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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
احلؿد هلل رب اًمعوعملم, واًمصالة واًمسالم قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف ومـ شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم 

 اًمديـ, وسمعد:

قؾي ًمػض -رمحف اهلل-ًمدرؾملم مـ دروس ذح اًمعؼقدة اًمقاؾمطقي ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي  ومفذا شمػريغ

اًمراسمع قمنم, اًمدرس ومهو اًمدرس اًمثوًمٌ قمنم و .-طمػظف اهلل شمعومم- صوًمح سمـ قمبد اًمعزيز ؾمـدي :أ.د اًمشقخ

 ."مـوىمشي مذهى أهؾ اًمتػقيض", واًمثوين سمعـقان "اًمتلويؾ مذهى أهؾمـوىمشي " :إول مـفام سمعـقان

مـ صػر  ًمقؾي اًمثوين وًمقؾي اًمثوًمٌ ملسو هيلع هللا ىلص ذم مسجد رؾمقل اهلل لماًمدرؾم هذيـ -وومؼف اهلل-خ وىمد أًمؼك اًمشق

  .ملسو هيلع هللا ىلص مـ قموم صمامكقي وصمالصملم وأرسمعؿئي وأًمػ مـ هجرة اعمصطػك 

ؾمامء واًمصػوت ذم اًمتلصقؾ ذم اًمرد قمغم اعمخوًمػلم ٕهؾ اًمسـي ذم سموب إ وومتقزمه لماًمدرؾم وٕمهقي هذيـ

 سملم ـمؾبي اًمعؾؿ ًمتعؿ اًمػوئدة. نممهووك ام, رأيـو أن كؼقم سمتػريغفوواظمتصوره مع ؾمفقًمي اًمعبورة

سملؾمامئف احلسـك وصػوشمف اًمعغم أن جيعؾ هذا اًمعؿؾ ظموًمصًو ًمقضمفف وأن جيزل إضمر  كسلل -شمعومم– واهلل

 وعمـ ىمرأه وكنمه.  سموًمتػريغواعمثقسمي ًمؾشقخ وعمـ ىموم 

 واحلؿد هلل رب اًمعؾؿلم.

 

 دي ــــح ؾمـوًمـخ صـقـشـ: اًمفف وقمدًمراضمع 

 وسمراء سمـ حمؿد قمكم سمـ ظموًمد, :ىموم سموًمـتػـريغ

 ؿقعجلقاًمديـو وًمو وـخــقـو وًمشـــر اهلل ًمػـهم

 .اعمسؾؿلم 
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 اًمدرس إول

 اًمتلويؾ مذهى أهؾ مـوىمشي

 :-وومؼف اهلل شمعومم-ح ىمول اًمشقخ صوًم

إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره, وكعقذ سموهلل مـ ذور أكػسـو ومـ ؾمقئوت أقمامًمـو, مـ هيده اهلل ومال 

 ّٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف, وأؿمفد أن كبقـو حمؿدًا قمبده ورؾمقًمف مضؾ ًمف, ومـ يضؾؾ ومال هودي ًمف, وأؿمفد أ

 صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف وأصحوسمف وؾمؾؿ شمسؾقاًم يمثػمًا .

 أمو سمعد:

 : إمم صمالصمي أىمسوم -ذم اجلؿؾي– ذم كصقص اًمصػوت اكؼسؿ اًمـوسومؼد 

 .إمم أهؾ شمعطقؾ .1

 .أهؾ متثقؾو  .2

 .أهؾ ؾمقاء اًمسبقؾو  .3

 اًمتلويؾ. إمم أهؾ وقؾ فإمم أهؾ اًمتجوإمم صمالصمي أىمسوم, إمم أهؾ اًمتخققؾ  اكػصؾقاأهؾ اًمتعطقؾ 

ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصمو أظمؼم سمف كبقف وسمف قمـ كػسف  -قمالوضمّؾ -هؿ اًمػالؾمػي اًمذيـ زقمؿقا أن مو أظمؼم اهلل  أهؾ اًمتخققؾ:

 ظمقوٓت ٓ طمؼقؼي هلو. يعدو إٓ أن يؽقن

 .-إن ؿموء اهلل–وؾمـتؽؾؿ قمـفؿ ٓطمًؼو  ,ومنهنؿ أهؾ مسؾؽ اًمتػقيض قؾ:فأهؾ اًمتجوأمو 

 : أهؾ اًمتلويؾمذهى  وسمؼل أن 

  ظمالفاعمراد سمؿذهى أهؾ اًمتلويؾ هق مو يزقمؿف همٓء اعمتؽؾؿقن مـ أن كصقص اًمصػوت جيى محؾفو قمغمو

 .هذا أمر أول ,فموهرهو ًمؾتشبقف ٓىمتضوءفموهرهو 
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 يث ىث نث ُّ  :مثال أّن ىمقًمف شمعوممهق شمعقلم اعمراد مـ هذه اًمصػوت, ومفؿ يزقمؿقن و أمر صمونٍ و  

مـ  وموٓؾمتقاء :سموعمخؾقىملم -قمالضمّؾ و-ذًمؽ شمشبقف اهلل  ٓىمتهًمق محؾـوه قمغم فموهره [ 5ـمف: ] َّ يف ىف

سموًمتوزم يتعلم أن كؼقل إن هذا اًمـص قمغم ظمالف فموهره, صمؿ ورد ؾممال قمـد و, -هؽذا زقمؿقا- اعمخؾقىملم  صػوت

ذم شمعقلم اعمراد ومؼوًمقا: إن اؾمتقى ًمقسً  وموضمتفدوامـ يسؿع يمالمفؿ وهق: إًذا قمغم أي رء كحؿؾ هذا اًمـص؟ 

بقف, إًذا يؼتيض اًمتش -ؿقاقمز يمام-هذا و, ارشمػعو قم سمؾغي اًمعرب أن اؾمتقى سمؿعـك قمالقمغم فموهرهو وموًمظوهر اعمعؾ

 :ؾمتقالء, كؼقل إن معـك اؾمتقىآ :قمغم هذإًمقف؟ ىموًمقا كحؿؾ  آؾمتقاءسمـسبي  -ضمّؾ وقمّز -مو اًمذي أراده اهلل 

 .مريمى مـ هوشملم اعمرطمؾتلمفجفؿ اؾمتقمم, إًذا مـ

احلؼ أن اًمؼقم يمون اًمبالء قمـدهؿ إكام هق مـ ومسود ذم إصؾ ذم ىمؾقهبؿ أّدى هبؿ إمم ؾمؾقك هذا اعمسؾؽ, و 

ومنن اًمشلن , قم قمـدهؿ ومسود ذم ىمؾقهبؿ وصدورهؿاعمسلًمي ىمضقي قمؾؿقي أكتجً هذا اعمسؾؽ إكام اًمؼ ًسمؿعـك ًمقس

اًمسـي, صمؿ عمّو وسمـقهو قمغم أصقل وموؾمدة همػم مستؿدة مـ اًمؽتوب  اقمتؼودات اقمتؼدوا, اؾمتدًمقاصمؿ  اقمتؼدواومقفؿ أهنؿ 

إٓ أن يسؾؽقا معفو مسؾؽ  وً وٓ خمرضم جلً مو وضمدوا مؾ آقمتؼوداتسموًمـصقص اًمتل ختوًمػ هذه  اصطدمقا

 سمـقمثامن ومعورولم ًمؾـصقص, واًمتلويؾ, ومفق إًذا مفرب وخمرج ٕضمؾ أن ٓ يػتضح إمر ومقؽقكقا مصودملم 

هق  اًمذي-اعمريز  اً سمؾغـل أن سمنم :ذم كؼضف قمغم سمنم ذيمر يمؾؿي مفؿي ذم هذا اعمؼوم ىمول -رمحف اهلل-ؾمعقد اًمدارمل 

إًمقف ىموًمقا: موذا كصـع سموٕطموديٌ اًمتل  اؿمتؽقاىمول: سمؾغـل أن أصحوسمف  -اًمتحريػ اجلفؿقيو أطمد رؤوس اًمتلويؾ

ومقفو مو خيوًمػ وذيمروا مجؾي مـ إؾموكقد, موذا كصـع معفو وهل مرويي سملؾموكقد ضمقود وحيتٍ أهؾ اًمسـي قمؾقـو هبو 

, إًذا مسؾؽ (يؿؽـؽؿ أن شمردوهو سمعـػهموًمطقهؿ سموًمتلويؾ ومتؽقكقن ىمد رددمتقهو سمؾطػ إذ مل )مذهبـو ومؼول هلؿ: 

هل أّن كصقص اًمصػوت جيى شملويؾفو, و قمـ مـفٍ قمؾؿل كزيف أومرز اًمقصقل إمم هذه اًمـتقجي اًمتلويؾ ًمقس صمؿرة

سمـقا قمؾقفو و دوهوؿاقمتسموًمـصقص اًمتل ختوًمػ إصقل اًمتل  آصطدامخمرج مـ وذيمرت ًمؽ مفرب  هق يمامإكام 

 .-شمعومموشمبورك -اهلل  تمو يعتؼدن ذم صػو

ذم يمتوسمف ذم ؿملن يمؾ مـ جيودل سمغػم طمؼ ذم آيوت اهلل هل مو أظمؼم ؾمبحوكف  -قمالوضمّؾ -اًمؼوقمدة اًمتل سمّقـفو اهلل و

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام ُّ : شمعومم سمؼقًمفو
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كؼود هلذا اًمقطمل اًمذي ضموء سمف اؾ خموًمػ ًمؾحؼ أذقمـ ًمسؾطون اًمـص و, ًمق أّن يم[ 56هموومر: ] َّحئ جئ  يي

 اًمعظقؿ ذم أصقل اًمديـ مع ووقح إدًمي قمؾقفو. آومؽماقمـ قمـد رسمف مو طمصؾ هذا  ملسو هيلع هللا ىلص حمؿدكبقـو 

 .اإلؾمالمقي ظقؿي قمغم إميقم أومرز إؿمؽوٓت يمثػمة سمؾ ذوراً ؾؽ اًمتلويؾ مسؾؽ ذم همويي اخلطر ومس

 شملويؾ ذي اًمتحريػ واًمبطالن      ي اإلؾمالم مـأصؾ سمؾقا وهذ 

 و ىمقل ذي اًمؼمهونصمالصمً  تزاد      هق اًمذي ىمد ومّرق اًمسبعلم سمؾو

اعمبوطمٌ إكام يمون هذا اًمطوهمقت اًمذي ؾمؾطقه قمغم هذه إمي ذم يمثػم مـ اعمسوئؾ و اًمسبى اًمذي أّدى إمم شمػرق 

 اًمسـي.وكصقص اًمؽتوب 

ًٓ  : اًمرد قمغم هذا اعمـفٍ يؽقن مـ وضمفلم  .اًمرد اًمتػصقكم :واًمثوين ,اًمرد اإلمجوزم :أو

 :أمو اًمرد اإلمجوزم

ضمّؾ -و, ومنكف يؼول ًمؽؾ مـ أّول كصقص اًمصػوت: ىمد أظمؼم اهلل  واوحً ومنكف رد ىمقي حمؽؿ مع يمقكف ؾمفاًل 

أكف اؾمتقى قمغم اًمعرش  -شمعومم - ومؼد أظمؼم ,-شمعوممشمبورك و-سمثبقت صػوت ًمف  ذم يمتوسمف ذم آيوت يمثػمة ضمداً  -وقمال

                    جئ  ُّ  ثبقت صػي اعمحبي ًمف ومؼول:وأظمؼم سم [5]ـمف:  َّ يف ىف يث ىث نث ُّ  ومؼول:

صػي اًمقضمف وأصمبً ًمـػسف  ,[6]اًمػتح: َّ  جئ يي ىي ُّ  وأصمبً ًمف اًمغضى ,[54]اعموئدة: َّ حئ

 ,[64]اعموئدة: َّ خف حف جف ُّ ًمقد ومؼول: اوأصمبً ًمـػسف صػي  ,[27]اًمرمحـ: َّ مب زب  رب  ُّ   :ومؼول

, وأكتؿ شمزقمؿقن أّن هذه -شمعومموشمبورك -ذم أدًمي يمثػمة ٓ يؿؽـ أن يـوزع إكسون ذم صمبقت هذه اًمصػوت هلل 

شملويؾ  -شمبورك وشمعومم-اًمـصقص ًمقسً قمغم فموهرهو إكام ًمؽؾ كص مـ هذه اًمـصقص ومقام ختوًمػقن ذم إصمبوشمف هلل 

؟ ٓ خيؾق أم ٓ يعؾؿ أّن احلؼ ذم هذه اًمـصقص مو ذهبتؿ إًمقف ملسو هيلع هللا ىلصأيمون اًمـبل  :اًمسمالقمغم ظمالف هذا اًمظوهر, و

أّن معـك اؾمتقى ذم يمؾ يعؾؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأيمون اًمـبل سمؿعـك: إمو أن شمؼقًمقا كعؿ أو شمؼقًمقا ٓ,  :اجلقاب مـ أطمد أمريـ

ًٓ  سمؿعـكمقاردهو ذم اًمؼرآن هل   ملسو هيلع هللا ىلصيمذسمتؿ ىمقًمف  : ومؼد قمظقاًم اؾمتقمم أم ٓ؟ إن ىمؾتؿ مل يؽـ يعؾؿ ومؼد ىمؾتؿ ىمق
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أكتؿ شمزقمؿقن أّن  أكو( وقمـد اًمبخوري وهمػمه ) إن أقمؾؿؽؿ وأشمؼويمؿ هلل -ريض اهلل قمـفو-اًمثوسمً مـ طمديٌ قموئشي 

احلؼ ذم هذه أن كف يمون يعؾؿ إ, ومؾقس هلؿ مـوص مـ أن يؼقًمقا مل يؽـ إقمؾؿ سموهلل سمؾ أكتؿ إقمؾؿ سموهلل ملسو هيلع هللا ىلصاًمـبل 

 .ًمـصقص هق ذم اًمتلويؾ اًمذي ذيمركوها

يمام سمقون قمـده ىمدرة قمغم أن يقوح احلؼ ذا ومصوطمي و ملسو هيلع هللا ىلص, كؼقل هلؿ أيمون اًمـبل ومــتؼؾ سمعده إمم ؾممال صمونٍ  

, ىمدطمتؿ ذم اهلل طمقٌ ىمدطمتؿ ذم ملسو هيلع هللا ىلصوىمدطمتؿ ذم كبقف  -ضمؾ وقمال-ومعؾتؿ أكتؿ أم ٓ؟ إن ىمؾتؿ ٓ ومؼد ىمدطمتؿ ذم اهلل 

مـ  -ضمّؾ وقمّز -طموؿمو طمؽؿي اهلل وٓ يؼدر قمغم أن يػصح, وٓ يستطقع أن يبلّم  طمؽؿتف طمقٌ أرؾمؾ رؾمقًٓ 

ملسو هيلع هللا ىلص اًمػصوطمي وطموؿمو رؾمقل اهلل وقمدم اًمؼدرة قمغم اًمبقون ولِّ , طمقٌ وصػتؿقه سموًمعِ ملسو هيلع هللا ىلص ىمدطمتؿ ذم اًمـبلوذًمؽ, 

, إًذا ٓ مـوص ًمؽؿ مـ أن أكف يمون ىمودر قمغم أن يبلّم وأن -قمؾقف اًمصالة واًمسالم-مـ ذًمؽ, سمؾ هق أومصح اخلؾؼ 

 .معـوه اؾمتقمم َّ يف ىف يث ىث نث ُّ  :-شمعومم–أن يـطؼ وأن يؼقل ًمـو إن ىمقًمف ويػصح وأن خيؼم 

ىمؾتؿ هلو اخلػم أم ٓ؟ إن  مريداً  قمغم أمتف ؿمػقؼوً  طمريصوً  ملسو هيلع هللا ىلصاًمسمال اًمثوًمٌ, هؾ يمون اًمـبل فـو يرد قمؾقؽؿ هو 

, سمؾ يمذسمتؿ طمقـفو ىمقل اهلل قمظقامً  ًمضد ذًمؽ, ىمؾتؿ ىمقًٓ  مريداً  سمؾٓ يمون يريد هلو اهلدايي مو يمون يريد هلو اخلػم و :ٓ

  حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّ  -قمالوضمّؾ -

قمغم هذه إمي يريد هلو اخلػم  ومال جمول ًمؽؿ إٓ أن شمذقمـقا أّكف يمون طمريصوً [ 128]اًمتقسمي: َّ مح جح مج

 .اهلداييو

يمامل واًمبالهمي واًمبقون ويمامل اًمػصوطمي وإؾمئؾي اًمثالث يؼول هلؿ: مع يمامل اًمعؾؿ سموهلل   ايمتاملفـو سمعد هو 

يمام ىمؾتؿ؟! ٓ يؿؽـ ذم  -قمالوضمّؾ -ؼقل ذم صػوت اهلل يأن  ملسو هيلع هللا ىلصاًمشػؼي هبذه إمي مو اًمذي مـع اًمـبل وصح ـاًم

صمـلم مـفو أو اإٓ ًمػؼد هذه إمقر اًمثالصمي أو قمـ اًمبقون  ملسو هيلع هللا ىلصأن يسؽً اًمـبل  ـوً سمقِّ  امتـوقموً حلول اًمبتي يؿتـع اهذه 

أن شمؽقكقا أكتؿ ىمد طمزشمؿ اًمؽامل ذم اًمعؾؿ سموهلل واًمـصح  أيضوً  ئذٍ واطمد مـفو قمغم إىمؾ, يستحقؾ, وٓزم ذًمؽ قمـد

 ٓ ؿمؽ أن هذا ٓ يؼقًمف مسؾؿ. ,واًمشػؼي واًمػصوطمي واًمبقون
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ذم  -رمحف اهلل– وىمد خلصفو اسمـ اًمؼّقؿ ,ل أن يؼقم هلووِّ مؿي ٓ يستطقع محهذه اعمـوىمشي مـوىمشي مؾزمي مػو

 ىمول: طمسـي طمقٌ ذم أسمقوت  اًمـقكقي

 مسوئؾ ... شمؼيض قمغم اًمتعطقؾ سموًمبطالن ومسؾ اعمعطؾ قمـ صمالث

 موذا شمؼقل أيمون يعرف رسمف ... هذا اًمرؾمقل طمؼقؼي اًمعرومون

 أم ٓ وهؾ طموز اًمبالهمي يمؾفو ... وموًمؾػظ واعمعـك ًمف ـمققمون

 أم ٓ وهؾ يموكً كصقحتف ًمـو ... يمؾ اًمـصقحي ًمقس سموخلقان

 ومنذا اكتفً هذي اًمثالصمي ومقف يمو ... مؾي مؼمأة مـ اًمـؼصون

 ي رء قموش ومقـو يمومتو ... ًمؾـػل واًمتعطقؾ ذم إزمونومأل

 سمؾ مػصحو سموًمضد مـف طمؼقؼي اإل ... ومصوح مقوحي سمؽؾ سمقون

 وٕي رء مل يٍّمح سموًمذي ... سطمتؿ ذم رسمـو اًمرمحـ

 أًمعجزه قمـ ذاك أم شمؼصػمه ... ذم اًمـصح أم خلػوء هذا اًمشون

 سموًمؼرآن طموؿموه سمؾ ذا وصػؽؿ يو أمي ... اًمتعطقؾ ٓ اعمبعقث

 صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ.

