ْةهُ   نسق   سن  .(3) نسلوه، فال و شن
 -عقيدة  أهل  ال نَّة  واجلماعة   القدالك-

نسووىني عليووه أهوو  نسءووا ةن ونام عووة  أن كوو   شووأ  بقضوو   نسلوووه وقوو  و، وأن نسلوووَه وىلوو ف خوو سإُل 
كٍ أفىلوو ل نسىلبوو  ، قوو ل وىلوو ف   لَّ شــي  فلقنــا  بقــدال . وأن نسلوووه وىلوو ف يريوووو  49نسقموور   إي لــ 

 .(1)، وال يرضوو و  يا ف (4)س  فر ويش ؤو، وال يرض ُو وال حيبوُه، فيشو ؤو كوةاو ف نس ةور وون ن

 

قلا  ون خ ةصي   نسلووه وىلو ف نسو  وةور   و  أاوه فوةق نئءو  سة، ال ُيءولل عمو  يةىلو ، وكو  وو    (1)
هوووىنو  -ب ووو  وق حوووة-ُيءووولل، ووووو  هبسوووو دووو  كهووورينف وووون طةن يوووا هوووىنن نسزوووو ن يزعموووةن سوووةنو فإاوووه 

ن  صووية ونحل وو اة ألاةءووي  ووون  ون نسلوووه، وووورنه  يقااووةن نسقووةناا ونس سوو وري نسوو  وضوومن هلوو  هووىنن 
نحلإل نإلهلوأ علو  شوىلة  ، فولي كةور  يىللوة هوىنن نس ةور، وأي طسيو ن يةوةق هوىنن نسعسيو ن، ووو  هبسوو 

 نسا  ل يً بىلةف  عل  هبسو وه  يىللمةن أو ال يىللمةن!!فإن  أكهر 

وْ  ن نسلووه، ووصوةه  أي نئرو ين ن   فا ون  نةرا نإلمي ن، ئ  يف    ن ح   نسلووه   (2) وون ناًقوو ص سنقوَ
 وصووو   واووو يف كمووو ل علموووه وح مًوووه وق  ووووه، وكوووىنسو سًضوووماه نسً وووىنيظ ئووو  فووو   بوووه نسرسووو ، 

 وه وىل ف، وهىنن يًا ىف و  أص  نإلمي ن ووفة و.ونالعرتنض ونسًىلقيظ عل  نسل
وق  ي ةن بةنعث نسر  حل   نسلوه ون فية نسىلا   أو نس   أو نس رو أو نإلعرنض أو نالسًي اة، وهوة 
أيضو ف و ةوور س و حبه نس ةوور نألكو  نئووور  عوون نئلوة. ويف كووالم نإلوو م نسعحوو وي  محوه نسلوووه   ٌّ علوو  

   أازل نسلوه يف نالسًحالل نسقلي سلح   بسري و  أازل نسلوه وحءظ!.ون حي رون كةر نحل ك  بسري و

 أي ال وشًس  يف نسبحث ونس شف عم  خةيا عاو ح مًه، فًض  و،لو. (3)

أي هوة ووون مجلووة وو  يشوو ؤو نسلوووه أن ي وةن يف سوولع اه وخلقووه، ووقو م أن هووىنو نئشوويئة ونإل ن ا ال  (4)
 وًولف.
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وخوو سف يف هبسووو نسق  يووة نئىلًزسووة، و"عمووةن أن نسلوووه شوو   نإلميوو ن ووون نس وو فر، وس وون نس وو فَر 
و فوورُّون دنف هوىنن، سووئال  يقةسووةن  شوو   نس ةوَر ووون نس وو فر، وعىنبووه عليوه! فووإف  هربووةن ووون  شو   نس ةرووَ

أ  فةقىلووةن فيموو  هووة شوورٌّ واووه، فإاووه يلووزوي  أن وشوويئَة نس وو فر  لبووا وشوويئَة نسلوووه وىلوو ف، فووإن شوو
ونس  فر ش   نس ةر، فةقىلا وشيئة نس  فر  ون وشيئة  -عل  قةهل -نسلوه ق  ش   نإلمي ن واه 

 .(2)نسلوه وىل ف! وهىنن ون أقبح نالعًق  ، وهة قةٌل ال  سيَ  عليه
، فقو ل نسقو  ي  وى عمُر بن نهليه ، ق  ل  خرفا  يف سةياة ، وصحبا  فييو  قو  يٌّ وكةسوأُّ

سلماةسأ  أسل ، ق ل نجملةسأ  ح  يريَ  نسلوه، فق ل نسق  يُّ  دن نسلوه يريو ، وس ون نسشويع ن 
 ال يري ، ق ل نجملةسأ  أ ن  نسلوه، وأ ن  نسشيع ن، ف  ن و  أ ن  نسشيع ن! فل  و  أقةن  !!

رقا، (3)قوووة  فييووو  عمووورو بووون عبيووو ووقوووف أعووورنع علووو  حل ، فقووو ل    هووو ال ، دن  قووو  سوووُ
، فق ل عمورو بون ُعبيو   نسليو   داوو مل وُورن  أن ُوءورق  قَوًُوه فءورقا،  ف  عةن نسلوَه أن ير ه  علأ 

َس ق ل  أخ    كمو  أ ن  أن -ف  ُ ْ ه  عليه، فق ل نألعرنعُّ  ال ح فة ق يف  ع ةو. ق ل  وملن
 !!(4)أن يري     ه  فال وُوَر ُّ  -ال ُوءرق فءرقا

 فماشل نسضالل ون نسًءةية با نئشيئة ونإل ن ا، وبا ن ب ة ونسرض .
 -الدليل  م  الرسا  وال نة على الفالْرق  بني املكيئة واحملبة-

ولــو شــئنا آلتينــا لــلَّ  فــٍس أووو  ا ووةص نئشوويئة ونإل ن ا ووون نس ًوو ب، فقوو  قوو ل وىلوو ف  
ولــو شــا  كبــ  آلمــ  مــ    اأكض للمــم نيعــاً أفأ ــت ترــر  . 13نسءووا ا   هــداها

 

ه، ويًُقورب بوه دنف نسلووه، ووقو م أن هوىنن نساوةع وون نإل ن ا، قضوا ح موة أي ال يرض  أن يًُىلب َ  ب  (1)
 نسلوه أن يًولف أحي  ف، إبهباه ود ن وه.

هوىنن نسقووةل ووو  نو دنف نس ةوور نسبووةنا، ألن وةوو  و أاووه ح و  يف سوولع ن نسلوووه ووو  ال يريوو  قيوورنف عاووه،  (2)
 .وفىل  ون د ن ا نسىلب  نئولةق ا نف وىللة د ن ا نسلوه 

 .6/104هو. ورتف  سه يف اسري أعالم نسابال ا  144هة كبري نئىلًزسة، وةيف ساة  (3)

 نألعرنع عل  بء طًه وسءالوة فعروه، فية أفقه وأعل  ون كبري نئىلًزسة وفقييي . (4)
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 وما تكــا ون إغ أن يكــا ال اللـــ   ك ُّ العــاملني. 99يوةاس   النا  ح  يرو وا م منني
 .39نألاىل م   م  يالكالأ اللـ   ي ضلل  وم  يالكأ  عل  على صراٍط م سقيم. 29نسً ةير  

بَّ الف ــايوىل ف  وأو  ا ةُص ن ب ةن ونسرض ، فق ل  وغ . 205نسبقورا   واللـــ   غ يــ 
. وق ل وىل ف َعقنَظ و  ف  عاه ون نسشراب ونس لو  ونسةوةنح  7نسزور   ير ى لعباي  الرفرال 

. ويف نس حيح، عون نساوي 38نإلسرن    لل ءل  لان سـيـا ئـ    عند كب  مرروهاونس نْ ن   
 َ وق ل، وَكهرَا نسء نل، ودض َعَة نئ لا وًةإل عليه.  ادن نسلوه َكرنَو س   ثالاف  قي  

 .(1)ويف )نئءا (  ادن نسلوه حيظُّ أن يُ خىَن بنُرَخ هن، كم  ي رُو أن وُ و  وىل يًُها
 -شبمٌة وكي  -

وكيوف يشو ؤو وي ةاُوهس وكيوف جيًموُ   (2)فإن قي   كيف يريُ  نسلوُه أورنف وال يرضو و وال حُيبوُهس
 وكرنَهًُهسد ن وُه سه وبُسُضه 

رنٌ  ساةءوه، ووورنٌ  سسوريو. فو ئرن  ساةءوه وعلوةب حمبوةٌب سىننووه وووو   فو عل  أن نئورنَ  اةعو ن  ووُ
فيه وون ن وري، فيوة وورنٌ  د ن َا نسسو    ونئق صو . ونئورنُ  سسوريو، قو  ال ي وةن وق وة نف سلمريو ، 

رن و فيووة و ووروو سووه ووون وال فيووه و وولحٌة سووه لسا وور دنف هبنوووه، دن كوو ن وسوويلة دنف وق ووة و ووووُ 
حيُث اةءهن وهبنوهن، ُورنٌ  سه ون حيُث دفض ةهن ودي  سه دنف ورن نو. فياًمو  فيوه نألوورنن  بسضوُه 
ود ن ووُوه. وهووىنن ك سوو ون ن نس ريووه، دهبن علوو  نئًاوو ول سووه أن فيووه شووة َ ُو، وَقعووْ ن نسىلضووةن نئً كوو  دهبن 

رن و وحمبةبووهن. علو  أن يف قعىلوه بقوو   فءو ون، وكقعوو ن نئءو فة نسشو ق   ُ  دنف ووُ ةن دهبن َعلوونَ  أفو  وةصوون
فية سوبح اه ي ورو نسشوأَ ، وال يُاو يف هبسوو د نَ وَوُه ألفو   وريو، وكةاوه سوبب ف دنف أوور هوة أحوظ 

 دسيه ون فَوْةونه.
ووووون هبسووووو  أاووووه خلووووإل دبلوووويس، نسووووىني هووووة ووووو  ٌا سةءوووو   نأل  ن ونألعموووو ل ونالعًقوووو  ن  

 ون نسىلبو  ، وعمليو  زو  يسضوظ نسورب  وبو  اب ووىلو ف، ووو  ونإل ن ن ، وهة سبٌظ سشق وا كهري  
هووىنن فيووة وسوويلٌة دنف حموو ب  كهووريا  سلوورب وروبووا علوو  خلقووه، ووفةُ هوو  أحووظُّ دسيووه ووون عووَ وي   

 

 صحيح،  ونو أمح  و ريو بءا  صحيح. (1)

 .225-1/253، 204 - 2/193نا ر و ن   نسء س ا البن نسقي    (2)
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أاه و ير سلىلب  ن ُق  ُا نسرب وىل ف عل  خلإل نئًض  ن  نئًقو بال ، فولوإل هوىنو نسوىنن    منما:
وهووأ سووبظ كوو  شوور   يف وق بلووة هبن ن ف يوو ، نسوو  هووأ ووون  نسوو  هووأ أخبووُث نسووىنون  وشوورُّه ،

أشر  نسوىنون  وأطيرهو  وأ"ك هو ، وهوأ وو  ا كو  خوري، فًبو  اب خو سإل هوىنن وهوىنن. كمو  ظيور  
ق  وُوه يف خلووإل نسليو ن ونسايوو  ، ونسو ن  ونسوو ون  ونحليو ا ونئووة ، ونحلءون ونسقبوويح، ون وري ونسشوور. 

ةُّ نسةفووة  عووون بىلضوووي  وهبسووو وووون أ ل  سيوو  علووو  كموو ل ق  ووووه وعزوووه  لع اه. فولوووُ وول وووه وسووُ
 لس لية وىلعيٌ  حل مًه، وكم لن و رُّفوهن، وو بري خيل ًه.

ــا: ظيووووةُ  آا  أمس ةووووه نسقيريووووة، وهووووُ   نسقيوووو   ، نئاووووًق ، ونسىلوووو ل، ونسضوووو   ن، ونسشوووو ي   ومنمــ
، فووووإن هووووىنو نأل ُىنل ن

مسوووو   نسىلقوووو ب، ونسءووووري ن نحلءوووو ب، وهبي نسووووبع ن نسشوووو ي ، ون وووو فو، ونئوووو
ونألفىل ل كم ٌل، ال ب  ون وفة ن وًىلل قنَي  وسة ك ن نانُّ ونإلاوُس علو  طبيىلوة نئالة وة مل ي يوْر 

 أثُر هىنو نألمس  .
ه  ومنمــا: هن وَعًْقوون رْتنو وهوو و"ون عووَن َحقوو ن ْلمووهن وَعةووةون وَوْسةَروووهن وسووَ م نَاةن حلن ظيووةُ  آا ن أمس ةوونه نئًَُضووَ

ْن عبيووو نو، فلووو ْن شووو َ  وووون َن نألسوووب بن نسووووُمةضَيةن دنف ظيوووة ن آا ن هوووىنو سنموووَ إُل وووو  ي رهوووُه وووون ةال َخلوووْ
ُ  ونسةةنةوونُ ، وقووو  أشووو َ  نساووويُّ  ْة ملَْ ووووُىنابةن،  نألمسوو  ، سًىلع لوووْا هوووىنو نحلن وووَ دنف هووىنن بقةسووونه  اسوووَ

 َسىَنهَظ نسلوُه ب  ، وَاَ َ  بقةم  يىنابةَن، ويءًسةروَن فيسةنُر هَلُ ا  ونو وءل .
وُ  نألشويووووو َ   :ومنمــــا ه نحل ووويُ  ن بوووري، نسوووىني يضوووَ ظيووووةُ  آا ن أسووووم  ن نحل مووووةن ون ووو َان، فإاوووو 

ةن  و ، فيوة أعلو  حيوُث جيىلوْ   سو الونه، وأعلَوُ  زون َي وُلُح سنقبةهلون   ىَلي  ويُازنهُل  وا "نهلوَ  نسالةنقوَ وةنضن
ةن، ويشوو رُُو علوو  ناًي ةيوو  دسيووه، وأَْعلووَُ  زوون ال َي ووُلُح سووىنسو. ف َ ُم نألسووب بن نئ روهووَ لووة قوُو  نَ  عووَ

َ ٌ  كهريَُا، وَسة َوْا و  سنُح ع يَ ٌا، وسة ُعع نَلْا ولَو نألسب ُب سنم  فيي  ونن نسَشر ن،  سًىلع َلْا حن
، وهوووىنن ك سشووومسن ونئعووورن  ر ن نسوووىني يف ولوووو نألسوووب بن ن نسشووو  َ  ن ووورُي نسوووىني هوووة أع وووُ  وووون سًىلعووو 

، نس  فيي  ونن   نئ  حن و  هة أضىل ُ  أضىل ُ  و  حي ُ     ونن نسشر ن.ونسر ن ان
َلْا، فووإن  عبة يوو َة نايوو    ومنمــا: إُل دبلوويَس َسمووَ  ح ووَ ُح ووةُل نسىلبة يووة نئًاةعووة نسوو  سووةال َخلووْ

ن أحووظ ن أاووةنعن نسىلبة يوو ةن دسيووه سووبح اه، وسووة كوو ن نساوو ُل ُكلُّيووُ  ووو واا سًىلع لووَْا هووىنو نسىلبة يوو ُة  ووون
رن، وعبة يوُة  ي  ون نئةنالا ت ووةنبنىلُ  ونئىلو  نا فيوه، وعبة يو ُة نألوورن لئىلورو ن ونسايوأ عون نئا وَ
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نس  ن، وو َسَةةن نهلةى، وديه  ن حَم ب ن نسلوهن وىل ف، وعبة يُة نسًةبةن ونالسًسة  ن، وعبة يُة نالسًىل هَبان 
َمُه ونْن كي نون و  أهبنو. دنف  رين هبسو ونن نحلنَ  ن نس  وىلاُز نسىلقةُل لسلوه أن جُيريَُو ونْن ع و نون، ويىل ن

 عن د  نكني .
 فإن قي   فَيْ  ك ن مُيْ نُن وفةَ  ولَو نحلنَ   ب ونن هىنو نألسب بس

 ، ٌ ! وهة فرُض وفة  نئلزوم ب ونن ال"وهن، كةرضن وفة ن نالبنن بو ونن نألبن فيىنن س نٌل ف سن
، ونسًةبَةن   ب ون نسً ةظ. ونحلرََكةن ب ونن نئًحر نابن

فإن قيَ   كيَف يرض  سىلب ون شيئ ف وال يىلنيُاه عليهس قي   ألن  دع اَوًَُه عليوه قو  وءوًلزنُم فوةنَ  
ْن ُح وةلن ولوَو نسع عوَةن نسو   ضويي  سوه، وقو  ي وةُن وقوةُع ولوَو نسع عوةن واوه  حمبةب  سوه أع وَ  وون

ْن حمبًوهن سً لوَو نسع عوَةن. وقو  أشو َ  وىلو ف دنف هبسوو يف يًََضم ُن َوْةءَ اف هأ أكَرو دسيوه سوبح اه وون
-46نسًةبوة   ولو أكاي وا اخلروحلال أعالدُّوا ل  ع دًَّة ولر  لالر  ال اللـ   ا بعاصاـلم م فنــبَّطالم مقةسه   
ُه وووواي  47 رنَو نابىلووو ثَوُي  دنف نسسوووزون وووو   سوووةسه، وهوووة ط عوووة، فلمووو  َكرنهوووَ . فووولخَ  سوووبح اه أاوووُه كوووَ

هبكوووَر سوووبح اه بىلوووَو نئة سووو ن نسووو  ك اوووا ورتووووُظ علووو  خوووروفي  وووو   سوووةسنه، ثوووب َعُيْ  عاوووه، مث  
مأي  فءو  نف وشور نف،  لو فرالج وا فير م مــا اي ول م إغا فبــاغً فق ل    ولالرــ  ع وا ف  ، وأْو ــال

اي  ، أي  قو بلةَن وويبـو الر م  الفسنةال وفير ْم مســالَّاع ونال هلــال مأي  َسىَلْةن بيَا   لسةء  ن ونسشر ن، 
ْن و وولحةن  ر  ووو  هووة أع ووَُ  ووون َن نسشووَ ىْلأ هوو ال ن وقبووةلن هوو ال  ووون ْن سووَ ُ  ووون وءووًايبةَن هلوو ، فيًةسوو 

 .(1)خروفي ، ف قًَضا نحلن مُة ونسر محُة أْن أقىلَ ه  عاه. ف فىلْ  هىنن نئه َل أصالف، وقنْس عليه

 

علوو  أن خووريا نسلوووه سىلبوو و كليوو  خووري، سووةن  علوو  نسىلبوو  بووىنسو أم مل يىللوو ، كموو  ح وو  هبسووو ووو  ن (1)
ْن أخووىنه  كليوو ف حيووث كوو ن يًًبوو   ن ضوور  ئوو  خوورق نسءووةياة وأع  وو  حوو  مياوو  نئلووو نس وو مل ووون

ن نألععوو ب ونسىليووةب سيلخووىنه ، وهووىنو ح مووة مل ي وون يىللميوو  وةسوو  وال  ووريو  نسءووةن نسءووليمة ووون
يف نسءووةياة، وكوووىنسو ئوو  قًووو  نسسووالم حة ظووو ف علوو   يووون ودميوو ن أبةيوووه نئوو واا، وحووو  ال  خيوون كووو اةن

يةًايموو  عاوو  نس وو  عوون  يايموو ، ونسشوو ه  أن نسلوووه وىلوو ف ياووزل لسىلبوو  ضوورنف سيوو ف  عاووه ضوورنف أكوو  
 وأش  عل  بىنسو أم مل يىلل ، وق  ف   يف نحل يث  اسة نطلىلً  عل  نسسيظ سرضيً  لسةنق ا.
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ُر بقضووو  ن نسلووووهن وقووََ  نون  وة وَن أْن ارضووو  بقضووو  ن نسلووووهن، ، وهوووُن وووول(1)فووإْن قيوووَ   دهبن كووو َن نسُ ةوووْ
 س!(2)ف يَف اُا نرُُو وا َرُهه

رْيُ ووولوة ين لسر نضووو  ب ووُ  ن و يقضووويه نسلوووُه ويُقووو  ن ُُو، ومل يوووَرنْ   فوو اةنُب  أن يُقووو َل أو الف  هووُن  وووَ
 .(3)بىنسو كً ٌب والُسا ٌة، ب  ونن نئقضأ  و  يُرَض  به، وواه و  يُْءَوُل ومُيَْقاُ 

 

ن نسىلبو  ن  ال وب طيو   و  ك س و ، ونسشو ر، ونسبوىنل، ونايو    وأحي   ف يازل نسبال  سً يور أاوةنع وون
وقو ل  ولنبلـو رم حـ   علـم اجملاهـدي  مـنرم والصـابري  ولنبلـو أفبـاكلمكم  يف قةسه وىل ف  

ولنبلــو رم . وقوو ل وىلوو ف  أح ــب النــا  أن ي لــوا أن يقولــوا امنــا وهــم غ يفسنــونوىلوو ف  
بكي  م  ال اخلور واجلوع و قٍص م   اأمـوال واأ فـس والنمـران وبكـر الصـابري . الـذي  إءا 

 .أصابسمم مصيبة قالوا إي هلل وإي إلي  كاجعون
ن نسوووىناةب ون عوو  ، كمووو  يف نحلوو يث ا فمووو  يوو ا نسوووبال   وأحيوو  ف ياووزل نسوووبال  سيعيوور صووو حبه ووون

  اووو  يووزنل نسوبال  لئو ون ونئ واووة خعيئووةا وقو ل لسىلبو  حو  يرتكوه ميشووأ يف نأل ض ووو  عليوه 
 يف اةءه ووس و وو سه ح  يلق  نسلوه وو  عليه خعيئةا.

وأحيو  ف ياوزل نسوبال  سرفو  نئق وو   ونسو  ف   يف نااوو ن يوةم نسقي ووة، كمو  يف نحلو يث  اأشو  نساوو ل 
إْن ك ن يف  ياه ُصلب ف نشوً   بوالؤوك بال ف نألابي   مث نألوه  ف ألوه ، يُبًل  نسرف  عل  حءظ  ياه، ف

ْن أهبهبوُا حبيبًيوه ف و    ايقوةل نسلووه ودن ك ن يف  ياه  قٌة نبًلأ عل  ق    ياها. وقو ل    ووَ
  ايوَوة ُّ أهوُ  نسىل فيووة يووةم نسقي وووة حووا يىلعوو  أهوو  ونحًءوظ، مل أ َض سووه ثووةنلف  ون نااووةا. وقوو ل 

رضوا يف نسو اي  لئقو  يوا. وهوىنو نألح  يوث كليو  صوحيحة نسبال ن نسهوةنَب سوة أن فلوة ه  ك اوا قُ 
 وت نحلم .

 أي أن نس ةر ي ةن بقض   ونن نسلوه وق  و .. (1)

نسق  ي  نئ ون بسو  عون هبكور هوىنو نسًءو ؤال  ونسشوبي  ، وس ون ئو  كو ن أعو ن  نإلميو ن ووون يف   (2)
 ب ،  ودثب   ناةنب عليي ...قلة   ورض و"يذ يًىلرضةن أه  نإلمي ن  ىنو نألسئلة،  أيا  دث

ظ نسلووه   (3) ن نسوىناةب نسو  وُسضون ْن كةور وظلو  وفءوإل و وري هبسوو وون ك  و  ي خ  يف وىلو  نئىل صوأ وون
ن نسقضوو   نسووىني  ن نسقضوو   نسووىني جيووظ أن ُيءووول ومُيقووا، وكوو  ووو  يرضووأ نسلوووه فيووة ووون وىلوو ف هووة ووون

 جيظ أن يرض  به نسىلب   وحيبةو.



 163 

ااي ف  ها  أورننن  قض ُ  نسلوهن وهة فىلٌ  ق ةنٌ  بىنن  نسلوهن وىل ف، ووقضأٌّ  وهة نئةىلةُل ويُق ُل  
ه، ونئقضوووأُّ قءوووم ن  واوووُه  ْ ٌل وحن موووٌة، فرُيضووو  بوووه ُكلووو ن ُ  عاوووه، ف سقضووو ُ  كلوووه خووورٌي وعوووَ نئاة ووون

 و يُرَض  بهن، وواه و  ال يُرض  به.
ُه لسور ب ن وىلو ف واءوبًه دسيوه، فمون هوىنن نسةفوه  ويُق ُل اسه ف  نسقض ُ  سوه وفيو ن  أحوُ    وىَللُّقوُ

ُ  دنف وو  يُوْرضوَ  بوهن،  يُرَض  به. ونسةفه نسه    وىَللُّقُه لسىلب ن واءوبًه دسيوهن، فمون هوىنن نسةفوه ياقءون
، سووه نعًبوو  نن  فموون حيووث قوو   َُو نسلوووُه وقضوو ُو  ُ  نسوواةسن ودف ووو  ال يُوْرضووَ  بووه. وهوو ُل هبسووو  قَوًووْ

ن نسق ووون  وَكًَوبووَ  َ َ  ووون ن حيووُث صووَ ُه أفووالف سلمقًووةلن وف يووة سىلموورنو، ارضوو  بووهن، وووون ُه وشوو َ ُو، وَفىَللووَ
 ولشَرُو وكَءَبُه، وأقَ َم عليه لخًي  نو، وع   نسلوَه بةىللهن، اءَوعُه وال ارض  به.

 
ة    الرو    القضا  والقدك وسيلالٌة إ ه اخل ذغن  -  -املبالاـل

"وقول  : "والسعالمُّ   .ق  والنَّظالر    ءل ال ءكيعالة  اخل ْذغن 
ُة ن وووىنالن َ  ن ونسسوووةصن يف نس وووالمن فيوووه، هب يىلوووَ . نسىن يىلوووُة  (1)نئىلووو   أن  نئب سسوووة يف طلوووظن نسقوووَ

 نسةسيلة، ونسىن يىلُة ونس َ فُة ونسءُّل ُ ، وًق  ب نئىل .

 

ْن   نسوووو (1) ة عقيوووو ا نسقضوووو   ونسقووووو  ، نئىلرفوووووة نسا ريووووووة نجملووووور  ا، ئةنفيوووووة شبيوووووو   سيءووووا نسس يووووة ووووون
ْن  ون أن ي ووةن هووة نئق ووة -ووءوو ؤال  ف حوو ي نسقضوو   ونسقوو    ودمنوو  نسس يووة  -فيووىنن حي وو  ووون

 ونْن   نسة عقي ا نسقض   ونسق  ، و من يف أورين 
نسقض   ونسق   وىلور ن  نئءول  علو   ، وهة أن عقي ايًىللإل زىلرفة نسىلب  س ة   نسرب ن   أوهلما:

َ  نألشووي َ  قبوو   ع مووة ن وو سإل سووبح اه، وكموو ل ق  وووه وعلمووه، فيووة عاوو و  يىللوو  أن  نسلوووه وىلوو ف قوو  
دال إبهباوووه  -ويمووو  ع ووو  أو صوووسر-خلقيووو ، وأحووو ط  ووو  علمووو ف، وأاوووه ال حي ووو  يف سووولع اه شوووأ  

ق بو  أن نإلسوه نسوىني يءوًحإل أن وًةفوه دسيووه ود ن ووه ووشويئًه، وأاوه ال ي وةن دال وو  يريو ، يُو  اب لئ
، مث أن هووىنو نسىلقيوو ا وووة ب نئوور  كموو ل نسىلبوو   لسىلبوو  ا زىلا هوو  نسىلوو م نسشوو و ، هووة نسلوووه وحوو و 

 ، وهىنن وعلظ ونْن وع سظ نسشريىلة.نسًازيه سلرب 
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 ."والسالةً فاحلذالكال ل لَّ احلذالك  م ْ  ءل   الظالراً وف ْرراً ووسْ "وقول  : 
ْن أصووح بن نساووي ن  ، فءوولسةو  د  دنف  سووةلن نسلوووه  عوون أع هريوورا، قوو ل  فوو َ   ٌل ووون

ُ  يف أاةءا  وو  يًىل ظَوُ  أحُ او  أن يً لو  بوهس قو ل  اوقو  وف ُكوُةوسا ق سُوةن  اىَلوْ ، ق ل  اهبناَب  دَن
 صريُح نإلمي نا.  ونو وءل .

ةن نإلشوووو  َُا بقةسووووه  اهبناب صووووريُح نإل ُة نسَةْسةسووووَ ميوووو نا دنف وىلوووو ظمي  أن يً ل مووووةن بووووه. فم نفىلووووَ
، وحمُو نإلمي ن.  نسشيع ايةن، ونسًىل  ُوي  صريُح نإلمي نن

ة ُ ون هوووىنو طريقوووُة نس وووح بة  ٌف، سوووَ ْن بَوىلوووْ نه  َخلوووْ َف وووون ، مث  خلوووَ ، ونسًووو بىلا هلووو  إبحءووو ن 
ة   َبٌه، بوووو  وسووووَ ُ ون نسقلووووةَب، وفوووو َ ُسةن لسب طوووون ن نألو نَق بًلووووَو نسةسوووو ول، نسوووو  هووووأ شوووو ةاٌب وشووووُ

. ُضةن به نحلإل   سُي حن
 -!اتباع سن  اليموي والنصاك   واخلوض مبا فا وا-

 

 ووة  وهووة وو  يًىللووإل جب اوظ نسىلبوو ، فووإن  عقيو ا نسقضوو   ونسقو   وة ثووه نسشوا عة، وعوو م ن النـاين:
ن نئولووةق أو فووةن  نسور"ق، وهووة كووىنسو يىللووإل قلبوه لسلوووه وحوو و وال يرفوة دال نسلوووه، وكيووف ال ووو   وون
 نم كوو  شووأ  بقوو  ، ونسضوور ونساةوو  كلووه بيوو  نسلوووه، وال ي ووةن دال ووو  شوو   نسلوووه سووه أن ي ووةن، وهووأ  

ىلياووه علوو  كووىنسو وة ثووه نإلطمئاوو ن و نحووة نسوواةس ونسةيوو  نس ووحيح ئوو  جيووري حةسووه ويعوورأ عليووه، وو
 نس   ونحًء ب نألفر عا  نسلوه دهبن و  ح   به بال .. وهىنن أيض ف وعلظ ونْن وع سظ نسشريىلة.

ْن أهو   ودف ف اظ و  وق م فإن  نسس ية ونْن   نسة عقيو ا نسقضو   ونسقو   وقيوإل نإلميو ن بوه دهب يىلًو  وون
ونسقوو   خووريو وشورو، كموو  فوو    أ كو ن نإلميوو ن، حيوث ال ي ووح دميوو ن وال ي ًمو  دال لإلميوو ن لسقضو  

واووه  يف نحلوو يث  اوسووة كوو ن سرفوو  ُأحوو  أو وهوو  ُأحوو  هبهبوو ف ياةقووه يف سووبي  نسلوووه، ال يقبلووه نسلوووه 
حوو  يوو ون لسقوو   خووريو وشوورو، ويىللوو  أن ووو  أصوو به مل ي وون سيوعئووه، وووو  أخعوولو مل ي وون سي وويبه، 

 يبلوذ حقيقوة نإلميو ن حو  يىللو  أن وداو دن وا عل   وري هوىنن أ خلوا نساو  ا. وقو ل  ادن نسىلبو  ال
وووو  أصووو به مل ي ووون سيوعئوووه، ووووو  أخعووولو مل ي ووون سي ووويبها.  ونو نبووون أع ع صووو  يف نسءووواة وصوووححه 

 نسشيخ  صر يف نسًوريحمل.
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هبنَ  يووةم  ونساوو  ل  عوون عموورو بوون شووىليظ، عوون أبيووه عوون فووَ  نون، قوو ل  خوورَ   سووةُل نسلوووهن 
ظُّ نسرُّووو ن َل يف َوفيووهن حووَ ، قوو ل  فقوو ل  اووو   يً لمووةَن يف نسقووَ  ن، قوو ل  ف لمنوو   وَوَةقوو  ن نسسضووظن ووون

س!  ىنن هَلَو َوْن ك َن قبَل  ا  .(1)َسُ ْ  وضرنبةَن كنً َب نسلوهن بَوىْلَضُه ببىلو 
س م  وقوو ل وىلوو ف   م وف ضــْ ْبل ر ْم ريوق مــ  ــال ْ  قـ م لمــا اســسمسالعال الــذي ال مــ  فاســسمسعسم ريوق رــ 
وا ذ ي فا ـــ  َن نسووو اي ، كمووو  . ن وووالُق  نسا  ووويُظ، أي نسوووًمًَوىْلًُ 69نسًةبووة  لالـــَّ ْ  با وويب   وووون

َ  سووبح اَُه بووا نالسووًمً عن  ةن. ومجووَ ًُْ  ك سووىني خ ضووُ ْن قووبلنُ   با وويبي ، وُخضووْ نسووًمًَ  نسووىنيَن ووون
ْن فيووة  ، ألن  فءوو َ  نسو ين  دووو   يف نسىلمو ، ودووو   يف نالعًقو  ، فوو ألو ل وون ل والقن وبووا ن َوْةضن

، ونسه   ونْن فيةن نسشبي    .(2)نسش يةن ن
ىَنن  أُوو   و خوىَن نسقوُرونن قبَليو  شون َنف بشو  ، وهب نعو ف  وعن أع هريَرا، أن  نساوي   قو ل  اَسًَلخوُ

ا ق سةن  ف  ل ونسرُّوُمس ق ل  َفَمنن نسا ُل دال  أوسئنَوا  .(3)بىن نع 
لووو  بوووَم   اسيووولوَا  علووو  أُوووو   وووو  أَووووَ  عوعووون عبووو  نسلووووه بووون عمووورو، قووو ل  قووو ل  سوووةُل نسلووووه 

ْن ي واُ   ُه عالايو ةف، كو ن يف أُوو   ووَ ْن أوَو  أُوو  اوُْيْ  ووَ ، ح  دْن ك َن ون دسرنةي  َحىْنَو نساو ىْل ن لساو ىْل ن

 

َر نسقوووو    صووووحيح.  ونو أمحوووو  و ووووريو بءووووا   فيوووو . وقوووو  صووووح  عوووون نساووووي  (1) أاووووه قوووو ل  ادهبن هبُكوووون
 السرتس ل يف نسق     سب ف و  ي  ي دنف ن  ة  ونئ روو.ا، ألن ن545فلوء ةنا صحيح نا و   ا

وهأ أع   وأش  أثرنف عل  ص حبي ، حيث حيءظ اةءه عل  خري وخين حيءاةن صاىل ف، وهة يف   (2)
 حقيقًه ي ةن يف شر كبري وون نألخءرين أعم الف.

 و  شوبورنف بشوبور ، وهب نعو ف أخرفه نسبو  ي و ريو. ويف  ونية عا  وءل   اسًًبىلن سان نسىنين ونْن قبل  (3)
بىن نع، ح  سة  خلةن ُفحَر ضظ   الوبىلًمةه ا قلا     سةل نسلوه، نسيية  ونسا و  ىس قو ل  افمونا. 

ْن ي ووووةن  ريه س.وقوووو  صووو ق نساووووي  ة جيوووُ  أن نساوووو ل أي  ووووَ ح  ووووو ف -، فموووون يًلوووو  ونقوووو  نألووووو 
ْن صووة  يُرفوو  يف قوو  اتبىلووةن نسييووة  ونسا وو  ى يف مجيوو  شوو ون نحليوو -وحم ووةوا  ا وك ال،وو ، فموو  ووون

 نسسرب نس ليبوأ دال  ويةف  ص نو يف أخالق وسلةاب وعق ة  نألوة..
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هبسو، ودن  بم دسرنةيَ  وةر ُقةن عل  نثاًان وسبىلَا ونل ةف، ووَةرتنق أُو   عل  ثالب  وسوبىلَا ونلو ةف، 
َ افا ق سةن  َوْن هأ   ُسةَل نسلوهنس ق ل  و  أ  عليه وأصح عاُكلُُّيْ  يف نسا  ن دال  ون   .(1)ل ةف ونحن

ةف أو  وعووون أع ُهريووورا، أن   سوووةَل نسلووووهن  َ ى وسوووبىلَا فنْرقوووَ قووو ل  اوَوَةر قوووَان نسييوووةُ  علووو  دنحوووْ
 .(2) فنْرَقةفانثاًَْا وسبىلَا فنْرَقةف، ونساَ  َ ى ونْهَ  هبسو، ووةرتُق أُو  ن عل  ثالب  وسبىلاَ 

  ادن  أَْهَ  نس ًو َبْان نفرتَقُوةن يف  يوانيُ  وعن وىل وية بن أع سةي ن، ق ل  ق ل  سةُل نسلوه 
َة سووًةرَتنُق علوو  ثووالب  وسووبىلا ونلوو ةف   -يىلووم نألهووةن َ -علوو  ثناَوًووَْان وسووبىلَا ونلوو ةف، ودن  هووىنو نألُووو 

َ اف، وهأ نا  .(3)م َعُةاُكلُّي  يف نسا   ن دال  ونحن
 

قووو ل نسشووويخ  صووور  ضوووىليف  وووىنن نسءوووي ق، وقووو  حءووواه نسرتووووىني يف بىلوووو نساءوووخ، وهوووة خي ووون  (1)
 (.1348(، انس حيحةا )5219لعًب   شةنه و، وسىنسو أو  وه يف اصحيح نا و ا )

أبووووة  نو ، ونبوووون و فووووه، ونسرتوووووىني، وقوووو ل  حوووو يث حءوووون صووووحيح. قوووو ل نسشوووويخ  صوووور    ونو (2)
 (.203صحيح، وهة ور  يف انس حيحةا )

ية، هوووأ (3)  ونو أمحووو ، وأبوووة  نو ، وهوووة صوووحيح. يف نحلووو يث ونسوووىني قبلوووه أن  نسةرقوووة نسا فيوووة نْسَمْرضووون
ين نألكو   يواي ، ووو  سوةنو وصوحبه نس ورنم، ف سو  نام عوة نسو  و وةن علو  وو  كو ن عليوه نساوي 

لف!!! سوو   ووو  يقةسووةن.  سوويس بوو ين. وواووه يىللوو  فءوو   نسقووةل نسق ةوو    ن  ن لووف أح وو  ووون نسءوو 
وأصووح به ودن قوو  عوو  ه ،  وفيووه كووىنسو أن نام عووة هووأ نسوو  و ووةن علوو  ووو  كوو ن عليووه نساووي 
 ونئً بىلة هل ي نسابةا. ف ام عة وىلر  لالوب ع  ونالقً ن  ال لس   نهل ة  نسش    عن نحلإل

هوو  نسةرقووة نسا فيووة هووأ نسع ةةووة نئا ووة ا نس وو هرا  -كهوور كووالم نساوو ل حةهلوو -وهاوو  وُهوو   وءوولسة 
 نسةن   هبكره  يف نألح  يث، أم أاه يةف  ف  ق بيايم  ون بىلو نسةفةوس

  فور  وناوةنب علو  هوىنو نئءولسة  أن نسةرقوة نسا فيوة وشوًم  علو  نسع ةةوة نئا وة ا نس و هرا، ف و
ون نسع ةةة نئا ة ا هة ون نسةرقة نسا فية وال يءًلزم هبسو نسىل س، ونسىني ح   هوىنن نسةو  ق بوا 
 نسةرقة ونسع ةةة هأ نسا ةص نسشرعية، وصةة ك  ون نسةرقة ونسع ةةة كم  بياًي  نأل سة نسشرعية.

  السة نسا ةص نسشرعية عل  نسة  ق با نسةرقة نسا فية ونسع ةةة نئا ة ا  -1
ــر قووو ل وىلووو ف   ــٌة يـــدعون إ ه اخلـــري ويمـــرون غملعـــرور وينمـــون عـــ  املنرـ ــنرم أمـ ولـــسر  مـ

 .104آل عمرنن    وأولئ  هم املفلحون
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وهوة نئوورن  -فيوىنن خعو ب وةفووه جملموةع نألوووة نئًمهلوة يف انسةرقووة نسا فيوةا  ن واةوور وواي  ط ةةووٌة 
و  ونسايوأ عون نئا ور. فو سا  فور ق بوا وًو و  ووًةور  سلو عةا دنف ن وري ونألوور لئىلور   -لألوة

انسةرقة نسا فيةا وهأ نئىلاية ون ن ع ب، وبا نسع ةةة نئا وة ا وهو  نساةور نسوىنين يقةووةن بةنفوظ 
 نألور لئىلرو  ونسايأ عن نئا ر.

(  يقةل وىل ف  وسً ن ووا   أووة واً وبة سلقيو م  وور نسلووه يف 1/398ق ل نبن كهري يف نسًةءري )
دنف ن ووري ونألووور لئىلوورو  ونسايووأ عوون نئا وور وأوسئووو هوو  نئةلحووةن. قوو ل نسضووح اب  هوو  نسوو عةا 

خ صووة نس ووح بة وخ صووة نسوورونا يىلووم نجمل هوو ين ونسىللموو  ، ونئق ووة  ووون هووىنو نآليووة أن و ووةن فرقووة 
 هو.-ون هىنو نألوة وً  ية هلىنن نسشلن ن

دهب يءوًحي  أن ي ووةن كوو  فوور   ووون قلوا  ونضووح أن نسع ةةووة نئا ووة ا هو  صووةةا نسةرقووة نسا فيووة، 
 نسةرقة نسا فية ع ئ ف وك ه نف.

ولأي  م   يب قاتل مع  كبيون لنري فما وهنوا ملا أصـاعم   سـبيل اللــ  وكىنسو قةسه وىل ف   
 .146آل عمرنن   وما  عفوا وما اسسرا وا واللـ  يب الصابري 

سوبي  نسلوووه وال وشووةن يف نسلوووه سةوووة الةو ،  ف سربيةن ها  هو  نسع ةةوة نئا وة ا نسوىنين جي هو ون يف
ووووون قووو ل أن نسوووربيا نسوووةن   هبكوووره  يف نآليوووة يووورن   ووو  نسةرقوووة نسا فيوووة زووو  فووويي  نسىلوووةنم وووون نسشوووي ظ 

 ونساء   فق  أخعل وأبىل .
غ ي ـــسوي القاعـــدون مـــ  املـــ منني ؤـــري  أويل الضـــرك  واجملاهـــدون   وكووىنسو قةسوووه وىلووو ف  

واهلم وأ ف ــمم فضــل اللـــ  اجملاهــدي   مــواهلم وأ ف ــمم علــى القاعــدي  يكجــًة سـبيل اللـــ   مــ
وًّ وعــدال اللـــ  احل ــم وفضــل اللـــ   اجملاهــدي  علــى القاعــدي  أجــراً عظيمــاً  . 95نساءوو     ولــ 

فةوورق نسلوووه وىلوو ف بووا نسق عوو ين نسووىنين يوو خلةن يف نسةرقووة نسا فيووة، وبووا نجمل هوو ين يف سووبي  نسلوووه 
وأاةءي  نسىنين ي خلةن يف نسع ةةة نئا ة ا نس  هرا، فيم  ال يءًة ن صوةة وويموة وال    وةنهل 

ووون حيووث نألفوور ونسوو  ف   يووةم نسقي وووة، ودن كوو   يشوورتك ن ب ووةة نسااوو ا ووون نسىلووىننب بوو سي  
وًّ وعــدال اللـــ   احل ــمقةسووه وىلوو ف   فضــل اللـــ  اجملاهــدي  علــى القاعــدي  أجــراً وس وون  ولــ 

 .عظيماً 
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أاووه قوو ل  االوووزنل ط ةةووة ووون أووو  ظوو هرين علوو  نحلووإل ال  ويف نحلوو يث فقوو  صووح عوون نساووي 
ْن أووو  ظوو هرين علوو   ْن خووىنهَل  حوو  أي  أووور نسلوووه وهوو  كووىنسوا وقوو ل  اسوون يووزنل قووةم ووون يضووره  وووَ
 نسا ل ح  أيويي  أور نسلوه وه  ظ هرونا وق ل  اسن ي ا هىنن نس ين ق ةم ف يق و  عليوه ع و بة وون
نئءلما ح  وقةم نسء عةا وق ل  اال وزنل ط ةةوة وون أوو  وا وة ين ال يضوره  وون خوىنهل  حو  
وقةم نسءو عةا. وهوىنو أح  يوث كليو  صوحيحة وسلووه نحلمو  بىلضوي  وور  يف نس وحيحا، ونسشو ه  

ْن أوو  .. ع و بة وون نئءولماا حيوث واي  قةسه   ْن أوو  .. ال يوزنل قوةم وون   اال وزنل ط ةةوة وون
ْن هاو  وةيو  نسًبىلويو، ف ئءولمةن وون أووة حممو   هو  نسةرقوة نسا فيوة، ونسع ةةوة أو نسىل وو بة  أن وون

واي  نسةن   هبكره  يف نألح  يث أعالو ه  نسع ةةة نئا ة ا خةنص نسةرقة نسا فية، هوىنن وون حيوث 
  السة نسا ةص نسشرعية.

ة   نسةرقووة وصووة   أوو  ووون حيووث  السوة نس ووة  ، فقوو  ويوز  نسا ووةص نسشوورعية بوا صوو -2
نسع ةةة نئا ة ا، ف سةرقة نسا فية وً ف بءالوة نالعًق   وحءن نإلوب ع، سىنسو عا و  ُسئ  نساي 

  .عاي  فلف ب  ف  هأ نس  و ةن عل  او  أ  عليه وأصح عا 
فيوأ دضو فة دنف صوةة سوالوة نالعًقو    -ب السة نسا وةص نئًقو م هبكرهو -بيام  نسع ةةة نئا ة ا 

ءوون نالوبوو ع، فيووأ ه هوو  يف سووبي  نسلوووه، وهوووأ ظوو هرا علووو  ع وهووو  حباوووة نسءوووا ن ونسبيووو ن ال وح
 شش  يف نسلوه سةوة الة ، أتور لئىلرو  وواي  عن نئا ر..

(  حيًم  أن هىنو نسع ةةوة وةرقوة بوا أاوةنع 13/67ق ل نساةوي عاي  يف شرحه س حيح وءل  )
  فقيوو  ، وووواي  حموو ثةن، وووواي  "هوو   وآووورون لئىلوورو  نئوو واا، ووواي  شوواىل ن وقوو ولةن، وووواي

هووو. وهووىنو صووة   وءووًحي  أن وًووةفر يف كوو  فوور  ووون أفوورن  نسةرقووة نسا فيووة، -و هووةن عوون نئا وور ن
حيث أن نسةرقة نسا فية وض  ه ال  و ريه  ون نسىلاوزا ونسشويةا ونساءو   و وريه  وون نسىلوةنم نسوىنين 

 .يًةفر فيي  سالوة نالعًق   ونالوب ع
 ومما تقد    سخلص النقاط السالية:

 أن ك  فر  ون نسع ةةة نئا ة ا هة ون نسةرقة نسا فية وسيس نسىل س.. -ن
أن صة   نسع ةةة نئا ة ا نس  هرا نجمل ه ا يءًحي  أن وًةفر يف كو  فور  وون أفورن  نسةرقوة   -ب

 نسا فية، فلزم نسًةريإل بياي  وبا نسةرقة نسا فية..
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 -مالْ  كاليَّ ح ْرمال الرسا   م  ؤري ش بمٍة أو أتويٍل  فقد لفالرال -
: مل ال فاـلعالل؟ فقالْد كاليَّ ح ْرمال الرسا    ومالْ  كاليَّ ح ْرمال الرسـا     "وقول  :   فم  سألال

 ."لانال م  ال الرافري 
 ن وعَ من نألسئلةن عن وة صوي ن نعل  أن  وب  نسىلبة ي ةن ونإلمي ن لسلوهن وُكًُبهن وُ سلهن، عل  نسًءلي

ةن، نسوو  هووأ أكمووُ  نألُوووَ ن  ، وهلووىنن كوو َن سوولُف هووىنون نألووو  َرنة ن نحل مووةن يف نألونووورن ونساوو ةنهأ ونسشوو 
 َ َ  كوىننس وملن َ قَو   َ ف  عن كوىننس وملن َ أوَر نسلوُه ب ىننس وملن عقةالف ووىل  نَ  وعلةو ف، ال َوءَلُل ابي ي   ملن

 

 ا لساءوووبة سلةرقوووة نسا فيوووة وىلًووو  نسعليىلوووة أو نس وووةةا نسووو  وةكووو  دسييووو  نئيووو م نسع ةةوووة نئا وووة  - 
 نسىل  م، ونس  وقة  نألوة دنف ن ري ونسةالا وناي  ..

نسةرقة نسا فية ونسع ةةة نئا ة ا يشرتك ن يف صةة سالوة نالعًقو   وحءون نئً بىلوة ونالقًو ن ،   - 
 ويةرتق ن يف بقية نس ة  ..

أبوور" ووو  مييووز نسع ةةووة نئا ووة ا عوون نسةرقووة نسا فيووة، وس ووة   نسع ةةووة نئا ووة ا  -لخً وو  -هووىنن 
أفر   و اة ف وءًقالف أمسيا و اصةة نسع ةةة نئا ة ا نس  جيظ أن و هر سةن ه ا فلرينفىله ون أ ن  

 أن يءًزي .
 الفائدة م  هذا السفريق بني الفرقة الناجية والطائفة املنصوكة: -

ي ا ون هىنن نسًةريإل، واي   داوزنل نساو ل واو "هل ، ووىلرفوة كو  نوور   قو  و وأيون هوة وون وةف  فةنة  ع 
 يووون نسلووووه، وقووو  وفووو   أ سووو ف خيووون يًشوووبىلةن زووو  مل يىلعوووةن، وحيبوووةن أن حُيمووو ون زووو  مل يةىللوووةن، يزكوووةن 

وون نسةرقوة أاةءي  عل  نسلوه وي عةن أف  ه  نسع ةةة نئا ة ا!، ويف حقيقًي  ال يًىل ون أن ي ةاةن 
با   -نسىني  س ا عليه ا ةص نسشريىلة-نسا فية، وسق  وف   بىلضي  يىل  ي بسري عل  هىنن نسًةريإل 

نسةرقوووة نسا فيوووة ونسع ةةوووة نئا وووة ا، وهبسوووو ئووو   أون بىلووو  نسشوووقة بيووواي  وبوووا صوووة   وخ ووو ل نسع ةةوووة 
فوووةن وووون  نةووورا نسع ةةوووة نئا ووة ا نس ووو هرا لايووو   ونألوووور لئىلوورو  ونسايوووأ عووون نئا ووور، وحوو  ال ور 

نئا ووة ا قوو سةن  نسةرقووة نسا فيووة هووأ نسع ةةووة نئا ووة ا وال فوورق بيايموو ، فوول خلةن نسىلاوو يز ووو  نسىللموو   
 نسىل ولا نجمل ه ين، وسةون بيايم !!.
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، وأن  قوَ َم نإلسووالمن ال وَوهْوبوُوُا دال  علوو  فىلوََ  كووىننس سىللميوو   أن  هبسوَو ُوضوو ٌ  سإلميوو نن ونالسًءووالمن
 .(1) َ َفةن نسًءلي 

ه، مث  نئءووو َ عُة دسيوووه  ْزُم ناووو "ُم علووو  نوًه سووون فووولو ُل ورنووووظن وىل وووي ن نألوووورن  نسً ووو يإُل بوووهن، مث  نسىلوووَ
 ن ونسا وحن يف نإلويو نن بوه علو  أكمو ن نسةفوةون، مث  فنىْللُوه ونئب َ  َُا به نسقةنطنَ  نئةنانَ ، مث  بوىنُل نايو

سن ةانهن ولوة نف به، حبيوث ال يًةقو ُف نإلويو ُن بوه علو  وىلرفوة حن مًوهن، فوإْن ظيورْ  سوه، فَوىَللَوُه ودال  
.  عع َلُه، فإن  هىنن يُا يف نالاقي َ ، ويقَ ُا يف نإلوًه لن

  َ ْن َ    ُح ووووْ و  يف و ةوووورين وووووَ بية  (2)نس ًوووو بن وال شووووَ ْن أتو َل ُح ووووَ  نس ًوووو بن سنشووووُ ْن وووووَ ، وس وووون
 .(3)َعَرَضْا سه، يُبا  سه نس ةنُب سريفَ  دسيه

 

نسًءووولي  نسوووىني يال"ووووه نسرضووو  وناًةووو   نحلووور  يف نسووواةس، أوووو   نسًىلقيوووظ علووو  ح ووو  نسلووووه وعرضوووه ( 1)
كموووو  هووووة شوووولن -، فموووو  شًوووو  و نألكهريووووة هووووة نئوًوووو   ودن ضوووو   ح وووو  نسلوووووه سلً ووووةيا ونإلخًيوووو  
فووإن  هبسووو ووون أوضووح ووو  يوُواقو بووه نإلميوو ن. وخيوو  يشووً  سووه نسىلاووظ أن أوسئووو  -نس ميقرنطيووة و ع ،وو 

نسىنين نسوًية،  عقوةهل  و ور ،  نس ميقرنطيوة، نسوىنين ال يورون حرفو ف يف نسًىلقيوظ علو  ح و  نسلووه، هو  
ف سًءووولي  -ةن سلقوووةناا نسةضوووىلية ونس سووو وري نسع  ةويوووة وووون  ون وىلقيوووظ أو نعووورتنض أاةءوووي  ُيءووولم

وحيً موةن دسييو  علو  أفو   -حل   نسلوه عبة ية وشل ف، ونسًءلي  حل   نسعو  ة   ميقرنطيوة وحريوة!!
 افووةق ناميوو ا و ووري ق بلووة سلوور ، علموو ف أن  أكهوور هووىنو نس سوو وري وضوومن سةنضووىلي  اأاوو ه ال ُيءوولل عموو  

فمـا لــان لكـرلائمم فــو يصـل  إ ه اللـــ  ومـا لــان هلل فمـو يصــل  ا.  يةىلو  أو أاو ه فووةق نئءو  سة!!
 .136نألاىل م    إ ه شرلائمم سا ال ما يرمون

ووون     ح وو  نس ًوو ب ونسءوواة فحووة نف، أو و ووىنيب ف، أو عاوو  نف وكوو نف، أو بسضوو ف وكرهوو ف، أو نسووًي اة  (2)
ن وورو  عوون ح وو  نسلوووه دنف أي ح وو  شوو   فيووة كوو فر ورووو ، وووون شووو  يف  بقوو  و ظاوو ف واووه أاووه مي اووه 

 كةرو فية ك فر اىلله نس ةر دمي  ف ودسالو ف.

وس ن ون     ح   نس ً ب ونسءاة أتويالف سشبية  وىلً ا، فمه  هىنن ال حي   ب ةرو، دال  بىل  قي م   (3)
  ه  وأصر  عل  قةسه نس ةري، حياي  ُيَ ة ُر نحلاة نسشرعية عليه نس  و ف  عا ر ناي  عا و، فإْن  َ 

 بىلياه. ووء ة  نسً ةري ق  نسًةفيًي  حبه ف يف كً ع اقةنع  يف نسً ةريا، فلرينف .
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لالة  ما يساحل  إلي   مال  هو م نـالوٌَّك قلب    م   أوليا   اللـ  تعاه  وهي "قول  :  فمذا ن 
مٌ  : ع لــْ مال ع ْلمــان  م   أنَّ الع لــْ ة  الرَّاســخنيال   الع لــْ ٌم   يكالجــال ق  موجــوٌي  وع لــْ    اخلاللــْ

ٌر  وغ  ــْ ــوي  ل فـ م  املفقـ ــْ ــا   الع لـ ــٌر  وايعـ ــوي ل فـ م  املوجـ ــْ ــاك  الع لـ ــوٌي  فإ رـ ق  مفقـ ــْ اخلاللـ
 ."اإلميان  إغَّ بقبول  العلم  املوجوي   وتاـلْرو طاللالب  الع ْلم  املفقوي  (1)ينب ت  
َم هبنْكرُو، خين   "فيىنن"نإلش  َُا بقةسنه     ش:   جيُظ نعًق ُ ُو ونسىلمُ  به، خي  ف َ   بوه دنف و  وق  

، (3)، وفو ه  عون ورنووهن (2)نسشريىَلُة. ويىلم لسىلل ن نئةقة   عنْلَ  نسقَ  ن نسىني طةنُو نسلوُه عون أ ووهن 
فمــ  أ رــرال شــــيئاً ممــ َّا جـــا ال بــ  الرَّســـول   ويىلم لسىلل ن نئةفة ن  عنْلَ  نسشوريىَلةن، ُأصوةهَل  وفروَعيو ، 

عــامل   الـيــب  ، ووون ن  عو  عنْلوَ  نسسيوظن ك ن وون نس  فريوَن، ق ل وىل ف  (4)ن م ـ ال الرافريـ ال لا
ى مــ   كســولٍ  داً إغَّ مــال   اكتضــال إنَّ اللـــ  عنــد   . 27-26ناون   فو ي ظم ر  على ؤيب   أحــال

 

 أي الي ح وال يُقب  .. (1)

 أي خلقه. (2)

 أي ف ه  عن نسًعل  دسيه ونسبحث عاه.  (3)

-بىلو  قيو م نحلاوة وبلة وه ن عو ب نسشورعأ ك ن ون نس  فرين، هىنن عل  نعًبو   أن دا و  و كو ن   (4)
-أو  دن ك ن دا   و بءبظ ع م بلة ه نسوا  نسشورعأ، أو ايو   يىلوىن   -ق ل نسلوه، ق ل  سةل نسلوه
وسويس كو  أتويو   وىلًو  ودال  س و ن أتويو  نسز  قوة -، أو سًلويو   ُوىلًو  شورع ف -وسويس كو  فيو   يىلوىن 

سشوبية  أشو لا عليوه فيو  نئورن  وون ن عو ب.. فمهو  هوىنن  أو -ونسسالا عىن نف هل  مياو  وون و ةوريه !
ودْن كوو ن قةسوُوه ودا وو  و كةوورنف، فإاووه يًةقووف عوون و ةووريو بىلياووه دنف أن وقووةم عليووه نحلاووة نسشوورعية نسوو  
ووو ف  عاووه سووبظ وقةعووه يف نس ةوور.. كموو  جيووظ عاوو  نسً ةووري، نسًةريووإل بووا دا وو   ووو  هووة وىللووةم ووون 

أووة   هوأ وون نسو ين س ايو  خةيوة ال يىللميو  دال  ن  صوة وون نئءولما، نس ين لسضرو ا، وبوا دا و   
ف ألول و ةر ونسه   ال ي ةر الحًمو ل أن نإلا و   كو ن بءوبظ خةو   نسوا  و الالووه عليوه، وس ون 
، أوفحوة  وو وىنيظ، أو  أي دا     ألي أور ون نس ين دهبن ك ن عن عل   وعا   وكون  ، أو كورو  وبسوو 

ٌر بووال خووال ، وهوىنن كووالم عوو م كموو ، وة وويله جيوو و نسقوو  ي  يف  حلءو ، أو سوو اي   ي وويبي  فيووة و ةوو ن
 كً بيا  انسىلىن  لاي ا و اقةنع  يف نسً ةريا.
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ب  ؤــداً ومــا  ع ْلم  ال َّاعالة  ويـ نـالزا ل  الـي ال وياـلْعلــالم  مــا   اأكحــا   ومــا تــدكي  فــٌس مــاءا تالْر ــ 
ةن 34سقم ن   تالْدك ي  اـلْفٌس  يا  أكٍض  ون  إنَّ اللـ ال عليٌم فبري ن َخةوَ  ن حن موَ . وال يَوْلَزُم وون

 .(1)نسلوه وىل ف عليا  َعَ ُوي ، ألن  عَ َم نسىلنْل ن ال ي ةُن عنْلم ف لئىل ومن 
 

 ."ما في  قالْد ك ق مال  و   م    غللَّْوح  والقاللالم   وجبميع  "قول  : 
 . نسلوةُا 22-21نسو و    بالْل هو ق ر اٌن جميٌد.   لـوٍح حمفـوظٍ ق ل وىل ف   ش:

، ونسقلو  نئىنكة  هة نسىني خلَقوُه نسلوُه وكًَظ (2)نئىنكةُ  هة نسىني كًَظ نسلوُه وق  ير ن الةنإلن فيه
ن ُعبوو َ َا بوونن نس وو وا، قوو ل  مسىلوووُا بووه يف نسلووةان نئووىنكة ن نئقوو  يَر، كموو  يف سوووان أع  نو  عوو

، وووو  فقــال لــ يقوةل  اأو ُل ووو  خلوَوإَل نسلووُه وىلوو ف نسقلوَوَ ،   سوةَل نسلوووهن  ُُ  نكًُوْظ، قوو َل   َ ب 
 .(3)أكًُُظس ق ل  نكًُْظ وق  يَر ُك  ن شأ   َح   وقةَم نسء  َعةا

 

أي ع م نسىلل  لسشأ ، ال ي ةن علم ف  ىنن نسشوأ ، ولسًو ق ال ي وح أن ي وةن نايو  لسشوأ      (1)
ًضوأ نسًءولي  أن نسلووه وىلو ف ال ي و   عاوه دال  ش ه نف أو ح كم ف عل  ناًة   هىنن نسشأ ، ونإلمي ن يق

ن ري نئعلإل ونسىل ل نئعلإل، عل  ن لإل بىنسو أم فيلوةن، ويف نحلو يث  اسوة نطلىلوً  علو  نسسيوظا زو  
َ   وع ل وخري اسرضيً  لسةنق ا نسىني ظ هرو ي ل عل  نحلروو ن وأصوا   نسوبال   واللــ  فيه ون حن

. وكوو  ووون أوور  يلقوو  عاوو  نبوون آ م  نسءوول مث بىلوو  فوورتا ووون 216نسبقوورا   يعلـم  وأ ــسم غ تعلمــون
 نسزون يًبا سه أن يف هبسو نألور نئءوةط ك  ن ري ونساة .

عن نبن عب ل وةقةف ف، ق ل  سة    أن عا ي  فالف ون أه  نسق   فةفل   أسه، ق سةن ومب هبنابس   2
قةووووة محووورن ، قلموووه اوووة ، وعرضوووه وووو  بوووا قووو ل  دن نسلووووه خلوووإل سةحووو ف حمةةظووو ف وووون    ا  بيضووو  ،  فًووو و  

نسءووم   ونأل ض، يا وور فيووه كوو   يووةم  سووًا وثووالب وئووة ا وورا، ولووإل ب وو  ا وورا وحيووأ ومييووا، ويىلووز 
   ونو نسعو ن  وون طوريقا، و فو ل 7/191ويىنل ويةىل  و  يش  . ق ل نهليهمأ يف اكم  نسزونةو ا، 
 هو.-ا نهىنو ثق  . وق ل نسشيخ  صر  دسا  و حيًم  نسًحء

قوو ل نسشوويخ  صوور  صووحيح،  ووري أاووم وًةقووف يف صووحة نحلوور  نسووىني نسووً ل بووه نئ سووف وهوووة  (3)
 افق لا، فق  ف   يف بىلو نسرو   بلةل  امث  ق لا...
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 -أاليُّمما ف ل قال أالوَّغً القلالم  أال   العالْرش؟-
ْرَش نخًلووَف نسىل لموو ُ   هووَ ن نسقلووَُ  أو ُل نئولةقوو  ن أو نسىلوورشس علوو  قووةسا أصووحُُّيم   أن  نسىلووَ

، خيون   ثبوَا يف )نس وحيح( وون حو يث عبو  نسلووه بون عمورو، قو ل  قو َل  سوةُل نسلووه (1)قبَ  نسقلَو ن 

 

عن أيةب بن "   قو ل  حو ثم عبو  ا بون نسةسيو  بون عبو  ا حو ثم أع بوه، س اوه قو ل  امث  قو ل  
 ( وسا و حءن...5/317نكًظ..ا وهىنن أخرفه أمح  )

نسقلوو ، مث خلووإل نساووةن وهووأ  ويشووي  سووه حوو يث أع هريوورا بلةوول  ادن  أول شووأ  خلووإل نسلوووه 
 نس ونا، مث  ق ل  نكًظ..ا نحل يث.. 

ولاملووة، فوو سرون   يف هووىنن نحلوور  وًلةووة، وسووىنسو فإاوو ُه ال يووً  سلم وواف نالسووً الل لسرونيوووة 
حو  يهبوا أ فحيًيو  علو  نألخورى  امث قو ل.. ا ودهبن  نألوف عل  وقو م خلوإل نسىلورش علو  نسقلو ، 

كوو ن البوو  ووون نسرتفوويح  بيايموو ، فوو ألخرى أ فووح ووون نألوف الوةوو ق أكهوور نسوورونا علييوو ، وألن هلوو  
شوو ه نف عوون أع هريوورا كموو  وقوو م، وألفوو  وًضوومن "  ا يف نئىلوو ، وعليووه فووال وىلوو  ض بووا نحلوو يث 

بون عمورو، ألن  ح يهوه صوريح يف أن نس ً بوة أتخور  عون  عل  هىنو نسرونيوة وبوا حو يث عبو  نسلووه
خلإل نسىلرش، ونحل يث عل  نسرونية نسر نفحة صريح يف أن نسقل  أول ولةق، مث أور  ن ي ًظ ك   

هو. اقلا -، ف أل فح عا ي أن  نسقل  وًق م عل  نسىلرش. ونسلوه أعل . نومن  العرششأ  ي ةن،  
 م آخر وةي ، فلرينف .هىنن نس الم وً رنف، وسلشيخ كال

أقةل  خلإل نسىلرش ك ن قب  وق ير وق  ير ن لإل ونس ً بوة حلو يث عبو  نسلووه بون عمورو، ونسًةفيوإل بوا 
نسا وووةص يءوووًلزم واووو  أن اقووووةل  أن أو ل شوووأ  خلقوووه نسلووووه وىلوووو ف نسقلووو ، مث خلوووإل نسىلووورش، مث  قوووو    

ًبو   ي وةن نسىلورش وءوًه  خيون   كًبوه نئق  ير وأوور نسقلو   ن ي ًوظ كو  شوأ  ي وةن، وعلو  هوىنن نإلع
نسقل ، حل ةل خلقه قب  ح ةل نس ً بوة، ونسلووه أعلو . ونألح  يوث نسو  نسًشوي   و  نسشويخ  صور، 
و ل عل  أن نسقل  ك ن أو ل ولوةق، وسويس علو  أن  نس ً بوة ح ولا قبو  خلوإل نسىلورش، وخب صوة أن 

 -نسلوووه يىللمووه - نس ً بووة ح وولا بىلوو  "ووونوةيوو  أن   -نسوو  بءووببي  ح وو  نإلشوو  ل ون ووال -امث ا 
 ون خلإل نسقل ..

  ادن  أو َل شوأ  خلقوه نسلووه بو  نسوىني  سو ا عليوه نسءواة أن أول نئولةقو   كو ن نسقلو ، سقةسوه  (1)
((. ووو  نسوً ل بوه 133وىل ف نسقلوُ ، وأوورو أن ي ًوظ كو  شوأ  ي وةنا. )نسءلءولة نس وحيحة  )
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 َم ون ن ونأل َض خبمءووَا أسووف إلن قبوو  أْن ولوُوإَل نسءوو  َ  نسلوووُه وقوو  نيَر ن لووْ ُه    اقوَو   َاة. وعْرشووُ سووَ
إلن (1)علوو  نئوو  نا ، ونسًقوو يُر وقوو  عاوو  أو لن َخلووْ َ  َخلووْإلن نسىلوورشن . فيووىنن صووريٌح أن  نسًقوو يَر وقووَ  بَوىلووْ

 ، حب يث عب َ ا هىنن.(2)نسقل 
 -وجوي  أقوٍ  ؤريال القلالم  الذي ل س بال ب  اللوح احملفوظ-

من وأفَضُلي  وأَفلُّيو ، وقو َل  ورُي ونحو   أو ل نألَْقال -نسىني ُخل  به نسلةا ن ةةظ-فيىنن نسقل  
 ن. والقلــالم  ومــا يال ــط رونال ون أه  نسًةءري  دا ُه نسقلَوُ  نسوىني أقءوَ  نسلووُه بوه يف قةسونه وىلو ف  

 .2-1نسقل   
لنه، وقو   ُفووَ  نساوويُّ  ونسقلو  نسهوو    قلَوُ  نسووةحأ وهوة نسووىني يُ ًوُظ بووه وحوأُّ نسلوووهن دنف أابي ةونه وُ سووُ

  َفيوىنو نألقووالُم هوأ نسوو  َو ًُوُظ ووو  سيلو ، ريَف نألقوالمن َمُ  واوه صووَ َة أُسورَي بووه دنف وءوًةىف َيءووْ
 يةحيه نسلوه وب  اَب ووىل ف ون نألوة ن نس  يَُ ب نُر    أوَر نسىل ملَن نسىُللةي ونسءُّةلأ.

 
   لـائ ٌ   ليالْ عاللـ و   فاـللالو  اجسالمعال اخلالْلق  ل لَّم ْم على شيٍ  لسـالبال   اللــ   تعـاه أال َـّ "قول  :  

ْ ياـلْقد ك وا علي   ولو اجسمالع وا ل لُّم م على شيٍ  لالسبال   اللـ   تعاه في   أ َّ    ؤريال لائ ٍ   ملال

 

قية نسىلووورش سلقلوو ، ودمنووو  فيووه أن خلوووإل نسىلوورش وًقووو م علوو  كً بوووة نسشوو  ا سوويس فيوووه  سيووٌ  علووو  أسووب
 نئق  ير، وها اب فرق با خلإل نسقل  وكً بة نئق  ير كم  وق م بي ن هبسو.

ويف قةل نسش   ا   ه  نسقل  أول نئولةق   أو نسىلرش..س وءلي  واه  ن  ن وَ ب سوه ب نيوة وسوه أو ل، 
ئوو  ق سووه ووون قبوو   أن  نحلووةن ب وًءلءوولة دنف ووو  ال ب نيوووة،  وهووىنن وسوو ير -علوو  قةسووه-وأوسووه نسىلوورش 

 وسيس هل  أول، وأن  و  ون ولةق دال  وقبله ولةق دنف و  ال ف ية!! فًلو .

 صحيح ووق م شرجيه. (1)

هىنن عل  دفرتنض صحة نس لمة  افق لا أو   أف  ال و ح كم  وق م، ال ي وح لئق بو  أن و وةن   (2)
 ر ُّ به نس حيح نسه با وهة  امث ق لا. سيالف يُ 
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م  مبـــا هـــو لـــائ ٌ  إ ه يـــو    د ك وا عليـــ  . جـــفَّ القاللـــال و   لائ نـــاً  مل ياـلقـــْ ؤـــري  لـــائ ٍ  لي عاللـــ 
 ."الق يامالة  
َم ح يُث ف بر  عن     ش: ْ ، فقو ل  سةلن نسلوه وَق   ، ق ل  ف   ُسَرنَقُة بُن و سون بون ُفىْلشوُ

َرْ   ْا بوه نألقوالُم، وفوَ   سةَل نسلوهن َبا ن سا   ياا  كل   ُخلنْقا  نآلَن، فويَ  نسىلموُ  نسيوةَمس أفيمو  َفةو 
  (1)به نئق  يُرابه نئق  يُرس أَْم فيم  يُءًَوْقَبُ س ق ل  اال، ب  فيم  َفة ْا به نألقالُم، وَفَرْ  

َو كلمو      وعن نبن عب ل، ق ل  كاُا َخلوَْف نساوي ن  يةوو ف، فقو ل ق  ا  ُوالُم َأال أُعل نموُ
ًَوىَلْاَا ف سوًَىلنْن  نْحةلن نسلوَه حَيَْةْ َو، نحَةلن نسلوَه هنْ ُو ُه َهَو، دهبن سلسَا فَ سللن نسلوَه، ودهبن نسوْ

ًمىلوَا علو  أْن ياةىلوةاَب بشوأ   ملَْ ياةىلُوةاَب دال  بشوأ   قَوْ  كًبَوُه نسلووُه لسلوهن، ونعَلْ  أن  نألو َة سة نف
سوَو، ودن نفًمىلووةن علوو  َأْن َيضورُّواَب بشووأ   مل يضوورُّواَب دال  بشوأ   قوو  َكًَوبوَوُه نسلووه عليووَو،  ُفنىلووَان 

 .(2)نألقالُم، وَفة ان نس ُُّحُفا.  ونو نسرتوىني، وق ل  ح يث حءن صحيح

 

أي أن نسىلموو  ي وووةن فيمووو  قوو  ُكًوووظ وقووو  ، فوو ئر  يىلمووو  ويًحوووراب يف نئ ًووةب ونئقووو و  عليوووه ال  (1)
   انعملةن ف  ٌّ ويء ٌر ئ  ُخلنإَل سها.يءًعي  أن يًولف عن شأ  واه، كم  صح عن نساي 

( 318-316خور فوًوووه يف انسءووواةا البوون أبوووأ عو صووو  )قوو ل نسشويووووخ او صوور  صوحيوووح سوووسريو، وقوو   (2)
 هو.-ن

البن عب ل  ا  الما، فيوه  السوة طيبوة يابسوأ نإلاًبو و دسييو ، وهوأ  أن  علو  نئءولما   وقةسه  
أن يربووووةن أباوووو  ه  علوووو  نسًةحيوووو  ن وووو س  ووووون شووووةنةظ نسشووووراب، قبوووو  بلووووة ي  سوووون  نالحووووًالم، وال 

با فيلوة نساو ل، وون أن  نسىلقيو ا صوىلظ فيميو  ووةييميو  س وس   ي  ف   عن هبسو و  هة ش ةٌ  
نسءن!! فإْن ك ن يةف  شوأ  وون هوىنن فيىلوة  سًلقويي  نسىلقيو ا وون  وري نس ًو ب ونسءواة، وناشوس هل  

 ب ًظ يسلظ عليي  ط ب  نسةلءةة وعل  نس الم، الكا دنف نحلإل ب لة..
، جيوووظ نعًمووو   نس ًووو ب ونسءووواة يف هوووىنن سوووىنن اقوووةل  كمووو  جيوووظ ولقوووا نألباووو   نسىلقيووو ا ونسًةحيووو 

نسًلقوووا. فارميوووة أميووو  فرميوووة أن يبلوووذ نئووور  سووون  نحللووو  وهوووة يىلووور  نس وووالا، س اوووه ال يىلووور  سنمووون 
 ُي لأ!! وو  هأ صة   وخ ةصي   ون ي لأ سه.
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َو يف ويف  ونيوووة  وووري  ر   دنف نسلووووهن يف نسر خووو  ن يَوىْلرنفوووْ َو، وىلوووَ نسرتووووىني  انحةووولن نسلووووَه هوووْ ُو أَو ووووَ
ْ  أن   َو، ونعلوووَ ن سُيوعنئوووَ يَبَو، ووووو  أصووو بَو مل َي وووُ َلاَب مل ي ووون سُي ووون ْ  أن  وووو  أخعوووَ نسشووو ن  ان، ونعلوووَ

، وأن  وَ  نسىُلْءرن   يُْءرنفا. نسا ْ َر وَ  نس  ن، وأن  نسَةرََ  وَ  نس ْربن
 -اأقو   أالكباـلعالةٌ -

 نسىني َ س ا عليه نسءُّا ة أن  نألقالَم أ بىلٌة 
. القلالم  اأوَّل: ، وهة نسىني وق  م هبنْكرُُو وَ  نسلةان  نسىَل مُّ نسش  ونُ  امي ن نئولةق  ن
َ  يف حووَا ُخلوونإَل آَ ُم عليووه نسءووالم، وهووة قلووٌ  عوو ٌم أيضوو ف، س وون سبووم آ م، و َ  القلــم النــاين:

إلن  َ  أعموو ل بووم آَ َم وأ "نقَويووُ  وآفوو هَلُ  وسووىل َ َ،  عقيووَظ َخلووْ هووىنن آ ٌ  وووُ لُّ علوو  أن  نسلوووَه قوَو  
 أبيي .

ُةُخ فيوهن نسورُّوَا، ويُو َوُر   بو    القلم  النال : اوْ هن، فَويووَ ُ  نئلَوُو دنف نااوان يف بعونن أُوو  حوا يُوْرسوَ
 .(1)وعمَلُه، وَشقأٌّ أو سىلي كلم     َي ًُظ  "َقُه، وَأَفَله، 

 

لف يًىللمووةن أوالف نإلميووو ن ونسًةحيوو  مث يا وورفةن دنف  ووريو وووون نسىللووةم نسشوورعية حبءوووظ  وكوو ن نسءوو 
وهون  ونأل يوة، كمو  يف نحلو يث نسوىني يرويوه فاو ب بون عبو  نسلووه، قو ل  كاو  وو  نساوي ن   نحل فة

فًيوو ن فًىللماوو  نإلميوو ن قبوو  أن اووًىللَ  نسقوورآن، مث وىللماوو  نسقوورآن فوو "َ ْ   بووه دميوو  ف. صووحيح سووان نبوون 
 ا.52و فه  ا

 ور وواًيأ عم  ف  و"فر.وقةسه  انحةل نسلوها وهىنن ي ةن حبةل ح و  نسلوه وأح  وه، فًل  ز  أ

  ادن  أحو ك  سيامو  خلقوه يف بعون أووه أ بىلوا يةوو ف كم  يف نحل يث نئًةإل عليه، قو ل نساوي   (1)
اعةةف، مث ي ةن علقة وه  هبسو، مث ي ةن وضسة وه  هبسو، مث يُرس  دسيه نئلو فياةخ فيوه نسوروا، 

ي ، فةنسوووىني ال دسوووه  وووريو، دن ويووو ور   بووو  كلمووو    ي ًوووظ  "قوووه، وأفلوووه، وعملوووه، وشوووقأ أو سوووىل
أحوو ك  سيىلموو  بىلموو  أهوو  نااووة حوو  ووو  ي ووةن بياووه وبيايوو  دال  هب نع فيءووبإل عليووه نس ًوو ب فيىلموو  
بىلم  أه  نسا   في خلي ، ودن أح ك  سيىلم  بىلم  أهو  نساو   حو  وو  ي وةن بياوه وبيايو  دال  هب نع 

 فيءبإل عليه نس ً ب فيىلم  بىلم  أه  نااة في خلي ا.
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نئةضوووةع علووو  نسىلبووو ن عاوووَ  بلة وووهن، نسوووىني  يووو ي نس ووورنمن نس ووو وبَا، نسوووىنين  القلـــم  الرَّابـــع :
 .(1)ي ًبةَن و  يةىَلُله باة آَ مَ 

  وأال َّ   غ يرون  إغَّ ما ي ريد   فالواجب   إءا لانال اخلري  والكَّرُّ بيد  اللـ   -
 -ْكيالة  والسقو إ ْفراي    سبحا   غخلال 

ُظ دْفرنُ ُو سبح اه ل شية ونسًقةى. ق ل وىل ف   دهبن َعلنَ  نسىلبُ  َأن  ُكالًّ ونْن عنْا ن نسلوهن، ف سةنفن
 ون وا النـــا ال وافكـــال يال فـــاكهالب ون . 44نئ ةووو ا   فـــو ختكـــال ي . 40نسبقووورا   وإاا وإاا

 كى اللـ  واليسَـّق ـ   فأولئ ــ ال هم الفائزون ومالْ  ي ط ع اللـ ال وكس ول  ويفْ .  41نسبقرا     فاتـاق ون 
 .52نساة   

فالبُ   س   ن داء ن  أن يًقَأ،  فإْن مَل يً إلن نسلووَه، نو قو  نئولوةقَ 
بُّي  ُكلُّيو  (2) ، ون وَوْلإُل ال يً ةوإل حوُ

ُه هووىنن، فووال مُي ووُن د ضوو ؤه  ُكلُّيووُ ، كموو  قوو لَ  ي ، بوَو ن نسووىني يُريوو ُو هووىنن يُبسضووُ نسشوو فىلأ  وبُسضووُ

 

ه  افيءوووبإل عليوووه نس ًووو با أي فيءوووبإل عليوووه نئ ًوووةب يف نس ًووو ب، اءووولل نسلووووه وىلووو ف نسهبووو   وقةسووو
 ونسىل فية وحءن ن ً م.

  . وقوو ل وإنَّ علــيرم حلــافظني. لرامــاً لــاتبني. يعلمــون مــا تفعلــونكموو  يف قةسووه وىلوو ف   (1)
 عن نس ي ح  حيًل ا.ا ُفنَ  نسقلُ  عن ثالثة  عن نسا ة  ح  يءًيقل، ونجملاةن ح  يىلق ، و 

، أي أن نإلاءوو ن ُفعوور علوو  نسىلبوو  ا، فالبوو  سووه ووون وىلبووة ، فووإن نسووًا ف عوون عبوو  ا ن وو سإل  (2)
فءة  يىلب  نئولةق ال حم سة وسة يف صة  ون صة  نسىلب  ا، وداا  سارى كهرينف وون نساو ل يءً وىلبةن 

ن فية نسع عة ونالاقيو  ، أو وون عل  أاةءي  عب  ا نسلوه وىل ف، بيام  يءًءيلةن عب  ا نسع  ة  و
فية نسًح ك  ونحلظ ونس رو، أو نسرفو   ون وة  و وري هبسوو خيون   ياو    يف وىلو  نسىلبو  ا سسوة وشورع ف. 
وهوو ال  أاةءووي  ووورنه  يءووىلةن سلًحوور  ووون نسبقوو   أو نسوو خةل يف  يوون نسلوووه نسقووي ن ، سيوو خلةن يف أ  ن 

علقوة ونسًبىلو   ناءو م وبعريقوة أسوةأ ب هوري وون عبو  ا نسعةن يا نس  ولقأ علو  كو هلي  نسىلبة يوة نئ
وووون نسووو ين نحلوووإل دنف نسووو ين  -بوووزع  نسًحووور  وووون عقووو ا نأل  ن-نإلاءووو ن سل وووا  أو نحلاووور، فةووورون 

 نسب ط ، وون نسىلبة ية نحلقة نس  وةنفإل نسةعرا نسبشرية دنف نسىلبة ية نسب طلة نس خيلة..
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ُه، و َْع وو   (1) ضأ نسلوه عاه   نَض  نسا  لن   يٌَة ال وُوْ َ اُب، فىلليوَو لألوورن نسوىني ُي ولنُحوَ  ف ْسَزووْ
 .(3)، ود ض ُ  ن  سنإلن َوْق وٌ  وولوة ٌ (2)سةنُو، فال وُوىَل انهن، فإ ض ُ  ن َْلإلن ال َوقُ وٌ  وال َولوة ٌ 

ـاك  تاـلْقوال  اللـ -  -مث 
، كمو  كًبوا ع ةشوُة دنف وىل ويوة،  وي عايو  ورفةعو ف فإهبن نو ق  نس ىلبُ   ب ُه، كة ُو َوُ واَوَة نساو  لن

،  ضَأ نسلوُه َعاُه وأ َض  عاه نسا  َل. وَوْن أ ضوَ  نساو  َل  ووةقةف ف  اَوْن أ َض  هللَا بنُءْولن نسا  لن
  نسلوَه، َكةو ُو وْ اوَة نسا  لن و ضَأ عاه، . َفَمْن أ ض(4)بنُءْولن نسلوهن، ع َ  ح ونُ ُو ونَن نسا لن هبنو فا

بوُّوُه نساوو ُل، كمو  يف )نس وحيحا( عون  مث  فيم  بىل  يَرَضْةَن، دهب نسىل قنَبُة سلًقةى، وحيُنبُُّه نسلووُه، فوُيحن
ُه، فيُ نساووي  بوو  ظُّ فووال ف َفَلحن ظ  نسلوووُه نسىلبووَ ،  َ ى   ف يوو ، د  ُأحوون ُه ، أَاوو ُه قوو َل  ادهبن َأحووَ بووُّ حن

بُُّه أهُ  نسء م  ن مث  يُةَضُ   بُّةو، فُيحن ف يُ ، مث  يا  ي ف ي  يف نسءم  ن  دن  نسلوَه حيُنظُّ ُفال ف َفلحن
ا، وق َل يف نسبسو وه  هبسو.  سه نسَقُبةُل يف نأل ضن

عــالل لــ   ُمالْرالجــاً. ومــال  ياـلســَّق  اللـــ ال  الْ ق َل بَوىْلُو نسء َلفن  وو  نحًو َ  وقوأٌّ قَولُّ، سقةسونه وىلو ف  
ب   . فقو  ضوَمنَن نسلووُه سلمًقوا أْن جيىلوَ  هلو  ورفو ف 3-2نسعالق   ويالر  ْق   م   حي   غ يالْسال  

ُبةَن، فوإهبن مل حَيْ وُْ  هبسوو، َ ل  علو  أن   ن حيوُث ال حيًءون ، وأن يوَوْر"َُقي  وون خين   يضويإُل علو  نساو لن
ـــ   فمــو ًوُوْظ دسيووه، مث  قوو ل وىلوو ف  يف نسًقووةى َخلووَالف، فليءووًسةر نسلوووه وسيوَ  ْل علــى الل ومــال  ياـلسـالواللــَّ

 . (5). أي  فية ك فيه، ال حُيْةنُفه دنف  ريو3نسعالق   حالْ ب    
 

 لوه وىل ف.وهة ك  أور  فىلله أو وركه يرضأ نس (1)

 أي   ري ُوءًع ع، ومل أيور به نسشرع. (2)

 أي  ُوءًع ع، ونسشرع ق  أََوَر به. (3)

صوحيٌح،  ونو نسرتوووىني و وريو. ويف  ونيووة حءواة نإلسووا    اوون نسووًمَس  نضو  نسلووووه بءووول نساوو ل  (4)
ه  ضوووأ نسلووووه عاوووه، وأ ضووو  عاوووه نساووو ل، ووووون نسوووًمس  ضووو  نساووو ل بءوووول نسلووووه، سوووول نسلووووه عليووو

 وأسول عليه نسا لا.

لف  ضوووةنن نسلووووه علووويي  أخوووة  وووو  و فةاوووه علووو  أاةءوووي ، وىل صووويي ، ئووو  يىللموووةن وووو   (5) كوو ن نسءووو 
سلمىل صووأ ووون آا  سوويئة هلووظ نسووىنل ونسوو و   علوو  نألاةووس ونألهوو  ونسوو   ، و وي عوون بىلضووي  
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أ ال وءوول  ووون آا  قةسووه  د  أل ى أثوور وىل ووي  يف خلووإلن  نبوو  ونووورأ ، فًلووو   حوو  نسوو ونب فيوو
وىل صأ بم آ م. سىنن اقةل  ال شأ  أفض  سرف  نئ  ةظ ونس وروب، وون وقوةى نسلووه ونإلسوًسة  ، 
ويًلووو  وىل صوويه نسوو  بءووببي  وقوو  نس وورب ونسضوويإل، فيقلوو  عايوو  ويًووةب دنف نسلوووه.. مث يا وور كيووف 

ولـو كم  ق ل وىل ف  واالأ عاه  ةوه وو  ةبه، وكيف يةًح نسلوه عليه برك   نسءم   ونأل ض،  
ــاٍن مــــ  ال ــــما  واأكض  ولرــــ  لــــذبوا  ــيمم برلــ ــا علــ أنَّ أهــــل القــــر  امنــــوا واتقــــوا لفسحنــ

بةن وكوو اةن ي ءووبةن ووون نسووىناةب فأفــذيهم مبــا لــا وا ير ــبون . أي أخووىن ه  لسىلووىننب زوو  كووىن 
 ونئىل صأ.

َ عبٌ  ون عب  ي  و  َن خلقأ، أعر  هبسو  ويف نحل يث نسق سأ  اوعز   وع م ، ال يىلً   عن
ووون ايًووهن، فً يوو و نسءووم ون  نسءووب ن وووون فوويين، ونأل ضووةن نسءووب  وووون فوويين، دال  فىللووُا سووه ووون 

 بياين  ورف ف..ا.
، وو  يو فُ  نسلووه عاوه أكهورا.  وعن نس ن  بن ع "ب، ورفةع ف  او  نخًَلحمَل عنْرٌق وال َعٌا، دال  بىناظ 

 ا.2215نسءلءلة نس حيحة  ا
سقووي   محووه نسلوووه وىلوو ف  وسلمىل صووأ ووون نآلا  نسقبيحووة نئىنوةوووة، نئضوورا لسقلووظ ونسبوو ن يف قوو ل نبوون ن

نسوو اي  ونآلخووورا ووو  ال يىللموووه دال  نسلوووه، فمايووو   حروووو ن نسىللوو ، فوووإن  نسىللوو  اوووة  يقىنفووه نسلووووه يف نسقلوووظ، 
ال وةن"فو  وال وق  فو  ونئىل ية وعة  هبسو نساة . وواي   وحشة جي ه  نسىل صأ يف قلبه بياه وبا نسلوه 

سىنا أصالف. وواي   وىلءري أوة و عليه، فال يًةفوه ألوور دال  جيو و وسلقو ف  واوه أو وًىلءورنف عليوه. ووايو   
ظلمووة جيوو ه  يف قلبووه حقيقووة حيووسُّ  وو  كموو  حيووس ب لمووة نسليوو  نسبيووي ، فً ووري ظلمووة نئىل ووية سقلبووه  

لووظ ونسبووو ن. ووايوو   حروووو ن نسع عووة، فلوووة مل ك س لمووة نحلءوووية سب وورو. ووايووو  أن نئىل صووأ ووووةهن نسق
ي ن سلوىناظ عقةبوة دال  أن ي و  عون ط عوة و وةن ب سوه ووقعو  طريوإل ط عوة أخورى كو  ونحو ا وايو  
خوووري سوووه وووون نسووو اي  ووووو  علييووو . ووايووو   أن نئىل صوووأ وق ووور نسىلمووور وكحوووإل بركًوووه والبووو . ووايووو   أن 

ون وورو  وايوو . ووايوو   وهووة ووون أخةفيوو  علوو  نئىل صووأ وووز ع أوه هلوو ، حوو  يىلووز علوو  نسىلبوو  وة  قًيوو  
نسىلب . أف  وضىلف نسقلظ عن د ن وه، فًقةى د ن ا نئىل ية، ووضىلف د ن ا نسًةبوة شويئ ف فشويئ ف دنف أن 
واءلخ ون قلبه د ن ا نسًةبة لس لية. وواي   أاه ياءلخ وون نسقلوظ نسوًقب حي ، فً وري سوه عو  ا، فوال 

ال كالويوو  فيووه. ووايوو   أن نئىل ووية سووبظ هلووةنن نسىلبوو  علوو   بووه يءووًقبح ووون اةءووه  ؤيووة نساوو ل سووه و 
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 -تعاطي اأسبا ال واإللس ا ال غ ي نا  السولل-
اوا ، وأن  نألووةَ  دهبن ك (1)ظن  بَوىْلُو نسا ل أن  نسًةك  يُا يف نإلكًء َب، ووىل طأ نألسوب ب

 ، ًَحظٌّ ٌ ، فوإن  نإلكًءو َب  واوه فووَْرٌض، وواوه ُوءوْ َة دنف نألسوب ب! وهوىنن ف سون ُوقو   اف، فوال ح فوَ
َة  . وقووو  كووو َن نساووويُّ (2)وواوووه ُوبووو ٌا، وواوووه و وووروو، وواوووه حووورنم َبُس أْلووووَ َ  نئًوووةكلا، يَولوووْ أفضوووَ

 

وسووقةطه ووون عياووه. ووايوو   أن  ووريو ووون نساوو ل ونسوو  ونب يىلووة  عليووه شوو م هبابووه، فيحوورتق هووة و ووريو 
بش م نسىناةب ونس ل . وواي   أن نئىل ية وة ب نسىنل والب ، فإن  نسىلز ك  نسىلز يف ط عة نسلووه وىلو ف، 

أي فليعلبيو  بع عوة نسلووه، فإاوه ال جيو ه  دال  يف  يريد العزةال فلل  العزة  نيعاً  م  لانق ل وىل ف   
لف  نسليووو  أعوووز  بع عًوووو وال ووووىنسم زىل ووويًو. وقووو ل نحلءووون  ط عوووة نسلووووه. وكووو ن وووون  عووو   نسءووو 
نسب وري  دفو  ودن طقعقوا  و  نسبسو ل و لاووا  و  نسو نهبين دن هبل  نئىل وية ال يةو  ق قلووة  ، أىب 

سلوه دال  أن يىنل  ون ع  و. ناًي  كالم نبون نسقوي  وً ورنف وون كً بوه نسقوي  اناوةنب نس و يف ئون سولل ن
عووون نسووو ون  نسشووو يفا. وسلوووىناةب آا  سووولبية أخووورى علووو  صووو حبي  فلرينفىليووو  وووون يشووو   يف نس ًووو ب 

 نئىنكة .

 ن خووو سإل وويءووور هوووىنو وس ووون نسوووىني مي ووون قةسوووه  أن  نسًةكووو  يُاووو يف وىللوووإل نسقلوووظ لألسوووب ب واءوووي (1)
 نألسب ب، كم  يُا يف نسقلإل عل  نسىلي ، ونإلسًشرن  ئ  يف أي ي نسا ل..

  اسووة أن  نبوون آ م هوورب ووون  "قووه كموو  ييوورب ووون نئووة ، أل  كووه  "قووه كموو  قوو ل  سووةل نسلوووه 
 ي  كه نئة ا. نسءلءلة نس حيحة.

ع ع صو  يف نسءواة، وحءواه نسشويخ وق ل  ادن  نسر"ق سيعلظ نسىلب  كمو  يعلبوه أفلوها.  ونو نبون أ
  اوون و ةوو  ق أن اليءوولل نساو ل شوويئ ف أو ةوو  سوه لااووةا. صووحيح  صور يف نسًوووريحمل. وقوو ل 

 ا.807نسرت يظ ونسرتهيظ  ا
ْز! فقووو ل نساوووي  أوووو  نساوووي     اعليوووو لإل ل خيووو   يف  فوووٌ ، فقووو ل    سوووةل نسلووووه أوصوووم وأوفووون

 ا.852ا ًىن  واها. صحيح نسرت يظ  أي ي نسا  ل، ود اَب وو  يىل

وهبسووووو عاوووو و  ي ووووةن نئوووور  يف  وووو ، فيءووووىل  و وووو ثرنف ئ سووووه، ُواشووووسالف بووووه عوووون فوووورنةو نإلسووووالم     (2)
 ك اي  ، ونس الا، ونحلحمل..
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، ح  قو ل نس  فوورون (1)نحلَوْربن  ل   ، وميشوأ يف نألسوةنقن سالكًءو بن ول  يلــ  مـــال  هــذا الرَّســ 
ي   اأسواق   ك   .7نسةرق ن   الطعا ال وميال

 ."ومالا أفطأال العالْبدال ملالْ يالر ْ  لي صيبال    ومالا أالصالابال   ملالْ يالر ْ  لي خط ئال   "قول  : 
َم ونْن أن  نئْقُ وَ  ك ةنٌن ال حَمَ َسةَ  ش:  .(2)هىنن بنا ٌ  عل  و  وَوَق  

ْلقـ     وعلى العال "قول  :   ْ  فال لا  لـائ ٍ  مـ  ـبالقال ع ْلمـ      لـ  ْبد  أالْن يْعلالمال أالنَّ اللـ ال قاـلْد سـال
اً م ْرالمــاً  لــيسال فيــ   يقــ ضٌ  رالمــال ديرالاً حم  دَّكال ءلــ  تاـلقــْ بٌ (3)فقــال   وغ م ز يــٌل (1)  وغ م عالقــا 

او  ٌ  وغ حم الوا ٌل وغ يق ٌص   وغ  الائ ٌد م ْ  فْلق      مسال الريا   ."(2)ات   وأْك     وغ م 

 

  اوو  سبيُ  نسلوهن دال  َون قًُنَ س! َون سىل  علو  ونس يوه فةوأ سوبي  نسلووه، وووَن ق ل  سةل نسلوه  
ن سووىل   سووىل  علوو  عي سووه فةووأ ن سووىل  علوو  اةءووه سَيىلنة يوو  فيووة يف سووبي  نسلوووه، ووووَ سووبي ن نسلوووهن، ووووَ

 ا.2232ُو  ثنرنف فةأ سبي  نسع  ة ، ويف  ونية  سبي  نسشيع نا. نسءلءلة نس حيحة  ا
  ادن  نسلووووه قووو ل  د   أازساووو  نئووو َل إلقووو م نس وووالا، وديًووو   نسزكووو ا. وسوووة كووو ن البووون آ م ون   وقووو ل 

، وسة ك ن سه ون  ن ألحظ  أن ي ةن هلم  اسث، وال مي  فة  نبون آ م   ألحظ  أن ي ةن سه ان 
 ا.1781دال  نسرتنب، مث يًةُب نسلوه عل  ون اتبا صحيح نا و   ا

 

كمو  فوو   هبسووو يف نحلوو يث،   -أاىلوو   و  ووون حرفووة-، يوُور"ق لايو   يف سووبي  نسلوووه كو ن نساووي  (1)
لسءوويفن حوو  يىلبوَوَ  نسلوووُه ال شووريَو سووه، وُفىلوونَ   "قووأ وووا ظوو    حمووأ،   ابىلهووُا قوو ل  سووةل نسلوووه 

ن خوو سف أوووري، وووون وشووب ه بقووةم فيووة ووواي ا.  ونو أمحوو  و ووريو. قوو ل  سَ ُ  علوو  وووَ وُفىلوونَ  نسوىن نسوو وُة ونس وو 
 ا.5114نسشيخ ش كر  دسا  و صحيح  ا

يقووَة نإلميوو ن حوو  يىللوو  أن  ووو  أصوو بَه مل ي وون أاوو ه قوو ل  ادن  نسىلبووَ  ال يبلووُذ حق صووح  عوون نساووي  (2)
سُيوعئووه، وووو  أخعوَولَُو مل ي وون سي وويَبها.  ونو نبوون أع ع صوو  يف انسءوواةا، وصووححه نسشوويخ  صوور يف 

 نسًوريحمل.

ه وأ ن و، فوو ت وىلوو ف أعلوو  وأفوو  ووون أن ي ووةن سووه اوو ٌّ يف  (3) أي لطووٌ  يُبعووُ  ووو  قووَ   َو نسلوووُه يف َخْلقوون
  ىن و ر  فيه.َخْلقنه سه أ
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َ   ش: ، وأاووو ه قوووَ   ُه لس  ةاووو  ن َبإَل علموووُ ْ  سوووَ ن أن  نسلووووَه وىلووو ف قووو  َم، وووون هوووىنن باووو ٌ  علووو  وووو  وَوقوووَ  
َ  نسلوُه َوق  نيَر ن َْلإلن قبَ  َأْن َوُْلإَل نسء م ون ن ونأل َض َوق  يَره  قبَ  َخْلقني ، كم  ق َل    اَق  

َاة ، وَعرْ  ن  َرنةووظن خبمءووَا أسووَف سووَ ُه علوو  نئوو  نا. فووإن  ح ووةَل نئولةقوو  ن علوو  ووو  فييوو  ووون شووُ
ه علوو  دجي  نهو ، قوو َل وىلوو ف   َبإَل علمووُ ن عوو ملن  قوَوْ  سووَ ة ُ  دنجَي ُ هوو  دال  ووون أغ ياـلْعلــالم  نحلن وَ ن، ال يُوًَ ووَ

مالْ  فاللالقال وهو اللط يف  اخلبري  
 .14نئلو   (3)

 

كم  أن  نسلوَه ال ُوىلق نَظ حل مهن ووشريىله، كىنسو ال ُوىلق نَظ سقض ةه وق  و، ودسالم نئر  ال يًحقإل   (1)
دال  بىلوو  نإلسًءووالم نس  ووو  سًشووريىله، وسنقضوو ةه وقووَ  و، ف سلوووه وىلوو ف أعلوو  وأفوو  ووون أن ُيءوولل عموو  

وهووىنن ووون أخوو  خ  ة ووه  وهــم ي  ــألونغي  ــأل عمــا يفعــل يةىلوو  ويُوقووَ  ن ، كموو  قوو ل وىلوو ف  
 وصة وه.

ناًة   نئىل  ض ونئىلقظ ون خلقه، س سي  عل  وح نايًه، وع مًه وكم ل ق  ووه وعلموه، سوبح اه   (2)
 ووىل ف.

ولسًووو ق  ف  ووو سإل نسىلووو مل ن بوووري  حوووةنل خلقوووه، هوووة نألْوف يف نسًشوووري   لقوووه، ألاوووه سوووبح اه هوووة  (3)
 ، وسوووويس كموووو  يقووووةل نسىللموووو ايةن ونسوووو ميقرنطيةن أَن  نسًشووووري  ووووون نألعلوووو  زوووو  يوووواةىلي  وووووو  يضووووره

خ ةصووي   نسشووىلظ ونإلاءوو ن، وسوويس ت  خوو  يف هبسووو، و رسووا بووىنسو وةيووةم  ف وو  نسوو ين 
 عن نس وسة ونحل  ..!! س َ  و حي مةن.

 ة  نسروووو  ، مث  أن  نإلاءووو ن دهبن وووو  شلووو ا عاوووه  محوووة نسلووووه وىلووو ف وعا يًوووه، فيوووة َأضووو  وووون نألاىلووو م ونسبيووو
 -يف "و ااو -ف يوف زن هىنن وصةوه وُووةك  دسيوه ويمووة نسًشووري  وسوون نسقةنايوون سلبشوورية!! وووَن يًَلوو   

نسووو و   ون ووورنب ونسةءووو   نسوووىني عووو   علووو  نسبشوووورية، يووو  اُب أَن سوووبظ هبسوووو كلوووه ي مووون يف نعًووو ن  
  .نإلاء ن نس  فر عل  أخ  خ ةصي   نسلوه وىل ف، يف نحل   ونسًشري
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د  اإلميــ"قولــ  :  ْ  عالقــْ يــد  اللـــ    (1)ان  وءلــ  ال مــ  ول  املالْعر فاــلة   واغعــ ار  ب سـالْوح  وأ صــ 
دَّكال   تالقـــديراً تعـــاه والك ب وبيَّســـ     لمـــا قـــال تعـــاه   لسابـــ  :  يٍ  فقـــال لَّ شـــال قال لـــ   وفاللـــال

 ."38اأحزا :  ولانال أمر  اللـ   قدالكاً مقدوكا. وقال تعاه: 2الفرقان: 
َم وننَ ش:     نإلمي ن لسَقَ  ن، وسبإلن علمه لس  ةا  ن قبَ  َخْلقني ، ق ل نإلَش  َُا دنف و  وَق  

ْ ونَن  لنهن ونسيووةم نآلخوورن، وووووُ ْ ونَن لسلوووهن ووالةن ًوونهن وُكًُبوونهن وُ سووُ يف فووةنبن نسءوو ة ن عوونن نإلميوو نن  اَأْن ووووُ
ر نوا. وقوو َل  رْينو وشووَ َ  ن خووَ نن نسءوو   لسقووَ ُر أَوووَْ  ي وووَ  ةنُ سا قوو ل  نسلوووُه يف آخوورن نحلوو يثن  ا  ُعمووَ

 .(2)و سةسُُه أَْعَلُ ، ق ل  افإا ه ف يُ ، أاتُك  يُوىَللُم    يَاُ  ا
ـــ   وك ب وبيَّســـ    "وقةسووُه   أي  اليووًن ُّ نسًةحيوووُ  ونالعووورتنُ  لسرُّبةبيوووةن دال   "واغعـــ ار  بسوحيـــد  اللـ

رْيَ نس َ  خ سنقوو ف  ووَ ْن َ"عووَ ْزُعَ  أن  كووُ   لإلميوو نن ب ووة ونهن وىلوو ف، فووإن  وووَ لوووهن، فَوقووَ  أشووراَب، ف يووَف زوونَن يوووَ
 س! وهلىنن ك اا نسَقَ  ي ُة كةل هىنون نألو وةن.(3)أَح   َوُْلإُل فنىْلَلهُ 

ةن، دنْن َورنضوُةن،  وى أبة  نو  عن نبن عَمَر، عن نساوي ن  ، قو ل  انسَقَ  نيو ُة كوةُل هوىنون نألُوو 
 .(4)َوْشَيُ وُه افال وىلةُ وُه ، ودنْن و وُةن فال 

 

، نإلميووو ن لسقضوو   ونسقووو   خوووريو أي أن  ووون سوووةن"م نإلميوو ن ووًعلب ووووه، ونسً ووو يإل بربةبيووة نسلووووه  (1)
ر نون،  وشر و، كم  ف   هبسو يف نحل يث عن نساي ن  ق ل  ا ال يُ ونُن عبٌ  ح  ي ونَن لسقَ  ن خورينو وشوَ

َ  أن  وووو  أصووو بَُه مل ي ووون سيوعئوووه، وأن  وووو  أخعووول و مل ي ووون سي ووويبها. نسءلءووولة نس وووحيحة  حووو  يَوىْللوووَ
 ا.2439ا

 ونو وءوول  و وووريو. وقةسوووه  اأاتكووو  يىللم وو   يوووا  ا، فيوووه  أن وووون ال يوو ون لسقوووَ  ن خوووريو وشووورو،  (2)
 ف ياه  ق ، وأن نس ين ال ي ًم  دال  بىل  نإلمي ن لسق   خريو وشرو.

  ن هة خ سإل فىلله!.   نف عل  نئىلًزسة نسىنين جيح ون نسق  ، ويقةسةن نإلاء (3)

هووو. ويف  ونيووة  عوون أع هريوورا، -قوو ل نسشوويخ  صوور  دسووا  و ضووىليف س وون سووه طوورق يًقووةى  وو . ن (4)
  ادن  س و  أووة كةسو ف، ودن كوةل هوىنو نألووة نسق  يوة، فوال وىلوة وه  دهبن ق ل  ق ل  سةل نسلووه 

سءواة، وصوححه نسشويخ  صور ورضةن، وال ُو لةن عل  فا ةزه  دهبن وو وةنا.  ونو نبون أع ع صو  يف ن
 ا.342يف نسًوريحمل  ا
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رال للنَّظاـلر  فيـ   قاـلْلبـاً  قول  : "فاـلوالْيٌل  ل مالْ  صاكال هلل  تعاه   القدالك  فالصيماً  وأحضـال
ـرَّاً لسيماً  وعالايال مبـ الا قـالال فيـ   أالفَّالـاً  سقيماً  لالقد  السالمـسال بوالمه      فالْحص  الـيب  س 

 أالص ْيمالاً".
، قوو ل وىلو ف  نعَلْ  أن  نسَقْلَظ سه حي ٌا و ش:   َة ٌ ، وهبسَو أَْع َوُ  خين و  سلبووَ نن وةٌ ، وورٌض وشن

 أالوال مالْ  لانال ميساً فأحيينا   وجعلنا لال    وكاً ميكي ب     النَّا   لم  مالناـلل     الظُّل مان  ليسال
، ف سقلووُظ نس ووح122نألاىلوو م   ريــاك حٍل منمـــا يُح . أي  كوو َن ويًوو ف لس ةوورن، فلحيياوو ُو لإلميوو نن

، فإاو ُه  َر وايو  بعَْبىلونهن وأبسضوَي ، خبوال ن نسقلوْظن نئيوان ُ  ونسقبو ةنُح، اةوَ نحَلأُّ دهبن ُعرنَض عليوه نسب طون
رنُ   ن سوُه قَولوٌْظ يَوىلوْ ، كم  ق ل عب  نسلوه بن وءىلة   هلو َوْن ملَْ َي وُ ال يُوَةر نُق با نحلءنن ونسُقْبحن

 .(1)بهن نئىلروَ  ونئاَ رَ 

 

  قيوَ  دمنو   فىلليو  كةسو ف، 4/299وقةسوه  انسق  يوة كوةل هوىنو نألووةا، قو ل نبون نألثوري يف انساي يوةا 
سوووُمض ه ا وووىنهبي  وووىنهظ نجملووةل، يف قووةهل  لألصوولا، و وو  نساووة  ونس ُّلمووة، يزعمووةن أن  ن وورَي ووون 

س لموووة. وكووووىنن نسق  يوووة ُيضووويةةن ن وووورَي دنف نسلووووهن، ونسشووور  دنف نإلاءوووو ن فىلووو  نساوووة ، ونسشووور  ووووون فىلووو  ن
ونسشويع ن. ونسلوووه وىلوو ف خ سقيموو  وىلوو ف، ال ي ووةن شوويئ ف وايموو  دال  زشوويئًه، فيموو  ُوضوو ف ن دسيووه، َخْلقوو ف 

 هو.-ودجي  نف، ودنف نسة علا هلم ، عمالف ونكًء لف ن

بون عرقوةب نسشويب   دنف عبو  نسلووه، فقو ل  هلوو وون مل عن طو  ق بون شوي ب، قو ل فو   عورتيس   (1)
أيووور لئىلوورو ن وياووه عوون نئا وور، فقوو ل  بوو  هلووو ووون مل يىلوور  قلبووه نئىلوورو  ويا وور نئا وور. قوو ل 

   ونو نسع ن ، و ف سه  ف ل نس حيح. وعاوه قو ل  دهبن  أيوَا نسةو فر 7/275نهليهمأ يف انجملم ا 
   ونو نسعووو ن  7/276يف وفيوووه. قووو ل نهليهموووأ يف انجملمووو ا فلووو  وءوووًع  أن وسوووري عليوووه، فووو كةير 

لسووا  ين يف أحوو    شووريو وهووة حءوون نحلوو يث، وبقيووة  ف سووه  فوو ل نس ووحيح. وووون عالووو   
دمي ن نئر  أن وءرو حءاًه، ووءيئه سيئًه، كم  ف   يف نحل يث  اَوْن َسر وه حءاًه وس  ووه سيئًه 

 ن، ع م دا    نسقلظ سلما رك ألاه سيس بىل  دا    نسقلوظ فية و ونا. سىنن ك ن ون اةنقو نإلمي
 سةى نسرض ، ونسرض  لس ةر كةر، كم  هة وا ةص عليه.
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 -ب   وعان  مالرالض  القالْلـ-
بَيةن  َبهن (1)ووَرُض نسقلظن اةع نن  وَرُض َشْيَةا ، ووَرُض ُشبوَْية ، وأَْ َ ُؤُ   ورُض نسشوُّ ، وأَ  أُ نسشوُّ

ُبه، الشووًس سنهن  رنُ  بووه صوو حن ُه، وال يَوىلووْ ُظ، ويشووً ُّ ورضووُ َ  ن. وقوَوْ  ميووََْرُض نسقلووْ ْن أووورن نسقووَ ووو  كوو َن ووون
ًنه و  ُة هبسوو أَاو ُه ونا رنفهن َعن َوىْلرنَفةن صح  ُبُه ال يشوىلُر زةووهن، وعالووَ أسوب  ن ، بَوْ  قو  ميوةُ  وصو حن

ىُلُه َفْيُلُه لحلإل ن وعق ةونُ ُو نسب طنلَوةن. فوإن  نسقلوَظ دهبن كو ن فيوه  ، وال يُةفن رنح ُ  نسقب ةحن ال و سنُمُه فن
َ جَبْيلنهن لحلإل ن حَبْءظن حي   ونهن.حي ٌا، أتمل  بة و ن نسقبيح عليه، وأتمل 

 

وقـد  ـزل علـيرم   الرسـا  أن إءا مسعـسم اان اللــ  ي رفـر عـا وي  ـسمزأ عـا فـو قو ل وىلو ف  
ن  فلةسوه وىليو  وون . فيوة ووهلي  ألتقعدوا معمم ح  يفو وا   حـدي  ؤـري  إ رـم إءاً مـنلمم

 رين دكرنو  أو دا    ، قرياة  نسة عل  نسرض  حبو هل  وكةوره ، وسوة كو ن صو  ق ف أاوه  وري  نض  ب وايىلي  
  ر  ون عا ه  وو  فلس وىلي .

عوون وسيووري نئا وور  افووإْن مل يءووًع  فبقلبووه وهبسووو أضووىلف نإلميوو نا. وقوو ل  اوسووويس و ن   وقوو ل 
 سيس و ن  هبسو سةى نإلقرن  ونسرض .هبسو ون نإلمي ن حبة خرَ لا. ألاه 

 وقي  البن وءىلة  ون ويا نألحي  س فق ل  نسىني اليىلر  وىلروف ف وال يُا نُر وا رنف.
  فوإْن مل ي ون وبسضو ف سشوأ   وون ن روو   أصوالف، مل ي ون وىلوه 7/41ق ل نبون ويميوة يف انسةًو وىا 

 هو.-دمي ن أصالف ن
  ادهبن ُعملوا ك ن كة عله ودن مل يشوي و، قو ل  سوةل نسلووه وق   س ا نسءا ُة أن  نسرنضأ لئا ر  

ن  وو ب عايوو  فرضوويي  كووو ن   ن شووي ه  ف رهيوو  كموون  ووو ب عايوو ، ووووَ ن عيئووة يف نأل ض، كوو ن وووَ
 ا.689كمن شي ه ا. صحيح نا و  نس سري  ا

سووىنن ووون نئم وون نسقووةل  أن  ووون فىلوو  نئا وور عوون ضووىلف  وهووة كوو  و،  ووري وءووًح  سووه، أخووفُّ فرووو ف 
أهووةن ب هووري خيوون يرضوو  لئا وور ودن مل أيوووه، ونسرضوو    سبوو ف وووو  ي وووةن سوووه قرنةووون عمليوووة ظوو هرا ووو لُّ و 

 عليه، ونئءلسة ق  نسًةفيًي  حبه ف يف كً ع اقةنع  يف نسً ةريا فلرينف .

(1 )
 ، هوة أ  ؤ وو  ألن صو حبه يف نسس سووظ ال حيوس زرضووه، ولسًو ق فووال يوايو ئىل اًووه لسو ون  نساوو ف 

 وهة ون نسىنين ض  سىليي  وه  حيءبةن أف  حيءاةن صاىل ف.
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وق  يشىلُر زرضهن، وس ن يشًَ ُّ عليه َومُُّ  ورن َان نس ون ن ونسَ ْ ن عليي ، فُي ثنُر بق َ  أَسمنهن عل  
، وسيس سُه أاَةُ  (1)َوَشق ةن نس  ون ، فإن   ونَ ُو يف و سةةن نهلةى ، وهبسو أْصىَلُظ شأ   عل  نسا ةسن

 واه.
 -أْؤذ يالة  النَّاف عالة  إ ه اأؤذية  الضَّاكَّة  عومالة  مرض  القالْلب  ع د ول   ع   ا-

ةن سووه دنف نأل ىنيوَوةن نسضوو    ان، وُع وسوُوه  ُةنفنقووَ
رضن نسقلووظن ُعُ وسوُوه عوونن نأل ىنيوَوةن نسا  فنىلووَةن نئ ُة وووَ وعالووَ

   ن نسوُمْ هبي، دنف  ونةنهن نسض   . ف سقلُظ نس حيُح ي ثنُر نسا  فنَ  نسش  يف عل  نسض  (1)عن  ونةهن نسا  ف ن 
 ونسقلُظ نئريُو بنض  ن هبسو.

 

نعلو  أن ووون نهلووةى وو  ي ووةن طوو  ةاتف ووىلبووة نف وون  ون نسلوووه وىلوو ف، وهبسوو عاوو و  يُعوو ع ويُوً بوو  يف  (1)
وىل وية نسلوووه وىلو ف، حبيووث جيىلوو  و و  نف سلح وو  علوو  نألشوي   ووون  وري سوولع ن ووون نسلووه، فموو  يوورنو 

اوو و. وووو  يوورنو لطووالف فيووة نسب طوو  عاوو و ودن فوو   ح مووه و سةوو ف سشوورع نسلوووه هووةنو حقوو ف فيووة نحلووإل ع
 وىل ف.

وووون صووة  طسيوو ن نهلووةى ونسىلبة يووة سووه أن وىلقوو  نئووةنالا ونئىلوو  نا فيووه وعليووه، وسوويس علوو  أسوو ل 
ه ي نسلوه ووحيه، فية يةنق وو  ييوةنو ال وو  جيوظ عليوه أن يةنسيوه، ويىلو  ي وون ييوةى وىل  نووه ودن  

ةنفظ نسشرعأ يقضأ زةنالوه وا وروه. فو هلةى يف هوىنو نس وة ا ي وةن دهلو ف وىلبوة نف وون  ون ك ن نس
نسلوه، وص حبه يف حقيقة أورو يًلسه و  ييةنو ال و  جيظ عليه أن يًلهله ويىلب و، وق  فىلو  وون هوةنو 

ْع مــ  أؤفلنــا قلبــال طوو  ةاتف واوو نف ت وىلوو ف يف كهووري ووون خ  ة ووه، كموو  قوو ل وىلوو ف     عــ  وغ ت طــ 
أكأيــت مــ  اختــذ إهلــ  هــوا  وأ ــلَّ  اللـــ   علــى ، وقوو ل  ءلــري واتبــع هــوا  ولــان أمــر  فرطــا

 .أكأيت م  اختذ إهل  هوا  أفأ ت ترون علي  وليو. وق ل  علم
ا  فمون كو ن يىلبو  وو  ييوةنو فقو  نشوىن دهلوه هوةنو، فمو  هةيوه دنهلوه 8/359ق ل نبون ويميوة يف نسةًو وى ا

ون يءًحإل نسًلسيه، ب  يًلسوه وو  ييوةنو، وهوىنن نئًووىن دهلوه هوةنو سوه حمبوة كمحبوة نئشوركا   فية ال يًلس ه
آلهلًي ، وحمبة عب   نسىلا  سه، وهىنو حمبة و  نسلوه ال حمبة ت، وهوىنو حمبوة أهو  نسشوراب. ونساةوةل قو  

هوو. -و  نسلوه نو  عأ حمبة نسلوه، وو ةن يف اةس نألور حمبة شراب وظ و  ،ةنو وق  أشركًه يف نحلظ 
 اىلةهب لسلوه ون نسشراب ونوب ع نهلةى، أو اض  بىل  دهب ه ن  نسلوه.
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 -أال ـْفالع  اأالؤذ يالة  واأالْيو يالة  اإلميان  والقران  -
، وك ٌّ وايم  فيه نسسنىننُ  ونس  ونُ . ، وأاةُ  نأل ويةن  ونُ  نسقرآنن  أاَةُ  نأل ىنيَةن  نىننُ  نإلمي نن

فالا ً ق ل وىل ف   و ـ نـالزا ل  م  ال القران  ما . 44ف لا   قل هو للذي  امن وا ه دً  وش 
فاٌ  وكمحٌة للم مننيال وغ يزيد  الظَّاملنيال إغَّ فال الاكالاً  اأيَّمــا النــَّا   قــالْد . 83نإلسرن    هو ش 

فالاٌ  ل ما   الصُّد وك  وه دالً  وكالمْحالٌة للم مننيال   .57يةاس   جا الل ْم موع ظالٌة م ْ  كَّبا رم وش 
ة   ن ةن، وأ ون ن نسووو اي  ونآلخوووران. ودهبن فووو سقرآُن هوووة نسشووو ن ةن ونسب ايووو  سًووو  مُّ وووون مجيووو ن نأل ون ن نسقلبيووو 

 ، ، ونعًقووو    فووو "م  ، وقبوووةل  اتم   ْ ق  ودميووو ن  َن نسىلليوووُ  نسًووو  نوي بوووه، ووضوووىلُه علووو   نةوووهن بن ووون أحءوووَ
نُ  أبوَو نف، وكيووَف وُقوو ونُم نأل ونُ  كووالُم    روطهن، ملَْ يُقوو ونمن نسوو   ب ن نأل ضن ونسءووم  ن نسووىني ونسوًية  ن شووُ

 .(2)سة اَوَزَل عل  ناب لن سَ   عي 
 

فالة  ناعالة  احلالقُّ الي  ب أن تـ سـَّبالع-  -ص 
قوو َل عبووُ  نسوورمحن بووُن دمس عيوو  نئىلوورو   ع شووَ َوة يف كًوو بن )نحلووةن ب ونسبوو ع(  “حيووث 

ُو به قلويالف، ونسووُمو سنُف ف   نألور بلزومن نام عةن، ف سوُمرنُ  سُُزوُم نحلإل ن ونوب ُعُه، ود ْن ك ن نئًَمء ن

 

وال"وووة نس وو حظ  -ونسوو  اا ووح  وو -ووون نأل ىنيووة نسا فىلووة س وو حظ نسقلووظ نئووريو لسشووبي    (1)
نس  ح نسىني يء  و ويا حه دهبن و  أخعول، ويوىنكرو لسلووه دهبن وو  اءوأ، وهوىنن يءوًلزم واوه نالبًىلو   

نسءة  ونسضالل، فوإن نس و حظ سو حظ، ويف نئهو   قو  ق وو  وون كشوأ أقو  سوو وون   عن  فق  
 أاا.

لف نس و ح،  وكىنسو اا ح زع سىلة نس ًظ نسا فىلة نس  وىلًم  يف واياي  نس ً ب ونسءواة وفيو  نسءو 
ونالبًىلوو   عوون كًووظ أهوو  نسبوو ع ونألهووةن ، ن شووةا لألهووةن  ونسعالسوو  وعلووةم نس ووالم، فووإن نس ًوو ب 

 لأ  لألهةن  ونسشراب وثن وا ةب ياً ر ون يق  يف شب كه وشرو.نئ

نحلشور   لو أ زاللنا هذا القرانال على جبل لرأيس  فاشعاً مسصدعاً م  فكـية اللــ ق ل وىل ف    (2)
21. 



 188 

 نساوي ن 
وال  وأصوح بهن  سه كهرينف، ألن  نحلَوإل  هوة نسوىني ك اوا عليوه نام عوُة نألوف وون عيو ن

 ”.(1)اَ ََر دنف كهَران أه ن نسب طن ن بىلَ ه 
ا ُة  بوووَا نسسووو ق  -ونسوووىني ال دسوووه دال  هوووة-وعوون نحلءووون نسب وووري  محوووه نسلووووه أاووو ه قووو ل  “ونسءوووُّ

وا ة ك اوووةن أقوَو   نساوو و لن فيوووم  وضوو  وهوو  أقوو   ُ  نسلوووه، فوووإن  أهوووَ  نسءووُّ َ ووُ ون علييووو  َ محن ، ف صوو ن وناووو يفن
، نسوووىنين مل يوووىنهبةن وووو  أَهوووْ ن نإلوووورن ن يف دوووورنفني ، وال ووووَ  أَهوووْ ن نسبووو َعن يف (2)نساووو ل فيمووو  بَقووووأَ 

ُ ، ف ةاةن كىنسوابَ عنينْ ، وصَ ُون عل  ُسا ًنينْ  ح  .(3)  َسُقةن َ   
 

قوو ل عبوو  نسلوووه بوون وءووىلة   ضووأ نسلوووه عاووه، سىلموورو بوون ويمووةن  مجيووة  نام عووة هوو  نسووىنين فوو َ قُةن  (1)
 م عة و  ونفإل نحلإل ودن كاا وح اب.نام َعة، ونا

وق ل اىلي  بن مح    دهبن فء   نام عة فىلليو زو  ك اوا عليوه نام عوة قبو  أن وةءو  نام عوة 
 ودن كاا وح اب فإاو أَاا نام َعَة حيائىن .

ق ل نبن نسقي  يف )أعالم نئةقىلا(  نعلو  أَن  نإلمجو َع ونحلاوة ونسءوةن  نألع و  هوة نسىلو مل صو حظ 
 هو.-دن ك ن وح و، ودن خ سةه أه  نأل ض ننحلإل و 

أقووةل  خيوون   وقوو  م يىللوو  بعووالن وووىنهظ نسوو ميقرنطيا، حيووث يىلًوو ون نحلووإل نسووىني جيووظ نوب عووه ي ووةن 
 نةموو ف ووو  نألكهريووة، وسووة نفًمىلووةن علوو  نسب طوو !! وال شووو أن نألكهريووة  ووىنن نالعًبوو   طوو  ة  يىلبووَُ  

 ون  ون نسلوه.

)صوحيح وءوول (  ابو أ نإلسوالم  ريبو ف وسوويىلة  كمو  بو أ  ريبو ف، فعووةىب  يف ي و ق هبسوو قةسوه  (2)
سلسورل ا. ويف  ونيوة  اطوةىب سلسوورل ا، قيوَ   وووَن نسسورل    سووةل نسلووهس قو ل  ا ٌل صو حلةن قليوو  يف 
 لن سة   كهري، وَون يىل يي  أكهر خين يعيىلي ا. ويف  ونيوة  اطوةىب سلسورل  نسوىنين ميءو ةن ب ًو ب 

 ا ُيرتاب، ويىلملةن لسءاة حا ُوعةلا.نسلوه ح

ق ل نبن وءىلة   نوبىلةن وال وبً عةن، فق  ُكةيً  ك   ضالسة. وق ل  علي   لسىلل ، ود ك  ونسًبو ع   (3)
ونسًاعوووو  ونسًىلمووووإل، وعلووووي   لسىلًيووووإل. وعوووون نبوووون عبوووو ل قوووو ل  علووووي   لإلسووووًق َوةن ونألثوووور ود كوووو  

 ل  أَعلوو  أَن  نئووة  نسيووةم كرنوووة س وو  وءوول  سقووأ نسلوووه علوو  ونسًبوو  ع. وعوون عبوو  نسلوووه بوون نئبوو  اب، قوو
نسءُّا ة، فإ  ت ود  دسيه  نفىلةن، فإف نسلوه اش ة وحشًا  وهَبه ب نإلخةنن، وقنل ة نألعةنن، وظيوة ن 

 نسب ع، ودنف نسلوه اش ة ع ي  و  ح    ىنو نألوة ونن هبه ب نسىللم   وأه  نسءُّا ة، وظية  نسب ع.
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رَّاً لسيمــاً"وقةسُه    أي طلوَظ بة وه يف نسبحوث عون  "لقد السمسال بومه     فالْحص  الـيب  س 
، وقَوْ   رُّ نسلوهن يف َخْلقنهن. فيوة يَوروُم ببحهوهن نالطوالَع علو  نسسيوظن رنف و ًةو ف، دهبن نسَقَ ُ  سن نسسيظن سن

 .26نان   و ي ظم ر  على ؤيب   أحداً عامل   الـيب  فق ل وىل ف  
نلف، اأثيم فا أي َولثةو ف.  وقةسُه  اوع َ  ز  ق َل فيهنا أي  يف نسقَ  ن، اأف  ك فا كىن 

 
يُّ حالق ".  قالول  : "والعالْرش  والر ْرس 

 

ا ة يف   أقةل  ا ة يف "وو ن نبون نئبو  اب  محوه نسلووه، ف يوف حبو ل أَهوْ  نسءوُّ دهبن ك ن هىنن ح ل أه  نسءوُّ
 "و اا س!

وعن عيءو  بون يوةاس، عون نألو"نعوأ، عون حبو ن بون أع فبلوة، عون أع نسو   ن  قو ل  سوة خور  
 والا. قو ل نألو"نعوأ  دسي   نسيةم وو  عوََرَ  شويئ ف خيو   كو ن عليوه هوة وأصوح به دال  نس  سةُل نسلوه 

 ف يف سة ك ن نسيةمس ق ل عيء   ف يف سة أ  اب نألو"نعأ هىنن نسز و نس
َ  فيوه كو  نسوو ين، كمو  قوو ل    أقوةل  كيوف سووة أ  اب سولةا  نس وو ح "و ااو ، هوىنن نسزووو ن نسوىني فُقوون
و اووة، اأَول وو  يُةقووُ  ووون نسوو ين نحل وو ، وآخوورو نس ووالاا. ويف  ونيووة  اأول ووو  وةقوو ون ووون  يووا   نأل

 وآخرو نس الاا. اءلل نسلوه نسءالوة وحءن ن ً م.
وعن عب  نسلوه بن نس يلمأ، ق ل  وىنهظ نسءُّا ُة ُسا ةف ساة كم  يىنهظ نحلبو  قوةا قوةا، وآخور نسو ين 

 نس الا، وسي لا  قةٌم وال خالق هل .
رَ  لف، ووو  عووَ َن نسءوو    فووي    ووري هوووىنو وعوون ويمووةن بوون ويوورنن، قوو ل  سووة أن   فووالف أُاشوور فووي   ووون

 نسقبلة!!
وو ف نس و بُر فييو ، نئًمءوو زهو  وو  أاوً   وعن نبن عمور أن  سوةَل نسلووه  قو ل  ادن  وون بىلو ك  أ  

 عليه نسيةم سه أفر مخءاا قيَ    سةل نسلوه واي س ق ل  اب  وا  ا.
 سشةابا.  سياقو نإلسالم، نئًمءو يةوئىن  ب ياه، ك سق بو عل  نامر أو َخْبلن نوق ل  
  ابوو أ نإلسووالم  ريبوو ف، وال وقووةم نسءوو عة حوو  ي ووةن  ريبوو ف كموو  بوو أ، فعووةىب سلسوورل  حووا وقوو ل 

يةء  نساو  ل، مث طوةىب سلسورل  حوا يةءو  نساو  لا. هوىنو نألح  يوث ونآلا  هبكرهو  حممو  بون وضو ا 
 نسقرطي وءا ا يف كً به  )نسب ع ونسايأ عاي (.
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ْرش  املال يــد  قوو ل وىلوو ف   ش:  الــرمح  علــى العــرش  اســسو . 15نسوو و    ء و العــال
ْرش  . 54نألعووورن    اســـسو  علـــى العـــرش    َّ . 5طوووه   وال كال ُّ العـــال اللــــ   غ إلـــ  إغَّ هـــ 
 .17نحل قة   ويمل  عالْرشال كالبا   فوقاـلم م يومئٍذ مثا ية. 26نسام    العظيم

ويف ُ ع  ن نس ربن  اال دسه دال  نسلوُه نسىل يُ  نحللي ، ال دسَه دال  نسلوُه َ بُّ نسىلورشن نسىل ويُ ، ال دسوه 
 .(1)ال  نسلوُه َ بُّ نسء م ون ن وَ بُّ نأل ضن َ بُّ نسىَلْرشن نس رمُياد

ُل وقوو ل  سووةُل نسلوووه  ْرَ ْوَل فإاوو ه أعلوو  ناَاوو ةن، وأوسووَ َة ف سوولُسةُو نسةوون   ادهبن سوولسًُُ  نسلوووَه نااوو 
 .(2)ناَا ةن، وفةَقه َعرُش نسر محننا

ن مَحَلَوةن نسىلوَْرشن  دن  ووو  بوا  َلو  ون والة ةن نسلووه   اأهبنَن ق َأْن ُأَح  نَب َعْن وَ وق َل   وون
وب ن وئوةن عو م   ا صحيووح،  ونو أبوة  نو  و يوورو. و ونو نبون أع (3)شحمةن أهُُبانوه دنف ع وقه َوءوريَُا سوَ
ا.  ح  ، وسة ُه  اَوْةنإلن نسعرين سب  وئةن ع م 

ــا كمووو  قووو ل وىلووو ف عوون بلقووويس    ونسىلوورُش يف نسلسوووةن  عبووو  ٌا عووون نسءووورير نسووىني سنلَملووونو، وهلـ
 .(4). وسيَس هة فَوَل  ف، أو عب  َاف عن نسوُموْلون 23نسام    عْرٌش عظيمٌ 

، فق ل وىل ف    يُّ   ال َّماوان  واأكض  وأو   نس رسأُّ عال ل ْرس  . ونس رسأ 255نسبقرا    والس 
ُ  نسقووَ وا، ونسىلوور  ُ ُ  قووَْ  َُو دال  نسلوووه  وورَي نسىلوورش، كموو  قوو ل نبوون عبوو  ل  نس رسووأُّ وةضوون ُش ال يَوقووْ

 .(1)وىل ف

 

 وًةإل عليه. (1)

ووو  ي و ووريو. يف هووىنو نألح  يووث ونسا ووةص نئًقوو م هبكرهوو   سيوو  علوو  ثبووة  صووةة علووة  ونو نسب (2)
 نسلوه وىل ف عل  نسىلرش، ف سلوه وىل ف يىللة وال يىلل  عليه.

ونسلوه أك  وأع   وأف ، فإن  ع مة نئولةق و ل عل  ع مة ن  سإل وق  وه سبح اه ووىلو ف. مث   (3)
لمو ف زوو  بوا شووحمة أهبن هوىنن نئلوو دنف ع وقووه وهوة ولووةق، دهبن كو ن نإلاءو ن ال يءووًعي  أن حيويل ع

 ف يف يروم أن حييل علم ف ل  سإل نسىلزيز ناب  س!

ال ياءوا  وو   -كمو  هوة ظو هر-كم  ي عأ أه  نسًحريف ونسًلوي  نسة س ، ووه  هىنن نسً وي    (4)
 صةة نسىللة عل  نسىلرش. نسا ةص ونألح  يث نآلاةة نسىنكر نس  وهبا ت 
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َري فووالا  ووون  ن َح يوو   أُسقنيووَْا بووَا َظيووْ ة  ووون ويف نحلوو يث  اووو  نس رسووأ يف نسىلوورشن دال  َكَحْلقووَ
 .(2)نأل ضا

 دسيه. (3)وق ل  رُي ونح   ونن نسء َلفن  نس رسأُّ با ي ي  نسىلرشن ك ئنْرق ان 
ـٍْ  عــ    ا سـال لا  شــيٍ  وفاـلْوقــالـ    وقــالْد قولــ  : "وهــو م  ــْ يٌ  برــ  ْرش  ومــا ي و اــل   حمــ   لعــال
 أالْع الزال ع   اإلحاطالة  فالْلقال  ".

واللــــ   هـــو الــــال ُّ . 97آل عموورنن   فـــإنَّ اللــــ ال ؤـــ   عـــال   العـــاملنيقوو ل وىلوو ف   ش:
َر نسشوويخ 15فوو طر   احلميــد   ، هبكووَر بىلوو  هب - محووه نسلوووه-. سوووم   هبكووَ سووو  ناوو ُو نسىلوورَش ونسُ رسووأ 

ُه سلىلورشن ونسوًةنَ ُو عليوهن سويَس حلن َفًوهن دسيوه،  َ أن  َخْلقوَ ، سيبوا ن سبح اُه عنن نسىلرشن وو  ُ وَن نسىلرشن
ًُْه، وكوووةن نسىلوو ق فوووةَق نسءوو  فن ن ال يلووزُم أن ي وووةَن نسءوو  فنُ  حووو و ف  بوَوْ  سووه يف هبسوووو ح مووٌة نقًَضووَ

رنف دسيووه. فوو ا ر دنف نسءووم  ن كيووَف هووأ سلىلوو ق، حُميعوو ف بووهن، حوو والف سووه وال أن ي ووةَن  نألعلوو  ُوةًَقوون
ة نون  ن أن يلووزَم ووون ُعلوووُ فووةَق نأل ضن وسيءووا وةًقووَراف دسييوو س فووو سر بُّ وىلوو ف أع ووُ  شوول ف، وأفوووَ ُّ ووون

 هبسو.

 

 صحيح وةقةف ف، وأو   نئرفةع فضىليف. (1)

صووحيح،  ونو نبوون فريوور. ويف  ونيووة  اووو  نسءووم ون  نسءووب  يف نس رسووأ دال  كحلقووة  ولقوو ا   ض  (2)
فووالا، وفضوو  نسىلوورش علوو  نس رسووأ كةضوو  ولووو نسةووالا علوو  ولووو نحللقووةا. قوو ل نسشوويخ  صوور يف 

سوأ  وري هوىنن نحلو يث، وهوة صوريح   نعل  أاه ال ي ح يف صةة نس ر 1/176نسءلءلة نس حيحة  
 هو.-يف كةن نس رسأ أع   نئولةق   بىل  نسىلرش. ن

قلوُا دهبن كو ن نس رسوأ نسوىني وسو  نسءووم ون  ونأل ض لساءوبة سلىلورش كحلقوة يف فوالا، وأن  نسىلوورَش 
 ىنن نسق   نسىل ي ، فية  سي  عل  ع مة خ سإل نسىلرش سوبح اه ووىلو ف، فىل موة نئولوةق وون ع موة 

أن هىنو نسا ةص نس  هل  عالقة ب ة   نسلوه وىل ف ون ن عول ح وره  فووأ نالثبو   نجملور  خ سقه. مث 
سل ة   ونسر  عل  نئوو سةا وون  ون نالسًةو   دنف وو  وةحيوه وون  الال  وشوري دنف ع موة ن و سإل 

 سبح اه ووىل ف، ودنف كم ل أمس ةه وصة وه نس  سيس كمهلي  شأ .

 عليه.نئرق ا  هة و  يُرق   (3)
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 قول  : "حميٌ  بر لا  شيٍ  وفوقال  ".
وه حُميعوو ف ب و  ن شووأ  ، فقو ل ووىلا ه   أَا ُه وىل ف حمويٌل ب وُ  ن شوأ   وفوةَق كوُ  ن شوأ . أوو   كةاو

ي ٌ وىل ف    . 54ف ولا   أالغ إ َّ   برلا  شيٍ  حمــي ٌ . 20نس و    واللـ   م   وكائمم حم 
 ًوهلل  ما   ال َّماوان  وما   اأكض  ولان اللـ   برلا  شيٍ  حميطا     126نساء. 

ن دح طًوهن خبلقوه أاو ه ك سةلوو، وأن  نئ ُ  هبنووهن نسووُمق  سةن، وىلو ف وسيس نسوُمرنُ  وون ولةقو  ن  نخون
ىَلة  وعنلووْ   وقوُوْ  َا   ة  وسوَ ، وأفووو  لساءووبة دنف (1)نسلووه عوون هبسووو ُعلوُوة نف كبورينف، ودمنوو   نئوورنُ   دح طووُة عَ مووَ

 

وهووو  هوووىنن نساوووةع وووون نسًلويووو  صوووحيح، ووعلوووةب حووو  الاقووو  يف ن  وووة  واووور  ن  ووو  لئًشووو به،  (1)
ون  وو  هاوو   أن  نسلوووه لةوون عوون خلقووه  ووري حوو ل  فيووه أو نسىل ووس، وكوو  سةوول أو عبوو  ا وسوو يرا هلووىنن 

وهــو معرــم أينمــا   فيووة وًشوو به ال بوُو   ووون َ   نو دنف ن  وو . وهووة كقةسووه وىلوو ف  -ظوو هرنف -نئىلوو  
لف، وهوىنن نسًلويو    لنسم ف ئىليوة هاو  وىليوة علو  وقو  ا ود ن ا كمو  يقوةل نبون عبو ل و وريو وون نسءو 

ال بووو  واوووه ألن ن  ووو  نسوووىني  سوووا عليوووه نسا وووةص نسشووورعية أن نسلووووه وىلووو ف يف نسءوووم   لةووون عووون 
عاو و  أت  أسةوو ظ  خلقوه، ووءوًةى  علو  عرشوه نسووًةن ف يليوإل ب مو ل فالسوه وصووة وه. ونسشو ه  أاوه

نئًشووو به وًىل  ضوووة يف وفوووه وووون نسةفوووةو وووو  ن  ووو  فوووال بووو  وووون وقووو مي ن  ووو  وفىللوووه ح موووو ف علووو  
نئًش به، وهىنن ال يىلً  ون نسًلوي  نسىني يةضوأ دنف نسًىلعيو  وناحوة ، كمو  سوة قو م نئًشو به علو  

أ ــزل عليـ  الرسـا  منــ  هـو الـذي ن  و  فإاوه يو  ي دنف نسًىلعيوو  وناحوة ، كمو  قو ل وىلوو ف  
ر  مسكـاعان فأمـا الـذي    قلـوعم  يـٌم فيسبعـون مـا تكـاب   اان حمرمان ه  أ ُّ الرسا  وأفـال

 .7آل عمرنن    من  ابسـا ال الفسنة وابسـا  أتويل 
قووو ل نبووون كهوووري يف نسًةءوووري  وووو  وىلووو ف أن يف نسقووورآن آ   حم مووو   هووون أم نس ًووو ب أي بياووو   

نسًبو ل فييو  علو  أحو ، وواوه آ   أخور فييو  نشوًب و يف نس السوة علو  كهوري وون ونضح   نس السوة ال 
نسا  ل أو بىلضي ، فمن    و  نشًبه دنف نسةنضح واه وَح  َ  حم مه عل  وًش  ه عا و فق  نهًو ى، 

أي وًمو   السًيو  وةنفقوة ن  و  وقو  وًمو  شويئ ف آخور  وأ فر مسكـاعانوون ع س ناىل س،  
أي نإلضوووالل ألوبووو عي   ابســــا  الفسنـــةةووول ونسرتكيوووظ ال وووون حيوووث نئووورن ، وقةسوووه  وووون حيوووث نسل

وابســــا  ديي ووو ف هلووو  أفووو  حيًاوووةن علوو  بووو عًي  لسقووورآن وهوووة حاووة علووويي  ال هلووو ، وقةسوووه وىلووو ف  
 هو.-أي وريةه عل  و  يري ون ن أتويل 
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بُ   بُ ، ونأل ضووةَن نسءوو  م ونُ  نسءوو  ع مًوه ك  ر سووةن، كموو  ُ وي عوون نبوون عبوو ل أاووه قوو ل  ووو  نسءوو 
 .(1)وو  بياَوُين  يف يَ ن نسرمحنن، دال  َكَوْرَ َسة  يف يَ ن أح ك  وو  فيين  

فالة  العل وا  والفالْوق يَـّة  هلل -  -إصبان  ص 
و  18نألاىلوو م   وهـــو القـــاه ر  فـــوقال عبـــاي    وأووو   كةاووُه فووةَق نئولةقوو  ، فقوو ل وىلوو ف  

61 . ْيفافونال كالعَّ ْم م ْ  فوق م م    50نساح. 
، أاه قو ل  اَسمو   َقضوَ  نسلووُه ن َلوْإَل َكًَوَظ يف كًو ب  فيوة عاو ُو هريرا، عن نساي ن وعن أع  

 فةَق نسىَلْرشن  دن   مح  سبقا َ َضيا وًةإل عليه.
اه ر  ، يف وةءوووووري قةسوووووه وىلووووو ف  وَ وى وءووووول  عووووون نساوووووي ن  ر  والظــــــَّ هــــــو اأوَّل  واآلفــــــ 

اط     ُر فلوويَس بىلووَ اَب . بقةسووه  اأاووَا نألو  3نحل يوو    والبــال َو شووأٌ ، وأاووَا نآلخوون ْيَس قَوبوْلووَ ُل فَولووَ
أٌ ا. ونئورنُ  لس ُّيوة   شأٌ ، وأاَا نس و هنُر فلويَس فةقَوَو شوأٌ ، وأاوَا نسبو طنُن فلويَس ُ واَوَو شوَ

 . أي  يَوىْلُلةو.97نس يف   فما اْسطالاع وا أْن يالْظمر و   ها   نسىُللُّة، وواه قَوْةسُه وىل ف  
، ووقةُل   يُّ عن "ياظ  ضأ نسلوه عاي   َأف   ك َاا وَوْةَوُر عل  أ"ون  نساي ن وَ وى نسبو 

َ  أح  يوَث نسر سوةلن  ْن مسوَن . وووَ وكوالَم  َ"و َفُ ن  أه سيُ ن ، وَ"وف م نسلوُه ونْن فةقن َسْب ن مَس ون  
، وَفَ  واه يف دثب  ن نسةةقي ةن و  ال ياح ر  .(1)نسء َلفن

 

ضووووالسة وريةوووو ،  نسب طلووووة، وووووون صووووة  نسًحريووووف نسب طوووو  ن وووو ب يف هووووىنن نسزووووو ن، وءوووومية  عوووو ا نس
وأتويال،و  نسة سو ا لسًا يو ، أو فقوه نسًا يو ، أو وعووةير نسةقوه ونسو ين ئةنكبوة ح فيو   نسىل وور.. 

 و ري هبسو ون نألسق ب نس نقة نئزخرفة ن  نعة، وهبسو سًمرير لطلي  وضالهل  عل  نألوة!!.

يُةوور  لسىلبوو  ا، وأي ضووالل وويووه  يىللووة دسووه و ب هووىنو صووة وه وع مًووه وق  وووه اوو ير  ن يىلبوو  وأن (1)
ضالل وشرو  وون يضو  عون عبو  ا هوىنن ن و سإل نسىل وي  نسقو ير نس و هر  مس ةوه وصوة وه، سييًو ي دنف 
عبو  ا نئولوةق نسضوىليف نسوىني ال ميلوو ساةءوه ضورنف وال اةىلو ف، وىلو ف نسلووه عون نألاو ن  ونسشورك   علوةنف  

 ال شريو سو. إاو  عبد وإاو   سعنيكبرينف، نسلي  



 194 

فالةال الع ل وا  لو   ا-  -إلما  أيب حنيفة فيم  أ ررال ص 
 وى شوووويُخ نإلسووووالم أبووووة دمس عيوووو  نألا وووو  ي يف كً بووووه )نسةوووو  وق( بءووووا و دنف أع وعيوووو   

س فقوو ل   م  ن أم يف نأل ضن رنُ  َ ع ن يف نسءوو  ن قوو ل  ال أَعووْ قــد نسبلوووأ، أاوو ُه سوولَل أل حايةووة َعموو 
، قلوُا   .(2)على العالْرش  اسسو الرمح   ، ألن  نسلوَه يقةل  لالفالرال  وعرُشُه فةَق سب ن مسو ون  

س قو ل   م  ن أَم يف نأل ضن ، وس ون يقوةل  ال أ  ي نسىلورُش يف نسءو  هــو  فإْن ق َل  دا ُه علو  نسىلورشن
نسلوَه يف . و"نَ  َ رْيُو  ألن  فقد لالفالر، ألاه أا َر أا ُه يف نسء م  ن، َفَمن أَاَ َر أَا ه يف نسء م  ن، لاف رٌ 

 .(3)أعل  عليا، وهة يُْ ع  ونن أَْعَل ، ال ونْن أْسَة 
 

فالة  الع ل وا  غلفطرة  -  -إصبان  ص 
وأو   ثبةوُه لسةعرا، فإن  ن َْلإَل مجيىل ف بعب عني  وقلة ن  نسء ليَمةن يرفىلةَن أَْي نيَي  عاَ  نسو ُّع  ن، 

َيَة نسىُلُلة ن بقلة   عاَ  نس ُ وَن فن ًضرُّعن دنف نسلوهن وىل ف، وهبكَر حمم  بن ط هر نئق سوأ، أن  ويَوْق ن
، (4)نسشيَخ أل فىلةر نهلمىَنن  حضَر كلوَس نألسوً هب أع نئىلو ق ناوةيم نئىلورو  إبوو م نحلوروا

 

لف ونألةموووة نألعوووالم يف دثبووو   صوووةة نسىللوووة ونسةةقيوووة ت  (1) ، وووون أ ن  أن يًهبوووا وووون أقوووةنل نسءووو 
فلرينف  كً ب انسىللة سلىللأ  نسسة  ا أتسيف نحل فل  س نس ين نسىنهي، وقو  نخً ورو وحققوه نسشويخ 

 .حمم   صر نس ين نألسب  ، ف س ً ب ف و  ألقةنل نسءلف يف هىنو نئءلسة

ق ل نسشيخ عب  نسرمحن نسءىلو ي  محوه نسلوه يف وق ووة نسًةءيوور يف وىلوو  نالسووًووةن   سوةوولانسًةىا   (2)
 َّ اسـسو  يف نسقرآن عل  ثالثة أوفه  دن ُع  نَي بوواعل ا كو ن وىلاو و نسىللوة ونإل وةو ع كقةسوه وىلو ف  

ســسو  إ ه ال ــما  ف ــواه  ســبع  َّ ا. ودن عووُ  نَي بوووادنفا فمىلاوو و ق وو ، كقةسووه  علــى العــرش
 هو.-ن وملا بلم أشد  واسسو . ودن مل يُوىَل   بشأ  ، فمىلا و اكم ا، كقةسه وىل ف   مساوان

أيوون أحاووو   هوووىنن نسزووو ن وووون عقيووو ا نإلووو م أع حايةوووة  محوووه نسلوووه يف نس وووة  ، وووورنه  يًىل وووبةن  (3)
 ( نسةقووه نألكوو ، فيوو  حُي ي واووه ويًبىلووةن سووىنكرو ووىنهبووه يف نسىلبوو  ن  ونئىلوو وال ، بياموو  يف )نالعًقوو 

  ريوس!!

