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 الشريط السادس ـ وجه ) أ ( :
وقــاا اامـــا  أدـــح د ـــخف م فـــخ دــا ذي ـــه  ـــ    ا ـــه الـــ    ـــفا  
)اد قـاد ال حيدــخ  ات ــام اا ــفاا والاــفام( قــاا  ــ  اذــر ذ   ــه :  ا فقــ  
أقحاا الفهاجريا وااناار     حيدخ ف دز وجل ، ومعر ة أ فائه وصفا ه 

ذلـ   حا دـا ر ـحا ف لـوهـ  الـ  ا نق وقضائه ، قحاًل وايخًا وشردًا ظاهرًا ،
) لعـا ف مـا أيـخ  )وذ ر ال ـخ   ويـخ    (دل ك   سن   ( )ي ى قاا : )

قاا  كان   لفة الا ا ة دلى اال فاق ما غدر اذ الف وهـ  الـ  ا  (يختًا (
ُأمرنا  ااذ  دنه  إذ ل  يخ لفـحا   فـخ ف  عـالى  ـ  أيكـا  ال حيدـخ وأصـحا 

فاا والافام  فا اذ لفحا    الفروع ولح  ان منه   ـ  ذلـ  الخ ا  ما اا 
اذ الف لنقل إلدنا  فا نقل  ائر االذ الف  ا  قر ص ة ذل  دنـخ ذاصـ ه  
ودام ه    ي ى  أدوا ذل  إلى ال ا عدا له   ايسان  ا  قر ص ة ذلـ  دنـخ 
العلفاا الفعرو دا ي ى نقلـحا ذلـ  قرنـًا  عـخ قـرن ان االذـ الف  ـان دنـخه  

    ااصل  فر وهلل الفنة .
تــ  إنــ  قائــل ووــان أقــحا إنــه لفــا اذ لفــحا  ــ  أيكــا  ال حيدــخ وذ ــر 
اا ــفاا والاــفام دلــى ذــالف مــنهن الف قــخمدا مــا الاــ ا ة وال ــا عدا 
 خاضحا    ذل  ما ل  يعر حا  علـ  اثتـار ، ولـ  يعقلـحا قـحله  دـ  ر ااذ ـار 

مـا  ـحا ال ـا  (1)الفسـ خرجةيسا النفس  ى وصار معحله  دلى أيكا  هح 
 ه دلى مخالفة السنة وال علق منه   آيام ل  يسعخه   دها ما وا ق النفحس 
  أولحا دلـى مـا وا ـق هـحاه  وصـ  حا دـ ل  مـ ه ه  : اي اـ  إلـى الكشـ  

                                                

ر معوللم  لىوا األحكوام هذه هي األحكام يعني وصا( المستخرجة : 1)
المستخرجة من سلء الظن واألحكام هذه هي أحكام هلى النفس أو أحكام هلى 

تحسين النفس يعني المولى  مدوهره تحسوين الونفس أو هلى حسن النفس يعني 
  . حسن النفس يعني ما تراه النفس حسنًا والمستخرجة هي األحكام
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دا  صفة الف قخمدا ومأذ  الفؤمندا ومناهن ااولدا ذح ًا مـا الحقـحع  ـ  
الفس اد دا له ي ى ي ره   عأم ه ومن  جفلة أقاويله  ال   ي ر ر حا ف

. 
وه    نازدحن  ـ  القـخر وغضـ ه  ت  ذ ر : أدح د خف ذروج الن   

ويخ   ) ال ألفدا أيخ   ( ويخ    )  ف رق أم   دلى تال  و  عدا  رقة 
 (1) لز  اامة قاط ة معر ة(  ان الناج ة ما  ان دل ه هح وأص ا ه ت  قاا : 

 ة ولــ  يكــا الحصــحا إل ــه إال مــا جهــة ال ــا عدا لهــ  مــا  ــان دل ــه الاــ ا
 ايســان : الفعــرو دا دنقــل ااذ ــار مفــا ال يق ــل الفــ اهل الف ختــة  د اــل 
د ل  قرنًا  عخ قرن مفا ُدر حا  العخالة واامانة ال ا  دا دلى اامة ما لهـ  
وما دلده  ما إت ام السنة إلى أن قاا :  أوا ما ن  ـخ   ـه مـا أوردنـا هـ   

مــا  الفسـألة مـا أجلهـا ذ ــر ) أ ـفاا ف دـز وجـل (  ــ    ا ـه ومـا دـدا 
وما وص   ه دز وجل مفا  ن  ر قحا القائلدا دـ ل  مفـا صفا ه     ن ه 

ال ياحز لنا    ذل  أن نرد  إلى أيكا  دقحلنا   لل الك ي ـة دـ ل  ومفـا قـخ 
  -إلى أن قاا : (2)لهأمرنا  اال  سال  

                                                

الموتلى  تتلولد الاوواء  موا لاواءلومم هوذه وااوهاهما تهوهبما توند تسونه ( 1)
علل وما تعهها تالل نقلل مثاًل لمم محمهًا القوراء    لىممنوي القوراء    نفواني مف

العى    نفا محمهًا العى    سرني الخبر   يسرني لىمك   وأاوهاه للوك   ومثول 
ياء  تما ُأسنه إلاتشتهه لىا القارئ   هذه األتعال يشتهه تيما الفالل تالمفعلل 

ا تعووهها الفالوول تالوول يعنووي الاوواء تدوير مفعوولل وموويكوولد مووا تعوهه الموتلى  هووذا 
  .( وهكذا  )ا.هو

مووا سووبر إلووراخه موون ببهووة نتوواي التلحيووه ألفووي لبووه  فوون ح اوو  ( 2)
هوذا مشوتمل لىوا تنصويل مونمل التىقوي لنوه أهول السونة والامالوة وهوذا الموونمل 

للتوواي والسوونة موونبلل موون اللتوواي والسوونة ونووالم الدووحاتة والتوواتعين تووي تموو  ا
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هووو  مقووورود لموووا جووواء توووي موووا والتووواتعلد س يسوووتقىلد تنحكوووام توووي التلحيوووه فووول إن
لوون  موونم  اوويء لوو  لثبووص تووي الندوولف يعنووي الندوولف تىوول جوواء لوون أحووه

التاتعين للاد هذا لىا لمه  قائىه وس يكولد لقيوه  ولول تهعوه لىيموا تعو  مون 
ي والسوونة ونوواد لىاووه اللتووا رط اسلتقوواخ الدووحا  أد يكوولد جائاووًا توويتعووهه تشوو

الدحاتة رضلاد   لىيم  تمذا هل قيوه اسلتقواخ الدوحا  وقيوه مدوهر تى اوه 
ألندوار تمون تعوهه    السوى  ججمواا الممواجرون والىاوه جمع هل الذي أوهذا 

العقوول وتحسوين النفوولي ورلووة الدوولاي لوه تووي الييباوا   ثو  إد العقول س منبووذ
من مدواخر التىقوي لنوه سص وارخ  ولاسص من جمة لقىاة تي األملر الييباة لا

فول التىقوي إنموا يكولد نموا لنرنوا مون الندولف وموا لىاوه أهل السنة والامالوة 
 . السى  الدال  وما أجمعلا لىاه 

ملر الييباووة العقوول س يحسوونما ألد والعقوول إنمووا هوول لفموو  الندوولف توواأل
 تعو  وهوذا ا معراجع تي إخراكه وتي تدلراته إلا قااي األملر تعهمالعقل 

قرره العقالء تي اللالم فاما يسما فنظروة المعرتة وما يكتسهه النواي  هل الذي
تاألقاسوة إنما هول من معارف نا  يكلد واألصل تي اكتساي الناي المعارف 

لىا الهروروا    تالهروروا  التي ااههوها تونلينم  أو سومعلها أو لاقلاهوا 
تنووتل لمووو  تتنوووتل لموو  المعوووارف أو لمسوولها ي اسوولد المعوووارف لىووا موووا اوواههوا 

الفىسووفة تووي خراكووا  العقىاووة فامووا هوول معىوولم تووي المنبوور و األقاسووة العقىاووة واج
معرتووووة األاووووااء أوًس يكوووولد فنظروووووة المعرتووووة يعنووووي مووووا تووووه تعامووووة مووووا يسووووما 

وف أذـــرجك  مـــا   ـــحن أمهـــا ك  ال  : الهوووروروا  نموووا قوووال جووول ولوووال 
عوول تا  اــار واا وــخل لعلكــ   شــكرون  علفــحن شــدوًا وجعــل لكــ  الســفع واا
وسوائل التحدويل تموا نواد مونبللًا مون هوذه السمع واألتدار واألتئه  ألنه هوذه 

س يحتاج إلا استهسل نظري جثهاته فول  فاسما لنهه  ضروري يعنيالحلاي 
س يحتوواج إلووا إثهووا  وموون  أسوومعك ا دسوومعته أمووامي لمسووته   تقوولل هووذا هوول 
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نا  عخ إت ام الحيخان ة واإلقرار  االحه ة : أن ذ ر ت  إن ف  عرف إلد
 عـالى  ـ    ا ـه  عـخ ال  قدـق .  فـا دـخأ مـا أ ـفائه وصـفا ه  ، وأ ـخ دل ــه 
السال   قحله  ق لحا منه  ق حله  اوائل ال حيدخ ما ظاهر قحله ال إلـه إال ف 

سـال  إلى أن قاا  ات ام نفسه  ال فادل ما الفافل .  قاا لفح ـى دل ـه ال
                                                                                                                            

هروروا  هؤسء قلم أهل جهل يقال لمو  السفسوبائاة الوذلن احتاج إلا إثها  ال
ياوووواخللد حتووووا تووووي الهووووروروا    المقدوووولخ أد العقوووول لووووهر  المعووووارف تعووووه 

معه لىوا موا ما ل  يسوا  ت ااي ما ل  لره لىا ما رآه ت ااي تحديل الهرور 
تناوااء مرئاوة تناوااء   ومعىلم أد المعوارف إنموا حدوىص تناوااء خنيلووة  سمعه

تووي لووال  الشووماخ  وقاوواي لووال  الييوول لىووا لووال  الشووماخ    و خبووال  مسوومللة
 .العقل تي للك هذا من مناهل أهل الهالل 

ولنووهنا لنووه أهوول السوونة والامالووة أد قاوواي الييوول لىووا الشووماخ  تا وول 
العقىاوة مبناووة هووذه اورلًا نمووا أنوه تا وول لقواًل لنووه العقول الدوورو  ألد األقاسوة 

خنيلووووة مشوووملخ  ت اووواي  يووور موووهار  الهوووروروة ر  الهوووروروة واللىوووا الموووها
المشملخ لىا المشملخ هذا فاه تبالد تي تحكا  حتا القلاله العقىاوة تخىدونا 

  جول ولوال وأسومائه أو توي  من للك أد قااي لال  الييول سولاء توي صوفا 
الانة والنار أو تي الميماد أو تي الدراط المندلي لىا متن جمون  أو  صفة

ئلة أو أي أمر  يبي ينتي تي الندلف إثهاته تإد الخلض فاه تي لال  المال
اجوع إلوا األصول فهسلة لقىاة لمخالفة ظواهر موا خلوص لىاوه الندولف . هوذا ر 

لمال العقل تي قااي لال  الييول لىوا لوال  الشوماخ  وهوذا الذي لنرنا   وهل إ 
قاسوووته العقىاوووة مووون التقروووور فووول الييووول لوووه قلالوووهه وأبىووو  مووون القووولل و ا ووول 

هذا لذا  أو  لاوالشماخ  لما قلالهها وأقاستما العقىاة الدحاحة تاعىالدحاحة 
لا  لمذا س يد    نخىص من للك إلا أد العقل والتفلير تي الندولف توي 

 . (ا.هو).إلا آبره هذا من الها ل تي الييباا  الثلاي تي العقاي 
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   واصـــ نع   لنفســـ  : ـــاا   41)طـــه ) اا  وي ـــ ر   ف نفســـه  ( وق
لاــ ة ذلــ  وا ــ قرار مــا جــاا  ــه الفســ   دل ــه الســال  و  ( . 28دفــران : 

( وقـاا 116)الفائـخل:  علـ  مـا  ـ  نفسـ  وال أدلـ  مـا  ـ  نفسـ    قاا : 
 ( .  54) اانعا   :  دلى نفسه الريفة     ل روك دز وجال : 

وأ خ دل ه السال  ص ة إت ام ذل      ن ه  قـاا : )) يقـحا ف دـز 
)   ـل   ا ـًا ددـخ  )وجال : ما ذ رن     نفسـه ذ ر ـه  ـ  نفسـ  (( وقـاا : 

))    ان ف رضـى نفسـه : وقاا  (دلى نفسه : إن ريف   غل   غض ى (
(( وقـــاا  ـــ  م اجـــة اد  لفح ـــى : )) أنـــ  الـــ   اصـــ فا  ف واصـــ نع  

فسه ((  قخ صرح   اهر قحله : أنـه أت ـ  لنفسـه نفسـًا وأت ـ  لـه الر ـحا لن
،  على ما صخق ف ور حله اد قاد ما أذ ر دا نفسـه ويكـحن ذلـ   (1)ذل 

 ( . 11لشحرى:) ل س  فثله ش ا  م ن ًا دلى ظاهر قحله 
                                                

س لووه فاووه لنوور صووفة الوونفس   جوول ولووال والوونفواللووالم (هووذا النقوول 1)
تمعنووا الوذا  يعنوا أنوه جول ولووال سوهحانه تسور  فتفسويرون األول : أد الونفس 

جوواءني : نمووا توي قوولل القائول   ألنوه يقوال تووي الىيوة الوونفس تمعنوا الوذا   لا   
 ولوو  يوون رسوولل منووه  . يعنووا لاتووه موون جمووة التنكيووه يعنووي لوو  يوون بالووه نفسووه 
الووونفس وووووراخ فموووا توووي . وتووونتي و نموووا أتوووا بالوووه نفسوووه يعنوووي فذاتوووه كتووواي منوووه 

: )) المخىلق الروح نما تي أخلة نثير  منموا قولل الرجول توي الحوهلح الدوحا  
أن ف أش رى ما الفؤمندا أنفسـه   د أمي اتتىتص نفسما (( يعنا روحما  إ
  يعنا أرواحم  وأاهاه للك. 

س تمعنوا وتي صفة الونفس   جول ولوال مون أهول العىو  مون قوال : الونف
أد لوه جوول ولوال نفسووًا الونفس وموونم  مون قووال :  ومون أهوول السونة  نوويالوذا  و يع

 تنثبص الىفظ وس نقلل هل تمعنا الذا  تقط فل نقلل له سهحانه وتعالا ةً باص
نفس وهل جل ولال له لا  نما أد لوه صوفا  وأتعوال والدوفا  قائموة تالوذا  
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ت  قاا  على الفؤمندا ذاص ه  ودام ه  ق حا  ـل مـا ورد دنـه دل ـه 
، وإن مفــا قضــى ف  ل العــخا دــا العــخا ، ي ــى   اــل  ــه الســال  ، دنقــ

دلدنا      ا ه  ، ووص   ه نفسه  ، ووردم السـنة  اـ ة ذلـ  أن قـاا : 
  ف نحر السفاوام واارض :ل ذل  د( ، ت  قاا دق35)النحر  نحر دلى

تـ   أنـ  نـحر السـفاوام واارض    :( وو ل  ددا   35) النحر :  نحر 
ـ لح  شفه ايرق     ام ) ياا ه النحر ـ أو النار خ   أد  مح ى )ذ ر ي

   ام وجهه جالله ونحر  ،  وجهه ما ان هى إل ه  ار  ما ذلقه (( وقاا :
نقله دا الخلدل وأد  د دخ ، وقاا د خ ف دا مسعحد : نحر السـفاوام نـحر 

  (1)وجهه
                                                                                                                            

هر توي هوذا ظوا  عل  ما    نفس  وال أدل  ما  ـ  نفسـ   وقلله جل ولال 
)) سهحاد   رضا نفسه (( وأاهاه للك  إثها  النفس   جل ولال نما قال 

وال أدل  ما    نفسـ    ومنم  من قال تي ا ية : أد هذه تمعنا الذا  ألد 
  تقواء الونص لىوا ظواهره فوهود الوهبلل   للون تعىموه أنوص لاتوك ما يعنا هذا

نفس قوه يكولد الموراخ فموا الوذا  د الوإ تنقولل  تي تفسوير أحوه اسحتموالين أولوا 
وقووه لووراخ فمووا صووفة باصووة هووي الوونفس وقووه يكوولد المووراخ اسثنووين جماعووًا وهووذا 

قللوه مثول األولوا أد يقوال توي إلًا قولل نت. الثالح أولوا ألنوه ظواهر اللوالم ليوة 
يعنوا تيموا إثهوا  صوفة   عل  مـا  ـ  نفسـ  وال أدلـ  مـا  ـ  نفسـ   تعالا 

 ..هو( )االنفس لىذا  
( لنووور صوووفة النووولر   جووول ولوووال   والنووولر المهووواف   جووول ولوووال 1)

نللوواد : نوولر هوول صووفته سووهحانه تموول جوول ولووال نوولر وموون أسوومائه النوولر جوول 
ولوووال وهوووذا النووولر مووون صوووفاته  يووور مخىووولق صوووفة مووون صوووفاته نموووا جووواء توووي 
الحهلح )) لل نشفه ألحرقص سهحا  وجمه موا انتموا إلاوه تدوره مون بىقوه (( 

سووهحانه   والثوواني نوولر مخىوولق  هي األنوولار وهووذا صووفة موون صووفاتوالسووهحا  هوو
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لبتهئ من الحااي قال )) حااته النلر لل نشفه ألحرقوص النلر المخىلق وهذا 
سهحا  وجمه (( تالحااي نلره هذا مخىلق فاه   تعالا   جل ولوال وتقوهي 

  هذا نولر مخىولق نموا قوال جول ولوالوما تيما ونذلك نلر السماوا  واألرض 
ر السماوا  واألرض نما تي القوراء  معناها : نل   ف نحر السفاوام واارض 

ر السفاوام واارض مثل نحر   فشكال  دها ما اح  األبرى  يعنوي  ف نحَّ
 هذا النلر المخىلق .

د النلر هنا مثل تي ا ية آية سلر  النلر إوقه قال افن عهاي وجمالة 
هاية تي قىلي أهل اجيمواد   ولموذا قوال تعوالا توي ضر ه   جل ولال نلر الم

توا  نولر السوماوا  واألرض مثول نولره   هخى ف لنحر  ما يشاا  : آبرها 
تقورر إلًا نلر ههالتوه توي قىولي لافهيوه نمشوكا  تيموا مدوهاح ا يوة تومثل يعنا 

أد النلر منه ما هل صفة ومنه ما هل مخىلق   توالنلر المهواف إلوا   جول 
مخىلق لواس هول : تنلر السماوا  واألرض هذا نلر لال لىا هذلن القسمين و 

نوولر وجووه الحوور جوول ولووال ألنووه سووهحانه لوول نشوو  الحاوواي لتهنووه  مووا انتمووا 
  .إلاه تدره من بىقه 

رب أرنــ  أن ـر إل ــ   : ولموا قوال ملسوا لىاوه السووالم لر وه لوم وجول 
ه  ســحف  رانــ   لفــا قــاا لــا  رانــ  ولكــا أن ــر إلــى الا ــل  ــان ا ــ قر مكانــ

أي أزول الحااي تلصل نلر الحر جول ولوال إلوا تاىا :   الى روه للا ل 
وقه ناد السى  يقلللد نسو ااد . يعنا من قل  أثر النلر : جعىه خنا   الابل 
وتقهسوص أسوماله  د الحور الة وهل منثلر لمن قبىم  ووروى مرتللًا : إوجم
قواللا نشو  قوهر دور تاألنمىوة العىاوا الخن  من الحااي قهر هذه وأااروا تكش

  لفا  الى روه للا ل جعله د ـا وذـر مح ـى صـعقا     تتهنه  الابولهذه 
 .ه تي لحظة يعني من قل  النلر الذي رآ 
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ف ال إلـه   ت  قاا : مفا ورد  ه النص أنه يـ  وذ ـر قحلـه  عـالى :
قدـح  دريف ـ   يـ  يـا ) يـا: )وال ـخ    [255:ال قـرل] إال هح ال ـ  القدـح  

قاا : ومفا  عـرف ف إلـى ا ـاد  أن وصـ  نفسـه أنـه لـه وجهـًا  (ا  غد  (
 محصح ًا  الاالا واإل را   أت   لنفسه وجهًا وذ ر اثيام .

                                                                                                                            

تالمقدلخ من هذا أد   جل ولال ملصولف تدوفة النولر   تنولره مون 
 خىلقوووا  تشوووروفاً يهووواف إلاوووه إضووواتة المجووول ولوووال صوووفاته ولوووه نووولر مخىووولق 

 .هو( وتعظامًا )ا.
معنا قلله ) نلر أنا أراه ( أي رألص نلرًا نموا جواء توي الروايوة   ائخل :

هل نلر الحااي ) تننا أراه ( يعني و األبرى ) نلر أنا أراه ( يعني هنا  نلر 
نما جاء تي الرواية األبورى قوال ) رألوص   النلر ااي كا  أراه و يني و ينه ح

 ك قال رألص نلرًا يعني نلر الحااي ) حااته النلر نلرًا ( لما سئل هل رألص ر 
 . جل ولال (

 اا ولة :
 : ما معنا )   نلر السماوا  واألرض ( ؟  ؤاا

ر   نووول  مثووول مووا قىووص لووك  ف نــحر الســفاوام واارض  : الاــحاب 
ف  قوراء  سوهةاة متولاتر    السماوا  واألرض وهذا من تفسوير القورآد توالقرآد 

تمون تسورها   منولر السوماوا  واألرض تعىوا هوذه  ر السـفاوام واارض نحَّ 
 .القراء  

لنور لوه  ندوولف جثهوا  صووفة النولر توي اللجووه )   نولر السووماوا  
) أنوووص نووولر السوووماوا   واألرض ( وقللوووه ) نووولر  لىوووا نووولر ( وخلووواء النبوووي 

مووا انتمووا واألرض ( وقللووه ) وحااتووه النوولر لوول نشووفه ألحرقووص سووهحا  وجمووه 
 .إلاه تدره من بىقه 
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: مــا تــ  ذ ــر يــخ   أدــ  مح ــى الف قــخ  ،  قــاا  ــ  هــ ا ال ــخ   
ال  أذـ    ــنة وال  أوصـاف ف دـز وجـل : ال  نـا  محا ــق ل ـاهر الك ـاب : 

وأن له وجهًا محصح ًا  ـاانحار وأن لـه  اـرًا  فـا دلفنـا  [255:ال قرل] نح  
      ا ه أنه  ف ع  ادر .

الســفع وال اــر ،  تــ  ذ ــر ااياد ــ   ــ  إت ــام الحجــه ، و ــ  إت ــام
قـــاا : تـــ  إن ف  عــالى  عـــرف إلـــى ا ـــاد  تـــ   واثيــام الخالـــة دلـــى ذلــ  .

الفؤمندا أن قاا له :  خان قـخ  سـ هفا  الريفـة وذ ـر ااياد ـ   ـ  ذلـ  ، 
)  لقــى  ــ  النــار )تــ  ذ ــر يــخ   :  تــ  ذ ــر شــعر أم ــة دــا أدــ  الاــل  .

وهـ  روايـة ال خـار  و ـ   (و قحا : هل ما مزيخ ؟ ي ـى يضـع  دهـا رجلـه (
 . (قخمه ( ) يضع دلدها)رواية أذرى : 

تـــ  مـــا روا  مســـل  ال  ـــدا دـــا ادـــا ا ـــاس : أن الكر ـــ  محضـــع 
القــخمدا وأن العــري ال يقــخر قــخر  إال ف وذ ــر قــحا مســل  ال  ــدا نفســه ، 
وقحا السـخ  ، وقـحا وهـل دـا من ـه ، وأدـ  مالـ  ووعضـه  يقـحا : محضـع 

قـخ  تـ  قـاا : )  هـ   الروايـام قخم ه ، ووعضه  يقحا : واضع رجل ه دل ه .
م خاولــة  ــ   رويــ  دــا هــؤالا مــا صــخر هــ   اامــة محا قــة لقــحا الن ــ  

 ل  وال  نكر دلده  أيـخ ظة    الاخر ، وال  نكر ذل  دا ااقحاا وم فح 
ما ن رائه  ، نقل ها الخاصـة والعامـة مخونـة  ـ    ـ ه  ، إلـى أن يـخ   ـ  

لســ ه  دــا ماا اذــر اامــة مــا قلــل ف دــخده  ، مفــا يــ رنا ر ــحا ف 
ومكــالف ه  وأمرنــا أن ال نعــحد مرضــاه  وال نشــ ع جنــائزه   قاــخ هــؤالا إلــى 
ه   الروايام  ضروحها  ال ش  ه ، ودفخوا إلى ااذ ار  عفلحا  ـ  د عهـا إلـى 
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وردوا   فر الف قخمدا وأنكـروا دلـى الاـ ا ة وال ـا عدا ،و أيكا  الفقا  س ، 
 .  (1)لس دلدلى اائفة الراشخ ا  ضلحا وأضلحا دا  حاا ا

                                                

( لنر له  صفا  سلاء من الدفا  الذاتاة أو من الدفا  الفعىاة 1)
لوه صوفة  ه جول ولوالالذاتاة أنه جل ولال حي وأن هصفاتولال هذا من  له جل

لوه جول ولوال نول هوذا ثافوص توي األحاخلوح اليهلن ولوه صوفة القوهمين أو الر جول 
ل معنوا قوولل النبوي لىاووه الدوال  والسووالم وهوذا هوو إلوا آبووره . والسومع والهدوور

تي الحهلح المتفر لىا صحته أد   بىر آخم لىا صلرته   تا  جل ولال 
بىر آخم لىا صلر  الرحمن سهحانه وتعالا يعني لىا صفاته سهحانه تخص 
آخم من فوين المخىلقوا  توند لوه مون الدوفا  مون جونس صوفا  الحور سوهحانه 

تعوووالا لوووه وجوووه وجعووول  خم وجموووًا ولوووه سووومع انه و سوووهحوتعوووالا   يعنوووي أد   
وجعول  خم سوهحانه وجعل  خم سمعًا وله تدر وجعل  خم تدورًا ولوه أصواتع 

سواق وجعول  خم سوهحانه ولوه وجعول  خم قوهمين قوهماد جول ولوال أصاتع ولوه 
  . للك ساق إلا آبر

س يعنووي اساووترا  تووي واساووترا  تووي الدووفة وهووذا ااووترا  تووي الدووفة 
ا اوووة ألد هوووذا تا وووول توووا  سووووهحانه وتعوووالا جعووول  خم موووون الدوووفا  مثوووول الل

واليهوول والرضوووا  التووي لنرنووا سوولاء الدوووفا  الذاتاووة أو صووفة القوول الدووفا  
جعل صفا  آخم لىوا صوفا  الورحمن سوهحانه واللالم إلا آبر هذه الدفا  

تعىوووا  () بىووور   آخم لىوووا صووولرته ()وتعوووالا ونموووا جووواء توووي الحوووهلح هوووذا 
ص لىتمثيوول ولاسوووص لىتشووباه و نمووا هوووي تووي الىيووة لالاوووترا  وهووذا اساوووترا  لاسوو

أجمول العىمواء حاصل لهسلة الندلف تموا تدول توي هوذا الملضوع مموا لنقىوه 
( تقللووه لىووا () بىوور   آخم لىووا صوولرته )تووي قللووه لىاووه الدووال  والسووالم 

للا اووة وس يقتهوي نمووا لنوور  اساووترا  وس يقتهووي المشووافمة وس المماثىووة تووي ا
تي الدفة يعني تي  اية الدفة و نما هل ااترا  تي جنس  الدفة تي أصل 
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هووذه معناهوا والدوولر  تووي الىيووة هووي الدووفة   يقوال : هووذه صوولر  الشوويء يعنووي 
: صفته نما جاء تي الحوهلح المتفور لىوا صوحته قللوه لىاوه الدوال  والسوالم 

) لىووا : )قللووه ت (مووام (أول زموور  لووهبىلد الانووة لىووا صوولر  البووهر ليىووة الت ))
تمووذا الحووهلح فاووه نمووا ليىووة التمووام   ( يعنووي لىووا صووفة البووهر (صوولر  البووهر 