, مـوىمشي مسؾؽ اًمتلويؾ اًمتػصقؾقي شمتػرع إمم أرسمع كـتؼؾ سمعد ذًمؽ إمم اعمـوىمشي اًمتػصقؾقي عمسؾؽ اًمتلويؾ  

 :مـوىمشوت

 .مـوىمشي ذم اعمـفٍ اًمذي ؾمؾؽف اعمموًمي .1

 .مـوىمشي ًمؾتلويؾ مـ طمقٌ هقو  .2
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 .مـوىمشي ًمؾتلويؾ مـ طمقٌ صمؿراشمفو  .3

 .ًمقازمف مـوىمشي ًمؾتلويؾ مـ طمقٌو  .4

 : مـوىمشي مسؾؽ اًمتلويؾ مـ طمقٌ اعمـفٍ اًمذي ؾمور قمؾقف اعمموًمي أوًٓ 

 : اعمـفٍ اًمذي ؾمور قمؾقف اعمموًمي هق

ذم أصقل اًمػؼف أّن مو يؼبؾ  معؾقمأهنؿ زقمؿقا أن كصقص اًمصػوت هل مـ ىمبقؾ اًمظوهر ٓ اًمـص,  :أوًٓ 

ٓ حيتؿؾ همػم معـوه ومنكف ٓ يتسؾط قمؾقف اًمتلويؾ, ومجعؾقا يمؾ  اًمتلويؾ إكام هق اًمظوهر ٓ اًمـص, إذا يمون اًمؽالم كصوً 

كصقص  ّؾ ضُم ًمـص, واًمقاىمع أّن  امـ ىمبقؾ اًمظوهر ٓ -شمعومم–اًمتل ٓ يريدون إصمبوهتو هلل ت كصقص اًمصػو

 .اًمصػوت إكام هل كصقص ذم معـوهو إمو سملًمػوفمفو أو سملًمػوفمفو مع اًمؼرائـ اعمحقطي هبو هذا أوًٓ 

اًمبالء قمـدهؿ  س  وهذا أُ , ٕهنو شمؼتيض اًمتشبقف :؟ ىموًمقاملَ  ,مـ ىمبقؾ اعمتشوسمف تإن كصقص اًمصػو: ىموًمقا : صموكقوً 

, وٓ ؿمؽ أن هذا -إن ؿموء اهلل- يمام ؾمقليت اًمؽالم قمـ هذا ىمريبوً - -شمعومموشمبورك -وهق مبـل قمغم ؾمقء فمـفؿ سموهلل 

ـزل اًمسـي مـ أوضمف يمثػمة, ٓ يؿؽـ أن يُ وسمؾ مصودمي ًمـصقص اًمؽتوب  دقمقى جمردة قمـ اًمدًمقؾ,وأسمطؾ اًمبوـمؾ 

  يم  ُّ و ,َّ يئ ىئ نئ ُّ  , ]اًمـسوء[َّ  جع مظ حط ُّ  قنؽيريد سمف أن ي يمتوسموً  -شمعومموشمبورك -اهلل 

مع ذًمؽ ومعومتف ذم أومضؾ اعمطوًمى ومقف متشوسمف ٓ و يصػف سملكف احلؼ وأكف أطمسـ شمػسػماً و  ,]اًمبؼرة[َّ حن جن

طمؼ شمعظقؿف, هذا -قمز وضمؾ–يمػر, هذا ٓ يؼقًمف مـ قمظؿ اهلل واًمتشبقف والل ويعرف ومقف احلؼ سمؾ فموهره اًمتشبقف 

ب قك شمقهؿ ًمف ومفق راضمع إمم ومسود ذم ىمؾوطمؼ ىمدره, إكام اًمتشبقف إن يمون هـ -قمز وضمؾ-ٓ يؼقًمف مـ ىمدر اهلل

 -ضمّؾ وقمال-اهلل و, يمقػ يؽقن هذا اًمتشبقف -قمالوضمّؾ -ًمؽتوب اهلل  ًمقس راضمعوً وذم ىمؾقب اعمتلوًملم و يـاًمـوفمر

سملكف صػي  آؾمتقاءيصػ  -قمالوضمّؾ -ًمق قمغم سمعد واهلل و آطمتاملإكام أووف هذه اًمصػوت إمم ذاشمف, أيـ يرد هذا 

همػم ذًمؽ ممو إمم سموًمقد وسموًمقضمف ويصػ كػسف سملكف حيى ويغضى ويبغض  -شمعومموؾمبحوكف -أكف متصػ هق وًمف 

أهنو مضوومي واًمعظؿي وقمؾؿً مؼدار مو ومقفو مـ اجلالل و أن هذه اًمـصقص إذا ىمرأهتووام ٓ ؾمق   ,ضموء ذم اًمـصقص

وقمظؿتف يمام يـبغل ٓ يؿؽـ أن  ٓ يؿؽـ أن يـتوب اًمؼؾقب اًمتل آمـً سموهلل طمؼوً  -شمعومموؾمبحوكف - إمم اهلل اًمعظقؿ
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 -قمالوضمّؾ -يـول هذه اًمؼؾقب رء مـ شمقهؿ اًمتشبقف, أيـ وضمدشمؿ مو يؼتيض اًمتشبقف ذم إصمبوت صػي اًمقد واهلل 

اًمتشبقف ًمقضمف طمجوسمف اًمـقر ًمق يمشػف  اطمتاملأيـ وضمدشمؿ  ؟صػ كػسف سمقد شمطقي اًمسامء وشمؼبض إرضو

 ؟أيـ وضمدشمؿ هذا ذم هذه اًمصػوت اجلؾقؾي اًمعظقؿي ؟إًمقف سمٍمه مـ ظمؾؼف  اكتفكٕطمرىمً ؾمبحوت وضمفف مو 

 :        أراد مـ ىمقًمف -ضمّؾ ضمالًمف-اهلل  :اعمسؾؽ اًمذي ؾمؾؽقه سمعد ذًمؽ أهنؿ قمّقـقا اعمراد, ىموًمقا :صمؿ يؼول صموًمثوً 

قمّقـقا اًمٌمء  يثقبفؿ, َّ  جئ  ُّ  :أراد مـذاشمف, و َّ مب زب  رب  ُّ  :اؾمتقمم, وأراد مـ ىمقًمف َّ ىف ُّ 

أقمـدك سمرهون مـ يمتوب  ؟ل أقمـدك دًمقؾًمق ؾملًمً أي متلوِّ مـ هذه اًمـصقص, و -شمعوممشمبورك و-اًمذي أراده اهلل 

يؿؽـ, ًمقس هـوك دًمقؾ مـ اًمؽتوب ٓ  :أّن اهلل أراد مـ هذه اًمؽؾؿي هذا اعمعـك؟ اجلقابملسو هيلع هللا ىلص  اهلل أو يمالم كبقف 

قمغم اهلل سمغػم  سموًمتوزم يؽقن يمالمفؿ ذم هذه اًمـصقص ىمقًٓ راد مـ هذه اًمؽؾؿي هذا اعمعـك, واًمسـي ومقف أّن اهلل أو

 أشمؼقًمقن قمغم اهلل مو ٓ شمعؾؿقن؟!هذا مـ أقمظؿ اعمـؽرات وقمؾؿ, 

 .وعقػ همػم مستؼقؿ ًمـو أّكف مسؾؽ هش   اشمضحوا هذا هق اعمسؾؽ اًمذي ؾمؾؽف همٓء إذً 

ًمي هل أهنؿ ؿمّبفقا ومعطؾقا ومشبفقا, هـوك أؾموس وهـوك وؾمقؾي همٓء اعمتلوِّ  طمول طمؼقؼي: راسمًعوصمؿ يؼول هلؿ 

 .سموظمتصوروهـوك كتقجي, هذا هق مسؾؽ اًمتلويؾ 

 -ضمّؾ وقمّز -ًمقا اًمصػوت؟ وىمع ذم ىمؾقهبؿ شمشبقف اهلل وِّ مهق اًمتشبقف, مو اًمذي دومع همٓء إمم أن ي أؾموٌس  

 ؿمقئوً  ًوًمق مل يؽـ ذًمؽ يمذًمؽ مو أوًمقا أًمقس يمذًمؽ؟ سمدًمقؾ أّن يمؾ ـموئػي مـ همٓء ٓسمد وأن شمثب ,سموعمخؾقىموت

              ومقفو اًمتشبقف, اقمتؼدوا؟ ٕهنؿ مو ملَ ًمقهو, سموًمتوزم دمد أّن هذه اًمصػوت مو أو  و -قمالوضمّؾ -مـ صػوت اهلل 

  .أؾموس اًمبالء قمـدهؿ أهنؿ مشبفيإًذا 

هـوك وؾمقؾي, هذه اًمقؾمقؾي اًمتل أرادوا أن يدومعقا هبو هذا اًمٌمء اًمذي وىمر ذم ىمؾقهبؿ هق اًمتلويؾ اًمذي ذم  صموكقوً 

ى, قمالىمي قمالىمي موذا؟ قمالىمي ؾمبى سمؿَسب   اًمتلويؾواًمعالىمي سملم اًمتعطقؾ أن , ٕكـو ىمد قمؾؿـو طمؼقؼتف يمون شمعطقالً 

إمو  -شمعومموشمبورك -وؾمقؾي سمـتقجي, صمؿ يموكً اًمـتقجي أن وىمعقا ذم اًمتشبقف, يمؾ شملويالت اًمؼقم شمرضمع إمم شمشبقف اهلل 

ًمي دمده وِّ تلاعم قمـ همٓءسموجلومدات أو سموًمـوىمصوت أو سموعمعدوموت أو سموعمتـوىمضوت, اقمتؼم هذا ذم يمؾ مو ضموء 
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سموًمتشبقف مرشملم, إذا يمون اعمشبفي مذمقملم مرة  حمػقوموً  سموًمتوزم يمون طمؼقؼي طمول همٓء أهنؿ قمطؾقا شمعطقالً و ,مستؼقامً 

 ومفمٓء مذمقمقن مرشملم ٕهنؿ ؿمّبفقا مرشملم.

مـ  ؟ ومراراً ذم اًمصػي اًمتل مرة معـو اًمدرس اعمويض صػي اعمحبي, ىمؾـو إن اًمؼقم أّوًمقهو إمم قمدة شملويالت, ملَ 

 -شمعومموشمبورك -ومررشمؿ مـ شمشبقف اهلل  ,مو صـعتؿ ؿمقئوً  :سموإلكسون اًمذي حيى, ومـؼقل هلؿ -شمعومموشمبورك -شمشبقف اهلل 

سمد مـ اًمتشبقف ومال ؿمؽ سملن اًمتشبقف سمنكسون  إذا يمون وٓو ,شبفتؿقه سموجلامد اًمذي ٓ حيىومسموإلكسون اًمذي حيى 

 ًٓ ذاشمون إطمدامهو حتى احلسـ وشمؽره  يًمق يمون صمؿ , ويمؾ قموىمؾ يدرك أكفسموجلامد اًمذي ٓ حيى مـ اًمتشبقف أطمسـ طمو

 اًمؼبقح واًمثوكقي ٓ حتى وٓ شمؽره ومال ؿمؽ أن اًمذات إومم أومضؾ مـ اًمثوكقي, هذا يدريمف يمؾ قموىمؾ.

ا طمؼقؼي طمول همٓء اعمموًمي أهنؿ ومّروا مـ اًمتشبقف اًمقاطمد ومقىمعقا ذم اًمتشبقف مرشملم, هذا اًمرد قمغم اًمـفٍ اًمذي إذً 

 .ؾمور قمؾقف اعمموًمي

 -إمم مـوىمشي اًمتلويؾ مـ طمقٌ ذاشمف, يؼول هلمٓء: سمعد ذًمؽ كـتؼؾ

ًمقؾ قمغم أن مـفجفؿ د آوطرابومفذا  ,مو ٓ يصحوإكف ًمقس صمؿي ومورق قمـد اًمؼقم سملم مو يصح شملويؾف  :أوًٓ 

كؼقل  :مو ٓ يصح, سمؿعـكوًمقس قمـد اًمؼقم ووسمط صحقح عمو يصح شملويؾف مـ اًمصػوت  :أىمقل .مـفٍ همػم صحقح

, دقمقكو كـوىمش همٓء اًمذيـ هؿ شمثبتقن شمؾؽ اًمطوئػيوًمقن هذه اًمطوئػي مـ اًمصػوت وِّ ممو اًمذي ضمعؾؽؿ شم :هلؿ

دمدهؿ ىمد  !أهؾ اًمسـي سمؾ أهنؿ هؿ أهؾ اًمسـي أىمرب إًمقـو مـ همػمهؿ مـ همٓء اعمموًمي اًمذيـ يزقمؿقن أهنؿ مـ

, أصمبتقا مو زقمؿقا أكف -ؿ مثبتقن ًمؾصػوتًمؽـ دقمقكو كسؾؿ أهن ,ذم مو أصمبتقا يمالمٌ و-مـ اًمصػوت  وً أصمبتقا سمعض

 هق ؾمبع صػوت: وصػوت اعمعوين 

 اىمتدروقمؾؿ وؾمؿع إرادة               اًمبٍمواًمؽالم وًمف احلقوة 
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اًمبٍم ويمثػم مـ اًمصػوت اًمذاشمقي اخلؼميي مموًملم, أصمبتقا اًمسؿع  ذمصمؿ دمدهؿ سمعد ذًمؽ ذم اًمصػوت اًمػعؾقي و

 :اًمسمال أنو ,اًمقد واًمسوق إمم همػم ذًمؽواًمغضى واعمحبي و لءاعمجواإلشمقون واًمـزول و آؾمتقاءًمقا صػي وأو  

 شمـػقن هذه؟ ومو اًمذي ضمعؾؽؿ شمثبتقن هذه 

أرؿمدكو  ومام, -شمعومموشمبورك -مو ٓ يثبً هلل وً ثبَ دًمقؾـو قمغم ذًمؽ اًمعؼؾ, اًمعؼؾ هق اًمذي أرؿمدكو إمم مو يُ  :ىموًمقا

 ؼكم ذم إصمبوت صػوت اعمعوينًمـوه ومـػقـوه, وهلؿ ذم شمؼرير مـفجفؿ اًمعإمم إصمبوشمف اًمعؼؾ أصمبتـوه واًمذي مل يرؿمدكو إًمقف أو  

 -طمجي شمرشمقبفو يموٓيت:

إًذا  ٓ يػعؾ همػم اًمؼودرو ,ؼودراًموًمذي يػعؾ هق وم دًمقؾ اًمؼدرة -شمعومموشمبورك -إن طمصقل اًمػعؾ مـ اهلل  :ىموًمقا

 .اًمػعؾ دًمقؾ اًمؼدرة

 خي حي جي ٰه مه ُّ اإلشمؼون واإلطمسون أًمقس يمذًمؽ؟  مـ واإلشمؼون دًمقؾ اًمعؾؿ, هذا اخلؾؼ ذم همويي 

 .إمم صػي اًمعؾؿ, قمـدكو يمؿ؟ صػتون , إًذا اًمعؼؾ يرؿمدإًذا ٓسمد أن يؽقن اًمػوقمؾ قمؾقاًم [ 88]اًمـؿؾ:  َّمي

هذا سمؾقن وهذا سمشؽؾ وهذا وظمّص هذا سمؾقن  -ضمؾ وقمال–اًمتخصقص دًمقؾ اإلرادة, يمقن اهلل و :ىموًمقا 

هذا ٓ يصدر إٓ قمـ إرادة, : اعمخؾقىموت أًمقس يمذًمؽ؟ ىموًمقا ذم هذا سمحول وهذا سمحول, هـوك ختصقصسمشؽؾ و

 . إصمبوت صػي اإلرادة, هذه  صمالثإًذا هذا دًمقؾ قمغم

احلل ٓسمد أن وبوت صػي احلقوة, ا اًمعؼؾ أرؿمدكو إمم إصماإلرادة ٓ شمؽقن إٓ ذم طمل, إذً واًمعؾؿ واًمؼدرة و :ىموًمقا 

 , ومؽوكً اًمـتقجي أن اًمعؼؾ أرؿمدكو إمم إصمبوت هذه اًمصػوت اًمسبع.متؽؾامً  سمصػماً  يؽقن ؾمؿقعوً 

 :واجلقاب قمـ هذا مـ وضمفلم

 ًٓ نذا يمون اإلشمؼون دًمقؾ اًمعؾؿ ومنكف وم :إصمبوت همػم هذه اًمصػوت ممو كػقتؿ اًمعؼؾ ىمد دّل قمغمدًمقؾ ّن إأن يؼول  :أو

ًمقن صػي اًمرمحي, وِّ مَ أكتؿ شمواًمـعؿي دًمقؾ اًمرمحي, واًمتخصقص سموًمػضؾ وأكتؿ شمـػقن احلؽؿي, ودًمقؾ احلؽؿي,  أيضوً 
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    قهنو قمـ اهلل ـػشم اًمتل ا ذم سمؼقي اًمصػوتضمر   هؾؿ  وإيؼوع اًمعؼقسمي دًمقؾ قمغم اًمغضى وأكتؿ شمـػقن صػي اًمغضى, و

 و إمم إصمبوهتو., أو ذم يمثػم مـفو, ومنن اًمعؼؾ يرؿمد أيًض -شمعومموشمبورك -

ًٓ  و:صموكقً ويؼول   سموًمعدم, وقمدم اًمعؾؿ ًمقس قمؾاًم  ومنكف مل يـػفو, , أن اًمعؼؾ مل يرؿمد إمم شمؾؽ اًمصػوتؾمّؾؿـو ضمد

 .قمغم اًمعدم وقمدم اًمدًمقؾ ًمقس دًمقاًل 

ٕن اًمـؼؾ  :وًمـؼؾ أقمظؿ مـ اًمثؼي سموًمعؼؾسماًمثؼي وهبقا أن اًمعؼؾ مو أرؿمد إًمقفو ومنن اًمـؼؾ ىمد دّل قمؾقفو,  

ًمقس  اًمذي مـعؽؿ مـ إصمبوت هذه اًمصػوت؟اًمعؼؾ شموسمع, ومام وّٕن اًمـؼؾ متبقع و :اًمعؼؾ همػم معصقمومعصقم 

, ومدّل هذا قمغم -ؾمبحوكف–قمغم اًمقضمف اًمالئؼ سمف  هبو -قمز وضمؾ- اهلل اشمصوف سمومتـوعصمؿي صػي واطمدة جيزم اًمعؼؾ 

 .ـػكمو يُ  سملمثبً وأكف ًمقس قمـد اًمؼقم ووسمط يصح سمف أن يػّرق سملم مو يُ 

اًمػورق  : , ىموًمقاعـدكو ومورق صحقح آظمر, ىمؾـو هوشمقاو ومصحقحً  وإن يمون هذا ًمقس ومورىمً  !قمؾقـو مفاًل : ًميل اعمموِّ ىمو

ًمتل ٓ شمؼتيض اوكـػقفو قمـ ـمريؼ اًمتلويؾ هل اًمتل شمقهؿ اًمتشبقف واًمصػي اًمتل شمؼتيض اًمتشبقف  ,هق شمقهؿ اًمتشبقف

