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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /56-31اآلية / "دثراملتفسري سورة " -
)َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلَقْد ََهَْمُت َعْن َأِب ُهَريْ َرَة: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: فتح الباري؛  -

 ..ِبََطٍب ُُيَمُع، لُيْحتَطبَ 
 فصٌل: يف حروِف املعجِم كلُّها غرُي خملوقٍة كيفما تصرََّفْت التَّبصرة يف أصول الدين؛  -
َدٌة: فَأَْفَضُلَها َوَأَجلَُّها: اْلَمَحبَُّة يف اَّللَِّ َوَّلِلَِّ زاد املعاد؛  - َعدِّ  َواْلَمَحبَُّة َأنْ َواٌع ُمت َ
ُْم َعِلُموا اْْلََقاِئَق اْْلَََبِيََّة َوالطََّلِبيََّة َأْو ََلْ  َفْصٌل:ألهل األثر؛ االنتصار  - َوتَ ْلِخيُص النُّْكَتِة: َأنَّ الرُُّسَل إمَّا َأَّنَّ

 يَ ْعَلُموَها
............................................................. 

 
 )تفسرُي الشَّيِخ الَبَّاك(

ِِ ِم  ن الشَّ  يطاِن ال  رَّجيِم:  ُْم ِإالَّ }َوَم  ا َجَعْلنَ  ا َأْص  َحاََّ النَّ  اِر ِإالَّ َمَ ِئَك  ة  َوَم  ا الق  ار : أع  وهلُل م َْ َجَعْلنَ  ا ِع  دَّ
َنة  لِلَِّذيَن َكَفُروا لَِيْستَ ْيِقَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاََّ َويَ ْزَداَد الَِّذيَن َآَمُنوا ِإميَاًن  َواَل يَ ْرتَ  ََّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاََّ ِفت ْ

ُ َم ْن َيَش اُ  َواْلُمْؤِمُنوَن َولِيَ ُقوَل الَِّذيَن يف قُ ُلوِِبِْم َمَرٌض َواْلكَ  ُ ِِبََذا َم ََ   َك َذِلَ  ُيِض لُّ اَّللَّ اِفُروَن َماهلَلا َأرَاَد اَّللَّ
( 32( َك   َّ َواْلَقَم  ِر )31َويَ ْه  ِدي َم  ْن َيَش  اُ  َوَم  ا يَ ْعلَ  ُم ُجنُ  وَد رَبِّ  َ  ِإالَّ ُه  َو َوَم  ا ِه  َي ِإالَّ هلِلْك  َر  لِْلَبَش  ِر )

ْح َد  اْلُك ََبِ )34ْبِح ِإهلَلا َأْسَفَر )( َوالصُّ 33َواللَّْيِل ِإهلْل َأْدبَ َر ) َا َلَِ ََ اَ  36( نَ ِذير ا لِْلَبَش ِر )35( ِإَّنَّ ( ِلَم ْن 
َم َأْو يَ َتَأخََّر ) ( يف َجنَّاٍت 39( ِإالَّ َأْصَحاََّ اْلَيِمنِي )38( ُكلُّ نَ ْفٍس ِبَا َكَسَبْت َرِهيَنٌة )37ِمْنُكْم َأْن يَ تَ َقدَّ

( َوََلْ 43( قَ اُلوا ََلْ نَ ُ  ِم َن اْلُمَص  لِّنَي )42( َم ا َس َلَكُكْم يف َس َقَر )41ِن اْلُمْج رِِمنَي )( َع 40يَ َتَس اَ ُلوَن )
ُ  وُض َم  َع اْْلَاِئِض  نَي )44نَ ُ  نُْطِع  ُم اْلِمْس  ِكنَي ) َُ يِن )45( وَُكنَّ  ا  َُّ بِيَ   ْوِم ال  دِّ ( َح   َّ َأَتًَن 46( وَُكنَّ  ا ُنَك  ذِّ

ََ   َفاَعُة الشَّ   اِفِعنَي ) ( َفَم   ا47اْلَيِق   نُي ) َفُعُهْم  ُْم مُحُ   ٌر 49( َفَم   ا َمُ   ْم َع   ِن التَّ   ْذِكَرِة ُمْعِرِ    نَي )48تَ    ن ْ ( َك   َأَّنَّ
ُهْم َأْن يُ  ْؤَتى ُص ُحف ا ُمَنشَّ َرة  )51( فَ رَّْت ِمْن َقْسَورٍَة )50ُمْستَ ْنِفَرٌة ) ( َك  َّ بَ ْل 52( َبْل يُرِيُد ُكلُّ اْمِرٍ  ِم ن ْ

ََ اَ  هللََك َرُه )54( َك  َّ ِإنَّ ُه تَ ْذِكَرٌة )53وَن اآْلَِخ َرَة )اَل ََيَ افُ  ُ ُه َو 55( َفَم ْن  ( َوَم ا يَ ْذُكُروَن ِإالَّ َأْن َيَش اَ  اَّللَّ
 [56-31]املدثر: َأْهُل الت َّْقَو  َوَأْهُل اْلَمْغِفَرِة{

 هللا أكرب، ال إله إال هللاالشيخ: 
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ررع رع    رر   ٌ ٌَ   ذكررهللا هللا أع ى ررن رلخررَّا  ٌَ  َكررة    رر َ ررَّ َة ررالئ ةٌ كررة  ك ررَّ يررَّأل ر ر }ررة ر ٌررهللا م َلَىَ َرئ َة ىشررهللا، ْم
َ   رررر َع َةررررَّ }ر رررر ئَةهللا مَع   ُئ َ َةررررَّ أََةررررهللَاْ الئ َم}َر رررر َع رأ   َ را  اَل }َر ئ ٌَ رررر ف ررررال ة  ك  رررر ع أبلخررررَّا  مِّْ   ررررَّ }  رررر      َ ال  [6]رلتحررررهللا مش 

ررهللا مر  َُ ََ َك ررََل رل رر  } َعَيَرتر َ ررَّ أَ َئ َ ئ  ك ررالئ م}ر َ ّب   رر َ  ال، َلَمي  ٌَ َررَّ َميَررَّأَل َ  ررالئ  ررَّ ف ت َحررائ أَ رئَ رل  َ  إ َذر َجَّ  مَْ إ ََل َجَ ررخ اَل م َةررهللاَر َ رر
َخَّ َا َُّك يَرَّألَ [71]رلعةهللاما ي ل  ة خئك الئ }َرترئ   َع َىَ َئك الئ َآََيت  َا   ك الئ َم}ر خئ  ا مََيك الئ   َرقئض  َىَ َرئ إ َي ك رالئ  ، َلَمََنَامئر ََي َةَّل ك  لَ 

هللافمَةَّك ث  َع    [77]رلٌع
خَر ر}   رر َة ىشرهللَا َلإ ال  ف ترئ َس الئ  ْم  ٌ ٌَ  َكرَة َمَةررَّ َجَ  ئخَرَّ ى ر رَحَََّّ رلخ رَّا  إ ال  َة ََ }قر أل   رََّلم َلَمَةرَّ َجَ  ئخَررَّ َأبئ َة ل   رر  }

ررهللا مر  فَ ررَّ ر ررتٌ   ل كُررَّا ، }ق لرر عم ْررَّذر كََّيَررائ ٌعَيررة  ج ررخ اَل ْكرر ر   رر َة ىشررهللا  َُ } ررم ةررَّ بررَّامر ىشررهللا}َ   َك
لَش ةَّ...، م}ق أل    ض  ط ر َا رْشهللاكنيم "أ}ش    َة ىشهللا أَن أي م   رٌف  كر ر مكر ر مأَيرَا َي فرٌع  قر م  
 ٌَ ال ي ل، رلتخ ُّص  ةخ ال ير ل "، ك رَّ } ر َكهللا  ْر ر ر   رض ر دا ىخر  ٌف   ك ر، أ}ش    ة ىشهللا  } م أةهللْا

 َ} تخُ ع أبٌْ كة.رُْ هللا}َ أع  رلكََُّا بَّامر } خهللامَع م 
ََ أ م  ر ر رلئك تَرَََّّ َم}َررعئَارَا رل ر ََ رل ر  } رتَرَئق  ََ َكَُرهللا مر ل ََ ئ خَرَة ل   ر  } َس الئ إ ال  ف ترئ  ٌ ََ َآَةخ ر ر إ ََرَََّن  مكر ع  ْر ر َلَمَةَّ َجَ  ئَخَّ ى  {  

ك يررراَاَّ اليررررتَقَّ   ال، أ}ضرررَّ ةررر ك ا  ر رلكترررر،  رل رررَّ قة، فرررر ذر جرررَّ  رلقرررهللاآع  ررررَّ } رررَّ ل  ةررررَّ ىخرررٌْال برررََّا ذلرررر
ََ أ م  رر ر رلئك   ََّ رل رر  } َُ ََ َآَةخ رر ر إ ََررَََّن َماَل }َرررهللائ ََ أ م  رر ر رلئك تَررَََّّ َم}َرررعئَارَا رل رر  } ََ رل رر  } ررتَرَئق  َرق رر أَل َلل ََ ئ تَررَََّّ َمرلئ   ئة خ رر َع َملَ 

َرررر ََ ر  ير   رررر ل  الئ َةرررهللَاا  َمرلئَكررررَّف هللا مَع َةرررََّذر أَاَرَا رأ   ل  ٌَ  "َةررررََّذر أَاَرَا رأ   ال رررل  رٌْ كررررة    ررر َة ىشررررهللا " رل ررر  } َ ر َةرررَث
. َّ ر ر َيت  َكال  ذكهللْا  فج    ال ل ر رل ٌا  هلل ر ذلَك   

َئ  ٌ ي َةر َئ َ}َشَّ   حبك ت ه  مىٌل ه ، َم}َر ئ َئ َ}َشَّ    } ض لُّ َة ٌ ي َة َئ َ}َشَّ   َم}َر ئ     َ}َشرَّيَّأل هللام َلَكَ ل َك } ض لُّ رأ   َة
ر  رِلكرَال  حبك ت ه  مفض  ه ، فَّ ةهللا  ك ه إلَه ياحََّيه م  ََّل، ْم  }ُ ل  ةَّ }ُ ل  ياحََّيه م  ََّل ِل  َكاٍل أبلغرٍة ْم

 رل  َال ر شهللاى ه  مر يٌاه، له رِلك ة  رلاَّلغة.
ٌَ ئرل  كثر رهللَا  ل  ئَاَشرهللا   هلل   رَ} إ ال  ذ كئ  ْ ْ َ  َمَةَّ  َرَ ال إال هللا ، فكرالئ ر رل ر َّ  َلَمَةَّ }َر ئَ ال  ج خ  َا َا   َك إ ال   ري  ال ُي 

ررَ رْخ  يررَّت  رْتخ ىررةم مك ُّ ررال ة  ررك  هللا، مك ُّ ررال ر ياضررت ه ، مك ُّ ررال ٌَّ رر  ع  ررَ رٌْ كررةم مكررالئ ر ر اا ة  ة 
 ل ظ ت ه ، ة َ  ع  ةهللا ه .

ٌ  َمرلئَقَ هللا  ) " ْر ه ك  ر32مث يَّأل   ََّلم َلَك  ٌ ة  }قر أل رُْ رهللامعم إ رَّ ك  رة  مجرهللٍا مَاائ  ( َمرل  َئل  إ ذئ أَائ َرهللَا  "كر
ٌ   } ررمم لررََر ر ةررهللا ك ررَّ  ق لرر ع أم  ظخُّرر ع أ}ُّ ررَّ رلكررَّفهللامع َلَمرلئَقَ ررهللا  ) ( َمرل  َئررل  إ ذئ أَائ َرررهللَا  ْرر ر ةررَ 32َلَكرر

ال  هللا  رَّ شرَّ  ة رَ ٌ قره، ف ي راَل أبلشر ر مرلق رهللا مأبل َرل مرلخ رَّا مأبل ر َّ  مر اا، ك رَّ ْر   ر ي َّم، } ق  
ٌ  َمرلئَقَ رررهللا  ) ررر ر ةخررره، َلَكررر َُهللَا  ف ررر ه  ٌ رررة 33( َمرل  َئرررل  إ ذئ أَائ َررررهللَا )32ر يررر ٍا ىٌ}رررٌٍذ، ْم ررر رررائإ  إ َذر َأيئ َُّ ( َمرل

َُهللَا . َُّائإ  إ َذر َأيئ  أي َّم، ي ال  أبلق هللا  مأبل َل  مأبلَاإ  َلَمرل
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ٌَ  رلئك رَب  ) َّ َلَ  ئ هللَا  } مم ةَّ جرَّ  36)( ََي  }هللاَر ل  ئَاَشهللا  35يَّأل هللام َلإ     ٌ َم أَمئ }َرَتَ   ٌ َئ َشََّ  ة خئك الئ َأعئ }َرتَرَق ( ل َ 
َرررَّ َأََن َلك رررالئ َيَررر  }هللا  ة ا رررني   ِ  إ    ررر ر رلهللايررر أل  رلخررر }هللا  أايرررَ ه  هللا  شرررريَر مَيررر }هللاَر، َلي رررلئ ََي أَ}رَُّ رررَّ رلخ رررَّ ، ْم    ررره رلهللايررر أل 

َئ  َر َررَ   [49]رِلرر م َئ َشررََّ  [ 19]ر َي ررَّمم ميررَّألم َل   َيئرر  اَك الئ   رره  َمَةرر هللَا َلل َ   ٌ َم أَمئ }َرتَررَ   ٌ ررخئك الئ َأعئ }َرتَرَقرر َئ َشررََّ  ة  َلل َ رر
ٌ هللا   أبلكُررهللا  مرْ َرررَة، فََّلَرررَّع  مرلتقررر    م   أبَلَرررَّع مرل َّىرررة أم َل}َرتَرررَ   ٌ هللَا  َل}تقرر  ٌ َم أَمئ }َرتَرررَ   ٌ ررخئك الئ َأعئ }َرتَرَقررر ة 

، ك ررَّ ر ، مرلكُررهللا ْرر ر فٌررهللا  ررهللا  مَيَررهللا  َُ م  مَف ٌُّ ررَتق َاَل ،  قرر ررخئك الئ َأعئ َ} ئ َئ َشررََّ  ة  ررَ  إ ال   ر }ررة ر ٌررهللا  َلل َ رر  ْ َلإ عئ 
ررررهللا  ل  ئَ ررررََّل  نَي ) ررررَتق َاَل )27ذ كئ ررررخئك الئ َأعئ َ} ئ َئ َشررررََّ  ة  ( َمَةررررَّ َ َشررررَّ  مَع إ ال  َأعئ َ}َشررررََّ  رأ   َاَُّّ رلئَ ررررََّل  نَي  28( ل َ رررر

َئ َشََّ  ة خئك الئ َأعئ [29-27]رلتك }هللام هللَا .، َلل َ   ٌ َم أَمئ }َرَتَ   ٌ  }َرتَرَق
َخَررة   َررَّ َكَ ررَاائ َاْ  ررٍر    ُئ ره   َلك ررلُّ َيَر  ٌ ررا  َّ، ف رر   ررَّ، ى ررل  كررلُّ ىَّةررٍل ال }ت رر ررٍر ةهللْا َيررة   َك ئ ُئ إَل  ررريه، ك ررلُّ َيَر

ررهللَا  ) ٌئ َتَ ررَاائ  38َلَأال   َررع ا  َمرم اَذ  م مئَا أ  َ ررَّ َةررَّ ركئ َيئَ ررَّع  إ ال  َةررَّ َيررَ ن ، َلَ َررَّ َةررَّ َكَ ررَاائ َمَىَ َرئ ( َمَأعئ لَررَئَر ل ِئ 
َّ، ر ر }ة  ر ٌ[ 286]رلاقهللاذم رَّْ إَل  ريْ   ٌ ََخة   ةقَ اذ  ى َه ال }ت  َّ َكَ َاائ َاْ  ٍر    ُئ ٍٍ َلك لُّ َيَر رهللا  هللا  َلك لُّ رةئ

رررررني   َرررررَّ َكَ رررررَ، َاْ  ٌ    [ 21]رل ررررر ام    ٍم ل  ئَ ا َررررر  ٌ ال } رررررعرا  ر يرررررََُّ  ه مال } رررررخَقص  ةرررررَ   رررررخَّ  ه  َلَمَةرررررَّ َا ُّرررررَك   ظَررررر
ََخة  ) [46]فَ ام َّ َكَ َاائ َاْ  ٍر    ُئ َحَََّّ رلئََ  ني  )38َلك لُّ َيَر َ  ( 40( ر  َجخ ٍَّت }َرَتَ ََّ ل  َع )39( إ ال  َأبئ َىر

رررهللا ة نَي  ف برررحََّّ  رلَ رررني   ضرررََّى،   رررال رِل رررخَّت، مهللا   رررََّل }ضرررَّى،  ل  ررر ةخني رِل رررخَّت لكخ ررره ال  رلئ  جئ
َئ  َررَّ َمَةرر ثَّ   ررهللا  أَةئ َ ررَخة  فَر َرره  َىشئ ِلَئ َئ َجررََّ  أب  ال  ررل كررع} ال لررَّ، ك ررَّ يررَّأل   ررََّلم َلَةرر }ضررَّى،  ى ررن رل َّبررني يررََُّس 

ٌَ ك ئَع  ل  َ  َُة  َف ثرئَ َ َّ َمْ الئ اَل } ظئَ    َع   َجََّ  أب  ،  رني  [186]ر َي َّممإ ال  ة  فَّجلعر  ة َ هللا ار هللا   ني رلُضل  مرل ٌأل 
رهللا ة نَي  }ق لر عم ةرَّذر برََّا ل كُرَّا  رلر }َ كرََّي ر ة خرَّ 40رلُضل مرل ٌأل، َلر  َجخ رٍَّت }َرَتَ رََّ ل  َع ) َ  رلئ  جئ ( َىر
ال  }َرَتَ ََّ ل  َع ىخ ال.ر رلٌَيََّ  ةَّذر  ََل  ال  ْل ج  ئم مر ِّى   َّ  

ال ر رلخرَّا فَ ر ل   ال َلَةرَّ َيرَ َكك الئ ر  َيرَقهللَا   ةرَّ رلر ي أاٌَ ك رال ر َيرقهللا  مبرري ك ال  مث }      ال هللا ى َ ال ْم
رر   نَي ) ر ْر ر رل رر رَّ  فرر كهللامر ر يرراَََّّ لر لك ََ ََ رلئ   رر ررك نَي )43َل َئ َيَررك  ة  َّ ( مَك خ رر44( َم َئ َيَرك  َي  ئ  ررال  رلئ   ئ

ررنَي ) َّ  ض  ررقَّ ، ْرر ه ْرر} ر يرراََّّ رلرر  45ََن رر ا  َةررَ  رئئ َ   ْرر ه ْرر} أيرراََّّ  رلش  {  ٌ َررر ئم  رلرر ( مَك خ ررَّ َي َكرر   َّ   َ 
َ   َي كر   َّ  أبلا را مرجلرعر ، َي كر   َّ   َر م  رجلرعر   }ر م   أاٌ تئ ال ج رخ ال ميرَ َكترئ  ال فَ رَّ {  ٌ َرر ئم  رلر َلمَك خ رَّ َي َكر   َّ   َ 

 }    َع رلََِّلَّت، مال } ةخ َع  َّ أٌرَب هللا   ه ماي  ه .رلقََّةة، فٌ 
ال  ررَ  ال مىَررََّ   ررال ى ررن ذلررَك، ةررَّ مرلرر ر ى ررن كُررهللاْ  ََن رْرر ت  ْم َُ ََن رلئََق ررني   أيم  ررَ أ َُ َ  َأ }ق لرر عم َلَ رر

 جََّ ْال رْ ت.
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ررَّف   نَي  ةررَّ  ررخُ   ال ر ذلررك رل َََُّىة  رلش  َُ    الئ َشرر ُ ٍَ  يررَّأل   ررََّلم َلَفَ ررَّ  َرررخرئ ررَاٍل َماَل َشرر  ََ َئ  رر َرر م، َلَةررَّ ل  ظ ررَّل   نَي ة 
َََُّىة   [18] ررررَّفهللام}  َرررَّ     َُ    الئ َشرررر ررررالئ فَررره َلَفَ ررررَّ  َرررررخرئ  ْ ال م} خقرررر  ْال نررررَّ  } ررررمم لرررََر ْخررررَّري مي  مال َيَررررري  }خَرررهللاْ 

 رلش َّف   نَي .
نَي  ر ع ر رلٌَيََّ ةَّ َ  رلت  ئك هللاَذ  ة  ئهللا    َ  رلت ر ئك هللاَذ ،  ر كري  رلهللاير أل   رال،  مث يَّأل   ََّلم َلَفَ َّ َ  الئ َى  ال  َةَّ َ  الئ َى

نَي   َ  رلت  ئك هللاَذ  ة  ئهللا      ةَّ  الئ ىَ ذلك ة  هللا ني  َلَفَ َّ َ  الئ َى

َُرهللامر ىخره كخُر ا   ال إَل رَلَرَّع مرلت  َرٌ َي ُ هللاَذ   إذر جرََّ ْال رلهللاير أل  لَ  ر    ال رلقرهللاآع م}َرٌىْ  تَرخئ َ  هللا  ة  ئ َلَكَ    الئ 
ٌَ أم اأت  -َررري  رلرر  ش  - رِل ررري   ٌ  ربرر َََّاَّْ ف رر}  خُررهللا  ىخرره إذر اأت  ر يرر ِ  أم رلَررََّا رلرر ي }هللا}رر ىررَ ر 

ُ هللاَذ   رتَرخئ َ  رهللا  ة  ئ َّ.َلَكَ    الئ  َّ ج ل هللا فَ َّ إااركرَّ   رهللاف   ره ةرَّ }خُ   رَّ م}ضرهللاْ   رلََ ََّا َيُهللَاتئ ةخه، ْ ه رِل   هللا    
َ اٍَذ .50) َئ َي ئ  ( فَرهللا تئ ة 

، َلَ لئ  ََُّ ة َخش رهللاََذ  }هللا}رٌمع أع }   ر ع...، كرلُّ مر رٌ ةرخ ال }   َرن برح،  رخرئ  الئ َأعئ }ر ر ئَ ن ب رح  ٍٍ ة  رهللا  ٌ  ك لُّ رةئ } هللا }
َ  َيهللا}رٌ أع  ر ر ة رَ رلت خُّرا  رلقارَإ  مرل خرَّا ، كر  ال }ق لر عم "أر ، ْم َىن فَ َّ إَل رَلََّع م  َره َبرك  بحَُة }ٌ 

   َخَّ م }  ةث  َك َي حم ٌ"، َّْم
ررهللاََذ ) ََُّ ة َخش  ررخرئ  الئ َأعئ }ر رر ئَ ن ب ررح  ٍٍ ة  ررهللا  ٌ  ك ررلُّ رةئ ررهللاََذ )52َل َررلئ } هللا }رر  ٌ َ ٌ   َررلئ اَل َفَررَّف  َع ر ئ ٌ  إ َي رره   َرر ئك هللاَذ  53( َكرر ( َكرر

َئ َشرََّ  ذََكرهللاَه   ذََكرهللَا هللاَ 54) َئ َشرََّ  ذََكرهللاَه   ْر ه رلتر كهللاذ  ْر ه َ  ر    َّ، َلَفَ ر َئ َشرََّ  ذََكر ( َفَ  ( 55هللاَه  )َلَفَ ر
ه  َلَمَةرَّ }َر ئك هللا مَع  كق لرهم َلَمَةرَّ َ َشرَّ  م  ٌَ َع إ ال  َمَةَّ َ} ئك هللا مَع إ ال  َأعئ َ}َشََّ  رأ    أةهللا  ر ٌ  مرلضرٌأل إَل هللا  م ر

ررررررَتق َاَل ) ررررررخئك الئ َأعئ َ} ئ َئ َشررررررََّ  ة  َأعئ َ}َشررررررََّ  رأ   َاَُّّ ( َمَةررررررَّ َ َشررررررَّ  مَع إ ال  28َأعئ َ}َشررررررََّ  رأ   َاَُّّ رلئَ ررررررََّل  نَي  َلل َ رررررر
 رلئَ ََّل  نَي .