لنور  اساوترا  تووي الدوفا  ونووذلك مون الدووفا  التوي جوواء  توي األحاخلووح 
أد   جل ولال صلر  باصة والدلر  الخاصة  ير الدلر  العامة   الدلر  

هوي هيئوة اجتمواا الدووفا     الخاصوة التوي الدولر العاموة يعنوي الدوفا  و 
  وهووذا تمعنووا الدوولر  الخاصووة  لووال لووه صوولر  لاسووص ندوولر  المخىوولق جوول و 

لدوفا  لىوا وهل جل ولال له صلر  يعني له صفا  وجعل المخىلق له من ا
هوذا بواف تو خم (( و د   بىور آخم لىوا صولرته صفا  الرحمن سوهحانه )) إ

مثل اجنساد تي اساترا  فاما فين  يعني لل تنمىص نل المخىلقا  ما تاه أنما
تاوووه سوووهحانه وتعوووالا صوووفاته وصوووفا  الووورحمن جووول ولوووال تدوووفا  الووورحمن 

معنوووا  معانيموووا توووي اجنسووواد تموووا لناسووول لا  اجنسووواد وهوووذا هووول التحقيووور توووي
الحهلح بالتًا لمن تمملا منه التمثيل أو التشباه أو الوذلن رخوه أو الوذلن جعىولا 

تمعنووا هووي الخاصووة ولاسووص الدوولر  العامووة التووي معنووا الدوولر  هنووا الدوولر  
 . الدفا  

اجسوووالم الخوواف واجسووالم العوووام اجسووالم ثوووال  وهووذا مثوول الفووورق فووين 
 اً ألفوا  توي الىيوة نثيور  يكولد الىفوظ لامومراتل : إسالم و يماد و حساد   تموذه 

ظ تالدوولر  هيئووة اجتموواا الدووفا    ووووهبل تووي تقاسووامه بوواف هوول نفووس الىفوو
الوذي توي الدوحاحين : الدفا  صولر  مثول موا لنرنوا توي الحوهلح  هذه صلر 

( يعنووووي لىووووا صووووفته تووووي () أول زموووور  لووووهبىلد الانووووة لىووووا صوووولر  البووووهر )
خسلوووة الىيوووة هووول وهوووذا نموووا أجموووع لىاوووه الشوووراح   اللضووواء  والهوووااء واللموووال 

مولارخ اللىموة توي األحاخلوح    توا  سوهحانه لوه صولر  مثول موا جواء توي خسلة و 
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) فاونتيم  توي : )تي قللوه مثاًل لح نثير   ير حهلح الدلر  هذا نما جاء أحاخ
س نومال هنوا س    ير الدلر  التي رأوه لىيما أوًس فاقولل لمو  أنوا ر كو  فاقللولد 

حتووا يوونتي ر نووا قووال هوول فيوونل  و ينووه آيووة قوواللا : نعوو  السوواق فاكشوو  ر نووا لوون 
 .إلا آبره .. (( ساقه 

  الدوولر    جوول ولوال وهووذا مثوول موا قىنووا تووي تاواء تووي األحاخلووح إثهوا
سوهحانه جتماا الدفا  توا  ة يعني الدلر  التي معناها هيئة االدلر  الخاص

تعووووالا لووووه صوووولر  تىيوووور تااللووووه ولظمتووووه واجتموووواا صووووفاته سووووهحانه لاسووووص و 
  تخالتووه  جوول ولووال  إد تالووك توو  تمووا ببوور تووي كاجتموواا صووفا  المخىوولق 

موع صوفة موع صوفة اللجوه فاوه ألصواتع موع صوفة اليوه تالمخىلق اجتمع صوفة ا
اجتموواا صووفاته سووهحانه أمامووك تووي اجنسوواد       ذيلىووا النحوول الووالقووهمين 

. تووي صوولر  س ياوولز أد ناعوول هووذه الدوولر  ندوولر  اجنسوواد ألد هووذا تمثيوول 
د   )) إالحوهلح هوذا و  ل س  فثله شـ ا وهـح السـف ع ال اـدر  والقاله  

لفظة لىا تقتهوي اساوترا  والمباتقوة توي الدوفا  (( صلرته بىر آخم لىا 
مووون صوووفاته سووولاء الذاتاوووة أو  قتهوووي المماثىوووة توووا  جووول ولوووال ُلوووهوللووون س ت
وتعوالا   بىر آخم لىا صوفاته سوهحانه جل ولال الفعىاة تاه أد   الدفا  

ا واجراخ  والمشوووويئة والمحهووووة والرضوووووالقوووول  تاللجووووه والعينوووواد والسوووومع والهدوووور 
األصواتع والقووهم والسواق والوونفس والعىول واسسووتلاء الدوفا  الذاتاووة : واليهول و 

 : الدووووووووووفا  هووووووووووي معنووووووووووا قللووووووووووه   للوووووووووون والماوووووووووويء واجتاوووووووووواد والمرولووووووووووة 
أي لىووا صوولر  الوورحمن تىوواس تووي الحووهلح  () وبىوور   آخم لىووا صوولرته ()

له ايء جهله تالحهلح إجمال تفديىه تي األحاخلح األبرى تىاس فاه جههذا 
قوال : هذا الحهلح وهذا أاار إلاوه افون قتيهوة توي نتاتوه تنووول مختىو  الحوهلح 

لعوهم سومالم  لوه و س تىواس هول ألاول استعظملا هذا الحهلح لعوهم إلفمو  لوه و 
 : وقللووه  دــل  ــخا  م ســحط ان  : موون ندوولف إثهووا  الدووفا  مثوول قللووه 
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وا يوا   هـحى وما ي لل دل ه غض    قخ  : قللوه نو    وي قى وجه رو  
ــه شــ ا وهــح  هووذا الهوواي واحووه تووي الدووفا  مووا فاووه توورق هووذا و  لــ س  فثل

) بىور )الحوهلح الوذي توي الدوحاحين جواء تنلفوا  مختىفوة  السـف ع ال اـدر 
بىوووور   آخم لىووووا ))تموووور  جوووواء تووووي فووووهء بىوووور آخم  (  آخم لىوووا صوووولرته (

النفور موون المالئلووة تقوال لووه ائوص هووؤسء  ماءصولرته  للووه سوتلد لرالووًا توي السوو
إلا قاتووول أحوووهن   )هوووذا واحوووه والثووواني الوووذي رواه مسوووى  )(( لنوووك توووانظر تووو  يحي

( ولووذلك تعهوووم  قووال لىوووا (تىااتنوول اللجوووه تووإد   بىووور آخم لىووا صووولرته 
) بىوور )صولرته يعنووي لىوا صوولر  المهوروي وفاووه مسوتقل فووهود هوذا وس هووذا 

(( هوذا  آخم لىوا صولر  الورحمن بىور  ) تقط وفاه ) (  آخم لىا صلرته (
 .حمه و سحاق وجمالة من أهل السنة الحهلح الذي صححه اجمام أ

د آخم لو  تلون لوه ؛ ألأما من أرجع الهمير إلا آخم تمذا قلل الامماوة 
صوولرته  لىواقيول لووه توالد يقوولل   حمووه لر  قبول أد يخىوور نموا قووال اجموام أصو

خم قبوول أد ُيخىوور هووذا قوولل يعنووي لىووا صوولر  آخم تقووال : وأي صوولر  نانووص  
الامماة يعني قولل الوذلن لرووهود نفوي الدوفا  ألد معنوا لىوا صولرته يعنوي 

اجمام أحموه يعىو  أد قللوه لىوا صولرته نوذلك أهول الىيوة توي تلىا الدفا    
لىوا صوفاته   توإلا قواللا لىوا يعنوي زمانه حتا الامماة يعىملد لىوا صولرته 
اضوبروا إلوا إثهوا  تفدويالتما تووي  صولرته يعنوي صولر  الورحمن لىوا صووفاته

الندوولف وللوون لمووا أرجعوولا الهوومير إلووا آخم صووار المقدوولخ منت اووًا ووكوولد 
المؤولوة والمشووبمة  ا  الدوفا  أصوواًل وهوذا الحوهلح لوهم لواس توي الحوهلح إثهو

أنووا ألاوول نثيوورًا موون تعوو  موون   و والمعبىووة للوون الشووند تووي تممووه ناوو  ُيفموو  
لح فاوه تمثيول أو فاوه تشوباه وهوذا ألجول تسواخ لنتسل إلا العىو  ووظون أد الحوه

لىوا لاسوص تمعنوا المثىاوة تفاق لىا تي الىية لاسص تمعنا مثل تاس تإدالىية 
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تــ  ذ ــر الفــأتحر دــا ادــا ا ــاس وجحا ــه لناــخل ال ــرور  تــ  يــخ   
الاحرل  وذ ـر أنـه صـن    ـه   ا ـًا مفـردًا ، واذـ الف النـاس  ـ   أويلـه تـ  

السنة وما ورد ما االذ الف   فا نع قخ   فـا ذالفنـا  اقاا : ) و ن  ر أصح
إن شاا ف  –ث  ة   ه ما أهل الزيغ وما وا قنا   ه أص اب ال خ   ما الف

.ت  ذ ر الخالف    اإلمامة واي ن دلدها وذ ر ا فـاق الفهـاجريا وااناـار 
 دلى  قخي  ) الاخ ق ( وأنه أ ضل اامة .

:  ؟ قـاا ت  قاا: و ان االذ الف    ذلق اا عاا هل ه  مقـخرل أ  ال
خـالف وقحلنا  دها أن أ عاا الع اد مقخرل معلحمة وذ ر إت ام القخر ت  ذ ـر ال

: قحلنا  دهـا أنهـ  مؤمنـحن  وقاا،     أهل الك ائر ومسألة اا فاا واايكا 
وقـاا :  دلـى اإلطـالق وأمـره  إلـى ف إن شـاا دـ ده  وإن شـاا دفـا دـنه .

أصــل اإليفـــان محه ــة    حلـــخ منهـــا أ عــاا الع ـــاد ،   كــحن أصـــل ال اـــخ ق 
                                                                                                                            

. )) بىوور آخم لىووا صوولرته (( لىووا صوولر  الوورحمن لوواس معناهووا مثوول صوولر  
 الرحمن . 

لىوا أبووالق تووالد   هووذا لمىوه لىووا لموول تووالد   هووذا أبالقووه : تقولل 
للووون إلا أتيوووص لىلا اوووة و لوووا   يشوووتر  معوووه تدوووفا  لمىوووه يعنوووي أنوووه لتدووو  

المشوافمة   لىوا تقتهوي قتهوي تي للوك قوه يمقهار العمل س يقتهي المماثىة 
ه نمالوالمعنا تي  تمامنفي التشاته تي  نما نن اه و س نالتشاته تي أصل المعنا 

ورخ مذا ااخ اجسالم أ ال جوهًا توي تحثوه لىوا هوذا الحوهلح   لأو تي اللا اة 
(( أد   بىوور آخم لىووا صوولر  الوورحمن )) لىووا افوون بمومووة تهووةافه لحووهلح 

رخ توي تحوح معوروف ون اه لمعنا الدلر  مما زل فاه افن بمومة رحمه     
حسوون مووا نتوول أتووي تحووح موون نبيوور  لىاووه تووي نحوول بمسووين أو سووتين صووفحة 

اومء الوذي توي اللىا للك تي نتاته فااد تىبواس الامماوة توي الورخ لىوا الورازي 
 ( . ل  يبهع )ا.هو
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نقاـانه وقـاا : قحلنـا وذ ـر الخـالف  ـ  زيـادل اإليفـان و  (1)واإلقرار واادفـاا
أنه  زيخ وينقص قاا : ت   ان االذ الف  ـ  القـران مخلحقـًا وغدـر مخلـحق ، 
 قحلنا وقحا أئف نا إن القران  ال  ف غدر مخلحق وإنه صـفة ف ، منـه دـخأ 
قحاًل وإل ـه يعـحد يكفـًا تـ  ذ ـر الخـالف  ـ  الرليـا وقـاا : قحلنـا وقـحا أئف نـا 

    الق امة وذ ر ال اة . أن ف  رى     فا نع قخ
: ادل  ريف  ف أن  ذ رم أيكا  االذ الف دلـى مـا ورد مـا  ت  قاا
مــا  (2)ذ ــر أيكــا  الافــلختدا  ــ   ــل اازمنــة وقــخ دــخأم أن أ ر دــل الف ــ

ح دلـى درشـه  ـحق  نقحا ونع قخ أن ف دز وجل  لـه دـري وهـ،  (3)العقحد
الريفا دلى العـري ا ـ حى   فائه وصفا ه  فا قاا :   ع  فاوا ه  كل أ

 [5:طه]   خدر اامر ما السفاا إلى اارض  [الساخل]     وال نقحا إنه
 اارض  فا هح    السفاا دلى درشـه انـه دـال   فـا ياـر  دلـى ا ـاد  

 .[ 5:الساخل] ت  يعرج إل ه 
 الشريط السا ع ـ وجه ) أ ( :

                                                

لعىما )فاكلد أصل ( يعني يكلد اجيماد أصل التدهلر أو يكولد ( 1)
ل مووع نىمووة أصوول ) أصوول التدووهلر ( هووذه سووتعمأصووىه   للوون التدووهلر مووا ي

عهوووار  موووا يسوووتعمىما العىمووواء   أصووول التدوووهلر واجقووورار و نموووا يقوووال التدوووهلر 
هوول التدووهلر واجقوورار واأللمووال واجقوورار لىووا نوول حووال المقدوولخ أد اجيموواد 

  يعني تدهلر القىل و قرار الىساد وألمال الالارح .
( الامول : يعنووي األحكووام المامىووة موون العقيووه    هووذه عهووارا  نانووص 2)

  لنه العىماء .
يقوال لوه  يءلقوه القىول لىوا الشو   العقيوه  جمع لقه وهوي العقلخ:( 3)

وجمعموا  وين   لقوه يعنوي العقيوه    فينوك و    تعاقه فينوك و وين توالد لقوه لقه
  .لقلخ 
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ـــ ـــق الان ـــاا :) ونع قـــخ أن ف  عـــالى ذل ـــار ، وأنهفـــا إلـــى أن ق ة والن
درج دنفسه إلى   مخلحق ان لل قاا ال للفناا إلى أن قاا : ونع قخ أن الن   

 خرل الفن هى إلى أن قاا : ) ونع قخ أن ف قـ   ق ضـ دا  قـاا : ) هـؤالا 
يحضـًا ونع قـخ أنـه أوا شـا ع   للانـة وهـؤالا للنـار ( .ونع قـخ أن للر ـحا 

وأن الفق حا ق ـل  أجلـه وا ـ ح ى ن والفحم وأوا مشفع وذ ر الاراط والفدزا
 .(1)رزقه

                                                

مسوونلة المقتوولل قتوول تنجىووه هووذه تيمووا بووالف فووين أهوول السوونة هووذه ( 1)
والمعتملووة القهروووة تيمووا معووروف وهووي توورا لوون مسوونلة نبيوور  تووي القووهر وووونتي 
تقرورهووا إد اوواء   للوون لنووهنا أد المقتوولل قتوول تنجىووه ولنووهه  س هووذا القاتوول 

لوك ألد األتعوال لنوهه  بىور اجنسواد  يور مخىلقوة   جول قبع لىاوه أجىوه ول
ولووال واألسووهاي لنووهه  بىوور اجنسوواد والقووهر واحووه س لووهبل فاووه األسووهاي وس 
أتعووال العبووه والقتوول ظىوو  أو التووهاء واألسووهاي التووي أخ  إلاووه موون تعوول اجنسوواد 

لبتىا تخرجص لن القهر   والقهر هل أد أجىه نذا ولمذا قاللا وهذه مسنلة ناد 
يكثور اللوالم تيموا فوين المعتملوة وأهول السونة  ص من المسائل التيفما الناي ونان

 هل المقتلل ُقت َل تنجىه أم قبع أجىه واألجل واحه .تي 
تقرووور مووذهل أهوول السوونة أد المقووهر هوول األجوول مووع السووبل   تالسووبل 
 الوذي يكوولد توه موول  اجنسواد أيهووًا مقوهر وهوول مون بىوور   جول ولووال   تووا 
جوول ولوووال هوول الوووذي بىووور الةهوواخ وهووول الووذي بىووور األسوووهاي وهوول الوووذي بىووور 

ولووال  المسووبها  تمووا تيىوول قووهر  اجنسوواد قووهر    و راخ  اجنسوواد إراخ    جوول
لشوور سوونين  ه ثمووانين وقتوول وهوول افوونإلا نوواد لمووره تووي أجىووتمووؤسء يقللوولد إنووه 

ه لعوا  ثموانين سونة للنوه يقلللد قبع القاتل لىا المقتلل أجىه ألنه لل لو  يقتىو
التهى تقبع لىاوه أجىوه وهوذا بىولف مونم  إلوا نفوي الظىو  لون   جول ولوال 

 .تي القاله  التي يقعهها أهل اسلتمال 
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إلى أن قـاا : ) ومفـا نع قـخ أن ف  نـزا  ـل لدلـة إلـى السـفاا الـخن ا 
   تل  اللدل اثذـر ،  د سـط  ـخ    قـحا : ) أال هـل مـا  ـائل ( ال ـخ   ، 

، ودشــ ة در ــة وذ ــر ال ــخ    ــ  ذلــ  .قــاا (1)نولدلــة الناــ  مــا شــع ا
عالى  ل  مح ى  كل فًا وا خ  إدراه   ذلدال ، وأن الخلـة غدـر ونع قخ أن ف  

 الرليـة  الفقر ، ال  فا قاا أهل ال خع  ونع قخ أن ف   عالى ذـص م فـخًا 
أن ف  ـ  انه و عـالى اذـ ص  خوا خ   ذلداًل  فا ا خـ  إدـراه   ذلـداًل ونع قـ

 دلــ  الســادة  إن ف دنــخ    فف ــاح ذفــس مــا الغدــل ال يعلفهــا إال ف 
ونع قخ الفس  دلـى الخفـدا تالتـًا للفسـا ر ويحمـًا ولدلـة للفقـ    [34:لقفان]

                                                                                                                            

هوول أاووار إلووا هووذه ألنمووا موون المسووائل التووي نانووص يكثوور تيمووا المقدوولخ 
مسونلة مبناها لىا هي الحااج واألبذ والرخ فين أهل السنة والقهروة والمعتملة و 

 ؟ث  الظى  المنفي لن   ما هول    لىا مسنلة األسهاي هل   بالقماالظى  و 
 هو( .ا.)

تيمووا أحاخلووح أثبتمووا تعوو  العىموواء  ( ليىووة الندوو  موون اووةهاد جوواء1)
تند تيما تهاًل والظاهر أد أصل الفهل تيما ثافص ولهل نثير من أهل العى  

توووي يكووولد تيموووا إنمووواء ل جوووال إلوووا أد ليىوووة الندووو  مووون اوووةهاد هوووي الىيىوووة ال
والتقهلرا  استعهاخًا لىيىة القهر تي رمهاد ولمذا ناد لوهخ مون السوى  يحيولد 

د وروخ . والمحققولد يقللولد إفهل ة ووقلملد تيما لما ورخ تيما من الهذه الىيى
  يعنووي تدوواام أو مووا أاووهه للووك  يعنووي أد تخدووص ت اووام أوالفهوول تيمووا س 

ألجوول أنمووا ليىووة الندوو  أو لوولم صوواام موون فووين األيووام ت اووام موون فووين الىاووالي و 
للووون هوووذا الفهووول مووون أجووول مووون اوووةهاد   الندووو  تيموووا تهووول ليىوووة الندووو  

  هو( .ا.   ألى  تح اقة للك )ما يحدل تيما من التقهلر   التقهلر 
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، مـا  ـان مـا جـحر أو دـخا ، مـا  (1)ونع قخ الا ر دلى السل ان ما قريش
معهــ  مــاض إلــى  ــح  الق امــة  ، والاهــاد أقــا  الاــالل مــا الافــع وااا ــاد 

ا لـ  يكـا دـ ر أو مـانع ، والاالل  ـ  الافادـة يدـ   نـاد  لهـا واجـل ، إذ
والشـــهادل وال ـــراوي   ـــنة ، ونشـــهخ أن مـــا  ـــر  الاـــالل دفـــخًا  هـــح  ـــا ر 

 . (2)وال راال دخدة
                                                

( قلله ونعتقه الدبر لىا السىباد من قروش هذا ألجل ما جاء تي 1)
قووروش واللسيووة وسيووة المسووىمين العامووة اسبتااروووة  األحاخلووح موون أد األئمووة موون

تووي  قووال : األئمووة موون قووروش مووا تقووي لنهيووي أد تلوولد تووي قووروش ألد النبووي 
الناي اثناد يعني حين اسبتاار أما إلا حدل تيىل من إمام وخلا الناي إلوا 
فاعتووه وتيىوول تسووافه تمووذه تسووما لنووه العىموواء فاعووة  ىهووة لاسووص فاعووة ابتاووار 

: ))  خلوح لقللوه احم هذا جماع حقلق األئمة من قروش لما جاء تي األولإلما
 هو( .ا.) (( و د تنمر لىاك  لبه  حهشي نند رأسه ز يهة

( الشماخ  والبراء  فهلة ألنما معتقه الراتهة يقلللد س وسء إس فبراء 2)
نوووولد وس اووووماخ  يعنووووي تووووند س إلووووه إس   وأد محمووووهًا رسوووولل   إس فبووووراء ووع

إس تووووالبراء  موووون جماووووع  توووواللسء س وسء إس فبووووراء يعنووووي س موووولاس  لعىووووي وآلووووه
لعىووي إس  ا النفوور الووذلن صوواروا مووع لىوي تووال يدوو  لنووهه  موولاس الدوحاتة لووه

س اماخ  لعىوي تننوه لىوا برون ونذلك الشماخ  لنهه  تالتبري من الدحاتة ا 
ناتعوووة إس توووالبراء  هًا رسوولل   وس اوووماخ  تننووه س إلوووه إس   وأد محموووالحوور 

البوراء أو الشوماخ  والبوراء  فموذا اللسء و تعنهه  البراء  أصل تي هذا وس اك أد 
المعنووا فهلووة فوول الوولسء والبووراء تووي الندوولف لوواس المقدوولخ منووه البووراء  موون 

 ( .براء  من الشر  وأهىه )ا.هوالدحاتة فل ال
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وال ننـزا أيـخًا جنـة وال والاالل دلى ما مام ما أهل الق لـة  ـنة ، 
 والفراا والاخاا    الخ ا دخدة .  (1) نارًا ي ى يكحن ف  نزله

                                                

نووار إس موون اوومه لووه أو لىاووه يعنووي س يشوومه ألحووه معووين تانووة وس ( 1)
الرسلل لىاوه الدوال  والسوالم وأموا اللفوار األصوىيين مشور  أصوىي موا  لىوا 

إلا موا  وأقاموص هذا س لهبل تي هذا اللالم فل الشر  أو لملخي أو ندراني 
لىاه الحاة تإنه لهشر تالنار ووشمه لىاه معينًا نما جاء تي الحهلح الدحا  

ره تالنووار وقللووه لىاووه الدووال  والسووالم أفووي وأفوول  حيثمووا موورر  تقبوور نوواتر فهشوو
تي النار وهوذا بوارج لون قولل أهول العىو  س نشومه لمعوين تانوة وس نوار إس مون 

معين موون أهوول القبىوووة تووال نقوولل هووذا سووواعذي توواليقدوووهود  اوومه لووه الرسوولل 
ألننووا س وس هووذا سوواعذي تووي النووار قبعووًا تالنووار أو هووذا موون أهوول الانووة قبعووًا 

إس تووالعى  وهووذا س لىو  لنووا تووه وهوذا تاستفوواق فووين أهول السوونة تثمووة مسوونلة نشومه 
متدووىة فمووذا تيمووا ابووتالف فووين أهوول السوونة وهووي هوول يشوومه لييوور موون اوومه لووه 

ابتىفولا تقوال  ائفووة مون أهول السونة وهوو  األكثور س يشومه ألحوه لىووا  الرسولل 
ه لوه المسوىملد هذا اج الق وقال آبرود يشومه لمون تولاتر تهوىه و يمانوه واوم

جماعووًا يعنووي اسووتفاض بيووره و يمانووه وتقوولاه واوومه لووه فووذلك تمثوول هووذا يشوومه لووه 
وم رحموووه   ونالشووواتعي تالانوووة لنوووه أصوووحاي هوووذا القووولل نعمووور فووون لبوووهالعم 

حمه وأاوهاه هوؤسء و لوا هوذا القولل نواد يميول اواخ اجسوالم افون تاماوة واجمام أ
توونثنلا تانوواز   نووه ُموور لىووا النبووي ل تحووهلح أهوو ألد هووؤسء يشوومه لموو  واسووتهل

تقوال   ثنلا لىيموا اورًا    تقال : )) وجبص (( ث  مر تانواز  أبورى تونلىيما بيراً 
تىوك مور  تونثنيت  لىيموا : )) قال ؟ قاللا يا رسلل   ما وجبص (( وجبص : )) 

بيرًا تلجبص له الانة وهذه مر  تنثنيت  لىيما ارًا تلجبص له النار أنت  اومهاء 
فين المسىمين أنه مون ه لنمن استفاض  (( تاستفاخوا من هذا أد  تي أرضه 
ونوواد مون الدوواخقين توي خلنووه فاموا يعىمووه النواي تشوومهوا لوه فووذلك أهول اجيمواد 
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ون ـري  أمـره  إلـى ف  ر ـحا ف  ونع قخ أن ما شار دـدا أصـ اب
.، والقــحا  ـ  اللفـل والفلفـحك ، و ـ ل   ــ   (1)ا دلـى دائشـة ون رضـى دنهـ

                                                                                                                            

  وس اوك أد األسوى  لوهم الخولض لىا هذا القوللتالانة له الشماخ  أنه يالز 
ىمين لرجووا لووه وأهوول ألىوو  تخاتمتووه ونوول موون المسووجوول ولووال تووي للووك ألد   

قللوه الحور وولوهه لم  ألظ  ألد   جل ولوال  نرجلالمقاما  العالاة اجيماد و 
  ( . الدهق )ا.هو

لائشوووة تالوووذا  ألد الراتهوووة لتبووورءود منموووا وألد تعووو  الوووذلن لووو  ( 1)
لىممووولا  أنفسوووم  تالسووونة ر موووا تلىمووولا توووي لائشوووة لموووا حدووول توووي وقعوووة الامووول 

ضووي   لنمووا حينمووا لهبووص إنمووا لهبووص لىدوووى  وخبللمووا تووي للووك ولائشووة ر 
لهبووص لووتحقن الووهماء رضووي   لنمووا تلانووص  التمووا ألظوو   ايووة لقوولل   جوول 

ــــنك   ولووووال :  ــــا قحا ف وأصــــل حا ذام دد      تلانووووص سوووواعاة تووووي تقوووولى
و ووين  تإصووالح لا  البووين ونوو  الشوواار فووين المووؤمنين والتلتيوور فووين لىووي 

رضووي   لنمخوووا س تابتاووار لائشوووة والقتوووال ص الحووري المخووالفين للوون حدوووى
وللنموا قيول لمووا لول لهبوص لموواي النواي مايئووك وقبىولا موا تقووللين تدوار  لىووا 

حوول نسووائه إلاووه تعووه بهياووة تإلتلهووا وأ جمىمووا وقيوول هووذه لائشووة زوجووة النبووي 
هوو   تإنمووا تبىوول أس تروقوولا الووهماء تووالخلارج الووذلن صووحبلا لىاووًا ضووه معاووووة 

فووين هووؤسء وهووؤسء   تقوواللا لموون مووع مووا ذلن أثوواروا المقتىووة تسووعلا تووي الفتنووة الوو
د لىاًا ومن معه سادهحلنل  تالقتال ولهبولا إلوا أولئوك وقواللا لمو  إد إلائشة 

هؤسء سانتلنل  لىوا  ور  منتدورون لمعاوووة ومون معوه تحدول موا حدول مون 
ر و ىحووة والم يوو اللاوواية العظامووة هووذه تحدووىص المقتىووة تييوور ابتاووار لىووي 

  لنمووا تووالاماع لموون يكلنوولا يختووارود  وموون معموو  وس تابتاووار لائشووة رضووي
نترضووا نتوورح  لىووا الاماووع و ولمووذا    ل هووذا األموور وللوون وقووع تفعوول اللاووا مثوو

