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 ثسُ اهلل اٌشمحٓ اٌشحُْ

 . احلّذ هلل سة اٌعبملني، ًصٍَ اهلل ًسٍُ ًثبسن عٍَ عجذه ًٔجْو حمّذ، ًعٍَ آٌو ًصحجو أمجعني

  ، .أِب ثعذ 

وهل اإليامن بٚهلل ومالئُتف وـتبف ورشِف : اخلّسٜ األوػ مـ أرـٚن اإليامن-  بحّد اهلل–ؾَد تؿ افُالم 

 . وهق اإليامن بٚفَدر: وافٔقم اآلخر، وآن األوان فُِالم ظـ افرــ افسٚدس

ًٚ، وذفؽ ألشبٚب- رمحف اهلل–وؿد أؾرد فف افىحٚوي   : مجاًل متًددة يف ظَٔدتف هذه، وأضٚل ؾٔف افُالم ٕسبٔ

ًٚ مستَالً  -أن هذا افرــ ؿد خهف افْبل : مْٓٚ مٔزة فٍئٜ، ومزيٜ مًْقيٜ أو : بّزيتغ- إن اظتزٕٚه رـْ

 : مقضقظٜٔ

، بْٔام مل يذـر ذفؽ يف (وتؤمنىبالػدرىخورهىوذره):  ؾ٘هنٚ إظٚدة ذـر افًٚمؾ يف ؿقففؾٖمٚ ادزيٜ افٍِئٜ

 . اإليامن بٚهلل: األرـٚن افتل شبَتف واـتٍك بٚفًىػ ظذ

 (. خورهىوذره): ؾَٚل.  أنف ؾهؾ ؾٔف مٚ مل يٍهؾ يف ؽره:افثٕٜٚٔ

وؿد ذهٛ بًض أهؾ افًِؿ إػ أن اإليامن بٚفَدر داخؾ يف رــ اإليامن بٚهلل، إذ أن اإليامن بٚفَدر هق إيامن 

بًِؿ اهلل وـتٚبتف ومنٔئتف وخَِف وتُقيْف، وبٚفتٚيل ؾٕ٘ف يتًِؼ بٚإليامن بٚهلل، وإٕام ُأؾرد بٚفذـر دسٔس احلٚجٜ إفٔف 

 . هذا وجف. وافتٖـٔد ظِٔف

ًٚ مـ ؾجر - أهؾ افَبِٜ ؾَط: وال أؿقل–ؾ٘ن افبؼ .  ـثرة افنبٓٚت يف هذا افبٚب:افقجف افثٚين بؾ افْٚس مجًٔ

افبؼيٜ إػ يقمْٚ هذا ال يزافقن خيبىقن يف بٚب افَدر، ومـ ؿرأ يف تقاريخ ادتَدمغ مـ افٍراظْٜ وافُِدإٔغ واهلْقد 

وافهْٔٔغ وؽر ذفؽ أدرك أن ؿؤٜ اخلر وافؼ وأؾًٚل افًبٚد واجلز واالختٔٚر ؿؤٜ ؿديّٜ، وـام وؿع يف األمؿ 

ًٚ يف ادِتغ ًٚ فَقل افْبل : احٚضٜٔ وجتدد هذا أجو ٕٜٔ، ثؿ وؿع يف هذه األمٜ، مهداؿ لتتبطنى: )افٔٓقديٜ وافْكا
، ؾقؿع  يف هذه األمٜ يًْل يف بًض ادْتسبغ إفٔٓٚ، وؿع ضالل يف (دننىمنىكانىقبلكم،ىحذوىالػذةىبالػذة

بٚب اإليامن بٚفَدر، إمٚ يف جٕٚٛ افٌِق يف اإلثبٚت، وإمٚ يف جٕٚٛ افٌِق يف افٍْل، وهدى اهلل تًٚػ أهؾ افسْٜ 

واجلامظٜ حٚ اخُتِػ ؾٔف مـ احلؼ ب٘ذٕف ؾٚظتهّقا بْٚضؼ افُتٚب وصحٔح افسْٜ، ومحِقمهٚ ظذ وجف ال تًٚرض ؾٔف 

 . ؾٚفتٖمٝ ظْدهؿ افْهقص- بحّد اهلل–
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 .ؾِْهغ إػ مٚ ؿٚل افىحٚوي يف هذه ادسٖخٜ، أو إػ بًوف

 : اشتًـ بٚهلل يٚ ظع

 . احلّذ هلل سة اٌعبملني، ًصٍَ اهلل عٍَ ٔجْنب حمّذ، ًعٍَ آٌو ًصحجو ًِٓ سبس عٍَ دسثو ئىل ٌَّ اٌذّٓ

 . ًفك شْخنب ًأعنو، ًاغفش ٌنب ًٌو ًٌٍسبِعني ًٌٍّسٍّني: اٌٍيُ

 -: أحسٓ اهلل ٌو اٌعبلجخ–لبي املإٌف 

خِؼ اخلِؼ بًِّف وؿدر هلؿ أؿدارًا، ورضب ظِٔٓؿ آجٚالً، ومل خيػ ظِٔف رء ؿبؾ أن خيَِٓؿ، وظِؿ مٚ هؿ 

ظٚمِقن ؿبؾ أن خيَِٓؿ، وأمرهؿ بىٚظتف وهنٚهؿ ظـ مًهٔتف، وـؾ رء جيري بتَديره ومنٔئتف، ومنٔئتف تٍْذ، ال 

منٔئٜ فًِبٚد إال مٚ صٚء هلؿ، ؾام صٚء هلؿ ـٚن، ومٚ مل ينٖ مل يُـ، هيدي مـ ينٚء ويًهؿ ويًٚيف ؾواًل، ويوؾ مـ ينٚء 

وخيذل ويبتع ظدالً، وـِٓؿ يتَِبقن يف منٔئتف بغ ؾوِف وظدفف، وهق متًٚل ظـ األضداد واألنداد، ال راد فَوٚئف وال 

 . مًَٛ حلُّف وال ؽٚفٛ ألمره، آمْٚ بذفؽ ـِف وأجَْٚ أن ـاًل مـ ظْده

 . ًٕؿ، حسبؽ

 مهدر ؿدرت افقء ؿدرًا أي أحىٝ بَّداره، هذا مًْٚه يف افٌِٜ، مهدر ؿدرت افقء ؿدرًا أي :افَدر

 . وفف مًٚن متًددة يف افٌِٜ ال يتسع ادجٚل فبسىٓٚ. أحىٝ بَّداره

 ؾٓق تًِؼ ظِؿ اهلل بٚفُٚئْٚت، تًِؼ ظِؿ اهلل تًٚػ بٚفُٚئْٚت أزالً، وـتٚبتف هلٚ، :اصىالحًٚ وأمٚ تًريٍف 

هذا تًريػ، تًريػ جيّع مراتٛ افَدر، تًِؼ ظِؿ اهلل تًٚػ بٚفُٚئْٚت أزالً، وـتٚبتف هلٚ، . ومنٔئتف إيٚهٚ، وخَِف هلٚ

 . ومنٔئتف إيٚهٚ، وخَِف هلٚ

 : هذا هق تًريػ افَدر، وافَدر ثٚبٝ يف افُتٚب وافسْٜ وب٘مجٚع ادسِّغ

ًَخٍََكَ وًَُّ }: ، وؿٚل أجوًٚ {ئَِّٔب وًَُّ شَِْءٍ خٍََمْنَبهُ ثِمَذَسٍ}:  ؾَد ؿٚل اهلل ظز وجؾ:ؾٖمٚ يف افُتٚب

ثَُُّ }: ، وصقاهده ـثرة يف افَرآن ـَقل اهلل تًٚػ{ًَخٍََكَ وًَُّ شَِْءٍ فَمَذَّسَهُ رَمْذِّشاً} {شَِْءٍ فَمَذَّسَهُ رَمْذِّشاً

 . {جِئْذَ عٍَََ لَذَسٍ َّب ٌُِسََ

                                                 
 .49: القمر 
 .2: الفرقان 
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ًٚ، وـذفؽ أحٚديٞ ـثر يف :وأمٚ يف افسْٜ ًٚ، ادذـقر إٍٓ  ؾَد دل ظذ ثبقت افَدر حديٞ جزيؾ ادذـقر إٍٓ

 يف صحٔح مسِؿ أن اهلل شبحٕٚف، بٚب افَدر شقف يٖيت ذـر هلٚ، مـ ذفؽ حديٞ ظبد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص 

إنىاللهىكتبىمػادورىالخالئقىقبلىأنىوخلقىالدمواتىواألرضىبخمدونىألفىدنظ،ىوى):  ؿٚلأن افْبل 
 . ، ؾٓذا مـ أدفٜ افسْٜ، وثؿ أدفٜ ـثر(ررذهىرلىىالماء

 :  ظْد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ تستقظٛ مسٚئِف وؿوٚيٚهفف مراتٛوافَدر 

هق اإليامن اجلٚزم بًِؿ اهلل تًٚػ ادحٔط بُؾ رء : وادَهقد بّرتبٜ افًِؿ.  مرتبٜ افًِؿ:ؾٖول هذه ادراتٛ

مجِٜ وتٍهٔال، أزالً وأبدًا، مٚ ـٚن مـ ؾًِف ومٚ ـٚن مـ ؾًؾ خَِف، ؾًِؿ مٚ ـٚن، ومٚ يُقن، ومٚ شقف يُقن، ومٚ مل 

 .يُـ ـٔػ فق ـٚن يُقن؟

هق االظتَٚد اجلٚز بًِؿ اهلل ادحٔط بُؾ رء، مجِٜ : َٕقل:  هذه ادرتبٜ مرتبٜ افًِؿتًريػ: مرة أخرى