 هة ص حظ كً ب ) ي ب نألو  يف نسًي ب نس َُّل (. (4)
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ْرَش وهووة نآلن علوو  ووو  كوو ن! فقوو ل  َةةن نسىُللووُة ن، ويقووةل  كوو َن نسلوووُه وال عووَ وهووة يووً لُ  يف اةووأ صوون
ُ ه  يف قلةباو س فإاو ُه وو  قو ل عو  ٌ  نسشيخ أبة فىلة َْ   أُسً هُب عن هىنو نسضرو ا نسو  دون ر  َأْخ ن

َراف، ف يوَف او َفُ  (1)َقلُّ    نسلوه، دال  وفَ  يف قلبهن ضرو اف وعُلُظ نسىُللُوة   ، ال يَوْلًةوُا مَيْاَوهف وال َيءوْ
ا س ق ل  فَلعََ  أبة نئىل ق علو    أسوهن واوَزَل! وَأظُاوُُّه قو ل  وب و ، وقو ل  هىنون نسضرو َا َعن أاْوُةءن

َ  نهلََمىنن ُّ َحري   نهلمىنن !  َحري 
ــايً  ــاً  إميـ مال موســـى ترليمـ ــيوً  ولاللـــَّ ذال إبـــراهيمال فلـ ــَّال ـــ ال اختـ : إنَّ اللـ قولـــ  : "و قـــول 

 ".(2)وتالصديقاً وتال ليماً 

 

وووون نسىلووو  ن  نحلءووواة نسووو  سةًوووا ا وووري يف نسووويمن أن عوووةنم نساووو  ل عاووو و  أيوووويي  سووو ة  يءووولهل   (1)
 سىني يف نسءم  .ح فًه، ورنه  يرفىلةن دصبىلي  دنف نسءم  ك وىلبرينف عل  أن نسرن"ق هة نسلوه ن

هىنن نسًة ي  يف بي ن نسىلق ة  هة حإل جيوظ نسً و يإل بوه، و زو  كو ن سوه وو  و نسقوةي، وهوة وفوة    (2)
ط ةةووة ووون أهوو  نسبوو ع ونألهووةن  يف هبسووو نسزووو ن علوو   أسووي  فىلوو  بوون   هوو ، وفيوو  بوون صووةةنن، 

 و  نسبلوةى  حيث ك اةن ياةةن هىنو نس ة   ويا رون أن نسلووه قو  كلو  وةسو  و ليمو ف، وقو  عموا
وفًاةن نسىلب   يف  ياي ، ف  ن سضرو ا ك يز أه  نسءُّا ة عن أه  نسب ع ونألهةن ، وإلظي   نحلإل فيم  
قوو  نخًلووف فيووه البوو  ووون هبكوور هووىنو نئءوو ة  وة وولة. وووون يًلووو  نسًوو  يخ نإلسووالوأ جيوو  أن س وو  

 فًاة وع  برأسي  عل  نألوة ك ن هل   ف هل  نسىنين يً  ون السًئ  هل .
َلف ود  ناب ووووو سةال،  أوهلمــــاوهووووىنن يءووووً عأ واوووو  نالاًبوووو و دنف أووووورين   ، البوووو  سةقووووه عبوووو  ن  نسءوووو 

وورنويي  ون نإلح طة لسزون ونألح نب أو نألعي ن نس  قيلا فويي  هوىنو نسىلبو  ن ، ووون  ون هبسوو 
وصوة   ال خنع  يف في  نئرن  ون عب  ن  نسء َلف، ولسً ق اازل عبو  ن،  علو  حو ال  وأشوو ص 

 وًموو  ولووو نسىلبوو  ن  ونإلطالقوو  ، كموو  يةىلوو  بىلووو نئىل صوورين عاوو و  محلووةن وقةسووة نبوون عبوو ل 
اكةر  ون كةرا ونس  ق هل  يف ح  م وىل صرين سه ون بم أوية، عل  طةن يا نفًمىلا فويي  مجيو  

عبو ل كةوور  ون  قورنةن نس ةور ونساةوو ق، ودهبن وو  سووئلةن عون "سوًي  نسشووايىلة هوىنو قوو سةن   سيلاو  قوةل نبوون 
َلف فقووو  نسوووًسل ا وووون اةووور  وووون نئىل صووورين نسوووًسالالف سووويئ ف  كةووور!!. و ريهووو  كهوووري وووون عبووو  ن  نسءووو 

 وفءر  وةءرينف خ طئ ف بءبظ هىنن نإل  ل.
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ولاللــَّمال اللـــ   وقو ل وىلو ف   .125نساءو     واختَّالذال اللـ   إبراهيمال فاللــيوً ق ل وىلو ف    ش:
ى ترليمــــاً  َن 164نساءووو     موســــال ة وووون َة ن بووو  ُة حقيقوووَ ة. وأا ووور  ناَيميووو  ُة  كمووو ُل ن بووو  . ن ُلووو 

ُ  بوُن  ن نبًو ََع هوىنن يف نإلسوالم هوة ناىلوْ رون حقيقوَة نسً لوي ، وكو َن أو ُل ووَ نا ابان، وكوىنسو أَا وَ
رني أوووورُي نسىلووورنقن ونئشووورق  ن هوووَ ، يف أونةووو ن نئئوووةن نسه ايوووةن  ُ  بوووُن َعبوووْ ن نسلووووهن نسَقءوووْ ح   بوووه خ سووون ، َفضوووَ

ح  ُك ، فووإ    حُّةن، وَوَقبوو َ  نسلوووُه ضووَ بةنسوول، خعووَظ نساوو  َل يووةَم نألضووح  فقوو َل  أَيُّيوو  نساوو  ُل ضووَ
ىْن دبورنهيَ  خلويالف، ومل  يَُ لو ن  وةسوَ  و ليمو ف، مث  ُوَضح   لاىل  بنن  نْ هوَ ، داو ه "عوََ  أن  نسلووَه مل يًوون

ْن ُعلمو  ن نسًو  بىلا  ، فاوزنُو نسلووُه عونن نسو ينن وأهلوه اَزَل فىنحَبُه. وك ن هبسو بَةًوَْةى أَه  َ"و اهن وون
 .(1)خرينف 

 

، نالاًبو و ونالهًمو م لئءو ة  نسىلق يوة نئىل صوورا نسو  يءوًح ثي  نس ةو   ونئاو فقةن يف هوىنن نسزووو ن ب يـاً 
و  وقًضيه نئ لحة نسشرعية. فليس ون نألو اة نسىللمية ونسرفةسة وا ول فم ق ميوة ونسر  عليي  حبءظ  

وكوو ن هلوو   ف هلوو  نسووىنين و وو ون هلوو  ووملووةن  -سوويس هلوو  أثوور يوُوىنكر علوو  نألوووة يف هووىنن نسزووو ن-ناو ثر  
عن فوم وىل صورا أوقىلوا كهورينف  - هبة أو   بة-وبىل   نسًئ  هل  ب    فةسة وأو اة، و و نسعر  

نساووو  ل يف نسشوووراب نسبوووةنا، وخالصوووة نسقوووةل  أن  عووو ا نسًةحيووو  البووو  هلووو  وووون وةنكبوووة كووو  شوووراب وووون 
وءًح ب السًئ  سه ومح ية نألوة واه، وسة كلةي  هبسو نسس ق ونساةيس، فال وةفو  و ولحة وورفح 

 و لحة نسًةحي ، وال وةف  وةء ا وىللة وةء ا نسشراب.

قةسوووه  أن نسلووووَه مل يًووووىن دبووورنهي  خلووويالف، ومل ي لووو  وةسووو  أتووو   كيوووف أن  ناىلووو  بووون   هووو  قًُووون ، س (1)
و ليم ف، وك ن هبسو بةًةى ون ُعلم   نسً بىلا. ف يَف زن يقةل  أن  شريىلة نإلسالم ال و ولح س و  
"و ن، وهأ وًولةة عن وًعلب   نسىل ر! أو بة   نس ين عن نس وسة ونحلي ا، ويءًح  نحل   بسوري 

نسوو  وةقوو  صوو حبي  يف -ً  نسلوووه ونسوو ين، و ووري هبسووو ووون نسىلبوو  ن  نس ةريووة ووو  أاووزَل نسلوووه، أو زوون يشوو
نسووووو  و ووووو   أن و وووووةن ولسةفوووووة علووووو  نألمسووووو ع يف كًمىل واووووو  نئىل صووووورا، نسووووو  ُوءوووووم   -نس ةووووور نسبوووووةنا

ن يا وور هووىنن نس ةوور ونجملووةن، وووا هب يىلووة  دسووالوية!! وووو  ووون وا وور، بوو  كوو  نإلا وو   ي ووةن علوو  وووَ
 نسشو ية نس  وضمن سلمر  خي  سة نس ةر ون أوس  أبةنبه!!نسًع ول عل  نحلر   
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ْةةنن ُ  بوون صووَ ، فوولظيرو و ظووَر عليووه، ودسيووهن ُأضوويَف (1)وأخووىَن هووىنن نئووىنهظ عوون ناىلوو  ناَيووْ
ُه وءوو لُ  بووُن أحووة" أووورُي ُخرنسوو ن  وو ، مث  ناًقووَ  هبسووو دنف نئىلًزسووَةن أوبوو ع قووْةُل  )نايميووة(. فقًَولووَ

، وَ عوَْةُه  دنف  ُة نإلسوالمن َن أَةمو  ، ح  نوًُحن عمرو بنن ُعبي ، وَظيَر َقةهُل  يف أثا  ن خالَفةن نئلوةنن
 نئةنفَوَقةن هل  عل  هبسو.

ة  والنَّبيــنيال  والر ســ ب  ا ْ م    غملوئرــال ـد  قولــ  : "و ـــ  لنيالال  و الْكـمــال زاللالة  علــى امل رســال لـــم نـْ
 أالاَّ م لا  وا على احلالقا  الـم بني ".

ن أ كوو نن نإلميوو ن، قوو ل وىلوو ف   ش: ْ  كَّبــا    هووىنو نألوووة  ووون ز لال إليــ   مــ  امــ ال الرَّســول  مبــا أ  ــْ
ل   ل  امــال ال غللـــ  وموئرســ   ول س بــ   وك ســ  وا لــيسال ا. 285نسبقوورا   وامل منــونال لــ  لــُّ َّ أالْن تـ وال لــر 

ر  والـــمالوئ رة   ْ  امــال ال غللـــ   واليــو   اآلفــ  َّ مــال ـْر    ولرــ  الــر  ـــمال لال الـــمالْكر ق  وال وجــوهالر م ق بــال
وم    . فاىلَ  نسلوُه 177نسبقورا     والرسـا   والـنـبـيـيـ ال  نإلمي َن هة نإلميو ُن  وىنو نسووُاْمَلةن، وسوَ

وَن  ووووىنون ناملووووَةن  وْن آووووَ وْن كةوووووَر بويوووووىنو ناملوووةن (2) وووو وااووووَ ، بقةسوووه  (1)، كموووو  فىلووووَ  نس  فريوووون ووووَ
 ًا ر  فقالْد  اللَّ  وًغ بعيدال  .136نساء     ومالْ  يرف ْر غللـ   وموئرس   وك س ل    واليو   اآلف 

 

  نسض ل نئبً ع  أل نايمية، هلوو يف "وو ن صوس   1/426ق ل نسىنهي عاه يف ويزنن نالعً نل   (1)
 هو.-نسً بىلا وو  علمًه  وى شيئ ف، س اه " ع شرنف ع يم ف ن

نسقلظ ووىلرفًه ودن ف   كر  نف عون وسه كالم يف نإلمي ن  ريظ عايظ، وة  و أن نإلمي ن هة و  يإل 
نساعإل ونسىلم ، وهىنن سزوه أن حي ر نس ةر يف نسً ىنيظ نسقلي نئض   سلً  يإل نسقلي، و  و  بعوالن 
َلف سلقو ةلا بوه، فإاوه يةفو  كهوري خيون يً و  ون كو سس نسو عةا ونالفًو   يف  هىنن نئىنهظ وو ةري نسءو 

مُّةن أاةءووي  فيميووا، فوو سىل ا لسًحلووأ وسوويس "و ااوو  نئىل صوور نسووىنين يقةسووةن  ووىنن نسقووةل،  ودن مل ُيءووَ
 لسًءمأ.

ُ  ص حبه نااة  ىنو ناملة فيه ا ر ودش  ل وهبسو ون وفيا  (2)  ح ر نإلمي ن نسا ف  نسىني يُ خن
، وون حيوث  السوة نسووا ، فوإن  نسوا  نسوةن   مل ي وف نئوو واا لإلميو ن جملور  و و يقي   ووىنو أوهلمـا

ن يضمةن دسيي  نسع عة ونالاقي   ت وسرسةسه، وسُاىلون  قورن ا نسوا  كو والف، قو ل وىلو ف  ناملة ون  ون أ
 ام  الرسول  مبا أ  زل إلي  م  كب  وامل منون لل  ام  غللـ  وموئرس  ولسب  وكسـل  غ  فـرق بـني
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، فقو ل   ويف نحل يثن نئً ةإلن عل  صنحًهن، ح يُث ف ي  وس نسهن سلاوي ن  اَأْن عون نإلميو نن
ر نونا. فيووىنو نألصووةُل  رْينون وشووَ َ  ن خووَ رن، وووو ونَن لسقووَ لنهن ونسيووةمن نآلخوون ووُو ونن لسلوووهن ووالة ًوونهن وُكًُبوونهن وُ سووُ
نس  نوو َةَقا عليي  نألابي ُ  ونسرُُّسُ  صلةنُ  نسلوهن عليي  وسالُوه، ومل يُ ونْن    حقيَقة نإلمي ن دال  

.  أوب ُع نسرُُّس ن
 

دميو ف  بًلوو  . دهبنف فيو  دضو فة دنفأحٍد م  كس ل  وقالوا مسعنا وأطعنا ؤفرا   كبنا وإلي  املصـري
 ناملة نسىل يمة فق  أوةن لسءم  ونسع عة ونالاقي   وسةال هبسو ئ  مسةن و واا.

وكوووىنسو قةسوووه وىلووو ف يف نآليوووة نسه ايوووة، سوووة أو   هووو  ك ولوووة سةفووو  ه  وووو ل علووو  هوووىنن نئىلووو ، قووو ل 
َّ أن تولُـّوا وجـوهرم ق باـلل املكـرق واملــر  ولرـ  الـر مـ  امـ  غللـوىلو ف   ـ  واليـو  لـيس الـر 

اآلفر واملوئرة والرسا  والنبيني واتى املال علـى حبـ  ءوي القـرىب واليسـامى وامل ـالني وابـ  
ــدهم إءا عاهـــدوا  ــاة واملوفـــون بعمـ ــى الزلـ ــا  الصـــوة واتـ ــائلني و  الرقـــا  وأقـ ــبيل وال ـ ال ـ

لوو  . فًوالصابري    البأسا  والضرا  وحني البأ  أولئ  الذي صدقوا وأولئ  هم املسقـون
فيووو  دضووو فة دنف و ووو يقي  بًلوووو ناملوووة نسىل يموووة فقووو  أووووةن لسىلمووو ، وسوووةال هبسوووو ئووو  نسوووًحقةن أن 

 ي ةاةن ون أه  نس  ونإلمي ن نس   قا.
، أن نإلمي ن نسا ف  ب السة نسا ةص وأقةنل نسء َلف  هة نعًق   وقةل وعم ، ونسىلم  واوه وو  ب يا

و موالف، وناًةو   نئً بىلوة نس و هرا أو نسىلمو  وعلقو ف  سيو  ي ةن شرط ف س حة نإلمي ن، وواه و  ي ةن 
دن -علوو  ناًةوو   نإلميوو ن وعلقوو ف، فموون ال أي  جبوواس نسىلموو  ال يءووم  و واوو ف، وبءوول هبسووو سوويل  

 يف وةضىله عا  نحل يث عن نإلمي ن. -ش   نسلوه
  البو  وون أخوىن مجيو  مث  أور آخر الب  ون سةا نسا ر دسيه، وهة أاا  عا و  اوً ل  عون نإلميو ن نساو ف

نسا ةص نسشرعية هبن  نسىلالقوة لئءولسة، وورنعو ا نسًةفيوإل فيمو  بيايو ، ودال سواق  يف ن عول ال حم سوةك 
 دو  دفرنط ودو  وةريل.

قةسه اكم  فىل  نس  فرين ون كةر  وىنو ناملوةا، ُوشو  أن يُةيو  واوه ح ور نس ةور فويمن ي ةور (  1)
يووة خعوول ظوو هر، وقووةل لطوو  ال ُيءوول   بووهك ألن نس ةوور كموو   ووىنو ناملووة فقوول، ودن فيوو  واووه هبسووو ف

أي  ون فية فحة  هىنو ناملة أو بىلضي ، كىنسو أي  ون في   عق ية، وعملية، وقةسية أخورى 
 دنف هبكره  يف وةضىلي . -دن ش   نسلوه-سال   
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 -دي   اإلميان  مب الا جـا ال ب   الرَّس ول  أالْصل  ال-
ئوو  -أصووُ  نسوو ينن نإلميوو ُن زوونَ  فوو   بووهن نسر سووةُل، وهلووىنن ك اوَوان نآليًوو نن ووون آخوورن سووة ان نسبقووران 

 هَلُم  شْلٌن ع يٌ  سيَس سنَسرْين ن ، كمو  يف )نس حيحوا( قو ل  سوةُل  -َوضم اً  هىنن نأَلْص ن 
رن ُسة ان نسبقَران يف سَيوَْلة  َكَةً وُ   اَوْن َقرأَ نآلنسلوهن   ا.(1)يًان ونْن آخن
 

 -أصنار  املوئ رالة  وما و لا ل وا ب   م   أعماٍل ومالمالا -
ُه  ، وأاووو  ٌة  صوووا  ن نئولةقووو  ن ا ُة علووو  أصوووا  ن نئالة وووةن، وأفووو  ُوةَك لوووَ ْ  َ ل  نس ًووو ُب ونسءوووُّ قوووَ

لسءح ب ونئعر والة ةف، ووك  لسورح  والة وةف وُوَ ب نُر أووَر ُسبح اه وَك َ  لاب لن والة ةف ووك  
  َ ةلن ووو  يَوىْلَملووُُه ودح وو ةهن وكً بًووهن، ووَكووو  َ  لسىلبوو ن والة وووةف سوووحن ةن حوو  يوَوًن   َخْلُقيوو ، مث  وَكوو  نساعةووَ

َ  لألَفوووالابن والة وووةف حيُ  َ  لسءوووُّ نلن يف نسقووو ن والة وووةف، ووَكووو  َ  لئوووة ن والةن وووةف، ووَكووو  ر نكةفووو ، ووَكووو 
 لسشمسن ونسقمرن والة ةف، ووَك َ  لااةن وعنم َ ،ن  و نرنسي  والة ةف.

 
با ران  أالْمرالاً ق ل ووىلو سووو    فالـم دال

رالاً . 5نسا "عو     (2) مان  أالمــْ فالـــم قال ا 
. 4نسىنن يوو     (3)

وْايوووووُ   وهووووو  نسوموالة ووووووُة عواووووووَ  أهووووو ن نإلميووووو ن وأووبووووو عن نسرُّسوووووُ ن  وُ  فاووووة ن نسلوووووه، وون . فو ئالة وووووُة أَع ووووَ
ورنُ  َاْشوَرنف (4)نسوُمْرسوالُ  عوُْرف ف   .(1)، ونسوُمْلقي ُ  هبنْكرنف (6)، ونسةو  نقو ُ  فوَْرقو ف (5)، ونساو  شن

 

 أي حة ً و ون ك  ن شيع ن  وَشر   وأهبى. (1)

 نسىلم    . ة  وة   َعر في  نسلوه ق ل نبن عب ل  ه  نئالة ة وُك نلُ  (2)

 ق ل نسبسةي  هأ نئالة ة يقءمةن نألوة  با ن لإلن عل  و  أُونرون به. (3)

قوو ل نسبسووةي  يىلووم نسوور ا أُ سوولا وًً بىلووة كىلوور  نسةوورل. وقيوو  عرفوو ف أي كهوورينف، هووىنن وىلوو  قووةل  (4)
 ك ه  وقً  ا.

حلءن  هأ نسر ا نس  يرسولي  نسلووه بشورنف بوا يو ي  محًوه. ق ل نسبسةي  يىلم نسر ا نسلياة. وق ل ن  (5)
 وق ل وق و   هأ نئالة ة ياشرون نس ًظ.

 ق ل نبن عب ل وك ه  ونسضح اب  يىلم نئالة ة أت  ز  يةرُق با نحلإل ونسب ط . (6)
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ع ف (2)َووووووواُيْ   نسا  "نعووووو   َ ْرقووووو ف  ع   َاشوووووْ ْبَح ف (3)، ونسا  شووووون َ   سوووووَ    ، ف سءووووو  بق(4)، ونسءووووو  حبن
 .(5)َسْبق ف 

رن  "ْفرنف (6)وواي   نس   ف   صة  ف   .(8)، ف سً سي   هبنْكرنف (7)، ف سز نفن
، ووالة ووٌة قوو   موو ن نسىلووْرشن ، ووالة ووٌة قوَوْ  وُك نلووُةن حبن وووواي  والة ووُة نسر محووةن، ووالة ووُة نسىلووىننبن

ةرنؤُو وُك نُلةن بنىلم  َان نسءم ون  لس الان ونسًءبيح ونسًق يس، فُي  ُ ُسُ  نسل رنو، وسوُ هن وأَووْ وهن يف َخْلقون
 بيَاُه وبَا عب  نون، يازنُسةَن لألورن ونْن عا نون يف أقع  ن نسىل مَل، وي ىل وَن دسيه لألور.

 
 -املوئ رالـة  ع بالاي  اللـ   والج ند   يالفعل ونال ما ي  مالرونال -

لنه، فليَس هل  ون نألور شأٌ ،  ب  نألووُر ُكلُّوُه تن نسةنحو ن  نئَلو  سةٌل ُواَوة نىٌن أَلورن ُورسن

 

 ق ل نسبسةي  يىلم نئالة ة وُلقأ نسىنكر دنف نألابي  . (1)

 ة ة وازع أ ونا نس ة   ون أفء  ه . ونئرن  لإل رنق نئب سسة يف نئ .ق ل نسبسةي  يىلم نئال (2)

ق ل نسبسةي  هأ نئالة ة واشُل اةوس نئو ون، أي وو  حوالف  فيقو ف فًقبضوي ، كمو  ياشول نسىلقو ل   (3)
 ون ي  نسبىلري. ق ل نبن عب ل  هأ اةس نئ ون واشل سلورو  عا  نئة ، ئ  يرى ون نس رنوة.

ةي  هوو  نئالة ووة يقبضووةن أ ونا نئوو واا يءوولةف  سووالف  فيقوو ف، مث  يوو عةف  حوو  وءوورتيح  قوو ل نسبسوو (4)
ك سء بح لسشأ  يف نئ   يرفإل به. وق ل ك ه  وأبةصو ح  هو  نئالة وة يازسوةن وون نسءوم   وءورعا  

 ك سةرل ناةن  يُق ل سه س بح دهبن أسرع يف فريه.

 م ل وووري ونسىلموو  نس ووو ح. وقووو ل وق ووو   هوووأ نئالة وووة قوو ل ك هووو   هووأ نئالة وووة سوووبقا نبوون آ (5)
 وءبإل   ونا نئ واا دنف نااة.

قووو ل نبووون عبووو ل  ونحلءووون وقًووو  ا  هووو  نئالة وووة يف نسءوووم   ي وووةةن ك وووةة  ن لوووإل يف نسووو اي   (6)
 سل الا .

 قوو ل نسبسووةي  يىلووم وزفوور نسءووح ب ووءووةقه، وقووو ل قًوو  ا  هووأ "ونفوور نسقوورآن وايوو  ووزفوور عووون (7)
 نسقب ةح.

 . نا ر وةءري نسبسةي يف ك  و  وق  م.ق ل نسبسةي  ه  نئالة ة يًلةن هبكر نسلوه  (8)
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ْول  وهــم  مــر    يعماللــ ون. ياـلْعلــالم  مــا بــنيال أاليـْـدي مم  نسَقي   ، وه  يُاةو نىنوَن أَووَرو   غ ي ــب ق و ال   غلقــال
. 28-27نألابيو     وما فالْلفالم م وغ يكفع ونال إغَّ ل مال   اكتضى واله ْم مــ  فالكــيالس    م كــف ق ونال 

  َّافونال كالع غ ي ــسررونال عــ  ع بايالتــ    . 50نساحو    ْم م ْ  فاـلْوق مم ويالفعلونال ما يــ  مالر ونال يفال
ر ونال   .20-19نألابي     . ي  البا حونال اللـيلال والنَّماكال غ ياـلْف   ونال (1)وغ يال سالح  

 -ك  سا   اأالْموو  -
ٌ  ، ن(2)و ؤس ُؤُه  نأَلوالاُب نسهُّالثَة  فن يُ  ووي  ةيوُ  ودسورنفي ُ  ئةك لوةَن لحليو ا، فا يوُ  ُوةكو 

رن نسووووىني بوووهن حيوووو ُا نأَلْ ضن  ٌ  لسَقعوووْ ، ووي  ةيوووو  ُوةكووو  لسوووةحأ نسوووىني بووووهن حيووو ُا نسقلوووةبن ونأل ونان
، ودسرنفيُ  ُوةَك ٌ  لسا ةخن يف نس ُّة ن نسىني بهن حي ُا ن َْلإلن بىلَ  خي ،ن   .(3)ونسا ب  ن ونحليةننن

ي البالكالر    الـم فا اللالة  بنيال -  - املوئ رالة  وصالاحل 
ا ةن وةضويُ   أ نسَبَشرن، ويُاَءُظ دنف أهو ن نسءوُّ وق  وَ ل َ  نسا  ُل يف نئة َضَلةن بَا نئالةنَ ةن وص حلن
ة. ونسشووويُخ  محووه نسلوووه ملَْ يًىلوووَر ْض دنف هووىنو نئءوولسةن  ص حلوووأ نسَبشوووَرن أو نألابيووو   فقوول علوو  نئالةن ووَ

َراَب نس ووالَم فييوو  َق ووْ نف، فووإن  نإلووو َم أل حايةووة  محووه نسلوووه باةووأ  وال  ُه ي ووةُن قوو  ووووَ ، وَسىَللوو  دثبوو   
، فإاوو ُه هبكووَر وءوو ةنَ  مل يَقعوَوْ  أبووة (4) وقوَوَف يف ناووةنبن عايوو ، علوو  ووو  هبكوورو يف )ووو ل نسةًوو وى(

ة ونألابيو  . وهوىن ، وعوَ   وايو   نسًةضوي  بوَا نئالةن وَ َظ حايةَة فيي  جبةنب  ن هوة نحلَوإل فوإن  نسةنفون
ُ ، فوإن  هووىنن سوة كوو ن  َ  أيُّ نسةووريقان أْفضوَ علياو  نإلميو ُن لئالة ووةن ونسابيوا، وسويَس علياوو  أْن اىلًقون

 

قوووو ل نسبسووووةي يف نسًةءووووري  اليىليووووةن، يقوووو ل  حءوووور ونسًحءوووور دهبن وىلووووظ وأعيوووو . وقوووو ل نسءوووو ي   (1)
 الياقعىلةن عن نسىلب  ا.

ي  نسلووووه لسوووىنكر وووون بوووا نئالة وووة بقةسوووه   (2) ْ  لـــان عـــدواً خ ووو   هلل وموئرســـ  وكســـل  وجريـــل مـــال
ْ  لــانال عــدواً جلريــل فإ ــ   اـلزَّلــ  علــى قلبــ   ءن  .وميرــال فــإنَّ اللـــ  عــدو للرــافري  قــل مــال

 .اللـ 

ق ل  ادن دسرنفي  ق  نسوًق  نس وُة   كم  يف نحل يث نسىني يرويه وءل  يف صحيحه، أن نساي   (3)
 ٌن يُاَةُخ به.وح  فبيًه ياً ر و  ي ور فياةخا. ونسُ ة  قر 

 و ل نسةً وى يف كشف نس اةن، سإلو م  صر نس ين نسءمرقا ي. (4)
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َ سا  َا   ف، وق  ق ل وىل ف   ظن سَُبا ن ومــا  . 3نئ ةو ا   اليو ال ألملت  لالر م ييــنالر مون نسةنفن
ونحل سووَُة -ف سءوو ةُ  عوونن نس ووالمن يف هووىنو نئءوولسةن اةيوو ف ودثبوو اتف  .64ووورمي   لــانال كالبــُّ ال  ال ــيااً 

 .(1)أوف -هىنو
ن أهوو ن  ر ْض هلوو  كهوورٌي وووَ ، وهلووىنن مل يًىلووَ ن فضووةلن نئءوو ةن ن ُ  نس ووالمن  أن  هووىنو نئءوولََسَة ووون وح صوون

، ونسلوه أعل  لس ةنب.  نألصةلن
 -و جو   اإلميان  جبميع  اأال بيا   والرُّس ل  -

و  نسلووُه وىل سوو  فووأ كً بونوهن ووون  سووله، ونإلميو ُن وأَو   وَْن سوَمو    نألابي ُ  ونئرَسلةَن، فىلليا  نإلمي ُن زون
ُ  َأمسووو َ ُه  وعوووَ َ ه  دال  نسلووووُه وىلووو ف نسوووىني  الف سوووةنه  وأابيووو   ال يىللوووَ  ن  نسلووووَه وىلووو ف أ سوووَ  ُ سوووُ

 أي ن يف ع  ه  َا ٌّ.أ سلي . فىلليا  نإلمي ُن    مُجَلةف، ألا ه مل 

 

خين و ل  يف نئءلسة شيخ نإلسالم نبن ويمية، وق   ف حمل فض  ص حلأ نسبشر عل  نئالةنَ ة، ووون   (1)
أقةى و  نسً ل  به، و   ونو نحل ك  يف )نئءً  اب( بءا  صحيح، عون بشور بون شوس  ، عون عبو  

بوون سووالم، قوو ل وكاوو  فلةسوو ف يف نئءووان ن يووةم نامىلووة، فقوو ل  دن  أع وو  أ م نسوو اي  يووةم نامىلووة  نسلووه
. قوو ل  قلووا فيووه خلووإل آ م، وفيووه وقووةم نسءوو عة، ودن  أكووَرَم خليقووة نسلوووه علوو  نسلوووه أبووة نسق سوو  

ةس دمنو  يرمحو نسلوه فليَن نئالةنَ ةس ق ل  فا َر دنق  وضحو وقو ل   نبون أخوأ هو  وو  ي وو   نئالةن وَ
نئالةنَ ة خلإل كولإل نسءم   ونأل ض ونسر ا ونسءوح ب وسو ةر ن لوإل نسوىني ال يىل وأ نسلووه شويئ ف. 

ا بءووا  صووحيح، وصووححه هووة 569-4/568قوو ل نسشوويخ  صوور   ونو نحلوو ك  يف )نئءووً  اب( ا
وه بون سوالم كو ن هو. وقةسه  اوكا  فلةس ف يف نئءا  يوةم نامىلوةا فيوه أن قوةل عبو  نسلو-ونسىنهي. ن

َلف قو   علو  وو  وون نس وح بة ونسًو بىلا، ووون  ون أن يا ور عليوه أحو  وواي . وفيوه أيضو ف أن  نسءو 
 و لمةن يف نئءلسة وخ ضةن فيي . وسيءا هأ ون حم ا  نألوة .

  اسزونل نس اي  عل  نسلوه أهةن ون قًو   فو  وو ون، ونئو ون وخي  نسًشي  به أيض ف قةل نساي  
 عل  نسلوه ون نئالةنَ ة نسىنين عا وا.أكرم 

ة نئقووربا. وسلشوويخ كووالٌم  قوو ل شوويخ نإلسووالم  وهووىنن اوو  يف أن  نئوو واا أكوورم علوو  نسلوووه ووون نئالةن ووَ
 .392-4/350آخر قةي،  نفىله يف )نسةً وى(  
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ْ  مل قوو ل وىلوو ف   م ْم مــَّ نـْ نا عليــ ال ومــ  ْ  قالصالصــْ نمم مــَّ ًو مــ   قبلــ  ال مــ  ْلنالا ك ســ  ولقــد أكســال
 .78  فر    اـلْقص ْص علالْي ال 

، وأفو  بَوي اوةُو بيو  ف ال (1)وعليا  نإلمي ُن َ ف   بَول سةن مجيَ  و  أُ سولةن بوهن علو  وو  أوورُه  نسلووُه بوه
  ُ لةن دسيووه َفْيلوُوه، وال حيووَن ُّ سووه خالفووه، قوو ل وىلوو ف  يءووَ ل  إغَّ أحوو نف خيوون ن أُ سوون ْل علــى الرُّســ  فاـلمــال

 

ونسبي ن، فإاه قلا  كم  أن نألابي   بل سةن مجي  و  أ سلةن به ون    ، ووملةن وبىل   هبسو نسبال    (1)
ووون  وري داقوو ص وال -جيوظ علو  نسىللموو   و ثوة نألابيوو   أن يقةووةن بةنفووظ أو اوة وبليوذ نسوو ين كو والف 

كمو  ولقووةو كو والف عون نألابيوو   ونسرسو  صولةن  نسلوووه علويي . فمو  ووون   -وةن بوة أو كًمو ن سشووأ  واوه
الص وون  وري كًمو ن  سشوأ  شأ  دال  وسه ضريبة ووبىل  ، وضريبة نسىلل  و من يف بي اه كو والف إبخو

خين   ف   فيه ويم   ق  أو خةأ، ووم  وبىل   هبسو نسبي ن ب و  صو  وفوال ا ودميو ن. ووون يًلوو  
ونقوو  نألوووة جيوو  أن و وويبًي  نس وو ى و موون يف كًموو ن نسىللوو  ونحلووإل ويف وةنضوو  ه وووة يًىلووا فييوو  

نف وووون نسىللمووو   يووو نثرون نسءوووالوة فوووإن  كهوووري  - هبوووة أو   بوووة-علووو  نسىللمووو   نسبيووو ن ونسً وووريح، وس ووون 
وي ةن هبسو يف نسس سظ عل  حء ب بي ن نحلإل ونسىللو  نسوىني فيوه حيو ا سلاو ل، وهو ال  الشوو أن  

إن الــذي  يرسمــون مــا نسا ووةص نسشوورعية نسوو  وًةعوو  كوو   نسىللوو  واوو هل ، ونسوو  وايوو  قةسووه وىلوو ف  
ــا  ــيوً أولئـــ  مـ ــاً قلـ ــ  مثنـ ـــ  مـــ  الرســـا  ويكـــ ون بـ ــاك وغ أ ـــزل اللـ يللـــون   بطـــوام إغَّ النـ

يرلممم اللــ  يـو  القيامـة وغ يـ زليمم وهلـم عـذا  ألـيم. أولئـ  الـذي  اشـ وا الضـولة غهلـد  
. ويف نحلوو يث فقوو  صووح  عوون 175-174نسبقوورا   والعــذا  غملـفــرة فمــا أصــرهم علــى النــاك

  بووه يووةم نسقي وووة ولاموو ف بلاوو م  ووون   أاووه قوو ل  اووو  ووون  فوو   حيةوول علموو ف في ًمووه دال  أُ نساووي ن 
 نسا  ا.

وأسووةأ ووون هوو ال  ووون يءووًس  علمووه نسووىني آاتو نسلوووه د و سيووىنو  بووه عوون نسعةن يووا ونسب طوو ، سي ووبذ 
يف نحلو يث نس وحيح  ادن  أخوةَ  وو  أخوو    علويي  طو ب  نسشورعية ونحلوإل، وهو ال  يعو هل  قةسوه 

واتــل  علــيمم  بــأ الــذي اتينــا  ااتنــا فا  ــل  وىلوو ف   علوو  أووو  كووُ ُّ واوو فإل  علووي  نسلءوو نا. وقةسووه
منمــا فأتبعــ  الكــيطان فرــان مــ  الـــاوي . ولــو شــئنا لرفعنــا  عــا ولرنــ  أفلــد إ ه اأكض واتَّبــع 

 .176-175نألعرن    هوا  فمنل   لمنل الرلب إن حمل علي  يلم  أو ت ل  يلم 
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ا عليـــ ال الـــبوا املبـــني. 35نساحووو    الـــبوا  الــــم بني   وا فإ ـــَّ لـــَّ . 82نساحووو    فـــإْن تاـلوال
وأطيعوا الرَّس ول فإْن توليسم فإ َّا على كسولنا البوا املبني

 .12بن  نسًس  (1)
 .(2)، فً  يُقه ونو نب ُع و  ف َ  بهن ونَن نسش رنة ن دمج الف ووة يالف وأو   نإلمي ُن زحم   

 -أ ولو العالْز  م  ال الرُّس ل  -
ُاي   وو  اَقلَوُه نسبسَوةيُّ و وريُو عون نبونن  ، فق  قنيَ  فويي  أقوةنل، َأْحءوَ وَن نسرُُّس ن  ن

وأو   أُوسة نسىَلْزمن
َأفوو   اووةٌا، ودبوورنهيُ  ووةسوو ، وعيءوو ، وحمموو ، صوولةنُ  نسلوووهن وسووالُوه علوويي ،  عبوو ل  وقًُوو َ ا 

ُ  نئوووىنكة وَن يف قةسوووه وىلووو ف   وٍح قوو ل  وهوووُ ــ  ْ   ـ ــ  ــْ ال ومـ ْذي مـــ  ال النَّبيـــنيال مينـــاقاـلم م وم نـ ــال وإْء أالفـ
ْرميالال  ينالا بـــ   إبـــرا. ويف قةسوونه  7نألحووزنب   وإبــراهيمال وم وســـى وعي ــى ابـــ   مــال هيمال ومـــا وصــَّ

 .13نسشة ى   وموسى وعي ى أالْن أالقيموا الدا ي ال وغ تسـفالرَّقوا في 
زاللالة  على الـم رساللني-  -اإلميان  جبميع  الر س ب  الـم نـْ

 وأو   نإلمي ُن لس ًُظن نسوُمازََسةن عل  نئرسلا، فا ونُن ز  مَس   نسلوُه وىل ف واي  يف كً بوهن، 
ونسز بوووة ن، واوُو ونُن  ن  تن وىلووو ف سووةى هبسوووو ُكًبوو ف أاَزهلووو  علوو  أابي ةووونهن، ال  (3)ووون نسًوووة نان ونإلديوو ن 

يَوىْلرنُ  أمس َ ه  وَع  ه  دال  نسلوه وىل ف، وا ونُن  ف  ون عا ن نسلوهن، وأف   حإلٌّ وُه ى واةٌ  وبي ٌن 

 

ويىلووورض عووون نسع عوووة وعلقووو ف، ودن فووو   وقووورو ف  يف نآليوووة  سيووو  علووو  كةووور وووون يًوووةف عووون نسىلمووو  (1)
ويقولون امنا غللــ  وغلرسـول وأطعنـا  َّ يسـوه فريـق لإلقرن  ونسً  يإل لإلمي ن، كم  ق ل وىل ف  

(  فاةو  7/142، ق ل نبن ويميوة  محوه نسلووه يف نسةًو وى )منمم م  بعد ءل  وما أولئ  غمل منني
نسقرآن ونسءُّا ة ون اةأ نإلمي ن عمن مل أي ن لسىلمو  وةنضو  كهوريا  نإلمي ن عمن وةف عن نسىلم . فةأ 
 هو.-كم  اةأ فيي  نإلمي ن عن نئا فإل ن

نعلوو  أن و ووىنيظ  سووةل ونحوو  ووون  سوو  نسلوووه هووة و ووىنيظ اميوو  نسرسوو ، وو ووىنيظ نسرسووةل يف  (2)
 شريىلة أو أور ونح  خين   ف   به، هة و ىنيظ جبمي  و  ف   به عن  به.

إلاًب و أن  نأل في  نئةفة ا نآلن فوأ أيو ي نسا و  ى ونسييوة ، قو  نعرتنهو  نسًحريوف ونسًسيري و  ن  (3)
 ونسًب ي  ون قب  أحب  ه  و هب ف ، ولسً ق ال جية" اءبًي  دنف نسلوه وىل ف.
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، ف إلقرنُ  بهن، ونوب ُع و  فيهن، وهبسو أوٌر "نةٌ  عل  نإلمي ن بسريون وون  وشة ٌ . وأو   نإلمي ُن لسقرآنن
 .(1)نس ًظن 
 

لال قبلالسنـالا م  ــلمني مــ مننيال  مـا يامــوا مبــا جـا ال بــ   النــيبُّ  ما ي أالهــْ  قولـ  : "و   ــال
 م ع ال فنيال  ولال   ب ر لا  ما قالال   وأفرال م صالدا قنيال".

ةُل نسلوووووهن  ش: الوَا ، ونسووووًقبَ  قبَلًَاوووو ، وأكووووَ قوووو َل  سووووُ ل   صووووَ ن صووووَ َ  هَببيَحًَاوووو  فيووووة   اوووووَ
 .(2)نسوُمْءلنُ ، سه و  سَا  وعليه و  عليا ا

 

نس ًووو ب ألن نسقوورآن فووو   خ كووو ف سل ًوووظ نسءوووم وية، ووييماووو ف علييووو ، و سوووو ف هلووو ، ولسًووو ق فيوووة  (1)
نسىني جيظ عل  نسبشرية أن وو ين بوه ووىلمو  جبميو  وو  فو   فيوه، وويمو  نسًمءوا نهل نيوة وون  وري 

 طريإل نسقرآن، فق  ضل ا ووقىلا يف نهلالاب ون ءرنن.
   انسقرآن حاة سو أو عليوا.ق ل  ُسةل نسلوه 

، فإا   سون ،ل وةن، وسون وق ل  اأبشرون فإن  هىنن نسقرآن طرفه بي  نسلوه، وطرفه  ي ي  ، فًمء ةن به
 (.34وضلةن بىل و أب نفا.  ونو نسع ن ، صحيح نا و  نس سري  )

 ونو نسبو  ي و ريو. فيه أن ون ك اا هوىنو صوةًه ال جيوة" نإلقو نم علو  و ةوريو، وو  مل ي يور واوه   (2)
ووو  يوواقو نإلميوو ن، وكووىنسو ووون ك اووا هووىنو صووةًه حُي وو  عليووه لإلسووالم وووون  ون أن ُيءوولل عوون 

َلف نس وو ح، بوو  هووة عق رى سووه نخًبوو   يف نسًةحيوو ، فمهوو  هووىنن نس وواي  مل يوو ثر عوون نسءوو  يَ وووه، أو جيووُ
 ون خلإل ن ةن   نسسالا.

وكىنسو فيه  أن  ات اب نس الا، أو وون ناًةوا عاوه هوىنو نس وة   فيوة  وري وءول ، هوىنن وو  يقًضويه 
يوو ي قوو ل  وأخوو   أن  سوو ف وةيووةم نئو سةووة سلحوو يث ونسلوووه وىلوو ف أعلوو . قوو ل حابوو   حوو ثا  نحلم

يقةسوووةن  وووون أقووور لس وووالا ونسزكووو ا ونس وووةم ونحلوووحمل ومل يةىلووو  وووون هبسوووو شووويئ ف حووو  ميوووة ، وي ووولأ 
وءً بر نسقبلة ح  مية ، فية و ون و  مل ي ن ف ح نف. دهبن عل  أن وركه هبسو فيوه دمي اوه دهبن كو ن 

ةسه ، وخووالهــذا الرفــر الصــراحوقوورنف لسةوورنةو ونسووًقب ل نسقبلووة، فقلووا     كًوو ب نسلوووه وسوواة  سووُ
 .وما أ مروا إغَّ ليعبدوا اللـ  ُملصني ل  الدي وعلم   نئءلما، ق ل وىل ف   
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لُّه، أو يُ وىن نْب  (1)يشري نسشيُخ أن  نئءلَ  ال َوْرُُ  ونَن نإلسالمن ل و  بن نسىناظن  و  مل َيءًحن
بشأ   خين   ف َ  به نسر ُسةل 

(2). 
 

 ".قول  : "وغ َنال وض    اللـ    وغ   اكي   يي   اللـ   
، وهَبم ن علميو ، فوإف  يً ل موةَن يف ش:   يُشرُي نسشيُخ دنف نس ف ن عوَن كوالمن نئً لموا نسب طو ن

و  اأال ـْفــ س  ولالقــْد جــا اله ْم نإلسه بسرين عنْل   و رين ُسلع ن  أاته    إْن ياـلسَّب عونال إغَّ الظ َّ ومــا هتــال
م  اهل د   .23نساا    م   كَّعا 

 
، بوووَْ  (4)ألحوووو   أن يوَواوعنوووووإَل فووووووأ هبن ن نسوولووووووهن بشووووأ    (3)وووووة، قوووو ل  ال يواوبوسوووووأوعووووون أبوووووأ حواويوة

ُةه ز  وَصَف بهن اَوْةَءهُ   .(1)َي ن

 

و   علوو   فقــد لفـر غللــ وقو ل حابو   مسىلوا أل عبو  نسلوووه أمحو  بون حابو  يقووةل  وون قو ل هوىنن 
 (.7/902هو عن نسةً وى البن ويمية  )-أورو وعل  نسر ُسةل و  ف   به عن نسلوه ن

َلف فوويمن يقووةل هووىنن نسقووةل وحي وو   ووىنن نحل وو ، ف يووف زوون يً ووف  قلووا  دهبن كوو ن هووىنن ح وو  نسءوو 
بًلووو نس ووة  ، ال شووو أاووه أوف حب وو  نس ةوور. ودهبن عرفووا هبسووو فحووإل سووو أن وىلاووظ ووون أفوورنا 

 نإل ف   نئىل صرين نسىنين يهبًةن نإلمي ن ئن ياًةأ عاه وعلإل نسىلم !!.

نسووىناظ نسووىني هووة  ون نس ةوور أو نسشووراب نألكوو ، وهووىنن نئىلوو  سووال  دنف بي اووه نئوورن  لسووىناظ هاوو   (1)
بشوووأ  وووون نسًة وووي  عاووو  قوووةل نإلوووو م نسعحووو وي  اوال ا ةووور أحووو نف وووون أَهوووْ  نسقبلوووة بوووىناظ وووو  مل 

 يءًحلها.

ظ هر نس الم يةحأ حب ر نس ةر يف نسً ىنيظ، وهىنن ح ر فيه ا ر سويل  نسور  عليوه عاو  قةسوه    (2)
 ر  نسىلب  ون نإلمي ن دال  جبحة  و  أ خله فيها.اوال و

قةسووه يف هووىنو نئءوولسة  اال يابسووأا وىلبووري يةيوو  نسًءوو ه  ونسرتنخووأ، ونس ووةنب أن يُقوو ل اال جيووة"ا  (3)
 ألن ن ةض يف هبن  نسلوه وىل ف وأمس ةه وصة وه ون  ري  سي  ون نس ً ب ونسءُّا ة حرنم.

  ب ونسءُّا ة.أي ياعإل بشأ  بسري  سي  ون نس ً (4)
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اك ي   ييــ   اللـــ  " وقةسُوه  بي  ن أهو ن نألهووةن   "غ  ــ  ُ  أهوَ  نحلَوإل ن إبسقوو  ن شوُ وىلاو و  ال خُن صوون
ْيلني ، ودنفءوو  ن علوويي ، نسًم سوو ف الووورتنةني  ووووَ ، ووْلبوويسن نحلوَوإل ن  ، ألاوو ُه يف وىلوو  نسوو ع   دنف نسب طوو ن

  ينن نإلسالم.
زاللال بـ   الـرُّوح   و   كال ا  العـالالمنيال   ــال مالد  أال َـّ   لـال قول  : "والغ ُن الاي ل    القـران   و الكـْ

اً صــلى اللـــ  عليــ  وعلــى الــ    أن دال يا دال املرســلني حم المــَّ عــنيال. وهــو اأمــني   فعاللَّمــال   ســال
ـــمالْخل وقنيال  وغ  قــول  ريالْلقــ     وغ  ْ  لــو   ال و   اللـــ  تعــاه غ ي  ــاوي  شــيٌ  مــ  لــال

ال ف  ناعالةال الـم  ل منيال".  َن 
أي  ال اقةُل فيه كم  ق ل أهُ  نسزيذن ونخًَلةةن، وق سةن    "وغ ُناي ل    القران"فقةسه     ش:

 .العالالمني  زالل ب  الرُّوح  اأمني" "إ   لو   ك ا  )هة ولةق(، ب  اقةل  
ح ، عوون عبوو  نسلوووهن بوون  وكووىنسو ال دووُ  نُل يف نسقوورن ن ن نسه  بًووَةن، بوو  اقووَرُؤو ب ووُ  ن ووو  ثبووََا وصووَ

رأَ آيوووةف مسىلوووُا  سوووةَل نسلووووهن  الف قوووَ الَفيووو ، فلخوووىنُ  بيووو و،  وءوووىلة ، قووو ل  مسىلوووُا َ فوووُ يقووورأ خن
ةلن نسلوووووهن  َة، وقوووو ل  ، فووووىنكف اعلقووووُا بووووه دنف  سووووُ رُ  هبسووووو سووووه، فىَلَرفووووُا يف وفيووووهن نس رنهووووَ

ٌن، وال شًَلنُةةن، فإن  َوْن ك َن قبَلُ   نخًَلُةةن َفيلُ ةنا  .(2)اكنالُكَم  حُمْءن
وُ  نسوةحأ " اـلزاللال ب  الرُّوح  اأمني "وقةسُه    وم نَأ ُ وحوو ف ألاو وُه ح وون ، هة ف يُ  عليوه نسءووالم، سوُ

 دنف نسرُّس ن ون نسبشر صلةنُ  نسلوهن عليي  أمجىلا.نسىني به حي ُا نسقلةبن 
-193نسشىلرن       زاللال ب   الرُّوح  اأمني . على قاـلْلب  ال لسرونال م  الـم نذ ك ي ال ق ل وىل ف  

194. 
 ، و ريٌح بًىللي ن ف يَ  د و."فعاللَّمال   ساليا دال املرسلني"وقةسُه   

 

 .ز  وصف به اةءه ووصةه به  ُسةسه  (1)

أخرفووووه نسبووووو  ي. ويف نحلوووو يث  بيوووو ن بعووووالن نئقةسووووة نسءوووو ة ا بووووا نئءوووولما )نخووووًال  أووووو   (2)
  محة!!(. ويف نحل يث  انام عة  محة ونسةرقة عىننبا.
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ال ف  ناعــةال امل ــلمني"وقةسوُوه   َة نئءوولما كووُ  "وغ َنــ  رى علوو  دطالقووه  د   ال خنووُ سنُف مَج عووَ
 .(1)يف مجي  و  نوو َةُقةن عليه، فإن  خالفَوُي  "َْيٌذ وَضالَسٌة وبنْ َعةٌ 

 

صوح به، كمو  فو   هبسوو وأ مج عة نئءلما، هأ نام عة نس  و ةن عل  وو  كو ن عليوه نساوي    (1)
سلءوو ة  عوون نسةرقووة نسا فيووة ووون بووا نسةوورق، قوو ل  اهووأ نام عووةا، ويف  ونيووة   يف فووةنب نساووي  

اووو  أ  عليووه وأصووح عا. فوَو ل  أن نسةرقووة نسا فيووة نسوو  جيووظ أن وًُبوو  وُي هوور سووةن ه ، هووأ نام عووة 
 ونسءلف نس  ح. نس  و ةن عل  فحمل نساي  

ال"وًيووو  نحلوووإل ودن قووو   عووو  ه ، فقووو  فووو   يف صوووحيح وءووول  و وووريو ادن وووون ونام عوووة وىلووور  ز
 نألابي   ون مل ي  قه ون أوًه دال   فٌ  ونح ا.

قوو ل عبوو  نسلوووه بوون وءووىلة   ضووأ نسلوووه عاووه سىلموورو بوون ويمووةن  مجيووة  نام عووة هوو  نسووىنين فوو  قةن 
 نام عة، ونام عة و  ونفإل نحلإل ودن كاا وح اب.

دهبن فء   نام عة فىلليو زو  ك اوا عليوه نام عوة قبو  أن وةءو  نام عوة   وق ل اىلي  بن مح   
 ودن كاا وح اب فإاو أاا نام عة حيائىن .

قوو ل نبوون نسقووي  يف أعووالم نئووةقىلا  نعلوو  أن نإلمجوو ع ونحلاووة ونسءووةن  نألع وو  هووة نسىلوو مل صوو حظ 
 هو.-نحلإل ودن ك ن وح و، ودن خ سةه أه  نأل ض ن

فىلليو حبب  نسلوه نئًا ف سًىل   به، وال يسراو كهرا سةن  نسب ط   -   وءل-فإهبن عرفا هبسو 
و"ياوة نسو اي  نسو  نفًمىلوا سوه، فإمنو  هو  حعووظ ايوا  يوةم نسقي ووة، وال ي و او عون نحلوإل وو هووري 

 سةن و قلة أهله وأعةناه، فإن  نس ين ب أ  ريب ف وسيىلة   ريب ف كم  ب أ، فعةىب سلسرل .
ول مـ  ئءلما "يس ف وضالالف وب عة، فية سقةسه وىل ف  وكةن و سةة مج عة ن وم  يكـاقق الرَّسـ 

 بعد ما تبني ل  اهلد  ويسبع ؤري سبيل املـ منني  ولـا   مـا تولـاـى و صـلــ  جمنــم وســا ن مصـرياً 
 .115نساء    

ةل وون بىلو  وو  وبو7/38ق ل نبن ويمية يف نسةًو وى ) ا سوه (  فإفمو  وًال"وو ن ف و  وون شو ق نسر سوُ
نهل ى فق  نوب   ري سبي  نئ واا، وك  ون نوب   ري سبي  نئ واا فق  ش ق نسر ُسةل ون بىلو  وو  
وبووا سووه نهلوو ى، فووإن  كوو ن ي وون أاووه وًبوو  سووبي  نئوو واا وهووة وعوو  فيووة زازسووة ووون ظوون أاوووه وًبووو  

 سلرسةل وهة وع .
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لَّ    : غ (1)قول  : "وغ   رالفا ر  أحداً م  أالْهل  القبلة  بذ ٍب مـا مل ي ـسح    وغ  قـول 
 يضرُّ مع اإلميان ء ٌب ل مال  عالم لال  ".

 

ةل، ودن  وهىنو نآلية و ل عل  أن دمجو ع نئو واا حاوة وون فيوة أن وو  سةًي  وءوًلزوة ئو سةوة نسر سوُ
ةل، ف ووو  وءووولسة يقعووو  فييووو  لإلمجووو ع  كووو ن وووو  أمجىلوووةن عليوووه فوووال بووو  أن ي وووةن فيوووه اووو  عووون نسر سوووُ

وُمالف منل هذا اإلناع يرفر لما يرفـر ولاًة   نئا "ع ون نئ واا فإف  خين   با نسلوه فيه نهل ى، 
ي وون نإلمجوو ع وال يقعوو  بووه، فياوو  قوو  ال يقعوو   فوو  خيوون   وبووا فيووه . وأووو   دهبن كوو ن ُمــالف الــنص البــني

ةل، وووو سف وهوو  هووىنن نإلمجوو ع قوو  ال ي ةوور. وهووىنن هووة ف وو  ن عوو ب فيموو   نهلوو ى ووون فيووة نسر سووُ
 هو.-ي ةر به ون و سةة نإلمج ع وو  ال ي ةر ن

، وشرب ن مر و ريه  ون يُرن  ون نسىناظ نسىناظ نسىني هة  ون نس ةر ونسشرابك ك سءرقة، ونسزىن  (1)
رون ب وو  ن هباووظ-نسووىناةب نسوو  هووأ  ون نس ةوور نألكوو   فمهوو  هووىنو  -و سةووة سلوووةن   نسووىنين ُي ةوو ن

نسووىناةب ال ي ووح و ةووري صوو حبي  دال  دهبن و  سووي  علوو  وفووه نالسووًحالل ونسًحءووا، سةفووة  أ سووة 
اظ كةوورنف أكوو  وقوورنةن شوورعية و وور  نس ةوور نألكوو  عوون صوو حظ هووىنو نسووىناةب، أووو  دهبن كوو ن نسووىن

ر سووةن  نسووًحله أو مل يءووًحله، ف السووًحالل اووةع ووون أاووةنع نس ةوور وسوويس كوو  أاووةنع  ف وو حبه ُي ةوو 
 نس ةر، ونسشراب كةر ور  ون نئلة سىننوه سةن  ُض  دسيه عا ر نالسًحالل أو مل ُيض .

ه فقو ل    وق   وى ن ال ل بءا و دنف نإلو م أمح  بن حابو ، قو ل فو    فوٌ  فءولل أل عبو  نسلوو
أل عبوو  نسلوووه دمجوو ع نئءوولما علوو  نإلميوو ن لسقوو   خووريو وشووروس قوو ل أبووة عبوو  نسلوووه  اىلوو ، قوو ل  وال 

مـ  تـرو الصـوة فقـد لفـر  ومـ  قـال القـران ا ةر أح نف بىناظس فقو ل أبوة عبو  نسلووه  نسو ا، 
 هو.-ن  ُملوق فمو لافر

ا ة وًةقووةن علوو  أاووه ال ي ةوور (  وهوون دهبن قلاوو   أ7/302وقوو ل نبوون ويميووة يف نسةًوو وى ) هوو  نسءووُّ
 هو.-ن فإ ا  ريد ب  املعاصي لالزي والكر لسىناظ، 

أف  يىلًبوورون نالسوًحالل -نسىنين يًًبىلةن نسىلهرن  ونسوزال  ونئًش  و   -وون  رنةظ ورفئة نسىل ر 
ءووً سا علوو  شوورط ف سلً ةووري يف وعلووإل نسووىناةب زوو  يف هبسووو نسووىناةب نسوو  وىلًوو  شوورك ف وكةوورنف أكوو ، و

شوىنوهبه  هىنن زقةسة أَْه  نسىللو  اال ا ة نور أح نف وون أَْه  نسقبلوة بىناظ ووو  سوو  يءوًحلها!، و   نف هلوىنن 
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. ونعلووو  أن بووو َب (1)رُي نسشوويُخ دنف نسوور  ن علوو  ن ووةن   نسق ةليووون لسً ةيووور ب وو  هباوووظيشوو ش:
َر فيووه نالفوورتنق. ووشوً ًوووا فيوووه (1)نسً ةووري وعووَ م نسً ةووري ا نسةًاووُة ون اووة فيووه، وكهوووُ ، لٌب َع ُمووَ

 .(2)ولنألهةنُ  ونآل نُ ، ووىل  َضوا فيوه  الةنُليو ، ف ساو ُل فيوه علو  طرفوا ووس

 

ل نإلسوًسالل نسءوأ  أ ى أن وقيوو  هوىنو نئقةسوة لسقيوو  نسًو ق، حيوث و ووبح   ر أحــداً مـ  أالهــْ "غ رفـا 
  .ونسلوه وىل ف أعل  القبلة بذ ب يون الرفر ما مل ي سحل "

رون  - محوه نسلووه-أتوو  كيوف فءور نسشو  ا  (1) نئقةسوة علو  أفو     علو  ن وةن   وأصوةهل  نسوىنين ي ةو ن
أبور" وو  مييزهوو  حم  بًيوو  أَلهوْ  نسقبلوة وون  -نخًُلوف يف و ةريهو -ب   هباوظ. ون ةن   فرقووة ض سووة 

فةحووة ولس بوو ةر ونسووىناةب نئءوولما، ووووركي  ألهوو  نسشووراب ونألوان، وو ةووريه  نساوو  ل لس اووةن نئر 
بع ةةوووة وووون نألح  يوووث، حموووىن نف نألووووة وووون فًاوووًي   نسووو  هوووأ  ون نس ةووور. وقووو  خ وووي  نساووويُّ 

وشر نه ، ح ض ف عل  قًلي  وقً هل  دنف أن يىلة ون عن  لة نه  دنف  ين نحلإل  نش ين اتةبا، واي  و  
 دق وة نحلاة عليي ا   هبكرو نسبو  ي يف صحيحه وا لب )قً  ن ةن   ونئلح ين بىل 

  اسويور  قوةٌم آخور نسزوو ن أحو نب نألسوا ن، سوةي   نألحوالم، يقةسوةن وون ق ل  ُسةل نسلووه 
قووةل خووري نس يووة، ال جيوو و" دميوو ف  حاوو فره  ميرقووةن ووون نسوو ين كموو  ميوورق نسءووي  ووون نسرويووة، فلياموو  

 سقيًمةه  ف قًلةه ، فإن  يف قًلي  أفرنف ئن قًلي  يةم نسقي وةا.
وكو ن نبوون عموور يوورنه  شورن  خلووإل نسلوووه، وقوو ل  دفو  ناعلقووةن دنف آ    ازسووا يف نس ةوو   فاىللةهوو  

 عل  نئ واا.
  ايقًلةن أه  نإلسالم ويرتكةن أه  نألوان، سئن أ  كًي  ألقًلوا ي  قًو  عو  ا. وكىنسو قةسه  
 )وًةإل عليه(.

دنف قورن ،  بشوأ ، وال صولةنو      اسيور  ون أو  قةم يقرؤون نسقرآن سويس قورن و  وق ل  
دنف صلةن،  بشأ ، وال صي و   دنف صي وي  بشأ ، يقرؤون نسقرآن يرون أاوه هلو  وهوة علويي ، ال 

 جي و" ورنقيي ، ميرقةن ون نإلسالم وروق نسءي  ون نسرويةا. )وءل (.
 ين كموو  ووور  وقوو ل  ادن بىلوو ي ووون أووو  قووةم يقوورؤون نسقوورآن ال جيووُ و" ووورنقيي  ورفووةن ووون نسوو

 نسءي  ون نسروية، مث  ال يىلة ون فيه، ه  شرُّ ن لإل ون ليقةا. )وءل (.
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فويي   ايًىلمقوةن يف نسو ين حو  ورفوةن واوه كمو  وور  نسءوي  وون  وون صوة ،  كوىنسو قةسوه 
 نسروية، يا ر يف نسا   فال جي  شيئ ف، مث  يا ر يف نسق ا فال يةف  شيئ فا )أمح  و ريو(. 

ايوو عةن دنف كًوو ب نسلوووه وسيءووةن ووون نسلوووه يف شووأ ، فموون قوو ولي  كوو ن أوف ووواي ا، ف وو ن وقوو ل  
 يف نسايرونن. أول ون ق ولي  علأ بن أع ط سظ 

  اطووةىب ئوون قووًلي  وقًلووةوا، وقوو ل  ان ووةن   كووالب أَهووْ  نساوو  ا. )نبوون أع ع صوو  يف وقوو ل 
ن وةن   وفًاوًي  وشوره ، أعو هب  نسلووه وواي  ووون  نسءُّا ة(. و ريه  كهري ون نألح  يث نس  وىن  وون

شوووره ، ووووون أن ا هووور سوووةن ه  بشوووأ ، أو اقوووف يف ظليووو ، أو اا ووور لطليووو  وسوووة بشوووعر كلموووة 
 ونح ا.

نا  ف ف سلحإل، وناً   نف إلخةنن  ي بًي  سرن يظ سواةن نسعةن يوا، ال هباوظ -وخي  حيءن هبكرو ها  
نسىل ر وون سف  سةي  ون علم   نسعةن يا ونسءة  حيملةن  أن ورفئة -هل  سةى أف   ع ا دنف نسلوه

ا ة  -نسوو  قيلووا يف ن وووةن  -هووىنو نألح  يووث نآلاةووة نسوووىنكر  علوو  نئةحوو ين نجمل هووو ين ووون أَهووْ  نسءوووُّ
ونام عوة نسووىنين آسووةن علوو  أاةءووي  وق  عووة نس ةوور ونس لوو  ونسعسيوو ن، ورهيبوو ف ووشوو ي  ف هلوو  وألوبوو عي  

نئبوا، وناً و  نف وهبو نف عون طةن يوا نس ةور ونسةاوة . ووون قي سو ،  نسب طلوة عم  هو  عليوه وون نحلوإل 
ناو ةرا أفوو  يقيءوةن خوورو  أهوو  نايو   ونسًةحيوو  علوو  طةن يوا نس ةوور نسووىنين نفًمىلوا فوويي  مجيوو  

!! بوئس نسقيو ل وو  يقيءوةن خ  ل نس ةر ونساة ق عل  خرو  ن ةن   عل  علأ بون أع ط سوظ 
 وو  يقةسةن.

و  يقًضيه نإلا   ، وهة نإلش  ا دنف نإلفرنط ونسًةريل نحل صو  يف نسً ةوري وعو م نسً ةوري،  هىنن  (1)
 - هبوة أو   بوة-ظ هورا نسسلووة ن ونإل فوو   سووةن ، أووو   نإلشوو  ا دنف نإلهوورن  يف ف اوظ و وو نسعور  

 باووو  سوووبح اه  عووون نا اوووظ نآلخووور، فيوووىنن خبوووال  وووو  وقًضووويه نألو اوووة نسىللميوووة ونسبيووو ن نسوووىني يروضووويه
 ووىل ف.

 نسعرف ن     طر  يًمه  يف ن ةن   وون ك ن عل  ش كلًي  ون نسسالا، وطر  يًمه  يف   (2)
نئرفئة نسىنين أ فلون وأخ رون نسىلم  عن نإلمي ن، وق سةن  نإلمي ن و  يإل وقةل، و ال،  وون نايميوة 

ه  نسة سووو  هوووىنن ح ووور نس ةووور يف قووو سةن  نإلميووو ن هوووة نسً ووو يإل لااووو ن فقووول، و وبوووةن علووو  دعًقووو  
 ناحة  أو نسً ىنيظ نسقلي نئض   سلً  يإل!!
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 -القول  يَّ غ  رالفا ر  م  أالْهل القبلة أحداً  غ يالص أُّ على إطوق -
ُر وون أهو  نسقبلوة أحو نف، فًاةوأ نسً ةوري اةيو ف ع وو  ف، وو  نسىللو   ن يف  فع ةنةٌة وقةل  ال اَُ ةو ن

ْن قوو  يُ  ُر ووون نسييووة  ونسا وو  ى، وفوويي  وووَ ْن هووة أكةووَ  يووُر أهوو  نسقبلووة نئاوو فقا، نسووىنين فوويي  وووَ
 .(1)بىلو هبسو حيث مُي نُاي ، وه  يً  هرون لسشي  وا

 

ووووون مسووو ا نئرفئوووة أفوووو  يقللوووةن وووون أ يووووة نسىلمووو ، وييًموووةن  ح  يووووث نسةعووو   ون  ريهووو  ووووون 
 ا ةص نسةعي !.

ا الطــرر الوســ : ا ة ونام عووة يف نإلميوو نك وهووة أن  أمــَّ فيووة طوورق نحلووإل نئًمهوو  يف عقيوو ا أَهووْ  نسءووُّ
نإلميوو ن نعًقوو   وقووةل وعموو ، وكووىنسو نس ةوور ي ووةن لالعًقوو   ولسقووةل ونسىلموو ، وهووىنو وءوولسة سووال  

 دنف حبهي  بشأ  ون نسًة ي  يف وةضىلي  دن ش   نسلوه.

فوال حور  عاو   -وعل  وءًةى نحل ك  ون  وةم-وهىنو ظ هرا ق  و ةن ولسةفة يف "و اا  نئىل صر   (1)
وكلموو  طلووظ ووواي  مث  لئق بوو  مي  سووةن نس ةوور ووون أوسوو  أبةنبووه  نسقووةم أن ياعقووةن بشووي  ا نسًةحيوو 

وك الوووه، وال شووو أن خيوون   أعوو ف  علوو  هووىنن نس ةوور ونساةوو ق وشوو يخ نإل فوو   نسووىنين يُةًووةف   فوو  
وءوولمةن وووون أَهووْ  نااووة، وشووة عة نسشوو فىلا وعوو هل ، وال حوور  علوويي  ووو   نوووةن ياعقووةن بشووي  ا 

 نسًةحي !
ون نفًم  فيه كةر أو شراب ودمي ن فوإن  دمي اوه ال ياةىلوه يف شوأ ،  سنبي  فإ نا  قول:ولوعذاك وال

لــــئ  أشـــرلت ليحــــبط  عملــــ   ألن نسشووووراب حيووووبل نإلميوووو ن ونألعموووو ل كليوووو ف، كموووو  قوووو ل وىلوووو ف  
. فمون أي  ولو أشرلوا حلـب  عـنمم مـا لـا وا يعملـون. وق ل وىل ف  ولسرو  َّ م  اخلاسري 

ر وىلوووو ف كموووون أي  لسشووووأ  وضوووو و أو زوووو  يا فيووووه يف آن  وىلوووو ف، ووهلووووه وهوووو  ووووون يقوووور لإلميوووو ن ونس ةوووو
لسًةحي  مث  ون فية يقر مهلة أخرى وو  نسلووه ويىلبو ه  وون  ون نسلووه، وهوىنن أىن  أن يهبوا سوه دمي اوه 
ووةحي و فإن  نإلمي ن ونس ةر ال مي ن نفًم عيم  يف قلظ ونحو ، كمو  فو   يف نحلو يث نس وحيح  

ا، فو سلوه وىل سو  أ او  نأل اي   عن نسشراب.اال   جيًم  دمي ن وكةر فوأ قلوظ نوورق 
نسًةحيو ، وهوة وىلرفوة ال دسوه دال نسلووه  ق ل نسشيخ حمم  بن عبو  نسةهو ب  محوه نسلووه   يون نساوي 

ءوظ حمم   ُسةل نسلوه ونسىلمو  زقًضو ه ، فوإْن قيوَ   كو  نساو  ل يقةسةفو ، قيوَ   وواي  وون يقةهلو  وحي
وىلا ه  أاوه ال ولوإل دال  نسلووه وال يور"ق دال  نسلووه وأشوب و هبسوو، ووواي  ال يةيو  وىلا هو ، ووواي  وون ال 
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، بو  يُقو ل  ال  امسنع لنــرٌي مــ  اأئمــةوهلىنن   ر أحو نف بوىناظ  عون دطوالق نسقوةل      ال ا ةو ن
 .(1)ا ةرُه  ب   هباظ  كم  وةىل  ن ةن  

 

يىلموو  زقًضوو ه ، وووواي  ووون ال يىلقوو  حقيقًيوو ، وأعاووظ ووون هبسووو ووون عرفيوو  ووون وفووه وع  نهوو  
 نةي !!   وأهلي  وون وفوه! وأعاوظ واوه وون أحبيو  وناًءوظ دنف أهليو  ومل يةورق بوا أوسي ةيو  وأعو

سبح ن نسلوه نسىل وي  أو وةن ط ةةًو ن وًلةًوا يف  يون ونحو  وكليو  علو  نحلوإلس! كوال ونسلووه، فمو هبن 
 (.182هو )نسرس ة  نسشو ية  -بىل  نحلإل دال  نسضالل ن

قلا  ونألعاظ ون ه ال  كلي  ون ي عأ حبي  وي عةن دسيي ، مث  هة يةنق أع ن ه  علو  أوسي ةيو ، 
 عل  أه  نسًةحي ، وو  أكهره  يف "و اا ..!ويا ر نسعةن يا 

َ   -حة ووه نسلوووه وعةوو  عاووه-قلووا  وواووه وىللوو  خعوول نسشوويخ حمموو   صوور نسوو ين نألسبوو    (1) عاوو و  وهووَ
وق  سو ق نسشو  ا  محوه نسلووه وىلو ف ط ةةوة (فقة ل نسش  ا و  مل يق ، وهبسو عا و  اءظ دسيه قةسه  

ا ة نسقوو أن الـــذ ب أي  ةلا  ن نإلميوو ن قووةل وعموو  يزيوو  ويوواق ، وايوو  هاوو ، واقوو  عوون أَهووْ  نسءووُّ
، ط 60. نا ووور وىلليوووإل نسشووويخ علووو  نسعح ويوووة، ص )ك هوووة كةووور عملوووأ ال نعًقووو  ي!!ء ـــب لـــان

 نئ ًظ نإلسالوأ.
وهىنن نس الم الي ح عن نسش  ا ال وىلا ف وال سة  ف، ب  نسه با عاه خالفه كم  هة وهبا أعوالو. 

نسش  ا وو  مل يقو  ناً و  نف ئىنهبوه يف نإلميو ن ونس ةور، ونسةعو  ونسةعيو ،  ودمن  ح ول نسشيخ أن يقة نل
ر علو  نالطوالق ويمو  كو ن بةنحو ف وال  وهة أن نسشيخ عا و نس ةر كةرنن  كةر عملوأ ظو هر الُي ةو ن
رن  صو حبه وون نئلوة، وأي كةور ويمو  كو ن  ر وووُ رن  صو حبه وون نئلوة، وكةور لطوم نعًقو  ي ُي ةو ن ووُ

  َ ُل عل   ري وفه نالعًق   أو نالسًحالل نسقلي ال ُورنُ  عا و ون نئلة!!.بةنح ف ميُ 
 ف ا ر وهالف و هبن يقةل يف كً به نألخري )نسًحىنير ون فًاة نسً ةري!!( نسىني ف   أتصيالف سىلقي ا  

ك سةءووووإل -فيوووو  يف نإلميوووو ن ونسةعوووو  ونسةعيوووو   )وخالصووووة نس ووووالم  ال بوووو  ووووون وىلرفووووة أن نس ةوووور 
رن  وون نئلوة، يا -ونس لو  ولــلُّ ءلـ  يعــوي إ ه اغســسحول قءو  دنف قءووما  كةوٌر وفءووإل وظلو  وووُ
 .68هو، ص-. وآخُر ال ُورن  ون نئلةك يىلة  دنف نالسًحالل نسىلملأ ن(!! نالقليب
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 -إ راك  ما هو معلوٌ  م  الدي  غلضروكالة   ل فرٌ -
 نسرُفَ  سوة أظيور دا و َ  نسةنفبو   نس و هرا نئًوةنورا، ون روو  ن فال خالَ  با نئءلما أن  
 .(1)نس  هرا نئًةنورا، فإاه يُءًً بُ 

 .(2)فإْن اتَب ودنال  قًُنَ  ك فرنف ورو نف 
 -الب دالع  والف وك  مظنسان للنفاق والريَّة  -

 

وة   كالوه أن أي كةر ويم  ك ن بةنح ف وُوءًحالف يف نس  هر ونسىلم  وس ن ال ياىلق  نسوًحالسه 
رن  ووون نئلووة، وهووىنن وعوو بإل سىلقيوو ا فيوو  بوون صووةةنن نسووىني حي وور نس ةوور يف يف نسقلووظ فيووة ال  وووُ

 نسً ىنيظ نسقلي  وحءظ!.
وهوة ال وًلوف عمو  أصوله يف  -وسلشيخ شريل بىلاةنن  )نس ةر كةرنن( فيه ون نسىلاوظ نسىلاو ب 

 ق       عليه ز اف يزي  عن نئ ة  صةحة، إبو  ن نسق  ق ورنفىلًه. -كً به نسًحىنير!
اءووا  هووىنو نئالح ووة علوو  عاوةنن كًوو ب نسشوويخ )نسًحووىنير وون فًاووة نسً ةووري( دهب كيووف حيووىن   يـ :تنب

ا ةس! وكووو ن  وووون نسً ةوووري وفًاًوووه، ونسً ةوووري ح ووو  شووورعأ وو وووعلح أطلقوووه نسشووو  ع يف نس ًووو ب ونسءوووُّ
 نس ةنب أن يقةل  )نسًحىنير ون فًاة نسسلة يف نسً ةري(، فيىنن أصح وأ ق ونسلوه وىل ف أعل .

إاه ُيءًً ب عل  أاه ق  كةور ون وو  ، دال  دهبن كو ن دا و  و بءوبظ عاوزو عون وىلرفوة نحلوإل فيمو  قو  ف  (1)
خ سف فيه، فيا  وق م عليه نحلاة نسشرعية وهأ شًلف عن نالسوًً بة نسو  أت  بىلو  وىل او ا نحلاوة 

أووو    س وون هووة مل ي ةوور، -ايوو  ال مي وون  فىلووه-نسشوورعية. فقيوو م نحلاووة و ووةن ئوون يقوو  يف نس ةوور 
 نالسًً بة و ةن ئن وق  يف نس ةر وكةر بىلياه.

(  2/556ونالسووًً بة وووىنهظ مجيووة  أَهووْ  نسىللوو  وأكهوور نس ووح بة، قوو ل نسق ضووأ عيوو ض يف نسشووة  )
هبهووظ مجيووة  أَهووْ  نسىللوو  دنف أن نئرووو  ُيءووًً ب، وح وو  نبوون نسق وو   أاووه دمجوو ع ووون نس ووح بة علوو  

رو ونح  واي ، وهة قوةل عهمو ن، وعلوأ، ونبون وءوىلة ، وبوه و ةيظ قةل عمر يف نالسًً بة، ومل يا 
قووو ل ععووو   بووون أع  لا، ونساوىلووووأ، ونسهوووة ي، وو سوووو وأصووووح به، ونألو"نعوووأ، ونسشووو فىلأ، وأمحوووو ، 

 هو.-ودسح ق، وأصح ب نسرأي ن

   اون ن و   عن  ياه ف قًلةوا.ح مه نسقً  سقةسه  (2)
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ا ة( بءوا و  دنف نسبون َُع ونسةاوةُ ، كمو  هبكورو ن وال ُل يف ك (1)نساة ُق ونسر ا و اًيمو  ً بوه )نسءوُّ
حمم  بن سريين، أاه ق ل  دن أسرََع نسا  ل  ن  اف أَْه  نألهةن ، وك ن يرى هىنو نآلية ازسا فيي   

   ــا فـــأعر ْض عـــنمم حـــ  يفو ـــوا   حـــديٍ  ؤـــري  وإءا كأيـــتال الـــذي  يفو ـــون   ااتنـ
 .68نألاىل م  

 -املرجئة    الطَّرالر  النقيض للخواكحل-
ــ "  وقةسوووه ــال  عملـ ــٌب ل مـ ــان ء ـ ــع اإلميـ ــرُّ مـ ــول  غ يضـ ك فوووإف  (2)،   ٌّ علووو  نئرفئوووة"وغ  قـ

 ، يقةسووووةن  ال يضوووورُّ ووووو  نإلميووووو ن هباوووووٌظ، كمووووو  ال ياةووووو  وووووو  نس ةووووور ط عوووووة. فيووووو ال  يف طوووووَر  
 يف طَر ، فإف  يقةسةن  ا ة نُر نئءلَ  ب   هباظ  كبري. (1)ون ةن  

 

أَهووْ  نسبووو ع ونسةاوووة ، ف سبووو ع ونسةاوووة  بريووو  دنف أي أن و اووة ح وووةل نساةووو ق ونسووور ا ي وووةن وووون  (1)
نس ةر ونساة ق، كم  أن نإل و ن عل  نس ب ةر ونالسًي اة      سب ف و  يةق  ص حبه يف نس ةر ونسشوراب 

  اووو ون مخوور كىل بوو  وثوونا وقةسووه  اال يوو خ  نااووة ووو ون ونسىليوو هب لسلوووه، وهووىنن يوو ل عليووه قةسووه 
 (.2721و  2720مخرا. صحيح سان نبن و فه  )

قووو ل نإلوووو م أمحووو   نئرفئوووة يقةسوووةن وووون عووور   بوووه بقلبوووه وو لووو  بلءووو اه فيوووة وووو ون ودن مل وىلمووو   (2)
 (.1/73هو )نئء ة  ونسرس ة   -ناةن ا ن

(  ُاءووبةن دنف نإل فوو  ، وهووة نسًوولخريك ألفوو  أخوورون نألعموو ل 1/100وقوو ل نبوون حاوور يف نسةووًح )
 يإل لسقلوووظ فقووول، ومل يشووورتط مجيوووة ه  نساعوووإل، وفىللوووةن عووون نإلميووو ن، فقووو سةن  نإلميووو ن هوووة نسً ووو

 هو.-سلىل  ا نس  نإلمي ن عل  نس م ل، وق سةن  ال يضر و  نإلمي ن هباظ أصالف ن
فميموو  كو ن نس ةوور بةنحو ف  -وهوىنن أشو  وأ لوول-وورفئة نسىل ر ق سةن  ال يضر و  نسً  يإل كةر 

عل  نسً  يإل، ومل يقرتن لس ةر و وىنيظ  ووءًحالف يف نس  هر فية ال يضر ص حبه و   نم حم ف  ف 
واوه  -يف نإلميو ن ونس ةور-نسقلظ وفحة و!!، وهة قةل أقرب و  ي ةن دنف قةل فيو  بون صوةةنن 

 دنف قةل نئرفئة.
ر  طةن يوا نأل ض  وون  نةورا نس ةورك ألن  -زو  فويي  دبلويس نسلىلوا-وعل  قةهل  نسب ط  هىنن ووَ

 هر  ون نسبوووو طن، وووووو   نم شوووولف  كووووىنسو فيوووو  و واووووةن نسه بووووا علوووويي  نسووووًحالل نس ةوووور يف نس وووو
وءولمةن، وووون أَهووْ  نااووة، وال وضوره  خي  سووًي  سل ةوور نسبووةنا يف نس و هر ونسىلموو ، فوو ئي  عاوو ه  
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سًقرير وء ة  نس ةر ونإلمي ن هة )نسقلظ( ونسا ر دسيه  )فإْن ك ن نسقلُظ و واو ف ونسىلموُ  كو فرنف، فياو  
قلظ عل  نحل   نئءًقر يف نسىلم (!! ه وىنن يقةسوةن، وه وىنن يَُ   نسوةن يًسلظ نحل   نئءًقر يف نس

 وياشرون!!
ونئلحوةظا عو  نسًو  يخ ودنف أ واو  -سىنن ال  رنبة وال عاوظ وون هوىنن نإلحورتنم ونس ورم نئًبو  سا 

بوووا طةن يوووا نحل ووو  ونس ةووور ووشووو يخ نإلن فووو  ك ف سعةن يوووا مياوووةن علووو  وشووو يخ نإل فووو    -هوووىنو
ىلع   ونهلب   ونالوًي "ن  وجيىللةف  ون نئقوربا، ووشو يخ نإل فو   لئق بو  ي رووةن علو  لئ ل ونس

نسعةن يووا ززيووو  ووون نسًووولويال  ونسًءووةيس   ونسً يووورن  ونسةًوو وى نسب طلوووة نسوو  كاووو  ووون و ةوووريه  
 ووبقيي  يف  نةرا نإلسالم..!! ف إلحرتنم وًب  ل، ونئ  ح وشرتكة!!.

ةأ نإلو و ق نسً يوري ال شوو أاوه ناىل وس سولب ف علو  أخوالق وسولةاب نألووة، وهىنو نساَةس نإل ف 
علوو  وووو ن  -وعلوو  وءوووًةى نحلوو ك  ون  وووةمك فيووىنو و ووو هر نسًةووريل لحل ووو  زوو  أاوووزل نسلوووه ارنهووو  

أو م أعياا ، وكىنسو ظ هرا وراب نس الا، و ريه  ون نسةنفبو  ، ومل يبوإل س هوري وون نساو  ل   -نسء عة
وووون دسوووالوي  سوووةى أمسووو ةي  نإلسوووالوية نسووو  ووووا  عووون ناًءووو    ألبوووةين  -فووو  بةىلووو  مسوووةم نإل  -

 وءلما، وهىنن ي ةيي  ألن يىل ولةن وىل ولة نئءلما ون حيث نحلقةق ونسةنفب  ..!!
(  فليووىنن ع ووو  نسقووةل يف هبم نإل فوو   حوو  قووو ل 7/394قوو ل نبوون ويميووة  محوووه نسلوووه يف نسةًوو وى )

أخووة  علوو  هووىنو نألوووة ووون فًاووة نأل"ن قووة. )ونأل"ن قووة هوو   -رفئووةيىلووم نئ-دبوورنهي  نساوىلووأ سةًاووًي  
 فرقة ون ن ةن   اءبة دنف  ف  بن نأل" ق(.

وق ل نسزهري  و  نبًو عا يف نإلسوالم ب عوة أضورُّ علو  أَْهلوه وون نإل فو  . وقو ل نألو"نعووأ  كو ن 
 نألوة ون نإل ف  .حيىي بن أع كهري، وقً  ا يقةالن  سيس شأ  ون نألهةن  أخة  عا ه  عل  

  هوو  أخبووث قووةم، حءووبو لسرنفضووة خبهوو ف، وس وون -وهبكوور نئرفئووة فقوو ل-وقوو ل شووريو نسق ضووأ 
 نئرفئة ي ىنبةن عل  نسلوه.

هووو. ونسهووةب نسءوو بري  هووة -وقوو ل سووةي ن نسهووة ي  وركووا نئرفئووة نإلسووالم أ ق ووون ثووةب سوو بري. ن
 ئرفئة نسرقيإل نسىني سيس عل  شأ .نسهةب نسشة   نسرقيإل نسىني يشف و  وًه، وشبيي ف س ين ن

(  ه  أول ون كةور أَهوْ  نسقبلوة لسوىناةب، بو  زو  يرواوه 7/481ق ل نبن ويمية فيي  يف نسةً وى )  (1)
  ايقًلوةن أَهوْ  نإلسوالم ون نسوىناةب ونسوًحلةن  وو   أَهوْ  نسقبلوة بوىنسو، ف و اةن كمو  اىلوًي  نساويُّ 
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 -سزلة   م ألة الوعيدالفالرق بني اخلواكحل واملع-
. س وون ن ووةن    َبُل دمي اوُوُه ُكلووُّه لس بووريَان، فووال يبقو  َوىلووَُه شووأٌ  ووون نإلميوو نن نئىلًزسوُة يقةسووةن  حيووَ
، وال يو خُ  يف  يقةسةن  ورُ  ونَن نإلمي ن وي ُخُ  يف نس ةر! ونئىلًزسة يقةسةن  ورُ  وون نإلميو نن

 !.(1)وبقةهل  خبروفه ون نإلمي ن أوفبةن سه ن لةَ  يف نسا  ن  نس ةرن، وهىنو نئازنَسُة با نئازسًا!!
 -(2)ترفري  العاا  ؤري ترفري املـعالنيَّ -

 

رون عليو ف بو ن أع ط سوظ، وعهموو ن بون عةو ن ووون ونال و ، وقًلوةن عليو ف بوون ويو عةن أَهوْ  نألوانا، وكةو 
أع ط سووظ وءووًحلا سقًلووهك قًلووه عبوو  نسوورمحن بوون ولاوو  نئوورن ي ووواي ، وكوو ن هووة و ووريو ووون ن ووةن   
ا ة ونام عووة. فقو ل هوو ال   وو  نساوو  ل دال  ووو ون أو   كًيو ين يف نسىلبوو  ا، س ون كوو اةن فيو الف فوو  قةن نسءوُّ

ن فىلوو  مجيوو  نسةنفبوو   ووووراب مجيوو  ن رووو  ، فموون مل ي وون كووىنسو فيووة كوو فر ولوو  يف كوو فر، ونئوو و
 هو.-نسا  ، مث  فىللةن ك  ون خ سف قةهل  كىنسو. ن

نوةقوووا نئىلًزسوووة وووو  ن وووةن   يف أن  أَهوووْ  نس بووو ةر خووو  فةن عووون نإلميووو ن، وولووو ون يف نساووو  ، وأن  (1)
ةىلي ، ونخًلةووةن وىليوو  يف وصووةي ، فوو  ةن   قوو سةن عوون شووة عة نسشوو فىلا يووةم نسقي وووة ال وعوو هل  وال وووا

أهوو  نس بوو ةر  كةوو  ، ونئىلًزسووة أوءوو ةن عوون هووىنن نإلطووالق، وقوو سةن  هوو  سيءووةن زوو واا وال كةوو   ودمنوو  
 فء ق، ف وةقةن يف نألص  ونخًلةةن يف نسةصف ونالس !

ةناوو  نسً ةووري نئىلًوو ا شوورع ف أي أن و ةووري نسىلوو م ال يءووًلزم  نةموو ف و ةووري نئىلوواك الحًموو ل وفووة  و (2)
عاو  نئىلوا نسوو  كاو  ووون و ةوريو أو حلووةق نسةعيو  بوه، أووو   يف حو ل ناًةوو   وةناو  نسً ةووري عاوه، فإاوو ه 

ر بىلياووه ال حم سووة، وعليووه فإااوو  اقووةل   مــ  أظمــر لنــا جيووري عليووه ح وو  نس ةوور نسووىني وقوو  فيووه وُي ةوو 
 أظمري ل  السرفري بعين . -فري م  ؤري ما ٍع شرعيٍا معسر  مينع م  تر-الرفر  

أن نسً ةووري يابسووأ أن ي ووةن لسىلمووةم ال  -يف هووىنن نسزووو ن-وخيوو  يشوويىله وياشوورو وشوو يخ نإل فوو   
لسًىليا، ويم  ك ن نس ةر بةنح ف وق  ناًةا عن نئىلا وةناىله، فو ا ر ووهالف وو هبن يقةسوةن يف كًو    

َلف  )فمون ق ووا )دح  م نسًقرير( ون -كم  "عمةن-نألثري نسء َلةأ   سىني ف   وشةيي ف سىلقي ا نسءو 
عاووو و حاوووة علووو  وءووول  أاوووه وءوووًح  ئووو  حووورم نسلووووه وووون قعىلوووأ   وووون قعىليووو   نسشوووريىلة، فووو ألقةى 
زم ب ةوور نسشووو   زم دال  بً ةووري نسقووةل نس وو    عاووه أو نسةىلوو  وووو  شوو به، وال جيووُ ونألوقوو  أن ال جيووُ

 هبسوو ووون نهلوَة  نئًلوب نس لسو  نسشووريىلة...( دنف أن عياوه، فضوالف أن يو عة نساوو  ل دنف و ةوريو، و وري
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َاُة اَةَأ و  أثبًَُه نسر ُسةل، أو دثب َ  و  اة ُو، أو نألوَر  َُحر َوُة نئًضم ن
نألقةنُل نسب طنَلُة نئبًََ َعُة نئ

َر بووو ُا هلووو  نسةعيوووُ  نسوووىني َ سووو ا عليوووه زووو ف  عاوووه، أو نسا يوووَأ َعمووو   أووووَ ، ويُهبوووَ ه، يُقووو ُل فييووو  نحلوووَإلُّ
ُ أف  ُكْةٌر، ويُق ُل   ُ، دهبن قنيَ   هو  مالْ  قاهلا  فمو لاف رٌ نسا ةُص، ويُبا  . وأو   نسشوُ  نسوُمىَلا 
ن أَهووووْ ن نسةعيوووو ن  ه ووووون ة (1)وشووووي وَن أاوووو  ُه كوووو فرس فيووووىنن ال اشووووَيُ  عليووووه دال   ووووور  هووووَ ُ" وىلووووُه ، وأاوووو 

 

 -وهأ مجي  وةنا  نسً ةري نئىلًو ا و وري نئىلًو ا-ق سةن  )فإهبن ناًةا هىنو نالحًم ال  كلي  عا اب 
فووال يلوووزم أن واًةوووأ عاووو   ووورياب وووون نئءووولما، في ةيووو أن و ووو  علووو  نسقوووةل أو نسةىلووو  أاوووه كةوووٌر 

 نحًي ط ف وو ع ف..(!!.
فَوُي  لس  و عي  نسب    هىنن ونحًي طي  نئرفةا ن  ط ، ميء ةن عن و ةري وون ي ةور فًلو ،   

عل  أصةل في  بون صوةةنن، ويريو ون أن ي و   نس ةور وىللقو ف ع وو ف ال ونقو  سوه وال أعيو ن وًلبءوا 
بووه، وكوولف  يقةسووةن  يةفوو  كةوور وس وون ال يةفوو  كةوو  ، وأن فيووا  يووةم نسقي وووة سووًمًل  لس ةوور ال 

   !!.لس ة
عل  وةنا  نسً ةري، فريإل يةس   نةرا وةنا  نسً ةوري فيو خ   -دفرنط ف ووةريع ف -ق  كهر نس الم   تنبي :

فيي  و  سيس واي ، وفريإل يضيإل  نةرا نئةنا  فيور  واي  و  هة واي ، وون  ري ضو بل يضوبل نئو ا  
علوو  نخووًال  -ةيووور نئىلًبووورا شورعووو ف نئىلًوو  ووون  ووري نئىلًوو ، سووىنن فإااوو  اقووةل  وىلووَرُ  مجيوو  وةناووو  نسً 

حقيــق الع ــز عنــد املخــالف عــ  يفــع الرفــر الــذي وقــع بضوو بل ونحوو ك وهووة  -صووة ه  وأشوو  هل 
، وأي و ا   ال حيقإل نسىلاز عا  نئو سف عن  ف  نس ةور نسوىني وقو  فيوه ال يىلًو  و اىلو ف وىلًو نف يف في 

    حم سووظ ووءوو ول علوو  حءووظ ق  وووه نسشوورعك ألاووه قوو    علوو   فوو  نس ةوور وس اووه ووو  فىلوو ، ونسقوو
 .غ يرلف اللـ    ف اً إغَّ وسعماونسًع عًه، كم  ق ل وىل ف   

يةف  فرق با أْن ُيشي  عل  وىلا لسةعيو  وأاوه وون أَهوْ  نساو   وبوا أْن ُيشوي  عليوه  اوه كو فر،   (1)
لس ةوور جيووة" أن ف وو  ووون ُيشووي  سووه لساوو   ونسةعيوو  ُيشووي  سووه لس ةوور، وسوويس كوو  ووون ُيشووي  سووه 

ُيشي  سه  اه ون أَهوْ  نساو   ونسةعيو . وهبسوو أن نسىلو ا ل وةنوي  وزو  ووً  بوه علو  نئور ، فمون كو ن  
س عوورنع  احيهموو   كوو فرنف ُيشووي  سووه لس ةوور وال ُيشووي  سووه لساوو   دال  دهبن خووً  سووه لس ةوور، سقةسووه 

ةل نسلوووه ووور   بقوو  كوو فر فبشوورو لساوو  ا، فقوو ل نألعوورنع  سقوو  كلةووم وىلبوو ف، ووو  ووور   بقوو      سووُ
 (.18ك فر  دال  بشروه لسا  . )نسءلءلة نس حيحة  
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ي َ اُ  ُر سوووه وال يرمحوووه، بووو  (1)نسشوو  ، فإاووو ه وووون أع ووو ن نسبسوووأ أن يُشوووَيَ  علوو  وىلوووا  أن  نسلووووَه ال يَسةووون
 ُول نُ ُو يف نسا  ، فإن  هىنن ُح ُ  نس  فرن بَوىْلَ  نئة .
ةَل نسلووووووهن  النن يف بوووووم دسووووورنةي   عووووون أع هريووووورا، قووووو ل  مسىلوووووُا  سوووووُ يقوووووةل  اكووووو َن َ فوووووُ

ُ  يَورى نآلخوَر   ُوًَةنخيْان، ف  ن أح    يىنانُظ، ونآلَخُر كًيوٌ  يف نسىلبو َ ان، ف و ن ال يوزنُل نجملًَيون
 ، ْر. فقوو ل  َخلوو نم وَ ع ن ، فقوو ل سووه  أق وون ْر، فةفووَ ُو يةووو ف علوو  هَباووظ  علوو  نسووىن اظ، فيقووةُل  أَْق وون

لَو نسووَاا ةَ أبىلنْهَا علأ   َقيب فس فق ل  ونسل وهن ال يَسةُر نسلوُه سوَو، أو ال يوُ  ، فقوبو أ ونَحُيمو ، (2) خن
 

ف حل   عل  نئىلا لس ةر ال يءًلزم نحل   عليه  اه ون أَْه  نسا   ونسةعي ، دال  عل  نعًب   وةنف وه 
نساو   وون  ون وىلليقوه  عل  نس ةر فحياي  يشي  سه لس ةر ونساو  ، ونحل و  علو  نئىلوا  اوه وون أَهوْ 

خب كة نس ةر، ي ةن ون ضروب نسًلق عل  نسلوه بسوري علو ، دهب ال يىللو  ن وةنوي  قبو  حو وثي  دال  نسلووه 
 سبح اه ووىل ف.

ق  وبا سو ون قب  أن نئىلا نسوىني جيوة" سوو أن وشوي  سوه لس ةور، هوة كو  وون يقو  يف نس ةور   (1)
 بل نآلاووف نسوىنكر. وكووىنسو جيووة" سوو أن وشووي  علوو   وون  ووري ووو ا   شورعأ وىلًوو  يًحقووإل فيوه نسضوو

 ك  وىلا  وً  سه لس ةر  اه ون أه  نسا   ونسةعي  سلح يث نآلاف نسىنكر و ريو.
فووإْن قيووَ   كيووف يىلوور  عوون شووو  وىلووا أاووه قوو  خووً  سووه لس ةوورس. أقووةل  ووون خووالل نسقوورنةن 

 عاه ُيشي  سه لس ةر ونسا  . نس ةرية نس نسة عل  كةرو، فإْن و   عليي  ون  ري وةبة وىلروفة  
فإْن قيَ   كيف به دهبن ك اا وةبًه بياوه وبوا خ سقوه، ومل يىللو  ن لوإل واوه هبسووس أقوةل  ي ووةن نحل و  
عليه با   عل  و  يىللو  واوه، حيوث حي و  عليوه لس ةور ون لوة  يف نساو  ، وهوىنن ال مياو  وون عةوة نسلووه 

وىلو ف نسةنحو  نسقيو  ، وخعول  هون يف نحل و  عليوه لس ةور  عاه ووةبًه عليه ألن نحل   أوالف وآخرنف ت
ألاووه  وووحمل عوون علوو  ونفًيوو  ، ونجملًيوو  دهبن أخعوول فلووه أفوور، وال يىلًوو   -دن شوو   نسلوووه-ونساوو   وسةووة  

 هبسو ون لب نسًلق عل  نسلوه أو نسقةل عليه بسري عل .

ونحو ، وهوأ وًمو  عاو  نسلووه وىلو ف  نسًلق عل  نسلوه وىل ف بسري عل ، هة نحل   عل  قضوية حب و   (2)
نسىلةووة أو نسىلقوو ب. أووو  ووون حي وو  علوو  قضووية حب وو  ونحوو  وهووأ ال وًموو  عاوو  نسلوووه وىلوو ف دال  هووىنن 
نحل وو ، فيووىنن ال جيووة" أن يىلًوو  ووون لب نسًوولق علوو  نسلوووه بسووري علوو ، بوو  هووة ووون نسقووةل بقووةل نسلوووه 

 .و ُسةسه 
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ف فًََمىلو  عناووَ   ب ن نسىلوو َسما، َفقوو ل هلوىنن نجملًَيوو ن  َأُكاووَا ع ع سنموو فس أو ُكاوَا علوو  ووو  يف يوَوَ ي  
 ق  ن نفس وق ل سلمىناظن  نهبَهْظ ف  ُخ ن ناَا َة برمح ، وق ل سوخر  نهبهُبةن به دنف نسا  ا.

َروَهق ل أبة هريرا  ونسىني اةء  .(1)أ بي نون، سً لَ  ب لمة أو بقْا ُ اي ُو وآخن
، (2)مث  دهبن ك ن نسقةُل يف اةءه كةرنف، قيَ   داه ُكةٌر، ونسق ةنُ  سه ي ةر بشروط وناًةو   وةناو 

وال ي ةُن هبسو دال  دهبن ص   وا فق ف "ا يق ف، فال يًُ ة ُ  أن َي ُةَر أحٌ  ون أَْه  نسقبلةن نئ يورين 
اٌف   نإلسوالمَ  دال  ووون ي ووةُن وا فقوو ف "اوو يق ف. فووإن  نسلووه صووا َف ن لووإَل يف كً بووه ثالثووَة أصووا     صوون

كةوو   ووون نئشووركا وووون أَهووْ  نس ًوو بك وهوو  نسووىنين ال يُقوورُّون لسشووي  وا، وصوواٌف و واووةن 
 

 يث فيه  السة عل  ضرو ا حةول نسلءو ن عمو  ال يىلايوه،  ونو أبة  نو ، وهة ح يث حءن. ونحل  (1)
وأن هل وة نبوون آ م   سبو ف ووو  و وةن بءووبظ طوةل سءوو اه وخةضوه فيموو  ال يىلايوه، فلوورب  كلموة يقةهلوو  
وهوة ال يُلقوأ هلوو  لالف، وال ي ون أن وبلوذ بووه وو  بلسوا، ييووةي  و  يف فيوا  سووبىلا خريةو ف، كموو  يف 

لمووة ال يوورى  وو   سوو ف ييووةي  وو  سووبىلا خريةوو ف يف نساوو  ا، وقوو ل نحلوو يث  ادن نسرفوو  سيووً ل  لس 
 ادن نسرفوو  سيووً ل  لس لمووة ال يوورى  وو   سوو ف ييووةي  وو  سووبىلا خريةوو ف يف نساوو  ا، وقوو ل    

ادن نسىلبوو  سيووً ل  لس لمووة ووو  يًبووا فييوو ، يووزل  وو  دنف نساوو   أبىلوو  خيوون   بووا نئشوورق ونئسووربا. وقوو ل 
يً ل  لس لموة وون سوول نسلووه وو  كو ن ي ون أن وبلوذ وو  بلسوا، ي ًوظ نسلووه  و    ادن نسرف  س

بس يف    ووة ن بوووو ل، سوووعه دنف يووةم نسقي ووووةا، وقوو ل    اوووون قوو ل يف وووو ون ووو  سووويس فيووه، حوووُ
 حًو  أيووأ 

 لئور  خين   ق لا. فم  لسو فيمن يقةل يف نسلوه، وعل  نسلوه و  سيس فيه وبسري عل س!.
 ق ل  و  ون شأ  أحإل بعةل نسءان ون نسلء ن.  نسلوه بن وءىلة   وعن عب 

  أا ف أهبايو ون فيو، فإمنو  ُفىللوا سوو أهب ن وفو  ونحو  سًءوم  أكهور خيون   وق ل أبة نس   ن  
 وً ل  به.

نسشوووروط  و مووون يف بلوووة  نحلاوووة نسشووورعية بعريقوووة ياووو ف   ووو  نايووو  عاووو  نئوووو سف. أوووو   ناًةووو    (2)
و موون يف وقيووإل نسقوو  ا وناًةوو   نسىلاووز عاوو  نئووو سف عوون د  ناب ووورن  نسشوو  ع فيموو  قوو   نئةناوو ، فيووأ

خ سف فيه. ولسً ق فإن  أي نورق  وبلسه نحلاة نسشورعية، وياًةوأ عاوه نسىلاوز عون د  ناب وورن  نسشو  ع 
 اه.فيم  ق  خ سف فيه، فق  وققا فيه شروط نسً ةري وناًةا عاه وةناىله نس  كا  ون و ةريو بىلي
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أول سووة ا لطاوو ف وظوو هرنف، وصوواٌف أقوورُّون بووه ظوو هرنف ال لطاوو ف. وهووىنو نألقءوو ُم نسهالثووُة وووىنكة ٌا يف 
ْن ثبوووَا أاوووه كووو فٌر ويف اةوووس نألوووور كووو ن ُوقووورنف لسشوووي  وا،  ــون  إغَّ نسبقووورا، وكووو ُّ ووووَ ــَّ  غ يرـ فإ ـ

 .(1)  ديقاً  والز ديق  هو املنافق

 

يةف  فرٌق بوا نسزاو يإل ونئاو فإل وون حيوث أن نئاو فإل يوبعن كةورو وال ي يورو أو يىلور  عاوه هبسوو،   (1)
بيام  نسزا يإل ي ير كةرو نسىني يىلًقو و، ودهبن وو  أُقيموا عليوه نحلاوة ونسبياوة علو  كةورو، سورع ن وو  

ُيءوووًً ب، ألن يا ووور ويووو عأ نإلسوووالم، ويً ووو هر لسشوووي  وا سوووىنن فووو سرنفح أن نسزاووو يإل يُقًووو  وال 
نالسًً بة و ةن ون شأ ، وهوىنن ال يىلورت  بشوأ  ، وئو  قًو  علوأ بون أع ط سوظ نسز  قوة وون  ون 
 أن يءًًيبي ، ُسئ  عن سبظ هبسو، فق ل  فح و ، أي مل يىلرتفةن سه ب ةره  فىلالم يءًًيبي .

 ، فءولهلو  باو ل وون نسز  قوة ن وو ون عون نإلسوالم  وى أبة أ  يوس قو ل  أُووأ علوأ 
فاحوووو ون، فق وووووا علوووويي  نسبياووووة نسىلوووو ول، قوووو ل  فقووووًلي  ومل يءووووًًبي ، قوووو ل  وُأ  برفوووو   ا وووورناي ف 
وأسوول ، مث   فووو  عوون نإلسوووالم، قوو ل  فءووولسه فوولقر  زووو  كوو ن واوووه، ف سووًً به، فرتكوووه، فقيوو  سوووه كيوووف 

ئوو مل يقورُّون وفحو ون حو  وءًًيظ هىنن ومل وءًًظ أوسئوس ق ل  دن  هىنن أقر  ز  ك ن واه، ودن  أوس
َ نسوًًبا هوىنن نسا ورن س نسوًًبًه  ق وا عليي  نسبياة، فلىنسو مل أسوًًبي . ويف  ونيوة قو ل  أوو  ون ملن
ألاووه أظيووور  ياووه، وأوووو   نسز  قووة نسوووىنين ق وووا علووويي  نسبياووة فحووو و ، فإمنوو   قًلوووًي  ألفوو   فحووو ون 

 (.360هو )عن نس   م نئءلةل  -وق وا عليي  نسبياة ن
(  وخيووو  يووو ل علووو  أن وةبوووة نسزاووو يإل بىلووو  نسقووو  ا ال 3/132قووو ل نبووون نسقوووي  يف أعوووالم نئوووةقىلا )

قـــل هـــل تربصـــون بنـــا إغَّ إحـــد  احل ـــنيني ودـــ   ـــ بص برـــم أن وىل ووو   ووووه، قةسوووه وىلووو ف  
َلف يف نآليووة  أو  يوو يا   أي نسقًوو  دن يصــيبرم اللـــ  بعــذاٍ  مــ  عنــد  أو  يــدينا . قوو ل نسءوو 

ظير  و  يف قلةب  . وهوة كمو  قو سةنك ألن نسىلوىننب علو  وو  يبعاوةن وون نس ةور  يو ي نئو واا ال أ
ي ةن دال  لسقً ، فلة قبلا وةبًي  بىل  وو  ظيور  "او قًي  مل ي ون نئ واوةن أن يرتب وةن  لسز  قوة 

فلوو  ُي وو بةن  أن ي وويبي  نسلوووه  يوو يي ، ألفوو  كلموو  أ ن ون أن يىلووىنبةه  علوو  هبسووو أظيوورون نإلسووالم
 هو.- ي يي  قل ن

قلوووا  وح ووو  نسزا قوووة هوووىنن جيوووري علووو  كووو  وووون يُ يووور نإلسوووالم وووون وفوووه ونس ةووور وووون وفوووه آخووور  
وكلمووو  طلوووظ -ك سىللمووو ايا و وووريه  وووون نالشووورتنكيا ونسووو ميقرنطيا نسوووىنين يً ووو هرون لسشوووي  وا 
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ُظ محوو  نف، عوون ُعمووَر، أن   فووالف كوو ن علوو  عيوو  نساووي ن  ، كوو ن نمسوُوُه عبووَ  نسلوووه، وكوو ن يُلقوو 
ةَل نسلوووهن  ُو  سووُ ةُل نسلوووهن ، و وكوو ن ُيضووحن َ بووه يةووو ف،  كوو ن  سووُ ، فووُل ن رنبن قوو  فلووَ و ووون نسشوو 

 فلوَر به فُالنَ ، فق ل  فٌ  ون نسقةمن  نسلي   نسىلاُه! و  أكهر و  يُ َو  بهن! فق ل  ُسةُل 
 .(1)  اال ولىلاُه، فإا ه حُيظُّ نسلوَه و ُسةَسهانسلوه 

 - والكبمانم  عيو  أالْهل البدالع  ترفري  بعضمم بعضاً غلظ ا  -
ي  بىلضووو ف، ووووون خيووو  نا أَهوووْ  نسىللووو  أفووو ُ  ُوع نئوووةن وال  فمووون عيوووةبن أَهوووْ  نسبووون َعن و ةووورُي بىلضووون

 .(2)يُ ة نرون

 

بىلو  -كو  نسةيو  ئون ي وةي    ويف نئق ب  جي هرون لس ةور ومي  سوةاه وون أوسو  أبةنبوه، ونسةيو   -واي 
 لس ةر أو ن رو  ون نس ين. -هبسو

 ونو نسبو  ي. ونسش ه  ون نحل يث أن نسلىلن نسىل م ال يءًلزم  نةم ف سىلون نئىلوا، وكوىنسو نسً ةوري   (1)
قو  صوح عاوه  الحًم ل وفة  وةنا  كاو  وون حلوةق نسةعيو  نسىلو م لئىلوا، وبيو ن هبسوو أن نساوي 

سىلوون ن مووور، وع صووره ، ووىلً ووره ، وشووو    ،    فقووو ل   حمموو  دن نسلوووه أاووه قوو ل  اأات  ف يوو
  اووو ون مخوور كىل بوو  وح وليو ، ون مةسووة دسيووه، ولةىليوو ، ووبً عيوو ، وسوو قيي ، وُوءووقيي ا، وقوو ل 

فوو  عون سىلوون هبسوو نسرفو  نسووىني كو ن ي هوور وون شووربه سلومور سةفووة   وثونا، ووو  هبسووو فو ساي 
 واىلا ون حلةق نحل   نسىل م به.  -رسةسهوهأ حبه ت وس-حءاة عا و 

ويف نحلوو يث  السووة أيضوو ف وهووأ أن نحلءووا   يووىنه  نسءوويئ  ، وس وون يابسووأ نسًابيووه دنف أووور  وهووة أن 
، أوو   دهبن   نحلءا   يًشةىلن س  حبي  يف نسىناةب نس  هأ  ون نس ةر، ويف نس ةر ن ًم  نسسري فلوأ 

 وًشووة ، وال مي ون هلوو  أن وقو وم نس ةوور نسبوةنا نسووىني حيووبل كو ن نس ةوور فليو ف بةنحوو ف فوإن  نحلءووا   ال
 مجي  نألعم ل ونحلءا  .

ورن و أن أَْه  نسىلل  ال ُي ة نرون دال  بىل  نسًهبا ونسًبا، ويف نألوفه نس  ال وًم   ري نس ةر، أو     (2)
ن، خبال  أَْه  عا  و و  نسشبي   ونإلحًم ال  وح ةل نس ن ال نسيقا في  وعئةن وال ُي ة نرو 

نسبوو ع ونألهووةن  فووإف   أل ىن شووبية، ولس وون نسووىني ال يسووم ووون نحلووإل شوويئ ف يعلقووةن ح وو  نسً ةووري 
 عل  نئىلا!!
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 -(1) لفٌر عملي  أصـر  أو ل فٌر يون ل فر-
ومــ  مل بقووأ دشوو  ٌل، وهووة  أن  نسشوو  َع قوو  مسوو   بىلووَو نسووىناةبن ُكةوورنف، قوو ل نسلوووه وىلوو ف  

م مبــا أ ــز  (2)لال اللـــ  فأولئــ  هــم الرــافرون يرــ 
   وقوو ل 44نئ ةوو ا .  اسبووو ب نئءولووو  

ا(1)فءوةق، وقً سوه كةورا  . (2). وقو ل  اال ورفوىلوةن بوىلو ي كةو  نف يضورُب بوىلُض و   قو َب بىلو 

 

(  قوو ل نسسووزنق  يابسووأ نالحوورتن" عوون نسً ةووري ووو  وفوو  دسيووه 12/314قوو ل نبوون حاوور يف نسةووًح )
ن عوول يف وووراب أسوووف كوو فر  يف نحليووو ا سووبيالف، فووإن  نسوووًب حة  ووو   نئ وولا نئقووورين لسًةحيوو  خعووول، و 

 هو.-أهةن ون ن عل يف سةو  م وءل  ونح  ن
َ  نسشوويخ نألسبوو   يف كً بووه )ح وو  ات اب نس ووالا، ص  ( عاوو و  اقوو  قووةل نسسووزنق نآلاووف 61وقوو  وهووَ

 نسىنكر ح هبف ف كلمة )نئ لا( وونضىل ف و  ف  كلمة )نئءلما( ناً   نف ئىنهبه يف ات اب نس الا!!.

نس ةوور  ون كةوور هووة كوو  قووةل أو عموو  أطلووإل نسشوو  ع عليووه ح وو  نس ةوور، مث  يف ا ووةص شوورعية  (1)
  و  أاوه يىلو  -أخرى ي ر  نس ةر عن أصح    ويهبا هل  صةة نإلميو ن. وهوىنن نساوةع وون نس ةور 

وون دال  أاه ال ُورن  ص حبه ون نئلة، وال يرتوووظ عليووه ووو  يرتوووظ علوو  نس ةوور نألكو    -ون نس ب ةر
 خلة   يف نسا   و ري هبسو.

ونسش  ا  محه نسلوه هبكر نسا ةص نئ  فة وا نسىلاةنن، سي سو أن نس ةر يُعلإل عل  هباةب ووىلو ص  
هووأ  ون نس ةوور نألكوو  نسوووُمورن  عوون نئلووة. وس وون يابسووأ سلقوو  ق أن يًابووه دنف بىلووو ووو  نسووً ل  بووه 

  نس ةووور نألكووو ، وبيووو ن هبسوووو وًبىلوووه يف نسشووو  ا علووو  نس ةووور نألصوووسر أاوووه أحيووو  ف ي وووةن شووو ه نف علووو
 نسًىلليإل.

. ومـ  مل يرـم مبـا أ ـزل اللــ  فأولئـ  هـم الرـافرون .. الظـاملون .. الفاسـقونقةسه وىلو ف  (  2)
نألص  يف هىنو نآل   نسهالب دهبن أطلقا أاه يرن     نس ةور نألكو  ألفو  قيلوا يف نسييوة  وفويمن 

 و عن نبن عب ل و ريو ون أَْه  نسىلل .جيح  ح   نسلوه وىل ف، كم  أُثر هبس
ومــ  مل يرــم مبــا أ ــزل اللـــ  فأولئــ  هــم  وى أبووة  نو  بءووا  صووحيح عوون نبوون عبوو ل قوو ل  

، هووو ال  نآل   نسوووهالب ازسوووا يف نسييوووة ، خ صوووة يف قري وووة الفاســـقوندنف قةسوووه  الرـــافرون
 (.3053ونساضري. )صحيح سان أع  نو   
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ق ل نبون عبو ل  أازهلو  نسلووه يف نسعو ةةًا وون نسييوة ، فةويي  ونسلووه أاوزل  ق ل نبن كهري يف نسًةءري 
. وق ل  ون فح  و  أازل نسلوه فق  كةر. وعون نسو ن  بون عو "ب، وحىنيةوة بون ود ه  ع  نسلوه  

نسيم ن، ونبن عب ل، وأع كلوز، وأع  فو   نسىلعو  ي، وع رووة، وعبيو  نسلووه بون عبو  نسلووه، ونحلءون 
ريه  قووو سةن  ازسوووا يف أهووو  نس ًووو ب، "ن  نحلءووون نسب وووري  وهوووأ علياووو  ونفبوووة. وعووون نسب وووري، و ووو

سةي ن نسهة ي، عن وا ة ، عن دبرنهي  ق ل  ازسوا هوىنو نآل   يف بوم دسورنةي  و ضوأ نسلووه هلوىنو 
 نألوة.

ونسىني نخً  و نبن فرير نسع ي  أن نآلية نئرن     أه  نس ً ب، أو وون فحو  ح و  نسلووه نئاوزل 
 هو.-نس ً ب ن يف

دهبنف نألص  يف نآلية محلي  عل  نس ةر نألك ، وصرفي  دنف نس ةر نألصسر ي وةن طو  ائف ونسوًها  ف، 
وهبسووو عاوو و  وموو  علوو  ح وو م وءوولما حي مووةن زوو  أاووزل نسلوووه يف عمووةم حيوو ا نساوو  ل وحيوو ، ، 

 ه  به، وأفو  يءوىلةن فيو  وو ير واي  نسقرنةن نسلة ية ونسةىللية نس نسة عل  حبي  حل   نسلوه و ض
علو   وري وفوه -ط قًي  سًعبيقه، مث  ه  يف وءلسة أو بىلو نئء ة  ال حي مةن فيي  زو  أاوزل نسلووه 

عوون هووةى أو ضووىلف، أو اووزوا  -ناحووة  أو نإلعوورنض ونسىلاوو  ، أو نس وورو، أو نالسووًي اة بشوورع نسلوووه
أقرتفووةو، وأفوو  يءووًحقةن نسىلقةبووة ووون  ووري وءووا، وووو  نعوورتنفي  وشووىلة ه  لإلمث ونسًق ووري فيموو  

عليه.. في ال  نحل  م ب ة ،  هىنو ه  نسىنين حيم  عليي  قةَل أَْه  نسىلل   كةر  ون كةور الياقو  
 عن نئلة.

 
أوووو   نحل ووو م نسوووىنين يرفضووووةن ح ووو  نسلووووه ويىلرضوووةن عاووووه، أو حيووو  بةن  عووو ا نحل ووو  دنف نسلوووووه، أو 

أو يُلزووةن نألووة بشورنة  وقوةناا وون  وري شورع نسلووه، أو ُيشرعةن نسًشري  نسىني يض هأ شرع نسلوه، 
يقووو ولةن  وفووو  وووون يىل  ييووو  أو حي   ووو ، أو يقىلوووةن يف نسًبووو ي  سشووورع نسلووووه بشووورنة  نسعووو  ة ، وكووو  

نس ةووور نألكووو ، ونس لووو   -وفوووةلف -شوووريىلة  وووري شوووريىلة نسلووووه فيوووأ طووو  ة ، فيووو ال  حيمووو  علووويي  
ةن بلءوو ف  أفوو  جيحوو ون ح وو  نسلوووه يف قلووة  ، ألن سءوو ن نألكوو ، ونسةءووإل نألكوو ، ودن مل ي وورح

مـــا لـــان نحلووو ل أقوووةى وأصووورا وووون سءووو ن نئقووو ل، وهوووة شووو ه  علووويي  لس ةووور، كمووو  قووو ل وىلوووو ف  
 .17نسًةبوة   للمكرلني أن يعمروا م اجد اللـ  شاهدي  على أ ف مم غلرفر
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ن يووا نفًمىلووا فوويي  خ وو ل وووون عا ةووظ ورفئووة نسىل وور أفوو  ي هوورون ناوو نل ونسووىنو  عوون طة 
 نس ةر ونساة ق ونسزا قة، وًىن عا زقةسة أَْه  نسىلل  )كةر  ون كةر(!!

وسة نقً ر ه ال  نحل  م عل  عو م نحل و  زو  أاوزل نسلووه هلو ن ن عوظ، وسةفو  سًولويال  وشو يخ 
ي  دضوو فة دنف هبسووو فقوو  وقىلووةن يف نسًبوو  -أي طةن يووا نحل وو -نإل فوو   اةعوو ف ووون نسىلووىن . وس وواي  

ونسًسيري، فلحلةن شرنة  نسع  ة  و  ن شرع نسلوه، وشر عةن وون ولقو   أاةءوي  فلشوركةن أاةءوي  وو  
 نسلوه يف نسًشري ، وه  دض فة دنف هبسو يًح كمةن دنف شرنة  نسع  وة ، ويق ولةن  وف .

دنف نسعو  ة ..  أف  مل حي مةن زو  أاوزل نسلووه، وقو  بو سةن و وريون، وشور عةن، ووو كمةن  فوصة القول:
وكوو  ونحوو ا ووون هووىنو نألوووة  وىلًوو  كةوورنف أكوو  سووىنن، ، فموو  لسووو فوويمن هًموو  فيووه هووىنو ن  وو ل، ال 

 شو أاه كةر فةق كةر.

وًةوإل عليوه. هوىنن نحلو يث محو ل أوفوه، فيوة أحيو  ف يُعلوإل ويورن  بوه نس ةور نألكو ، وأحيو  ف نس ةوور  (1)
ب نئءوول  وق ولوووه س ياوووه ودسوووالوه وووون  وووري أتويووو  نألصووسر حبءوووظ نسووو نف  سقًووو ل نئءووول ، فمووون سووو 

وءًء   فية ك فر كةرنف ورف ف سه ون نئلة، ونحل يث يُعلإل وحيم  عل  ظ هرو ون  ري أتويو  ئىلو  
 نس ةر.

هوو  هاوو  عمووةم سلاوواس،  (  فيووة علوو  عمةوووه، ألن قةسووه 3/237قوو ل نبوون حووزم يف نئلوو  )
 هو.-ن  فمو لافرلي  إلسالوي  والخال  يف أن ون  بىن مجي  نئءلما وق و

وقووو ل نسشووويخ نبووون ل"  وووون يءوووًيزق  َهوووْ ن نسووو ين ون ووو ف ا علووو  نس ووولةن  وووون أفووو   يووواي  
وحمووو ف ًي  عليوووه يىلًووو  وءوووًيزائف لسووو ين فوووال هوووة" ك سءوووًه وال و ووو حبًه بووو  جيوووظ نإلا ووو   عليوووه 

 لـافراً ونالسوًيزن  يىلًو  ونسًحىنير واه، وون صحبًه وه ىنن ون وةض يف وء ة  نس ين لسءوورية 
 هو.-ن

قلوووا  فوووإهبن كووو ن نالسوووًيزن  لئءووول  س ياوووه كةووورنف أكووو ، فمووون لب أوف أن ي وووةن قًلوووه وسوووااه 
 ووىلىنيبه س ياه كةرنف أك .

أو   دهبن ك ن قً سه ألوة   ايةية أو شو ية، أو سًلوي  وءًءو   فيوىنن نسقًو ل حيمو  علو  كةور نساىلموة 
رن  ووون نئلووة، ب السووة ا ووةص كهووريا وةيوو   أو نس ةور  ون كةوور، أو نس ةوور نسىلملووأ نألصووسر نسووىني ال وووُ

 هىنن نس ر  ونسًلوي .
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ن  فيووه كوو ن (2)وادهبن قوو ل نسرفوو  ألخيووه   كوو فر فقوو  لَ   وو  أحووُ   ا . وقوو ل  اأ بووٌ  ووون كووُ
 خلن وو ف، وووون ك اووا فيووه خن ووَلٌة وايووون  كووو ن فيوووه َخ لوووٌة وووون نساةووو قن حًووو  يووَ َعي   دهبن وا فنقوو ف 

َرا َف، ودهبن ع هوووَ   وووَ َ ، ودهبن خ صوووَ  فاوووَ َ  َأخلوووَ . وقووو ل  اال يوووز  (3)حووو  ب كوووىَنَب، ودهبن وعوووَ
رُق وهووة ووو ون، وال َيشوورَ  ُب ن مووَر نسووز ن  حووا يووز  وهووة ووو ون، وال َيءوورُق نسءوو   نُق حووا َيءووْ

ُ ا ٌة بَوىلووووْ . وقووو ل  ابوووا نئءوووول  وبوووا نس ةووور وووووراُب (4)حوووا يشوووَرُ   وهوووة ووووو ون، ونسًةبوووُة وىلروضوووَ
 .(5)نس الانا

 

وًةإل عليه. قلوا  ويقو ل يف هوىنن نحلو يث وو  قيوَ  يف نحلو يث نسءو بإل. قو ل نبون حوزم يف نسة و    (1)
لوةن فيقًً ع  أن يرتدوا بعد  إ ه الرفر(  نحل يث عل  ظ هرو، ودمن  يف هىنن نسلةل نسايأ 3/237)

هو. فحم  نس ةر نسةن   يف نحل يث عل  نال وو ن  ونس ةور نألكو ، ومي وون أن حيمو  علو  -يف هبسو ن
 نس ةر نألصسر حبءظ  ونف  نسقً ل وأ رنضه.

وًةووإل عليووه. قلووا  و ةووري نئءوول  أحيوو  ف ي ووةن كةوورنف أكوو ، وأحيوو  ف ي ووةن كةوورنف أصووسر، وأحي اووو ف  (2)
ىلىنو  ولفة ، ووا ط نألور ع ة  دنف ورن  نئ ة نر ونسقورنةن نس نسوة ي ةن عن نفًي   خ ط  ف  حبه و

عل  وق ة و، فإْن ك ن وق وة و أن جيىلو  نإلسوالم كةورنف، ووىلًقو  نإلسوالم كو فرنف، فيوىنن ال شوو يف  
كةرو نسبةنا، ونحل يث نسةن   حيم  عليه عل  ظ هرو وون  وري أتويو ، ودن كو ن  وري هبسوو فيوة حيمو  

دن كوو ن و ةووريو  -كموو  وقوو م-نس ةوور نسىلملووأ نألصووسر، وأحيوو  ف ي ووةن سووه أفوور  علوو  كةوور نساىلمووة أو
 هوو ف عوون نفًيوو   وأتويوو  وءًءوو   س اووه أخعوول نحلووإل ونسوورنفح يف نئءوولسة، كموو  يف نئءوو ة  نئوًلووف 
علوو  كةوور صوو حبي  عاوو  أهوو  نسىللوو ، فموون أصوو ب نحلووإل ووواي  فييوو  فلووه أفوورنن وووون أخعوول فلووه أفوور 

 نسًةفيا ه  حبه ف يف كً با  )قةنع  يف نسً ةري( فلرينف .ونح ، ونئءلسة ق  

 وًةإل عليه. (3)

 وًةإل عليه. (4)

 ونو وءل . قلا  وءلسة ح   ات اب نس والا قو  حبهًيو  يف أكهور وون وةضو  يف كًوي، فلعيو  هاو    (5)
ر بيقووا وو  كًبًووه يف كًو ع )نالاً وو   ألهوو  نسًةحيو ( فوولقةل  نسورنفح يف ات اب نس ووالا كليوو ف أاوه كوو ف

ا ة،  خ    ون  ين نإلسالم، وهبسو كله و  نإلقرن  بةفة  ، هىنن و  ا ا عليه أ سوة نس ًو ب ونسءوُّ
 وأقةنل نسء َلف ون نس ح بة ونسً بىلا و ريه  ون نألةمة نئيً ين، ودسيو بي ن هبسو 
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ا رـــم فـــي فــإْن اتبــوا وأقــاموا الصــوة واتــوا الزلــاة فإفو أووو   أ سووة نس ًوو ب، فقوو  قوو ل وىلوو ف  
 .11نسًةبة   الدي  و فصل اآلان لقو  يعلمون

وةيةم نآلية أف  دهبن مل يًةبةن ون نسشراب، ويقيمةن نس الا، وي وةن نسزك ا، سيءوةن دخةنااو  يف نسو ين، 
وال واًةأ أخةا نس ين دال  عن نس  فرين. وس ن ئ  فو    ا وةص أخورى و ور  نس ةور عون ات اب 

يث نسوىني يرويوه وءول  و وريو  اوو  وون صو حظ كاوز ال يو  ي حقوه، دال  يف نحلو  نسزك ا، كقةسوه  
فىلله نسلوه يةم نسقي وة حُيم  عليي  يف    فيا  فً ةى    فبيًه وفابه وظيرو، حو  يقضوأ نسلووه 
وىل ف با عب  و يف يةم ك ن وق ن و مخءا أسف ساة خين   وىلو ون، مث  يورى سوبيله دوو  دنف نااوة ودوو  

اووو  ا، ف ةاوووه يووورتاب سلمشووويئة دوووو  دنف نااوووة ودوووو  دنف نساووو  ، فيوووىنن وووون شووولن وووون ميوووة  علووو  دنف نس
نسًةحيووو  وسووويس علووو  نس ةووور، ألن نس ووو فر سووويس سوووه يوووةم نسقي ووووة دال  نسا  .ونسشووو ه  أاوووه ئووو  وفووو   
نسقرياوووة نسشووورعية نسووو  و ووور  نس ةووور عووون ات اب نسزكووو ا  ون ات اب نس وووالا، وىلوووا نسقوووةل ب ةووور ات اب 

 الا  ون ات اب نسزك ا.نس 
يو  يركف ع  ساق ويدعون إ ه ال  وي فـو ي ـسطيعون. وون نأل سة كىنسو قةسه وىل ف  

 .43-42نسقل    فاشعة أبصاكهم ترهقمم ءلة وقد لا وا يدعون إ ه ال  وي وهم ساملون
سءوواة  ت وىلوو ف وهووىنن وعيوو  حبووإل نس وو فرين ونئاوو فقا نسووىنين كوو اةن يوُوْ َعةن يف نحليوو ا نسوو اي  دنف ن

ونس ووالا فيوولبةن، ف وو  ووون كوو ن يف نحليوو ا نسوو اي  ات كوو ف سل ووالا فيووة وىلووم لسةعيوو  نسووةن   يف نآليووة، 
 ونسا  يع سه ويشمله.

(  وئو   عوةن دنف نسءواة  يف نسو اي  فو وًاىلةن واوه وو  صوحًي  4/435ق ل نبن كهوري يف نسًةءوري )
فيءا  سوه نئ واوةن، وال  نآلخرا دهبن هل  نسرب وسالوًي  كىنسو عةقبةن بىل م ق  ،  عليه يف 

يءووًعي  أحوو  ووون نس وو فرين ونئاوو فقا أن يءووا  بوو  يىلووة  ظيوور أحوو ه  طبقوو ف ونحوو نف، كلموو  أ ن  
 هو.-أح ه  أن يءا  خر  سقة و ع س نسءاة  كم  ك اةن يف نس اي  خبال  و  عليه نئ واةن ن

، يىلوووم نس ةووو   ه ال ـــ وي فـــو ي ـــسطيعونيـــدعون إ    وقوو ل نسبسوووةي يف نسًةءوووري  قةسوووه 
 هو.-ونئا فقةن، و ري أصال   ك ي صأ نسبقر فال يءًعيىلةن نسءاة  ن

ويف نحلو يث نسووىني يرويووه وءول  و ووريو، وفيووه أن نسلووه وىلوو ف يلقووأ يف    فيوا  مجيوو  نس ةوو   ووون 
  نسلوووه ووون بوَور وفوو فر عبو ا نألصووا م وكةوو   أهوو  نس ًوو ب و وريه ، حوو  دهبن مل يبووإل دال  ووون كوو ن يىلبو
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أاتهو   ب نسىلو ئا يف أ ىن صوة ا وون نسو   أوو فييو ، قو ل  فمو هبن واً ورون سًًبو  كو  أووة وو  ك اوا 
وىلبووو ، قووو سةن    باووو  ف  قاووو  نساووو  ل يف نسووو اي  أفقووور وووو  كاووو  دسووويي  ومل ا ووو حبي ، فيقوووةل  أ   ب ووو ، 

أو ثوالاف، حو  دن بىلضوي  سي و   أن ياقلوظ، فيقةسةن  اىلةهب لسلوه واو ال اشراب لسلوه شويئ ف ووروا 
فيقووةل  هوو  بيووا   وبياووه آيووة وىلرفةاووه  وو ، فيقةسووةن  اىلوو  في شووف عوون سوو ق فووال يبقوو  ووون كوو ن 
يءووا  ت ووون ولقوو   اةءووه دال  أهبن نسلوووه سووه لسءوواة ، وال يبقوو  ووون كوو ن يءووا  اة قوو ف و   ف دال  

 ا  خر  عل  قة و.فىل  نسلوه ظيرو طبقةف ونح ا، كلم  أ ن  أن يء
ونسء نل  دهبن ك ن هوىنن حو ل وون كو ن جيو  ت وون ولقو   اةءوه ووون يءوا  اة قو ف، فمو  هوة حو ل 

 نسىني مل يءا  ت قل، وأين و  اهس
ف حلوو يث يوو ل علوو  أاووه أسقووأ يف    فيووا  ووو  نس وو فرين، حيووث مل يبووإل ووون نسىلبوو   ئىل ياووة هبناب 

ولقوو   اةءووه، أو وووون يءووا  اة قوو ف، ومل يشووو  كيم   نئشووي  نسىل ووي  دال  ووون كووو ن يءووا  طةعوو ف وووون
صوواف آخوور ووون نسىلبوو  ، كموو  أن ات اب نس ووالا ونسءوواة  مل يىلوو  خيوون يىلبوو  نسلوووه ووون بوَور أو فووو فر، 

 فًلو .
ا ة فقووو  صوووح عووون نساوووي ن  أاوووه قووو ل يف ات اب نس وووالا  ابوووا نسرفووو  وبوووا نس ةووور ووووراب  ويف نسءوووُّ

 نس الاا.
ي  نس الا، فمون وركيو  فقو  كةورا، وقو ل  ابوا نس ةور ونإلميو ن ووراب وق ل انسىلي  نسىني بياا  وبيا

نس الاا. وق ل  ابا نسىلب  وبا نس ةر ونإلمي ن نس الا، فإهبن وركيو  فقو  أشورابا، وقو ل  اآخور وو  
َن نسو ين نس والاا. فوإهبن فقو  نس والا مل يىلو  عاو و شوأ  وون نسو ين يبقيوه يف نإلسوالم ويو    يُوْةَقُ  وون

  اآخوور عوورى نإلسووالم اقضوو ف نس ووالاا، وقوو ل  ابووا نسىلبوو  إلسووالم. وهووةو قةسووه نحل وو  عليووه ل
ونس ةر أو نسشراب وراب نس الا، فإهبن وراب نس الا فق  كةورا، و ريهو  كهوري وون نألح  يوث نسو  وو ل 

 عل  كةر ات اب نس الا.
 ويف نألثر عن نبن وءىلة  ق ل  اون وراب نس الا فال  ين سها.

 ضوأ نسلوه عاوه قو ل  اال دمي ن ئن ال صالا سه، وال صالا ئن ال وضوة  سوها.وعون أبوأ نسو   ن    
 وعن مح   بن "ي  عن أيةب ق ل  اوراب نس الا كةر، ال وًلف فيها.
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أن ات اب نس ووالا كوو فر،  وعوون حمموو  بوون ا وور نئوورو"ي  مسىلووا دسووحإل يقووةل  صووح عوون نساووي 
كو الصــوة عمــداً مــ  ؤــري عــذك حــ  أن ات لــان كأي أهــل العلــم مــ  لــدن النــيب وكووىنسو 

 .يذهب وقسما لافر
غ يـرون شـيئاً  "لـان أصـحا  حممـد وعن عب  نسلوه بن شقيإل نسىلقيلأ  ضأ نسلوه عاوه قو ل  

 م  اأعمال ترلما لفر ؤري الصوة".
قلا  ونس ةر نسىني يرواه هة نس ةر نألك  نئور  ون نئلة، ب سي  أف  يرون كهورينف وون نألعمو ل 

 ي  كةر أصسر ال ُورن  ون نئلة.ورك
ق ل نبن حزم  وق  ف   عن عمر، وعب  نسرمحن بن عة ، ووىل هب بون فبو ، وأع هريورا، و وريه  

فمــو لــافر مرتــد  وغ أن وون وووراب صوالا فوورض  ونحو ا وًىلموو ن نف حو  ووور  وقًيو   وون نس ووح بة 
 هو.-ن  علم هل غ  م  الصحابة ُمالفاً 

  هبهووظ مج عووة ووون نس ووح بة وووون بىلوو ه  دنف و ةووري ووون وووراب نس ووالا وقوو ل نحلوو فل نئاووىن ي  قوو
وًىلم ن نف سرتكي ، حو  وور  مجيو  وقًيو  وواي  عمور بون ن عو ب، وعبو  نسلووه بون وءوىلة ، وعبو  نسلووه 

. ووون  ووري نس وح بة أمحوو  بوون بون عبوو ل، ووىلو هب بوون فبو ، وفوو بر بون عبوو  نسلوووه، وأبوة نسوو   ن  
عب  نسلوه بن نئب  اب، ونساوىلأ، ونحل   بن عًبة، وأيةب نسءوًي  ، حاب ، ودسح ق بن  نهةيه، و 

هووو. -وأبووة  نو  نسعي سءووأ، وأبووة ب وور بوون أع شوويبة، و"هووري بوون حوورب، و ووريه   محيوو  نسلوووه وىلوو ف ن
مجيووو  ووووو  وقووو  م ووووون أح  يوووث وآا  شوووو ُّ ات اب نس وووالا هووووأ صوووحيحة، نا وووور صوووحيح نسرت يووووظ 

 .235-226ونسرتهيظ  
لالف علـى أ ـ  ي قسـل لـافرًا  وهـذا للـ  مـع (  28/308ويمية يف نسةًو وى )وق ل نبن   وألنـر ال ـَّ

 هو.-ن اإلقراك بوجوعا
هىنو أ سًا  يف ورفيح نسقةل ب ةر ات اب نس الا، وئ   أيا  أ سة نئو سةا ال مي ن أن وقةم كو سي  

نسقوووةل ب ةووور ات اب ي ووور  كةووور ات اب نس وووالا كليووو ف دنف نس ةووور نسىلملوووأ نألصوووسر، كووو ن ال بووو  وووون 
 نس الا كةرنف ورف ف ون نئلة.

وحلء  نسقضية و  نسقوةم، فإااو  اقوةل  هون يف قةساو  ب ةور ات اب نس والا، قو  وقةاو  وو  أ سوة نس ًو ب 
َلف ووون بىلوو ه  كموو  يقووةل نبوون  ا ة، ومجيووة  نس ووح بة نسووىنين مل يىللوو  هلوو  ووو سف، وووو  أكهوور نسءوو  ونسءووُّ
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وزنَل عولووووو   و  أُاووووْ وَر زوووونَ وْ  كةووووَ و ، فَوقووووَ َقُه، أَْو أووووو  نوووووورَأَاف فوووووأ ُ بُرنهووووَ اوووو ف َف ووووَ   ن أَووووو  ك هن وقوووو ل  اوووووَ
 .(1)حُمَم و  ا

ْن َحلووََف  َراوقوو ل  اوووَ ُن فووووأ (2)بسوورين نسلوووهن فقوو  َكةووَ . وقوو ل  اثنَاًوو نن يف أُووو    ووُ  ُكةووٌر  نسع ىلووْ
ا ونو وءل . وا  ةنُر هبسو كهريٌَا. ، ونسا ني َحُة عل  نسوَمي نان  نسا َءظن

 

إل ونألوووون ونسءوووالوة، وووون كووو ن ونقةووو ف يف قةسوووه وووو  نس وووح بة وأكهووور ويميوووة، فووولي نسةوووريقا أحوووإل لحلووو
 نسء َلف، أم ون ك ن ونقة ف يف صف ن لف وون ه   ون نس ح بة و  اةف وعلم فس!!

 صحيح،  ونو أبة  نو  و ريو. (1)

 ونو نحلوو ك ، وهووة صووحيح. قلووا  دهبن كوو ن نحللووف بسووري نسلوووه وىلوو ف علوو  وفووه نسًىل ووي  ونسًقوو يس  (2)
ب  ا سلمحلة  بوه فيوة شوراب أكو ، ودهبن كو ن علو  وفوه نسلسوة ونسىلو  ا فيوة شوراب أصوسر. وكوال ونسىل

 نساةعا ون نسشراب  سا علييم  نسا ةص نسشرعية وا  علييم  أه  نسىلل .
(  فو امية   593ق ل نسشيخ سليم ن بن عب  نسلوه آل نسشويخ يف كً بوه )شورا كًو ب نسًةحيو ، 

لة، س اه ون نسشراب نألصسر كم  ا  عل  هبسو نبن عب ل و ريو. س ون ال ُيَ ة نر كةرنف ياق  عن نئ
نسىني يةىلله عب   نسقبة  دهبن طلبا ون أح ه  نسيما لسلوه، أعع اب و شئا ون نألميو ن صو  ق ف أو  
ك هبلف، فإهبن طلبا واوه نسيموا لسشويخ أو وربًوه أو حي ووه، وهوة هبسوو، مل يقو م علو  نسيموا بوه دن  

شراب أك  بال  يظك ألن ن لة  به عا و أخة  وأف  وأع   ون نسلووه، وهوىنن   ك ن ك هبلف. فيىنن
وووو  بلوووذ دسيوووه شوووراب عبووو   نألصوووا م، ألن فيووو  نسيموووا عاووو ه  هوووة نحللوووف لسلووووه كمووو  قووو ل وىلووو ف  

وأق ــموا غللـــ  جمــد أميــاام غ يبعــ  اللـــ  مــ  ميــون    فموون كوو ن فيوو  ميياووه 38نساحوو .
أو وربًوه فيوة شورك ف أكو  وواي ، فيوىنن هوة وة وي  نسقوةل يف هوىنو نئءولسة نحللف لسشيخ أو حبي وه،  

 هو.-ن
 وق  أثر عن نبن وءىلة  قةسه  ألْن أحلَف لسلوه ك هبلف أحظ دق  ون أن أحلف بسريو ص  ق ف.

ق ل نسشيخ سليم ن يف كً به )شرا كً ب نسًةحي (  فيه   سي  عل  أن نحللوف بسوري نسلووه ص  قوو ف 
هووو. نجملوور ا -نسيموووا نسسموووةل، وفيوووه  سيووو  علوو  أن نسشوووراب نألصوسووور أكووو  وووون نس ب ةووور نأع ووو  وووون 

 عن صةة نس ةر أو نسشراب.
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رنف ياقووُ  عووَ  ا ةن ُوًةقووةن ُكلُّيوو  علوو  أن  ُورو ووَظ نس بووريَان ال ي ةووُر ُكةووْ َ  نسءووُّ ن وناووةنُب  َأن  أَهووْ
نف يُقًَوُ  علو  كوُ  ن  نسومنل ةن لسُ لي ةن، كم  ق سا ن ةن  ، دهْب سة َكَةَر ُكةرنف ياقُ  عنن نئلو ةن، س و َن ُوْروَو  
رنَقةن، وشوربن ن مورن، وهوىنن  ح ل، وال يُوْقَبُ  َعةُة وق ن نسقن  ص، وال هوري نحلو وُ  يف نسوز نىن ونسءو 

 سضرو َان ونن  ينن نإلسالم.نسقةُل وىللةٌم بُعالاُه وفَء ُ ُو ل
ووًةقةَن عل  أَا ُه ال َورنُ  ون نإلمي نن ونإلسالم، وال يَوْ ُخُ  يف نس ةورن، وال يءوًحإلُّ ن لوةَ  

َن نئوو واا، قوو ل وىلوو ف   َظ نس بووريَا ووون َ  نسلوووُه ورو وون ا أيُّمــا يف نساوو   ن ووو  نس وو فنرين، دهْب قوو  فىلووَ
ــ   دنف أن قوو ل   ا     القسلــىالــذي ال امنــوا ل ســ بال علــيرم الق صــ  ــال   مــ   أفي يال ل ْ  ع فــ  فالمــال

رن  نسق ووو  ووون نسووىنين آواووةن، وفىللووه أخوو ف سووةق ن 178نسبقوورا   شــيٌ  فاتا بــاٌع غملعــرور   . فلوو  وووُ
ة ُا نسوو ينن بووال  يووظ، وقوو ل وىلوو ف   وا نسقن وو ص، ونئوورنُ  أخووُ وإن طائفســان  مــ  ال املــ مننيال اقسـالسـاللــ 

 .10نحلارن    ينـالم مافأْصل ح وا ب
ا ةن ونإلمجوو ع وووَُ لُّ علووو  أن  نسووز ن  ونسءوو   نَق ونسقوو هبنَ  ال يُقًووُ ، بوووَْ   وا ووةُص نس ًوو بن ونسءووُّ

 يُق ُم عليه نحلَ ُّ، فَ ل  عل  أَاه سيس زرَو   .
رض  أا ه ق ل  اَوْن ك َاا عاَ و ألخيه َو لمٌة ونْن عن  وق  ثبَا يف )نس حيح( عن نساي ن 

ىَن  أو شأ  فليَوًََحل ْلُه واه نسيوةَم، قبوَ  َأْن ال ي وةَن   هو  وال  ياو  ، دن كو ن سَوُه َعموٌ  صوَ سنٌح ُأخون
ْا عليووه، مث   ي نئ  ن صوو حبه، َفعُرنحووَ ن سووَ ىَن ووون ْ  ن َوْ َلَمًووهن، ودن مل و وون سووَُه حءووَا ٌ ، ُأخوون واووه بقووَ

َ ي ةُن (1)أُسقأ يف نسا   نا  .(2)سه حءاو ٌ  يءًوةيف نئ لةُم واي  َحق هُ . فهبا أن  نس  ملن

 

قلا  ووو  هبسوو فو حللف بسوري نسلووه وىلو ف ظو هرا وًةشوية بوا نساو  ل يف هوىنن نسزوو ن، ف سوىنين حيلةوةن 
يوة يو ل علو  ناو  نل نسًةحيو  و ربًوه بسري نسلووه أكهور وون نسوىنين حيلةوةن لسلووه وحو و، وهوىنن دن  ل ف

 با نسا  ل.