ٌ  إ َي ه  َ  ئك هللاَذ  ) َئ َشََّ  ذََكهللاَه  )54َلَك رهللاَذ   55( َفَ   ُ رل  رلئَ غئ ْئ رَ   َمَأ رل  رلتر قئ ْئ ْ َ  َأ ( َمَةَّ َ} ئك هللا مَع إ ال  َأعئ َ}َشََّ  رأ   
ررَ ىاررَّا ه، ى ررَ ال أع }ت قرر   ررَ  ْرر  رِلقَررل  ِّع }ر تر َقررن لرره رلتقرر   ة   ْ ررََّف م} هللاَجررن َل ٌَ مف  َعئ }  اَرر ه، ْرر  رْ ررتحل    

ل  رلتر قئَ    } م ْ  رْ تحلُّ ل  اَّاذ، ْ  رْ تحلُّ ل تق  ، ْ  رْ تحلُّ ل  َّىة  ياحََّيه م  ََّل.  ْئ  َأ
َئ شَّ  ة رَ ىارَّاه، }غُرهللا  ل ترَّ اني، َلمَ  َعئ }غُهللَا ل َ  ، أْل     ُ هللاَذ    َي ه  ُ ا  ل  رلئَ غئ ْئ ََّ َمْ  َلَأ َُ َئ  رَّا  ل َ ر  ُ إ ّن   َلَغ

   ٌَ َت ْئ َّ مث   ر ََ َمَى  َل َبَِّل   [82]طهمَمَآَة
 

)  )تفسرُي السَّعديِّ
ِِ رَِّّ الع املنَي، والصَّ   ُة والسَّ  ُم عل ى نبيِّن  ا ِمَّ ٍد وعل ى آلِ  ِه  الق ار : بس ِم هللِا ال رَّمحِن ال  رَّحيِم، اْلم ُد 

  يف تفسرِي قوِل هللِا تعاىل: -رمَحُه هللاُ تعاىل- عبُد الرَّمحِن السَّعديُّ وصحِبِه أمجعنَي، قاَل الشَّيخُ 
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 }َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاََّ النَّاِر ِإال َم ِئَكة ..{
نَ  ة   ُْم ِإال ِفت ْ َْ ِِْم وق  وِِْم. }َوَم  ا َجَعْلنَ  ا ِع  دَّ  لِلَّ   ِذيَن }َوَم  ا َجَعْلنَ  ا َأْص  َحاََّ النَّ  اِر ِإال َم ِئَك  ة { وهللل  َ  ِلِش  دَّ

 َكَفُروا{ ُُيتمُل أنَّ املراَد: إالَّ لعذاِِبِم
هللا رب ررر َع )فتخررة، }  ررر  ن رل رر رَّ  فتخرررة ، ك ررَّ يرررَّأل   ررََّلم الش  يخ:  ْ  َع 10َلي ت ررَل رئئ ررهللاٍَذ َيرررَّ رررالئ ر  َ  ئ  ْ  ََ ( رل رر  }

(11(  َ {  ٌ َع }َر ئم  رل ترَ 12( َ} ئ َل  َع َأَي  ُئ ْ الئ َىَ ن رلخ رَّا  }ر  } رمم }قر أل رلشرَإم إع  [ 13-10]رلر راَيتمخ ر َع  ( }َر ئَم 
ََ َكَُهللا مر . َخَة ل     } َس الئ إ ال ف ترئ  ٌ ت ل أع رْهللارا    }ا ال َلَمَةَّ َجَ  ئَخَّ ى   ر }ة ك ر ج  خَّْال فتخة، ُي 

 
نَ  ة ، َكَم  ا قَ  اَل تَ َع  الق  ار : إالَّ  َدِة َنَك  اِمِْم ِفيَه  ا، َواْلَع  َذاَُّ ُيَس  مَّى ِفت ْ اىَل: ِلَع  َذاِِبِْم َوِعَق  اِِبِْم يف اآْلِخ  َرِة، َولِ  ِزََ

 }يَ ْوَم ُهْم َعَلى النَّاِر يُ ْفتَ ُنوَن{. 
ِِْْم، ِإالَّ لِ  نَ ْعَلَم َم ْن ُيَص دُِّ  ََّّ ْن ُيَك ذَُِّّ، َويَ ُدلُّ َعلَ ى َه َذا َم ا هللََك َر َوُُيَْتَمُل َأنَّ اْلُمَراَد: َأًنَّ َما َأْخََبًَْنُكْم ِبِعدَّ

{ فَ ِهنَّ َأْه َل ا ْلِكتَ اَِّ، ِإهلَلا َوافَ َق بَ ْعَدُه يف قَ ْوِلِه: }لَِيْستَ ْيِقَن الَِّذيَن ُأوتُ وا اْلِكتَ اََّ َويَ  ْزَداَد الَّ ِذيَن آَمنُ وا ِإميَ اًن 
ُ آيَة ، فَآَمُنوا ِِبَ ا َوَص دَُّقوا، اْزَداَد ِإميَ اَما ِعْنَدُهْم َوطَابَ َقُه ازْ  ، َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلََّما َأنْ َزَل اَّللَّ َُّنُْم، َداَد يَِقينُ ُهْم ِمْْلَقِّ

، َوَه  ِذِه َمقَ  ُهُم الرَّيْ  ُب َوالشَّ   ُّ اِص  ُد َجِليلَ  ٌة }َوال يَ  ْرَتََّ الَّ  ِذيَن ُأوتُ  وا اْلِكتَ  اََّ َواْلُمْؤِمنُ  وَن{ َأْي: لِيَ   ُزوَل َع  ن ْ
ميَ  اِن يف ُك  لِّ َوقْ  ٍت، وَُك  لِّ َمْس  أَ  َدُة اَْلِ َلٍة ِم  ْن َمَس  اِئِل يَ ْعتَ  ِ  ِِبَ  ا ُأولُ  و اأْلَْلبَ  اَِّ، َوِه  َي السَّ  ْعُي يف اْلَيِق  نِي، َوِزََ

، َفَجَع   يِن، َوَدفْ  ِع الشُّ  ُكوِك َواأْلَْوَه  اِم الَّ  ِض تَ ْع  ِرُض يف ُمَقابَ لَ  ِة اْْلَ  قِّ َُِصِّ     ال  دِّ ُ َعلَ  ى َرُس  وِلِه  َل َم  ا َأنْ َزلَ  ُه اَّللَّ
َِليلَ  ِة، َوََُّيِّ  ز ا لِلصَّ  اِدِقنَي ِم  َن اْلَك  اهلِلِبنَي، َوِمَ  َذا قَ  اَل: }َولِيَ ُق  وَل الَّ  ِذيَن يف  ِْ  قُ لُ  وِِبِْم َم  َرٌض{ ِمَ  ِذِه اْلَمَقاِص  ِد ا

َهٌة َونَِفاٌ . }َواْلَكاِفُروَن َماهللَ  َُب ْ ََ ٌّ َو ، َواْلُكْف ِر َأْي:  { َوَه َذا َعلَ ى َوْج ِه اْْلَ رْيَِة َوالشَّ  ِّ ُ ِِبََذا َمََ   ا َأرَاَد اَّللَّ
، َوَهَذا َوهلَلاَك ِمْن ِهَدايَِة اَّللَِّ ِلَمْن يَ ْهِديِه، َوِإْ َ ِلِه ِلَمْن ُيِضلُّ َوِمََذا قَ  ِت اَّللَِّ ََ ُهْم ِِب  اَل: ِمن ْ

ُ َم  ْن يَ  ُ، َجَع  َل َم  ا َأنْ   َزَل َعلَ  ى َرُس  وِلِه َرمْحَ  ة  يف }َك  َذِلَ  ُيِض  لُّ اَّللَّ َش  اُ  َويَ ْه  ِدي َم  ْن َيَش  اُ { َفَم  ْن َه  َداُه اَّللَّ
َدة  يف ِإميَانِِه َوِديِنِه،   َحقِِّه، َوِزََ

رر  ه  ك ررَّ يررَّأل   ررََّلم الش  يخ:  َْ َئ }َرق رر أل  أَ}ُّك ررالئ مَرَا ئرره   ررخرئ  الئ َةرر ََ َآَةخ رر ر  َلَمإ َذر َةررَّ أ َيئع لَررائ ي رر اَذ  َف   إ ََررَََّن فََ ة ررَّ رل رر  }
ررهللا مَع ) تَرائش  ررالئ َ} ئ ررالئ 124فَرررعَرَاسئ الئ إ ََررَََّن َمْ  رر  الئ َمَةررَّ   ر َمْ  َ ررَّ إ ََل ا جئ   ََ ر  ير   رر ل  الئ َةررهللَاا  فَرررعَرَاسئ الئ ا جئ ( َمأَة ررَّ رل رر  }

َلَمإ َذر     ََرائ َى َرَئ  الئ َآََي  ره  مَرَاسئ رالئ إ ََرَََّن  َرَََّن ف  َ رلخَِّ َةَ }عارا     َّ   رلقهللاآع إ [125،124]رلت  ةم َكَّف هللا مَع 
َئ }عارا  [ 2]ر َيُرَّألم َ رَّ  -مرل ََّذ  أبهلل-مةخ ال َة ََ ر  ير   ر ل  الئ َةرهللَاا  فَررعَرَاسئ الئ ا جئ اجَ َّ مكُهللاَر مإىهللارَ َّ َلَمأَة َّ رل ر  }

 إ ََل ا جئ    الئ َمَةَّ   ر َمْ الئ َكَّف هللا مَع .
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َدة  يف ِإميَانِ  ِه َوِدينِ  ِه، َوَم  الق  ار  ُ، َجَع  َل َم  ا َأنْ   َزَل َعلَ  ى َرُس  وِلِه َرمْحَ  ة  يف َحقِّ  ِه، َوِزََ ْن َأَ   لَُّه، : َفَم  ْن َه  َداُه اَّللَّ

َقاٍ  َعَلْيِه َوَحرْيٍَة، َوظُْلَم ٍة يف َحقِّ ِه، َواْلَواِج ُب أَ  ََ َدَة  ُ بِ ِه َجَعَل َما َأنْ َزَلُه َعَلى َرُسوِلِه ِزََ ْن يَ تَ َلقَّ ى َم ا َأْخ ََبَ اَّللَّ
 َوَرُسولُُه ِملتَّْسِليِم،

ٌ  ْر ر كثررريذ ر رلقرهللاآع الش يخ:  ََ اَل }ر  ئة خ ر َع ر  َآَذر   ررالئ َميرئررهللا  مشرر رْ ََُّ   َمرل رر  } ر ٌَ  َمش  رر  ْ ََ َآَةخ ر ر  رَ  ل   رر  }  ْ َلي ررلئ 
َئ َةكَ  َع ة  ٌٍ َمْ َ  َىَ َئ  الئ َىَ ن أ ملَُ َك }ر َخََّامئ هللا    ض  َّ   َضَّ. [44]فَ ام ٍَّع  َ  َ  فآَيت  رلقهللاآع }ُ    

ُ بِ  ِه َوَرُس  ولُُه ِملتَّْس  ِليِم، }َوَم  ا  يَ ْعلَ  ُم ُجنُ  وَد رَبِّ  ِ { ِم  َن اْلَمَ ِئَك  ِة الق  ار : َواْلَواِج  ُب َأْن يَ تَ َلقَّ  ى َم  ا َأْخ  ََبَ اَّللَّ
ُتْم َج اِهِلنَي ِجُنُ وِدِه، َوَأْخ ََبَُكْم ِِبَ ا اْلَعِل يُم اْْلَبِ رُي، فَ َعلَ ْيُكْم أَ  ُقوا َخ ََبَُه، ِم ْن َوَغرْيِِهْم }ِإال ُهَو{ فَِههلَلا ُكن ْ ْن ُتَص دِّ

ََ ٍّ َواَل اْرتَِياٍَّ، }َوَما ِهَي ِإال هلِلْكَر  لِْلَبَشِر{ َأْي: َوَم ا َه ِذِه اْلَمْوِعةَ ُة َوالتِّ ْذَكاُر َمْقُص ود ا بِ ِه اْلَعبَ ُ   َغرْيِ 
َفُعُهْم فَ يَ ْفَعُلونَُه، َوَما َيُضرُُّهمْ  َا اْلَمْقُصوُد ِبِه َأْن يَ َتذَكََّر ِبِه اْلَبَشُر َما يَ ن ْ  فَ َيْْتُُكونَُه. َواللَِّعُب، َوِإَّنَّ

 َقَمِر..{ اآلَت:قال هللا تعاىل: }َك  َوالْ 
{ ُهنَ   ا ِبَْع   َا: "َحق    ا"، َأْو ِبَْع   َا "َأاَل" ااِلْس   ِتْفَتاِحيَِّة، فَأَْقَس   َم تَ َع   اىَل ِمْلَقَم   ِر، َوِمللَّْي    ِل َوقْ   َت ِإْدَمرِِه، }َك    َّ

ِت اَّللَِّ اْلَعةِ  ََ َْ   ِتَماِل اْلَم   ْذُكورَاِت َعلَ   ى آ الَّ   ِة َعلَ   ى َكَم   اِل قُ   ْدرَِة اَّللَِّ َوالن ََّه   اِر َوقْ   َت ِإْس   َفارِِه، اِل يَم   ِة، الدَّ
َ  ا أَ  ُي النَّ  اِر َِلْح  َد  َوِحْكَمتِ  ِه، َوِس  َعِة ُس  ْلطَانِِه، َوُعُم  وِم َرمْحَتِ  ِه، َوِإَحاطَ  ِة ِعْلِم  ِه، َواْلُمْقَس  ِم َعَلْي  ِه قَ ْولُ  ُه: }ِإَّنَّ

ْحَد  اْلَعةَائِِم الطَّ  امَّ ِة َواأْلُُم وِر اْمَامَّ ِة، فَ ِههلَلا َأْعَلْمنَ اُكْم ِِبَ ا، وَُكن ْ ُتْم َعلَ ى َبِص ريٍَة ِم ْن اْلُكََبِ{ َأْي: ِإنَّ النَّاَر َلَِ
َم، فَ يَ ْعَم ُل ِبَ ا يُ َقّرِبُ ُه ِم ْن رَبِّ ِه، َوُيْدنِي ِه ِم ْن ِرَ  اُه، َويُ زْ  اَ  ِمْنُكْم َأْن يَ تَ َق دَّ ََ ِلُف ُه ِم ْن َداِر َكَراَمتِ ِه، َأْمِرَها، َفَمْن 

ُ َويَ ْرَ   اُه، فَ يَ ْعَم  ُل ِمْلَمَعاِص  ي، َويَ تَ َق  رََُّّ ِإىَل ًَنرِ أَ  َجَه  نََّم، َكَم  ا قَ  اَل  ْو يَ تَ  َأخَُّر َعمَّ  ا َخلَ  َق لَ  ُه َوَعمَّ  ا ُيُِبُّ  ُه اَّللَّ
اَ  فَ ْلَيْكُفْر{تَ َعاىَل:  ََ اَ  فَ ْليُ ْؤِمْن َوَمْن  ََ  [ 29كهف:]الاآْليََة  }َوُقِل اْْلَقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن 

لْ زَِم ُعنُ ُقَه  ا، }ُك لُّ نَ ْف ٍس ِبَ ا َكَس َبْت{ ِم ْن َأفْ َع اِل الشَّ رِّ َوَأْعَم  اِل السُّ وِ  }َرِهينَ ٌة{ ِِبَ ا ُمَوث ََّق ٌة ِبَس ْعِيَها، قَ ْد أُ 
ُْم ََلْ ي ُ  َنُ وا، بَ ْل ُأْطِلُق وا َوَفرُِح وا }يف َوُغلَّ يف رَقَ َبِتَها، َواْستَ ْوَجَبْت ِبِه اْلَعَذاََّ، }ِإال َأْصَحاََّ اْلَيِمنِي{ فَِهَّنَّ ْرَْ

ِِْْم، َو َّ تْ  ي ُع َمْطلُ وَم َمُ ُم الرَّاَح ُة  َجنَّاٍت يَ َتَساَ ُلوَن َعِن اْلُمْجرِِمنَي{ َأْي: يف َجنَّاٍت َقْد َحَص َل َمُ ْم ِفيَه ا مجَِ
ِم اْلُمَحاَدثَ ُة، َأْن َس أَُلوا َع ِن اْلُمْج رِِمنَي، َأيُّ َح اٍل َوَص  ُلوا َوالطَُّمْأنِينَ ُة، َح  َّ َأقْ بَ لُ وا يَ َتَس اَ ُلوَن، فَأَْفَض ْت ِِبِ 

: }َه ْل َأنْ  ُتْم ُمطَِّلُع وَن{ َعلَ ْيهِ  ٍَ ُ تَ َع اىَل  فَ َق اَل بَ ْعُض ُهْم لِ بَ ْع َها، َوَهْل َوَجُدوا َم ا َوَع َدُهُم اَّللَّ ْم  فَ اطََّلُعوا ِإلَي ْ
َِحيِم يُ عَ  ِْ بُوَن، فَ َقاُلوا َمُْم: َعَلْيِهْم يف َوَسِط ا  ذَّ
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ال ر رلخ  ررَال }  ئ     ررال هللا الش  يخ:  ال رل َّلَررة مةخررَّم   ال مةخررَّم   ررال ر ااجررَّس  ررَ آَيت  هللا أع  أْررَل رجلخررة ْم رر ر ة  ْم
ررَّطا  ال ك ررَّ جررَّ   َُررَل  ذلرك ر يرر اذ  رلَررَّفَّت يَررَّأَل يَّ  ررل  َل ى رن ررررهللاةني ر ج ررخ ال }َررهللام ال مَ} ر    ال مف 

خرئ    َ  ة  َال   إَل ي لهم  [51]رلََّفَّتم الئ إ ّن   َكََّع ي  َيهللا } ح   .[55]رلََّفَّتمَلفَّط َ َ  فَرهللَاَآه  ر  َيَ ر   رجلَئ
 

ْيٍ  َأْدَخَلُكْم ِفيَها  َوِبَِيِّ هلَلنْ ٍب اْس َتْحَقْقتُ  ََ ُموَها  القار : }فَ َقاُلوا{ َمُْم: }َما َسَلَكُكْم يف َسَقَر{ َأْي: َأيُّ 
 ََلْ نَ  ُ  ِم  َن اْلُمَص  لِّنَي ْ َوََلْ نَ  ُ  نُْطِع  ُم اْلِمْس  ِكنَي{ فَ  َ  ِإْخ  َ َ، لِْلَمْعبُ  وِد، َواَل ِإْحَس  اَن َواَل نَ ْف  عَ  فَ    }قَ  اُلوا

 لِْلَخْلِق اْلُمْحَتاِجنَي. 
ُوُض ِمْلَباِطِل، َوُُنَاِدُل ِبِه اْْلَقَّ، َ}ُكنَّ  َُ ُوُض َمَع اْْلَاِئِضنَي{ َأْي:  َُ يِن{ َه َذا آَ ُر }وَُكنَّا  َُّ بِيَ  ْوِم ال دِّ ا ُنَك ذِّ

َ   زَ  ِْ َ   لُّ ا َِ يِن، الَّ   ِذي ُه   َو  : يَ    ْوُم ال   دِّ ، َوِم   ْن َأَح   قِّ اْْلَ   قِّ اِ  َعلَ   ى اْْلَ   ْوِض ِمْلَباِط   ِل، َوُه   َو التَّْك   ِذيُب ِمْْلَ   قِّ
 ِق. اأْلَْعَماِل، َوظُُهوُر ُمْلِ  اَّللَِّ َوُحْكِمِه اْلَعْدِل ِلَسائِِر اْْلَلْ 

 ى اْلُكْفِر فَاْسَتَمرَّ َعَملَُنا َعَلى َهَذا اْلَمْذَهِب اْلَباِطِل }َح َّ َأَتًَن اْلَيِقنُي{ َأِي: اْلَمْوُت، فَ َلمَّا َماُتوا َعلَ 
َررَك رلئََق رني  كق لره   رََّلم الش يخ:  َ  َ ئ َ  ٌئ َا  رَك َ ر ٌُّ [ 99]رِلجرهللام َلَمرىئا ر َيََّ ى َرره  فََّلَي رَّع  رْك  ر،  ر ْر ه رلر

َ  هللا   ررررَ   َرررره  رْرررر ت  ك ررررَّ يررررَّأل   ررررََّلم  َ  إ ال  َمأَيرئررررت الئ أع } ررررتقَاَل ى ررررن ا }رررر َ َ ررررل   ر َقَّ  رررره  َماَل َا رررر    َلر ر ق رررر ر رأ 
ررر     َع  ررر ٌر  [ 102]آأل ى رررهللارعم ة  ئ أيم ريرررتقَ   ر ى رررن رَليرررٌم   رررَ   رررََك ال رْررر ت  مأَيرررتال ى رررن ذلرررك، فَّل ُّ
ال مال }ت  رر ع  ررَ }ر ثَرا  ررتر   ال هللا   ررهللاُّمع ى ررن ك ُررهللاْ   ى ررن ا}خ رره مى ررن راليررتقَّةة   ررَ   ررََ ال رْرر ت، مر شررقََّ  }َ 

رال كرَّفهللامع  ْ ال  رلئَ ر ئت  يَرَّأَل إ ّن     ََ ال رْر ت  ْم ٌَ َ  إ َذر َ َضرهللَا َأَ ر رَ  ََُّت  َ ر ََ }َر ئَ   ر َع رل   َلَملََئَ را  رلتر  ئ َرة  ل   ر  }
ََع   .[118َّ م]رلخ   ر ائا  ر ئ

 
َرْت ِحيَنِئٍذ َعَلْيِهِم اْْلَِيُل، َواْنَسدَّ يف ُوُجوِهِهْم َمَُّ اأْلَمَ   ِل.القار : فَ َلمَّا َماُتوا َعَلى اْلُكْفِر تَ َعذَّ

ُْم اَل َيْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضى، َوَهُؤاَلِ  اَل يَ ْر َ  َفاَعُة الشَّاِفِعنَي{ أِلََّنَّ ََ َفُعُهْم  ُ َأْعَماَمُْم. }َفَما تَ ن ْ  ى اَّللَّ
َ َما يُ ْفَعُل ِِبِْم، َعَطَف َعَلى اْلَمْوُجوِديَن ِمْلِعَتاَِّ َوال ُ َمآَل اْلُمَخاِلِفنَي، َوَبنيَّ َ اَّللَّ  لَّْوِم،فَ َلمَّا َبنيَّ

، كرَّع رِلرٌ}ا  الشيخ: " " } مم ْ ر رل ي }     َه أْل  رلاٌ ةم رلتُرَّت  ََ ىرَ رررهللاةني  َىَ َ، َىَ ن رلئَ  ئج  ا }
َ  رلت ر ئك هللاَذ   ََّق  إَل ٌ ََّّ  مرلكٌم  َىَ رلكَُّا ر رلرٌَيََّ، َلَفَ رَّ َ  رالئ َىر رل }َ ر ج خ ال ر ر ٌهللاذ، مث اجَ  رل   

نَي * ُ هللاَذ   َي ال مث َىَ ،َ  ة  ئهللا    تَرخئ َ  هللا  ة  ئ  .َكَ    الئ 
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يَن القار : َعَطَف َعلَ ى اْلَمْوُج وِديَن ِمْلِعتَ اَِّ َواللَّ ْومِ  ، فَ َق اَل: }َفَم ا َمُ ْم َع ِن التَّ ْذِكَرِة ُمْعِرِ  نَي{ َأْي: َص ادِّ
ُْم مُحُ  ُر َوْح   َه  ا }مُحُ  ٌر ُمْس  تَ ْنِفَرٌة{ َأْي: َك  َأَّنَّ ُْم{ يف نَ ْف  َرِِِْم الشَّ  ِديَدِة ِمن ْ َه  ا. }َك  َأَّنَّ ٍش نَ َف  َرْت فَ نَ َف  َر غَ  اِفِلنَي َعن ْ

}فَ رَّْت ِمْن َقْسَورٍَة{ َأْي: ِمْن َص اِئٍد َورَاٍم يُرِي ُدَها، َأْو ِم ْن َأَس ٍد َوَِْ ِوِه، َوَه َذا  بَ ْعُضَها بَ ْعض ا، فَ َزاَد َعْدُوَها،
َعاَو  اْلكِ  ْعَراِض، َيدَُّعوَن الدَّ ، َوَمَع َهَذا الن ُُّفوِر َواَْلِ  َباَر. ِمْن َأْعَةِم َما َيُكوُن ِمَن الن ُُّفوِر َعِن اْْلَقِّ

َق اُد لِْلَح قِّ فَ  }يُرِيُد ُكلُّ ا ُهْم َأْن يُ  ْؤَتى ُص ُحف ا ُمَنشَّ َرة { ًَنزِلَ ة  َعَلْي ِه ِم َن السَّ َماِ ، يَ  ْزُعُم َأنَّ ُه اَل يَ ن ْ  ِإالَّ ْمِرٍ  ِم ن ْ
ُْم ُك لُّ آيَ ٍة ََلْ يُ ْؤِمنُ وا َح  َّ يَ  َرُوا اْلَع َذاََّ اأْلَلِ يَم،  ْْ ُْم لَ ْو َج اَ  ُت ِبَذِلَ ، َوقَ ْد َك َذبُوا، فَ ِهَّنَّ ََ ُُم اآْل ْْ ُ ْم َج اَ  ألَّنَّ

{ َأيْ  ُ اْْلَ  قَّ َوتُ َو ِّ  ُحُه، فَ لَ  ْو َك  اَن ِف  يِهْم َخ  رْيٌ آَلَمنُ  وا، َوِمَ  َذا قَ  اَل: }َك   َّ اَل نُ ْعِط  يَ ُهْم َم  ا  اْلبَ يِّنَ  اُت الَّ  ِض تُ بَ  نيِّ
ُهْم طََلُبوا، َوُهْم َما َقَصُدوا بِ َذِلَ  ِإالَّ الت َّْعِجي َز، }بَ ْل ال ََيَ اُفو  َن اآلِخ َرَة{ فَ لَ ْو َك انُوا ََيَاُفوََّنَ ا َلَم ا َج َر  ِم ن ْ

 َما َجَر . 
َْ َتَمَلْت َعَلْي ِه ِم ْن  َه ِذِه اْلَمْوِعةَ ِة، }َك َّ ِإنَُّه َتْذِكَرٌة{ الضَِّمرُي ِإمَّا َأْن يَ ُعوَد َعَلى َهِذِه السُّورَِة، َأْو َعَلى َما ا

اَ  هللََكَرُه{ أِلَنَّهُ  ََ لِيَل.  }َفَمْن  َ َلُه السَِّبيَل، َوَو ََّح َلُه الدَّ  َقْد َبنيَّ
َه ا َح اِدٌ  قَلِ  ي ٌل َواَل َكَِ رٌي، َفِفيَه ا }َوَما َيْذُكُروَن ِإال َأْن َيَشاَ  اَّللَُّ{ فَِهنَّ َمِشيَئَة اَّللَِّ ًَنِفَذٌة َعامٌَّة، اَل ََيُْرُج َعن ْ

 رَدٌّ َعَلى اْلَقَدرِيَِّة 
َ  مرْ َر   مرل َّبر}  رلقٌا}ةم الشيخ:  ال أع  أف َّأَل رل اَّا ال  ت   ل  لَّ ةشَُة هللا، فرَّْ ة َئ أب    ا ، مة  ٌَ َير ُ َّذ  رلَق

كل  }ُ ل  م}تَهللاف  حض  ةشَُت ه، مال    َُّل ْشَُة هللا  ه منَّ }َرهللا اُّ ى رَ ال ي ل رهم َلَمَةرَّ َ َشرَّ  مَع إ ال  َأعئ َ}َشرََّ  
خَّرَي رجلرب}ة  ك َّ يَ كهللا رلشَإ.رأ  ...  َي ال ْ ال  رلقٌا    }ة  رلخَُُّّذ، ْم

 
 َِْ ، َوا  َْبِيَِّة الَِّذيَن يَ ْزُعُمونَ القار : َفِفيَها رَدٌّ َعَلى اْلَقَدرِيَِّة، الَِّذيَن اَل ُيْدِخُلوَن َأفْ َعاَل اْلِعَباِد ََتَْت َمِشيَئِة اَّللَِّ

، ى رررن رلقٌا}رررة  رلخُرررَّذ ، مى رررن } رررمم مفَ رررَّ رلرررهللااُّ ى رررن رجلرب} رررة، } رررم ر }رررة  الش   يخ:   فَ رررَّ رلرررهللااُّ ى رررن رل رررَّ َُتنيئ
 رجلرب}ة.

