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 احلًذ هلل سة انؼبملني

. ًصهَ اهلل ًعهى ػهَ َجْنب حمًذ ًػهَ آنو ًصذجو ًيٍ عبس ػهَ دسثو بىل ٌّو انذٍّ

. انهيى يزغ شْخنب ثبنصذخ ًانؼبفْخ، ًاغفش نو ًننب ًنهغبيؼني ًاملغهًني

فديف–ؿول ادمفػ   -:ؽػر اهلل فف وفقا

وكممـ بودالئؽي وافـبقغ وافؽتى ادـزفي ظذ ادرشؾغ، وكشفد أهنؿ ـوكقا ظذ احلؼ ادبغ، وال كػرق بغ أحد 

.  مـ رشؾف، وكصدؿفؿ ـؾفؿ ظذ مو جوءوا بف

بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ 

. احلؿد هلل رب افعودغ، وصذ اهلل وشؾؿ وبورك ظذ ظبده وكبقف حمؿد، وظذ آخف وصحبف أمجعغ

بلن كليت ظذ افػؼرات افتل : كحـ كؾتؿس ذم هذا افستقى فؽالم افطحووي أن كجريف ظذ أصقل اإليامن

بع مـ  تضؿـً مجاًل ظؼديي ؾؾـعقد ترتقبفو ظذ أصقل اإليامن، ؾؾذفؽ مل كجد إال هذه اجلؿؾي ذم افدالفي ظذ افرــ افرا

وكممـ بودالئؽي -: رمحف اهلل–، ؿقل افطحووي -رمحف اهلل–وهق اإليامن بوفرشؾ، وهق ؿقل افطحووي : أرـون اإليامن

في-وافـبقغ وافؽتى ادـَْزفي  .  ظذ ادرشؾغ- أو ادـَزَّ

، -وؿد تؼدم–، واإليامن بوفؽتى -وؿد تؼدم–اإليامن بودالئؽي : هوتون اجلؿؾتون تضؿـتو اإليامن بلرـون ثالثي

ال كػرق - أي افـبقغ–وكشفد أهنؿ ـوكقا ظذ احلؼ ادبغ : ؿول- رمحف اهلل–وبؼل افؽالم ظذ اإليامن بوفـبقغ، ؾوفشقخ 

.  بغ أحد مـ رشؾف،  وكصدؿفؿ، وكصدؿفؿ ـؾُّفؿ، وكصدؿفؿ ـؾَّفؿ ظذ مو جوءوا بف

ؾال يتؿ إيامن . وهق اإليامن بوفـبقغ: إذن فقؽـ هذا مدخاًل فؾحديٌ ظـ هذا افرــ األصقؾ مـ أرـون اإليامن

نَّْْظَ انْجِشَّ ؤٌَ رٌَُنٌُّاْ ًُجٌُىَكُىْ لِجَمَ انًَْشْشِقِ ًَانًَْغْشِةِ ًَنَكٍَِّ انْجِشَّ }: امرئ إال بوإليامن بوفـبقات، ؿول اهلل ظز وجؾ

كُمٌّ آيٍََ ثِبنهَّوِ }: ، وؿول ذم آخر شقرة افبؼرة{يٍَْ آيٍََ ثِبنهَّوِ ًَانٌَْْْوِ آخِشِ ًَانًَْٔئِكَخِ ًَانْكِزَبةِ ًَاننَّجِِّْنيَ

، ؾتورة يعز بؾػظ افـبقة، وتورة بؾػظ افرشوفي، وـذا ؿول {ًَئَئِكَزِوِ ًَكُزُجِوِ ًَسُعُهِوِ الَ َُفَشِّقُ ثٍََْْ ؤَدَذٍ يٍِّ سُّعُهِوِ
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، ؾوإليامن بوفرشؾ مـ أصقل (أن تؤمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله: اإليمان):  ذم حديٌ جزيؾكبقف 

اإليامن، ؾام اإليامن بوفرشؾ؟  

وهؿ افصػقة مـ : اإليامن بوفرشؾ هق االظتؼود اجلوزم أن اهلل شبحوكف وتعوػ اصطػك مـ خؾؼف مبؾغغ فرشوالتف

سُّعُالً يُّجَشِّشٍَِّ ًَيُنزِسٍَِّ نِئَالَّ ): خؾؼف، فقبؾغقا ظـ اهلل رشوالتف ويؼقؿقا احلجي ظذ خؾؼف، ؿول شبحوكف وبحؿده

أن اهلل شبحوكف وتعوػ حو بٌ اخلؾقؼي ذم -: يو رظوـؿ اهلل–، وبقون ذفؽ (َّكٌٌَُ نِهنَّبطِ ػَهََ انهَّوِ دُجَّخٌ ثَؼْذَ انشُّعُمِ

كَبٌَ اننَّبطُ ؤُيَّخً ًَادِذَحً فَجَؼَثَ انهَّوُ اننَّجِِّْنيَ يُجَشِّشٍَِّ ًَيُنزِسٍَِّ }األرض وتؼودم هبؿ افعفد احتوجقا إػ ردهؿ إػ اجلودة 

 {ؤُيَّخ}أي ظذ مؾي واحدة، : {كَبٌَ اننَّبطُ ؤُيَّخً ًَادِذَحً}، {ًَؤََضَلَ يَؼَيُىُ انْكِزَبةَ ثِبنْذَكِّ نَِْذْكُىَ ثٍََْْ اننَّبطِ
هـو بؿعـك مؾي، ظذ افتقحقد اخلوفص، ـام ـون أبقهؿ آدم، ؾؽوكقا ظذ افتقحقد، ال يعرؾقن إال ظبودة اهلل تعوػ، ال 

:  أن افشقطون تسؾؾ إػ بـل آدم وؿولمـ ؿصي كقح - ؾقام كعؾؿف–يؼـقن بف صقئًو، ثؿ اختؾػقا ودب ؾقفؿ افؼك 

إن همالء افعبود افصوحلغ ود وشقاع ويغقث ويعقق وكرسا ـوكقا ظذ اهلدى، ؾوظؿدوا إػ جموفسفؿ افتل ـوكقا 

، وكصبقا . جيؾسقن ؾقفو ؾوكصبقا ؾقفو أنصوبًو، حتك إذا رأجتؿقهو ـون ذفؽ أدظك فؽؿ ذم افـشوط ظذ افعبودة ؾػعؾقا

أنصوبًو تذـرهؿ بلوئلؽ افصوحلغ ادذـقريـ، ثؿ حو اكدرس ذفؽ اجلقؾ وخؾػف اجلقؾ اآلخر أتك افشقطون إفقفؿ 

يَب ََؼْجُذُىُىْ بِالَّ نُِْمَشِّثٌََُب  }: ودظوهؿ إػ ظبوددؿ، بلن يتخذوهؿ زفػك، أو يتخذوا ظبوددؿ زفػك إػ اهلل تعوػ، ؾؼوفقا 

، ؾقؿعقا ذم افؼك، حقـئذ بعٌ اهلل كقحًو وهق أول رشقل بعثف اهلل تعوػ، ومل يزل اهلل شبحوكف {بِنََ انهَّوِ صُنْفََ 

ء افسبقؾ أؿوم اهلل تعوػ ذم ـؾ أمي كذيراً  ًَنَمَذْ ثَؼَثْنَب فِِ  }: وتعوػ يتعوهد افبؼيي بنرشول افرشؾ، ـؾام  ؾً ظـ شقا

، هذا هق ادؼوع افـبقي، ـؾ كبل يليت هبذه افدظقة افتل تؼقم {كُمِّ ؤُيَّخٍ سَّعٌُالً ؤٌَِ اػْجُذًُاْ انهَّوَ ًَاجْزَنِجٌُاْ انطَّبغٌُدَ 

ًَبٌِ يٍِّْ ؤُيَّخٍ بِالَّ خال فِْيَب ََزِّشٌ  }، {ؤٌَِ اػْجُذًُاْ انهَّوَ ًَاجْزَنِجٌُاْ انطَّبغٌُدَ }: ظبودة اهلل، واجتـوب افطوؽقت: ظذ شوؿغ
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يعـل يتبع بعضفؿ بعضًو، أؿوم : {رَزْشَا } {ثُىَّ ؤَسْعَهْنَب سُعُهَنَب  }-: ـام ؿول ربـو شبحوكف–، ؾتتوبع األنبقوء {

اهلل احلجي وؿطع افعذر، ؾال يستطقع أحد أن حيتٍ ظذ اهلل ظز وجؾ بعد أن أؿوم ظؾقفؿ احلجي افرشوفقي، مل يعتز اهلل 

سُّعُالً يُّجَشِّشٍَِّ  }: شبحوكف وتعوػ حجي يؿؽـ أن حيتٍ هبو افبؼ إال احلجي افرشوفقي، ؾؼطعفو بنكزال افرشؾ، ؾؼول

 ، ؾوحلجي افقحقدة افتل يؿؽـ أن حيتٍ هبو بؼ ظذ اهلل أن {ًَيُنزِسٍَِّ نِئَالَّ َّكٌٌَُ نِهنَّبطِ ػَهََ انهَّوِ دُجَّخٌ ثَؼْذَ انشُّعُمِ 

، وهلذا، ؾؾام أن ـثر ظدد افبؼ واتصؾً األمؿ بعضفو ببعض اؿتضً {يَب جَبءََب يٍِ ثَشِريٍ ًَالَ ََزِّشٍ  }: يؼقل

حؽؿي اهلل تعوػ أن يرشؾ افرشقل اخلوتؿ هلذه األمي افقاحدة ادتصؾ بعضفو ببعض، افتل يرسي ؾقفو اخلز، وفقسً 