 أخرفه نسبو  ي و ريو. (1)

رن  صوو حبه ووون نئلووة، وكال وو   سووا  (2) وكووىنسو فووإن  نس لوو  ظلموو ن  ظلوو   ون ظلوو ، وظلوو  أكوو  وووُ
 علييم  نسا ةص نسشرعية.
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، أاه ق ل  او  وىل ُّوَن نئةلنَس في  سا ق سةن  نئةلنَس فياو  ووَن ال وكىنسو ثبَا عن نساي ن  
  هوو  سووه وال  ياوو  ، قوو ل  انئةلووَس ووون أي  يووةَم نسقي وووة وسووه حءووا ٌ  أوهوو َل نابوو لن قوو  شووً  

ىنن، وقىنَ  هىنن، وضرَب هىنن، فيقًو ُّ هوىنن وون حءا ونه، هىنن، وأخىَن و َل هىنن، وسَةَو  َم ه
ْا  ىَن ووون خعوو  ُهْ  فعُرنحووَ وهووىنن ووون حءووا ونهن، فووإهبن فايووْا حءووا وُه قبووَ  أن يُقضووَ  ووو  عليووه ُأخوون

 . (1)عليه، مث  طُرنَا يف نسا  ا
ا ة  دن نإلميو َن قوةٌل وعمو  يزيوُ  ويواق   (3)لوأٌّ ، قو ل هوة كةوٌر عم(2)وون ق ل وون أَهوْ  نسءوُّ

ك كةٌر  وَن كةر ، ك إلمي ن عا و.  ال نعًق  ٌي، ونس ةُر عا و عل  ورنوظ 
فالة  احلالم بـري  ما أ زلال اللـ   الذي يرفر ل فراً ألر  واحلالم الذي يرفر  - ص 

 -لفراً أصالر
  عون نئلوة، وها  أوٌر جيُظ أن يًَُةع َن سه، وهة  أن  نحلُ َ  بسري و  أازل نسلوُه ق  ي ةن كةرنف ياقو

، وي ةن كةرنف أصسر، وهبسوو حبءوظ حو لن نحلو ك ، فإاو وُه (4)وق  ي ةن وىل يةف  كبريا أو صسريا

 

 اةن كةوو  نف بووىناة    ونو وءوول  و ووريو، ونسشوو ه  ووون نحلوو يث أن أَهووْ  نس بوو ةر سيءووةن كةوو  نف، وسووة كوو (1)
ووىل صوويي  حلبعووا عوواي  مجيوو  حءووا ، ، وئوو  أو وواي  أن يىلعووةن نآلخوورين ووون هبوي نحلقووةق علوويي  

 شيئ ف ون حءا ، .

َلف نس و ح، ونئءولسة   (2) ا ة، وأقوةنل نسءو  هىنن نسقةل هة نحلإل نسىني  سا عليوه ا وةص نس ًو ب ونسءوُّ
 ن.سيل  وزي  كالم عليي  عا  نحل يث عن نإلمي 

ووون أطلووإل ووون أَهووْ  نسىللوو  علوو  بىلووو نسووىناةب ونئىل صووأ صووةة )نس ةوور نسىلملووأ( أ ن ون بووه نس ةوور  (3)
نألصسر، أو نس ةر  ون كةر، أو كةر نساىلموة. ومل يريو ون واوه وعلوإل نس ةور نس و هر علو  ناوةن ا كمو  

ق ب لموووة فيووو  نسوووبىلو، و    نف هلوووىنن نسةيووو  ن ووو طأ  ونالسوووًسالل نسءوووأ  أ ى أن يقيووو  هوووىنن نإلطوووال
سيًميز عن نس ةر نسىلملوأ نألكو ، وسيشوىلر نسقو  ق  )الرفر العملي اأصـر()نألصسر( حبيث ي بح  

 أن ون نألعم ل و  وىلً  كةرنف سىنن،  وسة ف    كر ا عن نالعًق   أو نالسًحالل.

يىلًوو  قةسوه اأو صوسرياا فيوه ا ورك ألن هبابو ف أطلوإل عليوه نسشو  ع سوبح اه صوةة نس ةور أو نسشوراب ال  (4)
أكو  وون نس بو ةر نسو  مل وةصوف لس ةور أو نسشوراب، وقو   -ودن ك ن كةرنف  ون كةر-صسرينف، ب  هة 
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، وأاوو ه ووورٌي فيووه، أو نسووًي ن بووه ووو  ويقُّاووهن أاوو ُه  (1)دن نعًقوو  أن نحل ووَ  زوو  أاووزَل نسلوووُه  وورُي ونفووظ 
ُه يف هوووىنو ، ودن نعًقووووَ  وفووووةَب نحلُ (2)ح وووُ  نسلووووهن، فيووووىنن كةووووٌر أكوووو   وووو ن زوووو  أاوووزَل سلووووُه، وَعلنموووَ

 

وق م كالم أَْه   نسىلل  يف وىلليقي  عل  أثور نبون وءوىلة   األن أحلوف لسلووه كو هبلف أحوظ دق  وون أن 
 أحلف بسريو ص  ق فا.

،  سيلاوو  دسيوه سءوو ن نسقو ل أو سءوو ن نحلو ل ونسىلموو ، أو  نالعًقو   أوور لطووم ال يىللموه دال  نسلوووه وىلو ف( 1)
كال وو  وىلوو ف، وأحيوو  ف ي ووةن سءوو ن نحلوو ل ونسىلموو  أكهوور  السووة ودعوورنلف عموو  يف نالعًقوو   ووون  ووريو ووون 

 نسقرنةن، ف س  هر بري  نسب طن وورآا سه، سىنن ال يً ة  ظ هر ك فر وقرتن إبمي ن  حقيقأ يف نسب طن.

وةقوو  نحلو ك  يف نس ةوور نألكوو  أيضو ف، كرهووه سلح و  زوو  أاوزل نسلوووه، أو وىل  نوووه ووون نس ووة   نسو   (2)
ووىل  نا ون يع سبه لحل   ز  أازل نسلووه، أو دعرنضوه كليو ف عون نحل و  زو  أاوزل نسلووه ونسوًب نسه بشورع 
آخر ون شرنة  نسع  ة ، أو وصةه حل   نسلوه لسىلب  ن  نس  وا  عون نسعىلون ونسوًي  ، ونسءوورية 
ونالسًيزن ، أو وءياه وو حه سلح   بسوري وو  أاوزل نسلووه .. فيوىنو حو ال  كو  ونحو ا وايو  و ةور 

 نئً ف    ون نحل  م كةرنف أك  ورف ف عن نئلة، ودسيو بىلو أقةنل أَْه  نسىلل  يف هبسو 
 اب  لنري: -1

ــاً لقووو ل يف وةءوووري قةسوووه وىلووو ف   ـــ  حرمـ ــ  اللـ ــ  مـ ــ  أح ـ ــة يبــــون ومـ ــم اجلاهليـ ــوٍ  أفحرـ قـ
. يا ر وىلو ف علو  وون خور  عون ح و  نسلووه ن  و  نئشوًم  علو  كو  خوري، 50نئ ة ا     يوقنون

نساو هأ عوون كوو  شوور، وعوو ل دنف ووو  سوةنو ووون نآل ن  ونألهووةن  ونالصووعالح   نسوو  وضووىلي  نسرفوو ل 
  بووال وءوووًا  وووون شوووريىلة نسلووووه كمووو  كووو ن أَهوووْ  نا هليوووة حي موووةن بوووه وووون نسضوووالال  ونايووو ال  خيووون  

يضوووىلةف  م نةيووو  وأهوووةنةي ، وكمووو  حي ووو  بوووه نسًًووو   وووون نسءي سووو   نئل يوووة نئووولخةهبا عووون ول يووو  
فا زخوو ن نسووىني وضوو  هلوو  )نسي سووإل(، وهووة عبوو  ا عوون كًوو ب كمووةع ووون أح وو م قوو  نقًبءووي  ووون 
شرنة  ش  ون نسيية ية ونسا رناية، ونئلوة نإلسوالوية و ريهو ، وفييو  كهوري وون نألح و م أخوىنه  وون 

ةل نسلوووه كو ر  ا ورو وهوةنو ف وو    يف بايوه شورع ف وًبىلو ف يقوو وةف  علو  نحل و  ب ًو ب نسلوووه وسواة  سوُ
  ، فوال حي و  سوةنو فم  فعل ءل  فمو لافر  ـب قسالـ  حـ  يرجـع إ ه حرـم اللــ  وكسـول ،

 هو.-يف قلي  وال كهري ن
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ظ قً سه، مث  أتوو  هو  هو  فًلو  كيف نعً  نحل   )لسي سإل( كةرنف، وأن نسىني حي   به ك فر جي
ف  قوو ف بووا  سووإل فا زخوو ن وبووا  سووإل نسقووةناا نسةضووىلية نسا فووىنا يف أو وو   نئءوولما، نسوو  يءووير 

 عل  واةيىنه  ووعبيقي  طةن يا نحل  س!
 أمحد شالر: -2

(  أفياووة" 174و  171س4قوو ل وىللقوو ف علوو  كووالم نبوون كهووري نسءوو بإل يف كً بووه )عموو ا نسًةءووري  
رع نسلوووه أن حي وو  نئءوولمةن يف بال هوو  بًشووري  وقًووبس عوون وشووريىل   أو ول نسةثايووة ووو  هووىنن يف شوو

نئلحو ا، بوو  وشوري  و خلووه نألهوةن  ونآل ن  نسب طلووة يسريواوه ويب سةاووه كمو  يشوو ؤون، ال يبو ق ونضووىله 
 ونفإل شرعة نإلسالم أم خ سةي ..

اح غففـــا  فيـــ  وغ هـــي لفـــر بـــو دن نألوووور يف هوووىنو نسقوووةناا نسةضوووىلية ونضوووح وضوووةا نسشووومس، 
  العمـل عـا أو اخلضـوع هلـا  -لائنـاً مـ  لـان-مداوكة  وغ عذك أحد ممـ  ينس ـب لوسـو  

 هـ.-أو إقراكها.. ا
وهووو  وووو  نبًلوووأ بوووه نسوووىني   سوووةن  -أي نس ةووور نألكووو -وقووو ل يف وىلليقوووه علووو  نسعح ويوووة  وهوووىنن 

نسوووىنين ُأشوووربةن يف قلوووة   ُحبيووو ،  نسقوووةناا نألو وبيوووة وووون  فووو ل نألوووو  نإلسوووالوية، واءووو ةي  أيضووو ف،
ونسشووسف  ووو ، ونسوووىنب ن عايوو ، وح موووةن  ووو ، وأهبنعةهووو ، زوو   ُبوووةن وووون وربيووة أس سوووي  صوووا  نئبشوووورين 

 هو.-نهل نويون، أعو ن  نإلسوالم، وواي  ون ُي را، وواي  ون يًوةن ى، وي   ون ي ةاةن سةن  ن
 اب  تيمية: -3

  ووىللووةم لالضووعرن  ووون  يوون نئءوولما ولوةوو ق مجيووو  (28/524قوو ل  محووه نسلوووه يف نسةًوو وى )
نئءلما أن ون سة  نوب ع  ري  ين نإلسالم، أو نوبو ع شوريىلة  وري  يون نإلسوالم، أو نوبو ع شوريىلووة 

-وون آوون بوبىلو نس ًو ب وكةور بوبىلو نس ًو ب ن فمـو لافــر  وهــو لرفــر  ري شوريىلوة حممو   
 هو.

سًءوووةيذ ونسووو عةا دنف نس ميقرنطيوووة أو نالشووورتنكية أو نسقةويوووة قلوووا  وووون نسًءوووةيذ سسوووري  يووون نسلووووه ن
و ريهوو  ووون نئاعلقوو   ونئووىننهظ نسىللم ايووة نسوو  وة وو  نسوو ين عوون نس وسووة ونحليوو ا، وهىلوو  نحلقووةق 

 ونسةنفب   عل   ري أس ل  نبعة نس ين ونسىلقي ا.
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ةر ونإلحل  ، بو  وورنه  مث  سيا طةن يا نحل   يف هىنن نسزو ن وقةةن عا  ح  نسًءةيذ سشرنة  نس 
يرو نفوةن هلو ، وحيءواةف  يف أعوا نساو  ل، وأيطورون نألووة أطورنف دنف  -وب   وق حة وفرأا عل  نسلوه-

نسًحووو ك  دسييووو ، ونسةيووو  كووو  نسةيووو  ئووون يىل  ضوووي ، أو يًولوووف عووون واةيوووىن أح  ويووو  وقةنايايووو ، أو 
 س!فأي لفٍر يعلو هذا الرفريءًيا    .. 

 الوها :حممد ب  عبد  -4
ولذل  ق ل  محه نسلوه  ُا ة نر ون أشراب لسلوه يف دهليًه بىل و  ابا سه نحلاة عل  بعالن نسشراب، 

ولـذل  مـ  قـا  ب ـيف  يون هـذ  ، أو أقو م نسشوبه نسب طلوة علو  دلحًوه،  رفا ر م  ح ـن  للنـا 
يو ، وا ةور ووون نسو  يشوراب لسلوووه عاو ه ، وق وو  وون أا رهوو  وسوىل  يف د"نسً -أي نسقبوة - املكـاهد

 (.60،  58هو. )نسرسو ةو  نسشوو يوة  -ن   َّ عـايا  وصـد النَـّا  عن أقر ب ين نسلوه و سوةسوه 
كمو  -قلا  وهةو نسىني يق و   ون قةناا نس ةر ونسشوراب، وق وو  وون أا رهو  وسوىل  يف د"نسًيو  

أيضوو ف. وكووىنسو نسووىني فإاووه كوو فر  -هووة شوولن طةن يووا نحل وو  ووو  نسوو ع ا دنف نحل وو  زوو  أاووزل نسلوووه
 .فإ   لافريروفي  وحيءاي  ويةرضي  عل  نألوة 

 حممد ب  إبراهيم ب  عبد الطيف ال الكي : -5
أن  أحــدمهاحيوث عوو   أاوةنع نحل وو م نسووىنين ي ةورون كةوورنف أكوو   قوالف عوون نئلووة، فقو ل  محووه نسلوووه  

ةسه، وهووىنن  وو  ال اووزنع فيوه بووا أَهوْ  نسىللوو .. جيحو  نحلو كُ  بسووري وو  أاووزل نسلووه أحقيووة ح و  نسلوووه و سوُ
 فإ   لافر الرفر الناقل ع  امللة.

أن ال جيح  نحل ك  بسري و  أازل نسلوه كةن ح   نسلوه و ُسةسه حق ف، س ن نعًقو  أن ح و    الناين:
 وهذا أيضاً غ كيب أ   لفر.أحءن ون ح مه، وأ ُّ وأ ُ ..   ري نسر ُسةل 
ةسه، س ون نعًقو  أاوه وهلوه، فيوىنن كو ساةعا أن ال يىلًق  كةاه أح  النال : ءن ون ح   نسلووه و سوُ

 .لافراً الرفر الناقل ع  امللةنسلىنين قبله، يف كةاه 
أن ال يىلًق  كةن ح   نحل ك  بسري و  أازل نسلوه خي ثالف حل   نسلوه و ُسةسه، فضالف عون أن   الرابع:

ةسه، يىلًقوو  كةاووه أحءوون واووه، س وون أعًقوو  فووةن" نحل وو  زوو  ووو سف  فمــذا لالــذي ح ووَ  نسلوووه و سووُ
 .قبل 
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وهة أع مي  وأ لي  وأظيره  وىل ا ا سلشرع، وو و برا ألح  ووه ووشو قة ت وسرسوةسه،   اخلامس:
ووضوو ه ا ل وو ك  نسشوورعية، دعوو ن نف ودووو ن نف ود صوو  نف وأتصوويالف ووةريىلوو ف ووشوو يالف وح موو ف ودسزنووو ف، 

ية ورنف  وءوًم ن ، ورفىليو  كليو  دنف كًو ب نسلووه وورنف  ووءًا ن . ف م  أن سلمح ك  نسشرع
ةسه  ، فليوووىنو ن ووو ك  ورنفووو ، هوووأ  نسقووو اةن نئلةوووإل وووون شووورنة  شووو ، وقوووةناا كهوووريا،  وسووواة  سوووُ

ك سقوو اةن نسةراءووأ، ونسقوو اةن نألوري ووأ، ونسقوو اةن نس يعوو  ، و ريهوو  ووون نسقووةناا، وووون وووىننهظ 
  هبسو.بىلو نسب عيا نئاًءبا دنف نسشريىلة و ري

فيىنو ن  ك  يف كهري ون أو    نإلسالم وييلا و ملة، وةًةحة نألبةنب، ونسا ل دسيي  أسرنب دثر 
أسرنب، حي   ح  وي  بياي  ز  و سف ح   نسءُّا ة ونس ً ب وون أح و م هبسوو نسقو اةن، وولوزوي  

 ن حمموو نف  ، وأي وا قضووة سلشووي  افــأي لفــر فــوق هــذا الرفــربوه، ووقووره  عليووه، ووًمووه علويي ، 
  ُسةل نسلوه بىل  هىنو نئا قضة.

ووو  حي وو  بووه كهووري ووون  ؤسوو   نسىلشوو ةر، ونسقب ةوو  ووون نسبووةن ي وهووةه ، ووون ح وو     ال ــاي :
آلةي  وأف ن ه ، وع  ن،  نس  يءمةف  )سلةوي (، يًةن ثةن هبسوو وواي ، وحي موةن بوه وحيضوةن 

ةسه عل  نسًح ك  دسيوه عاو  نساوزنع، بقو  ف علو  أح و م نا  هليوة، ودعرنضو ف و  بوة عون ح و  نسلووه و سوُ
 هو. ) س سة و ي  نسقةناا(.-ن

جيو  أن هوىنو  -بىلا نإلا    ونسًار  سلحوإل-قلا  ون يًلو  ونق  كهري ون ح  م هىنو نألوة 
نألاةنع نئ ةرا نسءوًة نسو  هبكرهو  نسشويخ وًوةفرا فويي  مجيىلو ف، ويً وةةن  و ، ويزيو ون علييو  خ ولة 

نسعىلوون، ونسووًي   ونالسووًيزن  بشوورع نسلوووه، وخ وولة أخوورى اواووة وهووأ  كوورهي  وبسضووي  نالسووًي اة و 
سلح   ز  أازل نسلوه، وخ لة اتسىلة  حم  بًي  ونضعي  ه  ئن يع سبي  لحل   ز  أازل نسلوه. ووو  

يف نسًلويوو  ونسًءووةيذ، وحيموو   - هبووة أو   بووة-ووون يًةسوو  هلوو   -ووون وشوو يخ نإل فوو  -هبسووو دوو  
 ةسة  كةر  ون كةر، ونس ةر نسىلملأ نألصسر!!!.عليي  وق

 الكنقيطي: -6
(  و ىنو نسا ةص نسءم وية نس  هبكور  ي يور   يوة نس يوة  أن 4/84ق ل  محه نسلوه يف نسًةءري )

نسىنين يًبىلةن نسقوةناا نسةضوىلية نسو  شورعي  نسشويع ن علو  أسءواة أوسي ةوه و سةوة ئو  شورعه نسلووه فو  
 أ   غ يك    لفرهم وشرلمم إغَّ م  طمس ، وعال عل  أسءاة  سله 
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، ويُءوم   كو فرنف ُكةورنف كو " ف،  نسةنقىلة، وع َل عاه و  نعرتنفنه  اوه وءوًحإلٌّ سلىلقةبَوةن، فيوىنن عو ص 
َ  ُح وووَ  نسلووووه فييووو ، وووو  بوووىنل فيووو ون، ونسوووًةرن  ونسوووىلنهن يف وىلرفوووة (1)أو كةووورنف أصوووسر ، ودن َفيووون

 .(1)أفٌر عل  نفًي  نو، وخع و وسةة  نحل  ن وأخعَلُو، فيىنن وعٌ  سه

 

 هو.-ن  اللـ  بصريت   وأعما  ع   وك الوحي منلمم
 فًلو  كيف نعً  كر  نوب ع نسقةناا نسةضىلية كةرنف وشرك ف ورف ف س  حبه ون نئلة.

 عبد العزيز ب  غ :-7
ةسه، أو ك ثليو  حيث ق ل  وال دمي ن ئن نعًق  أن أح  م نسا  ل وآ ن ه  خري ون ح    نسلوه و سوُ

أو ترلمــا وأحــل حملمــا اأحرــا  الو ــعية  واأ ظمــة البكــرية  وإن لــان معسقــداً أن ووشوو  ي ، 
 أحرا  اللـ  فري وألمل وأعدل.

وقووو ل  فمووون خضووو  ت سوووبح اه وأط عوووه ووووو ك  دنف وحيوووه، فيوووة نسىل بووو  سوووه، ووووون خضووو  سسوووريو 
 هو. ) س سة وفةب و ي  شرع نسلوه(.-نوا قاي ل  فقد عبد الطاؤون وو ك  دنف  ري شرعه، 

فووو ا ر كيوووف نعًووو  نسشووويخ أن كووور  ووووراب نحل ووو  زووو  أاوووزل نسلووووه، ونسوووًب نسه لألح ووو م نسةضوووىلية، 
ونألا مة نسبشرية، يقًضوأ ناًةو   وعلوإل نإلميو ن عون صو حبه، ودن ن عو  سوالوة نعًقو  و هوة شورع 

 نسلوه وح مه.
لوو  عون نحلوو ال  نسوو  ي ةوور فييو  نحلوو ك  بسووري وو  أاووزل نسلوووه كةوورنف وخيو  وقوو م ووون اقوةال  ألهوو  نسىل

أكوو   قووالف عوون نئلووة، وىللوو  خعوول نسشوويخ حمموو   صوور نسوو ين نألسبوو   نسشوواي  ونئً وور  يف أكهوور ووون 
وةض ، وهة ح رو س ةر نحل ك  يف صيسة وىلياة ونح ا، نس  ون يف قةسه  )فوال وءوًعي  أن وقوةل 

حوو  يىلوورب عمو  يف قلبووه  اوه ال يوورى نحل وو  زو  أاووزل نسلوووه  -ووو  أاووزل نسلووهأي نحلوو ك  بسوري -ب ةورو 
 ، وهووة  ووري كًوو ب 25وءووًعي  أن وقووةل أاووه كوو فر كةوور   ا!!( فًاووة نسً ةووري   وحينئــٍذ فقــ .

 (.128)نسًحىنير ون فًاة نسً ةري(!!. ونا ر كً با  )نالاً    أله  نسًةحي   
   أن و ة نر دبليس، وون ونالو ون أةمة نس ةر ونساة ق!!.وعل  شرط نسشيخ نسةحي  هىنن ال وءًعي

ح  ومو  علويي   -نسىنين كهر عليي  نا نل!!-أتو  أه ىنن ه  طةن يا نحل   يف هىنن نسزو ن   (1)
 وقةسة  كةر  ون كةر أو كةر عملأ أصسرس!
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 -فطأ م  قال: غ يضرُّ مع اإلميان ء بٌ -
ـــٌب لـ مـــاــل  عـمـلـــــ "وقوةسووووه   ـــان ء ــ ـــرُّ مـــــع اإليـمــ ة "وغ  ـقـــــول  غ يـضــ ، أ ن  نسشوووويُخ و َسةووووَ

. وُشبيًُي  ك اا وقىلا سبىلون نألوسا، ف وةإل نس ح بُة عل  قًلني  دن مل يًةبوةن وون (2)نئرفئة

 

و علو  كهوري أم أاو ورى أح ه  حي   بسوري وو  أاوزل نسلووه وهوة يبو هأ  وريو بًقو م قةناياوه و سو وري 
 ون نسقةناا ونس س وري يف نس ول نألخرى، ونسةي  ك  نسةي  ئن و سف نس سًة !!

نسوىني يىلوورت  خبعئوه، وأاووه عو ص  ووءووًحإل سلىلقةبوة علوو  ح مووه  -نسعيووظ-مث  أيون هووىنن نحلو ك  
 بسري و  أازل نسلوهس! مث  هة بىل  هبسو واق   وحمظ سلح   ز  أازل نسلوهس!

 خنووةض وىليوو  يف نس ةوور  ون كةوور، فقوو  كهوور ناوو نل علوو  أووور ال ونقوو  سووه.. فلياوو وو ساوو  أوالف مث  
 ومحأ نسًع حن ون   م فيم  با نس ع ا ونئءلما، وطةن يا نحل   يا رون ويءورون!!

قةسا  لاًة   نحل ك  نسىني حيم  عليه نس ةر نألصوسر سويس علو  دطالقوه، ودمنو  أ    بوه   موحظة:
 ا َثا عل  ص   ووق  ن  نألوة ظلم ف وع ون ف وكةرنف.طةن يا نحل   ونس ةر ن

وقو  وقو م أن نس ةور دهبن فو   هبكوورو يف آيوة أو حو يث، ال جيوة" صوورفه عون ظو هرو وو سةسوه دال  بقرياووة  
شرعية ف    يف ا  آخر، و ل عل  أن هىنن نس ةر يُرن  به نس ةور نألصوسر نسىلملوأ أو نس ةور  ون  

 بل اةوًح لب نسًلويو  علو  و ورنعيه س وو  وون يريو  أن يو و نل كوو   كةور. ووون  ون ورنعو ا هوىنن نسضوو
 كةر دنف نس ةر نألصسر أو نجمل "ي.

يف نس وحيح  ادهبن ح و  نحلو ك  ف فًيو  مث  أصو ب فلوه أفورنن، ودهبن ح و  ف فًيوو  مث    سقةسه    (1)
 أخعل فله أفرا.

قووو   هوووىنو نسوووىناةب، وهبسوووو أن  ووون عق ةووو  نئرفئوووة قوووةهل   ال يضووورُّ وووو  نإلميووو ن هباوووظ ويمووو  كووو ن( 2)
نإلمي ن عا ه  ال مي ن أن يزي  أو ياق . وهوىنن وسو ير س هوري وون نسا وةص نسشورعية نسو  وبوا أن 
 نإلمي ن يضىلف ح  ي بح كة"ن ن ر سة أو نسىن ا يف نسقلظ، بءبظ ن و  ب نئىل صأ ونسىناةب.

 ضىلنف و  فيي  ون دمي ن.وق  ف   يف نحل يث  انإلمثُ َحةن"ُّ نسقلةبا، أي حيزُّ فيي  فيُ 
وفيميوة نسىل ور قو سةن بقووةل هوة أشوا  وون قووةل نئرفئوة، فقو سةن  ال يضور ووو  نإلميو ن كةور، وو  مل ي وون 
هىنن نس ةر وًضما ف سلً ىنيظ نسقلي نئض   سلً  يإل، وهىنن وس ير س هري ون نسا وةص نسشورعية نسو  
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َة بوون و ىلووةن قةسووَه وىلوو ف  (2)شوورنَب ن مووَر بىلوو  ورمييوو  هووة وط ةةووٌة، وأتو سووةن(1)هبسووو، فووإن  ُق نوووَ
 ليس على الذي  امنوا وعالم لوا الصاحلان جناٌح فيما طالع م وا إءا ما اتَّقوا وامنوا وعالم ل وا

َر هبسووو سىلمووور بووون ن عووو ب 93نئ ةوو ا   الصـــاحلان  بوووُن أع ، نو ةووإَل هوووة وعلوووأٌّ . فلمووو  هبُكووون
ُ ون، ودن أصووورُّون علووو  نسوووًحالهل   ط سوووظ، وسووو ةُر نس وووح بة علووو  أفووو  دن نعرتفوووةن لسًحووورمي ُفلووون
ةن، وقووو ل عمووور سنُق نووووة  أخعووولَ  نسوووًَُو نسووووُحْةَرَا، أوووو   داوووو سوووة نوقيوووَا وآواوووَا، وعملوووَا  قًُنلوووُ

 .(3)نس  حل  ن مل وشرب ن مرَ 
سبح اه َسم   حر َم ن مَر، وك ن ورميُيو  بىلو  وقىلوة  وهبسو أن هىنو نآليَة ازَسا بءبظ أن نسلوهَ 

ُأُح ، ق ل بىلو نس ح بَة  ف يف  صح با  نسىنين و وةن وه  يشَربةن ن مرس فلازَل نسلوُه هوىنو 
َ أن  ون طىلنَ  نسشأَ  يف نحل ل نس  مل حُيَر ْم فيي ، فال ُفاو َا عليوه دهبن كو َن وون نئو واا  نآليَة با 

، مث  دن  أوسئووو نسووىنين فىللووةن هبسووو  نئًقووا نس وو حلا، كموو  كوو ن ووون أووورن نسووًقب لن بيووان نئقوو لن
م. تنزيــل  ا نُوةن وعلمةن أف  أخعلون، وأَينُءةن ون نسًةبةن! ف ًوظ ُعموُر دنف ُق نووة يقوةل سوه   حــال

 

، وأن نسشو راب حيوبل نسىلمو  وياةوأ أصو  نإلميو ن و ل عل  ع م نفًم ع نس ةر ونإلميو ن يف قلوظ نوورق 
 ون نسقلظ.

ةل نسلووه   (1) . هة صح ع، ون نسء بقا دنف نإلسوالم، شوي  بو  نف وأحو نف، وسو ةر نئشو ه  وو   سوُ
ق  وقىلا سه وئن وىله وون نئءولما،  -ال يضر و  نإلمي ن هباظ-ويءًبىل  أن و ةن شبية نإل ف   

 حلي ، وسيس عل  أف  هباظ مث  هأ ال وضره  و  هبسو.ب سي  أف  ك اةن يشربةن ن مر وىلًق ين 

فيوه أن نسًلويو  أحيو  ف ي وةن و اىلو ف وون وةناو  نسً ةوري، وعلوة هبسوو أن نسًلويو  حيو ب نسىلاوز عاوو   (2)
ص حبه عن د  ناب ورن  نسش  ع فيمو  قو  خو سف فيوه، فُيىلوىن  دنف أن وقوةم عليوه نحلاوة نسشورعية نسو  

    يا ف  نسىلاز.
  ق وة ق نووة بوون و ىلوةن أن نحلءوا   ال وًشوة  س وو حبي  عاو  نس ةور نسبوةنا، خبووال  ووون  الال

 و  دهبن ك ن نس ةر حمًمالف وون نألوة  نئًش  ة فإن  نحلءا   وشة  وكا  ون حلةق نسةعي  لئىلا.

 فيوه  السوة علو  نسىلالقوة نئًال"ووة بوا نس و هر ونسبو طن، وفيوه    علو  كالم عمور بون ن عو ب   (3)
  الا نئرفئة نسىنين يةرتضةن لطا ف سليم ف ص حل ف يةنكبه ظ هر ف س  ف فر.
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. 3-1فر   و  الرسا   م  ال اللـ   العزيز  العليم. ؤافر  الذ ب  وقابل  السو   شديد  العقــا 
 .(1)و  أ  ي أيُّ هَبابَو أع ُ ، نسًحالُسَو ن ر م أوالف أْم أيُسَو ون  محةن نسلوه ااي فس!

ةال  ــَّ لالم م اجلالنـــ دف  م م ويـــــ  نـْ ــال وال عـــ ــ  ــننيال مـــــ  ال املـــــ مننيال أالْن ياـلْعفـــ و للمح ـــ قولـــــ  : "و اـلْرجـــــ 
ــ     ْيم م(2)ب رالمحس ة  (1)  وغ أنمــال   عاللــال مالد  هلــم غجلالنــَّ يئ يم ْم  (2)  وغ  الكــْ   وال  ــسـف ر  ل م  ــ 

 ".(3)وَنار  عليمم  وغ  ـ قالنا ط م م

 

إ ــ  غ كةوور ياقو  عوون نئلووة، سقةسوه وىلوو ف    -كموو  سوويمر وىلاو -وهبسوو ألن نسيوولل وون  محووة نسلووه  (1)
. ووا ط نس ةر هاو  أن نسيولل اوةع وون أاوةنع 87يةسف   ييأ  م  كوح  اللـ  إغَّ القو  الرافرون

  وناحوووة ، فمووون يقووو  يف نسيووولل وووون  محوووة نسلووووه ك سوووىني يا ووور أن  محوووة نسلووووه خي ووون أن وع سوووه نإلا ووو 
 ووشمله، و محة نسلوه وسىلا ك  شأ .

ألاه ال أح  ي خُ  نااة بىلمله دال  أن يًسم و نسلوه برمحًه وعةةو، كم  يف نحل يث نس حيح، عن   (2)
َ  أحو نف َعَملُوُه ناَاو َةا، قو سةن  وال أاوَا يقةل  ا ، ق ل  مسىلُا  ُسةَل نسلوهن أع هريرا   سَون يُوْ خن

  سووووةَل نسلوووووهس قوووو ل  اوال أَ ، دال  أن يًسمووووَ   نسلوووووُه بةضوووو   و محووووة ، فءووووَ  ن ون وقوووو  نبُةن، وال يًماووووا  
ًَوىلْ  ًنَظا. أي يًوةب فريفو  أح ُُكُ  نئةَ ، دو   حُمءان ف فَلىَلل ُه أَن يوز نَ  خورينف، ودوو   ُوءويئ ف فلىَللو ُه أن َيءوْ

 عم  يةفظ نسىلًظ.
ونساةأ نئرن  به ها  أن ي ةن نسىلم  َثا ف وق بالف سلةة" لااوة واىليميو ، وهوىنن ال يًىلو  ض وو  كوةن 

ك أي بءووبظ ووو   ايفلــوا اجلنــة مبــا لنــسم تعملــوننسىلموو  سووبب ف سوو خةل نااووة، كموو  قوو ل وىلوو ف  
 كاً  وىلملةن.

(  وكوووىنسو أوووور نآلخووورا سووويس زاووور  نسىلمووو  ياووو ل 8/70سةًووو وى )قووو ل نبووون ويميوووة  محوووه نسلووووه يف ن
  اداه سن ي خ  أح ك  نااة بىلملها، ق سةن  نإلاء ن نسءىل  ا، ب  هأ سبظ، وهلىنن ق ل نسايُّ 

ا. وقوو  قوو ل وىلوو ف   وال أاووا   سووةل نسلوووه! قوو ل  اوال أ ، دال  أن يًسموو   نسلوووه برمحووة واووه وفضوو  
م تعملونايفلوا اجلنة مبا لنس ُّفيىنو ل  نسءبظك أي بءبظ أعم س  ، ونسىني اة و نساوي ، 

ل  نئق بلة، كم  يق ل  نشرتيا هوىنن  وىنن، أي سويس نسىلمو  عةضو ف وَثاو ف ك فيو ف يف  خوةل نااوة، بو  
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ْم أقــر   ويرجــون ق ل وىلو ف    ش: أولئــ  الــذي ال ياــلدع ونال يبســـونال إ ه كالعــا  م  الوســيلالةال أاليُـّمــ 
افونال عذابــال   إنَّ عــذا ال كبــا   لــان حمــذوكاً  ــال   ويفــال َ  ن ووة ، 57نإلسوورن    كمحالس . ووووَ َا أَهووْ

م م كــف ق ون. والــذي ال هــم آبان  كالعــا  م ي منــون. ىلوو ف  فقو ل و إنَّ الــذي ال هــم مــ   فكــيالة  كالعــا 
م إ ه كالعم كاجعونال.  لالٌة أالاَّ م وج  م غ ي كر ل ون. والذي  ي تون ما  الاتالوا وقل وع  والذي  هم ب رالعا 

 .61-57نئ واةن   أولئ  ي  اكعونال   اخلريان وه م هلا سابقون 
 

البوووو  ووووون عةووووة نسلوووووه وفضووووله و محًووووه، فبىلةووووةو ميحووووة نسءوووويئ  ، وبرمحًووووه أي  ل وووورين ، وبةضووووله 
 يض عف نس ك  .

يف هوىنن نئةضو  ضو  ط ةةًو ن وون نساو  ل  فريوإل آواوةن لسقو  ، وظاوةن أن هبسوو كو    يف ح وةل و 
نئق وووة ، فلعرضوووةن عووون نألسوووب ب نسشووورعية، ونألعمووو ل نس ووو حلة، وهووو ال  يووو ول  ووو  نألوووور دنف أن 

 ي ةرون ب ًظ نسلوه و ُسله، و ياه.
ئءووًلفر، وً لووا علوو  حووةهل  وقووة،  وفريووإل أخووىنون يعلبووةن ناووزن  ووون نسلوووه كموو  يعلبووه نألفووري ووون ن

وعمليوو ، وكموو  يعلبووه نئم سيووو، وهوو ال  فيوو ل ضووالل فووإن  نسلوووه مل أيووور نسىلبوو   زوو  أوووره  بووه ح فووة 
دسيه، وال ف ه  عم  فو ه  خبوالف سوه، وس ون أووره  زو  فيوه صوالحي ، وفو ه  عمو  فيوه فءو  ه ، وهوة 

-ن ري فسضـروين  ولـ  تبلــوا  فعـي فسنفعـوينا عبايي إ رم لـ  تبلــوا  ـسبح اه كم  قو ل  
 هو.

أفـأمنوا مرـرال اللــ   فـو يمـال   مرـرال أي ال أنون عليي  ون عىننب نسلوه وو ورو، كمو  قو ل وىلو ف    (1)
 .99نألعرن    اللـ   إغَّ القو   اخلاسرون

ةن سوووة  -ك سىلشوورا-دال  ووون فوو   فيووه اوو ، أاووه ووون أهوو  نااووة  (2) ون فاشووي  هلوو  لااوو   و  نساووو ، ووووَ
سووةنه  ال اشوويُ  هلوو   عيوو ف  لااووة، زوو  يف هبسووو ووون ح وو  علوو  نسسيووظ نسووىني ال يىللمووه دال  نسلوووه، 
وكىنسو فيه وزكية علو  نسلووه، ونسلووه وىلو ف فو   عون هبسوو، وواوه يىللو  أيضو ف بعوالن نحل و  علو  نئىلوا 

، لب  )ال يقوووةل فوووالن شووويي (،  اوووه شووويي  وووون  وووري نسوووًها  ، وسلبوووو  ي  محوووه نسلووووه يف صوووحيحه
 فرنفىله.

أي ال اقاعي  ون  محة نسلوه ووسةروه ويم  بَوَلَسا خع  ه ، فإن  لب نسًةبة وةًوةا سلً ةوظ وو  مل (  3)
 يسر ر، أو يىل ين ف سلوه وىل ف ونس  نئسةرا ونسرمحة.
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ةَل نسلووووهن وعووون  م ع ةشوووة  ضوووأ نسلووووه عايووو ، ق سوووا     سوووُ ــون مـــا اتالوا وق لـــوع  الـــذي ال ي  تـ
ةٌ  لــال َة نس وو يإل، وس اووُه نسرفووُ  وج  رنقس قوو ل  اال،   نباووَ ، أهووة نسووىني يووز  وَيشووَرُب ن مووَر وَيءووْ

  (1)ي ةُم وُي لأ ويً   ُق، وو ُ  أن ال يُقَبَ  واها
ن  ةن قووو ل نحلءوووَ َر   علووويي ، دن   -ونسلووووهن -  َعمنلوووُ ، ونفًيووو ون فييووو ، وخووو فةن َأْن وووووُ لسع عووو  ن

 نئ ونَن مجَ  دحء  ف وخشَيةف، ونئا فنإَل مجَ  دس  اف وأَوا ف.
 

 -لوا     الرَّجا   -
ةُو، وَخْةفووُُه ووون  ُة ووو  يَوْرفووْ ن َ فووَ  شوويئ ف، نسووًَوْلَزَم  فوو ُؤُو أُوووة نف  حَمبوو  َ  أن  وووَ ن وخيوون   يابسووأ َأْن يُوىْللووَ

 فةنونهن، وَسىْلُيُه يف و يلهن حَبَءظن نإلو  ن.
، ونسرفوووو ُ  شووووأٌ ، ونألو اووووأُّ  ن هبسوووو، فيوووة وووون لبن نألووووَ  ن ن وأوووو    فووو ٌ  ال يُق  ناوووُه شوووأٌ  وووون

.  شأٌ  آخر، ف  ُّ  ن   خ ةٌف، ونسء ةنُر عل  نسعريإلن دهبن خ َ  َأْسرََع نسَءرْيَ َوَ َفَة نسةةن ن
 

ق ما غلربائ ر  اغسسخفار  غل-  -صَّـائ ر  قالْد يـ ْلح 
 

س ةنرن، وقو  يقورتُن  ُقيو  لس و  نس بيورا قو  يقًورُن  و  ونوَن نحليو  ن ون ة ن ونالسًىل  من هل  وو  يُوْلحن
ُقيوووووو   ْرابن ن وووووة ن ونالسوووووًي اةن  وووووو  ووووووو  يُوْلحن َ من نسووووووُمب الان، ووووووووَ ةن نحليووووو  ن، وعوووووَ ن قنلووووو  لس وووووسريان، وووووون

ىُلُه دنف و  يقةُم لسقْلظن (2)لس ب ةرن   ، وهة َقْ ٌ  "نةنٌ  عل  ُكَر  ن نسةىل .(3)، وهىنن أوٌر َورفن
 -(1)اأسبا   الي  نع م  حلوق  الوعيد غملعنيَّ -

 

  ونو أمح ، ونسرتوىني، وهة ح يث حءن. (1)

فيووة مي  سووي  شووبه وءووًح  هلوو ، حيووث ال يوورى فييوو  ضوورينف علوو   وهبسووو ي ووةن سىلوو م نئبوو الا  وو ، (2)
فوووال وُقلوووإُل سوووه لالف، ولسًووو ق فيوووأ ال  -وكلاوووه نطلووو  علووو  نسسيوووظ- ياوووه، وىلًقووو نف أفووو  هباوووةب وسةوووة ا 

 وضعرو سلًةبةن ونإلسًسة  .

 ون نطمئا ن سلىناظ، أو ون نسًحء ن  سه ونسًي اة به. (3)
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، ُعرنفَوا لإلسوًقرن  (2)فإن  ف عنَ  نسءويئ   وءوقُل عاوه عقةبَوُة فيوا ، باحوة عشوران أسوب ب  
 ون نس ً ب ونسءُّا ةن.

ــذي  . وقوو ل  60وووورمي   إغَّ مـــ  ات ، قووو ل وىلووو ف  (3)نسًةبووةُ  ول:ال ـــبب اأ إغَّ الـ
 .160نسبقرا   اتبوا

ـم وهـم ي ـسـفرون نإلسوًسة ُ ، ق ل وىل ف   الناين:  .33نألاةو ل   وما لان اللـ   م عذا عال
 ئون َ لبوْا آحو ُ ُو ، فإن  نحلءاَة بىَلْشرن أوه هلو ، ونسءويئَة زهليو ، ف سةيو ُ (4)نحلءا  ُ   النال :

  اوأَْوبووو ن . وقووو ل 114هوووة    إن احل ــــنان يـــذها ال ــــيئانأعشووو  َُو، قووو ل وىلووو ف  
 .(1)نسءيئَة نحلَءَاَة كُحي ا

 

ً  سوبب ف مياو  وون حلوةق نسةعيو  لئىلوا، وسويس كو  سوبظ مياو  وون ك  و ا  ون وةنا  نسً ةري يىل  (1)
حلوووةق نسةعيوووو  لئىلووووا يىلًوووو  و اىلوووو ف ووووون وةناوووو  نسً ةووووري، ودن ك اووووا هووووىنو نألسووووب ب أحيوووو  ف وًشووووة  

 س  حبي  عا  نس ةر ن ًم   ري نسيقيم، حبءظ قة، ، وح ل نس ةر ن ًم  قةا وضىلة ف.

زم ئىلووووا أي  بءووووبظ ووووون هووووىنو هووووىنن نس ووووالم يُقوووو ل علوووو  وفووووه  (2) نسىلمووووةم ال نسًىليووووا، حيووووث ال جيووووُ
ووور و دنف نسلوووه  -ال سووبي  ئولووةق دسيووه-نألسووب ب بىلقووة نسلوووه عاووه وعوو م حلووةق نسةعيوو  بووه، فيووىنن أووور 

وىل ف وح و، فية نسىني يىلةة عمن يش   ويىلىنب ون يش  ، ويىلل  ون يا ل عا و نسقبوةل خيون خو ب 
  قضية وًم  عا  نسلوه وىل ف نسىلةة ونسىلق ب حب   ونح  يىلًو  وون سىليه وخءر. كم  أن نحل   عل

 ضروب نسًلق عل  نسلوه وىل ف بسري عل ، ال يق م عليه ون ياش  نسءالوة ساةءه و ياه.

نسًةبة هل  شوروط وحبءوظ اوةع نسوىناظ، فمون كو ن هبابوه وون فيوة كًم اوه سلىللو  فمون شوروط وةبًوه   (3)
إغَّ الــذي  اتبــوا وأصــلحوا وي وولح ووو  أفءوو ، كموو  قوو ل وىلوو ف   هاوو  أن يبووا ن ووو  كووً  ووون نسىللوو 

 .160نسبقرا   وبينوا فأولئ  أتو  عليمم وأي السوا  الرحيم
وون كو ن هبابوه وًىللقو ف حبقوةق نسىلبو  ، فمون شوروط قبوةل نسًةبوة هاو  أن يور  نحلقوةق دنف أصوح    قبو  

  فو   يف نحلو يث نس وحيح  اوون ك اوا عاو و أن أي  يةم ال ياة  فيه ف و، وال و ل وال باوةن، كمو
 ألخيه و لمٌة ون عنْرض  أو شأ  فليًحل ْلُه واه نسيةم قب  أن ال ي ةن   ه  وال  يا  ا.

قوو  وقوو م أن نحلءووا   وًشووة  س وو حبي  عاوو  نس ةوور ن ًموو  حبءووظ قة،وو  واةعيوو ، كموو  ح وو   (4)
"حووف نئءوولما دسوويي ، أووو  عاوو  نس ةوور  حل طووظ بوون أع بلًىلووة نسبوو  ي ئوو  وشوو  دنف كةوو   قووري  سوور
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، (2)  او  ُي ويُظ نئو ونَن وون َوصوظ  نئ  ةنُظ نس ايةية، ق ل    الرابع: ، وال  و    وال َا وَظ 
 .(3)، دال  َكة َر    ون خع  واوال ه   ، وال َحَزن  ح  نسشةَكة يُش ُكي 

وُّلن أيمَثُ، ف ئ ويَبُة وون فىلو  (4)ف ئ  ةنُظ اةُءي  و ةرٌا، ولس  ن عليي  يُه ُب نسىلب ُ  ولسً ءوَ
 .(1)، وهأ فزنٌ  ون نسلوهن سلىلب  عل  هبابه، ويَ ة نُر هبابُه   (5)نسلوه ال ون فنىْل ن نسىلب ن 

 

نسبةنا نسيقيم فإن  نحلءا   ويم  ع ما ال مي ن هل  أن وق وووه أو كاو  حلةقوه لئىلوا، كمو  ح و  
سق نوووة بوون و ىلووةن ئووو  أحوو   شوورب ن موور ساةءوووه وئوون وىلووه، فووإن  حءووواة بوو   نسىل يمووة و ريهوو  وووون 

وًشوة  سوه وكاوو  وون قًلوه سووة أصور علو  نسووًحالل  مل نئشو ه  نسىل يموة نسو  شوو  اب فييو  وو  نساووي 
 ن مر بىل  قي م نحلاة عليه.

 ح يث حءن. (1)

 نسةصظ  نئرض ونسةف ، ونسا ظ  نسًىلظ. (2)

  ادن نسىلبوَ  ، وايو  قةسوه وًةإل عليه. ويف هىنن نئىل  ق  ف    أح  يوث ع يو ا عون نساوي ن   (3)
َو  دهبن سبقا سه ون نسلوه وازسة مل يبُلسي  بىلمله نبًالو نسلووه يف فءو و، أو يف و سوه، أو يف وسو و، مث  صو  

ُ  نسىل فيوة يوةم نسقي ووة  عل  هبسو، ح  يُبلَسُه نئازسة نس  سبقا سه ون نسلووه وىلو فا. وقةسوه  اسيوَة  ن  أَهوْ
 ون أن  فلة ه  قُرنضا لئق  يو، ئ  يرون ون ثةنب أَْه  نسبال ا. وقةسه  او  ون شوأ  ُي ويُظ نئو

  ادن نسلووه وىلو ف يقوةل  دهبن نبًليوُا عبو نف يف فء و ي هبيه، دال  َكة َر نسلووه عاوه وون سويئ وها. وقةسوه 
ون عب  ي و وا ف، فحمو   وصو  علو  وو  نبًليًُوه بوه، فإاوه يقوةم وون وضواىله هبسوو كيوةم وس ووه أووه 

 ون ن ع  ا. وهأ أح  يث كلي  صحيحة وت نحلم .

نسووورمحن نسءوووىل ي  محوووه نسلووووه يف وق ووووة نسًةءوووري  أوووور نسلووووه لس ووو  وأثووو  علووو  قووو ل نسشووويخ عبووو   (4)
نس وو برين، وهبكوور فووزن ه  نسىل فوو  ونآلفوو  يف عوو ا آ  ، هووة وءووىلا وةضووىل ف، وهووة يشووم  أاةنعووه 
نسهالثوة  نس وو  علوو  ط عووة نسلوووه، حوو  ي  ييوو  ك ولووة ووون مجيوو  نسةفووةو، ونس وو  علوو  حموو  م نسلوووه حوو  

وووو  ا لسءوووة  عايووو . ونس ووو  علووو  أقووو ن  نسلووووه نئ ئوووة، فيًلق هووو  ب ووو  ووءووولي ،  وووري يايووو  اةءوووه نأل
 هو.-وًءول يف قلبه، وال ب اه وال سء اه ن

 أي ال دخًي   سلىلب  فيي ، دال  ون فية هباةبه ووىل صيه فق  و ةن سبب ف حل ةهل . (5)
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 عىننُب نسَقْ ن. اخلامس:
. ُ  ال اي :  ع ُ  نئ واا ونسًسة  ُُه ، يف نحلي ان وبىلَ  نئم  ن
، وهة هبسو. ال ابع: ، ونن ثةنبن صَ َقة ، أو قنرنَ ا ، أو ححمل    و  يُيَ ى دسيه بىلَ  نئة ن
 أهةنُل يةمن نسقي َوةن وش نةنُ و. النام :
ةن الساســع: علوو  قاعووَرا  بووا  ووو  ثبووا يف )نس ووحيح(  اأن  نئوو واَا دهبن عووَ ُون نس وورنَط، وقنةووُ

وةنا  ونو  ةن أهبنَن هلوووَُْ  يف  خووووةلن ناَاووو  ىن نبُةن واُوقوووُّ ، فوووإهبن هوووُ و  ْن بَوىلوووْ ي  وووون ةن ونساووو   ن، فيقوووًَ ُّ سبىلضووون ناَاووو 
 نسبو  ي و ريو.

 شة َعُة نسش فىلَا، كم  وق م. العاشر:
ن  وورين شووة َعة ، كموو  قوو ل وىلوو ف   احلــايي عكــر: ر  مــا يونال وال َعةووُة أ حووَ  نسوور نمحا ووون يـفــ 
 .116و 48نساء     ءل  ال ل مال  يالكا   

ا  (1)واإلا   (2)قولــ  : "واأالمــْ    ْ  م لــَّة  اإلســو    وســبيل  احلاــلقا  بالينـالم مــال ق ون  عــال نـْ يـــال
لالة ".  أالْهل  الق بـْ

 

وهباةبوه، سًعيورو وون هباةبوه وآاووه،  نئ  ةظ ونسبال  نس  وازل لسىلب  سيءا كلي  بءوبظ وىل صويه  (1)
ف ئ  ةظ أحي  ف وازل الثق ل نساةوةل ووربيًيو  علو  نايو   ونئ و برا، وأحيو  ف و وةن سرفو  نسو  ف   
ونئق وووو   يوووةم نسقي ووووة. مث  أن نألابيووو   أشووو  نساووو ل بوووال ف مث  نألوهووو  ف ألوهووو ، كمووو   سوووا علووو  هبسوووو 

ا ة، فيوووو  يقوووو ل دن شوووو ا نسووووبال  علوووو يي  ئىل صوووويي ، وسًعيووووريه  ووووون هباووووة  س! ح شوووو ه  وأسووووف نسءووووُّ
ح ش ه ، وق  ف   يف نحل يث  ايبًل  نئور  علو  قو    ياوه، فوإْن كو ن  ياوه صولب ف نشوً  بوالؤو، ودن  

  ادن نس وو حلا ُيشوو    علوويي ا. وقوو ل  ادن كوو ن يف  ياووه  قووة نبًلووأ علوو  حءووظ  ياووها، وقوو ل 
ي  دنف واًيوو وا. فىللوو  نسءوو ةرين يف نسعريووإل أن يةطوو ون أاةءووي  نسووبال  أسوورُع دنف ووون حيبوو  ووون نسءوو

قوو  ضوو  بووه عوون  -سوويس بعريوإل-سًلقوأ نسووبال  ونئ وو ةظ، ف سءوو ةر ووون  وري بووال  ال شووو أن طريقووه 
 ف  ا نحلإل ونس ةنب.

أفـــأمنوا مرـــرال اللــــ   فـــو يمـــ  مرـــر اللــــ  إغَّ القـــو   هوووة كةوووٌر ياقووو  عووون نئلوووة، سقةسوووه وىلووو ف   (2)
 .اسروناخل
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جيُظ أن ي ةَن نسىلبُ  خ ةة ف  نفي ف، فإن  ن ةَ  ن مةَ  نس و   نَق وو  حو َل بوَا صو حبه   ش:
وبووا حموو  من نسلوووه، فووإهبن هوو َو" هبسووو، خيووَف واووه نسيوولل ونسقاووةُط. ونسرفوو   ن مووة    فوو ُ   فوو   
َ  بع عووةن نسلوووهن علوو  اووة   ووون نسلوووهن، فيووة  ن   سهةنبووهن، أو  فووٌ  أهباووَظ هبابوو ف، مث  اتَب واووه دنف  َعموون

وجاهدوا   سبيل  اللـ    إنَّ الذي  امنوا والذي  هاجالروانسلوه، فية  ن   ئسةروه، ق ل وىل ف  
 .218نسبقرا   أولئ  يرجونال كمحتال اللـ   واللـ   ؤفوٌك كالحيم

، فيىنن هة نسسروُ   أو  دهبن ك ن نسرفُ  وًم   ف يف نسًةريل ون ع  ، يرفة  محة نسلوه بال عم  
 .(2)ونسًمم ن ونسرف ُ  نس  هبب

أمَّ  هو قا ٌت اي ال الليل ساجداً وقائماً ، بقةسه  (3)وق  و َا نسلوُه أَْهَ  ن ة ن ونسرف  
ــا   ع  يــدعون كعــَّ م . 9نسزووور   يــذك  اآلفــرةال ويرجــو كمحــةال كب تس ــا ال جنــوع  م عــ  املضــاج 

، وسووةال هبسووو س وو ن أواوو ف، ون ووةُ  (4). ف سرفوو ُ  يءووًلزُم ن ووة َ 16نسءووا ا   فوفــاً وطمعــاً 
 وأيس ف.، وسةال هبسو س  ن قاةط ف (5)يءًلزُم نسرف  َ 

 

 .إ   غ ييأ  م  كوح  اللـ  إغَّ القو  الرافرونفية كةر أيض ف، سقةسه وىل ف   (1)

كم  هة شلن  ع ا نإل ف   نسىنين مياةن نسا  ل برمحوة نسلووه، وأن شوة عة نسشو فىلا سوًع هل  ودن مل   (2)
 يىلملةن بشأ   ون أ ك ن نس ين وونفب وه!!.

 ن ة  ونسرف  ك في  ون فية و فةن عىننب نسلووه وأن ال وقبو  أي نسىنين جيمىلةن يف عملي  با  (3)
 أعم هل ، وون فية يعمىلةن يف  محة نسلوه وعةةو.

أي نسرفوو   نس ووحيح هووة نسووىني مي "فووه ن ووة  ووون أن ال و  كووه نسرمحووة، أو أن ال وقبوو  أعم سووه،  (4)
 وون  ون هبسو ي ةن  ف ؤو أقرب دنف نألون.

ح هة نسىني مي "فه نسرف   ونسعم  برمحوة نسلووه وعةوةو، ووون  ون هبسوو كىنسو فإن  ن ة  نس حي  (5)
 ي ةن خةفه أقرب دنف نسيلل ونسقاةط.
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ةًَُه هربَا دسيه، ف   ةُف هو  ٌب  ةًَُه هربَا واه، دال  نسلوَه وىل ف فإاو دهبن خن وُك ُّ أح   دهبن خن
 .(1)ون  به دنف  ب نه

َ و  ش َ ا  ايقةُل نسلوُه ق ل  ُسةل نسلوه    أ  عاَ  ظن ن عب ي ع، فلَي ن  عن
. وق ل  (2)

. وهلوىنن قيوَ   دن نسىلبوَ  يابسوأ أن ي وةن  فوو ؤُو (3)نس ون  بربوو نهااال ميوةَون  أحو ُُك  دال  وهوة حيءون 
هن أ فَح ون خةفنه، خبال  َ"ونن نس  ح ةن، فإاه ي وةُن خةفُوه أ فوَح ون  ف ةه  .(4)يف ورضن

رحل  العبد  م  اإلميان إغَّ جبحوي  ما أيفلال   في  قول  :  ".(5)" وغ يفال
 

أي ه  ب ون عىننبه وناًق وه دنف  محًه وعةةو، فية يىلةهب برمحوة نسلووه وعةوةو، وون  ضوبه وسووعه   (1)
 وعق به.

  ونو أمح  و ريو بءا   صحيح. (2)

  ونو وءل  و ريو. (3)

نئوووورض وخب صوووووة دن كووووو ن شوووو ي نف ي وووووةن يف نسس سوووووظ عالووووووة علوووو  نقووووورتنب نألفووووو ، سوووووىنسو ألن  (4)
يءًحءوون وسليووظ نسرفوو   علوو  ن ووة ، سً ووةن ن  كووة وقرواووة بًحءووا نس وون لسلوووه وىلوو ف وبرمحًووه. 
بياموو  يف "ووون نس ووحة ونسىلموو  ي ووةن نسًءووةيف، ونسرفوو  ، ونألووو  قووة ف، سووىنن يةضوو  ووورفيح ن ووة  

  ونسًةبة عل  نسرف  ، حو  وىلًو ل نس ةوة دنف نسةسوعية وون  وري فاوةا  دنف دفورنط أو نحل فز عل  نسىلم
 وةريل.

 ظ هر نسقةل يةي  ح ر نس ةر يف ناحة  ونسً ىنيظ، وهىنن قةل فيه ا ر ال ُيءل  بهك س السة  (5)
 نسا ةص نسشرعية نس  وةي  أن نس ةر مي ن أن ي ةن ون  ري فية ناحة  ونسً ىنيظ.

. وقو ل 24ق  ألقيـا   جمـنم لـل جبـاٍك عنيـدون فية نسىلاو  ، كمو  قو ل وىلو ف    فق  ي ةن
. وهىنن ك ةر أع ط سظ وأضرنبه ون أهو  نسىلاو   16نئ ثر   لو إ   لان آلاتنا عنيداوىل ف   

 حإل.  و  علمي  أن و  ف   به حمم  
س و ووريو وون نسعةن يووا وقو  ي ووةن وون فيووة نس و  ونإلل  ونسرتفوو  عون وً بىلووة نحلوإل، ك ةوور دبلوي

 إغ إبليس أىب واسسرر ولان مـ  الرـافري نسىنين ص ه  نس   عن وً بىلة نحلإل، ق ل وىل ف  
ــالوا . وقووو ل وىلووو ف عووون نسوووىنين نشووورتطةن طووور  نئووو واا نسةقووورن  سووو خةهل  يف نإلميووو ن  34نسبقووورا   قـ

 ـاعم إغ علـى كيب لــو أ ـ م   لـ  واتبعـ ال اأكءلـون. قــال ومـا علمـي مبـا لــا وا يعملـون. إن ح



 248 

 

واســسرر هــو . وقوو ل عوون فرعووةن  114-111نسشووىلرن    تكــعرون. ومــا أي بطــاكي  املــ منني
بلـــى قــد جا تـــ  ااُ فرــذبت عـــا . وقوو ل  39نسق وو    وجنــوي    اأكض بـــري احلـــق

ــسررن ولنـــت مـــ  الرـــافري  وأمـــا الـــذي  اســـسنرفوا واســـسرروا . وقوووو ل  59نسزووووور   واسـ
. و ريهوووو  كهووووري ووووون نآل   نسوووو  ووووو ل علوووو  كةوووور نس وووو  173نساءوووو     عــــذاغً أليمــــاً فيعــــذعم 

أاوووه قووو ل  اال يوو خ  نااوووة وووون كووو ن يف قلبوووه  ونئءووً  ين، ويف نحلووو يث فقووو  صوووح  عوون نساوووي 
 وهق ل هب ا ون ك ا.

 
سـفل إن املنـافقني   الـدكو اأوق  ي ةن نس ةور وون فيوة نساةو ق ونسزا قوة، كمو  قو ل وىلو ف  

وعـد اللــ  املنـافقني واملنافقـان والرفـاك يك جمـنم فالـدي  . وقو ل  145نساء       م  الناك
 . 68نسًةبة   فيما هي ح بمم ولعنـالم م اللـ   وهلم عذا  مقيم

والــذي  لفــروا فسع ــاً هلــم وأ ــل وقوو  ي ووةن ووون فيووة نس وورو ئوو  أاووزل نسلوووه، كموو  قوو ل وىلوو ف  
إن . وقوو ل وىلوو ف  9-8حمموو    مــا أ ــزلال اللـــ   فــأحب  أعمــاهلالمأعمــاهلم. ءلــ   اــم لرهــوا 

الـذي  اكتــدوا علــى أيغكهــم مـ  بعــد مــا تبــني هلـم اهلــد  الكــيطان ســوَّل هلـم وأملــى هلــم. ءلــ  
 . 26-25حمم     ام قالوا للذي  لرهوا ما  زَّل اللـ  سنطيعرم   بعض اأمر

قــل أغللـــ  وااتــ  سووًيزن  بووه، كموو  قوو ل وىلوو ف  وقوو  ي ووةن نس ةوور ووون فيووة نسعىلوون لسوو ين ونال
 .66-65نسًةبة   وكسول  لنسم ت سمزئون. غتعسذكوا قد لفرو بعد إميا رم

ومـ  أظلـم ممـ  ء لـا رال آبان وق  ي ةن ون فية نسًةق ونإلعرنض عن نس ين، كم  ق ل وىلو ف  
عـرض عـ  ء لـري فـإن وم  أ. وق ل  57نس يف   كب  فأعرض عنما و  ي ما قدمت يدا 

والــذي  لفــروا عمــا . وقوو ل وىلوو ف  134طووه   لــ  معيكــًة  ــنراً ودكــر  يــو  القيامــة أعمــى
 .3نألحق      أ ذكوا معر ون

(  3/267وقوو  ي ووةن ووون فيووة نالسووًحالل ئوو  حوورم نسلوووه وىلوو ف، قوو ل نبوون ويميووة يف نسةًوو وى )
لـان  جملم  عليوه أو بو ل نسشورع نجملمو  عليوه ونإلاء ن و  حل  نحلرنم نجملم  عليه أو حرم نحلالل ن

 هو.-ن لافراً مرتداً غتفاق الفقما 
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ا أيمــا الــذي  امنــوا غ وقوو  ي ووةن ووون فيووة وووةنالا نس ةوو   علوو  نئءوولما، كموو  قوو ل وىلوو ف  
نئ ةوو ا   تسخــذوا اليمــوي والنصــاك  أوليــا  بعضــمم أوليــا  بعــض ومــ  يســوهلم مــنرم فإ ــ  مــنمم

ة  نئةالا نئ ةرا، نسًىل ون و  نس ة   علو  وءوليمي  نئو واا نئةحو ين سيةًاوةه  . وون أبلذ ص51
 يف  ياي .

وإي وق  ي ةن نس ةر ون فية نسشو ونس ن لسلوه ظن نا هلية، كمو  قو ل وىلو ف عون نس ةو    
 وإءا قيل إن وعد اللـ  حـق وال ــاعة غ. وق ل  9دبرنهي   لفي ش ٍا مما تدعو نا إلي  مريب

 .32نا ثيوة    كيب فيما قلسم ما  دكي ما ال اعة إن  ظ  إغ ظناً وما د  مب سيقنني
أاووه قوو ل  اأشووي  أن ال دسووه دال نسلوووه وأ   سووةل نسلوووه، ال  ويف نحلوو يث، فقوو  صووح عوون نساووي 

لااةا.  يلق  نسلوَه  م  عبٌ   ري ش اب فييم  دال  خ  نااةا، ويف  ونية  اوءًيقا ف    قلبه، فبشرو
وةيةم نحل يث أن ون سقأ نسلوه بشي    نسًةحي  وهة ش اب فييمو  و وري وءوًيقن  مو ، ال يو خ  

 نااة وال ي ةن ون أهلي . 
وإءا قيـل هلـم اتبعـوا مـا أ ـزل اللــ  وق  ي ةن نس ةر ون فيوة نسًقليو  ن وو كمو  قو ل وىلو ف  

وإءا قيــل هلــم تعــالوا إ ه مــا وقوو ل وىلو ف   .170نسبقوورا   قـالوا بــل  سبــع مــا ألفينــا عليـ  اغ ي
أ زل اللــ  وإ ه الرسـول قـالوا ح ـبنا مـا وجـدي عليـ  اغ ي أولاـلو لـان اغ هـم غ يعلمـون شـيئاً 

 .104نئ ة ا    وغ يمسدون
إن اللــ  غ يـفـر أن يكـرو بـ  وق  ي ةن ون فية صر  نسىلب  ا سسري نسلوه وىل ف، قو ل وىلو ف  

 .48نساء     ءل  مل  يكا   ويـفر ما يون
ق ل نسشيخ نبن ل" يف وىلليقه عل  و  ف   يف وم نسعح ويوة  هوىنن نحل ور فيوه ا ور، فوإن نس و فر 

فــإن لــان ينطــق عمــا يفــل   اإلســو  يوو خ  يف نإلسووالم لسشووي  وا دهبن كوو ن ال ياعووإل  موو ، 
كهووريا بيايوو  أهوو  نسىللوو  يف   ، وقو  ووور  ووون نإلسووالم بسووري ناحوة  ألسووب بغلسوبــة ممــا أوجــب لفــر 

، أو نسوووًيزنةه لسلووووه و سوووةسه، أو لب ح ووو  نئروووو ، وووون هبسوووو  طىلاوووه يف نإلسوووالم أو يف نساوووي 
ــ  وكســــول  لنــــسم ب ً بووووه، أو بشوووووأ  ووووون شووووورعه سووووبح اه، سقةسوووووه سووووبح اه   قــــل أغللـــــ  وااتــ

صوا م أو نألوان، أو نآليوة. ووون هبسوو عب  ووه س  ت سمزئون. غ تعسذكوا قد لفرو بعـد إميـا رم
 عةوه نألوةن  ونالسًس ثة  و  وطلبوه وواي  نئو   ونسىلوةن وهوة هبسووك ألن هوىنن ياو قو قوةل ال دسوه 
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َم رفا ر  أحداً م  أهل القبلة بذ ٍب ما مل ي سحل ""غ  فيه وقريٌر ئ  ق ل أوالف    ش: . ووق  
 نس الُم عل  هىنن نئىل !.

 

دال نسلووووه ألفووو  وووو ل علووو  أن نسىلبووو  ا حوووإل ت وحووو و، ووايووو  نسووو ع   ونالسوووًس ثة ونسركوووةع ونسءووواة  
صا م ونألوان ونئالة ة، وناون، ونسىنبح ونساىن  وهة هبسو، فمن صر  واي  شيئ ف سسري نسلوه ون نأل

وأصووح ب نسقبوووة  و وووريه  وووون نئولوووةقا فقووو  أشووراب لسلووووه، ومل حيقوووإل قوووةل ال دسوووه دال نسلووووه، وهوووىنو 
نئءووو ة  كليووو  شرفوووه وووون نإلسوووالم إبمجووو ع أهووو  نسىللووو ، وهوووأ سيءوووا وووون وءووو ة  ناحوووة  وأ سًيووو  

نئءول  وهوأ ال وءوم  فحوة نف،  وىللةوة ون نس ً ب ونسءاة، وها اب وء ة  أخورى كهوريا ي ةور  و 
 هو.-وق  هبكره  نسىللم   يف لب ح   نئرو  ن

 
"وغ يفـرحل العبـد وق ل ص حظ كً ب نا و  يف طلظ نسىلل  نسشريف  قةل نسعحو وي  محوه نسلووه 

، هىنن نحل ر خعل، وهة صريح وىنهظ نئرفئة. فوإن نإلميو ن م  اإلميان إغ جبحوي ما أيفل  في "
لسقلظ وواي  ون مل يُ خ  دقرن  نسلءو ن فيوه، ونعًو وو شورط ف إلفورن  أح و م عا ه  هة نسً  يإل  

نإلسووالم عليووه يف نسوو اي ، وهوو  نألشوو عرا ونئ وري يووة، ووووواي  ووون قوو ل بوو  نإلقوورن   نخوو  يف حقيقوووة 
نإلميووووو ن، وهووووو  ورفئوووووة نسةقيووووو   )نألحاووووو  ( وبىلوووووو نألشووووو عرا. نا ووووور )شووووورا فوووووةهرا نسًةحيووووو ( 

  كوو ن نإلميوو ن عاوو ه  هووة نسً وو يإل فووال ي ةوور أحوو  دال بىل ءووه وهووة . وئوو47-46سلبياووة ي، ص
 هو.-نسً ىنيظ، وهة وىل  قةل نسعح وي  اال ور  نسىلب  ون نإلمي ن دال جبحة  .. ا ن

(  7/292ويف بي ن بعالن ح ر نس ةر يف نسً ىنيظ أو نحلاة ، يقةل نبن ويميوة يف نسةًو وى )
يق ل هة و ون أو ك فر، ونس ةور ال ووً  لسً وىنيظك بو  نئىلرو  يف وق بلة نإلمي ن سةل نس ةر، 

سة ق ل  أ  أعل  أاو ص  ق س ن ال أوبىلوو، بو  أع  يوو وأبسضوو وأخ سةوو وال أونفقوو س و ن  
كةورو أع و ك فلمو  كوو ن نس ةور نئق بو  سإلميو ن سوويس هوة نسً وىنيظ فقول، علوو  أن نإلميو ن سويس هووة 

 ف، وي وةن و سةوة ووىلو  نا ونوًا عو ف بوال و وىنيظ، نسً  يإل فقول، بو  دهبن كو ن نس ةور، ي وةن و وىنيب
 هو.-فال ب  أن ي ةن نإلمي ن و  يق ف و  وةنفقة ووةنالا وناقي   ال ي ةأ كر  نسً  يإل ن

(  نسً ووىنيظ أخوو  ووون نس ةوور، ف وو  و ووىنب ئوو  فوو    بووه نسرسوو  فيووة  2/79وقوو ل يف نسةًوو وى )
 ون  ري فية نسً ىنيظ. هو. أي ق  ي ةن كةرو-ك فر، وسيس ك  ك فر و ىنلف.. ن
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  ونيــــع  مــــا (1)وقولـــ  : "واإلميـــان  هــــو اإلقــــراك  غللا  ــــان  والسصديــــق  غجلالنــــان  
م  الكرع  والبيان ل لُّ   حق   واإلميان واحٌد  وأهـلـ ـ      صالأَّ ع  كسول  اللـ   

 

  اال عاوو و  يووىنكر نإلميوو ن، يوُورن  واووه نإلميوو ن نساوو ف  نسووىني يااووأ صوو حبه يوووةم نسقي ووووةك سقةسوووه  (1)
ي خو  نااة دال و ونا. وقةل نئ ون  ن نإلمي ن قةل لسلء ن وو  يإل لاا ن، حيث نسوًه  واوه 

 رون نإلمي ن يف نإلقورن  ونسً و يإل، وهوة وعلإل عم  ناةن ا، هة يف حقيقًه قةل نئرفئة نسىنين حي
 خبال  و   سا عليه ا ةص نس ً ب ونسءاة، وأقةنل سلف نألوة نس  وضم نن نإلمي ن نسىلم .

، أي صالو  ، فءم  نس الا دمي  ف، 143نسبقرا   وما لان اللـ  ليضيع إميا رمق ل وىل ف  
 وهأ عم .

يووه، قوو ل  اأووو  ون ووو  نإلميوو ن لسلوووه وحوو وسا سةفوو  عبوو  نسقوويس نئًةووإل عل وووون حوو يث نساووي 
قوو سةن  نسلوووه و سووةسه أعلوو ، قوو ل  شووي  ا أن ال دسووه دال نسلوووه وأن حمموو نف  سووةل نسلوووه، ودقوو م نس ووالا، 
وديًوو   نسزكوو ا، وصووي م  وضوو ن، وأن وىلعووةن ووون نئسووا  ن مووسا. فءووم  نسىلموو    كوو ن نإلسووالم نسوو  

 وح و، و ريه  كهوري وون نسا وةص نسو  سوال  علو  هبكور بىلضوي  يف وقره  ناةن ا دمي  ف لسلوه وىل ف
 وةضىلي  نئا سظ دن ش   نسلوه.

وون أقةنل نسءلف يف نئءلسة قةل نإلو م نسبو  ي  محه نسلوه يف صوحيحه  هوة قوةٌل وفىلوٌ ، ويزيو  
 أي قووةل نسقلووظ ونسلءوو ن، وقووةل نسقلووظ يًضوومن نئىلرفووة ونسً وو يإل، ومجيوو  "قــول"ويوواق . وقةسووه 

نألعموو ل ونسىلبوو  ن  نسقلبيووة ك حلووظ، ون ووة ، ونسرفوو  ، ون شووية، ونالاقيوو   و ريهوو  ووون نألعموو ل 
 نسقلبية.

واقووو  نسبوووو  ي يف صوووحيحه عووون عمووور بووون عبووو  نسىلزيوووز وووو  كًبوووه دنف نئءووولما يف نألو ووو    دن 
  مل سإلميووو ن فووورنةو وشووورنة  وحووو و نف وسووواا ف فمووون نسوووً ملي  نسوووً م  نإلميووو ن، ووووون مل يءوووً ملي

يءووً م  نإلميوو ن، فووإن أعوو  فءوولبياي  س وو  حوو  وىلملووةن  وو ، ودن أوووا فموو  أ  علوو  صوووحبً   
 هو.-حبري  ن

(  ف سءوولف قوو سةن هووة نعًقوو ٌ  لسقلووظ، واعووإل لسلءوو ن، وعموو  1/46قوو ل نبوون حاوور يف نسةووًح )
 هو.-لأل ك ن ن
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جبميو  نسع عوو  ،  قلوا  وسوة قو ل عمو  لاوةن ا س وو ن أصوح وأ قك ألن نإلميو ن يًضومن نسىلمو 
 نأل ك ن ن مءة و ريه  ون نسع ع  ، كم  سابياه يف وةضىله دن ش   نسلوه.

(  أا ور نسءولف علو  وون أخور  نألعمو ل عون 1/104وق ل نبون  فوظ يف كً بوه )فو و  نسىللوةم 
نإلمي ن دا   نف ش ي نف. وخين أا ر هبسو عل  ق ةله وفىلله قةالف حمو اف  سوىلي  بون فبوري، وويموةن بون 

 رنن، وقً  ا، وأيةب نسء وًي  ، ودبرنهي  نساوىلأ، ونسزُّهريُّ، وحيىي بن أع كهري، و ريه .وني
وقوو ل نسهووة يُّ  هووة  أي حمووَ ٌب، أ  كاوو  نساوو ل علوو   ووريو، وقوو ل نألو"نعووأ  كوو ن ووون وضوو  خيوون 

 هو.-سلف اليُةرقةن با نإلمي ن ونسىلم  ن
 

فووأ كًوو ب )نألم(  كوو ن نإلمجوو ع ووون  فىلووأ (  قو ل نسش 7/209قو ل نبون ويميووة يف نسةًوو وى )
نس ح بة ونسً بىلا ون بىل ه ، وون أ  كا ه  يقةسةن  نإلمي ن قوةل وعمو  وايوة، الجيوزق ونحو  وون 

 هو.-نسهالب دال لآلخر ن
ق ل نحلءن نسب ري  ال ي ح نسقوةل دال لسىلمو ، وال ي وح قوةل وعمو  دال بايوة، وال ي وح قوةل 

 .وعم  واية دال لسءاة
وقوو ل سووةي ن بوون سووىلي  نسهووة ي  نإلميوو ن قووةل وعموو  وايووة، يزيوو  ويوواق ، يزيوو  لسع عووة ويوواق  
لئىل وووية، والجيوووة" نسقوووةل دال لسىلمووو  وال جيوووة" نسقوووةل ونسىلمووو  دال لسايوووة، وال جيوووة" نسقوووةل ونسىلمووو  

 ونساية دال زةنفقة نسءاة.
، ونإلمي ن يزي  وياق ، وأكمو  وق ل أمح  بن حاب   ونإلمي ن قةل وعم  عل  ساة ودص بة واية

 نئ واا دمي  ف أحءاي  خلق ف.
وقو ل نبوون فريور نسعوو ي  نإلميو ن قووةل وعمو ، يزيوو  ويواق ، وبووه ن و  عوون مج عوة ووون أصووح ب 

، وعليه وض  أَْه  نس ين ونسةض . )نا ور مجيو  وو  وقو م وون آا   وري ورفوة شورا  سةل نسلوه  
 (.186-1/151م عة ألع نسق س  نسالس  ةأ  أصةل نعًق   أَْه  نسءُّا ة ونا

(  وووون 171-7/170قو ل نبون ويميوة يف نسةًو وى يف وةءووري وبو ين عبو  ن  نسءولف يف نإلميو ن )
ا ة يف وةءووري نإلميووو ن، فًووو  ا يقةسووةن  هوووة قوووةل وعمووو ، وات ا  هووىنن نسبووو ب أقوووةنل نسءوولف وأةموووة نسءوووُّ

عموووو  ونوبوووو ع نسءوووواة، وات ا يقةسووووةن  قووووةل يقةسووووةن  هووووة قووووةل وعموووو  وايووووة، وات ا يقةسووووةن  قووووةل و 
 لسلء ن، ونعًق   لسقلظ وعم  لاةن ا، وك  هىنن صحيح.
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ــوا ٌ أصـــل    ـة  (1)سـ ــال ـــو   وم و مـ ـة  اهلـ ــال الالفـ ــنمم غخلكـــية  والسقـــى  وُم  ــل بيـ   والسفا ـ
 ".(1)اأوه

 

فمون قوو ل ووون نسءوولف  نإلميو ن قووةل وعموو ، أ ن  قووةل نسقلوظ ونسلءوو ن، وعموو  نسقلووظ وناووةن ا. 
   وون أ ن  نالعًق    أى أن سةل نسقةل ال يةي  واه دال نسقةل نس  هر أو خو   هبسوو فوزن  نالعًقو

لسقلظ. وون ق ل  قةل وعم  وايوة، قو ل  نسقوةل يًاو ول نالعًقو   وقوةل نسلءو ن، وأوو  نسىلمو  فقو  
ا ة فوو ن هبسووو كلووه ال ي ووةن حمبووةلف ت دال لوبوو ع  ال يةيوو  واووه نسايووة فووزن  هبسووو. وووون "ن  نوبوو ع نسءووُّ

 هو.-نسءُّا ة ن
 

ا ة ونام عووة يف نإلميوو ن، وأن قووةل ونسشوو ه  ووون مجيوو  ووو  وقوو م أن يوو  اب نسقوو  ق عقيوو ا أَهووْ  نس ءووُّ
 نسعح وي نآلاف نسىنكر يف نإلمي ن خعل وحم ب وهة قةل نئرفئة يف نإلمي ن.

ق ل نسشيخ نبن ل" يف وىلليقه علو  ووم نسعحو وي  هوىنن نسًىلريوف فيوه ا ور وق وة ، ونس وةنب نسوىني 
لسع عوة ويواق  لئىل وية، ونأل سوة عليه أَْه  نسءُّا ة ونام عوة أن نإلميو ن  قوةل وعمو ، ونعًقو   يزيو  

 هو.-عل  هبسو ون نس ً ب ونسءاة أكهر ون أن و ر. ودخرن  نسىلم  ون نإلمي ن هة قةل نئرفئة ن

هىنن قةل نئرفئة، ووة  و وء وي دمي ن نألابي   ونئرسلا و  دمي ن نسةءقة ونسةاورا وون نئءولما،   (1)
ة ضوو  نئوو واا يف دميوو ف ، ونسوو  علوو  أس سووي  وهووىنن وسوو ير س هووري ووون نسا ووةص نسوو  ووو ل علوو  و

غ ي ــسوي مــنرم مــ  أ فــق مــ  قبــل الفــسأ وقاتــل وًة ضوو  واوو "هل  يووةم نسقي وووة. قوو ل وىلوو ف  
 .10نحل ي    أولئ  أعظم يكجة م  الذي  أ فقوا م  بعد وقاتلوا ولوً وعد اللـ  احل م

ةو   أيوا نساو ل يىلرضوةن علوأ  وعلوويي  أاوه قو ل  ابياو  أ    ويف نحلو يث فقو  صوح عون نساوي 
رض علوووأ عمووور بووون ن عووو ب وعليوووه قموووي   ٌ ، وايووو  وووو  يبلوووذ نسهووو  ني، ووايووو   ون هبسوووو، وعووُ قُمووُ

 جيروا، ق سةن  فم  أوسا هبسو   سةل نسلوه، ق ل  انس ينا.  ونو نسبو  ي.
وهقو ل حبوة وون  ويف ح يث نسشة عة نس حيح، وفيه أن نسلوه وىل ف أيور إبخرن  ون كو ن يف قلبوه

ك ونسش ه  ه  يءًةي دمي ن هىنن إبمي ن ون  خر ل ون دمي ن، وون ك ن يف قلبه وهق ل هب ا  ون دمي ن 
 ي خ  نااة ون  ري حء ب خين دمي ف  يزن ناب لس .. كال ال يءًة ن.
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،  ش: نخًلووف نساوو ُل فيموو  يقووُ  عليووه نسووُ  نإلميوو نن نخًالفوو ف كهوورينف  فووىنهظ و سووُو ونسشووو فىلأُّ
ُ  نئ ياوووة  مح ، ودسووح ُق بووُن  نهةيووه، وسوو ةنُر أَهووْ ن نحل يوووث، وأهووْ يوو  نسلوووه دنف وأمحووُ ، ونألو"نعووأُّ

، وعمٌ  لأل ك ن ، ودقرنٌ  لسلء نن  .(2)أاه و  يإٌل لاَا نن

 

  اأكموو  نئوو واا دميووو  ف أحءوواي  خلقوو فا، و ريهووو  كهووري ووون نسا وووةص نسوو  ووو ل علووو  وقوو ل 
 نئ واا يف دمي ف ، ونس  عل  أس سي  وًح   وا "هل  يةم نسقي وة.  وة ض 

هوىنن  "واإلميان واحد وأهل    أصل  سوا "ق ل نسشيخ نبن ل" يف وىلليقه عل  وم نسعح وية  قةسه 
فيوه ا وور، بو  هووة لطو ، فلوويس أَهوْ  نإلميوو ن فيوه سووةن  بو  هوو  وًةو ووةن وةوو واتف ع يمو ف، فلوويس دميوو ن 

وهوو  دميوو ن  ووريه ،   ن  ووريه ، كموو  أاووه سوويس دميوو ن ن لةوو   نسرنشوو ين وبقيووة نس ووح بة نسرسوو  كإميوو
وه ووىنن سوويس دميوو ن نئوو واا كإميوو ن نسة سووقا، وهووىنن نسًةوو و  حبءووظ ووو  يف نسقلووظ ووون نسىللوو  لسلوووه 

ا ة ونام عوة خالفو ف سلمرفئوة ووون قو ل  بقوةهل  وأمس ةه وصة وه، ووو  شورعه سىلبو  و، وهوة قوةل أَهوْ  نسءوُّ
 هو.-ن

ن شية ونسًق  ووال"وة نألوف، هأ ون َث   نإلمي ن وسةن"وه، ف س  هور وورآا وىل وس حقيقوة نسب طن   (1)
وو  وقر يف نسقلوظ، ولسًو ق فوإن نسًة ضو  يف نآلا  يءوًلزم نسًة ضو  يف أصو  وو  وقور يف نسقلوظ وون 

 يقا ودمي ن.

 ا اءا  عل  هىنن نسًىلريف نئالح ًا نسً سيً (2)
، أن أعم ل نسقلظ أع  وأ و  وون نسً و يإل، فمون أوو  لسً و يإل وون  ون بقيوة نألعمو ل أوهلما

كموو  -نسقلبيووة ك حلووظ، ون شووية، ونالاقيوو  ، ونسيقووا و ريهوو  ال ي ووةن و واوو ف، سووىنن دوو  أن نسءوولف 
هوىنن  نسًىل ضةن يف وىلريةي  سإلمي ن عن كلمة انسً و يإلا ب لموة انعًقو   يف نسقلوظا س السوة  -وق م

نسةصف عل  عمةم أعم ل نسقلظ نس  وىلًو  شورط ف س وحة نإلميو ن، خبوال  كلموة انسً و يإلا نسو  
 وىلم اةع ف ونح نف ون أعم ل نسقلظ.

، سة ق ل اعم  لاةن اا كم  أثر عون نسءولف، بو الف وون قةسوه اوعمو  لأل كو نا س و ن أصوةب ب ياً 
سووويس فقووول نسىلمووو  لأل كووو ن ن مءوووة، ونسلووووه وأ قك ألن مجيووو  نسع عووو   وووو خ  يف وءوووم  نإلميووو ن و 

 وىل ف أعل .
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دنف ووووو  هبكوووورو نسعحوووو وي  أاووووه نإلقوووورنُ  لسلءوووو ن، ونسً وووو يإُل (1)وهبهووووظ كهوووورٌي ووووون أصووووح با 
 لاا ن.

، ودنسووو  هووووىنن هبهووووظ أبوووة (2)وووواي  ووون يقووةل  دن نإلقوورن  لسلءوو ن  كووٌن "نةووٌ  سوويس  صووولأ
ري ي، ويُروى عن أع حايةة وا ة  نئ وُ 

(1). 

 

أي نألحاوو   نسوووىنين هووو  علووو  وووىنهظ نإلوووو م أع حايةوووة، وقووو  وقوو م أن وووو  هبكووورو نسعحووو وي يف  (1)
وىلريةه سإلمي ن ون أاه وىلريف  ق  وحُمَ ب، وهة خبال  و   سوا عليوه نأل سوة وأمجىلوا عليوه كلموة 

 سلف نألوة.

هووة عويووون  -ال خنعو  سووة قلاو -ميو ن يف نسً و يإل فقوول، وهوىنن نئوىنهظ وةو   هوىنن نسقوةل ح وور نإل (2)
ووىنهظ فيوو  بوون صووةةنن يف نإلميوو ن نسووىني حي وور نإلميوو ن يف نسىللوو  أو نئىلرفووة، أو نسً وو يإل نسقلووي، 

 ولسً ق ف س ةر ي ةن عا و حم ة نف يف ناي  أو نسً ىنيظ نسقلي!
ي ير خعل قةل افيو  بون صوةةننا ووون (  ون ها  189-7/188ق ل نبن ويمية يف نسةً وى )

نوبىله حيث ظاةن أن نإلمي ن كر  و و يإل نسقلوظ وعلموه، مل جيىللوةن أعمو ل نسقلوظ وون نإلميو ن.. دنف 
أن قوو ل  فوو س ةر عاوو ه  شووأ  ونحوو  وهووة نايوو ، ونإلميوو ن شووأ  ونحوو  وهووة نسىللوو ، أو و ووىنيظ 

 هو.-نسقلظ وو  يقه ن
  ووون اتبىلوه، وكوىنسو ح ور نس ةور يف نسً وىنيظ فًلو  كيف اءوظ ووىنهظ نسً و يقأ دنف فيو

 نسقلي حيث ع و ون وىنهظ في .
 

وق ل نبن حوزم يف ن لو   دال أن نايميوة ونألشوىلرية، و و  ط ةةًو ن ال يىلًوو   موو ، ي رحووةن بوولن 
سووظ نسلوووه وىلوو ف ودعووالن نس ةوور سوويس كةوورنف.. وأصوولي  يف هووىنن أصوو  سووة  خوو    عوون دمجوو ع أَهووْ  

 هو.-أف  يقةسةن  نإلمي ن هة نسً  يإل فقل ننإلسالم، وهة 
فًلو  كيف اءظ وىنهظ ح ر نإلمي ن يف نسً و يإل نسقلوي دنف فيو ، وهوةو قوةل نبون ويميوة يف 

(  و"عوو  فيوو  وووون ونفقووه أاووه ي ووةن و واوو ف يف نسبوو طن وأن كوور  وىلرفووة نسقلووظ 14/121نسةًوو وى )
قةل وال عم  ظ هر، وهىنن لط  شرع ف وعقالف  وو  يقه ي ةن دمي  ف يةفظ نسهةنب يةم نسقي وة بال

 هو.-ن
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ةُ  دنف أن نإلميووو َن هوووة نإلقووورنُ  لسلءوو ن فقووول، ف ئاووو فقةن عاووو ه  و واوووةن   (2)وهبهووظ نس ر نويووو 
 ك ونُلة نإلمي ن!.

 

وكوووىنسو قوووةل نسشووويخ حممووو  بووون عبووو  نسةهووو ب يف   و علووو  حممووو  بووون عبووو    قةسوووو نإلميووو ن هوووة 
نسً  يإل نا "م ز  أوو  بوه نسرسوةل فلويس كوىنسو، وأبوة ط سوظ عموه فو "م ب و قه، ونسوىنين يىلرفةاوه  

ً وو يإل ناوو "م هوو  نايميووة، وقوو  نشووً  ا ووري كموو  يىلرفووةن أباوو  ه ، ونسووىنين يقةسووةن نإلميوو ن هووة نس
 هو. )نسرس ة  نسشو ية(.-نسءلف عليي  يف هىنو نئءلسة ن

ونسووىني  عوو   دنف هووىنن نسًىلقيووظ ونسًة ووي  وفووة  اةوور  يف "و ااوو  وةضووةن فوو الف عقيموو ف وشووبةه ف 
 حوووووةل نسةووووو  ق بوووووا نئىلرفوووووة ونسً ووووو يإل، وهووووو  ووووووىنهظ فيووووو  يف نإلميووووو ن هوووووة نئىلرفوووووة نسقلبييوووووة أم

 نسً  يإلس!!
يوىنكر نئوىنهظ انسً و يقأا يف نإلميو ن  - محه نسلووه-ونئلةا سلا ر يف نألور أن نسش  ا نبن أع نسىلز 

وون  ون أن يًىلوورض سووه زوو ا أو هبم أو اقو ، ونكًةوو  لسوورتح  ونسرتضووأ علو  أصووح ب هووىنن نئووىنهظ 
 ون  ون أي وىلقيظ!!.

ئرفئوة يف نإلميو ن وو هةس وهو  نثاًو  عشورا (  نخًلوف ن547، 7/543ق ل نبن ويمية يف نسةً وى )  (1)
فرقة. واي  نسةرقة نسً سوىلة  وون نئرفئوة نئاًءوبا دنف أع حايةوة وأصوح به، يزعموةن أن نإلميو ن نئىلرفوة 

 هو.-لسلوه ولسرسةل، ونإلقرن  ز  ف   ون عا  نسلوه يف ناملة  ون نسًةءري ن

يوة أصوح ب حممو  بون كورنم يزعموةن أن نإلميو ن هوة (  نس رنو7/548ق ل نبون ويميوة يف نسةًو وى )  (2)
 هو. وق  ع ه  ون فرق نئرفئة.-نإلقرن  ونسً  يإل لسلء ن  ون نسقلظ! ن

قلا      نسةء   نس  هر هلىنن نسقةل و رنبًوه، فإاوه نئوىنهظ نسءو ة  بوا نساو ل وكهوري وون نسو ع ا 
عوون نس ةووور  -عاووو  نسقووةم-ه وىل ووةم ونئشوو يخ يف هووىنن نسزووو ن!!ك فووو ئر  نسووىني يقووةل ال دسوووه دال نسلووو

ويمووو  أوووو  وووون نألقوووةنل ونالعًقووو  ن  نسشوووركية ونس ةريوووة، وعاووو و  اا قشوووي  يف كةووور طووو  ة  وووون 
نسعةن يوا، فءوورع ن ووو  يق طىلةاوو بءوو نهل  نئ وور  ونئىلورو   أسوويس يقووةل ال دسوه دال نسلوووه.. كيووف 

 و ةر ون يقةل ال دسه دال نسلوه!!
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وهبهوظ نايو  بون صوةةنن دنف أن نإلميو َن هوة نئىلرفوة لسقلوظ، وهوىنن نسقوةُل أظيوُر فءو  نف خيوو  
ه   كو اةن وو واا، وكوىنسو أَهوْ  نس ًو ب و وريه  وون نس وو فرين، قبلوه، فوإن ال"ووه أن فرعوةن وقةووَ

قــال ك ا  فــأال ظرين ب  دبليُس ي وةن عاو  نايو  و واو ف، فإاوه مل جييوْ   بوه بو  هوة عو  ٌ  بوه، 
 ، وال أحَ  أفي  واه بربه.(1)، ونس ةر عا  ناي  هة ناَيُ  لسرب ن وىل فإ ه يو  ي بعنون 

 

نئلح ين ونسىللم ايا، في  ال يرون كةره  و   نووةن يقةسوةن ال دسوه فر   عايحمل نأل ض لسز  قة و 
دال نسلوووه!!، وال يوورون حرفوو ف يف أن يىلوو ولةه  وىل ولووة نئءوولما يف نسا وو ا، ونئوورينب، ونئموو   و ووري 

 هبسو ون نحلقةق ن  صة لئءلما وح ه ، وحم ك  آخر "و ن وشي  عل  ك  هبسو!!.
(  ودن كاوووا وووو  "سوووا 158دسوووه دال نسلووووه عقيووو ا وشوووريىلة، ص يقوووةل حممووو  قعوووظ يف كً بوووه )ال 

مو ــع قيــايي مــ  قوو ل هبن  يووةم وهووة يف -طيووظ وةوورط يف نسعيبووة  محوه نسلوووه!!. -أعاوظ سرفوو  
!!   ال ا ةر أح نف ق ل ال دسه دال نسلوه وسة ك ن شيةعي ف!!  ح  نسلووه نسق ةو  و ةور العمل اإلسومي

 هو.-سه!! ن
ويف وةضوو  قيوو  ي وووون نسىلموو  نإلسووالوأ!!، ووووو  هبسووو ال يوورى كةووور  فًلووو ، فيووة  نعيووة كبوووري،

وورا قو ل  -يف عمورو-نئلح  نسشيةعأ نسوىني جيحو  نسو ين كلوه، ويىلًقو  عق ةو  نس ةور كليو  وو   نم 
ر  ال دسووه دال نسلوووه!! وهوون بوو و   اىلاووظ ووون ووورح  نسشوويخ قعووظ نئً وور  علوو  هووىنن نسووىني ال ي ةوو ن

مجيوو  و وو هر ناحووة  ونإلا وو   سلوو ين، نسووىني يقووةل ال دسووه دال نسشوويةعأ نئلحوو  نسووىني هًموو  فيووه 
 نسلوه!!

 فلي كر نوية وىللة هىنو نس رنوية، وأي د ف   يىللة هىنن نإل ف  س! اىلةهب لسلوه ون نس ةر ون ىنالن.

نس ةر عا  في  هة نايو  أو نسً وىنيظ نسقلوي ألن نإلميو ن عاو و حم وة  يف نئىلرفوة أو نسً و يإل   (1)
ا ة يف نإلميوو ن سزوووه أن يقووةل بقووةهل  يف نس ةوور، وهووة أاووه ي ووةن  نسقلووي. وووون يقووةل بقووةل أَهووْ  نسءووُّ

 لالعًق  ، ولسقةل، ولسىلم  كم  أن نإلمي ن ي ةن لالعًق   ونسقةل ونسىلم .
يلوزم نئوىنهظ نسً و يقأ، حيوث  -وقو  أشو   نسشو  ا دنف بىلضوه-وو  يلزم افيو ا وون لطو  وىنهبوه 

 كم  وق م.  ال فرق با نئىنهبا
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ا ة نخووًالٌ  صووُة ي، واووزنٌع ونالخوًالُ  نسووىني بووا أع حايةوو ة ونألةمووة نسبوو قا ووون أَهووْ  نسءووُّ
 !!.(1)سة أ

ا ةن أن نسلوووَه وىلوو ف أ ن  ووون نسىلبوو   نسقووةَل ونسىلمووَ ك وأعووم لسقووةل   وال خووالَ  بووا أَهووْ  نسءووُّ
، ونإلقوورن  لسلءوو ن، وهووىنن نسووىني يىلوو  بووه عاوو  دطووالقن قووةهلن   نإلميوو ُن قووةٌل (2)نسً وو يإل لسقلووظ

 وعم .
وق  أمجىلةن عل  أاه سة َص  ق بقلبه وأقر  بلء اه، ونوًاَ  عن نسىلم ن جبةن حه  أاوه عو ص  ت 

 .(3)و سةسنه، وءًحإلٌّ نسةعي َ 
 

ور  نسىلموووو  ووووون  (1) بووو  هوووة خوووال  سة وووأ ووىلاوووةي وحقيقوووأ، وال أ ل علووو  هبسوووو وووون أن نسووووىني ووووُ
وءوم  نإلمي ن، وحي ر أعم ل نسقلظ يف نسً  يإل ونئىلرفة، ي ةن عا و نئر  و وا ف وون أَْه  نااة 

سشورع  -  نسً و يإللسوًها -ودن مل أي  جباس نسىلم ، وناًة  عاه وعلإل نالاقيو   نس و هر ونسبو طن 
نسلوووه، خبووال  ووون يوو خ  نسىلموو  يف وءووم  نإلميوو ن فووإن هبسووو يلزوووه أن ياةووأ نإلميوو ن عموون مل أي  

 جباس نسىلم  وأصله، نسىني ياًةأ عاه وعلإل نالاقي   نس  هر سشرع نسلوه وىل ف.
ةي، ويرتووظ ق ل نسشيخ نبن ل"  سيس ن ال  بياي  وبا أَْه  نسءُّا ة فيه سة ي ف، ب  هة سة أ ووىلا

 هو.-عليه أح  م كهريا يىللمي  ون و بر كالم أَْه  نسءُّا ة وكالم نئرفئة ن

قووةل نسقلووظ يًضوومن مجيوو  أعموو ل نسقلووظ ووون علوو ، وو وو يإل، وخشووية، وحووظ، و فوو  ، وناقيوو  ،  (2)
وخضووةع، ووةكوو ، ود بووة و ريهوو  ووون نسىلبوو  ن  نسقلبيووة.. ولسًوو ق فح وور قووةل نسقلووظ لسً وو يإل فيووه 

 وهة خعل، وق  وق وا نإلش  ا دنف هبسو. ا ر،

هىنن نإلمج ع صوحيح ال دشو  ل عليوه، وس ون وشو  أن يةيو  واوه اةوأ نإلمجو ع علو  كةور وون ال   (3)
نس ووو هر علووو  -يىلموو  لسًةحيووو ، ومل أي  جبووواس نسىلمووو  وأصووله، أو أاوووه نوًاووو  عووون وعلووإل نالاقيووو   

 ن هىنو صةًه ونسلوه وىل ف نئءًىل ن.سشرع نسلوه، سىنن وفظ نسًابيه عل  كةر ون و ة  -ناةن ا
ويقولــون امنــا غللـــ  وغلرســول وأطعنــا   (  قوو ل وىلو ف  7/142قو ل نبوون ويميوة يف نسةًوو وى )

، فاة  نإلمي ن عمن ووةف عون نسىلمو . فةوأ يسوه فريق منمم م  بعد ءل  وما أولئ  غمل منني
كهوووريا كمووو  اةووو  فييووو  نإلميووو ن عووون   نسقووورآن ونسءووواة وووون اةووو  نإلميووو ن عمووون مل أي  لسىلمووو  وةنضووو 

 هو.-ن  فمذا مل ي م ق  م مناً نئا فإل. وأو  نسىل مل بقلبه و  نئىل  نا ونئو سةة نس  هرا 
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هن ا ون ز  فئًا  به بقلةبا  ون  ري شو واقور  وق ل  محه نسلوه  سة ق   أن قةو ف ق سةن سلاي 
أوور  بوه وفيوا عاوه، فوال ا ولأ، وال ا وةم،  سءاًا  لسشي  وا دال أ  ال اعيىلوو يف شوأ  خيو  

وال هوووحمل، وال ا ووو ق نحلووو يث، واشووورب ن مووور، واوووا ح هبون  ن ووو  م لسوووز  نس ووو هر، واقًووو  وووون 
ق    عليه ون أصح بو وأوًو، وأنخىن أوةنهل  ب  اقًلو أيضو ف واق ولوو وو  أعو نةو، هو  كو ن 

مي ن، وأاً  ون أَْه  شة ع  يةم نسقي ووة، يقةل هل  أاً  و واةن ك ولةن نإل يًةه  ع ق  أن نساي  
أ ــسم ويرفوو  س وو  أن ال يوو خ  أحوو  وووا   نساوو  ، بوو  كوو  وءوول  يىللوو  لالضووعرن  أاووه يقووةل هلوو   

 هو.-دن مل يًةبةن ون هبسو ن  ألفر النا  مبا جئت ب   ويضر  كقاعم
  أ ف ــمم فـو وكبـ  غ ي منـون حـ  يرمــوو فيمـا شـ ر بيـنمم   غ  ـدوا وقو ل وىلو ف  

 .65نساء     حرجاً مما قضيت وي لموا ت ليماً 
فــإن تنــا عسم   شــي  فــريو  إ ه اللـــ  والرســول إن لنــسم ت منــون غللـــ  واليــو  وقوو ل وىلوو ف  

 .95نساء     اآلفر
(  فىلوو  هووىنن نسور  ووون وةفبوو   نإلميوو ن وسةن"وووه، 1/50قو ل نبوون نسقووي  يف كً بووه أعوالم نئووةقىلا )

 هو.-هىنن نسر  ناًة  نإلمي ن ضرو ا ناًة   نئلزم الاًة   نآلخر نفإهبن ناًة  
(  كوور  نإلقوورن  ونإلخبوو   ب ووحة  سوو سًه ال يةفووظ 1/93وقوو ل  محووه نسلوووه يف )وةًوو ا نسءووىل  ا  

ا ة أن إغ أن يلســز  طاعســ  ومسابعســ نإلسووالم  ، وهووىنن وًةووإل عليووه بووا نس ووح بة ونسًوو بىلا وأةمووة نسءووُّ
بــل غ بــد فيــ  مــ  عمــل فيووه قووةل نسلءوو ن زاوور و، وال زىلرفووة نسقلووظ ووو  هبسووو، نإلميوو ن ال ي ةووأ 

، وهووىنن خووال  ووون القلــب وهــو حبــ  هلل وكســول  وا قيــاي  لدينــ  والسزامــ  طاعســ  ومسابعــة كســول 
 هو.-"ع  أن نإلمي ن هة كر  وىلرفة نسقلظ ودقرن و، وفيم  وق م كة ية يف دبع ل هىنو نئق سة ن

ا ة يف نإلميوو ن سوويس خالفوو ف  قلووا  وواووه وىللوو  أن ن ووال  بووا نئ ورو يووه ونألحاوو   وبووا أَهووْ  نسءووُّ
 صة  ف وسة ي ف كم  "ع  نسش  ا عة  نسلوه عاه.

آل  قــل إن لنــسم حبــون اللـــ  فــاتبعوين يبــبرم اللـــ وقوو ل نبوون كهووري يف وةءووري قةسووه وىلوو ف  
ه وسيس هة عل  نسعريقة ن م يوة فإاوه  . هىنو نآلية ح كمة عل  ك  ون ن ع  حمبة نسلو31عمرنن   

-ك هبب يف  عةنو يف اةس نألور ح  يًب  نسشرع ن م ي ونس ين نسابةي يف مجي  أقةنسوه وأفىل سوه ن
 هو.
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 -ف اي  قول  مال  غ ي دفل اأعمالال   م  المَّى اإلميان-
 

وقوو ل نسشوويخ حمموو  بوون عبوو  نسةهوو ب  ال خووال  أن نسًةحيوو  ال بوو  أن ي ووةن لسقلووظ ونسلءوو ن 
فـإن عـرر السوحيـد ومل يعمـل بـ  فمــو   ونسىلمو ، فوإن نخًو  شوأ  وون هوىنن مل ي ون نسرفو  وءولم ف،

 (.83هو. )كمةعة نسًةحي   -كةرعةن ودبليس وأوه هلم .. ن  لافر معا د
(  ونسقووورآن يبوووا أن دميووو ن نسقلوووظ يءوووًلزم نسىلمووو  نس ووو هر 7/221وقووو ل نبووون ويميوووة يف نسةًووو وى )

مـ  بعـد ءلـ   ويقولون امنا غللـ  وغلرسول وأطعنا   يسـوه فريـق مـنممحبءبه، كقةسه وىل ف   
إ ــا لــان قــول املــ منني إءا يعــوا إ ه اللـــ  وكســول  لــيحرم دنف قةسووه   ومــا أولئــ  غملــ منني

ــا وأطعنـــا وأولئـــ  هـــم املفلحـــون ، فاةووو  نإلميووو ن عمووون ووووةف عووون ط عوووة بيـــنمم أن يقولـــوا مسعنـ
ةن، فبا أن هىنن ون نسرسةل، وأخ  أن نئ واا دهبن  عةن دنف نسلوه و سةسه سيح   بياي  مسىلةن وأط ع

 هو.-سةن"م نإلمي ن ن
(  و وووىنن ي يووور خعووو ف فيووو  ووووون نوبىلوووه يف "عميووو  أن كووور  دميووو ن بووو ون نإلميووو ن 7/533وقووو ل )

نس  هر ياة  يف نآلخرا، فإن هىنن خيًا ، دهب ال حي   نإلمي ن نسً م يف نسقلظ دال وحي و  يف نس و هر 
 هو.-وةفبه حبءظ نسق  ا.. ن
ميوو ي قو ل  وأخوو   أن  سوو ف يقةسووةن  وون أقوور لس ووالا ونسزكوو ا ونس ووةم وقو ل حابوو   حوو ثا  نحل

وهوووة أفضوو  خيوون ال ي ووولأ -ونحلووحمل ومل يةىلوو  ووون هبسوووو شوويئ ف حوو  ميوووة  وي وولأ وءووً بر نسقبلووة 
حو  ميوة ، فيوة وو ون وو  مل ي ون ف حوو نف دهبن علو  أن وركوه هبسوو فيوه دمي اوه دهبن كو ن وقوورنف  -وعلقو ف 

، وخال  كًو ب نسلووه وسواة  سوةسه وعلمو   هذا الرفر الصراحة، فقلا  لسةرنةو ونسًقب ل نسقبل
 .5نسبياووة   وما أمروا إغ ليعبدوا اللـ  ُملصني ل  الدي نئءلما، ق ل وىلو ف   

، و    علوو  فقــد لفـر غللــ وقو ل حابو  مسىلوا أل عبو  نسلوووه أمحو  بون حابو  يقووةل  وون قو ل هوىنن 
 (.7/209ن نسلوه. )نسةً وى البن ويمية  أورو وعل  نسرسةل و  ف   به ع

وخيوو  وقوو م ي ةووأ س ووأ وىللوو  خعوول نسشوويخ حمموو   صوور نسوو ين نألسبوو   نسشوواي  عاوو و  قوو ل  ال يةفوو  
عا   يف نسشريىلة أب نف ا  ي را وي ل  السوة ونضوحة علو  أن وون آوون زو  أاوزل نسلووه س اوه مل يةىلو  

ا، فقو  117ا ر كً با  انالاً و   ألهو  نسًةحيو ، ص هو. ن-بشأ  خي  أازل نسلوه، فيىنن هة ك فر!! ن
      فيه عل  شبي   نسشيخ يف نإلمي ن ونسةع  ونسةعي  ز  يقر عيةن نئةح ين دن ش   نسلوه.
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ن قوو ل  َسموو   كوو ن نإل ميوو ُن س وون فوويمن يقووةل  دن  نألعموو ل  وورُي  نخلوَوة  يف وءووم  نإلميوو ن، وووَ
شووويئ ف ونحووو نف، فإميووو   كإميووو ن أع ب ووور نس ووو يإل، وعمووور  ضوووأ نسلووووه عايمووو ! بووو  قووو ل  كإميووو ن 
نألابيوو  ن ونئرسوولَا وف يوو  ووي  ةيوو  علووييُ  نسءووالَم! وهووىنن  لووُةٌّ واووه، فووإن نس ةووَر ووو  نإلميوو نن  

ىلةنه، فموواي  رن وضووَ نألخةوووُ   كوو سىلم  ووو  نسب وور، وال شووو  أن نسب وورنَ  وًلةووةن يف قووةا نسب ووَ
ن يورى عون قُورب  "نةو    ونألعش ، وون يرى ن ل  نسهوَا  ون نسرفي  دال بزف فة  أو هةه ، وووَ

 .(1)عل  نسىل  ا، وآخُر بض  نو
ن (2)فًةوو وُ  اووة ن ال دسووه دال نسلوووه يف قلووةبن أَْهلنيوو  ال حُي وويهن دال  نسلوووُه وىلوو ف ، فموون نساوو لن وووَ

، وواي  ووَ  ن اُة ُهو  يف قلبوه ك س ةكوظ نسو   ني، وآخوُر ك ئشوىل ن نسىل وي ، اة ُه  يف قلبه ك سشمسن
، وهلىنن و ير نألاةنُ  يةَم نسقي وةن  مي ف  وبا  رن ن نئضأ ، وآخُر ك سءرن ن نسضىليفن وآخر ك سء ن
أي يي  عل  هىنن نئقو ن ، حبءوظ وو  يف قلوة   وون اوة ن نإلميو ن ونسًةحيو ن علمو ف وعموالف، وُكل مو  

هووىنو نس لمووةن وَع وُوَ ، أحووَرَق ووون نسشووبي  ن ونسشوويةن ن حبءووظ قةوووه، حبيووث داووه  زوو   نشووً   اووة ُ 
بيةف وال هبابووو ف دال  أحَرقووَهُ  ، وهوووىنن حوو ل نس ووو  نقن يف (3)وصووَ  دنف حووو ل  ال ُي وو  نُ  شووويةاف وال شووُ

 

كم  أن نسب رن  وًلةةن يف قوةا نسب ور، كوىنسو نئو واا فوإف  وًلةوةن يف قوةا دميو ف  وب و ةره ،   (1)
 ل نسهق ل، وواي  ون ي ةن دمي اوه كحبوة خور ل أو ك سوىن ا نسو  ال وُورى فماي  ون ي ةن دمي ف  ك اب

 لسىلا نجملر ا.

سىنسو ال يابسأ سع سوظ نسىللو  نئءول  أن ي ًةوأ زىلرفوة وىلو  ال دسوه دال نسلووه، مث حيءوظ اةءوه أاوه   (2)
ىلمووو .. قووو  نسوووًةىف نسًةحيووو ، وأععووو  هوووىنو نس لموووة نئب  كوووة حقيووو  وووون نالعًقووو   ونسةيووو  ونالسًوووزنم ونس

 -وةنكوظ مجيو  ورنحو  نساموة نإلاءو   دنف نئةنفو ا-ف لمة نسًةحي  وىلعأ َث  ه  كو  حوا إبهبن نسلووه 
ي ةن نسىلع  ، وي وةن نساةو  نس بوري، -فيم ف ونسًزنو ف وعمالف  -وعل  ق   نالعًا    ىنو نس لمة نسعيبة

واووو  كليووو  ق ةمووووة علووو  أسوووو ل ون وووري نس هوووري.. اءوووولل نسلووووه وىلووو ف أن يةقياوووو  لسًةحيووو .. وجيىلوووو  حي 
 نسًةحي .. ووً  سا  لسًةحي  ن  س ، داه وىل ف مسي  قريظ كيظ.

  اوىلوورُض نسةووُم علوو  نسقلووةب ك حل ووري عووة نف عووة نف، فوولي قلووظ  ُأشووور   و وو نق هبسووو قةسووه  (3)
يو ُا ًا فيه ا ًٌة سة ن ، وأي قلظ  أا ره  ُا ًا فيه ا ًة بيض  ، ح  ي وري علو  قلبوا  أبو
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، وووَن عوَرَ  هوىنن عوََرَ  وىلو  قو ْا لسرفوةمن وون كوُ  سو  نق  ةل وةحي و، فءم ُ  دمي اوه قو  ُحرنسوَ
ون قووو ل  ال دسووه دال نسلوووه يبًسووأ بوىنسو وفووَه نسلووهن وىلوو فا. نساوي ن    ادن  نسلووَه حوور م علو  نساوو  ن ووَ

 .(1)وقةسه  اال ي خُ  نسا َ  َون ق َل  ال دسه دال نسلوها
 - اية  اإلميان  بزاية  الطاعان-

جينُظ يف أو لن نألور و  وفَظ  وأو  "  ُا نإلمي ن ون فيةن نإلمج لن ونسًة ي ، فمىللةٌم أاه ال
بىل  ازول نسقرآنن ُكل نه، وال جيُظ عل  ك  أح   ون نإلمي نن نئة   ن خي  أخَ  به نسرسةُل و  جيُظ 

 وأوه سه.(1)عل  َون بلَسه َخَ ُُو، كم  يف حإل ن نساا شأ

 

ة  فووال وضوورو فًاووٌة ووو   نوووا نسءووم ون  ونأل ض، ونآلخوور أسووةٌ  ووورل نف كويوو ف ال يىلوورُ   زهوو  نس وو 
 وىلروف ف وال يُا ر وا رنف دال  و  ُأشرب ون هةنوا.  ونو وءل .

فو ئر  كلمو  كموو  وةحيو و كلموو  نشوً   وق ووًووه سلةوم ونألهووةن ، ونسضوالال  ونالهرنفوو  ، وأي 
  عقي وه وأف   و أو وةنقةه هة  ل  أو ضىلف  يف دمي اه ووةحي و..خرق  ي يظ نئر  يف

وفةنباووو  سلشوووب ب نئءووول  نسوووىني يءووولل عووون نئوووور  وووون هوووىنو نسةوووم ونألهوووةن  نسضووو  بة نالاًشووو   بوووا 
زىلاوو و نسشوو و  ووون  ووري ناًقوو ص سشووأ  ووون -نئءوولما يف هووىنن نسزووو ن.. هووة أن يءًىل وو  لسًةحيوو  

وفيمووو ف، ونسًزنوووو ف وعموووالفك ف سًةحيووو  ح ووون نئءووول  نحل وووا نسوووىني حيميوووه   نسوووة  -فةنابوووه أو أاةنعوووه
 يءًي   شو ه أو  ياه وأوًه. -و  ي أو وىلاةي-وحية ه ون أي  زو  خ  فأ  

نحلوو يث وًةووإل عليووه، وكووىنسو نسووىني قبلووه. وخيوو  يابسووأ نسًاةيووه سووه هاوو  أن هووىنن نحلوو يث و ووريو ووون  (1)
ه دال نسلووه  خوو  نااوة، أو ال يو خ  نساوو   و وري هبسووو، نألح  يوث نسو  ووو ل علو  أن وون قوو ل ال دسو

جيوظ أن وموو  علو  ووون قوو ل ال دسوه دال نسلوووه وىلًقوو نف  و ، ع ئوو ف زوو سةال، ، فو عالف ئقًضووي ، ، كًابوو ف 
ساةنقضووي .. هووىنن ووو  يقًضوويه نسًةفيووإل بووا كمووةع نسا ووةص هبن  نسىلالقووة لئءوولسة، وقوو  وقوو م هبكوور 

 وط ال دسه دال نسلوه، فلرتنف .بىلضي  عا  نحل يث عن شر 
ىن  هىنو نألح  يث كر ا عن بقية نسا وةص هبن  نسىلالقوة  كمو  هوة شولن وون أصو     ن  -وسة ُأخن

سلزم ون يةىل  هبسو أن يُ خ  نئا فقا ونسز  قة نااة، وحيرم عليي  نسا  ، ألف  يقةسةن ال   -نإل ف  
 دسه دال نسلوه.. وهىنن لط  بال خال .
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َ  ووو َر بووه، وأيضوو ف فموون وفووظ عليووه نحلووحمل ونسزكوو ا وووهالف، جيووُظ عليووه ووون نإلميوو نن أن يىللووَ   أُووون
وي ووووون  ن نسلووووَه أوَفبووووه، ووووو  ال جيووووُظ علووو   ووورينو دال  كمووووالف، وهووووىنن يوووواُظ عليوووه فيوووه نإلميووو ُن 

 نئة   .
وكىنسو نسرفُ  أول و  يُءلنُ ، دمن  جيُظ عليه نإلقرنُ  نجملمُ ، مث دهبن ف َ  وقُا نس الا، كو ن 

 .(2)ا ُل فيم  أُورون به ون نإلمي نعليه أن ي ونَن بةفة   وي   نيي ، فل  يًء َو نس

 

ط نسىلمو  بلووة  نسىللو  نئًمهو  يف ن عوو ب نسشورعأ، فوإهبن مل يبلووذ نسىللو  سوقل نسىلموو ك ألن وون شورو  (1)
فيموو  وقوو  سووه ووون نسًق ووري ووون وفيووا   نسىللوو  يًقوو م نسىلموو  ونسىلموو  اتبوو  سووه، وعووىن  نساا شووأ 

أوهلم  ع م بلة ه ن ع ب نسشرعأ نسىني يُلزوه لسىلم ، ونسه   عازو عن نسىلم  فيم  ق  بلسوه وون 
 ونسىلاز يرف  عن ص حبه نسً ليف ونئ نخىنا دنف حا وةفر نالسًع عة س يه. نسىلل ،

(  نسةفووةب ونسًحوورمي وشووروط إبو وو ن نسىللوو  ونسىلموو ، فووإن 20/60قوو ل نبوون ويميووة يف نسةًوو وى )
 هو.-نسىلاز وءقل س ور ونسايأ ودن ك ن ونفب ف يف نألص  ن

وقيوو ل طةن يووا نحل وو  نئرووو ين نسووىنين وووون نسقي سوو   نسب طلووة نئشووبةهة نسووًسالل قضووية نساا شووأ 
نفًمىلووووا فوووويي  مجيوووو  اووووةنقو نإلميوووو ن علوووو  نساا شووووأ وظووووورو  ح موووووه، حًووووو  أصبحوووووا قضيوووووة 

شووو ه نف و سووويالف سً يووور ووءوووةيذ كووو  هووو و"  شووورعأ يف نحل ووو  مي  سوووه نسعسووو ا  -وس سوووف-نساا شوووأ 
 نآلَثا نئرو ين وون يةنسيي !!.

ن فيم  أورون به ون نإلمي ن سًة و  ق  ن،  ودو  اي ،  عل  نسىلم  هىنن أور وىللةم في  ال يًء وو   (2)
ونالوًه لك فليس دمي ن نسق    عل  نسقي م جبمي  فورنةو نسو ين وأ ك اوه كإميو ن وون يىلاوز عون نسقيو م 
ب هووري وووون فووورنةو نسوو ين وأ ك اوووه، وكوووىنسو نسووىني يءوووًعي  أن حيةووول نسقوورآن كووو والف وميلوووو أ ون  

كمن يىلاز عون حةول ف ووة نس ًو ب ويقلو   وريو يف كهوري وون وءو ة  نسو ين،   نالفًي   سيس دمي اه
وسوووويس دميوووو ن نجمل هوووو  يف سووووبي  نسلوووووه ز سووووه واةءووووه وسءوووو اه، كإميوووو ن نسق عوووو  نسىلوووو فز عوووون نايوووو  ، 
ف ألعم ل ونسع ع   وزي  نئر  دمي  ف، وعل  ق   نال رتن  ون هىنو نألعم ل ي ةن دميو ن نئور ، وال 

وًةوو ووةن فيمووو  جيووظ علووويي  ووون نألعمووو ل وبىلوو ف سًةووو و  قوو  ن، ، ولسًووو ق فيووو   خووال  أن نساووو ل
وًةو ووةن فيمو  جيوظ علويي  وون نإلميوو ن، وهوىنن وو  يو ل عليوه قووةل نس وح ع فاو ب بون عبو  نسلوووه، 

وهن فًي ن، فًىللماو  نإلميو ن قبو  أن اوًىلل  نسقورآن، مث وىللماو  نسقورآن  حيث ق ل  اكا  و  نساي 
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، فيوة أكمو  وون نسً و يإلن نسوىني  وأو  نسز  ُا لسىلم  ونسً  يإل نئءًلزنمن سىلم ن نسقلظن وناوةن ان
ال يءًلزُوُه، ف سىلنلُ  نسىني يىلم  به صو حبُه أكموُ  وون نسىللو  نسوىني ال يىلموُ  بوه، فوإهبن مل حي و  

 . ووةسو  (1)  اسيس نئوَ ُ ك ئىلو ينانسايُّ نسال"ُم  ل  عل  ضىلف نئلزوم. وهلىنن ق ل 
ئ  ُأخَ  أن قةَوُه عب ون نسىلاَ  مل يُلإلن نألسةنَا، فلم   آه  قو  عب وو أسق ه ، وسيس هبسو سشو ن 

َ َ بووه يف اةءووه  وةسو  يف خوو ن نسلوووهن، س وون نئوووَ َ ودن فووزم ب وو ق نئوووْ نن  فقوو  ال يً ووةُ  نئوووْ
ْ تــ م ْ  قــالال ، كموو  قوو ل دبوورنهيُ   كموو  يً ووة ُو دهب ع ياوَوهُ  ي املــوتى قــال أوالملال ك ا  أك ين ليــف حــ 

 .260نسبقرا   بلى ولر  ليطمئ َّ قليب
 -يرتفع  اإلميان  ع  صاحب  ب بب  معاصي   فإن أقلعال عايال إلي  -

ًهن شوووويةٌا وال  وال شوووو  أن وووون قووو م بقلبووووه نسً ووو يإُل ناووو "ُم، نسوووىني ال يقووووةى علووو  وىل  ضوووَ
بيةٌ  ُ  وىلوووه وىل ووويةٌ شوووُ ، وسوووةال وووو  ح وووَ  سوووه ووووون نسش يووووةان ونسشُّبيووووةن أو دح ن وووو ، َسمووو  (2)، ال وقوووَ

 

. ويف نحلو يث  السوة علو  أ يوة نسًةحيو ، ووفوةب 52بوه دميو  ا صوحيح سوان نبون و فوة  فو "َ ْ   
 وق ميه عل  مجي  نسىللةم.

قًُو  أحو    يف سوبي  نسلووه،  -وهوة حوأ وون قضو عة-وعن طلحوة بون عبيو  نسلووه أن  فلوا وون بلوأ  
ا نآلخووور وووون وُأخووور نآلخووور بىلووو و سووواة مث وووو  ، قووو ل طلحوووة  فرأيوووا يف نئاووو م نااوووة فًحوووا، فرأيووو

، نسوورفلا  خوو  نااووة قبوو  نألول، فًىلابووا، فلموو  أصووبحا هبكوور  هبسووو، فبل سووُا  سووةل نسلوووه 
  اأسويَس قو  صو م بىلوو و  وضو ن، وصول  بىلو و سوًة آال   كىلوة ، وكوىنن وكووىنن فقو ل ق  سوةل نسلووه 

  نألول (. فًلو  كيوف أن نآلخور  خو  نااوة قبو2591 كىلة  س الا نسءُّا ةسا )نسءلءلة نس حيحة  
 بءبظ أاه أو  ون نألعم ل و  مل أي ن    ص حبه، ونسلوه وىل ف  يزي  ون فضله ون يش  .

أخوو  وةسوو  زوو   صوحيح،  ونو أمحوو  و ووريو. واوو  نحلوو يث  ا سوويس ن وو  ك ئىل ياووة، دن نسلوووَه  (1)
  ا.صا  قةوه يف نسىلا ، فل  يُلإلن نألسةنَا، فلم  ع ين و  صاىلةن أسق  نألسةنَا ف ا ءر 

سوة قوو ل  نإلميو ن ناوو "م بوو الف وون انسً وو يإل ناو "ما س وو ن أصووح وأ ق، ألن كةو   أَهووْ  نس ًوو ب،  (2)
وزوو  فوو   بووه، وووو  هبسووو و وو يقي  ناوو "م  وكووىنسو نئشووركا وأل ط سووظ كوو اةن و وو قا لساووي 

  ق بوا هىنن و  واىلي  ون نس ةر ونسىل ي ن ون و  ب أ لل نسىناةب. وقو  وقو وا نإلشو  ا دنف نسةو
 وبا نإلمي ن نسش و  امي  أعم ل نسقلظ وناةن ا. -كاةع ون أعم ل نسقلظ-نسً  يإل 
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ونسةعيوووُ  (1)ع و ، بو  يشوًسنُ  قلبوُوُه هبسوو نسةقوا زوو  يةنقنىلُوه وون نئىل ويةن، فيسيووُظ عاوه نسً و يإل
َا يز  وهة و ونافيىل أ، فليىنن ق ل   .(2)  اال يز  نسزن  حن

 

 .14نسام    فإام غ يرذبو   ولر  الظاملني آبان اللـ   حدونق ل وىل ف  
(  نس ةوور ي ووةن بً ووىنيظ نسرسووةل فيموو  1/242قوو ل نبوون ويميووة  يف     وىلوو  ض نسىلقوو  ونساقوو  )

 هو.-ًا ع عن نئً بىلة و  نسىلل  ب  قه، وه  كةر فرعةن ونسيية  وهةه  نأخ  به، أو نالو
، ومل يشووو (  وهووىنن هرقوو  ووويقن أاووه  سووةل نسلوووه 1/93وقوو ل نبوون نسقووي  يف وةًوو ا نسءووىل  ا )

فيه، وآثور نسضوالل ونس ةور نسوًبق  ف ئل وه. وئو  سولسه نسييوة  عون نسًءو  آ   نسبياو   فولخ ه   و  
 سةن اشوووي  أاوووو اوووي، ود  خنشووو  دن نوبىلاووو اب أن وقًلاووو  ييوووة ، فيووو ال  وققوووةن ابةووووه قَوب لوووةن يووو و، وقووو

وشووي ون سوووه  وو ، ووووو  هووىنن فووو ثرون نس ةوور ونسضوووالل ومل ي ووريون وءووولما  ووىنو نسشوووي  ا، ألن كووور  
 ، ودال  فلة قو ل  أ إغَّ أن يلسز  طاعس  ومسابعس نإلقرن  ونإلخب   ب حة  س سًه ال يةفظ نإلسالم 

أعل  أاه اي وس ن ال أوبىله وال أ ين ب ياوه كو ن وون أكةور نس ةو   كحو ل هو ال  نئوىنكة ين و وريه  
 هو.-ن

قوو ل أبووة فيوو   وحيووو ونسلوووه دن حمموو نف س وو  ق وووو    وئوو  سوولل نألخوواس أل فيوو  عوون نساووي 
 كىنب حمم  قل، ود  ألعل  أاه ساي، وس ن و  كا  سىلب  وا   وبىل فس!

م أن يىللوووو  نسقوووو  ق أن نسً وووو يإل ناوووو "م ال يىل وووو  صوووو حبه ووووون نس ةوووور ونسىل ووووي ن ونسشوووو ه  خيوووو  وقوووو 
 ونسىناةب، خبال  نإلمي ن نسىني يءًلزم نئً بىلة ونالاقي   ونسع عة.

 ونس ةنب أن يقةل نإلمي ن ب الف ون نسً  يإل كم   ل عل  هبسو نسا . (1)

  اال يوز  نسىلبو  حوا لووه  وى نسبو  ي بءا و عن ع روة، عن نبن عب ل ق ل  ق ل  سةل نس  (2)
يووز  وهووة ووو ون، وال يءوورق حووا يءوورق وهووة ووو ون، وال يشوورب ن موور حووا يشوورب وهووة ووو ون، 

 وال يقً  وهة و ون، ونسًةبة وىلروضة بىل ا.
وشووبو بووا أصوو بىله مث -قوو ل ع روووة  قلووا البوون عبوو ل كيووف ياووزع نإلميوو ن واووهس قوو ل  ه ووىنن 

َو با أص بىله. وق ل  يازُع واه اة  نإلمي ن يف نسوز ، فوإهبن فإن اتب ع َ  دسيه ه ىنن، وشب    -أخرفي 
 "نل  ف  دسيه نإلمي ن.
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ةن نسووز نىنفيووة حووا يووز  يسيوو !، ودن بقووأ أصووُ  نسً وو يإل يف قلبووهن، مث (1)ُظ عاووه و وو يُقه حُبروووَ
م ْم طــائٌف مــ  يىل وُ و، فوإن  نئًقوا كمو  وصوَةُي  نسلووه وىلو ف بقةسوه   إنَّ الــذي  اتَّقــوا إ ءا مال ــَّ

. ق ل سيٌث عن ك ه   هة نسرفُ  يي ُّ 201نألعرن    الكيطان  تذلَّروا فإءا هم مبصرون 
ُظ وبووو أ نسءووويئ  ، فوووإهبن أب وووَر  فووو ، مث قووو ل لسووو ُه. ونسشووويةُا ونسسضوووَ ، فيوووىنكُر نسلووووَه فيَ عوووُ ىناظن

م ميدواال م   الـيا    غ ي قصرون وىل ف    .202نألعرن    وإفواا 
 

ُه  نسشي طُا يف نسسأ ن مث ال يُق رون. ق ل نبن عبو ل  ال نإلاوُس  أي ودنخةنُن نسشي طا ك ُّ
ر يبق  قلُبه يف عمو ، ونسشويع ُن وُق ر عن نسءيئ   ، وال نسشي طُا كءو عاي . فإهبن مل يُب ن

ه، ودن كووو ن نسً ووو يإل يف قلبوووهن مل ي وووىنب فوووىنسو نساوووةُ  ونإلب ووو ُ ، وولوووو ن شووويُة  ميووو ُّو يف َ يووو ن
ون ووةُ  شوورُ  ووون قلبووهن، وهووىنن كموو  أن نإلاءوو َن يُسمووُو عيايووه فووال يوورى، ودن مل ي وون أعموو ، 

، ال يُب وُر نحلوإل  ودن مل ي ون أعمو  كىلمو  نس و فر، ف وىنسو نسقلوظ  زو  يسشو ُو يف  َيْونن نسوىناةبن
 أاه ق ل  ادهبن "ىن نسىلبُ  اُزنَع واه نإلمي ُن، فإن  وف   هىنن نئىل  ورفةع ف دنف نساي ن 

 .(2)اتَب أُعيَ  دسيها
 -(3) اإلميان  لفٌظ ي قابل    الر فر  -

 

(  اال يز  نسزن  حا يز  وهة و ونا قي  اةأ نإلمي ن حب سوة 12/59ق ل نبن حار يف نسةًح )
 هو.-ن و  به سه، ووقًض و أاه ال يءًمر بىل  فرن ه، وهىنن هة نس  هر ن

  افوإهبن  ونا حيوث مل يقو  وهوة و و ق. وكوىنسو قوةل نبون عبو ل اوهوة وو قلا  أتو  قةسوه  
 "نل  ف  دسيه نإلمي نا ومل يق   ف  دسيه نسً  يإل.

هىنن و لف، وهة خبال  واعةق نحل يث نسىني ي ل عل  أن نسىني يروة  عاه نإلمي ن نسىني ميا   (1)
 ص حبه ون ن و  ب نسزىن، وسيس نسً  يإل!.

 وصححه هة ونسىنهي. صحيح، أخرفه أبة  نو  ونحل ك  2

أي سة ك ن سةل نإلمي ن يىلم نسً  يإل فقل سق بله يف نسشرع سةل نسً وىنيظ، وس ون ئو  مل يور   وىنو   3
 نئق بلة، وق بله سةل نس ةر ُعلنَ  أاه أع  ون نسً  يإل.
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ر، مل يُق بوووَُ  سةوووُل نإلميووو ن قووولُّ ل ، ودمنووو  يُق بوووَُ  لسُ ةوووْ سً وووىنيظ، كمووو  يُق بوووَُ  سةوووُل نسً ووو يإلن
ونس ةُر ال وً ُّ لسً ىنيظ، بو  سوة قو ل  أ  أعلوُ  أاوَو صو  ٌق وس ون ال أوبىلُوَو بو  أع  يوَو 

َو، س ووو ن ُكةووورُو أع ووو ُ  َو وأخ سةوووُ َ  أن نإلميووو َن سووويس هوووة نسً ووو يإَل فقووول، وال (1)وأبسضوووُ ، فىُللووون
، بوو  دهبن كوو ن نس ةووُر ي ووةُن و ووىنيب ف، وي ووةن و َسةووةف ووىلوو  ناف بووال (2)قوولنس ةووُر هووة نسً ووىنيَظ ف

 و ىنيظ، ف ىنسو نإلمي ُن ي ةُن و  يق ف ووةنفقةف ووةنالاف وناقي  نف، وال ي ةأ ك رُ  نسً  يإل.
 -أحايي   تدلُّ على يفول  اأعمال   م  المَّى اإلميان-

ىلبةف، فلفضووووَ قووو ل  بىلةن شوووُ ُلي  قوووةُل ال دسوووه دال نسلووووه، وأ  هووو  دو طووووُة   انإلميووو ُن بنضوووٌ  وسوووَ
ا ىلبٌة وووون نإلميوووو نا(3)نألهبى عووون نسعريوووإلن . وقووو ل  أكمووووُ  نئووو واا دميوووو  ف (4)، وقوووو ل  انحليووو ُ  شووووُ

. وق ل  اون  أى وا   وا ورنف فليسوريُْو بيو ون، فإن سو  يءًعو  فبقلبوه، وهبسوو (5)أحَءُاي  ُخُلق فا
اأضىلُف نإلمي نا. ويف سةل     . وقو ل  انسبوىننهَبُا وون (6)اسيس و ن  هبسو وون نإلميو ن حبوَة خوْرَ ل 

 

 رن . فيه   ٌّ عل  ون مياىلةن نس ةر عمن واًةأ عاه نئً بىلة نس  هرا، دهبن ك ن ق  أو  لسً  يإل ونإلق 1

فيه   ٌّ عل  نايميوة ووون اتبىليو  نسوىنين حي ورون نس ةور يف نسً وىنيظ أو نالسوًحالل نسقلوي فقول،   2
وق  وق م هبكر نأل سة نس نسة عل  أن نس ةر ي وةن وون  وري فيوة نالسوًحالل أو نسً وىنيظ نسقلوي وو  

 يسم عن دع  ،  ها .

   وًضومن أعمو ل نس و هر ونسبو طن وًةإل عليه. ونسش ه  ون نحلو يث أن كموةع هوىنو نسشوىلظ نسو  (3)
 ُوءم  دمي  ف، وواي  و  يىلً  شرط ف سل حة، وواي  و  يىلً  شرط ف سل م ل.

 وًةإل عليه وهة فز  ون نحل يث نسىني قبله. (4)

صوحيح،  ونو أبوة  نو ، ونبون حبوو ن، ونحلو ك ، وأمحو  و وريه . ونحلوو يث فيوه  السوة علو  وة ضوو   (5)
 ة ضلةن يف نألخالق.نسا ل يف نإلمي ن كم  يً

 ونو وءوول  لسلة ووا. ونحلوو يث فيووه أن نألووور لئىلوورو  ونسايووأ عوون نئا وور دميوو ن، وأاووه سوويس و ن   (6)
دا وو   نئا وور لسقلووظ شووأ  ووون نإلميوو ن، ألاووه سوويس و ن  دا وو   نسقلووظ دال  نسرضوو ، ونسرضوو  لس ةوور  

أفرن  نألوة، وك ٌّ حبءظ نسًع عًه، ألن  كةر أك  ور  عن نئلة. وفيه أن وسيري نئا ر ُوا ط جبمي 
اَونا نسةن  ا يف نحل يث وةي  نسىلمةمك أي ك  ون يورى نئا ور. وفيوه أن وون يسوري نئا ور بيو و ي وةن 
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أاوه قو ل  اوون أحوظ  تن، وأبسوَو تن، وأععو   . و وى نسرتوىنيُّ عن  سوةل نسلووه (1)نإلمي نا
. دنف  وري هبسووو وون نألح  يووثن نس نسو ةن علوو  قوةان نإلميوو ن (2)تن، وواوَ  تن فقوو  نسوً م  نإلميوو نا

 ءظن نسىلم .وَضىْلةنه حب
ىلبة  وايوو  ُوءوووم  دميوو  فك ف س وووالُا وووون  ىَلٌظ وًىلووو  نَ ٌا، وكوو ُّ شوووُ فووإهبن كووو َن نإلميوو ُن أصوووالف سووه شوووُ

، وكىنسو نسزك ُا ونس ةُم ونحلوحملُّ، ونألعمو ُل نسب طاوةنك ك حليو  ن ونسًةكو ن ون شويةن وون نسلووهن (3)نإلمي ن
ىَلظ دنف دو طَوةن نأل ىَلظن نإلميو ن، ونإل بة دسيوه، حو  واًيوأ هوىنو نسشوُّ ن شوُ هبى عون نسعريوإل فإاوه وون

وهىنو نسشُّىَلظ واي  وو  يوزوُل نإلميو ُن بزونهلو ، كشوىلَبةن نسشوي َ ان، ووايو  وو  ال يوزول بزونهلو ، كورتاب 
 

أقوةى دميو  ف خيون يسوري نئا ور بلءو اه، وأن وون يسووري نئا ور بلءو اه أقوةى دميو  ف خيون يا ور نئا ور بقلبووه، 
 ة أضىلف   ف   نإلمي ن.وأن دا    نئا ر يف نسقلظ ه

حءوووون،  ونو أبوووووة  نو  و ووووريو. ونسبوووووىننهبا وىلووووم  نسق ووووو  يف نسلبوووو ل ونسًةنضووووو ، وعوووو م نإلسووووورن   (1)
ونئب هوو   نسووىني ي ووةن ووو ع ا سل وو  ونسًةوو خر ونسىلاووظ. وال يابسووأ أن يةيوو  ووون انسبووىننهباا د وو ل 

ظ ناموو ل، ونسا  فووة ف سلوووه وىلوو ف مجيوو  حيوو -كموو  يةىلوو  هبسووو بىلووو نايلووة-ا  فووة نسبوو ن ونسهووةب 
 ونسعية  ون نإلمي ن.

صووحيح. قلووا  نئووةنالا ونئىلوو  نا يف نسلوووه وت شوورط س ووحة نإلميوو نك ألن ن بووةب سىننوووه هووة نسلووووه  (2)
(  10/267وىل ف وحو و، ال جيوة" أن يشوركه يف هبسوو أحوٌ  وون خلقوه، قو ل نبون ويميوة يف نسةًو وى )

دال  هة سبح اه وحبم و، ف   حمبةب يف نسىل مَل دمن  جيوة"  ال جية" أن حُيظ شأ  ون نئةفة ن  سىننوه
ظ ساةءوه، وهوىنن وون وىلو   دهليًوه  ولـو  أن حُيظ سسريو ال سىننوه، ونسرب وىل ف هوة نسوىني جيوظ أن حيوُ

، فإن حمبة نسشأ  سىننوه شراب فال حُيظ سىننوه دال  نسلوه، فوإن هبسوو لان فيمما اهلة إغَّ اللـ  لف دات
ظ ألفلووه فمحبًووه ووون خ وو ة  دهليًوو ه، فووال يءووًحإل هبسووو دال  نسلوووه وحوو و، وكوو  حمبووةب سووةنو مل حيووُ

 هو.-ف س ا ن

، أي صووالو   هوووة ومــا لــان اللـــ   ليضــيعال إميــا رمقوو  مسوو  نسلوووه وىلوو ف نس ووالا دميوو  ف، بقةسووه   (3)
حيووث  بيووا نئقوو ل. ودهبن ك اووا نس ووالا وىلوو  شووىلبةف ووون شووىلظ نإلميوو ن، فإفوو  وىلًوو  شوورط ف س ووحًه،

ياىل م نإلمي ن لاىل نوي ، وق  وق م هبكر نأل سة نس  ورفح كةر ات اب نس الا كلي ف و  يسم عن دع  ،و  
 ها .
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ُرُب ووون شووىلبةن  ىَلٌظ وًة ووووٌة وةوو واتف ع يموو ف، وايوو  ووو  يَوقووْ دو طووة نألهبى عوون نسعريووإل، وبياُيموو  شووُ
ىَلَظ نإلميوو ن دنميوو ٌن، ف وووىنن (1)بةن دو طووة نألهبىنسشووي َ ان، ووايوو  وووو  يقوورُب ووون شوووىل ، وكموو  أن  شوووُ

، ونحل   بسوري وو  أاوزَل نسلووُه  -وهالف -شىَلُظ نس ةر كةٌر، ف حل   ز  أازَل نسلوُه  ون ُشىَلظن نإلمي نن
 ُكْةٌر.

، وس اووووُه ووووو  وقووووَر يف  قوووو ل نحلءوووون نسب ووووري  محووووه نسلوووووه  سوووويس نإلميوووو ن لسًحلووووأ وال لسًمووووم ن
قًُه نألعم لُ نس   ن، و   .(2)ص  

 -(3) صوح  الظاه ر  م   صالوح  الباط   -
 

كوو  فىلوو  أو قووةل وركووه كةوور ف سقيوو م بووه شوورط س ووحة نإلميوو ن، وكووىنسو كوو  فىلوو  أو قووةل هووة كةوور  (1)
ًءوو  ق شوورحي  يف كًوو ع مل ي-فرتكوه يىلًوو  شوورط ف س ووحة نإلميو ن، وقوو  أمجلووا هووىنن نئىلو  يف ق عوو ا 

ــان  وقوووةل   -قةنعووو  يف نسً ةوووري ــد ف لـــ  مـــ   ـــواقض اإلميـ ــي  فعلـــ  مـــ  شـــروط السوحيـ "لـــل شـ
. ووون يًلوو  أ سوة والعرس لذل  لل شي  فعل  م   واقض اإلميان ف ل  شرط لصـحة اإلميـان"

 نسشريىلة هبن  نسىلالقة لسق ع ا ال يرت   حل ة يف نازم ون صحة هىنو نسق ع ا.