َ  ا ُه  َو  َْ  ََْبِيَّ  ِة الَّ  ِذيَن يَ ْزُعُم  وَن َأنَّ  ُه لَ  ْيَس لِْلَعْب  ِد َمِش  يَئٌة، َواَل ِفْع  ٌل َحِقيَق  ة ، َوِإَّنَّ ِْ بُ  وٌر َعلَ  ى َأفْ َعالِ  ِه، الق  ار : َوا
يَئة  َحِقيَقة  َوِفْع    َوَجَع َل هلَللِ َ  َتِبع  ا ِلَمِش يَئِتِه، }ُه َو َأْه ُل الت َّْق َو  َوَأْه ُل اْلَمْغِف َرِة{ فَأَثْ َبَت تَ َعاىَل لِْلِعَباِد َمشِ 

َبِغي اْلِعَباَدُة ِإالَّ َلُه، َوَأْه ٌل َأنْ  َلُه الَِّذي اَل تَ ن ْ ات ََّق اُه َوات َّبَ َع يَ ْغِف َر ِلَم ِن  َأْي: ُهَو َأْهٌل َأْن يُ ت ََّقى َويُ ْعَبَد، أِلَنَُّه اَْلِ
 ِرَ اُه.  َّْت، َوَّلِلَِّ اْْلَْمُد َواْلِمنَُّة.

 رَيت ن
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 )فتُح الباري(
ِِ، وصلَّى هللاُ وسلََّم ومرَك على نبيِّنا ِمٍَّد، وعل ى آلِ ِه وص حِبِه أمجع نَي، ق اَل القار : بسِم هللِا،  واْلمُد 

" يف اجمللد الرابع: -رمَحُه هللاُ تعاىل-ابُن رجٍب   يف كتاِبِه: "فتِح الباري يف َرِح صحيِح البخاريِّ
 :رمَحُه هللاُ تعاىلقاَل البخاريُّ 
ثَ َنا َعْبُد اَّللَِّ   ْبُن يُوُس َف، قَ اَل: َأْخ ََبًََن َمالِ ٌ ، َع ْن َأِب ال ّزًَِنِد، َع ِن اأَلْع َرِج، َع ْن َأِب ُهَريْ  َرَة: َأنَّ َرُس وَل َحدَّ

)َوالَّ   ِذي نَ ْفِس   ي بِيَ   ِدِه َلَق   ْد ََهَْم   ُت ِبَطَ   ٍب ُُيَم   ُع، لُيْحتطَ   َب،  َّ آُم   َر اَّللَِّ َص   لَّى هللاُ َعَلْي   ِه َوَس   لََّم قَ   اَل: 
،  َّ ُأَخ  اِلَف ِإىَل رَِج  اٍل، فَ  ُأَحرَِّ  َعلَ  ْيِهْم مِ  َِ ُْم، فَوالَّ  ِذي لصَّ  َ ِة، فَ يُ   َؤهللََّن َمَ  ا،  َّ آُم  َر رَُج     فَ يَ   ُؤمَّ النَّ  ا بُ يُ  وَْ

ين ا، َأْو ِمْرَماَتنْيِ َحَسنَ َتنْيِ   ، َلَشِهَد الِعَشاَ (.نَ ْفِسي بَِيِدِه َلْو يَ ْعَلُم َأَحُدُهْم، َأنَُّه ُيَُِد َعْرق ا َسَِ
 قَاَل اْبُن َعْبِد اْلََبِّ: قَ ْولُُه: )َلَقْد ََهَْمُت َأْن آُمَر ِبََطٍب لُِيْحَطَب( َأْي: ُُيَْمَع. 

 اْلُمَراُد ِبِه: َبْضَعُة اللَّْحِم السَِّمنِي َعَلى َعْةَمٍة. َواْلَعْرُ ، 
ُمْل   ٌس َواْلِمْرَم   اَتِن، ِقي   َل: َُهَ   ا السَّ   ْهَماِن، َوِقي   َل: َُهَ   ا َحِدي   َدَتِن ِم   ْن َحَدائِ   َد َك   انُوا يَ ْلَعبُ   وَن ِِبَِم   ا، َوِه   َي 

 : اْلَمَداِحي. -ِفيَما َزَعَم بَ ْعُضُهْم  -أْلَْغَراِض، َويُ َقاُل َمَا َكاأْلَِسنَِّة، َكانُوا يُ ََ بُِّتوََّنَا يف اأْلَْكَواِم َوا
 َأنَّ َه   َذا قَ  اَل َأبُ   و ُعبَ ْي  ِد: يُ َق   اُل: ِإنَّ اْلِمْرَم   اَتنْيِ ِظْلَف  ا الشَّ   اِة، قَ  اَل: َوَه   َذا َح   ْرٌف اَل َأْدِري َم  ا َوْجُه   ُه، ِإالَّ 

 تَ ْفِسريُُه. 
، بِ   َكْسِر اْلِميِم َوفَ ْتِحَها، هللََكَرُه اأْلَْخَفُش. َويُ ْرَو : اْلِمْرَماَتنْيِ

نْ َيا َْ  َياِ  التَّاِفَه ِة اْْلَِق  ريَِة ِم َن ال  دُّ ، َوُه َو تَ   ْوبِيٌخ ِلَم  ْن َوهلِلْك ُر اْلَع  ْرِ  َواْلِمْرَم اَتنْيِ َعلَ  ى َوْج ِه َ   ْرَِّ اْلِمََ اِل ِمأْلَ
ََماَع ِة لِلصَّ َ ِة، ِْ َُ ُهوِد ا نْ َيا لَبَ اَدَر ِإلَْي ِه،  َرِغَب َعْن َفْض ِل  َم َع َأنَّ ُه لَ ْو َطِم َع يف ِإْدرَاِك َيِس رٍي ِم ْن َع َرِض ال دُّ

َ َفَ  ُيُِيُبُه.  َجابََة ِإلَْيِه، َوُهَو َيْسَمُع ُمَناِدَي اَّللَّ  َوَلْو نُوِدَي ِإىَل هلَلِلَ  أَلَْسرََع اَْلِ
 َي  أل هللا رل َّفَة.الشيخ: 

ََ  ْيٍ  يُ تَ  َأوَُّل َمْع  َا اْْلُْس  ِن ِفيِهَم  ا، ِإالَّ َعلَ  ى الق  ار : قَ  اَل اْْلَطَّ  اِبُّ  ( اَل َأْدِري َعلَ  ى َأيِّ  : َوقَ ْولُ  ُه: )َحَس  نَ َتنْيِ
 َتَِْويِل َمْن َفسََّر اْلِمْرَماَة ِبِةْلِف الشَّاِة. 

ِذي يف اْلِمْرفَ ِق ََّّ ا يَِل ي الْ َبْطَن، َواْلُق ْبُح َواْلَقبِ  يُح  َّ هللََك َر َع ِن اْلُم ََبِِّد، َأنَّ ُه قَ اَل: اْْلُْس ُن َواْْلُْس ُن اْلَعِة  يُم الَّ 
 اْلَعْةُم الَِّذي يف اْلِمْرَفِق ََّّا يَِلي اْلِمْرَفَق. 
بََّه َأَحَد اْلَعْةَمنْيِ ِمآْلَخِر  ََ  يَِلي اْلَبْطَن. َواْلَعْةُم الَِّذي يف اْلِمْرَفِق ََّّا  -َأْعِ  اْلِمْرَماةَ -قَاَل: فَ َلَعلَُّه 

ْيٌ  اَل ُأِحقُّ َواَل َأِثُق ِبِه. انْ تَ َهى.  ََ  قَاَل: َوُهَو 
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( ِمْْلَ  اِ  َوالشِّ نِي اْلُمْعَجَمتَ نْيِ َواْلبَ اِ  اْلُموَ  حَّ َدِة، َوُه َو َغلَ  ٌط قُ ْل ُت: َوقَ ْد قَ اَل بَ ْعُض ُهْم: ِإنَّ الرَِّوايَ َة )َخَش بَ َتنْيِ
 َوَتْصِحيٌف. 
ُ َأْعَلمُ -َهُر َوالَِّذي َيةْ  َُُهوِد اْلِعَش اِ   -َواَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْخَرَج َهَذا اْلَكَ ُم خَمَْرَج تَ ْعِةيِم  َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

 َْ َبَِّة اأْلَ َِ ُِ َ ُْبوَلٌة َعَلى  َرِفِه َونَ َفاَسِتِه، َوالن ُُّفو ََ َس َنِة الشَّ رِيَفِة النَِّفيَس ِة، يف مَجَاَعٍة، َوالت َّْنِويِه ِبَفْضِلِه َو َياِ  اْلَْ
 ، ينَ  ٍة َأْو ِمْرَم  اَتنْيِ َحَس  نَ َتنْيِ َه  ا، فَ   َوبََّخ َم  ْن لَ  ْو َطِم  َع يف ُوُج  وِد ِقْطَع  ٍة ِم  ْن َْلْ  ٍم َسَِ َوَُهَ  ا ِم  ْن َأْدَ  َواْلِمي  ِل ِإلَي ْ

َه   نْ َيِويَّ  ِة لَبَ  اَدَر ِإىَل اْْلُ  ُروِج ِإلَي ْ َْ  َياِ  الدُّ َُ  ُهوِد اْلِعَش  اِ  يف اأْلَ ََ  ِهَد اْلِعَش  اَ  لِ  َذِلَ ، َوُه  َو يَ َتَخلَّ  ُف َع  ْن  ا، َو
ِهَدَها ِعْن َدُه  ََ ِخُرُه ِلَمْن  ََماَعِة َما َيدَّ ِْ ، َوِعَةِم َفْضِل ا ََماَعِة ِعْنَد اَّللَِّ ِْ ََماَعِة َمَع َفْضِل ا ِْ َ َزاِ  ا ِْ ي ِل ا ِم ْن مجَِ

نْ َيا اْلُمْسَتْحَس  َنِة ِعْن  َدُه ََّّ  ا  َُْكلُ  ُه َأْو َوَجزِي  ِل اْلَعطَ  اِ ، فَ يَ  ُك  وُن َم  ا يُ َعجَّ  ُل لَ  ُه َوِإْن َك  اَن َيِس  ري ا ِم  ْن ُأُم  وِر ال  دُّ
 يَ ْلُهو ِبِه َأَهمَّ ِعْنَدُه ِمْن ثَ َواَِّ اَّللَِّ اْلَمْوُعوِد ِبِه. 

َها َوتَ رَُكوَك قَاِئما  ُقْل َم ا ِعْن َد اَّللَِّ َخ رْيٌ ِم َن }َوِإهلَلا رََأْوا ِِتَاَوُيْشِبُه َهَذا قَ ْوَل اَّللَِّ تَ َعاىَل:  رَة  َأْو َمْوا  انْ َفضُّوا ِإلَي ْ
ُ َخ   رْيُ ال   رَّازِِقنَي{ َه   ا [، 11]اِمع   ة: اللَّْه   ِو َوِم   َن التَِّج   ارَِة َواَّللَّ َْ   تَ َغَل َعن ْ ُْمَع   َة َأِو ا ِْ فَِهنَّ   ُه تَ    ْوبِيٌخ ِلَم   ْن تَ    َرَك ا

 ْو ِمللَّْهِو. ِملتَِّجارَِة أَ 
ََماَعِة يف اْلَمَساِجِد، َوِإَجابَِة اْلُمَناِدي ِملصََّ ِة؛ فَ ِهنَّ ا ِْ َُُهوِد ا لنَّ ِبَّ َص لَّى َوَهَذا اْْلَِديُ  ظَاِهٌر يف ُوُجوَِّ 

 َِْ ُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم َأْخ  ََبَ َأنَّ  ُه َه  مَّ بَِتْحرِي  ِق بُ يُ  وِت اْلُمَتَخلِِّف  نَي َع  ِن ا َماَع  ِة، َوِمَْ  ُل َه  ِذِه اْلُعُقوبَ  ِة الشَّ  ِديَدِة اَل اَّللَّ
 َتُكوُن ِإالَّ َعَلى تَ ْرِك َواِجٍب. 

ََماَعِة َعَلى َهَذا ااِلْسِتْداَلِل، َوَأَجابُوا َعْنُه ِبُوُجوٍه.  ِْ  َوَقِد اْعَْتََض اْلُمَخاِلُفوَن يف ُوُجوَِّ ا
 ُِْ َها: مَحُْل َهَذا اْلَوِعيِد َعَلى ا  ْمَعِة َخاصَّة . ِمن ْ

ُ َعَلْي   ِه َوَس   لََّم  قَ   اَل ِلَق   ْوٍم َواْس   َتَدلُّوا َعِلي   ِه ِبَ   ا يف "َص   ِحيِح ُمْس   ِلٍم" َع   ِن ابْ   ِن َمْس   ُعوٍد، َأنَّ النَّ   ِبَّ َص   لَّى اَّللَّ
ُُمَع  ِة:  ِْ ،  َّ أُ يَ َتَخلَُّف  وَن َع  ِن ا ِِ َح  رَِّ  َعلَ  ى رَِج  اٍل يَ َتَخلَُّف  وَن َع  ِن )َلَق  ْد ََهَْم  ُت َأْن آُم  َر رَُج     ُيَص  لِّي ِملنَّ  ا

ُُمَعِة(.  ِْ  ا
َها: َأنَُّه َأرَاَد ََتْرِيَق بُ يُ وِت اْلُمنَ اِفِقنَي لِِنَف اِقِهْم؛ َوِمَ َذا قَ اَل ابْ ُن َمْس ُعوٍد: َوَلَق ْد رََأيْ ت ُ  َه ا َوِمن ْ نَ ا َوَم ا يَ َتَخلَّ ُف َعن ْ

 ْد َسَبَق هلِلْكُرُه. ِإالَّ ُمَناِفٌق َمْعُلوٌم نَِفاقُُه، َوقَ 
َلَّ  َف َع  ِن الصَّ  َ ِة َم  َع اْلُمْس  ِلِمنَي اَل ُيَص  لِّي يف بَ ْيتِ  ِه ِمْلُكلِّيَّ  ِة، َكَم  ا َأْخ  ََبَ  ََ ُ  ْم َواْلُمنَ  اِفُق ِإهلَلا  ُهْم، َأَّنَّ ُ َع  ن ْ اَّللَّ

َ ِإالَّ قَِلي  { َِ َوال َيْذُكُروَن اَّللَّ  [142]النَِّسا : }يُ َراُؤوَن النَّا
 َذا التَّْأِويُل َعِن الشَّاِفِعيِّ َوَغرْيِِه. َوهَ 
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َا تَ َوعََّد ِبِه.  َها: َأنَُّه ََلْ يَ ْفَعِل التَّْحرِيَق، َوِإَّنَّ  َوِمن ْ
َد اْْلَ اِكُم َرِعي َّتَ ُه ِبَ ا اَل يَ ْفَعلُ ُه ِِبِ ْم، َواْس   بَ ْعُض ُهْم لِ َذِلَ  َتَدلَّ َوَقْد هلَلَهَب قَ ْوٌم ِم َن اْلُعَلَم اِ  ِإىَل َج َواِز َأْن يُ َه دِّ

ُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم َع  ْن ُس  َلْيَماَن، َأنَّ  ُه قَ  اَل ِح  نَي اْخَتَص  َمْت ِإلَْي  ِه ا ْلَم  ْرَأَتِن يف اْلَولَ  ِد: ِبَ  ا َأْخ  ََبَ بِ  ِه النَّ  ِبُّ َص  لَّى اَّللَّ
َُ  قَُّه( َ  )ِايتُ  وِ  ِملسِّ  كِّنِي َح   َّ َأ ُهَم  ا ِبةُُه  وِر ، َوََلْ يُ  رِْد ِفْع  َل هلَللِ  َ ، ِإَّنَّ ا َقَص  َد بِ  ِه الت ََّوصُّ  َل ِإىَل َمْعرِفَ  ِة ُأمِّ  ِه ِمن ْ
َفَقِتَها َورِقَِّتَها َعَلى َوَلِدَها.  ََ 

ْيٍ  ِمْن هلَلِلَ .  ََ ََواَُّ: َأنَُّه اَل َيِصحُّ مَحُْل اْْلَِديِ  َعَلى  ِْ  َوا
ُْمَعِة َوْحَدَها فَ َغرْيُ َصِحيٍح. َأمَّا مَحُْلُه َعَلى  ِْ  ا

َُ  ُهوَد اْلِعَش  اِ  يف َ َ  اِم اْْلَ  ِديِ  َم  ا يَ  ُدلُّ َعلَ  ى َأنَّ َص   ُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم  َ َة اْلِعَش  اِ  َويف هلِلْك  ِر النَّ  ِبِّ َص  لَّى اَّللَّ
َُُهوِدَها ِهَي اْلُمَراُد.   اْلُمَوبَِّخ َعَلى تَ ْرِك 

َ  ا َداِخلَ  ٌة يف ُعُم  وِم الصَّ  َ ِة؛ فَ  ِهنَّ ااِلْس  َم اْلُمْف  َرَد اْلُمَحلَّ  ى َوقَ  ْد رُِوَي هلَللِ   َ  َع  ْن َس  ِعيِد بْ  ِن اْلُمَس  يِِّب، َوَأَّنَّ
ِم يَ ُعمُّ، َكَما يف قَ ْوِلِه تَ َعاىَل:  اَع ٍة ِم َن َهَذا قَ ْوُل مجََ  [،43]البق رة: }َوَأِقيُموا الصَّ َة َوآُتوا الزََّكاَة{ِمأْلَِلِف َوال َّ

 اْلُعَلَماِ . 
َلََّف َعْن َصَ ِة اْلِعَشاِ .  ََ  َوَقْد َجاَ  التَّْصرِيُح ِملتَّْحرِيِق َعَلى َمْن 

ُ َعَلْي  هِ فَ   َرَو  اْْلَُمْي  ِديُّ َع  ْن ُس  ْفَياَن: ثَ نَ  ا َأبُ  و ال  ّزًَِنِد، َع  ِن اأْلَْع  َرِج، َع  ْن َأِب ُهَريْ   َرَة، َع  ِن النَّ  ِبِّ َص  لَّ   ى اَّللَّ
يَ  اِ  فَ ُيَخ   اِلُفوا ِإىَل بُ يُ   وِت َأقْ    َواٍم َوَس  لََّم، قَ   اَل:  )َلَق   ْد ََهَْم  ُت َأْن أُِق   يَم الصَّ   َ َة َص  َ َة اْلِعَش   اِ ،  َّ آُم   َر ِفت ْ

 . َوهللََكَر بَِقيََّة اْْلَِدي ِ  يَ َتَخلَُّفوَن َعْن َصَ ِة اْلِعَشاِ ، فَ ُيَحّرُِقوَن َعَلْيِهْم ِبَُزِم اْْلََطِب(
ُ َعلَ  ، َعْن َأِب ُهَريْ َرَة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ ْيِه َوَسلََّم، قَ اَل: َوَرَو  اْبُن َأِب هلِلْئٍب، َعْن َعْجَ َن َمْوىَل اْلُمْشَمِعلِّ

َْمعِ  ِْ َتِهنَيَّ رَِجاٌل ََّّْن َحْوَل اْلَمْسِجِد، اَل َيْشَهُدوَن اْلِعَشاَ  اآْلِخَرَة يف ا ، َأْو أَلَُحّرَِقنَّ َحْوَل بُ يُ وِِْْم ِبُ َزِم )لَيَ ن ْ
  اْْلََطِب(.

َماُم َأمْحَُد.   َخرََّجُه اَْلِ
ُ َعَلْي  ِه  -َأْيض   ا-َوَخ رََّج  ، َع  ْن َأِب ُهَريْ   َرَة، َع  ِن النَّ  ِبِّ َص  لَّى اَّللَّ ِم  ْن َح  ِديِ  َأِب َمْعَش  ٍر، َع  ْن َس  ِعيٍد اْلَمْق َُبِيِّ

يَ اِ  ُُيَّرِقُ وَن َم ا)لَ َوَسلََّم، قَاَل:  رِّيَّ ِة َأَقْم ُت َص َ َة اْلِعَش اِ ، َوَأَم ْرُت ِفت ْ يف  ْواَل َما يف اْلبُ ُيوِت ِمَن النَِّس اِ  َوالذُّ
  اْلبُ ُيوِت ِملنَّاِر(.