 .-شمعومم ؾمبحوكف- كثبتفو هلل اًمتشبقف ومنكـو

ومنن  ,اًمبٍمواًمسؿع  -ضمؾ وقمال–و, إذا يمـتؿ شمثبتقن هلل و مـضبطً ًمقس ووسمطً  وًض يهذا أو :كؼقل هلؿ ـئذٍ طمقو 

, ىموًمقا ٓ, اجلفؿقي -قمز وضمؾ-كػقفو قمـ اهلل ئٍذ اًمتشبقف, ومقؾزم طمقـ ونإن هوشملم اًمصػتلم شمؼتضق : اجلفؿقي يؼقًمقن

اًمبٍم يؼتيض اًمتشبقف شمقمهقا أن اًمثوسمً هلل مو يامصمؾ ومقف اعمخؾقق, ًمؽــو وٕهنؿ طمقـام ىموًمقا إّن اًمسؿع  :وامأظمط

ن أهؾ اًمسـي إمـ ىمول ًمؽؿ و !ؾمبحون اهلل اًمعظقؿ ,وهـو كؼقل يوهلل اًمعجى ,ا يؾقؼون سمفسمًٍم وو كثبً هلل ؾمؿعً 

 .ويمال وطموؿم ف؟!ًمتشبقاحلديٌ إذا أصمبتقا اًمصػوت هلل أصمبتقهو قمغم مو يؼتيض او

أمجع قمؾقف اًمسؾػ اًمصوًمح وأشمبوقمفؿ ووهذا مو مه قمؾقف اًمرؾمؾ - قمالوإّن اًمصػوت اًمتل شمثبً هلل ضمّؾ 

  يه مهىه جه ين ُّ : -شمعومم–قمغم مو يؾقؼ سمف قمغم طمد ىمقًمف  -شمعومموشمبورك -إكام هل صػوت صموسمتي هلل  -ىموـمبي

 .]اًمشقرى[َّ خي حي جي
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, ىموًمقا اًمضوسمط هق اإلمجوع !يستؼقؿط اًمثوًمٌ ًمعؾف سمظمذوا اًمضوو اًمسوسمؼلمىموًمقا: دقمقكو مـ اًمػورىملم اًمضوسمطلم 

 .كػقـوه -ضمّؾ وقمز -مو مل كجؿع قمغم إصمبوشمف هلل ومو أمجعـو قمغم صمبقشمف هلل أصمبتـوه, 

وكػقتؿ ذم مؼوسمؾ  -شمعومم–اًمبٍم هلل وعموذا أصمبتؿ صػتل اًمسؿع  :ىمؾـو وهذا أوعػ مـ ؾموسمؼقف, ومنكـو كؼقل هلؿ 

 :, ىمؾـو هلؿآؾمتقاءواًمبٍم هلل سمعؽس اًمـزول وحلصقل اإلمجوع قمغم صمبقت اًمسؿع  :ىموًمقا ؟واًمـزول آؾمتقاءذًمؽ 

 !إلمجوعا اكعؼدا مو اًمبٍم, إذً وٓ يثبتقن هلل اًمسؿع  :خيوًمػقكؽؿ -أو يمثػم مـ اعمعتزًمي-اعمعتزًمي واجلفؿقي  وًمؽـ

صدىمتؿ, واإلمجوع مـعؼد ىمبؾ سمزوهمؽؿ وسمزوهمفؿ قمغم :, ىمؾـو اعمعتزًميواإلمجوع مـعؼد ىمبؾ سمزوغ اجلفؿقي  ,ىموًمقا: ٓ

 .-شمبورك وشمعومم-إصمبوت مجقع اًمصػوت هلل 

, ىموًمقا: اًمصػي اًمتل ضموء ومقفو أدًمي يمثػمة كثبتفو -!وًمقس قمـدكو سمعده رء-ىموًمقا إًذا ظمذوا هذا اًمضوسمط اًمراسمع 

مـ اًمصػوت ومقف هذا اًمؼدر مـ يمثرة  مل يلِت  يموًمسؿع واًمبٍم واحلقوة واًمعؾؿ إمم همػم ذًمؽ ممو أصمبتقا, أّمو اًمذي

احلجي شمثبً سمدًمقؾ واطمد قمـد اعمسؾؿلم يموومي أًمقس يمذًمؽ؟  :قمـ اًمبقون أن هذا ومورق قمؾقؾ وهمـل  إدًمي ٓ كثبتف, 

ًٓ  ,ذم إصمبوت اخلؼم أو إصمبوت إمر واًمـفل آيي واطمدة أو طمديٌ واطمد يموٍف   سمصحي هذا صمؿ إكـو كؼقل هلؿ ؾمّؾؿـو ضمد

ومام  ,اًمبٍم ًمؽثرة إدًميوومنكؽؿ مل شمؾتزمقا هبذا, ومنكؽؿ إن أصمبتؿ هلل اًمسؿع   ,أو هذه احلجي أو هذا اًمضوسمطاعمسؾؽ 

 ؟                 وومقفو مـ إدًمي مو هق أوعوف أوعوف مو ضموء ذم صػي اًمسؿع واًمبٍم سموًمؽؿ كػقتؿ صػي اًمعؾق

                                                                                                     يدل قمؾقف سمؾ أًمػون أًمػوً .... يو ىمقمـو واهلل إّن ًمؼقًمـو

                                                                                  ذوق طمالوة اًمؼرآن وومم ....مع سيح اًمػطرة إ كؼالً و قمؼالً 

 ومقق اًمسامء مبويـ إيمقان....ؾمبحوكفيمٌؾ يدل سملكف 

 ٕول.امو ٓ يصح إصمبوشمف, هذا هق اًمرد وإًذا مل يؽـ اًمؼقم أصحوب ووسمط مـضبط يػرق سمقـام يصح إصمبوشمف 

 ًمي ذم مو أّوًمقا إًمقف مـ اعمعوين كظػم مو ومروا مـف ذم اًمصػوت اًمتل أّوًمقهو, سمؿعـك يمؾ معـًك يؾزم اعمموِّ  اًمرد اًمثوين:

 .سمـظػم مو ىموًمقا ذم اًمصػي إصؾقيًمي إًمقف هؿ مؾزمقن ومقف و  ون أّن اًمصػي ممَ يذيمرويعقـقكف 
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هؿ يق آؾمتقاء؟ ىموًمقا ٕن إذا ؾملًمـوهؿ ملَ و آؾمتقالء,ممول إمم  آؾمتقاءدمد اًمؼقم يؼقًمقن إّن  :ظمذ مثاًل  

و, ومنكف يؾزمؽؿ ذم ىمؾـو يو ىمقم مو صـعتؿ ؿمقئً  ,-هؽذا ىموًمقا-اًمتشبقف, ومال كعؼؾ مـ يستقي إٓ وهق خمؾقق 

إذا ىمؾتؿ ٓ ويؼتيض اًمتشبقف,  وموٓؾمتقالءيؼتيض اًمتشبقف  آؾمتقاء, إذا يمون آؾمتقاءمثؾ اًمذي ىمؾتؿ ذم  آؾمتقالء

اهلل يؾقؼ سمف ٓ  اؾمتقالءومنن ىمؾتؿ ٓ,  !ٓ كعؼؾ مـ يستقزم إٓ وهق خمؾققوكعؼؾ مـ يستقي إٓ وهق خمؾقق, ىمؾـو 

 .ه يؾقؼ سمف ٓ يموعمخؾقىملم, يمؾ ضمقاب شمؼقًمقكف ومنكـو كرضمعف قمؾقؽؿؤؾمتقاانكـو كؼقل ويمذا وم, يموعمخؾقىملم

ٓ كعؼؾ مـ  ,؟ ىموًمقا ٕن اًمقضمف ٓ يتصػ سمف إٓ خمؾققإن ىموًمقا ٓ كثبً هلل صػي اًمقضمف سمؾ كموهلو سموًمذات, ملَ 

كخوـمبفؿ هبذا - !ؾققوهق خم إٓ كحـ ٓ كعؼؾ مـ ًمف ذاتو, ىمؾـو -هؽذا ىموًمقا-هق خمؾققوًمف وضمف إٓ 

 .ىموًمقا ٓ, ذات اهلل شمؾقؼ سمف ٓ يموعمخؾقىملم, ىمؾـو ووضمف اهلل يؾقؼ سمف ٓ يموعمخؾقىملم -إؾمؾقب اجلدزم

وموعمحبي مقؾ اًمؼؾى, ىمؾـو واإلرادة  :ٕن اعمحبي ٓ يتصػ هبو إٓ خمؾقق :ىموًمقا اعمحبي كموهلو إمم إرادة اإلكعوم

 ,ومتؿ إرادة اعمخؾقق, ومنن ىمؾتؿ ٓ, أكتؿ قمر  ٓ خمؾقق ٕهنو مقؾ اًمؼؾى أيضوً يؾزمفو مثؾ اًمذي ىمؾتؿ ومال يتصػ هبو إ

ل إًمقف اًمؼقم هؿ مؾزمقن سمـظػمه ومقام ومّروا مـ إصمبوشمف, هذا ضمقاب إًذا يمؾ معـك أو   !ومتؿ حمبي اعمخؾققىمؾـو وأكتؿ قمر  

 .صمونٍ 

جيقز شملظمػم يؾزم قمغم مسؾؽ اًمتلويؾ معوروي ىموقمدة جمؿع قمؾقفو سملم أهؾ اًمعؾؿ وهل أكف ٓ  ضمقاب صموًمٌ: 

 .اًمبقون قمـ وىمً احلوضمي

سملطموديٌ  -قمؾقف اًمصالة واًمسالم -ق هيتؾق قمغم أصحوسمف هذا اًمؼرآن ًمقؾ هنور سمؾ حيدصمفؿ ملسو هيلع هللا ىلص  مو سمول اًمـبل  

أن  طمذارِ  :ًمؽ ومنكف مل يؼؾ هلؿ وٓ مرة واطمدةومع ذ؟ -قمؾقف اًمصالة واًمسالم -مو يمون يػعؾ هذا أاًمصػوت, 

وًمق  ملسو هيلع هللا ىلصأومعؾ هذا اًمـبل  !قمتؼدمتقه ًمؽػرشمؿق اومنن فموهرهو يؼتيض اًمتشبقف وًم :حتؿؾقا هذه اًمـصقص قمغم فموهرهو

 مرة واطمدة؟

واهلل إن سمعض كصقص  !طقؼقن ؾمامقمفويدث أصحوسمف مرات يمثػمة سمـصقص ٓ حيملسو هيلع هللا ىلص  أمو يمون اًمـبل  

ًميٓ يطقؼ همٓء اًمصػوت  إكف )ذم طمديٌ اًمـزول:  -رمحف اهلل-عقد اًمدارمليمام ىمول قمثامن سمـ ؾم ,ؾمامقمفو اعمتلوِّ
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هذه يػرون مـ إصمبوهتو وومقف إصمبوت اًمعؾق واًمؽالم واًمـزول,  ومنن مو يطقؼقن ؾمامقمف, ( أي:أهمقظ طمديٌ قمـد اجلفؿقي

 .أقمظؿ ومرار

سمنصمبوت اًمصػوت اًمتل  ءأن اًمؼرآن مكماًمتشبقف مع و لمو طمّذر مـ شمقهؿ اخلطملسو هيلع هللا ىلص  ل اًمـبل أقمقد وملىمقل مو سمو

ًُ  يعـل-هق اًمبقون مع وضمقد احلوضمي, سمدًمقؾ وسموًمقاضمى   مو ىموم ملسو هيلع هللا ىلصإًذا اًمـبل  ؟أهنو شمؼتيض اًمتشبقف زقمؿقنشم ًمؽ  أصمب

, ا مـ إصمبوت هذه اًمصػي أو شمؾؽ هللطمّذرووكّبفقا وٓ يدقمقن ومرصي إٓ  اعمتلوًمي أن -ىموئؿي اقمتؼودهؿأن احلوضمي ذم 

اكتبف هذه معـوهو يمذا وٓ  كؽ دمده يؼقل نصمبوت صػي هلل ومقفو ومإقمغم آيي ٓ يطقؼ  -ا يمون يػنإذ-ل يؿر وِّ لٓ دمد اعمت

ذم شمػسػم  أو ذم ذح احلديٌ , ؾمقاءػل يمؾ ومرصي دمد أكف يعؾؼوم ,شمعتؼد قمغم فموهرهو ومفذا شمشبقف يـزه اهلل قمـف

 .أيي

مع إمر اًمعوم  ,وٓ مرة واطمدة مع وضمقد احلوضمي ملسو هيلع هللا ىلصومع ذًمؽ مو كبف اًمـبل  ,ا احلوضمي سموقمؽماومؽؿ ىموئؿيذً إ 

 َّحم  جم هل مل خل حل جل ُّ ـصقص يمثػمة ومقفو إمر سمتالوة اًمؼرآن وم :مـلم سمتالوة اًمؼرآنًمؾؿم

اعمرأة  واًمرضمؾ وهذا إمر يتـوول يمّؾ  اعمسؾؿلم أًمقس يمذًمؽ؟, اًمصغػم اًمؽبػم و ,ومعؾ أمر "شمؾا" [27]اًمؽفػ: 

اًمتشبقف,  إكف ؟لو هلذه إمي ذم اًمقىمقع ذم اخلطل, شمدري مو هق هذا اخلطًو ا يمون هذا إمر معرِّ اجلوهؾ, إذً واًمعومل و

          قمـدهؿ يمػر سموهللوضمّؾ سموعمخؾقىملم قمـدكو وقمّز  نن شمشبقف اهللوم !-ضمّؾ وقمّز -اًمؽػر سموهلل  شمدري مو هق اًمتشبقف؟و

أن  مرة واطمدة ومؼول طمذارِ  مو طمّذر اعمممـلم وٓملسو هيلع هللا ىلص مع ذًمؽ اًمـبل وومؼد يمػر,  , مـ ؿمّبف اهلل سمخؾؼف-شمعومموشمبورك -

إيوك أن شمظـ أّن اهلل هق اًمذي يـزل سمؾ اًمذي  (يـزل رسمـو إمم ؾمامء اًمدكقو إذا سمؼل صمؾٌ اًمؾقؾ أظمر) شمػفؿقا مـ ىمقزم

أيمثر مـ  اًمـزول يمؿ رواه؟, شمدري طمديٌ ػًماوهق حيدث سمف يمث ؽ مـ مالئؽتف,يـزل هق أمره سمؾ اًمذي يـزل مؾَ 

إمم همػم ذًمؽ مـ كصقص يمثػمة شمدل  ,يروهيو أيمثر مـ صمالصملم مـ اًمصحوسمي يقمنميـ مـ اًمصحوسمي, أطموديٌ اًمرؤي

ظمورضمفو و قماّم يتؾقه مـ يمتوب اهلل داظمؾ اًمصالة يمون يؽرر قمغم أصحوسمف هذه إطموديٌ ومضاًل ملسو هيلع هللا ىلص  قمغم أّن اًمـبل 

 .ص قمغم فموهرهوة أن حيؿؾقا هذه اًمـصقومع ذًمؽ مو طمّذر اًمصحوسمي وًمق مرة واطمد
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وىمؾ مثؾ هذا ذم اًمصحوسمي, اًمصحوسمي يموكقا يروون هذه إطموديٌ قمغم اًمتوسمعلم أم ٓ؟ هؾ ىموًمقا هلؿ مرة  

ىموًمقا هذا مرة  ومام كرويف ًمؽؿ هذا قمغم ظمالف فموهره وًمق محؾتؿقه قمغم فموهره ًمضؾؾتؿ ومشبفتؿ ومؽػرشمؿ, اكتبفقا

 واطمدة قمغم إىمؾ؟

اًمتحذير وهؿ وصمؿ اًمتوسمعقن مع أشمبوع اًمتوسمعلم أومعؾقا هذا؟, يوهلل اًمعجى, أٓ شمرى اًمؼقم مسورقملم إمم اًمتـبقف  

مـ اًمصحوسمي وملسو هيلع هللا ىلص , أيموكقا أهمػم قمغم ديـ اهلل مـ رؾمقل اهلل -ضمّؾ وقمال-يزقمؿقن أهنؿ يغورون قمغم ديـ اهلل 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل  أشمبوقمفؿ اًمذيـ هؿ ظمػم هذه إمي وأومضؾفو سمشفودةواًمتوسمعلم و

ؾمتعورة اشمدري مو هق؟, هق  قع اًمعؼالء,مج قمـد سموـماًل  اإّن مسؾؽ اًمتلويؾ يؼتيض أمرً  : صمؿ يؼول هلؿ ضمقاب راسمع

 .اؾمؿ اًمذم إلرادة اعمدح اؾمتعورةاؾمؿ اًمذم ٕضمؾ اعمدح, إًذا مسؾؽ اًمتلويؾ يؼتيض صحي 

جموز  -ضمّؾ وقمّز -إمم اهلل  آؾمتقاءاًمؼقم إذا كظرت إمم مسؾؽفؿ ذم كصقص اًمصػوت دمدهؿ يؼقًمقن إّن كسبي  

          مت خت  حت  ُّ يمـسبي اجلـوح ًمؾذل  [,77]اًمؽفػ: َّ زب رب يئ ىئ ُّ  يمـسبي اإلرادة ًمؾجدار

 هؽذا يزقمؿقن أًمقس يمذًمؽ؟ ,كسبي جموزيي  ًمقسً قمغم احلؼقؼي[, 24]اإلهاء: َّ هت

 :هـو كؼقل هلؿ شمـبفقا إمم أمريـو

 ًٓ ًمؽـ كسبي شمؾؽ اًمصػوت اًمتل  ف,ًمقإواًمذل ٓ يـتؼص ىمدره سمـسبي اجلـوح  ,سمـسبي اإلرادة إًمقف ذم  اجلدار ٓ يُ  :أو

واًمتشبقف  ,شمؼتيض أقمظؿ اًمذم وأقمظؿ اًمؼبح ٕن طمؼقؼتفو اًمتشبقف -شمبورك وشمعومم-شمزقمؿقن أهنو مقمهي ًمؾتشبقف هلل 

 .ممدوح أم مذمقم؟ مذمقم

 .شمعومم اهلل قمـ ذًمؽ !مدح كػسف سمذمفو -شمعومم–يؾزم مـ ىمقهلؿ أّن اهلل  :إمر اًمثوين 

أراد اهلل أن يثـل قمغم كػسف سملكف يريد  !د أن يؿدح كػسف ومذم كػسف ًمقؿدطمفوطمؼقؼي مسؾؽ اعمموًمي أّن اهلل أرا

 !ويوهلل اًمعجى ,ًمقؿدطمفو إًذا ذم كػسف ,ؼتيض اًمتشبقف ومؼول إكف حيبفؿاإلكعوم قمغم اعمممـلم ومذم كػسف سمـسبي صػي شم

 ؟!قمـ اًمعؾقؿ اخلبػم أطمؽؿ احلويمؿلم ؾمبحوكف وشمعومم أهذا يػعؾف أضمفؾ اجلوهؾلم ومضالً 
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 يؿدح يريد أن ,ذم اًمـوس يريد أن يؿدح كػسف مؾؽ مـ اعمؾقك ىموما؟ يشبف مو ًمق شمدري هذا اعمسؾؽ يشبف موذ

