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 احلّذ هلل سة اٌعبملني

. ًصٍَ اهلل ًسٍُ عٍَ ٔبْنب حمّذ، ًعٍَ آٌو ًصحبو ًسٍُ حسٍّْبً وثرياً

. ًفك شْخنب ًؤعنو، ًاؼفش ٌو ًٌنب ًٌٍسبِعني ًٌٍّسٍّني: اٌٍيُ

-: ؼفش اهلل ٌو–ّمٌي املاٌف 

وكؾ دظقى الـبقة بعده فغل وهقى، وهق ادبعقث إىل ظومي اجلـ وكوفي القرى بوحلؼ واهلدى وبولـقر والضقو، 

، وظرج بشخصف ذم القؼظي إىل السامء، إىل حقٌ صوء اهلل مـ العال، وأكرمف اهلل بام وادعراج حؼ، وقد أرسي بولـبل 

 . ، فصذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم اآلخرة واألوىل{َِب وَزَةَ اٌْفُاَادُ َِب سَؤٍَ}صوء، وأوحك إلقف مو أوحك، 

.  واحلقض الذي أكرمف اهلل تعوىل بف غقوثًو ألمتف حؼ، والشػوظي التل ادخرهو هلؿ حؼ كام روي ذم األخبور

كعؿ، بسؿ اهلل الرمحـ الرحقؿ 

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

،  .أمو بعد

ذكر دالئؾ الـبقة، وأن دالئؾ الـبقة ال تـحن ذم اآليوت التل يسؿقفو - لقؾي البورحي–تؼدم ذم احلديٌ 

.  ادعجزات، بؾ إن دالئؾ الـبقة كثرة جدًا، وأذكو إىل كحق مخس ضرق مـ دالئؾ الـبقة: بعض الـوس

 أجضًو شبؼ اإلصورة إىل هذا ادعـك وذكر :وكؾ دظقى الـبقة بعده فغل وهقى- رمحف اهلل–ثؿ قول الشقخ 

وهل ضوئػي ُتـسى إىل مرزا : ظؼقدة ختؿ الـبقة، وال أظؾؿ يـوزع فقفو ذم هذه األزمـي مـ الطقائػ إال ضوئػي الؼوديوكقي

غالم أمحد الؼوديوين الذي ولد ذم كحق شـي أخػ وموئتني ومخسني لؾفجرة، وادظك شـي أخػ وثالثامئي، ادظك بلنف 

د ادظقا الـبقة وهمالء أجضًو  ادفدي، ثؿ ادظك بلنف ادسقح، ثؿ ادظك بلنف كبل يقحك إلقف، ويقجد كام بقـو شوبؼًو أفرا

.  الزم ققهلؿ إكؽور ختؿ الـبقة

، فؿـ ادظك الـبقة بعد الـبل {ًٌََىِٓ سَّسٌُيَ اٌٍَّوِ ًَخَبحََُ اٌنَّبِِّْنيَ}: ويؼطع مؼولتفؿ مجقعًو ققل اهلل تعوىل

 ه ففق كوفر، دـوقضتف سيح الؼرآن والسـي، فؼد قول الـبل (. والػظبيػبطدي: ) ففق كوفر، ومـ صدقف ذم دظقا
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: ضد اهلدى، الغل: ضد الرصد، واهلقى: الغل: أن دظقى الـبقة بعده غل وهقى- رمحف اهلل–وهلذا وصػ الشقخ 

إمو صبفي : ضد اهلدى، فوألمر راجع إىل الشفقة والشبفي، فولذي حيؿؾفؿ ظذ ذلؽ ضاللتون: ضد الرصد، واهلقى

وإمو صفقة، وغولبًو مو دمتؿعون فقؽقن مدظل الـبقة لف صفقة ذم السأس والتصدر وكقؾ احلظقة ظـد الـوس والريوشي، 

ولف ذم ذلؽ صبف يؼذففو بني الـوس، وهلذا حو أجس الصقفقي أو غالة الصقفقي مـ القصقل إىل درجي الـبقة؛ إذ أهنؿ 

يزظؿقن أهنو ُتـول بولريوضي وادجوهدة رفعقا بؿـزلي القاليي، حتك إهنؿ كام يؼقل ابـ ظريب جيعؾ خوتؿ األولقوء أفضؾ 

 ذم وصػ القاليي أفضؾ مـف ذم وصػ الـبقة، وذم وصػ الـبقة أفضؾ مـف ذم وجيعؾ الـبل . مـ خوتؿ األنبقوء

:  وصػ الرشولي، وكؾ هذا مـ خموريؼفؿ وكػريوهتؿ، حتك قول ابـ ظريب

مؼوم الـبقة ذم برزخ 
 

 فقيؼ الرشقل ودون القيل 
 

، وهل ظؿقم رشولي الـبل : بنين مسلخي مفؿي- رمحف اهلل–، ثؿ إن الشقخ -والعقوذ بوهلل–كؾ هذه ضالالت 

كعؿ، مـ : وهق ادبعقث إىل ظومي اجلـ وكوفي القرى، بوحلؼ واهلدى، وبولـقر والضقو: وذلؽ أحد خصوئصف، فؼول

ًََِب ؤَسْسٍَْنَبنَ بِالَّ }:  التل اختص هبو ظـ شوئر األنبقوء أنف ُأرشؾ إىل الـوس كوفي، قول اهلل ظز وجؾخصوئص كبقـو 

ًَؤًُحَِِ }: ، وقول{حَبَبسَنَ اٌَّزُِ َٔضَّيَ اٌْفُشْلَبَْ عٍَََ عَبْذِهِ ٌَِْىٌَُْ ٌٍِْعَبٌَِّنيَ َٔزِّشاً}: ، وقول أجضوً {سَحَّْتً ٌٍِّْعَبٌَِّنيَ

لًُْ َّب ؤَُّّيَب اٌنَّبطُ بِِِّٔ سَسٌُيُ اٌٍَّوِ }: ، وقول{ألُٔزِسَوُُ بِوِ ًََِٓ بٍََػَ}، {بٌََِِّ ىَزَا اٌْمُشْآُْ ألُٔزِسَوُُ بِوِ ًََِٓ بٍََػَ

بٌَِْْىُُْ جَِّْعبً اٌَّزُِ ٌَوُ ٍُِْهُ اٌسٌَََّّاثِ ًَاألَسْضِ ال بٌَِوَ بِالَّ ىٌَُ ُّحِِْْ ًَُِّّْجُ فَأِِنٌُاْ بِبٌٍَّوِ ًَسَسٌٌُِوِ اٌنَّبِِِّ األُِِِِّّ اٌَّزُِ ُّآُِِْ 

، هذه كحق مخس أدلي مـ الؼرآن {ًََِب ؤَسْسٍَْنَبنَ بِالَّ وَبفَّتً ٌٍِّنَّبطِ}، {بِبٌٍَّوِ ًَوٍََِّبحِوِ ًَاحَّبِعٌُهُ ٌَعٍََّىُُْ حَيْخَذًَُْ

 لؾـوس، وبخصقص اجلـ دل ظذ ذلؽ ققل اجلـ حقـام ذكر اهلل ظز وجؾ العظقؿ كوضؼي سحيي ذم ظؿقم رشولتف 

ًَبِرْ صَشَفْنَب بٌَِْْهَ َٔفَشاً َِِّٓ اٌْجِِّٓ َّسْخَِّعٌَُْ اٌْمُشْآَْ فٍَََّّب حَعَشًُهُ لَبٌٌُا ؤَٔصِخٌُا فٍَََّّب }: ذم شقرة األحؼوف حؽويتفؿ فؼول

لَبٌٌُا َّب لٌََِْنَب بَِّٔب سَِّعْنَب وِخَبببً ؤُٔضِيَ ِِٓ بَعْذِ ٌُِسََ ُِصَذِّلبً ٌَِّّب بََْْٓ َّذَّْوِ َّيْذُِ بٌََِ اٌْحَكِّ  (29)لُعَِِ ًٌٌََّْا بٌََِ لٌَِِْيُِ ُِّنزِسَِّٓ 
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َّب لٌََِْنَب ؤَجِْبٌُا دَاعَِِ اٌٍَّوِ ًَآِِنٌُا بِوِ َّؽْفِشْ ٌَىُُ ِِّٓ رٌُُٔبِىُُْ ًَُّجِشْوُُ ِِّْٓ عَزَاةٍ  (30)ًَبٌََِ طَشِّكٍ ُِّسْخَمٍُِْ 

، إىل آخر مقظظتفؿ لؼقمفؿ، وهذا يدل ظذ أن اجلـ لقس فقفؿ أنبقوء، لقس ذم اجلـ أنبقوء، وإكام ذم اجلـ {ؤٌٍَُِْ

، فوجلـ ال يؽقن فقفؿ أنبقوء، ولؽـ يؽقن فقفؿ كذر، ويتؾؼقن الـبقة ظـ أنبقوء {ًٌٌََّْا بٌََِ لٌَِِْيُِ ُِّنزِسَِّٓ}: كذر

وهل مـطؼي ذم، مـ جفي العراق أو قريبي مـ . جـ كصقبني:  أو كػر مـفؿ يؼول هلؿالبرش، وكوكقا قد وفدوا إىل الـبل 

 ذم وادي كخؾي إثر قػقلف مـ الطوئػ حو ردتف تركقو، يبحثقن حقـام أحسقا بلهنؿ أطؾفؿ زمون كبل، فعثروا بولـبل 