ـام شقلتقـو إن – إػ افـوس ـوؾي، وهذا مـ خصوئصف جزرًا متـوثرة ال يبُؾغ، ال يبؾِّغ بعضفو بعضًو، ؾبعٌ اهلل حمؿدًا 

-.  صوء اهلل تعوػ

:  ـام أنف ال يتؿ اإليامن إال بوإليامن بوفرشؾ، ؾال يتؿ اإليامن بوفرشؾ إال بوإليامن بجؿؾي أصقوء

اإليامن بلن رشوفتفؿ مـ ظـد اهلل حؼًو، وهذه اجلؿؾي تؼتيض أن . اإليامن بلن رشوفتفؿ مـ ظـد اهلل حؼوً : أوهلو

يؽقن اهلل شبحوكف وتعوػ ؿد اصطػوهؿ ظـ ظؾؿ وحؽؿي فقبؾغقا ظبوده وحقف، وذم هذا ؿطع فدظووى اددظغ مـ أن 

افرشؾ كوفقا هذه ادرتبي بجفدهؿ أو بؿقاهبفؿ، ـقػ ذفؽ؟ افػالشػي، وحتديدًا ابـ شقـو ومـ شور ظذ ضريؼتف 

إن افـبقة تـول بتحؼؼ ثالثي رشوط، يعـل حتدث تؾؼوئقي، فقسً بقحل إهلل، وفؽـفو جمؿقظي مقاصػوت إذا : يؼقل

افؼقة، افؼقة افؼدشقي، وافؼقة : اجتؿعً ذم صخص مو صور كبقًو تؾؼوئقًو، مو هل تؾؽ اخلصوئص؟ أو افؼقى؟ ؿول

هل معرؾي احلد األوشط : مو هذه افؼقى افتل زظؿفو ووصػفو؟ يؼصد بوفؼقة احلدشقي. احلدشقي، وافؼقة افتخقؾقي

ظؼع  يتؿؽـ ؾقف مـ أن يعرف احلد األوشط ... هذه افؼقة احلدشقي، يعـل أن يؽقن فدى ذفؽ افشخص. برسظي

أخػ ومخسامئي وأربع وشتغ ـؿ كصػفو؟ أنو وأنً وافثوين وافثوفٌ ال كستطقع أن كليت : برسظي، ؾنذا ؿؾً مثاًل فؼوئؾ

. افـبل مـ خصوئصف معرؾي احلد األوشط: هبو إال بعؿؾقي حسوبقي كستعغ ؾقفو بوفؼؾؿ وافقرؿي أو بوآلفي احلوشبي، يؼقل

هل افؼقة افتخقؾقي، افؼقة افتخقؾقي، مو هل افؼقة افؼدشقي؟ هل أن : وهذه هل افؼقة احلدشقي، ضقى، افؼقة افؼدشقي
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يعـل ـلن ذفؽ افشخص ادمهؾ . تتؽقػ كػس ذفؽ افشخص تؽقػًو تتؿؽـ ؾقف مـ رؤيي أصؽول وشامع أصقات

تًو : فرتبي افـبقة يتسومك ذم ظؼؾف وذهـف  إػ درجي أن يتصقر أصؽوالً كقراكقي، هؿ مـ تسؿقهنؿ ادالئؽي، ويسؿع أصقا

.  افقحل: هل مو تسؿقهنو

وهق أن يتؿؽـ ذفؽ افشخص مـ إحراز ؿقة يمثر ؾقفو ظذ هققػ : افؼقة افتلثريي: ضقى، افقصػ افثوفٌ

إن مـ صلن ذفؽ افـبل أن ظـده ؿقة كػسوكقي ذات شؾطي تلثريي تؼؾى : واهلققػ ظـدهؿ بؿعـك احودة، ؾقؼقل. األصقوء

ذوات األصقوء، تؼؾى اهلققػ إػ يشء آخر، ؾقؿؽـ أن يرضب افبحر ؾقـػؾؼ، ويؿؽـ أن يـظر إػ افبدر ؾقـػؾؼ 

ء مـ صخرة صامء، وهؽذا، بؿعـك أن ابـ شقـو كظر ؾقام جرى فألنبقوء  ؾؾؼتغ، ويرضب احلجر ؾتخرج مـف كوؿي ظؼا

ؾلتك بوفؼضويو افػؾسػقي افتل يممـ هبو وأخبسفو فبقشًو رشظقًو، وأظود إخراجفو بوشؿ افؼقة افؼدشقي وافؼقة احلدشقي 

وافؼقة افتلثريي، وـؾ هذا مـ بـوت أؾؽوره وأوهومف وختقالتف، فقس يشء مـ ذفؽ، وإكام افـبقة حمض اصطػوء 

وهق أن -واختقور مـ اهلل ظـ ظؾؿ وحؽؿي، يؼوبؾف، أو صـػ آخر ممـ مل حيؼؼ هذا افؼط، أو هذا األمر األول 

ؽالة افصقؾقي، افذيـ يزظؿقن أن افـبقة تـول بوفؼقة واالـتسوب وافريو ي، ؾعـدهؿ أنف - رشوفتفؿ مـ ظـد اهلل حؼوً 

يؿؽـ فؾشخص أن يدخؾ ذم شؾسؾي مـ افريو وت وادعوكوت ومعوجلي افـػس حتك يصؾ ؾقفو إػ درجي افـبقة، 

ء  ؾوفـبقة ظـدهؿ ـسى، ُتـول بوفريو ي وادامرشي حتك يصؾ إػ درجي افـبقة، وأن افـبل حقـام ـون يلوي إػ ؽور حرا

ـون يؼقم هبذه افعؾؿقي، وـون يروض كػسف فبؾقؽف هذه افدرجي، وـام ترون ؾؽال افدظقيغ دظقى بوضؾي مبـقي ظذ أن 

افـبقة ُتـول بوجلفد، وُتـول بودقاصػوت افشخصقي، وكوضؼ افؽتوب يدل ظذ خالف ذفؽ، يدل ظذ أهنو اصطػوء مـ 

ـال، بؾ هق اصطػوء مـ اهلل مبـل ظذ . حمض اصطػوء خع مـ افعؾؿ واحلؽؿي: اهلل مبـل ظذ ظؾؿ وحؽؿي، ال كؼقل

:  ظؾؿ وحؽؿي، ؾوشتؿعقا فألدفي

.  إذن اهلل يصطػل: {انهَّوُ َّصْطَفِِ يٍَِ انًَْالئِكَخِ سُعُالً ًَيٍَِ اننَّبطِ  }: يؼقل اهلل ظز وجؾ

، {فَمَذْ نَجِثْذُ فِْكُىْ ػًُُشاً يٍِّ لَجْهِوِ  } ،{يَب كُنذَ رَذْسُِ يَب انْكِزَبةُ ًَال اإلِميَبٌُ  }: ؿول اهلل فـبقف
 خيطر ببوفف يقمًو مـ األجوم أن يؽقن كبقًو، حتك إكف حو ُأنزل ظؾقف  افقحل ؾزع ؾزظًو ظظقاًم، وأتك ترتعد مو ـون افـبل 
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، ال يدري مو افذي أخؿ بف؟ فقس هذا حول مـ يطؾى مرتبي أو ضبؼي أو رتبي أو (زملوني، زملوني): ؾرائسف، وؿول

 ُدهش وتروع ممو جرى، مؼومًو ؾظػر هبو،  فق ـون ـذفؽ فؽون بدالً مـ هذا افرظى وافروع ؾرحف ورسوره، فؽـف 

إن هذا هق افـومقس : حتك ذهبً بف زوجف خدجيي ريض اهلل ظـفو إػ ورؿي بـ كقؾؾ ؾؼص ظؾقف ؿصتف ؾطؿلنف، وؿول

.  ؾق عف ظذ افتذـر افصحقح. افذي ـون يليت مقشك، وإين ألرجق أن تؽقن كبل هذه األمي

 {انهَّوُ ؤَػْهَىُ دَْْثُ َّجْؼَمُ سِعَبنَزَوُ}: بودراس وافريو ي، ؿول اهلل تعوػ- ـام زظؿ أوئلؽ-إذن ال ُتـول 

، إذن مـ اجلوظؾ؟ اهلل جعؾ، فقس هذا أمر ُيدرك بوفدأب واحلرص {انهَّوُ ؤَػْهَىُ دَْْثُ َّجْؼَمُ سِعَبنَزَوُ}

.  وافتحصقؾ

: {نٌَْال َُضِّلَ ىَزَا انْمُشْآٌُ ػَهََ سَجُمٍ يٍَِّ انْمَشَّْزٍَِْْ ػَظِْىٍ }: ؾؼول ؿوئؾفؿ: وحو اؿسح بعض ادؼـغ اؿساحوً 

نٌَْال َُضِّلَ ىَزَا  }فقف مو ـون ظروة بـ مسعقد افثؼػل مـ افطوئػ، وال افقفقد بـ ادغرة أو ظتبي بـ ربقعي مـ مؽي، 

ؤَىُىْ َّمْغًٌٌَُِ سَدًَْخَ سَثِّكَ ََذٍُْ لَغًَْنَب ثَْْنَيُى  }: ، ؿول اهلل تعوػ{انْمُشْآٌُ ػَهََ سَجُمٍ يٍَِّ انْمَشَّْزٍَِْْ ػَظِْىٍ

، ؾتبغ بذفؽ بلن {يَّؼِْشَزَيُىْ فِِ انْذََْبحِ انذََُّْْب ًَسَفَؼْنَب ثَؼْضَيُىْ فٌَْقَ ثَؼْطٍ دَسَجَبدٍ نَِْزَّخِزَ ثَؼْضُيُى ثَؼْضبً عُخْشِّّبً 

