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 ثسٌ اهلل اىشمحِ اىشحٌْ

 .احلَذ هلل سة اىعبملني، ًصيَ اهلل ًسيٌ ًثبسك عيَ ّجْنب حمَذ ًعيَ آىو ًصحجو ؤمجعني

 ،.ؤٍب ثعذ

 .اغفش ىنب ًىشْخنب ًىيَسيَني: اىييٌ

 -:سمحو اهلل رعبىل–قبه املؤىف 

 :اإلميبُ ثبىشسو

وٕٗمـ بٚدالئُٜ وافْبٔغ وافُتٛ ادْزفٜ ظذ ادرشِغ، وٕنٓد أهنؿ ـٕٚقا ظذ احلؼ ادبغ، ٓ ٍٕرق بغ أمحد 

مـ رشِف، وٕهدؿٓؿ ـِٓؿ ظذ مٚ جٚءوا بف، وإن حمّدًا ظبده ادهىٍك وٕبٔف ادجتبك ورشقفف ادرتٙ، وأنف خٚتؿ 

إنبٔٚء وإمٚم إتَٔٚء وشٔد ادرشِغ وحبٔٛ رب افًٚدغ، وـؾ دظقى افْبقة بًده ؾٌل وهقى، وهق ادبًقث إػ 

ظٚمٜ اجلـ وـٚؾٜ افقرى بٚحلؼ واهلدى وبٚفْقر وافؤٚ، وادًراج حؼ، وؿد أرسي بٚفْبل وُظرج بنخهف ذم افَٔيٜ إػ 

، {ٍَب مَزَةَ اىْفُؤَادُ ٍَب سَؤٍَ}افسامء، ثؿ إػ حٔٞ صٚء اهلل مـ افًذ، وأـرمف اهلل بام صٚء، وأوحك إفٔف مٚ أوحك، 

 . وصذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم أخرة وإوػ

 

 بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ

.احلّد هلل رب افًٚدغ، وصذ اهلل وشِؿ وبٚرك ظذ ظبده وٕبٔف حمّد، وظذ آخف وصحبف أمجًغ  

 ، .أمٚ بًد

ظذ مٚ يتًِؼ بٚإليامن بٚفرشؾ ظذ وجف اإلمجٚل، وبْٔٚ مٚ يِزم مـ اإليامن - ذم افدرس احٚيض–ؾَد تُِّْٚ 

 خٚصٜ، ـام ؿرره اإلمٚم بٚفرشؾ ظذ شبٔؾ افتٍهٔؾ، ثؿ بًد ذفؽ ذم هذا ادَٚم ٕتحدث ظام يتًِؼ بْبْٔٚ حمّد 

 -. رمحف اهلل–افىحٚوي 
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دٓئؾ افْبقة، : يتْٚوفف افًِامء مـ خالل ثالثٜ مبٚحٞ- بٖيب هق وأمل -واظِّقا أن افُالم ظذ افْبل 

 . وخهٚئص افْبقة، وصامئؾ افْبقة

د هبٚؾٚفُتٛ افتل تهْػ ذم شٔدٕٚ حمّد   مـ مٚ ُيثبٝ صدق ٕبقتف :  إمٚ أن تتًِؼ ذم دٓئؾ ٕبقتف، وادرا

 . أنقاع إدفٜ

 مـ شقاء ـٕٚٝ خهٚئص ؿدريٜ أو ـٕٚٝ خهٚئص ذظٜٔ، ؾِِْبل .  مٚ يتًِؼ بخهٚئهف:وافثٚين

ًٚ مٚ خيتص بف ظـ شٚئر - مع ـقٕف بؼاً –اخلهٚئص افَدريٜ  مٚ ئّزه ظـ ؽره، وفف مـ إحُٚم افؼظٜٔ أجو

 . {خَبىِصَخً ىَّلَ ٍِِ دًُُِ اىَُْؤٍِْنِنيَ}: ادٗمْغ، ـام ؿٚل اهلل تًٚػ

ـؾ هذه أمقر يتؿ تْٚوهلٚ ظْد احلديٞ ظـ . هق مٚ يتًِؼ بُريؿ صٍٚتف وحسـ خالفف : وافنامئؾ افْبقيٜ

 -. رمحف اهلل–، وشقف ٕتْٚول مٚ دفٝ ظِٔف ظبٚرات احٚتـ افْبل 

هق ظىػ ظذ ؿقفف ذم - ـام أشٍِْٚ– هُذا بُرس اهلّزة، ٕنف :وإن حمّدًا ظبده ادهىٍك: يَقل افىحٚوي

ؾًىػ ظِٔف مٚ ظىػ، ومْف . إن اهلل واحد ٓ ذيؽ فف: َٕقل ذم تقحٔد اهلل، مًتَديـ بتقؾٔؼ اهلل: مستٓؾ افرشٚفٜ

 . ؾٚفهقاب ـرسهٚ. وإن: ؿقفف

 آصىٍٚء وآجتبٚء وآرتوٚء مًْٚهٚ متَٚرب، :وإن حمّدًا ظبده ادهىٍك وٕبٔف ادجتبك ورشقفف ادرتٙ

أمٚ حمّد ؾٚشّف افؼيػ، وإن ـٚن : وربام دظك إفٔٓٚ افسجع، وإٓ ؾ٘ن مًْٚهٚ متَٚرب، وـِٓٚ ممٚ يقصػ هبٚ ٕبْٔٚ 

طحطد،ػوأحطد،ػواضطاحي،ػواضعاشب،ػواضحاذر،ػ:ػطنػأدطائي: )، أو ؿٚل(ادطي: )فف أشامء أخر، ؾَد ؿٚل افْبل 
- ؿٔؾ–ؾٓق افذي شامه بف أبقه، وهق اشؿ : ، هُذا جٚء ذم احلديٞ افهحٔح ادتٍؼ ظِٔف، ؾٖمٚ اشّف حمّد(واضعاشب

مل ُيسبؼ إفٔف ذم افًرب، ويدل ظذ احلّد،وهق افذـر بٕٚوصٚف احلسْٜ اجلِّٜٔ، ؾٓق ذم حؼ افْبل ظِؿ ووصػ، 

ؾ ادٗمْغ، بؾ هق أـّؾ ادٗمْغ ظِؿ ظذ ذاتف  ّّ ـُ ، ، ؾٓق حمّد، ووصػ فف ؾٓق حَٔؼ بٚحلّد بام ئِؼ بف 

ًٍَُجَشِّشاً ثِشَسٌُهٍ َّإْرِِ ٍِِ ثَعْذُِ اسَُْوُ }: أثبتف اهلل تًٚػ ذم ـتٚبف ذم بنٚرة ظٔسك ظِٔف افسالم حٔٞ ؿٚل: واشّف أمحد

ًٚ ظذ ـامل احلّد، ٕنف خرج خمرج أؾًؾ افتٍؤؾ، ؾٚشّف حمّد واشّف أمحد، ومـ أشامئف {ؤَحََْذُ ، وهق يدل أجو
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 :ٕن افْٚس ُُيؼون ظذ ظَبف يقم افَٔٚمٜ، ومـ : ٕن اهلل تًٚػ يّحق بف افؼك، ومـ أشامئف  احلٚذ: احٚحل

، ؾٓق حمّد بـ ظبد اهلل (أيػالػظبيػبعدي:ػاضعاشب):  هذا افٍِظ بَقففٕنف ٓ ٕبل بًده، ـام هق : أشامئف افًٚؿٛ

بـ ظبد ادىِٛ بـ هٚصؿ، اختٚره اهلل شبحٕٚف وتًٚػ ظـ ظِؿ وحُّٜ، وذفؽ أن اهلل تًٚػ اصىٍك بْل إشامظٔؾ، 

ًٚ، واصىٍك مـ ؿريش بْل هٚصؿ، واصىٍٚه مـ بْل  واصىٍك مـ بْل إشامظٔؾ ـْٕٜٚ، واصىٍك مـ ـْٕٜٚ ؿرين

ؾٓذا اصىٍٚء، واهلل تًٚػ . ادهىٍك: ، وفذفؽ ؿٚلهٚصؿ، ؾٓق صٍقة افهٍقة، خٔٚر مـ خٔٚر، بٖيب هق وأمل 

اىيَّوُ َّصْطَفِِ }: يهىٍل، اهلل تًٚػ يهىٍل مـ افرشؾ، مـ ادالئُٜ ومـ افْٚس رشاًل، ـام ؿٚل ذفؽ شبحٕٚف وتًٚػ

، ؾَد اصىٍٚه اهلل تًٚػ ظـ ظِؿ وحُّف حٚ اجتّع ؾٔف مـ افُامٓت افبؼيٜ، {ٍَِِ اىََْالئِنَخِ سُسُالً ًٍََِِ اىنَّبسِ

 . ؾٚجتبٚه اهلل تًٚػ واصىٍٚه

وهق وصػ افًبقديٜ، وذفؽ أن ـامل ادخِقق ُيهؾ بتحَٔؼ : وؿد وصٍف ذم اجلِّٜ إوػ بٖذف وصػ

، وحمّد ، وحمّد إبراهٔؿ : افًبقديٜ هلل تًٚػ، ؾّـ ـٚن هلل أظبد ؾٓق مـ أـّؾ اخلِؼ، ؾٖـّؾ اخلِؼ مهٚ اخلِٔالن

ـام ؿٚل (دغدػوضدػآدم،ػوالػسخر): ، ؾٕ٘ف أـّؾ وأؾوؾ، ؾٕ٘ف وفد ، ٜوؿد وصٍف اهلل تًٚػ بقصػ افًبقدي ،

، ؾقصٍف {ًَإُِ مُنزٌُْ فِِ سَّْتٍ ٍََِّّب َّزَّىْنَب عَيََ عَجْذَِّب}: ذم أذف ادَٚمٚت حٚل تْزل افَرآن حغ ؿٚل تًٚػ

، ؾقصٍف بٚفًبقديٜ حٚل {رَجَبسَكَ اىَّزُِ َّزَّهَ اىْفُشْقَبَُ عَيََ عَجْذِهِ}بٚفًبقديٜ حٚل تْزل افَرآن، وهق حٚل ذيػ، 

