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الشريط الثاني والعشرون

اىْوو٘األالٗه :جليدجّةةس جليسّصّةةسأل(ً )1ىةةِ ىدجّةةس جلق إةةٌم ئلةةَ قةةح يْةةو ذ ةةح قْحضةةو ًقعةن قؼحؼةةو
ٍَ ٜء َ
ألخ ْيقَُٔألصُ ٌَّأل َٕدَ[﴾ٙنوّ ]85:ؼنِ ىدجه ئلةَ
ًجلدلْل ػإَ ىره جلقسضرس قٌلو ﴿ اىَّ ِرٛألأَ ْعطَٚأل ُم َّوألش ْ
قح يْو قفإكطو يِ دنْحه ئلَ آخس ذلك.
يحهلل  ىدٍ جلسلةْغ يْةي ّإةط ل جلػةدُ ًّكطةحؼ ئلْةو ًىةدٍ جلطةحتس لقفةإكطو ًىةدٍ جلكْةٌج
لقفإكطو ئلَ آخس ذلك.
اىْ٘األاىضبّ :ٜجليدجّس ذقؼنَ جلداللس ًجإلزؼةحد داللةس ًئزؼةحد قةن آخةس لقةح يْةو قفةإكس جلؼرةد يةِ
دنْحه أً يِ آخسضو أً يْيقح قؼح ًىةره ىةِ جكيػةس يةِ جل ةسآ جليدجّةس ذيةرج جلقؼنةَ ًىةِ ىدجّةس
جل ّداللس ًجإلزؼحد ًىِ جلطِ ؾح ش يِ قػل قٌلو َٗ ﴿ ىِ ُن ِّوألقَ ْو٘ ًٍألَٕوب ٍأل﴾[جلسػةدّ ]7:ؼنةِ دج ّةدلّيل
ػإَ جلطسّق.
اىْ٘األاىضبىش :ىدجّس جلطٌيْق ًىِ أخؿ قةن جلطةِ قرإيةح ًىةره خحـةس ذةحهلل ً ىةٌ جلةرُ ٌّيةق
ًّإيل يحلسظل ىدجز ذقؼنَ أنيل ّدلٌ ًّسؼدً لكن ىدجّس جلطٌيْق ىره قن هللا َ ﴿ ألٗ ٍَبألر َْوِِ٘ٞقِٜأل
بّللِ﴾[ىٌد ]88:ىرج قفس جلطٌيْق قن هللا  دً قةح ظةٌجه ليةرج ناحىةح زذنةح  ػةن نرْةوﷺ
إِ ََّّلألثِ َّأل
ألٗألىَ ِنَِّ َّ
ألَّللاَألِ ْٖ َٝدٛأل ٍَِْ ألَٝشَب ُألء﴾[جل فؿ ]89:يناَ ػنو جليدجّس
ذ ٌلو ضؼحلَ ﴿إَِّّلَ َألَّلألرَ ْٖ ِدٛأل ٍَِْ ألأَ ْحجَجْذَ َ
ووسا ٍ أل
يةةةِ ىةةةره جّٓةةةس ًؾؼإيةةةح هلل  قةةةغ ئغرحضيةةةح لنرْةةةوﷺ يةةةِ قٌلةةةو َٗ ﴿ إَِّّووولَ ألىَزَ ْٖووو ِدٛألإِىَوووٚأل ِ و َ
وووسا ِ َّ
ألٗ ٍَووووبألِِو ْ
وووٚألَّللاِألرَ ِ ووووُ ٞسأل
َّأل
وووٜألالَ ْز ِألأَ ََّلألإِىَو
ٍُ ْ
ألَّللاِألاىَّوووو ِرٛألىَوووؤُأل ٍَووووبألِِووووٜألاى َّ
 ِ )25(ٌٞو َ
بٗا ِ
د َ
سوووو ََ َ
سووووزَقِ ٍ
ْالُ ٍُ٘ ُألز﴾[جلؽٌزٍ.]86-85:
يحلنرِﷺ ّيدُ ًال ّيدُ.
ّيدُ ذقؼنَ أنو ّد ًّسؼد ًّؼإل ئلَ آخس ىره جلقؼحنِ ًال ّيدُ ذقؼنَ ىدجّس جلطٌيْق ال ٌّيةق
ذل جلرُ ٌّيق ًّؼْن جلؼرد ًّفةسف ػنةو جلعةٌ ًّؼْنةو ػإةَ جلطحػةس ًّفةسف ػنةو جلؽةْحنْن
قطَ ّيطدُ -ذقؼنَ قطَ ّعط ْل ػإَ أقس هللا -ىرج زخ جلؼحلقْن ً ض دظص أظقحؤه.
اىْ٘األاىساثع :جليدجّس جلطِ ؾح ش يِ ظٌزز قكقد ًىِ ىدجّس أىل جلنحز لإنةحز ًىدجّةس أىةل جلؿنةس
ٞو َّ
ألَّللاِألَِيَووووِْ أل ِ ُٝوووو َّوأل
لإؿنةةةةس ييدجّةةةةس أىةةةةل جلؿنةةةةس لإؿنةةةةس يةةةةِ قٌلةةةةو َٗ ﴿ اىَّوووو ِر َِٝألقُزِيُوووو٘األِِووووٜأل َ ووووجِ ِ
ألٗ ْ ُٝيِ ُحألثَبىَ ُٖ ْألٌ﴾[قكقةد ]8-7:ىةره جليدجّةس ًقؼةص ذؼةد جل طةل ًقةح ذؼةد جل طةل
أَ ْع ََبىَ ُٖ ٌْ(ِ ْٖ َٞ َ )4دَ ٌْ ِٖ ٝ
جليدجّس ئلَ أ ّ
ُ ؼِ ؟
َ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
ع َّسِ َٖوووبأل
)ُٗٝووود ِْخي ُٖ ٌْألاى ََّْوووخأل َأل
ألٗ ْ ُٝووويِ ُحألثَوووبى ُٖ ٌْ(َ 2
ىدجّةةةس ئلةةةَ جلؿنةةةس ليةةةرج قةةةح ذؼةةةدىح ﴿ َ وووِ ْٖ َٞدَ ٌْ ِٖ ٝ
ىَ ُٖ ْألٌ﴾[قكقد ]9-8:قح جلؼإقح ّ :يدّيل ّؼنِ ئلَ ـسجن ًئلَ نسّق جلؿنس ًىدجّس أىل جلنحز ئلَ
)ٗقِفُوووو٘ ُٕ ٌْألإَِّّ ُٖوووو ٌْأل
جلنةةةةحز ي ٌلةةةةو يةةةةِ ظةةةةٌزز جلفةةةةحيحش ﴿َِبْٕوووودُٗ ُٕ ٌْألإِىَووووٚأل ِ َ
ووووَ 52(ٌٞ
ووووسا ِ ألا ْى ََّ ِ ِ
ُ٘﴾[جلفحيحش.]57-56:
سئُ٘ىُ َأل
ٍَ ْ
ّ
ئذج ضرةْن قةن ىةرج أ جلطٌيْةق قسضرةس قةن قسجضةةد جليدجّةس ًجلةرُ ّطفةةل ذحإلّقةح ذحل مةح ًجل ةةدز
ًيؼل جلؼرةد قةن ىةره جلقسجضةد جلقسضرطةح جلػحنْةس ًجلػحلػةس -ىدجّةس جلداللةس ًجإلزؼةحد ًىدجّةس جلطٌيْةق
ًجإلليحمً -لرلك ؼحع ػند جلؼإقح أ جليدجّس قعقح :
ً ىدجّس ضٌيْق ًئليحم.
 ىدجّس داللس ًئزؼحد.
ك ىرّن جلنٌػْن ىقح جلإرج نكطحؼ ئلْيح يِ أػظل جلقعحتل جلقطؼإ س ذحليدجّس ًىِ قعألس جل مح
ًجل دز ًجليدجّس ًجلمال أقح جليدجّس جلؼحقس ًىدجّس أىل جلؿنس لإؿنس ًىدجّس أىل جلنحز لإنةحز ىةره
قطاق ػإْيح قؼإٌقس ػند جلؿقْغ.