هذه دظووى ـػريي بوضؾي، وفذفؽ أجفد افؼقم أنػسفؿ، أو بعَضفؿ، أو بعُضفؿ فقـول هذه افرتبي، ـام يذـر ظـ ابـ 

شبعغ وؽره أهنؿ حووفقا بؾقغ درجي افـبقة، حووفقا بؾقغ درجي افـبقة، ؾؾام مل يظػروا بذفؽ ومل حيصؾ هلؿ وحل، مل 

:  حتك ؿول ؿوئؾفؿ. إن افقاليي أصاًل أظظؿ مـ افـبقة وافرشوفي: يتـزل ظؾقفؿ وحل جللوا إػ ؾؽرة افقاليي، وؿوفقا 

مـؼوم افـبـــــــــــــــقة ذم برزخ                ؾقيؼ افرشقل ودون افقيل 

مؼوم افـبقة ذم برزخ : ؿؾى افسؾؿ متومًو، يؼقل

.  هق افقء بغ افشقئغ: افززخ
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مو هل أظذ رتبي ظـدهؿ؟ افقيل، ثؿ افـبل، ثؿ افرشقل، واحلؼ أن افرشوفي ثؿ : إذن. ؾقيؼ افرشقل ودون افقيل

هق أن كعتؼد أن رشوفتفؿ مـ ظـد اهلل حؼًو بوصطػوء : افـبقة، وبغ افـبقة وافقاليي بقن صوشع، إذن ادؼوم األول

ـام كعتؼد ذم –أي أن اهلل شبحوكف وتعوػ . مبـل ظذ ظؾؿ وحؽؿي: واختقور مـ اهلل مبـل ظذ ظؾؿ وحؽؿي، وؿقفـو

، يعـل اهلل تعوػ اختور مـ ظؾؿ ؾقف أنف أهؾ فؽل يؽقن مفبطًو فؽالمف ومستقدظًو -مجقع أؾعوفف أهنو معؾؾي، وأهنو حمؽؿي

فؽتوبف ذم صدره، يـزل ظؾقفؿ افقحل حو اجتؿع ؾقفؿ مـ افصػوت، ؾـحـ ال، ؾـحـ كرد دظقى ابـ شقـو ذم اجتامع  

ء أن أنبقوء اهلل  شبحوكف وتعوػ اجتؿع ؾقفؿ مـ  هذه األوصوف ادزظقمي، فؽـ ذم كػس افقؿً كعؾؿ بوفتتبع واالشتؼرا

لُمْ بًَََِّب ؤَََب ثَشَشٌ يِّثْهُكُىْ ٌُّدََ بِنََِّ ؤًََََّب بِنَيُكُىْ بِنَوٌ }: افؽامالت افبؼيي مو مل جيتؿع ذم ؽرهؿ، مع ـقهنؿ بؼاً 

هؿ بؼ ؾقفؿ اخلصوئص افبؼيي، يؿقتقن وحيققن، يقفدون ويؿر قن، ويقظؽقن وحيزكقن ويػرحقن : {ًَادِذٌ

ؾقغضبقن ويسخطقن وير قن، جيري ظؾقفؿ مو جيري ظذ افبؼ : ويـؽحقن، وتـزل ظؾقفؿ مجقع اخلصوئص افبؼيي

، وؾقق ذفؽ ـؾف -ال ريى–متومًو، إال أهنؿ مـ حقٌ افصػوت اخِلؾؼقي واخلُؾؼقي مـ أـؿؾ افـوس، أو هؿ أـؿؾ افـوس 

وهل كزول افقحل : وهل صػي افقحل، أو يعـل هل هذه اخلصقصي: هذه افصػي افتل هل مـحي مـ اهلل ظز وجؾ

.  ظؾقفؿ

ذم - رمحف اهلل–رشوط افـبقة، ؾؿام ؿوفف افسػوريـل - إن صح أن كسؿقفو رشوضوً –وؿد تؽؾؿ افعؾامء ذم رشوط 

:  مـظقمتف

ورشط مـ أـرم بوفـبقة            حريــــــــــــي ذــــقرة ـؼقة 

:  ؾذـر أوصوف ثالثي

ؾال يؽقن افـبل ظبدًا رؿقو، ألن افعبد افرؿقؼ مؾؽ شقده، ومـوؾعف فسقده، ؾال يؿؽـ أن يرشؾ اهلل : حريي

.  رشقالً ويؽقن ظبدًا رؿقؼًو، ال يؿؽـ، إذن ال بد مـ رشط احلريي

ً، ؾال يرشؾ اهلل أنثك، وحوذا مل يرشؾ اهلل أنثك؟ ألشبوب متعددة: حريي ذـقرة :  البد أن يؽقن افـبل ذـرا

ال ريى أن افرجول أظذ وأـؿؾ مـ افـسوء، ودظؽ مـ . أن رتبي افرجؾ أظذ مـ رتبي ادرأة بال صؽ: أوالً 

ادعتذريـ افذي يعـل حيووفقن، يعـل أموم  غط افقاؿع، وأموم افـظريوت اددكقي احلديثي، االظتذار ظـ  اإلشالم، 

                                                 
 .110: انكهف 
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انشِّجَبلُ  }: ودظقى ادسوواة ادطؾؼي، بغ افرجؾ وادرأة تسوو ذم أمقر، وفؽـ افرجؾ أؾقق مـ ادرأة ذم جقاكى

، ؾال صؽ أن رتبي افرجول أظذ مـ رتبي {لٌََّايٌٌَُ ػَهََ اننِّغَبءِ ثًَِب فَضَّمَ انهَّوُ ثَؼْضَيُىْ ػَهََ ثَؼْطٍ ًَثًَِب ؤََفَمٌُاْ يٍِْ ؤَيٌَْانِيِىْ

، (كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إال أربع: )افـسوء، مـ حقٌ اجلؿؾي، وؿد ؿول افـبل 

وادرأة فقسً ؿقاهو اخِلؾؼقي واخلُؾؼقي ـوفرجؾ حتك تتحؿؾ مفوم افرشوفي، ؾؿـ ادعؾقم أن ادرأة تغؾبفو افعوضػي، 

ويؾحؼفو افضعػ، هذا مـ افـوحقي اخلُؾؼقي، بخالف افرجؾ، وهلذا جعؾ اهلل شبحوكف وتعوػ صفودة امرأتغ تعدل 

.  صفودة رجؾ، ومـ افـوحقي

وهذا أمر يؼر بف مجقع بـل آدم، ؾفل أ عػ مـ افرجؾ . ادرأة أ عػ مـ افرجؾ ُبـقي: ومـ افـوحقي اخِلؾؼقي

مـ حقٌ افتحؿؾ، ومؼوم افـبقة حيتوج إػ جفود ذم شبقؾ اهلل، وحيتوج إػ ذهوب وإيوب، و، يعـل مؼورظي فؾخصقم 

.  وؽر ذفؽ، حيتوج إػ جفد ال تطقؼف افـسوء

ثؿ ادرأة يؾحؼفو مـ افعقارض افطبقعقي ـوحلقض وافـػوس، افقالدة وافـػوس مو حيقل بقـفو وبغ تبؾقغ 

افرشوفي، بخالف افرجؾ، ؾألجؾ ذفؽ ـؾف مل يؼع إرشول امرأة، ومـ ادظك كبقة أحد مـ افـسوء ؾفق خمصقم ذم 

فقس ـؾ مـ أرشؾ : ؾقؼول. {فَزًََثَّمَ نَيَب ثَشَشاً عٌَِّّبً  }: هو ؿد أرشؾ اهلل تعوػ إػ مريؿ رشقالً : دظقاه، بعضفؿ ؿول

بقحل رشيعي، وفقس ـؾ مـ أرشؾ اهلل إفقف . اهلل إفقف رشقالً يؽقن كبقًو، إكام افـبل مـ يرشؾ اهلل إفقف رشقالً بقحل

ن الله تعالى، لما زار أخ أخًا له في الله بعث الله صلى مدرجته أ): رشقالً يؽقن كبقًو، أخؿ يلت ذم احلديٌ
ئر رشقالً، بعٌ اهلل مؾؽًو فألؿرع واألبرص واألظؿك، ذم افؼصي ادشفقرة، ومل يؽـ أي . (ملكًا ومل يؽـ ذفؽ افزا

مـفؿ رشقالً، وصقاهد هذا ـثرة جدًا، ؾؾقس جمرد افرشوفي، جمرد حصقل فؼوء بغ مؾؽ وآدمل يؼتيض أن يؽقن 

.  رشقالً 
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، وفق  {ًَؤُيُّوُ صِذِّّمَخٌ  }: بؾ هل صديؼي  ـام شامهو اهلل تعوػ. إن مريؿ ريض اهلل ظـفو كبقي: ال ُيؼول: ؾبوفتويل

ًَؤُيُّوُ  }: ـوكً كبقي فقصػفو اهلل بوفقصػ األظذ، إذ وصػ افـبقة أظذ مـ وصػ افصديؼقي، ؾسامهو اهلل صديؼي

.  {صِذِّّمَخٌ كَبََب َّإْكُالٌَِ انطَّؼَبوَ 
هـو كؼصد بف وصػ؛ . رشط: إذن البد مـ هذا وهذا، البد مـ رشط افذـقرة، والبد، والحظ ظـدمو كؼقل

ً، وجيى أن يؽقن  ؾؾقس ألحد أن يشسط، اهلل تعوػ يصطػل، ادؼصقد أن هذا ُظؾؿ بوفتتبع، ؾال، جيى أن يؽقن حرا

.  ذـراً 

بؿعـك أن تؽقن ظـده افؼقى افعؼؾقي وافؼقى افبدكقي افتل متؽـف مـ افبالغ، افؼقى :  افؼقة:افقصػ افثوفٌ