ء ًٚ وصٍف اهلل بٚفًبقديٜ ذم أذف فِٜٔ مرت بف، وهل فِٜٔ اإلرسا سُجْحَبَُ اىَّزُِ ؤَسْشٍَ }: ٕزول افٍرؿٚن، أجو

 ، ؾٓذا وصػ ذذم، {سُجْحَبَُ اىَّزُِ ؤَسْشٍَ ثِعَجْذِهِ ىَْْالً ٍَِِّ اىََْسْجِذِ اىْحَشَاًِ إِىََ اىََْسْجِذِ األَقْصََ} {ثِعَجْذِهِ

ًٚ ذم حٚل ؿٔٚمف بٚفدظقة افتل هل أذف وطٍٜٔ ًَؤََّّوُ ىَََّب قَبًَ عَجْذُ اىيَّوِ َّذْعٌُهُ مَبدًُا َّنٌٌَُُُّ عَيَْْوِ }: وـذفؽ أجو

 :، وٕيٚئر هذا ـثرة، ؾٚفًبقديٜ هق أذف وصػ يتهػ بف مِخقق{ىِجَذاً
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ًٚ وتًٔٓٚ   وممٚ زادين ذؾ

 يٚ ظبٚدي: دخقيل حتٝ ؿقفؽ
 

وـدت بٖمخيص أضٖ افثريٚ 

 ًٚ وأن صرت أمحد يل ٕبٔ
 

ًٚ أذف مـ مَٚم افًبقديٜ ؾَد ضؾ وخٚب وخرس، وهذا يدظٔف بًض اخلراؾٔغ مـ افهقؾٜٔ  ؾّـ ادظك مَٚم

حْٔام يدظقن مَٚم افقٓيٜ، وربام زظّقا أنف أؾوؾ مـ مَٚم افْبقة، وهلؿ ذم هذا دظٚوى ظريوٜ شٚؿىٜ متٓٚؾتٜ، 

 . ؾٖذف مَٚمٚت ادرء هق مَٚم افًبقديٜ هلل رب افًٚدغ

ًٚ بٚفرشٚفٜ:وإن حمّدًا ظبده ادهىٍك وٕبٔف ادجتبك :  ورشقفف ادجتبك:  إذن وصٍف بٚفًبقديٜ وبٚفْبقة ثؿ ثٚفث

، ؾٚٓجتبٚء بًّْك افتَريٛ وآصىٍٚء، ؾٚدًْك {ثٌَُّ اجْزَجَبهُ سَثُّوُ فَزَبةَ عَيَْْوِ ًَىَذٍَ}: بًّْك ادهىٍك: ادجتبك

 . متَٚرب

وهق اإلظالم، ؾٚهلل تًٚػ شّك افْبل : مٖخقذة إمٚ مـ افْبٖ وإمٚ مـ افَّْْبقة، إمٚ مـ افْبٖ- ـام أشٍِْٚ–وافْبقة 

ًٚ ٕنف ُمْبٖ ؿد أنبٖه بقحل مـ ظْده، وإمٚ مـ افَّْْبقة هذا مـ حٔٞ إصؾ . وهل آرتٍٚع، فُقٕف ؿد ؾٚق ؽره: ٕبٔ

 . افٌِقي

وهق افبًٞ، وؿد بْٔٚ ذم افدرس احٚيض افٍرق بغ افْبل وافرشقل، وذـرٕٚ : وأمٚ افرشقل ؾٕ٘ف مـ افرشٚفٜ

 . ثالثٜ أؿقال، وَٕدٕٚهٚ ورجحْٚ أحدهٚ ؾُرجع إفٔف

ؾقصٍف بٚفرشٚفٜ : افًبقديٜ وافرشٚفٜ، ؾٔف رد ظذ أهؾ افٌِق ورد ظذ أهؾ اجلٍٚء: واجلّع بغ هذيـ افقصٍغ

 ويتُِّقن ظْف ـام يتُِّقن ظـ شٚئر افْٚس، وربام ؾوِقا إوفٔٚء ظذ رد ظذ أهؾ اجلٍٚء افذيـ يْتَهقن حَف 

رد ظذ أهؾ افٌِق افذيـ رؾًقه ؾقق مْزفتف : إنبٔٚء ـام يَقل ذفؽ ابـ ظريب افهقذم افزٕديؼ، وافقصػ بٚفًبقديٜ

فد افبدظٜٔ، ومـ ذفؽ إبٔٚت  ًٚ ٓ تْبٌل إٓ هلل ظز وجؾ، ـٌالة ادداحغ افذيـ ُئقن ادقا وخًِقا ظِٔف أوصٚؾ

 : ادنٓقرة ادْسقبٜ فِبقصري افتل يَقل ؾٔٓٚ

يٚ أـرم اخلِؼ مٚ يل مـ أخقذ بف  

إن مل تُـ يقم مًٚدي آخذًا بٔدي  

ؾ٘ن مـ جقدك افدٕٔٚ ورضهتٚ  
 

  شقاك ظْد حِقل احلٚدث افًّؿ 

ً وإٓ ؾَؾ يٚ زفٜ افَدم :   ظٍقا

  ومـ ظِقمؽ ظِؿ افِقح وافَِؿ 
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الػتطروظيػصطاػأطرتػاضظصارىػاضطدغحػابنػطرغم،ػإظطاػ):  ظـ ذفؽ أجام هنل، وؿٚلوؿد هنك افْبل 
إظطاػأظاػ: )، وحٚ رآه بًض افْٚس يًْل رهٛ مـ ادَٚم بغ يده ؿٚل(ربدػاضضهػوردوضه:ػأظاػربدػاضضه،ػسقوضوا

هق افِحؿ ادجٍػ، : (اضقدغد)، و(تقدػاضقدغدػبطصة: )، أو(ابنػاطرأةػصاظتػتأصلػاضقدغدػبطصة

أنٝ خرٕٚ وابـ خرٕٚ، وأؾوِْٚ : يىّمْف بذفؽ ويسُْف، وـٚن حٚ دخؾ ظِٔف بًض افْٚس، بًض إظراب وؿٚفقا 

شوضواػبقوضصمػأوػبعضػشوضصم،ػوالػ:ػغاػأغكاػاضظاس): ؾواًل وأظيّْٚ ؿقًٓ، وموقا ذم هذا، ؿٚل
 مٚ ظرؾف اهلل بف بٖن ، ؾٖؾوؾ مٚ ًٕرف بف ٕبْٔٚ (والػغدتجرغظصمػاضذغطان( )غدتجرغظصمػاضذغطان

وأنػرغدىػربدػاضضهػوردوضهػوصضطتهػ): ـام هق ظرف أخٚه ظٔسك ابـ مريؿ. هق ظبد اهلل ورشقفف: َٕقل
، ؾٚفقصػ بٚفًبقديٜ وافرشٚفٜ ؾٔف مٔزان آظتدال، ؾال ؽِق وٓ جٍٚء، وهذا هق (أضقاعاػإضىػطرغمػوروحػطظه

 . ادستحؼ فْبْٔٚ 

 مْٜ ظئّٜ، تَْيض إظامر دون صُرهٚ، ؾَد ؿٚل اهلل وفًِٔؿ أن مْٜ اهلل تًٚػ ظذ ظبٚده ببًثٜ حمّد 

ىَقَذْ ٍََِّ اىيَّوُ عَيََ اىَُْؤٍِنِنيَ إِرْ ثَعَثَ فِْيٌِْ سَسٌُالً ٍِِّْ ؤَّفُسِيٌِْ َّزْيٌُ عَيَْْيٌِْ آَّبرِوِ ًَُّزَمِّْيٌِْ ًَُّعَيَُِّيٌُُ اىْنِزَبةَ }:تًٚػ

، إي واهلل، ؿد ـٚن افْٚس ذم ضالفٜ ظّٔٚء وجٓٚفٜ جٓالء، حتك {ًَاىْحِنََْخَ ًَإُِ مَبٌُّاْ ٍِِ قَجْوُ ىَفِِ ظَالهٍ ٍُّجِنيٍ

ىٌَْ َّنُِِ اىَّزَِِّ مَفَشًُا ٍِِْ }: ، فٔس افًرب وحدهؿ، بؾ شٚئر إمؿ، تٖمِقا ؿقل اهلل تًٚػبًٞ اهلل حمّدًا 

سَسٌُهٌ ٍَِِّ اىيَّوِ َّزْيٌُ صُحُفبً ٍُّطَيَّشَحً }؟ {اىْجَِّْنَخُ} مٚ {ؤَىْوِ اىْنِزَبةِ ًَاىَُْشْشِمِنيَ ٍُنفَنِّنيَ حَزََّ رَإْرَِْيٌُُ اىْجَِّْنَخُ

 ًّٕٜ ظئّٜ تَك افُِامت دون بٔٚهنٚ، وٕحـ ٕتٍٖٔ هذه ، ؾًّْٜ اهلل تًٚػ ببًثٜ حمّد {فِْيَب مُزُتٌ قَََِّْخٌ (2)

 . افًّْٜ، ؾْسٖل اهلل أن يرزؿْٚ افتّسؽ بٚفسْٜ

 هذا :وإٕف خٚتؿ إنبٔٚء وإمٚم إتَٔٚء وشٔد ادرشِغ وحبٔٛ رب افًٚدغ: ؿٚل- رمحف اهلل–ثؿ إن افىحٚوي 

. خٚتؿ إنبٔٚء: وهق ؿقفف:  مـ أوفٔٚئف وأتبٚظف أن ُيثْك ظِٔف بام هق أهِف، ؾٖمٚ افقصػ إولبًض مٚ يستحؼ 

ٍَّب مَبَُ ٍُحَََّذٌ ؤَثَب ؤَحَذٍ ٍِِّ سِّجَبىِنٌُْ ًَىَنِِ سَّسٌُهَ اىيَّوِ ًَخَبرٌََ }: ؾبٓذا جٚء ٕٚضؼ افُتٚب، ؿٚل تًٚػ
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، ؾال صؽ أن افْبقة ُختّٝ بف، ؾال ٕبل بًده، ؾال ٕبل بًده، وـام ٕىؼ بذفؽ افُتٚب جٚءت بف افسْٜ، ؾَد {اىنَّجِِّْنيَ

