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 ـداءإهـــــ

صوحى افؼؾى افـقراين اديضء.. افذي امتؾـؽ ظزمؿـي ادجوهـ.مـ..  "إػ: 

وتقاضع ادممـغ.. وصز ادتؼغ.. ومّهي افعورؾغ.. وظّػـي افزاهـ.مـ.. وشـخوء 

 "ادؽثرمـ.. وصجوظي ادقؿـغ.. وتؼقى افعودغ.. 
(1)
 

 إػ: مـ ـون شببو يف تـقمر بصريت يف مسري إػ اهلل .. 

، وادـر  وافرؾقؼ افـوصـ  ،ـي وفغري مـ ضباب افعؾؿ افؼ.وة احسوـون يل

 احـقن ..

 رمحف اهلل وأشؽـف ؾسق  جـوتف .. الشامي بن حييى علي بن أمحد افعبامي ادجوه.

 ُأه.ي هذا افؽتوب ..                    

 ادمفػ

                                                           
 يمت٨ٝم٤م ذم شم٠مسملم اًمٕمالُم٦م اًمِم٤مُم٠ رمحٝ اهلل . ،( ُمٜ ُم٘م٤مًم٦م ًمألؾمت٤مذ اًم٘مًوٍ/ قم٨ًاهلل ه٤مؿمٛ اًم٧ٞم٤مين5)
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 ةــــمّدمقــ

ًمٝ وٓ ُمثلٚ، واًمّملالة  إطمً، اًمٌي ٓ يمٗم١مٕضمٚ، اًمٞاطمً اهلل إقمَ احلٛمً 

سم٘مًٞملٝ قملَ  ،واًم٧الم قمغم رؾمًٞمٝ اًمّم٤مدق إُملم، اعمخ٤مـم٥م ذم يمت٤مب اهلل اًمٙمٍوٛ

ُف َٓ إَِفَف إَِّٓ َؾوْظَؾْؿ ﴿ُمٜ ىم٤مئٚ:   ،[51]حمٛملً:﴾َواْشـَتْغِػْر فِـَذكبَِؽ َوفِْؾُؿـْمِمـِغَ  افؾَّــفُ َأكَّ

ُملٜ  ،إظمٞم٤مر قمٚمٞمٝ وقمغم آًمٝ إـمٝم٤مر، وصح٤مسمتٝ اًمٍاؿمًوٜ ؾمالُمٝو اهلل صٚمٞات

 وسمٕمً.. ،وإسمٍار إوًمٞم٤مءسم٢مطم٤٧من ُمٜ  ُمٜ شم٨ٕمٝمٛ و  ،اعمٝم٤مضمٍوٜ وإٟمّم٤مر

٠ اًملٌي ؾمالُمٞم٦م وه٠ شم٧تٜمً إمم اًملٞطم٠ اإل لاًمٕم٘مٞمًة اإل وم٢مٟمٝ ُم٤م ُمٜ ؿمٙ أنّ 

اًمتٞضمٞمٝ اًم٧ٚمٞمٛ ٟمحٞ حت٘مٞم٘  ًمتٞضمٝ اإلٟم٤٧من ،ضم٤مءت ٟم٘مٞم٦م ص٤مومٞم٦مشمٞمم اهلل طمٗمٔمٝ ىمً 

، ٚمل٘ وإُمل٤٨ٍمدة اإلًمٝ احل٘ اًمٌي ًملٝ اخلأٓ وهٞ قم ،ا ًف اًمٌي ظمٚم٘ ُمٜ أضمٚمٝ

اًم٧ٕم٤مدة وشمٞصٚمٝ إمم  ٤مًم٘ ضمٚ وقمال اًمت٠ حت٘م٘ ًمنإٟم٤٧منواًم٧ػم ووم٘ شمٞضمٞمٝم٤مت اخل

 ،وشمٕم٤مىمل٥م إضمٞمل٤مل ،المٕم٦م اإلؾمهمػم أٟمٝ وُمٕ اشم٤٧مع رىم ،٨ٞمٚ اًمٜمج٤مةسمٍ إُم٤من وؾم

واؾمتٓم٤مع أقملًاء اإلؾملالم أن وثلػموا  ،وم٘مً أصٞم٧٨م هٌه اًمٕم٘مٞمًة سم٨ٕمْ اًمِمٞائ٥م

اإلؾملالم ًمٚمتّملًي ًمتٚملٙ  ٌي ٟملًب قمٚمل ءإُمٍ اًم ،ًمٙمثػم ُمٜ اًمِم٨ٝم٤متطمٞ ٤م ا

ا ج ت اًمنمؾم٦م قمغم اًمٕم٘مٞمًة اإلؾمالُمٞم٦م واًمٍد قمغم شمٚمٙ اًمِمل٨ٝم٤مت، ال٤م أدى إمم 

ّٛ ه٤مئٚ ُمٜ اعم١مًمٗم٤مت ذم هٌا اًمٗملٜ ،ٟمِم٠مة قمٚمٛ اًمٙمالم وشمٓمٞره هملػم أٟملٝ  ،وفمٝمٍ يم

وٟمِمل٠مقمٜمٝم٤م فمٝملٞر  ،اًمٙمالُمٞمل٦م اًمٗمٚم٧لٗمٞم٦م٤مت واعم٧ل٤مئٚ داظمٚمٝم٤م اًمٙمثػم ُمٜ اًمتٗمٍوٕم
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 .٤موهمػمه ،واجلٝمٛمٞم٦م ،وإؿم٤مقمٍة ،ٕمتًَم٦ميم٤معم ،اًمٙمالُمٞم٦م واعمٌاه٥م اًمٕم٘م٤مئًو٦م اًمٗمٍق

 ُمٜ أهلٚ اًم٨ٞمل٧م اًمٜم٨لٞي ْ اهللاهلل شمٕم٤ممم قمغم أُم٦م اإلؾمالم أن ىمٞمّ ويم٤من ُمٜ ومْمٚ 

وأظملٌوا  ،ٚ صل٤مومٞم٦مهنٚمٞا ُمٜ ُمٜم٤مهل ،أومٌاذقمٚم ء و ،أئٛم٦م أقمالم وُمٜ ؾم٤مر قمغم هنجٝمٛ

ويم٤من  ٛ سم٤مع ـمٞولٚ  ،جمٍدًا قمٜ إهٞاء واًمٕمّم٨ٞم٤مت ،ح٦ماًمّمحٞماًمٕمٚمٛ ُمٜ ُمّم٤مدره 

وُمٜ صملٛ  ،واًمتٕمٍف قمغم ُمٙمٜمٞن أ٣اره ،واًمت٠مُمٚ ذم قمج٤مئ٨ٝ ،ذم ومٝمٛ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم

هلٞ  - اًمٌي ٓ و٠مشمٞمٝ اًم٤٨مـمٚ ُملٜ سمللم وًولٝ وٓ ُملٜ ظمٚمٗملٝ -ضمٕمٚمٞا يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم 

ؼم شمٚملٙ قم -ل اًمًوٜاًمٌي هٞ قمٚمٛ أصٞ-أوصٚمٞا إًمٞمٜم٤م هٌا اًمٕمٚمٛ و ،اعمٍضمٕ واحلٙمٛ

اًمْمخٛم٦م ص٤مومٞم٤ًم ٟم٘مٞمل٤ًم، سمٕملً أن همٍسمٚملٞا يمتل٥م أصلح٤مب  اعمتٞن واًمنموح واعم١مًمٗم٤مت

واًمّملحٞمى  ،وقم٤ٍٞا ُم٤م ذم سمٓمٞن شمٚمٙ اًمٙمت٥م قمغم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ،اًمٗمٍق واًمٕم٘م٤مئً

 .اًمٗمٓمٍة اًم٧ٚمٞمٛم٦مشم٘م٨ٚمٝ واًمٍاضمى اًمٌي حيٙمٛ سمٝ اًمٕم٘مٚ و ،ُمٜ اًم٧ٜم٦م اًمٜم٨ٞو٦م

سمٞمٜمٜم٤م وسملم زُمٜ شمل٠مًمٞمٗ شمٚملٙ اعمتلٞن واًمنملوح  وًمٙمٜ عم٤م يم٤مٟم٧م اًمٗمؽمة اًمَُمٜمٞم٦م

٤م اًمِم٤٨مب اًمٞمٞم اؾملتٞمٕم٤مهٓ ؾمٞم  ٨ى ُمٜ اًمّمٕم٥م قمغم اًمٞاطمً ُمٜم٤م ووم٘مً أص ،سمٕمٞمًة

أن شمٙمٞن هٜم٤مك ُم١مًمٗمل٤مت  ًمًٌمٙ وم٘مً أص٨ى ُمٜ اًم٦وري سمٛمٙم٤من  ،وومٝمٛ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م

 ،وشم٘ملٍب اًمٗمٝملٛ ًمٚمٛم٧ل٤مئٚ إصلًٞمٞم٦م ،شم٧٨ٓ اًمٕم٤٨مرات، وشم٤ٞى اعمٕم٤مينُمٞم٢ة 

٤م اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٜم٘مٚمٞم٦م سم٠مؾمٚمٞب قمٍمي وٙمٞن ىمٍو٤٨ًم ُمٜ أؾم٤مًمٞم٥م اعمٜم٤مه٩م وشمٕمٍض أدًمتٝم

 .راؾمٞم٦م احلًوث٦ماًمً

ؾم٤ًم سمٛمًرؾمل٦م أن يمٜم٧م ُمًر   ُمٜمٌ ُمٜ أضمٚ ذًمٙ سمًٌم٧م ضمٝمًي وؾمٕمٞم٧م ؾمٕمٞم٠و

 إجيل٤مد اعملٜمٝم٩م اًملًراد آٟملٌاك وّملٕم٥م قمٚمٞمٜمل٤م يم٤منو -دار اًمٕمٚمٞم اًمٕمٚمٞم٤م سمّمٜمٕم٤مء



-1- 

٤ٕٞ ُمٜمل٤مه٩م دراؾملٞم٦م ًم -اعم٧٨ٓ اًمٌي وتٜم٤مؾم٥م ُمٕ ىمًرات اًمٓمالب واؾمتٞمٕم٤مهٛ

 ،ٞملًس آن ذاك، واًمتل٠ ُمٜمٝمل٤م ُمل٤مدة اًمتٞطماعمٞاد اًمنمقمٞم٦م اًمت٠ يم٤مٟم٧م شملًرّ  ًم٨ٕمْ

 وصلًر ىملٍار إًمٖمل٤مء ُمًرؾمل٦م دار اًمٕمٚملٞم ،وذقم٧م ذم دمٛمٞمٕ هٌه اعم٤مدة وهمػمه٤م

وطم٤مًم٧م اًمٔملٍوف دون ـم٤٨مقمل٦م هلٌا اًمٙمتل٤مب  ،اًمٕمٚمٞم٤م ىم٨ٚ اؾمتٙم ل هٌا اعمنموع

واًمٙمت٥م إظمٍى اعمّم٤مطم٦٨م ًمٝ
(1)

 . 

 قملغم سمٕملْ اًمٕمٚمل ءُمٜ هٌه اعم٤مدة  ىمً مجٕمت٧ٝم ىمٛم٧م سمٕمٍض ُم٤م يمٜم ٧موىمً يمٜم

وأصلٚمح٧م ُمل٤م أُمٙملٜ  ، اًمٙمت٤مبهتٛ قمغم٤موىمً أوم٤مدوين يمثػمًا سمٛمالطمٔم ،وإؾم٤مشمٌة

اًمت٠ ؾمٞمالطمٔمٝم٤م اًم٘مل٤مرء أسم٘مٞم٧م ُمالطمٔم٤مت سمٕمْمٝمٛ ذم سمٕمْ اعمٞا٤ٕ و ،إصالطمٝ

 ذم ُمٞا٤ٕمٝم٤م.

ٛ أن أشم٘مًم سم٤مًمِمٙمٍ اجلَوٚ  هٜم٤موٓ وٗمٞشمٜم٠  ٌا اًمٙمت٤مب  وًمٙمٚ ُمٜ ؾم٤مهٛ  ذم ـم٤٨مقم٦م ه

ٍاضمٝ إمم اًمٜمٞر َاء  اعمٞمم قمَ وضمٚ أن جيَ مٛ ظمػمؾم٤مئالً  ،وإظم ٌا اًمٕمٛمٚ  ،اجل وأن جيٕمٚ ه

ٝ اًمٙمٍوٛ ًاو٦م واًمتٞومٞم٘، وهٞ طم٨٧ٜم٤م وٟمٕمٛ اًمٞيمٞمٚ، وؾمالم   ،ظم٤مًمّم٤مً ًمٞضمٝم ٝ شمٕم٤ممم وزم ا  إٟم

 اًمٕم٤معملم. قمغم اعمٍؾمٚملم واحلٛمً اهلل رب

 محٜ حمٛمً قم٨ً اعمٚمٙ اعمٍوينسم٘مٚمٛ/قم٨ً اًمٍ                     

 م2252ومؼماوٍ  –صٜمٕم٤مء                                                         

                                                           
ويمتل٤مب اًمت٘مٍول٥م  ،ويمت٤مب اًمٗمّمٞل اعمٝمٛم٦م ُمٜ قمٚمٛ إصٞل ) أصٞل وم٘مٝ( ،( وه٠: يمت٤مب ُمٜ هًي اًمٜم٨ٞة )طمًو٨م(5)

 قمٛ )شمٗم٧ػم(. اًمٗم٤محت٦م وضمَء –واًم٨ٞم٤من عمٕم٤مين آو٤مت اًم٘مٍآن 





 

   

 

 

(1) 

                   
 ــــذــوحيــــــالتـــ
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 مدخل إىل التيحًد

 ، ُمٕملٝوهٞ أٟمٝ واطمً ٓ صم٤مين ،هٞ اإلو ن سمٞطمًاٟمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم اعمٓمٚم٘م٦م افتقحق.:

 ،صلٗم٤مشمٝوٓ ذم  ،وٓ ذم أومٕم٤مًملٝ ،ٓ ذم ذاشمٝ ،وٓ ٟمٔمػم ًمٝ وٓ ؿم٨ٞمٝ ،وٓ ذوٙ ًمٝ

قملٜ اًمتٞطمٞملً واًمٕملًل، وم٘مل٤مل:  2وىمً ؾُمِئٚ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمٜ أيب ـم٤مًم٥م 

« ُٝ َّٓ شَمتَِّٝمَٛم ُل َأ ًْ ُٝ َواًْمَٕم َ َّهَّ َٞ َّٓ شَمَت ًُ َأ طِمٞم ْٞ   .ش اًمتَّ

َّٓ شمَ  »: 2وُمٕمٜمٟ ىمًٞمٝ ًُ َأ طِمٞم ْٞ ُٝ اًمتَّ َ َّهَّ َٞ أي: أن شمٞطمٞمً اهلل شمٕم٤ممم هٞ شمٜمَولٝ  شَت

ً شمّمٞر اًمٌات اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ قمٜ ُمِم٤مه٦م اعمخٚمٞىم٤مت، سمحٞم٨م ٓ خيٓمٍ قمغم سم٤مل اعمٞطّم 

 ُمللٜ صللٗم٤مت اعمُ 
ٍ
ًَ اإل ٞملل٦م أو وصللٗمٝم٤م سمٌمللء وإمم ذًمللٙ أؿملل٤مر أُمللػم  ،صم٤متحلل

ُٝ  »ذم سمٕمْ ظمٓم٨ٝ سم٘مًٞمٝ:  2اعم١مُمٜملم ْٜ يَمٞمََّٗم ُه َُم ًَ َُم٤م َوطمَّ
(1)

َٓ طَم٘مِ  ، ُٝ َأَص٤مَب َو ٞمَ٘مَت

 ُٝ ْٜ َُمثََّٚم ُٝ  ،َُم ْٜ ؿَم٨ََّٝم ٤مُه قَمٜمَٟ َُم َٓ إِوَّ هُ  ،َو ًَ َٓ َصَٛم َو
(2)

  ُٝ َ َّهَّ َٞ  َوشَم
ِٝ ْٜ َأؿَم٤مَر إًَِمْٞم شَُم

(3)
 . 

ُٝ  » :2وىمًٞمٝ  وَمُتل ٍِ ِٜ َُمْٕم و  ً ُل اًمل ِٝ  ،َأوَّ ُ٘ سمِل و ًِ  اًمتَّّْمل
ِٝ وَمتِل ٍِ َويَملَ ُل  ،َويَملَ ُل َُمْٕم

هُ  ًُ طِمٞم ْٞ  شَم
ِٝ ِ٘ سمِ و ًِ ُٝ وَ  ،اًمتَّّْم ظْماَلُص ًَم ِه اإْلِ ًِ طِمٞم ْٞ ُٝ َٟمْٗمل٠ُ  ،يَمَ ُل شَم ظْملاَلِص ًَمل َويَمَ ُل اإْلِ

                                                           
(5 ) ُٝ  : وصٗمٝ سمّمٗم٤مت اعمحًصم٤مت .يَمٞمََّٗم

هُ (  2) ًَ  : ىمّمًه .َصَٛم

 (. 571اخلٓم٦٨م رىمٛ ) ،5( هن٩م اًم٨الهم٦م، ج2)
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 ُٝ َٗم٤مِت قَمٜمْ شاًمّم 
(1)

 . 

يمل   ،وأؿم٤مرت إمم ُمْمٛمٟٞمٝ ،وىمً شمْمٛمٜم٧م هٌه اًمٙمٚم ت سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اًمتٞطمٞمً

 : إمم اًمٕمٜم٤مس اًم٦ورو٦م اًمالزم شمٞاومٍه٤م ذم قم٘مٞمًة اًمتٞطمٞمً وه٠أؿم٤مرت 

 اًمٞضمٞد.  ُمٕمٍوم٦م اهلل شمٕم٤ممم سم٠مٟمٝ واضم٥م -5

 ُمٕمٍوم٦م اهلل شمٕم٤ممم سم٠مٟمٝ ظم٤مًم٘ هٌا اًمٕم٤ممل وُمٞضمًه.  -2

 اإلو ن سم٠مٟمٝ شمٕم٤ممم واطمً ٓ ذوٙ ًمٝ وٓ ؿم٨ٞمٝ.  -2

اإلظمللالص هلل شمٕملل٤ممم سمتٜمَ مللٝ قمللٜ يمللٚ ٟم٘مللّ وقمللٜ ُمِملل٤مه٦م إضم٧لل٤مم   -1

 واعمحًصم٤مت ذم مجٞمٕ اخلّم٤مئّ واًمّمٗم٤مت.

واًمٜم٘مٚمٞم٦م إلصم٤٨مت وضمٞد اهلل شمٕمل٤ممم وٟمٗمل٠ وتْمٛمٜ قمٚمٛ اًمتٞطمٞمً إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م 

وُم٤م وٚمٞمل٘ سمجالًملٝ وُمل٤م ٓ  ،وُمٕمٍوم٦م ُم٤مجي٥م ذم طم٘ اهلل شمٕم٤ممم صٗم٤مت اًمٜم٘مّ قمٜمٝ،

اًمٞاردة ذم يمتل٤مب اهلل ضم٥م اإلو ن ه٤م ، اًمٞا وم٦م إمم ُمٕمٍوم٦م إُمٞر اًمٖمٞم٨ٞم٦موٚمٞم٘ ، إ٤٤م

شمٕم٤ممم ، وذم اًمّمحٞمى اًم٘مٓمٕم٠ ُمٜ اًم٧ٜم٦م اًمٜم٨ٞو٦م قمغم صل٤مطم٨ٝم٤م وقملغم آًملٝ أومْملٚ 

  ًمّمالة واًم٧الم.ا

ٕٟملٝ  ،وُم٤م ُمٜ ؿمٙ أن قمٚمٛ اًمتٞطمٞمً هٞ أصٚ اًمٕمٚمٞم اًمًوٜمٞم٦م وأذومٝمل٤م وأومْملٚمٝم٤م

اًمٕمٚمٛ اعمٞصٚ إمم اًمٕمٚمٛ سم٤مهلل شمٕم٤ممم وُمٕمٍومتٝ واإلو ن سمٝ، ًمًٌمٙ وم٢من شمٕمٚمٛ قمٚمٛ اًمتٞطمٞمً 

وقمٚم٦م وضمٞسملٝ أن اهلل شمٕمل٤ممم أوضمل٥م قملغم قم٨ل٤مده قم٤٨مدشملٝ  ،ومٍض قملم قمغم يمٚ ُمٙمٚمٗ

                                                           
 (.5اخلٓم٦٨م رىمٛ )،5(هن٩م اًم٨الهم٦م، ج5)
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َـّ َوا﴿ئٚ: وم٘م٤مل قمَ ُمٜ ىم٤م ،وـم٤مقمتٝ ًُ اْْلِ َمو ُأِرمُ. ِمــُْفْؿ *  فَِقْعُبُ.ونِ  إَِّٓ كَس لِ َوَمو َخَؾْؼ

ـْ ِرْزٍق َوَمو ُأِرمُ. َأْن ُمْطِعُؿقنِ  ـو ا﴿وىم٤مل ضملٚ وقملال: ، [17-11]اًمٌارو٤مت:﴾ِم َ وُس مَوَأُّيه فـَـّ

ـْ َؿْبؾُِؽْؿ َفَعؾَّؽُ  ـَ ِم ُؽْؿ افَِّذي َخَؾَؼُؽْؿ َوافَِّذم  . [25]اًم٨٘مٍة: ﴾ْؿ َتتَُّؼقنَ اْظُبُ.وا َربَّ

أ٤لٗ إمم  ،وـم٤مقمتلٝ شمٕم٤مممومٝمٌه أو٤مت وٟمحٞه٤م شمًل قمغم وضمٞب قم٤٨مدة اهلل 

إٓ ُملٕ اإلول ن اًمٙم٤مُملٚ  ،وٓ و٘م٨ٚ ًمٝ قمٛمٚ ،ذًمٙ أٟمٝ ٓوّمى ُمٜ اإلٟم٤٧من قم٤٨مدة

اخل٤مزم ُمٜ اًمِمٙ واًمِم٨ٝم٦م ، واًمٕم٘مٞملًة اًمّملحٞمح٦م اخل٤مًمٞمل٦م ُملٜ ؿملٞائ٥م اًمنملك 

ٟ ذًمٙ إٓ سمٕمً اإلو ن سم٤مهلل شمٕمل٤ممم وُمٕمٍومتلٝ ٝ ًمٜ وت٠مشمّ ٟمإو  ،وًمٞصم٤مت اًمٙمٗمٍ واًمٜمٗم٤مق

وهلٞ قمٚملٛ - ٚ إمم ذًملٙ ٤م يم٤من ذًمٙ ٓ وتٛ إٓ سمتٕمٚمٛ اًمٕمٚمٛ اعمّٞص واًمٕمٚمٛ سمٝ، وعمّ 

ٕن ُمل٤م ٓ ولتٛ  ،وم٢من شمٕمٚمٛ هٌا اًمٕمٚمٛ ومٍض واضم٥م قملغم يملٚ ُمٙمٚملٗ -اًمتٞطمٞمً

 .ًم٘م٤مقمًة اعم٘مٍرة قمٜمً قمٚم ء إصٞلقمغم ٟمحٞ ا -اًمٞاضم٥م إٓ سمٝ ومٝمٞ واضم٥م 

ٞاضم٤٨مت ٛ سمٝ ُمٜ أوضم٥م اًم ٝ واًمٕمٚم ٝ عم٤م يم٤من اإلو ن سم٤مهلل شمٕم٤ممم وُمٕمٍومت ضم٤مء إُمٍ  وم٘مً ،إٟم

َٓ إِفََف إَِّٓ اهلل﴿سمٝ ذم يمت٤مب اهلل اًمٙمٍوٛ سم٘مٞل اهلل قمَ وضمٚ:   وأظملؼم ،[51]حمٛمً:﴾َؾوْظَؾْؿ أكَُّف 

أن رضمالً ضم٤مء  ومٞم  روي  وذًمٙ ،رأس اًمٕمٚمٛ ُمٕمٍوم٦م اهلل شمٕم٤ممم واًمٕمٚمٛ سمٝن أ ÷اًمٍؾمٞل 

ٍائ٥م اًمٕمٚمٛ. وم٘مل٤مل  وُمل٤م صلٜمٕم٧م ذم رأس »: ÷إًمٞمٝ وم٘م٤مل: و٤م رؾمٞل اهلل قمٚمٛمٜم٠ ُمٜ هم

ٍائ٨ٝ؟ ُمٕمٍوم٦م اهلل ». ىم٤مل: وُم٤م رأس اًمٕمٚمٛ و٤م رؾمٞل اهلل؟ ىم٤مل: ش!اًمٕمٚمٛ طمتٟ شم٠٧مًمٜم٠ قمٜ هم

ًًا فم٤مهٍ»، ىم٤مل: وُم٤م ُمٕمٍوم٦م اهلل طم٘ ُمٕمٍومتٝ؟ ىم٤مل: شطم٘ ُمٕمٍومتٝ ًا سم٤مـمٜمل٤مً أن شمٕمٍومٝ إ ٤ًم واطم
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ٓ يمٗم ٍاً  ًٓ آظم شًمٝ وٓ ُمثٞمٚ ١مأو
(1)

 . 

ٌا اًمٕمٚمٛ وسمٞم٤من ومْمٚمٝ ُم٤م روي أن رضمالً ؾمل٠مل : أي ÷اًمٜم٨ل٠ وا٤م وًل قمغم ذف ه

ُٛ »اًمٕمٚمٛ أومْمٚ؟ ىم٤مل:  ٍات وهٞ جيٞم٨ٝ ذم مجٞمٕمٝم٤م: شسم٤مهلل اًمٕمٚم ُٛ »، ومٙمٍر ذًمٙ صمالث ُم  اًمٕمٚم

ٞات اهلل وؾمالُمٝ وم٘م٤مل ، وم٘م٤مل اًمٍضمٚ: أؾم٠مًمٙ قمٜ اًمٕمٛمٚ ومتجٞم٨ٜم٠ قمٜ اًمٕمٚمٛ!! شسم٤مهلل صٚم

وحيٙ، إن ُمٕ اًمٕمٚمٛ وٜمٗمٕمٙ ىمٚمٞمٚ اًمٕمٛملٚ ويمثلػمه، وإن ُملٕ اجلٝملٚ ٓ »قمٚمٞمٝ وقمغم آًمٝ: 

شوٜمٗمٕمٙ ىمٚمٞمٚ اًمٕمٛمٚ وٓ يمثػمه
(2)

. 

ًمٞ »: ÷ىمًٞمٝ  ٤مهلل وُمٕمٍومتٝاًمٕمٚمٛ سم اًمؽمهمٞم٥م ذم ذم ÷اًمٍؾمٞل ا٤م روي قمٜ و

هلل طم٘ ا قمٍومتٛ اهلل طم٘ ُمٕمٍومتٝ ًمٕمٚمٛمتٛ اًمٕمٚمٛ اًمٌي ًمٞمُ سمٕمًه ضمٝمٚ، وًمٞ قمٚمٛمتٛ

شقمٚمٛمٝ ًمَاًم٧م اجل٤٨مل سمًقم٤مئٙمٛ
(3)

 . 

قملٜ و ،شمٕمل٤ممم ُمٜ أظمٌ دوٜمٝ قمٜ اًمتٗمٙملٍ ذم آٓء اهلل»أٟمٝ ىم٤مل:  ÷وروي قمٜمٝ 

زاًم٧م اًمٍواد ومل وَل، وُمٜ أظمٌ دوٜمٝ قمٜ أوملٞاه  ،واًمتٗمٝمٛ ًم٧ٜمت٠ ،اًمتًسمٍ ًمٙمت٤مسمٝ

ويم٤من ُمٜ دوٜ اهلل قمغم  ،سمٝ اًمٍضم٤مل ُمٜ وٛملم إمم ؿم لذه٧٨م  ،اًمٍضم٤مل وىمٚمًهٛ ومٞمٝ

شٛ زوالأقمٔم
(4)

. 

                                                           
ًاهلل سٜم قم٤٨مس5) ـم٤مًم٥م ذم أُم٤مًمٞٝم قمٜ قم٨ ًاهلل . ،( رواه اإلُم٤مم أسٞم ًه قمٜ ضم٤مسٍم سٜم قم٨ سمٕٞم سٜم طم٨ٞم٥م ذم ُم٧ٜم  وأظمٍضمٝ اًم

ـم٤مًم٥م ذم أُم٤مًمٞٝم (2) صٞل ،رواه اإلُم٤مم أسٞم ًاًمؼم ذم سمٞم٤من اًمٕمٚمٛ وومْمٚمٝ قمٜ أُٟم ل.  ،واجلٙمٞٛم اًمؽمُمٌي ذم ٕا  وأظمٍضمٝ اسٜم قم٨

 واًمًوٚمٛم٠ ذم ُم٧ٜمً اًمٗمٍدوس قمٜ ُمٕم٤مذ سمٜ ضم٨ٚ .  ،(  أظمٍضمٝ اًم٨ٞمٝم٘م٠ ذم ؾمٜمٜم2ٝ)

 (. 251( رواه اإلُم٤مم أسمٞ ـم٤مًم٥م ذم أُم٤مًمٞمٝ )ح1)



-57- 

 و٨ح٨م قمٚمٛ اًمتٞطمٞمً ذم اعم٤ٞٞقم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م: 

وُم٤م  ،وُم٤م جي٥م ذم طم٘مٝ ؾم٨ح٤مٟمٝ ،واًمٕمٚمٛ سمّمٗم٤مشمٝ ،إصم٤٨مت وطمًاٟمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم -5

 وُم٤م ٓ جيٞز.  ،جيٞز ذم طم٘مٝ

 ،وأٟمٝ شمٕم٤ممم صل٤مدق اًمٞقملً واًمٞقمٞملً ،إصم٤٨مت أن اهلل شمٕم٤ممم قمًل همػم ضم٤مئٍ -2

ووثٞم٨ٝمٛ قمغم اًم٘مٚمٞمٚ واًمٙمثلػم  إن ظملػمًا  ،ٜم٘مػم واًم٘مٓمٛمػمجي٤مزي اًمٕم٤٨مد قمغم اًم

 ومخػم وإن ذًا ومنم. 

واجلٜم٦م  ،وإصم٤٨مت احل٤٧مب ،إصم٤٨مت ُمّمػم اخلٚم٘ ذم أظمٍة ُمٜ سمٕم٨م وٟمِمٞر -2

 وٟمحٞ ذًمٙ.  ،وقمٌاب اًمؼمزخ وٟمٕمٞمٛمٝ ،واًمٜم٤مر

َات -1 وُم٤م أٟمَل قمٚمٞمٝمٛ ُملٜ  ،اإلو ن واًمتّمًو٘ سم٤مٕٟم٨ٞم٤مء، وُم٤م أوًهٛ اهلل ُمٜ اعمٕمج

 وٟمحٞ ذًمٙ.  ،وُم٤م جي٥م  ٛ ،وُم٤م جي٥م قمٚمٞمٝمٛ ،٤م جي٥م ذم طم٘مٝمٛوُم ،يمت٥م

 وٟمحٞ ذًمٙ.  ،وإقم ل اعمٙمٚمٗملم ه٤م ،وُمٕمٍوم٦م صٗم٤مهتٛ ،اإلو ن سم٤معمالئٙم٦م -1

وذًملٙ  ،سمٞم٤من ُم٤م جي٥م قمغم اعم٧ٚمٛملم إلىم٤مُم٦م اًمًوٜ وإرؾم٤مء ىمٞاقملً اًمنملع -1

وإُملٍ سمل٤معمٕمٍوف واًمٜمٝمل٠ قملٜ  ،واًم٘مٞم٤مم سمٞاضم٥م اجلٝم٤مد ،سمتٜمّمٞم٥م اإلُم٤مم

 وٟمحٞ ذًمٙ.  ،اعمٜمٙمٍ

اًم٨ح٨م ذم شمٚمٙ اعم٤ٞٞقم٤مت وهمػمه٤م ا٤م وتٜم٤موًمٝ هٌا اًمٕمٚمٛ ومتٜمحٍم وأُم٤م صمٛمٍة 

ه٠ ،ذم صمالث ومٞائً
(1)

 : 

                                                           
 . "سمتٍمف"ٓسمٜ طم٤مسمُ  -( قمٜ يمت٤مب اإلوْم٤مح ذح اعمّم٤٨مح5)
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 ،واعمالئٙمل٦م ،واًمٙمتل٥م ،وُمل٤م وتٕمٚمل٘ سمل٤مإلو ن سم٤مًمٍؾملٚ ،ُمٕمٍوم٦م اهلل شمٕمل٤ممم -1

سم٤مٕدًمل٦م اًم٘مٓمٕمٞمل٦م  ،وٟمحٞ ذًمٙ ،واًمٕم٘م٤مب ،واحل٤٧مب ،واًمٜمِمٞر ،وسم٤مًم٨ٕم٨م

وُملٜ قمٚمٛملٝ  ،ن اإلٟم٤٧من ُمٜ دوٜمٝ قملغم و٘مللموسمًٌمٙ وٙمٞ ،اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م

 . وقمٛمٚمٝ قمغم سمّمػمة
 ،وُمٜ آٟمخًاع سم٤مًمِم٨ٝم٤مت اًم٤٨مـمٚم٦م ،أن و٠مُمٜ اإلٟم٤٧من ُمٜ وؾمٞؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من -2

أٟملٝ ىمل٤مل:  ÷ُمّمًاىم٤ًم ًمألصمٍ اعمٍوي قمٜ اًمٍؾملٞل  ،أو اًمت٠مصمٍ سم٤مٕومٙم٤مر ا ًاُم٦م

 ،واًملتٗمٝمٛ ًم٧لٜمت٠ ،واًمتلًسمٍ ًمٙمت٤مسملٝ ،ُمٜ أظمٌ دوٜمٝ قمٜ اًمتٗمٙملٍ ذم آٓء اهلل»

 ،زاًم٧م اًمٍواد ومل وَل، وُمٜ أظمٌ دوٜمٝ قملٜ أوملٞاه اًمٍضمل٤مل وىمٚملًهٛ ومٞملٝ

شويم٤من ُمٜ دوٜ اهلل قمغم أقمٔمٛ زوال ،ُم٤مًم٧م سمٝ اًمٍضم٤مل ُمٜ وٛملم إمم ؿم ل
(1)

. 

واًملًقمٞة إمم دولٜ  ،وهًاو٦م اًمٖم٤مووٜ ،لمٜم٤ًم ُمٜ إرؿم٤مد اًمْم٤مًمّ أن وٙمٞن ُمتٛمٙم   -2

اهلل أقمٔملٛ ومٞمٜمل٤مل سملًٌمٙ قمٜملً  ،ٓ قمٜ ضمٝمٚ وشم٘مٚمٞملً ،اهلل قمٜ قمٚمٛ وُمٕمٍوم٦م

ًى  »:  ÷ُمّمًاىم٤ًم ًم٘مٞل اًمٍؾمٞل إقمٔمٛ ٍ واًمثٞاب، إضم ًَ ْٜ َدقَم٤م إمَِم ُه ، َُم

ْٜ شَم٨َِٕملٝ ُٚ أضُملِٞر َُمل ٍِ ُِمْثل َٜ إضَْمل ُٝ ُِم ْٛ َٓ َولٜمْ٘مُ  ،يَم٤مَن ًَم ْٜ أضُملِٞره َٙ ُِمل ُّ ذًمِل

شؿَمٞمئ٤مً 
(2)

. 

                                                           
 (. 251( رواه اإلُم٤مم أسمٞ ـم٤مًم٥م ذم أُم٤مًمٞمٝ )ح/5)

 ( رواه ُم٧ٚمٛ واسمٜ طم٤٨من وأسمٞ داود قمٜ أيب هٍوٍة .  2)
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 ٤٧مم: اعمت٠مظمٍوٜ إمم شم٘م٧ٞمٛ اًمتٞطمٞمً إمم صمالصم٦م أىماًمٕمٚم ء ُمٜ ذه٥م سمٕمْ 

: وو٘مّمًون سمٝ اإلول ن سمل٠من اهلل شمٕمل٤ممم هلٞ اخلل٤مًم٘، اًملٍازق، توحيد  بووويد  -

 اعمحٞم٠، اعمٛمٞم٧م، . . اًمي. 

 : وو٘مّمًون سمٝ إظمالص اًمتٞضمٝ سم٤مًمٕم٤٨مدة هلل شمٕم٤ممم وطمًه. وتوحي  ألوهي  -

: وهٞ إصم٤٨مت ُمل٤م وصلٗ اهلل شمٕمل٤ممم سملٝ ٟمٗم٧لٝ وتوحي  األسماء والصداا  -

 ّمٗم٤مت. ووصٗمٝ رؾمًٞمٝ ُمٜ إؾم ء واًم

 إىملٍاروىمً ذه٨ٞا إمم هٌا اًمت٘م٧ٞمٛ أظمًٌا سمٔم٤مهٍ ٟمّمٞص اًم٘ملٍآن اًمتل٠ شمث٨ل٧م 

هلٞ ظمل٤مًم٘ إرض  شمٕمل٤ممم وأٟملٝ ،اعمنميملم ذم قمٍم اجل٤مهٚمٞمل٦م سمٞضملٞد اهلل شمٕمل٤ممم

وإًمٞملٝ  ،وأٟمٝ شمٕم٤ممم وٙمِمٗ اًمٙمٍسم٤مت ،ورازق اعمخٚمٞىم٤مت ،وُمٜمَل اًمٖمٞم٨م ،واًم٧ ء

ت٠ أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م اًم٘مٍآن اًمٙملٍوٛ ذم همػم ذًمٙ ُمٜ اعمٕمت٘مًات اًمو ،اعمٗمَع قمٜمً اًمٜم٤مئ٤٨مت

 . ُمٜ أو٤مت يمثػم

ودًمٞمٚمٝمٛ ذم ذًملٙ  ،(وىمً أـمٚم٘مٞا قمغم هٌا اًمٜمٞع ُمٜ آقمت٘م٤مد )شمٞطمٞمً رسمٞسمٞم٦م -5

  ٍ ُؿـْؾ ﴿يم  ذم ىمًٞمٝ شمٕمل٤ممم:  ،ون ًمٝ سم٤مًمٍسمٞسمٞم٦مأن اهلل أظمؼم قمٜ اعمنميملم أهنٛ ُم٘م

ْبِع َوَربه اْفَعْرِش اْفَعظِقؿِ  ََمَواِت افسَّ ـْ َربه افسَّ افؾَّـفُ * َشَقُؼقُفقَن  َم
(1)
ُؿـْؾ َأَؾـبَا  

ــُتْؿ  ـُ َـوُر َظَؾْقـِف إِْن  ُِ ِـُر َوَٓ  ُِ ٍء َوُهـَق  ـؾ  َرْ ـُ ـْ بَِقِ.ِه َمَؾُؽقُت  َتتَُّؼقَن * ُؿْؾ َم

و ُتْسَحُرونَ  افؾَّـفِ َتْعَؾُؿقَن * َشَقُؼقُفقَن   -وم٤مىمت٣م ذًمٙ ،[71-71]اعم١مُمٜمٞن: ﴾ُؿْؾ َؾَلكَّ

                                                           
 ( سم٢مصم٤٨مت إًمٗ قمغم ىمٍاءة أيب قمٛمٍو سمٍواو٦م اًمًوري واًم٧ٞد.5)
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 تٞطمٞمً ىم٧ ن: أن اًم -قمغم ىمٞ ٛ

٤مد اًمٞصمٜمٞم٦م وأصح٤مب اًمًو٤مٟم٤مت اًم٧ وو٦م ُملٕ أهلٚ اإلول ن ٨ّ ىم٧ٛ وِمؽمك ومٞمٝ قمُ 

 وهٞ شمٞطمٞمً اًمٍسمٞسمٞم٦م.  ،ُمٜ أهٚ اإلؾمالم

وهٞ شمٞطمٞمً إًمٞهٞم٦م ،وىم٧ٛ آظمٍ خيتّ سمٝ اعم١مُمٜمٞن ُمٜ أهٚ اإلؾمالم
(1)

 . 

ٌا اًمٜمحٞ ٓ وّمى ٛ اًمتٞطمٞمً قمغم ه يمت٤مب ٕٟمٝ شم٘م٧ٞمٛ ُم٨تًع ٓ دًمٞمٚ قمٚمٞمٝ ُمٜ  ،وشم٘م٧ٞم

ٓ ؾمٜم٦م ٚ ُمٜ ،و ٝ ىم٤مئ ٚ سم ٜ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ،اًم٧ٚمٗ ومل و٘م ٜ أصح٤مب  ،ُم ٛ ُم ٜ سمٕمًه وُم

ٌا اًمت٘م٧ٞمُٛمًرؾم٦م اًم٧ٚمٗ  سم٤مشم٤٨مقمٝمٛ واىمتٗم٤مء أصمٍهٛ اًمٌوٜ وٚمتَم اًم٘م٤مئٚمٞن ه
(2)

ٌا ُملٜ  ، هل

إـمالق ًمٗمٔ اإلو ن أو اًمتٞطمٞملً قملغم اعمنمليملم ٝ ٓوّمى ٢مٟموُمٜ ٟم٤مطمٞم٦م أظمٍى وم ،ٟم٤مطمٞم٦م

ٍار عمجٍد، واًمٙمٗم٤مر سمٞضمٞد ظم٤مًم٘ ًمٚمٙمٞن، رازق ًمٚمٕم٤٨مد، ورب ًمٚمٕم٤ممل ُم٧ٞمٓمٍ قمٚمٞمٝ،  هٛإىم

ٍارهٛ سمًٌمٙ ،ٍ ًمِمئٟٞمُٝمًسمّ  َام ٕن إىم ٍار إجل٤مء وإًم إٟم  هٞ إىم
(3)

وٓ وٕمٜم٠ ذًمٙ سم٠مي طم٤مل  ،

ٞا سم٤مهلل أواقمت٘مًوا وضمٞده.    أهنٛ آُمٜم

                                                           
ٜ أصح٤مب ُم5) صًٝم اعمت٠مظمٍون ُم ؾم ء واًمّمٗم٤مت وم٘مً أطم طمًٞم ٕا ؾمل ء  ،ًرؾم٦م اًم٧لٚمٗ( وأُم٤م اًمت٘م٧ٞٛم اًمث٤مًم٨م وهٞ شٞم ًة ٕا ٞا قم٘مٞمل وؾملٛم

ًة أهٚ اًم٧ٜم٦م واجل قم٦م ضمٝ ،واًمّمٗم٤مت سمٕم٘مٞم ٞا ذم ذًمٙ إمم أن اًٞم  ،واًمٜملَول ،واًمٞملً ،واًم٨ٍمل ،واًم٧ٛمٕ ،واًمٕملم ،واجلٜم٥م ،وىمً ذه٨

ٜ صلٗم٤مت اهلل ،واًمتٕمج٥م ،واًمْمحٙ ،واعمج٠ء ،واإلشمٞم٤من ٍآن واًم٧ٜم٦م ه٠ ُمل  وُم٤م إمم ذًمٙ ُمٜ اًمّمٗم٤مت اعمٌيمٞرة ذم اعمتِم٤مسٝم ُمٜ اًم٘م

ٌاه٨ٝمٛ .  طمًٞم دون ؾم٤مٍئ ومٍق اعم٧ٚمٛملم وُم ع ُمٜ اًمٞت ٌا اًمٜٞم ًمٙ ومٝمٛ خيتّمٞن ه  شمٕم٤ممم اًمث٤مسمت٦م!! وًم

(  إ٤٤موم٦م إمم ذًمٙ وم٢من هٌا اًمت٘م٧ٞمٛ يم٤من وٓ وَال ؾم٤٨٨ًم ذم شمٙمٗمػم مج٤مهػم همٗمػمة ُمٜ أهلٚ اإلول ن وإظملٍاضمٝمٛ ُملٜ ُمٚمل٦م 2)

ٕن ٟم٧ل٦٨م اعمٞطملًوٜ ُملٜ أهلٚ اإلول ن إمم اًمٙمٗملٍ اإلؾمالم وٟم٨٧تٝمٛ إمم اًمنمك، وذًمٙ ا٤م ٓ جيٞز إىمٍارهٛ قمٚمٞملٝ، 

ِٝ : َو٤م  »أٟمٝ ىم٤مل:  ÷ومٗم٠ احلًو٨م قمٜ اًمٍؾمٞل  ،واهت٤مُمٝمٛ سم٤مًمنمك عمجٍد اًمِم٨ٝم٦م واًمٔمٜ ٓ جيٞز ُٚ ٕظَِمٞم ضُم ٍَّ إَذا ىَم٤مَل اًم

 ٍُ ٤م ،يَم٤مومِ َُّهَ ًُ ٤م َأطَم ًْ سَم٤مَء ِهَ ِٝ  ،وَمَ٘م  . شوَم٢مْن يم٤مَن يَمَ  ىَم٤مَل َوإَّٓ َرضَمَٕم٧ْم قَمَٚمٞمْ

وأطمٞمل٤م  ،وأٟمَل ُمٜ اًم٧ل ء ُمل٤مءً  ،وظمٚم٘ اًم٧ وات وإرض ،ذًمٙ أهنٛ عم٤م مل جيًوا ضمٞاسم٤ًم قمغم ؾم١ما ٛ قمٛمٜ ظمٚم٘مٝمٛ( و2)

ُمل٤م داُمل٧م  ،وهٞ أن يمٚ ذًملٙ ُملٜ اهلل ،إرض سمٕمً ُمٞهت٤م . . اًمي، وم٘مً أًمَُمٝمٛ رب اًمٕمَة شم٤٨مرك وشمٕم٤ممم هٌا اإلًمَام

قم٠ ذًمٙ ًمٌمء ُمٜ آ تٝمٛ ًّ وأرسم٤مهٛ اًمت٠ و٘مًؾمٞهن٤م ووٕم٨ًوهن٤م ُملٜ دون  ،٤مُمٝمٛوأصٜم ،أًم٧ٜمتٝمٛ ىمً ظمٍص٧م قمٜ أن شم

َٚ ًمَ  ىم٤مل شمٕم٤ممم: ،اهلل ي ضَمَٕمل ٌِ ل ُٛ ا اًمَّ لٞم
َُ اًْمَٕمٚمِ ول َِ َّٜ اًْمَٕم َّٜ ظَمَٚمَ٘مُٝم َ َواِت َوإَْرَض ًَمٞمَُ٘مًُٞم َ٘ اًم٧َّ ْٜ ظَمَٚم ْٛ َُم ْٜ ؾَم٠َمًْمتَُٝم

ْٛ ﴿َوًَمئِ ُٙمل

ْٛ هَتْ  ْٛ ومِٞمَٝم٤م ؾُم٨ُالً ًَمَٕمٚمَُّٙم َٚ ًَمُٙم ا َوضَمَٕم ًً وَن﴾إَْرَض َُمْٝم ًُ  ..[52-1]اًمَظمٍف: تَ



-25- 

هٌا آقمت٘مل٤مد ٓ  وم٢من سمٞضمٞد اهلل ورسمٞسمٞمتٝ ُمٕمت٘مًون قمغم ومٍض أن اعمنميملمو

ٕن  ،ًون١مُمٜملٞن سمل٤مهلل اإلول ن اًملٌي جيٕمٚمٜمل٤م ٟمّملٗمٝمٛ سمل٠مهنٛ ُمٞطّملوٕمٜم٠ أهنٛ ُم

ٕن اًمٗمٓملٍة حتٙملٛ  ،قمت٘م٤مد ومٓمٍيضمٞد إًمٝ ظم٤مًم٘، رازق، . .اًمي، هٞ إآقمت٘م٤مد سمٞ

 قمٜملٝ وهٞ ُم٤م قملؼّم  ،ٍ ًمِمئٟٞمُٝمًسمّ  ،وُم٧ٞمٓمٍ قمغم اًمٕم٤ممل ،ىمٓمٕم٤ًم سمٞضمٞد ظم٤مًم٘ ًمٚمٙمٞن

ل، أو ؾم٥٨م إؾمل٤٨مب، ٦م إومم، أو اًمٕم٘مٚ إول، أو اعمحٍك إواًمٗمالؾمٗم٦م سم٤مًمٕمٚمّ 

أو اًم٘مللٞة اعم٧للٞمٓمٍة، أو اًم٘مللًرة اًمٗملل٤مـمٍة، أو ٟمحللٞ ذًمللٙ ُمللٜ اعمّمللٓمٚمح٤مت 

و٘م٤مل قمٜ أصح٤مب هٌا  ٓو ،إو ٟم٤مً و٧ٛمٟ  ٓ اًمٜمٞع ُمٜ آقمت٘م٤مد ومٝمٌا ،واًمتٕم٨ػمات

ّٞ ٓ وُ إذ  ،ًونآقمت٘م٤مد إهنٛ ُمٞطّم  ر أن وٙملٞن واضمل٥م اًمٞضملٞد اًملٌي وٕمت٘ملً تّم

اًمٌي ٟم١مُمٜ سملٝ وٟمخٚملّ ًملٝ  قمَ وضمٚ اهللاعمنميمٞن وضمٞده وؤمٜمٞن رسمٞسمٞمتٝ هٞ 

 .، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمٛ وٟم٘مٍ ًمٝ سم٤مخلْمٞع واًمٓم٤مقم٦م ،اًمٕم٤٨مدة
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 أوم الياجبات . . النظر والتفكر

إن ُمٜ وت٠مُمٚ جيً أن يمٚ رء ذم هٌا اًمٙمٞن ُم٧خٍ ًمنإٟم٤٧من وخمٚمٞق عمٜمٗمٕمتلٝ، 

 :وًم٘مً أيمً اًم٘مٍآن هٌه احل٘مٞم٘م٦م وسملم ذًمٙ أقمٔمٛ سمٞم٤من طمٞم٨م و٘مٞل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕمل٤ممم

ُؽْؿ  افؾَّـفُ ﴿ َر َفُؽُؿ اْفَبْحَر فَِتْجِرَي اْفُػْؾُؽ ؾِقِف بَِلْمِرِه َوفَِتْبَتُغقا ِمـ َؾْضؾِِف َوَفَعؾَّ افَِّذي شخَّ

ـُْف إِنَّ يِف َذفَِؽ َٔموٍت  .َتْشُؽُروَن  ََمَواِت َوَمو يِف إَْرِض ََجِقًعو م  و يِف افسَّ َر َفُؽؿ مَّ َوَشخَّ

ـ ـََمَواِت  افؾَّــفُ ﴿، وىمل٤مل شمٕمل٤ممم: [52-52]اجل٤مصمٞمل٦م: ﴾ُروَن فََّؼْقٍم َمَتَػؽَّ افَّـِذي َخَؾـَؼ افسَّ

َر َفُؽـْؿ  ـْ افثََّؿـَراِت ِرْزًؿـو َفُؽـْؿ َوَشـخَّ ََمِء َموًء َؾَلْخَرَج بِِف ِم ـْ افسَّ َوإَْرَض َوَأكَزَل ِم

َر َفُؽْؿ إَنَ  ْؿَس َواْفَؼَؿـَر *  ورَ اْفُػْؾَؽ فَِتْجِرَي يِف اْفَبْحِر بَِلْمِرِه َوَشخَّ َر َفُؽْؿ افشَّ َوَشخَّ

ْقَؾ َوافـََّفورَ  َر َفُؽْؿ افؾَّ وا كِْعَؿـَي *  َدائَِبْغِ َوَشخَّ ؾ  َمو َشـَلْفُتُؿقُه َوإِْن َتُعـ.ه ـُ ـْ  ْؿ ِم ـُ َوآَتو

ـورٌ  افؾَّـفِ  ػَّ ـَ ُصقَهو إِنَّ اِلكَسوَن َفَظُؾقٌم  ُهـَق ﴿، وو٘ملٞل شمٕمل٤ممم: [21-22]إسملٍاهٞمٛ:﴾َٓ ُُتْ

اٌب َوِمـُْف َصَجٌر ؾِقِف ُتِسقُؿقنَ  ََمِء َموًء َفُؽْؿ ِمـُْف َذَ ـْ افسَّ ًُ َفُؽْؿ بِِف  *  افَِّذي َأكَزَل ِم ِ ُمـْب

ـؾ  افثََّؿـَراِت إِنَّ يِف َذفِـَؽ َٔمـًي فَِؼـْقٍم  ـُ ـْ  ْمُتقَن َوافـَِّخقَؾ َوإَْظـَـوَب َوِمـ ْرَع َوافزَّ افزَّ

ُرونَ  َراٌت بِـَلْمِرِه َوَشخَّ * َمَتَػؽَّ ْؿَس َواْفَؼَؿَر َوافـهُجقُم ُمَسخَّ ْقَؾ َوافـََّفوَر َوافشَّ َر َفُؽْؿ افؾَّ

َوَمو َذَرَأ َفُؽْؿ يِف إَْرِض ُُمَْتؾًِػو َأْفَقاُكُف إِنَّ يِف َذفَِؽ *  إِنَّ يِف َذفَِؽ َٔموٍت فَِؼْقٍم َمْعِؼُؾقنَ 

ُرونَ  َـّ ـو َوَتْسـَتْخِرُجقا َوُهَق ا*  َٔمًي فَِؼْقٍم َمذَّ ـًَم َضِرما ُؾقا ِمـُْف َحْ ـُ َر اْفَبْحَر فَِتْل فَِّذي َشخَّ

ُؽـْؿ َتْشـُؽُرونَ  ـْ َؾْضؾِِف َوَفَعؾَّ  ِمـُْف ِحْؾَقًي َتْؾَبُسقَنَو َوَتَرى اْفُػْؾَؽ َمَقاِخَر ؾِقِف َوفَِتْبَتُغقا ِم

ــْؿ وَ *  ــَ. بُِؽ ِق َِ ــك يِف إَْرِض َرَواِدَ َأْن  ــُ.ونَ َوَأْفَؼ َت ْ َُ ــْؿ  ُؽ ــُببًا فََّعؾَّ ــوًرا َوُش *  َأْنَ
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َتُ.ونَ  ُرونَ *  َوَظبَاَموٍت َوبِوفـَّْجِؿ ُهْؿ َُّيْ َـّ ُؾُؼ َأَؾـبَا َتـَذ ـْ َٓ ََيْ َؿ ـَ ُؾُؼ  ـْ ََيْ َوإِْن *  َأَؾَؿ

وا كِْعَؿَي  ُصقَهو إِنَّ  افؾَّـفِ َتُع.ه  . [57-52]اًمٜمحٚ:﴾َفَغُػقٌر َرِحقؿٌ  افؾَّـفَ َٓ ُُتْ

ُم٤مم شمٚمٙ اًمٜمٕمٛ اجلٚمٞمٚم٦م اًمت٠ ٓ شمٕمً وٓ حتَم ا٤م أٟمٕمٛ سمٝ اخل٤مًم٘ ضمٚ وقملال وأ

يم٤من ُمٜ اًمٞاضم٥م قمغم اإلٟم٤٧من أن وِملٙمٍ اهلل شمٕمل٤ممم قملغم شمٚملٙ  ،قمغم سمٜم٠ اإلٟم٤٧من

ذقمل٤ًم وقم٘ملاًل،  ٙ ٕن ؿمٙمٍ اعمٜمٕمٛ واضم٥موذًم ،اًمٜمٕمٛ اجلٚمٞمٚم٦م اًمت٠ أٟمٕمٛ ه٤م قمٚمٞمٝ

وأُم٤مُمٝ ُم٤مئًة ه٤م أًملٞان  وم  ىم٤مم إّٓ  ،ذم أرض ومالة ومٚمٞ أن إٟم٤٧مٟم٤ًمُم٤م ٟم٤مم حت٧م ؿمجٍة

ٝمٚ وٚمٞمل٘ سمٛمثلٚ هلٌا اإلٟم٧ل٤من أن وتٜمل٤مول ومُمٜ اًمٓمٕم٤مم اًمٚمٌوً واًمنماب ا ٜم٠ء، 

 ؟اعم٤مئلًة ًملٝ ُملٜ أطم٦لو ؟اًمٓمٕم٤مم ًمٝ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب دون أن وٕمٍف ُمٜ صٜمٕ

 ٍّ  ه٤م إًمٞمٝ دون أن و٠٧مًمٝ ذًمٙ ووٓمٚم٨ٝ ُمٜمٝ؟! وعم٤مذا أقمٓم٤مه إو٤مه٤م وىم

أن ُمٜ اًمٞاضم٥م قمغم ُمثٚ هٌا اإلٟم٤٧من أن وٕمٍف ُملٜ إن اًمٕم٘مٚ واعمٜمٓم٘ و٘ميض 

 اًمٌي أطم٦ ًمٝ شمٚمٙ اعم٤مئًة، وُم٤م اًمٌي وٍوًه ُمٜمٝ ًمٞمِمٙمٍه قمغم صٜمٞمٕمٝ. 

صملٛ أٟمٕملٛ قمٚمٞملٝ  ،وذًمٙ هٞ طم٤مل اإلٟم٤٧من اًمٌي ظمٚم٘مٝ اهلل وأوضمًه ُمٜ اًمٕمًم

 ،ومٞم٠ميمٚ ُمٜ رزىملٝ ،طمتٟ ص٤مر وت٘مٚم٥م ذم ٟمٕمٛ اهلل شمٕم٤ممم ًمٞماًل وهن٤مراً  ،سمّمٜمٞف اًمٜمٕمٛ

ومٙم٤من ُملٜ  ،ُمٜمٌ يم ل ظمٚم٘مٝ ذم سمٓمٜ أُمٝ إمم أن خيٍج ُمٜ اًمًٟمٞم٤م ،ٜ ظمػماشمٝووتٜمٕمٛ ُم

 ،وأن وٕم٨لًه ووٓمٞمٕملٝ ،أوضم٥م اًمٞاضم٤٨مت قمغم اإلٟم٧ل٤من أن وٕملٍف إ لٝ وظم٤مًم٘ملٝ

ـَ ﴿ؿمٙمًٍا ًمٝ قمغم ٟمٕمٛمٝ وإطم٤٧مٟمٝ، ىم٤مل شمٕمل٤ممم:  ، وو١مدي ُم٤م قمٚمٞمٝ ٟمحٞه َـو افَّـِذم َموَأُّيه

ـْ َضق َبـوِت َمـو َرَزْؿـَـ ُؾـقا ِمـ ـُ ْؿ َواْصـُؽُروا آَمـُقا  ـُ ـوُه َتْعُبـُ.ونَ فِؾَّــِف و ــُتْؿ إِمَّ ـُ  ﴾إِْن 
َفـوتُِؽْؿ َٓ َتْعَؾُؿـقَن َصـْقً و  افؾَّـفُ وَ ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [572]اًم٨٘مٍة: ـْ ُبُطقِن ُأمَّ َأْخَرَجُؽْؿ ِم
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ُؽْؿ َتْشُؽُرونَ  ْؿَع َوإَْبَصوَر َوإَْؾ َِ.َة َفَعؾَّ  .[77]اًمٜمحٚ: ﴾َوَجَعَؾ َفُؽْؿ افسَّ

عمل٤م ًملٝ ُملٜ طمل٘ اًمِملٙمٍ  وٓ ُمل١مد   ،وم٢مذا مل وٙمٜ اإلٟم٤٧من قمغم ُمٕمٍومل٦م سمخ٤مًم٘ملٝ

ؿم٠مٟمٝ ؿمل٠من اًم٨ٝمل٤مئٛ اًمتل٠ ٓ شمٕم٘ملٚ، ىمل٤مل شمٕمل٤ممم:  ،ٗمٚوم٢مٟمٝ ُمٖمّ  ،واًمٓم٤مقم٦م واًمٕم٤٨مدة

ؿْ ﴿ ُؾ إَْكَعوُم َوافـَّوُر َمْثًقى ََلُ ـُ ََم َتْل ـَ ُؾقَن  ـُ َػُروا َمَتَؿتَُّعقَن َوَمْل ـَ ـَ  ، [52]حمٛملً:﴾َوافَِّذم

وَْٕكَعـوِم َبـْؾ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: و ـَ َثَرُهْؿ َمْسَؿُعقَن َأْو َمْعِؼُؾقَن إِْن ُهْؿ إَِّٓ  ـْ َسُى َأنَّ َأ َأْم َُتْ

 . [11]اًمٗمٍىم٤من:﴾ُهْؿ َأَضؾه َشبِقباً 

ه٠ أطمً إُملٞر اًمٖمٞم٨ٞمل٦م اًمتل٠ ٓوٛمٙملٜ أن ُمٕمٍوم٦م اهلل شمٕم٤ممم واًمٕمٚمٛ سمّمٗم٤مشمٝ و

واًمٕم٘ملٚ ذم  ،اًملٞطم٠صمل٤مٟمٞمٝم  و ، ٘ملٚاًمٕمأو ل  ٠مُمٍوٜ: سمل ٟمتٞصٚ إمم ُمٕمٍومتٝمل٤م إٓ

ٜ اإلٟم٧ل٤من سمٞاؾملٓمتٝم٤م ُملٜ إدراك إؿملٞم٤مء اًم٘مٞة اعمًريم٦م اًمتل٠ ولتٛمٙمّ  اإلٟم٤٧من هٞ

اعمح٧ٞؾم٦م واعمٕم٘مًٞم٦م، وُمل٤م ُملٜ ؿملٙ أن اؾملتٕم ل اًمٕم٘ملٚ ذم اًمٜمٔملٍ واًمتٗمٙملٍ ذم 

سملًًمٞمٚ أن  ،اعمخٚمٞىم٤مت هٞ اًمٓمٍو٘ اًمّمحٞمى ًمٚمٕمٚمٛ سم٤مهلل شمٕم٤ممم وُمٕمٍومتٝ واإلو ن سمٝ

اًملٞطم٠ اعمٜمًَمل٦م قم٤٨مده ًمنإو ن سمٝ عمجٍد ؾم قمٝمٛ ٔول٤مت  وشمٕم٤ممم مل وًعُ اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ 

ٔم٤مرهٛ إمم ووضمٝ أٟم ، أًمَُمٝمٛ ذًمٙ سمٕمً أن ظم٤مـم٥م قم٘مٞ ٛوإٟم  ،قمغم رؾمٚمٝ وأٟم٨ٞم٤مئٝ

ََمَواِت وَ ﴿وُمٜ ذًمٙ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ،سمًوٕ صٜمٕمٝ وقمٔمٞمٛ آو٤مشمٝ ْرِض إَ إِنَّ يِف َخْؾِؼ افسَّ

ْقِؾ َوافـَّفَ باَ َواْختِ  ِري يِف اْفَبْحِر بََِم َمـَػُع افـَّوَس َوَمو َأكَزَل ِف افؾَّ  افؾَّـفُ وِر َواْفُػْؾِؽ افَّتِل ََتْ

ـْ َموٍء َؾَلْحَقو بِِف  ََمِء ِم ـْ افسَّ ـمِػ إَ ِم ـؾ  َدابَّـٍي َوَتْكِ ـُ ـْ  ٌَّ ؾِقَفو ِم و َوَب َ
ُِ ْرَض َبْعَ. َمْق

ِر َبْغَ افسَّ  َحوِب ادَُْسخَّ َموِح َوافسَّ  [511]اًم٨٘ملٍة: ﴾َموٍت فَِؼْقٍم َمْعِؼُؾـقنَ ْٔرِض إَ ََمِء وَ افر 

ََمَواِت بَِغْرِ َظَؿٍ. َتَرْوَنَو ُثؿَّ اْشَتَقى َظَذ اْفَعْرِش  افؾَّـفُ ﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  افَِّذي َرَؾَع افسَّ

ِْري  َِ ؾٌّ  ـُ ْؿَس َواْفَؼَؿَر  َر افشَّ ك ُمَ.ب ُر َٕ َوَشخَّ ُؽـْؿ ْمَر ُمػَ إَ َجٍؾ ُمَسؿا ُؾ أَموِت َفَعؾَّ ص 
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ُؽْؿ ُتقؿِـُقنَ  ؾ  إَ َوُهَق افَِّذي َم.َّ *  بِؾَِؼوِء َرب  ـُ ـْ  ْرَض َوَجَعَؾ ؾِقَفو َرَواِدَ َوَأْنَوًرا َوِم

ْقـَؾ افـََّفـوَر إِنَّ يِف َذفِـَؽ  َمـوٍت فَِؼـْقٍم ٔافثََّؿَراِت َجَعَؾ ؾِقَفو َزْوَجْغِ اْثـَـْغِ ُمْغِقـ افؾَّ

ُرونَ مَ  ـْ َأْظـَـوٍب َوَزْرٌع َوَكِخقـٌؾ إَ َويِف *  َتَػؽَّ وٌت ِمـ َطـٌع ُمَتَجـوِوَراٌت َوَجـَـّ
ْرِض ؿِ

ُؾ َبْعَضَفو َظَذ َبْعٍض يِف ا ـِؾ إِنَّ يِف ُٕ ِصـَْقاٌن َوَؽْرُ ِصـَْقاٍن ُمْسَؼك بََِمٍء َواِحٍ. َوُكَػض  ـُ

 وٟمحٞ ذًمٙ ُمٜ أو٤مت.، [1-2:اًمٍقمً] ﴾َموٍت فَِؼْقٍم َمْعِؼُؾقنَ َٔذفَِؽ 

وٓ وٛمٙملٜ اًمتٞصلٚ إمم  ،ًرك سمل٤محلٞاس ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕمل٤ممم ٓ ُولذًمٙ ٕن اهلل 

وإٟم  سمٞاؾمٓم٦م اًمٜمٔمٍ  ،صٗم٤مشمٝ سمٞاؾمٓم٦م آؾمت٘مٍاء واًمتجٍسم٦ماحلٙمٛ سمٞضمٞده وُمٕمٍوم٦م 

ٕمٚمللٛ واعمٕمٍوملل٦م ٓ شمٙمللٞن إٓ ٕن اًم ،واؾمللتٕم ل اًمٕم٘مللٚ ،اًمتٗمٙمللٍ ذم اعمخٚمٞىملل٤متو

ٚ أن شمؽمشمل٥م ذم ذهٜملٝ ُمٕمٚمُٞمل٦م ٕم٘مٚ وم٢مٟملٝ و٧لتحٞموُمتٟ قمًم اإلٟم٤٧من اًم ،سم٤مًمٕم٘مٚ

  .أو وٞصٚمٝ اًمًًمٞمٚ إمم ٟمتٞمج٦م ؾمٚمٞمٛم٦م ،صحٞمح٦م

 ُمل٤م ُملٜ إؿملٞم٤مء 
ٍ
إ٤٤موم٦م إمم ذًمٙ وم٢من اًمٕم٘مٚ اًم٧ٚمٞمٛ إذا أصًر طمٙمً  قمغم رء

طمٙمٛ همػمه ا٤م وتٞصلٚ إًمٞملٝ سمخالف  ،عمٕم٘مًٞم٦م وم٢من طمٙمٛمٝ ٓ وٜمت٘مْاعمح٧ٞؾم٦م وا

ٞملٞت وم٢مٟمٝ وٍى اجل٨ل٤مل واًم٨ ،ؾمٞم٤مرة ُمثالً  ٤م ًمٞ يم٤من رايم٤٨ًم قمغم، وم٤مًمٞاطمً ُمٜمسم٤محلٞاس

إمم ـم٤مئٍة حمٚم٘م٦م ذم ا ٞاء شم٧ػم سمٜمٗمُ وإذا ٟمٔمٍ  ،وٟمحٞ ذًمٙ ويم٠مهن٤م متٌم وشمتحٍك

ٕن   ذم طملم أن احل٘مٞم٘م٦م همػم ذًمٙ ،٢مٟمٝ وٍاه٤م ويم٠مهن٤م صم٤مسمت٦م ٓ شمتحٍكادم٤مه اًم٧ٞم٤مرة وم

ٓ  وحيٙملٛ سمل٠من اًمٓمل٤مئٍة ،ٓ شم٧لػم وٓ شمتحلٍكأن اجل٤٨مل واًم٨ٞملٞت اًمٕم٘مٚ حيٙمٛ 

ٕٟمٝ ٓ وٛمٙملٜ جل٧لٛ صم٘مٞملٚ سمحجلٛ اًمٓمل٤مئٍة أن  ،وٛمٙمٜ أن شمٙمٞن صم٤مسمت٦م ذم ا ٞاء

 ذم اجلٞ دون أن و٧٘مٓ. وت٧٘مٍ 
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ٟمٕمٍف أن شمٞضمٞمٝ اإلٟم٤٧من إمم اإلو ن سم٤مهلل قمٜ ـمٍو٘ اًمٕم٘مٚ إٟم  هلٞ وُمٜ ذًمٙ 

ٓ خي٤مًمٓمٝمل٤م  ،حٞل اًمٕمٚمٛ سم٤مهلل إمم قم٘مٞمًة صم٤مسمت٦مًمتث٨ٞم٧م اإلو ن ذم اًمٜمٗمُ، وسم٤مًمت٤مزم وت

اإلو ن سم٤مهلل قمٜ ـمٍو٘ اًمٞطم٠ وذًمٙ سمٕمٙمُ ُم٤م ًمٞ يم٤من  ،ٓ والُم٧ٝم٤م وهٛو ،ؿمٙ

ٕن دًمٞملٚ اًم٧لٛمٕ هلٞ  -ٛمٟ قمٜمً قمٚم ء إصٞل سمًًمٞمٚ اًم٧ٛمٕوهٞ ُم٤م و٧- وم٘مٓ

ولًل قملغم ذًملٙ أن وا٤م  ،ٞمٚ احلز ىمً وٜمتٗم٠ سم٤مًمِمٙ واًمِم٨ٝم٦مواًمًًم ،دًمٞمٚ طمز

ٞم٘مٞمل٤ًم وٚملتٝمٛ ٟم٤ًم طم٘مرأوا قمّم٤مة ُمٞؾمٟ صمٕم٤٨م ٛؾمحٍة ومٍقمٞن آُمٜمٞا سمٛمٞؾمٟ عمجٍد أهن

ٕهنٛ أدريمٞا سمٕم٘مٞ ٛ أٟمٝ ٓ وٛمٙمٜ أن وٙمٞن ذًملٙ ُملٜ ومٕملٚ  ،طم٤٨م ٛ وقمّمٞمٝمٛ

ُمٞؾمٟ وىمًرشمٝ، ذم طملم اؾمتٓم٤مع ومٍقمٞن أن و٘مٜمٕ ىمُٞمٝ وضمٜمٞده أن صمٕم٤٨من ُمٞؾملٟ 

ٔمٍون ذًمٙ اعمِمٝمً سمٕمٞمٞهنٛ ٕهنٛ يم٤مٟمٞا وٜم ،ُمٜ ضمٜمُ ؾمحٍ اًم٧حٍة وُمٙمٍهٛ هٞ

 .ٓ سمٗمٙمٍهٛ وقم٘مٞ ٛ ،ٝمٛوطمٞاؾّم 

ًمٙمٗملٍ واًمٕمٜمل٤مد اًملٌوٜ ٕ قملغم أهلٚ ااهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ؿملٜمَّ  ٟمجً أنوُمٜ هٜم٤م 

سمٚ وضمٕمٚمٝمٛ ذم درضم٦م أ٤ٚ ُمٜمٝم٤م  ،ٕٟمٕم٤مم واًم٨ٝم٤مئٛوأٟمَ ٛ ُمٜمًَم٦م ا ،قمٓمٚمٞا قم٘مٞ ٛ

َثَرُهْؿ َمْسَؿُعقَن َأْو َمْعِؼُؾـقَن إِْن ُهـْؿ ﴿شمٕم٤ممم: و٘مٞل اهلل  ،وأؾمٞأ ـْ َسُى َأنَّ َأ  إَِّٓ َأْم َُتْ

َواب  ِظـْـَ. ﴿وىمًٞملٝ شمٕمل٤ممم:  [11]اًمٗمٍىم٤من: ﴾باً َضؾه َشبِقْكَعوِم َبْؾ ُهْؿ أَ وَٕ ـَ  إِنَّ َذَّ افـ.َّ

ـَ  افؾَّـفِ  ؿه اْفُبْؽُؿ افَِّذم ا  افؾَّـفُ َوَفْق َظؾَِؿ *  َمْعِؼُؾقنَ  َٓ افصه ْشـَؿَعُفْؿ َوَفـْق َٕ ؾِقِفْؿ َخـْرً

َوَفَؼـْ. َذَرْأَكـو ﴿ًملٝ شمٕمل٤ممم: ، وىمٞ[22-22]إٟمٗمل٤مل: ﴾َأْشَؿَعُفْؿ َفَتَقفَّقا َوُهْؿ ُمْعِرُضـقنَ 

ـ  َوا ـْ اْْلِ ثًِرا ِم ـَ َفـََّؿ  ْؿ ُؿُؾقٌب لِ ِْلَ ْؿ َأْظُغٌ  َٓ كِس ََلُ و َوََلُ وَن ِِبَو  َٓ َمْػَؼُفقَن ِِبَ ُمْبِكُ

ْؿ آَذاٌن  ـَ  َٓ َوََلُ و ُأْوَف َِؽ   ﴾ُؾقنَ ْكَعوِم َبْؾ ُهْؿ َأَضؾه ُأْوَف ِـَؽ ُهـْؿ اْفَغـوؾِ وَٕ َمْسَؿُعقَن ِِبَ
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وسملم ؾم٨ح٤مٟمٝ ذم ُمٞا٤ٕ أظمٍى ُمٜ اًم٘مٍآن أن شمٕمٓمٞمٚ اًمٗمٙملٍ وقملًم  [571]إقمٍاف:

٘مٞل و ،وٟمتٞمج٦م طمتٛمٞم٦م ًمٚمْمالل واخل٢ان ،اؾمتٕم ل اًمٕم٘مٚ ؾم٥٨م ًمٚمخٚمٞد ذم اًمٜم٤مر

ِعرِ ﴿شمٕم٤ممم: اهلل  ـَّو يِف َأْصَحوِب افسَّ ـُ ـَّو َكْسَؿُع َأْو َكْعِؼُؾ َمو  ـُ ُؾق*  َوَؿوُفقا َفْق  ا َؾـوْظَسَ

ِعرِ َٕ بَِذْكبِِفْؿ َؾُسْحًؼو   .[55-52:اعمٚمٙ]﴾ْصَحوِب افسَّ

اًمٕم٘ملٚ ويمٚ شمٚمٙ اًمٜمّمٞص وهمػمه٤م شمًل سم  ٓ وًع جم٤مًٓ ًمٚمِمٙ أن اؾمتٕم ل 

سمٛمٕمٜملٟ أن  ،ومٍوْمل٦م واضم٨ل٦م قملغم مجٞملٕ اعمٙمٚمٗمللم واًمٜمٔمٍ واًمتٗمٙمٍ ذم اعمخٚمٞىم٤مت 

وا لًى  ،واًم٤٨مـملٚ واًمتٛمٞمٞمَ سملم احلل٘ ،سم٤مإلو ن سم٤مهلل شمٕم٤ممم ٤مـم٥م قم٘مالً اإلٟم٤٧من خم

سملًًمٞمٚ ُمل٤م أؿمل٤مر إًمٞملٝ  ،وٙمٜ هٜم٤مك ٟم٠٨ ُمٍؾمٚ وٓ يمت٤مب ُمٜمَلوإن مل  واًمْمالل،

صلٚمٞات اهلل وؾملالُمٝ قمٚمٞملٝ  -إٟم٨ٞمل٤مء إسملٍاهٞمٛ اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ ُمٜ ذيمٍ ىمّم٦م أيب

واهتًائٝ إمم ُمٕمٍوم٦م ظم٤مًم٘مٝ ىم٨لٚ أن وٜملَل قمٚمٞملٝ وطمل٠ أو وٍؾملٚ إًمٞملٝ  -وقمغم آًمٝ

ـًي إيِن  َأَراَك َٕ ْبـَراِهقُؿ َوإِْذ َؿـوَل إِ ﴿رؾمٞل، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  بِقـِف آَزَر َأَتتَِّخـُذ َأْصــَوًمو آَِلَ

ـََمَواِت وَ  *  ٍل ُمبِغٍ باَ َوَؿْقَمَؽ يِف َض  َذفَِؽ ُكـِري إِْبـَراِهقَؿ َمَؾُؽـقَت افسَّ ـَ ْرِض إَ َو

ـْ ادُْقؿِـِغَ  ًبو ؿَ *  َوفَِقُؽقَن ِم ـَ ْق ـَ ْقُؾ َرَأى  َـّ َظَؾْقِف افؾَّ وَل َهَذا َر   َؾَؾَمَّ َأَؾَؾ َؿـوَل َؾَؾَمَّ َج

ؾِؾِغَ  َٓ  ْٔ ْ َُّيْـِ.يِن *  ُأِحىه ا َْ ـْ 
َؾَؾَمَّ َرَأى اْفَؼَؿَر َبوِزًؽو َؿوَل َهَذا َر   َؾَؾَمَّ َأَؾَؾ َؿـوَل َفـ ِ

وف غَ َٕ َر    ـْ اْفَؼْقِم افضَّ َـّ ِم قَك ْؿَس َبوِزَؽًي َؿوَل َهَذ *  ـُ ـَزُ َؾَؾَمَّ َرَأى افشَّ ـْ ا َر   َهَذا َأ

قنَ  ـُ ـ و ُتْؼِ َـّ ًْ َؿوَل َموَؿْقِم إيِن  َبِريٌء ِِم ًُ َوْجِفـل فِؾَّـِذي َؾَطـَر *  َؾَؾَمَّ َأَؾَؾ ْفـ إيِن  َوجَّ

ََمَواِت وَ  ـِغَ إَ افسَّ ـْ ادُْْؼِ ٟمٕم٤مم:﴾ْرَض َحـِقًػو َوَمو َأَكو ِم  .[71-71]ا

هٚ اًمٗمؽمة اٜ قمل٤مش ىم٨لٚ سمٕمثل٦م وىمً ذيمٍ أصح٤مب اًمتٞاروي واًم٧ػم أن ُمٜ أ
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َُمٜ شمٞصٚ سمٕم٘مٚمٝ إمم اإلو ن سم٤مهلل واإلو ن سم٤مًم٨ٕم٨م واًمٜمِمٞر، وُمٜ ذًمٙ  ÷اًمٜم٠٨ 

اًم٨ٕمٍة شمًل قمغم اًم٨ٕمػم وإصمٍ ولًل قملغم »ُم٤م روي أن أقمٍاسمٞم٤ًم ؾُمئٚ قمٜ دوٜمٝ وم٘م٤مل: 

 ش.اعم٧ػم، وم٧ ء ذات أسمٍاج، وأرض ذات ومج٤مج أٓ شمًل قمغم اًمٚمٓمٞمٗ اخل٨ػم؟!

روي أوْم٤ًم قمٜ ىمُ سمٜ ؾمل٤مقمًة إول٤مدي ويمل٤من ُمٞطّملًًا ُم١مُمٜمل٤ًم  وُمٜ ذًمٙ ُم٤م

ىم٨ٚ سمٕمثتلٝ سم٧لٜمٞات،  ÷سم٤مًم٨ٕم٨م واجلَاء، وىمً ُم٤مت ىم٨ٚ اإلؾمالم وأدريمٝ اًمٜم٠٨ 

أوٙمٛ وٕمٍف »وم٘م٤مل:  ÷ومٕمٜ قم٨ً اهلل سمٜ قم٤٨مس ىم٤مل: ىمًم وومً إو٤مد قمغم رؾمٞل اهلل 

ا: هٚمٙ. ىمل٤مل ؟ ىم٤مًمٞشوم  ومٕمٚ»ىم٤مًمٞا: يمٚمٜم٤م وٕمٍومٝ. ىم٤مل: ش ىمُ سمٜ ؾم٤مقمًة إو٤مدي؟

ُم٤م أٟم٤٧مه سم٧ٞق قمٙم٤مظ ذم اًمِمٝمٍ احلٍام قمغم مجٚ ًمٝ أمحٍ وهٞ خيٓم٥م اًمٜم٤مس : »÷

وو٘مٞل: اؾمٛمٕمٞا وقمٞا، ُمٜ قم٤مش ُم٤مت، وُمٜ ُم٤مت وم٤مت، ويمٚ ُم٤م هٞ آت آت، إن 

ذم اًم٧ ء خلؼمًا، وإن ذم إرض ًمٕمؼمًا، ؾمح٤مٌب متٞر، وٟمجٞم شمٖمٞر ذم ومٚمٙ وًور، 

٥ ُمٜ دوٜمٙمٛ هٌا، صمٛ ىم٤مل: ُم٤مزم أرى اًمٜمل٤مس وو٘م٧ٛ ىمُ ىم٧ً  إن هلل ًمًوٜم٤ًم هٞ أر

شوٌه٨ٞن وٓ وٍضمٕمٞن أر٤ٞا سم٤مإلىم٤مُم٦م وم٠مىم٤مُمٞا أم شُمٍيمٞا ومٜم٤مُمٞا؟!
(1)

. 