افعؼؾقي وافؼقى افبدكقي افتل متؽـف مـ افبالغ، ؾال يرشؾ اهلل رشقالً أظؿك، وال أخرص، وال أصؾ، وال مؼعد، وال 

، كعؿ ؿد يؾحؼ ادرض افـبل، وؿد يطقل بف، فؽـف يؽقن -يعـل ؾقف مرض مزمـ حيقل بقـف وبغ افتبؾقغ–َزِمـ 

أنه مرض ): ظور ًو، وأظظؿ مـ ظؾؿـو أنف ضول بف ادرض أجقب، ؾؼد جوء ذم حديٌ صححف بعض أهؾ افعؾؿ
، فؽـ هذا بوفـسبي ألظامر مـ ؿبؾـو ؿد يؽقن حمدودًا، ثؿ إكف ؿد ال يؽقن مر ف ذاك مـعف مـ (ثماني صشرة سنة

افبالغ، ؿد ال يؽقن مـعف مـ افبالغ، ثؿ هق بعده وؿبؾف ؿد بؾغ رشوالت ربف، ؾوفؼقة إذا رشط ذم افـبقة، ألن ادؼصقد 

.  مـ افـبقة وافرشوفي هل افبالغ، ؾال يؿؽـ أن يؼقم ظورض حيقل دون هذا األمر

كع: وبؿؼوبؾفو. رشوط: إذن هذه، هذا مو يؿؽـ أن ُيؼول ظـفو ؾال يؽقن افـبل ـذابًو، : هق أن خيؾق مـ ادقا

مـ افصػوت افـؼص افتل يعقبفو افـوس ؾقلبقهنو، وهلذا تلمؾقا - مثالً –يعـل هذا مـوف فغرض افرشوفي، وال ؾقف يشء 

لَبنٌُاْ َّب صَبنِخُ لَذْ كُنذَ فِْنَب يَشْجٌُّاً لَجْمَ  }ـقػ أن أنبقوء اهلل ـوكقا مـ أوشوط ؿقمفؿ، ؿقم صوفح موذا ؿوفقا فف؟ 

؟ يعـل ــو كـظؿ فؽ اخلرز حتك كتقجؽ مؾؽًو ظؾقـو، ممو يدل ظذ أنف ـون {يَشْجٌُّاً لَجْمَ ىَزَا}: ، أجش معـك{ىَزَا 

 ـون مـ بـل هوصؿ، مـ وشط ؿريش وأرشؾفو بقتًو، وـون مشفقرًا مـ حقٌ افـسى وافرؾعي وادـزفي بؿؽون، وكبقـو 

بوألخالق احلؿقدة، حتك حو اختؾػقا ذم و ع احلجر واتػؼقا ظذ أنف يضعف ذم مق عف أول داخؾ فؾؿسجد ؾدخؾ 
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: ؾدائاًم افـبل يؽقن مـ أوشوط ؿقمف، وهبذا اشتدل هرؿؾ حقـام فؼل أبو شػقون ؾؼول. األمغ، األمغ: ، ؾؼوفقا افـبل 

ألنف - إن صح أن كسؿقفو ـذفؽ–ثؿ حو جعؾ حيؾؾ االشتبوكي ؾقام بعد . هق ذو كسى: أهق مـ، ذو كسى ؾقؽؿ؟ ؿول

ـام . ـذا: ـذا، شلختؽ ظـ ـذا؟ ؾؼؾً: شلختؽ ظـ ـذا؟ ؾؼؾً: شلخف كحق أحد ظؼ شماالً حؽقاًم ذـقًو، ثؿ ؿول

وـذفؽ األنبقوء . هق ؾقـو ـذفؽ: أهق ؾقؽؿ ذو كسى؟ ؾؼؾً: وشلختؽ: حيؾؾ حمؾؾ االشتبوكي االشتبوكي، ؾؽون أن ؿول

.  أو ـام ؿول، ؾوشتدل بذفؽ ظذ صدق كبقتف. ُتبعٌ ذم أرشاف ؿقمفو

أن كقؿـ يؼقـًو تومًو بلن رشوفتفؿ مـ ظـد اهلل حؼًو، مو ـوكقا يعؾؿقن ؿبؾفو صقئًو مـ أمر - أهيو افؽرام-إذن ظؾقـو 

.  {يَب كُنذَ رَذْسُِ يَب انْكِزَبةُ ًَال اإلِميَبٌُ  }: افرشوفي
اإليامن بؿـ ظؾؿـو اشؿف مـفؿ بوشؿف، ومـ : افقصػ افثوين، أو األمر افثوين افذي ال يتؿ اإليامن بوفرشؾ إال بف

ال بد فـو مـ اإليامن بؿـ شامهؿ اهلل تعوػ بلشامئفؿ، بلن كممـ أن هلل كبل اشؿف . مل كعؾؿ اشؿف ؾنكـو كممـ بف إمجوالً 

زـريو حيقك إفقوس  ظقسك ذا افؽػؾ، إػ آخره، جيى مـ ظقـف اهلل تعوػ أن كممـ بف بوشؿف وظقـف، وجمؿقع مـ شؿك 

اهلل تعوػ ذم ـتوبف مخسي وظؼيـ كبقًو، مخسي وظؼيـ، هؿ افذيـ ذـرهؿ اهلل تعوػ ذم ـتوبف، وفعؾ أمجع ادقا ع افتل 

ذـروا ؾقفو ذم شقرة األنعوم، وؿد ذـر أجضًو مجؾي ذم شقرة افـسوء، فؽـ جمؿقع مو تضؿـف مو بغ دؾتل ادصحػ هذا 

افعدد، وربام ُيستػود مـ افسـي ذـر يقصع بـ كقن، أو زيودة واحد أو اثـغ، ؾؿـ شامهؿ اهلل تعوػ أنبقوء فزمـو أن كممـ 

ؾنكو كممـ هبؿ إمجوالً، وافدفقؾ ظذ أن َثؿ مـ مل كعؾؿ اشؿف ؿقفف اهلل ظز - وهؿ خؾؼ ـثر-هبؿ بلشامئفؿ، ومـ مل كعؾؿ 

يِنْيُى يٍَّ لَصَصْنَب ػَهَْْكَ ًَيِنْيُى يٍَّ نَّىْ  }،{يِنْيُى يٍَّ لَصَصْنَب ػَهَْْكَ ًَيِنْيُى يٍَّ نَّىْ ََمْصُصْ ػَهَْْكَ  }: وجؾ

ئقؾ مـ األشبوط، وهؿ ـثر، مل يسؿفؿ اهلل تعوػ فـو ذم ـتوبف فؽــو {ََمْصُصْ ػَهَْْكَ  ، وفعؾ مـ همالء أنبقوء بـل إرسا

أهنؿ ـوكقا ـذفؽ، أرمقو أصعقوء حزؿقول داكقول حبؼقق صؿقئقؾ - وال يؿـع، بؾ يغؾى ظذ افظـ–كجد ذم ـتبفؿ 

واهلل –األول صؿقئقؾ افثوين، وكحق هذه األشامء افتل تقجد ذم أشػور األنبقوء افتل بلجدي أهؾ افؽتوب، ؾنن همالء 

أن اهلل تعوػ ؿص ظذ كبقف وأمتف مـ - واهلل أظؾؿ–أنبقوء هلل ظز وجؾ فؽـ مل يؼصفؿ اهلل ظؾقـو، ويظفر أجضًو - أظؾؿ

افعرب مـ ـون حقهلؿ مـ األمؿ ادجوورة أو مـ ـون ذم أشالؾفؿ مـ افعرب افبوئدة، وإال ؾنكف ال خيػك أن َثؿ أمؿ 
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بعقدة ظـ بالد افعرب ومو حقهلو ؿطعًو ؿد أرشؾ اهلل ؾقفؿ رشاًل، يعـل مثاًل بالد افصغ وأشسافقو وافقوبون وروشقو 

، ال صؽ أنف ذم {ًَبٌِ يٍِّْ ؤُيَّخٍ بِالَّ خال فِْيَب ََزِّشٌ  }واألمريؽقتغ هؾ تظـقن أن اهلل أخالهؿ مـ األنبقوء؟ ؿطعًو ال، 

أشالف اهلـقد احلؿر مـ ـون كبقًو فقؼقؿ اهلل تعوػ ظؾقفؿ احلجي افرشوفقي، وذم افشعقب افتل تسؽـ ظذ  ػوف هنر 

األموزون ذم أمريؽو اجلـقبقي مـ بعٌ اهلل ؾقفؿ رشاًل، وذم صعقب أواشط آشقو وافقوبون وافصغ مـ أؿوم اهلل ظؾقفؿ 

احلجي، ألهنؿ أمؿ هوئؾي مـ بـل آدم، فؽـ اهلل شبحوكف وتعوػ إكام ؿص ظذ كبقف وؿقمف مو يعفدوكف ويعرؾقكف مـ األمؿ 

ادجوورة، وإال ؾنن أنبقوء اهلل ـثر، وؿد ورد ذم ظدهؿ حديٌ، أثر ظـ ابـ ظبوس أن ظدة افرشؾ ثالثامئي وبضعي 

ظؼ، وأن ظدة األنبقوء موئي وأربعي وظؼيـ أخػ، ؾوفؾفؿ أظؾؿ، فؽــو كجزم بؽثردؿ، كجزم بلهنؿ ـثر، ألن األمؿ 

ـثرة، واألزمـي متطووفي متعوؿبي ؾالبد أن يؽقكقا ـثر، بكف افـظر ظـ افعدد ادحدد، ألن ذفؽ يعتؿد ظذ صحي 