أل
أل
1

الظاهر أنه سماها هنا الهداية العامة ،وقد ذكر الشيخ صالح عند شريطيه (أفمن كان عمى بينة من ربه)َّ :
أن في القرآن أربع أنواع

من الهداية أولها الهداية الغريزية ،ذكر ذلك بتفصيل يحسن الرجوع إليه.
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أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل

ٌ
َ
اْل َح َ
اط ِة َخ ْل َقهُ.
ُمحِيط ِب ُكل َشيْ ٍء َو َف ْو َقهَُ ،و َق ْد أعْ َج َز َع ِن ْ ِ
ِيالَ ،و َكلَّ َم َّ
َّللا ا َّت َخ َذ إِب َْراهِي َم َخل ا
ُوسى َت ْكلِيماا ،إِي َما انا َو َتصْ دِي اقا َو َتسْ لِيماا .
َّللاُ م َ
َونقُولُ :إِنَّ َّ َ

 المسألة السادسة:

ىِ أ ناحز جلؼإٌ لسذنح ّ ؼنَ ذيل قن ّناِ ػإٌ جلرجش لسذنح .
أقح ػإٌ جل يس ًجل دز ييرج ّػرطو جلؿقْغ ياذج قْل ناحز جلؼإٌ يْؼنَ ذيل قن ّناِ ػإٌ جلرجش هلل .
ًجلةةرّن ناةٌج ػإةةٌ جلةةرجش لسذنةةح  خةةحلاٌج جكدلةةس جلطةةِ ذيسنحىةةح لكةةل قةةن جلكطةةحخ ًجلعةةنس ًجإلؾقةةحع
ًجلؼ ل ًجلاطسز ًأّمح جقطؿٌج ىل ذأدلس ػ إْس لناِ ػإٌ هللا  ضؼحلَ هللا ػن قٌليل.
ًجلدلْل جلؼ إِ جلرُ قن أؾإو ناٌج ـاس جلؼإٌ هلل  قحلٌج:
ئ ػإٌ جلرجش ّؼنِ أ هللا  ػح ػإَ خإ و ذرجضو ىرج ّ طمِ أ ّكٌ يةِ ؾيةس ك جلؼإةٌ أقةد
جلؿيحش جلعص ًجلؿيحش جلعةص ىةِ أقةحم خإةي ّقةْن ؼةقح ضكةص ًيةٌم ياغرةحش جلاٌقْةس ًئغرةحش
جلؼإٌ ّ طمِ أ ّكٌ جلسققن  يِ ؾيس قن جلؿيحش ًئغرحش جلؿيس -ػإَ أـإيل ّ -طمةِ أنةو
ؾعل.
نْد ئذج يح ؾعقح ػنديل ذكعد ضأًّإكل ىل ىره جلنيحّس؟
قحلٌج :ال ئذج يح ؾعقح ئذج ًـإنح ئلَ ىرج يقؼنحه أننةح نرطةل جلةدلْل جلةرُ أغرطنةح ذةو ًؾةٌد جلةسخ
.
قح قؼنَ ىرج جلكالم؟
قؼنحه أ جلؿيقْس ًجلقؼطصلس ًقن نكح نكٌىل أغرطٌج ًؾٌد جلسخ  ػةن نسّةق قإةٌ جكػةسجق
يِ جكؾعحم ًقحلٌج:
ئ ؾؼل جلؿعل قكدغح لو قكدظ ئنقح ضرْنحه ذأ أغرطنح أنو ؾعل ًيْي أغرطنح أنّو ؾعل؟
قحلٌج ذكإٌ جكػسجق يْو.
قإٌ جكػسجق يْو ئّػ قؼنحىح؟
قؼنحىح أ ىرج جلؿعل ّطفي ذفاحش ال ضسٍ ّكل يْو أؼْح ضيْةسه ًضعةقَ جكػةسجق ضؼةسق
لو ًضةصً ػنةو يقةػال جلرةسًدز ىةرج ػةسق ػإةَ قةد يالقيةل ًجلكةسجزز ػةسق أّمةح جالنط ةح
ػسق جلط دم ًجلطأخس ػسق جالن احق ػسق جلؼإٌ ػسق.
ييره جلفاحش ّؿؼإٌنيح أػسجق.
ًىره جكػسجق ئنقح ض ٌم ذحكؾعحم.
يإقح يح جلؿعل ال ّ ٌم ذناعو ّكطحؼ ئلَ أػسجق قطَ ضقْصه ًقطَ ّكةٌ يةحػال جظةطدلإنح ػإةَ
أنّو ّاؼل ذو كنو ىٌ لل ّؿإد جكػسجق ذناعو يِ جلؿعل ًئنّقح ؾإرص ئلْو يقؼنحه أنو قكطةحؼ ي ْةس
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ّاؼل ذو.
ياذج غل يحػل ًغل قكدظ ئلَ آخسه.
يحظط حم ليل ذيرج أ ؾقْغ جكؾعحم جلقٌؾٌدز غرطةص ؾعةقْطيح ذكإةٌ جكػةسجق يْيةح ًقةح دجم أنةوّ
قإّص جكػسجق يْيح يػل قن أقل جكػسجق يْيح ًأًؾد جكػسجق يْيح ًجلطِ قنيح جلؼإٌ ًجلنةصً
ًجلط دم ًجلطأ ّخس ًجلقؽِ ًجليسًلس ًجكخر ًجلسّد ئلَ آخسه.
يإيرج ؾؼإٌج ىرج قحػدز -ضنطرو ليح -يْقح ناٌج قن جلفاحش.
ّ ٌلٌ جلدلْل جلؼ إِ ّرطل جإلضفحف ذيره جلفاس أُ دلْل ػ إِ؟
ىٌ جلدلْل جلؼ إِ جلرُ ىٌ قإٌ جكػسجق يِ جكؾعحم جلرُ ذو أغرطٌج أ ّ هللا  قٌؾٌد.
ياذج قحلٌج:
لٌ أغرطنح جلؼإٌ لٌ أغرطنح أ هللا ػةح ذرجضةو  لؼةحد ىةرج جإلغرةحش ػإةَ دلْإنةح ذحإلذطةح كننةح أغرطنةح
قدًظ جكؾعحم ذحكػسجق.
نْد ىرج ػسق ًىره ـاس ضد ػإَ أنةو يةِ ؾيةس ًئذج ـةحز يةِ ؾيةس قؼنةحه أنةو قطكّْةص ًئذج
ـحز قطكْص قؼنحه أنو ؾعل ئذج ـحز ػإٌ أّمح ػسق قةل يةِ ؾعةل ئذج ـةحز ؾعةقح قؼنةحه أ
غقس ؼِ يؼل ذو ييرج ئذطح لإسذٌذْس ًضٌقد هللا  يِ جل إق.
ًليرج ناٌج يل ـاس قن جلفاحش ضكٌ قن جكػسجق أً ضكٌ قن جلكٌجدظ.
ًليرج ّطعل جلفاحضْس ػقٌقح ذل ًؾيةل قةرإيل ًىةٌ جلةرُ أنؽةأ ىةرج جلرسىةح جلرحنةل ّطعةقٌ ذيةره
جلعقس ًىِ أنيل ّ ٌلٌ جلدلْل جلؼ إِ ّقنغ جالضفحف ذيره جلفاس ًّؼنٌ ذةو جلةدلْل جلؼ إةِ ػإةَ
ئغرحش ًؾٌد هللا .
ًىره جلؿقإس جلْعْسز يفإطيح لكل أظن يِ أقد جلؽةسًـ أظةن يةِ ؼةسـ جلٌجظةطْس ذطافةْل ًىةِ
ظرد ًنؽأز جل ٌ ذناِ جلفاحش يْي ظيس جل ٌ ذناِ جلفاحش؟
لقحذج جخطإاص جكقس؟
ًقح ىٌ قنؽأ جلمال يْيح؟
ًيْي ضاسػص؟
2
ذيسنحىح لكل أظن يِ دزًض جلٌجظطْس أً يِ غْسىح .
ئذج يحل ّؽةريس جلطةِ قةةن أؾإيةح ناةٌج جلؼإةةٌ ىةِ أ جلؼإةٌ ؾيةةس ًيةٌ جلةسققن يةةِ ؾيةس قؼنحىةح أنةو
قطكْص ياذج يح قطكْصج يقؼنحه أنو ؾعل ئلَ آخسه.
ًىره يإيح نحؼثس قن جػط حدىل ـكس جلدلْل جكً .
ًجلدلْل جكً جلرُ ىٌ ئغرحش ًؾٌد جلسخ  ػن نسّق قإٌ جكػسجق يةِ جكؾعةحم ال نعةإقو
ن ٌ ىرج دلْل أـال ذحنل ًدلْل غْس ـكْف ًال ّعط ْل إلغرحش ًؾٌد جلسخ .
ذل أػظل ئغرحش لٌؾٌد جلسخ  ىةٌ جلةدلْل جل سآنةِ ًىةٌ قةٌ جلةسخ  يةِ يطحذةو ﴿أَ ًْ ُ
ألخيِقُو٘األ ٍِوِْ أل
ٍَ ٜءألأَ ًْأل ُٕ ٌْألا ْى َخوبىِقَُُ٘ ()22أَ ًْ َ
ألٗ ْالَ ْز َ ألثَ َ
وُ٘﴾[جلطةٌز]69-68:
ووألَّلألُ٘ٝقُِْ َأل
ألخيَقُو٘األاى َّ
بٗا ِ
د َ
سو ََ َ
َغ ِْ ٞسألش ْ
لْط غل ئال جقطقحلْن:
 أً ق إٌقح. ئقح أ ضكٌ خحل ح. ًجلعقٌجش ًجكزق ئقح أ ضكٌ خحل س  -أً ق إٌقس.ضكٌ خحل س ىرج ققطنغ كدلس يػْسز يالذد أ ضكٌ ق إٌقس.
يرلك جلؽؿس يرلك جلنرحش يرلك جلقْحه يرلك أؾصج ذدنك يرلك يل ضنظْل ضسجه غل جقطقحلْن:
 ًئقح أ ّكٌ ق إٌقح. ئقح أ ّكٌ خحلقًجكدلس ػإَ ئغرحش ًؾٌد هللا ً أنو ظركحنو جلقطاسّد ذطفسّي جلقإك أيػس قن أ ضكفةس ًيطةسز
جإلنعح ضأذَ أ ّ ٌ ذيْس ذلك.
جلق فٌد ىره ؼريس قن ناَ جلؼإٌ ًليرج ن ٌ ليل أنيل ذنٌج ذنْحنيل ىرج ػإَ ؼاح ؾسف ىحز ذنٌه
2
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ػإَ قحػدز ذحنإس ًػإَ ق دقس ذحنإس يْسد ػإْيل ذاذطح ق دقطيل.
ّؼنِ ىرج قن ؾقإس أدلطيل جلؼ إْس غل أدلس قطنٌػس قن ّسّد جلقصّد ّسؾغ ليح يِ جلقطٌالش.