إن ظِؿ اهلل : فْرد ظذ مـ ؿٚل: إذن هق ظِؿ  ٔط بُؾ رء، ال خيرج رء مـ األصٔٚء ظْف، مجِٜ وتٍهٔالً : وتٍهٔالً 

ًٚ . مجِٜ وتٍهٔالً : ؾَْقل. متًِؼ بجّؾ األصٔٚء دون تٍٚصِٔٓٚ ًٚ وجزئٔ ًٚ ٕؤػ ـِٔ إن ظِؿ : ألن مْٓؿ مـ يَقل. أجو

 .وهق صبٔف بام مٙ يف افتٍريؼ بغ اجلِّٜ  وافتٍهٔؾ. اهلل متًِؼ بٚفُِٔٚت ال بٚجلزئٔٚت

 . مٚ تْٚهك يف مْتٓٚه، أو يف آخريتف: مٚ تْٚهك يف مبدئف، وأبداً :  أزالً :أزالً وأبداً 

زق واإلحٔٚء واإلمٚتٜ، ومٚ يتًِؼ : مٚ يتًِؼ بًٍِف: مٚ يتًِؼ بًٍِف، ومٚ يتًِؼ بٖؾًٚل ظبٚده ـٚخلِؼ وافرَّ

د بف افىٚظٚت وادًٚيص، افىٚظٚت وادًٚيص، ؾَد ظِؿ مٚ ـٚن يف احٚيض، ومٚ يُقن يف احلٚرض، : بٖؾًٚل ظبٚده ادرا

ومٚ شقف يُقن يف ادستَبؾ، ومٚ مل يُـ ـٔػ فق ـٚن يُقن؟ وأصؾ هذه ادسٖخٜ أصؾ ذظل، إذ أن اهلل تًٚػ ؿد 

، ؾَد ظِؿ شبحٕٚف وتًٚػ مٚ مل يُـ ـٔػ فق {ًٌٌََْ سُدًُّاْ ٌَعَبدًُاْ ٌَِّب ُٔيٌُاْ عَنْوُ}: أثبٝ هذا ادًْك ؾَٚل شبحٕٚف وتًٚػ

 . ، ؾدل ذفؽ ظذ أن ممتْع افقؿقع يًِّف شبحٕٚف وتًٚػ{ًٌٌََْ سُدًُّاْ ٌَعَبدًُاْ ٌَِّب ُٔيٌُاْ عَنْوُ}ـٚن يُقن؟ 

 . هذا هق األشٚس يف بٚب اإليامن بٚفَدر، وهق إثبٚت افًِؿ افسٚبؼ، إثبٚت افًِؿ افسٚبؼ

                                                                                                                                                                                 
 .2: الفرقان 
 .40: طه 

 .28: األوعام 
 .28: األوعام 
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د هبٚ.  ؾٓل مرتبٜ افُتٚبٜ:وأمٚ ادرتبٜ افثٕٜٚٔ االظتَٚد اجلٚزم بُتٚبٜ اهلل تًٚػ فُِٚئْٚت يف افِقح : وادرا

االظتَٚد اجلٚزم بُتٚبٜ اهلل تًٚػ فُِٚئْٚت يف افِقح . ادحٍقظ ؿبؾ أن خيِؼ افسّقات واألرض بخّسغ أخػ شْٜ

 . ادحٍقظ بَِؿ افَدر  ؿبؾ أن خيِؼ افسّقات واألرض بخّسغ أخػ شْٜ

أٌََُْ رَعٍَُْْ أََّْ اٌٍَّوَ }: افًِؿ وافُتٚبٜ، ؿد مجًٓام آيٜ يف ـتٚب اهلل وهل ؿقل اهلل تًٚػ:  هٚتغ ادرتبتغودفٔؾ

أٌََُْ رَعٍَُْْ أََّْ اٌٍَّوَ َّعٍَُُْ َِب فِِ }، مرتبتٚن مجًتٓام آيٜ واحدة، {َّعٍَُُْ َِب فِِ اٌسََّّبءِ ًَاألَسْضِ ئَِّْ رٌَِهَ فِِ وِزَبةٍ

َِب أَصَبةَ }: ، ويدل ظذ أؾرادهٚ مـ األدفٜ أدفٜ ـثرة، ـَقل اهلل ظز وجؾ{اٌسََّّبءِ ًَاألَسْضِ ئَِّْ رٌَِهَ فِِ وِزَبةٍ

، وأمٚ أدفٜ افًِؿ {ِِٓ ُِّصِْجَخٍ فِِ األَسْضِ ًَال فِِ أَٔفُسِىُُْ ئِالَّ فِِ وِزَبةٍ ِِّٓ لَجًِْ أَْ َّٔجْشَأَىَب ئَِّْ رٌَِهَ عٍَََ اٌٍَّوِ َّسِريٌ

ؾٓل أـثر مـ أن ُُتل، ؾًِؿ اهلل تًٚػ افسٚبؼ ثٚبٝ بٚفُتٚب وبٚفسْٜ وب٘مجٚع ادسِّغ، ؾال يُْر افًِؿ إال ـٚؾر، 

 . وـتٚبٜ اهلل تًٚػ فُِٚئْٚت ثٚبٝ بٚفُتٚب وبٚفسْٜ وب٘مجٚع ادسِّغ، ال يُْر ذفؽ إال ـٚؾر

 وهل االظتَٚد اجلٚزم بّنٔئٜ اهلل تًٚػ افْٚؾذة، بّنٔئٜ اهلل افْٚؾذة، ؾام صٚء ـٚن، :ثؿ بًد ذفؽ مرتبٜ ادنٔئٜ

وأدفٜ هذا يف افُتٚب . االظتَٚد اجلٚزم بّنٔئٜ اهلل افْٚؾذة، ؾام صٚء اهلل ـٚن، ومٚ مل ينٖ مل يُـ. ومٚ مل ينٖ مل يُـ

، وذفؽ، {ًََِب رَشَبؤًَُْ ئِالَّ أَْ َّشَبءُ اٌٍَّوُ}: وبٚفسْٜ وب٘مجٚع ادسِّغ، ؾٚهلل تًٚػ هيدي مـ ينٚء ويوؾ مـ ينٚء

ًٌٌََْ شَبءَ }: أن اهلل شبحٕٚف وتًٚػ ؿٚل: وتِؽ ادنٔئٜ تتًِؼ بٖؾًٚفف شبحٕٚف وبٖؾًٚل خَِف، ؾّـ تًَِٓٚ بٖؾًٚل خَِف

 . {اٌٍَّوُ َِب الْزَزٌٍَُاْ ًٌََىَِّٓ اٌٍَّوَ َّفْعًَُ َِب ُّشِّذُ

بًٜ االظتَٚد اجلٚزم . وهل االظتَٚد اجلٚزم بخِؼ اهلل تًٚػ جلّٔع األصٔٚء.  ؾٓل مرتبٜ اخلِؼ:وأمٚ ادرتبٜ افرا

االظتَٚد اجلٚزم بخِؼ اهلل  تًٚػ . بخِؼ اهلل تًٚػ جلّٔع األصٔٚء وإجيٚده وتُقيْف هلٚ، ذواهتٚ وحرـٚهتٚ وصٍٚهتٚ

 . جلّٔع األصٔٚء وإجيٚده وتُقيْف هلٚ يف ذاهتٚ ويف صٍٚهتٚ ويف حرـٚهتٚ

                                                 
 .70: الحج 
 .70: الحج 
 .22: الحديد 
 .29: التكىير 

 .253: البقرة 
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: ، وؿٚل شبحٕٚف{ًَخٍََكَ وًَُّ شَِْءٍ}: ، وؿٚل شبحٕٚف{اٌٍَّوُ خَبٌِكُ وًُِّ شَِْءٍ}: ؿٚل اهلل تًٚػ

 . {ًَاٌٍَّوُ خٍََمَىُُْ ًََِب رَعٌٍََُّْْ}

ًٚ مْٓٚ ؾَد  ًٚ ؾٓق مٗمـ بٚفَدر، ومـ إتَص صٔئ هذه ادراتٛ األربع تْتيؿ اإليامن بٚفَدر، ؾّـ أؿر هبٚ مجًٔ

: ظذ درجتغ- أظْل ٍٕٚة افَدر–اختؾ إيامٕف بٚفَدر، وهبذا يتبغ أن ٍٕٚة افَدر ؿد ٕٚؿوقا افُتٚب وافسْٜ، فُْٓؿ 

 . ؽالة ومَتهدون

د هبٚ افٍْل، ألنف أول مٚ يتبٚدر . افَدريٜ: وهؿ ادسّقن-: مـ ٍٕٚة افَدر– مْٓؿ ؾٖمٚ افٌالة وهذه تسّٜٔ يرا

د بف ٍٕٚة - األؽِٛ–يًْل مـ يثبٝ افَدر، فُـ افقاؿع أن االشتًامل . افَدريٜ: إػ افذهـ مـ ؿقل يف افَدريٜ يرا

يف مثبتل افَدر وافٌٚفغ ؾٔف وهؿ اجلزيٜ، فُـ االشتًامل األظؿ هق يف ٍٕٚة افَدر، - بَِٜ–افَدر، وإن ـٕٚٝ تستًّؾ 

 : ؾٓٗالء ظذ درجتغ

 .  وهؿ افذيـ أنُروا ادراتٛ األربع:ؽالة

 .  وهؿ افذيـ أثبتقا ادرتبتغ األوفٔغ، وأنُروا األخرتغ:ومَتهدون

 ؾٓؿ افَدريٜ افٌالة افذيـ طٓروا يف أواخر ظٓد افهحٚبٜ، ومبدأ ذفؽ يدل ظِٔف أول حديٞ :ؾٖمٚ ؽالة افَدر

