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 احلًذ هلل سة انؼبملني

ًفك شْخنب ًؤػنو، ًاغفش نو : ًصهَ اهلل ًسهى ػهَ َجْنب حمًذ، ًػهَ آنو ًصحجو ًيٍ سبس ػهَ دسثو بىل ٌّو انذٍّ، انهيى

 .ًننب ًنهسبيؼني ًاملسهًني

 :ًنٌانذّو- غفش اهلل نو–لبل املانف 

وكممـ بعذاب افؼز دـ ـون فف أهاًل، وشمال مـؽر وكؽر ذم ؿزه ظـ ربف؟ وديـف؟ وكبقف؟ ظذ مو جوءت بف 

، وظـ افصحوبي رضقان اهلل ظؾقفؿ، وافؼز روضي مـ ريوض اجلـي، أو حػرة مـ حػر األخبور ظـ رشقل اهلل 

ط  ءة افؽتوب وافثقاب وافعؼوب وافكا ء األظامل يقم افؼقومي، وافعرض واحلسوب وؿرا افـران، وكممـ بوفبعٌ وجزا

ط افسوظي مـ خروج افدجول وكزول ظقسك  وادقزان، واجلـي وافـور خمؾقؿتون ال تػـقون أبدًا وال تبقدان، وكممـ بلرشا

 . ابـ مريؿ مـ افسامء، وكممـ بطؾقع افشؿس مـ مغرهبو وخروج دابي األرض مـ مقضعفو

 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

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

 ،.أمو بعد

ؾنن معؼ ضؾبي افعؾؿ وضوفبوتف ومـ بؾغ بغ يدي مقضقع رشيػ ومؼوم خطر، يـبغل أن حيتؾ مـ افؼؾى 

مؽوكًو، وأن يـول مـ افعؼؾ جموالً، إذ أنف أمر جسقؿ كحـ مؼبؾقن ظؾقف، وؿّؾ مـ يػؽر ؾقف تػؽراً جديًو، مع أنف آت ال 

حموفي، ذفؽؿ هق افبعٌ ومو أخز اهلل تعوػ ممو يؽقن، ممو يؽقن بعد ادقت، ؾوإليامن بوفققم اآلخر أحد أرـون اإليامن 

نَّْْسَ انْجِشَّ ؤٌَ رٌَُنٌُّاْ }: افستي افتل ال يتؿ اإليامن إال هبو، وـثراً مو يؼركف اهلل تعوػ بوإليامن بف، ؾقؼقل اهلل تعوػ

لَذْ كَبٌَ نَكُىْ فِِ سَسٌُلِ }،  {ًُجٌُىَكُىْ لِجَمَ انًَْشْشِقِ ًَانًَْغْشِةِ ًَنَكٍَِّ انْجِشَّ يٍَْ آيٍََ ثِبنهَّوِ ًَانٌَْْْوِ آخِشِ 

بٌَِّ انَّزٍَِّ آيَنٌُاْ ًَانَّزٍَِّ ىَبدًُاْ ًَاننَّصَبسٍَ ًَانصَّبثِئِنيَ يٍَْ آيٍََ ثِبنهَّوِ }، {انهَّوِ ؤُسٌَْحٌ حَسَنَخٌ نًٍَِّ كَبٌَ َّشْجٌُ انهَّوَ ًَانٌَْْْوَ آخِشَ

، وكظر هذا ـثر، ؾقؼرن اهلل تعوػ بغ اإليامن بف وبغ اإليامن بوفققم اآلخر، وهلذا ـون هذا األمر {ًَانٌَْْْوِ آخِشِ
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ًَلَبنٌُاْ ؤَئِزَا كُنَّب ػِظَبيبً }: مـ ـزيوت افؼضويو افتل كوزع ؾقفو ادؼـقن، ؾؼد ـون ادؼـقن يلبقن إثبوت افبعٌ

ؤًَْ خَهْمبً يًَِّّب َّكْجُشُ فِِ  (50)لُم كٌٌَُُاْ حِجَبسَحً ؤًَْ حَذِّذاً  (49)ًَسُفَبربً ؤَبََِّب نًََجْؼٌُثٌٌَُ خَهْمبً جَذِّذاً 

 بعظؿ ، وحؽك اهلل تعوػ ظـ أحدهؿ، وهق أيبَّ بـ خؾػ، وهق أيبُّ بـ خؾػ، أنف أتك افـبل {صُذًُسِكُىْ

، (ظطم،ػوغبطثكػوغدخضكػاضظار): أتزظؿ يو حمؿد أن ربؽ حيقل هذا بعد أن صور رمقاًم؟ ؿول: رمقؿ ؾػتف وؿول

لُمْ ُّحِْْْيَب انَّزُِ  (78)ًَضَشَةَ نَنَب يَثَالً ًَََسَِِ خَهْمَوُ لَبلَ يٍَْ ُّحِِْْ انْؼِظَبوَ ًَىَِِ سَيِْىٌ }: وأنزل اهلل تعوػ ذم هذا ؿقفف

 . {ؤََشَإَىَب ؤًََّلَ يَشَّحٍ

ومـ تلمؾ افؼرآن ادؽل وجده مذخقرًا بنثبوت افبعٌ وإؿومي األدفي احلسقي وافعؼؾقي ظذ إثبوت افبعٌ بعد 

م وافؽريامت ومـ بؾغ–ادقت، وال ريى  أن اإليامن بوفققم اآلخر فف أثر ـبر ذم شؾقك اإلكسون، ؾنكف - معؼ افؽرا

يي، وبػؼده حيصؾ افضد، ؾنن مـ مل  فقال اإليامن بوفققم اآلخر حو كشط ادجتفدون ذم افعبودة، وحو اكزجروا ظـ افغقا

يممـ بوفبعٌ مل يعـف مو يؽقن مـ، مـ مسؾؽف، ألنف ال يرجق بعثًو وال كشقرًا، ؾتجده ال يرؾع رأشًو بػعؾ افطوظوت، 

أن بـل آدم حقول ؿضقي ادبدأ وادعود ؿد اكؼسؿقا إػ ثالثي - يو رظوـؿ اهلل–وال يـزجر ظـ ادحرموت، واظؾؿقا 

 : أؿسوم

أي أثبتقا أن اهلل تعوػ هق : وهؿ أهؾ اإليامن أتبوع افرشؾ، أثبتقا ادبدأ وادعود: ؾؿـفؿ مـ أثبً ادبدأ وادعود

 . افذي خؾؼفؿ، وأن اهلل تعوػ هق افذي يعقدهؿ

، افذيـ ؿوفقا بؼدم افعومل وخؾقد افعومل، ؾفمالء افػالشػي يزظؿقن أن وضد همالء متومًو افػالشػي ادالحدة

 . ؾفمالء هؿ افػالشػي افؼوئؾقن بؼدم افعومل وخؾقد افعومل. افعومل ؿديؿ ؿدمًو ؽر متـوه وأنف متسؾسؾ إػ مو ال هنويي

ؾؿؼـقا افعرب فئـ شلختفؿ مـ . افذيـ أثبتقا ادبدأ وأنؽروا ادعود:  مؼـقا افعرب:وافصـػ افثوفٌ

ًَيَب ُّيْهِكُنَب بِالَّ }أرحوم تدؾع، وأرض تبؾع، : فؽـفؿ يـؽرون ادعود ويؼقل ؿوئؾفؿ. اهلل: خؾؼفؿ؟ فقؼقفـ
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. {ًَلَبنٌُا يَب ىَِِ بِالَّ حََْبرُنَب انذََُّْْب ًٌََُدُ ًَََحَْْب ًَيَب ُّيْهِكُنَب بِالَّ انذَّىْشُ}: ـام حؽك اهلل ذفؽ ظـ افدهريي. {انذَّىْشُ

 .ؾوفـوس ظذ هذه األؾفوم

ـوهلـدوس وافبقذيي . افؼوئؾغ بتـوشخ األرواح: مؼوفي افتـوشخقغ: وهـوك مؼوالت ترد إػ هذه األؿقال، مثؾ

يزظؿقن أن افروح، أن ادرء إذا موت ارتػعً روحف ثؿ - وافعقوذ بوهلل–ومـ خؾػفؿ مـ األمؿ افشؼقي، ؾنهنؿ 

اكتسخً ذم جسد آخر، ويرتبقن افثقاب وافعؼوب ظذ كقع اكتسوخ، ؾنن ـون مسؾؽف ذم افدكقو األوػ محقدًا اكتسخً 

م  ت واهلقا روحف ذم جسد راق، وإن ـوكً روحف، أو ـون شؾقـف خبقثًو ظقؿى  ؾوكتسخً ذم جسد وضقع، ـوحلؼا

 . وظذ هذا اهلـدوس وافبقذيي ومـ ظذ صوـؾتفؿ، وإن اختؾػً ظبوراهتؿ. ومو أصبففو

وافعجقى أن بعض األوربقغ ومدظل احلضورة يعتؼدون مثؾ هذه افعؼوئد، ويممـقن بدورات متعوؿبي 

رًا مـ إثبوت افبعٌ افذي ظؾقف أشوس ـؾ ديـ بعٌ اهلل بف كبقف، ؾؼد ذـر صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي  فؾحقوة، ـؾ ذفؽ ؾرا

اإليامن بوهلل وافققم اآلخر وافعؿؾ : أنف مو مـ ديـ بعٌ اهلل بف كبقًو إال ؿوم ظذ هذه األصقل افثالث-: رمحف اهلل–

بٌَِّ انَّزٍَِّ آيَنٌُاْ ًَانَّزٍَِّ ىَبدًُاْ ًَاننَّصَبسٍَ ًَانصَّبثِئِنيَ يٍَْ آيٍََ ثِبنهَّوِ ًَانٌَْْْوِ آخِشِ ًَػًَِمَ }: أخذًا مـ ؿقل اهلل تعوػ. افصوفح

، وذم هذا أبؾغ افرد ظذ ادرجئي افذيـ خيرجقن افعؿؾ ظـ مسؿك اإليامن، ؾؼد جعؾ اهلل {صَبنِحبً} {صَبنِحبً

 . اإليامن بوهلل وافققم اآلخر، ؾؼرن هبام افعؿؾ افصوفح: افعؿؾ ؿريـ هذه افعـكيـ وافرــغ األصقؾغ

اإليامن بوفققم اآلخر، : ؾقف أدفي أخرى فقس هذا مقضع بسطفو، فؽــو ذم هذا ادؼول كذـر هذا افرــ افعظقؿ

وكدظقا أنػسـو إػ اشتحقوئف ذم افؼؾقب فعظقؿ أثره ذم شؾقك اإلكسون واشتؼومتف وتؼوه، ؾنن مـ ؿقي إيامكف بوفققم 

، ؾفذا افذي يؼقم بوفؼؾى هق افذي {نًٍَِّ كَبٌَ َّشْجٌُ انهَّوَ ًَانٌَْْْوَ آخِشَ}ؾؿـ ـون يرجق اهلل، : اآلخر اكضبط

 . يضبط افسؾقك وهيذب اخلؾؼ وحيؿؾ افـػس ظذ معويل األمقر ومؽورم األخالق، ويـفوهو ظـ شػسوؾفو