 المسألة السابعة:
سَبءألقجيخألاىدعبء.
غل يإقس ػند جلقطكإقْن ًنحتاس قن ناحز جلؼإٌ ًىِ أنيل ّ ٌلٌ َّ :أل
إُألاى ّ
ئذج قح ليل قحتل :يطسز جإلنعح أنو ئذج أزجد أ ّدػٌ جضؿو ئلَ جلعقح  .قحلٌج :ىةرج ك جلعةقح قرإةس
جلدػح .
ًىره جلكإقس زذقح زددىح ذؼك جلقنطعرْن ئلَ جلعنس قحلٌج :ئ جلعقح قرإس جلدػح .
ًىرج ذحنل جلكإقس ىره ذحنإس يحلعقح لْعص قرإس جلدػح يأػظل جلدػح جلفالز ًجلفالز ظقْص
ـةالز لقةةح يْيةةح قةن دػةةح جلؼرةةحدز ًدػةح جلقعةةألس ًقةةغ ذلةك ؾؼإةص قرإةةس جلفةالز ئلةةَ ذْةةص هللا 
جلكسجم ي رإس جلدػح ىِ قرإس جلفةالز ًىةِ قرإةس جلقّْةص جلطةِ ٌّؾةو ئلْيةح ػنةد جقطمةحزه ً ٌّؾةو
ئلْيح ػند دينو ًىِ قكس أً جلكؼرس جلطِ ؼسّييح هللا .
ياذج ال ّفف قٌ قن ّ ٌ  :ئ جلعقح قرإس جلدػح ذل جلقؽسًع لإةدجػِ أنةو ئذج أزجد أ ّةدػٌ أ
ّطٌؾو ئلَ جل رإس ىرج أيقل قحالش جلدػح ئذج دػح ّطٌؾو ئلَ جل رإس غل ئذج زيةغ ّدّةو يانةو ّسيؼيةح
ًّطؿو ذرفسه ًقإرو ئلَ جل رإس ّطؿو ذٌؾيو ًذرفسه ئلَ جل رإس قد ّسيغ ًؾيةو ئلةَ جلعةقح قػةل
قح قفل يحلنّرِ ﷺ يِ ذدز زيةغ ّدّةو ؼةدّدج قطةَ ظة ه زدجؤه ػةن قنكرْةو ي ةح لةو أذةٌ ذكةس (ٝوبأل
لاألثعضألٍْبشدرلألزثلألِئّٔألٍَّْ ٌصألىلألٍبألٗعدك).3
ز ٘هألَّللاألٍٖ أل
ًزيغ ًؾيو ىرج كؾل جإللكحـ يِ نإد جلاسؼ قن هللا ً لةْط كؾةل أ جلعّةقح قرإةس ك أيػةس
دػح جلنرِ ﷺ ال ّسيغ يْو ًؾيو ئلَ جلعقح ذةل يةِ جلفةالز ًىةِ دػةح نيةَ يْيةح نرْنةحﷺ ػةن
زيغ جلرفس ئلَ جلعقح .

 المسألة الثامنة:

ألاْل َحب َ ِخ َ
ألخ ْيقَ ألُٔ) جإلقحنس جلق فٌد ذيح :ئقحنس جل إق ذحهلل .
يِ قٌ جلطكحًُ َٗ ( /قَدْألأَع ََّْصَ ألع ِ
َِ ْ ِ
يحل إق ال ّكْطٌ ذحهلل  ال ذرجضو ًال ذفاحضو.
ًجإلقحنس ال ضؼنِ ػدم جلؼإل ذحلؽِ ًئنقح ضؼنةِ جلؼإةل جلكإةِ ذةو أً جإلقحنةس ذةو قةن ؾقْةغ ؾيحضةو
ظٌج يح قن جلفاحش أم قن غْسىح يحهلل  أػظل ًأؾ ّل أ ّكْه ذو أقةد قةن خإ ةو  ال يةِ ذجضةو
ألاْل َحب َو ِخأل
ًال يِ ـاحضو ذل ىٌ جلرُ ّكْه ذكل ؼِ ظركحنو ًال ّكْه ذو ؼِ ذل (أَع ََّْوصَ ألع ِ
َوِ ْ ِ
ألٕٗ َُ٘ألُٝو ْد ِزك ْ
َخ ْيقَ ألُٔ) ّؼنِ يِ قٌلو ظركحنو ﴿ ََّلألرُ ْد ِز ُمُٔ ْ
وبز﴾[جكنؼةحمً ]356:نكةٌ ذلةك
ُألالَ ْث َ َأل
ألالَ ْث َ ب ُز َ
قن جكدلس.
اْلحب خ ذيسنح لكل قؼنحىح -أظن يِ أً جلكالم.
ًقحـل جلقؼنَ أ جإلقحنس ّ-ؼنِ يِ جلإيس -ىِ ئدزجك جلؽِ قن ؾقْغ ؾيحضو.
ًقد ّكٌ ىرج جلؽِ قؼنَ ًقد ّكٌ ذجضح.
يحهلل  ذيس أ ّ ػرحده ال ّكْطٌ ذو ػإقح ًىرج لكقح ـاحضو ً ػؿةص جلرؽةس ػةن أ ّةدزيٌج ضقةحم
ـاحضو.
َ
ُ
َ
ًقن ؾيس جلإيس ئقحنس جلرجش يقح يِ قٌلو ﴿ أ َحب ألثِ ِٖ ٌْأل ُ َسا ِ ق َٖب﴾[جلكييّ ]59:ؼنةِ ـةحز قةن
ؾقْغ جلؿيحش.
يادزجك جلؽِ قن ؾقْغ ؾيحضو جلقؼنٌّس أً جلرجضْس ّ ح لو يِ جلإيس جلؼسذْس ئقحنس.
ًليرج ظةقَ ذؼةك ػإقةح جإلخطفةحؾ جلركةحز جلؼظْقةس قكْطةحش كؾةل جلقؼنةَ جلإيةٌُ يةِ أنيةح
ضكْه ذر غ يرْسز قن جكزق قن ؾقْغ ؾيحضيح.
ألاْل َحب َأل ِخ َ
ألخ ْيقَ ألُٔ) ىرج يِ جلدنْح ًيِ جٓخسز.
جإلػؿحش :يٌنو ( أَع ََّْصَ ألع ِ
َِ ْ ِ
يةةحل إق ال ّكْطةةٌ ذةةحهلل  ػإقةةح يةةِ جلةةدنْح ًيةةرلك جلقإقنةةٌ ئذج زأًه ّةةٌم جل ْحقةةس يانيةةح زؤّةةس
ألٕٗ َُ٘ألْ ُٝد ِزك ْ
ذفس زؤّس ػْن ًلْعص زؤّس ئقحنس ﴿ ََّلألرُ ْد ِز ُمُٔ ْ
بز﴾ .
ُألالَ ْث َ َأل
ألالَ ْث َ ب ُز َ
3
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َألٗ َميَّوو ٌَ َّ
ووسا َِٕ ٌَ ٞ
ألخيِ ا
ووبألٗرَ ْ وو ِدٝقابأل
قووبهألثعوودٕبأل/أل( َّٗقُوو٘ ُه:ألإَُِّ َّأل
ألَّللاَألارَّ َخوو َرألإِ ْث َ
ألَّللاُأل ٍُ٘ َ ووٚألرَ ْنيِ ٞاَووبَألإََِ ٝبّا َ
ووٞل َ
سيِ ٞاَب).أل
َٗرَ ْ
ّ
ّسّد ذرلك أ ّ أىل جلعنس ًجلؿقحػس جلقطرؼْن لعإي ىره جكقس ًأتقس جلكدّع ًجلؼإةل أنيةل ّفةدقٌ
ًّإقنٌ ذقح أخرس هللا  يِ يطحذو قةن ـةاحضو ًقةن جـةطاحتو لةرؼك خإ ةو ًقةن ذيةس جليْرْةحش
ألٗ ٍِ ََّوبأل
ذأنٌجػيح يقح قح ظركحنو يِ ًـي أىل جإلّقح ﴿اىَّ ِر َِٝألْ ُٝؤ ٍُِْوَُ٘ ألثِب ْى ََ ْٞو ِ
ألُٗٝقَُِ ٞوَُ٘ ألاى َّ َولحَ َ
ت َ
ُ٘﴾[جلر سز ]6:يكل جليْد ّإقن ذو أىل جلعنس ًجلؿقحػس دً ضاسّةق قةح ذةْن قعةألس
َزشَ ْقَْب ُٕ ٌْألُْٝفِقُ َأل
ًقعألس ًدً خٌق يِ جلطأًّل ذقح ّفسييح ػن ظحىسىح.
ًقد ذيس هللا  لنح يِ جل سآ أنو ض ر ئذسجىْل خإْال.
قح ظركحنو يِ ظٌزز جلنعح ﴿ َٗارَّ َخ َر َّ
ألَّللاُألإِ ْث َسا َِٕ ٌَ ٞ
ٞل﴾[جلنعح ً ]358:يرلك جض ر نرْنحﷺ خإْال
ألخيِ ا أل
ًيإل هللا  قٌظَ ضكإْقح يإقو يعقغ قٌظَ يةالم جلةسخّ ً يةرلك زذنةح  يإةل نرْنةح قكقةدجﷺ
ضكإْقح لْإس جلقؼسجؼ يؿقغ هللا  لنرْنحﷺ قح جخطؿ ذو ئذسجىْل ًقح جخطؿ ذو قٌظَ قن ذْن أىل
شقحنيل يؿؼإوﷺ يإْقح خإْال.
َ
ىره جلؿقإس ًىةِ ( َّٗقُو٘ ُه:ألإَُِّ َّ
ألَّللاَألارَّ َخورألإِ ْث َوسا َِٕ ٌَ ٞ
وٞل) دًنةص يةِ جلؼ حتةد كؾةل ق حلاةس جلؿيقْةس
ألخيِ ا أل
ًجلؿؼدّس ًأؼرحه ىإال يِ ئغرحش خإّس هللا ً يِ ئغرحش جلكالم هلل .
ًقن أػظل جلق حالش ؼنحػس يِ جإلظالم ق حلس جلؿؼد ذن دزىل جلرُ شػل أ هللا  لل ّطّ ر ئذسجىْل
خإْال ًلل ّكإّل قٌظَ ضكإْقح يمكَ ذو خحلد ذن ػرد هللا جل عسُ أقْس قكس ٌّم ػْد جكلكَ ض سّذح
4
ئلَ هللا  ذازجقس دم ذلك جلكحيس جلرُ يرخ هللا ً يرخ زظٌلوﷺ.
ًىره جلق حلس ًزغيح جلؿيقْس غل ًزغيح قن ّإً جلفاحش يْناٌ ـةاس جل إةس ًّناةٌ ـةاس جلكةالم
هلل .
س ويِ ٞاَب) ىةةره جلكإقةةحش جلةةػالظ قطيةةحّسز يحإلّقةةح ًجلطّفةةدّق ًجلطّعةةإْل
بألٗرَ ْ
وبألٗرَ ْ و ِدٝقا َ
قٌلةةو (إََِ ٝبّاو َ
ضطدجخل يقن آقن ي د ظإل ًقن ـدم ي د آقن ًقن آقن ييٌ قفدم ًلكن قن ؾيس جلك ْ س يا ّ
جلقإقن ّ-ؼنِ قن قح ىرج جلكالم ئّقحنح ذو -قةد ّكةٌ ئّقحنةح لكةن لةْط ضفةدّ ح ذحض ةحذ جل إةس ي ةٌ
جلقاٌلس يانيل ّإقنٌ ذحلإاع ًذحّٓس دً جلطفدّق ذحلقؼنَ جلرُ يْو ًجلطّعإْل ضعإْل ذأ هللا 
ّطفي  ذحلفاحش نعإل لسذنح  قح جضفي ذو قن ـةاحش جلؿةال ًجلكقةح ًجلقكرةس ًجل إةس ئلةَ
آخس ذلك.
سويِ ٞاَب) ظحىسىةةح جلط ةحزخ يةةِ جلقؼنةَ ًجلةةرُ ّظيةس أنةةو أزجد لكةل يإقةةس
بألٗرَ ْ
وبألٗرَ ْ و ِدٝقا َ
يةاذج (إََِ ٝبّا َ
قؼنَ أخؿ.
ىره جلؿقإس يْيح قعحتل ضافْإْس:

 المسألة األولى:

هللا  جض ر ئذسجىْل خإْال ذقؼنَ أنو  جضفي ذأنو أقد ئذسجىْل ػإْو جلعةالم ًأقرةو قطةَ ؾؼإةو
خإْال لو ًىٌ جلكد جل حؾ.
ًجلقكرس ىِ جل دز جلقؽةطسك ذةْن قؼةح يػْةسز ًقةد ذيةس جذةن جل ةْل ًؾقحػةس أ جلقكرةس ليةح ػؽةس
قسجضد ًيفإٌىح لكن ىرج ال ّؼنْنح يِ ىرج جلق حم ًئنقح جلرُ ّؼنِ أ جل إس أخؿ قن جلقكرس.
يفةةاس قكرةةس جلةةسخ  لؼرةةحده جلقةةإقنْن ىةةره غحذطةةس ذحلكطةةحخ ًجلعةةنس يةةِ أقحدّةةع يػْةةسز ًيةةِ آّةةحش
س ْ٘فَ ألَٝأْرِ َّ
ألٗ ِ ُٝجَُّ٘و ألُٔ﴾[جلقحتةدز ]87:ييةره قكرةس جلةسخ 
يػْسز ي ٌ هللا َ َِ﴿ 
ٜألَّللاُألثِقَ ْو٘ ًٍأل ِ ُٝوجُ ُٖ ٌْ َ
ليةةةةةإال ًيةةةةةرلك يةةةةةِ ـةةةةةاحش قةةةةةن ّكةةةةةريل هللا  قةةةةةح ﴿إَُِّ َّ
وووووتأل
ألُٗ ِ ُٝ
ألَّللاَألُ ِ ُٝ
وووووتألاىزَّووووو َّ٘اثَِ َِٞ
[﴾ِٝجلر سزً ]555:نكٌ ذلك ﴿إَُِّ َّ
وتألاىَّو ِر َِٝألُٝقَوبرِيَُُ٘ ألِِوٜأل َ وألجِٞيِ ِٔأل َ وفّابأل َموأََّّ ُٖ ٌْألثَُْٞوبٌُ أل
ا ْى َُزَطَ ِّٖ ِس َأل
ألَّللاَألُ ِ ُٝ
٘ص﴾[جلفي.]7:
ٍَ ْس ُ ٌأل
يحلقكرس ـاس ؾح ش يِ أدلس يػْسز يرلك يةِ جلعةنس يقةح يةِ قةدّع ظةيل ذةن ظةؼد جلقؼةسًف أ
جلنرةةِﷺ لقةح ذيةس يةةِ يةةطف خْرةةس قةةح «لعطووِٞألاىساٝووخألغووداألزهوولأل ٝجوؤألَّللاألٗز وو٘ىٔألٗ ٝووتألَّللاأل
4
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ٗز ٘ىٔألٝفزحألَّللاألعيٚألٝد 5»ٔٝيكح ػإِ ذن أذِ نحلد .
يفاس جلقكرس غحذطس أقح جل إس ييِ قكرس خحـس ًلرلك يل قن ناةَ جلقكرةس يانةو ّناةِ جل إةس ك
جل إس أخؿ ًلْط يل قن ناَ جل إس يانو ّناِ جلقكرس كنيل قحلٌج :ئ جل إةس ضط إةل جلةناط ًيْيةح
نٌع قن جلقؼنَ جلرُ ال ّإْق ذحلسخ .
ًليرج ن ٌ  :ئنو يِ ـاحش جلسخ  لقح غرطص ـاس جلقكرس ذحلكطحخ ًجلعنس يا ـاس جل إس ًجض ةحذ
6
ئذسجىْل ػإْو جلعالم خإْال ًجض حذ قكقدجﷺ خإْال يقح يِ قدّع «ٗىنِأل بحجنٌألخيٞوألاىسحَِ»
ىرج يِ جلقؼنَ ًجقد ك أـل جلفاس ًىِ جلقكرس غحذص ذحلطسجد.
يحل إس قكرس خحـس نػرطيح يقح ؾح يِ جلكطحخ ًجلعنس.