                                                           
: ÷(  وُمٜ أوًمئٙ اعمٞطمًوٜ ذم زُمٜ اًمٗمؽمة رضمٚ آظمٍ و٘م٤مل ًمٝ زوً سمٜ قمٛمٍو سمٜ ٟمٗمٞمٚ، وهٞ اًمٌي ىم٤مل قمٜملٝ اًمٍؾملٞل 5)

، وذًمٙ أٟمٝ يم٤من ٓ وٞاوم٘ أهٚ اجل٤مهٚمٞم٦م ذم قم٤٨مدهتٛ ًمألصٜم٤مم ومل وٞاوم٘ اًمٞمٝمٞد قمغم  ملٞدوتٝمٛ شإٟمٝ و٨ٕم٨م أُم٦م وطمًه»

، وعم٤م أظمؼمه طمؼم ُمٜ أطم٤٨مر اًمٞمٝمٞد وراه٥م ُمٜ ره٤٨من اًمٜمّم٤مرى أن إسمٍاهٞمٛ يمل٤من طمٜمٞمٗمٞمل٤ًم واًمٜمّم٤مرى قمغم ٟمٍماٟمٞمتٝمٛ

، ووٍوى قمٜمٝ أوْم٤ًم أٟمٝ مل وٙمٜ و٠ميمٚ ُمٜ حلٞم اعمنميملم طمتلٟ شاًمٚمٝمٛ إين أين قمغم دوٜ إسمٍاهٞمٛ»وٕم٨ً اهلل وطمًه، ىم٤مل: 

ٝم٤م حلٛ ومٔملٜ أهنل٤م ال٤م ولٌسمى قملغم وم٘مًم إًمٞمٝ ؾمٗمٍة ومٞم ÷ًم٘مٞمٝ اًمٍؾمٞل  ÷أٟمٝ عم٤م ىمًم قمغم ُمٙم٦م ىم٨ٚ سمٕمث٦م اًمٍؾمٞل )

، ويم٤من شإين ٓ آيمٚ ا٤م شمٌسمحٞن قمغم أٟمّم٤مسمٙمٛ وٓ آيمٚ إٓ ُم٤م ذيمٍ اؾمٛ اهلل قمٚمٞمٝ: »÷إٟمّم٤مب وم٘م٤مل زوً ًمٚمٍؾمٞل 

اًمِم٤مة ظمٚم٘مٝم٤م اهلل وأٟملَل  ل٤م ُملٜ اًم٧ل ء ُمل٤مًء وأٟم٨ل٧م  ل٤م ُملٜ إرض اًمٙملأل »وٕمٞم٥م قمغم ىمٍوِ ذسم٤مئحٝمٛ وو٘مٞل: 

 إٟمٙم٤مرًا ًمًٌمٙ. )راضمٕ ؾمػمة اسمٜ هِم٤مم وهمػمه٤م(.، ششمٌسمحٞهن٤م قمغم همػم اؾمٛ اهلل
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 اهلل خالق كل شٌء

 ،قمٜ ُمٕمٍوم٦م ظم٤مًم٘ اعمخٚمٞىم٤مت وُمٞضملًه٤م ُملٜ اًمٕملًمًم٘مً شم٤مه٧م قم٘مٞل اًم٨نم 

ٙمثلػمة طمتٟ قمٚمٛمٜم٤م سمٞاؾمٓم٦م اًمٕم٘مٚ وقمٜ ـمٍو٘ اًمٍؾمٚ أن ظم٤مًم٘مٝم٤م هٞ اهلل شمٕمل٤ممم، وم

٤من اعمٞضمٞدات اًمت٠ ٟمٍاه٤م قمغم اُمتًاد هٌا اًمٙمٞن اًمٗم٧ٞمى واًمت٠ وٕمجلَ اإلٟم٧ل ه٠

 . أن حيّمٞمٝم٤م أو حيٞمٓ ه٤م قمٚم ً 

ٚ ذم هللٌه اعمٞضمللٞدات جيللًه٤م خمتٚمٗملل٦م اًمّمللٞر وإؿمللٙم٤مل، واإلٟم٧لل٤من إذا شم٠مُّملل

واخلّم٤مئّ واًمّمٗم٤مت، ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م هٞ ؾم٤مئٚ، وُمٜمٝمل٤م ُمل٤م هلٞ صلٚم٥م، وُمٜمٝمل٤م ُمل٤م هلٞ 

ٜمٝم٤م ُم٤م هٞ ؾم٤ميمٜ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م هٞ طم٠، وُمٜمٝمل٤م ُمل٤م هلٞ هم٤مزي، وُمٜمٝم٤م ُم٤م هٞ ُمتحٍك، وُم

مج٤مد، وُمٜمٝم٤م ُم٤م و٨٘مٟ قمغم طم٤مًمٝ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م وتٖمػم ووتٜم٘مٚ ُمٜ طم٤مل إمم طم٤مل، وُملٜ ـملٞر 

إمم ـمٞر، وشمٙم٤مد شم٠مظمٌ اإلٟم٤٧من اًمًهِم٦م وهلٞ ولٍى إرض وُمل٤م ومٞمٝمل٤م ُملٜ ؾملٝمٞل، 

وضم٤٨مل، وصح٤مري، وودو٤من، وأؿمج٤مر، وسمحل٤مر، وأهنل٤مر، ودواب، وأٟمٕمل٤مم، وـملػم، 

ٞمٞان، ووٍى اًم٧ ء وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمٜ ٟمجٞم شم٧ػم، ويمٞايم٥م شمتحٍك، وؿملٛمُ شميضلء وطم

ضمٜم٤٨مت إرض شمنمق وشمٖمٞم٥م ذم أوىم٤مت حمًدة، ٓ شمت٠مظمٍ قملٜ ُمٞقملًه٤م دىمٞم٘مل٦م، وٓ 

شمت٘مًم دىمٞم٘م٦م، وىمٛمٍ و٨ًأ هالًٓ، صمٛ وٙمؼم ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم إمم أن وّمػم سمًرًا، صملٛ وّملٖمٍ إمم 

 . وت٨ًل تٖمػم وٓأن وّمػم هالًٓ يم  يم٤من، سمٜمٔم٤مم دىمٞم٘ ٓ و

صمٛ وت٠مُمٚ اإلٟم٤٧من ذم ٟمٗم٧ٝ، وذم اًم٨نم ُمٜ أسمٜم٤مء ضمٜم٧ٝ، يمٞملٗ أن اهلل ؾمل٨ح٤مٟمٝ 

وشمٕم٤ممم ظمٚم٘ اإلٟم٤٧من وضمٕمٚمٝ ُمٕمتًل اًم٘م٤مُم٦م، طم٧لٜ اًمِملٙمٚ، مجٞملٚ اًمّملٞرة، ذا 
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قم٘مٚ ُمٗمٙمٍ، وًم٤٧من ٟم٤مـم٘، وقمٞمٜملم ُم٨ٍمشملم، وأذٟملم ؾم٤مُمٕمتلم، وأٟمٗ وؿملٗمتلم، 

ٝ إمم طمٞم٨م وٍوً، ويمٞمٗ أٟمٝ ظمٚمل٘ ٟمشمٜم٘مالووًوٜ و٧تٕملم ه  قمغم ُمٕم٤مؿمٝ، وىمًُملم 

قمغم هٞمئ٦م وتٛمٙمٜ ُمٕمٝم٤م ُمٜ اًمٞىمٞف، واجلٚملٞس، وا٤ٓلٓمج٤مع، واحلٍيمل٦م، قملغم 

ا ًف اًمٌي ظمٚم٘ ُمٜ اًمٜمحٞ اًمٌي وٛمٙمٜمٝ ُمٜ أداء واضم٨ٝ، وإٟمج٤مز أقم ًمٝ، وحت٘مٞم٘ 

 أٓ وهٞ قم٤٨مدة اهلل شمٕم٤ممم وآؾمتخالف ذم إرض وقم رهت٤م . ،أضمٚمٝ

ٚ ُمٜ طم٤مل إمم طم٤مل، وُمٜ ـملٞر إمم ـملٞر، ومل٠مول صمٛ هٞ إمم ضم٤مٟم٥م ذًمٙ وتٜم٘م

أُمٍه أٟمٝ يم٤من ٟمٓمٗم٦م ذم صٚم٥م أسمٞمٝ، صمٛ وٙمٞن ذم رطمٛ إم قمٚم٘م٦م، صمٛ ُمْملٖم٦م، إمم أن 

وّمػم سمنمًا ؾمٞو٤ًم، وهٞ ذم سمٓمٜ أُمٝ وتٖمٌى سمٞاؾمٓم٦م احل٨ٚ اًم٢ي ُمٜ هملٌاء أُملٝ، 

، طمتٟ إذا ظمٍج ُمٜ سمٓمٜ أُمٝ أطمًث اهلل ًمٝ رزىم٤ًم ذم صمًي أُمٝ ًم٨ٜمل٤ًم ظم٤مًمّمل٤ًم ؾمل٤مئٖم٤مً 

حمتٞو٤ًم قمغم اعمٕم٤مدن واًمٖمٌاء اًمالزم ًمٜمٛمٞه، طمتٟ إذا ٟمل  وىملٞي قملغم أيملٚ اًمٓمٕمل٤مم 

ضمٕمٚ اهلل ًمٝ أؾمٜم٤مٟم٤ًم وأضاؾم٤ًم، وأىمًره قمغم هْمٛ اًمٓمٕم٤مم وشمٜم٤موًمٝ ذم ؾمٝمًٞم٦م وو٢، 

صمٛ وٜمٛمٞ ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم إمم أن وّمػم ؿم٤مسم٤ًم، صمٛ و٨ٚمٖ أؿملًه، صملٛ ولٍد إمم أرذل اًمٕمٛملٍ، 

 .ػم سمٕمً ذًمٙ إمم اعمٞت واًمٗمٜم٤مءومٞمْمٕمٗ سمًٟمٝ، ووتٖمػم طم٤مًمٝ، ووّم

وإذا يم٤من اإلٟم٤٧من ىمً ظمٚم٘ قمغم هٌا اًمِمٙمٚ اًمٕمجٞمل٥م واًمّملٜمٕ اًم٨لًوٕ، ومل٢من 

اًمٌي ظمٚم٘مٝ وأوضمًه ىمً ظمٚم٘ ًمٝ يمٚ ُم٤م حيت٤مج إًمٞمٝ وو٘مٞمٛ طمٞم٤مشمٝ، ُمٜ ُمل٤مء وهلٞاء، 

وـمٕم٤مم وهمٌاء، وريم٥م ومٞمٝ إضمٝمَة اًمت٠ حيت٤مج إًمٞمٝم٤م  ْمٛ اًمٓمٕمل٤مم، واؾمتٜمِمل٤مق 

ن واًمؼموشمٞمٜم٤مت اعمٞضملٞدة ذم إـمٕمٛمل٦م وإذسمل٦م اًمتل٠ ا ٞاء، واُمتّم٤مص اعمٕم٤مد

وتٜم٤مو ٤م، يم  ريم٥م ومٞمٝ إضمٝمَة اًمت٠ ختٍج اًمٗمْمالت اًمت٠ ٓ حيت٤مضمٝم٤م اجل٧لٛ وٓ 

 . و٧تٗمٞمً ُمٜمٝم٤م
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وذم اًمٕم٤ممل اًمٌي طمًٞمٝ وذم هلٌا اًمٙملٞن  ،إن اإلٟم٤٧من وهٞ وٍى ذًمٙ ذم ٟمٗم٧ٝ

أهنل٤م ُمل٤م وضملًت ًمٞمٕمٚمٛ قمٚملٛ اًمٞم٘مللم  ،وُم٤م ومٞمٝ ُمٜ قمج٤مئ٥م اعمخٚمٞىم٤مت ،اًمٗم٧ٞمى

 ،وُمٞضملًًا أوضملًه٤م ،وأٟمٝ ٓ سمً وأن  ٤م ظم٤مًم٘م٤ًم ظمٚم٘مٝم٤م ،وٓ ظمٚم٘م٧م ٟمٗم٧ٝم٤م ،صًوم٦م

 وهٞ اهلل شمٕم٤ممم.  ،وص٤مٟمٕم٤ًم صٜمٕمٝم٤م

ًمًًٓمل٦م اًمؼماهللم  ،وهٌا هٞ اًم٘مٞل اًمّمحٞمى اًمٌي ٓ ؿمٙ ومٞملٝ وٓ ارشمٞمل٤مب

 واًمت٠ ُمٜمٝم٤م:  ،وإدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمت٠ ٓ ؾم٨ٞمٚ إمم رده٤م

 :وـؾ مصـقع ٓ ب. فف مـ صوكع ،ـ ؾوظؾأن ـؾ ؾعؾ ٓ ب. فف م( 5)

وهٌه اًم٘مْمٞم٦م وًريمٝم٤م اإلٟم٤٧من سمٕم٘مٚمٝ وومٓمٍشمٝ، وم٤مإلٟم٤٧من ٓ وٙم٤مد وِمٙ ذم أن يمٚ ُمل٤م 

وأوضمًه ُمٞضمً، سمٚ ٓ وٛمٙمٜ أن ٟمتّملٞر أن  ،صٜمَٕمٝ ص٤مٟمٕ ،ووٛم٧ٝ سمٞمًه ،وًريمٝ سم٨ٍمه

 ،شم٤مومٝمل٤مً ُمٝم  يم٤من صلٖمػمًا و ،دوٟم  وم٤مقمٚ ،أو ُوضِمً ُمٜ همػم ُمٞضمً ،ؿمٞمئ٤مًُم٤م ىمً أوضمً ٟمٗم٧ٝ

ًاًء سم٤مإلسمٍة  ،واعم٤٨مين اًمْمخٛم٦م ،واًم٧ٗمٞمٜم٦م ،واٟمتٝم٤مًء سم٤مًمٓم٤مئٍة ،وؾمٜم٦ّم اًم٘مٚمٛ ،وزراًم٘مٛمٞمّ ،اسمت

ٍا.  واًمٕم رات اًمِم٤مه٘م٦م ... وهٚمٛ ضم

 ،وأهنل٤مره ،وأصمل ره ،وأؿملج٤مره ،ومٝمٚ وٕم٘مٚ أن وٙملٞن هلٌا اًمٕمل٤ممل سم٠مطمجل٤مره

 وـملػم، ،وأٟمٕمل٤مم ودواب، ،ومجل٤مدات وُمل٤م ومٞملٝ ُملٜ أطمٞمل٤مء، ،وضم٤٨مًملٝ ،وؾمٝمًٞمٝ

وُم٤م إمم ذًمٙ ُمٜ اعمٞضملٞدات ىملً  ،ويمٞايم٥م وٟمجٞم، ،وىمٛمٍ وؿمٛمُ، ،طمٞمٞانو

 أو أطمًصمتٝ اًمّمًوم٦م؟!. ،أوضمًه اًمٕمًم

ُمٜم٘مٓمٕم٦م  -إن ُمثٚ هٌا اًم٘مٞل ٓ و٘مٞل سمٝ قم٤مىمٚ، ٕن وضمٞد إؿمٞم٤مء ُمٜ ٟمٗم٧ٝم٤م

ٕن اًمٕملًم ٓ وتّملٞر أن وٙملٞن ُمّملًرًا ًمٚمٞضملٞد،  ،حمل٤مل قم٘ملالً  -قمٜ أؾم٤٨مه٤م
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وفُِؼقنَ أَ ﴿: وصًق اهلل اًمٕمٔمٞمٛ اًم٘م٤مئٚ ٍء َأْم ُهْؿ اْْلَ  َرْ
ـْ َؽْرِ َأْم َخَؾُؼقا *  ْم ُخؾُِؼقا ِم

ََمَواِت َوإَْرَض َبؾ َٓ ُمقؿِـُقنَ   . [21-21]اًمٓمٞر: ﴾افسَّ

ْ َيؾـؼ  -وهق أظؼؾ ادخؾقؿوت وأؿ.رهو ظذ افػعؾ والِود –أن الكسون ( 1)

خيٚم٘ طمتلٟ ذرة ُملٜ سمٚ وٓ و٧تٓمٞمٕ أن  ،جـسف مـ أبـوء كػسف وٓ خؾؼ أح.اً 

ِع أطمً ُمٜ اًم٨نم قمغم ُمٍ اًمٕمّمٞر أٟمٝ ظمٚم٘ ؿمٞمئ٤ًم ُمل٤م ُملٜ  ًَّ ذرات ضم٧ٛمٝ، ومل َو

وٓ طمتٟ ذرة ُمٜ ذراشمٝ، وًمٞ وم٤ٍٜم٤م ضمًٓ أن اإلٟم٤٧من أو أطمًًا ُمٜ  ،هٌا اًمٕم٤ممل

ىمً أوضمًت ٟمٗم٧لٝم٤م، وم٢مٟملٝ  -يم و٘مٞل اًمٓم٤٨مئٕمٞمٞن  -هٌه اعمٞضمٞدات أوأصٚمٝم٤م

ضمً ٟمٗم٧ٝم٤م، وهٌا حم٤مل، ٕٟمٝ حتّمٞمٚ وٚمَم ُمٜ ذًمٙ أن شمٙمٞن ُمٞضمٞدة طمتٟ شمٞ

طم٤مصٚ، وحتّمٞمٚ احل٤مصٚ حم٤مل، وم٢مذا ُم٤م ضم٤مء إٟم٨ٞم٤مء ًمٞمخؼموٟم٤م أن اخل٤مًم٘ هلٞ 

ٕهنٛ ًمٞ يم٤مٟمٞا يم٤مذسملم ٓدقملٞا  ،وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م شمّمًو٘ ُم٤م أظمؼموٟم٤م سمٝ ،اهلل شمٕم٤ممم

 ذًمٙ ٕٟمٗم٧ٝمٛ. 

 ،مر وإحؽـومُمؾقق بتؼ. أكـو إذا تلمؾـو هذا افعوْ ؾسـج. أن هذا افعوْ ومو ؾقف( 2)

وم٤مًمِملٛمُ ُملثاًل شم٘ملٕ قملغم  ،مـ أصغر ذرة مـ ذراتف إػ أـز جمرة مـ جمراتـف

ىمٚمٞماًل ٓطمؽمق يمٚ ُمل٤م  سمحٞم٨م ًمٞ ىمٍسم٧م ُمٜ إرض ،ُم٤٧موم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمٜ إرض

وًمٞ سمٕملًت قملٜ إرض ىمٚملٞماًل ًمٕملٛ اجلٚمٞملً واًمّمل٘مٞمٕ ؾملٓمى اًمٙملٍة  ،ومٞمٝم٤م

ومٝملٚ و٤لٕ  واًمٜم٨ل٤مت، ،واحلٞمٞان ،وًمٙم٤من ذم ذًمٙ هالك اإلٟم٤٧من ،إر٤ٞم٦م

وشم٘مًوٍ طمٍارهت٤م اًمت٠ شمتٜم٤مؾم٥م ُملٕ إؿملٕم٦م  ،اًمِمٛمُ ذم ُمٙم٤مهن٤م اًمٌي ه٠ ومٞمٝ

ومٞق اًم٨ٜمٗم٧جٞم٦م اخلٓمػمة قمغم إطمٞم٤مء اًمت٠ شمٕملٞمِ قملغم ؾملٓمى إرض، هلٚ 

ًَ سمٛمحلْ  ذًمٙ اًمت٘مًوٍ اًمٕمجٞم٥م واًمّمٜمٕ اعملت٘مٜ وٛمٙملٜ أن وٙملٞن ىملً ُوضِمل
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ًمٚمّملًوم٦م أن  اًمّمًىم٦م أو سمٗمٕمٚ اًمٕمٞاُمٚ اًمٓم٨ٞمٕمٞم٦م؟!! سم٤مًمٓم٨ٕ ٓ. ٕٟمٝ ٓ وٛمٙمٜ

 واًمٜمٔم٤مم اًم٨ًوٕ. ،شمٞضمً اًمٗمٕمٚ اعمت٘مٜ

 ،وأظملٍى ًمٚمٛمٜمل٤مم ،ومٚمٞ أن إٟم٤٧مٟم٤ًم دظمٚ دارًا ومٞضمً هل٤م همٍومل٦م ُمٝمٞمل٠مة ًمٚمٓمٕمل٤مم

 ،وٟمٞاوملٌ ،ووضمًه٤م ُمٍشم٦٨م جمٝمَة سم  حتتل٤مج إًمٞملٝ ُملٜ أسملٞاب ،وأظمٍى ًمٚمجٚمٞس

وٟمحٞ ذًمٙ، ووضمً ذم همٍوم٦م اًمٓمٕم٤مم ُم٤مئًة ىمً اطمتٞت قمغم  ،وُمٗمٍوؿم٤مت ،وأصم٤مث

 وذًملٙ اًمتٜمٔملٞمٛ ،جللَم أن هلٌا اًمؽمشمٞمل٥م ،وأًملٞان إذسمل٦م ،ٛم٦مأصٜم٤مف إـمٕم

وأن ُمثٚ هٌا اإلقمًاد اًمٜم٤مومٕ عم٤م حيت٤مضملٝ  ،وٓ وضمً صًوم٦م ،واإلقمًاد مل وتٛ وطمًه

وأن ذًملٙ مل ولتٛ إٓ  ،اًمًار وُمٜ و٧ٙمٜمٝم٤م ٓ سمً وأٟمٝ ىمً ٟمِم٠م قمٜ شم٘ملًوٍ وطمٙمٛمل٦م

وُمٝمٜمًؾمل٤ًم  ،وٓ سمً وأن هٜم٤مك سمٜمّل٤مء سمٜملٟ شمٚملٙ اًملًار ،وصٜمٕ ص٤مٟمٕ ،سمٗمٕمٚ وم٤مقمٚ

وصلل٤مٟمٕم٤ًم صللٜمٕ أصم٤مصمٝملل٤م  ،وٟمجلل٤مرًا صللٜمٕ أسمٞاهلل٤م وٟمٞاومللٌه٤م ،أطمٙمللٛ ختٓمٞمٓمٝملل٤م

 وُمٗمٍوؿم٤مهت٤م... اًمي. 

 ،وشم٘مًوٍ اًمّملٜمٕ ،وُم٤م ومٞمٝ ُمٜ قمج٤مئ٥م اخلٚم٘ ،وهٙمٌا إُمٍ سم٤مًمٜم٦٨٧م  ٌا اًمٕم٤ممل

وُمٞضمًًا أوضملًه٤م  ٕٟملٝ ٓ وٛمٙملٜ اًم٘ملٞل أن  ،ومٝم٠ داًم٦م قمغم أن  ٤م ظم٤مًم٘م٤ًم ظمٚم٘مٝم٤م

ٕن اًمّملًوم٦م  ،اع وشمٜمٔمٞمٛ ىمً ُوضمً سمٓمٍو٘ اًمّمًوم٦م واًمتٚم٘م٤مئٞم٦ماًمٙمٞن سم  ومٞمٝ ُمٜ إسمً

مت٤مُم٤ًم يم  ًمٞ أٟم٤م شمٍيمٜمل٤م أصمل٤مث ومّملٚ ُملٜ اًمٗمّملٞل  ،ٓ شُمٞضِمً إٓ اًمٗم٥ٞ واًمٕم٨٨م

اًمًراؾمٞم٦م سم  ومٞمٝ ُمٜ ُم٤مؾم٤مت ويمٍاد ًمٞمؽمشم٥م سمٛمحلْ اًمّملًوم٦م، وهلٚ وّملًق 

قم٤مىمٚ أن ؾمٓمًٍا ُمٜ ؾمٓمٞر أي يمت٤مب ىمً وضمً سمٛمحلْ اًمّملًوم٦م؟ ومٙمٞملٗ سمٛملٜ 

وُم٧ل٤مئٚ  ،حمتٞو٤ًم قملغم ىمْمل٤مو٤م ومٙمٍول٦م ،ت٤مسم٤ًم ُمٙمٟٞم٤ًم ُمٜ أسمٞاب وومّمٞلوًقم٠ أن يم

ًّ  ،قمٚمٛمٞم٦م قم٠ إمم زُملٍة ىمً وضمً سمٛمحْ اًمّمًوم٦م؟! ومٝملٚ وٜم٧ل٥م ُمثلٚ ذًملٙ اعمل
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ٜم٤مىمِ؟ سمٚ هٚ حيت٤مج ذًمٙ إمم اًمٕم٘مالء؟ وهٚ و٧تح٘ ص٤مطم٥م هٌه اًمًقمٞى أن و

ْؿُ. ﴿ دًمٞمٚ؟، وصًق اهلل اًمٕمٔمٞمٛ اًم٘م٤مئٚ: ـَ َوَشـبَاٌم َظـفِؾَّـِف ُؿْؾ اْحَ َذ ِظَبـوِدِه افَّـِذم

قنَ  افؾَّـفُ اْصَطَػك أَ  ـُ و ُمْؼِ ـْ *  َخْرٌ َأمَّ ََمَواِت َوإَْرَض َوَأكَزَل َفُؽْؿ ِم ـْ َخَؾَؼ افسَّ َأمَّ

وَن َفُؽْؿ َأْن ُتـْبُِتقا َصَجَرَهو أَ  ـَ ََمِء َموًء َؾَلْكَبْتـَو بِِف َحَ.ائَِؼ َذاَت َِبَْجٍي َمو   ـفِ افؾَّ َفٌف َمَع ءِ افسَّ

ـْ *  َبْؾ ُهْؿ َؿْقٌم َمْعِ.ُفقنَ  و َوَجَعَؾ  َجَعَؾ إَْرَض َؿَراًرا َأمَّ ـو َأْنَوًرا َوَجَعـَؾ  ِخبَاََلَ  ََلَ

ــ ــوِجًزا أَ  لَ ـَرَواِش ـِ َح ــَرْم ــْغَ اْفَبْح ــَؾ َب ــَع ءِ َوَجَع ــٌف َم ـــفِ َف ــُرُهْؿ َٓ   افؾَّ َث ـْ ــْؾ َأ َب

 .[11-11]اًمٜمٛمٚ: ﴾َمْعَؾُؿقنَ 

ُمٜ هٌا اًمؼمه٤من؟ وأو٦م طمج٦م أسمٚمٖ ُمٜ هٌه احلج٦م؟! إن أي  وم٠مي سمٍه٤من أؾمٓمٕ

قم٘مٚ ٓ خيْمٕ  ٌا اًمؼمه٤من ووٌقمٜ  ٌه احلج٦م وم٢مٟمٝ ٓ وٛمٙمٜ أن خيْمٕ ًمؼمه٤من أو 

َعْؾ ﴿وٌقمٜ حلج٦م ىمٓ  ْ َِ  ْ َْ ـْ  ـْ ُكقرٍ  افؾَّـفُ َوَم  . [12]اًمٜمٞر:﴾َفُف ُكقًرا َؾََم َفُف ِم

ذهللل٤من رء ُ وّملللى ذم ٕا  وًملللٞم

 

 

 

 ٜمٝمللللل٤مر إمم دًمٞمللللٚلإذا اطمتللللل٤مج اًم 

 
 وهلل در اًم٘م٤مئٚ:   

ٗ وُٕمَملل اإلًملٝل ٞا قمج٨لل٤مً يمٞملل  وملل

 

؟  ًُ ًه اجل٤مطملللل ٗ جيحلللل  أم يمٞملللل

 

 

ٝ آولللللل٦مٌ   ًملللللل
ٍ
ٚ رء  وذم يملللللل

 

 !! ًُ ٞاطملللل ٝ اًم ل قمللللغم أٟملللل  شملللًل
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 اهلل تعاىل واحد الشرىم له

وأصم٨تٜمل٤م أن صل٤مٟمٕ هلٌا اًمٕمل٤ممل  ،سمٕمً أن أو٤حٜم٤م اًمًًمٞمٚ قملغم طملًوث اًمٕمل٤ممل

طمًوث اًمٕم٤ممل وإجي٤مده ُملٜ ذم إن سم٘م٠ أن ٟم٘مٞل: ،ًم هٞ اهلل شمٕم٤ممموُمٞضمًه ُمٜ اًمٕم

وُم٤م ُملٜ ؿملٙ أن  ،ٕن اًمٕمًم ٓ و١مصمٍ ؿمٞمئ٤مً  ،أيمؼم دًمٞمٚ قمغم وضمٞد اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمًم

ن وراء هلٌا وول١مُمٜ أ ،ٛم٦م و٘مٍ ذم ىملٍارة ٟمٗم٧لٝ سمٞضملٞد اهللاإلٟم٤٧من سمٗمٓمٍشمٝ اًم٧ٚمٞم

٠م اإلٟم٧ل٤من سم٤مًم٧ل١مال حلم وٗم٤مضملوموشمنمف قمٚمٞمٝ،  ،وشمًسمٍه ،اًمٙمٞن ىمٞة قمٚمٞم٤م حتٙمٛمٝ

سمٗمٓمٍشمٝ إٓ أن و٘مٍ سم٠مٟملٝ اهلل،  ٚمٙوٛموم٢مٟمٝ ٓ  ،ًر وضمٞد هٌا اًمٙمٞن وُمًسمٍهقمٜ ُمّم

ََمَواِت وَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـْ َخَؾَؼ افسَّ ـْ َشَلْفَتُفْؿ َم
ْؿَس َواْفَؼَؿـَر إَ َوَف ِ َر افشَّ ْرَض َوَشخَّ

َـّ َفَقؼُ   . [15]اًمٕمٜمٙم٨ٞت: ﴾افؾَّـفُ قُف

وأذف  ،ٍظمٓمل سملٝ إلٟمٙم٤مر واجلحٞد طمتٟ إذا ُمل٤م أملّ وىمً وت دى اإلٟم٤٧من ذم ا

ىمل٤مل شمٕمل٤ممم: ُمٜ أن وتٞضمٝ إمم ظم٤مًم٘مٝ وُم٤مًملٙ أُملٍه،  ًّ مل وٙمٜ أُم٤مُمٝ سمُ  ،قمغم ا الك

ُه َمـرَّ ﴿ َشـْػـَو َظـْـُف ََُّّ ـَ ـْبِِف َأْو َؿوِظً.ا َأْو َؿوئًَِم َؾَؾَمَّ  ه َدَظوَكو ِْلَ َوإَِذا َمسَّ اِلْكَسوَن افُّضه

 ْ َْ َلْن  فُ ـَ َّ ُمٜ ىم٤مئٚىم٤مل ، و[52]وٟٞمُ: ﴾َمْ.ُظـَو إَِػ ٍَُّّ َمسَّ ـ يِف ﴿: قم ه ُؽْؿ افُّضه َوإَِذا َمسَّ

ـْ َتْ.ُظقَن  وهُ  إَِّٓ اْفَبْحِر َضؾَّ َم  .[17]اإل٣اء:﴾إِمَّ

اه٤مت اًمتل٠ ولًريمٝم٤م اإلٟم٧ل٤من وُمٜ هٜم٤م ٟمًرك أن وضملٞد اهلل شمٕمل٤ممم ُملٜ اًم٨لً

ووضملٞد هملػمه  ،ٕم٤ممم هلٞ احل٘مٞم٘مل٦ماهلل شم، إذ أن وضمٞد سمٕم٘مٚمٝو متًي إًمٞمٝم٤م  ،سمٗمٓمٍشمٝ
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ي ُملٜمى ٕن يمٚ ُم٤م هٞ ُمٞضمٞد ومٝمٞ إٟم  وضمً سمٞضمٞد اهلل، واهلل شمٕم٤ممم هٞ اًملٌ ،جم٤مز

ومٙمٚ ُم٤م ذم اًمٙمٞن ىم٤مئٛ ذم أصٚ وضمٞده ودوٛمُٞمتٝ قمغم  ،هٌا اًمٕم٤ممل وُم٤م ومٞمٝ اًمٞضمٞد

ـََمِء ﴿ومْمٚ اهلل شمٕم٤ممم ورمحتٝ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـْ افسَّ ـْ َمـْرُزُؿُؽْؿ ِمـ ـْ إَ وَ ُؿْؾ َم ـ ْرِض َأمَّ

ْؿَع وَ  ـْ إَ َمْؿؾُِؽ افسَّ ـل  َوَمـ ـْ اْحَ ًَ ِمـ ِرُج ادَْق ـ  َوَُيْ
ًِ
ـْ ادَْق  لَّ ِم ِرُج اْحَ ـْ َُيْ ْبَصوَر َوَم

ُر  ـؼه َؾـََمَذا بَ  افؾَّـفُ َؾَذفُِؽْؿ  * َتتَُّؼقنَ  باَ َؾُؼْؾ َأؾَ  افؾَّـفُ ْمَر َؾَسَقُؼقُفقَن إَ ُمَ.ب  ُؽْؿ اْحَ ْعـَ. َربه

ؼ   ـُؾقنَ باَ افضَّ  إَِّٓ اْحَ و ُتْكَ  افؾَّــفَ إِنَّ ﴿وو٘ملٞل ضملٚ وقملال: ، [22-25:ولٟٞمُ]﴾ُل َؾَلكَّ

ََمَواِت وَ  ـْ َبْعِ.ِه إِكَّـُف  َٓ ْرَض َأْن َتُزوإَ ُمْؿِسُؽ افسَّ ـْ َأَحٍ. ِم ـْ َزاَفَتو إِْن َأْمَسَؽُفََم ِم
َوَف ِ

وَن َحؾِقًَم َؽُػقًرا و افـَّوُس أَ ﴿ٞل شم٤٨مرك وشمٕم٤ممم: وو٘م، [15]وم٤مـمٍ:﴾ـَ َ ْكُتْؿ اْفُػَؼـَراُء إَِػ َموَأُّيه

ِؿقُ.  افؾَّـفُ وَ  افؾَّـفِ   . [51-51]وم٤مـمٍ:﴾إِْن َمَشْل ُمْذِهْبُؽْؿ َوَمْلِت بَِخْؾٍؼ َجِ.م.ٍ *  ُهَق اْفَغـِله اْحَ

  وهلل در اًم٘م٤مئٚ: 

 ٚ ؾملللٓمٞر اًمٙم٤مئٜمللل٤مت وم٢مهنللل٤مشم٠مُّمللل

 

  ُٚ ٙ رؾملل٤مئ قمللغم إًمٞملل ٜ اعمللنإ ٕا  ُملل

 

 

ً ظُملل ٞ شم٠مُمّ  َّٓ وىملل  ٝملل٤مٚملل٧م ظمٓمَّ ومٞمٝملل٤م ًملل

 

 

 ُمل٤م ظملال  
ٍ
َٝ )ٓأ يمٚ رء لل ُٚ  اًمٚمَّ  (سم٤مـمل

 

 

إن اٟمتٔم٤مم اخلٚمٞم٘م٦م وشمٍاسمٓ أضمَاء هٌا اًمٕم٤ممل ٕيمؼم دًمٞمٚ قملغم وطمًاٟمٞمل٦م اخلل٤مًم٘ 

 –شمٕم٤ممم اهلل قمٜ ذًملٙ قمٚملًٞا يم٨لػمًا  –إذ ًمٞ يم٤من هٜم٤مك إًمٝ همػم اهلل  ،ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم

 وه٠:  ،هٜم٤مك صمالصم٦م اطمت ٓت سم٤مـمٚم٦مًمٙم٤من 

: أن شمٙمٞن إرادة اإلًمٝ أظمٍ ٟم٤مومٌة ومٞمٙمٞن أطم٘ سم٤مًٕمٞهٞم٦م، االحتمدا  األو  -
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وهٌا  ،وٕشمتٜم٤م رؾمٚمٝ ويمت٨ٝ ،وقمٍومٜم٤م آصم٤مَره وخمٚمٞىم٤مشمٝ ،وًمٞ ُوضِمً ًَمَٕمِٚمْٛمٜم٤َم وضمَٞده

٤٨مشمٝ وُم٤م ٓ ؾم٨ٞمٚ إمم إصم ،ُم٤م ٓ ؾم٨ٞمٚ إمم إصم٤٨مشمٝ ٓ سمٓمٍو٘ اًمٕم٘مٚ وٓ سمٓمٍو٘ اًمٜم٘مٚ

و٘ملٞل أُملػم اعمل١مُمٜملم ذم وصلٞمتٝ ًمًٞملًه احل٧لٜ)قمٚمٞمٝم   وذم ذًمٙ ،ومٝمٞ سم٤مـمٚ

ُٝ  »اًم٧الم(:  َٙ ُرؾُمُٚم ٌٙ ٓشََمْت و َٙ َذِ سم  ٍَ
ْٞ يَم٤مَن ًمِ ُٝ ًَم ، َأٟمَّ ْٛ َو٤م سُمٜم٠ََّ َأْول٧َم  ،َواقْمَٚم ٍَ َوًَم

 ِٝ ِٝ َوؾُمْٚمَٓم٤مٟمِ ِٝ  ،آصَم٤مَر ُُمْٚمٙمِ ُٝ وِصَٗم٤مشمِ وْم٧َم َأوْمَٕم٤مًَم ٍَ ُٝ إًِم ،َوًَمَٕم ٜمَّ
َٗ َوًمٙمِ ًٌ يَمَ  َوَص ٌٝ َواطم

 ًٌ ِٝ َأطَم ُه ذِم ُُمْٚمٙمِ ، َٓ ُوَْم٤مد  ُٝ ْل  ،َٟمْٗم٧َ ََ وُل َأسَمًًا َومَلْ َو َُ   ،َوَٓ َو
ِ
َٚ آؿْْملَٞم٤مء ٌل ىَم٨ْل َأوَّ

 سماَِل هِن٤َمَو٦م
ِ
ًَ آؿْْمَٞم٤مء ٌٍ سَمْٕم ًمِٞم٦َّم، َوآظِم ْٜ َأْن شَمْث٧٨َُم ُرسُمٞسمِٞمَّتُ  ،سماَِل َأوَّ َٛ قَم ُٝ سَم٢مطَم٤مـَمل٦ِم قَمُٔم

ش سَمٍَم  ىَمْٚم٥م َأوْ 
(1)

 . 

سمٛمٕمٜملٟ أٟملٝ ًملٞمُ ًملٝ إرادة  ،: أن وٙمٞن أدٟمٟ ُمٜمٝ ؾمل٨ح٤مٟمٝاالحتما  الثداي  -

يمل   ،ٟم٤مومٌة، وهٌا ٓ و٧تح٘ أن وٙمٞن إ ٤ًم، وإن ىمٞمٚ إٟمٝ ُمِم٤مرك هلل ذم أًمٞهٞمتٝ

 ،، ومٝمٞ ىمٞل سم٤مـم٤2ٚمرى ذًمٙ ًمٚمٛم٧ٞمى وروح اًم٘مًس ضمؼموٚادقم٧م اًمٜمّم

 اًم٧الم، ومٝمٚ اطمت٤مج اهلل عمٜ ٕن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ هٞ ظم٤مًم٘ اعم٧ٞمى وضمؼموٚ قمٚمٞمٝم 

وِم٤مريمٝ ذم إًمٞهٞم٦م طمتٟ ظمٚم٘ ًمٝ ذوٙم٤ًم أو ذيمل٤مء؟! وهلٚ وٙملٞن إ ل٤ًم أو 

ووتٕملٍض ًمألوسمئل٦م  ،وحيٛملٚ اًمٗمْملالت ،وونملب ،ذوٙم٤ًم ًمنإًمٝ ُمٜ و٠ميملٚ

وٟمحلٞ ذًملٙ؟! و٘ملٞل اهلل  ،واجلٞع واًمٕمٓملِ ،وإذى واعمٞت ،وإُمٍاض

ـُ َمْرَمَؿ إِ ﴿شمٕم٤ممم:   مَؼٌي َمو ادَِْسقُ  اْب ُف ِص.  ُشُؾ َوُأمه ـْ َؿْبؾِِف افره ًْ ِم َّٓ َرُشقٌل َؿْ. َخَؾ

ــك  ــْر َأكَّ ــؿَّ اكُظ ــوِت ُث َم ْٔ ــْؿ ا ُ ََلُ ــغ  ــَػ ُكَب ْق ـَ ــْر  ــوَم اكُظ بَاِن افطََّع ـُ ــْل ــو َم وَك ـَ

                                                           
 (.25اًمٍؾم٤مًم٦م رىمٛ ) ،جمٛمٞع رؾم٤مئٚ اإلُم٤مم قمكم ووص٤مو٤مه ،2( هن٩م اًم٨الهم٦م، ج5)
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ـَ َؿوُفقا إِنَّ ﴿وو٘مٞل ضمٚ وقمال:  ،[71]اعم٤مئًة: ﴾ُمْمَؾُؽقنَ  َػَر افَِّذم ـَ ُهـَق  افؾَّــفَ َفَؼْ. 

ـْ  ـْ َمْؿؾُِؽ ِم ـُ َمْرَمَؿ ُؿْؾ َؾَؿ ـَ  افؾَّـفِ ادَِْسقُ  اْب َصْقً و إِْن َأَراَد َأْن ُُّيْؾِـَؽ ادَِْسـقَ  اْبـ

ـْ يِف إَْرِض ََجِقًعو وَ  ُف َوَم ـََمَواِت َوإَْرِض َوَمـو َبْقــَُفََم فِؾَّـِف َمْرَمَؿ َوُأمَّ ُمْؾُؽ افسَّ

ٍء َؿِ.مرٌ َظَذ  افؾَّـفُ َْيُؾُؼ َمو َمَشوُء وَ  ؾ  َرْ ـُ  . [57]اعم٤مئًة: ﴾ 

ٕٟمٝ ظمٚم٘ ُمٜ  ،وإذا يم٤من قمٞم٧ٟ اسمٜ ُمٍوٛ دون ُم٧تٞى اعمِم٤مريم٦م هلل ذم أًمٞهٞمتٝ

ومل٢من  ،وسمنم ُملٜ ضملٜمُ أدُمٞمللم اعمٞضملٞدوٜ قملغم فمٝملٍ هلٌه اًم٧٨لٞمٓم٦م ،ظمٚم٘مٝ

ٕن اعمالئٙم٦م ظمٚمل٘  ،هٞ أوْم٤ًم دون ُم٧تٞى ُمِم٤مريم٦م اهلل ذم إًمٞهٞم٦م 2ضمؼموٚ

ـَ ُهـْؿ ﴿وقم٤٨مد ُمٜ قم٨ٞمًه، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ُمٜ ظمٚم٘ اهلل شمٕم٤ممم َوَجَعُؾـقا ادبََْائَِؽـَي افَّـِذم

ْؿ َوُمْسَلُفقنَ  ُ ُُ مْحَوِن إَِكوًثو َأَصِفُ.وا َخْؾَؼُفْؿ َشُتْؽَتُى َصَفوَد  . [51]اًمَظمٍف: ﴾ِظَبوُد افرَّ

ذم  -شمٕمل٤ممم اهلل قملٜ ذًملٙ  -: أن وٙمٞن ُم٧ل٤موو٤ًم هلل شمٕمل٤ممماالحتما  الثالث -

ومٞمٙملٞن ًمٙملٚ واطملً ُملٜمٝم  إرادة ُم٧ل٤موو٦م إلرادة  ،ل وإًمٞهٞم٦مصٗم٤مت اًمٙم 

أظمٍ، وإذا صى هٌا اًم٘مٞل وم٢مٟمٝ وّمى ُمٜ يمٚ واطملً ُملٜمٝم  إجيل٤مد ٤لً ُمل٤م 

وّمى إجي٤مده ُمٜ أظمٍ، وهٜم٤م حيًث اًمٗم٤٧مد وحيّمٚ ا٤ٓلٓمٍاب ذم ىملٞاٟملم 

اًمٙمٞن وٟمٞاُمٞم٧ٝ، وم  وٍوًه هٌا ٓ وٍوًه ذاك، وُم٤م وٗمٕمٚمٝ هٌا و٨ٓمٚمٝ ذاك، وىمً 

َذ ﴿ٚ: اًم٧ٗمٞمٜم٦م سم٘م٤مئًوٜ شمٖمٍق.. وصًق اهلل اًمٕمٔمٞمٛ طمٞم٨م ىمٞل: ىمٞم َ  افؾَّـفُ َمو اَّتَّ

ؾه إَِفٍف بََِم َخَؾَؼ َوَفَعـبَا َبْعُضـُفْؿ َظـَذ  ـُ ـْ إَِفٍف إًِذا َفَذَهَى  وَن َمَعُف ِم ـَ ـْ َوَفٍ. َوَمو  ِم

ـ﴿وو٘مٞل شمٕم٤ممم:  ،[15]اعم١مُمٜمٞن: ﴾َبْعضٍ  ـَ ـٌي  ـوَن َمَعـُف آَِلَ ـَ ََم َمُؼقُفـقَن إًِذا ُؿْؾ َفـْق 

بِـًرا ـَ ا   ﴾َْٓبَتَغْقا إَِػ ِذي اْفَعْرِش َشبِقبًا * ُشْبَحوَكُف َوَتَعـوَػ َظـَمَّ َمُؼقُفـقَن ُظُؾـقا

ـٌي إَِّٓ ﴿، وو٘مٞل ضملٚ وقملال: [12-12]اإل٣اء: ـوَن ؾِـقِفََم آَِلَ ـَ َفَػَسـَ.َتو  افؾَّــفُ َفـْق 
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 .[22]إٟم٨ٞم٤مء: ﴾ َمِصُػقنَ َرب  اْفَعْرِش َظَمَّ  افؾَّـفِ َؾُسْبَحوَن 

واإلىمٍار ًمٝ سم٤مًمٞطمًاٟمٞمل٦م هلٞ أول اًمٞاضم٨ل٤مت اإلو ن سم٤مهلل شمٕم٤ممم وُمٜ هٜم٤م يم٤من 

 َؾوْظَؾؿْ ﴿اعمٗمٍو٦٤م قمغم يمٚ ُمٙمٚمٗ قم٤مىمٚ ُمٜ اإلٟمُ واجلٜ واعمالئٙم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ُف َٓ إَِفَف إَِّٓ  فُ  افؾَّـفُ َصِفَ. ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [51]حمٛمً: ﴾افؾَّـفُ َأكَّ َٓ إَِفَف إَِّٓ ُهَق َوادبََْائَِؽُي  َأكَّ

  .[57]آل قمٛمٍان:﴾َوُأْوُفقا اْفِعْؾِؿ َؿوئًَِم بِوْفِؼْسطِ 

 ،واإلىمٍار هلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم سم٤مًمٞطمًاٟمٞم٦م وتْمٛمٜ إظمالص اًمٕم٤٨مدة هلل شمٕم٤ممم وطملًه

 ،مل وِم٤مريمٝ ذم ذًمٙ أطمً ُملٜ ظمٚم٘ملٝ ،ٕٟمٝ ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ُمّمًر يمٚ اًمٜمٕمٛ وُمٞضمًه٤م

وأٟملٝ ٓ صمل٤مين ًملٝ وِمل٤مريمٝ ذم اًم٘ملًم  ،٤مزم سم٠مٟمٝ شمٕم٤ممم ُمتٗمٍد سمّمٗم٤مت اًمٙم لواإلو ن اجل

وواطمً  ،وواطمً ذم أومٕم٤مًمٝ ،وأٟمٝ شمٕم٤ممم واطمً ذم ذاشمٝ ،وٓ ذم اخلٚم٘ واًمتًسمػم ،وإًمٞهٞم٦م

وذًمٙ هٞ اًمتٞطمٞمً اخل٤مًمّ اًمٌي أوص اهلل شمٕم٤ممم سملٝ  ،ٓ ؿم٨ٞمٝ ًمٝ وٓ ٟمٔمػم ،ذم صٗم٤مشمٝ

ـَ ُحـََػـوء َوُمِؼقُؿـقا  افؾَّــفَ ُروا إَِّٓ فِقَْعبُُ.وا َوَمو أُمِ ﴿قم٤٨مده، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  م ُُمْؾِِصـَغ َفـُف افـ. 

ـُ افَْؼق َؿـِي  وَة َوَذفَِؽ دِم ـَ باَة َوُمْمُتقا افزَّ إِكَّـو َأكَزفْـَـو إِفَْقـَؽ ﴿. وىمل٤مل شمٕمل٤ممم: [1]اًم٨ٞمٜمل٦م: ﴾افصَّ

ؼ  َؾوْظبُ.ِ  ـَ ُُمْؾًِصو فَُف اف.   افؾَّـفَ  افْؽِتَوَب بِوْحَ وفُِص فِؾَّـِف َأَٓ *  م ـُ اْْلَ م  .[2-2]اًمَُمٍ:﴾اف. 
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 )وال حيًطين به علنًا( 

سمل٤مًمٜمٔمٍ واًمتٗمٙملٍ ذم اعمخٚمٞىمل٤مت وقم٘ملاًل قمٍومٜم٤م ومٞم  ؾم٨٘ أٟمٜم٤م ُم٠مُمٞرون ذقمل٤ًم 

ًمٙمٜ جي٥م أن ٟمٗمٝمٛ أن ُمٕمٍوم٦م اهلل شمٕم٤ممم ٓ  ،إمم ُمٕمٍوم٦م اهلل شمٕم٤ممم واًمٕمٚمٛ سمٝ ًمٚمٞصٞل

 ،ٕن اهلل قملَ وضملٚ اطمتجل٥م قملٜ ظمٚم٘ملٝ ،ًؾم٦مٚمَم ُمٕمٍوم٦م اًمٌات اإل ٞم٦م اعم٘مشم٧ت

وشمٕم٨ًهٛ سمٛمٕمٍومتٝ واًمٕمٚمٛ سمّمٗم٤مشمٝ، وىمً ؿم٤مء اهلل قمَ وضمٚ أن خيٚم٘ اإلٟم٧ل٤من قملغم 

ويملٚ ُمل٤م أو   ،ه احلٞمل٤مةاًمّمٞرة واًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمت٠ حت٘م٘ اًمٖم٤مول٦م ُملٜ وضملٞده ذم هلٌ

 اإلٟم٤٧من ُمٜ قم٘مٚ وطمٞاس وإدرايم٤مت شمتٜم٤مؾم٥م وشمٚمٙ اًمٖم٤مو٦م وذًمٙ ا ًف. 

ّٞ ات وإذا يمٜم٤م ٟمٕمٚمٛ أن ذ  ،ٚمٝم٤م ومٙملٍأو وتخٞمّ  ،ره٤م قم٘مٚاهلل اعم٘مًؾم٦م ومٞق أن وتّم

أو حيٞمٓ ه٤م قمٚمٛ، قمٚمٛمٜم٤م ىمٓمٕم٤ًم أن ُمٕمٍوم٦م اًمٌات اعم٘مًؾم٦م وشمّمٞره٤م أُمٍ ظم٤مرج قمٜ 

 َٓ َمْعَؾُؿ َمو َبـْغَ َأْمـِ.ُّيِْؿ َوَمـو َخْؾَػُفـْؿ وَ ﴿ىمًرة اإلٟم٤٧من وومٞق ـم٤مىمتٝ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

أن وتٗمٙمٍ ذم ذات اهلل قمَ  ٙ وم٢مٟمٝ ٓ جيٞز ًمنإٟم٤٧منًمًٌم،  [552ـمٝ:]﴾ُُيِقُطقَن بِِف ِظْؾًَم 

واهلل  ،حمًودة سم٢مدراك إضم٧ل٤مم وإقملٍاضٕن ىمًرات اإلٟم٤٧من اًمٕم٘مٚمٞم٦م  ،وضمٚ

، ًمٞمُ سمج٧ٛ وٓ قمٍض طمتٟ وتٛمٙمٜ اًمٕم٘مٚ ُمٜ إدراك اًمٌات اإل ٞمل٦مضمٚ وقمال 

ـَ ﴿وُمٜ هٞ اإلٟم٤٧من طمتٟ وتٓمٚمٕ إمم ُمثٚ ذًمٙ؟، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْرُجقَن مَ  َٓ َوَؿوَل افَِّذم

ا باَ ُأكِزَل َظَؾْقـَو ادَ  َٓ فَِؼوَءَكو َفقْ  وا يِف َأكُػِسِفْؿ َوَظَتـْقا ُظُتـقا ـَو َفَؼْ. اْشَتْؽَزُ ئَِؽُي َأْو َكَرى َربَّ

بًِرا  .[25]اًمٗمٍىم٤من:﴾ـَ
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ووىمٗ قمل٤مضمًَا  ،َ قمؼم آٓف اًم٧ٜملم قمٜ ُمٕمٍوم٦م ذاشمٝوإذا يم٤من اإلٟم٤٧من ىمً قمج

وُمٕمٍوم٦م ُم٤مهٞم٦م اًمٕم٘مٚ اًمٌي وٗمٙمٍ سمٝ، ومٙمٞمٗ  ،ُٝم٤مم ايمتِم٤مف طم٘مٞم٘م٦م اًمٍوح اًمت٠ ومٞمأ

سمٚ ًم٘مً قمجَ اإلٟم٤٧من قمٜ  !   وٛمٙمٜ أن وٕمٍف طم٘مٞم٘م٦م ظم٤مًم٘ اًمٍوح وواه٥م اًمٕم٘مٚ؟

يمثػم ُملٜ  ٦مإدراك طم٘مٞم٘م٦م اًمٞضمٞد اعم٤مدي اًمٌي وٕمٞمِ ومٞمٝ، وقمجَ قمٜ ُمٕمٍوم٦م طم٘مٞم٘م

 اعمخٚمٞىم٤مت اًمت٠ وٍاه٤م أو و٧ٛمٕ قمٜمٝم٤م.

وهلٚ قملٍف  ذوات اجللٜ؟ومٝمٚ قمٚمٛ اإلٟم٤٧من ؿملٞمئ٤ًم قملٜ ذوات اعمالئٙمل٦م أو 

وإصمػم اًمٌي وٜم٘مٚ ًمٜم٤م إصٞات واًمّملٞر؟  ،واجل٤مذسمٞم٦م ،اإلٟم٤٧من ُم٤مهٞم٦م اًمٙمٝمٍسم٤مء

ومٙمٞمٗ وٛمٙمٜ ًمٚمٕم٘مٚ اإلٟم٤٧مين إذن أن وًرك طم٘مٞم٘م٦م ظمل٤مًم٘ إيملٞان وُمٞضملًه٤م؟ 

َٓ  »وم٨٧ح٤من ُملٜ وُمٜ أوٜ ًمٚمٛمخٚمٞق ُمٜ ُم٤مء وـملم أن وٕمٍف يمٜمٝ رب اًمٕم٤معملم، 

ُٝ قَمغَم  َْوَه٤مُم ًَم ْٕ ُٕ ا ُٝ قَمغَم يَمْٞمِٗمٞمَّل٦مٍ  ،ِصَٗم٦مٍ  شَمَ٘م ًُ اًْمُ٘مُٚمُٞب ُِمٜمْ َٓ شُمْٕمَ٘م َئل٦ُم  ،َو َِ ُٝ اًمتَّْج َٓ شَمٜم٤َمًُمل َو

 ُْ سَْمَّمل٤مُر َواًْمُ٘مُٚملُٞب ، َواًمت٨َِّْٕمٞم ْٕ ِٝ ا ُٓ سمِل ٞم َٓ حُتِ َرهُ  َٓ ...َو  ً َْوَهل٤مُم وَمُتَ٘مل ْٕ ُٝ ا َٓ  ،شَمٜم٤َمًُمل َو

َرهُ   ٞ ُٜ وَمُتَّملل ُٝ اًْمِٗمَٓملل لل ُ َّهَّ َٞ ُٝ  ،شَمَت ِريُملل ًْ َٓ شُم ُٝ  َو لل اس  وَمُتِح٧َّ َٞ َٓ شَمْٚمٛمَ  ،احْلَلل ي َو ًِ َْولل ْٕ ُٝ ا ٧ُلل

ُٝ وَمتَ  شَٛم٧َّ
(1)

ُٝ َأْٟم٧َم » ؾم٨ح٤مٟمٙ اًمٚمٝمٛ،  ل ي مَلْ شَمَتٜم٤َمَه ذِم اًْمُٕمُ٘مِٞل وَمَتُٙملَٞن ذِم َُمَٝمل٥م   اًمٚمَّ ٌِ اًمَّ

َه٤م ُُمَٙمٞمَّٗم٤مً  ٍِ وم٤مً  ،ومِْٙم ودًا ُُمٍَمَّ ًُ َه٤م وَمَتُٙمَٞن حَمْ ٍِ
اـمِ َٞ ٤مِت ظَم َٓ ذِم َرِووَّ شَو

(2)
ُشْبَحوَكَؽ َٓ ﴿ ،

ؽِقؿُ  ًَ اْفَعؾِقُؿ اْحَ ْؿَتـَو إِكََّؽ َأك  . ﴾ِظْؾَؿ َفـَو إَِّٓ َمو َظؾَّ

وأن و٧تٕمٛمٚ  ،غم اإلٟم٤٧من أن وٗمٙمٍ ذم اعمخٚمٞىم٤متقموم٢من ُمٜ اًمٞاضم٥م ُمٜ هٜم٤م و

ذم ذات اهلل عمٕمٍوم٦م ٓ أن وٗمٙمٍ  ،واًمٕمٚمٛ سمّمٗم٤مشمٝ شمٕم٤ممم ٞل إمم ُمٕمٍوم٦م اهللقم٘مٚمٝ ًمٚمٞص

ُملٜ »واًمتٗمٙمٍ ذم ذاشمٝ، وم٢مٟملٝ  ،ُم٤م سملم اًمتٗمٙمٍ ذم خمٚمٞىم٤مت اهلل نوؿمت٤م ،يمٜمٝمٝ ويمٞمٗمٞمتٝ

                                                           
 ( . 571(، )71اخلٓم٦٨م رىمٛ ) ،5هن٩م اًم٨الهم٦م، ج ،2( ُمٜ يمالم اإلُم٤مم قمكم 5)

 (.15اخلٓم٦٨م رىمٛ) ،5( هن٩م اًم٨الهم٦م، ج2)
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أٟمٝ ُملٜ اًم٦لوري  ، إّٓ شً وُمٜ شمٗمٙمٍ ذم ذات اهلل أحلًشمٗمٙمٍ ذم خمٚمٞىم٤مت اهلل وطّم 

اإلو ن  قمٚمٞمٜم٤م ُمٜ اًمٞاضم٥مإٟمٝ و ،٤٧من قمغم صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم وأؾم ئٝأن وتٕمٍف اإلٟم

وقمغم ًم٤٧من ٟم٨ٞمٝ حمٛمً  ،ٍوٛت٠ وصٗ ه٤م ٟمٗم٧ٝ ذم يمت٤مسمٝ اًمٙمسمّمٗم٤مت اهلل وأؾم ئٝ اًم

وُم٤م جي٥م أن ٟمٕمٍومٝ قمٜ صلٗم٤مت  ،ٟ اًمت٧ٚمٞمٛقمٚمٞمٝ وقمغم آًمٝ أومْمٚ اًمّمٚمٞات وأزيم

صٗم٤مت ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌات اإل ٞم٦م همػم ُمٜمٗمّمٚم٦م قملٜ اًملٌات اإل ٞمل٦م اهلل شمٕم٤ممم هٞ أهن٤م 

 وٓ زائًة قمٜمٝم٤م.

قمغم سمٕمْ صلٗم٤مت اهلل شمٕمل٤ممم وُمٕم٤مٟمٞمٝمل٤م ًمٞمتح٘مل٘ سملًٌمٙ ومٞم  و٠م  وؾمٜمتٕمٍف 

هنًف إًمٞمٝ ُمٜ ظمالل دراؾمتٜم٤م ًمٕمٚمٛ اًمتٞطمٞمً أٓ وهٞ ُمٕمٍوم٦م اهلل شمٕم٤ممم ا ًف اًمٌي 

 واًمٕمٚمٛ سمٝ.

 صفات الكنام 

وأوضمللً  ،ن اهلل قمللَ وضمللٚ ظمٚملل٘ اًمٙمللٞن سملل  ومٞمللٝؾملل٨٘ وأن أذٟملل٤م إمم أ    

وهل٠  ،أؿمٙم٤مل ُمتٕمًدة ذم اخلّم٤مئّ واًمّملٗم٤متو ،اعمٞضمٞدات قمغم صٞر خمتٚمٗم٦م

ذًمٙ دًمٞمٚ قملغم أن وذم  ،وٟمٔم٤مم سمًوٕ ،وصٜمٕ ُمت٘مٜ ،ُمٕ ذًمٙ خمٚمٞىم٦م سمت٘مًوٍ حمٙمٛ

 شمٕمل٤ممم سمٛمٕمٜملٟ أن اهلل ،دوأن ىمًرة اهلل شمٕم٤ممم ُمٓمٚم٘م٦م ًمٞمُ  ٤م طملًو ،اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مدر

وٓ إجي٤مده ُملٜ اًمٕملًم،  ،ٓ وٕمجَه ومٕمٚ رء ،ىم٤مدر قمغم مجٞمٕ أضمٜم٤مس اعم٘مًورات

وَن ﴿شمٕم٤ممم:  و٘مٞل اهلل ـَ ٍء يِف  افؾَّـفُ َوَمو  ـْ َرْ ََمَواِت وَ فُِقْعِجَزُه ِم ُف إَ يِف  َٓ  افسَّ ْرِض إِكَّ
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وَن َظؾِقًَم َؿِ.مًرا ـْ ﴿وو٘مٞل شمٕم٤ممم: . [11]وم٤مـمٍ:﴾ـَ ـ ـُ ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َصْقً و َأْن َمُؼقَل َفُف  إِكَّ

 .[72]وُ:﴾َؾَقُؽقنُ 

ذم اًمٙمٞن واإلٟم٧ل٤من وًم٘مً شمٙمٍر ذم اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ ذيمٍ ُمٔم٤مهٍ ىمًرة اهلل شمٕم٤ممم 

ْؿ ﴿ وُمٜ ذًمٙ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: ،ػمةذم آو٤مت يمث ْرُض ادَْْقَتُي َأْحَقْقـَوَهو َوَأْخَرْجـَو إَ َوآَمٌي ََلُ

ُؾقنَ  ـُ ـْ *  ِمـَْفو َحباو َؾِؿـُْف َمْل ْرَكو ؾِقَفو ِمـ ـْ َكِخقٍؾ َوَأْظـَوٍب َوَؾجَّ َوَجَعْؾـَو ؾِقَفو َجـَّوٍت ِم

ـْ َثَؿِرِه َوَمو َظؿِ *  اْفُعُققنِ  ُؾقا ِم ـُ ُشْبَحوَن افَِّذي َخَؾَؼ *  َمْشُؽُرونَ  باَ َؾْتُف َأْمِ.ُّيِْؿ َأؾَ فَِقْل

ًُ إَ  ِ َّو ُتـْب َفو ِِم ؾَّ ـُ َّو إَ ْزَواَج  ـْ َأكُػِسِفْؿ َوِِم ْقـُؾ *  َمْعَؾُؿـقنَ  َٓ ْرُض َوِم ـْؿ افؾَّ َوآَمـٌي ََلُ

رِ *  َكْسَؾُخ ِمـُْف افـََّفوَر َؾنَِذا ُهْؿ ُمْظؾُِؿقنَ  ْؿُس ََتْ و َذفَِؽ َتْؼِ.مُر اْفَعِزمِز َوافشَّ ُْسَتَؼرٍّ ََلَ
ي دِ

وْفُعْرُجقِن اْفَؼِ.مؿِ *  اْفَعؾِقؿِ  ـَ ْرَكوُه َمـَوِزَل َحتَّك َظوَد  ْؿُس َمـَْبِغـل  َٓ *  َواْفَؼَؿَر َؿ.َّ افشَّ

و َأْن ُتْ.ِرَك اْفَؼَؿَر وَ  ْقُؾ َش  َٓ ََلَ ؾٌّ يِف َؾَؾٍؽ َمْسـَبُح ـافؾَّ ـُ  .[12-22]ولُ:﴾قنَ وبُِؼ افـََّفوِر َو

 .وٟمحٞ ذًمٙ ُمٜ أو٤مت

ىملًرة اهلل وٓ ؿمٙ أن ُمٔم٤مهٍ اًم٘مًرة اإل ٞم٦م ذم اًمٙمٞن واإلٟم٤٧من ؿم٤مهًة قملغم 

 سمٕمْ اًمٞضمٞه سملم اهلل ، وإذا يم٤مٟم٧م صٗم٦م اًم٘مًرة ُمِمؽميم٦م ذمؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم اعمٓمٚم٘م٦م

 شمٕم٤مممٕن اهلل  ،وسم٤مًمٜم٦٨٧م ًمٖمػمه جم٤مز ،٤م سم٤مًمٜم٦٨٧م إمم اهلل شمٕم٤ممم طم٘مٞم٘م٦موم٢مهن ،وسملم ظمٚم٘مٝ

 ،در سمٜمٗم٧لٝومٚمٞمُ هٜم٤مك ذم اًمٙمٞن ُمل٤م هلٞ ىمل٤م ،هٞ واه٥م اًم٘مًرة ًمٙمٚ ُم٤م هٞ ىم٤مدر

وإٟم  سم  وه٨ٝ اهلل شمٕم٤ممم ُمٜ اًم٘مًرة اعمحًودة اًمت٠ ٓ شمتج٤موز ُمل٤م أىملًره اهلل قمٚمٞملٝ، 

ـْ َأَص.ه ِمـَّ : ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم ؼ  َوَؿوُفقا َم وا يِف إَْرِض بَِغْرِ اْحَ و َظوٌد َؾوْشَتْؽَزُ ْ و ُؿقَّ َؾَلمَّ َْ ًة َأَو

َْحُ.ونَ  افؾَّـفَ َمَرْوا َأنَّ  َِ وُكقا بِآَموتِـَو  ـَ ًة َو  .[51]ومّمٚم٧م:﴾افَِّذي َخَؾَؼُفْؿ ُهَق َأَص.ه ِمـُْفْؿ ُؿقَّ
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أن وٛمتٚمئ ىمٚم٥م اعمل١مُمٜ سمخِملٞم٦م ، ًمًٌمٙ يم٤من ُمٜ ًمٞازم اإلو ن سم٘مًرة اهلل شمٕم٤ممم

قمغم فمٚمٛ اًمٜمل٤مس ومتلٌيمٍ  إذا ىمًرت)اخلٞف ُمٜمٝ، وُمٜ احلٙمٛم٦م ىمٞ ٛ: اهلل شمٕم٤ممم و

 (.ىمًرة اهلل قمٚمٞمٙ

وأوْم٤ًم وم٢من ُمٜ ًمٞازم اإلو ن سم٘مًرة اهلل شمٕم٤ممم واقمت٘م٤مد أن يمٚ رء حتل٧م أُملٍه 

قمغم ٟمحٞ ُم٤م ذم ـمٍو٘ احل٘ ٓ خيِمٟ ؿمٞمئ٤ًم إٓ اهلل شمٕم٤ممم، اعم١مُمٜ أن وٛميض وشمٍمومٝ 

وُملٜ ظملٍج ُمٕملٝ ُملٜ  ÷ اًمٍؾمٞل وشمٕم٤ممم قمٜ ُمٞىمٗ رب اًمٕمَة شم٤٨مرك أظمؼم سمٝ

ـَ ﴿شمٕمل٤ممم: طمٞم٨م و٘مٞل اهلل  ذم سمٕمْ همَواشمٝاًمّم٤مدىملم ُمٜ صح٤مسمتٝ  اعم١مُمٜملم افَّـِذم

ْؿ افـَّوُس إِنَّ افـَّوَس َؿْ. ََجَُعقا َفُؽْؿ َؾوْخَشْقُهْؿ َؾـَزاَدُهْؿ إِمََمًكـو َوَؿـوُفقا َحْسـ ُبـَو َؿوَل ََلُ

ـْ َؾو*  َوكِْعَؿ اْفَقـِقُؾ  افؾَّـفُ  ْ َمْؿَسْسـُفْؿ ُشـَوَؾْض  افؾَّـفِ ْكَؼَؾُبقا بِـِْعَؿٍي ِم َْ َبُعـقا ٍؾ  قٌء َواتَّ

ُف َأْوفَِقـوَءُه َؾـ*  ُذو َؾْضٍؾ َظظِقؿٍ  افؾَّـفُ وَ  افؾَّـفِ ِرْضَقاَن  ـْقَطوُن َُيَـق   باَ إِكَّـََم َذفُِؽـْؿ افشَّ

ـُْتْؿ ُمْمِمـِغَ  ـُ وُؾقُهْؿ َوَخوُؾقيِن إِْن   .[571-572]آل قمٛمٍان:﴾ََّتَ

وٓ وٍضمٞ  ،وأن ٓ وتٞيمٚ إٓ قمٚمٞمٝ ، سم٤مهللإٓ ١مُمٜاعم يمًٌمٙ أن ٓ و٧تٕملم ووٚمَم

وِصـَػ َفـُف  باَ بُُِّضٍّ َؾـ افؾَّـفُ َوإِْن َمْؿَسْسَؽ ﴿اخلػم إٓ ُمٜمٝ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ُهـَق َوإِْن  إَِّٓ ـَ

ـْ ِظَبــوِدِه َوُهــَق اْفَغُػــقُر  باَ ُمــِرْدَك بَِخــْرٍ َؾــ ـْ َمَشــوُء ِمــ َرادَّ فَِػْضــؾِِف ُمِصــقُى بِــِف َمــ

ِحقؿُ  ـو َتـْ.ُظقَن ِمــ ُدوِن  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[527 :ٟمُوٞ]﴾افرَّ إِْن  افؾَّــفِ ُؿـْؾ َأَؾـَرَأْمُتؿ مَّ

تِـِف  افؾَّـفُ َأَراَديِنَ  َـّ ُِمِْسَؽوُت َرمْحَ ٍي َهْؾ ُه ِه َأْو َأَراَديِن بَِرمْحَ وِصَػوُت َُّ  ـَ َـّ  بُُِّضٍّ َهْؾ ُه

ـ   افؾَّـفُ ُؿْؾ َحْسبَِل  ُؾ ادَُْتَق َـّ ذم  ÷وإمم ذًمٙ أؿم٤مر اًمٜم٠٨  .[27اًمَُمٍ: ] ﴾ُؾقَن َظَؾْقِف َمَتَق

وإَِذا  ،إَِذا ؾَمل٠مًْم٧َم وَم٤مؾمل٠َمِل اهلل»سم٘مًٞملٝ: وصٞمتٝ ًمٕم٨ً اهلل سمٜ قم٤٨مس ريض اهلل قملٜمٝم 

ْٜ سم ِٝ اؾْمَتَٕمٜم٧َْم وَم٤مؾْمَتِٕم ل  مَلْ  ،٤مًمٚمَّ
ٍ
ْٞ اضْمَتَٛمَٕم٧ْم قَمغَم أْن َوٜمَْٗمُٕملَٞك سمٌَِملء ٦َم ًَم ْٛ : أنَّ إُُمَّ َواقْمَٚم
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ُٝ َوٜمَْٗمُٕمَٞك  ًْ يَمَت٨ل  ىَم
ٍ
ُٝ إَّٓ سمٌَِمء لل َٙ  اًمٚمَّ  مَلْ  ،ًَمل

ٍ
لوَك سمٌَِملء َوإِن اضمَتَٛمُٕملٞا قَملغَم أْن َو٦ُ 

 ُٝ ًْ يَمَت٨َ  ىَم
ٍ
وَك إَّٓ سمٌَِمء ُٝ َو٦ُ  ل َٙ  اًمٚمَّ ُٗ  ،قَمَٚمْٞم ح ٧ِم اًمّم  شُرومَِٕم٧ِم إىَْماَلُم َوضَمٗمَّ

(1)
 . 

إمم  ،صٖمٍ ضمَء ُملٜ ذراشملُٝمٜ أ ،وأسمًع شم٘مًوٍ ،ٜ ٟمٔم٤ممظمٚم٘ اهلل اخلٚم٘ قمغم أشم٘م

ٞضملًٟم٤م وإٟمٜم٤م ًمٞ ٟمٔمٍٟم٤م إمم أصٖمٍ اعمخٚمٞىم٤مت ًم ،ضمَاء ا ٤مئٚم٦م ُمٜ يمٞايم٨ٝ وجمٍاشمٝإ

قمغم طمً وٕمجَ مجٞمٕ اخلٚم٘ قمٜ  ،أقمٔمٛ اإلشم٘م٤من ٜم٤مً ت٘مَ وُمُ  ،ظمٚم٘مٝم٤م حمٙمً  هم٤مو٦م اإلطمٙم٤مم

 .أو سمٕمْمٝ ومٕمٚ ُمثٚمٝ

ىم٤مئ٘ وإطم٤مـمتٝ سمٙمٚ د ،ٕم٤ممموذم ذًمٙ وهمػمه دًٓم٦م وا٤ح٦م قمغم ؾمٕم٦م قمٚمٛ اهلل شم

 ،وسمللم ذرات اًمٍُمل٤مل ،ومٍق ذم ذًملٙ سمللم اعمجلٍات ا ٤مئٚمل٦م ٓ ،اًمٙمٞن وأ٣اره

ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م وُم٤م اعمخٚمٞىم٤مت ومٕمٚمٛمٝ شمٕم٤ممم حمٞمٓ سمجٛمٞمٕ  ،وىمٓمٍات إُمٓم٤مر واًم٨ح٤مر

 ،وُم٤م ذم اًم٧ٜم٤مسمٚ ُملٜ طم٨لٞب ،ٕم٤ممم وٕمٚمٛ ُم٤م ذم اًم٨ح٤مر ُمٜ ىمٓمٍاتومٝمٞ شم ،ؾمٞمٙمٞن

ٓمٞن إرطم٤مم ُمٜ وُم٤م ذم سم ،ٜ صم روُم٤م ذم إهمّم٤من ُم ،وُم٤م ذم إؿمج٤مر ُمٜ أوراق

ىمل٤مل شمٕمل٤ممم:  ،نم وضمٚمٞد اًملًواب وإٟمٕمل٤مم ُملٜ ؿملٕمٍوُم٤م ذم رؤوس اًم٨ ،٦مأضمٜمّ 

ـْ  إَِّٓ َمْعَؾُؿَفو  َٓ َوِظـَْ.ُه َمَػوتُِ  اْفَغْقِى ﴿ ُهَق َوَمْعَؾُؿ َمو يِف اْفَز  َواْفَبْحِر َوَمو َتْسـُؼُط ِمـ

يِف ـَِتـوٍب  إَِّٓ َمـوبٍِس  َٓ َرْضـٍى وَ  َٓ ْرِض وَ إَ ٍي يِف ُطُؾـََمِت َحبَّ  َٓ َمْعَؾُؿَفو وَ  إَِّٓ َوَرَؿٍي 

ؾه ُأكَثك َوَمو َتِغقُض  افؾَّـفُ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[11]إٟمٕم٤مم:﴾ُمبِغٍ  ـُ ِؿُؾ  ْرَحوُم إَ َمْعَؾُؿ َمو َُتْ

ٍء ِظـَْ.ُه بِِؿْؼَ.ارٍ  ؾه َرْ ـُ ُ اْفَغْقِى َوافشَّ *  َوَمو َتْزَداُد َو ِْ َشَقاٌء  *   َفوَدِة اْفَؽبُِر ادَُْتَعولِ َظو

                                                           
 ًاهلل سمٜ قم٤٨مس . ( رواه أمحً واًمؽمُمٌي واحل٤ميمٛ قمٜ قم5٨)
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ــِؾ َوَشــوِرٌب  ْق ـْ ُهــَق ُمْســَتْخٍػ بِوفؾَّ ــ ــِف َوَم ــَر بِ ـْ َجَف ــ ــْقَل َوَم ـْ َأَاَّ اْفَؼ ــ ـــُْؽْؿ َم ِم

ٌء يِف  َٓ  افؾَّـفَ إِنَّ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[52-7]اًمٍقمً:﴾بِوفـََّفورِ  يِف  َٓ ْرِض وَ إَ ََيَْػك َظَؾْقِف َرْ

ََمءِ  ْؿ يِف *  افسَّ ـُ ُر ْقـَػ َمَشـوُء إَ ُهـَق افَّـِذي ُمَصـق  ـَ ُهـَق اْفَعِزمـُز  إَِّٓ إَِفـَف  َٓ ْرَحـوِم 

ؽِقؿُ   .[1-1]آل قمٛمٍان:﴾اْحَ

وأو٤مت اًم٘مٍآٟمٞم٦م ذم ُمثٚ ذًمٙ يمثػمة داًم٦م قمغم ؾمٕم٦م قمٚمٛ اهلل شمٕم٤ممم وإطم٤مـمتٝ سمٙملٚ ذرة 

ُٝ  » :2ٝ يم  ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم وأٟم ،ُمٜ ذرات اًمٙمٞن اِت اعمَ قِمْٚمُٛم َٞ َُْم ْٕ ِٝ سم٤ِم ٤م٤ِلَم يَمِٕمْٚمِٛمل

 اًْم٤٨َمىملِمَ 
ِ
طَْمٞم٤َمء ْٕ لْٗمغَم  ،سم٤ِم ََر٤ِللَم اًم٧  ْٕ  سمِلَ  ذِم ا

ِٝ َ َواِت اًْمُٕمغَم يَمِٕمْٚمِٛمل ُٝ سمَِ  ذِم اًم٧َّ َٓ  ....َوقِمْٚمُٛم

 
ِ
ٍِ اعم٤َْمء ُد ىَمْٓم ًَ ُٝ قَم ُب قَمٜمْ َُ   ،َوْٕم

ِ
َ ء َٓ ُٟمُجِٞم اًم٧َّ وِى ذِم  ،َو  ٍ اذِم اًمل َٞ َٓ ؾَم  َو

ِ
اء َٞ اْ َل
(1)

َٓ َدسمِٞمل٥ُم  ، َو

َٗم٤م ِٚ قَمغَم اًمّمَّ   ،اًمٜمَّْٛم
ِ
ر  ذِم اًمٚمَّٞمَْٚم٦ِم اًمٔمَّْٚمَ ء ٌَّ ُٚ اًم َٓ َُمِ٘مٞم َْوَراِق  ،َو ْٕ َٓ ا ُٛ َُم٤٧َمىِم ِف  ،َوْٕمَٚم ٍْ  َوظَمِٗم٠َّ ـَم

اِق  ًَ طَْم ْٕ ا
(2)

....  ٍَ اِئ َ َٛ اًم٢َّ ًْ قَمِٚم ٍَ  ،ىَم َ ِئ ٚ  َرْ  ،َوظَمؼَمَ اًمْمَّ طَم٤مـَم٦ُم سمُِٙم ُٝ اإْلِ  ًَم
ٍ
ٚ   ،ء َواًْمَٖمَٚم٨َل٦ُم ًمُِٙمل

 َرْ 
ٍ
ٚ  َرْ  ،ء ُة قَمغَم يُم َّٞ  َواًْمُ٘م

ٍ
ش ء

(3)
. 

 ،وأن قمٚمٛمٝ  هٞ ُمٜمتٝمٟ اًمٕمٚمٛ ،وُم٤م ُمٜ ؿمٙ أن قمٚمٛ اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ُمٓمٚم٘

 ،وظمٗم٤مول٤م أ٣ارهلٛ ،قمٚمٛمٝ شمٕم٤ممم سمًىم٤مئ٘ أومٕم٤مل اًمٕم٤٨مد ُمٜ قمٚمٛ اهلل شمٕم٤ممم اعمٓمٚم٘ و

و٘ملٞل اهلل  ،وٟمٞم٤مهتٛ ،وأىمٞا ٛ ،ٛٚ صٖمػمة ويم٨ػمة ُمٜ أومٕم٤م وإطمّم٤مئٝ ؾم٨ح٤مٟمٝ ًمٙم

ٍُ يِف  ﴿شمٕم٤ممم: 
ـََمِء َوَمـو َمْعـُرُج إَ َمْعَؾُؿ َمو َمؾِ ـْ افسَّ ُرُج ِمـَْفو َوَمو َمـِزُل ِم ْرِض َوَمو ََيْ

ِحقُؿ اْفَغُػقرُ  َػـُروا *  ؾِقَفو َوُهَق افرَّ ـَ ـَ  ـوَظُي ُؿـْؾ َبـَذ َوَر    َٓ َوَؿوَل افَّـِذم َتْلتِقـَـو افسَّ

                                                           
مِ   ،: ٓوٖمٞم٥مَٓ َمْعُزُب  (5)  . : ُم٤ممحٚمتٝ اًمٍوىَشَقايِف افر 

َْحَ.اِق  (2) ْٕ  .: اًمٕمٞمٞنا

 (.71(، )577(، )512اخلٓم٦٨م رىمٛ ) ،5هن٩م اًم٨الهم٦م، ج ،2( ُمٜ يمالم اإلُم٤مم قمكم 2)



-17- 

ِ اْفَغْقـِى فَ  ِْ ـََمَواِت وَ  َٓ َتْلتَِقـَُّؽْؿ َظو ٍة يِف افسَّ  َٓ ْرِض وَ إَ يِف  َٓ َمْعـُزُب َظـْـُف ِمْثَؼـوُل َذرَّ

ـْ َذفَِؽ وَ  َزُ  َٓ َأْصَغُر ِم ـْ َمْعَؾـُؿ َمـو  ﴿و٘ملٞل شمٕمل٤ممم:  ،[1-2]ؾم٠٨م:﴾يِف ـَِتوٍب ُمبِغٍ  إَِّٓ َأ

 ٍُ
ُرُج ِمـْفَ إَ يِف  َمؾِ ََمِء َوَمو َمْعُرُج ْرِض َوَمو ََيْ ـْ افسَّ ـَ  و َوَمو َمـِْزُل ِم ؾِقَفو َوُهَق َمَعُؽْؿ َأْم

ـُْتْؿ وَ  ـُ ََمَواِت وَ *  بََِم َتْعَؿُؾقَن َبِصرٌ  افؾَّـفُ َمو  ُتْرَجـُع  افؾَّــفِ ْرِض َوإَِػ إَ َفُف ُمْؾُؽ افسَّ

ــَؾ *  ُمــقرُ ُٕ ا ْق ٍُ افؾَّ
ــقفِ ٍُ افـََّفــ ُم

ــقفِ ــقٌؿ بِــَذاِت يِف افـََّفــوِر َوُم ــِؾ َوُهــَق َظؾِ ْق وَر يِف افؾَّ

ُ.ورِ  ْ ﴿وو٘مٞل ضمٚ وقمال:  ،[1-5]احلًوً: ﴾افصه َْ ـََمَواِت  افؾَّـفَ  َتَر َأنَّ َأ َمْعَؾُؿ َمـو يِف افسَّ

ـْ َكْجـَقى ثَ إَ َوَمو يِف  ُهـَق  إَِّٓ ََخَْسـٍي  َٓ ُهـَق َرابُِعُفـْؿ وَ  إَِّٓ َثـٍي باَ ْرِض َمـو َمُؽـقُن ِمـ

ـْ َذفَِؽ وَ  َٓ وَ  َشوِدُشُفؿْ  َثَر  َٓ َأْدَكك ِم ـْ ـوُكقا ُثـؿَّ ُمـَب ـُ ُفْؿ بِـََم  إَِّٓ َأ ـَ ـَ َمـو  ُهَق َمَعُفْؿ َأْم

ٍء َظؾِقؿٌ  افؾَّـفَ َمْقَم اْفِؼَقوَمِي إِنَّ  َظِؿُؾقا  .[7 ]اعمج٤مدًم٦م: ﴾بُِؽؾ  َرْ

ٌا ٟمجً آو٤مت اًم٘م وإهن٤م  ،قمٚمٛمٝوؾمٕم٦م  ،وىمًرشمٝ ،ٍآن اًمٙمٍوٛ شم١ميمً قمٔمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممموهٙم

اعم١مُمٜ ؿمٕمٞر اًم٘ملٍب ُملٜ اهلل وحيٞمٓ  ،تٛمأل ىمٚم٥م اعم١مُمٜ سمخِمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم واخلٞف ُمٜمًٝم

ٞال ،شمٕم٤ممم ٍاىم٨تٝ ذم إىم ٞاـمٍ ،وإومٕم٤مل وُم ٞال واًمٔملٍوف ،واًمٜمٞم٤مت واخل  ،ذم يمٚ إطم

ٞاءً  ،وذم مجٞمٕ إُم٤ميمٜ وإزُم٤من  ،أو ذم اًمٕمٛمٚ ذم اًم٧ٞق ،أو ذم اًم٨ٞم٧م يم٤من ذم اعم٧جً ؾم

ٞاءً  يمًٌمٙ ٓ وٛمٙمٜ أن  وطملم وٙمٞن اعم١مُمٜ ،ٜأو ذم قمٚم ذم ٣   ،أو ذم هن٤مر يم٤من ذم ًمٞمٚ وؾم

ٌٕ  ن اهلل شمٕم٤ممم قمل٤مملٌ ُم٤م دام وٕمٚمٛ أ ،أو و٘مؽمف ظمٓمٞمئ٦م ،و٘مؽمب ُمٜ ُمٕمّمٞم٦م ٝ وُمٓمٚمل  ،قمٚمٞملٝ سمل

ذم طملًو٨م  ÷ٜمٝمل٤م رؾملٞل اهللسم٢مو ٟمٝ إمم ُمٍشم٦٨م اإلطم٤٧من اًمتل٠ سمٞمّ اعم١مُمٜ وٍشم٘م٠  وسمًٌمٙ

ًَ  » : ÷ن وم٘م٤مل ضمؼموٚ طملم ؾم٠مًمٝ قمٜ اإلطم٤٧م َٝ أَْن شَمْٕم٨ُ اهُ يَم٠مَٟمَّ  اًمٚمَّل ٍَ ْ ومَ  ،َٙ شَم اُه،  ٢مِْن مَل ٍَ ْٜ شَم شَمُٙم

اَك  ٍَ ُٝ َو شوَم٢مِٟمَّ
(1)

. 