يعـل أهنؿ : {ًَؤََّٔوُ ٌََّّب لَبََ عَبْذُ اٌٍَّوِ َّذْعٌُهُ وَبدًُا َّىٌٌَُُْٔ عٍََْْوِ ٌِبَذاً}: ثؼقػ ردًا قبقحًو، وإذا بف يؼرأ الؼرآن

، ألن لؾجـ ضبقعي خوصي ختولػ ، وهذا ال يثؼؾف {وَبدًُا َّىٌٌَُُْٔ عٍََْْوِ ٌِبَذاً}تراكؿقا يستؿعقن الؼرآن، 

كـو :  أنف قول لؼقفؿ أجضًو ذم العفد ادؽل ذم مقضع، فػل حديٌ ظبد اهلل بـ مسعقد ضبقعي اإلكس، كام أن الـبل 

فطػؼـو، أو . اغتقؾ، اشتطر: فوشتبطلنوه، فؼؾـو:  خورج مؽي، فذهى كلنام يريد أن يؼيض حوجتف، قولمع الـبل 

، ثؿ ذهى وأراكو مقضع (ضنػتراروا،ػإظهػشدػأتاظيػداريػاضجن): فذهبـو كبحٌ ظـف فنذا بف يرجع إلقـو وقول

ففذه األمقر تدل ظذ أن . كراهنؿ، وأخزهؿ بلنف جعؾ هلؿ كؾ ظظؿ ُذكر اشؿ اهلل ظؾقف جيدوكف أوفر مو يؽقن حلامً 

 ُبعٌ إىل العرب وإىل العجؿ، وإىل األمحر واألشقد، وإىل اجلـ وإىل اإلكس،  إىل اجلـ واإلكس، فولـبل بعثي كبقـو 

 فقام رواه اإلموم  ممتدة إىل ققوم السوظي، كام تدل اآليوت التل تؾقكوهو آكػًو، وكام يدل ظؾقف أجضًو ققلف ثؿ إن رشولتف 

واضذيػظغديػبغدهػالػغدطعػبيػأحدػطنػعذهػاألطظػ: )قول رشقل اهلل :  قولمسؾؿ مـ حديٌ أيب هريرة 
إالػصانػطنػ( )غؼوديػوالػظصراظيػثمػغطوتػوضمػغؤطنػباضذيػأردضتػبهػإالػصانػطنػأصحابػاضظار

 ملمقر ، فدل ذلؽ ظذ أن كؾ مـ ظذ طفر البسقطي بعد بعثي كبقـو (وإالػأدخضهػاضضهػاضظار: )، أو(أصحابػاضظار

بوتبوظف واإليامن بف، ألنف وارث األنبقوء، مصدق حو بني يديف مـ الؽتوب ومفقؿـ ظؾقف، فقتعني ظذ كؾ أحد أن يديـ 

، وأمو دظقى الـصورى بلنف، وهذا ربام يؼقلف بعض الـصورى، كصورى العرب بديـ اإلشالم الذي ُبعٌ بف حمؿد 

إكف كبل . إكف كبل لؾعرب خوصي: التؼقي وادراوغي، يؼقلقن- ربام–الذيـ خضعقا حلؽؿ اإلشالم فقؼقلقن هذا مـ بوب 
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هذا كالم متـوقض، فنكؽؿ إذا أقررتؿ بـبقتف لزم أن تصدققا كؾ : لؾعرب خوصي، لقخرجقا أنػسفؿ مـ العفدة، فقؼول

مو قول، وهق قد أخز بلنف رشقل إىل الـوس كوفي، فقؾزمؽؿ حقـئذ أن تتبعقه، فؾقس ذم ذلؽ خمرج لؽؿ ذم دظقى أنف 

 قد ُأرشؾ إىل الـوس كوفي ظرهبؿ وظجؿفؿ، إكسفؿ وجـفؿ، أمحرهؿ خيتص بولعرب دون غرهؿ، فال صؽ أن كبقـو 

وأصػرهؿ، فؽؾفؿ أمي دظقة، فؿـ كتى اهلل لف السعودة وشبؼً لف مـ اهلل احلسـك صور مـ أمي اإلجوبي، ألن أمي 

هؿ الـوس مجقعًو بعد بعثتف، وأمي اإلجوبي هؿ الذيـ قبؾقا دظقتف : أمي دظقة، وأمي إجوبي، فلمي الدظقة:  كقظونحمؿد 

شقرة اجلـ، - أظـل مممـل اجلـ–واغتبطقا بـعؿي اهلل تعوىل ظؾقفؿ، وأمو اجلـ فنن خر مو يصقر هذا اخلؾؼ الؽريؿ 

شقرة اجلـ، فنن فقفو مـ البقون والعز مو يؼيض ظذ كؾ صوئبي وتقهؿ، فقـبغل لطولى العؾؿ أن يؼرأهو بتؿعـ لؽل 

يستبؼل احلؼوئؼ التل دل ظؾقفو سيح، كوضؼ الؼرآن، ويستبعد األوهوم وادقروثوت واخلزظبالت التل يتقارثفو 

.  الـوس جقاًل بعد جقؾ

 كلنف جعؾ القرى قسقاًم لؾجـ، فريد بولقرى يعـل مـ :وهق ادبعقث إىل ظومي اجلـ وكوفي القرى:  قول

.  شقى اجلـ وهؿ اإلكس

ىٌَُ }: بوحلؼ واهلدى والـقر والضقو، قول اهلل ظز وجؾ:  إي واهلل، قد قول اهلل ظز وجؾ، قول:بوحلؼ واهلدى

هق العؿؾ الصولح، ذلؽ : {ًَدِِّٓ اٌْحَكِّ} هق العؾؿ الـوفع، و: ، فوهلدى{اٌَّزُِ ؤَسْسًََ سَسٌٌَُوُ بِبٌْيُذٍَ ًَدِِّٓ اٌْحَكِّ

 ظؼقدة وذيعي، فولعؼقدة هل العؾؿ الـوفع، والرشيعي هل ادتضؿـي لؾعؿؾ الصولح، وإكام مل تذكر اجلـ أن رشولتف 

، ألن ظقسك ظؾقف السالم كون متؿاًم لرشولي {بَِّٔب سَِّعْنَب وِخَبببً ؤُٔضِيَ ِِٓ بَعْذِ ٌُِسََ}: ظقسك ظؾقف السالم ذم ققهلؿ

ً لؾتقراة ظوماًل هبو غر كوشخ هلو، مهللا إال بعض التخػقػوت ًَألُحًَِّ ٌَىُُ بَعْطَ اٌَّزُِ }: مقشك ظؾقف السالم، مؼرا

فؾذلؽ كسبقا األمر رأشًو إىل مقشك ظؾقف السالم، وال , ، يعني ُبعٌ بتخػقػ بعض األحؽوم{حُشََِّ عٍََْْىُُْ

.  يزال الـصورى إىل يقمـو هذا يؼرون بولعفد الؼديؿ، يممـقن بؿقشك ويؼرون بولعفد الؼديؿ

                                                 
 .28: انفتح 
 .28: انفتح 
 .30: األحقاف 
 .يفزغ األشزطت. نعم انشيخ يقصد هذِ اآليت. 50: آل عًزاٌ 
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، مـ حقٌ الستقى، فذكركو مو ذكره ثؿ بعد ذلؽ رأجـو أن ُكؾحؼ هبذا ادقضع مو يتعؾؼ بذكر آيوتف العظوم 

:  الطحووي ذم مقاضع أخر

مػعول، وهق اشؿ آخي، اشؿ آخي، يعـل اشؿ حو ُيعرج بف، اشؿ :  وادعراج:وادعراج حؼ: ادعراج، قول: وأوهلو

معراج مـطود مسبور، إىل غر ذلؽ، ومو كون ظذ هذا القزن ففق اشؿ حو : حو ُيعرج بف، هذا ادعراج، كام يؼول مثالً 

.  ُيعرج بف

 وظرج بشخصف ذم القؼظي إىل السامء، ثؿ إىل حقٌ صوء اهلل مـ وقد ُأرسي بولـبل : قول مػصاًل هذه اجلؿؾي

، فصذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم اآلخرة {َِب وَزَةَ اٌْفُاَادُ َِب سَؤٍَ}العذ، وأكرمف اهلل بام صوء، وأوحك إلقف مو أوحك، 

 ربام قبؾ اهلجرة بسـي أو بسـي وبضعي أصفر، كعؿ، ال ريى أن هذه احلودثي العظقؿي التل وقعً لؾـبل : واألوىل

 فقام كون يسؿك بعوم احلزن، حقٌ موت ظؿف أبق ضولى وجوءت ذم وقً ادهلؿً اخلطقب وضوقً ادضوئؼ بـبقـو 

وموتً زوجف خدجيي، وكون لف ذم ظؿف أيب ضولى كقع حصوكي ومحويي وجقار، فؽون يذب ظـف، كون يذب ظـف، وكون 

لزوجف خدجيي أثر كػز بولغ ظؾقف، يلنس هبو وتسؾقف ظام جيد، فلكرمف اهلل تعوىل هبذه الؽرامي العظقؿي، وهذه احلودثي 

ء وادعراج ثوبتي ذم كتوب اهلل وذم شـي رشقل اهلل  : أمو ذم كتوب اهلل فؼد اهلل شبحوكف وتعوىل: أظـل اإلرسا