اؾمتعور اؾمؿ اًمذّم إلرادة اعمدح, هذا  !يؿدح كػسف سموًمؽرم ومؼول أكو سمخقؾ كػسف سموًمشجوقمي ومؼول أكو ضمبون, يريد أن

 .سف مو يؼتيض ذمفو ٕضمؾ أن يؿدطمفوكسى إمم كػ -قمز وضمؾ–هق طمؼقؼي مسؾؽ اًمتلويؾ, اهلل 

أهؽذا يؽقن قمؾقف إمر ذم  !-شمبورك وشمعومم–ويوهلل اًمعجى مو أؿمد ظمطل همٓء ومو أوعػ شمعظقؿفؿ هلل  

ٓ أطمد أطمى  -ضمّؾ ذم قماله–إمم كػسف مو يؼتيض اًمتشبقف وهق اًمذي  -ضمّؾ وقمال–يمتوب اهلل؟ أهؽذا يـسى اهلل 

سمام يؼتيض  -ضمّؾ وقمال–إًمقف اعمدح مـف وٕضمؾ هذا أصمـك قمغم كػسف؟ قمجقى واهلل أن ُيؿأل يمتوب اهلل اًمذي شمؽؾؿ سمف 

 .اا يمبػمً اًمعؾقي! شمعومم اهلل قمـ ذًمؽ قمؾق  شمف اًمذم واًمؼبح وكسبي ذًمؽ إمم ذا

أن يؼول: أؾموس مسؾؽ اًمؼقم زقمؿفؿ أن هذه اًمـصقص شمؼتيض اًمتشبقف, وٕضمؾ هذا هؿ  ومس:اًمقضمف اخل

 .هذا اًمتشبقف سمريمقب مريمى اًمتلويؾ طمريصقن قمغم اًمػرار مـ

مع يمثرة شمالوهتؿ ًمؾؼرآن وذيمرهؿ حلديٌ رؾمقل ملسو هيلع هللا ىلص قمـد أصحوب اًمـبل  ومقؼول هلؿ: إن هذا مل يؽـ طموصاًل  

وٓ واطمد مـ أصحوب اًمـبل  -وكتحداهؿ أن يثبتقا ظمالف مو كؼقل-مع ذًمؽ مو ؿمعر وٓ واطمد ومؼط ملسو هيلع هللا ىلص , اهلل 

قمز –ومقفو مو ُيشعر أن اهلل  ,اؾمتشؽؾ ومؼول يو رؾمقل اهلل إن هذه اًمـصقص اًمتل شمتؾقهو قمؾقـو ومقفو مو ُيشؽؾملسو هيلع هللا ىلص 

 .مشوسمف ًمؾؿخؾقىملم -ؾوضم

, شمبورك وشمعومميعظؿ إيامهنؿ وشمعظقؿفؿ هلل  -شمبورك وشمعومم–, سمؾ يموكقا إذا ؾمؿعقا صػوت اهلل قآ واهلل مو ومعؾ

يؼقل : يضحؽ رسمـو, ومقؼقل: أيضحؽ رسمـو؟ ىمول: كعؿ, ىمول: ٓ قمدمـو مـ رب ملسو هيلع هللا ىلص يسؿع أطمدهؿ رؾمقل اهلل 

إصمبوت اًمضحؽ يقهؿ اًمتشبقف؟ ٓ واهلل, إًذا هذا دًمقؾ قمغم أن يو رؾمقل اهلل  :يضحؽ ظمػمًا. أىمول هذا اًمصحويب

 أؾموس اًمؼضقي قمـدهؿ أؾموس همػم صحقح.

إن هذا اعمسؾؽ اًمذي ؾمؾؽتؿقه مسؾؽ همػم صحقح سمنمجوع اًمسؾػ اًمصوًمح, ومال يعرف  صمؿ يؼول هلؿ ؾمودؾمًو:

ه اًمـصقص, مع أكف أّول صػي واطمدة مع يمثرة هذملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمسؾػ ٓ يعرف قمـ واطمد ومؼط مـ أصحوب اًمـبل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصًمؼرآن وذم سمقون طمديٌ رؾمقل اهلل يمثرهتو ووومرهتو ذم اًمؽتوب واًمسـي ومع يمقهنؿ يموكقا يتؽؾؿقن ذم شمػسػم ا
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مرة, وذم روايي مرشملم, وذم  -ريض اهلل قمـفام–هذا جموهد خيؼم قمـ كػسف أكف قمرض اًمؼرآن قمغم اسمـ قمبوس  

ا يمون اًمصحوسمي يتؽؾؿقن ذم اًمصػوت , ومع ذًمؽ وٓ مرة روايي صمالث مرات, يؼػف قمـد يمؾ آيي ومقسلًمف قمـفو, إذً 

سمدقمقى أهنو شمؼتيض اًمتشبقف,  -شمبورك وشمعومم–قمـفؿ أهنؿ كػقا صػي صموسمتي هلل  واطمدة ُأصمر  قمـ اًمصحوسمي أو صّح 

وريض اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويؽػل هذا ذم كؼض مسؾؽ اًمتلويؾ مـ أؾموؾمف, يمقكف مسؾؽًو خموًمػًو إلمجوع أصحوب رؾمقل اهلل 

 قمـفؿ.    

ٓ جيتؿعون, وأن يؼول: مسؾؽ اًمتلويؾ سمرمتف يـوذم ىمصد اًمبقون واإلرؿمود واًمتقسػم, يتـوومقون  : جلقاب اًمسوسمعا

وصػف سملكف  [,17]اًمؼؿر: َّ ري ٰى ين ىن ُّ ىمد سملم أن يمتوسمف مقن ًمؾذيمر,  -ضمؾ وقمال–اهلل  :سمؿعـك

سملكف سمنمى وصػف سملكف مبلم, وصػف سملكف هدى, وصػف [,138]آل قمؿران: َّ يي ىي ني ُّ سمقون, 

ًمؾؿسؾؿلم, ذم صػوت شمدل قمغم أكف ذم همويي اًمبقون واًمقوقح واًمتقسػم, وأكف هيدي إمم احلؼ, ًمؽـ مسؾؽ اًمتلويؾ 

 يتـورم مع ذًمؽ يمؾف, ويمقػ ذًمؽ؟

 َّ مض خض حض جض ُّ  -شمعومم–شمدري مسؾؽ اًمتلويؾ يؼتيض موذا؟ يؼتيض أن شمؼرأ ىمقل اهلل  

ومع ذًمؽ ٓ [,16]اعمؾؽ: َّ نئ مئ زئ رئ ُّ  [,51]اًمـحؾ: َّ  مج حج مث هت ُّ [, 11]وموـمر:

ً  !ومل وٓ ظمورضمف وٓ ومقىمف وٓ حتتفشمعتؼد أن اهلل قموٍل قمغم ظمؾؼف سمؾ شمعتؼد أكف ٓ داظمؾ اًمع  اأهذا يؽقن يمالمًو مػن 

ا؟ أهذا يصدق قمؾقف ىمقًمف  ً  َّ  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  -شمعومم–ومصقًحو مقن 

هذا ٓ يؽقن مع إرادة اًمبقون واإليضوح, هذا ٓ يؽقن مع إرادة أن يؽقن اًمؼرآن هدايي ًمؾبنميي , هق ]اًمػرىمون[؟ 

 ب اهلل مـ ذًمؽ.ووطموؿمو يمت !أًمغوز وأطموضمل أو يمتوب إوالل أىمربإمم أن يؽقن يمتوب 

قؽ أن حتؿؾ أكو أؾملًمؽؿ, ًمق أن ؾمقدًا ىمول خلودمف: أطمرض زم موًء, ومؾام أطمرض ًمف اعموء ىمول أكً خمطئ, جيى قمؾ

يمالمل قمغم ظمالف فموهره, جيى أن دمتفد وشمؽد ذهـؽ وشمػؽر ذم شملويؾ يمالمل, أكو ٓ أريد أطمرض موًء أكو أريد 

كً خمطئ ذم هذا اًمػفؿ, أهذا يػعؾف مـ يريد اًمتقسػم واًمتسفقؾ واهلدايي عمـ يؽؾؿف؟ إًذا يمقػ أأطمرض ـمعومًو, و

وهل شمدل قمغم مو  -شمبورك وشمعومم–كصـع سمعنمات سمؾ مئوت مـ اًمـصقص اًمتل ضموء ومقفو إصمبوت اًمصػوت هلل 
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ووطمشقفو وأكقاع اًمؽـويوت  شمبورك وشمعومم؟ صمؿ ُيراد مـ اًمـوس أن يبحثقا ذم همريى اًمؾغي–يؼتيض اًمذم ذم طمؼ اهلل 

واعمجوزات وإهموًمقط طمتك يصؾقا إمم اعمراد! أهذا يؽقن طمول ىمرآن ُأريد سمف أن يؽقن هدايي ًمؾـوس؟! ؾمبحون اهلل 

 اًمعظقؿ!.

وا أذهوهنؿ ٕضمؾ يمسى إضمر ٓضمتفود ًمؾقصقل إمم معـك أضمر ا :اًمؼقم هـو يؼقًمقن: إكام يمون اعمراد أن يؽد 

 .اعمراد

, ٓ يؿؽـ أن يليت ذم -ضمؾ وقمال–اهلل اًمعظقؿ! أوًٓ : هذا خموًمػ عمو اـمرد ذم يمتوب اهلل ومـؼقل: ؾمبحون 

خيؼم قمبوده سمام يؼقد إمم اًمضالل ٕضمؾ أن جيتفدوا ذم  -قمز وضمؾ  –اًمنميعي وٓ مثول واطمد يدل قمغم أن اهلل 

 يؿؽـ أن شمليت سمف اًمنميعي. اًمقصقل إمم احلؼ, هذا ٓ

ت اًمنميعي قمغم رضورة ىمقوم اًمبقون قمـد احلوضمي, أًمقس يمذًمؽ؟ واشمػؼ اًمعؾامء قمغم أكف صمؿ يؼول هلؿ صموكقًو:  اـمرد

ٓ جيقز شملظمػم اًمبقون قمـ وىمً احلوضمي, وأي طموضمي أقمظؿ مـ قمصؿي اًمـوس مـ اًمقىمقع ومقام يضؾفؿ سمؾ ومقام  

 سمخؾؼف. -قمز وضمؾ–يقىمعفؿ ذم اًمؽػر وهق شمشبقف اهلل 

يمؾام يمون إمر أظمطر يمون سمقوكف أيمثر, وًمذًمؽ اقمتؼم سمشلن اًمدضمول, أٓ اـمردت اًمنميعي قمغم أكف  يؼول صموًمًثو: صمؿ

 -ريض اهلل قمـف–ىمد أيمثر قمغم أصحوسمف مـ سمقون طمول اًمدضمول؟ ذم اًمبخوري مـ طمديٌ اًمـقاس ملسو هيلع هللا ىلص شمرى اًمـبل 

عموذا؟  وحتذيرٌ  وشمقوقٌح  سمقونٌ  (ف ورومع طمتك فمــوه ذم ـموئػي اًمـخؾيقمًو اًمدضمول ومخػض ومقملسو هيلع هللا ىلص ذيمر اًمـبل )يؼقل: 

اًمؼورئ وهمػم  -اًمؽؾؿي ههذ-خلطقرة إمر أًمقس يمذًمؽ؟ هذا مع أن اًمدضمول مؽتقب سملم قمقـقف يموومر , ويؼرؤهو 

سمذيموء ملسو هيلع هللا ىلص ؾمقعطقف اًمؼدرة قمغم أن يؼرأهو, ومع ذًمؽ مو ايمتػك اًمـبل  -قمز وضمؾ–اًمؼورئ طمتك إمل يؼرؤهو, اهلل 

ومقام هق  -قمؾقف اًمصالة واًمسالم–ح, ومام سموًمف مو ومعؾ اًمصحوسمي وقمؾؿ اًمصحوسمي سمؾ أيمثر قمؾقفؿ ذم اًمبقون واإليضو

, أًمقس هذا دًمقاًل قمغم أن  -قمؾقف اًمصالة واًمسالم–وٓ مرة واطمدة مـف ملسو هيلع هللا ىلص احلوضمي ومقف أؿمد؟ مو ومعؾ هذا اًمـبل 

 مسؾؽ اًمتلويؾ يتـورم وىمصَد اًمبقون واإليضوح اًمذي ُأكزل اًمؼرآن ٕضمؾف؟ سمغم واهلل, ويدرك هذا يمؾ مـصػ.
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 ذًمؽ إمم اًمرد قمغم مسؾؽ اًمتلويؾ مـ ظمالل صمؿراشمف :أكتؼؾ سمعد 

ة اًمعؾؼؿ شمدل قمغم أن إصؾ دء, أًمقس يمذًمؽ؟ اًمـتوئٍ واًمثؿرات اًمتل أكتجفو مسؾؽ اًمتلويؾ ر  اًمثؿرات اعمُ 

 شمدل قمغم أكف مسؾؽ جُموكى ًمؾحؼ, شملمؾ معل ومقام يليت.

اًمنميعي : ومنكف إذا أمؽـ شمسؾقط اًمتلويؾ قمغم هق ومتح سموب آكسالخ مـ : أول صمؿرة وكتقجي قمغم مسؾؽ اًمتلويؾ

: هق دون ذًمؽ مـ سموب أومم , سمؿعـك مئوت سمؾ آٓف مـ أدًمي اًمؽتوب واًمسـي ومألن يؿؽـ شمسؾقط اًمتلويؾ قمغم مو

ًمقا كصقص اًمصػوت ومنن اًمػقؾسقف ؾمقف يرومع يده طمقـفو ويؼقل: حلظي!  ًمق أمؽـ ًمؾؿتؽؾؿلم وصح هلؿ أن يموِّ

 كصقص اًمصػوت وٓ جيقز زم شملويؾ كصقص اعمعود؟ عموذا جيقز ًمؽؿ شملويؾ 

 طمرام ًمؾطػم مـ يمؾ ضمـس  ؟!      أطمالل قمغم سمالسمؾف اًمدوح

قمجقى واهلل! أكتؿ يمػرمتقين ٕكـل أوًمً كصقص اعمعود إمم اعمعود اًمروطموين ٓ اجلسامين, أكو مو رددت 

اًمـصقص أكو ومعؾً مثؾام ومعؾتؿ أكتؿ ذم كصقص اًمصػوت, ومؾامذا جيقز ًمؽؿ شملويؾ كصقص اًمصػوت وٓ جيقز زم 

أدًمي اًمصػوت , واخلطل ومقام يتعؾؼ  شملويؾ كصقص اعمعود؟ مع أكؽ ًمق ىموركً ًمقضمدت أن أدًمي اًمبعٌ أىمؾ سمؽثػم مـ

 أًمقس يمذًمؽ؟  -ضمّؾ وقمال–سموعمخؾقىملم أهقن مـ اخلطل اعمتعؾؼ سموهلل 

ًمقا أًمًػو أو أًمػل دًمقؾ ومؼط قمغم قمؾّق اهلل  يؿؽـ أن  نأَلَ ومَ  -قمز وضمّؾ –يعـل إذا أمؽـ ًمؾؿتؽؾؿلم أن يموِّ

ل صػوت اًمبعٌ مـ سموب أومم اًمٍماط وقمرصوت اًمؼقومي مـ اعمقزان  سوئؾقمـ اًمؼؼم ومو يتعؾؼ سمؿ ومضاًل  ,كموِّ

: اكتظروا أكو أيًضو يصح -وىمد رومع رأؾمف-اًمؼـطرة, وإذا أمؽـ هلمٓء ذًمؽ إمر ومحقـئٍذ ؾمقف يؼقل اًمؼرمطل و

ل كصقص إمر واًمـفل, عموذا جيقز ًمؽؿ يو معنم اعمتؽؾؿلم شملويؾ كصقص اًمصػوت وٓ جيقز زم شملويؾ  زم أن أؤوِّ

ُأصمبتفو وًمؽــل أىمقل اًمصالة   َّ  جخ مح ُّ  احلٍ واًمصقوم؟ عموذا؟ أكو أيضًو أىمقلكصقص اًمصالة واًمزيموة و

سمؾ اعمراد رء آظمر, وسموًمتوزم ٓ يؽؿـ أن يثبً رء  -اًمصالة اعمعفقدة قمـديمؿ–ًمقسً هل اًمريمقع واًمسجقد 

 .قمـ فموهرهو واطمد مـ أطمؽوم اًمنميعي , ًمق ومتح اًمبوب هلمٓء اعمموًمي وأمؽـ سف هذه اًمـصقص
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شمبورك –اهلل  وذًمؽ أن :-شمبورك وشمعومم-صمؿ يؼول هلؿ صموكقًو: إن مسؾؽ اًمتلويؾ يمدي إمم إؾموءة اًمظـ سموهلل 

ؾفؿ مع قمدم اًمبقون, يمؾفو ضوطمؼقؼي إمر أكف مكمٌء سمآيوت شم ىمد أكزل قمغم اًمعبود يمتوسمًو سملم ومقف أكف هدًى هلؿ -وشمعومم

 .-شمبورك وشمعومم–سموهلل  إًمقف , هذا ومقف إؾموءة فمـمتشوسمف وًمقس ومقف دًمقؾ واطمد حمؽؿ ُيرد اعمتشوسمف 

إن مـ صمؿرات هذا اعمسؾؽ اخلوـمئ: رومض اًمثؼي سموًمـصقص: ومنكف ٓ يؽود يؿر قمغم مؽؾػ صموًمًثو: ويؼول هلؿ 

إٓ واكتوسمف ؿمؽ, هؾ هق حمؿقل قمغم فموهره أو قمغم ظمالف فموهره؟ إًذا  -متك مو اـم رد قمـده شملويؾ اًمصػوت-كص 

أمؽـ محؾفو قمغم  ـ اًمصػوتعـل قمنمات إدًمي ذم إصمبوت صػي ممقر قمـد اعمسؾؿلم يموومي , ييؿؽـ أن شمضطرب إ

ظمالف فموهرهو مع أكـل ًمق ىمرأهتو قمغم فموهرهو ومنكـل ؾملقمتؼد مقضمبفو, إًذا يمؾ كص ؾمقلشمقـل ؾمقؽقن هـوك ؿمؽ 

قػ ؾمقؽقن ًمعؾ هذا اًمـص قمغم ظمالف فموهره وًمعؾ أظمر أيًضو قمغم ظمالف فموهره, يمقػ ؾمقؽقن آشمبوع؟ يم

 .؟-ظمبور أو ومقام يتعؾؼ سموٕطمؽومؾمقاًء ومقام يتعؾؼ سموٕ - آؾمتؿسوك سملهداب هذه اًمنميعي طمقـئذٍ 

ت قمغم أصحوسمف أقمظؿ سموب مـ أسمقاب اخلػم, أٓ وهق معرومي اهلل وصمؿ يؼول راسمعً  قمز –: إن هذا اعمسؾؽ ومق 

سملؾمامئف وصػوشمف, موذا وموت همٓء مـ أكقاع اًمعؾؿ واإليامن طمقـام أهمؾؼقا قمغم  -ؾمبحوكف وشمعومم–واًمتعبد ًمف  -وضمّؾ 