                                                           
 .عمز عن والنسائي والتزمذى داود وأبو ومسلم ،هزيزة أبي عن ماجت وابن ومسلم والبخارً رواه أحمذ (5)
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وم٢مٟملٝ  ،ُمٜ ُمٍاىم٦٨م اهلل شمٕم٤ممم واخللٞف ُمٜملٝوإذا يم٤من اإلٟم٤٧من قمغم هٌا اعم٧تٞى 

إِنَّ ﴿ووٍقم٤مه سمٍقم٤موتٝ، و٘مٞل اهلل شمٕمل٤ممم:  ،حتٞـمٝ قمٜم٤مو٦م اهلل ،٤ممم٦م اهلل شمٕموٙمٞن ذم ُمٕمٞمّ 

ـَ ُهْؿ ُُمِْسـُقنَ  افؾَّـفَ  َؼْقا َوافَِّذم ـَ اتَّ  .[527]اًمٜمحٚ: ﴾َمَع افَِّذم

 ،ووىمٍ ذم ىمٚمٞهٛ اإلو ن ،ن جيٕمٚمٜم٤م اٜ قمٛمٍت ىمٚمٞهٛ اًمت٘مٞىٟم٠٧مل اهلل شمٕم٤ممم أ

 ٤من.ُمٜمّ  ضمٞادإٟمٝ يمٍوٛ  ،سم٤معمٍاىم٦٨م واخلِمٞم٦م درضم٦م اإلطم٤٧من وٟم٤مًمٞا

حل٠ اًمًائٛ اًم٤٨مىم٠ اًمٌي ٓ جيٞز قمٚمٞمٝ ومٜم٤مء وٓ قملًم، اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم هٞ ا

 . وهٞ شمٕم٤ممم اعمٞضمٞد اًمٌي ٓ أول ًمٞضمٞده

وُمٞضملً  ،ومألٟمٝ ضمٚ وقمال هٞ ظم٤مًم٘ اعمخٚمٞىم٤متأُم٤م يمٟٞمٝ ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم طم٠ 

 ،ٕن اجلل د ٓ قمٚملٛ ًملٝ وٓ ىملًرة ،ٙ أٟمٝ شمٕمل٤ممم طمل٠ومٞمٚمَم ُمٜ ذًم ،اعمٞضمٞدات

 .٧م ٓ ومٕمٚ ًمٝ وٓ شم٠مصمػمواعمٞمّ 

اًمٕمًم واًمٗمٜم٤مء ُمٜ  ومًٌمٙ ٕن ،ٓ جيٞز قمٚمٞمٝ ومٜم٤مء وٓ قمًم ٞم٤مً  سم٤مىميمٟٞمٝ شمٕم٤ممم وأُم٤م

ًَ صٗم٤مت اعمُ  وٓ دملٍي قمٚمٞملٝ صلٗم٤مت  ،واهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ًملٞمُ حملًصم٤مً  ،صم٤متح

ًَ اعمُ  ــِذي ﴿ىملل٤مل شمٕملل٤ممم:  ،صم٤متحلل ــل  افَّ ــَذ اْحَ ــْؾ َظ َـّ ــب ْ   َٓ َوَتَق ــقُت َوَش َمُؿ

له اْفَؼقهقُم  إَِّٓ إَِفَف  َٓ  افؾَّـفُ ﴿: وىم٤مل شمٕم٤ممم ،[17:اًمٗمٍىمل٤من]﴾بَِحْؿِ.هِ  َتْلُخُذُه ِشــٌَي  َٓ ُهَق اْحَ

ًمٞم٦م اًمت٠ ٓ سمًاول٦م وم٘مً أصم٧٨م ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ًمٜمٗم٧ٝ احلٞم٤مة إز ،[211]اًم٨٘مٍة:﴾َكْقمٌ  َٓ وَ 

ومٙملٚ طمل٠ ايمت٧ل٥م  ،وهمػمه طم٠ جم٤مزاً  ،طم٠ قمغم احل٘مٞم٘م٦مٕٟمٝ شمٕم٤ممم  ، ٤م وٓ هن٤مو٦م

ْ ُمقَفْ.  ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،وٙمت٥٧م ؾم٨ح٤مٟمٝ احلٞم٤مة ُمٜ أطمً ومل ،احلٞم٤مة ُمٜمٝ شمٕم٤ممم َْ ْ َمؾِْ. َو َْ 
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ُػًقا َأَحٌ. *  ـُ ـْ َفُف  ْ َمُؽ َْ ُٞمٞم٦م صمٛ إٟمٝ ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم أصم٧٨م ًمٜمٗم٧ٝ اًم٘مٞمّ  ،[1-5]اًمّمٛمً:﴾َو

 ،ذم يمٚ وىم٧م ،ذم هٌا اًمٞضمٞد سمٙمٚمٞم٤مشمٝ وضمَئٞم٤مشمٝ تٝ قمغم يمٚ رءُٞمٞمّ اًمت٠ شم١ميمً ىمٞمّ 

ٝ ده إمم ُم٤م ؿم٤مء اهلل، وىمً ٟمٗمٟ ؾم٨ح٤مٟمٝ قمٜ ٟمٗم٧ٝ أن وٕمؽموُمٜمٌ اًمٚمحٔم٦م إومم ًمٞضمٞ

َٓ إَِفَف إَِّٓ  افؾَّـفُ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،أو ٟمٞم ُم٧تٖمٍق ،ذم حلٔم٦م ُمٜ اًمٚمحٔم٤مت همٗمٚم٦م سم٧ٞمٓم٦م

له اْفَؼقهقُم َٓ َتْلُخُذُه ِشـٌَي َوَٓ َكْقمٌ  ٟملٝ ومٙمٞملٗ وٛمٙملٜ أن و٘مل٤مل إ ،[211]اًم٨٘ملٍة:﴾ُهَق اْحَ

ٍء َهوفٌِؽ إَِّٓ َوْجَفُف  ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ومٜم٤مء؟ ُمٞت أو جيٞز قمغم اهلل ؾه َرْ ـُ ٓ إَِفَف إَِّٓ ُهَق 

ْؽُؿ َوإَِفْقِف ُتْرَجُعقنَ  ـْ َظَؾْقَفـو ﴿ ىم٤مئٚ: وىم٤مل قمَ ُمٜ ،[77اًم٘مّمّ: ]﴾َفُف اْحُ ـؾه َمـ ـُ

َرامِ لِ ِل َواباَ َوَمْبَؼك َوْجُف َرب َؽ ُذو اْْلَ *  َؾونٍ   . [27-21]اًمٍمحٜ:﴾ـْ

٤م يمل٤من ومٝملٞ أٟملٝ عمّل ،٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ىمًوٛ ٓ أول ًمٞضملٞدٞمٚ قمغم أٟمٝ ؾموأُم٤م اًمًًم

وم٘مً دل ذًملٙ قملغم  ،ظمٚم٘ هٌا اًمٕم٤ممل وأوضمًه ُمٜ اًمٕمًم ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم هٞ اًمٌي

أٟملٝ ؾمل٨٘ وٓ وٛمٙملٜ اًم٘ملٞل  ،أن وضمٞد اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ؾم٤مسم٘ ًمٞضمٞد اًمٕمل٤ممل

صم٤ًم ٓطمتل٤مج إمم ن حُم وًمٞ يم٤م ،صم٤مً ًَ إذ ًمٞ يم٤من ًمٞضمٞده أول ًمٙم٤من حُم  ،وضمٞد اهلل رء ًَ

ثحُم  ٕن ُمل٤م  ،... وهٙمٌا، وهلٌا ٓ وّملىثًِ ث اًمث٤مين إمم حُم ًِ حْ وٓطمت٤مج اعمُ  ،ًِ

وُمل٤م  ،أن إقمًاد شم٨ًأ سم٤مًمٍىمٛ واطمًاعمٕمٚمٞم إن ُمٜ و ،أدى إمم اًمت٧ٚم٧ٚ ومٝمٞ سم٤مـمٚ

 .،ىم٨ٚ اًمٞاطمً هٞ اًمّمٗمٍ اًمٌي وٛمثٚ اًمٕمًم

وري أن ًمٙمل٤من ُملٜ اًم٦ل آدمرب اًمٕمَة شم٤٨مرك وشمٕم٤ممم قمٜ أسمٞمٜمل٤م  وًمٞ مل خيؼمٟم٤م

ٕٟمٝ ٓ وٛمٙمٜ أن ٟمتّمٞر أن اجلٜمُ  ،ووضمٞد أُمٜم٤م طمٞاء هنتًي سمٕم٘مًٞمٜم٤م إمم وضمٞده

اًم٨نمي شمٞاًمً جمٛمٞقم٦م ُمٜ جمٛمٞقم٦م ُمٜمٌ اًم٘مًم، سملٚ شم٘متيضل اًم٦لورة أن وٙملٞن 

قمًاد ا ٤مئٚم٦م ُمٜ اًمٍضمل٤مل ٝم  هٌه إُمٜمهٜم٤مك ذم اًمَُم٤من اًم٨ٕمٞمً رضمٚ واُمٍأة شمٜم٤مؾمٚ 
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وضمٞد قملغم ضمٚ إول عم٤م يم٤من  ٌه اعمٚمٞم٤مرات ُمٜ اًم٨نم وًمٞٓ وضمٞد اًمٍ ،واًمٜم٤٧مء

وم٢مٟملٝ ًملٞٓ  ،ٞىم٤مت ذم هلٌه اًمٕمل٤ممل واًمٙملٞن سمل٠م٣هويمًٌمٙ ؾم٤مئٍ اعمخٚم ،إلـمالقا

ُٝ وَمَت٤٨َمَرَك  » ،أصالً  وضمٞد ٤م٘مًم عم٤م يم٤من  اًمٌات اإل ٞم٦م اعمٞضمٞدة ُمٜمٌ اًم ل َٓ  اًمٚمَّ ي  ٌِ اًمَّ

 ِٛ َٛم ًُ اْ ِ ُٝ سُمْٕم ُٝ طَم  ،َو٨ُْٚمُٖم َٓ َوٜم٤َمًُم ِٜ َو ُس اًْمِٗمَٓم ًْ
(1)

ُٝ وَمَٞمٜمَْتِٝمل٠َ ،  َٓ هَم٤مَو٦َم ًَم ي 
ٌِ ُل اًمَّ َوَّ ْٕ َٓ  ،ا َو

ُٝ وَمَٞمٜمَْ٘ميِضَ  ٍَ ًَم ي ...آظِم ٌِ اءٌ  [ْ]اًم ًَ
ِٝ اسْمتِ ًمِٞمَّتِ َوَّ

ِٕ  َُ ِٝ  ،ًَمْٞم ََزًمِٞمَّتِ
ِٕ  َٓ َو

(2)
ُل  ،اْٟمِ٘مَْم٤مءٌ   َوَّ ْٕ َٞ ا ُه

ْل  ََ ٍٚ  ،َومَلْ َو شَواًْم٤٨َمىِم٠ سماَِل َأضَم
(3)

 . 

وصٗ اهلل شمٕم٤ممم ٟمٗم٧ٝ ذم يمثػم ُمٜ آو٤مت اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ سم٠مٟملٝ شمٕمل٤ممم همٜمل٠ يملٚ 

ََمَواِت وَ فِؾَّـِف ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،اًمٖمٜمٟ قمٜ يمٚ ُم٤م ذم اًمٞضمٞد  افؾَّـفَ ْرِض إِنَّ إَ َمو يِف افسَّ

ِؿقُ.  ويمٚ ُم٤م ذم اًمٙمٞن سمٞمًه وحت٧م  ،ومٝمٞ شمٕم٤ممم ُم٤مًمٙ اعمٚمٙ ،[21]ًم٘م ن:﴾ُهَق اْفَغـِله اْحَ

ـْ افؾَّـفُ ُؿْؾ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ٞمئتُٝمِم َّ ـْ َتَشوُء َوَتـِْزُع ادُْْؾَؽ ِِم ؿَّ َموفَِؽ ادُْْؾِؽ ُتْميِت ادُْْؾَؽ َم

ٍء  ــؾ  َرْ ـُ ــَذ  ــَؽ َظ ــْرُ إِكَّ ــِ.َك اْْلَ ــوُء بَِق ـْ َتَش ــ ــِذله َم ــوُء َوُت ـْ َتَش ــ ــزه َم ــوُء َوُتِع َتَش

 . [21قمٛمٍان: ]آل﴾َؿِ.مرٌ 

ٓ سم  وٛمٚملٙ  ،هٞ أهمٜمٟ إهمٜمٞم٤مء ،وظم٤مًم٘ اخلٚم٘ ،عمٚمٙوُم٤م ُمٜ ؿمٙ أن ُم٤مًمٙ ا

وٓ  ،طمٞى ُمٜ ُمٕم٤مدن ٟمٗمٞم٦٧م وقمٜم٤مس هم٤مًمٞمل٦موُم٤م  ،ُمٜ هٌا اًمٕم٤ممل سم٧ واشمٝ وأر٤ٝ

                                                           
(5) ِٜ ُس اًْمِٗمَٓم ًْ  : فمٜمٝم٤م وختٛمٞمٜمٝم٤م .طَم

(2) ِٝ  : سم٘م٤مئٝ ودواُمٝ.َأَزًمِٞمَّتِ

 (. 512(، )11،اخلٓم٦٨م رىمٛ)5هن٩م اًم٨الهم٦م، ج ،2( ُمٜ يمالم اإلُم٤مم قمكم 2)
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وًمٙمٜمٝ همٜم٠ سم٤مؾمتٖمٜم٤مئٝ قمٜ  ،ٟمُ واعمالئٙم٦مٕٟمٝ وٛمٚمٙ قمًدًا ٓ حيَم ُمٜ اجلٜ واإل

اهلل  ٤مأُمل ،ٚمٞمٚمٝم٤م ودىمٞم٘مٝمل٤م شم٘ملٞم سمل٤مهلل قملَ وضملٚإذ يمٚ اعمخٚمٞىم٤مت ضم ،مجٞمٕ ظمٚم٘مٝ

ٍٜ  ،ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم وم٘م٤مئٛ سمٜمٗم٧ٝ   .ُم٤م ؾمٞاهٜ يمٚ سمٌاشمٝ قم ُم٧تٖم

ـَذ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،همٜم٠ قمٜ اًمنموٙ واًمَوضم٦م واًمًٞمًومٝمٞ شمٕم٤ممم  َ  افؾَّــفُ َؿوُفقا اَّتَّ

ََمَواِت َوَمو يِف  ـْ ُشـْؾَطوٍن إَ َوَفً.ا ُشْبَحوَكُف ُهَق اْفَغـِله َفُف َمو يِف افسَّ ْؿ ِمـ ـُ ْرِض إِْن ِظـَْ.

فِؾَّــِف َوَجَعُؾـقا ﴿وىم٤مل شمٕمل٤ممم:  ،[17]ولٟٞمُ: ﴾ َتْعَؾُؿقنَ  َٓ َمو  افؾَّـفِ َذا َأَتُؼقُفقَن َظَذ ِِبَ 

 ِظْؾـٍؿ ُشـْبَحوَكُف َوَتَعـوَػ َظـَمَّ 
َـّ َوَخَؾَؼُفْؿ َوَخَرُؿقا َفُف َبـِـَغ َوَبـَـوٍت بَِغـْرِ وَء اْْلِ ـَ ُذَ

ََمَواِت وَ *  َمِصُػقنَ  ـْ َفُف َصوِحَبٌي َوَخَؾـَؼ  ْرضِ إَ َبِ.مُع افسَّ ْ َتُؽ َْ َأكَّك َمُؽقُن َفُف َوَفٌ. َو

ٍء َظؾِقؿٌ  ٍء َوُهَق بُِؽؾ  َرْ ؾَّ َرْ  .[525]إٟمٕم٤مم: ﴾ـُ

ٕٟملٝ و٧لتٚمَم آٟمٗمّمل٤مل  ،أو٤مت إمم أٟمٝ شمٕم٤ممم ًمٞمُ ًمٝ وًمًوم٘مً أؿم٤مرت هٌه 

إن اًمًٞملً  ٛصم ،واهلل شمٕم٤ممم ًمٞمُ ضم٧ ً  ،آٟمٗمّم٤مل ٓ وٙمٞن إٓ ُمٜ إضم٤٧ممو ،قمٜمٝ

 ٕن اًمتلَاوج ،وهٞ شمٕم٤ممم همٜم٠ أن وٙمٞن ًمٝ زوضم٦م أو وًمً ،ٓ و٠م  إٓ ُمٜ اًمَوضم٦م

عم٤م وٕمؽم م٤م ُملٜ اعملٞت  ،هٞ ُمٜ ؿم٠من اعمخٚمٞىم٤مت اًمت٠ شمتٙم٤مصمٍ وشمتٞاًمً حلٗمٔ ٟمٞقمٝم٤م

، إذ هلٞ ضملٚ وقملال طمل٠ دائلٛ ُمٜمَه قمٜمٝوهٞ شمٕم٤ممم همٜم٠ قمٜ يمٚ ذًمٙ و ،واًمٗمٜم٤مء

  .ٓوَول وٓ وٛمٞت 

قملٜ أن وٙملٞن ًملٝ  همٜم٠ قمٜ اًمَوضم٦م واًمًٞمً ومٝمٞ ؾم٨ح٤مٟمٝ همٜمل٠ ويم  أٟمٝ شمٕم٤ممم

 طمٗمٔملٝ وتلٞمّم  ،ويمٞمٚ قمغم يمٚ رء ُمٜ ظمٚم٘ملٝ ،ٞم سمٜمٗم٧ٕٟٝمٝ ؾم٨ح٤مٟمٝ ىمٞمّ  ،ذوٙ

 وشمًسمػم أُمٍه. 
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صلٗمٍ إمم ضم٤مٟمل٥م ٝ وُمل٤م ومٞملٝ ٚمليمومل٤مًمٙمٞن  ،اعمٙم٤مناحلٞم َ وواهلل شمٕم٤ممم همٜم٠ قمٜ 

هلٌا ٗمٜمل٠ اهلل أن و وًمٞ ؿم٤مء ،ًهٕٟمٝ ؾم٨ح٤مٟمٝ هٞ اًمٌي ظمٚم٘مٝ وأوضم ،اًمٌات اإل ٞم٦م

ّ ذًملٙ ُملٜ همٜمل٤مه عمل٤م ٟم٘مل ،وُمل٤م دوٟملٝ ،وُمل٤م ومٞىملٝ ،وُمل٤م طمًٞملٝ ،ومٞمٝاًمٙمٞن سم  

 . ؿمٞمئ٤ًم  اعمٓمٚم٘

 ،وٓ شم٦ه ُمٕمّمٞمتٝمٛ ،ٓ شمٜمٗمٕمٝ ـم٤مقمتٝمٛ ،واهلل ضمٚ وقمال همٜم٠ قمٜ مجٞمٕ ظمٚم٘مٝ

ُمٗمت٘ملٍون  ،حمت٤مضمٞن إًمٞمٝسمٚ هٛ مجٞمٕم٤ًم  ،٤مج إًمٞمٝمٛ ذم رء ُمٜ أُمٍه وشمًسمػمهوٓ حيت

َـو ﴿و٘ملٞل اهلل شمٕمل٤ممم:  ،وؾملٕم٦م رمحتلٝ ،وإمم ومْمٚ ضمٞده ،٤ٝموتٝ وطمٗمٔمإمم رقم َموَأُّيه

ِؿقـُ.  افؾَّـفُ وَ  افؾَّـفِ ْكُتْؿ اْفُػَؼَراُء إَِػ افـَّوُس أَ  إِْن َمَشـْل ُمـْذِهْبُؽْؿ َوَمـْلِت *  ُهَق اْفَغـِله اْحَ

َوَربهـَؽ ﴿ٞل شمٕم٤ممم: وو٘م ،[57-51]وم٤مـمٍ: ﴾بَِعِزمزٍ  افؾَّـفِ َوَمو َذفَِؽ َظَذ  *  بَِخْؾٍؼ َجِ.م.ٍ 

ـْ  ْؿ ِمـ ـُ ََم َأكَشـَل ـَ ْؿ َمو َمَشوُء  ـُ ـْ َبْعِ. ِي إِْن َمَشْل ُمْذِهْبُؽْؿ َوَمْسَتْخؾِْػ ِم مْحَ اْفَغـِله ُذو افرَّ

ـَ  ِي َؿْقٍم آَخِرم مَّ َوَؿوَل ُمقَشك إِْن َتْؽُػـُروا َأْكـُتْؿ ﴿وىم٤مل ضمٚ وقمال:  ،[522:إٟمٕم٤مم]﴾ُذر 

ـْ يِف  وذم احلًو٨م اًم٘مًد قملٜ ، [7]إسملٍاهٞمٛ: ﴾َفَغـِلٌّ مَحِقٌ.  افؾَّـفَ ََجِقًعو َؾنِنَّ ْرِض إَ َوَم

ْٜ   َو٤م قِم٨َل٤مِدي »و٘مٞل اهلل شمٕم٤ممم:  ،قمٜ اهلل قمَ وضمٚ ÷ اًمٜم٠٨ ْٛ ٤َل٤ملإ إَِّٓ َُمل يُمٚم ُٙمل

 ُٝ ْوُت ًَ ًُ  ،َه ْٛ وَم٤مؾْمَتْٝم يُم ًِ ْٜ َأـْمَٕمٛمْ   َو٤م قِم٤٨َمِدي ،ويِن َأْه ٌٕ إَِّٓ َُم ْٛ ضَم٤مِئ ُٙم ُٝ يُمٚم   وَم٤مؾْمَتْٓمِٕمُٛمٞيِن  ،ُت

 ْٛ ُٝ   َو٤م قِم٤٨َمِدي ،ُأـْمِٕمْٛمُٙم شُم ْٞ ْٜ يَم٧َ ْٛ قَم٤مٍر إَِّٓ َُم ُٙم ْٛ وَم٤مؾْمَتْٙم٧ُ  ،يُمٚم    َو٤م قِم٤٨َمِدي ،ٞيِن َأيْم٧ُُٙم

ِٚ َواًمٜمََّٝم٤مرِ  ْٞم ْٛ خُتْٓمُِئَٞن سم٤ِمًمٚمَّ ُٙم ُٟمَٞب مَجِٞمًٕم٤م ،إِٟمَّ  ٌ ٍُ اًم ٍْ  ،َوَأَٟم٤م َأهْمِٗم ويِن َأهْمِٗم ٍُ ْٛ وَم٤مؾْمَتْٖمِٗم َو٤م  ،ًَمُٙم

ويِن   قِم٤٨َمِدي ي وَمَت٦ُ  ْٜ شَم٨ُْٚمُٖمٞا َض  ْٛ ًَم ُٙم ْٜ شَم٨ُْٚمُٖمٞا َٟمْٗمٕمِ  ،إِٟمَّ   َو٤م قِم٤٨َمِدي ،٠ وَمَتٜمَْٗمُٕمٞيِن َوًَم

 ْٛ يُم ٍَ ْٛ َوآظِم ًَمُٙم ْٞ َأنَّ َأوَّ ْٛ  ،ًَم ْٛ َوضِمٜمَُّٙم ًٍ  ،َوإِْٟم٧َُٙم ٍٚ َواطِمل يَم٤مُٟمٞا قَملغَم َأشْمَ٘ملٟ ىَمْٚمل٥ِم َرضُمل

 ْٛ َٙ ذِم  ،ُِمٜمُْٙم ْٛ   َو٤م قِم٤٨َمِدي ،ْٚمِٙم٠ ؿَمْٞمًئ٤مُمُ َُم٤م َزاَد َذًمِ يُم ٍَ ْٛ َوآظِمل ًَمُٙمل ْٞ َأنَّ َأوَّ ْٛ  ،ًَم َوإِْٟم٧َلُٙم

 ْٛ ًٍ  ،َوضِمٜمَُّٙم ٍٚ َواطِم ٍِ ىَمْٚم٥ِم َرضُم ْٜ  ،يَم٤مُٟمٞا قَمغَم َأوْمَج َٙ ُِم
َّ َذًمِ َول٤م  ،ُُمْٚمِٙمل٠ ؿَملْٞمًئ٤مَُم٤م َٟمَ٘م
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ْٛ   قِم٤٨َمِدي يُم ٍَ ْٛ َوآظِمل ًَمُٙمل ْٞ َأنَّ َأوَّ ْٛ  ،ًَمل ْٛ َوضِملٜمَُّٙم ًٍ ىَمل ،َوإِْٟم٧َلُٙم ًٍ َواطِمل ٤مُُمٞا ذِم َصلِٕمٞم

 ُٝ َّٚ إِْٟم٤٧َمٍن َُم٠٧َْمًَمَت ُّ  ،وَم٠٧ََمًُمٞيِن، وَم٠َمقْمَٓمْٞم٧ُم يُم ي، إَِّٓ يَملَ  َولٜمُْ٘م
ًِ َٙ ِا٤َّم قِمٜمْل

َّ َذًمِ َُم٤م َٟمَ٘م

 ٍَ َٚ اًْم٨َْح ُٓ إَِذا ُأْدظِم شاعمِْْخَٞم
(1)

 . 

ٜ يمالم أُمػم اعم١مُمٜملم  ٙ ىمًٞمٝ:  2وُم ُٝ ًمِتَِْم  »ذم ذًم ْ٘ َُم٤م ظَمَٚمَ٘م ًِ ؾُمْٚمَٓم٤منٍ مَلْ خَيُْٚم و َٓ وَ  ،ًِ

اىم٥ِِم َزَُم٤منٍ  َٞ ْٜ قَم ٍف ُِم  ٞ ً  ُُمث٤َمِورٍ وَ  ،خَتَ
َٓ اؾْمتَِٕم٤مَٟم٦ٍم قَمغَم ٟمِ

(2)
ٍٍ وَ ،  ٍٙ ُُمَٙمل٤مصمِ ول ً  وَ  ،َٓ َذِ َٓ ٤ِل

 ٍٍ سُمٞسُمٞنَ وَ  ،ُُمٜم٤َمومِ ٍْ ُ٘ َُم ْٜ ظَماَلِئ وَن وَ  ،ًَمِٙم ٍُ شقِم٤٨َمٌد َداظِم
(3)

هْن٤َم »ذم ُم٤ٕٞ آظمٍ: ٝ وىمًٞم ،  ٞ مَلْ ُوَٙم
(4)

 

ًِ ؾُمْٚمَٓم٤منٍ ًمِتَ  و ًِ ْٜ َزَواٍل َوُٟمْ٘مَّم٤منٍ  ،ِْم ٍف ُِم ْٞ َٓ خِلَ ٍٍ  ،َو ً  ُُمَٙمل٤مصمِ َٓ ًماِِلؾْمتَِٕم٤مَٟم٦ِم ِه٤َم قَمغَم ٟمِل َٓ  ،َو َو

ً  ُُمث٤َمِورٍ  ٤ِ ْٜ اِز ِه٤َم ُِم ِٝ  ،ًماِِلطْمؽِمَ َٓ ًماِِلْزدَِو٤مدِ ِه٤َم ذِم ُُمْٚمِٙم ِٝ  ،َو يِم ٍٙ ذِم ِذْ و ِة َذِ ٍَ َٓ عمَُِٙم٤مصَم َٓ  ،َو َو

طْم  َٞ
َُ إًَِمٞمَْٝم٤مًمِ

ُٝ وَم٠مََراَد أَْن َو٧ْت٠َمْٟمِ وٜمَِٝم٤م ،َِم٦ٍم يَم٤مَٟم٧ْم ُِمٜمْ ِٞ ًَ شَمْٙم َٞ ُوْٗمٜمِٞمَٝم٤م سَمْٕم َّٛ ُه ِٝ  ،صُم َٚ قَمَٚمْٞم َٓ ًم٠٧َِمٍَم َدظَم

سمػِِمَه٤م ًْ وِٗمَٝم٤م َوشَم ِٝ  ،ذِم شَمٍْمِ اطَم٦ٍم َواِصَٚم٦ٍم إًَِمْٞم ٍَ
َٓ ًمِ ِٚ َرْ  ،َو َٓ ًمِثَِ٘م ِٝ َو  ُِمٜمَْٝم٤م قَمَٚمْٞم

ٍ
ُٝ ـُمل ،ء ل ُٞل َٓ ُوِٛمٚم 

قَم٦ِم إوِْمٜم٤َمئَِٝم٤م ُه إمَِم ٣ُْ َٞ قُم ًْ ِٝ  ،سَمَ٘م٤مئَِٝم٤م وَمَٞم َه٤م سمُِٚمٓمِْٗم ٍَ ُٝ َدسمَّ ُٝ ؾُم٨َْح٤مَٟم هِ  ،َوًَمٙمِٜمَّ ٍِ َوأشَْمَ٘مٜمََٝمل٤م  ،َوأَُْم٧ََٙمَٝم٤م سمِل٠مَُْم

 ِٝ َرشمِ ًْ ُٝ إًَِمٞمَْٝم٤م ،سمُِ٘م ْٜ هَمػْمِ طَم٤مضَم٦ٍم ُِمٜمْ  ُِم
ِ
ًَ اًْمَٗمٜم٤َمء َه٤م سَمْٕم ًُ َّٛ ُوِٕمٞم َٓ اؾْمتَِٕم٤مٟمَ  ،صُم  ُِمٜمَْٝم٤م قَمَٚمٞمَْٝم٤م ٦ٍم سمٌَِمْ َو

ٍ
َٓ ، ء َو

ْٜ طَم٤مِل َوطْمَِم٦ٍم إمَِم طَم٤مِل اؾْمتِئْٜم٤َمسٍ  اٍف ُِم ْٟمٍِمَ ِٓ،  ٍٛ ٍٚ َوقَمًٛمٟ إمَِم طَم٤مِل قِمْٚم ْٜ طَم٤مِل ضَمْٝم َٓ ُِم َو

ةٍ  ،َواًْمتَِ سٍ  ٍَ ٟ َويَمْث ٍٍ َوطَم٤مضَم٦ٍم إمَِم هِمٜمً ْٜ وَمْ٘م َٓ ُِم ْٜ ُذل  َو٤ََٕم٦مٍ  ،َو َٓ ُِم َو
(5)

َرةٍ   ًْ َ  َوىُم ش إمَِم قِم
(6)

 . 

                                                           
 ( رواه ُم٧ٚمٛ وأمحً واًم٨خ٤مري ذم إدب اعمٗمٍد واحل٤ميمٛ واًم٨ٞمٝم٘م٠ واسمٜ طم٤٨من قمٜ أيب ذر .5)

(2 )  ً
 ُمٕم٤مدي حم٤مرب . :ٍُُمث٤َمِور خم٤مًمٗ (. : ٟمٔمػم)قمًو ٟمِ

 (. 11اخلٓم٦٨م رىمٛ ) ،5( هن٩م اًم٨الهم٦م، ج2)

 ( أي اًم٧ٛمٞات وإرض . 1)

 : ٟم٘مّ وهٞان.٤ََٕم٦مٍ (  1)

 (.571( هن٩م اًم٨الهم٦م، اخلٓم٦٨م رىمٛ )1)
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 )لًس كنثله شٌء..(

ُملٜ أهلٛ  ،وقملٜ ُمِمل٤مه٦م اعمخٚمٞىمل٤مت ،ٝ اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم قملٜ اعم٤مدول٦مشمٜمَو

اًم٘مٞاقمً اًمت٠ شم٨ٜمٟ قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘مٞمًة اإلؾمالُمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م، وًم٘مً أيمً اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ 

َفْقَس ﴿ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: وُمٜ ذًمٙ ،ذم ُمٞا٤ٕ يمثػمة ُمٜ اًمٙمت٤مب احلٙمٞمٛهٌه احل٘مٞم٘م٦م 

ؿِ  ِؿقُع افَبِصرُ ـَ ٌء َوُهَق افسَّ ُم٤م طمٙم٤مه اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ ذم اًمتٕمٍوٗ و ،[55]اًمِمٞرى:﴾ْثؾِِف َرْ

َؿُ.  افؾَّـفُ *َأَحٌ.  افؾَّـفُ ُؿْؾ ُهَق  ﴿سمٜمٗم٧ٝ ذم ؾمٞرة اًمّمٛمً، طمٞم٨م و٘مٞل شمٕم٤ممم:  ْ *افصَّ َْ

ْ ُمقَفْ.  َْ ُػقًا َأَحٌ. *َمؾِْ. َو ـُ ـْ َفُف  ْ َمُؽ َْ   [1-5اإلظمالص: ] ﴾َو

له اْفَؼقهـقُم  افؾَّـفُ  ﴿ٗ سمٝ ٟمٗم٧ٝ ذم آو٦م اًمٙمٍد سم٘مًٞمٝ: وُم٤م وص  َٓ إَِفـَف إَِّٓ ُهَق اْحَ

 .[211اًم٨٘مٍة:] ﴾ َٓ َتْلُخُذُه ِشـٌَي َوَٓ َكْقمٌ 

وقمٜ  ،قمٜ صٗم٤مت اًمٜم٘مّ شم٘مٍر أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ُمٜمَه  وم٤مٔو٤مت اعمٌيمٞرة

 .ُمِم٤مه٦م اعمخٚمٞىم٤مت

٦م ًمتٕمٍولٗ  سمُ مجٚ ىمّمػمة يم٤مٟمل٧م يم٤مومٞملقمغم  وم٘مً اؿمتٛمٚم٧م ؾمٞرة اإلظمالصأُم٤م 

 وم٤مًم٧ٞرة شم٘مٍر:  ،ورهٛ اعمٕم٨ٞد ،وظم٤مًم٘ اًمٞضمٞد ،اًمٜم٤مس سمح٘مٞم٘م٦م إًمٝ اًمٙمٞن

وواطمً ٓ وتل٠مًمٗ ُملٜ  ،ومٝمٞ واطمً ٓ وتٕمًد ،اهلل شمٕم٤ممم ًمٝ اًمٞطمًاٟمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦مأن  -

وواطمً ٓ ٟمٔمػم ًملٝ  ،ُمٕمٝ وواطمً ٓ صم٤مين ،وواطمً ٓ وٜم٘م٧ٛ وٓ وت٨ٕمْ ،آطم٤مد

 وٓ ذم صٗم٤مشمٝ.  ،وٓ ذم أومٕم٤مًمٝ ، ذم ذاشمٝٓ ،وٓ ؿم٨ٞمٝ
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ووٚمج٠مون إًمٞملٝ ذم طملٞائجٝمٛ  ،اًمٌي و٘مّمًه اخلٚم٘ اًمٖمٜم٠اًم٧ٞمً  وأٟمٝ شمٕم٤ممم هٞ -

 وأُمٞرهٛ، ويمٚ ُم٤م قمًاه حمت٤مج إًمٞمٝ ُمٗمت٘مٍ إمم رمحتٝ وؾمٕم٦م ومْمٚمٝ. 

وهٞ شمٕم٤ممم مل  ، وتٜم٤مؾمٚ وٓ وٜمٗمّمٚ قمٜ ذاشمٝ رءومٝمٞ ٓ ،وأٟمٝ شمٕم٤ممم ًمٞمُ ًمٝ وًمً -

وهلٞ  ،إذ ًملٞمُ ىم٨ٚملٝ رء ،شمٕمل٤ممم أن وٙملٞن ًملٝ أب أو أم ،ءوٜمٗمّمٚ قمٜ ر

 اًم٘مًوٛ اًمٌي ٓ أول ًمٞضمٞده. 

شمٕم٤ممم  ،وٓ ذم أومٕم٤مًمٝ ،وٓ ذم صٗم٤مشمٝ ،ٓ ذم ذاشمٝ ،وأٟمٝ شمٕم٤ممم ٓ ؿم٨ٞمٝ ًمٝ ُمٜ ظمٚم٘مٝ -

 اهلل ضمٚ وقمال قمٜ ُمِم٤مه٦م اعمخٚمٞىم٤مت وا٤مصمٚمتٝم٤م. 

أًمٞهٞمتٝ ٓ وٕم٨لً  وأُم٤م آو٦م اًمٙمٍد وم٘مً وصٗم٧م اخل٤مًم٘ ضمٚ وقمال أٟمٝ واطمً ذم

وأٟملٝ شمٕمل٤ممم  ،وأٟمٝ احل٠ اًم٘مٞمٞم اًملٌي ىم٤مُمل٧م سملٝ اًم٧ل وات وإرض ،ُمٕمٝ همػمه

وٓ وٜم٤مًملٝ  ،وٓ شمًريمٝ همٗمٚمل٦م ،ومال و٠مظمٌه ٟمٞم ،ُم٘مًس قمٜ ا٤مصمٚم٦م همػمه ُمٜ إطمٞم٤مء

وٓ  ،ٕمٔمٛم٦م اًمٌي ٓ وًاٟمٞملٝ أطملً ذم قمٚملٞهوأٟمٝ ؾم٨ح٤مٟمٝ ص٤مطم٥م اًمٕمٚمٞ واًم ،ومتٞر

 و٨ٚمٖ أطمً ُم٘مًار قمٔمٛمتٝ. 

أن اهلل ؾمل٨ح٤مٟمٝ وشمٕمل٤ممم ًملٞمُ ًملٝ ُمثٞملٚ ُملٜ ٙ ٟمٕمٚملٛ قمٚملٛ اًمٞم٘مللم وُمٜ ذًمل

ٜ أن ُمٜملَه قمل ،سمٌاشملٝ وأٟملٝ ُمتٕمل٤ملٍ  ،وٓ هٞ وِم٨ٝ اعمخٚمٞىم٤مت ،وِم٨ٝمٝاعمخٚمٞىم٤مت 

وٓ  ،ٟمٝ ٓ وٛمٙمٜ أن حتٞمٓ اًمٕم٘مٞل سمٙمٜمٝمٝوأ ،وٞصٗ سمٌمء ُمٜ صٗم٤مت اعمحًصم٤مت

ٜ ؿمٞمئ٤ًم اًمٌه وأٟمٝ ُمٝم  شمّمٞر ،وٓ شم٘مٕ قمغم رء ُمٜ صٗمتٝ ،شمًرك احلٞاس يمٞمٗمٞمتٝ

ـِؿقُع افَبِصـرُ ﴿ىمل٤مل شمٕمل٤ممم:  ،وم٤مهلل شمٕم٤ممم سمخالوملٝ ٌء َوُهـَق افسَّ ِؿْثؾِـِف َرْ ـَ  ﴾َفـْقَس 

و وِم٨ٝ إضم٤٧مم ذم صلٞرة ُملٜ أ ،ومٝمٞ شمٕم٤ممم ُمٜمَه قمٜ أن وٙمٞن ضم٧ ً  ،[55]اًمِمٞرى:
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 وا٤م وًل قمغم ذًمٙ ُم٤م وكم:  ،ُمٜ صٗم٤مهت٤مأو صٗم٦م  ،صٞره٤م

ٕٟمٝ  ،٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ُمٜمَه قمٜ احلًوث ؾمواهلل ،ًصم٦مأن إضم٤٧مم ٓ شمٙمٞن إٓ حُم  -5

صم٤مً  شمٕم٤ممم ىمًوٛ ًَ  وهٌا حم٤مل.  ث أىمًم ُمٜمًَٝ حْ وإٓ يم٤من اعمُ  ،واًم٘مًوٛ ٓ وٙمٞن حُم

وظمل٤مًم٘ إضم٧ل٤مم ٓ  ،ٞ ظم٤مًم٘ إضم٤٧مم وُمٞضمًه٤م ُمٜ اًمٕمًمأن اهلل شمٕم٤ممم ه -2

ُمٝمل   -٤من وأي ضم٧ٛ ُمٜ إضم٤٧مم ٓ و٧تٓمٞمٕوم٤مإلٟم٧ ،وٛمٙمٜ أن وٙمٞن ضم٧ ً 

ـَ إِنَّ افَّـ﴿ىمل٤مل شمٕمل٤ممم:  ،خيٚم٘ ضم٧ً  ووٞضمًه ُمٜ اًمٕملًم أن -أو  ُمٜ قمٚمٛ  ِذم

ـْ ُدوِن  ُؾُؼقا ُذَبوًبو َوَفْق اْجَتَؿُعـقا َفـفُ  افؾَّـفِ َتْ.ُظقَن ِم ـْ ََيْ وذم ذًملٙ  ،[72]احلل٩م:﴾َف

ٕٟملٝ ًملٞ  ،أٟمٝ ٓ وِم٨ٝ إضم٤٧ممو ،دًمٞمٚ قمغم أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ًمٞمُ ضم٧ ً 

 ٤مم وإجي٤مده٤م ُمٜ اًمٕمًم. يم٤من يمًٌمٙ عم٤م صى ُمٜمٝ ظمٚم٘ إضم٧

وحيت٤مج يمًٌمٙ إمم  ،واعمٍيم٥م حيت٤مج إمم أضمَائٝ ،٦٨م ُمٜ أضمَاءأن إضم٤٧مم ُمٍيمّ  -2

يمل٤من حمت٤مضمل٤ًم إذ ًمٞ  ،اهلل شمٕم٤ممم همٜم٠ ٓ حيت٤مج إمم رء ُمٜ ذًمٙو ،َ واعمحٚٞم  احلَ 

وهلٞ شمٕمل٤ممم  ،اعمحًصم٤متٕن احل٤مضم٦م إٟم  ه٠ ُمٜ صٗم٤مت  ،إمم رء ًمٙم٤من حمًصم٤مً 

ًَ  ،همٜم٠  ٕٟمٝ ظم٤مًم٘مٝم٤م وُمٞضمًه٤م ُمٜ اًمٕمًم.  ،حمت٤مضم٦م إًمٞمٝصم٤مت ويمٚ اعمح

وضملٞب شمٜمَولٝ اهلل قملَ وضملٚ قملٜ ُمِمل٤مه٦م ٦م قمٜ اهلل شمٕم٤ممم وتٗمٍع قمٜ ٟمٗم٠ اجل٧ٛمٞمّ 

 واًمت٠ وٛمٙمٜ اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م: ٤مصمٚمتٝم٤م ذم مجٚم٦م ُمٜ إُمٞر ااعمخٚمٞىم٤مت و
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 أوًٓ: تـزمف اهلل شبحوكف ظـ احؾقل وادؽون: 

وولًل قملغم  ،ضمٝمل٦مذم أو وتحٞمَ  ،هلل شمٕم٤ممم ُمٜمَه قمٜ أن حيٞوٝ ُمٙم٤منٕمٜمٟ أن اسمٛم

 ذًمٙ ُم٤م وكم: 

ٞازم إضم٤٧مم واعمحًصم٤متإٟم  واًمتحٞمَأن احلٚمٞل  -5 واهلل شمٕمل٤ممم ُمٜملَه قملٜ  ، هٞ ُمٜ ًم

ٌات اإل ،وٓ وِم٨ٝ إضم٤٧مم ،ٕٟمٝ شمٕم٤ممم ًمٞمُ ضم٧ ً  ،ذًمٙ  ٞمل٦م حيٞ مل٤م وًمٞ يم٤مٟم٧م اًم

ضم٧ل٤مم ًمٙم٤من اهلل شمٕم٤ممم ىمً ؿم٤مسمٝ إ -٤ممم اهلل قمٜ ذًمٙشمٕم -أو ُمتحٞمَة إمم ضمٝم٦م ،ُمٙم٤من

ٌا حم٤مل.  ،َوه٠ احلٚمٞل واًمتحٞمّ  ،واعمحًصم٤مت ذم صٗم٦م ُمٜ صٗم٤مهت٤م  وه

ٌاشملٝ  ،ٟمٗم٧ٝ سم٤مًمٖمٜمٟ اعمٓمٚم٘ أٟمٝ شمٕم٤ممم ىمً وصٗ -2 ومٕمٚمٛمٜم٤م ُمٜ ذًمٙ أٟمٝ ؾمل٨ح٤مٟمٝ همٜمل٠ سم

ٞاه ٌات  ،قم  ؾم مم َهل٤م إوحتٞمّ  ،اإل ٞم٦م اعم٘مًؾم٦م ذم ُمٙم٤منوٓ ؿمٙ سم٠من اًم٘مٞل سمحٚمٞل اًم

ٌا ٓ وّمى ،٤مج اًم٤٨مري ضمٚ وقمال ًمٚمٛمٙم٤من واجلٝم٦مو٘متيض اطمتٞم ،ضمٝم٦م ن اعمٙم٤من ٕ ،وه

 وهٞ شمٕم٤ممم همػم حمت٤مج إمم رء ُمٜ ظمٚم٘مٝ.  ،هٞ ُمٜ ظمٚم٘ اهلل قمَ وضمٚ

اعمٞضملٞد اًملٌي ٓ أول سمٛمٕمٜمٟ أٟمٝ ؾم٨ح٤مٟمٝ هٞ  ،أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ىمًوٛ -2

 ىم٨لٚ ظمٚمل٘ ومل٠موٜ يمل٤من اهلل ،إذ يم٤من اهلل قملَ وضملٚ وٓ رء ؾملٞاه ،ًمٞضمٞده

 -هنل  ُمٙمل٤من وضملٞد اهلل إذا ىمٚمٜمل٤م إوىم٨ٚ إجي٤مد اًمٕمٍش واًمٙمٍد ،اعمٞضمٞدات

ٕن  ،ٞمى؟ وٓ ؿمٙ أن اًم٘مٞل سم٘مًم اًمٕم٤ممل ىمٞل همػم صلح -شمٕم٤ممم اهلل قمٜ ذًمٙ

 . وشمٕمًد اًم٘مًُم٤مء وٕمٜم٠ شمٕمًد أ ٦م اًم٘مٞل سمًٌمٙ وٕمٜم٠ اًم٘مٞل سمتٕمًد اًم٘مًُم٤مء،

وٕمٜمل٠  ،ُمتحٞملَ إمم ضمٝمل٦م ،ُمٙمل٤منذم  ٤ممم طمل٤ملإ أن اًم٘مٞل سم٠من اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم -1

 -آظملٍ إُمٙم٤من اًم٘مٞل سم٠مٟمٝ ؾم٨ح٤مٟمٝ ُمٞضمٞد ذم ُمٙم٤من وهملػم ُمٞضملٞد ذم ُمٙمل٤من
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عمخ٤مًمٗمتلٝ ًمٜمّملٞص اًم٘ملٍآن  ،وهٌا ُم٤م ٓ وّمى اًم٘مٞل سمٝ -شمٕم٤ممم اهلل قمٜ ذًمٙ

ىمل٤مل شمٕمل٤ممم:  ،اًمٙمٍوٛ اًمًاًم٦م قمغم يمٟٞمٝ ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ُمٞضملٞد ذم يملٚ ُمٙمل٤من

ََمِء إَِففٌ ﴿ ؽِقُؿ اْفَعؾِـقؿُ إَ َويِف  َوُهَق افَِّذي يِف افسَّ ، [71]اًمَظملٍف:﴾ْرِض إَِفٌف َوُهَق اْحَ

ـُْتؿْ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـُ ـَ َمو   وٟمحٞ ذًمٙ ُمٜ أو٤مت. ،[1]احلًوً :﴾َوُهَق َمَعُؽْؿ َأْم

ٍٞ قمغم اًمٕمٍش سمٛمٕمٜمٟ أٟملٝ ُم٧لتأن اًم٘مٞل  -1 ٍٍ سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ُم٧ت قمٚمٞملٝ ضمل٤مًمُ  ٘م

اًمٙمٞن ُم٤م هٞ أيمؼم ُملٜ اهلل   هٌاوٕمٜم٠ اًم٘مٞل سم٠من ذم -شمٕم٤ممم اهلل قمٜ ذًمٙ -ومٞىمٝ

٤م ٕٟمٜم٤م ٟمٕمت٘مً أٟمٝ ٓ وٞضمً ذم هٌا اًمٙملٞن ُمل ،وهٌا ُم٤م ٓ وّمى اًم٘مٞل سمٝ ،شمٕم٤ممم

أن ذًمٙ اًم٘مٞل سم٠من اهلل شمٕم٤ممم ضم٧ٛ أو وٓ وٕمٜم٠  ،هٞ أيمؼم ُمٜ اهلل شمٕم٤ممم وأقمٔمٛ

وإٟمل  وٕمٜمل٠  ،إذا ىم٤مرٟم٤مه سم٤معمخٚمٞىم٤مت - قمٜ ذًمٙشمٕم٤ممم اهلل -طمجٛ قمَ وضمٚهلل 

وٛمٙمٜ ٕي ضم٧ٛ ذم هٌا اًمٙمٞن ُمٝم  قمٔمٛ أن حيٞي اًمٌات اإل ٞم٦م ذًمٙ أٟمٝ ٓ 

َٓ هِن٤َمَو٦مٌ »: 2و٘مٞل أُمػم اعم١مُمٜملم  ،أو حيٛمٚمٝم٤م ًإ َو ُٝ طَم َٓ ُوَ٘م٤مُل ًَم َٓ اْٟمِ٘مَٓم٤مٌع  ،َو َو

َٓ هَم٤مَو٦مٌ  ُٝ  ،َو َو ِٞ ُٝ َأْو هُتْ  وَمُتِ٘مٚمَّ
ِٝ و ِٞ ؿَْمَٞم٤مَء حَتْ ْٕ َٓ َأنَّ ا ِٛمُٚمل ،َو ُٝ َأْو َأْو َأنَّ ؿَملْٞمئ٤ًم حَيْ ُٝ وَمُٞمِٛمٞمَٚمل

 ُٝ ًَم  ً اًم٩ٍِم  ،ُوَٕم َٞ  سمِ
ِ
ؿَْمَٞم٤مء ْٕ َُ ذِم ا ًَمْٞم

(1)
َٓ قَمٜمَْٝمل٤م سمَِخل٤مِرٍج  ، شَو

(2)
مَلْ  »: 2، وو٘ملٞل

 ٌٜ َٞ يَم٤مِئ  وَمُٞمَ٘م٤مَل ُه
ِ
ؿَْمَٞم٤مء ْٕ ْٚ ذِم ا ُٚم َومَلْ َوٜم٠ْمَ  ،حَيْ

(3)
  ٌٜ َٞ ُِمٜمَْٝمل٤م سَمل٤مِئ قَمٜمَْٝم٤م وَمُٞمَ٘م٤مَل ُهل

(4)
ش

(5)
 ،

ْٜ َأؿَم٤مَر إًِمَ  »وو٘مٞل:  هُ َوَُم ًَّ ًْ طَم  وَمَ٘م
ِٝ هُ  ،ْٞم ًَّ ًْ قَم ُه وَمَ٘م ًَّ ْٜ طَم ْٜ ىَمل٤مَل:  ،َوَُم َٛ »َوَُم ش ؟ومِلٞم

                                                           
 : داظمٚ ومٞمٝم٤م ا٤مزج  ٤م.َواًم٩ٍِم (5)

 (.571اخلٓم٦٨م رىمٛ ) ،5( هن٩م اًم٨الهم٦م، ج2)

 : و٨تٕمً.َوٜم٠ْمَ (2)

 : ُمٗم٤مرق  ٤م سمٕمٞمً قمٜمٝم٤م .ٌٜ سَم٤مئِ (1)

 .،(.11اخلٓم٦٨م رىمٛ ) ،5( هن٩م اًم٨الهم٦م، ج1)
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ْٜ ىَم٤مَل:  ، َوَُم ُٝ ٜمَ ًْ ٤َٛمَّ .ش قَماَلَم؟»وَمَ٘م ُٝ ًْ َأظْمغَم ُِمٜمُ شوَمَ٘م
(1)

ًْ  »وو٘مٞل: ،  ُٝ وَمَ٘م ْٜ َوَصَٗم َُم

هُ  ًَّ هُ  ،طَم ًَّ ًْ قَم ُه وَمَ٘م ًَّ ْٜ طَم ُٝ  ،َوَُم َٚ َأَزًَم ًْ َأسْمَٓم ُه وَمَ٘م ًَّ ْٜ قَم ْٜ ىَمل٤مَل:  ،َوَُم َٗ » َوَُمل ش ؟يَمْٞمل

ْٜ ىَم٤مَل:  ، َوَُم ُٝ َصَٗم ْٞ  اؾْمَت
ًِ َٜ » وَمَ٘م هُ ش ؟َأْو ََ ًْ طَمٞمَّ ش وَمَ٘م

(2)
. 

 تـزمف اهلل شبحوكف وتعوػ ظـ صػوت ادح.ثوت وإجسوم: ثوكقًو: 

اًمتٖملػم قملٜ و ،ووٕمٜم٠ ذًمٙ أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ُمٜمَه قمٜ احلٍيم٦م واًم٧ٙمٞن

أو  ،ٌه٤مب واعمجئيم٤مًم ،اعمحًصم٤مت وإضم٤٧مم ذًمٙ ُمٜ صٗم٤مت وُم٤م إمم ،وآٟمت٘م٤مل

 أو ٟمحٞ ذًمٙ. ،اًمّمٕمٞد واًمٜمَول

وم٢مٟملٝ  ، ُمٜملَه قملٜ صلٗم٤مت احللٞادث وإضم٧ل٤ممويم  أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕمل٤ممم

اإلٟم٧ل٤من وـم٨ل٤مئٕ  ؾم٨ح٤مٟمٝ ُمٜمَه يمًٌمٙ قمٜ صٗم٤مت اًمٜم٘مّ اًمت٠ ه٠ ُمٜ صلٗم٤مت

واًمٜم٧للٞم٤من،  ،واًم٧للخٍو٦م، واًمللٞهٛ ،واًمٙمٞمللً ،واخلًوٕملل٦م ،يملل٤معمٙمٍ إضم٧لل٤مم 

واعمٚملٚ، وُمل٤م إمم ذًملٙ ُملٜ  ،واًمتٕم٥م، واًمٖمٗمٚم٦م ،واًمتٕمج٥م، واًمٕمجَ ،ًمْمحٙوا

 ،٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم سمتٚمٙ اًمّمٗم٤مت وأُمث٤م ٤موم٢مٟمٝ ٓ جيٞز وصٗ اهلل ؾم٨ح ،اًمٜم٘مّ صٗم٤مت

وا٤مصمٚمل٦م  ،ُمٜمَه قمٜ ُمِم٤مه٦م اعمخٚمٞىم٤متخمتّ سمّمٗم٤مت اًمٙم ل ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ؾم٨ٕٟمٝ 

ُهـَق  إَِّٓ إَِفـَف  َٓ  افؾَّــفُ ﴿ىم٤مل شمٕمل٤ممم:  ،ذم اًمٓم٤٨مئٕ واًمّمٗم٤مت ،حًصم٤متإضم٤٧مم واعمُ 

له اْفَؼقهقُم  َوَفَؼـْ. َخَؾْؼـَـو ﴿، وىمل٤مل شمٕمل٤ممم: ،[211]اًم٨٘ملٍة:﴾َكـْقمٌ  َٓ َتْلُخُذُه ِشـٌَي وَ  َٓ اْحَ

ََمَواِت وَ  ـْ ُفُغـقٍب إَ افسَّ ــَو ِمـ وٍم َوَمو َمسَّ وىمل٤مل  ،[27]ق:﴾ْرَض َوَمو َبْقـَُفََم يِف ِشتَِّي َأمَّ

                                                           
 (.5( هن٩م اًم٨الهم٦م، اخلٓم٦٨م رىمٛ )5)

 (.512اخلٓم٦٨م رىمٛ) ،5( هن٩م اًم٨الهم٦م، ج2)
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ْ أَ ﴿شمٕم٤ممم:  َْ ََمَواِت وَ  افؾَّـفَ َمَرْوا َأنَّ  َو َـّ بَِؼوِدٍر إَ افَِّذي َخَؾَؼ افسَّ ْ َمْعَل بَِخْؾِؼِف َْ ْرَض َو

ــْقَتك ــَل ادَْ قِ ــَذ َأْن ُُيْ ــو ﴿وىملل٤مل شمٕملل٤ممم:  ،[22]إطم٘ملل٤مف:﴾َظ ـــفُ َوَم ــَمَّ  افؾَّ ــٍؾ َظ
بَِغوؾِ

ْؾِؼ َؽوؾِؾِغَ ﴿ ،[71]اًم٨٘مٍة:﴾َتْعَؿُؾقنَ  ـْ اْْلَ ـَّو َظ ـُ ـوَن َربهـَؽ ﴿ ،[57]اعم١مُمٜمٞن:﴾َوَمو  ـَ َوَمـو 

وٟمحٞ ذًمٙ ُمٜ أو٤مت اًمًاًم٦م قمغم شمٜمَوٝ اخل٤مًم٘ ضملٚ وقملال قملٜ  ،[11]ُمٍوٛ:﴾َكِسقاو

 .صٗم٤مت اًمٜم٘مّ وـم٤٨مئٕ إضم٤٧مم

َأُه »ذم ذًمٙ ىمًٞمٝ:  2وُمٜ يمالم أُمػم اعم١مُمٜملم  ًَ َ٘ إْٟمَِمل٤مًء، َواسْمَتل َأْٟمَِمل٠َم اخلَْٚمل

٦م َأضَم٤مَ َ  اًء، سماَِل َرِووَّ ًَ
٤ماسْمتِ

(1)
٤مَُمل٦ِم  صَمَٝم٤م، َوَٓ ََّهَ ًَ يَمل٦م َأطْمل ٍَ سَم٦م اؾْمَتَٗم٤مَدَه٤م، َوَٓ طَم ٍِ ، َوَٓ دَمْ

َٟمْٗمُ
(2)

َب ومِٞمَٝم٤م٤ا  ٍَ ش َٓم
(3)

ُٝ ذِم »، وىمًٞمٝ:  ٤َلْت َٙ يُمْٚمَٗمل٦ٌم، َوَٓ اقْمؽَمَ ُٝ ذِم ذًمِل مَلْ شَمْٚمَحْ٘مل

ِٝ قَم٤مِر٦٤َمٌ  ْٜ ظَمْٚمِ٘م َع ُِم ًَ  َُم٤م اسْمَت
ِٔ ُٝ  ،طِمْٗم َرشْم َٞ ٌِ  َوَٓ اقْمَت اسمػِِم اعمَْخُٚمٞىِملَم  ذِم شَمٜمِْٗمٞم ًَ آُُْمِٞر َوشَم

ةٌ  ش َُماَلًَم٦ٌم َوَٓ وَمؽْمَ
(4)

ْهٛ »، وىمًٞمٝ:  َٞ َرُك سمِ ًْ ٌٚ  ،َٓ ُو ُٝ ؾَم٤مِئ ُر سمَِٗمْٝمٛ، َوَٓ َوِْمَٖمُٚم ًَّ  ،َوَٓ ُوَ٘م

 ٌٚ ُٝ َٟم٤مِئ َوَٓ َوٜمُْ٘مُّم
(5)

ً  سم٠َِمْوٜ ، ٍُ سمَِٕملْم، َوَٓ حُيَ ُٗ سمِل٤مْْٓزَواِج  ،َوَٓ َوٜمُْٔم َوَٓ ُوَٞص
(6)

َوَٓ  ،

ُ٘ سمِِٕماَلج خْيَٚم
(7)

، َوَٓ ُوَ٘م٤مُس سم٤ِمًمٜم٤َّمسِ  ، اس  َٞ رُك سم٤ِمحْلَ ًْ ش َوَٓ ُو
(8)

  

ا٤م  ،اًمّمحٞمى ُمٜ اًم٧ٜم٦م اًمٜم٨ٞو٦م اعمٓمٝمٍةأو ذم  ،وأُم٤م ُم٤م ورد ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم 

                                                           
٦م َأضَم٤مَ َ (5)  ٤م: ومٙمٍة أداره٤م وشمٍددت ذم داظمٚمٝ .َرِووَّ

٤مَُم٦ِم َٟمْٗمُ(2)  : قمَم واهت م .ََّهَ

 (.  ..5) اخلٓم٦٨م رىمٛ ،5( هن٩م اًم٨الهم٦م، ج2)

 (.5اخلٓم٦٨م رىمٛ ) ،5( هن٩م اًم٨الهم٦م، ج1)

(1) ٌٚ  : قمٓم٤مءَٟم٤مئِ

 : إُمث٤مل وإٟمًادآْْزَواِج (1)

ُ٘ سمِِٕمالَج(7)  : ٓحيت٤مج ذم صٜمٕمٝ إمم ُم٤محيت٤مج إًمٞمٝ اخلٚم٘ ُمٜ ُمٕم٤مجل٦م وُمَاوًم٦م.َٓ خْيَٚم

 (.  572اخلٓم٦٨م رىمٛ ) ،5(هن٩م اًم٨الهم٦م، ج7)
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وٟم٦٨٧م رء ُملٜ ذًملٙ  ،اعمخٚمٞىم٤متاهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ سمّمٗم٦م ُمٜ صٗم٤مت  فم٤مهٍه وصٗ

 أُمٍوٜ: ومٝمٞ ٓ خيٚمٞ ُمٜ أطمً  ،إًمٞمٝ

أن وٙمٞن ذًمٙ ُمٜ سم٤مب اعمِم٤ميمٚم٦م وه٠ صٞرة ُمٜ اًمّمٞر اًم٨الهمٞم٦م اعمٕمٍووم٦م : األو 

  ذم ًمٖم٦م اًمٕمٍب وُمٜ ذًمٙ ىمٞل اًمِم٤مقمٍ:

ٙ ـم٨َخل ً ًمل ٞا اظملؽمع ؿملٞمئ٤مً ٟمجل  ُٝ ىم٤مًم

 

ٞا زم ضُم    وىمٛمٞمّملل٤م ٦مً ٨َّللىمٚملل٧م اـم٨خلل

 ،ُملٜ اًمٓمٕمل٤مم ٚم٨ٞا ُمٜمٝ أن وٌيمٍ  ٛ ُم٤م وٍوً ـم٨خلٝوم٘مً ذيمٍ اًمِم٤مقمٍ أهنٛ عم٤م ـم  

ضم٦٨م وىمٛمٞمّم٤ًم حيتٛمل٠ وـمٚم٥م ُمٜمٝمٛ أن وٕمٓمٞه  ،أٟمٝ ٓ طم٤مضم٦م ًمٝ إمم اًمٓمٕم٤ممظمؼمهٛ أ

 ٦مً ٨َّلًملٝ: )ىمٚمل٧م اـم٨خلٞا زم ضُم قملٜ طم٤مضمتلٝ إًملٞمٝم  سم٘مٞقملؼّم وًمٙمٜملٝ  ،ه  ُمٜ اًمؼمد

هملػم أٟملٝ أورد  ،وإٟم  وّمٜمٕم٤من ،ٕمٚمٞم أن اجل٦٨م واًم٘مٛمٞمّ ٓ وٓم٨خ٤منوُم وىمٛمٞمّم٤ًم(

ػم ذم يمثػم ُمٜ آو٤مت اًم٘مٍآن ذًمٙ ُمٜ ىم٨ٞمٚ اعمِم٤ميمٚم٦م، وىمً شمٙمٍر هٌا اًمٜمٞع ُمٜ اًمتٕم٨

َوُهــَق  افؾَّـــفَ ـَــوؾِِؼَغ َُيَــوِدُظقَن إِنَّ ادُ ﴿اًمٙمللٍوٛ وُمللٜ ذًمللٙ ىمًٞمللٝ شمٕملل٤ممم: 

وىمًٞملٝ  ،[17:اًمتٞسمل٦م]﴾َؾـَِسـَقُفؿْ  افؾَّــفَ ا َكُسـق﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ،[512]اًمٜم٧ل٤مء: ﴾َخوِدُظُفؿْ 

ْقً.ا﴿ٕم٤ممم: وىمًٞمٝ شم ،[22]إٟمٗم٤مل:﴾افؾَّـفُ َوَمْؿُؽُروَن َوَمْؿُؽُر ﴿شمٕم٤ممم:  ـَ ُْؿ َمؽِقُ.وَن  *  إِنَّ

ْقً.ا ـَ  ، وٟمحٞ ذًمٙ ُمٜ أو٤مت. [51-51]اًمٓم٤مرق:﴾َوَأـِقُ. 

يمل   ،وهٞ ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٌمء سمٛمثٚملٝ ،ة قمغم هٌا اًمٜمحٞ ُمٜ سم٤مب اعمج٤مزاةهن٤م واردأ: الثاي 

ـْ اْظَتَ.ى ؾَ ﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ،[12]اًمِمٞرى:﴾َوَجَزاُء َشق َ ٍي َشق َ ٌي ِمْثُؾَفو﴿ذم ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  َؿ

ٕمٚمٞم أن ضمَاء اًم٧ٞمئ٦م وُم ،[511]اًم٨٘ملٍة:﴾َظَؾْقُؽْؿ َؾوْظَتُ.وا َظَؾْقِف بِِؿْثِؾ َمو اْظَتَ.ى َظَؾْقُؽؿْ 

 ًّ سمٚ هٞ اًمٕمًل سمٕمٞمٜمٝ، وقمغم ذًملٙ ومل٢من  ،ورد آقمتًاء ٓ وٕمتؼم اقمتًاء ،ؾمٞمئ٦م ٓ وٕم
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صٗ اهلل ومٞمٞ ،أو٦م فم٤مهٍه٤م أو٤مت اعمٌيمٞرة وٟمحٞه٤م ٓ وّمى أن وٙمٞن اعمٍاد ُمٜ

 –وُم٤م إمم ذًمٙ ُمٜ صٗم٤مت اًملٜم٘مّ  ،واًم٧خٍو٦م ،واًمٜم٧ٞم٤من ،واعمٙمٍ ،شمٕم٤ممم سم٤مخلًاع

وإٟم  هٞ ُمٜ ىم٨ٞملٚ اعمجل٤مزاة قملغم اًمٌملء سمٛمثٚملٝ.  ،-شمٕم٤ممم اهلل قمٜ ذًمٙ قمٚمًٞا يم٨ػماً 

ولًل  ،[512:اًمٜم٧ل٤مء] ﴾َوُهَق َخـوِدُظُفؿْ  افؾَّـفَ ـَوؾِِؼَغ َُيَوِدُظقَن إِنَّ ادُ ﴿ :وم٘مًٞمٝ شمٕم٤ممم ُمثالً 

شمٕم٤ممم اهلل  -فم٤مهٍ أو٦م قمغم أٟمٝ  جيٞز أن وٙمٞن اهلل شمٕم٤ممم خمًوقم٤ًم وأن وٙمٞن ظم٤مدقم٤مً 

ٕن  ،جيلٞز أن وٙملٞن ظم٤مدقمل٤ًم وٓ خملًوقم٤مً ومل٤مهلل ؾمل٨ح٤مٟمٝ وشمٕمل٤ممم ٓ  -قمٜ ذًمٙ

ٗمٚم٦م وإٟم  عمل٤م فملٜ واهلل ُمٜمَه قمٜ اجلٝمٚ واًمٖم ،ٟمخًاع ٓ وٙمٞن إٓ جلٝمٚ أو همٗمٚم٦مآ

أظمللؼم اهلل قمللٜمٝمٛ  ،٤مر اإلولل ن وإسمٓملل٤من اًمٙمٗمللٍهلل سم٢مفمٝمللاعمٜملل٤موم٘مٞن أهنللٛ خيلل٤مدقمٞن ا

وذًمٙ سم٠من  ،يمٍ شمٕم٤ممم أٟمٝ جم٤مز مٛ سمٜمٗمُ ومٕمٚمٝمٛصمٛ ذ ،ووصٗمٝمٛ سم  هٞ ذم اقمت٘م٤مدهٛ

وهلٛ ولٞم اًم٘مٞم٤مُمل٦م  ،إلؾمالم طمتٟ ؤمٜمٞا أٟمٗم٧ٝمٛ ُملٜ أهٚملٝٙم٤مم اطمدمٍي قمٚمٞمٝمٛ أ

وهٞ ُم٤م أؿمل٤مر إًمٞملٝ رب اًمٕملَة شم٨ل٤مرك  ،ذم اًمٜم٤مر ُمٕ ؾم٤مئٍ اًمٕمّم٤مة واًمٙمٗم٤مرخمٚمًون 

ـْ افـَّ ﴿مم سم٘مًٞمٝ: وشمٕم٤م ـْ َمُؼقُل آَمـَّو بِ َوِم ِخِر َوَمو ُهْؿ بُِؿْمِمـِغَ  وفؾَّـفِ وِس َم ْٔ *  َوبِوْفَقْقِم ا

ـَ آَمـُقا َوَمو ََيَْ.ُظقَن  افؾَّـفَ َُيَوِدُظقَن  قِِبِْؿ يِف ُؿُؾـ*  َأكُػَسُفْؿ َوَمـو َمْشـُعُرونَ  إَِّٓ َوافَِّذم

وُكقا َمْؽِذُبقنَ َمرَ  افؾَّـفُ َمَرٌض َؾَزاَدُهْؿ  ـَ ْؿ َظَذاٌب َأفِقٌؿ بََِم  قملغم و [52-7]اًم٨٘ملٍة:﴾ًضو َوََلُ

َوإَِذا َخَؾـْقا إَِػ َصـَقوضِقـِِفْؿ ﴿ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: هٌا اًمٜمحٞ وٗم٢ آؾمتٝمَاء واًم٧خٍو٦م ذم 

ـُ ُمْسَتْفِزُئقنَ  ََم َكْح و َمَعُؽْؿ إِكَّ ُهْؿ يِف ُضْغَقـوِنِْؿ َمْسـَتْفِزُئ ِِبِـْؿ َوَمُؿـ.ه  افؾَّــفُ *  َؿوُفقا إِكَّ

ـْ ادُْـْمِمـَِغ يِف ﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ،[51-51]اًم٨٘ملٍة: ﴾َمْعَؿُفقنَ  ِظَغ ِمـ ـَ َمْؾِؿُزوَن ادُْطَّق  افَِّذم

ـَ  َ.َؿوِت َوافَِّذم ُِ.وَن  َٓ افصَّ ـْؿ  افؾَّـفُ ْسَخُروَن ِمـُْفْؿ َشِخَر ُجْفَ.ُهْؿ َؾقَ  إَِّٓ َِ ِمــُْفْؿ َوََلُ

 وٟمحٞ ذًمٙ.  ،[71]اًمتٞسم٦م:﴾قؿٌ َظَذاٌب َأفِ 
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 ثوفثًو: تـزمف اهلل شبحوكف وتعوػ ظـ اْلقارح وإظضوء: 

وذًمٙ أٟملٝ ؾمل٨ح٤مٟمٝ ظمٚمل٘  ،وطمٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م ،ظمٚم٘ اهلل شمٕم٤ممم اخلٚم٘ سم٘مًرة وم٤مئ٘م٦م

 ، ًف واًمٖم٤مو٦م اًمت٠ ظمٚم٘مل٧م ُملٜ أضمٚمٝمل٤مؾم٤مئٍ اعمخٚمٞىم٤مت قمغم ٟمحٞ وتٜم٤مؾم٥م ُمٕ ا

 ،ح وإضملَاء ُمل٤م ٓ شم٧لتٖمٜم٠ قمٜملٝٞارواجلوأوضمً  ٌه اعمخٚمٞىم٤مت ُمٜ إقمْم٤مء 

أو أي آًمل٦م  -هٞ طم٤مل اًم٧ٞم٤مرة ُملثالً يم  مت٤مُم٤ًم  ،وطمّمٞل ُمٜم٤مومٕمٝم٤م ،ٓؾمتٛمٍار سم٘م٤مئٝم٤م

ٌر أن ووتٕم ،ٕمْ أضمَائٝم٤م وم٢مهن٤م شمتٕمٓمٚ سم٥٨٧م ذًمٙوم٢مهن٤م ًمٞ وم٘مًت سم -ُمٜ أٓت

وم٢مهنل٤م ٓ  ،قمغم ذًمٙ اإلٟم٤٧من وؾم٤مئٍ اعمخٚمٞىم٤متوىمُ  ،شم١مدي اعمٝمٛم٦م اعمٓمٚمٞسم٦م ُمٜمٝم٤م

إٓ ُمٕ شملٍاسمٓ  ،وٓ وٛمٙمٜ أن شمٙمٞن ذات وم٤مئًة ،وٓ حت٘م٘ هًومٝم٤م ،٤ٍٝم٤مشم١مدي هم

هملػم  ،أن شمٚمٙ إضم٤٧مم حمت٤مضمل٦م ٕضمَائٝمل٤م وشمٙم٤مُمٚ أقمْم٤مئٝم٤م، ا٤م وٕمٜم٠ ،أضمَائٝم٤م

 .ُم٧تٖمٜمٞم٦م قمٜ قمْمٞ ُمٜ أقمْم٤مئٝم٤م

 ٓ وِملل٨ٝ ظمٚم٘مللٝ ذم صللٗم٦م ُمللٜ وإذا يمٜملل٤م ٟمٕمٚمللٛ ىمٓمٕملل٤ًم أن اهلل ؾملل٨ح٤مٟمٝ وشمٕملل٤ممم

واًمٗملٍق اًمِم٤مؾملٕ سمللم  ،واعمّملٜمٞعًم٦ورة آظمتالف سمللم اًمّمل٤مٟمٕ  ،اًمّمٗم٤مت

ًّ  قمٚمٛمٜم٤م قمٚمٛ اًمٞم٘ملم ،اخل٤مًم٘ واعمخٚمٞق وٓ  ،دأٟملٝ ؾمل٨ح٤مٟمٝ وشمٕمل٤ممم واطملً ٓ وتٕمل

سملًًمٞمٚ ُمل٤م  ،وٓ وٞصلٗ سمل٤مجلٞارح وإقمْمل٤مء ،ْ، وٓ وتٙمٞن ُمٜ أضمَاءوت٨ٕمّ 

ءٌ ﴿وصٗ اهلل شمٕم٤ممم سمٝ ٟمٗم٧ٝ سم٘مًٞمٝ:  ِؿْثؾِـِف َرْ ـَ ْ ﴿وىمًٞملٝ:  ،[55]اًمِملٞرى:﴾َفْقَس  َْ َو

ـْ  ُػًقا َأَحٌ. َمُؽ ـُ وسم٤مًمت٤مزم وم٢مٟمٝ ٓ جيٞز أن وٞصٗ اًم٤٨مري ضمٚ وقملال  ،[1]اًمّمٛمً:﴾َفُف 

اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕمل٤ممم ن إ :وٓ وّمى أن و٘م٤مل ،أو أن ًمٝ أقمْم٤مء وضمٞارح ،سم٠مٟمٝ ضم٧ٛ

أو وٞصٗ سم٠من ًمٝ أقمْم٤مء شمٚمٞم٘ سمجالًمٝ  ٕن هٌه اًمٕم٨ل٤مرات  ،يم٤مٕضم٤٧ممضم٧ٛ ٓ 

 ضمٞه ُمٜمٝم٤م: وأُمث٤م ٤م شمتْمٛمٜ اًمتِم٨ٞمٝ واًمتج٧ٞمٛ ُمٜ قمًة و
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أن إقمْم٤مء واجلٞارح ٓ شمٙمٞن إٓ ذم إضم٤٧مم، وٟم٦٨٧م إقمْم٤مء واجلٞارح  -5

وأٟملٝ  ،ات اإل ٞم٦م ُمٍيم٦٨م ُملٜ هلٌه إقمْمل٤مءإمم اهلل شمٕم٤ممم وٕمٜم٠ اًم٘مٞل سم٠من اًمٌ

 شمٕم٤ممم اهلل قمٜ ذًمٙ قمٚمًٞا يم٨ػما.  -ؾم٨ح٤مٟمٝ حمت٤مج إًمٞمٝم٤م سم٤مقمت٤٨مر أهن٤م أداة اًمٗمٕمٚ

ٞمٝم٤م إصم٤٨مت وٟمٗم٠ حيّمٚ ُمٜمٝ مجٚم٦م ظمؼمو٦م وم (اهلل ضم٧ٛ ٓ يم٤مٕضم٤٧مم)أن قم٤٨مرة  -2

أو ُمل٤م ًملٝ  ،ٓمٚم٘ قمغم ُم٤م وِمٖمٚ طمٞملًَا ُملٜ اًمٗملٍاغٕن ًمٗمٔ اجل٧ٛ و ،اًمتٜم٤مىمْ

وم  يم٤من قمغم هٌه اًمّملٞرة  ،واًمٕمٛم٘ ،واًمٕمٍض ،: اًمٓمٞلوه٠ ٦مإسمٕم٤مد اًمثالصم

 ،وٓ شمٞؾملٓ سمٞملٜمٝم  ،مل وٙمٜ قمغم هٌه اًمّمٞرة ومٚمٞمُ سمج٧لٛوُم٤م  ،ومٝمٞ ضم٧ٛ

يمل   ،ٟمٝ ضم٧ٛ وًمٞمُ سمج٧ٛ ذم ٟمٗمُ اًمٞىمل٧مأ سمحٞم٨م وٛمٙمٜ أن وٞصٗ رء

 أٟمٝ ٓ و
ٍ
 ،أو أٟملٝ ضم٤مُملً وًملٞمُ سمج٤مُملً ،ُم٤م أٟمٝ ؾم٤مئٚ وًمٞمُ سم٧ل٤مئٚ ٘م٤مل ًمٌمء

 وٟمحٞ ذًمٙ.

ٕهن٤م شمْملٛمٜم٧م وصلٗ ومٞمٝم٤م ٟمٔمٍ قم٤٨مرة  (اهلل ضم٧ٛ ٓ يم٤مٕضم٤٧مم)إن قم٤٨مرة  -3

وٟمٗم٠ ذًمٙ  ،(ضم٧ٛ)اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ سم٠مٟمٝ ضم٧ٛ قمغم اعمٕمٜمٟ اًمٌي دًم٧م قمٚمٞمٝ يمٚمٛم٦م 

ٟملٝ طمٞملٞان إ :اإلٟم٤٧منيم  ٟم٘مٞل قمٜ  ،يمالم ٓ ُمٕمٜمٟ ًمٝ (ضم٤٧ممٓ يم٤مٕ) :سم٘مًٞمٜم٤م

ٟمل٤م سملًٌمٙ أن ؼمْ وم٘ملً أظْم  هن٤م ـمػم ٓ يم٤مًمٓمٞمٞر،إ :أو قمٜ اًمٜمٕم٤مُم٦م ،ٓ يم٤محلٞمٞاٟم٤مت

وقمٜ  ،اإلٟم٤٧من طمٞمٞان، وأن اًمٜمٕم٤مُم٦م ـمػم، وىمًٞمٜم٤م قمٜ اإلٟم٤٧من: ٓيم٤محلٞمٞاٟم٤مت

اهلل شمٕم٤ممم )٤م: وذًمٙ سمٕمٙمُ ىمًٞمٜم ،وٜمٗم٠ ُم٤مأظمؼمٟم٤م سمٝ أوًٓ ٓ ،ٓمٞمٞراًمٜمٕم٤مُم٦م: ٓيم٤مًم

٤م شمْملٛمٜم٧م وصلٗ اهلل شمٕمل٤ممم ًمٙمٞهن ،وم٢مهن٤م قم٤٨مرة صحٞمح٦م (يم٤مٕؿمٞم٤مءٓ رء 

ىم٤مل شمٕمل٤ممم:  ،وأٟمٝ طم٠ ىم٤مدر..اًمي ،٠مٟمٝ ُمٞضمٞدوصٗمٝ سموهٌا و٘متيض  ،سم٠مٟمٝ ؿمئ

وفُِؼقنَ ﴿ ٍء َأْم ُهْؿ اْْلَ  َرْ
ـْ َؽْرِ ُؿـْؾ َأيه ﴿وىم٤مل شمٕمل٤ممم:  ،[21]اًمٓملٞر:﴾َأْم ُخؾُِؼقا ِم
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َزُ َرْ  ـْ ٓ )وىمًٞمٜمل٤م:  ،[51إٟمٕمل٤مم :]﴾َصـِفقٌ. َبْقـِـل َوَبْقــَُؽْؿ  افؾَّــفُ َصَفوَدًة ُؿـِؾ ٍء َأ

ِؿْثؾِـِف ﴿هٞ ذم ُمٕمٜمٟ ٓ وِم٨ٝمٝ رء قمغم ٟمحٞ ىمًٞملٝ شمٕمل٤ممم:  (يم٤مٕؿمٞم٤مء ـَ َفـْقَس 

ءٌ   . [55]اًمِمٞرى:﴾َرْ

طملل٦م أن اإلؾمللٛ ذم اًمٚمٖملل٦م ُملل٤م دل قمللغم ُم٧للٛمٟ  وملل٤مًمٕملم ُمللثاًل شمٕمٜملل٠ اجل٤مر -4

 ، وم٢مذا ىمٚمٜم٤م ُمثاًل: هلل شمٕم٤ممم قملم شمٚمٞم٘ سمجالًملٝ ،اإلسمّم٤مراعمخّمٞص٦م اًمت٠ ه٠ آًم٦م 

ووٚمَم ُمٜ  ،رطم٦م اًمت٠ وٚمَم ُمٜ وضمٞده٤م اإلسمّم٤مروم٘مً أصم٨تٜم٤م هلل ؾم٨ح٤مٟمٝ هٌه اجل٤م

شمٕمل٤ممم اهلل قملٜ  -(هلل قملم)قمغم اًمٜمحٞ اًمٌي دًم٧م قمٚمٞمٝ قم٤٨مرة :  ،قمًُمٝم٤م قمًُمٝ

ٕهنل٤م ذم  يمالم ٓ ُمٕمٜمٟ ًمٝ،  (شمٚمٞم٘ سمجالًمٝ)أو  ،)ٓ يم٤مٕقملم( وىمًٞمٜم٤م: -ذًمٙ

أن سم٤مقمت٨ل٤مر  قملم ٓ يمل٤مٕقملم(ًمٚمجٜم٠ و ،ٙ قملم ٓ يم٤مٕقملمٚمَ ًمٚمٛمَ )ُمثٚ ىمًٞمٜم٤م: 

وتِبِغَ ﴿اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ىمً أظمؼمٟم٤م قمٜ اعمالئٙم٦م سم٘مًٞمٝ:  ـَ َمْعَؾُؿـقَن  *  ـَِراًمو 

ًملٙ إٓ إذا وُمٕمٚمٞم أٟمٝ ٓ وٛمٙملٜمٝمٛ أن وٕمٚمٛملٞا ذ ،[52-55]آٟمٗمٓم٤مر: ﴾َمو َتْػَعُؾقنَ 

وأظمؼم شمٕم٤ممم قمٜ  ،أومٕم٤مًمٜم٤م ه٤م وٍونآٓت و ،أىمٞاًمٜم٤م ه٤م ٧ٛمٕمٞنو يم٤من  ٛ آٓت

ٌُ ﴿إسمٚمٞمُ واًمِمٞم٤مـملم سم٘مًٞمٝ:  ـْ َحْقـ ْؿ ُهـَق َوَؿبِقُؾـُف ِمـ ـُ  ﴾َتـَرْوَنُؿْ  َٓ إِكَّـُف َمـَرا
وأن ُملٜمٝمٛ ُملٜ طم٦ل  ،ؼمٟم٤م قمٜ اجلٜ أهنٛ و٧ؽمىمٞن اًم٧ٛمٕوأظم ،[27]إقمٍاف:

سمل٠من اجللٜ ٓ  ٓ ؿملٙو ،واؾمتٛمٕمٞا اًم٘ملٍآن وملنُمٜمٞا سملٝ ،÷ جمٚمُ اًمٍؾمٞل

ؾملٓمتٝم٤م ُملٜ آؾملت ع ٙملٞن  لٛ آٓت وتٛمٙمٜملٞن سمٞاوٛمٙمٜمٝمٛ ذًملٙ إٓ أن شم

 ،ٜ واًمِمٞم٤مـملم أؾم قم٤ًم و٧ٛمٕمٞن ه٤مومًل ذًمٙ قمغم أن ًمٚمٛمالئٙم٦م واجل ،واًمٍؤو٦م

 ،ن يمٜمل٤م ٓ ٟمٕمٚملٛ يمٜمٝمٝمل٤م وٓ يمٞمٗمٞمتٝمل٤موإ ،أن  ٛ أسمّم٤مرًا وٍون ه٤م ووٜمٔملٍونو

ٓ خيٍضملٞن قملٜ  ،ن حملًصمٞنٞىملٕٞهنٛ خمٚم ومّمى أن ٟمث٧٨م  ٛ هٌه أٓت
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اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ  سمخالف ،ٓ وٛمٙمٜ ًمٜم٤م إدرايمٝمٛ سم٤محلٞاسهمػم أٟمٝ  ،يمٞهنٛ أضم٤٧مُم٤مً 

 .وِم٨ٝ إضم٤٧مم وٓ  ٢مٟمٝ ًمٞمُ سمج٧ٛ وموشمٕم٤ممم

وم٢مذا يم٤من اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ىمً أظمؼمٟم٤م أٟمٝ و٧ٛمٕ ووٍى ومال وٕمٜم٠ ذًملٙ أن هلل 

ٕٟمٜمل٤م إذا يمٜمل٤م  -هلل قمٜ ذًمٙشمٕم٤ممم ا-٤مو٨ٍم هأو آًم٦م  ،ه٤مو٧ٛمٕ آًم٦م ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم 

أن اعمخٚمٞىم٤مت وإضم٤٧مم ٓ شم٧ٛمٕ وٓ شم٨ٍم وٓ حتلًث أي ومٕملٚ إٓ ىمً ضمَُمٜم٤م 

ومل٢من  ،ٝم٤م ُمٜ اًم٧ٛمٕ واًم٨ٍم وإطمًاث اًمٗمٕمٚسم٠مقمْم٤مء وضمٞارح وآٓت شمتٛمٙمٜ ُمٕم

سملال آًمل٦م  ،ووٗمٕمٚ ُم٤م وِم٤مء ،َم سم٠مٟمٝ ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم و٧ٛمٕ ووٍىذًمٙ و٘ميض أن ٟمج

 .شمٕم٤ممم همٜم٠ قمٜمٝم٤م همػم حمت٤مج إًمٞمٝم٤م، إذ هٞ وٓ أقمْم٤مء وٓ ضمٞارح
َّ ومًل ذًمٙ يمٚمٝ قمغم أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ  وأٟمٝ ٓ  ،ه قمٜ ُمِم٤مه٦م اعمخٚمٞىم٤متوشمٕم٤ممم ُمٜم

وٓ أن وٜم٥٧م  ،سمٌمء ُمٜ صٗم٤مت إضم٤٧مم واعمحًصم٤مت جيٞز أن وٞصٗ اهلل شمٕم٤ممم

وُمل٤م ورد  ،وإضملَاءوإدوات  ،اإل ٞم٦م رء ُمٜ اجلٞارح وإقمْم٤مءإمم اًمٌات 

ٟم٧ل٦٨م رء  ا٤م فم٤مهٍه وًل قمغم ،أو ذم اًم٧ٜم٦م اًمٜم٨ٞو٦م اًمّمحٞمح٦م ،ٍوٛذم اًم٘مٍآن اًمٙم

وسم  وٜمَه اهلل  ،ومتٗم٢ سمح٥٧م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اًمٚمٖمٞو٦م ،أو وصٗمٝ سمٝ ،ُمٜ ذًمٙ إمم اهلل شمٕم٤ممم

 . مم قمٜ اجل٧ٛمٞم٦م وُمِم٤مه٦م اعمخٚمٞىم٤مت سم  و٘متيض ًمٝ اًمٙم ل ؾم٨ح٤مٟمٝشمٕم٤م
احللًوث وُمٜ يمالم أُملػم اعمل١مُمٜملم ذم وصلٗ اهلل قملَ وضملٚ وشمٜمَ ملٝ قملٜ 

َٙ  :»2واجل٧ٛمٞم٦م وُمِم٤مه٦م اعمخٚمٞىم٤مت ىمًٞمٝ  َب اًْمَٕم٤مِدًُمَٞن سمِل ٌَ يَم
(1)

إِْذ ؿَمل٨َُّٝمَٞك  

                                                           
(5  ) َٙ  سمٙ همػمك وم٤٧مووه سمٙ وضمٕمٚمٞه ًمٙ ٟمٔمػمًا وُمِم٤مه٤ًم . : اًمٌوٜ قمًًمٞااًْمَٕم٤مِدًُمَٞن سمِ
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 ْٛ ْخُٚمٞىِملمَ َوَٟمَحُٚمَٞك طِمْٚمَٞم٦َم اعمَ  ،سم٠َِمْصٜم٤َمُِمِٝم
(1)

  ْٛ َئل٦َم اعمُ  ،سم٠َِمْوَه٤مُِمِٝم َِ ُءوَك دَمْ َّ لَ ِت َوضَمل َج٧َّ

 ْٛ ِه ٍِ اـمِ َٞ ْٚمَ٘م٦مِ  ،سمَِخ ُروَك قَمغَم اخْلِ ًَّ َوىَم
(2)

ْٛ خْ اعمُ   اِئِى قُمُ٘مِٞ ِ ٍَ ى سمَِ٘م َٞ ْٜ ؾَمل٤مَواَك  ،َتِٚمَٗم٦ِم اًْمُ٘م َُم

 َٙ َل سمِ ًَ ًْ قَم َٙ وَمَ٘م ْٜ ظَمْٚمِ٘م  ُِم
ٍ
ء َٙ  ،سمٌَِمْ ِٝ حُمَْٙمَ ُت آَو٤مشمِل ًَم٧ْم سمِ ََّ ٌٍ سمَِ  شَمٜمَ

َٙ يَم٤مومِ  ،َواًْمَٕم٤مِدُل سمِ

 ُٝ َٙ  َوَٟمَٓمَ٘م٧ْم قَمٜمْ ًُ طُمَج٩ِم سَمٞم ٜم٤َمشمِ اِه َٞ َٙ َأْٟم٧َم  ،ؿَم ُٝ َوإِٟمَّ لل ْ  اًمٚمَّ ي مَل
ٌِ ل  شَمَتٜمَل٤مَه ذِم اًْمُٕمُ٘ملِٞل اًمَّ

َه٤م ُُمَٙمٞمَّٗمل٤مً  ٍِ وَمَتُٙمَٞن ذِم َُمَٝم٥م  ومِْٙم
(3)

َهل٤م ، ٍِ اـمِ َٞ ل٤مِت ظَم َٓ ذِم َرِووَّ َو
(4)

ودًا   ًُ وَمَتُٙملَٞن حَمْل

وم٤مً  ُُمٍَمَّ
(5)

ش
(6)

. 