 المسألة الثانية:
أ ـاس جلقكرس ًجل إس غرطص يِ جلنفٌؾ أقح غْسىح قةن قؼةحنِ جلقكرةس ئذج لةل ّؿةة يةِ جلةدلْل
يانو ال ّػرص هلل ً يرلك ّنريِ أ ال ّعطؼقإو جلؼرد يِ قرو هلل  ضؼرْسج ػن ذلك.
ًّقػل جلؼإقح ػإَ ذلك ذإاع جلؼؽق قْع أنو قؼإٌم أ جلؼؽق قكرس ػظْقس ًجظةطؼقإو جلفةٌيْس
ذةةأ يالنةةح ّؼؽةةق هللا أً ىةةرج ػحؼةةق جلةةسققن أً قةةحش قةةن جلؼؽةةق ًنكةةٌ ذلةةك قةةن جلكإقةةحش جلطةةِ
ّطدجًلٌنيح.
ًجلؼؽق ال ؼك أنةو قكرةس خحـةس ًشجتةدز لكةن ىةل ّطإةق ػإةَ أ جلؼرةد ّؼؽةق هللا؟ أً أ ّ هللا 
ّؼؽق ػرده؟
ىرج جلإاع لل ّأش ذو جلدلْل ال يِ جلكطحخ ًال يِ جلعنس ًال يِ أقٌج جلفةكحذس ًال يةِ أقةٌج يرةحز
جلطحذؼْن ئلَ أ ؾح ش جلفٌيْس.
ًظرد جلقنغ قن ئنالم ىةرج جلإاةع يةِ ـةاحش هللا  أً أ ّ ةٌ جلؼرةد ىةرج ػحؼةق أً ىةرج ؼةيْد
جلؼؽق جإلليِ ًنكٌ ذلك قن جكلاحظ جلرحنإس أ ّ جلؼؽق قطَ يِ ػسف أىل جلإيس ًػنةد جلؼةسخ ال
ّ إٌ قن ضؼدُ يحلرُ ضفل ذو جلقكرس ئلَ قد جلؼؽق يانو ئذج ػؽق يال ذد أ ّكةٌ غةل ضؼةد قؼةو
ئقح ضؼد ػإَ ناعو ذحإلّيح يِ ىره جلقكرس قطَ جلؼؽق ًئقةح أ ٌّـةإو جلؼؽةق ئلةَ جلطؼةدُ ػإةَ
غْةةسه ًقكرةةس هللا  لؼرةةحده قرنْةةس ػإةةَ يقةةح جلؼةةد ًيقةةح جلؿقةةح ًجلسققةةس ذؼرةةحده جلقةةإقنْن
ًقكرس جلؼرد لسذو  قرنْس ػإَ ضؼظْل هللا ً ػإَ ضٌقْسه  يإاع جلؼؽق لقح يةح غْةس ًجزد يةِ
جلدلْل ًجلنؿ ًجؼطقل ػإَ ىرج جلقؼنةَ جلرحنةل ًىةٌ أنةو ّؽةؼس ذحلطؼةدُ ئقةح ػإةَ جلةناط أً ػإةَ
جليْس يانو ّقطنغ ئنالقو ػإَ جلسخ  أً قن جلؼرد ػإَ زذو .

 المسألة الثالثة:
يإقحش جلقكرس جلطِ ّعطؼقإيح ذؼك جلقطفٌيس ًّعطؼقإيح ذؼةك أىةل جلعةإٌك ًجلطسذْةس قطةَ قةن
جلقؼحـسّن ىره ضن عل ئلَ قعقْن:
اىقسٌألالٗه  :ن ٌ ّؿٌش ئنالقو ّؼنةِ قةن جلؼرةد لسذةو ً ذلةك ئذج يةح يةِ قؼنةَ جلقكرةس ًلةل
ّطسضد ػإْو ق حلاس لإيس قن ؾيس قح ّإْق ذحهلل  قن جلفاحش ًجلكقح ًجلؿال .
ٗاىقسٌألاىضبّّ :ٜقنغ ًىٌ قح لل ّةسد ذةو جلةدلْل ًيةح قؽةطقال ػإةَ قؼةحنِ ذحنإةس قةن ذلةك قةن
جكلاحظ جلطِ ضقطنغ :جلؼؽق ًجليسجم ًجلططْل ًنكٌ ذلك.
ًقن جكلاحظ جلطِ ال ضقطنغ :لاع جلقٌدز ًجلؽٌم ًأؼرحه ذلك قن جلقؼحنِ ّؼنِ جلمحذه يْيح:
جلقكرس غحذطس يِ أـإيح ييل ّ رس ػن هللا  أً جلؼرد ّ رس ػن قكرطو لسذو ذإاع لل ّسد؟
ن ٌ ىره جكلاحظ جلطِ ّ رس ذيح جلؼرد ئقةح أ ضؽةطقل ػإةَ قؼنةَ ـةكْف ًلةْط يْيةح ضؼةد يطؿةٌش
ًئقح أ ضؽطقل ػإَ قؼنَ ذحنل يال ضؿٌش.
ًضسؾؼٌ يِ ذلك يِ ضافْإو ئلَ قحػدز يِ جلقكرس لإؽْخ ض ِ جلدّن جذن ضْقْس ./
5
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ذيس ذؼد ذلك ـاس جلكالم ي ةح ( َٗ َميَّو ٌَ َّ
ألَّللاُأل ٍُ٘ َ وٚألرَ ْنيِ ٞاَوب) ًـةاس جلكةالم لسذنةح  نؿؼإيةح جلقعةألس
جلسجذؼس.

 المسألة الرابعة:

ـاس جلكالم هلل  نإقن ذيح ك هللا  أغرطيح لناعو يِ جلنفٌؾ.
ًجلكةالم جلةةرُ ىةةٌ ـةاس هللا  ػنةةد أىةةل جلعةةنس ًجلؿقحػةس يةةالم قةةدّل ًقةحدظ قةةدّل جلنةةٌع قةةحدظ
جٓقحد.
ٗٝعُْ٘ألثقدٌٝألاىْ٘األحب سألاٟحب :ألأل
أ هللا  لل ّص قطكإقح ّطكإل قطَ ؼح ييٌ ظركحنو لل ّص قطكإقح ًيالقو  قن ـاحضو.
ًيالقو لل ّن طغ ذل أيسجده ًآقحده ّؼنِ ال ضصج قطؿددز.
ًىره ّ-ؼنِ جٓقحد -ضن عل ئلَ قعقْن:
ألالٗه:اىنلًألاىشسعً :ٜىٌ جل سآ جلطٌزجز ًنكٌ ذلك قن يطد هللا .
ألاىضبّ:ٜألاىنلًألاىنًّ٘ :ٜىٌ جلرُ ّأقس هللا  ذو يِ قإكٌضو يقح قح ظركحنو ﴿قُ ْوألىَ ْأل٘أل َمبَُ ألا ْىجَ ْ ُسأل
أله ْئَْوبألثِ َِ ْضيِو ِٔأل ٍَو َد اا﴾[جلكيةةي]359:
ألزثِّووٜألىََْفِودَألا ْىجَ ْ و ُسألقَ ْجو َوألأَُْ ألرَْفَودَأل َميِ ََوبدُ َ
د َ
ٍِودَا ااألىِ َنيِ ََووب ِ
وٜألٗىَو ْو٘ ِ
ألزثِّو َ
َ
َ
َ
َ
ًيرلك قٌلو يِ ل قح ﴿ َٗىَ ْ٘ألأَّّ ََبألِِ ْ
ألٗا ْىجَ ْ ُسألُ َُ َٝدُٓأل ٍِِْ ألثَ ْع ِألد ِٓأل َ ْج َعخُألأ ْث ُ ٍسأل ٍَوبأل
ٜألال ْز ِأل ٍِِْ ألش َََّ َس ٍحألأ ْق َل ًٌ َ
ألَّللاِ﴾[ل قح ّ ]57:ؼنَ ذيح جلكإقحش جلكٌنْس.
َّفِدَدْ أل َميِ ََبدُ َّأل
ًليرج ظقَ هللا  يالقو قكدغح ّؼنِ قدّػح يِ قٌلو يِ أً ظٌزز جكنرْح ﴿ ٍَبألَٝأْرٌِْ ِٖ ٞأل ٍِِْ أل ِذ ْم ٍسأل ٍِِْ أل
ُ٘﴾[جإلظسج  ]5:قكدظ ّؼنِ قدّع ؾدّد يرلك آّةس جلؽةؼسج
ألٗ ُٕ ٌْألألْ َٝي َعجُ َأل
َزثِّ ِٖ ٌْأل ٍُ ْ َد ٍ
سألإِ ََّّلألا ْ زَ ََ ُعُ٘ٓ َ
ْ
ُ
َّ
ْ
َ
[﴾ِٞجلؽؼسج .]8:
ض َأل
سألإَِّلألمبّ٘األ َعُْٔأل ٍُ ْع ِس ِ
﴿ َٗ ٍَبألَٝأْرٌِْ ِٖ ٞأل ٍِِْ أل ِذم ٍسأل ٍِِْ ألاى َّس ْح ََ ِِأل ٍُ ْ َد ٍ
يحلقكدظ لْط ذقؼنحه جلق إٌم ضؼحلَ هللا  ػن ذلك ًلكن ذقؼنَ جلكةدّع جلؿدّةد ًليةرج قةح ﷺ
يِ ًـي جذن قعؼٌد «ٍِأل سٓألأُألٝقسأألاىقسآُألغ بأل سٝبألمَبألأّصهألِيٞقسأٓألعيٚألقوساءحألاثوِألأًأل
عجد».7
ـاس جلكالم ًقح ّطفل ذيح قس قؼنح أؼْح ضطؼإق ذرلك لؼإو أ ّأضِ ليح قصّد ضافْل.
لكن جلق فٌد ىنح لْط ئغرحش جلفاس قن ؾقإس جلفاحش ًلكن جلق فٌد جلق حلاةس يةِ ئغرةحش جل إةس
ًجلكالم لقٌظَ ػإْو جلعالم ئّقحنح ًضفدّ ح ًضعإْقح.
ألَّللاِ) يةِ ضافةْل جلكةالم ػإةَ ـةاس
ظرق لنح جلكالم ػةن ـةاس جلكةالم ػنةد قٌلةو ( َٗإَُِّ ألا ْىقُ ْوسآَُ أل َم َول ًُ َّأل
جلكالم نكطاِ ذيةرج جل ةدز )8(.نإط ةِ ذكةل ئ ؼةح هللا يةِ جكظةرٌع جل ةحدم ًـةإَ هللا ًظةإل ًذةحزك
ػإَ نرْنح قكقد.