سُبْحَبَْ اٌَّزُِ ؤَسْشٍَ بِعَبْذِهِ ٌَْْالً َِِّٓ اٌَّْسْجِذِ اٌْحَشَاَِ بٌََِ اٌَّْسْجِذِ األَلْصََ اٌَّزُِ بَبسَوْنَب حٌٌََْوُ ٌِنُشَِّوُ ِِْٓ آَّبحِنَب بَِّٔوُ ىٌَُ }

ء، وذم {اٌسَِّّْعُ اٌبَصِريُ ء مو يدل ظذ اإلرسا ، وذكر ذم صدر الـجؿ مو يدل ظذ ادعراج، يعـل ذم صدر شقرة اإلرسا

واحلديٌ : {رًُ ِِشَّةٍ فَبسْخٌٍََ (5)عٍَََّّوُ شَذِّذُ اٌْمٌٍَُ }: شقرة الـجؿ مو يدل ظذ ادعراج، حقٌ قول اهلل ظز وجؾ

ًَىٌَُ بِبألُفُكِ  (6)فَبسْخٌٍََ }يعـل ذو هقئي حسـي، : {رًُ ِِشَّةٍ  (5)عٍَََّّوُ شَذِّذُ اٌْمٌٍَُ }ظـ جزيؾ ظؾقف السالم، 

فَىَبَْ لَبةَ  (8)ثَُُّ دََٔب فَخَذٌَََّ }أي جزيؾ، هذا هق الصقاب ذم تػسر اآليي، : {ثَُُّ دََٔب فَخَذٌَََّ (7)األَعٍََْ 

ًٌََمَذْ  (12)ؤَفَخَُّبسًَُٔوُ عٍَََ َِب َّشٍَ  (11)َِب وَزَةَ اٌْفُاَادُ َِب سَؤٍَ  (10)فَإًَْحََ بٌََِ عَبْذِهِ َِب ؤًَْحََ  (9)لٌَْسَِْْٓ ؤًَْ ؤَدََْٔ 

                                                 
. 11: انُجى 

 .1: اإلسزاء 
 .6، 5: انُجى 
 .6، 5: انُجى 
 .8- 6: انُجى 
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ذم أجقود ظذ هقئتف التل خؾؼف اهلل تعوىل ظؾقفو، لف شتامئي : ، إذن رأى جزيؾ ذم األرض، ققؾ{سَآهُ َٔضٌَْتً ؤُخْشٍَ

( 13)ًٌََمَذْ سَآهُ َٔضٌَْتً ؤُخْشٍَ }، كون ذلؽ ذم ادعراج، {ًٌََمَذْ سَآهُ َٔضٌَْتً ؤُخْشٍَ}جـوح، كؾ جـوح قد شد األفؼ، 

ٌَمَذْ  (17)َِب صَاغَ اٌْبَصَشُ ًََِب طَؽََ  (16)بِرْ َّؽْشََ اٌسِّذْسَةَ َِب َّؽْشََ  (15)عِنذَىَب جَنَّتُ اٌَّْإًٍَْ  (14)عِنذَ سِذْسَةِ اٌُّْنْخَيََ 

، أمر ظظقؿ مفقل حيور العؼؾ ذم التػؽر فقف، وقد روى اإلموم البخوري ومسؾؿ {سَؤٍَ ِِْٓ آَّبثِ سَبِّوِ اٌْىُبْشٍَ

ء وادعراج، ورويً مـ حديٌ ذيؽ بـ ظبد اهلل الؼويض  –، ولؽـ اإلموم مسؾؿ -رمحف اهلل–وغرمهو قصي اإلرسا

كبف ظذ أن شقوق ذيؽ بـ ظبد اهلل قدم فقف وأخر وزاد وكؼص، فوشتدركً بعض الؽؾامت ذم حديٌ - رمحف اهلل

.  ذيؽ بـ ظبد اهلل وُضعػً، لؽـ أصؾ احلديٌ وأصؾ القاقعي ثوبً ذم الصحقح

 حني كون كوئاًم إمو ذم بقً أم هوكئ، وإمو ذم حجر الؽعبي أتوه جزيؾ فلجؼظف أن الـبل : ومؾخص ذلؽ

 وكوكً تضع خطقهو ظـد مـتفك بنهو، الزاق، فركبفو الـبل : وكون معف دابي دون اخلقؾ وفقق احلامر يؼول هلو

 وجزيؾ بقً ادؼدس، إيؾقوء، كام كوكً تسؿك ذم ذلؽ الققً، بقً ادؼدس، فنذا بلنبقوء اهلل قد مجعفؿ فبؾغ الـبل 

 الزاق ظـد احلوئط ادعروف  ذم بقً ادؼدس، فربط الـبل اهلل تعوىل ظذ هقئي وكقػقي اهلل يعؾؿفو، مجعفؿ لـبقـو 

اآلن بوشؿ حوئط الزاق، وأم الـبقني وادرشؾني مجقعًو ذم تؾؽ الؾقؾي، وذم هذا مـ الداللي مو فقف، إذ أن فقف أنف إموم 

األنبقوء وادرشؾني كام مر بـو، وشقد ادرشؾني، ففق إمومفؿ وخومتفؿ وأفضؾفؿ وأظظؿفؿ صذ اهلل ظؾقف وظؾقفؿ 

ًَبِرْ ؤَخَزَ اٌٍَّوُ ِِْثَبقَ }: صالة دائؿني، فلمفؿ ذم تؾؽ الصالة، وذم هذا أجضًو متؽني هلؿ مـ إكػوذ أمر اهلل ظز وجؾ

اٌنَّبَِِّْْْٓ ٌََّب آحَْْخُىُُ ِِّٓ وِخَبةٍ ًَحِىَّْتٍ ثَُُّ جَبءوُُْ سَسٌُيٌ ُِّصَذِّقٌ ٌَِّّب َِعَىُُْ ٌَخُاِِْنَُّٓ بِوِ ًٌََخَنصُشَُّٔوُ لَبيَ 

، فحصؾ مـفؿ {ؤَؤَلْشَسْحُُْ ًَؤَخَزْحُُْ عٍَََ رٌَِىُُْ بِصْشُِ لَبٌٌُاْ ؤَلْشَسَْٔب لَبيَ فَبشْيَذًُاْ ًَؤََٔبْ َِعَىُُ َِِّٓ اٌشَّبىِذَِّٓ

، أرسى بف جزيؾ، وهذا أمر مفقل ال يؽود  مـ اإليامن بف والتصديؼ، ثؿ إكف ُأرسي بف ذلؽ ذم تؾؽ الؾقؾي لـبقـو 

يتصقره العؼؾ، فنن هذه السؿقات أضبوق بني بعضفو وبعض مـ ادسوفوت التل بولعؾؿ احلديٌ ُتؼوس بولسـقات 

                                                 
 .13- 8: انُجى 
 .13: انُجى 
. 18- 13: انُجى 
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الضقئقي، ُتؼوس بولسـقات الضقئقي لُبعد الشؼي، مسوفوت هوئؾي، إال أن اهلل شبحوكف وتعوىل مؽـف مـ ذلؽ، فولذي 

.   مـ ذلؽ، واهلل ظذ كؾ رء قديرمؽـ مالئؽتف، مالئؽتف وهؿ خؾؼ مـ خؾؼف مـ اهلبقط والعروج يؿؽـ كبقف 

فؾام أن أتك السامء األوىل وجد فقفو أبوكو آدم ظؾقف السالم، وذم كؾ شامء مجؾي مـ األنبقوء، ولؽـ الذيـ اتػؼ 

مـ : ققؾ. جزيؾ:  رآهؿ هؿ ادذكقريـ ذم احلديٌ ادشفقر، فنكف ذم السامء األوىل اشتػتح فؼقؾ مـ؟ قولأن الـبل 

بولـبل الصولح وبولعبد الصولح، ثؿ وجد فقفو آدم فحقوه ورحى بف، ثؿ بعد ذلؽ اكتؼؾ إىل : قولقا . حمؿد: معؽ؟ قول

السامء الثوكقي، فؼقؾ لف مثؾ مو ققؾ، وأجقى، وأجوب بؿثؾ مو أجوب، فقجد فقفو ابـ اخلولي حيقك وظقسك ظؾقفام 

بعي فقجد  السالم، ثؿ صعد إىل السامء الثولثي فقجد فقفو يقشػ ظؾقف السالم قد أويت صطر احلسـ، ثؿ إىل السامء الرا

فقفو إدريس ظؾقف السالم، ثؿ إىل السامء اخلومسي فقجد فقفو هورون ظؾقف السالم، ثؿ إىل السامء السودشي فنذا فقفو 

يبؽقـل أن غالمًو يليت مـ بعدي يتبعف : إكف حو أدبر مـ ظـده بؽك، فؼقؾ مو يبؽقؽ؟ قول: مقشك ظؾقف السالم، ويؼول

أكثر ممـ يتبعـل، ثؿ بعد ذلؽ صعد إىل السامء السوبعي فنذا فقفو أبقه إبراهقؿ ظؾقف السالم، ثؿ بعد ذلؽ صعد إىل 

مقضع فبؾغو وجزيؾ شدرة ادـتفك، وهل كام شؿك اهلل تعوىل شدرة فقفو مـ أنقاع البفوء والـقر مو ال تصػف العبورة، 

، فلوحل اهلل تعوىل إلقف مو وخطك وتؼدم كبقـو . هذا حد ال أتجووزه: ثؿ إن جزيؾ ظؾقف السالم أحجؿ ووقػ وقول

 أمر ربف وكزل مع جزيؾ، حتك مر بولسامء أوحك، وفرض ظؾقف مخسني صالة ذم الققم والؾقؾي، وامتثؾ كبقـو 