يف صحٔح مسِؿ، حْٔام ؿد محٔد بـ ظبد افرمحـ وصٚحٛ فف إػ، حٚجغ أو مًتّريـ ؾتّْٔٚ أن ئَِٚ أحدًا مـ 

، ؾٚـتٍْٚه،  ؾٚـتٍْف افرجالن ثؿ ، ظبد اهلل بـ ظّر ، ؾقؾؼ هلام ظبد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚصأصحٚب افْبل 

إٕف ؿد طٓر مـ ؿبِْٚ أنٚس يَرأون افَرآن ويتٍَرون افًِؿ ويزظّقن أن األمر : شٖاله ظـ افَدر ؾَٚل هبذه افًبٚرة

ـٚن أول : حُٔٚ فف يًْل مٚ جرى يف بِدمهٚ، وـٚن أحدمهٚ ؿد ؿّدم حئك بـ يًّر أو محٔد بـ ظبد افرمحـ، ؿٚل. أنػ

مـ تُِؿ يف افَدر يف افبكة مًبد اجلْٓل، ؾذـروا فف هذه احلٚل وأهنؿ يَرأون افَرآن ويتٍَرون افًِؿ، يًْل أهنؿ مـ 

افَرآء ادنتٌِغ بٚفًِؿ، فُْٓؿ زظّقا أن األمر أنػ، يًْل مسـٖنػ ظذ اهلل ظز وجؾ، ؾحْٔئذ حدث ظبد اهلل بـ 

، ثؿ (وتؤمنىبالػدرىخورهىوذره): ظّر ظـ أبٔف بحديٞ جزيؾ ادنٓقر افىقيؾ، وإٕام أورده هلذه اجلِّٜ ؾٔف

واهلل : وؿٚل يف شٔٚق آخر. ؾٖخزاه أين بريء مْف، وأنف بريء مْل- يًْل افَدريٜ–إن فَٔتام أحدًا مـ هٗالء : ؿٚل هلام

                                                 
 .16: الرعد 

 .2: الفرقان 

 .96: الصافاث 

 .سبق لسان 
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، ؾٓٗالء افَدريٜ افٍْٚة ؿد طٓروا وروي مثؾ ذفؽ ظـ ابـ ظبٚس . فئـ فَٔٝ أحدهؿ ألظوـ بٖنٍف حتك يَْىع

يف أواخر ظٓد افهحٚبٜ وتقمهقا بام أخَٚه افنٔىٚن إفٔٓؿ مـ صبٓٚت، وبام أخَٚه إفٔٓؿ صٔٚضغ اإلٕس، ألن هذه ادَٚفٜ 

ين يَٚل فف: يَٚل ين، أو مـ بَٚل ٕكا : ؿٚفقا . إٕف جمقد: وؿٔؾ. شقشـ: إن مًبد اجلْٓل تَِٚهٚ مـ رجؾ ٕكا

أو ٕحق هذا، هذه األشامء افتل يتٌر فٍيٓٚ بَِْٓٚ إػ افًربٜٔ، ؾَد تَِٚه مـ مهٚدر خٚرجٜٔ، وافًزة أنف . شْسقيف

خٚفػ مٚ ظِٔف أهؾ افسْٜ واجلامظٜ، وأنُر افًِؿ افسٚبؼ وافُتٚبٜ وادنٔئٜ وافَدر، وأن اهلل شبحٕٚف وتًٚػ ال يًِؿ مٚ 

اخلِؼ ظٚمِقن، وإٕام يًِؿ ذفؽ بًد صدوره مْٓؿ، ؾَد أمرهؿ وهنٚهؿ ثؿ هق ال يًِؿ مـ شٔىًٔف ويًهٔف، وال ريٛ 

ح مقجٛ فتٍُر صٚحبف، ألنف مًِقم مـ افديـ بٚفرضورة، وهلذا ؿٚل اإلمٚم افنٚؾًل  -: رمحف اهلل–أن هذا ـٍر رصا

، وإن أنُروه ـٍروا مٚ تَقفقن يف ظِؿ : يًْل ؿقفقا هلؿ: ٕٚطروهؿ بٚفًِؿ. ٕٚطروهؿ بٚفًِؿ، ؾ٘ن أؿروا بف ُخهّقا

إذن ؿد وؿع ؿدره وؾؼ : حْٔئذ َٕقل هلؿ. ًٕؿ، يًِؿ بُؾ رء: اهلل؟ هؾ اهلل تًٚػ يًِؿ بُؾ رء؟ ؾ٘ن ؿٚفقا 

ـٍرتؿ، ألنُؿ وصٍتؿ اهلل تًٚػ بٚجلٓؾ ؤٍٕتؿ ظْف : ؿِْٚ هلؿ. ال: مًِقمف، ؾٓذا دفٔؾ ظذ افتَدير افسٚبؼ،  وإن ؿٚفقا 

 . افًِؿ

ثؿ إن هٗالء حٚ ـٕٚٝ مَٚفتٓؿ صًْٜٔ إَرض افَٚئِقن هبٚ أو ـٚدوا، ثؿ خٚفٍٓؿ مـ بًد ذفؽ خِػ وهؿ 

ًٕؿ، ؿد ظِؿ وـتٛ، ؿد ظِؿ وـتٛ، : ادًتزفٜ، ؾٖرادوا تٖنٔٞ هذه ادَٚفٜ مع ادحٚؾيٜ ظذ أصؾ افنبٜٓ، ؾَٚفقا 

رًا ممٚ تقمهقه مـ أن افتَدير افسٚبؼ يستِزم افيِؿ، وأنف ـٔػ يَدر ظِٔٓؿ . وفُْف مل ينٖ ومل خيِؼ وـؾ ذفؽ مْٓؿ ؾرا

ًٕؿ، ؿد ظِؿ وـتٛ، : ، ؾٚفَقم أنُروا ادنٔئٜ واخلِؼ، ؿٚفقا -إن صٚء اهلل–ثؿ يًٚؿبٓؿ، وشٖٔيت ـنػ هذه افنبٜٓ 

 ًٚ : فُـ مل ينٖ مـ افىٚئع افىٚظٜ، ومل ينٖ مـ افًٚيص ادًهٜٔ، وإٕام افًبد يًٍؾ بّنٔئٜ مستَِٜ ظـ منٔئٜ اهلل، ثؿ ثٕٚٔ

 ًٚ اهلل تًٚػ مل خيِؼ افىٚظٚت، ومل خيِؼ ادًٚيص، وإٕام افًبد خِؼ ضٚظتف وخَِف مًهٔتف، فُـ يُقن بذفؽ مستحَ

ؾبذفؽ وصّقا هبذا افقصؿ وأهنؿ جمقس هذه األمٜ، وؿد ورد يف ذفؽ حديٞ حسْف بًض أهؾ . فِثقاب أو افًَٚب

أن ادجقس ؿقم يثبتقن : ، ورس أو شبٛ هذا افقصػ(مجوسىهذهىاألمظ)افًِؿ بىرؿف، وضًٍف آخرون، وهق أهنؿ 

غ فُِقن ََ وهق ؿقل مل يقاؾَٓؿ ظِٔف أحد مـ بْل آدم، بؾ صذوا . إهل افْقر خيِؼ اخلر، وإهل افيِّٜ خيِؼ افؼ: خٚف

َِغ مع اهلل  غ، ؾنٚهبٓؿ هٗالء افَدريٜ مـ هذا افقجف، إذ أهنؿ أثبتقا خٚف ََ هبذا افَقل ظـ ؽرهؿ؛ حٔٞ أثبتقا خٚف
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بًدد افْٚس، إذا ـٚن ـؾ إٕسٚن خيِؼ ؾًؾ ٍٕسف مـ افىٚظٚت وادًٚيص ؾًّْك ذفؽ أن ـؾ إٕسٚن مستَؾ بٚخلِؼ ظـ 

َِغ، ؾِٓذا وصٍقا بٖهنؿ جمقس هذه األمٜ  . اهلل ظز وجؾ، ويف هذا إثبٚت ظدة خٚف

 .  ؾّْٓؿ جزيٜ خٚفهٜ، ومْٓؿ جزيٜ متقشىٜ:ويَٚبؾ هٗالء افٍْٚة ؿقم ؽِقا يف اإلثبٚت

 اخلٚفهٜ، ؾٓؿ أصحٚب حدة افقجقد، ابـ ظريب وابـ شبًغ وافَقٕقي وابـ افٍٚرض :ؾٖمٚ اجلزيٜ اخلٚفهٜ

مـ افزٕٚدؿٜ افذيـ يزظّقن أن اخلٚفؼ ظغ اخلِؼ، واخلِؼ ظغ اخلٚفؼ، وبٚفتٚيل ؾجّٔع - وافًٔٚذ بٚهلل–وؽرهؿ 

افتكؾٚت وافُٚئْٚت إٕام هل ميٓر افتجع فِخٚفؼ، ؾٓذا ؽٚيٜ مٚ يُقن يف اجلز، وبٚفتٚيل ؾُؾ مٚ يهدر يف اإلٕسٚن 

ً ظئامً   . ظْد هٗالء افٌالة افزٕٚدؿٜ ؾٓق إٕام هق صدور ظـ ظغ اخلٚفؼ، تًٚػ اهلل ظام يَقفقن ظِقا

،ًٚ وهؿ افذيـ :  وهؿ جزيٜ خٚفهٜ فُـ االُتٚديٜ أظيؿ مْٓؿ جزاً ومْٓؿ دون ذفؽ، وهؿ جزيٜ أجو