ثالثونػػصذابونػ غصونػبعدي: )، وؿٚل ذم احلديٞ أخر(وأظاػاضعاشبػسالػظبيػبعدي: )ؿٚل افْبل 
 هق خٚتؿ إنبٔٚء، ؾّـ ادظك افْبقة بًده ؾَد ـٍر، ومـ ، ؾْبْٔٚ (صضكمػغزرمػأظهػظبي،ػوالػظبيػبعدي

ًٚ : صدؿف ؾَد ـٍر، واخلٚتؿ  . مٖخقذ مـ اخلتؿ، ؾٓق خٚمتٓؿ مجًٔ

 هق أتَك افْٚس فربف، وؿد رصح بذفؽ حْٔام دظٚ أصحٚبف  إي واهلل، ٕبْٔٚ :وأنف خٚتؿ إنبٔٚء وإمٚم إتَٔٚء

ذم حجٜ افقداع إػ أن يٍسخقا إحرامٓؿ بٚحلٟ إػ ظّرة، ؾنؼ ظِٔٓؿ ذفؽ وترددوا، وـٚن مْٓؿ ذفؽ ٕقع تقرع، 

، وـٚن ظرب . أجٖيت أحدٕٚ، أنٖيت ظرؾٜ ومذاـرٕٚ تَىر مـ ادْل: ٕهنؿ يَقفقن يًْل صؼ ظِٔٓؿ ُيِقا بًد أن أحرمقا

 خىبٜ اجلٚهِٜٔ يرون أن افًّرة ذم أصٓر احلٟ مـ أؾجر افٍجقر، بًّْك أنف حلَٓؿ ٕقع تقرع، ؾخىٛ ؾٔٓؿ افْبل 

وأخذاصمػضه،ػاسعضواػطاػ: )أو ؿٚل (أطاػإظيػأرضطصمػباضضهػوأتقاصمػضه:ػغاػأغكاػاضظاس): بٌِٜٔ وؿٚل
 أتَك افْٚس فربف، وتَقاه هل افَسىٚس ادستَٔؿ، وهل ادًٔٚر افسِٔؿ افذي يرد إفٔف ـؾ ، ؾْبْٔٚ (آطرصمػبه

 وأنف يزيد ظذ ؾًِف ؾٓذا ضالل مبغ، ؾِام جٚء ثالثٜ ٍٕر يسٖخقن ظـ رء، ؾّـ خٔؾ إفٔف أنف أصقب مـ افْبل 

أؿقم وٓ : وؿٚل أخر. أمٚ أنٚ ؾ٘ين أصقم وٓ أؾىر، وٓ أؾىر:  وظـ ظِّف، ؾُٖهنؿ تَّٚفقهٚ، ؾَٚل أحدهؿافْبل 

أطاػأظاػسإظيػأصومػ):  ؿٚم وخىٛ افْٚس وؿٚلؾِام بٌِٝ مَٚفتٓؿ ٕبْٔٚ . ٓ أتزوج افْسٚء: وؿٚل افثٚفٞ. أنٚم
، وهذا أمر جيٛ أن يتْبف فف ـؾ (وُأسطر،ػوأشومػوأظام،ػوأتزوجػاضظداء،ػسطنػرزبػرنػدظتيػسضغسػطظي

قُوْ إُِ }: مٗمـ، ؾِٔس أمر افؼيًٜ وافتًبد مرده ادزاج وآشتحسٚن، وإٕام مرده افْص وافدفٔؾ وآتبٚع وافتٖد

، ؾِٔس ٕحد أن يزيد ظذ شْتف ويَسح {مُنزٌُْ رُحِجٌَُُّ اىيَّوَ فَبرَّجِعٌُِِّ ُّحْجِجْنٌُُ اىيَّوُ ًََّغْفِشْ ىَنٌُْ رٌُُّثَنٌُْ

ضريَٜ ذم افديـ خمسظٜ توٚهل افؼظٜٔ، ُيَهد : إضٚؾٜ رء بدظقى مزيد افتًبد هلل، وهذا حََٜٔ افبدظٜ، إذ افبدظٜ

. ضريَٜ ذم افديـ خمسظٜ: افبدظٜ: ، يَقل-رمحف اهلل–هُذا ظرؾٓٚ افنٚضبل . بٚفسر ظِٔٓٚ ادبٚفٌٜ ذم افتًبد هلل تًٚػ

يًْل حتٚـٔٓٚ صٍتٓٚ وهٔمتٓٚ، : ضريَٜ ذم افديـ خمسظٜ توٚهل افؼظٜٔ. فٔسٝ ذم أمقر افدٕٔٚ: ذم افديـ: ٓحظ
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يًْل ؾٚظِقهٚ يَهدون : ـٚفًبٚدات افؼظٜٔ مـ ذـر أو صالة أو صٔٚم أو ٕسؽ أو ٕحق ذفؽ، ُيَهد بٚفسر ظِٔٓٚ

 . بٚفسر ظِٔٓٚ ادبٚفٌٜ ذم افتًبد هلل تًٚػ، وفُـ هذه ادبٚفٌٜ أخرجتٓؿ إػ حد افبدظٜ

- بٖيب هق وأمل– ًٕؿ :وإٕف خٚتؿ إنبٔٚء وإمٚم إتَٔٚء وشٔد ادرشِغ: وإمٚم إتَٔٚء وشٔد ادرشِغ: ؿٚل

: هق شٔد ادرشِغ، وهذه افسٔٚدة تيٓر جِٜٔ بًد افبًٞ، ـام شٖٔيت ذـره ظْد ذـر افنٍٚظٜ إذ أنف يَقل ظـ ٍٕسف 

، ؾٚفْٚس يقم افَٔٚمٜ يٍُْمقن إفٔف، (أظاػدغدػوضدػآدمػوالػسخر،ػوأظاػحاطلػضواءػاضحطدػغومػاضقغاطة)

 ذم تقجٔف ويْجٍِقن إفٔف فٔنٍع هلؿ ظْد اهلل ظز وجؾ، ؾِٓذا يَقل ظٔسك ظِٔف افسالم، وهق افذي شبؼ افْبل 

، يًْل أنف هق أحرى، أحرى (أأتواػطحطدًاػربدػزفرػاضضهػضهػطاػتقدمػطنػذظبهػوطاػتأخر): افْٚس إفٔف، يَقل

 (. أظاػضكا،ػأظاػضكا): أويل افًزم مـ افرشؾ بٚفنٍٚظٜ، ؾَٔقل

 افقاؿع أن هذه اجلِّٜ وإن ـٕٚٝ صحٔحٜ فُْٓٚ ؿٚرصة، فُْٓٚ :وشٔد ادرشِغ وحبٔٛ رب افًٚدغ: ؿٚل

هل أظذ ادحبٜ؛ وذفؽ أنف أخز ـام أخز اهلل تًٚػ، :  يستحؼ وصػ اخلِٜ، واخلِٜ، ٕن ٕبْٔٚ ؿٚرصة ذم وصٍف 

 بٖن اهلل اختذه خِٔاًل ـام اختذ إبراهٔؿ خِٔاًل، فُـ ، وأخز {ًَارَّخَزَ اىيَّوُ إِثْشَاىٌَِْ خَيِْالً}: اهلل تًٚػ أخز ؿٚل

ـْقع مـ افَسّٜ ادٍتًِٜ، ورووا ذم . إبراهٔؿ خِٔؾ افرمحـ، وحمّد حبٔٛ افرمحـ: بًض افْٚس راق فف أن يَقل

ًٚ، وفُـ هذا احلديٞ حديٞ ضًٔػ  فف ادحبٜ، ؾ٘براهٔؿ خِٔؾ افرمحـ، أن إبراهٔؿ فف خِٜ، وحمّد : ذفؽ حديث

إنػاضضهػشدػ):  خِٔؾ افرمحـ ـام ؿٚلفُـ هذا حديٞ ضًٔػ ٓ تَقم بف حجٜ، ؾْبْٔٚ . وحمّد حبٔٛ افرمحـ
ضوػصظتػطتخذًاػطنػأطتيػخضغاًلػالتخذتػ: )، وؿٚل ذم حديٞ آخر(اتخذظيػخضغاًلػصطاػاتخذػإبراعغمػخضغاًل

، ؾٚخلِٜ هل أظذ ادحبٜ، وهلذا ٓ يُّـ أن ينٚرـٓٚ رء، ؾال (أباػبصرػخضغاًل،ػوذضكػأنػاضضهػاتخذظيػخضغاًل

هل ختِؾ ادحبٜ ذم افَِٛ، أمٚ أن يتخذه :  أن يبذل اخلِٜ فٌر اهلل ظز وجؾ، ٕن اهلل ؿد خٚفِف، واخلِٜيُّـ فْبْٔٚ 

مًزاً ظـ أنف . خِٔع : ؾِإلٕسٚن أن يَقل. أوصٚين خِٔع : أتبٚظف خِٔاًل ؾٓذا ٓ بٖس بف، ؾتجد أن أبٚ هريرة ؿٚل

:  ؿٚل أظذ ادراتٛ، فُـ ٓ يِزم مـ ذفؽ ظُس، ؾٓل فٔسٝ مٍٚظِٜ بًّْك أن يُقن افْبل بِغ ذم حمبتف فِْبل 

 . ، ؾٕ٘ف ؿد أؾرد اخلِٜ فربف ظز وجؾ(الػأحدًاػطنػاضظاس)
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تبٓٚ وأوصٚؾٓٚ، وهل اخلِٜ :  إذن َٕقل:وحبٔٛ رب افًٚدغ: ؿٚل يْبٌل أن تُقن هذه ادحبٜ هل أظذ مرا