ئقؾقوت؟ .  األثر ظـ ابـ ظبوس، وهؾ هق ممو فف حؽؿ افرؾع؟ أو أنف ممو أخذه مـ اإلرسا

تصديؼ مو صح مـ أخبورهؿ، أي خز ثبً كزوفف ظذ كبل . تصديؼ مو صح مـ أخبورهؿ: إذن األمر افثوفٌ

مـ أنبقوء اهلل ؾال صؽ أنف جيى تصديؼف، ألن ادخِز بف هق اهلل ظز وجؾ، وادخِز ظـ اهلل ظز وجؾ كبقف صودق 

، أو مو مصدوق، فؽـ يبؼك األمر ذم افقاشطي بقــو وبغ ذفؽ افـبل، ؾفذا هق افذي ال يؿؽـ إثبوتف إال ذم حؼ كبقـو 

 ظـ األنبقوء افسوبؼغ، أو أخز اهلل تعوػ هبؿ ذم ـتوبف ظـفؿ، أمو أهؾ افؽتوب ؾنكف ال أشوكقد هلؿ، حدث بف كبقـو 

-ظـدهؿ مـ االختالف ذم ـتبفؿ افقء افعظقؿ، ال يؽودون يستؼرون ظذ كسخي واحدة مـ افتقراة، يعـل افتقراة 

تعر ً ظز افتوريخ فعؿؾقوت اإلحراق وإظودة ـتوبي وحتريػ، يشء ـثر جدًا جدًا، وهذا - ظذ شبقؾ ادثول

.  معروف ذم افدراشوت افالهقتقي

األنوجقؾ األربعي هؾ مـتخبي؟ ظذ مو ؾقفو مـ بطالن ؾنهنو  فقسً متـوطرة، وهل أصبف مو : ـذفؽ األنوجقؾ

تؽقن بسرة ادسقح مـفو بؽالم اهلل ظز وجؾ، يعـل مـ يؼرأ ذم هذه األنوجقؾ جيد أن أؿرب مو يؼوبؾفو ظـد أهؾ 

، ال صؽ أن بعض هذا افؽالم اإلشالم شرة ابـ هشوم، شرة ابـ إشحوق، ومو إػ ذفؽ، حؽويي مو جيري فعقسك 

ذم مقاظظف وُحػظ بعضف ذم األنوجقؾ ـون مـ اإلكجقؾ، فؽـ مـ يستطقع أن يؿقز بعضف مـ  افذي ـون يؾؼقف ظقسك

بعض؟ وؿد اختؾط احلوبؾ بوفـوبؾ، ؾؾؿ يبؼ ـتوب حمػقظ مصقن يثبً مو ؿوفف األنبقوء إال ـتوب ربـو ظز وجؾ، افذي 
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 ظـ أنبقوء اهلل افسوبؼغ، ؾنذا وؿػـو ظذ يشء مـ ذفؽ صدؿـو وآمـو أن تؽػؾ اهلل بحػظف، أو مو حدث بف كبقـو 

.  إػ آخره. ـذا: وإبراهقؿ ؿول. ـذا: وظقسك ؿول. ـذا: مقشك ؿول

وأمو مو كجده ذم ـتى أهؾ افؽتوب ؾنكـو كطبؼ ظؾقف افؼوظدة افسوبؼي افتل أخذكوهو ذم مق قع اإليامن بوفؽتى، 

مو صفد فف ـتوبـو ؿبؾـوه، ومو صفد ظؾقف ـتوبـو رددكوه، ومو : ؾام واؾؼ رشظـو ؿبؾـوه، ومو خوفػ رشظـو رددكوه، أو فـؼؾ

.  ال ؾنكو ال كصدؿف وال كؽذبف

بع افذي ال يتؿ اإليامن بوفرشؾ إال بف افعؿؾ بؼيعي مـ . هق افعؿؾ بؼيعي مـ ُأرشؾ إفقـو مـفؿ: ادؼوم افرا

ئع افسوبؼي، ويـبغل أن يستؼر ذم أذهوكـو ، ؾنن رشع حمؿد أرشؾ إفقـو مـفؿ، وهق حمؿد  معؼ – كوشخ فؾؼا

م وافؽريامت ومـ بؾغ : ذم مجؾتف- رمحف اهلل–أن افديـ واحد، وأنو ال كػرق بغ أحد مـ رشؾف، ـام ؿرر افشقخ - افؽرا

كُمٌّ آيٍََ ثِبنهَّوِ ًَئَئِكَزِوِ ًَكُزُجِوِ ًَسُعُهِوِ  } {الَ َُفَشِّقُ  } :أخذًا مـ ؿقل اهلل تعوػ. ال كػرق بغ أحد مـ رشؾف

بٌَِّ انَّزٍَِّ  }: ، وذم اهلل ادػرؿغ بغ اهلل ورشؾف، وادػرؿغ بغ رشؾ اهلل، ؿول{الَ َُفَشِّقُ ثٍََْْ ؤَدَذٍ يٍِّ سُّعُهِوِ

َّكْفُشًٌَُ ثِبنهَّوِ ًَسُعُهِوِ ًَُّشِّذًٌَُ ؤٌَ ُّفَشِّلٌُاْ ثٍََْْ انهَّوِ ًَسُعُهِوِ ًَّمٌُنٌٌَُ َُاْيٍُِ ثِجَؼْطٍ ًَََكْفُشُ ثِجَؼْطٍ ًَُّشِّذًٌَُ ؤٌَ َّزَّخِزًُاْ ثٍََْْ 

افديـ واحد، افديـ : ، دظقى األنبقوء واحدة، مـ حقٌ افديـ{ؤًُْنَئِكَ ىُىُ انْكَبفِشًٌَُ دَمّبً (150)رَنِكَ عَجِْالً 

}  {ًَيَب ؤَسْعَهْنَب يٍِ لَجْهِكَ يٍِ سَّعٌُلٍ بِالَّ ٌَُدِِ بِنَْْوِ ؤَََّوُ ال بِنَوَ بِالَّ ؤَََب فَبػْجُذًٌُِ  }: واحد، ـؾفؿ يدظقن إػ تقحقد اهلل

شَشَعَ نَكُى يٍَِّ انذٍِِّّ يَب ًَصََّ ثِوِ ٌَُدبً ًَانَّزُِ ؤًَْدَْْنَب بِنَْْكَ ًَيَب ًَصَّْْنَب ثِوِ بِثْشَاىِْىَ ًَيٌُعََ ًَػِْغََ ؤٌَْ ؤَلًٌُِْا انذٍَِّّ ًَال 

حقٌ يظـ بعض . األديون افسامويي: ، ؾوفديـ واحد، وهلذا يعجى اإلكسون ظـدمو يسؿع هذا افتعبر{رَزَفَشَّلٌُا فِْوِ 

ئع ـام ؿول كبقـو{بٌَِّ انذٍَِّّ ػِنذَ انهَّوِ اإلِعْالَوُ }: افـوس أن هلل أديون، ديـ اهلل واحد : ، وإكام افتـقع ذم افؼا

ئع، أمو افديـ وادؾي ؾقاحد، فقس بغ : (األنبياء أخوة لعالت) ئعفؿ صتك، ؾوفتـقع ذم افؼا يعـل ديـفؿ واحد ورشا

أنبقوء اهلل تعوػ اختالف ذم هذا، ؾؾفذا كحـ كممـ بجؿقع أنبقوء اهلل، وكرى أن مـ ـػر بـبل مـ أنبقوء اهلل ؾؼد ـػر 

                                                 
 .285: انبقرة 
. 151، 150: انُساء 

 .25: األَبياء 
 .13: انشىري 
 .19: آل عًراٌ 



 

 أحمد القاضي   / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــ  فضيلة الشيخ الدكتور  (12)العقيدة الطحاوية  

 

 12 صفحت www.dwrah.comاندورة انعهًيت انًتقديت بجايع ابٍ سعدي                               
 

، مع أن ؿقم كقح مو ُأرشؾ إفقفؿ إال {كَزَّثَذْ لٌَْوُ ٌَُحٍ انًُْشْعَهِنيَ  }: بجؿقع أنبقوء اهلل، أخؿ تروا أن اهلل ؿد ؿول

بََِّب  }: ال، كقح هق أول رشقل، ـام ؿول اهلل تعوػ. ؿبؾف صقٌ وإدريس: كقح، فقس ثؿ كبل ؿبؾف، خالؾًو دـ ؿول

:  ذم حديٌ افصقر ادشفقر، حديٌ افبعٌ، ؿول، وؿول {ؤًَْدَْْنَب بِنَْْكَ كًََب ؤًَْدَْْنَب بِنََ ٌَُحٍ ًَاننَّجِِّْنيَ يٍِ ثَؼْذِهِ 

كَزَّثَذْ لٌَْوُ ٌَُحٍ انًُْشْعَهِنيَ  }: ، ؾؿع ذفؽ ؿول اهلل تعوػ(أنً أول رشقل أرشؾؽ اهلل: ؾقلتقن إػ كقح ؾقؼقفقن)

، ؾؽون تؽذيبفؿ فـقح تؽذيبًو جلؿقع افرشؾ، أنبقوء اهلل إخقة، دظقاهؿ واحدة، دظويتفؿ واحدة، أمرهؿ واحد، {

ئع، ؾؾذفؽ كحـ كممـ بام أتقا بف مـ األخبور، وكجد أن اهلل تعوػ ؿول يُصَذِّلبً نًَِّب ثٍََْْ َّذَّْوِ يٍَِ  }:  وإكام افتـقع ذم افؼا

اهلقؿـي ظذ األحؽوم، ومع : {ًَيُيًَِْْنبً ػَهَْْوِ  }: افتصديؼ يؽقن فألخبور، ثؿ ؿول: {يُصَذِّلبً } {انْكِزَبةِ 