افًبد جمبقر ظذ ؾًِف، افًبد جمبقر ظذ ؾًِف، وأن حرـٚتف : يَقفقن، يًْل ئّزون بغ اخلٚفؼ وادخِقق، فُـ يَقفقن

. ـحرـٚت ادرتًش ، اضىراريٜ، ـٚفرينٜ يف مٓٛ افريح، وـٚفَنٜ ؾقق طٓر احٚء، تًِق وهتبط دون إرادة مْٓٚ

، أو اخلٚئػ، هُذا يهقر -مـ بف محك–مثؾ ارتًٚش ادحّقم - بزظّٓؿ–حرـٚت افًبد مـ افىٚظٚت وادًٚيص 

وهل : وهؿ األصًريٜ افذيـ اخسظقا ٕيريٜ افُسٛ. متقشىٜ: هٗالء اجلزيٜ أؾًٚل افًبٚد، هؿ جزيٜ يَٚل ظْٓؿ

ٕيريٜ ال يُّـ افتًبر ظْٓٚ بًبٚرة واضحٜ، حتك أهِٓٚ افذيـ هؿ أهِٓٚ وٕيٚرهٚ ختتِػ أؿقاهلؿ يف تٍسر افُسٛ، 

ًٚ هؿ اختِسقا هذه اجلِّٜ  ، {ٌَيَب َِب وَسَجَذْ ًَعٍََْْيَب َِب اوْزَسَجَذْ}: مـ افؼع- افُسٛ–ـٔػ ذفؽ؟ ضبً

د هٗالء، ؾ٘هنؿ أرادوا بٚفُسٛ أن افًبد فٔس فف إرادة، فٔس فف ؿدرة، وإٕام  د اهلل تًٚػ بٚفُسٛ ؽر مرا فُـ مرا

يُقن فف ؿدرة مَٚرٕٜ فًٍِؾ فُْٓٚ ؽر مٗثرة، ـٔػ تُقن ؿدرة وؽر مٗثرة؟ هذا هق افٌِز افذي مل يتُّْقا مـ ؾُف 

وال مـ اإلجٚبٜ ظِٔف، يًْل هؿ أثبتقا ؿدرة هلل ظز وجؾ ـام يثبتٓٚ أهؾ افسْٜ واجلامظٜ، ألهنؿ يثبتقن افَدرة مـ 

ًٚ، فُـ يَقفقن إذا ـٕٚٝ ؽر مٗثرة . هل ؿدرة ؽر مٗثرة: افهٍٚت افسبع، ويزظّقن أهنؿ يثبتقن فًِبد ؿدرة أجو

إٕف اـتسٛ وـسٛ؟ هذا هق مٚ مل يستىًٔقا حِف، وإٕام يًْل حٚ ضٚيَٓؿ : ؾُٔػ ُتْسٛ إػ افًبد؟ وـٔػ يَٚل

ًٚ، وهلذا ؿٚل افْٚطؿ  : ادًتزفٜ بحججٓؿ خرجقا مـ هذا ادخرج افذي ال يٌْل ظْٓؿ صٔئ

    مًَقفٜ تدٕق إػ األؾٓٚم ممٚ يَٚل وال حََٜٔ ظْده 

                                                 
 .286: البقرة 
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افُسٛ ظْد األصًري، واحلٚل ظْد افـ 
 

    هبنّل وضٍرة افْيٚم 
 

 : ثالث ؿوٚيٚ ـالمٜٔ ال يُّـ افتًبر ظْٓٚ بىريَٜ شٚئٌٜ مَبقفٜ

ممٚ يَٚل وال حََٜٔ ظْده 

افُسٛ ظْد األصًري، واحلٚل ظْد افـ 
 

    مًَقفٜ تدٕق إػ األؾٓٚم 

    هبنّل  
 

 . افبٓنّل يًْل أبق هٚصؿ اجلبٚئل أحد ادًتزفٜ

ًٚ مـ ادًتزفٜ، ؾهٚر هْٚك ؾريَٚن متىرؾٚن: وضٍرة افْيٚم ؿقم يٌٚفقن يف اإلثبٚت وهؿ اجلزيٜ : وافْيٚم أجو

 . ظذ اختالف ضبَٚهتؿ، وؿقم يٌٚفقن يف افٍْل وهؿ افَدريٜ، وهؿ صٍْٚن

 .  ؽالة ودون ذفؽ:ؾٚجلزيٜ صٍْٚن

ًٚ صٍْٚن  .  ؽالة ودون ذفؽ:وافَدريٜ أجو

وهدى اهلل أهؾ افسْٜ واجلامظٜ حٚ اختِػ ؾٔف مـ احلؼ ب٘ذٕف ؾٖثبتقا ؿدر اهلل افسٚبؼ، أثبتقا أن اهلل تًٚػ ؿدر 

ادَٚدير مْذ األزل، وظِؿ مٚ اخلِؼ ظٚمِقن بًِّف ادحٔط بُؾ رء، وـتٛ ذفؽ يف افِقح ادحٍقظ، وصٚءه 

شبحٕٚف، ؾام صٚء اهلل ـٚن، ومٚ مل ينٖ مل يُـ، وخِؼ إذ هق خٚفؼ ـؾ رء، ومل ير أهؾ افسْٜ واجلامظٜ أن بغ إثبٚت 

ًٚ، ؾ٘ن تَدير اهلل افسٚبؼ ال يتْٚيف مع ـقن افًبد يُتسٛ ؾًِف، إذ أن ـؾ  افَدر وبغ اـتسٚب افًبٚد ألؾًٚهلؿ تًٚرض

: ظٚؿؾ ئّز بغ حرـٚتف االضىراريٜ وحرـٚتف االختٔٚريٜ، مٚ مـ ظٚؿؾ إال ويستىٔع افتّٔٔز بغ حرـٚتف االضىراريٜ

وهق أن هيبط مـ افسِؿ : ـٖن يسَط مـ ظِق، أو يتدحرج، أو يرتًش مـ افزد أو اخلقف، وبغ حرـٚتف اإلراديٜ

درجٜ درجٜ، أو يٍَز مـ مُٚن إػ مُٚن، أو حيرك يديف ويِقح هبام، أو ٕحق ذفؽ، ـؾ ظٚؿؾ يدرك أنف يَهد افقء 

 : ويًٍِف، ؾَد اجتّع ألهؾ افسْٜ واجلامظٜ دفٔؾ افؼع ودفٔؾ احلس ظذ أن فًِبد إرادة وؾًؾ حََٔل

( 6)ًَصَذَّقَ ثِبٌْحُسْنََ  (5)فَأََِّب َِٓ أَعْطََ ًَارَّمََ }:  مـ أوضح مٚ يُقن ؿقل احلؼ تبٚرك وتًٚػ:ؾدفٔؾ افؼع

، أرأجٝ ـٔػ أن {فَسَنَُْسِّشُهُ ٌٍِْعُسْشٍَ (9)ًَوَزَّةَ ثِبٌْحُسْنََ  (8)ًَأََِّب َِٓ ثَخًَِ ًَاسْزَغْنََ  (7)فَسَنَُْسِّشُهُ ٌٍُِْْسْشٍَ 

، إذن مـ افذي أظىك؟ {أَعْطََ} مٚذا؟ {فَأََِّب َِٓ}: اهلل شبحٕٚف وتًٚػ أشْد هذه األؾًٚل إػ افًبد حََٜٔ؟ ؿٚل
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، ـؾ هذا ؿد وؿع مـ افًبد وُأشْد إفٔف ظذ وجف احلََٜٔ، وؿٚل يف اجلٕٚٛ {ًَصَذَّقَ ثِبٌْحُسْنََ (5)ًَارَّمََ }افًبد، 

، ؾٖثبٝ اهلل ظز وجؾ فُؾ ظبد أؾًٚالً ظِّٜٔ وأؾًٚالً {ًَوَزَّةَ ثِبٌْحُسْنََ (8)ًَأََِّب َِٓ ثَخًَِ ًَاسْزَغْنََ }: اآلخر

افتُذيٛ أمر ظِّل، وافبخؾ : ظِّٜٔ، ؾٚفتهديؼ أمر ظِّل، واإلظىٚء وافتَقى أمر ظّع، وبٚفْسبٜ فٍِٚجر

أثبٝ اهلل تًٚػ فًِبد : {ٌَِّٓ شَبءَ ِِنىُُْ أَْ َّسْزَمَُِْ}: واالشتٌْٚء أمر ظّع، وتٖمؾ ؿقل اهلل تًٚػ أجوًٚ 

ًٚ بَقفف{ٌَِّٓ شَبءَ ِِنىُُْ}منٔئٜ حََٜٔٔ،   . ، ألن االشتَٚمٜ ظّؾ{َّسْزَمَُِْ}: ، وأثبٝ فف ؾًاًل حََٔٔ

ؾٚظتَد أهؾ افسْٜ واجلامظٜ أن فًِبٚد منٔئٜ وؿدرة حََٔٔتغ ينٚء هبام افًبد ويَدر، فُْٓام مْدرجتٚن ُتٝ 

ًََِب رَشَبؤًَُْ ئِالَّ أَْ َّشَبءُ اٌٍَّوُ سَةُّ  (28)ٌَِّٓ شَبءَ ِِنىُُْ أَْ َّسْزَمَُِْ }: منٔئٜ اهلل وؿدرتف، بدفٔؾ ؿقل اهلل تًٚػ

، وهذا افتُٔٔػ هلذه افَؤٜ فٔس ظِٔف أي صٚئبٜ، ؾ٘ن مـ تَِٚه مـ ٕهقص افقحٔغ إتيؿ فف األمر ومل {اٌْعَبٌَِّنيَ