ئقؾ قبؾؽ، إن ققمؽ ال يطقؼقن ذلؽ، فورجع إىل ربؽ فوشلخف :  فلخزه فؼولالسودشي مقشك  قد ظوجلً بـل إرسا

 إىل جزيؾ كلنام يستشره، فلومل إلقف أن كعؿ، فصعد بف جزيؾ مرة أخرى وشلل ربف فـظر كبقـو . التخػقػ

التخػقػ فحط ظـف مخسًو، ثؿ ظود مرة أخرى فؼول لف مقشك مثؾ مو قول، فؾؿ يزل يسدد بني ربف وبني مقشك ظؾقف 

: السالم حتك كون آخر رء أن جعؾفو مخس صؾقات ذم الققم والؾقؾي، ومع ذلؽ فنن مقشك ظؾقف السالم قول لف

أين قد أمضقً، قد خػػً، أين : فـودى مـود مـ السامء. قد اشتحققً مـ ريب: فؼول. ارجع إىل ربؽ فوشلخف التخػقػ

فصورت هذه الصؾقات اخلؿس مخس ذم الػعؾ ومخسني ذم ادقزان، وهلل . قد أمضقً فريضتل وخػػً ظـ ظبودي

.  احلؿد والـعؿي

 إىل مقضعف ذم مؽي، وأصبح كئقبًو حزيـًو، ورس كآبتف وحزكف أنف ال يدري كقػ يبودئ ققمف هبذا وظود كبقـو 

اخلز؟ فنهنؿ يؽذبقكف، وإال ففق مغتبط مرسور هبذه الؽرامي العظقؿي التل أجراهو اهلل تعوىل لف، فؿر بف أبق جفؾ 
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فلظجبف ذلؽ . إكف قد أرسي يب الؾقؾي حتك أتقً مسجد إيؾقوء: مو لؽ يو أبو الؼوشؿ؟ قول: ورأى مو فقف مـ الؽآبي فؼول

موذا أراد اخلبقٌ؟ أراد فتـي الـوس، مل يرد كرش الدظقة . امؽٌ حتك أدظقا إلقؽ الـوس لتخزهؿ بذلؽ: وقول

قد كـو ذم صؽ ممو :  يصػ هلؿ مذهبف، فتعجبقا أصد العجى وقولقا والسعل ذم البالغ، فوجتؿع الـوس وقوم الـبل 

ً وتزظؿ أنؽ أتقتفو ذم لقؾي، ثؿ إهنؿ ...تؼقل ً وكرجع صفرا ، فوآلن أجؼـو أنؽ كوذب، كرضب إلقفو أكبود اإلبؾ صفرا

 مل يسبؼ لف أن أتك بقً ادؼدس فقام مه مـ الزمون، كعؿ، وهؿ يعؾؿقن أن كبقـو . اكعً لـو بقً ادؼدس: قولقا 

يعؾؿقن أنف ذهى صغراً مع ظؿف أيب ضولى، لؽـ حو بؾغ البؾؼوء وحصؾً قصي بحرى، بنف الـظر ظـ ثبقهتو، 

وأخز بحرى أبو ضولى بلن القفقد شقؼتؾقكف خوف ظؾقف أبق ضولى ورجع بف، يعـل مؼطقع أنف رجع بف ومل يؿؽٌ 

خقفًو ظؾقف، ثؿ بعد ذلؽ حو بؾغ يعـل بضعًو وظرشيـ شـي ذهى بتجورة خدجيي ريض اهلل ظـفو ولؽـف مل يدخؾ بقً 

ػإذ ملػ،سؾصابظيػطنػاضصربػذيءػرظغم): ادؼدس، فحقـئذ ضؾبً مـف قريش أن يـعً هلؿ بقً ادؼدس، قول
:  وُكرب كربًو ظظقاًم بسببف، قول، مل أكـ دقؼً الـظر، فؽون هذا السمال حمرجًو لف (قد دقؼً الـظر- يعـل-أكـ

، وأخزهؿ (سجالهػاضضهػضيػحتىػصؾظيػأظظرػإضغه،ػسجطضتػأظطتهػضؼمػظطتػاضرائي،ػسطغػواػغتطجبون)

أنف مر ظذ إبؾ هلؿ ذم مقضع كذا وكذا، وأنف جرى كذا وكذا، وأخزهؿ ظـ أمقر جرت ثؿ جوءهؿ يعـل اخلز 

بف، ومع ذلؽ فنن هذه احلودثي العظقؿي أدت إىل افتتون بعض رقوق الديـ، فورتدوا ظـ اإلشالم بسببفو، أمو  بصقا

 مو جرى اكطؾؼ  حو جرى مـ الـبل الراشخقن الثوبتقن العورفقن بوهلل ورشقلف الصديؼقن، ففذا أبق بؽر 

إن كون قولف فؼد صدق، فنين : فؼول أبق بؽر. اكظر مو يؼقل صوحبؽ؟ إكف يزظؿ كذا وكذا: أحدهؿ فلتك أبو بؽر فؼول

قطع ظؾقفؿ الطريؼ . اصزوا حتك أذهى وأشلخف بـػز: مل يؼؾ أبق بؽر. أصدقف ذم خز السامء ذم ادجؾس القاحد

هؽذا يؽقن الصديؼ، ال يؼويس األمقر بولعؼؾ وادزاج والتؽقػ الـػز وكحق . إن كون قولف فؼد صدق: مـ البدايي

.  ذلؽ، بؾ بوإليامن والتصديؼ واإلذظون، هذه درجي الصديؼني

، كقػ ، وكوكً تؾؽ الؾقؾي أذف لقؾي مرت بف هذه ادسلخي ال صؽ أهنو مـ أظظؿ مو أكرم اهلل بف كبقف 

ال وقد بؾغ هذه ادؼوموت السوبؼي العولقي اهلوئؾي؟ يعـل ظـد شدرة ادـتفك ومو وراء ذلؽ، وحصؾ لف مـ تؽؾقؿ رب 

.  العودني ذف ظظقؿ، فؾفذا كون هذا مـ أظظؿ مـوقبف ودالئؾ كبقتف 
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 هؾ أرسي بف يؼظي؟ أو مـومًو؟ هؾ ُأرسي بف يؼظي؟ أو مـومًو؟ ولؽـ يـبغل التـبف هوهـو أن :وقد اختؾػ

ظـ - يروى–الؼوئؾني بلنف بودـوم، ال يؼصدون بودـوم أهنو رؤيو، وإكام هؿ مؼرون بلن روحف قد ُأرسي هبو، فنكف يروى 

لؽـ لقس هذا . إن جسده مل ُيػتؼد. إن جسده مل ُيػتؼد: ، ظـ معوويي وظوئشي ريض اهلل ظـفام أهنام قولابـ ظبوس 

د أن روحف حؼقؼي فورقً بدكف - وأرجق أن تتـبفقا هلذا ادؼوم–مـفام  لقس هذا مـفام أنف رأى رؤيو مـومقي، وإكام ادرا

ظذ كحق غر مػورقي روح الـوئؿ لؾبدن مػورقي جزئقي، بؾ روحف، ذات روحف ُأرسي هبو و ُظرج حتك بؾغً تؾؽ 

يرى ذم مـومف أنف قد قطع - كؾ إكسون–فنن اإلكسون . رأى رؤيو مـومقي: ادؼوموت الرفقعي، وفرق بني هذا وبني أن يؼول

ً، فؾفذا هذا األمر  الػقوذم والؼػور ووصؾ إىل أبعد األموكـ، وربام يتصقر أصقوء بعقدة اخلقول، وال يعد ذلؽ مستـؽرا

يرى أن ذم ثبقت ذلؽ أن ذلؽ ال يثبً ظـ معوويي - ومـفؿ الشقخ كوس الديـ األلبوين–مستبعد، وبعض أهؾ العؾؿ 

وظوئشي ريض اهلل ظـفام، وبولتويل كسسيح مـ االظتذار هبذه الطريؼي، فولذي ظؾقف أهؾ السـي واجلامظي هق مو ذكره 

يعـل بجسده وروحف، وهذا هق احلؼ، وإال لق كوكً ادسلخي رؤيو مـومقي مو احتػؾً : الطحووي أنف ُأرسي بشخصف

. رأجً ذم ادـوم كلين أتقً مسجد إيؾقوء: قريش هذا االحتػوء وال اشتـؽرت هذا االشتـؽور، لق قول هلؿ الـبل 

ذم ادـوم ممؽـ يصؾ اإلكسون إىل أبعد مـ ذلؽ، أخقس . كحـ كصؾ أبعد مـ ذلؽ، كحـ كصؾ إىل الؼسطـطقـقي: لؼولقا 

 أنف هق بذاتف بجسده وروحف وصؾ إىل إيؾقوء، فؾذلؽ اشتعظؿقا كذلؽ؟ فنكام اشتعظؿقا ذلؽ ألهنؿ ففؿقا مـف 

واشتـؽروا وارتد مـ ارتد، ولق كون األمر جمرد رؤيو مـومقي لؽون األمر مستسوغًو معروفًو، وكؾ مـفؿ حيؾؿ ويصؾ إىل 

سُبْحَبَْ }: بالد فورس، ويصؾ إىل بالد الروم، وأبعد وأقرب، وال يؽقن ذم ذلؽ كبر صلن، ثؿ إن ققل اهلل تعوىل