ثنووي   جوول ولووال ع رجووال صووهق أنموو  نمووا ألىووا الاماووع ألننووا نعىوو  أد الاماوو
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اال ـــ  والفســـفى دخدـــة ، والقـــحا  ـــ  اإليفـــان مخلـــحق ، أو غدـــر مخلـــحق 
مـــا ورد دـــا دلـــى ظـــاهر وادلـــ  أنـــى ذ ـــرم اد قـــاد أهـــل الســـنة  .(1)دخدـــة

                                                                                                                            

 مون أهول الفتنوة وأموا الدوحاتة تإنموا لىيم  ونتلسه  جماعا و نموا حدوىص الفتنوة
وقعولا تيمووا تييوور ابتاووار وس رمهووة موونم  لموا للوون وقعووص تفعوول أهوول الشوور الووذلن 

 قاخوه  لذلك وس مناف لم  من هذا األمر . 
وسوول الدووحاتة لووه أحوولال إلا سوول الدووحاتة جماعووًا فووال اسووتثناء تموول 

هلنا يعنوا متونوًس توال كفر و لا سل  ائفة منم  ولل نانلا األكثر تمنا إد سول تو
تموذا نفور لقللوه جول  يكفر و د سل تغاظًا تيهًا لم  و يهًا لندرتم  لىنبي 

و د سول ولعوون تنقدوًا لموو  تووي خلونم  تووإد هووذا   ل غــ ل دهــ  الكفــار ولوال : 
ل لون معاوووة نوذا أيهًا لاس تكفر ألنه قه يكلد جاءه ابمة تإد هذا موثاًل يقول 

معاووووة ألجوول مووثاًل أنووه  ىوول المىووك هووذا لوواس   لوون  ونووذا موون السوول رضووي
 حرام لىاه ونبير  من اللهائر . و تكفر و نما هل تسر من صاحهه 

س تسوبلا أصوحافي تلالوذي نفوس فيوهه لول أنفور أحوهن  مثول أحوه ل هوًا )) 
تفاصوويل معروتووة بمسووة أحوولال تووي سوول  (( فاووهمووا فىوو  مووه أحووهه  وس ندووافه 

موون جمووة لرضووما تموول نوواتر ألنووه مكووذي  ماسووبأمووا لائشووة تموون و   الدووحاتة 
  وأمووا إلا نواد لموا حدوول موون تولق سوهع سوماوا  ىقورآد ألد   أنومل فراءتموا ل

ل العوورض تمووذا لووه حكوو  سوول الدووحاتة   س ألجوووأاووهاه للووك منمووا لوولم الاموول 
 ( .هوا.) لىا التفديل هل هل تغاظ أو هل تهلن ؟

هول ياوولز لق أم س ؟ يعنووي هول الىفووظ توالقرآد مخىووالمىفول  و الىفوظ  (1)
أد يقلل قائل لفظي توالقرآد مخىولق ؟ لموا قولي أهول السونة صوار  هوذه اللىموة 

ألنه لروه أد لمري من إلمامه تشويء  تالقرآد مخىلق س يقللما إس جمميلفظي 
عنا ته تار  المىفل    مثول بىور يعنوا توه تالىفظ مدهر يعنا ته تار  التىفظ ووُ 

الذي هل سهحانه تخىاقه  ي: تقلل هذا بىر   يعنالتخىير ووعنا ته المخىلق 
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لمدواخر التوي لىوا ا لن تعىه وهل المخىلق وهذا نثيور تويتعىه أو ما انفدل 
الىفظ تقوولل : فموا المحوه    تو وزد تعول إموا ُيعنوا فموا الحوه  نفسووه و موا ُيعنوا

المىفل  الخارج  لفظي هل تعني ته التىفظ أو تعني ته المىفل  ؟ لفظي هل هل
د لرووه األول وهول الوتىفظ تمول مون أتعوال ؟ التىفظ معىولم أنوه إو حرنة الىساد أ

. المىفول  توالمىفل  هول القورآد  الىفظتو ُلنويو د   مخىلقوة  وأتعال الةهواخالةهاخ 
واسووتعمال المحووتمال  تووي العقيووه  فهلووة ألنووه س  ةمحتمىووصووار  اللىمووة مووذا ول

يفموو  النوواي موول اوويئًا آبوور قووه التووي قووه تحتياوولز أد تسووتعمل مثوول هووذه الةهووار  
  . اً  ير سهله اً منما تمم

ولموووذا نووواد اجموووام أحموووه يقووولل : مووون قوووال لفظوووي توووالقرآد مخىووولق تمووول 
مبتووها   وموون قووال لفظووي تووالقرآد  يوور مخىوولق تموول مبتووها أيهووًا ألنمووا تحتموول 

يا أ ها الـ  ا أمنـحا ال  هذه وهذه   واج الق سكص لنه السى  قال تعالا : 
د نىموة رالنوا مون المرالوا  نىموة  يهوة أل رادنا وقحلحا ان رنـا وا ـفعحا  قحلحا 

لنما لالحتموال تنبوذ أهول السونة  ميللن يستعمىما اليملخ من الرللنة   ولمذا نُ 
د األلفا  المحتمىة فاما لتدل فوذا    تعوالا أو ل أمن هذا أصاًل لظامًا وه

 ا ياوولز اسووتعمالما تينمووا لنمووصووفاته أو أتعالووه أو أموولر العقيووه  والييباووا  س
فهلووة   لمووذا قووال افوون ال ووا  رحمووة   واججمووال واسووتعمالما مووع تقوواء اسحتمووال 

هوذا اللجولخ  الىاك تالتفديل والتبيين . تاججمال واج الق خود فاواد قوه أتسوه
والمحتمال  س يسوتعمىما السوى  توي العقيوه  توإد نالممو  واضو    تالمامال  
 وضلح . ألد المقام مقام

 ئين إموا تنسوماء   جول ولوال يعنويأما اسس  والمسما تمذا متعىر تشوي
هول اسو    الورحا  أو الوهياد هول ؟  يوره هول هل اسسو  هول لوين المسوما أو 

هوول لوووين   أو هووول  يووور   محتمىوووة إد قىنوووا اسسووو  هووول لوووين المسوووما تموووذا 
جووول الرحا  هووول   صوووحا  تالتهوووار ألد اسووو    جووول ولوووال خال لىوووا لاتوووه تووو
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اــاا إذ  قــخ  القــحا مــا مشــائخنا الاــ ا ة وال ــا عدا مافــاًل مــا غدــر ا  ق
دقـحد أصـ ادنا الخيانة إال أنى أي    أن أذ ـر ) الفعرو دا ما أهل اإل انة و 

                                                                                                                            

هنووا و د قىنووا   تاسسوو  خال لىووا المسووما   القووهلر هوول   جوول ولووال و   ولووال 
نيهوووًا صوووحا  ألد اسسووو  زائوووه لىوووا الوووذا    األسوووماء تاسسووو   يووور المسوووما 

وصووفا    تعووالا  ىووا الووذا    تاسسوو  مشووتمل لىووا صووفةوالدووفا  زائووه  ل
 هووي  يوور الووذا  تالتهووار آبوور قائمووة فذاتووه تمووي لاسووص هووي الووذا  تالتهووار وس

تفدويل تمون أهول البوها مون قوال اسسو  هول لوين إلوا لمذا صار المقوام يحتواج 
 .اسس  لاس لين المسما س المسما ومنم  من قال 

قوولل  يعنووي تووي أكثوور أقوولالم  أووس هووذا  وأهوول السوونة س يبىقوولد س هووذا
هثوة وألنموا محتمىوة ئل المحألد هوذه مون المسواس يبىقلد هذا وس هذا جمملره  
تاسسو  ُيعنوا توه هوذا وقوه يعنوا توه هوذا وتوي نول مقوام لوه حكو  وأيهوًا  قه ُيعنا

  المسى  واجسوالم   والموؤمن واجيمواد  يعنيالمسما مسنلة األسماء واألحكام و 
الموؤمن واسسو  واسسو  اجيمواد والمسوما توه تاسس  اجسالم والمسما توه مسوى  

اسس  اللفر والمسما اللاتر واسس  البهلة والمسما الفسلق والمسما الفاسر و 
ر أد يكلد نواترًا ته المبتها وهكذا   ولنهه  هنا  ثنائاة س لىمم من وجلخ اللف

وجولخ البهلووة أد يكولد مبتووهلًا وس لوهبىلد تووي أمثوال للووك للون المسووى  موون وس 
 تالتهار قلل هل مسى  إد ااء  هذا وس نحقر اجسالم تمل مسى  يبىر لىاه 

قلل إد ااء   نقولل ى  ا د و التهار الم ل يالز أد نالحال فل نقلل هل مس
موا يعنوي ماخام معوه إيمواد تمول موؤمن فوال اسوتثناء   و التهوار المو ل هل مؤمن 

.. يمول  لىوا اجيمواد إد اواء   يمول  لىاوه نقولل موؤمن إد اواء   يعنوي 
المتعىقوة تالدوفا   مسوما المسونلة األولواالظاهر أنه يعنا تاسس  والو  وهكذا .

ثاناووة ألد األكثوور يسووتعمل اسسوو  والحكوو  أو األسووماء واألحكووام لىووا الدوولر  ال
 .( التي لنرتما لك . )ا.هو
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  مـا قـخ  خرصـحا مـا القـحا  فـا الف اح ة (   فا أيخت ـه طائفـة نسـ حا إلـده
 ف  عالى الف هل وأهله ما ذل  .  نزا

ـــاب  ـــر   ـــ     ـــر ال   ـــا جري ـــاا : وقـــرأم لف فـــخ د ـــى أن ق    ـــفاإل
ال  اــدر(   ــل دــ ل  إلــى أهــل ط ر ــ ان  ــ  اذــ الف دنــخه  ، و ــألح  أن )

يان  له  ما يع قخ  وي هل إل ه ،    ر  ـ    ـاب اذـ الف القـائلدا درليـة 
ونسـل هـ    ف  عالى ،  ـ  ر دـا طائفـة إت ـام الرليـة  ـ  الـخن ا واثذـرل .

ــة .   ــدا أن  ــة لــ  يخــص طائف ــة إلــى )) الاــح  ة (( قاط  ــى الفقال ذلــ  دل
، و ـان مـا نسـل إل ـه ذلـ  القـحا ـ  عـخ  جهالة منه  أقحاا الفخلادا منه 

ـ ادا أذ  د ـخ الحايـخ دـا زيـخ وف أدلـ  م لـه دنـخ أن اددى دلى ال ائفة 
الفخلادا  ك ه  ادا أذ ـه . ولـ س إذا أيـخ  الزائـغ  ـ  ن ل ـه قـحال نسـل 

  قـحال  ـ  الفقـه ، إلى الافلة ،   ل     الفقهاا والف ختدا لـ س مـا أيـخ
ول س   ه يخ    نا ل ذل  ،  نسـل ذلـ  إلـى جفلـة الفقهـاا والف ـختدا . 
ــى  ــاظه  دل ــحمه   خ لــ  ،    لقــحن ألف ــ  أن لفــل )) الاــح  ة (( ودل وادل
محضحدام له  ، ومرمحزام وإشارام  ارى   فا ددنه   فا ل   خاذله  دلى 

ويســدر . تــ  ذ ــر ال  قدــق ، ونــازا مــا هــ  دل ــه رجــع دــنه  وهــح ذا ــر 
إطالقه  لفل )) الرلية ((  ال قددخ  قاا :  ثدرًا ما يقحلحن : رأ   ف . يقـحا 
. وذ ر دا جعفر دا م فخ قحله لفا  ول : هل رأ   ف يدا د خ ـه ؟ قـاا 
رأ   ف ت  د خ ه .  قاا السائل   ه رأ  ه ؟  قاا : ل   ر  اا اار د  خ ـخ 

لـحب د  قدـق اإليقـان ، تـ  قـاا : )وإنـه  عـالى  ـرى ااا ان ، ولكـا رليـة الق
. ه ا قحلنا وقـحا أئف نـا   فا أذ ر      ا ه ، وذ ر ر حا ف (    اثذرل

، دون الاهـــاا مـــا أهـــل الغ ـــاول  دنـــا .وإن مفـــا نع قـــخ  أن ف يـــر  دلـــى 
الفؤمندا دمااه  وأمحاله  وأدراضه  وذ ر ذل     ياة الحداع ،  فا زدـ  

ــه مــا ي ــر دلــى الفــؤمندا  لــغ مــع ف إلــى درجــة   ــ  أنــه    ـ إال ال ــق ل
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ــغ الع ــح دل ــنفس ل ــاا لل ــى يــاا  لزمــه إي  ــ  الفضــ ر دل ــغ مــا العل ــخ مــا دل  
اإل ايـة ، وهـ  الفنسـلخحن مـا  ـ   ل   فر  ـان وقائـل ذلـ  قائـل والع ادام 
 (1)ىالوإن مفا نع قخ   ر  إطالق  سف ة )) العشق (( دلى ف  عالخيانة  . 

. 
                                                

حووووال ا اللووووالم موووون أولووووه إلووووا هووووذا الموووول ن فاووووه لنوووور تعوووو  ( هووووذ1)
 واألوائوول موونم  تلسووعلا تووي األلفووا  وجعىلهووا رموولزاً الووذلن ُسووئل لوونم  الدوولفاة 

وتلسووع موون تعووهه  تووي للووك و اووارا  لمعوواني لروووهونما ولمدووبى  بوواف لموو  
والتوووذار افوون جروووور   لفووا  منلووور  ظاهرهووا اللفوور حتووا وصووىلا إلوووا اسووتعمال أ

لنم  محملل لىا  حال األولين الذلن سهقلا وقتوه رحموه   ولنور مثول قوللم  
ل الرلوة العىماة وهذا فما األوائ لل أو تعهم  يقلل رألص   وُوعنارألص   يق

جمىووه موون تعووهه  تاعىوولا رلوووة   تعووالا الهدووروة ممكنووة تموونم  موون قووال إنووه 
نًا إلا آبر ما هول مخوال  لىشورا كشفص لنه الُحال حتا أصه  لرى   عاا

وس ياووولز أد تحمووول لىوووا تا ىوووة مخالفوووة لىشوورا لفوووا  نثيووور  أحووهثلها ولنووهه  أ
ا اصبالح باف تدار األمر اصبالح باف ومنما ما يالز أد تحمل لى

المتوونبرود  وألفووا  الدولفاة المحهثووة سولاء تووي للوك المتقووهملد مونم  إلوا أد أ
لىا قسمين : منما ما يمكن حمىه لىا معنا باف ومنموا موا س يمكون حمىوه 

اسصووبالح وصوون   . ومووا يمكوون حمىووه لىووا معنووا بوواف هوول مووا وضوو  فاووه
ومنمووا مووا    فوولد تووي اصووبالحا  الدوولفاة نالقشوويري والسووىمي وجمالووةالمؤل

لها ن والةاال تا  حتوا صوار مون لاس لم  اصبالح فاه إس القلل تالظاهر وا
تهووالم  لوونم  تووند هووذا موون اره  مووا هوول نفوور تووي نفسووه التووذر ألفووا  تعوو  نهووأ

ر ووي وافوون الفووارض وأاووهاه اسصووبالح الخوواف نالتووذار القااوواني سفوون ل توواي
لفاظم  منما ما يحمل لىا اصبالح باف ومنما مواس هؤسء . والدلاي أد أ

لعشوور مثوول مووا لنوور لووك ياوولز حمىووه موون األلفووا  التووي أحووهثما الدوولفاة مثوول ا
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وقال : إد العشور س ياولز إ القوه لىوا الوري جول ولوال   يعنوي س ياولز أد 
تموا ورخ توي اللتواي والسونة  تفواقي فول يكنا ألشور   أو   معشول يقلل قائل أ

ألظو  خرجوا  المحهوة وسوبل منوع نىموة  ن محهة   جل ولال أو الخىوة وهويم
 معشووولقي   وموووا ااوووتر مووون للوووك العشووور توووي حووور   جووول ولوووال ألشووور  

 ألمرون : 
األول : لووهم وروخهووا وهووذا هوول الووذي لىوول تووه ألنمووا لوو  توورخ تووي اللتوواي 

محهوة الىفوظ الولارخ   والعشور نولا مون أنولاا المحهوة للون الوالسنة تنقتدر لىا 
 وهذا لهل لىا لهم جلاز استعماله . العشر ل  لرخ ورخ  والخىة ورخ  للن 

 نوع وسوبل لوهم الولروخ توي اللتواي والسونةوالثاني : هل تعىيول سوبل الم
أد العشر فاه تعه وهل  ير المحهة ألد العااور لتعوهى توي لشوقه لىوا نفسوه 

  ولمذا  ر من خرجا  المحهة للن فاه التعهي لىا النفسشلقه تالعشولىا مع
كىموة َلَشوَر ولشور  تووهل لىوا تعوه حتووا توي الىيوة فامووا اسوتعمىص فاوه ولمووذا س 

جوول ولووال ياوولز أد يقووال أد أحووهًا تعووهى تووي حهووه   لىووا نفسووه إل محهووة   
   ةحهومتي حهه لوه ألد جل ولال حر ونذلك س يالز أد لتعهى لىا الري 

حر للن لشر العبه لر ه هذا فاه تعوهي ألد العااور مون  ىهوه هولاه جل ولال 
تووي لالقتووه لتدوورف  ىبتووه محبتووه حتووا جعىتووه لتدوورف تووي لقىووه أو موون  وأ

  تووإلًا لفووظ ىمووذا منووع لفووظ العشوور . تتمحبل ووه لىووا  يوور مووا يقتهوواه الدوولاي 
الولروخ   والثواني  معشلقي ولشر وما ااتر منما س يالز لمذلن األمرون لعوهم

 لىتعه  وما أوضحص لك من التعىيل .
ونووذلك لفووظ التتووا  س ياوولز تووي حوور   ؛ ألنووه فاووه تعووهي   أمووا الخىووة 
هووي ألىووا مراتوول المحهووة   ولنوور اووارح البحاووووة لشوور مراتوول لىمحهووة ولنوور 

 تيما ما يالز وما س يالز .
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وودا أن ذل  ال ياحز الش قاقه ولعخ  ورود الشرع  ـه وقـاا أدنـى مـا 
  ــه أنــه دخدــة وضــاللة ، و  فــا نــص ف مــا ذ ــر الف  ــة  فايــة .وإن مفــا 
نع قخ  : أن ف ال ي ل    الفرئ ام ، وأنه الف فرد  كفاا أ فائه وصفا ه ، 

غدـر مخلـحق يدـ  مـا  ائا ما ذلقه مس ٍح دلى درشه ، وأن القران  المه 
ــ  وُدرس وُيفــل ، ونع قــخ أن ف  عــالى ا خــ  إدــراه   ذلــدال وا خــ  ن دنــا  ُ ل

ذلداًل وي د ا والخلة لهفا منه ، دلـى ذـالف مـا قالـه الفع زلـة : إن  م فخ 
الخلة الفقر وال اجة ، إلى أن قاا : والخلة والف  ة صف ان هلل هح محصحف 

، وصفام الخلق مـا الف  ـة د ه وال ش  ه دهفا وال  خذل أوصا ه     ال ك
 أمـــا صـــفا ه  عـــالى  فعلحمـــة  ـــ  العلـــ  ، والخلـــة جـــائز دلدهـــا ال كد ـــه ، 

ومحجحدل  ـ  ال عريـه ، قـخ ان فـى دنهفـا ال شـ  ه  اإليفـان  ـه واجـل وا ـ  
 الك ي ة دا ذل   اقط .

، وإنفــا (1)ومفـا نع قــخ  أن ف أ ــاح الفكا ــل وال اــارام  والاــنادام
، وأما ما قاا د  ري   لـ  الفكا ـل  هـح ضـاا مضـل ف الغش وال ل   ير 

                                                

لة هه وهوي مسون( هذه المسنلة نثر  تي القرد الثالح الماري وموا تعو1)
مووا أصووافما موون خبوولل الحوورام تيمووا وأد التلسوول تالتاووار  وأد التاووار  أصووافما 

التلنل فتر  السبل أتهل وهذا ااا لنه الدلفاة وأحوه المسونلتين قواخ  إلوا 
ترنلهوا ولىىولا للوك تحسون مسنلة أنه لموا خبول التاوار  موا خبىموا األبرى يعني 

حح لىوا الخ من العىماء مدنفا  و التلنل لىا   جل ولال وصن  تيما له
رسوووالة تووووي للووووك ىاوووواحظ أيهوووًا لوالعمووول نكتوووواي الخووووالل و والدوووونالة التاوووار  

أد تور  العمول أتهول  هوذه البائفوة التوي زلموصالتهدر تالتاار  ونىه رخ لىا 
هووول وهوووذا تا ووول فووول التلسووول وأد التلنووول لىوووا   تعوووهم مالتسوووة األسوووهاي أت

ين وأ يوول مووا نسوول ىين وعهوواخ   الدووالحباوواء والمرسووصووناع األن أتهوول وهوول
المووورء مووون لمووول لوووهه هووووذا أ يووول موووا نسووول الموووورء تموووا ينتاوووه مووون الدووووهقا  
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واأللباا  لاس تي البيل مثل نسهه فيهه وأحل ما يكسهه المرء وأنفعه لوه موا 
 كسهه فيهه .

والمسوونلة الثاناووة : وهووي ضووير الحووالل هووذه أيهووًا نوواد تيمووا التقوواخ تووند 
نووه س للجووه أكوول حووالل ألنووه تووي العووراق تووي لا  اللقووص أو تووي الحووالل لووهم وأ

لىيما تاجقبواا و ييوره  ضي تتحص وأصهحص أرض براجاة تالتهيالشام األرا
تدار  فهًس من أد تللد مىلًا لامًا أصهحص مىلًا باصًا وأصهحص ميدول ة 

نثيورود مون تنصوه  هوذه التوهرجا  ج منما له حكو  اليدول إلوا آبور وما يخر 
ااوتهاه اة لترنلد األكل تمامًا من نل ما للجه تي السلق ألجل اساتهاه الدلف

تع  المتنبرون نوالنلوي ما يخرج من الثمرا  الميدل ة حتا أنه يحكا لن 
مومارا خمشور مون أجول هوذا وهوذا توي اللاقوع  أنه ل  يكن ينكول مموا اسوتخرج مون

اموًا توإد هوذا ارلًا ألد من التقه أد الحالل لهم تم حا  ولاس تسائ لاس تد
أحول لمو  اويئًا ثو  لهموه سوهحانه حورم لىوا عهواخه التقاخ توي أد   جول ولوال 

وهووذا س ياوولز ألد   خود  يرهووا ثوو  جعىووه هوول المتعووين أزمانووًا متباولووة  اوويئاً 
نعوو  قووه يقوول تووي جعوول الحووالل  تووي نوول زموواد وتووي نوول مكوواد للوون يقوول ووكثوور 

أمووا أنووه ووكثوور تووي موول ن    موول ن ووكثوور تووي موول ن ووقوول الحوورام تووي موول ن
ه ت اووه وس لوال  يعىوو  حووهوخ مووا أنوومل   توو يعوهم تاللىاووة تووي مكوواد تموذا س يقوولل

 لىا رسلله .
حتووا نوواد تعهووم  س  ن جمووة الوولرا زاخوا تووي هووذه المسووائلالدوولفاة موو

ينكووول إس صووويهًا ونووواد تعهوووم  س ينكووول إس اووويئًا أنبتوووه توووي فيتوووه وأاوووهاه هوووذه 
 ( . ن اللرا المذملم )ا.هوهي م األتعال التي

 الشريط السا ع ـ الحجه ) ب ( :
والحووهلح لىووا ظوواهره سووهحانه وتعوالا   س للصو    تووالترخخ   ائــخل :

يكووره الموول   ) ومووا توورخخ  تووي اوويء توورخخي تووي قووه  نفووس لبووهي المووؤمن)
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م  ـخع إذ لـ س الفســاد وال لـ  والغــش مـا ال اـارام والاــنادام   ـ  شــ ا 
إنفا ير  ف ور حله الفسـاد ، ال الكسـل وال اـارام  ،  ـان ذلـ  دلـى أصـل 

يـأمر  أ ـل  أن ف ال  الك اب والسنة جائز إلى  ح  الق امـة ، وإن مفـا نع قـخ
ال ـالا ، تـ  يعـخمه  الحصـحا إل ـه مـا جف ـع الاهـام ، ان مـا طـال ه   ــه 
محجــحد إلــى  ــح  الق امــة  والفع قــخ أن اارض  خلــحا مــا ال ــالا ، والنــاس 

إال أنـه يقـل  ـ  محضـع ويكثـر  ـ   ل حن    ال ـرا  ،  هـح م  ـخع ضـاا ،  ق
رأ نا مـا ظـاهر  جفدـل محضع ال أنه مفقحد ما اارض ، ومفا نع قخ  أنا إذا 

 ؤ ـل طعامـه والفعاملـة  ــ   ه وطعامــه ، جـائز أنال ن هفـه  ـ  مكسـ ه ومالـ
 اار ـــه ،  لـــ س دلدنـــا الكشـــ  دفـــا قالـــه ،  ـــان  ـــأا  ـــائل دلـــى  ـــ دل 
االي  اط ، جائز إال مـا داذـل ال لفـة ، ومـا  نـزع دـا ال لـ  وأذـ  اامـحاا 
                                                                                                                            

لن لهم العى  والامل تالعاقهة هذا  اً رخخ إما أد يكلد ناتاوأكره مساءته (   الت
و نما تورخخ إكورام موا توهري توذت  س لىامل  لم   و ما أد يكلد الترخخ لإلكرامذمم

لن لام أو جمل وللن تما يكرم  تااً لاس نا له لفاحة أو ثنتين هذا ترخخ إكرام
هووذا لوواس لاوومًا وس جموواًل وللوون موون ؟ تتوورخخ هوول تمووهي لووه نتاتووًا أو نتووافين تووه 

لمووؤمن وموون أجول إكرامووه لووه توورخخ أكوورم لبوهه اجول ولووال تووا  جموة المناسوول   
هًس تىواس فاما يكرمه ته ومعىلم أد الترخخ إما أد يكلد تهواًل و موا أد يكولد لو

هوذا احتموال  امول لاقبتموا ولوهم معرتوة موا لناسوبما فولهل التورخخ توي األتعوال ت
قوووه لتفهووول لىوووا عهووواخه وقوووه جووول ولوووال العوووهل       أمووورون إموووا الفهووول أو

لوووه الحكموووة الهاليوووة توووال وتعوووالا ل منمموووا هووول سوووهحانه يعوووامىم  تالعوووهل وتوووي نووو
تالترخخ س مبىر وس مقيه   س ترخخ تاستفواق مبىور   وس جل ولال للص    

ألد  أيهووًا س يبىوور هووذا وس هووذا ؛يقوولل لتوورخخ تووي قووه  الوونفس أيهووًا مقيووه . 
 .معنووا التوورخخ هنووا  يوور المعنووا الووذي يفيووهه نىمووة توورخخ تووي  يوور هووذا السووااق 

 )ا.هو( .
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أا الاـخ ق غالمـه ،  ـان  ال اطل ومعه غدر ذلـ  :  السـؤاا وال ـحق   فـا  ـ
 ـان معـه مـا الفـاا  ـحى ذلـ  مفـا هـح ذـارج دـا  لـ  اامـحاا  ـاذ لط  ــال 

 ـ  رأ  لخ نـه ، إال أنـه مشـ  ه ،  فـا  ـأا  اي لق دل ـه ال ـالا وال  ال ـرا  
 . (1) فا  عل الاخ ق

                                                

( المسوونلة األولووا لنوور تيمووا توولقي موون مكسووهه حوورام وأد األصوول تووي 1)
المسى  السالمة توال لتولرا توي معامىوة المسوى  الوذي ظواهره السوالمة وهوذا الوذي 

 لنره هل الدحا  تي انقسام المسنلة ثالثة أقسام :
القسووو  األول : معامىوووة لاموووة المسوووىمين الوووذلن لووو  يظمووور مووون مكاسوووبم  

مووذا الدوون  وهووذا القسوو  التوولرا تووي التعاموول معووه فهلووة وبووالف هووهي الروهووة ت
مووا لوووهل لىوووا لىوووا هوووذا السووى  ألد األصووول توووي المسووى  السوووالمة ولووو  يظموور 

ببيثووة تمووذا فهلووة  لنووهه مكاسوولأنووه قووه يكوولد  مكسوول ببيووح تووإلا توولرا ألجوول
 و ىل تي التلقي .