فيه أن نسً  يإل ي ةن لسىلمو  نس و هر علو  ناوةن ا، كمو  ي وةن يف نسقلوظك ولسًو ق فوإن ح ور   (2)
(  نألفىلوو ل وءووم  و وو يق ف كموو  7/293نسً وو يإل يف نسقلووظ فيووه ا وور، قوو ل نبوون ويميووة يف نسةًوو وى )

م ، أاوه قو ل  انسىلياو ن وزايو ن و"  و  نسا ور، ونألهبن ووز  و" هو  نسءو ثبا يف نس حيح عن نساوي 
ونسيو  وووز  و" هو  نسووبع ، ونسرفوو  ووز  و" هوو  نئشووأ ونسقلوظ يًموو  هبسووو ويشوًيأ، ونسةوورْ  ي وو ق 
هبسوووو أو ي ىنبوووها. وكوووىنسو قووو ل أَهوووْ  نسلسوووة وطةنةوووف وووون نسءووولف ون لوووف. ف سىلمووو  ي ووو ق أن يف 

س و هر، ، ألن وو  يف نسقلوظ وءوًلزم سلىلمو  نلذ  أن   قلبـ  إميـايً نسقلظ دمي  ف، ودهبن مل ي ن عم  
 هو.-وناًة   نسال"م ي ل عل  ناًة   نئلزوم ن

ولسًوو ق فووإن فءوو   ناووةن ا ووون فءوو   نسقلووظ، ف سبوو طن أصوو  ونس وو هر فوورع سووه، وكوو  وايموو  يوو ل  (3)
  ادن نسىلبو  دهبن عل  نآلخر، وي ثر فيه. وون نأل سة نسو  وو ل علو  أثور نس و هر علو  نسقلوظ قةسوه 

ُا ًوووا يف قلبوووه ا ًوووة سووة ن ، فوووإهبن اوووزع ونسوووًسةر واتب  -ظ هبابوو ف ويف  ونيوووة دهبن أهباووو-أخعوول خعيئوووة 
لو بل كان علـى قلـوعم َسُق  قلبه، ودن ع   "ي  فيي  ح  وىللة قلبه وهة نسرنن نسىني هبكر نسلووه  

 ا.2654ا. صحيح سان نسرتوىني  اما لا وا ير بون
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ةن نسقلوووظ، دهْب سوووة أطووو َع نسقلوووُظ وناقووو َ   َ ُم ط عوووَ الشووو  أاوووه يلوووزُم وووون عوووَ من ط عوووةن ناوووةن ا عووَ
َ من ط عوووةن نسقلوووظن وناقيووو  نو عوووَ م نسً ووو يإل نئءوووًلزمن  َزُم وووون عوووَ ألط عوووان ناوووةن نُا وناقووو َ ْ ، ويَولوووْ

ةن، قووو   ادن يف ناءوو  ُوضوووسةف دهبن صووَلَحْا صووولَح هلوو  سووو ةنُر ناءووَ ن، ودهبن فءوووَ    ل سلع عووَ
َ  هلوو  سوو ةنُر ناءووَ ن، أال وهووأ نسقلووُظا فءووَ
وُ و قعىلووو ف، خبوووال   (1) َلَح قلبوُوُه صلوَووَح فءووَ . فموون صووَ

 .(1)نسىل س

 

صووةل واوو "ع نساوو ل فييوو ، (  وهاوو  أ121 - 14/120وًةووإل عليووه. قوو ل نبوون ويميووة يف نسةًوو وى ) (1)
وواي  أن نسقلظ ه  يقةم به و و يإل أو و وىنيظ وال ي يور قول واوه شوأ  علو  نسلءو ن وناوةن ا، 
س ف سىني عليه نسءلف ونألةمة ومجيوة  نساو ل أاوه البو  وون ظيوة   ودمن  ي ير اقيضه ون  ري خة  

مل يوووً ل  قووول وةفووظ هبسوووو علووو  ناووةن ا، فمووون قووو ل  أاوووه ي وو ق نسرسوووةل وحيبوووه ويىل مووه بقلبوووه و 
 .وإ ا هو لافرلإلسالم وال فىل  شيئ ف ون ونفب وه بال خة ، فيىنن ال ي ةن و وا ف يف نسب طن، 

أاه ي ةن و وا ف يف نسب طن، وأن كر  وىلرفة نسقلظ وو  يقه ي وةن دميو  ف   و عم جمم وم  وافق 
ر ال ـلف  وهـذا غطـل شـرعاً وعقـوً يةفظ نسهةنب يةم نسقي وة بال قةل وال عم  ظو هر،   وقـد لفـَّ

  ادن يف ناءووو  وضوووسة دهبن ، وقووو  قووو ل نساوووي لوليـــع وأمحـــد وؤريمهـــا مـــ  يقـــول عـــذا القـــول
صووولحا صووولح ناءووو  كلوووه، ودهبن فءووو   فءووو  ناءووو  كلوووه أال وهوووأ نسقلوووظا، فبوووا أن صوووالا 
نسقلوووظ وءوووًلزم س ووووالا ناءووو ، ودهبن كووو ن ناءوووو   وووري صووو ح  ل علوووو  أن نسقلوووظ  وووري صوووو ح، 

 ون صوو ح، فىللوو  أن ووون يووً ل  لإلميوو ن وال يىلموو  بووه ال ي ووةن قلبووه و واوو فك وهبسووو أن ونسقلووظ نئوو
ناء  اتب  سلقلظ فال يءًقر شأ  يف نسقلظ دال  ظير وةفبه ووقًض و عل  نسب ن وسوة بةفوه وون 

 هو.-نسةفةو ن
ًقيم ف (  ف س  هر ونسب طن وًال"و ن، ال ي وةن نس و هر وءو18/273وق ل  محه نسلوه يف نسةً وى )

 هو.-دال  و  نسًق وة نسب طن، ودهبن نسًق م نسب طن فال ب  أن يءًقي  نس  هر ن
(  ونسقووورآن يبوووا أن دميووو ن نسقلوووظ يءوووًلزم نسىلمووو  نس ووو هر حبءوووبه، كقةسوووه وىلووو ف  7/221وقووو ل )

ويقولون امنا غهلل وغلرسول وأطعنا   يسوه فريق منمم م  بعد ءل  ومـا أولئـ  غملـ منني 
إ ــا لــان قــول املــ منني إءا يعــوا إ ه اللــــ  وكســول  لــيحرم بيــنمم أن يقولــوا مسعنـــا ةسووه  دنف ق
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، فاةو  نإلميو ن عمون ووةسطىلن ط عوة نسرسوةل، وأخو  أن نئو واا دهبن وأطعنا وأولئ  هم املفلحون
 هو.- عةن دنف نسلوه و سةسه سيح   بياي  مسىلةن وأط عةن، فبا أن هىنن ون سةن"م نإلمي ن ن

يف "عميوو  أن كوور  دميوو ن بوو ون نإلميوو ن  فطــأ جمــم ومــ  اتبعــ (  و ووىنن ي يوور 7/533قوو ل )و 
نس  هر ياة  يف نآلخرا، فإن هىنن خيًاو  دهب ال حي و  نإلميو ن نسًو م يف نسقلوظ دال  وحي و  يف نس و هر 
ه وةفبه حبءظ نسق  ا، فإن ون نئمًا  أن حيظ نإلاءو ن  وريو حبو ف ف "وو ف وهوة قو    علو  وةنصولً

 هو.-وال حي   واه حركة ظ هرا دنف هبسو ن
وىلرفوة ود ن ا سورى هبسوو دنف نسبو ن لسضورو ا، ال  -أي نسقلوظ-(  فإهبن ك ن فيوه 7/187وق ل )

مي ن أن يًولف نسب ن عم  يري و نسقلظ. فإهبن ك ن نسقلظ ص حل ف ز  فيوه وون نإلميو ن علمو ف وعموالف 
ر ونسىلمووو  لإلميووو ن نئعلوووإل، كمووو  قووو ل أةموووة أَهوووْ  قلبيووو ف، سوووزم ضووورو ا صوووالا ناءووو  لسقوووةل نس ووو ه

نحل يث  قةل وعم ك قةل لطن وظ هر، وعم  لطون وظو هر، ونس و هر اتبو  سلبو طن ال"م سوه وو  
صووولح نسبووو طن صووولح نس ووو هر، ودهبن فءووو  فءووو ، وهلوووىنن قووو ل وووون قووو ل وووون نس وووح بة عووون نئ وووولأ 

 هو.-نسىل بث  سة خش  قلظ هىنن  شىلا فةن حه ن
ىللوو  خعول نسوىنين اتبىلووةن فيمو ف يف كهوري ووون أقةنسوه يف نس ةور ونإلميوو ن، حيوث يةرتضووةن وخيو  وقو م و

وفة  دمي ن   ف  يف نسقلظ يرنفقه ظ هر ك فر وًمر  عل  ط عة نسلووه. ووون هبسوو قوةل نسشويخ حممو  
 يف شوريعه نئىلورو  بوو انس ةور كةورنن!-ونسىني اتبىله عليوه كهوري خيون يقلو وو! - صر نس ين نألسب   

، فيا  يًسلظ نحل   نئءًقر يف نسقلظ عل  نحل   نئءوًقر والعمل لافراً فإن ك ن نسقلظ و وا ف   ا 
أن مـ  امـ  مبـا يف نسىلم .. ال يةف  عا   يف نسشريىلة أب نف ا  ي را وي ل  السة ونضوحة علو  

ومـ  -.. ال جيوة" سوحظ هوىنو نآليوة أ زل اللـ  لرن  مل يفعل بكي  مما أ زل اللـ  فمذا هـو لـافر
علو  أوسئوو نئءولما ألفو  وًلةوةن عون نئشوركا  -مل يرم مبا أ زل اللـ  فأولئ  هم الرـافرون

!، بيام  أوسئوو نس ةو   فحو ون مل يق ن ب  العمل ف  آواةن ز  أازل نسلوه س ن دمي ف  ز  أازل نسلوه 
وبا نس ةر نسىني مل يق   قلب ف. ودمنو  و  أازل نسلوه قلب ف وق سب ف.. س اا  اةرق با نس ةر نئق ة  قلب ف 

ق سبوو ف وفىلووالف.. ناًيوو  نالقًبوو ل ووون نسشووريل. و ريهوو  كهووري ووون نسىلبوو  ن  نسوو  ووو ل علوو  أن كووالف ووون 
نسقلظ وناةن ا يًحراب زةر و وبعريقًوه نئءوًقلة ونئاىلزسوة عون نآلخور! فيةوو ون يف قلبوه س اوه كو فر 

 يف ظ هرو.. فًلو !!.
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(  فوال جيوة" محو  هوىنو نآل   112-6/111يبة يف هبسوو قةسوه يف نسءلءولة )وون دطالق وه نسسر 
علوو  بىلووو نحل وو م نئءوولما وقضوو ،  نسووىنين حي مووةن بسووري ووو   -وووون مل حي وو  زوو  أاووزل نسلوووه.. -

أازل نسلوه ون نسقةناا نأل ضية، أقةل  ال جية" و ةريه  بىنسو ودخرنفي  ون نئلة دهبن ك اةن وو واا 
، ودن ك اةن كروا حب مي  بسري و  أازل نسلوه، ال جية" هبسو، ألف  ودن ك اةن كو سيية  لسلوه و سةسه

ون فية ح مي  نئىنكة ، في  و سةةن هل  ون فية أخورى، أال وهوأ دميو ف  وو و يقي  زو  أاوزل 
ع و  نسلوه، خبال  نسيية  نس ة  ، فإف  ك اةن ف ح ين سه كم  ي ل عليه قوةهل  نئًقو م  اودن مل يىل

حووىن كةو فلوو  و مووةوا، لإلضووو فة دنف أفوو  سيءووةن وءوولما أصوووالف، وسوور هووىنن أن نس ةوور قءوووم ن، 
 هو.-!! نفاغعسقايي مقر  القلب  والعملي حمل  اجلواكحنعًق  ي وعملأ، 

 
يف نسبو طن و واوةن زو  أاوزل نسلووه، ووو  هبسوو فيو  يف نس و هر كو سيية   -أي نحل و م-فًلو ، في   
ودن -أاووزل نسلوووه.. وهووىنن ال يءووًلزم عاوو  نسشوويخ وووون اتبىلووه و ةووريه ، ألن لطوواي  ال حي مووةن زوو  

 وءًقر عل  نسً  يإل ونإلمي ن..!! -ف   و سة ف س  هره  نس  فر
ا ة نسوىنين قءومةن نس ةور دنف   ونسشيخ عا و  يقء  نس ةر دنف كةورين، فيوة ال يريو  وقءوي  أَهوْ  نسءوُّ

وقءي  في  بن صةةنن وون اتبىله ون  الا نئرفئة سل ةرك كةور كةر أك  وكةر أصسر، ودمن  يري  
لطوون وقوورو نسقلووظ وهووة نسووىني ووورا ووون نئلووة، وكةوور ظوو هر وقوورو ناووةن ا ال ووور  صوو حبه ووون نئلووة 

 ويم  ك ن بةنح ف.
ا حيوث قو ل  نس ةور نالعًقو  ي  ودسيو بىلو أقةنسه يف هبسو وقًبءة ون شريعه انس ةر كةرنن!

ي، أوو  نس ةور نسىلملوأ سويس كةورنف قلبيو ف ودمنو  هوة  أ   لفر قلبسىلملأ ون حيث وًلف عن نس ةر ن
أن الرفـر عمـل قلـيب ولـيس عمـل كةر عملأ!!.. ه  ناًبيا سو بق ف أو الحقو ف يف هوىنو نالءوة 

 هو.-!! ه  ناًبيا هلىنن أم ال!! .. نبدين
يزيووو  عووون نئووو ة   ز ووواف وعبوووةع -ئووو  فيوووه وووون نسع وووو   -وقووو       علووو  هوووىنن نسشوووريل نئوووىنكة  

 صةحة، فلرينفىله ون يش  .

قةسه اخبال  نسىل سا أي أحي  ف يءًلزم صالا ناءو  صوالا نسقلوظ ويو ل عليوه، وس ون سويس   (1)
عل  نالطالق ووفه نازم الحًم ل نساة ق، حيث أن نئا فإل يُ ير وون نألعمو ل نس و حلة وو  سويس 
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 -(1) اإلميان  يزياي  وينقص  -
ويزيــد  اللـــ   الــذي  . 3نألاةوو ل   ايً وإءا ت ل يــالْت علــيمم ااتــ    ايالهتــم إميــ قو ل وىلوو ف  
دال ً  هــو الــذي أ ــزل . 31نئوو ثر   ويــزياي  الــذي ال امنــوا إميــايً . 76ووورمي   اهســدالوا هــ 

م وإءا مــا أ  زلــالت ســوكٌة . 4نسةوًح   ال رينةال   قلو  امل منني ليــزيايوا إميــايً مــعال إميــاا 
 فأمــا الــذي ال امنــوا فــزايالهت ْم إميــايً وهــم ي سبكــرون. فمنمم مالْ  يقول  أيُّر م  ايالْت   هــذ  إميــايً 

مم ومـــاتوا وهـــم لـــافرون  م مـــرٌض فـــزايالهْت م ك ج ـــاً إ ه ك ْج ـــ  نسًةبوووة   وأمـــا الـــذي    ق لـــوع 
124-125. 

 .(1)نساء َ  باق  نن نسىلق ن ونس ين وق  وصَف نسايُّ 
 

إل ال اءوًعي  أن ه و  علو  صوالا ظو هرو كمو  يف قلبه ون نالعًق   ونس ةر، وو  هبسو فوإن نئاو ف
سووة كوو ن سوولي  نسبوو طن ونالعًقوو  ، حيووث أن نسقوورنةن نسىلمليووة نس نسووة علوو  كةوورو واة قووه ال بوو  ووون أن 
و يوور بووا نسةياووة ونألخوورى ووون خووالل فلًوو   نسلءوو ن أو نئةنقووف نسوو  ال مي وون سووه أن يًاابيوو  أو 

 ب طن.يًا و"ه  حب   ناقي  و العًق  و نسة س  يف نس
وقوو  وقوو م قووةل نبوون ويميووة  وهبسووو أن ناءوو  اتبوو  سلقلووظ فووال يءووًقر شووأ  يف نسقلووظ دال  ظيوور 

 هو.-وةفبه ووقًض و عل  نسب ن وسة بةفه ون نسةفةو ن
قلا  فمن نسًقر يف قلبه نساةو ق، البو  وون أن ي يور اة قوه علو  فةن حوه ويف وةنقةوه وسوة بةفوه وون 

 ئا فإل ال يًء وى و  صالا ظ هر نئ ون نس   ق يف دمي اه.نسةفةو. وواه وىلل  أن صالا ظ هر ن

أي يووز ن  لسع عوو  ، ويوواق  لسووىناةب ونئىل صووأ، وووون سووةن"م هووىنن نسقووةل نسًءوولي   ن نئىل صووأ  (1)
ونسىناةب و ثر عل  نإلمي ن ضىلة ف وسلب ف حبءوظ اةعيو  وكميو ، حيوث كلمو  كو   نسوىناةب وكهور   

وضووىلف نإلميوو ن أكهوور ووون نس ووس ةر، ونس ةوور أو نسشووراب أثوورو  كلموو  ضووىلف نإلميوو ن، ف بوو ةر نسووىناةب
 عل  نإلمي ن أش  ون نفًم ع نس ب ةر كلي  وىل ف.

ولسً ق ون يقةل  نإلمي ن يز ن  وياق  يلزوه أن مييز با نسشراب و ريو ون نسوىناةب وون حيوث أثرهو  
ه علووو   وفوووه نالسوووًحالل علووو  نإلميووو ن ضوووىلة ف وقوووةاف، ووووون ال ياةوووأ نإلميووو ن لسشوووراب دال  بىلووو  خي  سوووً

نسقلووي، فيووة يف حقيقًووه يءووةي بووا نسشووراب و ووريو ووون نئىل صووأ ووون حيووث أثرهوو  علووو  نإلميوو ن، وهووة 
 يا قو قةسه  أن نإلمي ن يزي  وياق ، ودن "ع  بلء اه خال  هبسو.
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. (2) نون وونسوون ون ونساوو لن أمجىلوواا  اال يوو وُن أحوو ُُك  حوو  أكووةَن أحووظ  دسيووه ووون وسووَ وقوو ل 
، وحو يث نسشوة َعةن، وأاوه وورُ  (3)ونئرن  اةوأ نس مو ل ىلظن نإلميو نن . وا و ةرُو كهوريٌا، وحو يُث شوُ

.  ونَن نسا  ن ون يف قلبهن أ ىن أ ىن وهق لن هَب  ا  ون دمي ن 
ضُ  بياي  زىلو ن  ف يف يُق ل بىل  هىنن دن دمي َن أَْه ن نسءم ون ن ونأل ض سةن س! ودمن  نسًة 

 .(4)ُأخر  رين نإلمي ن
 

قو ل  ا  وىلشوَر نساءو  ، و و قن  أخرفه وءل . وك م نحل يث  عن نبن عمور أن   سوةَل نسلووه   (1)
أكهرن نالسًسة  ، فإ   أيً ن أكهر أَْه  نسا  ا، ق سا نورأٌا واين  فزسة  وو ساو    سوةَل نسلووه أكهور و 

أَْه  نسا  س قو ل  او هورن نسلىلون، وو ةورن نسىلشوري، ووو   أيوُا  ق و ُ  عقو   و يون أ لوظ سوىني سوظ   
سىلقوو ، فشووي  ا نووورأوا ووا نا ق سووا    سووةَل نسلوووهن ووو  اق وو ن نسىلقوو  ونسوو ينس قوو ل  اأوو  اق وو ن ن

وىلووو ل شوووي  ا  فووو ، فيوووىنن اق ووو ن نسىلقووو ، وك وووث نسليووو ق ووووو  و ووولأ، ووةعووور يف  وضووو ن، فيوووىنن 
 اق  ن نس ينا.

 وًةإل عليه. (2)

ونس ةنب  أن هىنن نحل يث يُعلإل ويُرن  واه اةأ نئىلايا، اةوأ كمو ل نإلميو ن واةوأ وعلوإل نإلميو ن   (3)
 ، ودسيوو وهو الف علو  كو    وون نساةعا  نساوي  حبءظ صةة وق مي حظ نآلخرين علو  حوظ

كولن حيوظ  أباو َ و حبو ف مياىلوه وون ولبيوة او ن  نايو   يف سوبي  نسلووه،   حب  ينفي لمـال اإلميـان:  -ا
أاوووه قووو ل  انسةسووو  َثووورا نسقلوووظ، وداوووه كباوووٌة،  خةفوو ف علووو  أبا ةوووه وووون بىلووو و، وقووو  صوووح عووون نساوووي 

 ونسبوووو  ونحلوووزن، ف حوووىن ون هبسوووو، وس ووون هوووىنن نساوووةع وووون نحلوووظ وبولوووٌة، حمزاوووةا أي كلبوووة سلاووو 
 ونإليه   يش   خعرنف وخةف ف عل  دمي ن ص حبه.

، كلن و ةن ط عة بىلو نساو ل أحوظ دنف قلبوه وون ط عوة نساوي   حب  ينفي مطلق اإلميان:  - 
حبه ، ووهو  هوىنن نساوةع وون نحلوظ الشوو  أاوه ياةوأ عون صو وح مه وق م عا و عل  ح   نساي 

 وعلإل نإلمي ن.

فيووه    علوو  ووو  فوو   يف وووم نسعحوو وي  محووه نسلوووه وهووة قةسووه  اوأهلووه يف أصووله سووةن ، ونسًة ضوو   (4)
ا، وكوو ن نسشوو  ا ووون قبوو  ي يوور أن خووال  أصووح ب هووىنن نسقووةل ووو  أَهووْ   بيوواي  ل شووية ونسًقوو ..

 نسءُّا ة ونحل يث خال  صة ي ال حقيقأ!!.
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وون كالم نس ح بة، قةل أع نس   ن   ونن فنقهن نسىلب ن أن يًىل هَ  دمي اَُه وو  اقَ  واه، وون 
 فقه نسىلب ن أن يىلَلَ   أيز نُ  هة أم ياقُ س

 .يقةل ألصح به َهُلمُّةن اَزَ ْ  دمي  ف، فيىنكروَن نسلوَه  وك ن عمر 
 .(1)يقةُل يف  ع ةه  نسلي   "ن   دمي  ف ويقيا ف وفقي ف  وك ن نبن وءىلة 

ْس باووو  اووو ون سووو َعةف  . ووهلوووه عووون عبووو  نسلووووه بووون (2)وكووو ن وىلووو هب بووون فبووو  يقوووةُل سنرفوووُ    نفلووون
 ونحة. وصح  عن عم   بن  سر  أاه ق ل  ثالٌب ون ُكن  فيوه فقو  نسوً م  نإلميو َن  دا و ٌ  

ه، ونإلاة ُق ونن دقً   ،  .(3)وبىنُل نسءالم سلىل ملَ  ون اةءن
 -(4)م  مَّى اإلميان أحيايً يسضم   العملال ويكمل  اإلسو -

 

 (  دسا  و في .10/185ق ل نهليهمأ يف نجملم  ) (1)

  ونو نبن أع شيبة بءا  صحيح. (2)

  ونو نبن أع شيبة إبسا   صحيح عاه وةقةف ف. (3)

ه  يًضمن نإلمي ن نإلسالم، أم س و    وايمو  سوه وىلاو و نئسو ير، وهو  نإلسوالم أي  أحيو  ف وًضوما ف   (4)
ً ةووريا بشووأ  ووون نسًة يووو ، سإلميوو ن..س هووىنو وءوولسة كاووا قوو  كًبووا فييوو  يف كًوو ع اقةنعوو  يف نس

 ودك و ف سلة ة ا أاقله ها  فلقةل 
خالصووة ووو  قيوو  يف نئءوولسة، ونسووىني  سوو ا عليووه نسا ووةص ووون نس ًوو ب ونسءوواة أن  نإلميوو ن أحيوو  ف 
يعلوإل وي وةن سووه وىلو  وسوو ير سإلسوالم، وكوىنسو نإلسووالم فإاوه أحيوو  ف يعلوإل وي وةن سووه وىلو  وسوو ير 

ي وووةن نإلميووو ن و  اوووه نسقلوووظ ويًضووومن نألعمووو ل نسقلبيوووة ك إلميووو ن لسلووووه، سإلميووو ن. ويف هوووىنو نحل سوووة 
ووالة ًووه، وكًبووه، و سووله، ونسيووةم نآلخوور، ونسقضوو   ونسقوو   خووريو وشوور و، ونحلووظ يف نسلوووه ونس وورو يف 
نسلوه. أو   نإلسالم في ةن و  اه ناةن ا ويًضمن نألعم ل نس  هرا ون صوالا وصوةم، وحوحمل، و"كو ا 

 و ري هبسو.
عون نإلسوالم ونإلميو ن، قو ل    حممو   أخو   عون نإلسوالم.  سي  هبسو، س نل ف يو  نساوي  و 

  انإلسووووالم  أْن وشووووَيَ  أْن ال دسووووه دال نسلوووووه، وأن  حمموووو نف  سووووةل نسلوووووه ووُقوووويَ  فقوووو ل  سووووةل نسلوووووه 
 ل  صووَ قَا. نس ووالَا، وووو   نسزكوو َا، وو ووةَم  وضوو َن، ووووحمل  نسبيووا دن نسووًعىلا دسيووه سووبيالفا. قوو

له، ونسيووةم نآلخوور، وووو ونَن  قو ل  فوولخ   عوون نإلميو ن. قوو ل  اأن ووو ونَن لسلووه، ووالة ًوونه وُكًُبوونه، و سوُ
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ر نونا. قوو ل  صوو قا. ) ونو وءوول  و ووريو(. فةءوور نإلسووالم  ووور ظوو هر بياموو  فءوور  لسقووَ  ن خوورينون وشووَ
 نإلمي ن  ور لطن.

يًَوُه واو ، فلحيونه علو  نإلسوالم، ووون وةفيًَوُه واو ، فًةفوه علو  يقةل  انسلُي   ووَن أحي وك ن نساي  
 نإلمي نا. ) ونو نسرتوىني وق ل  حءن صحيح، ونحل ك  يف صحيحه، وونفقه نسىنهي(. 

(  ألن  نسىلم  لاةن ا دمنو   يوًم ن واوه يف نحليو ا، فلوو  1/108ق ل نبن  فظ يف ف و  نسىللةم )
 هو. -لسقلظ ن عا  نئة  فال يبق   رُي نسً  يإل 

  اووون صوول   صووالوا ، ونسووًقب  قبلًاوو ، وأكوو  هببيحًاوو  فووىنس   نئءوول ا. ) ونو نسبووو  ي وقوو ل 
 و ريو(، وهىنو أعم ل ظ هرا ون عم  ناةن ا.
، أي نئءلما خوريس قو ل  اوون سول  نئءولمةن ويف صحيح وءل  أن  فالف سلل  سةَل نسلوه 

نئوو ون قوو ل  اووون أواووه نساوو ل علوو  أوووةنهل  وأاةءووي ا. ووون سءوو اه ويوو وا. بياموو  عاوو و  سووئ  عوون 
فةءوور نئوو ون  ووور لطوون، وهووة أن أيواووه نساوو ل، ونألووو ن و  اووه نسقلووظ، بياموو  فءوور نئءوول   ووور 

 ظ هر، وهة سالوة نئءلما ون سء اه وي و، وكال   شأ  ظ هر.
ادطىلوو م نسعىلوو م وسووا    ووو  نإلسووالمس قوو ل ويف حو يث عموورو بوون عبءووة، أن  فووالف قوو ل سلاووي ن 

َر نإلميو ن  نس الما. ق ل  فمو  نإلميو نس قو ل  انسءوم حة ونس و ا. فةءور نإلسوالم  وور ظو هر، وفءو 
  ور لطن ألن  نسءم حة ونس   و  فم  نسقلظ.

يف )نس حيحا(  اال ي ون أح ك  ح  حيظ  ألخيه و  حيظُّ ساةءها. وقةسه    وكىنسو قةسه  
ن كوون  فيووه اال يوو ون أحوو ك  حوو   أكووةَن أحووظ  دسيووه ووون ونسوو و ونساوو ل أمجىلوواا. وقةسووه  اثووالٌب وووَ

وفو  حوالوا نإلميو ن  أن ي وةن نسلووُه و سوةسُه أحووظ  دسيوه خيو  سوةن  ، وأن حيوظ نئور  ال حيبووه دال  ت، 
وأن ي وووورو أن يىلووووة  يف نس ةوووور كموووو  ي وووورو أن يُقووووىن  يف نساوووو  ا. ونحلووووظ ونس وووورو  وووو  ووووون أعموووو ل 

يف نألا وو    اال حيوووبي  دال  ووو ون، وال يبسضووي  دال  واووو فإلا  ونو  . وكووىنسو قوووةل نساووي ن نسقلووةب
 وءل . ونألح  يث يف هىنن نسب ب كهريا، وق  نسًة ضا    نسءُّا ة.

وأحيوو  ف يُعلووإل نإلميوو ن وي ووةن شوو والف سإلسووالم وًضووما ف سووه، وكووىنسو نإلسووالم فإاووه أحيوو  ف يُعلووإل 
 ن، ويف هووىنو نحل سووة ي ووةن نإلميوو ن و  اووه نسبوو طن ونس وو هر حيووث أاووه يشووم  وي ووةن وًضووما ف سإلميوو

 نسىلم ، وكىنسو نإلسالم فإاه ي ةن و  اه نس  هر ونسب طن.
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وم  يبسم  ؤريال اإلسو  ييناً فل  وقةسه   إنَّ الدي  عند اللـ  اإلسو كم  يف قةسه وىل ف  
 يقبوو  نسلوووه  ياوو ف  ووريو، هووة نإلسووالم نسووىني . ف إلسووالم نسووىني ال85و  19آل عموورنن   ي قبــل منــ 

 يًضمن نإلمي ن ونألعم ل نسقلبية، ونألعم ل نس  هرا وال ي ح أن يق ل  ري هبسو.
فأفرجنــا مــ  لــان فيمــا مــ  املــ منني فمــا وجــدي فيمــا ؤــري بيــت مــ  وكووىنسو قةسووه وىلوو ف  

يموو  وًضوومن سوخوور. . ف ئءوول  ونئوو ون هاوو  زىلوو  ونحوو ، وكوو  وا36-35نسووىنن     امل ــلمني
يف نسءالم عل  وق بر نئءلما  انسءالم عل  أَْه  نس    ون نئو واا ونئءولما،  وهة كقةسه  

ويورَحُ  نسلووه نئءوًق وا واوو   ونئًولخرين، ود  دن شو   نسلووه ب وو  سالحقوةَنا  ونو وءول . قو ل نساووةوي 
هووىنن نحلوو يث  ووري نئوو ون ألن  نئوو ون دن  (  وال جيووة" أن ي ووةن نئوورن  لئءوول  يف 7/44يف نسشوورا )

 هو.-ك ن وا فق ف ال جية" نسءالم عليه ونسرتح  ن
قلا  سىل  نألصوةب أن يُقو ل انئءول ا بو الف وون كلموة انئو ونا ألن نئو ون ال ي وح أن يةورتض 
 فيه نساة ق، فال جيًم  يف قلظ ونح  دميو ن واةو ق وور  وون نئلوة، بيامو  نئءول  مي ون أن ي وةن يف

 ظ هرو وءًءلم ف ألح  م نسشريىلة ويف لطاه ُيضمر نس ةر ونساة ق.
، سةفو  عبو  نسقويس  اأوو  ون وو  نإلميو ن لسلووه وحو وسا قو سةن  نسلووه و سوةسُه وكىنسو قةل نساوي 

أعل ، ق ل  اشي  ا أن ال دسه دال نسلوه وأن حمم نف  سةُل نسلووه، ودقو م نس والا، وديًو   نسزكو ا، وصوي م 
وأن وىلعووةن ووون نئسووا  ن مووسا. فةءوور نإلميوو ن لإلسووالم خيوو   ل  أن  نإلميوو ن أحيوو  ف يشووم   وضوو ن، 
 نإلسالم.

، فقوو ل     سووةل ويف وءووا  نإلووو م أمحوو ، عوون عموورو بوون عبءووة، قوو ل  فوو َ   فووٌ  دنف نساووي ن 
اَبا، قو ل  فووليُّ نسلووه، وو  نإلسوالمس قو ل  اأن ُوءول  قلبوَو ت وأن يءوول  نئءولمةَن وون سءو انَو ويو ن 

ه،  نإلسوووالم أفضوووُ س قووو ل  انإلميووو نا. قووو ل  ووووو  نإلميووو نس قووو ل  أن وووو ونن لسلووووه، ووالة ًوووه، وكًبووون
و ُسلنه، ونسبىلثن بىلَ  نئة ا ق ل  فليُّ نإلمي ن أفضُ س ق ل  انهلاراا. ق ل  فم  نهلارُاس قو ل  اأن 

ةَ ا، قوو ل  فووليُّ نهلاوورا أفضوو س قوو ل  انايوو   َر نسءووُّ    ونو 1/59اك قوو ل نهليهمووأ يف انجملموو ا ،اووُ
 أمح ، ونسع ن  يف نس بري باحةو، و ف سه ثق  .

نإلميوو ن  نخووالف يف نإلسووالم وهوة أفضووله، مث أ خوو  نألعموو ل كوو هلارا ونايوو   يف  فاىلو  نساووي 
 .وءم  نإلمي ن وفىللي  واه. كم  فءر نإلسالم  ور لطم وهة نسًءالم نسقلظ ت  
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  االي خ  نااة دال  اةس وءلمةا  ونو نسبو  ي. ف إلسالم ها  يشم  نإلمي ن،   وكىنسو قةسه
سىلمر  ا  نبن ن ع ب! نهبهظ فاو  ن يف  . كم  ق ل ألن ون سةن"م  خةل نااة نإلمي ن لسلوه 

ا. ويف 7837نساووو ل  داووووه ال يوووو خ  نااووووة دال  نئ واووووةنا  ونو أمحوووو ، ووءوووول ، صووووحيح ناوووو و   ا
قووو ل  ا  نبووون عوووة ! ن كوووظ فرسوووو، مث   ن  دن  نااوووة ال وووو ُّ دال  ئووو ون ا  ونو أبوووة  حووو يث آخووور

 ا.7840 نوو ، صحيح نا و  نس سري  ا
ــ : بقوووأ أووووٌر ال بووو   وووون هبكووورو ونسًابيوووه عليوووه، وهوووة أن  كووو  وووو ون وءووول ، وهبسوووو أن  نئووو ون  تنبيـ

ن و يوور آا و علوو  فةن حووه بةىلوو  نأل كوو ن نس وو  ق يف دمي اووه ال بوو   ووون أن ي فىلووه دمي اووه سلىلموو  وأ
أ عاوووه. كمووو  يف نحلووو يث نس وووحيح  اأال ودن  يف ناءووو  وضوووسةف دهبن  ونسع عووو  ، ونإلاًيووو   عمووو  فوووُ

 صلحا صلح ناء  كلُّه، ودهبن فء   فء  ناءُ  كلُّه، أال وهأ نسقلظا.
 ووالا نألوووري (  خوو   نسقلووَظ بووىنسو ألاووه أوووري نسبوو ن، وب1/128قوو ل نبوون حاوور يف انسةووًحا)
هو. سىنسو فلمي  نوور   يو عأ نإلميو ن يف قلبوه، وأاوه ي و ق ب و  وو  -و لح نسرعية، وبةء  و وةء  ن

فووو   بوووه نإلسووووالم، وهوووة بووواةس نسةقووووا ال يقوووةم   كوووو ن نإلسوووالم وال بشووو   ووووون ونفبووو   نإلميوووو ن 
علوو  نسبوو طن،  ووًعلب وووه نسىلمليووة، فيووة كوو فر كووىن نب ألن  نسةوورع  سيوو  علوو  نألصوو ، ونس وو هر  سيوو 

 فورنب نس  هر ون خرنب نسب طن كم  أن  صالا نس  هر ون صالا نسب طن، فية ال"م ئلزوم.
وسيس ك  وءل  و وا فك الحًم ل أن ي ةن نئءل  وا فق ف، حيث أاه أي    ك ن نإلسوالم. فمهو  

نسوو اي  يىل ووو  وىل ولووة هووىنن ودن كوو ن كوو فرنف ولوو نف يف    فيووا  ويف نسوو  اب نألسووة  وايوو ، دال  أاووه يف 
 نئءلما با   عل  ظ هرو و  مل يىلر  اة قه وي ير.

وخي  وق م اءًعي  أن اقةل  أن  ك  و ون لئىل  نئًضمن سلىلم  ي خ  نااة، وسيس ك  وءول  
يو خ  نااوة. أوو  دن كو ن لئىلو  نئًضومن سإلميو ن ونالعًقو  ، ي وةن كو    -لئىل  نئسو ير سإلميو ن-

 نااة وهة ون أهلي .  وءل  ي خ 
وكىنسو فإن  اةأ نإلسالم يءًلزم اةيه وعلق ف ون رو  ون نئلة، بيام  اةأ نإلمي ن فإاوه أحيو  ف يءوًلزم 
اةأ كم سه، وأحي  ف يءًلزم اةيه وعلق ف ون رو  ون نئلة، حبءوظ نسقرياوة نسو  ألفليو  ياًةوأ نإلميو ن. 

 ونسلوه وىل ف أعل .
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مق ل وىل ف   لالْت قلوع  ولو لا وا . 2نألاة ل    إ ا امل منون الذي  إءا ء ل رال اللـ   وج 
 .81نئ ة ا   ي منون غللـ  والنيبا  وما أ  ز لال إلي  ما اختذوهم أوليا ال 

. ويف (1)ال يوَوز  نسووزن  حووا يووز  وهووة ووو ونا. وقوو ل  اال و واووةن حوو  ووو بُّةنا  اوقوو ل 
نس حيح قةسُه سةف  عب  نسقيس  اآورُُك  لإلمي نن لسلوه وحَ و، أو  وَن و  نإلمي ُن لسلوهس شوي  ُا 

َن أن ال دسوووه دال نسلووووه وحوووَ ُو ال شوووريَو سوووه، ودقووو ُم نس وووالان، وديًووو ُ  نسزكووو ان، وأن ووووَ  ُّو  ن ن ُموووَس وووون
ا وًةإل عليه.  نئسَا ن

ووىللةٌم أاه مل يُرنْ  أن  هوىنو نألعمو ل و وةُن دميو  ف لسلووه بو ون دميو ن نسقلوظ، سنموَ  قو  أخوَ  يف 
َ  أاه ال بُ   ون دمي نن نسقلظ، فىُللنَ  أن هىنو و  دمي نن نسقلظ هة نإلميو ن. وأي  سيو   علو   وةنضن

 نإلمي ن فةق هىنن نس سي س أن نألعم َل  نخلٌة يف ُوءم  
 

 -(2)أحيايً يرون  اإلميان  ل  معم مـاير لوسو -
كم  يف ح يث ف ي 

قالت ، ويشيُ  سلةرق با نإلسالم ونإلمي ن، قةسه وىل ف  (1)  
 .14نحلارن    ولر  قول وا أسلمنا(2)اأعرا   امنَّا قْل ملال ت منوا

 

وكووو م نحلووو يث  اال وووو خلةن نااوووة حووو  و واوووةن، وال و واوووةن حووو  وووو بةن، أوال   ونو وءووول  و وووريو، (1)
 أ س   عل  شأ   دهبن فىللًمةو و ببً س أفشةن نسءالَم بيا  ا.

ق  وق وا نإلش  ا دنف أن اةأ نإلمي ن نسةن   يف ا وةص نس ًو ب ونسءواة، أن بىلضوه يُورن  واوه   تنبي :
اةأ وعلإل نإلمي ن، حبءوظ نسءوبظ نسوىني ألفلوه ياًةوأ نإلميو ن، اةأ كم ل نإلمي ن، وبىلضه يُرن  واه 

وحبءووظ نسقوورنةن نسشوورعية نألخوورى نسوو  واةووأ أو وهبووا صووةة نإلميوو ن عموون ناًةوو  عاووه نإلميوو ن، بياموو  
اةأ نإلسالم ال يُورن  واوه دال  نس ةور واةوأ وعلوإل نإلميو ن، الاًةو   نسقرنةون نسشرعية نألخرى نس  وهبا 

 ياًةأ عاه نإلسالم، ونسلوه وىل ف أعل . دمي ن ون

يف هووىنو نحل سووة ي ووةن نإلميوو ن و  اووه نسقلووظ ووي ناووه نألعموو ل نسب طاووة، ونإلسووالم و  اووه ناووةن ا  (2)
 ووي ناه نألعم ل نس  هرا.
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. وقةسووه 35نألحووزنب    واملــ مننيال وامل منــان  إنَّ امل ــلمني وامل ــلمان  وقةسووه وىلوو ف  
 انسليوو   سووو أسوولمُا وبووو آواووُاا وًةووإل عليووه. فووإهبن قوُورنَن أحووُ    لآلخوور كوو ن نئوورنُ  ووون  

أح     رَي نئرن ن ون نآلخر، ودهبن ناةَرَ  أحُ     ََ  وىل  نآلخر وح موه. ف حل صوُ  أن ح سَوَة 
ح سة دفرن  أح    عن نآلخر، فإهبن أُفورنَ  نسوُ  نإلميو نن فإاوه يًضوم ُن نقرتننن نإلسالمن لإلمي نن  رُي  

 !!، وهىنن هة نسةنفظ.(3)نإلسالَم، ودهبن أُفرنَ  نإلسالم فق  ي ةُن و  نإلسالم و وا ف بال ازنع
 

نإلميووو ن  وووور  لطووون وهوووة  اأن وووو ون لسلووووه، ووالة ًوووه، وكًبوووه، و سوووله، ونسيوووةم  حيوووث فءووور  (1)
نإلسالم  وور ظو هر، وهوة  اأن وشويَ  أن ال دسوه  سق   خريو وشر نوا، بيام  فءر نآلخر، وو ون ل

دال نسلووووه، وأن حممووو نف  سوووةُل نسلووووه، ووقووويَ  نس وووالا، ووووو   نسزكووو ا، وو وووةَم  وضووو ن، وووووحمل  نسبيوووَا دن 
 نسًعىلَا دسيه سبيالفا.

س اةوأ وعلووإل نإلميو ن نسووىني يءووًلزم اةوأ نإلميوو ن نسوةن   يف نآليووة يُورنُ  واووه اةوأ كموو ل نإلميو ن، وسووي (2)
 نس ةر، كم  أش   دنف هبسو نبن ويمية و ريو ون أَْه  نسًحقيإل ونسًةءري.

اةوأ هووىنن نساووزنع ال ي ووح علو  دطالقووه، حيووث أن نإلسووالم يُوىنكر أحيوو  ف واةوور نف وال ي ووةن شوو والف  (3)
حًاوو ، فووىنس   نئءوول ا.   اووون صوول   صووالوا ، ونسووًقب  قبلًاوو ، وأكوو  هببيسإلميوو ن، كموو  يف قةسووه 

أي هبس ووو  نئءووول  نسوووىني و وووةن سوووه يف نسووو اي  حرووووة نإلسوووالم وح ووو اًه، وال يءوووًلزم واوووه أن ي وووةن 
و واووو ف ووووون أَهوووْ  نااوووةك ألن هوووىنو نألفىلووو ل قووو  يقوووةم  ووو  نئاووو فإل نأل لووول كةووورنف وووون نس ووو فر نجملووو هر 

 ووري شوو و  سإلميوو ن نسوووىني ب ةوورو. وشوو ه   أن نإلسووالم فوو   هبكوورو واةوور نف يف هووىنن نحلوو يث وهووة 
ي خ  ص حبه نااة، وس ن هىنن أيض ف سيس عل  دطالقوه، حيوث أن نإلسوالم أحيو  ف يُعلَوإل وي وةن 

، وال شووو أن نإلسوالم هاوو  إن الــدي  عنـد اللـــ  اإلسـو شو والف سإلميو ن، كموو  يف قةسوه وىلو ف  
روضويه نسلووه، و سيو  هبسوو يف يشم  نإلمي نك ألن دسالو ف ال يًضمن نإلمي ن سويس هوة نسو ين نسوىني ي

  اهووىنن حوو يث ف يوو  عليووه نسءووالم، بىلوو  أن هبكوور نإلميوو ن، ونإلسووالم، ونإلحءوو ن، قوو ل نساووي 
ف ي  ف  ك  سيىللم   أور  يا  ا، فاىل  كمةع نإلسوالم ونإلميو ن، ونإلحءو ن هوة نسو ين نسوىني 

 يروضيه نسلوه.
، فقوو ل    سووةل ٌ  دنف نساووي ويف وءووا  نإلووو م أمحوو ، عوون عموورو بوون عبءووة، قوو ل  فوو    فوو

نسلوووه، ووو  نإلسووالمس قوو ل  اقوو ل أن ُوءوول  قلبووو ت، وأن يءوولَ  نئءوولمةن ووون سءوو او ويوو ابا، قوو ل 
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 -م ألة  اغسسننا     اإلميان-
ثةن أقةنل   طرف ن ووسول، وهة أن يقةَل نسرفُ   أ  و وٌن دن ش َ  نسلوُه. ونسا ُل فيه عل  ثال

ه لعًبووو  ، وهوووىنن أصوووحُّ  ه، ووووواي  وووون جُييوووزُو لعًبووو    ومياىلوووُ ه، ووووواي  وووون حُير نووووُ بوووُ ن يةفن وووواي  ووووَ
َن  نألقووةنل، وهوو  أسووىلُ  لسوو سي ن ووون نسةووريقا  فووإن أ نَ  نئءووًهم نسشووو  يف أصوو  دمي اووه ُواوو  ووون

وووو ونٌن وووون نئووو واا نسوووىنين وصوووةي  نسلووووه  نالسوووًها  ن، وهوووىنن خيووو  ال خوووالَ  فيوووه، ودن أ نَ  أاوووه 
 ٌم ومـفـــرٌة وك  ٌق لـــرمي اً هلـــم يكجـــاٌن عنـــد كعـــا  ــ ال هـــم امل منـــون حقـــَّ . 4نألاةووو ل   أولئـ

 

فلي نإلسالم أفض س ق ل  انإلمي نا، ق ل  وو  نإلميو نس قو ل  اأن وو ون لسلووه، ووالة ًوه، وكًبوه، 
(   ونو أمحووو ، ونسعووو ن  يف نس بوووري 1/59)و سوووله، ونسبىلوووث بىلووو  نئوووة ا. قووو ل نهليهموووأ يف نجملمووو  

 باحةو، و ف سه ثق  .
يف أول نحل يث نإلسوالم  وور لطون وظو هر يف آن  وىلو ف، وهوة دسوالم  ف ا ر كيف فءر نساي  

 نسقلظ ت، وأن يءل  نئءلمةن ون سء او وي اب.
  هوووأ وووون مث نا ووور كيوووف فىلووو  نإلسوووالم وًضوووما ف سإلميووو ن، مث كيوووف فءووور نإلميووو ن لألصوووةل نسووو

 أعم ل نسقلظ.
  اال يوو خ  نااووة دال  اةووٌس وءوولمةا، ف إلسووالم هاوو  يشووم  نإلميوو ن ويًضووماه، وكووىنسو قةسووه 

 ألن نئا فإل نسىني ال يىلًق  نإلمي ن الي خ  نااة، ب  هة يف نس  اب نألسة  ون نسا  .
ــول: ــة القـ إل أحيوووو  ف وي وووةن شووو والف  فوصـ  سإلسووووالم، قووو  وقوووو وا نإلشووو  ا دنف أن نإلميووو ن يُعلوووَ

 وأحي  ف يُعلإل وي ةن وس يرنف سه.
وكوىنسو نإلسووالم، أحيو  ف يعلووإل وي وةن شوو والف سإلميوو ن، وأحيو  ف يُعلووإل وي وةن وسوو يرنف سوه. هووىنن نسووىني 

  سا عليه ا ةص نسشريىلة، ونسلوه وىل ف أعل .
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، وكوىنسو وون نسوًه  وأ نَ  عوَ َم علموهن لسىل قبوة، وكوىنسو وون نسوًه  (1)ف السًها   حيائىن  فو ةنزٌ 
 .(2)وىلليق ف س ور زشيئةن نسلوه، الش  ف يف دمي اه

 

لووه بسوري علو ، وفيوه ب  هة ونفظ، ألن ع م نالسًها   يف هىنو نحل سة يىلً  اةع ف ون نسًولق علو  نس  (1)
 .فو تزلوا أ ف رم هو أعلم مب  اتقىوزكية نئر  ساةءه عل  نسلوه، ونسلوه وىل ف يقةل   

نالسوووًها   ي وووةن كوووىنسو سلىلمووو ، ألن نسىلمووو  وووون نإلميووو ن، ونئووور  مل أي  زعلوووإل نسىلمووو  سوووىنن فيوووة  (2)
فيو  ال يورون نالسوًها   يف  يءًهم سه، خبال  نئرفئة ونايمية نسىنين حي ورون نإلميو ن يف نسً و يإل

 نإلمي ن، ألن نالسًها   عا ه  يءًلزم نسشو يف نسً  يإل!.
وق  سئ  نإلو م أمح  عن نالسًها   يف نإلمي ن، فق ل  اىل ، نالسًها   عل   ري وىل  شوو و فوة 
ونحًي طووو ف سلىلمووو ، وقووو  نسوووًه  نبوووون وءوووىلة  و وووريو، وهوووة ووووىنهظ نسهووووة ي، قووو ل نسلووووه عوووز وفوووو   

  امل ــ دال احلــرا ال إن شــا  اللــــ   امنــنيلســدفل   وقوو ل نساووي 27نسةووًح .   ألصوووح به  اد
أل فووة أن أكووةن أوقوو ك  تا، وقوو ل يف نسبقيوو   اعليووه ابىلووث دن شوو   نسلوووها، وقوو ل  اود  دن شوو   
نسلوووه ب وو  الحقووةنا، قوو ل  هووىنن حاووة يف نالسووًها   يف نإلميوو ن، ألاوووه ال بووو  وووون حلةقيووو  سوويس فيووه 

 شو.
وق ل أيض ف  مسىلا حيىي بن سىلي  نسقع ن يقةل  و  أ  كا أح نف ون أصح با  ال نبن عوةن، وال 

  ريو دال  وه  يءًهاةن يف نإلمي ن.
وقو ل  محوه نسلووه سرفوو   أسويس نإلميو ن قوةالف وعمووالفس قو ل نسرفو   بلو ، قوو ل  فائاو  لسقوةل، قوو ل  

ظ أن يقووةل دن شوو   نسلوووه ويءووًهمس وقوو ل  اىلوو ، قوو ل  فائاوو  لسىلموو س قوو ل  ال، قوو ل  ف يووف وىليوو
 نإلمي ن قةل وعم  فائا  لسقةل ومل د  لسىلم ، فاحن وءًهاةن لسىلم .

 محه نسلوه  بلسم عن عب  نسرمحن بن وي ي أاه قو ل  أول نإل فو   ووراب   -أي نإلو م أمح -وق ل  
 نالسًها  .

 نسووًه  بىلوو  علوو  نسقووةل س وو ن هووىنن وقوو ل  سووة كوو ن نسقووةل كموو  وقووةل نئرفئووة أن نإلميوو ن قووةل، مث
ا ة  قبيحوو ف أن وقووةل  ال دسووه دال نسلوووه دن شوو   نسلوووه، وس وون نالسووًها   علوو  نسىلموو . )نا وور كًوو ب نسءووُّ

 (.593سلوالل، ف   نسر  عل  نئرفئة يف نالسًها   يف نإلمي ن، ص 
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 -قبول  فالرال  اآلحاي   إن صالأَّ -
. يشرُي  محه نسلوه م  ال الكَّرْع  والبيان  للُّ   حق " "ونيع  ما صالأَّ ع  كسول  اللـ  قةسه   

بىنسو دنف نسر  ن عل  نسىنين يُبعلةَن أح  يوث نآلحو  ، بقوةهل   أفو  ال وُةيوُ  نسىللوَ ، وال حيوًحملُّ  و  
ة وًاي ! فَء ُّون عل  نسقلةب وىلرَفةن نسرب ن وىلو ف وأمس ةونه وصوة ونه ون فيةن طريقني ، وال ون في

  َ ، وأحوو ُسةن نساوو َل علوو  قضوو   و يووة ووقوو و    خي سيووة مس ةهوو  قةنطوون وأفىل سوونه ووون فيووةن نسرسووةلن
ب    الظمــ ن  مــاً  حــ  إءا عقليووة، وبوورنهَا يقيايوو ة!! وهووأ يف نسًحقيووإل   ٍة ي ــال ل ــراٍ  بقيعــال

 .39نساة     ْد   شيئاً جا ال   مل 

 

قوووةل نسرفووو   أ  (  وأوووو  نالسوووًها   يف نإلميووو ن ب438و  7/429وقووو ل نبووون ويميوووة يف نسةًووو وى )
و ون دن ش   نسلووه، ف ساو ل فيوه علو  ثالثوة أقوةنل  وواي  وون يةفبوه، ووواي  وون حيرووه، ووواي  وون 
جيووة" نألووورين لعًبوو  ين، وهووىنن أصووح نألقووةنل. ف سووىنين حيروةاووه هوو  نئرفئووة ونايميووة وهووةه ، خيوون 

هووة هبسووو خيوو  يف قلبووه... جيىلوو  نإلميوو ن شوويئ ف ونحوو نف يىللمووه نإلاءوو ن ووون اةءووه، ك سً وو يإل لسوورب و 
دنف أن ق ل  وأو  وىنهظ سلف أصوح ب نحلو يث، كو بن وءوىلة  وأصوح به، ونسهوة ي ونبون عيياوة، 
وأكهر علم   نس ةفة، وحيىي بن سىلي  نسقع ن فيم  يرويه عن علمو   أَهوْ  نسب ورا، وأمحو  بون حابو  

 ، س وون سوويس يف هوو ال  ووون و ووريو ووون أةمووة نسءوواة، ف وو اةن يءووًهاةن يف نإلميوو ن، وهووىنن وًووةنور عوواي
ق ل  أ  نسًهم ألف  نئةنف ا، وأن نإلمي ن دمن  هة نس  ئ  يةنىف به نسىلب   به، ب  صورا أةموة هو ال  

، فال يشي ون ألاةءي  بىنسو، كم  ال أن اإلميان يسضم  فعل الواجبان ن نالسًها   دمن  هة 
 هو.-هة وزكية ألاةءي  بال عل  نيشي ون هل  لس  ونسًقةى، فإن هبسو خي  ال يىللمةاه و 

وخي  وق م وىللو  أن أصو  ن وال  يف هوىنو نئءولسة و ريهو  يىلوة  دنف نئةقوف وون وىلريوف نإلميو ن، وواوه 
ا ة نسووىنين يقةسووةن  نإلميوو ن نعًقووو   وقووةل وعموو ، وبووا نئرفئوووة  وىللوو  أيضوو ف أن ن ووال  بووا أَهوووْ  نسءووُّ

خالف ف صة  ف كم  يزع  نسش  ا و وريو خيون اتبىلوه علو   نسىنين يقةسةن  نإلمي ن و  يإل وقةل، هة سيس
 هىنن نسقةل.
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وخُ  نسةنح ن دهبن ولق ًُه نألو ُة لسَقبةلن عمالف به وو  يق ف سه  يُةيوُ  نسىلنلوَْ  نسيقيوم عاوَ  مجو هرين 
ةن يف هبسووو اووزنعٌ  ، كووو  عموور بوون ن عوو ب  ادمنوو  نإلعموو ُل (1)نألوووة، ومل ي وون بووا سوولفن نألووو 

َبًوووهنا لسايووو  ا وًةوووإل عليوووه. وخووو  نبووون عمووور  افووو  عووون . وخووو  أع هريوووورا  (2)بيووو ن نسوووةال  وهن
االوُاَ ُح نئرأُا عل  عمًي  وال علو  خ سًَيو ا وًةوإل عليوه. وكقةسوه  احيوُرُم وون نسرضو َعةن وو  حيوُرُم 
ا وًةإل عليه. وهة ا رُي خوَ ن نسوىني أوو  وءوا  قبو  ، وأخوَ  أن  نسقبلوَة وة سَوا دنف  ون نسا َءظن

 يي . )وًةإل عليه(.نس ىلبةن، ف سً ن ون دنس
ُ  ُ ُسَلُه آح  نف   وك ن  سةُل نسلوهن   ُ  ُكًَبُه و  نآلح  ن، ومل ي ن نئرَسُ  دسيي  (3)يُرسن ، ويُوْرسن

 .(1)يقةسةن  ال اقبُلُه ألاه خَ ُ ونح   
 

ا  وف   عع  ف، وط وسو ف، وك هو نف، ونبوَن 456ق ل نإلو م نسش فىلأ  محه نسلوه يف كً به انسرس سة،   (1)
حم  نثأ أع ُولي َة، وعنْ رنوَة بن خ س ، وُعبيُ  نسلوه بن أع يزي ، وعب  نسلوه بن للو، ونبن أع عم  ، و 

، ونحلءون،  نئ يا، ووف   وهوَظ بون وابو نه  لسويمن ه وىنن، وو حوةالف لسشو م، وعبو  نسورمحن نبون  وَْا  
ونبوون سوووريين لسب ووورا، ونألسوووةَ ، وعلقموووَة، ونسشوووىلي  لس ةفوووة، وحمووو  نثأ نساووو ل  عالويووو  لألو ووو     

ُل عاوه وهبيووُا خو ن نسةنحو  عوون  سوةلن نسلووه، ونإلاًيوو   ُ دسيوه، ونإلفًو  ُ بووه، ويقبلُوه كو  ونحوو  كلُّيو  حُيةوَ
ةن  أمجوَ   واي  عن ون فةَقه، ويقبُله عاه ون وًه. وسة فو " ألحو   وون نساو ل أن يقوةل يف علو  ن  صو 
نئءلمةن ق مي ف وح يه ف عل  وهبيا خ  نسةنح  ونالاًي   دسيه،  اه مل يىللَو  وون فقيو   نئءولما أحوٌ  

ُه، فووو "  ق. وس ووون أقوووةل  مل أحةووول عووون فقيووو   نئءووولما أفووو  نخًلةوووةن يف وهبيوووا خووو  دال  وقووو  ثبو ًوووَ
 هو.-نسةنح ، ز  وصةُا ون أن هبسو وةفة نف عل  كلي  ن

وإل، وهووووة ال يُبوووو ع ألاووووه سووووبظ فووووأ  (2) وًةوووإل عليوووه. ونئووورن  لسوووةال   حوووإل وووورينب نسووووُمىْلًنإل وووون نسوُمىْلًوووَ
   نسةال  سنَمن أعًإلا.أاه ق ل  افإمن  نسًة يث، وق  صح عن نساي 

ئوو   بىلووَث وىلوو هبنف دنف نسوويمن، قوو ل  اداووو  كموو  يف نس ووحيحا عوون نبوون عبوو ل أن  سووةَل نسلوووه  (3)
، فلووي ن أو َل ووو  وو عةه  دسيووه عبوو  ُا نسلوووه فوإهبن َعرفووةن نسلوووه، فوولخ ه  أن  وقو م علوو  قووةم  أَهوْ  كًوو ب 

  ..ا.نسلوَه ق  فرض عليي  مخس صلةن   يف يةوي  وسيلًي
حايووة خوو  نسةنحوو  يف  -بسووري  سيوو  سووةى نوبوو ع نس وون ونهلووةى-ونحلوو يث فيووه    علوو  ووون يا وورون 

ر أن يبلووذ نآلخوورين نسًةحيوو  ونسىلق ةوو  نسوو   نسىلق ةوو ، حيووث أن وىلوو هبنف كوو ن ونحوو نف، وووو  هبسووو فقوو  أُووون
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 -  نسووبىلوكموو  يووزع-وًضوومن وىلووريةي  خبوو سقي ، وحقووه علوويي . وسووة سووزم وبليووذ نسىلق ةوو  شوورط نسًووةنور 
أصح به أن يبلسوةن عاوه نسًةحيو  ونسىلق ةو  وهو  مج عو   مج عو  ، وسووم   مل حي و  هوىنن  ألور نساي 

 وح   خالفه ُعلنَ  أاه شرط لط  ال أص  سه يف  ياا .

ير  فيه عل  ون يشرتطةن ح  نسًوةنور سقبوةل ن و  -سلشيخ حمم   صر نس ين نألسب   كالم في    (1)
حيوث يقوةل  دن هوىنن نسقوةل  - س سًه اوفةب نألخوىن حبو يث نآلحو   يف نسىلقيو اايف -يف نسىلق ة   

ودن كا  اىلل  أاه قو  قو ل بوه بىلوو  -أن أح  يث نآلح   ال وةي  نسىلل ، وأف  ال وهبا    عقي ا-
 نئًق وا ون علم   نس الم، فإاه واقةض ون وفةو ع ي ا 

نسشوريىلة نإلسوالوية نسسورن ، وهوة  ريوظ عون  أاه قةل وبً َع حم ب، ال أصو  سوه يف  الوج  اأول:
ه ي نس ً ب ووةفيي   نسءاة، ومل يىلرفه نسءلف نس  ح  ضةنن نسلووه وىلو ف علويي ، ومل ياقو  عون 
أح   واي ، ب  وال خعر هل  عل  لل، وون نئىللةم نئقر  يف نس ين نحلايف أن كو  أوور  وبًو ع وون 

  اوون أحو ب يف أوور  هوىنن وو  ، عموالف بقوةل نساوي أوة  نس ين لط  ور و  ال جية" قبةسوه حبو ل
 سيس واه فية   ا وًةإل عليه.

ودمنوو  قوو ل هووىنن نسقووةل مج عووة ووون علموو   نس ووالم، وبىلووو ووون أتثوور  وو  ووون علموو   نألصووةل ووون 
نئًلخرين، وولق و عاي  بىلو نس ً ب نئىل صرين لسًءلي   ون وا قشة وال بره ن، وو  ه ىنن شولن 

 ون يشرتط سهبة،  نسقعىلية يف نس السة ونسهبة .نسىلقي ا، وخ صة  
أن هوىنن نسقووةل يًضومن عقيوو ا وءوًلزم    وئوو   نألح  يوث نس ووحيحة نسه بًوة عوون  الوجـ  النــاين:

جملر  كةف  يف نسىلقي ا، وهوىنو نسىلقيو ا هوأ أن أح  يوث نآلحو   ال وهبوا  و  عقيو ا، ودهبن    نساي  
عي  فوواحن خنوو طبي  زوو  يىلًقوو ون، فاقووةل هلوو  أيوون كوو ن نألووور كووىنسو عاوو  هوو ال  نئً لمووا وأوبوو 

نسوو سي  نسقوو ط  علوو  صووحة هووىنو نسىلقيوو ا سوو ي   ووون آيووة أو حوو يث وًووةنور قعىلووأ نسهبووة ، قعىلووأ 
 نس السة أيض ف حبيث أاه ال حيًم  نسًلوي .

وق  حي ول نسبىلو نإلف بة عن هىنن نسء نل، فيءً ل ببىلو نآل   نسو  وايو  عون نوبو ع نس ون،  
نسواا    إن يسبعون إغَّ الظ  وإن الظ  غ يـ  م  احلق شـيئاً  ف يف حإل نئشركا  كقةسه وىل

. وهةهوو ، وفةنباوو  علوو  هبسووو أن نسووىني أازسووا عليووه هووىنو نآليووة و ريهوو  هووة نسووىني أازسووا عليووه 28
ومـا لـان امل منـون لينفـروا  نآل   نألخرى نس  أتور نألفرن  ونام ع   باق  نسىلل  كقةسه وىل ف  
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 -موقف  أالْهل  ال ُّنَّة  م  النصا  الصحيأ  -
 

 

لافة فلوغ  فـر مـ  لـل فرقـة مـنمم طائفـة ليسفقمـوا   الـدي  ولينـذكوا قـوممم إءا كجعـوا إلـيمم 
. ونسع ةةووة وقوو  علوو  نسةنحوو  فموو  فةقووه يف نسلسووة، فلفوو    نآليووة أن 122نسًةبووة   لعلمــم يــذكون

نسىلقيو ا  نسع ةةة واىن  قةوي  دهبن  فىلا دسيي ، ونإلاىنن  ونإلعالم زو  يةيو  نسىللو ، وهوة ي وةن بًبليوذ
 ا أيمــا الـذي  امنـوا إءا جــا لم فاسـق بنبـأ فسبينــواو ريهو  خيو  فو   بووه نسشورع، وكقةسوه وىلو ف  

، وهوىنن يوو ل علو  ناووزم ونسقعو  بقبووةل خو  نسةنحوو  فسنبســوا. ويف نسقورن ا نألخوورى 6نحلاورن   
  حي   نسىلل . ونئرن  نسهقة، وأاه ال حيً   دنف وهبا، وسة ك ن خ و ال يةي  نسىلل  ألور لسًهبا ح

نس ون نئرفوةا نسوىني ال يةيو  علمو ف، بو  هوة قو ة  علو  نهلوةى ونسسورض نئوو سف   -يف نآلية-لس ن  
إن يسبعــون إغَّ الظــ َّ ومــا هتــو  اأ فــس ولقــد سلشوورع ويةضووح هبسووو قةسووه وىلوو ف يف آيووة أخوورى  

قعىلأ عل  أن نسىلقي ا ال . دنف أن ق ل  سة ك ن ها اب  سي  23نساا    جا هم م  كعم اهلد 
وهبا خب  نآلح   كم  يزعمةن س را بىنسو نس ح بة، وئ  خ سف يف هبسو ون سويل  هبكوره  وون 
نسىللم  ، ألاه ال يىلق  أن يا رون نس السة نسق طىلة أو شة  عليي ، ئ  ه  عليوه وون نسةضو  ونسًقوةى 

 وسىلة نسىلل ..
 ً ب ونسءاة نس  هًحمل هن ود ه  مجيىل ف  و  أن هىنن نسقةل و سف امي  أ سة نس  الوج  النال :

علووو  وفوووةب نألخوووىن حبووو يث نآلحووو   يف نألح ووو م نسشووورعية، وهبسوووو سىلمةويووو  و ةهلووو  ئووو  فووو   بوووه 
عووون  بوووه سوووةن  كووو ن عقيووو ا أو ح مووو ف.. فًو وووي  هوووىنو نأل سوووة لألح ووو م  ون   سوووةل نسلووووه 

 لط . نسىلق ة  ش ي  ب ون و   وهبسو لط ، وو  سزم واه لط  فية
أن نسقووةل نئوىنكة  سوويس فقول مل يقو  بووه نس وح بة بو  هووة وو سف ئو  كوو اةن عليوه  ضووأ  الوجـ  الرابـع:

، نسلوه عاي ، فإاا  عل  يقا أف  ك اةن جيزوةن ب   و  حي ب به أح ه  ون ح يث  سةل نسلوه 
 يًوةنور، بو  مل   خ اب خ  ونح  ال يةيو  نسىللو  حو ومل يق  أح  واي  ئن ح ثه عن  سةل نسلوه 

ي ةاوووةن يىلرفووووةن هوووىنو نسةلءووووةة نسوووو  وءوووربا دنف بىلووووو نئءووولما بىلوووو ه  ووووون نسًةريوووإل بووووا نسىلق ةوووو  
هوو. وهاو اب أوفوه أخورى وةيو ا هبكرهو  نسشويخ -ونألح  م يف وفةب نألخىن فيي  حب يث نآلحو  ... ن
    فيي  عل  شبية نسقةم، وُرنف  يف نسرس سة نئىنكة ا.
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،  وطريإُل أَْه  نسءُّا ةن أن ال يىل سةن عن نسا  ن نس حي ، وال قوةلن فوالن  ح، وال يىل  ُضةو زىلقوةل 
كمووو  أشووو َ  دسيوووه نسشووويُخ، وكمووو  قووو ل نسبوووو  يُّ  محوووه نسلووووه  مسىلوووُا نحلميووو ي  يقوووةل  كاووو  عاووو  

كووىنن   نسشوو فىلأ ن  محووه نسلوووه، فوولاتو  فووٌ ، فءوولَسُه عوون وءوولسة ، فقوو ل  قضوو  فييوو   سووةُل نسلوووهن 
قو ل  سوبح ن نسلووهن! وورن  يف كايءوة ! وورن  يف وكىنن، فق ل نسرفو  سلشو فىلأ  وو  وقوةُل أاوَاس! ف

ة ! ووورى علوو  وسووعأ "   نف  ، وأاووا وقووةل  ووو  وقووةل س! أقووةل سووو  قضوو   سووةُل نسلوووهن (1)بيىلووَ
 أاَاس!!

وما لان مل مٍ  وغ م منٍة إءا قضى ، وق ل وىل ف  (2)وا  ةُر هبسو يف كالمن نسء لفن كهريٌ 
 .36نألحزنب   م اخل ريالة  م  أالْمر هماللـ   وكسول   أمراً أن يرون لـم  

 

وه ألن نسوىني يً وف لسًقو مي بوا يو ي نألابيو   ونسرسو ، هو  نألحبو   ونسرهبو ن ق ل هبسو  محوه نسلو  (1)
ون نسيية  ونسا   ى، نسىنين أيكلوةن أووةنل نساو ل لسب طو  ولسو ين، ونسوىنين ُعرفوةن لس وىنب ونسًزويور 
ونسًحريوووف، وبًحلووويلي  سلحووورنم، ووووورميي  سلحوووالل بسوووري سووولع ن وووون نسلووووه، وهووو  بوووىنسو فىللوووةن وووون 

م لف ون  ون نسلوه عل  ون نوبىلي  ون نسا ل، كم  ق ل وىلو ف  أاةءي  أ ل اختـذوا أحبـاكالهم وك هبـااال
ر ا ، وساو  كوو  أكغغً مـ  يون اللــ  . وهوىنن ال يىلوم ح ور نآليوة يف نسييوة  ونسا و  ى حيوث هلو  كو  ووُ

  حلووةا، بوو  كوو  ووون نو ووف ب ووة ،  وفىلوو  فىلليوو  ووون نئءوولما ووشوو وي  فوو سا  نئووىنكة  يعوو هل
 ويىلايي ، ونسةعي  نسرهيظ يًي  ه .

قو ل  اال كاىلوةن دوو   نسلووه  ون هبسو و   ونو نبون و فوة يف سوااه، عون نبون عمور أن  سوةَل نسلووه   (2)
أن ُي لَا يف نئءا ا، فقو ل نبون سوه  د  سامواىلين ! فقو ل  فسضوظ  ضوب ف شو ي نف، وقو ل أحو ثو 

 ووقةل  د  ساماىلين س!! عن  سةل نسلوه 
عوون عبوو  ا بوون نس وو وا، أاووه  ووزن ووو  وىل ويووة أ َض نسووروم، فا وور دنف نساوو ل وهوو  يًبوو يىلةن كءوور و 

نسىنهظ لس  اري، وكءر نسةضة لس  نه ، فق ل  أيي  نسا ل دا   أتكلةن نسرل، مسىلُا  سوةَل نسلووه 
  فق ل سوه وىل ويوة  يقةل  اال وبً عةن نسىنهَظ لسىنهظن دال  وهالف زه ، ال "  َا بيايم  وال اَ نراا .

رَا ! فقووو ل عبووو  ا  أحووو ثو عووون  سوووةل نسلووووه     أل نسةسيووو  ال أ ى يف هوووىنن دال  وووو  كووو ن وووون اَ ووون
 وو ثم عن  أيوس! سئن أخرفم نسلوه ال أس كاو   ض  سو علأ فيي  دورَاف!
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 ". (1) قول  : "وامل منونال ل لُّمم أوليا   الرمح   
أغ إنَّ أوليـا ال اللــــ   غفــوٌر ف ئ واةَن أوسيو ُ  نسلووهن، ونسلووه وىل سو  وسيُّيو ، قو ل وىل سوو     ش:

(2)عليمم وغ هم يز ون. الذي  امنوا ولا وا يسَّقون 
   63-62يوةاس .  اللـــ   ويلُّ الــذي

 

 ف فوال حو يه وعن أع سلمة أن أل هريرا ق ل سرف     نبن أخأ، دهبن ح ثًو عن  سةلن نسلوه 
 وضرب سه نألوه َل.

وق ل نبن عب ل  يةشو أن وازل علي   حاو  ٌا وون نسءوم  ، أقوةل  قو ل  سوةل نسلووه، ووقةسوةن  
 ق ل أبة ب ر  وعمرس!

قلا  دهبن ك ن هىنن ح ل ون يقةل بقةل أع ب ر وعمور  ضوأ نسلووه عايمو  علو  قوةل  سوةل نسلووه 
فمووو  ي وووةن نسقوووةل فووويمن يقوووةل علووو  قوووةل  سوووةل نسلووووه ،  ، وس ووون قووو ل  أفالطوووةن، وفرويووو ،

 و ن ون، وو  كس، وسياا.. و ريه  ون طةن يا نأل ضس!
وأ ن  أن يًحو ك  دسيوه  سلرفو  نسوىني مل يورَض حب و  نساوي ن  وكىنسو ق ة قً  عمر بن ن ع ب 

، فيووووأ وىلروفوووووة ووشووووية ا يف كًوووووظ نحلوووو يث. فليحوووووىن  نسووووىنين يقووووو وةن ح ووووو  ووووون  ون نساوووووي 
آ ن  نساووو ل علووو  ح ووو  نسلووووه و سوووةسه، وووون ق  عوووة ال وُبقوووأ وال ووووىن ، ووووو  أشووو  نسعووو  ة  وحهووو ال  

نسقةن ع نس  واوزل يف نألووة يف هوىنن نسزوو ن بءوبظ دعورنض نساو ل عون ح و  نسلووه و سةسووه، وس وون أيوون 
 .76نئ واةن    ولقـد أفذيهـم غلعـذا  فمـا اسسرا ـوا لرعـم ومـا يسضرعوننئىلًوبور  

ها  والية ع وة وعلقة، أوو  ش ي وي  بشوو  وىلوا ال اقو م عليوه دال  وون ثبوا يف حقوه   نسةالية  (1)
أن يو ل عليوه  السوة  ا  ي ل عل  هبسو، وهىنن واقع  بىل  "و ن نسابوةا سويس ألحو  بىلو  نساوي 

 ق طىلة. ونسقةل يف نسةالية ونسةق ك سقةل يف نسشي  ا ونسشيي  ون حيث نسًىلمي  ونسًو ي .
سلوه وىل ف سلم واا سيءا سةن  وعل    فة ونح ا، ودمن  هأ و ةن حبءظ دمي ف  قوةا مث أن والية ن

وضوىلة فك فةاليًوه سووبح اه ووىلو ف س ابيوو   ونسرسو  هوأ أعلوو  وون واليًووه ئون هو   وفوو ، وواليًوه ألهووْ  
اةب نسع ع   ونالسًق وة هأ أعل  ون واليًه ألْه  نئىل صأ ونسىناةب، وواليًه ألهوْ  نئىل صوأ ونسوىن

 .وأن الرافري  غ موه هلمهأ أعل  ون واليًه ألْه  نس ب ةر ونسةاة ، وال والية س  فر، 

هىنو هأ صوةة أوسيو   نسورمحن نسوىني حيوبي  وحيبةاوه، ويرضو  سوبح اه عواي ، ويرضوةن عاوه  نإلميو ن،   2
  عاوه و"فور. ونسًقةى. ونسًقةى وىلم فىل  نسع ع   ومجي  و  أور نسلوه به،ونالاًي   عن مجي  وو  فو
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رجواال م م  النوك   ر ج مم م  الظلمان  إ ه النوك  والذي  لفروا أوليا  هم الطاؤون  يف  امنوا يف 
وهال . 257نسبقورا   إ ه الظل مــان   ءلــ   ن اللـــ ال مــوه الــذي  امنــوا وأن الرــافري  غ مــال

مم و . ونئ واةَن بىلُضي  أوسي ُ  بىلو، ق ل وىلو ف  11حمم    هلم امل منون وامل منــان  بعضــ 
إ ا ولير م اللـ   وكسول   والذي  امنــوا الــذي  ي قيمــونال الصــوة . 71نسًةبة    أوليا   بعضٍ 

وي تــون الزلــاة وهــم كالعــون. ومــ  يســولَّ اللـــ ال وكســولال   والــذي ال امنــوا فــإنَّ حــز ال اللـــ   هــم 
(1)الـالبون 

   56-55نئ ة ا. 
 -معمال الوغية-

 

وواووه وىللوو  خعوول نسووىنين ياءووبةن نسةاليووة سلمووورفا ونجملوو اا نسووىنين ياوو وةن بووا نسقبووة ، و ووريه  خيوون 
 ظ هره  نسًمء ن ونس  وشة ون أَْه  نألهةن  ونسب ع!.

قوو ل نبوون ويميووة يف كً بووه نسةرقوو ن  ودهبن كوو ن نجملاووةن ال ي ووح واووه نإلميوو ن وال نسًقووةى، وال نسًقوورب دنف 
سةرنةو ونساةنف ، ونوًا  أن ي ةن وسي ف ت، فوال جيوة" ألحو  أن يىلًقو  أاوه وق ت، ال سويم  أن نسلوه ل

و ووةن حاًووه علوو  هبسووو دووو  و  شووةة مسىليوو  واووه، أو اووةع ووون و وور ، وهوو  أن يوورنو قوو  أشوو   دنف 
ونحوووو  فمووووو   أو صوووورع، فإاوووووه قووووو  علوووو  أن نس ةووووو   ونئاوووو فقا وووووون نئشوووووركا وأَهووووْ  نس ًووووو ب، هلووووو  

شة   وو رف   شويع اية، ك س يو ن ونسءوحرا وعبو    نئشوركا وأَهوْ  نس ًو ب، فوال جيوة" ألحو   و  
 هو.-أن يءً ل زار  هبسو عل  كةن نسشو  وسي ف ت ن

هىنو نآلية نس رمية فيي   السة عل  أبر" وو  مييوز حوزب نسلووه، نسع ةةوة نئا وة ا نس و هرا نسس سبوة، نسو    (1)
الةوو   وهوأ وووةنال،  ت وسرسوةسه، وسلموو واا، مجيو  نئوو واا علو  نخووًال  ال ششو  يف نسلوووه سةووة 

 ناًم  ن، ، وأفا سي ، وأسةنف ، وسس ، .. فال فرق با أح   واي  و   نوةن مجيىل ف و واا.
نسو  ووةنق ووىلو  ي علو   وري أسو ل نالاًمو    -ودن وءوما  مسو   وأسقو ب دسوالوية -أو  نألحزنب  

 ن ونسىلقيوو ا، فيووأ سيءووا ووون نألحووزنب نإلسووالوية نسوو  ورقوو  أن و ووةن ووون حووزب ونالاًءوو ب سإلميوو
 نسلوه، وون نسع ةةة نئا ة ا نس  هرا.
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َن نسوةق، وهوة نسو ُّاة ونسًقورُّب، فوةقُّ   الويل: ون نسَةالية نس  هأ ض ُّ نسىل نوا، وهة وشوًإل وون
ْن ونف نسلوووَه زةنفَقًوونه يف حمبةلوووه، ونسًقوورُُّب دسيووه زرضوو وه. ونسَةاليووة  هووأ عبوو  ٌا عوون  نسلوووهن  هووة وووَ

عنه  .(1)وةنفَقةن نسةق نحلمي ن يف حم ب نه وَوَءون
 -(2) لي ْت لوغيالة  املخلوق  للمخلوقوغية  اخلالق   -

ف سلوُه يًةف  عنب َ ُو نئ واَا، فُيحبوُُّي  وحُيبةاَُه، ويَرض  عاي  ويرضةَن عاه، وون ع َ  سه وسي  ف فق  
ه  ا كةاليوووةن نئولوووةق سلمولوووةق حل فًووون ل "َو ل   بوَوةن، وهوووىنو نسَةاليوووُة وووون  محًوووه ودحءوو انه، سيءوووَ

اً ومل ير ْ  ل  شريٌ    املْل   ومل ير  وقدسيه، ق ل وىل ف    ْذ ولالدال ل احلمد  هلل  الذي مل يسخ 
ْ   تربــريا را  ، بوو  تن 111نإلسورن    لــ  ويلُّ مــ  ال الــذُّلا  ولــال . ف سلووُه وىلوو ف سويس سوه وقٌّ وون نسوىنل ن

 يا رُو.نسىلنز ُا مجيىل ف، خالَ  نئلةابن و رينه  خين يًةالُو سىنس نهن وح فًهن دنف وق   
سمع    امل م   ما ي سْلز    مواغتال   م  وجٍ   وعداوتال   م  وج ٍ -   -(3)قد  ال

 

أي حيووظ نسىلبووُ  ووو  حيبووه نسلوووه فيلويووه ويقووةم بووه، ويءووول ووو  َيءوووعه نسلوووه وىلوو ف فياًابووه وياًيووأ  (1)
 عاه.

(2)  
ة ن و سإل سوبح اه سلمولوةق، فإاوه وىلو ف يوةنق والية نئولةق سلمولةق و ةن حل فة، خبال  والي  (2)

عب  و دحء  ف ووةضالف و محة واه هل ، وسيس حل فة، ف سلووه وىلو ف هوة نسسوم ووو  سوةنو فيوة فقوري دسيوه،  
 .ا أيما النا  أ سم الفقرا  إ ه اللـ  واللـ  هو الـ  احلميدكم  ق ل وىل ف   

عاووو و وووون دميووو ن  وط عوووة ونسًق وووووة، ووىل  نوووووه وك ف وووووه  ولسًووو ق هوووظ وةنالووووه ودكرنووووه بقووو   وووو  (3)
وده اًه بق   و  عا و ون فءإل ووىل ية ونهرن ، حيث ال جيوة" دكرنووه ووةنالووه علو  نإلطوالق،  
كم  ال هة" وىل  نوه وك ف وه عل  نإلطالق، ودمن  با با، ولسق   نسىني هيوزو نسشوريىلة وأتوور بوه 

 أو وةريل.ون  ري فاةا  دنف دفرنط  
(  دهبن نفًم  يف نسرف  نسةنح  خري وشر، وفاة  وط عة، 28/209ق ل نبن ويمية يف نسةً وى )

ووىل ووية وسوواة وب عووة نسووًحإل ووون نئووةنالا ونسهووةنب بقوو   ووو  فيووه ووون ن ووري، ونسووًحإل ووون نئىلوو  نا 
 حبءووظ ووو  فيووه ووون نسشوور، فياًموو  يف نسشووو  وةفبوو   نإلكوورنم ونإله اووة، فياًموو  سووه ووون هووىنن
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ودميوو ن، (2)، كموو  قوو  ي ووةُن فيووهن كةوورٌ (1)جيًموو  يف نئوو ون واليووٌة ووون وفووه ، وعوو نوٌا ووون وفووه
راٌب ووةحي    إغَّ وما ي م    ألنــر هم غللـــودمي ن. ق ل وىل ف  (4)، ووقةى وفاةٌ ، وانة قٌ (3)وشن

 

وهوووىنن، كووو سل  نسةقوووري وقعووو  يووو و سءووورقًه، ويىلعووو  وووون بيوووا نئووو ل وووو  ي ةيوووه حل فًوووه.. هوووىنن هوووة 
 هو.-نألص  نسىني نوةإل عليه أَْه  نسءُّا ة ونام عة ن

قلوا  وهوىنن فقووه قو   ووون ياًبوه دسيوه يف حي وووه نسىلمليوة ووو  نآلخورين، ف ساو ل فيووه دوو  دفوورنط و لوة ودووو  
علوو  نإلطوالق وون يءووًحإل يف نسشورع نجمل فو ا ونئىلوو  نا، ودوو  يىلوو  ون وةوريل وك فو ا، فيوو  دوو  يةنسوةن 

عل  نإلطالق ون يءًحإل يف نسشرع اةع وةنالا ودكرنم، وه  ب ايىلي  هىنن ي ةاةن ق  ونسوةن نسب طو  
نسووىني حيبووه نسلوووه ويرضوو و. و  سووظ نسووىنين  -وسووة بةفووه  ون وفووه-نسووىني  يبسضووه نسلوووه، وعوو  ون نحلووإل 

ن ن عوول ونالهوورن  ي ووةن بءووبظ نسووةال ن  ونالاًموو  ن  نسب طلووة نسوو  يرتبووةن يقىلووةن يف هووىنن نساووةع ووو
 عليي ، ونس  كلأ عليي  وه  هىنن نسءلةاب ون ُلإل.

 أي و  يءًةفظ وةنالوه ون وفه وع نووه ون وفه. (1)

رن  ووون نئلووة، ألن نس ةوور نألكوو  ال جيووة" نفوورتن (2) ض نس ةوور هاوو  يوُورن  بووه نس ةوور نألصووسر نسووىني ال وووُ
بل عون صو حبه  نفًم عه و  نإلمي ن نسا ف  يف قلظ  ف  ونح ، ألن نس ةر ياةأ وعلوإل نإلميو ن، وحيوُ

ا.  مجي  نسىلم ، وق  صح عن نساي   أاه ق ل  اال جيًمُ  نإلمي ن ونس ةر يف قلظ نورق 

وكوووىنسو نسشوووراب هاووو  يوووُرن  بوووه نسشوووراب نسىلملوووأ نألصوووسر، أو نسشوووراب ن ةوووأ نسوووىني ال يووواقو وعلوووإل  (3)
مي ن، وال جية" محله عل  نسشراب نألك  نئور  س  حبه عن نئلة، فيىنن نسشراب ونسًةحي  ض نن ال نإل

 جيًمىل ن، وحضة  أح    يءًلزم ناًة   نآلخر.

رن  صوو حبه ووون نئلووة، بياموو  نساةوو ق نالعًقوو  ي يوواقو وعلووإل  (4) يوُورن  بووه نساةوو ق نسىلملووأ نسووىني ال وووُ
ة  وون نساوو  . سوىنن يابسووأ سلقو  ق أن يًابوه سووىنسو، حو  ال وووًلل نإلميو ن، ونئاو فقا يف نسوو  اب نألسو

عليه نألور في ن أال  وىل  ض وال وا يف با نس ةر ونسشراب ونساة ق ون فية، وبوا نإلميو ن ونسًةحيو  
 ون فية.

(  ف  عووو ب لإلميووو ن يووو خ  فيوووه ثالثوووة طةنةوووف، يووو خ  فيوووه 7/241قووو ل نبووون ويميوووة يف نسةًووو وى )
 خ  فيه نئا فإل يف أح  وه نس  هرا ودن ك ن يف نآلخرا يف نس  اب نألسة  وون نساو  ، نئ ون حق ف، وي

وهة يف نسب طن ياةأ عاه نإلسوالم ونإلميو ن، ويف نس و هر يهبوا سوه نإلسوالم ونإلميو ن نس و هر، ويو خ  
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ــم مكـــرلون  وهـ
ــلمنا. وقووو ل وىلووو ف  106يةسوووف   (1) ــوا أسـ ــ  قولـ ــوا ولرـ ــْل مل ت منـ  قـ

اُين   . وق ل  14نحلارن   لو ٌة وون ن  فيوه كو ن وا فقو ف خ سن و ف، وووَن ك اوا فيوه خن   اأ بٌ  وون كوُ
ن نساةووو ق حوووو  يوووَ َعي   دهبن حووو  َب كوووىَنَب، ودهبن ع هوووَ   وووَ َ ، ودهبن وعووووَ  ٌة وووون لووو  َ  ك اوووا فيوووه خن

ْن كووو ن يف قلبوووه هب  ٌا وووون  ه  اوووور  وووون نساووو  ن ووووَ َف، ودهبن خ صووو  فاوووَرا وًةوووإل عليوووه. وقةسوووُ أخلوووَ
ا . فىُللوونَ  أن  ووون كوو ن وىلووه ووون نإلميوو نن أقوو ُّ نسقليوو  مل َولوُوْ  يف نساوو  ن، ودْن كوو ن وىلووه كهوورٌي (2)دميو ن 

، فية يىلىن ُب يف نسا  ن عل  ق  ن و  وىله ون هبسو، مث وُْ   رَُ  ون نسا  ن.ون نساة قن
."  قول  : "وألرالم م م ع ندال اللـ   أطوالع م ْم وأتبـالع مم للقران 

أي أكرُم نئ واا هة نألطةُع تن، ونألْوبوُ  سلقورآن، وهوة نألوقو ، ونألوقو  هوة نألكورم،   ش:
  اال فضووَ  سىلوورع   . وقوو ل 13نحلاوورن    إنَّ ألــرالمالر م عنــدال اللـــ  أتقــال مقوو ل وىلوو ف  

 

فيووه نسووىنين أسووولمةن ودن مل ووو خ  حقيقوووة نإلميوو ن يف قلوووة  ، س وون وىليووو  فووز  وووون نإلميوو ن ونإلسوووالم 
 هو.-يه بةن عليه ن

أقةل  ال ي ح نالسًشي    ىنو نآلية يف هوىنن نئةضو  ومحليو  علو  نسشوراب نسىلملوأ نألصوسر نسوىني   (1)
مي ووون نفًم عوووه وووو  نإلميووو ن نساووو ف ، ألن نآليوووة قيلوووا يف نئشوووركا نسوووىنين آواوووةن لسربةبيوووة وأشوووركةن 

وووو  نسشوووراب نألكووو  نسوووىني  لألسةهيوووة، ودميووو ن هوووىنن وصوووةه ال شوووو  أاوووه ال ياةووو  صووو حبه الفًم عوووه
 ياقو وعلإل نإلمي ن نسا ف .

ئلةن  وووون خلوووإَل نسءوووم ون  ونأل ضس 2/452قووو ل نسبسوووةي يف نسًةءوووري ) (  ف ووو ن وووون دميووو ف  دهبن سوووُ
ق سةن  نسلووه، ودهبن قيو  هلو  وون ياوزل نئعورس قو سةن  نسلووه، مث وو  هبسوو يىلبو ون نألصوا م ويشوركةن. وعون 

ولبيووة نئشووركا ووون نسىلوورب كوو اةن يقةسووةن يف ولبيووًي   سبيووو نسليوو    نبوون عبوو ل أاووه قوو ل  دفوو  ازسووا يف
 هو.-سبيو، سبيو ال شريو سو دال  شريو هة سو كل ه وو  ولو ن

يابسأ أن حيم  هىنن نحل يث وأوه سه، عل  ون ك ن يف قلبه هب اف ون دمي ن  "نة ا عن أص  نسًةحي    (2)
يقًضويه نسًةفيوإل بوا نسا وةص هبن  نسىلالقوة، وقو  وقو وا  نسىني ال ي خ  نئر  نااة دال  به، هىنن وو 

 نإلش  ا دنف هبسو.
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، وال ألبووويَو علووو  أسوووَةَ ، وال ألسوووةَ  علووو  أبووويَو دال   علووو  عاموووأ  ، وال سىلاموووأ   علووو  عوووَرع  
ا  .(1)لسًقةى، نسا ُل ونن آَ َم، وآ ُم ون وُرنب 

 

 صحيح،  ونو أمح  يف وءا و. ويف نحل يث فةنة  ه وة وع يمة، يابسأ نإلش  ا دنف بىلضي   (1)
أن نسًة ض  با نسا ل ونسىلب   جيظ أن ي ةن عل  أسو ل نسًقوةى ونسىلمو  نس و ح، وسويس   منما:

 عًب   نسىلقي ا ونسًقةى، ونسىلم  نس  ح.أي نعًب   آخر  ري ن
بيوو ن بعووالن نعًبوو   نسًة ضوو  علوو  أسوو ل سووةن نسبشوورا، أو نالاًموو   نسىلرقووأ، أو نالاًموو    ومنمــا:

نسقةوأ، أو نالاًم   نسقبلأ ونإلقليمأ أو نسىل ةلأ، أو نالاًمو   نسوةطم، أو نالاًمو   دنف سسوة وىلياوة.. 
 ال وىلً  نسًقةى ونسىلمو  نس و ح نئيوزنن نسةحيو  سلًة ضو  بوا و ريه  ون نسةال ن  ونالاًم  ن  نس 

نسا ل فيىنو نسةال ن  كلي  لطلة وف هلية اًاة، و  نه  دنف نسشراب، وعب  ا أوان  ضومة  وون  ون 
 نسلوه وىل ف.
بي ن بعالن نعًب   نسًة ضو  بوا نساو ل علو  أسو ل نسسو  ونسةقور، أو علو  أسو ل ناو و،   ومنما:
، أو نسر سووة ونسزع وووة، أو نسشووي  ن  ونسةظوو ةف.. و ووري هبسووو ووون نالعًبوو  ن  نسةضوويىلة ونئا صووظ

 نسء ة ا يف عر  كهري ون نسا ل!!
بقو   وو  ميلوو وون وو ل، وعلو  قو    -نئيزووا  نخلي ف وعقو  ف -ف ئر  يء وي يف ا ر نآلخرين 

 ايوو ف، ووقو م سووه نسًباوويال  وو  ميلووو وون ووو ل وفوو و بقو   ووو  يًىلوو ظ  شولاه عاوو  نساو ل نئيووزووا دمي
 ونالحرتنو  ، ونسًا "ال ، ونالوًي "ن ، بسو نسا ر عن  ياه وأخالقه ووقةنو!!

 
أاووه قوو ل  ا  وىلشووَر نسةقوورن  أال أبشوورك س دن فقوورن  نئوو واا  ويف نحلوو يث فقوو  صووح  عوون نساووي 

(. فياو اب 7976) ي خلةن نااة قب  أ اي ةي  با ف يةم  مخءم ةة ع ما صحيح نا و  نس وسري
 ُهرى نئةن"اة نس حيحة، ويىلر  أَْه  نسةض  ونئق و   ون  ريه . -يةَم ال ياة  و ل وال باةن-

أن نحلقةق ونسةنفب   جيظ أن وُقء   عل  أس ل نالاًم   نسىلق ي نس يم، وعلو  نعًبو     ومنما:
هوووة سوو ة  يف نألو ووو   نألوقوو  ونألصوولح، وسووويس علوو  أسووو ل نالاًموو   نسووةطم أو نإلقليموووأ، كموو  

 ونألقع  !!
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(  أن وون مل يةورق بوا نسييوة  1/145ف   يف فً وى نسلااوة نس نةموة سلبحوةب نسىللميوة ونإلفًو   )
 هو. -ن  إغَّ غلوط   وجعل أحراممم واحدة فمو لافرونسا   ى وس ةر نس ةرا وبا نئءلما 

ال  نسقوووووةوأ، أو نسقبلوووووأ، أو قلووووا  كوووووىنسو وووووون مل يةووووورق بيووووواي  دال  علوووو  أسووووو ل نالاًمووووو   ونسوووووة 
 .فمو لافر مرتدنسىلش ةري أو نسىل ةلأ.. وفىل  أح  وي  سةن ،  

(  سويس سلوةن وناواس ونسلسوة ونسوةطن، وسو ةر 6/3348يقةل سي  قعظ  محه نسلووه يف نس والل )
هىنو نئىل   ون حء ب يف ويزنن نسلوه. دمن  ها سوو ويوزنن ونحو  وًحو   بوه نسقوي ، ويىلور  بوه فضو  

ونس ورمي حقو ف هوة نس ورمي  عاو  نسلووه وهوة يوزا   عون علو    إن ألرمرم عند اللـ  أتقـالم   نسا ل
 .إن اللـ  عليم فبريوعن خ ا لسقي  ونئةن"ين  

وه ىنن وءقل مجيو  نسةوةن ق، ووءوقل مجيو  نسقوي ، ويروةو  ويوزنن ونحو  بقيموة ونحو ا، ودنف هوىنن 
 رف  نخًال  نسبشر يف نئيزنن.نئيزنن يًح ك  نسبشر، ودنف هىنو نسقيمة ي

وه ووىنن وًووةن ى مجيوو  أسووب ب نساووزنع ون  ووةو   يف نأل ض، وووورخ  مجيوو  نسقووي  نسوو  يً  سووظ 
عليي  نسا ل. وي ير سبظ ضو  ونضح س سةة ونسًىل ون  أسةهية نسلووه سلاميو ، وخلقيو  وون أصو  

ى يف ظو  نسلووه. وهوىنن هوة نسلوةن  ونح ، كم  يروة  سةن  ونح  يًء بإل نامي  سيقةةن وًه  سوةن  نسًقوة 
نسوووىني  فىلوووه نإلسوووالم سياقوووىن نسبشووورية وووون عق بيووو  نسىل وووبية سلاووواس، ونسىل وووبية سووو  ض، ونسىل وووبية 
سلقبيلووة، ونسىل ووبية سلبيووا، وكليوو  ووون نا هليووة ودسييوو ، وًووز  شوو  نأل"  ، ووًءووم  بشوو  نألمسوو  ، 

 وكلي  ف هلية ع  ية ون نإلسالم!
سىل وووبية نا هليوووة يف كووو  صوووة ه  وأشووو  هل ، سيقوووي  ا  ووووه نإلاءووو   وقووو  حووو  ب نإلسوووالم هوووىنو ن

نسىلو ئأ يف ظو   نيووة ونحو ا   نيووة نسلووه.. ال  نيووة نسةطايوة، وال  نيووة نسقةويوة، وال  نيووة نسبيوا، وال  نيووة 
 نااس، ف لي   ن   "نةةة ال يىلرفي  نإلسالم.

وسياًيوا قوةم يةوورون ملةيو ، أو   اكل و  باوة آ م، وآ م ُخلونإَل وون وورنب، ق ل  سةل نسلوه  
 سي ةان أهةن عل  نسلوه ون ناىلالنا.

 عن نسىل بية نا هلية  ا عةه  فإف  واًاةا. وق ل  
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ر    ل    واليـو   اآلفـ  قول  : "واإلميان : هو اإلميـان  غللــ    وموئرسـ    ول س بـ    وكسـ 
  (1)را    م  اللـ  تعاه"والقدالك  فري   وشرا     وح ْلو    وم  

يف حوو يثن ف يوو   وقوو  م أن هووىنو ن  وو َل هووأ أصووةُل نسوو ين، و وو  أفوو َب نساوويُّ  ش:
 عل  صة ا  ف   أعرنع، وسلَسُه عن نإلمي ن. نئشية ، حا ف َ  دنف نساي ن 

َر  سلووووه نإلميووو َن يف حووو يثن وفووو ن عبووو ن نسقووويس، حيوووث قووو ل هلووو   اآوووورُك  لإلميووو نن ل وفءووو 
وحَ ُو، أو  وَن و  نإلمي ُن لسلوهنس شي َ ُا أن ال دسه دال نسلووه وحوَ ُو ال شوريو سوه، ودقو ُم نس والان، 

 .(2)وديً ُ  نسزك ان، وأن و  ُّون مُخَُس و  َ انمًُ ا
 -غ تعاك ضال بني احلدينني  -
يف حو يثن وفو   نإلمي َن يف حو يثن ف يو ، ووةءوريو د و ال يُق ُل  دن با وةءري نساي ن 

َر نإلميو َن يف حوو يث ف يو  بىلوو  وةءووري نإلسوالم، ف وو ن نئىلوو   عبو  نسقوويس وىل  ضوةف، ألاووه فءوو 
لنه ونسيوووةمن نآلخووورن ووووو  نألعمووو ل نسووو  هبكرهووو  يف وةءووووري  أاوووه نإلميووو ُن لسلووووهن ووالة ًوووه وُكًبووووه و سوووُ

َرُو نبًو ن ف، مل ي ًقو م قبلَوُه وةءورُي نإلسوالم، نإلسالم، خبال ن ح يث وفو ن عبو ن نسقويس، ألاوُه فءو 
وس ن هىنن ناةنب ال يًلو   علو  وو  هبكورُو نسشويُخ  محوه نسلووه وون وةءوري نإلميو ن، فحو يُث وفو ن 

 .(3)عب ن نسقيس ُوش نٌ  عليه
 

وهىنو هأ نسق ع ا نس  يقةم عليي  نجملًم  نإلسالوأ، نجملًم  نإلاء   نسىلو ئأ، نسوىني وو ول نسبشورية 
إل، ألفوووو  ال وءوووولو دسيووووه نسعريووووإل نسةنحوووو  نسةنصووووو  يف خي هلوووو  ن لووووإل أن وقووووإل سووووة ف ووووون أسةناووووه فًوةوووو

 هو.-نئءوًقيو .. نسعريوإل دنف نسلوه.. وألفو  الوقوف ووا نسرنيوة نسةنحو ا نجملم نىَلوة..  نيوة نسلوه ن

وةءري نإلمي ن لإلمي ن نسب طن فقل فيه ا ر، وهة وش   وو سف سلا ةص نس   فءور  نإلميو ن   (1)
 ناةن ا، كم  ف   يف ح يث وف  عب  نسقيس و ريو. وسىل  نسىني لإلمي ن نس  هر عل  

 أوق  نسشيخ يف هىنن هة وىلريةه سإلمي ن  اه  و  يإل وقةل. فروظ عل  هىنن ن عل خعل آخر.

 صحيح، وق  وق م شرجيه. (2)

حوو يث وفوو  عبوو  نسقوويس وشوو   علوو  نئوو ون  محووه نسلوووه ألاووه فءوور نإلميوو ن لإلميوو ن نسبوو طن نسووىني  (3)
 رو نالعًق   ونسقلظ فقل.وق
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 -اإلميان  غلقدالك  فري    وشرا     على أ   م  عند  اللـ   -
ــاقوو ل وىلوو ف   ـــ   لن م م . وقوو ل  51نسًةبووة   قــْل لــ  ي صــيبنا إغَّ مــا لســبال الل بـْ إن ت صــ 

ح النالٌة يقولوا هذ  م  عند اللـ   وإن ت صبمم سيئٌة يقولوا هذ  م  عندوال قْل لــل  مــ  عنــد  
مــا أصــاب ال مــ  . وق ل  78نساء     اللـ   فمال  ه غ   القو   غ يرايونال يفقمون حديناً 

 .79    نساء ح نالٍة فم  اللـ  وما أصاب  م  سيئٍة فم   ف   ال 
 -شبمٌة وكي  -

ل  مــ  عنــد  اللـــ فإن قنيَ   كيوف ناموُ  بوا قةسونه   س فمــ   ف ــ  ال ، وبوا قةسوه  لــ 
ل  مــ  عنــد اللـــ قيو   قةسووه   ُر ونهلزميووُة، كلُّيوو  ووون عاوو  نسلوووهن، لــ  ُظ وناوَوْ ُب، ونسا  وْ ، ن ن ووْ

اةءووو عقةبوةف سووو، كموو  أي ووو  أصو بو ووون سويئة  ووون نسلوووه فبوىناظن  فمــ   ف ــ وقةسُوه  
ــدير مقوو ل وىلووو ف   ــا ل ـــبالْت أيـ ــيبٍة فبمـ ــ  مصـ ــا أصـــابالر م مـ ومـ

. ونئووورنُ  30نسشوووة ى   (1)
 لحلءاة ها   نسا نىلمة، ولسءيئةن  نسبلي َة.

ل     و صـدا قـ م م (2)قول  : "ود   م منونال بذل  ل لا    غ   فـرا ق  بـني أحـٍد مـ  كسـ 
 ".(1)ل لَّم م على ما جا وا ب 

 

ـا أصـابسرم مصـيبٌة قـد أصـبس م منلاليمـا قلـسم أقَّ هـذا قـل هـو مـ  عنـد وكم  ق ل وىل ف    (1) أو لـمـَّ
أ ف ــرم إن اللـــ  علــى لــل شــي  قــدير. ومــا أصــابرم يــو  السقــى اجلمعــان فبــإءن  اللـــ  ولــيعلمال 

نسًقو  نامىلو ن، مجو  نئو واا  . ف وةن وو  أصو ب نئو واا يوةم166 - 165آل عمرنن    امل منني
ومج  نئشركا يف وةقىلة أح ، هة بءبظ ون عا  أاةءي  نسًحقةن عليه و  أص    ون بال ، فيوىنن 
ال مياوو  أن ي ووةن ووو  أصوو    هووة إبهبن نسلوووه وأووورو، فءووبظ نسووبال  شووأ ، وأن ي ووةن هووىنن نسووبال  اووزل 

 إبهبن نسلوه وأورو وق  و شأ  آخر.

الرســول  مبــا أ  ــز لال إليــ  مــ  كبــ  وامل منــون لــل  امــ ال غللـــ  وموئرســ  ول سبــ  امــ  قوو ل وىلوو ف   (2)
ل    وقــالوا مسعنــا وأطعنــا ؤفرا ــال  كبنــا وإليــ  املصــري ل    غ   فــرق  بــني أحــٍد مــ  كســ  نسبقوورا   وكســ 

285. 
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َم خيو  جيوُظ نإلميو ُن بوه وة ويالف، وقةسُوه   :ش "غ  فــرا ق  بــني أحــٍد نإلشو  ا بوىنسو دنف وو  وقو  
ل  " َر بووبىلو، بوو  اوو وُن  وو ، وا وو  نُقي   مــ  كســ  أي ال اُةوور نُق بيوواَوُي   ن اوو وَن بووبىلو، وا ةووُ

، كووو فنٌر لس وو  ن  ، وكةوووَر بووبىلو  َن بووبىلو  ن آووووَ ويقولـــون  ـــ م    ، قووو ل وىلوو ف  (2)ُكل يووُ ، فوووإن وووَ
ببعٍض و رفر  ببعٍض ويريدون أن يسخذوا بني ءل  سبيًو. أولئ  هم الرافرون حقاً 

 (3) 
 .151 - 150نساء    

 

سً و يإل س و ن أفضو  وأح و  وأ ق، ألن ن "و طـيعمم عليـ "وسة أضو   دنف قةسوه نسىلبو  ا نسً سيوة    (1)
 نجملر  عن وعلإل نسع عة ونالاقي   ال ياة  ص حبه، كم  وق م بي ن هبسو.

هة ك فر لس  ، ألن كةرو ببىلو نألابي   يءًلزم و ىنيبه وكةرو زن آون    ون نألابي   ونسرسو ،   (2)
 -ي صولةن  نسلووه علوي-نسىنين أوروو لإلمي ن جبمي  نألابي   ونسرس  ون  ون وةريإل بياي ، ف ألابيو   

ف ؤون ي  قةن بىلضي  بىلض ف، وهو  دخوةنن سىلوال ، وهوىنن فو   سيةورق بيواي  فيو ون بوبىلو وي ةور 
 ببىلو، سىنن ُع   ك فرنف لامي .

، ونسا و  ى نسوىنين يزعموةن وهىنن نس الم يًضمن نسر  عل  نسيية  نسىنين يزعمةن نإلمي ن زةس  
ي بشوور بووه وةسوو  وعيءوو  علييموو  نسووىن ، مث هوو  يف نئق بوو  ي ةوورون زحموو   نإلميوو ن بىليءوو  

 نسءالم، وأورن أوب عيم  لإلمي ن به ونوب عه، ونس خةل يف  ياه وشريىلًه يةم أن يبىلث  محة سلىل ئا.

هىنو نآلية نس رمية كم  وق ل يف حإل نسوىنين يةرقوةن بوا نألابيو   في واوةن بوبىلو وي ةورون بوبىلو،    (3)
شوريىلة، في واوةن بوبىلو وو  أاوزل نسلووه وي ةورون كىنسو فيأ ُوم  علو  نسوىنين يةرقوةن يف نسو ين ونس

لسبىلو نآلخر حبءظ و  كلأ عليي  أهةنؤه  وو  حلي  وسي س ،  نسب طلة، ك سىللمو ايا و وريه  
وووون نسز  قوووة ونئروووو ين نسوووىنين ي واوووةن بوووبىلو نسووو ين وي ةووورون لسوووبىلو نآلخووور، ويقةسوووةن هوووىنن ت 

 ووو  ت فيوووة ي ووو  دنف شووورك ةي  وجيوووة" هلووو  بوووزعمي  وهوووىنن سشووورك ةي  وووون نسعةن يوووا، ووووو  كووو ن ي
-نسً خ  فيه،  ون نسىل س فإن و  ي   دنف شرك ةي  وون قءومة ظ ئوة ال ي و  ت، وال جيوة" سوه 

نسًووو خ  فيوووه.. فمووو  ت ت، ووووو  سقي ووور سقي ووور.. كووو   كلموووة شووور  وووون أفوووةنهي  دن  -سوووبح اه
 يقةسةن دال  كةرنف وكىنلف!

 بــزعممم وهـذا لكـرلائنا فمـا لـان لكــرلائمم فـو يصـل إ ه اللــ  ومــا  فقـالوا هـذا هللقو ل وىلو ف  
 .136نألاىل م   لان هلل فمو يصل إ ه شرلائمم سا  ما يرمون



 298 

(1)قول  : "وأهل الربائر م  أمَّة  حممـدٍ 
  النـاك غ يف اللَـّدونال  إءا مـاتوا وهـم  

دون  ...(2)موحا 
. وهـم   مكـيئس   وح ْرمـ     (4)كفني  بعـد أن لقـوا اللــ  عـا(3)وإْن مل يرو وا اتئبـني

ـا عـنم م بفضـل     لمـا ءلـرال عـز وجـلَّ   لسابـ :  ر  مـا إن شا  ؤالفالر هلم وعالفـال ويـفـ 
ْ  يكــا  ــ    يون ءلــ  ل مــال رج م م منمــا (5). وإن شــا ال عــذَّعال م   النــاك  بعدل     يفــ 

 

 وسة ق ل  أَْه  نس ب ةر ون نئ واا نئةح ين، س  ن أع  وأ ق وأصح. (1)

ةووريل، البو  أن ي وةن ووون فيوه أن نسوىني ووور  وون نساو   ويموو  وىل ظموا هباةبوه، وكوو ن وون أَهوْ  نسً (2)
أَْه  نسًةحي  نجمل ابا سلشراب نألكو . وفيوه أن نسىلو ا ل وةنوي ، وأن نئور  نسوىني و  كوه نسرمحوة وشوة عة 
نسشوو فىلا جيووظ أن ي ووةن خيوون خووً  هلوو  لسًةحيوو ، ف سًةحيوو  شوورط سلووورو  ووون نساوو   و خووةل نااووة. 

اوووةن علووو  نساووو ل أ يوووة نسًةحيووو  وقيمًوووه، نسوووىنين يية ن  -أهوووْ  نإل فووو   ووووون اتبىليووو -وواوووه وىللووو  خعووول 
 وىللقا نسرف   ونآلو ل عل  نسرمحة وشة عة نسش فىلا!!.

ألن نسًةبووة نسا ووةا هووظ ووو  قبليوو  زوو  يف هبسووو نسشووراب، وواةووأ عوون صوو حبي  صووةة نسووىناظ نسووىني  (3)
ن نس بو ةر ن و به، وورف  عاه وبىل وه وآا و، ف سً ةظ ون نسىناظ كمن ال هباظ سه، ولسًو ق ف سً ةوظ عو

 ال يىلً  ون أَْه  نس ب ةر، ونسلوه وىل ف أعل .

ــاكفني"وسوووة قووو ل  وووو واا وةحووو ين بووو الف وووون  (4) س ووو ن أصوووح وأ ق، ألن دبلووويس عووو    لسلووووه،  "عـ
ونسييووة  ونسا ووو  ى و وووريه  وووون نئشووركا عووو  فةن لسلووووه، ووووو  هبسووو ف سرمحوووة ال واووو هل  ئةنفووو ،  علووو  

ة هة وىنهظ في  بون صوةةنن كمو  وقو م، وهوة ووىنهظ لطو  خبيوث ال نسشراب. مث أن نشرتنط نئىلرف
 يىلةل عليه.

قو ل وحةسوه ع و بة وون   وى نسبو  ي يف صوحيحه، عون عبو  ا بون نس و وا، أن  سوةل نسلووه   (5)
أصووح به  اليىلووة  علوو  أن ال وشووركةن لسلوووه شوويئ ف، وال وءوورقةن، وال وزاووةن، وال وقًلووةن أوال َكوو ، وال 

. فموون وىف  وووا   فوولفرو علووو  أتوووةن ببيًوو ن  وةرتواووه بووا أيوو ي   وأ فل وو ، وال وىل ووةن يف وىلوورو  
نسلوووه، وووون أصوو ب ووون هبسووو شوويئ ف فىلةقووظ يف نسوو اي  فيووة كةوو  ا سووه، وووون أصوو ب يف هبسووو شوويئ ف مث 

 سرتو نسلوه، فية دنف نسلوه دن ش   عة  عاه، ودن ش   ع قبها فب يىلا و عل  هبسو.
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ل طاعالسـ       َّ يبعـن مم إ   ه جنَّسـ  . وءلـ   ن اللــ ال برمحس    وشفاعة الكافعني مـ  أالهـْ
  ومل  عالْلم ْم   الداكي  لأهل  ر رالت    الذي  فـاب وا مـ  (1)تعاه موهال أالْهل  معرفالس  

ْ  وغيالســ  . اللمــمَّ اويلَّ اإلســو   وأهلــ     صبا سنــا علــى اإلســو   ه دايالســ    ومل ينــال وا مــ 
 ح   ْلقاوال ب  ".

لــَّدون .. " أمة  حممــٍد "وأهل  الربائر  م  فقةسوه    ش:   ٌّ سقوةلن ن وةن      النــاك  غ يف 
 .(2)ونئىلًزَسةن نسق ةلا بًولي  أَْه  نس ب ةر يف نسا  

 

 عل  ن ةن   نسىنين ي ةرون لسىناةب.ق ل نئ "   فيه   ٌّ 

ل معرفســ "سوة قو ل أَهووْ  وةحيو و وط عًووه بو الف ووون  (1) س و ن أحءوون وأصوح، وهبسووو سلىللوة نآلاةووة  "أالهـْ
 ( ف ا رو.2نسىنكر يف نهل و   ق  )

ون نسا  ، واي  نحل يث نسىني يرويوه  املوحدي ق  وض فر  نأل سة نس نسة عل  خرو  أَْه  نس ب ةر   (2)
  اووو  ووون عبوو   قوو ل ال دسووه دال نسلوووه مث صووحيحه  عوون أع هب    قوو ل  قوو ل  سووةل نسلوووه وءوول  يف 

و   عل  هبسو دال   خو  نااوةا. قلوا  ودن "ىن ودن سورقس! قو ل  اودن "ىن ودن سورقا، قلوا  
ودن "ىن ودن سووورقس! قووو ل  اودن "ىن ودن سووورقا، ثوووالاف، ويف  ونيوووة  اوشووورب ن مووورا، مث قووو ل يف 

 ل      أاف أع هب ا، ق ل  فور  أبة هب    وهة يقةل  ودن     أاف أع هب .نسرنبىلة  اع
ُف ُي ل  عليوه وُيءوًسةر سوه، وال وورتاب نس والا موحداق ل نإلو م أمح   وون و   ون أَْه  نسقبلة 

 هو.-ن عليه سىناظ أهبابه، صسرينف ك ن أو كبرينف، وأورو دنف نسلوه 
يف نساو    موحـد محه نسلوه  ونسىني عا   أن اقةل  ال ولو   وق ل أبة ثة  دبرنهي  بن خ س  نس لي

 هو.-ن
وق ل حمم  بن دمس عي  نسبو  ي يروي عن مج عة ون نسءلف  مل ي ةاةن ي ةرون أحو نف وون أَهوْ  

-ن إن اللـ  غ يـفر أن ي كرو بـ  ويـفـر مـا يون ءلـ  ملـ  يكـا نسقبلة لسىناظ سقةسه وىل ف   
 هو.

ف نسىنين قر ون ع م شلي  أَهوْ  نس بو ةر نئةحو ين يف نساو  . )نا ور شورا أصوةل و ريه  كهري ون نسءل
 (.186-151/  1نعًق   أَْه  نسءُّا ة ونام عة ألع ق س  نسع ي نسالس  ةأ،   
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 -الرمحة  تنال  أالْهلال الربائر  م  نيع  اأ مم -
ة  حممــٍد"قةسُوه    َ  نس بو ةر وو "وأهل  الربائ ر م  أ مــَّ َة حممو  ، يُوَةيوُ  واوه أن أَهوْ ن ش ي وه أوو 

قب  اءخن ولوو نسشورنة  بوه، ُح ميوُ  وو سنٌف ألهو ن نس بو ةرن وون أووةن حممو  ،  أوةن  رين حمم    
رُ  وووون نساووو  ن وووون كووو ن يف قلبوووه وهقووو ُل هب  ا  وووون  ويف هبسوووو ا ووور، فوووإن نساوووي   أخوووَ  أاوووه  اووووَ

 دمي نا، ومل و   أوًَُه بىنسو، ب  هبكَر نإلمي َن وعَلق ف.
 -تعريف  الربريالة  -

، أصووحُّي  ووون قوو ل  دفوو  ووو  يرتووو ظ علييوو  حوو ٌّ، أو ن خًلووَف نسىللموو ُ  يف نس بوو ةرن علوو  أقووةنل 
 ، وورفيُح هىنن نسقةل ون وفةو (1)وُةع نَ  عليي  لسا  ، أو نسلىلَاةن، أو نسسَضظ

، ونبن ُعييَاَة، ونبن حاب  و ريه . أحد ها:  أاه هة نئلثةُ  عن نسءلف، ك بنن عب ل 
ــيئات ر م لووووَه وىلووو ف قووو ل  أن نس النـــاين: ــنرم سـ ْر عـ ــا  ــ    رفـ ونال عنـ ــال ــائرال مـــا ت نمـ ــوا لبـ إن ةسنبـ

ْلر م مُّدفًو لرمياً  . فال َيءًحإلُّ هىنن نسةعَ  نس رمَي ون أُوعنَ  بسضوظن نسلووه 31نساء     و دف 

 

(  أوهووو  نألقوووةنل يف هوووىنو نئءووولسة نسقوووةل نئووولثة  عووون نبووون 11/650قووو ل نبووون ويميوووة يف نسةًووو وى ) (1)
، وأمحو  بون حابو ، و ري و   أن نس وسريا وو   ون نحلو ين  حو  نسو اي  وحو  عب ل، وهبكرو أبة عبيو 

نآلخوورا. وهووة وىلوو  قووةل ووون قوو ل  ووو سيس فييوو  حوو  يف نسوو اي ، وهووة وىلوو  قووةل نسق ةوو   كوو  هباووظ 
، أو    فية ون نس ب ةر ن  هو.-ُخً  بلىلاة ، أو  ضظ 

نسووىناةب نسوو  وصووةي   قلووا  نس بوو ةر بىلضووي  أكوو  ووون بىلووو، وأخوو  نسووىناةب زءووم  نس بوو ةر،
  عل  أف  ون نس ب ةر أو ون أك  نس ب ةر، كم  يف نحل يث نئًةإل عليوه، قو ل  سوةل   نساي  

ثوووالافا قووو سةن  بلووو    سوووةل نسلووووه، قووو ل  ا نإلشووورناب لسلووووه، وعقوووةق  -اأال أابوووئ    كووو  نس بووو ةر 
نسووزو ا فمو  "نل ي ر هوو  حوو   فقوو ل  أال وقووةل نسوزو ، أال وشووي  ا -وكوو ن وً ئوو ف فالوس-نسةنسو ين 

 قلا  سيًه س ا.
  انفًابووةن نسءووب  نئةبقوو  ا، قيوو   وووو  هووأ   سووةل نسلوووهس قوو ل  انسشووراب لسلوووه، ونسءووحر، وقوو ل 

وقًوو  نسوواةس نسوو  حوورم نسلوووه دال  لحلووإل، وأكوو  ووو ل نسيًووي ، وأكوو  نسوورل، ونسًووةق يووةم نسزحووف، وقووىن  
 ليه.ن  ا   نسس فال  نئ وا  ا وًةإل ع
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َراف عاوووه ل فًاووو ب وسىلاًوووه و  نو، وكوووىنسو وووون نسوووًحإل  أن يُقووو َم عليوووه نحلووو ُّ مل و ووون سووويئ ونه ُوَ ةووو 
 نس ب ةر.

، فيووة حوو ُّ ُوًلقو     النال : ىُله دنف و  هبكورو نسلوووُه و سوةسُووه ووون نسىناووةبن أن هىنن نسض بنَل ورفن
.  ون خع بن نسش  عن

 أن هىنن نسض بَل مُي نُن نسةرُق به با نس ب ةر ونس س ةرن، خبال   ريو. الرابع:
 -تـنـبـيــ -

ك ن أوف،   "عاكفني"، سة ق ل  و واا، بََ َل قةسنه  اكفني""بعدال أن لالق وا اللـ ال تعاه عقةسه   
ألن ووون عوورَ  نسلوووَه ومل يوو ونْن بووه فيووة كوو فر. ودمنوو  نكًةوو  لئىلرفووةن وحووَ ه  نايووُ ، وقةسوُوه ووور وٌ  

 لط ، فإن دبليَس ع  نٌ  بربه.
رو   قبل السوبة  - ـ فران  املعلَّق  غملكيئة  هو ؤفران  الذ و   سو  الكا   -ال

، كمووو  أخوووَ  نسلووووُه وىلووو ف (1)ف وووَ  نسلووووه وىلووو ف بوووا نسشوووراب و وووريو، ألن نسشوووراب أكوووُ  نس بووو ةر
و سةسُه أن نسشوراَب  وري وسةوة  ، وعلو إَل ُ ةورنَن وو   واوه لئشويئةن، و ةورنُن نس بو ةر ونس وس ةنرن بىلو  

يال الذي  أسرفوا علــى ق ْل ا عباي  ،  ري وىلل إل  لئشيَئةن، كم  ق ل وىلو ف  (2)نسًةبةن وقعةٌع به
مم غ تقنطــوا مــ  كمحــة  اللـــ   إن اللـــ ال يـفــر  الــذ و ال نيعــاً إ ــ  هــو الـفــوك  الــرحيم  أ ف  ــ 

َظ أْن ي ووةن نسُسةوورنُن نئىللوو إل لئشوويئةن هووة ُ ةوورنن نسووىناةبن سووةى نسشوورابن لسلوووه 53نسزووور   . فةفووَ
 قبَ  نسًةبَةن.

 -الدعا   غلنبان  وحْ    اخلسا   -

 

، ف سشوراب فًاوة ال إن اللـ  غ يـفر أن ي كـرو بـ  إن الكرو لظلم عظيمكم  ق ل وىلو ف    (1)
 وىللةو فًاة، سىنن فإن مجي  نئق ص  ورخ  ون أف  د"نسًه ودحق ق ض و ون نسًةحي .

 وقعةع به عل  نسىلمةم ال نسًىليا.. (2)
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ن ُ عوووو  ن  سووووةلن نسلوووووهن  س عوووون أاوووو هن، َوءوووو ن من قوووو ل  كوووو ن ووووون   ا  وق  نإلسووووالم وأهلوووون
ـــم ل     . ووووون  عووو   يةسوووف (1)لإلسوووالم حووو  أسقووو اَب عليوووها ــ  الـ ك ا  قـــد  اتيســـ  مـ

ـرة   وعلَّمســ  مــ  أتويــل  اأحاييــ   فــاط رال ال ــماوان  واأكضال أ ـــت ويلا  فـــي الد يـــا واآلفــ 
َحرُا نسووىنين آواووةن زةسوو  101يةسووف   وأحلقـــ  غلصـــاحلنيتــوف  م  ـــلماً  . وبووه  عوو  نسءوو 

  حيُث ق سةن ،كبَّنا أفر ا علينا صراً وتوالفَّنا م  لمني    126نألعرن. 
ل القبلــة ٍر مــ  أالهــْ رٍا وفــاج  ــال لا  بـ فال لــ  رال  الصــوةال فلــْ ــال   وعلــى مــ  (2)قولــ  : "و ـ

 مانال منمم".

 

وًوو  اا،  ونو ووون طريووإل نسعوو ن  بءووا و دسووا  و فيوو ، أخرفووه نسضووي   نئق سووأ يف انألح  يووث نئ (1)
 عن أاس بن و سو.

ً  عليووه بوه، وقوو   ووون  ونعوأ نسوو ع   حبءون ن ًوو م أن نئور  ال أيووون خ كًوه، وووو  نسىلمو  نسووىني ووُ
أاه ق ل  ادن نسرف  وا   سيىلم  بىلم ن أَْه ن نااة ح  ال ي ةن بياه وبيايو  دال   صح  عن نساي 

ًو ب فيىلمو  بىلمو  أَهوْ  نساو  ، فيو خ  نساو  . ودن نسرفو  سيىلمو  بىلمو  أَهووْ  هب نع، فيءوبإل عليوه نس 
نساوو   حوو  ووو  ي ووةن بياووه وبيايوو  دال  هب نع، فيءووبإل عليووه نس ًوو ب، فيىلموو  بىلموو  أَهووْ  نااووة فيوو خ  

 نااةا.
  اال وىلابوةن بىلمو  أحو   حو  وا ورون زو  ووً  سوه، وعن أاس بن و سو ق ل  قو ل  سوةل نسلووه 

ىل ووو  يىلموو  "ووو  ف ووون  هوورو أو برهووة ووون  هوورو بىلموو   صوو ح سووة ووو   عليووه  خوو  نااووة، مث فووإن نس
يًحةل فيىلم  عمالف سيئ ف، ودن نسىلب  سيىلم  "و  ف ون  هرو بىلم   سأ  سة و   عليه  خو  نساو  ، 

مث  مث يًحوةل فيىلموو  عمووالف صو حل ف، ودهبن أ ن  نسلوووه بىلبوو   خورينف نسووًىلمله قبوو  وةووه فةفقووه سىلموو  صوو ح
 (.1334يقبضها ) ونو أمح  و ريو، نسءلءلة نس حيحة  

ً  عليووه نئوور ، اءوولل نسلوووه وىلوو ف أن وووً  ساوو  حي واوو   حووظ نسع عوو   دسيووه  فوو سىل ا ل ووةنوي ، وزوو  وووُ
 وأ ض ه  سه سبح اه ووىل ف، داه مسي  قريظ كيظ.

ةع يف نئةءو ا نألع و  نسو  وهبسو ورنع ا سةنفظ نالفًمو ع ووةحيو  نس لموة ونس وف، وعو م نسةقو  (2)
أي وون أَهوْ  نئلوة ونسًةحيو  ونس والاك  "م  أالْهل القبلة"و من يف نسةرقة ونسًا "ع ونسبسض  . وقةسه  
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ل نأ خلوووَف نحلاوو   ن بووون يةسوووف يف صووحيح نسبوووو  ي أن عبووو   ش: نسلوووه بووون عمووور كوو ن ُي وووَ
  اُي ووولُّةن س ووو ، فوووإن نسهقةوووأ، وكوووىنن أاوووس بووون و سووونو، وكووو ن نحلاووو  ُ  ف سوووق ف ظ ئووو ف. وقووو ل 

. وكووىنسو كو ن عبو  نسلووه بون وءوىلة  و ووريو، (1)أصو بةن فل وُ  وهلو ، ودن أخعولون فل و  وعلويي ا
ل، وكو ن يشوَرُب ن موَر، حو  داوه صول   و  نس وبَح ُيَ لُّةن خلَف نسةسي  بن عقبة بون أع وىلوي

 ور اف أ بىل ف، مث ق ل  أ"ي ُك س! فق ل سه نبن وءىلة   و  "سا  وىلَو واىن نسيةَم يف " َ ا !!
 -الصوة  فْلفال م سوك  احلال  -

ل نأ خلووَْف وون مل يىللوَو  واوه ب عووةف وال فنءوق ف، لوةوو ق نألةموة، وسوويس ووون  جيوةُ" سلرفوو ن أن ُي وَ
ُه، فيقوووةُل  وووو هبن وىلًقووو شووور  اوووَ هن، وال أن ميًحن َ  نئووولوةُم نعًقووو َ  دو وووون س! بووو  (2)ط نالةًمووو م أن يىللوووَ

 ُي لأ خلَف نئءًة ن نحل ل.

 

فية ويم  ظير واه ون فاة  ال جية" أن يبلذ به فاة و   فة نس ةور ونال وو ن ، فوإن ح و  هبسوو 
رخ  يف سووبيله وألفلووه كوو  نألصووةل فحيايوو  ال صووالا خلةووه وال عليووهك ف سًةحيوو  أصوو  نألصووةل ووو

 ونسةش ةحمل ونئق ص .
ال  -وو  نم ياًءوظ سلملوة-وون  رنةظ هىنن نسزو ن نس  يشً  هل  نسىلاظ، أاه ال يةفو  شوو  

ُي ووول  خلةوووه ويمووو  كووو ن وًلبءووو ف لسشوووراب ونس ةووور، وكوووىنسو ال يةفووو  ويوووا ال ي ووول  عليوووه ويمووو  
 ن أعالم نسزا قة ونإلحل  !!أسلف يف حي وه ون نس ةر نسبةنا، وسة ك ن عَلم ف و

"و ــر  الصــوة ويف حوا ُيءوولل نسقووةم عوون نسو سي  علوو   وورنةبي  نسب طلووة هوىنو، جييبووةن بىلبوو  ا نئوو ون  
 ، فحملةن نسةاة  عل  نس ةر نسبةنا!!فلف لل بر وفاجر"

  ونو نسبو  ي و ريو. (1)

نسوىنين ُعرفووةن لسسلوة ونسً لووف نشورتنط وىلرفوة عقيوو ا نإلوو م هووة وون خلووإل ن وةن   وعو  ن،  نسءوويئة  (2)
ونسًاعووو ، وكاوووا قووو   نفقوووا بىلوووو وووون وءوووي   لوووة ن وووةن   دنف نس وووالا يف وءوووا   وووون وءووو ف  
اكرنوشوووأا يف نسب كءوووً ن، ف وووليا  هووون وووو كا لإلوووو م ك سىلووو  ا، وهووو  نوًاىلوووةن عووون نس وووالا خلةوووه 

ن أفو  جييلوةن عقي ووه، وصلةن واةر ين، وعا و  ناًيا نس الا سولسا ه  عون سوبظ فىللوًي ، فًىلل لوة 
 ومي ن أن ي ةن ك فرنف..!!
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 -احلاغن  الي ت  و فيما الصوة  فلفال الفاسق  املبسدع  -
، وهوووة نإلوووو ُم نسرنوووون  ُظ وسوووة صووول   خلوووَف وبًووو ع  يووو عة دنف ب عًوووه، أو ف سوووإل  ظووو هرن نسةءوووإلن

نسىني ال مي ناُه نس الا دال  خلَةُه، كإو م نامىلة ونسىلي ين، ونإلو م يف صوالا نحلوحمل ن بىلرفَوةن، وهوة 
.  هبسو فإن نئلوةَم ُي لأ خلَةُه، عا  ع و ةن نسءلفن ون َلفن

ُه مل وبعووُ  صووالوُه،  إُل ونئبًوو ُع صووالوُه يف اةءووي  صووحيحٌة، فووإهبن صوول  نئوولوةُم خْلةووَ ونسة سوون
 .(1)َكرنو ون َكرنو نس الَا خلَةُه، ألن نألوَر لئىلرو  ونسايأ  عن نئا ر ونفظٌ س ن دمن   

وون هبسو أن ون أظير ب عةف وفاة نف ال يُوَرو ُظ دو و ف سلمءلما، فإاه يءًحإل نسًىلزيَر حو  
هُ   يًةَب، فإهبن أو َن هارُُو ح  يًةَب ك ن حءا ف، ودهبن ك ن بىلُو نسا لن دهبن وراَب نس الَا خلةوَ
وصل  خلف  ريو، أثو َر هبسو يف دا    نئا ر حو  يًوةَب أو يىلوَزَل، أو ياًيوأ نساو ُل عون وهو  
ُه كو ن يف هبسوو و ولحةف شورعية، ومل وَوةوُان نئولوةَم مجىلوةف  هبابوهن، فمهوُ  هوىنن دهبن ووراَب نس والَا خلةوَ

 وال مج عةف.

 

ااقوو  دسوويي  قووةل نبوون ويميووة  -سوو ةلا نسلوووه هلوو  نهل نيووة-وهلوو ال  وئوون كوو ن علوو  فايوو  وفيليوو  
(  وهووة" نس ووالا خلووف كوو  وءوول  وءووًة  لوةوو ق 4/542 محووه نسلوووه، حيووث يقووةل يف نسةًوو وى )

ال أصوولأ مجىلووة وال مج عووة دال  خلووف ووون أعوور   نألةمووة نأل بىلووة وسوو ةر أةمووة نئءوولما، فموون قوو ل 
ُمالف للصـحابة والسـابعني هلـم  ح ـان وأئمـة امل ـلمني اأكبعـة عقي وه يف نسب طن، فيىنن وبً ع 

 هو.-ن وؤريهم
  سيس ون شروط نإلةًم م أن يىلل  نئلوةم نعًق   دو ووه، وال أن ميًحاوه، 23/351وق ل يف نسةً وى 

لأ خلف وءًة  نحل ل. وقةل نسق ة  ال أصلأ خلف ون ال أعرفوه، كمو  فيقةل  و هبن وىلًق س ب  ي 
 هو.-ن لو  جاهل مل يقل  أحد م  أئمة اإلسو ال أسل  و ق دال  ئن أعرفه، 

ال وا يف با نألور لئىلرو  ونسايأ عن نئا ر وبوا نس والا خلوف نسة سوإل أو نئبًو ع، دهب كال و    (1)
لزم أحوو    ناًةوو   نآلخوور، وووون  أى كرنهيووة نس ووالا خلووف نئبًوو ع، هووة خي اوو ن يف آن  وىلوو ف، وال يءووً

 الفًي  و أن يف نفًا ب نس الا خلةه ي ةن أبلذ يف نسزفر ونسًحىنير ون ب عًه.
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رنف سلما ور يف نإلو  ووةن وفوظ عليوه هبسوو، س ون وكىنسو دهبن أو ن نإلاء ُن أن ال يُق  نَم ُو يون
دهبن وال و  ريُُو، ومل مُي ناُه صرَفُه عن نإلو وةن، أو ك ن ال يوًم  ن وون صورفه عون نإلو ووةن دال  بشور   
أع   ضور نف وون ضور  وو  أظيور وون نئا ور، فوال جيوةُ"  فوُ  نسةءو  ن نسقليو ن لسةءو  ن نس هورين، وال 

نسشورنةَ  فو َ   بًح وي ن نئ و حن وو ميلنيوو ، ، فوإن (1) فوُ  أخوف ن نسضور ين حب وةل أع منيمو 
، فًةةيووُا نسووواَُّم ن ونام عوو  ن أع ووُ  فءوو  نف ووون (2)ووىلعيوو  نئة سوون ن ووقليليوو  حبءووظن نإلو وو ن

 .(3)نإلقً ن  فييم  لإلو م نسة فر، السي م  دهبن ك ن نسًولُُّف عاي  ال ي فُ  فاة نف 
 

 -و إءا أفطأ اإلما    فو إعايةال على املأم-

 

، هووأ ق عوو ا شوورعية "اكترــا  أفــف الضــركي  لــدفع اأعظــم أو اأشــد  ــركًا"هووىنو نسق عوو ا  (1)
، وس ووون خيوو  يابسوووأ نسًاةيووه سوووه هاوو   أن وقيوووي  صووحيحة قوو   سوووا علييوو  كهوووري ووون نسا وووةص نسشوورعية

نئة سو  ونئ وو ح يابسووأ أن ي ووةن علوو  ضووة  نسشورع وعلوو  أسوو ل نألوسووة   نسوو  حوو  ،  نسشووريىلة، 
بىليوو نف عوون نسرتفوو  ونهلووةى ونأل وورنض نسشو ووية ونحلزبيووة. فووال وةءوو ا وىللووة وةءوو ا نسشووراب ونس ةوور، 

قيقوه، سووىنن وورخ  ألفلووه مجيو  نئ وو ح، ونسسوو ق وال و ولحة وىللووة ووورفح علوو  و ولحة نسًةحيوو  وو
 ونساةيس..

ــدمهاسًسيوووري نئا ووور ُيشووورتط شووورط ن   (2) ــا ، نالسوووًع عة ونسقووو  ا، سقةسوووه وىلووو ف  أحـ ـــ  مـ ــاتقوا اللـ فـ
أاووه قوو ل   . ويف نحلوو يث فقوو  صووح  عوون نساووي غ يرلــف اللـــ   ف ــاً إغَّ وســعما اســسطعسم

أن ال يو  ي نئا ور دنف  والنـاين:ىَلر نُض اةَءه سلبال  سيس سه به ط قةا. اسيس ز ون ون أهَبل  اةَءُه، يوُ 
ووو  هووة أشوو  واووه وا وورنف وفءوو  نف، فاسووري نس ووس ةر ساقوو  يف نس بوو ةر، أو اسووري نس بوو ةر ودهبن باوو  اقوو  يف 

 نس ةر ونسشراب!!.

 ةور نألكو ، أوو  دهبن ق  وق م أن نئرن  لإلو م نسة فر هوة نإلوو م نسوىني مل يبلوذ بوه فاوة و   فوة نس  (3)
بلذ به فاة و   فة نس ةر ونال وو ن ، فحيايو  ال و وح صوالوه، وال هوة" نس والا خلةوه، وهوىنن خيو  ال 

 خال  عليه.
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، سقةسووه    وأووو  نإلووو ُم دهبن اءووَأ أو أخعوول، ومل يىللوو  نئوولوةُم حب سووه فووال دعوو  ا علوو  نئوولوةمن
اُي لةن س  ، فإن أص بةن فل   وهل ، ودن أخعلون فل   وعليي ا. ا ٌّ صحيٌح صريٌح يف أن  

 وهة ُفاٌظ  سويو ف  نإلو َم دهبن أخعَل فوعُ و عليه ال عل  نئلوةم. وق  صل  عمر 
 .(1)سلاا بة، فلع َ  نس الَا، ومل أيور نئلوةوا لإلع  ا

 -طاعة  اأئمة    مواكي  اإلجسماي-
ا ةن، ودمجوو ُع سووَلفن نألوووةن أن وق  نألووور، ودووو َم نس ووالان  ، (2)قوو   سوو ا ا ووةُص نس ًوو بن ونسءووُّ

َ  نس ووو قة يُعووو ُع يف وةنضووو ن نإلفًيووو  ، فوووإن ، وع وووون و ووولحَة نام عوووةن  ونحلووو كنَ ، وأوووورَي نحلوووربن
ونإلةًال ، ووةءَ ان نسُةرقةن ونإلخًال  أع ُ  ون أورن نئء ة ن نازةيةن. ويُروى عن أع يةسوف 
أاه ئ  ححمل  و  هو  ون نسرشوي ، فو حًاَ  ن ليةوُة، وأفًو و و سونو  اوه ال يًةضول، وصوَل  لساو ل، 

بح َن نسلووووهن! أوووورُي نئووو ُهس قووو ل سوووُ  واا. يريوووُ  بوووىنسو أن ووووراَب فقيووو  ألع يةسوووف  أصوووليا خلةوووَ
 نس الان خلَف والان نألوة ن ون فنىل ن أَْه ن نسب َع.

 -الصوة على مالوتى امل لمني وإن لا وا ف  َّاكاً -
أي وارى نس الَا عل  َون و َ  ون نألبرن ن ونسةا  ن، ودن   "وعلى م  مانال منمم"وقةسه   

، وكىنن ق ونُ  اةءهك ن يُءًَه  ون هىنن نس المن نسُبس ُا وُقع ُع نسع ، س ن نسشويَخ دمنو  سو َق (3)ريإلن
 

  ونو عب  نسر"نق يف انئ افا وكىنن نبن أع شيبة  س اي  بىلضي  صحيح. (1)

 كو  فو  كىلةن، ودهبن  فو  فو  فىلةن،  أاه قو ل  ادمنو  ُفىلو  نإلوو م سيو   بوه، فوإهبن فق  صح  عن نساي   (2)
ودهبن صوول  ف سءوو ف ف وولةن فلةسوو ف أمجىلووةنا. وعليووه فوو سرنفح أن نئوولوةم يًبوو  دو وووه يف مجيوو  حركوو   
نس الا ودن خ سةا بىلضي  وىنهبه، وخب صة دهبن ك اا هىنو نحلرك   ص   ا عون نإلوو م عون نفًيو   

وواىل س سولب ف -و و  وشو ك  كهوريا صحيح و نفح. وبءبظ  ي ب هىنن نسةقه نهل م ك اوا والووزنل 
بوا نإلوو م ونئو كا ئو سةوة أحو    سوخور يف بىلوو -عل  وحو ا نس وف ونس لموة وصوة   نسقلوةب 

 حرك   نس الا!!.

ووووراب نس ووووالا علووو  بىلووووو  هوووىنن نالسوووًها   فيووووه ا ووور، حيووووث ال  سيووو  عليووووه، ودهبن كووو ن نساووووي  (3)
بىلوو ه  ووون نساوو ل وون أن أيوووةن صووايىلي ، وحوو  ال  نسىل و ا، دمنوو  هبسووو سبيو ن سووة  صووايىلي  و"فوورنف ئون
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هوووىنن نس وووالَم سبيووو نن أ   ال اووورتاُب نس وووالَا علووو  وووون وووو َ  وووون أَهوووْ  نسبووو َعن ونسةاوووة ، ال سلىلموووةمن 
 نسُ ل نأ.

 -ترو  الصوة على مال  ع ر ر غلنفاق   أو مانال م رتداً -
ل نأ عليووه، فموون ُعلوونَ  اة قوُوُه، مل هووز نس ووالُا عليووه ونالسووًسة ُ  سوو ن مل يىللووَْ  هبسووو واووه صووُ ه، ووووَ

فإهبن َعلنَ  شوٌ  اة َق شو   مل ُي   ن هوة عليوه، وصول  عليوه ووَن مل يىللوْ  اة قَوُه، وكو ن عمور 
  (1)ال ُي لأ عل  َون مل ُي   ن عليوه ُحىنيةوُة، ألاوه كو ن يف  وزوان وبوةاب قو  عوََرَ  نئاو فقا ،

الان عل  نئا فقا، وأخَ  أاه ال يسةنُر هل  لسًسة  ون، عن نس  وق  ف  نسلوُه سبح اه  سةَسه 
 .(2)وعل َ  هبسو ب ةره  لسلوه و سةسه

 

يقرتفووةن ووو  فىللووةو، وسوويس سىلوو م فووةن" نس ووالا علوويي  وعلقوو ف، بوو سي  أاووه قوو ل ألصووح به  اصوولةن علوو  
نس الا عليه. سىنسو فلوة قيو   ص حب  ا، فلوره  لس الا عليه وك ن ق  قً  اةءه، ونعًزل هة 

أن يىلًزسووةن نس ووالا علوو  ووون نشووًير لسةاووة  ون و وو ب  يءًحءوون س ووورن  ونسىللموو   أتسووي ف لساووي 
 نئىل صأ، وصل  عليه ون ه   وف  ون ع وة نئءلما، س  ن هبسو أحءن وأقرب سلءاة.

عون حىنيةووة فقو ل  كوو ن  عون أمسو ةي ، وقوو  سوئ  علوأ بوون أع ط سوظ  حيوث أعلموه نساووي  (1)
 (.3/381أعل  نسا ل لئا فقا. )نئءً  اب  

م علــى قــر  إاــم لفــروا غللـــ  وىلوو ف  كمو  قوو ل  (2) وغ ت صــلا  علــى أحــٍد مــنمم مــان أبــداً وغ تاـلقــ 
اســسـفر هلــم أو غ ت ــسـفر هلــم إن . وقوو ل وىلوو ف  84نسًةبووة   وكســول  ومــاتوا وهــم فاســقون

 ت سـفر هلم سبعني مرًَّة فل  يـفر اللـ  هلم ءل   ام لفروا غللـ  وكسول  واللــ  غ يمـدي القـو ال 
 .80نسًةبة   الفاسقني

بءوبظ وىلعيو  نحلو و ، و،موي  -قلا  وخي  نبًليوا بوه نألووة يف هوىنن نسزوو ن، ويف كهوري وون نسبلو نن 
 -نس ين عن ونق  نحلي ا وقي  ا نألووة، وبءوبظ نسواةس نإل فو ةأ ن بيوث نئاًشور يف أو و   نئءولما

يووث مل يىلوو  ووون نئءووًيان أن ُي وول  علوو  أن وقوو بر نئءوولما خيلووة ا لس ةوو   ونسز  قووة ونئرووو ين، ح
أي فاوو "ا وووون مث قوو  صوو حبي  يف وقوو بر نئءوولما، علموو ف أن صوو حبي  قوو  ي ووةن يف حي وووه شوويةعي ف 
ولحوووو نف، ال يىلوووور  صووووالا وال شوووويئ ف ووووون ونفبوووو   نسوووو ين، وسرزوووو  كوووو ن شووووً و ف سلوووورب ونسوووو ين وألوةووووه 
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كاً   ".(1)قول  : "وغ  ـ ْنز ل  أالحالداً م نمم جالنًَّة والغ يال
ن أَهووْ   ش: ن أَهووْ  نااوو ةن، أو ووون يريوو   أ   ال اقووةُل عوون َأحووَ   ُوىلووَا   ووون أَهووْ  نسقبلووةن  داوو ه ووون

ن َأخوووَ  نس ووو  نُق ن َران  ضوووأ نسلووووه عووواي  ساووو  ، دال  ووووَ ة ك سىَلشوووْ ن أَهوووْ  ناَاووو  ، ودن ُكاووو   (2)أَاوووه وووون

 

 فاووه يف وقوو بر نئءوولما، في ةوويي  واووه أن نألسووب ب.. ف وو  هووىنن ال مياوو  نسقووةم ووون نس ووالا عليووه، و 
 نمسه نمس ف دسالوي ف، أو أاه ياًمأ ألبةيون وءولميون وسوة ك او  لالسو  أيوضو ف!!.

يريوو  ووون ووو   ووون أَهووْ  نسقبلووة الحًموو ل نسىلةووة أو نسىلقوو ب، بياموو  ووون ووو   ووون نس وو فرين علوو   (1)
 مسوه  اوه وون أَهوْ  نساو  ، كمو  صوح عون نساوي نس ةر، فإاا  اازسه   نف، واشي  عل  نئىلا واي  ول

أاوه كو ن و طوظ أَهووْ   أاوه قو ل س عورنع  احيهمو  وور   بقو  كو فر فبشوورو نساو  ا. وقو  صوح عاوه 
نسقليظ ون قًل  نس ة   يةم ب    مس ةي  وأمس   آلةيو ، قو ةالف  ا  أَهوْ  نسقليوظ،  عًبوة بون  بيىلوة، 

 -فىلو   وون كو ن وواي  يف نسقليوظ-بون خلوف، و  أل فيو  بون هشو م و  شيبة بن  بيىلوة، و  أويوة 
هو  وفو   وو  وعو ك   ب و  حقو ف، فوإ  قو  وفو   وو  وعو    ع حقو فا. ويف  ونيوة عاو  نسبوو  ي  
افاىل  يا  يي   مس ةي  وأمس   آلةي    فالن نبن فوالن، و  فوالن نبون فوالن..ا. وكوىنسو دسوزنم أع 

 ون أن قًاله  يف نساو   كشورط سقبوةل ووةبًي .. وهوىنن نئىلو  وءوًةيو يف سلمرو ين أن يشي  ب ر  
 نسشريىلة وت نحلم .

ةن، عووون عبووو  نسووورمحن بووون عوووة ، قووو ل  قووو ل  سوووةل نسلووووه  (2) ُر يف نااووو  ةن، وُعموووَ   اأبوووة ب ووور  يف نااووو 
عبوو  نسوورمحن بوون عووة   يف وُعهموو ن يف نااووةن، وَعلووأٌّ يف نااووة، وطَْلحووُة يف نااووة، ونسووزبرُي يف نااوو ة، و 

ىليُ  بوون "يوو   يف نااوة، وأبووة عبيووَ َا بوُن ناوور نان يف نااووةنا.  ىْلُ  بون أع وقوو ص يف نااووة، وسوَ نااو ةن، وسووَ
ا. أقووةل  نئشووية  عاووَ  نساوو ل أن نئبشوورين لااووة هوو ال  نسىلشوورا 2946صووحيح سووان نسرتوووىني  ا

لااوة كهووريون، كقةسووه سىل  شووة  اداووو  ساوويُّ  ضوةنن نسلوووه علوويي  فقوول، عنلمو ف أن نسووىنين بشووره  ن
ووواي ا أي  ووون نسووىنين يوو خلةن نااوو ة ووون  ون حءوو ب. وقةسووه عوون نحلءوون ونحلءووا  دفموو  سووي ن 
شب ب أَْه  نااة. وكىنسو أويم  ف طمة نسزهرن   ضأ نسلوه عاي ، كم  يف نحل يث نس حيح، نسوىني 

،  عو  ف طموة عو م نسةوًح، فا ف هو  فب وا، وه يرويه نسرتوىني بءا و عن أم سلمة  أن  سةَل نسلو
سوولسًي  عوون ب  ةيوو  وضووح ي ، ق سووا   مث حوو ثي  فضووح ا. ق سووا  فلموو  وووةيف  سووةل نسلوووه 
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اقةل  دا ه ال بُ   َأْن يَ ُخَ  نسا َ  ون أَْه  نس ب ةرن َون يش   نسلوُه د خ َسُه نسا َ ، مث  َورُ  بشة َعةن 
 
ُ
ْو ن نئ ُف يف نسشووو  ة  وال    دال  عووون عنلوووْ ، ألن  نسشووو  فنىلا، وس اووو   اَقووون َيُ  سوووه جَباووو  ال َاشوووْ ن، فوووَ ا  ىلوووَ
نن، وخَن ُ  عل  نسوُمءأ ن.(1)حقيَقَة لطناهن، وو  و َ  عليه ال ُهيُل به  ، س ن اَرفة سلُمْحءن

على املر   فرياً  ب ْكر  فالرْيٍ ل   ولذل  صنا هم علي  شالرَّاً    (2) صنا  النَّا   -
 -ل  يو ال القيامالة  ب ْكرال ال شالرٍا 

ر  جباو "َا ، فولَثْوَاةن علييو  خبَوري ، فقو َل نساويُّ  ر  ف   يف انس حيحاا  أَاو ُه ووُ   اوَفبَوْاا، وووُ
 ْخَرى فلُثمنَ عليي  بَشر  ، فق ل  اوَفَباا، فق ل ُعَمُر    سةَل نسلوهن، و  وَفَبْاس فق َل  سوةُل 

 

ة، دال  ووورمي باووا  أخوو    سووةل نسلوووه  أاووه ميووة  فب يووُا، مث أخوو   أ  سووي ا اءوو   أَهووْ  نااوو 
 عمرنن، فضح ا.

ةنا. وقةسوووه سوووبالل  ا  بوووالل زووو  سوووبقًم دنف عووون ع ةشوووة  اع ةشوووة "وفووو  وكوووىنسو قةسوووه   يف نااووو 
نااةس و   َخْلُا ناا َة قل دال  مسَنىْلُا خشوَشًََو أو وأ.. ا. وكوىنسو قةسوه عون عمورو بون نسىلو ص  

أاوه  اأسل  نسا ل وآون عمرو بون نسىلو صا فيوه أن عمورو وون أَهوْ  نااوة، ألاوه قو  صوَح  عون نساوي 
ن ليوو  يووةم نحل يبيووة  ة دال  ووو ونا. وكووىنسو قةسووه قوو ل  اال يوو خ  نااوو ة أَهووْ  بوو  ، ووووَ عوون ع ووو 

خيووون شوووي  بووو  نف ونحل يبيوووةا.  -دن شووو   نسلووووه-ووووا نسشوووارا  اد  أل فوووة أن ال يووو خ  نساووو   أحووو  
وقوو ل  اال يوو خُ  نساوو َ  أحووٌ  خيوون ْن ليوو  وووا نسشووارانا. وهووىنو أح  يووث كليوو  صووحيحة وت نحلموو ، 

 ن ك ، ونئءلسة وءًحإل كً لف وءًقالف حُي   فيه نس ح بة نئبشرون لااة.وهأ بىلو ون 

زم سلمىلوا  اوه شويي ، وأاوه وون أَهوْ  نسشوي  ا نسوىنين هلو  نااوة كموو   (1) وواوه يُوىْللو  أاوه ال ي وح أن جيوُ
يمو  يبو و   ادن  نسرفَ  سيىلمُ  عمَ  أَْه  نااوة فهة  ن   عل  أسءاة نسا ل نسيةم، ق ل  سةُل نسلوه 

ُ  عمووَ  أَهووْ ن نساوو   فيموو  يبوو و سلاوو ل، وهووة ووون أَهووْ   سلاوو ل، وهووة ووون أَهووْ  نساوو  . ودن  نسرفووَ  سيىلمووَ
 نااةا.