 : وال يتؿ اإليامن بوفققم اآلخر إال بوكتظوم أربعي أمقر
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وؿد أدخؾـو اإليامن بام يؽقن ذم افؼز بوإليامن اآلخر ألنف افؼقومي .  اإليامن بام يؽقن ذم افؼز:األمر األول

افصغرى فإلكسون، ادقت هق افؼقومي افصغرى فإلكسون، ؾؿـ موت ؾؼد ؿومً ؿقومتف، وؿد ذـر صقخ اإلشالم ابـ 

ذم ظؼقدتف افقاشطقي، حو ذـر اإليامن بوفققم اآلخر وأن مـ أصقل أهؾ افسـي اإليامن بوفققم اآلخر - رمحف اهلل–تقؿقي 

 . ؾدخؾ ذم ذفؽ اإليامن بام يؽقن ذم افؼز.  ممو يؽقن بعد ادقتوهق اإليامن بؽؾ مو أخز اهلل بف ورشقفف : ؿول

 .  اإليامن بوفبعٌ:افثوين

ء واحلسوب:افثوفٌ  . اإليامن بوحلسوب: ظػقاً .  اإليامن بوجلزا

بع  . وهل اجلـي أو افـور.  اإليامن بوجلزاء:وافرا

 -. رمحف اهلل–هذه األمقر األربعي تـتظؿ مػردات اإليامن بوفققم اآلخر، ؾؾــظر ؾقام ؿرر افشقخ 

:ػرحطهػاضضه–شالػ ده بذفؽ ظذاب افؼز وكعقؿف، ظذاب :وظؤطنػبطذابػاضػبرػضطنػصانػضهػأعاًل-  ومرا

كقي وافـبقيي ظذ هذا األمر، وأصور أجضًو إػ مؼوالت  افؼز وكعقؿف، فقس افعذاب ؾؼط، ؾؼد دفً افـصقص افؼرآ

 -. ـام شقليت–افصحوبي 

ظـ آل - وهق مـ أرصحفو–ؾؼد دل افؼرآن ظذ إثبوت ظذاب افؼز ذم ؽر مو آيي، ؾؿـ ذفؽ ؿقل اهلل تعوػ 

، ؾُعؾؿ أن ذفؽؿ {اننَّبسُ ُّؼْشَضٌٌَُ ػَهَْْيَب غُذًُّاً ًَػَشِّْبً ًٌََّْوَ رَمٌُوُ انسَّبػَخُ ؤَدْخِهٌُا آلَ فِشْػٌٌََْ ؤَشَذَّ انْؼَزَاةِ}: ؾرظقن

 . افعرض ظذ افـور ؽدوًا وظشقًو يسبؼ إدخوهلؿ فؾـور، ؾال يؽقن إال ذم حول افززخ

ًَيٍَْ ؤَػْشَضَ ػٍَ رِكْشُِ فَةٌَِّ نَوُ يَؼِْشَخً ضَنكبً ًَََحْشُشُهُ }: ؿقل اهلل ظز وجؾ-: مـ أدفي افؼرآن– افثوين

وإن . إن هذا دفقؾ ظذ إثبوت ظذاب افؼز-: رمحف اهلل-ؿول بعض افسؾػ ومـفؿ اإلشامظقع : {ٌَّْوَ انْمَِْبيَخِ ؤَػًََْ

أي أنف ذم هذه : {ًَيٍَْ ؤَػْشَضَ ػٍَ رِكْشُِ فَةٌَِّ نَوُ يَؼِْشَخً ضَنكبً}: ـون معظؿ، أو ظومي ادػرسيـ حيؿؾقن ؿقفف

افدكقو ال يؼر فف ؿرار وإن شؽـ افؼصقر ومتتع بوحلقر وكول مجقع مو هتػق إفقف كػسف مـ ؽويي األمقر، ؾنن كػسف ذم صؼوء، 

د بذفؽ ظذاب افؼز، : وؽره مـ افعؾامء ؿوفقا - رمحف اهلل–ف، يعـل أنف يعقش ذم كؽد داخع، فؽـ اإلشامظقع  إن ادرا

                                                 
 .46: غافر 
 .124: طه 
 .124: طه 



 

 أحمد القاضي   / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــ  فضيلة الشيخ الدكتور  (15)العقيدة الطحاوية  

 

 5 صفحت www.dwrah.comالدورة العلميت المتقدمت بجامع ابه سعدي                               
 

ألنـو كرى ذم هذه افدكقو مـ أهؾ افدكقو مـ يعقش ذم ضرب وؾرح ومتعي ورسور وكحق ذفؽ ؾال تؽقن هذه احلقوة 

 . افضـؽ إال ذم افززخ

 . ظذ ـؾ حول هذا اشتـبوط فف حظ مـ افـظر

، ـقػ {ًَنَنُزِّمَنَّيُىْ يٍَِ انْؼَزَاةِ إَدَََْ دًٌَُ انْؼَزَاةِ إَكْجَشِ نَؼَهَّيُىْ َّشْجِؼٌٌَُ}: ؿقل اهلل تعوػ: ومـ ذفؽ

وفؽـ ابـ . ذفؽ؟ معظؿ ادػرسيـ يػرس افعذاب األدكك بام وؿع هلؿ يقم بدر، وافعذاب األـز بام يؼع يقم افؼقومي

 .إن افعذاب األدكك هق ظذاب افؼز، وافعذاب األـز ظذاب اآلخرة:  ؿولظبوس 

، ومو ـون هذا فقغقى ظـ بول ابـ {نَؼَهَّيُىْ َّشْجِؼٌٌَُ}: ويشؽؾ ظذ هذا تتؿي اآليي؛ إذ أنف ؿول ذم آخرهو

أن وظقد اهلل تعوػ هلؿ هبذيـ األمريـ ذم افدكقو مدظوة الظتذارهؿ ورجقظفؿ، يعـل إذا ؿقؾ : ، ؾقؽقن ادرادظبوس 

وإال , ـون هذا مدظوة فرجقظفؿ. إن مـ ورائؽؿ ظذابًو أدكك هق ظذاب افؼز، ومـ، وظذاب أـز هق ظذاب افـور: هلؿ

 . ؾال صؽ أن إذا ذاؿقا ؾنكف ال شبقؾ هلؿ فؾرجعي

ًَنٌَْ رَشٍَ بِرْ َّزٌََفََّ }، ال، كعؿ، { سُئًُسِيِىْاًَنٌَْ رَشٍَ بِرِ انًُْجْشِيٌٌَُ ََبكِسٌُ}: ومثؾ ذفؽ ؿقل اهلل تعوػ

، هذا دفقؾ ظذ أهنؿ يتؾؼقن هذا {انَّزٍَِّ كَفَشًُاْ انًَْٔئِكَخُ َّضْشِثٌٌَُ ًُجٌُىَيُىْ ًَؤَدْثَبسَىُىْ ًَرًُلٌُاْ ػَزَاةَ انْحَشِّكِ

 .افعذاب ظـد ؿبض األرواح، ؾفذا يمشس إلثبوت ظذاب افؼز ظذ همالء افؽوؾريـ

 . هذه مجؾي مـ أدفي افؼرآن ظذ إثبوت ظذاب افؼز

إظؼطاػضغطذبان،ػوطاػ):  مر بؼزيـ ؾؼولأن افـبل :  ؾؿـ أرصحفو حديٌ ابـ ظؿر :وأمو مـ افسـي
، يعـل ؾقام يشؼ ظؾقفام (وطاػغطذبانػسيػصبغر: )، يعـل أن كػقف األول(غطذبانػسيػصبغر،ػبضى،ػإظهػضصبغر

سصانػالػ:ػبضى،ػإظهػضصبغر،ػأطاػأحدعطا)االحساز مـف، فقس أمراً صعبًو، يؿؽـفام أن يتؼقوه، فؽـف ـبر ظـد اهلل، 
 جريدة ؾشؼفو وؽرز ظذ ـؾ ؿز ، ثؿ أخذ افـبل (سصانػغطذيػباضظطغطظ:ػغدتبرأػطنػاضبول،ػوأطاػاآلخر

 .ؾدل ذفؽ ظذ إثبوت ظذاب افؼز فعصوة ادقحديـ. (أرجوػأنػغخغفػرظؼطاػطاػضمػتغبدا): واحدة وؿول

                                                 
 .21: السجدة 
 .21: السجدة 
 .12: السجدة 

 .50: األوفال 
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تطوذواػباضضهػطنػرذابػ):  بوالشتعوذة مـ ظذاب افؼز، ـؼقففأمر افـبل : وممو يدل ظذ إثبوتف مـ افسـي
، ذم آخر (إظيػأروذػبكػطنػرذابػجؼظم،ػوطنػرذابػاضػبر:ػاضضؼم: )، وتعؾقؿ االشتعوذة بوهلل مـ أربع(اضػبر

 .افصالة

 ـون مع كػر مـ أصحوبف راـبًو بغؾتف، ؾؿر بستي أو شبعي أؿز، ؾحودت بف بغؾتف حتك أن افـبل : ومـ ذفؽ

: ، ؾذـروا أنوشًو موتقا ذم اجلوهؾقي، ؾؼول(شبورػطنػعذه؟): ـودت أن تؾؼقف، ؾوفتػً ؾنذا بستي أو شبعي أؿز، ؾؼول

، يعـل أنؽؿ فق شؿعتؿ هبذه (ضوالػأنػالػتداسظواػضدروتػاضضهػأنػغدططصمػطنػأصواتػأعلػاضػبورػطاػأدطد)

 . مو دؾـ بعضؽؿ بعضًو، فؾفقل وافرظى افذي يـشل فق شؿع افـوس هذا افعذاب

غأتغهػطضصانػسغدأالظهػرنػ)أنف إذا، أنف : حديٌ افزاء ادشفقر، وأصؾف ذم افصحقحغ: ومـ أدفتف
عاهػعاه،ػالػأدري،ػسغضربػ: )ويؽقن اجلقاب افؽوؾر أو ادرتوب أو افشوك (ربه؟ػورنػدغظه؟ػورنػظبغه؟

 (.بطزربظػطنػحدغد،ػسغصغحػبؼاػصغحظػغدططؼاػصلػذيءػإالػاضثػالن

عذهػغؼودػتطذبػسيػ):  حغ شؿع صقتًو ظشقي يقم ؿولـؼقل افـبل : وأدفي أخرى ذم هذا ـثرة
 (. شبورعا

–إن ؾالكي :  بودئ األمر مل يعؾؿ بقجقد ظذاب ذم افؼز، حتك ؿوفً فف ظوئشي ريض اهلل ظـفووؿد ـون افـبل 

 ؾزع، ثؿ بعد ذفؽ وؿوك اهلل، وؿوك اهلل مـ ظذاب افؼز، ؾؾام ؿوفً ذفؽ فؾـبل : تدخؾ ظؾقفو ؿوفً هلو- هيقديي

 (. عذهػغؼودػتطذبػسيػشبورعا: )، أو(إنػغؼودػتطذبػسيػشبورعا): أخزهو بلن ظذاب افؼز واؿع، وؿول