لد األمولال القس  الثاني : من يخالط الظىمة الذلن يظىملد الناي ووونكى
تي التعهي لىا ممتىلواتم  أو موا أاوهه تالها ل أو تي التعهي لىا الحقلق أو 

إنموا د أكثور تيوهاخ الهولة الةهاساة تكثر  حتا قيل إ اائعًا تي للكوناد للك   
حتوا قيول إد أكثور خمشور منتملوة مون أصوحافما   يعنوي منتملة مون أصوحافما 

مذا الدن  من ُلى   منه أنه يخالط ت أمال  نانص لىناي تنملص منم  لييره   
يسوما صواحل تموذا من ينكل أمولال النواي تالها ول فاكولد لنوهه الموال الحورام 

 .المال المختىط 
األقولال فاوه أر عوة ألهول العىو  والتحقيور أنوه س صاحل المال المختىط و 

أنوه .. إلوا آبوره   يال تر  األكل مما يقهمه أو يها  ته أضااته أو لمهيه 
مون هوذا ومون هوذا   مخوتىط  ألد المال ل  لتعين لىحرام فل الموال ل ترنهس يا

وهذا لهل لىا أد من ل  لتمح    والحرام لىاه .ل  : نُ  كما قال افن مسعلخ 
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ماله لىحرام تإنه س يال تر  األكل من ماله أو األبذ من مالوه وللون يسوتحل 
ن اسووتباا للووك يعنووي مووموون جمووة الوولرا أنووه يسووتحل هووذا هوول الووذي لنووره هنووا و 

و عوووو  أهوووول العىوووو  لوووورى أد للووووك لوووواس موووون جمووووة تإنووووه يسووووتحل لووووه للووووك   
ل ألد إد توولرا تمووذا أتهوول و س تووال يسووتحاسسووتحهاي للوون موون جمووة التوولرا توو

 كثير من الدحاتة ل  لتلرللا هذا التلرا .
والقسوو  الثالووح : موون األقسووام موون مالووه حوورام يعىوو  أد مكاسووهه حوورام نوول 

س ياولز األكول يالز األكل من ماله لنه جمملر أهل العى   ماله حرام وهذا س
وهووذا تووي  .موون أكىووه وس موون مالووه ؛ ألنووك تعىوو  أنووه اكتسووهه لىووا وجووه محوورم 

الح اقووة نوواخر موون جمووة اللقوولا ألد موون هوول تووي النوواي س مكسوول لووه إس موون 
الحوورام هووذا نوواخر وأكثوور المسووىمين أموولالم  مختىبووة يعنووي قووه ييىوول الحوورام وقووه 

ممن يختىط فاه هذا وهوذا يعنوي ىل الحالل تنكثر المسىمين من القس  الثاني يي
وللوووون األصووول توووي المسووووىمين هووول األول يعنوووي األصوووول    ممووون مكسوووهه حووورام

السوووالمة إس إلا لووورف للووون مووون يكسوووبلد مووواًس حراموووًا توووإد األصووول تووويم  أنمووو  
لل أنوه إلا حورام تموال حوالل ولموذا نقو هبىبلا أملالم  تىم  حك  مون ابوتىط مالو

تإنوه من مال حورام تعينوه  مال حرام تعينه يعني ااترى ايئاً لى  أد الشيء من 
س لؤنوول منووه ومعىوولم أد مسوونلة المهووا   يوور مسوونلة األكوول تاألكوول هوول أاووهها 
 وأما مسنلة المهة تفيما تفديل هل اللسل تظى  وتعهي أم هل حرام فال ظى  .

أكل  هذه التقساما  والنبي  هذا تي المسى  أما اللاتر تىاس لهبل تي
من  عام اليملخ وه  أكىة األملال تالها ل تاللاتر س يهر األكل منوه تخوالف 
التعوهي مثول أد يكولد ظىو  فموذا تعينوه تالموال الوذي نسول تالتعوهي  يور الموال 
الووذي نسوول تالرضووا وللنووه حوورام يعنووي هوول الحرمووة وصوو  لووارض أم وصوو  

لوه حكو  ًا هذا له حكو  و لا نواد مالزمو اً رض  إلا ناد ل؟ هذا فاه تحح مالزم 
 ( . اللاتر )ا.هويعني تي 
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وأجاز ادا مسعحد و لفان اا ل منه ودل ـه ال  عـة ، والنـاس ط قـام 
ــخ  أن اوالــخ ا ال ن ي ــة  ــخارأيكــا  لع ــخ مــادا  الســف ة .وأن مفــا نع ق  (1)ال

جارية دل ه  ال يسقط  دنه الخحف والرجاا و ل ما أددى ااما  هح جاهل 
  ـال يـأما مكـر ف إال القـح  الخا ـرون  ووفا أذ ر  ـه دـا نفسـه :  ان 

( وقخ أ ردم  ش  دحرام ما قاا د ل  ونع قخ : أن الع حدية  99)اادراف 
ال  سقط دا الع ـخ مـا دقـل ودلـ  مـا لـه ومـا دل ـه  د قـى دلـى أيكـا  القـحل 
ــــ  دــــا اان  ــــاا والاــــخيقدا والشــــهخاا  ــــ  يســــقط ف ذل واال ــــ  ادة إذ ل
والاــال دا ومــا زدــ  أنــه قــخ ذــرج دــا رق الع حديــة إلــى  ضــاا ال ريــة 

هح  ا قاط الع حدية والخروج إلى أيكا  اايخية الفسخية  عالئق اثذرية :  
 ا ر ال م الة ، إال ما اد را  دلة ، أو رأ ـة ،  اـار مع حهـًا أو مانحنـًا أو 
م ر ــفًا ، وقــخ اذــ لط دقلــه أو ل قــه غشــ ة  ر فــع دنــه دهــا أيكــا  العقــل ، 
وذهل دنه ال فددز والفعر ة ،   ل  ذارج دـا الفلـة مفـارق للشـريعة .ومـا 

نــخ ف  غدــر الــحي  زدــ  اإلشــراف دلــى الخلــق : يعلــ  مقامــا ه  ومقــخاره  د
ومـا اددـى أنـه يعـرف  هح ذارج دا الفلـة ،   الفنزا ما قحا ر حا ف 

مآا الخلق ومنقل ه  ، ودلى ماذا يفح حن دل ه ويخ   له   غدـر الـحي  مـا 
 . (1) قخ  اا  غضل ما ف –قحا ف وقحا ر حله 

                                                

 ( الهار الهناا .1)
( هذه المسائل الثال  لتلى  تيما لن حال  ال  المتدلتة تإد مونم  1)

لوه نموا للون محهوة و قال أنا ألبه   س بلتًا من لقاتوه وس  معوًا توي ثلاتوه من 
الووهار يعنووي هووذه أحكووام  العبووه موواخام أد يقوولل  ائفووة موون نهوواره    فاقوولل : أد

الخووولف عهووواخ  يةووواش فوووين الخووولف والرجووواء سفوووه أد الوووهناا جارووووة لىاوووه تإنوووه 
الانة ووخاف من لقاي   ووخواف مون ورجل   و  والرجاء عهاخ  تيرجل رضا

وأما من قال أنا ألبه   تالمحهة س تالخلف والرجاء تمذا تا ل . لذاته النار و 
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  ا نوولا زنهقووة وبووروج لوون  روقووة األنباوواء والمرسووىين لىوويم  الدووالوووهل لىووو 
ييىووول الخووولف أد ياتمعوووا توووي القىووول وهووول  والسوووالم   والخووولف والرجووواء ياووول

  الرجاء أو ييىل الرجاء الخلف ؟ فاه تفديل .
أما لامة الناي وأكثره  ظال  لنفسه تمذا يال لىاه تي حال حااتوه أد 

فواعظ  الخولف أكثور مون الرجواء حتوا لنيول ييىل جانول الخولف لىوا الرجواء 
السوواتقلد تووالخيرا   ه ولوون معاصوواه والخاصووة المقتدووهود أوووقىووع لوون ظىموو

تموووؤسء يقلمووولد لىوووا اسوووتلاء الخووولف والرجووواء توووي قىووول م    والخووولف والرجووواء 
يكلناد متساووين س ييىل جانل الرجاء تيتور  العمول وس ييىول جانول الخولف 

  .فاقنط 
اة : حال أهل المرض الذلن يظن أد مرضوم  مورض هىلوة والحالة الثان
الرجوواء والخوولف ووعظوو  بلتووه ووعظوو  رجوواله للوون يكوولد  هتمووذا ياتمووع تووي قىهوو

س يمص أحهن  إس وهل يحسن : )) قال ثبص لنه أنه  رجاله ألظ  ألد النبي 
قووال   تعوالا أنوا لنووه ظون لبوهي فووي تىواظن فوي مووا : )) وقوال (( الظون فر وه 

ه الخولف والرجواء ووعظو  لنوهه تإنه ياتموع توي قىهوتإلا ناد تي مرض ( (ااء 
الخوولف ووعظوو  الرجوواء للوون لموووه تووي الرجوواء ألد   لووم وجوول أموور تإحسوواد 
الظن ته وأنه رحا  تةهاخه هذا تحقير المقام تي الامع ما فوين الخولف والرجواء 

أ ىور تيىيول   وعهارا  العىماء واألئمة تعهم  أ ىر تيىيل الرجواء و عهوم  
موووام اللاحوووه ناجموووام أحموووه نقووول الخووولف و عهوووم  قوووال تالتسووواوي حتوووا لووون اج

 ائفوة مون أصووحاته لنوه تيىيوول الخولف ونقوول آبورود تيىيوول الرجواء والتحقيوور 
أد للوول مقووام مووا لناسووهه لىووا هووذا التفدوويل الووذي لنوور  لووك تموون قووال ييىوول 

نل  تما يدوى  الرجاء حر ومن قال ييىل الخلف حر ومن قال لتساوواد حر 
  الدوولفاة اليووال  أنموو  أيهووًا مووع انخاللموو  لوون لووه موون الحوواس    موون حوواس

يقللوووولد تخىدوووونا موووون أموووولر الةهوووواخ  إلووووا مشوووواهه  األحهيووووة الخوووولف والرجوووواء 



 

  عل قام دلى الف حى ال فحية                                                                                

 184 

  والفرا ة : يق دلى أصحا ما ذ رنا  ، ول س ذل  مفـا ر ـفنا   ـ 
شـ ا ، ومــا زدــ  أن صــفا ه  عــالى  اــفا ه ويشــدر  ــ  ذلــ  إلــى غدــر ايــة 

 هــح وأشــار إلــى صــفا ه دــز وجــل القخيفــة :  –الع فــة وال ح دــق والهخايــة 
 .(1)ةيلحل  قائل  الالهح  ة واالل  ا  وذل   فر ال م ال

                                                                                                                            

السرمهية يعني إلا الفناء تي الر ل اة ومشاهه  تدورف   توي المىلول  يعنوي 
لا التقوه أحوه أنوه وسوعه الخوروج ارتفعص لنم  التلالا  وهذه زنهقة ورخ  ألنوه إ

نما وسع الخهر الخروج من اروعة ملسا تإنه مرته نول  من اروعة محمه 
موون التقووه أنووه ياوولز أس لىتوومم تنحكووام الشووروعة وأد أحكووام الشووروعة لبائفووة موون 

لنووووه ولووووهم التمامووووه  س لووووهبل ضووومن الخبوووواي تارتفوووواا التلوووالا  هالنووواي وأنوووو
 هقة مثل ما هل حاصل مع  ال  المتدلتة . رخ  وزن تالتلالا  تمذا أيهاً 

أنووه  سوونلة الثالثووة : هووذه أحوولال أيهووًا ليووال  المتدوولتة الووذلن اخلوولا الم
صوهحلا يعىمولد الييول مون جموة أحولال النواي ومقامواتم  الحال وأ  كشفص لم
ا بور  تلول هوذه الثالثوة أمولر  وأول إلاوه أموره  سولاء مون أمولر الوهناا وما سيؤ 

 ( .نه تع   ال  المتدلتة )ا.هولالتي هي قة ا من المنها أنل 
لنرنووا الفراسووة   هاتوواد مسوونلتاد ونوول هووذه مسووائل لظامووة ومممووة ( 1)

توووي خري سوووافر أد الفراسوووة أنووولاا ثالثووووة : تراسوووة بى اوووة   وتراسوووة إيماناووووة   
الرواضوواة يعنوي ممووا لووهبل تيموا ال ااتووة وأاووهاهما   والفراسووة وتراسوة رواضوواة   

فنوولر    : )) اتقولا تراسوة المووؤمن تإنوه لنظور جواء تيمووا الحوهلح اجيماناوة التوي
 .(( لنر  لل  للك تي نالمنا لىا الفرقاد 

وقع تيما  ائفة  المسنلة الثاناة التي لنرها تعه الفراسة هي الحىلل وهذه
تووالحىلل  ادمتهالنوو ادوالحىوولل واستحوواخ لفظوو  موون فهايووة القوورد الثالووح الماووري 

آبر والحىلل لنقس  إلا نللين : لوام   وبواف واستحواخ  ءايء واستحاخ اي
بواف   توالفرق فوين الحىولل واستحواخ أد الحىولل اتحواخ لوام واتحواخ لنقس  إلا 
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توي مواء  اً يقبل اسنفدال واستحاخ س يقبل اسنفدال مثاله أنك لل وضعص سوكر 
 تحرنتووه صووار اتحوواخًا ألنووه س يقبوول أد لنفدوول موور  أبوورى أمووا لوول ضووعص تووي
الماء حدا  أو ورقة تدار  تي خابل الماء يسما هذا حىلل ألنما أصوهحص 

وضوعص ورقوة الشواي توي نوني مواء هنوا اجتموع  ًا مثول لولواحوه ئاً هي والماء اي
حىلل واتحاخ   أما الحىلل تلجلخ هذه اللرقة التوي تسوتباع أد ترتعموا واستحواخ 

هوول مووواء ييوور للنووه تالشوواي هووذا تعووه أد نوواد الموواء س لوولد لوووه اتحووه تالشوواي ت
 تعرف أنه ماء وخبىه ايء آبر هل الشاي تتيير تاتحه .

لمووووذا القووووائىلد تووووالحىلل  يوووور القووووائىين تاستحوووواخ والحىوووولل قسووووماد لووووام 
 لام وباف .قسماد وباف واستحاخ 

حول  توي نول اويء للون حىللوه  إنوهوالحىلل العام : هل قلل من يقللولد 
لهقوا لىمخىولق صوفة المخىولق كون أد من قبيل حىلل الالهول  توي المخىولق يم

ىالهول  صوفة اجلوه مثول مون يعتقوه توي حىللوه توي الدولر الاميىوة توي ووهقا ل
حل تيما اجله أو حىلل الري جل ولال تي نل مكواد  قلللد كل صلر  جميىة ي

تهووالن   حووال تووي نوول مكوواد مووع فاووه حيووح أنووه لوواس منووهماًا تووي الووذا  وللوون 
 .اسنفدال 

يحوول تووي تعوو  األاووخاف مثوول مووا يقللووه  هل أنوووالحىوولل الخوواف : هوو
أو قلل الندارى . حىلل باف . يعني تع  الدلفاة : ما تي الاهة إس   

حوول تووي عاسووا تدووار عاسووا لووه صووفتاد صووفة الناسوولتاة جوول ولووال : إد   
الهشوووووروة توووووي جثمانوووووه وصوووووفة اجلماوووووة فاموووووا حووووول  فاوووووه ومثووووول قووووولل القرامبوووووة 

لال حل تي الحاك  أو تالد أو تالد من النواي هوذا واجسماليىاة أد   جل و 
 حىلل باف .

أمووا استحوواخ أمووا استحوواخ مثوول مووا لنرنووا لووك تموول اتحوواخ لووام وبوواف   
جلخ الوذي توراه هوول الل   توومول أد يكوولد اللجولخ هول لووين   جول ولوال تالعوام : 
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،  ومــا قــاا إنهــا غدــر مخلحقــة  (1)ونع قــخ أن اارواح  لهــا مخلحقــة
ـــ النســ حرية ــــــ  ــ  الفســ   ، وذلــ   فــر  ــان  قــخ ضــاهى قــحا ال ناــارى ـــ

                                                                                                                            

وهووذا يسووما اتحوواخ تكوول اوويء . وقوولل األاووااء هووي صووفة    وجوولخ   وصووفة
مثوول مووا قووال .. إلووا آبووره . افن لر ووي وافوون سووهعين وافوون الفووارض تحاخيووة نوواس

لك صالتي تي المقام أقامموا وأاومه أنموا لوي صوىص  و :قهحه   و افن الفارض 
تىه صالته ولنفسه صىا ألجل اتحاخه تالخىر هذا قلل أصوحاي وحوه  اللجولخ 

حووه هوول لووين وجوولخ وحووه  اللجوولخ اتحاخيووة س حىللاووة ألنموو  يقللوولد  اللجوولخ وا
 .ولم  تحل  تفديىاة تي هذا الحر جل ولال 

اتحواخ القسو  الخوواف : أنوه اتحووه فوهع  المخىلقووا  خود تعو  تىوو   وأ
القباحوة وللون اتحوه األاوااء لتحه تكل ايء نمهله لن استحاخ تاألاااء القذر  و 

ء اتحه تاألولااء   اتحه تالدوالحين   واتحوه تاألنباوافهع  األاااء خود تع  
هوذا   و تداروا ه  لين وجولخ   وهو  لوين صوفاته    واتحه تالفالسفة   يعني

س اك جماع هذه األقلال نفروة ومن قال تالحىلل تني نولا و استحواخ توني نولا 
  ( .  لال )ا.هوتمل ناتر تا  جل و 

روح مخىلقوة  تالروح التي أضاتما   تعالا لنفسوه هويأما األرواح ( 1)
 ــاذا نفخــ    ــه مـــا   لنفسووه تشووروفًا قووال سووهحانه : جوول ولووال وأضوواتما  

إلووا بالقووه ألد  ه هنووا اجضوواتة مخىوولق موون روحوو رويــ   قعــحا لــه  ــاجخ ا 
 مثوووول   و ضووواتة المخىووولق إلووووا الخوووالر تقتهوووي التشووورو    الوووروح مخىلقوووة 

تشروفًا لما  ناقة ف و ق اها  و تشرو  لىعبه   أويى إلى د خ  ما أويى 
ونذلك الروح  ائفة ظنلا أد إضاتة الروح  تشرو  لمذا البيص . دد  ف  و 

إلا   جل ولال إضواتة صوفة إلوا ملصولف وهوذا  ىوط وهول الوذي توه ضوىص 
الندووارى تظنوولا أد   جوول ولووال نفووخ فاووه موون روحووه أنووه حىووص فاووه الالهلتاووة 
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ـــاا  ـــاا : إن شـــدوًا مـــا صـــفام ف يـــاا  ـــ  الع ـــخ : أو ق الع ـــ   ، ومـــا ق
 ال  ع   دلى ف  قخ  فر ، والقران  ال  ف لـ س  فخلـحق ، وال يـاا  ـ  
مخلحق وأنه   ففـا  لـ  وقـر ا ، ويفـل :  هـح صـفة ف دـز وجـل ، ولـ س 

ا الفخروس وال الـ الول مـا الف لـح ن انـه دـز وجـل  اف ـع صـفا ه الخرس م
ونع قـخ أن القـراال   (1ر)وأ فائه غدر مخلحق ، وما قاا  غدر ذل   هح  ا 

                                                                                                                            

ة موووون ضوووواها قوووولل الندووووارى النسووووبلروة  ائفوووو ولمووووذا قووووالحوووول فاووووه اجلووووه   
 .( الندارى )ا.هو

القرآد نالم   جل ولال لواس تمخىولق هوذا ( صفة اللالم والقرآد : 1)
التقوواخ السووى  الدووال  موون أولموو  ألبووره  منووه فووهأ جوول ولووال قوولس و لاووه يعوولخ 

ىوي   وهول نوالم   إلا نتول   وهول نووالم وهول نوالم   إلا تُ سوهحانه وتعوالا   
تمووول نوووالم   لووواس تناولوووه العبوووه صوووفة نووواد    جووول ولوووال إلا حفوووظ تفوووي أي

الهراسوة والموهروي موا فوين فوين الوتالو  والمتىول و ما تمخىلق ومعىلم أنه ث  ترق 
وموووا فوووين القوووراء  والمقوووروء   تلموووا قوووال أئموووة السوووى  الدووول  .. إلوووا آبوووره   

فووين مووا صوول  القووارئ واللووالم نووالم الهوواري جوول ولووال تالامووة منفلووة س تووالزم 
ا الووتالو   والمتىوول ألد الووتالو  تعوول العبووه والمتىوول نووالم   جوول ولووال ولمووذا فوووه 

السى  من قال لفظي تالقرآد مخىلق   ألد نىمة لفظي تحتمل أد يكلد المراخ 
الووتىفظ الووذي هوول لموول العبووه تتلوولد اللىمووة صووحاحة تىفووظ العبووه مخىوولق ألد 

عوول توونتي تمعنووا ألمووال الةهوواخ مخىلقووة ومووافين الىفووظ الووذي هوول المىفوول  ألد ت
مدهر وتنتي تمعنا المفعلل   الَخىر تمعنا المخىلق والىفظ تمعنا المىفول  ال

توووالمىفل  هووول نوووالم الحووور لووواس تمخىووولق تمووون قوووال لفظوووي توووالقرآد .. وهكووذا   
مخىلق تمل مبتها ألد هذه اللىموة س ياولز أد تقوال سحتموال أد يكولد الموراخ 

المىفل    توإد نواد الموراخ المدوهر تمول تالىفظ المدهر أو يكلد المراخ تالىفظ 
د نوووواد المووووراخ تالمدووووهر المىفوووول  صووووحا  أد تعوووول العبووووه وتىفظووووه مخىوووولق و 
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)) الفل نـــة (( دخدـــة وضـــاللة  . وأن )) القاـــائخ (( دخدـــة وماراهـــا دلـــى 
 قسفدا :  ال سا ما ذل  ما ذ ر االا ف ونعفاا  وإظهار نع  الاال دا

وصفة الف قدا ،   ل  جائز . و ر ه واالنشغاا د  ر ف والقران والعل  أولـى 
 ه . وما جـرى دلـى وصـ  الفرئ ـام ونعـ  الفخلـحق .  ا ـ فاع ذلـ  دلـى 
ف  فر ، وا  فاع الغناا والروع ام  دلى ف  فر . والرقص  اإليقاع ونع  

 حيدــخ والغنــاا لهــح الرقاصــدا ) دلــى ( أيكــا  الــخ ا  ســق . ودلــى أيكــا  ال
سـفع القاـائخ والروع ـام الفل نـة ـ الاـائى دـدا ولعل .ويرا  دلى  ـل مـا ي

ـ دلـى أيكـا  الـ  ر . إال لفـا  قـخ  لـه العلـ   أيكـا  ال حيدـخ ، أهل ااط اع 
ومعر ة أ فائه وصفا ه . وما يضاف إلى ف  عالى مـا ذلـ  : ومـا ال  لدـق 

الـــ  ا  ا ـــ فاده  فـــا قـــاا :   ـــه دـــز وجـــل مفـــا هـــح منـــز  دنـــه ،   كـــحن 
( . و ــل مــا جهــل  18اثيــة ) الزمــر :  يســ فعحن القــحا  د  عــحن أيســنه 

ذل  وقاخ ا ـ فاده دلـى ف دلـى غدـر  فاـدله  هـح  فـر ال م الـة ،  كـل 
مــا جفــع القــحا وأصــفى  اإلضــا ة إلــى ف  غدــر جــائز إال لفــا دــرف  فــا 

 ــه دــز وجــل مفــا لـــ س وصــف  مــا ذ ــر ف ونعفائــه ومــا هـــح محصــحف 
ه نع  وال وص  ، دل  ـر  ذلـ  أولـى وأيـحط وااصـل  ـ  ذلـ  للفخلحقدا   

أنها دخدة والف نة  دها غدر مأمحنة دلـى ا ـ فاع الغنـاا و)الروع ـام (دخدـة 
وذل  مفا أنكر  الف ل ى ومال  والثحر  ، ويزيخ دا هارون ، وأيفخ دا ين ل 

يعر ـحن  ـ  الـخ ا ، وال لهـ  قـخ  دنـخ ، وإ  اق واإلق خاا ده  أولى  فـا ال 
                                                                                                                            

اسوتعمل هوذه الىفظوة تعو   للونولواس تمخىولق  الحر جل ولالنالم  تالمىفل 
لم  تخىووور القووورآد تاسوووتعمىلا لفظوووًا واسلتووومال والامماوووة لاسوووتروا قووول  أهووول البوووها

 .( عمال هذا الفظ س يالز  )ا.هوستا ألهلم  تاحتماًل حتا س لؤبذ لىم
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ًا ن أص ا   قـخ أيـختحا شـدوولغن  أنه قدل ل شر دا ال ار  : إالفخلادا .و 
 قاا : مثل قحله :  (1)يش؟يقاا له القاائخ . قاا : مثل إ
 ل سـكن  دار الالد  اص ر  يا نفس ي ـى 

 قاا : يسا . وأ ا يكحن هؤالا ال  ا يس فعحن ذل  ؟ قاا : قل  : 
ـ ال يسكا د غـخاد مـا يسـ فع ذلـ    دحا وف ال   ال إله غدر   غخاد  قاا : د
 جـ إن الفقدـر إذا اي ـاا أدـح د ـخ ف : ومفـا نقـحا : ـ وهـح قـحا أئف نـا قا .

وص ر ول    كي  إلى وق  يف   ف له  ان أدلى ،  فـا داـز دـا الاـ ر 
ي له (( ال خ   ونقحا )) ان يأذ  أيخ     ان السؤاا أولى  ه دلى قحله 

ة مـا ال عيـ  واال ـ غناا لفكا ـل غدـر جـائز إال  شـرائط مح ـحم: إن  ر  ا
ـ  هـح مـ مح  الناس ، وما جعل السؤاا ير ـة ـ وهـح صـ     دفا    أ خ 

    ال ق قة ذارج . 
ونقحا : إن الفس فع إلى )) الغناا ، والفالهـ  ((  ـان ذلـ   فـا قـاا 

(( وإن ل  يكفر  هـح  سـق   ن   النفاق    القلل دل ه  السال   : )) الغناا
وال   نخ ار قـحا أئف نـا أن  ـر  الفـراا  ـ  الـخ ا ، والكـال   ـ   (2)ال م الة

                                                

( إيووش : هووذا مختدووور أي اوويء   تمووي لر اوووة تدوواحة   وتسوووما 1)
  منحلتة .
هووذا اللووالم ممووا يحتوواج إلووا تفدوويل ولنايووة وهوول تلىوو  لوون مسوونلة ( 2)

معازف   والقدائه   والقدائه الر ةاة الالمعازف واليناء وسماا األلحاد تيير 
نر أد األاعار أيهًا تنقس  إلا قسمين : وهذا نىه مبنا لىا وأاهاه للك   ول

ال اووك أد مووا (( تووحسوونه حسوون وقباحووة قبووا  تالشووعر نووالم : ))  قوولل النبووي 
وصو  الدوالحين   و وصو  آسئوه و كاد من الشعر توي وصو    جول ولوال 

الهلناووة الاموواخ وأاووهاه للووك موون المعوواني اجسووالماة و التووذنير تالووهار ا بوور    و 
نشووووه  ألد النبووووي لىاووووه الدووووال  والسووووالم أُ ؛ ممووووا ألد تووووه  لعظاموووة تووووإد هووووذاا
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اهاموو  : )) لحسوواد فوون ثافووص  لىاووه الدووال  والسووالماألاووعار فووين لهيووه وقووال 
ل فور لىاوه فوين أهول العىو  للون التشوا وهذا أمور ثافوص مت(( وروح القهي معك 

س لنهيوي فول  مون العىو  المسوتحل هوذا وأمون العىو  اللاجول أيهوًا ته لن  يره 
لا فل آكه من أد لنشيل اسنشيال تالعى  اللاجل والمستحل هذا س اك أنه أو 

تووي التووي أمووا األاووعار و العامووة   ار تووي المعوواني اجسووالماة األاووع لنووه تإنشوواخ
الىموول والماوولد وأاووهاه للووك تمووذه س تاوولز وس ياوولز نشوورها أيهووًا ألد مووا نوواد 

  التووي تيمووا وصوو  النسوواء أو وصوو وسوويىة إلووا الشوويء تىووه حكمووة تاألاووعار
الخنوا والفاولر أو وصو  الخمور واوري الخموور ونحول للوك ونشورها فوين النوواي 

 .إلالتما وتلرارها وأاهاه للك هذا س يالز ألنه وسيىة إلا الشر تمعنا 
للن قوه لتناقول العىمواء مون هوذه األاوعار أاوااء توي الشولاهه وأاوااء توي 

اد تعوو  البال ووة تووي التشووباه تمووذا إلا اللصوو  و اوواد تعوو  معوواني الىيووة و اوو
عىموواء نثيوورًا موون األاووعار تووي نتووبم  توووي الكوواد تقووهره تووال حوورج منووه تقووه نقووول 
وتي تعهما  نالم   ونالم رسلله معاني التفسير وتي اروح الحهلح لبااد 

و نما المقدلخ ته الحر أموا المسونلة نلر ألد للك لاس مقدلخًا ته المنلر ما لُ 
سووماا األلحوواد المبر ووة والقدووائه المهووهيا  تنلحوواد تمووذا هوول موون  التووي لنرهووا

الووذي نوواد يسووما تووي العدوور األول تووالتيبير والتيبيوور نوواد فنوولا ضووري لىووا 
الاىوولخ وقووه يكوولد تالووهتلف أيهووًا وفاووه إنشوواخ لىقدووائه المههيووة اسووتعمىه  ائفووة 

 اووويال النووواي تالقدووائه التوووي تحوووح لىوووا الوووهار ا بووور متدووولتة ألجووول إموون ال
وتمهوووه توووي الوووهناا لووون الينووواء والفاووولر وأاوووهاه للوووك   والعىمووواء أنلوووروا التيبيووور 
وأنلوروا سووماا القدووائه المىحنووة يعنووا تنلحوواد مبتهلووة األلحوواد التووي يسووتخهمما 

ه فهلوة أهل التدلف تما يشهه اليناء ولهوا للك من البوها المحهثوة ووجوه نلنو
م أد التقوووري إلوووا   س يقدوووه فوووذلك التقوووري إلوووا   ومعىووول  هأنوووظووواهر وللوووك 
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يكلد إس تما ارا وهذه القدائه لىا هوذا النحول الوذي نواد لىقوا توي الماضوي 
 ووى اه المتدلتة تي الحاضر هذا مبتها محه  س يالز ترقير القىلي ته .