 !سموإليامن هبو؟ -شمبورك وشمعومم–أكػسفؿ سموب اًمتدسمر واًمتلمؾ واًمتػؽر ذم هذه اًمصػوت صمؿ اًمتعبد هلل 

 ؿرات اًمتل أدى إًمقفو هذا اعمسؾؽ.إًذا هذه سمعض اًمث     

 :لويؾ مـ ضمفي مو يؾزمفغم مسؾؽ اًمتوأظمتؿ سموًمرد قم

 يؾزم قمغم مسؾؽ اًمتلويؾ:

ؾمـي شمضؾفؿ هلؿ مـ أن ُيـزل قمؾقفؿ يمتوب وشمتغم قمؾقفؿ  اقن شمرك اًمـوس سمال ىمرآن وؾمـي ظمػمً أن يؽأوًٓ: 

 .قمـ احلؼ مع قمدم اًمبقون

أظمؼم أن اهلدايي ؾمبقؾفو اًمقطمل أًمقس يمذًمؽ؟ ىمول  -ضمؾ وقمال–ذم هذا اًمالزم, اهلل  -يو رقموك اهلل–شملمؾ  

 زئ ُّ : -ؾمبحوكف-ًمؾشؼوء, ىمول  وواًمؼرآن ًمقس ؾمببً [,51]ؾمبل: َّخي حي جي يه ىه مه ُّ : -ؾمبحوكف–
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 ويي: ومنكف جيعؾ آيوت اًمؼرآن ؾمببً واهلل إن مسؾؽ اًمتلويؾ مضود هلذه أو  َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

ذم يمؾف أو ضمؾف يؼقد إمم اًمضالل ويؼقد إمم  -وهق اعمطوًمى اإلهلقي–ًمؾشؼوء ٕن فموهر اًمؼرآن ذم أهؿ اعمطوًمى 

اكحراف, يتؾقن اًمؼرآن ويمؾ مو ومقف مـ كصقص اًمصػوت أو ضمؾ مو ومقف يؼتيض اًمتشبقف مع اعمطوًمبي وإمر سموًمتدسمر, 

إًذا أكو [ 29]ص: َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ أمر سمتدسمر يمتوسمف أًمقس يمذًمؽ؟  -ضمؾ وقمال–اهلل 

 .ف ىمد أقمتؼد اًمتشبقف وأكو ٓ أدريوأشملمؾ وإذا شملمؾً أكو قمغم ؿمػػم هؾؽي ٕك مطؾقب مـل أن أىمرأ

ضمعؾ اًمؼرآن هبذه اعمثوسمي  -ضمّؾ وقمال–إن اهلل  -يمام ذيمرت ىمبؾ ىمؾقؾ–اًمؼقم يؼقًمقن  ,وًمذًمؽ أؾملًمؽ 

ل إًمقف, أؾملًمؽؿ: يمؿ كسبي اعمَُمهؾلم مـ  ٕضمؾ أن يزداد أضمر إمي مـ ظمالل آضمتفود ذم اًمبحٌ قمـ اعمعـك اعمَمو 

هذه إمي ًمؾقصقل إمم هذه اعمعوين اًمغومضي؟ إذا شملمؾـو ذم هذه إمي يمبورهو وصغورهو ورضموهلو وكسوئفو وقمؾامئفو 

ؿ كسبي اًمعؾامء اعمحؼؼلم اًمذيـ يستطقعقن شمتبع اًمغرائى ذم اًمؾغي واًمبحٌ ذم اًمؽـويوت واعمجوز طمتك وضمفوهلو, يم

كسبتفؿ يصؾقا إمم أن اعمراد سموٓؾمتقاء يمذا واًمـزول يمذا واإلشمقون يمذا واًمغضى يمذا وإصوسمع يمذا واًمقد يمذا؟ يمؿ 

أن إمي يمؾفو مطوًمبي سمتالوة اًمؼرآن وشمدسمره, إمي ٓ شمستطقع ذًمؽ أًمقس يمذًمؽ؟ مع  أيمثرذم إمي؟ كسبي شمذيمر؟ 

قمومي إمي قمغم ظمطر, واطمتامل أن  ,إًذا قمومي إمي هؿ قمغم ظمطر, هذه احلؼقؼي ًمق يمون مسؾؽ اًمتلويؾ صحقًحو

ومفق هلؿ,  ا ىمرآن وإيؽوهلؿ إمم قمؼقهلؿ ظمػمً يعتؼدوا اًمبوـمؾ وارد ضمدًا قمؾقفؿ, مو أىمرهبؿ إًمقف, إًذا يمون شمرك إمي سمال

 !ؾقفؿ ىمرآن رسمام يمدي إمم إوالهلؿـ مـ أن يـزل قمأطمس

واًمتوسمعلم ملسو هيلع هللا ىلص يؾزم قمغم مسؾؽ اًمتلويؾ أن يؽقن اًمصدر إول مـ أصحوب اًمـبل  :-وأظمتؿ هبذا–صمؿ يؼول صموكًقو 

وأشمبوقمفؿ ظموئـلم ًمألمي أو ضموهؾلم أقمظؿ اجلفؾ , ٕهنؿ إمو ؾمؽتقا قمـ سمقون احلؼ ذم هذه اًمـصقص قمـ ضمفؾ 

مٓء اعمتلظمرون اًمذيـ شمرسمقا قمغم مـطؼ اًمققكون وومؾسػي اإلهمريؼ أقمؾؿ سمديـ اهلل ويمتوسمف وؾمـي وسموًمتوزم ومقؽقن ه

مو يريدون اخلػم ًمؾـوس وٓ  :أو أن يؽقن ؾمؽقهتؿ قمـ ظمبقئي ذم كػقؾمفؿملسو هيلع هللا ىلص , مـ أصحوب رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمف 

دقمفؿ  ٕهنؿ يؼقًمقن: ايييرهمبقن ذم إمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر واًمـصح ًمؾؿسؾؿلم ٓ حيبقن هلؿ اهلد
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ٕمر سموعمعروف  سمقاضمى الموسموًمتوزم يؽقن همٓء هؿ اًمؼوئؿ ن طموهلؿ ٕهنؿ قمرومقا احلؼ ومؽتؿقا,هذا ًمسو !يضؾقن

 .واًمـصقحي ًمؾؿسؾؿلم

ومل يسؾؽف  -ريض اهلل قمـفام–سؾؽف أسمق سمؽر وقمؿر يويؽػقؽ ذم ومسود مسؾؽ اًمتلويؾ هذا إمر, اعمسؾؽ اًمذي مل  

ر صمَ ٓ ظمػم ومقف , أيشؽ مسؾؿ ذم ذًمؽ؟ واهلل إن يمؾ أطمد طمتك هؿ يسؾِّؿقن سملكف ٓ يمْ أكف  كؼطعأصحوهبام كحـ 

 .ـ اعمفوضمريـ وإكصورشملويؾ واطمد قمـ أيب سمؽر وقمؿر واًمسوسمؼلم إوًملم م

ظمر هلمٓء ملسو هيلع هللا ىلص إًذا هذا اعمسؾؽ اًمذي مو قمرومف أصحوب رؾمقل اهلل  أشمظـقن أن ومقف ظمػًما؟ أيؽقن ظمػم ُيد 

 ـ يضقع قمـ أومضؾ هذه إمي وهُمرهتو؟ ٓ يمون ذًمؽ وٓ يؽقن.اعمتلظمري

شمبورك –زم وًمؽؿ اًمعؾؿ اًمـوومع واًمعؿؾ اًمصوًمح, يمام أؾملًمف  -قمز وضمّؾ –ًمعؾـو كؽتػل هبذا اًمؼدر, وأؾملل اهلل 

ًمؽتوب اهلل وؾمـي  -طمؼ آشمبوع-أن يرزىمـو آشمبوع  -ضمؾ وقمال–أؾملًمف و, أن جيػمكو مـ مضالت اًمػتـ -شمعوممو

واًمسػم قمغم مو يمون قمؾقف اًمسؾػ اًمصوًمح, إن رسمـو ًمسؿقع اًمدقموء, وصغم اهلل وؾمؾؿ وسمورك قمغم قمبده ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمف 

 ورؾمقًمف كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وأصحوسمف وأشمبوقمف سمنطمسون.

 

 

    

 

 

 

 



 

23 

 اًمدرس اًمثوين

 مـوىمشي مذهى أهؾ اًمتػقيض

 : -طمػظف اهلل–ىمول اًمشقخ صوًمح 

ومال , مـ هيد اهلل ـ ذور أكػسـو ومـ ؾمقئوت أقمامًمـوكحؿده وكستعقـف وكستغػره وكعقذ سموهلل مإن احلؿد هلل 

, وأؿمفد أن كبقـو حمؿدًا قمبده ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف, وأؿمفد أن مضؾ ًمف ومـ يضؾؾ ومال هودي ًمف

 . ا يمثػمً وقمغم أصحوسمف وؾمؾؿ شمسؾقاًم ورؾمقًمف صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف 

 :أمو سمعد

, واًمققم سمعقن ؽالم قمـ مـوىمشي مذهى أهؾ اًمتلويؾ, ومؼد مه اًمهذه اًمؾقؾي صؾي حلديٌ اًمبورطميوموحلديٌ  

 مذهى أهؾ اًمتػقيض .شمؽقن مـوىمشي  -بحوكفؾم-اهلل 

, وهذان اعمذهبون مهو أيمثر اعمذاهى اكتشورًا ذم : سمدقمي اًمتلويؾ وسمدقمي اًمتػقيضوإمي اسمتؾقً هبوشملم اًمبدقمتلم 

 اعمذاهى اعمخوًمػي ذم سموب إؾمامء واًمصػوت. إمي مـ سملم

, يمام ؾمقتبلم ذًمؽ ويػؽمىمون ذم رء آظمر, يشؽميمون ذم رء اًمتلويؾ ومذهى اًمتػقيض متؼورسمون ومذهى 

 ىمريبًو إن ؿموء اهلل.

 .اًمتػقيض ذم اًمؾغي : هق اًمرد واًمتقيمقؾ  

مع اقمتؼود أهنو  , قًمي اعمعـكجمف -كصقص اًمصػوت- أن فمقاهر اًمـصقص واعمراد سمف ذم آصالح : اقمتؼود 

 .ًمقسً قمغم فموهرهو

 

 



 

24 

 :إذًا هذا اعمذهى مبـل قمغم أمريـ

 ىث نث ُّ :  ىمقًمف شمعوممكصقص اًمصػوت قمغم ظمالف فموهرهو, ومنذا شمؾقت مثاًل  احلؽؿ سملن إول:

قمغم  واهلل اؾمتقى طمؼقؼي, سمؾ أيي ضمزمً أن شمػفؿ مـ هذه أيي أن  اومال يـبغل أسمدً  َّ يف ىف يث

 ظمالف فموهرهو.

 . -شمبورك وشمعومم–هق شمػقيض اًمعؾؿ سمؿعـك هذه اًمصػي إمم اهلل  وإؾموس اًمثوين: 

ؿف إٓ : هلذا شملويؾ ٓ يعؾ؟ ىموًمقامو معـك مو كؼرؤه ا, إذً اعمذهى يؼقًمقن هل قمغم همػم فموهرهوأصحوب هذا  

, -ؾمبحوكف وشمعومم–شملويؾ قمغم ظمالف اًمظوهر وًمؽـ ٓ يعؾؿ ذًمؽ إٓ اهلل  -وهل )اؾمتقى(–, هلذه اًمؽؾؿي اهلل

مع ىمطعفؿ سملهنو قمغم ظمالف  -ؾمبحوكف وشمعومم –إمم اهلل  -اًمعؾؿ سمؿعـوهو–ومػقوقا قمؾؿ كصقص اًمصػوت 

 .فموهرهو

سمف همػم هذا  , وإٓ ومنن اًمتػقيض ىمد يرادًمذي اؾمتؼر قمؾقف مذهى أهؾ اًمتػقيضوهذا اًمذي أطمؽقف ًمؽ هق ا 

 هى اعمػقويف مذاًمذي اؾمتؼر قمؾق هذا , ًمؽـاعمعـك ذم مذاهى قمدة

, دوث مذهى اًمتػقيض, طمدث مذهى اًمتلويؾ ذم إمي ىمبؾ طميؾوهذا اعمذهى أطمدث مـ مذهى اًمتلو 

واجلامقمي سموًمردود طمتك شمبلم إمم طمدوث هذا اعمذهى أن مذهى اًمتلويؾ ىمد شمـووًمف أهؾ اًمسـي  ويملن اًمذي دقمو

إمم هذا اعمذهى سمزقمؿ أكف يؿؽـ أن يدومع  -ؾمبحوكف وشمعومم–: ومؾجل مـ يمون يروم شمعطقؾ صػوت اهلل قمقاره

, طمتك ٕن اًمـتقجي ذم اعمذهبلم اًمتعطقؾ: ومع ؾمفوم أهؾ اًمسـي واجلامقمي قمـفؿسموٓؾمتدٓل اًمذي اؾمتدل سمف همٓء شُمد

ويؾ ويؾ اًمتػصقكم واًمتػقيض هق اًمتلاًمتلويؾ هق اًمتل) :-ـفؿ اًمؾؼوين ؿمورح اجلقهرةوم–ىمول سمعض اعمتؽؾؿلم 

قمـ صػوشمف اًمتل أصمبتفو ًمـػسف أو أصمبتفو ًمف  -قمّز وضمّؾ –: وموًمـتقجي ذم اعمذهبلم واطمدة , وهل شمعطقؾ اهلل (اإلمجوزم

 .ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقًمف 
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 ,, ومو أمجع قمؾقف أهؾ اًمسـي واجلامقميخموًمػ عمو مه قمؾقف اًمسؾػ اًمصوًمحوٓ ؿمؽ أن هذا اعمذهى مذهى  

 -ضمّؾ وقمال–مـ صػوشمف  ملسو هيلع هللا ىلص سـي مبـل قمغم اإليامن واإلصمبوت عمو أصمبً اهلل ًمـػسف ومو أصمبً رؾمقًمف إذ مذهى أهؾ اًم

 .-شمبورك وشمعومم–مع معرومي اعمعـك وشمػقيض يمقػقي هذه اًمصػوت إمم اهلل 

ًمعرب , وومفؿقهو ذم وقء ًمغي املسو هيلع هللا ىلصأهؾ اًمسـي آمـقا هبذه اًمـصقص وومؼ مو ضموء ذم يمتوب اهلل وؾمـي رؾمقًمف  

 نث ُّ  -شمعومم–, ومنذا ىمرؤوا مثاًل ىمقًمف هذا أهنؿ يعؾؿقن معوين اًمصػوت, وموىمته اًمؼرآن واًمسـي هبواًمتل ضموء 

, وًمؽـ يمقػقي اؾمتقاء , وأن معـك يمؾؿي اؾمتقى: قمال وارشمػعقمؾؿقا معـك يمؾؿي اؾمتقى  َّ يف ىف يث ىث

 هذا أمر كجفؾف ٓ كعؾؿف. -شمبورك وشمعومم–   اهلل 

تل شمؾؼوهو أهؾ اًمعؾؿ مـ شمؾؽ اًمؽؾؿي اًمعظقؿي اًم -رمحف اهلل–وقمؾؿـو ذم دروس ؾموسمؼي مو ىمرر اإلموم موًمؽ  

       ل : آؾمتقاء همػم جمفق-رمحف اهلل–؟ ومؼول ًمرمحـ قمغم اًمعرش اؾمتقى يمقػ اؾمتقى: اقمـف سموًمؼبقل, طمقـام ؾُمئؾ

 يامن سمف واضمى واًمسمال قمـ ذًمؽ سمدقمي.واًمؽقػ همػم معؼقل واإل -عـل أكف معؾقم اعمعـك ذم ًمغي اًمعربي-

 . -شمبورك وشمعومم–سملم معرومي اعمعـك واًمتػقيض ًمؽقػقي صػوت اهلل  -رمحف اهلل–ومجؿع  

تؼدون أن , هؿ يعمـفام مشؽمك سمقـفؿ وسملم اعمموًمي, إول تػقيض مبـل قمغم أؾموؾملماًم مذهى ىمؾـو إن 

 .واعمػقوي, وهذا اًمؼْدر اؿمؽمك ومقف اعمموًمي اًمـصقص قمغم ظمالف فموهرهو

ومال يؿؽـ أن  -شمبورك وشمعومم–: ٓ سمد مـ شمعقلم اعمعـك اًمذي أراده اهلل صمؿ اومؽمىمقا سمعد ذًمؽ, ومؼوًمً اعمموًمي 

وٓ سمد أن كجتفد ذم فـو معـك ال سمد أن يؽقن هوم, ء جمفقل اعمعـكذم اًمؼرآن سمٌم -ؾمبحوكف وشمعومم–خيوـمبـو اهلل 

 .اًمقصقل إًمقف

: إكؽؿ ذم كوىمشقا اعمموًمي وىموًمقاوسموًمتوزم , ذا اعمعـك ًمعدم وضمقد اًمدًمقؾ قمؾقف: إكـو كجفؾ هأمو اعمػقوي ومؼوًمقا

شمؽؾؿتؿ سمال دًمقؾ, ويمون وب)اؾمتقى( اؾمتقمم, ىمؾتؿ قمغم اهلل سمغػم قمؾؿ,  -مثالً –أراد  -شمعومم–شمعققـؽؿ أن اهلل 

 اًمقاضمى قمؾقؽؿ أن شمؼػقا.
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 وا مبقـً وكقرً ًمقؽقن هدايي  ويمتوسمً  -قمّز وضمّؾ –: ٓ يؿؽـ أن ُيـزل اهلل ي, ىموًمقااعمموًمي كوىمشقا مذهى اعمػقو

 .معـوهويلمركو سمتدسمر آيوشمف صمؿ يؽقن ومقف مو ٓ يؿؽـ اًمقصقل إمم 

رآن مو ٓ يؿؽـ , أصوب اعمموًمي طمقـام كوىمشقا اعمػقوي سملكف ٓ يؿؽـ أن يؽقن ذم اًمؼواًمػريؼون أصوسمو وأظمطلا 

ام محؾقا اًمـصقص هذا اًمؼْدر أصوسمقا ومقف , ًمؽـفؿ أظمطموا طمقـام ىموًمقا قمغم اهلل سمغػم قمؾؿ وطمقـ, اًمقصقل إمم معـوه

 .قمغم ظمالف فموهرهو

: إكؽؿ يو معنم اعمموًمي اعمموًمي ذم ردهؿ قمؾقفؿ طملم ىموًمقاذم مؼوسمؾ ذًمؽ ومنن اعمػقوي أصوسمقا طمقـام كوىمشقا  

ام محؾقا اًمـصقص قمغم ظمالف فموهرهو وطمقـام زقمؿقا أن , وًمؽـفؿ أظمطموا طمقـسمال دًمقؾ -قمّز وضمّؾ –ىمؾتؿ قمغم اهلل 

 آيوت اًمصػوت جمفقًمي اعمعـك ٓ ؾمبقؾ ًمؾعبود إمم اًمقصقل إمم معوكقفو.