 َعَلْي ِه َوَس لََّم َص َ َة اْلِعَش اِ  َوَرَو  َعاِصٌم، َعْن َأِب َصاِلٍح، َعْن َأِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: َأخََّر َرُس وُل اَّللَِّ َص لَّى اَّللَُّ 
ُِ ِع  ُزوَن،  َ  وََّر اللَّْي  ُل َوهلَلَه  َب ثُ ْلَُ  ُه َأْو َقرِيب   ا ِمْن  ُه،  َّ َخ  َرَج ِإىَل اْلَمْس  ِجِد، فَ  ِههلَلا النَّ  ا َْ َوِإهلَلا ُه  ْم قَِلي  ٌل، َح   َّ 
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ََ  دَّ ِمْن  ُه،  َّ قَ  اَل: فَ َغِض  َب َغَض  ب ا َم  ا َأْعلَ  ُم َأّ ِ رََأيْ تُ  ُه َغِض  َب َغَض  ب ا قَ  طُّ  َِ ِإىَل  َأ )لَ  ْو َأنَّ رَُج     ًَنَد  النَّ  ا
ُت َأْن آُم  َر رَُج     َع  ْرٍ  َأْو ِمْرَم  اَتنْيِ َأتَ   ْوُه لِ  َذِلَ  َوََلْ يَ َتَخلَُّف  وا، َوُه  ْم يَ َتَخلَُّف  وَن َع  ْن َه  ِذِه الصَّ  َ ِة، َلَق  ْد ََهَْم  

،  َّ َأتَ تَ بَّ  ِِ َلََّف َأْهُلوَها َعْن َهِذِه الصََّ ِة، فَُأَحّرِقَ َها َعَلْيِهْم ِملنِّريَاِن(.ُيَصلِّي ِملنَّا ََ   ُع َهِذِه الدُّوَر الَِّض 
ُْمَعِة.  ِْ ََماَعِة ُدوَن ا ِْ  َوَورََد التَّْصرِيُح ِبَِنَّ اْلُعُقوبََة َعَلى تَ ْرِك ا

ث َ  ٍم اْلبَ غَ ِويُّ -َنا ِإبْ َراِهيُم َخرََّجُه الطَََّبَاِ ُّ يف "َأْوَسِطِه": َحدَّ َِ ، ثَ نَ ا مَحَّ اُد -ُهَو اْبُن َها َِ َْ َر ، ثَ نَ ا َح ْوثَ َرُة بْ ُن َأ
ُ َعَلْي ِه َوَس لََّم قَ اَل )لَ ْو َأنَّ رَُج    َدَع ا  َِ ِإىَل َع ْرٍ  ْبُن َسَلَمَة، َعْن َ ِبٍت، َع ْن َأنَ ٍس، َأنَّ النَّ ِبَّ َص لَّى اَّللَّ النَّ ا

رَُج   ُيَص لِّي  اَتنْيِ أَلََجابُوُه، َوُهْم ُيْدَعْوَن ِإىَل َهِذِه الصََّ ِة يف مَجَاَعٍة َفَ   َُْتوََّنَا، َلَقْد ََهَْمُت َأْن آُمرَ َأْو ِمْرمَ 
ُع  وا النِّ  َداَ  فَ لَ  ْم ُيُِيبُ  وا فََأْ   رَِمَها َعلَ  يْ  ِِ يف مَجَاَع  ٍة،  َّ َأْنَص  ِرَف ِإىَل قَ   ْوٍم َسَِ ِهْم ًَنر ا؛ فَِهنَّ  ُه اَل يَ َتَخلَّ  ُف ِملنَّ  ا

َها ِإالَّ ُمَناِفٌق(.   َعن ْ
 َحْوثَ َرُة َ ِعيٌف، قَاَلُه اْبُن نُ ْقَطَة يف "َتْكِمَلِة اَْلِْكَماِل". 

ُْمَع ِة يف َح ِديِ  ابْ ِن َمْس ُعوٍد فَ َ  يَ ُدلُّ َعلَ ى اْخِتَصاِص َها بِ َذاَك؛ فَِهنَّ ُه َكَم ا ِْ َه مَّ َأْن ُُيَ رَِّ  َعلَ ى  َوَأمَّا هلِلْك ُر ا
ُُمَعِة فَ َقْد َهمَّ َأْن ُُيَرَِّ  َعَلى اْلُمَتَخلِِّف َعِن اْلِعَشاِ .  ِْ  اْلُمَتَخلِِّف َعِن ا

ََماَعِة ِلِ ْجِتَماِع َمَا.  ِْ ُْمَعِة َعِن ا ِْ  َوَقْد ِقيَل ِإنَُّه َعَبََّ ِم
: َهَذا ُهَو الَِّذي َعلِ  َهِقيُّ  يِه َسائُِر الرَُّواِة. قَاَل اْلبَ ي ْ

، قَ اَل: َسَِ  ْع ُت َأَم ُهَريْ  َرَة َواْسَتَدلَّ ِبَا َخرََّجُه ِم ْن "ُس َنِن َأِب َداُوَد" َع ْن يَزِي َد بْ ِن يَزِي َد، َع ْن يَزِي َد بْ ِن اأْلََص مِّ
ُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم يَ ُق  وُل:  ْع  ُت َرُس  وَل اَّللَِّ َص  لَّى اَّللَّ يَ  ِض فَ َيْجَمُع  وا ُحَزم   ا ِم  ْن  )َلَق  دْ يَ ُق  وُل: َسَِ ََهَْم  ُت َأْن آُم  َر ِفت ْ

  َحَطٍب،  َّ آِتَ قَ ْوم ا ُيَصلُّوَن يف بُ ُيوِِْْم، لَْيَسْت ِِبِْم ِعلٌَّة فَُأَحّرِقَ َها َعَلْيِهْم(.
ُْمَع َة َع َا َأْو َغرْيََه ا  فَ َق اَل: ُص مََّتا ُأهلُلًنَ  ِْ : ا ْع ُت َأَم ُهَريْ  َرَة  َْثُ  ُرُه َع ِن ِقيَل لَِيزِيَد ْبِن اأْلََصمِّ َي ِإْن ََلْ َأُك ْن َسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َما هللََكَر مُجَْعة  َواَل َغرْيََها.   النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
)اَل  َتَص ر ا، َويف َحِديَِ ِه:ِم ْن َطرِي ِق َمْعَم ٍر، َع ْن َجْعَف ِر بْ ِن بُ ْرقَ اَن، َع ْن يَزِي َد بْ ِن اأْلََص مِّ خمُْ  -َأْيض ا-َوَخرََّجُه 

ُْمَعِة(.  ِْ  َيْشَهُدوَن ا
؛ فَ ِهنَّ ُمْس ِلم ا َخرََّج  َهِق يُّ ََماَعَة، َكَم ا قَ اَل اْلبَ ي ْ ِْ ُْمَعِة ا ِْ ُه ِم ْن َطرِي ِق وَِكي ٍع، َع ْن َوَهِذِه الرَِّوايَُة، َأْو َأنَُّه َأرَاَد ِم

 )اَل َيْشَهُدوَن الصََّ َة(. ِه: َجْعَفِر ْبِن بُ ْرقَاَن، َوقَاَل يف َحِديَِ 
ََماَع   ِة، َوِإْن َص   لَّى الْ  ِْ ُمَتَخلِّ   ُف يف َوِرَوايَ   ُة َأِب َداُوَد َص   ِرَُيٌة يف َأنَّ التَّْحرِي   َق ُعُقوبَ   ٌة َعلَ   ى اْلُمَتَخلِّ   ِف َع   ِن ا

 بَ ْيِتِه. 
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ُ َعَلْي ِه َوَس لََّم َص رََّح ِملت َّْعِلي ِل  َوَأمَّا َدْعَو  َأنَّ التَّْحرِيَق َك اَن لِلنَِّف اِ  فَ ُه َو غَ رْيُ  َص ِحيٍح؛ فَ ِهنَّ النَّ ِبَّ َص لَّى اَّللَّ
ََماَعِة، َوَلِكنَُّه َجَعَل هلَلِلَ  ِمْن ِخَصاِل النَِّفاِ ، وَُكلُّ َما َكاَن َعَلم ا َعَلى النَِّفا ِْ َُِرٌَّم. ِملتََّخلُِّف َعِن ا  ِ  فَ ُهَو 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َويف َحِديِ  َأِب زُرَ  ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ )َم ْن َسَِ َع النِّ َداَ  ثَ َ    فَ لَ ْم ُيُِ ْب ُكتِ َب ارََة اأْلَْنَصاِريِّ
 ْحَبٌة َأْم اَل  ( َوِإْسَناُدُه َصِحيٌح؛ َلِكْن َأبُو زُرَارََة، قَاَل َأبُو اْلَقاِسِم اْلبَ َغِويُّ: اَل َأْدِري َأَلُه صُ ِمَن اْلُمَناِفِقنيَ 

َن بْ ِن فَائِ ٍد، َع ْن َس ْهِل بْ ِن ُمَع اهلِل بْ ِن َأنَ سٍ  َماُم َأمْحَُد ِمْن ِرَوايَِة اْبِن َمِيَع َة، َع ْن زَمَّ ، َع ْن َأبِي ِه، َع ِن َوَخرََّج اَْلِ
ُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم، قَ  اَل:  ََف  اِ ، َواْلُكْف  النَّ  ِبِّ َص  لَّى اَّللَّ ِْ ََف  اُ  ُك  لُّ ا ِْ ُر َوالنَِّف  اُ ، َم  ْن َسَِ  َع ُمنَ  اِدَي اَّللَِّ يُ نَ  اِدي )ا
 ِملصََّ ِة َوَيْدُعو ِمْلَفَ ِح َفَ  ُيُِيُبُه(. 
َن.  ِديُن ْبُن َسْعٍد، َعْن زَمَّ َْ  َوَرَواُه ِر

َن، َوَتبَ َعُه َعِليِه يَزِيُد ْبنُ    َأِب َحِبيٍب. قَاَل اْْلَاِفُظ َأبُو ُموَسى: َرَواُه مَجَاَعٌة َعْن زَمَّ
: َكَفى َعَلم ا َعَلى النَِّفاِ  َأْن َيُكوَن الرَُّجُل َجاُر اْلَمْسِجِد، اَل يُ َر  ِفيِه.   َوقَاَل النََّخِعيُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْعلَ ُم نَِف اَ  َخْل ٍق ِم َن اْلُمنَ اِفِقنَي َواَل يُ َع اِقبُ ُهْم عَ  لَ ى نَِف اِقِهْم، بَ ْل َيِك ُل َوَقْد َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
، َويُ َعاِمُلُهْم ُمَعاَمَلَة اْلُمْسِلِمنَي يف الةَّاِهِر، َواَل يُ َعاِقبُ ُهْم ِإالَّ َعلَ ى هلُلنُ  ُهْم، فَ لَ ْم َسَرائَِرُهْم ِإىَل اَّللَِّ وٍَّ َتْةَه ُر ِم ن ْ

ْنِب الةَّ اِهِر، وَ  َُ ُهوِد الصَّ َ ِة يف اْلَمْس ِجِد، اَل َعلَ ى َتُكِن اْلُعُقوبَُة ِملتَّْحرِيِق ِإالَّ َعَلى الذَّ ُه َو التََّخلُّ ُف َع ْن 
 النَِّفاِ  اْلَباِطِن. 
ََِْويف ا َوِإْرَهام  ََّّا اَل َُيُوُز ِفْعُلُه، فَ َقِد اْخُتِلَف يف َجَواِز هلَلِلَ . َوَأمَّا َدْعَو  َأنَّ   هلَلِلَ  َكاَن 

ُهْم: َعْبُد اْْلَِميِد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن َعاِمُل ُعَمَر ْبِن َعبْ  ِد اْلَعزِي ِز َعلَ ى فَ ُرِوَي َجَوازُُه َعْن طَائَِفٍة ِمَن السََّلِف، ِمن ْ
َقِط ٍع َ  ِعيٍف، َوَع ْن َعِل يِّ  -َأْيض ا-َفِة، َوَمْيُموُن ْبُن ِمْهَراَن، َورُِوَي اْلُكو  َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّ اَِّ ِم ْن َوْج ٍه ُمن ْ

 ْبِن َأِب طَاِلٍب. 
َل: ِإنَّ َخْص َلَتنْيِ َخرْيَُُهَ ا اْلَك ِذَُّ َوَأْنَكَر هلَلِلَ  ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز َوتَ غَيََّظ َعَلى َعْبِد اْْلَِميِد َلمَّا فَ َعلَ ُه، َوقَ ا

 ْلََْصَلَتا ُسوٍ . 
بََّة اْلَبْصِريُّ يف "ِكَتاَِّ َأَدَِّ السُّْلطَاِن".  ََ  َوَقْد هللََكَر َهِذِه اآْلَ َر ُعَمُر ْبُن 

ُ َعَلْي ِه َوَس لََّم ِم َن ال ُ َوِبُكلِّ َحاٍل؛ فَ َلْيَس َما هللََك َرُه النَّ ِبُّ َص لَّى اَّللَّ ََ ْيٍ ؛ أِلَنَّ ُه َص لَّى اَّللَّ تَّْحرِي ِق ِم ْن َه َذا يف 
َا يَ ُهمُّ ِبَا َُيُوُز َلُه ِفْعلُ ُه، َوالتَّْخِوي ُف َيُك وُن ِعْن َد َم  ْن َأَج ازَُه ِبَ ا اَل َُيُ وُز ِفْعلُ ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْخََبَ ِِبَنَُّه َهمَّ، َوِإَّنَّ

َ  ا اْمتَ نَ  َع ِم  َن التَّْحرِي  ِق ِلَم  ا يف اْلبُ يُ  وِت ِم  َن َواَل اْمَ  مُّ ِبِفْعِل  ِه، فَ تَ بَ   ََ  ْيٍ ، َوِإَّنَّ َ َأنَّ  ُه لَ  ْيَس ِم  َن التَّْخِوي  ِف يف  نيَّ
َم اُم َأمْحَ ُد، َوُه ْم اَل يُ لْ  رِّيَِّة َوُهُم اأْلَْطَفاُل، َكَما يف الرَِّوايَِة الَِّض َخرََّجَه ا اَْلِ َُ ُهو النَِّساِ  َوالذُّ ََماَع ِة؛ َزُم وَن  ِْ َد ا
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َا اَل ِتَُِب َعَلى اْمَرَأٍة َواَل ِطْفٍل، َواْلُعُقوبَُة ِإهلَلا ُخِشَي َأْن تَ تَ َعدَّ  ِإىَل َمْن اَل هلَلْنَب َلُه امْ  تُِنَعْت، َكَما يُ  َؤخَُّر فَِهَّنَّ
َها َح َّ َتَضَع مَحَْلَها.   اْْلَدُّ َعِن اْْلَاِمِل ِإهلَلا َوَجَب َعَلي ْ

َ ا ُعِض َل هلَللِ َ  بِ  فَِهْن َزَعمَ  نَ ْه ِي زَاِع ٌم َأنَّ التَّْحرِي َق َمْنُس وٌ ؛ أِلَنَّ ُه ِم َن اْلُعُق وَمِت اْلَمالِيَّ ِة، َوقَ ْد ُنِس َخْت، َورِبَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن التَّْحرِيِق ِملنَّاِر.   النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

الِيَّ ِة إِِتْ َ ِف اأْلَْم َواِل اَل َتِص حُّ، َوالشَّ رِيَعُة طَاِفَح ٌة ِجَ َواِز هلَللِ َ ، َك َأْمرِِه ِقيَل َلُه: َدْعَو  َنْس ِخ اْلُعُق وَمِت اْلمَ 
، وَ  ُ َعَلْي ِه َوَس لََّم بَِتْحرِي ِق الَ َّ ْوَِّ اْلُمَعْص َفِر ِملنَّ اِر، َوَأْم رِِه بَِتْحرِي ِق َمتَ اِع اْلغَ الِّ َأْم رِِه ِبَكْس ِر اْلُق ُدوِر َص لَّى اَّللَّ

 الَِّض طُِبَخ ِفيَها ُْلُوُم اْْلُْمِر اأْلَْهِليَِّة، َوَحرََّ  ُعَمُر بَ ْيَت ََخَّاٍر. 
ُهَم ا ابْ ُن َمْنُص وٍر يف "َمَس ائِِلِه" ، َوُه َو قَ  ْوُل َوَنصَّ َعَلى َجَواِز ََتْرِي ِق بَ ْي ِت اْْلَمَّ اِر َأمْحَ ُد َوِإْس َحاُ ، نَ َقلَ ُه َعن ْ

ََ َأْصَحاِبِه نَ َقَلُه َعْن َماِلٍ ، َواْخَتارَُه اْبُن َبطََّة ِم ْن َأْص َحابَِنا، َورُِويَ َُيََْي ْبِن َُيََْي اأْلَ  ، َوهللََكَر َأنَّ بَ ْع  ْنَدُلِسيِّ
 ، َورُِوَي َعْنُه َأنَُّه َأَّْنََب َماَلُه. -َأْيض ا-َعْن َعِليٍّ 

ُروا   َيٍة َلُه. َوَعْن ُعَمَر، قَاَل يف الَِّذي يَِبيُع اْْلَْمَر: َكسِّ َِ ُوا ُكلَّ َما  ُكلَّ آنَِيٍة َلُه، َوَسريِّ
 َخرََّجُه وَِكيٌع يف "ِكَتاِبِه". 

 ِِ َا َأرَاَد ِبِه ََتْرِيَق الن ُُّفو ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن التَّْحرِيِق ِملنَّاِر، فَِهَّنَّ   َوهلَلَواِت اأْلَْرَواِح. َوَأمَّا ََّنُْيُه َصلَّى اَّللَّ
 فَ َتْحرِيُق بَ ْيِت اْلَعاِصي يُ َؤدِّي ِإىَل ََتْرِيِق نَ ْفِسِه، َوُهَو ََُّْنوٌع.  فَِهْن ِقيَل:

َا يُ ْقَصُد ِملتَّْحرِيِق َدارُُه َوَمَتاُعُه، فَِهْن َأَتى َعَلى نَ ْفِسِه ََلْ َيُكْن ِمْلَقْص ِد، بَ ْل تَ بَ ع   ا، َكَم ا َُيُ وُز تَ ْبِيي ُت ِقيَل: ِإَّنَّ
، َوَقْد َأَتى اْلَقْتُل َعَلى هلَلرَارِيِِّهْم َوِنَسائِِهْم. اْلُمْشرِِكنَي َوقَ ت ْ   ُلُهْم لَْي  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن هلَلِلَ ، فَ َقاَل: ُهْم(.  َوَقْد ُسِئَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  )ُهْم ِمن ْ
ََماَع ِة يف َمالِ ِه َوِإْن َوَهَذا ََّّا َُيُْسُن ااِلْسِتْداَلُل ِبِه َعَلى قَ ْتِل َتِرِك الصَّ َ ِة؛ فَ  ِْ ِهنَّ ُه ِإهلَلا َج اَزْت ُعُقوبَ ُة َتِرِك ا

َ  َواِز، فَ َ  َج  َرَم َك  ا ِْ لُ ُه َواِجب   ا ِعْن  َد تَ َع دَّْت ِإىَل نَ ْفِس  ِه ِمْمَ  َ ِك، فَ َقْت ُل َم  ْن تَ   َرَك الصَّ َ َة ِمْلُكلِّيَّ  ِة َأْوىَل ِم َن قَ ت ْ
 مُجُْهوِر اْلُعَلَماِ . 

َ  ا يف َح  اِل ِإْخَ لِ  ِه ِِبَ  اَويف  ِْ َِ َواِجَبا َ  ا يُ َعاقَ  ُب َتِرُك الصَّ  َ ِة َأْو بَ ْع   ، اَل بَ ْع  َد اْْلَ  ِديِ : َدلِي  ٌل َعلَ  ى َأنَّ  ُه ِإَّنَّ
َ  ا َأرَاَد ُعُق  وبَ تَ ُهْم يف َح  اِل التََّخلُّ  ِف، وَ  ُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم ِإَّنَّ َر هلَللِ  َ ؛ فَ  ِهنَّ النَّ  ِبَّ َص  لَّى اَّللَّ قَ  ْد َك  اَن ميُِْكنُ  ُه َأْن يُ   َؤخِّ

َقِضَي َصَ تُُه.   اْلُعُقوبََة َح َّ ُيَصلَِّي َوتَ ن ْ
ُد قَ  ْوَل َم ْن قَ اَل ِم َن اْلُفَقَه اِ  ِم ْن َأْص َحابَِنا َوغَ رْيِِهْم: ِإنَّ َتِرَك الصَّ َ ِة اَل يُ ْقتَ ُل َح   َّ يُ ْدَعى ِإىَل َوَهَذا يُ َعضِّ

ُلُه َعَلى الْتَِّْك اْلُمتَ َلبِِّس ِبِه يف اْْلَاِل. الصََّ ِة، َوُيِصرُّ    َعَلى تَ رِْكَها َح َّ َيِضيَق َوْقُت اأْلُْخَر ، لَِيُكوَن قَ ت ْ
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َر الصََّ َة َعْن َأوَِّل اْلَوْقِت ِلَمْصَلَحٍة ِديِنيٍَّة، َوَلِكنَّ -َأْيض ا-َويف اْْلَِديِ   َماَم َلُه َأْن يُ َؤخِّ ُه َيْس َتْخِلُف : َأنَّ اَْلِ
ُْم َفِضيَلُة َأوَِّل اْلَوْقِت.  ِِ يف َأوَِّل اْلَوْقِت؛ لَِئ َّ تَ ُفوَْ  َمْن ُيَصلِّي ِملنَّا

ِِ -َأْيض    ا-َوِفي   ِه  ي   َع النَّ   ا : َأنَّ ِإْنَك   اَر اْلُمْنَك   ِر فَ    ْرُض ِكَفايَ   ٍة، َوَأنَّ   ُه ِإهلَلا قَ   اَم اْكتَ َف   ى بِ   َذِلَ ، َواَل يَ ْل   َزُم مجَِ
يَع النَّاااِل  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمَعُه مجَِ .ْجِتَماُع َعِليِه؛ فَِهنَُّه َلْو َكاَن َكَذِلَ  أَلََخَذ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ ِِ 

 رَيت ن أ  َ هللا إلَك
ررَ رلكتررََّّ  الش  يخ:  ررَّ ة  جررعرري هللا ٌررريَر، أ  ررخَا، بررٌذ  رجل َّىررة ر رَليررٌم  ىظَ ررة   ررَّ شرر ع ، مأالررة  مج ل 

خة، مى ن ذلك مج  ا  أْل رل  ال، مجَّ ت ر الة  ى ن فض   َّ رل ظَال، )بٌذ  رجل َّىة أفضل  ة رَ برٌذ مرل ُّ 
ٌ  ر رئرررري، فَجررر،   رررهللا     فَررره إال حمررهللامم  ممرْررر ررر ر فضرررل  ىظررَال  ال }ر َُ ََ  ررر ََُّ(، ْم رلهللاجررل ر  َت ررره   ررراٍ  مىشررهللا}

ر ر َئ ى رهللا َف أبلتخ ُّر،  ىرَ برٌذ رجل َّىرة، ْم ال ى ررَ ال،  رَلَيكرَّا ى رن َةر ٌ  ا  رْتخ   ُرنَي ا رهللارق   َر س  رلهللاير أل  }  ر
َئ يَّأَل   ج َّ  بٌذ رجل َّىة.  ْ ر ة َ أاأل   الٍَل ى ن مج لَّ، ْم  ى ٌذ  َة
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 )التبصرة يف أصول الدين(
ِِ رَِّّ العاملنَي، وصلَّى هللاُ وسلََّم ومرَك على ن بيِّن ا ِمَّ ٍد، وعل ى القار : بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اْلمُد 

يف كتابِ  ِه: "التبص  رة يف  -رمحَ ُه هللاُ تع  اىل-فق  د ق  اَل أب و الف  رج الش  ريازي ؛ آلِ ِه وص  حِبِه أمجع  نَي. أمَّ ا بع  دُ 
 قاَل رمحه هللا تعاىل:  أصول الدين"

 فصٌل: يف حروِف املعجِم كلُّها غرُي خملوقٍة كيفما تصرََّفْت 
"، يرراحَّع هللام  ررهللامف  رْ جررال ْرر} ألرر، أب  إَل آٌررهللاه  ررهللامف  رْ جررال   ررري     يررالش  يخ: " ٍة كَُ ررَّ  َررهللا َفائ

 ،" مثََّيَررة مىشررهللا}َ  هللافَررَّ، ْرر ه  ررهللامف رْ جررال، يرراحَّع هللام مكَرر، }قرر ألم "أ ررَّ  ررري     يررة كَُ ررَّ  َررهللا َفائ
، فحررهللامف رْ ررهللاق  ررنَي رْ  َررل مرْ ررني  َُ رر ه ة رر لة   ك  رراَل ىخ ررَّ شررَإ  رَليررٌم، مى ررن طهللا}قت رره  رل  جررال رلرر  ر ْم

، مْ } ة َ كٌم  رْخ ر يني    يرة، مأة رَّ ]ل ل يٌَ رلشَإم  ري    ية[رلقهللاآع ْ ه ة َ كٌم هللا ف  َ}    ية 
ٌَ  رَ }قرَّأَل إ رَّ...، ف رَر ْخرَّري  رْ  ل فٌ مج َا له ر رئَّاج، ة َّّن رْ  ل لََر  َّ مجر ا ر رئرَّاج أبر
ر رل جررر ا  إَي رررَّع  ة  َرررل  شرررهللا   رَلطرررٌق، مال  َررر رع  ة  َرررل ، م رررهللامف  رْ جرررال لرررَر ْخرررَّري  رررهللامف ة جرررال 

ارَّا، مإطرٌق  رلقرر أل ِّ رَّ  ررري     يرة كَُ ررَّ ة  قرة، ال  رٌ أع  كرر ع ر كرٌٍم إةررَّ ر كرٌم  هللا أم ر كررٌم رل 
 .   َهللا فا ْ ر   ط  فَّْهللا 

 
وَجِه  َل خملوق  ٌة،  -تع  اىل-الق  ار : وقال  ِت األَ  اعرُة واملعتزل  ُة: اْل  روُف كلُّه  ا خملوق  ٌة، وح  روُف ك   ِم هللِا 

قوٌم ينتحلوَن مذهَب أهِل السُّ نِة وق الوا: "إَّنَّ ا قدمي ٌة يف الق رآِن، خملوق ٌة يف غ ريِِه"، فجمُع وا ب نَي الضِّ ديِن 
 يف واحدٍة، وزعُموا ِهِلهم أنَّ 

 }ق ألم "ميَّأل ي م  ة َ أْل رل خة" الشيخ: 
 ا قدميٌة يف القرآِن، خملوقٌة يف غريِِه"القار : وَجِهَل قوٌم ينتحلوَن مذهَب أهِل السُّنِة وقالوا: "إَّنَّ 

إذر كَّع رلقهللاآع يٌََّ فَِّلهللامف  رلر  ر رلقرهللاآع يٌَرة ، م   يرة  ر  رري ه ر كرٌم  رلخرَِّ، إذر كرََّع كرٌم  الشيخ: 
 رَلَي َّع     يَّ فحهللامف  رْ جال ر كٌة ه    ية ، َي ال فج    ر  ني

ديِن يف واحدةٍ  ، وزعُموا ِهِلهم أنَّ األئمَة كأمحَد والشافعيِّ وغرِيَه ا ِم ن االئم ِة القار : فجمُعوا بنَي الضِّ
ُِْ َدٌ ، وه ْم خمطئ وَن يف ق وِمم؛ ألَّنَّ م عَج ُزوا َع ن البح ِ   ، ف هنَّ الك  َم فيه ا  َلْ يَ ْنِصُبوا على هلللَ  دلي  

ونص وٌ، كَ ريٌة ن ذكُر بعَض ها  وق د رُِوَي يف هللل َ  أخب ارٌ  -صلى هللا عليه وس لم–يف األصوِل وآ رِّ النَِّب 
 ح َّ ال يطوَل الفصُل والك ُم علينا.