والعبد يؼع ظذ الروح واجلسد، لقس ظذ اجلسد دون الروح، وال الروح دون : {بِعَبْذِهِ} بؿـ؟ {اٌَّزُِ ؤَسْشٍَ

يتـوول ظبده ادؽقن مـ الروح واجلسد، لقس فؼط الروح فؼط، : {سُبْحَبَْ اٌَّزُِ ؤَسْشٍَ بِعَبْذِهِ}: اجلسد، فؼقلف

. هوهـو هق احلؼ الصقاب- رمحف اهلل–فولذي قرره الشقخ 

.   إذن بشخصف يؼظي، وهذا هق اشؿ اآليي ذم هذه الؼضقي:وظرج بشخصف ذم القؼظي إىل السامء: قول

.   أمقر ال كستطقع أن كتصقرهو وال كؽقػفو:ثؿ إىل حقٌ صوء مـ العذ

                                                 
. 1: اإلسزاء 

. 1: اإلسزاء 

. 1: اإلسزاء 
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.   وأي كرامي أن يبؾغ تؾؽ ادراقل العولقي ويؽؾؿف رب العودني:وأكرمف اهلل بام صوء

.  {َِب وَزَةَ اٌْفُاَادُ َِب سَؤٍَ}:  كام جوء ذلؽ ذم شقرة الـجؿ:وأوحك إلقف مو أوحك

فؿذهى :  ربف؟ فؿـ ادعؾقم أن ألهؾ السـي ذم هذه ادسلخي ققالن وهل هؾ رأى الـبل :أمو مسلخي الرؤيي

 مل ير ربف بعقـل رأشف، مل ير ربف بعقـل رأشف، حتك قولً ظوئشي حو ظوئشي ريض اهلل ظـفو وظومي الصحوبي أن الـبل 

لؼد قؾً ققالً قػ لف صعر رأد، مـ حدثؽ أن :  ربف؟ فؼولً ريض اهلل ظـفوهؾ رأى حمؿد : شلخفو مرسوق

.  فؼد أظظؿ ظذ اهلل الػريي. حمؿدًا رأى ربف فؼد أظظؿ ظذ اهلل الػريي

َِب وَزَةَ }: إىل أنف رآه بعقـل، بػماده، ال بعقـل رأشف، وإكام بػماده كؼقل اهلل تعوىل وذهى ابـ ظبوس 

ففذه مـ ادسوئؾ الؼالئؾ التل اختؾػ فقفو أهؾ السـي واجلامظي . {َِب وَزَةَ اٌْفُاَادُ َِب سَؤٍَ} {اٌْفُاَادُ َِب سَؤٍَ

.  ذم مسوئؾ االظتؼود

، (وارضطواػأظصمػضنػترواػربصمػحتىػتطوتوا: ) مل ير ربف ظقوكًو، وقد قول  أن الـبل :والراجح

، وهبذا يتبني بطالن (وارضطواػأظصمػضنػترواػربصمػحتىػتطوتوا): احلديٌ الصحقح حو ذكر الـبل الدجول قول

 رأى مزاظؿ مـ زظؿ مـ الصقفقي وأصؽوهلؿ أنف رأى اهلل أو كذا، وبطالن األحوديٌ ادقضقظي التل فقفو أن الـبل 

ربف ذم بعض شؽؽ ادديـي، أو أن اهلل تعوىل يـزل ظذ طفر مجؾ أورق يقم ظرفي، يصوفح الركبون، إىل آخره مـ 

 ومل يزل أئؿي الديـ يـبفقن ظذ بطالهنو ويـزهقن السهوت، هذه ادقضقظوت، هذه ادقضقظوت ادؽذوبي ظذ كبقـو 

.  مذهى أهؾ السـي مـفو

رمحف –وإكف دـ اإلفؽ والبفتون مو يزاولف بعض الروافض الؾئوم حقـام يـسبقن إىل صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي 

اكظروا، اكظروا مو يؼقل ابـ تقؿقي ذم ادجؾد كذا جمؿقع : مثؾ هذا، ويليت أحدهؿ ذم بعض الػضوئقوت ويؼقل- اهلل

ثؿ يؼرأ هذه األحوديٌ التل فقفو أنف رأى ربف ظذ صقرة صوب جعد قطط، أو أنف يـزل ظشقي ظرفي ظذ مجؾ . الػتووى

وربام شؾطقا الؽومرا ظذ الصػحي أو . اكظروا إلقف: ويؼقلقن. أورق يصوفح الركبون، أو رآه ذم بعض شؽؽ ادديـي

ظذ هذه األشطر، وصقخ اإلشالم ابـ تقؿقي يسققفو ذم شقوق الـؽر وبقون أهنو مقضقظفو، لؽـ الؼقم امتفـقا الؽذب 

                                                 
. 11: انُجى 

 .11: انُجى 
 .11: انُجى 
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ء أكذب ظذ رشقل اهلل : حتك صور الؽذب حرفتفؿ، كام قول اإلموم الشوفعل  مـ مو رأجً مـ أهؾ األهقا

.   فحري أن يؽذب ظذ مـ دوكفومـ كذب ظذ رشقل اهلل . الرافضي

ء وادعراج الذي هق مـ أذف خصوئص كبقـو  .  إذن هذا هق اإلرسا

 أن  أجضًو مـ خصوئصف :واحلقض الذي أكرمف اهلل تعوىل بف غقوثًو ألمتف حؼ: واحلقض: ثؿ قول بعد ذلؽ

 ذم ظرصوت الؼقومي، اهلل تعوىل خصف بوحلقض ادقرود، هق مقرد كريؿ ومرشب هـل جعؾف اهلل تعوىل لـبقف 

جمؿع احوء، يؾقط حقضف يعـل يسقي حقضف، وادؼصقد بف : هق جمؿع احوء، احلقض ذم الؾغي: واحلقض ذم الؾغي

 ذم ظرصوت الؼقومي، يعـل ذم مقاقػ احلسوب، ضقلف صفر، أنف حقض ظظقؿ جعؾف اهلل تعوىل لـبقف : اصطالحوً 

وظرضف صفر، كؾ زاويي مـ زوايوه مسرة صفر، وهذا يعـل أنف دائري، إذا كون كؾ زاويي مـ زوايوه مسرة صفر 

فقـبغل أن يؽقن دائريًو، ألن قطره يؽقن متسوويًو ذم كؾ ادموه، وأن موءه أبقض مـ الؾبـ وأحذ مـ العسؾ وأبرد مـ 

كف ظدد كجقم السامء، يؼقل الـبل  ، وفرط الؼقم هق (أظاػسرطصمػرضىػاضحوض: )الثؾٍ، وفقف، ظدد آكقتف وكقزا

شوبؼفؿ إىل مقرد احوء، حقـام كوكقا يرحتؾقن ويظعـقن كوكقا يرشؾقن جريًو بني أجدهيؿ لقصؾ إىل مقرد احوء يسؿك 

!ػأصغحابي!ػُأصغحابي:ػأظاػسرطصمػرضىػاضحوض،ػوضغزادنػأظاسػطنػأطتيػسؾشول: )الػرق، فقؼقل 
، وأحوديٌ ثبقت احلقض بؾغً (سبطدًاػضطنػأحدثػودحػًا:ػإظكػالػتطضمػطاػأحدثواػبطدك،ػسؾشول:ػسغػال

تر، فؼد رواهو بضع وثالثقن صحوبقًو، رواهو بضع وثالثقن صحوبقًو بطرق متعددة، وهلذا تعد أحوديٌ  مبؾغ التقا

ترة، كام أنشد ابـ حجر  -:  رمحف اهلل–احلقض مـ األحوديٌ ادتقا

تر حديٌ مـ كذب  ممو تقا

ورؤيي صػوظي واحلقض 
 

ومـ بـك هلل بقتًو واقسب 

ومسح خػقف وهذي بعض 
 

تر، وحقض كبقـو  بون مـ هنر الؽقثر، وهنر الؽقثر هنر أظطوه فلحوديٌ احلقض تبؾغ مبؾغ التقا  يؿده مقزا

، فقصى {بَِّْ شَبِٔئَهَ ىٌَُ األَبْخَشُ (2)فَصًَِّ ٌِشَبِّهَ ًَأْحَشْ  (1)بَِّٔب ؤَعْطَْْنَبنَ اٌْىٌَْثَشَ }:  كام قول اهلل تعوىلاهلل لـبقف 

بون مـ هنر الؽقثر، ويؼولذم حقضف  يعـل ال يزال الـفر ذم اتسوع، . إكف ال يزال ذم اتسوع:  ذم ظرصوت الؼقومي مقزا

.  أن مـ ذب مـف ذبي واحدة مل يظؿل بعدهو أبداً - وهذا ثوبً أجضًو ذم السـي–احلقض ذم اتسوع، وأن 

                                                 
 .سورة انكوثز 
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ذم الدرس الؼودم، الذي يظفر - إن صوء اهلل–وأجـ مقضعف؟ وترتقبف ذم أحقال الؼقومي؟ وإن كون هذا شقليت 

ط: أن مقضعف بعد البعٌ مبوذة، بعد البعٌ والـشقر، ولقس كام قول بعض العؾامء وذلؽ أن . أو ادقزان. بعد النا

الـوس ُيبعثقن ظطوصك يقم الؼقومي، يبعثقن ظطوصك، الشؿس قد دكً مـفؿ قدر مقؾ أو مقؾني، فقتصببقن ظرقًو حتك 

 يستؼبؾ أمتف ويسؼقفؿ، يروهيؿ بقده يسقخ العرق ذم األرض شبعني ذراظًو، فؾفذا يؽقن أوان احلقض، فولـبل 