نئوووورن  لساوووو ل هاوووو ، هووووو  نساوووو ل نسىلوووو ول نس وووو حلةن نئًقوووووةن، وسوووويس نسرعوووو ع ونسةءوووو ق ونسةاووووو    (2)
 كلًي  وُخلقي ، وثا ؤه  ال يىلً ..ونئا فقا، في ال  ال يهاةن خرينف دال  عل  ون ك َن عل  ش  
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ور نف وفبوا سوه نساو  ُ ، أاوً    اهىنن أَثايًُ  عليه خرْينف نسلوه   وَفَبْا سوه نااو ُة، وهوىنن أَثايًُوو  عليووه شوَ
ا.  ُشَيَ نُ  نسلوهن يف نأل ضن

ْن أَهووْ  نساو   نا، قوو سةن  زوون   َ سوةَل نسلوووهس قوو ل  وقو ل  َ  نااوو ةن وون ةن أَهووْ ُ ةَن َأْن وىلَلموُ   اوُةشوون
 نسء أ ن نا

 .(1)السه ا  ن نحَلَءنن ونسهَا  ن
قول  : "وغ  كمالد  عليم ْم برفٍر وغ ب كْرٍو وغ بنفاٍق  مـا ملالْ يالظمـْر مـنمم شـيٌ  

 . (2)م  ءل   و ذالك  سرائراله م إ ه اللـ   تعاه"
 

 ونو نبوون و فووة، وأمحوو ، ودسووا  و حمًموو  نسًحءووا. وهاوو اب أح  يووث ع يوو ا صووحيحة ووو ل علوو   (1)
  ادهبن أو  نسرفو  نسقوةم فقو سةن سوه  قحعو ف، فقحعو ف سوه يوةم نسقي ووةا. وقةسوه  هىنن نئىل ، واي  قةسه  

مسىلوًي  يقةسوةن  قو  أسول  فقو  أسول ا.  ادهبن مسىلا فريناو يقةسةن أحءاا فق  أحءواا، ودهبن
وقةسه  اأهُ  نااة َون َو  نسلوُه أهبايه ون ثا   نسا ل خرينف، وهة يءم ، وأه  نسا   َون و  أهبايوه وون 
ثا   نسا ل شرنف وهة يءم ا. وقةسه  ادهبن َصلُّةن عل  فا "َا  فلثاةن خرينف، يقةل نسرب  أفوز  شوي َ ،  

  ال يىللمةنا. وقةسه  اأميُّ  وءل   شي  سه أ بىلٌة خبوري، أ خلوه نسلووُه نااو َة، أو فيم  يىللمةن، وأ ةر سه و
 ثالثٌة أو نثا نا. وهىنن كله حيم  عل  وفه نسىلمةم ال نسًىليا، وعل  وفه نسرف   ال نازم ونسيقا.

  عليوه كم  حي   عل  نئر  لإلسالم ون خالل ظ هرو نس نل علو  دسوالوه وناقيو  وك كوىنسو حُي و  (2)
وون -لس ةر ون رو  وون نسو ين وون خوالل ظو هرو نسو نل علو  كةورو، فمون أظيور ساو  نس ةور نسبوةنا 

أظيور  سووه نسً ةوري، فمو ن  نحل وو  دميو  ف وكةورنف علوو  نس و هر، ووون  ون أن  - وري وو ا   شوورعأ وىلًو 
 اه ووىل ف. اً لف وىل  ا شإل نسقلةب، ووًب  خة   نسءرنةر نس  ال يىللمي  دال  نسلوه سبح 

يف سورية، ف ووبحا  نحلرقو   وون فيياوة، فل  كووا  عون أسو وة بون "يو  قوو ل  بىلهاو   سوةل نسلووه 
، فقوو ل  سووةل  فووالف، فقوو ل  ال دسووه دال نسلوووه، فعىلاًووه، فةقوو  يف اةءووأ ووون هبسووو، فىنكروووه سلاووي 

خةفو ف وون نسءوالا!،   اأق ل ال دسوه دال نسلووه وقًلًوهس!ا،  قو ل  قلوا   سوةل نسلووه دمنو  ق هلو  نسلوه  
قو ل  اأشووققا عون قلبووه حوو  وىللو  أق هلوو  أم الس!ا فمو  "نل ي ر هوو  علووأ حو  كايووا أ  أسوولما 

 يةوئىن . ) ونو وءل (.
أي كةاوو ال وءوًعي  أن وشوإل عون قلبوه، وهوة فوةق نسع قوة، سوًىلل  أق هلمو  وىلوةهبنف وون نسءوالا أم 

 دسالوه. ال، ك ن جيظ عليو أن و ًةأ ز  ظير واه خي  ي ل عل 
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ْر  لحل ووو ن لس ووو هرن، وُفياووو  عووون نس ووون ن ونوبووو عن ووووو  سووويس ساوووو  بووووه عنلووووٌ . قوووو ل  ش: أل  قووو  أُوووون
. 2نحلاوورن    نبــوا لنــرياً مــ  الظــ ا  إنَّ بعــض الظــ  إ ٌ ا أيمــا الــذي  امنــوا اجسوىلوو ف  
وغتقــف  مــا لــيس لــ  بــ  ع لــٌم إن ال ــمعال والبصــرال والفــ ايال لــلُّ أولئــ  لــان عنــ  وقوو ل  
 .36نإلسرن    م  وغً 

 

  اأفوووال شوووققا عووون قلبوووها. فيوووه  سيووو  سلق عوووو ا (  وقةسوووه 2/107قووو ل نساوووةوي يف نسشووورا )
 هو.-نئىلروفة يف نسةقه ونألصةل أن نألح  م يىلم  فيي  لس ةنهر، ونسلوه يًةف نسءرنةر ن

ووووون عا ةوووظ أصوووح ب ووووىنهظ نسسوووةص يف نسقلوووةب ووىلرفوووة وووو  فييووو !، أفووو  يءًشوووي ون  وووىنن 
ةب شووإل نسقلووةب ووىلرفووة حقيقووة ووو  وقوور فييوو  قبوو  نحل وو  علوو  أصووح   ، فووإن نحلوو يث علوو  وفوو

ُح   عل  وىلا لس ةر با  ف عل  و  أظيور وون نس ةور نسبوةنا، سورع ن وو  يب   واوو نسءو نل  هوال  
شققا عن قلبه، سًىلل  أاه كةر ون قلبه أم ال.. س! فيحملةن نحل يث علو  نإلسوزنم ال علو  نثبو   

أاووووه قووو ل  اد  مل أوووووور أن أاقووووظ عووون قلووووةب نساوووو ل وال أشووووإل  عووون نساووووي نسىلاوووز! وقوووو  صووووح  
يًىل وو  وو  نئاو فقا باو   علو  وو  ي يرواوه وون دسوالم وي وف عواي  وو  علموه   بعةف ا، وك ن  

أفوو  يف قلووة   وبووةنطاي  أشوو  كةوورنف واة قوو ف، وقريوورنف ألوًووه ق عوو ا نعًبوو   نس وو هر عاوو  وبووم نألح وو م 
 عل  نآلخرين.

يقووةل  دن  سووو ف كووو اةن  عبووو  نسلووووه بوون عًبوووة بووون وءووىلة  قووو ل مسىلوووا عموور بووون ن عووو ب  وعوون
، ودن نسوةحأ قو  ناقعو ، ودمنو  أنخوىنك  نآلن زو  ظيور ساو  ي خىنون لسةحأ يف عيو   سوةل نسلووه 

ون أعم س   فمن أظير سا  خرينف أو ا و وقر با و وسيس سا  وون سوريروه شوأ ، نسلووه حي سوبه يف سوريروه، 
 ون أظير سا  سة نف مل أنواه ومل ا  قه ودن ق ل دن سريروه حءاة. ) ونو نسبو  ي(.و 

وق ل نبن حار يف نسةًح  وكلي  أمجىلةن عل  أن أح  م نس ين عل  نس  هر ونسلووه يًوةف نسءورنةر، 
وأن أوووة  نساوو ل حممةسووة علوو  نس وو هر، فموون أظيوور شووىل ةر نسوو ين أفريووا عليووه أح وو م أَْهلووه ووو  مل 

 هو.-اه خال  هبسو ني ير و
وس وون خيوو  يابسووأ نسًاةيووه سووه أن ووون ي ووةن كةوورو ورفووةا وحمًموو  و ووري بووةنا، فياوو  ال بوو  ووون نسًبووا 
ونسًهبا وورنع ا ورن و وق  و فيم  ص   عاه ون كةر حمًم ، خبال  نس ةر نسبةنا نس  هر نسىني ال 

 حيً   دنف وه  هىنن نسًحقيإل أو نسً قيإل.
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إغَّ مــ  وجــب عليــ   وغ  ــر  ال ــيفال علــى أحــٍد مــ  أمــة  حممــٍد قولــ  : 
 ﴾.(1)ال يف 
اال حيووون ُّ  ُم نووورنق  ُوءوول   يشووويُ  أن ال دسووه دال  نسلوووُه وأ  ن  سوووةُل   قوو ل  سووةُل نسلوووهن  ش:

ةن  ، ونسًوو  اُب س ياووهن نئةوو  نُق سلام عووَ ا (2)نسلوووهن، دال  إبحوو ى ثووالب   نسهيوو نُظ نسووزن ، ونسوواةُس لسوواةسن
 وًةإل عليه.

 

ه نسقً  با  شرعأ فلأ صحيح، ال حيًمو  صورف ف وال أتويوالف، فوإن نسو و   أي دال  ون وفظ علي  (1)
شولف  ع ووي ، وحروًيو  وسل ووة، ال ُيءووةو وايو  شووأ  بووزع  عقةبوة نسًىلزيوور، كموو  يةىلو  ووون أصوو    

أاووه قوو ل  اال جُيلوو   نهلووةل، ونسسلووة، ونإلسوورن  يف نسقًوو  وسووةو نسوو و  ، وقوو  صووح عوون نساووي 
 ح    ون ح و  نسلوها.فةق عشر فل ن  دال  يف 

قو ل نسرتوووىني يف سووااه  وقوو  نخًلووف أَهووْ  نسىللو  يف نسًىلزيوور، وأحءوون شووأ  يوُوروى يف نسًىلزيوور هووىنن 
 هو.-نحل يث ن

، ف يووف ووُورنو فًلووو ، دهبن كوو ن نسًىلزيوور ال جيووة" أن يًاوو و" نسىلشوورا سووي ط بووا  حوو يث نساووي 
 نحلرو  ..س!!  يًا و" عا اب سيبلذ ح  قع  نألعا ق، وسةو نس و  ، وناًي اب

ويف كوالم نئو ون  ٌ  علو  ن وةن   نسسوالا نسوىنين يضووىلةن سويةفي  يف أووة نإلسوالم، وكمو  وصوةي  نساووي 
.ايقًلةن أَْه  نإلسالم ويرتكةن أَْه  نألوانا   

نئووورن  لسًووو  اب س ياوووه نئةووو  ق سلام عوووةك أي نئروووو  عووون  ياوووه نإلسوووالم دنف  يووون نس ةووور، ونئةووو  ق  (2)
أاه ق ل  اون ن و  عن  ياه ف قًلةوا،   واا دنف مج عة نس  فرين، وق  صح عن نساي ام عة نئ

ويةضح هىنن نئىل   ونيوة نبون و فوة يف سوااه  اال حيو   م نوورق وءول   دال  يف دحو ى ثوالب   فو  
"ىن وهوة حم ون فورف ، أو  فو  قًوو  اةءو ف بسوري اةوس، أو  فو  ن ووو  بىلو  دسوالوها. فةءور وة  قووة 

  عة، لال و ن  عن نس ين بىل  دسالوه.نام
ونعلوو  أن نئءوول  علوو  نئءوول  كلووه حوورنم  وووه وو سووه وعرضووه، وأن قًوو  نسوواةس نسوو  حوورم نسلوووه بسووري 
حوووإل ووووون أع وووو  نسووووىناةب، وأكوووو  نس بوووو ةر نسوووو  وةفوووظ  ضووووظ نسلوووووه وسىلاًووووه وعىننبووووه نألسووووي  علوووو  

م  فالـداً فيمـا وؤالضـبال اللــ  عليـ  وم  يقسل م منـاً مسعمـداً ف ـزا   جمـنَّ ص حبي ، ق ل وىل ف   
 .93نساء     ولعنال  وأعدَّ ل  عذاغً عظيماً 
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أاوه قو ل  انفًابوةن نسءوب  نئةبقو  ا قيو   ووو  هون   سوةل  ويف نحل يث فقو  صوح عون نساوي 
  انئءول  نسلوهس ق ل  انسشوراب لسلووه، ونسءوحر، وقًو  نسواةس نسو  حورم نسلووه دال  لحلوإل..ا. وقو ل 

سوول  نئءوولمةن ووون سءوو اه ويوو وا و انئوو ون ووون أواووه نساوو ل علوو  أوووةنهل  وأاةءووي ا، وةيووةم ووون 
نحلوو يث  أن نسووىني ال أيواووه نئءوولمةن علوو  أوووةنهل  وأاةءووي ، وال يءوولمةن ووون شوور ن سءوو اه ويوو و، 

 فية سيس زءل   وال و ون.
محووو  علياووو     اوووون  اكووو  نئءووول  علووو  نئءووول  حووورنم،  ووووه وو سوووه وعرضوووها، وقووو ل وقووو ل 

(  أي سويس علو  طريقًاو ، أو سويس وًبىلو ف 13/24نسءالا فلويس واو ا، قو ل نبون حاور يف نسةوًح )
سعريقًا ، ألن ون حإل نئءل  عل  نئءل  أن يا رو ويق و   واه، ال أن يرعبه حبم  نسءوالا عليوه 

  ون  وري وىلورض ال ن ا قً سه أو قًله.. دنف أن ق ل  ونألوف عا  كهري ون نسءلف دطالق سةل ن 
 هو.-سًلويله، سي ةن أبلذ يف نسزفر ن

  اكو  هباوظ  عءو  نسلووه أن   اسقً  وو ون أع و  عاو  نسلووه وون "ونل نسو اي ا، وقو ل وق ل  
  اأىب نسلووه أن جيىلو  سق وو  يسةرو دال  نسرفو  ميوة  كو فرنف، أو نسرفو  يقًو  و واو ف وًىلمو نفا، وقو ل 

  ل نسىلبوو  يف فءووحة  ووون  ياووه ووو  مل ي ووظ  ووو ف حرنووو فا، وقوو ل   اال يووزننئوو ون وةبووةا، وقوو ل 
اووون قًوو   فووالف ووون أَهووْ  نسىنوووة، مل جيوو   يووح نااووة، ودن  حييوو  سيةفووَ  ووون وءووريا سووبىلا ع ووو فا، 

 وق ل  اون قً  اةء ف وىل هن ا بسري حلي ، حر م نسلوه عليه نااة أن يش   حيي ا.
أو  فالف وىل هو نف وون نس و فرين، فمو  ي وةن نسقوةل  فويمن  قلا  دهبن ك ن هىنن شلن ون يقً  هبوي ف 

 يقً  نئءلما ونئ واا نآلواا يف بية، ، وأسةنقي  وأو كن عملي ..س!
  ادن نئالة ووة سووًلىلن أحوو ك  دهبن أشوو   دنف أخيووه حب يوو ا ، ودن كوو ن أخوو و ألبيووه وأوووها، وقوو ل 

ن يشوووري فووو  نف لئء سووو   ونسرش شووو   وهوووىنن دهبن كووو ن علووو  وفوووه نئوووزنا ونسلىلوووظ، فمووو  لسوووو فووويم
ونسقا بو ، و ريهو  وون نألسولحة نسةً كوة سريعووظ نئءولما نئو واا، ال شوو أاوه أوف لسلىلون ونسعوور  

 ون  محة نسلوه ..
ويف مجي  و  وق م ون آ   قرآاية، وأح  يث ابةية صحيحة، ع ا وع ة، وو ع ا وةفظ علو   

قأ نسلوه يف اةءه، وسالحه، وأوًه وون حةسوه وون نساو ل ك  ون حيم  نسءالا لس  ناي   أن يً
قووو  ي وووةن وووون -نآلواوووا نئءووولما.. فوووال جيوووة" سوووه لسووو  نايووو   أن يقًووو  صوووىللةك ف وووون نس ووو فرين 

سيقً  وىله نساء   ونألطة ل، ونسىلشرن  ون نئءلما نآلواا  -نسءي سة نسشرعية ع م نالشًس ل به
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 ...(1)قول  : "وغ  ر  اخلروحلال على أئمس نا وو غة  أ موك ي
 . ..(2)وإن جاكوا

 

وال نسرفةسة أن وض  قابلًو يف أي و  ن، وبعريقوة ال أتوون يف بية،  وأسةنقي .. سيس ون نس ين 
ضح  ه  وقًاله ، مث وةق ه  لف فزع ف، "نعم ف أاو أسقيا قابلة عل  نس  فرين..!! فوإن أ    أفور 
وثووووةنب نايوووو  ، فوووو عل  أاووووه ال فيوووو   ئوووون يوووو هبي و واوووو ف ونحوووو نف يف فيوووو  و، وقوووو  صووووح عوووون ق ةوووو  

آهبى و واو ف، فوال فيو   سوها ) ونو أمحو  و وريو، صوحيح ناو و   أاه ق ل  اوون  نجمل ه ين حمم  
6378.) 

نسوىنين هيوو  حوو هل ، -ف يوف بووو وقو  آهبيووا وأ عبووا نسىلشورن  ونئئوو   وون نئءوولما نئوو واا 
 بءبظ قابلًو نسع ةشة نس نشرا ولس  في  اب نئزعةم.-و ز  فيي  ون هة أفض  واو ب هري 
نألوة ون كةر نسعةن يا وظلمي ، وسلىنو  عن حرو   نساو ل  فلاا ه ه  يف سبي  نسلوه حلم ية

رع نايو  ..  وحقةقي ، وسًحقيإل نئق ص  نسشرعية نس  ألفلي  أ سلا نسرسو ، وبىلوث نألابيو  ، وشوُ
 وسيس هلًو نحلرو  ، واشر نسرعظ ونسةء  ، وضي ع حقةق نسىلب  ..

ونعل  أن قب  محلو سلءالا يًىلا عليوو وال وء  سلاي   ونجمل ه ين،  -  أخ  ناي  -ف وإلن نسلوه  
أن وووًىلل  كيووف وموو  نسءووالا، وفوويمن وضوو  نسءووالا، وووو  وروووأ لسءووالا، وأيوون وضوو  نسءووالا، 

، وولوة  أن وون ون نسا ل وبىل  عاوه نسءوالا.. فلاوا كمو  أُوور  أن أتخوىن وا سو و عون نساوي 
ومـا ااتلـم وًاو و"و يف شوأ   وون  ون أن  أتخىن ناي   ونسقً ل وو  يًىللإل به ون أح  م عاوه 

 .7نحلشر   الرسول فخذو  وما االم عن  فا سموا

أي والا أوة   ون نئءلما نسوىنين حي موةن زو  أاوزل نسلووه، ووًوةفر فويي  شوروط نإلو ووة نسشورعية،   (1)
ا ولسً ق ال جية" أن حُيم  كالم نإلوو م نسعحو وي  محوه نسلووه، وكوىنسو نسا وةص نسو  أتوور بع عوة وال

نألور، عل  ح  م كةرا وروو ين، هو  وون فلو وا  ويً لموةن  سءواًا ، ال وًوةفر فويي  شوروط نإلو ووة 
نسشرعية، وال أيسةن يف نألوة وو  حلي  دالف وال هبوة.. فح و م ووالا هوىنو صوةًي ، وون ن عول نسشواي  

 مح  ا ةص نسع عة عليي .

شووو ون ح ميووو ، وووو  مل يبلوووذ ظلميووو   أي ال جيوووة" ن ووورو  علووويي  لسءووويف ودن ظلموووةن يف بىلوووو (2)
  فة نس ةر نألك  ون رو  ون نسو ين، فحيايو  ال مسو  وال ط عوة نسبًوة، ويًىلوا ن ورو  علويي  ئون 
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أو اه هبسو، ونسىل فز عن ن رو  يًىلا عليه نإلع ن  نسىني مي اوه وون ن ورو ، هوىنن وو   سوا عليوه 
 نسشريىلة، وأمج  عليه علم   نألوة.

أاوه قوو ل  اوون  أى ووون أوووريون شويئ ف ي رهووه فلي و  عليووه، فإاوه ووون فوو  ق  فقو  صووح عون نساووي 
 نام عة ش نف فم   دال  و   ويًةف ف هليةا وًةإل عليه.

رَاف وأووووة نف وعووون عبووو  نسلووووه بووون وءوووىلة ، قووو ل  قووو ل ساووو   سوووةُل نسلووووه    ادا ووو  سووورتون بىلووو ي أثووووَ
 ن دسيي  َحق ي  وسلةن نسلوَه حق  ا نسبو  ي.وا روف ا. ق سةن  فم  أتور    سةل نسلوهس ق ل  أ و 

ىَن وعوون حىنيةووة بوون نسيموو ن، قوو ل سووه نساوويُّ  رنَب ظيووُراَب، وُأخوون   اوءووم  وُوعيوو  س ووورين، ودن ضووُ
 و ُسَو، ف مس  وأط ا وءل .

، قوو ل ئو  خلووَ  أَهوْ  نئ ياووة يزيو  بون وىل ويووة، مجو  نبووُن عمور حشووَمُه ووسو و، فقوو ل  د   وعون  فو  
يقةل  ايُا ُظ س   ن       سةن ٌ يوةَم نسقي ووةا، ود  قو  ليىلاو  هوىنن نسرفوَ  علو  بيو ن   اي   مسىلا نس

نسلووووهن و سوووةسهن، ود  ال أعلوووُ   ووو  نف أع ووو  وووون أن يُبووو يَ   فوووٌ  علووو  بيووو ن نسلووووهن و سوووةسهن مث يا وووظ سوووه 
 ا نسةي ُ  بيم وبياه.نسقً ل، ود  ال أعلُ  أح نف وا   خلىلُه وال ليَ  يف هىنن نألور دال  ك ا

ق ل نبن حار يف نسةًح  ويف هىنن نحل يث وفوةب ط عوة نإلوو م نسوىني ناىلقو   سوه نسبيىلوة، ونئاو  
 هو.-ون ن رو  عليه وسة ف َ  يف ح مه، وأاه ال ياولُ  لسةءإل ن

  ، فقو ل    اوي  نسلووهن أ أيوَا دن ق ووا علياووعن سلمة بن يزي  ناىلةأ، أاه سلل  سةَل نسلوه 
أوووورن ٌ يءووولسةن حقيووو  ومياىلوووة  حقاووو ، فمووو  أتوووور س فووولعرَض عاوووه، مث سووولَسُه فووولعرض عاوووه، مث سووولَسُه 

فقو ل  سوةُل  -خشية أن ي ةن يف نسءو نل وو  ي رهوه نساوي -نسه سهة، فاىنبه نألشىلُث بن قيس 
ْلًُْ ا وءل .نسلوهن     انمسىلةن وأطيىلةن، فإمن  عليي  و  مُح نُلةن وعلي   و  مُح ن
  اأال َون وق ن  عليه ونل  أي  شيئ ف ون وىل ية نسلووهن، فلي ورو وو  أي  وون وىل ويةن نسلووه وال ق ل  و 

 يازعن  ي نف ون ط عة ا وءل .
قوووو ل  انمسووووْ  وأطووووْ  يف ُعءوووورناب ويءووووراب، وواشووووعو  وعوووون عبوووو  ا بوووون نس وووو وا، عوووون نساووووي 

 و ريو. وو رهو، وأثرا  عليَو ودن أكلةن و َسَو وضربةن ظيراَبا أمح 
و ريهوو  كهووري ووون نألح  يووث نسوو  أتووور لس وو  علوو  نسووةالا نئءوولما ودن ظلمووةن، ولس ووف عوون 

 ن رو  عليي  جملر  نسةءإل.
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(  وأووو  ن وورو  علوويي  وقًوو هل  فحوورنم لمجوو ع 12/229قوو ل نساووةوي يف شوورحه س ووحيح وءوول  )
ا ة أاوه نئءلما ودن ك اةن فءقة ظ ئا، وق  و  هر  نألح  يوث زىلو  وو   هبكرووه، وأمجو  أَهوْ  نسءوُّ

 هو.-ال ياىلزل نسءلع ن لسةءإل ن
أوو  دن ظيور وون نحلوو ك  نس ةور نسبوةنا، عاو   ووون نسلووه فيوه برهو ن ووون آيوة أو حو يث صووحيح ال 
حيًموو  صوورف ف وال أتويووالف، فحيايوو  ال مسوو  سووه وال ط عووة، ويًىلووا ن وورو  عليووه لسقووةا علوو  كوو  ووون 

 ميلو نسق  ا عل  هبسو.
. أي سووولع  ف 141نساءووو     ولـــ   عـــل اللــــ   للرـــافري  علـــى املـــ منني ســـبيوً  ل وىلووو ف  قووو

وسووي  اف و  سووة.. وكموو  يف نحلوو يث نس ووحيح نئًةووإل عليووه، عوون عبوو  ا بوون نس وو وا، قوو ل  ا عوو   
عنا  وو رهاوو ، وعُ  نساوويُّ  ر  فب يىلاوو ُو، فيموو  أخووىَن علياوو  أن ليَوىَلاوو  علوو  نسءووم  ونسع عووةن يف واشووَ ءووْ

 وُيءر ، وأثَورَا  عليا ، وأن ال اُا "نَع نألوَر أَْهَلُه، دال  أن ورون كةرنف بةنح ف عا ك  ون نسلوهن فيه بره نا.
لنَ ، وس وون وووون وقوو ل    اسووً ةُن أووورنٌ ، فًىلرفووةن ووا وورون، فموون عوور  بوورق، وووون أا ووَر سووَ

 ل . ضَأ واتبَ ا، ق سةن  أفال اق ولي س ق ل  اال، و  صلةنا وء
ر  علوو  ووون ي يوور كةوورو نسبووةنا ووون  ووري  ر  عليووه لسءوويف، كموو  وووُ فيووه أن ات اب نس ووالا كوو فر وووُ

 فية وراب نس الا، وفيه أن ع م ن رو  عليي  ال يءًلزم وً بىلًي  عل  نسب ط  أو نسرض  به.
، قووو ل  اخيووو ُ  أةموووً   نسوووىنين ُوبوووةف  وعووون عوووة  بووون و سوووو نألشووواىلأ، عووون  سوووةلن نسلووووهن 

  ، وُو لةن عليي  وُي لةن علي  ، وشرن  أةمً   نسىنين وبسضةَف  ويبسضةا  ، وولىلاةَف  وحيبةا
ويلىلاةا  ا، ق سةن  قلا     سةَل نسلوه أفال اُا بىنه  عاو  هبسووس قو ل  اال، وو  أقو وةن فوي   نس والا، 

 ال و  أق وةن في   نس الاا وءل .
بسضوي  وسىلواي  دن ووةفر فويي  وون نئىل صوأ  ونحل يث فيه أن عو م ن ورو  علويي  ال يءوًلزم عو م

ونسىناةب نس  وءً عأ نسبسو ونسلىلن ونسءظ. وفيه كىنسو أن نس الا نس  كا  ون ن رو  علويي  
هوووأ نس وووالا نسووو  يقيمةفووو  يف نألووووة، ويلزووووةن نساووو ل  ووو ، وسووويس كووور  ح ووور نإلق ووووة يف هبون،ووو  

 وأاةءي   ون أفرن  نألوة.
ً به انسىلن ا خيو  فو   يف نسسوزو ونسشوي  اا  وقو  ووةنور  نألح  يوث يف ق ل حمم  ص يإل خ ن يف ك

نسايأ عن ن رو  عل  نألةمة و  مل ي يور وواي  نس ةور نسبوةنا، أو يرتكوةن نس والا، فوإهبن مل ي يور وون 
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  وغ  النــزالع  يــداً مــ   طـاعالس مم  و ــر  طــاعالسـالم م مــ   طاعــة  اللـــ  (1)وغ  اـلدعو علــيم م
مروا مبعصيةٍ   ... (2)عزَّ وجل فريضًة  ما مل يال

 

نإلوووو م نألول أحووو  نألوووورين مل جيووووز ن ووورو  عليوووه، ودن بلوووذ يف نس لوووو  أي وبلوووذ، س اوووه جيوووظ أووووورو 
 هو.-عن نئا ر حبءظ نالسًع عة نلئىلرو  وفيه 

قلوا  قةسوه امل جيووز ن ورو  عليووه ودن بلوذ يف نس لوو  أي وبلوذا، فيووه ا ور، وفاووةا دنف نسًةوريل زوو  
جيظ عل  نألوة هة ح كمي  ون نئرنقبوة ونسًقوةمي، وفيوه دسسو   سق عو ا وفوةب فلوظ نئ و ح و فو  

نألصوسر.. وسوة قو ل  ال يابسوأ ن ورو ، أو ال نئة س ، ووق ير نئة س  و ف  نسضر  نألك  لسضور  
 يءًحءن ب الف ون قةسه امل جيزا س  ن وءًء   ف أكهر.

(  قووو ل نسق ضووأ عيوو ض  أمجوو  نسىللموو   علووو  أن 12/229قوو ل نساووةوي يف شوورحه س ووحيح وءوول  )
 نإلو وووة ال واىلقوو  س وو فر، وعلوو  أاووه سووة طوورأ عليووه نس ةوور ناىلووزل، وقوو ل  وكووىنن سووة وووراب دق وووة نس ووالا

 هو.-ونس ع   دسيي  ن

هوىنن سويس علو  دنطالقوه، ونئءولسة وروبعوة حبءوظ حو ل نحلو ك  و  فوة نهرنفوه وشوععه عون نحلوإل،  (1)
 أاه ق ل  اوبسضةف  ويبسضةا  ، وولىلاةَف  ويلىلاةا  ا.  وق  صح عن نساي 

أ  ف ك اووووا -فوووإن أوووورون بشوووأ  فيوووه وىل وووية ت وىلوووو ف فوووال ط عووووة هلوووو ، حيووووث ال ط عووووة ئولووووةق  (2)
 يف وىل ية ن  سإل سبح اه ووىل ف. -صةًه

  انسءمُ  ونسع عُة عل  نئر  نئءل  فيم  أحوظ  وكورو، وو  عن نبن عمر، ق ل  ق ل  سةُل نسلوهن 
  اال ط عوة يف وىل وية مل يُ ور زىل ية ، فإهبن أُونَر زىل ية  فال مسو  وال ط عوةا وًةوإل عليوه. وقو ل 

ن أووورك  ووون نسووةالان زىل ووية  فووال ُوعيىلووةوا يف نئىلوورو ا وًةووإل عليووه. وقوو ل نسلوووهن، دمنوو  نسع عووُة    اوووَ
  اال ط عوووووة ئولوووووةق يف وىل وووووية ا. وقووووو ل 2324 ونو أمحووووو  و وووووريو، نسءلءووووولة نس وووووحيحة  ا

، فووإهبن أوووَر   اط عووُة نإلووو م حووإٌل علوو  نئوور  نئءوول  ووو  مل أَيووور زىل وويةن نسلوووه ن وو سإلا. وقوو ل 
 ا.752 طَ عة سها نسءلءلة نس حيحة  ازىل يةن نسلوه فال

وعنلة هبسو أن نئع ع سىننووه هوة نسلووه سوبح اه ووىلو ف، ووو  سوةنو يُعو ع سوه نبًسو   ورضو وه، وأميو  ولوةق 
يُع ع سىننوه حبيث أاه يُع ع يف مجي  وو  ي و   عاوه وون حوإل   ولطو ، وس وةن نألوور صو    عاوه، فقو  

ىن ت اوووو نف، وُعبوووو  ووووون  ون نسلوووووه ووووو وإن أطعسمـــوهم إ رــــم ن فيووووة نسع عووووة، كموووو  قوووو ل وىلوووو ف  نشوووُّ
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 ".(1)و دعو هلم غلصَّوح  واملعافاة  
نرمق ل وىل ف     ش:  ا أيما الذي  امنوا أطيعوا اللـ ال وأطيعوا الرسولال وأ ويل اأمر  مــ 

ن ع وو   فقوو  ع وو  . وقوو ل  سووةل نسلوووه 59ساءوو    ن ن أطوو عم فقوو  أطوو َع نسلوووَه، ووووَ   اوووَ
  نسلوَه، وون يُعن ن نألورَي فقو  أطو عم، وووَن يىل وأ نألوورَي فقو  ع و  ا وًةوإل عليوه. وقو ل 

زىل ية ، فال اعل  نئر ن نئءل  نسءمُ  ونسع عُة فيم  أحظ  وَكرنَو، دال أن ي َوَر زىل ية ، فإن أُونَر 
 مَسَْ  وال ط َعَةا وًةإل عليه.

وعوووون أع هب    قوووو ل  ادن  خليلووووأ أوصوووو   أن أمسووووَ  وأُطيووووَ  ودن كوووو ن عبوووو نف حبشووووي ف كوووو  َع 
 ا وءل . وعا  نسبو  ي  اوسة حلَبشأ   كلن   أَسُه "بيبٌةا.(2)نألطرن ن 

لسُه عو وعن حىنيةة بن نسيم ن، ق ل  ك ن نسا ُل َيءلسةن  سوةَل نسلووهن  ن ن ورين، وكاوُا أسوْ
، فقلُا    سةَل نسلوهن، د  ُكا  يف ف هلية  وشر  ، فاو    نسلووُه  وىنن (3)عن نسشر ن َو َفَة أن يُ  نَكم

ن رين، فيْ  بىلَ  هىنن ن رين ون شر  س فق ل  ااىل ا، فقلُا  هْ  بىلَ  هبسو نسشر ن ون خري س ق ل  
نٌ  ا ، وييًوو وَن بسووري  ا، قوو ل  قلووُا وووو (4)ااىلوو ، وفيووه  خووَ  َخاوُوُهس قوو ل  اقووةٌم يءووًاُّةن بسوورين سووُ

 

، أي وشووركةن بىلبووو  و   د هوو  ووون فيوووة طوو عً   هلووو  فيموو  صوو   عووواي  ووون وليووو  أو ملكــرلون
، ونسربةبيووة هاوو  طوو عًي  اختــذوا أحبــاكهم وكهبــاام أكغغً مــ  يون اللـــ وورمي، وهووةو قةسووه وىلوو ف  

 ون  ري سلع ن ون نسلوه وىل ف. س حب   ونسرهب ن فيم  حيروةن وحيلةن

هبسووو دن كووو اةن وووون ن يووو   نسووىنين أشووو   دسووويي  بقةسوووه   اخيوو   أةموووً   نسوووىنين وبوووةف  وحيبوووةا  ،  (1)
وو لةن عليي  وي لةن علي  ا ونس ع   هل  ي ةن ب ير نسسيظ، وسيس حبضة ه  عل  وفه نسًملوإل 

 نسبل نن.  ونئ ا ونساة ق، أو عل  نئا بر كم  هة ح ص  يف كهري ون

 واه نسًور  بىلو أَْه  نسةقه أن نسقرشية سيءا شرط ف س حة نإلو وة.. (2)

ون شر ولط  وشراب، حىن  نسةقوةع  -عل  ور ع ة ه  -فيه بي ن أ ية نسًةقه ز  وةر"و نا هلية   (3)
 فيه.

(، 42/194أ ن  به  سيس خرينف خ س و ُ، بو  فيوه كو و ا زازسوة نسو خ ن وون نساو  . )عمو ا نسقو  ي   (4)
 عن ه و  اءوة و سءة نسرس سة.
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ا، فقلُا  هْ  بىل  هبسو ن ورين وون شور  س قو ل  ااىلو ، ُ عو ٌا علو  (1)ه يأ، وىلرُ  واي  ووُا نرُ 
ةُي  ساو ، قو ل  ااىلو ، قوةٌم  أبةنبن فيا َ ، ون أف َ ُ  دسيي  قىنفةو فييو ا فقلوُا    سوةَل نسلووه صون

ْلَ ونا ،  َاًنا ون فن ا، قلُا    سةَل نسلوهن فمو  وورى دن أ  َكوم هبسووس قو ل  اولوَزُم (2)يً لمةَن  سءن
َرَق  ْن هلو  مج عوٌة وال دوو ٌمس قو ل  افو عًزنْل ونلوَو نسةون مج عَة نئءولما ودوو َوُي ا قلوُا  فوإْن ملَْ َي وُ

 ا وًةإل عليه.(3)هبسوُكل ي ، وسة أن وىلو  عل  أص  شاَرا  حًو  يُ  نكَوَو نئةُ  وأاَا عل  
 

أي وىلوور  ووواي  أوووة نف وةنفووإل نحلووإل، ووا وور علوويي  أوووة نف شوو سف نحلووإل، وهووىنو صووةة   سووظ نسةوورق  (1)
نئاءوةبة دنف نإلسوالم ك ألشوو عرا، ونئىلًزسوة، ونئرفئووة، ون وةن  ، و ووريه  خيون حيموو  صوة ، ، وال مياوو  

نب ونسًامىلو   نإلسوالوية نئىل صورا، نسو  وةنفوإل نحلوإل وون محو  نحلو يث كوىنسو علو  كهوري وون نألحوز 
 ون وفه، وش سةه ون وفه آخر.

أ نهووووو   عووووو ا نسىللم ايوووووة، ونسقةويوووووة، ونسةطايوووووة، ونس ميقرنطيوووووة، ونالشووووورتنكية، و ريهووووو  وووووون نئةووووو هي   (2)
ونسوووو عةن  نهل نوووووة، نسوووو  يًبا هوووو  ويوووو عة دسييوووو  أ ل هوووو  ووووون أباوووو   فلوووو وا ، ويً لمووووةن  سءوووواًا ، 

 ونسء حة وىلحملُّ   !!.

قلووا  ال جيًموو   يوو ب نإلووو م نسىلوو م سلمءوولما، ومج عووة نئءوولما يف آن  وىلوو ف دال  يف آخوور نسزووو ن  (3)
يووةم يوو  ل نسوو ين، ووامحووأ وىل ئووه وآا و، حوو  ال يوُو  ى شووأ  واووه سووةى قووةل نساوو ل ال دسووه دال 

 نسلوه، كلمة حة ةه  ون آلةي ، كم  ف   هبسو يف نحل يث.
ً ق ف حل يث حيم  عل  هبسو نسزو ن، أو  "و اا  ودن وقإل فيه  ي ب نإلو م نسىل م، فإن نام عوة ولس

  وةفوة ا، ونسع ةةوة نئا وة ا نس و هرا وةفوة ا وسون ووزنل دنف هبناب نسزوو ن إبهبن نسلووه، كمو  يف قةسووه 
ه وهو  كوىنسوا. اسن وزنل ط ةةة ون أو  ظ هرين عل  نحلإل ال يضوره  وون خوىنهل  حو  أي  أوور نسلوو

  اسوون يوو ا هووىنن نسوو ين ق ةموو ف يق ووو  عليووه ع وو بة ووون نئءوولما حوو  وقووةم نسءوو عةا. وقوو ل وقوو ل 
 اال ووزنل ط ةةوة وون أووو  ق ةموة  وور نسلوووه ال يضوره  وون خوىنهل  أو خوو سةي  حو  أي  أوور نسلوووه  

مووة دنف يووةم نسقي وووة، وهوو  ظوو هرون علوو  نساوو لا. و ريهوو  ووون نألح  يووث نس نسووة علوو  أن نام عووة ق ة
ولسً ق ال جية" محو  حو يث حىنيةوة علو  "و ااو  حباوة  يو ب ن ليةوة، أو أن ي وةن نحلو يث هب يىلوة 
س عةا نسا ل دنف نالعًزنل ونفًا ب نسء حة ووي  ين ناي   ونسقً ل، فحو يث حىنيةوة يشورتط سلىلزسوة 

 حلم . ي ب ن ليةة ونام عة وىل ف، وهىنن  ري حمقإل يف "و اا ، وت ن
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ْ ، فإاوه وعن نبن عب ل، ق ل  ق ل  سةل نسلوه  ُه فلَي وْ   اَون  أى وون أووريو شويئ ف ي رهوُ
َة (1)ووون فوو  َق نام عووَة شوون نف فموو َ ، فميًَوًووُُه ف هليووةٌ  َ   نبْوقووَ ا وًةووإل عليووه. ويف  ونيووة  افقوو  خلووَ

 .(2)نإلسالمن ون ُعُاقهنا
 

َر  سوووةُل نسلووووهن وعووون أع سوووىلي  ن ووو  ي، قووو ل  قووو ل    ادهبن بُةيوووَ   ليةًوووا فووو قًلةن نآلخوووَ
 .(3)ونايم ا

، ق ل  اخيو ُ  أةموً   نسوىنيَن وبوةَفُ  وحيبوةَاُ  ، وعن عة  بن و سو، عن  سةلن نسلوه 
رنُ  أةمووووًنُ   نسووووىنين وبسضووووةَفُ  ويبسضووووةَاُ  ، وولىلاووووةَف   وو وووولةَن علوووويي  وي وووولةن علووووي  ، وشوووون

  سوووةَل نسلووووهن، أفوووال اا بوووىُنه  لسءووويفن عاووو  هبسووووس قووو ل  اال، وووو  أقووو وةن ويلىلاوووةَاُ  ا، فقلاووو    
َ عليوووه ونل  فووورآو أي  شووويئ ف وووون وىل وووية نسلووووه، فلي ووورو وووو  أي  وووون  ن وقن فوووي   نس وووالا، أال ووووَ

 وىل يةن نسلوه، وال يازنعن  ي نف ون ط َعة ا وءل .
 -احلرمة  م  عالدال   اخلروحل  على أئمة اجلوك  -

 ط َعًني  ودن ف ُ ون، ف اُه يرتوُظ عل  ن رو ن عن طو َعًي  وون نئة سو ن أضوىل ُ  وأو  سزومُ 
، ب  يف نس   عل  َفة نه  و ةرُي نسءويئ  ، ووضو عَةُة نألفوة ، فوإن (4)و  حيُ ُ  ون فة نهن 

 

أي ميوووووة  كميًوووووة ناووووو هليا يف فووووو هليًي  حيوووووث ال دوووووو م هلووووو  يءةسوووووي ، وال مج عوووووة همىليووووو   (1)
 ووةح ه ، وسيس نئرن  لئيًة عل  نس ةر ونسر ا كم  في  نسبىلو، ونسلوه وىل ف أعل .

 صحيح، أخرفه أمح  و ريو. (2)

 سًا فوووس علووو  وا وووظ نإلو ووووة ونو وءوول . ونحلوو يث فيووه بيوو ن فءوو   نألا مووة نسوو  ووون أصووةهل  ن (3)
نئءًة  ا وون أا موة -نسىل وة، كم  هة نحل ل يف نسا  م نس ميقرنطأ و ريو. وفيه كىنسو بعالن نسة را 

نسق ةلوووة  بًح يووو  فووورتا "وايوووة وىلياوووة حل ووو  ن ليةوووة أو نإلوووو م نسىلووو م، وُقووو   خبموووس  -نسسووورب نس ليووووي
  ون نس ً  ب نئءلما يف هىنن نسىل ر!.ساةن  أو أكهر بقلي  أو أق ، ونس  يقةل    كهري

ق  وق م أن هىنن سيس عل  دطالقه، وأاه البو  وون وقو ير نئة سو  ونئ و ح نئرتوبوة علو  نس و  أو   (4)
ن رو ، وهىنن يىلوة  دنف   فوة دهورن  نحلو ك  عون نحلوإل، ووو ى سويةسة خلىلوه دن وقو  ن يو   علو  
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ل عُي  علياو  دال  سةءوو  ن أعم سناو  ن فواسن نسىلموو ، فىللياو  ن(1)نسلووَه وىلو ف ووو  سوَ إلفًيوو ُ  ، وناووزن  وون
ــا  يف نإلسوووًسة   ونسًةبوووَةن ودصوووالان نسىلمووو ، قووو ل نسلووووه وىلووو ف   ــيبٍة فبمـ ــ  مصـ ــابالر م مـ ــا أصـ ومـ

ولــذل   ــويلَّ بعــضال الظــاملنيال . وقوو ل  30نسشووة ى   ل ــبالْت أيــديرم ويعفــوا عــ  لنــريٍ 

 

  عوون نهلووةى نسوو  أتووور  بًقوو مي أقوو  ن يوو  ين ضوور نف ن وورو ، وضوو بل نئءوولسة دعموو ل نسق عوو ا بًاوور 
 س ف  أش    ضر نف وفء  نف..

وووو  يقوو ل يف نحلوو ك  نسة سووإل نس وو مل ال جيووة" أن يقوو ل يف نحلوو ك  نس وو فر نئرووو ، سووة و  نسووا  أوالف 
نسىني يلوزم نألووة خبيو   ن ورو ، وألن ن ورو  عليوه ويمو  وىل ظموا فًاًوه ووة سو و فيوأ أقو  ب هوري 

ونإلقوورن  سووه  ن يءووة   -نئًمهوو  يف نحلوو ك  نس وو فر نئرووو -وة سوو  نس وو  علوو  نس ةوور ونسشووراب  ووون
نسبال  ونسىلب  ، ف سشراب وةء ا ع مو  ،وةن أو ووه مجيو  نئة سو  ويمو  وىل ظموا، فلويس بىلو  فًاوة 

إن الكـرو لظلـم نسشراب ونس   عليه فًاة، وسيس بىل  ظل  نسشراب ونس ةر ظل ، كم  ق ل وىلو ف  
ــيمع ــ  القســـلوقووو ل   ظـ ــة أشـــد مـ ، ونئووورن  لسةًاوووة هاووو  نسشوووراب ونس ةووور. وقووو ل وىلووو ف  والفسنـ
وقـاتلوهم حــ  غ ترـون فسنــة ويرـون الــدي  للــ  هلل وئو  عبووَ  باوة دسوورنةي  نسىلاو  ووون  ون .

فقً  نسىنين  فاقسلوا أ ف رم ءلرم فري لرم عند غكئرمنسلوه، ك اا عقةبًي  ون عا  نسلوه  
 ب ون نسىلا  ون نسىنين عب ون نسىلا  يف نسيةم نسةنح  سبىلا أسف  ف  كم  يف نسًة سري.مل يىل

ونسش ه  أن نسقً  ونسقًو ل يرتووظ عليوه أضورن  ال يءوًي ن  و ، س ون دهبن قيءوا  ضورن  وفًاوة سوي  ا 
نسشووراب ونس ةوور، ونسووًىلالةه علوو  نسووبال  ونسىلبوو   فيووأ ال شووأ ، وووون فوورب ضووريبة نايوو   يف سووبي  

ه، وضوووريبة نسرضووو  ونالسوووً  اة، ون اوووةع سعةن يوووا نس ةووور ونسووور ا يووو  اب حقيقوووة وو ووو نقية هوووىنو نسلوووو
 نس لم  .

كم  يف نحل يث نس وحيح  اومل ياق وةن نئ يو ل ونئيوزنن دال  ُأخوىنون لسءواا، وشو ا نئ اوة، وفوة    (1)
دال  فىلووو  نسلووووه  سوووي  نسءوولع ن علووويي ، ووووو  مل و ووو  أةموووًي  ب ًووو ب نسلووووه ويًووووريون خيووو  أاوووزل نسلووووه، 

 بياي ا.
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ــبونال  ــا لـــا وا ير ـ ــاً مبـ  . فوووإهبن أ نَ  نسرعيوووُة أن يًول  وووةن وووون ظُلووو ن نألوووورين 129نألاىلووو م   بعضـ
، فليرتكةن نس ل َ   .(1)نس  ملن

 والف رقالة ". (2)قول  : "و سبع  ال ُّنَّةال واجلماعالةال  وُنسنب  الكذوءال واخلور
ا ة  طريقووة نسرسووةلن  ش: ُة نئءوولماك وهوو  نس ووح بَُة ونسًوو بىلةَن  (3)نسءووُّ . ونام عووَُة  مج عووَ

الُفيوو  ضوو قــل إن لنــسم الٌل، قوو ل وىلوو ف  هلوو  إبحءوو ن  دنف يووةمن نسوو ين، ف وبوو ُعي  هووُ ى، وخن
ببر م اللـ   ويـف ْر لرم ء وبالرم واللـ  ؤفــوٌك كحــيم . 31آل عمورنن   حبونال اللـ ال فاتبعوين ي 

 

أقةل  ق  وق م أن نألور بع عة نسةالا يف نئىلرو ، ونس و  علو  أهبنهو ، ال يًىلو  ض وو  نسةنفوظ   (1)
نسشرعأ نسىني  سا عليه نسءاة، وهوة وا صوحًي ، وأووره  لئىلورو  وفويي  عون نئا ور، وهبسوو كلوه 

ضووو  نايووو   كلموووة حوووإل عاووو  سووولع ن ي وووةن لحل موووة ونئةع وووة نحلءووواة، ف سءووواة قووو   سوووا أن  اأف
  اسووي  نسشووي ن  محووزا بوون عبوو  نئعلووظ، و فوو  قوو م دنف دووو م فوو ةر فوولورو وفوو و، فوو ةرا، وقوو ل 

فقًلها. وق ل  اال مياىلن   فالف هيبُة نسا ل أن يقةل نحلإل دهبن علمه، فإاه ال يقرب وون أفو  وال يبىلو  
  أيخووووىنون علوووو  ي يووووه أوشووووو أن يَوىُلميوووو  نسلوووووه   ادن  نساوووو ل دهبن  أون نس وووو مل فلووووووووون  "قا. وقوووو ل 
  اوو  وون قوةم  يىلمو  فويي  لئىل صوأ، مث يقو  ون علو  أن يسوريون، مث ال يسوريون دال  بىلق با. وقو ل 

يةشووو أن يىلميوو  نسلوووه واووه بىلقوو با. و ريهوو  ووون نسا ووةص نسوو  أتووور لألووور لئىلوورو  ونسايووأ عوون 
 دنف فاوظ وو  نسا وةص نسو  أتوور لس و  علو  نحلو ك  نئا ر، وهىنو ا ةص الب  ون دعم هلو  فابو ف 

 نس  مل، ونسلوه وىل ف أعل .

يةفووو  فووورق بوووا ن وووال  ونإلخوووًال ، فووو  ال  ووووىنوةم وووون مجيووو  أوفيوووه، وووون حيوووث  ونفىلوووه  (2)
وأسووب به، وووون حيووث اً ةاووه وأه نفووه. بياموو  نالخووًال  قوو  حُيموو  ووون حيووث وق صوو و واً ةاووه، 

ن نفًيو    وعلو ، ك فًيو   نسةقيو   ونخوًالفي  يف بىلوو نئءو ة  نسةقييوة وخب صة دن ك ن صو   نف عو
حبءوظ ووو  صووح عاوو  كوو  ونحوو   ووواي   ن نفًيوو  و هوة نئةنفووإل ئوورن  نسشوو  ع، ووهوو  هووىنن نساووةع ووون 

 نالخًال  ون   ووشروع، يءًحي  وة  يه.
، فإاووووه يًحووووةل دنف وس ووون دن وووووةل هوووىنن نالخووووًال  دنف وىل ووووظ  سوووو ن ، وأ ى دنف نسًةوووورق ونسًاووو فر

 ن ال  نئىنوةم شرع ف.

، أو دقرن  . وهأ ك  و  صح  عن نساي ن  (3) ، أو عم    ون قةل 
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ومال  ي كاق ق  الرسولال م  بعد  ما تبنيَّال ل  اهلــ دال  ويسبــْع ؤــريال ســبيل املــ مننيال  ولــا   مــا وق ل   
(1)تــوهَّ و  صــل    جمــنَّمال وســا ْن مصــرياً 

     وقو ل  115نساءو . قــل أطيعــوا اللـــ ال وأطيعــوا
ـم مـــا مح ا لســ ـم وإن ت طيعــو  هتســدوا ومــا علــى  ـلال وعليرــ  الرســولال فــإْن تواللــَّوا فإ ــا عليـــ  مـــا محــ ا 

وأن هــذا صــراطي م ــسقيماً فــاتبعو    وغ . وقوو ل  54نساوة    الرســول  إغَّ الــبوا  املبــني
م تسقــون  تسَّبعــوا ال ــب لال فسفــرَّقال  ــ  لعلرــ  ال م ب . 153نألاىلوو م   برــم عــ  ســبيل   ءلرــم وصــَّ

وغ ترو ـــوا لالـــذي  تفرَّقـــوا وافسلالفـــوا مـــ  بعـــد  مـــا جـــا الهم البينـــان  وأولئـــ  هلـــم وقوو ل  
م م وق ل   105آل عمرنن   عذاٌ  عظيم إن الذي  فرَّقوا يينـالم م ولا وا شيـالعالاً ل تال م نـْ

 .159نألاىل م   لـ    ي نبا ئـ م م مبا لا وا يفعلون   شيٍ  إ ا أمر ه م إ ه ال
 

(  فإفم  وًال"و ن ف   ون ش ق نسرسوةل وون بىلو  وو  وبوا سوه 7/38ق ل نبن ويمية يف نسةً وى )  (1)
قو  شو ق  نسرسوةل وون بىلو  نهل ى، فق  نوب   ري سبي  نئ واا، وك  وون نوبو   وري سوبي  نئو واا ف

و  وبوا سوه نهلو ى. وهوىنو نآليوة وو ل علو  أن دمجو ع نئو واا حاوة وون فيوة أن وو سةًي  وءوًلزوة 
ئو سةة نسرسةل، ودن ك ن و  أمجىلةن عليه فالب  أن ي ةن فيه ا  عن نسرسوةل ف و  وءولسة يقعو  

فيوه نهلو ى، ووو سف وهو  هوىنن نإلمجو ع  فيي  لإلمج ع ولاًة   نئاو "ع وون نئو واا فإفو  خيو  بوا نسلووه
 هو.-ي ةر، كم  ي ةر و سف نسا  نسبا ن

قـل هـذ  سـبيلي أيعـو إ ه اللــ  علـى بصـرية أي ومـ  اتبعـ  وسـبحان اللــ  ومـا وق ل وىل ف  
 .108يةسف   أي م  املكرلني

طريقووة كوو اةن علوو  أحءوون   ، يىلووم أصووح ب حمموو  أي ومــ  اتبعــ قوو ل نبوون عبوو ل  قةسووه  
 هو.-وأق   ه نية، وىل ن نسىلل  وكاز نإلمي ن، وفا  نسرمحن ن

 فإن امنوا مبنل ما امنسم ب  فقد اهسـدوا وإن تولـوا فإ ـا هـم   شـقاقوكىنسو قةسه وىل ف  
 .137نسبقرا  

   أن نهل نية نئعلقة نس  وو  ي دنف نسااو ا ودنف خوريي نسو اي  ونآلخورا،أوهلماونآلية فيي   السً ن، 
 وأصح به ون دمي ن  وه ى.  و من فيم  ك ن عليه نساي 

وون دميو ن  وه نيوة، ودنال  ف سبو ي  هوة    هأ وفةب نإلقًو ن  زو  كو ن عليوه نساويُّ أما الدغلة النا ية
 نسشق ق ونسىلىننب.
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ا   بىلو ني فءوريى نخًالفو ف كهورينف، وق ل     اأوصي   لسء م ن ونسع َعةن، فإاه وون يىلونْ  وون
ةن علييوووو   ُ ةن  وووو ، وَعضووووُّ ا ةن ن لةوووو   نسرنشوووو ين نئيوووو يَا ووووون بىلوووو ي، كءوووو  ا   وسووووُ فىللووووي   بءووووُ

 .(1) نألوة  فإن  ُك   ب عة  ضالَسٌةالساةنفىنن، ود ُك  وحُمَ ا ن 
َة وقوو ل  ةف، ودن هووىنو نألوووو  َ  نس ًوو َبا نفرتقووةن يف  يوواي  علوو  ثاًووا وسووبىلا ونلوو    ادن أَهووْ

. (2)ُكلُّي  يف نسا   دال  ونح اف، وهأ نام َعُةا  -يىلم نألهةن -سًةرتُق عل  ثالب  وسبىلَا ونل ةف 
ة  . فبوا (3) سوةَل نسلووهنس قو ل  اوو  أ  عليوه وأصوح عاويف  ونية  ق سةن  َون هوأ    أن ع وو 

 نئوًلةا ه سنُ ةَن ون نا ابا، دال  أَْهَ  نسءُّا ةن ونام عة.
، حيوث قو ل  ووَن كو ن ووا   ُوءوًا  ف فليءوم  زَون وو  أحءن قةَل عب  نسلوه بن وءىلة  
كو اةن أفضوَ  هوىنو نألووةن،   وسئو أصوح ُب حممو  ق  و َ ، فإن نحلأ  ال وُ َوُن عليه نسةًاة، أ

أبَور ه  قلةلف، وأعمَقي  عنلم ف، وأقَول ي  و لُّة ف، قةٌم نخً َ ُه  نسلوه س حبةن ابي نهن، ودق َوةن  ياه، ف عرُفةن 
هل  فضَلي ، ونوبىُلةُه  يف آا هن ، وكء ةن ز  نسًعىلًُ  ون أخالقين  و يواني ، فوإف   كو اةن علو  

 .(4) ى نئءًقي نهلُ 

 

 صحيح،  ونو نسرتوىني و ريو. (1)

 صحيح. (2)

 حءن لعًب   شةنه و. (3)

  اأوصوي    صوح ع، مث فوةب نالقًو ن  بةيو  نسءولف نس و ح، قةسوه ون نأل سة نس نسة عل  و   (4)
نسووىنين يلووةف ، مث نسووىنين يلووةف .. علووي   لام عووة ود كوو  ونسةرقووة، فووإن نسشوويع ن ووو  نسةنحوو  وهووة 

  انقًو ون لسلووىنين ووون بىلوو ي، وون نالثاووا أبىلوو ، وون أ ن  حببةحووة نااووة فليلوزم نام عووةا. وقةسووه 
 سه  اخري نسا ل قر ، مث نسىنين يلةف ، مث نسىنين يلةف ا.أع ب ر وعمرا. وقة 

  اخوري أوو  نسقورن نسوىني بىلهوُا فويي  مث نسوىنين وعن عمرنن بن ح ا ق ل  ق ل  سةل نسلووه 
يلةف ا ق ل  وال أعلو  أهبكور نسه سوث أم ال، امث ياشول أقوةنم يشوي ون وال يءًشوي ون، ووةاوةن وال 

َمنا َمن  ي كاوووةن، ويةشوووة فووويي  نسءووو ن ويف  ونيوووة  امث أي  وووون بىلووو ه  قوووةم، يًءوووماةن وحيبوووةن نسءووو ن
 يىلعةن نسشي  ا قب  أن ُيءلسةه ا.
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ـ ض  أالْهلال اجلالوك  واخليا الة ".  قول  : "ود  بُّ أالْهلال العالْدل  واأالما الة   و ـ ْب
وهووىنن ووون كموو لن نإلميوو نن وكوو من نسىلبة يوو ة، فووإن  نسىلبوو َ َا وًضووم ُن كموو َل نسوووَمَحب ةن وف يًَيوو ،  ش:

ََحب ُة وكم ل نسىنُّل ن وف يًُه، فمَحب ُة  ُس ن نسلوهن وأابي ةن 
ه وعب  نو نئ واَا ونْن حَمب ةن نسلوهن، ودْن ك اا نئ

قُّي   ووريُوُ  َ  نسلوووه(1)نسوو  تن ال َيءووًحن ظُّ ووو  (2)، فسوورُي نسلوووه حيووَُظُّ يف نسلوووهن، ال وووَ ظ  حيووُن حوون
ُ
، فووإن  نئ

ن يُوىَل  يوووه ْن يُةنسيوووه، ويىلووو  ي ووووَ ، ويرضووو  سرضووو ةه، حيوووظُّ حمبةبوووُُه، ويووُوبسنُو وووو  يووُوبسنُو، ويوووُةنق ووووَ
ُر بوووه، ويَايووو  َعمووو   يَوْايووو  عاوووه، فيوووة ُوةنفوووإٌل سنَمحبةبوووه يف كووو  ن  به، وأيووووُر زووو  أَيووووُ ُظ سَسضوووَ ويَوْسضوووَ

 .(3)ح ل  
 

ويف مجي  و  وق م  سي  علو  أن نسءولف  ضوةنن نسلووه وىلو ف علويي  أعلو  وون ن لوف وأح و  وأسول ، 
 وسيس كم  يقةل فيلة نئًلخرين   ن ن لف أح   ون نسءلف!!.

وم  النا  م  وظ  نئولةق كحظ ن نسلوه أو أش  حب ف، كم  ق ل وىل ف  ون ضروب نسشراب أن   (1)
. وعالووة هبسوو و يور يسخذ م  يون اللـ  أ داياً يبوام لحب اللـ   والذي  امنوا أشدُّ حباً هلل

يف نسع عووَة ونالوبوو ع، فليُّيموو  وُقوو م ط عًووه ونوب عووه علوو  نآلخوور، ي ووةن هووة نئىلبووة  ن بووةب، كموو  قوو ل 
ـــ ف  وىلوووو  ــبرم اللــ بــ ــاتبعوين ي  ـــ  فــ ــسم حبــــون اللــ ــم . وقوووو ل  قــــل إن لنــ وإن أطعسمــــوهم إ رــ

قـــالوا وهـــم فيمـــا . وهبسووو بًقووو مي طووو عًي  علووو  ط عوووة نسلوووه. وهوووة هبسوووو قةسوووه وىلووو ف  ملكـــرلون
ا لفــي  ــوٍل مبــني إْء   ــويرم بــر ا  العــاملني . وهبسووو ي ووةن يف ن ووة  يفسصــمون اتللـــ  إن ل نــَّ

(  فمون فىلو  ت 17/145ونحلظ ونالوب ع ونسع عة. ق ل نبن ويمية  محوه نسلووه يف نسةًو وى )ونسرف  ،  
 هو.-ا نف حيبه كحظ نسلوه، فية خين  ع  و  نسلوه دهل ف آخر، وهىنن ون نسشراب نألك  ن

ظ شوأ  وون نئةفوة ن  سىننووه دال  10/607ق ل نبن ويمية  محه نسلوه يف نسةً وى   (2)   ال جية" أن حيوُ
ة سبح اه وحبم و، ف   حمبةب  يف نسىل مَل دمن  جية" أن حُيظ  سسريو ال سىننووه، ونسورب وىلو ف هوة نسوىني ه

ظ ساةءوه، وهوىنن وون وىلوو   دهليًوه  . فوإن حمبووة ولـو لـان فيممـا اهلــة إغَّ اللــ  لف ـداتجيوظ أن حيوُ
يءًحإل هبسو دال  هللا  نسشأ  سىننوه شراب، فال حيظ سىننوه دال  هللا، فإن هبسو ون خ  ة  دهليًه، فال

 هو.-وح و، وك  حمبةب سةنو مل حُيظ ألفله فمحبًه ف س ا.. ن

  اأوثوإل عورى نإلميو ن نئوةنالا يف نسلووه، ونئىلو  نا يف وهبسو أوثإل وأع   عورى نإلميو ن، كمو  قو ل   (3)
مي اوه ك ابو ل،  نسلوه، ونحلظ يف نسلوه، ونسبسو يف نسلوها. وهىنن ال يقةم به دال  ون كم  دمي اوه، وكو ن د
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ن أحووظ  ت، وأبسووو ت، وأععوو  ت، وواوو  ت، فقوو  نسووً م  نإلميوو نا. وووون كموو  قوو ل    اوووَ
أتو   أكهر أاةنع نسشراب وءلالف ساةةل نسا ل، جيو ه  أت  وون فيوة نسوةال  ونسو ن ، فمواي  وون يوةنق 

ن يووةنق ويىلوو  ي علوو  أ سوو ل نالاًموو   نسووةطم أو ويىلوو  ي علوو  أسوو ل نالاًموو   نسقووةوأ!! وووواي  وووَ
ن يوووةنق ويىلوو  ي علووو  أسوو ل نالاًمووو   نحلووزع أو نئشووويوأ!! وووواي  وووون يوووةنق  نسقبلووأ!! ووووواي  وووَ
ويىل  ي عل  أس ل نسًىل ظ سلءلع ن ونحلو ك !! ووواي  وون يوةنق ويىلو  ي علو  أسو ل نئ ولحة 

ىلًو  اوةع وون أاوةنع نسشوراب، نس ايةية، وون أف  نس  ه  ونس يا   وو  أكهره  يف "و اا .. وهىنن كله يُ 
 أع هب  نسلوه واه، وفىللا  خين يةنسةن ويىل  ون فيه، نبًس   ورض وه سبح اه ووىل ف.

وون ك م نس ين ونسةالية أن يسضظ نئر  سسضظ نسلوه، ويرض  ب و  وو  يرضوأ نسلووه وىلو ف، أوو  أن 
هوة ال يسضوظ ت، وال حيوراب وُاًيو حم  م نسلوه، ويضي  نس ين، ويءوة  نس ةور ونسةءو   ونسةاوة  مث 

سوو كا ف، وال أيووور زىلوورو  وال يايوو  عوون وا وور، فيووىنن سوويس ووون أوسيوو   نسلوووه، ويموو  و وو هر لسىللوو ، 
 ونسزه  ونسة ع، ونوء  صيًه با نسا ل.

(  وأي  يووون  وأي خوووري  فووويمن يووورى حمووو  م نسلوووووه 2/177قووو ل نبووون نسقوووي   محوووه نسلووووه يف نألعوووالم )
يُوْر وَُظ عايو  وهوة ل   نسقلوظ سو كا   ياوه يُورتاب، وسواة  سوةل نسلووه وُاًيو، وح و و ُوض ع، و 

نسلءو نس! شويع ن أخوورل، كمو  أن نئوً ل  لسب طوو  شويع ن  طووإل، وهو  بليوة نسوو ين دال  وون هوو ال  
نسوووىنين دهبن سووولما هلووو  وووو كلي  و  سووو ،  فوووال ُوبووو الا زووو  فووورى علووو  نسووو ينس وخيووو  ه  نئًحوووزن 

و ووو  فيووه  ض ضووة عليووه يف ف هووه أو و سووه بووىنل ووبووىن ل، وفوو   ونفًيوو ، نئووًلمل، وسووة اووة"ع يف بىلوو
ووو  سووقةطي  ووون عووا نسلوووه ووقووا -!، وهوو ال  واســسعمل مراتــب اإل رــاك النوصــة حب ــب وســع 

قوو  بُلووةن يف نسوو اي   ع وو  بليووة و ووةن وهوو  ال يشووىلرون، وهووة وووة  نسقلووةب، فووإن نسقلووظ   -نسلوووه هلوو 
 ت و سةسه أقةى، وناً   و سل ين أكم . كلم  ك اا حي وه أ  ك ن  ضبه

وق  هبكر نإلو م أمح  و ريو أثرنف أن نسلووه سوبح اه أوصو  دنف ولوو  وون نئالة وة أن نخءوف بقريوة  
ُه يف  يةووو ف  كووىنن وكووىنن، فقوو ل    ب كيووف وفوويي  فووالن نسىل بوو س فقوو ل  بووه ف بوو أ، فإاووه مل يًمىلوو ر وفيووُ

 قل.
ن نسلوه سبح اه أوح  دنف اي ون أابي ةه أن ق  سةوالن نسزنهو   أوو  وهبكر أبة عمر يف كً ب نسًميي  أ

"هووو اب يف نسووو اي  فقووو  وىلا لوووَا بوووه نسرنحوووة، وأوووو  ناقع عوووو دق فقووو  نكًءوووبا بوووه نسىلوووز، وس ووون وووو هبن 
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 -م   لالوا     اإلميان أالْن ح  بَّ ما ي  بُّ   اللـ    والترر ال ما يرره    اللـ   -
ظُّ نئً قوواَ  ظُّ ن ءوواَا، وحيووُن ظُّ ونسلوووُه وىلوو ف حيووُن ظُّ نئًعيوورين، وهووُن هووُن ظُّ نسًووةنبَا، وحيووُن ، وحيووُن

 .(1)َوْن َأَحب ُه نسلوهُ 
بوُُّي  أيضوو ف،  ُن ال هووُن ظُّ نئءوً  يَن، وهووَ ظُّ ن وو ةاا، وال حيوُنظُّ نئةءوو ين، وال حيووُن ونسلووه ال حيووُن

 .(2)واُبسنُضُي ، وةنفقةف سه سبح اه ووىل ف

 

عملوا فيموو  ق عليووس فقوو ل    ب وأي شوأ  سووو علوأس قوو ل  هو  ونسيووَا يف  وسيو  ف أو ع  يووا يف  
   وو بر.هو. فًلو-ع و نفسس ن

ر  صو حبي  (  1) دن كرو و  أازَل نسلوه، وبسو و  حيبه سوبح اه ووىلو ف يىلًو  وون اوةنقو نإلميو ن نسو  شوُ
بل وعلووإل نسىلموو ، ئوو  يف هبسووو ووون وقبوويح ئوو  حءوواه نسلوووه، وَ     سقةسووه، ووىلقيووظ عليووه،  ووون نئلووة، ووووُ

م لرهــوا مــا أوعوو م نسرضوو  حب مووه وشوورعه، قوو ل وىلوو ف   .  ــزلال اللـــ  فــأحب ال أعمــاهلمءلــ   الاــَّ
إن الذي  اكتدوا على أيغكهم م  بعد ما تبني هلم اهلد  الكيطان سالوَّلال هلم وأملى هلـم  وقو ل   

ن طيع ر م   بعــض اأمــر   زَّلال اللـــ   ســال ــال وا مــا  ـ . فووإهبن كوو ن نسووىنين قوو سةن ءلــ   اــم قــالوا للــذي  لالر هــ 
بىلوو نألووور، قوو  نعًو ه  نسشوو  ع ألفوو  هبسوو ورووو ين، فموو   سلوىنين كرهووةن ووو  اوَوز َل نسلوووه سوواعيىل   يف

 ي ةن نسقةل يف نسىنين كرهةن و  اَوز َل نسلوه أاةءي ، ال شو  أف  أوف لال و ن  ونس ةر.

ن اوووةنقو نإلميوو ن، سنموو  يف هبسوووو ووون وءوووا  (2) وكووىنسو أن وووظ وووو  حروووه نسلوووه وسووووعه، يىلًوو  ووون
اا وهوة يقوةل عاوه ا"يون!ووزيا سلب ط  نسىني قبحه نسلوه وهبو ا  ه، ف سلوه وىلو ف يقوةل عون نسشوأ  اشون

ولو لا وا ي  منون غللـ  والنيبا  وما أ  ـز ل إليـ  مـا اختـذوهم أوليـا  ولرـ  لنـرياً ويةنسيه. ق ل وىل ف   
. ق ل نبن ويمية يف وةءريو سوية  فوَ ل  علو  أن نإلميو ن نئوىنكة  ياةوأ نشو هبه  أوسيو   منمم فاسقني

ــذوا اليمـــويال ضووو  و، وال جيًمووو  نإلميووو ن ونشووو هبه  أوسيووو   يف نسقلووووظ. ووهلوووه قةسوووه وىلووو ف  ويُ  غ تسخـ
, فإاه أخ  يف ولو نآليوة أن والنصاك  أوليا   بعضمم أوليا  بعض وم  يسوهلم منرم فإ   منمم

هوووو. -وًوووةسيي  ال ي وووةن و واووو ف، وأخووو  هاووو  أن وًوووةسيي  هوووة وووواي ، فووو سقرآن ي ووو ق بىلضوووه بىلضووو ف ن
 (.7/17)نسةً وى  
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ْن كوو َن نسلوووُه   ويف انس وحيحاا عوون نساوي  الَوَا نإلميوو نن  ووَ َ  حووَ ن  فيووهن َوفوَ ْن كوُ اثوَوالٌب وووَ
  َ وْن كوو َن َي وَرُو أن يَوْرفون ةنُ  ، وَوْن ك َن حيوُنظُّ نسووَمْرَ  ال حيُنبوُُّه دال  ت، وووَ و سةسُه أَحظ  دسيه خين   سن

 َق  يف نسا  نا.يف نسُ ْةرن بَوىْلَ  َأْن أاقىَنُو نسلوُه ونْاُه، كم  َي َرُو أْن يُولْ 
َن  ه. وووووون هن، وواليًووووهن وع نَوووووون ًَوْلزنَوٌة سنمةنفقووووةن ن بووووةبن يف حَمبةبووووهن وَوْ روهوووون ُة ُوءووووْ ف سوووووَمحب ُة نسً ووووو 
نئىللةمن أن  َوْن َأَحظ  نسلوَه ن ب َة نسةنفبةن، فال بُ   أن يُبسنَو أع نَ ُو، وال بُ   َأن حيُنظ  و  حيُنبُُّه ونن 

م ب نيــاٌن ، كموو  قوو ل وىلوو ف  (1)فيوو  نه  فَّاً لــأالاَّ بيل   صــال بُّ الــذي ال ي قــات ل ونال   ســال إنَّ اللـــ ال يــ  
 .4نس ف   مالرص و ٌ 

صالال  اخلري  والكَّرا  -  -الـم واغة  والـم عالاياة  حب ب  ف 
ْن خن وو ل ن ورين ونسشور ن  َ  جَيًمو  فيو(2)ونحلوظُّ ونسوبسُو حبءوظن ووو  فويي  وون َبُظ ، فوإن نسىَلبووْ ه سووَ

َبُظ نسىلوووَ نَوان (3)نسةاليوووَةن  ه ، (4)، وسوووَ ْن َوفوووْ ه  َوْبسةضووو ف وووون ْن َوفوووْ ، في وووةُن حَمْبوووُةلف وووون ، ونحلوووظ ن ونسوووبسون
 .(1)ونحل ُ  سلس سنظن 

 

ظ نسلووَه ومل يًبو  نسرسوةل 8/359ق ل نبون ويميوة  محوه نسلووه يف نسةًو وى )  (1) (  ف و  ووَن ن عو  أاوه حيوُ
فق  كىنب، سيءا حمبًوه ت وحو و، بو  دن كو ن حيبوه فيوأ حمبوة شوراب، فإمنو  يًبو  وو  ييوةنو، كو عةى 

، ف و اةن يًبىلوةن نسرسووةل،  نسييوة  ونسا و  ى حمبوة نسلووه، فوإف  سوة أخل وةن سووه ن بوةمل حُيبوةن دال  وو  أحوظ 
 هو.-فلم  أحبةن و  أبسو نسلوه و   عةنه  حبه، ك اا حمبًي  ونن فاس حمبة نئشركا. ن

أي واىلق  هل  نئةنالا بق   و  فيي  ون خن  ل ن ري نس  حيبي  نسلوه، وكىنسو واىلق  نئىلو  نا بقو     (2)
 -وو  وفوة  وو  يءوً عأ نئىلو  نا-  نسلووه، أَوو   ووةنال،  وعلقو ف و  فيي  وون خ و ل نسشور نسو  يبسضوي

-يءًلزم وةنالا ف اظ نسشر فيي ، ودعع ةي  ون نئةنالا و  ال يءًحقةن، وكىنسو وىلو  ن،  وعلقو ف 
يءًلزم وىل  نا ف اظ ن ري فيي ، وك ف ،  بق   ال يءًحقةاه، وهىنن ال شو    -و  وفة  نحلءا  
ىلوو ل، ونس ووةنب أن و ووةن نئووةنالا ونئىلوو  نا علوو  قوو   نحلءووا   ونسءوويئ  ، ووون أاووه كوو و" سلحووإل ونس

  ري دفرنط وال وةريل.

 .سبظ نسةالية  هأ نسع ع   وك  و  يُرضأ نسلوه  (3)

 .سبظ نسىل نوا  هأ نئىل صأ وك  و  يسضظ نسلوه  (4)
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: اللـ   أعلالم  ف يما اشسـالبال ال علينا ع ْلم   ".  قول  : "و قول 
، فإمن  يًبوُ  هوةنو، وقو  قو ل وىلو ف  ش: ْ  أ ــلُّ مـــمَّ  اتَـّبــالعال هــوا    ون و ل َ  بسرين عل   ومــال

دً  مــ   اللـــ    اي ل    اللـــ  بـــري علــٍم . وقوو ل  50نسق وو    بـــري هــ  ومــ  النــا   مــال   ــ 
لَّ شــيطاٍن مريــدٍ  الــذي   ــايلون    اان  اللـــ   بـــري  ســلطاٍن . وقو ل  3نحلووحمل   ويسَّبــع  لــ 

 لذل  يطبع  اللـ   على ل لا  قلب  مسررا ٍ جباك  أاته م لالر ال مقساً عند اللـ   وعند الذي  امنوا
شال ما ظمرال منما ومــا بطــ  واإل ال والبـــيال بـــري . وقو ل  35  فر    قل إ ا حالرَّ  كيبا  الفواح 

ـــ   مــا مل ي نــزا ل بــ  ســلطايً وأن تقولــوا علــى اللـــ   مــا غ تعلمــون  (2)احلــقا  وأن ت كــرلوا غلل
 

 .32نألعرن   

 

، حيووووث ي وووةن حمبةبوووو ف ووووون قووو  جيًمووو  يف نئووور  نسةنحووو  وووو  يءوووً عأ وةنالووووه ووىل  نووووه يف آن  وىلوووو ف  (1)
ف اووظ حءووا وه، وبسةضووو ف ووون ف اووظ سووويئ وه، فووإهبن  فحوووا كةووة نحلءووا   عاووو و علوو  نسءووويئ  ، 
 فحوووا كةوووة وةنالووووه علووو  وىل  نووووه وُك ف ووووه وال واىلووو م ك ف ووووه، ونسىل وووس أيضووو ف دهبن  فحوووا كةوووة 

وةنالووه. وهوىنن فقوه  نسءيئ   عل  نحلءا  ،  فحوا كةوة وىل  نووه وك ف ووه علو  وةنالووه، وال واىلو م
 ق   ون ياًبه دسيه ون نسىل ولا يف حق  نس عةا نإلسالوية، يف "و اا  نئىل صر.

يف هبسوووو عووو ا وعن وووة ئووون َيءًشووور  نإلفًووو   فيايوووظ علووو  نساووو ل فيمووو  يىللووو  ووووو  ال يىللووو ، ووووو   (2)
، ونسىللوُ  قو ل نسلووُه، أكهره  يف "و اا ، فيض  وُيضن . ونعل  أن ون نسىلل  ونس ين أن ال وة  دال  بىلل   

ا ة، أو دمجوو ع س وووة، ال  قو ل نسرسووةُل، قوو ل نس ووح بَة. فوإن كاووا ال وىللوو   سوويالف وون نس ًوو ب أو نسءووُّ
وًارأ عل  نسلوهن فًقةل عليه سبح اه لس ن ونهلةى و  ال يقةل، فإن فىللا فإاوو أتمث وون وفيوا  

يوووه وووو  ال ي وووح، فًقووو  ووووا ط ةلوووة أاوووو قلوووا علووو  نسلووووه وووو  ال يقوووةل، واءوووبا دس الوجـــ  اأول:
نسا ةص نس  وًةع  نس  هببا عل  نسلوه و سةسه، كم  يف نحلو يث نس وحيح  اوون كوىنب علوأ  بُوم 

  اووووون كوووىنب علووأ  وًىلمووو نف فليًبوووةأ وقىلوو و وووون نساووو  ا سووه بيوووا يف فيووا ا وًةوووإل عليوووه. وقوو ل 
ويـو  القيامـة ا. وقو ل وىلو ف    اون يق  عوم وو  مل أقلوه فليًبوةأ وقىلو و وون نساو  وءل . وق ل  

بوا على اللـ  وجوهمم م ويةٌ   .60نسزور   تر  الذي  لذال
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ــا الوجـــ  النـــاين: و وووةن بةًةووووو نا هلوووة قووو  أضوووللا وءوووًةًيو فيمووو  أفًووو اب بوووه، حيوووث أاوووه  أمـ
نسًلواو عل   ياه وحرو وه، وأاا مل ورنعن فيه هىنو نألو اة، ويف نحل يث  اون أُف  بسري عل   ك ن 

دهبن كاا ال وىلل  أن وقةل  ال أعلو . فهلوث نسىللو   -  أخ  نسىلل -ه عل  َون أفً وا. فال مياىلا و دَث
فًووىنكر أن ووون هوو  خوورٌي واووو  -وهبسووو ووون نسشوويع ن-ال أعلوو ، أوال أ  ي، فووإن نسً ووىلبا قةهلوو  

 ب هري ق  ق سةه ، وأورون   ، ودسيو بىلو و  أُثر يف هبسو عن نسءلف نس  ح.
ئ  أبوة ب ور  نس و يإل عن نبن أع ولَ  عون آيوة ، فقو ل  أي أ ض  وقلوم وأي مسو     ي وة قو ل  سوُ

 و ُلمس وأين أهبهظس وكيف أصا  دهبن أ  قلا يف كً ب نسلوهن بسري و  أ ن  نسلوه   س!
  ونبَوْرَ هوو  علوو  كبوو ي، ثووالب ووورن ، قوو سةن    أوووري نئوو واا وووو  وقوو ل علووأٌّ بوون أع ط سووظ 

 نسرفُ  عم  ال يىلل  فيقةل  نسلوه أعل . هبنابس ق ل  أن ُيءلل
وعن خ س  بون أسول  قو ل  خرفاو  وو  نبون عمور منشوأ، فلحقاو  أعورنع فقو ل  أاوا عبو  نسلووه بون 

، قو ل  غ أيكيعمورس قو ل  اىلو ، قو ل  سولسا عاوو وُ سلوُا عليوَو، فولخ   أوَورُب نسىلموُةس قو ل  
 ياة ف سلهل ..، نهبهظ دنف نسىللم   يف نئ  عمأاا ال و  يس! ق ل  

وق ل نبن وءىلة   ون ك ن عا و عل  فليق  به، وون مل ي ن عا و عل ، فليقو   نسلووه أعلو ، فوإن 
 .قل ما أسألرم علي  م  أجٍر  وما أي م  املسرلفنينسلوه ق ل سابيه  

 .فمو جمنونوصح عن نبن وءىلة  ونبن عب ل  ون أف  نسا ل يف ك  و  يءلسةاه عاه 
ل نألسوو ي  دن أحوو ه  سيةوو  يف نئءوولسة، وسوة و    علوو  عموور وقو ل أبووة ح ووا  جلمــع هلــا أالهــْ

 .بدك
وق ل و سو  ون فقوه نسىلو مل أن يقوةل  ال أعلو ، فإاوه عءو  أن يًييول سوه ن وري، وقو ل  مسىلوا نبون 

، حووو  ي وووةن هبسوووو أصوووالف يف "غ أيكي"هرووووز يقوووةل  يابسوووأ سلىلووو ملن أن يوووة ب فلءووو  و وووون بىلووو و 
 ه.أي يي  يةزعةن دسي

 . صف  العلموق ل نسشىلي  ال أ  ي، 
 وق ل نبن فبري  وي  ئن يقةل ئ  ال يىلل ، د  أعل .

وق ل نبن وهظ  ق ل ق و سو وهة يا ر كهرا ناةنب يف نئء ة     عبو  نسلووه وو  علموَا فقو ، 
اب أن وُوَقل نَ  نسا َل قالَ َا سة .  ود  
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قــل  اللـــ   أعلــم  مبــا لالب نــوا أن يَوُر   عنْلَ  و  ال يىلَلُ  دسيه، فق ل وىلو ف    ابي ُه وق  أور نسلوهُ 
م. 26نس يووف   لــ  ؤيـــب  ال ـــماوان  واأكض   دَّهت  م  بعـــ  . 22نس يووف   قــل كيب أعلـــال

   انسلوه أعَلُ  ز  ك اةن ع ونلاا وًةإل عليه.(1)، َسم   ُسئنَ  عن أطة ل نئشركاوق ل  
 ".(2)قول  : "و رال  املْ أال على اخل فَّني   ال فالر  واحلاـلضالر   لمـا جـا ال   اأصاـلر  

، ونسرنفضُة ُش سنُف هوىنو نسءُّا ةن (1)لئءحن عل  ن ُةان  وةنوَر  نسءُّا ُة عن  سةلن نسلوهن   ش:
 .(2)نئًةنونَران 

 

لا م مــ اوكوو ن نبوون نئءوويظ ال ي وو   يةوو  دال  قوو ل   . )نا وور مجيوو  ووو  وقوو م ووون للمــم ســلم  وســال
 (.2/184آا ، أعالم نئةقىلا  

قلووا  فيموو  وقوو م عن ووة وعوو ا سلووىنين يًءوورعةن يف نسةًوو وى نسا  يووة نحلم سووية!!، نسوو  و ووةن ضووحيًي  
 أ ونا نألبر  ، وناًي اب حرو   نسىلب   نس  ص ف  نسشرع ومح ه ..

زو  أفو ب،  طة ل نئشركا أيف نسا   ه  أم يف نااة، فلف ب عمن مية  ون أ  سئ  نساي    (1)
وق  وب ياا أقةنل أَْه  نسىلل  يف و ري أطة ل نئشركا س ةف  ميةوةن عل  نسةعرا. ق ل نبن ويمية يف 

(  أطة ل نس ة   أصح نألقةنل فيي  انسلوه أعل  ز  ك اةن ع ولاا، وال ه   ئىلا 4/303نسةً وى )
وال   ، وق  ف   يف ع ا أح  يث أفو  يوةم نسقي ووة يف عرصو   نسقي ووة يو ورون ويُايوةن، واي  جباة 

فمن أط ع  خ  نااة، وون ع    خ  نسا  ، وهىنن هة نسىني هبكرو أبوة نحلءون نألشوىلري عون أَهوْ  
 هو.-نسءُّا ة ونام عة ن

أفو  مجلوة فقييوة شو  ح و  ق  ير  س نل  عالَم أقح  نئ ون هوىنو ناملوة يف ووم  عقو ي، علمو ف   (2)
 نئءح عل  ن ةاس

َرق نسضووو سة وووون فحووة   ودا ووو   ئوو  ووووةنور  عليوووه  واجلــوا : هوووة سضوورو ا نسًمووو يز عمووو  ُعرنفووا بوووه نسةوون
نسءُّا ة، فلصبح نسقةل ون هىنن نسةفه سه بىل نف عق  ف. وعليه فإن  ن سوأ نسىلقيو ا وشو  حيي ، البو  هلو  

وخب صووة ن عووريا وايو  نسوو  هلوو  أثور كبووري علوو  -ئءووًا ا يف ع وره  وون وةنكبووة نالهرنفو   نسىلق يووة ن
 الفًا    ووىنير نسا ل واي ، وبي ن ح   نسشرع فيي .. -نسا ل
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عال أ ويل اأالمـــــر   يان  مـــــال را ه ْم قولـــــ  : "واحلـــــجُّ واجل مـــــاي  ما ـــــ  ــال  مـــــ  ال امل ـــــلمنيال  بــــ
ر ه مْ  ق ض م ما". (3)وفاج   إ ه قيا   ال َّاعالة   غ ي بط ل م ما شيٌ  وغ ياـلنـْ

 

  نئسريا بن شىلبوة، وعولأ نبون ون نس ح بة نسىنين  وون أح  يث نئءح عل  ن ةا، عن نساي   (1)
شىلري، وخزمية بون ابوا، وعبوو  نسورمحن بون أع ط سظ، وأول بن أع أول نسهقةأ، وأبة وةس  نأل

 أمجىلا. عة ، وبالل، وفرير، وثةلن، و ريه  
ا  ووءح علو  ناوة با علوأ بون أع ط سوظ، وأبوة وءوىلة ، ونسو ن  بون 159ق ل أبة  نو  يف سااه ا

ع "ب، وأاس بن و سو، وأبة أو وة، وسي  بن سىل ، وعمرو بن حريث، و وي هبسو عون عمور بون 
 هو.-، ونبن عب ل نن ع ب

نسرنفضووة  هوو  نسشوويىلة نالثووم عشوورية نسووىنين يقةسووةن بقوورآن ف طمووة وهووة وًلووف عوون نسقوورآن ن وور   (2)
نسىني با أي ي نسا ل كم  يزعمةن، ويقةسةن بىل مة نألةموة ووىل ويمي  دنف   فوة نألسةهيوة، وخبورو  

ً ووو يإل  ووىنو ن رنفوووة شووورط ف نئيوو ي نئاً ووور ووون نسءووور نب نسووىني ال أصووو  سووه وال وفوووة ، وجيىللووةن نس
س ووحة نإلميوو ن، ويشووًمةن نس ووح بة وي ةووروف  دال  قلوويالف ووواي ، وو ووةن نسشوويو ن أل ب وور وعموور، 

ززي   ون نسءوظ ونسلىلون، وجيىللوةن هبسوو  ياو ف وقورل ف دنف نسلووه،  -"وفً  نساي -ونباً    نسع هراتن  
   اىنكره  يف وةضىلي  دن ش   نسلوه.ويىلرفةن إبوة   أخرى ال وق  شا عة عم  وق م، ق

سي ي  هىنن نس ين لسرف  نسةو فر و قوةنم  ال خوالق  أاه ق ل  ادن  نسلوه  فق  صح  عن نساي   (3)
هلو ا. ونسىللووة يف وفوةب نسسووزو وو  نئءوول  نسةوو فر، أن ووراب نسسووزو وىلوه يوو  ي دنف وةءو ا أع وو  ووون 

ا ة 28/506يف نسةًوو وى ) َوةءوو ا نسسووزو وىلووه، يقووةل نبوون ويميووة  محووه نسلوووه (  ووون أصووةل أَهووْ  نسءووُّ
ر   وفوو فر، فووإن نسلوووه ي يوو  هووىنن نسوو ين لسرفوو  نسةوو فر، و قووةنم  ال خووالق  ونام عووة نسسووزو ووو  كوو  بوووَ

، ألاه دهبن مل يًةإل نسسزو دال  و  نألورن  نسةا  ، أو و  وىلءو ر كهوري هل ، كم  أخ  بىنسو نساي 
  أورين  دو   وراب نسسزو وىلي  فيلزم ون هبسو نسًيال  نآلخورين نسوىنين هو  نسةاة ، فإاه البُ   ون أح

أع و  ضوَر نف يف نسو ين ونسو اي ، ودوو  نسسوزو وو  نألووري نسةو فر فيح و  بوىنسو  فو  نألفاورين ودق ووة 
أكهووور شووورنة  نإلسوووالم، ودن مل ي ووون دق ووووة مجيىليووو ، فيوووىنن هوووة نسةنفوووظ يف هوووىنو نس وووة ا وكووو  وووو  

 هو.-ن الـزو احلاصل بعد اخللفا  الراشدي  مل يقع إغَّ على هذا الوج   بل لنري م أشبيي ،  
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وَ  نإلووو من نئىل وةمن   ش: يو َ  دال  ووَ ، (1)يُشرُي نسشيخ دنف نسر   ن عل  نسر نفضة، حيُث قو سةن  ال فن
 وهة نإلو م نسوَمىْلُ وم... 

 

وواووه يىللوو  خعوول نسووىنين يشوورتطةن سلايوو   خلووة صووف نجمل هوو ين ووون نسىل وو ا ونسةءوو ق، فشوورط 
وىلايزي كيوىنن يءوًلزم ووراب نايو  ، ووءولي  نسو    سل ةو  ، س وىلةبة وقيقوه. وهون دهب ال اقلو  وون 

ن نسىلا صووور نسة سووو ا نئريضوووة، وس ووون ال اووورنو شووورط ف سلايووو  ، دن مل أ يوووة خلوووة صوووف نجمل هووو ين وووو
 يًحقإل سزم بعالن ناي   ووىلعيله.

وخي  يابسأ نسًابيه سه ها ، أن نسىني جُي َهُ  وىله ال جية" أن يبلوذ فاوة و   فوة نس ةور نألكو ، فوإن بلوذ 
م هبكر دمج ع أَْه  نسىللو  به فاة و   فة نس ةر فحياي  ال في   وىله، ب  يًىلا ناي   ض و وق  وق 

 عل  هبسو.

س وواي  ووو خرنف أحوو ثةن ف وورا ووور ه  ووون عقوو ا ناً وو   دووو وي  نئزعووةم، وهووأ ف وورا اواليووة نسةقيووها  (1)
حيث أن نسةقيه نسشيىلأ ياةب عن نإلو م نئاً ر يف كهري ون صالحي وه، نس  واي  دعوالن نايو  ، 

علووو   قوووو ب  -لسووو  نإلوووو م ونسىل ووومة-ًءووولل وهوووىنو نسة ووورا أحووو ثا وووون فقيووو   نسشووويىلة أ للف و
ن قبوو ، حيووث "عمووةن أن سوولعًي   شووىلة   وأوبوو عي ، كموو  كوو ن شوولن أحبوو   وقء وسووة نس ايءووة ووون

 ُوءًم ا ون نسلوه!! وأف  حي مةن لس  نسلوه واي بة عاه!!!
ةموة دنف  فو    فوة نأل منمـا:واءبة نسىل مة سسري نألابي   و  نو دنف نسشراب نألكو ، وهبسوو وون أوفوه، 

  فة نألابي   ونسرس ، ون حيث ع مًي  عون ن عول، ووفوةب طو عًي  ونوبو عي  يف كو  وو  ي و   
و ووىنيظ نسقوورآن  ن نسوو ين مل ي ًموو   ومنمــا:عوواي ، وووون حيووث ووو  هلوو  ووون وقوو م محيوو  عاوو    وو !! 

دشوورناب  نمــا:وم، بوو سي  نوبوو ع أقووةنل نألةمووة نالثوو  عشوور ك وبوو ع أقووةنل نسقوورآن!! حبيوو ا ابياوو  حمموو  
!!  نإلووو م ووو  نسلوووه يف نحل وو  ونسًشووري ، حيووث نعًوو ون أقووةنل نإلووو م ونفبووة نالوبوو ع كوولقةنل نسلوووه 

ودسيو بىلو نئقًعة   وون كًو ب انحل ةووة نإلسوالويةا سلوميوم حيوث يقوةل  افوإن  سإلوو م وق وو ف 
!! ودن وون ءكان هذا الرـون نيعحممة نف و  فةف س ويةف وخالفةف و ةياية، شض  سةاليًي  وسيعر،  

ا اهوون اىللوو  أن  أونووور  غ يبلـــ  ملــ  مقــر  وغ  ــيب مرســل!!ضوورو    وووىنهبا  أن  ألةمًاوو  وق ووو ف 
نألةمة شًلف عن أونور  ريه . وعل  وىنهبا  فإن  مجي  نألونور نس    ا عن نألةمة يف حي ،   فوىنا 

ىلًقو  أن نئا وظ نسوىني واحوه نألةموة )ع( سلةقيو   نئةىلةل، وونفبة نالوب ع ح  بىلو  وفو ، ا اهون ا
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ر، حممووووُ  بووووُن نحلءوووون (1)وال ُ ايوووو نسووووىني مل يوووواةىلي  يف  يوووون   ، فووووإف   يووووَ  عةَن أن  نإلووووو َم نئاً ووووَ
ر نَب يف "عمي  ساة سًا ووئًا، أو قريب ف ون هبسوو يف سو ور ن ،  نسىلء ري، نسىني َ َخَ  نسء ن

ةَن هاووو اَب يف أوقووو ةف ودوووو   َفرسووو ف، سريكبيووو  دهبن خووور ! ويُقيموووُ     وقوووَ  يُقيموووةَن هاووو اب  نبووو ةف، دوووو   بَسلوووَ
ن يُاوو  ني عليوه ل وورو     ووةال ، نخوور !   ووةال  نخوور ! ويُشويروَن نسءووالَا، دنف  َعي اةهو  سنموَ

  رين هبسو ون نألوة  نس  َيضَحُو عليي  فيي  نسىلقال .
يقووةل   ويف صوحيح وءول ، عون عوة  بون و سووو نأَلشواىلأ، قو ل  مَسىلوُا  سوةَل نسلووهن 

ًنُ   اخيووو   أَةموووًُ   نسوووىنين ُوبوووةَف  و  ْيُ  ، وشووورنُ  أةنمووو  لُّةَن َعلوووَ لُّةَن علووويي  وُي وووَ ةَاُ  ، وُو وووَ حيُنبوووُّ
ةَفُ  ويُبسضوةَاُ  ، وولىلاووةَف  ويلىلاووةَا  ا، قو ل  قلاوو      سووةَل نسلووهن، أفووال اُا بووىُنُه   نسوىنين وُبسنضووُ

، فوورآُو أي  شووي ن َوَق عليووه ونل  ئ ف ووون َوىل وويةن عناووَ  هبسوووس قوو ل  اال، ووو  أقوو ُوةن نس ووالَا، أال وووَ
ُظ أن  ْ  دن  نإلوو َم جيوَ نسلوه، فلي َرو و  أي  ونن َوىل يةن نسلوهن، وال يَوْازنَعن  يَ نف وون ط عًوها. ومل يَوقوُ

 ي ةَن َوىل ةو ف.
 ألن  نحَلحمل  ونايو َ  َفرض نن يًىلل قو ن لسء ةورن،  "مع أويل اأالمر باـلرا هم وفاجر هم"وقةسه   

 

!!! واىلًقو  فويي  نإلح طوة ب وو   غ  سصــوك فـيمم ال ـمو أو الـفلــةال يوزنل حمةةظو ف هلو ، ألن  نسوىنين 
وو  فيوه و ولحة سلمءوولماا ولسًو ق سولعة نسةقيووه علو   قو ب نسشويىلة كءوولعة نإلوو م!! وقو ل  اوقوو  

!! ال شو  فويالف خ صو ف، ودمنو  هوأ وىلو سي  سلاميو  يف  القـران تعاليم اأئمـة لسعـاليمقلا س بق ف أن 
ا أقةل  فلي كةر بىل  هوىنن نس ةور، وأي  ك  ع ر وو ر ودف يةم نسقي وة جيظ واةيىنه  ونوب عي !!
اختـذوا أحبـاكهم وكهبـاام أكغغً مــ  يون شوراب بىلو  هوىنن نسشوراب!! وهو  ي و ق فوويي  قةسوه وىلو ف  

 .اللـ 

خووو  نسءووور نب وهوووة طةوووالف، وهوووة ال يوووزنل يف نسءووور نب   ةبووو ف!! وهووو  ال يزنسوووةن ألاوووه يف "عميووو    (1)
ياً ووورون خروفوووه، وهوووة عاووو ه  انئيووو ي نئاً ووورا، حيوووث حيملوووةن نألح  يوووث نس وووحيحة ن  صوووة 
ب ية  نئي ي، عليه!! ونئش لة فيي  أن  ووَن ال يو ون  وىنو نسق وة ن رنفيوة نئلةقوة، نسو  وىلًو   حو  

 هل ، فية ك فر عا ه  ورو  حالل نس م!!!نس ين لساءبة 
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ن سوو ةس   ُ  لإلووو من نسووَ  ن  فوال بوُو   ووون ، وهووىنن نئىلوو  كموو  حَي ووَ يءووةُل نساوو َل فييموو ، ويُقو ونُم نسىلوو و 
 حيَ ُ  لإلو من نسة فرن.

 قول  : "و ـ ْ م    غلر رالا   الرات بنيال  فإنَّ اللـ ال قالْد جالعاللالم ْم عاللالينا حاف ظ نيال" .
نإلاةعو     ياـلْعلالمــونال مــا تاـلْفعلــ ونال  وإنَّ عاللالْير م حلالالافظنيال. ل رالامــاً لــاتبني.ق ل وىل ف     ش:

10-12  . َّْوٍل إغ ْ  قـــال ظ  مــ  ٌد. مــا ياـلْلفــ  مالال  قع يــْ إْء يسـاللالقَّى الـم سـاللالقا يان  ع  اليمــني  وعــ   الكــا 
ر  .  18-17ق     لالدْي   كقيٌب عالسيد ْي  وم   فالْلف    يالْفالظ و اــل   مــ   أالمــْ لال   م عالقا بالاٌن م   بني يالدال

رَّه م وُنواهم باـللالى وك س ل نا لديمم يالْرس بونال . 11رع   نس  اللـ   أ  يال البونال أاليَّ غ  الْ مالع  س 
ونال . 80نسزخووور    ــ  ــسم تاـلْعملـ ــا ل نـ ا  الْ سـالْن ـــ    مـ ــَّ قا  إيَّ ل نـ ــال ق  عاللـــير م غحلـ ــ  ا يالنطـ ــال ا ل سابـ نـ ذال  هـــال
 .59نا ثية  

ٌة لسا يوو  ن، أاووه قوو ل  ايًَىلوو قَبةَن فووي ويف نس ووحيح، عوون نساووي ن  ٌة لسل يوو ن ووالةن ووَ ُ   والةن ووَ
َلهُل   ىَلُ  دسيووه نسووىنين كوو اةن فووي  ، فَيءووْ رن، فَوَي ووْ الان نسىَل ووْ ْبحن وصووَ وهووة -وجَيًْمىلووةَن يف صووالان نس ووُّ

لُّةَنا وًةوإل -أَْعَلُ       َكيَف وَركًُ  عنب  نيس فيقةسةن  أَويَا ُه  وُه  ُيَ لُّةَن، وف  َقا ه  وه  ُي وَ
 يه.عل

ةنا، قو ُسةن  وق ل   َن نئالةن وَ   او  وناُ   ونْن َأَح   دال  َوَقْ  وك نَ  به قريُاُه ونَن نانن ن، وَقريُاُه وون
رْي ا  َ ُر  دال  خبووون ال أَيووووُ َلَ ، فوووَ َي، وس ووون أعووو َام نسلووووُه عليوووه، َفَلسوووْ اَب   سوووةَل نسلووووهنس قووو ل  ا ود   ود  

 وءل .
ُظ نسيما ي ًُظ   ف   يف نسًةءري  نثا نن  ، ي ًب نن نألعم َل، ص حن َم لن َعنن نسيمان وَعنن نسش ن

ْن  ٌ  وون م لن ي ًوظ نسءويئ  ، وَول وَ نن آخورننن حَيَة َ اونه وحَيُْرسوَ انه، ونحون ُظ نسش ن ، وص حن نحلءا  ن
َ الف، ُه، فيوووة بوووَا أ بىلوووةن أووووالاب  لسايووو  ، وأ بىلوووة  آخووورين لسليووو ن بوووَ ح فن ووو نن  و نةووونه، وونحوووٌ  أَو ووووَ

 .(1)وك وب نن 
 

وهووىنن ووو ع ٌا أن ال ووو   نئوور  قرياووه ناووم، وال وسةسووة نسشووي طا، وال  ووريه ، ووو   نم قوو  َفاوو    (1)
نسلوه سه ول ا حيرس اه وحية  اه ون ك  سة   وه ووة، دال  وو  قَو    نسلووه سوه نساةو هب، فللوه نئاوة ونسةضو . 

عووون وىل وووية نسلووووه، فوووإهبن وووو  هووو   زىل وووية أو هباوووظ نسًشوووىلر  ق بوووة نئل وووا وكوووىنسو وووو ع ا ألن يُقلووو  
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فظو ال   م ْ  أالمر  اللـــ   وق ل ع روة، عن نبن عب ل   ن بوا يال ، قو ل  والة وٌة حية ةاوه وون
 ي يه وون َخلةهن، فإهبن ف َ  َقَ ُ  نسلوهن، َخلُّةن عاه.

فظو ال   م ْ  أالمر  اللـ   ووىل     ْة ُُي  سه ونْن أَورن نسلوهن، أي  نسلوُه أَورهيال   بوىنسو، ، قي   حن
 َيْشَيُ  سىنسو قرن ا َون قرأ  حية ةاه  ورن نسلوه.

 -املوئ رالة  تالرسب  القالولال  والف ْعلال  والنيَّةال -
، فو خلا يف  ُ  نسقلوْظن َة َوْ ًُوُظ نسقوَةَل ونسةىلوَ ، وكوىنسو نسايوَة، ألفو   فنىلوْ َق  ثَوبَوَا َأن  نئالةن وَ

  دهبن   اقو ل نسلووُه . وَيشويُ  سوىنسو قةسوه 12نالاةعو      ياـلْعلالمونال ما تفعاللــ ونال عمةمن   
َاة   ي نَئةف، ودهبن هوَ   عبو ي حبءوَ َه   عب ي بءيَئة ، فال و ًبةه  عليه، فإْن َعمنَليو  ف كًُبةهو  عليوه سوَ

رنفا ُة  . وقو ل (1)فَل  يَوىْلَمْلي ، ف كًُبةه  َسه َحَءَاةف، فوإْن َعمنَليو  ف كًبةهو  َعشوْ   اق سوان نئالة وَ
ْهلنيو ،  -وهة أب ُر به-بُ اَب يُريُ  أن يَوىْلَمَ  َسي نئةف هبسَو عَ  فقو ل  ن قُوبُوةُو، فوإْن َعمنَليو  ف كًبةهو  زن

 ودْن وَورََكي ، ف كًُبةه  َسُه َحءَاةف، دمن   ورَكي  ونْن َفر نيا وًةإل عليه.
 قول  : "و   م    مبلال   املون   املواللَّل  بقبض  أالكواح  العالالمنيال".

م  َّ إ ه كالبا رـــــــم ىلوووووو ف  قوووووو ل و ش: لال ب رــــــ  ال م مَّلـــــــال   املــــــون  الــــــذي و لـــــــا  ل يسوالفــــــَّ قـــــــ 
ت رجالعـــونال 

ه وىلووو ف  11نسءوووا ا  (2) دالل م  . وال وىلووو  نُض هوووىنو نآليوووُة َقةسوووَ ا ال أحـــال حـــال َّ إءا جـــال

 

نئةكلا ب ً بة أعم سه، ووىنكر أن عل  ميياه َول  ف وعلو  يءو  و وَل و ف يا رناوه، وي ًبو ن كو  وو  يبو   
 ..واه ون قةل  أو عم ، فيءًحأ وايم  نبًس   ورض ا نسلوه 

ع ا ألن يًة وور نسىلبوو  بىل مووة  محووة خ سقووه، وع مووة وًةووإل عليووه. هووىنن نحلوو يث ونسووىني بىلوو و، ووو  (1)
 ع سه وكروه سبح اه ووىل ف.

أقوةل  قوو  يُورنو  بىلووو ضوىل   نإلميوو ن وءوو ؤل، وهوة  كيووف يءوًعي  ولووو ونحو  أن يقووةم زيمووة  (2)
 قبو أ ونا َون يًةىف  ونْن فن   وداس وحيةنن يف آن  ونح س!

 )القـدير(ق ير، وأن  نسلوه ونن صوة وه وأمس ةوه نحلءو   وهل ال  اقةل  ه  ف ،  أن  نسلوه عل  ك  شأ   
زو  ووَن  نسلووه عليوه وون اىلموة نسىلقو  ووو  -نسىني ال يىلازو شأ . ودهبن ك ن نإلاء ن نئولةق نسضوىليف 
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ل نا وهــم غ يـ فالرا طــون  وال َّ . وقةسوه وىلو ف  61نألاىلو م   الـــمالون  تاـلوالفَّســ   ك ســ  سال اللـــ   ياـلســـال  اأ فــ 
ل  اأفــر  إ ه  ى عاللاليمــا املــونال وي رســ  ا والي ملالْ  ــال ْت   مالنام مــا في م ــ    الــي قالضــال نيال مالوهت  ح 

مَّى َو نئوووة ن يًوووةف  قبضوووي  ونسوووًورنفي ، مث  أيخوووىنه  واوووه 42نسزوووور   أجـــٍل م  ـــال . ألن  ولوووَ
َ  ون والة ووووُة نسر محووووةن، أو والة ووووُة نسىلووووىننب، ويًةس ةفووووَ  بىلوووو وُ  ، كووووُ ُّ هبسووووو إبهبن نسلوووووه وقضوووو ةه وقووووَ

 وح مهن، ف ح ْا دض فُة نسًةيف ن دنف ُك    حبءبهن.
ٌة  هلا صفان- دال  -لو  ان   اـلْفٌس واح 

ٌة، وأَووو   َا، قوو سةن   َن نساوو ل َأن  البوون آَ َم ثووالَب أاةووس  ُوعَمئناوو ٌة، وَسة نوووَ وقوَوَ  يف كووالمن كهووري  ووون
ُظ عليووه هووىنو، كموو  قوو ل وىلوو ف   ودن  ووواي  ووون وَوْسلوونظُ  ن وَسلووون ا أيَـّس مـــا عليووه هووىنو، وووواي  وووَ

ة   ــنَـّْفس  املطمئ نــَّ ة  . 27نسةاوور   ال ــنَّفس  اللَّوَّامــال م  غل إنَّ الــنَـّْفسال . 2نسقي وووة   وغ أ ْق ــ 
 .53يةسف   أالمَّاكالٌة غل ُّو   

َ ٌا، هلووو  صوووة  ، فيوووأ أوووو   ٌس ونحووون ي  نإلميووو ُن، ونسًحقيوووإُل  أفووو   اَوةوووْ ة ن، فوووإهبن ع َ ضوووَ  ٌا لسءوووُّ
َبي ، وولوووةُم بووا نسةىلووو ن ونسوورتاب، فوووإهبن قووةي نإلميووو ُن  ةف، وةىلوووُ  نسووىناَظ، مث  وَلوووةُم صوو حن صوو    َسة نوووَ

 ص َ   ُوعمئا ةف.
 

 -الرُّوح باـلْعدال مفاكالقالس ما لل ال الد  غ  الون-
 َل  وووةُ  نساةووةل هووة وة  َقَوًُيوو  نخًلووَف نساوو ُل  هوو  كووةُ  نسووروُا أَم الس ونس ووةنُب أن يُوقووَ 

، ودْن أُ يَ  َأف  وىلَ ُم  ألفء  نه ، وخروفي  واي ، فإْن أُ يَ  زة،  هىنن نسَقْ ُ ، فيأ هبنةنَقُة نئة ن
ووَةوووو  لس ليووووة، فيووووأ ال كووووةُ   ووووىنن نإلعًبوووو  ، بوووو  هووووأ لقيووووٌة بىلووووَ  خلقيوووو  يف اىلوووووي  أو يف 

 .(1)عىننب

 

نسوًع ع أن وورتع قا بو  اةويوة وو ور نحليو ا علو  نأل ض  كمليو  ويف -سور سه ون وسو ة  وأ ون  
    برب نسىل ئا وخ سإل ن لإل سبح اه ووىل ف.ثةنن  وىل و ا!! فم  ي ةن ظا

 .44، 43وهة قةل نبن نسقي ، ونس الم سه، نا رو يف انسرواا، ص  (1)
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نسو خ ن   غ ياــلذ وقونال فيمــا املــونال إغَّ املوتــةال اأوه  نااوةن  وق  أخ  سوبح اه َأن  أَهوْ َ 
كالبَّنا أالمالسَّنا اصنســني  وأالحييسالنــا . وولَو نئةوَة هأ وة  قُة نسروان سلاء ن، وأو   قةُل أَْه  نسا  ن  56

يــس ر م  َّ ليــفال ترفــرونال غهلل  ول نــسم أمــوااتً فأحيــال م  َّ . وقةسه وىل ف  11  فر     اصنسني   مي 
يــــير م ٌف يف أصووووالبن آلةيوووون  ويف أَ حوووو م 28نسبقوووورا   ي  . فوووو ئرنُ  أفووو  كوووو اةن أوووووةناتف وهوووو  اُعووووَ

َ  هبسووووو، مث أووووو ، ، مث حُييوووويي  يووووةَم نساشووووة ، وسوووويس يف هبسووووو دو وووووُة  أُويوووو ، ، مث  أحيوووو ه  بَوىلووووْ
.  أ ونحي  قبَ  يةمن نسقي وةن، ودال  ك اا ثالَب َوةات  

 ونان عاَ  نساةخن يف نس ُّة ن ال يَوْلَزُم واه َوْةُ، ، ونسىني يَُ لُّ عليه أن  اةَوَة نس و ىلإلن وصىلإُل نأل
ْن هبنَق نئوووةَ  أو مل  -ونسلووووه أعلووو - ن مل يوووىنقن نئوووةَ  قبَليووو  وووون ن الةوووإل، وأوووو   ووووَ ةُ  كوووُ  ن ووووَ ووووَ

َن نحلُوة ن ونسةنسوْو ننن و ورينه ، فووال وَو لُّ  ةُ  وةووَوةف اايووةف،  (1)نآليووةيُ ًَوْظ عليووه نئوةُ  ووون علو  أاوو ُه ميوَ
 ونسلوُه أعل .

ْ  (2)قول  : "وب عالذا   القْر  ل مالْ  لانال ل  أالْهوً  ر و الرـ ري   قاـلْر    عـال   وسـ ال  م نرـال
ول  اللــ   ْ  كسـ  ’وعـ   الصـَّحابالة  كالبا    ويين   و بيا    على مـا جـا الْن بـ   اأفبـاك  عـال

 . والقالْر  كالْو الٌ  م ْ  ك اض  اجلنَّة   أو ح فرٌة م ْ  ح فالر  النريان".ك  وان  اللـ   عليمم
يَّاً ق ل وىل ف    ش: وحالاقال آبل  ف ْرعالونال س و ال العالذالا . النَّاك  يـ ْعرال  ونال عاللاليمــا ؤــ د وَّاً وعالكــ 

لوا  الالال ف رعالونال أالشدَّ العذا   .46-45  فر   (3)ويو  تالقو   ال َّاعالة  أاليف 

 

ع قال مــال    ال ــماوان ومــال    اأكض إغَّ مــال  شــا ال وهووأ قةسووه وىلوو ف   (1) وك  فالصــال و  فــ  ال   الصــُّ
  44. قوو ل نبوون نسقووي  يف انسووورواا 68نسزووور   اللـــ      َّ   فــ  ال فيــ  أ فــر  فــإءا هــم ق يــاٌ  ياـلْنظــرونال 

قي  ه  نسشي ن ، هىنن قةل أع هريرا، ونبن عب ل، وسىلي  بن فبري. وق  َا   نإلو م أمح  علو  أن 
 هو.-نحلة  نسىلا ونسةس نن ال ميم عا  نساةخ يف نس ة  ن

 أي  ُوءًحق ف سه. (2)

  نسً اللن أَْه  نسءُّا ة عل  عىننبن نس "ا يف ق ل نبن كهري يف نسًةءري  هىنو نآلية أص  كبري يف (3)
 هو-نسقبة . ن
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َ  ، قووو ل  ُكاووو   يف َفاوو "ا  يف بقيووو ن نسَسْرقوووَ ، فووولات  نساووويُّ وعوون نسووو ن ن بووونن عووو "ب  ، فقىلوووَ
نن عوىننبن نسقوْ نا،  ُ  سوه، فقو ل  اأعوةهُب لسلووهن وون ا  نسعرَي، وهة يُوْلحوَ وقىَلْ   َحْةَسُه، كلن  عل   ؤوسن

، مث  قوو ل  ا دن  نسىَلبووَ  نئوو ونَن دهبن كوو َن يف ر ن   اي ، ثووالَب وووَ َن نسوو ُّ َن نآلخووران وناقعوو ع  ووون  دقبوو ل  ووون
ُة كوولن علوو  وفووةهي  نسشوومَس، وىليوو  كةووٌن ووون أكةوو نن نااوو ة، وَحاووةٌط ووون  ازسوَوْا دسيووه نئالةن ووَ
ةن وناوُه ووَ   نسب ورن، مث  جيوأُ  َولَوُو نئوة ن حوَ   جيلونَس عناوَ   ْأسوهن، فيقوةل   حاةطن نسووَاا ةن، فاَلءوُ

يُ  كموو  َوءوويُ  أَيو ًُيوو  نسوواو ةْ  ا، قوو ل  افًَووورُُ  َوءوون َن نسلوووهن و ضووةنن  را  ووون ُس نسعيبووَُة، نخُرفووأ دنف َوسةوون
ىُنه ، فووإهبن َأخووىَنَه  مَل يوَوَ ُعةه  يف يوَو نون طَْرفووََة عووَا ، حوو   أيخووىنوه   ق  ن، فَيلخووُ ْن يفن ن نسءوو ن نسقعووَرُا ووون

رُ   ، ووووَ نن وهبسوونَو نسوَحاووُوةطن َ ْ  علوو  فياىلُلةهوو  يف هبسووو نسَ ةووَ و  ُوفوون ةن ونءووْ وايوو  كلطيووظن اَةحووَ
رُّوَن  و   ، ق ل  فَيْ ىَل وَن   ، فوال ميوَ ةن -وفهن نأل ضن َن نئالةن وَ دال  قَو سةن  وو   -يىلوم علو  ووَ   وون

نن أمس ةونه نسو  كو اةن يُءومُّةاَُه  و  يف نسو اي ،  ،  حءوَ هىنو نسرُّوُا نسعيبُةس فَيقةُسةَن  فُوالُن بوُن فوالن 
ْن كوووُ  ن مسوو    ُوَقر بُةهوووَ ، دنف حوو  يَ  ُه، فَوُيشوووي نىُلُه ووون م  ن فَوَيءوووًةًُحةَن سووه، فَوُيةوووًَُح سووَ اًيووةن  ووو  دنف نسءوو 

ًَي     دنف نسءم  ن نسءو بىَلةن، فيقوةُل نسلووُه    نكًُبوةن كنًَو َب عبو ي نسءم  ن نس  وَليي ، َح  يُواوْ
، فووووإ  وايوووو   رنُفي  ات َاف يف عنل نيووووا، وأَعيوووو وُو دنف نأل ضن َخلقووووًُوُي ، وفييوووو  أعيووووُ ُه ، ووايوووو  ُأخووووْ

 أُخرى.
، فُيْالنءوو انهن، فيقووةالن سووه  ووون  بووَُّوس فيقووةل   ه يف َفءووَ نون، فَيْلونيووهن َول وو نن قوو ل  فَوًُىلوو ُ  ُ وحووُ
ُ  نسووىني  ةُل   نيووَم نإلسووالُم، فيقووةالنن سووه  ووو  هووىنن نسر فووُ  َع نسلوووُه، فيقووةالن سووه  ووو   ياووَُوس فيقووُ

َوس فيقوووةُل  قووورأُ  كنًووو َب نسلووووهن، بُ  ةالنن سوووه  وووو  عنْلموووُ َث فووويُ  س فيقوووةُل  هوووة  سوووةُل نسلووووهن، فيَوقوووُ ىلووون
ةن، (1)ف َواوووُا بوووهن وصوووَ  قاُ  َن نااووو  ةُو وووون َ َق َعبوووْ ي، ف فرشوووُ َن نسءوووم  ن  َأْن صوووَ ، فياووو  ي ُواووو    وووون

 

فيه أن نسقرآن نس رمي حاة عل  ك  داء ن، وسيءلل نسىلب  عن علمه فيه، وأاوه ُويءور سلوىنكر دنف   (1)
َح    أاه سُيءلل عاه ك  و ون ون  ون نسًها  ، وعن و ى علمه وعمله  وىنن نس ًو ب نسىل وي ، ويف 

حاووة سووو أو عليووووا سووةن  كاووا ع ئوو ف أو ووون ع ووووة نساوو ل، وسوويس كموو  ي وووة  نحلوو يث  انسقوورآن 
نسبىلو صىلةبة فيو  نسقورآن نس ورمي، وأاوه ال مي ون أن يًىل وو  وىلوه دال  نسىللمو   نجملًيو ين، وكولن  كًو َب 

 نسلوهن أُازَل هل  خ صة ون  ون نسا ل!!
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يووو وْن َ ْوحن وةن، قوووو ل  فيلويوووهن ووون رون ونفًحووةن سووه لبووو ف دنف نااوو  وُح سوووه يف قبووورنون وووو   َب وووَ و  وطيبنيوووو ، ويُوْةءوووَ
 ، ، طَيوو نُظ نسووريحن ُن نسهيوو بن هن، َحءووَ ُن نسَةفووْ رون، قوو ل  وأَيْويووهن  فووٌ  َحءووَ ُح سووه يف قوو نون ووو   َب ووَ ويُوْةءووَ
َو  ْن أاووَاس فَةْفيووُ ُ ، فيقووةُل سووه  وووَ َو نسووىني ُكاووَا وُةعووَ رُّاَب، هووىنن يةوووُ ْر لسووىني َيءووُ فيقووةُل  أَبشوون
ُه نسووىني جيووأُ  ل ووري، فيقووةل  أ  َعملوُوَو نس وو  سنُح، فيقووةُل   َ بُّ أَقوون  نسءوو  َعَة حووَ   أ فووَ   نسَةفووْ

 دنف أَْهلأ وَو ق.
َن  َران، اوووَزَل دسيوووه وووون َن نآلخووون اي  ودقبووو ل  وووون َن نسووو ُّ َ  نس ووو فَر دهبن كووو ن يف ناقعووو ع  وووون قووو ل  ودن  نسىَلبوووْ

ةون  ةُ  نسةفووُ ُو (1)، َوىَليووُ  نسوووُمُءةاُ نسءووم  ن والةن ووٌة سووُ رن، مث  جيووأُ  َولووَ اووُه وووَ   نسَب ووَ ، فيالءووةَن ون
ول  وووون نسلووووهن  نئوووة ن حووو  جَيْلوووَس عناوووَ   ْأسوووهن، فيقوووةل  أيًيووو  نسووواةُس ن بيهوووُة، نخُرفوووأ دنف سوووَ

ةُّة ُ  زَُع نسءووووُّ ًوووووَ ر ُق يف َفءووووَ نون، فياًزنُعيوووو  كموووو  يُواوْ ، قوووو ل  فًَوًَوةووووَ ة ن  (2)و ضووووظ  ن نس ووووُّ ، ووووون  نئبلووووةلن
رُُ   ، ووووَ َو نئءووةان َة عووَا ، حوو  جيىَلُلةهوو  يف ونلووْ ىَنه  ملَْ يوَوَ ُعةه  يف يوَو نون طَْرفووَ ىُنه ، فووإهبن أخووَ فيلخووُ
َن  ، فَي وووىَلُ وَن  ووو ، فوووال ميووورُّوَن  ووو  علووو  ووووَ   وووون هن نأَل ضن َ ْ  علووو  َوفوووْ لَْاَمن  يوووح  ُوفووون وايووو  كوووَ

،  قووبحن أمس ةوونه نسوو  كوو َن  نئالة ووةن دال  قوو سةن  ووو  هووىنن نسوورُّواُ  ن بيووُثس فيقةسووةَن  فوُوالُن بووُن فوُوالن 
اي ، فَوُيءووًَةًَُح سووُه، فووال يُةووًَُح سووه، مث  قوورأَ  م  ن نسوو ُّ ًَيوو   وو  دنف نسءوو  اي ، حوو  يُواوْ م    وو  يف نسوو ُّ يُءووَ

ما  غ تـ فالسَّأ  هلم أبوا   ال َّما    وغ يدفلونال اجلنَّةال ح َّ يال    سةل نسلوهن   ل    ســال لــ ج  اجلمــال
ةل ، . فيقووووةل نسلوووووه 40نألعوووورن    اخليـــــاط   َا، يف نأل ضن نسءووووُّ ا ن ُه يف سوووون   نكًُبووووةن كنًَ بووووَ

ما   فسخطالفــ    الطَــّرْي  أو  فًُعرَُا ُ وُحه طَْرح ف، مث  قورأ  ا فــرَّ مــ  ال ال ــَّ ر ْو غللـــ   فرأال ــَّ ومــال  ي كــْ
 .31حمل  نحل هتوي ب   الريأ    مراٍن سالحيقٍ 

ْن  َبووَُّوس فيقووةُل  هووَ و،  ُه يف فءووَ نون، وأيويووهن َول وو نن فُيالنءوو انه، فيقووةالنن سووه  وووَ فًُىلوو ُ   وحووُ
ىنن نسرفووُ  نسووىني بىلوونَث فوونيُ  ، فيقووةُل  هووَ و، هوو و، ال أ  ي،  هوو و، ال أَْ  ي، فيقووةالنن سووَُه  ووو  هووَ

 نسا  ن، ونفًَحةن سه للف دنف نسا   ن، فيلونيهن وننْ  فيُا  ي ُوَا    ون نسء م  ن  َأْن َكىَنَب، ف فرُشةُو وننَ 

 

 نئءةا  كء   ون نسشىلر. (1)

 ةة.نسءةة   ح ي ا هبن  شىلظ ُوىَلق   (2)
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ٌ  قَبويُح نسةفوهن، قَبوويُح  َحر نهوَ  ومَسُةونيو ، ويضويإُل َعليوهن قَوْ ُُو، حو   َشًَلونَف فيوه أضوالُعُه، وأيويوه  فوُ
ْر لسىني يُءةُؤاَب، هىنن يةُوَو نسىني ُكاوَا وُةعوَُ ،  ، فيُقةُل  أْبشن ، ُواُم نسر نيحن ْن نسهي بن فيقوةل  ووَ

ةُل  أَ  َعَملووَُو ن َبيووُث، فيقووةل  َ ب ن ال وُقووون ن  ر ن، فَويَوقووُ ُه نسووىني جيووأ  لسشوو  َو نسَةفووْ أاووَاس فةْفيووُ
 .(1)نسء عَةا
 

ظن  ا ةن ونحلووو يثن (2)وهَبهوووَظ دنف ُوةفووون ، ويف نس وووحيح، قووو ل (3)هوووىنن نحلووو يثن مَجيوووُ  أَهوووْ ن نسءوووُّ
َ   سوووةل نسلووووهن  رَْع اَوىلوووَ هلن ،   ادن  نسىلبوووَ  دهبن ُوضووون َمُ  قووووَ ُه سَيءوووْ َةف  عاوووُه َأصوووَح بُُه، داووو  يف قوووَ نون ووووووَ

، حممو   ، فُيقىلن ناه، فيقةالنن سه  وو  ُكاوَا وَوقوُةُل يف هوىنن نسرفو ن س فَلوو   نئو ونُن، فَيْلويهن َول  نن
َيُ  أَاوو ه َعبووُ  نسلوووهن و سووةسُه، فيقووةُل سووه  نا وُوْر دنف َوْقىلووَ ناَب ووون  َن نساوو   ن أَبووَ َسَو نسلوووُه بوووهن فيقووةل  َأشووْ

 .(4)وقىل نف ونَن ناا ةن، فرين   مجيىل فا

 

صحيح،  ونو أمح ، وأبة  نو ، ونساء ةأ، ونبن و فه، و ريه . وسلح يث "  ا صحيحة هبكره    (1)
نسشوويخ نألسبوو   يف كً بووه اأح وو م نااوو ةزا وهووأ  امث يُقووي ُو سووه أعموو  أصوو  أب وو  يف يوو و َورَ"بووة سووة 

نسلووه كمو  كو ن، فيضوربه ضوربةف ُضرنَب    فب  ك ن ورنلف، فيضربه ضربةف حو  ي وري  و  وورنلف، مث يىليو و 
َن نساوو  ، ومُييوو  ووون فوورش  أخوورى، في وويح صوويحةف يءوومىله كوو  شووأ  دال  نسهقلووا، مث يُةووًح سووه لب ووون

 نسا  ، فيقةل  َ ب ن ال وُق  نسء عةا.

 أي دنف وقًض  ووىل  هىنن نحل يث.. (2)

ونألح  يث نسابةية نس نسوة عىننب نسق  حإل، وهة وىللةم ون نس ين لسضرو ا، وق  وض فر  نأل سة   (3)
  نسو ن  بون عو "ب، ونبون عبو ل، عليه، فمن نس ح بة نسىنين َ وون أح  يث عىننب نسق  عن نساوي ن 

وأاوس بون و سوو، وأبوة هريوورا، و"يو  بون ابوا و ووريه ، وبىلوو َأحو  يهي  يف نس وحيحا، ونسىلايووظ 
! فاحوَ ون عوىننب نسقو  حباوة أَن  بىل  هبسو أن أي  اةور وون شوةنهب نألووة َح  موةن نسىلقو  علو  نساقو !

 نألخب   نس نسة عليه آح   ال وقةم    حاة!!

  ونو نسبو  ي. (4)
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، ووووو   ويف انس ووحيحاا عوون نبوون عبوو ل  َأن  نساووي   ُموو  سيُوىلووَىن لنن ْ ْينن، فقوو ل  ادف  ر  بنقووَ وووَ
ًَْ قُ  ُ ُ  ، ف وووو َن ال َيءووووْ ىن َلن يف َكبووووري، أووووو   أحووووَ ، وأووووو  ن(1)يُوىلووووَ ْةلن َن نسبوووووَ ُر، ف وووو َن مَيشووووأ ووووون آلخووووَ

َبَء ا.  لساميمةن، فَ ع  جبريَ ا  َ ْطَبة ، فَشق ي  ان َةان، وق لن  سىَلل ُه ُوَة ُف عاُيم  و  مَل يَويوْ
َ َأحووَ ُُك ْ وعوون أع هريوورَا، قوو َل  قوو َل نساوويُّ  أو نإلاءوو ُن أاَتُو ول وو نن أسووة ننن (2)  ادهبن قوُو ن

، يُق ُل ألَح ن    نسومُ   .(3)اَ ُر، وسوَخر  نسا  رُي.. اأَ" ق نن
يف ثبووة ن عووىننبن نسقوو  واىليمووه سنموون كوو ن سووىنسو  وقوَوْ  وووةنور ن نألخبوو ُ  عوون  سووةلن نسلوووه 

أَْهالف، وس نل نئَل ا، فياُظ نعًق ُ  ثبة ن هبسو، ونإلميو ُن بوه، وال اوً ل ُ  يف كيةي ًونهن، دهْب سويَس 
ن .سلىلق ن وقةٌ  عل  كيةيًهن، سن ةاهن ال عَ   ْيَ  سه به يف هىنن نس  
 -تاـلعاللُّق  الرُّوح  غلبالدالن  -

، ُوًَس يَران نألح  من    (1)ف سروُا هل  لسبَ نن مَخَءُة أاةنع  ونَن نسًو ىَللُّإلن
 

ا، زىلوو  ال يًَووةق   وال يووًحةل واووه، وال جيىلوو  بياووه  (1) ًَرتن ويف  ونيووة نسبووو  ي وأكهوور نسوورون   اال َيءووْ
 .1/380وبا بةسه سرتا، نا ر فًح نسب  ي  

َ فوو   يف هوو و  اءوووة و   (2) سءووة نسرسوو سة  ايف نألصووةل  أحوو ك ، ونئهبووا ووون نبوون حبوو ن ادهبن قوُو ن
هوو. وهوة خعول، -(، وسة ه بًم وه  ادهبن ُق  نئيا.. ا ن380نئياا، وهة يف اصحيح نبن حب نا )

َ أَح ُُك ..ا وهة برق  )  (.3117ونس ةنب نئهبا عا  نبن حب ن يف صحيحه  ادهبن ُق ن

(  ادهبن 3117بن حب ن يف صحيحه. وك م نحل يث عاو  نبون حبو ن )حءن، أخرفه نسرتوىني، ون  (3)
، يُقووو ُل ألحوووَ ن    نئا وووُر، ونآلخوووُر  نسا  ووورُي،  َ َأحوووَ ُُك  أو نإلاءووو ُن، أاتُو َوَل ووو نن أسوووَةَ ننن أَ"َ قووو نن قووُ ن

، قو ل  فيقةالنن سه  و  ُكاوَا وقوةُل يف هوىنن نسرفو  حممو  س فيوة ق ةوٌ  وو  كو ن يقوةل. فوإن كو َن و واو ف 
هووة عبووُ  نسلوووهن و سوووةسُه، أشوويُ  أَْن ال دسووه دال نسلووووه، وأن  حمموو نف عبوو و و سوووةسه. فيقووةالن سووه  دْن ُكاووو   
ة ُ  سوه فيوه، فُيقو ُل  ْبىلةَن هب نعو ف يف سوبىلَا هب نعو ف، ويُواووَ ساَوىْلَلُ  دا َو سًقةل هبسو، مث  يُوْةَءُح سه يف ق نو سوَ

ىَلَهُه نسلوه ونن َوضَاىلنهن هبسو.سه  ََنْ فيا ُم كاةَوةن نسىلرول ن  سىني ال يُةقن ُه دال  َأَحظُّ أَْهله دسيه ح  يَوبوْ
ودن ك ن وا فق ف، ق ل  ال أ  ي، ُكاوُا أمسوَُْ  نساو َل يقةسوةَن شويئ ف، َفُ اوُا أَقةسُوه، فيقوةالن سوه  دْن ُكاو   

 عليوه حو  شًلونَف فييو  َأضوالُعُه، فوال ساَوىْلَلُ  أاو َوقوةُل هبسوو، مث يُقو ُل سو  ضن  نسًئنموأ َعليوهن، فًلًوئن ُ 
 يَزنُل ُوىَلىن لف ح  يبىلَهُه نسلوُه ونن َوضَاىلنهن هبسَوا.
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 وَوىَللُُّقي  به يف بَعنن نألُم ن فايا ف.أالحد ها:
. الناين:  وَوىَللُُّقي  بهن بَوىْلَ  ُخُروفهن دنف وفهن نأل ضن

، فَوَلي  به وَوىَللُّإٌل ون َوْفه ، وُوة  ََقٌة ونن وفهوىللُّ  النال :  . (2)قي  به يف ح لن نسا ةمن
، فإف   ودْن ف  َقًه، وَهر َ ْ  عاه، فإف   مل وُة  نْقه فنَرنق ف ُكلي  ف حبيُث  الرابع: وىَللُّقي  به يف نسَ "َان

 .(3)ال يَبَق  هل  دسيه نسًنة ٌ  أَسَبَوً ةَ 
، دهْب هوة وَوىَللوُّإٌل ال وَ   اخلامس: ىللُّقي  به يَةَم بَوىْلثن نألفء  ن، وهة َأْكَمُ  أاةنعن وَوىَللُّقنيو  لسبوَ نن

 يَوْقَبُ  نسبَ ُن وىله َوْةاتف وال اَوْةو ف وال َفَء  نف.
 -ال ُّ ال    القالْر  للروح  والبالدالن  -

، وكوىنسو عوىننُب نسقو ن َ س ا نألح  يُث نس  حيحُة أن  نسء نَل يف نسق ن ي ةُن سلروا و  نسَبَ نن
َرَ اف عوون  ىَلُ  نسوواةُس ووُوىلووَىن ُب، ُوةووْ اوْ ا ةن ونام عووة، ووووَ ي وةن سلووا ةسن ونسبوو نن مجيىلوو ف، لو نةوو قن أَهووْ  نسءوُّ

َلةف به.  نسبَ نن وُوً  ن
وهوو  يوو وُم عووىننُب نسقوو ن أو ياقعوو س فةنبووه أاوو ه اةعوو ن  واووه ووو  هووة  نةووٌ ، كموو  قوو ل وىلوو ف  

  ل وا الال ف رعونال أشالدَّ العذا   النَّاك يَّاً ويو ال تقو   ال َّاعالة  أاليف   يـ ْعرال  ونال عليما ؤ د وَّاً وعالك 
. وكووىنن يف حوو يث نسوو ن  بوون عوو "ب يف ق ووة نس وو فر  امث  يُةووًَُح سووه لٌب دنف نساوو  ن، 46 وو فر  

اووه ووو ٌا، مث  يَاقعووُ ، وهووة عووىننُب فيا ووُر دنف َوقىلووَ ون فييوو  حووَ   وَقووةَم نسءوو عُةا. ونساووةُع نسهوو    أَ 
 بَوىْلون نسىُل  ان نسىنين َخة ا فرنةنُمُي ، فيُوىَلىن ُب حبءظ ُفْرونه، مث  ُوة ُف عاه.

ال أالْوملالْ ي قرالْ - قَّاً لعذا   القر   يلال   العذا   ق ر   -مال  مانال م ْ سالح 
 

. وخيو  جيو   نسًابيوه سوه، أن أكهور كوالم نسشو  ا يف هوىنن نسة و ، 55نا ور انسورواا البون نسقوي ، ص (1)
 ولخةهب عن كً ب انسرواا.

وهـو الـذي  و نسقورآن وفو ا، كمو  قو ل وىلو ف  ف ساةم شبيه نئة ، وهة وة   ون وة ، وق  مس  (2)
ع رم    مَّى  َّ إليـ  مـرج  ٌل م  ـال يسوفالم غلليل ويعلاـلم  مـا جـرالحس م غلنمـاك   يبعـنرم فيـ  لي قضـى أالجـال

 .60نألاىل م    ينبئرم مبا لنسم تعملون

 ري هبسو.فق  ثبا لسا  أن نسروا وُوَر ُّ دنف ص حبي  يف نسق  عا  ح ةل نئء  سة، و  (3)



 344 

، فُ  ُّ َون و  َ  ، وهة ُوءًحإلٌّ سلىلىننبن  َسُه َا يُبُه نعَلْ  َأن  عىننَب نسق  هة عىننُب نس "َان
لنَظ  َف يف نهلووةن ن، أو صووُ ب ُع، أو نحوورَتَق حو   صوو َ  َ ووو  نف، واُءون َ ْ، َأَكَلًوُْه نسءوو ن َ أو مل يُوقووْ واوه، قوُو ن

ُ  دنف نسوَمقبة ن. ه وبََ انه ونَن نسىلىننبن و  َي ن  أو َ رنَق يف نسبحرن، وَصَ  دنف ُ وحن
ك  الدُّ يا و عيمما يك  القْر  و عي- ْنس  يال  -م    لالْيسال م ْ  ج 

ن فوواسن   ن نسوو اي  وال اىليميوو ، ودْن   ُظ أن يُوىْللوَوَ  َأن  نساوو َ  نسوو  يف نسقوو ن ونسا ىلوويَ ، سوويَس ووون جيووَ
ن مجووَْ  ر نف ووون نَب ونحلناو  ََا نسوو  فَوْةقوَوُه وَوًَوه حوو  ي وةَن أَع وَوَ  حوَ أ عليوه نسوورتُّ رن كو َن نسلوووُه وىلو ف حُيَموو ن

اي ، وسة َوء ي  أَْهُ  نس اي  مَل حيَنءُّةن   ، ب  أعاُظ ونْن هىنن َأن  نسرفلان يُ فا نن َأحوُ    دنف  نس ُّ
ن حةورن نساو  ن، وهوىنن يف  وضوة  ووْن   ض نااوة، ال ي و  وون  فاظن ص حبهن، وهىنن يف حةوَرا  وون

ُ  ، وال ونن هىنن دنف ف(1)هىنن دنف ف  و شأٌ  ون حر ن   و   ون شأ  ونن اىليمنهن، وق  ُا نسلووه أوسوَ
ل بووه عنلموو ف!! وقوَوْ  أ ن  نسلوووُه يف  ٌة لسً ووىنيظ زوو  مل وووُن ن هبسووو وأعاووظ، وس وونن نساةووةَل ُوةَسىلووَ ووون
ن هوىنن ب هوري، ودهبن شو َ  نسلووُه َأن يُعلونَ  علو  هبسوو  ن  ونن عا ةظن ق  َوه و  هة أَبَلُذ وون هىنو نس  

ُة بىلووَو عبوو  نو أطلىلووُه، و َ  ْ مووَ يو بوَوُه عوون  ووريو، وسووة َأْطلووََ  نسلوووُه علوو  هبسووو نسىلنبوو َ  ُكل يوو ، سزنسوَوا حن
، وئ  و نفَن نسا ُل، كم  يف نس حيح عاه    اسة ال أن ال َو نفاةن، نسً ليفن ونإلمي نن لسسيظن

 .(2)َس َعةُ  نسلوَه أن يُْءمنىَلُ   ونن عىننبن نسق ن و  أمْسُ ا
 -بعدال املون  م ْ سـالقالرُّ اأكواح  -

أ ونٌا فوأ أَعل  عنل نييوَن، فوأ نئو ن نألعل ،  فمنمـا:نأل ونُا يف نسَ ْ"َان ُوًة ونوٌَة أَع َ  وة و ، 
 وهأ أ ونُا نألابي   صلةنُ  نسلوه عليي  وسالوُه، وه  ُوًة َووةَن يف وا "هل . 

 

وهىنن ون ك م ق  ا نسلوه وىل ف، وفضله و محًه بىلب  و نئ واا، حيوث قو  نخًلعوا نئقو بر لس ةو     (1)
ونئوو واا، ومل وىلوو  قبووة  نس ةوو   كيووز عوون قبووة  نئوو واا.. ألن قووةناا نأل ض ال كيووز بيوواي  يف نحليوو ا 

 سن يضري نئ واا يف شأ . -وت نحلم -نس اي ، وس ن هىنن 

 أخرفه وءل . (2)
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 .(1)يُث ش َ  أَ ونٌا يف حةنصن ن َطري  ُخْضر ، َوْءرَُا يف نااةن ح ومنما:
ن ي ووةُن حمبةسووو ف علووو  لبن نااووة بءوووبظن  يوون  عليوووه، كموو  يف نحلووو يثن  ا أيوووُا  ومنمـــا: ووووَ

َب   حَمبةسوو ف علوو  لبن نااووةنا.  َار نااووةن، كموو  يف  ومنمــا:صوو حن ْن ي ووةن طوو ةنرنف يَوىْللووَإُل يف شووَ وووَ
َارن نااوووة، حووو   إُل يف شوووَ َمَة نئووو ونن طووو ةنٌر يَوىْللوووَ ُه نسلووووُه دنف َفءوووَ نو يوووةَم نحلووو يث  ادن  َاءوووَ ىلوووَ يرفن

ىَلهُُها.  يَوبوْ
ن ي وةُن حَمبةسو ف يف نأل ض، ووايو  أَ ونٌا و وةُن  وواي  َون ي ةُن حَمْبةس ف يف ق ون، وواي  ووَ
ُ  نحلناوو  ََا، كووُ ُّ هبسووو وشووَيُ  سووه  رن نسوو  من َوءووَبُح فيووه، ووُوْلقووَ يف وَواووُّة ن نسووزُّ ان ونسووز ون ، وأ ونٌا يف فووَ

 .(2)ا ةُ نسءُّ 
 

وغ ح ـاَّ الـذي  ق س لـوا   سـبيل اللــ  أمـوااتً بـل أحيـاٌ  وهأ أ ونا نسشي ن  كمو  قو ل وىلو ف    (1)
ناووه قوو ل  ائوو   . ويف نحلوو يث، عون نبوون عبوو ل، عوون نساووي 169آل عموورنن   عنــد كعــم ي ر القــون
رنُ  أفووو   نااوووة، َفىلوووَ  نسلووووه أ ونَحيوووُ  يف أفوووةن ن  -يىلوووم يوووةم ُأحوووُ -ُأصووويَظ دخوووةنا     طوووري  خضووور  ووووَ

 وأتك  ون َث  ه ، وأتوي دنف قا  يَ  ون هبهظ  ُوىَنس لة  يف ظ  نسىلرشا. وهة صحيح.

يىلووم خيوو  ي هووُر أن  فوو   يف اصووحيح نسبووو  يا  عوون َثوورا بوون فاوو ب، قوو ل  كوو ن  سووةُل نسلوووه  (2)
. وداوه قو ل يقةل ألصح به  ه   أى َأحٌ  وا   وون  ؤ س قو ل  فويُوَق ُّ عليوه  وو  شو   نسلووه أن يقو  

سا  هبنَ    نا   اداه أات  نسليلَة آوني ن، ودفم  نبًىلهو   ودفمو  قو ال ق  ناعلوإل. ود  ناعلقوُا وىليمو ، 
ود  أويا  علو   فو   ُوضوعا ، ودهبن آخوُر قو ةٌ  عليوه ب وورا، ودهبن هوة يَيوةي لس وورا سنَرأسوه فَويَوهْولَوْذ 

َ و نحلاوور ُه فيًَ هووْ ىُنو فووال يرفووَ  دسيووه حوو  ي ووح   أسووه كموو  كوو ن، مث   َ ْأسووَ هوو  هاوو ، فيًبووُ  نحلاووَر فيلخووُ
يىلةُ  فيةىل  به وه  وو  فىلو  بوه نئورا نألوف. قو ل  قلوا هلمو   سوبح ن نسلووه، وو  هوىنننس قو ل قو ال ق  

ودهبن  ناعلإل ناعلإل، ف اعلقا  فلويا  عل   ف  ُوءًَوْلإل  سقة و، ودهبن آخر ق ة  عليه ب لوةب وون ح يو ،
هوووة أي  أحووو  شوووقأ وفيوووه فيشرشووور شووو قه دنف قةووو و، وواوووورو دنف قةووو و، وعياوووه دنف قةووو و، قووو ل  مث  
يًحوةل دنف نا اوظ نآلخور فيةىلو  بووه وهو  وو  فىلو  لا اوظ نألول، فموو  يةور  وون هبسوو نا اوظ حوو  

  سوبح ن نسلووه ي ح هبسو نا اظ كم  ك ن، مث يىلة  عليه فيةىل  وه  و  فىلو  نئورا نألوف. قو ل قلوا
و  هىنننس ق ل ق ال ق  ناعلإل ناعلإل، ف اعلق  فلويا  عل  وه  نسًاة ، فوإهبن فيوه سسول وأصوةن . قو ل  
ف طلىلاوو  فيووه فووإهبن فيووه  فوو ل واءوو   عوورنا، ودهبن هوو  أيووويي  هلووظ ووون أسووة  ووواي ، فووإهبن أاتهوو  هبسووو 
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 -اأكض  غ أتلل  أج ايال اأال بيا   -
، وأوو  نسشوي نُ ، (1)َحر َم نسلوُه عل  نأل ضن َأْن أْتُكَ  أفء َ  نألابي  ن، كم  ُ وَي يف انسءوانا

ن  فاووه كمو  هوة مل يًسووري َ    وون َ  وووُ اي  بَوىلوْ ةهنَ  ووون ، فَوُيحًَموُ  بَقوو ؤُو كوىنسو يف وُربًَووهن دنف (2)فقو  شوُ

 

 ل ف اعلقاو  فلوياو  علو  فور نسليظ ضةضةن، ق ل قلا هلم   و  ه ال س ق ل ق ال ق  ناعلإل ناعلإل، ق
حءبا أاه ك ن يقةل أمحر وه  نس م، ودهبن يف نساير  ف  س بح يءبح، ودهبن  عل  شول نسايور  فو  
ق  مج  عا و حاو  ا كهوريا، ودهبن هبسوو نسءو بح يءوبح وو  يءوبح، مث أي  هبسوو نسوىني قو  مجو  عاو و 

كلموو   فوو  دسيووه فسوور فوو و فلسقمووه   نحلاوو  ا فيةسوور سووه فوو و فيلقمووه حاوورنف، فياعلووإل يءووبح مث يرفوو  دسيووه،
حارنف. ق ل قلا هلم   و  هوىنننس قو ل قو ال ق  ناعلوإل ناعلوإل. قو ل  ف اعلقاو  فلوياو  علو   فو   كريوه 
نئرآا كلكرو و  أاا  ن   فالف ورآو، ودهبن عا و    حيشي  ويءىل  حةهل ... ق ل قلا هلمو   فوإ  قو  

ق ل ق ال ق  أو  د   ساو اب  أو   نسرفو  نألول نسوىني  أيا واىن نسليلة عاب ف، فم  هىنن نسىني  أياس 
أويووا عليووه يهلووذ  أسووه لحلاوور، فإاووه نسرفوو  أيخووىن لسقوورآن فريفضووه وياوو م عوون نس ووالا نئ ًةبووة. وأووو  
نسرف  نسىني أويا عليه يشرشر ش قه دنف قة و وواورو دنف قة و وعياه دنف قة و فإاه نسرف  يس و وون 

بلووذ نآلفوو ق. وأووو  نسرفوو ل ونساءوو   نسىلوورنا نسووىنين يف وهوو  باوو   نسًاووة  فيوو  نسووز ا بيًووه في ووىنب نس ىنبووة و
ونسووزون . وأووو  نسرفوو  نسووىني أويووا عليووه يءووبح يف نسايوور ويلقوو  نحلاوور فإاووه آكوو  نسوورل. وأووو  نسرفوو  

 نس ريه نئرآا نسىني عا  نسا   حيشي  ويءىل  حةهل  فإاه و سنو خ "ن فيا ا.