ُٝ  »وىمًٞمٝ:  ْٜ يَمٞمََّٗم ُه َُم ًَ َُم٤م َوطمَّ
(7)

،  ُٝ ْٜ َُمثََّٚم ُٝ َأَص٤مَب َُم َٓ طَمِ٘مٞمَ٘مَت َو
(8)

ل٤مُه قمَ ،  َٓ إِوَّ ٜمَلٟ َو

 ُٝ ْٜ ؿَم٨ََّٝم هُ  ،َُم ًَ َٓ َصَٛم َو
(9)

  ُٝ َ َّهَّ َٞ  َوشَم
ِٝ ْٜ َأؿَم٤مَر إًَِمْٞم ِٝ َُمّْمٜمُٞعٌ  ،َُم وٍف سمِٜمَْٗم٧ِ ٍُ ٚ  َُمْٕم ٚ  ، يُم َويُم

اُه َُمْٕمُٚمٌٞل  َٞ ٍٛ ذِم ؾِم ىَم٤مِئ
(10)

اِب آًَم٦مٍ  ، ٍَ
َٓ سم٤ِم٤ْٓمِ  ٌٚ ةٍ ، وَم٤مقِم ٍَ ِل ومِْٙم ْٞ َٓ سمَِج ٌر   ً ُُمَ٘م

(11)
هَمٜم٠ِإ  ،

َٓ سم٤ِمؾْمتَِٗم٤مَدةٍ 
(12)

َْوىَمل٤مُت َٓ  ، ْٕ ُٝ ا َٓ  ، شَمّْمَح٨ُ هُ  َو ًُ ومِل ٍْ شَم
(13)

ََدَواُت   ْٕ َْوىَمل٤مَت ، ا ْٕ َ٘ ا ؾَمل٨َ

                                                           
 : وصٗمٞك سمّمٗم٤مت اعمخٚمٞىملم .  َٟمَحُٚمَٞك طِمْٚمٞم٦ََم اعمَْْخُٚمٞىِملمَ (  5)

ْٚمَ٘م٦مِ (  2) ُروَك قَمغَم اخْلِ ًَّ  : ىم٤مؾمٞك سم٤معمخٚمٞىم٤مت.ىَم

 : ذايمٞمٗمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م خمّمٞص٦م .ُُمَٙمٞمَّٗم٤مً (  2)

َه٤م(  1) ٍِ اـمِ َٞ ٤مِت ظَم  هن٤م .: ختٞمالت اخلٞاـمٍ وفمٜمَٞرِووَّ

وداً (  1) ًُ وم٤مً : ُمٙمٞمٗم٤م سمٙمٞمٗمٞم٦م حمًودة . حَمْ  : شمٍمومٙ اًمٕم٘مٞل سم٠مومٝم٤مُمٝم٤م ومتتٞصٚ إمم ُمٕمٍوم٦م يمٞمٗمٞمتٙ .ُُمٍَمَّ

  .  "سمتٍمف و٧ػم"( 571اخلٓم٦٨م رىمٛ ) ،5(  هن٩م اًم٨الهم٦م،ج1)

(7  ) ُٝ  : ضمٕمٚ ًمٝ يمٞمٗمٞم٦م حمًدة خمّمٞص٦م.يَمٞمََّٗم

(7  ) ُٝ  : ضمٕمٚ ًمٝ ُمثٚ وؿم٨ٞمٝ.َُمثََّٚم

هُ (  1) ًَ  وشمٞضمٝ إًمٞمٝ. : ىمّمًهَصَٛم

 : ًمٝ قمٚم٦م أوضمًشمٝ ومٝمٞ ُمّمٜمٞع خمٚمٞق.َُمْٕمُٚمٌٞل (  52)

ةٍ (  55) ٍَ ِل ومِْٙم ْٞ  : شمٗمٙمٍ وشم٠مُمٚ.ضَم

 : سم٧ٕم٠ وقمٛمٚ .سم٤ِمؾْمتَِٗم٤مَدةٍ (  52)

هُ (  52) ًُ
ومِ ٍْ  : شمٕمٞمٜمٝ.شَم
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 ُٝ ُٟم ْٞ َم ُوضُمُٞدهُ  ،يَم ًَ ُٝ  ،َواًْمَٕم اَء َأَزًُمل ًَ سْمتِل
ِٓ وُل ... َوا َُ َٓ َول ِٝ  ،َٓ حَيُلُٞل َو َٓ جَيُلُٞز قَمَٚمْٞمل َو

وُُمُٞل  ْٕ ا
(1)

ًُمٞداً ،  ْٞ ًْ وَمَٞمُٙمَٞن َُم ًْ  ،مَلْ َوِٚم وداً َومَلْ ُوًَٞم ًُ   ،وَمَٞمِّمػَم حَمْ
ِ
سَْمٜمَل٤مء ْٕ َل٤مِذ ا ِٜ اخت  َّٚ قَم ، ضَم

 َوـَمٝمُ 
ِ
ْٜ ُُماَلَُم٦٧َِم اًمٜم ٤٧َمء َرهُ َٓ شَمٜم٤َم، ٍَ قَم  ً َْوَه٤مُم وَمُتَ٘م ْٕ ُٝ ا َٞ ، ًُم َٓ شَمَت َرهُ َو  ٞ ُٜ وَمُتَّمل ُٝ اًْمِٗمَٓم ُ ، َّهَّ

 ُٝ اس  وَمُتِح٧َّ َٞ ُٝ احْلَ ِريُم ًْ َٓ شُم ي وَمتَ  ،َو ًِ َْول ْٕ ُٝ ا َٓ شَمْٚمِٛم٧ُ ُٝ َو ل ُ سمَِحل٤ملٍ ، َٛم٧َّ َٓ َوَتَٖملػمَّ َٓ  ،َو َو

الِ  َٞ طَْم ْٕ ُل ذِم ا ًَّ ل٤ممُ  ،َوَت٨َ َوَّ ْٕ َٞمل٤مزِم َوا  اًمٚمَّ
ِٝ َٓ شُم٨ِْٚمٞم لَٞم٤مُء َواًمٔمَّلاَلمُ  ،َو ُه اًمْم  ُ َٓ ُوَٖملػم  َٓ  ،َو َو

 
ِ
اء ََ ضَْم ْٕ َٜ ا  ُِم

ٍ
ء ُٗ سمٌَِمْ   ،ُوَٞص

ِ
قَْمَْم٤مء ْٕ اِرِح َوا َٞ َٓ سم٤ِمجْلَ َٜ  ،َو ٍض ُِم ٍَ َٓ سمَِٕم اضِ  َو ٍَ قَْم ْٕ  ،ا

سَْمَٕم٤مضِ  ْٕ ٦ِم َوا وَّ َٓ سم٤ِمًْمَٖمػْمِ َو
(2)

َٓ هِن٤َمَو٦مٌ  ، ًإ َو ُٝ طَم َٓ ُوَ٘م٤مُل ًَم َٓ هَم٤مَول٦مٌ  ،َو َٓ اْٟمِ٘مَٓم٤مٌع َو َٓ  ،َو َو

 ُٝ َو ِٞ ُٝ َأْو هُتْ  وَمُتِ٘مٚمَّ
ِٝ و ِٞ ؿَْمَٞم٤مَء حَتْ ْٕ َأنَّ ا

(3)
،  ُٝ ًَمل  ً ُٝ َأْو ُوَٕم ُٝ وَمُٞمِٛمٞمَٚمل ِٛمُٚمل َُ ذِم  ،َأْو َأنَّ ؿَمْٞمئ٤ًم حَيْ ًَملْٞم

اًم٩ٍِم  َٞ  سمِ
ِ
ؿَْمَٞم٤مء ْٕ ا

(4)
َٓ قَمٜمَْٝم٤م سمَِخ٤مِرٍج  ، اٍت  ،َو َٞ َٓ سمِِٚم٤٧َمٍن َوَ َ ؼِمُ  خُيْ

(5)
وٍق َوَو٧ْ ،  ٍُ َٓ سمُِخ  ُٕ َٛم

وٍق َوَأَدَواٍت  ٍُ ُٔ ، سمُِخ َٓ َوْٚمِٗم َٓ َوَتَحٗمَّ  ،َوُ٘مُٞل َو ُٔ َو َٗم ٍُ ، ُٔ لَوحَيْ َٓ ُوْْمِٛم ًُ َو و ٍِ ٥م   ،َوُو
حُيِ

ْٜ هَمػْمِ ِرىمَّ  ٥َ ُِم ٍْ ٦مٍ  ،٦مٍ َوَو ْٜ هَمػْمِ َُمَِم٘مَّ ُْ َوَوْٖمَْم٥ُم ُِم ْٜ  ،َوُو٨ِْٖم ُٝ يُمل َٟمل ْٞ ْٜ َأَراَد يَم َل
َوُ٘مُٞل عمِ

عُ  ،وَمَٞمُٙمٞنُ  ٍَ ٍت َوْ٘م ْٞ ُٕ  ،َٓ سمَِّم  ُو٧َْٛم
ٍ
اء ًَ
ِ َٓ سمِٜم ُٝ َأْٟمَِمل٠َمُه  ،َو ٌٚ ُِمٜمْل ُٝ ومِْٕمل ُٝ ؾُم٨َْح٤مَٟم َ  يَماَلُُم َوإِٟمَّ

 ُٝ ... ش َوَُمثََّٚم
(6)

  . 

                                                           
وُُمُٞل (  5) ْٕ  : اًمٖمٞم٤مب.ا

٦مِ (  2) وَّ سَْمَٕم٤مضِ    : اًمتٖمػم واًمتحٞل .اًْمَٖمػْمِ ْٕ  : إىم٤٧مم وإضمَاء.ا

ُٝ وَمتُ (  2) ُٝ  : حتٛمٚمٝ.ِ٘مٚمَّ َو ِٞ  : شم٧٘مٓمٝ .هُتْ

 : داظمٚ ومٞمٝم٤م ا٤مزج  ٤م .َواًم٩ٍِم (  1)

اٍت (  1) َٞ  وه٠ حلٛم٦م ذم ؾم٘مٗ أىمَم اًمٗمٛ. ،: مجٕ  ٤مةَ َ

 ( .571اخلٓم٦٨م رىمٛ )،5( هن٩م اًم٨الهم٦م، ج1)
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 احملكم واملتشابه

 افؾَّــفُ ﴿ٍآن اًمٙمٍوٛ وصٗ اًم٘مٍآن وآو٤مشمٝ سم٠مهن٤م ُمتِم٤مه٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ضم٤مء ذم اًم٘م

ُـْؿ ُثـؿَّ  َشْقَن َرِبَّ ـَ ََيْ و َمَثويِنَ َتْؼَشِعره ِمـُْف ُجُؾقُد افَِّذم  ـَِتوًبو ُمَتَشوِِبً
ٌِ ِ.م ـَ اْحَ َل َأْحَس َكزَّ

ِر َتؾُِغ ُجُؾقُدُهْؿ  ـْ ْؿ إَِػ ِذ وأظملؼم شمٕمل٤ممم أن آول٤مت اًم٘ملٍآن  ،[22]اًمَُمٍ:﴾افؾَّـفِ َوُؿُؾقُِبُ

ُهَق افَِّذي َأْكَزَل ﴿اًمٙمٍوٛ ُمٜمٝم٤م ُم٤م هٞ حمٙمٛ وُمٜمٝم٤م ُم٤م هٞ ُمتِم٤مسمٝ وم٘م٤مل قمَ ُمٜ ىم٤مئٚ: 

ـَ يِف  ـو افَّـِذم َـّ ُأمه اْفؽَِتوِب َوُأَخُر ُمَتَشوِِبَوٌت َؾَلمَّ َظَؾْقَؽ اْفؽَِتوَب ِمـُْف آَموٌت ُُمَْؽََمٌت ُه

 إَِّٓ قَن َمو َتَشوَبَف ِمـُْف اْبتَِغوَء اْفِػْتـَِي َواْبتَِغوَء َتْلِومؾِِف َوَمو َمْعَؾـُؿ َتْلِومَؾـُف ُؿُؾقِِبِْؿ َزْمٌغ َؾَقتَّبِعُ 

ُر  افؾَّـفُ  َـّ ـَـو َوَمـو َمـذَّ ـْ ِظـِْ. َرب  ؾٌّ ِم ـُ اِشُخقَن يِف اْفِعْؾِؿ َمُؼقُفقَن آَمـَّو بِِف  ُأْوُفـقا  إَِّٓ َوافرَّ

 .[7]آل قمٛمٍان: ﴾ْفَبوِب إَ 

ومْٞصٗ اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ أٟمٝ ُمتِم٤مسمٝ وٕمٜم٠ أن اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ وِم٨ٝ سمٕمْمٝ سمٕمْم٤ًم، 

وهٌا وضمٝ ُمٜ وضمٞه إقمجل٤مز  ،وٓ آظمٍه قمٜ أوًمٝ ،وأٟمٝ ٓ خيتٚمٗ أوًمٝ قمٜ آظمٍه

 يمتل٤مبً ذم وٞضم اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ، ومٛمٕ ـمٞل اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ وشمٕمًد ؾمٞره وآو٤مشمٝ ٓ

َمَتـَ.بَُّروَن  باَ َأَؾـ﴿، ىم٤مل شمٕمل٤ممم : اًمٙمٍوٛ شمٜم٤مىمْ وٓ اظمتالف ذم آو٤مشمٝ وأطمٙم٤مُمٝ اهلل

ـْ ِظـِْ. َؽْرِ  وَن ِم ـَ ثًِراباَ َفَقَجُ.وا ؾِقِف اْختِ  افؾَّـفِ اْفُؼْرآَن َوَفْق  ـَ ، هملػم أن [72]اًمٜم٧ل٤مء: ﴾ًؾو 

سمٕمْ آو٤مت اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ ىمً شمٞطم٠ فمٞاهٍه٤م سمل٠من ومٞمٝمل٤م ؿملٞمئ٤ًم ُملٜ آظملتالف 

وهلٌا هلٞ  ،سمٕمْ آو٤مت اًمٙمت٤مب احلٙمٞمٛوىمً جيً همػم اعمت٠مُمٚ شمٜم٤مىمْم٤ًم ذم  ،واًمت٤٨موٜ

وذًملٙ ذم  ،ُم٤م أظمؼم قمٜمٝ رب اًمٕمَة شم٤٨مرك وشمٕم٤ممم ذم وصٗمٝ ٔو٤مت اًم٘مٍآن اًمٙملٍوٛ

َـّ ُأمه اْفؽَِتوِب َوُأَخُر ُمَتَشوِِبَوٌت ﴿ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ، أي [7قمٛمٍان: ]آل﴾ِمـُْف آَموٌت ُُمَْؽََمٌت ُه

ًمًٌمٙ  ،ٛ ٟمَل سمٚمٖم٦م اًمٕمٍبٕن اًم٘مٍآن اًمٙمٍو ،ووضمٞه٤ًم ُمتٕمًدة ،حتٛمٚ ُمٕم٤مين يمثػمة
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حتٛمٚ أو٦م أو اًمٙمٚمٛمل٦م ُمٜملٝ يمثلػمًا ُملٜ اعمٕمل٤مين  ،ٟمجً ًمٖم٦م اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ ًمٖم٦م ُمٍٟم٦م

وُمٜمٝم٤م ُم٤م و٠م  قمغم اعمج٤مز، وُمٜمٝم٤م ُمل٤م ول٠م   ،واًمًٓٓت  ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م و٠م  قمغم احل٘مٞم٘م٦م

 وُمٜمٝم٤م ُم٤م و٠م  قمغم اًمتٍموى . ،قمغم اًمٙمٜم٤مو٦م

ٌا وٕمٜم٠ أن ُمٜ اًم٦وري  ٞاوم٘م٦م سملم آووه وذًمٙ سملٍد ُمل٤م هلٞ  ،٤مت اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛاعم

ٞا٤لىٕن اعم ،إمم ُم٤م هٞ حمٙمٛ ،ُمتِم٤مسمٝ ًملًٌمٙ أظملؼم  ،حٙمٛ هٞ أصٚ اًمٙمت٤مب ودًمٞمٚمٝ اًم

 أي أصٚمٝ اعمٕمٛمٞل قمٚمٞمٝ.  (أم اًمٙمت٤مب)شمٕم٤ممم قمٜ أو٤مت اعمحٙم ت أهن٤م 

 ،و٤مت اعمتِم٤مه٦م ومحٚمٝم٤م قمغم فم٤مهٍه٤موُمٜ هٜم٤م ٟمٕمٚمٛ أٟمٝ ٓ وّمى اًمٞىمٞف قمغم أ

ٗم٧لػم يملالم اهلل وشم ،اًمٙملٍوٛ و١مدي إمم ؾمٞء اًمٗمٝمٛ ٔو٤مت اًمٙمت٤مب إُمٍ اًمٌي ىمً

وَن يِف َهِذِه َأْظَؿـك َؾُفـَق يِف ﴿ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  وُمٜ ذًمٙ ُمثاًل: ،شمٕم٤ممم سمٖمػم ُمٕمٜم٤مه ـَ ـْ  َوَم

ِخَرِة َأْظَؿك َوَأَضؾه َشبِق ْٔ ـْ َظَؾْقَفـو َؾـونٍ ﴿، . وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: [72]اإل٣اء: ﴾باً ا ؾه َم *  ـُ

َرامِ لِ ِل َواباَ ْجُف َرب َؽ ُذو اْْلَ َوَمْبَؼك وَ   افؾَّـفَ َكُسقا ﴿،. وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: [27-21]اًمٍمحٜ: ﴾ـْ

 . [17]اًمتٞسم٦م: ﴾َؾـَِسَقُفؿْ 

ّٞ  ،وأُمث٤م ٤م قمغم فم٤مهٍه٤م وٗم٧ً اعمٕمٜمٟهٌه أو٤مت محٚ وم٢من  ل قملغم وجيٕمٚمٜم٤م ٟمت٘مل

 . ٟمٗم٢ يمالم اهلل شمٕم٤ممم سمٖمػم ُمٍادهو ،يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م مل و٘مٚمٝ

شمٚمٙ أو٤مت اعمتِم٤مه٦م سم  وتٜم٤مؾم٥م ُملٕ ُملًًمٞ ٤م شمٗم٢ هٜم٤م يم٤من ٓ سمً وأن  وُمٜ

َذفَِؽ ﴿اًمٚمٖمٞي اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمٝ ذم ًمٖم٦م اًمٕمٍب اًمت٠ شمٜمَل اًم٘مٍآن ه٤م  ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ َو

ـو ـْ َحْقََلَ ، وىمل٤مل شمٕمل٤ممم: [7]اًمِملٞرى: ﴾َأْوَحْقـَو إَِفْقَؽ ُؿْرآًكو َظَربِقاو فُِتـِْذَر ُأمَّ اْفُؼَرى َوَمـ

إِكَّـو َجَعْؾـَـوُه ُؿْرآًكـو َظَربِقاـو  ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [27]اًمَُملٍ: ﴾ُؿرآًكو َظَربِقاو َؽْرَ ِذي ِظَقٍج ﴿

ُؽْؿ َتْعِؼُؾقنَ   .[2-5]اًمَظمٍف: ﴾َفَعؾَّ
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وَن يِف َهِذِه َأْظَؿـك َؾُفـَق ﴿وقمغم هٌا وٙمٞن شمٗم٧ػم اًمٕمٛمٟ ذم ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ـَ ـْ  َوَم

ِخَرِة َأْظَؿك َوَأَضؾه  ْٔ ، سمٕمٛمٟ اًم٨ّمػمة وهلٞ اًمْملالل قملٜ [72]اإل٣اء : ﴾باً َشبِقيِف ا

ٓ  متلًي  ،ُمٜ يم٤من ذم هٌه اًمًٟمٞم٤م أقمٛمٟ اًم٘مٚمل٥ماحل٘ وآسمتٕم٤مد قمٜ اخلػم، أي: و

٤الًٓ قمٜ ـمٍو٘ اًم٧ٕم٤مدة ومٝمٞ ذم أظمٍة أؿمً قمٛمٟ وأؿمً  ،إمم احل٘ وٓ إمم اخلػم

 واًمٜمج٤مة .

ـْ َظَؾْقَفـ﴿ اًمٞضمٝ ذم ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: ووٗم٢ّ  ؾه َم َوَمْبَؼـك َوْجـُف َرب ـَؽ ُذو *  و َؾـونٍ ـُ

َرامِ لِ ِل َواباَ اْْلَ  : يملٚ رء ومٞمٙملٞن اعمٕمٜملٟ، سمٌات اهلل ؾمل٨ح٤مٟمٝ، [27-21]اًمٍمحٜ: ﴾ـْ

 ء اخلٚم٘ وزوا ٛ إٓ اهلل شمٕم٤ممم.ؾمٞمٗمٜمٟ ووَول وٓ و٨٘مٟ سمٕمً ومٜم٤م

 ﴾َقُفؿْ َؾـَِسـ افؾَّــفَ َكُسقا ﴿ اًمٜم٧ٞم٤من اعمٜم٧ٞب إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: ووٗم٢ّ 

ٍه شمٍيمٝمٛ ، سمٛمٕمٜمٟ اًمؽمك واخلٌٓن، أي أهنٛ عم٤م شمٍيمٞا ـم٤مقم٦م اهلل واشم٤٨مع أُم[17]اًمتٞسم٦م:

  وضمٕمٚمٝمٛ يم٤مًمٌمء اعمٜمز اعمٝمٛمٚ. ،اهلل ُمٜ شمٞومٞم٘مٝ وهًاوتٝ

ووصٗمٝ سم  ٓ وٚمٞم٘  ،اعمَّٞه٦م ًمتِم٨ٞمٝ اهلل شمٕم٤ممم سمخٚم٘مٝؾم٤مئٍ أو٤مت  وهٙمٌا شمٗم٢ّ 

٥م ُمًًمٞ ٤م اًمٚمٖمٞي وسم  وٜمَه اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ قمغم طم٧شمٚمٙ أو٤مت ل وَّ ١مَ وشمُ  ،سمٝ ؾم٨ح٤مٟمٝ

 وُمِم٤مه٦م إضم٤٧مم واعمحًصم٤مت . ،اعمخٚمٞىملم٤مواة وشمٕم٤ممم قمٜ ُم٧

وهٌا اًمٜمٞع ُمٜ اًمتٗم٧ػم أو اًمت٠مووٚ ًمٞمُ أُمًٍا حمًصم٤ًم وٓ خم٤مًمٗمل٤ًم عمل٤م يمل٤من قمٚمٞملٝ 

واًم٧ٚمٗ اًمّم٤مًمى ُمٜ اًمّمح٤مسم٦م وأهٚ اًم٨ٞم٧م واًمت٤مسمٕملم وُمٜ ؾمل٤مر  ÷رؾمٞل اهلل 

ٌه إُم٦م وجمتٝمً م٤م قمغم ُمٍ اًمٕمّمٞر ُمٜمٌ ٟمَول اًمٞطم٠ قمغم قمغم هنجٝمٛ ُمٜ قمٚم ء ه

طمتٟ وُٞمٜم٤م هٌا ÷اًمٍؾمٞل 
(1)

الٜ ادقملٞا اًمٕمٚملٛ  همػم أن إُمل٦م اسمتٚمٞمل٧م سمٗمئل٦م ،

                                                           
 =ٚمٕمكم إقمغم ( راضمٕ ُم١مًمٗم٤مت طم٧ٜ اًم٧٘م٤مف وحت٘مٞم٘م٤مشمٝ، وُمٜمٝم٤م: صحٞمى ذح اًمٕم٘مٞمًة اًمٓمح٤موو٦م،و حت٘مٞم٘ يمت٤مب اًمٕمٚمٞ ًم5)



-72- 

اًمٜمّملٞص اًملٞاردة ذم اًمٙمتل٤مب مجًت قم٘ملٞ ٛ قملغم فملٞاهٍ  ،وًمٞم٧ٞا ُمٜ أهٚمٝ

٧م ًملًٌمٙ اًمٙمتل٥م ٗمَ ًم  وأُ  ،ذًمٙ فمٝمٞر قم٘مٞمًة اًمتج٧ٞمٛ واًمتِم٨ٞمٝومٜمت٩م قمٜ  ،واًم٧ٜم٦م

١مًمٗم٤مت طمتٟ وضمًٟم٤م ذم هٌا اًمٕمٍم وذم قمّمٞر ُمت٠مظمٍة ُم١مًمٗم٤مت هتتٛ سمتنملوى واعم

د ًملًٌمٙ سمنول٤مت ُملٜ !! وآؾمتِمٝم٤مضمَائٝأاخل٤مًم٘ ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم وذيمٍ أقمْم٤مئٝ و

ٟمّملٗ اهلل سمل  )، وو٘مًٞملٞن: ÷وسم٠مطم٤مدو٨م ُمٜ ؾمٜم٦م اًمٍؾملٞل  ،يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم

آظملٍ شمٚملٙ إمم  ...(وصٗ سمٝ ٟمٗم٧ٝ ووصٗمٝ سمٝ رؾمًٞمٝ دون شم٠مووٚ وٓ شمٕمٓمٞملٚ!!

  ، وٓ طمٞل وٓ ىمٞة إٓ سم٤مهلل.اعم٘مٞٓت اًمت٠ ص٤مرت اًمٞمٞم دوٜ اًمٜم٤مس ودوًهنٛ

قمٜ ـمٍو٘ اًم٘مٞاقمً اًمت٠ و٤ٕمٝم٤م  ،هٞ شمٗم٧ػم اعمتِم٤مسمٝ سمٍده إمم اعمحٙمٛ :افتلومؾ

 ي ؾمٜمِمػم إًمٞمٝ ذم اًم٧ٓمٞر اًمت٤مًمٞم٦م .قمغم اًمٜمحٞ اًمٌ ،قمٚم ء اًمٚمٖم٦م

 ،وإطم٤مًم٦م قمٚملٛ ذًملٙ إمم اهلل شمٕمل٤ممم ،اًمت٠مووٚٗ قمٜ ومٝمٞ اًمتٞىمّ  :افتػقمضوأُم٤م 

 ،وم٘م٤مل: )آؾمتٞاء ُمٕمٚملٞم -وىمً ؾمئٚ قمٜ آؾمتٞاء -قمغم ٟمحٞ ىمٞل اإلُم٤مم ُم٤مًمٙ

 واًم١٧مال قمٜمٝ سمًقم٦م(.  ،واإلو ن سمٝ واضم٥م ،واًمٙمٞمٗ جمٝمٞل

واًمتٗمٞوْ ذم جمٛمٚمٝ هٞ آقمؽماف سم٤مًمٕمجَ وقملًم اًمٕمٚملٛ، أُمل٤م اًمت٠موولٚ ومٝملٞ 

ٚ ُمٕمٜمٟ أو٦م وُمًًمٞ ٤م، وإذا يم٤من هٜم٤مك ُمٜ وٗمّْم  وسمٌل اجلٝمً عمٕمٍوم٦م ،إقم ل اًمٕم٘مٚ

ٕن اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ ٟملَل  ،ٚ اًمت٠مووٚ وٟمًوٜ اهلل سمٝوم٢مٟمٜم٤م ٟمٗمّْم  ،اًمتٗمٞوْ وجيٜمى إًمٞمٝ

                                                           
 وهمػمه٤م. ،ٓسمٜ اجلٞزي، وحت٘مٞم٘ يمت٤مب دومٕ ؿم٨ٝ اًمتِم٨ٞمٝ سم٠ميمٗ اًمتٜمَوٝ
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سملٚ هلٞ ظمٓمل٤مب  ،وطمًه ÷واعمخ٤مـم٥م سمٝ ًمٞمُ هٞ اًمٍؾمٞل  ،ُمٜ قمٜمً اهلل شمٕم٤ممم

 إمم أن شم٘مٞم اًم٧ل٤مقم٦م، وٓ  ÷ُمٜمٌ قمٝمً اًمٜم٠٨  ،جلٛمٞمٕ اًمٕم٘مالء ُمٜ اإلٟمُ واجلٜ

ٕهنٛ ُمٓم٤مًم٨ٞن سمتٜمٗمٞمٌ أواُمٍ  ،ؿمٙ أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ىمً ظم٤مـم٨ٝمٛ سم  وٗمٝمٛمٟٞمٝ

 واإلو ن سم  ومٞمٝ. ،واضمتٜم٤مب ٟمٞاهٞمٝ ،اًم٘مٍآن

وو٧تحٞمٚ أن وٙمٞن ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م ٓ ُمٕمٜمٟ ًملٝ، أو أن اهلل ىملً ظم٤مـمل٥م 

ثلٚ ٕن ُم ،وٓ وٕمٍف أطمً ُمٜمٝمٛ ُمٕمٜمل٤مه ،قم٤٨مده ظمٓم٤مسم٤ًم ٓ وٗمٝمٛمٝ أطمً ُمٜ اعمٙمٚمٗملم

هٌا اخلٓم٤مب وٙمٞن يمٛمخ٤مـم٦٨م ُمٜ ٓ وٕم٘مٚ، وهٌا اًمٜمٞع ُمٜ اخلٓم٤مب وٙمٞن ًمٖملًٞا 

يمل  أن اهلل ؾمل٨ح٤مٟمٝ وشمٕمل٤ممم ُمٜملَه قملٜ  ،وقم٨ث٤ًم، واًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ ُمٜمَه قملٜ اًمٚمٖملٞ

ى ﴿اًمٕم٨٨م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًي َوُبْؼَ ٍء َوُهً.ى َوَرمْحَ ْفـَو َظَؾْقَؽ اْفؽَِتوَب تِْبَقوًكو فُِؽؾ  َرْ َوَكزَّ

ـْؿ ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [71]اًمٜمحٚ: ﴾ْسؾِِؿغَ فِْؾؿُ  َ ََلُ َوَمو َأكَزْفـَـو َظَؾْقـَؽ اْفؽَِتـوَب إَِّٓ فُِتَبـغ 

ًي فَِؼْقٍم ُمْمِمـُقنَ  َوُؿْرآًكـو ﴿، وىم٤مل شمٕمل٤ممم: [11]اًمٜمحٚ:﴾افَِّذي اْخَتَؾُػقا ؾِقِف َوُهً.ى َوَرمْحَ

ٌٍ وَ  ْفـَـوُه َتــِزمباً َؾَرْؿـَوُه فَِتْؼَرَأُه َظَذ افـَّوِس َظَذ ُمْؽـ ، وىمل٤مل شمٕمل٤ممم: [521]اإل٣اء:﴾َكزَّ

ُف َفَتـِْزمُؾ َرب  اْفَعودََِغ * َكَزَل بِـفِ ﴿ ـْ  َوإِكَّ وُح إَِمـُغ * َظـَذ َؿْؾبِـَؽ فَِتُؽـقَن ِمـ افـره

ـَ * بِؾَِسوٍن َظَرِ ٍّ ُمبِغٍ  ًْ ﴿، وىمل٤مل شمٕمل٤ممم: [511-512]اًمِمٕمٍاء:﴾ادُْـِذِرم ـَؾ ـَِتـوٌب ُؾص 

َثــُرُهْؿ َؾُفــْؿ َٓ آَمو ـْ ــو فَِؼــْقٍم َمْعَؾُؿــقَن * َبِشــًرا َوَكــِذمًرا َؾــَلْظَرَض َأ ُتــُف ُؿْرآًكــو َظَربِقا

 .[1-5]ومّمٚم٧م:﴾َمْسَؿُعقنَ 

وأهن٤م إٟم   ،ٜم٦مٚم٦م ُم٨ٞمَّ وم٘مً أظمؼم شمٕم٤ممم ذم هٌه أو٤مت أن آو٤مت اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ ُمٗمّمَّ 

اًمتل٠ وٕمٍومٞهنل٤م ًمًٌمٙ ضم٤مءت سمٚمٖمل٦م اًمٕملٍب  ،ٟمًَم٧م ًمتٙمٞن ُمّمًر هًاو٦م ًمٚمٜم٤مس

ومل وٙمٜ هٌا اًم٘مٍآن إٓ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمٍسمٞمل٦م اًمٗمّملٞمح٦م، ىمل٤مل شمٕمل٤ممم:  ،ووتخ٤مـم٨ٞن ه٤م
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ًْ آَموُتـُف َأَأْظَجِؿـلٌّ َوَظـَرِ ٌّ ُؿـْؾ ُهـَق ﴿ َؾ َوَفْق َجَعْؾـَوُه ُؿْرآًكو َأْظَجِؿقاو َفَؼوُفقا َفْقَٓ ُؾص 

ـَ َٓ ُممْ  ـَ آَمـُقا ُهً.ى َوِصَػوٌء َوافَِّذم ِذم ِمـُقَن يِف آَذاِنِـْؿ َوْؿـٌر َوُهـَق َظَؾـْقِفْؿ َظًؿـك فِؾَّ

ـْ َمَؽوٍن َبِعق.ٍ   .[11]ومّمٚم٧م: ﴾ُأْوَف َِؽ ُمـَوَدْوَن ِم

هملػم أن  ،وا٤ح٦م اًمًًٓمل٦م ،وُمٜ هٜم٤م ٟمٕمٚمٛ أن آو٤مت اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ سَمٞم ٜم٦َم اعمٕمٜمٟ

 ،اإلطم٤مـم٦م سمٛمٕم٤مين آو٤مت اًم٘مٍآن وُمًًمٞٓهت٤م ٓ وٜم٤مًمٝ ؾم٤مئٍ اًمٜمل٤مس قملغم طملً ؾملٞاء

ـَِتـوٌب ﴿يم  وٗمٝمٛ ذًمٙ ُملٜ ىمًٞملٝ شمٕمل٤ممم:  ،وإٟم  وٕمٍف ذًمٙ ووٗمٝمٛمٝ أهٚ اًمٕمٚمٛ

ًْ آَموُتُف ُؿْرآًكو َظَربِقاو فَِؼْقٍم َمْعَؾُؿقنَ  َؾ َوتِْؾَؽ إَْمَثـوُل ﴿، وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: [2]ومّمٚم٧م: ﴾ُؾص 

و فِؾـَّوِس َوَمو َمْعِؼُؾَفو إَِّٓ اْفَعودُِقنَ  ُِبَ َوَمـو َمْعَؾـُؿ ﴿ًمٝ شمٕم٤ممم: ، وىمٞ[12]اًمٕمٜمٙم٨لٞت: ﴾َكُّْضِ

اِشُخقَن يِف اْفِعْؾؿِ  افؾَّـفُ َتْلِومَؾُف إَِّٓ  وُه إَِػ ﴿، وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: [7]آل قمٛملٍان: ﴾َوافرَّ َوَفـْق َرده

ـَ َمْسـَتـْبُِطقَكُف ِمــُْفؿْ  ُشقِل َوإَِػ ُأْويِل إَْمِر ِمـُْفْؿ َفَعؾَِؿُف افَّـِذم ، وم٘ملً [72]اًمٜم٧ل٤مء: ﴾افرَّ

 ،واإلطم٤مـم٦م سمٛمٕم٤مين آو٤مت اًمٌيمٍ احلٙمٞمٛ ،أو٤مت إمم أن شم٠مووٚ اًم٘مٍآنأؿم٤مرت هٌه 

وأهٚ اًمٕمٚمٛ اًمٍاؾمخلم  ،إٟم  هٞ ُمٜ اظمتّم٤مص اًمٕم٘مالء ،وُمٕمٍوم٦م شمٗم٧ػمه وأطمٙم٤مُمٝ

وهٛ اًمٕمٚم ء اعمجتٝملًون، وإذا يمل٤من ُمٕمٜملٟ سمٕملْ آول٤مت  ،وأهٚ آؾمتٜم٤٨مط ،ومٞمٝ

غم أهلٚ اًمٕمٚملٛ ومٝمٞ ٓ ؿمٙ ٓ خيٗمٟ قمل ،اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ ىمً ظمٗم٠ قمغم ؾم٤مئٍ اًمٜم٤مس

َكْرَؾُع ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:اعمجتٝمًوٜ ذم اؾمتخٍاج درره واؾمتٜم٤٨مط أطمٙم٤مُمٝ  ،اًمٍاؾمخلم ومٞمٝ

ؾ  ِذي ِظْؾٍؿ َظؾِقؿ ـُ ـ كََّشوء َوَؾْقَق   . [71]وٞؾمٗ: ﴾ َدَرَجوٍت م 
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 معانٌ الصفات

 ُمٜمٝم٤م: سمٕمًة ُمٕم٤منٍ  ورد ذيمٍ آؾمتٞاء ذم اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ 

ـَ اْفُػْؾـِؽ َوإَْكَعـوِم َمـو ﴿ٝ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: وُمٜم  بؿعـك افرـقب -5 ـ َوَجَعَؾ َفُؽؿ م 

ــقن ُب ـَ ــْؿ إَِذا  ا َتْر ُؽ ــَي َرب  ُروا كِْعَؿ ـُ ــْذ ــؿَّ َت ــقِرِه ُث ــَذ ُطُف ــَتُقوا َظ ــَتَقْمُتؿْ فَِتْس  اْش

 . [52-52]اًمَظمٍف:﴾َظَؾْقفِ 

 ْت اْشَتقَ وَ  ﴿ٞح: لٜ ؾمٗمٞمٜم٦م ٟملطم٤ميمٞم٤ًم قم-ًٞمٝ شمٕم٤ممم لوُمٜمٝ ىم  بؿعـك آشتؼرار -2

قِدي    .[11]هٞد:﴾َظَذ اْْلُ

و ﴿:  2وُمٜمٝ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم٤ًم قمٜ ُمٞؾمٟ   بؿعـك ِوم افقء وـَمفف -2 َودََـّ

ُه وَ   . [51]اًم٘مّمّ:  ﴾آَتْقـَوُه ُحْؽًَم َوِظْؾًَم  اْشَتَقىَبَؾَغ َأُص.َّ

َزْرٍع َأْخَرَج َصْطَلُه َؾآَزَرُه ﴿وُمٜمٝ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:   تفبؿعـك اكتصوب افسوق وؿقّ  -1 ـَ

 .[21]اًمٗمتى: ﴾َظَذ ُشقؿِفِ  َؾوْشَتَقىَؾوْشَتْغَؾَظ 

َـّ  اْشَتَقىُثؿَّ ﴿وُمٜمٝ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:   بؿعـك افؼص. إػ افقء -1 اُه ََمء َؾَسقَّ إَِػ افسَّ

 .[21]اًم٨٘مٍة: ﴾َشْبَع َشََمَواٍت 

ــْرِش ﴿وُمٜمللٝ ىمًٞمللٝ شمٕملل٤ممم:   بؿعـــك افؼفــر وآشــتقباء -1 ــَذ اْفَع ـُ َظ مْحَ ــرَّ اف

   .[1]ـمٝ:﴾اْشَتَقى

  ىمٞل اًمِم٤مقمٍ: أوْم٤م  وُمٜمٝ
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 ً ىىمللل ٍاق اؾملللٞت  سمنمللل قملللغم اًمٕمللل

 

ٍاق  ٍٗ ودٍم ُمٝمللل ٜ هملللػم ؾملللٞم  ُمللل

  وىمٞل آظمٍ:   

ٟملللل٤م و ٞوٜم٤مومٚملللل  قمٚم ُٛ  اؾمللللت  قمٚمللللٞمٝم

 

ٟ ًمٜم٢لل ويملل٤م٣  ُٛ سقملل يمٜملل٤مه  شٍم

وعم٤م يم٤من آؾمتٞاء اعمٌيمٞر ذم أو٦م اؾمتٞاء قمغم اًمٕملٍش اًملٌي هلٞ ُمٚملٙ اهلل  

ُمٕمٜمٟ ىمًٞملٝ شمٕمل٤ممم: ومٞمٙمٞن  ،ٜمٟ إظمػمشمٕم٤ممم وؾمٚمٓم٤مٟمٝ ًمَم أن ٟمٗم٢ أو٦م قمغم اعمٕم

ومٝملٞ  ، سم٘مًرشمٝ وىمٝمٍه قمغم ُمٚمٙملٝ وؾملٚمٓم٤مٟمٝأي اؾمتٞمم ﴾ُثؿَّ اْشَتَقى َظَذ اْفَعْرشِ ﴿

ومٞمٝ ٓ جيلٍي إٓ سمل٠مُمٍه وُمِملٞمئتٝ، ىمل٤مل شمٕمل٤ممم:  ويمٚ رء ،شمٕم٤ممم ُمًسمٍ  ٌا اًمٕم٤ممل

بِر﴿ ؽِقُؿ اْْلَ   .[٤57مم:]إٟمٕم﴾َوُهَق اْفَؼوِهُر َؾْقَق ِظَبوِدِه َوُهَق اْحَ

 ،٦م ذم جمٛمٚمٝم٤م قمغم قمٚمٞ اهلل قمَ وضملٚورد ذم اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ سمٕمْ أو٤مت اًمًاًم

ـََمِء َأْن ََيِْسـَػ بُِؽـْؿ إَْرَض َؾـنَِذا ِهـَل ﴿يم  ذم ىمًٞملٝ شمٕمل٤ممم:  ـْ يِف افسَّ َأَأِمــُتْؿ َمـ

ـُـقرُ  ــْقُؽْؿ َح  *َِ ــََمِء َأْن ُمْرِشــَؾ َظَؾ ـْ يِف افسَّ ــ ــَػ َأْم َأِمـــُتْؿ َم ْق ـَ وِصــًبو َؾَســَتْعَؾُؿقَن 

ََمَواِت َوَمـو يِف فِؾَّـِف وَ ﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: ، [57-51]اعمٚمٙ: ﴾َكِذمرِ  ْرِض إَ َمْسُجُ. َمو يِف افسَّ

ٍي َوادَْ  ـْ َدابَّ ونَ  َٓ ئَِؽُي َوُهْؿ باَ ِم ـْ َؾـْقؿِِفْؿ َوَمْػَعُؾـقَن َمـو *  َمْسَتْؽِزُ ُـْؿ ِمـ ََيَـوُؾقَن َرِبَّ

ؽِـقُؿ ﴿، وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: [12-11:اًمٜمحلٚ]﴾ُمْمَمُرونَ  َوُهَق اْفَؼـوِهُر َؾـْقَق ِظَبـوِدِه َوُهـَق اْحَ

بِرُ   .[57]إٟمٕم٤مم: ﴾اْْلَ

وىمً وم٢ سمٕمْمٝمٛ اًمٕمٚمٞ اعمٌيمٞر ذم هٌه أو٤مت وأُمث٤م ٤م سم٤مًمٕمٚمٞ احلز اًملٌي  

 ،ذم ُمٙم٤من وملٞق اًمٕملٍشُم٧ت٘مٍ  ،أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ ذم اًم٧ ء وٗمٝمٛ ُمٜمٝ طم٥٧م ىمٞ ٛ
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ـََمَواِت ﴿اعمِم٤مر إًمٞملٝ ذم ىمًٞملٝ شمٕمل٤ممم:  قمغم اًمٙمٍد أو ضم٤مًمُ ْرِشـقهُف افسَّ ـُ َوِشـَع 

ٕن اهلل شمٕمل٤ممم ًملٞمُ  ،ٚمٞم٘ سم٤مهلل ضمٚ وقمالوٓ ا٤م  ٟمحٞ ذًمٙ، وهٌا وأ ،﴾َوإَْرَض 

صملٛ إٟملٝ  ،َ واعمٙمل٤منهمٜم٠ ٓ حيت٤مج إمم احلّٞمل وهٞ شمٕم٤ممم ،وٓ وِم٨ٝ إضم٤٧مم ،ضم٧ ً 

 ،وإرض ،: اًم٧ واتحًصم٤مت اًمت٠ ه٠اعمُ وٓ وّمى أن شمٙمٞن شمٚمٙ  ،شمٕم٤ممم ىمًوٛ

أو و٧لت٘مٍ أُمل٤ميمٜ وتحٞملَ ومٞمٝمل٤م،  ،اعمخٚمٞىمل٤متوٟمحٞه٤م ُمٜ  ،واًمٙمٍد ،واًمٕمٍش

وإٓ ًمٚمَم ُمٜ ذًمٙ أن شمٙملٞن ىمًوٛمل٦م، وأن  شمٕم٤ممم اهلل قمٜ ذًمٙ قمٚمًٞا يم٨ػمًا، ،قمٚمٞمٝم٤م

ُمٍ وا٤ى اًم٨ٓمالن، ًمًٌمٙ ٟم٘مٞل ًمٌات اإل ٞم٦م وحمتٞو٦م  ٤م، وهٌا أشمٙمٞن أيمؼم ُمٜ ا

 ُمٜمٝم٤م:  ،حتتٛمٚ قمًة وضمٞه أو٤مت وأُمث٤م ٤م إن هٌه

شمٕمٔمٞمٛ أطمً وصٗمتٝ ٕن اًمٕمٍب إذا أرادت  ،تعظقؿ صلن افبوري تبورك وتعوػ -5

وو٘مل٤مل:  ،ٜ اًمٜمجٛأو ومالن أقمغم ُم ،ومٞم٘مًٞمٞن: ومالن ذم اًم٧ ء ،سم٤مًمٕمٚمٞ واًمٗمٞىمٞم٦م

وُمٜمٝ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ،ىمٝ إذا يم٤من أقمغم ُمٜمٝ رشم٦٨م وُمٙم٤مٟم٦مأو ومٞ ،ومالن أقمغم ُمٜ ومالن

ؾ  ِذي ِظْؾٍؿ َظؾِقؿٌ وَ ﴿ ـُ ــ ﴿وىمًٞمٝ شمٕمل٤ممم: . [71]وٞؾملٗ: ﴾َؾْقَق  ُـؿ م  ََيَـوُؾقَن َرِبَّ

ــْقؿِِفؿْ  ـْ يِف ﴿وقمللغم هللٌا وٙمللٞن ُمٕمٜمللٟ ىمًٞمللٝ:  [12]اًمٜمحللٚ: ﴾ َؾ ــ ــُتْؿ َم َأَأِمـ

ََمءِ  أي أأُمٜمتٛ ُمٜ ؿمل٠مٟمٝ قمٔملٞمٛ؟ أو هلٚ أُمٜملتٛ ُملٜ اًمٕمٔملٞمٛ  ،[51]اعمٚمٙ: ﴾افسَّ

 ذًمٙ.  اجلٚمٞمٚ أن خي٧ٗ سمٙمٛ إرض؟ أو ٟمحٞ

 ىم٤مل: أأُمٜمتٛ ُمٜ ذم اًم٧ ء ُمٚمٙمٞشمٝ؟ومٙم٠مٟمٝ  ،الصورة إػ مؾؽقت اهلل ظز وجؾ -2

وحملٚ اًمٕملٍش وهملػمه ُملٜ اعمخٚمٞىمل٤مت  ،وذًمٙ ٕن اًم٧ ء ُم٧ٙمٜ اعمالئٙمل٦م

تٜمَل اًمٙمت٥م وأواُمٍ اهلل شمٕمل٤ممم وتٜمَل اًمٕمٌاب ووٜمَل اًمٞطم٠ وشموُمٜمٝم٤م  ،اًمٕمٚمٞو٦م

ََمِء ِرْزُؿُؽْؿ ﴿: ًٞمٝوإمم ذًمٙ أؿم٤مر رب اًمٕمَة شم٤٨مرك وشمٕم٤ممم سم٘موٟمٞاهٞمٝ،  َويِف افسَّ
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 . [22]اًمٌارو٤مت: ﴾ َوَمو ُتقَظُ.ونَ 

ٕن اعمنمليملم وٕمت٘ملًون أن اهلل شمٕمل٤ممم  ،ُموضبي ادؼـغ بحسى اظتؼـودهؿ -2

وإمم ذًمٙ أؿمل٤مر  -شمٕم٤ممم اهلل قمٜ ذًمٙ قمٚمًٞا يم٨ػماً  -ُم٧ت٘مٍ ذم اًم٧ ء طم٤مل ومٞمٝم٤م

َؿـوَل ؾِْرَظـْقُن َموَهوَمـوُن وَ ﴿٘مًٞمٝ شمٕم٤ممم: سماًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ ذم طمٙم٤موتٝ قمٜ ومٍقمٞن 

ًحــو َفَعــع  َأْبُؾــُغ  ـِ يِل َسْ ــِف *  ْشــَبوَب إَ اْبــ ــََمَواِت َؾــَلضَّؾَِع إَِػ إَِف َأْشــَبوَب افسَّ

 . [27-21]هم٤مومٍ:﴾ُمقَشك

قملغم  ،٦مطم٤مدو٨م اًمًاًم٦م قمغم اًمٕمٚمٞ واًمٗمٞىمّٞملشم١مول ؾم٤مئٍ أو٤مت وإ وم٤مًمالئ٘ أن

َّ هٌا اًمٜمحٞ ُمٜ اًمت٠مووٚ اعم وقمٜ ُمِم٤مه٦م اعمخٚمٞىم٤مت  ،مم قمٜ اجلٝم٦م واعمٙم٤منه هلل شمٕم٤مٜم

ََمِء إَِفٌف َويِف ﴿وإضم٤٧مم، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ، [71]اًمَظملٍف: ﴾ْرِض إَِفـفٌ إَ َوُهَق افَِّذي يِف افسَّ

ـُْتؿْ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـُ ـَ َمو   .[1]احلًوً: ﴾َوُهَق َمَعُؽْؿ َأْم

اهلل شمٕمل٤ممم ذم ٕمٜملٟ ذًملٙ أن ومٚمٞمُ ُم ،ضمٝم٦م اًم٧ ءإمم  ٟمتٞضمٝ سم٤مًمًقم٤مء وإذا يمٜم٤م 

يمل  أن اًمٙمٕم٨ل٦م هل٠ ىم٨ٚمل٦م  ،اًم٧ ء هل٠ ىم٨ٚمل٦م اًملًقم٤مءقمغم اقمت٤٨مر أن وإٟم   ،اًم٧ ء

 .اًمّمالة

ــوفُِ  ﴿وأُملل٤م ىمًٞمللٝ شمٕملل٤ممم:  إَِفْقــِف َمْصــَعُ. اْفَؽؾِــُؿ افطَّق ــُى َواْفَعَؿــُؾ افصَّ

وم٢من اًمٍومٕ هٜمل٤م يمٜم٤مول٦م قملٜ ىم٨لٞل اًمٕمٛملٚ  ،وٟمحٞه٤م ُمٜ أو٤مت [52]ومل٤مـمٍ: ﴾َمْرَؾُعفُ 

ْٛ  »إضملٍ، وذم احللًو٨م:  وُمْم٤مقمٗم٦م ًُ َ ُل ْٛ َصلالٌَة َوَٓ شَمّْملَٕم ُٚ َ ُل صَماَلصَمل٦ٌم َٓ شُمْ٘م٨َل

ش. .طَم٧َٜم٦َمٌ 
(1)

أي ٓ  ، لٛ طم٧لٜم٦م اهلل ٚت٘م٨ّلووٓ  ،٘م٨ٚ ُملٜمٝمٛ صلالةوُمٕمٜم٤مه: ٓ شمُ  ،

                                                           
ْٛ  "( مت٤مم احلًو٨م: 5) ًِ مِ ُه رِم َأْو ًَ ُٕ َو  وَمٞمََْم

ِٝ اًمِٞم َٞ َٕ إمَِم َُم ضِم ٍْ ُ٘ طَمتَّٟ َو ًُ أسمِ ُٓ قَمَٚمٞمَْٝمل٤م َزْوضُمَٝمل٤م ،اًْمَٕم٨ْ ٤مظِم َأُة اًم٧َّ ٍْ اُن  ،َواعمَْ ٍَ لْٙم  =َواًم٧َّ
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ومٕ اًمت٘مٍولٍ إمم اعملًوٍ أو ورُ  ،ومٕ إُمٍ إمم اًم٘م٤ميضُمٜمٝ ىمٞ ٛ: رُ و١مضمٍون قمٚمٞمٝم٤م، و

 وٟمحٞ ذًمٙ.  ،اًمٍئٞمُ

 اًمًٟمٞم٤م» أُم٤م طمًو٨م اًمٜمَول وومٞمٝ:و
ِ
َّٚ ًمٞمٚم٦ٍم إمم ؾم ء ٜم٤َم يُم ُل َرسم  َِ طملم و٨َ٘مٟ صُمٚم٨ُم  ،َوٜمْ

 ٍُ ِٚ أظِم ُٝ ؟ َُملٜ  ،اًمٚمٞم َٞمل
ومٞم٘مٞل : ُمٜ َوًقُمٞين وم٠َمؾمتجٞم٥َم ًملٝ ؟ َُملٜ َو٧ْل٠مًُمٜم٠ وم٠ُمقْمٓمِ

؟ ُٝ ٍَ ًَم ين وَم٠َمهْمِٗم ٍُ شَو٧َْتْٖمِٗم
(1)

ُل »ىم٤مل :  رواو٦موذم  ، َِ ُٝ َوٜمْ ل َّٚ شمٕم٤ممم إمِم اًم٧ اًمٚمَّ ٟمٞم٤م يُمل  ً  اًم
ِ
 ء

ِٚ إوُل  ُٙ ... احلًو٨مومٞم٘مٞل : َأَٟم٤م اعم ،ًَمٞمٚم٦ٍم طملم َوٛميض صُمُٚم٨ُم اًمٚمٞم ذم و ،إمم آظمٍهش ٚم

ٍُ : »رواو٦م شطمتٟ ُويضَء اًمَٗمْج
(2)

ٍُ  »وذم أظمٍى : ،  ِٚ  إَِذا َُم٣َم ؿَمْٓم ْٞمل ، َأْو صُمُٚمَثل٤مُه ،  اًمٚمَّ

ل اهلل َِ ْٟمٞمَ  شَم٤٨َمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم إِ َوٜمْ  ً ْٜ َداٍع ٤م وَمَٞمُ٘مٞلمَم ؾَمَ ء اًم ْٚ ُِمل ْٜ ؾَم٤مِئٚ ُوْٕمَٓمٟ ؟ َه ْٚ ُِم : َه

 ٍُ ْٜ ُُم٧َْتْٖمِٗمٍ وَمُٞمْٖمَٗم ْٚ ُِم ُٝ َه ٨ْى وَمُٞم٧َْتَج٤مب ًَم ُٝ طَمتَّٟ َوٜمَْٗمِجٍ اًمّم  شًَم
(3)

  

إن  – ومٝمل٠ ،ومٚمٞمُ ذم هٌه اًمٍواو٤مت وأُمث٤م ل٤م دًمٞملٚ اًمٕمٚملٞ احلزل هلل شمٕمل٤ممم 

٧مصحّ 
(4)

 شمٕمل٤ممم واهلل ،َول طمٍيم٦م واٟمت٘م٤ملشمٕم٤ممم، ٕن اًمٜمسمٜمَول رمح٦م اهلل  ٦مًمُم١موّ  -

 َّ  آٟمت٘م٤مل.ه قمٜ احلٍيم٦م وُمٜم

وهٞ أٟمٝ شمٕم٤ممم يمل٤من ذم  ،احلٚمٞل محٚ هٌه اًمٍواو٤مت قمغم فم٤مهٍه٤م و٘متيضصمٛ إن 

 ّٚ وهٌا و٘متيضل أن وٙملٞن  ،اًمٚمٞمٚ ٧ ء اًمًٟمٞم٤م ذم سمٕمْ ؾم٤مقم٤متذم اًم اًمٕمٍش صمٛ طم

                                                           
 َٞ واًم٨ٞمٝم٘م٠ ذم ؾمٜمٜمٝ اًمٙمؼمى قمٜ ضمل٤مسمٍ  ،واًمٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمٝ اًمٞؾمٞمٓ ،رواه  اسمٜ ظمَوٛم٦م ذم صحٞمحٝ -" طَمتَّٟ َوّْمُح

 سمٜ قم٨ًاهلل .

 (رواه اًم٨خ٤مري وُم٧ٚمٛ واًمؽمُمٌي واسمٜ ُم٤مضم٦م وأسمٞداود قمٜ أيب هٍوٍة ..5)

 ( رواه ُم٧ٚمٛ وأمحً واًمؽمُمٌي قمٜ أيب هٍوٍة .2)

 (رواه أمحً واًم٨خ٤مري وُم٧ٚمٛ قمٜ أيب هٍوٍة .2)

 ،سم  ٓ خيٗمٟ قمغم ذهٜ اًمٚم٨ٞم٥م ،عم٤م ومٞمٝم٤م ُمٜ ا٤ٓٓمٍاب ذم ُمتٜمٝم٤م ،واًمٌي ؤمٝمٍ أهن٤م أطم٤مدو٨م ٤ٕمٞمٗم٦م سمٕمٞمًة قمٜ اًمّمح٦م (1)

 واهلل أقمٚمٛ.
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ٕن  ،وآؾملتٛمٍار قملغم اًملًوامذم اًم٧ ء اًمًٟمٞم٤م  طم٤مٓا  -ٜ ذًمٙ اهلل قم شمٕم٤ممم –اهلل 

يم  ٓ  ،٤مٓ ختٚمٞ إرض ُمٜمٝمأو صمٚمثٝ إظمػم أو اًم٤٧مقم٤مت إظمػمة ُمٜمٝ اًمٚمٞمٚ  ٟمّمٗ

ختٚمٞ ُملٜ ؾمل٤مئٍ إوىمل٤مت سمٗمٕملٚ دوران إرض ذم اعمجٛمٞقمل٦م اًمِمٛم٧لٞم٦م طملٞل 

 َّ  ،ٚملٞله قمٜ احلٟمٗم٧ٝم٤م، وُم٤م ُمٜ ؿمٙ أن ذًمٙ حم٤مل ذم طم٘ اهلل شمٕم٤ممم ٕٟمٝ شمٕم٤ممم ُمٜم

 . وقمٜ احلٍيم٦م وآٟمت٘م٤مل

ًّ يم٤من ًمًٌمٙ  سم  وٜملَه اهلل  ة وهمػمه٤ماعمٌيمٞر ُمثٚ شمٚمٙ إطم٤مدو٨مل وأن شم١مو ٓسم

أو  ،اًمٍمحل٦مٜمَول سم ٟمَول اهلل شمٕم٤مممومٞمٗم٢  ،شمٕم٤ممم قمٜ صٗم٤مت اعمحًصم٤مت وإضم٤٧مم

  ُمثٚ شمٚمٙ إوىم٤مت اًمٗم٤م٤ٚم٦م  .ىم٨ٞل اًمًقم٤مء وآؾمتٖمٗم٤مر ذم

 ًملٙووًل قمغم ذ ،هًٞمٚمٛمالئٙم٦ماحلز إٟم  اًمٜمَول واًمٌي ٟمٕمت٘مًه وٟمجَم سمٝ أن 

ُل ادَ ﴿ُم٤م أظمؼم سمٝ شمٕم٤ممم قمٜ ٟمَول اعمالئٙم٦م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مًر سم٘مًٞملٝ شمٕمل٤ممم:  ئَِؽـُي باَ َتـَـزَّ

ؾ  َأْمرٍ  ـُ ـْ  ِْؿ ِم وُح ؾِقَفو بِنِْذِن َرِب   ، [1-1:اًم٘ملًر]﴾ٌم ِهَل َحتَّك َمْطَؾِع اْفَػْجـرِ باَ َش *  َوافره

َٝ  نَّ إِ » سمٚمٗملٔ: 2قمٜ قمكمذم أُم٤مًمٞمٝ ـم٤مًم٥م  ُم٤مرواه اإلُم٤مم أسمٞووِمٝمً ًمًٌمٙ  لل  اًمٚمَّ

 َ  ؾَمل اِب َٞ سمْ أَ  ْٜ ُمِ  ٤مٍب ٨َ سمِ  ٍُ ُمُ ٠مْ وَ  ِٚ ٞمْ اًمٚمَّ  ْٜ ٟ ُمِ ٘مَ ٨ْ شمَ  ٦مٍ ٤مقمَ ؾَم  ٍِ آظِم   ذِمْ ٤ممَم ٕمَ شمَ 
ِ
ً   ء  َّٛ صُمل ُى تَ ْٗملٞمُ ٤م ومَ ٞمَ ٟمْ اًمل

ٍُ  َٓ : أَ ٜ  اجلِ وَ  ُِ ٟمْ اإلِ َّٓ إِ  لْمِ ٘مَ ٤مومِ اخلَ  لْمَ ٤م سمَ ُمَ  ُٕ ٛمِ ٧ْ وُ  ٌٙ ٚمَ ي ُمَ ٤مدِ ٜمَ وُ  ْٜ ُُم٧ْلَتْٖمِٗمٍ وَمُٞمْٖمَٗمل ْٚ ُِم  َه

 ُٝ إَِذا َُم٣َم  »وُم٤مرواه أسمٞوٕمغم ذم ُم٧ٜمًه قمٜ أيب ؾمٕمٞمً وأيب هٍوٍة:  ،احلًو٨م ...شًَم

ِٚ َأْو صُمٚمُ  ْٞم ٍُ اًمٚمَّ ْٜ َداٍع  :ُٞمٜم٤َمِديومَ  و٤مً ٤مدِ ٜمَ ُمُ  ٍَ ُمَ أَ  ِٚ ِٞمْ ٨ُم اًمٚمَّ ؿَمْٓم ْٚ ُِم ُٝ ومَ َه ْٜ  ؟ُٞم٧َْتَج٤مُب ًَم ْٚ ُِمل َه

ٍٚ ومَ  ٍٍ  ؟ُٝ ؾُم١ْمًمَ  ْٟٕمٓمَ ٞمُ ؾَم٤مِئ ْٜ ُُم٧َْتْٖمِٗم ْٚ ُِم ٍُ ًمَ ومَ َه ْٜ شَم٤مِئ٥م ومَ  ؟ُٝ ُٞمْٖمَٗم ْٚ ُِم ؟  ُب ُٞمَتل٤مَه ِٝ  ،شقَمَٚمْٞمل

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمٛ . ،وٟمحٞ ذًمٙ ُمٜ إطم٤مدو٨م
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َّ ويم  و١موّ   ،وآٟمت٘مل٤مله اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ قمٜ احلٍيمل٦م ل اًمٜمَول قمغم اعمٕمٜمٟ اًمٌي وٜم

 وتْملٛمٜم٤من ٕهنل  ،ٓ وّمى ٟم٨٧تٝم  إمم اهلل شمٕم٤ممم إذ ،ل يمًٌمٙ اإلشمٞم٤من واعمجئو١موّ 

َّ  ،ُمٕمٜمٟ احلٍيمل٦م وآٟمت٘مل٤مل  ئوٕن اإلشمٞمل٤من واعمجل ،ه قملٜ ذًملٙواهلل شمٕمل٤ممم ُمٜمل

ًمًٌمٙ ًملَم شمٗم٧لػم  ،واهلل شمٕم٤ممم ٓ خيٚمٞ ُمٜمٝ ُمٙم٤من ،وآٟمت٘م٤مل ٓ وٙمٞن إٓ ًمٚمٖم٤مئ٥م

َّ  ،أو٤مت وإطم٤مدو٨م ٤ممم قملٜ ه اهلل ؾمل٨ح٤مٟمٝ وشمٕملوشم٠مووٚمٝم٤م قمغم اعمٕمٜمٟ اًملٌي وٜمل

َأْن  إَِّٓ َهـْؾ َمـُظـُروَن ﴿ًٞمٝ شمٕم٤ممم: ُمثاًل ىموُمٜ ذًمٙ  ،ُمِم٤مه٦م إضم٤٧مم واعمحًصم٤مت

ـْ اْفَغََمِم َوادَ  افؾَّـفُ َمْلتَِقُفْؿ  َهْؾ َمـُظُروَن ﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ، [252]اًم٨٘مٍة: ﴾ئَِؽيُ باَ يِف ُطَؾٍؾ ِم

 .[517]إٟمٕم٤مم:﴾ئَِؽُي َأْو َمْليِتَ َربهَؽ باَ َأْن َتْلتَِقُفْؿ ادَ  إَِّٓ 

ومٞمٙمٞن اعمٕمٜملٟ:  ،أو٤مت وأُمث٤م ٤م سمٜمَول اًمٕمٌاب ٌهومٞمٗم٢ إشمٞم٤من اهلل شمٕم٤ممم ذم ه

قمٚمٞمٝمٛ ُمالئٙمتٝ اعمٞيمٚم٦م  ووٍؾمٚأ ،ٓ أن و٠مشمٞمٝمٛ اهلل سمٕمٌاب ُمٜ قمٜمًههٚ وٜمتٔمٍون إ

 سم٤مًمٕمٌاب .

وَوَجوَء َربهـَؽ َوادَ ﴿ذم ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ووٗم٢ اعمجئ و َصـػا ، [22]اًمٗمجلٍ: ﴾َؾـُؽ َصـػا

ٓ وّمى أن وٙمٞن إشمٞم٤من اهلل وجمٞمئلٝ ٕٟمٝ  ،أُمٍ اهلل شمٕم٤ممم وإذٟمٝ سم٘مٞم٤مم اًم٤٧مقم٦م سمٛمجئ

ومٞمٙمٞن ُمٕمٜمٟ أول٦م: وولٞم أن ول٠مذن اهلل سم٘مٞمل٤مم  ،ُمٜ ضمٜمُ إشمٞم٤من اعمالئٙم٦م وجمٞمئٝمٛ

لم وحي٦ اعمالئٙم٦م ومٞمٙمٟٞمٞن ىمل٤مئٛملم ُمّملٓمٗم   ،٦م و٠م  أُمٍ اهلل أو إذٟمٝ سم٘مٞم٤مُمٝم٤ماًم٤٧مقم

 ُمٜمتٔمٍوٜ أُمٍ اهلل وطمٙمٛمٝ.
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 ذم قملًة واًملٍوح ُمْمل٤موملم إمم اهلل شمٕمل٤مممورد ذم اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ ًمٗمٔ اًملٜمٗمُ 

 وُمٜ ذًمٙ:  ،وقمغم ُمٕم٤من خمتٚمٗم٦م ،ُمٞا٤ٕ ُمٜ اًمٙمت٤مب احلٙمٞمٛ

ْؿ وَ ﴿ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  - ـُ ُر  أي قم٘م٤مسمٝ.  ،[22و27]آل قمٛمٍان: ﴾َكْػَسفُ  افؾَّـفُ ُُيَذ 

أي  ،[15]ـملٝ: ﴾َواْصَطـَْعُتَؽ فِـَْػِزـ﴿: 2ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم ذم طمٙم٤موتٝ قمٜ ُمٞؾمٟ  -

 ذوٕمت٠. وإطمٞم٤مء  ،وإىم٤مُم٦م دوٜم٠ ،٨ٚمٞمٖ وطمٞم٠ضمٕمٚمتٙ رؾمًٞٓ ًمت

َأْظَؾـُؿ َمـو يِف  َٓ َتْعَؾـُؿ َمـو يِف َكْػِزـ وَ ﴿: 2ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم قملغم ًم٧ل٤من قمٞم٧لٟ  -

أو شمٕمٚمٛ ؿم٠مين وٓ  ،ي شمٕمٚمٛ ُم٤م قمٜمًي وٓ أقمٚمٛ ُم٤م قمٜمًكأ، [551]اعم٤مئًة: ﴾َكْػِسَؽ 

 أقمٚمٛ ؿم٠مٟمٙ. 

ًُ ؾِ ﴿: 2طم٤ميمٞم٤ًم قمٜ آدم  –وأُم٤م ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم  ـْ ُروِحلَوَكَػْخ ، [72]ص: ﴾قِف ِم

ـْ ُروِحفِ ﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  اُه َوَكَػَخ ؾِقِف ِم وم٢من إ٤ل٤موم٦م اًملٍوح إمم ، [1]اًم٧لجًة: ﴾ُثؿَّ َشقَّ

وسمٞم٤من عمٙم٤مٟم٦م اإلٟم٤٧من وشمٙمٍوٛمٝ ومتٞمَه قمٜ يملٚ  ،هٞ إ٤٤موم٦م شمنموٗ ٔدماهلل شمٕم٤ممم 

ٞم٧م وذًمٙ ُمثٚ إ٤٤موم٦م اًم٨ ،خٚمٞىم٤مت احلٞم٦م قمغم فمٝمٍ هٌا اًمٙمٞيم٥مُم٤م ًمٝ روح ُمٜ اعم

ـَرا َبْقتـِـل ﴿مم ذم ىمًٞملٝ شمٕملل٤ممم: ٤مإمم اهلل شمٕمل َوَظِفـْ.َكو إَِػ إِْبـَراِهقَؿ َوإِْشــََمِظقَؾ َأْن َضف 

ُجقدِ  ِع افسه َـّ وم٢م٤ل٤موم٦م اًم٨ٞمل٧م إمم اهلل شمٕمل٤ممم ، [521]اًم٨٘مٍة: ﴾فِؾطَّوئِِػَغ َواْفَعوـِِػَغ َوافره

 تٝ. إ٤٤موم٦م شمنموٗ ًم٨ٞم٤من ُمٙم٤مٟم٦م اًم٨ٞم٧م احلٍام وىمًؾمٞمّ هٜم٤م ه٠ 
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 ،ورد ًمٗمٔ اًمٞضمٝ ُمْم٤موم٤ًم إمم اهلل شمٕم٤ممم ذم قمًة ُمٞا٤ٕ ُملٜ يمتل٤مب اهلل اًمٙملٍوٛ

ٍء َهوفِــٌؽ ﴿وذًمللٙ يملل  ذم ىمًٞمللٝ شمٕملل٤ممم:  ،ووللٍاد سمللٝ اًمللٌات اإل ٞملل٦م ــؾه َرْ  إَِّٓ ـُ

ـْ َظَؾْقَفو َؾونٍ ﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: ، [77]اًم٘مّمّ: ﴾َوْجَففُ  ؾه َم  وَوَمْبَؼـك َوْجـُف َرب ـَؽ ذُ *  ـُ

ــ ــَرامِ لِ ِل َواباَ اْْلَ ــقا ﴿، وىمًٞمللٝ شمٕملل٤ممم: [27-21]اًمللٍمحٜ:  ﴾ـْ ــَلْمـَََم ُتَقفه ــُف َؾ ــَثؿَّ َوْج َؾ

 . [1]اإلٟم٤٧من: ﴾افؾَّـفِ ََم ُكْطِعُؿُؽْؿ فَِقْجِف إِكَّ ﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ،[551]اًم٨٘مٍة:﴾افؾَّـفِ 

قمٜمٝم٤م  ؼمَّ قمَ ، ووٟمحٞه٤م وٗم٢ قمغم ُمٕمٜمٟ اًمٌات اإل ٞم٦م ٤متوم٢من اًمٞضمٝ ذم هٌه أو

-اًمٍضمٚ قمٞمٜملٝ  وُمٜمٝ ىمٞ ٛ: ضم٤مء ،ووٍاد سمٝ اًمٙمٚ ٕن اًمٕمٍب شمٌيمٍ اجلَء ،سم٤مًمٞضمٝ

اخل٤مـم٥م ًمٞزم اعمٍأة: ضمئتٙ ـم٤مًم٤٨ًم وً اسمٜمتلٙ، وىملٞ ٛ:  ىمٞلأوْم٤ًم وُمثٚمٝ  -أي ذاشمٝ

 وضمٝم٠ ٤٤مُمٜ قمغم ومالن سمٙمٌا، وٟمحٞ ذًمٙ. 

ُملٍ وُم٤م ُمٜ ؿمٙ أن شم٠مووٚ اًمٞضمٝ ذم أو٤مت اعمٌيمٞرة وهمػمه٤م سم٤مًمٌات اإل ٞم٦م أ

ٕن محلٚ اًمٞضملٝ قملغم  ،اعمٕمٜملٟ وصلحتٝ ضوري و٘متْمٞمٝ اعمح٤مومٔم٦م قمغم ؾملالُم٦م

ٍء َهوفِـٌؽ ﴿اًمٕمْمٞ اعمخّمٞص وٚمَم ُمٜمٝ أن و٘م٤مل ذم ُمثٚ ىمًٞمٝ شمٕمل٤ممم:  ـؾه َرْ  إَِّٓ ـُ

 ،أن يمٚ رء ُمٜ اًمٌات اإل ٞم٦م ؾمٞمٗمٜمٟ وٓ و٨٘مٟ إٓ اًمٞضملٝ ،[77]اًم٘مّملّ: ﴾َوْجَففُ 

 .و٘مٞل سمٝ ُم٧ٚمٛن قمالوة قمغم أوهٌا ُم٤م ٓ و٘مٞل سمٝ قم٤مىمٚ 

وم٢مٟمٝ مل وٍد ذم اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ إٓ ُمٍة واطمًة وذًمٙ ذم ىمًٞملٝ شمٕمل٤ممم:  اْلـىأُم٤م 

َتو َظَذ ﴿ ًُ يِف َجـِْى َأْن َتُؼقَل َكْػٌس َموَحْْسَ ْض واعمٍاد سمٝ هٜمل٤م  ،[11]اًمَُمٍ: ﴾افؾَّـفِ  َمو َؾرَّ

 ؽمض قمغم اًمٕم٤٨مد ُمٜ اًمٓم٤مقم٦م واًمٕم٤٨مدة. ٗمأُمٍ اهلل وطم٘مٝ اعم



-71- 

وأٟملٝ  ،ثػمة ُمٜ اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ سم٠مٟملٝ ؾملٛمٞمٕوصٗ اهلل شمٕم٤ممم ٟمٗم٧ٝ ذم ُمٞا٤ٕ يم

، وشم٤مرة سمٚمٗمٔ اًمٗمٕمٚ (سمّمػم -ؾمٛمٞمٕ)وىمً وردت اًمّمٗمت٤من شم٤مرة سمٚمٗمٔ اإلؾمٛ  ،سمّمػم

وِدُفـَؽ يِف  افؾَّــفُ َؿـْ. َشـِؿَع ﴿، وُمٜ ذًمٙ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: (رأى - ؾمٛمٕ) َؿـْقَل افَّتِـل َُتَ

ََم إِنَّ َمْس  افؾَّـفُ وَ  افؾَّـفِ َػ ْوِجَفو َوَتْشَتؽِل إِ زَ  ـُ وُوَر  ،[5:اعمج٤مدًم٦م] ﴾َشِؿقٌع َبِصرٌ  افؾَّـفَ َؿُع َُتَ

وَؾـو إِكَّـِـل َمَعُؽـََم  َٓ َؿـوَل ﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم خم٤مـم٤٨ًم ُمٞؾمٟ وه٤مرون قمٚمٞمٝم  اًم٧لالم:  ََّتَ

ْ َمْعَؾْؿ بَِلنَّ ﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ،[11:ـمٝ] ﴾َأْشَؿُع َوَأَرى َْ وىمًٞملٝ  ،[51]اًمٕمٚمل٘: ﴾َرىمَ  افؾَّـفَ َأ

ـَ *  افَِّذي َمَراَك ِحَغ َتُؼقمُ ﴿شمٕم٤ممم:  وِجِ.م َبَؽ يِف افسَّ  . [251-257]اًمِمٕمٍاء: ﴾َوَتَؼؾه

وإطم٤مـمتٝ سمٙملٚ  ،ضم٤مءت ًمٚمًًٓم٦م قمغم قمٚمٛ اهلل شمٕم٤مممومٝمٌه أو٤مت وٟمحٞه٤م إٟم  

 ٍمات، وٓ وًل ذًمٙ قمغم ُم٤م شمٞطم٠ إًمٞمٝ فمٞاهٍ أو٤مت ُمٜ أن٨ْ اعم٧ٛمٞقم٤مت واعمُ 

ٕن ًمٗملٔ  - قملٜ ذًملٙ قمٚملًٞا يم٨لػماً شمٕم٤ممم اهلل -هلل قمَ وضمٚ آًم٦م ؾمٛمٕ أو آًم٦م سمٍم

ه٠ أًمٗم٤مظ ُمِملؽميم٦م سمللم وٟمحٞه٤م اًم٧ٛمٕ واًم٨ٍم وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مَّه٤م يم٤مًمٜمٔمٍ واًمٍؤو٦م 

  :قمًة ُمٕم٤مٍن وُمٜمٝم٤م

و ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم: افعؾؿ - َسُبقَن َأكَّ ُهْؿ َوَكْجَقاُهؿْ  َٓ َأْم َُيْ أي  ،[72]اًمَظمٍف: ﴾َكْسَؿُع ِاَّ

ْؿ ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: ُم٤م و٢وٟمٝ ذم أٟمٗم٧ٝمٛ وُم٤م وتٜم٤مضمٞن سمٝ سمٞمٜمٝمٛ ٟمٕمٚمٛ ـُ ُثؿَّ َجَعْؾـَو

ْقـَػ َتْعَؿُؾـقنَ إَ ئَِػ يِف باَ َخ  ـَ ـْ َبْعِ.ِهْؿ فِـَـُْظَر  أي ًملٜمٕمٚمٛ ، [51]ولٟٞمُ: ﴾ْرِض ِم

 اعمٜم٤موم٘.واًمّم٤مدق ُمٜ اًمٙم٤مومٍ اعم١مُمٜ 

َظوءِ إِكَّـَؽ َشـؿِ ﴿، وُمٜمٝ ىمًٞمٝ شمٕمل٤ممم: افؼبقل والجوبي - . [27]آل قمٛملٍان:     ﴾قُع افـ.ه

َظوءَ  َٓ ُتْسِؿُع ادَْـْقَتك وَ  َٓ إِكََّؽ ﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ـؿَّ افـ.ه ، [72]اًمٜمٛملٚ: ﴾ُتْسـِؿُع افصه
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ـْ يِف اْفُؼُبقرِ ﴿وىمًٞمٝ:  ًَ بُِؿْسِؿٍع َم أي ٓ و٘م٨ٚملٞن دقمٞشملٙ  .[22:ومل٤مـمٍ]﴾َوَمو َأْك

 وٓ و٧تجٞم٨ٞن ًمٜمّمحٙ وُمٞقمٔمتٙ. 