أيهووًا موون سووماا األلحوواد مووا لتدوول تالتعبووه فمووا وهووذا س اووك أنووه نفوور 
ألنوه جعول مون الوهلن موا لو   نفور .. مثل ما لنور لوك ؛ ألد اسوتماا للوك تعبوهاً 

ينلد ته   جول ولوال هوذه واحوه  . وجعول أد   جول ولوال اورا هوذا ورضواه 
اسوتماا اسسوتماا وخل لىاه و وه يحدول تلحيوهه نموا يعتقوهه المتدولتة تنصول 

اسووتماا الينوواء أصووىه تسووور   إلا نوواد يدووحهه معووازف و لا نووواد س و األلحوواد 
حووال وقووه يكوولد تسووقا تووي تعوو  األموولر نحووال يدووحهه معووازف تموول تحسوول ال

 الدلفاة . 
 الشريط الثاما ـ وجه ) أ ( :

اسوتماا هوذه األلحواد الحالة األولا : التقواخ أد هوذا اسسوتماا عهواخ    
 .وهذا تسر وهل لنه  ائفة نفر المبر ة واليناء وأاهاه للك عهاخ    

ع هووووذا الىحوووون الحالووووة الثاناووووة : أنموووو  يعتقووووهود أد   جوووول ولووووال يسووووتم
وورضا ته وهذا نفور ألد   جول ولوال س ياولز نسوبته إلوا الرضوا تالفسولق 
والفاوولر تعووالا   جوول ولووال لوون قووللم  . هووذا مووا يمكوون حموول نووالم موون نقوول 

اووواخ اجسوووالم هنوووا تقللوووه توووي أكثووور مووون ملضوووع تاسوووتماا هوووذا نفووور أو  هلنووو
لتعبه الذي يعتقهود معه استماله لىا   نفر تي هذا الحال ألنم  يعنلد ته ا

لوه تاسوتماا للوك لىوا أد   جل ولال يستمع لمذا وورضا ته نموا قوال توي أو 
سووهحانه التقوواخ أد   لرضووا فمووذا ووسووتمع إلاووه ووندووص إلاووه    نفوور يعنووي

دووولتة والامىووة هووذا نفوور إل فاوووه نمووا يعتقووه هوووذا  ائفووة موون  ووال  المتوتعووالا 
فامووا يظموور و س تالةهووار  ه وهووذا معنووا قللووه   جوول ولووال تمووا لتنوومه لنوو وصوو 

ونل من جمل للك وقده اسوتماله لىوا   لىوا  يور تفدويىه تمول  مشكىة )
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ين وهووذا يعوورف معنوواه تمعرتووة حووال موون الحووال كفوور ( يحموول لىووا مووا لنوور  لووك
 أهل التدلف ونموه التفديل تي الحالتين :

ه عهواخ  ألد   فموا أد التقوري فموذا إلوا   عهواخ  جعىول  اللجه األول :
ألحوه  لو  يونلدجول ولوال ورضيما وهذا نما قىص لك لنه  ائفوة نفور   ألد   

تالحرام نفور ترلما جهله  تنمر منلر تيتعبه تالحرام   والتعبه أد ياعل عهاخ  يف
  تووه   لنظوور إلووا يفعوول حرامووًا ووقوولل أتعبووه يعنووي    لنووه جموواهير أهوول العىوو 

الل قوه يكوولد اسووتحالل سووتح تالرلوووة   مووا لموا خبوول تاس ووقوولل أتعبوه  النسواء
تقري إلا عبه   تالحرام يعني أمر محرم آبر   المقدلخ أنه ت وقه يكلد ايئاً 

معىوولم أد هووذا جموواهير أهوول العىوو  لىووا رخه يعنووي السووماا   و المحوورم   فمووذا 
 .المحه  ولذلك قىص لك قلل  ائفة من العىماء أنه نفر 

لحوواد التووي تقووري : وهوول واضوو  أنموو  يعتقووهود أد هووذه األاني الثوواللجووه 
 ا وأنوه يسووتمع للوك فوول ووقدوه   إلووا سوومالهرضوويم   أدجوول ولوال إلوا   

تما س يالز أد للص  توه وهوذا نفور   هوذا تخورول جل ولال وهذا وص    
 .للالمه و س نما لنر  لك تاللالم مشكل 

 اا ولة :
  ؤاا : ........؟

ل قوه يكولد نفورًا توي هوذا الناقولنوه اسستماا توي نفسوه فهلوة و لاحاب : ا
الملا ن التي لنرها و لا جاءتك الملاضع المشوكىة مون نوالم العىمواء ألد نوالم 
العىماء فاه متشاته موا ننبوذه تالتسوىا  إس تعوه رخه إلوا المحكو  توإلا رخخنواه إلوا 

المسووتمع إس تنحوه الدووفتين ليور رجعنووا إلوا أنووه س يكفور لفالمحكو  توي قلالووه ال
وهوذا لنوه  ائفوة نفور حتوا حكوا  موا توالتقري إلوا   توالحرامإالتوي لنور  لوك 

ىوا فرنوة   أنوه يكفور تاججمواا العىماء أد من زنا وقال تي أوله تاسو    ول
  ألنووا س نعوورف موون نقوول سووى    و د نوواد س يُ  نقوول تعوو  العىموواء اججموواا لىاووه
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وا ــط  ــؤدى ، وأن  اإليفـان مخلــحق أو غدــر مخلــحق ، ومـا زدــ  الر ــحا 
الفر ــل إلــده  أ ضــل :  هــح  ــا ر  ــان ، ومــا قــاا  ا ــقاط الح ــائط دلــى 

.أ . هـــ . ومــا م ــأذريه   الشــ أ اإلمــا  أدــح م فــخ)) د ــخ  الافلـة  قــخ  فــر
القـادر دـا أدـى صــال  الادالنـ  (( قـاا  ـ    ا ــه )) الغن ـة (( : أمـا معر ــة 
الاانع  اثيام والخالالم دلى وجه االذ اار  هـح أن يعـرف وي ـ قا أن ف 

 ح دلـى ح  اهـة العلـح مسـ ح دلـى العـري ، مسـوايخ أيخ . إلى أن قـاا وهـ
إل ــه ياــعخ الكلــ  ال دــل والعفــل الاــال   فلــ  ، م ــ ط دلفــه  ااشــ اا ال

 خدر اامر ما السفاا إلـى اارض تـ  يعـرج إل ـه  (  10)  اطر :   ر عه 
( . وال ياــحز  5) الســاخل :   ــ   ــح   ــان مقــخار  ألــ   ــنة مفــا  عــخون 

قـاا  وصفه  أنه     ل مكان ، دل يقاا إنه    السفاا دلـى العـري  ،  فـا
                                                                                                                            

كفور ألنوه يين   للون لول قوال تاسو    ولىوا فرنوة   تإنوه اججماا من المتقهم
لروه اسستعانة تا  تي هذا األمر المحرم ووبىل البرنة تي هذا األمور المحورم 

وإذا  علـــحا  : قوووال   جووول ولوووال تووويم   نكوووذلك مووون أراخ التعبوووه توووالحرام نالوووذل
 ال يـأمر  الف شـاا  ايشة قالحا وجخنا دلدها ا اانا وف أمرنا دها قل إن ف

 . تمذا يمكن الرجلا إلاه  أ قحلحن دلى ف ما ال  علفحن 
تموون تعبووه تووالحرام تإنووه لتقووري إلووا   تمووا حوورم وهووذا لنووه  ائفووة موون 

والثواني : أنووه جول ولووال لرضوا فمووذا ووسووتمع العىمواء فوول لنوه الامموولر نفور و 
الفسور والفاولر يسوتمع إلوا  د   سفور ؛ ألووندص إلاه تإد هوذا أيهوًا ن إلاه

  .( وورضا ته )ا.هو
  ؤاا :  فاع ف للف ر  ؟

هووذا فاووه نووالم   تووا  يسوومع نوول اوويء سووهحانه   نحوون نووذنر الاــحاب : 
معنووا نالمووه   واللووالم فاووه إاووكال   ونحوون نخوورج نالمووه لىووا وتوور األصوولل 

 وما نقرر ما يقلل .
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 :  الريفا دلـى العـري ا ـ حى  : ( . وذ ـر ايـام وأياد ـ  إلـى  5) طـه
أن قاا : وين غ  إطالق صفة اال  حاا ما غدر  أويـل . وأنـه ا ـ حاا الـ ام 
دلى العري ) قاا ( : و حنه دلى العري : م  حر     ـل   ـاب أنـزا دلـى 

، وذ ـر  ـ  ن   أر ـل دـال   ـه وذ ـر  المـا طـحيال ال ي  فلـه هـ ا الفحضـع 
 ائر الافام ن ح ه ا .ولـح ذ ـرم  مـا قالـه العلفـاا  ـ  هـ ا ل ـاا الك ـاب 
جخًا .قاا  )) أدح دفر دا د خ ال ر (( : روينا دا مال  دا أنس ، و ي ان 
الثــحر  و ــي ان دــا دددنــة ، وااوزادــ  ، ومعفــر دــا راشــخ ))  ــ  أياد ــ  

اا أدـح دفـر : مـا جـاا الافام (( أنه   له  قالحا : أمروهـا  فـا جـاام ، قـ
ف دـنه   هـح دلـ   رضـ ما نقل الثقام أو جاا دا أص ا ه  دا الن   

ُ خان  ه ، ومـا أيـخ   عـخه  ولـ  يكـا لـه أصـل   فـا جـاا دـنه   هـح دخدـة 
 وضاللة . 

حطأ (( لفا  كل  دلـى  يـخ   النـزوا قـاا : هـ ا فلوقاا    )) شرح ا
 ـخ    ـ  ( وال يخ لـ  أهـل ال يخ   تاد  النقل ص    ) ما جهة اإل ـناد

 ـ مـا أذ ـار العـخوا دـا الن ـ  ص  ه وهح منقحا ما طـرق ـ  ـحى هـ   
ــه دلدــل دلــى أن ف  ــ  الســفاا دلــى العــري ا ــ حى مــا  ــحق  ــ ع  و  
 ــفاوام ،  فــا قالــ  الافادــة ، وهــح مــا ياــ ه  دلــى )) الفع زلــة ((  ــ  

   ة ( .قحله  : إن ف  عالى     ل مكان ) د ا ه الفقخ
 ــق قــحا ف وذ ــر  عــ  قــاا : والــخلدل دلــى صــ ة مــا قــاا أهــل ال

ـ وه ا أشهر وأدرف دنخ العامة والخاصة ما أن ي  اج اثيام ـ إلى أن قاا 
إلى دلدل أ ثر ما يكا  ه ، انه اض رار ل   ـحقفه  دل ـه أيـخ ، وال أنكـر  ) 

 دلده  ( مسل  .
دلفـاا الاـ ا ة وال ـا عدا  وقاا أدح دفر دا د خ ال ر أيضـًا : أجفـع
ما يكـحن مـا ناـحى تالتـة  ال  ا يفل دنه  ال أويل قالحا     أويل قحله : 
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( هح دلى العري ودلفه     ـل مكـان ومـا  7) الفاادلة :  إال هح را عه  
ذــالفه   ـــ  ذلـــ  مـــا ي ـــ ن  قحلـــه . وقـــاا أدـــح دفـــر أيضـــًا : أهـــل الســـنة 

 لها    القران والسنة ، واإليفان دها  مافعحن دلى اإلقرار  الافام الحاردل
، ويفلها دلى ال ق قة ، ال دلـى الفاـاز إال أنهـ  ال يك فـحن شـدوًا مـا ذلـ  
وال ي خون   ه صفة م اـحرل  .  وأمـا أهـل ال ـخع الاهف ـة والفع زلـة  لهـا 
والخــــحارج :  كلهــــ   نكرونهــــا ، وال ي فلــــحن شــــدوًا منهــــا دلــــى ال ق قــــة ، 

دهــا مشــ ه ، وهــ  دنــخ مــا أقــر دهــا نــا حن للفع ــحد ويزدفــحن أن مــا أقــر 
هـ  أئفـة  وال ق   فا قاله القائلحن :  فا ن ق  ه   ـاب ف و ـنة ر ـحله 

و ـ  داـر  ال ـا ل ))  (1)الافادة .ه ا  ال  ادا د خ ال ر إما  أهل الفغرب
 أدح  كر ال دهقى ((

                                                

اي التمميووووه ( نووووالم الحوووواتظ أفووووي لموووور فوووون لبووووه البوووور صوووواحل نتوووو1)
اي   وهول تقروور لموا نالم لظا  تنصويىي ممو  توي هوذا الهوواسستذنار و يرهما 

سوووبر إلوووراخه وتقرووووره . قللوووه رحموووه   تعوووالا أد السوووى  تتووواتعلا لىوووا أنوووه توووي 
الدووفا  نمرهووا نمووا جوواء  فووال ناوو    هووذا ممووا اتفوور لىاووه السووى  موون أئمووة 

 معناه لىا وجمين :  الهلن ولىماء المسىمين أمروها نما جاء  وهذا
يعنوووا فوووال تفسوووير   . أمروهوووا نموووا جووواء  أد قوووللم  : اللجوووه األول : 

للووك س تفسوور فوول تموور نمووا جوواء  د أحاخلووح الدووفا  وا يووا  تووي أاألصوول 
يقوووال تيموووا   وصووو    جووول ولوووال تكوووذا وس يقوووال معنوووا هوووذا نوووذا ألد  يعنوووي

ــري    المعوواني معىلمووة لنووه المسووتمع . تمعنووا قللووه جوول ولووال  ــريفا ال  ال
دـل دا ـُ   معىلم صفة اليهل  وغضل ف دلده   معىلم صفة الرحمة 

ـــحله   العاووول  روفمعووو  لىوووا قوووراء   ويســـخرون   وإن  عاـــل  عاـــل ق
إن ف ال  معووروف صووفة العاوول إلووا آبوور للووك تووال لووهبل تووي هووذا فتفسووير 

ذا يكتفوا توة تموأيهوًا صوفة اسسوتحااء هنوا معرو    أن يضرب مثال ما ديس  
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مراره فذنر ما جاء فاه فهود أد يخاض فاه فتفسير ألد هذه المعاني معىلمة تإ
 كذلك اللجه نذلك اليهلن إلا  ير للك من الدفا  تي القرآد وتي السنة .

موورار اج عنووا قووللم  أمروهووا نمووا جوواء  أد هووذاواللجووه الثوواني : تووي م
لتي اخلاها المبتهلة ولمذا قال ولهم الهبلل تي اللا اة وس تي تحح المعاني ا

ل ملاتور  ائفة من أهل العى  . أمروها نما جاء  س نا  وس معنوا وهوذا القول 
اللا اة لراخ ته اللا اة التوي اخلاهوا الماسومة توي  ألمروها نما جاء  ألد نفي

التوونووىا الووذي لف الدووفا  ونفووي المعنووا س ناوو  وس معنووا هوول المعنووا ندوو
ه أهل البها تقللم  س نا  وس معنا يعنوا س ناو  صرف معاني الدفا  إلا

كمووا نافووه الماسوومة وس معنووا نمووا اخلوواه المؤولووة وهوول ملاتوور لقووللم    أمروهووا 
لوتالو  كما جاء    ولموذا قوال  ائفوة أيهوًا مون األئموة تفسويرها تالوتموا تونفس ا

  موووا باضووولا توووي آيوووا  الدوووفا  تفسوووير لموووا ألد الدوووحاتة رضووولاد   لىووويم
ير نما تلىمولا توي آيوا  العىو  والفقوه و نموا توي آيوا  وصو    جول ولوال فتفس

أو تي األحاخلح لنروها وأمروها نما جاء  فال ايء زائه لن للك تنيقنلا تما 
وصو    توه نفسوه مون اسوتلائه لىوا العور  وهو  يعىمولد معنوا اسسوتلاء توي 

: )) إد   لنوومل  الىيوة ولمووذا س حاجووة لموو  إلووا تفسوويره ونووذلك تحووهلح النوومول
سوماء الوهناا آبور نول ليىوة أو تووي الثىوح األبيور مون الىيول أو توي الندوو  إلوا 

(( واألحاخلح الاائاوة توي هوذا ر لىيل أو حين لهقا ثىح الىيل ا باألبير من ا
وهذا نىه يقال ته وومر نما جواء توال ياولز الخولض فاوه فموواخ  لون للوك إس   

 .رخ لىا الخدلم حالة التي تي حالة واحه  وها 
ولمذا يخبو  تعو  المنتسوبين إلوا  روقوة السوى  و لوا السونة توي أنمو  
يحهثلد العامة تنحاخلح الدفا  ووفسرونما لمو  وهوذا لواس هول  روقوة السوى  

ا وأد تمور نموتي هوذا الهواي    روقة السى  أد تتىا لىيم  ا يا  واألحاخلح 
وووؤتا تا يوا    لىوا العور  د   اسوتلى جاء  وأس تفسر لمو  وللون يقوال إ
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نه  مع  حل ه للف كلفدا ما أص اب أد  ال سا ااشعر  ، وذ ـه دـ 
ــخ ا  ــام الد ــاب مــا جــاا  ــ  إت  قــاا  ــ    ا ــه )) اا ــفاا والاــفام (( )  

يـا  ـ لحرود ذ ر الاادق  ه قاا ف  عـالى : ف دا ـ ال ما يد  الاارية ص
دـل  ـخا   ( وقـاا : 75)ص: إدل س  ما منعـ  أن  سـاخ لفـا ذلقـ  ددـخ  

 ا ال ـاب ، ( . وذ ـر ااياد ـ  الاـ اح  ـ  هـ 64) الفائخل :  م سحط ان 
) يــا اد  أنــ  أدــح ال شــر : )مثــل قحلــه  ــ  غدــر يــخ    ــ  يــخ   الشــفادة 

ومثل قحلـه  ـ  ال ـخ   الف فـق دل ـه  (ذلق  ف ددخ  ونفأ     ما رويه (
 )و   لفـل : ) (أن  مح ى اص فا  ف  كالمه وذط ل  االحاح ددخ  ( ): )

غـرس ) أنـه  ـ  انه )( ومثـل مـا  ـ  صـ    مسـل  (و  ل ل  ال ـحرال ددـخ  
 ): ) صـلى ف دل ـه و ـل ومثـل قحلـه (( ،  رامة أول ائه    جنة دخن ددخ  

 كحن اارض  ح  الق امة ذ زل وايخل   كفؤهـا الا ـار ددـخ   فـا   كفـأ أيـخ   
) ددخ  اامر )( وذ ر أياد   مثل قحله : (ذ ز ه    السفر نزاًل اهل الانة 

) إن ف )( و () والـــ   نفـــس م فـــخ ددـــخ  و )( (الخدـــر  ـــ   ـــخي   )و ) ((
 ســط  ــخ   النهــار لد ــحب مســ ا ي ســط  ــخ   اللدــل لد ــحب مســ ا النهــار و  

) الفقســ حن دنــخ ف دلــى منــادر مــا نــحر دــا يفـــدا )وقحلــه :  (اللدــل (
) ي ـح  ف السـفاوام  ـح  الق امـة تـ  )وقحلـه :  (الريفا و ل ا  خيه يفدا (

يقحا أنا الفل  أ ا الا ارون ؟ أ ا الف ك رون ؟ تـ   يأذ ها ددخ  ال فنى ت 
ي ح  اارضدا  شفاله ت  يقحا : أنا الفل  أ ا الا ارون ؟ أ ا الف ك ـرون 
                                                                                                                            

تي هذا و لىل   لىا بىقه وتذنر ا يا  واألحاخلح توي هوذا إلوا آبوره ألنموا 
 .هو( ا.) .معىلمة لهرنما المرء فىيته و فبرته 

  



 

  عل قام دلى الف حى ال فحية                                                                                

 198 

اللدــل والنهــار  ،  (1)) يفــدا ف مــ ى ال يغ ضــها نفقــة  ــ اا)( وقحلــه : (
أرأ ــ   مــا أنفــق منــ  ذلــق الســفاوام واارض  انــه لــ  يغــ  مــا  ــ  يفدنــه 

دلى الفاا وودخ  ااذرى القسط يخف  وير ـع ( و ـل هـ   ااياد ـ   ودرشه
 الا اح  .

) إن ف لفــــا ذلــــق اد  قـــــاا لــــه ويـــــخا  ):   (1)وذ ــــر أيضــــًا قحلـــــه
مق حض ان اذ ر أ هفا شـو  قـاا : اذ ـرم يفـدا روـ  و ل ـا  ـخ  روـ  يفـدا 

                                                

اء : ياووولز أد تقووولل : سوووح  ( 1) وواووولز أد تقووولل  والنموووار   اُء الىيووول  سوووح 
لىوا والنموار  قولل سوحاُء الىيول  سحاُء الىيَل والنمار فاكلد الىيول هنوا ظورف أو ت

  هو( .ا.)  وجماد تي رواية الحهلح اجضاتة 
( البيمقووي رحمووه   موون لىموواء الحووهلح المعووروتين لووه نتوواي السوونن 1)

اللبورى والسوونن اللسووبا والسونن الدوويرى ونتوول نثيوور  توي الحووهلح ولووه نتوواي 
هووي ما عقيووه  واألسووماء والدووفا  تخدلصوواألسووماء والدووفا  و روقتووه تووي ال

الخبوووافي وأاوووهاه هوووؤسء  وهووو  توووي ألىوووا  هقوووا  األاوووالر  ألد لنوووهه   ة روقووو
 ختالًا لن المتلىمين وألد لنهه  نثيرًا من التنوول للنم  أب  من  يره  .

اواخ اجسوالم توي ملضوع لوه َقَسوَ  األاوالر  إلوا بموس  هقوا  وجعول و 
مووا   يعنووي أد موون البهقووة العىاووا موون األاووالر  ذلنهوو البيمقووي والخبووافي وأاووهاه

قىيوول أو أد األصوول لنووهه  اجثهووا  تخووالف قوولمم    تىوو  ياعوول هووؤسء  توونولله
كوووالبيمقي لووو  ياعىووولا القوووا ع العقىوووي فاموووا لململنوووه حكموووًا لىوووا الندووولف فووول 
نظوووروا توووي الىيوووة وتووونوللا تووونووال  مووون جموووة الىيوووة نموووا هووول ظووواهر توووي نتووواي 

توار  يقولل : تواي موا جواء األسماء والدفا    والبيمقي توي األسوماء والدوفا  
تووي أو توواي إثهووا  لووهي الوورحمن أو توواي مووا جوواء تووي إثهووا  نووذا   وتووار  يقوولل 

 اجثها  .تاي ما جاء تي نذا أو تاي ما لذنر تي نذا وس لذنر 
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لـى إ (ظهـر  ددـخ   (دلـى ) إن ف لفـا ذلـق اد  مسـ  )( ويـخ   : (م ار ة 
                                                                                                                            

نووه لثبووص الدووفا  الذاتاووة ناللجووه واليووهلن لمووذا قووال تعوو  أهوول العىوو  إ
ه مون اللتول التوي ااوتمىص لىوا وأاهاه للك وأما الدفا  الفعىاة تيتنولما ونتات

أخلة نثير  توي الدوفا  وااوتمىص توي نثيور مون للوك لىوا تونووال  تا ىوة وهول 
لهاتع لن المتلىمين وونقل نالمم  نسنل   جل ولال له العفل والرحمة لما لوه 
من قهم راسخة تي نشر السنة ورواية الحهلح وتهوون للوك واججتمواخ نرجول أد 

اجتماخه للنه آثو  تموا بورج لون  روقوة السوى  الدوال   يكلد ماتمهًا أببن تي
اي الووذي لنووره ذا الهووونوول هوومموا لنوور صووفة اليووهلن   جوول ولووال وصووفة اللجووه 

ندلصوما نثيور   لىحر جل ولال   وهوذه الدوفةاليهلن  راجع إلا إثها  صفتي
تي اللتاي والسنة وأجمع لىيما السى     جل ولال له لهاد ونىتا لهيه يمين 

 .متد  تيمما تدفة اللمال وأنه سهحانه وتعالا انه وتعالا سهح
هووا تووي لووه  ملاضووع اأنوولاا موون التنوووول لنرنوالمؤولووة أولوولا اليووهلن إلووا 

تننما القهر  أو تالنعمة أو ما ااكل للك و ضاتة اليوه إلوا   منما تنوول اليهلن 
ل ولووال س جول ولووال إضوواتة صووفة واليووه هووي اليووه الح ا اووة المعروتووة      جوو

يقال تي حقه أنه متد  فما لىا نحل نيص ونيص ألنه ما خار توي الهوال توإد 
   جل ولال تخالته .