ؾمبحوكف –واحلؼ اعمحض مذهى أهؾ اًمسـي واجلامقمي اًمذيـ اقمتؼدوا أن اًمـصقص قمغم فموهرهو اًمالئؼ سموهلل  

شمعومم –, ومنكـو مل كَر اهلل ومل كَر مثقاًل هلل وكً جمفقًمي اًمؽقػقيي اًمعرب وإن يموأهنو معؾقمي اعمعـك ذم وقء ًمغ -وشمعومم

: أن -يمام مر  سمـو–ىموقمدة أهؾ اًمسـي  -شمبورك وشمعومم–ومتعلم أن يؼػ إصمبوشمـو قمـد إصمبوت اًمصػوت هلل  -اهلل قمـ ذًمؽ

 . -شمبورك وشمعومم–إصمبوهتؿ ًمؾصػوت إصمبوت ًمصػي وًمقس إصمبوشمًو ًمؽقػقي اًمصػي هلل 

, فمـقا أن هذا اًمدًمقؾ وذاك ا سمآيي مـ اًمؼرآن وآصمور مـ اًمسؾػ, أىمقل إن اعمػقوي اؾمتدًمققمغم سمدء اقَمقدً  

 .ًمذي ذهبقا إًمقفيميدان اعمذهى ا

 نن من زن رن مم ام  يل  ُّ : -ؾمبحوكف–: ومنهنؿ اؾمتدًمقا سمآيي آل قمؿران , ىمول أمو أيي 

 هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن

, وهق ؾمتدٓل مـ هذه أيي قمـد اعمػقويهذا هق مقوع آ[ 7]آل قمؿران: َّحج مث هت مت خت جتحت

 َّ حب  جب هئ ُّ يرضمع إمم  َّ هت ُّ واًمضؿػم ذم ىمقًمف   َّحج مث هت مت خت ُّ  :-ؾمبحوكف–ىمقًمف 

 .الث مؼدموت وكتقجياؾمتدٓل اًمؼقم هبذه أيي ومقف صم  
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 مت خت ُّ  :ػ قمـد ىمقًمفجيى أن شمؼ, يعـل ؿ أوضمبقا اًمقىمػ قمغم اؾمؿ اجلالًميومفل أهن :أمو اعمؼدمي إومم 

 . وٓ شمصؾ  َّحج مث هت

, آيوت اًمصػوت -شمبورك وشمعومم–زقمؿقا أن آيوت اًمصػوت مـ اعمتشوسمف اًمذي ٓ يعؾؿ معـوه إٓ اهلل : صموكقوً  

 .َّ حب  جب هئ ُّ ؿ مـ اعمتشوسمف ومفل داظمؾي ذم ىمقًمف: قمـده

سموٓصطالح اعمتلظمر اًمذي هق سف اًمؾػظ ومنوه   َّ هت مت خت ُّ  :: أهنؿ ومنوا اًمتلويؾ ذم ىمقًمفصموًمثوً  

قمـد اعمتلظمريـ ًمؽؾؿي ومنوا اًمتلويؾ هبذا اعمعـك اًمذي ومشو  اومفؿ إذً , مم معـًك آظمر ًمؼريـي شمدل قمغم ذًمؽقمـ فموهره إ

 .)اًمتلويؾ(

, هذه هل كتقجي ؾ ظمالف فموهرهو ٓ يعؾؿف إٓ اهللوهلو شملوي : أن آيوت اًمصػوت جمفقًمي اعمعـكاًمـتقجي 

 .ه هل كتقجي اؾمتدٓهلؿ هبذه أييوهذوحمصؾي مذهى أهؾ اًمتلويؾ 

كً اعمؼدمي ظموـمئي وموًمـتقجي , إذا يمووـمئيواًمؼقم ىمد أظمطموا ذم اعمؼدموت اًمثالث وسموًمتوزم يموكً اًمـتقجي ظم 

 .ظموـمئي

 أمو اعمؼدمي إومم: 

واًمصقاب أن اًمقىمػ واًمقصؾ  , َّحج مث هت مت خت ُّ : -شمعومم–ومنهنؿ أوضمبقا اًمقىمػ قمغم ىمقًمف  

, وؾمقليت معـو شمػسػم ـ وصؾ ومؼد أصوب ومـ وىمػ ومؼد أصوب, ومؿىمراءة صحقحي أصمريي ىمول هبو اًمسؾػيمالمهو 

 . ىمراءة اًمقىمػ وقمغم ىمراءة اًمقصؾأيي قمغم

 أمو اعمؼدمي اًمثوكقي : 

ًمق ومتشً ذم يمالمفؿ  ,وهذه دقمقى ادقموهو اًمؼقم سمال دًمقؾ, قمؿقا أن آيوت اًمصػوت مـ اعمتشوسمفومفل أهنؿ ز 

صػوت مـ مجؾي , مو اًمدًمقؾ اًمذي يدل قمغم أن آيوت اًمسمال سمرهون قمؾقف ذا اًمؽالم مرؾماًل ًمقضمدت أهنؿ يذيمرون ه

 اعمتشوسمف؟ ٓ ضمقاب قمـدهؿ!
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, يؽػل ذم رد دة يؽػل ذم ردهو قمدم اًمتسؾقؿ هبوومعؾقم مـ ىمقاقمد اجلدًمقلم ذم قمؾؿ اجلدل أن اًمدقمقى اعمجر 

, وإكـو وموًمعؼمة سموًمدًمقؾ واًمعؼمة سموًمرهون, , وشمسؼط سموًمتوزم هذه اًمدقمقىهذا يمالم همػم مسؾ ؿ إن هذه اًمدقمقى أن

وٓ صح قمـ واطمد مـفؿ ومؼط أن  ـ اعمتشوسمفًمـؼطع أن اًمسؾػ اًمصوًمح جمؿعقن قمغم أن آيوت اًمصػوت ًمقسً م

 .وسمف اًمذي ٓ يعؾؿ معـوه إٓ اهللآيوت اًمصػوت مـ اعمتش

, اًمتشوسمف وو مطؾؼً ق متشوسمف شمشوهبً , وهل أهنؿ زقمؿقا أن ذم اًمؼرآن مو ههبذه اعمؼدمي هذا أمر, وأمر آظمر يتعؾؼ 

    , واًمتشوسمف اًمذي أصمبتف اًمؼقم ذم يمتوب اهلل متشوسمف يعـل همومض ٓ ُيعؾؿ معـوه, -همؿقض اعمعـك-هق اًمغؿقض 

      , سمؿعـك أن ذم اًمؼرآناًمعوم عمطؾؼ وإن ؿمئً ومؼؾ اًمتشوسمفوفمـقا أن أيي ىمد دًمً قمؾقف هق اًمتشوسمف ا -ضمّؾ وقمال–

أصمبتقا ذم  -شمبورك وشمعومم–, ٓ يعؾؿ معـوه إٓ اهلل ٓ ؾمبقؾ إمم معرومي معـوه ًمؽؾ أطمدذم اًمؼرآن مو  -هؽذا ىموًمقا-

 اًمؼرآن اًمتشوسمف اعمطؾؼ.

ٓ هذا  ,قؾ إمم اًمعؾؿ سمعـوهو جلؿقع اخلؾؼوٓ ؿمؽ أن هذا همػم صحقح, ومؾقس ذم اًمؼرآن يمؾؿي واطمدة ٓ ؾمب 

 .وٓ يمؾؿي إٓ ويؿؽـ معرومي معـوهو, ًمقس ذم اًمؼرآن يمالم سمؾ يمون وٓ يؽقن

اًمـوس ذم سمعض  يعرض ًمبعض , وهق اًمتشوسمف اًمذيف هذه أيي ومنكف اًمتشوسمف اًمـسبلأمو اًمتشوسمف اًمذي أصمبتت  

, تبف قمكم  معـك يمؾؿيض قمكم  ويش: أكو يؿؽـ أن َيغؿُ , سمؿعـك, إكام هق أمر قمورضًمميوت وا ٓزمً إطمقال, ًمقس أمرً 

 , هذا واطمد.معؾقم قمـد ومالن وومالن مـ اًمعؾامءوًمؽـ ذًمؽ معؾقم سموًمـسبي ًمؽ و

اًمتشوسمف  , يؿؽـ إزاًمي هذامتشوسمف صمؿي ؾمبقؾ إمم معرومي معـوه: أن هذا إمر اًمذي هق أن قمـدي وصموكقً  

 .فومنكف يؿؽـ أن يزول هذا اًمتشوسم ,مال أهؾ اًمعؾؿ, سمسسمؿراضمعي يمالم أهؾ اًمعؾؿ

أمر اًمعبود  -ضمّؾ وقمال–اهلل  ,مم معرومي معـوه, ومفذا ىمقل سموـمؾأمو أن يؽقن ذم اًمؼرآن يمالم ًمقس ٕطمد ؾمبقؾ إ 

, ٓ آيوت ؾف ممو يؿؽـ شمػفؿف وشمعؼؾف وشمدسمره, وٓ يستثـك مـ هذا رءوموًمؼرآن يم ,ومطؾؼً  اأمرً سمتدسمر اًمؼرآن 

صمؿ سمعد ذًمؽ  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ , ٓ يؿؽـ أن يلمر اهلل سموًمتدسمر ًمؾؼرآن ػوت وٓ همػمهواًمص

 يؼول إن ومقف ـموئػي مـ أيوت ٓ ؾمبقؾ إمم شمدسمرهو, هذا همػم مقضمقد وٓ يؿؽـ اًمؼقل سمف وًمقس قمؾقف مثول يصح. 
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 -ضمّؾ وقمال–, وموهلل طعي اًمقاردة ذم سمدايي سمعض اًمسقر: ىمد يـتؼض هذا اًمتؼرير سموحلروف اعمؼىمد يؼقل ىموئؾ 

 ,               َّ مئ زئ ُّ , َّ مل خل ُّ , َّ حي جي ُّ   ,َّ مل خل ُّ ىمول ذم مػتتح سمعض اًمسقر هذه احلروف 

رآن مو هق متشوسمف شمشوهًبو , وسموًمتوزم صمبً أن ذم اًمؼه ٓ ؾمبقؾ ٕطمد إمم معرومي معـوهوإمم همػم ذًمؽ , وهذ  َّ ٰى ٰر ُّ 

 .مطؾًؼو

؟ أضمقبقا فؽالم أم احلرو: ٕن اًمذي يطؾى ًمف اعمعـك هق اًمصحقحًمؽالم همػم , هذا اوهذا اإليراد همػم وارد 

, اًمذي ُيطؾى معرومي قمـد اعمسؾؿلم وًمقس هذا قمـد اًمعرب, سمؾ هذا قمـد اًمعؼالء يموومي, وًمقس هذا يو مجوقمي, اًمؽالم

سمف ومنكـو مبوذة كجوو ؟َّ مل خل ُّ  : مو معـك احلروف, وهلذا ًمق ىمول ًمـو ىموئؾمعـوه إكام هق اًمؽالم ٓ

, إن أضمبً قمغم اًمثوين أضمبـوك قمغم إول, أمو إذا ىمؾً: هذه طمروف واعمعـك سمؼقًمـو: ومو معـك ب ت ث ج ح خ

, ىمؾـو: ويمذًمؽ إمر ذم هذه أيوت, هؾ كحـ كؼرأ )يَمَفْقَعْص( مثاًل ؟ أو ت اعمؽقكي مـ هذه احلروفُيطؾى ًمؾؽؾام

وٓ شُمؼرؤ  وؾقـو, ًمؽـ هذه احلروف شُمؼرؤ طمروومً وإليراد وارد قم؟ ًمق يمون إمر يمذًمؽ ومقمغم أهنو يمؾؿي )طَمْؿ( أو )َأمَلْ(

يمؾامت, وسموًمتوزم ٓ أطمد سمؾ وٓ ذم أي ًمغي ُيطؾى ًمؾحرف معـك, أًمقس يمذًمؽ؟ اًمذي ُيطؾى معـوه أو اًمذي ُيطؾى 

 اعمعـك ًمف إكام هق اًمؽالم اعمؽقن مـ احلروف أمو احلروف ومال يطؾى هلو معـك.

 هذه احلروف ذم اًمؼرآن؟ واجلقاب: -قمّز وضمّؾ –: مو احلؽؿي مـ إكزال اهلل وـإكام اًمسمال اًمذي ىمد يرد ه 

و اًمبحٌ أن اكتؼؾ إمم مقوقع آظمر , ًمقس هق جمول سمحثـو, كحـ كبحٌ هؾ ذم اًمؼرآن مو جُيفؾ معـوه ضمفاًل قموم 

احلروف ذم هذا هذه  -قمز وضمّؾ –جلؿقع اًمـوس؟ اجلقاب: ٓ, وهذا اإليراد همػم وارد, أمو مو احلؽؿي مـ إكزال اهلل 

س يمثػم مـ اًمعؾامء احلؽؿي ذم إكزال هذه  اًمؽتوب اًمعزيز؟ وموجلقاب: أن هذا حمؾ اضمتفود ٕهؾ اًمعؾؿ, شمؾؿ 

احلروف, وهلؿ ذم ذًمؽ سمحٌ ـمقيؾ, وإن يمـً ـموًمًبو ًمؾػوئدة ومنكـل ُأطمقؾؽ إمم مقوع مفؿ ًمؾؽالم قمـ هذه 

وـُمبع -: )اًمتبقون ذم أيامن اًمؼرآن( -رمحف اهلل–اهلو ذم يمتوب اسمـ اًمؼقؿ احلروف ومو يؿؽـ أن ُيؾتؿس مـ طِمَؽؿ إلكز

 َّ ىق يف ىف يث نثىثُّ : -شمعومم–, وسموًمذات قمـد يمالمف قمـ ىمقًمف -: )اًمتبقون ذم أىمسوم اًمؼرآن(سموؾمؿ أيًضو

 .-شمعومم–دمد ذم هذا اعمقوع مو يشػقؽ وشمستػقد مـف إن ؿموء اهلل 

 .همػم صحقحي مي اًمثوكقي اشمضح أيًضو أهنوومنكـو كؼقل: إن هذه اعمؼدقمقًدا قمغم مو اسمتدأكو يمالمـو قمـف,  
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 سمؼقً اعمؼدمي اًمثوًمثي: 

يعـل ٓ يعؾؿ مو ُيٍمف إًمقف هذا اًمؾػظ   َّحج مث هت مت خت ُّ ىمقًمف: وهل أهنؿ ىموًمقا: إن اًمتلويؾ ذم  

, ذًمؽ أن هذا اعمسؾؽ هق محؾ آيوت اًمؼرآن قمغم اصطالطموت  قمـ فموهره إٓ اهلل, وهذا ٓ ؿمؽ أكف ظمطل سملمِّ

طمودصمي, وهذا ممو اشمػؼ اًمعؾامء قمغم أكف ٓ جيقز, اًمقاضمى أن حُيؿؾ مو ضموء ذم اًمؼرآن قمغم وقء ًمغي اًمعرب اًمذيـ 

ػفؿقهنو وىمً كزول اًمقطمل, أًمقس يمذًمؽ؟ سمؿعـك: مو رأيؽؿ ًمق أن مػنًا ذم هذا اًمعٍم يموكقا يتعومؾقن هبو وي

فـو هبذه اًمسقورة اًمتل ومػن  اًمسقورة ه  َّمم خم حم ُّ  ,,َّ يك ىك ُّ : -شمعومم–ضموء إمم ىمقًمف 

شمؼػ ذم اخلورج وشمريمبفو سمعد ىمؾقؾ, مو رأيؽؿ؟ موذا كؼقل؟ كؼقل هذا اعمسؾؽ ظمطل سملمِّ وخموًمػ إلمجوع اًمعؾامء سملكف 

قمغم اصطالطموت متلظمرة شمقاوع قمؾقفو اعمتلظمرون سمعد كزول اًمؼرآن, كحـ  ملسو هيلع هللا ىلص ٓ جيقز محؾ يمالم اهلل ورؾمقًمف 

قمغم هذا  مو يموكقا يػفؿقن يمؾؿي )ؾمقورة( َّ يك ىك ُّ  -شمعومم–قًمف كؼطع سملن اًمعرب اًمذيـ ُأكزل ومقفؿ ىم

يعـل ضموء  َّ يك ىك ُّ   اعمعـك ٕن هذه اًمسقورة أصاًل مو يموكً مقضمقدة, إكام يموكقا يػفؿقن مـ يمؾؿي

 مسوومرون, ؾمقورة يعـل مسوومرون, مجوقمي مـ اًمـوس مسوومرة.

قمغم   َّحج مث هت مت خت ُّ  -شمعومم–, محؾقا ىمقًمف يمذًمؽ إمر سموًمـسبي هلمٓء اًمذيـ اؾمتدًمقا هبذه أيي 

هذا اعمعـك اًمذي هق اصطالح طمودث قمـد اعمتلظمريـ, أمو ذم ًمغي اًمعرب ومال شمعرف يمؾؿي اًمتلويؾ هبذا اعمعـك, ذم 

قمٍم آطمتجوج ذم اًمقىمً اًمذي كزل ومقف اًمقطمل مو يموكً يمؾؿي اًمتلويؾ شمليت هبذا اعمعـك, إكام يموكً شمليت يمؾؿي 

, هـو [111]يقؾمػ:َّخض حض جض مص خص حص مس خس  حس ُّ ًمتػسػم, اًمتلويؾ سمؿعـك ا

 : )اًمؾفؿ ومؼفف ذم اًمديـ وقمؾؿف اًمتلويؾ( يعـل اًمتػسػم.ملسو هيلع هللا ىلص اًمتلويؾ سمؿعـك اًمتػسػم, ىمول 

 مئ هي ُّ : -ؾمبحوكف–: يليت اًمتلويؾ سمؿعـك اًمعوىمبي أو مو يمول إًمقف اًمٌمء, مو يمول إًمقف إمر, ىمول صموكقوً  

احلؼقؼي [ 53]إقمراف: َّ ىه مه جه ىنين من خن حن ُّ يعـل قموىمبي,  ]اًمـسوء[َّ  هب مب هئ

اًمتل يمول إًمقفو اًمٌمء أو مو شمؽقن إًمقف اًمعوىمبي هذا شُمػن  سمف هذه اًمؽؾؿي ذم سمعض اعمقاوع, إذًا اًمتلويؾ قمغم اعمعـك 

 اًمذي ذيمروا ٓ يؿؽـ محؾ أيي قمؾقف.
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واًمثوًمثي همػم صحقحي, وسموًمتوزم يموكً وموشم ضح إذًا أن اعمؼدمي إومم همػم صحقحي, واًمثوكقي همػم صحقحي,  

 اًمـتقجي همػم صحقحي.