ًٚ حُيٚل بْٔف وبغ مٚ يريد، ممٚ يدل ظذ أن منٔئتف فٔسٝ مىَِٜ،  يستنُؾ، ووجد يف حٚفف أنف يٖيت ويذر، وأنف أحٕٔٚ

وؿدرتف فٔسٝ مىَِٜ، فُْف يف افقؿٝ ذاتف جيد أنف ينٚء، وجيد أنف يَدر، وأمٚ دظقاهؿ بٖن افتَدير افسٚبؼ يستٛ ظِٔف 

هذا افًبد متك ظِؿ بَدر اهلل ظِٔف؟ أؿبؾ : وصؿ اهلل تًٚػ بٚفيِؿ، ؾٓذه دظقى شٚؿىٜ، وـنٍٓٚ بُؾ شٓقفٜ أن يَٚل

إن افًبد ظِؿ بٖن هذا ؿدر اهلل ظِٔف ؿبؾ افًٍؾ، ؾِؿ يىِع مْٓؿ أحد : افًٍؾ؟ أم بًده؟ ال أحد يستىٔع مْٓؿ أن يَقل

ًٚ فَِدر افسٚبؼ ثؿ ظقؿٛ ظِٔف،  ظذ افِقح ادحٍقظ فُل يدظل بٖنف وجد بٖنف مُتقب ظِٔف ـذا وـذا وؾًِف رضقخ

ًٚ، ال أحد يستىٔع أن يدظل هذه افدظقى هبذه افٍُٜٔٔ، بؾ افقاؿع أن أحدًا مْٓؿ ال يًِؿ أنف ؿد  ؾُٔقن يف ذفؽ ميِقم

تٛ ظِٔف ـذا وـذا مـ افىٚظٚت وادًٚيص، بؾ اهلل ظز وجؾ فف ـتٚبٚن  : ـتٚب أطٓره، وـتٚب أخٍٚه: ـُ

 . ؾٓق افؼع: ؾٖمٚ افُتٚب افذي أطٓره

 . ؾٓق افَدر: وأمٚ افُتٚب افذي أخٍٚه
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اظِّقا، مـ أضٚظْل دخؾ اجلْٜ، ومـ ظهٚين دخؾ افْٚر، ثؿ إن اهلل : أطٓر اهلل تًٚػ خلَِف افؼع وؿٚل

ٕع افتُِٔػ : أظىٚهؿ األدوات واآلالت افتل متُْٓؿ مـ افًٍؾ، ثؿ إن اهلل تًٚػ ظذرهؿ إذا ؿٚم ؾٔٓؿ مٕٚع مـ مقا

ٕع، ؾحْٔئذ مل يبؼ فِخِؼ حجٜ، ومـ تٖمؾ يف هذا وجد أن  ه أو مرض أو ؽر ذفؽ مـ ادقا مـ جٓؾ أو ٕسٔٚن أو إـرا

إٕؽ  شتًٍؾ ـذا : هٗالء افٍْٚة ال حجٜ هلؿ يف أن إثبٚت افَدر افسٚبؼ يَتيض افيِؿ، ؾٕ٘ف ال يُقن طِاًم إال مـ ؿٔؾ فف

تٛ ظِٔؽ ـذا وـذا، وشتًٍِف وشتًٚؿٛ ظِٔف ـُ هٚهْٚ يُقن األمر طِاًم، أمٚ وؿد ُأخٍل ظْٓؿ ؾ٘هنؿ ؾٔام . وـذا و

يٖتقن ويذرون ال يًٍِقن ذفؽ بْٚء ظذ حُؿ شٚبؼ، ؾٕ٘ف بغ يدي افًٍؾ ـام يٍسض أنف ؿد يَع يف ادًهٜٔ 

ًٚ أنف يًّؾ بٚفىٚظٜ ادستقجبٜ فِثقاب، األمر شٔٚن، ـام فق اصسى ؿىػ  ادستقجبٜ فًَِقبٜ ظِٔف أن يٍسض أجو

ظْٛ ؾٓق فق صٚء أـِف حبٜ حبٜ، محد، شّك اهلل يف أوفف ومحده يف آخره ؾٖثٔٛ، وفق صٚء الظتكه ثؿ ترـف يتخّر  

ً ؾًقؿٛ، أخٔس هذا وهذا ـالمهٚ يف مَدوره؟ إذن هق ؾٔام يٖيت ويذر ال حجٜ فف بٚفَدر افسٚبؼ، ألنف ال  ؾٚحتسٚه مخرا

يًِؿ ؿدر اهلل تًٚػ ظِٔف إال بًد وؿقع افًٍؾ مْف، ؾبٓذا تسَط حجتٓؿ، وحٚ ـٕٚٝ هذه افَؤٜ مًوِٜ ظْد األوفغ 

افْٚس حٔٚل افًالؿٜ بغ افؼع وافَدر إػ ثالثٜ أؿسٚم - رمحف اهلل–واآلخريـ ؾَد ؿسؿ صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

 . مؼـٜٔ، وجمقشٜٔ، وإبِٔسٜٔ: شقى أهؾ احلؼ، وشامهؿ

ويَٚبِٓؿ يف أمٜ .  مؼـٜٔ، وجمقشٜٔ، وإبِٔسٜٔ:أؿسٚم افْٚس حٔٚل افًالؿٜ بغ افؼع وافَدر ثالثٜ أؿسٚم

 :  ؾرؿٜ مـ افٍرق، ؾِْتٖمؾ ّد 

، أرأجتؿ هذه {ٌٌَْ شَبءَ اٌٍَّوُ َِب أَشْشَوْنَب ًَالَ آثَبؤَُٔب ًَالَ حَشَِّْنَب ِِٓ شَِْءٍ}:  ؾٓؿ افذيـ ؿٚفقا :أمٚ ادؼـٜٔ

سََْمٌُيُ اٌَّزَِّٓ أَشْشَوٌُاْ ٌٌَْ شَبءَ اٌٍَّوُ َِب }: ، يَقل اهلل تًٚػافدظقى؟ دظقى ادؼـغ افذيـ ُبًٞ ؾٔٓؿ افْبل 

، فُـ هؾ هلؿ حجٜ هبذا؟ أم ال؟ ال، ال {أَشْشَوْنَب ًَالَ آثَبؤَُٔب ًَالَ حَشَِّْنَب ِِٓ شَِْءٍ ، صحٔح، فق صٚء مٚ أذـقا

: {وَزٌَِهَ وَزَّةَ اٌَّزَِّٓ ِِٓ لَجٍِْيُِ}: حجٜ هلؿ، ؾ٘ن اهلل تًٚػ ق أبىؾ دظقاهؿ بثالثٜ ردود يف ختٚم اآليٜ ؾَٚل

وفق ـٚن هلؿ حجٜ يف افَدر مٚ أذاؿٓؿ : {حَزََّ رَالٌُاْ ثَأْسَنَب}: دخٚفٍتٓٚ فِقاؿع، ثؿ ؿٚل. ـذب: ؾسّك اهلل مَٚفتٓؿ
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ًٚ أي صٜٓ ظَِٜٔ ًٚ ٕٚشٍ لًُْ ىًَْ }: أذاؿٓؿ اهلل بٖشف، ألن اهلل حُؿ ظدل مَسط ال ييِؿ مثَٚل ذرة، ثؿ ؿٚل ثٚفث

يًْل هؾ اضًِتؿ ظذ ـتٚبُؿ ووجدتؿ أنُؿ تؼـقن وُترمقن مٚ أحؾ اهلل : {عِنذَوُُ ِِّْٓ عٍٍُِْ فَزُخْشِجٌُهُ ٌَنَب

ال، : افقاؿع: {لًُْ ىًَْ عِنذَوُُ ِِّْٓ عٍٍُِْ فَزُخْشِجٌُهُ ٌَنَب }وُتِقن مٚ حرم اهلل؟ هؾ اضًِتؿ ظذ افِقح ادحٍقظ؟

، ؾٓؿ خيبىقن يف افتٔف ويتخرصقن، ال حجٜ {ئِْ رَزَّجِعٌَُْ ئِالَّ اٌظََّّٓ ًَئِْْ أَٔزُُْ ئَالَّ رَخْشُصٌَُْ}إذن مٚ حََٜٔ األمر؟ 

 . هلؿ يف افَدر

م : مـ يَٚبؾ هٗالء يف هذه األمٜ؟ اجلزيٜ، ألن اجلزيٜ يَقفقن افًبد جمبقر ظذ ؾًِف، ؾربام أتك أحدهؿ افىقا

وصٚر يتًِؾ بٚفَدر فؼبف اخلّر ؽنٕٔٚف افزٕٚ  وأـِف افربٚ، ـؾ رء بَدر، هذا بَدر، ـام . هذه بَدر اهلل: افُبٚر وؿٚل

يَٚل . هذا بَدر، ـؾ رء بَدر: يٚ أخل: يًٍؾ بًض افبىٚفغ حْٔام ُيْهح ويٗمر بٚدًروف وُيْٓك ظـ ادُْر يَقل

حيتٟ بَدر اهلل ظذ . فق صٚء اهلل أن أصع فهِٔٝ: صؾ يٚ ؾالن، ؿٚل. إٕام ذبتٓٚ بَدر اهلل: مل تؼب اخلّر؟ ؿٚل: فف

ترك افقاجبٚت  وؾًؾ ادحرمٚت، ؾٚهلل تًٚػ ؿد أبىؾ هذه احلجٜ مـ ؿبؾ بام شًّتؿ، وبىرق أخرى، فُـ ٕستُّؾ 