يخ   هـ 1439
ّ

 عبدالّرحمن بن ناصر البّراكمؤسسة وقف الش

 

 18 اللجنة العلمية|  إعداد
 

َا قَ ْولُنَ ا ِلَش ْيٍ  ِإهلَلا َأرَْدًَنُه َأْن نَ ُق وَل لَ ُه ُك ْن فَ َيُك وُن{فالدليُل على ِقَدِمَها قولُُه تعاىل:  وِم َن [ 40]النح ل: }ِإَّنَّ
ا الحتاَج   ْت إىل "ُك   ْن" أخ   ر ، واألخ   ر  إىل املعل   وِم أنَّ "ُك   ْن" حرف   اِن، فل   و ك   اَن ح   رُف "ُك   ْن" خملوق    

 أخر ، ويُ ْفِضي إىل التسلسِل ِبيُ  ما ال يكوُن َلُه َّنايٌة، وهلللَ  مطٌل.
والدَّالل ُة ال ض قَ ْد تق  دََّمْت ت دلُّ عل ى م ا هللك  رًنُه؛ ألنَّ ُه ق ْد ثب َت ب  ذلَ  ال دليُل أنَّ ك  َم هللِا ح روٌف، وق  ْد 

 ك َم هللِا تعاىل غرُي خملوٍ ، واْلروُف هو ك ُم هللِا تعاىل ف  يكوُن خملوق اثبَت ملدليِل املقطوِع أنَّ  
رررَ كرررٌم  هللا، كَّلارررَّ   "  رررال  هللا" رلارررَّ   مرل رررني، م قَرررة  رِلرررهللامف ر كرررٌم  هللا الش   يخ:  رِلرررهللامف  لَ رررائ ك   رررَّ ة 

ر} ر كرٌم  رْخ ر ق  ك   رَّ  كرال  كرٌم  رْخ ر ق، فرٌ } رعم  ة رَ ذلرك أع } قرَّألم   ك   َّ  كال  كٌم هللا، ْم
 "إع  هللامَف رْ جال  ك ُّ َّ    يٍة، أم أ َّ  ري     ية"

ٌَ دَيَََّ، مذكهللا   َض ر  َّا}ا  رل رَْةالقار :   مث ذكهللا الَ
 إي بل بل َيش ف،  ُضل، َي   الشيخ: 
 َيقهللاأَّْ أ  َ هللا إلَك القار : 
 إيالشيخ: 

 عليُّ هللِا أبو القاسِم ِمَُّد ب ُن عل يٍّ العل ويِّ الزي ديِّ إس ناِدِه أنَّ القار : دليٌل  ٍن: ما أجازَُه يل الشريفُ 
َع ن اْل روِف فق اَل: َ رس وَل هللِا  -صلى هللا عليه وسلم–سأَل النِبَّ  -ر ي هللا عنه–عَماَن بَن عفاَن 

هللِا ال  ذي ه  و  : )َ عَم  ان، األل  ُف ِم  ن اس  مِ -ص  لى هللا علي  ه وس  لم-م  ا مع  ا أل  ف م  ت      فق  اَل 
ُ، والَاُ  ِمن اسِم هللِا الذي هو الوارُ ، واِيُم ِمن اس ِم هللِا  الَباِري، والتا  ِمن اسِم هللِا الذي هو ال ُمَتكََّبِّ
الذي هو اِلي ُل، واْل اُ  ِم ن اس ِم هللِا ال ذي ه و اْلل يُم، واْل اُ  ِم ن اس ِم هللِا ال ذي ه و اْل الُق( وك ذلَ  

ا ِمن أَساِ  هللِا تعاىل وصفاتِِه، وأَساُ  هللِا تعاىل وص فاتُُه غ رُي خملوق ٍة، ف دلَّ َعدَّ إىل آخِر اْل روِف، فذكَر أَّنَّ
ا غرُي خملوقٍة.  على أَّنَّ

ررَ الش  يخ:  ، مالم  ة  ٌَ ررَ هللا، ةررث ررَ أ،ررَّ   هللا، ألرر،  ة  ررَّ ة  ْرر ر يررَّأَل  رره   ررض  رل رر ،  ر رِلررهللامف  رْق  ررةم إ  
رر ٌَ ة  ، مةررَال  ةررث ٌ ، مةررَّ أشرراَه ذلررك، ْرر ر يرر أل  لررا ض  رل رر ،  ر رِلررهللامف  رل  َرر،  َ رلكررهللا   أم رِلكررَال  أم ررَرر

 رْق  ة  رل  ْ} ف ر إ    ض  رل  ا، ال ر رِلهللامف ة  َقَّ، مرِلهللامف  رْق  ة لََر فَ َّ ُ   مال د  . 
 

–ق اَل: س ألُت النَّ ِبَّ  - عن هر  َي هللاُ –القار : وأخَب  الشريُف أيض ا إسناِدِه َعن عليِّ ب ِن أِب طال ٍب 
 فقلُت: َ رسوُل هللِا ما معا أجُد َهوَّْز   -صلى هللا عليه وسلم
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 ياحَّع هللامالشيخ: 
 إَل آٌهللا ه، فقَّألَ القار : 
 ة   ىَّت ْ ه َّْ م الشيخ: 
 مرَْة  ك  َّ أ  َ هللا إلَكالقار : 
 ة   ىَّتالشيخ: 
َ   َ َرةم ْرر الق ار :  ر ك ُّرره  ة رَ ر  َّا}ررا  رل رَْرة   ررلئ رْك م ررة ، مال كر م  أب ُررَّق  أْررل  يررَّأَل شررَإ  رَليرٌم  ر رر

َّ طَّ ُة  ة َ رَْخُنَي ر ْ ر رلاََّّ   َت    ش}ٍ  ة َ ْ ه ، مإعئ كََّع يٌ ذكهللاَْ  رل  ال  أبلخقل  أعئ ُي 
 ياحَّع هللا، أالٌ ْ م   ٌمالشيخ: 

يف رس   الِتِه إىل أه   ِل نَ ْيَس   ابوَر وأه   ِل  -رمح   ه هللا–الق   ار : وأمَّ   ا نص   وُ، األئم   ِة فق   ْد ق   اَل اَلم   اُم أمح   ُد 
ي خملوقٌة فهو كافٌر؛ ألنَُّه سلَ  طريق  ا إىل الِبدع ِة، وَم ْن حك َم ب ذلَ   ُجرجاِن: َمْن زعَم أنَّ حروَف الت ََّهجِّ

 وقاَل: إنَُّه خملوٌ ، فقْد حكَم ِبنَّ القرآَن خملوٌ .
ج     ق  اَل عن  َدُه: إنَّ ف   ًن  يق  وُل: إنَّ هللاَ تع  اىل َلمَّ  ا خل  َق اْل  روَف ورُِوَي عن  ه أيض   ا ِم  ن رواي  ٍة أخ  ر  أنَّ ر 

: هذا كف ٌر -رمحه هللا–اُفضِت ال ُم وانتصبِت األلُف فقالْت: ال أسجُد ح  ُأوَمَر، فقاَل اَلماُم أمحُد 
 ِمْن قائِلِه، وَكفََّر َمْن قاَل خبلِق اْلروِف.

  -محه هللار –ورُوَي َعن اَلماِم الشافعيِّ 
ف َيرره }ر تَرَ ب ررل   رر لك إَل  - ررهللامف  رْ جررال-إذر بررإ  ْرر ر ف رر  ةقَرر ا    رره َةررَ يررَّأَل ّب ررل  رِلررهللامف  الش  يخ: 

ررَ  ررهللامف رْ جررال، فَ ررَ يررَّأَل ّب ررل   ررَ  ررهللامف، ة  ،  ع  كررٌم هللا ةهللا رر،  مةهللاك رر،  ة  رلقرر أل  ِّع  كررٌَم هللا    رر ق 
 كٌم هللا    يَّ. هللامف رْ جال اطٌق لعَم ةَ ذلك أع }ك ع  

 
أنَّ ُه ق اَل: ال تقول وا ِبَ َدِ  اْل روِف ف هنَّ اليه وَد أوُل م ا  -رمح ه هللا–القار : ورُوَي َعن اَلم اِم الش افعيِّ 

 هلَكْت كاَن ِبا هذا، وَمْن قاَل ِبدِ  حرٍف واحٍد فقْد قاَل خبلِق القرآِن.
 وىل؛ ألنَّ هذا مو ُع االختصاِر.وقد رُِوَي يف هلللَ  ما يطوُل َرُحُه، واالختصاُر ِبِه أ

دث  ٌة يف الق  رآِن أو قدمي  ٌة في  ِه، ف  هْن ق  الوا:  ُِ ِدث  ٌة في  ِه وأمَّ  ا ِم  ن حي  ُ  االس  تدالِل فُيق  اُل م  م: ه  ْل ِه  َي 
فك ُمنا معهم يف القرآِن، وقد قدَّمنا الداللَة على أنَّ القرآَن غرُي خملوٍ  مَع كونِِه حروف ا، فهْن قالوا: ِه َي 
دثَ  ٌة أيض   ا يف غ  ريِِه، قلن  ا م  م: إنَّ الش  يَ  الواح  َد ال يك  وُن قائم   ا  قدمي  ٌة يف الق  رآِن خملوق  ٌة يف غ  ريِِه، وُِ
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ا؛ ألنَّ القدمَي  اِن ال ُيتمع اِن يف ع نٍي واح دٍة كم ا ال قاعد  هو  دُّ احمل َدِ ، واحمل َدُ    دُّ الق دمِي، والض دَّ
َُ أس وُد" يف حال ٍة واح دٍة،  ُيوُز أْن يقاَل للشخِص: "قائٌم قاع ٌد" يف حال ٍة واح دٍة، وال للسَّ واِد أنَّ ُه "أب ي

ا خملوقٌة وغرُي خملوقةٍ   ، وإهللا بطَل هذا ثبَت ِقَدُمها بكلِّ وجٍه فكذلَ  ال ُيوُز أْن يقاَل للحروِف: إَّنَّ
ررَ رْ ل  رر،  ىررَ ف ررال  رلقضررَة اََّةررَّ، فررَِّلهللامف   ررَّ بررُة  رَلطررٌق  مبررُة  رلتقََررٌ، فررَِّلهللاف الش  يخ:  ْرر ر  ُ ررة  ة 

َا، ر شرََّ  رْ َخرة }شر ل  رلقرٌ ٌَ َد برحَإ، أة رَّ اطرٌٍق ف َيره }شر ل  رلقرٌَ  مرار ٌَ ر   رْ ني  ال }ك ع يٌََّ محم 
ٌَا اطررٌٍق، أة ررَّ رْ ررني  فررٌ  ررٌ أع }كرر ع إة ررَّ يررٌََّ مإةررَّ حمررٌَد،  ٌَا، ةثررل ة جرر ا }شرر ل  رلقررٌ  مرارر مرارر
رْ جر ا رْ ررني  ال  ررٌ إةررَّ أع }كرر ع يررٌََّ أم حمررٌَد، مأة رَّ رْ جرر ا رْ  َررل أم رل جرر ا رْ  َررل ف َيرره }شرر ل  رلقررٌ  

كرر ر َيقرر أل  ر رِلرر ررني، مراررٌا ًلرر اَل، ْم م "رل ررني،  ررهللاف  رل    ٌَ هللامف   ررَّ بررُة  رَلطررٌق، ف رر  ي ررا  لررك ةررث
رر} مكررٌم   ٌ َررة"  }كر ع ْرر ر حب ر،  رلكررٌم رلرر  ميَ رائ فَرره، فَّل رني  ر كٌة  م رهللاف طررَّ  أم ْرَّ  يٌَررة  أم حم 

ررَ كررٌم رْررتك   ال، فررَِّلهللامف  ر كررٌم هللا   ك   ررَّ يرَّ هللا رلخررَِّ ْرر}    يررة ن   ررَّ ةررَ كٌة  ررال، فرَِّلهللاف  جررع   ة 
  كال  كٌم هللا، مرِلهللامف  ر كٌم رلخَِّ  ك   َّ  كال  كٌم رلخَِّ. 

 
القار : ويقاُل: ِبنَّ حدَّ ال ُمْحَدِ  ما لوجوِدِه أوٌل، وَحدُّ الق دمِي م ا ل يَس لوج وِدِه أوُل، فكي َف ُي وُز أْن 

اٌل ال ُِ ا موجودٌة يف الِقَدِم غرُي موجودٍة فيِه؛ ألنَُّه  دث ٌة لك اَن م ا  يقاَل ِبَّنَّ ُِ الٌة، وأيض  ا فهَّنَّ ا ل و كانَ ْت  ُِ
ََِالَة، وَحَدثُ َها إْن كاَن أحٌد ِمن اْللِق فُيق اُل م م: أك اَن ُمتكلِّم  ا ِب روٍف أو بغ رِي ح روٍف، ف هْن  ِدٌ  ال  ُِ

لض  رورِة؛ لكونِ  ِه ال ق اَل: ك  ان متكلِّم   ا بغ  رِي ح روٍف، فيك  وُن ق  ْد ق  الوا ِ  اال  وأنك روا اْلق  ائَق املش  اَهَدَة م
 يُ َتَصوَُّر يف العقِل أْن يتكلََّم املتكلُِّم بغرِي حروٍف ُيشاَهد

  غري  هللامف" أ}ش الشيخ: "
" أم ْ} ة قئَح ةالقار :   ٌ َْ ٌَْ، ك ر كتَ، راقل ر ر بل، مل    َّ "ك َّ } شَّ    غري  هللامف } شَّ
ٌَْالشيخ:    ك َّ ْ  ةشَّ

ُِْ  ِدٌ   الق  ار : أْن ي  تكلََّم امل  تكلِّمُ  بغ  رِي ح  روٍف كم  ا ه  َو ُمَش  اَهد، وإْن ق  الوا: ال، فيبط  ُل أْن يك  وَن م  ا 
لوجوِدَه  ا قبلَ  ُه؛ ألنَّ  ُه ال ُي  وُز وج  وُد البن  اِ  قب  َل وج  وِد الباني  ِة    رورَة احتياِج  ِه إليه  ا، وإْن ق  الوا: إنَّ هللاَ 

ها، فنقوُل: أكاَن هللاُ تعاىل قبَل إحداثِهِ  ََّ  غ رَي ُم تكلٍِّم أْم ال  ف هْن ق الوا: نع م، فيكون وا ق ْد تعاىل أحَدثَ َها إ
أح دثُوا يف حقِّ ِه ِ  دَّ الك   ِم وأنَّ ه نق ٌص، وال  نقُص علي ِه ِ اٌل، وإْن ق الوا: ال، ب  ْل ك اَن متكلِّم  ا، فنق  وُل: 
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َِ م تكلِّ  ٌم، وك لُّ الك ُم ال يكوُن إال ِبرٍف وصوٍت إال عنَد األَ اعرِة، ف هنَّ عن َدهم أنَّ الس اكَت واألخ ر
 هلِلي عقٍل يكفيِه دليُل اِْلسِّ واملشاهدِة يف دفِع هذِه املقالِة الفاسدِة عن إيضاِحِه 

 ىخٌري فَل الشيخ: 
َُ اِهاِل   القار :   قَال: واحتجَّ بع

 إَل آٌهللاهالشيخ: 
 مشهللا  ر ذكهللا  ج   رْخَّلُنيالقار : 
  ُهللا هللا لخَّ مله، جعرري هللا ٌريَر  الشيخ: 
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 عاد()زاد امل
ِِ رَِّّ الع املنَي، وص لَّى هللاُ وس لََّم ومرَك عل ى نبيِّن ا ِمَّ ٍد، وآلِ ِه  القار : بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اْلم ُد 

يف كتاب  ه )زاد املع  اد يف ه  دي خ  ري  -رمح  ه هللا تع  اىل–ق  ال اَلم  ام اب  ن الق  يم ؛ وص  حِبِه أمجع  نَي. أمَّ  ا بع  دُ 
 يف اجمللد الرابع: العباد صلى هللا عليه وسلم(

 ََِ ، َوِه    َي َتْس    تَ ْلزُِم  َدٌة: فَأَْفَض    ُلَها َوَأَجلَُّه    ا: اْلَمَحبَّ    ُة يف اَّللَِّ َوَّلِلَِّ ُ، َواْلَمَحبَّ    ُة َأنْ     َواٌع ُمتَ َع    دِّ بَّ    َة َم    ا َأَح    بَّ اَّللَّ
َبََّة اَّللَِّ َوَرُسوِلِه. َِ  َوَتْستَ ْلزُِم 

َبَُّة ااِلّتَِفاِ  يف  َِ َها  َْلٍة َأْو قَ َرابٍَة، َأْو ِصَناَعٍة، َأْو ُمَراٍد َما. َوِمن ْ  َطرِيَقٍة، َأْو ِديٍن، َأْو َمْذَهٍب، َأْو ِِ
ََ  ا َبَّ  ٌة لِنَ ْي  ِل غَ  َرٍض ِم  َن اْلَمْحبُ  وَِّ، ِإمَّ  ا ِم  ْن َجاِه  ِه َأْو ِم  ْن َمالِ  ِه َأْو ِم  ْن تَ ْعِليِم  ِه َوِإْر َِ َه  ا:  ِدِه، َأْو َقَض  اِ  َوِمن ْ

، فَ  ِهنَّ َم  ْن َودََّك أِلَْم  ٍر، َوىلَّ َعْن  َ  ِعْن  َد َوَه  ِذِه ِه  َي اْلَمَحبَّ  ُة اْلَعَرِ   يَُّة الَّ  ِض تَ   ُزوُل بِ  َزَواِل ُموِجِبَه  اْن  ُه، َوطَ  ٍر مِ 
 اْنِقَضائِِه.

َبَّ ُة اْلُمَش اَكَلِة َواْلُمَناَس َبِة الَّ ِض بَ نْيَ اْلُمِح بِّ َواْلَمْحبُ وَِّ، َفَمَحبَّ ٌة اَلزَِم ٌة اَل تَ  ُزولُ  َِ  ِإالَّ ِلَع اِرٍض يُزِيُلَه ا، َوَأمَّا 
َبَُّة اْلِعْشِق ِم ْن َه َذا ََ ْيٍ  ِم ْن َأنْ  َواِع  َوَِ َ ا اْسِتْحَس اٌن رُوَح اِ ٌّ، َواْمتِ َزاٌج نَ ْفَس اِ ٌّ، َواَل يَ ْع ِرُض يف  الن َّ ْوِع، فَِهَّنَّ

ْغِل اْلَباِل، َوالت ََّلِف َما يَ ْعِرُض ِمَن اْلِعْشِق. ََ ِِ َوالنُُّحوِل، َو  اْلَمَحبَِّة ِمَن اْلَوْسَوا
، َفَم ا َملُ ُه اَل َيُك وُن َداِئم  ا  فَِهْن ِقيَل: فَ ِههلَلا َك اَن َس َببُ  اْلِعْش ِق َم ا هللََك ْرُ ْ ِم َن ااِلتَِّص اِل َوالت ََّناُس ِب الرُّوَح اِ ِّ

َِ   ِق َوْح   َدُه، فَ لَ   ْو َك   اَن َس   بَ ُبُه ااِلتَِّص   اَل الن َّْفِس   يَّ وَ  ، بَ   ْل ِتَِ   ُدُه َكَِ   ري ا ِم   ْن طَ   َرِف اْلَعا ااِلْمتِ   َزاَج ِم  َن الطَّ   َرَفنْيِ
نَ ُهَما.الرُّو   َحاِ َّ، َلَكاَنِت اْلَمَحبَُّة ُمْشَْتََكة  بَ ي ْ

ََْرٍط، ََواَُّ: َأنَّ السََّبَب َقْد يَ َتَخلَُّف َعْنُه ُمَسبُِّبُه ِلَفَواِت  ِْ  فَا
 ة َ ار ا ه   ة َ ار ا ه ،الشيخ: 
 ة َ ار ا ه ، َي شَإ القار : 
 }َرَتَخ  ،  َىخئه  ة َ ار ا ه  الشيخ: 

َلُّ ُف اْلَمَحبَّ ةِ  ََ ْرٍط، َأْو ِلُوُج وِد َم اِنٍع، َوََ َانِ ِب القار : َأنَّ السََّبَب َقْد يَ َتَخلَُّف َعْنُه ُمَس ب َُّبُه ِلَف َواِت  ِْ  ِم َن ا
 اآْلَخِر اَل ُبدَّ َأْن َيُكوَن أِلََحِد َثَ ثَِة َأْسَباٍَّ:

َْ   ِْتَاُك يف اْلَمَحبَّ   ِة اْلَعَرِ    يَّةِ اأْلَوَُّل: ِعلَّ   ٌة  َبَّ   ٌة َعَرِ    يٌَّة اَل هلَلاتِيَّ   ٌة، َواَل ُيَِ   ُب ااِل َِ َ   ا  ، بَ   ْل قَ   ْد يف اْلَمَحبَّ   ِة، َوَأَّنَّ
 يَ ْلَزُمَها نُ ْفَرٌة ِمَن اْلَمْحُبوَِّ.
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َُِْبوِبِه َلُه، إِ  َبََّة  َِ َئتِ ِه َأْو الَّاِ : َماِنٌع يَ ُقوُم ِمْلُمِحبِّ مَيَْنُع  مَّا يف ُخُلِقِه، َأْو يف َخْلِقِه َأْو َهْديِ ِه َأْو ِفْعِل ِه، َأْو َهي ْ
 َغرْيِ هلَلِلَ .