ً شم٠م  سمٛمٕمٜمٟ أُم٤م  ، [27]هٞد: ﴾َواْصـَْع افُْػْؾَؽ بِلَْظقُـِـَو﴿يم  ذم ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  افعؾؿاًمٕملم وم٘م

: 2، وُمٜمٝ ىمًٞملٝ شمٕمل٤ممم خم٤مـم٨ل٤ًم عمٞؾملٟ احػظ وافرظوميوىمً شم٠م  سمٛمٕمٜمٟ  ،أي سمٕمٚمٛمٜم٤م
ٜ ؾملٗمٞمٜم٦م ٟملٞح شمٕم٤ممم ، وىمًٞمٝ [21]ـمٝ: ﴾َوفِتُْصـََع َظَذ َظقْـِل﴿ ـِري ﴿: 2طم٤ميمٞمل٤مً قمل ََتْ

ًاً  ،[51]اًم٘مٛمٍ: ﴾ـِـَوبِلَْظقُ  ْؽـِؿ َرب ـَؽ َؾنِكَّـَؽ ﴿: ÷وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم خم٤مـم٤٨ًم ٟم٨ٞملٝ حمٛمل َواْصـِزْ ِحُ

 أي ذم طمٗمٔمٜم٤م ورقم٤موتٜم٤م.  ،[17]اًمٓمٞر: ﴾بِلَْظقُـِـَو

ًة ُمٞا٤ٕ ٗمٍد واًمتثٜمٞم٦م واجلٛمٕ ذم قمورد ًمٗمٔ اًمٞمً ُمْم٤موم٤ًم إمم اهلل شمٕم٤ممم سمٚمٗمٔ اعم

 ٝم٤م: ُمٜم ،ُمٜ اًم٘مٍآن قمغم قمًة ُمٕم٤من

َؿوَل َموإِْبؾِقُس َمو َمـََعَؽ َأْن َتْسُجَ. ﴿وُمٜمٝ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  :بؿعـك افػعؾ والِود -5

ًُ بَِقَ.يَّ   وىمًٞملٝ شمٕمل٤ممم:  أي ُم٤م ظمٚم٘متٝ أٟم٤م ومل خيٚم٘مٝ هملػمي، ،[71]ص: ﴾دَِو َخَؾْؼ

ًْ َأْمِ.مـَو َأْكَعوًمو َؾُفؿْ ﴿ َّو َظِؿَؾ ْؿ ِِم و َخَؾْؼـَو ََلُ ْ َمَرْوا َأكَّ َْ و َمـوفُِؽقنَ  َأَو  ،[75]ولٟٞمُ: ﴾ََلَ

ََمَء َبـَْقـَوَهو بَِلْمقٍ. َوإِكَّو دَُقِشُعقنَ ﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:   . [17]اًمٌارو٤مت: ﴾َوافسَّ

 افؾَّــفِ ْؾ إِنَّ اْفَػْضَؾ بَِقـِ. ؿُ ﴿وُمٜمٝ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  :بؿعـك آختصوص وافتؿؾؽ -2

ـْ َمَشوءُ  ـؾ   ُؿـْؾ ﴿، وىمًٞملٝ شمٕمل٤ممم: [72]آل قمٛمٍان: ﴾ُمْمتِقِف َم ـُ ـْ بَِقـِ.ِه َمَؾُؽـقُت  َمـ



-77- 

ءٍ   . [5]اعمٚمٙ: ﴾َتَبوَرَك افَِّذي بَِقِ.ِه ادُْْؾُؽ ﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ،[77]اعم١مُمٜمٞن: ﴾َرْ

ًْ اْفَقُفقُد َمُ. ﴿وُمٜمٝ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  :بؿعـك افعطوء وافـعؿي -2 َمْغُؾقَفـٌي  افؾَّــفِ َوَؿوَف

ًْ َأْمِ.ُّيِْؿ َوُفِعـُقا بََِم َؿوُفقا َبْؾ مَ  ْقَػ َمَشوءُ ُؽؾَّ ـَ ، [71]اعم٤مئلًة: ﴾َ.اُه َمْبُسقَضَتوِن ُمـِػُؼ 

ا يم٨ػماً  -يمٜم٤مو٦م قمٜ اًم٨خٚ ﴾َمْغُؾقَفيٌ  افؾَّـفِ َمُ. ﴿وم٘مًٞمٝ:  ٞا  -شمٕم٤ممم اهلل قمٜ ذًمٙ قمٚم

وذًمٙ أن  ،٤مو٦م قمٜ يمٍم اهلل شمٕم٤ممم وؾمٕم٦م ومْمٚمٝيمٜم ﴾َبْؾ َمَ.اُه َمْبُسقَضَتونِ ﴿وىمًٞمٝ 

 ٘مٓمٕ. ٟمٕمٛمٝ قمغم قم٤٨مده دائٛم٦م ُم٧تٛمٍة ٓ شمٜم

ـَ ُمَبومُِعقإ﴿وُمٜمٝ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  :بؿعـك افـك وافتلمق. -1 َكَؽ إِكَّـََم ُمَبـومُِعقَن  ِنَّ افَِّذم

سمٛمٕمٜملٟ أٟملٝ ُمٕمٞملٜمٝمٛ  ،أي قمٟٞمٝ وشم٠موٞمًه ،[52]اًمٗمتى: ﴾َؾْقَق َأْمِ.ُّيِؿْ  افؾَّـفِ َمُ.  افؾَّـفَ 

 . "وً اهلل ُمٕ اجل قم٦م"وٟم٤مسهٛ. وُمٜمٝ ىمٞ ٛ:

َتَبـوَرَك افَّـِذي بَِقـِ.ِه ﴿وُمٜمٝ ىمًٞملٝ شمٕمل٤ممم:  :سؾطونبؿعـك افؼ.رة أو افؼقة واف -1

ْرُض ََجِقًعـو إَ وَ ﴿، وىمًٞملٝ شمٕمل٤ممم: ٤مٟمٝ، أي ذم ىمًرشملٝ وؾملٚمٓم[5:اعمٚملٙ] ﴾ْؾُؽ ادُ 

ـَمَواُت ﴿أي ذم ُمٚمٙمٝ وحتل٧م ؾملٞمٓمٍشمٝ. .  ،[17]اًمَُمٍ:﴾َؿْبَضُتُف َمْقَم اْفِؼَقوَميِ  َوافسَّ

وٌت بَِقِؿقـِفِ  ومٝم٠ حت٧م شمٍمومٝ وـمٞع إرادشملٝ، وُمٜملٝ أي جمٛمٞقم٦م سم٘مًرشمٝ  ﴾َمْطِقمَّ

َل َظَؾْقـَـو َبْعـَض ﴿ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:   ﴾َخـْذَكو ِمـْـُف بِـوْفَقِؿغِ َٕ *  َؿوِومـؾِ إَ َوَفـْق َتَؼـقَّ

  أي ٕظمٌٟم٤مه سم٘مٞة وىمًرة، وُمثٚمٝ ىمٞل اًمِم٤مقمٍ:، [11-11]احل٤مىم٦م:

 ًٍ  إذا ُملللل٤م راولللل٦م رومٕملللل٧م عمجلللل

 

ٍاسملللللل٦م سملللللل٤مًمٞمٛملمِ    شمٚم٘م٤مهلللللل٤م قم
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 (ال تدركه األبصار. .) 

ومٛملٜمٝمٛ ُملٜ  ،ُم٦م وُمٌاه٨ٝم٤م طمٞل رؤول٦م اهلل شمٕمل٤ممموىمٕ آظمتالف سملم ومٍق إ

 .وُمٜمٝمٛ ُمٜ وٜمٗمٞمٝم٤م ،وث٨تٝم٤م

ًملًٟمٞم٤م وذم ن اًمٍؤول٦م اٙمٜمل٦م ذم اإُملٜمٝمٛ ُملٜ ىمل٤مل  :واعمث٨تٞن ًمٚمٍؤو٦م قمغم ىمًٞملم

 .ن اًمٍؤو٦م اٙمٜم٦م ذم أظمٍة دون اًمًٟمٞم٤مأظمٍة، وُمٜمٝمٛ ُمٜ ىم٤مل إ

هنل٤م ؾملتٙمٞن ذم إومٛمٜمٝمٛ ُمٜ ىمل٤مل  : أظمٍة قمغم ىمًٞملمواًم٘م٤مئٚمٞن سم٠مهن٤م اٙمٜم٦م ذم

 .هن٤م ذم اجلٜم٦م وم٘مٓ دون قمٍص٦م اًم٘مٞم٤مُم٦مإوُمٜمٝمٛ ُمٜ ىم٤مل  ،اجلٜم٦م وذم قمٍص٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م

أن اًمٍؤو٦م همػم  :واًمٌي ذه٥م إًمٞمٝ إئٛم٦م إقمالم ُمٜ أهٚ اًم٨ٞم٧م وُمٜ واوم٘مٝمٛ

ُف ُتْ.رِ  َٓ ﴿ًمٕمٛمٞم ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: وذًمٙ  ،ٙمٜم٦م ٓ ذم اًمًٟمٞم٤م وٓ ذم أظمٍةا ْبَصـوُر إَ ـُ

بِرُ إَ َوُهَق ُمْ.ِرُك   سم٤مقمت٤٨مر أن هٌه أول٦م ُملٜ ،[522]إٟمٕم٤مم: ﴾ْبَصوَر َوُهَق افؾَّطِقُػ اْْلَ

واًمت٠ شمًل دًٓم٦م ىمٓمٕمٞم٦م قملغم ٟمٗمل٠ رؤول٦م اهلل  ،أو٤مت اعمحٙمٛم٦م اًمٞا٤ح٦م اًمًًٓم٦م

 شمٕم٤ممم واؾمتح٤مًمتٝم٤م ُمٜ قمًة وضمٞه: 

وهلٞ  ،ووصٗمٝ سمّمٗم٤مت اًمٙمل ل ،شمٕم٤ممم ًح هلل: أن أو٦م وردت ذم ُمٕمٍض اعمأوالا 

طمٞم٨م و٘ملٞل اهلل  ،وٓ شمًريمٝ إسمّم٤مر ،وًمٞمُ ًمٝ وًمً ،أٟمٝ شمٕم٤ممم ًمٞمُ ًمٝ زوضم٦م

ََمَواِت وَ ﴿شمٕم٤ممم:  ـْ َفُف َصوِحَبٌي َوَخَؾَؼ إَ َبِ.مُع افسَّ ْ َتُؽ َْ ْرِض َأكَّك َمُؽقُن َفُف َوَفٌ. َو

ٍء َظؾِقؿٌ  ٍء َوُهَق بُِؽؾ  َرْ ؾَّ َرْ ُؽْؿ  افؾَّـفُ ُؽْؿ َذفِ *  ـُ ـؾ   إَِّٓ إَِفَف  َٓ َربه ـُ ُهـَق َخـوفُِؼ 
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ٍء َوـِقـٌؾ  ؾ  َرْ ـُ ٍء َؾوْظُبُ.وُه َوُهَق َظَذ  ـُف  َٓ  *  َرْ ـُ ْبَصـوُر َوُهـَق ُمـْ.ِرُك إَ ُتْ.ِر

بِرُ إَ  وُم٤م ُمٜ ؿمٙ أن ُم٤م اُمتًح اهلل  ،[522-525]إٟمٕم٤مم: ﴾ْبَصوَر َوُهَق افؾَّطِقُػ اْْلَ

ومٙم  أٟملٝ ٓ وّملى  ،زُمٜ وٓ سمَُمٜ دون ،ّ سمٞىم٧م دون وىم٧متٓ خي ٝ ٟمٗم٧ٝسم

َمـو ﴿وىمًٞملٝ:  ،[211]اًم٨٘ملٍة: ﴾َكـْقمٌ  َٓ َتْلُخُذُه ِشـٌَي وَ  َٓ ﴿أن ٟم٘مٞل ذم ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: 

ــَذ َصــوِحَبًي وَ  َ مــٌؽ يِف ﴿ ىمًٞمللٝ:و ،[2]اجلللٜ: ﴾َوَفــً.ا َٓ اَّتَّ ـْ َفــُف َذِ ْ َمُؽــ َْ َو

هنل٤م خمّمّمل٦م سم٤مًملًٟمٞم٤م دون إُملٜ اًمّملٗم٤مت ذًملٙ  وٟمحٞ ،[555]اإل٣اء: ﴾ادُْْؾِؽ 

ومٙمًٌمٙ ٓ وّمى أوْم٤ًم أن حيٛمٚ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم :  ،أو سم٤مٔظمٍة دون اًمًٟمٞم٤م ،أظمٍة

ُف  َٓ ﴿ ـُ دون وم٘ملٓ يمٝ إسمّم٤مر ذم اًملًٟمٞم٤م ٓ شمًرقمغم ُمٕمٜمٟ: أٟمٝ  ﴾ْبَصورُ إَ ُتْ.ِر

قمغم ٤م سمَُمٜ، ّمدون ختّمٞمٝم اًمّمحٞمى هٞ محٚ أو٦م قمغم قمٛمُٞمٝم٤م وإٟم  ،أظمٍة

شمٕمل٤ممم  ٞ أو٤مت اعمٌيمٞرة ذم ٟمٗم٠ اًمٜمٞم واًمَوضم٦م واًمًٞمً واًمنموٙ قمٜ اهللٟمح

إٓ ٛ أن يمٚ ُم٤م ذم اًمٙمٞن وٗمٜملٟ ووتٖملػم ٕٟمٜم٤م ٟمٕمٚم ،ذم ؾم٤مئٍ إزُم٤من وإوىم٤مت

ويمًٌمٙ صٗم٤مشمٝ اًمت٠ وصٗ ه٤م ٟمٗم٧لٝ وم٢مهنل٤م  ، شمٕم٤ممم وم٢مٟمٝ ٓ وٗمٜمٟ وٓ وتٖمػماهلل

 . صٗم٤مت صم٤مسمت٦م ذم طم٘ اهلل شمٕم٤ممم ٓ شمت٨ًل وٓ شمتٖمػم

ُف  َٓ ﴿: أن اهلل شمٕم٤ممم اُمتًح ٟمٗم٧ٝ سم٠مٟمٝ ثايياا  ـُ ومٕمؼم قمٜ اًمٍؤو٦م سم٢مدراك  ﴾ْبَصورُ إَ ُتْ.ِر

 ،وٓ حتتٛملٚ أي ُمٕمٜملٟ آظملٍ ،وٗمٞمً ىمٓمٕم٤ًم اًمٜمٔمٍ واًمٍؤو٦م سمل٤مًمٕملماًمٌي  ،اًم٨ٍم

 سمًًمٞمٚ أٟمٝ ٓ وّمى أن و٘م٤مل: ٓ شمًريمٝ إسمّم٤مر ًمٙمٜمٝم٤م شمٍاه أو شمٜمٔمٍ إًمٞمٝ. 

ُف  َٓ ﴿وم٘مًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ،ًمٕمٛمٞم اًمًال قمغم آؾمتٖمٍاقسمٚمٗمٔ ا: أن اًمٜمٗم٠ ضم٤مء ثالثاا  ـُ ُتْ.ِر

ٓ وملٍق ذم ذًملٙ  ،اؾمتٖمٍاق ذًمٙ اًمٜمٗم٠ ذم يمٚ إسمّم٤مردًمٞمٚ قمغم  ﴾ْبَصورُ إَ 

سمللم أسمّمل٤مر وٓ وملٍق يملًٌمٙ  ،٤مر أهٚ اًمًٟمٞم٤م وأسمّم٤مر أهلٚ أظملٍةسملم أسمّم
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وًمًٌمٙ ردت قم٤مئِم٦م ىمٞل ُمٜ ىم٤مل: إن حمٛملًًا قمٚمٞملٝ  ،اإلٟمُ وأسمّم٤مر اعمالئٙم٦م

٤مئٚ: ًم٘ملً وىم٤مًم٧م ًمٚم٧ ،ة واًم٧الم رأى رسمٝ ًمٞمٚم٦م اعمٕمٍاجغم آًمٝ أومْمٚ اًمّمالوقم

ٜ زقمٛ ُمٜ طمًصمٙ هٜ وم٘مً يمٌب: ُم ىمٗ ؿمٕمٍي ا٤م ىمٚم٧م  أوٜ أٟم٧م ُمٜ صمالث

ُف  َٓ ﴿صمٛ شمٚم٧م ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ،أن حمٛمًًا رأى رسمٝ وم٘مً يمٌب ـُ ْبَصوُر َوُهـَق إَ ُتْ.ِر

بِرُ إَ ُمْ.ِرُك  َؿُف ﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ﴾ْبَصوَر َوُهَق افؾَّطِقُػ اْْلَ وَن فَِبَؼٍ َأْن ُمَؽؾ  ـَ َوَمو 

ـْ َوَراِء ِحَجوٍب  إَِّٓ  افؾَّـفُ  أن أطمًًا وٕمٚملٛ وُمٜ طمًصمٙ  ،[15]اًمِمٞرى: ﴾َوْحًقو َأْو ِم

ًٍ وم٘مً يمٌب، صمٛ شمٚم٧م ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ـوَظيِ  افؾَّـفَ إِنَّ ﴿ُم٤م ذم هم  ﴾...ِظـْـَ.ُه ِظْؾـُؿ افسَّ

أن حمٛمًًا يمتٛ ؿمٞمئ٤ًم ُمٜ اًمٞطم٠ وم٘مً يملٌب، صملٛ أو٦م. وُمٜ طمًصمٙ  ،[21]ًم٘مل ن:

ْ َتْػَعْؾ َؾـََم ﴿شمٚم٧م ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  َْ ـْ َرب َؽ َوإِْن  ْغ َمو ُأكِزَل إَِفْقَؽ ِم ُشقُل َبؾ  و افرَّ َ َموَأُّيه

ًَ ِرَشوَفَتفُ  ْغ : ول٤م أم اعمل١مُمٜملم  -واؾمٛمٝ ُم٢لوق -، وم٘م٤مل اًمٍضمٚ[17]اعم٤مئًة: ﴾َبؾَّ

ــًي ُأْخــَرى﴿ىمًٞمللٝ شمٕملل٤ممم:  ولل٧ِم ٍوٜملل٠ وٓ شمٕمجٚمٞمٜملل٠، أرأٔمِ ٟمْ أَ  ــْ. َرآُه َكْزَف  ﴾َوَفَؼ

ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م: ذاك ضمؼموٚ مل وٍه رؾمٞل اهلل ذم صلٞرشمٝ اًمتل٠ ظمٚمل٘  ،[52]اًمٜمجٛ:

َّه٤م قمٜمً ؾمًرة اعمٜمتٝمٟاطمًإشمٕمٜم٠ أن  -ومٞمٝم٤م إٓ ُمٍشملم
(1)

 . 

وملٞمٛمٙمٜ  اهلل شمٕم٤ممم رؤو٦مٚ، أُم٤م إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمغم ٟمٗم٠ هٌا ُمٜ ٟم٤مطمٞم٦م دًمٞمٚ اًمٜم٘م

  أ : شمٚمخٞمّمٝم٤م ذم

 أو ،(ؿمٙمٚ)أن اًمٍؤو٦م ٓ شم٘مٕ إٓ قمغم إضم٤٧مم اًمت٠ شمٙمٞن ذم هٞمئ٦م وصٞرة : أوٓ

ًمٞمُ سمج٧ٛ وٓ   شمٕم٤ممم٦م ذم هٞمئ٦م وصٞرة يم٤مًمٚمٞن وٟمحٞه، واهلل٤مًمَّ احل إقمٍاض

                                                           
 وُم٧ٚمٛ  واسمٜ أيب وٕمغم قمٜ ُم٢وق . ،( رواه اًم٨خ٤مري5)
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َّ  ومٝمٞ ،قمٍض ا٤م  ،أو أن وٙمٞن طم٤مًٓ ذم هٞمئ٦م وصٞرة ،ه قمٜ ا ٞمئ٦م واًمّمٞرةُمٜم

ٓ وّملى   سمل٠من رؤول٦م اعمٞضملٞد اٙمٜمل٦موٕمٜم٠ أن اًمٍؤو٦م هملػم اٙمٜمل٦م، واًم٘ملٞل 

 وٛمٙملٜ ٕن هٜم٤مك ُمٜ اعمٞضمٞدات ُمل٤م ٓ ،آؾمتًٓل سمٝ ذم ُمثٚ هٌا اعم٤ٞٞع

 ،وا لٞاء واًمٕم٘ملٚ، ،يمل  هلٞ احلل٤مل ذم اًملٍوح ،رؤوتٝم٤م وٓ ُمٕمٍومل٦م ُم٤مهٞمتٝمل٤م

ُؾُؼ َمـو ﴿وٟمحٞ ذًمٙ:  ،اًمٌي وٜم٘مٚ إصٞات واًمّمٞروإصمػم ،واًمٙمٝمٍسم٤مء َوََيْ

 . [7:]اًمٜمحٚ ﴾َتْعَؾُؿقنَ  َٓ 

ًَا إمم ضمٝمل٦م، وىملً صم٨ل٧م أن اهلل أٟمٝ و٧تٚمَم ُمٜ اًمٍؤو٦م أن وٙمٞن اعمٍئ٠ ُمتحٞم ل: ثوكقو

ٕن ذًملٙ إٟمل  هلٞ ُملٜ ؿمل٠من  ،وٓ وتحٞملَ إمم ضمٝمل٦م ،شمٕم٤ممم ٓ حيٞولٝ ُمٙمل٤من

متثٞملٚ رؤول٦م اهلل وأُمل٤م واهلل شمٕم٤ممم ًمٞمُ سمج٧ٛ وٓ وِم٨ٝ إضم٧ل٤مم،  ،إضم٤٧مم

ومٝمل٠ ُملٜ  ،أو ٟمحلٞ ذًملٙ ،ٞانأو إًمل ،أو اًم٘مٛملٍ ،أو اًمْملٞء ،سمٍؤو٦م اًمٜملٞر

اًمتِم٨ٞمٝم٤مت اًم٤٨مـمٚم٦م اًمت٠ ٓ دمٞز قمغم اهلل شمٕم٤ممم ٕٟمٝ شمٕمل٤ممم ٓ وِمل٨ٝ ؿملٞمئ٤ًم ُملٜ 

 . [17]اًمَُمٍ: ﴾ُشْبَحوَكُف َوَتَعوَػ َظَمَّ َمِصُػقنَ ﴿ظمٚم٘مٝ 

وذًملٙ و٧لتٚمَم  ،ومٝم٠ إُم٤م أن حتلٞمٓ سم٤مًملٌات اإل ٞمل٦م أن اًمٍؤو٦م ًمٞ طمّمٚم٧م: ثوفثو

 ُمل٤م أنإدون ُمٙم٤من وذم ضمٝم٦م دون ضمٝمل٦م. و حتًوً وضمٞد اهلل وطمٍمه ذم ُمٙم٤من

وهلٌا و٧لتٚمَم دملَؤ اًملٌات اإل ٞمل٦م  ،شمٙمٞن اًمٍؤو٦م ًمل٨ٕمْ اًملٌات اإل ٞمل٦م

وٓ شمتجَأ  ،َ إمم ضمٝم٦مت اإل ٞم٦م ٓ شمتحٞمّ ٕن اًمٌا ،ويمٚ ذًمٙ حم٤مل ،٨ٕمٞمْمٝم٤موشم

ٕن اًمتحٞمَ واًمتجَؤ إٟم  هلٞ ُملٜ صلٗم٤مت إضم٧ل٤مم اعمٍيم٨ل٦م ُملٜ  ،إمم أضمَاء

سمخالف اًمٌات اإل ٞم٦م وم٢مهنل٤م واطملًة  ،٤م إمم سمٕمْأقمْم٤مء وأضمَاء وٜمْمٛ سمٕمْمٝم

 ٓ شمتٕمًد وٓ شمتجَأ. 
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 وٜمحٍم دًمٞمٚ اعمث٨تلم ًمٚمٍؤو٦م ذم أ : 

و َكوطَِرةٌ ﴿ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  -5 َ ٌة * إَِػ َرِب   .[22-22]اًم٘مٞم٤مُم٦م: ﴾ُوُجقٌه َمْقَم ٍِذ َكوََِّ

ـباَّ إِ ﴿ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم ذم ؾمٞم٤مق سمٞم٤من قم٤مىم٦٨م اًمٙمٗم٤مر واعمنمليملم:  -2 ِـْؿ ـَ ـْ َرِب  ُـْؿ َظـ نَّ

 . [51]اعمٓمٗمٗملم: ﴾َمْقَم ٍِذ دََْحُجقُبقنَ 

ٜمٝ ُمٜ رؤوتٝ، ووضمٝ اؾمتًٓ ٛ سمًٌمٙ أٟملٝ ؾم١مال ُمٞؾمٟ هلل قمَ وضمٚ أن وٛمٙمّ  -2

 . 2ًمٞ مل شمٙمٜ اًمٍؤو٦م اٙمٜم٦م عم٤م ؾم٠م ٤م ُمٞؾمٟ 

ْسـَك َوِزَموَدةٌ ﴿ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  -1 ـَ َأْحَسـُقا اْحُ ِذم  وذًملٙ أٟملٝ صم٨ل٧م ،[21:ولٟٞمُ] ﴾فِؾَّ

 سمٓمٍو٘ إصمٍ شمٗم٧ػم اًمَو٤مدة هٜم٤م سم٤مًمٍؤو٦م. 

ٞاردة ذم ذًمٙ -1 إذ  ÷ٜم٤م قمٜمً اًمٜم٨لٟيم: ىم٤ملضمٍوٍ سمٜ قم٨ً اهلل  يمحًو٨م ،إطم٤مدو٨م اًم
ٍَ  أََُم٤م»  ٟمٔمٍ إمم اًم٘مٛمٍ ًمٞمٚم٦م اًم٨ًر وم٘م٤مل: ا اًْمَ٘مَٛمل ٌَ ْوَن َهل ٍَ ْٛ يَملَ  شَمل ْوَن َرسمَُّٙم ْٛ ؾَمؽَمَ َٓ  ،إِٟمَُّٙم

 ِٝ ششُمَْم٤مُم َٞن رِم ُرْؤَوتِ
(1)

ِٝ ول٤م رؾملٞل  :ىم٤مل ٟم٤مس: وٍة ىم٤ملٍقمٜ أسمٟ هاو٦م: ، وذم رو لل  اًمٚمَّ

ُِ رِم اًمٔمَِّٝملػمَ » :ىم٤مل؟ ٞم اًم٘مٞم٤مُم٦مو٤م ٜمأٟمٍى رسم ْٛم وَن رِم ُرْؤَو٦ِم اًمِمَّ ْٚ شُمَْم٤مر  ِة ًَمٞم٧َْل٧ْم رِم َه

ٍِ ًَمٞمَْٚم٦َم اًْم٨َ »  :ٓ. ىم٤مل :ٞاىم٤مًمش. ؟ؾَمَح٤مسَم٦مٍ  وَن رِم ُرْؤَو٦ِم اًْمَ٘مَٛم ْٚ شُمَْم٤مر  َُ رِم ؾَمَح٤مسمَ َه ِر ًَمْٞم  ؟٦مٍ ًْ

 إَِّٓ يَمَ  شُمَْم٤مر  »  ٓ. ىم٤مل :ٞاىم٤مًمش. 
ِٝ وَن رِم ُرْؤَوتِ ِه َٓ شُمَْم٤مر 

ًِ ى َٟمْٗم٧ِٟ سمَِٞم ٌِ وَن رِم ُرْؤَو٦ِم َواًمَّ

َِّه٤َم
ًِ شأطََم

(2)
 وٟمحٞ ذًمٙ ُمٜ اًمٍواو٤مت.  ،

                                                           
 ( رواه أمحً واًم٨خ٤مري وُم٧ٚمٛ  واًمؽمُمٌي واًمٜم٤٧مئ٠ واسمٜ ُم٤مضم٦م قمٜ ضمٍوٍ سمٜ قم٨ًاهلل اًم٨جكم .5)

 رواه ُم٧ٚمٛ  واًمؽمُمٌي واسمٜ ُم٤مضم٦م وأسمٞداود قمٜ أيب هٍوٍة . (2)
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ؤو٦م دوٟم  شمِم٨ٞٝم وٓ دم٧لٞٛم دًم٦م وهمػمه٤م دمٕمٚمٜم٤م ٟم٘مٗ ُمٜ اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًٍم ٗ  وهٌه ٕا ُمٞىمل

دًمل٦م ،٤مدهٛهمػم أٟم٤مٓ  ٟم٧ٚمٛ  ٛ ذم صح٦م اضمتٝم ،ٌر  ٛاًمت٤٧مُمى واطمت ل اًمٕم -ٕن شمٚمٙ ٕا

ٛ ه٤م   -وأي أدًم٦م أظمٍى ٜ اًمت٧ٚمٞم ؤو٦م ًٞموٛمٙم ّ اًمٍموى سمٜمٗم٠ اًٍم د اًمٜم ٝ شمٕم٤ممم:  ،مل ٍو ٞ ىمًٞم وه

ُف ٓ َ ﴿ ـُ َ تُْ.ِر َ ْبَصوُر َوُهَق ُمْ.ِرُك ٕا بِرُ ٕا ٌا اًملّٜم ﴾ْبَصوَر َوُهَق افؾَّطِقُػ اْْلَ  وم٠مُم٤م ُمٕ وضمٞد ه

ٌات اإل ٞمل٦م اعم٘مًؾمل٦م اًمٍموى آيناًم٘مٍ ؤو٦م اًم٨ٍمو٦م ًمٚم  ،اًمٌي وًل دًٓم٦م ىمٓمٕمٞم٦م قمغم ٟمٗم٠ اًٍم

ٓ وتٕم٤م ٍآن أو اًم٧ٜم٦م سم   ٕ وم٘مً ص٤مر ُمٜ اًمالزم قمٚمٞمٜم٤م شم٠مووٚ اًمٜمّمٞص اعمتِم٤مه٦م ُمٜ اًم٘م رض ُم

َولٝ اهلل ؾمل٨ح٤مٟٝم وشمٕمل٤ممم  ،اعمحٙمٛ ُمٜ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ضم٧ل٤مم وذًملٙ ًمتٜم قملٜ ُمِمل٤مه٦م ٕا

ٝ سمّم ،واعمحًصم٤مت  ٗم٤مت اًمٙم ل اعمٓمٚم٘.ووصٗم

دًم٦م اعمٌيمٞرة سمٌم ظمتّم٤مر ًم٨ٞم٤من احل٘ووٛمٙمٜ أن ٟمٜم٤مىمِ ٕا  ،وإزاًم٦م اإلؿملٙم٤مل ،ء ُمٜ ٓا

ٕ اًمِم٨ٝم٦م  ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:  ،ودوم

ةٌ ﴿: أن ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: أوالا  َـو َكـوطَِرةٌ *  ُوُجـقٌه َمْقَم ِـٍذ َكـوََِّ ، [22-22]اًم٘مٞم٤مُمل٦م: ﴾إَِػ َرِب 

واعم٘م٤مرٟم٦م سمللم طمل٤م ٛ وطمل٤مل  ،ٞم اًم٘مٞم٤مُم٦م٤مق ذيمٍ طم٤مل اعم١مُمٜملم ووردت ذم ؾمٞم

همػمهٛ ُمٜ اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم واًمٕمّم٤مة، وىمً ذه٥م أئٛم٦م أهٚ اًم٨ٞمل٧م وسمٕملْ 

ٜملم ولٞم اًم٘مٞم٤مُمل٦م شمٙملٞن ُمنملىم٦م أهٚ اًمٕمٚمٛ إمم أن ُمٕمٜمٟ أو٦م: أن وضمٞه اعم١مُم

 ،ُم٤م و٠مشمٞمٝمل٤م ُمٜملٝ ُملٜ اًمٗمْملٚ واًمٍمحل٦م وُمٜمتٔمٍة ،ٟم٤مفمٍة إمم صمٞاب ره٤م ،طم٧ٜم٦م

وىمً ذه٨ٞا إمم شمٗم٧لػمه٤م هلٌا  ،اخلٚمٞد ٕمٞمٛ اعم٘مٞمٛ ذم دارواًمٜم ،واًمثٞاب اجلَوٚ

 اعمٕمٜمٟ ُمٜ قمًة وضمٞه: 

وُملٜ ُمٕمل٤مين اًمٜمٔملٍ اًملٞاردة ذم  ،ًمٗمٔ اًمٜمٔمٍ ُمِمؽمك سملم أيمثٍ ُمٜ ُمٕمٜمٟ أن :إول
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 اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ: 

ــغ -أ ــر افع ــَراُهؿْ ﴿وُمٜمللٝ ىمًٞمللٝ شمٕملل٤ممم:   كظ ــُرونَ  َوَت ــْؿ  َمـُظ ــَؽ َوُه  َٓ إَِفْق

ونَ   . [517:افإقمٍ]ا ﴾ُمْبِكُ

ْقـــَػ لِ إَِػ ا َمـُْظـــُرونَ  باَ َأَؾـــ﴿وُمٜملللٝ ىمًٞملللٝ شمٕمللل٤ممم:   افتػؽـــر -ب ـَ بـِــِؾ 

 ًْ ْ ﴿، وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: [57]اًمٖم٤مؿمٞم٦م: ﴾..ُخؾَِؼ َْ ـََمَواِت  َمـُظُرواَأَو يِف َمَؾُؽقِت افسَّ

 . [571]إقمٍاف: ﴾ْرضِ إَ وَ 

وَن بِعَ إِنَّ افَّ ﴿وُمٜمٝ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:   افرمحي -ج ـَ َمْشَسُ ـفِ ْفِ. ِذم  باً َوَأْمََمِنِْؿ َثَؿـًو َؿؾِـق افؾَّ

ــَؽ  ــ َٓ ُأْوَف ِ ــَرِة وَ باَ َخ ِخ ْٔ ــْؿ يِف ا ــْؿ  َٓ َق ََلُ ُؿُف ـــفُ ُمَؽؾ  ــرُ  َٓ وَ  افؾَّ ــْقِفؿْ  َمـُْظ  ﴾إَِف

ىملٞل إُمل٤مم  ، وُمٜملٝاًم٘م٨ٞل وٙمٞن سمٛمٕمٜمٟأي ٓ وٍمحٝمٛ. وىمً  ،[77قمٛملٍان: ]آل

 ٘م٨ٚ ُمٜمٝمٛ صالهتٛ. أي: ٓ و  اًمّمالة: إن اهلل ٓ وٜمٔمٍ إمم اًمّمٗ إقمٞج

يِف  افؾَّــفُ َأْن َمْلتَِقُفْؿ  إَِّٓ  َمـُظُرونَ َهْؾ ﴿وُمٜمٝ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:   آكتظور وافسؿى -د

ـْ اْفَغََمِم َوادَْ   إَِّٓ  َمـُظـُرونَ َمـو ﴿وىمًٞملٝ شمٕمل٤ممم:  ،[252:اًم٨٘ملٍة] ﴾ئَِؽيُ باَ ُطَؾٍؾ ِم

٤٧من سمٚم٘ملٞمُ ُمٚمٙمل٦م اًملٞمٛمٜ: وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم قمغم ًم ،[11]ولُ: ﴾َصْقَحًي َواِحَ.ةً 

ٍي ﴿ ِ.مَّ  . [21:اًمٜمٛمٚ] ﴾بَِؿ َمْرِجُع ادُْْرَشُؾقنَ  َؾـَوطَِرةٌ َوإيِن  ُمْرِشَؾٌي إَِفْقِفْؿ ِِبَ

ٛم٧م اًمٜم٤مس وٞم اًم٘مٞم٤مُم٦م إمم ـم٤مئٗمتلم وملٌيمٍ قملٜ اًمٓم٤مئٗمل٦م أن أو٦م ىم٧ّ  :افثوينافقجف 

ـه َأْن ُمػْ ﴿ -أي يم٤محل٦م ُمٙمٗمٝمٍة -اًمث٤مٟمٞم٦م أن وضمٞهٝم٤م سم٤م٣ة  ﴾َعَؾ ِِبَـو َؾـوؿَِرةٌ َتُظ

أي شمتٞىمٕ أن وٜمَل قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م و٘مٓمٕ وم٘مل٤مر فمٝمٞرهل٤م وهلٞ اًمٕملٌاب،  ،[21]اًم٘مٞم٤مُم٦م:

أهنل٤م  ٝم٤مومٞصلٗمت ،وم٤مىمت٣م ذًمٙ أن شمٙمٞن اًمٓم٤مئٗم٦م إومم ُم٤٨موٜم٦م  ل٤م ذم أطمٞا ل٤م
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ةٌ ﴿ و َكـوطَِرةٌ ﴿أي ُم٨تٝمج٦م طم٧ٜم٦م ُمنمىم٦م،  ﴾َكوََِّ َ أي ُمٜمتٔملٍة راضمٞمل٦م  ﴾إَِػ َرِب 

ٞر شمٚملٙ ٧ُل٧لٜمٝم٤م ذم ُم٘م٤مسملٚ سمِ ًمثٞاب اهلل ورمحتٝ، ومٜمْمل٤مرة هلٌه اًمٞضملٞه وطم

ُم٘م٤مسملٚ شمٞىملٕ شمٚملٙ ًمٕملٌاب اهلل  ،واٟمتٔم٤مر هٌه ًمٍمحل٦م اهلل وصمٞاسملٝ ،ويمالطمتٝم٤م

ُوُجـقٌه َمْقَم ِـٍذ ﴿اًمت٠مووٚ وتٗم٘ ُمٕ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم ذم ؾمٞرة قمل٨ُ:  وضمَائٝ، وهٌا

ةٌ  * ُمْسِػَرةٌ  ةٌ *  َضوِحَؽٌي ُمْسَتْبِؼَ ةٌ *  َوُوُجقٌه َمْقَم ٍِذ َظَؾْقَفو َؽـَزَ  ﴾َتْرَهُؼَفـو َؿـَسَ

 ذم ؾمٞرة قمل٨ُ إذ ٓ ومٍق سملم ُم٤م وصٗم٧م سمٝ وضمٞه اعم١مُمٜملم هٜم٤م ،[15-27]قم٨ُ:

 ؾملٞرةوُم٤م وصٗم٧م سمٝ ُمٜ اًمٜمْمل٤مرة واإلذاق ذم  ،ُمٜ اًمْمحٙ وآؾمت٨ِم٤مر

ةٌ ﴿هٜملل٤م، و٘م٤مسمٚمٝملل٤م  ﴾َضــوِحَؽيٌ *  ُمْســِػَرةٌ ﴿و  ،اًم٘مٞم٤مُملل٦م هٜملل٤مك،  ﴾َكــوََِّ

ةٌ ﴿و َـو َكـوطَِرةٌ ﴿هٜم٤م، و٘م٤مسمٚمٝم٤م  ﴾ُمْسَتْبِؼَ هٜمل٤مك، ومل٢من اعمٜمتٔملٍ ًمٚمٍمحل٦م  ﴾إَِػ َرِب 

ُم٧ت٨نم ه٤م، واعمٜمتٔمٍ واعم٧ت٨نم ُمٜمتٔمٍ عم٤م اؾمت٨نم سمٝ
(1)

 . 

ِـْؿ َمْقَم ِـٍذ دََْحُجقُبـقنَ ﴿ن آؾمتًٓل سم٘مًٞمٝ شمٕمل٤ممم: : أثايياا  ـْ َرِب  ُـْؿ َظـ ـباَّ إِنَّ  ﴾ـَ

ٗمل٤مر ولٞم اًم٘مٞم٤مُمل٦م ن اًمٙمتًٓل همػم صلحٞمى ٕن أول٦م دًمل٧م أاؾم ،[51]اعمٓمٗمٗملم:

ُؿُفْؿ  َٓ وَ ﴿واحلج٥م هٜم٤م هٞ ذم ُمٕمٜمٟ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ،حمجٞسمٞن قمٜ اهلل  افؾَّـفُ ُمَؽؾ 

واعمٕمٜمٟ أهنٛ حمجٞسملٞن قملٜ رمحل٦م ، [77]آل قمٛمٍان: ﴾َمـُْظُر إَِفْقِفْؿ َمْقَم اْفِؼَقوَميِ  َٓ وَ 

حمجلٞب قملٜمٝمٛ  ٔو٦م ُمل٤م ولًل قملغم أن اهللاهلل وُمٖمٗمٍشمٝ ور٤ٞاٟمٝ، وًمٞمُ ذم ا

ٟملٝ وٗمٝملٛ ُملٜ ذًملٙ أن اعمل١مُمٜملم ؾملػموٟمٝ إطمتٟ و٘مل٤مل  ،سمٛمٕمٜمٟ أهنٛ ٓ وٍوٟمٝ

 . !!ووٜمٔمٍون إًمٞمٝ

                                                           
 . "سمتٍمف"( قمٜ يمت٤مب )احل٘ اًمًاُمٖ( ًمٚمِمٞمي أمحً اخلٚمٞمكم،5)
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، وـمٚم٨ٝ اًمٍؤو٦م إٟم  هلٞ إظم٨ل٤مر قملٜ سمٜمل٠ 2ن ُم٤م طمٙمٟ اهلل قمٜ ُمٞؾمٟ : أثالثاا 

 مل و٧ل٠مل اًمٍؤول٦م 2إ٣ائٞمٚ وشمٕمٜمتٝمٛ ذم اًم٧ل١مال، ال٤م وٕمٜمل٠ أن ُمٞؾملٟ 

سم٘مًٞملٝ: أ٤ل٤مف اًم٧ل١مال إمم ٟمٗم٧لٝ ومٝمٞ وإن يم٤من ىمً  ،ؾم٠م ٤م ًم٘مُٞمٝسمٚ  ،ًمٜمٗم٧ٝ

ومٝملٞ إٟمل  أراد سملًٌمٙ أن و٘مٜملٕ ىمُٞملٝ ، [512]إقملٍاف: ﴾َرب  َأِريِن َأكُظْر إَِفْقَؽ ﴿

ـْ ﴿وذًمٙ ٕن اهلل شمٕم٤ممم ظم٤مـم٨لٝ سم٘مًٞملٝ  ،شمٕم٤ممم واًمٜمٔمٍ إًمٞمٝ سم٤مُمتٜم٤مع رؤو٦م اهلل َفـ

ومٕملًم  ،2 ويمٚمٞمٛملٝ ُمٞؾملٟاٙمٜم٦م ًمٜم٠٨ اهلل وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٍؤو٦م همػم، ﴾َتَرايِن 

 ٖمػمه سم٤مٕومم.ًمإُمٙم٤مهن٤م 

وإٟمل  ؾمل٠م ٤م ًمٞمٙملٞن  ،ُم٤م ؾم٠مل اًمٍؤو٦م ـم٤مُمٕم٤ًم ذم طمّملٞ ٤م 2ٛمٞؾمٟ وم »

ُملٜ أؾمل٤مًمٞم٥م  وأؾملٚمٞسم٤مً  ،اًمٌي حيٍص قمٚمٞملٝ ؾم١ماًمٝ وؾمٞمٚم٦م ُمٜ وؾم٤مئٚ اإلىمٜم٤مع

اًمٌي ىم٤مل قمٜمًُم٤م رأى  2وُمثٚمٝ ذم ذًمٙ ُمثٚ إسمٍاهٞمٛ  ،اًمًقمٞة اًمت٠ و٘مٞم ه٤م

وم٢مٟمٝ سم٤مًم٘مٓمٕ مل وٍد شم٠مًمٞمٝمٝم٤م وإٟم  أراد ، ﴾َهَذا َر   ﴿ُ: اًمٙمٞيم٥م واًم٘مٛمٍ واًمِمٛم

ا٤م فمل٤مهٍه يمٗملٍ وطم٘مٞم٘متلٝ إول ن  -صٚمٞات اهلل وؾمالُمٝ قمٚمٞمٝ وقمغم آًمٝ سم  ىم٤مًمٝ

 ،ٜ اًمٌوٜ وٕم٨لًون إضملٍام اًم٧ل وو٦مإىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم ُمٜ طمًٞمٝ ُم -وشمٞطمٞمً

ُتـَو آَتقْ ﴿ووًل قمٚمٞمٝ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم قم٘م٥م طمٙم٤مو٦م ىمّمتٝ:  ـَوَهو إِْبَراِهقَؿ َظَذ َوتِْؾَؽ ُحجَّ

ش[72]إٟمٕم٤مم: ﴾َؿْقِمفِ 
(1)

. 

ًمٚمٍؤو٦م ٓ وًل قمغم أهن٤م اٙمٜم٦م ذم طم٤مل ُمٜ إطملٞال  2: أن ؾم١مال ُمٞؾمٟ باوعداا 

 ،ؤول٦م إٓ سم٧ل٥٨م إسار ىمُٞملٝ قملغم ذًملُٙم٤م ؾم٠مل رسمٝ اًمٍ 2ٕن ُمٞؾمٟ 

                                                           
 . "سمتٍمف"( قمٜ يمت٤مب )احل٘ اًمًاُمٖ( ًمٚمِمٞمي أمحً اخلٚمٞمكم  5)
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سمًًمٞمٚ أن  ،2ُمٜ سمٜم٠ إ٣ائٞمٚ وًمٞمُ ُمٜ ُمٞؾمٟ وم١٧مال اًمٍؤو٦م اسمتًاء يم٤من 

ؤول٦م وأٟملَل قمٚملٞمٝمٛ اًمٕملٌاب اؾمتٜمٙمٍ قمغم سمٜم٠ إ٣ائٞمٚ ؾمل١ما ٛ اًمٍ اهلل شمٕم٤ممم

ـْ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،سم٥٨٧م ذًمٙ ـَ َفـَؽ َحتَّـك َكـَرى َوإِْذ ُؿْؾُتْؿ َموُمقَشك َف  افؾَّــفَ ُكْمِم

وِظَؼُي َوَأْكُتْؿ َتـُظُرونَ  َمْسـَلُفَؽ ﴿، وىم٤مل شمٕمل٤ممم: [11]اًم٨٘مٍة: ﴾َجْفَرًة َؾَلَخَذْتُؽْؿ افصَّ

ـْ َأْهُؾ اْفؽِتَ  َزَ ِم ـْ ََمِء َؾَؼْ. َشَلُفقا ُمقَشك َأ ـْ افسَّ َل َظَؾْقِفْؿ ـَِتوًبو ِم َذفِـَؽ  وِب َأْن ُتـَز 

وِظَؼُي بُِظْؾِؿِفؿْ  افؾَّـفَ َؾَؼوُفقا َأِرَكو  ْؿ افصَّ ُ ُْ  .[512]اًمٜم٤٧مء: ﴾َجْفَرًة َؾَلَخَذ

ضم٤مئًَا عم٤م وًمٞ يم٤من ـمٚم٨ٝم٤م  ،اٙمٜم٦م سم٠مي طم٤مل ًمٙم٤من ـمٚم٨ٝم٤م ضم٤مئَاً ومٚمٞ يم٤مٟم٧م اًمٍؤو٦م  

ٕٟمٜمل٤م ٟمٕمٚملٛ أن سمٜمل٠  ،أهنلٛ ـمٚم٨لٞا اًمٍؤول٦مٟمَل قمغم سمٜم٠ إ٣ائٞمٚ اًمٕمٌاب عمجلٍد 

ـمٚم٨ٝمٛ وم  ٟمَل قمٚمٞمٝمٛ اًمٕمٌاب عمجٍد  ،إ٣ائٞمٚ ىمً ؾم٠مًمٞا اهلل قمَ وضمٚ أُمٞرًا يمثػمة

هلل اعمل٤م ـمٚم٨لٞا أن وٜملَل  2ُمٜ ىملٞم قمٞم٧لٟ سمٚ إن احلٞارولم  ،ًمٌمء ُمٜ ذًمٙ

ـْ َمْؽُػْر َبْعـُ. ِمــُْؽْؿ َؾـنيِن   ـفُ افؾَّ َؿوَل ﴿قمٚمٞمٝمٛ ُم٤مئًة ُمٜ اًم٧ ء  و َظَؾْقُؽْؿ َؾَؿ َُلَ إيِن  ُمـَز 

ُبُف َظَذاًبو  ـْ اْفَعودَِغَ  َٓ ُأَظذ  ُبُف َأَحً.ا ِم اًمٞقمٞمً ًمٞمُ ومج٤مء اًمتٝمًوً و، [551]اعم٤مئلًة: ﴾ُأَظذ 

 وإٟم  قمغم اًمٙمٗمٍ واًمٕمّمٞم٤من. ،قمغم ـمٚم٥م ٟمَول اعم٤مئًة

سمٜم٠ إ٣ائٞمٚ عمجٍد أهنٛ ـمٚم٨ٞا اًمٍؤو٦م ومًٌمٙ  وم٢مذا يم٤من اًمٕمٌاب ىمً ٟمَل قمغم

وإمم ذًملٙ  ،إلسار قمٚمٞمٝم٤م وٕملً يمٗملًٍا وقمّملٞم٤مٟم٤مً دًمٞمٚ قمغم أن ـمٚم٥م اًمٍؤو٦م وا

ـَ ﴿أؿم٤مر اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ سم٘مًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ُأكـِزَل  َٓ َمْرُجـقَن فَِؼوَءَكـو َفـقْ  َٓ َوَؿوَل افَِّذم

ـَـو َفَؼـْ. اْشـتَ باَ َظَؾْقـَو ادَ  بِـًرائَِؽُي َأْو َكَرى َربَّ ـَ ا  وا يِف َأكُػِسـِفْؿ َوَظَتـْقا ُظُتـقا  ﴾ْؽَزُ

وم٘مً أظمؼم شمٕم٤ممم ذم هٌه أو٦م أن ـمٚم٥م اًمٍؤو٦م واإلسار قمٚمٞمٝم٤م وٕمً ، [25]اًمٗمٍىمل٤من:

ا يم٨ػما. وًمًٌمٙ أظمؼم شمٕم٤ممم ذم آو٦م إقمٍاف أن  ٞا ُمٜ اؾمتٙم٤٨مر اًمٜمٗمُ وقمتٞه٤م قمت
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ٝ وشمل٤مب أدرك ظمٓم٠مه ذم اؾمتج٤مسمتٝ ًمٓمٚم٥م ىمُٞمٝ وم٤مؾمتٖمٗمٍ ُمٜ ذٟم٨ل 2ُمٞؾمٟ 

ُف َؿوَل َرب  َأِريِن َأكُظـْر ﴿قمٜ ومٕمٚمٝ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َؿُف َربه ؾَّ ـَ َودََّو َجوَء ُمقَشك دِِقَؼوتِـَو َو

َبِؾ َؾنِْن اْشَتَؼرَّ َمَؽوَكـُف َؾَسـْقَف َتـَرايِن َؾَؾـَمَّ  ـْ اكُظْر إَِػ اْْلَ
ـْ َتَرايِن َوَفؽِ إَِفْقَؽ َؿوَل َف

ُف فِْؾَجَبِؾ  ذَّ َربه و َوَخرَّ ُمقَشك َصِعًؼو َؾَؾَمَّ َأَؾـوَق َؿـوَل ُشـْبَحوَكَؽ ُتْبـََتَ ـا ًُ َجَعَؾُف َد

ُل ادُ   . [512]إقمٍاف: ﴾ْمِمـِغَ إَِفْقَؽ َوَأَكو َأوَّ

ُملٜ ؾملٞرة اًمٜم٧ل٤مء وهل٠ ىمًٞملٝ شمٕمل٤ممم:  (512): أٟمٜم٤م ًمٞ شم٠مُمٚمٜم٤م ضمٞمًًا أو٦م خامسداا 

َل ظَ ﴿ ـََمِء َؾَؼـْ. َشـَلُفقا ُمقَشـك َمْسَلُفَؽ َأْهُؾ اْفؽَِتوِب َأْن ُتـَز  ـْ افسَّ َؾْقِفْؿ ـَِتوًبو ِمـ

ـْ  َزَ ِم ـْ ـُذوا  افؾَّـفَ َذفَِؽ َؾَؼوُفقا َأِرَكو  َأ َ وِظَؼُي بُِظْؾِؿِفـْؿ ُثـؿَّ اَّتَّ ْؿ افصَّ ُ ُْ َجْفَرًة َؾَلَخَذ

ـْ َذفِـَؽ َوآَتْقـَـ ْؿ اْفَبق ـَوُت َؾَعَػْقَكو َظـ ُ ُْ ـْ َبْعِ. َمو َجوَء و ُمقَشـك ُشـْؾَطوًكو اْفِعْجَؾ ِم

ًمٞضمًٟم٤م أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ىمً ذيمٍ قملٜ سمٜمل٠ إ٣ائٞملٚ  ،[512]اًمٜم٤٧مء: ﴾ُمبِقـًو

 أُمٍوٜ َّه٤م ُمٜ أقمٔمٛ ُم٤م اىمؽمومتٝ سمٜمٞ إ٣ائٞمٚ ودمٍأوا قمٚمٞمٝ: 

٧م وسمٚملٖ هلٛ اًمتٕمٜمّل ،2تلٞا قملغم ُمٞؾملٟ سمٜم٠ إ٣ائٞمٚ شمٕمٜمّ : أن األمر األو 

 ًمٜمٔمٍ إًمٞمٝ. وا قمغم رؤو٦م اهلل شمٕم٤ممم واأىمّم٤مه طملم أّس 

وقم٨ًوه ُمٜ دون اهلل  ،واختٌوا اًمٕمجٚ إ ٤م ،: أهنٛ ارشمًوا قمٜ اًمًوٜمدر الثداي األ

وأٟمٕملٛ قمٚملٞمٝمٛ  ،وأٟمَل قمٚمٞمٝمٛ اعمٜ واًم٧لٚمٞى ،ٍقمٞنسمٕمً أن ٟمج٤مهٛ اهلل ُمٜ وم

 سمّمٜمٞف اًمٜمٕمٛ اًمت٠ ؾم٠مًمٞه٤م.

 ،٤مٟمٝ وصٗ ـمٚم٨ٝمٛ ًمٚمٍؤو٦م أهن٤م يم٨ػمةوم٢مذا شم٠مُمٚمٜم٤م ذم أو٦م وم٧ٜمجً أن اهلل ؾم٨ح

هن٤م يم٤مٟمل٧م ؾمل٤٨٨ًم ذم اؾملتح٘م٤مىمٝمٛ أظمؼم شمٕم٤ممم أصمٛ  ،(أي يمٗمٍ وذك)ٚمٛ وأهن٤م فم



-11- 

اًمٕمٌاب وٟمَوًمٝ هٛ، وأظمؼم شمٕم٤ممم سم٤معم٘م٤مسمٚ أٟمٝ دم٤موز قمٜ قم٤٨مدهتٛ اًمٕمجٚ وقمٗمٟ 

ن ـمٚمل٨ٝمٛ ٠م، ويملقمٜمٝمٛ وهمٗمٍ  ٛ اخت٤مذهٛ اًمٕمجٚ إ ٤ًم وقم٤٨مدهتٛ ًمٝ ُمٜ دون اهلل

واخت٤مذهٛ ًمٝ إ ل٤ًم  ًمٍؤو٦م اهلل وإسارهٛ قمٚمٞمٝم٤م أقمٔمٛ ضمٍُم٤ًم ُمٜ قم٤٨مدهتٛ اًمٕمجٚ

وشمٞىملٕ  ٤ما٤م وًل قمغم أن ـمٚم٥م رؤول٦م اهلل شمٕمل٤ممم واإلسار قمٚمٞمٝمل ،ُمٜ دون اهلل

 . ٓ شم٘مٚ ؿم٠مٟم٤ًم قمٜ اًمنمك سم٤مهلل واًمٙمٗمٍ سمٝ طمًوصمٝم٤م فمٚمٛ وُمٕمّمٞم٦م

ْســـَك ﴿أن شمٗم٧للػم اًمَولل٤مدة سم٤مًمٍؤولل٦م ذم ىمًٞمللٝ شمٕملل٤ممم: : سادسداا  ـَ َأْحَســـُقا اْحُ ــِذم فِؾَّ

٤مًمَو٤مدة ذم أو٦م ٓ شمًل قمغم اًمٍؤو٦م ٓ وم ،٠مووٚ ُمتٕم٧ٗهٞ شم ،[21]ولٟٞمُ: ﴾َوِزَموَدةٌ 

ُمٜ ىمٍو٥م وٓ ُمٜ سمٕمٞمً، ٕن اًمَو٤مدة ٓ شمٙمٞن إٓ ُمٜ ضمٜمُ اعمَوً، ىم٤مل شمٕمل٤ممم: 

ـْ َشبِقِؾ ﴿ وا َظ َػُروا َوَص.ه ـَ ـَ  ـوُكقا  افؾَّـفِ افَِّذم ـَ ِزْدَكوُهْؿ َظَذاًبو َؾـْقَق افَعـَذاِب بِـََم 

ْؿ إِمََمًكـو َوُهـْؿ ﴿شمٕمل٤ممم: وىم٤مل  ،[77]اًمٜمحٚ: ﴾ُمْػِسُ.ونَ  ُ ُْ ـَ آَمـُـقا َؾـَزاَد ـو افَّـِذم َؾَلمَّ

ونَ  ْؿ ِرْجًسو إَِػ ِرْجِسـِفْؿ َوَمـوُتقا *  َمْسَتْبِؼُ ُ ُْ ـَ يِف ُؿُؾقِِبِْؿ َمَرٌض َؾَزاَد و افَِّذم َوَأمَّ

وؾُِرونَ  ـَ ـَ اهْ  افؾَّـفُ َوَمِزمُ. ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[521-521:اًمتٞسم٦م]﴾َوُهْؿ   ﴾َتَ.ْوا ُهً.ىافَِّذم

ِْؿ َوِزْدَكوُهْؿ ُهً.ى﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[71]ُمٍوٛ: ُْؿ ؾِْتَقٌي آَمـُقا بَِرِب   .[52]اًمٙمٝمٗ: ﴾إِنَّ

ْســَك ﴿وٓ ؿمٙ أن اًمَو٤مدة اعمٌيمٞرة ذم ىمًٞملٝ شمٕمل٤ممم:  ـَ َأْحَســُقا اْحُ فِؾَّـِذم

ْؿ َمو َمَشوُءوَن ؾِقَفو َوَفَ.ْمـَو مَ ﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: ﴾َوِزَموَدةٌ  إٟم  ه٠ ُمٜ  ،[21]ق: ﴾ِزمٌ. ََلُ

ْمِمـَِغ ادُـ افؾَّـفُ َوَظَ. ﴿وهٞ اًم٤ٍٞان اعمٌيمٞر ذم ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ،ضمٜمُ ٟمٕمٞمٛ اجلٜم٦م

تَِفو  ـْ َُتْ ِري ِم ـَ َضق َبًي يِف َجـَّوإَ َوادُْْمِمـَوِت َجـَّوٍت ََتْ
ـَ ؾِقَفو َوَمَسوـِ ِت ْنَوُر َخوفِِ.م

ـْ  َزُ َذفَِؽ ُهَق اْفَػْقُز اْفَعظِقؿُ أَ  افؾَّـفِ َظْ.ٍن َوِرْضَقاٌن ِم وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ،[72]اًمتٞسمل٦م: ﴾ـْ

تَِفو ﴿ ـْ َُتْ ِري ِم ِْؿ َجـَّوٌت ََتْ َؼْقا ِظـَْ. َرِب  ـَ اتَّ ِذم ـَ ؾِقَفـو َوَأْزَواٌج إَ فِؾَّ ْنَـوُر َخوفِـِ.م
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ـْ مُ  َرٌة َوِرْضَقاٌن ِم ٙ ُملٜ وٟمحٞ ذًمل ،[51ٛمٍان:]آل قم﴾َبِصٌر بِوْفِعَبودِ  افؾَّـفُ وَ  افؾَّـفِ َطفَّ

 أو٤مت .

ٕن  ،وشمٗم٧ػم اًمَو٤مدة قمغم هٌا اًمٜمحٞ أومم ُملٜ شمٗم٧لػمه٤م سم٤مًمٍؤول٦م وهمػمهل٤م

اًم٘مٍآن وٗم٢ سمٕمْمٝ سمٕمْم٤ًم، ا٤م وٕمٜم٠ أن شمٕمٞوٚ اعمث٨تلم ًمٚمٍؤو٦م ذم شمٗم٧ػمهٛ ًم١و٦م 

قمغم طمًو٨م صٝمٞم٥م
(1)

ٕن هٌا احلًو٨م ُمٜ مجٚم٦م إظم٤٨مر أطم٤مدول٦م  ،ٓ وّمى 

إصًٞمٞم٦م، صمٛ إن هٌا احلًو٨م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ل ه٤م ذم اعم٤٧مئٚ اًمت٠ ٓ وّمى آؾمتًٓ

ٞ أن اًمٍؤول٦م وهل ،ٕظمٍى اًمت٠ وٍووهن٤م ذم هلٌا اًم٨ل٤مبُمٕم٤مرض سم٤مٕطم٤مدو٨م ا

٦م ذم ؾمل٤مئٍ قم٤مُّمل وأهنل٤م ٓ ختلّ أهلٚ اجلٜمل٦م وأهنل٤م ،طم٤مصٚم٦م ذم أرض اعمحنم

ُوُجقٌه ﴿اعمٞطمًوٜ ُمٜ هٌه إُم٦م، ووتٕم٤مرض يمًٌمٙ ُمٕ شمٗم٧ػمهٛ ًم٘مًٞمٝ شمٕم٤ممم: 

ةٌ َمْقَم ِ  و َكوطَِرةٌ *  ٍذ َكوََِّ َ أن ال٤م وٕمٜمل٠ واؾمتًٓ ٛ هل٤م،  ،[22-22]اًم٘مٞم٤مُم٦م: ﴾إَِػ َرِب 

ومٞمٚمَم ُملٜ ذًملٙ  ،ر٦٤م ووّمٕم٥م اجلٛمٕ سمٞمٜمٝم٤م إٓ سمتٙمٚمٗأطم٤مدو٨م اًمٍؤو٦م ُمتٕم٤م

 . ÷وأطم٤مدو٨م اًمٍؾمٞل  ًمًومٕ اًمتٕم٤مرض سملم آو٤مت اًمٙمت٤مب ـمٍطمٝم٤م مجٞمٕم٤مً 

ْوَن »٨ل٤مر يمحلًو٨م: : أن ُم٤م ورد ذم هٌا اًم٤٨مب ُمٜ أطم٤مدو٨م وأظمسداوعاا  ْٛ ؾَملؽَمَ إِٟمَُّٙمل

 ٍَ ا اًْمَ٘مَٛم ٌَ ْوَن َه ٍَ ْٛ يَمَ  شَم ُٙم ِٝ  ،َرسمَّ َٞن رِم ُرْؤَوتِ ْوَن  »، وذم رواول٦م: شَٓ شُمَْم٤مُم  ٍَ يَملَ  شَمل

 َُ ْٛم وم٢مهن٤م ذم  ،، وٟمحٞ ذًمٙ ُمٜ إطم٤مدو٨مش٤مٌب حَ ٤م ؾَم وهَنَ دُ  َُ ٞمْ ًمَ  ةِ ػْمَ ٝمِ اًمٔمَّ  ذِمْ  اًمِمَّ

وىملً ٤لٕمٗمٝم٤م  ،تٜ أو ُمٜ ضمٝم٦م اًم٧لٜمًجمٛمٚمٝم٤م أطم٤مدو٨م ٤ٕمٞمٗم٦م إُم٤م ُمٜ ضمٝم٦م اعم

                                                           
َٚ َأْهٚ اجْلَٜم٦َّم اجْلَٜم٦َّم َوُ٘مٞل اهلل شَم٤َ٨مَرَك َوشَمَٕم٤ممَم » ( ًمٗمٔ احلًو٨م: 5) ْٛ ؟ وَمٞمَُ٘مًُٞمَٞن : َأمَلْ شُم٨َٞمْ  ُوضُمٞهٜم٤َم إَِذا َدظَم وَن ؿَمٞمْئ٤ًم َأِزوًيُم ًُ و ٍِ شُم

 ُٗ ْٜ اًمٜم٤َّمر ؟ ىَم٤مَل : وَمٞمَْٙمِِم ٜم٤َم ُِم ظِمٚمٜم٤َم اجْلَٜم٦َّم َوشُمٜمَج  ًْ ََّ  ؟ َأمَلْ شُم ْٛ قَمل ْٜ اًمٜمََّٔمٍ إمَِم َرّهل ْٛ ُِم َج٤مب ، وَمَ  ُأقْمُٓمٞا ؿَمٞمْئ٤ًم َأطَم٥ّم إًَِمٞمِْٝم احْلِ

َّٛ شَماَل  . صُم َّٚ َٜ َأطْم٧َٜمُٞا احْل٧ُْٜمَٟ َوِزَو٤مَدة ﴾َوضَم و
ٌِ َو٦م : ﴿ ًمِٚمَّ ْٔ ِه ا ٌِ  رواه أمحً وُم٧ٚمٛ واًمؽمُمٌي واسمٜ طم٤٨من .ش.  َه
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يمثػم ُمٜ أهٚ اًمٕمٚمٛ
(1)

 . 

 ،اًمٞم٘مٞمٜمل٠ أو سمٕمْمٝم٤م ومٞمٛمٙمٜ شم٠مووٚ اًمٍؤو٦م سم٤مًمٕمٚمٛ ض صح٦م شمٚمٙ إطم٤مدو٨موقمغم ومٍ

ـْ َؿبِْؾ أَْن َتْؾَؼْقُه َؾَؼـْ. َرأَْمتُُؿـقُه َوأَْكـتُْؿ ﴿قمغم ٟمحٞ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ـْتُْؿ َتتََؿـَّْقن ادَْْقَت ِم ـُ َوفََؼْ. 

ٍان:  ﴾َتـْظُُرونَ  ٞا ُم٤م  ،[512]آل قمٛم ٞاس، ًمٙمٜ عم٤م قم٤موٜم ٓ وًرك سم٤محل ٓ وٍى و وُمٕمٚمٞم أن اعمٞت 

ٌا هٞ  ٍاح أظمؼم قمٜمٝمٛ أهنٛ رأوا اعمٞت وٟمٔمٍوا إًمٞمٝ، وه ٛ ذم اعمٕمٍيم٦م ُمٜ اًم٘متٚ واجل ٚ ه طم

ٞاىملٗ احل٧ل٤مب ،طم٤مل اخلٚم٘ وٞم اًم٘مٞم٤مُمل٦م ٞال اًم٘مٞم٤مُمل٦م وُم  ،ومل٢مهنٛ قمٜملًُم٤م وٕمل٤موٜمٞن أهل

ً اهلل ًمٚم ، ووٍون أٟمٗم٧ٝمٛ ووِم٤مهًون ُم٤م أقم ٜ اًمٜمٕمٞٛم ً ًمٚمٛم١مُمٜملم ُم ٌاب وُم٤م أقم ٜ اًمٕم ٕمّم٤مة ُم

ٞا  ٞا ُمٜ ىم٨ٞرهٛ سمٕمً أن يم٤مٟم ٌاك إٓ اإلول ن سمل٤مهلل وم٢مٟمٝ ٓ ،رُمٞم ً وىمً ظمٍضم  ،و٧ٕمٝمٛ طمٞمٜمل

ويمل٠مهنٛ وٍوٟملٝ رأي  ،ٞم٘مٞمٜم٠ اًمٌي ٓ خي٤مًمٓمٝ ؿمٙ وٓ رول٥ماًمٕمٚمٛ اًم ،وقمٚمٛمٝمٛ سمٞضمٞده

 ،ٓ حيت٤مضمٞن ومٞمٝ إمم ٟمٔمٍ واؾمتًٓلرو٤مً وٞم اًم٘مٞم٤مُم٦م ضو ٤مهلل شمٕم٤مممسم ٝمٛقمٚمٛمومٞمٙمٞن  ،اًمٕملم

 ومٝمٞ ذم اجلالء واًمٔمٝمٞر سمٛمٜمًَم٦م قمٚمٛمٝمٛ سم٤مًم٘مٛمٍ ًمٞمٚم٦م اًم٨ًر. 

                                                         

                                                           
 ( راضمٕ يمت٤مب )رؤو٦م اهلل سملم اًمٕم٘مٚ واًمٜم٘مٚ( ًمألؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م/ قم٨ً اهلل محٞد درهٛ اًمٕمَي. 5)
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 اهلل تعاىل وحده ..مستحق العبادٍ

وهل٠ شمٕمٜمل٠ ـم٤مقمل٦م اعمٕم٨لٞد  ،اًمٕم٤٨مدة ه٠ هم٤مول٦م اًمتلًٌمٚ واخلْملٞع ًمٚمٛمٕم٨لٞد

 ٟم٘مٞم٤مد ًمٝ.وشمٕمٔمٞمٛمٝ وآ

 ،وًم٘مً أدرك اإلٟم٤٧من سمٗمٓمٍشمٝ أن ًمٝ إ ٤ًم ظم٤مًم٘م٤ًم رازىم٤ًم و٧تح٘ اًمٓم٤مقمل٦م واًمٕم٨ل٤مدة

همػم أن قم٘مٞل اًم٨نم اعمحًودة شم٤مه٧م ذم ُمٝم٤موي اًمْمالل ومٕم٨ًوا همػم اهلل، وذًملٙ 

ٛ وُمٜمٝمٛ ُمٜ شمٞهّ  ،ٛ أن قمٔمٛم٦م اهلل شمٙمٛمٜ ذم اًمٜمٞر واًمٔمٚمٛم٦مٕن ُمٜ اًمٜم٤مس ُمٜ شمٞهّ 

، وُمٜمٝمٛ ُمٜ زقمٛ أن أصلٚ واًمٙمٞايم٥م ،واًم٘مٛمٍ ،أن قمٔمٛم٦م اهلل شمٙمٛمٜ ذم اًمِمٛمُ

واًمؽماب، وُمٜمٝمٛ ُمٜ قم٨ً اًمًهٍ فمٜم٤ًم ُمٜمٝ أن اًملًهٍ هلٞ  ،واًمٜم٤مر ،اعم٤مء هٞ اًمٞضمٞد

وُمٜ اًمٜم٤مس  وُمٜمٝمٛ ُمٜ قم٨ً اجلٜ، وُمٜمٝمٛ ُمٜ قم٨ً اعمالئٙم٦م، ،ُم٤مٟمى احلٞم٤مة وؾم٤مًم٨ٝم٤م

، ومل ُمٜمٝمٛ أهن٤م دم٧ً صٞر اعمالئٙمل٦م أو آ ل٦م اخللػم ُمٜ قم٨ً إوصم٤من وإصٜم٤مم فمٜم٤ما 

يمل  هلٞ طمل٤مل  احلٞمٞانُمٜ اًمٜم٤مس ُمٜ قم٨ً  ٟم٤مو٘مٗ إُمٍ قمٜمً هٌا احلً طمتٟ وضمً

 ا ٜمًوس اًمٌوٜ وٕم٨ًون اًم٨٘مٍ وو٘مًؾمٞهن٤م، وهٚمٛ ضمٍا. 

وأرؾملٚ  ،وًم٘مً يم٤من ُمٜ ٟمٕمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم قمغم سمٜم٠ اإلٟم٤٧من أن سمٕم٨م ومٞمٝمٛ أٟم٨ٞم٤مءه

وٗ اًمٜمل٤مس وشمٕمٍ ،ًمتّمحٞمى شمٚمٙ اعمٗم٤مهٞمٛ اخل٤مـمئ٦م ،وأٟمَل ومٞمٝمٛ يمت٨ٝ ،إًمٞمٝمٛ رؾمٚمٝ

ومٚمٞمُ ذم هلٌا  ،وُم٤م جي٥م قمٚمٞمٝمٛ ٟمحٞه سم٢مومٍاده سم٤مًمٓم٤مقم٦م واًمٕم٤٨مدة ،سمٍهٛ وظم٤مًم٘مٝمٛ

وم٢مٟملٝ  -ُمٝم  قمٔملٛ -ويمٚ ُم٤م ؾمٞاه ُمٜ ظمٚم٘مٝ ،اًمٞضمٞد إٓ إًمٝ واطمً وهٞ اهلل شمٕم٤ممم

 ،ٕٟمٝ شمٕم٤ممم هٞ اًمٌي ظمٚم٘ اخلٚم٘ وأوضملًهٛ ُملٜ اًمٕملًم ،حمت٤مج إًمٞمٝ وظم٤م٤ٕ ًمٝ
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جيٞز ًمنإٟم٤٧من اًملٌي ظمٚم٘ملٝ اهلل ويمٍُملٝ ومٙمٞمٗ وّمى إذن أن وٕم٨ً همػم اهلل؟ وهٚ 

وو٧جً عمخٚمٞق ُمثٚمٝ؟ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،وضمٕمٚمٝ ؾمٞمًًا قمغم هٌا اًمٙمٞن أن وٕم٨ً همػم اهلل

ـْ ُدوِن ﴿ ـَ َتْ.ُظقَن ِم ِظَبـوٌد َأْمَثـوُفُؽْؿ َؾـوْدُظقُهْؿ َؾْؾَقْسـَتِجقُبقا َفُؽـْؿ إِْن  افؾَّـفِ إِنَّ افَِّذم

ـُتْؿ َصوِدؿِغَ  ْقـُؾ َوافـََّفـوُر ﴿ىمل٤مل ضملٚ وقملال: و ،[511]إقملٍاف: ﴾ـُ ـْ آَموتِـِف افؾَّ َوِمـ

ْؿِس َوَٓ فِْؾَؼَؿِر َواْشُجُ.وا  ْؿُس َواْفَؼَؿُر َٓ َتْسُجُ.وا فِؾشَّ َـّ إِْن فِؾَّـِف َوافشَّ افَِّذي َخَؾَؼُف

وُه َتْعُبُ.ونَ  ـُْتْؿ إِمَّ  .[27]ومّمٚم٧م: ﴾ـُ

ٞايم٥م ،واًمٜمجٞم ،واًم٘مٛمٍ ،وم٤مًمِمٛمُ  ،واًمؽماب ،واًمٜم٤مر ،واعم٤مء ،ٞرواًمٜم ،واًمٔمٚمٛم٦م ،واًمٙم

وخمٚمٞىم٦م عمّمٚمحتٝ وُمٜمٗمٕمتٝ، واهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ  ،مجٞمٕمٝم٤م ُم٧خٍة ًمنإٟم٤٧من ،وإٟمٕم٤مم ،واحلج٤مرة

ُؿْؾ ﴿ومٙمٞمٗ وّمى أن شمٙمٞن آ ٦م شمٕم٨ً ُمٜ دون اهلل؟!  ،وشمٕم٤ممم هٞ اًمٌي ظمٚم٘مٝم٤م وأوضمًه٤م

ْؿُ.  ـَ اْصـطََػك أَ فِؾَّـِف اْحَ ـْ َخَؾـَؼ  ـفُ افؾَّـَوَشباٌَم َظَذ ِظبَودِِه افَّـِذم ـ ـُقَن * أَمَّ ـ ـو ُمْؼِ َخـْرٌ أَمَّ

ـَوَن فَُؽْؿ  ََمِء َموًء َؾلَْكبَتْـَو بِِف َحَ.ائَِؼ َذاَت َِبَْجٍي َمو  ـْ افسَّ َْرَض َوأَكَزَل فَُؽْؿ ِم ََمَواِت َوٕا أَْن افسَّ

و َبْؾ ُهْؿ َؿْقٌم َمْعِ.فُقَن * أَمَّ  افؾَّـفِ َمَع  فٌ فَ ءُتـْبِتُقا َصَجَرَهو أَ  َْرَض َؿَراًرا َوَجَعَؾ ِخباَََلَ ـْ َجَعَؾ ٕا

ـِ َحوِجًزا أَ  و َرَواِدَ َوَجَعَؾ َبْغَ افْبَْحَرْم َٓ َمْعَؾُؿـقَن  افؾَّـفِ َمَع  فٌ فَ ءأَْنَوًرا َوَجَعَؾ ََلَ ثَُرُهْؿ  ـْ َبْؾ َأ

َْعُؾؽُ  َِ قَء َو ِقُى ادُْضطَرَّ إَِذا َدَظوُه َوَمْؽِشُػ افسه ُِ ـْ  َْرِض أَ *  أَمَّ  افؾَّــفِ َمـَع  فٌ َفـءْؿ ُخَؾَػوَء ٕا

ا َبْغَ  َموَح ُبْؼً ـْ ُمْرِشُؾ افر  ـْ َُّيِْ.مُؽْؿ يِف ُطُؾََمِت افَْز  َوافْبَْحِر َوَم َـُّروَن * أَمَّ َمـَ.ْي َؿؾِقباً َمو َتَذ

ـْ  افؾَّـفُ َتَعوَػ  افؾَّـفِ َمَع  فٌ فَ ءَرمْحَتِِف أَ  ـُقَن * أَمَّ ـْ  َظَمَّ ُمْؼِ ـْ َمْرُزُؿُؽْؿ ِمـ ْؾَؼ ُثؿَّ ُمعِقُ.ُه َوَم َمبَْ.ُأ اْْلَ

َْرِض  ََمِء َوٕا ـتُْؿ َصودِؿِغَ  افؾَّـفِ َمَع أَِءفَف افسَّ ـُ  .[11-11]اًمٜمٛمٚ:  ﴾ُؿْؾ َهوُتقا ُبْرَهوَكُؽْؿ إِْن 

ظمٚم٘مٝملٛ ًمٕم٤٨مدشملٝ  ،وأُم٤م اعمالئٙم٦م واجلٜ واإلٟمُ وم  هٛ إٓ ظمٚم٘ ُملٜ ظمٚمل٘ اهلل

ًُ ﴿٤ممم: وـم٤مقمتٝ، ىم٤مل شمٕم َـّ َواِلكَس إَِّٓ فَِقْعُبُ.ونِ اَوَمو َخَؾْؼ ، وىمل٤مل [11]اًمٌارو٤مت: ﴾ِْل
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ـْ ِظَبوَدتِِف َوُمَسب ُحقَكُف َوَفـُف َمْسـُجُ.ونَ ﴿شمٕم٤ممم:  وَن َظ ـَ ِظـَْ. َرب َؽ َٓ َمْسَتْؽِزُ  ﴾إِنَّ افَِّذم

سملٜ ُملٍوٛ اقمٞم٧ٟ  ، أو2، وسم٤مًمت٤مزم وم٢مٟمٝ ٓ وّمى أن وٙمٞن ضمؼموٚ [221]إقمٍاف :

ٓمل٤مع ُملٜ ٕم٨ً وإ ٤ًم وُ أن وٙمٞن رسم٤ًم وُ  -يم٤مئٜم٤ًم ُمٜ يم٤من -صٚمٞات اهلل قمٚمٞمٝ، أو أي أطمً

إذ يمٞمٗ وّمى أن شمٙمٞن شمٚمٙ اعمخٚمٞىم٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمت٠ ٓ طملٞل  ل٤م وٓ  ،دون اهلل

ًّ ٕم٨ً، وأرسم٤مسم٤مً شمُ ىمٞة آ ٦ًم شمُ  س؟!، وه٠ ٓ متٚمٙ أن شم٘مًم ًمٜمٗم٧ٝم٤م ٟمٗمٕم٤ًم، وٓ شمًومٕ قمٜ ٘م

ـَ َؿوُفقا إِنَّ ﴿ ٢مذن اهلل، ىم٤مل شمٕم٤ممم:ٟمٗم٧ٝم٤م ضًا إٓ سم َػَر افَِّذم ـَ ـُ  افؾَّـفَ َفَؼْ.  ُهَق ادَِْسقُ  اْبـ

ـْ  ـْ َمْؿؾُِؽ ِم ـْ يِف  افؾَّـفِ َمْرَمَؿ ُؿْؾ َؾَؿ ُف َوَمـ ـَ َمْرَمَؿ َوُأمَّ َصْقً و إِْن َأَراَد َأْن ُُّيْؾَِؽ ادَِْسقَ  اْب

َظـَذ  افؾَّــفُ ََمَواِت َوإَْرِض َوَمو َبْقـَُفََم َْيُؾُؼ َمو َمَشوُء وَ ُمْؾُؽ افسَّ فِؾَّـِف إَْرِض ََجِقًعو وَ 

ٍء َؿِ.مرٌ  ؾ  َرْ ُؾُؼـقَن َصـْقً و ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[57]اعم٤مئًة: ﴾ـُ ـًي َٓ ََيْ ـْ ُدوكِـِف آَِلَ ُذوا ِم َ َواَّتَّ

ا َوَٓ َكْػًعو وَ  َؾُؼقَن َوَٓ َمْؿؾُِؽقَن َٕكُػِسِفْؿ ََّا َٓ َمْؿؾُِؽقَن َمْقًتـو َوَٓ َحَقـوًة َوَٓ َوُهْؿ َُيْ

ـْ ُدوِن ﴿، وىم٤مل ضمٚ وقمال: [2]اًمٗمٍىم٤من:  ﴾ُكُشقًرا ـَ َتْ.ُظقَن ِم ُؾُؼـقا  افؾَّـفِ إِنَّ افَِّذم ـْ ََيْ َفـ

َبوُب َصْقً و َٓ َمْسَتـِؼُذوُه ِمـْـُف َضـُعَػ افطَّ  وفِـُى ُذَبوًبو َوَفْق اْجَتَؿُعقا َفُف َوإِْن َمْسُؾْبُفْؿ افذه

  .[71-72]احل٩م: ﴾َفَؼِقيٌّ َظِزمزٌ  افؾَّـفَ َحؼَّ َؿْ.ِرِه إِنَّ  افؾَّـفَ َوادَْْطُؾقُب * َمو َؿَ.ُروا 

ومٙمٞملٗ شمٙملٞن  ،ًمنإٟم٤٧من وأُم٤م إصٜم٤مم وإوصم٤من ومٝم٠ أطم٘مٍ ُمٜ أن شمٙمٞن ٟمًاا 

ًّ ٕم٨ً وشمُ شمُ  طمتٟ وذوٙم٤ًم هلل شمٕم٤ممم ٟمًاا  قَن َمـو َٓ ََيْ ﴿س؟!! ىم٤مل شمٕم٤ممم: ٘م ـُ ـ ُؾـُؼ َأُمْؼِ

ـوَن * َوإِْن  ـا َوَٓ َأكُػَسـُفْؿ َمـُكُ ـْؿ َكْكً َؾُؼـقَن * َوَٓ َمْسـَتطِقُعقَن ََلُ َصْقً و َوُهْؿ َُيْ

ُـقُهْؿ َأْم َأْكـُتْؿ َصـوِمُتقَن * إِنَّ  ُِ ْؿ َشَقاٌء َظَؾْقُؽْؿ َأَدَظْق ـُ َ.ى َٓ َمتَّبُِعق َتْ.ُظقُهْؿ إَِػ اَْلُ

ـْ ُدونِ  ـَ َتْ.ُظقَن ِم ــُتْؿ  افؾَّـفِ  افَِّذم ـُ ِظَبوٌد َأْمَثوُفُؽْؿ َؾـوْدُظقُهْؿ َؾْؾَقْسـَتِجقُبقا َفُؽـْؿ إِْن 

و  وَن ِِبَ ْؿ َأْظُغٌ ُمْبِكُ و َأْم ََلُ ْؿ َأْمٍ. َمْبطُِشقَن ِِبَ و َأْم ََلُ ْؿ َأْرُجٌؾ َمْؿُشقَن ِِبَ َغ * َأََلُ
َصوِدؿِ
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و ُؿْؾ اْدُظقا ْؿ آَذاٌن َمْسَؿُعقَن ِِبَ ْؿ ُثؿَّ ـِقُ.ويِن َؾبَا ُتـظُِرويِن * إِنَّ َوفِق ـل  َأْم ََلُ ـُ وَء ـَ ُذَ

ـْ ُدوكِـِف َٓ  افؾَّـفُ  ـَ َتـْ.ُظقَن ِمـ َغ * َوافَّـِذم
ـوِحِ َل اْفؽَِتوَب َوُهـَق َمَتـَقػَّ افصَّ افَِّذي َكزَّ

وَن * َوإِْن َتْ.ُظقُهْؿ إَِػ  ْؿ َوَٓ َأكُػَسُفْؿ َمـُكُ ـُ ـَ.ى َٓ َمْسـَؿُعقا  َمْسَتطِقُعقَن َكْكَ اَْلُ

ونَ   .[517-515]إقمٍاف: ﴾َوَتَراُهْؿ َمـُظُروَن إَِفْقَؽ َوُهْؿ َٓ ُمْبِكُ

وُم٤م ؿم٤مهٝم٤م  ،ٕم٨ً ُمٜ دون اهللومٗم٠ هٌه أو٤مت إؿم٤مرة إمم طم٤مل إصٜم٤مم اًمت٠ شمّ 

 ،واًمٜمجلٞم ،واًم٘مٛملٍ ،واًمِملٛمُ ،وإٟمٕم٤مم ،واًم٨ٝم٤مئٛ ،وإؿمج٤مر ،ُمٜ إطمج٤مر

وٓ شم٧ل٤مووٝ ذم  ،ُمٜ أهن٤م ٓ شمْمل٤مه٠ اإلٟم٧ل٤من ،وُم٤م إمم ذًمٙ ،واًمٜم٤مر ،واًمٙمٞايم٥م

 ،واجللٞارح ،واًم٨ٍمل ،وُم٤م ُمٜمحٝ اهلل ؾمل٨ح٤مٟمٝ وشمٕمل٤ممم ُملٜ اًم٧لٛمٕ ،يم ل ظمٚم٘مٝ

وٟمحٞ ذًمٙ ُمٜ آقمْم٤مء واجلٞارح اًمت٠ وتٛمٞمَ ه٤م اإلٟم٤٧من قمٜ همػمه ُمٜ  ،واًمٕم٘مٚ

ًّ  ،اعمخٚمٞىم٤مت خلٚمل٘ وه٠ أىمٚ ُمٜملٝ ذم ا ،ؾمٝم٤مومٙمٞمٗ وّمى أن وٕم٨ًه٤م اإلٟم٤٧من وو٘م

وًمٞمُ  ٤م أرضمٚ متٌمل قمٚمٞمٝمل٤م  ،وٓ شمٕم٘مٚ ،وٓ شم٨ٍم ،واًمتٙمٞوٜ؟ ٕهن٤م ٓ شم٧ٛمٕ

 وٓ وً شم٨ٓمِ ه٤م ومتًومٕ اًم٦ قمٜ ٟمٗم٧ٝم٤م أو قمٜ همػمه٤م؟!  ،يم٤مإلٟم٤٧من

ٕم٨لً ُملٜ دون ومٝمٚ شم٧تح٘ أن شمُ  ،وإذا يم٤مٟم٧م هٌا احل٤مل ُمٜ اًمٕمجَ واًمْمٕمٗ

ًّ وشمُ  ،اهلل ًّ وشمُ  ،ٌسمى  ٤م اًمٌسم٤مئىوشمُ  ،٧تٖم٤مث ه٤مووُ  ،س٘م  ٤م اًمٜملٌور واًم٘ملٍاسملم؟!  م٘م

ـْ ُدوِن ﴿وهٚ ذًمٙ إٓ اًمْمالل سمٕمٞمٜمٝ؟ و٘مٞل اهلل شمٕم٤ممم:  َمـو َٓ  افؾَّــفِ َوَمْعُبـُ.وَن ِمـ

ُهْؿ َوَٓ َمـَْػُعُفْؿ َوَمُؼقُفقَن َهُمَِٓء ُصَػَعوُؤَكو ِظـَْ.  بِـََم َٓ  افؾَّــفَ ُؿـْؾ َأُتـَب ُ ـقَن  افؾَّـفِ َمُُّضه

ــََمَوا قنَ َمْعَؾــُؿ يِف افسَّ ـُ ــ  ،[57]وللٟٞمُ: ﴾ِت َوَٓ يِف إَْرِض ُشــْبَحوَكُف َوَتَعــوَػ َظــَمَّ ُمْؼِ

ْؿ َمـو ﴿ وو٘مٞل ضمٚ وقمال: ـُ ْقُتُؿقَهو َأْكـُتْؿ َوآَبـوُؤ ـْ ُدوكِِف إَِّٓ َأْشََمًء َشؿَّ َمو َتْعُبُ.وَن ِم

ْؽُؿ إَِّٓ  افؾَّـفُ َأكَزَل  ـْ ُشْؾَطوٍن إِْن اْحُ و ِم ـُ َأَمَر فِؾَّـِف ِِبَ م ـوُه َذفِـَؽ افـ.  َّٓ َتْعُبـُ.وا إَِّٓ إِمَّ َأ

َثَر افـَّوِس َٓ َمْعَؾُؿقنَ  ـْ َـّ َأ
  .[12]وٞؾمٗ: ﴾اْفَؼق ُؿ َوَفؽِ
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اًمنمك سم٤مهلل شمٕم٤ممم ُمٜ أقمٔمٛ اًمٌٟمٞب وأيمؼم اًمٙم٤٨مئٍ اعمٞضم٦٨م ًمٚمٜم٤مر وسمئُ اًم٘مٍار، 

 ،ُمٜ اًمنمك سمل٤مهللًمتحٌوٍ ُمثٚم  ورد ذم ا ÷ وإٟمٝ مل وٍد ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمًٞمٝ

كْ ﴿وقم٤٨مدة همػمه، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،واًمٙمٗمٍ سمٝ ـْ ُمْؼِ ُف َم َم  وفؾَّـفِ بِ  إِكَّ َظَؾْقـِف  افؾَّــفُ َؾَؼْ. َحـرَّ

ـْ َأكَصورٍ  ـََّي َوَمْلَواُه افـَّوُر َوَمو فِؾظَّودَِِغ ِم َمْغِػـُر َأْن  َٓ  افؾَّــفَ إِنَّ ﴿وىمل٤مل شمٕمل٤ممم:  ﴾اْْلَ

َك بِِف َومَ  ـْ ُمْؼَ ْك بِ  ْغِػُر َمو ُدوَن َذفَِؽ دَِ ـْ ُمْؼِ  ﴾َؾَؼْ. اْؾَسَى إِْثـًَم َظظِـقًَم  وفؾَّـفِ َمَشوُء َوَم

ـْ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[17]اًمٜم٤٧مء: ْجَس ِم ورِ إَ َؾوْجَتـُِبقا افر  *  ْوَثـوِن َواْجَتـُِبـقا َؿـْقَل افـزه

ـِ فِؾَّـِف ُحـََػوَء  ـْ ُمْؼِ َؽْرَ ُمْؼِ ََمِء َؾَتْخَطُػُف افطَّْرُ  وفؾَّـفِ ْك بِ َغ بِِف َوَم ـْ افسَّ ََم َخرَّ ِم َؾَؽَلكَّ

مُ  يِف َمَؽوٍن َشِحقٍؼ  ِْقي بِِف افر  َُ : ÷ إقمٔملٛ ٘مٞل اًمٍؾمٞلوو ،[25-22]احل٩م: ﴾َأْو 
«  ٍِ ْٛ سم٠َِميْمؼَمِ اًْمَٙم٤٨َمِئ اُك سمِ  -صَماَلصم٤م- ؟َأَٓ ُأَٟم٨ ُئُٙم ِٝ اإِلْذَ ل اًمِل ،٤مًمٚمَّ َٞ ِٜ َوقُمُ٘ملُٞق اًْم ْو ش...ًَ

(1)
 ،

َٕ اعمُْٞسمَِ٘م٤مِت »وو٘مٞل أوْم٤ًم:  ٨ْ  » : وُم٤م هٜ ؟ ىَم٤مل  ىم٤مًمٞا : و٤م رؾمٞل اهلل ،شاضْمَتٜم٨ُِٞا اًم٧َّ

ُك سمِ  ْ ِٝ اًمنم  ل ٍُ  ،٤مًمٚمَّ ْح احلًو٨م...ش َواًم٧ 
(2)

إمم همػم ذًمٙ ُملٜ أول٤مت وإطم٤مدول٨م  ،

 اًمت٠ ٓ و٧ٕ اعمج٤مل ًمٌيمٍه٤م واإلطم٤مـم٦م ه٤م. 