ئع افسوبؼي، ؾام أؿره رشظـو ؾفق جزء مـ رشظـو، ـؼقل اهلل تعوػ ًَكَزَجْنَب  }: ذفؽ ؾنن رشظـو أؿر بعض مو ذم افؼا

 إػ آخر اآليوت، ؾدل ذفؽ ظذ إؿرار اهلل تعوػ هلذا افؼصوص، وزاد {ػَهَْْيِىْ فِْيَب ؤٌََّ اننَّفْظَ ثِبننَّفْظِ ًَانْؼٍََْْ ثِبنْؼٍَِْْ 

.  {فًٍََ رَصَذَّقَ ثِوِ فَيٌَُ كَفَّبسَحٌ نَّوُ }: ظؾقف رشظـو بؼقفف
هذه مسوئؾ أربع ـبور، وهذه األخرة مـ أمهفو، ألن مـ افـوس مـ يرى ويسقغ افتحوـؿ إػ ظؼقدة، إػ 

رشيعي افتقراة واإلكجقؾ بوظتبور أن أصؾفو شامويي، حتك ظذ ؾرض ثبقدو وأهنو مل يطؾفو ؿؾؿ افتحريػ، ؾنكف ال جيقز 

أمتكوكون ):  حو رأى ذم يده صحوئػ مـ افتقارة، ؿول ؿول فعؿر أن افـبل : افتحوـؿ إفقفو، وافدفقؾ ظذ ذفؽ
فيكا يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بكا بيضاء نقية، ولو كان موسى بن صمران بين ظكرانينا 

، إذن هذا حؼ ال ، وحغ يـزل ظقسك ابـ مريؿ ذم آخر افزمون ؾنكف حيؽؿ بؼيعي حمؿد (ما وسعه إال اتباصي

ئع .  مريي ؾقف أن رشيعي حمؿد كوشخي حو ؿبؾفو مـ افؼا

:  فعؾـو كختؿ درشـو هذا ببقون بعض األمقر

                                                 
 .105: انشعراء 
 .163: انُساء 
 .105: انشعراء 
 .48: انًائدة 
. 48: انًائدة 

 .45: انًائدة 
 .45: انًائدة 



 

 أحمد القاضي   / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــ  فضيلة الشيخ الدكتور  (12)العقيدة الطحاوية  

 

 13 صفحت www.dwrah.comاندورة انعهًيت انًتقديت بجايع ابٍ سعدي                               
 

مو افػرق بغ افـبل وافرشقل؟ مو افػرق بغ افـبل وافرشقل؟  : مـفو مثالً 

ال ؾرق بغ افـبل وافرشقل، وافـبل مرادف فؾرشقل، وفؽـ : فؾـوس ذم هذه ادسلخي أؿقال ظدة، مـفؿ مـ ؿول

ًَيَب ؤَسْعَهْنَب يٍِ لَجْهِكَ يٍِ سَّعٌُلٍ ًَال ََجٍِِّ بِالَّ بِرَا رًََنََّ ؤَنْمََ انشَّْْطَبٌُ فِِ ؤُيْنَِّْزِوِ  }: هذا ؿقل مردود، مل؟ ألن اهلل تعوػ ؿول

.  ، وافعطػ يؼتيض ادغويرة، ؾفذا يدل ظذ أن افرشقل وافـبل بقـفام ؾرق{

مو افػرق بغ افـبل وافرشقل؟  : إذن فــتؼؾ إػ ادؼوم اآلخر

:  ثؿ ثالثي أؿقال صفرة، هل أوػ األؿقال يعـل بوفذـر، وإال ؾػقف أؿقال متعددة

أن افـبل، أن افرشقل مـ أوحل إفقف بؼع وُأمر بتبؾقغف، وافـبل مـ أوحل إفقف بؼع ومل : أحد هذه األؿقال

افرشقل مـ أوحل إفقف بؼع وُأمر بتبؾقغف، وافـبل مـ أوحل إفقف بؼع ومل يممر بتبؾقغف، مـ أوحل إفقف . يممر بتبؾقغف

إذ ـقػ يقحل اهلل رشيعي إػ كبل وال يلمره : بؼع ومل يممر بتبؾقغف، ظذ أنف يتجف ظذ هذا افتعريػ كؼد ـبر

. بوفتبؾقغ؟ ؾنن هذا مؼته إكزال افؼع، ال ُتـزل رشيعي فشخص بعقـف، ؾفذا افتػريؼ ؾقف مو ؾقف

هق مـ : مـ أوحل إفقف بؼع جديد وُأمر بتبؾقغف، وأن افـبل: إن افرشقل: ؿقل مـ ؿول: ادؼوم، افؼقل افثوين

.  ُأوحل إفقف بؼيعي رشقل ؿبؾف وُأمر بتجديده

وهذا ذم افقاؿع فف حظ مـ افـظر، فف حظ مـ افـظر، ألن افرشؾ هلؿ مـزفي أظذ، ويؽقكقن يعـل ؾصاًل بغ أمي 

ئقؾ  وأمي، ؾقؽقن افرشقل رأس ؿقمف، ثؿ يتبعف اهلل بلنبقوء جيددون ذفؽ افؼع، ـام هق احلول مثاًل ذم بـل إرسا

، ثؿ ظؼبف يقصع بـ كقن وصؿقئقؾ ومـ ذـركو أشامءهؿ، همالء جيددون افؼيعي بقحل مـ اهلل، رشقهلؿ مقشك 

.  ؾفؿ بؿـزفي ادجدديـ وافؼضوة وادػتغ واحلؽوم

آيي مـ ـتوب اهلل، وهق ؿقل اهلل ظز وجؾ ذم ؿصي مممـ آل ... هذا ذم احلؼقؼي فف حظ مـ افـظر، إال أنف

ًَنَمَذْ جَبءكُىْ ٌُّعُفُ يٍِ لَجْمُ ثِبنْجَِّْنَبدِ فًََب صِنْزُىْ فِِ شَكٍّ يًَِّّب جَبءكُى ثِوِ دَزََّ بِرَا ىَهَكَ لُهْزُىْ نٍَ  }: ؾرظقن

 ظذ رشيعي أبقف يعؼقب، وهلذا  مل يلت بؼع جديد، ـون يقشػ ، مع أن يقشػ {َّجْؼَثَ انهَّوُ يٍِ ثَؼْذِهِ سَعٌُالً 
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لَبنٌُاْ جَضَآئُهُ يٍَ ًُجِذَ فِِ سَدْهِوِ فَيٌَُ  }، أحوهلؿ ظذ رشيعي أبقفؿ، {لَبنٌُاْ فًََب جَضَآئُهُ بٌِ كُنزُىْ كَبرِثِنيَ }: ؿول

} :  شامه اهلل رشقالً مع أنف مل يلت بؼع جديد، ـون حيتؽؿ أو حيؽؿ بؼيعي آبوئف، إذن يقشػ {جَضَائُهُ 

.  {ًَارَّجَؼْذُ يِهَّخَ آثَأئِِ 
أن افرشقل مـ ُأرشؾ : ذم ـتوب افـبقات- رمحف اهلل–وهق افذي ؿرره صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي : افؼقل افثوفٌ

إػ ؿقم خموفػغ فدظقتف، وافـبل مـ أرشؾ ذم ؿقم، مـ ُبعٌ ذم ؿقم مقاؾؼغ فتعؾقؿف واحلؽؿ بقـفؿ وإؾتوئفؿ وافؼضوء 

.  بقـفؿ

افرشقل ؾقف معـك افرشوفي، يعـل ؾقف معـك اإلرشول، وافرشقل حيؿؾ صقئًو جديدًا يبؾغف، ؾفق ُيبعٌ أو يصؾ 

، ألن آل ؾرظقن ـوكقا خموفػغ، وـون يدظقهؿ إػ اإليامن ؿطعًو، ؾؾذفؽ إػ ؿقم خموفػغ، وهذا يـطبؼ ظذ يقشػ 

.  اشتحؼ هذا افقصػ افذي وصػف اهلل تعوػ بف، وإن مل يؽـ ظـده رشع جديد

أمو افـبل ؾفق افذي ُيبعٌ ذم ؿقمف ادقاؾؼغ، فؽـ هلدايتفؿ وإؾتوئفؿ واحلؽؿ بقـفؿ وافؼضوء، وهلذا افقفقد 

ذم تورخيفؿ . دور افؼضوة:  مـ يقصع بـ كقن إػ صؿقئقؾ، يسؿقن هذا افدوريسؿقن افذيـ جوءوا بعد مقشك 

ألهنؿ ـوكقا يؼضقن بقـفؿ فؽـ بقحل مـ اهلل، . ؿضوة: ؾقف تؼسقؿ، ؾقسؿقهنؿ. دور افؼضوة، ثؿ دور ادؾقك: يسؿقكف

، هذه هل أصفر األؿقال، وفعؾ أؿرهبو هذا افؼقل  ؾؼد ُبعثقا ذم ؿقم مقاؾؼغ، فؽـ فقحؽؿقا بقـفؿ ويؼضقا ويػتقا

.  افثوين

هؾ األنبقوء : مسلخي مشفقرة، وهل ظصؿي األنبقوء: تؿ افقؿً؟ إن مل يؽـ تؿ افقؿً ؾلختؿ بؿسلخي وهل

هؾ األنبقوء معصقمقن؟ يؿؽـ أن كؼرر ...: معصقمقن مـ صغوئر افذكقب وـبوئره؟ أم ال؟ أو فـؼؾ يعـل كليت األمر