 أاه ق ل  ادن نسلوه َحر َم عل  نأل ض أن أتك  أفء   نألابي  ا. فق  صح  عن نساي  (1)

عن ف بر، ق ل  ُ فن و  أع  ف ، ف  ن يف اةءأ ون هبسو ح فة، فلخرفًوه بىلو  سوًة أشوير،   (2)
ن  يف حليًوووووه خيووووو  يلوووووأ نأل ض. صوووووحيح سوووووان أع  نو   فمووووو  أا ووووور  واوووووه شووووويئ ف، دال  شوووووىلرين  كوووووُ

(2787.) 
قلًوه وسو ة  نإلعوالم، عون نكًشو    فو  يف كيوف ووا نأل ض، قو  وضو  قلا  وون هبسو و  وا 

عل  وةوه أكهر ون و ةة ع م ون  ون أن وًُلنف نأل ض فهًه، وق  وىلور   عليوه أق  بوه يف نازنةور وون 
َر  علوو  وفووه نسعرفووةوهبكر نألووووة  -خووالل ووو  حيموو  ووون واةووإل وهبووا شو ووويًه وعموورو.. ون وو  هبُكوون

 نعًب   أو نسًهم  !!. ون  ون أ ىن -نئءًسربة
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كلم  ك اان نسش ي َ ُا أكمَ ،   -ونسلوه أعل ُ -رون، وحُيًَمُ  أَا ُه يَوْبل  و  طةل نئ ا، وكلاه يةمن حَمْشَ 
 ونسشييُ  أَفضَ ، ك ن بَق ُ  َفَء نون َأطَةَل.

ــا     ــْرض  واحل  ـ ــة والعـ ــو ال القيامـ ــال  يـ ــزا   اأعمـ ــْ   وجـ ــ  م    غلبـالعـ ــ  : "و ـ قولـ
رالاط  وامليزالان"وق را الة  الرسا    والنَّوا   والعقا     .  والصا 

ُ  ونسةنعووَرُا نسءووليمُة، فوولخَ َ نسلوووُه  ش: ا ُة، ونسىَلقووْ نإلميوو ُن لسوووَمىَل   خيوو   ل  عليووه نس نًوو ُب ونسءووُّ
 سبح اه عاه يف كً بهن نسىلزيز، وأَق َم نس سيَ  عليه، وَ    عل  وا ريه يف   سظن ُسَة ن نسقرآن.

 
 -ان  غلبع   واليو  اآلفر  اأ بيا   جم ْم ع ونال على اإلمي-

نألابي ُ  عليي  نسءالُم ُكلُّي  ُوً ةقةَن عل  نإلمي نن لآلخران. فإن  نسقي وة نسُ  ى هوأ وىلروفوة 
، دنف دبرنهي  ووةس  وعيء  و ريه  عليي  نسءالم.  عا ه ، ونْن آَ َم دنف اةا 

دالو  وق  أخَ  نسلوُه    ونن حا أُهبنَل آ ُم، فق ل وىل ف   قال اهبط وا باـلْعضــ ر م لــبـالْعٍض عــال
ونال  سـالقالر  ومالســاٌع إ ه حــنٍي. قــالال فيمــا حالْيــالونال وفيمــا  وتــونال ومنمــا خت ْرالجــ  م   اأكض  م  ــْ  ولالرــ 

كال ا  فأال ظ ْرين إ ه يو   ي بعن ونال. قالال فإ َّ ال م  ال . وَسم   ق َل دبليس نسلىلا   25-24نألعرن    
 . 81-79ص   يو   الوقت  املْعل و   املنظري ال. إ ه 
ر جرم ، فقوووو ل  وأووووو   اووووةٌا  ــ  ــا ويفــ ــد ل م فيمــ ــااتً.  َّ يعيــ ــ  ال اأالكض   بــ سرم مــ ــال ـــ   أال بــ واللــ

 .18-17اةا   إفراجاً 
ـْف رال يل فالطيئالي يالو ال الدي   وق ل دبرنهيُ    . وقو ل  82نسشوىلرن    والذي أالطمالع  أالْن ياـل

 ال داليَّ وللم منني يو ال يقو   احل  الا   كالبَّنا اؤفر يل ول و    41دبرنهي. 
لُّ ، فق ل نسلوُه وىل ف ئ   ف ُو  وأو   وةس   زال  لــ  اعةال اتيــٌة أاللــاي  أ فف يمــا. ل س  ــْ إنَّ ال ــَّ

 .16-15طوه    فٍس مبا تالْ ـعى. فو يالص دَّ َّ ال عالنما مالْ  غ ي م    عا واتَـّبالعال هوا   فاـلسالـْريال 
دنف  وا قــو   إينا  أفــار  عاللــير م يــو ال السَـّنــالاي   ل وىل ف ح  يةف عون وو ون آلن فرعوةن  وق
رةال هي يالاٌك القالرالاك  قةسه     .39-32  فر   اقاـلو   إ ا هـذ  احليـاة  الدُّ يـا مساٌع وإنَّ اآلف 
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ْن أَهووْ  نساوو  ن أفوو  دهبن قوو ل هلوو  خَزاَوًُيوو    نرم أال وقوو  أخووَ  نسلوووه وىلوو ف عووَ ٌل مـــ  م ك ســـ  ت رـــ  ملال ياْل
ْت للمـــة   ى ولرـــ  حالقـــَّ م ي نــــذكو الر م لقـــا ال يـــوم ر م هـــذا قـــالوا باـللـــال يسلـــونال علـــيرم اان  كالبا رـــ 

 .71نسزور  العذا   على الرافري 
وهووىنن نعوورتنٌ  ووون أصووا   نس ةوو  ن نسوو نخلا فيوواَ  أن  نسرسووَ  أاووىن ،  سنقوو َ  يوَوةوي  هووىنن، 

 .(1)ز  أاىنَ  به خ َكُُي فامي  نسرُّس ن أاىن ون 
َ  به عل  نئىل  ن، فق ل   اعة  قــل بلــى وأََور اَبي ُه َأْن يُوْقءن وقالال الذي ال لفــروا غ أْتتينــا ال ــَّ

وي سنب ئو ال ال أالحالق  هوال قل إي وكيبا  إ ــ   . وق ل وىل ف  3سبل   وكيبا  لسأتينرم عامل   الـيب  
 عمال الذي  لفروا أن لْ  ي بعالنوا قْل بلى وكيب . وق ل  53يةاس   حلق  وما أ س م مب ْع زي 

 .7نسًس بن   لسبعالن  َّ   لسـ نـالبَّ نَّ مبا عمْلس م وءل  على اللـ  ي ريٌ 
اقــ  ال للنــا   . 1نسقمور   اق بت ال َّاعة  وا كقَّ القمر  وأخ  عن نقرتن  ، فقو ل  

م يرو ــ  بعيــداً. و ــرا   قريبــاً . 1يو    نألاب ح اع  م وهــم   ؤالْفلــالٍة م ْعر  ــونال  نئىلو      إاــَّ
6-7. 

 -ءال ُّ املرذبني غملعاي-
رال الذي ال لالذَّبوا ب لقا  اللـــ   ومــا لــا وا م مســدي ق ل وىلو ف   أغ . 45يوةاس   قْد فال  

اكونال   ال َّاعة  لالفي  وٍل بعيدٍ  اعة  حــ  إءا جــا الهْت م ال ــَّ . 18نسشوة ى   إنَّ الذي  مي 
ـْسالًة قالوا احالْ رالتنا على ما فاـلرَّطنا فيمــا اام غ . 31نألاىلو م   باـل دال أالميــْ وأق ــموا غللـــ   جالمــْ

إنَّ ال اعة آلتيٌة غ كاليبال فيمــا . 38نساحو    يبع   اللـ   مالْ  ميون  بلى والْعداً علي   حقَّاً 
ر هم يــو . 59 و فر   ولرــ َّ ألنــرال النــا   غ ي منــونال   ال القيامــة  علــى وجــوهمم ع ْميــاً ودكــ 

 

وهووىنن نالعوورتن  ووواي  فيووه  سيوو  علوو  أن مجيوو  ووون يف نساوو   قوو  بلسووًي  اووىنن ا نسرسوو ، وأن نئوور  ال  (1)
. أوو  وما لنـا معـذبني حـ   بعـ  كسـوغً يىلىنب دال  بىل  بلة  اىنن ا نسرس  دسيه، كم  ق ل وىلو ف  

ن ، حيوث يو ورون وهوو  يف عرصو   يووةم وون وو   ومل وبلسووه اوىنن ا نسرسو ، فح مووه ح و  أَهوْ  نسةوورت 
نسقي وة ب خةل نسا  ، فمون أطو ع وواي   خو  نااوة، ووون ع و  وأىب أ خلوةو نساو  ، كمو   سوا علو  

 هبسو نسءُّا ة.
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م لالفــروا آبات نــا  عرياً. ءلــ  جــزا ه م  اــَّ وبرماً وص مَّاً مأواه م جمنم  ل لَّمــا فبــالت   ْيي هــْم ســال
ْ يــروا أنَّ اللـــ ال الــذي فاللــالقال  ْلقــاً جديــداً. أو ملال وقالوا أ  ءا ل نَّا ع ظاماً وك فــااتً أال  يَّ لالمبعوصــونال فال

 قاي ٌك على أالْن يفل قال م نلالمم وجعلال هلم أجًو غ كْيبال فيــ  فــأالىب الظَــّاملونال ال ماوان  واأكضال 
ــوكا ــونال فْلقــــاً . 99-97نإلسوووورن    إغَّ ل فــ ــااتً أ  يَّ لالمبعوصــ ا ع ظامــــاً وك فــ ــَّ ــال وا أال  ءا ل نــ وقــ

ْلقــاً ممــا يرــر    صــدوك ل م ْل لو ــوا ح ــاكًة أو حديــداً. أو فال  مــال  ف ــيقولونال (1)جديــداً. قــ 
ى  ـ ض ونال إلي ال ك  وسالمم ويقولون م  هــوال قــ ل عال ــال ي عيد ي. قل الَّذي فطرل م أالوَّلال مرٍَّة ف يـ ْن

نإلسوورن    أْن يرــونال قريبــاً. يــالو ال يــالدعولم فس ــس يبونال حبمــد   وتظنــونال إْن لبنــس م إغَّ قلــيوً 
49-52 . نًو و  ــيال فْلقــال   قــالال مــال  ي ْيــي العظــ رال ال لنــا مــال ييالمــا و ــال ا ال وهــي كمــيٌم. قــل ي 

ر  يكاً  الذي أال كالأهالا أوَّلال مرٍَّة وهو برلا  فالْلٍق علــيم. الــذي جعــلال لرــم مــ  ال الكــَّ الر  اأفضــال
ـقال  قال ال ــماوان  واأكضال بقــاي ٍك عـلـــى أالْن يفلــ  ــ  توقــدون. أالو لــيسال الــذي فاللــال ــس م م ن فــإءا أ 

 .81-78يس   م نلالم ـم بـلى وهو اخلوَّق  العليم
م ، وكونَ ن أفءو ويم   فلخ  أن  نسىني أب ََع نسءم ون ن ونأل َض علو  فالسًيمو  وعن َو ن شوْلفن
وَسىَلًنيم ، وعايظن خْلقنيم ، أْق ُ  عل  أْن حُييَأ عن  و ف َق  ص     ويم ف، فري  ه  دنف ح سًيو  

ق  النــَّا   ولرــ  َّ خلالالْلق  ال ــماوان واأكض  أاللــر  نألوف، كم  ق ل يف َوةض   آخر   ْ  فاللــْ مــ 
 .57  فر   ألناـلرال النا  غ يعلمون 

 

، قيو   هوة نئووة . ووىلو  هبسوو أا و  سوة فرضووً  أو فلقـاً ممـا يرــر   صـدوكلمقةسوه وىلو ف   (1)
يو ا ألحيو ك  نسلووه دهبن شو   فإاوه ال ميًاو  عليوه شوأ  دهبن أا   سة صر  دنف نئوة  نسوىني هوة ضو  نحل

 أ ن و،  وي هبسو عن نبن عب ل ونبن عمر وسىلي  بن فبري و ريه .
وقي   يىلم نسءوم   ونأل ض ونابو ل، أو وو  شوئً  ف ةاوةن فءويىلي ك  نسلووه بىلو  ووةو  . وقةسوه وىلو ف  

ف ينـضــون إليــ  ك وســمم  نسووًيزن ف، وهووىنن نسووىني قوو الو هوووة ، قوو ل نبوون عبوو ل وقًوو  ا حيركةفوو
نسىني وىلرفه نسىلرب ون سس ،  ألن نالاس ض هة نسًحراب ون أسة  دنف أعل  أو وون أعلو  دنف أسوة . 

 (.3/48)وةءري نبن كهري  
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بح اَه   م. وونن هىنن قةسُه سوُ أاليالْ الب  اإل  ان  أالن ي ْ الوال س دً . أالملالْ يال     طفًة م ْ  مــال ٍا ميــ 
علــى   لانال علالقًة فخلالقال ف و َّ. ف علال م نــ   الــزَّوجني الــذَّلرال واأ  ْنــى. ألــيسال ءلــ  بقــايٍك 

يـــي املـــوتى الف عووونن نألوووورن 40-36نسقي وووة   أن ي  ُه ُويمووَ . فووو حًَحمل  سوووبح اه علوو  أاوووه ال َيرتُكوووُ
ُه أتىب هبسوووو َأشوووَ   نإلل  ُه وُقْ  َووووَ ْ َمًوووَ ، وأن  حن ، ونسهوووةنبن ونسىلنقووو بن ونسا يوووأ ن
، كمووو  قووو ل وىلووو ف  (1)

 س م أال َّا فلقنالم عالبالناً وأ رم إلينا غ ت رجال بـْ َن 115نئ واوةن   عــون أالفالحال   ْن اَوَقلَوُه وون . فوإن  ووَ
َظ فيوه نحلووةنل  ونسقوةى، ونسىلن وو َم،  َرُو، و َكو  إل  مَسْىلوَُه وَب ووَ َسةن، مث  شوَ نساُّعةوةن دنف نسىللقوةن، مث  دنف نئضووْ
َة ن،  ُه علووو  هوووىنن نسشوووو   ن ونس وووة ان، نسوووو  هوووأ أ ُّ نس ووووُّ ، وأخَرفووووَ ه   يووووَة نإلح ووو من وَأح وووَ  خْلقوووَ

ُز عن دع َ وهن وداش ةهن َور اف اايةس  وَأْحَءُن نألش  لن كيَف يَوىْلان
 -اجلزا   على اأعمال-

ـــ   قوووو ل وىلو سوووو    ْو   الديـ ــ  ـقَّ . 3نسة وووووة   مالـــ   يــ ــال ـم  احلـ ــ  ـــ   يينـالمـ ـــم اللـ ـــٍذ ي وفيمـ يالومالئـ
، يُق ل كم  َو نيُن وُ نُن، أي  (2). ونس  نيُن  نازن 25نساة    ويعلالمونال أنَّ اللـ ال هو احلقُّ املبني

 

ووون أتووو   مجيوو  وءوو ة  نسوو ين جيوو ه  وروبعووةف ن وب طوو ف وثيقوو ف بىلقيوو ا نإلميوو ن لسيووةم نآلخوور، وعقيوو ا  (1)
حة هووو  هووووة فحوووة  اميووو  وءووو ة  نسوووو ين وو وووىنيظ اميووو  نألابيووو   ونسرسوووو . نسةعووو  ونسةعيووو ، فا

، وفىلووو  ن ووورين  وكوووىنسو فوووإن عقيووو ا نإلميووو ن لسيوووةم نآلخووور، وىلًووو  حووو فزنف أس سوووي ف سىلبووو  ا نسلووووه 
ونحلءا  ، ونإلاًيو   عون فىلو  نسءويئ   ونئا ورن ، وونقو  نحلو ل خوري شو ه  علو  هبسوو، حيوث أن 

ْن  وريو. و وري هبسوو فوإن نس ل  وفىل  نارنة  ونئ ا رن  هلأ أس إل زن ال ي ون لسيةم نآلخر ونازن  وون
َن نس وو مل، يًاوو ىف ووو  عوو ل نسلوووه  ووىلوو   أمس ةووه  خلووإل نسىلبوو   ووون  ون يووةم يُقووً  فيووه سلم لووةم ووون

 نحلء  وصة وه نسىُللي .

لسىلبة يوة ونحل كميوة،   ودفورن و نازن  وىل  ون وىل   كلمة انسو ينا، ووون وىل اييو   ط عوة نسلووه   (2)
. هو احلـيُّ غ إلـ  إغ هـو فـايعو  ُملصـنيال لـ  الـدي ال احلمـد هلل كال ا  العـاملنيكم  ق ل وىل ف  

رن  أالْن أالعبــ دال اللـــ  ُملصــاً لــ  الــدي وقوو ل   روا إغَّ ليعبــدوا اللـــ ال . وقوو ل  قــل إين أ مــ  ومــا أ مــ 
  نئوايحمل نسة وري ونسىلقو ي ونسىلملوأ، أو زىلو  آخور . وون وىل ايي  أيض ف ُملصنيال ل  الدي ال ح نفا 
قل ا أيما النا  إن لنسم   شٍ  م  يي  فو أعب د  الذي  تعبـدون نسشريىلة، كم  ق ل وىل ف  
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ونال كموو  هووُ "ي هووُ "ى، وقوو ل وىلوو ف   زاً  مبـــا لـــا وا ياـلْعماللـــ  ْ  جـــا ال . 17نسءووا ا   جـــال مـــال
ا ومالْ  جا ال غل َّيئة  فو   ْز  إغَّ م نْـلالما واله م غ ي ظلالمـون  نألاىل م   غحل نة  فلال   عالْكر  أالمناهل 

160  . زالع  يومئــٍذ امنــونال. ومــال  جــا ال غل ــيئة  مالْ  جا ال غحل النالة  فاـل ْ  فـــال م مــ  لال   فرْيٌ منما والهــ 
زالونال إغَّ مــا ل نــس ْم تعماللــ ون  ْ  جــا ال . 90-89نساموو    فر بــَّت وجــوه م م   النــاك  هــْل ةــ  مــال

يا ئان  إغَّ مــا زال  الــذي ال عالم لــوا ال ــَّ يئالة  فــو  ــ ْ ْ  جــا ال غل ــَّ لــا وا   غحل ــنة  فلــال   فــرٌي منمــا ومــال
 .84نسق     ياـلْعمالل ونال 

 

رال أن غ تالعبـــدوا إغَّ إا   ءلـــ  الـــدي   القـــيا م  . وقوو ل  مـــ  يون اللــــ  . إن الــــح رم  إغَّ هلل  أالمـــال
ٍة وغ أتفــذ لم عمــا كالأفــٌة   ييــ   الزا يــة والــزاوقوو ل   دال دوا لــل واحــٍد منممــا مائــةال جاللــْ ين فاجلــ 
لرـم ييـن ر م . وقو ل  أ  هلم شرلا   شالرالع وا هلم م  الدي   مـا مل يءن بـ   اللــ . وقو ل  اللـ   

 . فموون كوو ن يف ط عوة  ووري نسلووه فيموو  ُيشوورع، فيوة يف  يوون هووىنن نسسوري، ودن ن عوو  بلءوو اهويلا ييـ ٌ 
أاه ون نئءلما، فلء ن نحل ل يبع  سء ن نئق ل، وهة ون نئشركا نسىنين يقةسةن سشرك ةي  وهو  

. وهبسو يف نسع عوة اتللـ  إن لنا لفي  وٍل مبني إْء   ويرم بر  العاملنييف فيا  ق بىلةن   
نسلوووه، كموو  فوو   ونإلوبوو ع ونئووةنالا، حيووث يًبىلووةف  ووون  ون نسلوووه، ويُعيىلووةف  فيموو  فيووه و سةووة سشوورع 

وإْء يسحــاجُّونال   النــاك  فيقــول  الضــعفا   للــذي  اســسرروا إيَّ لنــا هبسووو صوورحي ف يف آيووة  ُأخوورى  
ل  فيمـا إنَّ اللــ ال قـد  لالرم تاـلبالعاً فمل أ سم مـنونال عنَـّا  صـيباً مـ  ال النـاك. قـال الـذي  اسـسرروا إيَّ لـ 

 .حالرالمال بني الع باي
ا أت  زىلوو  شووو و  اميوو  وىل اييوو  نآلاةوووة نسووىنكر، وهووأ هاووو  وىلووم نسا ووو م وكووىنسو فووإن كلموووة انسوو ين

لال كســولال   غهلــد  نسشوو و  اميوو  شوو ون نحليوو ا نس يايووة ونس ايةيووة. كموو  قوو ل وىلوو ف   هــو الــذي أكســال
. إن الدي  عندال اللـ   اإلسـو . وق ل  ويي   احلقا  ليظم رال   على الدي   ل لا   ولو لر  املكرلون

. قوو ل نئووة و ي يف كً بووه انئ ووعلح  ا  ومــال  يبســم  ؤــريال اإلســو  يينــاً فلــ  يقبــل منــ  ل  وقوو
نئووورن  بووووووانس ينا يف مجيوووو  هوووىنو نآل   هووووة ا وووو م نحليووو ا نس  ووووو  نسشوووو و  ساةنحييووو  ووووون نالعًق  يووووة 

بوووووه نئةيووووو  هوووووو. ونئوووووة و ي  محوووووه نسلووووووه قووووو  أوىف نئءووووولسة حبهووووو ف يف كً -ونسة ريوووووة ون لقيوووووة ونسىلمليوووووة ن
 انئ علح   نأل بىلةا، فلرينف . ونا ر كً با  انسع  ة ا، ف   كلمة انس ينا.
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ويف نحلو يث  ا   عنبو  ي، دمنوو   هوَأ أَعموو ُسُ   ُأح ويي  َس ووُ ، مث  أَُوفو ني   د هوو ، فمون وفووَ  
 .(1)خرينف، فليحم ن نسلوَه، وَون وَفَ   رَي هبسو فال يَوُلةَون  دال  اةَءُها

 -العالرض  واحل  ا    وقرا ة  الرسا   -
نر م فافيــةٌ يالومئــ قوو َل وىلوو ف   فــى مــ  ا أيُّمــا اإل  ــان  . 18نحل قووة   ٍذ تـ ْعرال ــونال غ ختال

ب  ح  ــاغً  اســال ال ل سابــال   بيمينــ  ف ــورال ي  ا مــال  أ و ْدحاً فم وقيــ . فأمــَّ اي ٌح إ ه كبــا  ال لــال إ َــّ ال لــال
ــال   وكا ال ظالمــْر   ف ــو  ال لساب روكاً. وأمــا مــال  أ و ب  إ ه أالْهلــ   مال ــْ ــالْدعوا ص بــوكاً. ي ــرياً. ويالنقاللــ  رال ي

وع ر  وا على كبا  ال صالفَّاً لقد جئسموي لما فلقنال ْم .  12-6نإلاشق ق     ويالْصلى سالعرياً 
رَّةٍ  عال الرســا   فــ   اجملــرمنيال م كــفقنيال ممــا فيــ   ويقولـــونال ا . 48نس يووف   أوَّلال مــال والو  ــ 

اي ك  صـريًة وغ ل بريًة إ راً ويلسالنا مال  هذا الر سا   غ يـ  غَّ أحصــاها ووجــدوا مــا عالم لــوا حا ــ 
 .49نس يف   وغ يظلم  كبُّ ال أحداً 

ق ل  اسيَس أَحٌ  حُي َسُظ يةَم نسقي َوةن دال  هلَوَوا فقلوا    سوةَل  عن ع ةشة، َأن  نساي   
اسالب  ح  اغً نسلوهن، أسيَس ق  ق ل نسلوُه وىل ف    ال لسابال   بيمين  ف ورال ي  .   ي رياً فأما مالْ  أ و

ْرُض، وسوووويَس َأحووووٌ  يُاوووو قُ  نحلنءوووو َب يووووةَم نسقي وووووةن دال  فقوووو ل  سووووةل نسلوووووه  َو نسىلووووَ   ادمنوووو   هبسوووون
 .(2)ُعىن نَبا

 -الصراط  حالق  -
ٌر علوو  َفيووا  ، ق سووا ع ةشووُة، دن   سووةَل نسلوووهن  ءووْ ، وهووة فن رنطن ئنَ   أَيووَن  واوو ونُن لس وو ن سووُ

، فق ل  اهو  يف نس لموةن  وَن ناءورنانسا َل يةَم وُوَب  ُل نأل ض  رَي  . ويف (3)نأل ضن ونسءم ون ن
 هىنن نئةض ن يةرَتنُق نئا فقةَن عن نئ واا، ويًولةةَن عاي ، وَيءبقي  نئ واةَن.

 

 أخرفه وءل  وأمح . (1)

 أخرفه نسبو  ي و ريو. (2)

  ونو وءل . (3)
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ةنا دنف أن قوو ل  افَويُوىْلعوووَةَن  عوون عبوو  نسلووووه بوون وءوووىلة ، قوو ل  اجيموووُ  نسلوووُه نساووو َل يووةَم نسقي ووووَ
ن يىلعو  اُةَ ُه  عل  َقْ  ن أعم اُي  ووَ  هل ، ق ل  فماي  َون يىلع  اة ُو ونهَ  نابو ن بوا ي يوه، ووون

اُي  وووون يىلعووو   وَن هبسوووو  هوووَ  نساولوووةن بيمياوووهن، ووووون ْن يىلعووو  اوووة و ون اوووة َُو فوووةَق هبسوووو، ووووواي  ووووَ
هن  ر اف ويُْعةولُ ووَ (1)بيمياه، ح  ي ةَن آخُر هبسو َون يىلع  اُة َُو عل  د و من َقَ وون ر اف، دهبن ، ُيضوأ  ووَ

 ، رنُط كحووَ  ن نسءوويفن ، ونس وو ن رنطن روَن علوو  نس وو ن َ  قوو َم، قوو ل  فيموورُّ وميووَ ُه، ودهبن طُةوون َأضوو َ  قوَو  م َق وووَ
ْن ميورُّ ك اقنضو ض نس ةكوظ، ووواي   َ ْحو َوزَس ٌة، فيق ُل هَلُ   نوضةن علو  قَوْ  ن اُوة نُك ، فمواي  ووَ

ْن ميوورُّ كوو  اوُْي  وووَ ، وووون ْن ميوورُّ كوو سر نيحن الف، فيموورون وووَ ُ   وووَ ، ويَروووُ ْن ميوورُّ َكشووَ  ن نسر حووْ ن اوُْي  وووَ ، وووون سع ْر ن
  ٌ إُل يوَوٌ ، وهووَُرُّ   نفووْ هن، هووَُرُّ يوَوٌ ، ووَوىْللووَ علوو  قووَْ  ن أعموو هلنن ، حوو   ميوور  نسووىني اووة ُُو علوو  د وو من ق ووون

ق سةن  نحلمُ  تن نسوىني دوَ     ووَوىْلَلإُل  نفٌ ، وُو يُظ فةنانَبُه نسا ُ ، ق ل  فيول ةَن، فإهبن َخَلُ ةن
، َسَق  أَعع   نسلوُه و  ملَْ يُوىْللن َأح نفا  .(2)ونْاون بىلَ  َأْن أَ ن ابن

 -املراي  بوكوي  جمنَّم غلنا  بة  للم مننيال -
. يف نس حيحن 71ورمي    وإن منرم إغَّ واك ي هانئرنُ  ون قةسه   . أا ه نئروُ  عل  نس  نرنطن

ُة  قوو  أاووه  ٌ  ليووَ  وووا نسشوواراا، ق سووا حة ووَ حمُل نساوو َ  َأحووَ ل  اونسووىني اةءووأ بيوو نو، ال يَلوون
، فقوو ل  اأمل وءوومىليهن قوو ل  وإْن مــنرم إغَّ واك ي هــافقلووُا   سووةَل نسلوووهن أسوويَس نسلوووُه يقووةُل  

 ًا نيــَّ ي الــذي ال اتَّقــوا و ــالذالك  الظــاملنيال فيمــا ج   نسووة وَ  هووة أن   . فقوو  بووا نساوويُّ (3)ا   ن ــا 
، وأن  و وَ  نسا  ن ال َيْءًَلزنُم ُ خةهَل .  نئروُ  عل  نس رنطن

 -اإلميان  غمليزان  الذي تو الن  ب  اأْعمال  يو ال القيامالة  -
، ق ل وىل ف   و الضالع  املوا ي ال الق  ــْ ال ليــو   القيامــة  فــو ت ْظلــالم   فــٌس شــيئاً واُ ونُن لئيزننن

فمــ  صاـلق لــالت . 47نألابيو     بٍَّة م ْ  فْريالٍل أتينا عــا ولفــى بنــا حاســبنيوإن لانال م ْنقالال ح

 

 ك ٌّ حبءظ دمي اه وعمله.. (1)

 صحيح، أخرفه نحل ك  و ريو. (2)

 صحيح،  ونو وءل  و ريو. (3)
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روا أ ف ــمم    ت موا ينــ  فأولئــ ال الــذي  فال ــ  ْ  ففــَّ موا ينــ    فأولئــ ال هــم  املفلحــونال. ومــال
 .103-102نئ واةن   جمنَّمال فالدونال 

. حيًمُ  أن ي وةن مَث  ووةن"يُن و ضع  املوا ي ال الق ْ  ال ليو   القيامالة  ق ل نسقرطي  وقةسُه  
وًىل  ا وُةَ"ُن فيي  نألعم ُل، وحَيًموُ  أن ي وةن نئورنُ  نئوة"و  ، َفُاموَ  لعًبو  ن وَاوة نعن نألعمو لن 

 نئة"واَةن، ونسلوه أعل .
ي  م كاهالد-  -ميزان  اأعمال  ح  ا 

ي ً نن ُوَش ه اتن، قو ل  سوةُل نسلووه نسىني َ س ْا عليه نسءُّا ة  أن ويزنَن نألعم لن سه كنة ً نن حن  ء ن
 ىَلةف ُر عليووه ونءووْ ْن أُووو   علوو  ُ ؤولن ن الةوونإلن يووةَم نسقي وووةن، فيْاشووُ الف ووون ُيَول نُ  َ فووْ   ادن  نسلوووَه سووَ

ان    وووَ ُّ نسب وورن  الف، كووُ ُّ سوون ان ن هووىنن شوويئ فس أظلمووَو َكًَبوو  (1)ووءوىلَا سوون ُر ووون ، مث  يقووةُل سوه  أوا وون
، نحلو فن ة  ُا نسرفووُ ، فيقووةل  ال  َ ب ن َاٌةس فَويُوبوْيوَ ، فيقوةُل  أَسووَو عُوىْنٌ  أو َحءووَ َنس قوو ل  ال،   ب ن

فيقةُل  بل ، دن  سَو عاَ   حءاةف ونحن اف، ال ظُْلَ  عليَو نسيةَم، فًُورَُ  سه بنع قَوٌة فييو   أشويُ  
، و  هىنو نسبع قوُة ، فيقةُل  (2)أْن ال دسه دال نسلوُه، وأن  حُمم نف  سةُل نسلوهن  أحضروو، فيقةل   َ ب ن

ة ، ونسبع قووُة يف   ال ُ  يف كنةوو  ان ُ  نسءوو ن س! فيقووةُل  داوو َو ال وُْ لووَُ ، قوو ل  فًةضووَ ال  ن ان وووَ  هووىنو نسءوو ن

 

نسءوواال  وضووو وًي  علوو  أفوو  ال وووةي علوو  نسشووراب نألكوو ، وسووة  يابسووأ أن وموو  سووىلة هووىنو  (1)
ك اا وًضمن نسشراب نألك  ئ  اة  نسرف  شوأ ، وحلبعوا عاوه وعلوإل حءوا وه وأعم سوه، كمو  قو ل 

رَّ ال . وق ل وىل ف  ولو أشرلوا حلب  ال عنمم ما لا وا يعملونوىل ف    إ   م  ي كرو غللـ  فقـد حـال
 ص نسشريىلة و  ق بىلضي  بىلض ف، وال َوىل  ض بياي  وت نحلم .. فا ة اللـ  علي  اجلنة

قوووو  وقوووو م أن شووووي  ا أن ال دسووووه دال نسلوووووه، حمموووو نف  سووووةل نسلوووووه هلوووو  شووووروط واووووةنقو، وهووووأ واةوووو   (2)
ص حبي ، عا و  يءًةيف شروطي  وجيًاوظ اةنقضوي ، وعلو  هوىنن نئىلو  يابسوأ أن حيمو  ناًةو ع نسرفو  

نسبع قووة نسوو  ثقلووا و فحووا علوو  مجيوو  نسءوواال ، وسوويس كموو  يقووةل  بشووي  ا نسًةحيوو ، نئ واووة يف
أَهوووْ  نإل فووو   أن نسرفووو  مل ي ووون عاووو و وووون نحلءوووا   سوووةى اعقوووه سشوووي  ا نسًةحيووو ، فضووولةن بوووىنسو 

 وأضلةن!!.
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ُ  شوووووأٌ  بنءوووووْ ن نسلووووووهن نسووووورمحن  وُقَلا نسبنع قوووووُة، وال يَوهْوقوووووُ االُ ، وثوووووَ ان نسءووووو ن كةوووووة ، قووووو ل  فع شوووووَ
 .(1)نسرحي ا

، قةسُه وونَن نأل عُر نإلميو نح  يثن نس نس ةن عل  و"نن نألعم لن ، ونحلموُ  تن (2)  انسعيةُ  شوَ
ا ، حبيبًوووو نن دنف نسوووورمحن، ثقيلًوووو نن يف (3)كوووَْ ُ نئيووووزننن ه  اَكلنمًوووو نن خةيةًوووو نن علوووو  نسل نءوووو نن . وقةسووووُ

ا  .(4)نئيزننن  ُسبح َن نسلوهن وحبم ون، ُسبح َن نسلوهن نسىل ي ن
 -عام ل  مالعال أالعمال  والْ ن  ال-

، قو ل  اداو ُه سَيَولَ  نسرفو  نسىل ويُ  نسىل ونُ  يُةَ"ُن وَ  َعَملنه، َعن أع هريرا، عن  سةل نسلوه 
   ًُ ئوْ ة ، وقو ل  نقوَرؤون دن شون فــو   قــيم  هلــم نسء مُا يةَم نسقي ووةن، ال يَوزنُن عناوَ  نسلووه فاو َا بىلةضوَ

 .(5)ايو ال القيامة  و يً 
، وكوووو َن  قيوووووإَل َو وى  وَن نأل نابن وةنك ف ووووون ُه كوووو ن جَيًووووم سوووون نإلووووو ُم أمحوووو ، عوووون نبوووونن َوءووووىلة    أاوووو 

ْاُه، فق َل  سوةُل نسلووهن  َو نسقةُم ون   اوون   َوضوح ةَنسا نسء  قان، فاىَلَلان نسريُح َو ةُ ُو، فَضحن
ةن سووووَ قيهن، فقوووو ل  اونسووووىني اَوْةءووووأ بيوووو و ْن  نقوووو  ْن  قوووو سةن   اووووي  نسلوووووهن، ووووون ُ  يف نئيووووزننن ووووون هَلُموووو  أَثقووووَ

 .(6)ُأُح  ا
 

 صحيح،  ونو أمح  و ريو. (1)

ُل علو    اال حيوُ فن (  ق ل  سةل نسلوه 224فيه أن نإلمي ن عم . ويف صحيح سان نبن و فة )  (2)
 نسةضة  دال  و ونا.

  ونو وءل  و ريو. (3)

 وًةإل عليه. (4)

 وًةإل عليه. (5)

، ون أَْه  نااة. وفيوه  أن و"ن حءن،  ونو أمح  بءا  حءن. ويف نحل يث  أن نبن وءىلة    (6)
  نالاء ن ي ةن حبءظ عمله، فإن ك ن يف  اي و ون أَْه  نإلمي ن ونس الا، ثق  و"اه يف نئيزنن، ودن
ا ة أَن   ف  و"اووه حبءووظ   فووة فءووقه وع ووي اه، وقوو  ثبووا يف نسءووُّ كوو ن ووون أَهووْ  نس ةوور ونسةءووإل، خووَ
نسعس َا نئً  ين حُيشرون يةم نسقي ووةن ك سوىن   ن، يسشو ه  نسوىنل ونهلوةنن وون كو  و و ن، كمو  يف نحلو يث 
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، ونسلووه وىلو ف  فَوهَوَبَا و"ُن نأَلعم لن ونسىل وون  وصوَح ةفن نألعمو ل، وثبوا أن  نئيوزنَن سوه كنة ًو نن
، فىللياوو  نإلميوو ُن لسسيووظن كموو  َأخوو   نس وو  نُق  رين أْعلووَُ  زوو  و ن  هبسووو ووون نس يةيوو  ن ن  ووَ ، ووون

 " َ ا  وال اق  ن.
راط  بعدال امليزان  ا-  -لصا 

َ ون  حيحاا   اأن  نئووو واَا دهبن عوووَ نحلوووةُض قبوووَ  نئيوووزنن، ونس ووورنُط بىلوووَ  نئيوووزنن، فةوووأ انس ووو 
، فإهبن ُهىن نبُةن واُوقُّةن، أهبنَن  رنَط وقةةن عل  قَوْاعََرا  بَا نااةن ونسا  ن، فُيقً ُّ سبىلضي  ونن بَوىْلو  نس  ن

 هَلُ  يف ُ خةلن نااةنا.
 
اك  ُمالْلوقالســان   غ تاـلْفنيــان  أبــالداً وغ تالبيــدان   فــإنَّ اللـــ ال تعــاه قولــ   ة  والنــَّ ــَّ  : "واجلن

ق   لال اخللــْ اكال قبــْ ةال والنــَّ ة  (1)فلــقال اجلنــَّ ــَّ م م إ ه اجلن نـْ قال هلال مــا أالهــوً  فالمــال  شــا ال مــ    وفاللــال
ْدغً م نـْ    وال  م م إ ه النَـّاك  عـال ل  ل مـا قاـلْد فـ ر اال لـ فالْضوً م ْن    ومالْ  شا ال م نـْ ل  ياـلْعمـال   (2)لـ 

 وصالائ ٌر إ ه ما ف ل قال لال    واخلرْي  والكَّرُّ م قالدَّكان  على الع باي ".
نوو َةإَل أَْه  نسءُّا ة عل  أن  ناا َة ونسا  َ  ولةقً نن وةفوة اتنن نآلن. قو ل وىلو ف عون نااو ةن    ش:
دَّن للمسقــني دَّن للــذي  امالنــوا غللـــ  وكســل    .  133آل عموورنن   أ عــ  نحل يوو    أ عــ 
ــافري . وعووون نساووو   ن  21 دَّن للرـ ــاياً. . 131آل عمووورنن   أ عـــ  إنَّ جمـــنَّم لا ـــت م رصـ

ْدكالة  الـم نسمى. . وق ل وىل ف  22-21نسابل     للطَّاؤنيال م غً  ولقد كا    اـلْزلًة أفر . عندال س 

 

صوة  نسرفو ل، يسشو ه  نسوىنل وون كو  ق ل  احُيَشُر نئً  ون يةَم نسقي وةن أوه َل نسىن   ن يف  عن نساي ن 
و وو ن، ُيءوو قةن دنف سووان  يف فيووا   ُيءووم  بوُوةُسَس، وىللووةه   ُ  نألايوو  ، ُيءووقةَن ووون ع وو  َان أَهووْ ن 

 (.8040نسا  ن، طياة ن ب لا.  ونو أمح  ونسرتوىني، صحيح نا و  نس سري )

نسقلو .. وَسىلوَ   نئورن  بووان لإلا نإلاوس  سيس عل  دطالقه، فق  صح أَن  أو َل شوأ   خلقوه نسلووه وىلو ف  (1)
 ونا ن، ونسلوه وىل ف أعَل .

 أي  سنم  َقْ  فُرنَ  ون كً بًه سه. (2)
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. ويف انس وحيحاا وون ق وة نإلسورن   امث  ناعلوإَل ع 15-13نسواا      ع ندها جنَّة  املــْأو 
ْ  َا نئاًيوو ، فسشووَيي  أَسووةنٌن ال أَ  ي ووو  هووأ، قوو ل  مث   خلووُا نااوو َة، فووإهبن  ف يووُ  حوو  أووو  سوون

 فيي  فا بنىُن نسل س ن، ودهبن وُرنُ   نسومنْءُوا.
ُ ُو قوووو ل  ادن  َأحووووَ َُك  دهبن ووووو  ويف انس ووووحيحاا َأن   سووووةَل نسلوووووهن  رنَض عليووووه َوْقىلووووَ َ  عووووُ

، دْن ك َن ونْن أَْه  ناا ة، فمن أَهوْ  نااو ة، ودن كو ن وون أَهوْ  نساو   ن، فمون أَهوْ   أ ن لسس نان ونسىَلشن
 نسا   ن، يُق ل  هىنن َوْقىَلُ اَب ح  يَبىلَهَو نسلوُه يةَم نسقي َوةنا.

َ َق  َن نسءوم  ن  أْن صوَ َن نااو ةن، ونفًحوةن ووق  م نحل يث  ايا  ي ُواو    وون َعبوْ ي، ف فرشوةُو وون
ي  وطنيبني ..ا.  سه للف دنف ناا ةن، ق ل  فيلويهن ونْن َ ْوحن

  ا أيووُا يف َوقو وأ هوىنن كووُ   شوأ   ُوعونْ ُ  بوه، حوو  سقو   أيًُوم آخووىُن وقو ل  سوةُل نسلووهن 
َن نااو ةن حوَا  أَيًموة  أُقَو  نمُ  َا  أيًموة  . وسقو   أيوُا فَ (1)قنْعة ف وون ُ  بَوىْلضوُي  بَوىْلضوَ ف حون ا   حَيْعون يوَ

 .(2)أَتخ رُ ا
مُس علوو  عيووْ ن  سووةلن نسلوووهن  َةا نسشوو  ، ويف انس وحيحاا، عوون نبوون عبوو ل، قوو ل  نخَنءووَ

َو، مث   أياووووو اَب  فوووووىنََكَر نحلووووو يَث، وفيوووووه  فقووووو ُسةن   َ سوووووةَل نسلووووووهن  أياووووو اَب وَا َوسوووووَا شووووويئ ف يف وق وووووون
اَ  ُه وووو  بقيوووان س (3)َو ىْلَ ىلوووْ اوووْ ة َأَصْبوًووووُُه أَلكلوووًُ  ون َة فًا وسوووُا ُعاقوووة نف، وسوووَ فقووو ل  اد  ن  َأيوووُا نااووو 

اي ، و أيووُا نساوو  َ ، فَولوَو  أَ  وْا وورنف كوو سيةمن قوَولُّ أَف ووَ ، و أَيوْوُا َأكهووَر أَْهَليوو  نسا نءوو  ا، قوو سةن  مبنَ،  نسوو ُّ
ْرَنا، قنيووووَ   أَي ةووووور  ةَل نسلوووووهنس قووووو ل  اَيْ ةووووُ ريَ   سووووُ رَن نسىَلشوووون ، وي ةووووورَن (4)َن لسلوووووهنس قوووو ل  اي ةوووووُ

رْيَنف  اووَو شوويئ ف، ق سوَوْا  ووو   أَيووُا خووَ نإلحءوو َن، سووة َأحءوواَا دنف دحوو نُهن  نسوو  هَر ُكلوو ه، مث   َأْ  ون
 َقلُّ!!ا.

 

 أي  أق م اةءأ أو  فلأ. (1)

 أخرفه وءل  و ريو. (2)

 أي  أتخر  وورنفىلا. (3)

لإل، ويُرن  به كةر أي  ي ةرن نسزو ، واىلمًه عليين. ويف نحل يث  السة عل  أن نس ةر أحي  ف يُع  (4)
 نساىلمة نسىني هة  ون نس ةر نألك  نئور  عن نئلة.
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ة  أَيوووًُ  وووو   أيوووُا،  ن حووو يثن أَاوووس  اونمُي نسوووىني اةءوووأ بيووو نو، سوووَ ويف اصوووحيح وءووول ا وووون
ْ ًُ  قليالف    وب يً  كهرينفا. ق سةن  وو   أيَا    سةَل نسلوهنس ق ل  ا أيُا ناا ة ونسا  َ ا.َسَضحن

ق ل  اَسم   َخَلإَل نسلوُه ناا َة ونسا  َ ، أَ َسَ  ف يوَ   وون ح يثن أع هريرا، َأن   سةَل نسلوهن 
. وا و ةنُر هبسوو يف (1)يو ... ادنف ناا ةن، فق ل  نهبهوْظ فو ا ر دسييو ، ودف وو  أَعوَ ْ ُ  ألهليو  في

 نسءُّا ة كهريٌا.
 -اجلنَّة  والنَّاك  غقيسان  غ تفنيان  أالبالداً وغ تبيدان  -

َلفن ون َلووَف َن نسءوو   . وهووة خيوون   يُوىْللووَُ  لسضوورو ان أن  نسرسووةل (2)هووىنن قووةُل مجيووة  نألةمووةن ووون
ع دوا ففــي اجلنــَّ أخَ  به، قو ل وىلو ف   ا الــذي ال ســ  ت  ال ــماوان  وأمــَّ ة  فالــدي ال فيمــا مــا يامــال

. وق  أك   نسلووُه 108هة    واأكض  إغَّ ما شا ال كالبُّ ال عالطاً  ؤريال جمذوءٍ  . أي   رَي وقعةع 
َن نسقوورآن، كموو  يف قةسووه وىلوو ف   َ  ووون ــا خلووةَ  أَهووْ  نااوو ةن لسًلبيوو  يف عوون  ان وةنضوون إنَّ هــذا لالر  ق ن

ْ   فــايٍ  ومــا هــم . وقةسووه  35نسرعوو    أ ل ل مــا يائــ ٌم وظ لُّمــاوقةسووه   .54ص   مالــال   مــ 
 .48نحلار   منما مب خرالجنيال 

ىَلُ  وال ونأل س ُة ونن نسءُّا ة عل  أب يو ة نااو ة و ونويو  كهوريٌا، كقةسوه  ْن يَوْ ُخ ن نااو ة يوَواوْ   اووَ
ةُ ا وْبَلُل، وَوْلوووُ  وال ميوووَ حُّةن، فوووال  . وقةسوووه  ايُاووو  ي ُواووو      (3)يوووَ ةن دن  س ووو  َأْن و ووون َ  نااووو  أَهوووْ

 

 أخرفه وءل  و ريو. (1)

َلف   (2) ا ة يو ل علو  فاو   نساو   ، كمو  أَاوه ال ي وح عون َأحو   وون نسءو  ال يةف   سي  ون نس ًو ب ونسءوُّ
ق ل نسشيخ  صور  مل  أاه ق ل بةا   نسا   ، وو  اُق  عن بىلضي ، فية ال ي ح ون حيث نسءا ، كم 

َلف، ودمنووو  هوووأ آا  ونهيوووة ال وقوووةم  ووو  حاوووة، وبىلوووو  يهبوووا نسقوووةل بةاووو   نساووو    عووون َأحووو   وووون نسءووو 
ح ا مل ووو ل علوو  نسةاوو   نئزعووةم، ودمنوو  علوو  بقوو   نساوو   ، وخوورو  نئةحوو ين  أح  يهووه وةضووةعة، سووة صووَ

 هو.-واي  ن

  ونو وءل . (3)
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ةَ ، (1)وْءَقمةن أبَ نفا . وكىنسو هببح نئة  با ناا ة ونسا   ، ويُق ل  ا  أَْهَ  ناا ة خلةٌ  فال ووَ
 .(2)و  أَْهَ  نسا   ن ُخلةٌ  فال َوْةَ ا

 -اأاليلَّة على أبديَّة النَّاك  -
ونال . 37ئ ةوو ا  ن وهلــم عــذاٌ  م قــيمٌ قو ل وىلوو ف    غ يـ فــال َّ  عــنمم وهــم فيــ  م بل  ــ 

اً . 30نسابوول   فاـللــال   زيــداللم إغَّ عــذاغً . 75نسزخوور    دال . 8نسبياووة   فالــدي ال فيمــا أالبــال
  وما هم رياكجنيال م ال النَّاك   167نسبقورا .  ما غ ياــلدفلونال اجلنــَّة حــ  ياللــ جال اجلمــل    ســال

فو طر   ي قضى علاليمم فيموتوا وغ يف الفَّف  عــنم م مــ   عــذاعا غ. 40نألعرن     اخل ياط  
36 . ًا لانال ؤالراما  . أي وقيم ف ال"نو ف.65نسةرق ن   إنَّ عذاعال

وَقْ  َ س ان نسءُّا ة نئءًةيضُة أاه َوْرُُ  ونَن نسا  ن َوْن ق ل  ال دسه دال نسلوه، وَأح  يوُث نسشوة عُة 
رو  ُع وو ان نئ رََ  نسُ ةوو  ُ  صوورحيٌة يف خووُ َن نساوو   ، وَأن   هووىنن ُح ووٌ  وووً ٌّ  وو ، فلووة خووَ ةحوو ن يَن ووون

َْازنَسًنين .  واي  س  اةن زن
 -فاللالقال اللـ   تعاه لرلٍا م  ال اجلنَّة والناك  أهوً -

 . وعون 179نألعورن    ولقد ءالكأي جلمنمال لنـرياً م ـ ال اجلـ  ا  واإل ـسق ل وىل ف  
َن نألا وو  ن، فَوُقلووُا   لووه عايوو ، ق سوا  ُ عوونَأ  سوةُل نسلوووه ع ةشوة  ضووأ نس دنف فاو "ان صووي   وون

ةَ  ومل يُْ  كووه، فقوو َل  اأََو  ْ  نسءووُّ ْن ع وو فرين نااوو ةن، ملَْ يَوىْلمووَ ىنن، ُع ووةةٌ  ووون   سووةَل نسلوووهن، طوُوةىب هلوون
الف، َخَلَقيووُ  هلوو  ةن أَهووْ إَل سلااوو  إَل   ووري هبسووو  ع ةشووُة، دن  نسلوووَه َخلووَ َوهووُ  يف َأصووالبن آلةيوو ، وَخلووَ

 .(3)سلا   ن أَْهالف، َخَلَقُي  هل  وه  يف أْصالبن آلةي ا
 

  ونو وءل . (1)

 وًةإل عليه. (2)

 ونو وءوول  و ووريو. قلووا  سىللمووه سووبح اه ووىلوو ف نئًقوو م أن هوو ال  يىلملووةن بىلموو  أَهووْ  نااوو ة بىلوو   (3)
ة وهووو  يف أصوووالب آلةيووو ، ونآلخووورون  خلقيووو  ووفوووة ه  يف نحليووو ا نسووو اي ، فاىلليووو  وووون أَهوووْ  نااووو 

  نساوو    وهووو  يف يىلملووةن بىلموو ن أَهووْ  نساوو    بىلوو  خلقيوو  ووفوووة ه  يف نحليوو ا نسوو اي ، فاىلليوو  ووون أَهووْ 
 أصالب آلةي .
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 -اللـ   تعاه م نـالزٌَّ  ع   الظلم-
. خيون   وقول  : "فم  شا  منمم إ ه اجلنَّة فضًو من   ومْ  شا ال مــنمم إ ه النــَّاك عــْدًغ منــ "

ُظ أْن يىللوَوَ   َأن  نسلوووَه وىلو ، فإاووه  (1) ف ال مَياووُ  نسهووةنَب دال  دهبن ُواونَ  سووبَوَبُه، وهووة نسىلموُ  نس وو حجيون
 ًما ار  ظْلمــاً وغ هالضــْ ان  وهوال م مٌ  فو يفــال . وكوىنسو 112طوه   مالْ  ياـلْعمالْل م  ال الصاحل 

م ْ   وما أالصابسرم، فإن  نسلوَه وىل ف يقةل  (2)ال يىل قنُظ َأَح نف دال  بىلَ  ح ةلن سَبظن نسىلق ب
 .30نسشة ى   م صيبٍة فالب ما ل البالت أيديرم ويعفو ع  لالنريٍ 

ُظ هبسوووو َأصوووالف، بوووَوْ   ن  نسلوووُه علوو  نإلاءوو نن لإلميوو نن ونسىلموو  نس وو ح، ال ميَاىلوووه ُوةفوون فووإهبن وووَ
ْا، وال خعووووَر علووو  قلووووظن َبشوووور ،  ىلووووَ ربن ووووو  ال عوووٌا  أْ ، وال أهُُبٌن مسَن َن نسهوووةنبن ونسقووووُ يىلعيوووه ووووون

 واىلُه هبسو، فالاًة  ن سبَوَبه، وهة نسىَلَمُ  نس  ح. وحيثُ 
فال  و السـُّْوفيـق  الـذي غ يوصــال ْ  دـال قولـ  : "واغسـس طاعة  الـي  ـب  عـا الفعــل   مـ 

ل   ع  (3)املخلــوق  بـــ   ترــون  مـــعال الف عـــْ حَّة  والو ســـْ ة  الصـــَّ مــال ْ  ج  سطاعالة  مـــ  ا اغســـْ   وأمــَّ
 

أي  دهبن وفو  نسىلموو  نس و ح، وفوو  نألفور ونسهووةنب نازيوو ، ونفورتنض  ووري هبسوو ال جيووة" اءووبه ت  (1)
.نا ر ق ع ا ادد " نسةع  ود ف   نسةعي ا ون كً با  قةنع  يف نسً ةري . 

 نس  حلا ون  ري سبظ  يقًضوأ أن يىلىنب نئ واا -ون  ري عنل   -جُية نُ" نسبىلو عل  نسلوه وىل ف   (2)
نسىلووىننب! وهووىنن هووةيز يةوورتض علوو  نسلوووه نس لوو ، ونسلوووه وىلوو ف واووزو عوون نس لوو ، فقوو  حوورم نس لوو  علوو  
اةءه وفىلله با نسىلب   حُمر و ف. وفيه أيض ف َ  ٌّ سلا ةص نس  و ل عل  وق بلة نحلءاة لحلءا  ، كمو  

ا مـال  أعطـى واتقـى وصـدق غحل ـم وقو ل   مـامالْ  جا ال غحل ـنة فلـ  فـرٌي منق ل وىلو ف   وأمـَّ
. هوووىنن وووو  وقًضوويه أمسووو   نسلووووه نحلءوو  وصوووة وه نسىلليووو ، وع سووه نئعلوووإل سوووبح اه ف ني ــر  للي ـــر 

 ووىل ف.

، فيوة سوبح اه ييو ي ووَن يشو   وُيضو ُّ وون يشو  ،  هىنو نالسًع عة ق  ا كةاية، وًىللقة لسلوه   (3)
دال لـ  وليَـّاً مرشـدامال  يمد  اللكم  ق ل وىلو ف   . ويف نحلو يث  ـ   فمو املمسد  ومالْ  ي ضل ْل فلاـل  ةـال 

الـذي  لا ــت أعيــنمم   اووَن ييو و نسلوووه فوال ُوضوون   سوه، وووَن ُيضوول  فوال هوو  ي سوها. وقوو ل وىلو ف  
. أي  ال يءًعيىلةن أَن يءومىلةن نسءوم ع نسوىني يو  ي ؤطاٍ  ع  ءلري ولا وا غ ي سطيعونال مسالْعالاً 
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ل  والسمرــني  وســومة  اآلغن   فمــيال قاـلبْــ    وهــو  (2)  وعــا يسعاللــَّق  اخل طــا   (1)لال الف عــْ
 ".286البقرة:  غ ي رلفُّ اللـ    ف اً إغَّ وسعمالما قال تعاه: 

ُ ، أَسةوو ٌظ ُوًق  بووٌة، ووقءوويُ  نالسووًع عةن دنف قءووما  ش: نالسووًع عُة ونسع  قوَوُة ونسقوون  َُا ونسةسووْ
 ْه  نسءُّا ة وهة نسةسل.هة َقةُل ع و ُة أَ  -كم  هبكر نسشيخ  محه نسلوه-

 -اغسسطاعة  الي ي تَّب  عليما السرليف -
ن  نسىني ق سه ع و ُة أَْه  نسءُّا ة  َأن  سلىلب ن ُقْ  َاف هأ َواو ُط نألوور ونسا يوأ، وهوأ نسقو  ُا نسو  وون

الَوةن نآلال  ، ونسوووً م ُّنن وسوووَ ح ةن ونسةسووو ن يوووةن نس وووَ ُم نألفىلووو لَ (3)فن ، كمووو  يف قةسوووه (4)، وهوووأ وَوًَوقوووَ  
. فلوفووَظ 97آل عموورنن  وهلل  علــى النــا  حــجُّ البيــت  مــال   اســسطاعال إليــ  ســبيوً وىلوو ف  

ْن حوحمل ،  َظ دال  علو  ووَ حمل ، مل ي ون نحلوحملُّ قو  َوفوَ ْن حوَ نحلحمل  عل  نئءًعي ، فلة مل يءًعْ  دال  ووَ
! وهىنن خالُ  نئىللةم لسضرو    ا ون نس ينن.ومل يىل َقْظ َأحٌ  عل  ورابن نحلحمل ن

فالمــ  مل يال ــسطْع . وقةسوه  16نسًسو بن   فاتَّقوا اللـ  مــا اســسطعسموكىنسو قةسُه وىل ف  
 . ونئرن  واه نسًع عُة نألسب ب ونآلال .4نجمل  سة   فإطعا   سسنيال م ريناً 
ا  اصووو  ن ق ةنمووو ف، فوووإن مَل َوءوووًعْ  فق عووون نف، فوووإْن مل  ووووون هبسوووو قةسوووه  سىلمووورنن بووون ُح وووَ

اوَ   .(5)ءًعْ  َفىلل  َفْاظ 

 

دنف في  نحلإل ونعًق  و، ودن ك اا آهبنف  يف نألص  سليمة ون نألععو ب، وهوأ وءوم ، س ايو      
 ال وءًةي  خي  وءم ، فً ةن هأ ونآلهبنن نس  م   سةن .

هووىنو نالسووًع عة وًىلل نقووة لإلاءوو ن، وهووأ وةفووة ا عاوو  نئءوول  ونس وو فر، وعلييوو  واوو ط نسً ليووف،  (1)
 وح ةل نازن  ونسىلق ب.

 ً ليف نسشرعأ..أي نس (2)

 نئرن  سالوة نألعض   وناةن ا. (3)

 وهأ أيض ف و ةن و  نسةىل  حا ح ةسه، ألاه ال جية" أَْن يةف  نسةىل  بق  ا وىل ووة. (4)

  ونو نسبو  ي و ريو. (5)
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 -اغسسطاعالة  القالدالكيَّة  الرو يَّة  -
ْ  َان، كمووو  يف قةسووووهن وىلووو ف   مـــا لـــا وا وأوووو    سيوووُ  ثبوووة  نالسوووًع عةن نسووو  هوووأ حقيقوووة نسقوووُ

رونال  ــ  ــا وا ي بصـ ــا لـ ْمعال ومـ ــَّ ــسطيعونال ال ـ . ونئووورنُ  اةوووُأ حقيقوووةن نسقوووُ  َان، ال اَةوووأ 20هوووة    ي ـ
  ، ظن وةس   (1)أَلف  ك اا ابًَةف نألسب بن ونآلال ن إ َّ ال لالْ  ت سطيع معي . وكىنن َقةُل ص حن

. ونئورن  72نس يف   أالمل أالقْل إ َّ ال ل  ت سط يع معيال صالراً . وقةسه  76نس يف    صالراً 
 واه حقيقُة ق  ا نس  ، ال أسب ُب نس   وآالونه، فإن  ولو ك اا ابًَةف سه.

ا ة ونام ةف  يايوو ةف، وأهووُ  نسءووُّ َ  ن، ُوً ةقووةَن علوو  َأن  تن علوو  عبوو نو نئعيوو  انىْلمووَ  عووةن نئهبًووا سلقووَ
ْن  ووو  نس ووو فنَر، كمووو  قووو ل وىلووو ف   ةن دنع اوووَةف مل يىلووون ُه علووو  نسع عوووَ ُه أع اوووَ ُه  ووو   وَن نس ووو فنر، وأَاووو  َخ ووو 

 َّال إليرم الر ْفرال والف وقال والع صيانال ولر َّ اللـ ال حبَّبال إلير م اإلميانال و اليَـّنال     ق لوب ر م ولالر 
دونال  فمال  ي ر ي  اللـ   أن يمديال   يالْكرالْح صــدك   . وق ل وىل ف  7نحلارن    أ ولئ ال هم الرَّاش 

عَّد    ال ــما   لــذل   الْعــل   ا يالصــَّ لَّ    الْعالْل صالدكال    اليا قاً حرالجاً لأ ــَّ لوسو   ومالْ  ي ر ْي أْن ي ض 
ـــ   الــ  ـــ   فمــو . وقوو ل وىلوو ف  125نألاىلوو م   را جسال علــى الــذي ال غ ي م نــونال الل مــال  يمــد  الل

داً   .17نس يف   الـم مسالد  ومالْ  ي ضلْل فلالْ  ةدال ل   وليَّاً م رش 
 -اغسس طاعالة  املكروطالة    الكَّرْع  -

  ُ َن نالسوووًع عة نسووو  مَيًاووون رعن َأخوووَ ُّ وووون َ وني نالسوووًع عُة نئشوووروطَُة يف نسشووو  ، (2)نسةىلوووُ  ووووَ  عوووَ
َر، ووو  فىلوََ  علوي   يف نسو  نينن  ُر عل  عب  نو، ويُريُ     نسُيْءَر، وال يُريوُ   و  نسىُلءوْ ف سش   ُع يُوَيء ن

 

ا ألفليووو  علووو  نسةفوووه نس وووحيح، ف ووو ن وفة هووو  وعووو وي   (1) س ايووو  ال وقوووةم بةظيةًيووو  نسووو  ُخلنقوووَ
 سةن .

نالسووًع عة سوو ى نإلاءوو ن اةعوو ن  نسووًع عة علوو  نسقيوو م لسةىلوو  ووون  ووري ضوور   أو حوور  أي أن  (2)
ظ هر، وهأ نالسوًع عة نئشوروطة سلقيو م لألعمو ل نسشورعية، وعلو  هوىنن نساوةع وون نالسوًع عة وو ن  
نسً ليووف وناووزن ، ونسووًع عة أعوو  خي اووة س ايوو  واًيووأ ب وو حبي  دنف نسضوور  نسوورنفح، ونحلوور  نسشوو ي  

  يًىلىن  وىلوه وةنصولة نسىلمو .. ومحو  نسواةس علو  هوىنن نساوةع وون نالسوًع عة قو  فو  نسشو  ع نسىني ق
 عاه فضالف و محة بىلب  و.
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رعن  ووورُي  ر بُوْرةووونه، فيوووىنن يف نسشووو  ، ونئوووريُو قووو  يءوووًعيُ  نسقيووو َم ووووَ  "  ان نئووورضن وأتخوووُّ رَ   ْن حوووَ وووون
، ألفوووو ن ُح ووووةلن نسضوووو   م   ُوءووووًعيىل ف، ف سشوووو   ُع ال يا ووووُر يف ُوءووووًعي   َر ن عليووووه، ودْن كوووو َن يُءووووَ

، بَْ  يْا ُُر دنف سةن"من هبسو، فإهبن ك َن نسةنىْلُ  خي ا ف و   نالسًع عةن نسشرعيةن دنف كر  ن دو  نن نسةنىل ن
ُه يف نئةءَ ان نسر نفحةن، مل و ْن هىنو نسًع عةف شرعيةف، ك سىني يَوْق نُ  عل  نحلحمل ن َوَ   َضَر   يَوْلحقوُ

بَ اه أو و سه، أو ُي ولأ ق ةمو ف وو  " َ ان ورضوه، أو ي وةُم نسشويرين وو  ناقع عوه عون وىليشوًنهن، 
 س!(1)فإهبن ك َن نسش   ُع ق  نعً  يف نئ اة عَ َم نئةءَ ان نسر نفحةن، ف يَف يَُ ل نف وَ  نسىلازن 

  الع باي ".قول  : "وأالفعال  العباي  فالْلق  اللـ   ولالْ ٌب م  ال 
ق ل أَْه  نحلإل ن  أَفىل ُل نسىلب  ن    ص  ون ُوعيىلَا وع  اف، وهأ ولةقٌة تن وىلو ف، ونحلَوإلُّ   ش:

 ،  َ ْةن يف دثبوو  ن نسقووَ رٌ  خبلووإل نئولةقوو  ، ال خوو سنإَل هلوو  سووةنو. ف ا يووة َ لووَ سووبح اه ووىلوو ف ُواةووَ
ْاَ  نسىلبوو ن َأصووالف  ةن صووُ َ  ن فىللووةن نسىلنبوو َ  خوو سنقَا وووَ  نسلوووه وىلوو ف، وهلووىنن  ، ونسَقَ  يوو ُة اُةوو(2)فَواَوةووَ  ا نسقووَ

 

نسووة علوو  وبوو أ  (1)  فوو  نسً ليووف عاوو  نسىلاووز أو ناىلوو نم نالسووًع عة، هووة ووون مجلووة نأل سووة نسشوورعية نس  
نالسًع عة عا  نئر  عل   فو  نسىلىن  لاي ، سةن  ك ن ناي  يف نألصةل أو نسةروع، فإهبن ناىل وا 

فيلووه سءووبظ قوو هر، كوولن ي ووةن حوو يث عيوو  لإلسووالم، أو أاووه يءوو ن يف واعقووة  ةيووة عوون نسىللوو  
وهة ال يءًعي  ش  نسرح ل سعلظ نسىللو ، أو سًلويو  وءًءو   قو  أسوبس عليوه أو  وري هبسوو، فايلوه 

ر يف  فىلوه ال اشوس سه  ووة  ها  يىلىن و سىلازو. أو   دهبن وف   نسقو  ا علو   فو  نايو ، وصو حبه ق و  
نسوو اي  و"ياًيوو ، أو س ءوو  أو  ووري هبسووو، ف ايوو  هاوو  ال يىلووىن و، ألاووه يءووًعي  وس اووه مل يةىلوو ، وهووة 

غ  .فـــاتقوا اللــــ  مـــا اســـسطعسموءوو ول عاووو  نسلووووه علووو  قووو   وسوووىله وط قًوووه، كموو  قووو ل وىلووو ف  
ال يرى ناي  عىن نف علو  نإلطوالق، كمو  . وواه يىلَلُ  بعالن قةل َون يرلف اللـ   ف اً إغَّ وسعما

ن يووورى نايووو  عوووىن نف علووو  نإلطوووالق، ونحلوووإل نسوووىني ال  يوووظ فيوووه هوووة  أاوووه يىللووو  أيضووو ف بعوووالن قوووةل ووووَ
نسةسووول، حيووووث أاوووه أحيوووو  ف يىلوووىن  وأحيوووو  ف ال يىلوووىن ، ونئءوووولسة قووو  وًبىلووووا أ سًيووو  يف كًوووو ع انسىلووووىن  

 لاي ا فلرينف .

نف يف مج (2)  ي  أفىل سنه وحرك وه، واةةن عاه وعلإل نالخًي  !حيُث نعً وو ُوءري 
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ة ن حيووُث دن  نجملووةَل أَثْوبَوًوَوْا خوو سنَقْان، وهوو  (1)كوو اةن كووةَل هووىنو نألُووو  ، بوَوْ  أ  أَ ووون نجملووةل، ووون
 !!(2)أثبًةن خ سنقاَ 

ه ناو يُّ  إُل كووُ   شووأ  ، وأاووه علوو  ، فإمنوو   يوَوُ لُّ علوو  َأن  نسلوووَه خو سن (3)ف و ُّ  سيوو   صووحيح  يُقيمووُ
كوُ  ن شووأ   قوو ير، وأن  أَفىلوو َل نسىلبوو  ن وون مُجلوَوةن َولةق وووه، وأاوو ه ووو  شو   كوو َن وووو  مل يشوول مل ي ووْن، 
وال يوووُ لُّ علووو  َأن  نسىلبوووَ  سووويس بة عووون   يف نحلقيقوووةن وال ُوريووو   وال وًوووو   ، وَأن  حرك ووووه نالخًي  يوووة 

، وهبةبن  ، وحرك  ن نألشا  .زازسة َحرََكةن نئروىل ن   نسر ن ان
وك ُّ  سي   صحيح  يُقيُمه نسَقَ  نيُّ، فإمن   يَُ لُّ علو  َأن  نسىلبوَ  ف عونٌ  سنةنىْللونه حقيقوةف، وأاوه ُوريوٌ  
، وال يوو ل علوو  أاووه  ووري وقوو و   ت  سووه وًوو ٌ  سووه حقيقووةف، وأن  دضوو فًَُه وانءووَبًُه دسيووه دضوو فُة حووإل  

  وشيئًهن وق  وه.وىل ف، وناه ونقٌ  بسرين 
َن نحلوإل ن دنف نألخورى، فإمنو  يو ل هبسوو علو  وو   ل   فإهبن ضممَا و  وَ  ك  ن ط ةةة  وايم  وون
عليووه نسقوورآن وسوو ةنُر ُكًووظن نسلوووهن نئاَوز سووةن، ووون عمووةمن قوو  ا نسلوووهن ووشوويئًهن اميوو  ووو  يف نس ووةن ووون 

، وأن  نسىلب َ  ف علةَن ألفىل هلن  حقي  قةف، وأف   يءًةفبةَن عليي  نئْ َا ونسىن م .نألعي ن ونألفىل لن
 -م  ال اأيلَّة  على فالْلق  اللـ   أفعال  الع باي  -

 

  ادن  س   ن أوة كةس ف، ودن كةل هىنو نألوة نسق  ية، فال وىلوة وه  دهبن ورضوةن، وال كم  ق ل    (1)
 ُو لُّةن عل  فا ةزه  دهبن و وةنا.  ونو نبن أع ع ص  يف نسءُّا ة، وصححه نسشيخ  صر يف نسًوريحمل.

اءوو ن  خ سقوو ف ألفىل سووه، وبووىنسو ي ةاووةن قوو  فىللووةن نإلاءوو ن اوو نف وشووري  ف ت يف حيووُث نعًوو ون كوو   ن (2)
!!، وه  ون هىنن نسةفه ش  ةن نجملةل نسىنين فىللةن سلولإل دهلا، دسه سلوري، ودسه سلشر!  ن َْلإلن

علوو  دثبوو   أن نإلاءوو ن وءوولةب نإل ن ا وال حريووة سووه وال نخًيوو  ، فيووة ال يىلوو و أن ي ووةن  سوويالف  (3)
أن نسلوووه خوو سإل كوو  شووأ ، وأاووه قوو    علوو  كوو  شووأ ، وأاووه ال ي ووةن دال  ووو  يريوو ، وأن أفىلوو ل علوو  

نسىلبوو   ووون مجلووة خلقووه سووبح اه ووىلوو ف. وكووىنسو نسق  يووة اةوو ا نسقوو   فووإن أ سووًي  ال وىلوو ون أن و ووةن 
  سيالف عل  أن د ن ا نإلاء ن ئ  يةىل ، ووء وسيًه عاه، ونخًي  و سه..
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لا  شــي ٍ قو ل وىلوو ف   . َأي  نسلووُه خوو سإُل كووُ  ن شووأ   ولووةق16نسرعوو    اللـــ   فــال ق  لــ 
(1) ،

 ملـــــون واللــــــ  فلقرـــــم ومـــــا تعفوووو َخَلا أفىلوووو ل نسىلبوووو  ن يف عمووووةم اكوووو ا. وقوووو ل وىلوووو ف  
-7نسشمس   و ْفٍس وما سالوَّاها. فأالهلمما ف وكها وتاـلْقواها. وق ل وىل ف   96نس  ف    

دثبوو   سلقوو   بقةسووه  فلهلميوو ، ودثبوو ٌ  سةىلوو  نسىلبوو ن  فأهلممــا ف وكهــا وتقواهــا. فقةسووه  8
قــد إبضوو فةن نسةاووة  ونسًقووةى دنف اةءووه، سوويىلل  أفوو   هووأ نسةوو فرا ونئًقيووة، وقةسووه بىلووَ  هبسووو  

اها أالفْـلــالأال مــال   لَّاهــا. وقــْد فــا  مــ  يالســَّ
. دثبوو ٌ  أيضو ف سةىلو ن نسىلبوو ، 10-9نسشومس   (2)

 وا  ةر هبسو كهريا.
 -ش بمالٌة والكالي  -

 يُق ل  كيف يءًقيُ  نحل ُ  عل  َقةسنُ   َ ن  نسلوَه يىلوىن نُب نئ ل ةيوَن علو  هُباة و  وهوة 
  (3) ىنيبني  عل  و  هة خ سنُقُه وف عنُله فيي سخَلقي  فيي س فليَن نسىَلْ ُل يف وىل

 

كموو  فىللووا نئىلًزسووة، حيووث قوو سةن  -" د خوو ل صووة   نسلوووه وىلوو ف يف عمووةم اكوو ا ولسًوو ق ال جيووة  (1)
 ألن  صة   نسلوه كىننوه سبح اه، فيأ  ري حُمَ ثَة  وال ولةقة. -نسقرآن شأ ، ولسً ق فية ولةق!

  ، أصله َ س َءي  ون نسً سيُس، وهة دخة   نسشأ ، ونئىل  هيا   أ لي  وَأخةويالسَّاهاوقةسه   (2)
 حَم لي  لس ةر ونئىل ية. ق سه نسبسةي يف نسًةءري.

، ونسرضوو  بووه، وعوو م نالعوورتنض علووو  قوو  وقوو م أَن ووون سووةن"م نإلميوو ن نالسًءووالم حل ووو  نسلوووه  (3)
ف سلوووه يىللوو  وهوون ال اىللوو ، وووو  -ح مووه وقضوو ةه، ووَ   نسايووأ عوون وًبوو  سوور نسلوووه يف قضوو ةه وقوو  و 

ن ح مو ألن نالاشوس ل يف هبسوو خيو  -ة نسلووه يف خلقوه وقضو ةه ال يىلو  شويئ ف اىللمه قي س ف ئ  ديلوه وون
ال يىلووم نالاءوو ن. وووون فيووة فيووة وووة   سلمي سووو ون ووىنالن، وعرضووة ألن يءووأ  نئوور ُ نس وون  لسلوووه 

.وهة عا نس ةر ، 
سىنسو ك ن نس ح بة  ضةنن نسلووه علويي ، يًىلو ظ  عاو ه  أن حيو ثةن أاةءوي  بشوأ  وون هوىنن نسقبيو ، 

، وعاوو و  ن  أحو ه  سيًموو  أن يُلقوو  ووون نسهور  وال أن يووًلةل بشووأ  خيوو  ال يابسوأ يف حووإل نسلوووه ودن 
هبسوو ووواي ، قو ل هلوو   اهبناب صوريح نإلميوو نا. فيو  قوو ووا ، ونإلقًو ن   وو  فيوه نسءووالوة  علو  نساووي 

ثبووا  ونسااوو ا، وووون حءوون نالقًوو ن  أن منءووو َعموو   أوءوو ةن عاووه، وخنووةض فيموو  خ ضووةن فيووه، وقوو 
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ناةنب نس حيح، َأن يُق ل  دن  و  يُبًل  به نسىلبُ  ونَن نسىناةبن نسةفة ي ةن، ودْن ك اوا َخْلقو ف 
ْن عقوو بن نسءوويَئةن  ُظ نسووىناَظ، وووون ت وىلوو ف، فيووأ عقةبووٌة سووه علوو  هباووةب  قبَليوو ، ف سووىناُظ يُْ ءوون

  ألورنضن نس  يُة نُب بىلضي  بىلض ف.نسءيَئُة بىل ه ، ف سىناةُب ك
يبق  أن يُق ل  ف س الُم يف نسىناظن نألو لن نا سنظن سنم  بَوىْلَ و ونَن نسىناةب، يُقو ل  هوة عقةبَوٌة 
أَيض ف عل  ع من فنىْل ن و  ُخلنإَل سه، وُفعنَر عليه، فإن  نسلوَه سبح اه خلقه سىلب َ وه َوْحَ ُو ال شوريَو 

فــأق ْم والْجمــ ال للــدي   حينيفــاً ًووهن، وأتهلووهن ونإل بووةن دسيووه، كموو  قوو ل وىلوو ف  سووه، وفعوَوَرُو علوو  حمب  
َر عليوه، وون 30نسروم   ف طرالنال اللـ   الي فالطالرال النَّا ال عليما . فلمو  مل يةىلوْ  وو  ُخلونإل سوه وُفعون

َن نسشوراب  حَمب ةن نسلوه وعبة يًه، ونإل بَةن دسيه، عةقنَظ عل  هبسوو  ْن "َيو َن سوه نسشويع ُن وو  يةىللُوُه وون
ُو مل  ر ن، وسوة كو َن فيوه ن ورْيُ نسوىني مَياوُ  ضون   ونئىل صأ، فإا ه صو َ َ  قلبو ف خ سيو ف قو بنالف سلوورين ونسشو 

، كم  ق ل وىل ف   ـا ال إ َــّ  مــ   عبــاي ي يًم  ن واه نسش رُّ لذل  ل نالْصر رال عالن   ال ُّو ال والفالْحكــال
فالب ع زَّتــــــ ال أ ؤــــــو ياـلنَـّم م أنــــــيع ال. إغَّ عبــــــايالوال مــــــنمم . وقووووو ل  24يةسوووووف   املخلالصــــــني
هذا ص راٌط عاللاليَّ م  سقيٌم. إنَّ ع بايي لاليسال ل  . وق ل وىل ف  83-82ص     املْخلالصنيال 

. ونإلخالُص  خلةُص نسَقْلظن ونْن أَتسُّهن و  سةى نسلوهن وىلو ف 42-41نحلار     عاللالْيمم س لطانٌ 
 ، َفوُلَ  ت، فل  يًم  ْن واه نسشيع ُن.ود نَ ونهن وحَمب ًنهن 

َ  نسىلبوو ن فىلووٌ  سووه حقيقووةف، وس اووه َوْلووةُق ت وىلوو ف، ودف هووىنن نئىلوو  أشوو َ   ف حل صوو   َأن  فنىلووْ
ـــ   ولال ـــٌب مـــ   العبـــاي "نسشوويُخ بقةسووه   ق  اللـ َا سلىلنبوو  ن فىلووالف وكءوووب ف،  "وأالفعـــال  العبـــاي  فاللـــْ أَثبوووَ

َرٌ ،  وَأض   ن َْلإَل دنف نسل ٌ  أو ضوَ وهن وىل ف. ونس ءُظ  هة نسةنىْلُ  نسىني يىلةُ  عل  ف عنلنه واوه اَوةوْ
 .286نسبقرا   هلا ما ل بْت وعليما ما الس بالتْ كم  ق ل وىل ف  

 

لسةن نساوي  عون شوأ  وون وهو  هوىنو نألسوئلة، وهون ي ةياو  وو    عاي   ضةنن نسلووه علويي  أفو  مل َيءوْ
 كة ه .
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. (2)  وغ ي طيقونال إغَّ ما لاللَّفالم مْ (1)قول  : "وملالْ ي راللا ْفم م  اللـ   تعاه إغَّ ما ي طيقونال 
وُّلال  وهـــو تف ـــري : )غ ٍد  وغ حـــال وَّةال إغَّ غللــــ  (   قـــول: غ حيلـــةال أحـــال ْولال وغ قــــ  حـــال

وَّةال أحــٍد علــى  يالة  اللـــ   إغَّ مبعو اـلة  اللـــ    وغ قــ  ْ  مالْعصـ  ةال أالحـٍد عــال أحـٍد  وغ حالراللــال
ري مبكـيئالة   يٍ   ـال لُّ شـال  إقامة طاعة  اللـ  والنَّبان  عالليمـا إغَّ بسوفيـق  اللــ  تعـاه  ولـ 
دالك   . ؤاللالبـــْت مالكـــيئس    املكـــيئان  ل لا مـــا  يفعـــل  مـــا  اللــــ  تعـــاه وع ْلمـــ    وقضـــائ  وقـــال

غ ي ْ أالل  عالمَّا ياـلْفعالل  وه ْم ي ْ ألونال يكا    وهو ؤري  ظامٍل أبداً: 
 23اأ بيا : (3)

." 
 

نئرن  لسع قة ها  نسع قة نسشرعية نس  ال وشم  نسع قة نس  يرتوظ عليي  سة بُوىنسا نسضور  ونألهبى   (1)
ة يف نإلسوالم، وال يقو ل وهو  هبسوو ونحلر ، ولسً ق فإن كو  عبو  ا يًبىليو  أهبى أو ضور  فيوأ ورفةضو

يف نايووو  ، ألن ووووراب نايووو   يف سوووبي  نسلووووه يرتووووظ عليوووه ضووور  أكووو  وحووور  أكووو ، ونسق عووو ا وقوووةل  
بًقوو مي أقوو  نسضوور ين، و فوو  أشوو    ضوور نف. فووإهبن كوو ن نايوو   يرتوووظ عليووه ح ووةل فرنحوو   وبىلووو 

  ادهبن وبوو يىلً  لسىلنياووة، وأخووىن  قوو ل  نآلالم، فووإن وركووه يرتوووظ عليووه ضووي ع نسوو ين ونسوو اي  وىلوو ف، كموو 
أهب ب نسبقوووور، و ضوووويً  لسووووز ع، ووووووركً  نايوووو  ، سوووولل نسلوووووه علووووي   هبالًّ ال يازعووووه حوووو  ورفىلووووةن دنف 

  يا  ا. ف اي   فيه بق   وحي ا، وحة ظ عل  نحلرو   ون نسضي ع..

فوإن انسً ليوفا يءوًىلم   -هروهوة نس و -فإن ك ن يري  لسع قة ها ، نسق   نس ة  زىل  نسًةفيوإل   (2)
زىل  نالسوًع عة نسشورعية نئًىللقوة لإلاءو ن. ودن كو ن يريو  لسع قوة نسً ليوف نسشورعأ زىلو  نألوور 
ونسايووأ، فووإن  نإلاءوو ن زقوو و و أن يعيووإل فووةق ووو  ُكلوو نف بووه، س وون ي ووةن وىلووه أهبى وضوور ، سووىنسو 

يريـد اللــ  برـم الي ـرال  ل وىلو ف  قضا  محة نسلوه وىل ف أن وةف عا ، ويرف  عاو  نحلور ، كمو  قو
يريـــد اللــــ  أن يففـــف  .ومـــا جعـــل علـــيرم   الـــدي  مـــ  حـــرحل .وغ ي ريـــد برـــم الع ـــر

 . فله  ع نئاة ونسةض  وك  نسش ر.عنرم
 ونسش ه  ها  أن نسىلب  ا فيي  نضعرنب، ونسش  ا ق  أش   دنف هبسو.

نسىلاووظ، أن  نساوو َل يف هووىنن نسزووو ن حييعووةن  أقووةل  خيوو  ياوو ه  سووه قلووظ نئوو ون ويىلاووظ سووه أشوو  (3)
نئولةق نإلاء ن زامةعة ون نسقوةناا نس ةريوة ورفىلوه فوةق نسوُمءوو َ سة، مث  هو  لئق بو  ال يورون ضورينف 
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 ف اً إغَّ  غ  رلف  . 286نسبقرا     غ ي رلا ف  اللـ    ف اً إغَّ وسعماق ل وىل ف     ش:
 .(1)152نألاىل م   وسعما

 -القضا   يرون  لالو ياً وشرعيَّاً -
دالك "قةسووه   ـــ   وعلمـــ  وقضـــائ  وقـــال ، يريوووُ  بقضوو ةه نسقضووو َ  "ولـــلُّ شـــيٍ   ـــري مبكـــيئالة  اللـ

، فإن  نسقض َ  ي ةُن كةاي  ف وَشرعي ف، أو   نسقض ُ  نس ة ُّ   ف  ، فةوأ قةسونه وىلو(2)نس ة   ال نسش رعأ 
فقضـــاه َّ ســـبعال مســـاواٍن   يـــومني   يف قةسوووه (3). ونسقضوو   نسووو يم نسشوورعأ12ف ووولا ،

 .23نإلسرن    وقضى كبُّ ال إغَّ تعبدوا إغَّ إا وىل ف  
 -ياـلْفعالل  اللـ   ما يكا    وهو ؤالرْي  ظاملٍ -

ْ  ياـلْعمل م  ال الصــاحلان  ومال نسىني  ل  عليه نسقرآُن وازيه نسلوه َعْن ظُْل ن نسىلب  ن، ق ل وىل ف  
ار  ظلماً وغ هضماً  ما يـ بالدَّل  القول  لديَّ وما أي بظوٍَّ  . 112طوه     وهو م مٌ  فو يفال

. وقو ل  76نسزخور    وما ظلمناهم ولرــ  لــا وا هــم  الظَــّاملني. وق ل  29ق    للعبيد
 ًراً وغ يالْظل م  كبُّ ال أالحدا لُّ . وقو ل  49  نس يف ووجدوا ما عالم لوا حا   ز  لــ  اليو ال ة 

 .17  فر    اـلْفٍس مبا لال البالْت غ ظ ْلمال اليو ال إنَّ اللـ  سريع  احل ا   

 

يف أن َيءولسةن ن وو سإَل سوبح اه ووىلوو ف عموو  يةىلو ، وىلرتضووا علو  ح مووه وقضوو ةه وشوريىلًه!! سوو   ووو  
 حي مةن.

 نسً ليف نسشرعأ نئءًع ع..ونئرن  لآليًا  (1)

 نسقض   نس ة  ك إل ن ا نس ةاية، ون حيث أاه ال يًولف وال وض  الخًي   نئ لةا. (2)

نسقضو   نسشورعأ نسو يم، كو إل ن ا نسشورعية، وون حيوث أن وشويئة نسلووه قضوا أن يًولوف، ويوورتاب  (3)
  ال وًولووف، وعلوو  أسوو ل هووىنن سىلبوو  و حريووة نإلخًيوو   فيووه، وكوو  هبسووو يقوو  زشوويئة نسلوووه نس ةايووة نسوو

 نإلخًي   يق  نازن  ونسهةنب، كم  وق م.
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ق ل  اَأن  نسلوَه سة َعىن َب أَْه  مس ونوهن وأ ضهن، َسىَلىن    وهة  رُي ظ مل  هل ، وسة  وعن نساي 
َي  ك اا  محًُُه خرينف هل  ونْن أعم هلن ا  .(1) محن

 -اللـ  تعاه حرَّ  على  ف   الظلمال وهو قاي ٌك علي -
ف   يف نحل يث نسق سأ  ا  عنب  ني د  ن َحر وُا نس ُّلَ  عل  اةءأ، وَفىَلْلًُُه بيَاُ   حُمَر و ف، 

ه نسر محة،   فال و   َسمةنا. أخَ  أاه َحر وه عل  اةءه، كم  أخَ  أاه َكًََظ عل  اةءن
 .(2) اةءه وَكًَظ عل  اةءه و  هة ق  نٌ  عليه ال و  هة خيًا ٌ  ودمن   حر َم عل 

 -اللـ  تعاه م نـالزٌَّ  عال   العالبال   والوالْصف  الـم عيب  املذمو -
ز ٌو ُوقوَ  ٌل عون  نسلوه وىل ف ُواَوز ٌو ُوق  ٌل عن فنىْل ن نسءوة ن، ونسةنىلوْ ن نئىليوظن نئوىنوةم، كمو  أَاو ُه واووَ

ا فاللالقنــال ْم عالبالنـــاً نسوووُمىليظ نئووىنوةم، كموو  قوو ل وىلوو ف   وصووفن نسءووة ن ونسةصووفن  أالفح ــبس م أال ــَّ
. فإاوه اوَوز و اةءوه عون َخلوْإلن ن لوإل َعَبهو ف، وأَا وَر علو  115نئ واوةن    وأ َّر م إلينا غ ت رجالعون 

 

صووحيح،  ونو أبووة  نو ، ونحلوو ك  يف انئءووً  ابا. فووإن قيوو   كيووف نسًةفيووإل بووا نحلوو يث وبووا أن  (1)
 نئ ون ال و   ظلم ف وال هضم ف وال يضي  شأ  ون حءا وهس

  ألاةءوي ، وقىلوةن حيايو  يف نسًق وري ون و بوةن أقةل  دهبن حاوظ نسلووه عةاوه ووةفيقوه عون عبو  و وووركي
نئىل صأ ونسىناةب، ف سًحقةن بىنسو نسىلىننب ونسىلق ب، وهىنن كو م نسىلو ل، فوإن عةو  عواي  فيوة فضو  
واه وونا ة و محوة، مث  أَن  نئو ون دهْب آوون وعمو  نس و حل  ، فيوة بًةفيوإل نسلووه وه نيًوه سوه، فإمي اوه وفىللوه 

وووه يووةم نسقي وووة، كوو  هبسووو ع ةوو  دنف  محووة نسلوووه وفضووله، وهووىنن "نةووٌ  عوون سلووورين ، وعةووة نسلوووه عوون "ال  
وو  وو  وةضو  نسلووه  -نسو  هوأ وون فضو  نسلووه و محًوه-نسىل ل. مث  دن  نإلاء ن سة ق ب  مجيو  حءوا وه 

ئو  وىف   عليه ونن نساىل  ون رين ، أل  اب و ى وق ريو، وسىلل  أاه سوة ظو   طيلوة حي ووه سو ف نف ت 
 ر اىلموووة نسب ووور ونسءوووم ، ف يوووف بوووو باىلموووة نإلميووو ن وبقيوووة نسوووا نىَل  نسووو  ي وووىلظ ح وووره .. سوووىنن شووو

  محة نسلوه وعةةو، فىنسو خري سه. -ويم  ع ما حءا وه-ف سءالوة أن ياش  نسىلب  

نس لوووو  يىلوووو  ووووون نئه سووووظ ونسىليووووةب، وصووووة   نسوووواق ، ونسلوووووه وىلوووو ف واووووزو عوووون كوووو  هبسووووو. وووووون  (2)
كهوووري وووون عوووةنم نساووو ل، قوووةل أحووو ه  ئووون ظلموووه  نسلووووه ي لموووو وهووو  وووو  نالطالقووو   ن  طئوووة عاووو   

 ظلمًم..!
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َظ هبسو، وهىنن فىل ، وقةسه وىل ف   . 35نسقلو    أفاـلنال عالل  الـم  ل مني لالـــم  رمنيَوْن َحءن
  ل  الــــــم سَّقنيال وا الصــــاحلان لاملف ـــــدي ال   اأكض  أ  ُنعــــال لــــ  أالْ  ُنالْعــــل  الــــذي  امنـــــوا وعالم 

ة نَي نسلوووُه بووا هووىنن وهووىنن. وكووىنن قةسووه  28ص   لالف ــاك   ة َ" َأن يُءووَ ن فووَ . دا وو ٌ  واووه علوو  وووَ
م لالــذي  امنــ وا وعملــوا يئان  أالْن ُنعاللالمــ  وا ال ــَّ بال الــذي  اج الحــ  الصــاحلان ســواً   أالْ  حال  

اهت  م ســـا ال مـــا يرمـــون  ْن َحءووَظ أَاووه يةىلوو  هوووىنن، 21نا ثيووة   حميـــاه م وممـــالال . دا وو ٌ  علوو  وووَ
 ودخب ٌ  أن  هىنن ح ٌ  سأٌ  قبيح، وهة خين   يُواَوز ُو نسر بُّ عاه.

." فالعالٌة ل الموان  م مالنـْ  قول  : "و  ي عا   اأالْحيا    وصالدالقاهت 
إَل أَهووْ  نس ش: ب َظ دسيووه نئيووُا يف نوو ةووَ ىلأ نألحيوو  ، ووو  َوءووَ ْن سووَ ا ة أن  نأَلوووةنَ  ياًةىلووةَن ووون ءووُّ

 .(1)حي وه، و ع ُ  نئءلما ونسًسة  ُُه  سه، ونس  َ قُة ونحلحملُّ، ونس  ةُم و ري هبسو
 -إ سفاع امليا ت  فيما تال بَّبال إلي    حيات  -

نن نساوووي ن  َا عوووَ ه قووو ل  ادهبن وووو َ  نبووو ثَوبوووَ َ َقة  أَاووو  ْن ثوووالب   صوووَ ه دال  وووون ُن آَ َم، ناقعوووَ  َعَملوووُ
ًَوَةُ  به ونن بَوىْل نوا  .  ونو وءل .(2)ف  نيَة ، أو َوس   َص ح  يَْ عة َسُه، أو عنْل   يُواوْ

 -ا سفاع  امليا ت  بد عا   اآلفري ال واسسـفاك هم ل -

 

 عل  وة ي  سُيىنَكُر. (1)

  ادن  خي  يلحإل نئ ون ون عمله وحءا وه بىلو  وةوووه، علموو ف علمووه واشوورو، ووسو نف وكىنسو قةسه   (2)
باوو و، أو فوورنف َأفوورنو، أو صوو قة صوو حل ف وركووه، وو ووحة ف َو  ثووه، أو وءووا نف باوو و، أو بيًوو ف البوون نسءووبي ن 

أخرفي  ون و سهن وحي ووه يلحقوه وون بىلو  وةووها. وخيو  يلحقوه أيضو ف، أفوَر سواة حءواة حييييو ، ويىلمو  
 وو  ووون بىلوو و، فلووه أفرهوو  وأفوور ووون عموو   وو  دنف أن واوو  ل وياقعوو  نسىلموو   وو ، كموو  يف نحلوو يث  

ر وون عمو   و  بىلو و وون  وري أن يواق  وون اَون َسن  يف نإلسالم سواة حءواة فلوه أفرهو ، ووهو  أفو
أفة ه  شأ ، وون سون  سواة يف نإلسوالم سويئة كو ن عليوه و" هو ، ووهو  و"  وون عمو   و  وون بىلو و 

ا. أخرفوه و رسـب مـا قـدموا وابكهـمون  ري أن ياق  ون أو"ن هو  شوأ ، مث  ولو  هوىنو نآليوة  
 وءل  و ريو.
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رْ ق ل وىلو ف   د ه م يقولــونال كالبَّنــا اؤفــ  ْ  باـلعــْ  لالنــا وإلفوا نــا الــذي ال ســبقوي والذي ال جا وا مــ 
ْ  َ ل  علووو  ناًةووو ع (1). فووولث  علووويي  لسوووًسة  نه  سلمووو واا قوووبلي 10نحلشووور   غإلميـــان  . وقوووَ

ا ُة يف  نئيان لس ُّع   دمج ُع نألو ة عل  نس ع   سه يف صالان ناا "ان، ونأل عيُة نسو  َوَ َ ْ   و  نسءوُّ
ْفنن، فقو  كو ن نساويُّ ، وكوىن(2)صالان ناا "ا ُوءًةيضةٌ  َ  نسو   ن َ فْونن  ن نسو ُّع ُ  سوه بَوىلوْ دهبن فووَرََ  وون

وكوىنسو  (3)نئي نان وَقَف عليه، فق ل  انسًسةرون ألخي  ، ونسلسةن َسُه نسًهبيَا، فإا ه نآلَن يُْءَلْلا
  نس ع ُ  هل  عا  "  ا قُبة ه ، كم  يف اصحيح وءل ا، ون ح يث بُريَ َا بن نحل ويظ، قو ل 

َن   ك َن  سةُل نسلوه   يُوىَلل نُمي  دهبن خرفةن دنف نئق بر أْن يقةسةن  انسءالم علويُ   أَهوْ  نسو   ن وون
قةَن، َاْءلُل نسلوَه سا  وس   نسىل فيَةا.  نئ واَا ونئءلما، ود   دْن ش َ  نسلوُه بنُ   الحن

 -وصول  صوا   الصَّدالقة  للميت  -
الف أووووو  نساووووي  عوووون ع ةشووووَة  ضووووأ نسلوووووه عايوووو   أن   أ  َ فووووُ ، فقوووو ل    سووووةَل نسلوووووهن، دن  أُووووو ن

ْقُا عايووو س (4)نفًُلنًوووَاْ  َقْا، أفَوَليووو  َأفوووٌر دْن و وووَ   ْا َو وووَ   ، وَأظُاُّيووو  سوووة وَ ل موووَ ي ، ومَل ووووةصن اَوْةءوووُ
 .(1)ق ل  ااىل ا

 

سلميووا، فووأ نسشوو  ع عوون نسوو ع   سلمشووركا، فلووة كوو ن  خيوو  ُيءووً ل بووه أيضوو ف علوو  وصووةل نسوو ع   (1)
  نس ع   ال ي   نئةو  وعلق ف، ئ  خ   لسايأ نئشركا  ون نئ واا. وكوىنسو وون نأل سوة قةسوه 

ا عةا نئر  نئءل  ألخيه ب ير نسسيظ وءًا بة، عا   أسه ولو وةك ، كلم   ع  ألخيه خبوري، قو ل 
 ه ا.  ونو وءل  و ريو.نئلو نئةك  به  آوا وسو ز

  او  ون ويا و لأ عليه أوة ون نئءلما يبلسةن و ةة كلي  يشوةىلةن سوه، دال  كم  يف قةسه    (2)
ن  فوو   َر سووها. أخرفوه وءوول  و وريو. ويف نس ووحيح أيضو ف  اووو  وون ة نىلةن فيووها ويف حو يث آخوور  اُ ةون شوُ

، دال  شوةىلي  نسلووه فيووها. ويف لــ  شـيئاً غ يكـرلون غلوءول  ميوة ، فيقوةم علو  فا "ووه أ بىلوةن  فووالف، 
نحلوو يث  السووة ووو  ألهوو  نسًةحيوو  نسوو آ  ووون نسشووراب ووون ويووزا حءوواة ووقوو م محيوو  عاوو    وو ، فوول بىلةن 

 واي  يىل  سةن وئة خين خ سل دمي ف  شأ  ون نسشراب نألصسر.

 صحيح، أخرفه أبة  نو  و ريو. (3)

 أي  ُسلبا  وحي ، فم وا فالا. (4)
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  ةنٌظ عايو ،  ويف اصحيح نسبو  يا، عن نبن عب ل، أن  َسىْلَ  بن ُعب  َا وةف نيْا أوُّه وهة
ٌظ عايوووو ، َفيووووْ  ياَةىُليوووو  دْن فوووولَو  نساووووي   أ وةف نيووووْا وأ    ةوووون ، فقوووو ل    سووووةَل نسلوووووهن، دن  أُووووو ن

ْقُا عاي س ق َل  ااىل ا، ق ل  فإ  ن أُشينُ اَب َأن  ح ةنعأ نسومنورن َ   .(3)َصَ قٌة عاي  (2)َوَ   
 

 ليه.وًةإل ع (1)

 نئورن   نس هري نسهمر. (2)

ق ل نسشويخ  صور يف كً بوه اأح و م نااو ةزا  وو  يةىللوه نسةسو  نس و ح وون نألعمو ل نس و حلة، فوإن    (3)
 سةنس يووه وهوو  أفوورو،  وَن أن يوواق  ووون أفوورو شووأ ، ألن  نسةسوو  ووون سووىلييم  وكءووبيم ، ونسلوووه 

  ادن  أطيووظ ووو  أكوو  نسرفوو  ل نسلوووه ، وقوو ل   سووة وأن لــيس لو  ــان إغَّ مــا ســعىيقووةل  
 ون كءبه، ودن وس و ون كءبها.

(  اوأح  يووث نسبوو ب ووو ل علوو  أن  نس وو قة ووون نسةسوو  4/79قوو ل نسشووةك   يف اايوو  نألوطوو  ا )
ولحووإل نسةنسوو ين بىلوو  وة،موو  بوو ون وصووية وايموو ، وي وو  دسييموو  ثةن وو ، فيو وو   ووىنو نألح  يووث 

. وس ون سويس يف أح  يوث نسبو ب دال  حلوةق   ان إغَّ مـا سـعىوأن ليس لوعمةم قةسه وىل ف  
نس و قة ووون نسةسوو ، وقو  ثبووا أن وسوو  نإلاءوو ن وون سووىليه فووال ح فوة دنف  عووةى نسًو ووي ، وأووو  
وون  ووري نسةسو  ف س وو هر وون نسىلمةويوو   نسقرآايوة أَاووه ال ي و  ثةنبووه دنف نئيوا، فيةقووف علييو ، حوو  

  وهووىنن هووة نحلووإل نسووىني وقًضوويه نسقةنعوو  -ونس ووالم سلشوويخ- أي   سيوو  يقًضووأ ش ي ووي ا. قلووا
نسىللمية، أن  نآلية عل  عمةوي  وأن  ثةنب نس  قة و ريه  ي   ون نسةس  دنف نسةنس  ألاوه وون سوىليه 
 خبال   ري نسةس .. وهبهظ بىلضي  دنف قي ل  ري نسةنس  عل  نسةنس ، وهة قي ل لط  ون وفةو  

، و ريهو  وم  تزلى فإ ا يسزلى لنف ـ   نسقرآاية، كقةسه وىل ف  أاه و سف سلىلمةوي   اأول:
وون نآل   نسوو  علقووا نسةووالا و خوةل نااوو ة لألعموو ل نس وو حلة، وال شوو أن  نسةنسوو  يزكووأ اةءووه 

 برتبيًه سةس و وقي وه عليه ف  ن سه أفرو خبال   ريو.
نسةسوو  ووون كءووظ نسةنسوو  كموو  سووبإل يف أَاووه قيوو ل ووو  نسةوو  نق دهبن وووىنكر  أَن  نسشوورع فىلوو   النــاين:

ويقوةل   لـل  فـس مبـا ل ـبت كهينـةيقوةل   ح يث ع ةشة فليس هوة كءوب ف سسوريو، ونسلووه 
هلــا مــا ل ــبت  وعليمــا مــا الس ــبت وقوو  قوو ل نبوون كهووري يف وةءووري قةسووه .   وأن لــيس

نألفوور دال  ووو     اأي كموو  ال حُيموو  عليووه و"   ووريو، كووىنسو ال حي وو  ووون لو  ــان إغَّ مــا ســعى
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 -وصول  صوا   الصَّْو   -
، فةأ انس حيحاا، َعن ع ةشَة  ضأ نسلوه عاي ، أن  َ سةَل نسلووه وأَو   وصةُل ثةنبن نس    ةمن

(1)، ق ل  اَوْن و َ  وعليه صي ٌم َص َم عاُه وسيُُّها. وسه ا  ةنُر يف انس حيحا. 
 

كءووظ هووة ساةءووه. وووون هووىنو نآليووة نس رميووة نسووًابل نسشوو فىلأ  محووه نسلوووه وووون نوبىلووه أَن  نسقوورن ا ال 
 ي   ده ن  ثةن   دنف نئةو  ألاه سيس ون عملي  وال كءبي ، وهلوىنن مل ياو ب دسيوه  سوةل نسلووه 

هبسوووو عوون أحووو   ووون نس وووح بة  أوًووه، وال حووه ي  عليوووه، وال أ شوو ه  دسيوووه بووا  وال دميووو  ، ومل ياقوو 
 ضوووأ نسلووووه عووواي ، وسوووة كووو ن خووورينف سءوووبقة  دسيوووه، ولب نسقووورل  يُقً وووُر فيوووه علووو  نسا وووةص وال 

 يً ر  فيه  اةنع نألقيءة ونآل ن ا.
(  اووون فىلو  ط عوة ت وىلو ف، مث  أهو ى ثةن و  24/2وق ل نسىلوز بون عبو  نسءوالم يف انسةًو وىا )

رََع يف نسع عووة لــيس لو  ــان إغَّ مــا ســعىثةن وو  دسيووه، دهب  دنف حووأ   أو ويووا، مل ياًقوو  ، فووإن شووَ
 ا.  و ف أن يق  عن نئيا مل يق  عاه، دال  فيم  نسًها و نسشرع..

وو  هبكرو نبن كهري عن نسش فىلأ هة قةل أكهر نسىللم   ومج عة وون نحلاةيوة، كمو  اقلوه نسزبيو ي يف 
 (.10/369اشرا نألحي  ا )

ن نسقيووو ل سوووة كووو ن صوووحيح ف، س ووو ن وووون وقًضووو و نسوووًحب ب دهووو ن  نسهوووةنب دنف أن هوووىن النالـــ :
نئةو ، وسة ك ن كىنسو سةىلله نسءلف، ألف  أحرص علو  نسهوةنب واو  بوال  يووظ، وسوو  يةىللووةن هبسوو  

 كم  سبإل يف كالم نبن كهري، فَ ل  هىنن عل  أن  نسقي ل نئىنكة   ري صحيح، وهة نئرن .
َلف دهبن صولةن وعةعو ف 54خًيو  ن  نسىللميوةا )صق ل نبن ويمية يف انال (  اومل ي ون وون عو  ا نسءو 

أو صو وةن وعةعوو ف أو حاووةن وعةعوو ف، أو قوورؤون نسقوورآن ييو ون ثووةنب هبسووو دنف أوووةن  نئءوولما، فووال 
 هو.-يابسأ نسىل ول عن طريإل نسء َلف فإاه أفض  وأكم ا ن

نئيوووا، هووووة وووو ع   سلًةنكوووو ، ود وووو ل  قلوووا  نسقووووةل بةصوووةل ثووووةنب نألعمووو ل نس وووو حلة وعلقوووو ف دنف
 نسةرنةو ونسةنفب   نسشرعية، عل  أو  ون يقةم    لساي بة عاه ون نألحي   ون بىل و!!

كم  يف ح يث نبن عب ل، ق ل  اأن نورأا  كبا نسبحر فاىن  ، دنن نسلوه وب  اب ووىل ف أد هو  أن   (1)
، فووىنكر  هبسووو    نباًيوو  دنف نساووي ن ، فلو  و وو  حوو  و وووا، فاو و وةم شوويرنف، فلد هوو  نسلوووه 

سوووه، فقووو ل  اأ أيًوووو سوووة كووو ن علييووو  َ يووون كاوووا وقضووويهسا ق سوووا  اىلووو . قووو ل  افوووَ ين نسلووووه أحوووإل أَن 
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وس ون أل حايةوة  محووه نسلووه قو ل لإلطىلوو من عونن نئيووا  ون نس وي م عاوه، حلوو يثن نبون عبوو ل 
 .(1)نئًق م

 

يُقضوو ، فووو قون عووون أووووواا. أخرفوووه أبوووة  نو  و وووريو، وسوووا و صوووحيح. وعاوووه أيضووو ف  أن سوووىل  بووون 
اوىن س فقو ل  انقضوهن عايو ا. وًةووإل ، فقو ل  دن  أووأ و وووا وعلييو  نسوًة   سوةل نسلووه  عبو  ا 
 عليه.

وهة قةسه  اال ُيَ ل نأ أحٌ  عن أَح  ، وال ي ةُم أحٌ  عن َأحو  ، وس ون يُعىلونُ  عاوه و و ن كو  ن يوةم    (1)
ْاعَة ا. وةقة  عل  نبن عب ل، وسا و صحيح. نف ونْن حن  ُو  

ة نس السوووة يف (  هوووىنو نألح  يووث صووورحي170قوو ل نسشووويخ  صوور يف كً بوووه اأح ووو م نااوو ةزا )ص 
يوو ل  -وهوة حوو يث ع ةشوة-وشوروعية صوي م نسووةق عون نئيووا صوةم نساوىن ، دال  أن نحلوو يث نألول 

إبطالقه عل  شأ  "نة  عل  هبسو وهة أاه ي ةم عاه صةم نسةورض أيضو ف. وقو  قو ل بوه نسشو فىلية، 
أمحو ،  ( و ريه . وهبهظ دنف نألول نحلا بلة، بو  هوة او  نإلوو م8و  7/2وهة وىنهظ نبن حزم )

(  امسىلوووُا أمحووو  بووون حابووو  قووو ل  ال ُي ووو م عووون نئيوووا دال  يف 96فقووو ل أبوووة  نو  يف انئءووو ة ا )
نساوووىن ا. ومحووو  أوب عوووه نحلووو يث نألول علووو  صوووةم نساوووىن ، بووو سي  وووو  و  عمووورا  اأَن أويووو  و ووووا 
وعلييوو  ووون  وضوو ن، فق سووا سىل ةشووة  أَقضوويه عايوو س ق سووا  ال بوو  و وو قأ عايوو  و وو ن كوو  يووةم 

ص ع عل  ك  وءو اا. وعون نبون عبو ل قو ل  ادهبن وورض نسرفو  يف  وضو ن، مث  وو   ومل ا ف  
ي  ، أطىل  عاه ومل ي ن عليه قض  ، ودن ك ن عليه اىن  قض  عاه وسيها. أخرفه أبوة  نو  بءوا  

 صحيح عل  شرط نسشيوا.
مو ، واتبىليمو  وهىنن نسًة ي  نسىني هبهبا دسيه أم نئ واا، وح  نألووة نبون عبو ل  ضوأ نسلووه عاي

دو م نسءُّا ة أمح  بون حابو  هوة نسوىني وعموئن دسيوه نسواةس، وياشورا سوه نس و  ، وهوة أعو ل نألقوةنل 
يف هوووىنو نئءووولسة وأوسوووعي ، وفيوووه دعمووو ل اميووو  نألح  يوووث  ون    ألي ونحووو  وايووو ، وووو  نسةيووو  

شو و  س وةم نس حيح هلو  خ صوة نحلو يث نألول وايو ، فلو  وةيو  واوه أم نئو واا هبسوو نإلطوالق نس
 وض ن، وهأ  نويًه، وونن نئقر  أَن   نوي نحلو يث أ  ى زىلو  وو   وى، ال سويم  دهبن كو ن وو  فيو  

 هة نئةنفإل سقةنع  نسشريىلة وأصةهل ، كم  هة نسشلن ها .
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 -حلجا  وصول  صالوا   ا-
ْن ُفيياوووَة فووو َ   دنف نساوووي  ن نبووون عبووو ل  َأن  نوووورأَاف وووون ىَنَ ْ  َأْن عوووَ أ اوووَ ، فق سوووا  دن  أُوووو ن

ون  أ َعايو ، أَ أيوان سوة كو َن علو  أُوو ن ووُححمل ، فَل  وحمل  ح  و ووا أفوَلُححمل  َعايو س قو َل  اىلو  ُحاو ن
 .(1)لسَةفَ  ناَ يٌن، َأُكاان ق ضيًَُهس نْقُضةن نسلوَه، ف سلوُه َأَحإلُّ 

 -قالضالا   الدَّي   عال  امليا ت  -
ْن  ، وووون ةن نئيووا، وسووة كوو ن ووون َأفاووي   ْن هبنووو  قنعُُه ووون ْينن يُءووْ َأمجووَ  نئءوولمةَن علوو  َأن  قضوو َ  نسوو  
، فَلموو    منَن نسوو يا  َينن عوون نئيووان ْ  َ ل  علوو  هبسووو حوو يُث أع قًوو  َا، حيووُث ضووَ هن، وقووَ رين وَرنَكًوون  ووَ

 .(2)  انآلن بَور ْ َ  عليهن فلَ وَُها، ق َل نسايُّ َقَض   
 

(  افع ةةوة محلوا هوىنن علو  عمةووه ودطالقوه، وق سوا  3/554ق ل نبن نسقي  يف اأعالم نئةقىلاا )
ونسةرض. وأبا ط ةةوة هبسوو وق سوا  ال ي و م عاوه اوىن  وال فورض، وف ولا ط ةةوة ُي  م عاه نساىن   

فق سا  ُي  م عاه نساىن   ون نسةرض نألصلأ. وهىنن قةل نبن عب ل وأصح به، وهة نس وحيح، ألن 
فرض نس ي م ف   كرى نس الا، ف م  ال ي لأ أح  عن أح ، وال ُيءل  أح  عن أحو ، ف وىنسو 

سًوزنم يف نسىنوووة زازسوة نسوو ين، فيقبو  قضوو   نسوةق سووه كمو  يقضووأ  ياوه، وهووىنن نس وي م، وأووو  نساوىن  فيووة ن
حمو نسةقه. وطر  هىنن أاه ال حيحمل عاوه، وال يزكوأ عاوه دال  دهبن كو ن وىلوىنو نف لسًولخري كمو  يعىلو  نسوةق 
عمن أفعر يف  وض ن سىلىن ، فلو  نئةورط وون  وري عوىن  أصوالف فوال ياةىلوه أ ن   وريو سةورنةو نسلووه نسو  

ر ط فيي ، وك ن هة نئلوة     نبًال  ونوًح  ف  ون نسةق، فال واة  وةبة أح  عن أح ، وال دسوالوه فوَ 
 هو.-عاه، وال أ ن  نس الا عاه وال  ريه  ون فرنةو نسلوه وىل ف نس  فَور ط فيي  ح  و  ا ن

حمل  أخرفه نسبو  ي و ريو. يف نحل يث، أن َون اىن  أن حيحمل مث  و   قب  أن ي  (1) ًم ن ون نحلوحمل، حوَ
عاوه وسيوه، وكوىنسو سوة حبءوه عوىن  شورعأ عون نحلوحمل، ووو   قبو  أن حيوحمل، فو " سةسيوه أن حيوحمل  عاووه، 

 وو  سةى هبسو ال ُيشرع نحلحمل عن نئيا، كم  وق م، ونسلوه وىل ف أعل .

، حءن،  ونو نحل ك  و ريو. وك م نحل يث  عن ف بر بن عبو  نسلووه قو ل  وو    فوٌ  واو  فسءولا و  (2)
حيووث وةضوو  نااوو ةز عاوو  وقوو م ف يوو ، مث  آهب   سووةَل  وكةاوو و، وحاعاوو و، ووضووىلا و سرسووةل نسلوووه 

لس الان عليه، فا َ  وىلا  خعو ف، مث  قو ل  اسىلو  علو  صو حب   َ ياو فسا قو سةن  اىلو   ياو  نن،  نسلوه  
يقوةل   اىلو   سوةُل نسلووه فًول َف، فق ل سه  ف  وا  يُق ل سه أبة قً  ا    سوةل نسلووه  و  علوأ ، ف
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 -ق را الة  القران  على امليا ت  -
ُ  ثوةنُب نس وةمن  ُ  دسيوه، كمو  َي ون أو   قنرنَ ُا نسقورآنن ودهو نؤه  سوه وعةُّعو ف بسورين ُأفوَرا ، فيوىنن َي ون

 .(1)ونحلحمل ن 
َلفن وأووو   نسووًئا ُ  قوَوةم  يقووَرؤوَن نسقوورآَن، ويُيُ واوَوُه سلميووان  َن نسءوو  ُه أحووٌ  ووون ، (2)، فيووىنن مل يَوْةىَللووْ

وال أَوَر به َأحٌ  ونن أةمةن نس ينن، وال َ خ َ  فيه، ونالسًئا ُ  عل  اَوْةسن نسًالَوان  ورُي فو ةنز بوال 
.  خال  
 

وأالْن لَّْيسال لو  ان  إغَّ ما سالعالى معم قاـلْول  تعاه:  -
 (1)- 

 

دهبن سقوأ  ا   عليو ويف و سو، ونئيا واي  بري ا فق ل  اىل ، ف ل   عليوه، فاىلوَ   سوةُل نسلووه 
أل قً  ا يقةل  او  فىلوَ  نسو يا  ننسا حو  كو ن آخور هبسوو، قو ل  قو  قضويًيم     سوةل نسلووه، قو ل  

 انآلن بَور    عليه فل وا.

، أاوه حُيَمو ن  نألح  يوث نسو  وو ل علو  وصوةل ثوةنب نس وةم اأولا  هىنن نسقي ل لط  ون وفي  (1)
مل يءوبقة  دنف هووىنن نسقيو ل فيموو ف  -وهو  قوو ووا -أن  نس وح بة  والنــاين:ونحلوحمل سلميوا ووو  ال وًمو . 

هوأ  -يف ا ور نجمليوزين-وعمالف، وهون ي ةياو  وو  كةو ه . مث  أن ووالوا نسقورآن ووهوظ ثةن و  س ووةن  
بوا  صووريح، كمو  يف قةسووه   قور ب  وو  دنف نسلووه وىلوو ف، فلوة ك اووا كوىنسو سبيايوو  ساو  نساووي عبو  ا يًُ

اوو  وركوا شويئ ف يقورب   دنف نسلووه دال  وقو  أوورو   بوه، ووو  وركوا شويئ ف يبىلو ك  عون نسلووه ويقورب   ووون 
وا نسقوورآن س وووةن ، نساوو   ، دال  وقوو  فيووً   عاووها. فووإن قيوو  مل يوور  حوو يه ف يايووأ عوون دهوو ن  ثووةنب وووال

أاه ق ل  اَون أح ب يف  ياا  و  سيس واه فيوة َ  ٌّا. ف ألصو  يف  قي   بل ، فق  صح عن نساي 
نسىلب  ن  نئا  ونحل ر و  مل ير  ا  أيور أو جييز، خبوال  نألووة  نس ايةيوة نسبحًوة، فوإن نألصو  فييو  

و نآلا  ال ي وح سوا ه ، كمو  أشو   نإللحة و  مل ير  او  علو  نسًحورمي. ونسشو  ا قو  نسوً ل بوبىل
دنف هبسووو نسشوويخ، وهوون وىليوو   أن ال اهبووا يف هووىنن نسًيووىنيظ دال  ووو  ي ووح ووون فيووة سووا و ووًاووه، 

 نسىني به وقةم نحلاة.

كموو  نسووً ل نسشووو  ا علوو  بعوووالن نالسووًئا   بىلووو م فىلوو  نسءووولف، ُيءووً ل علووو  بعووالن دهووو ن   (2)
 ثةنب نسًالوا بىل م فىل  نسء َلف.
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حُّي  فوووة  َروهن  أحـــدمها:(2)نلنأفووو َب نسىللمووو ُ   فةبوووة   أصوووَ نن عنشوووْ َأن  نإلاءووو َن بءوووىليه وُحءوووْ

ةن  ، فرتمحوو  نكًءووَظ نأَلصوو ق َ ، وأَوسووََ  نألوالَ ، َوا ووَح نأل"ونَ ، وأسوو ى ن وورَي، وووَوة    دنف نساوو لن
، ف  َن هبسو أَثَر سىليه، ب   خةُل نئءل  وو  مجلَوةن  عليه، وَ َعْةن سه، وأَْهَ ون سه ثةنَب نسع ع  ن

َن نئءولما دنف صوو حبه نئءو ن أَع و ن نألسوب بن يف وصوةلن اَوةوْ ن كو    وون لما يف َعيوْ ن نإلسوالمن وون
 يف حي وهن وبىلَ  خي وهن، و عةُا نئءلمَا ُويُل ونن  و نةي .

ُه سسوورين سووىليهن، وبووَا  النــاين: َأن  نسقوورآن مَل يَاووفن ناًةوو َع نسر فوو ن بءووىلأ  ووريو، ودمنوو   اَوةووَ  ونْل ووَ
ين ونَن نسةرقن و  ال وة ، فلخَ َ وىل ف أَا ُه ال ميلُو دال  َسىلَيُه، وأو   َسىلُأ  رينو، فية ُولٌو نألور 

 .(3)سء عيه، فإْن ش َ  أن يَبىُنَسُه سسرينون، ودْن ش َ  َأن يُبقَيُه ساةءه
 قل، فإاوو ه مل   ادهبن ووو َ  نبووُن آَ َم ناقعوَوَ  َعَملوُوُها. ف سووً الٌل سووبقةسووه (4)وأووو   نسووً الهُل 

يَوُقْ  ناقعَ  ناًة ُعه، ودمن   أخَ  عن ناقع عن عمله، وأو   عَمُ   رينو، فية سىل ونلنه، فوإْن وهبوه سوه، 
َ  دسيووه ثووةنُب عموو ن نسىل ووو ن  ال ثووةنُب عملووهن هووة، وهووىنن ك سوو  ين يُةفيووه نإلاءوو ن عوون  ووريو، (5)وصووَ

 فً أ هبنو ًُه، وس ن سيس سه و  وىف  به نس  ين.
."  قول  : "واللـ   تعاه يالْ سال يب  الدَّعوان   وياـلْقضي احلاجان 

 

 .39اا   نس (1)

 (، البن نسقي .158 - 157نا ر كً ب انسرواا )ص  (2)

يف هووىنن نسًةءووري شووأ  ووون نسً لووف، ونسووىني وءوورتيح سووه نسوواةس، أن يقوو ل يف وهوو  هووىنو نئءوو ة    (3)
ا ة و سووا عليووه نسا ووةص، ومُنءووو عموو  أوءوو ا عاووه ووون  ون و لووف أو  اقووةل زوو  ق سووا بووه نسءووُّ

 أتوي .
(  أو مل يُابول أاوه ال جيو "ى ع وو  دال  بىلملوه، خورينف كو ن هبسوو 11/534) ق ل نبن فرير يف انسًةءريا

 هو.-أو شرنف ن

 أي  نسً الل نسةريإل نسىني ال يرى ناًة ع نئيا بشأ  ون فىل  نألحي   ون بىل و. (4)

 ناًة ع نئيا بىلم  نألحي   سيس عل  دطالقه، وق  وق م وة ي  هبسو. (5)
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م قووو ل وىلووو ف  ش: ْب لرــــ  م ايعــــوين أســــس   وإءا ســــألال ال . 60 ووو فر   وقــــالال كالبُّرــــ 
. ونسوىني عليوه أكهور 186نسبقورا   عبايي ع ا  فإينا  قريٌب أ جيب  يالْعوالة الــداعي إءا يالعــان 

، و فو ن  ن لإل ون نئءولما وسو ةنرن أَهوْ  نئلو   َأن  نسو ع َ  وون أقوةى نألسوب ب يف فلوظ نئاو ف ن
رُّ يف نسبحور َ عوَةن نسلوووه ول وَا سووه (1)نئضو  ن  ي  نسضووُّ ، وقو  َأخووَ  وىلو ف عون نس ةوو   َأفو   دهبن َوءو 

رُّ  عووو و اابوووهن، أو ق عووون نف، أو ق ةنموووو ف. ودف بوووُة نسلوووو ُه نسضووووُّ ُ ع  ن نسووو يَن، وَأن  نإلاءووو َن دهبن َوءووو  ُه سوووون
رو هلو ، وهوة خيو  وُةفبُوه  ْن فواسن  ن"قوهن هلو ، وَا وْ نسىلب ن، وءلم ف ك َن أو ك فنرنف، ودععو ؤُو سوُ َسه، وون

هن  ر اف عليوه، ودهْب كو َن كةورُو وفءوةقُه  (2)نسربةبي ة سلىلب ن ُوعَلق ف. مث  ق  ي وةُن هبسوو فًاوةف يف َحقو ن وَوضوَ
 يقًضأ هبسو.

 -يالْ أالل ؤالضالب  اللـ  على مالْ  غ -

 

نس ع   ي ف  نسضر وبا أَن  ك  شوأ  بقو  س ناوةنب  أَن نسو ع   فإن قي   كيف نسًةفيإل با كةن   1
وو  حي   بءببه هة ون مجلة و  ي ةن ق  ق  ، ف سو ع   يسوري نئقو و  دنف وقو و  آخور، وكو  هبسوو 

 ي ةن إبهبن نسلوه ووشيئًه، ويف نحل يث  االير ُّ نسق َ  دال  نس ع  ا. فري و بق    آخر.

. وسرزوو  و ووةن و بلــولم غلكــرا  واخلــري فسنــةة س وو حبه، كموو  قوو ل وىلوو ف  أحيوو  ف ي ووةن ن ووري فًاوو 2
فًاة ن ري أشو  علو  قلوةب نسرفو ل وون فًاوة نسشور. ويف نحلو يث  ادهبن  أيوا نسلووَه وىلو ف يىلعوأ نسىلبوَ  
، وهووة وقوي  علوو  وىل صوويه، فإمنوو  هبسووو واوه نسووً  ن ا، فوو  ري دهبن أهلوو  وأَطسوو  ال  ظُّ وون نسوو اي  ووو  حيووُ

  اوو  قَو   وَكةو ،  أَاه بال  وول  عل  ص حبه، وهوة خءورنن سوه يوةم نسقي ووة، كمو  قو ل نساويُّ شو  
ي ن   ينَ  َأ   سووةسو، فحبووظ دسيووه سقوو َ اَب، وسووَ ن آوون بووو، وشووَ َر وأهلووْ ا. وقوو ل  انسليوو   وووَ خورٌي خيوو  َكهوووُ

فال وبظ دسيه سقو  اَب، وال عليه قض  اب، وأقل  سه ون نس اي ، وون مل ي ون بو، ويشي  أ   سةسو 
ر سوووووه ووووون نسووووو اي ا.  ونو أمحوووو  ونبووووون حبوووو ن، صوووووحيح ناوووو و  نس وووووسري   وءووووي  عليووووه قضووووو  اب، وَكهوووو ن

(. وكىنسو ف   يف نحل يث أَن  فقرن  نئءلما ي خلةن ناا ة قب  أ ايو ةي  خبمءوم ةة عو م، 1311)
 فًلو  .
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َللن نسلوووَه يَوْسضوَْظ عليووهاقو ل  سووةُل نسلووه  ْن ملَْ َيءوْ . وقَو  اَ وَوَ  بَوىْلضوُي  هووىنن نئىلوو ، (1)  اوووَ
 فق ل 

َا يُْءَلُل يَوْسَضظُ     (2) نسربُّ يَسَضُظ دْن وركَا ُس نَسُه          وبَمُّ آَ َم حن
 -ا   مالعاٍن م ْ سالْخلالصالة م ْ   َّْد   اللـ   تعاه إ ه الدع-

 

ءوأ بيو و سوة مل ووىنابةن سوىنهظ نسلووه ب وو  صوحيح،  ونو نبون و فوة. ويف صوحيح وءول   اونسوىني اة (1)
واوو   بقووةم  يووىنابةن فيءووًسةرون فيسةووَر هلوو ا. ونسلوووه وىلوو ف  يووة  علوو  عبوو و، كموو  يف نحلوو يث  اال 
أح  أَ ري ون نسلوها فإهبن  أى عب و نا ر  عاه وعن عب  وه، ووىللإل قلبوه لئولوةق نسوىني ال ميلوو 

الا ورنفه عاوه دنف  وريو، وسرزو  يُاوزل بوه بوال  يوىنكرو أن  ضرنف وال اةىل ف،     عليه نسلوه، و ضوظ عليوه 
ولقـد أفـذيهم غلعـذا  سه َ ل ف بي و نألور كله، ال يابسأ نإلاشس ل عاوه بسوريو، كمو  قو ل وىلو ف  

ــرَّعون ــا يسضـ ــرعم ومـ ــسرا وا لـ ــا اسـ . ف سلووووه وىلووو ف أيخوووىنه  لسىلوووىننب حووو  يىلوووة ون دنف   ووو ، فمـ
 و، ح  يىلعيي . فيًضر عةن دسيه ويءلسة 

ف سلووه وىلو ف كموو  يسضوظ علو  ووون ال يءولسه، فيووة يسضوظ علو  ووون يءولل  وريو ووون  وري ضوورو ا 
 -نسوووىني َأحووَ   بوووه نسةقووور ونسوووبال -ُولزوووةك ألن سووو نسه نئولوووةق يف حقيقًوووه يًضوومن شووو ةى ن ووو سإل 

 سإل سلمولوووةق سي شووووف عاووووه ووووو  أصوووو به ووووون بووووال  وفقوووور بقووووَ    ووووون نسلوووووه وىلوووو ف، فيووووة يشوووو ة ن وووو
أخووىن وووون  سلمولووةق. سووىنن فوووإن نسشوو  ع فووو  عوون سوو نل نساووو ل شوويئ ف، وأل يوووة نألووور فووإن نساوووي 

أصووح به بيىلووة وءووًقلة علوو  أن ال يءوولسةن نساوو ل شوويئ ف، كموو  يف نحلوو يث عوون أع هب    قوو ل   عوو   
فق ل  اه  سوو دنف نسبيىلوة وسوو نااوةسا قلوا  اىلو ، وبءوعا يو ي، فقو ل  سوةل    سةل نسلوه  

وهة يشرتط  اعلو  أن ال وءولل نساو ل شويئ فا، قلوا  اىلو ، قو ل  اوال سوةطو دن سوقل   وه  نسل
 واو ح  وازل فًلخىنوا.

   اون و ة  ق أن ال يءلل نسا ل شيئ ف أو ة  سه لااةا.وق ل  

عايووظ ئوون يوُو نثر نئولووةق نسضووىليف نسبويوو ، نسووىني يسضووظ ووون سوو نل نساوو لن سووه، علوو  ن وو سإل  (2)
، و سووو نئلووو، نسووىني حيووظ ووون نسىلبوو   أن يءوولسةو، س ووأ جيووُ "يي  علوو  سوو نهل  خوورين!! نسقوو ير نس وورمي

ــان وقووو  قووو ل وىلووو ف   ــيالةال اإل فـــاق ولـ ــسم  لرـــون فـــزائ  ال كمحـــة كيب إءاً أم ـــرسم فكـ ــو أ ـ قـــل لـ
 . فمن اىل  نسلوه عل  خلقه أن و ريف نأل "نق بي و وح و.اإل  ان  قاـلس وكاً 
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 نسةفةُ ، فإن  َوْن سيَس زةفة   ال يُْ ع . أالحالد ها:
 نسسن ، فإن  نسةقرَي ال يُ ع . الناين:

 نسء ْمُ ، فإن  نألَص   ال يُْ ع . النال :
 نسَ َرُم، فإن  نسبويَ  ال يُْ ع . الرَّابع:

 نسر محُة، فإن  نسق سَأ ال يُْ ع . اخلامس:
َز ال يُْ ع .نسق  ُا، فإن   ال اي :  نسىل فن
ْرٌو  واإلعراض  عنما  اـلْقٌص   العالْقل  وقالدٌح    - السـَّعاللُّق  غأالسبا   ش 

 -الكَّرْع  
ْراٌب يف نسًةحيوووو  َ  َأن  نالسًةوووو َ  دنف نأَلسووووب بن شوووون ، وحمووووة نألسووووب بن َأْن (1)خيوووون   يابسووووأ َأْن يىللووووَ

ٌ  يف نسىَلقووْ ن  رْع، ووىلوو   ، ونإلعوورنُض عوون(2)و ووةَن أسووب لف، اَوقووْ نألسووب ب لسُ ل نيووةن قووْ ٌا يف نسشوو 
 .(3)نسًةك  ونسرف  ، يًلسف ونن ُوةفظن نسًةحي ن ونسىلق  ونسشرع

وبيوو ُن هبسووو  َأن  نالسًةوو   دنف نسءووبظن هووة نعًموو ُ  نسقلووظن عليووه، و فوو ؤو، ونإلسووًا   دسيووه، 
َن نئولةقو  ن وو  َيءوًحإلُّ هوىنن، ألاو ه سويس زءوًق     رك   وَأضو ن  ، ، و (4)وسيس وون ال بُو   سوه وون شوُ

ْرُو ُوَءب نُظ نألسب ب  مل يَُءو ر.(1)ووَ  هىنن ُكل نه فإْن مل يَُءو ن
 

سءووبظ، ونسا وور دسيووه علوو  أاووه و وو   نسوور"ق، أو نايووة نسوو  يووركن دسييوو  هووة شووراب سًىللووإل نسقلووظ ل (1)
سًةوووريحمل نس وووروب عاووو  حووو وب نئلمووو   ونئ ووو ةظ.. فيوووة يا ووور دنف نألسوووب ب وال يًىلووو نه ، واءوووأ 

  اعليوو لإل ل خيون   يف خ سإل نألسب ب ووءوره  نسىني بي و ولو ك  شوأ . وهوىنن وىلو  قةسوه 
 لظ خب سقه سبح اه ووىل ف.أي ي نسا لا سيول  وىللإل نسق

هة اق  يف نسىلق ، ألن نألشي   ال ُو  اب ووُا ل دال  زرنع ا أسب    نسو  وو  ي دسييو ، فمون طلوظ   (2)
نألشووي   وووون  ون أن يءووولو نسعووورق ونألسووب ب نسووو  وووو  ي دسييووو  فيووة وًةنكووو ، وصوووايىله يووو ل علووو  

 اق   يف  ياه وعقله.

 سىلق   نسًةك  ونسرف   وىل ف، وسيس أح     ون نآلخر.أي  و  يةفبه نسًةحي  ونسشرع ون (3)

 أي  سيس بسم عن  ريو، وهة حمً   دنف  ريو. (4)



 381 

 -اسس ابالة  الدُّعا   -
ن قوو  يءوولل نسلوووَه شوويئ ف فووال يىلعوو ، أو يىلعوو   وورَي ووو   يةفووُ  سوو نٌل، وهووة  أن  ووون نساوو لن وووَ

 سلَل، فُلفيَظ عاه  فةبة  
وًضم ن ععني َة نسء نل وعلق ف، ودمن  وضم َاْا دف بَة نسو نعأ، ونسو نعأ  مل(2)أن نآليةأحدها:  

 أع ُّ ون نسء ة ، ودف بَة نس نعأ أع ُّ ون دعع  ن نسء ة .
  ايازُل  بُّا  يف ك  ن سيلة  دنف مس  ن نس اي ، فيقةُل  ون ي عة  فلسًايَظ وهلىنن ق ل نسايُّ  

ْن يءووو هس ووووَ هساسوووُهس وووون يءووولُسم فُلععيوووَ ر َق بوووا نسووو نعأ ونسءووو ة ، وبوووا (3) ًسةنُر  فووول ةَر سوووَ فةوووَ
نإلف بة ونإلعع  ، وهة فرٌق با نسىلمةمن ون  ةص، كم  أوبوَ  هبسوو لئءوًسةنر، وهوة اوةٌع وون 

. ، مث  نألخ    نسء ة ، فىنكَر نسىل م ، مث  ن  ص 
َرُو نساويُّ أن دف بَة  ع  ن نسءو نلن أعو ُّ وون دععو  ن عوا ن  اجلوا  الناين:  سءو نل. كمو  فءو 

بقةسوه  اووو  وون  فوو  يو عة نسلوووَه بوو عةا  سيءوا فييوو  دمثٌ وال قعيىلوُة  حوو  دال  أععو ُو  وو  دحووْ ى 
َر سووه ووون ن ووري ونهَليوو ، أو َي وورنَ  عاووه ووون  َ  سووه  عةوووَُه، أو يوَو  خن ثووالبن خن وو ل   دووو  أن يىلاوو ن

 .(4)اُ هنُر، ق ل  انسلوه أكهَوُرا نسشر ن ونهلي ا، ق سةن    سةَل نسلوهن دهبنف 

 

 وهة نسلوه سبح اه ووىل ف، ف ألور كله دسيه، و  ش   ك ن وو  مل يشل مل ي ن. (1)

سبقورا  ن وإءا سأل  عبايي ع  فإين قريب أ جيب  يعوةال الداع  إءا يعـان  وهأ قةسه وىل ف    (2)
186. 

صحيح وًةنور. وصةة نسازول سربا  سبح اه ووىل ف نسةن  ا يف نحل يث، هأ حإل ا ون    وون  وري   (3)
أتويوو ، وال وىلعيوو ، أو وشووبيه، فيووة اووزول يليووإل جبووالل ع مًووه، وع ووي  ك  ةووه. ونسس يووة ووون نحلوو يث 

نسو ع   ونسعلوظ، ونسرفو  ..  حث نساةةل سلايةض يف نسهلث نألخري ون نسلي ، سيىلب ون نسلوَه وىلو ف يف
مث  هة شىلة  و  أع مه، ف سلوه وىل ف بىل مًوه وك  ةوه وفالسوه، وصوة وه نسىلليو  ياوزل دنف نسءوم   نسو اي  

 سيقةل سىلب و نسضىليف نسةقري ن ً  ، ق  ون فرنشو ف سلل ألععيو، ون عة أُلفيبو...

 صحيح، أخرفه أمح  و ريو. (4)
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، ونئءَبُظ سه شروٌط ووةناو ، فوإهبن   اجلوا  النال : أن نس ع َ  سبٌظ وقًو  ساي  نئعلةبن
، ح وَ  نئعلوةب، ودال  فوال حَي وُُ  هبسوو نئعلوةُب، بو  (2)، وناًةا وةنانىلُوه(1)ح َلا شروطُه
 ق  حيُ ُ   ريُو.

، أو نسو نعأ مل جيمو  بوا قلبوهن وسءو انه يف نسو ع  ، أو  فإهبن كو ن نسو ع ُ  يف اةءوه  ورَي صو ح  
 .(3)ك ن مث  و انٌ  ون نإلف بةن، مل حيُ ُ  نألثَورُ 

م عـال   اللـــ  تعـاه طرفــةال (1)قولـ  : "وميلـ   لــلَّ شـي ٍ  يٌ . وغ ؤـ  ل رـ    شــال   وغ ميال
 أالْهل  احلالنْي ".طالرفةال عنٍي  فقالْد لفالرال  وصاكال م ْ   (2)عنٍي  ومال   اسسـم عال   اللـ 

 

  وةنفقوة نسقلوظ سلءو ن، ونإلخوالص يف نسو ع   ونسًةفوه، وأن ال ي وةن وون شوروط نسو ع   نئقبوةل (1)
 يف نس ع   قعيىلة  ح  أو دمث، وأن ال يءًىلا  عل  نسلوه نسقبةل..

ووون وةناوو  قبووةل نسوو ع    ناًةوو   شووروط نسوو ع   نآلاةووة نسووىنكر، وكووىنسو نس ءووظ نحلوورنم، ونئلكوو   (2)
ءويئة نسو  كاو  وون قبوةل نسو ع  ، كمو  فو   يف نحلرنم، ونئشورب نحلورنم، و وري هبسوو وون نألخوالق نس

فوال ُيءوًا ُب هلو ،  فو  ك اوا وًوه نوورأا  أاه ق ل  اثالثة ي عةن نسلووَه  نحل يث عن نساي 
سيئة ن لإل فل  يعلقي ، و فو  كو ن سوه علو   فو   وو ل فلو  ُيشوي  عليوه، و فوٌ  آوو  سوةيي ف و سَوه، 

 (.3075ا  ونو نحل ك  و ريو، صحيح نا و   )والرموغ ت توا ال فما  أموق ل نسلوه وىل ف  
ويروى أن دبرنهي  بن أ ه  ق  ور  بءةق نسب را، ف فًم  نسا ُل حةسه، فق سةن   أل نسوح ق  وو  ساو  

عـرفسم اللــ ال ا عة فال ُيءًا ب سا س فق ل  ألن قلوةب   ويًوة بىلشورا أشوي  . فقو سةن  ووو  هوأس قو ل  
 رــم حبــون كســول اللـــ  وتــرلسم ســنس . وقــرأو القــران ومل تعملــوا بــ . فلــم تــ يوا حقــ . و عمــسم أ

وأللسم  عمة اللـ  ومل ت يوا شررها. وقلسم أن الكيطان عـدولم ووافقسمـو . وقلـسم أن اجلنَـّة حـق 
ــ .  ــسعدوا لـ ــق ومل ت ـ ــون حـ ــسم أن املـ ــا. وقلـ ــوا منمـ ــق ومل هتربـ اك حـ ــَّ ــسم أن النـ ــا. وقلـ ــوا هلـ ومل تعملـ

 نا  و  يسم عيوبرم. ويفنسم مواتلم ومل تعسروا عم.. فأقا ي  س ا  لرم.واشسـلسم بعيو  ال

خالصة نسقةل  أن ع م نعع   نسء ة  وو  سولل، فيوة دوو   وري  يُو  خر سوه يوةم نسقي ووة، ودوو  سو ف    (3)
 عل .شر   عاه هة جييله ي ةن أع   خين   سلل، ودو  سنىللة وةفة ا يف نسء ة  أو نسء نل، ونسلوه وىل ف أ
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 َكالٌم حإلٌّ ظ هنٌر ال َخة َ  فيه. ونسوَحْاُ  نهلالاُب.  ش:
ـْضالب  وياـلْر ى  غ لأالحالٍد م  ال الوك ".  قول  : "واللـ   ياـل

م مق َل وىل ف     ش: نـْ يال اللـــ   عــ   املــ مننيال إْء . 100نسًةبوة   ك يال اللـــ   عــال لقــد كال ــ 
نئ ة ا   م  لالعالنال  اللـ   وؤالض بال علي   . وق ل وىل ف  18نسةًح   ي بايعو ال ال حتال الك رالة  

60 .   وؤالض بال اللـ   علي  ولعن     93نساء . الضالٍب م  ال اللـ  .61نسبقرا   وغ وا ب 
 

 ، ، ونسر نض ، ونسىَلَ نَوان، ونسةالية، ونحلُوظ ن َةةن نسَسَضظن ووىنهُظ نسء َلف وس ةنُر نألةم ةن دثب ُ  صن
، ُ  نسًلويوو ن نسووىني ي وورفي   ونسووُبسون ا ُة، وَواووْ ة   نسوو  و َ   وو  نس ًوو ُب ونسءووُّ وهووة هبسووو ووون نس وو ن

رن ونس ووالمن وسوو ةنر  م ن ونسَب ووَ ةن لسلوووهن وىلوو ف، كموو  يقةسووةن وهووَ  هبسووو يف نسءوو  عوون حق ةقيوو  نسالةنقووَ
. ة  ن  نس  ن

َظ نسيوةَم  ضوب ف ملَْ يَسضوْظ قب هْولَوُه، وسوْن يسضوَظ ويف ح يث نسشة عة  ادن   ع قو   ضون لَوُه ون
هْوَلُها  .(3)بىلَ ُو ون

 
  ادن  نسلووووه وىلووو ف يقوووةُل ألهووو ن ويف انس وووحيحاا عووون أع سوووىلي  ن ووو  ي، عووون نساوووي ن 

ىْل يَو ون ووورُي يف يووو يَو، فيقووةل  هووو   ضووويًُ س  ةن، فيقةسووةَن  سبيوووو  َب اووو  وسووَ َ  نااووو  ةن    أَهوووْ نااوو 
 

 -وفووإل ووو  أووور وشوور ع-سووىنن ووون حقووه سووبح اه ووىلوو ف أن حيوو   سىلبوو  و سي سووة نس ءووظ ونإلاةوو ق  (1)
فيم  نسً واةن عليه ون  "ق نسلوه وول ه.. ألن نئ سو نحلقيقوأ ئو  بوا أيو ي نساو ل هوة نسلووه سوبح اه 

 ووىل ف، ييظ نئلو ئن يش  ، ويازع نئلو خين يش  .

، فق  كةر. ألن  يف  عةنو نئزعةم ق  فىل  وون اةءوه او نف ت  مٌّ عن نسلوه  أي  ون ن ع  أَا ه  (2)
 حيووث أاوووه وصووف اةءوووه ب وووةة نسربةبيووة نسووو  هووأ وووون خ ةصوووي   نسلوووه ،  وحووو و، ولسًووو ق

ي ةن ق  فح   بةبيوة نسلووه وفضوله عليوه، فليحوىن  نسوىنين  وَر ،  نحليو ا نسو اي  ونئو   ا نسو  بوا أَيو يي  
 .اةن أف  أ اي   عن نسلوه أن ي 

 وًةإل عليه. (3)
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َو، فيقوووةل  أال فيقةسوووةَن  ووووو  سَاووو  ال ارضووو    َ  لن أحووو نف وووون خْلقووون س وقووو  أععيًاووو  وووو  مل وُوىلوووْ بُّ
، وأي شأ   أفضُ  وون هبسووس فيقوةُل  ُأحون ُّ علوي    أُْععني   أفضَ  ون هبسوس فيقةسةن   َ بُّ
َ و أبووو نفا. فُيءوووًَ لُّ بوووه علووو  أَاووو ه حيوووُن ُّ  ضوووةناَُه يف وقوووا   وَن  َوُل علوووي   بَوىلوووْ  نضوووةن ، فوووال َأسوووْ

، وأاووو   َولُ وقوووا  ، كمووو  حيوووُن ُّ نسءوووول مث  يَرضووو ، س ووون هووو ال  َأحوووَ   علووويي  (1)ُه قووو  حيوووُن ُّ مث  َيءوووْ
 .(2) ضةن ف ال يًىلق ُبُه َسَولٌ 

  ح با  أحٍد مـنمْم  وغ (3)  وغ  ـ ْفر ط  قول  : "ود  بُّ أالْصحا ال كْسول  اللـ   
م(4) سرَّأ  م   أالحٍد م نمم ـ ضـ  ـ ض  مالْ  يـ ْب م  وبــري اخلـري  ياـلذل ر ه ْم. وغ  اـلْذل ره م . و ـ ْب

يانٌ  ـْض م م ل ْفٌر و  فاٌق وطـ   ".(5)إغَّ ريري. وح بُّمْم ييٌ  وإمياٌن وإح اٌن  وبـ 
 

حبءوووظ حووو ل نسىلبووو ، فوووإن كووو ن يف حووو ل عبووو  ا ووقوووةى  ضوووأ نسلووووه عاوووه، فوووإن بوووَ  ل دنف نئىل وووية  (1)
ونسةءووةق حووَ   عليووه  ضووُظ نسلوووه وسوووعه، فووإن اتب وعوو َ  دنف نحلووإل، عوو   نسلوووه عوون سوووعه سيًووةب 

 عليه ويرض  عاه.

فوإن نسلووه ووةنب  ةوة   -وهبسوو وون فضو  نسلووه علويي -ح ل  يءًلزُم نسءوول ألف  ال يب سةن دنف   (2)
 حووي . فيوو  يف ح سووة ال يشووة   أ ىن وىل ووية، سووىنن ي لووةن وًاىلمووا برضووةنن نسلوووه علوويي ، اءوولل نسلوووه 

 وىل ف أن جيىللا  واي ، وأن ال حيروا   ض و يةم الق و.

يءووًحقةف ، كموو  فىللووا نسشوويىلة نالثوو  عشوورية أي  الاسوو ق يف حووب ني  فاوورفىلي  فووةق   فووًي  نسوو   (3)
 ةم ًي  حيث   سةن يف وةنال، ، و فىلةه  دنف   فة فةق   فة نألابي   ونسرسو ، ووصوةةه  ب وة   

 وح و. نألسةهية ونسربةبية، نس  هأ ون صة   نسلوه 

 .. وجيىللووةن هبسووو و سةوة سلرنفضووة نسشوويىلة نسووىنين يًوو أون ووون أكهور نس ووح بة، ويلىلاووةف  وي ةووروف (4)
 ون نس ين نسىني يًُقرب به دنف نسلوه !!