وقه لنرنا القلاله تي هذا وتقرور موذهل أهول السونة توي اورح اللاسوباة 
وتي  يره   المقدلخ مون هوذا أد قولل البيمقوي فاموا لنور نالموه جيوه وصولاي 

فة ونل الدفا  لىا هذا النحل الذي لنره وتقرور هذه الدتي نقل الندلف 
تيما وتي أنما س يخواض تيموا فتنووول ومموا لنور أد السوى  تي نثر  الندلف 

ل  يخلضلا تي تفسيرها تإلا جاء  صفة اليهلن تي نتل التفسير القهيمة وتوي 
كووالم السووى  س تاووه أنووه يقوولل اليووهاد همووا نووذا فوول معووروف اليووهاد همووا اليووهاد 

 ( .متد  فذلك )ا.هو ل ولال   ج
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أياد   أذر ذ رها ما هـ ا النـحع تـ  قـاا ) ال دهقـ  ( : أمـا الف قـخمحن مـا 
هـ   اامـة  ـانه  لـ  يفســروا مـا    نـا مـا اثيــام وااذ ـار  ـ  هـ ا ال ــاب ، 

 ائر الافام الخ رية ، مع أنه ي ك و  ل  قاا    اال  حاا دلى العري و 
إ  اا ال أويـل ( ال  قحا  ع  الف أذريا .وقاا القاض  أدح يعلى      اب )

ااذ ـار وال ال شـاغل د أويلهــا ، والحاجـل يفلهـا دلـى ظاهرهــا هـ   ياـحز رد 
وأنها صفام ف وال  ش ه صفام  ائر الفحصح دا دها ما الخلـق وال يع قـخ 

وذ ــر  ال شــ  ه  دهــا ، لكــا دلــى مــا روى دــا اإلمــا  ايفــخ و ــائر اائفــة .
واللدــ  ، والثــحر  ، وااوزادــ  ،  عــ   ــال  الزهــر  ، ومك ــحا ، ومالــ  ، 

ويفــاد دـــا زيـــخ ، ويفـــاد دـــا  ــلفة ، و ـــي ان دـــا دددنـــة ، والفضـــدل دـــا 
ا اض ، وو  ع ، ود خالريفا دا مهخ  ، واا حد دا  ال  ، وإ  اق دـا 
راهحية ، وأد  د دخ ، وم فخ دا جرير ال  ر  ، وغدره     ه ا ال ـاب و ـ  

يخا دلـى إ  ـاا ال أويـل : أن الاـ ا ة يكاية ألفاظه  طحا ، إلى أن قاا :و 
ومــا  عــخه  مــا ال ــا عدا يفلحهــا دلــى ظاهرهــا ، ولــ    عرضــحا ل أويلهــا وال 
صر حها دا ظاهرها ،  لح  ان ال أويل  ائغًا لكانحا إل ه أ  ق لفـا  دهـا مـا 

 إزالة ال ش  ه ور ع  الش هة .
 وقــاا أدــح ال ســا ) دلــ  دــا إ ــفاددل ااشــعر  ( الفــ كل  صــايل

) اذـ الف الفاـلدا  هال ريقة الفنسحوة إل ه    الكال       ا ه الـ   صـنف
ــة  ومقــاالم اإل ــالمددا ( وذ ــر  ــرق الــروا   والخــحارج والفرجوــة والفع زل

ــحا  وغدــره  . ــة ، ق ــة أهــل الســنة وأصــ اب ال ــخ   ( جفل تــ  قــاا : ) مقال
له ووفا جـاا أص اب ال خ   وأهل السنة : اإلقرار  ان ومالئك ه و   ه ور 

ن وال  ردون شدوًا ما ذل  وأ دا ف  عالى وما روا  الثقام دا ر حا ف 
، وأن م فـخًا  اً ف وايٌخ أيٌخ ،  رد صفٌخ ال إله غدر  ل    خـ  صـاي ة وال ولـخ

د خ  ور حله وأن الانة يق وأن النار يق وأن السادة ا  ة ال ريل  دهـا ، 
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الريفا دلى  وأن ف دلى درشه  فا قاا :  وأن ف   ع  ما    الق حر ،
 ذلقـ  ددـخ   ، وأن له  خ ا دال   ـه  فـا قـاا :  5طه: العري ا  حى 

ـــل  ـــخا  م ســـحط ان  ، و فـــا قـــاا :  75ص:  ـــه  64الفائـــخل :  د ، وأن ل
، وأن له وجهًا  فا  14القفر :   ار   أددننا  ددندا دال   ه  فا قاا : 

.وأن أ فاا ف  27الريفا :  ه رو  ذو الاالا واإل را  وي قى وج قاا : 
 عالى ال يقاا : إنها غدر ف  فا قال  الفع زلة والخحارج وأقـروا أن هلل دلفـًا 

ومــا   فــل مــا  ، و فــا قــاا :  166النســاا :  أنزلــه  علفــه   فــا قــاا : 
ــ  ، وأت  ــحا لــه الســفع وال 11 ــاطر :  ُأنثــى وال  ضــع إال  علفــه   اــر ، ول

أو لـ   ذل  دا ف  فا نف ه الفع زلـة وأت  ـحا هلل القـحل  فـا قـاا : ما  نفحا 
، وذ ـر مـ ه ه   15 اـل  :   روا أن ف ال   ذلقه  هح أشخ مـنه  قـحل 

   القخر إلـى أن قـاا : ويقحلـحن : إن القـران  ـال  ف غدـر مخلـحق والكـال  
لحقه   هـح م  ـخع دنـخه  ، ال يقـاا    اللفل والحقه ، مـا قـاا  ـاللفل ووـا

اللفل  القران مخلحق وال يقاا غدر مخلـحق ، ويقـرون أن ف ُ ـرى  اا اـار 
 ح  الق امة  فا ُ ـرى القفـر لدلـة ال ـخر ،  ـرا  الفؤمنـحن وال  ـرا  الكـا رون ، 

 ــال إنهــ  دــا روهــ   حموــٍ   قــاا دــز وجــل :  فــا انهــ  دــا ف م احوــحن 
وذ ــر قـحله   ـ  اإل ــال  واإليفـان وال ــحض ،  15ففـدا :الف  لف احوـحن 

  . (1)والشفادة وأش اا
                                                

( نالم أفوي يعىوا توي نتواي إتبوال التنووول تنصويل لورخ أنولاا التنووول 1)
 يا  الدفا  واألمولر الييباوة ونتواي إتبوال التونووال  لواس مون نتول تقروور 
اسلتقاخ الحر تي الدفا  من نل وجه للن يستفاخ منه ما نقىوه اواخ اجسوالم 

يعىووا وجمالووة موون المنتسووبين لمووذهل  لنووه تووي تنصوويىه تووي رخ التنوووول ألد أتووا
اجمام احمه رحمه تعالا لهبلا إلا اجثها  تيىلا تي اجثها  حتا أثبتلا أاوااء 
لوو  يدوو  فمووا الووهليل أو لوو  لوورخ فمووا الووهليل أصوواًل وللوون اللتوواي معقوولخ جتبووال 
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التنوول ألبهار الدفا  وهذا القهر أورخ لىاه أخلة نثير  وأتبل تنوول المهبىين 
. 

ر فاه أد الذي ياول أد لوؤمن تظواهر الندولف التوي تيموا اجبهوار لن
وأنوه س ياولز التشوا ل فرخهوا والييول لون   جول ولوال ولون أسومائه وصوفاته 

 اهرها فل اللاجل حمىما لىا ظاهرها .ل وس فتنووىما وس تدرتما لن ظ
وهووذا حوور و لا قىنووا اللاجوول حمىمووا لىووا ظاهرهووا تووإد الظوواهر نمووا هوول 

قافىوووه التنووووول والماووواز يقافىوووه الح اقوووة تعنوووهنا فاموووا تحمووول لىاوووه آيوووا  معىووولم ي
عاموة أنوه ياول يوا  وأحاخلوح األمولر الييباوة تالدفا  وأحاخلح الدفا  فول آ

حمىموووا لىوووا ظاهرهوووا ولىوووا حقائقموووا وس ياووولز حمىموووا لىوووا التنووووول وس لىوووا 
 المااز .

األحاخلوووح والظوواهر قسووماد نموووا أد الح اقووة قسووماد : تتحمووول ا يووا  و 
  الظوواهر ل يووا  واألحاخلووح لىووا  لىووا الظوواهر والظوواهر لىفووظ لىووا قسوومين

الظووواهر يسووما الظووواهر اجتووراخي هوووذا :منموووا ظوواهر ل لفوووا  تمفرخهووا و قسوومين 
ىمفرخا  تمذا يفم  اللالم لىا ظاهره تي الىفظ وس ياولز أد يحوال الىفوظ لون ل

: صوورف الىفووظ لوون  ظوواهره إلووا اوويء آبوور وللووك ألد تعرووو  التنوووول لنووهه 
ظاهره المتهاخر منه إلا  يره لقرونة وسبل الدرف أنمو  صورتله لون ظواهره   

هووذه مقهمووة هووي الووهللى أنووه س ياوولز نسووهة هووذا الظوواهر  إلووا المنسوولي إلاووه و 
؟ قواللا :ألنوه س ياوولز وأولووله جعىلهوا مقهموة   تىموالا صوورتلا الىفوظ لون ظواهره 

تا وول أد هللى هوي البرهواد ولوذلك الوو أد للصو    تدوفا  األجسوام تاعىولا
دــل  ــخا    قللووه تعووالا :تووي ظوواهر األلفووا  تمووثاًل الظوواهر يسووىط التنوووول لىووا 

 أجر  ي ى يسفع  ال   ن  ساخ لفا ذلق  ددخ  ما منع  أ  م سحط ان 
 الريفا ت  ا  حى دلى العريوأاهاه للك  و ل  ف مح ى  كل فا   ف 
 الدوفة  إثها  الدفة لىا ما خل لىاه معناها معنا ماا  تيظاهر هذه ا يت
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إلا أروووه تاليووه القووهر  أو تووي الىيووة تاليووه تووي الىيووة لاسووص هووي القووهر  ألد القووهر  
أو لىوي  لوه  لفوالد موثاًل : س تهاف فل تقبع لن اجضواتة تتقولل النعمة تإنما 

ألد النعموة تسوهى لنهي لفالد له  تمذا جاء توي نوالم العوري وأراخوا توه النعموة 
وووراخ فموا  راخ فموا النعموة أو لوها توالد لىوي  تاليه وللن س يقوال لوه توالد لىا وا ووو

النعمووة تووإلا ثنيووص وأضووافص تإنووه س يمكوون تحووال أد لووراخ تظاهرهووا هووذا المعنووا 
الذي لهبلا إلاه فاكلد هذا المعنا الذي لهبلا إلاوه  ىبوًا توي الىيوة وأيهوًا فاوه 

 .الز تي هذا ألنه س فرهاد لىاه تنوول والتنوول س ي
نفموو  ا يووا  لىووا ظاهرهووا اجتووراخي يعنووي  إلا تبووين للووك تمووذا الظوواهر

فتنووىه وس فرخه الىفظ هذا ظاهره تنؤمن ته لىا ما خل لىاه ظاهره وس نتشا ل 
إلا أبره فل نوؤمن أد   وصو  نفسوه فوذلك ونوؤمن توه وس  ةىوس تهري األمث
 نخلض فاه .
ثاني من الظاهر : هل الظاهر الترنيبوي   ظواهر الامول ومعنواه النلا ال

إتموام تمفرخاته توإد المقدولخ مون اللوالم ما يفم  من ظاهر اللالم تماملله س 
ل المخاَ ل تمفرخا  يعنوي اللوالم المخا َ المتلى   ل تما لروه وقه يفم  المخا  

لووالم سوومي للووك المفوورخ وقووه يفممووه تماموولا اللووالم تووإلا ظموور المووراخ تماموولا ال
تووي  مووثالً هووذا والظوواهر الترنيبووي  ًا ترنيباووًا واألول ظوواهر إتووراخي أو لفظوويظوواهر 
ل  يفمو  منموا أحوه أد تيموا   أ ى ف  دن انه  ما القحادخ  جل ولال : ه قلل

إثها  صفة إتااد   فنااد اللفار من القلاله ألد المراخ هنا تالترنيل تنتا   
ه تخور لىويم  السوق  الموراخ : أنوه إتاواد لوذاي   جول ولوال فناانم  من القلال
ي ترنيوول الامىووة ولوول أتيووص إلووا ترنيبووالظوواهر الهووذا يفموو  موون تقهرتووه سووهحانه 

نتا توا فاوه إثهوا  صوفة اجتاواد للون هوذا  يور موراخ ألد لقىنو  ـأ ى ف   قلله
ــ   الفاوور : الامىووة تخووالف قللووه مووثاًل تووي آيووة  هنووا نفمممووا مووع   وجــاا رو
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لواس ا الظواهر اجتوراخي الظواهر الموراخ هنوهوذا واضو  أد  والفل  صـفًا صـفا 
 .الظاهر الترنيبي 

هوول فاووه إثهووا   ألــ   ــر إلــى روــ    ــه مــخ ال ــل  كووذلك تووي قللووه : 
 هنوا الموراخ الظواهر الترنيبوي رلوة   تاألتدار نما لهعاه  ال  الدلفاة س 

الترنيبووي خل لىووا أد المووراخ تظوواهر ا يووة  ألــ   ــر إلــى روــ    ــه مــخ ال ــل 
  ــه مــخ  :  ار ر ل يتووه توي بىقووه ولموذا قووالفرلووة   جوول ولوال هنووا رلووة آثوو

د هنا  آية أجمع ولمذا لما قيل لشاخ اجسالم إ ال ل ولح شاا لاعله  ا نًا 
وهلل الفشــرق  : قللووه جوول ولووال تووي سوولر  الهقوور  السووى  لىووا تنووىمووا وهووي 

 لىوو  مووا تروووهود تمووذه ا يووة أصووالً قووال أ  أ نفــا  حلــحا  ــث  وجــه ف والفغــرب  
د السووى  أولوولا آيووا  الدووفا  فوول هووذه لاسووص موون آيووا  الدووفا  حتووا يقووال إ

ا ية ترنيبما المراخ تاللجه هنا اللجمة ولواس الموراخ تاللجوه الوذي هول صوفة   
ــث  وجــه ف  : قووال   جوول ولووال  ــحا   لجووه  القبىووة ثوو   التووث   ي يعنوو  أ نفــا  حل
وهلل الفشـــرق  : قللووه قبىموووا  ي أمووورن  تالتلجووه إليموووا   خل  لىاووهالتوووجمووة   

 . والفغرب  أ نفا  حلحا  ث َّ وجه ف 
كووذلك الح اقووة منقسوومة إلووا ح اقووة إتراخيووة وح اقووة ترنيباووة وهووذا الهحووح 

ازي وهوول لوو  أجوواخ فاووه اوواخ اجسووالم تووي أوائوول الماىووه الثالووح موون رخه لىووا الوور 
يبهوووع تعوووه ألد الووورازي لنووور تنووووول ا يوووا  واألحاخلوووح وأصووول اووواخ اجسوووالم 

ام سوووفاووواد الظووواهر توووي التنووووول وأقلماقوووًا قلووووًا نعاختوووه رحموووه   توووي تنصوووياًل 
الظووواهر والح اقوووة وهوووذه المهاحوووح   المقدووولخ أد هوووذا الوووذي لنووور أننوووا نوووؤمن 

هر لىووا قسوومين والح اقووة تالظوواهر وس نتشووا ل تالتنوووول هووذا هوول الحوور والظووا
 لىا قسمين .

نقوول أيهووًا لوون أفووي الحسوون األاووعري صوواحل البروقووة المنسوول ة إلاووه 
اجقورار  واضو    لذي لنره توي لقيوه  أهول السونة والحوهلحواللالم االمعروتة   
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التعىيوور   تالدووفا  نوول هووذا واضوو  للوون نحتوواج إلووا  تووا  ومالئلتووه واجيموواد
تعووووالا س يقووووال أنمووووا  يوووور   نمووووا قالووووص المعتملووووة د أسووووماء   ووقللوووولد : و 

والخلارج   أسماء   جل ولال سما فما سهحانه تعوالا نفسوه وأسوماله متراختوة 
ولاتوه جول ولوال متهالنة   أموا تراختموا فهالتهوار الوذا  نىموا توهل لىوا نفوس   

تهالنوة تالعىا  هل لا  القهلر هل لا  الرحا  إلا آبره  وهوي موتعالا سهحانه 
تالتهار أد نل اس  فاه صفة لاسص تي اسس  ا بور تالقوهلر فاوه صوفة القوهر  

 والرحا  فاه صفة الرحمة إلا آبره .
   جووول ولوووال لووو  لووومل متسوووماًا فموووذه األسوووماء قبووول أد يخىووور الخىووور 
والمعتملوووة لووورود أد أسوووماء   جووول ولوووال سوووماه فموووا الخىووور تىووو  يكتسووول اسووو  

وس اس  العىا  إس ر الخىر وس اس  القهلر إس تعه أد قهر الخالر إس تعه أد بى
ماء تووالخىر هوو  الووذلن نسووله هووذه األسوو  إلووا آبووره تعووه أد وجووه اوويئًا يعىمووه .. 

تعنوهه  لىوا  تحسل ما رأوا من صفاته أو من آثاره أو من بىقه .. إلا آبوره 
 هذا األسماء تللد مخىلقة وهي لىا هذا لنهه   ير   جل ولال .

د أسماء   جل ولال سوما فموا نفسوه وأهل السنة لرخود هذا ووقلللد إ
) إد   تسعًا وتسعين اسمًا من أحدواها )قبل أد يخىر الخىر سهحانه وتعالا 

موون تسووماة   جوول ولووال  (( وهووذا لوواس موون صوونع الخىوور فوول هوولخبوول الانووة 
تنسوماء   س نوذلك  إلا نواد  وهي األسماء الحسنا له سهحانه وتعالا لنفسه 

 .نما مخىلقة يالز أد يقال إ
 الشريط الثاما ـ وجه ) ب ( :

والثووواني أد أسوووماء   س ياووولز القووولل توووند الدوووفا  تفسووور تمخىلقوووا  
منفدووىة ألد   جوول ولووال مووع مووا قووام تووه لا  واحووه  لاسووص صووفاته سووهحانه 

حوين تقولم توه اسبتااروة صفاته وتعالا منفلة لن لاته يعني صفاته الذاتاة أو 
تلىمووة  يووور تفموو  اسنفدوووال وهووذا للاتووور  .جوول ولوووال لاسووص منفلوووة لوون لاتوووه 
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معتقه الامماوة والمعتملوة الوذلن يفسورود األسوماء والدوفا  التوي س يقورود فموا 
 نىمة  ير .ىلقا  منفدىة ولذلك يستعمىلد تمخ

ا نموا  يوور   ( لىوو) إد أسوماء   تعووالا س يقووال إ إلًا هنوا تووي قللووه :
مووا لنووور  لوووك مووون مهوواخئ الهحوووح تيموووا ونوووذلك س يقووال أنموووا مخىلقوووة تالييرووووة 
ممتنعة وهي قولل المعتملوة والخولارج ونوذلك القولل تننموا مخىلقوة هوي مون توروا 
القوولل تننمووا  يوور   وسووبر أد موور معنووا اللووالم تووي الىفووظ والمىفوول  موون قووال 

يكوولد المووراخ تووه لفظووي تووالقرآد مخىوولق تموول مبتووها ألد نىمووة لفووظ مدووهر قووه 
القائول : قولل احتمول هوذا وهوذا  صوار إ والق التىفظ وقوه لوراخ توه المىفول  تىموا 

ىفوظ لفوظ تحتمول أد يكولد الموراخ فموا الفهلوة ألد نىموة لفظي تالقرآد مخىلق . 
وف ذلقكـــ  ومـــا  والووتىفظ الوووذي هوول لمووول اجنسوواد هوووذا مخىووولق قووال تعوووالا 

س ياولز جول ولوال نوالم      تالمىفل و د ناد قده تالىفظ المىفل   عفلحن 
أد يقال أنه مخىلق تمثل ما قال هنا من قال توالىفظ تمول مبتوها يعنوي مون قوال 

لل لفظووي تووالقرآد مخىوولق وس لفظوي تووالقرآد مخىوولق تمول مبتووها وموون قووال س أقو
فظي تالقرآد  ير مخىلق فل أتلق  س ألى  تموذا أيهوًا فهلوة أو أتلقو  أقلل ل

رآد مخىلق وس أقلل القورآد  يور مخىولق تموذا فهلوة فول اللاجول أد س أقلل الق
نقلل أد القرآد نالم    ير مخىلق وأد قولل القائول لفظوي توالقرآد مخىولق س 
يالز أد يقال ألنه يحتمول مثول موا قوال السوى  مون قوال لفظوي توالقرآد مخىولق 

حمووه فوون تموول مبتووها   وموون تلقوو  هاووروه .الهخوواري رحمووه   تعووالا هاووره م
يحيي الوذهىي ومسوى  وأفول حوات  وأفول زرلوة لموا أظمور لنوهه  أد لفظوه توالقرآد 
مخىولق نمووا قيول تووي الروايوة والهخوواري أراخ اويئًا حقووًا وللونم  موون اوه  تمسووكم  
تالسووونة موووا اكتفووولا منوووه توووالىفظ الييووور واضووو  تووون ىقلا أنوووه مبتوووها ولوووذلك ترنووولا 

الماىس ولهل إلا فىوهه تاسوتقر التحهلح لنه حتا ما  رحمه   تعالا تر  
فاه مه  حتا تلتي لذلك تاه تي الارح والتعهلل سفن أفي حات  ترج  لىهخاري 
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إلى أن قاا : وينكرون الاخا والفراا    الـخ ا والخاـحمة والفنـاظرل 
  فا   ناظر   ه أهل الاخا ، وي نازدحن   ه ما د نه  ، ويسلفحن للروايام 

  إلى ر حا الا   ة  فا جاام  ه الثقام ، دخا دا دخا ي ى  ن ه  ذل
ـــاا : ف  ـــى أن ق ـــخه  إل ـــ  دخدـــة دن ـــ  ؟ ان ذل ـــحن   ـــه وال ل  ، وال يقحل

وجــاا روــ  والفلــ    فــا قــاا  عــالى : ، ويقــرون أن ف ياــ ا  ــح  الق امــة 
  [22الفار:] صفًا صفا 

ون ا أقـرب  إل ـه  : يقرب ما ذلقه   ه يشاا ،  فا قاا  فوأن  
[16ق:] الحريخ  ما ي ل

لى أن قاا : ويرون ماان ة  ل داع إلى دخدة إ (1)
                                                                                                                            

قال : محمه فن إسماليل الهخواري أفول لبوه  ترنوه أفوي وأفول زرلوة لموا أظمور 
لنههما مسنلة الىفظ يعني مترو    ومسى  أيهوًا صوار خاتوع لون الهخواري توي 

عه للك ألنوه مون تالمذتوه الخاصوين ولموا تورج  افون أفوي المسنلة وانحرف لنه ت
حوووات  وهووول مووون أئموووة السووونة هووول وأفوووله وأفووول زرلوووة قوووال : مسوووى  فووون الحاووواج 

 .الناسافلري صهوق ألجل هذه المسنلة 
لذلك لنهيي لىذلن لنظرود تي التوراج  مون  والي العىو  الوذلن يخرجولد 

ا ظووواهر القووولل خود أد ووسوووتخرجلا األقووولال توووي الاووورح والتعوووهلل أد س ينبوووذو 
يعىموولا توواروخ الووروا  والفووتن التووي حدووىص وأثارهووا لىووا النوواي يحيووي فوون معووين 
أيهًا ترنله   لىوي فون الموهلني حدول لوه موا حدول ألنمو  أجوافلا توي المسونلة 

عووهه  أو تلقفوولا تيمووا إلووا آبووره تتنووة لظامووة حدووىص فووامن تقووهم وفووامن جوواء ت
 ( .   المستعاد )ا.هو

وأد   يقووووري موووون بىقووووه ناوووو  يشوووواء   نمووووا قووووال  ا : )قللووووه هنوووو( 1)
 : الدوحا  هنوا توي قللوه (  ون ا أقرب  إل ه ما ي ل الحريخ  : سوهحانه 

أد المووراخ تووه قووري المالئلووة ألد القووري نللوواد قووري لووام  ون ــا أقــرب إل ــه 
وقري باف والقوري الوذي للصو    جول ولوال توه هول القوري الخواف قوري 
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وال شــاغل  قــراال القــران و  ا ــة اثتــار ) والن ــر  ــ  اثتــار ( ، والن ــر  ــ  
ــ ا الفعــروف ، و ــه  الفقــه مــع اال ــ كانة وال حاضــع  ويســا الخلــق مــع د
ااذى ، و ر  الغد ة والنف فة والسعاية و فقخ الفآ ل والفشارب ، قاا :  ه   

رون  ه ويس سلفحن إل ه ويرونه ووكل ما ذ رنا ما قحله  نقحا جفلة ما يأم
 .(1)وما  ح  قنا إال  ان وهح الفس عان وإل ه ن هل 

                                                                                                                            

))   أقوري إلوا أحوهن  مون لنور راحىتوه ىقوه مون الوهالي باف مون باصوة ب
أما لامة الخىر تإد قري   جل ولال منم  إنما هل قري (( .. وأاهاه للك   

ل يقري من بىقه نا  يشاء سوهحانه يعنوي تدفاته العظامة سهحانه وتعالا تم
  اوواء تووي للووك ي الدووفا  تموول سووهحانه وتعووالا ناوو  قوور  إمووا قووري الووذا  أو

قري الووذي للصوو    سووهحانه وتعووالا تووه القووري الخوواف أمووا القووري العووام تووال
ون ــا أقــرب  تموول قووري المالئلووة موون عهوواخ   جوول ولووال نمووا تووي هووذه ا يووة 

إذ   لقــــى  يعنووووي حووووين اللتووووا  تقووووري المالئلووووة :  إل ــــه مــــا ي ــــل الحريــــخ 
 وقوووه أوضووحص هوووذا فامووا ألنووور الف لق ــان دـــا ال فــدا ودـــا الشـــفاا قعدــخ 

سوباة تيرجوع إلاوه هنوا  تي اورح اللامسنلة القري تقتهي تحثًا  لواًل مفداًل 
 .( )ا.هو

( هذا من ألظ  الدفا  التي لنهيي أد يكولد لىيموا أهول السونة توي 1)
سىلنم    تنهول السونة وأهول الحوهلح وأهول األثور وأتهواا السوى  لاسولا متلىموين 

ضووع فوول هوو  يوونمرود تعقيووه  توونقلال س لموول معمووا وس سووكينة وس بشوولا وس تلا
بهولا تالسوىل  جومء مون لقيوهتم  معموا اسوتلانة و معما صحاحة معما اتهاا و 

ترى تي آبر اللاسباة نما مر معنا لنر ااخ اجسالم تدل تند أهول    ولمذا
السوونة والامالووة يوونمرود مووع للووك ت اووام الىيوول واألموور تووالمعروف والنمووي لوون 

ر األاعري رحموه   تعو  صوفاتم  التوي المنلر والدال  إلا آبره   وهنا لن
يقللولد تالبوها وس يحبولد  لرتم  الناي فموا تمو  ياوانبلد نول خاا إلوا فهلوة س
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كتاتوة ا ثوار  لتشا ىلد لن القيل والقال تقوراء  القورآد و نذلك و  بلنم ياانأهىما 
 لوك لاسولا متلبورون لىوا الخىور   فولو النظر تي تقه األثر تقوه السونة   وتوي ل

اسووتلانة وتلاضووع وهووذه صووفة أهوول العىوو  الراسووخين فاووه المتتهعووين لىسووى   أهوول
أنم  أهل استلانة وتلاضع أما إلا رألص الذلن لتلبورود توالى  أنمو  تقوهوا تعو  
صوفا  السوى  الدووال  حتوا ولول نووانلا منتسوبين إلوا  روقووة السوى    تبروقووة 

تووافلا أو نموولا أو السووى  نامىووة و نمووا الشووند تووي تعوو  أتهووالم  إلا تلبووروا أو ا 
سعلا تي األرض تيير ههي السى  تنهل السونة أهول الحوهلح أهول األثور اتهواا 

اسوتلانة وتلاضوع   السى  الدال  تيم  بشلا تي قىل م  بشولا توي أقولالم  و 
لالم  مع الخىر لنفعلد الخىر ووهعوهود المهور  لونم  يسوعلد جل ولال تي أح

  تووي عهوواخاتم  لموو  المووهى وتووي  تووي نفعموو  وووونفلد أد يهووروه  تشوويء ونووذلك
تقمموو  ونظوووره  لتهعوولد ا ثوووار وس يخرجوولد لووون للووك ومعمووو  حسوون بىووور موووع 
النواي و ووذل لىمعوروف والسووعي تووي مدوال  عهوواخ   جوول ولوال ونووذلك يكفوولد 

المسووى  موون سووى  المسووىملد موون لسووانه  )) األلى   ألاهوو  س يدوول نمووا قووال 
 نوهى ووحسونلد بىقمو  موع النواي ووترنولد وه  يكفلد األلى ووبذللد ال (ووهه (

والقيل والقال والنمامة والخلض تي عهاخ   جول ولوال آتا  الىساد من الييهة 
صووالح و لا لوو  يوون   اللووالم خائمووًا نووالم فاووه بيوور فاووه معووروف فاووه فوول نالمموو  

تهواا السوى  ير لم    وهوذه هوي صوفة أهول العىو  وصوفة أالدال  سكتلا تمل ب
قوه توي ياول أد ندوافر وندوبر لىوا امتثالموا قوه ييىوط المورء و الدوال  وهوي ال

يدوويهه تعوو  اليفىووة للوون ياوول لىاووه أد لوول ن نفسووه وأد يباووع نفسووه لىووا 
حووال لسووانه ه واسووتلانته و بشوولل قىهووه تووي الدووفا  المحموولخ  باصووة تووي حووال

الخيور ونو  األلى تموذه مون فاما لتلى  ته وموا لوذر وتوي فذلوه تالارحوه لىنواي 
وأتوا تحور     والدال  من عهاخ   مون قوام تحور    اً د صالحكمىص له نا
حوور المخىوولقين أخى حوور   و قووام تحوور المخىوولق اللاجوول تموون أخى اللاجوول و 
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ط نقص من صالحه أو ظمر فاه تساخ تقهر تمل الدال  من عهاخ   ومن تر  
لنرنوووا مووون  ) و كووول مووا قالمووااألبيوور  التوووي هوووذه للووك    المسوووتعاد   واللىمووة 

قللم  نقولل و لاوه نوذهل ( اسوتهل فموا لىوا أد األاوعري تور  المقالوة المعروتوة 
 لنه ألد األاعري له مرحىتاد :

هووواء عتملاوووًا ألنوووه نشوون توووي حاووور الانوواد تيموووا م: التوووي األولوووا  المرحىووة
أقووام لىاووه أر عووين سوونة   عووه أد لوورف مووذهل اسلتوومال رجووع وحيووحالمعتملووي و 

ل ل أهول اسلتومال وقولل اللالفاوة مواموا فوين قول ط فاوه رجع إلا مذهل آبور بىو
مدونفا   ةوتي آبر أمره صن  ثالث. قاللا :  إلا أتهاا افن نالي تقال تقلله

تر  تيما المدنفا  التي صنفما لىا مذهل اللالفاة وهذه المدونفا  الوثال  
ر إل أنه لن هي مقاس  اسسالميين هذه التي نقل لنما ااخ اجسالم هذا النقل

و كوول مووا : قووال   تدوول تووي مقالووة أهوول الحووهلح والسوونة تووي هووذا الملضووع تعووه 
والثاني : نتاته اجتانوة المعوروف   والثالوح  لنرنا من قللم  نقلل و لاه نذهل .