.  هذه ذم ؾؼرات متتوفقي

َّب ؤَُّّيَب انشَّعٌُلُ  }: األنبقوء معصقمقن ذم افتبؾقغ، أنبقوء اهلل مجقعًو معصقمقن ذم افتبؾقغ، ؿول اهلل تعوػ: كؼقل

، ؾوهلل تعوػ افذي أرشؾ رشؾف {ثَهِّغْ يَب ؤَُضِلَ بِنَْْكَ يٍِ سَّثِّكَ ًَبٌِ نَّىْ رَفْؼَمْ فًََب ثَهَّغْذَ سِعَبنَزَوُ ًَانهَّوُ َّؼْصًُِكَ يٍَِ اننَّبطِ
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تؽػؾ بعصؿتفؿ، حتك يبؾغقا رشوالت رهبؿ، ومـ الزم ذفؽ أال يتطرق إػ بالؽفؿ إحداث، أو إدخول يشء فقس 

، ومو {ًَيَب ؤَسْعَهْنَب يٍِ لَجْهِكَ يٍِ سَّعٌُلٍ ًَال ََجٍِِّ بِالَّ بِرَا رًََنََّ ؤَنْمََ انشَّْْطَبٌُ فِِ ؤُيْنَِّْزِوِ }: مـف، تلمؾقا ؿقل اهلل تعوػ

فََْنغَخُ انهَّوُ يَب  }أي تالوتف، : {بِالَّ بِرَا رًََنََّ ؤَنْمََ انشَّْْطَبٌُ فِِ ؤُيْنَِّْزِوِ }؟ يعـل تال مو أوحل إفقف، {رًََنََّ }معـك 

بٌِْ  (3)ًَيَب َّنطِكُ ػٍَِ انْيٌٍََ  }: ، وؿول اهلل ظـ كبقف {ُّهْمِِ انشَّْْطَبٌُ ثُىَّ ُّذْكِىُ انهَّوُ آَّبرِوِ ًَانهَّوُ ػَهِْىٌ دَكِْىٌ

األنبقوء : ، إذن هذا ادؼوم كؼطع بف وكؼقل{بََِّب ََذٍُْ ََضَّنْنَب انزِّكْشَ ًَبََِّب نَوُ نَذَبفِظٌٌَُ } {ىٌَُ بِالَّ ًَدٌِْ ٌُّدََ

كعؿ، افـبل : أوفقس كبقـو ؿد ُشحر، وافسحر يمثر ظذ افعؼؾ، ويمثر؟ كؼقل: ؾنن ؿول فـو ؿوئؾ. معصقمقن ذم افتبؾقغ

رًا مـ هذا  ؿد ُشحر، وهذا ثوبً ذم صحقح افبخوري، وال وجف فرده، وإن ـون ؿد ردتف ادعتزفي وبعض افعؼالكقغ ؾرا

م، فؽـ كؼقل افسحر أنقاع، وافسحر افذي ُشحر بف افـبل ـون يتعؾؼ ببعض األمقر ادعوصقي، يعـل يذهؾف هؾ : اإلفزا

ؾعؾ؟ أو مل يػعؾ؟ هؾ أتك أهؾف؟ أم ال؟ هؾ دخؾ؟ أو خرج؟ أو كحق ذفؽ، أمو مو يتعؾؼ بؿضؿقن افرشوفي ؾؾؿ 

.  يتطرق إفقف أدكك صؽ أو تردد، ألن اهلل تعوػ ؿد ظصؿف وحػظ وحقف

هؾ أنبقوء اهلل معصقمقن مـ افؼك ومـ افؽبوئر؟  : ضقى، ادؼوم افثوين

كعؿ، أنبقوء اهلل معصقمقن مـ افؼك، وافذي يظفر أن هذه افعصؿي جرت حتك ؿبؾ بعثتفؿ، ؾال : اجلقاب

 مل يعبد صـاًم ؿط، مل يعبد صـاًم ؿط، ـوكً ؾطرتف تلبك ظؾقف ذفؽ، ومل يعرف ظـ كبل أنف ـون يعبد األصـوم، كبقـو 

:  ـون كقظًو مـ افتسوؤل، يؼقل اهلل ظز وجؾيذـر ظـ كبل مـ أنبقوء اهلل أنف ظبد ؽر اهلل، ومو جرى مـ إبراهقؿ 

فَهًََّب جٍََّ ػَهَْْوِ انهَّْْمُ سَؤٍَ  (75)ًَكَزَنِكَ َُشُِ بِثْشَاىِْىَ يَهَكٌُدَ انغًٌَََّادِ ًَإَسْضِ ًَنَِْكٌٌَُ يٍَِ انًٌُْلِنِنيَ  }

فَهًََّب سَؤٍَ انْمًََشَ ثَبصِغبً لَبلَ ىَزَا سَثِِّ فَهًََّب ؤَفَمَ لَبلَ نَئٍِ نَّىْ  (76)كٌَْكَجبً لَبلَ ىَزَا سَثِِّ فَهًََّب ؤَفَمَ لَبلَ ال ؤُدِتُّ آفِهِنيَ 

فَهًََّب سَؤٍَ انشًَّْظَ ثَبصِغَخً لَبلَ ىَزَا سَثِِّ ىَزَآ ؤَكْجَشُ فَهًََّب ؤَفَهَذْ لَبلَ َّب لٌَْوِ  (77)َّيْذَِِِ سَثِِّ ٕكٌٍَََُّ يٍَِ انْمٌَْوِ انضَّبنِّنيَ 
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، ؾبعض ادػرسيـ يقجف هذه اآليوت ظذ أن هذا كقع مـ احلذق وافؽقوشي مـ إبراهقؿ {بَِِِّ ثَشُِءٌ يًَِّّب رُشْشِكٌٌَُ

} : إلؿومي احلجي ظذ ؿقمف افذيـ ـوكقا صغقؾغ بوهلقوـؾ وظبودة افؽقاـى وؽر ذفؽ فقؼقؿ ظؾقفؿ احلجي، مثؾام ؿول

 كقع مـ احلذق وافؽقوشي ذم ، جعؾقا هذا مـ إبراهقؿ {ثَمْ فَؼَهَوُ كَجِريُىُىْ ىَزَا فَبعْإَنٌُىُىْ بٌِ كَبٌَُا َّنطِمٌٌَُ

.  إؿومي احلجي ظؾقفؿ

 ذم ؾتقتف وتػتحف ومؼتبؾ أمره ؿبؾ أن يقحل اهلل إفقف، ـام ـال، هذا جرى مـ إبراهقؿ : وؿول بعضفؿ

يبحٌ أي بوحٌ ظـ احلؼقؼي، ؾقخطر ذم بوفف أصقوء ثؿ يػـدهو، ؾقخطر خوضر جديد ثؿ يػـده، حتك هداه اهلل تعوػ إػ 

.  إذن مل يؼع مـف ظبودة، وإكام ـون هذا ظذ شبقؾ افبحٌ وافتؿحقص وافـظر حتك هداه اهلل تعوػ إػ معرؾتف. احلؼ

وهبذا يتبغ فؽؿ بطالن افؼصي ادـسقبي . إذن ال يقجد كبل أرشك بوهلل تعوػ، ال ؿبؾ بعثتف ؾضاًل ظام بعد بعثتف

ء أتك إفقفام وؿول: إػ آدم  احلديٌ ادشفقر، وهق حديٌ ؾقف . شؿقوه ظبد احلورث: أن افشقطون حو محؾً حقا

، هذا ال {فَهًََّب آرَبىًَُب صَبنِذبً جَؼَالَ نَوُ شُشَكَبءَ فًَِْب آرَبىًَُب }: كؽورة طوهرة، وال يصح، وال جيقز أن تػرس بف اآليي

.  يتعؾؼ بآدم وحقاء

ئقؾقوت إػ شؾؿقون  ، ؾنن هذا أنف ظبد األصـوم أو كحقه، حوصوه، حوصوه  وـذفؽ أجضًو مو تـسبف اإلرسا

مـ افزكو : ، ـذفؽ مل يؼع مـ أنبقوء اهلل ـذبي، ال يػعؾقن افؽبوئرـؾف مـ دظووى افقفقد افذي صوكقا بف كبقفؿ شؾقامن 

أخقس مقشك ؿد ؿتؾ  افؼبطل : وافرسؿي وافؼتؾ وافػجقر وأـؾ افربو، ؿد برأهؿ اهلل وكزهفؿ مـفو، ؾنن ؿول ؿوئؾ

بًو ظـ ذفؽ{فٌََكَضَهُ يٌُعََ فَمَضََ ػَهَْْوِ} هذا افؼتؾ فقس ؿتؾ ظؿد، هذا فقس ؿتؾ ظؿد، هذا : ؟ ؾقؼول جقا

:  يؼصد ؿتؾف، وإكام وـزه ؾقاؾؼ مؼتاًل ؾامت، ومل ُيرد ؿتؾف ذم احلؼقؼي، وإكام يؽقن ذفؽ ذم افعؿدخطل، مو ـون مقشك 

، ؾؾؿ يؼع مـ كبل مـ أنبقوء اهلل ـبرة مـ افؽبوئر، أمو مـ {ًَيٍَ َّمْزُمْ يُاْيِنبً يُّزَؼًَِّذاً فَجَضَآئُهُ جَيَنَّىُ خَبنِذاً فِْيَب }
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ًَعَالوٌ }: ؾتجد أهنؿ وصػقا أنبقوء اهلل بجؿقع افرذائؾ، برأهؿ اهلل مـ ذفؽ- وافعقوذ بوهلل–يـظر ذم ـالم افقفقد 

.  {ًَعَالوٌ ػَهََ انًُْشْعَهِنيَ}، {ػَهََ انًُْشْعَهِنيَ
ؾوفصحقح أهنو دمقز ظذ أنبقوء اهلل، جيقز ذم حؼ أنبقوء اهلل أن يؼع مـفؿ صغرة أو خطل، : أمو افصغوئر واخلطل