 . افتَسٔؿ

وهؿ افَٚئِقن : ٕسبٜ إػ ادجقس، ٕسبٜ إػ ادجقس- ـام أشٍِْٚ–ادجقشٜٔ .  ادجقشٜٔ:افَسؿ افثٚين

غ ََ  . إن، حْٔام يتُِّقن: إهل افْقر خيِؼ اخلر، وإهل افيِّٜ خيِؼ افؼ، هٗالء ادجقس يَقفقن: بخٚف

 : ظٍقاً 

ادؼـقن إذن مٚذا؟ أثبتقا افَدر وأنُروا افؼع، أخٔس : ٕرجع إػ مقؿػ ادؼـٜٔ مـ افؼع وافَدر

، إذن هؿ أثبتقا افَدر وأنُروا افؼع، ومثِٓؿ {ٌٌَْ شَبءَ اٌٍَّوُ َِب أَشْشَوْنَب}: ـذفؽ؟ أثبتقا افَدر ألهنؿ ؿٚفقا 

 . اجلزيٜ يثبتقن افَدر ويتحِِقن مـ افؼع: اجلزيٜ

 . ضٔٛ، فْرجع إػ هٗالء اإلبِٔسٜٔ

 : ظٍقاً 
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البد : ادجقشٜٔ أثبتقا افؼع وأنُروا افَدر، أثبتقا افؼع وأنُروا افَدر، ؾ٘هنؿ يَقفقن: إػ هٗالء ادجقشٜٔ

ًٚ دـ شبَٓؿ مـ اجلزيٜ ادؼـٜٔ، ؿٚفقا  البد، ألن افًبد خيِؼ ؾًؾ ٍٕسف، : مـ ؾًؾ األوامر واجتْٚب ادْٚهل، خالؾ

فُْٓؿ أؾسدوا ذفؽ بزظّٓؿ أن اهلل مل يَدر ذفؽ، أنُروا افَدر، ؾٖثبتقا . ؾًِٔف أن يًٍؾ افىٚظٚت ويسك ادحرمٚت

َِغ بًدد افْٚس، ؾِذفؽ ُشّقا  أثبتٝ : إذن ادؼـٜٔ أثبتٝ افَدر وأنُرت افؼع، وادجقشٜٔ. جمقشٜٔ: مع اهلل خٚف

 . افؼع وٍٕٝ افَدر

ٕسبٜ إػ صٔخٓؿ إبِٔس، ٕسبٜ إػ إبِٔس، ؾ٘ن هٗالء أثبتقا افؼع وافَدر .  وهؿ اإلبِٔسٜٔ:بَل افَسؿ افثٚفٞ

ًٚ وأن هذا خالف احلُّٜ ًٚ، أثبتقا افؼع وافَدر فُـ زظّقا أن بْٔٓام تْٚؿو  . ظٔٚذًا بٚهلل. فُـ زظّقا أن بْٔٓام تْٚؿو

ً بقجقب ضٚظتف وترك مًهٔتف، :وشبٛ ٕسبتٓؿ إػ إبِٔس ً بَدر اهلل افسٚبؼ، وـٚن مَرا  أن إبِٔس ـٚن مَرا

أََٔب خَْْشٌ ِِّنْوُ خٍََمْزَنِِ ِِٓ َّٔبسٍ ًَخٍََمْزَوُ ِِٓ } {أَأَسْجُذُ ٌَِّْٓ خٍََمْذَ طِْنبً}: فُـ اظسض ظذ اهلل ظز وجؾ وؿٚل

وافًٔٚذ –، ؾٓق مـ حٔٞ ادبدأ مَر بٖن اهلل تًٚػ خيِؼ ويَدر، ومَر بٖن هلل أن يٖمر ويْٓك فُـ محِف افُز {طِنيٍ

ًٚ، ؾٚظسض وأبك أن يسجد آلدم- بٚهلل  . ظذ أن يرى أن بغ ؿدر اهلل وذظف تْٚؿو

ـٔػ؟  ال يُّـ، هذا ال يستَٔؿ، أرأجتؿ : مـ يىًـ يف افؼيًٜ؛ ؾَٔقل: ؾٔقجد صْػ مـ افْٚس مـ افزٕٚدؿٜ

 : ذاك افذي ؿٚل

يد بّخس مئغ ظسجد وديٝ 
 

  مٚ بٚهلٚ ؿىًٝ يف ربع ديْٚر 
 

هٗالء افذيـ يىًْقن يف افؼيًٜ، ويَرون بٚفَدر افسٚبؼ، ويَرون بٖنف ال مـ أن هلل أن يٖمر ويْٓك، فُْٓؿ 

 . يىًْقن يف افؼع بٚالظساض ظِٔف وإتَٚده

ويقجد أؾراد يف افْٚس ظْدهؿ هذا افدخؾ وظْدهؿ هذا االظساض ظذ اهلل ظز . إبِٔسٜٔ: هٗالء يَٚل هلؿ

 . وجؾ، مل تىّئـ ؿِقهبؿ بٚإليامن

 ؾ٘هنؿ هدوا حٚ اختِػ ؾٔف مـ احلؼ ب٘ذٕف، وأثبتقا افؼع وافَدر ظذ وجف ال تًٚرض :أمٚ أهؾ افسْٜ واجلامظٜ

ؾريؼ يف اجلْٜ، وؾريؼ يف افسًر، وظِؿ شبحٕٚف بسٚبؼ : إن اهلل تًٚػ ؿدر ادَٚدير وؿسؿ افْٚس ؾريَغ: بْٔٓام، ؾَٚفقا 
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هؤالءى:ىوقبضىقبضظىوقال.ىهؤالءىفيىالجنظىوالىأبالي:ىقبضىقبضظىفػال)ظِّف مـ شٔىًٔف ومـ شًٔهٔف، 
، ؾٚهلل تًٚػ بًِّف افسٚبؼ  ٔط بُؾ رء، ـام أنف شبحٕٚف ـتٛ ذفؽ ادًِقم، ـام دفٝ ظذ (فيىالنارىوالىأبالي

هذاىكتابىفوهى): ؾَٚل ظـ أحدمهٚ:  مرة ومًف ـتٚبٚنذفؽ أدفٜ ـثرة مـ افُتٚب وافسْٜ، حتك خرج افْبل 
أدماءىأهلىالجنظىوأدماءىآبائؼمىوقبائلؼم،ىوهذاىكتابىفوهىأدماءىأهلىالنارىوأدماءىآبائؼمى

، وأن اهلل تًٚػ صٚء مـ افىٚئع افىٚظٜ، ومـ افًٚيص ادًهٜٔ، ؾال يُقن يف مُِف مٚ ال يريد، افًبد (وقبائلؼم

يريد، وافرب يريد وال يُقن إال مٚ يريد افرب، اهلل تًٚػ فف منٔئتف افْٚؾذة، ال يُّـ أن يُقن يف مُِف مٚ ال يريد، 

ًٚ فِربقبٜٔ،  الىماندىلماىأرطوت،ىوالىمططيىلماىمنطت،ىوالىرادىلماىقضوت،ىوالى:ىاللؼم)وإال فُٚن ذفؽ إتَٚص
، مل يزل أهؾ اإلشالم يَقفقن ذفؽ، واهلل (ماىذاءىاللهىكان،ىوماىلمىوذأىلمىوكن( )ونغدىذاىالجدىمنكىالجد

ًَاٌٍَّوُ }: تًٚػ خٚفؼ ـؾ رء، ال خيرج ظـ خَِف رء مـ األصٔٚء، ال افذوات وال افهٍٚت وال احلرـٚت

أن : وؿٔؾ. يًْل واهلل خَُِؿ وخِؼ أظامفُؿ: فٍِّرسيـ ؾٔٓٚ ؿقالن: {ًََِب رَعٌٍََُّْْ}: {خٍََمَىُُْ ًََِب رَعٌٍََُّْْ

د بـ  . يًْل األصْٚم افتل تًبدوهنٚ: {ًََِب رَعٌٍََُّْْ}ادرا

إذن هذا هق مْٟٓ أهؾ افسْٜ واجلامظٜ يف هذا افبٚب افدؿٔؼ اخلىر افذي يُثر ؾٔف افٌِط وافنٌٛ، ؾًذ 

تٛ فف؟  ـُ ًٚ وأال يتنٚؽؾ بٚفتٍُر يف افَدر، يًْل ال يتنٚؽؾ يف  اشتُْٚه افَدر، مٚذا  ًٚ ويَر ظْٔ ادٗمـ أن يىٔٛ ٍٕس

مجاًل يف هذا ادًْك، ؾِٔس مـ افًَؾ - رمحف اهلل–هذا فٔس بَّدورك، هذا رس مُْقن، وشٖٔيت يف ـالم افىحٚوي 

وال مـ احلزم وال مـ افؼع أن ُيًّـ اإلٕسٚن يف افتٍُر ؾٔام ُؿدر فف، هذا أمر ال شبٔؾ فؽ إفٔف، وإٕام احلزم وافًَؾ 

وافؼع أن تنتٌؾ ؾٔام ُأمرت بف ومٚ هُنٔٝ ظْف، ؾتتًرض فىٚظٚت اهلل ومراضٔف، وتتجْٛ مسٚخىف ومًٚصٔف، هُذا 

هؾ : تُقن خىٜ احلٔٚة ومؼوع افًّر أن ينتٌؾ اإلٕسٚن بىٚظٜ اهلل، ؾحْٔئذ ئرسه اهلل فِٔرسى، وهلذا إذا ؿٔؾ فؽ

ال مسر . مٔرس: فٔس مسراً ب٘ضالق، وال خمراً ب٘ضالق، وفُـ يَٚل: هذا شٗال ؾٚشد: افًبد مسر؟ أم خمر؟ ؾَؾ