 .ًمقىمػ؟ أفمـ أن إمر أوحك واوًحومو معـك هذه أيي قمغم ىمراءيت اًمقصؾ وا  

: يعـل َّ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت ُّ يؼقل:  -ضمّؾ وقمال–وموهلل  أمو قمغم ىمراءة اًمقصؾ: 

 -ضمّؾ وقمال–يعؾؿ شمػسػمه اهلل  -هذا اًمذي شمشوسمف واًمذي يغؿض قمغم سمعض اًمـوس–ومو يعؾؿ شمػسػمه إٓ اهلل 

 .أيًضو أهؾ اًمعؾؿ سمتعؾقؿ اهلل هلؿويعؾؿ شمػسػمه 

أمو قمغم ىمراءة اًمقىمػ: ومنن اًمتلويؾ هق طمؼقؼي اًمٌمء اًمذي يمول إًمقف اًمؽالم, وسموًمتوزم يدظمؾ ذم ذًمؽ: يمقػقي  

 مت خت ُّ , -ضمّؾ ضمالًمف–, أو يمقػقي طمؼوئؼ اًمققم أظمر ومفذا ؿملن ٓ يعؾؿف إٓ اهلل -شمبورك وشمعومم–صػوت اهلل 

 .-ؾمبحوكف وشمعومم–سمف مـ أمقر اًمغقى إٓ هق  -قمّز وضمّؾ –يعـل ٓ يعؾؿ طمؼقؼي مو أظمؼم اهلل   َّ هت

قا أهنو شمسـد هذا آؾمتدٓل إول اًمذي يمون سمؤيي, ومام اؾمتدٓهلؿ اًمثوين؟ ىمؾـو: اؾمتدًمقا سمآصمور قمـ اًمسؾػ فمـ 

ىمد شمؽؾؿـو قمـفو –ىمقهلؿ وشمدقمؿ ىمقهلؿ, واًمعجقى أن اعمتؽؾؿلم يـظرون إمم إدًمي اًمـؼؾقي مـ اًمؼرآن واًمسـي كظرة 

إدًمي اًمـؼؾقي فمـقي, ٕهنو حتتؿؾ اطمتامٓت يمثػمة, ٓ خيؾق دًمقؾ كؼكم, ٓ ختؾق آيي أو أن  وىمؾـو: إهنؿ يرون -ؾموسمًؼو

وموٕدًمي اًمـؼؾقي قمـدهؿ ٓ  شمؼققد أو كسخ أو جموز أو اؿمؽماك, إمم آظمر مو يذيمرون.طمديٌ مـ اطمتامل ختصقص أو 

يثؼقن هبو متوم اًمثؼي, إكام اًمثؼي قمـدهؿ سمام يؼقًمقن إكف دًمقؾ اًمعؼؾ اًمؼوـمع, صمؿ كراهؿ ذم هذه اعمطوًمى اًمتل يؼقًمقن ٓ 

ذم اًمبخوري ًمرسمام ىمؾتؿ  ملسو هيلع هللا ىلص يثو قمـ اًمـبل سمآصمور ًمؾسؾػ, أكتؿ ًمق ذيمركو ًمؽؿ طمد راهؿ يستدًمقن كؼبؾ ومقفو إٓ اًمؼطع ك

 أظمبور آطمود أو ىمؾتؿ إن اًمدًٓمي فمـقي, وأن شمستدًمقن سمامذا؟ سمآصمور قمـ اًمسؾػ!.

واًمعجقى أيضًو أن اًمؼقم هؿ اًمذيـ أـمؾؼقا شمؾؽ اجلؿؾي اًمشوئعي اخلوـمئي: )مذهى اًمسؾػ أؾمؾؿ ومذهى  

هق  -ذم فمـفؿ–ىموًمقا إن مذهى اًمسؾػ  اخلؾػ أقمؾؿ وأطمؽؿ(, عموذا ضمعؾقا مذهى اًمسؾػ أؾمؾؿ؟ ٕهنؿ

اًمتػقيض, ومذهى اخلؾػ أقمؾؿ وأطمؽؿ ٕكف هق مذهى اًمتلويؾ, ـمقى ومو مذهى اًمسؾػ قمـدهؿ )اًمذي هق 

أؾمؾؿ( ؟ هق مذهى اًمتجفقؾ هق اعمذهى اًمذي يزقمؿ أصحوسمف أن أهؾف جلفؾفؿ ؾمؽتقا ومام شمؽؾؿقا ومسؾؿقا, يمون 
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 اجلفؾ اًمذي يمون أؾمؾؿ وًمقس إمم اًمعؾؿ اًمذي يمون أصحوب , ومؽقػ يـسبقن اًمسؾػ إمممذهبفؿ موذا؟ أؾمؾؿ

 دًمقن سمؽالمفؿ! أًمقس هذا قمجقًبو؟!اًمطرف أظمر سمسببف أقمؾؿ, يـسبقن اًمسؾػ إمم اجلفؾ صمؿ سمعد ذًمؽ موذا؟ يست

همػم صحقحي, همػم صحقحي مـ ضمفي كسبي اعمذهى إمم اًمسؾػ,  -قمغم مرادهؿ–قمغم يمؾ طمول, اجلؿؾي اًمسوسمؼي 

 ذاهتو.وهمػم صحقحي ذم 

 ذهى اًمتػقيض اًمذي زقمؿأمو مـ ضمفي اًمـسبي إمم اًمسؾػ ومال ؿمؽ وٓ ريى أن مذهى اًمسؾػ سمريء مـ م 

 مذهبفؿ. اعمتؽؾؿقن أكف

صموكقًو: اجلؿؾي ذم كػسفو همػم صحقحي, يمقػ يؼوسمؾ سملم يمقن هذا اعمذهى أؾمؾؿ وهذا اعمذهى أقمؾؿ وأطمؽؿ؟   

ثالصمي متالزمي ٓ شمـػؽ قمـ سمعضفو, إذا يمون اعمذهى أقمؾؿ يمقػ يؼوسمؾ سملم هذا وهذيـ؟ مع أن هذه إمقر اًم

ًمرضورة ٓ سمد أن يؽقن أقمؾؿ وأطمؽؿ, وأطمؽؿ ومبوًمرضورة يؾزم أن يؽقن إؾمؾؿ, وإذا يمون هذا هق إؾمؾؿ ومبو

يمقػ شمؽقن اًمسالمي مع اجلفؾ واًمطقش؟ ٕن هذا اًمذي يؼوسمؾ اًمعؾؿ واحلؽؿي أًمقس يمذًمؽ؟ ومال يؿؽـ أن شمؽقن 

ؾ وٓ يؿؽـ أن شمؽقن اًمسالمي مع ـمقش, إذًا هذه اجلؿؾي ذم كػسفو همػم صحقحي, واًمصقاب أن اًمسالمي مع ضمف

 وأؾمؾؿ. أقمؾؿ وأطمؽؿ -اًمذي هق اإلصمبوت ٓ اًمتػقيض-مذهى اًمسؾػ 

 ـمقى, اؾمتدل اًمؼقم سمجؿؾي مـ أصمور قمـ اًمسؾػ, وفمـقا أن هذا يدل قمغم مذهبفؿ, مـ ذًمؽ: 

 أوًٓ: 

وهو اًمسؾػ أهنؿ ىموًمقا ذم أدًمي اًمصػوتىموًمقا: يدل قمغم مذهى اًمتػقيض مو ضموء قمـ مجؾي يمثػمة مـ   : )أِمر 

وهو.  يمام ضموءت(, ىموًمقا: هذا دًمقؾ سملمِّ واوح قمغم أن مذهى اًمسؾػ هق اًمتػقيض, ٕهنؿ ىموًمقا أمر 

 واجلقاب قمـ هذا مـ وضمفلم: 

شمػسػم همػم صحقح, ٓ دًمقؾ قمؾقف ٓ مـ  -عمعـكاًمذي هق شمػقيض ا–أن شمػسػمهؿ اإلمرار سموًمتػقيض  -1

وقا معـوهو  وهو( يعـل ومقِّ اًمؾغي وٓ مـ اًمعرف وٓ مـ اًمنمع, مو دًمقؾؽؿ قمغم أهنؿ أرادوا سمؼقهلؿ )أمر 

 وأهمؿضقا أقمقـؽؿ وىمؾقسمؽؿ قمـ اًمتػؽػم ومقفو؟ مو دًمقؾؽؿ قمغم ذًمؽ؟
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إلمرار ذم اًمؾغي هق اإلصمبوت, ىمول اخلؾقؾ سمـ إن ضمئتؿ إمم اًمؾغي وموًمؾغي ٓ شمسوقمديمؿ قمغم هذا اًمتػسػم ومنن ا 

 أمحد ذم يمتوسمف )اًمعلم(: اإلمرار كؼقض اًمـْؼض ذم يمؾ رء, واؾمتدل سمؼقل اًمشوقمر:

شمف  إين رأيً اًمدهر ذا كؼض وإمرار      ٓ يلمــ ىمقي كؼض ِمر 

 أن يمؾؿي )اإلمرار( إًذا اعمؼوسمؾي أن سملم اًمـؼض واإلمرار, ومو اًمذي يؼوسمؾ اًمـؼض؟ اإلصمبوت, ومدل هذا قمغم 

 شمعـل اإلصمبوت.

يؼول أيًضو مل يلت قمـ أطمد مـ اًمسؾػ ىمّط أكف ىمول ٓ شمػفؿقا ًمـصقص اًمصػوت معـك إكام اىمرؤوهو ىمراءة صمؿ  

اًمطالؾمؿ وىمراءة إًمغوز وإطموضمل اًمتل ٓ يعرف معـوهو, أو أكزًمقهو مـزًمي اًمؽؾامت إقمجؿقي اًمتل ٓ يدرى 

 اًمسؾػ أرادوا هذا سمؼقهلؿ )أمروهو(؟معـوهو, مـ أيـ ًمؽؿ أن 

يعـل اإلصمبوت اًمذي يؼوسمؾ –صمؿ يؼول صموكًقو: يدل قمغم أن اًمسؾػ أرادوا سموإلمرار اإلصمبوت وًمقس اًمتعطقؾ  -2 

بقن هذه اًمؽؾؿي سمؼقهلؿ )سمال يمقػ(, دمدهؿ يؼقًمقن )أمروهو يمام  -اًمتعطقؾ يدل قمغم هذا أهنؿ ذم اًمغوًمى يعؼِّ

مـ اًمذي يطوًَمى سمعدم اًمتؽققػ؟ أهق اًمذي يعرف اعمعـك أو اًمذي جيفؾ اعمعـك؟ ضموءت سمال يمقػ(, واًمسمال: 

اًمذي يعرف اعمعـك, يعـل: اًمسؾػ يؼقًمقن: أصمبتقا هذه إدًمي وإصمبوشمؽؿ مبـل قمغم معرومي معـوهو ذم وقء ًمغي 

 .وا مـ اًمتؽققػاًمعرب, وًمؽـ شمـبفقا ٓ شمبوًمغقا ذم اإلصمبوت طمتك شمصؾقا إمم مرطمؾي اًمتؽققػ, أصمبِتقا وًمؽـ اطمذر

أمو اًمذي هق ضموهؾ ًمؾؿعـك أصاًل يمقػ ُيـفك قمـ اًمتؽققػ, اًمذي يؿؽـ أن يؽقِّػ هق اًمذي يعرف اعمعـك  

ومقبوًمغ ذم اإلصمبوت طمتك يصؾ إمم اًمتؽققػ, أمو ؿمخص اًمؽؾؿي سموًمـسبي ًمف ـمالؾمؿ ُيؼول ًمف ٓ شمؽقػ؟! هذا همػم 

 يمام ضموءت سمال يمقػ( ٓ شمػقد اعمعـك اًمذي أرادوا. معؼقل أًمقس يمذًمؽ؟ ومدل هذا إًذا قمغم أن ىمقهلؿ )أمروهو

 ىموًمقا كستدل صموكًقو: 

سمام ضموء قمـ سمعض اًمسؾػ مـ كػل اعمعـك, ومنهنؿ يموكقا يؼقًمقن ذم كصقص اًمصػوت:  )أمروهو يمام ضموءت ٓ يمقػ 

 وٓ معـك(.

 هوهـو هق أطمد أمريـ: -رمحفؿ اهلل–أن اعمعـك اًمذي كػوه اًمسؾػ واجلقاب: 
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إمو اعمعـك اًمذي يمون يؼقًمف اعمعطؾي, ومقؽقن يمالمفؿ هنًقو قمـ ـمرذّم اًمضالل, ٓ يمقػ يمام شمؼقل اعمشبفي  -1 

 -شمعومم–, ومقؼقًمقن ذم ىمقًمف -اًمذيـ يموكقا حيؿؾقن هذه اًمـصقص قمغم ظمالف معـوهو–وٓ معـك يمام شمؼقل اعمعطؾي 

 مثاًل: يد اهلل يعـل ىمقة اهلل, يموكقا يذيمرون هذه اعمعوين.

دمد أن يمالمفؿ ذم سمقون معوين كصقص اًمصػوت ىمؾقؾ, ملَ؟  -يو رقموك اهلل–ًمق شملمؾً  -رمحفؿ اهلل–ػ واًمسؾ 

 ريؿ أهؾ ًمغي يػفؿقن اًمؽالم ذم جموئ, اًمسبى يرضمع إمم أهنهؾ ٕهنؿ ضُمفول سموعمعوين؟ اجلقاب: ٓ, هذا فمـ ظموـم

س ومؼط ذم كصقص اًمصػوت سمؾ ذم اًمؽالم ًمسون اًمعرب, وسموًمتوزم ومال طموضمي قمـدهؿ إمم اًمؽالم قمـ هذه اعمعوين, ًمق

هؾ دمد أهنؿ يػنون  -أهؾ اًمؾغي وأهؾ اًمؾسون وأهؾ آطمتجوج سمؽالمفؿ–اعمعتود, يعـل هؾ دمد قمـد اعمتؼدملم 

كقا يؼقًمقن : إن معـك اًمغضى, وأمثول هذه اعمعوين؟ ٓ, وًمذًمؽ يمو ,معـك اعمحبي ,معـك اًمسوق ,معـك اًمقضمف

 .ىمراءهتو شمػسػمهو

أكف ىمول ذم كصقص اًمصػوت ىمول  -رمحف اهلل–أظمرج اًمدارىمطـل ذم يمتوسمف )اًمصػوت( قمـ ؾمػقون اسمـ قمققـي  

وشمػسػمهو ىمراءهتو(, سمؿجرد أن شمؼرأهو ومنكؽ شمػفؿ اعمعـك, ًمؽـ اعمموًمي هؿ اًمذيـ  ,ومقفو: )جيى اإليامن واًمتصديؼ

وًمػي عمو هق معؾقم ذم ًمغي اًمعرب ومجوء يمالم اطمتوضمقا إمم ذيمر اعمعوين: ٕهنؿ طمقـئٍذ أصبحقا يذيمرون شمػسػمات خم

 اًمسؾػ )ٓ يمقػ وٓ معـك(.

يمام شمؼقل اعمؽقػي أيًضو, وسموًمتوزم يؽقن هذا مـ اًمؽمادف ذم اًمؽالم, أو يؽقن مرادهؿ سمؼقهلؿ )ٓ معـك(  -2 

 .-وممشمبورك وشمع–أرادوا سمف كػل مذهى أهؾ اًمتؽققػ واًمتشبقف اًمذيـ يموكقا يتؽؾؿقن ذم يمقػقي صػوت اهلل 

 .سمجؿؾ ضموءت قمـ اًمسؾػ سمـػل اًمتػسػم اؾمتدًمقا صموًمًثو:

ًمؽالم اًمسؾػ قمغم همػم مو أرادوا, ومنن اًمتػسػم ذم يمالم  محٌؾ  أن يؼول أيًضو إن هذا واجلقاب قمـ هذا: 

 اًمسؾػ أرادوا سمف أطمد أمريـ:

إمو اًمتلويالت اًمبوـمؾي اًمتل يمون يذيمرهو اعمعطؾي, وممو يستشفد سمف قمغم هذا اًمتقوقح مو ذيمر اإلموم  -1 

, صمؿ ىمول قمـد -شمبورك وشمعومم–سمنصمبوت اًمصػوت هلل  مو يتعؾؼ وطمسـً  اذم ضمومعف طمقـام ىمرر شمؼريرً  -اهلل رمحف–اًمؽممذي 

ىمول: ) إن  -صػي اًمقد إصمبوت قمغمأو دًمقاًل آظمر يدل -[ 11]اًمػتح:  َّيم ىم مم خم ُّ  -شمعومم–ىمقًمف 
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 -اًمذيـ هؿ اعمعطؾي–اجلفؿقي يػنون هذا سموًمؼقة(, ومتجد أن كػقف ًمؾتػسػم أراد سمف اًمتػسػم اًمذي يموكقا يتؽؾؿقن سمف 

 يموكقا حيؿؾقن اًمؽالم قمغم همػم فموهره مـ اًمتلويالت اًمبوـمؾي اًمتل يذيمروهنو. طمقٌ

أو يؽقن مرادهؿ سموًمتػسػم: مو يمون يتؽؾؿ سمف اعمؽقػي, وُيستشفد قمغم هذا اًمتقوقح أيًضو سمام أظمرج  -2 

قمام يتعؾؼ سمنصمبوت اًمصػوت  -رمحف اهلل–اًمدارىمطـل ذم يمتوسمف )اًمصػوت( قمـ أيب قمبقد اًمؼوؾمؿ سمـ ؾمالم طمقـام شمؽؾؿ 

, صمؿ ىمول: )ومنن ىمقؾ ًمـو مو يمقػقي ذًمؽ؟ -شمبورك وشمعومم–وذيمر مو يتعؾؼ سمنصمبوت اًمؼدملم وهمػمهو مـ اًمصػوت هلل 

هوهـو؟ اًمؽالم ذم اًمتؽققػ, ومدل هذا قمغم أهنؿ  -رمحف اهلل–ىمول: ٓ كػن ؿمقئًو مـ ذًمؽ( مو هق اًمتػسػم اًمذي كػوه 

طمقـام كػقا اًمتػسػم مل يريدوا سمف معرومي اعمعـك ذم أصؾ ًمغي اًمعرب, إكام أرادوا سمف إمو شمػسػم اعمعطؾي وإمو شمػسػم 

 .ياعمؽقػ

هذيـ اعمعـقلم  راضمع إمم وػ مـ إمر سموًمسؽقت, واًمسؽقت أيًض سمام ضموء قمـ سمعض اًمسؾ اؾمتدًمقا راسمًعو: 

ج -رمحفؿ اهلل–, ومنن اًمسؾػ اًمذيـ ذيمرهتام ًمؽ ذم  -رمحف اهلل–ل اًمدراىمطـ ضموء قمـفؿ, وًمق راضمعً مو ظمر 

ذم هذا اًمبوب ًمقضمدت أهنؿ يتؽؾؿقن قمـ اًمسؽقت هبذا اعمعـك, يمذًمؽ ذم  -رمحفؿ اهلل–اًمصػوت قمـ اًمسؾػ 

ج يمالم اًمسؾػ  ومنهنؿ يريدون سموًمسؽقت اًمسؽقت قمـ اعمعوين اًمتل  -رمحفؿ اهلل–يمالم همػمه ممـ طمؽك وكؼؾ وظمر 

 يذيمرهو همٓء اعمؽقػي أو أوًمئؽ اعمعطؾي.