 . افتل خهف اهلل تًٚػ هبٚ وإبراهٔؿ 

أن دٓئؾ افْبقة ـثرة جدًا، وفُـ ادتُِّغ حكوهٚ ذم دفٔؾ واحد وهق - يٚ رظٚـؿ اهلل–واظِّقا 

 ـثرة جدًا، ٕن إمر خىر، ادَٚم خىر، أن يْتدب رجؾ مـ ادًجزات، دٓئؾ افْبقة افدافٜ ظذ صدق افْبل 

. أنٚ رشقل مـ رب افًٚدغ، وهذا وحٔف وـالمف، وآمرـؿ بُذا وأهنٚـؿ ظـ ـذا: يٚ أهيٚ افْٚس: افْٚس ويَقل فِْٚس

ٓ يُّـ أن تَع هذه افدظقى إٓ مدظّٜ بٕٚدفٜ افقاضحٚت اجلِٔٚت افتل ٓ يبَك مًٓٚ أدٕك ذرة صؽ، ؾالبد مـ 

دٓئؾ افْبقة، ؾٖمٚ ادتُِّقن ؾحكوا دٓئؾ افْبقة ذم ؿؤٜ واحدة وهل ادًجزات، : دفٔؾ، وهذا هق مٚ يسّك بـ

ؾام خُترق بف . خرق فًِٚدة جيرهيٚ اهلل تًٚػ ظذ يد ٕبل: وٓ صؽ أن ادًجزات مـ أوضح دٓئؾ افْبقة؛ إذ ادًجزة

آيٜ، ٕن هذا هق افتًبر : افًٚدة فف ثالث صقر، إن أجراهٚ اهلل تًٚػ ظذ يد ٕبل ؾٓل مًجزة وتسّٔتٓٚ افهحٔحٜ

. مًجزة: ، مل يَؾ{ًَاظٌَُْْ َّذَكَ إِىََ جَنَبحِلَ رَخْشُجْ ثَْْعَبءَ ٍِِْ غَْْشِ سٌُءٍ آَّخً ؤُخْشٍَ}: افَرآين، ؿٚل اهلل ظز وجؾ

وإن أجراهٚ . آيٜ: وافتًبر إدق إصح أن يَٚل. مًجزة: فُـ ـثراً مـ ادهٍْغ تقاضئ واصىِح ظذ تسّٔتٓٚ

اهلل تًٚػ ظذ يد رجؾ صٚفح ؾٓل ـرامٜ، وافُرامٜ يَر هبٚ أهؾ افسْٜ واجلامظٜ، وإن جرى رء مـ افنًقذة 

وافنًبذة ظذ يد إٕسٚن ؾٓق شحر، ؾٓق شحر، وهذا إمر محؾ ادتُِّغ مـ ادًتزفٜ ظذ إُٕٚر  ـرامٚت إوفٔٚء 

فق أثبتْٚ خرق افًٚدة فٌر ٕبل ٓفتبس افْبل بٚفقيل، وافتبس افْبل : وظذ إُٕٚر افسحر، أتدرون حٚذا؟ ٕهنؿ يَقفقن

حٚذا؟وؿد تقاؾرت إدفٜ ظذ . ٓ ـرامٜ وٓ شحر، فٔس ثؿ إٓ مًجزة: إتبٓقا فنبٓتٓؿ، تَقل ادًتزفٜ. بٚفسٚحر

ً ٓ جمٚل ؾٔف فِرد  ترا تر ظْد افْٚس تقا إثبٚت افُرامٚت وظذ إثبٚت افسحر، أدفٜ افَرآن وافسْٜ واحلس وافقاؿع ممٚ تقا

 . فق أثبتْٚ افُرامٜ فِقيل وافسحر فِسٚحر ٓفتبس افْبل بٚفقيل، وافتبس افْبل بٚفسٚحر: واإلُٕٚر؟ تَقل ادًتزفٜ

ًٚ ؾال يُّـ أن يدظل افْبقة، أخٔس ـذفؽ؟  ًٚ حَ واجلقاب ظـ هذه افنبٜٓ شٓؾ، حٚذا؟ ٕن افقيل  إن ـٚن وفٔ

ًٚ ٓ يُّـ أن يدظل افقٓيٜ، هؾ شًّتؿ برجؾ صٚفح يَقل  ًٚ ٓ يُّـ أن يدظل افْبقة، بؾ إن ويل اهلل حَ ويل اهلل حَ

ًٚ هؿ افذيـ يزرون ظذ أنٍسٓؿ ويرون ذم أنٍسٓؿ : ظـ ٍٕسف أنٚ ويل اهلل ؾالن؟ ٓ يقجد، بؾ دمد أن أوفٔٚء اهلل حَ

ؾٓذا  أبًد، ؾٓق أصد بًدًا، ٕن دظقى افْبقة ٓ : افتَهر، ؾٓذا إمر مْدؾع، وأمٚ آفتبٚس بغ افْبل وافسٚحر
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دظقى : يدظٔٓٚ إٓ أصدق افهٚدؿغ أو أـذب افُٚذبغ، وٓ يِتبس أمرمهٚ إٓ ظذ أجٓؾ اجلٚهِغ، تٖمِقا مًل

ًٚ، أو أـذب افُٚذبغ: افْبقة ٓ يُّـ أن يدظٔٓٚ إٓ أصدق افهٚدؿغ وهق مدع افْبقة، وٓ يِتبس : وهق افْبل حَ

هذا بحٚل هذا إٓ ظذ أجٓؾ اجلٚهِغ، إذ بْٔٓام أظيؿ ممٚ بغ افسامء ذات افرجع وإرض ذات افهدع، بْٔام بقن 

صٚشع هٚئؾ ـبر، ـٔػ يُّـ أن يُقن افْبل افُريؿ افَْل ـٚفسٚحر ادنًقذ افُذاب إؾٚك ادبغ؟ ٓ يُّـ أن 

 . يِتبس هذا إٓ ظذ مٌٍؾ شٚذج ٓ يًَؾ

ًٚ، : وبٚفتٚيل ؾدظقى ادًتزفٜ دظقى شٚؿىٜ، ؾْحـ ٕثبٝ آيٚت إنبٔٚء وـرامٚت إوفٔٚء، وٕثبٝ افسحر أجو

ًَال ُّفْيِحُ اىسَّبحِشُ }: وإن ـْٚ ًٕتَد أن افسحر ٓ يٌر حَٚئؼ إصٔٚء، وإٕام خئؾ فِّسحقريـ، وهلذا ؿٚل اهلل تًٚػ

، ؾٓق ٕقع مـ افنًقذة وافتِبٔس ظذ إبهٚر وافًَقل، {ُّخََّْوُ إِىَْْوِ ٍِِ سِحْشِىٌِْ ؤََّّيَب رَسْعََ}، {حَْْثُ ؤَرََ

ًٚ فِحَٚئؼ وإظٔٚن، وأمٚ أيٚت افتل جيرهيٚ اهلل تًٚػ ظذ أجدي أنبٔٚئف ؾ٘هنٚ تٍسق متٚم آؾساق ظام يًٍِف  وفٔس ؿِب

افسحرة؛ إذ أهنٚ ؿِٛ حلََٜٔ افقء، ـام يَِٛ اهلل تًٚػ افًل إػ حٜٔ، وهلذا حٚ أخَك مقشك ظهٚه أمٚم افسحرة مٚ 

افذي جرى؟خروا شجدًا، أدرـقا أن هذا مـ ؽر بوٚظتٓؿ وخالف صًْتٓؿ، أنف رء ٓ يًٓدوٕف، رء خالف مٚ 

ًٚ وخروًا شجدًا وؿٚفقا  ظ ىَِ }: يًْل يًٍِقٕف ويهًْقٕف فِتّقيف ظذ افْٚس، أدرـقا بٖن هذا رء، ؾِذفؽ آمْقا رسا

، {إَِّّب آٍَنَّب ثِشَثِّنَب (72)ُّّؤْثِشَكَ عَيََ ٍَب جَبءَّب ٍَِِ اىْجَِّْنَبدِ ًَاىَّزُِ فَطَشََّب فَبقْطِ ٍَب ؤَّذَ قَبضٍ إَََِّّب رَقْعِِ ىَزِهِ اىْحََْبحَ اىذَُّّْْب 

ً ظئاًم، أدرـقا بٖن هذه حََٜٔ  . ٕهنؿ رأوا أمرا

بؾ هل . ادًجزات: وهق أن دٓئؾ افْبقة ٓ تْحك ذم أيٚت افتل يسّٔٓٚ بًض افْٚس: ؾًْقد إػ مٚ ـْٚ ؾٔف

 : إحداهٚ، وفذفؽ إذا أردٕٚ أن ًٕدد دٓئؾ افْبقة ؾِْبدأ هبٚ وَٕقل

 مـ افْٚر وؿٚل  ؾٚهلل تًٚػ ؿد أجرى ظذ أجدي أنبٔٚئف ظدة آيٚت ظيٚم، ؾَد صؼ، ؿد ٕجك إبراهٔؿ :أيٚت

 افْٚؿٜ افتل هلٚ ذب وهلؿ ذب يقم ، واهلل تًٚػ ؿد آتك صٚفح {مٌُِِّ ثَشْداً ًَسَالٍبً عَيََ إِثْشَاىٌَِْ}: هلٚ

 برضبٜ ظل، وؿِٛ فف افًل إػ حٜٔ، وآتٚه تسع آيٚت بْٔٚت مًِقم، واهلل شبحٕٚف وتًٚػ ؿد ؾِؼ افبحر دقشك 
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ء إـّف ذـرهٚ اهلل شبحٕٚف وتًٚػ ذم مقاضع مـ ـتٚبف، ـام أن اهلل شبحٕٚف وتًٚػ أجرى ظذ يد ظبده ظٔسك   إبرا

 . وإبرص وإحٔٚء ادقتك وإظالمٓؿ بام يٖـِقن ومٚ يدخرون ذم بٔقهتؿ

إٍالق افَّر حغ ضِبٝ مْف ؿريش أن يٍِؼ هلؿ افَّر :  ؾآتٚه اهلل مـ أيٚت افقء افًئؿ، مْٚٓوأمٚ ٕبْٔٚ 