أققد زذِ ًأـإِ ًأظإل ػإَ ػرده ًزظٌلو ًخإْإو قكقد ذةن ػرةد هللا ًػإةَ آلةو ًـةكرو ًقةن
جىطدٍ ذيدجه أقح ذؼد:
ال ئيخ
ض /3ىل ـكْف أ جلنرِ ﷺ ذنَ قعؿده يٌم ق رسز؟ ئ يح نؼل يكْي ّؿقغ قغ لؼنوﷺ جلةرّن
جض رًج جل رٌز قعحؾد؟
ؼ /جلنرِ ﷺ لـقح ذسيص جلنّحقس يةِ قٌلةغ قعةؿده جٓ يةح يْيةح قٌجلةغ قرةٌز لإقؽةسيْن يةأقس
جلنرِﷺ ّ-ؼنِ يِ ؾص قنو -أقس ذحل رٌز ينرؽص ًجض ر ىرج جلقكح قعؿدج.
ًجلق رسز ئذج يحنص قٌؾٌدز ًذنِ ػإَ جل رس قعؿدج ييرج ىٌ جلرُ ؾح يْو جلنيِ.
نرػ جل رٌز لإقفإكس جلؽسػْس ؾحتص ًليرج جلنرِﷺ جقطػل جكقس يرنَ يِ ذلك جلقكح قعؿدج.
7
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ًئ يح ّؼنِ أنو ذنِ جلقعةؿد ػإةَ قرةس جلنرةِ ﷺ كئ آخةس جلعةإج ّةد ػإْةو ًئ يةح ال يقةح
قكل جلقدزض جّػ جل حتل ذرلك ....ئلخ.
ئذج يح جلق فٌد أ قعؿد جلنرِﷺ ذنِ ػإةَ قرةسه ييةرج غإةه يرْةس يةحلنرِﷺ ذنةِ قعةؿده يةِ
قْحضو ًىٌ لقح ضٌيِﷺ دين يِ قؿسز ػحتؽس ًيحنص قالـ س لإقعؿد ًلْعص قن جلقعؿد.
ًلقح جقطحؼ جلقعةإقٌ ئلةَ ضٌظةؼس جلقعةؿد لمةْ و ذحلنةحض ًظةغ قةن جلؿيةس جلؿنٌذْةس ًقةن جلؿيةس
جلؽةقحلْس ًقةن جلؿيةةس جليسذْةس ًأقةح جلؿيةس جلؽةسقْس جلطةةِ يْيةح قؿةسجش أشًجؾةةوﷺ ًذْةص ػحتؽةةس
ذحل فٌؾ ًذؼك جلكؿس يقح يةح ّإخةر قنيةح ئال لةـقح جقطةْؽ ًذ ْةص قؿةسز ػحتؽةس جلطةِ يْيةح
جل رٌز ػإَ قح ىِ ػإْو يكحنص قؿسز ػحتؽس لْعص قن جلقعؿد ًئنقح جلقعؿد قن ؾيحضيةح جلةػالظ
ًلْعص قؿسز ػحتؽس يِ جلٌظه.
ًذ ِ جلقعإقٌ ػإَ ذلك شقحنح نٌّال قطَ أدخل يِ ػفٌز قطأخسز -أظةن يةِ جلدًلةس جلؼػقحنْةس
أً قرإيح -أدخل جلققس جلؽسقِ ًذلك ذؼد ؼٌْع جلطٌجف ذحل رٌز أدخةل جلققةس جلؽةسقِ ّؼنةِ ًظةغ
جلقعؿد أً ؾؼل جلكحته ّدًز ػإَ ؾيس جليسيس جلؽسقْس.
ـحز يْو ىرج جلققس جلرُ ّقؽِ قؼو قن ّسّد جلطٌجف.
ًىرج جلققس ًئ يح جلعٌز ظٌز جلقعؿد قن ضإك جلؿيس خإاو لكن لْط لةو قكةل جلقعةؿد ًال ّ ةح
جل رس يِ جلقعؿد ئلَ جٓ ًال ّ ح جلكؿسز جٓ يةِ جلقعةؿد ًئ يةح ظحىسىةح قةن قْةع جلؼةْن
أنيح يِ جلقعؿد لكنيح قكقح ؼسػح لْعص يِ جلقعؿد ك جلؿيس جلؽةسقْس ىةره جلققةس ال ّفة ّف أ
ّكةٌ قعةةؿدج ؼةةسػح يإةةرلك ئدخحلةةو يةةِ جلقعةةؿد ذحنةةل ًلةةرلك جلفةةالز يةةِ جلؿةةص ذجك ال ضفةةف
ًليرج ّؼقل يِ يػْس قن جكقْح أنو ضع ّد ًقص جلفالز ضعد جلؿيحش قن ذلك جلققس قطَ قح ّفإِ
جلقفإٌ قن ؾقْغ جلؿيحش.
ًلرلك لقح ؾح ش جلطٌظؼس جكخْسز ضٌظؼس جلقإةك ييةد لةل ّرطةدأ ذحلطٌظةؼس قةن أً جلقعةؿد جكـةإِ
ًئنقح جذطدب ذؼد نيحّس جل رس ـحز ّؼنةِ نيحّةس جلكؿةسز ذكػْةس ًذؼةد جلرةحخ ًـةحز جالقطةدجد ىنةحك
يْكٌ :
ألأَّٗلً :جلٌجقغ جٓ ّؼنِ قن قْع جلطحزّخ لْط جلقعؿد قرنْح ػإَ جل رس.
ألصبّٞبا :أ جل رس لل ّدخل يِ جلقعؿد ًئنقح جيطناو جلقعؿد قن جلؿيحش جلػالغس ؾقْؼح.
ألصبىضبا :جلؿيس جلسجذؼس جلؽةسقْس قةن جلكؿةس ىةره أدخإةص يةِ ػفةٌز قطةأخسز لةـقح ؼةحع جلطةٌجف
ذحل رٌز ً لـقح قحقص جلدػٌز ًًـإص جلدًلس جلعؼٌدّس ئلَ ذجك جلقكح ًجظطاطِ أتقةس جلةدػٌز يةِ
ذلك يإل ّسًج ضيْْس جلعٌز ًض طْغ جلقعةؿد قطةَ قةح ضػةحز أؼةْح ًئنقةح قةحلٌج جلٌقةي أً جلؿةص ىةرج
جلفالز يْو ذحنإس يْقنغ جلنحض قن أ ّفإٌج يْو جلرُ ىٌ جلققس جلؽسقِ لإ رس.
ياذج قن يل ؾيس ال ّنطرق ػإْو أ جل رس ىرج يةِ جلقعةؿد ًال أ جلقعةؿد ذنةِ ػإةَ جل رةس ًئنقةح
جلنرةةِﷺ دي ةن يةةِ قؿةةسز ػحتؽةةس ال يةةِ جلقعةةؿد ًقؿةةسز ػحتؽةةس زلةةِ هللا ػنيةةح قنافةةإس ػةةن
جلقعؿد ًلْعص يِ دجخل جلقعؿد.
ذ ِ أّمح أنةو لقةح ًظةغ جلقعةؿد قةن جلؿيةس جلؽةقحلْس ًجؼةطسّص ذؼةك قؿةسجش أشًجؼ جلنرةِ ﷺ
ّؼنِ جلطِ ىِ قن ؾيس جٓ ديس جٓغٌجش ًقح ىٌ ؼقح قنيح يحنةص قؿةسز ػحتؽةس ؾؼةل ػإْيةح
ؾدجزج :
جلؿدجز جكً جلرُ ىٌ ّافل قؿسز ػحتؽس ػن ذ ْس جلكؿس ًىةرج جلؿةدجز لةو ـةاطو ققكةن جنكةل
ضؽٌيٌنيح يِ جل سجته قٌؾٌدز.
ًؾؼل ؾدجز آخس أّمح قػإع قن جلؿيس جلؽقحلْس أـرف شجًّس ّؼنِ جضؿحه جلعيل يأنةو ّطؿةو ئلةَ
جلؿيس جلؽقحلْس ًقد يؼل ذلك قن يؼإو قن جلؼإقح قةن جلطةحذؼْن ًغْةسىل ذاطةحًّيل يةِ ذجك جلصقةح
قطَ ال ّظن أقد أنو ّقكن أ ّعط رل جل رس أُ ال ّطفٌز أ جل رس أقحقو ًأنو جٓ ىٌ ظْعط رإو
ذْفْس يْو جٓ ؾدزج قكسيس لْرؼد جلنظس ػن أنو ّعط رل جل رس.
غل ذؼد ذلك ػقل ؾدجز غحلع ًىٌ نٌّةل ّؼنةِ نٌلةو يةِ جلعةقح ّؼنةِ جزضاحػةو نكةٌ ظةطس أقطةحز
ًنكٌ ذلك ييٌ غْس قع ٌف أّمح.
ييره جلؿدزج جلػالغس يؼإيح جلقعإقٌ قغ يٌ جلكؿسز لْعص يِ جلقعةؿد قطةَ ال ّظةن جلظةح أنةو
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ئ ـإَ يِ جلؿيس جلؽقحلْس يانو ّعط رل جل رس كنو ئ ـةف ذلةك ئ قةح جل حتةل أنةح أظةط رل جل رةس
قغ ًؾٌد ىره جلػالظ ؾدزج ذْنو ًذْن جل رس يقؼنحه أ يل ئنعةح ذْنةو ًذةْن جلق رةسز ؾةدزج يانةو
ّعط رل جل رٌز ًىرج ال قحتل ذو قن أىل جلؼإل يإيرج ؾؼإٌج ىره جلؿدزج جلػالغس قطةَ ال ّطّ ةر قرةسه
قعؿدج ّفإَ يْةو ًال ّفةإَ ئلْةو ًقطةَ ال ضطؼإةق جل إةٌخ ذةو ًال ٌّـةل ئلةَ قرةسه ًال ّقكةن
كقد أ ّ إؿ ئلةَ قرةسه لةْط ىنةحك أذةٌجخ ًلةْط ىنةحك نسّةق أذةدج أ ّ إةؿ ًجقةد ئلةَ قرةس
جلقفطاَﷺ.
غل ذؼد أشقح ؾؼل ىرج جلعْحؼ جلكدّدُ جلقٌؾٌد جٓ ييٌ جلسجذغ جٓ ىرج جلعْحؼ جلكدّد جلسجذةغ
ذْنو ًذْن جلؿدجز جلػحلع جلققس ًجلؿدجز جلػحلع ىرج ىٌ جلرُ ضةسً ػإْةو جلعةطسز جل مةسج أظنيةح
أً ؼِ ًذؼده ؾدجز غحنِ ًذؼد جلؿدجز جلػحنِ جلؿدجز جكً .
ًىره جلػالغس ؾدزج ىِ جلطِ ذيسىح جذن جل ْل يِ جلنٌنْس ذ ٌلو:
ِأهبةألزةألاىعبىَِٞأل عبءٓألألألألألألٗأحب ٔألثٔألصلصخألاىَّدزاُ 
ّؼنِ يِ دػح جلنرِﷺ «اىيٌٖألَّلألرَّعوألقجسٛألٗصْألب األٝعجد».9
جلق فٌد قن ىره جلقعألس قن قيقحش جلقعحتل أ ضكٌ ًجلةكس لطحلةد جلؼإةل ضقحقةح ك جلؽةريس
ذيح يرْسز ًجلرّن ّسددً قػل ىرج جلكالم يػْس.
يإيرج ن ٌ  :ئ جل رس لْط يِ جلقعؿد ًال أقد ّقكن أ ّعط رل جل رس ًئنّقح قد ّط ر ذؼك جلؿيإس
أً ذؼك جلقؽسيْن يِ قإرو ـٌزز جل رس ًّعط رل ؼْثح يِ قإرو ًّؼرد ؼْثح يِ قإرو أقح جل رةس يانّةو
لْط ًغنح ًال ّقكن أ ّطّ ر ًغنح ًأنو قكحن ذاقحنحش ضحقس ئلَ آخس ذلك.
ًجل رس جلقٌؾٌدز يٌم ظطف قعؿد جلنرِ ﷺ ىره لْعص ػإةَ جل رةس ذحلقعةحقطس ئنقةح ىةِ ػإةَ ؾةص
يرْس ّؼنِ ضؽقل جلؿدزج جكزذؼس يإيح ًلةرلك قطسىةح يرْةس ؾةدج ًجل رةس يةِ جلةدجخل ًىةره جل رةس
يحنص يِ شقةن قمةَ قةن جل ؽةد ذإةٌ جل ؽةد ًأً قةن ـةنؼيح أظةن جلققحلْةك غةل ذؼةد ذلةك
ؾؼإص ذحلإٌ جكذْك غل ؾؼإص ذحلإٌ جكشزم ًىِ جلطِ يحنص يةِ ًقةص جلؽةْخ قكقةد ذةن ػرةد
جلٌىحخ ًنكٌه يح لٌنيح أشزم غل يِ آخس ػيد جلدًلس جلؼػقحنْس ؾؼل لٌنيح أخمةس ًجظةطقس ىةرج
جلإٌ .
يإقح قْل لإؽْخ قكقد ذن ػرد جلٌىحخ :ئنك ض ٌ لٌ أنِ أقدز ػإَ جل رس جلطِ ػإَ قرس جلنرِﷺ ؟
ق ح  :ظركحنك ىرج ذيطح ػظْل يقح قإص ىرج ًال أقٌلو .كنو قح ّطسضةد قةن جلقاحظةد ػإةَ ئشجلةس ىةرج
جلقنكةةس أيػةةس قةةن جلقفةةحلف يحلٌجؾةةد جلطنرْةةو ًضؼإةةْل جلنةةحض ًدػةةٌضيل ئلةةَ جلطٌقْةةد ًػةةدم ضقكةةْن
جلؽسك.
ًجلنّيِ ػن ذنح جل رةحخ ػإةَ جلقعةحؾد نيةِ ػنةو ظةدج لإرزّؼةس ًلإؼإقةح يةِ ذلةك يةالم ّؼنةِ يةِ
قعألس ذ ح جل رس.
يحلق فٌد أ ّ ىرج جلرُ ظحز ػإْو أتقس جلدػٌز زققيل هللا يِ ىةرج جلؽةأ يةسأًج أ ئذ ةح جل رةس ىةرج
أقس الشم ًذلك لـقح أؼحػو جكػدج قن ذيك أتقس جلدػٌز ًذيك أضرحع دػةٌز جلؽةْخ  /لإنرةِﷺ
ذل ىل ػظقٌج جلنرِ ﷺ ًظدًج يل نسّق ّقكن أ ّإـل قةح قةحلٌه يةِ ىةرج جلرةحخ ّؼنةِ قةح قحلةو
جكػدج .
[ ]...؟
ئذج يح جل رس يِ ق رسز قعط إس ػن جلقعؿد يا جلفالز يِ جلقعؿد ؾحتصز ئذج يح يِ جل رإس ّؼنِ
ذقؼنَ أنو ّكٌ لإ رس ظٌز قعط ل ػن ظٌز جلقعؿد ياذج قةح جل حتةل ال جل رةس يةِ جلقعةؿد أً ىةرج
جلعٌز قكْه أً أ جل رس ًجلةف أنةو يةِ ؾيةس قةن جلقعةؿد ييةرج ّةد ّ ػإةَ أ جلقعةؿد ذنةِ ػإةَ
جل رس يإرلك ال ضؿٌش جلفّالز يْو ًجلفالز يْو ذحنإس.
ًأقح ئذج يح جلقعؿد ًؾد أًال غل جل رةس أدخةل يْةو ييةرج ّاةسم يْةو قةح ذةْن ئذج يةح جل رةس يةِ قرإةس
جلقعؿد أً يِ قإخسز جلقعؿد:
ياذج يح يِ قإخسز جلقعؿد يطحتاس قن جلؼإقح ًجلقؽحّخ ّ ٌلٌ  :ئ جلفالز يْةو ؾةحتصزً .أقةح ئذج
9
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يح يِ جل رإس يانّو ال ضؿٌش جلفالز ئلْو ك جلنرِﷺ نيَ ػن جلفالز ئلَ جل رٌز.
ياذج ىنح ّاسم يِ ىره جلكح قح ذْن ئذج يح جلقعؿد ؾؼل ػإَ جل رس ّؼنِ ئذج يح جلقعؿد قطأخسج
ًجل رس أًال يْكٌ ىرج قكل جلق رسز ّؼنِ جلقعؿد ًلغ ػإَ قرةس ييةرج جلفةالز يْةو ال ضؿةٌش ك
ىرج قنيِ ػنو ًجلنيِ ّ طمِ جلاعحد ًلؼن جلنرِﷺ قن يؼل ذلك.
ًأقح ئذج يح جلقعؿد قٌؾٌدج غل ؾؼل يِ نحتاس قنو جل رس:
يينح ن ٌ ئذج يةح جل رةس يةِ جكً يةِ ق دقةس جلقعةؿد يةا جلفةالز قكسقةس ًال ضؿةٌش ذحنإةس ك
جلنرِﷺ قح «َّلألر ي٘األإىٚألاىقج٘ز»10جلفالز ئلَ جل رس ئذج ؾؼل جل رس قرإس ذحنإس.
ًئذج يح جل رس يِ قإخسز جلقعؿد ًجلقعؿد قرنِ أًال يطحتاس قن جلؼإقةح ّ ٌلةٌ ذفةكس جلفةالز
يْو ّؼنِ قن ػإقحتنح.