: ، وؿٚل افْبل {فَسَنَُْسِّشُهُ ٌٍُِْْسْشٍَ}: وافدفٔؾ ظذ ذفؽ ؿقل اهلل تًٚػ. مٔرس: وال خمر ب٘ضالق، فُـ يَٚل
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 مرة يف جْٚزة ، خرج افْبل (مودر)افتًبر بـ: ، ؾال جتد أدل مـ هذا افتًبر(ارملواىفكلىمودرىلماىخلقىله)

، (ماىمنكمىمنىأحدىإالىوقدىُكتبىمػطدهىمنىالجنظىأوىالنار: )وحٚ يِحد افَز واجتّع ظِٔف أصحٚبف ؾَٚل 

ال،ىارملواىفكلىمودرىلماىخلقىله،ىفأماىأهلى): أؾال ٕتُؾ ظذ ـتٚبْٚ وٕدع افًّؾ؟ ؿٚل: يٚ رشقل اهلل: ؿٚفقا 
، ثؿ تال (الذػاوة الدطادةىفوودرونىلطملىأهلىالدطادة،ىوأماىأهلىالذػاوةىفوودرونىلطملىأهل

( 8)ًَأََِّب َِٓ ثَخًَِ ًَاسْزَغْنََ  (7)فَسَنَُْسِّشُهُ ٌٍُِْْسْشٍَ  (6)ًَصَذَّقَ ثِبٌْحُسْنََ  (5)فَأََِّب َِٓ أَعْطََ ًَارَّمََ }: ؿقل اهلل تًٚػ

 . {فَسَنَُْسِّشُهُ ٌٍِْعُسْشٍَ (9)ًَوَزَّةَ ثِبٌْحُسْنََ 

اضّٖن ؿِبؽ وارتٚح ؾٗادك وأؿبِٝ ظذ أمر ديْؽ ودٕٔٚك بهدر مْؼح - يٚ ظبد اهلل–إذا ظِّٝ هذا 

ًٚ بغ اخلقف  وٍٕس متنقؾٜ وجد وظزيّٜ، ؾ٘ن هذا حيٍزك ظذ افًّؾ افهٚفح واالشتُثٚر مْف، ويُقن ؿِبؽ مًَِ

وافرجٚء، هبذا تْتيؿ مًٚدفٜ احلٔٚة، بؾ ال يُّـ أن حيهؾ فِبؼ ابتالء إال هبذه افهٍٜ افتل وضًٓٚ اهلل تًٚػ، وأمٚ مٚ 

يَسحف ادَسحقن مـ اجلزيٜ أو افَدريٜ ؾ٘ن هذا متًذر وال حيهؾ االبتالء بٖن يًِؿ افًبد بٖهنؿ جمبقر، إذن إذا ظِؿ 

أؾال ٕتُؾ ظذ ـتٚبْٚ وٕدع افًّؾ؟ : يٚ رشقل اهلل: أنف جمبقر ؾِؿ افًّؾ؟ ـام تبٚدر إػ أذهٚن افهحٚبٜ أوالً، ؿٚفقا 

هُذا يتبٚدر إػ افذهـ ألول وهِٜ، وهلذا ال تبتئسقا حْٔام ترد بًض افقاردات ظذ خقاضرـؿ يف بٚب افَدر، ؾَد 

، ؾٚفذي (وإنماىذغاءىالطيىالدؤال): وردت ظذ مـ هؿ خر مُْؿ، وهؿ افهحٚبٜ رضقان اهلل ظِٔٓؿ، فُـ

يسٖل فُل يستجع مع يًْل حهقل اإلؿرار واإليَٚن مـ حٔٞ اجلِّٜ ؾٓق ظذ خر، ال بٖس أن يسٖل وأن يىِٛ 

أؾال :  مل يًٍْٓؿ حْٔام ؿٚفقا ـنػ مٚ يًرض فف مـ إصُٚالت وصبٓٚت ـام وؿع فِهحٚبٜ، وتٖمِقا ـٔػ أن افْبل 

ًٚ، ودفؾ ظِٔف مـ ـتٚب اهلل، واضّٖنٝ  ًٚ واضح ب ًٚ وأجٚهبؿ جقا ًٚ صٚؾٔ ٕتُؾ ظذ ـتٚبْٚ وٕدع افًّؾ؟ بؾ بّغ هلؿ بٕٔٚ

 . ٍٕقشٓؿ هبذا اجلقاب

ؾّثؾ هذه افقاردات ؿد ختىر ظذ ؿِٛ ادٗمـ ؾُرظٛ مْٓٚ، وؿد وؿع هذا فبًض افتٚبًغ، ؾقؿع يف ٍٕسف 

 يسٖخٓؿ ويًْل يريد أن خيرج مٚ يف ؿِبف مـ هذا، ؾُِٓؿ حدثف رء مـ افَدر، ؾٖتك أربًٜ مـ أصحٚب افْبل 

 . ، ف، حتك أذهٛ اهلل ظْف مٚ جيدبٍْس احلديٞ بٖخٍٚطف ظـ افْبل 
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 إذن هذه :خِؼ اخلِؼ بًِّف: فْْير ؾٔٓٚ بًد هذا افًرض ٕجد أنف ؿٚل- رمحف اهلل–ؾِق ظدٕٚ إػ مجؾ ادهْػ 

 . ظِؿ اهلل افسٚبؼ ادحٔط بُؾ رء، ؾخَِف فًبٚده خِؼ وؾؼ ظِؿ: مرتبٜ افًِؿ

واظِّقا أن تَدير .  ؾٚهلل شبحٕٚف وتًٚػ ـتٛ مَٚديرهؿ ومٚ هؿ ظٚمِقن؟ ـؾ أحد بحسبف:وؿدر هلؿ أؿداراً 

 : وذفؽ أن ؿِؿ افتَدير أنقاعاهلل شبحٕٚف وتًٚػ تٚرة يُقن مجِٜ، وتٚرة يُقن تٍهٔاًل، 

وال تًٚرض بغ هذه افتَديرات، بؾ . ؾثؿ تَدير ـقين، وثؿ تَدير ظّري، وثؿ تَدير حقيل، وثؿ تَدير يقمل

 . هل ٕقع مـ افتٍهٔؾ أو االشتْسٚخ حٚ يف األصؾ

افذي ؿد ـتٛ اهلل تًٚػ ؾٔف ـؾ : هق افذي يف أم افُتٚب، يف افِقح ادحٍقظ:  افتَدير افُقين:ؾٚفتَدير افُقين

أَُُّ }ؾـ: {َّّْحٌُ اٌٍَّوُ َِب َّشَبءُ ًَُّثْجِذُ ًَعِنذَهُ أَُُّ اٌْىِزَبةِ} {ًَوًَُّ شَِْءٍ أحْصَْْنَبهُ فِِ ئَِِبٍَ ُِجِنيٍ}: رء

هق افِقح ادحٍقظ افذي ؾٔف مجٔع ادَٚدير، ؾٓذا افتَدير ؿد دل ظع ؿقل افْبل : {ئَِِبٍَ ُِجِنيٍ} وافـ{اٌْىِزَبةِ

( :فجرىى.ىاكتبىماىهوىكائنىإلىىوومىالػوامظ:ىماىأكتب؟ىقال:ىقال.ىاكتب:ىلماىخلقىاللهىالػلمىقالىله
هذا هق افتَدير . ـام ؿٚل افْبل  (جغتىاألقالمىورفطتىالصحف)، و(الػلمىبماىهوىكائنىإلىىوومىالػوامظ

 . افُقين

ًٚ ؾٓق مٚ دل ظِٔف حديٞ ظبد اهلل بـ مسًقد : اجلْْٔل:  ويسّك:أمٚ افتَدير افًّري :  افذي يسّك أحٕٔٚ

إنىأحدكمىُوجمدىخلػهىفيىبطنىأمهىأربطونىوومًاىنطغظ،ىثمىوكونى): وؾٔف. حديٞ افهٚدق ادهدوق
رلػظىمثلىذلك،ىثمىوكونىمضعظىمثلىذلك،ىثمىوردلىإلوهىالملكىفونغخىفوهىالروح،ىووؤمرىبكتبى

، مـ أجـ فِِّؽ هذا؟ ممٚ اشتْسخف مـ افِقح (بكتبىرزقهىوأجلهىورملهىىوذػيىأوىدطود:ىأربدىكلمات

 . ادحٍقظ

ًَاٌْىِزَبةِ  (1)حُ }: يَقل اهلل شبحٕٚف وتًٚػ.  ؾٓق مٚ يَدره اهلل تًٚػ فِٜٔ افَدر:أمٚ افتَدير احلقيل

فِْيَب ُّفْشَقُ وًُُّ  } {فِْيَب ُّفْشَقُ وًُُّ أَِْشٍ حَىٍُِْ)( 3)ئَِّٔب أَٔزٌَْنَبهُ فِِ ٌٍََْْخٍ ُِّجَبسَوَخٍ ئَِّٔب وُنَّب ُِنزِسَِّٓ  (2)اٌُّْجِنيِ 
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( 1)ئَِّٔب أَٔزٌَْنَبهُ فِِ ٌٍََْْخِ اٌْمَذْسِ }: ، وهل فِٜٔ افَدر، مٚ أدرإٚ أهنٚ فِٜٔ افَدر؟ أن اهلل تًٚػ ؿد ؿٚل{أَِْشٍ حَىٍُِْ