 : وأهؾف صـػون: ؾـممـ بعذاب افؼز دـ ـون فف أهالً 

 .ؾعذاهبؿ ظذاب دائؿ: إمو ـػور

 . ؾعذاهبؿ ظذاب مـؼطع: وإمو بعض ظصوة ادقحديـ افذيـ اشتقجبقه

ؾام افذي يؼطعف؟ يؼطعف إمو صدؿي جوريي دام كػعفو حتك ؽؿر تؾؽ ادعصقي، أو دظوء صوفح حصؾ مـ ابـ 

فف، وفد صوفح دظو فف ؾؽشػ اهلل ظـف وكػس ظـف، وإمو برمحي أرحؿ افرامحغ يؽشػ اهلل تعوػ هذا افعذاب، ثؿ إن مو 

حيؾؼ ادممـ مـ ظذاب افؼز يؽقن خمػػًو، أو مسؼطًو فعذاب افـور، وهذا أحد ادؽػرات افتل ذـرهو صقخ اإلشالم 

 -.رمحف اهلل–ابـ تقؿقي 
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ؿ ذم ؿزه هؿ ادممـقن، : ؾـممـ بعذاب افؼز دـ ـون فف أهالً  وكممـ أجضًو بـعقؿ افؼز دـ ـون فف أهاًل، وادـعَّ

اضطؤطنػإذاػوضدػسيػشبرهػأتاهػطضصان،ػأتاهػرجلػحدنػاضؼغئظػ) ظذ أن ؾؼد دل حديٌ افزاء بـ ظوزب 
وُغغتحػضهػ.ػأظاػرطضكػاضصاضح:ػسغػول.ػطنػأظت؟ػسوجؼكػاضذيػغأتيػباضخغر:ػطغبػاضرغح،ػسغػولػضه

 . ؾنن افؽوؾر حيصؾ فف ضد ذفؽ: ، وبودؼوبؾ(بابػإضى،ػبابػإضىػاضجظظ،ػسغأتغهػطنػروحؼاػوظطغطؼا

 كعؿ، مهو ادؾؽون افؾذان وـؾ اهلل إفقفام ؾتـي افـوس ذم ؿبقرهؿ، :ودؤال،ػودؤالػطظصرػوظصغر:ػشال

، أظوكـو اهلل وإيوـؿ وثبً (إظصمػتغتظونػسيػشبورصمػشرغبًاػطنػستظظػاضطدغحػاضدجال: )ؾؼد ؿول افـبل 

 ظـد ذـره ، ؿرأهو افـبل {ُّثَجِّذُ انهَّوُ انَّزٍَِّ آيَنٌُاْ ثِبنْمٌَْلِ انثَّبثِذِ فِِ انْحََْبحِ انذََُّْْب ًَفِِ آخِشَحِ}: ؿؾقبـو وؿؾقبؽؿ

طنػ:ػسغأتغهػطضصانػسغػطداظهػسغػوالنػضه)، {ًَُّضِمُّ انهَّوُ انظَّبنًِِنيَ ًََّفْؼَمُ انهَّوُ يَب َّشَبءُ}فسمال ادؾؽغ، 
ربيػاضضه،ػواإلدالمػدغظيػوظبيػطحطد،ػوأطاػ:ػربك؟ػوطاػدغظك؟ػوطنػظبغك؟ػسأطاػاضطؤطنػسغػول

دططتػاضظاسػغػوضونػ- هؽذا جوء ذم افـصقص -عاه،ػأوػاضطظاسقػأوػاضذاكػأوػاضطرتاب:ػاضصاسرػسغػول
وذم هذا إيؼوظ فؽؾ مسؾؿ أن يعل ديـف ظـ بقـي، وأال يؽقن إمعي يؼقل مو يؼقل افـوس دون وظل،  (ذغئًاػسػضته

ؾع . أصفد أن ال إهل إال اهلل وأصفد أن حمؿدًا رشقل اهلل: إذا ؿؾً. ريب اهلل، واإلشالم ديـل، وكبقل حمؿد: ؾنذا ؿؾً

مو تؼقل، ألنؽ ُتسلل ظـف وتزفزل زفزاالً صديدًا، ؾال يـطؼ إال مو ـون ؿد رشخ ذم افؼؾقب، وأمو مو ـون ال جيووز 

 . هوه هوه، ال أدري، شؿعً افـوس يؼقفقن صقئًو ؾؼؾتف: افساؿل ؾنكف يتطوير ويؼقل صوحبف

 وؿد ثبً ذم حديٌ حسـ، حسـف بعض أهؾ افعؾؿ هذيـ االشؿغ هلذيـ :ودؤالػطظصرػوظصغر:ػشال

 . ادؾؽغ، ويروى أحوديٌ ذم صػتفام وأهنام ظذ هقئي مزظجي مقحشي، فؽـ ذم أشوكقدهو مؼول

سيػشبرهػرنػربه؟ػودغظه؟ػوظبغه؟ػرضىػطاػجاءتػاألخبارػرنػردولػاضضهػورنػاضصحابظػ:ػشال
 :  إذن افقاجى ظؾقـو ؾقام يتعؾؼ بوإليامن بوفؼز أمران:رضوانػاضضهػرضغؼم

 .  اإليامن بػتـي افؼز وبسمال ادؾؽغ فؾؿقً ظـ ربف؟ وديـف؟ وكبقف؟:األمر األول

 .  اإليامن بعذاب افؼز وكعقؿف:األمر افثوين

                                                 
 .27: إبراهيم 

 .27: إبراهيم 
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أنف ال دمقز معورضي افـصقص افكحيي بؿحض افعؼقل واألدفي احوديي، ـؼقل - يو رظوـؿ اهلل–واظؾؿقا 

فق ـشػـو ظـ ادقً ذم ؿزه فقجدكوه ظذ افصقرة افتل دؾـوه ظؾقفو مل يتغر افؼز بسعي وال : بعض ادالحدة وافزكودؿي

وإكام مثؾقا -ضقؼ، وال تغر حوفف، فق وضعـو ظذ صدره اخلردل ووضعـو ظذ ظقـف افزئبؼ فقجدكومهو ظذ حوهلام 

فقجدكو ـؾ يشء ظذ مو هق ظؾقف، ومل كجد أن ؿزاً ؿد تضويؼ، وال - بوخلردل وافزئبؼ الضطراهبام افشديد ظـد احلرـي

ثؿ يطرحقن شؾسؾي أو شقاًل مـ . أن ؿزاً ؿد امتد، وـقػ يؿتد ؿز وافؼبقر متجوورة؟ وـقػ؟ وـقػ؟ وـقػ؟

 . اإليرادات احوديي ظذ هذه افـصقص افغقبقي

إن مو كطؼ بف افشورع ؾفق حؼ ظذ حؼقؼتف، وافقاجى ظذ ـؾ مممـ أن يتلدب مع : ؾقؼول هلمالء افزكودؿي

، وال جيعؾفام حماًل فؾػحص وافـظر، إن راق فف ؿبؾفام، وإن كبو ظـ شؿعف ردمهو، مو هذا ـتوب اهلل، ومع شـي كبقف 

 . بنيامن، ومـ ـون ال يطقع إال بعؼؾف ؾفذا فقس مممـًو بوهلل ورشقفف، وإكام مممـ بعؼؾف، هذه واحدة

إن افشورع إكام أخز أن هذه األهقال جيدهو ادقً، ومل يؼؾ أهنو جيدهو احلل، ؾودقً :  أن كؼقل هلؿ:األمر افثوين

هق افذي جيد افسعي وافضقؼ وافػرح وافرسور أو احلزن وكحقه، وفقس احلل، ؾوفذي جيد هذه األوصوف  هق ادقً، 

إن : وإكام ؿول. إكؽ فق ـشػً افؼز فقجدتف ـذا: ؾؽقػ ُتـوزظقن ذم أمر خالف مو أخز بف افشورع؟ افشورع مل يؼؾ

 . هذا أمر جيده ادقً

دار افدكقو ودار افززخ ودار اآلخرة، ؾدار افدكقو : ؾوفدور ثالثي. إن فؽؾ دار أحؽومفو:  أن يؼول:األمر افثوفٌ

هلو أحؽوم ختصفو، ودار افززخ هلو أحؽوم ختصفو، واالكتؼول مـ دار إػ دار يغر افطبوئع واألحقال، ؾؾقس فؽؿ أن 

هوهؿ افـوس ذم دكقوهؿ حقـام يـتؼؾ أحدهؿ مـ دوفي إػ دوفي ختتؾػ ظـده األنظؿي . دمروا معوير دار ظذ دار

واإلجراءات، وهق يتعدى خطًو حدوديًو ومهقًو، يدخؾ مـ بؾد إػ بؾد ؾتختؾػ األنظؿي ذم حؼف، ؾؽقػ بدار افززخ 

مؼوركي بدار افدكقو؟ ؾام تتحدثقن بف مـ أدفي موديي إكام هل أدفي موديي تؼوس بحقوة افدكقو، وأمو حقوة افززخ ؾؾفو مو 

أرددتػضطباديػاضصاضحغنػطاػ): خيصفو، ـام أن حقوة اآلخرة ذم اجلـي أو افـور هلو مو خيصفام، أخؿ يؼؾ اهلل ظز وجؾ
، مع أن األشامء هل األشامء، ؾقفو ظسؾ وموء وفبـ ومخر (الػرغنػرأت،ػوالػأذنػدططت،ػوالػخطرػرضىػشضبػبذر

 . إػ ؽر ذفؽ مـ أنقاع افـعقؿ، األشامء هل األشامء، ومع ذفؽ احلؼوئؼ خمتؾػي... وحقر ودور 
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بع، بع ذم افرد ظذ همالء افزكودؿي ادالحدةاألمر افرا ثؿ أدفي حسقي تدل ظذ إمؽوكقي هذا : أن يؼول:  فعؾف افرا

هو هق افـوئؿ يـوم افـقمي ؾرى تورة ذم مـومف أنف ؾسوح ؾسوح، وأنف  ذم كعقؿ . األمر افذي ـز ظؾقؽؿ ورشؿتؿ بف

وبسوتغ وخرضة وكرضة وظقش ضقى، وربام يرى أنف يلـؾ ويؼب وجيومع، وحيصؾ فف مـ أنقاع افتؾذذ وهق ذم 

ه، افذي رآه ذم  ؾراصف، وربام اشتقؼظ وهق جيد أثر ذفؽ ذم كػسف، يؼقم هـقئًو مرتوحًو، حيس بلثر ذفؽ افـعقؿ افذي يرا

مـومف، أخقس هذا واؿعًو جيده اإلكسون مـ كػسف، ويؼع افعؽس، ربام يـوم افرجؾ افـقمي ؾقتسؾط ظؾقف افشقطون 

بقسف وأحالمف ادزظجي ؾرأى أنف هيرب ويػر وُيؾحؼ، ويتلخؿ ويرضب وجيقع ويعطش، جيد أصـوف افعذاب،  بؽقا

حتك إكف فقستقؼظ وهق يؾفٌ أحقوكًو، وربام دؿوت ؿؾبف متسورظي، وربام أنف حيس بـقع حرارة وأخؿ، وهق ذم ؾراصف مل 