أل
أل
أل
أل
أل
أل
ين .
ينَ ،و ْال ُك ُت ِ
ب ْال ُم َن َّزلَ ِة َعلَى ْالمُرْ َسل َ
َو ُن ْؤمِنُ ِب ْال َم َال ِئ َك ِة َوال َّن ِبي َ
ِينَ ،و َن ْش َه ُد أَ َّن ُه ْم َكا ُنوا َعلَى ْال َحق ْالم ُِب ِ

ىره جلؿقإس قن يةالم جلؼالقةس جلطكةحًُ  /ذيةس يْيةح أـةٌ جلةدّن ًأزيةح جإلّقةح ي ةح ( َُّٗ ْوؤ ٍُِِ أل
.).ِٞ
َألَّٗ ْ
َألٗا ْى ُنزُ ِ
تألا ْى ََُْ َّصىَ ِخأل َعيَٚألا ْى َُ ْس َ يَِ َِٞ
ألٗاىَّْجَِ َِِّٞٞ
ثِب ْى َألَ َلئِ َن ِخ َ
ش َٖدُألأََّّ ُٖ ٌْأل َمبُّ٘األ َعيَٚألا ْى َ قِّألا ْى ُألَجِ ِ
يرؼد أ ذيس ضافْل جلكالم ػإَ جلفاحش ًػإَ جل دز ًػإَ جلؼسغ ًجلكسظِ ًئقحنس هللا  ذكل
ؼِ ًػإٌ جلسخ ً جل إّس ًقح يِ ذلك قن جلقرحقع جلطِ ىِ قطفإس ذسينْن قن أزيح جإلّقح
ًىقةةح جإلّقةةح ذةةحهلل ًجإلّقةةح ذحل ةةدز خْةةسه ًؼ ةسّه قةةن هللا ضؼةةحلَ ذيةةس ذ ْةةس أزيةةح جإلّقةةح ي ةةح
ً )ِٞذلك أ ّ أزيح جإلّقح جلطِ ؾح ش
تألا ْى ََُْ َّصىَ ِخأل َعيَٚألا ْى َُ ْس َ يِ َأل
َألٗا ْى ُنزُ ِ
ألٗاىَّْجَِ َِِّٞٞ
( َُّٗ ْؤ ٍُِِ ألثِب ْى ََ َلئِ َن ِخ َ
يِ جل سآ ًيِ ظنس جلنرِ ﷺ ظطس قن جكزيح ًىِ جإلّقةح ذةحهلل ًقالتكطةو ًيطرةو ًزظةإو ًجلْةٌم
جٓخس ًذحل دز خْسه ًؼسه قن هللا .
.)ِٞأل
تألا ْى ََُْ َّصىَ ِخأل َعيَٚألا ْى َُ ْس َ يِ َأل
َألٗا ْى ُنزُ ِ
ألٗاىَّْجَِ َِِّٞٞ
ىٖراألقبهأل( َُّٗ ْؤ ٍُِِ ألثِب ْى ََ َلئِ َن ِخ َ
ًجإلّقح ذيره جلقعحتل قن جلقطاق ػإْةو ذةْن جلقنطعةرْن ئلةَ جل رإةس يةانّيل ّإقنةٌ ذأزيةح جإلّقةح
جلعطّس قن جلاسم جلةػالظ ًظةرؼْن يةا جلؿقْةغ ّةإقن ذةرلك ػإةَ جخةطالف ذْةنيل يةِ ضاعةْس ذؼةك
جلقعحتل يْيح ًذلك لكػسز جلنفٌؾ جل ّدجلس ػإَ جإلّقح ذيره جكزيح جلعطّس.
ىذألعيٚألأُألٕرٓألالزمبُألاىسزخألٍِألاْلَٝبُألثوألٕٜألاْلَٝبُ:أل
َّأل
َِِألال ىّخألاىزٜأل
 قٌ هللا َٗ ﴿ ىَ ِنَِّ ألا ْىجِ َّسأل ٍَِْ ألآ ٍََِ ألثِ َّ
ألٗا ْىْ ًِ ْ٘ َٞ
[﴾ِٞجلر ةسز]377:
ألٗاىَّْجَِ ِّٞأل
ألٗا ْى ِنزَب ِ
ة َ
ألٗا ْى ََ َلئِ َن ِخ َ
ألاِ ٟخ ِس َ
بّللِ َ
()11
ًجلرّس قن جإلّقح
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