وهووذه الثالثووة نىمووا مببللووة وتيمووا فاوواد موونمل أو . : نتاتووه رسووائل أهوول الثيوور 
  روقة أهل السنة تي الامىة .

يقللوولد   ه الووذي رجووع لنووه : اتهوواا األاووعري تووي مذ هووالمرحىووة الثاناووة 
أهوول األهوولاء  هووذه اللىمووا  التووي تووي مقوواس  اجسووالميين مهسلسووة لىاووه نعوواخ 

س تدوو  نسووبته إلاووه ونتوواي رسووائل أهوول أيهووًا اجتانووة  تووي رخ الحوور   ونتوواي
هوذه اللتول واأللفوا  التوي تيموا   وهذا تا ل ألد نل الثير س تد  نسبته إلاه 

واألاوالر  لموذا نواد الحنافىوة   اقىما العىماء من تعوه األاوعري إلوا وقتنوا هوذا تن
تعوووه األاوووعري نانوووا متفقوووين  يووور مختىفوووين إلوووا أد حوووهثص تتنوووة افووون القشووويري 
المعروتووة تووي تيووهاخ تووي أوابوور المائووة الخامسووة تتفوورق الحنافىووة واألاووالر  ألد 

السوونة تووي ندوور  أهوول  األاووالر  أبووذوا المووذهل المتلسووط ورخوا قوولل األاووعري 
 الحهلح واتترقلا واته  استتراق إلا وقتنا هذا .و 
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وقاا ااشعر  أيضًا    ) اذ الف أهل الق لة    العـري (  قـاا أهـل 
، وال يشـ ه ااشـ اا ، وأنـه  (1)السنة وأص اب ال ـخ   : إن ف لـ س  اسـ 

                                                

د السونة وأهول الحوهلح أنمو  يقللولد إن أهول ( قلله تي أول اللالم لو1)
  سهحانه لاس تاس  هذه النسهة ألهل السونة وأهول الحوهلح لاسوص تدوحاحة 

ء توه القورآد فل أهل السنة وأهل الحهلح س يااوزود توي اجثهوا  والنفوي موا جوا
  تعوووالا  والحوووهلح لىوووا القالوووه  المقووورر  لنوووهه  أنوووه س لتاووواوز توووي صوووفا 

نفوي موا القرآد والحهلح تال نثبص ما ل  لثبص تي القرآد والحوهلح تاألقاسوة وس ن
هنووا لوو  لنوو  تووي القوورآد والحووهلح تاألقاسووة ألد المنفووي لووه جمووا  نثيوور  ولفووظ 

ه الةهار  أهل السنة تال س يستعمل هذا هذوأنه تعالا لاس تاس   الاس  المنفي
د   تعوالا جسو  س ناألجسوام وس يقللولد أيهوًا لواس تاسو  ألد هوذا يقللولد إ

ل  لرخ وهذا ل  لرخ ولفظ الاس  هذا يحتمل المراخ منه إلا أد الاس  هنا ما لوه 
هيئووة صوولر  أو الاسوو  المووراخ تووه صووفا  مختىفووة لاتاووة ومعنلوووة متشووكىة لىووا 

المعموولخ  المخىلقووة تووإد أروووه الاسوو  الووذي لووه صووفا  لاتاووة وصووفا   األجسووام
أتعووال لىووا هيئووة صوولر  اجتمالمووا يشووكل صوولر  تووإد   جوول ولووال لووه صوولر  

جتمالمووا ك األحاخلووح   وصوفاته جوول ولوال تووي انموا ثبتووص فوذلسوهحانه وتعووالا 
 .فما يكلد صلر  الري جل ولال 

ل هول تعرتولد اقو))  :ة ال اامومذا تي الحوهلح المعوروف توي لرصوا  ل
فانتيم  تي صلر   ير التي لرتلها أو رأوه لىيما : )) قال  ر ك  ؟ قاللا نع  ((

فاقلل أنا ر ك  تاساهوا لي فاقلللد س نساه إس لر نوا حتوا ينتينوا ر نوا   قوال : 
فاخر مون نواد  قوهل فينل  و ينه آية ؟ قاللا : نع  الساق فاكش  ر نا لن سا

 لوه مون المنواتقين تيرووه أد يسواه ناا ووهقوا مون لو  يكون يسواهيساه لوه توي الوه
 الدحا  .تي الحهلح المعروف (( فاعلخ ظمره  هقًا واحهًا 
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،  5طـه:  الـريفا دلـى العـري ا ـ حى   فا قاا : ا  حى دلى العري ، 
وال ن قخ  ددا  خ  ف ور حله    القحا : دل نقـحا ا ـ حى دـال   ـه ، وأن 

وأن  27الريفا : وي قى وجه رو  ذو الاالا واإل را   له وجهًا  فا قاا : 
 ، وأن لــه ددنــدا  فــا قــاا :  75ص: ذلقــ  ددــخ َّ  لــه  ــخ ا  فــا قــاا : 

، وأنه يا ا  ح  الق امة هح ومالئك ه  فا قاا  14القفر :  أددننا  ار   
 :  وجاا رو  والفل  صفًا صفا  : وأنـه  نـزا إلـى  ـفاا الـخن ا  22الفاـر

 فا جاا    ال خ   ، ول  يقحلحا شدوًا إال ما وجخو   ـ  الك ـاب ، أو جـاام 
                                                                                                                            

لنسووول ألهووول السووونة يدووو  أد المقدووولخ أد لفوووظ الاسووو  لووو  لووورخ توووال ت
ومقدلخ تمذا لاس تمثبص وس تمنفي والحهلح نفي الاسماة وس إثها  الاسماة 

  هول تح اقموا منوه جمىوة اللوالم موا يقدوه المقدولخ لل ااخ اجسوالم فموذه النقو
رووووة هوووذه المهاحوووح وتوووي  يرهوووا وهوووذا التعىيووور مووون نوووالم اووواخ حققموووا توووي التهم

األلفوووا  المامىوووة إد تسووور  رحموووه     ونقوولل اجسووالم هووول الوووذي لىمنووا هوووذا 
تمعنا صحا  قبىوص   تالنواتي الوذي يقولل لواس تاسو  نقولل موالا ترووه تالاسو  

أنووه لوواس ناألجسووام المخىلقووة   أروووه تالاسوو  األجسووام المخىلقووة قووال  ؟ إدهنووا 
جول نقلل نع  لاس تاس    و د أراخ تالاسو  صوفا    مون أد لوه المعملخ  . 

إلا .. قهم وصلر  له و سهحانه وله سهحانه وتعالا لهاد د الينله و  اً وجمولال 
ل  .. إلووا أبور للووك   ولووه صوولر  سووهحانه وتعووالا ولووه صووفا  سوومع و دوور وقوو

قال أروه فنفي الاس  نفي الدلر  وأد هذه الدفا  ماتمعة لىا هيئة    آبره
مثووول موووا تفهوووىص األلفوووا  المامىوووة التوووي تحتمووول معنيوووين تموووذا تا ووول   صووولر  

تإجمال يعني تحتمل هذا وتحتمل هذا   هذا س يبىر إثهاته ألنما أصاًل لو  تورخ 
رآد   نىمووا أاووااء واضووحة و  تووي السوونة   مووا ورخ  هووذه الدووفا  وس تووي القوو

 هو( .ا.)الحمه ؛ ألد المقام مقام إيهاح لدفا  الري سهحانه وتعالا . 
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ع زلــة : إن ف  ـه الروايـة دــا ر ـحا ف صـلى ف دل ــه و ـل  ، وقالـ  الف
  ا  حى دلى العري  فعنى ا  حلى وذ ر مقاالم أذرى .

وقاا أيضًا أدـح ال سـا ااشـعر   ـ    ا ـه الـ    ـفا  ) اإل انـة  ـ  
أصحا الخيانة ( وقـخ ذ ـر أصـ ا ه أنـه اذـر   ـاب صـنفه ، ودل ـه يع فـخون 

  -،  قاا : دنخ ما ي عا دل ه    ال ب دنه 
 ــق  والســنة ( ،  ــان قــاا قائــل : قــخ )  اــل  ــ  إ انــة قــحا أهــل ال

أنكر   قحا الفع زلة والقخرية والاهف ة وال رورية والرا ضة والفرجوة  عر حنا 
قحلك  ال    ه  قحلحن وديان ك  ال   دها  خ نحن .قدل له : قحلنا الـ   نقـحا 
 ــه وديان نــا ال ــ  نــخ ا دهــا ال فســ   كــال  رونــا و ــنة ن دنــا ، ومــا رو  دــا 

ال ا عدا وأئفـة ال ـخ   ، ون ـا دـ ل  مع اـفحن ووفـا  ـان يقـحا الا ا ة و 
نضر ف وجهه ور ـع درج ـه وأجـزا مثحو ـه  – ه أدح د خف ايفخ دا ين ل 

قائلحن ، ولفا ذال  قحله مخالفحن ، انه اإلما  الفاضل والرئ س الكامـل  –
ع  ـه ال   أ ان ف  ه ال ق ، ود ـع  ـه الضـالا وأوضـ   ـه الفنهـاج ، وقفـ
مقـخ  دخع الف  خددا وزيغ الزائغدا وش  الشا دا  ريفة ف دل ه مـا إمـا  

 وجلدل مع   و  در مفه  . 
وجفلة قحلنا ( أنَّا نقر  ان ومالئك ه و   ه ور له ، ووفا جااوا  ـه  )

، ، ال نـرد مـا ذلـ  شــدوًا  مـا دنـخ ف ، ووفـا روا  الثقـام دـا ر ـحا ف 
، وأن م فـخًا  اً  رد صفخ لـ    خـ  صـاي ة وال ولـخله إال هح وأن ف وايخ ال إ

ال حوة :  ل  هر  دلى الخ ا  له  د خ  ور حله أر له  الهخى ود ا ال ق 
، وأن السـادة ا  ـة ، وأن ف   عـ  مـا  والنـار يـق، ، وأن الانة يق  33

الـريفا دلـى العـري  وأن ف مسـ ٍح دلـى درشـه  فـا قـاا :.  *   الق ـحر
                                                

متعهخ  سلاء تي تي لقيهته   له أ الط السفاروني له أ الط  *  ائخل :
للامووع األنوولار   نىمووا لووه تيمووا أ ووالط المووتن الووذي هوول المنظلمووة أو تووي الشوورح 
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وي قــى وجــه روــ  ذو الاــالا ، وأن لــه وجهــًا  فــا قــاا :  5طــه : ا ــ حى 
 ذلقــ  ددــخ َّ  وأن لــه  ــخ ا دــال   ــه  فــا قــاا :  27الــريفا : واإل ــرا  

، وأن لـه  64الفائـخل :  دل  خا  م سحط ان  نفـق   ـه يشـاا و فا قاا : 
مـا زدـ  أن ، وأن  14القفـر :  اـر   أددننـا  ددندا دال   ه  فا قـاا : 

ونقحا أ فاا ف غدر   ان ضااًل وذ ر ن ح مفا ذ ر    الِفَرق إلى أن قاا :
، ونـخ ا   ـأن ف  (1) أن اإل ال  أو ع ما اإليفان ول س  ل إ ـال  إيفانـاً 

                                                                                                                            

وترنوولا  الشوواخ سووىامادالوهلل  الشوواخ أتوواتبين و أئمووة  كثيور    لىوور لىووا تعهووما
وهل اجتمه رحموه   تعوالا وهوذا موا أخى إلاوه اجتمواخه   أاااء ل  يعىقلا لىيما 

مع من نوالم اواخ والذي ناد تي لدره ما أحه يفم  مثل تممه وهل اجتمه وج
لدولاي تمول مونجلر لىوا للوك ألد اجتمواخ ائموة موا ظون أنوه اجسالم ونالم األ

لهبل تي المسائل العىماة والعمىاة   و لا ل  يستبع  ير هذا وس لورف  الحاك 
 . ير هذا تمذه قهرته 

هذا اللالم واض  سبر إيهاحه تي الشروح المختدر  والمبللة   ( 1)
وموون لنببوور لىاووه اجسووالم أوسووع موون اجيموواد هووذا صووحا  ألد أواموور اجسووالم 

ال اجيمواد والموؤمن أبوص هذا أكثر مون بدولفظ اجسالم أو بدال اجسالم 
من المسى  نما هل معروف لمذا ابتى  أهل العى  تي تمثيل الهوائر تي حهلح 

 واجيمواد  سالم أد تشومه أد س إلوه إس   .. الوخ : )) اجلمر المعروف قال 
مووووا هووووي ؟ والووووهائر  الووووهائر  اللبوووورى  أد توووؤمن تووووا  ومالئلتووووه ونتهووووه ورسووووىه ((

هي اجسالم والديرى هي قال : إد الهائر  اللبرى  الديرى ما هي ؟ تعهم 
اجيماد تي خابىما لىا التهار أد اجسوالم أوسوع مون اجيمواد و عهوم  لكوس 

د والديرى هي اجسالم   هنا نظر من قوال إد اجيمواد قال اللبرى هي اجيما
اجيمواد أبوص  د نل مؤمن مسى  ونل مسى  لاس تمؤمن ألدقال : إ واجسالم
نهول اجسوالم توي لا أهل اجسالم وأهول اجيمواد تنظر  إ الم ولمذا إلامن اجس
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يقلـل القلـحب دـدا إصــ عدا مـا أصـا ع ف دـز وجــل ، وأنـه دـز وجـل يضــع 
جـاام الروايـة الاـ   ة  السفاوام دلى إص ع واارضدا دلى إص ع ،  فـا

 ، إلى أن قاا : دا ر حا ف 
) وأن اإليفان ( قحا ودفل  زيخ وينقص ، ونسل  الروايام الاـ   ة 

دــا ي ــى  ن هــ  ،  (1)اال ــ  رواهــا الثقــام دــخاًل دــا دــخ دــا ر ــحا ف 
                                                                                                                            

أهوول اجيموواد أكثوور ألنموو  أبووذوا تاجسووالم تدووار أوسووع موون هووذه الامووة لووذلك 
خائر  اجيماد   ومن نظر  ى صار  الهائر  اللبرى خائر  اجسالم والهائر  الدير 

خائوور  هووي الدوويرى إلووا أد اجيموواد واجسووالم يشووترناد تووي اوويء تقووال الووهائر  
 اتنتهوه لمو وهوذه اً اللبرى خائر  اجيماد ألنه لاس نول مسوى  مؤمنوالهائر  اجسالم و 

اسبووووتالف توووابتالف اسلتهووووار فادوووو  أد تاعوووول اللبوووورى  اكثيووورًا يحدوووول تيموووو
خابىما اجيماد تالتهار أوامر اجسالم تي نفسه س تي أهىه أوسع مون و اجسالم 

أهوووول اجيمووواد وجوووه  أد نووول موووؤمن مسووووى  اجيمووواد و لا لكسوووص نظووور  إلوووا 
  وقلله تمذه صحاحة وهذه صحاحة صار  خائر  اجسالم خابل خائر  اجيماد 

والمسوووىمين أكثووور مووون الموووؤمنين هوووذا هوووذا صوووحا  اجسوووالم أوسوووع مووون اجيمووواد 
اجيمووواد أبوووص مووون اجسوووالم هوووذا  مووون ثمووورا  هوووذا اللوووالم   و لا قىنووواصوووحا  
اجسوووالم خابووول يدوووه  اجسوووالم وزوووواخ  يعنوووي  اجيمووواد يشووومل و لا قىنووواصووحا  
تووهابل مسوونلة تووي هوذه اللتهووارا  مختىفوة . توإلًا اسمووذا أيهوًا صووحا  تاجيمواد 

الهحووح المعووروف لنووه السووى  النقووا  المعووروف يموواد حدوول تيمووا اجسووالم واج
ابل وأئموووة نثيووورود مثووول مالوووك والهخووواري و يوووره ممووون لمووو  أراء مختىفوووة توووي توووه

 ( .د . )ا.هواجسالم واجيما
موا يبىور العوهل وووراخ العهل هنا لراخ ته الثقة يعني العهل الهواتط ( 1)

تووي تووإلا أ ىوور لفوظ العووهل توه العهالووة تالسووالمة مون بوولارم المووروء  خود ضوهط 
تيوووراخ توووه الثقوووة و س تمعىووولم أد العهالوووة وحوووهها س تلفوووي توووي صوووحة مثووول هوووذا 
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إلــى أن قــاا : وناــخق   اف ــع الروايــام ال ــ  أت  هــا أهــل  -، ر ــحا ف 
هـل مـا  )وا إلى  ـفاا الـخن ا ، وأن الـرب دـز وجـل يقـحا : )النقل ما النز 

( و ائر ما نقلح  وأت  ح  ذال ًا لفا قـاا أهـل الزيـغ ( ائل ؟ هل ما مس غفر 
وال ضــلدل ونعــحا   فــا اذ لفنــا   ــه إلــى   ــاب رونــا ، و ــنة ن دنــا ، وإجفــاع 

ه ، وال الفسلفدا وما  ان    معنا  وال ن  خع    د ـا ف مـا لـ  يـأذن لنـا  ـ
 ونقــحا إن ف ياــ ا  ــح  الق امــة  فــا قــاا : نقــحا دلــى ف مــا ال نعلــ  .
وأن ف يقـرب مـا ا ـاد    ـه  (1)[22الفار:] وجاا رو  والفل  صفًا صفا

 و فـا قـاا :  [16ق:] ون ا أقرب إل ه ما ي ل الحريـخ  شاا  فا قاا : 
ــا   ــخلى  كــان قــاب قح ــا أو أدنــى  ــنا :] تــ  دن إلــى أن قــاا :  . [9-8ال

                                                                                                                            

ألنموو  لرتوولا الحووهلح الدووحا  اجسووناخ فوول سفووه أد لنهوو  إلووا العهالووة الهووهط 
مووا تننووه :مووا اتدوول إسووناخه فنقوول لووهل ضوواتط لوون مثىووه إلووا منتموواه موون  يوور 

اوووذول وس لىوووة تقوووه يسوووتعمل األولووولد لفوووظ العوووهل وس لرووووهود توووه السوووالمة مووون 
السوال  الهواتط بلارم المروء  أو من البها تقط فل لرووهود توه العوهل الهواتط 

  فنقل ثقوة لون مثىوه أو لوهل ضواتط ود تالثقة لنه المتنبر ما لبر الثقة يعني 
   .( )ا.هولن مثىه . 

(1 )  وجاا رو  والفل  صفًا صفًا  وجواء ر وك وحالوة المالئلوة يعنوي
لوواس المعنووا أد المالئلوة يايئوولد صووفًا صووفاً  ألد المالئلووة  أنمو  صوو  صوو 

 نمووووووا قووووووال سووووووهحانه تووووووي سوووووولر  الفرقوووووواد :   تنوووووومل قبوووووول ووحىقوووووولد صووووووفلتًا 
  شــقق الســفاا  الغفــا  ونــزا الفالئكــة  نــزياًل ، الفلــ   حموــٍ  ال ــق  ويــح 

تالمالئلووة لنملوولد تووي ظىوول موون اليمووام    سووهحانه وتعووالا ياوويء  للــريفا 
لوولم ال اامووة يدوو  المالئلووة صووفلف ثوو  تعووه للووك لنوومل الووري جوول ولووال لىووا 

وجواء  لراه سهحانه وتعالا وصفًا صفا هي الحال هنا ولاس المىك   والمعنا
  المىك صفًا صفا ) أ  .  هو ( .
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و ن  ن لفا ذ رنا  ما قحلنا وما  ق  مفا ل  ن  ر   ا ًا  ا ًا ت   كل  دلى أن 
ف ُ ــرى وا ــ خا دلــى ذلــ  ، تــ   كلــ  دلــى أن القــران غدــر مخلــحق وا ــ خا 
دلى ذل  ، ت   كل  دلى ما وقه    القران وقاا ال أقحا : إنه مخلـحق وال 

  :غدر مخلحق ، ورد دل ه ت  قاا 
  اب ذ ر اال  حاا دلى العري

 قاا إن قاا القائل : ما  قحلحن    اال  حاا ؟ قدل لـه :نقـحا إن ف 
، وقـاا  5طـه: الريفا دلى العري ا ـ حى  مس ٍح دلى درشه  فا قاا : 

، وقـاا  10 ـاطر: إل ه ياعخ الكل  ال دـل والعفـل الاـال   ر عـه   عالى :
 ــخدر اامــر مــا الســفاا إلــى  وقــاا  عـالى :  دــل ر عــه ف إل ــه   عـالى : 

يـا  ، وقاا  عـالى يكايـة دـا  ردـحن :  5الساخل :  اارض ت  يعرج إل ه 
هامان ادا ل  صريًا لعل  أدلغ اا  اب ، أ  اب السـفاوام  ـأطلع إلـى إلـه 

ب مح ـى  ـ  قحلـه أن ف إن ف  ـ َّ ،  37غـا ر: مح ى وإن  اظنه  اذ ًا 
اأمنــ   مــا  ــ  الســفاا أن يخســ   كــ   وام ، وقــاا  عــالى :  ــحق الســفا

،  الســفاوام  حقهــا العــري ،  لفــا  ــان العــري  ــحق  16الفلــ  : اارض 
انـه مسـ ٍح دلـى العـري الـ    منـ   مـا  ـ  السـفاا اأ السفاوام قاا : 

هح  حق السفاوام و ل ما دـال  هـح  ـفاا  ـالعري أدلـى السـفاوام ولـ س 
يعن  جف ع السفاوام وإنفا أراد العري  من   ما    السفاا أا إذا قاا : 

الــ   هــح أدلــى الســفاوام ، أال  ــرى أن ف دــز وجــل ذ ــر الســفاوام  قــاا 
هـا [ ، ولـ   ـرد أن القفـر يف 16نـحح:] وجعل القفر  ـدها نـحرًا   عالى : 

ــا الفســلفدا جف عــًا  ر عــحن أ ــخ ه  إذا ددــحا ن  ــح وأنــه  ــدها جف عــًا .ورأ ن
 لـحال أن ف دلـى السفاا ، ان ف دلى درشه ال   هـح  ـحق السـفاوام ، 
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  حنهـا إذا ددـحا إلـى اارض عـحا أ ـخ ه  ن ـح العـري  فـا ال ي لـ   ر العـري 
(1). 

                                                

( لنر أخلة اسستلاء من القرآد المعروتة تفي القرآد أخلة متنللة توي 1)
لىوول   جوول ولووال واسووتلائه لىووا لراووه نووذلك خليوول الفبوور  تووي لىوول   جوول 
ولال ومسنلة العىل تي اسستهسل  ير مسنلة اسستلاء العىل أوض  وثافوص توي 

 العقل والفبر  واججماا .اللتاي والسنة و 
اسستلاء لىا العر  تمل ثافص تاللتاي والسونة ولواس مموا مدويره أما و 

العقل والفبر  للن لىل   جل ولال واض  ولذلك هل أخبل أخلة اسستلاء تي 
أخلة هذا وأخلة هذا وأخلة الفبر  تتلجه  ما فينأخلة العىل وونهيي أد تنتهه لىفرق 

ا العىول هوذا لتلجوه إلولتلجه إلا السوماء ر أد الذي لهللا إلا العىل مثل ما لن
تي قىهوه   هوذا  يدوى  خليول لىعىول س لالسوتلاء لىوا العور   ألجل الفبر  التي

 ( .ء لىا العر  هل لىل باف )ا.هوللن اسستلا
وا خلوا توي اسستسوقاء  تي الدوال  س ياولز أد نرتوع الهدور والنبوي  لم 

حتووا رلي فاوواض إتباووه وليناووه إلووا  جمووه رتووع لهيووه حتووا وصوول فمووا إلووا و 
فاووه أد يكوولد  السوونة السووماء للوون تووي الدووال  س تالدووال  تيمووا بشوولا والهدوور 

 ملضع السالخ .
 الشريط ال ا ع ـ وجه ) أ ( :

وموون السوونة أد اجمووام إلا استسووقا لرتووع لهيووه وورتووع النوواي ألووهلم  نمووا 
لم الامعوة ترتوع لهيوه لواستسوقا  ثبص تي الهخواري مون حوهلح أنوس أد النبوي 

  ورتوع النواي ألوهلم    تاجموام إلا استسوقا لولم الامعوة  لىاه الدوال  والسوالم
السنة أد لرتع لهيه إلا الدوهر هوذه سونة الوهلاء هكوذا نواد  والهلاءلرتع لهيه 

لىاه الدال  لهللا إس تي اسستسوقاء تإنموا ترتوع ومون اوه  الرتوع قوال تعهوم  
لسوماء و عهووم  قوال جعول تبون ن اوه إلوا السووماء أنوه جعول ظمولر ن اوه إلوا ا
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 ت  قاا :            
  ال

وقخ قاا القائلحن ما الفع زلة والاهف ـة وال روريـة أن معنـى قحلـه : 
  الريفا دلى العري ا  حى  أنه ا  حلى ومل  وقهر ، وأن ف دـز وجـل

                                                                                                                            

من اه  الرتوع ااوتهه لىوا تعو  الوروا  وخلواء اسستسوقاء مثول  يوره أد تلولد 
 تبلد اليهلن إلا السماء للن ااته الرتع تحيح أنه ااتهه لىا تع  الروا  .