: كقػ تعرفـو مـ بني األمؿ؟ قول: يو رشقل اهلل: الرشيػي، فؿـ ذب مـف ذبي واحدة مل يظؿل بعدهو أبدًا، حتك قولقا 

هل البقوض الذي :  الغرة والتحجقؾ، مـ آثور القضقء، إذ الغرة، هذه صورة أمي حمؿد (باضعرةػواضتحجغل)

ئؿ الػرس، وهذا كـويي ظـ : يؽقن ذم جبفي الػرس، والتحجقؾ ئؿف، يعـل ذم ققا هق البقوض الذي يؽقن ذم ققا

 أمتف بذلؽ، بولغرة والتحجقؾ، كسلل اهلل مقاضع القضقء مـ ابـ آدم، مقاضع القضقء مـ ابـ آدم، فقعرف الـبل 

.  أن يسؼقـو وإيوكؿ مـ حقضف الرشيػ ذبي ال كظؿل بعدهو أبداً 

.  إذن هذا مـ خصوئصف 

 أجضًو الشػوظي قد بؾغً مبؾغ :والشػوظي التل ادخرهو هلؿ حؼ كام روي ذم األخبور: ثؿ ذكرادسلخي الثولثي فؼول

تر تر، أحوديٌ الشػوظي قد بؾغً مبؾغ التقا :  التقا

ورؤيي صػوظي واحلقض ومسح خػني وهذي بعض 

ػع:والشػوظي وهق الزوج، قسقؿ القتر والػرد، ألن األصقوء إمو زوج وإمو :  ذم أصؾ القضع الؾغقي مـ الشِّ

وتر، إمو صػع وإمو وتر، وإمو زوج وإمو فرد، فولشػوظي إكام شؿقً صػوظي الكضامم الشوفع إىل ادشػقع لف، فبعد أن 

كون ادشػقع لف فردًا صور زوجًو بوكضامم الشوفع إلقف، فولشػوظي أقرب مو يبني معـوهو ذم كالمـو اآلن القاشطي، وهق 

ففل شمال اخلر لؾغر، : ، وأمو حؼقؼتفو اصطالحوً أن يشػع إكسون إلكسون بؿعـك يتقشط لف، فولشػوظي ثوبتي لـبقـو 

طاػ: )الشػوظي التل ادخرهو لف، وأهنو حؼ، وقد قول كبقـو - رمحف اهلل–وقد ذكر الشقخ الطحووي . شمال اخلر لؾغر
طنػظبيػإالػوضهػدروةػطدتجابظ،ػوطاػطنػظبيػإالػوشدػتطجلػدروته،ػوإظيػاختبؾتػدروتيػذغارظػ

، يعـل كؾ كبل دظو اهلل تعوىل بدظقة ذم هذه احلقوة الدكقو، فتعجؾ دظقتف، وادؼصقد دظقة (ألطتيػغومػاضػغاطظ

كبرة وظظقؿي، وإال فؾؿ تزل أنبقوء اهلل يدظقن اهلل ظز وجؾ لقؾ هنور، هؿ أكثر الـوس دظوء هلل ظز وجؾ، دظقة 

:   ادخر هذه الدظقة صػوظي ألمتف يقم الؼقومي، هذه الشػوظي هلو صقر متعددةخوصي، وكبقـو 
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.   فقفو أحدثالث صػوظوت خوصي، ال يشورك الـبل : فؿـفو

.  صػوظوت ظومي يشسك فقفو هق والـبققن وادالئؽي والصوحلقن والشفداء: ومـفو

ًََِِٓ اًٌٍَِّْْ فَخَيَجَّذْ بِوِ َٔبفٍَِتً ٌَّهَ عَسََ ؤَْ َّبْعَثَهَ }: فلظظؿ هذه الشػوظوت ادؼوم ادحؿقد، قول اهلل ظز وجؾ

 ذم أهؾ ادققػ أن ، مو ادؼوم ادحؿقد؟ الشػوظي العظؿك، مو الشػوظي العظؿك؟ صػوظتف {سَبُّهَ َِمَبِبً َِّحٌُّْداً

، وهل التل تبقـً هبو شقودتف ظذ بـل آدم، ُيؼه بقـفؿ، هذه أفضؾ أنقاع الشػوظوت وأصفرهو، وأخصفو بـبقـو 

وذلؽ كام جوء حديٌ الشػوظي الطقيؾ وهق ذم البخوري ومسؾؿ، ذم الصحوح والســ وادسوكقد، أن الـوس يقم 

الؼقومي يطقل هبؿ ادؼوم، يطقل هبؿ ادؼوم ويعرققن ويؾحؼفؿ مـ ادشؼي رء كثر، فقتـودى بعضفؿ البعض ويشؽقا 

حوهلؿ لبعض، فقؼسحقن أن يلتقا إىل أبقـفؿ آدم، فقلتقن آدم ويذكرون لف مو آخف إلقف حوهلؿ مـ ضقل ادؼوم، ويطؾبقن 

إين قد : مـف أن يشػع هلؿ ظـد اهلل، هؽذا جعؾ اهلل ظز وجؾ أول مو يتبودر إىل ذهـفؿ أن يذهبقا إىل أبقفؿ، فقؼقل آدم

أكؾً مـ الشجرة، فقستحل أن يشػع ظـد اهلل ظز وجؾ، اذهبقا إىل كقح فنكف أول كبل أرشؾف اهلل، فقلتقن كقحًو 

بَِّْ ابْنِِ ِِْٓ }: أنً أول رشقل أرشؾف اهلل إىل الـوس، اصػع لـو ظـد ربؽ، فقعتذر بلنف قول: ويؼدمقن بذلؽ ويؼقلقن

، فقستحل أن يشػع هلؿ، ألن دومًو الشوفع ال يشػع إذا كون قد بدر مـف مو يرى أنف يعـل يـؼص مـ قدره، {ؤَىٍِِْ

ويرى أنف يـغص ظؾقف مـزلتف، وإن كون اهلل قد ظػو ظـف وتوب، لؽـف حيقؾفؿ إىل إبراهقؿ وأنف قد كجوه اهلل مـ الـور، 

ويذكر مـ صلنف، فقلتقن إبراهقؿ ويذكرون ذلؽ بني يديف فقعتذر بلنف قد كذب ثالث كذبوت، ثـتون مـفام ذم ذات 

، وأمو التل حلظ كػسف فؼقلف لؾجبور {بًَْ فَعٍََوُ وَبِريُىُُْ}: ، وقول{بِِِّٔ سَمٌُِْ}: اهلل، معروف هذا أنف قول

يعـل شورة، وهل زوجتف، خشقي أن يؼتؾف، ثؿ حيقؾفؿ إىل مقشك، فنكف كؾقؿ الرمحـ، . إهنو أختل: ذم أرض من

إن قتؾً : فقـجػؾقن إىل مقشك ظؾقف السالم، ويؼدمقن بني يدي ضؾبفؿ مـ الثـوء ظؾقف لؽـ مقشك ظؾقف السالم يؼقل

لقؽقن : كػسًو، ولؽـ ائتقا ظقسك فنكف كذا وكذا، فقلتقن ظقسك، فال يذكر ظقسك ظؾقف السالم ذكبًو، قول العؾامء

ائتقا حمؿدًا فنكف ظبد غػر اهلل لف مو تؼدم مـ ذكبف ومو : فؼول.  أال يؽقن حمقؾ فقف مو يـؼصفكولتقضئي والعتبي إىل كبقـو 

                                                 
 .79: اإلسزاء 
 .45: هود 
. 89: انصافاث 

. 63: األَبياء 
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، (أظاػضؼا،ػأظاػضؼا: ) ويؼدمقن بني يديف مـ ذكر مـوقبف وفضوئؾف، فقؼقل الـبل فتليت اخلؾقؼي إىل كبقـو . تلخر

، يعـل أن اهلل تعوىل يػتح ظؾقف ذم (سؽتيػأدجدػتحتػاضطرش،ػسغغتحػاضضهػرضّيػبطحاطدػالػأحدظؼاػاآلن): يؼقل

ذلؽ اهلقئي، وذم ذلؽ القضع بؿحومد ظظقؿي مـ الثـوء ظذ اهلل، ولقس صخص أحى إلقف احلؿد واددح مـ اهلل 

، (أطتي،ػأطتي:ػغاػرب:ػسؾشول.ػارسعػرأدك،ػودلػتطط،ػواذغعػُتذغع:ػغاػطحطد): شبحوكف وتعوىل، فُقؼول

 ألمتف، فلول أمي ُيؼه وحتوشى هل أمي هذا هق ادؼصقد، هذه هل الشػوظي العظؿك والدظقة التل ادخرهو الـبل 

، وهذا (ظحنػاآلخرونػاألوضونػغومػاضػغاطظ،ػوظحنػأولػطنػغدخلػاضجظظ): ، وهلذا قول ذم حديٌ آخرحمؿد 

:  يؼقدكو إىل

ال شبقؾ ألحد أن يدخؾ اجلـي إال ظـ ضريؼف .  ألهؾ اجلـي أن يدخؾقا اجلـي وهل صػوظتف :الشػوظي الثوكقي

 يؼقل ،( :بكػأطرتػأالػأستحػ:ػسغػول.ػطحطد:ػطن؟ػسؾشول:ػآتيػبابػاضجظظػسؾدتغتح،ػسغػولػاضخازن
(.  ألحدػشبضك