َبَّتِ ِه، َولَ ْواَل هلَللِ َ  اْلَم اِنُع، لَ  َِ  َق اَم بِ ِه ِم َن اْلَمَحبَّ ةِ الَّاِلُ : َماِنٌع يَ ُقوُم ِمْلَمْحُبوَِّ مَيَْنُع ُمَشارََكَتُه لِْلُمِح بِّ يف 
وُن قَ  طُّ ِإالَّ ِم  َن ِلُمِحبِّ  ِه ِمَْ  ُل َم  ا قَ  اَم ِمآْلَخ  ِر، فَ  ِههلَلا انْ تَ َف  ْت َه  ِذِه اْلَمَوانِ  ُع، وََكانَ  ِت اْلَمَحبَّ  ُة هلَلاتِيَّ  ة ، فَ  َ  َيُك  

َس  ِة َواْلُمَع   اَداِة يف اْلُكفَّ  اِر، َلكَ  َس  ِد، َوالرََِّ ، َولَ  ْواَل َم  اِنُع اْلِك  َْبِ َواْلَْ َ  انَِبنْيِ ِْ انَ  ِت الرُُّس  ُل َأَح  بَّ ِإلَ  ْيِهْم ِم   ْن ا
َب َّ  تُ ُهمْ  َِ َبَّ   ِة  َأنْ ُفِس  ِهْم َوَأْهِل  يِهْم َوَأْم   َواِمِْم، َوَلمَّ  ا زَاَل َه   َذا اْلَم  اِنُع ِم   ْن قُ لُ  وَِّ َأتْ بَ  اِعِهْم، َكانَ   ْت  َِ َمُ   ْم فَ   ْوَ  

 اأْلَنْ ُفِس َواأْلَْهِل َواْلَماِل.
َق َلمَّا َكاَن َمَر  ا ِمَن اأْلَْمَراِض، َكاَن قَاِب   لِْلِعَ ِج، َوَلُه َأنْ َواٌع ِم َن اْلِع َ ِج، فَ ِهْن َك اَن َواْلَمْقُصوُد: َأنَّ اْلِعشْ 

" مِ  ََْرع ا َوَقَدر ا، فَ ُهَو ِعَ ُجُه، َكَما ثَ َبَت يف "الصَِّحيَحنْيِ َُِْبوِبِه  ِق َسِبيٌل ِإىَل َوْصِل  َِ ِن ْن َحِديِ  ابْ ََّّا لِْلَعا
ُ َعْن هُ -َمْسُعوٍد  ُ َعَلْي ِه َوَس لََّم:  -َرِ  َي اَّللَّ ََ َمْعَش َر الشَّ َباَِّ َم ِن اْس َتطَاَع قَ اَل: قَ اَل َرُس وُل اَّللَِّ َص لَّى اَّللَّ (

لَّ اْلُمِح  بَّ َعلَ  ى ِعَ َج  نْيِ: . فَ  دَ ِم  ْنُكُم اْلبَ  اَ َة فَ ْليَ تَ   َزوَّْج، َوَم  ْن ََلْ َيْس  َتِطْع فَ َعَلْي  ِه ِملصَّ  ْوِم، فَِهنَّ  ُه لَ  ُه ِوَج  اٌ (
َبِغي اْلُعدُ  اِ ، َفَ  يَ ن ْ ، َوُهَو اْلِعَ ُج الَِّذي ُوِ َع ِمََذا الدَّ وُل َعْن ُه ِإىَل غَ رْيِِه َم ا َأْصِليٌّ، َوَبَديلٌّ. َوَأَمَرُه ِمأْلَْصِليِّ

.  َوَجَد ِإلَْيِه َسِبي  
ٍِ  َوَرَو  اْبُن َماَجْه يف "ُسَنِنِه" َعنِ  ُهَما-اْبِن َعبَّا ُ َعن ْ ُ َعَلْي ِه َوَس لَّمَ -، َعِن النَّ ِبِّ -َرِ َي اَّللَّ َأنَّ ُه  -َص لَّى اَّللَّ

ََ اَر ِإلَْي ِه ُس ْبَحانَُه َعِقي َب ِإْح َ ِل النَِّس اِ  )ََلْ نَ َر لِْلُمَتَح ابَّنْيِ ِمَْ َل النَِّك اِح(قَاَل:  ، َوَه َذا ُه َو اْلَمْع َا الَّ ِذي َأ
ْنَس  اُن َ   ِعيف ا{ئِ  ِرِهنَّ َوِإَم  ائِِهنَّ ِعْن  َد اْْلَاَج  ِة ِبَقْولِ  ِه: َحَرا ُ َأْن َُيَفِّ  َف َع  ْنُكْم َوُخِل  َق اَْلِ  [28]النَِّس  اِ : }يُرِي  ُد اَّللَّ

ْنَساِن َيُدلُّ َعَلى َ ْعِفِه َعِن ا ِْفيِفِه يف َهَذا اْلَمْوِ ِع، َوِإْخَبارُُه َعْن َ ْعِف اَْلِ ََ ْحِتَم اِل َه ِذِه الشَّ ْهَوِة، َفذِْكُر 
ََ اَ  ََّّ ا َوَأنَُّه ُسْبَحانَُه َخفََّف َعْنُه َأْمَرَها ِبَا َأَمَح ُه لَ ُه ِم ْن َأطَايِ ِب النَِّس اِ  َمَْ َا َوثُ َ َ  َورَُمَع، وَ  َأَمَح لَ ُه َم ا 

َم  اِ  إِ  ِإىَل هلَللِ  َ  ِعَ ج   ا ِمَ  ِذِه الشَّ  ْهَوِة َوََِْفيف   ا َع  ْن َه  َذا  ِن اْحتَ  اجَ َمَلَك  ْت مَيِينُ  ُه،  َّ َأَمَح لَ  ُه َأْن يَ تَ   َزوََّج ِمَْلِ
 اْْلَْلِق الضَِّعيِف َوَرمْحَة  ِبِه.

 ِِْ ََْرع ا، َأْو ُهَو ََُّْتِنٌع َعْليِ ِه ِم َن ا ِق ِإىَل ِوَصاِل َمْعُشوِقِه َقَدر ا َأْو  َِ ، َوُه َوِإْن َكاَن اَل َسِبيَل لِْلَعا اُ  َهتَ نْيِ َو ال دَّ
َِ ِمْنُه، فَ ِهنَّ ال ن َّْفَس َم َ  يَِئَس ْت ِم َن الشَّ ْيِ ، اْس َْتَاحَ  َعاُر نَ ْفِسِه اْلَيْأ َْ ْت ِمْن ُه، َوََلْ اْلُعَضاُل، َفِمْن ِعَ ِجِه ِإ

َ َرَف الطَّْب ُع ا ِْ ، فَ َق ِد ا ِِ َتِق ُل ِإىَل ِع َ ٍج تَ ْلَتِفْت ِإلَْيِه، فَِهْن ََلْ يَ َزْل َمَرُض اْلِعْش ِق َم َع اْليَ ْأ ا، فَ يَ ن ْ ََ ِديد  َراف  ا  ِِْ
 ُِْ نُ وِن، َوَص  اِحُبُه آَخ َر، َوُه  َو ِع َ ُج َعْقِل  ِه ِبَِْن يُ ْعلَ َم ِبَِنَّ تَ َعلُّ  َق اْلَقْل ِب ِبَ  ا اَل َمْطَم َع يف ُحُص  وِلِه نَ  ْوٌع ِم  َن ا
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َه ا َوال  دََّورَاِن َمَعَه ا يف فَ َلِكَه  ا، َوَه َذا َمْع  ُدوٌد ِعْن  َد ِبَْنزِلَ ِة َم  ْن يَ ْعَش ُق الشَّ  ْمَس، َورُوُح ُه ُمتَ َعلَِّق  ٌة مِ  لصُّ  ُعوِد ِإلَي ْ
يِع اْلُعَقَ ِ  يف زُْمَرِة اْلَمَجاِننِي.  مجَِ

ِر قَ َدر ا،  ََ ْرع ا اَل قَ َدر ا، َفِعَ ُج ُه ِبَِْن يُ ْنزِلَ ُه َمْنزِلَ َة اْلُمتَ َع ذِّ ُ، َوِإْن َك اَن اْلِوَص اُل ُمتَ َع ذِّر ا  ِإهلْل َم ا ََلْ  َْهلَلْن ِفي  ِه اَّللَّ
لَ ُه ِإلَْي ِه، َوَأنَّ ُه ِبَْنزِلَ ِة َفِعَ ُج اْلَعْبِد َوَُنَاتُُه َمْوقُ وٌف َعلَ ى اْجِتَنابِ ِه، فَ ْلُيْش ِعْر نَ ْفَس ُه َأنَّ ُه َمْع ُدوٌم ََُّْتنِ ٌع اَل َس ِبيَل 

َِْبُ وٍَّ ُه َو َسائِِر اْلُمَحااَلِت، فَِهْن ََلْ ِتُِْب ُه ال ن َّْفُس ا أْلَمَّ ارَُة، فَ ْلَيْْتُْك ُه أِلََح ِد َأْم َرْيِن: ِإمَّ ا َخْش َية ، َوِإمَّ ا فَ  َواَت 
ة  َوُس  ُرور ا، فَ  ِهنَّ اْلَعاِق  َل َم  َ  َواَزَن بَ  نْيَ  َِْبُ  وٍَّ َس  رِيِع َأَح  بُّ ِإلَْي  ِه، َوَأنْ َف  ُع لَ  ُه، َوَخ  رْيٌ لَ  ُه ِمْن  ُه، َوَأْدَوُم لَ  ذَّ  نَ ْي  ِل 

، َأْو ِمْلَعْكِس، َظَهَر َلُه الت ََّفاُوُت، َفَ  الزَّ  َُِْبوٍَّ َأْعَةَم ِمْنُه، َوَأْدَوَم، َوَأنْ َفَع َوَأَلذَّ َة اأْلَبَ ِد َواِل ِبَفَواِت   تَِبْع لَ ذَّ
َ  ا َأْح َ ُم ًَنئِ  مٍ  َقِل ُب آاَلم   ا، َوَحِقيَقتُ َه ا َأَّنَّ ِة َس  اَعٍة تَ ن ْ ، َأْو َخيَ اٌل اَل ثَ بَ  اَت لَ ُه، فَ تَ  ْذَهُب الَّ ِض اَل َخطَ َر َمَ  ا بِلَ ذَّ

ْقَوُة. َقى الشِّ َقى التَِّبَعُة، َوتَ ُزوُل الشَّْهَوُة، َوتَ ب ْ ُة، َوتَ ب ْ  اللَّذَّ
ََقُّ َعْلِيِه ِمْن فَ َواِت َهَذا اْلَمْحُبوَِّ، َبْل َُيَْتِم ُع لَ ُه اأْلَْم َراِن، َأْع ِ : فَ   َم ا ُه َو  َواتَ الَّاِ : ُحُصوُل َمْكُروٍه َأ

َن َأنَّ يف َأَحبُّ ِإلَْيِه ِمْن َه َذا اْلَمْحبُ وَِّ، َوُحُص وَل َم ا ُه َو َأْك َرُه ِإلَْي ِه ِم ْن فَ  َواِت َه َذا اْلَمْحبُ وَِّ، فَ ِههلَلا تَ  يَ قَّ 
َأ  َأنَّ َص  َْبَُه َعلَ  ى فَ ْوتِ  ِه ِإْعطَ  اِ  ال  ن َّْفِس َحةََّه  ا ِم  ْن َه  َذا اْلَمْحبُ  وَِّ َه  َذْيِن اأْلَْم  َرْيِن، َه  اَن َعَلْي  ِه تَ رُْك  ُه، َورَ 

اْلَيِس  رِي الَّ  ِذي  الضَّ  َررِ  َأْس َهُل ِم  ْن َص  َْبِِه َعَلْيِهَم ا ِبَكَِ  رٍي، فَ َعْقلُ  ُه َوِدينُ  ُه، َوُمُروَ تُ ُه َوِإْنَس  انِي َُّتُه، َتَُْم  ُرُه ِمْحِتَم الِ 
ة  َوُسُرور ا َوفَ َرح ا ِلَدْفِع َهَذْيِن  َقِلُب َسرِيع ا َلذَّ . َوَجْهُلُه َوَهَواُه، َوظُْلُمُه َوطَْيُش ُه، َوِخفَّتُ ُه يَ ن ْ الضََّررَْيِن اْلَعِةيَمنْيِ

 . َُْمُرُه إِِيََاِر َهَذا اْلَمْحُبوَِّ اْلَعاِجِل ِبَا ِفيِه َجالِب ا َعَلْيِه َما َجَلَب، َواْلَمْعُصوُم َمْن َعَصَمُه اَّللَُّ 
َ  ِة، فَ ْليَ ْنةُ  ْر َم  ا َِتِْل  ُب َعَلْي  ِه َه  ِذِه الشَّ  ْهَوُة ِم  ْن فَ  ِهْن ََلْ تَ ْقبَ  ْل نَ ْفُس  ُه َه  َذا ا َِ َواَ ، َوََلْ ُتطَاِوْع  ُه ِمَ  ِذِه اْلُمَعا ل  دَّ

ََ   يْ  نْ َيا، َوَأْعةَ   ُم  ََ   ْيٍ  ِلَمَفاِس   ِد ال   دُّ َ   ا َأْجلَ   ُب  ٍ  تَ ْعِط   ي   َمَفاِس   ِد َعاِجَلتِ   ِه، َوَم   ا َ ْنَ ُع   ُه ِم   ْن َمَص   اِْلَِها، فَِهَّنَّ
ِدِه الَِّذي ُهَو ِمَ ُك َأْمرِِه، َوِقَواُم َمَصاِْلِِه.ِلمَ  َْ َا ََتُوُل َبنْيَ اْلَعْبِد َوَبنْيَ ُر  َصاِْلَِها، فَِهَّنَّ

ْف  َرِة َعْن  َواَ ، فَ ْليَ تَ  ذَكَّْر قَ بَ  اِئَح اْلَمْحبُ وَِّ، َوَم  ا يَ ْدُعوُه ِإىَل الن ُّ ُه ِإْن طََلبَ َه  ا ُه، فَِهنَّ  فَ ِهْن ََلْ تَ ْقبَ  ْل نَ ْفُس ُه َه  َذا ال دَّ
ََِاِس   ِنِه الَّ   ِض تَ   ْدُعو ِإىَل ُحبِّ   ِه، َوْلَيْس   َأْل ِجريَانَ   ُه َعمَّ   ا َخِف   َي َعَلْي   هِ  َه   ا، فَ   ِهنَّ  َوَتََمََّلَه   ا، َوَج   َدَها َأْ    َعاَف  ِمن ْ

 َِ رَاَدِة، فَاْلَمَس  اِوُ  َداِعيَ  ُة الْ  بُ ْغ ، اْلَمَحاِس  ُن، َكَم  ا ِه  َي َداِعيَ  ُة اْْلُ  بِّ َواَْلِ اِعَينْيِ ْف  َرِة، فَ ْليُ   َواِزْن بَ  نْيَ ال  دَّ  َوالن ُّ
، َواَل َيُك  ْن ََّّ  ْن غَ  رَُّه لَ  ْوُن مَجَ  اٍل َعلَ  ى ِجْس  ٍم َأبْ   َرَ، َ ْ   ُذوٍم، َوْلُيَج  اِوْز َوْلُيِح  بَّ َأْس  بَ َقُهَما َوَأقْ َرَِبَُم  ا ِمْن  ه َمم 

ِِْْسِم ِإىَل قُ ْبِح اْلَمْخََبِ َواْلَقْلِب.َبَصُرُه ُحْسَن الصُّورَِة ِإىَل قُ ْبِح اْلِفْعِل، َولْ   يَ ْعَُبْ ِمْن ُحْسِن اْلَمْنَةِر َوا
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ِإهلَلا َدَع اُه، َوْلَيطْ َرْح  فَِهْن َعَجَزْت َعْنُه َهِذِه اأْلَْدِويَُة ُكلَُّها ََلْ يَ ْبَق َلُه ِإالَّ ِصْدُ  اللُّْجِأ ِإىَل َم ْن ُيُِي ُب اْلُمْض َطرَّ 
، ُمْس  َتِكين ا، َفَم  َ  ُوفِّ  َق لِ  َذِلَ  فَ َق  ْد قَ   رََع َمََّ نَ ْفَس  ُه بَ  نْيَ َيدَ  يْ  ِه َعلَ  ى َمبِ  ِه ُمْس  َتِغيَ ا بِ  ِه، ُمَتَض  رِّع ا ُمتَ  َذلِّ  

ْوِفيِق،   الت َّ
ٌ  ةررة ل ررٌج  رل شررل  ك ُّ ررَّ أيرراََّّ  } رر َ َّ طاَ َررة، ر يرراََّّ  رل اَ َررة، مرل ررا،  الش  يخ:  } ررم ر يرراََّّ رْتق

.ر ٌري ْ  رل ا،     رلشهللاى} 
ْوِفي  ِق، فَ ْلَيِع  فَّ َوْلَيْك  ُتْم، َواَل ُيَش  بِّْب بِ  ذِْكِر اْلَمحْ  بُ  وَِّ، َواَل الق  ار : َفَم  َ  ُوفِّ  َق لِ  َذِلَ  فَ َق  ْد قَ   رََع َمََّ الت َّ

.  َ ِِ َويُ َعرِّْ ُه ِلْْلَهلَل ، فَِهنَُّه َيُكوُن ظَاِلم ا ُمْعَتِد  يَ ْفَضْحُه َبنْيَ النَّا
ُ َعَلْي ِه َوَس لَّمَ -ِمْْلَِديِ  اْلَمْوُ وِع َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ  َواَل يَ ْغَْتَّ  ال ذي َرَواُه ُس َوْيُد بْ ُن َس ِعيٍد، َع ْن  -َصلَّى اَّللَّ

 ٍِ ُهَم ا-َعِليِّ ْبِن ُمْسِهٍر، َعْن أِب ُيَي القتات، َعْن  اهد، َع ِن ابْ ِن َعبَّ ا ُ َعن ْ َع ِن النَّ ِبِّ َص لَّى  -َرِ  َي اَّللَّ
نَّ ِبِّ َص لَّى  َعَلْيِه َوَسلََّم. َوَرَواُه َعْن َأِب ُمْسِهٍر َأْيض ا، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، َع ْن عائش ة، َع ِن الاَّللَُّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَرَواُه الزَُّبرْيُ ْبُن َبكَّاٍر، َع ْن َعْب ِد اْلَمِل ِ  بْ ِن َعْب دِ  اْلَماِجُش وِن، َع ْن َعْب ِد اْلَعزِي ِز اْلَعزِي ِز بْ ِن  اَّللَّ
 ٍِ ُهَم ا-بْ ِن َأِب َح ازٍِم، َع  ِن ابْ ِن َأِب ُنَِ  يٍح، َع ْن  اه د، َع  ِن ابْ ِن َعبَّ  ا ُ َعن ْ ُ  -َرِ  َي اَّللَّ َع  ِن النَّ ِبِّ َص  لَّى اَّللَّ
ِهيٌد(،  ََ َويف ِرَوايَ ٍة: )َم ْن َعِش َق وََك َتَم َوَع فَّ َوَص ََبَ، َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه قَاَل: )َمْن َعِشَق، فَ َعفَّ َفَماَت، فَ ُهَو 

َنََّة(. ِْ ُ َلُه َوَأْدَخَلُه ا  َغَفَر اَّللَّ
ُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم، َواَل َُيُ  وُز َأْن َيُك  وَن ِم  ْن   َكَ ِم  ِه، فَ  ِهنَّ فَ  ِهنَّ َه  َذا اْْلَ  ِديَ  اَل َيِص  حُّ َع  ْن َرُس  وِل اَّللَِّ َص  لَّى اَّللَّ

ََ  ْرٌط يف الشَّ  َهادَ  يِقيَِّة، َوَمَ  ا َأْعَم  اٌل َوَأْح  َواٌل، ِه  َي  ، َمْقُرونَ  ٌة ِبَدرََج  ِة الصِّ  دِّ  ُحُص  وِمَا، َة َدرََج  ٌة َعالِيَ  ٌة ِعْن  َد اَّللَِّ
 َوِهَي نَ ْوَعاِن: 

.  َعامٌَّة َوَخاصٌَّة، فَاْْلَاصَُّة: الشََّهاَدُة يف َسِبيِل اَّللَِّ
َها.َواْلَعامَُّة ََخٌْس َمْذُكو  ا ِمن ْ  رٌَة يف "الصَِّحيِح" لَْيَس اْلِعْشُق َواِحد 

، َوَ ِْلي ُ  اْلَقْل ِب َوال  ُُ اْلَقْل ِب َع ِن اَّللَِّ ْرٌك يف اْلَمَحبَِّة، َوفَ  َرا َِ رُّوِح، َواْْلُ بُّ وََكْيَف َيُكوُن اْلِعْشُق الَِّذي ُهَو 
َن اْلُمَح اِل، فَ ِهنَّ ِإْفَس اَد ِعْش ِق الصُّ َوِر لِْلَقْل ِب فَ  ْوَ  ُك لِّ ِإْفَس اٍد، بَ ْل ِلَغرْيِِه تُ َناُل ِبِه َدرََجُة الشََّهاَدِة، َهَذا مِ 

َها َع  ْن هلِلْك  ِر اَّللَِّ َوُحبِّ  ِه، َوالت َّلَ  ذُّهلِل ِبَُناَجاتِ  ِه، َواأْلُنْ   ِس بِ  ِه، َويُوِج  ُب ُه  َو ََخْ  ُر ال  رُّوِح الَّ  ِذي ُيْس  ِكُرَها، َوَيُص  دُّ
َ  ا َكَم  اُل اُعُبوِديَّ  َة اْلَقْل  بِ  َِ  ِق ُمتَ َعبِّ  ٌد ِلَمْعُش  وِقِه، بَ  ِل اْلِعْش  ُق لُ  بُّ اْلُعُبوِديَّ  ِة، فَِهَّنَّ لل  ذة  ِلغَ  رْيِِه، فَ  ِهنَّ قَ ْل  َب اْلَعا

اِ   ِل اْلُمَوحِّ  ِديَن فَ َواْْلُ  بِّ َواْْلُُض  وِع َوالت َّْعِة  يِم، َفَكْي  َف َيُك  وُن تَ َعبُّ  ُد اْلَقْل  ِب ِلغَ  رْيِ اَّللَِّ ََّّ  ا تُ نَ  اُل بِ  ِه َدرََج  ُة أَ 
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ِِْْم، َوَخَوا،ِّ اأْلَْولِيَ اِ ، فَ لَ ْو َك اَن ِإْس َناُد َه َذا اْْلَ ِديِ  َكالشَّ ْمِس، َك اَن َغَلط  ا َوَوَْه  ا، َواَل   ُُيَْف ُظ َع ْن َوَساَدا
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوِل اَّللَِّ   بَ تََّة.َلْفُظ اْلِعْشِق يف َحِديٍ  َصِحيٍح الْ  -َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْي  ِه َوَس  لَّمَ - َّ ِإنَّ اْلِعْش َق ِمْن  ُه َح  َ ٌل، َوِمْن ُه َح  َراٌم، َفَكْي  َف يُةَ  نُّ ِملنَّ ِبِّ  َأنَّ ُه َُيُْك  ُم َعلَ  ى ُك  لِّ  -َص  لَّى اَّللَّ
ََ  ِهيٌد، فَ  َْتَ  َم  ْن يَ ْعَش ُق اْم  َرَأَة غَ  رْيِِه، َأْو يَ عْ  َِ ٍق َيْك  ُتُم َويَِع  فُّ ِِبَنَّ  ُه  ، يَ نَ  اُل ِبِعْش  ِقِه َعا ََ َش  ُق اْلُم  ْرَداَن َواْلبَ غَ  ا

ُ َعَلْي  ِه َوَس   لَّمَ -َدرََج  َة الشُّ  َهَداِ   َوَه   ْل َه  َذا ِإالَّ ِخ   َ ُف اْلَمْعلُ  وِم ِم   ْن ِدينِ  ِه  ِملضَّ  ُرورَِة  َكْي   َف  -َص   لَّى اَّللَّ
ُ ُسْبَحا ََْرع ا َوَقَدر ا، َوالتََّداِوي ِمْن ُه ِإمَّ ا َواِج ٌب ِإْن َواْلِعْشُق َمَرٌض ِمَن اأْلَْمَراِض الَِّض َجَعَل اَّللَّ نَُه َمَا اأْلَْدِويََة 

.  َكاَن ِعْشق ا َحَرام ا، َوِإمَّا ُمْسَتَحبٌّ
ُ َعَلْي    ِه َوَس    لَّمَ -َوَأنْ    َت ِإهلَلا َتََمَّْل    َت اأْلَْم    َراَض َواآْلفَ    اِت الَّ    ِض َحَك    َم َرُس    وُل اَّللَِّ  َحاِِبَا أِلَْص     -َص    لَّى اَّللَّ

َا ِمَن اأْلَْمَراِض الَِّض اَل ِعَ َج َمَا، َكاْلَمْطُعوِن َواْلَمْبُطوِن، َواْْلريق َواْلَغرِيقِ  َْ ، َوَمْوِت اْلَم ْرَأِة ِملشََّهاَدِة، َوَجْد
ََ ِم  َن اَّللَِّ اَل ُص  ْنَع لِْلَعْب  ِد فِ  يَ ْقتُ ُلَه  ا َولَ  ُدَها يف َبْطِنَه  ا، فَ  ِهنَّ َه  ِذهِ  يَه  ا، َواَل ِع  َ َج َمَ  ا، َولَْيَس  ْت َأْس  َباُِبَا بَ  َ 

َها ِمْن َفَساِد اْلَقْلِب َوتَ َعبُّ ِدِه ِلغَ رْيِ اَّللَِّ َم ا َيَْتَتَّ ُب َعلَ ى اْلِعْش قِ  ، فَ ِهْن ََلْ َيْك ِف َه َذا يف َُِرََّمة ، َواَل َيَْتَتَُّب َعَلي ْ
ُ َعَلْي  ِه َوَس  لَّمَ - اَّللَِّ ِإْبطَ  اِل ِنْس  َبِة َه  َذا اْْلَ  ِديِ  ِإىَل َرُس  ولِ  ، فَ َقلِّ  ْد َأِئمَّ  َة اْْلَ  ِديِ  اْلَع  اِلِمنَي بِ  ِه -َص  لَّى اَّللَّ