٤مدو٨م اًمٞاردة ذم ذيمٍ اًمنملك واًمتحلٌوٍ ُمٜملٝ ٕ أو٤مت وإطموُمٜ ظمالل شمت٨ّ 

 وه٠ قمغم صمالصم٦م أىم٤٧مم:  ،ٟمجً أن ًمٚمنمك ُمٔم٤مهٍ وصٞرًا خمتٚمٗم٦م

                                                           
 ( رواه أمحً واًم٨خ٤مري وُم٧ٚمٛ واًمؽمُمٌي قمٜ أيب سمٙمٍة . 5)

َم »..حلًو٨م: ( مت٤مم ا2) ٍَّ ت٠ِ طَم ُِ اًمَّ ُٚ اًمٜمَّْٗم ُٝ َوىَمتْ ٘   اًمٚمَّل سَم٤م ،إَِّٓ سم٤ِمحْلَ  ٍ ُٚ اًم ِٛ  ،َوَأيْم ُٚ َُم٤مِل اًْمٞمَتِٞم ِٗ  ،َوَأيْم طْم ََّ َم اًم ْٞ زم  َو َٞ ُف  ،َواًمتَّ ٌْ َوىَم

 أيب هٍوٍة . رواه اًم٨خ٤مري وُم٧ٚمٛ واًمٜم٤٧مئ٠ وأسمٞداود واسمٜ طم٤٨من قمٜ  ،شاعمُْْحَّمٜم٤َمِت اعم١ُْْمُِمٜم٤َمِت اًْمَٖم٤موماِلَِت 
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٦م هٞ اًمنمك اعمحْ اًمٌي وٚمَم ُمٜمٝ اًمٙمٗمٍ سم٤مًمًوٜ واخلٍوج ُمٜ اعمٚمّ واًمنمك إيمؼم 

 ،ٕ ُمٕملٝ قمٛملٚواؾمتح٘م٤مق قمٌاب اهلل شمٕم٤ممم وٟم٘مٛمتٝ، وهٌا اًمٜمٞع ُمٜ اًمنمك ٓ وٜمٗم

ـْ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،وٓ شم٘م٨ٚ ًمّم٤مطم٨ٝ شمٞسم٦م
ـْ َؿْبؾَِؽ َف ِ ـَ ِم َوَفَؼْ. ُأوِحَل إَِفْقَؽ َوإَِػ افَِّذم

ـَ  م وِاِ ـْ اْْلَ َـّ ِم َـّ َظَؿُؾَؽ َوَفَتُؽقَك ًَ َفَقْحَبَط ـْ إِنَّ ﴿وىمل٤مل شمٕمل٤ممم:  ،[11]اًمَُمٍ: ﴾َأْذَ

َك بِِف َوَمغْ  َٓ  افؾَّـفَ  ـْك بِ َمْغِػُر َأْن ُمْؼَ ـْ ُمْؼِ ـْ َمَشـوُء َوَمـ َ
َؾَؼـْ.  وفؾَّــفِ ِػُر َمو ُدوَن َذفَِؽ دِ

 هٌا اًمٜمٞع ُمٜ اًمنمك ُم٤م وكم:  ُمٔم٤مهٍوُمٜ  ،[17]اًمٜم٤٧مء: ﴾اْؾَسَى إِْثًَم َظظِقًَم 

 ظبودة ؽر اهلل:  -3

سمٌمء ُملٜ  ُمٜ اعمخٚمٞىم٤مت خمٚمٞقوختّمٞمّ أي  ،وذًمٙ سم٤مًم٧جٞد واخلْمٞع

 ،وآؾملتٖم٤مصم٦م ،٤مءليم٤مًمًقمل ،ٞن إٓ هلل شمٕمل٤ممماًمٓم٤مقم٤مت واًم٘مٍسمل٤مت اًمتل٠ ٓ شمٙمل

ْقـُؾ َوافـََّفـوُر ﴿، و٘مٞل اهلل شمٕمل٤ممم: وٟمحٞ ذًمٙ ،واًمٌسمى ،واًمٜمٌر ـْ آَموتِـِف افؾَّ َوِمـ

ْؿُس َواْفَؼَؿـُر  ـْؿِس وَ  َٓ َوافشَّ افَّـِذي فِؾَّــِف فِْؾَؼَؿـِر َواْشـُجُ.وا  َٓ َتْسـُجُ.وا فِؾشَّ

وُه تَ  ـُْتْؿ إِمَّ ـُ َـّ إِْن  ـَ ﴿وو٘ملٞل ضملٚ وقملال:  ،[27]ومّملٚم٧م: ﴾ْعُبُ.ونَ َخَؾَؼُف إِنَّ افَّـِذم

ـَذفَِؽ َكْجـِزي  ـَ ْكَقو َو َقوِة اف.ه ِْؿ َوِذفٌَّي يِف اْحَ ـْ َرِب  ْؿ َؽَضٌى ِم ُذوا اْفِعْجَؾ َشَقـَوَُلُ َ اَّتَّ

ـَ  م  . [512:إقمٍاف] ﴾ادُْْػَسِ



-521- 

أو  ،أو صػتف ،ؾعؾفأو  ،ء ذـوء هلل مشورـقكف يف أفقهقتفادظو -1

 حؽؿف: 

-، وهلٞ ىملٞ ٛ: إن أ ل٦م: شمثٚمٞم٨م اًمٜمّم٤مرىمثول ادظوء ذـوء هلل يف أفقهقتف -

 َٓ َموَأْهَؾ اْفؽَِتوِب ﴿وروح اًم٘مًس، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،وقمٞم٧ٟ ،صمالصم٦م: اهلل -اإلًمٝأو

ؼَّ إِكَّـََم ادَ  إَِّٓ  افؾَّـفِ َتُؼقُفقا َظَذ  َٓ َتْغُؾقا يِف ِدمـُِؽْؿ وَ  ـُ َمـْرَمَؿ َسـك اِسـقُ  ِظقاْحَ ْبـ

ؾَِؿُتُف َأْفَؼوَهـو إَِػ َمـْرَمَؿ  افؾَّـفِ َرُشقُل  ـَ  َٓ َوُرُشـؾِِف وَ  وفؾَّــفِ َوُروٌح ِمـْـُف َؾـآِمـُقا بِ َو

ََم َثٌي اكَتفُ باَ َتُؼقُفقا ثَ  ا َفُؽْؿ إِكَّ إَِفٌف َواِحٌ. ُشْبَحوَكُف َأْن َمُؽقَن َفُف َوَفٌ. َفُف َمو  افؾَّـفُ قا َخْرً

ََم  َػك بِ إَ َواِت َوَمو يِف يِف افسَّ ـَ  . [575]اًمٜم٤٧مء: ﴾باً َوـِق وفؾَّـفِ ْرِض َو

واقمت٘ملل٤مد  ،: اقمت٘ملل٤مد اعمنملليملم ذم أصللٜم٤مُمٝمٛعؾــفمثــول ادظــوء ذـــوء هلل يف ؾ -

وأن ُمٜمٝمل٤م اًمٜمٗملٕ  ،٦م أو ذم اًمٙمٞايمل٥م أهنل٤م ُمّملًر اخللػماًمّم٤مسمئلم ذم اعمالئٙمل

آن اًمٙمٍوٛ سم٢مسمٓم٤مل واًمٍزق واًمٜمٍم، وُم٤م إمم ذًمٙ. وىمً طم٤مضمجٝمٛ اًم٘مٍ ،واًم٦

ـْ ُدوِن ﴿و٘مٞل اهلل شمٕم٤ممم: طمٞم٨م اقمت٘م٤مدهٛ،  ُهْؿ وَ  َٓ َمو  افؾَّـفِ َوَمْعُبُ.وَن ِم  َٓ َمُُّضه

وو٘ملٞل شمٕمل٤ممم:  ،[57]ولٟٞمُ: ﴾افؾَّــفِ ِء ُصـَػَعوُؤَكو ِظـْـَ. َٓ َمـَْػُعُفْؿ َوَمُؼقُفـقَن َهـمُ 

قَن َمو ﴿ ـُ َؾُؼـقنَ  َٓ َأُمْؼِ ُؾُؼ َصْقً و َوُهْؿ َُيْ ـا وَ  َٓ وَ *  ََيْ ـْؿ َكْكً  َٓ َمْسـَتطِقُعقَن ََلُ

ــونَ  ــَ.ى *  َأكُػَســُفْؿ َمـُكُ ــْ.ُظقُهْؿ إَِػ اَْلُ ــْقُؽْؿ  َٓ َوإِْن َت ــَقاٌء َظَؾ ْؿ َش ـُ ــق َمتَّبُِع

ُقُهْؿ َأْم َأْكُتْؿ َصوِمُتقنَ  ُِ ـْ ُدوِن إِنَّ افَّذِ * َأَدَظْق ـَ َتْ.ُظقَن ِم ِظَبـوٌد َأْمَثـوُفُؽْؿ  افؾَّــفِ م

ـُتْؿ َصوِدؿِغَ ؾَ  ـُ ـَ َتـْ.ُظقَن ﴿إمم ىمًٞمٝ:  ﴾..وْدُظقُهْؿ َؾْؾَقْسَتِجقُبقا َفُؽْؿ إِْن  َوافَّـِذم

ـْ ُدوكِِف  ْؿ وَ  َٓ ِم ـُ ـ ـونَ  َٓ َمْسَتطِقُعقَن َكْكَ  ،[517-515]إقملٍاف: ﴾َأكُػَسـُفْؿ َمـُكُ
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ؿْ ﴿وو٘مٞل ضمٚ وقمال:  ـُ ـْ َهَذا افَِّذي ُهَق ُجـٌ. َفُؽْؿ َمـُكُ مْحَـوِن  َأمَّ ـْ ُدوِن افرَّ ِمـ

ـقا  * يِف ُؽُرورٍ  إَِّٓ إِْن اْفَؽوؾُِروَن  ـْ َهَذا افَِّذي َمْرُزُؿُؽْؿ إِْن َأْمَسَؽ ِرْزَؿُف َبـْؾ َْله َأمَّ

 . [25-22]اعمٚمٙ: ﴾يِف ُظُتقٍّ َوُكُػقرٍ 

 صٚمٞات اهلل قمٚمٞملٝاًمٜمّم٤مرى ذم اعم٧ٞمى  : اقمت٘م٤مدمثول ادظوء ذـوء هلل يف صػتف -

وٓ  ٕم٤ممل، واقمت٘م٤مدهٛ ومٞمٝ أٟمٝ ٓ وٗمٜملٟسمٛمٕمٜمٟ أٟمٝ ُمٞضمٞد ىم٨ٚ ظمٚم٘ اًم ،أٟمٝ ىمًوٛ

واإلُم٤مشمل٦م  ،إلجيل٤مدوأن ًمٝ ىمًرة شمْم٤مه٠ ىمًرة اهلل قمَ وضمٚ ذم اخلٚم٘ وا ،وَول

 وٟمحٞ ذًمٙ.  ،واإلطمٞم٤مء

اشم٤٨مع اًمٞمٝمٞد واًمٜمّم٤مرى ٕطم٤٨مرهٛ وره٤٨مهنٛ ذم  :مثول الذاك بوهلل يف حؽؿف -

ـُذوا َأْحَبـوَرُهْؿ َوُرْهَبـوَنُ ﴿ا، ىم٤مل شمٕم٤ممم: حتٚمٞمٚ ُم٤م أطمٚمٞا وحتٍوٛ ُم٤م طمٍُمٞ َ ْؿ اَّتَّ

ـْ ُدوِن  ـَ َمْرَمَؿ َوَمو ُأِمُروا َوادَ  افؾَّـفِ َأْرَبوًبو ِم و َواِحً.ا  إَِّٓ ِسقَ  اْب إَِفـَف  َٓ فَِقْعُبُ.وا إََِلً

قنَ  إَِّٓ  ـُ طملٍم اهلل  أي أـم٤مقمٞهٛ ذم حتٚمٞمٚ ُمل٤م ،[25:اًمتٞسم٦م] ﴾ُهَق ُشْبَحوَكُف َظَمَّ ُمْؼِ

 ، يم  شمٓم٤مع إرسم٤مب ذم أواُمٍهٛ .وحتٍوٛ ُم٤م أطمٚ اهلل

ووًل ذًمٙ قمغم أن اشم٤٨مع اًمٖمػم ومٞم  ومٞملٝ خم٤مًمٗمل٦م ًمٚمنملع ال٤م قمٚملٛ ضورة ذم دولٜ     

ْ اًمًؾم٤مشمػم واًمتنموٕم٤مت اًم٤ٕٞمٞم٦م اًمت٠ حتٚمّ  -ٝ حمٍمٟماإلؾمالم أ ٞ طم٤مل سمٕم ٚ ُم٤م طمٍم يم  ه

حتل٧م  ٤مًمٍسمل٤مإسم٤مطمل٦م اًمتٕم٤مُملٚ سمو وطمٞم٦م،حت٧م ُم٧ٛمٟ اعمنموسم٤مت اًمٍ رٞاخلٛمتحٚمٞمٚ يم ،اهلل

ٍّ  ،وٟمحٞ ذًمٙ ُم٧ٛمٟ اًمٗم٤مئًة، وٟمحٞ  زوضم٦ميمتحٍوٛ اًمَواج سم٠ميمثٍ ُمٜ  ،م ُم٤م أطمٚ اهللوحت

ومل٢من يملٚ  -يم  هٞ احل٤مل ذم إؾم٘م٤مط احلًود وٟمحٞ ذًمٙ ،ذًمٙ، وحتٙمٛ سمٖمػم ُم٤م أٟمَل اهلل

ًٍا سم٤مًمًوٜ وذيم٤ًم سم٤مهلل شمٕم٤ممم ذم طمٙمٛمٝ وشمنموٕمٝ  إَِّٓ ْؽُؿ ْن اُح إِ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ذًمٙ وٕمً يمٗم
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َّٓ َتْعبُُ.وا فِؾَّـِف  ثََر افـَّوِس  إَِّٓ أََمَر َأ ـْ َـّ َأ
ـُ افَْؼق ُؿ َوفَؽِ م ؾملٗ: ﴾َمْعَؾُؿـقنَ  َٓ إِمَّوُه َذفَِؽ اف.   ،[12]ٞو

َشْقا افـَّوَس َواْخَشقْ  باَ ؾَ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ْ  باً َتْشَسُوا بِآَمويِت َثَؿـًو َؿؾِق َٓ وَ  نِ ََّتْ َْ ـْ  َُيُْؽـْؿ بِـََم  َوَم

وِهؾِقَّـِي ﴿إمم أن و٘مٞل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕمل٤ممم:  ﴾..َؾلُْوفَ َِؽ ُهْؿ افَْؽوؾُِرونَ  افؾَّـفُ أَكَزَل  أََؾُحْؽـَؿ اْْلَ

ـْ َمبْغُ  ـُ ِم ـْ أَْحَس ًة: ﴾ُحْؽًَم فَِؼْقٍم ُمقؿِـُقنَ  افؾَّـفِ قَن َوَم ٚ وقمال:  ،[12-11]اعم٤مئ ْ َتَر ﴿وو٘مٞل ضم َْ َأ

ـَ مَ  ـَُؿقا إَِػ إَِػ افَِّذم ـْ َؿبْؾَِؽ ُمِرمُ.وَن أَْن َمتََحـو ُْؿ آَمـُقا بََِم أُكِزَل إِفَقَْؽ َوَمو أُكِزَل ِم ْزُظُؿقَن أَنَّ

قْطَوُن أَْن ُمِضؾَُّفْؿ َض  ْؿ *  َبعِقً.ا بآًَ افطَّوُؽقِت َوَؿْ. أُِمُروا أَْن َمْؽُػُروا بِِف َوُمِرمُ. افشَّ َوإَِذا ؿِقَؾ ََلُ

وَن َظـْـَؽ ُصـُ.وًدا افؾَّـفُ إَِػ َمو أَكَزَل َعوفَْقا تَ  ًَ ادُْـَوؾِِؼَغ َمُص.ه ُشقِل َرأَْم  ىمًٞملٝإمم  ﴾َوإَِػ افرَّ

ُؿقَك ؾِقََم َصَجَر َبقْـَُفْؿ ُثـؿَّ  َٓ َوَرب َؽ  باَ ؾَ ﴿شمٕم٤ممم:  ِـُ.وا يِف أَكُػِسـِفْؿ  َٓ ُمْمِمـُقَن َحتَّك ُُيَؽ  َِ

ًَ َومُ  َّو َؿَضْق  .[11-12]اًمٜم٤٧مء:﴾َسؾ ُؿقا َتْسؾِقًَم َحَرًجو ِِم

قمغم ٟمحٞ وصلٗ اًمٞمٝملٞد ًملٍب اًمٕملَة : وصػ اهلل تعوػ بصػوت ادخؾقؿغ -1

ـَ َؿـوفُ  افؾَّـفُ َفَؼْ. َشِؿَع ﴿شم٤٨مرك وشمٕم٤ممم سم٤محل٤مضم٦م واًمٗم٘مٍ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  قا َؿْقَل افَّـِذم

ـــفَ  إِنَّ  ــوُفقا افؾَّ ــو َؿ ـــَْؽُتُى َم ــوُء َش ـُ َأْؽـَِق ــ ــٌر َوَكْح ــْتَؾُفْؿ  َؾِؼ ــْرِ إَ َوَؿ ــوَء بَِغ ْكبَِق

سم٤مًم٨خٚ يم  ذم ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم أو وصٗمٝمٛ ًمٝ  ،[575قمٛمٍان: ]آل ﴾َحؼٍّ 

ًْ اْفَقُفقُد َمُ. ﴿ ًْ َأْمـِ.ُّيِْؿ َوُفِعـُـقا بِـََم َؿـوُفقا َبـْؾ َمـَ.اُه  افؾَّــفِ َوَؿوَف ـ َمْغُؾقَفـٌي ُؽؾَّ

ْقَػ َمَشوءُ  ـَ  . [11]اعم٤مئًة: ﴾َمْبُسقَضَتوِن ُمـِػُؼ 

طم٤مل اًمٜمّم٤مرى ذم ادقم٤مئٝمٛ يم  هٞ: كسبي افزوجي وافقف. إػ اهلل شبحوكف وتعوػ -4

ذم ادقم٤مئٝمٛ أن قمَوٍ اسمٜ اهلل، أو ُمنميم٠ اًمٕمٍب و اًمٞمٝمٞد سم٠من اعم٧ٞمى اسمٜ اهلل، أ

ًْ ﴿ذم ادقم٤مئٝمٛ أن اعمالئٙم٦م سمٜم٤مت اهلل وٟمحٞ ذًمٙ. ىمل٤مل شمٕمل٤ممم:  اْفَقُفـقُد َوَؿوَفـ

ـُ  ًْ افـَّ  افؾَّـفِ  ُظَزْمٌر اْب ـُ َوَؿوَف ْؿ بِـَلْؾَقاِهِفْؿ  افؾَّــفِ َصـوَرى ادَِْسـقُ  اْبـ َذفِـَؽ َؿـْقَُلُ
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َػرُ  ـَ ـَ  ـْ َؿْبُؾ َؿوَتَؾُفْؿ ُمَضوِهُ قَن َؿْقَل افَِّذم  .[22:اًمتٞسم٦م] ﴾َأكَّك ُمْمَؾُؽقنَ  افؾَّـفُ وا ِم

ٙمٗمللٍ وُمٕمٜمللٟ وْملل٤مهئٞن ىمللٞل اًمللٌوٜ يمٗمللٍوا : أي وِملل٤ميمٚمٞن اعمنملليملم وأهللٚ اًم

وشمٜمَ ملٝ ذم طمٙم٤موتلٝ قملٜ اعمنمليملم  -ووِم٤مهٞهنٛ ذم اًمنمك سم٤مهلل واًمٙمٗمٍ سمٝ، ىم٤مل شمٕم٤ممم

ـَوَء اْلِ َوَجَعُؾقا هللَِ﴿ؾم٨ح٤مٟمٝ قم  وصٗمٞه سمٝ وٟم٨٧ٞه إًمٞمٝ:  َـّ َوَخَؾَؼُفْؿ َوَخَرُؿقا فَُف َبـَِغ  ُذَ

 ِظْؾٍؿ ُشبَْحوَكُف َوَتَعوَػ َظَمَّ َمِصُػقنَ 
ََمَواِت وَ *  َوَبـَوٍت بَِغْرِ َ َبِ.مُع افسَّ ْرِض أَكَّك َمُؽـقُن َفـُف ٕا

ٍء َظؾِقؿٌ  ٍء َوُهَق بُِؽؾ  َرْ ـُؾَّ َرْ ـْ فَُف َصوِحبٌَي َوَخَؾَؼ  ْ َتُؽ َْ ٟمٕم٤مم: ﴾َوفٌَ. َو  . [525-522]ا

القسم الثاي 
ٌا اًمٜمٞع ُم وٓ  ،٦مّٚملٍج اعم٧لٚمٛ ُملٜ اعمٓ خُيل و٧ٛمٟ اًمنمك اخلٗم٠، وهٞ ٜ اًمنمكوه

ٙمٛ قمغم ُمٜ وٗمٕمٚمٝ سم٤مًمنمك واًمٍدة، همػم سمٛمٕمٜمٟ أٟمٝ ٓ حُي  ،وّمى ٟم٦٨٧م ُمٜ وٗمٕمٚمٝ إمم اًمنمك

ٌا اًمٜمٞع ُمٜ اًمنمك وٞضم٥م ا ٞاع وولٞ ،وحي٨ٓ اًمٕمٛملٚ ،إلصمٛأن ه رث اًمٜمٗمل٤مق، وُملٜ أٟمل

 ُم٤م وكم:  اًمنمك إصٖمٍ

ّملٞل : وهٞ أن وٗمٕمٚ اإلٟم٤٧من اًمٓم٤مقم٦م أو وؽمك ُمٕمّمٞم٦م ُمٍوًًا سملًٌمٙ طمافرموء -5

أراد ُملٕ ذًملٙ اًمت٘ملٍب إمم اهلل شمٕمل٤ممم  وؾملٞاءً  ، اًمًٟمٞم٤م سمثٜم٤مء أو هملػمهذف ذم

 ٓ أم
(1)

 . 

ىمًٞملٝ شمٕمل٤ممم: وىمً ورد ذيمٍ اًمٍو٤مء ذم اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ سمٚمٗمٔمٝ وُمٕمٜم٤مه وُملٜ ذًملٙ     

ـ افؾَّـفَ ـَوؾِِؼَغ َُيَوِدُظقَن إِنَّ ادُ ﴿ ـُ باَ َوُهَق َخوِدُظُفْؿ َوإَِذا َؿـوُمقا إَِػ افصَّ َسـوَػ ِة َؿـوُمقا 

                                                           
 م، ُم١مؾم٦٧م اإلُم٤مم زوً. 2222اًمٓم٨ٕم٦م إومم  –(قمٜ يمت٤مب )شمٙمٛمٚم٦م إطمٙم٤مم( ًمنإُم٤مم اعمٝمًي أمحً سمٜ حيٞمٟ اعمٍشم٣م 5)
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ُروَن  َٓ ُمَراُءوَن افـَّوَس وَ  ـُ ـَ ُهْؿ ﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ،[512]اًمٜم٤٧مء: ﴾باً َؿؾِق إَِّٓ  افؾَّـفَ َمْذ افَِّذم

 .[7-1]اعم٤مقمٞن: ﴾َوَمْؿـَُعقَن ادَْوُظقنَ *  ُمَراُءونَ 

اًمٍو٤مء سمٚمٗمٔ اًمنمك ذم أيمثٍ ُمٜ ُم٤ٕٞ ُملٜ اًم٘ملٍآن اًمٙملٍوٛ وُملٜ  ذيمٍ وورد

ـْ ﴿ذًمٙ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ِف َؾْؾَقْعَؿـْؾ َظَؿـ َؾَؿ وَن َمْرُجقا فَِؼوَء َرب  و وَ  باً ـَ ـْك  َٓ َصـوِحً ُمْؼِ

ِف َأَحً.ا ، يم  ÷ وُمٜمٝ أوْم٤ًم ُم٤م ورد سمّمٞمٖم٦م اخلٓم٤مب ًمٚمٜم٠٨ ،[552]اًمٙمٝمٗ: ﴾بِِعَبوَدِة َرب 

ًَ فَ ﴿ذم ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ـ ـْ ـْ َأْذَ
ـْ َؿْبؾَِؽ َفـ ِ ـَ ِم َـّ َوَفَؼْ. ُأوِحَل إَِفْقَؽ َوإَِػ افَِّذم َقْحـَبَط

ـَ  م ـوِاِ ـْ اْْلَ َـّ ِمـ أن اًمٜمٝمل٠  -واهلل أقمٚملٛ-وم٤مًمٔمل٤مهٍ ،[11]اًمَُملٍ: ﴾َظَؿُؾَؽ َوَفَتُؽقَك

 ،ُمٜ أن وٛمٞمٚ إمم اًمًٟمٞم٤م ÷ اًمٞارد ذم هٌه أو٦م وٟمحٞه٤م إٟم  و٘مّمً سمٝ حتٌوٍ اًمٜم٠٨

 ،وصمٜم٤مءأ ،وضم٤مهأ ،ُمٜ ذف ،ومٞم٨تٖم٠ سمًقمٞشمٝ اًمٜم٤مس إمم احل٘ طمّمٞل ُمٜمٗمٕم٦م دٟمٞمٞو٦م

قمٜ اًمنمك سمل٤مهلل اًملٌي هلٞ سمٛمٕمٜملٟ  ÷ وٓ وٕمٜم٠ ذًمٙ هن٠ اًمٜم٠٨ وٟمحٞ ذًمٙ،أ

ُمٕمّمٞم قمٜ ُمثٚ ذًمٙ، وىملً  ÷اًمٙمٗمٍ سم٤مهلل أو قم٤٨مدة همػم اهلل أو ٟمحٞ ذًمٙ، ٕٟمٝ 

 واعم٘مّمٞد سمٝ همػمه. واهلل أقمٚمٛ.  ÷ وٙمٞن اخلٓم٤مب ًمٚمٜم٠٨

 : احؾػ بغر اهلل -1

، أٟمللٝ ذك ÷ وىمللً أظمللؼم قمٜمللٝ اًمٜم٨لل٠ ،وهللٞ ُمللٜ اًمٙم٨لل٤مئٍ اعمٞضم٨لل٦م ًمنإصمللٛ

َٗ سمَِٖمػْمِ »: ÷ وم٘م٤مل ْٜ طَمَٚم ِٝ َُم لل كَ  اًمٚمَّ ٍَ َأْو َأْذَ ًْ يَمَٗمل شوَمَ٘مل
(1)

، وذًملٙ ٕن احلٚملٗ 

 ومٗم٠ احللًو٨م قملٜ رؾملٞل اهلل ،وٙمٞن إٓ هلل شمٕم٤مممواًمتٕمٔمٞمٛ ٓ سم٤مًمٌمء شمٕمٔمٞمٛ ًمٝ 

َٝ إِنَّ » :÷ ل ْٜ يَمل اًمٚمَّ ْٛ وَمَٛمل ِٚمُٗمٞا سمِنسَم٤مِئُٙم ْٛ َأْن حَتْ ْٗ َوٜمَْٝم٤ميُم ِٝ سمِ ٤مَن طَم٤مًمًِٗمل٤م وَمْٚمَٞمْحِٚمل لل َأْو  ٤مًمٚمَّ

                                                           
 ( رواه أمحً واًمؽمُمٌي واًمٓمؼماين واحل٤ميمٛ واًم٨ٞمٝم٘م٠ قمٜ قم٨ًاهلل سمٜ قمٛمٍ .5)
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شًمَِٞمّْمُٛم٧ْم 
(1)

ِٚمُٗمٞا سمِنسمَ  » . وو٘مٞل أوْم٤م: ْٛ َٓ حَتْ َٝم٤مشمُِٙم ْٛ َوَٓ سم٠ُِمُمَّ ادِ ٤مِئُٙم ًَ َوَٓ  ،، َوَٓ سم٤ِمَْٕٟم

ِٚمُٗمٞا إَِّٓ سمِ  ِٝ حَتْ ل ِٚمُٗمٞا سمِ ٤مًمٚمَّ ِٝ ، َوَٓ حَتْ ل ْٛ َص٤مِدىُمٞنَ  ٤مًمٚمَّ ش إَِّٓ َوَأْٟمُت
(2)

.   

 اشتحبال ادحرموت:  -1

ٍّ ومٛمٜ اؾمتحٚ        ،م يم٤مًمَٟم٤محمٍُم٤ًم ُمٜ اعمحٍُم٤مت ا٤م قمٚمٛ ضورة ذم دوٜ اهلل أٟمٝ حم

ُ سمل٤مًمٙمٗمٍ، وولًل قملغم وم٘مً دظمٚ ذم اًمنمك، وشمٚم٨ّ  ،وٟمحٞ ذًمٙ ،واخلٛمٍ ،واًمٍسم٤م

ٍِ إن ُمل٤مت ًَمِ٘مل٠َ  »: ÷ ذًمٙ ىمٞل اًمٍؾمٞل ُٜ اخلَْٛمل ُِم ًْ َٝ ُُم لل ًِ َوصَملٜ اًمٚمَّ شيمٕم٤مسمل
(3)

 ،

يِن اعمُ  » :÷وىمًٞمٝ َْ يِن َٓ َو َْ ُٜ طِملَم َو ٌٜ  ١ْمُِم َٞ ُُم١ْمُِم َٞ  ،َوُه لُق َوُهل ُق طِملَم َو٢ِْ َوَٓ َو٢ِْ

 ٌٜ ٌٜ  ،ُُم١ْمُِم َٞ ُُم١ْمُِم ُه٤َم َوُه ٍَ طِملَم َونْمَ ُب اخْلَْٛم َوَٓ َوٜمَْتِٝم٥ُم هُن٦٨ًَْم طِمللَم َوٜمَْتِٝم٨َُٝمل٤م  ،َوَٓ َونْمَ

 ٌٜ َٞ ُُم١ْمُِم ش َوُه
(4)

. 

    ٍَّ  طم٤مًملم: قمغم  ا٤م هٞ ُمٕمٚمٞم حتٍوٛمٝ ذم اًمًوٜ سم٤مًم٦ورة مواعم٧تحٚ ًمٚمٛمح

ٍّ  ُم٧تحالا يم٤من : إذا األو  وهلٌا  ،همػم أٟمٝ ٓ جيل٤مهٍ سمٗمٕمٚملٝ ،ًمٝ ٤مً م ُمٍشمٙم٨ًمٚمٛمح

ومل٢من  ،طمتٟ و٘مٚمٕ قمٜ ُمٕمّمٞمتٝ اهلل ُمٜمٝ قمٛمالٓ و٘م٨ٚ  اًمٙم٤مومٍ،طمٙمٛمٝ قمٜمً اهلل طمٙمٛ 

 ،ةهمػم أٟمٝ ٓ حيٙمٛ قمٚمٞمٝ سمنمك وٓ ردّ ، اًمٙمٗمٍاحل٤مل ُم٤مت قمغم  ُم٤مت وهٞ قمغم هٌه

 وطم٤٧مسمٝ قمغم اهلل. 

                                                           
 ( رواه أسمٞداود واًمٜم٤٧مئ٠ واسمٜ طم٤٨من وأسمٞوٕمغم قمٜ أيب هٍوٍة . 5)

 أمحً واًم٨خ٤مري وُم٧ٚمٛ واًمؽمُمٌي واًمٜم٤٧مئ٠ قمٜ قم٨ًاهلل سمٜ قمٛمٍ .  ( رواه2)

 . "ُمًُمٜ اخلٛمٍ يمٕم٤مسمً وصمٜ"واسمٜ ُم٤مضم٦م قمٜ أيب هٍوٍة سمٚمٗمٔ : ،( رواه أمحً قمٜ اسمٜ قم٤٨مس2)

وٟمٗم٠ اإلو ن ذم هٌا احلًو٨م ٓ وًل قمغم اًمنملك  ..( رواه أمحً واًمٜم٤٧مئ٠ واًم٨خ٤مري  وُم٧ٚمٛ واسمٜ ُم٤مضم٦م قمٜ أيب هٍوٍة1)

قمغم يمٗمٍ اًمٜمٕمٛم٦م، وهٌا ُمٜ إدًم٦م اًمًاًم٦م قمغم وضمٞد ُمٜمًَم٦م سملم اعمٜمًَمتلم. مت٧م ُمٜ شمٕمٚمٞم٘ سم٘مٚمٛ إؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م سمٚ وًل 

 قم٨ًاًمٍمحٜ أسمٞـم٤مًم٥م .
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ٍّ  : أن وٙمللٞن ُم٧للتحالا الثدداي  الحددا   جملل٤مهٍ سمٗمٕمٚمللٝ ،ُمٍشمٙملل٥م ًمللٝ ،مًمٚمٛمحلل

وقملغم اإلُمل٤مم  ،٦ميمٗمًٍا خيٍضمٝ قمٜ اعمّٚملُمٜ هٌا ؿم٠مٟمٝ  يمٗمٍذم ومال ؿمٙ  ،واؾمتحالًمٝ

 حم٤ميمٛمتٝ وإضمٍاء طمً اًمٍدة قمٚمٞمٝ إن مل وت٥م ووٍضمٕ قمٜ ىمًٞمٝ وومٕمٚمٝ. 

 ًمٙ: وُمٜ أُمثٚم٦م ذ

 ؾ بوٕوفقوء وافصوحغ: ك بوفؼبقر وافتقّش افتزّ  -3

وم٢من ُمٜ وٗمٕمٚ ذًمٙ إن ىمّملً أن ًمّمل٤مطم٥م اًم٘ملؼم أو صل٤مطم٥م اًمٞٓول٦م ىملًرة 

أو حت٘مٞمل٘ ُملٍاده ُملٜ  ،أو إقمٓم٤مئٝ اًمًٞملً ،ىمًرة اهلل شمٕم٤ممم ذم ؿمٗم٤مء اعم٥ٍ شمْم٤مه٠

 شمٕمٔملٞمُٛمٕمت٘مًًا ذم ٟمٗمُ اًمٞىمل٧م  ،أو ٟمحٞ ذًمٙ ،أو رسمى ذم دم٤مرة ،أو ٟمج٤مح ،ٟمٍم

ومٝمٌا اًمٜمٞع داظمٚ  ،إطم٤مـم٦م قمٚمٛمٝ سمًقم٤مئٝ وشمٞؾمٚمٝواؾمتِمٕم٤مر ص٤مطم٥م اًم٘مؼم أو اًمٞزم 

س اًمؼميم٦م ذم ٟم٠٨ ُملٜ ذم اًمنمك اعمٜمٝم٠ قمٜمٝ ذقم٤ًم، وإن يم٤من إُمٍ و٘متٍم قمغم اًمت 

 ،ُمٕ آقمت٘م٤مد أن اعمٕمٓمل٠ هلٞ اهلل -طمٞم٤ًم يم٤من أو ُمٞمت٤مً  -أو وزم ُمٜ أوًمٞم٤مئٝ ،أٟم٨ٞم٤مء اهلل

ومال وًظمٚ ذًملٙ ذم  ،واًمِمٗم٤مء إٟم  هٞ ُمٜ اهللٗمٕ واًم٦ وأن اًمٜم ،وأن اعم٤مٟمٕ هٞ اهلل

واهلل  ،قمٛمللاًل سم٤مًمٔملل٤مهٍ ،ٌا طم٤مًمللٝ إمم اًمنمللكوٓ جيللٞز ٟم٧لل٦٨م ُمللٜ هلل ،اًمنمللك

 اًم٢ائٍ. وتٞمم
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 افذب  فغر اهلل:  -1 

ٓ ٟمٕمت٘مً أن هٜم٤مك ُمٜ اعم٧ٚمٛملم اًمٞمٞم ُمٜ وٌسمى ًمٖمػم اهلل قمغم اًمٜمحٞ اًمٌي يمل٤من 

همػم أٟمٝ ىمً ضمٍت اًمٕم٤مدة سمٌسمى اًملٌسم٤مئى ذم  ،قمٚمٞمٝ اعمنميمٞن ذم ذسمحٝمٛ ٕصٜم٤مُمٝمٛ

ًمٙ اًمٌسم٤مئى اًمتل٠ شملٌسمى قمٜملً ُمٞاـمٜ مل وٍد ذم اًمنمع ُم٤م وًل قمغم ضمٞازه، وُمٜ ذ

يم  ه٠ قمل٤مدة أهلٚ  ،أو اًمت٠ شمٌسمى ذم ُمٜم٤مؾم٤٨مت وقم٤مدات وشم٘م٤مًمٞمً ُمٞروصم٦م ،اًم٘م٨ٞر

 . ٍ وٟمحٞهجَ اًمٞمٛمٜ ذم ا َ 

سمللًقم٤ًم همللػم  يم٤مٟملل٧م وإن - ى٤مئوذم اقمت٘م٤مدٟملل٤م أن ُمثللٚ هللٌا اًمٜمللٞع ُمللٜ اًمللٌسم

ٕهنلٛ طمللم  ،ُمٜ اًمنمك اعمٜمٝمل٠ قمٜملٝ إٓ أن اًمٔم٤مهٍ ومٞمٝم٤م أهن٤م ًمٞم٧٧م -ُم٧تح٧ٜم٦م

ومل ٟمٕمٚملٛ أن  ،ووٌيمٍون اؾمٛ اهلل قمٚمٞمٝمل٤م ،حٞن اًمٌسمٞمح٦م وٞضمٝمٞهن٤م ٟمحٞ اًم٘م٨ٚم٦موٌسم

ذيملٍ اؾملٛ اًملٞزم  وأ ،ٟمحٞ اًم٘ملؼم أطمًًا ذسمى ذسمٞمح٦م قمٜمً ىمؼم اًمٞزم اًمٗمالين ومٞضمٝمٝم٤م

أن ومٞمٛمٜ وٌسمحٞن هٌه اًملٌسم٤مئى سم٤مقمت٨ل٤مر وضمٞب طم٧ٜ اًمٔمٜ وهٌا وٕمٜم٠  ،قمٚمٞمٝم٤م

ُمثٚ هٌا اًمٗمٕمٚ ضم٤مئَ ُم٤م داُم٧م ىمً شمٞاومٍت ذم اًمٌسمٞمح٦م اًمنملوط اعمٕمتلؼمة ذقمل٤ًم، 

ًمٖمػم اهلل يم  هٞ  ذًمٙ اًمٌسمَى  ُمٜوُمٕمٚمٞم أن ُمٜ وٌسمى اًمٌسمٞمح٦م قمٜمً اًم٘مؼم ٓ و٘مّمً 

واًمٗملٍق ذم ذًملٙ وا٤لى  ،اًمٌوٜ و٘ملًُمٞن اًم٘ملٍاسملم ٕصلٜم٤مُمٝمٛ طم٤مل اعمنميملم

أطمجل٤مر و اًم٘مؼم ٓ و٘مّمً هل٤م اًملٌسمى ًمٚم٦لوى   ٕن اًمٌسمٞمح٦م قمٜمًواًم٨ٞن ؿم٤مؾمٕ

وإٟم  و٘مّمً سملًٌمٙ ذم اًمٖم٤مًمل٥م ذسملى  ،٦م اعمًومٟٞم٦م حت٧م اًمؽمابو طمتٟ ًمٚمجثّ أ ،اًم٘مؼم

وإهلًاء صملٞاب ذًملٙ  ،وشمٞزوٕ حلٛمٝم٤م صًىم٦م قملغم اًمٗم٘ملٍاء واعم٧ل٤ميملم ،اًمٌسمٞمح٦م

ال٤م  وهٞ ،ًمّم٤مطم٥م اًم٘مؼم، وهٌا اًمٕمٛمٚ هٞ ُمٜ سم٤مب إهًاء صمٞاب اًمّمًىم٦م ًمٚمٛمٞم٧م
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ٓ ظمالف ذم ضمٞازه
(1)

 . 

 افـذر فغر اهلل:  -1

اًمٜمٌر اعمنموع هٞ ُم٤م يم٤من هلل قمَ وضمٚ سمل  ذع ُملٜ اًمٓم٤مقمل٤مت واًمٕم٨ل٤مدات،     

 . [21]احل٩م: ﴾َوْفُققُؾقا ُكُذوَرُهؿْ ﴿وهٌا اًمٜمٞع ُمٜ اًمٜمٌر جي٥م اًمٞوم٤مء سمٝ، ًم٘مًٞمٝ شمٕم٤ممم: 

ٌر ؿمخّ قمغم ٟمٗم٧ٝ وأُم٤م اًمٜمٌر همػم اعمنموع ومٝمٞ ُم٤م يم٤من سمٖمػم اعمنموع يم٠من وٜم

أو ٟمحٞ ذًمٙ، أو  ،أن حيٛمٚ صخٍة يم٨ػمة أو ،٨٘م٤مء ذم اًمِمٛمُ ـمٞال اًمٜمٝم٤مر ُمثالً سم٤مًم

ُم٤م يم٤من ًمٖمػم اهلل قمَ وضمٚ ؾمٞاء يم٤من سم٤معمنموع أو سمٖمػم اعمنموع يم٤مًمٜملٌر ًمألصلٜم٤مم 

هملػم  ،اًمٜمٞع ُمٜ اًمٜمٌر ٓ جي٥م اًمٞوم٤مء سمٝوإوصم٤من واًمٓمٞاهمٞم٧م وٟمحٞ ذًمٙ. وهٌا 

وإن  ،ٟمٝ ٓ إصمٛ ومٞمٝ وٓ جيل٥م اًمٞومل٤مء سملٝنموع وم٢ماعمٕم٤ممم سمٖمػم أٟمٝ إن يم٤من اًمٜمٌر هلل شم

ؾملٞاء يمل٤من سم٤معمنملوع أو سمٖملػم  ، اهلل شمٕم٤ممم ومٝمٞ ُمٜ اًمنمك اعمحْيم٤من اًمٜمٌر ًمٖمػم

 وهٌا ٓ ظمالف ومٞمٝ.  ،عمنموعا

ىمً وىمٕ اإلؿمٙم٤مل ومٞم  وٜمٌر سمٝ سمٕمْ اًمٕمٞام ًمألوًمٞم٤مء وإُمٞات ُمٜ اعم١مُمٜملم، و

ُمٜ اًمٜمٌر وًظمٚ ذم اًمنمك ٕٟملٝ ٟملٌر ًمٖملػم اهلل، وذه٥م سمٕمْمٝمٛ إمم أن هٌا اًمٜمٞع 

أطمٞم٤مء - واحل٘ أن ُم٤م وت٘مٍب سمٝ اعم٧ٚمٛمٞن ُمٜ اًمٜمٌور إمم أؿمخ٤مص ُمٜ أهٚ اإلو ن

ومٝملٞ ذم احل٘مٞم٘مل٦م ٟملٌر هلل  ،ه٠ ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمٜ ٟملٌور اًمّملًىم٤مت -يم٤مٟمٞا أو أُمٞاشم٤مً 

أو  سمٙملٌا.  -ُملثالً  -٤مءًمٚمخٛم٦٧م أهٚ اًمٙم٧ل توإٟم  أراد اًمٜم٤مذر سم٘مًٞمٝ: ٟمٌر ،شمٕم٤ممم

أن  إٟم  ُملٍاده ُملٜ ذًملٙسمٙمٌا.  ،أو اًمٕم٤ممل اًمٗمالين ،أو ًمٚمٞزم اًمٗمالين ،ٟمٌرت ًمٗمالن

                                                           
 ( راضمٕ يمت٤مسمٜم٤م: رومٕ اإلؿمٙم٤مل قم  وّمٚ إمم اعمٞم٧م ُمٜ صمٞاب إقم ل. 5)
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أو أن وٗمٕمٚ ذًمٙ اًمٕمٛمٚ صمٛ  مًي صمٞاب شمٚمٙ اًمّمًىم٦م أو ذًمٙ  ،وتّمًق سم  ٟمٌر سمٝ

اًمٕمٛمٚ عمٜ وىمٕ اًمٜمٌر ٕضمٚمٝ، وهٌا إٟم  هٞ ُمٜ سم٤مب إهًاء اًمثٞاب ًمٚمٖمػم طمٞم٤ًم يمل٤من 

  أقمٚمٛ. ت٤ًم وٓ ظمالف ذم ضمٞازه، واهللأو ُمٞمّ 

 آشتعوكي بوْلؾؼ يف ؿضوء احقائٍ واظتؼود افـػع وافُّضر مـفؿ:  -4

وآقمت٘مل٤مد سمل٠من  ،سم٤مًمتٞيمٚ قمغم اهلل وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمٝ ٓ ؿمٙ سم٠مٟمٜم٤م ُم٠مُمٞرون ذقم٤مً 

همػم أٟمٜم٤م ُم٠مُمٞرون يمًٌمٙ سم٤مٕظملٌ سم٤مٕؾمل٤٨مب  ،ٜمٗمٕ واًم٦ إٟم  هٞ ُمٜ اهلل شمٕم٤ممماًم

آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مخلٚم٘ وآقمت د قمغم إؾم٤٨مب  جلٚم٥م اعمٜم٤مومٕ ودومٕ اعمْم٤مر، ا٤م وٕمٜم٠ أن

٠م  إٓ ٟمتٞمجل٦م ٕن اًمِملٗم٤مء ٓ ول ،دومٕ ُم٦ة ٓ وٕمً إصمً  وٓ ُمٕمّمٞم٦مجلٚم٥م ُمٜمٗمٕم٦م و

واًمٍزق ٓ و٠م  إٓ ٟمتٞمج٦م اًم٧ٕم٠ واًمٕمٛمٚ. .وهٙمٌا، هملػم أن  ،آطمت ء واًمتًاوي

 وٕملً ومٕمٚمٝمل٤مأو  ،ذم ذيمٍ إُمٞر اًمت٠ شمٕمً ُمٜ اًمنمكسمٕمْ أهٚ اًمٕمٚمٛ ىمً شمٞؾمٕمٞا 

وقمًوا ُمٜ ذًمٙ: آؾملتٕم٤مٟم٦م سمٖملػم اهلل، واقمت٘مل٤مد اًمٜمٗملٕ  ،وىمٞ ٤م ردة قمٜ اإلؾمالم

 وهمػم ذًمٙ.أقمٔمٛ ُمٜ حم٨تٝ هلل،  ٦م اإلٟم٤٧من ًمٌمءواًم٦ ُمٜ همػم اهلل، وحم٨ّ 

ة قمٜ اإلؾمالم دون إظملٌ ذم وٓ ؿمٙ أن اقمت٤٨مر ُمثٚ هٌه إُمٞر ُمٜ اًمنمك واًمٍدّ 

اًمًوٜ اًمٌي ُم٤م أٟمَل اهلل سمٝ ُمٜ ؾمٚمٓم٤من، ٕٟمٜمل٤م ٤مت واعم٘م٤مصً وٕمً ُمٜ اًمٖمٚمٞ ذم آقمت٤٨مر اًمٜمٞمّ 

 ÷ ٟمٕمٚمٛ أن اإلٟم٤٧من اعم١مُمٜ ٓ خيٍج ُمٜ اًمًوٜ عمجٍد ىمٞل أو ومٕمٚ ُمٝم  يم٤من، ٕن اًمٜم٠٨
ٚ  َوإِٟمََّ  ًم إِٟمََّ  إقَْمَ ُل سم٤ِمًمٜم ٞم٤َّمِت  »و٘مٞل:  ىُٙم َٞ ٍئ َُم٤م َٟم ٍِ شاُِْم

(1)
ذيمٍ اًمٍضملٚ  ÷ صمٛ إن اًمٜم٠٨ ،

اًمٚمٝملٛ أٟمل٧م قم٨لًي وأٟمل٤م )ًه٤م وآوُ ُمٜ رضمٞقمٝم٤م وم٘م٤مل: اًمٌي وضمً راطمٚمتٝ سمٕمً أن وم٘م

                                                           
 ٛمٍ . ( رواه أمحً واًم٨خ٤مري وُم٧ٚمٛ واًمؽمُمٌي واسمٜ ُم٤مضم٦مواًمٜم٤٧مئ٠ وأسمٞداود قمٜ قم5)
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 شأظمٓم٠م ُمٜ ؿمًة اًمٗمٍح»:  ÷، ىم٤مل (رسمٙ
(1)

.  

إذ ًمٞمُ جمٍد ىمٞل  ،اًمتٗمّمٞمٚ ذم اعم٠٧مًم٦مًمًٌمٙ وم٢من ُمٜ اًمٞاضم٥م قمغم أهٚ اًمٕمٚمٛ 

اإلٟم٤٧من: أٟم٤م ُمٕمتٛمً قمٚمٞمٙ و٤م ومالن ذم أن شمٗمٕمٚ يمٌا ويمٌا، أو: ىمً اؾمتٕمٜم٧م سمٗملالن 

 ،أو ٟمحلٞ ذًملٙيمٌا. أو: ًمٜ وٜمٗمٕمٜم٠ إٓ وملالن.  ًم٘مْم٤مء طم٤مضمت٠. أو: ُم٤م ضين إٓ

 ًّ ٕن ذًمٙ إٟم  هٞ ُملٜ سمل٤مب إظملٌ سم٤مٕؾمل٤٨مب  ،ذيم٤ًم وٓ ردة قمٜ اإلؾمالم وٕم

ٍون سمٕمْمٝمٛ ًم٨ٕمْ، ومل٢مذا وإرضم٤مع إؿمٞم٤مء إمم قمٚمٚمٝم٤م وأؾم٤٨مه٤م  ٕن اًمٜم٤مس ُم٧خّ 

آؾمتٕم٤مٟم٦م واًمتٞيملٚ  ذًمٙ ذم ُم٘م٤مم ٤٧من سمٖمػمه ًم٘مْم٤مء طم٤مضمتٝ ومال وٕمتؼماؾمتٕم٤من اإلٟم

: ÷ وٓ وٕمً ذًمٙ خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمحًو٨م اًمنموٗ اًمٌي و٘مٞل ومٞمٝ اًمٜم٨ل٠ ، همػم اهللقمغم
ٕن اعمٍاد هٜم٤م أن ُملٜ واضمل٥م  شإذا ؾم٠مًم٧م وم٤مؾم٠مل اهلل وإذا اؾمتٕمٜم٧م وم٤مؾمتٕمٜ سم٤مهلل»

ٓ أن وٕمت٘مللً  ،اإلٟم٧لل٤من اعملل١مُمٜ أن وٞيمللٚ ٟمجلل٤مح أُمللٞره إمم ُمِمللٞمئ٦م اهلل وىمًرشمللٝ

َأْن َمَشـوَء  إَِّٓ َوَمـو َتَشـوُءوَن ﴿: ٘ أُمٚمٝ قمٚمٞمٝم٤م  ىم٤مل شمٕم٤مممأو وٕمٚمّ  ،سم٤مٕؾم٤٨مب وطمًه٤م

ٍء إيِن  َؾوِظٌؾ َذفِـَؽ َؽـً.ا َٓ وَ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[25]اإلٟم٤٧من: ﴾افؾَّـفُ  َـّ فَِقْ َأْن  إَِّٓ *  َتُؼقَف

أن وسم٤مًمت٤مزم ٓ وٕمً ذًمٙ ذيم٤ًم إٓ إذا اقمت٘مً اإلٟم٧ل٤من  ،[21-22]اًمٙمٝملٗ: ﴾افؾَّـفُ َمَشوَء 

وأن ُمِمٞمئ٦م اهلل ٓ شمل٠مصمػم  ل٤م اًم٨تل٦م ذم حت٘مٞمل٘ إُملٍ  ،٤مباًمت٠مصمػم يمٚمٝ هٞ شم٠مصمػم إؾم٨

 .اعمٓمٚمٞب وٟمج٤مطمٝ

ويمًٌمٙ إُمٍ ومٞم  وتٕمٚم٘ سم٤مقمت٘م٤مد اًمٜمٗمٕ واًم٦ ُمٜ إٟم٧ل٤من أو ُملٜ هملػمه ومل٢من 

ذًمٙ أوْم٤ًم ٓ وٕمتؼم ذيم٤ًم وٓ ردة ٕن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم أىمًر اعمخٚمٞىمل٤مت قملغم 

                                                           
هِ  "( ًمٗمٔ احلًو٨م: 5) ًِ سَم٦ِم قَم٨ْ ْٞ طًم٤م سمِتَ ٍَ ً  وَم ِٝ  ،هللََُّ َأؿَم ِٝ سم٠َِمْرِض وَمالَةٍ  ،طِملَم َوتُُٞب إًَِمٞمْ ْٛ يَم٤مَن قَمغَم َراطِمَٚمتِ يُم

ًِ ْٜ َأطَم ُٝ  ،ُِم  ،وَم٤مْٟمَٗمَٚمتَل٧ْم ُِمٜمْل

 ُٝ اسُم ُٝ َوَذَ َُ ُِمٜمَْٝم٤م ،َوقَمَٚمٞمَْٝم٤م ـَمَٕم٤مُُم ةً  ،وَم٠َموِ ٍَ َٕ  ،وَم٠َمشَمٟ ؿَمَج ِٝ  ،ذِم فمِٚم َٝم٤موَم٤م٤َْٓمَج ْٜ َراطِمَٚمتِ َُ ُِم ًْ َأوِ َٙ  ،ىَم ًمِ ٌَ َٞ يَم َٞ  ،وَم٨َٞمْٜمََ  ُه إَِذا ُه

هُ  ًَ ٤م ىَم٤مئَِٛم٦ًم قِمٜمْ ٌَ سمِِخَٓم٤مُِمَٝم٤م ،ِهَ َّٛ ىَم٤مَل  ،وَم٠َمظَم ِح :  ،صُم ٍَ ِة اًْمَٗم ًَّ ْٜ ؿِم ياًمٚمَّلٝمُ ُِم ًِ
َٙ  ،َّٛ َأْٟم٧َم قَم٨ْ ِح  ،َوَأَٟم٤م َرسم  ٍَ ِة اًْمَٗمل ًَّ ْٜ ؿِم . "َأظْمَٓم٠َم ُِم

 خ٤مري وُم٧ٚمٛ قمٜ أٟمُ وقم٨ًاهلل سمٜ ُم٧ٕمٞد . رواه اًم٨
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٦، واعمٓملٍ وٜمٗملٕ وو٦ل، اًمٜمٗمٕ واًم٦، وم٤مًمٍوى شمٜمٗمٕ وشم٦، واًمِمٛمُ شمٜمٗمٕ وشم

 ،وإٟمٕم٤مم ،واًمًواب ،واًمٓمٞمٞر ،واًمٞطمٞش ،واجلٜ ،واًمٜم٤مر شمٜمٗمٕ وشم٦، واإلٟمُ

سمٝ ًمٚملًواء أو أن ُذ  ،٦هن أن ُم٘م٤مرسمتٝ ًمٚمثٕم٤٨من ؾمٞمشمٜمٗمٕ وشم٦  وم٢مذا اقمت٘مً اإلٟم٤٧م

  همػم أن ُملٜ اًمٞاضمل٥م قملغم اعمل١مُمٜ أن يمٗمٍاً وم٢من ذًمٙ ٓ وٕمً ذيم٤ًم وٓ  ،ؾمٞمٜمٗمٕمٝ

ؿمٞم٤مء وضره٤م ٓ وٙمٞن إٓ سم٢مرادة اهلل شمٕم٤ممم وطمًه إذ أىمًره٤م وٕمٚمٛ أن ٟمٗمٕ هٌه إ

وًمٞٓ ُم٤م ُمٜمحٝم٤م ؾم٨ح٤مٟمٝ ُمٜ اًم٘مًرة قمغم ذًمٙ عم٤م طمّمٚ ُمٜمٝمل٤م ٟمٗملٕ وٓ  ،قمغم ذًمٙ

ضر، وًمٞ ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم أن ٓ و٦ اإلٟم٤٧من ٤٤مّر ًمٙم٤من اهلل قمَ وضمٚ ىمًوًٍا قملغم 

ـْ ُمِصقَبـَو ﴿ذًمٙ ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َتـَى  إَِّٓ ُؿْؾ َف ـَ  افؾَّــفِ َكـو َوَظـَذ َٓ َفـَـو ُهـَق َمقْ  افؾَّــفُ  َمو 

ْؾ ادُْْمِمـُقنَ  َـّ وو٘ملٞل شم٨ل٤مرك وشمٕمل٤ممم ذم ُمٕملٍض احللًو٨م قملٜ  ،[15:اًمتٞسم٦م] ﴾َؾْؾَقَتَق

ُؿقَن بِِف َبْغَ ادَْْرِء َوَزْوِجـِف َوَمـو ُهـْؿ ..﴿ه٤مروت وُم٤مروت:  َؾَقَتَعؾَُّؿقَن ِمـُْفََم َمو ُمَػر 

ـَ بِِف مِ  م  .[522]اًم٨٘مٍة: ﴾افؾَّـفِ بِنِْذِن  إَِّٓ ـْ َأَحٍ. بَِضور 

٘مً ضب اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم أُمثٚم٦م ًمًومٕ ضر إؿمٞم٤مء وإسمٓم٤مل شم٠مصمػمه٤م قمٜ ًمو

ًمٙ ُم٤م أظمؼم سمٝ شم٤٨مرك وشمٕم٤ممم قمٜ ٟم٨ٞمٝ إسملٍاهٞمٛ قمٚمٞملٝ وقملغم ذأٟم٨ٞم٤مئٝ وأوًمٞم٤مئٝ وُمٜ 

وا  َؿوُفقا﴿ٟم٨ٞمٜم٤م وآ   أومْمٚ اًمّمالة واًم٧الم طمٞم٨م و٘مٞل اهلل شمٕم٤ممم:  ُؿقُه َواكُكُ َحر 

ـُتْؿ َؾوِظؾِغَ  ـُ َتُؽْؿ إِْن  قيِن َبْرًدا َوَش *  آَِلَ ـُ َوَأَراُدوا بِـِف *  ًمو َظَذ إِْبَراِهقؿَ باَ ُؿْؾـَو َموَكوُر 

ْقً.ا َؾَجَعْؾـَوُهْؿ  ـَ إَ ـَ م   .[72-17:إٟم٨ٞم٤مء] ﴾ْخَْسِ



 

   

 

 

(2) 
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 العدم احلكًم

وشمتْملٛمٜ  ،ٗم٤مت اًمت٠ ٟمّمٗ ه٤م اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم أٟمٝ قملًل طمٙملٞمُٛمٜ اًمّم

وو٘مّمً سملًٌمٙ أن أومٕمل٤مل  ،هٌه اًمٕم٤٨مرة وصٗ اهلل شمٕم٤ممم سمّمٗمت٠ اًمٕمًل واحلٙمٛم٦م

اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم يمٚمٝم٤م طم٧ٜم٦م وأٟمٝ ًمٞمُ ذم أومٕم٤مًملٝ رء ُملٜ اًم٘مل٨ى وٓ اًمٔمٚملٛ 

 اًمٕم٨٨م . وٓ

ٗ اًمنملقمٞم٦م، وجم٤مزاشملٝ وشمٙمٚمٞمٗمٝ سم٤مًمتٙم٤مًمٞم ،وُمٕمٜمٟ ذًمٙ أن ظمٚم٘ اهلل ًمنإٟم٤٧من 

يمٚ ذًمٙ وهملػمه ُملٜ أومٕمل٤مل اهلل شمٕمل٤ممم ذم  ،قمٚمٞمٝم٤م سم  أقمً ًمٝ ُمٜ اجلَاء ذم أظمٍة

ٕن اهلل  ،اًمٙمٞن واإلٟم٤٧من ٓ ؿمٙ أهن٤م أومٕم٤مل طم٧ٜم٦م ًملٞمُ ومٞمٝمل٤م رء ُملٜ اًم٘مل٨ى

ٍٜ قمٜمٝ، وقم٤ممل سم٤مؾمتٖمٜم٤مئٝ قمٜمٝ، ومٝمٞ ؾم٨ح٤مٟمٝ  ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم قم٤ممل سم٘م٨ى اًم٘م٨ٞمى وُم٧تٖم

وٓ و٠مُمٍ سمٝ، ووٚمَم ُمٜ ذًملٙ ٟمٗمل٠  ،وٓ و٤٤ٍمه ،  أٟمٝ ٓ وٍوًهٓ وٗمٕمٚ اًم٘م٨ٞمى، يم

 اًم٘م٤٨مئى قمٜ اهلل شمٕم٤ممم وشمٜمَ مٝ قمٜمٝم٤م، واًمت٠ ُمٜمٝم٤م: 

 ،وٗمٕملٚ وملٞمٝمٛ ُمل٤م وِمل٤مء ،ُم٤مُمٜ ؿمٙ أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ُمٝمٞمٛمٜ قمغم ظمٚم٘مٝ

هملػم أن اهلل  ،[22:ٟم٨ٞم٤مءإ]﴾َٓ ُمْسَلُل َظَمَّ َمْػَعُؾ َوُهْؿ ُمْسَلُفقنَ ﴿ ،وو٘ميض ومٞمٝمٛ سم  وٍوً

ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ٓوتٍمف ذم قم٤٨مده شمٍمف اعمٚمٞك ذم ال٤مًمٙمٝمٛ، ٕن اهلل ؾمل٨ح٤مٟمٝ 
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وشمٕم٤ممم ؾمٛمٟ ٟمٗم٧ٝ اًمٕمًل، ووصٗ شمٕم٤ممم ٟمٗم٧ٝ أٟمٝ أطمٙمٛ احل٤ميمٛملم، وأظمؼم شمٕم٤ممم 

إِنَّ َربََّؽ َمْؼيِضـ َبْقــَُفْؿ بُِحْؽِؿـِف َوُهـَق ﴿قمٜ ٟمٗم٧ٝ أٟمٝ و٘ميض سم٤مًمٕمًل، ىم٤مل شمٕم٤ممم : 

ـْ  افؾَّـفُ وَ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم  ،[77:اًمٜمٛملٚ]﴾َعِزمُز اْفَعؾِقؿُ افْ  ـَ َمـْ.ُظقَن ِمـ ؼ  َوافَّـِذم َمْؼيِض بِوْحَ

ٍء إِنَّ  ِؿقُع اْفَبِصرُ  افؾَّـفَ ُدوكِِف َٓ َمْؼُضقَن بَِقْ وأظملؼم رب اًمٕملَة  ،[22:همل٤مومٍ]﴾ُهَق افسَّ

ٓ فمٚملٛ ومٞملٝ وٓ  شم٤٨مرك وشمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمٝ اًمٙمٍوٛ أن ىمْم٤مءه هٞ احل٘ اعمٓمٚم٘ اًملٌي

وا ﴿ضمٞر، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ًْ َمو يِف إَْرِض َْٓؾَتـَ.ْت بِـِف َوَأَاه َوَفْق َأنَّ فُِؽؾ  َكْػٍس َطَؾَؿ

وىمل٤مل  ،[11:ولٟٞمُ]﴾افـََّ.اَمَي دََّو َرَأْوا اْفَعَذاَب َوُؿيِضَ َبْقـَُفْؿ بِوْفِؼْسِط َوُهْؿ َٓ ُمْظَؾُؿقنَ 

َـّ افـَّوَس َأْكُػَسُفْؿ َمْظؾُِؿقنَ َٓ َمظْ  افؾَّـفَ إِنَّ ﴿شمٕم٤ممم: 
 ،[11:ولٟٞمُ]﴾ؾُِؿ افـَّوَس َصْقً و َوَفؽِ

وَن ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ وُكقا َأكُػَسـُفْؿ َمْظؾُِؿـقنَ  افؾَّـفُ َؾََم  ـَ ـْ 
 ،[72:اًمتٞسمل٦م]﴾فَِقْظؾَِؿُفْؿ َوَفؽِ

َوَمـو َربهـَؽ ﴿مم: ، وىمل٤مل شمٕمل٤م[25:همل٤مومٍ]﴾ُمِرمُ. ُطْؾًَم فِْؾِعَبـودِ  افؾَّـفُ َوَمو ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٍم فِْؾَعبِق.ِ  وذم  ،[11:اًمٙمٝملٗ]﴾َوَٓ َمْظؾُِؿ َربهَؽ َأَحً.ا﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم :  ،[11:ومّملٚم٧م]﴾بَِظباَّ

إيِن    َول٤م قِم٨َل٤مِديو٘ملٞل اهلل قملَ وضملٚ: : »  ÷احلًو٨م اًم٘مًد قمٜ رؾملٞل اهلل 

َٛ قَمغَم َٟمْٗمِز طَم  ْٚم ُْم٧ُم اًمٔم  ًُم٤مٍَّ ٍَّ ْٛ حُمَ ُٝ سَمْٞمٜمَُٙم ش وَماَل شَمَٔم٤معمَُٞا ،، َوضَمَٕمْٚمُت
(1)

 . 

وإذا يم٤من اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ىمً أُمٍ قم٤٨مده سم٤مًمٕمًل وطمثٝمٛ قمٚمٞمٝ، وهن٤مهٛ قملٜ 

ه قمٜ اًمٔمٚمٛ ،اًمٔمٚمٛ وطمٌرهٛ ُمٜمٝ َّ وأٟمٝ شمٕم٤ممم ٓ  ،ومًٌمٙ دًمٞمٚ قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم ُُمٜم

 وٍوًه، وٓحي٨ٝ، وٓ و٤٤ٍمه، ا٤م وًل دًٓم٦م وا٤ح٦م قمغم ُم٤موكم: 

، سملًًمٞمٚ أن اهلل وتعوػ وكقاهقف فقس ؾقفو رء مـ افظؾؿأن أوامر اهلل شبحوكف  -5

 افؾَّــفُ َٓ ُمَؽؾ ُػ ﴿ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم مل وٙمٚمٗ اإلٟم٤٧من ُم٤م ٓ و٧تٓمٞمٕ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ـَو َٓ ُتَماِخْذَكو إِْن َكِسـقـَو َأْو  ًْ َربَّ َتَسَب ـْ ًْ َوَظَؾْقَفو َمو ا َسَب ـَ و َمو  َكْػًسو إَِّٓ ُوْشَعَفو ََلَ

                                                           
 ( رواه ُم٧ٚمٛ واًمؽمُمٌي واسمٜ ُم٤مضم٦م قمٜ أيب ذر. 5)
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ْؾـَو َأْخَطلْ  ؿ  ـَو َوَٓ ُُتَ ـْ َؿْبؾِـَو َربَّ ـَ ِم ْؾَتُف َظَذ افَِّذم ََم مَحَ ـَ ا  ِؿْؾ َظَؾْقـَو إِْسً ـَو َوَٓ َُتْ َكو َربَّ

ـْ ﴿وو٘مٞل شمٕم٤ممم:  ،[271:اًم٨٘ملٍة]﴾َمو َٓ َضوَؿَي َفـَو بِفِ  ـْ َشـَعتِِف َوَمـ فُِقـِػْؼ ُذو َشَعٍي ِم

َّو آَتوُه ُؿِ.َر َظَؾْقِف ِرْزُؿُف َؾْؾُقـِػْؼ  َكْػًسو إَِّٓ َمو آَتوَهـو َشـَقْجَعُؾ  افؾَّـفُ َٓ ُمَؽؾ ُػ  افؾَّـفُ ِِم

ا افؾَّـفُ   . [7:اًمٓمالق] ﴾َبْعَ. ُظْْسٍ ُمْْسً

وملال و٘ملٕ قملغم  ،إكَم هق جزاء ظذ افعؿـؾ -يف اف.كقو أويف أخرة -أن اْلزاء -2

أو ذم أظملٍة إٓ  اًمٜم٤مس قم٘م٤مب ُمٜ اهلل شمٕم٤ممم وٓ وٜمَل قمٚمٞمٝمٛ قمٌاب ذم اًمًٟمٞم٤م

ـوَن َربهـَؽ فُِقْفؾِـَؽ ﴿ىمل٤مل شمٕمل٤ممم:  ،سم٥٨٧م يمٗمٍهٛ وذٟمٞهٛ وُمٕم٤مصٞمٝمٛ ـَ َوَمـو 

ّٚ وقمال: ،[557:هٞد]﴾اْفُؼَرى بُِظْؾٍؿ َوَأْهُؾَفو ُمْصؾُِحقنَ  ـَّو ُمْفؾِؽِل ﴿وىم٤مل ضم ـُ َوَمو 

َأْهـَؾ اْفُؼـَرى  َوَفـْق َأنَّ ﴿وىم٤مل شمٕمل٤ممم:  ،[11:اًم٘مّملّ]﴾اْفُؼَرى إَِّٓ َوَأْهُؾَفو َطودُِقنَ 

ُبقا  ــذَّ ـَ ـْ  ــ
ــََمِء َوإَْرِض َوَفؽِ ـْ افسَّ ــوٍت ِمــ ـَ َؼــْقا َفَػَتْحـَــو َظَؾــْقِفْؿ َبَر آَمـُــقا َواتَّ

وُكقا َمْؽِسُبقنَ  َؾَلَخْذَكوُهؿْ  ـَ َسـَِي َؾَؾُف ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [11:إقمٍاف]﴾بََِم  َمـ َجوء بِوْحَ

ـ َؾَزٍع َمْقمَ  ـَْفو َوُهؿ م  ًْ ُوُجـقُهُفْؿ يِف   ٍِذ آِمـُقنَ َخْرٌ م  ق َ ِي َؾُؽبَّ ـْ َجوَء بِوفسَّ * َوَم

ـُتْؿ َتْعَؿُؾقنَ  ـُ َزْوَن إَِّٓ َمو  ًْ  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[12-71:اًمٜمٛمٚ]﴾افـَّوِر َهْؾ َُتْ وَكـ ـَ إِن 

وَن * َؾوْفَقْقَم ٓ تُ  ْظَؾـُؿ َكْػـٌس َصـْقً و إَِّٓ َصْقَحًي َواِحَ.ًة َؾنَِذا ُهْؿ ََجِقٌع فََّ.ْمـَو ُُمَُّْضُ

ـُتْؿ َتْعَؿُؾقنَ  ـُ َزْوَن إَِّٓ َمو   وٟمحٞ ذًمٙ ُمٜ أو٤مت.  ،[11-12وُ:]﴾َوٓ َُتْ

أن إَّار افـوزفي ظـذ ادـممـغ يف افـ.كقو مــ مصـوئى وأمـراض وآؾـوت  -2

ٕٟمٝ إُم٤م أن وٙمٞن ومٞمٝم٤م دومٕ ضر أيمؼم، أو   وكحقهو فقس ؾقفو رء مـ افظؾؿ

ومٞم٧ٚمٛ اعم١مُمٜ سمًٌمٙ ُملٜ قم٘مٞسمل٦م أظملٍة  ،ٞسم٦م ذم اًمًٟمٞم٤موٙمٞن ومٞمٝم٤م شمٕمجٞمٚ قم٘م

وه٠ أؿمً وأض، صمٛ إن اعم١مُمٜ إمم ضم٤مٟم٥م ذًمٙ وٜمل٤مل إضملٍ اجلَولٚ ضملَاء 
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وُمٜ قمًل اهلل شمٕمل٤ممم أن وٕملٞض  ،ٕن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم قمًل ،صؼمه قمٚمٞمٝم٤م

اعم١مُمٜ قمٜ ُمّم٤مئ٥م اًمًٟمٞم٤م وسمالئٝم٤م سمٛمْم٤مقمٗم٦م أضمٍه وطم٧ٜم٤مشمٝ، وهلٞ ُمل٤م أؿمل٤مر 

ٍء ﴿ة شم٤٨مرك وشمٕم٤ممم ذم ىمًٞمٝ وهٞ أصًق اًم٘م٤مئٚملم: إًمٞمٝ رب اًمٕمَ ُؽْؿ بَِقْ َوَفـَْبُؾَقكَّ

ــِس َوافثَّ  ــَقاِل َوإَكُػ ـْ إَْم ــ ــٍص ِم ــقِع َوَكْؼ ــْقِف َواْْلُ ـْ اْْلَ ــ ــ ِم ْ ــَراِت َوَبؼ  َؿ

ـَ  وبِِرم ـَ إَِذا َأَصوَبْتُفْؿ ُمِصقَبٌي َؿـوُفقا إِكَّـو افصَّ َراِجُعـقَن *  َوإِكَّـو إَِفْقـفِ فِؾَّــِف * افَِّذم

ٌي َوُأْوَف ِـَؽ ُهـْؿ ادُْْفَتـُ.ونَ  ِْؿ َوَرمْحَ ـْ َرِب  -511:اًم٨٘ملٍة]﴾ُأْوَف َِؽ َظَؾْقِفْؿ َصَؾَقاٌت ِم

ُٝ َأًذى: » ÷وو٘مٞل اًمٍؾمٞل  ،[517 ٍٛ ُوِّمٞم٨ُ ْٜ ُُم٧ِْٚم ىَمَٝمل٤م  -َُم٤م ُِم ْٞ يَم٦ٌم وَملَ  وَم ْٞ  -ؿَم

 ٍَ ُٝ إَِّٓ يَمٗمَّ ل ِٝ  اًمٚمَّ ُة َوَرىَمَٝم٤ميَمَ  حَتُ  ،ِه٤َم ؾَمٞم َئ٤مشمِ ٍَ َج ش ٓ  اًمِمَّ
(1)

 . 