ْن  فقوو  صووح  عوون نساووي ن  (5) أاووه قوو ل يف نألا وو    اال حيووبي  دال  ووو ون، وال يبسضووي  دال  واوو فإل، وووَ
ب ي  َأحبووه نسلوووه، ووووْن أبسضووي  أَبسضووه نسلوووها. ويف  ونيووة  اال يووبسُو نألا وو َ   فووٌ  يوو ون لسلوووه  َأحووَ

نآلخورنا. ودهبن كو ن هوىنن ح و  وون يوبسو نألا و  ، فمو  ي وةن نسقوةل فويمن يوبسو نألا و   ونسيةمن  
ونئي فرين وىل فس! ال شو أَا ه أ لول كةورنف واة قو ف. وهوىنن ياقلاو  سلحو يث عون نسرنفضوة نالثو  عشورية 
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ا ة، وأشو ه  كرهوو ف س وح بة  سوةل نسلووه -  ، وئون يرتضو  علويي  ووونأحقو  نساو ل علو  أَهوْ  نسءوُّ
 وأن ابا ح   نإلسالم فيي س -بىل ه 

ئ  عواي   عمون يزعموةن   - محوه نسلووه-وشيخ نإلسوالم نبون ويميوة  كةو   و اوة ناوةنب، عاو  وو  سوُ
، ووالة ًوووه، وكًبووه و سوووله، ونسيوووةم نآلخووور، ويىلًقوو ون أن  نإلوووو م نحلوووإل بىلووو  أفوو  ي واوووةن لسلووووه 

اوو   علوو  دو وًووه، وأن نس وووح بة  لوووه ، هووة علووأ بوون أع ط سووظ، وأن   سووةَل نس سووةل نسلوووه 
 ظلمةو وواىلةو َحق ه، وأف  كةرون بىنسو.

 في  جيظ قً هل س وي ةرون  ىنن نالعًق   أَم الس
نحلم  ت  ب نسىل ئا. َأمج  علم   نئءلما عل  أَن  ك  ط ةةوة خيًاىلوة عون شوريىلة  وون   فأجا :

   ح  ي ةن نس ين كله ت..شرنة  نإلسالم نس  هرا نئًةنورا، فإاه جيظ قً هل
وق  ثبا عن علأ يف اصحيح نسبو  يا و ريو ون هة َثو اا وفيو ف، أَاوه قو ل  خورُي هوىنو نألووة 
بىل  ابيي ، أبة ب ر وعمر. وثبا عاه أَاه حر ق   سية نسرنفضة نسىنين نعًق ون فيه نإلهلية. و وي عاه 

 عل  أع ب ر  وعمر، دال  فل وه فول  نئةرتي.. س اي  في ا، أَا ه ق ل  ال أُوو   ح   يةضلم  
َن ن ووةن   نئا ةصووا  أي نئا ووةص علوو  قًوو هل  ووووروقي  -وهوو ال  نسرنفضووة دن مل ي ةاووةن شوور نف ووون

فليءةن  وف ، فإن  أوسئو دمن  كة رون عهم ن وعليو ف وأوبو ع عهمو ن وعلوأ فقول،  ون ووَن -ون نس ين  
ر  أل ب ووور وعمووور وعهمووو ن وع ووووة نئيووو فرين قىلووو  عووون نسقًووو ل أو وووو   قبووو  هبسوووو . ونسرنفضوووة كةووو 

 ونألا    ونسىنين نوبىلةه  لحء ن نسىنين  ضأ نسلوه عاي  و ضةن عاه، وكةرون مج هري أوة حمم  
 ون نئًق وا ونئًلخرين.

، أو ورض  عواي  كمو  فيرفارون لل م  اعسقد   أيب برر وعمر واملماجري  واأ صاك العدالة
وهلـذا يرفـرون أعـو  امللـة  منـل: لوه عاي ، أو يءًسةر هل  كم  أوَر نسلووه لالسوًسة   هلو ،  ضأ نس

ســـعيد بـــ  امل ـــيب  وأيب م ـــلم اخلــــوغين  وأويـــس القـــرين  وعطـــا  بـــ  أيب كغح  وإبــــراهيم 
النخعـي  ومنــل مالـ  واأو اعــي وأيب حنيفـة  ومحــاي بــ   يـد  ومحــاي بـ  أيب ســلمة  والنــوكي  

 ..وأمحد ب  حنبل  وفضيل ب  عياض  وأيب سليمان الداكاينوالكافعي  
ويءًحلةن  و   َون خور  عواي ، ويورون يف أَهوْ  نسشو م وو ور ونحلاو " ونئسورب ونسويمن ونسىلورنق 
ونازيرا وس ةر بال  نإلسوالم أاوه ال حيو  ا و ا هو ال  وال هبلةحيو ، وأن  نئ ةىلو   نسو  عاو ه  وون 
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ألن  أوسئووو  ويــرون أنَّ لفــرهم أؤلــظ مــ  لفــر اليمــوي والنصــاك ة، نئيوو و ونأل هوو ن و ريهوو  دءوو
 عا ه  كة   أصليةن، وه ال  ورو ون، وكةر نسر ا أ لل لإلمج ع ون نس ةر نألصلأ.

فيعاو ون السساك علـى اجلممـوك  وهـم  وهلىنن نسءبظ يىل واةن نس ة   عل  نامية  ون نئءلما، 
فـان ملـ  الرفـاك  إ ه بـوي اإلسـو   و  قـدو   لا وا م  أعظم اأسـبا    فـروحل جنريـز

. و ووىنن نسءووبظ يقعىلووةن نسعرقوو   هوغلــو إ ه بــوي العــراق  و  أفــذ حلــب  واــب الصــاحلية
-علط ئءولما، ونس  بووة نسشو ي ا لاً وو   نإلسوالم ووو  ظيوور، وكوىنسو ئوو  فوًح نئءوولمةن نسءوو ح  

مم علـى امل ـلمني مـا قـد مسعـ  النـا  ظمـر فـيمم مـ  اغ سصـاك للنصـاك  وتقـدمي  -ع ة و ريه 
 ..منمم

وق  أظيرون نسرفو، وواىلةن أن اوىنكر علو  نئاو بر ن لةو   نسرنشو ين، وهبكورون عليو ف وأظيورون نسو عةا 
وأن أغ برر وعمـر وعنمـان لفـاك وف ـاك سالث  عشر، نسىنين وزع  نسرنفضة أف  أةمة وىل ةوةن، 

 ..ظاملون  غ فوفة هلم وغ مل  تبعمم
رنفضوووة ووووظ نسًًووو   و وسوووًي ، ألاوووه حي ووو  هلووو   ووو  وووون نسىلوووز وووو  ال حي ووو  ب وسوووة نئءووولما. ونس

والرافضــة هــم معـــاو ون للمكــرلني واليمـــوي والنصــاك  علــى قســـال امل ــلمني  وهـــم لــا وا مـــ  
، أعظــم اأســبا    يفــول السســاك قبــل إســوممم إ ه أكض املكــرق ريراســان والعــراق والكــا 

 ل وىل واة هل  عل  أخىنه  سبال  نإلسالم وقً  نئءلما وسي حرميي . وك اةن ون أع   نسا 
وقضية نبن نسىللقموأ وأوه سوه وو  ن ليةوة، وقضويًي  يف حلوظ وو  صو حظ حلوظ وشوية ا يىلرفيو  
عمووةم نساوو ل. وكووىنسو يف نحلووروب نسوو  بووا نئءوولما وبووا نسا وو  ى بءووةنح  نسشوو م، وقوو  عوور  

ن، وأفو  عو واةه  علو  أخوىن نسوبال  ئو  مـع النصـاك  علـى امل ـلميترـون أَْه  ن  ا أن  نسرنفضوة 
ز  علوو  نسرنفضووة  و ريهوو  ووون نسءووةنح ، ودهبن  لووظ نئءوولمةن نسا وو  ى  فــسأ عرــةفوو   نسًًوو  ، وعووَ

ة عاوو  نسرنفضووة،  وإءا ؤلــب املكــرلون والنصــاك  امل ــلمني لــان ءلــ  ونئشوركا كوو ن هبسووو   وو 
 ..عيداً وم رَّة عند الرافضة

وهلــذا لــا وا شوو  ضوور نف علوو  نسوو ين وأهلووه وأبىلوو  عوون شوورنة  نإلسووالم ووون ن ووةن   نحلرو يووة، فيوو  أ
ــر تصـــديقاً  ــذغً وغ ألنـ ــر لـ ــة أاللنـ ــف املنس ـــبة  إ ه القبلـ ــيس   الطوائـ ــة. فلـ ــرق اأمـ ــذ  فـ ألـ

، وسوويم  نساةو ق فوويي  أَظيور واووه يف سو ةر نساوو ل، وهوأ نسوو  قوو ل للرـذ  وترــذيباً للصــدق مـنمم
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  اآيووة نئاوو فإل ثووالب  دهبن حوو  ب كووىنب، ودهبن وعوو  أخلووف، ودهبن نؤكوون خوو نا. وكوو   فييوو  نساوويُّ 
ووون فوور    يىلوور  نشووًم هل  علوو  هووىنو ن  وو ل، وهلووىنن يءووًىلملةن نسًقيووة نسوو  هووأ سوويم  نئاوو فقا، 

. وقوو  أشووبيةن نسييووة  يقولــون  ل ــنسمم مــا لــيس   قلـوعمونسييوة  يءووًىلملةف  ووو  نئءولما  
  كهريا، ال سيم  نسء ورا ون نسيية   يشبيةف  يف  عوةا نإلو ووة يف شوو  أو بعون بىلياوه، يف أوة 

ونسً وووىنيظ س ووو  وووون فووو   حبوووإل  وووريو ي عةاوووه، ويف نوبووو ع نألهوووةن  أو وريوووف نس لووو  عووون وةنضوووىله، 
وأتخووري نسةعوور وصووالا نئسوورب و ووري هبسووو، وووورمي هبلةووح  ووريه ، ويشووبيةن نسا وو  ى يف نسسلووة يف 

 ىلب  ن  نئبً عة، ويف نسشراب و ري هبسو.نسبشر ونس
، وهووىنو شووي  نئاوو فقا..، وسوويس هلوو  وهــم يوالــون اليمــوي والنصــاك  واملكــرلني علــى امل ــلمني

، وهوو  ال ي وولةن مجىلووة وال مج عووة، ون ووةن    وغ ييــ  صــحيأ  وغ ي يــا منصــوكةعقوو  وال اقوو ، 
ة نئءوولما، وال نس والا خلةيوو ، كو اةن ي ولةن مجىلووة ومج عوة، وهو  ال يوورون فيو   نس ةوو   وو  أةمو

وال ط عًي  يف ط عة نسلوه، وال واةيىن شأ   ون أح و وي  العًقو  ه  أَن  هبسوو ال يءوة  دال  خلوف 
ويرون أنَّ املعصو  قد يفل ال ريا  م  ألنر م  أكبعمائـة وأكبعـني سـنة  وهـو دو م وىل ةم،  

 وغ حصـل بـ  فائـدة بـل مضـرة. ومـع هـذا إ ه اآلن مل يفـرحل  وغ كأ  أحـد  وغ عاللَـّم أحـداً يينـاً 
ة إغَّ  ــَّ ــ   وغ يــــدفل اجلنــ فاإلميــــان عنــــدهم غ يصــــأ إغَّ بــــ  وغ يرــــون م منــــاً إغَّ مــــ  امــــ  بــ

 أتباع ..!!
، وأكهوور حمققوويي  عاوو ه  يوورون أن  أل ب وور وعموور، وأكهوور نئيوو فرين ونألا وو  ، وأ"ون  نساووي ن 

 ما امنوا غللـ  طرفة عني..!! وع و ًي ، وه  ع ةشة وحة ة وس ةر أةمة نئءلما
، سيعيور غ بـدَّ أن   ـ  النَـّاكنسوىني فو و  بوه ع ةشوة وحة وة  وواي  ووَن يورى أن  فور  نساوي ن 

 ون وط  نس ةنفر عل  "عمي ، ألن وط  نس ةنفر حرنم عا ه .
منــل أحاييــ  ، نسه بًووة نئًووةنورا عاووه عاوو  أَهووْ  نسىللوو  وووو  هووىنن يوور ون أح  يووث  سووةل نسلوووه 

، ويووورون أن  شووىلر شوووىلرن  نسر نفضوووة، وهووو   نحلموووريي، وكةشوووي   نسووو يلمأ، وعمووو  ا البخـــاكي وم ـــلم
 نسيمم خري ون أح  يث نسبو  ي ووءل . وق   أيا  يف كًبي  ون نس ىنب ونإلفورتن  علو  نساوي 

 ا ونإلدي .وصح بًه وقرنبًه أكهر خين    أيا  ون نس ىنب يف كًظ أَْه  نس ً ب ون نسًة ن



 388 

 

 ويباةن عل  نسقبة  نئ ىنوبة و ري نئ ىنوبة وء ف  يًووىنوف  وشو ه . وقو  سىلون  سوةل نسلووه 
ون نشىن نئء ف  عل  نسقبة ، وف  أو ًه عن هبسوو.. ويورون أن حوحمل  هوىنو نئشو ه  نئ ىنوبوة و وري 

ي أمــر   حــ  أن مــ  مكــايفمم مــ  يفضــلما علــى حــج البيــت الــذنئ ىنوبووة ووون أع وو  نسىلبوو  ن 
 اللـ  ب  وكسول ..!!

، وهوىنن هوة نسءوبظ فيمو  وأحق غلقسال م  اخلواكحلفبيىنن يًبا أف  َشرٌّ ون ع و ةن أَْه  نألهوةن ، 
ش ع يف نسىلر  نسىل م  أن أَْه  نسب ع ه  نسرنفضة، ف سىل وة شو ع عاو ه  أن  ضو  نسءوم هوأ نسرنفضوة 

    ياه ون س ةنر أَْه  نألهةن ..، وشرنةفقل، ألف  أظير وىل ا ا سءاة  سةل نسلوه 
وأيض ف ف  ةن   كو اةن يًبىلوةن نسقورآن زقًضو  فيميو ، وهو ال  دمنو  يًبىلوةن نإلوو م نئىل وةم عاو ه  

 نسىني ال وفة  سه، فمءًا  ن ةن   خرٌي ونن وءًا ه .
 ، صـي  وه غ  فيمم مـ  الزييقـة والـاليـة مـ  غ يوأيض ف ف  ةن   مل ي ن واي  "ا يإل وال   ل 

 ، دمن  ي يرون نسرفو ألاه طريإل دنف ه م نإلسالم..إغَّ اللـ .. فـالب أئمسمم  ييقة
، بوو  كةوورون زوو  فمــذا عــني الرــذ ، وأووو   هبكوور نئءووًة  أفوو  ي واووةن ب وو  ووو  فوو   بووه حمموو  

نسًازيو .  ف   به زو  ال حي ويه دال  نسلووه، فًو  ا ي وىنبةن لسا وةص نسه بًوة عاوه، وات ا ي وىنبةن زىلو  
فــإام . ووو  هبكوور  وووو  مل اووىنكرو ووون ووو "يي  يىللوو  كوو  أحوو   أَاوو ه ووو سف ئوو  بىلووث نسلووه بووه حمموو نف 

 ، ألف  أش ُّ نسا ل وىل يم ف سلمق بر نس  نشىن  أوا ف ون  ون نسلوه، وهىنن لب يعةل..مكرلون
، فووإن  يف الفاســدوهــي العصــبية للــدي  وهوو  يقوو ولةن سىل ووبية شوور ووون ع ووبية هبوي نألاءوو ب، 

قلة   ون نسس  ن ونسسيل عل  كبو   نئءولما وصوس  ه  وصو حليي  و وري صو حليي  وو  سويس يف قلوظ 
، وءوًق وي  ووءوًلخره ، وأووهلي  وأعظم عبايهتم عندهم لعـ  امل ـلمني مـ  أوليـا  اللــ أحو .  

 عا ه  نسىني ال يلىلن وال يءًسةر!!
ن أيضوو ف حوو هل ، ووو   عووةنه  أفوو  هوو  نئ واووةن وسوو ةر وأووو  خووروفي  يقًلووةن نئوو ون ونئىل هوو  فيووىن

  اداوووه نألوووة كةوو  ! و وى وءوول  يف اصووحيحها عوون حمموو  بووون شووريح، قوو ل  قوو ل  سووةل نسلوووه 
ن   سووً ةن هاوولا وهاوولا، فموون أ ن  أن يةوورق أووور هووىنو نألوووة وهووأ مجيوو  ف ضووربةو لسءوويف كوو ةن وووَ

السرفــري ءوولما.. أع وو  أصووةهل  عاوو ه  كوو نا. وهوو ال  أشوو  نساوو ل حرصوو ف علوو  وةريووإل مج عووة نئ
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ةسُه، وَ ضوَأ   ش: رُي نسشيُخ دنف نسر   ن عل  نسرونفو. وق  أَث  نسلوُه عل  نس ح بَة هوة و سوُ يُشن
 عاي ، ووعَ ُه  نسوُحْء .

 - اللـ   وكس ول   على الصحابالةصاـلنالا   -
وهم  ح ــاٍن قوو ل وىلوو ف   ابقونال اأوَّلــونال مــ   املمــاجري ال واأ صــاك والــذي ال اتَّبعــ  وال ــَّ

م م وكال  وا عن  وأالعالدَّ هلم جنَّاٍن ةري حسما اأاــاك  فالــدي ال فيمــا أباــلداً ءلــ   ك يال اللـ   عالنـْ
اك  ك محــا    حممٌد كســول  . 100نسًةبة    الفو   العظيم اللـــ   والــذي ال معــال   أشــدَّا   علــى الر فــَّ

لقــد كال ــيال اللـــ   عــ   املــ منني إْء ي بايعو ــ  حــت . 29نسةوًح   بينالمم تالراهم ك لَّعاً ســ  َّداً 
دوا  مــواهلم وأ ف ــمم   ســبيل  . 18نسةوًح   الكــ رالة   إنَّ الــذي  امنــوا وهــاجروا وجاهــال

 

ــا  الراشـــــدي  ــاك وغة اأمـــــوك  لاخللفـــ ، ونسىللمووووو   نئءووووولما ووشووووو وي ، واللعـــــ  وال ـــــب خليـــ
 فم  آون لسلوه و سةسه..!! -نسىني ال وفة  سه-العًق  ه  أن  ك  ون مل ي ون لإلو م نئىل ةم  

  و ـب قسـاهلم  مـر  النـيب  -فضةأي نسرن-ن رو  ونئروق يًا ول ك  ون ك ن يف وىل  أوسئو 
ودن كو ن ن ورو  عون نسو ين ونإلسوالم أاةنعو ف وًلةوة، وقو   -أي ن وةن  -كمو  وفوظ قًو ل أوسئوو 

 بيا  أن خرو  نسر نفضة ووروقي  أع   ب هري..
وأوووو   و ةوووريه  وشليووو ه ، فةيوووه سلىللمووو   قوووةالن وشوووية نن  و ووو   ونيًووو ن عووون أمحووو ، ونسقوووةالن يف 

 نئ  قا ون نحلرو ية ونسرنفضة و ريه .ن ةن   و 
، وكوىنسو لفـرأن هىنو نألقةنل نس  يقةسةف  نس  يىلل  أف  و سةوة ئو  فو   بوه نسرسوةل   والصحيأ:

. وقو  هبكور   الةو  هبسوو يف هـي لفـر أيضـاً أفىل هل  نس  هأ ون فواس أفىلو ل نس ةو   لئءولما، 
احلرم بسخليد    النَّاك موقور علـى صبـون لر  ترفري الواحد املعني منمم و  ري هىنن نئةضو ، 

 (.527و  500-28/568هو. )نسةً وى  -ن  شروط السرفري وا سفا  موا ع 
أقةل  ورن  نسشيخ أاا  اقةل ب ةره  كةرنف ع و  ف، حبيث اقةل  أقةنهل  كةور، وأفىلو هل  كةور، وعق ةو ه   

ر. أوو   و ةوري انئىلواا وواي  اًةقوف كةر، وون نعًق  عقي ،  أو ق ل بقةهل  أو فىل  فىللي  فية ك ف
عوون و ةووريو، دنف أن وهبووا شووروط نسً ةووري حبقووه، وواًةووأ عاووه وةناىلووه. وهووىنن هووة نحلووإل، ونسلوووه وىلوو ف 

 أعل .
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رو  ضٍ اللـــ  والــذي ال اوالوا و الصــال م م أوليــا   بعــْ لقــد اتَّ ال اللـــ   . 72نألاةوو ل   ا أولئــ ال بعضــ 
رالة   ــْ ــاعالة  الع  ـ و     سـ ــ  ــذي ال اتَـّبـالعـ ــاك  الـ ــاجري ال واأ صـ غ . 117نسًةبوووة   علـــى النـــيبا  واملمـ

ي سوي م نرم مالْ  أال فالقال م   قبل الفسأ  وقاتلال أولئ  أالعظم  يكجالًة م  الذي ال أ فقوا م   بْعد  
ــاتاـلل   ــونال فبــــريٌ وقــ ـــ   مبــــا تعملــ م واللــ ـــ   احل  ــــْ دال اللــ وًّ وعــــال ــ  ــرا   . 10نحل يوووو    وا ولــ للفقــ

م يبســـونال فضــًو مــ  ال اللـــ   وك  ــوايً وينصــرون  الـم ماجري  الذي ال أ فرج وا م ْ  ياك هم وأمواهل 
وَّ وا الــداك واإلميــان مــ   قــبلمم بــونال مــال   اللـــ ال وكســولال   أولئــ  هــم  الصــايقون. والــذي  تاـلبـــال ي 

م م ولــالو لــانال عــم  ًة ممــ َّا أ وتــوا ويــ  ص رونال علــى أ ف ــ  هاجالرال إليمم وغ  دونال   صدوكهم حاجــال
دهم ياـلق ولــونال  ْ  بعــْ ونال. والــذي  جــا وا مــ  فالصالاصالٌة وم  يوقال ش أَّ  ف    فأولئــ  هــم املفل حــ 

بالقوي غإلميــان  وغ ةالْعــ  ًو للــذي  امنــوا كالبَّنــا كبَّنــا اؤفــر لنــا وإلفوا  نــا الــذي  ســال ْل   قلوبنــا ؤــ 
 .10-8نحلشر   إ َّ ال ك وٌر كالحيمٌ 

ْن بىلوو ه ،  وهووىنو نآل ُ  وًضووم ن نسهاوو َ  علوو  نئيوو فريَن ونألا وو  ن، وعلوو  نسووىنيَن فوو ؤون ووون
 يءًسةروَن هل ، ويْءلسةَن نسلوه َأْن ال جيىَلْ  يف قلة    نالف هل .

 ي، ق ل  ك َن با خ سن ن بن نسةسي  وبا عب  نسرمحن ويف انس حيحاا عن أع سىلي  ن  
ب ُه خ سووٌ ، فقوو ل  سووةل نسلوووه  أٌ ، َفءووَ بُّةن َأحوو نف ووون أصووح ع، فلووة َأن  بوون عووة  شووَ   اال َوءووُ

َ  ُأحوووُ   هبَهبوووَ ف، وووو  أ   اَب ووووُ    هوووْ يَةُها. فووو سايُّ (1)َأحووو ك  أَاةوووإَل ون يقوووةُل   سووو   َأحوووَ نه  وال َا ووون
بُّةن َأصووح عا، يىلووم عبوو  نسوورمحن وأوه سوَوُه، أَلن  عبووَ  نسوورمحن وهووةو هوو  نسءوو  بقةَن  وهووةو  اال َوءووُ

ةن نسرضووةنن، فيوو  أَفضوو ،  ىلووَ ُ  بَويوْ ، وقوو ولةن، وهوو  أَهووْ ًْحن ن قبوو ن نسةووَ نأَلو سووةن، وهوو  نسووىنيَن َأسووَلمةن ووون
نحل يبيَوةن، وبىلو  ُو و حَلةن وَأخ ُّ ب حبًه خين َأسلَ  بىلَ  بيىلةن نسرضةنن، وه  نسىنين أسلمةن بىلَ  

ة،   نساي ن   َر دسوالُوي  دنف فوًح َو و  أَْه  و ة، وواي  خ س  بن نسةسي ، وه ال  أسبإُل خيون ن أَتخو 
رنف َأْن  حبٌة آخون ْن سَوُه صون ومُسُّةن نسعَُّلق  ، واي  أبة سةي ن ونبا و يزيُ  ووىل وية. ونئق ةُ  أَا ه فوَ  ووَ

رَُكةه  فيوه، حو  سوة َيُءظ  َون سه صحبٌة أو   الف، الوًي "ه  عاي  ون نس حبة ز  ال مُي نُن َأْن َيشوْ

 

 نئ   هة و ي ل وىلرو  وق   به نألشي  ، ونسا يف  هة نسا ف. (1)
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أَاةإَل أَحُ ُه  ونْهَ  ُأُح   هَبهب ف و  بَوَلَذ ُو   َأَح نه  وال َا يةُه. فإهبن ك ن هىنن ح ل نسىنين أسولمةن 
 س!(1)بىل  نحل يبيةن، ودن ك َن قبَ  فًح و ة ف يَف ح ُل َون سيس ونَن نس ح بةن 

ْن قَوبوووْ ن نسةوووًحن وقووو وَلةن،  ُ  نسوووىنيَن أاةقوووةن وووون َن نئيووو فريَن ونألا ووو  ، هوووُ ونسءووو بقةَن نألو سوووةَن، وووون
 وأَْهُ  بيىلةن نسر نضةننن ُكلُّي  واي ، وك اةن َأكهَر ونن أسف  وأ بَ  وئة.

بُّةن أصووح َب حمموو   ، فَوَلمقوو ُم َأحووَ نه  سوو عةف  ، أاوو ُه قوو ل  )ال َوءووُ م وووَ  يىلوو-وعوون نبوون عبوو ل 
َاةف( -نساوووي ن  ن َعمووووَ ن َأحوووَ نُك  أ بىلووووَا سووووَ رٌي ووووون ْن عبوووو َ ان أحووووَ نُك  (2) خووووَ . ويف  ونيووووة  )خووورٌي ووووون
 ُعُمَرُو(.

ْر ، مث  نسوووىنين يلوووةَفُ ، مث  نسوووىنيَن ويف انس وووحيحاا، قووو ل  سوووةُل نسلووووه    اخووورُي نساووو  لن قووووَ
 .(3)يلةَفُ ا

 .(4)َ  وَا نسشارانا  اال ي ُخُ  نسا َ  َأحٌ  ليوق ل  
رْيَ  َظ حمموو   خووَ وعوون عبوو  نسلوووه بوون وءووىلة ، قوو ل  دن  نسلوووَه ا ووَر يف قلووةب نسىلنبوو  ، فةفووَ  قَولووْ

ه، ونبًىلهَُه برس َسًنهن، مث  ا َر يف قلةبن نسىلب  ن بَوىْلَ  قَوْلظن حممو    ، قلةبن نسىلب  ن، ف صعة ُو سناَوْةءن
رْيَ قلوووةبن نس ح بهن خوووَ َ  قُولوووُةَب أصوووْ هن، يُقووو ونلةَن علووو   ياوووهن، فمووو   آُو فةفوووَ ىلبووو  ن، فاىَلَليوووُ  و" نَ  ابيووو ن

 

أَاوو ه  ه ، وقو  صوح  عون نساوي فولوف هلو  أن مُيءو ةن عون ن ووةض فويي  زو  ال يليوإل جباو    وقوَوْ    (1)
ُ ةنا.  ق ل  ا دهبن هبُكنَر َأصح ع فََلْوءن

 صحيح، أخرفه أمح  و ريو. (2)

فيووه  أن نسقوورون نئشووية  هلوو  ل رييووة، هووأ نسقوورون نسهالثووة نألوف، ولسًوو ق ووون يوُور  نحلووإل  فىلليووه أن  (3)
 يلًمءه يف هىنو نسقرون.

أَاو ه قو ل  اسوون يو ُخَ  نساو َ   فوٌ  شوينَ  بو  نف ونحل يبيوةا. وقوو ل    ونو وءول  و وريو، وصوَح  عاوه  (4)
ادن  نسلوه وىل ف نط لَ  عل  أَْه  ب  ، فق ل  نعملوةن وو  شوئً  فقو   ةور  س و ا. ويف هوىنو نألح  يوث 

 و ريه   السة عل  فض  نس ح بة عل  َون بىلَ ه  ون نألفي ل ونسقرون.
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نئءلمةن َحَءا ف، فية عا  نسلوهن َحَءٌن، وو   أْوُو َسي نئ ف، فية عناَ  نسلوه َسأ ن ٌ 
. ويف  ونية  وقْ  (1)

  أى َأصح ُب حمم   مجيىل ف أْن َيْءًَولنةةن أَل ب ر.
 ٌّ  ي   نئو واا، وسو  ن ن أَوسيو  ن نسلووهن وىلو ف بىلو  نسابيواس! فمن َأض ُّ خين ن ي ةُن يف قلبهن  

رُي أَهوْ ن ونلو ًنُ  س قو سةن  َأصوح ُب  ْن خوَ َلة ، قيوَ  سلييوة   ووَ َ وْ بَْ  ق  َفَضَلًوُْيُ  نسييةُ  ونسا و  ى خبن
فضةن  َوْن َشرُّ وةس ، وقيَ  سلا    ى  َوْن خرُي أَْه  ونل ًنُ  س ق سةن  َأصح ُب عيء ، وقيَ  سلر ن

ْن هوة خورٌي  وبُّةه  ووَ أَْه  ولً  س ق سةن  أصح ُب حممو  !! ملَْ يءوًهاةن وواي  دال  نسقليو ، وفويمن سوَ
 .(2)خي ن نسًهاةه   ضىل    ُوض َعَةة  

ٍد مــنمم"وقةسوه    با  أالحــال أي  ال اًاو وُ" نسووَح   يف حوُظ ن َأحو   وواي ، كمو   "وغ  ـ ْفر ط    حــ 
َن نئىلًووو ين، قووو ل وىلووو ف   وةىلووو  نسشووويىلُة، ــن ر مفا وووةن وووون وا   ييـ ــ  ـْلـ ــا   غ تاـل لال الرسـ ــْ ا أالهـ

 

 .171نساء    (3)
ا   م  ال الصَّحابالة!! -  -ع ْندال الرَّوافض الكيعة  م ْ  لالوا   م واغة أالئ مَّس مم  الرال
م م"قةسووه   نـْ ٍد مــ  ْ  أالحــال دال  بوونَ َن ، أي  ال  كموو  فىللووان نسر نفضووُة، فىلاوو ه  ال وال   "وغ  ســرَّأ  مــ 

يَوًَةف  أَْهَ  نسبيان ح   يًَ  أَ ون َأع ب ر  وعمر  ضأ نسلوه عايم !! وأَْهُ  نسءُّا ةن يةنسوةَف  ُكل يو ، 
قةف ، لسىَلْ لن ونإلا   ، ال لهلةى ونسًىل ظ.  ويُازنسةَف  وا "نهَلُ  نس  َيْءًحن

 -نٌ حبُّ الصَّحابالةال ييٌ  وإمياٌن وإح ا-
َم ونَن نساُّ ةصن   .(4)ألا ه نوًه ٌل أَلورن نسلوهن فيم  وَوَق  

 

 وأمح  و ري   بءا  حءن.حءٌن وةقةف ف، أخرفه نسعي سءأ  (1)

يشري دنف سبي  عل  أع ب ر وعمر  ضوأ نسلووه عايمو ، و و  بوال خوال  أفضو  وون علوأ بون أع   (2)
 ، وك ن علأ يىلز  لسضرب ون يةضله عل  أع ب ر وعمر.ط سظ 

 أقةل  نسسلة يف نألشو ص و ن  ك  شراب، ونسءالوة يف نالعً نل ون  ري دفرنط وال وةريل. (3)

يف انألا   ا  اال حيبيو  دال  و وون، وال يبسضيو  دال  وا فوإل، ووَْن أَحب ي   ق  وق م قةل نساي و   (4)
 أحبه نسلوه، وَوْن أبسَضي  أبسضه نسلوها.  ونو وءل .
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ـــ   دال كســـول  اللـ ةال باـلعـــْ ـب ت  اخل وفـــال ــْ ــديق  قولـــ  : "و ـ نـ ٍر الصـ ــْ   أالوَّغً أيب بالرـ
يمع  اأمَّة".(1)تْفضْيوً   وتقدمياً على نال
ْن أَهووووْ  نحلوووو يثن دنف َأفوووو   ش: ريُّ ومج عووووٌة ووووون ْا لسووووا  ن ن ةووووأ ن هبهووووَظ نحلءووووُن نسَب ووووْ   ثَوبَوًووووَ

، وواي  َوْن ق ل أف   ثَوَبًْا لالْخًي  ن.  ونإلش  ان، وواي  َوْن ق َل لسا   ن نالأ ن
 

ا غلنَّصا  -  -الدَّل يل  على إصـْبالاهت 
ْن هبسووو، أن  نوووورأَاف أَوووان نساوووي   ُا فلووو ْ ووون ئووْ َا دْن فن َ  دسيوووهن، ق سووَْا  أَ أَيوووْ  ، فَلَوَرهوو  َأن وَرفوون

ْ اَبس كلف   وُريُ  نئةَ ، ق َل  ادْن مل ه يم فْل  أل ب ر ا  . وهبسو َا ٌّ عل  دو َوًه.(2)َأفن
 .(3)  انقًَ ون لس لىنينن ونن بَوىْل ي  َأع َبْ ر  وُعَمَراوق ل  سةُل نسلوهن  

َ  َعلَوأ   سوة  ُل نسلووهن ويف انس حيحاا عون ع ةنشوة  ضوأ نسلووه عايو  وعوَْن أبييو ، ق سَوْا   خوَ
  ر  كنًَو لفا، (4)يف نسيَوْةمن نسىني بُ نَق فيه ، حو   نكًُوَظ أَلع َب وْ ، فق َل  ان عنأ ق أََلابن وَأخ ابن

ر ا. ويف  ونيوة  افوال يَْعموْ  يف هوىنن نألوورن طَو وٌ ا. ويف  مث  ق َل  اأيىَب نسلوُه ونئءلنمةَن دال  أل َب وْ
بون أع ب ور ، ألكًُوَظ ألع ب ور  كًو لف ال ُوًَْولَوُف عليوها، مث    ونية  ق ل  ان عأ ق عبَ  نسر محن

 .(5)ق ل  اَوىل هَب نسلوهن َأْن َوًَْلنَف نئ واةَن يف َأع ب ر ا

 

  ال اىلو ل  ع ب ور يف صحيح نسبو  ي و ريو، عن نبون عمور، قو ل  ُكاو   اقوةُل يف "وون نساوي ن   (1)
ُ  بياي . ر، مث  عهم ن، مث  ارتاب أصح َب نساي أح نف، مث  عم  ال اُة ضن

 وًةإل عليه. (2)

 صحيح، أخرفه نسرتوىني، ونبن و فه، وأمح . (3)

 نسىني و   فيه. أي  ورضه  (4)

، و ونية نسبو  ي بلةل  ا ما أن أ سو  دنف أع فيه دش  ٌَا صرحية عل  نسًوال  أع ب ر   (5)
يقوووةل نسقووو ةلةن، أو يًمووو  نئًماوووةن، مث  قلوووا  أيىب نسلووووُه ويووو ف  نئ واوووةن أو ب ووور ونباوووه، فلعيووو ، أن 
 ي ف  نسلوه وأيىب نئ واةنا.
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ُرون أل ب وووووور  فَوْلُي ووووووَ  ن  ٌة، وهووووووة يقووووووةل  اوووووووُ ية ٌا وىلروفووووووَ ه يف نس ووووووالان َوشووووووْ وأح  يووووووُث وق ميوووووون
ا  .(1)لسا  لن

اَو  أَ   ةونٌ   َأَيًُومن  را، قو ل  مسىلوُا  سوةَل نسلووه ويف انس حيحاا عن أع هري يقوةل  ابَويوْ
، عليي  َ ْسٌة، فَواَوَزعُا واي  و  ش َ  نسلوُه، مث  أَخىَنه  نبُن أع ُقح َفَة، فاَوزََع واي  هَباوةلف  عل  قَلنيظ 

، فلَوْ  (2)لخىنه  نبُن ن ع  بن أو هَباةبا، ويف اَوْزعنه َضىْلٌف، ونسلوه يَسةنُر َسُه، مث  نسًح َسْا َ ْرلف، ف
 .(3)أَ  عبقر  ف ونَن نسا لن يَوْةري َفرني ُه، ح  ضَرَب نسا  ُل بنىَلَعن ا

ىننف ونْن أَْه  نأل ضن خليالف، الش َىْنُ  أَل ب ر  خليالف، ال يبقَا  يف وق َل     اسة ُكاُا ُوً ون
 .(4)أع ب ر ا نسوَمءوا ن َخْةَخٌة دال  ُس   ، دال  َخةَخةُ 

ٌ  أ   َأَيوْوُا  وعوون أع ب وورَا، أن  نساووي   ْن  أى وووا   ُ ؤ سا فقوو ل َ فووُ قوو ل هبنَ  يووةم   اوووَ
ُر  َا أاوَا  ع ب ور ، مث  و"نَن ُعموَ َن نسءوم  ن، فَوُة"ناوَا أَاوَا وأَبوة ب ور ، فرَفحوْ َكَلن  ويوزن ف أُاوزَل وون

 وُعهم ُن، فَرَفَح ُعَمُر، مث   ُفنَ  نئيزنُن، فرأيُا نس رنَهَة يف وأبة ب ر ، فرفَح أَبة ب ر ، وو"نَن ُعَمرُ 
الَفُة اُبة ا ، مث  يُ   نسلوُه نسوُملَو َوْن يش ُ اوفهن نساي ن   .(5)، فق ل  اخن

 

 وًةإل عليه. (1)

و ونية وءل ، سة وه يف بىلضوي   امث أخوىنه  عمور، ف سوًح سا  ورلفا ووون حو يث نبون عمور  امث   (2)
ا. ويف نحلو يث دشو  ا دنف نسوًوال  َأخىنه  نبن ن ع ب ون ي  أع ب ور، ف سوًح سا يف يو و  ورلف 

 عمر بىل  أع ب ر.

قةسوووه  اعلووو  قليوووظا أي  علووو  بئووور، وقةسوووه  اهباوووةلف أو هباوووةباا نسوووىناةب  نسووو سة نئمًلئوووة. قوووو ل  (3)
نسشووو فىلأ يف انألما  ووىلووو  قةسوووه  اويف ازعوووه ضوووىلفا  ق ووور و ووووه، وعالوووة وةووووه، وشوووسله لحلووورب 

ي بلسووه عموور يف طووةل و وووه. وقةسووه  ايةووري فريووها أي  يىلموو  ألهوو  نسوور ا عوون نالفًًوو ا ونال"    نسووىن
 عمله، ويقع  قعىله، اونسىلعنا و  يىل  سلشرب حةل نسبئر ون وب  اب نإلب .

 وًةإل عليه. (4)

 صحيح،  ونو أبة  نو . (5)
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الَفُة نساُّبة ان ثالثُةَن ساةف وق ل    .(2)، مث  يُ   نسلوُه ُوْلَ ُه َوْن يش ُ  أو نئلوا(1)  اخن
ُه علوووو  فووووي ن هبن   يف انس ووووحيحاا عوووون عموووورو بوووون نسىلوووو ص  َأن   سووووةَل نسلوووووه و  بىلهووووَ

س قو ل   َن نسر نفو لن ُةا، قُولوُْا  ووَ ظُّ دسيوَوس قو ل  اع ةنشوَ ، فلويًُه، فقلوا  َأيُّ نساو  لن َأحوَ نسء السن ن
 اأبةه ا، قلُا  مث  َوْنس ق ل  اعمرا.

، دهْب أَقبَوَ  أَبوة ب ور  آخوىننف بعَوَر ن ثةبوهن، َ  نساوي ن وعن َأع نس    ن ن، ق ل  ُكاُا ف سنءو ف عاو
ُبُ  ، فق    َورَ ح  أَب ى َعْن  ُكبَوًَوْيهن، فق َل نسايُّ  ا، فَءل َ ، وق ل  دا ه كو َن (3)  اأو   ص حن

، بيوووم وبوووَا نبووون ن عووو ب شوووأٌ ، فلسوووَرعُا دسيوووهن، مث  اوووَ نْوُا، فءووولسًُه أْن يسةوووَر ق، فووولىب َعلوووَأ  
زنَل أع  ُر نسلووووُه سوووَو   أل َب ووور ا ثوووالاف، مث  دن  ُعموووَر اوووَ نَم، فووولَو  َواوووْ ُا دسيوووو، فقووو ل  ايَوْسةووون فلَقْوبَولوووْ

ل َ  عليوه، فاىلوَ  وفوُه نساوي ن ب ر ، فءولَل  أمَث  هوةس فقو سةن  ال، فولو  نساوي   يَوًََمىلو ُر،  ، فءوَ
هن، فقو ل     سوةَل نسلووه، ونسلووهن أ  ُكاوُا َأْظلَوُ  وور وا، ، فاه  علو   ُكبَوًَويوْ (4)ح  َأشةإَل أَبة ب ر  

َ ْقَا، وونسوووَ   فقووو َل نساووويُّ  ىَنبَا، وقووو ل أَبوووة ب ووور   صوووَ ً   كوووَ   ادن  نسلووووَه بَوىَلهوووَم دسوووي  ، فُقلوووْ
سا. ور وا، فم  أهبَي بَوىْلَ ه  ين هن وو سنه، فَوَيْ  أَاًُ  ات نُكة ق ص حن  .(5)باةءن

ْ يالْ سالْخل ْف غلنَّصا  ح  َّة  مال -  -ْ  قال: ملال
 ونحًحمل  َوْن ق َل  ملَْ َيءًولنْف ل  ن نئلثة ن، عْن عب ن نسلوه بن عمور، عون عموَر  ضوأ 

 

، حيووووث وهووووأ نئوووو ا نسوووو  نسووووًُولنَف فييوووو  ن لةوووو   نأل بىلووووة، أبووووة ب وووور وعموووور وعهموووو ن وعلووووأ  (1)
 ب ووور سووواًا، وخالفوووة عمووور عشووور سووواا، وخالفوووة عهمووو ن نثاووو  عشووورا سووواة، نسوووًمر  خالفوووة أع

 وخالفة علأ سا ساا.

 حءن. (2)

ق ل نبن حار يف انسةًحا  ونئىل   خ  يف  مرا ن  وةوة، ونسسو ور نسوىني يرووأ باةءوه يف نألوور   (3)
 هو.-نسىل ي  ك حلرب و ريو ن

 ..عليه أي أشةإل عل  عمر سنم   أى ون  ضظ نساي  (4)

 أخرفه نسبو  ي. (5)
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رٌي ووم، يىلوم أل ب ور ، ودْن ال  ْن هوة خوَ ًَْولنف، فقو  نسوًوَلَف ووَ نسلوه عايمو ، أَاو ه قو َل  دْن َأسوْ
 هة َخرْيٌ وم، يىلم  سةَل نسلوه أْسًَْولنف، فل  َيءًولنْف َونْ 

(1). 
ْن كوو ن  سووةُل نسلوووهن  ئنلْا وووَ ُوءووًولة ف سووة  وزوو  ُ وَي عوون ع ةشووة  ضووأ نسلوووه عايوو  َأفوو   سووُ

 .(2)نسًوَلف
ُرنَ  أا ُه ملَْ َيْءًَولنْف بىلي   و ًةب   -ونسلوه أعل -ونس  هُر  

، وسة َكًََظ عي نف، س ًبوه (3)َأن  نئ
ُه، وقو ل  اأْيىب نسلووُه ونئءولمةَن دال  أل ب ور ا. ف و َن هوىنن أَبْولَوَذ ألع ب ر، بَ ْ   أَ نَ  كً بَوًَوُه مث  وَركوَ

 

 وًةإل عليه، ونسلةل ئءل . (1)

 أخرفه وءل  و ريو. (2)

، مل وبلسووه كمووةع نألح  يووث نسوو  وُةيوو  نسووًوال  أع ب وور ومي وون أَْن يُقوو ل أيضوو ف  أن  عموور  (3)
زق ولوة ووو اىلأ نسزكو ا، فقوو ل سوه  كيووف  ف سًاول دنف هوىنن نسقيوو ل، كمو  فىلوو  يوةم أْن هوو   أبوة ب وور 

  اأونرُ  أَْن أُق و  نسا ل ح  يقةسةن ال دسه دال نسلوه، فمن قو ل  وُ  نسا َل وق  ق ل  سةل نسلوه وق
ال دسووه دال نسلوووه َع ووَ  وووم و سوُوه واةءووه دال  حبقووه وحءوو به علوو  نسلوووها. فلووة كوو ن قوو  بلسووه قووةل نساووي 

 نف  سوووةل نسلووووه، ويقيموووةن   اأوووور  أن أق وووو  نساووو ل حووو  يشوووي ون أن ال دسوووه دال نسلووووه، وأن حممووو
نس ووالا، وي وووةن نسزكوو ا..ا ئوو  سوولل هووىنن نسءوو نل وكووىنسو أبووة ب وور سووة بلسووه نحلوو يث َسموو  نسًاوول دنف 
قي ل نسزك ا عل  نس الا، بقةسه  ونسلوه ألق ولن  ون فر َق با نس الا ونسزك ا، فإن نسزك ا حإل نئو ل..  

ه سوووة كوووو َن سووووم  يف نحل يوووووث  (  وهووووىنن ية 12/290كمووو  قوووو ل نبووون حاوووور يف انسةوووًحا ) ضوووح أَاوووو 
 هو.-اويقيمةن نس والا وي وةن نسزك اا ئ  نحًو   دنف هىنن نالسوًاب ط. ن

سوم   ق ل وقةسًه ك ن يف ورض وةوه، وسرز  آالم نئرض ح سوا بياوه  ومي ن أَن يُق ل  أن عمر 
ا نئ وويبة عليووه أخووىن ، وسشوو وبووا نسًحضوو   ولووو نألح  يووث، كموو  ح وو  سووه يووةم وفوو ا نساووي ن 

ييوو   بقًوو  ووون يقووةل أن حمموو نف قوو  ووو  ، فووور  أبووة ب وور وعموور ي لوو  نساوو ل، وقوو ل  نفلووس   
ْن كوو ن يىلبوو  حمموو نف فووإن  حمموو نف قوو  ووو  ، وووون كوو ن يىلبوو  نسلوووه فووإن  نسلوووه حووأ ال  عموور، أووو   بىلوو  وووَ

لال ومــا حممــد إغَّ كســوٌل قــد فلــت مــ  قبلــ  الر ميووة ، قوو ل نسلوووه وىلوو ف   ســل أفــإن مــانال أو ق ســ 
. ا قلبسم على أعقابرم وم  ينقلب على عقبي  فل  يالض رَّ اللـ  شيئاً وسي زي اللــ  الكـالري 
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ْن كوَور  ن نسىليوو ن، فووإن  نساووي   َ ل  نئءوولما علوو  نسووًوال ن أع ب وور ، وأ شوو ه  دسيووه  وووة    ووون
 نض  بىنسو، ح ون   سه، وَعزَم عل  أْن ي ًَظ  وًىل  ن ا ، ونْن أقةنسنه وأَْفىل سنه، وَأخَ  خبالَفًنه دخب  َ 

 بىنسو َعي نف، مث  َعلنَ  أن  نئءلمَا جيًمىلةَن عليه، فرتاَب نس نً َب نكًة  ف بىنسو.
ىن ن، س وون ئووو   هلووو    الال    ةن، سبي اووه بيووو  ف ق طىلوو ف سلىلوووُ ًَبنُه علووو  نأَلوووو  فلووة كووو ن نسًىليووُا خيووون   َيشووْ

ُ، وفيمووةن هبسووو، ح ووَ  نئق ووةُ ، وهلووىنن قوو ل عمووُر يف خعبًووهن وًىلوو  نَ اف علوو  أن  أل  ب وور  نئًىلووَا 
رْيُ  وسوي نُ   وأحبُّاو  دنف  سوةلن نسلووه  . نس  خعبي  زحَضر  ووَن نئيو فريَن ونألا و    أاوَا خوَ
َن نس و ح بةن  دن   وري أع ب وور وون نئيو فرين أ ٌ  ووون ٌ ، وال قو َل أحوَ حووإلُّ ومل يا ور هبسوو وواي  َأحووَ

ٌ  ووواي  قوووَلُّ  دن  نساوووي   اوو   علووو   ووري أع ب ووور، ال علوووأٌّ، وال  ل الفووةن واوووه، ومل يقووْ  أحوووَ
 .(1)نسىلب ُل، وال  ري  ، كم  َقْ  ق َل أَْهُ  نسب َعن 

 -ما حالصاللال   سالقيفالة  ب  ساع دالة-
ن ع ةشوووة  ضوووأ نسلووووه عايووو   َأن   سوووةَل نسلووووه  اوووْ  عوووَ فىنَكووووََر ن -(2)وحن وووو   وأَبوووة ب ووور لسءُّ

دنف َأْن ق َسْا  ونفًمَ  نألا  ُ  دنف َسىْل ن بن ُعب  َا، يف َسقيَةةن بم س عنَ ا، فقو سةن    -نحل يثَ 
 

ق ل عمر  اونسلوه و  هة دال  أن مسىلا أل ب ر واله  فىلرقا حو  وو  وقلوم  فوالي، وحو  هةيوا 
 مل يءمىلي  ون قب . دنف نأل ضا وكلاه 

نس نسوة علو  نسوًوال   نآلاف نسىنكر، ال مي ن أن ار  به أح  يث نساوي ن ونسش ه   أن قةل عمر 
 أع ب ر، ونسلوه وىل ف أعل .

دش  ا دنف نسشيىلة نسرونفو، حيث أو سةن نسا ةص، ومحلةه  و  ال وًم ، ون هبسوو أتويليو  سقةسوه   (1)
النـــا  أن حرمــــوا إن اللــــ  يمـــرلم أن تـــ يوا اأمـــاين إ ه أهلمـــا وإءا حرمـــسم بـــني وىلووو ف  
  يبوو ي نإلوو م أن  نئق ووة  ووون هووىنو 81. قوو ل ن ميووم يف كً بووه انحل ةووة نإلسووالويةا صغلعـدل

دنف أَْهليو  وهوة أووري نئو واا  -أي نإلو ووة-بور  نألو اوة  نآلية هن نألةمة، فقو  أوور نسلووه نسرسوةل 
 يئوة لسًحريةو   ونسًولويال  ن  طئووة هوو. وكًوبي  ول-وعليوه هوة أن ير هو  دنف ووَن يليوه وه وىنن.. ن

 سا ةص نس ً ب ونسءُّا ة.

ويووو ، وكووو ن  ووو  واوووزل أبوووأ  طووور  وووون أطوورن  نئ ياووة بىلةنسييوو ، كوو ن بيايوو  وبووا واووزل نساوووي  (2)
 ب ر.
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اُ   أَووورٌي، فوَوىَنهَظ دسوويي  أبووة ب وور ، وعمووُر بوون ن عوو ب، وأبووة عبيووَ َا بووُن ناوَور نا،  اوو   أَووورٌي، وووون ون
وك َن عمُر يقةل  ونسلوه وو  أََ  ُ  بوىنسو دال  أ  ن هيو لُ  فىنهظ ُعَمُر يً ل ، فلس ًُه أبة ب ر ، 

ُلسووَُه أبووة ب وور، مث  و لوو َ  أبووة ب وور، فووً ل َ  أبلووَذ  يُا َأْن ال يَوبوْ يف اةءووأ كالووو ف قوو  أعابووم، َخشوون
، فق ل يف كالونه  هُن نألُورنُ ، وأاًُ  نسة" نُ ، فق َل حب ُب بُن نئاوىن   ال ونسلووه ال اَوةْ  ىلوَ ، نسا لن

اوو   أَووورٌي ووووا   أوووريٌ  ، فقوو َل أبووة ب وور   ال وس ناوو   نألُووورنُ ، وأَاووًُ  نسووة" نُ ، هوو  أَوسووُل نسىلوورب، (1)ون
ي نُ  ،  وأَعزُّه  أحء لف، فب يىلةن ُعمَر أو أل عبيَ َا بن نار نا، فق ل عمور  بو  اب يىلُوَو، فلَاْوَا سوَ

ُر بيو و فب يَوىلوَُه، وليَوىلوَُه نساو  ُل، فقو َل ق ةوٌ   قًلوً  ، فلخوخرْيُ ، وَأحبُّا  دنف  سةلن نسلوه  ىَن ُعموَ
 .(2)سىل نف، فق َل ُعَمُر  قًَلُه نسلوهُ 

 ". : " َّ ل ع مالرال ب   اخلطَّا   قول  
أي واُوْهبوونُا ن الفوَوَة بىلوو  أع ب وور، سىلمووَر  ضووأ نسلوووه عايموو . وهبسووو بًةووةيون أع ب وور  ش:

 و ةن بىلَ و عليه.ن الفَة دسيه، ونو نة قن نألُ 
 -م  فضائل عمر  -

، َون َخرْيُ نسا  لن بىلَ   سةلن نسلوه   س عن حمم  بن نحلاةية أَا ه ق ل  قلُا ألع    أبان
ْنس قو َل  عموُر، وَخشويُا  فق ل    ُبَم ، أَو و  وَوىْلرن س فقلُا  ال، قو ل  أبوة ب ور ، قلوُا  مث  ووَ

 .(3) أاَاس فق ل  و  أَ  دال   ُفٌ  ون نئءلماأْن يقةَل  مث  عهم ن فقلُا  مث  
 

فيه أن  نس وح ع مي ون أن يةةووه بىلوو نسىللو ، فلوة كو ن خيون نعورتض وون نألا و   ل ق هبي بو     (1)
نئًووةنورا نس نسووة علوو  أن  انألةمووة ووون  نإلو وووة يف قووري ، يىللمووةن  ح  يووث نساووي  علوو  أن و ووةن

قوري  وو  بقوأ ووواي  نثاو نا، ئو  ح و  ووواي  هبسوو نالعورتنض، وئو  قوو سةن وقوةسًي  ولوو، وكوىنسو أبووة 
انألةمة ون قري ا، ئ  نسًب سه ب الم آخر، ئو  يف كوالم نساوي ن  سة ك ن يىلل  بقةل نساي   ب ر  
  ووون نحلاووة نسوووُملزوة ووو  سوويس يف كووالم  ووريو ووون نسبشوور. وحيًموو  أن  أل ب وور   كوو ن يىللوو  بقووةل

 ، ونسلوه وىل ف أعل .، س اه ص  ه لسلةبه ون  ون أن يرفىله دنف نساي ن نساي ن 

 صحيح، أخرفه نسبو  ي و ريو. (2)

 صحيح، أخرفه نسبو  ي و ريو. (3)
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َم قَوْةسه     انقًَُ ون لسل ىنيَن ونْن بىل ني  أع ب ر  وُعمَرا.ووق  
ُه نساو  ُل يو عةن  َ  ُعموُر علو  سوريرنون، فً اةوَ ويف اصحيح وءل ا عن نبن عب ل، قو ل  ُوضون

َ ، وأ   لُّةَن عليوووه قبووو  َأن يُوْرفوووَ ةَن، وُي وووَ ُرْعم دال  بَرفوووُ   قووو  َأخوووىَن زا وووي وووون ويُهاوووُ فووويي ، فَلووو  يووووَ
ظ  دق  َأن  و نةوأ، ف سًةوَاُّ دسيوهن، فوإهبن هوة َعلوأٌّ، فورتَح َ  علو  ُعموَر، وقو ل  وو  َخل ةوَا أحو نف َنحووَ

اووَْو، ونمْيُ نسلوووهن، دْن ُكاووُا ألظوونُّ أن جَيْىَللوَوَو نسلوووُه ووو  صوو حبيَو، و  هبسووو أَسقوو  نسلوووَه زهوو ن َعَملوونه ون
ُ   سووةَل نسلووه  يقووةل  افئوُا أ  وأبووة ب وور  وعموُر، و خلووُا أ  وأَبووة  َأ  ن ُكاوُا كهوورينف وو  َأمسووْ

ب وووور وعمووووُر، وخرفووووُا أ  وأبووووة ب وووور  وعمووووُر، فووووإْن كاووووُا أل فووووة، أو ألظوووونُّ نن جيىللووووَو نسلوووووُه 
 وىَلُيم ا.

 بُن ن ع ب علو  ويف انس حيحاا، ون ح يث َسىْل ن بنن َأع وق ص   ق ل  نسًلهَبَن عمرُ 
، يُ لْماووَُه ع سيووةف أصووةنُ،ن ... وفيووه، فقوو ل نساوويُّ  سووةلن نسلوووه  َري   ْن قوووُ   ، وعناوو و انءوو ٌ  ووون

يع ُن سوو سن  ف فاوو  ف  أ بيوو نون، ووو  َسقنيوَوَو نسشوو  ! ونسوو ىني اَوْةءوون دال  سوولَو فاوو  ف (1)اديْويوَ ف   نبووَن ن َعوو  بن
َوا.   رْيَ فا ن

ٌ ، فوإن  ُعموَر بون   اَقْ  كوق َل   ْن يف أُوو   وواي  أحوَ ثُةَن، فإْن َي وُ  َن يف نألُو ن قَبَلُ   حُمَ  
 .(2)ن ع  بن واي ا

 ق ل نبُن وهظ  وةءرُي حُمَ  ثةن  ُوْلَيُمةَن.
 ". قول  : " َّ ل ع نمانال 

 أي واُوْهبُا ن الَفَة بىل  عمر سىلهم َن  ضأ نسلوه عايم . ش:
 -ر  وم بايعة عنمانقصَّة  مالقسل عم-

قبَ  َأْن ُي  َب   م  لئ ياةن.. ق ل  د  سق ةنٌ   عن عمرو بنن ويمةن، ق ل   َأيُا ُعَمَر 
ة ان قوو ل  نسووًةون،  ووو  بيوووم وبياوَوُه دال  عبووُ  نسلوووه بووُن عبوو ل  وو نَا ُأصوويَظ، وكوو ن دهبن ووور  بووَا نس وو 

َم ف ووو  َ  رَأ سوووة ََا يةسوووف، أو نساحووو  أو هوووة هبسوووو يف حووو  دهبن مل يوووَر فووويين  َخلوووَالف وقووو   ، و زووو   قووووَ
 

 أي  طريق ف. (1)

 يه.وًةإل عل (2)
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نسر نكىلةن نألوف، ح   جَيًمنَ  نسا  ُل، فم  هة دال  َأن َك  َ، فءمىلًُه يَقةُل  قًلم أو أكلم نس لوُظ، 
طىَلاَوُه، حو   حَا طىَلَاُه، فع َ  نسىلنْلحمُل بء ا  هبن ن طَرفا، ال ميُرُّ عل  أَح   مَييا ف وال  ون الف دال  

َن نئءوولمَا، طوَورََا عليووه  ٌ  ووون الف، ووو َ  ووواي  سووبىلٌة، فلموو    أى هبسووو َ فووُ َر َ فووُ َن ثالثوَوَة َعشووَ طىلووَ
هُ  وووَ ُه، وواوو وَل ُعمووُر يووَ  عبوو  نسوور محن بوون عووة ، فَق   بُوْراُءووَ ف، فلموو   ظوون  أاوو ه ووولخةهٌب هووَََر اَةءووَ
(1) ،

اةنحأ نئءا ، فوإف   ال يو  وَن  ورَي َأفو   قو  فقو ون فمن يلأ عمَر فق   أى نسىني أ ى، وأو   
صةَ  عمَر، وُه  يقةسةن  ُسْبح َن نسلوه، سبح ن نسلوه، ف ول   و  عبو  نسورمحن صوالاف خةيةوةف، 

نئسوريَان، (2)فلم  نا رفةن، ق ل    نبن عب ل نا ْر َون قًَوَلمس فا َل س َعةف مث  ف َ ، فق ل   ُوالمُ 
س ق ل  اَوىَل ، ق ل  ق وله نسلوُه، فَلق  أََوْرُ  بوه وىلروفو ف! نحلموُ  نسلووه نسوىني مل جيىلوَْ  (3)ق ل  نس  َا ُ 

َر نسىُللُوة ُ  لئ ياووةن، (4)َوايو   علو  يوو ن َ فوُ   يَو  عأ نإلسووالَم، قَوْ  ُكاوَا أَاووَا وأَبوةاَب وُنبو  نن َأن و هوووُ
ْئَا فىَللوْ  ْئَا قَوًَوْلاو ، فقو ل  كوىَنباَ وك َن نسىلب ُل أكهوَرُه   َقيقو ف، فقو ل  دْن شون ، (5)ُا، أي  دْن شون

ةن َحا  ووُ  ًَ  ، وَحاووُّ لووَ لُّْةن قنبوْ َ  دنف بيًووه، ف اعلقاوو  (6)بىلوو  ووو  و ل مووةن بلءوو انُ  ، َوصووَ ! فوو  حًُموون
ُ  يةوئوووىن ، فق ةوووٌ  يقوووةُل  ال َ َل عليوووه، وق ةوووٌ  يقوووةُل   بوُْي  ُو ووويبٌة قَوبوووْ وىلوووه، وكوووَلن  نساووو  َل مل ُو ووون

َ بابيووىن  أخوو ُ   عليووه، فووُل ن
ه، (7) ن َفةفوون رنبَه، فووورََ  ووون ه، مث  ُأَ  بلوو   َفشووَ ْن َفْةفوون فشوورنبَُه، فووورَ  ووون

 

ة نساوووو  ل يف نس ووووالا، وهووووىنن ي ووووةن يف حوووو ل وىلءوووور عووووة ا نإلووووو م اايووووة دنف  (1) أي  ق وووووه دنف دو وووووَ
 نإلو وة..

 وهة أبة س س ا نجملةسأ سىلاه نسلوه. (2)

 نس ا   ص حظ نس اىلة نسىني يىلم  بي و. (3)

 نسىللة   ه  نسىلبي  ن  م. (4)

 ا. )ه و  اءوة و سءة نسرس سة(.أَْهُ  نحلا " يقةسةن  اكىنباا يف وةض  اأخعل  (5)

فيووه بيوو ن ئوو ى نا وو   عموور وع مووة ع سووه، وأن  أح  وووه مل و وون و وو   عوون هووةى و  ا فىلوو ،  (6)
علم ف أن نسىني ح   سه سة ح   س هري وون نسوةالا  يوورو، سةفوو  ساةءووه وبوور نف أن يبيوو  مجيوو  أقو  ب 

 نا  ، ونسبل ا نس  ياًمأ دسيي !!

   فيه كر.هة و  ٌ يُاق (7)



 401 

ْر   (1)َفىلرُفةن أَا ُه ويا ، فقو ل  أبشون . فَ َخْلا  عليه، وف َ  نسا  ُل يُهُاةَن عليه، وفو    فوٌ  شو بٌّ
ْحَبةن  سوةل ْن صوُ َا، مث  (2)نسلووهن، وقَوَ م   أورَي نئ واا بُبشوَرى نسلووه سوَو، وون يف نإلسوالم وو  قَوْ  علنموْ

، فلم   أَ بَوَر دهبن (3)َوسنيَا فَوىَلَ ْسَا، مث  شي َ ا، ق ل  َو نْ ُ  أن  هبسو ك ن كنة ف ف، ال َعلأ  وال قَ 
أَاقو  سنهةبونَو،  د"ن ُو مَيَسُّ نأل ض، ق ل   ُ ُّون َعلأ  نسسالَم، ق َل    نبن َأخوأ، نْ فَوْ  ثَوْةبَوَو، فإاو ه

ً ةف وَث اَا (4)وأَوق  سنَرب نوَ  ْينن، فَحَءُبةُو، فةف وُو سن ،   عبَ  نسلوه بَن عمر، نا ر و  َعَلأ  ونَن نس  
ْ  يف بووم عوو ي بوونن   ْن أوووةنهلن ، ودال  َفءووَ أَسةوو ف أو هووَةو، قوو ل  دْن َوىَف سووه ووو ُل آلن عموور، فووَل  نون ووون

، وال وىْلُ ُه  دنف  رينه ، فَل  ن عم هىنن نئ َل. ناعلونإْل كىلظ، فإْن مل َوفن أَوةنهلُ   ، َفَءْ  يف قري  
الَم، وال وقووْ   أوووري نئوو واا،  ت  دنف ع ةشووة أم ن نئوو واَا فقوو   يقوورأ عليووون عمووُر نسءوو  فــإين لال ــْ

َفَءل َ  ونسًلهَبَن، ، وق   يءًلهبنُن عمُر بُن ن ع بن َأْن يُ َفَن و  ص حبيهن، اليو ال للم مننيال أالمرياً 

 

(  فقوو ل  فووٌ   دا وو  سوون وُةزعووةو بشووأ   دال  لس ووالا، 9775ووون  ونيووة عبوو  نسوور"نق يف و وواةه ) (1)
ا ق ل  فقلا   نس الا   أوري نئ واا! ق ل  فةًح عيايه، مث  ق ل  َأصل   نسا ُلس قلا   اىل ، قو ل   أمـال

 وفرحه يهىلُظ  و ف.  ، مث  صل  إ َّ  غحظَّ   اإلسو   أحٍد تروال الصوة
ُيءوًة   واوه أن ات اب نس والا كو فر،  فًلو  ك  سل الا ون أ ية ع يمة يف نإلسالم، وكالم عمور 

 دهب ال حل  سه يف نإلسالم.

 أي  نئ  اة ونسةض . (2)

أقةل  دهبن ك ن عمر نسة  وق نسىل  ل، أفض  نسا  ل بىل   سةلن نسلوه وأع ب ر، نئبشر لااة، يرفة   (3)
خيو  ال -ي ةن حء به يةم نسقي وة كة ف ف ال سه وال عليه، فمن لب أوف ون ه   واه شل ف وفضالف   أن

أن ال وسرف  نألو  ، وأن ال يُزكةن أاةءي  عل  نسلوه، وهة كىنسو وو ع ا ألن  -يىلل  ح هل  عا  نسلوه
و ف ووواي  أن  هلوو  ف  هوو ف عاوو    وو ، وووةهل  نسًةسوول ميءووو نساوو  ل عوون نسًةسوو  لس وو حلا ونألوسيوو  ، ظاوو 

 ونسًشة ..!! وكلف  ق  نضعلىلةن عل  نسسيظ وعرفةن و  اًي  عا     ، وو  هل  أو عليي !!

وأاوه علو  فورنش نئوة ، وووزنح  نساو  ل عليووه سيءوومىلةن واووه ووو  يةصووأ بوه..  أقوةل    و  ورضوه  (4)
نئءولسة نسو  ،و ون  و  كهوري وون نساو  ل  ف   هبسوو مل مياىلوه وون أن يايو  نسرفو  عون دط سوة ثةبوه، هوىنو

 حباة أف  ون نئء ة  نسةرعية، وون نسقشة  نس  ال يابسأ نالاشس ل   ..!!
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مث   خَ  عليي ، فةف ه  ق ع اف وب أ، فق ل  يَقرأُ عليون عمُر بُن ن ع بن نسءوالَم، وَيءوًلهبنُن 
أن يُْ َفَن و  ص حبيه، ق سا  ُكاوُا أُ يوُ و ساةءوأ، وأُلوثونَرن  بوه نسيوةَم علو  اةءوأ، فَلمو   أَقبوَ ، 

، فلسواَ ُو  فوٌ  دسيوه، قو ل  وو  سو يوس قو ل  نسوىني قي   هىنن َعبوُ  نسلووهن قوْ  فو َ ، قو ل  ن فىلوة 
ن هبسوووو، فوووإهبن أَ   ظُّ   أوووورَي نئووو واا، أهبناوووَْا، قووو ل  نحلموووُ  ت، وووو  كووو َن شوووأٌ  أَهووو   دق  وووون ووووُن
ًَلهبنُن عموُر بوُن ن عو ب، فوإْن أهبناَوْا ق، فول خلة ، ودْن  َقضيُا، ف محلة ، مُث  َسل ن ، فُقْ   َيءوْ

فووور ُّو  دنف وقووو بر نئءووولما. وفووو َ ْ  أُمُّ نئوووو واَا َحة وووُة ونساءووو ُ  وءووورُي وىليووو ، فَلموووو   َ   ووووم 
، ونسوووًلهَبَن نسر نفووو ُل، فَةاوووََا  نخوووالف هلووو ، (1) أَيْا هووو  ُقماووو ، فَةاوووََا عليوووه، فب وووا عاووو و سووو عة  

ُ  َأحووإل  َفءوومنىلا  بُ  َ هوو  ووون نسوو نخ ، فقوو سةن  أَوصن   أووورَي نئوو واا، نسووًولنْف،  قوو ل  ووو  َأفوون
م     ووىنن نألووور ووون هوو ال  نساةوور أو نسوور هل، نسووىنين ووُوةيف ن  سووةُل نسلوووهن  ، َفءووَ وهووة عوواي   نض 

َي ُُكْ  عبووُ  نسلوووه بووُن عموور،  ىْل نف، وعبووَ  نسوور محن، وقوو ل  َيشووْ عليوو  ف، وعهموو َن، ونسووزَُّبرْيَ، وطلحووَة، وسووَ
َن نألووور شووأٌ ، كييئووةن نسًىلزيوو ًَىلنْن بووه وسوويس سووه ووون ةن سووه، فووإْن َأصوو با سووىل نف فيووة هبناَب، ودال  فلَيءووْ

 .(2)أَيُّ   و  أُو نر، فإ  ن مل أَْعزنْسُه ون َعاز  وال خي اَة  
 

إبسا    صحيح عن نئق نم بن وىل  ي رب أف  ق سا    صو حظ  سوةل  3/361هبكر نبن سىل    (1)
ر    عبو  نسلووه أفلءوم فوال صو  نسلوه، و  صير  سةل نسلووه، و  أووري نئو واا، فقو ل عمور البون عمو

ق عل  و  أمس ، فلسا و دنف ص  و، فق ل هل   د  ن ُأحر ن  عليوو زو  ق عليوو وون نحلوإل أن واو  بيوم 
بىلووو  كلءوووون هوووىنن، فلوووو   عياوووو فوووال أول يووو . )هووو و  اءووووة و سءوووة نسرسووو سة(. فًلوووو   كيوووف أَن  

ويسووريو، حوو  سووة كوو ن علوو  فوورنش نئووة ..!! أحوو ه  كوو ن ال يءوو ا علوو  خعوول أو وا وور يوورنو دال  
 .فلمه  هىنن نصعة ه  نسلوه س حبة حمم  

وون مجلة وص  و ألصح ب نسشة ى نسىنين نخًو  ه  سإلوو  ا وون بىلو و، قةسوه  أويلوةن فوإن حو ب   (2)
ييظ  ، َثوو   أمجىلووةن أووورك ، فموون أتووور  -وووةف بووم فوو ع ن-ع حوو ب فلي وو  ن س وو  صووُ ثووالَب سيوو ل 

 ري وشة ا ون نئءلما ف ضربةن عاقه.وا   عل   
وأ س  عمر دنف أع طلحة نألا   ي قب  أن مية  بء عة فق ل  كن يف مخءوا وون قةووو وون 
نألا وو   ووو  هوو ال  نساةوور أصووح ب نسشووة ى، فووإف  فيموو  أحءووظ سووياًمىلةن يف بيووا، فقوو  علوو  

نسه سوووث حووو  يوووو ورون نسبووو ب  صوووح بو فوووال وووورتاب أحووو نف يووو خ  علوووويي ، وال وووورتكي  ميضوووأ نسيوووةم 
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َل هلوو   رَ  هلوو  َحق يوو ، وحَيةووَ ْن بَوىلووْ ي لئيوو فرين نألوسووا  َأن يَوىلووْ َة ووون وقوو ل  أُوصووأ ن ليةووَ
نَ  ونإلمي َن ونن قبلي ، َأْن يقبَ  ونْن حمءاي ، ُحْرَوًَي ، وأُوصيه لألا   ن َخرْينف، نس ىنين وبة ؤون نس  

، (1)ويًاوو َوَ" عوون ُوءوويئي  ، وُفبوو ان نألوووةنلن ، وأُوصوويه  هوو ن نألو وو  ن خوورينف، فووإف    ن ُ  نإلسووالمن
صُ  و يُل نسىل و، وَأن ال يُ خىَن واي  دال  فضلي  عن  نض ه ، وأُوصيه لألعرنبن َخرينف، فإف   أَ 

ة  ىَن وون حةنشووأ أَووةنهل ، وَأن يوووَُر   علو  فقوورنةي ، وأُوصويه بىنووو  ، أن يُ خووَ نسىلوََرَب، وووو   ُا نإلسوالمن
 نسلوهن وهبو ةن  سةسهن أن يةىف هل  بىلي ه ، وأْن يُق َو  ونن و نةي ، وال يَُ ل ةةن دال  ط قًي .

ل َ  عبوُ  نسلوو وهن بووُن عموور، قوو ل  َيءووًلهبنُن عمووُر بوون فلمو  قوُوبنَو َخَرفاوو  بووه، ف اعلقاوو  منشووأ، فءووَ
ْن َ فاووهن، نفًمووَ   َ  هاوو اَب وووَ  صوو حبيه، فلموو  فووُرنَ  ووون َ ، فةضوون ن عوو ب، ق سووَا  أَ خلووةُو، فلُ خوون
هوو ال  نسوور ْهُل، فقوو ل عبوو  نسوورمحن بوون عوووة   نفىللووةن أووورَك  دنف ثالثوَوة  وووا  ، قوو ل نسووزبري  قووو  

، وقوو ل طلحوُة  قوو  فىل ىْلٌ   قوو  فىللووُا فىللوا أوووري دنف علووأ   لووُا أَوووري دنف عهمو ن، وقوو ل سووَ
، ونسلووُه عليوه (2)أوري دنف عب  نسرمحن، فق َل عب  نسرمحن  أَيُّ م  َوَ  أَ ونْن هىنن نألورن فااىلله دسيوه

ونإلسووالم سيا ووَرن  أَفضووَلي  يف اةءووه، فلسوو نَا نسشوويو ن، فقوو ل عبووُ  نسوورمحن  أفًاىللةاوَوه دق س 
 

أحوو ه . وقوو  علوو   ؤوسووي ، فووإن نفًموو  مخءووة و ضووةن  فووالف وأىب ونحوو  ف شوو ا  أسووه لسءوويف، 
ودن نوةووإل أ بىلوووة فرضوووةن  فووالف وووواي  وأىب نثاووو ن ف ضوورب  ؤوسووويم ، فوووإن  ضووأ ثالثوووة  فوووالف وووواي ، 

ووواي ، فووإن مل وثالثووة  فووالف، فح مووةن عبوو  نسلوووه بوون عموور، فوولي نسةووريقا ح وو  سووه فليوًوو  ون  فووالف 
يرضووةن حب وو  عبوو  نسلوووه بوون عموور ف ةاووةن ووو  نسووىنين فوويي  عبوو  نسوورمحن بوون عووة ، ونقًلووةن نسبوو قا دن 
  بوةن عمو  نفًمو  عليوه نساو ل! وال حيضور نسيوةم نسرنبو  دال  وعلوي   أووري ووا  ، نسليو  أاوا خليةوو  

 فيي .
لمووو  فىللوووةن أووووره  دنف نبووون فووةنىف أبوووة طلحوووة يف أصوووح به سوو عة قوووُ  عمووور فلوووزم أصوووح ب نسشووة ى، ف

عووووة  وًوووو   هلوووو  سووووزم لب نبوووون عووووة  يف أصووووح به حوووو  بةيوووو  عهموووو ن بوووون عةوووو ن. )أخبوووو   عموووور، 
 (.414سلعاع وي، ص  

فيه أن نحلءا   يىنه  نسءيئ  ، وأن وُق ل عهرن  َون ك ن سه س بقة دسالم وفي  ، وأن يًُولو ل   (1)
 سه عا  وقةعه يف نسشبي  ..

 ويمة وىليا ن ليةة، وأن يُع ع فيم  يشري دسيه.أي  دىل  دسيه  (2)
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ن  سوةلن   ونسلوُه علأ  َأنْ  ىَن بيو ن أحو ن   فقو ل  سوَو قرنبوٌة وون ال آسَة عن أفضلن  س ق ال  اىل ، فَلخوَ
رُ   نسلوووهن  َ َم يف نإلسووالُم ووو  قووَْ  علمووا، فب سلوووه عليووَو، سووئن أَو رووُوَو سًََوىلووْ نَسن ، وسووئن أَووو  ونسقوون

ال لآلخورن، فقو ل سوه وهوَ  هبسوو، فَلمو   ىَن نئيهو َق، قو ل  ن فو  عليَو سًءمىَلن  وسًُعيىَلن ، مث  خوَ   َأخوَ
ن ن فب يىلةو ، ووََلَ أَْه  نس   يَ اب   ُعهم ُن، فب يَوىَله، وليََ  سه علأ  
(1). 

 -م  فضائل عنمان ب  عفان  -
ىَنيْوهن أو سو قيه،  عن ع ةنشَة، ق سا  ك َن  سةُل نسلووه  ة ف عون فون ُوضوعاىل ف يف بيًوه، ك شون

علو  ولوَو نحل سوةن، فًحوَ  َب، مث  نسوًلهَبَن عموُر، فولهبَن سوه وهوة ف سًلهَبَن أبة ب ر ، فَلهبنَن سوه وهوة 
ه، فووو َخَ   ة ى ثني بوووَ علووو  ولوووو نحل سوووة، فًحووو  َب، مث  نسوووًلهَبَن ُعهمووو ُن، فالوووَس  سوووةُل نسلووووهن وسوووَ

َ  أَبوة ب ور ، فلو  ،وََ    ُة   خوَ َ  عمورُ (2)فًح  َب، فلم   َخرَ ، ق سوا ع ةنشوَ ، سوه ومل وُوَب سونه، مث  َ خوَ

 

، ووو  ح و  سوه يوةَم ع ا أح  يث وشري دنف نسوًوال  عهمو ن بون عةو ن  َصح  عن نساي ن   (1)
ر يف  ن و، واي   عن ع ةشة، ق سا  ق ل  سةُل نسلوه    ا  عهم ُن! دن َوال اَب نسلوُه هىنن نألوَر حةصن

. يةو ف، فول نَ اَب نئاو فقةن أ ر ن   ُها يقوةُل هبسوو ثوالب ووَ َو نسلووه، فوال شَلىلوْ َو نسوىني َقم  وَ ن شلَوَ  َقمي وَ
يًُُه. صووحيح سووان نبوون  قوو ل نساىلموو ن  فقلووا سىل ةشووة  ووو  واىلووون أن وىللمووأ نساوو َل  ووىننس ق سووا  أُْاءوون

ن   دن  سووةَل نسلووهن  (. وعون عهموو ن بون عةوو ن 90و فوة  ) َ  دق  عيو نف، قو َل يووةم نسو   فووَل   َعيوون
(. ويف صوحيح نسبوو  ي، عون أع وةسو  91ص ةنٌر دسيه، وأ  ص بٌر عليه. صحيح سان نبن و فة  )

  انفوًح سوه يف ح ةل وون حيعو ن نئ ياوة، فاو    فو  يءوًةًح، فقو ل نساويُّ  أَا ه ك ن و  نساي 
  انفوًح سوه وبشورو وبشرو لااةا فةًحا، فإهبن أبوةب ر، فبشوروه لااوة، مث  نسوًةًح  فو  آخور، فقو ل

لااووةا فوووإهبن عمووور، فةًحووا سوووه وبشوووروه لااوووة، مث  نسووًةًح  فوووٌ  آخووور وكوو ن وً ئووو ف فالوووس فقووو ل  
انفًوح سوه وبشورو لااوة عل  بلوةى و يبوه أو و ةنا فإهبن عهم ن فةًحوا سوه وبشوروه لااوة، فلخ ووه 

 لسىني ق ل  فق ل  نسلوه نسوُمءًىل ن.

 وهأ طالقة نسةفه، وحءن نسلق  .َ،    ون نهلش شة،  (2)
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أ ونْن  ُف    فل  َ،   سه ومل وُب سنه، مث   َخَ  عهم ُن فالءا وسة ْيَا ثي َبوس فق ل  اأال َأْسًَحن
أ واه نئالةنَ ُةا  .(1)وءًحن

دنف  كوو َن قوو  بىلهوَوُه نساوويُّ   ويف انس ووحيحا  َسموو   كوو َن يووةُم بيىلووَةن نسر نضووةنن، وأن  عهموو َن 
بيو نو نسُيمو    بىلَ و  هبهوظ عهمو ُن دنف و وة، فقو َل  سوةُل نسلووهن و  ة، وك اا بيىَلُة نسر ضةنن 

 .(2)اهىننون يَُ  ُعهم َنا، فضَرَب    عل  ي نو، فق ل  اهىنو سىلهم نا
 ". قول  : "  َّ ل عالليا  ب  أاليب طال ٍب 

ُة يف "و اونه  ش: الفَوَة  أي  واُهبُا ن الفَة بىلَ  عهم َن سىللأ    ضأ نسلوه عايم . وهوة ن ليةوَ خن
 .(3)  اخالَفُة نساُبة ان ثالثُةَن سَاةف، مث  ي   نسلوُه ُولَ ُه َوْن َيش ُ اابة ا ، سنقةسنه 

، زب يَوىلوَةن نس وح بةن، بىلوَ  عهمو َن  ف  الَفُة ثَبًَْا ألوورين نئو واا علوأ بون أع ط سوظ 
 . (4)سةى وىل وية وَ  أَْه  نسش من 

 

 أخرفه وءل  و ريو. (1)

  ونو نسبو  ي ون ح يث نبن عمر. (2)

 حءن، وق  وق م. (3)

كو ن بًلويو  ونفًيو   وواي ، س واي  أن  قًلوة   نوًا ع أَْه  نسش م عن وب يىلة علأ بن أع ط سوظ   (4)
ن نسق وو ص وووواي  أوالف،  عهموو ن  وسشووىلة ه  أيضووو ف ب يوووة  هووو  ووون أا ووو   علووأ، وأاوووه ال بوو  وووون

حركو   لطايوووة و عوووة دنف أسةهيووة علووأ بوون أبوووأ ط سووظ، كووو ن علووو   أسيووو  نسييوووة ي عبووو  نسلوووه بوون 
 سبل، وه ال  ك اةن ون مجلة َوْن و  هرون با را علأ بن أع ط سظ عل  َون سةنو..

 وو ف، ودمنو  كو ن سشوبية وخالصة نسقةل  أن  نوًا عي  مل ي ن خروف ف عل  علأ   وع م نسرض  به دو
وأتوي ، بزونسه وزول نئىل  ضة، سونىنن عاو و  أ ن  علوأٌّ قًو هل  إلخضو عي  سءولعًه، شلوف عون نسقًو ل 
وىلووه عوو   ووون نس ووح بة ووواي  نبوون عموور و ووريو، علوو  نعًبوو   أَاوو ه قًوو ل فًاووة جيووظ نعًزنسووه، آخووىنين 

ُرون َقءووي    با وويحة نساووي  ىلووةن أوات كوو ، ونسزوووةن أفووةنَ  نسبيووة ، وَقع ن  -يىلوو  يف نسةًاووة-  اَكءوو ن
  اداه سوً ةن فرقوة ونخوًال ، وكةاةن فيي  ك  ري ون نبم آ ما. )نسءلءلة نس حيحة(. وق ل 

فإهبن ك ن كىنسو ف كءر سيةو ونشىن سية ف ون خشظ، ونقىل  يف بيًو ح  أتويوَو يو  خ طئوة أو 
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ونحلإلُّ وَ  علأ   
(1). 

 -ْ  فضائ ل  عالليا  ب   أاليب طالب  م  -

 

(. وعون ُعَ يءوَة باوا أهبو ن 2392  واية ق ضيةا. ) ونو أمحو  ونسرتووىني، صوحيح ناو و  نس وسري
ق سوا  ئوو  فوو   علووأ بوون أع ط سووظ هياو  )نسب وورا(  خوو  علوو  أع، فقوو ل    أل وءوول  أال وىلياووم 
علووو  هووو ال  نسقوووةمس قووو ل  بلووو ، قووو ل فووو ع  ف  يوووة سوووه، فقووو ل    ف  يوووة أخرفوووأ سووويةأ، قووو ل  

ن عموو عيو  دق   ادهبن ك اوا فلخرفًه فء   واه ق   ش  فإهبن هة خشظ! فق ل  دن  خليلأ ونبو
نسةًاة با نئءلما ف شىن سية ف ون خشظا، فإن شئا خرفا وىلوو، قو ل  ال ح فوة ق فيوو، 

 (.1380وال يف سيةو. )أخرفه نسرتوىني، ونبن و فة، وأمح ، نسءلءلة نس حيحة  
ىلوو، أَاو ه قو ل  اأُ يوُا وو  ولقو  أوو  وون بىلو ي وسوةو بىلضوي   وو   ب وق  صح  عون نساوي 

فوولحزام وشووإل  هبسووو علووأ ، وسووبإل كموو  سووبإل هبسووو يف نألووو  قبليوو ، فءوولسا نسلوووه وىلوو ف أن يووةسيم 
 شة عًي  فيي  يةم نسقي وة، فةىل ا.

، سلحءن بن علأ  ادن  نبم ويف صحيح نسبو  ي و ريو، عن أع ب را ق ل  ق ل  سةُل نسلوهن 
ا ون أو ، وسىل   نسلووه أن ي ولح بوه بوا فئًوا وون هىنن سي ن ، ود  أ فة أْن ُي لح نسلوه به با فئً

نئءوولما ع يمًوواا. فوو ل  أن  وىل ويووة وووون وىلووه، ووون نئءوولما نئسةووة  هلوو  يووةم نسقي وووة، ال جيووة" 
 سىلاي  وو ةريه  كم  يةىل  نسشيىلة نسر ونفو!!

وعون أن اقوةل  وهن دهْب حةول نسلووه أيو يا  عون ولوو نسةًاوة، اءولسه وىلو ف أن حيةول أسءواًا  عايو ،
أَاوو ه قووو ل  ادهبن هبكووور  ووو  ال يابسووأ وال ي ووح. وقوو  صووح  عوون نساووي ن  يف صووح بة  سووةل نسلوووه 

 أصح ع فلوء ةنا.

يف صوحيح  ، فةوأ هبسوو او ، وهوة قوةل نساوي كةن نحلإل هة جب اظ علأ بون أع ط سوظ   (1)
ف نسعوو ةةًا لحلووإلا. وهووىنو نئ  قووة هووأ وءوول  و ووريو  اكوورق و  قووٌة عاووَ  فرقووة ووون نئءوولما يَوْقًُوُليوو  أَوْ 

، فو ل  أَاو ه أوف نسعو ةةًا لحلوإل. وخيو  جيو   و  قة ن ةن  ، وأو ل وون قو ولي  علوأ بون أع ط سوظ 
هبكرو ها   أن قًو ل علوأ سلووةن   مل ُو سةوه أحوٌ  وون نس وح بة خيون كو اةن وىلوه، خبوال  وو  ح و  سوه 

  م.عا و  أ ن  قً ل وىل وية وأَْهَ  نسش
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ىْل ن بوون أع وقوو  ص، قوو ل  قوو ل  سووةل نسلوووه  ْن  عوون سووَ م ن زازسووَةن هوو  وَن ووون سىللووأ  اأاووَا ووون
 .(1)وةس ، دال  أا ه ال اي  بَوىْل يا

ةسُها قو ل  يةم خي   األععَا  نسرنيَة   نف  ُفالف حيُنظُّ نسلوَه و سةَسُه، وحيُنبُُّه نسلوُه و س وق ل  
َ به أَْ َوَ ، فبَ إَل يف عياَويوْهن، و فوَ  نسر نيوَة دسيوه، فةوًََح (2)فًَعَ َوسا  هل  ، فق ل  ان ُعةن ق علي  ف، فُل ن
 .(3)نسلوُه عليها

نا وسوووم   ازسووا هووىنو نآليووة   ْل تعــالوا  ــالدْع  أبنــا الي وأبنــا الل م و  ــا الي و   ــا الل م وأ ف  ــال فقــ 
ر م َة وحءووووا ف ُوحءووويا ف، فقوووو ل   ،  عوووو   سوووةُل نسلوووووهن 61رنن  آل عمووو وأ ف  ــــال عليووو ف وف طنموووَ

 .(4)انسلي   ه ال ن أَْهلأا
د ونال  واأئ مَّة  الـمالْمد يُّونال".  قول  : "وه م  اخل لالفا   الرَّاش 

ْرلضن بووونن سووو  ية، قووو ل  وع اووو   سوووةُل نسلووووهن  ش: ةف، هب َفوووَا وايووو   عووونن نسىلووون ةف بليسوووَ وةعن وووَ
لووَْا وايوو  نسقلووةُب، فقوو َل ق ةوونٌ      سووةَل نسلوووه، كوولن  هووىنو وةع وَوُة وووة  نع، فموو هبن نسىليووةنُ  ، ووفن

رَيَى نخًالفو ف  ْن يىلونْ  ووا   بىلو ني، َفءوَ ْم ن ونسع  عوَةن، فإاو ُه ووَ وىْليُ  دسياو س فقو ل  اأُوصويُ ْ  لسءو 
ةن علييو  َكهرينف، فىللي   بُءا   وُسوا ةن ن لة  ن نسر نش ين نئيو ي ن  ُ ةن  و ، وَعضوُّ ْن بَوىلوْ ني، كءو  َا وون

ُك  وحُمَْ ا  نألوة ن، فإن  ُك   ب عة ضالسةا ىنن، ود    .(5)لسا ةنفن
 -ترتيب  اخللفا   الرَّاشدي    الفالْضل  ل تيب مم   اخلوفة  -

بىلوَ و  أبوة ب ور ،   حأٌّ  أَفَضُ  أَو ةن نساوي ن  عن نبن ُعمَر، ق ل  كا  اقةُل و سةُل نسلوهن 
 .(6)مث  ُعمُر، مث  ُعهم نُ 

 

 وًةإل عليه. (1)

 أي  نسًشرفا  هل ، وأََ   ه . (2)

 وًةإل عليه. (3)

  ونو وءل  و ريو. (4)

 صحيح، ووق م. (5)

 صحيح، أخرفه أبة  نو  بءا   صحيح عاه، وهة عا  نسبو  ي باحةو. (6)
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ويف اصحيح نسبو  يا قةل عب  نسر محن بن عة  سىللأ    ضوأ نسلووه عايمو   د  ن قو  ا ورُ  
 يف أورن نسا لن فل  أَ ه  يَوىْل سةَن بىلهم ن.

، فق  أ" ى لئي فرين  ْم عهم َن عل  علأ  
 ونألا   .ق ل أيةُب نسء ْوًي    َوْن مل يُوَق  ن

مالد  هلـم  قول  : "وأالنَّ العْكرالةال الذي  مسالَّاهم كسـول  اللــ    راله م غجلنـة   الكـْ وبالكـَّ
م دال هلــم كســـول  اللــــ  (1)غجلنــة   م: أالبـــو برـــٍر    علـــى مـــا شـــال   وقاـلْولـــ    احلــالقَّ  وهـــ 

عيٌد  وعبــد  الــرمح   ْعٌد  وســال ة   والــزُّبري   وســال بــ   وعمــر   وعنمــان   وعلــي   وطْلحــال
 عوٍر  وأبو ع بيدةال ب   اجلراح   وهو أمني  هذ    اأ مَّة   ك ي اللـ  عنمم أنعنيال".

َأ  ن مسىلًُوه يقوةل  اعشورٌا يف  ، ق ل  أشيُ  عل   سةلن نسلووهن عن سىلي  بن "ي     ش:
ة، وعلوأٌّ يف نااوو ة، نااو ة  نساويُّ يف نااو ة، وأبووة ب ور  يف نااو ة، وعموُر يف نااوو ة، وُعهمو ُن يف نااو  

ْة   يف  ة، وعبوووُ  نسووورمحن بووون عوووَ ىْلُ  بوووُن و سوووو يف نااووو  ة، وسوووَ ة، ونسوووزبري يف نااووو  ُة يف نااووو  وطَْلحوووَ
َر، ق ل  فق سةن  َوْن هةس ق ل  سوىليُ  بوُن "َيو  ، قو ل  سووَمشَيُ   ْئُا سءم يُا نسىل شن ناا ةا، وسة شن

 .(2)واه َوْفُيُه، خرٌي ونن َعم ن َأح نُك  وسة ُعم نَر ُعُمَر اةا  َ ف   واي  و   سةلن نسلوه ، يَسَ ُّ 
ة،  ، َأن  نساووي  وعوون عبوو  نسوورمحن بوون عووة   قوو ل  اأبووةب ر  يف نااوو ة، وعمووُر يف نااوو 

وعلوأٌّ يف نااوو ة، وعهموو ُن يف نااو ة، وطلحووُة يف نااوو ة، ونسوزبري بوون نسىلووةنم يف نااو ة، وعبووُ  نسوورمحن 
ْة   يف نااوو ة، وسووىليُ  بووُن "َيووْ ن بوون عموورو بوون اُوَةيوو   يف نااوو ة، وأبووة عبيوو َا بووُن ناوور نان يف بووُن  عووَ

 .(3)ناا ةا

 

 وقًضووو  هوووىنن نس وووالم أااووو  ال اشوووي  سسوووريه  لااوووة خيووون مل يووور  فووويي  اووو ، ألن ناوووزم سلمىلياوووا (1)
أن يشوي   وسيس ألح   بىل و. وسوة فو " سسوري نساوي   مس ةي  لااة هة ون خ ةصي   نساي 

علوو  أحووو   لااوووة ئووو  ك اوووا هلوووىنو نسشوووي  ا ويووزا، وال سل وووح بة نئبشووورين لااوووة خ صوووية كيوووزه  عووون 
  ريه ..

 صحيح،  ونو أبة  نو ، ونبن و فة، ونسرتوىني، و ريه . (2)

  ريو.صحيح،  ونو أمح  و  (3)
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َرن ، هوة وأبوة ب ور  وُعموُر وعهمو ُن وعلوأٌّ  وعن أع هريرا، ق ل  ك َن  سةُل نسلوه  عل  حون
  انْهَ ْأ، فم  عليو دال  ايٌّ أو صن  نيإل وطلحُة ونسزبري، فًََحر َكان نس  ْوَرُا، فق ل  سةُل نسلوهن 

 .(1)أو شييٌ ا
 -م ْ  فضائ ل أاليب ع بيدالةال ب   اجلالرَّاح-

ة  أَوياووو ف، ودن  أوياَواوووَ  أيو ًُيووو  عووون أاوووسن بووونن و سوووو، قووو ل  قووو َل  سوووةُل نسلووووهن    ادن  سن وووُ  ن أُوووو 
ا  .(2)نألُو ُة  أَبة ُعبي َا بَن نسوَار نان

، ق ل  ف َ  أَْه  درنَن دنف نساي وعن ُحىَنيْوةَ  ، فقو سةن     سوةل نسلووه، نبىلوْث َة بن نسيم نن
الف أَوياوو ف حووإل  أووواا، قوو ل  ف سًشوورَ  هلوو  نساوو  ُل،  َهن  دسووي   َ فووُ دسياوو   فووالف أوياوو ف، فقوو ل  األبىلووَ

 ق ل  فبىلَث أل عبيَ َا بن نار نا. وًةإل عليه.
ـ ال  ــال ـْ  أالْح ــ ــال ـــ : "ومــ ـــ   قولـ ــ ـــول  اللـــ ـــا   كســ ـــي أصحــ ـــولال فــ   وأال واجـــــ    القــ

ــ  ال  ٍس  فقـــد بـــرئال مـ لا  ك جـــْ ْ  لـــ  تـــ    املقالدَّســـني مـــ  ٍس  وء كا اَّ لا  يال ـــال ْ  لـــ  الطـــاهران  مـــ 
 ".(3)النا فاق  

 

  ونو وءل  و ريو. (1)

 وًةإل عليه. (2)

ُيشووري نسشوويخ دنف نسشوويىلة نسوور ونفو، ألفوو  ُعرنفوووةن عوون  ووريه  بعىلوواي  وشووًمي  سل وووح بة وأل"ون   (3)
ا ة. وقةسووه نساووي ن  كموو  -، ألن  نسووا    ل  "بــرئ مــ  النفــاق"، وحبقوو ه  نسشوو ي  علوو  أَهووْ  نسءووُّ
ميو ن، وبسضوي  وون نساةو ق، ولسًوو ق فإاوه ال جيًمو  ن عو   حووظ أن  حوبي   يون وهوة ووون نإل -وقو م

دال  يف واو فإل "او يإل صوريح نساةوو ق،  نسو ين، وبسوو ووَن اقو  دسياو  هوىنن نسوو ين وب شورا عون نساوي ن 
 ف يف ي عأ ُحظ  نسشأ  مث  يُ ير ض و واقيضه يف آن ونح ..س!

نسعو هرن ، فيوه طىلون زوربيي   نساوي  ودف ف اظ هبسوو فوإن  نسعىلون لس وح بة نس ورنم، و "ون 
، وكووولن  سءووو ن حووو هل  يقوووةل   فووو  هووو ال  هووو  أصوووح به فيوووة ال يىلووو و أن ووىللميووو  وهوووة نساوووي 

 ي ةن وهلي ، ونس  حظ يىلر  ب  حبه..
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خعيبووو ف زووو     يف اصوووحيح وءووول ا، عووون "يووو  بووونن أ قووو ، قووو ل  قووو م فياووو   سوووةُل نسلووووه  ش:
ُو َأْن أيويووم بوا و و  (1)يُو ع   مخوُ  ف  ٌر يةشون ُ ، أَيُّيو  نساو  ُل، دمنو  أ  بشوَ َة ونئ ياوةن، فقو ل  اأووو   بَوىلوْ
ةُ ، (2) سوووةُل َ ع ن  ، فلفيوووُظ  ع، ود  ن ات ناٌب فوووي   ثَوَقلوووان  أَو هُلُمووو  كنًووو ُب نسلووووهن، فيوووهن نهلووو ى ونساوووُّ

 

نسوىني أاوزل يف كً بوه  ضو و  ، فيوه و وىنيظ ت وكىنسو فإن طىلاي  سل ح بة وأل"ون  نساي ن 
 ، ..عاي ، وأور حببي  ووةنال

 اة ق ف صرحي ف ال يىللةو اة ق ف.  سىنن ك َن شً  نس ح بة وبسو اء   نساي 
ق ل نبن ويمية يف نس   م  ون سب ي  سب ف اليق ُا يف ع نسًي  وال يف  ياي ، وه  وصوف بىلضوي  
لسبووو ، أو ناووو ، أو قلوووة نسىللووو ، أو عوو م نسزهووو ، وهوووة هبسوووو فيووىنن هوووة نسوووىني يءوووًحإل نسًل يوووظ 

 ال ه   ب ةرو زار  هبسو، وعل  هىنن حيم  كالم ون مل ي ةره  ون أَْه  نسىلل .ونسًىلزير، و 
وأو  ون ف و" هبسو دنف أن "عو  أفو  ن وو ون بىلو   سوةل نسلووه عليوه نس والا ونسءوالم دال  اةورنف قلويالف 

، ألاوه كوىنب ئو  فمذا غ كيب أيضاً   لفـر ال يبلسةن بضىلة عشر اةء ف، أو أف  فءقةن عو وًي ، 
ا ه نسقرآن يف  ري وةض   وون نسرضو  عواي  ونسهاو   علويي ، بو  وون يشوو يف كةور وهو  هوىنن فوإن  
ا ة كةوو   أو فءوو ق، وأن هووىنو نآليووة  كةوورو وًىلووا، فووإن وضوومةن هووىنو نئق سووة أن اقلووة نس ًوو ب ونسءووُّ

، وخريهوو  هوووة نسقوورن نألول، كوو ن عوو وًي  كةووو  نف أو لنــسم فــري أمـــة أفرجــت للنــا نسوو  هووأ 
ولفــر هــذا ممــ َّا ، ووضوومةف  أن هووىنو نألوووة شوور نألووو ، وأن سوو بقأ هووىنو نألوووة هوو  شوورن ه ، فءوو ق ف 

فإ ـ  . وهلىنن ه  ع وة ون ظيور علييو  شأ  وون هوىنو نألقوةنل، يعلم غغ طراك م  يي  اإلسو 
 هو.-ن يسبني أال َّ    ديق

 يسوصــل بــ  إ ه ولــذل   قطــع بسرفــري لــل قائــل قــوغً (  2/610وقوو ل نسق ضووأ عيوو ض يف نسشووة  )
، فيوو ال  قوو  كةوورون ووون وفووةو، ألفوو  أبعلووةن نسشووريىلة  سووره ، دهب تضــليل اأمــة  وترفــري الصــحابة

 هو.-ناقع  اقلي  واق  نسقرآن، دهب  قلةو كةرا عل  "عمي  ن

 يُق ل عاه    ير ُخ . (1)

 يري  ولو نئة . (2)
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ُ ةن بها َفَحث  عل  كنً بن نسلوو هن وَ  و َظ فيوه، مث  قو ل  اوأهوُ  بيو ، َفوىنون ب ً بن نسلوهن ونسًَْمءن
 .(1)أهبَك نرُُكُ  نسلوَه يف أَْه  بي ، ثالافا

 .(2)، ق ل  ن قُبةن حمم  نف يف أَْه  بيًهن وَخر َ  نسُبو  يُّ عن أع ب ر  نس  يإل 
داله م مـ  ال السـابعنيال  ْ  باـلعـْ ل  اخلـرْي  -قول  : "وع لما   ال َّلف  م  ال ال َّابقني  ومـال  أهـْ

وٍ   فمـو  -واأصر   وأْهل  الف ْق   والنَّظالر   راله ْم ب  ـ  غ ي ْذلالرونال إغَّ  غجلميل  ومالْ  ءاللـال
 ".(1)على ؤري  ال َّبيل  

 

ئ واا ع ةشة باا أع ب ور وأم نئو واا حة وة يشم  اء َ و نس  واين  أم ن أَْه  بيا نساي ن   (1)
باا عمر بن ن ع ب  ضأ نسلوه عاي ، وسيس كم  يَ  عأ نسشيىلة نإلو وية، أن نئرن  ون أَهوْ  نسبيوا 

، مث  ، مث  نحلءوووا ، مث  نحلءوون هوو  نألةمووة نالثوو  عشوور فقوول، وهوو   علووأُّ بوون أع ط سووظ 
 حمم  بون علوأ نسبو قر، مث  فىلةور بوُن حممو  نس و  ق، مث  وةسو  بون علأُّ بن نحلءا "ين نسىل ب ين، مث  

فىلةر نس  ظ ، مث  علأ بن وةس  نسر نض ، مث  وةس  بن فىلةر نس و ظ ، مث  علوأ بون وةسو  نسر نضو ، 
مث  حممووو  بووون علوووأ ناوووةن ، مث  علوووأ بووون حممووو  نهلووو  ي، مث  نحلءووون بووون علوووأ نسىلءووو ري، مث  حممووو  بووون 

. ونسو سي  علو  أن اءو   نساوي ءر نب. ويلحقةن    ف طمة نسزهرن  باوا نساوي نحلءن ص حظ نس
   هوون  ووون أَهووْ  نسبيووا، قةسووه وىلوو ف ل ــح َّ لأحــٍد مــ ال الن ــا   إن  اتقيــح َّ فــو : ا   ــا ال النــيبا 

 وغ تـرَّْج ال تـرالُّحلال ختضالْع ال غلقول  فيطمعال الذي   قلب   مرٌض وقـ ْل ال قوغً معروفاً. وقاـلْرنال   بيوت ر  َّ 
ا يريــد  اللـــ  ليــ ْذه بال عــنر م  اجلاهليــة اأوه وأقمــ ال الصــوةال واتــنيال الزَّلــاةال وأالط عــْ ال اللـــ ال وكســولال  إ ــَّ

راللم تطمــريا لال البيــت وي طمــا  . قوو ل نبوون كهووري يف نسًةءووري  وهووىنن 33 - 32نألحووزنب   الــرا جسال أالهــْ
هو. وهوىنن ال يىلوم -ْه ن نسبيا هيا  ألفن  سبظ ازول هىنو نآلية نيف أَ  ا ٌّ يف  خةل أ"ون  نساي ن 

ا ة علو  أن  ف طموة وعليو ف وحءوا ف وحءويا ف  هو   أن   ريهن  ال ي خ  يف أَْه  نسبيا، فق  َ س ا نسءوُّ
 أيض ف ون أَْه  نسبيا. نسلي  ص  ن عل  حمم  نساي ن نألوأ وعل  آسه وصحبه أمجىلا.

 نحة ةو يف أَْه  بيًه فال و هبوه  يف شأ . ن قبةن  أي (2)
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ْ  بعــد  مــا تالبــنيَّال لــ  اهلــ د  ويسَّبــع ؤــريال ســبيل  قوو ل وىلوو ف   ش: ْ  ي كــاق ق  الرســولال مــ  ومــال
ل    جال  مــنَّمال وســا ْن مصــرياً املــ منني  ـ واللــا    مــا تاــلوهَّ و  صــْ

. فياوظ علو  كووُ  ن 115نساءو     (2)
وءل  بىلَ  وةنالا نسلووهن و سوةسنه ووةنالا نئو واا، كمو  اعَوإَل بوه نسقورآُن، خ ةصو ف نسوىنين هو  و ثوُة 
، يُيووَ ى  وو  يف ظلموو  ن نسووَ  ن ونسبحوورن، فووإف   خلةوو ُ   نألابيوو  ن، نسووىنين َفىَلَليووُ  نسلوووُه زازسوَوةن نساُّاووةمن

 .(3)سةلن ون أُو ًهن، ون يةَن سنم  و َ  ون ساًهن نسر 
 

ا ة، فووإن  بسوو نسىللموو   ووو  نو  (1) ْرهنين  سىللموو   نسءوُّ كو اةن ووون قبو  يَوىْلرنفووةن أَهوْ  نسبوو ع ونألهوةن ، ووون كوُ
دنف بسو علمي  وو  هو  عليوه وون نحلوإل، وووَن كو ن هوىنن وضوىله ال شوو  أَاو ه علو   وري نسءوبي ، وأن  

  ياه عل  خعر.

َلف نس وو ح وعوو م ن وورو  عموو  أمجىلووةن عليووه، وهوو  نسووىنين  يف (2) نآليووة  السووة علوو  وفووةب نوبوو ع نسءوو 
  انحة وووة  يف أصوووح ع، مث  ع شوووةن يف نسقووورون نسهالثوووة نألوف نئشوووية  هلووو  ل رييوووة، بوووا  نساوووي 

سهو  ، مث  نسه سوثا. نسىنين يلوةف ، مث  نسوىنين يلوةف ، مث  يةشوةن نس وىنبا وقو ل  اخورُي نسقورون قور ، مث  ن
 سىنن َون أ ن  ن ري فليعلبه يف نسقرون نسهالثة نألوف، وال حييح .

  افضووو  نسىلووو مل علووو  نسىل بووون ،  قووو  فووو   يف فضووو  نسىللمووو   نسىلووو ولا أح  يوووث عووون  ا، وايووو  قةسوووه  (3)
 كةض ن نسقمر سيلة نسب  ن عل  س ةر نس ةنكظا.

َ سيءوًسةُر سوه وون يف نسءوم ون  وووَن  وعن أع نس   ن  ق ل  مسىلُا  سةل نسلوه  يقةل  ادن نسىلو ملن
يف نأل ض، ح  نحليً ن يف نئ  ، وفض  نسىل مل عل  نسىل ب  كةضو  نسقمور علو  سو ةر نس ةنكوظ، ودن 
نسىللموو   و ثووُة نألابيوو  ، دن نألابيوو   مل ية  نثووةن  ياوو  نف وال    وو ف، دمنوو  و  ثووةن نسىللووَ ، فموون أخووىنو أخووىَن حبوول  

 ونفر ا.
ُه وأهووووَ  قوووو ل  سووووةل و    افضووووُ  نسىلوووو مل علوووو  نسىل بوووو ن كةضوووولأ علوووو  أ  كوووو . دن نسلوووووَه ووالة ًووووَ

 نسءم ون  ونأل ضن ح  نسامَلَة يف ُحاره ، وح  نحلةَ ، سي لةن عل  ُوىلل نمأ نسا  ل ن رَيا.
 ، فيوىنن هىنن يف نسىل مل نسىل و  نس   ق، أوو  نسىلو مل نسوىني ال يىلمو  زو  يىللو ، أو يىلمو  خبوال  وو  يىللو

 علمه ي ةن ولالف عليه، وهة خين وةق     نسا    يةم نسقي وة.
يقوووةل  دمنووو  أخشووو  وووون  ع يوووةم نسقي ووووة أن يووو عة  علووو   ؤول ن الةووووإل،   وكووو ن أبوووة نسووو   ن  

 فيقةل  و  عملَا فيم  علمَاس
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َ  بووه نسرسووةُل  ، ووبليووذن ووو  أُْ سوون بإلن ُ  علياوو  ونئاوو ُة لسءوو  دسياوو ، وديضوو ان ووو  كوو ن  فليوو  نسَةضووْ
كالبَّنا اْؤف ْر لنا وإلفوا  نا الذي  سالبقوي غإلميان  واه َوْة  عليا ، َفرضَأ نسلوه عاي  وأ ض ه . 

 .10نحلشر   عالْل   قلوب نا ؤ وًّ للذي ال امنوا كبنا إ  ال كال وٌر كَّحيمٌ وغ ةالْ 
و     ٍد مـ  ال اأ بيـا   علـيمم ال ـَّ داً مـ  ال اأوليـا   علـى أحـال قول  : "وغ  ـ فالضا ل  أحـال

ٌد أالفضالل  م ْ  نيع  اأْوليا  ".  و القول:  يٌب واح 
ُ  (1)وَفَيَلةن نئً ة نفةيشرُي نسشيُخ دنف نسر   ن عل  نالو ن  ية ش: ، وكهري ون ه ال ن يَ ُنُّ أا ه َي ن

رين نو نبوووو ع   ْن  ووووَ هن، دنف ووووو  وصوووولا دسيووووه نألابيوووو ُ  ووووون ًنهن ونفًيوووو  و يف نسىلبوووو  ا، وو ووووةيةن اةءوووون بر سووووَ
 سعريَقًي !

 

  نسلوه أَعل  وون وقو م وكىنسو فيه َ  ٌّ عل  نسشيىلة نسر ونفو، حيث يىلًق ون أن  ألةمًي  وق و ف عا  (1)
نألابي   ونسرس ، وأن أةمًي  أعل  ون نألابي  ، وأن  هل  و  نسلوه ح ال  ال يءىلي  ولوو وقورب وال 

  دن    قوو ل أبووة فىلةوور 222/1اووي ورسوو !! كموو  فوو   يف كًوو    اأصووةل نس وو يفا سل ليووم، 
ر نف دنف  مج   م   نسلوه   ن آَ م وهلو   فوَ ، قيو  سوه  ووو  ولوو نسءوانس حممو  سان نسابيوا وون

. فقوو ل سووه صووري  هبسووو كلووه عاوو  أَوووري نئوو واا  قوو ل  علوو  نسابيووا  سوورو، ودن  سووةَل نسلوووه 
  نمسىلووةن ووو   فووٌ     نبوون  سووةل نسلوووه فوولوري نئوو واَا أعلوو  أَم بىلووو نسابيوواس فقوو ل أبووة فىلةوور 

علوو  نسابيووا وأاوو ه مجوو   ن  نسلوووَه مجووَ   موو   يقووةلس! دن  نسلوووه يةووًح وءوو وَ  ووو  يشوو  ، د  ح ثًووه أَ 
 ، وهة يءلسم أهة أعل  أم بىلو نسابياس!هبسو كله عا  أوري نئ واا 

ر نف ووون سوور ن نسلوووه، وعلموو ف ووون علوو  نسلوووه،  (1/402وقوو ل أبووة عبوو  نسلوووه  (  دن  عاوو   ونسلوووه سوون
 ونسلوه و  حيًمله ولو ُوقر ب وال ايٌّ ورس !!.

س ًووووو ب ولوووووأ  زهووووو  هوووووىنو نسا وووووةص نسب طلوووووة نئ ىنوبوووووة، يقوووووةل ن ميوووووم يف كً بوووووه انحل ةووووووة ون
ونألةموة     اوزةفظ و س اي  ون نسرون   ونألح  يث فإن  نسرسوةل نألع و  52نإلسالويةا، ص

 ك اةن قب  هىنن نسىل مل أاوةن نف فاىلليو  نسلووه بىلرشوه حمو قا، وفىلو  هلو  وون نئازسوة ونسزسةو  وو  ال يىللموه
أن  سا  و  نسلوه حو ال  ال يءوىلي  ولوو وقورب وال اوي  -أي نألةمة-دال  نسلوه، وق  و   عاي  )ع( 

ورسووو !! ووهووو  هوووىنو نئازسوووة وةفوووة ا سة طموووة نسزهووورن  علييووو  نسءوووالما! وقووو ل  ادن  وووون ضووورو    
 هو. -وىنهبا  أَن  ألةمًا  وق و ف ال يبلسه ولو وقرب وال اٌي ورس ا ن
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دمنو   وواي  َوْن ي ن أَا ه ق  ص   أَفض  ون نألابي  ن!! وواي  ون يقةل  دن  نألابيو َ  ونسرسو َ 
 أيخىنون نسىلْلَ  لسلوه ون ونش  ان خ  َن نألوسي  !! وي  عأ ساةءهن أَا ه خ ُ  نألوسي  ن!!

  (1)كم  ق ل نبن عرع
 وق م نسابةا يف بَر"ا           فُوَةْيإَل نسر سةلن و وَن نسَةق!!

ا ة علوو  اةءووهن قووةالف وفنىلووالف،  َر نسءووُّ ْن أووو  ن قوو ل أبووة عهموو ن نسايءوو بة ي  وووَ اعووإَل لحلن مووةن، ووووَ
هن، اََعإَل لسب َعةن.  أَو َر نهلةى عل  اةءن

م".  قول  : "و  م    مبا جا ال م   لراماهتم  وصالأَّ ع  النا قان  م ْ  كوااهت 
ةن أَهووْ  نسىللوو ن ش   نئىلاووزُا يف نسلُّسووةن وَوىلووُ ُّ كووُ   خوو  نق  سلىلوو  ان، وكووىنسو نس رنوووُة يف عووُْر ن أةموو 

َة نئًق وَا، وس  ن كهرٌي ونَن نئًلخرين يُوَةر نُقةن يف نسل ةلن بيايم ، فياىللةَن نئىلازا سلاوي ن ونس رنووَ
 سلةق، ومج عيم  نألوُر ن   نُق سلىل  ان.

 -مالراليُّ اإلع ا   إ ه اللـ   والْحدال -
ُ  دنف ثالثة   نسىللُ ، ونسق  ُا، ونسس ، وهىنو نسهالثُة ال َوْ ُلحُ  ة ُ  نس م لن ورفن هن صن  علو  َوفوْ

نس موو ل دال  ت وحووَ ُو، فإاوو ه نسووىني َأحوو َط ب وو  ن شووأ   عنْلموو ف، وهووة علوو  كووُ  ن شووأ   قوو ير، وهووة 
ةى هووىنو نسهالثووة بقةسووه    وومٌّ عوون نسىلوو ئا، وهلووىنن أوووَر نساووي   ْن َ عووْ قــ ْل غ أقــول  أْن يوو أَ ووون

إين ماللــالٌ  إن أتَّبــع  إغَّ مــا يــ وحى لرــم ع نــدي فــزائ   اللـــ  وغ أعلــم  الـيــبال وغ أقــول  لرــم 
 

 ونس ةر!!  فًلو  نسسلة
وبا  ريو ون نسا ل، يقةل نسشيخ حمم  نبن عب  نسةه ب  وون  فو   وفيمن يء وي با نساي 

َر وحوو   و سووُه و وووه، ومل واةىلووه نسشووي  اتن، وال نس ووالا ن   فووال يف  وبووة نساووي  هووو. )كمةعووة -َكةووَ
 (.83نسًةحي ، 

، فمو  ي وةن نسقوةل فويمن ساوي قلا  دهبن ك ن هىنن ح ل وُح   ون يء وي أح نف ون نسرف ل وو  ن
.. ال شوو  ، وجيىلو  سوه وق وو   فوةق وقو م و  فوة نساوي يرف  نسرف ل دنف  وبوة وىللوة  وبوة نساوي 

 أَا ه أ لل كةرنف واة ق ف.

 نبن عرع وأوه سه وا فقةن "  نقة، نو  ي ة، يف نس   ابن نألسة ن ون نسا  . (1)
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و، 50نألاىل م     إيلَّ  . ودمن   يا ل ون ونلَو نسهالثةن بَقَ  ن و  يُوىْلعيوهن نسلووُه، فويىلل  وو  عل موه نسلووُه د  
َن نألوووة ن نئو سةووةن سلىلوو  ان نئعوو رنَ ان، أو  ويقووْ نُ  علوو  ووو  أَقووَ  َُو عليووه، ويءووًسم عموو  أ اوو و عاووه ووون

، فاميُ  نئىلازن ن ونس رنو  ن و  َشرُ  َعْن هىنو نألاةنع. سىل َ ان     سظ نسا لن
 -(1) اإلسسقامة  أالْعظم  الررامان  -

ن وةنَفقًونه فيموو  حيُنبووُُّه ويَرضو و، وهووة ط عًووه وط عووُة  رنْم نسلوووُه وىلوو ف عبو نف ب رنوووة  أع ووَ  ووون مل يُ وْ
ةالُا أوسي ةووه، وُوىلوو  نُا أَع نةووه، وهوو ال   أغ إنَّ نسووىنين قوو ل فوويي   (2)هوو  أَوسيوو ُ  نسلوووه سووةسنه، ووووُ

ز  ونال   .62يةاس   أوليا ال اللـ   غ فالْوٌر عاللالْيم م وغ هم يال
 -إءا صالأَّ الدي    حالصاللالت الررامة  -

 

ا ة (1) ن يءووًقي  علوو  نسءووُّ ، ويءوول  ب ياووه،   وو  أَاوو ه يىلووي  يف فووة   وءووة  فيووه نسةووم ونئسوور  ، فووإن وووَ
ويق  فيه نإلخةنن ونألعةنن عل  ن ري، ال شو  أن نسًق وًه هىنو ون أع   نس رنوو   نسو  ميون نسلووه 

    عليه.

ن علوو  قو  وقو م أن وون نألخعو   نسشو ةىلة بوا نساو ل، أفو  يىلًو ون نئي بيو  ونجملو اا نسوىنين ياو وة  (2)
نئزنب  ونسشةن ع أف  أوسيو   وهلو  كرنوو  !! وهوىنن كةور ونسوًي اة بو ين نسلووه وأوسي ةوه، وقو  صوح  عون 

َر نسلوووها. سنموو  يًحلووةن ووون صووة   محيوو ا ووُوىنَك نر  نساووي  أَاوو ه قوو ل  اأوسيوو   نسلوووه نسووىنين دهبن  ؤون هبُكوون
ال يىنَكو نورون نسر نةووأ دال  باىلموة نسىلقوو ،  نئًةضو  علويي   وىنو نس وة  . أووو   أوسئوو نئي بيوو  لسلووه 

 وو  يءًيان هبكرو.
أَا ه ق ل  ادن  أوف نسا  ل ع نئًقةن، ووَن كو اةن وحيوث كو اةنا. وهو ال   وأيض ف فق  صح  عن نساي 

أىن  هلو  بًقووةى نسلووه، وقوو   ُفوَ  نسقلوو  عواي  بءووبظ فاوةف ، كموو  يف نحلو يث  ا ُفوو  نسقلو  عوون ثالثووة، 
، وعن نئىلًةو ح  يىلق ا. ودهبن ك ن فاةاوه قبو  أن  عن نسا ة  ح  يءًيقل، وعن نس ي ح  يشظ 
يشووظ  ويبلووذ نحللوو ، مث  ووو   علوو  فاةاووه، فموون كوو ن هووىنن ح سووه، فىللوو  نسس سووظ أَاوو ه ي ووةن ووون أَهووْ  

فمون  خليو    نألعىنن  نسىنين جُيرى هلو  نخًبو   يف عرصو   يوةم نسقي ووة، حيوث يو ورون بو خةل نساو   ،
َظ دسيي ..  ك اا عليه بر نف وسالو ف، وون مل ي خلي  ُسحن
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ْرق نسىلووو َ ان، دهبن نحًووو َ  دنف هبسوووو  ح  عنلمووو ف وعموووالف، فوووال بووو   أْن يةفوووَظ خوووَ دن  نسووو يَن دهبن صوووَ
به، قوو ل وىلوو ف  ب   صوو حن ْ  حيـــ   غ يس ـــ  ق  اللــــ ال  عـــل لـــ  ُمالْرالجـــاً  وياـلْر  قـــْ   مـــ  ْ  ياـلســـَّ  ومـــال

م فاـلعاللــ وا مــا . 29نألاةوو ل   إْن تسَّقــوا اللـــ ال  الْعــْل لرــم فـ ْرقــايً . 3-2نسعووالق   ْو أالاــَّ ولــال
ْ  لَــّد يَّ أ راً عالظيمــاً. وهلــالالديناه ْم ي وعالظ ونال بــ   لرــانال فــرياً هلــال م وأالشــدَّ تاـلْنبيســاً. وإءاً آلتينــاه م مــ  جــْ

ــسقيماً  راطاً م ــ ــ  ْم . 68-66نساءوووو     صــ يمم وغ هــــ  ــال ْوٌر عاللــ ــال ـــ   غ فــ ــا ال اللــ أغ إنَّ أالوليــ
ز ــون. الـــذي  امنــوا ولـــا وا يسَّقـــونال. هلــ م الب كـــر    احليـــاة الــد يا و  اآلفـــرة يووةاس   يال

62-64. 
ْن وق ل وىل ف فيم  يَروي عاه  سةُل نسلووهن  عو  ى ق َوسيو  ف، فَوقوَ  لَ َ"  ل   َبوةن، ووو    اووَ

ب ُه، فإهبن  ، ح  ُأحن وَوَقر َب دق  َعب ي زه ن و  نفرَتَْضُا عليه، وال يزنُل عب ي يًَقر ُب دق  لساةنف ن
ُر بوهن، ويوَ ُو نسو  يوَوْبعنُ   و ، و   فلَوُه نسو  أحببًُُه كاُا مَسْىَلُه نسىني َيءَمُ  بهن، وَبَ َرُو نسوىني يُب ون

ئنْن نسووًىل هب ، أُلعيىَناوو ُه، وووو  ووور  ْ ُ  يف شووأ   أَ  ف عنلووُه  ئنْن سوولَسم أُلْععنيَواوو ُه، وسووَ مَيشووأ  وو ، وسووَ
 .(1)وَوَر ُّ ني يف اَوْةسن عب ي نئ وننن، َي رُو نئةَ ، وَأْكَرُو َوَء َ وَُه وال بُ   سه واها

 -أ واع  الف راسالة  -
ة:ع   نسةرنسووُة ثالثووُة أاووةن  ُة علوو   إميا يــا  بَوُبي  اوُوةٌ  يَوْقىننفوُوه نسلوووُه يف قَولووْظن عبوو و، وهووىنو نسةنرنسووَ وسووَ

َحْءظن قُوة ان نإلمي ن، فمن ك َن أقةى دمي  ف، فية أَح ُّ فرنَسةف، ونسةنرنَسُة و  َشَةُة نساو ْةسن وُوىل يَوَاُة 
، وهأ ونْن وق و   نإلمي ن  .(2)نسسيظن

 

 أخرفه نسبو  ي. (1)

. قوووووو ل ك هوووووو  يف قةسوووووووه 75نحلاووووووور   إن   ءلــــــ  آلان للمســــــومسنيكموووووو  قوووووو ل وىلوووووو ف   (2)
املسومسني.أي نئًةرسا   

يا وور باووة  نسلوووها مث  قوورأ   انوقووةن فرنسووة نئوو ون فإاووه وعوون أع سووىلي  ورفةعوو ف قوو ل  قوو ل  سووةل نسلوووه 
  انحىن ون فرنسة نئ ون فإاه يا ر باة  نسلووه، . وق ل إن   ءل  آلان للمسومسني   نساي  

  ادن ت عب  نف يىلرفةن نسا  ل لسًةسو ا. )عون وبًةفيإل نسلوها. وعن أاس بن و سو ق ل  ق ل نساي 
 وةءري نبن كهري(.
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ٌة وشووورتكة بوووا وهوووأ نسووو  وفراســـٌة كاَّ ـــية: ير ونسًولووو نأ، وهوووىنو فنرنسوووَ  و ووو  لاووةعن ونسءووو 
ةن نسوةالان، وأصوح بن  ْن فواسن فنرنسوَ نئ ون ونس  فر، وال وُ لُّ علو  دميو ن  وال علو  واليَوة ، وهوأ وون

 عب  َا نسرُّؤ  وهةه .
إلن علو  نسووُوُلإل، سنمو  وهأ نس  َصا َف فيي  نألطب ُ  و ريُه ، ونسوً سُّةن ل َلوْ   وفراسٌة فالْلقيٌَّة:
 بيايم  ونَن نال وب ط.

رميال  ْ  فـروحل  الـدَّجال   و ـزول  عي ـى ابـ   مـال قول  : "و  م     الْشراط  ال َّاعة : مـ 
ة  و   مـــ   ال ـــما    و ـــ م   بطلـــوع  الكـــمس مـــ   مـرعـــا  وفـــروحل يابـــَّ عليـــ   ال ـــَّ

عما".  اأكض  م ْ  مْو  
، وهة يف قُوب ة  وون  ، ق ل  أويُا نساي  عن َعة ن بن و سو  نألْشَاىلأ ن   ش: يف َ زَوان وَبةاب 

ْةاتنٌ (1)أََ م   ًُْح بيووا نئقوو ل، مث  وووُ ً  ف بووَا يوو ي نسءوو  َعةن  وووْة ، مث  فوووَ ُ ْ  سوون أيخووىُن (2). فقوو ل  انعووْ
ئَوَة  ياو    فَي و ُّ (3)في   كُقىل ص ع ف، مث  فًاوة نسسا ن، مث  نسًنة َضُة نئ لن ح   يُوىْلعو  نسر فوُ  ون  سو خن

ٌة و وووةُن بيووووا   وبووووا بوووم نألصووووةر، فيسوووو  وَن  ُه، مث  ُه اووووَ َن نسىلوووربن دال  َ َخَلًووووْ ال يَوْبقووو  بيووووٌا ووووون
 .(4)فيلوةَاُ   َوَْا َث اَا   يَةف، وا ك  ن   ية  نثا  َعَشَر أَسة فا

نسءو  عة، فقو ل  ادفو   سَوْن علياو  وهون اًوىننكُر  وعن ُحىَنيةوَة بون َأسوي  ، قو ل  نط لوَ  نساويُّ 
نب ُة، وطُلةُع نسش مسن ونْن وسر  ، (5)وقةَم ح  ورون قبلي  َعْشَر آ     نس ُّخ نُ  ، ونس  ف ُل، ونس  

 

 وع عاه حلمه وشحمه.نأل م  نال  نئ بة  نئاز  (1)

بضوو  نئووي  وسوو ةن نسووةنو، قوو ل نسقووزن"  هووة نئووة . وقوو ل  ووريو نئووة  نس هووري نسةقووةع. نا وور افًوووح  (2)
 .6/32نسب  يا  

ه سووريىل ف. وقىلووو ص  (3) ًُه وأقىل ووًُه دهبن قَوًَوْلًووَ َرب نإلاءوو ن فيمووة  و  اووه. يُقووو ل قىل ووْ نسقىلوو   أن ُيضووْ
 كة . انساي ية البن كهريا.نسسا    ن  أيخىن نسسا  ال يُلبهُي  أن 

 أخرفه نسبو  ي. (4)

  ادن   ب و  أاوىن ك  ثوالاف  نسو خ ن أيخوىن ، قو ل  قو ل  سوةل نسلووه عن أع و سو نألشىلري   (5)
نئووو ون ك سزكموووة، وأيخوووىن نس ووو فر فياوووًةخ حووو  وووور  وووون كووو  وءوووم  واوووه، ونسه ايوووة نس نبوووة، ونسه سهوووة 
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ٌف (1)واوُوزول عيءوو  نبوون ووورمَي، وأيفووةُ  وووولفةُ ، وثالثووُة ُخءووة    ، وَخءووْ ٌف لئشوورقن   َخءووْ
رُ  ، وَخْءٌف جبزيرا نسىلرب، وآخن رنه  لئسربن َن نسويمن َوعوُرُ  نساو َل دنف حَمشوَ ا (2)هبسو  ٌ  َشْرُ  وون

 وءل .
َ  نساووي ن  َر نسوو  ف  ُل عناووْ ، فقوو ل  ادن  نسلوووَه ال َوةووَ  علووي  ، ودن  وعوون نبوون عمووَر قوو ل  هبُكوون

َاُه عناَوَبٌة  نسلوَه سيَس  َْعَةَ ، وأش َ  بي نون دنف َعْيانهن، ودن  نئءيَح نس  ف َل أَْعةُ  َعْان  نسُيْم ، كلن  َعيوْ
 .(4)ا(3)ط فيةٌ 

، قووو ل  قووو ل  سوووةل نسلووووه  َةَ  وعووون أاوووسن بووون و سووونو  ُه نأَلعوووْ ْن اوووي   دال  أاوووىَنَ  قَوْةووووَ   اوووو  وووون
ةَ ، وو ًووةٌب بووَا عيايووه اَب َ  َ ا ةُ ، ودن   َب  ووُ  سوويَس  َعووْ َرُو يف (5)نسوو  ف  ل، َأال داوو ه أعووْ ، َفءووو 

 ا.(6)أي  ك فنر ونية  ا

 

  دسووا  و فيوو . ووهوو  هووىنن قوو ل عوو   ووون نس ووح بة كىللووأ، نسوو ف لا.  ونو نسعوو ن ، قوو ل نبوون كهووري
وعبوو  نسلوووه بوون عموور، وأع سووىلي  ن وو  ي و ووريه . نا وور وةءووري نبوون كهووري عاوو  وةءووريو سقةسووه وىلوو ف  

ـْكى النَّا ال هذا عذاٌ  أليم  .11-10نس خ ن   فاكتقب يو  أتُ ال ما   بدفان مبني. ياـل

ةف ف  (1) ة ف وُخءووُ َةا نأل ض، َخءووْ َف نسلوووُه نأل َض   يوو بُي  فييوو . خءوَ    وو    زوو  علييو . ويقوو ل  َخءووَ
 . )نئىلا  نسةسيل(.فخال الْفنا ب   وبداك  اأكضال ويف نسًازي  نسىلزيز  

  انسشوو م أ ض ن شوور ونئاشوورا. وعوون وىل ويووة ون شوور ي ووةن يةوئووىن  يف نسشوو م، كموو  يف قةسووه  (2)
 س فقو ل  اهو  هاو ا وأووول بيو و هوة نسشو م. قو ل  ادا و  نسقشوريي قو ل  قلوا   سوةل نسلووه أيون أتوور 

ح حيم   َرون علووو  وفوووةه  ا. أخرفوووه أمحووو  و وووريو، وكوووال نحلووو يها صوووَ حمشوووة ون  فووو الف و كبووو  ف وكوووُْ
 نسشيخ  صر يف وقيقة ألح  يث فض ة  نسش م سلربىلأ، ف ا رو.

 ط فية  أي ل "ٌا. (3)

 وًةإل عليه. (4)

 وًةإل عليه. (5)

ن حيءووون نسقووورن ا ووووون ال يقووورأ وووون نئءووولما، وسىلووو  هوووىن (6) و نس لموووة نئ ًةبوووة بوووا عيايوووه، يقرأهووو  ووووَ
نحل مووة ووون هبسوووو، حوو  ال وةووو  كةوورو علووو  أحوو ، وحوو  ال وًلوووف علوو  كةووورو نثاوو ن، وحووو  ال 
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زنَل فووي   وعوون أع هريوورا، قوو ل  قوو ل  سووةل نسلوووه  َ ن  أن يَواووْ   اونسووىني اةءووأ بيوو ون سَُيةشوون
ُر نس  ليَظ، يَوْقًُُ  ن ازيَر، ويَضُ  نانْزيَةَ  ، ويةيو نئ ل ح  ال (1)نبُن ورمَي حَ م ف َعْ الف، فيْ ءن

 

يا ي وقًي  وش يخ نإل ف   فيًلو سةن كةرو دنف نس ةر نسىلملأ أو نس ةر نألصسر، كم  يةىللوةن هبسوو 
 و  طةن يا ال يق  كةره  عن كةر نئءيح نس ف ل!!  - "و اا يف-

وقوو  فوو    أح  يووث صووحيحة عوو ا يف نسوو ف ل، وايوو  ووو   ونو وءوول  يف كًوو ب نسةووم، عوون أع 
  اور  نس ف ل، فيًةفه قنبله  ف  ون نئو واا فًلقو و ق ل  ق ل  سةل نسلوه  سىلي  ن   ي 

وىلم س فيقةل دنف هوىنن نسوىني خور ، قو ل فيقةسوةن سوه  أووو   نئء ح، وء ح نس ف ل فيقةسةن سه أين
و ون بربا س فيقوةل وو  برباو  خةو  ، فيقةسوةن  نقًلوةو، فيقوةل بىلضوي  سوبىلو  أسويس قو  فو ك   ب و  
أن وقًلةن أح نف  واهس ق ل  فياعلقةن به دنف نس ف ل. فإهبن  آو نئ ون ق ل هوىنن نسو ف ل نسوىني هبكور 

نسوو ف ل بوووه فيشوووبح، فيقوووةل  خووىنوو وشوووبحةو، فيةسووو  ظيووورو وبعاوووه  ، قووو ل  فيووولور سووةل نسلووووه 
ضورلف، قو ل  فيقووةل أووو  ووو ون عس فيقوةل  أاووا نئءويح نس وىننب، قوو ل  فيو ور بووه فياشوُر لئاشوو   
ووون وةرقووه حوو  يةوورق بووا  فليووه. قوو ل مث  ميشووأ نسوو ف ل بووا نسقعىلًووا مث  يقووةل سووه  قوو ، فيءووًةي 

  أووو ون عس فيقووةل  ووو  ن"    فيووو دال  ب ووريا، قوو ل  مث  يقووةل    أييوو  ق ةموو ف، قوو ل  مث  يقووةل سووه
نسا  ل دا ه ال يَةىل  بىل ي  ح  ون نسا ل، ق ل  فيلخىنو نس ف ل سيىنحبه، فُياىلو  وو  بوا  قبًوه دنف 
ورقةوه ه س ف فال يءوًعي  دسيوه سوبيالف، قو ل  فيلخوىن بي يوه و فليوه فيقوىن  بوه، فيحءوظ نساو  ل دمنو  

ة، فقووو ل  سوووةل نسلووووه ق   اهوووىنن أع ووو  نساووو  ل شوووي  ا عاووو   ب ىنفووه دنف نساووو    ودمنووو  أُسقوووأ يف نااووو 
 نسىل ئاا.

ا ة مل ووووو ثا  سووووةى عوووون هووووىنن نسرفوووو  نئوووو ون نسووووىني ي وووو ع لحلووووإل يف وفووووه نسع  يووووة  قلوووا  ونسءووووُّ
نساوووو  ل  نسووو ف ل، وهوووىنن خيوووون   يووو ل علوووو  عن ووو  فًاووووة نسووو ف ل، وحاووو  ن ووووة  وناووو  نسووووىني ي ووويظ

 يةوىنناب.
-وهون يف "ووون وو  قبوو  نسو ف ل اءًءووي  نحلو يث عوون نسو ف ل وفًاًووه وكةورو، بياموو  اسوو نسعوور  

 عن  ف فلة طةن يا وىل صرين سا ، ال يقلةن كةرنف وفاة نف عن نئءيح نس ف ل..!! - هبةف أو   بة

مو ، دوو  أن ي واوةن بووه أي ال يقبو  نازيوة وون نس ةو  ، حيوث أفو  ي ةاوةن بوا خيو  ين ال اسوث هل (1)
، َ ل  علو  هبسووو  ولإلسوالم ودوو   نسقًو ل، وحوو ل أَهوْ  نس ًو ب ياًيوأ دنف دميوو ف  مجيىلو ف بىليءو  
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ْاَ ُا خورْينف ووَن ن . مث  يقوةُل أبوة هريورا  نقوورؤون دْن (1)سو اي  ووو  فييوو ايقبلوه أحوٌ ، حو   و وةَن نسءوو 
    ًُْ ئوْ  وإْن م ْ  أالْهل الر سا   إغَّ لالي  م نال َّ ب  قبلال موت   ويو  القيامالة  يرون  عليمم شالميداً شن
 .159نساء    

، فقوو ل وىلوو ف   َن نئسووْربن عال القــول  علــيوأووو   خوورو  نس نبوو ةن وطلووةُع نسشوومسن ووون مم وإءا وقــال
 .82نسام    أالْفرالجنا هلم يالابًَّة م  ال اأكض  ت رلا م مم أالنَّ النَّا ال لا وا آبات نا غ يوقنونال 

ض  اان  وقوو َل وىلوو ف   ال باـلعـــْ ال كبـــُّ ال أو ي ة  أو ي هـــل ينظـــرونال إغَّ أْن أْتتــيـالم م املوئ رـــال
فالع   اـلْف ــاً إمي ـل  أو لال البــالـْت كبا  ال يو ال يُ باـلْعض  اان  كالبا  ال غ ينـْ ـْ  قاـلبــْ ا مل تالرــ   امالنــالْت مــ  ااــ 

ا فرياً ق ل  ا سظروا إيَّ منسظرونال    إمياا 
 .158نألاىل م   (2)

ْن وعووون أع هريووورا، قووو ل  قووو ل  سوووةل نسلووووه  َ  نسشووومُس وووون   اال وقوووةُم نسءووو  عُة حووو  َوْعلوووُ
ال يَاَةُ  اةء ف دمي ُف  مل وُ ْن آَوَاْا ون  ، فىنسو حاَ (3)وسرن  ، فإهبن  آه  نسا  ُل آَوَن َوْن عليي 

 .(4)قَوْبُ ا
نبو ةن علوو  نساوو  لن وقو ل  روُ  نس   ْن َوسرن و ، وخووُ   ادن  أو َل نآل  ن خروفوو ف طُلُوةُع نسشوومسن ووون

َبًني  فو أُلخرى علو  دْثرنهو  قريبو فا ، وأَييم  وو  ك اوْا قبوَ  صو حن ُضَح ف
. أي  أو ُل نآل  ن نسو  (5)

 سيَءا َولسةَفة.

 

ــ قةسوووه وىلووو ف   ــل موتـ ــ  قبـ ــ  م نال َّ بـ ــا   إغَّ ليـ ل  الرسـ ــْ ْ  أالهـ ــ  . قووو ل نبووون حاووور يف انسةوووًحا وإْن مـ
و ف سشوورع ابياوو  حمموو  5/145 نسا سووخ هووة شوورعا  علوو  سءوو ن ابياوو   ، بوو   وسوويس هبسووو واووه اءووْ

 هو.-إلخب  و بىنسو ووقريرو ن

 وًةإل عليه. (1)

، هووأ  طلووةع نسشوومس ووون وسر وو ، يــو ال يُ بعــض اان كبــ ونئوورن  ووون نآل   يف قةسووه   (2)
 و نبة نأل ض. )نا ر وةءري نبن كهري(.

 أي َون عل  نأل ض ون نسا ل. (3)

 وًةإل عليه. (4)

 و. ونو وءل  و ري  (5)
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ــا ال  ال ف  الر سـ ــ  يئاً يفـ ــال دَّعي شـ ــال ْ  يـ ــال ــاً  وغ مـ ــاً وغ عالرَّافـ دا ق  لاه نـ ــال ــ  : "وغ   صـ قولـ
 وال ُّنَّةال وإناعال اأ مَّة ".

ْ  سوووه صوووالُا أ بىلوووَا قووو ل  سوووةل نسلووووه  ش: ْن شوووأ  ، مَل وُوْقبوووَ لََسُه عوووَ ْن أَوووو  َعر نفووو ف َفءوووَ   اووووَ
 .(1)سَيلةفا

َقُه ز  يَقةُل، فق  َكَةرَ   وق ل  اَوْن أو  . فوإهبن  (3)ز  أُْازنَل عل  حُمَم   ا(2)َعر نف ف أو ك ها ف، فَ   
س ، ف يَف لئء ولن  ك اا هىنو ح َل نسء  ة ن

مونال لالْي وا بكي ٍ -  -الرمان  واملنال ا 
ئنَ   سوووةل نسلووووه  ْن ع ةشوووَة، ق سوووا  سوووُ ن  عووون نسُ يووو  نس فقووو ل  اسَْيءوووةن بشوووأ  ا، فقووو سة  عووَ

  اولوو نسَ لموُة   سةل نسلوهن، دفو ُ  حيوُ  نثةَن أحيو  ف لسشوأ ن في وةن حقو  فس فقو َل  سوةل نسلووه 
 .(5)يف أهُُبنن َوسني نهن، فَوَيْولنعُةَن وىلي  َأكهَر ونْن و ةَةن َكىْنبَة ا(4)ونَن نحلإل ن َوْعَُةي  نام نُّ فيُوَقْرقنُره 

 -حالرالا ٌ (6) لالْ ب  الراه    -
 

 صحيح،  ونو وءل  و ريو. (1)

يُرن  لس ةر هاو  نس ةور نألصوسر، أو نس ةور  ون كةور، سلحو يث نئًقو م نسوىني يوا ُّ علو  أن  وون   (2)
ص  َق عرنف ف يف شأ  خين   يقةل، مل وقب  سه صالا أ بىلوا يةوو ف، فلوة كو ن كةورنف أكو  حلوبل عملوه كلوه، 

 ه، ح  يًةب.وو  قُب  واه سة َصل   نس  هَر ُكل  

 صحيح،  ونو أمح . (3)

 أي  يُوَر  نُ ه . (4)

 وًةإل عليه. (5)

 نس  هنْن  هة نسىني يً ين وُو  عن أوة    يبية، ون  ري طريإل شرعأ. (6)
وال شو أن ون ي عأ ساةءه خ صية عل  نسسيظ أَاو ه كو فر ال ع ةوه خ صوية وون خ ةصوي   نسلووه 

 وىل ف وح و.
فقـل إ ـا الـيـب . وقو ل  59نألاىلو م   تيأ الـيـب غ يعلممـا إغَّ هـووعند  مفاق ل وىل ف   

 .65نسام     قل غ يعلم م    ال ماوان واأكض الـيبال إغَّ اللـ . وق ل  20يةاس   هلل
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ةنُن نس ووووو هنن  سوووووةُل نسلووووووهن  قووووو لَ  أ ن َخبيوووووٌث، وُحلوووووْ ُر نسَبسووووون ظن َخبيوووووٌث، وَويوووووْ ُن نسَ لوووووْ   اَثوووووََ
 .(1)خبيٌثا

ُ   و ، وهو  ن شووَبةن  ُ ، وصو حُظ نأَل"المن نسو  يُءًَوْقءوَ ويو خُ  يف هوىنن نئىلو  وو  يىلعو ُو نئوواا ن
، ووووو  يىلعووو ُو هووو ال  نئ ًةبوووة علييووو  ان ب    ا، ونسضووو   ب لحل ووو ، ونسوووىني وووولُّ يف نسر   وووو ن

 َحَرنٌم، وق  َح   نإلمج َع عل  ورميه  رُي ونح   ونَن نسىللم  .
ْن َخَرنفووه، فاوو َ  يةووو ف  ُ  ووون وعوون ع ةنشووَة  ضووأ نسلوووه عايوو  ق سوَوْا  كوو َن ألع ب وور  ووُالٌم أيَْكووُ

َ  واوووه أبووة ب ووور ، فقوو ل سوووه نسسووُالُم  وووَْ  ي وووون   هووىننس قووو ل  وووو  هوووةس قوو  ل  ُكاوووُا بشووأ  ، فلكووَ
ُن نس ني اوَوَة، دال  َأ  ن َخَ ْعًوُوه، فَوَلقيووَم، فلععوو   بووىنسو،  اووُْا إلاءوو ن  يف نا هليووة وووو  ُأْحءوون َوَ ي 

 .(2)فيىنن نسىني َأَكْلَا واه، فلْ خَ  أَبة ب ر  يََ ُو، فق َ  ُك   شأ   يف بَْعانهنا
 -السن يم  وايا عا  أالنَّ للنا  و   أالصالراً!!-

 

قوو ل نسشوويخ حمموو  بوون عبوو  نسةهوو ب  نسعةن يووا كهووريا و ؤوسووي  مخءووة، ووواي   نسووىني يوو عأ علوو  
 هو.-ن عامل الـيب فو ي ظمر على ؤيب  أحدا  قةسه وىل ف  نسسيظ ون  ون نسلوه، ونس سي

وخيوو  يوو خ  يف وءووم  نس ي اووة ونس وو هن، ضوو  ب نسةااوو ن ونس ووف، ونسرووو ، وكووىنسو علوو  نألبوورن  
ونس ةنكوووظ نسوووىني ُو ووو    بوووه نس وووحف، ووسووو ة  نإلعوووالم نئرةيوووة و ريهووو ، ف ووو  هبسوووو وووون نسعسيووو ن 

 ي ال يىللمه دال  نسلوه.ونس ي اة نسىني يىلً  ضرب يف نسسيظ نسىن

صووحيح، أخرفووه وءوول . وقةسووه  اويوور نسبسووأا، هووة ووو  أتخووىنو نسز نايووة علوو  نسووزىن. وقةسووه  احلووةنن  (1)
نس  هنا، هوة وو  أيخوىنو كولفر  علو  و ياوه وشوىلةهبوه. وهوة حورنم لإلمجو ع ئو  فيوه وون أخوىن نسىلوةض 

يوور نباًووه ساةءووه. نا وور انسةووًحا  علوو  أووور لطوو ، ونحللووةنن أيضوو ف نسرشووةا، وهووة أيضوو ف أخووىن نسرفوو  و
4/498. 