 . يتعداه، ؾفذا مثول حيس يؼرب هذا األمر

، ؾنذا ـون هذا يؼع ذم افدكقو، (اضظومػأخوػاضطوت): ؾوفـقم أخق ادقت، فؽـف أخقه األصغر، ـام ذم احلديٌ

يـوم اإلكسون افـقمي ويؽقن ذم حول، ويـوم أخرى ويؽقن ذم حول، وهق مل يغودر مؽوكف ومل يتغر ذم ؾراصف مـ شعي إػ 

ؾفذا  يؼرب مو يتعؾؼ بودقت األـز افذي هق . ضقؼ، ويبؾغ اآلؾوق، ومع ذفؽ ؾفق أمر حمسقس جيده ـؾ إكسون

 . مػورؿي افروح فؾبدن

أنف ربام أرى اهلل تعوػ بعض صقئًو مـ كعقؿ افؼز وظذابف، ؾنكف حُيؽك ذم هذا : ثؿ يؼول أجضًو ذم افرد ظؾقفؿ

ذم ـتوبف افروح مجؾي صوحلي مـ هذه افؼصص رواهو - رمحف اهلل–حؽويوت، وال موكع أن يصح بعضفو، ذـر ابـ افؼقؿ 

أن مـ افـوس مـ ُيرى صقئًو وضرؾًو مـ ظذاب افؼز : ظـ أيب احلؼ اإلصبقع وؽره، وروى بعضفو هق ظـ مـ يثؼ بف

وكعقؿف، فؽـ هذا أمر يؽقن ظورض وفزهي، ال يؽقن ظذ شبقؾ افدوام، وهبذا يتبغ فؽؿ خطل االشتدالل بوفؼصي 

افتل يذـرهو بعض افدظوة مـ أنف وجد ثؼى ذم شقزيو، وأنف وضعً أجفزة تصـً ظؾقف، وشجؾ ؾقف أصقات فغط 

رجول وكسوء حؾؾً  األصقات بؼيي، وأن ذم ذفؽ دفقؾ ظذ ظذاب افؼز، وأن همالء هؿ ادعذبقن ذم افدرـوت 

مثؾ هذه افؼصي ال تصؾح أن تؽقن دفقاًل ظذ إثبوت ظذاب . افسػذ مـ األرض، حقٌ األرواح تؽقن ذم شجغ

افؼز، ألن مؼته هذه افؼصي أن يؽقن ذفؽ مـ ظؾؿ افشفودة وفقس مـ ظؾؿ افغقى، بحقٌ أن ـؾ مـ صوء أن 

يتطؾبف وجده، مو دام أن هذا ثؼى معروف، ومو دام أنف يؿؽـ أن تسؿع األصقات مـ خالفف ؿد اكتؼؾـو مـ ظؾؿ 

افغقى إػ ظؾؿ افشفودة، وكحـ كعؾؿ أن اإليامن بام يؽقن ذم افؼز يتعؾؼ بعؾؿ افغقى ال بعؾؿ افشفودة، ؾوهلل تعوػ وإن 
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أرى ظبوده أو بعض ظبوده ضرؾًو مـف أو بعضف ؾنن هذا ال يؼع ظذ شبقؾ افدوام بحقٌ كـدب ـؾ أحد ذم أي وؿً إػ 

بلهنو فغط، وأنف ظـد افتحؾقؾ هل : ؾوفذي يظفر أن هذه األصقات افتل ؿقؾ ظـفو.اشؿع: ذفؽ ادقضع وكؼقل

أن األمر فقس ـذفؽ، وإكام هل تردد اهلقاء ذم ضبؼوت األرض، وهذا أمر يعرؾف افـوس، حتك ذم . أصقات بؼيي

افزيي يقجد مو يسؿك بوفدهـ، أو افدهقن، تؽقن ثؼبفو ذم األرض بسبى شؼقط صفوب مـ افسامء أو ؽره، وخيرج 

ء، ويؽقن فف صػر أحقوكًو وصقت، ؾؾعؾ هذا إن ـون ظؿقؼًو جدًا أن تصدر مـف هذه األصقات  . مـف هقا

وهبذه ادـوشبي ؾنين أدظق ضؾبي افعؾؿ إػ ظدم افتعقيؾ ظذ األمقر اددهشي واألمقر احلودثي وتعؾقؼ افـوس 

بقء ظام ؿؾقؾ يتشبثقن بف ؾقسؼط، إذا أردت أن تبـل ظؼوئد افـوس ؾوربطفؿ بلصؾ وثقؼ، واجعؾفؿ يتؿسؽقن بعروة 

وثؼك، وهل كصقص افؽتوب وافسـي، ال حتؾفؿ ظذ ؽرهو، إال أن يؽقن صقئًو صحقحًو ؾقؽقن ظذ شبقؾ 

ال ظذ شبقؾ افتلصقؾ، ؾام ؿد يليت بف بعض افـوس مـ اددهشوت وافؼصص وؽر ذفؽ يعـل جيى أن ... االشتئـوس

اكؼ تمجر، دون ؾحص ومتققز، بؾ ظؾقفؿ أن يعتـقا بدالفي افؽتوب : يؿحص، وأال يؽقن هق صغؾ ضؾبي افعؾؿ

وافسـي رأشًو، وأمو األخبور ؾام صح مـفو ُؿبؾ، ومو ـون يعـل خموفػًو فؾعؼؾ أو فؾـؼؾ ؾنكف يرد وال حيول ظؾقف، وذم 

 . ؽـقي وـػويي ظـ االصتغول بؿثؾ هذه األصقوء- بحؿد اهلل–كصقص افؽتوب وافسـي 

:ػرحطهػاضضه–شالػ ، وذم -رمحف اهلل–صدق :ػواضػبرػروضظػطنػرغاضػاضجظظػأوػحغرةػطنػحغرػاضظار-

:ػرب): هذا اشتدراك حو يتعؾؼ بـعقؿ افؼز، ؾنن افؼز يؽقن روضي مـ ريوض اجلـي، حتك إن ادممـ ذم ؿزه يؼقل
ده أرجع إػ أهع ومويل ذم افدكقو، ؾنن افرجقع ال يؾزم أن (أشمػاضدارظ،ػحتىػأرجدػإضىػأعضيػوطاضي ، وفقس مرا

ده أهع ومويل ذم اجلـي، ؾنكف حو رأى أن هذا مـ : يؽقن افعقد ظذ األظؼوب، وإكام بؾقغ افقء يؼول ظـف رجقع، ؾؿرا

، (الػتػمػاضدارظ:ػرب): ؾنكف يؼقل- وافعقوذ بوهلل–ظوجؾ افبؼى ومـ افـعقؿ األدكك ضؿع ؾقام وراءه، و أمو افؽوؾر 

، فعؾؿف بلن مو أظد اهلل تعوػ فف بعد ؿقوم افسوظي أصـع وأصد ممو هق ؾقف اآلن، ظوؾوكو اهلل (الػتػمػاضدارظ:ػرب)

 . وإيوـؿ

إذن يو إخقيت جيى ظؾقـو أن كممـ هبذه افؼضقي ويـبغل فـو أن كزور افؼبقر، ؾنهنو تذـر اآلخرة، وؿد ؿول افـبل 

( :صظتػظؼغتصمػرنػزغارةػاضػبور،ػأالػسزوروعا،ػسإظؼاػتذصرػاآلخرة) ؾعذ ادممـ أن يؼصد زيورة ،

ادؼوبر، فقس ؾؼط ظـد اتبوع اجلـوئز، بؾ مع اتبوع اجلـوئز وافذهوب إفقفو ذم أوؿوت خمصصي، وؿد ـون افـبل يؼصد 
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ادؼزة فقاًل أحقوكًو، ـام ذم ؿصي ظوئشي حو ؿوم مـ ظـدهو وتبعتف حتك دخؾ افبؼقع، ورأتف يرؾع يديف ثالثًو، ذم ؿصي 

معروؾي، وؿد دظوه جزيؾ إػ أن يذهى ويدظق ألهؾ افبؼقع، ؾعؾ ادممـ أن يزور زيورة اظتبور، وإكف دـ دواظل 

األشػ أحقوكًو أن دمد بعض ادشوهد ذم ادؼوبر تـؿ ظـ ؿسقة ؿؾى، دمد مـ افـوس ذم ادؼزة مـ يتحدثقن ذم أمقر 

افدكقو ويؼفؼفقن ويتامحلقن ذم افؽالم وؽر ذفؽ، ومو ـلهنؿ بحرضة مفقبي، ـون ظثامن إذا وؿػ ظذ افؼز اصػر 

ئر افؼبقر أن يبدأ بوفسالم ظؾقفؿ وافدظوء هلؿ، وفف أن يؼصد . إن هذا فف مو بعده: وجفف، ويؼقل فف مو بعده، ؾقـبغل فزا

ؿز مـ حيى أن خيصف بزيورة ويؼػ ويدظق فف، وإذا صفد جـوزة أن يـتظر حتك تدؾـ دؾـًو تومًو ويؼقم ظذ ؿزهو، ظذ 

افؼز، ويسلل افتثبقً فصوحبف، هبذا حتقك افؼؾقب وخترج ظـ آثور احودة وافتػؽر ذم احلقوة افدكقو وحدهو، ألن هذه 

افغرؾي افصغرة افضقؼي مآخؽ إن ظوجاًل أو آجاًل، هل مآخؽ إن ظوجاًل أو آجاًل، ؾػقفو مقظظي بؾقغي دـ أراد أن 

يستؽـ فؼؾبف ويستؾغ ؿؾبف أن يؼػ ظؾقف، وهلذا هنك افـبل افـسوء ظـ زيورة افؼبقر، ألهنـ ال يطؼـ ذفؽ، وربام وؿع 

 . هلـ مـ افرهبي أو مـ افـحقى وافعقيؾ مو خيرجفـ ظـ احلد افؼظل، ؾـفغ ظـ زيورة افؼبقر

 بلن ابـ آدم يػـك وال يبؼك مـف ؾؿـ موت ؾؼد ؿومً ؿقومتف، وأخز افـبل : ثؿ إكف بعد ذفؽ ثـك بذـر افبعٌ

إال ظجى افذكى، افعصعص ؾؼط، وفؽـف يتحؾؾ، وهذا يدل ظذ أن ظذاب افؼز ظذ افروح أصوفي، ظذاب افؼز أو 

غضربػبطرزبظػطنػ): كعقؿف يؼع ظذ افروح أصوفي، فؽـ ؿد يؼع ظذ افروح واجلسد معًو، ـام دل ظؾقف حديٌ
 : افروح هلو مع اجلسد مخسي أنقاع مـ افتعؾؼوت: ، ؾوفروح هلو مع اجلسد مخسي أنقاع مـ افتعؾؼوت(حدغد

ؾقـػخ ؾقف افروح، ومع ذفؽ هلو حول ال كذـره وال .  تعؾؼ افروح بوجلسد ذم احلوفي اجلـقـقي:احلول األوػ

 . كدرـف

 . ـام هق حوفـو اآلن، ؾبفو وظل وإدراك بؼدر.  ظالؿي افروح بوجلسد ذم حول افقؼظي:احلول افثوكقي