 

ىمً ختٗمٟ قمغم يمثػم ُمٜ اخلٚم٘ احلٙمٛمل٦م واعمّملٚمح٦م ذم سمٕملْ أومٕمل٤مل اهلل شمٕمل٤ممم 

ومٞمتّمٞر اإلٟم٤٧من أٟمٝ ًمٞمُ ومٞمٝم٤م رء ُملٜ احلٙمٛمل٦م واعمّملٚمح٦م،  ،وأواُمٍه وٟمٞاهٞمٝ

ًملًٌمٙ ضمل٤مءت أول٤مت  ،وهٌا ُمٜم٤مٍف عم٤م ٟمٕمٚمٛمٝ ُمٜ أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم طمٙملٞمٛ

وأن يمٚ ُم٤م أوضمًه اهلل ؾمل٨ح٤مٟمٝ  ،٦م شم١ميمً أن يمٚ ُم٤م ذم اًمٙمٞن خمٚمٞق حلٙمٛم٦ماًم٘مٍآٟمٞم

ـََمَء َوإَْرَض َوَمـو َبْقــَُفََم ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،وشمٕم٤ممم إٟم  أوضمًه عمّمٚمح٦م َوَمو َخَؾْؼـَو افسَّ

ـْ افـَّورِ  َػُروا ِم ـَ ـَ  ِذم َػُروا َؾَقْمٌؾ فِؾَّ ـَ ـَ  ـه افَِّذم  . [27:ص]﴾َبوضبًِا َذفَِؽ َط

ٜمٟ ذًمٙ أن أومٕم٤مل اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم وأواُمٍه وٟمٞاهٞملٝ ُمٜمٞـمل٦م سم٤محلٙمٛمل٦م وُمٕم

واعمّمٚمح٦م، ومٙمٚ ومٕمٚ ُمٜ أومٕم٤مل اهلل شمٕم٤ممم، ويمٚ أُمٍ ُمٜ أواُمٍه وٟمٞاهٞمٝ، ٓ ختٚملٞ 

                                                           
 ( رواه اًم٨خ٤مري وُم٧ٚمٛ وأمحً قمٜ قم٨ًاهلل سمٜ ُم٧ٕمٞد . 5)
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وٓ حملٚ ومٞملٝ ًمٚمٕم٨ل٨م سمحل٤مل ُملٜ  ،ُمٜ طمٙمٛم٦م، إذ أٟمٝ ٓ جم٤مل ذم اًمٙملٞن ًمٚم٤٨مـملٚ

ـََمَواِت ﴿ إطمٞال، ىم٤مل شمٕم٤ممم: َوإَْرَض َوَمـو َبْقــَُفََم َِٓظبِـَغ * َمـو  َوَمو َخَؾْؼـَو افسَّ

َثَرُهْؿ َٓ َمْعَؾُؿقنَ  ـْ َـّ َأ
ؼ  َوَفؽِ و إَِّٓ بِوْحَ وم٤مًمٙمٞن يمٚملٝ ىمل٤مئٛ  ،[21-27:اًملًظم٤من]﴾َخَؾْؼـَومُهَ

قمغم أؾم٤مس اًمٕمًل واحل٘ واًمٜمٔم٤مم واإلطمٙم٤مم، وٓ وٞضمً ضمَء واطمً ُملٜ أضمَائلٝ 

ٞمٝ، وم٤مًمَٓزل، واًمؼمايملم، واعمّم٤مئ٥م، ظمٚمًٞا ُمٜ وم٤مئًة ُم٘مّمٞدة أو طمٙمٛم٦م ُمتٞظم٤مة وم

وأٓم، واعمللٍض، واعمللٞت، وُملل٤م ظمٚملل٘ اهلل ؾملل٨ح٤مٟمٝ وشمٕملل٤ممم ُمللٜ طمنمللات، 

ووطمٞش، وؾم٤٨مع، ودواب، وأٟمٕم٤مم، وُمل٤م ذع اهلل ؾمل٨ح٤مٟمٝ وشمٕمل٤ممم ُملٜ ذائلٕ 

وشمٙمٚمٞمٗم٤مت، يمٚ ذًمٙ وهمػمه إٟم  وضمً حلٙمٛم٦م، وإن يم٤مٟم٧م احلٙمٛم٦م واعمّملٚمح٦م ُملٜ 

وم٢مٟم  هٞ سم٥٨٧م قم٘مٞ ٛ اًم٘م٤مسة  ،ٞال قمغم اعمٙمٚمٗملمذًمٙ ىمً ختٗمٟ ذم يمثػم ُمٜ إطم

ـْ اْفِعْؾِؿ إَِّٓ َؿؾِقباً ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،قمٜ إدراك ذًمٙ  .[71:اإل٣اء]﴾َوَمو ُأوتِقُتْؿ ِم

وم٘مً وتّمٞر اإلٟم٤٧من أٟمٝ سم  ُمٜمحٝ اهلل ُمٜ قم٘مٚ وىمٞة إدراك ىم٤مدر قمغم اإلطم٤مـمل٦م 

ووت٧ل٤مءل قملٜ  ،ؿمٞم٤مءومٞمت٤٧مءل قمٜ احلٙمٛم٦م ُمٜ ظمٚم٘ إ ،سمٕمٚمٛ إؿمٞم٤مء وطم٘م٤مئ٘مٝم٤م

وىمً وٕمؽمض اإلٟم٤٧من أطمٞم٤مٟم٤م  ،احلٙمٛم٦م ُمٜ إواُمٍ واًمٜمٞاه٠ واًمتنموٕم٤مت اًمٍسم٤مٟمٞم٦م

وُملٕ شم٘ملًم اًمٕمٚملٞم  ،قمغم اًمٙمثػم ُمٜ شمٚمٙ إُمٞر، ًمٙمٜمٝ ُم٤م وٚم٨٨م ُمٕ ُمٍور اًم٧ٜملم

وسمٕمً أن وٙمٞن ىمً ضمٍب ُم٤م شمٞصٚ إًمٞمٝ سمٕم٘مٚمٝ وطمٙمٛ سملٝ  ،وشمٓمٞر وؾم٤مئٚ اعمٕمٍوم٦م

ْؿَتـَـو إِكَّـَؽ ﴿اعمالئٙم٦م: إٓ أن و٘مٞل ُم٤م ىم٤مًم٧م  ،هٞاه ُشْبَحوَكَؽ َٓ ِظْؾَؿ َفـَو إَِّٓ َمـو َظؾَّ

ؽِقؿُ  ًَ اْفَعؾِقُؿ اْحَ و َظَرْضــَو إََموَكـَي ﴿ وصًق اهلل اًمٕمٔمٞمٛ اًم٘م٤مئٚ: ،[22:اًم٨٘مٍة]﴾َأْك إِكَّ

ـَ مِ  ِؿْؾـََفو َوَأْصَػْؼ َبوِل َؾَلَبْغَ َأن َُيْ ََمَواِت َوإَْرِض َواْْلِ َؾَفو اِلكَسـوُن َظَذ افسَّ ـَْفو َومَحَ

وَن َطُؾقًمو َجُفقًٓ  ـَ ُف   .  ﴾إِكَّ
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 العدم اإلهلٌ

ظمٚملل٘ اهلل ؾملل٨ح٤مٟمٝ وشمٕملل٤ممم اإلٟم٧لل٤من واؾمللتخٚمٗمٝ ذم هللٌه إرض إلطمٞم٤مئٝملل٤م 

وهٌه اخلالوم٦م ه٠ إُم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى اًمت٠ محٚمٝم٤م اإلٟم٤٧من وشمنمف سمحٛمٚمٝم٤م  ،وقم رهت٤م

و َظرَ ﴿قمغم ؾم٤مئٍ اعمخٚمٞىم٤مت، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـََمَواِت َوإَْرِض إِكَّ ْضـَو إََموَكـَي َظـَذ افسَّ

ــوَن َطُؾقًمــو  ـَ ــُف  َؾَفــو اِلْكَســوُن إِكَّ ـَ ِمـَْفــو َومَحَ ِؿْؾـََفــو َوَأْصــَػْؼ َبــوِل َؾــَلَبْغَ َأْن َُيْ َواْْلِ

 . [72:إطمَاب]﴾َجُفقًٓ 

وىمً ؿم٤مءت إرادة اهلل واىمتْم٧م ُمِمٞمئتٝ أن شمٙملٞن هلٌه احلٞمل٤مة ُم٢لح اسملتالء 

ُؽـْؿ ﴿ر ًم٨ٜم٠ اإلٟم٤٧من، ىم٤مل شمٕم٤ممم: واظمت٤٨م ْؿ َأمه ـُ َقـوَة فَِقْبُؾـَق افَِّذي َخَؾـَؼ ادَْـْقَت َواْحَ

ـُ َظَؿبًا َوُهَق اْفَعِزمُز اْفَغُػقرُ   .[2:اعمٚمٙ]﴾َأْحَس

إلصالح اًمٜم٤مس وهًاوتٝمٛ وشمٕملٍوٗمٝمٛ  ،وًم٘مً أرؾمٚ اهلل اًمٍؾمٚ وأٟمَل اًمٙمت٥م

شم٤٨مرك وشمٕم٤ممم سمٞاؾمٓم٦م رؾملٚمٝ أن سم  جي٥م قمٚمٞمٝمٛ ٟمحٞ ظم٤مًم٘مٝمٛ، وأظمؼمٟم٤م رب اًمٕمَة 

أطمٞال اًمٜم٤مس خمتٚمٗم٦م، وأن سمٕمً هٌه احلٞم٤مة اًم٘مّمػمة طمٞم٤مة أظمٍى دائٛم٦م إُم٤م ذم اًمٜمٕمٞمٛ 

اعم٘مٞمٛ أو ذم اًمٕمٌاب إًمٞمٛ، وأن ذًمٙ إٟم  وٙمٞن ضمَاء أقم  ٛ ذم هٌه احلٞم٤مة ومٛملٜ 

ٜم٦م آُمٜ سم٤مهلل وأـم٤مقمٝ واشم٨ٕ أواُمٍه واضمتٜم٥م ٟمٞاهٞمٝ وم٘مً اؾمتح٘ ُمٜ اهلل أن وًظمٚمٝ اجل

وخيٚمًه ذم اًمٜمٕمٞمٛ اعم٘مٞمٛ اًمٌي ٓ وَول، وُملٜ يمٗملٍ سمل٤مهلل شمٕمل٤ممم وقمّمل٤مه وشمٕملًى 
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طمًوده وم٘مً اؾمتح٘ ُمٜ اهلل أن وًظمٚمٝ ٟم٤مر ضمٝمٜمٛ وخيٚمًه ذم اًمٕمٌاب إًمٞمٛ اًملًائٛ 

ـْ َأْهِؾ اْفؽِتَ ﴿ اًمٌي ٓ وٜم٘مٓمٕ، ىم٤مل شمٕم٤ممم: َػُروا ِم ـَ ـَ  ــَِغ يِف َكـوِر وِب َوادُ إِنَّ افَِّذم ْؼِ

وِت  َجَفـَّؿَ  ـوِحَ ـَ آَمـُـقا َوَظِؿُؾـقا افصَّ ِي * إِنَّ افَّـِذم مَّ ـَ ؾِقَفو ُأْوَف َِؽ ُهْؿ َذه اْفَزِ َخوفِِ.م

يِ ُأوْ  مَّ تَِفـو إَْنَـوُر  *َف َِؽ ُهْؿ َخْرُ اْفَزِ ـْ َُتْ ِري ِمـ ِْؿ َجـَّوُت َظْ.ٍن ََتْ َجَزاُؤُهْؿ ِظـَْ. َرِب 

ـَ ؾِقَفو َأَبً.ا ُثؿَّ إيَِلَّ َمْرِجُعُؽْؿ َؾَلْحُؽُؿ َبْقـَُؽْؿ ؾِـقََم ﴿ومؼقل تعوػ:  ،[7-1:اًم٨ٞمٜم٦م]﴾َخوفِِ.م

ْكَقو َوأِخَرِة َوَمو ْؿ َظَذاًبو َصِ.مً.ا يِف اف.ه ُِبُ َػُروْا َؾُلَظذ  ـَ ـَ  و افَِّذم َتؾُِػقَن * َؾَلمَّ ـُتْؿ ؾِقِف ََّتْ  ـُ

ـَ آَمـُقا وَ  و افَِّذم ـَ * َوَأمَّ م ـ كَّوِسِ ؿ م  قِفْؿ ُأُجـقَرُهْؿ وَ ََلُ وِت َؾُقَقؾ  وِحَ  افؾَّــفُ َظِؿُؾقْا افصَّ

 .  [22-51:احل٩م]﴾َٓ ُُيِىه افظَّودِِغَ 

وم٢مذا يم٤من دظمٞل اجلٜم٦م واخلٚمٞد ومٞمٝم٤م ضمَاء اإلو ن واًمٕمٛمٚ اًمّمل٤مًمى، ودظملٞل 

ًّ وأن  اًمٜم٤مر واخلٚمٞد ومٞمٝم٤م ضمَاء اًمٙمٗمٍ واًمٕمٛمٚ اًم٧ٞمئ اًم٘م٨ٞمى، وم٢من ذًمٙ اجلَاء ٓ سم

ً  قمغم ُمٞمَان اًمٕمًل واحلٙمٛم٦م ٕٟملٝ ؾمل٨ح٤مٟمٝ وشمٕمل٤ممم ُمٜملَه قملٜ اًمٔمٚملٛ، وٙمٞن ىم٤مئ

ومحٙمٛمٝ ٓ وّمًر إٓ قمٜ قمًل، وأُمٍه ٓ وّمًر إٓ قمٜ طمٙمٛم٦م، وم٤مًمٕملًل اإل ل٠ 

 هٞ اًمٕمًل اعمٓمٚم٘ اًمٌي ًمٞمُ ومٞمٝ رء ُمٜ اًمٔمٚمٛ وٓ اجلٞر، ووٕمٜمٟ ذًمٙ ُم٤م وكم: 

: إذا بؾغتـف احجـيأن اهلل شبحوكف وتعوػ ٓ معذب افعـو  ظـذ معصـقتف إٓ  -5

ـَّو ﴿وذًمٙ سم٧ ع إواُمٍ واًمٜمٞاه٠ سمٞاؾمٓم٦م رؾمٞل أو يمت٤مب، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـُ َوَمو 

ٌَ َرُشقًٓ  بَِغ َحتَّك َكْبَع أو سمٞاؾمٓم٦م اًمٕم٘ملٚ واًمٗمٓملٍة، وذًملٙ  ،[51:اإل٣اء]﴾ُمَعذ 

ومٞم  طمٙملٛ اًمٕم٘ملٚ سم٘م٨حلٝ يم٤مًم٢لىم٦م واًمَٟمل٤م، وىمتلٚ اًملٜمٗمُ، وآقمتلًاء قملغم 

يمٚ ُم٤مًمٝ، وٟمحٞ ذًمٙ ُمٜ اعمٜمٙملٍات واًمٗملٞاطمِ اًمتل٠ اًمْمٕمٞمٗ أواًمٞمتٞمٛ، أوأ

وم٢مٟمٝ ٓؿمٙ حم٤مؾم٥م  ،وًريمٝم٤م اإلٟم٤٧من سمٗمٓمٍشمٝ، ووٞصٚمٝ قم٘مٚمٝ إمم ُمٕمٍوم٦م ىم٨حٝم٤م
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سمًًمٞمٚ أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ؿمٜمٕ قمغم اعمنميملم ُمٜ  ،قمٚمٞمٝم٤م، وجم٤مزى قمغم ومٕمٚمٝم٤م

أهٚ اًمٗمؽمة ىمتٚمٝمٛ ٕوٓدهٛ ووأدهٛ ًم٨ٜم٤مهتٛ، وىملً أؿمل٤مر اًم٘ملٍآن اًمٙملٍوٛ إمم 

ـَ َؿَتُؾـقا ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ٛ ؾمٞم٠٧مًمٞن قمٜ ذًمٙ وجيَون قمٚمٞمٝأهن ـ افَّـِذم َؿـْ. َخِْسَ

ُمقا َمو َرَزَؿُفْؿ  اًء َظَذ  افؾَّـفُ َأْوََٓدُهْؿ َشَػًفو بَِغْرِ ِظْؾٍؿ َوَحرَّ  ،[512:إٟمٕم٤مم]﴾افؾَّـفِ اْؾِسَ

ًْ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:   . [1-7:اًمتٙمٞوٍ]﴾ًْ بَِلي  َذْكٍى ُؿتِؾَ * َوإَِذا ادَْْقُءوَدُة ُش َِؾ

: سمٛمٕمٜمٟ أن اهلل شمٕم٤ممم ٓ وٙمٚمٗ اًمٕم٨لً وملٞق أن اهلل تعوػ ٓ ُمؽّؾػ مو ٓ مطوق -2

وٓ و١ماظمٌه سم  ًمٞمُ ذم اؾمتٓم٤مقمتٝ، وذًمٙ ٕن شمٙمٚمٞمٗ اإلٟم٧ل٤من سمل  ٓ  ،ـم٤مىمتٝ

وًملًٌمٙ  ،واهلل شمٕم٤ممم ُمٜمَه قمٜ اًمٔمٚمٛ ،و٧تٓمٞمٕ صمٛ ُمٕم٤مىم٨تٝ قمغم قمًم ومٕمٚمٝ فمٚمٛ

 ،قم٠ ذم مجٞمٕ أواُمٍه وٟمٞاهٞمٝ ىملًرة اإلٟم٧ل٤من وـم٤مىمتلٟٝمجً اًمتنموٕ اإل ٠ وٍا

وو٘ملٞل ضملٚ  ،[271:اًم٨٘ملٍة]﴾َكْػًسو إَِّٓ ُوْشَعَفو افؾَّـفُ َٓ ُمَؽؾ ُػ ﴿و٘مٞل اهلل شمٕم٤ممم: 

ُؼقا ﴿وو٘مٞل شمٕمل٤ممم: ،[7:اًمٓملالق]﴾َكْػًسو إَِّٓ َمو آَتوَهو افؾَّـفُ َٓ ُمَؽؾ ُػ ﴿وقمال:  َؾـوتَّ

 .[51:اًمتٖم٤مسمٜ]﴾َمو اْشَتَطْعُتؿْ  افؾَّـفَ 

ومل٤محل٩م ُملثاًل ٓ جيل٥م قملغم هملػم  ،ًمًٌمٙ وم٢مٟمٝ و٧٘مٓ اًمتٙمٚمٞمٗ قمٜ همػم اعم٧لتٓمٞمٕ

اعم٧تٓمٞمٕ، واًمّمٞم و٧٘مٓ وضمٞسمٝ قملٜ اعملٍوْ، واعم٧ل٤مومٍ، واًمِملٞمي ا لٍم، واعملٍأة 

احل٤مُمٚ أو اعم٤ٍٕ اًمت٠ ختِمٟ قملغم ضمٜمٞمٜمٝمل٤م أو ـمٗمٚمٝمل٤م ُملٜ اًم٦لر ٟمتٞمجل٦م صلُٞمٝم٤م، 

قمغم اعمٍوْ، وٓ ذوي اًمٕم٤مه٤مت، وُمٜ رمحل٦م  واجلٝم٤مد يمًٌمٙ ٓ جي٥م قمغم اعمٍأة، وٓ

وٓ  ،اهلل شمٕم٤ممم قمغم قم٤٨مده أٟمٝ ُم٤م ومٍض قمٚمٞمٝمٛ احل٩م يمٚ قم٤مم، وٓ اًمّمٞم ـمٞال اًم٧لٜم٦م

أوضم٥م قمٚمٞمٝمٛ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمٚ، وٓ ومٍض قمٚمٞمٝمٛ ُم٤م ٓ و٘مًرون قمغم ومٕمٚملٝ وٓ اًم٘مٞمل٤مم سملٝ، 

ـفُ ُمِرمُ. ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  وىم٤مل ضملٚ  ،[571:اًم٨٘مٍة] ﴾ُؽْؿ اْفُعْْسَ بُِؽْؿ اْفُقْْسَ َوَٓ ُمِرمُ. بِ  افؾَّ
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ـْ َحَرٍج ﴿وقمال:  ـِ ِم م وُمٜ ذًمٙ اؾمتٜمت٩م قمٚم ء  ،[77:احل٩م] ﴾َوَمو َجَعَؾ َظَؾْقُؽْؿ يِف اف. 

 إصٞل ىم٤مقمًة أصًٞمٞم٦م ذم هٌا اًم٤٨مب وم٘م٤مًمٞا: )اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞم٧ػم(. 

: وذًملٙ ٕن عصقيوٓ معوؿبف إٓ ظذ م ،أن اهلل تعوػ ٓ معذب الكسون إٓ بذكى -2

واهلل شمٕم٤ممم ُمٜمَه قمٜ  ،ُمٜ ٓ ذٟم٥م ًمٝ ٓ وٙمٞن ُم٧تح٘م٤ًم ًمٚمٕمٌاب ومٞمٙمٞن شمٕمٌو٨ٝ فمٚم ً 

ـُ ﴿اًمٔمٚمٛ يم  أؾمٚمٗمٜم٤م، وُمٜ هٜم٤م وم٢ّ أهٚ اًمٕمٚمٛ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ـْ َؿْرَمٍي إَِّٓ َكْحـ َوإِْن ِم

ُبقَهو َظَذاًبو َصِ.مً.ا قملغم أن اعملٍاد ، [17:اإل٣اء]﴾ُمْفؾُِؽقَهو َؿْبَؾ َمْقِم اْفِؼَقوَمِي َأْو ُمَعذ 

وذًمٙ ٕٟملٝ ٓ  ،سم٤مًم٘مٍو٦م ذم أو٦م: اًم٘مٍو٦م اًمت٠ فمٚمٛ أهٚمٝم٤م أٟمٗم٧ٝمٛ سم٤مًمٙمٗمٍ واعمٕم٤ميص

 .وّمى أن وٜمَل اهلل اًمٕمٌاب إٓ سم٥٨٧م

وُمٜ وتت٨ٕ آو٤مت اًمٙمت٤مب احلٙمٞمٛ وم٧ٞمجً أٟمٝ ُم٤م ٟمَل اًمٕمٌاب قمغم أُم٦م ُمٜ إُمٛ إٓ 

و﴿سم٥٨٧م يمٗمٍه٤م وـمٖمٞم٤مهن٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ َن َربهَؽ فُِقْفؾَِؽ اْفُؼـَرى بُِظْؾـٍؿ َوَأْهُؾَفـو َوَمو 

ٌَ ﴿ وىم٤مل ضمٚ وقمال: ،[557:هلٞد]﴾ُمْصؾُِحقنَ  وَن َربهَؽ ُمْفؾَِؽ اْفُؼَرى َحتَّك َمْبَع ـَ َوَمو 

و ُمْفؾِؽِـل اْفُؼـَرى إَِّٓ َوَأْهُؾَفـو َطـودُِقنَ  ـَـّ ـُ َفو َرُشقًٓ َمْتُؾق َظَؾْقِفْؿ آَموتِـَو َوَمـو   ﴾يِف ُأم 

ْؿ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[11اًم٘مّمّ: ] ُ ُْ و َطَؾُؿـقْا َوَجـوء َوَفَؼْ. َأْهَؾْؽـَو اْفُؼُروَن ِمــ َؿـْبؾُِؽْؿ دََـّ

َذفَِؽ َكْجِزي اْفَؼْقَم ادُْْجِرِمغَ  ـَ وُكقْا فُِقْمِمـُقْا  ـَ وأول   ،[52هٞد: ]﴾ُرُشُؾُفؿ بِوْفَبق ـَوِت َوَمو 

واإلو ن سمٝ إّٓ سف اهلل قمٜمٝمل٤م ُمل٤م يمل٤من أُم٦م ُمٜ إُمٛ رضمٕم٧م إمم طمٙمٛ اهلل وذقمٝ 

ًْ ﴿ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  ،ؾمٞمحٚ ه٤م ُمٜ اًمٕمٌاب ًمٞمل شمت٥م وشمٍضمٕ ًْ َؿْرَمـٌي آَمـَـ وَك ـَ َؾَؾْقَٓ 

ْكَقو  َقـوَة افـ.ه َشْػـَو َظـُْفْؿ َظَذاَب اِْلـْزِي يِف اْحَ ـَ َؾـََػَعَفو إِمََمُنَو إَِّٓ َؿْقَم ُمقُكَس دََّآ آَمـُقْا 

 .  [17وٟٞمُ:] ﴾ْعـَوُهْؿ إَِػ ِحغٍ َوَمتَّ 
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أُمل٤م  ،وُمٜ هٜم٤م وٜم٨ٖم٠ اًمتٗمٍو٘ سملم شمٕمٌو٥م اهلل ًمٚمٕم٤٨مد وسمللم إٟملَال اًم٦لر هلٛ     

اًمٕمٌاب ومٞم٘مّمً سمٝ طمّمٞل ُم٤م ُوٙمٍه ا٤م شمٞقّمً اهلل سمٝ أهٚ اًمٙمٗمٍ واًمٕمّمٞم٤من ذم يمت٨لٝ 

ًار وأُمل٤م إٟملَال اًم٦لر سم٤مًمٕم٨ل٤مد ومٝمل٠ أىمل ،أو قمغم أًم٧ٜم٦م اًمٍؾمٚ وإٟم٨ٞم٤مء ،اعمٜمًَم٦م

ره٤م اهلل قمغم قم٤٨مده ذم اًمًٟمٞم٤م، شمٕمٛ اًمّم٤مًمى واًمٓم٤مًمى ًّ واعمٙمٚمٗ  ،واعم١مُمٜ واًمٙم٤مومٍ ،ىم

سم٤مقمت٤٨مر أن هٜم٤مك ومٍىم٤ًم سملم ُم٤م وٙمٞن ذم اًمًٟمٞم٤م وُم٤م وٙمٞن ذم أظملٍة   ،وهمػم اعمٙمٚمٗ

 وٙمٞن إٓ ٕهٚ اًمٙمٗملٍ وقمٌاه٤م ٓ ،إذ أّن ٟمٕمٞمٛ أظمٍة ٓ وٙمٞن إٓ ٕهٚ اإلو ن

 واًمٕمّمٞم٤من.

ومال ٟمٕمٞمٛمٝم٤م ٟمٕمٞمٛ، وٓ قمٌاه٤م قمٌاب  ٕهن٤م ـم٨ٕم٧م قملغم اعمٚملٌات  وأُم٤م اًمًٟمٞم٤م

ّمل٤مت، وىملً و٘ملٕ ومٞمٝمل٤م ُملٜ يم  ـم٨ٕم٧م قمغم إيمًار وأٓم واعمٜمٖمّ  ،واًمِمٝمٞات

إضار واعمّمللل٤مئ٥م يمللل٤مًمَٓزل، واًمؼمايمللللم، واعمج٤مقمللل٤مت، واًمٗمٞمْمللل٤مٟم٤مت، 

ك وإقم٤مصػم، وُمٜ ىم٧ٞة اًمؼمد وؿمًة احلٍ، وٟمحٞ ذًمٙ ا٤م وٙملٞن ؾمل٤٨٨م ذم هلال

 ٍث واًمٜم٧ٚ.احل

وإٟمل  هل٠  ،وًمٞمُ وىمٞع شمٚمٙ إضار واعمّم٤مئ٥م قملٌاسم٤ًم ذم يملٚ إطملٞال

وذًمٙ أن ومٞمٝم٤م سمالء  ،وهلل ذم شم٘مًوٍه٤م طمٙمٛم٦م ،أىمًار ىمًره٤م اهلل قمغم اخلٚم٘ ذم اًمًٟمٞم٤م

ىملل٤مل شمٕمل٤ممم ذم ؿملل٠من اعملل١مُمٜملم:  ،ًمٚمٛمل١مُمٜ، وشم٠مدولل٥م ًمٚمٗم٤مؾملل٘، وقم٘مل٤مب ًمٚمٙملل٤مومٍ

ـْ اْْلَ ﴿ ٍء ِم ُؽْؿ بَِقْ ـْ إَْمَقاِل َوإَكُػـِس َوافثََّؿـَراِت َوَفـَْبُؾَقكَّ قِع َوَكْؼٍص ِم ْقِف َواْْلُ

ـَ  وبِِرم ْ افصَّ ـْ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؿمل٠من اًمٗم٤مؾمل٘ملم: ، [511:اًم٨٘ملٍة]﴾َوَبؼ  َوَفـُـِذمَؼـَُّفْؿ ِمـ

ُفْؿ َمْرِجُعقنَ  َزِ َفَعؾَّ ـْ ال وىم٤مل ضمٚ وقم ،[25:اًم٧جًة]﴾اْفَعَذاِب إَْدَكك ُدوَن اْفَعَذاِب إَ

ِخَرِة َأَصؼه َوَمو ﴿ذم ؿم٠من اًمٙمٗم٤مر واعمنميملم:  ْٔ ْكَقو َوَفَعَذاُب ا َقوِة اف.ه ْؿ َظَذاٌب يِف اْحَ ََلُ
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ـْ  ْؿ ِم ـْ َواٍق  افؾَّـفِ ََلُ  . [21:اًمٍقمً]﴾ِم

ووٕم٤ٞلٝمٛ ضملَاء  ،وًمًٌمٙ يم٤من ُمٜ قمًل اهلل وطمٙمٛمتٝ أن وثٞم٥م أهٚ اإلول ن

ْقِف ﴿شمٕم٤ممم: صؼمهٛ قمغم سمالء اًمًٟمٞم٤م وأيمًاره٤م، ىم٤مل اهلل  ـْ اْْلَ ٍء ِم ُؽْؿ بَِقْ َوَفـَْبُؾَقكَّ

ـَ إَِذا  ـَ * افَّـِذم ـوبِِرم ـ افصَّ ْ ـْ إَْمَقاِل َوإَكُػِس َوافثََّؿـَراِت َوَبؼ  قِع َوَكْؼٍص ِم َواْْلُ

و  و إَِفْقِف َراِجُعقَن * ُأْوَف ِـَؽ َظَؾـْقفِ فِؾَّـِف َأَصوَبْتُفْؿ ُمِصقَبٌي َؿوُفقا إِكَّ ـْ َوإِكَّ ْؿ َصـَؾَقاٌت ِمـ

ٌي َوُأْوَف َِؽ ُهْؿ ادُْْفَتُ.ونَ  ِْؿ َوَرمْحَ  .[517-511:اًم٨٘مٍة]﴾َرِب 

ْٜ َٟمَّمل٥م »أٟمٝ ىم٤مل:  ÷وذم احلًو٨م قمٜ اًمٍؾمٞل  َٛ ُِمل َوَٓ  ،َُم٤م ُوِّمٞم٥ُم اعم٧ْلِٚم

ٛ   ،َوَص٥م ّٛ  ،َوَٓ َأذًى  ،َوَٓ طَمَن ،َوَٓ َه يَم٦ِم ُوَِمل٤ميُمَٝم٤م ،َوَٓ هَم ْٞ ل ،طَمتٟ اًمِم ٍَ إِٓ يَمٗمَّ

 ِٝ ل ْٜ ظَمَٓم٤مَو٤مهُ  اًمٚمَّ ٤م ُِم ش ِهَ
(1)

يَم٦ٌم وَملَ   : »÷، وىم٤مل  ْٞ ُٝ َأًذى، ؿَمل ٍٛ ُوِّملٞم٨ُ ْٜ ُُم٧ْلِٚم َُمل٤م ُِمل

ُة َوَرىَمَٝم٤م ٍَ َج ٓ  اًمِمَّ ، يَمَ  حَتُ
ِٝ ٍَ اهلل ِه٤َم ؾَمٞم َئ٤مشمِ ىَمَٝم٤م، إَِّٓ يَمٗمَّ ْٞ شوَم

(2)
 . 

مم قملٜ وأُم٤م إـمٗم٤مل وُمٜ ذم طمٙمٛمٝمٛ ُمٜ همػم اعمٙمٚمٗملم وم٘مً وٕم٤ٞٝمٛ اهلل شمٕم٤م

ُمّم٤مئ٥م اًمًٟمٞم٤م وٟمٞائ٨ٝم٤م سم٠من وٙمٟٞمٞا ُمٜ أهٚ اجلٜم٦م  ويمًٌمٙ ُمٜ ُم٤مت ُملٜ أـمٗمل٤مل 

ٕٟمٝ ٓ ذٟم٥م  ٛ وٓ  ،اعمنميملم ىم٨ٚ اًمتٙمٚمٞمٗ وم٢مهنٛ ٓ وٕمٌسمٞن سم٥٨٧م يمٗمٍ آسم٤مئٝمٛ

ُمٕمّمٞم٦م طمتٟ وٕم٤مىم٨ٞن قمٚمٞمٝم٤م ووٕمٌسمٞن سم٨٨٧ٝم٤م، ٕن شمٕمٌو٨ٝمٛ سم٤مًمٜم٤مر وظمٚمٞدهٛ ومٞمٝم٤م 

 ُمٜم٤مٍف ًمٚمٕمًل. واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمٛ. 

                                                           
 ( رواه اًم٨خ٤مري وُم٧ٚمٛ وأمحً واًمؽمُمٌي واسمٜ طم٤٨من قمٜ أيب هٍوٍة وأيب ؾمٕمٞمً اخلًري .5)

 .سمٜ ُم٧ٕمٞدوأمحً قمٜ قم٨ًاهلل  ُم٧ٚمٛو ( رواه اًم٨خ٤مري2)

 ( أظمٍضمٝ أمحً وُم٧ٚمٛ واسمٜ ُم٤مضم٦م قمٜ ضمٍوٍ سمٜ قم٨ًاهلل.2)
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سمٛمٕمٜمٟ أن اإلٟم٤٧من ٓ وتحّٛمٚ إصمٛ هملػمه، وٓ  :أن اهلل ٓ معذب أح.ًا إٓ بذكبف -1

ْٜ : ». . . ÷ًم٘ملٞل اًمٍؾملٞل  ،و١ماظمٌ سم  ومٕمٚمٝ ؾمٞاه إٓ إذا يم٤من ؾم٤٨٨ًم ومٞمٝ َوَُمل

 ْٛ ْٜ آصَمل٤مُِمِٝم ُّ ُِمل ُٝ ٓ َولٜمُْ٘م ٨ََٕم ِٜ اشمَّ ُٚ آصَم٤مِم َُم ِٛ ُِمْث َٜ اإِلصْم  ُِم
ِٝ َدقَم٤م إمَِم ٤َالًَم٦ٍم يَم٤مَن قَمَٚمْٞم

شْٞمًئ٤م ؿَم 
(3 )

. 

وإٟمل  و١ماظملٌ  ،وأُم٤م ُم٤م مل وٗمٕمٚمٝ اإلٟم٤٧من ومل وٙمٜ ؾم٤٨٨ًم ومٞملٝ وملال و١ماظملٌ قمٚمٞملٝ

َكْػًسـو إَِّٓ  افؾَّــفُ َٓ ُمَؽؾ ُػ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،ووٕم٤مىم٥م قمغم ُمٕمّمٞمتٝ ،اإلٟم٤٧من قمغم ومٕمٚمٝ

 ًْ َتَسَب ـْ ًْ َوَظَؾْقَفو َمو ا َسَب ـَ و َمو  ؾه َكْػٍس بََِم ـُ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[271:اًم٨٘مٍة]﴾ُوْشَعَفو ََلَ

ًْ َرِهقـَيٌ  َسَب ؾه َكْػٍس إَِّٓ َظَؾْقَفو َوَٓ َتـِزُر ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[27:اعمًصمٍ]﴾ـَ ـُ َوَٓ َتْؽِسُى 

ْ ُمـَبَّْل بََِم يِف ُصـُحِػ ُمقَشـك * ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[511:إٟمٕمل٤مم]﴾َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َْ َأْم 

 َّٓ  َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى * َوَأْن َفْقَس فِِِإكَسوِن إَِّٓ َمو َشَعك َوإِْبَراِهقَؿ افَِّذي َوَّفَّ * َأ

َزاَء إَْوََّف  َزاُه اْْلَ ْ ُِ  .  [15-21:اًمٜمجٛ]﴾* َوَأنَّ َشْعَقُف َشْقَف ُمَرى * ُثؿَّ 

:  أن اهلل شبحوكف وتعوػ ٓ ِز الكسون ظذ ؾعؾ معصقي ثؿ معوؿبف ظذ ؾعؾفو -1

ومٚمٞ أن أؾمت٤مذًا أُمٍ سمٕمْ ـمالسمٝ سم٤مخلٍوج  ،واهلل ُمٜمَه قمٜ اًمٔمٚمٛ ٕن ذًمٙ فمٚمٛ

ًمّٚمٕم٥م، صمٛ قم٤مىم٨ٝمٛ قمغم ذًمٙ، ًمٙم٤من قم٘م٤مسمٝ  ٛ ُمٜ اًمٔمٚمٛ اًمٗم٤مطمِ  ٕهنٛ إٟمل  

ظمٍضمٞا شمٜمٗمٞمًٌا ُٕمٍه وحت٘مٞم٘م٤ًم عمٍاده، ويمًٌمٙ إُمٍ ومٞم  وتٕمٚم٘ سمٛمٕم٤ميص اًمٕم٤٨مد، 

أو أٟمٝ  ،اًمٕم٤٨مد قمغم ومٕمٚمٝم٤مسمٛمٕمٜمٟ أن اهلل أضمؼم  ،وم٢مٟمٝ ٓ وّمى أن و٘م٤مل إهن٤م ُمٜ اهلل

شمٕم٤ممم أراده٤م أو أُمٍ ه٤م، إذ ًمٞ يم٤من إُمٍ يمًٌمٙ ًمٙمل٤من شمٕملٌو٥م اهلل ًمٚمٕم٤مصللم 
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قمغم ُمٕم٤مصٞمٝمٛ فمٚمً  شمٕم٤ممم اهلل قمٜ ذًمٙ
(1)

 . 

: أن اهلل شبحوكف ِوزي ـؾ إكسـون ظـذ ؾعؾـف إن خـرًا ؾخـر وإن ذًا ؾؼـ -1

ٚمٞا اًمّم٤محل٤مت سم  أقملً سمٛمٕمٜمٟ أن اهلل شمٕم٤ممم ؾمٞمجَي اعم١مُمٜملم اًمٌوٜ آُمٜمٞا وقمٛم

 ٛ ُمٜ اًمٜمٕمٞمٛ، وؾمٞمجَي اًمٙمٗم٤مر واًمٕم٤مصلم سم  أقمً  ٛ ُملٜ اًمٕملٌاب ذم ٟمل٤مر 

اجلحٞمٛ، وٓ وٛمٙمٜ سم٠مي طم٤مل أن ٟمتّمٞر أن اهلل ؾمٞمج٤مزي اعم١مُمٜملم سم  جيل٤مزي 

سمٝ اًمٙم٤مومٍوٜ، أو أٟمٝ ؾمٞمج٤مزي اًمٙم٤مومٍوٜ سمل  جيل٤مزي سملٝ اعمل١مُمٜملم  ٕن جمل٤مزاة 

ٗ قملٜ جمل٤مزاة اعمح٧لٜ سم٤مًم٧لٞء وآٟمت٘مل٤مم، اعمزء سم٤مًمٗمْمٚ واإلٟمٕم٤مم ٓ خيتٚم

َأَؾـَْجَعـُؾ ﴿ومٙمال إُمٍوٜ فمٚمٛ وضمٞر، واهلل شمٕم٤ممم ُمٜمَه قمٜ ذًمٙ، ىم٤مل شمٕمل٤ممم: 

ُؽُؿـقنَ  ْقَػ َُتْ ـَ ودُْْجِرِمَغ * َمو َفُؽْؿ  ـَ وىمل٤مل شمٕمل٤ممم:  ،[21-21:اًم٘مٚملٛ]﴾ادُْْسؾِِؿَغ 

و﴿ وِحَ ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصَّ ـَ يِف إَْرِض َأْم َكْجَعـُؾ َأْم َكْجَعُؾ افَِّذم ودُْْػِسـِ.م ـَ ِت 

ورِ  وْفُػجَّ ـَ ـق َ وِت ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: ،[27:ص]﴾ادُْتَِّؼَغ  ُحقا افسَّ ـَ اْجَسَ َأْم َحِسَى افَِّذم

ْؿ َشـوَء َمـو  ُ ُُ وِت َشَقاًء َُمَْقوُهْؿ َوَِمَـو وِحَ ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا افصَّ وفَِّذم ـَ َأْن َكْجَعَؾُفْؿ 

 .[25:اجل٤مصمٞم٦م]﴾ُؿقنَ َُيْؽُ 

                                                           
 ( ؾمٜمتٜم٤مول هٌه اعم٠٧مًم٦م واًمت٠ سمٕمًه٤م سمٌمء ُمٜ اًمتٗمّمٞمٚ ومٞم  و٠م  إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. 5)
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 التحسني والتقبًح العقلًان

ُم٤م ُمٜ ؿمٙ أن اًمٕم٘مٚ هٞ أقمٔمٛ طمج٩م اهلل قمغم اخلٚم٘ سمًًمٞمٚ أٟمٜم٤م ُم٤م قمٍومٜمل٤م اهلل 

إٓ سم٤مًمٕم٘مٚ، وٓ قمٚمٛمٜم٤م أن إٟم٨ٞم٤مء ُمٍؾمٚمٞن ُمٜ ىم٨ٚ اهلل شمٕم٤ممم إٓ سم٤مًمٕم٘مٚ، وٓ آُمٜم٤م 

وأٟمَ ٤م قمغم قم٤٨مده سم٠من اًم٘مٍآن وؾم٤مئٍ اًمٙمت٥م اًم٧ وو٦م يمالم اهلل أوطمٟ ه٤م إمم رؾمٚمٝ 

إٓ سم٤مًمٕم٘مٚ، وسم٤مًمٕم٘مٚ وطمًه قمٍومٜم٤م صًق اًمٍؾمٚ، وىم٨ٚمٜم٤م ُمٜمٝمٛ ُم٤م أظمؼموٟم٤م سملٝ ُملٜ 

أواُمٍ وٟمٞاه وأُمٞر همٞم٨ٞم٦م، يم٤مإلظم٤٨مر سم٤معمالئٙم٦م، وسم٤مًم٨ٕم٨م، واًمٜمِملٞر، واحل٧ل٤مب، 

 وسم٤مجلٜم٦م واًمٜم٤مر، وٟمحٞ ذًمٙ .

ًمًٌمٙ ٟمجً أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم قمٜمٟ سمِمل٠من اًمٕم٘ملٚ طمٞمل٨م أؿمل٤مر ؾمل٨ح٤مٟمٝ 

ذم ُمٞا٤ٕ يمثػمة ُمٜ اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ إمم أن ومٝمٛ إطمٙم٤مم اًمت٠ أٟمَ ل٤م اهلل ذم  وشمٕم٤ممم

يمت٤مسمٝ، وآشمٕم٤مظ سمنول٤مت اًمٙملٞن وقمج٤مئل٥م صلٜمٕمٝ ٓ وٙملٞن إٓ ٕهلٚ اًمتٗمٙملٍ 

ـََمَواِت َوإَْرِض ﴿طمٞمل٨م و٘ملٞل اهلل شمٕمل٤ممم:  ،وأصح٤مب اًمٕم٘مٞل إِنَّ يِف َخْؾـِؼ افسَّ

ْقِؾ َوافـََّفـوِر َٔمـو ُويِل إَْفَبـوِب َواْختبَِاِف افؾَّ ِٕ وو٘ملٞل شمٕمل٤ممم:  ،[512:آل قمٛملٍان]﴾ٍت 

ُْويِل إَْفَبوِب ﴿ ِٕ ٌة  وَن يِف َؿَصِصِفْؿ ِظْزَ ـَ ـْ ﴿وو٘مٞل شمٕم٤ممم:  ،[555:وٞؾملٗ]﴾َفَؼْ.  َأَؾَؿـ

ُر ُأْوُفـقا ا َـّ ـْ ُهَق َأْظَؿك إِكَّـََم َمَتـَذ َؿ ـَ ؼه  ـْ َرب َؽ اْحَ ََم ُأكِزَل إَِفْقَؽ ِم  ﴾َْٕفَبـوِب َمْعَؾُؿ َأكَّ

ـَ َٓ َمْعَؾُؿقَن إِكَّـََم ﴿وو٘مٞل شمٕم٤ممم:  ،[51:اًمٍقملً] ـَ َمْعَؾُؿقَن َوافَِّذم ُؿْؾ َهْؾ َمْسَتِقي افَِّذم

ــوِب  ــقا إَْفَب ُر ُأْوُف َـّ ــَذ ــْقٍم ﴿وو٘مللٞل شمٕملل٤ممم:  ،[1:اًمَُمللٍ]﴾َمَت ــوٍت فَِؼ ــَؽ َٔم إِنَّ يِف َذفِ
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 وٟمحٞ ذًمٙ ُمٜ أو٤مت. ،[1:اًمٍقمً]﴾َمْعِؼُؾقنَ 

٘م٤مسمٚ ٟمجً أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ؿمٜمٕ قملغم أهلٚ اًمٙمٗملٍ واًمٕمٜمل٤مد اًملٌوٜ وسم٤معم

ىمٚمًوا آسم٤مءهٛ وقمٓمٚمٞا قم٘مٞ ٛ، وم٠مٟمَ ٛ ُمٜمًَم٦م إٟمٕم٤مم واًم٨ٝم٤مئٛ، سملٚ وضمٕمٚمٝملٛ ذم 

َثـَرُهْؿ َمْسـَؿُعقَن َأْو ﴿درضم٦م أ٤ٚ ُمٜمٝم٤م وأؾمٞأ، و٘مٞل اهلل شمٕمل٤ممم:  ـْ َسـُى َأنَّ َأ َأْم َُتْ

ـَ  إِنَّ ﴿وو٘مٞل شمٕمل٤ممم:  ،[11:اًمٗمٍىم٤من] ﴾وَْٕكَعوِم َبْؾ ُهْؿ َأَضؾه َشبِقباً َمْعِؼُؾقَن إِْن ُهْؿ إَِّٓ 

َواب  ِظـَْ.  ـَ َٓ َمْعِؼُؾقَن * َوَفْق َظؾَِؿ  افؾَّـفِ َذَّ اف.َّ ؿه اْفُبْؽُؿ افَِّذم ا  افؾَّـفُ افصه ؾِـقِفْؿ َخـْرً

َوَفَؼـْ. ﴿وو٘مٞل:  ،[22-22:إٟمٗم٤مل] ﴾قنَ َْٕشَؿَعُفْؿ َوَفْق َأْشَؿَعُفْؿ َفَتَقفَّقا َوُهْؿ ُمْعِرُض 

ـْؿ َأْظـُغٌ َٓ  ـْؿ ُؿُؾـقٌب َٓ َمْػَؼُفـقَن ِِبَـو َوََلُ ـ  َواِلكـِس ََلُ ـْ اْْلِ ثًِرا ِم ـَ َفـََّؿ  َذَرْأَكو ِْلَ

وَْٕكَعوِم َبْؾ ُهْؿ َأَضـؾه ُأوْ  ـَ و ُأْوَف َِؽ  ْؿ آَذاٌن َٓ َمْسَؿُعقَن ِِبَ و َوََلُ وَن ِِبَ َف ِـَؽ ُهـْؿ ُمْبِكُ

 .[571:إقمٍاف]﴾اْفَغوؾُِؾقنَ 

 ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ذم ُمٞا٤ٕ أظمٍى ُمٜ اًم٘ملٍآن أن شمٕمٓمٞملٚ اًمٗمٙملٍ وقملًم وسملّم 

اؾمتٕم ل اًمٕم٘مٚ ؾم٥٨م ًمٚمخٚمٞد ذم اًمٜم٤مر، وٟمتٞمج٦م طمتٛمٞم٦م ًمٚمٙمٗمٍ واًمْمالل، و٘مٞل اهلل 

و يِف َأْصـَحوِب ﴿شمٕم٤ممم:  ـَـّ ـُ ـَّو َكْسَؿُع َأْو َكْعِؼُؾ َمـو  ـُ ُؾقا َوَؿوُفقا َفْق  ـِعِر * َؾـوْظَسَ افسَّ

ِعرِ  َػُروا ﴿وو٘مٞل شمٕم٤ممم:  ،[55-52:اعمٚمٙ]﴾بَِذْكبِِفْؿ َؾُسْحًؼو َْٕصَحوِب افسَّ ـَ ـَ  إِنَّ افَِّذم

ْ ُتـِذْرُهْؿ َٓ ُمْمِمـُقَن *  َخَتَؿ  َْ ْؿ َأْم  ُ َُ َظـَذ ُؿُؾـقِِبِْؿ َوَظـَذ  افؾَّــفُ َشَقاٌء َظَؾْقِفْؿ َأَأكَذْر

ْؿ َظـَذاٌب َظظِـقؿٌ َشْؿِعِفْؿ وَ  وو٘ملٞل ضملٚ  ،[7-1:اًم٨٘ملٍة]﴾َظَذ َأْبَصوِرِهْؿ ِؽَشوَوٌة َوََلُ

بُِعقا َمو َأكَزَل ﴿وقمال:  ْؿ اتَّ َؿوُفقا َبْؾ َكتَّبُِع َمو َأْفَػْقـَو َظَؾْقِف آَبوَءَكـو َأَوَفـْق  افؾَّـفُ َوإَِذا ؿِقَؾ ََلُ

وَن آَبوُؤُهْؿ َٓ َمْعِؼُؾقَن َصْقً و َوَٓ َُّيْ  َؿَثِؾ افَِّذي َمـِْعـُؼ ـَ ـَ َػُروا  ـَ ـَ  َتُ.وَن * َوَمَثُؾ افَِّذم

 . [575-572:اًم٨٘مٍة]﴾بََِم َٓ َمْسَؿُع إَِّٓ ُدَظوًء َوكَِ.اًء ُصؿٌّ ُبْؽٌؿ ُظْؿٌل َؾُفْؿ َٓ َمْعِؼُؾقنَ 
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وإٟمٜم٤م وأُم٤مم يمٚ شمٚمٙ اًمٜمّمٞص اًم٘مٍآٟمٞمل٦م وهمػمهل٤م اًمًاًمل٦م قملغم ُمٙم٤مٟمل٦م اًمٕم٘ملٚ 

٦م ذم أن ٟمحٙمٛ سم٠من اًمٕم٘مٚ هٞ اًمٍؾمٞل إول ُمٜ اهلل شمٕم٤ممم إمم وأَّهٞمتٝ ٓ ٟمؽمدد حلٔم

ظمٚم٘مٝ، سمٛمٕمٜمٟ أن اإلٟم٤٧من ُمٙمٚمٗ ذقم٤ًم سم٤مؾمتٕم ل اًمٕم٘مٚ عمٕمٍوم٦م اهلل شمٕم٤ممم واإلول ن 

سمٝ
(1)

، يم  أٟمٝ ُمٙمٚمٗ ذقم٤ًم سمؽمك ُم٤م و٧ت٘م٨حٝ اًمٕم٘مٚ وو٧تٝمجٜمٝ، إذ ُم٤م ُمٜ ؿملٙ أن 

مل وٍد ذم اًمنمع ُم٤م وًل  ُم٤م طم٧ٜمٝ اًمٕم٘مٚ ومٝمٞ طم٧ٜ، وُم٤م ىم٨حٝ اًمٕم٘مٚ ومٝمٞ ىم٨ٞمى، ُم٤م

قمغم ظمالف ذًمٙ، يم  هٞ احل٤مل ذم إسم٤مطم٦م ذسمى إٟمٕم٤مم
(2)

إذ ُمل٤م ُملٜ ؿملٙ أٟمٜمل٤م  "، 

ٟمًرك سمٕم٘مًٞمٜم٤م طم٧ٜ سمٕمْ إؿمٞم٤مء وىم٨ى اًم٨ٕمْ أظمٍ، وإن مل شم٠مت ًمٜم٤م آو٤مت وٓ 

ٕم٘ملٚ ولًرك ذًملٙ أطم٤مدو٨م شم٨لم ًمٜم٤م طم٧لٜ شمٚملٙ إؿملٞم٤مء وٓ ىم٨حٝمل٤م، أي أن اًم

 سم٤مؾمت٘مالل قمٜ اًمنمع.

وٕمٍف أن هٜم٤مك أومٕم٤مًٓ ىم٨ٞمح٦م حيٙملٛ قملغم وم٤مقمٚمٝمل٤م سم٤مًملٌم واؾملتح٘م٤مق وم٤مًمٕم٘مٚ 

اًمٕم٘م٤مب، وأن هٜم٤مك أؿمٞم٤مء طم٧ٜم٦م حيٙمٛ قمغم وم٤مقمٚمٝم٤م سم٤معمًح واؾمتح٘م٤مق اعمٙم٤موم٠مة قمغم 

ومٕمٚمٝ، وهٌه ىمْمٞم٦م وٕمٍومٝم٤م يمٚ قم٤مىمٚ، طمتٟ أن يمٚ ُمٜ ٓ ول١مُمٜ سمل٤مهلل وٓ سمٍؾملًٞمٝ 

أن ُمٜ ىمتٚ إـمٗم٤مل وٓ سم٤مًمٙمت٤مب وٓ سم٤مًم٧ٜم٦م ُمٜ اًمٕم٘مالء وٕمٍف أن اًمٔمٚمٛ ىم٨ٞمى، و

وأظم٤مف اًمٜم٤٧مء وأظمٌ إُمٞال سمٖمػم طم٘ فم٤ممل و٧تح٘ اًمٌم واًمٕم٘مٞسم٦م قمغم ومٕمٚمٝ، وأن 

ُمٜ أطم٧ٜ إمم اًمْمٕمٗم٤مء واعم٤٧ميملم وإراُمٚ وأهم٤مث اعمٚمٝمٞف واًمٖمٍو٘ وم٢مٟمٝ وٕمتلؼم 

 "حم٧ٜم٤ًم و٧تح٘ قمغم ومٕمٚمٝ اعمًح واًمثٜم٤مء واعمٙم٤موم٠مة 
(3)

 . 

ُمٜ ًمًن آدم إمم آظمٍ وٞم ُمٜ أول٤مم  وإٟمٜم٤م قمغم و٘ملم سم٠من اًمٜم٤مس ؾمٞمحنمون مجٞمٕم٤مً 

                                                           
 ( راضمٕ ُم٤ٞٞع: )وضمٞب اًمٜمٔمٍ واًمتٗمٙمٍ( ذم اًمٗمّمٚ اًمث٤مين ًمٙمت٤مب اًمتٞطمٞمً. 5)

 ومٞمٝ شمٕمٌو٥م وإزه٤مق روح، همػم أٟمٝ عم٤م ضم٤مء اًمنمع سم٢مسم٤مطمتٝ دل ذًمٙ قمغم طم٧ٜمٝ.ٕن اًمٕم٘مٚ ىمً حيٙمٛ سم٘م٨ى ذسمى إٟمٕم٤مم، ٕن ( 2)

 ، ط/دار اًمؽماث. 55( قمٜ يمت٤مب )ٟمٔمٍة وسمٞم٤من ذم ُمتِم٤مسمٝ اًم٘مٍآن(، ًمألؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م/ قم٨ً اعمجٞمً احلٞصم٠ طمٗمٔمٝ اهلل ص2)
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اًمًٟمٞم٤م، وأٟمٝ ؾمٞم٘مٗ ذم قمٍص٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م وٞم اًمٕمٍض إيمؼم ُمٜ سمٜم٠ آدم ُمٜ مل شم٨ٚمٖملٝ 

دقمٞة، وٓ قمٚمٛ سمٍؾم٤مًم٦م، وٓ قمٍف ُمٜ أُمٍ اًمًوٜ ؿمٞمئ٤ًم، ومٙمٞمٗ ؾمٞمح٤مؾمل٥م ُمثلٚ 

ه١مٓء، ويمٞمٗ ؾمٞمجَون قمغم أومٕم٤م ٛ قمغم ٟمحٞ ُم٤م أظمؼم سمٝ شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمٝ اًمٙملٍوٛ 

ا َمقْ ﴿سم٘مًٞمٝ:  ٍة َخـْرً ـْ َمْعَؿْؾ ِمْثَؼـوَل َذرَّ ْؿ * َؾَؿ ْوا َأْظََمََلُ َم ٍِذ َمْصُ.ُر افـَّوُس َأْصَتوًتو فُِرَ

ا َمَره ٍة َذا ـْ َمْعَؿْؾ ِمْثَؼوَل َذرَّ  ؟![7-1:اًمًَمًَم٦م]﴾َمَره * َوَم

وؾمٞمح٤مؾم٥م  ،إٟمٝ ُم٤م ُمٜ ؿمٙ أن مجٞمٕ اًمٜم٤مس ؾمٞم٘مٗمٞن وٞم اًم٘مٞم٤مُم٦م سملم وًي اهلل

ُمث٘م٤مل اًمٌرة وجي٤مزى قمٚمٞملٝ إن ظملػمًا ومخلػم وإن ذًا ومنمل، وأٟملٝ يمٚ إٟم٤٧من قمغم 

ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ؾمٞمٕمٌب أىمٞاُمل٤ًم أذيملٞا سمل٤مهلل شمٕمل٤ممم وقم٨لًوا هملػم اهلل، وومٕمٚملٞا 

اعمٜمٙمٍات واعمٕم٤ميص، وإن مل وٙمٜ ىمً أشمتٝمٛ رؾمٚ، وٓ سمٚمٖملتٝمٛ دقملٞة، وًملٞمُ ذم 

اًمٕم٘ملٚ اًملٌي ذًمٙ فمٚمٛ وٓ ضمٞر  ٕن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ىمً ريّم٥م ذم اإلٟم٧ل٤من 

 متًي سمٝ إمم ُمٕمٍوم٦م ظم٤مًم٘مٝ، واإلو ن سمٍسمٝ، وإدراك احل٧ٜ واًم٘م٨لٞمى ُملٜ إومٕمل٤مل 

وإىمٞال
(1)

، وهٌا هٞ اًمٕمٝمً واعمٞمثل٤مق اًملٌي أظملٌه اهلل قملغم سمٜمل٠ آدم ُملٜ ىم٨لٚ 

ـْ ُطُفقِرِهْؿ ﴿ظمٚم٘مٝمٛ، واطمت٩م سمٝ قمٚمٞمٝمٛ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـْ َبـِل آَدَم ِم َوإِْذ َأَخَذ َربهَؽ ِم

َتفُ  مَّ ُؽْؿ َؿـوُفقا َبـَذ َصـِفْ.َكو َأْن َتُؼقُفـقا َمـْقَم ُذر  ًُ بَِرب  ْؿ َوَأْصَفَ.ُهْؿ َظَذ َأكُػِسِفْؿ َأَفْس

                                                           
 ُمٕمٍوم٦م ظم٤مًم٘مٝ ىم٨لٚ أن وٜملَل قمٚمٞملٝ ( سمًًمٞمٚ ُم٤م أظمؼم سمٝ شمٕم٤ممم ُمٜ ىمّم٦م إسمٍاهٞمٛ )صٚمٞات اهلل قمٚمٞمٝ وقمغم آًمٝ( وهًاوتٝ إمم5)

َٙ ذِم وطم٠ أو وٍؾمٚ إًمٞمٝ رؾمٞل، و٘مٞل اهلل شمٕم٤ممم:  َُمل ْٞ ٌُ َأْصلٜم٤َمًُم٤م آِ َل٦ًم إيِن  َأَراَك َوىَم  آَزَر َأشَمتَِّخل
ِٝ سَمِٞم ِٕ  ُٛ اِهٞم ٍَ )َوإِْذ ىَم٤مَل إسِْم

َ َواِت َوإَرْ  َٛ َُمَٚمُٙمَٞت اًم٧َّ اِهٞم ٍَ ي إسِْم ٍِ َٙ ُٟم ًمِ ٌَ ُٚ َرَأى ٤َاَلٍل ُُم٨لٍِم ا  َويَم ٞمْ  اًمٚمَّ
ِٝ
َّٜ قَمَٚمٞمْ ْٜ اعمُْٞىِمٜملَِم ا وَمَٚم َّ ضَم ِض َوًمِٞمَُٙمَٞن ُِم

ا َريب   ٌَ يَم٤ً٨م ىَم٤مَل َه ْٞ َ َواِت إمم ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: ( ..يَم ٍَ اًم٧َّ ي وَمَٓم
ٌِ ْٝم٧ُم َوضْمِٝم٠ ًمِٚمَّ يُمَٞن ا  إيِن  َوضمَّ يٌء ِا٤َّم شُمنْمِ ٍِ ِم إيِن  سَم ْٞ )ىَم٤مَل َو٤مىَم

يمِلَم( ]َوإَْرَض طَمٜمِٞمًٗم٤م َوُمَ  ْٜ اعمنُْْمِ وىمً ذيمٍ أصح٤مب اًمتٞاروي واًم٧ػم أن ُمٜ أهٚ اًمٗملؽمة  . [71-71:إٟمٕم٤مم٤م َأَٟم٤م ُِم

ُمٜ شمٞصٚ سمٕم٘مٚمٝ إمم اإلو ن سم٤مهلل واإلو ن سم٤مًم٨ٕم٨م واًمٜمِمٞر، وُمٜمٝمٛ ىمُ سمٜ ؾم٤مقمًة إول٤مدي وزولً سملٜ قمٛملٍو سملٜ 

 ًمتٗمٙمٍ.ذم درس اًمٜمٔمٍ وا ،ٟمٗمٞمٚ، وىمً ؾم٨٘ ذيمٍ ُم٤مورد قمٜ َّه٤م ذم ىم٧ٛ اًمتٞطمٞمً
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يً  مَّ ـَّو ُذر  ـُ ـْ َؿْبُؾ َو َك آَبوُؤَكو ِم ََم َأْذَ ـْ َهَذا َؽوؾِؾَِغ * َأْو َتُؼقُفقا إِكَّ ـَّو َظ ـُ و  ـْ  اْفِؼَقوَمِي إِكَّ ِم

 .[572-572:إقمٍاف]﴾ُؽـَو بََِم َؾَعَؾ ادُْْبطُِؾقنَ َبْعِ.ِهْؿ َأَؾُتْفؾِ 

ٌَ ﴿وٓ وتٕم٤مرض ذًمٙ سم٠مي طم٤مل ُمٕ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  بَِغ َحتَّـك َكْبَعـ ـَّو ُمَعـذ  ـُ َوَمو 

ٕن أو٦م وردت ذم ؾملٞم٤مق احللًو٨م قملٜ اًمتٙمٚمٞملٗ اإل ل٠  ،[51:اإل٣اء]﴾َرُشقًٓ 

ؾَّ إِكَسوٍن َأفْ ﴿ًمنإٟم٤٧من، وذًمٙ ذم ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ـُ َزْمـَوُه َضوئَِرُه يِف ُظـُِؼـِف َوُكْخـِرُج َفـُف َو

َػك بِـَْػِسَؽ اْفَقْقَم َظَؾْقَؽ َحِسـقًبو *  ـَ َمْقَم اْفِؼَقوَمِي ـَِتوًبو َمْؾَؼوُه َمـُشقًرا * اْؿَرْأ ـَِتوَبَؽ 

ََم َمِضـؾه َظَؾْقَفـو َوَٓ  ـْ َضـؾَّ َؾـنِكَّ َتِ.ي فِـَْػِسِف َوَم ََم َُّيْ ـْ اْهَتَ.ى َؾنِكَّ  َتـِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر َم

ٌَ َرُشقًٓ  بَِغ َحتَّك َكْبَع ـَّو ُمَعذ  ـُ وم٤مٔو٦م هٜم٤م داًم٦م قمغم ُم٤م  ،[51-52:اإل٣اء]﴾ُأْخَرى َوَمو 

ذه٨ٜم٤م إًمٞمٝ، وهٞ أن اإلٟم٤٧من ُمٙمٚمٗ ذقم٤ًم سم٤مإلو ن سم٤مهلل وشمٍك اًم٘م٤٨مئى، ُملٜ ىمتلٚ، 

ـؾَّ ﴿: وفمٚمٛ، وذك، وزٟم٤م، وؿمٝم٤مدة زور، وٟمحٞ ذًملٙ، سملًًمٞمٚ ىمًٞملٝ شمٕمل٤ممم ـُ َو

أي مّحٚمٜم٤مه أُم٤مٟم٦م اًمتٙم٤مًمٞمٗ اًمنمقمٞم٦م ٓ وٜمٗملٙ قمٜمٝمل٤م  ﴾إِكَسوٍن َأْفَزْمـَوُه َضوئَِرُه يِف ُظـُِؼفِ 

إِكَّـو َظَرْضــَو إََموَكـَي َظـَذ ﴿طمتٟ حي٤مؾم٥م قمٚمٞمٝم٤م، ووًل قملغم ذًملٙ ىمًٞملٝ شمٕمل٤ممم: 

ِؿْؾـََفـو َوأَ  َبوِل َؾـَلَبْغَ َأْن َُيْ ََمَواِت َوإَْرِض َواْْلِ َؾَفـو اِلْكَسـوُن افسَّ ـَ ِمـَْفـو َومَحَ ْصـَػْؼ

ــفُ  َب  إِكَّ ــذ  ــقًٓ * فُِقَع ــو َجُف ــوَن َطُؾقًم ـــفُ ـَ ـــَِغ  افؾَّ ــوِت َوادُْْؼِ ــوؾِِؼَغ َوادُْـَوؾَِؼ ادُْـَ

وِت  ـَ  .[72-72:إطمَاب] ﴾َوادُْْؼِ

لٚ ًمألُم٤مٟمل٦م  -وهل٠ اًمتٙمل٤مًمٞمٗ اًمنملقمٞم٦م -ومًل ذًمٙ قمغم أن اإلٟم٧ل٤من ُمتحٛم 

وجمَي ه٤م، وسم٤مًمت٤مزم وم٤معمنميمٞن حم٤مؾم٨ٞن قمغم ذيمٝمٛ، وجمَولٞن  وحم٤مؾم٥م قمٚمٞمٝم٤م

قمغم أقم  ٛ وُم٤م اىمؽمومٞه ُمٜ ىم٤٨مئى وؾمٞمئ٤مت، همػم أن اإلٟم٤٧من ذم زُمٜ اًمٗملؽمة هملػم 

خم٤مـم٥م ذقم٤ًم إٓ سم  شمٞصٚ إًمٞمٝ اضمتٝم٤مده سم  وًل قمٚمٞمٝ ٟمٔمٍ اًمٕم٘مٚ وهًاو٦م اًمٗمٓملٍة 
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ٚ أٟمٝ ىم٨ٞمى يمٕم٤٨مدة إصٜم٤مم، ذم حت٧لم اًمٌمء أو شم٘م٨ٞمحٝ، وم٢من ومٕمٚ ُم٤م دل قمٚمٞمٝ اًمٕم٘م

وىمتٚ اًمٜمٗمُ اعمحٍُم٦م، وؾمٚم٥م إُمٞال واهمتّم٤مه٤م دون طم٘، وأيملٚ ُمل٤مل اًمٞمتلٞمٛ 

وىمٝمٍه، وفمٚمٛ اًمْملٕمٞمٗ واعم٧لٙملم وأظملٌ طم٘ملٝ، وهملػم ذًملٙ ُملٜ اًمٗملٞاطمِ 

واعمٜمٙمٍات، يم٤مًمَٟم٤م، واًمٚمٞاط، وؿمٝم٤مدة اًمَور، وٟمحٞه٤م، ومٝمٞ آصملٛ ُم٧لتح٘ ًمٚمٜمل٤مر 

ٚ أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ ،واخلٚمٞد ومٞمٝم٤م وشمٕم٤ممم ؿمٜمٕ قمغم أهٚ اجل٤مهٚمٞم٦م وُمٜ يم٤من ُمٜمٝمٛ  سمًًمٞم

ذم زُمٜ اًمٗمؽمة ًم٘متٚمٝمٛ أوٓدهٛ ظمِمٞم٦م اًمٗم٘مٍ، ووأدهٛ سمٜم٤مهتٛ ظمِمٞم٦م اًمٕم٤مر، ذم طملم 

أٟمٝ مل وٙمٜ ىمً أشم٤مهٛ رؾمٞل وٓ ٟمَل قمٚمٞمٝمٛ يمت٤مب، همػم أٟمٝ عم٤م يم٤من هٌا اًمٗمٕملٚ ال٤م 

ظملٍة و٧ت٘م٨حٝ اًمٕم٘مٚ وشم٠مسم٤مه اًمٗمٓمٍة اًم٧ٚمٞمٛم٦م اؾمتح٘ ص٤مطم٨ٝ قمٚمٞمٝ اًمٕملٌاب ذم أ

ـَ َؿَتُؾـقا َأْوََٓدُهـْؿ َشـَػًفو ﴿سمًظمٞل اًمٜم٤مر واخلٚمٞد ومٞمٝم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َؿْ. َخِْسَ افَّـِذم

ُمقا َمو َرَزَؿُفْؿ  اًء َظَذ  افؾَّـفُ بَِغْرِ ِظْؾٍؿ َوَحرَّ ـَ  افؾَّـفِ اْؾِسَ ـوُكقا ُمْفَتـِ.م ـَ  ﴾َؿْ. َضؾهقا َوَمو 

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمٛ. ،[512:إٟمٕم٤مم]
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 ضالماهلدى وال

اىمتْم٧م ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم أن متٜمى اإلٟم٤٧من طمٍو٦م اًمٗمٕمٚ وآظمتٞم٤مر ذم أن ول١مُمٜ 

وأن وٕمٛمٚ اًمّم٤محل٤مت أو وٗمٕمٚ اعمٕم٤ميص واًم٧لٞمئ٤مت، هملػم أن اعمتت٨لٕ  ،أو ٓ و١مُمٜ

ٔو٤مت اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ جيً أن فمٞاهٍ سمٕمْ أو٤مت اًم٘مٍآٟمٞم٦م ىمً شمتٜم٤مىمْ ُملٕ هلٌا 

 ًاو٦م واًمْمالل إمم اعمِمٞمئ٦م اإل ٞم٦م يمل  اعمٗمٝمٞم، وذًمٙ ذم ُمثٚ أو٤مت اًمت٠ شمٞيمٚ ا

ـْ َمَشْل ﴿ذم ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  اٍط ُمْسـَتِؼقؿٍ  افؾَّـفُ َم َعْؾـُف َظـَذ ِسَ ْ َِ ـْ َمَشـْل   ﴾ُمْضـؾِْؾُف َوَمـ

اٍط ُمْسـَتِؼقؿٍ  افؾَّـفُ وَ ﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ،[21:إٟمٕم٤مم] ـْ َمَشوُء إَِػ ِسَ  ،[11:اًمٜملٞر] ﴾َُّيِْ.ي َم

ُف  افؾَّـفُ ـْ ُمِرْد َؾؿَ ﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ـْ ُمـِرْد َأْن ُمِضـؾَّ ْح َصْ.َرُه فِِِإْشبَاِم َوَم َأْن َُّيِ.َمُف َمْؼَ

ََمءِ  ُ. يِف افسَّ عَّ ََم َمصَّ َلكَّ ـَ َعْؾ َصْ.َرُه َضق ًؼو َحَرًجو  ْ  .[521:إٟمٕم٤مم]﴾َِ

وٟمحٞ ذًمٙ ُملٜ أول٤مت أو إطم٤مدول٨م اًمتل٠ شملٞطم٠ سمل٠من ٤لالل اإلٟم٧ل٤من 

ٞمِمٞمئ٦م اهلل وإرادشمٝ، ومٛمٜ ؿم٤مء اهلل ًمٝ أن وٙمٞن ُمٜ أهلٚ اإلول ن وهًاوتٝ ُمتٕمٚم٘م٦م سمٛم

وا ًاو٦م وم٧ٞمٙمٞن ُم١مُمٜم٤ًم ُمٝمتلًو٤ًم، وُملٜ ؿمل٤مء اهلل ًملٝ أن وٙملٞن ُملٜ أهلٚ اًمٙمٗملٍ 

واًمْمالل وم٧ٞمٙمٞن يمل٤مومًٍا ٤ل٤مًٓ، ال٤م ىملً جيٕمٚمٜمل٤م ٟمتّملٞر أن اًمٙمٗملٍ، واإلول ن، 

و٦م ًمٝ ومٞمٝم٤م وٓ وا ًى، واًمْمالل، ُمٜ إُمٞر اًمت٠ ٓ دظمٚ ًمنإٟم٤٧من ومٞمٝم٤م، وٓ طمٍ

 اظمتٞم٤مر.
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وذًمٙ ٕن ا ًُى واًمْملالل ىملً  ،وهٌا ٓؿمٙ ُمٗمٝمٞم ظم٤مـمئ واقمت٘م٤مد وم٤مؾمً

وردا ذم اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ سم٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م وصٞر ُمتٕمًدة شمًل ذم جمٛمٚمٝمل٤م أن اإلٟم٧ل٤من 

ـِ ﴿خمػّم سملم إُمٍوٜ، وًمٝ أن خيت٤مر ُم٤م ؿم٤مء، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ، [52اًم٨ٚمً:]﴾َوَهَ.ْمـَوُه افـَّْجَ.ْم

ْبَتؾِقـِف َؾَجَعْؾـَـوُه َشـِؿقًعو ﴿ٚ وقمال: وىم٤مل ضم ْطَػـٍي َأْمَشـوٍج كَّ و َخَؾْؼـَو اِلكَسوَن ِمـ كه إِكَّ

ُػقًرا اَبِصًرا  ـَ و  و َصوـًِرا َوإِمَّ بِقَؾ إِمَّ و َهَ.ْمـَوُه افسَّ  .[2-2اإلٟم٤٧من:]﴾إِكَّ

 وىمً دًم٧م آو٤مت اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ قمغم أن ا ًُى واًمْمالل اسمتًاء هٞ ُمٜ اإلٟم٤٧من

وإن أقملٍض قملٜ ا ًاول٦م  ،إن ـمٚم٥م ا ًاو٦م ُمٜمحٝ اهلل إو٤مه٤م وووم٘مٝ  ل٤م ٟمٗم٧ٝ، ومٝمٞ

و َثُؿقُد َؾَفَ.ْمـَوُهْؿ َؾوْشَتَحبهقا اْفَعَؿك َظَذ ﴿طمج٨ٝ قمٜمٝم٤م وطمٍُمٝ ُمٜمٝم٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َوَأمَّ

ـَ.ى أي هلًوٜم٤مهٛ سم٢مرؾملل٤مل اًمٍؾمللٞل وإٟملَال اًمٙمتلل٥م وم٤مظمتلل٤مروا ،[57:ومّمللٚم٧م]﴾اَْلُ

 ًى واإلو ن.اًمْمالل واًمٙمٗمٍ قمغم ا 

وم٤م ًاو٦م ُمٜ اهلل اسمتًاًء إٟم  شمٙمٞن سم٢مرؾم٤مل اًمٍؾمٚ وإٟمَال اًمٙمت٥م، وهًاو٦م اًمٕم٘مٚ 

ـْ ُكْطَػـٍي َأْمَشـوٍج ﴿إمم ـمٍو٘ اخلػم وـمٍو٘ اًمنم، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  و َخَؾْؼـَو اِلكَسـوَن ِمـ إِكَّ

ـبِقَؾ  ُػـقًراَكْبَتؾِقِف َؾَجَعْؾـَوُه َشِؿقًعو َبِصـًرا * إِكَّـو َهـَ.ْمـَوُه افسَّ ـَ ـو  ـو َصـوـًِرا َوإِمَّ  ﴾إِمَّ

ًؿو دَِو َبْغَ َمَ.ْمـِف َوَأْكـَزَل ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[2-2:اإلٟم٤٧من] ؼ  ُمَص.  َل َظَؾْقَؽ اْفؽَِتوَب بِوْحَ َكزَّ

ـْ َؿْبُؾ ُهً.ى فِؾـَّوسِ  َذفَِؽ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[1-2:آل قمٛمٍان]﴾افتَّْقَراَة َواِلْكِجقَؾ * ِم ـَ َو

ـْ َجَعْؾـَـوُه َأْوَحْقـَو إِ 
ًَ َتْ.ِري َمو اْفؽَِتوُب َوَٓ اِلمََمُن َوَفؽِ ـْ ـُ ـْ َأْمِرَكو َمو  َفْقَؽ ُروًحو ِم

اٍط ُمْسَتِؼقؿٍ  ـْ ِظَبوِدَكو َوإِكََّؽ َفَتْفِ.ي إَِػ ِسَ ـْ َكَشوُء ِم  .[12:اًمِمٞرى]﴾ُكقًرا َنِْ.ي بِِف َم

ًم٘مٚم٥م سم  وٙمٞن ؾمل٤٨٨ًم ذم اشم٨ل٤مع وأُم٤م ا ًاو٦م اًمت٠ سمٛمٕمٜمٟ زو٤مدة اًم٨ّمػمة وشمٜمٞوٍ ا
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احل٘ واضمتٜم٤مب اًمْمالل، ومٝمل٠ ٓ شمٙملٞن إٓ عملٜ و٧لتح٘مٝم٤م ُملٜ إٟم٨ٞمل٤مء، وُملٜ 

ـْ بِ ﴿اظمتّمٝمٛ اهلل ُمٜ قم٤٨مده اعم١مُمٜملم، ىمل٤مل شمٕمل٤ممم:  ـْ ُمـْمِم  ﴾َُّيْـِ. َؿْؾَبـفُ  وفؾَّــفِ َوَمـ

ــْؾ إِنَّ ﴿وىملل٤مل شمٕملل٤ممم:  ،[55:اًمتٖملل٤مسمٜ] ـــفَ ُؿ ــ افؾَّ ـْ َمَشــوُء َوَُّيْ ــ ـْ ُمِضــؾه َم ــ ــِف َم ِ.ي إَِفْق

ِْؿ َوِزْدَكوُهْؿ ُهً.ى﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[27:اًمٍقمً]﴾َأَكوَب  ُْؿ ؾِْتَقٌي آَمـُقا بَِرِب   ،[52:اًمٙمٝمٗ]﴾إِنَّ

ـَ اْهَتَ.ْوا َزاَدُهـْؿ ُهـً.ى َوآَتـوُهْؿ َتْؼـقاُهؿْ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  وىمل٤مل  ،[57:حمٛملً]﴾َوافَِّذم

ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا ا﴿شمٕم٤ممم:  ْؿ بِنِمََمِنِؿْ إِنَّ افَِّذم ُ وِت َُّيِْ.ُّيِْؿ َرِبه وِحَ وىم٤مل  ،[1:ولٟٞمُ]﴾فصَّ

اٍط ُمْسَتِؼقؿٍ  افؾَّـفَ َوإِنَّ ﴿شمٕم٤ممم:  ـَ آَمـُقا إَِػ ِسَ وِد افَِّذم  .[11:احل٩م]﴾ََلَ

وهٌا اًمٜمٞع ُمٜ ا ًاو٦م حمجٞسم٦م قمٛمٜ ٓ و٧تح٘مٝم٤م ُمٜ أهٚ اًمٙمٗملٍ واًمْملالل، 

ـــفَ  إِنَّ ﴿وذوي اًمٖملل٠ واًمٕمّمللٞم٤من، ىملل٤مل شمٕملل٤ممم:  ــودِِغَ  افؾَّ ــْقَم افظَّ ــِ.ي اْفَؼ  ﴾َٓ َُّيْ

ْقَػ َُّيِْ.ي ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[12:اًم٘مّملّ] َػُروا َبْعَ. إِمََمِنِْؿ َوَصـِفُ.وا َأنَّ  افؾَّـفُ ـَ ـَ َؿْقًمو 

ُشقَل َحؼٌّ َوَجوَءُهْؿ اْفَبق ـَوُت وَ  ىم٤مل و ،[71:آل قمٛملٍان]﴾َٓ َُّيِْ.ي اْفَؼْقَم افظَّودِِغَ  افؾَّـفُ افرَّ

ـْ ﴿شمٕم٤ممم:  ْ َمُؽ َْ ْػًرا  ـُ َػُروا ُثؿَّ اْزَداُدوا  ـَ َػُروا ُثؿَّ آَمـُقا ُثؿَّ  ـَ ـَ آَمـُقا ُثؿَّ   افؾَّــفُ إِنَّ افَِّذم

ْؿ َشـبِقباً  ـْؿ َوَٓ فَِقْفـِ.َُّيُ َػـُروْا  ﴿وىمل٤مل شمٕمل٤ممم:  ،[527:اًمٜم٧ل٤مء]﴾فَِقْغِػَر ََلُ ـَ ـَ  إِنَّ افَّـِذم

ـْ  ْ َمُؽ َْ ـَ  ـفُ افؾَّ َوَطَؾُؿقْا  ْؿ َضِرمًؼـو * إَِّٓ َضِرمـَؼ َجَفــََّؿ َخوفِـِ.م ْؿ َوَٓ فَِقْفِ.َُّيُ فَِقْغِػَر ََلُ

وَن َذفَِؽ َظَذ  ـَ ـَ َٓ ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[511-517:اًمٜم٤٧مء]﴾َمِسًرا افؾَّـفِ ؾِقَفو َأَبً.ا َو إِنَّ افَِّذم

 .[521:اًمٜمحٚ]﴾ ْؿ َظَذاٌب َأفِقؿٌ َوَلَُ  افؾَّـفُ َٓ َُّيِْ.ُّيِْؿ  افؾَّـفِ ُمْمِمـُقَن بِآَموِت 

وطمج٥م ا ًاو٦م اًمٞاردة ذم أو٤مت اعمٌيمٞرة هٜم٤م وذم همػمه٤م ُمٜ أو٤مت وٕمٜمل٠ 

إَّه٤مل اعمٕم٤ٍلم قمٜ ا ًاو٦م، وطمٍُم٤مهنٛ ُمٜ أٟمٞار اإلو ن، وسم٤مًمت٤مزم شمٍيمٝمٛ قم٤ٍل٦م 

ًمٞؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤من، ووؾمٞؾم٦م اًمٜمٗمُ إُم٤مرة سم٤مًم٧ٞء، قمغم ٟمحٞ ىملٞل اهلل شمٕمل٤ممم: 
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ـْ َأَضؾَّ َبْؾ اتَّ ﴿ ـْ َُّيِْ.ي َم  ِظْؾٍؿ َؾَؿ
ـَ َطَؾُؿقا َأْهَقاَءُهْؿ بَِغْرِ ـْ  افؾَّـفُ َبَع افَِّذم ْؿ ِمـ َوَمو ََلُ

ـَ  م أي ُمٜ  مًي ه١مٓء اًمٌوٜ أ٤لٚمٝمٛ اهلل، وؾملٚم٨ٝمٛ اًمتٞومٞمل٘ ، [21:اًملٍوم] ﴾َكوِسِ

 ًمٚمٝمًاو٦م واشم٤٨مع احل٘، سم٥٨٧م اشم٤٨مقمٝمٛ ٕهٞائٝمٛ واٟم٘مٞم٤مدهٛ ًمِمٝمٞاهتٛ؟ 

اعمٕمٜمٟ ورد اإل٤لالل ُمٜم٧لٞسم٤ًم إمم اهلل شمٕمل٤ممم ذم ُمٞا٤لٕ يمثلػمة ُملٜ وقمغم هٌا 

 افؾَّـفُ َوُمِضؾه ﴿وُمٜ ذًمٙ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ،اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ سم٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م وصٞر ُمتٕمًدة

وىمًٞملٝ  ،[21:اًم٨٘ملٍة]﴾َوَمو ُمِضؾه بِـِف إَِّٓ اْفَػوِشـِؼغَ ﴿ شمٕم٤ممم: ًٞمٝ، وىم:[إسملٍاهٞمٛ]﴾افظَّودِِغَ 

ْؿ وَ  افؾَّـفُ َزاُؽقا َأَزاَغ  َؾَؾَمَّ ﴿شمٕم٤ممم:   ،[1:اًمّملٗ] ﴾َٓ َُّيِْ.ي اْفَؼـْقَم اْفَػوِشـِؼغَ  افؾَّـفُ ُؿُؾقَِبُ

ْػِرِهْؿ بِآَموِت ﴿ شمٕم٤ممم: ىمًٞمٝو ـُ َوَؿْتؾِِفْؿ إَْكبَِقوَء بَِغْرِ َحؼٍّ  افؾَّـفِ َؾبََِم َكْؼِضِفْؿ ِمقَثوَؿُفْؿ َو

ْؿ ُؿُؾقُبـَو ُؽْؾٌػ َبْؾ َضَبعَ  ، [511:اًمٜم٤٧مء]﴾َظَؾْقَفو بُِؽْػِرِهْؿ َؾبَا ُمْمِمـُقَن إَِّٓ َؿؾِقباً  افؾَّـفُ  َوَؿْقَِلِ

ـْ َؿْبـُؾ ﴿ شمٕم٤ممم: ىمًٞمٝو ُبقا ِمـ ذَّ ـَ وُكقا فُِقْمِمـُقا بََِم  ـَ ْؿ ُرُشُؾُفْؿ بِوْفَبق ـَوِت َؾََم  ُ ُْ َوَفَؼْ. َجوَء

َذفَِؽ َمْطَبُع  ـَ  افؾَّـفُ ـَ ـْ َأْطَؾـُؿ ﴿ شمٕم٤ممم: ًٞمٝ، وىم[525:ٕقمٍافا]﴾َظَذ ُؿُؾقِب اْفَؽوؾِِرم َوَمـ

و َجَعْؾـَو َظَذ ُؿُؾـقِِبِْؿ َأـِـَـّ ًْ َمَ.اُه إِكَّ َم ِف َؾَلْظَرَض َظـَْفو َوَكِزَ َمو َؿ.َّ َر بِآَموِت َرب  ـ  ـْ ُذ َّ ًي ِِم

ـْ َُّيْ  َ.ى َؾَؾ ، [17:اًمٙمٝملٗ]﴾َتُ.وا إًِذا َأَبـً.اَأْن َمْػَؼُفقُه َويِف آَذاِنِْؿ َوْؿًرا َوإِْن َتْ.ُظُفْؿ إَِػ اَْلُ

َسـُبقا َأُتِرمـُ.وَن َأْن  افؾَّـفُ َؾََم َفُؽْؿ يِف ادُْـَوؾِِؼَغ ؾَِ َتْغِ وَ ﴿ شمٕم٤ممم: ىمًٞمٝو ـَ َسـُفْؿ بِـََم  ـَ َأْر

ـْ َأَضؾَّ  ُْ.وا َم ـْ ُمْضؾِْؾ  افؾَّـفُ َُ ـْ ََتَِ. َفُف َشبِقباً  افؾَّـفُ َوَم  . [77:اًمٜم٤٧مء]﴾َؾَؾ

٤مت وهمػمه٤م ه٠ ذم جمٛمٚمٝم٤م شم٨لم أن اًمْمالل إٟم  هٞ ُمتٕمٚم٘ سم٨٨٧ٝ وهلٞ ومٝمٌه أو

 اًمٙمٗمٍ واًمٕمّمٞم٤من، يم  أن ا ًاو٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٨٨٧ٝم٤م وهٞ اًمّمالح واإلو ن.