ََ ِهَد لَ ُه ِبِص حٍَّة، بَ  ْل َواَل ِبُْس ٍن،   ُهْم قَ طُّ َأنَّ  ُه  َكْي َف َوقَ ْد َأْنَك  ُروا َوِبِعَلِل ِه، فَِهنَّ ُه اَل ُُيَْف ُظ َع ْن ِإَم  اٍم َواِح ٍد ِم ن ْ
 ٍد َهَذا اْْلَِديَ ، َورََمْوُه أِلَْجِلِه ِمْلَعةَائِِم، َواْسَتَحلَّ بَ ْعُضُهْم َغْزَوُه أِلَْجِلِه.َعَلى سوي

: ِإنَّ ُه قَاَل َأبُو َأمْحََد ْبُن َعِديٍّ يف "َكاِمِلِه": َهَذا اْْلَِديُ  َأَح ُد َم ا أُْنِك َر َعلَ ى س ويٍد، وََك َذِلَ  قَ اَل البيهق ي
َلْي   ِه، وََك   َذِلَ  قَ   اَل ابْ   ُن طَ   اِهٍر يف "ال   ذَِّخريَِة" َوهللََك   َرُه اْل   اكم يف "َترِي   ِخ نَ ْيَس   ابُوَر" َوقَ   اَل: َأًَن ََّّ   ا أُْنِك   َر عَ 

َ  َأتَ َعجَُّب ِمْن َهَذا اْْلَِديِ ، فَِهنَُّه ََلْ ُُيَ دَّْ  بِ ِه َع ْن غَ رْيِ س ويٍد، َوُه َو ثَِق ٌة، َوهللََك َرُه َأبُ و اْلَف َرجِ  ِْ ْوِزيُّ يف بْ ُن ا
َص لَّى -ِكَتاَِّ "اْلَمْوُ وَعاِت"، وََكاَن أبو بكر األزر  يَ ْرفَ ُعُه َأوَّال  َعْن سويٍد، فَ ُعوتِ َب ِفي ِه، فََأْس َقَط النَّ ِبَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ٍِ  -اَّللَّ ُهَما-وََكاَن اَل ُُيَاِوُز ِبِه اْبَن َعبَّا ُ َعن ْ  .-َرِ َي اَّللَّ
 ِب الَِّض اَل َُتَْتَمُل َجْعُل َهَذا اْْلَِديِ  ِمْن َحِديِ  ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َأبِيِه،َوِمَن اْلَمَصائِ 

َقَط رلخ ِب  "الشيخ:   ل  يَّألم " ئ }هللاف ئه "، أفضل ة َم "فََ يئ
  يال َي شَإالقار : 
َقَط رلخ ِب  "   اري   ري  ال ٍل، ل  يَّألم "فالشيخ:    الئ }هللاف ئه "أي ألم رلت اري "فََ يئ

ْن الق  ار : َوِم  َن اْلَمَص  اِئِب الَّ  ِض اَل َُتَْتَم  ُل َجْع  ُل َه  َذا اْْلَ  ِديِ  ِم  ْن َح  ِديِ  ِهَش  اِم بْ  ِن ُع  ْرَوَة َع  ْن َأبِي  ِه، َع  
َها-عائشة  ُ َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -، َعِن النَِّبِّ -َرِ َي اَّللَّ  .-َصلَّى اَّللَّ
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ِديِ  املاجش وِن َع ِن َوَمْن َلُه َأْدَ  ِإْلَماٍم ِمْْلَِديِ  َوِعَلِلِه، اَل َُيَْتِمُل َهَذا اْلبَ تََّة، َواَل َُيَْتِمُل َأْن َيُكوَن ِمْن َح 
 ٍِ ُهَم ا-ابن أِب حازم، َعِن اْبِن َأِب ُنَِ يٍح، َع ْن  اه د، َع ِن ابْ ِن َعبَّ ا ُ َعن ْ َويف ِص حَِّتِه  َمْرُفوع  ا، -َرِ  َي اَّللَّ

ُِ ُسَوْيَد ْبَن َسِعيٍد رَاِوَي َهَذا اْْلَِديِ  ِمْلَعةَ ائِِم،  ٍِ َنَةٌر، َوَقْد رََمى النَّا َوَأْنَك َرُه َعَلْي ِه َمْوُقوف ا َعَلى اْبِن َعبَّا
ٌِ َورُْم ٌح ُكْن ُت أَ  اٌَّ، لَ ْو َك اَن يل فَ  َر َم اُم َأمْحَ ُد: َم ْْتُوُك َُيََْي ْبُن َمِعنٍي َوقَاَل: ُهَو َساِقٌط َكذَّ ْغ ُزوُه، َوقَ اَل اَْلِ

: لَْيَس ِبََِقٍة، َوقَاَل اْلُبَخاِريُّ: َكاَن َقْد َعِمَي فَ يُ َلقَُّن َما لَْيَس ِمْن َحدِ  يَِِه، َوقَاَل ابْ ُن اْْلَِديِ ، َوقَاَل النََّساِئيُّ
 انَ َبُة َما َرَو . انْ تَ َهى.ِحبَّاَن:  َِْت ِمْلُمْعِضَ ِت َعِن الََِّقاِت ُيَُِب  َُ 

ارَُقْطِ ِّ  : ِإنَّ ُه َص ُدوٌ  َكَِ رُي التَّ ْدلِيِس،  َّ قَ  ْوُل ال دَّ : ُه َو ثَِق ٌة غَ رْيَ َوَأْحَسُن َما ِقيَل ِفي ِه قَ  ْوُل َأِب َح ا ٍِ ال رَّاِزيِّ
َُ ال َا قُِرَ  َعَلْيِه َحِديٌ  ِفيِه بَ ْع  نََّكارَِة فَ ُيِجيُزُه انْ تَ َهى.َأنَُّه َلمَّا َكَِبَ َكاَن رِبَّ

ِإْخ  َراُج َحِديَِ  ِه، َوَه  ِذِه َحالُ  ُه، َوَلِك  ْن مس  لم َرَو  ِم  ْن َحِديَِ  ِه َم  ا َتبَ َع  ُه َعَلْي  ِه غَ  رْيُُه، َوََلْ  َوِعي  َب َعلَ  ى مس  لم
اهلل ا خبَِ ِف َهَذا اْْلَِديِ ، َواَّللَُّ  ََ َفرِْد ِبِه، َوََلْ َيُكْن ُمْنَكر ا َواَل    َأْعَلُم.يَ ن ْ

 جعرري هللا ٌريَر، رَيت ن الشيخ: 
 َفْصٌل:، إي َي ال، أ  َ هللا إلَكالقار : 

حَِّة ِملطِّيبِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِحْفِظ الصِّ  يف َهْدِيِه َصلَّى اَّللَّ
 هللا } َ ، رلق  َّ الشيخ:
 آةني، جعرري هللا ٌريَر َي شَإ القار :
 َي ال َي حم ٌ الشيخ:
 َ هللا إلَكال َي شَإ ر أجهللا  رلش َّاذ ل  ا  ع  مررخ ع مرلرر أ   القار :
 أ}ش فَه  الشيخ:
 يٌَي }  ََّة   َع ة َّة َة رلش ٌر  أم ر ر جهللا   القار :
 ر ر جهللا  ر ]فقط[ الشيخ:
  ر  القار :
 َي ال الشيخ:
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 )االنتصاُر ألهِل األثِر(
ِِ رَِّّ الع املنَي، والصَّ   ُة والسَّ  ُم عل ى نبيِّن  ا ِمَّ ٍد وعل ى آلِ  ِه  الق ار : بس ِم هللِا ال رَّمحِن ال  رَّحيِم، اْلم ُد 

يف كتابِ  ِه:  -رمحَ  ُه هللاُ تع  اىل–ق  اَل اَلم  اُم اب  ُن تيمي  َة ؛ وص  حِبِه أمجع  نَي، اللَّه  مَّ ارمْحن  ا َو  يَخنا واْلا   رينَ 
 ":"االنتصاِر ألهِل األثرِ 

 قال: َفْصٌل:
ََبِيَّ َة َوالطََّلِبيَّ َة َأْو ََلْ يَ عْ  ُ ْم َعِلُم وا اْْلََق اِئَق اْلَْ َلُموَه ا، َوِإهلَلا َعِلُموَه ا: فَِهمَّ ا َوتَ ْلِخيُص النُّْكَتِة: َأنَّ الرُُّسَل إمَّ ا َأَّنَّ

ِك نُ ُهْم هلَللِ َ ، َوِإهلَلا َأْمَك نَ ُهْم هلَللِ َ : فَِهمَّ ا َأْن ميُِْك َن لِْلَعامَّ ِة َأنَُّه َكاَن ميُِْك نُ ُهْم بَ َياَُّنَ ا ِمْلَك َ ِم َواْلِكتَ اَِّ َأْو اَل ميُْ 
ُهمْ  ُ   ْم ََلْ يَ ْعَلُموَه   ا َوِإنَّ اْلَفَ ِس   َفَة َواْلُمَتَكلِِّم   ني َأْعلَ   ُم ِِبَ   ا ِم   ن ْ َوَأْحَس   ُن بَ يَ   اًن  َمَ   ا  َأْو لِْلَخاصَّ   ِة. فَ   ِهْن قَ   اَل: إَّنَّ

ُهْم، فَ َ  رَيْ   نَّ َب َأنَّ َه َذا قَ   ْوُل الزًََّنِدقَ ِة اْلُمنَ  اِفِقنَي، َوَس نَ َتَكلَُّم َمَعُه ْم بَ ْع  َد َه َذا، إهلل اْلِْطَ  اَُّ ُهنَ ا لِبَ يَ  اِن أَ ِم ن ْ
 َهَذا قَ ْوُل الزًََّنِدَقِة َوَأنَُّه اَل يَ ُقولُُه إالَّ ُمَناِفٌق َأْو َجاِهٌل. 

َ  رفئََتَ  َى َرالشيخ:  َئ َأفئَ ال  ن   ثئرَل َةرَّ َلَمَة َئ يَرَّأَل َير  َيئع أل  ة  َِ إ لََئره  َشر}ئ   َمَةر رَ} إ َي  َم َئ } ر  ن رأ   َكر  أَب أَمئ يَرَّأَل أ م  
ى } أَيه أ  َ  ََََّن. [93]ر َي َّممأَيرئَعأَل رأ      ٌ َئ َ}  ْ ر }خ ال  ى ن َة

ْلِق َوُعُموُم اْْلَْلِق اَل ميُِْك نُ ُهْم فَ ْه ُم َه ِذِه اْْلََق اِئِق القار : َوِإْن قَاَل: إنَّ الرُُّسَل َمْقصوُدُهْم َصَ ُح ُعُموِم اْلَْ 
َتِفُعوا ِبَذِلَ  َوَأْظَه ُروا اْْلََق اِئَق اْلَعْقِليَّ َة يف اْلَقوَ  الِ ِب اْلِْسِّ يَِّة فَ َتَض مََّن اْلَباِطَنِة َفَخاطَُبوُهْم ِبَضْرَِّ اأْلَْمََاِل لِيَ ن ْ

َتِف  ُع بِ  ِه ِخطَ  اُِبُْم َع  ْن اَّللَِّ وَ  ِِ َم  ا يَ ن ْ َع  ْن اْليَ   ْوِم اآْلِخ  ِر: ِم  ْن التَّْخِيي  ِل َوالتَّْمَِي  ِل لِْلَمْعُق  وِل ِبُص  ورَِة اْلَمْحُس  و
ِِ ِمْن َعَةَمِة اَّللَِّ وَ  ميَاِن مََِّللَِّ َوِمْلَمَعاِد، َوهلَلِلَ  يُ َقرُِّر يف الن ُُّفو ِِ يف َأْمِر اَْلِ ِم اآْلِخِر َم ا َعَةَمِة اْليَ وْ ُعُموُم النَّا

َتِفُعونَ  َِ َعَلى ِعَباَدِة اَّللَِّ َوَعَلى الرََّجاِ  َواْْلَْوِف، فَ يَ ن ْ َُّ الن ُُّفو ِبَذِلَ  َويَ نَ اُلوَن السَّ َعاَدَة ِبََس ِب إْمَك اَِّنِْم  َُيُ
ْمَك  اِن يف َكْش   ِف اْْلََق  اِئِق ِلُعُم  وِم الن َّ  ْوِع اْلَبَش  ِريِّ َواْس  ِتْعَداِدِهْم، إهلْل َه  َذا الَّ  ِذي فَ َعَلْت  ُه الرُُّس  ُل ُه  َو َغايَ  ُة اَْلِ

 َوَمْقُصوُد الرُُّسِل:
ِ  جٍَّا ى ن ة ىن رلتخََل   الشيخ: ال ل خَّ ْ ر ة ْ،  رلت خََل، أْل  رلتخََل رل }َ }ق ل عم رلهللايل  ر ٌ َّل 

مرلثر رَّ  مرل قرََّّ مرجلخررة   إلرَ ال، ف رَّ أٌررَب  ره رلهللايرل  ة رَ برَُّت هللا مة رَ شر ع هللا أم ةرَ شر ع رْ رَّا مرجلرعر   
ال  ررر لكن  ع  ىقررر أَل رل َّةرررة  كرررلُّ ذلرررك لََرررل  لرررََر شررر}  ةخررره  قَقرررة ممريررر   ر َيُرررر  ر ةرررهللا، إ رررَّ ٌرررَّطاْ 
َِ  رررَّ ْررر  رل ريررر  ر َيُرررر  ر ةرررهللا، لكرررَ ْرررَّ  مرجل  ررر ا  ال لت رررل  إال ْررر ر، مال َكرررَ رلهللايرررل أع فرررَّطا ر رلخرررَّ

ال ل ه ر ة ا ، ْ ر }    هللا  ى ر ررب مر  ره ر ىارَّاذ  هللا مر اجرَّ   رلثر رَّ  مرئر ف أٌرب ْم ن رل َّةرة أع }تر  هللامع  رَّ أٌ 
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َ  يررر أَل رلٌُيرررُة  رٌْ رررٌذم "إع  رلا رررَا ا م رررَّّن ملرررََر ج ررر َّّن، ف رررَر  ررر ر ْررر  ةرررَّ }تضررر   رررَ رل قرررََّّ، ْم ة 
ر، إ َّ ْ  ر  ٌَ  امِر فقط".ْخَّري...،ف  ه ر ج َّم  ال   ا ثَرهللا  ةَ رلقا ا مال    ا  إَل رِلََّذ أ 

 
َِ ِه َوَمَع  اِدِه. َفَمْعلُ وٌم: َأنَّ  َه  َذا قَ   ْوُل  الق ار : َوَمْقُص  وُد الرُُّس ِل: ِحْف  ُظ الن َّ ْوِع اْلَبَش  ِريِّ َوِإقَاَم ُة َمْص  َلَحِة َمَعا

َُْل اْلَفارَاِبِّ َواْبِن ِسيَنا َوَغرْيَِِهَ ا َوُه َو قَ  ْوُل ُك لِّ َح اهلِلٍ  َوفَ  اِ  اْلَفَ ِسَفِة ِم اِ  ٍل ِم ْن اْلُمَتَكلِِّم نَي يف اْلَق ْدِر ُحذَّ
ِْيي  ِل اأْلُُم  وِر اْلَمْعُقولَ  ِة يف فالف  اراِب يَ ُق  وُل: " الَّ  ِذي َُيَ  اِلُف ِفي  ِه َأْه  َل اْْلَ  ِديِ . ََ ِة َج  ْوَدُة  إنَّ َخاصَّ  َة الن ُّبُ   وَّ

َُِْو َهِذِه اْلِعَبارَِة. َواْبُن ِس يَنا يَ ْذُكُر َه َذا اْلَمْع َا يف َمَواِ  َع َويَ ُق وُل: " َم ا َك اَن ميُِْك ُن الصَُّوِر اْلَمْحُسوَسِة َأْو 
َُف اِة َأْن يُ بَ يِّنَ ا َمُ ْم اْْلََق  اِئَق  ُموَس ى بْ ُن ِعْم َراَن َم َع ُأولَئِ  َ  ِْ ا َم َع ُأولَئِ َ  اْلَع َرَِّ ا َُِمَّ د  اْلِعَْبَانِيِّ نَي، َواَل ميُِْك ُن 

َِْلَّ  ُْم َكانُوا يَ ْعِجُزوَن َعْن فَ ْهِم هلَلِلَ ، َوِإْن َفِهُموُه َعَلى َما ُهَو َعَلْيِه ا مَعَلى َما ِهَي َعَلْيِه، فَِهَّنَّ ُْ َع ْن  ْت عزم ا
ُْم اَل يَ َرْوَن ِمْن اْلِعْلِم َما يَ ْقَتِضي اْلَعَمَل".   اتَِّباِعِه أِلََّنَّ

ْحَياِ  َوغَ رْيِ  ْحيَ اِ  وََك َذِلَ  يف َوَهَذا اْلَمْعَا يُوَجُد يف َكَ ِم َأِب َحاِمٍد َوَأْمََاِلِه َوَمْن بَ ْعَدُه: طَائَِفٌة ِمْنُه يف اَْلِ  اَْلِ
 ي. َكَ ِم الرَّازِ 

َاِديَّ ُة َوَِْ ُوُهْم ِم ْن اْلُمَتَكلِِّم نَي: فَ َعَلْي ِه َم َدارُُهْم َوَمْب َا َك َ ِم اْلَباِطِنيَّ ِة َوالْ  َقَراِمطَ ِة َعَلْي ِه، َلِك نَّ َه ُؤاَلِ  َوَأمَّا ااِلَتِّ
رْيُ َهُؤاَلِ  َفَ  يُ ْنِكُروَن اْلَعَمِليَّاِت الةَّاِهَرَة اْلُمتَ  َواتَِرَة، َواْلِعْلِميَِّة مجَِيع ا، َوَأمَّا غَ  يُ ْنِكُروَن َظَواِهَر اأْلُُموِر اْلَعَمِليَّةِ 

ََبِيَّ ةِ  ََْل هلَللِ َ  يف اأْلُُم وِر اْلَْ ِِ اَل ِْلُُصوِصِهْم، َكَما يَ ُقوُلوَن ِم ، َوَم َداُر َكَ ِمِه ْم: َلِكْن َقْد َُيَْعُلوََّنَا ِلُعُموِم النَّا
. َوَأمَّ   ا اْْلَاصَّ   ُة فَ   َ ، َوَعلَ   ى َه   َذا يَ   ُدوُر َك   َ ُم َعلَ   ى َأنَّ الرَِّس   اَلَة مُ  َنٌة ِلَمْص   َلَحِة اْلُعُم   وِم ِعْلم    ا َوَعَم      َتَض   مِّ

 َأْصَحاَِّ "َرَساِئِل إْخَواِن الصََّفا" َوَسائِِر ُفَضَ ِ  اْلُمتَ َفْلِسَفِة. 
َُة "، ،َّْال َُ ئ   ٌَ   رلئ  تَر  أبلُضٌ م ْخَّ شَخخَّ }ق ألم "َمَيَّ  هللا  ف َض

، فرَ ال فضرٌ   مفرَ ال يرُ َّ  ، مإع كرَّع رجل َر   الشيخ:  فضٌ م } م كلُّ طَّ ُرة فَ رَّ..، ْرال }ك َير ر طاقرَّت 
  َّلُّ َع 
 ْ  ْ ر رْقَ ام ْل ر رلٌُيُة  ف ضٌ  مالقار : 
ِ  ى قٌ   مجمََّيني  فَ الشيخ:  َئ امَ ال ة َ ي ة ال، ألََر ر رلخَّ  الئ ر ىقٌ إي، فضٌ   أبلخ اة  ل َ 

ُهْم َم   ْن يُوِج   ُب اتِّبَ   اَع اأْلُُم   وِر اْلَعَمِليَّ  ِة ِم   ْن اأْلُُم   وِر الشَّ   ْرِعيَِّة َوَه   ُؤاَلِ  َكَِ   ريُونَ  َه   ِتِهْم  الق  ار :  َّ ِم   ن ْ يف ُمتَ َفقِّ
 وُمَتَصوِّفِتهم َوُعَقَ ِ  َفَ ِسَفِتِهْم. 

 ك   َّ ىقٌ  رلٌُيُةالشيخ: 
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َتِه  ي ِعْل  ُم ابْ  ِن ِس  يَنا إهلْل َتََّ َواْلتَ   َزَم اْلِقيَ  اَم ِمْلَواِجبَ  اِت الناموس  يِة، فَ  ِهنَّ قُ  َدَماَ  الق  ار : َوِإىَل ُهنَ  ا   َك  اَن يَ ن ْ
اِميَس ا اتِّبَ اَع نَ  وَ اْلَفَ ِسَفِة َك انُوا يُوِجبُ وَن اتِّبَ اَع الن َّ َواِميِس الَّ ِض َوَ  َعَها َأَك اِبُر ُحَكَم اِ  الْ ِبَ ِد، فَ ِْلَْن يُوِجبُ و 

ُْم  ٌِ َأْفَض ُل ِم ْن -َكَما قَاَل اْبُن ِسيَنا-الرُُّسِل َأْوىَل، فَِهَّنَّ : "ات ََّفَق َفَ ِسَفُة اْلَعاَلَِ َعَلى َأنَُّه ََلْ يَ ْقرَْع اْلَعاََلَ ًَنُم و
." ِِ اْلُمَحمَِّديِّ  َهَذا النَّاُمو

َأْكَمُل َوَأْفَضُل الن َّْوِع اْلَبَشِريِّ َوَأنَّ ِجْنَس الرُُّس ِل َأْفَض ُل ِم ْن ِج ْنِس  وَُكلُّ ُعَقَ ِ  اْلَفَ ِسَفِة ُمتَِّفُقوَن َعَلى َأنَّهُ 
 اْلَفَ ِسَفِة اْلَمَشاِهرِي 

.الشيخ:  ض  ل  رلَُ   َف ى ن رلهللاي أل   ْ ر ىقٌؤ ْال،أةَّ يُ َّؤ ْال فاَّل كر َكَ }ُ 
يَ  اَ  ُحَكَم  اُ  ِكبَ  اُر، َوَأنَّ اْلَفَ ِس  َفَة اْْلَُكَم  اَ  َأنِْبيَ  اُ  ِص  َغاٌر، َوقَ  ْد الق  ار :  َّ قَ  ْد يَ ْزُعُم  وَن َأنَّ الرُُّس  َل َواأْلَنْبِ 

ََ  ْرِح هلَللِ  َ . فَ َق  ْد َتَكلَّْمنَ  ا َعلَ  ى هللل    يف غَ  رْيِ َه  َذا اْلَمْوِ   عِ  . َولَ  ْيَس َه  َذا َمْوِ   َع  َفنْيِ َ  ا َُيَْعلُ  وََّنُْم ِص  ن ْ . َوِإَّنَّ
َم  ا يَ ُقولُ وَن َه  َذا اْلَق ْوُل، َوَِْ  ُن هللََك ْرًَن اأْلَْم  َر  َس اِطنَي ِم  ْن اْلَفَ ِس َفِة َواْلُمَتَكلِِّم  ني َغايَ ةُ اْلغَ َرُض: َأنَّ َه  ُؤاَلِ  اأْلَ 

َ َأنَّ اْلُمَخ  اِلَف ِلُعَلَم  ا ِ  ِعْلم   ا ِ  اْْلَ  ِديَعلَ  ى َوْج  ِه الت َّْقِس  يِم اْلَعْقِل  يِّ اْْلَاِص  ِر لِ  َئ َّ ََيْ  ُرَج َعْن  ُه ِقْس  ٌم، لِيَ تَ بَ  نيَّ
 َِْ ُ، َوا ََ اَ  اَّللَّ َدة  َكَم ا َس نُ بَ يُِّنُه إْن  : إمَّا َجاِهٌل َوِإمَّا ُمَناِفٌق، َواْلُمنَ اِفُق َجاِه ٌل َوِزََ َُ ْعَبُة َوَعَم   اِه ُل ُهنَ ا ِفي ِه 

 نَِفاٍ  َوِإْن َكاَن اَل يَ ْعَلُم ِِبَا، فَاْلُمْنِكُر ِلَذِلَ  َجاِهٌل ُمَناِفٌق. 
نْ ِديٌق ُمنَ اِفٌق إهلَلا ا: إنَّ َمْن َزَعَم َأنَُّه وَِكَباَر طَائَِفتِ ِه َأْعلَ ُم ِم ْن الرُُّس ِل ِمْْلََق اِئِق َوَأْحَس ُن بَ يَ اًن  َمَ ا: فَ َه َذا زِ فَ ُقْلنَ 