ؾوفـقم روحف متصؾي بجسده، وإن ـوكً تذهى وتعقد، .  ظالؿي افروح مع اجلسد ذم حول افـقم:احلوفي افثوفثي

انهَّوُ َّزٌََفََّ إََفُسَ حِنيَ يٌَْرِيَب ًَانَّزِِ نَىْ رًَُذْ فِِ يَنَبيِيَب فًَُْْسِكُ انَّزِِ لَضََ ػَهَْْيَب }: فؽـ هلو كقع اتصول، واهلل تعوػ ؿد ؿول

، ؾنذن هل، األرواح تذهى إػ بورئفو، ؾؿـ ؿه اهلل ظؾقف ادقت ذم كقمتف أمسؽ روحف، {انًٌَْْدَ ًَُّشْسِمُ إُخْشٍَ

: إذا أراد اإلكسون أن يـوم يؼقل: ومـ أراد فف أن حيقك رد ظؾقف روحف، وهلذا إذا اشتقؼظـو مـ كقمـو موذا كؼقل؟ يؼقل

                                                 
 .42: الزمر 
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اضحطدػضضهػاضذيػردػرضيػروحيػوراساظيػسيػجدديػوأذنػ: )، وإذا اشتقؼظ ؿول(بادطكػاضضؼمػأحغاػوأطوت)
بادطكػربػوضطتػجظبيػوبكػأرسطه،ػإنػأطدصتػظغديػ: )، ويؼقل إذا أوى إػ ؾراصف(ضيػبذصره

، دل ذفؽ ظذ أن فؾروح مع افبدن كقع (سارحطؼا،ػوإنػأردضتؼاػساحغظؼاػبطاػتحغظػبهػربادكػاضصاضحغن

 . تعؾؼ حول افـقم خيتؾػ ظـف ذم حول افقؼظي

بعي وهل افتل كتحدث ظـفو اآلن، ؾال صؽ أن افروح تعقد إػ .  ظالؿي افروح بوفبدن حول افززخ:احلول افرا

:ػأغتؼاػاضروحػاضطغبظ،ػثمػغظاديػطظاد): افبدن، ألهنو إذا رؾعً إػ افسامء ؿقؾ فؾروح افطقبي ؿقالً حسـًو ويؼول
، ؾفذا ؾقف كقع (أن،ػطظؼاػخضػظاصمػوسغؼاػظطغدصمػوطظؼاػظخرجصمػتارةػأخرى،ػستردػاضروحػإضىػاضبدن

 . اتصول

يعـل ذم اجلـي أو افـور، وهل أؿقى حوالت .  هل ظالؿي افروح بوفبدن ذم حوفي بعد افبعٌ:واحلوفي اخلومسي

االتصول، وهلذا يؽقن افـعقؿ أـؿؾ مو يؽقن، وافعذاب أصد مو يؽقن، الفتصوق افروح بوجلسد افتصوؿًو محقاًم، 

 -. وافعقوذ بوهلل–ؾقحصؾ مـ جراء ذفؽ افتـعؿ افتوم أو افعذاب افتوم 

 : واألرواح ذم افززخ هلو أحقال وهلو مؼوموت

ؾنن مثاًل مـ أرواح ادممـغ مو، أرواح افشفداء، أرواح افشفداء تؽقن ذم حقاصؾ ضر خرض معؾؼي، تلوي 

إػ ؿـوديؾ معؾؼي بعرش افرمحـ، ترسح ذم اجلـي، أرواحفؿ تؽقن ذم هذا ادقضع افؽريؿ، ومـ ادممـغ مـ تؽقن 

يـ تؽقن روحف حمبقشي، ومـ افـوس مـ تؽقن  روحف ذم تـقر وهؿ - وافعقوذ بوهلل–روحف ذم ؾـوء اجلـي، وصوحى افدَّ

كقوت، افزكوة وافزواين ـام دل ظذ ذفؽ افرؤيو ادـومقي افتل رآهو افـبل، ؾفذا افعومل مستؼر األرواح  افزواين وافزكوة وافزا

 . ظومل ظجقى، وفؽؾ مؼوم معؾقم، ثؿ ذـر افبعٌ

د بف إخراج اهلل ادقتك مـ ؿبقرهؿ :وظؤطنػباضبطثػوجزاءػاألرطالػغومػاضػغاطظ:ػشال  أمو افبعٌ ؾودرا

صَػَىَ انَّزٍَِّ كَفَشًُا ؤٌَ نٍَّ ُّجْؼَثٌُا لُمْ ثَهََ ًَسَثِِّ نَزُجْؼَثٍَُّ ثُىَّ نَزُنَجَّاٌَُّ ثًَِب }أحقوء حػوة ظراة ؽرالً هباًم، هذا هق افبعٌ، 

، هذا أحد ثالث مقاضع ذم افؼرآن يليت افؼسؿ ظذ هذا افـسؼ، {لُمْ ثَهََ ًَسَثِِّ}، {ػًَِهْزُىْ ًَرَنِكَ ػَهََ انهَّوِ َّسِريٌ
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، وبالم افؼسؿ، وبـقن افتقـقد افثؼقؾي، ؾدل ذفؽ ظذ آـديتف وأنف {ًَسَثِِّ}: ؾلـده بوفؼسؿ: {ثَهََ ًَسَثِِّ نَزُجْؼَثٍَُّ}

: البد صوئر، ؾوفبعٌ هق إخراج اهلل ادقيت أحقوء مـ ؿبقرهؿ حػوة ظراة ؽرالً هباًم، ـام دفً ظذ ذفؽ اآليوت افؽثرة

لَبنٌُا َّب ًَّْهَنَب يٍَ ثَؼَثَنَب يٍِ يَّشْلَذََِب ىَزَا يَب ًَػَذَ انشَّحًٍَُْ ًَصَذَقَ }، {ثُىَّ َُفِخَ فِْوِ ؤُخْشٍَ فَةِرَا ىُى لَِْبوٌ َّنظُشًٌَُ}

خُشَّؼبً ؤَثْصَبسُىُىْ َّخْشُجٌٌَُ يٍَِ إَجْذَاسِ كَإَََّيُىْ جَشَادٌ  (6)ٌَّْوَ َّذْعُ انذَّاعِ بِنََ شَِْءٍ َُّكُشٍ }: ، وؿول{انًُْشْسَهٌٌَُ

هذا وصػ تصقيري دشفد افبعٌ، األرض ؿد ُبدفً ؽر األرض، وافسؿقات ؽر : {يُّيْغِؼِنيَ بِنََ انذَّاعِ (7)يُّنزَشِشٌ 

افسؿقات، وذفؽ أن اهلل شبحوكف وتعوػ إذا ؿدر ؾـوء هذا افعومل وكػخ ذم افصقر افـػخي األوػ كػخي افصعؼ جرى ذم 

ؾقي مو تستحقؾ بف افسامء ؽر افسامء واألرض ؽر األرض ٌَّْوَ رُجَذَّلُ }: هذا افؽقن مـ افتغرات افػؾؽقي واجلغرا

ؾقؾ {إَسْضُ غَْْشَ إَسْضِ ًَانسًٌَََّادُ ، ثؿ موذا؟ يؿيض مدة اهلل أظؾؿ هبو، ثؿ إذا صوء اهلل تعوػ افبعٌ كػخ إرسا

افـػخي افثوكقي ذم افصقر ؾخرجً األرواح مـ افصقر وحؾً ذم األبدان افتل ـوكً تعؿرهو ذم افدكقو، وتشؼؼً 

األجداث ظـ شوــقفو، ؾجؿع اهلل تعوػ ذم هذه افػسة افتل جرى ؾقفو افتغقر ذم األرض مؽقكوت ـؾ إكسون مع 

بعضفو افبعض، حتك افذي تػرق ذم حقاصؾ افطر وبطقن افسبوع وأجقاف احلقتون، أو افذي احسق وؽرق، يعقد 

ئف حتك يعقد خؾؼًو ـوماًل، حتك افغرفي افتل ظذ رأس افذـر تعقد معف، مـفو كًََب ثَذَؤََْب ؤًََّلَ }: اهلل تعوػ مجع أجزا

ممدودة ـؿد ... أرض- يو رظوـؿ اهلل–، ؾقؼع هذا ادشفد ادفقى، تصقروا {خَهْكٍ َُّؼِْذُهُ ًَػْذاً ػَهَْْنَب بََِّب كُنَّب فَبػِهِنيَ

األديؿ، فقس ؾقفو معؾؿ ألحد، فقس ؾقفو جبؾ يرتؼك، وال واد هيبط إفقف، وال ؽور يؽتـ بف، أرض ـوفؼرصي ـوخلبزة مل 

يسػؽ ظؾقفو دم، أرض بؽر، ؿد بدفً، مدت مد األديؿ، ال حد هلو، واشعي ؾسقحي فتسع افـوس، ؾنذا هبذه األرض 

تتػؾؼ وتـشؼ، وإذا بوفـوس يؼقمقن مـ ؿبقرهؿ، تبورك اهلل، افـوس مـ فدن آدم شتقن ذراظًو ذم افسامء إػ مـ هؿ ذم 

فـو، إػ مـ خيؾؼ اهلل بعدكو، يؼقمقن فرب افعودغ ، ويتقجفقن حقٌ يدظقهؿ {خُشَّؼبً ؤَثْصَبسُىُىْ}: مثؾ أضقا
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ؽر : (حغاة: )، يسرون، ظذ أي هقئي؟ ـام وصػ افـبل {ٌَّْوَ َّذْعُ انذَّاعِ بِنََ شَِْءٍ َُّكُشٍخُشَّؼبً }: افداظل

فقس معفؿ يشء، ال أحد حيؿؾ معف حؼقبي، وال : (بؼطا)ؽر خمتقكغ، : (زراًل)ؽر مؽتسغ، : (رراة)مـتؾعغ، 

حيؿؾ معف أؽراض صخصقي، ال، يؿق هؽذا ـققم وفدتف أمف، حتك إن ظوئشي ريض اهلل ظـفو حو شؿعً هذا 

توه: افقصػ ؿوفً هؽذا ادرأة ادممـي افعػقػي أول . افرجول وافـسوء يـظر بعضفؿ إػ بعض؟: يو رشقل اهلل! واشقأ

بؾقثي افعري وافتػسخ ... مو يتبودر إػ ذهـفو موذا؟ احلشؿي وافعػي، ألن هذه ؾطرة، هؽذا افػطر افسؾقؿي افتل مل

توه: يو رشقل اهلل: وافتحؾؾ، أول مو تبودر إػ ذهـفو مو هق هقل ادقؿػ، فؽـ احلقوء افػطري افطبقعل، ؿوفً ! واشقأ

، يعـل فقسقا ذم حول يـظر (األطرػأصبرػطنػذضكػغاػرائذظ): افرجول وافـسوء يـظر بعضفؿ إػ بعض؟ ؾؼول

بعضفؿ إػ بعض، ـؾ مشغقل ال يدري إػ أجـ يقجف، ؾريؼ ذم اجلـي وؾريؼ ذم افسعر، األمر جد خطر، ؾقحصؾ 