 ؾٍِٕٚؼ ؾَِتغ، حتك ـٚن جبؾ أيب ؿبٔس بْٔٓام، وصٓد بذفؽ ؿقم مـ خٚرج مُٜ حٚ ؿٚفٝ ؾَِتغ، ؾٖصٚر افْبل 

 . ، ؾنٓدوا بٖهنؿ رأوا مٚ رأتف ؿريش{سِحْشٌ ٍُّسْزََِشٌّ}هذا : ؿريش

ء وادًراج مـ إمقر افًجٔبٜ افتل شٖٔيت ذـرهٚ، مـ ؿىع هذه ادسٚؾٚت مٚ وؿع فف : ومْٓٚ  فِٜٔ اإلرسا

وصقاهد وآيٚت ـثر دواويـ افسرة افْبقيٜ مألى هبٚ، ـتسبٔح احلل بغ يديف، وتٍجر احٚء . اهلٚئِٜ ذم وؿٝ وجٔز

، ومًجزات ـٚن يَِل ظِٔف افسالم  (إظيػألررفػحجرًاػبطصة): ، وشالم افنجر واحلجر ظِٔفمـ بغ أصٚبًف 

 .ـثرة جدًا اظتْك بجًّٓٚ افًِامء

 .  مْٓٚ احلظ إوؾر، هذا ٕقعؾٓذه ـِٓٚ مـ أيٚت افتل أجد اهلل تًٚػ هبٚ أنبٔٚءه وجًؾ فْبْٔٚ 

، ؾ٘ن شرة افْبل شرتف افُريّٜ.  شرتف: ، وهق مـ افدٓئؾ ادّٜٓ افتل ُيًرف هبٚ صدؿفمـ دٓئؾ ٕبقتف 

تدل ظذ صدؿف، وافْٚس ؿد آتٚهؿ اهلل تًٚػ مـ اددارك مٚ ئّزون بف بغ افهٚدق وافُٚذب، ؾِٓذا دمد أن مـ فَل 

 :وخذوا إمثِٜ.واهلل مٚ وجٓؽ بقجف ـذاب:  مـ أهؾ اإلٕهٚف صدؿف، حتك إٕف يَقلٕبْٔٚ 

ء أتك إػ خدجيٜ ذم افَهٜ ادنٓقرة، ؾامذا ؿٚفٝ خدجيٜ؟ ؿٚفٝ يٚ : مـ أول وهِٜ ٕزل ظِٔف افقحل ذم ؽٚر حرا

. إٕؽ فتهؾ افرحؿ، وتَري افؤػ، وتُسٛ ادًدوم، وتًغ ظذ ٕقائٛ احلؼ، واهلل ٓ خيزيؽ اهلل أبداً : ابـ ظؿ

 مل خيش ظذ ٍٕسف أنف ـٚذب، ٓ، خق ظذ ٍٕسف أنف أصٚبف ، ٕبْٔٚ (إظيػخذغتػرضىػظفدي): أرأجتؿ؟ حٚ ؿٚل هلٚ

شقء، ؾِام بٞ ذفؽ خلدجيٜ ريض اهلل ظْٓٚ اشتدفٝ بسرتف وشٚبؼ ظٓده ظذ صدؿف، يًْل اهلل تًٚػ افذي اشتًِّف 

مـ أنف يَري افؤػ ويُسٛ ادًدوم ويًغ ظذ ٕقائٛ احلؼ ٓ يُّـ أن خيزيف اهلل أبدًا، : ذم هذه اخلالل افُريّٜ

إن هذا هق افْٚمقس افذي ـٚن يٖيت : ثؿ حٚ ذهبٝ بف إػ ورؿٜ بـ ٕقؾؾ وؿص ظِٔف افَهص مٚذا ؿٚل ورؿٜ؟ ؿٚل

افهٚدق إمغ، :  وصدؿف ادًٓقد، حتك ـٚن يَِٛ بـاشتدل  بحٚفف . مقشك، وإين ٕرجق أن تُقن ٕبل هذه إمٜ

 . ظْد ؿريش
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ً : ثؿ مـ صقاهد ذفؽ  ومـ مًف مـ ادٗمْغ وحُقا فف إيامن افْجٚر، ؾ٘ن افْجٚر حٚ خٚضٛ جًٍرا

ٕٔٓؿ ومـ أنٍسٓؿ مـ يدظقهؿ إػ ـذا وـذا وـذا؟  ـٔػ ـٚن حٚهلؿ ذم اجلٚهِٜٔ؟ وـٔػ بًٞ اهلل مـ بغ طٓرا

واهلل مٚ ظدا مٚ جٚء بف : اشتدل افْجٚر ظذ صدؿف، وحٚ شّع إػ بًض مٚ ُأنزل ظِٔف أخذ ظقدًا مـ إرض وؿٚل

 . هُذا ادْهٍقن يدرـقن افهدق بٚفَرائـ وافدٓئؾ. ٕبُٔؿ مٚ جٚء بف ظٔسك مثؾ هذه

ٕيب شٍٔٚن ومْف مًف ذم اددة افتل مٚد - آشتبٕٜٚ: وإن صمْٚ أن َٕقل–هرؿؾ حْٔام أجرى ذفؽ آشتٍتٚء : ثؿ

  ـٍٚر ؿريش بًد احلديبٜٔ، خرج أبق شٍٔٚن ذم دمٚرتف إػ افنٚم، مٌتْاًم ؾرصٜ افتٓدئٜ وافهِح، وافْبل ؾٔف افْبل 

بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغم،ػطنػ): اؽتْؿ ذفؽ بدظقة مِقك إرض إػ اإلشالم، ؾُٚن أن دظٚ هرؿؾ، وـتٛ إفٔف
،ػأدضمػتدضمػغؤتكػ.طحطدػردولػاضضهػإضىػعرشلػرظغمػاضروم،ػاضدالمػرضىػطنػاتبعػاضكدى،ػأطاػبعد

َّب ؤَىْوَ اىْنِزَبةِ رَعَبىٌَْاْ إِىََ مَيََِخٍ سٌََاءٍ } اضضهػأجركػطرتغن،ػسإنػتوضغتػسإظطاػرضغكػإثمػاألرغدغغن،ػو

ثَْْنَنَب ًَثَْْنَنٌُْ ؤَالَّ َّعْجُذَ إِالَّ اىيَّوَ ًَالَ ُّشْشِكَ ثِوِ شَْْئبً ًَالَ َّزَّخِزَ ثَعْعُنَب ثَعْعبً ؤَسْثَبثبً ٍِِّ دًُُِ اىيَّوِ فَئُِ رٌََىٌَّْاْ فَقٌُىٌُاْ اشْيَذًُاْ ثِإََّّب 

ًٚ - مًؼ ضِبٜ افًِؿ-هذا اخلىٚب  . ({ٍُسْيٌََُُِ ر أديٚن حَ هق افذي يْبٌل أن يُقن دشتقر حقار، إن ـٚن ثؿ حقا

ًٚ ؾٔجٛ أن يُقن هذا اخلىٚب هق دشتقره وهق رائده وهق ؿٚئده وشٚئَف، وأيٜ ٕٚضَٜ بذفؽ، ادٓؿ أن أبٚ  وصدؿ

 حٚ وؿع افُتٚب ذم يده ـٚن ؾٔٓؿ ؿد بِغ درجٜ إشٍَٜٔ، بِغ درجٜ ذم مراتٛ افُْٓقت ظْد افْهٚرى إػ شٍٔٚن

درجٜ إشٍَٜٔ، فُْف ُصٌؾ بٚدِؽ، وظِؿ أن هذه اخلىٚب وهذه افٌِٜ أمرهٚ ظئؿ، وأن ؿد أطِٓؿ زمٚن ٕبل، ؾِٓذا 

أجُؿ : ضِٛ مـ أصحٚبف أن يبحثقا هلؿ ظـ أحد مـ افًرب، ؾقجدوا أبٚ شٍٔٚن وصحبف، ؾٚشتحرضوهؿ ظْده، ؾَٚل

ًٚ؟ ؾَٚل أبق شٍٔٚن إين شٚئِف، : ، ؾٖمره أن يتَدم وأن يُقن أصحٚبف مـ ورائف، وؿٚل-وصدق–. أنٚ: أؿرب إفٔف ٕسب

ؿؾ هلؿ إين شٚئِف، ؾ٘ن ـذب ذم رء ؾردوه، ردوه ظِٔف، ؾِؿ يُـ بد مـ أن يهدق أبق شٍٔٚن، ظذ : وؿٚل فِسمجٚن

ًٚ، ؾجًؾ هرؿؾ يسٖخف ظداوتف فِْبل   ذم ذفؽ افقؿٝ ؿبؾ أن يسِؿ، ٕن افًرب تستًيؿ أن ُُيٍظ ظـ أحدهؿ ـذب

مجِٜ مـ إشمِٜ افُٚصٍٜ ؿد أظدهٚ وزورهٚ  ذم ذهْف ؿبؾ أن يِتَل بٚفَقم، ؾسٖخف ظـ هذا إمر وؿٚل مجِٜ مـ 

: ؿٚل. ٓ: ؿٚفقا . هؾ ؿٚل هبذا أحد ؿقفف: ؾَٚل. ٓ: هؾ ـٚن ذم أحد مـ آبٚئف مـ دظٚ إػ هذا؟ ؾَٚفقا : إشمِٜ، ؿٚل
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وـٚن مـ خٍِف شُقهتؿ . ٓ: ؿٚل أبق شٍٔٚن. ٓ: هؾ ُأثر ظِٔف ـذب ؿط؟ ؿٚفقا : ؿٚل. ًٕؿ: أهق ؾُٔؿ ذو ٕسٛ؟ ؿٚفقا 

ؾِؿ أجد : ؿٚل. وٕحـ أن مْف ذم مدة: ؾَِٝ: يَقل أبق شٍٔٚن. ٓ: هؾ يٌدر؟ ؿٚفقا : تهديؼ ٕيب شٍٔٚن، وؿٚل