 فنهنو صػوظي خوصي جدًا، هل صػوظتف لعؿف أيب ضولى أن خيػػ ظـف العذاب، فؼد شلل العبوس :وأمو الثولثي

إن ظؿؽ أبو ضولى كون حيقضؽ بؿؽي ويدفع ظـؽ، ففؾ : يو رشقل اهلل:  وقول رشقل اهلل بـ ظبد ادطؾى 

سؾخرجتهػإضىػضحضاحػطنػظار،ػ)ألنف مرشك،  (األدغلػطنػاضظار ظطم،ػوجدتهػسيػاضدرك): كػعتف بمء؟ قول
(. تحتػشدطغهػظطالنػغعضيػطظؼطاػدطازه،ػوإظهػضغظنػأظهػأذدػأعلػاضظارػرذابًا،ػوإظهػألخغؼمػرذابًا

.  ظقوذًا بوهلل

، لؽـ هذه صػوظي {فََّب حَنفَعُيُُْ شَفَبعَتُ اٌشَّبفِعِنيَ}: وهذه صػوظي خوصي، وإال فوألصؾ ققل اهلل تعوىل

.  جزئقي، صػوظي ذم التخػقػ، صػوظي ذم التخػقػ

 وغره مـ األنبقوء وادرشؾني والشفداء والصوحلني، بؾ حتك الػرط وثؿ صػوظوت يشسك فقفو الـبل 

أن - ظذ الراجح– فقؿـ تسووت حسـوهتؿ وشقئوهتؿ وهؿ أهؾ األظراف صػوظتف : يشػع ذم أبقيف، مـفو مثالً 

.  يدخؾقا اجلـي

                                                 
. 48: انًدثز 
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ادع : يو رشقل اهلل:  حو قولكؼقلف لعؽوصي بـ حمصـ .  ذم رفع درجوت بعض أهؾ اجلـيصػوظتف : ومـفو

(.  أظتػطظؼم): اهلل أن جيعؾـل مـفؿ، قول

مـ اخلقارج : وهـوك صػوظوت وقع فقفو الـزاع بني أهؾ الؼبؾي، أو حتديدًا بني أهؾ السـي واجلامظي والقظقديي

 وصػوظي غره فقؿـ اشتحؼ الـور أال يدخؾفو، وفقؿـ دخؾفو أال خيرج مـفو، ففذه، ففذان وادعتزلي، وهل صػوظتف 

وال يؿؽـ أال . كؾ مـ تقظده اهلل بولـور فالبد أن يدخؾف اهلل الـور: الـقظون تـؽرمهو ادعتزلي واخلقارج ويؼقلقن

. ألهنؿ قولقا بنكػوذ القظقد. وظقديي: ولذلؽ شؿقا . يدخؾفو، وال يؿؽـ أن ال خيرج مـفو

أمو أهؾ السـي واجلامظي فؼد أثبتقا الشػوظي لعصوة ادقحديـ، أمو ادرشك فال تـػعف صػوظي، الؽالم ذم ظصوة 

ادقحديـ، فؿـ اشتحؼ الـور مـ ظصوة ادقحديـ ربام دفعفو اهلل ظـف بشػوظي الشوفعني، وكذلؽ مـ دخؾفو ووقع 

 واألنبقوء وادرشؾقن فقفو مـ ظصوة ادقحديـ ربام أخرجف اهلل تعوىل مـفو بشػوظي الشوفعني، ففذه يشػع فقفو كبقـو 

والصديؼقن والشفداء والصوحلقن والػرط إىل غر ذلؽ، حتك إن الشفقد يشػع ذم شبعني مـ أهؾ بقتف، ففذه صػوظي 

ثوبتي كوكً تـؽرهو ادعتزلي واخلقارج، وال صؽ أن أحوديٌ السـي الصحوح بلشوكقد تزق كولشؿس صجك ذم 

حؾققفؿ، فنكف قد ذم الصحوح أنف خيرج مـ الـور مـ كون ذم قؾبف مثؼول ذرة، مثؼول ُذرة، مثؼول صعرة، مثؼول خردلي، 

ذغطتػاضطالئصظ،ػوذغعػ): أقؾ مـ ذلؽ مـ الـور، إذ أن رمحي اهلل شبؼً غضبف، ومع ذلؽ فنن اهلل تعوىل يؼقل
ادؼصقد مـ ظصوة – اضظبغون،ػوضمػغبقػإالػأرحمػاضراحطغن،ػسغػبضػدبحاظهػوتطاضىػشبضظػطنػاضظار

، إذن ذم هذا إثبوت الشػوظي التل ادخرهو هلؿ حؼ، كام (سغجطضؼمػسيػاضجظظ،ػضمػغططضواػخغرًاػشط- ادقحديـ

ترة .  روي ذم األخبور، وهذه األخبور أخبور متقا

بلن مقاقػ الـوس مـ الشػوظي ضرفون ووشط، ففـوك ققم فتحقا بوب الشػوظي ظذ - يو رظوكؿ اهلل–كختؿ 

ظقف دـ هى ودب ومشك ودرج، ومل يػرققا بني صػوظي مثبتي وصػوظي مـػقي .  منا

.  ومـ الـوس مـ ضقؼ الشػوظي حتك صودم الـصقص

ومـفؿ مـ تقشط وهؿ أهؾ السـي واجلامظي، كقػ؟ ادرشكقن وادبتدظي الؼبقريقن، ادبتدظي الؼبقريقن 

ظقف، وجعؾقا الشػوظي ظـد معظؿقفؿ، وجعؾقا الشػوظي ظـد اهلل  والصقفقي همالء فتحقا بوب الشػوظي ظذ منا
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، يؼقل قوئؾفؿ مـ ادرشكني ، {َِب َٔعْبُذُىُُْ بِالَّ ٌُِْمَشِّبٌَُٔب بٌََِ اٌٍَّوِ صٌُْفََ}: كولشػوظي ظـد مؾقك الدكقو، مل يػرققا

: فودرشكقن مرشكق اجلوهؾقي يعتؼدون أن أصـومفؿ الالت والعزى ومـوة وغرهو أن هذه تشػع هلؿ ظـد اهلل

، فؼد زظؿقا أن ألحد دالل ظذ اهلل {َِب َٔعْبُذُىُُْ بِالَّ ٌُِْمَشِّبٌَُٔب بٌََِ اٌٍَّوِ صٌُْفََ} {ىَاُالءِ شُفَعَبئَُٔب عِنذَ اٌٍَّوِ}

يتؼدم الشوفع إىل ادشػقع ظـده بطؾى دون إذن : وكؾؿي موضقي ظـد اهلل، كام هق حول أهؾ الدكقو، حول أهؾ الدكقو

أحد القجفوء - مثالً –مسبؼ، ودون رضو مـ ادشػقع ظـده ظـ ادشػقع لف، فقؼبؾ ضؾبتف إمو رغبي أو رهبي، يليت 

إىل آخره، مـ أنقاع الشػوظوت، فقؼبؾ . اظػ ظـ فالن، افعؾ كذا، ظنين فالكوً : والؽزاء إىل شؾطون أو أمر ويؼقل

ذلؽ وإن كون قد فوجله بولطؾى ومل يستلذكف، وإن كون شوخطًو ظذ ذلؽ ادشػقع لف، حوذا؟ إمو رغبي ذم اشتاملي هذا 

ىَاُالءِ شُفَعَبئَُٔب }: جعؾقهو كذلؽ، وقولقا - أظـل ادرشكني–الشوفع، أو رهبي مـف، هؽذا الشػوظي ذم الدكقو، همالء 

، وهلؿ دالي ظـد اهلل، وهلؿ كؾؿي مسؿقظي ظـد اهلل، فـحـ كعبدهؿ لقؼربقكو إىل اهلل زلػك، كذلؽ قول {عِنذَ اٌٍَّوِ

همالء شودة أولقوء هلؿ : الؼبقريقن، كذلؽ قول الصقفقي ذم أولقوئفؿ ومعظؿقفؿ، مل يػسققا إال ذم العبورات، قولقا 

مـزلي ظـد اهلل ال كستطقع أن كدخؾ ظذ اهلل إال ظـ ضريؼفؿ، هذا، هذا بولضبط ظني ذك ادرشكني األولني كام مر ذم 

الؼقاظد األربع وكشػ الشبفوت التل تـوولـوهو ذم الدورة السوبؼي، هذه ظؾتفؿ، ففؿ طـقا أن األمر شقاء، واهلل 

شبحوكف وتعوىل قد اختص بولشػوظي، اهلل شبحوكف وتعوىل ال يستؽثر بعبوده مـ قؾي، وال يستعز هبؿ مـ ذلي، شبحوكف 

، فبني شبحوكف أن ثؿً صػوظي مثبتي، وثؿً صػوظي مـػقي، دمد {لًُ ٌٍَِّّوِ اٌشَّفَبعَتُ جَِّْعبً}: وبحؿده، قول شبحوكف

ًَال َّشْفَعٌَُْ }: إذن هذه مـػقي، قول اهلل تعوىل: {فََّب حَنفَعُيُُْ شَفَبعَتُ اٌشَّبفِعِنيَ}: ذلؽ ذم الؼرآن، يؼقل اهلل تعوىل

مثبتي، إذن مو الشػوظي ادثبتي؟ الشػوظي ادثبتي : {َِٓ رَا اٌَّزُِ َّشْفَعُ عِنْذَهُ بِالَّ بِةِرِْٔوِ}هذه مثبتي، : {بِالَّ ٌَِِّٓ اسْحَعََ