يعـل : هذا افبعٌ افذي وصػف افـبل ووصػف افؼرآن افعظقؿ، ثؿ جيتؿع افـوس ذم ظرصوت افؼقومي، ظرصوت افؼقومي

ادقاؿػ، مقاؿػ افؼقومي، وتدكق مـفؿ افشؿس ؿدر مقؾ أو مقؾغ، هؾ هق مقؾ ادسوؾي؟ أو مقؾ ادؽحؾي؟ اهلل أظؾؿ، 

ً آخر، وهق صدة افعرق، افتعرق افبؾقغ، يعرق افـوس ظرؿًو صديدًا حتك يسقخ افعرق ذم  فؽـ هذا افدكق يـتٍ أثرا

األرض شبعغ ذراظًو، ثؿ بعد ذفؽ يطػق، ؾقعرق افـوس ظذ ؿدر أظامهلؿ، ؾؿـفؿ مـ يبؾغ افعرق ـعبقف، ومـف مـ يبؾغ 

ؿقف، ومـفؿ مـ يؾجؿف افعرق إجلومًو، ظذ  رـبتقف، ومـفؿ مـ يبؾغ رستف، ومـفؿ مـ يبؾغ ثديقف، ومـفؿ مـ يبؾغ ترا

احلقض ادقرود فـبقـو، وؿد تؽؾؿـو ظـف ذم : أحدمهو: حسى حوهلؿ ذم افدكقو، وذم ذفؽ ادقؿػ كػسون هلل ظز وجؾ

طؾ ظرش افرمحـ، ؾنن اهلل تعوػ يظؾ بظؾف يقم ال طؾ إال : األشبقع احويض، ؾقطػئ ظطش ادممـغ، وافـػس افثوين

دبطظػغظضؼمػاضضهػسيػظضهػغومػالػظلػإالػ): طؾف مـ صوء مـ خؾؼف، ومـفؿ افسبعي ادذـقرون ذم احلديٌ
، وال يعـل ذفؽ اكحصور افعدد ذم افسبعي، فؽـ همالء افسبعي مـ أوػ مـ يستظؾقن بظؾ ظرش افرمحـ يقم (ظضه

ثؿ يػزظقن ذم ضؾى افشػوظي أن يؼه بقـفؿ، فؽـ - ـام مر بـو ذم حديٌ األشبقع احويض–افؼقومي، ؾقطقل هبؿ ادؼوم 

ذفؽ ادقؿػ افعظقؿ دمري ؾقف أحداث جسوم، وجيري ؾقف أمقر ـبرة، ؾبعد دكق افشؿس وورود احلقض وإجلوم 

ءة افؽتوب: وشامه- ـام أصور افشقخ رمحف اهلل–افعرق وؽر ذفؽ مـ األحداث، ممو جيري ؾقف كؼ افدواويـ  . ؿرا
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أي مو : {عَأئِشَهُ فِِ ػُنُمِوِ}: ، مو معـك{ًَكُمَّ بَِسَبٌٍ ؤَنْضَيْنَبهُ عَأئِشَهُ فِِ ػُنُمِوِ}: ويدل ظؾقف ؿقل احلؼ تبورك وتعوػ

ال اكػؽوك فف، افقء افذي ذم ظـؼؽ هق افذي : {ًَكُمَّ بَِسَبٌٍ ؤَنْضَيْنَبهُ عَأئِشَهُ فِِ ػُنُمِوِ}ضور مـ ظؿؾف مـ خر أو رش، 

ًََُخْشِجُ نَوُ ٌَّْوَ انْمَِْبيَخِ }ال يػورؿؽ، مو ُؿؾدت إيوه ذم ظـؼؽ هق افذي ال يـػؽ ظـؽ، ؾؾفذا ظز هبذا افتعبر افبديع، 

، ؾقؼع ذم {الْشَؤْ كَزَبثَكَ كَفََ ثِنَفْسِكَ انٌَْْْوَ ػَهَْْكَ حَسِْجبً}أي مػتقحًو، : {يَنشٌُساً}: {كِزَبثبً َّهْمَبهُ يَنشٌُساً

يَبلِ ىَزَا  }:وهل صحوئػ األظامل، ؾؽٌؾ يري، حتك يؼقل افؽوؾر: ظرصوت افؼقومي ومقؿػ احلسوب كؼ افدواويـ

 . {انْكِزَبةِ ال ُّغَبدِسُ صَغِريَحً ًَال كَجِريَحً بِالَّ ؤَحْصَبىَب

ًَََضَغُ انًٌََْاصٍَِّ }: وممو يؼع ذم ذفؽ ادؼوم كصى ادقازيـ، كصى ادقازيـ، وادقازيـ مجع مقزان، ؿول تعوػ

، ؾودقازيـ مجع مقزان، وهؾ هق مقزان واحد؟ أم ظدة مقازيـ؟ حيتؿؾ، ؾفذا ممو جرى ؾقف {انْمِسْظَ نٌَِْْوِ انْمَِْبيَخِ

اخلُؾػ، هؾ هق مقزان واحد؟ أم ظدة  مقازيـ؟ واخلطى شفؾ، وفؽـ افقء افذي جيى أن كممـ بف أنف مقزان 

ال، ؿد دفً األحوديٌ ظذ أنف فسون، ظذ أنف . إن ادؼصقد إؿومي افعدل: حؼقؼل فف فسون وـػتون، ال ـام تؼقل ادعتزفي

مقزان حؼقؼل فف ـػتون، وممو يدل ظذ ذفؽ حديٌ افبطوؿي، مو افذي يقزن؟ افعؿؾ؟ أو افعومؾ؟ أو افصحػ؟ أؿقال 

ثالثي، وال تعورض بقـفو، ؾنهنو ـؾفو ؿد دفً، ؿد دل ظؾقف افدفقؾ، ؾدل افدفقؾ ظذ أن افذي يقزن افعومؾ، ويدل ظذ 

ذفؽ حديٌ ظبد اهلل بـ مسعقد حو ؿوم يصؾح صقئًو ذم ادسجد ؾبدت شوؿوه، ؾجعؾ افصحوبي يتعجبقن مـ دؿي 

ؾجعؾقا . ــقػ مؾئ ظؾامً . ــقػ مؾئ ظؾامً : شوؿقف، ـلهنام ؿصبتون، ـون ضئقؾ اخلؾؼي، فؽـ ـام ؿول افـبل، ـام ؿول ظؿر

أتطجبونػطنػدشظػداشغه؟ػسواضضهػضؼطاػسيػطغزانػاضضهػأثػلػطنػ: )يتعجبقن مـ دؿي شوؿقف، ؾؼول افـبل 
، ؾفذا يدل ظذ أن افذي يقزن هق افعومؾ، وممو يدل ظذ أن افذي يقزن هق افعومؾ مـ اجلوكى اآلخر، (جبلػأحد

، إذن هذا دفقؾ ظذ أنف (غوزنػاضرجلػاضصبغرػاضذرغفػغومػاضػغاطظػالػغزنػرظدػاضضهػجظاحػبطوضظ): ؿوفقا 
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كف ذم مقزان اهلل جـوح بعقضي، ومو يدل ظذ أن افذي يقزن هق افصحػ حديٌ  يقزن افػوجر وافؽوؾر، وأن مقزا

سطاذتػ): افبطوؿي ادشفقر، ؾنكف يقضع تسعي وتسعقن شجاًل ذم ـػي، وبطوؿي مؽتقب هبو ال إهل إال اهلل ذم ـػي، ؿول

ًَيٍَ  (7)فًٍََ َّؼًَْمْ يِثْمَبلَ رَسَّحٍ خَْْشاً َّشَهُ }: ، ومو يدل ظذ أن افذي يقزن هق افعؿؾ ـثر(اضدجالتػوثػضتػاضبطاشظ

، بؿثوؿقؾ افذر، يعـل أدق مـ مقزان افذهى، ـؾ يقزن مـ األظامل، ؾال يؿـع أن تؽقن {َّؼًَْمْ يِثْمَبلَ رَسَّحٍ شَشّاً َّشَهُ

 . ـؾ هذه تقزن إلطفور افؼف أو إلطفور اخلسور، وفؽـ افعزة بقزن األظامل

:ػرحطهػاضضه–إذنػصطاػشالػاضذغخػ وظؤطنػباضبطثػوجزاءػاألرطالػغومػاضػغاطظ،ػواضطرضػ-
ط؟ هذا :ػواضحدابػوشراءةػاضصتابػواضثوابػواضطػابػواضصراطػواضطغزان ط، ومو أدراك مو افكا بؼل افكا

، يعـل ظـد (دضمػدضم:ػاضضؼم): مـ أصعى مقاؿػ افؼقومي، حتك إن أويل افعزم مـ افرشؾ دظوؤهؿ يقم ذاك

ط، ؿول ربـو ظز وجؾ كَبٌَ ػَهََ سَثِّكَ حَزًْبً }أي افـور، : {ًَبٌِ يِّنكُىْ بِالَّ ًَاسِدُىَب}: افقرود ظذ افكا

، إذن البد فؽؾ أحد أن يرد افـور، وافقرود ؽر افدخقل، افقرود ؽر افدخقل، افقرود هق اإلؿبول ظذ {يَّمْضِّْبً

ًَبٌِ يِّنكُىْ بِالَّ }: افقء، ؾلهؾ اإليامن يؿرون، ومـ أراد اهلل شبحوكف وتعوػ أن ُيعذب مـفؿ وؿع، بدفقؾ ؿقفف

أمو افؽػور : ، ؿول افعؾامء{ثُىَّ َُنَجِِّ انَّزٍَِّ ارَّمٌَا ًَََّزَسُ انظَّبنًِِنيَ فِْيَب جِثِّْبً (71)ًَاسِدُىَب كَبٌَ ػَهََ سَثِّكَ حَزًْبً يَّمْضِّْبً 

ط، ألهنؿ ُيؼررون بلظامهلؿ ظذ رؤوس ادأل، وُيػضحقن ويعسؾقن هبو، ثؿ - أصالً –افؽػور ؾنهنؿ  ال يردون افكا

، وإكام يقرد ظذ افـور أهؾ افتقحقد، -أصالً –ُتغؾ أجدهيؿ إػ أرجؾفؿ إػ حؾقؿفؿ ثؿ ُيؼذؾقن ذم افـور، ؾال ورود هلؿ 

فؽـ أهؾ افتقحقد مـفؿ مـ هؿ مقحدون صوحلقن، ومـفؿ مـ هؿ ظصوة  مـ ظصوة ادقحديـ، ـام ؿول اهلل ظز 

ثُىَّ ؤًَْسَثْنَب انْكِزَبةَ انَّزٍَِّ اصْغَفَْْنَب يٍِْ ػِجَبدََِب فًَِنْيُىْ ظَبنِىٌ نِّنَفْسِوِ ًَيِنْيُى يُّمْزَصِذٌ ًَيِنْيُىْ سَبثِكٌ ثِبنْخَْْشَادِ }: وجؾ