ًٚ ممُـ أن أدخؾ بف . وٕحـ أن ذم مدة ٓ ٕدري مٚ هق صٕٚع ؾٔٓٚ؟: يًْل أن أنٚل مـ رشقل إٓ هذا، يَقل. صٔم

ًٚ مل يتُّـ أن يتّٓف بٌدر، فُْف أدخؾ هذه اجلِّٜ ؾَط، هذا ؽٚيٜ مٚ اشتىٚع أن يًٍِف، وؿٚل مـ يتبًف؟ : ضبً

ف؟ ؿٚل هؾ يرجع : ؿٚل. بؾ يزيدون: ضٔٛ، وهؾ يزيدون؟ أم يَْهقن؟ ؿٚل: ؿٚل. افوًٍٚء: افوًٍٚء؟ أم إذا

يًْل شٖخٓؿ أـثر مـ ظؼة أشمِٜ، ثؿ بًد ذفؽ ظٚد ظِٔٓؿ بٚفبٔٚن، . ٓ: أحد مْٓؿ  ظـ ديْف شخىٜ فف؟ ؿٚفقا 

ًٚ؟ ؿٚفقا : ، ومـ ذفؽ ؿقفف فف حٚ ؿٚلواشتدل بُؾ مجِٜ مـ اجلّؾ ظذ صدق افْبل  : ؿٚل. ٓ: هؾ جربتؿ ظِٔف ـذب

وفُـ فألشػ ظَِف مل يَده إػ آتبٚع، فُْف ! مٚ أظَِف. مٚ ـٚن فٔدع افُذب ظذ افْٚس ويُذب ظذ اهلل: ؾَِٝ

ًٚ مـ بَٜٔ إجقبٜ . ، ظذ افْٚس ويُذب ظذ اهللمٚ ـٚن فٔدع افُذب ظذ اهلل: أحسـ آشتْبٚط، ؿٚل واشتدل أجو

ذم دمنؼ يَقل هذا افُالم، . فمـ ـٚن ـام تَقفقن فُِّٔـ مقضع ؿدمل هٚتغ: إخرى بام محِف ظذ افَقل، ؿٚل

حتك إهنؿ هبروا مـ ـالم .  فُِّٔـ مقضع ؿدمل هٚتغ، وفق أظِؿ أين أشتىٔع اخلِقص إفٔف فًٍِٝ وؽسِٝ ؿدمٔف

، يْبذوٕف ًٕٝ يًْتقن بف أحد أشالف افْبل . ؿد َأِمر أمر ابـ أيب ـبنٜ: ؾخرجٝ ؾَِٝ: هرؿؾ، يَقل أبق شٍٔٚن

متًجبغ ـٔػ ذاك؟ ٕهنؿ أمٔقن . ؿد َأِمر أمر ابـ أيب ـبنٜ، إٕف فٔخٚؾف مِؽ إصٍر، مِؽ بْل إصٍر. هبذا افَِٛ

ًٚ بديْف، ؾَٚل مٚ ؿٚل مـ افُالم  . إػ آخر افَهٜ. جٚهِقن، أمٚ هرؿؾ ؾُٚن ظٚح

 ، وذم حٚفف، ؾٓذا أمر يدرـف افْٚس، وصٓد فف  افْير ذم شرة افْبل :ؾٚدَهقد أن مـ أظيؿ دٓئؾ افْبقة

مـ ٓ ُيل، مـ ٓ ُيل، ؾّـ رآه أدرك صدؿف، وٓ زال افْٚس يدرـقن هذا بحدشٓؿ ودمربتٓؿ ومًرؾتٓؿ، ترى 

 ـٚن صٚدق افِٓجٜ، ٕبْٔٚ . هذا افقجف وجف ـذاب: وترى افرجؾ ؾتَقل. هذا افقجف وجف صٚدق: افرجؾ ؾتَقل

ـٚن وجٓف مرآة ؿِبف، ُيرى ذم وجٓف شٚئر - بٖيب هق وأمل –صٚدق افتًبر، وهلذا ـٚن وجٓف مرآة ؿِبف، ـٚن 

افتًبرات اإلٕسٕٜٚٔ، إمٚ أن يتِٓؾ وجٓف ـٖنف ُمذهبٜ، إذا ؾرح، وإمٚ أن يًرف ذم وجٓف افُراهٜ، وإمٚ أن يًبٞ أو 

ًٚ، بخالف حٚل بًض افْٚس، افذي يُقن وجٓف ـٚخلنبٜ، وجٓف ـٚخلنبٜ، ٓ يًىل يَس، صٚدق  ، ٓ خيٍل صٔم

تف ومـ دمّٓف، ٓ يًِؿ مٚذا خيٍل؟ أمٚ ٕبْٔٚ  ًٚ، حتك إن اإلٕسٚن فٔسسيٛ مـ احلديٞ مًف ومـ ٕيرا  ؾُٚن إىبٚظ
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ومل جُيرب ظِٔف . ـذا وـذا: صٚدق افِٓجٜ، صٚدق افتًبر، ؾِذفؽ هذا مـ أظيؿ دٓئؾ افْبقة، ؾ٘ذا خرج رجؾ يَقل

 . ـذب ومل يًرف إٓ بٚفهدق، ؾحري أن ُيَبؾ ؿقفف

 بنٚرات إنبٔٚء افسٚبَغ، ؾام مـ ٕبل إٓ وبؼ أمتف .افبنٚرات افسٚبَٜ-: وهل ـثرة–ومـ دٓئؾ افْبقة 

ًَإِرْ ؤَخَزَ اىيَّوُ ٍِْثَبقَ اىنَّجَِِِّْْْ ىَََب آرَْْزُنٌُ ٍِِّ مِزَبةٍ ًَحِنََْخٍ }: ، وأظِـ إيامٕف بف، يَقل اهلل ظز وجؾبّحّد 

ثٌَُّ جَبءمٌُْ سَسٌُهٌ ٍُّصَذِّقٌ ىََِّب ٍَعَنٌُْ ىَزُؤٍِْنَُِّ ثِوِ ًَىَزَنصُشَُّّوُ قَبهَ ؤَؤَقْشَسْرٌُْ ًَؤَخَزْرٌُْ عَيََ رَىِنٌُْ إِصْشُِ قَبىٌُاْ 

 بٚفرشٚفٜ وصدؿقه ، إذن أنبٔٚء اهلل تًٚػ ؿد صٓدوا دحّد {ؤَقْشَسَّْب قَبهَ فَبشْيَذًُاْ ًَؤََّبْ ٍَعَنٌُ ٍَِِّ اىشَّبىِذَِِّ

ًٚ، ورصحقا بذفؽ، وهذا مقجقد ذم افُتٛ، ؾَد بؼ بف إبراهٔؿ  سَثَّنَب ًَاثْعَثْ فِْيٌِْ }:  ودظٚ ربف بذفؽ، ؿٚلشٍِ

، دظٚ بذفؽ إبراهٔؿ وإشامظٔؾ ظِٔٓام افسالم، {سَسٌُالً ٍِّنْيٌُْ َّزْيٌُ عَيَْْيٌِْ آَّبرِلَ ًَُّعَيَُِّيٌُُ اىْنِزَبةَ ًَاىْحِنََْخَ

 فُقٕف هق أوػ افْٚس بف بؼ بف بٚشّف ، وظٔسك وـذفؽ جٚء ذم ٕهقص افًٓد افَديؿ مٚ يدل ظذ بًثٜ حمّد 

، هُذا، وفُـ {ًٍَُجَشِّشاً ثِشَسٌُهٍ َّإْرِِ ٍِِ ثَعْذُِ اسَُْوُ ؤَحََْذُ}: افكيح، ـام ؿٚل اهلل تًٚػ ذم شقرة افهػ

تقاضٗا ظذ حذف هذه افبنٚرة، ومحِقا مٚ يقجد ذم افًٓد افَديؿ ظذ ٕبل - ظِٔٓؿ مـ اهلل مٚ يستحَقن–افْهٚرى 

أو ظذ ؽره، ـؾ . ادسٔٚ: يٖيت ذم آخر افزمٚن ربام هق ادسٔح ظٔسك ابـ مريؿ ظْدمٚ يْزل ذم آخر افزمٚن، ويسّقٕف

رًا مـ إثبٚت ٕبقة حمّد  ، وفُـ افراشخقن ذم افًِؿ مْٓؿ صٓدوا بٚحلؼ، ـًبد اهلل بـ شالم، وأثبتقا ذفؽ ذفؽ ؾرا

 حتك طٓر ذم ٕحق افَرن اخلٚمس ظؼ ادٔالدي أو ، وافْهٚرى حذؾقا مـ أنٚجِٔٓؿ افبنٚرة بٚفْبل فِْبل 

افسٚدس ظؼ ادٔالدي إٕجٔؾ برٕٚبٚ، إٕجٔؾ برٕٚبٚ وجد ذم أحد ادٌٚرات أو افُٓقف ذم جزيرة ؿزص، وأحدث 

ًٚ هٚئاًل حْٔام طٓر، إذ اإلٕجٔؾ هذا يتوّـ ؾٔام يتوّـ افبنٚرة بٚفْبل  ًٚ دوي ، وؿد ظددهتٚ ذم ٕحق اثْل ظؼ مقضً

وـذفؽ يتوّـ إثبٚت رؾع ادسٔح وظدم صِبف، وـؾ هذا ممٚ تٖبٚه افْهٚرى، حتك . حمّد : بٚشّف. حمّد: بٚشّف

ًٚ بٖن هذا اإلٕجٔؾ مـ إنٚجٔؾ ادْحقفٜ ؽر ادًسف هبٚ، وأنف ربام ـتبف مسِؿ يًْل  اضىرت افُْٔسٜ أن تهدر بٕٔٚ

ين خِٔؾ شًٚدة، حْٔام ترجؿ فف أثبٝ أن هذا ٓ : يتَـ مًرؾٜ افُتٚب ادَدس، ومـ ؿٚم بسمجتف إػ افًربٜٔ ؾٓق ٕكا
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 ظٚرف بف، وأنف مٓام ـٚن ٓ يُّـ أن يهدر مـ افْٚحٜٔ افتٚرخئٜ وٓ يُّـ أن يهدر إٓ ظـ ضِٔع بديـ ادسٔح 