كػقض هذه -قمـ سمعض اًمسؾػ مـ ىمقهلؿ سموًمتػقيض, اؾمتدًمقا سمام ضموء : -وهق إمر اخلومس–أظمػًما  

اعمتؽوصمر اًمذي يدل قمغم أهنؿ أرادوا  -رمحفؿ اهلل–, وأفمـ أن اجلقاب واوح مـ مـفٍ اًمسؾػ -اًمـصقص

 .ًمتػقيض شمػقيض اًمؽقػقي ٓ اعمعـكسمو

محفؿ ر–صمؿ إكف يؼول إن اًمؼقم أظمذوا سمؿتشوسمف مـ يمالم اًمسؾػ وشمريمقا اعمحؽؿ اًمؽثػم, يمؿ ضموء قمـ اًمسؾػ  

, وومقفو إصمبوت اًمصػوت شمػصقاًل, وومقفو شمبقيبفؿ ذم مصـػوهتؿ قمغم  -اهلل ًٓ مـ آصمور يمثػمة ومقفو إصمبوت اًمصػوت إمجو

هذه اًمصػوت ممو يدل قمغم أهنؿ قمرومقا اعمعـك, ومو ضموء قمـفؿ أيًضو ذم آصمور يمثػمة  ومقفو اًمرد قمغم مـ قمطؾ صػوت اهلل 
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ل هبو همػم معـوهو -شمبورك وشمعومم– يموكقا يعؾؿقن اعمعـك  -رمحفؿ اهلل–, إمم همػم ذًمؽ ممو يدل قمغم أن اًمسؾػ  أو شملو 

 .-ؾمبحوكف وشمعومم–وًمؽـفؿ يػقوقن اًمؽقػقي ًمرسمـو 

مـوىمشي مذهى أهؾ اًمتػقيض مـ صمالث ضمفوت: اعمـوىمشي مـ ضمفي سمقون خموًمػتفؿ ًمألدًمي أكتؼؾ سمعد ذًمؽ إمم  

 ي اًمعؼؾقي, وصموًمًثو: مـ ضمفي اًمؾقازم اًمتل شمؾزم قمغم هذا اعمذهى.اًمـؼؾقي, وصموكقًو: اعمـوىمشي مـ ضمفي خموًمػتفؿ ًمألدًم

 : أمو مـ ضمفي اًمـؼؾ.1 

 ومنن مذهى اًمتػقيض ُيرد  قمؾقف:        

  ًٓ سمؽؾ آيي ذم اًمؼرآن دًمً قمغم أن اًمؼرآن اًمعظقؿ سمقون وشمبقون ومبلم, ومنن هذا يتـورم متوم اعمـووموة مع يمقن  :أو

ًٓ وشمشبقًفو, أو أكف حمتٍق قمغم مو هق جمفقل اعمعـك جلؿقع اخلؾؼ ذم أذف مطوًمبف وهل اعمطوًمى اإلهلقي,  فموهره وال

 ِّ ُّ  -قمز وضمؾ–, أمل يؼؾ اهلل ]يقؾمػ[ َّ حئ جئ يي ىي ني ميُّ  -قمز وضمّؾ –أمل يؼؾ اهلل 

يمقػ سموهلل [؟ 138]آل قمؿران: َّ يي ىي ني ُّ   -قمز وضمؾ–, أمل يؼؾ اهلل [89]اًمـحؾ:َّ رئ ّٰ

يؽقن سمقوًكو وشمبقوًكو ومبقـًو وهق ذم ذاشمف يؼقد إمم اًمضالل ويؼقد إمم آكحراف ٕن فموهره يدل قمغم اًمتشبقف؟ يمقػ 

 اعمعـك ذم أهؿ مو ومقف؟ هذا ٓ يؿؽـ أن يؽقن.يؽقن سمقوًكو ومبقـًو وهق ذم كػسف جمفقل 

 ّٰ ِّ ُّ  -شمعومم–رد مذهى اًمتػقيض يمؾ آيي ذم اًمؼرآن دًمً قمغم إمر سمتدسمره, يمؼقًمف صمؿ يؼول صموكًقو: يَ  

 [.29]ص:َّ نئ مئ زئ رئ

صموًمثًو: ُيَرد  قمغم مذهى أهؾ اًمتػقيض سمؽؾ آيي ذم اًمؼرآن دًمً قمغم أن اًمؼرآن كزل سمؾغي قمرسمقي ًمُقعؼؾ وُيعؾؿ,  

]ومصؾً[,                                َّ ىن من خن حن جن ُّ  ]يقؾمػ[, َّ مب خب حب  جب هئ ُّ 

إٓ آيوت  -شمعومم–أىمول اهلل  , صمؿوُيعؾؿقمرسمًقو إٓ ًمُقعؼؾ  -قمز وضمّؾ –ضمعؾف اهلل  مويمذًمؽ؟  -قمز وضمّؾ –ملَ ضمعؾف اهلل 

هذه أيي آيوت مـ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمصػوت؟ أوضمدشمؿ ىمراءة هبذا؟ ًمعؾؽؿ شمعؼؾقن إٓ آيوت اًمصػوت؟ هؾ اؾمتثـك اًمـبل 

 آيوت اًمصػوت, أًمقس يمذًمؽ؟ َّ نئ مئ ُّ اًمصػوت؟ اجلقاب: ٓ, يمام أكف مو اؾمتثـك مـ ىمقًمف 
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 حج مث ُّ صمؿ كؼقل راسمًعو: َيرد قمغم مذهى أهؾ اًمتػقيض يمؾ آيي ذم اًمؼرآن ذمً اًمذيـ ٓ يػفؿقن معـوه,  

 ني مي زي ُّ , [16]حمؿد: َّحض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج

, إًذا هذا ذم عمـ جيفؾ اًمؼرآن يمؾف, ]حمؿد[َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ُّ , [68]اعمممـقن:َّ

 اًمصػوت؟ اجلقاب: ٓ.آيوت  -قمّز وضمّؾ –وهؾ اؾمتثـك اهلل 

 ين ىن ُّ صمؿ يؼول ظمومًسو: َيرد مذهى اًمتػقيض يمؾ آيي ذم اًمؼرآن دًمً قمغم أن اًمؼرآن مقن ًمؾذيمر,  

الف وفموهره يدل قمغم اًمتشبقف ومقتعلم محؾف قمغم ظم امقًن  يؽقن وسموًمتوزم ومنكف ٓ يؿؽـ أن]اًمؼؿر[, َّ ري ٰى

 وهق جمفقل اعمعـك ذم أهؿ مو ومقف. افموهره, ٓ يؿؽـ أن يؽقن مقًن 

 . أن مذهى اًمتػقيض مذهى همػم صحقحأدًمي كؼؾقي شمدل قمغمإًذا هذه  

 كـتؼؾ إمم اعمـوىمشي اًمعؼؾقي:.2

 : ًٓ إن مذهى اًمتػقيض سموـمؾ قمؼاًل: ٕكف ٓ جيقز شملظمػم اًمبقون قمـ وىمً احلوضمي, واًمؼقم سمـقا  يؼول أو

ح ملسو هيلع هللا ىلص يدل فموهرهو قمغم اًمتشبقف, واًمتشبقف يمػر, ومع ذًمؽ اًمـبل مذهبفؿ قمغم أن آيوت اًمصػوت   !مو سملم  وٓ وو 

: طمقٌ أكزل قمغم اًمـوس يمتوسمًو -شمبورك وشمعومم–أكف يؾزم مـف اًمطعـ ذم طمؽؿي اهلل  صموكًقو: يرد مذهى اًمتػقيض 

وصػف سملكف هدًى وكقرًا وسمقوًكو وشمبقوًكو وسمنمى ًمؾؿسؾؿلم وفموهره يؼقد إمم اًمضالل سمؾ اًمؽػر, وصػف اهلل هبذه 

اًمصػوت وهق جمفقل اعمعـك, ومقف يمالم يملكف يمالم أقمجؿل إذا ىمرأه مـ يعرف ًمغي اًمعرب ٓ يػفؿفو, ومقف أًمػوظ 

 !؟-شمبورك وشمعومم–أهذا يؽقن ذم يمتوب هذا ؿملكف؟ أهذا يؾقؼ سمحؽؿي اهلل  إطموضمل وإًمغوز, أىمرب مو شمؽقن إمم

ؿ اًمذي ضمعؾف هذا اعمذهى يرده اًمتلمؾ ومقام يؾزم قمغم هذا اًمؼقل مـ اًمطعـ ذم اًمؼرآن اًمؽري  :وصمؿ يؼول صموًمثً  

ً  واًمؼقم ىمرآكً  اًمؽالم  هلذا ! صمؿيؿؽـ أن ُيػفؿ واحلؼقؼي أكف ٓ يؿؽـ ومفؿ معـوه يمالمًمف  ,صعًبو, أًمغوز وأطموضمل امعن 

ح وٓ أرؿمد وٓ  ملسو هيلع هللا ىلص ومع ذًمؽ اًمـبل  !مع ذًمؽ ملمقٌر اإلكسون أن يتدسمرهو !شملويؾ ٓ يعؾؿف إٓ اهلل مو سملم  وٓ وو 
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ًمؼرآن وطمذاري أن أو قمغم إىمؾ ىمول ًمؾصحوسمي اىمرؤوا ا !مو اعمعـك اعمراد -قمؾقف اًمصالة واًمسالم–ذم طمديٌ واطمد 

 !-شمبورك وشمعومم–شمػفؿقا مـف ؿمقًئو وقمغم إظمص مو يتعؾؼ سمصػوت اهلل 

إكام أكزل اهلل قمؾقف هذا  ملسو هيلع هللا ىلص, يو هلل اًمعجى! اًمـبل ملسو هيلع هللا ىلصأكف يستؾزم دمفقؾ اًمـبل  يرد هذا اعمذهى مـ ضمفي راسمعي: 

                             ,[4]إسمراهقؿ: َّىن نن من زن رن مم ام  يل ىل ُّ اًمؼرآن ًمقبلم ًمؾـوس مو ومقف, 

 وشموًمقً  -قمؾقف اًمصالة واًمسالم–وهؿ ضمعؾقه  [44]اًمـحؾ: َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ُّ 

ٓ يدري مو معـوه ٕن أذف مو ومقف ٓ يعؾؿ  وف وهق جيفؾ معـوه! يمون يتؾق يمالمً هلذا اًمؼرآن اًمذي ُأرؾمؾ سمنسمالهم

 !يعرف معـوه ذم أذف وأومضؾ مطوًمبفيتؾق اًمؼرآن وهق ٓ  ملسو هيلع هللا ىلص طمتك اًمـبل  -شمبورك وشمعومم–معـوه إٓ اهلل 

يموكقا ٓ  -ومضاًل قمؿـ سمعدهؿ- ملسو هيلع هللا ىلص دمفقؾ اًمسؾػ اًمصوًمح, وأن أصحوب اًمـبل  قمؾقف ظمومًسو:صمؿ يؾزم  

شمؼول سمدون معـك, يموكقا يؼرؤون اًمؼرآن ويتلمؾقكف وهؿ ضمفول سمؿعـوه ٓ يػفؿقن  ؾؿقن اًمؽتوب إٓ أموين, أًمػوظيع

 مـ ذًمؽ. ملسو هيلع هللا ىلص مو يؼرؤون! وطموؿمو أصحوب اًمـبل 

أكف خموًمػ إلمجوع اًمسؾػ اًمصوًمح مـ يمقهنؿ يموكقا يتدسمرون اًمؼرآن يمؾف مـ أوًمف إمم يرد هذا اعمذهى ؾمودؾًمو:  

آظمره, ومو ىمول مـفؿ أطمد ىمط إن ذم اًمؼرآن مو ٓ ُيعؾؿ, ومو ىمول أطمد مـفؿ ىمط إن ذم اًمؼرآن مو ٓ ؾمبقؾ إمم شمدسمره, 

سلًمف قمـفو, يؼػف قمـد يمؾ آيي ي -امريض اهلل قمـف–يعرض اًمؼرآن قمغم اسمـ قمبوس  -رمحف اهلل–مر  سمـو يمقػ يمون جموهد 

إكف يمون إذا مّر قمغم ىمقًمف  -رمحف اهلل–اؾمتثـك مـ ذًمؽ آيوت اًمصػوت؟ أىمول جموهد  -رمحف اهلل–أؾمؿعتؿ أن جموهًدا 

يمون يسؽً ويصؿً واسمـ قمبوس يمذًمؽ ويؿضقن وٓ  ]ـمف[َّ يف ىف يث ىث نث ُّ  :-شمعومم–

وهق اًمذي يؼقل: يمـو إذا كزل اًمؼرآن  -ريض اهلل قمـف–هذا اسمـ مسعقد يؼػقن؟ أمّر سمؽؿ ذًمؽ يو مجوقمي؟ ٓ مو يمون, 

ريض –وىمػـو قمـد قمنم آيوت ومحػظـوهو وقمؾؿـو مو ومقفو وقمؿؾـو هبو صمؿ اكتؼؾـو إمم همػمهو, اًمسمال: أىمول اسمـ مسعقد 

ا ذم آصمور يمثػمة قمـ اًمسؾػ, سمؾ اًمـب -اهلل قمـف يمون حيٌ أمتف  ملسو هيلع هللا ىلص ل سموؾمتثـوء آيوت اًمصػوت؟ اجلقاب: ٓ, وهُؾؿ  ضمر 

أظمؼم يمام ذم اًمصحقح )مو اضمتؿع ىمقم ذم سمقً مـ سمققت اهلل يتؾقن يمتوب اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قمغم مدارؾمي اًمؼرآن, اًمـبل 
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؟ ومطؾؼً  ومتشوهبي شمشوهبً إٓ آيوت اًمصػوت ٕن هلو شملوياًل ٓ يعؾؿف إٓ اهلل وهل  -ملسو هيلع هللا ىلص -سمقـفؿ ( أىمول  ويتدارؾمقكف

 ؟ اجلقاب: ٓ.-واًمسالمقمؾقف اًمصالة –أهذا ىموًمف اًمـبل 

 أوضمف شمدل قمغم سمطالن هذا اعمذهى. -يو رقمويمؿ اهلل–إًذا هذه  

 

 وأظمػمًا مـ ضمفي اًمؾقازم اًمتل شمؾزم قمغم هذا اعمذهى, يؾزم قمغم هذا اعمذهى:.3

 

: أن شمرك اًمـوس  (1 ًٓ يؾزم قمغم مو ىمرروا ذم هذا  -يمام ىمؾـو ذم مذهى أهؾ اًمتلويؾ كؼقل ذم مذهى أهؾ اًمتػقيض–أو

اعمذهى أن شمرك اًمـوس سمال ىمرآن ظمػم هلؿ مـ أن ُيـزل قمؾقفؿ ىمرآن ىمد يؼقدهؿ إمم اًمضالل وىمد يؼقدهؿ إمم اًمؽػر 

 يمػر. يدل قمغم اًمتشبقف واًمتشبقف -قمغم زقمؿفؿ– : ومنن فموهر هذه اًمـصقص-قمّز وضمّؾ –سموهلل 

صمؿ إكف يؾزم قمغم هذا اعمذهى أيًضو ومتح سموب دظمقل أهؾ اًمزكدىمي واإلحلود واًمضالل قمغم اعمسؾؿلم: ومنن هذا  (2

يؼرؤون اًمؼرآن  -يمام يؼقًمقن–أهؾ دروؿمي واعمذهى مذهى دمفقؾ, أصحوسمف يؼقًمقن إن اًمسؾػ يموكقا أهؾ ضمفؾ 

كحـ, ومُقػتح اعمجول ًمؽؾ صوطمى سمدقمي ووالل حيرف ومؼط ًمؾؼميمي, أمو اًمعؾؿ واؾمتـبوط اعمعوين وومفؿ اعمراد هذا ًمـو 

جول, اًمسؾػ يموكقا أهؾ ٕن اًمؼقم ومتحقا هلؿ اعم ملسو هيلع هللا ىلص اًمؽؾؿ قمـ مقاوعف أن خيقض ذم يمتوب اهلل وذم ؾمـي رؾمقًمف 

ؾقن همػمهؿ أيًضو, وٕضمؾ هذا يمون مذهبفؿ أؾمؾؿ ٕهنؿ يسؽتقن قمـ ضمفؾ ومال يتؽؾؿ قن دمفقؾ يموكقا ضمفوًٓ وجُيفِّ

سمرأيف  -قمز وضمّؾ –أن يؼقل ذم يمتوب اهلل  -وز قمؾاًم ٕكف ىمد طم-ـ يؿؽـ ًمؽؾ أطمد ياخلطل, ًمؽـ اعمتلظمرومقؼعقن ذم 

 ومو يبدو ًمف مـ هقى وسموًمتوزم ومنكف يػتح اعمجول قمغم مٍماقمقف ًمؾخروج قمـ هنٍ اًمسؾػ اًمصوًمح.

 -شمبورك وشمعومم–ًمتعبد هلل صمؿ أظمػًما: هذا اعمذهى ًمق مل يؾزمف إٓ يمقكف يغؾؼ قمغم أصحوسمف سموب اًمتدسمر واًمتلمؾ وا (3

سملؾمامئف وصػوشمف, أىمقل ًمق مل يؽـ إٓ هذا اًمالزم ًمدل هذا قمغم سمطالن هذا اعمذهى وقمغم أكف طمري  سموًمرد واًمـؼض, 

ؾمبحون اهلل اًمعظقؿ! يمقػ يؼقل أطمد إن أومضؾ مو ذم اًمؼرآن وأقمظؿ مو ذم اًمؼرآن وهق اًمذي شمشتد طموضمي اعمممـلم 

اًمذي يذقمـقن ًمف ويذًمقن ًمف وحيبقكف ويعظؿقكف -ومي رهبؿ وظموًمؼفؿ وإهلفؿ إًمقف أقمظؿ مـ يمؾ رء وهق معر

إن قمغم اعمممـلم أٓ يػفؿقا ؿمقئًو مـ أيوت اًمتل شمتؽؾؿ قمـف!  يمقػ يؼول -تقيمؾقن قمؾقف ويػقوقن أمقرهؿ إًمقفوي



 

40 

اًمؼراءة مع إهمالىمف اًمعؼؾ ومنن قمؾقف أن ينع أصمـوء  -شمبورك وشمعومم–إكام إذا مر  اإلكسون قمغم آيي ومقفو سمقون صػي اهلل 

ويرىمِّل اًمعبد ذم هو! ؾمبحون اهلل اًمعظقؿ! موذا وموت همٓء مـ أقمظؿ سموب يزيد اإليامن سمرواًمؼؾى واًمعلم قمـ أن يتد

 مدارج اإلطمسون!

ٕضمؾ مو يؾزم قمغم هذا اعمذهى مـ هذه اًمؾقازم اًمبوـمؾي وومتح سموب اًمضالل قمغم مٍماقمقف ىمرر  :وٕضمؾ هذا  

ذم اعمجؾد إول مـ درء اًمتعورض أن  -رمحف اهلل–كص ؿمقخ اإلؾمالم  اعمذهى مـ ذ اعمذاهى, ؾؿ أن هذاأهؾ اًمع

سملم أكف مـ ذ مذاهى أهؾ اًمبدع, إذا كظرت  -سمعد أن سملم اًمؾقازم اًمتل شمؾزم قمؾقف–مذهى أهؾ اًمتػقيض 

 قؿ.يمالم مستؼ -رمحف اهلل–وشملمؾً ذم اًمؾقازم اًمتل شمؾزم قمؾقف ومال ؿمؽ وٓ ريى أكف يمالمف 

زم وًمؽؿ اًمعؾؿ اًمـوومع واًمعؿؾ اًمصوًمح واإلظمالص ذم  -ضمؾ وقمال–ًمعؾـو كؼػ قمـد هذا احلد, وأؾملل اهلل  

 اًمؼقل واًمعؿؾ, وصغم اهلل وؾمؾؿ وسمورك قمغم قمبده ورؾمقًمف كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وأصحوسمف وأشمبوقمف سمنطمسون.

 