ميَاَن ِِبِْم ِمّتَِفاِ  اْلُمْؤِمِننَي ِبم. َوَسَيِجيُ  اْلَكَ ُم َمَعُه.   َأْظَهَر اَْلِ
، َلِكنَّ َهِذِه اْْلََقاِئَق اَل ميُِْكُن ِعْلُمَها َأْو اَل ميُِْكُن بَ َياَوِإْن قَاَل: إ َُّنَ ا ُمْطَلق  ا نَّ الرُُّسَل َكانُوا َأْعَةَم ِعْلم ا َوبَ َياًن 

 َأْو ميُِْكُن اأْلَْمَراِن لِْلَخاصَِّة. 
ُل ِم  ْن اْلِعْل  ِم َواْلبَ يَ  اِن. وإْن قُ ْل  ُتْم: اَل ميُِْك  ُن ِعْلُمَه  ا. قُ ْلنَ  ا: َفِحيَنئِ  ٍذ اَل ميُِْك  ُنُكْم َأنْ   ُتْم َم  ا َعَج  َزْت َعْن  ُه الرُُّس  

ا. قُ ْلنَ    ا: فَ    أَنْ ُتْم قُ ْلنَ    ا: فَ    أَنْ ُتْم َوَأَك    اِبرُُكْم اَل ميُِْك    ُنُكْم ِعْلُمَه    ا ِبَطرِي    ِق اأْلَْوىَل. َوِإْن قُ ْل    ُتْم: اَل ميُِْك    نُ ُهْم بَ َياَُّنَ    
بَ َياَُّنَ  ا. َوِإْن قُ ْل  ُتْم: ميُِْك  ُن هلَللِ  َ  لِْلَخاصَّ  ِة ُدوَن اْلَعامَّ  ِة. قُ ْلنَ  ا: فَ   ُيْمِكُن هلَللِ  َ  لِْلَخاصَّ  ِة َوَأَك  اِبرُُكْم اَل ميُِْك  ُنُكْم 

 ِمْن الرُُّسِل ُدوَن َعامَّتهم.
لُ وا السَّ اِبِقنَي اأْلَوَّلِ نَي ُدوَن فَِهْن ادََّعْوا َأنَّ ُه ََلْ َيُك ْن يف َخاصَّ ِة َأْص َحاَِّ الرُُّس ِل َم ْن ميُِْك نُ ُهْم فَ ْه ُم هلَللِ َ : َجعَ 

ََ اأْلَُم  ِم اأْلَ  ميَ  اِن. َوَه  َذا ِم  ْن َمَق  ااَلِت الزًََّنِدقَ  ِة؛ أِلَنَّ  ُه َجْع  ُل بَ ْع   رِيَن يف اْلِعْل  ِم َواَْلِ َوائِ  ِل ِم  ْن اْليُ  وًَنِن اْلُمتَ  َأخِّ
َمِيَِّة َواْلمعاِديَِّة ِمْن َه ِذِه اأْلُمَّ ِة. فَ َه َذا ِم ْن َمَق ااَلِت اْلُمنَ اِفِقنَي  َواْمِْنِد َوَِِْوِهْم َأْكَمَل َعْق   َوََتِْقيق ا ِلْْلُُمورِ  اَْلِ
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َل َه   ِذِه اأْلُمَّ    ِة الزًََّنِدقَ   ِة، إهلْل اْلُمْس    ِلُموَن ُمتَِّفُق   وَن َعلَ    ى َأنَّ َه   ِذِه اأْلُمَّ    َة َخ   رْيُ اأْلَُم    ِم َوَأْكَمُلُه   ْم، َوَأنَّ َأْكَم    
 َساِبُقوَها.َوَأْفَضَلَها 

اِبِقنَي َوَأتْ بَ ُعُهْم َمُْم: ُهْم َأْهُل اْْلَِديِ  َوَأْهُل السُّنَِّة. ِِ ِملسَّ   َوِإهلَلا ُسلَِّم هلَلِلَ  فََأْعَلُم النَّا
َماُم َأمْحَُد يف ِرَس اَلِة عب دوِ بْ ِن َمالِ ٍ : "ُأُص وُل أه ل السُّ نَِّة ِعْن َدًَن: التََّمسُّ  ُ   ِبَ ا َك اَن َعَلْي ِه َوِمََذا قَاَل اَْلِ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأْصَحاَُّ َرُسوِل اَّللَِّ  َوااِلْقِتَداُ  ِِبِْم َوتَ ْرُك اْلِبدَِع وَُكلُّ ِبْدَعٍة فهي َ  َ َلٌة. َوالسُّ نَُّة  -َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْي    ِه َوَس    لَّمَ -ِعْن   َدًَن: آَ ُر َرُس    وِل اَّللَِّ  تُ َفسِّ    ُر اْلُق    ْرآَن َوِه    َي َداَلئِ    ُل اْلُق    ْرآِن َأْي: ، َوالسُّ   نَُّة -َص    لَّى اَّللَّ

 َداَلاَلٌت َعَلى َمْعَناُه".
َ ا َك اَن  ََ إَّنَّ ُِ الزَّْنَدقَ ِة، َوَأنَّ َأوََّل َم ْن ابْ تَ دََع ال رَّْف ََ َأَس ا ُمَناِفق  ا زِنْ ِديق ا َوُه  َو َوِمَ َذا هللََك َر اْلُعَلَم اُ : َأنَّ ال رَّْف

َه   ا. نَّ   ُه إهلَلا قُ   ِدَح يف السَّ  اِبِقنَي اأْلَوَّلِ   نَي فَ َق   ْد قُ   ِدَح يف نَ ْق  ِل الرَِّس   اَلِة َأْو يف فَ ْهِمَه   ا َأْو يف اتَِّباعِ ابْ  ُن َس   َبٍأ، فَهِ 
ِت واْلَمْعُصوِم الَّ ِذي َوَتُِيُل هلَلِلَ  َعَلى َأْهِل اْلبَ يْ  -فَالرَّاِفَضُة تَ ْقَدُح َترَة  يف ِعْلِمِهْم ِِبَا َوَترَة  يف اتَِّباِعِهْم َمَا 

قَ  ْوُل  يف الن َّْق ِل: َوُه وَ لَْيَس َلُه ُوُجوٌد يف اْلُوُجوِد. َوالزًََّنِدَقُة ِمْن اْلَفَ ِسَفِة َواْلُنَصرْيِيَّة َوَغرْيِِهْم: يَ ْقَدُحوَن َترَة  
اِقِهْم َكَم ا يَ ْذَهُب إلَْي ِه َأَك اِبُر اْلَفَ ِس َفِة واالَتادي ة ُجهَّاِمِْم. َوَترَة  يَ ْقَدُحوَن يف فَ ْهِم الرَِّساَلِة: َوُهَو قَ ْوُل ُح  ذَّ

 َوَِِْوِهْم. َح َّ َكاَن التِّْلِمسا 
 رلت   َّّن ْ  ].....[

  رل َُ،  }   ُّ َيهالشيخ: 
َُ طََلبَ  ِة  الق  ار : ََ  ْخٌص َوَمَع  ُه بَ ْع   اْْلَ  ِديِ  فََأَخ  َذ يَ   َتَكلَُّم َح   َّ َك  اَن التلمس  ا  َم  رَّة  َمرِيض   ا فَ  َدَخَل َعَلْي  ِه 

ُمْطلَ  ِق َعلَ  ى قَاِعَدتِ  ِه يف اْلِفْك  ِر: َأنَّ  ُه ِحَج  اٌَّ، َوَأنَّ اأْلَْم  َر َم  َدارُُه َعلَ  ى اْلَكْش  ِف َوَغَرُ   ُه َكْش  ُف اْلُوُج  وِد الْ 
ْرَداِ : "ك  ان َأْفَض   ُل َعَم   ِل  ْرَداِ : الت ََّفكُّ   ُر "، فَ تَ   ََبََّم فَ َق  اَل هلَللِ   َ  الطَّالِ  ُب: َفَم   ا َمْع   َا قَ   ْوِل ُأمِّ ال   دَّ َأِب ال  دَّ

 ََ َِْل َهَذا َعَلْيِه َوقَاَل لِلَِّذي َجاَ  ِبِه: َكْي َف يَ ْدُخُل َعلَ يَّ ِمَْ ُل َه َذا   َّ قَ اَل: َأتَ ْدِري  بُ َ َّ َم ا ِمَْ ُل  ِبُدُخوِل ِم
ْرَداِ  َوَأْمََاِلِه  َمََُل: َمََُل َأقْ َواٍم َسَِ  َُِْن الَِّذيَن نَ ْفَهُمُه َونَ ْعِرُف ُم َراَد َأِب الدَّ ُعوا َكَ م ا َوَحِفُةوُه لََنا َح َّ َنُكوَن 

ََِْو هلَلِلَ ،   َصاِحِبِه، َوَمََُل بَرِيٍد مَحََل ِكَتام  ِمْن السُّْلطَاِن إىَل ًَنئِِبِه َأْو 
رَ، ة رَ ي لرهم } م أع رلَحَّ َة ال }ُ   َع، }َرهللائممَع ةَّ ال }َُ   َع ة خَّالشيخ:  ه ، مأَ رل }َ َيُ ال ، ْر  َ ض 

ررَ أْررل رلُكرهللا مرلرر ى} ل  ررَّ ، رر ه   ررهللا، مال ة  ررَ أْرل رلتُكُّ "، فَقرر ألم لَ رر ر ة  َُكُّرهللا  ائَار  م رلتر   ٌ "أَفئَضرل  َىَ ررل  َأا  رلرر
 م   غ ه ، َي ال، مةثل بَّ ، رلرب}ٌ.
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َثِ  ِِبَ ا القار : َوَمََ ُله بَرِيٍد مَحََل ِكَتام  ِمْن السُّْلطَاِن  ََِْو هلَلِلَ ، فَ َقْد طَاَل َعْهِدي ِمْلَِْكايَِة َح دَّ إىَل ًَنئِِبِه َأْو 
 الَِّذي َدَخَل َعَلْيِه َوُهَو ثَِقٌة يَ ْعِرُف َما يَ ُقوُل يف َهَذا، وََكاَن َلُه يف َهِذِه اْلُفُنوِن َجَواَلٌن َكَِرٌي. 

َِ يَعِتِه اْلَقَراِمطَ ِة، َح  َّ ِتَِ َدُهْم إهلَلا وََكَذِلَ  اْبُن ِسيَنا َوَغرْيُُه: َيْذُكرُ   ِمْن الت َّنَ قُِّص ِملصََّحابَِة َما َورِثَُه ِمْن َأبِيِه َو
ِل لَ  َماَم  ِة َعرَُّ   وا ِبَق  ْوِل الرَّاِفَض  ِة الضُّ   َّ ِك  نَّ ُأولَئِ  َ  هللََك  ُروا يف آِخ  ِر اْلَفْلَس  َفِة َحاَج  َة الن َّ  ْوِع اْلبش  ريِّ إىَل اَْلِ

 ّرُِحوَن ِمْن السَّبِّ ِبَِْكََِر ََّّا ُيَصّرُِح ِبِه َهُؤاَلِ .ُيصَ 
هَ  ِتَباه ا َُيَْمُعُهْم ُأُموٌر. ِمن ْ َْ  ا: َوِمََذا ِتَُِد َبنْيَ "الرَّاِفَضِة" "َواْلَقَراِمَطِة" "واالَتادية" اْقِْتَاًن  َوا

ََماَع  ِة َوِفيَم  االطَّْع  ُن يف ِخيَ  اِر َه  ِذِه  ِْ اْس  تَ َقرَّ ِم  ْن ُأُص  وِل اْلِملَّ  ِة َوقَ َواِع  ِد  اأْلُمَّ  ِة َوِفيَم  ا َعَلْي  ِه َأْه  ُل السُّ  نَِّة َوا
يِن، َوَيَدُعوَن َمِطن  ا اْمتَ ازُوا بِ ِه َواْخَتصُّ وا بِ ِه َعمَّ ْن ِس َواُهْم،  َّ َم َع هلَللِ َ  ُمَتَ ِعنُ وَن ُمتَ َباغِ  ِلُف وَن ُض وَن خُمْتَ الدِّ

ُ َع  ْن النََّص  اَر :  ْع  ُت ِم  ْن هلَللِ  َ  َم  ا اَل ُُيَْص  ى َكَم  ا قَ  اَل اَّللَّ }َوِم  َن الَّ  ِذيَن قَ  اُلوا إًنَّ َنَص  اَر  َكَم  ا رََأيْ  ُت َوَسَِ
 [14]املائ دة: ىَل يَ  ْوِم اْلِقَياَم ِة{َأَخْذًَن ِميََاقَ ُهْم فَ َنُسوا َحة  ا ََّّ ا هللُّكِ ُروا بِ ِه فََأْغَريْ نَ ا بَ ي ْ نَ ُهُم اْلَع َداَوَة َواْلبَ ْغَض اَ  إ

نَ  ا بَ ي ْ  نَ ُهُم اْلَع  َداَوَة َواْلبَ ْغَض  اَ  إىَل يَ   ْوِم َوقَ  اَل َع  ْن اْليَ ُه  وِد:  اْلِقَياَم  ِة ُكلََّم  ا َأْوقَ  ُدوا ًَنر ا لِْلَح  ْرَِّ َأْطَفَأَه  ا }َوَأْلَقي ْ
َوِإْن َك     انُوا -وََك     َذِلَ  اْلُمَتَكلُِّم     وَن املخلِّط     وَن الَّ     ِذيَن َيُكونُ     وَن َترَة  َم     َع اْلُمْس     ِلِمنَي   [64]املائ     دة: اَّللَُّ{

تَ   ِدِعنيَ  رَة  َم   َع اْلُكفَّ   اِر اْلُمْش    رِِكنَي. َوَترَة  يُ َق   ابُِلوَن بَ   نْيَ الطََّوائِ    ِف َوَترَة  َم   َع اْلَفَ ِس   َفِة الصَّ    ابِِئنَي. َوتَ  -ُمب ْ
ُوَن بَ  نْيَ الطََّوائِ  ِف. َوَه  ِذِه الص  فُة َكَُ   َرْت يف َكَِ  ريٍ  ائَِرُة. َوَترَة  يَ َتَح  ريَّ َتِة  ُروَن ِلَم  ْن َتُك  وُن ال  دَّ  ََّّ  ْن انْ َتَس  َب َويَ ن ْ

ْس  َ ِم ِم  ْن اْلعُ  ْس  َ ِم إىَل اَْلِ َلَم  اِ  َواأْلَُم  َراِ  َوغَ  رْيِِهْم، اَل ِس  يََّما َلمَّ  ا َظَه  َر اْلُمْش  رُِكوَن ِم  ْن ال  ْتُِّْك َعلَ  ى َأْرِض اَْلِ
اِبَعِة.  ِمْلَمْشِرِ  يف َأثْ َناِ  اْلِماَئِة السَّ

ْس َ ِم ِفي ِه ِم ْن النَِّف اِ  َوال ّرِدَّ  َتِس ُب إىَل اَْلِ ِة َم ا َأْوَج َب َتْس ِليَط اْلُمْش رِِكنَي َوَأْه َل اْلِكتَ  اَِّ وََك اَن َكَِ رٌي ََّّ ْن يَ ن ْ
لَ  ى اْلَيِق  نِي َويف إفَ  اَدِة َعلَ  ى بِ  َ ِد اْلُمْس  ِلِمنَي. فَ َتِج  ُد َأَم َعْب  ِد اَّللَِّ ال  رَّاِزيَّ َيْطَع  ُن يف َداَللَ  ِة اأْلَِدلَّ  ِة اللَّْفِةيَّ  ِة عَ 

ْس َ ِم َعلَ ى َم ا اأْلَْخَباِر لِْلِعْلِم. َوَهَذاِن َهَُ  ْمَناُه.  َّ يَ ْعَتِمُد ِفيَما َأقَ رَّ بِ ِه ِم ْن ُأُم وِر اَْلِ َمَتا الزَّْنَدَقِة َكَما َقدَّ ا ُمَقدِّ
َُْل اْلِعَباَداِت اْلُمَحرََّماِت الةَّاِهَرِة  ْسَ ِم ِم  ُعِلَم ِماِلْ ِطَراِر ِمْن ِديِن اَْلِ

 ةثل  ةثلالشيخ: 
َُْل اْلعِ   َباَداِت اْلُمَحرََّماِت الةَّاِهَرةِ القار : ِم

، ىخٌري ك ر الشيخ:   مراهللاةَّت 
قْ   َراُر ِبََع  اِد اأْلَْجَس  اِد  َي ررال،الق  ار :  م  ع أنَّ ااِلطِّ  َ َع -ِمَْ  ُل اْلِعبَ  اَداِت واْلُمَحرََّم  اِت الةَّ  اِهَرِة، وََك  َذِلَ  اَْلِ

اْلَفَ ِس  َفِة؛   بِ  َذِلَ  ُمْس  تَ َفاد ا ِم ْن ُأُم  وٍر َكَِ  ريٍَة؛ فَ  َ  يُ َعطِّ  ُل تَ ْعِطي  لَ َُيَْع  ُل اْلِعْل  مَ  -َعلَ ى الت ََّفاِس  رِي َواأْلََحاِدي   ِ 
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ِبَع  َدالَِتِهْم ِفيَم  ا  الصَّ  ابِِئنَي َواَل يُِق  رُّ إقْ   َراَر اْْلُنَ َف  اِ  اْلُعَلَم  اِ  اْلُم  ْؤِمِننَي. وََك  َذِلَ  "الصَّ  َحابَُة" َوِإْن َك  اَن يَ ُق  ولُ 
َُبُ َهاِت اْلَفَ ِسَفِة َوَم ا َخاُ  وا ِفي هِ نَ َقُلوُه َوِبِعلْ  ُْم ََلْ يَ ْعَلُموا  ُْمَلِة َلِكْن يَ ْزُعُم يف َمَواِ َع: َأَّنَّ ِْ ، إهلْل ََلْ ِمِهْم يف ا

ُهْم التََّكلَُّم بُِلَغِة اْلَفَ ِسَفِة َوَُيَْعُل َهَذا ُحجَّة  َلُه يف الرَّدِّ َعَلى َمْن يز   عم.ُيَِْد َمْأثُور ا َعن ْ
اْلُمَتَكلَِّم   ِة  وََك   َذِلَ  َه   ِذِه اْلَمَق   ااَلُت اَل ِتَِ   ُدَها إالَّ يف َأْجَه   ِل اْلُمَتَكلِِّم   نَي يف اْلِعْل   ِم َوَأْظَلِمِه   ْم ِم   ْن َه   ُؤاَل ِ 

َرةِ  َُْل قَ ْوِل َكَِرٍي ِمْن اْلُعَلَم اِ  َواْلُمتَ َأمِّ ُهْم يف "الصَّ  واملتفلسفة َواْلُمَتَشيَِّعِة واالَتادية، ِم َْ َجُع ِم ن ْ َحابَِة": "إًنَّ َأ
ََ  َرتَ َنا َواَل َساُس  وا سِ  ََ  ُروا اْْلُ  ُروََّ ُمَبا ُ  ْم ََلْ يُ َق  اتُِلوا ِمَْ  َل اْلَع  ُدوِّ الَّ  ِذي قَاتَ ْلنَ  اُه َواَل َم َياَس  تَ َنا"، َوَه  َذا اَل َوِإَّنَّ

َأرَاَد َأنَّ نَ ْف َس َأْلَف اِظِهْم َوَم ا يَ تَ َوصَّ ُلوَن بِ ِه إىَل بَ يَ اِن ُم َراِدِهْم  ِتَُِدُه إالَّ يف َأْجَهِل اْلُمُلوِك َوَأْظَلِمِه ْم. فَِهنَّ ُه إنْ 
ُس ِل َوَأْص َحاِِبِْم، ِمْن اْلَمَع اِ  ََلْ يَ ْعَلُم وُه: فَ َه َذا اَل َيُض رُُّهْم، إهلْل اْلِعْل ُم بُِلغَ اِت اأْلَُم ِم لَ ْيَس ََّّ ا ُيَِ ُب َعلَ ى الرُّ 

ُهَم ا َوَمْعنَ اُه، فَ هِ َبْل ُيَُِب َما اَل يَ  َامِجَ ِة يَ ْعَلُم وَن َلْف َظ ُك لٍّ ِمن ْ ْن ِتمُّ الت َّْبِليُغ إالَّ بِ ِه، فاملتوس طون بَ ي ْ نَ ُهْم ِم ْن الْتَّ
ا َكالشَّْمِس َواْلَقَمِر َوِإالَّ َعِلُموا َما َبنْيَ اْلَمْعنَ َينْيِ ِمْن ااِلْجِتَماِع َوااِلفْ  اِ ، وبي َّنُ وا ِلُك لِّ ْتَِ َكاَن اْلَمْعنَ َياِن َواِحد 

ُ َما َبنْيَ اْلَمْعنَ َينْيِ ِمْن التََّماُثِل َوالتََّشا ُهَما ُمَراَد َصاِحِبِه، َكَما ُيَصوُِّر اْلَمَعاِ َ َويُ َبنيِّ  بُِه َوالت ََّقاُرَِّ.ِمن ْ
َياُن اْْلُجَِّة َعلَ ى بُطْ َ ِن ُكْف ِر ُك لِّ َك اِفٍر َوبَ يَ اُن فَالصََّحابَُة َكانُوا يَ ْعَلُموَن َما َجاَ  ِبِه الرَُّسوُل، َوِفيَما َجاَ  ِبِه ب َ 

ٍِ َصِحيٍح َأَحقُّ َوَأْحَسُن بَ َياًن  ِم ْن َمَق ايِيِس ُأولَئِ َ  اْلُكفَّ اِر، َكَم ا قَ اَل تَ َع اىَل:  }َواَل  َُْتونَ َ  ِبَََ ٍل هلَلِلَ  ِبِقَيا
َناَك ِمْْلَقِّ َوَأْحَسَن تَ ْفِسري ا{ ِِ َعْقِل يٍّ لِبَ اِطِلِهْم  [33]الفرقان: إالَّ ِجئ ْ َأْخََبَ ُس ْبَحانَُه َأنَّ اْلُكفَّ اَر اَل  َُْتونَ ُه ِبِقيَ ا

لِيِل َوَ   ْرَِّ اْلَمََ  ِل ِبَ  ا ُه  َو َأْحَس  ُن تَ ْفِس  ري ا وَ  ، َوَج  اَ ُه ِم  ْن اْلبَ يَ  اِن َوال  دَّ ُ ِمْْلَ  قِّ َكْش  ف ا َوِإيَض  اح ا إالَّ َج  اَ ُه اَّللَّ
 ِمْن ِقَياِسِهْم.  لِْلَحقِّ 

ي   ُع َم   ا تَ ُقولُ   ُه الصَّ   ابَِئُة واملتفلس   فة َوغَ   رْيُُهْم ِم   ْن اْلُكفَّ   اِر  يَ ْن   َدرُِج ِفيَم   ا َعِلَم   ُه  -ِم   ْن ُحْك   ٍم َأْو َدلِي   لٍ -َومجَِ
ُ تَ َع اىَل بَ ْع َد قَ ْولِ ِه:  ََ َرَِّّ الصََّحابَُة، َوَه ِذِه اآْليَ ُة هللََكَرَه ا اَّللَّ َ ُذوا َه َذا اْلُق ْرآَن }َوقَ اَل الرَُّس وُل  ََّ  ِإنَّ قَ  ْوِمي ا

َ  َوَنِص ري ا{ َ [ 31،30]الفرق ان: َمْهُجور ا ْ وََكَذِلَ  َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِبٍّ َعُدو ا ِمَن اْلُمْجرِِمنَي وََكَفى ِبَربِّ َ  َه اِد فَ بَ نيَّ
َه  ِذِه اْلَع  َداَوَة َأْم  ٌر اَل بُ  دَّ ِمْن  ُه، َأاَل تَ   َر  إىَل قَ ْول  ه تَ َع  اىَل  َأنَّ َم  ْن َهَج  َر اْلُق  ْرآَن فَ ُه  َو ِم  ْن َأْع  َداِ  الرُُّس  ِل َوَأنَّ 

َََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبي   ) َتِ  ا ََ لَي ْ َُّ الةَّاَلُ َعَلى َيَدْيِه يَ ُقوُل  ََِّ ْذ فُ َ ًن  27}َويَ ْوَم يَ َع َتِ  ََلْ َأ ََ َويْ َلَتا لَي ْ  )
{( َلَق  ْد أَ 28َخِل  ي   ) ْنَس  اِن َخ  ُذوال  ُِْ  [29-27]الفرق  ان: َ   لَِّ  َع  ِن ال  ذِّْكِر بَ ْع  َد ِإهلْل َج  اَ ِ  وََك  اَن الشَّ  ْيطَاُن ِل

ا  َُِمَّد  ُ تَ َعاىَل َقْد َأْرَسَل نَِبيَُّه   َوَاَّللَّ
 إَل ْخَّ َي شَإالشيخ: 
 أ  َ هللا إلَكالقار : 
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