: ، وادَهقد{ًَشَيِذَ شَبىِذٌ ٍِِّ ثَنِِ إِسْشَائِْوَ عَيََ ٍِثْيِوِ فَأٍََِ ًَاسْزَنْجَشْرٌُْ}مـ افْٚحٜٔ افُتٚبٜٔ ظـ، ظـ مسِؿ، 

، وـذفؽ مـ أن ذم بنٚرات إنبٔٚء افسٚبَغ ذم ـتبٓؿ، ذم افًٓد افَديؿ وؽره دٓئؾ تنر إػ صدق ٕبْٔٚ حمّد 

ه، افْير ذم ؾحقى دظقاه، إػ مٚ يدظق؟ فق تٖمِْٚ فقجدٕٚ أن رشٚفٜ ٕبْٔٚ دٓئؾ ٕبقتف    افْير ذم ؾحقى دظقا

فٔسٝ دظقة ؿقمٜٔ وٓ اؿتهٚديٜ وٓ اجتامظٜٔ وٓ ظرؿٜٔ وٓ أي مىِٛ مـ ادىٚفٛ افتل يُّـ أن ُيتٓؿ هبٚ داظٜٔ 

يٖمرٕٚ أن ٕقحد، أن ًٕبد اهلل وٓ ٕؼك بف : ؾام يٖمرـؿ بف؟ ؿٚل: فٍْسف، هرؿؾ حٚ شٖل أبٚ شٍٔٚن وأصحٚبف شٖخف ؿٚل

ًٚ، وأن ٕهؾ افرحؿ، وأن ـذا، وأن، ويْٕٓٚٚ ظـ افربٚ وافزٕٚ، وذـر أمقرًا، وظَقق افقافديـ ؾٚشتدل هرؿؾ مـ . صٔم

إذن هذا دفٔؾ مـ دٓئؾ افْبقة، وهق افْير ذم . هذا اجلقاب ظذ أن هذه دظقى إنبٔٚء، ظذ أن هذه دظقى إنبٔٚء

ًٚ فدظٚهؿ إػ  ًٚ دٕٔقي ؾحقى افدظقى، ؾٚفذي يدظق إػ هذه إصٔٚء مٚ افذي ُيِّف إػ أن يُذب؟ فق أراد أن يْٚل ضًّ

إن صمٝ أن ٕسقدك شقدٕٚك، حتك :  ظذ يد مَدمٓؿ ظتبٜ بـ ربًٜٔ، ؿٚلصخهف وٍٕسف، ؿريش حٚ ؾٚوضٝ افْبل 

فْٚ حتك تُقن أـثرٕٚ مًٚٓ، وإن صمٝ أن ٕزوجؽ  ً دوٕؽ، وإن صمٝ أن، احٚل مجًْٚ فؽ مـ أمقا ٓ َٕىع أمرا

أؾرؽٝ يٚ أبٚ :  مىرق، ؿٚليًرض ظِٔف مجٔع ادٌريٚت، وافْبل . زوجْٚك أمجؾ ٕسٚئْٚ، وإن صمٝ، وإن صمٝ

فَئُِْ ؤَعْشَظٌُا فَقُوْ }: ، ؾتال ظِٔف صدر شقرة ؾهِٝ حتك بِغ ؿقل اهلل تًٚػ(سادطع): ؿٚل. ًٕؿ: افقفٔد؟ ؿٚل

ًٚ، آيٚت ، ؾٚردمػ ظتبٜ بـ ربًٜٔ ووضع يده ظذ ؾؿ افْبل {ؤَّزَسْرُنٌُْ صَبعِقَخً ٍِّثْوَ صَبعِقَخِ عَبدٍ ًَثٌََُدَ  خقؾ

فَد : ، ؾِام رآه ؿقمف ؿٚفقا ثَٔالت ؾٔٓٚ مـ ادقاظظ ودٓئؾ افهدق رء ظئؿ، ؾخٚف ظذ ؿقمف، وؿٚم ظـ افْبل 

 . يًْل تٖثر بام ؿٚفف افْبل . دظقا افرجؾ: يٚ ؿقم: فندة تٖثره، ؿٚل. جٚء إفُٔؿ بٌر افقجف افذي ذهٛ بف

ً ؾَط ذم ادًجزات ـام تدظٔف ادًتزفٜ ـؾ هذه دٓئؾ تدل ظذ صدق ٕبْٔٚ  ، وأن إمر فٔس مْحكا

 . وإصٚظرة

، إذ ـٔػ  وهق ذم احلََٜٔ دفٔؾ بّغ ظذ افْبقة، وذفُؿ افدفٔؾ هق ٕص اهلل وتٖجٔده فْبٔف :ثؿ دفٔؾ آخر

أنٚ رشقل رب افًٚدغ، : يستَٔؿ؟ تٖمِقا مًل ذم هذا افدفٔؾ افًَع، ـٔػ يستَٔؿ أن يْتدب إٕسٚن ويَقل فِْٚس
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ثؿ يٗيده اهلل تًٚػ ويَِْف مـ ٕك إػ ٕك، ومـ هزيّٜ إػ . وؿد ؿٚل اهلل تًٚػ ـذا، وأمرـؿ بُذا، وهنٚـؿ ظـ ـذا

فف، ويٍتح فف آؾٚق إرض؟ فق ـٚن إمر ـذفؽ فُٚن ذم هذا ضًـ، يًْل فق ـٚن  ٕك، ويُثر أتبٚظف، ويهدق أؿقا

ًٚ فُٚن ذفؽ ضًـ ذم حُّٜ اهلل ظز وجؾ، ٕن ذم ذفؽ مـ افتِبٔس ظذ افْٚس ودواظل إضالهلؿ رء  ًٚ ـذاب دظٔ

ظئؿ، أن يدظل اإلٕسٚن هذه افدظٚوى افًريوٜ افُٚذبٜ ويَقل ظذ اهلل بٌر ظِؿ ثؿ يٗيده اهلل ويْكه ويُثر 

ألَخَزَّْب ٍِنْوُ ثِبىََِْْنيِ  (44)ًَىٌَْ رَقٌََّهَ عَيَْْنَب ثَعْطَ األَقَبًِّوِ }: أتبٚظف ويثبٝ أرـٕٚف، هذا ٓ يُقن، وهلذا ؿٚل ربْٚ ظز وجؾ

ًَىٌَْ }: ، فُـ اهلل تًٚػ أراد أن يْسػ ـؾ صؽ ممُـ أن يتىرق إػ افٍْقس، حٚصٚه {ثٌَُّ ىَقَطَعْنَب ٍِنْوُ اىٌَْرِنيَ (45)

أن اهلل : ، فُـ افذي جرى ؽر ذفؽ{ثٌَُّ ىَقَطَعْنَب ٍِنْوُ اىٌَْرِنيَ (45)ألَخَزَّْب ٍِنْوُ ثِبىََِْْنيِ  (44)رَقٌََّهَ عَيَْْنَب ثَعْطَ األَقَبًِّوِ 

الػ: )، وأن اهلل ؿد حَؼ فف وظده حغ وؿػ ظذ افهٍٚ، ؿٚل أجده وٕكه، ؾٓذا مـ أؿقى إدفٜ ظذ صدق ٕبْٔٚ 

ًَعَذَ اىيَّوُ اىَّزَِِّ آٍَنٌُا }: ، ؿٚل اهلل تًٚػ(إضهػإالػاضضهػوحده،ػأظجزػورده،ػظصرػربده،ػوعزمػاألحزابػوحده

ٍِننٌُْ ًَعََِيٌُا اىصَّبىِحَبدِ ىََْسْزَخْيِفَنَّيٌُ فِِ األَسْضِ مَََب اسْزَخْيَفَ اىَّزَِِّ ٍِِ قَجْيِيٌِْ ًَىَََُْنِّنََِّ ىَيٌُْ دِّنَيٌُُ اىَّزُِ 

، ؾ٘ذا ـٚن اهلل تًٚػ ؿد ٕك ٕبٔف، ثؿ {اسْرَعََ ىَيٌُْ ًَىَُْجَذِّىَنَّيٌُ ٍِِّ ثَعْذِ خٌَْفِيٌِْ ؤٍَْنبً َّعْجُذًَُّنِِ ال ُّشْشِمٌَُُ ثِِ شَْْئبً

ٕك بًد ٕبٔف أتبٚع ٕبٔف ومُـ هلؿ ذم إرض واشتخٍِٓؿ ؾٔٓٚ، ؾُؾ ذفؽ يدل ظذ صدق دظقى افْبل، وأنف مٚ ؿٚل 

ًٚ، ثؿ تٖمؾ، تٖمِقا ذم إدظٔٚء افُذبٜ، تٖمِقا ذم إدظٔٚء افُذبٜ مٚذا ـٚن حٚهلؿ؟ مل يِّٓٓؿ اهلل ظز وجؾ،  إٓ حَ

ؾٓٗٓء افذيـ ادظقا افْبقة . مسِّٜٔ افُذاب. افُذاب: حتك يَٚل. مسِّٜٔ: حتك ؾوحٓؿ وٕؼ خزهيؿ، ؾال يَٚل

 . وؿٚفقا ظذ اهلل بٌر ظِؿ مل يِّٓٓؿ اهلل ظز وجؾ حتك ؾوحٓؿ وأطٓر خزهيؿ وشَىٝ دظقاهؿ

أن دٓئؾ افْبقة أـثر مـ أن حتل، وأن إمر أوشع ممٚ ضَٔف بف ادتُِّقن مـ - أهيٚ اإلخقان–ؾبٓذا يتبغ فْٚ 

 . ادًجزات: أهنٚ مْحكة ذم أيٚت افتل يسّقهنٚ

ب٘ذن – ومْٚؿبف افُريّٜ، ٕرجمٓٚ فًِْٚ أن ُٕتٍل هبذا افَدر ذم هذه افِِٜٔ  وبَل بَٜٔ تتًِؼ بًّجزات افْبل 