:  مو مجعً ذضني
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.  إذن اهلل تعوىل لؾشوفع أن يشػع

ًَوَُ ِِّٓ ٍََِّهٍ }: وقد مجع هذيـ الرشضني ققل اهلل تعوىل ذم شقرة الـجؿ.  رضوه ظـ ادشػقع لف:ثوكقوً 

بِالَّ ِِٓ بَعْذِ ؤَْ َّإْرََْ اٌٍَّوُ ٌَِّٓ َّشَبءُ }  {فِِ اٌسٌَََّّاثِ ال حُؽْنِِ شَفَبعَخُيُُْ شَْْئبً بِالَّ ِِٓ بَعْذِ ؤَْ َّإْرََْ اٌٍَّوُ ٌَِّٓ َّشَبءُ ًََّشْظََ

ـ إذن هذه هل الشػوظي ادثبتي، وأمو الشػوظي التل يدظقهو ادرشكقن الؼدامك وادرشكقن ادعوسون {ًََّشْظََ

أشلخؽ بحؼ كبقؽ، : فنهنو صػوظي مـػقي بوضؾي ال جيقز اظتؼودهو وال العؿؾ هبو، وهلذا ال جيقز وال ُيرشع أن يؼول

ألن هذا السمال شمال ذم غر مـوشبي، شمال ذم غر مـوشبي، مو صلن جوه . أشلخؽ بجوه كبقؽ، أشلخؽ بجوه فالن

أدؾضكػبحقػاضدائضغنػ): فالن أو حؼ فالن؟، جوه فالن لف، وحؼ فالن لف، هذا بخالف مو جوء ذم احلديٌ
، فنن حؼ السوئؾني ظؾقف إجوبتفؿ، وإجوبتفؿ صػي مـ صػوتف، فؽلنف دظو اهلل تعوىل بصػي مـ صػوتف، ومـ (رضغك

أن ُيؼسؿ ظذ اهلل بلحد مـ خؾؼف، : بوب أوىل حتريؿ اإلقسوم ظؾقف بلحد مـ خؾؼف، فنن هذا مـ شقء األدب مع اهلل

فنن هذا ال جيقز، فقف شقء أدب مع اهلل، وفقف تقشؾ غر مرشوع، فقجى ظذ . أقسؿً ظؾقؽ بـبقؽ: بلن يؼقل

:  ادممـ أن يػرق بني التقشؾ ادرشوع والتقشؾ غر ادرشوع

 تؼصد بوإليامن بف أتقشؾ إلقؽ بـبقؽ : إن قؾً.  وحمبتف هق أن تتقشؾ بوتبوع كبقؽ :التقشؾ ادرشوع

بًو، وهلذا تركف الصحوبي  وتصديؼف والتلد بف فحقفال، هذا مطؾقب، وإن كـً تؼصد التقشؾ بذاتف ففذا لقس صقا

؟  بدظوئف ذم حقوتف، فؾام تقذم رشقل اهلل وأصوهبؿ اجلدب موذا قول ظؿر كوكقا يتقشؾقن بولـبل ... ومل يػعؾقه،

فؽون تقشؾفؿ . إكو كـو إذا أجدبـو تقشؾـو بـبقؽ فتسؼقـو، وكحـ كتقشؾ إلقؽ بعؿ كبقـو، قؿ يو ظبوس فودع: مهللا: قول

 ولق كون قد موت، لق كون التقشؾ بولذات بولعبوس أي بدظوئف، ولق كون التقشؾ بولذات لتقشؾقا بذات الـبل 

ولؽـفؿ مل يتقشؾقا، ظؾؿقا أن هذا . إكو كتقشؾ بـبقؽ أن تسؼقـو: مهللا:  ولق كون قد موت، لق قولقا لتقشؾقا بولـبل 

لقس تقشاًل مرشوظًو، وإكام التقشؾ يؽقن بوتبوظف واإليامن بف وامتثول أمره، ففذه هل الؼربك الصحقحي، قول اهلل 

يعـل أوئلؽ : {ؤًٌَُْئِهَ اٌَّزَِّٓ َّذْعٌَُْ َّبْخَؽٌَُْ بٌََِ سَبِّيُُِ اٌٌَْسٍَِْتَ ؤَُّّيُُْ ؤَلْشَةُ ًََّشْجٌَُْ سَحَّْخَوُ ًََّخَبفٌَُْ عَزَابَوُ}: تعوىل
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أوئلؽ الذيـ يدظقن، الذيـ يدظقهؿ همالء ادرشكقن مـ الصوحلني مـ ادالئؽي وظزير وغرهؿ هؿ أنػسفؿ يبتغقن 

إىل رهبؿ القشقؾي مبوذة، دون وشوئط، ويرجقن رمحتف وخيوفقن ظذاب، فوحذو حذوهؿ، وال تؽقكقا ضدهؿ، وبني 

حَخََّ }: اهلل تعوىل أن أظظؿ مـ يؿؽـ أن ُيتقشؾ بف مـ ادخؾققوت وهؿ ادالئؽي ال يؿؾؽقن صقئًو، قول اهلل ظز وجؾ

، تلمؾ أن اهلل {لَبٌٌُا َِبرَا لَبيَ سَبُّىُُْ لَبٌٌُا اٌْحَكَّ ًَىٌَُ اٌْعٍَُِِّ اٌْىَبِريُ}أي ادالئؽي، : {بِرَا فُضِّعَ عَٓ لٌٍُُبِيُِْ

لًُِ ادْعٌُا اٌَّزَِّٓ صَعَّْخُُ ِِّٓ دًُِْ اٌٍَّوِ ال ٍَِّّْىٌَُْ ِِثْمَبيَ رَسَّةٍ فِِ اٌسٌَََّّاثِ ًَال }: تعوىل قول ذلؽ بعد موذا؟ قول تعوىل

كػك اهلل ظـفؿ ادؾؽ ادستؼؾ، وادؾؽ بودشوركي، : {فِِ األَسْضِ ًََِب ٌَيُُْ فِْيَِّب ِِٓ شِشْنٍ ًََِب ٌَوُ ِِنْيُُ ِِّٓ ظَيِريٍ

ًَال حَنفَعُ اٌشَّفَبعَتُ }: الشػوظي، فؼول إثرهو: وادعووكي التل ال يستغـل ظـف ادؾقك مـ خدم وحشؿ، بؼل رء واحد

، تلمؾقا ذم ادـوشبي، حو كػك اهلل تعوىل الشػوظي وجعؾفو خولصي لف إال {عِنذَهُ بِالَّ ٌَِّْٓ ؤَرَِْ ٌَوُ حَخََّ بِرَا فُضِّعَ عَٓ لٌٍُُبِيُِْ

حَخََّ بِرَا فُضِّعَ عَٓ لٌٍُُبِيُِْ لَبٌٌُا َِبرَا }: بنذكف ذكر أظظؿ مـ يؿؽـ أن ُيستشػع بف مـ ادخؾققوت وهؿ ادالئؽي، قول

مو بني صحؿي أذكف ... ، فنذا كوكً هذه ادالئؽي العظوم اخلؾؼ، الذي{لَبيَ سَبُّىُُْ لَبٌٌُا اٌْحَكَّ ًَىٌَُ اٌْعٍَُِِّ اٌْىَبِريُ

َِبرَا لَبيَ }: شبعامئي ظوم، إذا تؽؾؿ اهلل بولقحل أخذتف رظدة ورجػي وخر مغشقًو ظؾقف، ثؿ إذا أفوققا قولقا ... وظوتؼف

.   فؿـ بوب أوىل مـ دوهنؿ مـ هذه ادعبقدات وادصـقظوت{سَبُّىُُْ لَبٌٌُا اٌْحَكَّ ًَىٌَُ اٌْعٍَُِِّ اٌْىَبِريُ

هذا صـػ، وهؿ الذيـ يتقشعقن ذم بوب الشػوظي، وظـد الصقفقي مـ ادخوريؼ والبدع واخلرافوت مو 

. تشؿئز مـف الـػقس وتضقع معف معومل التقحقد

 فنهنؿ ضقؼقا الشػوظي وأثبتقا فؼط الشػوظي العظؿك ذم أن يؼيض اهلل تعوىل بني ظبوده، :يؼوبؾ همالء القظقديي

والشػوظي العظؿك ادؼوم ادحؿقد، وأثبتقا أجضًو الشػوظي ذم رفع درجوت بعض أهؾ اجلـي، ذم رفع درجوت بعض 

أهؾ اجلـي فؼط، ألهنؿ يرون أن هذا مـ بوب الػضؾ، ولؽـفؿ أنؽروا الشػوظي فقؿـ اشتحؼ الـور أن خيرج مـفو، أال 

                                                 
. 23: سبأ 

. 23: سبأ 

. 22: سبأ 

 .23: سبأ 
 .23: سبأ 
 .23: سبأ 



 

 أحمد القاضي   / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــ  فضيلة الشيخ الدكتور  (14)العقيدة الطحاوية  

 

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

وهدى اهلل تعوىل أهؾ السـي واجلامظي حو اختؾػ فقف مـ احلؼ بنذكف فلثبتقا . يدخؾفو، وفقؿـ دخؾفو أن خيرج مـفو

.  إذن اهلل تعوىل لؾشوفع، ورضوه ظـ ادشػقع لف، وبذلؽ تؿ الؽالم ظام يتعؾؼ بـبقـو : الشػوظي برشضقفو

. واحلؿد هلل رب العودني

 

 