 ونو نسبو  ي يف صحيحه. ويف نحل يث  السة عل  ش ا حرص نس ح بة عل  نس ءوظ ونسعىلو م   (2)
 نحلالل.
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نس  وضمةف  نإلح و ُم ونسًولثرُي، وهوة نالسوً الُل علو  نحلوةن نبن نأل ضوية -ااي   صا َعُة نسً
ٌة لس ًو بن -لألحةنل نسةل ية، أو نسًمزيحمُل بَا نسقوةى نسةل يوة ونسسةنةو  نأل ضوية ا عٌة حُمَر ووَ   صون

 ونسءُّا ة.
ر  حي   أتــىق ل وىل ف    رال إ ه الــذي . 69طوه   وغ ي فل أ  ال اح  أ وتــوا  الصــيباً  أمل تـــال

 .51نساء     م  ال الر سا   ي  منون غجلبت والطَّاؤون  
ْحُر. ق ل عمر بن ن ع ب   و ريو نانبُا  نسء ن

  اأََو  وَن و هبن ق َل  بُُّ   نسل يلَوَةاس قلاو   نسلووه و سوةسُه ويف انس حيحاا ق ل  سةل نسلوه 
ْن عبووو  ي وووو ونٌن ع وكوو فن  ه، أَعلوو ، قووو ل  اَأصوووبَح ووون ْر  بةضووو ن نسلووووهن و محًووون ٌر ع، فمووون قووو َل  ُوعوون

ْة ن كوىنن وكوىنن،  فوىنسو كو فنرٌ  ْر  بناووَ ، وَوْن ق َل  ُوعون ع، وو ونٌن (1)فىنسو و وٌن ع، ك فٌر لس ةَكظن
ا.  لس ةَكظن

ُن يف ، ونسع ىلوووْ ُر يف نألحءووو بن ْن أوووور نا هنليوووةن، ال يرتكوووةَفُن   نسَةووووْ  وقووو ل  اأ بوووٌَ  يف أُوووو   وووون
، ونالْسًنءق ُ  لألَاةن ن، ونساي َحُةا  .(2)نألَاَء بن

 -ح ْرم  اإلسو   فيم  يالسعاطى ال حر  وفيم  يالْ سعني وي سعيذ بـري  اللـ   -
َ  نسءوووو  حرن، كموووو  هووووة وووووىنهُظ َأع حايةووووة وو سووووو وأمحوووو  يف  بووووةَن قَوًووووْ مجيووووةُ  نسىللموووو   يُةفن

. مث  نخًلوَف ، كىلمور ونباوه، وعهمو ن و وريه  نئا ةص عاه، وهىنن هة نئولثةُ  عون نس و ح بةن 
حرنس أم يُقً  سنَءىليه يف نأل ض نسةء  نس   ه ال   ه  يُءًً ب أم الس وه  ي ةر لسء ن

 

  اأ بوو  ووووون أوووو  وووون أوووور نئوورن  لس ةوور هاوو  كةوور نساىلمووة وسوويس نس ةوور نألكوو ، بوو سي  قةسووه  (1)
ووون  فلووة كوو اةن كةوو  نف خوو  فا عوون نئلووة، ئوو  عووَ  ه  نساووي  نا هليووةا وايوو   انالسًءووق   لألاووةن ا.

(. وحيًمو  5693أَا ه ق ل  اأو  كلي  يف نااةا. )صحيح نا و  نس سري   أوًه. وق  َصح  عاه 
أن نس ةوور يوُورن  واووه اووةعأ نس ةوور نألكوو  ونألصووسر، حبءووظ نعًقوو   نئءًءووقأ لألاووةن ، ونسلوووه وىلوو ف 

 أعل .

 ونو وءل  و ريو.صحيح،    (2)
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ق سوا ط ةةووٌة  دْن قَوًَوَ  لسءووحر قًُوونَ ، ودال  عةقوظ بوو ون نسقًوو ، دهبن مل ي ون يف قةسوونه وعملوونه  
 .(1) يف وىنهظ أمح   محيم  نسلوهكةٌر، وهىنن هة نئاقةُل عن نسش فىلأ، وهة قةلٌ 

 

(  أكهوور نسىللموو   علوو  أن نسءوو حر كوو فر جيووظ قًلووه، وقوو  29/384قوو ل نبوون ويميووة يف نسةًوو وى ) (1)
ثبوا قًو  نسءو حر عوون عمور بون ن عو ب، وعهموو ن بون عةو ن، وحة وة باووا عمور، وعبو  نسلووه بوون 

ومــا   واتبعــوا مــا تسلــوا الكــياطني علــى ملــ  ســليمانعمور، وفاوو ب بوون عبوو  نسلوووه. قو ل وىلوو ف  
ا  ال ـــحر ومــا أ ــزل علـــى امللرــني ببابـــل  لفــر ســليمان ولرـــ  الكــياطني لفــروا يعلمـــون النــَّ
هاكون وماكون وما يعلمان مـ  أحـٍد حـ  يقـوغ إ ـا دـ  فسنـة فـو ترفـر فيسعلمـون منممـا مـا 
يفرقـون بـ  بـني املـر  و وجـ   ومـا هـم بضـاكي  بـ  مـ  أحـٍد إغَّ  ءن اللــ  ويسعلمـون مـا يضــرهم 

 هو.-ن   ينفعمموغ
، و ةة ون نسلووه وما لفر سليمان(  قةسه وىل ف  48-47، 3/43وق ل نسقرطي يف نسًةءري )

سءليم ن، ومل يًق م يف نآلية أن أح نف اءبه دنف نس ةر، وس ن نسييوة  اءوبًه دنف نسءوحر، وس ون ئو   
فلثبوا   ولرــ  الكــياطني لفـرواك ن نسءحر كةرنف ص   زازسوة ووون اءوبووه دنف نس ةوور، ثوو   قوو ل  

 كةره  بًىللي  نسءحر.
وقوو ل  فووىنهظ و سووو دنف أن نئءوول  دهبن سووحر باةءووه ب ووالم ي ووةن كةوورنف يقًوو  وال ُيءووًً ب وال 

ومـا يعلمـان وقب  وةبًه، ألاه أور يءًءرُّ به ك سزا يإل، وألن نسلوه وىل ف مس  نسءحر كةورنف بقةسوه  
، وهوة قوةل أمحو  بون حابو ، وأع ثوة ، ودسوح ق، نـة فـو ترفـرم  أحٍد حـ  يقـوغ إ ـا دـ  فس

ونسش فىلأ، وأع حايةة، و وي قً  نسء حر عن عمر، وعهم ن، ونبن عمر، وحة ة، وأع وةسو ، 
 وقيس بن سىل ، وعن سبىلة ون نسً بىلا.

و وي عون نسشو فىلأ  ال يقًو  نسءوو حر دال  أن يقًو  بءوحرو، ويقووةل  وىلمو   نسقًو ، ودن قوو ل مل 
 وىلم و مل يُقً ، وك اا فيه نس ية كقً  ن عل، ودن أضر  به أ ب عل  ق   نسضر !.أ

، أَا ه مل يىلل  نسءوحر، وحقيقًوه أَاو ه كوالم و سوف أحدمهاق ل نبن نسىلرع  وهىنن لط  ون وفيا  
 يىل   به  ري نسلوه وىل ف، وواءظ دسيه نئق  ير ونس  ةا  .
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ع  ون ،  وةا نس ةنكووظن نسء وبىلووةن، أو  ريهوو  أو خن وْن فاووسن َ عوْ ونو ةقةن ُكلُّي  علو  َأن  ووو  كوو َن وون
ٌر،  ة ن وهوة هبسوو، فإاو ه ُكةوْ َن نسلبو لن ون وةن  ونسبووُّ أو نسءُّاة ن هل ، ونسًو َقرُّبن دسيي  ز  يُا سُبي  وون

، جيُظ َ لُقه وَس ُّو.وهة ونْن   أَْع  ن أبةنبن نسشرابن
ْراٌب لسلوه، فإا ه ال جية" نسً ل  بوه، ودنن  ونو ةقةن ُكلُّي  أيض ف عل  َأن  ُك    ُقْوَية ، أو َقَء   فيه شن
َأط َعًُه به ناننُّ أو  ريه ، وكىنسو ُك ُّ كالم  فيه كةر ال جيةُ" نسً ل  به، وكىنسو نس الُم نسىني 

راٌب ال يىلوَرُ . وهلوىنن قو ل نساوي ال يىل   اال َرُ  وىلا ُو ال يًَُ ل ُ  به، إلو  نن َأن ي وةَن فيوه شون
رْك فا  .(1) َل لسرُّق  و  ملَْ َوُ ْن شن

ْ  هبم  نسلوووُه نس وو فرين علوو  هبسووو، فقوو ل وىلوو ف   وأال ــَّ  لـــانال وال جيووةُ" نالسووًىل هَبُا لاوون ن، فقووَ
. ق سةن  ك ن نإلاءأُّ دهبن 6نان    اٍل م  اجل ا  فزايوهم كالهالقاً كجاٌل م  اإل س  يالعوءونال برج

ن  وفوةن   حو  ُي وبح،  اَوَزَل لسةن ي يقةل  أعةهُب بىل ي ن هىنن نسةن ي ونْن ُسَةي ةنه، فيبيوُا يف أَووْ
 ًفزايوهم كالهالقا    ر َرنَ اف وشوَ نف، يىلم  نإلاَس سلاون ن، لسوًىل هَب،ن   و ،  هقو ف أي دَثو ف وطسيو  ف وفوَ

 

بقوةل نسءوحر،  ومـا لفـر سـليمانيف كً به  اه كةور فقو ل  ، أن نسلوه سبح اه ق  صرا الناين
ولر  الكياطني لفـروا    بوه وبًىلليموه. وهو  و  ووو  و  يقوةالنإ ـا دـ  فسنـة فـو ترفـر 

 هو.-وهىنن أتكي  سلبي ن ن
قلووا  ال يًوولو  نسءووحر دال  لسشووراب ونس ةوور، ووون نسووًس ثة بشووي طا ناوون ووىل وويمي  و فوو ةي ، 

ألشي  ، ونإلوي ن زو  يىلًو  وون خوةن ق نسىلو  ا و وري هبسوو، ووون فىلو  نسءوحرا نئىليوة  و"ع  نسًلثري ل
علووووويي  نالسوووووًي اة ب وووووالم نسلووووووه وىلووووو ف نسرتضووووو  ف سشوووووي طياي ، قووووو ل نبووووون ويميوووووة فووووويي  يف نسةًووووو وى 

وقوو  يقلبووةن حوورو  كووالم -(  كهووري ووون هووىنو نألوووة  ي ًبووةن فييوو  كووالم نسلوووه لساا سووة 19/35)
 م ودو   ريو، ودو  بسري د سة، أو ي ًبةن و  ورض و  ري هبسو زو  يرضو و نسشويع ن، دو   -نسلوه  

هوو. -أو يً لمةن به بىنسو، فإهبن ق سةن أو كًبةن و  ورض و نسشوي طا أعو اًي  علو  بىلوو أ رنضوي  ن
 فلي كةر بىل  هىنن نس ةر..

 حبي  وون نئلوة  نسءوحر وق  ع   نسشيخ حمم  بن عب  نسةه ب ون مجلة اةنقو نإلميو ن نسو  شور  صو
 ونسىلم  به. وق  اتبىله عل  هبسو أبا ؤو وأحة  و، و ريه  ون علم   نسًةحي  يف نازيرا نسىلربية.

  ونو وءل  و ريو. (1)
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ي ، وووز ن  ُكةورنف دهبن ع ولًيو   ْ   ناون  ونإلاوَس! فو انُّ وىلو ظنُ  يف أَاْوُةءون وهبسو، أف  ق سةن  َق  سوُ
ويو ال دالْك ر ه م نيعاً  َّ  قول  للموئرة  أاله غ   إال م لــا وا يالعبــدونال. نإلاُس  ىنو نئىل ولة  

ْ  يواــم بــل لــا سوبل    وا يعبــدون اجلــ َّ ألنــر هم عــم م منــونال قالوا س بحا ال ال أال ــتال وليُّنــا مــ 
40-41. 

 -فيم  يعسق د    البـ ْل   الو غيالةال!!-
نن نعًقوَ  يف بىلوون نسبُولوْهن  ْن  -وو  وركوهن سنُمً بَوىلوَةن نسر سوةلن يف أقةنسونه وأفىل سونه وَأحةنسونه -َفموَ أَاو ه وون

ُله عل  وًبىلأ طريَقةن نسرسوةلن  ، وعوٌ  يف نعًقو  و، (1)فيوة ضو لٌّ ُوبًو عٌ ، أوسي  ن نسلوهن، ويُوَةض ن
ُ  علو   فإن  هبناَب نألبْوَلُه، دو   أْن ي ةَن شيع  ف "ا يق ف وًح يالف، أو كاة ف َوىلوْىنو نف، ف يوَف يُوَةضو 

 َوْن هة ونْن أَوسي  ن نسلوه، نئًبىلَا سرسةسهس! أو يَُء وى بهس!
ُا علو  نااو ة فرأيوُا أكهوَر  وأو   و  يقةسُوه بىلوُو نساو  ل عون  سوةل نسلووه  أَاو ه قو ل  انط َلىلوْ

  ، وال يابسأ انْءبَوًُُه دسيه، ودمن   ق ل نسايُّ ، فيىنن ال َي نحُّ عن  سةلن نسلوهن (2)أَْهلني  نسبُوْلَها
 . ومل يُق ن نسبُوْلَه!.(3)انط َلىْلُا يف ناا ةن فرَأيُا أكهَوَر أهلي  نسةقرنَ ا

 

ب  هة ك فر خ    عن نئلة، ئ  يًضمن نعًق  و هىنن ون      صريح سا ةص نسشوريىلة، ونسً وىنيظ   (1)
..   

يف اصووحيح وءوول ا  اأهوُ  نساوو    مخءووٌةا  فووهن، وايوو  قةسوه ضوىليف. وقوو  صووحا أح  يوث خبال (2)
َر سوه  واي  انسضىليُف نسىني ال َ"بْوَر سه، نسىنين ه  في   وَوَبىل ف، ال يبسةَن أَْهالف وال و الفا. ونسىني ال َ"بووْ
هة نسىني ال عق  سه يَوْزبُورو ومياىلوه عون نئشوا، فورتنو ال يءوىل  يف و وي  وو  ياةىلوه يف  ياوه و ايو و، 

 ال يُب ق سشأ  ، ف سشرُّ ون رُي عا و سةن !!وهة 
 -نسووىنين ال ي رتثووةن سوو اي  وال  يوون-ويف هووىنن نحلوو يث   ٌّ علوو  ووون يىلووىن ون عووةنم نساوو  ل وسووةلًي  

 لاي  س ةاه ون نسىلةنم، وأن ناي  هل  و ا  ون وةنا  نسً ةري، أو حلةق نسةعي    ..!.

فقوورن  نئءولما نئةحو ين، ودال  فو سةقر وون  ون نسًةحيوو  ال  أخرفوه وءول  و وريو. ونئورن  لسةقورن   (3)
 ياة  ص حبه يف شأ .
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 ةال حقاً وصواغً  والف رقالةال  يـاً وعذاغً".قول  : "و ر  اجلماع
وغ . 103آل عموورنن   نيعــاً وغ تفرَّقــوا(1)واعسصــموا حببــل  اللـــ   قوو ل وىلوو ف   ش:

آل  ترو وا لالذي  تفرَّقوا وافسلفوا م  بعد  ما جا اله م البينان  وأولئ  هلم عذاٌ  عظيم
تال مــنمم   شــيٍ  إ ــا أمــرهم إ ه  إنَّ الذي  فرَّقوا ييــنالمم ولــا  وا.  105عمرنن    يعاً ل ــْ شــ 

مال كبُــّ ال . 159نألاىل م   اللـ    َّ ينبئ مم مبا لا وا يفعلون   وغ يزالون ُمسلفني إغَّ مــ  كحــ 
 . فاىل  أَْه  نسرمحة ُوءًهاَا ون نالخًال .119-118هة   

اًا وسوبىلا ونلو ةف، ودن هوىنو   ادن أَْهَ  نس ً َبان نفرتقةن يف  ياي  عل  ثوق  وق َم قةسُه  
َة سووووًَةرتنُق علوووو  ثووووالب  وسووووبىلَا ونلووووةف، يىلووووم نألهووووةنَ ، ُكلُّيوووو  يف نساوووو  ن دال  ونحووووَ اف، وهووووأ  نألُووووو 

 

ح  عووون نساوووي  ة قبووو  أ ايووو ةي  با وووف يوووةم   وقووو  صوووَ ه قووو ل  ادن  فقووورنَ  نئووو واا يووو خلةن نااووو  أَاووو 
 (. فًلو  كيف اءبي  سإلمي ن ونئ واا.7976مخءم ةة ع ما صحيح نا و   )

 م حببووو  نسلووووه فيوووه هبكووورى سووو ع ا نسةحووو ا ونالوووو  ، نسوووىنين ياشووو ون نسةحووو ا بوووا نألوووور لالعً ووو (1)
نئءولما ويعو سبةن  و  بسوو نسا ور عون نألسوس ونئبو  ق ونسىلق ةو  نسو  علو  أس سوي  يوً  نالفًمو ع 

بءوووبظ -ونالوووو  ، نئيووو  عاووو ه  وقيوووإل نالوووو   وسوووة كووو ن علووو  حءووو ب حبووو  نسلووووه و ياوووه، وهووو ال  
دهبن وقووووإل علوووو  أيوووو يي  أي اووووةع نووووو  ، فءوووورع ن ووووو  ياقلووووظ نووووو  ه   -لوووووه نئًوووواهوووو هلي  حلبوووو  نس

ونفًموو عي  دنف ازنعوو   وفرقووة هووأ أشوو  خيوون   كوو اةن عليووه قبوو  نووو  ه ، وهووأ اًياووة وًةقىلووة س وو  ووون 
يبووم باي اووه علوو   ووري نألسووس ونئبوو  ق نسوو  ووو  ي دنف ك سوو ه وقي وووه. وساوو   سوو سة وًةنضووىلة بىلاووةنن 

ه نسووو ع ا نئىل صووورين دنف نألسوووس ونئبووو  ق نسووو  وىلوووا علووو  وحووو ا نئءووولماا، هبكووور  فييووو  أهووو  اوابيووو
نألسووووس ونئبوووو  ق نسوووو  ال مي وووون ه هليوووو  عاوووو  نسقيوووو م  ي عموووو  يءووووًي   مجوووو  كلمووووة نئءوووولما، 

 فلرُتنف .
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َ أن  نام عووةا. ويف  ونيووة   قووو سةن  ووون هوووأ    سووةَل نسلوووهنس قووو ل  اووو  أ  عليوووه وأصووح عا فبوووا 
 .(1)ا ةن ونام عةن، وأن  نالخًالَ  ونقٌ  ال حم سةَ ع وة نئوًلةا ه س ةن دال  أَْهَ  نسءُّ 

قــل هــو القــاي ك  علــى أن يبعــ ال علــيرم عــذاغً مــ  ، ئو  اوزَل قةسُوه وىلو ف  وعن نساوي  
ما (2)قوو ل  اأعوووةهب بةفيووووَ  فـــوق ر م أو قوو ل  اأعوووةهب بةفيوووَوا  أو مـــ  حـــت أكجل رـــ 

. فو ل  علو  أَاو ه البو   أن (3)اهو اتنن أهوَةُنا قو ل  ياللب  الر م شيعاً وي ذيقال بعضالر م   ال بعــضٍ 
.  يَلبنَءُيْ  شيَوىَل ف، ويىنيإَل بىلضي  َ َل بىلو 

 -وجو   كاليُّ النا زاع إ ه اللـ   وكسول -
نألوة  نس  وًا "َُع فيي  نألو ُة، يف نألصةلن ونسةروع، دهبن مل وُر   دنف نسلوهن ونسرسةلن مل يًبا  فيي  

، بوَوْ   رنه ، فيقووُ  بيوواي  نالخووًالُ  نئووىنوةم، نحلووإلُّ ْن أَوووْ ة  ووون َي وورُي فييوو  نئًاوو "عةَن علوو   وورين بياووَ

 

ريو، أو كوةن هوىنن نالخوًال  ونقو  ال حم سوة، فيوة ووون وفوه ال يءوًلزم نالسًءوالم سوه، أو عو م وسيوو (1)
ع م نسًوةيف ون ح وه و  أو ن. وون وفه آخر فإن وقةعه ال ميا  حلةق نسةعي  زون ي وةن سوبب ف 

 يف وقةع نسةرقة با نئءلما.

نعلووو  أَاووو ه ال ُيءوووًىل هب وال ُيءووولل بةفوووه نسلووووه دال  يف نألووووة  نسىل يموووة نهل ووووة فووو نف، دفوووالالف ودع  وووو ف  (2)
ىلووو ف، كمووو  فووو   يف نحلووو يث نسوووىني يرويوووه أبوووة  نو   اال ُيءووولل ودكرنوووو ف سةفيوووه نس ووورمي سوووبح اه وو

 بةفه نسلوه دال  ناا ةا.
قوو ل نحلوو فل نسىلرنقووأ  وهبكوور نااوو ة دمنوو  هووة سلًابيووه بووه علوو  نألوووة  نسىل وو م ال سلًو ووي ، فووال ُيءوولل 

 هبا نساوي بةفيه يف نألوة  نس ايئة، خبوال  نألووة  نسىل و م و ويالف أو  فىلو ف، كمو  يشوري دسيوه نسوًىل 
 هو.-به ن

وة نسًووووأ وووووو علوووو  وفووووةب  (3) اووو  أخرفوووه نسبوووو  ي. ق سوووا    ووو  وضووو فر نأل سوووة ووووون نس ًوووو ب ونسءُّ
نالفًم ع ونالو  ، وابىن نسةرقة ون ال ، فإاه يا ي ون نئءلما ون يقةل  دن نإلسالم يُقور بًىلو   

نإلسوالم، وبىلضووي  ووون وركيوو   عووةا  نألحوزنب نسءي سووية، بوو  وأيووور  و !!، وبىلضووي  ووون قيوو ه  بقيوو 
ووووون  ون أي قيوووو  أو -اميوووو  نألحووووزنب علوووو  نخووووًال  عق ةوووو ه  ووشوووو     وناًم  ن،وووو  -وةًةحووووة 

 شرط..!!.
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ْربنه  ه وضوَ ، دو   لسقةلن وهو  و ةورينو ووةءويقنه، ودوو   لسةىلو ن وهو  َحْبءون ويبسأ بىلُضي  عل  بىلو 
 !(1)وقَوًْلنه

 -افسور  السنواع  غ ي سدعي السنا ع والكَّحنا -
عن عل  وفةو ، واه و  ي ةُن ُك ُّ ونح   ونَن نسَقْةسا أو نسةىللوا َحقو  ف وشوروع ف،  نخًالُ  نسًاة ن 

ح بة  ا فييوو  نس وو  َرُه  نساووي كموو  يف نسقوورن ن  نسوو  نخًلةووَ ، وقوو ل  اكالُكموو  ، حوو  َ"فووَ
ٌنا  .(2)حُمْءن

 

 ع م    نسًا "ع دنف نسلوه ونسرسةلك أي نس ً ب ونسءُّا ة، يرتوظ عليه نئزنسإل ونئو طر نسً سية  (1)
سييوو  نساوو  ل يف وا "عوو ،  ووشوو كلي ، ونس ةيلووة لجيوو   فقوو نن نحل ووَ  ونئرفىليووة نسوو  حيووً   د -1

نحللةل امي  نئا "ع   نس ياية ونس ايةية، وهىنن و  نو دنف نسوًمرن  نسةرقوة ونئا "عو   وون  ون حو    
 أو وىل اة.

عوو م    نئا "عوو   دنف نسلوووه ونسرسووةل يءووًلزم لسضوورو ا   هوو  دنف نسعوو  ة ، وهووة كوو  ح وو   -2
 ه و سةسه.. دهب ال ب  سلا ل ون حَ  . ري ح   نسلو

دن عووو م    نسًاووو "ع دنف نسلووووه ونسرسوووةل، يءوووًلزم ناًةووو   نإلميووو ن ون ووورو  وووون نئلوووة، كمووو  قووو ل  -3
فو وكب  غ ي منون ح  يرموو فيما ش ر بينمم  َّ غ  دوا   أ ف مم حرجـاً ممـ َّا وىلو ف   

 .65نساء     قضيت وي  لموا ت ليماً 
ــإن  ف  وقووو ل وىلووو ــر مـــنرم فـ ـــ  وأطيعـــوا الرســـول وأويل اأمـ ــا الـــذي  امنـــوا أطيعـــوا اللـ ا أيمـ

 .59نساء     تنا عسم   شي  فريو  إ ه اللـ  والرسول إن لنسم ت منون غللـ  واليو  اآلفر
(  فىل  هىنن نسر  ون وةفب   نإلمي ن وسةن"وه، فإهبن ناًة  هىنن 1/50ق ل نبن نسقي  يف نألعالم )

 هو.-ناًة  نإلمي ن ضرو ا ناًة   نئلزوم الاًة   نآلخر ننسر  
عووو م    نسًاووووو "ع ون الفوووو   دنف نسلووووووه ودف نسرسوووووةل، يءًلووووزم ح وووووةل نس لوووو  ونسبسوووووأ، وسووووةو  -4

نسووو و  ، وناًيووو اب نحلروووو  ، وضوووي ع نحلقوووةق.. وهوووىنن هوووة نئشووو َه  يف "وووون  يووو ب ح ووو  نسشوووريىلة، 
  .وو ي  شريىلة نسس ب ب الف عاي

 أخرفه نسبو  ي ون ح يث نبن وءىلة . (2)
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، وحمووووَ  ن  ، ونإلق وووووةن، ونالسووووًةً ان ُه نخووووًالُ  نألاووووةنعن يف صووووةةن نألهبننن ية،  ووهلووووُ سوووواة  نسءوووو 
ُو  رنَع مَجيىلُوُه، ودْن كو َن بَوىلوْ ، وو بورين  نسىليو ، وهوة هبسوو، خيون   قَوْ  شوُ ونسً شيُّ ن، وصوالا ن َوة ن

 أاةنعنه أْ َفُح أو أْفَضَ .
ْة ن  مث  هَنُ  سن هري  ونَن نألُو ةن يف هبسو ونَن نالخًال ن و  أَوفوَظ نقًًو َل طةنةوَف وواي  علو  شوَ

 .(1) ه  وهة هبسو!! وهىنن عُا ن ر من نإلق وةن وديً 
ْةَسا هووة يف وىلووو  نسقوووةل نآلخوور، س ووون نسىلبووو  اتنن ُوًلنَةًووو ن. مث   وواووه وووو  ي وووةن كووُ ٌّ وووون نسقوووَ

َق سًا، وهَبم ن نأُلخرى ونالعً ن ن عل  ق ةنلي !
َ
 نايُ  أو نس ُّلُ  حيمنُ  عل  مَحْ ن دْح ى نئ

، وكىنسو دنف سوةون بَْ  َأكهَوُر نالخًال ن نسىني يَ و  ُل دنف نألهةن ن بَا نألُو ةن، هة ون هىنن نساةعن
رَتُ  س خوورى زوو   نسوو  نو  ، ونسووًب حةن نأَلوووةنلن ونسىلوو نَوان ونسبسضوو  ن، ألن  دحوو ى نسعوو ةةًان ال وَوىلووْ

َن نسب  َن نحلوووإل ن "  ن   وووون ي  ووووَ ُةي ، بووو  وزيوووُ  علووو  وووو  وووو  اَوْةءووون ، وال وُوْا ووون َن نحلوووإل ن ، وىليووو  وووون طووو ن
َ  َُو نسبسووَأ، يف قَوْةسوه   ومــا افسـاللــالفال فيــ  إغَّ الــذي ال ونأُلخورى كووىنسو. وسووىنسو َفىلووََ  نسلوووُه َو ووْ

نالمم ـْياً باـليـْ  ونسبسأ وواو و"َُا نحل  ن. أوتو   م ْ  بعد  ما جا الهْت م  البيا نان  باـل
ْن كوووو َن قوووووَ وقوووو َل  سووووةل نسلوووووه  َو وووووَ رْكًُ  ، فإمنوووو   َهلووووَ ْبلُ   بَ هووووَران سووووُ نهلنن    اهَب و  ووووو  وووووَ

ونخووًالفي  علوو  أَابيوو ةي ، فووإهبن فيووًُ   عوون شووأ   فوو فًابةو، ودهبن أووورُوُ    ووور ، فووْلوةن واووه ووو  
َبَظ هووالابن نألو سووَا دمنوو   كوو ن  (2)نسووًعىلًُ ا ْ َوُرون بووه، ُوىَللوو نالف  ن  سووَ . فوولَوَره  لإلوءوو ابن َعموو   مل يوووُ

 عل  نسرُُّس ن لئىل ية. كهرا نسءُّ نلن مث  نالخًال َ 
ـْيٌ -  -صنا   الكَّاك ع فرياً على املخسلفنيال افسورال تنوٍُّع  إءا مل يالْصالْل باـل

 

ر ُط بوه وون   (1) ألن نفًم ع نس لمة ووح ا نس ف وق   ع ي  وون وق صو  نسشوريىلة، ال يُيو   أو يُوةوَ
أفو  نخًالفو   حووةل وءو ة  هووأ  واوه يف نأل يوة، وال أ ى وق وو نف يىللوة وق وو  نالفًمو ع ووحوو ا 

ض وق ووو  نالفًمووو ع ونسةحووو ا وووو  وق ووو  نس وووف سوووةى وق ووو  نسًةحيووو    يوووة نسسووو   ، فوووإن وىلووو   
 نسًةحي ، ُق م وق   نسًةحي  نسىني ال يىللةو وق  ، وييةن يف سبيله ك  وق  .

 وًةإل عليه. (2)
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ةٍ قوو ل وىلوو ف   س م مــْ  ل ينــال ا فبــإءن  اللـــ (1)مــا قالطعــْ أو ترلسموهــا قائ مــًة علــى أ صــوهل 
(2) 

 ووَوَراَب آَخروَن.. وق  ك اةن نخًلةةن يف َقْع ن نألشا  ن، فَقَعَ  قَوْةٌم، 5نحلشر  
ن َأخ َرهووو  دنف أْن  وكموو  يف دقوورن  نساووي  َر يف وقًيوو ، وسنمووَ يووةَم بووم قُوَري ووََة ئوون صوول   نسىَل ووْ

 .(3)وصَ  دنف بم قري ةَ 
ْنْع م ْ  إ صار  املخال فني-  -افسور  السَّضايا  غ ميال

ْةالنن نئًا فيوو ن، دووو   يف نألصووة  ، ونئ وويُظ أووو   نخووًالُ  نسًضوو     فيووة نسقووَ لن ودووو   يف نسةووروعن
ُ  كهرينف ونْن ه ال  ق  ي ةُن نسقْةُل  ونحٌ ، ون ْعُظ يف هىنن أش ُّ، ألن  نسقةسا يًا في ن، س ن دَن
 ، َ  نسب طوون ن نسب طووُ  نسووىني وووَ  وا "نعووه فيووه حووإلٌّ ووو ، أو وىلووه  سيووٌ  يقًضووأ َحقوو  ف ووو ، فوَورَيُ ُّ نحلووإل  وووَ

بعالف يف ، وهوىنن جيوري كهورينف أَلهوْ ن  ح  يَبق  هىنن ووُ ، كمو  كو َن نألو ُل ووبعالف يف نأَلصو ن نسوبَوىْلون
 نسءُّا ةن.

 -  هذا اغفسور  مي ْدالح  في  أالْهل  احلالقا  فق -
د  مــا جــا الهْت م  البينــان  ق ل وىلو ف    ْ  باـلعــْ د هم مــ  ْ  باـلعــْ ولــو شــا ال اللـــ  مــا اقْـسـالســاللال الــذي ال مــ 

م م مــَّ  نـْ رال ولر  افسلالفوا فمــ  ْ  لالفــال م م مــال نـْ مان  . وقو ل  253نسبقورا     امــال ال ومــ  هــذان  فالصــْ
افسصموا   كالعا  م فالَّذي ال لالفالروا ق طا عالْت هلال ْم صياٌ  م   يكٍ 

 .19نحلحمل  (4) 
 

َن   (1) ق ل نبن كهري  نسلا اةع ون نسًمر، وهة في . ق ل أَبة عبي   وهة و  خ سف نسىَلْاَةا، ونس   وون
 هو.-له عن ك ه  ننسًمر، وق ل نبن فرير  هة مجي  نساو ، واق

ق ل نبن عب ل  أورون بقع  نساو  فح اب يف ص و ه  فق ل نئءلمةن  قعىلا  بَوىْلض ف ووركاو  بَوىْلضو ف   (2)
مـا ه  سا  فيم  قعىلا  ون أفرس وه  عليا  فيم  وركا  ونن و" س فولازل نسلووه  فلاءلسن   سةَل نسلوه 

 نا ر وةءري نبن كهري. . ونآلية ازسا يف يية  بم نساضري.قطعسم م  لينالة

َن نألخعوووو   نسشوووو ةىلة بوووا نساوووو  ل نسًشووووي  ه   وووىنن نحلوووو يث علوووو  فووووةن"  (3) وًةوووإل عليووووه. أقووووةل  وووون
 نخًال  نسًض  !!

هووىنو نآليووة ازسووا يف نسووىنين ل "ون يووةم بوَوْ   علووأ ومحووزا وعبيوو ا، وشوويبة بوون  بيىلووة وعًبووة بوون  بيىلووة  (4)
 ونسةسي  بن عًبة، نا ر وةءري نبن كهري.
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 -ء ُّ اغفسور    الرسا   و الْر   باـلْعض    ببـالْعضٍ -
عل  َأصوح به هبنَ    سةُل نسلوه عن عمرو بن ُشىليظ، َعن أَبيه، عن َف  نو، ق ل  َخرََ  

ظُّ  َ  يف وفيووهن حوووَ زنُع ميوووة ، ف لمنوو   فُقووون زنُع ميوووة  وهووىنن يَواووْ َ  ن، هوووىنن يَواووْ يوَوةم  وهوو  وً ووومةَن يف نسقووَ
 .(1)نسرُّو ن، فق ل  اأ ىنن أُونرُ ْس و  أُونْرُ  به ف و بنىُلةُو، وو  ُفيً  َعْاُه ف اًَيةنا

ر ن  نس ًووو َب ويف  ونيووة   ا  قووةُم  ووىنن  بوَْلُ  ، لخووًالفني  علوو  أَابيوو ةني  وضووَ ل ان نألوووُ  قوووَ ضووَ
ُه  َزل نسقوورآُن ُي ووَ  نُق بَوىْلضووُ ، وس وون اوووَ ُه بووبىلو  زنْل سًَضووربُةن بَوىْلضووَ ، ودن  نسقوورآَن مل يَواووْ ُه بووبَوىْلو  بَوىْلضووَ

ْاُه، ف عملةن به، وو  وش بََه، ف ونُاةن بها.  بَوىْلَض ف، و  َعَرفْوًُْ  ون
 .(2)ة  افإن  نألُوَ  قَوبوَْلُ ْ  ملَْ يُوْلىَلاةن َح   نخًَوَلةةن، ودن  نسومنَرنَ  يف نسُقرآنن ُكْةٌراويف  وني

ْر ُ  يةوو ف، َفءومَ  أصوةنَ   فلوان  دنف  سوةل نسلووه (3)وعن عبو  نسلووهن بون عمورو قو ل  َهاو 
رَ  علياو   سووةُل نسلووهن  َرُ  يف وفيوهن نسس نخًَلةو  يف آيَوة ، فووَ ْن  يُوىلوْ ُظ، فقو ل  ادمنو   َهلَوَو وووَ ضووَ

 . (4)ك َن قَبل   لخًالفينْ  يف نس ً با
ْاُه فَوُر ُّوُو دنف ع سنمنها  .(5)وق ل  افم  عرفًُْ  واه ف عملةن به، وو  َفيْلًُْ  ون

ما   واحــٌد  وهـو ييـ   اإلسـو    قـال اللـــ   قولـ  : "وييـ   اللــ     اأكض  وال ـَّ
ــاه:  ــدي ال عتعـــ ــو   إنَّ الـــ ـــ   اإلســـ ــدال اللـــ ــران:  نـــ ــاه: 19ال عمـــ ــالال تعـــ . وقـــ

 ًم  اإلســـو ال يينــا نْيال 3املائـــدة:  وكال ــيت  لالرــ  ري   وبـــال وا  والسـَّْقصــ  ـ لـــ  نْيال ال . وهــو بــال
."  السَّكبي   والسَّعطيل   وبالنْيال اجلالْر  والقالدالك  وبالنْيال اأالْم   واإلا  

 

 صحيح، ووق م. (1)

 صحيح. (2)

 َها رُ   أي َب  ْرُ . (3)

 صحيح، أخرفه وءل . (4)

 صحيح،  ونو أمح . (5)
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َا عووون نساووووي  ش: ه قوووو ل  اد   وَ  ثَوبوووَ ٌ اأَاووو  َر نألابيوووو  ن  ياُاووو  ونحوووون ه  وىلوووو ف  (1)ىَل شووون . وقةسوووُ
 ْسالم  ؤالريال اإلسو  ييناً فاـللــال  يـ ْقبــاللال م نــ ، وس ون  85آل عمورنن   ومالْ  ياـلبـْ . عو مٌّ يف كو  ن "وو ن 

ْرعالًة وم ْنماجاً نسش رنةَ  وًاَوة ع، كم  ق ل وىل ف    .48نئ ة ا   ل ر لٍا جالعاللنا م نر م ش 
لنه، وهووة ظوو هنٌر فوو ين نإلسوو المن  هووة ووو  شوورعُه نسلوووُه سووبح اه ووىلوو ف سنىلبوو  نون علوو  أَْسءووَاةن ُ سووُ

ن صووسري وكبووري، وف وويح  وأَعاوو ، وهبكووأ   وبليوو  َأن يوَو ُخَ  فيووه    يوَوَة نس ُّيووة ن، مُي وونن كووُ ُّ خُييووز  ووون
ْن دا ووو  ن كلموووة  أو و(2) ق ووور "وووو ن   ، أو ، وداوووه يقوووُ  ن وووروُ  واوووه  سووورَع وووون هبسوووو، وووون  وووىنيظ 

وىل َ َضة ، أو َكىننب  عل  نسلوهن، أو ن وي ب  يف قةلن نسلوهن، أو َ     سنم  أاَزَل، أو َشو   فيم  اَوَة  نسلووُه 
، أو  رَي هبسو خين   يف َوىْلا و  .(3)عاُه نسش و 

ـ ل وا  والسَّقصري-  -(4) اإلسو   بنيال ال

 

 وًةإل عليه. (1)

يةف  فرق با نسشأ  نسىني ي خ  نئر  به نإلسالم، وبا نسقرنةن نس  ورف  عن ص حبي  نسءويف   (2)
علييوو  سيءووًمر سووه دسووالوه، وقوو  وقوو م  عاو  نسقًوو ل ئ اووة دسووالوه، وبووا نس ووةة نسوو  يابسوأ أن حيوو فل

 وة ي  ك  هبسو.

قوو  وقوو وا نأل سووة علوو  كةوور ووون أي  بشووأ  ووون هبسووو، عاوو  نحلوو يث عوون أاووةنع نس ةوور وبةنعهووه  (3)
 وأسب به، و  يسم عن دع  ،  ها ، ف ا ره .

 (  قوووو ل بىلووووو نسءوووولف  ووووو  أووووور نسلوووووه  ووووور  دال  2/102قوووو ل نبوووون نسقووووي  يف ووووو ن   نسءوووو س ا ) (4)
وسلشيع ن فيه از ً ن، دو  دنف وةوريل ودوو  دنف كو و"ا، وهوأ نإلفورنط، وال يبو ق  ييمو  ظةور، "  ا 

 هو.-أو اق  ن ن
ا ة ونام عوة ي واوةن بوىنسو كمو  ي واوةن  وق ل نبن ويمية يف نسةنسعية  فإن نسةرقة نسا فية أَْه  نسءوُّ

، ووون  وري و ييوف وال كهيو ، بو  هو  نسةسول ز  أخ  نسلوه بوه يف كً بوه وون  وري وريوف وال وىلعيو 
 يف فرق نألوة، كم  أن نألوة هأ نسةسل يف نألو .

فيوو  وسوول يف لب صووة   نسلوووه سووبح اه ووىلوو ف بووا أَهووْ  نسًىلعيوو  نايميووة وأهوو  نسًمهيوو  نئشووبية، 
فئووووة وهوووو  وسوووول يف لب أفىلوووو ل نسلوووووه بووووا نا يووووة ونسق  يووووة و ووووريه . ويف لب وعيوووو  نسلوووووه بووووا نئر 
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وا   ييـــنقووو َل وىلووو ف   لـــ  لال الرســـا   غ تاـل  ر م وغ تالقولـــوا علـــى اللــــ   إغَّ احلـــقَّ ا أالهـــْ
ا أيما . 77نئ ة ا   قل ا أالْهل الرسا   غ تـلوا   يينرم ؤريال احلقا  .  171نساء     

بُّ املعســدي .  لَّ اللـــ   لرــم وغ تاـلْعســالدوا إنَّ اللـــ ال غ يــ   الــذي ال امنــوا غ ح الرا مــوا طاليا بــان  مــا أالحــال
 .88-87نئ ةو ا   ـم اللــ   حالـوًغ طيبـاً واتَّقـوا اللــ ال الـذي أ سـم بـ  م  م نـونال ول لـوا مم َـّا ك القالر  

لَُسةن أ"ون  نساوي ن  وَعن ع ةنشَة  ضأ نسلوه عاي   َأن   س ف ونْن أصوح بن  سوةلن نسلووهن   سوَ
ي   ال  ي   ال آكووُ  نسلحووَ ، وقوو َل بَوىْلضووُ ر نس فقوو َل بَوىْلضووُ أَوووزوُ  نساءوو َ ، وقوو ل عوون عملووه يف نسءوو ن

، فبلوووذ هبسوووو نساوووي   رنش  ىنن  بىلضوووي   ال أ ُم علووو  فووون ُ ُه  كوووَ ةنم  يَقوووةُل َأحوووَ فقووو ل  اوووو  لُل أَقوووْ
ا    ُر، وأ ُم وأَقووةُم، وآكوُ  نسلحوَ ، ونووزوُ  نساءوو  ، فمون   وَظ عون سووُ وكوىننس! س وم أصوةُم وأُفعون

ا  .(1)فَوَليَس ونم ن
 -السَّعطيل  اإلسو  بنيال السَّْكبي   و -

وهــو ال ــميع  ، اةووأ سلً شووبيهن، وَ  ٌّ علوو  نسوووُمَشب نَيةن. لــيس لمنلــ  شــي قوو ل وىلوو ف  
 ، نثب ٌ ، َوَ  ٌّ عل  نئىلع نَلة. وق  وق َم نس الُم عل  هىنن نئىل .البصري

 -اإلسو   بني الـ الْر  والقدالك  -
و  سيءووا زازسووة حركوو   نئروىلوو  وَحركو    أي أن  نسىَلْبَ   ري كبوة   علو  أفىل سوه وأقةنسوه، وأف 

إُل نسلوووه وىلوو ف. وقوو   ا ولةقوَوةف سلىلبوو ، بوو  هووأ فىلووُ  نسىَلبووْ ن وكءووبه، وَخلووْ نألشووا   لسوور ا، وسيءووَ
 وق  م نس الم عن هىنن.

"وقةسوُوه   أي جيووظ علوو  نسىَلبووْ ن أن ي ووةن ح سوُوه بووا ن وَوْة ن ونسر فوو  ن،  "بــني اأمــْ   واإلا  
َم.وق    وَق  

 

ونسةعي يوووة وووون نسق  يوووة و وووريه . ويف لب أمسووو   نإلميووو ن ونسووو ين بوووا نحلرو يوووة ونئىلًزسوووة وبوووا نئرفئوووة 
 هو.-با نسرنفضة ون ةن   ن ونايمية. ويف أصح ب  سةل نسلوه 

 وًةإل عليه. وهىنن نسءي ق ون ح يث أاس، وسيس ونن ح يث ع ةنشة. (1)
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لا   ْ  لـ  قول  : "فمذا ي يننا واعسقاي ي ظاه رالاً وغطناً  ودـال   بـ را   إ ه اللــ  تعـاه مـ 
ري   وباـليـَّنــَّا    ْ  فــالالفال الــذي ءاللــال   و  ــأل اللـــ ال تعــاه أْن يـ ناـلبا سالنــا علــى اإلميــان   (1)مــال

مالنا مـــ  ال اأالهــــوا   املْخسالل فـــة    ا بــــ    وياـلْعصـــ  س مال لالنـــال ة   واملــــذاهب  ويفـــالْ واآلكا   املسـالفالرا قـــال
ة   وؤـــريهم  مـــ  ال  كيـــَّ ة   والقالدال با مالة   واملعسالزلـــة   واجلمميـــة   واجلالْريـــَّ ل  املكـــال ة   م نـــْ الرَّييــَّ

را ٌ  ــال م م بـ نـْ ــ  ولالةال  ودـــ   مـ ــَّ ــالالف وا الضـ ةال  وحـ ــال ــالالفوا اجلماعـ ــم عنـــدي (2)الـــذي ال فـ   وهـ
 مالة  والسَّوف يق ".  وٌَّل وأالكي ا    وغللـ   الع صْ 

 نإلش  َُا بقةسه  افيىننا دنف ُك  ن و  وَوَق  م ون أَو ل نس ً بن دنف ها . ش:
 -تعريف ببعض الفرق الضالَّة-

، ك نو  ناةن ع وأشب هه. الـم كالبا مالة :  ه  نسىنين َشب يةن ن  سنإَل لئولةقن
ـــم عسزلة: مسووُُّةن لئىلًزسوووةن العًوووزنهلن  كوووَ سنس اءووبةف دنف عمووورو بووون عبيوو ، وونصووو  بووون ععووو  ،  الـ

 نئءلما يف نئءا . يقةم وىنهبي  عل  مخءة أصةل سَب ُءةن فيي  نحلإل  لسب ط  

 

ىل ف ون ك  ن ون خ سف نحلإل نسىني يروضيه نسلوه و سوةسها بو الف وون وسة ق ل  اوهن برآ  دنف نسلوه و  (1)
س  ن أصةب وأ ق، ئ  وق م أن يف بىلو وو  هبكورو يف لب  "م  فالف الذي ءلري  وبينا "قةسه   

 نإلمي ن ونس ةر و ريو هة خبال  نحلإل، وخبال  و  ك ن عليه نسءلف..

وأهلووه، دهب ال جيًموو  وً بىلووة نحلووإل ووو  نسرضوو  أو  ووون سووةن"م وشووروط وً بىلووة نحلووإل نسًوو ؤ ووون نسب طوو  (2)
قــد لا ــت لرــم أســوة ح ــنة   إبــراهيم نسءوو ة  علوو  ضوو و ووون نسب طوو ، كموو  قوو ل وىلوو ف  

والذي  معـ  إء قـالوا لقـوممم إي بـر ا ا مـنرم وممـا تعبـدون مـ  يون اللــ  لفـري برـم وبـدا بيننـا 
وإء قـال . وقو ل وىلو ف  4نئمًحاوة   وحـد وبينرم العداوة والبـضا  أبداً ح  ت منوا غللــ  

 .27، 26نسزخر    إبراهيم أبي  وقوم  إ   برا  مم َّا تعبدون. إغَّ الذي فطرين فإ   سيمدي 
هىنو هأ نألسوةا نحلءواة نسو  أوور  لالقًو ن   و ، وهوىنو هوأ ولوة دبورنهي  نسو  ال ير وظ عايو  دال  وون 

 .130نسبقرا   هيم إغَّ م  سف   ف  وم  يرؤب ع  ملة إبراسةه اةءه  
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1- : َ  ، وقوو سةن  كيووَف ولووإُل نسلوووُه نسشوور  مث  يىلووىن نب عليووهس فموون  العــْدل  سوورَتون وًووه اةووأ نسقووَ
 !!سةن"نم نسىَلْ لن عنْاَ ه  اةأ خلإل نسلوهن سلش ر ن 

ُ  نسق و  !! السوحيد: -2 ، َسَزَم وىل ُّ  سرتون وًه نسقةَل خبلإل نسقرآن، دهْب سة ك ن  رْيَ َوْلةق 
ُر ئون يريوُ ،  الوعيد:  -3 ق سةن ووَن وعوََ و نسلووُه لساو  ، فوال بُو   أن ياةوىن فيوه وعيوَ و، فوال يَسةون

 وال يىلةة َعم ن يش ُ !!
ة  بـــني املنـــزلسني: -4 رُ  وووون نإلميووو ن، وال يووو ُخُ  فىلاووو ه  أَ  املنز لـــال ن ن و وووَظ كبوووريَاف ووووَ ن  ووووَ

 نس ةَر، وهة بَا نئازسًا!!
م اةو  اأمــر غملعــرور: -5 وهووة نسوو عةا دنف لطليوو  ووىلًقوو ن، . ونسايووأ عوون نئا وور، ضووَ

 ن رو  عل  أةمة نئءلما لسقً ل دهبن َف  ون!!
َ  علووو  نسا قووو ، ونس ًووو ب و  ية ن نسزنةووون يَن عوووال وهووو  يُقووو  نوةَن نسىَلقوووْ ا ة عاووو ه  زازسوووةن نسشوووُّ نسءوووُّ

، ال سالعًموو   علييوو ، (2)!! ودهبن نسووًَ سُّةن   نسوو ة  مَسىليوو ة ، دمنوو   يووىنكروف  سالعًضوو  ن  وو (1)نسا ن وو بن 
، وإليا لن نسا لن   ..!!  وواي  َوْن يىَْنُكُرَه  سيبا ن ُوةنفَقَة نسء م ن سلىلْق ن

ة: ة اءووَبةف دن  اجلمميــَّ ة   ونسًىلعيوو . وقوو ل باةووأ نااوو  ف فيووْ ن بوونن صووةةنن، أظيووَر اةووَأ نس وو ن
َ  ألحوو   يف نحلقيقووة  ونساو  ، وأن  نإلميوو َن هووة نئىلرفوُة فقوول، ونس ةوور هوة نايووُ  فقوول، وأاوه ال فنىلووْ

 دال  ت وح و، وأن  نسا  ل دمن  وُوْاَءُظ دسيي  أَفىل هُل  عل  سبي  نجمل "!!
قةهلن  ون في  بن صةةنن، وق سةن  دن  نسىَلْبَ  ُوَءري ٌ، وفىلله زازسةن طُةسنه وسةاهن، َأْص     اجلرية:

ُة  وووو ُسةن يف اَةووووأ  ة اُةوووو ُا نسقوووو  . ف ا يووووة  وووو سةن يف دثبوووو   نسقوووو  ، ونسَقَ  يوووو  وهوووو  ع ووووُس نسق  يوووو 
 نسق  !!

َم نسر ُّ عل  وب  ق هىنو نسةنرقن نسض س ةن ُكل ني .  وق  وق  
راط  اللـ  امل سقيمسالبالب  ا-  -لضَّول  الع دول  عال  ص 

 

ي وةن "  ا  -وون أ سوة نساقو -أي نسا  ب نسىني وقةم به نحلاة عا ه  هة نسىلق ، وو  "ن  عاه   (1)
 عن نئعلةب، ودن هبكر واي  شأ  فيأ وىنكر سالسًئا ل ال سالعًم  ..!!.

 أي سالسًشي      عل  وىنهبي .. (2)
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، نسوىني أووَر  نسلووُه لو نب عونه،  رنطن نئءوًقي ن سبُظ ضاللن هىنو نسةنرقن وأَوه هل ، ُع وهل  عن نس  ن
ــ  فقوو ل وىلووو ف   ْم عـ رَّقال ب رـــ  ب لال فسـالفـــال ــُّ وا ال ـ ــاتَّب عو   وغ تاـلسَّب عـــ  راطي م  ـــسقيماً فـ ــ  وأنَّ هـــذا صـ

ق ْل هذ   سبيلي أالْيعو إ ه اللـ   علــى بصــريالٍة أالي ومــال  . وق ل وىل ف  153م  نألاىل   سبيل    
 .108يةسف   اتَّبع 

ل  ساوو   سووةل نسلووه وقو ل نبوون وءووىلة   َخعوو  ف، وقوو ل  اهوىنن سووبيُ  نسلوووهنا، مث  خوول     خوَ
يَوْ عةن دسيوه، مث  قَورأ   خعُةط ف عن ميياه وعن َيء  نون، وق ل  اهىنو ُسُبٌ ، عل  كوُ  ن سوبي  شويع نٌ 

 م عـــ  ســـبيل   ءلرـــم رَّقال ب رـــ  ب لال فسـالفـــال وأنَّ هــذا صـــراطي م ـــسقيماً فـــاتَّبعو  وغ تسبعـــوا ال ـــُّ
 .(1)اوصَّالم ب  لعلرم تسَّقون 

هلىنن شرَع نسلوه وىل ف يف نس الا قنرنَ َا أُم ن نسُقرآن يف ُك  ن  كىلة ، نئشًملة عل  َأشَر ن نئع سظن 
َر  نسلوووُه وىلوو ف أن اقوةل   وأفل نيو ، راطال الــذي  أ عمــتال فقوو  أووَ اهــدي الصــراط امل ــسقيمال. صــ 

 أَا ه ق ل   . وق  ثبا عن نساي  (2)عليمم ؤريال املـضو   عليمم وغ الضالني

 

 صحيح،  ونو نحل ك  و ريو. (1)

(  دمنوو  وصووةي   فوو  وسوول سًةسووعي  يف نسوو ين، فووال هوو  أَهووْ  2/6قوو ل نبوون فريوور يف نسًةءووري  ) (2)
 لة  فيه،  لوة نسا و  ى نسوىنين  لوةن لسرتهوظ، وقونيلي  يف عيءو  وو  قو سةن فيوه، وال هو  أَهوْ  وق وري 

بوه، وس واي   فيه وق ري نسييوة  نسوىنين بو سةن كًو ب نسلووه، وقًلوةن أابيو  ه ، وكوىنبةن علو    و ، وكةورون
 هو.-أَْه  وةسل ونعً نل فيه، فةصةي  نسلوه بىنسو دهب ك ن أحظ نألوة  دنف نسلوه أوسعي  ن

 ويف وىل  نالسًق وة  
   أن وءًقي  عل  نألور ونسايأ، وال ورو   و  ن نسهىل سظ. ق ل عمر بن ن ع ب 

 ه.وق ل نحلءن  نسًق وةن عل  أور نسلوه، فىلملةن بع عًه، ونفًابةن وىل صي
 وق ل نبن ويمية  نسًق وةن عل  حمبًه وعبة يًه، فل  يلًةًةن عاه مياةف وال يءرا.

(  ف السًق وة كلمة ف وىلة، آخىنا زا و  105-2/104وق ل نبن نسقي  يف و ن   نسء س ا )
نسوووو ين، وهووووأ نسقيوووو م بووووا يوووو ي نسلوووووه علوووو  حقيقووووة نس وووو ق، ونسةفوووو   لسىليوووو . ونالسووووًق وة وًىللووووإل 

 وقوعما هلل  وغللـ   وعلى أمر اللـ .فىل ل، ونألحةنل، ونساي  ، ف السًق وة فيي   لألقةنل، ونأل
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 .(1)انسيية  وسضةٌب عليي ، ونسا   ى ض سُّةنا
 

ف ون. وسوٌ  على امل   (2)رسالل نيال. واحلمد  هلل  ك ا  العاملنيال سبحان كبا   كال ا  الع زَّة عما يالص 
 وصلَّى اللـ  على حممٍد النيب اأ مي  وعلى ال  وصحب  وسلَّم. 

 
 لسبما

 عبد املنعم مصطفى عبد القايك حليمة 
 أالبو بصري الطرطوسي 

 عفا اللـ  عن  وع  أالْهل  بيس  ووالدي  مبنا    وكمحس  
 

 هو. -ومسىلا شيخ نإلسالم نبن ويمية يقةل  أع   نس رنوة سزوم نالسًق وة ن
َلف ون لوووف يف وةءوووري 1/29وقووو ل نبووون كهوووري يف نسًةءوووري ) (  نخًلةوووا عبووو  ن  نئةءووورين وووون نسءووو 
 هو.-ن وهو املسابعة هلل ولرسول صلي  دنف شأ  ونح ،  نس رنط، ودن ك ن يرف  ح 

 صحيح،  ونو نسرتوىني و ريو. (1)

ع   -بفضل اللـ  تعـاه وم نَّسـ -ا سميت م  هتذيب  والسعليق علي    (2) صـبيحة يـو   اجلمعـة     الساسـ 
نالة    . املوافـق للنــاينمـ  ه ـرة النـيب املصـطفى  1413عكـرال مـ  شـمر كمضـان املبـاكو  ل  ـال

 ميويي. 1993عكرال م  اءاك  ل  النالة  
 

قبــل إحالســ   -حــذفاً وإ ــافةً -وقــد ا سميــت مــ  مراجعســ   وإجــرا  بعــض السعــديون عليــ  
نالة   مــ  ه ــرة النــيب  1417للطبــع عصــرال يــو   اخلمــيس    النالــ   مــ  شــمر ءي احل ــة  ل  ــال

 .املصطفى  
 

 يب. كاجياً م  اللـ  تعاه القبولال  إ َّ  مسيٌع قريب جم
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  ءلر بعض اأسئلة الــي  رــ  طالــب العلــم أو القــاكئ مــ  تقيــيم ـ هذا ملحٌق يسضم
 ف    ومعرفة مد  اسسيعاب  وفالمم  ملاية الرسا   لما وت ــاعد مــدك  املــاية   حديــد 

 اأسئلة عند إجرا  اغفسباكان للطو ..
وت ــميًو علــى الطالــب   الرجــوع إ ه اجلــوا    كــري جبا ــب لــل ســ ال إ ه الصــفحة 

 م  فيما اجلوا .الي ير
 

 و هة أشرُ  نسىللةمن وأق سي س وئ هبنس ال  ال:
 ".12اجلوا : "      
 ئ هبن أ س  نسلوُه نسرسَ س :2 

 ".13  12"اجلوا :       
 سَون أعرُ  نسا لن لسلوه  :3 

 ".13"اجلوا :       
 ئ هبن مس  نسلوُه و  أازل عل   سةسه  وح فس ونهبكر  سيالف عل  هبسو. :4 

 ".13" اجلوا :      
 سو  هأ نسىلنل ُة يف ع م ناًة ع  ري نئ واا م   نسلوه  :5 

 ".14اجلوا : "      
   ه  جيظ عل  نسىل وة و  جيظ عل  ن  صة، وئ هبنس6 

 ".14اجلوا : "      
 وًة و  نسةنفب   حبءظ وة و  نسق  ن ، وضح هبسو. :7 
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 ".15  14اجلوا : "      
 ضالل نسا ل عن نحلإل ن ونهل ىس ونهبكر  سيالف عل  هبسو.و  هة سبظ  :8 

 ".15اجلوا : "      
 س حة نسىلم  شروط، نهبكره  و  نس سي . :9 

 ".15اجلوا : "      
 ئ هبن مس  أَْه  نسب ع ونألهةن  وريةي  أتويالفس  :10 

 ".16اجلوا : "      
 ىنهظ نحلإل واي .نهبكر وىننهظ نسا ل يف نسًلوي ، و  نإلش  ا دنف نئ  :11 

 ".17  16اجلوا : "      
 و  ي ةن نإلهرن  ونسًحريف، كةرنف وو  ي ةن فءق ف وخعلس  :12 

 ".17اجلوا : "      
 حاة نسىلب   عل  نسلوه، وضح هبسو و  هبكر نس سي . ناقعىلا لساي   :13 

 ".18  17اجلوا : "      
نإلحءوووو ن لسءي سووووة نحلءوووواة، وضووووح يقووووةل بىلووووو نئًمل ووووة ونئًوووولو نرا  دمنوووو  اريوووو   :14 

 ".19  18اجلوا : "   ورن ه  و  هبكر نسر  عليي .
 س(ولذل  جعلنالم أمًة وسطاً)و  وىل  نألوة نسةسل يف قةسه وىل ف    :15 

 ".21  20اجلوا : "      
سبشور نئريءوأ  انسىللو  لس والم هوة نايو ، ونايو   - محوه نسلووه-ق ل أبة يةسوف   :16 

 ".22  21اجلوا : "  سىللُ ا، وضح هبسو.لس الم هة ن
 و  وىل  نسزا يإل، وو  ح مه، وه  وُقب  سه وةبةس  :17 

 ".21اجلوا : "      
 يف أَْه  نس المس - محه نسلوه-و  هة ح   نإلو م نسش فىلأ   :18 

 ".22اجلوا : "      
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 أو  افةنو  نس ل ا، و  نئرن  ون هبسوس ابيا    :19 
 ."22اجلوا : "      
  ق  نئقةسة نسً سية  ان لف أح   وأعل  ون نسءلفا.  :20 

 ".23اجلوا : "      
 نسًةحيُ   عةا مجي  نسرس ، نهبكر نأل سة عل  هبسو.  :21 

 ".25  24اجلوا : "      
أول وووو  جيوووظ علووو  نئءووول  وىللموووه، ونسىلمووو  بوووه، نسًةحيووو . وضوووح هبسوووو وووو  هبكووور  :22 
 ".24اجلوا : "      نس سي .
   وىل  نسع  ة س وو  هأ نألشي   نس  أتخىن وىلا وسو  :23 

 ".26  25اجلوا : "      
 سلع  ة . - محه نسلوه-نهبكر وىلريف نبن نسقي    :24 

 ".25اجلوا : "      
 ز  ي ري نئر  وءلم فس  :25 

 ".27  26اجلوا : "      
 نسًةحي  أول ونفظ وآخر ونفظ، وضح هبسو.  :26 

 ".27اجلوا : "      
 ع   أاةنع نسًةحي .  :27 

 ".27اجلوا : "      
 ه  ك ن نئشركةن يقرون وأيوةن جبمي  وىل   نسربةبيةس أفظ و  هبكر نس سي .  :28 

 ".29  28اجلوا : "     
 و  وىل  وةحي  نإلهليةس  :29 

 ".28اجلوا : "      
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وسيوو  . أصوو  نسشووراب عاوو  نسىلوورب و ووريه  ي موون يف نسسلووة يف وىل ووي  نس وو حلا ونأل :30 
 وضح هبناب، و  وةقف نإلسالم ون هىنن نسسلة ونسشراب.

 ".30  29اجلوا : "      
 كيف ص   نسىلرب دنف عب  ا نألصا مس  :31 

 ".30اجلوا : "      
نهبكووور نأل سوووة علووو  وفوووةب طموووس نسًم ثيووو ، ووءوووةية نسقبوووة ، وبوووا نحل موووة وووون  :32 
 ".30اجلوا : "      هبسو.
 فعر نسلوُه نسا َل عليي س و  وىل  انسةعراا نس   :33 

 ".31اجلوا : "      
وةحي  نسربةبية وءًلزٌم سًةحي  نألسةهية و سيٌ  عليه، وضح هبسو وو  هبكور نسو سي .  :34 

 ".34   33  32اجلوا : "      
ك ا  أن ي ةن سل ةن ص اىل ن وً  فئ ن،  سي  عل  ك ا  أن ي ةن سل وةن دهلو ن   :35 

 سو.وىلبة نن حبإل أو أكهر، وضح هب
 ".34اجلوا : "      
 وةحي  نإلهلية يًضمن وةحي  نسربةبية، وضح هبسو.  :36 

 ".35اجلوا : "      
(قــل لــو لــان معــ    اهلــة لمــا يقولــون إءاً غبســـوا إ ه ءي فءوور نآليووة نس رميووة   :37 

 ".35اجلوا : "   .42نإلسرن    العرش  سبيًو)
نهبكر   و  هبكر نس سي  علو  كو    وايمو .نسًةحي  نسىني  عا دسيه نسرس  اةع ن،   :38 

 ".36  35اجلوا : "      
 و  وىل  وةحي  نسعلظ ونسق  س  :39 

 ".36اجلوا : "      
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نهبكر بىلو نألعم ل نس  وىلًو  شورط ف س وحة نإلميو ن، وبىلوو نألعمو ل نسو  وىلًو    :40 
 ".36اجلوا : "    ون و مال  نإلمي ن.

 .(احلمد هلل ك  العاملني)من يف قةسه وىل ف  نهبكر اةع نسًةحي  نسىني ي   :41 
 ".37اجلوا : "      
(شمد اللـــ  أ ــ  غ نهبكر عب  ن  نسءلف يف وىل  نسشي  ا نسةن  ا يف قةسه وىل ف    :42 

 ".39  38اجلوا : "  .18آل عمرنن   إل  إغ هو)
 بًةحي و و ةن لسقةل ونسةىل ، وضح هبسو. شي  ا نسلوه   :43 

 ".39: "اجلوا       
 و  وىل  شي  ا نسًةحي  ال دسه دال نسلوهس  :44 

 ".39اجلوا : "      
 وضح وىل  نسىلب  ا، ونألشي   نس  و خ  يف وءم ه .  :45 

 ".40اجلوا : "      
 و  حإل نسلوه عل  نسىلب  س و  هبكر نس سي .  :46 

 ".41  40اجلوا : "      
 ونسىلق ، نشرا هبسو.با نسلوه نسًةحي ، بعرق نسءم  ونسب ر   :47 

 ".42  41اجلوا : "      
 دنف ون واًءظ انايميةاس ونهبكر قةهل  يف نإلمي ن ونس ةر.  :48 

 ".41اجلوا : "      
 نهبكر اءبة نئىلًزسة، وأبر" أقةنهل  ووىلًق ن، .  :49 

 ".42  41اجلوا : "      
ي ةن نسًةفيإلسه  يًىل  ض نسىلق  و  نساق س ويف ح ل نفرتنض نسًىل  ض كيف   :50 

 ".43  42اجلوا : "     
 و  ون اي دال  ووىله آية و لُّ عل  ص ق ابةوه، و  نحل مة ون هبسوس  :51 
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 ".44  43اجلوا : "      
 دق وة نحلاة عل  نا ه  وًىللإل بهالثة ضةنبل، نهبكر هىنو نسضةنبل نسهالثة.  :52 

 ".43"  اجلوا :      
 شركا..سكيف و ةن صةة نس ن ا ون نئ  :53 

 ".44اجلوا : "      
 كيف ك اا آية هة  سقةوهس و  هبكر نس سي .  :54 

 ".45  44اجلوا : "      
وووون أمسووو   نسلووووه وىلووو ف  نئووو ون، ونسشووويي . نشووورحيم  وبوووا  السًيمووو  علووو  صووو ق  :55 

 ".46  45اجلوا : "     نألابي   ونسرس .
عووالن نسشووراب. نشوورا هبسووو ووو  هبكوور أمسوو   نسلوووه نحلءوو  ووو ل علوو  نسةح نايووة، وب :56 
 ".48   47  46اجلوا : "     نأل سة.
 ون ه  أكم  نسا ل دمي  ف ووةحي نف، وئ هبنس  :57 

 ".49  48اجلوا : "      
 و  نسةرق با نساي ونسرسةلس  :58 

 ".48اجلوا : "      
، يىللووو  أصوووح به دهبن أصوووبحةن أن يقةسوووةن  اأصوووبحا  علووو  فعووورا نإلسوووالم كووو ن   :59 

ةن أبياوووو  دبوووورنهيَ  حايةوووو ف وءوووولم ف وووووو  كوووو ن ووووون وكلمووووةن نإلخووووالص، و يوووونن ابياوووو  حمموووو    ، وونلوووو 
 نئشركاا. نشرا نحل يث، ووضح وىل   كلم وه.

 ".50  49اجلوا : "      
ر نسىلب  ا نسً سية  اوال شأ  ونهُلها.  :60   فء ن

 ".50اجلوا : "      
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ن  سإل وصة وه سوبح اه ووىلو ف، هو  يءوًلزم  وءمية نئولةق ووصةه ببىلو أمس    :61 
 نسًشبيه، وه  يءً عأ اةأ صة   ن  سإل ب عةى اةأ نسًشبيهس أفظ و  هبكر نأل سة.

 ".53   52  51اجلوا : "     
أي  سهبة  كم ل ض و. وضوح هبسوو وو  هبكور نأل سوة. نساةأ يف صة   نسلوه   :62 

 ".54  53اجلوا : "      
    نئة   سل ة  ، ونساةأ نجملم . نشرا هبسو.وايحمل نسءلف نإلثب  :63 

 ".55  54اجلوا : "      
 سشي  ا نسًةحي  شروط ال ي ح نسًةحي  دال    ، نهبكر هىنو نسشروط، ونهبكر   :64 

 عل  ك  شرط  واي   سيالف ون نس ً ب أو نسءُّا ة.
 ".63إ ه  56اجلوا : "      
 ء س أفظ و  هبكر نس سي .ه  نس  انسق ميا ون أمس   نسلوه نحل  :65 

 ".64  63اجلوا : "      
د ن ا نسلووه  د ن ا ق  يو ة كةايوة خلقيو ة، ود ن ا  يايوة أوريوة شورعية. نشورا هبسوو، وو   :66 

 ".66  65اجلوا : "     هبكر نأل سة.
 و  هأ نسس ية ون نإلمي ن بىلقي ا نسقض   ونسق  س  :67 

 ".67اجلوا : "      
اوال يشبيُه نأل ُما، فيه    علو  نسًشوبييا  وشوبيه ن و سإل لئولوةق،  قةل نئ ون   :68 

 ووشبيه نئولةق ل  سإل. وضح هبسو.
 ".68اجلوا : "      
ووووو  ح وووو  ووووون شووووبه ن وووو سإل لئولووووةقس وهوووو  دثبوووو   نس ووووة   يىلووووم نسًشووووبيه أو  :69 

 ".70  69اجلوا : "     يءًلزوهس
ة ، قيةٌم ال يا ما، نشرا هبسو و  هبكور نأل سوة.ون صة وه وىل ف أاه  احأٌّ ال مي  :70 

 ".71  70اجلوا : "      
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، نسقيةما.  :71   نهبكر  سيالف ونح نف يبا ع مة وفض  هىنين نإلمسا  انحلأُّ
 ".72  71اجلوا : "      
 .(اللـ  غ إل  إغ هو احلي القيو )فءر قةسه وىل ف    :72 

 ".72اجلوا : "      
ــدون)ف  فءووور قةسوووه وىلووو  :73  ــس إغَّ ليعبـ ــ  واإل ـ ــت اجلـ ــا فلقـ ، وووو  بيووو ن وىلووو  (ومـ
 ".73  72اجلوا : "      نسىلب  ا.
 ه  نس ةة "نة ا عل  نسىنن ، أم أف  عا نسىنن س  :74 

 ".76  75اجلوا : "      
 و  هة نسة  ق  با نس ة    ري نسىنن ، وبا صة   نسلوه  ري نسلوهس  :75 

 ".77  76اجلوا : "      
نشرا قةل نئو ون  اسويس واوىن خلوإل ن لوإل نسوًة َ  نسو  ن و سإل، وال إبح نثوه نس يوة   :76 

 ".79  78اجلوا : "   نسًة َ  نس  نسب  يا.
 نشرا قةل نئ ون  اسه وىل  نسربةبية وال وربةب، ووىل  ن  سإل وال ولةقا.  :77 

 ".80اجلوا : "      
و و  عل  ع ا وىلو  ، نهبكور  ل  اأعلى)(وهلل املنوةءرين  نسءلف سقةسه وىل ف    :78 

 ".82اجلوا : "     ثالثة واي .
 ه  س لة نسرح  أثر يف "  ا نسىلمرس أفظ و  هبكر نأل سة.  :79 

 ".85  84اجلوا : "      
 ه  سل ع   أثر يف "  ا نسىلمر واق  اهس  :80 

 ".86  85اجلوا : "      
 ء نس أفظ و  هبكر نس سي .و  هأ نسس ية نس  ألفلي  ُخلنإَل نإلا  :81 

 ".88  87اجلوا : "      
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أفظ بشأ  ون نسًة ي  وهبكر نأل سة عل  ون حيًحمل لسقو   علو  خي  سوة نس ةور   :82 
 ".89  88اجلوا : "     ونئىل صأ.

 نسق   حيًحمل به عا  نئ  ةظ، ال عا  نئىل يظ. وضح هبسو.  :83 
 ".90  89اجلوا : "      
أاووه وًىلوو ل  عوون نألضوو ن  ونألاوو ن ا. نشوورا هبسووو، وبووا وىلوو  ووون صووة وه وىلوو ف  ا :84 

 ".92  91اجلوا : "     نسض  ن ونسا  ن.
 .41نسرع    (واللـ  يرم غ معقب حلرم )فءر قةسه وىل ف    :85 

 ".93  92اجلوا : "      
 ، نشرا هبسو و  هبكر نأل سة.كم ل نئولةق يف كم ل عبة يًه ت   :86 

 ".94  93اجلوا : "      
 ص ق نألابي    سي  عل  ص ق ابة، ، وضح هبسو و  هبكر نأل سة.  :87 

 ".95  94اجلوا : "      
 يىلل  ص ق نسرس  ون وفةو  وًىل  ا، نهبكر ثالثة واي .  :88 

 ".97  96اجلوا : "      
 طىلن يف نسرب ن وب  اب ووىل ف. كيف ي ةن هبسوس دا     س سة نساي   :89 

 ".98  97اجلوا : "      
 و  هة نسةرق با نساي ونسرسةلس  :90 

 ".98اجلوا : "      
 هة خ   نألابي  ، وأن ال اي بىل و. نهبكر آيةف وح يه ف ي الن عل  أن نساي    :91 

 ".99  98اجلوا : "      
نالوبوو ع ونالاقيوو   نس وو هر ونسبوو طن، وحووظ نسلوووه و سووةسه، كوو ٌّ وايموو  ال"م سوخوور،  :92 
 أح    ال"م الاًة   نآلخر. نشرا هبسو و  هبكر نس سي . وناًة  

 ".100  99اجلوا : "      
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سوووي  وسووو  آ م، وبوووا نسايوووأ عووون نسًة ضووو  بوووا  كيوووف وةفوووإل بوووا كوووةن نساوووي   :93 
 ".102   101اجلوا : "      نألابي  س
 خلي  نسلوه، مث وضح وىل  ن لة. نهبكر  سيالف يبا أن نساي   :94 

 ".103   102 : "اجلوا      
ن لوووة خ صوووة إببووورنهي  وابياووو  حممووو   صووولةن  نسلووووه علييمووو ، أوووو  ن بوووة فيوووأ ع ووووة  :95 

 امي  نئ واا. وضح هبسو، و  هبكر نأل سة.
 ".104   103اجلوا : "      
لًا  سه ابًة. وضح هبسو. خلة نساي   :96   سا  خيًاىلة، وخن

 ".104   103اجلوا : "      
 يُةَصف نسىلب  لسىلشإل يف حمبًه سربه، وئ هبنس ه  جية" أن  :97 

 ".104اجلوا : "      
 سو  ح   ون ي عأ نسابةا بىل  نساي   :98 

 ".105   104اجلوا : "      
 نهبكر بىلو ضالال  نسق   اية.  :99 

 ".105اجلوا : "      
سلاوووون ونإلاووووس، أم سإلاووووس  ون ناوووونس أفووووظ ووووو  هبكوووور  هوووو  بىلووووث نساووووي  :100 
 ".106   105اجلوا : "      نس سي .
أُ سوووو  اميوووو  نساوووو ل، علوووو  نخووووًال   نهبكوووور نسوووو سي  نسووووىني يبووووا أن نساووووي  :101 

 ".106اجلوا : "   أسةنف ، وسس ، ، وأفا سي .
 نهبكر بىلض ف ون نأل سة نس  وبا أن نسقرآن كالم نسلوه وىل ف.  :102 

 ".108   107اجلوا : "      
 نس الم ت وىل ف، ويقةل  أن نسقرآن ولةقسو  ح   ون جيح  صةة   :103 

 ".112   109   108اجلوا : "      
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 دض فة نألعي ن دنف نسلوهن وىل ف  ري دض فة نئىل  . وضح هبسو.  :104 
 ".109اجلوا : "      
نهبكوور نسوو سي  نسووىني يبووا أن نسووً ل  ووون أوصوو   نس موو ل، وضوو و ووون أوصوو    :105 

 ".109اجلوا : "     نساق  ونسىلاز.
(إ ــ  لقــول  كيف وةفوإل بوا أن نسقورآن كوالم نسلووه  وري ولوةق، وبوا قةسوه وىلو ف    :106 

 ".111   110اجلوا : "    سكسوٍل لرمي)
 وضح نئرن  ون قةل نئ ون  اوال يشبه قةل نسبشرا.  :107 

 ".112   111اجلوا : "      
 و  ح   ون ي ف نسلوه بشأ  ون صة   نسبشر أو نسىل سس  :108 

 ".113   112اجلوا : "      
نهبكر  سيالف ون نس ً ب ونسءُّا ة، يبا أن  ؤية أَْه  نااة سر   يوةم نسقي ووة حوإلٌّ.  :109 

 ".114   113اجلوا : "      
 نهبكر وىننهظ نسا ل يف نسًلوي .  :110 

 ".134   133   113اجلوا : "      
وهوو  هووىنن نساةووأ يءووًلزم اةووأ  ،(غ تدكلــ  اأبصــاك)ووو  نئوورن  ووون قةسووه وىلوو ف   :111 

 ".116   115اجلوا : "   ؤية نئ واا سر   يةم نسقي وةس
  بهس أفظ و  هبكر نس سي . ه   أى نسايُّ   :112 

 ".118   117   116اجلوا : "      
 و  ي ةن نسًلوي  صحيح ف، وو  ي ةن ف س نفس  :113 

 ".119   118اجلوا : "      
ن ظوووو هرو نئ ةوووور دنف نس ةوووور نألصووووسر، أو نس ةوووور  ون ووووو  ُي وووور  نس ةوووور عوووو :114 
 ".119اجلوا : "      نس ةرس
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وون  ون وىل  ضوة أو  ون سةن"م وشروط نإلميو ن نالاقيو   ونسًءولي  ألوور نساوي   :115 
   وىلقيظ. نشرا هبسو و  هبكر نأل سة.

 ".123إ ه   119اجلوا : "      
و  ي ةن وىل ية  ون نس ةور، نشورا هبسوو نوب ع نهلةى واه و  ي ةن كةرنف، وواه   :116 

 ".125   124اجلوا : "    و  هبكر نأل سة.
 أص  فء   نسىل مَل ون ثالب فنَرق، نهبكره  و  نسًىللي .  :117 

 ".126   125اجلوا : "      
ونفبوووة، ووووو  و وووةن شووورط ف س وووحة نإلميووو ن، ووووو   وووو  و وووةن ط عوووة نساوووي  :118 

 ".127اجلوا : "     و ةن وا وبةس
(فو وكب  غ ي منون ح  يرمــوو فيمــا نهبكر وةءري نبن نسقي  سقةسه وىلو ف    :119 

 ".127اجلوا : "   نآلية.  ش ر بينمم..)
 صف ح ل ون يىل ل عن نس ً ب ونسءُّا ة دنف عل  نس الم.  :120 

 ".129   128اجلوا : "      
 يون أو عقيو ا نسىلوةنم  و  نئرن  ون كم بىلو علم   نس الم ون أن ي ةاةن عل   :121 

 ونسىلا ةزس وه  جية" سلمر  أن ياش  عقي ا نسىلةنم ونسىلا ةزس
 ".131   129اجلوا : "      
 و  ح   أَْه  نسىلل  يف أَْه  نس المس  :122 

 ".131   130اجلوا : "      
 و  نئرن  لس رنط نئءًقي  نسىني أور  لوب عه وناًي فهس  :123 

 ".132   131اجلوا : "      
وووو  نئووورن  وووون قوووةل نئووو ون  اأتويووو  كووو  ن وىلووو  ُيضووو   دنف نسربةبيوووة، ووووراب نسًلويووو   :124 

 ".133   132اجلوا : "     وسزوم نسًءلي اس
 أهبكر أبر" و  يرتوظ عل  نسًلوي  نسة س  ون حم هبير ووزنسإل.  :125 
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 ".136   135اجلوا : "      
 عر  نسقرنوعة، ودف ون اءبًي س  :126 

 ".135وا : "اجل      
 ورض نسقلةب اةع ن، نهبكر  ، ونهبكر أش    خعرنف عل  نإلاء ن، وئ هبنس  :127 

 ".137   136اجلوا : "     
نسًشبيه اةع ن، نهبكر  ، ونهبكور أكهر و  ناًشو  نف وشويةع ف بوا نساو ل، وو  نسًىلليو    :128 

 ".138   137اجلوا : "    ونسًة ي .
أكموو  يف نسًازيووه ووون قووةل نئوو ون  اسوويس يف  شــي )(لــيس لمنلــ  قةسووه وىلوو ف   :129 

 ".139   138اجلوا : "   وىلا و أح  ون نس ي ةا، ئ هبنس
وووو  وووورن  نئووو ون وووون قةسوووه  اووىلووو ف عووون نحلووو و  ونسسووو   ، وال وةيوووه نايووو    :130 

 ".142إ ه   139اجلوا : "    نسءا كء ةر نئبً ع  اس
 ، و  هبكر نس سي .ىني وقإل سابيا  نهبكر صةة نإلسرن  ونئىلرن  نس  :131 

 ".145   144   143اجلوا : "      
ن نئرةوأ يف قةسوه وىلو ف   :132  (ولقــد كا   زلــة ، وقةسوه  (مــا لــذ  الفــ اي مــا كأ )ووَ
 ".145اجلوا : "     سأفر )
 .نهبكر ثالب صة   حلةض نساي ن   :133 

 ".146   145اجلوا : "      
 س(إي أعطيناو الروصر)ةسه وىل ف  و  وىل  نس ةثر يف ق  :134 

 ".146   145اجلوا : "      
 يةم نسقي وةس ون ه  أسىل  نسا ل بشة عة نساي   :135 

 ".149   148اجلوا : "      
هووو  شوووة عة نألابيووو   ونس ووو حلا يوووةم نسقي ووووة، شوووة عة شووورك   أم شوووة عة عبووو    :136 

 أفظ بشأ  ون نسًة ي  و  هبكر نأل سة.نسرمحن ال يشةىلةن دال  إبهبن نسلوه، وئن ن وض س 
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 ".149   148اجلوا : "      
 ه  أَْه  نسشراب وا هل  شة عة نسش فىلا يةم نسقي وةس  :137 

 ".149اجلوا : "      
   اور  ون نسا   قةو ف مل يىلملةن خرينف قلاسو  نئرن  ون قةسه   :138 

 ".151اجلوا : "      
 ، أو بىنون   ريو ون نس  حلاس وئ هبنسي و  ح   نسًةس  بىنن  نسا  :139 

 ".152   151اجلوا : "      
 نسًةس  ي ةن لس ع   ال لسىنن ، نشرا هبسو و  هبكر نأل سة.  :140 

 ".153   152اجلوا : "      
 نهبكر أاةنع نسًةس  نئشروع.  :141 

 ".153   152اجلوا : "      
وة، ك سشوة ع   نسو  و و  بوا نساو ل ه  شة عة نألابي   ونس  حلا يةم نسقي   :142 

 ".155   154اجلوا : "    يف نس اي ، وئ هبنس
نئيهوو ق نسووىني أخووىنو نسلوووه وىلوو ف ووون آ م وهب يًووه، حاووة علوويي  حيووُ فةن بووه يووةم  :143 

نسقي وة، س ن قضا ح مة نسلوه وىل ف و محًه أن ال ي وةن نسىلوىننب علو  أس سوه. نشورا هبسوو 
 ".156   155"اجلوا :    و  هبكر نأل سة.

 نسًةحي  أور فعري، ونسشراب و ًءظ ط  ق، نشرا هبسو و  هبكر نس سي .  :144 
 ".158   157اجلوا : "      
هو  جيووة" نوبو ع نآلل  وطوو عًي  فيمو  هووة وو سف سشوورع نسرسو س أفووظ وو  هبكوور  :145 
 ".158   157اجلوا : "     نس سي .
  سي .ك  ُويءر ئ  ُخلإل سه. نشرا هبسو، و  هبكر نس  :146 

 ".159   158اجلوا : "      
 نسىل ا ل ةنوي . نشرا هبسو، و  هبكر نس سي .  :147 
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 ".160   159اجلوا : "      
 و  ح   ون ير  ح   نس ً بس  :148 

 ".175   174   161اجلوا : "      
 نهبكر عقي ا أَْه  نسءُّا ة ونام عة يف نسق  .  :149 

 ".162   161اجلوا : "      
 لوه وىل ف يش   نس ةر كة ف، وال يرض و  يا ف. نشرا هبسو.نس  :150 

 ".162   161اجلوا : "      
 و  نسةرق با نئشيئة ون بة، و  هبكر نس سي  عل  ك    وايم .  :151 

 ".163   162اجلوا : "      
كيف يري  نسلوه أورنف ال يرض و وال حيبه، وكيف جيًمُ  د ن ووه سوه وبسضوه وكرنهًوهس  :152 

 ".165   164   163اجلوا : "     
 نهبكر بىلو نحلَ   نئرتوبة عل  ازول نسبال ، و  هبكر نس سي .  :153 

 ".166اجلوا : "      
كيووف ووور  علوو  نسشووبية نسً سيووة  دن قيوو  نس ةوور ي ووةن بقضوو   نسلوووه وقوو  و، وهوون   :154 

 ولوة ون  ن ارض  بقض   نسلوه وق  و، ف يف اا ر نس ةر وا رههس
 ".167   166جلوا : "ا      
 و  هأ نسس ية ون   نسة عقي ا نسقض   ونسق  س  :155 

 ".168   167اجلوا : "      
 ون سان نسيية  ونسا   ى ن ةض يف نسق  ، وضح هبسو و  هبكر نس سي .  :156 

 ".170   169اجلوا : "      
 س ووو  هبكوور هوو  نسةرقووة نسا فيووة هووأ نسع ةةووة نئا ووة ا نس وو هرا. وووو  نسةوورق بيايموو :157 

 ".173   172   171اجلوا : "    نأل سة فيم  وُقر .
 وىل ي  نألور مير زرنوظ وورنح ، نهبكر هىنو نئرنوظ.  :158 
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 ".175   174اجلوا : "      
ق ل نئ ون  ادا    نسىلل ن نئةفة  كةٌر، ون ع   نسىلل ن نئةقة  كةرا، نشرا هبسوو.  :159 

 ".176   175اجلوا : "      
 م  ُخلإل أوالف نسقل  أم نسىلرشس ونهبكر نس سي  عل  نسرنفح وايم .أيي  :160 

 ".178   177اجلوا : "      
قوو ل نئوو ون  افووف  نسقلووُ  زوو  هووة كوو ةن دنف يووةم نسقي وووةا، نشوورا هبسووو ووو  هبكوور  :161 
 ".180   179اجلوا : "      نس سي .
قو  ير، نهبكور ثالثوة وايو . سا نسءُّا ة عل  وفة  ع ا أقالم س ً بة نألعم ل ونئ  :162 

 ".181   180   179اجلوا : "      
وةر  نسلوه لئلو ونسً ر  اةىل ف وضرنف يءوًلزم دفورن و سوبح اه لسًقوةى ون شوية.   :163 

 ".182   181اجلوا : "  نشرا هبسو و  هبكر نس سي .
 ال ب  سإلاء ن ون وىلبة  يًقيه. فمن مل يًإل نسلوه يًقأ  ريو. نشرا هبسو.  :164 

 ".182اجلوا : "      
ال شأ  أفض  سلمر  ون ط عًه ت، وال شأ  أخعر عليه ون وىل صيه وهباةبه.   :165 

 نهبكر َث   نسًقةى، وبىلو آا  نسىناةب ونئىل صأ عل  ص حبي .
 ".184   183   182اجلوا : "      
. نسًةك  ال يًا ىف و  وىل طأ نألسب ب، وس ن يًا ىف و  وىللإل نسقلظ لألسب ب  :166 

 ".186   185اجلوا : "  نشرا هبسو و  هبكر نس سي .
  انسق  يووة كووةل هووىنو نألوووةا، أيوون و موون فةناووظ نسشووبه ونسلقوو   بووا قوو ل  :167 

 ".188اجلوا : "    نسق  ية ونجملةسية.
 نسرض  لس ةر كةر، نشرا هبسو و  هبكر نأل سة.  :168 

 ".189اجلوا : "      
 ونهبكر أش    أثرنف عل  نسقلظ، وئ هبنس ورض نسقلظ اةع ن، نهبكر  ،  :169 
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 ".190اجلوا : "      
 و  ي ةن نهلةى ط  ةاتف ووىلبة نف ون  ون نسلوهس  :170 

 ".191   190اجلوا : "      
 نهبكر أاة  نأل ىنية ونأل وية سلقلظ.  :171 

 ".192   191اجلوا : "      
 نأل سة وأقةنل نسءلف. ز  وىلر  مج عة نحلإل، وو  هأ صةًي س نسًىلن بىنكر  :172 

 ".193   192اجلوا : "      
 نهبكر نأل سة نس  و ل عل  أن نسىلرش ونس رسأ حإل.  :173 

 ".195   194اجلوا : "      
 ق ل نئ ون  احميل ب   شأ  وفةقها. نشرا هبسو.  :174 

 ".197   196اجلوا : "      
  دنف نسًةفيإل ونسرتفيح.يف ح ل ظير وىل  ض با ن    ونئًش به، كيف نسءبي  :175 

 ".197   196اجلوا : "     
 أين نسلوهس أفظ و  هبكر نس سي .  :176 

 ".199   198اجلوا : "      
أي  وىل  نالسًةن  يف نسقرآن نس رمي علو  ثالثوة أوفوه، نهبكور نألوفوه نسهالثوة وو    :177 

 ".199   198اجلوا : "     هبكر نس سي .
 سلة ت و  ح   ون يا ر صةة نسىل  :178 

 ".199   198اجلوا : "      
 ون نسىني قً  فىل  بن   ه ، وئ هبنس  :179 

 ".201اجلوا : "      
 ون نسىني قً  في  بن صةةنن، وئ هبنس  :180 

 ".201اجلوا : "      
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(ولرــ  الــرَّ مــ  امــ  غللـــ  واليــو  اآلفــر واملوئرــة والرســا  قوو ل وىلوو ف   :181 
اىلوو  نسلووووه نإلميووو ن هووة نإلميووو ن  ووىنو ناملوووة، ومسووو   ووون آوووون  وووىنو . قووو ل نسشووو  ا  فوالنبيـــني)

 هو.  ق  هىنن نسقةل وبا وفه نإلش  ل فيه.-ناملة و واا ن
 ".203   202اجلوا : "      
وكلوووووا دنف نئالة وووووة ويووووو م وأعمووووو ل ع يووووو ا  فمووووواي  نئووووو برن  أوووووورنف، ووووووواي   :182 

   هبكوورنف، وووواي  نسا "عوو    رقوو ف، ونسا شووع   اشووع ف، نسا شوورن  اشوورنف، ونسة  قوو   فرقوو ف، ونئلقيوو
ونسءو حب   سووبح ف، ونسءوو بق   سوبق ف، وووواي  نس وو ف   صووة ف، فو سزنفرن  "فوورنف.. نشوورا هبسووو 

 ".205   204اجلوا : "  وبيا ف طبيىلة هىنو نألعم ل.
 وضح نسىلالقة با نئالة ة وخ سقي  سبح اه ووىل ف.  :183 

 ".206   205اجلوا : "      
 ون ه   ؤس   نألوالابس  :184 

 ".206اجلوا : "      
 أييم  أفض ، نئالة ة أم ص حلأ نسبشر، وئ هبنس  :185 

 ".207   206اجلوا : "      
 و  فزن  ون ي ً  نسىلل ، و  هبكر نس سي س  :186 

 ".208اجلوا : "      
 ون ه  أُسة نسىلزم ون نسرس س وئ هبن مسةن بىنسوس  :187 

 ".209"اجلوا :       
 و  هأ صةة نئءل  نسىني سه حقةق نئءلماس  :188 

 ".210اجلوا : "      
 ق ل نئ ون  اوال خنةض يف نسلوه، وال من  ي يف  ين نسلوها. نشرا هبسو.  :189 

 ".212   211اجلوا : "      
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وووو  هوووأ صوووةة مج عوووة نئءووولما نسووو  جيوووظ نالسًحووو ق  ووو  وو هوووري سوووةن ه ، ووووو   :190 
 ".214   213اجلوا : "    ةي سح   ون و س

و  نئرن  ون نسىناظ نسةن   يف قةل نئ ون  اال ا ة نر أح نف ون أَْه  نسقبلوة بوىناظ    :191 
 و  مل يءًحلهاس وَون نئرن  ون قةسهس

 ".215   214اجلوا : "      
 نهبكر ثالثة أح  يث قيلا يف هبم ن ةن  .  :192 

 ".216   215اجلوا : "      
نسشووووو  ا  نساووووو  ل يف نسً ةوووووري علووووو  طووووورفا ووسووووول. وووووون نئووووورن  لسعووووورفا قووووو ل  :193 

 ".217   216اجلوا : "     ونسةسلس
و  ح   ون يشي  أن ال دسه دال نسلوه، وهة يف نئق بو  يُ يور ضو ه  وون نس ةور   :194 

 ".218   217اجلوا : "     ونسشرابس
ال ا ةور أحو نف بوىناظ، وووو   ئو هبن نوًاو  كهوري وون نألةموة عون دطوالق نسقوةل     :195 

 ".219   218اجلوا : "  هأ نس يسة نألخرى نس  نسًحءاةه س
 و  ح   ون يا ر شيئ ف ون نسةنفب   نسشرعية أو ن رو   نس  هرا نئًةنوراس  :196 

 ".220   219اجلوا : "      
عيو .نئرفئة ه  نسعر  نساقيو سلوةن  ، نهبكر وىنهبي  يف نإلمي ن ونسةع  ونسة   :197 

 ".221   220اجلوا : "     
 نهبكر بىلو نآلا  نسءلبية ئىنهظ نإل ف   يف نإلمي ن عل  نألوة.  :198 

 ".222   221اجلوا : "      
 نهبكر قةالف ونح نف أله  نسىلل  يف هبم نئرفئة.  :199 

 ".222   221اجلوا : "      
 عر  قةل ن ةن   يف نإلمي ن ونسةع  ونسةعي س  :200 

 ".222ا : "اجلو       
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 و  نسةرق با ن ةن   ونئىلًزسة يف وءلسة نسةعي ، لساءبة أله  نس ب ةرس  :201 
 ".222اجلوا : "      
 ه  و ةري نسىل م كً ةري نئىلا، وئ هبنس  :202 

 ".223   222اجلوا : "      
 و  يلحإل ح   نس ةر لئىلاس  :203 

 ".226   224   223اجلوا : "      
 ن نئ ا  ون نسً ةري و اىل ف شرعي ف وىلً نفسو  ي ة   :204 

 ".223اجلوا : "      
ه  نسشي  ا عل  نئىلا  اه ون أَْه  نسا   ، ك سشي  ا عليه لس ةر، وو  نسةرق   :205 
 ".224اجلوا : "     بيايم س
 و  مي ن نحل   عل  نئىلا  اه ون أَْه  نسا  س  :206 

 ".224اجلوا : "      
 ي ةن نحل   فيه أتس ني ف عل  نسلوهس  و :207 

 ".225اجلوا : "      
 و  نسةرق با نئا فإل ونسزا يإلس وو  ح   نسزا يإلس  :208 

 ".227   226اجلوا : "      
وضح نئرن  ون قةل نسش  ا  ون عيةب أَْه  نسب ع و ةري بىلضي  بىلضو ف، ووون   :209 

 خي  ا أَْه  نسىلل  أف  وعئةن وال ي ةرون.
 ".228اجلوا : "      
 و  ي ةن نس ةر كةرنف عملي ف أصسرس  :210 

 ".228اجلوا : "      
(ومــ  مل يرــم مبــا أ ــزل اللـــ  فأولئــ  هــم الرــافرون..  فيمن ازل قةسوه وىلو ف   :211 

 ".229اجلوا : "  .الظاملون.. الفاسقون)
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 كةرنف أصسرسو  ي ةن نحل   بسري و  أازل نسلوه كةرنف أك ، وو  ي ةن    :212 
 ".230   229اجلوا : "      
 و  ي ةن سب ب نئءل  وقً سه فءق ف أك  وكةرنف أك س  :213 

 ".231اجلوا : "      
 ي ةن و ةري نئءل  كةرنف أك ، وأحي  ف ي ةن كةرنف أصسر. وضح هبسو.  :214 

 ".  ..232   231اجلوا : "      
 ًة ي  و  هبكر نأل سة.و  ح   ات اب نس الاس أفظ بشأ  ون نس:215 

 ".235إ ه   232اجلوا : "      
   اون حلف بسري نسلوه فق  كةراسو  نئرن  يف نس ةر نسةن   يف قةسه   :216 

 ".236اجلوا : "      
 و  ح   أَْه  نس ب ةرس  :217 

 ".238   237اجلوا : "      
أكوو ، ونحلوو ك  نسووىني وو  هووأ صووةة نحلوو ك  بسووري ووو  أاووزل نسلووه نسووىني ي ةوور كةوورنف  :218 

 ".244إ ه   238اجلوا : "    ي ةر كةرنف أصسرس
هبكوور حمموو  بوون دبوورنهي  آل نسشوويخ، سووًة أاووةنع ووون نحل وو م نسووىنين ي ةوورون كةوورنف  :219 

 ".242   241اجلوا : "   أك ، نهبكر أ بىلة واي .
 ملهاسو سةة ون، أ ن  نئ ون بقةسه  اوال اقةل ال يضر و  نإلمي ن هباظ ئن ع  :220 

 ".244اجلوا : "      
ة بىلملوووه دال  أن يًسموو و نسلووووه برمحًووه، نشووورا هبسووو وووو  هبكووور  :221  ال يوو خ  أحووو  نااوو 
 ".247   246اجلوا : "      نس سي .
 نالسًوة   لس س ةر ق  يلحقي  لس ب ةر، وضح هبسو.  :222 

 ".249   248اجلوا : "      
 ي  لئىلا. نهبكر مخءة واي .وةف  ع ا أسب ب كا  ون حلةق نسةع  :223 
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 ".251   250   249اجلوا : "      
قووو ل نئووو ون  اونألوووون ونإل ل يووواقالن عووون ولوووة نإلسوووالما، نهبكووور نسووو سي  علووو   :224 
 ".253   252اجلوا : "      هبسو.
 نإلسالم با نألون ونإل ل. نشرا هبسو و  هبكر نس سي .  :225 

 ".253   252اجلوا : "      
نئو ون  اوال وور  نسىلبو  وون نإلميو ن دال  جبحوة  وو  أ خلوه فيوها،  قو  هوىنن ق ل    :226 

 نسقةل، وبا وفه نالهرن  فيه، و  هبكر نس سي .
 ".257إ ه   253اجلوا : "      
ا ة ونام عووة يف وىلريووف نإلميوو ن، ووو  هبكوور نسوو سي  نسووىني  :227  نهبكوور وووىنهظ أَهووْ  نسءووُّ

 ".259إ ه   257اجلوا : " مي ن.ي ل عل   خةل نألعم ل يف وءم  نإل
قوو ل نئوو ون  اونإلميوو ن ونحووٌ ، وأهلووه يف أصووله سووةن ا،  قوو  هووىنن نسقووةل، وبووا  :228 

 ".260اجلوا : "  وفه نإلهرن  فيه، و  هبكر نس سي .
 قووو  نسًىلريوووف نسًووو ق سإلميووو ن   اوووه و ووو يإل لااووو ن، ودقووورن  لسلءووو ن، وعمووو   :229 

 ".261اجلوا : "     لأل ك نس
نهبكوور وووىنهظ نئ وري يوووة يف نإلميوو ن، و قشوووه، ونهبكوور نسةوو  ق بياوووه وبووا ووووىنهظ  :230 

 ".263   262اجلوا : "   في  بن صةةنن يف نإلمي ن.
 نهبكر وىنهظ نس ر نوية يف نإلمي ن، و قشه.  :231 

 ".263اجلوا : "      
 و  ح   ون ياًةأ عاه وعلإل نسىلم  بةنفب   نس ينس وئ هبنس  :232 

 ".267إ ه   265اجلوا : "      
هوو  نإلميووو ن شووأ  ونحووو  يف مجيووو  اةووةل نئووو واا، أم نفوو  يًةووو ووةن فيوووه "  ا  :233 

 ".268   267اجلوا : "     واق   فس وئ هبنس
 نإلمي ن يز ن  بز  ا نسع ع  . نشرا هبسو و  هبكر نس سي .  :234 
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 ".271إ ه   269اجلوا : "      
ن عا  نسا  ل حبءظ وة و  ق  ن،  عل  نسقي م بةنفب   نسو ين. يًة و  نإلمي   :235 

 ".271   270اجلوا : "    نشرا هبسو.
  اال يووز  نسووزن  حووا يووز  وهووة وضووح صووةة ناًةوو   نإلميوو ن نسووةن   يف قةسووه  :236 
 ".273   272اجلوا : "     و ونا.
 اهسو  هة نسلةل نئض   نئق ب  سإلمي ن، وو هبن يُءًة   و  :237 

 ".274اجلوا : "      
 أهبكر ح يه ف ونح نف ي لُّ عل   خةل نألعم ل يف وءم  نإلمي ن.  :238 

 ".275   274اجلوا : "      
نسً وووووو يإل ي ووووووةن لسىلموووووو  نس وووووو هر كموووووو  ي ووووووةن لسقلووووووظ، نشوووووورا هبسووووووو ووووووو   :239 

 ".276اجلوا : "     نالسً الل.
و. نشوورا هبسووو وةضووح ف صووالا نس وو هر ووون صووالا نسبوو طن، وفءوو  و ووون فءوو  ن  :240 

ا ة وو  فيو   عالقة نس  هر لسب طن وأثر ك  وايم  عل  نآلخر، مث  بوا أوفوه خوال  أهو  نسءوُّ
 ".280إ ه   277اجلوا : "  وون اتبىله ون  الا نئرفئة يف نئءلسة.

 نهبكر ثالثة أ سة و ل عل  أن نإلمي ن يز ن  وياق .  :241 
 ".282   281اجلوا : "      
  اال يوو ون أحوو ك  حوو  أكووةَن ضوح نئوورن  ووون اةووأ نإلميوو ن نسووةن   يف قةسووه و  :242 

 أحظ دسيه ون وس و وونس و ونسا ل أمجىلاا.
 ".282   281اجلوا : "      
هووو  يًضووومن نإلميووو ُن نإلسوووالَم، ونسىل وووس، أم س ووو  وايمووو  وىلاووو ف وسووو ير سوخووورس :243 

 أفظ بشأ  ون نسًة ي  و  هبكر نأل سة. 
 ".289إ ه   283" اجلوا :      
 و  ح   نالسًها   يف نإلمي نس  :244 
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 ".290   289اجلوا : "      
 وضح وةقف أَْه  نسءُّا ة ون خ  نآلح   نس حيح، و  هبكر نس سي .  :245 

 ".292   291اجلوا : "      
 ز هبن ور  عل  وا ري حاية خ  نآلح   يف نسىلق ة .  :246 

 ".294إ ه   292اجلوا : "      
ا ة وووووو  نسوووووا   :247  نهبكووووور بىلوووووو نأل سوووووة ونآلا  نسووووو  وبوووووا صوووووةة وىل وووووو  أَهوووووْ  نسءوووووُّ

 ".295   294اجلوا : "     نس حيح.
وضووووح وىلوووو  انسةاليووووةا، وهوووو  واليووووة ن وووو سإل سووووبح اه ووىلوووو ف كةاليووووة نئولووووةق  :248 

 ".298   297اجلوا : "     سلمولةقس
والية نسلوه سوبح اه سىلبو  و سوةن  وعلو  ، وه  ون ه  أوف نسا  ل بةالية نسلوه   :249 

 ".297   296اجلوا : "      فة ونح اس
قووو  جيًمووو  يف نئووو ون وووو  يءوووًلزم وةنالووووه وووون وفوووه، ووىل  نووووه وووون وفوووه. نشووورا : 250 
 ".299   298اجلوا : "      هبسو.
نسًة ض  با نسا  ل ي ةن عل  أس ل نسًقةى ونس ين. نشرا هبسو، وبياو ف فءو     :251 
 ".301   300اجلوا : "   يري نألخرى سلًة ض .نئىل 

(فمــ  ، وبووا قةسووه وىلوو ف  (لــٌل مــ  عنــد اللـــ )كيووف وةفووإل بووا قةسووه وىلوو ف    :252 
 ".304اجلوا : "     س ف  )
نسً ىنيظ برسوةل ونحو  يءوًلزم نسً وىنيظ جبميو  نألابيو   ونسرسو . نشورا هبسوو.  :253 

 ".304اجلوا : "      
 نسءُّا ة ونام عة يف أَْه  نس ب ةر، و  هبكر نس سي . نهبكر عقي ا أَْه   :254 

 ".307إ ه   305اجلوا : "      
 نهبكر أصح نألقةنل يف وىلريف نس بريا س:  255 

 ".308اجلوا : "      
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قوو ل نئووو ون  اواوورى نس وووالا خلووف كووو  بووور   وفوو فر وووون أَهووْ  نسقبلوووة.. ا، نشووورا  :256 
 ".311   310اجلوا : "      هبسو.
 ه  ون شروط نس الا خلف نإلو م أن يىلل  نئلوةم عقي ا دو وهس وئ هبنس  :257 

 ".312   311اجلوا : "      
 و  هأ نحل ال  نس  ُورتاب فيي  نس الا خلف نئبً عس:  258 

 ".312اجلوا : "      
 ه  يًحم  نئلوةم خعل دو وه يف نس الاس وئ هبنس  :259 

 ".313اجلوا : "      
 روط وسيري نئا رسو  هأ ش  :260 

 ".314   313اجلوا : "      
 و  هأ نحل ال  نس  ُورتاب فيي  نس الا عل  نئياس  :261 

 ".315   314اجلوا : "      
ن لااة أو نسا  س و  هبكر نس سي .  :262   و  يُشيُ  سلمىلا 

 ".317   316اجلوا : "      
يوةم نسقي ووة، وكوىنسو ثاو ؤه  عليوه شورنف  ثا   نسا  ل عل  نئر  خرينف بشرى خري  سه  :263 

 بشرى شر   سه يةم نسقي وة. نشرا هبسو و  هبكر نس سي .
 ".318   317اجلوا : "      
نعًم   نس  هر يف نحل   عل  نئر ، كةرنف أو دمي  ف. نشرا هبسو و  هبكر نس سي .  :264 

 ".319   318اجلوا : "      
 سة نس  وبا حروة  م نئءلما.و  حي   م نئءل س و  هبكر نأل   :265 

 ".322إ ه   320اجلوا : "      
 و  جية" ن رو  عل  والا نألوة س  :266 

 ".325إ ه   322اجلوا : "      
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قوو ل نئوو ون  اوال اوورى ن وورو  علوو  أةمًاوو  ووالا أوووة   ودن فوو  ونا.  قوو  هووىنن  :267 
 ."325إ ه   322اجلوا : "   نسقةل بشأ  ون نسًة ي .

 ط عة نألةمة فرض و  مل أيورون زىل ية. نشرا هبسو، و  هبكر نس سي .  :268 
 ".326   325اجلوا : "      
 و  هأ نحل مة ون ع م ن رو  عل  أةمة ناة س  :269 

 ".330   329اجلوا : "      
 ع م ن رو  عل  أةمة ناة  ه  يءًلزم ع م أوره  لئىلرو  وفيي  عن   :270 

 ".330اجلوا : "     هبكر نس سي .نئا رس أفظ و
 و  هأ صةة نإلمج ع نسىني ي ةر و سةة، وئ هبنس  :271 

 ".332   331اجلوا : "      
 ال حُيَظُّ أح  سىننوه دال  نسلوه وىل ف. نشرا هبسو.  :272 

 ".334اجلوا : "      
 عق  نئةنالا ونئىل  نا يف نئولةق شراب. وضح هبسو.  :273 

 ".335   334اجلوا : "      
وون سووةن"م نإلميوو ن وشووروطه أن وووظ ووو  حيبوه نسلوووه، وو وورو ووو  ي رهووه نسلوووه. نشوورا  :274 

 ".337   336اجلوا : "   هبسو و  هبكر نس سي .
 ون ية  نسا  ل بسري عل   أيمث ون وفيا، نهبكر  .  :275 

 ".339   338اجلوا : "      
 ةوا .. ا يف ووم  عقو ي، علمو ف عالم أقح  نئ ون قةسه  اواورى نئءوح علو  ن  :276 

 أن نئقةسة فقيية وهل  عالقة حب   نئءح عل  ن ةاس
 ".340اجلوا : "      
 و  هأ نحل مة ون و ن  وشروعية ناي   ونسسزو و  نألوري نئءل  نسة فرس   :277 

 ".341اجلوا : "      
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نسووإل عق يووة عوو ا، اءووبة نسىل وومة س ةمووة كموو  هووة عاوو  نسوورونفو يرتوووظ عليووه وز  :278 
 ".343   342اجلوا : "     نهبكر ثالثة واي .

 نهبكر  سيالف ون نسقرآن ونسءُّا ة عل  أن عىننب نسق  حإل.  :279 
 ".351إ ه   347اجلوا : "      
 نهبكر عقي ا أَْه  نسءُّا ة يف عىننب نسق ، و  هبكر نأل سة عل  و  وقر .  :280 

 ".351إ ه   348اجلوا : "      
 نهبكر ثالب ح ال  ون وىللُّإل نسروا لسب ن.  :281 

 ".352اجلوا : "      
س نل نئيا يف ق و ي ةن سروحوه أم سروحوه وو  نسبو نس أفوظ وو  هبكور نسو سي .  :282 

 ".352اجلوا : "      
 أين وءًقر نأل ونا بىل  نئة س  :283 

 ".355إ ه   353اجلوا : "      
 عم   يُءلل نئيا يف ق وس  :284 

 ".351إ ه   348اجلوا : "      
 ه  نأل ض أتك  أفء   نسشي ن  ونألابي  س أفظ و  هبكر نس سي .  :285 

 ".356   355اجلوا : "      
 نهبكر  سيالف ون نسقرآن نس رمي عل  أن نسء  عة حإل وأن وا ره  ك فٌر.  :286 

 ".359إ ه   356اجلوا : "      
 287:   ،  نهبكر هىنو نئىل  ، و  هبكر نأل سة.ور  كلمة انس ينا بىل ا وىل ن 

 ".360اجلوا : "      
 نهبكر  سيالف ي ل عل  أن نس رنط حإل.  :288 

 ".362اجلوا : "      
 س(وإن منرم إغَّ واكيها)و  نئرن  ون قةسه وىل ف    :289 
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 ".263   362اجلوا : "      
 سقي وة حإل.نهبكر  سيالف عل  أن نئيزنن نسىني وة"ن به نألعم ل يةم ن  :290 

 ".263اجلوا : "      
 أييم  قب  نآلخر نس رنط أم نئيزننس أفظ و  هبكر نس سي .  :291 

 ".365اجلوا : "      
نهبكوور نأل سووة نسوو  ووو ل علوو  أن نساوو    ونااوو ة ولةقًوو ن، وأفموو  لقيًوو ن ال وةايوو ن  :292 

 ".368إ ه   366اجلوا : "     وال وبي نن.
 سًع عة نئشروطة يف نسشرع ونس  يرتوظ عليي  نسً ليفسو  هة ح  نال  :293 

 ".372إ ه   370اجلوا : "      
 نالسًع عة اةع ن. نهبكر   و  هبكر نس سي  علييم .  :294 

 ".371   370اجلوا : "      
 ق ل نئ ون  اأفىل ل نسىلب   خلإل نسلوه وكءظ ون نسىلب  ا. نشرا هبسو.  :295 

 ".374   373اجلوا : "      
نسً ليف نئشروط لالسًع عة ون مجلة نأل سة نس نسة علو  وبو أ نسىلوىن  لايو .   :296 

 ".373   372اجلوا : "  نشرا هبسو و  هبكر نس سي .
ا ة لساءووبة ألفىلوو ل نسىلبوو  ، ووو  نئق  اووة بيايوو  وبووا عقيوو ا  :297  نهبكوور عقيوو ا أَهووْ  نسءووُّ

 ".374   373اجلوا : "     نسق  ية ونا ية.
كيف هيظ عل  نسشبية نسً سية  كيوف يىلوىنب نسلووُه نساو  َل علو  هباوة   وهوة قو    :298 

 ".376   375اجلوا : "     خلقي  فيي س
 قض   نسلوه ي ةن كةاي ف وشرعي ف، نشرا هبسو و  بي ن نسة  ق بيايم .  :299 

 ".378   377اجلوا : "      
   هبكر نس سي .ه  ياًة  نئيا ز  َوءبظ دسيه يف حي وهس أفظ و  :300 

 ".380   379اجلوا : "      
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ووو  هووأ نألعموو ل نسوو  و وو  نئيووا ووون نألحيوو  ، وخيوون ووون نألحيوو  س أفووظ ووو   :301 
 ".385إ ه   380اجلوا : "     هبكر نس سي .

 ه  و   قرن ا نسقرآن دنف نئياس  :302 
 ".386   385اجلوا : "      
وىل ف دنف نس ع  ن، نهبكر ثالثة واي . وةف  ع ا وىل ن  وءًول ة ون ا ب نسلوه  :303 

 ".389اجلوا : "      
 نسًىللإل لألسب ب شراب، ونإلعرنض عاي  اق  يف نسىلق  وق ا يف نسشورع،   :304 

 ".390اجلوا : "     نشرا هبسو.
ز هبن هيظ عن س نل  يقةل  دن  ون نسا  ل ون يءلل نسلوه فال يىلع ، أو يىلع    :305 

 ".392إ ه   390جلوا : "ا     ري و  سللس
 سقبةل نس ع   شروط، وسه وةنا  كا  ون قبةسه، فم  هأ شروطه ووةناىلهس  :306 

 ".391اجلوا : "      
 ق ل نئ ون  اون نسًس  عن نسلوه طرفة عا فق  كةرا. نشرا هبسو.  :307 

 ".392اجلوا : "      
 .نهبكر  سيالف عل  صة  نسسضظ ونسرض  ت   :308 

 ".393اجلوا : "      
 و  ح   نإلسالم يف نسشيىلة نسرونفو وون يقةل بقةهل س  :309 

 ".399إ ه   394اجلوا : "      
ا ة يوو لُّ علوو  ثاوو   نسلوووه و سووةسه علوو  نس ووح بة  :310  -نهبكوور  سوويالف ووون نس ًوو ب ونسءووُّ

 ".400   399اجلوا : "   ل ري. - ضةنن نسلوه وىل ف عليي 
ح ثبة  خالفةن أع ب ر نس  يإل لسا .نهبكر نس سي  نس  311   ىني يرف ن

 ".404   403اجلوا : "      
 سكيف آسا ن الفة دنف عمر بن ن ع ب   :312 
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 ".408اجلوا : "      
 ، وكا وب يىلًهسكيف أسا ن الفة دنف عهم ن بن عة ن   :313 

 ".414إ ه   409اجلوا : "      
 سسة وىل وية عن وب يىلة علأ ئ هبن نوًا  أَْه  نسش م برآ  :314 

 ".416   415اجلوا : "      
نهبكر نس سي  نسىني يبا أن نحلإل أوف بىللأ بن أع ط سظ ووون وىلوه، يف خالفوه   :315 

 ".417اجلوا : "   و  وىل وية وون وىله.
 ، و  هبكر نس سي .نهبكر أفض  نس ح بة لسرتويظ بىل  نسرسةل   :316 

 ".418اجلوا : "      
 كر أمس   نسىلشرا نئبشرين لااة.نهب   :317 

 ".419   418اجلوا : "      
 و  ح   ون يشً  نس ح بة  ضةنن نسلوه عليي س  :318 

 ".421   420اجلوا : "      
 و  هبكر نس سي . نهبكر ون ه  نسىنين ي خلةن يف أَْه  بيا  سةل نسلوه   :319 

 ".422   421اجلوا : "      
وبوووا  وووريو وووون نسرفووو ل وجيىلووو  وروبًيمووو   ساوووي وووو  ح ووو  وووون يءوووةي بوووا ن :320 
 ".424اجلوا : "      ونح اس
نهبكر مخس عالو   ون أشورنط نسءو  عة، وو  هبكور نسو سي  علو  كو  عالووة  وون   :321 

 ".431إ ه   427اجلوا : "    ولو نسىلالو  .
 و  ح   ون أي  عر نف ف في  قه فيم  يقةلس و  هبكر نس سي .  :322 

 ".431 : "اجلوا      
 و  وىل  انس  هنا، وو  ح   نإلسالم فيمن يًىل ط  نس ي اة ونسًااي س  :323 

 ".433   432اجلوا : "      
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 و  ح   نإلسالم يف نسءحر، وفيمن يًىل ط  نسىلم  بهس  :324 
 ".436إ ه   434اجلوا : "      
 نسلوه و سةسهس و  هأ نئزنسإل ونئو طر نس  ورتوظ ون ع م    ن نئا "ع   دنف  :325 

 ".439اجلوا : "      
نالخًال  اةع ن  واة ع، ووضو  . عور   كوالف وايمو  وو  بيو ن نئةقوف نس وحيح   :326 

 ".442إ ه   440اجلوا : "   ون ك  اةع وايم .
 نشرا كالًّ ون نسىلب  ن  نسً سية شرح ف وةفزنف   :327 

 نإلسالم با نسسلة ن ونسًق ري. -1 
 ًشبيه ونسًىلعي .نإلسالم با نس -2 
 نإلسالم با نا  ونسقَ  . -3 
 نإلسالم با نألون ونإل ل. -4 
 ".445إ ه   443اجلوا : "      
 عر ن  كالًّ ون نسةنَرق نسً سية   :328 

 ".447   446اجلوا : "  نئشبية، نئىلًزسة، نايمية، نا ية.
 نهبكر أصةل نئىلًزسة و  نسًىلريف   .  :329 

 ".446 : "اجلوا      
نسىلووو ول عووون صووورنط نسلووووه نئءوووًقي ، سوووبظ كووو  ضوووالسة. نشووورا هبسوووو وووو  هبكووور  :330 
 ".448   447اجلوا : "      نس سي .
 . (اهدي الصراط امل سقيم)وض نح وىل  نالسًق وة نسةن   يف قةسه وىل ف    :331 

 ".448اجلوا : "      
 
 

 "تاـلمَّـت اأسـئلــة"
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 املو وعان  فمر 
 نس ةحة              نئةضةع   
   7       نئق وة   -
   12     وق وة نبن أع نسىلز نحلاةأ   -
   12      أشر  علةم نس ين  -
   12      ويمة نسرس      -
   13      نسعريإل نئةص  دف هللا   -
   13    وىلريف نسء س ا و  هل  ون نساىلي    -
   13     أعر  نسا ل لت عز وف    -
   13   و  أازسه هللا وىل ف عل   سةسه، فية  وا وشة     -
 جيظ عل  نسىل وة أن ي واةن دمي  ف كمالف ز  ف   به نساي صل  هللا   -
   14       عليه وسل        
   14   و  جيظ عل  نألعي ن يًاةع بًاةع ُق  ه    -
   15    أص  نسضالل نسًةريل ز  ف   به نسرسةل  -
   15     حة نسىلب  ا وقبةهل   شروط ص -
   16  وصف هللا ز  وصف به اةءه، وو  وصةه به نسرس   -
   16     وىننهظ نسا ل يف نسًلوي    -
   17      ورنوظ نالهرن    -
   17      نسةنفظ نوب ع نسرس    -
   18       نكًم ل نس ين  -
 هللا  ون قرنةن نساة ق نألك ، د ن ا نسًح ك  دف  ري نساي صل   -
 18       عليه وسل      
 نحل   عل  نألشي   لحلءن أو نسقبح ون خ ةصي   هللا وىل ف  -
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   18        وح و  
   ية نئءل  أن ي ير نحلإل ويىللة، ودن ف   هبسو عن  ري  -
 20-19       طريقه ..   
 20      نسىلاز يرف  نسً ليف .. -
 20      نألوة نسةسل .. -
 21   ي ، وهة سبظ سلزا قة .. عل  نس الم هة نا -
 21     نسةرق با نئا فإل ونسزا يإل ..  -
 21      ح   نسزا يإل ..  -
 22    ح   نسش فىلأ يف أَْه  نس الم .. -
 23   نسر  عل  ون يقةل ن لف أفقه ون نسء َلف .. -
 24 نسًةحي  أول  عةا نسرس ، وأول وا "ل طريإل طلظ نسىلل  .. -
  ف اظ نساةأ ونس ن  عل  ف اظ نإلثب   نحل مة ون وق مي  -
 24      يف شي  ا نسًةحي  ..    
 25    وىل  نسع  ة  وو  ي خ  يف وىلا و ..  -
 نس عةا دنف نسًةحي  ونس ةر لسع  ة ، وهأ  عةا   -
 26      نألابي   ونسرس .    
 26     و  ي ري نئر  به وءلم ف .. -
 27      أاةنع نسًةحي .. -
 28    نسربةبية مل يىنهظ دنف اقيضه ط ةةة ون بم آ م ..وةحي -
 28 نئشركةن ك اةن يقرون ببىلو وىل   نسربةبية، وسيس مجيىلي  .. -
 28   وةحي  نإلهلية وًضمن سًةحي  نسربةبية ..   -
 29  نسًحىنير ون نش هب قبة  نألابي   ونس  حلا وء ف  .. -
 30    ..نألور بًءةية نسقبة ، وطمس نسًم ثي   -
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 31    ك  وةسة  يةس  عل  فعرا نإلسالم ..  -
 32    وةحيُ  نسربةبية يءًلزم وةحي  نألسةهية .. -
 35    وةحي  نإلهلية يًضمن وةحيَ  نسربةبية ..   -
 35  ..  (إءاً غبسـوا إ ه ءي العرش  سبيًو)وىل  قةسه وىل ف   -
 35    نسًةحي  نسىني  عا دسيه نسرس  ..  -
 36 آن كله ي و  حةل نسًةحي  ووًعلب وه، وحقةقه، وفزنةه .. نسقر  -
 38    شي  ا نسلوه وىل ف ساةءه لسةح ناية ..  -
 38    عب  ن  نسء َلف يف وىل  شي  ا نسلوه .. -
 38 ون أقر نسشراب، أو  ع  دسيه، سيس ع ئ ف ويم  نوء  صيًه .. -
 39  بًةحي و ي ةن لسقةل ونسةىل  .. شي  ا نسلوه  -
 39     بعالن أسةهية  ري نسلوه .. -
 39  نس ةر لسع  ة  نسركن نألول ون  كم نسًةحي  .. -
 40    وىل  نسىلب  ا، وو  ي خ  يف وءم ه  .. -
، ونسب رن، ونسىلق  .. -  41 با نسلوه وىل ف نسًةحي  بعرق ثالب  نسءم ن
 41     حإل نسلوه عل  نسىلب   .. -
 41      نايمية، واءبًي  .. -
 41      نئىلًزسة، واءبًي  .. -
 42   ال وىل  ض با نسىلق  نسءلي ، ونساق  نس حيح .. -
 43   و  ون اي دال  ووىله آية و لُّ عل  ص ق ابةوه .. -
 43      ضةنبل قي م نحلاة .. -
 44      آية هة  عليه نسءالم .. -
 45   ون أمس ةه وىل ف نحلء   نئ ون ونسشيي  ..  -
 نالسً الل  مس   نسلوه وىل ف وصة وه عل  وح نايًه، وعل   -
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 46       بعالن نسشراب.    
 48   أكم  نسا  ل وةحي نف نألابي   ونئرسلةن .. -
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 128    ا. قةسه  افيًىنبىَنب با نس ةر ونإلمي ن .. -
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 ي(وأن هذا صراطوىل  نس رنط نئءًقي ، نسةن   يف قةسه وىل ف   -
 131      .م سقيماً فاتبعو )    
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 160   قةسه  اوأص  نسق   سرُّ نسلوه وىل ف يف خلقها.  -
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 209      أُسة نسىلزم ون نسرس  ..  -
 209   رسلا .. نإلمي ن جبمي  نس ًظ نئازسة عل  نئ  -
 209     كةر ون يًةف عن نسىلم  ..  -
 210   ا. قةسه  اواءمأ أَْه  قبلًا  وءلما و واا .. -
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 210   صةة ون يًىلا نإلوء اب عن و ةريو وقًله .. -
 211-210    كةر ون ياًةأ عاه وعلإل نسىلم  ..   -
 211  قةسه  اوال خنةض يف نسلوه، وال من  ي يف  ين نسلوها. -
 212 ا. قةسه  اوال د  ل يف نسقرآن، واشي  أَا ه كالم  ب نسىل ئا .. -
 213    ا.  قةسه  اوال خن سف مج عة نئءلما .. -
 213    صةة نام عة نس  يًىلا و هري سةن ه  .. -
 213    فيمن و سف نام عة أو ية  قي  ..  -
 214 ا. يءًحله .. قةسه  اوال ا ةر أح نف ون أَْه  نسقبلة بىناظ و  مل -
 214    نئرن  ون نسىناظ نسةن   يف قةل نئ ون ..  -
 215    ن ةن   و لةه ، وو  قي  فيي  .. -
 216     نسً ةري با نسس ق ونا يف .. -
 217 نسقةل    ال ا ةر ون أَْه  نسقبلة أح نف ال ي ح عل  دطالقه .. -
 217     فيمن جيًم  فيه كةر ودمي ن ..  -
 نوًا ع كهري ون نألةمة عن دطالق نسقةل     ال ا ةر أح نف   -
 218       بىناظ ..     
 218   خعل نسشيخ  صر يف هىنو نئءلسة ونسر  عليه ..  -
 219   دا    و  هة وىللةم ون نس ين لسضرو ا كةر .. -
 219    نسًً بة نئرو  وىنهظ نامية  ..  -
 219    ة ..نسةرق با نالسًً بة ودق وة نحلا -
 220    نسب ع ونسةاة  و اً ن سلاة ق ونسر ا .. -
 220    نئرفئة يف نسعر  نساقيو سلوةن   ..  -
 221    نسىلالقة با نئرفئة ونسعةن يا .. -
 221     قةل أَْه  نسىلل  يف نئرفئة ..  -
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 222   نسةرق با ن ةن   ونئىلًزسة يف وءلسة نسةعي  ..  -
 223-222      و ةري نئىلا .. و ةري نسىل م  ري  -
 223      ض بل وةنا  نسً ةري ..  -
 224  و  يشي  عل  نئىلا لس ةر وأاه ون أَْه  نسا    .. -
 225     صةة نسًلق عل  نسلوه ..  -
 225     حةل نسلء ن عم  ال يىلايه ..  -
 226     نسةرق با نئا فإل ونسزا يإل ..  -
 227      ح   نسزا يإل ..  -
 228 ون عيةب أَْه  نسب ع و ةري بىلضي  بىلض ف لس ن ونسشبي   .. -
 229-228    كةر عملأ أصسر، أو كةر  ون كةر ..  -
 (وم  مل يرم مبا أ زل اللـ  فأولئ  هم  نئرن  ون قةسه وىل ف   -
 229       .الرافرون)    
 230  صةة نحل  م نسىنين ي ةرون كةرنف أك  أو كةرنف أصسر .. -
 231    فيمن يءظ نئءل  ويق وله س ياه .. -
 232-231      فيمن ي ةر نئءل  .. -
 232      ح   ات اب نس الا .. -
 236     فيمن حيلف بسري نسلوه .. -
 237      ح   أَْه  نس ب ةر .. -
 238    وقيي  نس ةر نسىلملأ ب لمة نألصسر ..  -
 239-238    نحل ك  نسىني ي ةر كةرنف أك  ..  -
 239  أقةنل أَْه  نسىلل  يف صةة نحل ك  نسىني ي ةر كةرنف أك  .. -

 239      نبن كهري ..  -1 
 240      أمح  ش كر .. -2 
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 240      نبن ويمية .. -3 
 241     حمم  بن عب  نسةه ب .. -4 
 241  حمم  بن دبرنهي  بن عب  نسلعيف آل نسشيخ .. -5 
 242      نسشاقيعأ .. -6 
 243     عب  نسىلزيز بن ل" .. -7 
 244   خعل ون ق ل  ال يضر و  نإلمي ن هباظ ..  -
 245  ق ة ق نوة بن و ىلةن وو  يءًابل واي  ون فقه .. -
 246  ا.  قةسه  اوارفة سلمحءاا ون نئ واا أن يىلةة عاي  .. -
 246   نسيلل ون  محة نسلوه كةر ياق  عن نئلة .. -
 246     ا ة بىلمله ..ال أح  ي خ  نا -
 248      سةن"م نسرف   .. -
 248   نالسًوة   لس س ةر ق  يُلحقي  لس ب ةر .. -
 249   نألسب ب نس  كا  ون حلةق نسةعي  لئىلا ..  -
 252   ا. قةسه  اونألون ونإل ل ياقالن عن نئلة .. -
 253 له فيها.قةسه  اوال ور  نسىلب  ون نإلمي ن دال  جبحة  و  أ خ -
 253  خعل ح ر نس ةر يف ناحة  ونسً ىنيظ، ونسر  عليه .. -
 257 ا.  قةسه  اونإلمي ن هة نإلقرن  لسلء ن، ونسً  يإل لاا ن .. -
 257    وىنهظ أَْه  نسءُّا ة ونام عة يف نإلمي ن .. -
 260   ا.  قةسه  اونإلمي ن ونح ، وأهله يف أصله سةن  .. -
 260      ون نئًق م .. وا قشة قةل نئ -
 وا قشة وىلريف نإلمي ن   اه و  يإل لاا ن، ودقرن  لسلء ن،   -
 261   وعم  لأل ك ن. وبي ن خعئه ون وفيا ..    
 261    خعل ون حي ر نإلمي ن لسً  يإل .. -
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 263     وىنهظ أَبة حايةة يف نإلمي ن .. -
 263     وىنهظ نس رنوية يف نإلمي ن .. -
 264    ظ في  بن صةةنن يف نإلمي ن ..وىنه -
 خال  أع حايةة و  أةمة نسءُّا ة يف نإلمي ن سيس خالف ف صة  ف  -
 264       سة يو ف ..   
 265 كةر ون ياًةأ عاه وعلإل نسىلم ، أو ون ال يىلم  لسًةحي  ..  -
 267  فء   قةل ون ال ي خ  نألعم ل يف وءم  نإلمي ن .. -
 269     ز  ا نسع ع   .."  ا نإلمي ن ب -
 269    نسىلل  يًق م نسىلم ، وهة شرط سه .. -
 وة و  دمي ن نسىلب   حبءظ وة و  ق  ن،  عل  نوًه ل أونور   -
 270       نسشريىلة ..     
 271 يروة  نإلمي ن عن ص حبه بءبظ وىل صيه، فإن أقل  ع   دسيه .. -
 271 ال  نإلمي ن نا "م..نسً  يإل نا "م ال ميا  ص حبه عن نئىل صأ خب -
 272    صةة ن وة ع نإلمي ن عن نسزن  ..  -
 274     نإلمي ن سةل يق بله نس ةر .. -
 274  أح  يث و ل عل   خةل نألعم ل يف وءم  نإلمي ن .. -
 275  نئةنالا ونئىل  نا يف نسلوه وت، شرط س حة نإلمي ن .. -
 ه ون شروط نسًةحي ق ع ا ون قةنع  نسً ةري  اك  شأ  فىلل -
 276   ا. فرتكه ون اةنقو نإلمي ن، ونسىل س كىنسو ..    
 276 نسً  يإل ي ةن لسىلم  وعل  ناةن ا كم  ي ةن لسقلظ .. -
 277    صالا نس  هر ون صالا نسب طن .. -
 277  عالقة نس  هر لسب طن وأثر ك  وايم  عل  نآلخر .. -
  ل كةر نس  هر وناةن ا،  نسر  عل  قةل سلشيخ  صر يةي  نحًم -
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 278     و  دمي ن نسب طن ونسقلظ ..    
 281-280      نإلمي ن يز ن  وياق  .. -
   اال ي ون أح ك  ح  أكةننئرن  ون اةأ نإلمي ن يف قةسه  -
 281     أحظ دسيه ون وس و وونس و ..ا.    
 283  وءم  نإلمي ن أحي  ف يًضمن نسىلم  ويشم  نإلسالم .. -
 287   أحي  ف ي ةن نإلمي ن سه وىل  وس ير سإلسالم .. -
 289     وءلسة نالسًها   يف نإلمي ن ..  -
 291     حاية خ  نآلح   دن صح .. -
 291    قةل نسش فىلأ يف وءلسة خ  نآلح   ..  -
 292  نسر  عل  ون يا ر حاية خ  نآلح   يف نسىلق ة  .. -
 294      نس حيح .. وةقف أَْه  نسءُّا ة ون نسا -
 296    قةسه  اونئ واةن كلي  أوسي   نسرمحنا.  -
 297      وىل  نسةالية .. -
 297   والية ن  سإل سيءا كةالية نئولةق سلمولةق ..  -
 ق  جيًم  يف نئ ون و  يءًلزم وةنالوه ون وفه، وع نووه  -
 298       ون وفه ..    
 299  ع نوا ون وفه ..جيًم  يف نئ ون والية ون وفه و  -
 300  قةسه  اوأكروي  عا  نسلوه أطةعي  وأوبىلي  سلقرآنا. -
 300   اال فض  سىلرع عل  عامأ ..ا.فةنة  وءًابعة ون قةسه  -
 302 ا.  قةسه  اونإلمي ن هة نإلمي ن لسلوه ووالة ًه وكًبه و سله .. -
 303 س.. ال وىل  ض با ح يث ف ي  يف نإلمي ن وح يث وف  عب  قي -
 303  نإلمي ن لسق   خريو وشرو عل  أَا ه ون عا  نسلوه .. -
 304       شبية و   ..  -
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 304 ا.  قةسه  اوهن ا ون بىنسو كله، ال اةرق با أح  ون  سله .. -
 305   فيمن ي ون ببىلو نس ً ب وي ةر ببىلو ..  -
 305 ا.  .يف نسا    ال ول ون . قةسه  اوأه  نس ب ةر ون أوة حمم   -
 307   عقي ا أَْه  نسءُّا ة ونام عة يف أَْه  نس ب ةر .. -
 307   نسرمحة وا ل أَْه  نس ب ةر ون مجي  نألو  .. -
 308      وىلريف نس بريا .. -
 309       وابيه .. -
 309 نسسةرنن نئىللإل لئشيئة هة  ةرنن نسىناةب سةى نسشراب قب  نسًةبة. -
 309     ن ن ً م ..نس ع   لسهب   وحء -
 310 ا.  قةسه  اوارى نس الا خلف ك  بر   وف فر ون أَْه  نسقبلة .. -
 311     نس الا خلف وءًة  نحل ل .. -
 311  نشرتنط وىلرفة عقي ا نإلو م ون خلإل ن ةن   نسسالا .. -
 312  نحل ال  نس  ورتاب فيي  نس الا خلف نسة سإل نئبً ع ..  -
 313    فال دع  ا عل  نئلوةم ..دهبن أخعل نإلو م  -
 313      شروط وسيري نئا ر ..  -
 314    ط عة نألةمة يف وةن   نالفًي   ..  -
 314   نس الا عل  وةو  نئءلما ودن ك اةن فا  نف .. -
 315  وراب نس الا عل  ون ُعر  لساة ق أو و   ورو نف .. -
 316   ا.قةسه  اوال اازل أح نف واي  فاةف أو   نف  -
 316   و  يشي  عل  نئىلا  اه ون أَْه  نسا    ..  -
 317    فيمن يهم نسا  ل عليه خرينف أو شرنف .. -
 قةسه  اوال اشي  عليي  ب ةر وال بشراب وال باة ق و  مل ي ير  -
 318     ا.  واي  شأ  ون هبسو ..    
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 318  .. نعًم   نس  هر عا  نحل   عل  نئر  لس ةر أو نإلمي ن -
 دال  ون قةسه  اوال ارى نسءيَف عل  أح   ون أوة حمم    -
 320      وفظ عليه نسءيفا.    
 320    نحل ال  نس  حي  فيي   م نئءل  ..  -
 321     حروة نئءل  عل  نئءل  .. -
 322  ا.  قةسه  اوال ارى ن رو  عل  أةمًا  ووالا أوة   .. -
 328-323  و  مل ي يرون كةرنف بةنح ف ..نس   عل  فة  نحل  م   -
 325   ط عة نسةالا نئءلما فيم  سيس فيه وىل ية ..  -
 326    نئع ع سىننوه هة نسلوه سبح اه ووىل ف ..  -
 329   نحل مة ون ع م ن رو  عل  أةمة ناة  .. -
 330 ط عة نسةالا ال وًا ىف و  أوره  لئىلرو  وفيي  عن نئا ر ..  -
 331    ا.    اواًب  نسءُّا ة ونام عة ..قةسه -
 331     نإلمج ع نسىني ي ةر و سةه .. -
 332    ن ري ك  ن ري يف نسًزنم ه ي نسء َلف .. -
 333 قةسه  اوهظ أَْه  نسىل ل ونألو اة وابسو أَْه  ناة  ون ي اةا. -
 334    فيمن حيظ نئولةق كحظ نسلوه .. -
 334    سلوه وح و ..ن بةب سىننوه هة ن -
 336 ون سةن"م نإلمي ن أن وظ و  حيبه نسلوه، وو رو و  ي رهه .. -
 337   نئةنالا ونئىل  نا حبءظ خ  ل ن ري ونسشر .. -
 338  قةسه  اواقةل نسلوه أعل  فيم  نشًبه عليا  علمها. -
 338      فيمن ية  بسري عل   ..  -
 340    ا. .قةسه  اوارى نئءح عل  ن ةا . -
 341 ا. قةسه  اونحلحمل وناي   و ضي ن و  أوق نألور ون نئءلما .. -
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 341   نحل مة ون وشروعية نسسزو و  نئءل  نسة فر .. -
 342   فيمن ياءظ نسىل مة س ةمة ك سشيىلة نسرونفو .. -
 344    ا.  قةسه  اوا ون لس رنم نس  وبا .. -
 345    نساية ..نئالة ة و ًظ نسقةل ونسةىل  و  -
 345     ا. قةسه  اوا ون زلو نئة  .. -
 346    سإلاء ن اةس ونح ا هل  صة   ..  -
 346    نسروا بىل  وة  قًي  سلاء  ال كة  ..  -
 347 ا.  قةسه  اوبىلىننب نسق  ئن ك ن سه أَْهالف، وس نل وا ر وا ري .. -
 351      وىللإل نسروا لسب ن .. -
 352      سلروا ونسب ن ..نسء نل يف نسق -
 353 ون و   وءًحق ف سىلىننب نسق ،  سه نسىلىننب ق  أو مل يق . -
 353     نسق  واىليمه سيس ون فاس    نس اي  واىليمي  .. -
 353     وءًقر نأل ونا بىل  نئة  .. -
 355    نأل ض ال أتك  أفء   نألابي   ..  -
  ل يةم نسقي وة ونسىلرض  قةسه  اوا ون لسبىلث وفزن  نألعم -
 356      ا. ونحلء ب ..   
 356  نألابي   كمىلةن عل  نإلمي ن لسبىلث ونسيةم نآلخر .. -
 358      هبم نئ ىنبا لئىل   .. -
 359      نازن  عل  نألعم ل .. -
 360      وىل  كلمة نس ين .. -
 361    نسىلرض ونحلء ب وقرن ا نس ً ب ..  -
 362     ..نس رنط حإل  -
 362    نئرن  بة و  َفيا   لساءبة سلم واا .. -



 494 

 363   نإلمي ن لئيزنن نسىني وة"ن به نألعم ل يةم نسقي وة. -
 363     ويزنن نألعم ل حءأ ُوش ه  .. -
 364     و"ن نسىل و  و  و"ن أعم سه .. -
 365      نس رنط بىل  نئيزنن .. -
 365   ا. ةقً ن ال وةاي ن ..قةسه  اونااة ونسا   ول -
 367   ناا ة ونسا   لقيً ن ال وةاي ن أب نف وال وبي نن .. -
 368     نأل سة عل  أب ية نسا    .. -
 368   خلإل نسلوه وىل ف س   ون ناا ة ونسا   أَْهالف .. -
 369     نسلوه وىل ف وازو عن نس ل  .. -
 370   ا. نسةىل  ..قةسه  اونالسًع عة نس  جيظ     -
 370    نالسًع عة نس  يرتوظ عليي  نسً ليف .. -
 371     نالسًع عة نسق  ية نس ةاية .. -
 372    نالسًع عة نئشروطة يف نسشرع .. -
 372  ف  نسً ليف عا  نسىلاز ون نأل سة نس نسة عل  نسىلىن  لاي  ..  -
 373  ا.  .. قةسه  اوأفىل ل نسىلب   خلإل نسلوه وكءظ ون نسىلب   -
 374   ون نأل سة عل  خلإل نسلوه ألفىل ل نسىلب   ..  -
 374       شبية و   ..  -
 375   ون سةن"م نإلمي ن نالسًءالم حل   نسلوه .. -
 376  ا. قةسه  اومل ي لةي  نسلوه وىل ف دال  و  يعيقةن .. -
 377     نسقض   ي ةن كةاي ف وشرعي ف ..  -
 378    ة  ري ظ مل .. يةىل  نسلوه و  يش   وه -
 378  نسلوه وىل ف حرم عل  اةءه نس ل  وهة ق    عليه .. -
 379     نسلوه وىل ف وازو عن نسىلبث .. -
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 379  قةسه  اويف  ع   نألحي   وص ق ،  واةىلة س وةن ا. -
 379    ناًة ع نئيا فيم  وءبظ دسيه يف حي وه ..  -
 380    ه  سه ..ناًة ع نئيا ب ع   نآلخرين ونسًسة  -
 381     وصةل ثةنب نس  قة سلميا ..  -
 381    ناًة ع نئيا ون أعم ل وس و نس  حلة .. -
 383      وصةل ثةنب نس ةم ..  -
 384      وصةل ثةنب نحلحمل ..  -
 385     قض   نس ين عن نئيا ..  -
 385     قرن ا نسقرآن عل  نئيا ..  -
 386  . و  ان إغَّ ما سعى)(وأن ليس لوىل  قةسه وىل ف   -
 387   ا. قةسه  اونسلوه وىل ف يءًايظ نس عةن  .. -
 388     ضظ نسلوه عل  ون ال يءلسه .. -
 389  وىل ن وءًول ة ون ا ب نسلوه وىل ف دنف نس ع   .. -
 389 نسًىللإل لألسب ب شراب، ونإلعرنض عاي  اق  يف نسشرع .. -
 390      نسًا بة نس ع   ..  -
 391     شروط نس ع   ووةنا  قبةسه .. -
 392   ا.   قةسه  اوميلو ك  شأ  وال ميل ه شأ  .. -
 392  ا.  قةسه  اوون نسًس  عن نسلوه طرفة عا فق  كةر .. -
 393  قةسه  اونسلوه يسضظ ويرض  ال كلح  ون نسة ىا. -
 394   .. ا. قةسه  اوهظ أصح ب  سةل نسلوه  -
 395 سشيىلة نسرونفو، وكالم نبن ويمية فيي  ..ح   نإلسالم يف ن -
 399   ثا   نسلوه و سةسه عل  نس ح بة خرينف ..  -
 402  عا  نسشيىلة ون سةن"م وةنالا أةمًي  نس ن  ون نس ح بة .. -
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 402    حظ نس ح بة  ين ودمي ن ودحء ن ..  -
 403 أوالف ألع ب را. قةسه  اواهبا ن الفة بىل   سةل نسلوه  -
 403   نس سي  عل  ثبة  خالفة أع ب ر لسا  ..  -
 405    حاة ون ق ل مل يءًولف لسا  .. -
 407    و  ح   يف سقيةة بم س ع ا ..   -
 408    ا. قةسه  امث سىلمر بن ن ع ب  -
  ..      408ون فض ة  عمر  -
 409    ق ة وقً  عمر ووب يىلة عهم ن .. -
    ..    415ون فض ة  عهم ن بن عة ن   -
 415    ا. قةسه  امث سىللأ بن أع ط سظ  -
 415  سبظ نوًا ع أَْه  نسش م عن وب يىلة علأ بن أع ط سظ.  -
 417    نحلإل و  علأ يف خالفة و  وىل وية .. -
  ..    417ون فض ة  علأ بن أع ط سظ  -
 417    ا. قةسه  اوه  ن لة   نسرنش ون .. -
 418   ين يف نسةض  كرتويبي  يف ن الفة. ورويظ ن لة   نسرنش -
 418     نسىلشرا نئبشرون لااة .. -
  ..    419ون فض ة  أع عبي ا بن نارنا  -
 وأ"ونفه  قةسه  اوون أحءن نسقةل يف أصح ب  سةل نسلوه  -
 420   نسع هرن ، فق  برق ون نساة قا.     
  ..    420ح   ون يشً  أصح ب نساي  -
   ..      421  بيا نساي أَهْ  -
 422ا.  قةسه  اوعلم   نسء َلف ون نسء بقا، وون بىل ه  ون نسً بىلا .. -
 422     وفةب نوب ع نسء َلف .. -
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 423 ا. قةسه  اوال اةض  أح نف ون نألوسي   عل  أح  ون نألابي   .. -
  ..   424ح   ون يرف   فالف دنف وروبة نساي  -
 425    ا. ن ز  ف   ون كرنو ،  ..قةسه  اوا و -
 425    ور  نإلعا " دنف نسلوه وح و .. -
 425     نالسًق وة أع   نس رنو   .. -
 426    دهبن صح نس ين ح لا نس رنوة .. -
 427      أاةنع نسةرنسة .. -
 427      أشرنط نسء  عة .. -
 431    ا. قةسه  اوال ا  ق ك ها ف وال عر نف ف .. -
 432    نس ي ن ونئاامةن سيءةن بشأ  .. -
 432     كءظ نس  هن حرنم ..   -
 432    ح   ون يً ين في عأ عل  نسسيظ .. -
 433    نسًااي  ون ع   أن سلااةم أثرنف .. -
 434   ح   نإلسالم يف نسءحر وفيمن يًىل ط و ..  -
 436     فيمن يىلًق  يف نسبله نسةالية ..  -
 437  ام عة حق ف وصةنلف، ونسةرقة "يس ف وعىننلفا.قةسه  اوارى ن -
 439    وفةب    نسازنع دنف نسلوه و سةسه ..  -
 440   نخًال  نسًاةع ال يءً عأ نسًا "ع ونسشحا   .. -
 441   ثا   نسش  ع خرينف عل  نئوًلةا نخًال  واةع .. -
 441   نخًال  نسًض   ال ميا  ون دا    نئو سةا .. -
 442   يف نخًال  نسًض   مُي ا فيه أَْه  نحلإل فقل .. -
 442   هبم نالخًال  يف نس ً ب وضرب بىلضه ببىلو .. -
 قةسه  او ين نسلوه يف نأل ض ونسءم   ونح ، وهة  ين   -
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 443       ا. نإلسالم ..    
 443     نإلسالم با نسسلة ونسًق ري ..  -
 444     نإلسالم با نسًشبيه ونسًىلعي  ..  -
 444     نإلسالم با نا  ونسق   ..  -
 445  ون سةن"م وشروط وً بىلة نحلإل نسً ؤ ون نسب ط  وأهله .. -
 446     وىلريف ببىلو نسةرق نسض سة ..  -
 447  سبظ نسضالل نسىل ول عن صرنط نسلوه نئءًقي  .. -
 448      وىل  نالسًق وة ..  -
 450      نألسئلة ونألفةبة .. -
 481       ر  ... الفم -
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