لىووووا لراووووه مووووذنلر لوووون مااهووووه  األثوووور الوووولارخ تووووإجالي   لىنبووووي 
ووثبتموا أهول السونة توي الامىوة ألجول إثهوا  اسسوتلاء وجاء  فاه تعو  ا ثوار 

للون موا جواء  أحاخلوح مرتللوة هوذا لواس مموا فاوه اسجتمواخ   أموا أثور مااهووه 
 دســى أن   عثــ  روــ  مقامــًا م فــحدًا  رحمووه   تعووالا تووي تفسووير قللووه : 

وهل أد ياىسه تعالا لىا لراه هوذا نواد النواي يمتحنولد توه توي زمون الفتنوة 
رد الثاني والثالح لما حدىص تتنة بىر القرآد ناد الناي يمتحنلد فمذا تي الق

األثر تمن نواد مون أهول السونة أثبتوه ومون لو  يكون مون أهول السونة نفواه وقوال س 
فاوووه التدووورو   هأقووولل توووه ألد الموووراخ لووواس هووول اججوووالي و نموووا الموووراخ منوووه أنووو

عنووواه الاىووولي معنوووا اسسوووتلاء توووند متاسسوووتلاء الوووذي معنووواه الاىووولي تنوضووو  
مع الري جل ولال لىا العور  و س تواججالي لو  لثبوص ولو   جالي  النبي إ

تثبص ته السنة ولذلك س نقلل افتهاًء أد من لقيوهتنا أنوه ياىوس فول نسوكص لون 
النووواي فووذلك ألنموووا تفسووور  وافتىوويرحموووه   للووك وس نوووذنرها للوون قالموووا مااهووه 

تاسستلاء ووعنوي توه أنا أقر ي يقلل معنا اسستلاء تمن رخ هذا ألد تع  النا
معنوا آبور تموذا األثور صوار توارق فووين أهول السونة و يوره  تمون رخهوا قيول أنووه 
من المبتهلة هوذا توي الوممن األول ولموذا تورى أد تعو  أهول العىو   ولل لىاوه 
تي اللالم مثل الخالل تي السنة ونذلك الهاراقبني والببراني ومن ا ثار التوي 

 ( . والحهلح )ا.هولمعناها و س تالقاله  أنه س لتااوز القرآد لنهيي اسنتهاه 
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    ل مكان ، وج خوا أن يكحن ف دلى درشه  فا قـاا أهـل ال ـق وذه ـحا 
   اال  حاا إلى القخرل  لح  ان  فا ذ رو   ان ال  رق دـدا العـري واارض 
الســا عة ، ان ف قــادر دلــى  ــل شــ ا ، واارض  ــان قــادر دلدهــا ودلــى 

ما    العال  ،  لح  ـان ف مسـ حيًا دلـى العـري  فعنـى  ال شحي ودلى  ل
اال  دالا وهح دز وجل مس حٍا دلى ااش اا  لها لكان مس حيًا دلى العري 
ودلـــى اارض ، ودلـــى الســـفاا ودلـــى ال شـــحي وااقـــ ار انـــه قـــادر دلـــى 
ااش اا مس حٍا دلدها .وإذا  ان قادرًا دلى ااش اا  لهـا ولـ  ياـز دنـخ أيـخ 

ة لـ  ياـز وااذدلـ *لفسـلفدا أن يقـحا : إن ف مسـ ٍح دلـى ال شـحي ما ا
أن يكحن اال  حاا دلى العري اال  دالا ال   هح دا     ااشـ اا  لهـا  ، 

وذ ــر ووجــل أن يكــحن معنــى اال ــ حاا يخــص العــري دون ااشــ اا  لهــا ، 
 . (1)دالالم ما القران وال خ   واإلجفاع والعقل

                                                

 * الحشل  : جمع حش وهي الحماما  أماكن قهاء الحاجة .
رحمووه   نووالم حوور يخووال   ( هوذا اللووالم موون أفووي الحسوون األاوعري 1)

لىاه أهل البها المعتملة والراتهوة والخولارج والُلالفاوة والماتروهيوة واألاوالر  ما 
الوووذلن انتسوووبلا إلوووا موووذهل األاوووعري توووي مرحىتوووه التوووي نووواد تيموووا لىوووا أيهوووًا 

الء يمذهل اللالفاة هذا اللالم واض  وحر وهل أد اسستلاء لواس معنواه اسسوت
وللك ألد استللا  ير استلى   اسوتلى مواخ  واسوتللا هوذه مواخ  أبورى والقمر 

 اسسوووووووووووووووووووووووووووووووتلاء جووووووووووووووووووووووووووووووواء مخدلصوووووووووووووووووووووووووووووووا توووووووووووووووووووووووووووووووالعر     ثوووووووووووووووووووووووووووووو  إد
  ا  حى دلـى العـري   ا ـ حى إلـى السـفاا و  سوهحانه وتعوالا ولموا نواد

مخدلصوا تننوه لىوا العوور  و لوا السوماء خل لىووا أد العور  والسوماء بدووا 
لىوول لىيمووا مووع القدووه   واسووتلاء لىووا   اسسووتلاء إلووا السووماء وهوول تاسسووتلاء 

لىاووه لىوولًا باصووًا وهووذا لووهل لىووا أد تعمووا  اسسووتلاء لىووا لىوول العوور  وهوول 
ا  ىووط لىوا القورآد وتحروو  لمووا أنومل   جول ولوال   تىفووظ األاوااء جماعوًا هوذ
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لىوول تعىووا تموول  ة لووهل لىووا العىوول واسرتفوواا و لا لووهياسووتلى موون حيووح الىيوو
 ــاذا ا ــ حي   لاووه تعىوول نمووا قووال تعووالا : وارتفوواا لىووا الشوويء الووذي لووهى إ

 يعنا لىلت  وارتفعت  لىوا الفىوك وقللوه سوهحانه  أن  وما مع  دلى الفل  
ة أنحواء جواء  واستلى تي القرآد جواء  لىوا ثالثو ا  حى دلى العري   ت 

وجواء   تـ  ا ـ حى إلـى السـفاا وهـى دذـان  لا تي قلله تعوالا : معها  تإ
 تــ  وتووي قللووه    ــاذا ا ــ حي  أنــ  ومــا معــ  دلــى الفلــ    معووها  تعىووا 

 حى شـخ  وا ـ لفا دلغ أ وجاء   ير معها  مثل قلله   ا  حى دلى العري
  وتي قلله  ذو مرل  ا  حى  . نىموا راجعوة إلوا معنوا العىول .. ونحل للوك

المىوك وأاوهاه للوك و المقدلخ من للك أد من تسور اسسوتلاء تاسسوتيالء والقمور 
تإد التخداص لنوهه ممتنوع فول متنواق  فاكولد اسوتيالله جول ولوال لىوا نول 

المهارنوة العظاموة نىوه  األمكنوةلىوا ايء ووكلد استيالله لىا األمكنة القذر  و 
استيالء واحه تمل سوهحانه الوذي قمور األاوااء واسوتللا لىيموا مون  يور ميالول 

سوهحانه وتعوالا وهل الذي مىلما تخىقه لما تمي راجعوة إلاوه وأمرهوا صوائر إلاوه 
وللوون اسسووتلاء جوواء مخدلصووا تاسسووتلاء إلووا السووماء واسسووتلاء لىووا العوور  

القوورآد ومخوووال  لموووا خلووص لىاوووه ا يوووا  تووهل لىوووا أد تعموووا  للووك  ىوووط لىوووا 
 . واألحاخلح تي للك

أد أقلال المبتهلة تي هذا مناقهة لهسس  القورآد إلا نخىص من هذا 
تمنوع أد يكولد   جول ولوال توي  لة الىية ونذلك لهسلة العقل التيوالسنة ولهس

موهفر كل مكاد تإد هوذا مموا ينتواه العقول الدورو  ألنوه سفوه أد يكولد الخوالر ال
لوون مخىلقوه   تووإلا نواد المخىوولق حوواس توي الخووالر   والخوالر حوواًس تووي  اً متميوم 

 ه العقوولل والفبوور السووىامة   ولمووذامخىلقووه  يوور متميووم لنووه تووإد هووذا ممووا تنتووا
مسونلة العىول لنووه أهول السوونة والامالوة   راجعوة تووي خليىموا إلووا اللتواي والسوونة 

نتوووواي   وسوووونة    اء الخمسووووة : خليىمووووا هووووذه األاوووواواججموووواا والعقوووول والفبوووور  
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و جموواا   ولقوول صوورو    وتبوور  سووىامة   تووإلا صووار العقوول صووروحًا والفبوور  
سىامة لرخ ته قلل هوؤسء المبتهلوة   مسونلة اسسوتلاء ومسونلة العىول نثور اللوالم 
تيما والتنلا  تيموا توي مدونفا  نثيور  وقررناهوا للو  مون جموا  مختىفوة   للون 

توي نول مكواد  لل األاعري تي إتبوال نولد   حواسً الشاهه تي هذا الملضع ق
أو أد اسسوووتلاء يكووولد اسوووتيالء وقمووورًا للووول اووويء ألد هوووذا يمنعوووه تخدووواص 

 .اسستلاء تي القرآد تالعر  و السماء 
  ؤاا : ..........؟

يعنووي تمعنووا موون  يوور ميالهووة   إلا نوواد المقدوولخ موون  يوور الاــحاب : 
لىووا األاووااء سووهحانه وتعووالا موون  يووور ميالهووة مووا فاووه إاووكال   هوول مسووتلل  

ميالهووة   ولفووظ هووذا اساووتقاق اسووتفعل واسووتلى قووه تلوولد موون  وورتين وقووه تلوولد 
وس لىومم مون اسوتللا وجولخ  ورتين متنوازلين من  رف واحه تي الىية أصاًل . 

مىوك لمذا نقلل تي فاواد المعنوا نقولل اسوتللا مون  يور ميالهوة وس منازلوة ت  و 
انه وتعوالا   وهوا توي مىلوه منوذ بىقموا تاسوتيالله سووهحانه سوهح األاوااء وقمرهوا

وتعووالا لىووا نوول اوويء يعنووا أد نوول اوويء تحووص حكمووه وقمووره وأمووره وتووهفيره 
فس  فـا  سـ   ا هح قائ  دلى  ل ن فأ لىاه سهحانه تقيلميته لىاه ووسلته 

    وف ال إله إال هح ال   القدح . 
الشوويء  لا هوي اسوتفعل موون ولوية اسوتللا تاسووتل جواء اساوتهاه موون لفظو

والسوين والتواء أصوىما ولوا ووفمو  مون اسوتللا  يموا األلو تاسوتللا تأصىما ولي 
هوذا  يور و أنه  ىل اللسية و ىل مىلما و ىبما قواللا يكولد ألد ثو  منوازا تيموا 

ع إلووا البىوول   سووتفعل ترجوواللووالم هووذا ؛ ألنووه راجووع إلووا ظوون أد نىمووة اخقيوور 
توووي الىيوووة قوووه تلووولد لىبىووول وقوووه تلووولد لتحقووور  سوووتفعلهوووذا  يووور صوووحا  فووول ا

تدووار الينووا  يعنوي  نووي وا ــ غنى ف  نمووا توي قللووه تعووالا : تيمووا الدوفة 
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 ت  قاا :
    الحجه والعدندا وال ار والدخ ا الكال  اب 

وذ ر اثيـام  ـ  ذلـ  ورد دلـى الف ـأولدا لهـا  كـال  طحيـل ال   سـع  
ه ا الفحضع ل كا  ه : مثل قحله  ان  ولنا أ قحلحن هلل  ـخان ؟ قدـل : نقـحا 

وقحلـه  10الفـ   :   ـخ ف  ـحق أ ـخ ه   ذل  وقخ دا دل ـه قحلـه  عـالى : 
أنــه قــاا : ) إن  ، ورو  دــا الن ــ   75ص:   لفــا ذلقــ  ددــخ     عــالى 

ف مس  ظهر اد  ددخ   ا  خرج منه ذري ه ( وقـخ جـاا  ـ  الخ ـر الفـ  حر 
: ) إن ف ذلـق اد  ددـخ  وذلـق جنـة دـخن ددـخ  و  ـل ال ـحرال  دا الن ـ  

 .ددخ  وغرس شارل طحوى ددخ  ( 
قــحا ولــ س ياــحز  ــ  لســان العــرب وال  ــ  دــادل أهــل الخ ــاب أن ي

القائل دفل   ـ ا ددـخ  ويريـخ دهـا النعفـة ، وإذا  ـان ف إنفـا ذاطـل العـرب 
و ـان ال ياـحز  ـ  دلغ ها وما يار  مفهحمًا     المها ومعقحاًل    ذ ادهـا 

ذ اب أهل ال  ان أن يقحا القائل :  عل    ا ددخ  ويعن  دها النعفة :   ل 
 .(1)النعفة ددخ   أن يكحن معنى قحله  عالى 

                                                                                                                            

تلى واسووتللا مووا  ىوول هووذه وصووفا سزمووًا لووه سووهحانه مووا  ىوول الينووا مثوول اسوو
 اللص  .ما يكلد نانص صفة له سهحانه وتعالا تي  اية األاااء للن 

لا ثافتووة تاللتوواي والسوونة واألخلووة لىيمووا نثيوور  ( وصووفة اليووهلن   تعووا1)
األلووهي والمقدوولخ موون الاماووع أد  اليووهلن و  تاواء وصوو    جوول ولووال تاليووه و 

  جول ولووال لوه لووهاد ألد المثنوا تووي الىيوة ولنووه األصولليين نووص توي خسلتووه 
 المفرختتخالف المفرخ تإنه قه لراخ ته الانس والامع أيهًا قه لراخ ته المثنا   

يبىووور وووووراخ توووه أكثووور مووون واحوووه توووي تعووو  األحاووواد تهسلوووة المفووورخ لىوووا تووورخ 
أو هسلة لىا واحوه التخدلصه لاسص نداة فل وس ظاهر  فل قه يكلد المراخ 

ألنه لراخ تالمفرخ تي ملاضع الانس وهذا  اثنين أو ثالثة أو أكثر تحسل الحال
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لامع ألجول اجضواتة يحكمه السااق ونوذلك الاموع قوه لوراخ توه المثنوا ووعبور توا
إلووا ضوومير تثناووة أو جمووع وقووه لووراخ منووه الامووع ثالثووة أو أر عووة أو بمسووة تىمووا 
جوواء وصوو    جوول ولووال تاليووه و األلووهي و اليووهلن لىمنووا أد الوونص الدوورو  

هوذا فاوه وصو   دـل  ـخا  م سـحط ان  راجع إلوا اليوهلن نموا قوال سوهحانه : 
مفــا دفلــ   وقللووه جوول ولووال :   ة فثالثوو ص  تاليووهلن تقووط تىووه لووهاد ولاسوو

جمووع األلووهي ألد القالووه  العر اووة أد المثنووا إلا أضووا  إلووا ضوومير  أ ــخ نا 
 تثناة أو جمع تإنه يامع المثنا ألجل سمللة اللوالم نموا توي قللوه سوهحانه : 

إد تتل وا يعنوي المورأتين  الىتوين تظاهرتوا  إن   حوا إلى ف  قخ صغ  قلحوكفا 
وللول واحوه  منمموا   قخ صـغ  قلحوكفـا إن   حوا إلى ف    لىا رسلل  

إلوا ضومير التثناوة ترجوع  جل أنوه أضواتهقىل واحه تامع القىبين لىا قىلي أل
تنوووول والونص س يقبوول اللوالم إلوا أد لنوور اليوهلن الثنتووين نوص تيممووا س يقبول ال

وأاوهاه للوك للون  تاججماا ألد الذي يقبل التنوول هل الظاهر والمامولالتنوول 
الوونص الدوورو  هووذا س يقبوول التنوووول ألنووه نووص تووي خسلتووه وموون للووك األلووهاخ 

وتونتي الهسلوة الندواة يعني الهسس  النداة لنوه األصولليين نثيور  ومتعوهخ    
تعشر  أنلاا منما األلهاخ ومنما التثناة تالتثناة نص تي اسثنين تقلله سوهحانه : 

  دــل  ــخا  م ســحط ان  لىووا أنممووا اثنتوواد نووذلك قللووه جوول ولووال لعووهوه لووهل
هوذا خال لىوا أد   بىور  مـا منعـ  أن  سـاخ لفـا ذلقـ  ددـخ َّ  إفىاس : 

المقدلخ بىر آخم فيهه جل ولال آخم فيهيه الثنتين وما جاء تي الحهلح أد   
 . منه الانس يعني فيهيه

 ائفووووة موووون د المووووراخ منممووووا القوووهر  نمووووا هوووول قوووولل ل اليووووهلن توووونومووون أو  
ل اليوهلن توند الموراخ فمموا النعموة  هوذا  ىوط نقولل ت  المبتهلة وأهل اللوالم أو أو 

وهوذا  ىووط   تونوًس اليووه توي الىيووة إلا أضووافص إلوا المووتلى  تإنموا س توونتي تمعنووا 
مـا منعـ  أن  القهر  وس تمعنا النعمة و نما لراخ فما الدفة والثواني أد قللوه : 
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النعموة تبول إل قوهر  تسوروها تلموا تسوروها تالقوهر  أو   ساخ لفا ذلقـ  ددـخ َّ 
هبل تيموا جماوع ن فول إموا أنموا قوهر  واحوه  لظاموة تو  جل ولوال لاسوص قوهرتي

 أنوولاا القووهر أو هووي قووهر نثيوور  جووهًا ونوولد آخم بىوور تقووهرتين هووذا تا وول وبىوو 
ه ذلك لنهما نقلل بىور فنعمتوين توإد آخم بىقومن القلل ونالم س معنا له   ون

  فنع  نثير  لىاه تلل ما تي آخم من بىقه نعمة من   جل ولال لىاه وهذا 
مــا منعــ  أ    :آيووة صوولر  ف ل لؤولوولد تووه تروواووًا لىووا الامووال تووي التنوووو

دل  ـخا   وللنم  يشرقلد إلا جاء  ا ية األبرى :   ساخ لفا ذلق  ددخ َّ 
 . تحتمل نعمتاهوس  ههذه س تحتمل قهرتا   نفق   ه يشاا م سحط ان

فاما قرره األاعري هنا أد اليه ر ما أتص تي لية العوري : اللجه الثالح 
تشور ين األول : أد تلولد نلور  ولاسوص تمعنوا النعموة تمعنا النعمة للن تنتي 

تمعرتووة   والثوواني : أد تقبووع لوون اجضوواتة تووال تقوولل العووري هووذه اليووه لفووالد 
لىوي  لوه   هوذا تقللوه العوري   تتعبوور ل لفووالد لىوي  يعنوي هوذه النعموة و نموا تقول 

 لوه تالنلر    والثاني : أنما تقبعما لن اجضواتة وتنولا توال تقولل لوه توالد لىوي  
س إلا أرخ  النعمة قبعص تقىص لمحمه لىي  ؟ تروه ته نعمة محمه  محمه لىي  

و لا نانووص صووهع أيهووًا إلا نانووص نعمووة قىيىووة لووه يعنووي نعمووة أو لمحمووه لىووي  إ
مووة نبيوور  قوواللا : لفووالد لىووي  لووه   فاقبعلنمووا لوون اجضوواتة وونلوورود   هووذا نع

إلبووواء النعموووة وهوووذا مووون قبيووول المقار وووة ألد اليوووه هوووي وسووويىة اجلبووواء  سوووائ 
و يدوال النعموة إلوا المونع  لىاوه تاليووه   تقواللا : لفوالد لىوي  لوه ؛ ألد األصوول 

  لنولا فموا النعموة ؛ ألد  تي اليه المعروتة هي اليوه المعروتوة   لفوالد لىوي  لوه
النعمة س تدل إس تاليه له المرسل ووه مون أناتوه   تإكراموًا لوه قواللا لون نعمتوه 
إنوه لوه لىوويم  لوه   إكراموًا ليووهه و لوالًء لموا . هووذا سوائ  توي الىيووة . أموا التعبيوور 
توند لوه توالد لىوي  أو لوهاه لىوي  وُوعنووا فموا النعموة تموذا س اوك أنوه  ىوط لىووا 

 ولىا لساد العري . العر اة
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 وقــاا القاضــ  أدــح  كــر ، وذ ــر  المــًا طــحياًل  ــ   قريــر   هــ ا ون ــح  
(  الف كل  وهح أ ضل الف كلفدا الفن س دا إلى *) م فخ دا ال دل ال اقالن 

ااشعر  ، ل س  ده  مثله ال ق له وال  عخ  قاا      اب ) اإل انة (  ان فه 
وي قـى  ؟ قدل له قحله :  :  ان قاا قائل :  فا الخلدل دلى أن هلل وجهًا ويخاً 

مـا منعـ   وقحلـه  عـالى : ،  [27الـريفا :] وجه رو  ذو الاـالا واإل ـرا  
 ـان قـاا : أنكـر   أن   أت ـ  لنفسـه وجهـًا ويـخًا . أن  ساخ لفا ذلق  ددخ َّ 

يكحن وجهه ويخ  جارية إن  ن   ال  عقلحن وجهًا ويخًا إال جارية ؟ قلنـا : ال 
إذا ل  نعقل ي ا دالفا قادرا إال جسفا أن نقضـ  ن ـا يال ه ا  فا ال يال 

وأن   د ل  دلـى ف  ـ  انه و عـالى و فـا ال ياـل  ـ   ـل شـ ا  ـان قائفـا 
د ا ه أن يكحن جحهرًا ، انا وإيا   ل  ناخ قائفا دنفسه  ـ  شـاهخنا إال  ـ ل  
، و  ل  الاحاب له  إن قالحا : يال أن يكحن دلفه وي ا ه و المه و ـفعه 

وقـاا : )  ـان قـاا :  هـل  .صفام ذا ه درضًا واد لحا  الحجحدوار  و ائر و 
 قحلحن إنه     ل مكان ؟ ( .قدل له : معاذ ف دـل مسـ ٍح دلـى درشـه  فـا 

 وقـاا ف  عـالى :  الـريفا دلـى العـري ا ـ حى  أذ ر      ا ه  قاا : 
اأمنــ   مــا  ــ   وقــاا :  إل ــه ياــعخ الكلــ  ال دــل والعفــل الاــال   ر عــه 

 . السفاا أن يخس   ك  اارض  اذا ه   فحر 
                                                                                                                            

تتحدل من هذا أد   تعالا لهلن نموا لىيور تااللوه ولظمتوه س تماثول 
وأد تفسوير  ونىتا لهيه يمين ولال جله له المخىلق و نما هي له لظامة تىير ت

وأهوول الهووالل تالقووهر  تووإد هووذا موون تفاسووير المبتهلووة موون تسوور اليووه تالنعمووة أو 
 هو ( .ا.م  )اايعاللالم ومن 
هاقالني ( تالتخ ا  س تالتشهله نسهة إلا فاع الهواقالء و لا اوهخ  * )ال

 تقلل الهاقى  ي .
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ـــ    ـــا اإلنســـان و فـــه ،  ـــان   ـــل مكـــان لك ـــ    ـــح  ـــان   ـــاا : ول ق
وال شحي والفحاضع ال    رغل دا ذ رها ، ولحجل أن  زيخ دزيادل اامكنـة 
إذا ذلق منها ما ل  يكـا ويـنقص دنقاـانها إذا   ـل منهـا مـا  ـان ، ولاـ  

ن ــح اارض ، وإلــى ذلفنــا وإلــى يفدننــا وإلــى شــفالنا ، ى ، إلــأن  رغــل إل ــه 
 .(1)وه ا قخ أجفع  الفسلفحن دلى ذال ه و خ وة قائله

                                                

 وسبر إثها  صوفة اللجوه    ه( هذا اللالم واض  وقه سبر تقرور 1)
و ثهووا  صووفة اليووهلن ولنوور هنووا قالووه  موور تقرورهووا وهووي أد إثهووا  الدووفا    

سوهحانه إثهوا  لىدوفة س جل ولال صفا  اللجه واليهلن والقوهم وسوائر صوفاته 
من جمة نلنما جارحة س من جمة نلنما لهل ناأللهواء التوي معنوا ألننوا س 
س نعقول تووي اجنسواد تووي المخىولق إس هووذا تنثبووص   جول ولووال موا لقىنوواه تقووط 

إنموا هول مون جموة اجثهوا  الدفة   جل ولال  اك أد هذا تا ل   تإد إثها 
لذي أثبتما ولاس لقىنا أد الدفة هذه س ترخ أو هل ا ؛ ألد   سهحانه وتعالا
رألنا إس جارحة أد نثبص   جل ولال الدفة مون  ماس نعقىما تي المخىلقا  فا

حيووح نلنمووا جارحووة فوول نقوولل نثبووص   الدووفة موون حيووح هووي    ألىوو  ناوو  
لتدو  تدوفاته توونحن ندوهق القورآد والحووهلح وس نتاواوز القورآد والحووهلح وس 

إس أاوااء نعقول أاوااء مون الوهناا للك ت رائنا نحن س نعقل توي الحاوا   نهبل تي
موا رألنواه فول   فانحواء هوي  يعني للك أد نل اسحتماس  واألاللص  للن س

جل ولال أظمر لنا تع  بىقه ترألنا تعهوه و عو  بىقوه لو  نوره تلاو  فذاتوه 
شووماخ  فوول لووال  سووهحانه وتعووالا تووال ياوولز أد ن وواس لووال  الييوول لىووا لووال  ال

الييل مستقل فنفسه تي مخىلقا    الانة والنار والمالئلة تلموا أنوه س يقواي 
ما تي الانة لىا ما تي الهناا نما قوال افون عهواي رضوي   لنمموا لواس توي 
الانة من خنااك  إس األسماء تفي الانة أنمار وتي الهناا أنمار ولاسص األنموار 

نبيور وأكول واوري الوهناا ير وأكول ونسواء ولواس كاألنمار وتي الانة اار و 
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وقـــاا أيضـــًا  ـــ  هـــ ا الك ـــاب : صـــفام ذا ـــه ال ـــ  لـــ   ـــزا وال  ـــزاا 
ــ   ــال ،والعل والقــخرل ،والســفع ، وال اــر ، والكــال  ، محصــح ًا دهــا : هــ  ال  

 .(1)ا، والعدنان ، والدخان والغضل ، والرضواإلرادل ، وال قاا ، والحجه 
                                                                                                                            

  المالئلة لما أجنحة مثنا وثال  ور اا   تلا  ؟ هذه صفا  لمخىلقا    
نواد هوذا إلًا لاس األمر نذلك تلاو  وأنلاا للك ؟ تمل هي مثل أجنحة البير 

ىمخىلقوا  س تشوار  مووا نوراه توي ح اقوة استدواف تلاوو  لتوي الدوفا  الييباوة 
تإثهاتنووا لىدووفا  هوول إثهووا  لمووا إلًا ؟ توووتقهسووص أسووماله    الحوور تدووفاإلًا 

لىوا من حيح اللجلخ أما اللا اوة توا  ألىو  فموا واجنسواد س لبنوي لىوا موا رآه 
أد نوووول اوووويء محتموووول س هنووووا  أاووووااء محتمىووووة أبوووورى س نعىممووووا موووون حيووووح 

لىوا  اسحتمال من حيح هل ونذلك وجلخ أنلاا المخىلقا  التي نراها تهل للك
أد   جل ولال س يالز أد يقواي اتدواته تاتدواف بىقوه فاموا أببور توه لون 

 .وهوووذا هووول الوووذي قووورره الهووواقالني رحموووه    نفسوووه أو أببووور توووه لنوووه رسووولله 
 هو( .   ا.)

هوذا التمثيول الوذي مثىوه الهوواقالني لنور لوهخًا مون الدوفا  وابتاوواره ( 1)
السوومع و القووهر  و ر    الحاووا  والعىوو  لمووا ملتوور تووذنر الدووفا  التووي لثبتمووا األاووال

اجراخ  ولنوووور الدووووفا  التوووي لؤوللنمووووا وونلرونمووووا الدووووفا  و اللووووالم و الهدووور و 
ولنور واليوهلن الذاتاة والدفا  اجبتااروة توذنر تعوه للوك اللجوه ولنور العينوين 

واليهوول والرضووا   صووفا  لاتاووة    واللجووه والعينوواد واليووهاداليهوول والرضووا 
تامع فين ما يقرره األاالر  وما يقرره أهول السونة توي   اة صفا  ابتااروة تعى

لىوا صفا  الذا  وصفا  األتعال وتي هذا الذي لنر رخُّ لىا نل البلائو  
جماعًا تي هذه الدفا  التوي الامماة واألاالر  واللالفاة والماتروهية و المعتملة 

  ( .لنر تلاد تمثياًل ملتقًا )ا.هو
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 المـًا أ ثــر مـا هـ ا لكـا ل سـ  النســخة  ) ال فهدـخ ( وقـاا  ـ    ـاب
ياضرل دنخ  و المه و ال  غدر  ما الف كلفدا    مثل ه ا ال اب  ثدر لفا 

والسنة واتار السل  دا  ـل  ـال  )ومـال  ي ل ه وإن  نا مس غنددا  الك اب 
للع خ يكفة وإيفانًا   د  يكحن له دقل ود ا ي ى يفهـ  ( أن  هل ف اامر

ت  نحر الك اب والسنة يغن ه دـا  ـل شـ ا ولكـا  ثدـرًا مـا النـاس قـخ صـار 
من ســـ ًا إلـــى  عـــ  طحائـــ  الف كلفـــدا وم ســـنًا لل ـــا دهـــ  دون غدـــره  ، 
وم حهفًا أنه  يققحا    ه ا ال اب ما ل  ي ققه غدره  ،  لح أ ى  كل اية ما 

  ى  ؤ    ش ا ما  المه  .  عها ي
ت  ه  مع ه ا مخالفحن ا ال ه  غدر م  عدا له  ،  لـح أنهـ  أذـ وا 
 الهخى ال   ياخونه     ال  أ ال ه  َلُرج  له  مع الاخق    طلل ال ق 

 أن  زدادوا هخى ، وما  ان ال يق ل ال ق إال ما طائفة معدنة ، ت  