 . إػ افدرس افَٚدم- اهلل تًٚػ

                                                 
 .46- 44: الحاقت 
 .46- 44: الحاقت 
 .55: الىور 
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مٚ افذي يّْع افْهٚرى مـ افَبقل بٚإلٕجٔؾ افذي اـُتنػ؟ أنف يْٚؿض ... ٕنف... تٍوؾ يٚ ظبد افًزيز

ظَٚئدهؿ افتل أمجًقا ظِٔٓٚ ذم جمّع َٕٔٔٚ شْٜ ثالثّٜٔ ومخسٜ وظؼيـ فِّٔالد، وؿرروا ؾٔف أخقهٜٔ ادسٔح وبْقتف 

وافتجسد اإلهلل ؾٔف، ودظقى افتثِٔٞ إػ ؽر ذفؽ، ؾٕ٘جٔؾ برٕٚبٚ ٕٚضؼ بٚفتقحٔد اخلٚفص، ؾال يتٍؼ مًٓؿ، 

. هرضَٜ: وافًَٚئد افتل تتوّْٓٚ يسّقهنٚ. أنٚجٔؾ مْحقفٜ: ؾٔسّقن ـؾ إٕجٔؾ ٓ يتٍؼ مع ظَٔدة بقفس، يسّقهنٚ

 . هرضَٜ هذا مـ اصىالحٚهتؿ، يًْل بًّْك زٕدؿٜ

يًْل افذي ييٓر أنف مـ إمالء أو مـ ـتٚبٜ برٕٚبٚ ٍٕسف، وبرٕٚبٚ ـٚن أحد احلقاريغ، وبٚفتٚيل يُقن أظذ شْدًا 

مـ مجٔع إنٚجٔؾ افتل بغ أجدهيؿ، ٕن إنٚجٔؾ إربًٜ افتل بغ أجدهيؿ فٔس ؾٔٓٚ رء مل يُتبٓٚ أحد مـ تالمٔذ 

 . ادسٔح

مٚ ورد ؾٔٓٚ مـ حؼ ؾْٕ٘ٚ : ـٔػ ٕستدل ببًض افْهقص ادقجقدة ذم افتقراة؟ َٕقل: ًٕؿ، إخ يَقل... ًٕؿ

ئِٔٔٚت ئِٔٔٚت، تذـروا هذا، ؾٚدقؿػ مـ اإلرسا ًٚ : َٕره ـام تَدم مًْٚ ذم ذـر ادقؿػ مـ اإلرسا ؾَ أن مٚ جٚء ؾٔٓٚ مقا

ٕن هذا يُقن أبِغ . مـ ؾّؽ أديْؽ. مـ ؾّؽ أديْؽ: فِحؼ ؾْٕ٘ٚ َٕره وٕهدق بف وٕنٓره ذم وجقهٓؿ ظذ ؿٚظدة

ًٚ ذم مْٚطرهتؿ فِْهٚرى أهنؿ . هذا ذم ـتبُؿ: ذم احلجٚج، تَقل وهذا هق مٚ اشتًِّف أهؾ اإلشالم ؿدياًم وحديث

 . يستدفقن ظِٔٓؿ بام ورد ذم ـتبٓؿ مـ ٕهقص، ٕن هذا مـ بٚب إؿٚمٜ احلجٜ ظِٔٓؿ، ؾال بٖس هبذا ادسِؽ

يًْل ٕنف رأى أن ظّر ؿد أؿبؾ ظذ ـتبٓؿ بهٍٜ ادتَِل افذي يُقن ذم تَِٔف افهقاب واخلىٖ ... تٍوؾ

وادجّؾ، ؾِٓذا هنك ظـ هذا إمر، بًّْك أنف ٓ جيقز أن ًٕتز هذه افُتٛ مهدرًا مـ ادهٚدر افتل ٕرجع إفٔٓٚ، 

فُـ ٓ ًٕدهٚ مـ ادهٚدر وادراجع . مٚ واؾؼ ؾٔٓٚ مٚ ذم ـتٚبْٚ ؾٓق مـ احلؼ افذي بَل ؾٔٓٚ: ؽٚيٜ مٚ ذم إمر أن َٕقل

افتل ُيرجع إفٔٓٚ، ؾِٓذا أنُر ظذ ظّر شًٔف فُتٚبتٓٚ وؿراءهتٚ وآشتنٓٚد هبٚ ذم شبٔؾ تَرير احلؼ، أمٚ ذم شبٔؾ 

، وذم هذه -رمحف اهلل–ابـ حزم وابـ افَٔؿ وابـ تّٜٔٔ : ادحٚجٜ مع افَقم ؾال حرج، وهذا ؿد اشتًِّف أئّٜ اإلشالم

رمحٜ اهلل اهلْدي، ـِٓؿ اشتخدمقا هذه افىرق : إزمْٜ مـ ادقؾَغ مـ ادْٚطريـ ـٚفنٔخ أمحد ديدات، ومـ ؿبِف

 . وٍٕع اهلل تًٚػ هبٚ

إي، ادًتزفٜ يُْرون مجٔع أنقاع افسحر، ويسّقهنٚ، أو جيًِقن افسحر ٕقع مـ احلٔؾ، ٕنف حََٜٔ، ... تٍوؾ

جيًِقٕف ٕقع مـ احلٔؾ، حتك إهنؿ يٖتقن بٕٚظٚجٔٛ، يًْل حْٔام يهقرون ـٔػ أخَك افسحرة حبٚهلؿ وظهٔٓؿ 
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ًَؤَُ ُّحْشَشَ } إهنؿ أتقا فٔاًل  إػ ادقضع افذي واظدهؿ ؾٔف مقشك : ؾتحرـٝ؟ يٖتقن بٚفًجٛ افًجٚب، يَقفقن

 وجًِقا ؾٔف ٕٚرًا حتك صٚرت إرض شٚخْٜ، يًْل مثؾ ادِٜ، حٚرة جدًا، ثؿ إهنؿ أتقا إػ مٚ ينبف {اىنَّبسُ ظُحًَ

افَهٛ وإنٚبٔٛ ؾحنقهٚ بٚفزئبؼ وشدوهٚ، ؾِام وؿٍقا ذم جٕٚٛ ومقشك وهٚرون ذم جٕٚٛ آخر وأخَقا هذه 

ًٚ ثؿ مـ ضبع افزئبؼ مع احلرارة أن يتحرك، ؾبدأت هذه إصٔٚء تتحرك وتساؿص إير إػ . افَوٛ افتل حنٔٝ زئبَ

هذا افتًسػ وافتُِػ، أخرجقه مـ ظْد أنٍسٓؿ، مل يَؾ هبذا أحد وٓ أهؾ افُتٚب، فُـ هؿ فُل يَدمقا تٍسراً 

حٚ جرى وحٚ أثبتف افَرآن اخسظقا هذه، هذا اإلخراج، اخسظقا هذا اإلخراج، وهذا مـ مجِٜ دمْٔٓؿ ظذ ٕهقص 

 . افُتٚب وافسْٜ

 . ًٕؿ، وافنًقذة أو اخلرق فًِٚدة إذا جرت ؾ٘هنٚ دمري ظذ أجدي شٚحر، افنًقذة... مـ افسٚئؾ هْٚ؟ تٍوؾ

 : افسٗال إخر

ًٚ مـ خقارق افًٚدات ظذ  يد رجؾ ؽر صٚفح، ـٚدسح ظذ رأس صبل ؾٔسَط، :س  إذا أجرى اهلل تًٚػ صٔم

 .وافبهؼ ذم

افتل  دمري ظذ يد شٚحر، مـ : َٕقل. جيرهيٚ اهلل ظذ يد شٚحر:  ٕحـ ترى مـ حٔٞ أدب افتًبر ٓ َٕقل:جـ

 . بٚب إدب افٍِيل

  ورد أن رجؾ مسح ظذ رأس صبل ؾسَط صًره؟:س

 .  إيف هذا مسِّٜٔ، مسح ظذ رأس صبل ؾَرع، وتٍؾ ذم بمر ؾٌٚر مٚؤه، وؽر ذفؽ:جـ

  هذه مـ خقارق افًٚدات؟:س

 إي هذه فِتدفٔؾ ظذ ـذبف، فُـ يُّـ أن يقجد بًض إؾًٚل اخلٚرؿٜ فًِٚدة يًٍِٓٚ افسحرة، ـٚفذيـ :جـ

مثاًل يدخِقن ذم افْٚر وخيرجقن مْٓٚ، أو مثاًل ييٓر أمٚم افْٚس أهنؿ يىًْقن أنٍسٓؿ بٚفسُٚـغ، يدخؾ ذم، حتك 

ًٚ ظْد ادسِّغ أو - افسرك: ؾٔام يسّك بـ-بًض مٚ يًٍِقٕف ذم افسرك  حرـٚت شحريٜ، وفألشػ أهنٚ تسقغ أحٕٔٚ

 . ظْد اجلّٓقر بٖن هذه ٕقع مـ افتٍْـ وافًِٛ وادٓٚرات واحلذق، وبًوٓٚ شحر واشتًٕٜٚ بٚفنٔٚضغ

 . شحر صًقذة، شحر وصًقذة... 

                                                 
 .59: طه 
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 . وصذ اهلل وشِؿ ظذ ٕبْٔٚ حمّد وظذ آخف وصحبف أمجًغ- إن صٚء اهلل ؽداً –وفِحديٞ بَٜٔ 

  يٚ صٔخ مٚ جرى ظذ يد مسِّٜٔ يسّك شحر؟:س

 .  مٚ جرى ظذ يده مٚ هل ـرامٜ:جـ

  مٚ هل ـرامٜ فُـ أجش  ٕسّٔٓٚ؟ :س

 .  مٚ هل ـرامٜ، فُـ هذه مٕٜٓٚ:جـ

 مٕٜٓٚ؟ :  َٕقل:س

ٕٜ:جـ  .   إي هذه هقا

 مٕٜٓٚ:  مٕٜٓٚ، َٕقل:جـ

 

 