ط وؿول{ثِةِرٌِْ انهَّوِ طظؼمػطنػغطرػصضطحػاضبصر،ػوطظؼمػطنػغطرػصذطذطظػ): ، ؾلخز افـبل ظـ ورود افكا
صذطذطظػاضبرق،ػوطظؼمػطنػغطرػصاضجواد،ػصاضرغحػاضطردضظ،ػوطظؼمػطنػغطرػصاضخغلػاضجواد،ػ
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وطظؼمػطنػغطرػصرصابػاإلبل،ػوطظؼمػطنػغطدوػردوًا،ػوطظؼمػطنػغطذيػطذغًا،ػوطظؼمػطنػغزحفػ
سطخدوشػظاج،ػوطصردسػسيػاضظار،ػ: )، يعـل يؿق ظذ مؼعدتف، هذا افزحػ، وفقس احلبق، ثؿ ؿول(زحغًا

وعذهػاضصالضغبػتؼاوىػرضىػ)وهق احلديدة ادعؼقؾي، : ، مجع ـؾقب(وذضكػأنػرضىػجظبتيػاضصراطػصالضغب
يعـل ربام أصوبف : (سطخدوشػظاج: )، ؾؾفذا ؿول(جظبتيػاضصراط،ػستخطفػطنػأطرػاضضهػتطاضىػبخطغه

 . افؽؾقب ومه، وربام ظؾؼ بف افؽؾقب ؾلخؼوه ذم افـور، مـ ظصوة ادقحديـ، ظوؾوكو اهلل وإيوـؿ

يعـل مشفد مػزع، جمرد تصقره تؼشعر فف األبدان ويؼػ فف صعر افرأس، هذا ادقؿػ افذي مفام ــً ومفام 

ط   ـون معؽ مـ احلشؿ واخلدم ذم افدكقو وافؼبقؾي واحلامة ـؾ هذا ال يغـل صقئًو، شتؿر وحدك ظريوكًو ؾقق هذا افكا

، {ثُىَّ َُنَجِِّ انَّزٍَِّ ارَّمٌَا}: ادفقل، وافـور حتتؽ تتؾظك، ؾوألمر جد خطر، ؾؿـ صوء اهلل تعوػ فف افسالمي كجوه

بٌَِّ انَّزٍَِّ َّخْشٌٌََْ }، ؾوفذيـ يتؼقن اهلل تعوػ ذم اخلؾقات هؿ أوػ افـوس هبذا، {انَّزٍَِّ ارَّمٌَا}الحظ افقصػ 

، ؾنذا ظز افـوس ظذ {ًَََّزَسُ انظَّبنًِِنيَ فِْيَب جِثِّْبً} هؿ أهؾ ألن يـجقا فؾـجوة ذم ذفؽ ادؼوم، {سَثَّيُى ثِبنْغَْْتِ

ط وكجك اهلل تعوػ مـ كجك ممـ شبؼً فف مـف احلسـك اجتؿعقا ذم مقضع يؼول فف وهق ضرف : افؼـطرة: افكا

ط ممو يع اجلـي ضبعًو كحـ ال كستطقع أن كؽقػ ذفؽ إال بودعـك افعوم، ؾقجتؿعقن ظذ تؾؽ افؼـطرة ثؿ يتعوؾقن . افكا

ويتغوؾرون ويتسوؿطقن احلؼقق، ُيؼتص فبعضفؿ مـ بعض فقدخؾقا اجلـي ظذ أـؿؾ زيـي طوهرة وبوضـي، ؾقدخؾقن 

وؿد ُكزع مـ ؿؾقهبؿ افغؾ وتعوؾقا وتسوؿطقا احلؼقق، ؾقدخؾقن ظذ تؾؽ افصقرة احلسـي، ويؽقن أول مـ يؽسك 

، ـام ثبً (زغادةػصبدػاضحوت- ومو يطعؿقن– أولػتحغتؼم)، و(أولػطنػغصدىػإبراعغم)، إبراهقؿ 

، هذا هق افقؾد األول، همالء هؿ (أولػزطرةػغدخضونػاضجظظػوجوعؼمػصاضبدر)ذفؽ ذم األحوديٌ افصحقحي، و

ؿًو وضقوء، ثؿ ال يزال ادممـقن يدخؾقن، يعـل ـام ؿول - جعؾـو اهلل وإيوـؿ مـفؿ–األوائؾ  وجقهفؿ ـوفبدر إرشا

، يعـل مـ ازدحوم افـوس بدخقل اجلـي، ؾفذا هق، يعـل إجيوز رسيع (ضغأتغنػرضغهػغومػوضهػصظغظ: )افـبل 

، تؼع ؾقف أحداث ـثور، ـثر، وؿد اختؾػ افعؾامء ذم -ال صؽ–حو يؼع ذم ظرصوت افؼقومي، ؾفق يقم ضقيؾ، يقم ضقيؾ 
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ترتقى هذه األحداث، ؾبعضفو يؿؽـ أن ُيرتى، وبعضفو ال شبقؾ ؾقف إال افتقؿػ، ؾقسجح مثاًل أن دكق افشؿس 

وإجلوم افعرق يؽقن بؿجرد اكشؼوق افؼبقر ظـ أهؾفو، ثؿ يليت بعد ذفؽ احلقض وافؼب مـف واالشتظالل بظؾ 

ط، ثؿ بعد - واهلل أظؾؿ–ظرش افرمحـ، ويؽقن بعد ذفؽ كؼ افدواويـ وكصى ادقازيـ، ثؿ  يؽقن بعد ذفؽ افكا

ط يؽقن افؼـطرة، وتؼع افشػوظوت ذم ذفؽ افققم افعظقؿ  ، ومـ افعرض مو -ـام ذـركو ذم افدرس احويض–افكا

حسوب فؾؿممـغ وحسوب : أخز بف افـبل، وهذا يعـل يؼقدكو إػ ادحطي افثوفثي وهل احلسوب، احلسوب كقظون

أن افؽوؾريـ ُيؼررون بذكقهبؿ، وهذا مـ بوب إؿومي افعدل، فق صوء : فؾؽوؾريـ، أمو حسوب افؽوؾريـ ؾؼد ذـركو آكػوً 

يَبرَا ؤَجَجْزُىُ }: اهلل تعوػ فؽـسفؿ إػ افـور، يعـل دؾعي واحدة، فؽـ اهلل تعوػ فؽامل ظدفف يؼقؿ حجتف ظؾقفؿ

 . ، ويـؽشػقن ظذ حؼقؼتفؿ، وحقـئذ حتؼ ظؾقفؿ ـؾؿي افعذاب ؾقؼذؾقن ذم افـور، اكتفك{انًُْشْسَهِنيَ

- رمحف اهلل–حسوب ظرض وحسوب مـوؿشي، أصور افشقخ : حسوهبؿ كقظون: أمو ادممـقن ؾفؿ ظذ صـػغ

:  ؿولوـلنف أراد بوحلسوب ادـوؿشي، ؾلمو افعرض ؾفق مو دل ظؾقف حديٌ ابـ ظؿر . وافعرض واحلسوب: ؿول

أتطرفػذظبػ:ػغدظيػاضضهػربدهػاضطؤطنػغومػاضػغاطظػسغضدػرضغهػصظغهػوغدترهػثمػغػررهػبذظوبه)
حتىػغظنػأظهػشدػعضك،ػسغػولػاضضهػ.ػأيػرب،ػأيػرب:ػصذا؟ػأتطرفػذظبػصذا؟ػسالػغزالػاضطؤطنػغػول

، مو صوء اهلل، هـو ؿد كول افسعودة األبديي (إظيػشدػدترتؼاػرضغكػسيػاضدظغا،ػوأظاػأزغرعاػضكػاضغوم:ػتطاضى

إظيػشدػدترتؼاػرضغكػسيػاضدظغا،ػوأظاػأزغرعاػضكػ): إذا شؿع هذا احلؽؿ اإلهلل مـ افرمحـ افرحقؿ
: ، ؾفذا يسؿك افعرض، وأمو ادـوؿشي ؾفق افذي دل ظؾقف حديٌ ظوئشي ريض اهلل ظـفو حغ ؿول افـبل (اضغوم

فَإَيَّب يٍَْ ؤًُرَِِ كِزَبثَوُ }: أخقس اهلل تعوػ يؼقل: يو رشقل اهلل: ، ؿوفً(ضغسػأحدػغحادبػغومػاضػغاطظػإالػعضك)

غاػ): هو ؿد حقشى ومل هيؾؽ، هذا مرادهو ريض اهلل ظـفو، ؿول. {فَسٌَْفَ ُّحَبسَتُ حِسَبثبً َّسِرياً (7)ثًَِِْْنِوِ 
 بغ حسوب وحسوب، بغ حسوب افعرض ، ؾؿقز افـبل (ذاكػاضطرض،ػوطنػظوششػاضحدابػُرذب:ػرائذظ

وبغ حسوب ادـوؿشي، ؾنذا ـون هذا افذي يعرض ظذ ربف يدؿؼ معف ذم افسمال وُيـوؿش ؾنكام ذفؽ يعـل أنف شقعذب 
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بؼدر ذكبف، ومذهى أهؾ افسـي واجلامظي أن مآل ظصوة ادقحديـ إػ اجلـي، وؿد خيرجقن بشػوظي افشوؾعغ وبرمحي 

 . أرحؿ افرامحغ، وفؽـ مآخفؿ إػ اجلـي، هذا هق ظؼقدة أهؾ افسـي واجلامظي ذم هذا األمر

واجلـي وافـور خمؾقؿتون -: رمحف اهلل–إذن ؿد ظرؾـو احلسوب، وأمو اجلزاء وهق ادحطي األخرة ؾؼد ؿول افشقخ 

كعؿ، اجلـي وافـور، اجلـي هل افدار افتل أظدهو اهلل ـرامي فعبوده ادممـغ، وافـور هل افدار : ال تػـقون أبدًا وال تبقدان

: افتل أظدهو اهلل ظذابًو فؾؽوؾريـ، وأهؾ افسـي واجلامظي يعتؼدون أهنام خمؾقؿتون، ويستدفقن فذفؽ بلدفي ـثر، مـفو

بؿعـك : {ؤُػِذَّدْ}:  ، ؾؽؾؿي{ؤُػِذَّدْ نِهْكَبفِشٍَِّ}: ، أو افـور{ؤُػِذَّدْ نِهًُْزَّمِنيَ}: ؿقل اهلل تعوػ ظـ اجلـي

:  وحغ تلخر، ؿولهقئً، ممو يدل ظذ أهنو خمؾقؿي، ويدل ظذ ذفؽ أجضًو حديٌ صالة افؽسقف، حغ تؼدم افـبل 

،ػسذضكػيعـل خرضهتو وحسـفورأغتػاضجظظ،ػورأغت،ػ)، يعـل أبشع وال أحسـ، (طاػرأغتػطظظرًاػصاضغومػشط)
، (حغظطاػرأغتطوظيػتػدطت،ػسؼططتػأنػآخذػشطغًا،ػسضوػأخذتهػضبػغتمػتأصضونػطظهػطاػبػغتػاضدظغا