وُمٜ هٜم٤م ٟمٕمٚمٛ أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم إٟم  وٛمٜمى ا ًاو٦م ُمٜ و٧تح٘مٝم٤م ُملٜ أهلٚ 
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الل، ىمل٤مل وحيج٨ٝم٤م قمٛمٜ ٓ و٧تح٘مٝم٤م ُمٜ أهلٚ اًمٙمٗملٍ واًمْمل ،اإلو ن واًمّمالح

ًُ ﴿شمٕم٤ممم:  ِخَرِة َوُمِضـؾه  افؾَّـفُ ُمَثب  ْٔ ْكَقو َويِف ا َقوِة اف.ه  يِف اْحَ
ًِ ـَ آَمـُقا بِوْفَؼْقِل افثَّوبِ افَِّذم

ـْ َمْسـَتِؿُع  ﴿ وىم٤مل شمٕم٤ممم:  [27:إسمٍاهٞمٛ]﴾َمو َمَشوءُ  افؾَّـفُ افظَّودَِِغ َوَمْػَعُؾ  افؾَّـفُ  َوِمـُْفْؿ َم

ـَ ُأوُتقا اْفِعْؾَؿ َمـوَذا َؿـوَل آكًِػـو ُأْوَف ِـَؽ إَِفْقَؽ َحتَّك  ِذم ـْ ِظـِْ.َك َؿوُفقا فِؾَّ إَِذا َخَرُجقا ِم

ـَ َضَبَع  ـَ اْهَتـَ.ْوا َزاَدُهـْؿ ُهـً.ى  افؾَّـفُ افَِّذم َبُعقا َأْهـَقاَءُهْؿ * َوافَّـِذم َظَذ ُؿُؾقِِبِْؿ َواتَّ

 .[57-51:حمٛمً]﴾َوآَتوُهْؿ َتْؼقاُهؿْ 

ٟمٝ ٓ وّمى ُمٓمٚم٘م٤ًم أن وٜم٥٧م اًمْمالل أو اإل٤لالل إمم اهلل شمٕمل٤ممم  وقمغم هٌا وم٢م

ٕن اهلل شمٕم٤ممم هٞ ُمٜم٨ٕ ا ًاو٦م وُمّمًر اخلػم، وطم٤مؿم٤م اهلل شمٕم٤ممم أن و٘مٞد اًمٜم٤مس إمم 

 وهٞ ُمٜ ؾمٛمٟ ٟمٗم٧ٝ اًمٍمحٜ اًمٍطمٞمٛ. اًمْمالل واًمٙمٗمٍ واًمٕمّمٞم٤من صمٛ وٕمٌهٛ قمٚمٞمٝ

مم ورمحتٝ سمٕم٤٨مده ورأومتٝ وإٟمٜم٤م ًمٜمجً آو٤مت اًمٙمت٤مب احلٙمٞمٛ ٟم٤مـم٘م٦م سمٗمْمٚ اهلل شمٕم٤م

هٛ، وهٚ هٜم٤مك ذم هٌا اًمٞضمٞد ُمٜ هٞ أرأف سم٤مخلٚم٘ وأطمٍص قمغم هًاوتٝمٛ ُمٜ 

إ ٝمٛ وظم٤مًم٘مٝمٛ؟! وم  ُمٜ ؿمٙ أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ُم٤م سمٕمل٨م إٟم٨ٞمل٤مء وأرؾملٚ 

اًمٍؾمٚ وأٟمَل اًمٙمتل٥م إٓ ًمّملالح اًمٜمل٤مس وهلًاوتٝمٛ وإٟم٘مل٤مذهٛ ُملٜ اًمْملالل 

ُ ﴿واخل٢ان، و٘مٞل اهلل شمٕم٤ممم:  ٍء َظؾِـقؿٌ  افؾَّـفُ َفُؽْؿ َأْن َتِضؾهقا وَ  افؾَّـفُ  ُمَبغ   ﴾بُِؽؾ  َرْ

ـْ َؿْبؾُِؽْؿ  افؾَّـفُ ُمِرمُ.  ﴿ ل شمٕم٤ممم:و٘مٞ، و[571:اًمٜم٤٧مء] ـَ ِم ـَ افَِّذم ِ.َمُؽْؿ ُشـَ َ َفُؽْؿ َوَُّيْ فُِقَبغ 

ـَ  ُمِرمُ. َأنْ  افؾَّـفُ َظؾِقٌؿ َحؽِقٌؿ * وَ  افؾَّـفُ َوَمُتقَب َظَؾْقُؽْؿ وَ  َمُتقَب َظَؾْقُؽْؿ َوُمِرمـُ. افَّـِذم

ِقُؾقا َمـْقبًا َظظِـقًَم * ُمِرمـُ.  َِ َفَقاِت َأْن  ـَػ َظــُْؽْؿ َوُخؾِـَؼ  افؾَّــفُ َمتَّبُِعقَن افشَّ ػ  َأْن َُيَ

 .[27-21:اًمٜم٤٧مء]﴾اِلكَسوُن َضِعقًػو
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وًم٘مً ٟمٗمٟ اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ أن وٙمٞن ٤الل اًمٜم٤مس وهمٞاوتٝمٛ ُمٜ اهلل شمٕمل٤ممم، أو 

أن وٙمٞن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم هٞ اًمٌي حيج٥م قمٜمٝمٛ ا ًاو٦م أو وٛمٜمٕمٝمٛ ُمٜمٝم٤م، ىمل٤مل 

ــوَن ﴿شمٕملل٤ممم:  ـَ ــو  ـــفُ َوَم ــو  افؾَّ ــْؿ َم َ ََلُ ــغ  ــك ُمَب ــَ.اُهْؿ َحتَّ ــَ. إِْذ َه ــو َبْع فُِقِضــؾَّ َؿْقًم

 .[551:اًمتٞسم٦م]﴾َمتَُّؼقنَ 

 ،ًمْماللوأؿم٤مر اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ ذم ُمٞا٤ٕ يمثػمة إمم أؾم٤٨مب اًمٖمٞاو٦م وُمّم٤مدر ا

أو إمم هلٞى اًملٜمٗمُ وؿملٝمٞاهت٤م، أو إمم  ،وٟم٥٧م ذًمٙ إمم ؿمٞم٤مـملم اجلٜ واإلٟملُ

َوإِْن َمْ.ُظقَن إَِّٓ َصْقَطوًكو َمِرمً.ا * ﴿ـمٖم٤مة إرض وجمٍُمٞمٝم٤م، وُمٜ ذًمٙ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: 

ـَُّفؿْ  افؾَّـفُ َفَعـَُف  ُِضـؾَّ َٕ ـْ ِظَبـوِدَك َكِصـقًبو َمْػُروًضـو * َو َذنَّ ِم
ِ َُمـ َقــَُّفؿْ  َوَؿوَل ََّٕتَّ َٕ  ﴾َو

ُْؽِقَمـَُّفْؿ َأَْجَِعَغ * إَِّٓ ِظَبوَدَك ِمـُْفْؿ ﴿ شمٕم٤ممم: ىمًٞمٝ، و[551-557:اًمٜم٤٧مء] َٕ تَِؽ  َؿوَل َؾبِِعزَّ

ُفْؿ َضــبَآً ﴿ شمٕملل٤ممم: ىمًٞمللٝ، و[72-72:ص]﴾ادُْْخَؾِصــغَ  ــْقَطوُن َأْن ُمِضــؾَّ َوُمِرمــُ. افشَّ

وىمًٞملٝ ، [71:ـمٝ]﴾َوَأَضؾَّ ؾِْرَظْقُن َؿْقَمُف َوَمو َهَ.ى﴿ :شمٕم٤ممموىمًٞمٝ ، [12:اًمٜم٤٧مء]﴾َبِعقً.ا

ُشـقِل َشـبِقبًا * ﴿ شمٕم٤ممم: ْذُت َمـَع افرَّ َ ُ َظَذ َمَ.ْمِف َمُؼقُل َموَفْقَتـِل اَّتَّ
ِْ َوَمْقَم َمَعضه افظَّو

ـْ افذ   ـِل َظ ْذ ُؾبَاًكو َخؾِقبًا * َفَؼْ. َأَضؾَّ
ِ ْ َأَّتَّ َْ ـوَن َموَوْمَؾتِل َفْقَتـِل  ـَ ِر َبْعـَ. إِْذ َجـوَءيِن َو ـْ

ْقَطوُن فِِِإكَسوِن َخُذوًٓ  ـَـو إِكَّـو َأَضْعـَـو ﴿ شمٕم٤ممم:وىمًٞمٝ ، [21-27:اًمٗمٍىم٤من]﴾افشَّ َوَؿوُفقا َربَّ

ــبِقَؾ  اَءَكــو َؾَلَضــؾهقَكو افسَّ َزَ ـُ قمللغم ًم٧لل٤من  -شمٕملل٤ممموىمًٞمللٝ ، [17:إطمللَاب] ﴾َشــوَدَتـَو َو

ـْ َظَؿؾِ ﴿ : 2 ُمٞؾمٟ ُف َظُ.وٌّ ُمِضؾٌّ ُمبِـغٌ  َؿوَل َهَذا ِم ْقَطوِن إِكَّ ، [51:اًم٘مّملّ]﴾افشَّ

َتِصُؿقَن * تَ ﴿وىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ـَّو َفِػل َضـبَاٍل ُمبِـٍغ * إِْذ  وفؾَّـفِ َؿوُفقا َوُهْؿ ؾِقَفو ََيْ ـُ إِْن 

ـَو إَِّٓ ادُْْجِرُمقنَ  مُؽْؿ بَِرب  اْفَعودََِغ * َوَمو َأَضؾَّ  ىمل٤مل شمٕمل٤ممم:، و[11-11:اًمِملٕمٍاء]﴾ُكَسق 

﴿ ًَ ـ ـ  َواِلْكـِس َكْجَعْؾُفـََم َُتْ ـ ـْ اْْلِ َكو ِمـ ـِ َأَضـباَّ ـَو َأِرَكو افََّذْم َػُروا َربَّ ـَ ـَ  َوَؿوَل افَِّذم
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ـْ إَْشـَػؾِغَ  ثِـًرا َفُقِضـؾهقَن ﴿ ، وىمل٤مل شمٕمل٤ممم:[21:ومّملٚم٧م] ﴾َأْؿَ.اِمـَو فَِقُؽقَكو ِم ـَ َوإِنَّ 

ـَ بَِلْهَقائِِفْؿ بَِغْرِ ِظْؾٍؿ إِ  َؿوُفقا  َ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[551:إٟمٕم٤مم]﴾نَّ َربََّؽ ُهَق َأْظَؾُؿ بِودُْْعَتِ.م

ِعرِ  ـَّو يِف َأْصَحوِب افسَّ ـُ ـَّو َكْسَؿُع َأْو َكْعِؼُؾ َمو  ـُ  .[52:اعمٚمٙ]﴾َفْق 

وذًملٙ ذم  ،أُم٤م ُم٤م طمٙم٤مه اًم٘مٍآن ا٤م وًل فم٤مهٍه قمغم ٟم٦٨٧م اًمٖمٞاو٦م إمم اهلل شمٕم٤مممو

َوَٓ َمــَػُعُؽْؿ ُكْصـِحل إِْن ﴿: 2ذم طمٙم٤موتٝ قمٜ ٟم٠٨ اهلل ٟمٞح  -ُمثٚ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم

وَن  ـَ ُؽـْؿ َوإَِفْقـِف ُتْرَجُعـقنَ  افؾَّـفُ َأَردته َأْن َأكَصَ  َفُؽْؿ إِن   ﴾ُمِرمُ. َأن ُمْغِقَمُؽْؿ ُهَق َربه

ُم٤م وًل قمغم أن اًمٖمٞاول٦م هل٠ ُملٜ اهلل اسمتلًاًء، سمٛمٕمٜملٟ أن اهلل  ومٚمٞمُ ومٞمٝم٤م ،[21هلٞد:]

أو أهنٛ يم٤مٟمٞا جمؼموٜ قمغم ُمٕمّملٞم٦م اهلل  ،ٟمٞح اإلرادة ذم ا ًاو٦م واإلو ن ؾمٚم٥م ىمٞم

شمٕم٤ممم واًمٙمٗمٍ سمٝ، إذ ٓو٨ٕمً أن وٙمٞن اعمٍاد سم٤مًمٖمٞاو٦م اًمٞاردة ذم أو٦م قمغم ًم٤٧من ٟم٠٨ 

 اهلل ٟمٞح أطمً أُمٍوٜ: 

وهٞ أٟمٝ عم٤م قمٚمٛ اهلل إسارهٛ قمغم اًمٙمٗملٍ شملٍيمٝمٛ وظملغم   افتخؾقي وافسك إّمو

 . وم٧ٛمٟ ذًمٙ همٞاو٦م ،اًمٙمٗمٍ واًمْمالل هٛ قمٚمٞمٝ ُمٜسمٞمٜمٝمٛ وسملم ُم٤م

وهٞ أٟمٝ عم٤م ىم٣م اهلل قمٚمٞمٝمٛ أهنلٛ إن اظمتل٤مروا اًمٙمٗملٍ   الهباك بوفعذاب وإّمو

 قمغم اإلو ن أهٚمٙمٝمٛ سم٤مًمٕمٌاب، ومٙم٠من ىمْم٤مء اهلل قمٚمٞمٝمٛ سم٤مإلهالك همٞاو٦م  ٛ. 

َؿـوَل َرب  بِـََم ﴿ذم طمٙم٤موتلٝ قملٜ إسمٚملٞمُ:  -ويمًٌمٙ ُم٤مورد ذم ُمثٚ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم

ْؿ يِف إَْرِض َوُٕ أَ  َـّ ََلُ ـَ َُزم  َٕ  شمٕمل٤ممم: ىمًٞملٝ، و[21:اخلحلٍ] ﴾ْؽـِقَمـَُّفْؿ َأَْجَِعـغَ ْؽَقْمَتـِل 

اَضَؽ ادُْْسَتِؼقؿَ ﴿ ْؿ ِسَ ومٚملٞمُ ذم هلٌه ، [57 :إقملٍاف]﴾ َؿوَل َؾبََِم َأْؽَقْمَتـِل َْٕؿُعَ.نَّ ََلُ

اهلل اسمتًاًء، وٓ أن اهلل شمٕم٤ممم أو٤مت وأُمث٤م ٤م يمًٌمٙ ُم٤م وًل قمغم أن اًمٖمٞاو٦م ه٠ ُمٜ 
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ؾمٚم٥م إسمٚمٞمُ اإلرادة ذم اًم٧جٞد ٔدم، أو يم٤من جمؼمًا قمغم قمّمٞم٤من اهلل شمٕم٤ممم وخم٤مًمٗم٦م 

 أُمٍه، ًمٕمًة وضمٞه: 

: أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم أُمٍه سم٤مًم٧جٞد، وإُمٍ سم٤مًم٧جٞد شمٙمٚمٞمٗ، وذًمٙ ٕٟمٝ أوالا 

ٗ سم  ٓ و٘مًر قمغم ومٕمٚملٝ يم٤من ىم٤مدرًا قمٚمٞمٝ وإٓ عم٤م أُمٍه اهلل سمٝ، ٕن شمٙمٚمٞمٗ اعمٙمٚم

ٓ مؽؾــػ اهلل كػســًو إٓ ﴿ىملل٤مل شمٕملل٤ممم:  ،وجم٤مزاشمللٝ قمللغم قمللًم اًمٗمٕمللٚ فمٚمللٛ

 وإٓ ًمٙم٤من طم٤مًمٝ يم  ىم٤مل اًمِم٤مقمٍ:    [271:اًم٨٘مٍة]﴾وشعفو

وملل٤مً وىملل٤مل ًملٝل    ّٛ ُمٙمت  أًم٘ملل٤مه ذم اًمللٞم

 

  
ِ
ٚ سم٤معملللل٤مء  إولللل٤مَك إولللل٤مَك أن شم٨تلللل

٧٨م اًمٖمٞاو٦م ُمٍة إمم اهلل شمٕم٤ممم، ومٜم٧ ،: أن اًمٖمٞاو٦م ذم أو٦م اًمٙمٍوٛم٦م وردت ُمٍشملمثايياا  

وُمٍة إمم إسمٚمٞمُ،وذًمٙ ذم ىملٞل  ،﴾َرب  بََِم َأْؽَقْمَتـِل﴿وذًمٙ ذم ىمٞل إسمٚمٞمُ: 

وٓ وّمى أن و٘م٤مل: إن همٞاو٦م اهلل ُمٜ ضملٜمُ  ،﴾ْؽِقَمـَُّفْؿ َأَْجَِعغَ َوُٕ ﴿ إسمٚمٞمُ:

شمٕمل٤ممم اهلل  -همٞاو٦م إسمٚمٞمُ، وإٓ ًمٙم٤من اهلل ُمِم٤مريم٤ًم إلسمٚمٞمُ ذم صٗم٦م ُمٜ صٗم٤مشمٝ

 قمٜ ذًمٙ قمٚمًٞا يم٨ػمًا. 

: أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ىمً أظمؼم ذم ُمٞا٤ٕ يمثػمة ُمٜ اًم٘مٍآن أن إسمٚملٞمُ ًمٕمٜملٝ ثالثداا 

اهلل رومْ اًم٧جٞد ٔدم سمٛمحلْ إرادشملٝ واظمتٞمل٤مره، وذًملٙ سم٧ل٥٨م شمٙملؼمه 

ًمتٗمْمٞمٚمٝ قمٚمٞملٝ وشمٙمٍوٛملٝ دوٟملٝ، ىمل٤مل شمٕمل٤ممم:  2وهمٍوره، وطم٧ًه ٔدم 

ـْ َوإِْذ ُؿْؾـَو فِْؾَؿبَائَِؽِي اْشُجُ. ﴿ وَن ِم ـَ َدَم َؾَسَجُ.وا إَِّٓ إِْبؾِقَس َأَبك َواْشَتْؽَزَ َو
ِٔ وا 

ـَ  ْؿ ُثـؿَّ ُؿْؾـَـو  ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[21:اًم٨٘مٍة]﴾اْفَؽوؾِِرم ـُ ْرَكو ْؿ ُثـؿَّ َصـقَّ ـُ َوَفَؼْ. َخَؾْؼـَو

و ـْ افسَّ ـْ ِم ْ َمُؽ َْ َدَم َؾَسَجُ.وا إَِّٓ إِْبؾِقَس 
ِٔ ـَ * َؿـوَل َمـو فِْؾَؿبَائَِؽِي اْشُجُ.وا  ِجِ.م
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ـْ  ـْ َكـوٍر َوَخَؾْؼَتـُف ِمـ َّٓ َتْسُجَ. إِْذ َأَمْرُتَؽ َؿوَل َأَكو َخـْرٌ ِمـْـُف َخَؾْؼَتـِـل ِمـ َمـََعَؽ َأ

َدَم  ﴿ ، وىملل٤مل شمٕملل٤ممم:[52-55:إقمللٍاف]﴾ضِــغٍ  ِٔ ــو فِْؾَؿبَائَِؽــِي اْشــُجُ.وا  َوإِْذ ُؿْؾـَ

ًَ ضِقـًوَؾَسَجُ.وا إَِّٓ إِْبؾِقَس َؿوَل َأَأْشُج  ـْ َخَؾْؼ َ
  . [12 :اإل٣اء]﴾ ُ. دِ

 ،ومًل ذًمٙ قمغم أن ٟم٦٨٧م اًمٖمٞاو٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم إٟم  هٞ ادقم٤مء ُمٜ إسمٚمٞمُ ًمٕمٜمٝ اهلل

وذم ذًمٙ زو٤مدة سمٞم٤من ًمْمالل إسمٚمٞمُ وهمٞاوتٝ إذ ٟم٥٧م قمّمٞم٤مٟمٝ ًمٍسملٝ ومتلٍده قملغم 

  ومٕمٚ أسمٟٞم٤م ُمٕ أٟمٝ يم٤من إومم سمٝ أن وٜم٥٧م ذًمٙ إمم ٟمٗم٧ٝ، يم ،ظم٤مًم٘مٝ إمم اهلل شمٕم٤ممم

ـْ تِْؾُؽـََم ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم:  -قمٚمٞمٝم  اًم٧الم-آدم وأُمٜم٤م طمٞاء  ْ َأْنَُؽََم َظ َْ ََم َأ ُ و َرِبه َوَكوَدامُهَ

 ْ َْ ـَـو َطَؾْؿـَـو َأكُػَســَو َوإِْن  ْقَطوَن َفُؽََم َظُ.وٌّ ُمبٌِغ * َؿـوَٓ َربَّ َجَرِة َوَأُؿْؾ َفُؽََم إِنَّ افشَّ افشَّ

ـَ َتْغِػْر َفـَو َوتَ  م وِاِ ـْ اْْلَ َـّ ِم ـَو َفـَُؽقَك  .[22-22:إقمٍاف]﴾ْرمَحْ
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 اجلرب واالختًار

ٟمِم٠مت ذم اعم٧ٚمٛملم ُمٜمٌ ىمٍون قم٘مٞمًة اجلؼم اًمت٠ شم٘مٞم قمغم أؾمل٤مس أن يملٚ ُمل٤م 

وٗمٕمٚمٝ اإلٟم٤٧من ًمٞمُ ُمٜ ومٕمٚ اإلٟم٤٧من واظمتٞمل٤مره، وإٟمل  هلٞ ُملٜ ومٕملٚ اهلل شمٕمل٤ممم 

ٍي طمٞل وم٤مقمٚ اًمٗمٕملٚ، هلٚ ومٙم٤من ٟمتٞمج٦م ذًمٙ أن اطمتًم اًمٍماع اًمٗمٙم ،وُمِمٞمئتٝ

هٞ اإلٟم٤٧من ٟمٗم٧ٝ، أم هٞ اهلل قمَ وضمٚ؟! سمٛمٕمٜمٟ آظمٍ: هٚ اإلٟم٤٧من خمػّم وٗمٕمٚ ُمل٤م 

وِم٤مء ووٕمٛمٚ ُم٤م وٍوً، أم أٟمٝ ُم٧ػّم سم٢مرادة اهلل وُمِمٞمئتٝ، سمحٞم٨م ٓ وّمًر قمٜمٝ إٓ ُم٤م 

ره؟! ًّ  أراده اهلل واظمت٤مره، وىمْم٤مه قمٚمٞمٝ وىم

ًملًى اًمٕم٤مُّمل٦م ُملٜ  وؾم٥٨م ٟمِمٞء قم٘مٞمًة اجللؼم وفمٝمٞرهل٤م هلٞ ىمّملٞر اًمٗمٝملٛ

طمٞم٨م اقمت٘مًوا أن ُمِمٞمئ٦م اهلل اًمٜم٤مومٌة ذم ظمٚم٘مٝ ٟم٤مومٌة ذم يملٚ رء، سمل  ذم  ،اعم٧ٚمٛملم

ذًمٙ أومٕم٤مل اإلٟم٤٧من وشمٍموم٤مشمٝ، وأهن٤م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٘مًر اهلل قمَ وضمٚ وُمِمٞمئتٝ طمتٟ ًمٞ 

 يم٤من ذًمٙ هٞ اًمٙمٗمٍ أو ومٕمٚ اعمٕمّمٞم٦م وارشمٙم٤مب اًمٗم٤مطمِم٦م .

سمٛمِملٞمئ٦م اهلل شمٕمل٤ممم وإرادشملٝ، واحل٘ و٘م٤مل أن يمٚ ُمل٤م ذم اًمٙملٞن ٓ حيلًث إٓ 

وَن َظؾِقًَم  افؾَّـفَ إِنَّ  افؾَّـفُ َوَمو َتَشوُءوَن إَِّٓ َأْن َمَشوَء ﴿وىمْم٤مء اهلل وىمًرشمٝ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـَ

ٍء إيِن  َؾوِظٌؾ َذفَِؽ َؽـً.ا * إَِّٓ َأْن ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[22:اإلٟم٤٧من] ﴾َحؽِقًَم  َـّ فَِقْ َوَٓ َتُؼقَف

ا َوَٓ َكْػًعو إَِّٓ َمو ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[21-22:اًمٙمٝمٗ]﴾افؾَّـفُ َمَشوَء  ُؿْؾ َٓ َأْمؾُِؽ فِـَْػِز ََّا

إٓ أن ذًمٙ ٓ وٕمٜم٠ أن اإلٟم٤٧من ورىم٦م ذم ُمٝم٥م اًمٍوى، وٓ ، [12:وٟٞمُ]﴾ افؾَّـفُ َصوَء 

وٛمٙمٜ أن ٟمتّمٞر أن اإلٟم٤٧من آًم٦م شمتحٍك قمغم ُم٘مت٣م اعمِمٞمئ٦م اإل ٞم٦م، يمل  شمتحلٍك 
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ه٤م، وإٓ ًمٙم٤مٟم٧م أومٕم٤مل اإلٟم٤٧من وطمٍيم٤مشمٝ وشمٍموم٤مشمٝ ُمٜم٧ٞسم٦م أٓت سمٞاؾمٓم٦م همػم

إمم اهلل شمٕم٤ممم وًمٞمُ إمم اإلٟم٤٧من  ٕٟمٜم٤م ٟمٕمٚمٛ ُمٜ واىمٕ احل٤مل أن اًم٧ٞم٤مرة إذا صًُم٧م 

إٟم٤٧مٟم٤ًم، أواصٓمًُم٧م ذم ؾمٞم٤مرة أظمٍى، أو ذم رء ُّم٤م أص٤مسمتٝ سم٤مًم٦ر، وم٢من اًم٧ٞم٤مرة 

و٘مٞدهل٤م، ٕٟملٝ  ٓ حت٨ُ وٓ شمٕم٤مىم٥م، وإٟم  و٘ملٕ اًمٕم٘مل٤مب قملغم اًمِملخّ اًملٌي

هٞاًمٌي حيٍيمٝم٤م إذا ؿم٤مء أن شمتحٍك، ووٞىمٗمٝم٤م إذا ؿم٤مء أن شمتٞىمٗ، ووٞضمٝمٝم٤م طمٞم٨م 

ؿم٤مء أن شمتٞضمٝ، وم٢مذا ُم٤م أطمًصم٧م اًم٧ٞم٤مرة طم٤مدصم٤ًم ومٝمٞ ُمٜ ومٕمٚ ؾم٤مئ٘مٝم٤م وشمٍمومٝ  ٕٟمٝ 

 ًمٞٓ حتٍوٙمٝ  ٤م عم٤م حتٍيم٧م، وًمٞٓ همٗمٚمتٝ عم٤م أطمًصم٧م ُم٤م أطمًصم٧م .

إلٟم٤٧من وطمٍيم٤مشمٝ وشمٍملوم٤مشمٝ، يمل  ومٝمٚ وٕم٘مٚ أن وٜم٥٧م إمم اهلل رء ُمٜ ومٕمٚ ا

وٜم٥٧م ومٕمٚ اًم٧ٞم٤مرة وإطمًاصمٝم٤م إمم ؾم٤مئ٘ اًم٧ٞم٤مرة وحمٍيمٝمل٤م ؟! سمل٤مًمٓم٨ٕ ٓ. ٕن اهلل 

ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ىمً ُمٜمى اإلٟم٤٧من احلٍو٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم أن وٗمٕمٚ ُم٤م وِم٤مء، وأىمًره قملغم 

 أن وٕمٛمٚ ُم٤م وٍوً، وم٨ٛم٘مًور اإلٟم٤٧من ُمثاًل أن و٨ٜم٠ دارًا يم  أن سمٛم٘مًوره أن  مًُمٝم٤م،

وسمٛم٘مًور اإلٟم٤٧من أن و٧ػم إمم اعم٧جً، ووٛمٌم ًم٘مْم٤مء طم٤مضم٦م إٟم٧ل٤من، ووتحلٍك 

إلهم٤مصم٦م ُمٚمٝمٞف، يم  أّن سمٛم٘مًوره أن وٛمٌم ٕذو٦م إٟم٤٧من، ووتحٍك ًم٘متٚملٝ و٣ىمل٦م 

ُم٤مًمٝ، وسمٛم٘مًور اإلٟم٤٧من أن و٘متٚ إٟم٤٧مٟم٤ًم آظمٍ، يم  أّن سمٛم٘مًوره أن حيٞمٞمٝ، سم٠من وٗملٙ 

 ق أو طمٍو٘، وٟمحٞ ذًمٙ.أ٣ه، أو وٕمٗم٠ قمٜمٝ ذم ىمّم٤مص، أو وٜم٘مٌه ُمٜ همٍ

وإٟمٜم٤م ُمٕ ذًمٙ ٓ ٟمٜمٙمٍ أن أومٕم٤مل اإلٟم٤٧من، وإو ٟمٝ ويمٗمٍه، وقمٛمٚمٝ ًمٚمّم٤محل٤مت، 

وومٕمٚمٝ ًمٚم٧ٞمئ٤مت، إٟم  هٞ سمٛمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم وإرادشمٝ، وذًمٙ ٕن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم 

أىمًر اإلٟم٤٧من قمغم اإلو ن واًمٕمٛمٚ اًمّم٤مًمى يم  أىمًره قمغم اًمٙمٗمٍ وقمٛمٚ اًم٧ٞمئ٤مت، 

اهلل وىمًره قمغم اإلٟم٤٧من أن وٙمٞن ىم٤مدرًا قمغم ذًمٙ عم٤م يم٤من سمٛم٘مًوره وًمٞٓ ُم٤م ىمْم٤مه 
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ــَِغ َؿْتـَؾ ﴿أن وٗمٕمٚ ؿمٞمئ٤ًم ُمٜ ذًمٙ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـْ ادُْْؼِ ـَ فَِؽثِـٍر ِمـ ـ ـَذفَِؽ َزمَّ ـَ َو

ــْق َصــوَء  ــْقِفْؿ ِدمـــَُفْؿ َوَف ُدوُهْؿ َوفَِقْؾبُِســقا َظَؾ ــُرْ
ــوُؤُهْؿ فِ ـَ ـــفُ َأْوَِٓدِهــْؿ ُذَ ــو  افؾَّ َم

أي ًمٞ ؿم٤مء اهلل أن ٓ وٗمٕمٚمٞا ذًمٙ، عم٤م يم٤من سمٛم٘مًور اًمِمٞم٤مـملم ، [527:إٟمٕمل٤مم] ﴾َؾَعُؾقهُ 

أن شمٞؾمٞس ًمٚمٛمنميملم أن و٘متٚمٞا أوٓدهٛ وشمَوٜ  ٛ هٌا اًمٗمٕمٚ، وًملٞ ؿمل٤مء اهلل 

شمٕم٤ممم أن ٓ و٘متٚ اعمنميمٞن أوٓدهٛ عمٜمٕمٝمٛ ُمٜ ذًمٙ، وًمٙملٜ ؿمل٤مء اهلل أن وٛملٜمى 

ل واًمتَولم أو قمًُمٝ، وأىملًر أوًمئلٙ قملغم أن احلٍو٦م وآظمتٞم٤مر  ١مٓء ذم اإل٤ال

 و٘متٚمٞا أوٓدهٛ أو ٓ و٘متٚمٞهٛ. 

وًم٘مً أؿم٤مرت آو٤مت اًم٘مٍآن اًمٙمٍوٛ إمم هٌا اعمٕمٜمٟ ذم أيمثٍ ُملٜ ُم٤ٞلٕ، وُملٜ 

ْؿ َأَْجَِعغَ ؾِؾَّـِف ُؿْؾ ؾَ ﴿ذًمٙ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  ـُ َ.ا ُي اْفَبوفَِغُي َؾَؾْق َصوَء ََلَ جَّ ، [511:إٟمٕمل٤مم]﴾اْحُ

ـْ َمَشـوُء يِف  افؾَّـفُ َوَفْق َصوَء ﴿ :شمٕم٤ممم ًٞمٝوىم ـْ ُمـْ.ِخُؾ َمـ ـًي َواِحـَ.ًة َوَفؽِـ َعَؾُفـْؿ ُأمَّ َْلَ

تِفِ  ُفْؿ ََجِقًعـو ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[7:اًمِمٞرى]﴾َرمْحَ ؾه ـُ ـْ يِف إَْرِض  ـَ َم َوَفْق َصوَء َربهَؽ َٔم

ًَ ُتْؽِرُه افـَّوَس َحتَّك َمُؽقُكقا ُمْمِمـِغَ   . [11:وٟٞمُ]﴾َأَؾَلْك

وم٘مً أؿم٤مرت هٌه أو٤مت إمم أن يمٗمٍ اًمٜم٤مس و٤لال ٛ إٟمل  يمل٤من سمٛمِملٞمئ٦م اهلل 

وإرادشمٝ، وىمْم٤مء اهلل وىمًره، وذًمٙ سم  ُمٜمحٝمٛ ُمٜ طمٍو٦م اًمٗمٕمٚ وآظمتٞمل٤مر، وًملٞ 

َمـو  افؾَّــفَ َٓ َمْعُصـقَن ﴿ؿم٤مء اهلل أن وٙمٟٞمٞا ُم١مُمٜملم خلٚم٘مٝمٛ قمغم صلٞرة اعمالئٙمل٦م 

، أو ٕراهٛ ُمٜ آو٤مشمٝ ودمٚمٞم٤مشمٝ ُم٤م جيٕمٚمٝملٛ ُم٧لٚمٛملم ﴾َمُرونَ َأَمَرُهْؿ َوَمْػَعُؾقَن َمو ُممْ 

َّٓ ﴿ظم٤م٤ٕملم، ٓ و٧تٓمٞمٕمٞن يمٗمًٍا وٓ قمّمٞم٤مٟم٤ًم، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َفَعؾََّؽ َبوِخٌع َكْػَسـَؽ َأ

ــو  ًْ َأْظـَــوُؿُفْؿ ََلَ ــ ــََمِء آَمــًي َؾَظؾَّ ـْ افسَّ ْل َظَؾــْقِفْؿ ِمــ َمُؽقُكــقا ُمــْمِمـَِغ * إِْن َكَشــْل ُكـَــز 

 .[1-2:اًمِمٕمٍاء]﴾غَ َخوِضعِ 
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 اإلنسان واختًارهحرىة 

هٜم٤مك أُمٞر حتًث وشمتٛ سمٛمحْ ىمًرة اهلل شمٕم٤ممم وووم٘ ُمِمٞمئتٝ، وهل٠ شمٜمٗملٌ ذم 

اًمٜم٤مس ـمٞقم٤ًم أو يمٍه٤ًم، يم٤مًمٓمٞل واًمِ٘مٍَم، واًم٧ٞاد واًم٨ٞمل٤مض، واًم٘مل٨ى واجلل ل، 

 وٟمحٞ ذًمٙ، وُمثٚ هٌه إُمٞر ًمٞم٧٧م حمٚ ُم١ماظمٌة، وٓ ُم٤ٕٞ طم٤٧مب .

ك أُمٞرًا أظمٍى وِمٕمٍ اإلٟم٤٧من أٟمٝ ُم٧ئٞل قمٜمٝم٤م، وُم١ماظملٌ قمٚمٞمٝمل٤م، وسم٤معم٘م٤مسمٚ وم٢من هٜم٤م

وذًمٙ ٕهن٤م ص٤مدرة ُمٜمٝ سم٢مرادشمٝ واظمتٞم٤مره، وه٠ إقم ل اًمت٠ وتٕمٚم٘ ه٤م إُملٍ واًمٜمٝمل٠، 

ٞاب واًمٕم٘م٤مب، واعمًح واًمٌم .  واًمٞقمً واًمٞقمٞمً، ووؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمث

رًا دملل٤مه وىملً اىمتْملل٧م ُمِمللٞمئ٦م اهلل شمٕمل٤ممم وطمٙمٛمتللٝ أن وٙمللٞن اإلٟم٧ل٤من طمللًٍا خمتلل٤م

اًمتٙم٤مًمٞمٗ اًمت٠ يمٚمٗمٝ اهلل ه٤م، ذم اًمٞىم٧م اًمٌي ظمٚمل٘ ًمنإٟم٧ل٤من اًمٕم٘ملٚ اًملٌي وٛمّٞملَ سملٝ 

احلالل ُمٜ احلٍام، واحل٘ ُمٜ اًم٤٨مـمٚ، واخلػم ُمٜ اًمنم، وا ًى ُمٜ اًمْمالل، ومٝملٞ إن 

ؿم٤مء اشم٨ٕ ـمٍو٘ اخلػم واحل٘ وا ًى، وإن ؿم٤مء اظمتل٤مر ـمٍول٘ اًمنمل واًمْملالل، ىمل٤مل 

و َخَؾْؼـَو ﴿شمٕم٤ممم:  و َهـَ.ْمـَوُه إِكَّ ـْ ُكْطَػٍي َأْمَشوٍج َكْبَتؾِقِف َؾَجَعْؾـَوُه َشِؿقًعو َبِصًرا * إِكَّ اِلكَسوَن ِم

ُػقًرا ـَ و  و َصوـًِرا َوإِمَّ بِقَؾ إِمَّ ْ َكْجَعْؾ َفُف َظْقـَْغِ * ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[2-2:اإلٟم٤٧من]﴾افسَّ َْ َأ

ـِ َوفَِسوًكو َوَصَػَتْغِ * َوَهَ.ْمـَوُه افـَّْجَ.   أي ـمٍو٘ اخلػم وـمٍو٘ اًمنم.، [52-7:اًم٨ٚمً]﴾ْم

وًمت٠ميمٞمً طمٍو٦م اإلٟم٤٧من واظمتٞم٤مره ضم٤مءت أول٤مت اًم٘مٍآٟمٞمل٦م شم١ميملً هلٌا اعم٨لًأ 

ـْ ﴿وشم١موً هٌا اعمٗمٝمٞم، و٘مٞل اهلل شمٕم٤ممم:  ـْ َوَم ـْ َصوَء َؾْؾُقْمِم ُؽْؿ َؾَؿ ـْ َرب  ؼه ِم َوُؿْؾ اْحَ
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ـْ  ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[21:اًمٙمٝملٗ]﴾َصوَء َؾْؾَقْؽُػرْ  ْصـُ. ِمـ َ افره ـِ َؿـْ. َتَبـغَّ م َراَه يِف اف.  ـْ َٓ إِ

ـْ بِ  ـْ َمْؽُػْر بِوفطَّـوُؽقِت َوُمـْمِم َؾَؼـْ. اْشَتْؿَسـَؽ بِـوْفُعْرَوِة اْفـُقْثَؼك َٓ  وفؾَّــفِ افَغل  َؾَؿ

و وَ   ـفَ افؾَّـُؿـْؾ َأضِقُعـقا  ﴿ ، وىمل٤مل شمٕمل٤ممم:[211:اًم٨٘ملٍة]﴾َشِؿقٌع َظؾِـقؿٌ  افؾَّـفُ اكِػَصوَم ََلَ

تَ  ْ َُ ْؾُتْؿ َوإِْن ُتطِقُعقُه  ََم َظَؾْقِف َمو مُح َؾ َوَظَؾْقُؽْؿ َمو مُح  ُشقَل َؾنِْن َتَقفَّقا َؾنِكَّ ُ.وا َوَأضِقُعقا افرَّ

ُشقِل إَِّٓ اْفَببَاُغ ادُْبِغُ  وُس َؿـْ.  ﴿ ، وىمل٤مل شمٕمل٤ممم:[11:اًمٜملٞر]﴾َوَمو َظَذ افرَّ َـو افـَـّ َموَأُّيه

ُش  ْؿ افرَّ ـُ ا َفُؽـْؿ َوإِْن َتْؽُػـُروا َؾـنِنَّ َجوَء ُؽْؿ َؾآِمـُقا َخْرً ـْ َرب  ؼ  ِم َمـو يِف فِؾَّــِف قُل بِوْحَ

وَن  ـَ ََمَواِت َوإَْرِض َو َوَمـوَذا ﴿ ، وىمل٤مل شمٕمل٤ممم:[572:اًمٜم٧ل٤مء]﴾َظؾِقًَم َحؽِقًَم  افؾَّـفُ افسَّ

ِخرِ  وفؾَّـفِ َظَؾْقِفْؿ َفْق آَمـُقا بِ  ْٔ ْؿ َٓ ُمْمِمـُـقَن  ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[٤:21مءاًمٜم٧]﴾َواْفَقْقِم ا َؾََم ََلُ

 .[25-22:آٟمِم٘م٤مق]﴾* َوإَِذا ُؿِرَئ َظَؾْقِفْؿ اْفُؼْرآُن َٓ َمْسُجُ.ونَ 

وقمٛمُٞم٤ًم وم٢من اًم٘مٞل سمحٍو٦م اإلٟم٤٧من واظمتٞم٤مره هٞ اًم٘مٞل اًملٌي متٞملٚ إًمٞملٝ اًمٗمٓملٍة 

و٦م، وسم٘م٠ أن ٟمِمػم هٜمل٤م وشمٓمٛمئٜ إًمٞمٝ اًمٜمٗمُ، وىمً ذيمٍٟم٤م ُمٜ إدًم٦م اًم٘مٍآٟمٞم٦م ُم٤م ومٞمٝ اًمٙمٗم٤م

 إمم سمٕمْ إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمت٠ ذيمٍه٤م قمٚم ء إصٞل، وٟمحٜ ٟمٞضمَه٤م ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م: 

: أٟمٝ ًمٞ مل وٙمٜ ًمنإٟم٤٧من اظمتٞم٤مر ذم ومٕمٚمٝ عم٤م صى اًمتٙمٚمٞمٗ اعمؽمشم٥م قمٚمٞمٝ اجللَاء أوالا 

سم٤مًمثٞاب واًمٕم٘م٤مب، وًم٨ٓمٚم٧م سم٤مًمت٤مزم طمج٦م اهلل قمغم اًمٙم٤مومٍوٜ وأهلٚ اًمٕمّملٞم٤من 

 ب. وٞم احل٤٧م

: أٟمٝ ًمٞ يم٤من اإلٟم٤٧من ُم٧ػمًا جمؼمًا قمغم ومٕمٚمٝ عم٤م يم٤من هٜم٤مك طم٤مضم٦م إلرؾم٤مل اًمٍؾمٚ ثايياا 

وإٟمَال اًمٙمت٥م، وعم٤م يم٤من ًمًقمٞة اًمٜم٤مس إمم اًمًوٜ، وٓ ًمألُمٍ سم٤معمٕمٍوف واًمٜمٝم٠ 

 قمٜ اعمٜمٙمٍ أي وم٤مئًة.

 : أن اهلل شمٕم٤ممم ىمً وضمٝ أواُمٍه وٟمٞاهٞمٝ إمم اإلٟم٤٧من اعمل٠مُمٞر سم٤مًمٗمٕملٚ أواًملؽمك،ثالثداا 



-511- 

وذم ذًمٙ دًمٞمٚ قمغم أٟمٝ هٞ اًمٗم٤مقمٚ، وأٟمٝ خمت٤مر، إذ ًمٞ يم٤من اإلٟم٤٧من جملؼمًا قملغم 

اًمٗمٕمٚ عم٤م صى أن شمتٞضمٝ إًمٞمٝ شمٚمٙ إواُمٍ واًمٜمٞاه٠، يم  مل وّملى أن شمتٞضملٝ 

إًمٞمٝ إواُمٍ واًمٜمٞاه٠ ومٞم  ًمٞمُ ًمٝ ومٞمٝ اظمتٞم٤مر، وٓ ىمًرة ًمٝ قمغم ومٕمٚمٝ أو دومٕمٝ، 

ٞن سمنملشمٝ، وٟمحلٞ ذًملٙ   ٕن ذم يم  هٞ احل٤مل ذم ـمٞل اإلٟم٤٧من وؿمٙمٚمٝ و ًم

ذًمٙ خم٤مـم٦٨م ًمنإٟم٤٧من ومٞم  ٓ اظمتٞم٤مر ًمٝ ومٞمٝ، وٓ و٧تٓمٞمٕ ومٕمٚمٝ، وٓ ىمًرة ًمٝ قمغم 

دمٜم٨ٝ، ومٞمٙمٞن إُمٍ واًمٜمٝم٠ ذم ُمثٚ هٌه احل٤مًم٦م ًمٖمًٞا وقم٨ث٤ًم، واهلل شمٕم٤ممم ُمٜمَه قمٜ 

 اًمٚمٖمٞ واًمٕم٨٨م. 

ٕمتل٤مب، واًملٌم : أٟمٝ وؽمشم٥م قمغم ومٕمٚ اإلٟم٤٧من اًمثٞاب واًمٕم٘مل٤مب، واًمٚملٞم واًمباوعاا 

واعمًح، إجي٤مسم٤ًم أو ؾمٚم٤٨ًم، ومٚمٞ يم٤من اإلٟم٤٧من جمؼمًا قمغم اًمٗمٕمٚ عم٤م صى شمٕمٚم٘ ذًملٙ 

 سمٗمٕمٚمٝ، وٓ صى أن وؽمشم٥م قمٚمٞمٝ صمٞاب وٓ قم٘م٤مب، وٓ ُمًح وٓ ذم. 

ُمث٤مل ذًمٙ: أًم٦م اًمت٠ شم٧ػم وشمتحٍك سمٞاؾمٓم٦م همػمه٤م، وم٢مٟمٝ سمال ؿملٙ ٓ وؽمشمل٥م 

اب وٓ قم٘مل٤مب، وإٟمل  وتٕمٚمل٘ ذًملٙ قمغم ومٕمٚمٝم٤م ُمًح وٓ ذم، وٓ وتٕمٚم٘ سمٗمٕمٚمٝم٤م صمٞ

قمغم ٟمحٞ ُم٤م ذيمٍٟم٤مه ذم اًم٧ٓمٞر اًم٤٧مسم٘م٦م، ذم اعمث٤مل  ،سم٤مإلٟم٤٧من اًمٌي و٧ػمه٤م وحيٍيمٝم٤م

وم٢مٟمٝ إٟم  شمٍشم٥م قمٚمٞملٝ اعملًح  ،اًمٌي ذيمٍٟم٤مه ًمٚم٧ٞم٤مرة وؾم٤مئ٘مٝم٤م، سمٕمٙمُ ومٕمٚ اإلٟم٤٧من

واًمٌم، وشمٕمٚم٘ سمٝ اًمثٞاب واًمٕم٘م٤مب، ٕٟمٝ ُمٜ ومٕمٚ اإلٟم٤٧من واظمتٞم٤مره، وًمٞ مل وٙملٜ 

ٕمٚ اإلٟم٤٧من وٓ اظمتٞم٤مره، عم٤م شمٍشم٥م قمٚمٞمٝ رء ُمٜ ذًمٙ  ٕن جمل٤مزاة اإلٟم٧ل٤من ُمٜ وم

قمغم ُم٤م ومٕمٚمٝ دون اظمتٞم٤مره فمٚمٛ، واهلل شمٕم٤ممم ُمٜمَه قمٜ ذًمٙ، وًملًٌمٙ ومل٢من اإلٟم٧ل٤من 

همػم ُم١ماظمٌ ذقم٤ًم قمغم ُم٤م ومٕمٚمٝ دون اظمتٞم٤مره، وذًمٙ ذم طم٤مًم٦م اخلٓمل٠م واًمٜم٧لٞم٤من، أو 

َكْػًسـو  افؾَّــفُ َٓ ُمَؽؾ ُػ ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ذم طم٤مًم٦م اإليمٍاه وزوال اًمٕم٘مٚ سم٤مًمٜمٞم أو همػمه
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ـَو َٓ ُتَماِخـْذَكو إِْن َكِسـقـَو َأْو َأْخَطْلَكـو  ًْ َربَّ َتَسَب ـْ ًْ َوَظَؾْقَفو َمو ا َسَب ـَ و َمو  إَِّٓ ُوْشَعَفو ََلَ

ـْ َؿْبؾِـَو  ـَ ِم ْؾَتُف َظَذ افَِّذم ََم مَحَ ـَ ا  ِؿْؾ َظَؾْقـَو إِْسً ـَو َوَٓ َُتْ ْؾـَو َمو َٓ َضوَؿـَي َربَّ ؿ  ـَو َوَٓ ُُتَ َربَّ

ت٠ِ اخْلََٓم٠مُ »أٟمٝ ىم٤مل:  ÷وذم احلًو٨م قمٜ رؾمٞل اهلل ، [271:اًم٨٘مٍة]﴾َفـَو بِفِ  ْٜ ُأُمَّ َٕ قَم
 ،ُرومِ

ِٝ  ،َواًمٜم ٧َْٞم٤منُ  ُهٞا قَمَٚمْٞم ٍِ شَوَُم٤م ُاؾْمُتْٙم
(1)

ْٜ صَمالصَم٦مٍ »أٟمٝ ىم٤مل:  ÷، وقمٜمٝ  ُٛ قَم َٕ اًْمَ٘مَٚم
ِٜ  :ُرومِ قَم

ِٛ طَم  َٔ اًمٜم٤َّمِئ ِٖمػِم طَمتَّٟ َوْٙمؼُمَ  ،تَّٟ َو٧َْتْٞمِ٘م ِٜ اًمّمَّ َٚ  ،َوقَم ِٜ اعمَْْجٜمُِٞن طَمتَّٟ َوْٕمِ٘م ش َوقَم
(2)

. 

وأطملً  2وجيًر سمٜم٤م أن ٟم٘مٗ ُمٕ هٌا احللٞار اًملٌي دار سمللم اإلُمل٤مم قملكم

أصح٤مسمٝ، ًمتتْمى ًمٜم٤م اًمّمٞرة ضمٚمٞم٦م طمٞل ىمْمٞم٦م اجلؼم وآظمتٞمل٤مر، وًمٜمتٕملٍف ُملٜ 

ن ٟمٕمت٘مًه وٟم٘مٗ قمٜمًه، وذًمٙ أٟمٝ روي أن أُمػم ظمال ٤م إمم اًم٘مٞل احل٘ اًمٌي جي٥م أ

عم٤م اٟمٍمف ُمٜ صٗملم ىم٤مم إًمٞمٝ ؿمٞمي ُمٜ أهٚ احلج٤مز، وم٘م٤مل: و٤م أُمػم  2اعم١مُمٜملم 

اعم١مُمٜملم أظمؼمٟم٤م قمٜ ُم٧ػمٟم٤م إمم اًمِم٤مم، أيم٤من سم٘مْم٤مء اهلل وىمًره؟ وم٘م٤مل أُمػم اعمل١مُمٜملم 

 سم٘مْمل٤مء واًمٌي ومٚم٘ احل٦٨م وسمٍأ اًمٜم٧ٛم٦م ُم٤م ه٨ٓمٜم٤م وادو٤ًم وٓ قمٚمٟٞم٤م شمٚمٕمل٦م إٓ: »2

، وم٘م٤مل اًمِمٞمي: ذم اهلل أطمت٥٧م قمٜم٤مئ٠ وُم٧ػمي، واهلل ُم٤م أطم٥٧م أن شُمٜ اهلل وىمًره

ًم٘ملً قمٔملٛ اهلل ًمٙملٛ إضملٍ ذم : »2زم ُمٜ إضمٍ ؿمٞمئ٤ًم، وم٘مل٤مل أُملػم اعمل١مُمٜملم 

ُم٧ػميمٛ وأٟمتٛ ذاه٨ٞن، وذم ُمٜم٘مٚم٨ٙمٛ وأٟمتٛ ُمٜمٍملومٞن، ومل شمٙمٟٞملٞا ذم رء ُملٜ 

ٛ ُمٙمٍهلم، وٓ إًمٞمٝم٤م ُمْمٓمٍوٜ اًمِمٞمي: يمٞمٗ وٙمٞن ذًمٙ، واًم٘مْم٤مء  ، ىم٤ملشطم٤مٓشمٙم

ًمٕمٚملٙ شمٔملٜ : » 2واًم٘مًر ؾم٤مىم٤مٟم٤م، وقمٜمٝم  يم٤من ُم٧ػمٟم٤م؟َ! ىمل٤مل أُملػم اعمل١مُمٜملم 

ىمْم٤مًء ٓزُم٤ًم وىمًرًا طمتً ، ًمٞ يم٤من ذًمٙ ًم٨ٓملٚ اًمثلٞاب واًمٕم٘مل٤مب، وؾمل٘مٓ اًمٞقملً 

واًمٞقمٞمً، وُم٤م يم٤مٟم٧م شم٠م  ُمٜ اهلل ٓئٛم٦م عمٌٟم٥م وٓ حمٛمًة عمح٧ٜ، وٓ يم٤من اعمح٧ٜ 

                                                           
 ( رواه اسمٜ ُم٤مضم٦م واسمٜ طم٤٨من واحل٤ميمٛ قمٜ اسمٜ قم٤٨مس . 5)

 ، وأظمٍضمٝ أمحً واًمٜم٤٧مئ٠ وأسمٞداود واسمٜ ُم٤مضم٦م قمٜ قم٤مئِم٦م . 2( رواه أسمٞداود قمٜ قمكم 2)
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طم٤٧من ُمٜ اعمٌٟم٥م، وٓ اعمٌٟم٥م أومم سمٕم٘مٞسم٦م اًملٌٟم٥م ُملٜ اعمح٧لٜ، أومم سمثٞاب اإل

شمٚمٙ ُم٘م٤مًم٦م إظمٞان اًمِمٞمٓم٤من، وقم٨ًة إوصم٤من، وظمّم ء اًملٍمحٜ، وؿملٝمًاء اًملَور 

إن اهلل شمٕمل٤ممم أُملٍ ختٞملػمًا،  ،وأهٚ اًم٨ٖم٠ واًمٗمجٞر، هٛ ىمًرو٦م هٌه إُم٦م وجمٞؾمٝم٤م

 أرى قمج٤مئ٥م أو٤مت وهنٟ حتٌوٍا، ومل وٙمٚمٗ قم٧ػمًا، وٓ سمٕم٨م إٟم٨ٞم٤مء قم٨ث٤ًم، وٓ

ـْ افـَّورِ ﴿سم٤مـماًل،  َػُروا ِم ـَ ـَ  ِذم َػُروا َؾَقْمٌؾ فِؾَّ ـَ ـَ  ـه افَِّذم وم٘م٤مل: وُمل٤م ذًملٙ  ش﴾َذفَِؽ َط

أُمٍ اهلل شمٕمل٤ممم سملًٌمٙ وإرادشملٝ : »2اًم٘مْم٤مء اًمٌي ؾم٤مىمٜم٤م؟! وم٘م٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم 

وُه وَ ﴿، صمٛ شمال: شًمٝ َّٓ َتْعُبُ.وا إَِّٓ إِمَّ ـِ إِْحَسوًكوَوَؿَه َربهَؽ َأ  ﴾بِوْفَقافَِ.ْم
(1)

 . 

وا٤م وٍوى ذم ذًمٙ أوْم٤ًم أن احلجل٤مج سملٜ وٞؾملٗ اًمث٘مٗمل٠ يمتل٥م إمم احل٧لٜ 

اًم٨ٍمي، وواصٚ سمٜ قمٓم٤مء، وقمٛمٍو سمٜ قم٨ٞمً، و٠٧م ٛ قمٜ اًمٕم٘مٞسمل٦م قملغم أومٕمل٤مل 

 اًمنم، وهٚ ه٠ ُمٜ أومٕم٤مل اهلل شمٕم٤ممم، أو ُمٜ أومٕم٤مل اًمٗم٤مقمٚملم؟ 

، وم٢مٟملٝ ىمل٤مل: ومٙمت٥م إًمٞمٝ احل٧ٜ و٘مٞل : ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ذم ذًم أٓ »ٙ إٓ ىملٞل قملكم 

 ش .شمٍى اًمٌي هن٤مك ده٤مك؟! إٟم  ده٤مك أؾمٗمٚمٙ وأقمالك، واهلل سمٍئ ُمٜ ذاك

، وم٢مٟمٝ ىم٤مل:  َٙ »ويمت٥م إًمٞمٝ واصٚ سمٜ قمٓم٤مء: ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ومٞمٝ إٓ ىمٞل قمكم  ًم  ًُ أَول

ُم قمٚمٞمٙ اعمْمٞم٘؟! شمٕم٤ممم اهلل قمٜ ذًمٙ قمٚمًٞا يم٨ػماً  َِ َ٘ وُوٚم  ش .اًمٓمٍو

، وم٢مٟملٝ ىمل٤مل: ويمت٥م إًمٞمٝ قمٛمٍو سمٜ قم٨ٞم إذا »ً: ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ذم ذًمٙ إٓ ىمٞل قمكم 

 ش .يم٤من اًم٘مْم٤مُء طمتً  يم٤مٟم٧م قم٘مٞسم٦ُم اعم٠مُمِٞر فُمٚم ً 

ىمل٤مل:  2ومٚم  وصٚم٧م اًمٙمت٥م إمم احلج٤مج ويمٚمٝم٤م ُم٧ٜمًة إمم أُملػم اعمل١مُمٜملم 

 ىم٤مشمٚمٝمٛ اهلل أظمٌوه٤م ُمٜ قملم ص٤مومٞم٦م!!
(2)

. 

                                                           
 ُم١مؾم٦٧م اإلُم٤مم زوً.  ،م2222( طم٘م٤مئ٘ اعمٕمٍوم٦م ًمنإُم٤مم أمحً سمٜ ؾمٚمٞم ن، اًمٓم٨ٕم٦م إومم5)

 م، ُم١مؾم٦٧م اإلُم٤مم زوً. 2222ٜ ؾمٚمٞم ن، اًمٓم٨ٕم٦م إومم، ( قمٜ يمت٤مب طم٘م٤مئ٘ اعمٕمٍوم٦م ًمنإُم٤مم أمحً سم2)
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 خلق األفعام

 ٦م أؾمُ: اعمتت٨ٕ ًمٕم٘مٞمًة اجلؼم جيً أهن٤م اٟم٨ٜم٧م قمغم صمالصم

وٓ  ،: أن يمٚ رء ذم اًمٙمٞن حيًث ووم٘ ُمِمٞمئ٦م اهلل، وقملغم ُم٘مت٣مل إرادشملٝاألو 

 وٛمٙمٜ أن حيًث ُم٤م ٓ وٍوًه اهلل ووِم٤مؤه. 

: أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم هٞ ظم٤مًم٘ يمٚ رء وُمٞضمًه، ُمّمًاىم٤ًم ًم٘مًٞمٝ شمٕمل٤ممم: الثداي 

ءٍ  افؾَّـفُ ﴿ ؾ  َرْ ـُ ٕؿمٞم٤مء اًمت٠ شمًظمٚ وإقم ل ه٠ ُمٜ مجٚم٦م ا، [12:اًمَُمٍ] ﴾َخوفُِؼ 

ـــفُ وَ ﴿حتلل٧م ىمللًرة اهلل شمٕملل٤ممم وخمٚمٞىم٤مشمللٝ، ىملل٤مل شمٕملل٤ممم:  ــو  افؾَّ ــْؿ َوَم َخَؾَؼُؽ

 .[11:اًمّم٤موم٤مت] ﴾َتْعَؿُؾقنَ 

: أن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم وٕمٚمٛ ُم٤م يم٤من وُم٤م ؾمٞمٙمٞن، وٓ جيٞز أن و٘ملٕ إٓ ُمل٤م الثالدث

ـْ ُمِصقَبٍي ﴿قمٚمٛ اهلل أٟمٝ ؾمٞم٘مٕ، سمًًمٞمٚ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  يِف إَْرِض َوَٓ يِف َمو َأَصوَب ِم

َأَهو إِنَّ َذفَِؽ َظَذ  ـْ َؿْبِؾ َأْن َكْزَ  .[22:احلًوً] ﴾َمِسرٌ  افؾَّـفِ َأْكُػِسُؽْؿ إَِّٓ يِف ـَِتوٍب ِم

 ،ووٛمٙمٜ ُمٜم٤مىمِم٦م هٌه إؾمُ، وسمٞمل٤من هلٌا اإلؿملٙم٤مل، ذم مجٚمل٦م ُملٜ اًمٜم٘مل٤مط

 ٟمٞضمَه٤م ومٞم  وكم: 

ٞمئ٦م اإل ٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مومٕم٤مل اًمٕم٤٨مد، وهٞ أٟمٝ : أٟمٝ ىمً ذيمٍٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم شم٤ٞٞمى ُمٕمٜمٟ اعمِمأوالا 
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ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم هٞ اًمٌي أىمًر اًمٕم٨ً قمغم اإلو ن واًمٙمٗمٍ، وأٟمٝ ًمٞٓ شمٚمٙ اعمِمٞمئ٦م 

عم٤م يم٤من سمٛم٘مًور اإلٟم٤٧من أن وٗمٕمٚ ؿمٞمئ٤ًم ُمٜ ذًمٙ، وُملٜ هٜمل٤م وم٢مٟملٝ ٓ وّملى أن 

ٟمتّمٞر أن اًمٙمل٤مومٍ ُمل٤م يمٗملٍ، وقمٛملٚ اًم٧لٞمئ٤مت واًم٘م٨ل٤مئى، واىملؽمف اعمٕمل٤ميص 

ٛ، إٓ ٕن اهلل أراد ًمٝ ذًمٙ وىمْم٤مه قمٚمٞمٝ  ٕن اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم ٓ وٍوً واجلٍائ

إِن َتْؽُػـُروا  ﴿ًمنإٟم٤٧من إٓ اخلػم، وٓ حي٥م ًمٝ إٓ ا ًى واًمّمالح، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

: اًمَُملٍ] ﴾َؽـِلٌّ َظـُؽْؿ َوٓ َمْرََض فِِعَبوِدِه اْفُؽْػَر َوإِن َتْشُؽُروا َمْرَضُف َفُؽـؿْ  افؾَّـفَ َؾنِنَّ 

وًمٙمٜ اإلٟم٤٧من ظمل٤مًمٗ أُملٍ رسملٝ، واشم٨لٕ هلٞى ٟمٗم٧لٝ، واٟم٘مل٤مد ًمٞؾمٞؾمل٦م ، [7

ـَ  افؾَّـفُ ُمِرمُ. ﴿اًمِمٞمٓم٤من وإهمٞائٝ، و٘مٞل اهلل شمٕم٤ممم:  ـَ افَِّذم ِ.َمُؽْؿ ُشـَ َ َفُؽْؿ َوَُّيْ فُِقَبغ 

ـْ َؿْبؾُِؽْؿ َوَمُتقَب َظَؾْقُؽْؿ وَ  : وو٘مٞل ضملٚ وقملال، [21:اًمٜم٤٧مء] ﴾َظؾِقٌؿ َحؽِقؿٌ  افؾَّـفُ ِم

ِقُؾـقا َمـْقبًا  افؾَّـفُ وَ ﴿ َِ ـَفَقاِت َأْن  ـَ َمتَّبُِعـقَن افشَّ ُمِرمُ. َأْن َمُتقَب َظَؾْقُؽْؿ َوُمِرمُ. افَِّذم

َػ َظـُْؽْؿ َوُخؾَِؼ اِلكَسوُن َضِعقًػو افؾَّـفُ َظظِقًَم * ُمِرمُ.  ػ   . [27-27:اًمٜم٤٧مء] ﴾َأْن َُيَ

ءٍ  افؾَّـفُ ﴿٤ممم: : أٟمٝ ٓ وٚمَم ُمٜ ىمٞل احل٘ شم٤٨مرك وشمٕمثاييداا  ؾ  َرْ ـُ ، [51:اًمٍقملً]﴾َخوفُِؼ 

أن شمٙمٞن إومٕم٤مل ُمٜ مجٚم٦م إؿمٞم٤مء اًمت٠ ظمٚم٘مٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم وأوضمًه٤م، سمٛمٕمٜمٟ أٟمٝ 

وٓ وٓمٚمل٘ ذم  ،وم٤مقمٚمٝم٤م وحمًصمٝم٤م  ٕن اخلٚم٘ ذم احل٘مٞم٘م٦م هٞ اإلجي٤مد ُملٜ اًمٕملًم

إصٚ إٓ قمغم إؿملٞم٤مء اًمتل٠  ل٤م وضملٞد طمزل، وهل٠ إضم٧ل٤مم اعمًريمل٦م 

ٞاس، وأُم٤م إـمالق ًمٗمٔ اخلٚم٘ قمغم ُم٤م ًملٞمُ سمج٧لٛ ومل٢مٟم  هلٞ ُملٜ سمل٤مب سم٤محل

ُؾُؼقَن إِْؾًؽو﴿اعمج٤مز، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  افَِّذي َخَؾَؼ ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[57:اًمٕمٜمٙم٨لٞت] ﴾َوََّتْ

َقوةَ  واعمتت٨لٕ ٔول٤مت اًم٘ملٍآن اًمٙملٍوٛ جيلً أن اًم٘ملٍآن ٓ ، [2:اعمٚمٙ]﴾ادَْْقَت َواْحَ

طم٧ٜم٦م وؾمٞمئ٦م، وظمػمًا وذًا، وٟمحٞ ذًملٙ، و٧ٛم٠ إومٕم٤مل أؿمٞم٤مء، وإٟم  ؾم ه٤م 
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وسم٤مًمت٤مزم وم٢من أومٕم٤مل اًمٜم٤مس وطمٍيم٤مهتٛ وشمٍملوم٤مهتٛ ٓ شملًظمٚ ذم ىمًٞملٝ شمٕمل٤ممم: 

ءٍ  افؾَّـفُ ﴿ ؾ  َرْ ـُ  . ﴾َخوفُِؼ 

وقمغم ومٍض أن إقم ل داظمٚم٦م ذم إؿمٞم٤مء اًمتل٠ وٛمٙملٜ أن شمٙملٞن خمٚمٞىمل٦م هلل 

ٟم  هٞ ُملٜ سمل٤مب اعمجل٤مز  شمٕم٤ممم، ومال وٕمٜم٠ ذًمٙ أن اهلل هٞ وم٤مقمٚمٝم٤م قمغم احل٘مٞم٘م٦م، وإ

ٕٟمٝ عم٤م يم٤من اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم هٞ اًمٌي ظمٚم٘ اإلٟم٤٧من وأىمًره قملغم اًمٗمٕملٚ يمل٤من 

ذم ضمٞاسملٝ قملغم  2اًمٗمٕمٚ ُمٜ ظمٚم٘ اهلل، وإمم هٌا اعمٕمٜمٟ أؿمل٤مر أُملػم اعمل١مُمٜملم 

هل٠ ُملٜ اهلل : »2رضمٚ ؾم٠مًمٝ قمٜ أومٕم٤مل اًمٕم٤٨مد أه٠ ُمٜ اهلل أم ُملٜمٝمٛ؟ وم٘مل٤مل 

ش٠٧مل قمٜمٝم٤م أطمًًا سمٕمًيوُمٜ اًمٕم٤٨مد ومٕمٚ، وٓ شم ،ظمٚم٘
(1)

. 

ومٜم٦٨٧م ظمٚم٘ إومٕمل٤مل إمم اهلل شمٕمل٤ممم يمٜم٧ل٦٨م ظمٚمل٘ إؿملٞم٤مء اًمتل٠ وّملٜمٕمٝم٤م اإلٟم٧ل٤من 

ٌا هٞ  ٝ اإلٟم٤٧من وأوضمًه هٞ ُمٜ ظمٚم٘ اهلل شمٕم٤ممم، وه ٚ ُم٤م صٜمٕم ووٞضمًه٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم، ومٙم

ٍاد ُمٜ ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  هٌه أول٦م ذم  طمٞم٨م وردت ﴾َخَؾَؼُؽْؿ َوَمو َتْعَؿُؾقنَ  افؾَّـفُ وَ ﴿اعمٕمٜمٟ اعم

ٞات اهلل وؾمالُمٝ قمٚمٞمٝ وقملغم آًملٝ ًم٘مُٞملٝ ذم قم٨ل٤مدهتٛ  ٍاهٞمٛ صٚم ؾمٞم٤مق شم٨ٙمٞم٧م ٟم٠٨ اهلل إسم

َؿوَل أََتْعبُُ.وَن َمـو َتـِْحُتـقَن * ﴿ًمألصٜم٤مم اًمت٠ وّمٜمٕمٞهن٤م سم٠موً مٛ صمٛ وٕم٨ًوهن٤م، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ٛ وظمٚم٘ إصلٜم٤مم اًمتل٠ وٕمٜم٠ واهلل ظمٚم٘مٙم، [11-11:اًمّمل٤موم٤مت]﴾َخَؾَؼُؽْؿ َوَمو َتْعَؿُؾقنَ  افؾَّـفُ وَ 

 شمّمٜمٕمٞهن٤م سم٠موًوٙمٛ وشمٜمحتٞهن٤م ُمٜ إطمج٤مر وإؿمج٤مر .

ومال وٗمٝمٛ ُمٜ أو٦م أن اهلل ظمٚم٘ إصٜم٤مم سمٛمٕمٜمٟ أٟمٝ ؿمّٙمٚمٝم٤م وضمٕمٚمٝمل٤م أصلٜم٤مُم٤ًم، 

وًمٞ يم٤من إُمٍ يمًٌمٙ عم٤م قم٤مشم٥م إسمٍاهٞمٛ ىمُٞمٝ قمغم ومٕمٚمٝمٛ، وهن٤مهٛ قمٜمٝ، ودقمل٤مهٛ 

                                                           
 ( رواه اإلُم٤مم حمٛمً سمٜ ُمٜمّمٞر اعمٍادي ذم يمت٤مب اًمٕمٚمٞم. 5)
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اهلل، يمل  وٜم٧ل٥م ومٕملٚ إقمل ل إمم شمٍيمٝ، وإٟم  ٟم٥٧م ومٕمٚ إصٜم٤مم وإجي٤مدهل٤م إمم 

اًمٙم٨ػمة واعمٜمجَات اًمٕمٔمٞمٛم٦م إمم اعمٚمٞك واًمَقم ء واًم٘م٤مدة، ومٞم٘م٤مل ُمثاًل: اًملٌي سمٜملٟ 

إهٍام ذم اجلٞمَة سمٛمٍم هٞ اعمٚمٙ اًمٗمٍقمٞين ظمٞومٞ، و اًمٌي أٟمِم٠م ُمٕم٨لً اًمِملٛمُ 

ذم ُم٠مرب سم٤مًمٞمٛمٜ ه٠ اعمٚمٙم٦م سمٚم٘مٞمُ، و اًمٌي سمٜمٟ اجل٤مُمٕ إُمٞي سمًُمِم٘ هٞ قم٨لً 

ان، و اًمٌي ومتى إٟمًًمُ هٞ قم٨ً اًمٍمحٜ اًمٖم٤موم٘م٠. . وهٙملٌا، ُملٕ اعمٚمٙ سمٜ ُمٍو

أٟمٜم٤م ٟمٕمٚمٛ أن اعم٤٨مين إٟم  سمٜم٤مه٤م اعمٝمٜمًؾمٞن واًم٨ٜم٤مءون، واًمٗمتٞطم٤مت ومتحٝمل٤م اجلٞملٞش 

واًمٕم٤٧ميمٍ، وًمٙمٜ عم٤م يم٤من اًم٥٨٧م ذم ذًمٙ هٛ اعمٚمٞك واًم٘م٤مدة ٟم٧ل٥م ذًملٙ إًملٞمٝمٛ 

 قمغم ؾم٨ٞمٚ اعمج٤مز، ٓقمغم ؾم٨ٞمٚ احل٘مٞم٘م٦م.

ٕم٤مل اًمٕم٤٨مد، وم٢مّن ٟم٧ل٨تٝم٤م إمم اهلل شمٕمل٤ممم قملغم ؾمل٨ٞمٚ اعمجل٤مز ويمًٌمٙ إُمٍ ذم أوم

َـّ ﴿وًمٞمُ احل٘مٞم٘م٦م، قمغم ٟمحٞ ىملٞل اهلل شمٕمل٤ممم:  ًَ َوَفؽِـ ًَ إِْذ َرَمْقـ  افؾَّــفَ َوَمـو َرَمْقـ

ْؿ ﴿ ، وىم٤مل شمٕم٤ممم:[57:إٟمٗم٤مل] ﴾َرَمك ِْبُ هملػم ، [51:اًمتٞسم٦م] ﴾بَِلْمِ.مُؽؿْ  افؾَّـفُ َؿوتُِؾقُهْؿ ُمَعذ 

وأُم٤م إومٕم٤مل  ،ن وٜم٥٧م إمم اهلل شمٕم٤ممم ُمٜ إومٕم٤مل إٓ إومٕم٤مل احل٧ٜم٦مأٟمٝ ٓ وّمى أ

اًم٘م٨ٞمح٦م وُم٤م شمٙمٍهٝ اًمٜمٗمُ وشم٧تخ٨ثٝ، ومال جيٞز ٟم٨٧تٝ إمم اهلل شمٕم٤ممم، شم٠مدسم٤ًم ُملٕ اهلل 

ـْ ﴿و٘مٞل اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم:  ،شمٕم٤ممم ضمٚ ؿم٠مٟمٝ ـْ َحَسـٍَي َؾِؿ َوَمو  افؾَّـفِ َمو َأَصوَبَؽ ِم

ـْ َشق   ـْ َكْػِسَؽ َأَصوَبَؽ ِم ـْ ﴿وو٘مٞل ؾم٨ح٤مٟمٝ: ، [71:اًمٜم٧ل٤مء]﴾َ ٍي َؾِؿ َوَمـو َأَصـوَبُؽْؿ ِمـ

ًْ َأْمِ.مُؽؿْ  َسَب ـَ    . [22:اًمِمٞرى]﴾ُمِصقَبٍي َؾبََِم 

ٍاهٞمٛ  ٞات اهلل قمٚمٞمٝ وقملغم آًملٝ -وذًمٙ قمغم ٟمحٞ ىمٞل إسم وملٞم  طمٙمل٤مه اًم٘ملٍآن  -صٚم

ـِ ﴿اًمٙمٍوٛ ذم ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم:  * َوافَِّذي ُهَق ُمطْعُِؿـِل َوَمْسِؼِغ * َوإَِذا افَِّذي َخَؾَؼـِل َؾُفَق َُّيِْ.م

ًُ َؾُفَق َمْشِػِغ * َوافَِّذي ُمِؿقتُـِل ُثؿَّ ُُيْقِغِ  ٍاهٞمٛ)قمٚمٞمٝ اًمّمالة ، [75-77:اًمٗمٍىم٤من] ﴾َمِرْض وم٢من إسم
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ًاو٦م، واإلـمٕم٤مم، واإلؾم٘م٤مء، واًمِمٗم٤مء، واإلُم٤مشم٦م، واإلطمٞمل٤مء،  واًم٧الم( ٟم٥٧م اخلٚم٘، وا 

ٕ رسمٝ.وٟم٧ ،إمم اهلل شمٕم٤ممم ٝ شم٠مدسم٤مً ُم  ٥م اعمٍض إمم ٟمٗم٧

ـْر ﴿، وذًمٙ ذم ىمًٞمٝ شمٕم٤ممم: 2وُم٤م طمٙم٤مه اهلل شمٕم٤ممم قمٜ ٟم٠٨ اهلل أوٞب  ـُ َواْذ

ـْقَطوُن بِـُْصـٍى َوَظـَذاٍب  ـِل افشَّ ُف َأين  َمسَّ طمٞمل٨م  ،[15:ص]﴾َظْبَ.َكو َأمهقَب إِْذ َكوَدى َربَّ

 ٟم٥٧م ُم٤م أصٞم٥م سمٝ ُمٜ اعمٍض وآسمتالء إمم اًمِمٞمٓم٤من .

ؾمئٚ وهٞ قملغم ُمٜملؼم رؾملٞل اهلل  ريض اهلل قمٜمٝٙ ُم٤م روي أن أسم٤م سمٙمٍ وُمٜ ذًم

ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم، وؾم٠مىمٞل ومٞمٝم٤م سمٍأو٠، وم٢من أص٧٨م "قمٜ اًمٙمالًم٦م، وم٘م٤مل:  ÷

واهلل ورؾمًٞمٝ ُمٜمٝ سمٍوئل٤من،  ،وم٤مهلل ووم٘مٜم٠، وإن أظمٓم٠مت وم٤مخلٓم٠م ُمٜم٠ وُمٜ اًمِمٞمٓم٤من

 ."أراه ُم٤م ظمال اًمٞاًمً واًمًٞمً

هلل شمٕم٤ممم وٕمٚمٛ ُم٤م يم٤من وُم٤م ؾمٞمٙمٞن، وأٟمٝ ٓ و٘مٕ إٓ ُم٤م قمٚمٛ : أٟمٝ ٓ وٚمَم ُمٜ أن اثالثاا 

اهلل ؾم٨ح٤مٟمٝ وشمٕم٤ممم وىمٞقمٝ، أن وٙمٞن اإلٟم٤٧من جمؼمًا قمغم اًمٗمٕمٚ ًمٞمتٓم٤مسم٘ اًمٞاىمٕ 

ُمٕ قمٚمٛ اهلل سم٤مًمٖمٞم٥م، وذًمٙ ٕن قمٚمٛ اهلل شمٕم٤ممم إٟم  هٞ يمِمٗ عم٤م ؾمٞمٙمٞن قمٚمٞمٝ 

ذم قمٚمٛ اهلل ىم٨لٚ اعم٧ت٘م٨ٚ، وٟمحٜ ٓ ٟمٜمٙمٍ أن ُم٤م وىمٕ وو٘مٕ ذم هٌا اًمٙمٞن يم٤من 

أن وٙمٞن، وأن ُم٤م ؾم٨٘ ذم قمٚمٛ اهلل شمٕم٤ممم ٓ ؿمٙ أٟمٝ واىمٕ ٓ حم٤مًمل٦م، وًمٙملٜ ٓ 

وٕمٜم٠ ذًمٙ سم٤مًم٦ورة أن وٙمٞن ًمٕمٚمٛ اهلل اعم٨٧٘ شم٠مصمػم ومٞمٝ، وإٟم  هٞ ُملٜ سمل٤مب 

ـْ َخَؾَؼ ﴿قمٚمٛ اهلل شمٕم٤ممم سمخٚم٘مٝ، ُمّمًاىم٤ًم ًم٘مٞل احل٘ شم٤٨مرك وشمٕم٤ممم:  َأَٓ َمْعَؾُؿ َم

بِرُ  َوُهَق افؾَّطِقُػ   ومٕمٚمٛ اهلل ؾم٤مسم٘ ٓ ؾم٤مئ٘. ، [51:اعمٚمٙ]﴾اْْلَ

وإٟمٜم٤م ًمٜمالطمٔ أن اًمنميم٤مت اًمت٠ شمّمٜمّٕ إضمٝمَة وأٓت اًمًىمٞم٘مل٦م احل٤٧مؾمل٦م 

شمْمٕ ُمٞاصٗم٤مت دىمٞم٘م٦م ًمتٚمٙ اعمّمٜمٞقم٤مت، وشمتْمٛمٜ شمٚمٙ اعمٞاصٗم٤مت سمٞم٤من ىملًرة 
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صملٛ   أًم٦م، وـم٤مىمتٝم٤م اًمتِمٖمٞمٚمٞم٦م، وُمٍاطمٚ شم٘م٤مدُمٝم٤م، وقمٛمٍه٤م آوملؽمايض، . .اًملي.

ٛ شمٚمٙ اعمٞاصٗم٤مت سمجٛمٚم٦م ُمٜ اإلرؿم٤مدات ًمٙمٞمٗمٞم٦م اؾمتخًام أًم٦م، إ٤٤موم٦م إمم شمًقم

مجٚم٦م ُمٜ اًمتحٌوٍات اًمٞاضم٥م دمٜم٨ٝم٤م قمٜمً اؾمتخًام أًمل٦م، ُملٕ اإلؿمل٤مرة إمم ٟملٞع 

اًمٕمٓمٚ اًمٌي ىمً حيّمٚ قمٜمً يمٚ خم٤مًمٗم٦م ًمٙمٚ ٟم٘مٓم٦م ُمٜ اًمتٕمٚمٞم ت اًمٞاردة، أو قمٜملً 

ٝم٧م إًمٞمٝم٤م، ومل٢مذا يمٜمل٤م طمًوث أي ظمٓم٠م ُمٜ إظمٓم٤مء اًمت٠ طمٌرت ُمٜمٝم٤م اًمنميم٦م وٟم٨

ٟمٕمٚمٛ سم٤مًم٦ورة أن قمٚمٛ اًمنميم٦م اعم٨٧٘ سم٤مٕقمٓم٤مل اًمت٠ ىملً حتّملٚ ًم١ًمل٦م ٟمتٞمجل٦م 

آؾمتخًام اخل٤مـمئ  ٤م ٓ وٕمتؼم سم٠مي طم٤مل ُم١مصمًٍا ذم أًمل٦م ٓ سمّملٞرة ُم٨ل٤مذة وٓ 

وهلل اعمثلٚ  -همػم ُم٤٨مذة، ومٙمًٌمٙ إُمٍ ومٞم  وتٕمٚمل٘ سم٠مومٕمل٤مل اإلٟم٧ل٤من وشمٍملوم٤مشمٝ

ُم٨٧ٞىم٦م سمٕمٚمٛ اهلل شمٕم٤ممم ومٚمٞمُ ًمٕمٚمٛمٝ شمٕمل٤ممم شمل٠مصمػم ومٞمٝمل٤م، وم٢مهن٤م وإن يم٤مٟم٧م  -إقمغم

سمٛمٕمٜمٟ أن اإلٟم٤٧من طملم وٕمٛمٚ اًمٕمٛمٚ وم٢مٟمٝ سم٤مًمٓم٨ٕ ؾمٞمٙمٞن ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمٕمٚمٛ اهلل شمٕم٤ممم، 

همػم أٟمٝ ؾمٞمٙمٞن طم٤مل ىمٞم٤مُمٝ سمًٌمٙ اًمٕمٛمٚ ىم٤مدرًا قمغم ومٕمٚمٝ وىم٤مدرًا أوْمل٤ًم قملغم ومٕملٚ 

اًم٧ٞق، أو إمم أُم٤ميمٜ همػمه، وم٤مًمٌي وٛمٌم إمم اعم٧جً ُمثاًل  ىم٤مدر قمغم أن وٛمٌم إمم 

اًمٚمٝمٞ، وٟمحٞ ذًمٙ، ومٕمٚمٛ اهلل شمٕم٤ممم اعم٨٧٘ أن اإلٟم٤٧من ؾمٞمٛمٌم إمم اعم٧لجً ًملٞمُ 

هٞ اًمٌي ىم٤مده إمم ذًمٙ، وإٟم  ىم٤مده إمم ذًمٙ طمٍوتٝ واظمتٞم٤مره، وًمًٌمٙ وث٤مب قمٚمٞمٝ، 

يم  أٟمٝ وٕم٤مىم٥م قمغم ذه٤مسمٝ إمم أُم٤ميمٜ اًمٚمٝمٞ ُمثاًل، وهٙمٌا وم٢مٟمٝ ٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم يمٞن اهلل 

ؾمٞم٘مٞم سمٝ اإلٟم٤٧من ووٗمٕمٚمٝ، وسملم يمٞن اإلٟم٤٧من ىم٤مدرًا قمغم  ومٕمٚ همػم ُم٤م هٞ وٕمٚمٛ سم  

ذم قمٚمٛ اهلل اعم٨٧٘. واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمٛ
(1)

 . 

 

  ،،،تؿ بحؿ. اهلل تعوػ وحسـ تقؾقؼف

                                                           
 ( راضمٕ يمت٤مب )أصٞل دوٜ اإلؾمالم( ًمألؾمت٤مذ اًمٕمالُم٦م/ قم٨ً اهلل حمٛمً إؾم قمٞمٚ. 5)
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