 ظبس وتقػ، وأنف حرم بعض مو أن افـبل :  مـ افشجرة، ومـفو مثالً أـؾ آدم : وصقاهد هذا ـثرة، مـفو مثالً 

: ، ومـ اخلطل افذي ؽػره اهلل أنف حو رآهؿ يبئرون افـخؾ ؿول{َّب ؤَُّّيَب اننَّجُِِّ نِىَ رُذَشِّوُ يَب ؤَدَمَّ انهَّوُ نَكَ }: أحؾ اهلل فف

أنتم أصلم : )، ؾسـقا تلبر افـخؾ ظومفؿ ذفؽ، ؾخرج افتؿر صقصًو، ثؿ ؿول هلؿ(ما أظن أن ذلك ينفع شيئًا)
تف، أو ؽر ذفؽ ممو فق تتبعـوه فقجدكو صقئًو (بأمور دنياكم ، وـذفؽ مو جرى مـ أجقب حقـام حؾػ أن يرضب امرأ

كذبت ثالث ): ، وهلذا ؿول ظـ كػسف{ثَمْ فَؼَهَوُ كَجِريُىُىْ}: ـثراً ممو وؿع مـ أنبقوء اهلل، ـؼقل إبراهقؿ
أن : ، إذن يؼع مـفؿ صغوئر ويؼع مـفؿ خطل، فؽـ ؾرق بقـفؿ وبغ شوئر بـل آدم(كذبات، ثنتان في ذات الله

: صغوئرهؿ مغػقرة، وأن خطلهؿ يـبف ظؾقف، هلذا اإلكسون يتؿ إحؽوم افؼضقي، أن ذكقهبؿ مغػقرة، ؿول اهلل ظز وجؾ

نَِْغْفِشَ  } ممؽـ يؼع مـف ذكى، ، ؾوفـبل {نَِْغْفِشَ نَكَ انهَّوُ يَب رَمَذَّوَ يٍِ رََجِكَ ًَيَب رَإَخَّشَ (1)بََِّب فَزَذْنَب نَكَ فَزْذبً يُّجِْنبً }

نَِْغْفِشَ نَكَ انهَّوُ يَب رَمَذَّوَ يٍِ رََجِكَ  }: ، ودظؽ ممو يؼقفف بعض ادػرسيـ، يؼقفقن{نَكَ انهَّوُ يَب رَمَذَّوَ يٍِ رََجِكَ ًَيَب رَإَخَّشَ

} : أأنتؿ أحسـ مـ اهلل حديثًو؟ أصدق مـ اهلل ؿقاًل؟ اهلل تعوػ ؿول! يو شبحون اهلل. أي ذكقب أمتؽ: {ًَيَب رَإَخَّشَ

، ؾؽقػ؟ مفام بؾغً محقتـو فـبقـو ؾوهلل شبحوكف وتعوػ أصدق ؿقاًل، وهلذا {نَِْغْفِشَ نَكَ انهَّوُ يَب رَمَذَّوَ يٍِ رََجِكَ ًَيَب رَإَخَّشَ

، ؾؿقز بغ ذكبف وذكى ادممـغ {فَبػْهَىْ ؤَََّوُ ال بِنَوَ بِالَّ انهَّوُ ًَاعْزَغْفِشْ نِزََجِكَ ًَنِهًُْاْيِنِنيَ ًَانًُْاْيِنَبدِ}: ؿول ذم اآليي

 أن اهلل شبحوكف وتعوػ يغػر ذكبف مو تؼدم ومو تلخر، وأجضًو ال يؼر كبقًو ظذ خطل، أنو وادممـوت، ؾحظ رشقفـو 
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وأنً وافثوين وافثوفٌ مفام بؾغً رتبي اإلكسون مـ افعؾؿ وادعرؾي وـذا، إذا أخطل ال يـزل وحل ذم بقون خطئف أخقس 

متيض، فؽـ إذا وؿع خطل مـ كبل ؾنن اهلل يـبفف ظؾقف، ؾنن اهلل تعوػ يـبفف ظؾقف، ـام كبف اهلل كبقف ... ـذفؽ؟ ال يـزل

ال َّذِمُّ  }: ، وؿول{َّب ؤَُّّيَب اننَّجُِِّ نِىَ رُذَشِّوُ يَب ؤَدَمَّ انهَّوُ نَكَ }: ، وؿول{ؤٌَ جَبءهُ إَػًََْ (1)ػَجَظَ ًَرٌََنََّ }: ؾؼول

 ظـ افشفودة وأهنو تؽػر ـؾ يشء ، ؾقـبف اهلل كبقف، وحو تؽؾؿ افـبل {نَكَ اننِّغَبءُ يٍِ ثَؼْذُ ًَال ؤٌَ رَجَذَّلَ ثِيٍَِّ يٍِْ ؤَصًَْاجٍ

، وحو صذ ذم كعؾغ ؾقفام (إال الدين، أخبرني بكا جبريل آنفًا: )، ؾؼول فؾرجؾ(إال الدين): أتوه جزيؾ ؾؼول

.  ؿذر أخزه جزيؾ بلن ذم كعؾقف ؿذرًا ؾلخؼومهو، إذن وا ح افعصؿي

ظوم مـ هذا ... هؽذا تؽقن افعصؿي بوفـسبي فألنبقوء، هذا بعض مو يتعؾؼ بؿسلخي اإليامن بوألنبقوء، وهق

، ومو مو يتعؾؼ بوإليامن بخصقص كبقـو - بنذن اهلل تعوػ–اإلموم هلذا افرــ، وشقف كتـوول ذم افدرس افؼودم 

.  خصف اهلل تعوػ بف مـ افػضوئؾ وادـوؿى واخلصوئص

.  وصذ اهلل ظذ كبقـو حمؿد وظذ آخف وصحبف أمجعغ

... تػضؾ يو

، يعـل أنف، يعـل، اظتؼد أو أجؼـ، فؽـف {فَظٍََّ ؤٌَ نٍَّ ََّمْذِسَ ػَهَْْوِ}: كعؿ، فقس ادؼصقد ذم ؿقل اهلل تعوػ

 حغ بؿعـك أنف ذهؾ وؽوب ظـف هذا األمر، ذهؾ وؽوب ظـف هذا األمر، ـام تدرك افغػؾي بـل آدم، أخقس كبقـو 

ضفو بعد مل  ضفو، وأرشا ـسػً افشؿس خرج يتبعقكف بردائف يظـ أن افسوظي ؿد ؿومً، مع أنف هق افذي أخز بلرشا

.  بؿعـك أنف ذهؾ ظـ هذا ادعـك ومل يدر بخؾده، ومل خيطر ببوفف هذا ادعـك: (ظؾقف... ؾظـ)تؼع، ؾفذا ذهقل بؼي، 

... تػضؾ يو

افـبل هق مـ اصطػوه اهلل فـبقتف وفرشوفتف، ومـ الزم ذفؽ أن يؽقن ؾقف هذه افؽامالت، ألنف فق : ال، كؼقل

واهلل ؾالن اجتؿع : الدظك ذفؽ مدع فـػسف، أو ادظوه فغره ؿول. افـبل هق مـ اجتؿع ؾقف ـامل ـذا وـامل ـذا: ؿؾـو
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ؾقف ـامل افؼقة افبدكقي وافعؼؾقي وافعؾؿقي و و إػ آخره، وهذا ال يؿؽـ، البد مـ رشط افقحل وافرشوفي واالصطػوء، 

ـ ذم تعريػ افـبل أو افرشقل .  البد أن يؽقن هذا هق أول مو يضؿَّ

... تػضؾ يو

إي، فؽـ ال يـبف ظؾقفو بقحل، افؽالم أن اهلل تعوػ يقحل وحقًو إذا أخطل افـبل ذم يشء، يقحل ذم ذفؽ وحقًو، 

: هذا إمو أن يؽقن تؽػراً أو ظؼقبي. تـبقف: أمو مو أرشت إفقف مـ أنف مثاًل يؾحؼف مثاًل ظؼقبي أو مو أصبف ؾفذا ال يؼول

.  ، فؽـ هذا يـزل ؾقف بقون{ًَيَب ؤَصَبثَكُى يٍِّ يُّصِْجَخٍ فَجًَِب كَغَجَذْ ؤَّْذِّكُىْ}

أن األنبقوء خيرجقن ظـ إضور افبؼيي؟ ال، هذا مـوؿض فؾؼرآن ألن اهلل شبحوكف ... ارؾع صقتؽ... تػضؾ يو

، ؾبؼيتفؿ ثوبتي، ؾفؿ ـسوئر افبؼ يؾحؼفؿ مو حيؾؼ افبؼ، {لُمْ بًَََِّب ؤَََب ثَشَشٌ يِّثْهُكُىْ}: وتعوػ أمر كبقف أن يؼقل

، ؾال (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني):  حغ كيسأخؿ يؼؾ افـبل 

.  هذا معور ي رصحيي فؾؼرآن. إهنؿ خورج كطوق افبؼيي: يؼول

... تػضؾ يو

ال واهلل أظؾؿ، ظذ حد مو . ال، ال يثبً، يعـل بعض مـ يـسى إفقفؿ أهنؿ ـوكقا أنبقوء مـ افعرب، ال يثبتقن

.  أخز اهلل تعوػ هبؿ، وهؿ هقد وصوفح وصعقى، أي كعؿ، افذيـ ـوكقا ذم ؿبوئؾ افعرب

.  خوفد بـ شـون؟ ال أطـف يثبً

.  هذا وصذ اهلل وشؾؿ
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