ورأغتػاضظارػغحطمػبطضؼاػبطضًا،ػسذضكػحغظطاػرأغتطوظيػتأخرت،ػورأغتػسغؼاػرطروػبنػ)اهلل أـز، 
ُضحيػاضخزاريػغجرػشصبهػسيػاضظار،ػورأغتػسغؼاػاضطرأةػاضتيػحبدتػاضؼرةػسالػعيػأطططتؼا،ػوالػعيػ

 ذم حديٌ، ذم افرؤيو ادـومقي ألنقاع ، أجضًو رؤيي افـبل ، ـؾ هذا رآه افـبل (ترصتؼاػتأصلػطنػخذاشػاألرض

افذي ُيؼرش صدؿف، وافذي يثؾغ رأشف، وافذي، وافزكوة وافزواين ذم افتـقر وؽر ذفؽ، ـؾ ذفؽ يدل ظذ : ادعذبغ

:  ظـ اجلـي أن ؽراشفو ال إهل إال اهللأن اجلـي وافـور خمؾقؿتون، يدل ظذ أن اجلـي وافـور خمؾقؿتون، وأجضًو ؿقل افـبل 

 . ، وكحق ذفؽ مـ األحوديٌ يدل ظذ وجقدمهو(الػإضهػإالػاضضهػزردتػضهػظخضظػسيػاضجظظ:ػطنػشال)

، بؾػظ {خَبنِذٍَِّ فِْيَب ؤَثَذاً}: فؼقل اهلل تعوػ ظـ افـور ذم ثالثي مقاضع ذم افؼرآن. ال تػـقون: ـذفؽ بودؼوبؾ

 ذم مقاضع، ؾفذا يدل ظذ أهنام {خَبنِذٍَِّ فِْيَب ؤَثَذاً}، ؾلثبً افتلبقد، ـذفؽ ظـ اجلـي {خَبنِذٍَِّ فِْيَب ؤَثَذاً}افتلبقد، 

ال تػـقون خالؾًو حو ذهى إفقف اجلفؿقي وبعض ادعتزفي ـوفعالف مـ أن كعقؿ اجلـي وظذاب افـور يبطؾ، وأهنو تبؼك 

وكحق ذفؽ مـ أنقاع افػرى افتل ال دفقؾ ظؾقفو، وإكام هل، يعـل هراء ظؼقل وأخسـي، ال أؿؾ وال أـثر . صخقصفؿ

 . وال تستـد إػ دفقؾ

                                                 
 .133: آل عمران 
 .24: البقرة 
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خمؾدون ؾقفو - ال ظصوة ادقحديـ-وافذي ظؾقف أهؾ افسـي واجلامظي أن افـور، أن أهؾ افـور افذيـ هؿ أهؾفو 

هذا افذي ظؾقف مجفقر أهؾ افسـي واجلامظي، وذهى بعض أهؾ افسـي واجلامظي ويروى ذم ذفؽ آثور ظـ . أبد اآلبديـ

 أن افـور خُيرج مـفو أهؾفو بعد آمود وأحؼوب ضقيؾي، بعد آمود وأحؼوب ضقيؾي، وؿد ذـر صورح بعض افصحوبي 

 . افطحوويي هذه األؿقال، وفؽـ افصرورة إػ مو دل ظؾقف طوهر افؼرآن افؽريؿ ذم، ؾقف ـػويي وؽـقي وحجي دـ اظتؼده

طاػالػرغنػػرأت،ػوالػأذنػ): ؾوجلـي وافـور خمؾقؿتون ال تػـقون أبدًا وال تبقدان، وذم اجلـي مـ صـقف افـعقؿ
، وأهؾفو ؾقفو جيدون مو تشتفقف األنػس وتؾذ األظغ، وؿد ذـر اهلل ذم ـتوبف مـ (دططت،ػوالػخطرػرضىػشضبػبذر

ًَىُىْ }: األوصوف افتل ال يبؾغفو تعبر معز بؾقغ ذم ذـر كعقؿ اجلـي، وـذفؽ أجضًو ذم ذـر ظذاب افـور، ذم ؿقفف

( 21)ًَنَيُى يَّمَبيِغُ يٍِْ حَذِّذٍ }: ، وذم ؿقفف{َّصْغَشِخٌٌَُ فِْيَب سَثَّنَب ؤَخْشِجْنَب ََؼًَْمْ صَبنِحبً غَْْشَ انَّزُِ كُنَّب ََؼًَْمُ

، ؾقجى ظذ ادممـ أن يعظ {ًَنَيُى يَّمَبيِغُ يٍِْ حَذِّذٍ}، {كُهًََّب ؤَسَادًُا ؤٌَ َّخْشُجٌُا يِنْيَب يٍِْ غَىٍّ ؤُػِْذًُا فِْيَب

كػسف بؿقظظي افؽتوب وافسـي ويـشط ؿؾبف ؿؾبف فؾعؿؾ افصوفح برجوء اجلـي ومعرؾي كعقؿفو، وذـر افـور ومعرؾي 

 . ظذاهبو، فقذدجر ويرظقي ظـ أي معصقي

 . هذا وصذ اهلل ظذ كبقـو حمؿد وظذ آخف وصحبف أمجعغ

: أي كعؿ، ادـوؾؼ حؽؿف حؽؿ افؽوؾر، ألنف مـوؾؼ حؼقؼي، بال صؽ، شمال افؼز يعـل ؾقف مبوحٌ ظدة... هف؟

أن مجقع األمؿ ُتسلل، وُتسلل -: واهلل أظؾؿ–هؾ مجقع األمؿ ُتسلل؟ وهؾ هـوك أحد مستثـك مـ افسمال؟ ؾوفصحقح 

هؾ ُيسلل األنبقوء؟ وهؾ ُيسلل افطػؾ؟ وـالم صقخ : ظـ كبقفو؟ وـذفؽ ُيسلل ـؾ أحد، فؽـ ؿد اختؾػ افعؾامء

اإلشالم ابـ تقؿقي ذم هذا وتؾؿقذه ابـ افؼقؿ يعـل ؾقف اختالف وـلنام مآخف إػ أنف ُيسلل، إػ أنف ُيسلل أي افصبل، 

افطػؾ افذي مل يبؾغ، وكحق هذا، وفؽـ ؿد دفً أحوديٌ ظذ أن مـ افـوس إليامهنؿ مـ يقؿك ؾتـي افؼز، ـوفشفقد 

 . مثاًل، أي كعؿ، وإكام كذـر اجلؿؾ افعومي، وأمو االشتثـوءات ؾُؽُثر

ط، وإكام ُؾصؾ ادممـقن ظـ ادـوؾؼغ، ؾودممـقن يتجفقن إػ ضريؼ اجلـي، ...  ال، ال يظفر أن هذا هق افكا

وهمالء ُيقجفقن إػ ضريؼ افـور، وفذفؽ يؼعقن ذم افظؾامت، ومعؾقم أن اإلكسون ُيعطك كقره يقم افؼقومي بحسى 

                                                 
 .37: فاطر 
 .22، 21: الحج 

 .21: الحج 
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، ومـ افـوس مـ يمتك كقره ذم إهبوم {ٌَّْوَ رَشٍَ انًُْاْيِنِنيَ ًَانًُْاْيِنَبدِ َّسْؼََ ٌَُسُىُى ثٍََْْ ؤَّْذِّيِىْ ًَثِإًََّْبَِيِى}: إيامكف

 . رجؾف، ؾتورة يعثر وتورة يؿق، ؾفذا يؼع يقم افؼقومي، يؼع طؾامت، ويؼع أحقال، كسلل اهلل أن حيسـ ظوؿبتـو

أن زروات فػظ يدل :  فعـ زوارات افؼبقر، وضبعًو بعض افعؾامء ؿولال يظفر، ألن افـبل ... تػضؾ يو أخل

ظذ ادبوفغي، فعـ زوارات ؾفق يتـوول مـ يؽثرن افزيورة، وفؽـ هذا تلبوه افؾغي، وتلبوه افذائؼي افعربقي، ال يؿؽـ أن 

يؽقن ادؽثر مـف ُيؾعـ وادؼّؾ مـف ال يشء ظؾقف، يعـل افذي يبؾغ اإلـثور مـف افؾعـ يؽقن أصؾف ممـقظًو، يؽقن أصؾف 

، (طنػأغنػأشبضت؟):  ؿولممـقظًو، ؾال يستؼقؿ هذا اجلقاب، ثؿ إن حديٌ ؾوضؿي ريض اهلل ظـفو حو فؼقفو افـبل 

ال، ـقػ وؿد : ، ؿوفً(ضطضكػبضعتػططؼمػاضصداء؟): يعـل تعزهيؿ، ؿول. مـ بـل ؾالن، أشعدهؿ ذم مقتفؿ: ؿوفً

(. ضوػبضعتػططؼمػاضصداءػضنػتجديػرغحػاضجظظػحتىػغجدعاػجدػأبغك): شؿعتؽ تذـر ؾقفو مو تذـر، ؿول

أن افـسوء ال يمذن هلـ بزيورة افؼبقر، وأمو مو وؿع مـ ظوئشي ريض اهلل ظـفو حغ وؿػً ظذ ؿز أخقفو : ؾوفصحقح

 : ظبد افرمحـ ومتثؾً بوفبقً

 وــو ــدمــــــوين جذيـــؿي برهي      مـ افدهر حتك ؿقؾ فـ يتصدظو

 . إػ آخره، ؾؾؿ تؼصد زيورتف، وإكام مرت بف مرورًا ؾقؾؼً، ومل تؼصد افزيورة

إي هنغ ظـ اتبوع اجلـوئز، االتبوع ؿد يتـوول ؾؼط افقصقل إػ ادؽون دون افدخقل ؾقف، إي، أو ... كعؿ، كعؿ،

، ؾبؼل افـسخ (صظتػظؼغتصم): يؿؽـ أجضًو أن يؽقن هذا ممو كسخ بؼقفف: مثاًل إػ مقضع افصالة ظؾقف، ثؿ يؼول

 . ذم حؼ افـسوء، ورؾع ظـ افرجول

ذم ذفؽ يشء - ذم احلؼقؼقي-آه، يعـل هؾ مثاًل دح افبك؟ وـذا يعـل مرتبي، هذا، ال أظؾؿ ... كعؿ، تػضؾ

ط  ط ادعـقي ذم افدكقو ـون رسيعًو ظذ افكا ثوبً، فؽـفؿ يذـرون مؾحظًو حسـًو وهق أن مـ ـون رسيعًو ظذ افكا

ط ادعـقي ذم افدكقو هق ديـ اهلل ، ؾؿـ ـون مـ {اىْذََِب انصِّشَاطَ انًُْسْزَمِْىَ}: احليس ذم اآلخرة، ؾوفكا

ط احليس، ومـ ـون يروغ  ط ادعـقي ذم افدكقو ـون ـذفؽ ظذ افكا ادسورظغ فؾخرات افسبوؿغ إفقفو ظذ افكا

ط يقم افؼقومي ط ادعـقي راغ ظذ افكا  . روؽون افثعوفى ظذ افكا

                                                 
 .12: الحديد 

 .6: الفاتحت 
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.كسلل اهلل يعومؾـو بعػقه، يعومؾـو وإيوـؿ بعػقه، ويسس ظققبـو ويغػر زالتـو  

 .وصذ اهلل وشؾؿ

 