، ؾبّجّقع هذه اآليٚت {شَيْشُ سََِعَبَْ اٌَّزَُِ أُٔزِيَ فِْوِ اٌْمُشْآُْ}: ، وؿٚل يف آيٜ افبَرة{ًََِب أَدْسَانَ َِب ٌٍََْْخُ اٌْمَذْسِ

ظِّْٚ بٖن فِٜٔ افَدر تُقن يف رموٚن، وأن يٍرق ؾٔٓٚ ـؾ أمر حُٔؿ، ؾَٔدر اهلل تًٚػ يف فِٜٔ افَدر مٚ يُقن يف ذفؽ 

ًٚ ال (ورفدىالػدطىووخغضه)افًٚم مـ حٔٚة ومقت وصحٜ ومرض وظز وذل، شبحٕٚف وبحّده،  ، وهق أجو

 . يتًٚرض مع مٚ شبؼ، بؾ هق ممٚ يستْسخ مـ افِقح ادحٍقظ

، وورد يف ذفؽ أحٚديٞ، {وًَُّ ٌٍََّْ ىٌَُ فِِ شَأٍْْ}:  ؾٓق مٚ دل ظِٔف ؿقل اهلل تًٚػ:وأمٚ افتَدير افٔقمل

 . فُـ اآليٜ تٌْل ظْف، إذ احلديٞ ؾٔف مَٚل

ًٚ ظذ شبٔؾ اجلِّٜ، يًْل بٚدًْك  ًٚ ظذ شبٔؾ افتٍهٔؾ، وأحٕٔٚ ؾهٚرت هذه افتَديرات تَديرات تُقن أحٕٔٚ

 . افًّقم

 بال صؽ أن اهلل شبحٕٚف وتًٚػ ؿد أجؾ :وؿدر هلؿ أؿدارًا، ورضب هلؿ آجٚالً -: رمحف اهلل–ؿٚل افنٔخ : إذن

ًٚ فًِّتزفٜ افتل تَقل ادًتزفٜ مـ إؾُٓؿ أهنؿ . إن ادَتقل ُؿىع ظِٔف أجِف: فُؾ حل أجاًل، ووؿٝ فف أجاًل، خالؾ

ادَتقل ُؿىع ظِٔف أجِف، وال ـٚن ادٍروض إٕف يّتد حتك يّقت مٔتٜ ضبًٜٔٔ، وفُـ افَٚتؾ ؿىع ظِٔف : يَقفقن

 : إػ ؽر ذفؽ مـ اإلرادات افبٚضِٜ، فُـ احلؼ أن هذا هق أجِف. األجؾ

 ومـ مل يّٝ بٚفسٔػ مٚت بٌره      تًددت األشبٚب وادقت واحد

إنىروحىالػدسىنغثىفيىروريىأنهىلنىتموتىنغسى: )ؾٚهلل تًٚػ ؿد رضب هلؿ آجٚالً، يَقل افْبل 
مٓام ابتًٞ اإلٕسٚن - يٚ إخقان–ثَقا متٚم افثَٜ : (حتىىتدتكملىرزقؼاىىوأجلؼا،ىفاتػواىوأجملواىفيىالطلب

وضٚق صدره ظذ ؾراق األحبٜ وؽر ذفؽ ثؼ متٚم افثَٜ أنف مل يبؼ فف ثٕٜٚٔ واحدة ؾٚتتف، ؿد اشتُّؾ رزؿف وأجِف، مل 

مٚ . افبَٜٔ يف حٔٚتؽ: يبؼ فف ريٚل واحد، ؿد اشتقىف رزؿف وأجِف، وهبذا يتبغ خىٖ بًض افْٚس حْٔام يًزي ويَقل

بَٔٝ بَٜٔ، أخٔس ـذفؽ؟ فٔس هْٚك بَٜٔ، فق ـٚن هْٚك بَٜٔ الشتقؾٚهٚ، فُـ مل يبؼ رء، ؿد اشتُّؾ رزؿف وأجِف، 
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تٛ فؽ، ؾال تذهٛ ٍٕسؽ حرسات، ال : (فاتػواىاللهىوأجملواىفيىالطلب: )ؾِٓذا ؿٚل افْبل  ـُ ؾٖنٝ شتْٚل مٚ 

يًْل رس : (أجملواىفيىالطلب): ال، ؿٚل. ال تىِبقا افرزق، وال تسًقا : تتِٓػ ظذ حهقل افقء، مل يَؾ افْبل 

تٛ فؽ ـُ وهذا مـ ثّرات اإليامن . شراً متئدًا، شراً ؾٔٓٚ مٓؾ، فٔس ؾٔف إصٍٚق وال هلٍٜ وال ُترس، ؾِـ تْٚل إال مٚ 

 . بٚفَدر ـام هق مًِقم

 إي واهلل، ؿد اهلل تًٚػ مٚ اخلِؼ ظٚمِقن، ؾٓق :ورضب هلؿ آجٚالً، ومل خيػ ظِٔف رء ؿبؾ أن خيَِٓؿ: ؿٚل

يف يًْل آيٚت افًِؿ أدرك أن ظِؿ اهلل تًٚػ  ٔط بُؾ رء، تٖمؾ ؿقل اهلل - يٚ إخقة–ظِٔؿ بُؾ رء، ومـ تٖمؾ 

ًَعِنذَهُ َِفَبرِحُ اٌْغَْْتِ الَ َّعٍَُّْيَب ئِالَّ ىٌَُ ًََّعٍَُُْ َِب فِِ اٌْجَشِّ ًَاٌْجَحْشِ ًََِب رَسْمُطُ ِِٓ ًَسَلَخٍ ئِالَّ َّعٍَُّْيَب ًَالَ حَجَّخٍ فِِ }: ظز وجؾ

، يًْل فق أضَِٝ اخلٔٚل يف تهقر مًٚين هذه اآليٚت {ظٍَُُّبدِ األَسْضِ ًَالَ سَطْتٍ ًَالَ َّبثِسٍ ئِالَّ فِِ وِزَبةٍ ُِّجِنيٍ

وجريٚهنٚ يف افقاؿع فُدهنٝ، ـؾ رء يًِّف اهلل ظز وجؾ، حتك ورؿٜ تتٓٚدى مـ صجرة يف ؽٚبٜ مـ ؽٚبٚت األرض 

وتستَر ظذ وجف األرض اهلل يًِّٓٚ، أنٝ ال تستىٔع أن ُتٔط بنجرة يف حديَٜ مْزفؽ، وتًرف مٚذا وؿع مْٓٚ مـ 

وًُُّ }: {اٌٍَّوُ َّعٍَُُْ َِب رَحًُِّْ وًُُّ أُٔثََ}: وربْٚ شبحٕٚف يًِؿ هبذه افدؿٚئؼ وافتٍٚصٔؾ!. ورق ومٚ مل يَع؟

اٌٍَّوُ َّعٍَُُْ َِب رَحًُِّْ وًُُّ أُٔثََ ًََِب رَغِْطُ األَسْحَبَُ ًََِب رَزْدَادُ ًَوًُُّ شَِْءٍ }فٔس ؾَط مـ إٕٚث بْل آدم، : {أُٔثََ

، ؾًِؿ اهلل ظز وجؾ ال يُّـ أن خيرج ظْف رء مـ {عَبٌُُِ اٌْغَْْتِ ًَاٌشَّيَبدَحِ اٌْىَجِريُ اٌُّْزَعَبيِ (8)عِنذَهُ ثِِّمْذَاسٍ 

، أو فَل مقشك اخلرض ووؿٍٚ ظذ شٔػ افبحر ؾجٚء ظهٍقر ؾَْر مـ مٚء افبحر األصٔٚء، وحٚ فَل اخلرض مقشك 

وماىردىى:ىماىترىىأنىهذاىالطصغورىنػصىمنىماءىالبحر؟ىقال:ىواىمودى): َٕرة أو َٕرتغ، ؾَٚل اخلرض دقشك
فإنى: )ؿٚل! حجؿ مَْٚر افًهٍقر يًْل مِع مًُٛ واّل مٚذا؟ يف هذا افبحر اخلوؿ (أنىونػصىمنىماءىالبحر؟

ًََِب أًُرِْزُُ ِِّٓ اٌْعٍُِِْ }( رلميىورلمكىورلمىالناسىجموطًاىفيىرلمىاللهىكماىنػصىهذاىالطصغورىمنىالبحر

متُـ اإلٕسٚن مـ اـتسٚح افًِقم واإلحٚضٜ ؾٔام مٙ : ، وال تًبٖن هبٗالء افسذج افزٕٚدؿٜ افذيـ يَقفقن{ئِالَّ لٍَِْالً
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مسٚـغ هٗالء، ييْقن أهنؿ ؿد أخذوا . ، أمٚ اآلن ؾَد تقشًٝ افًِقم{ًََِب أًُرِْزُُ ِِّٓ اٌْعٍُِِْ ئِالَّ لٍَِْالً}: أن يَٚل

ورلمىالناسىجموطًاىإالى): افًِقم  وأهنؿ ؿد ٕٚفقا ـؾ رء، ـؾ ظِقمٓؿ ـام شًّتؿ يف احلديٞ ال متثؾ إال ـام، ؿٚل
، فُـ هذا مبْٚه ظذ ذفؽ افٍهٚم افذي جرى بغ األوربٔغ وبغ ديْٓؿ (كماىنػصىالطصغورىمنىماءىالبحر

وـْٔستٓؿ، جًِٓؿ ينًرون هبذه افًدائٜٔ، وأن ادسٖخٜ ٕقع مـ االؿتْٚص واالؽتهٚب فًِِؿ، هذه افْيرة هل افتل 

 . تسِِٝ وترسبٝ إػ بًض األدبٔٚت

افَدريٜ . األمر أنػ:  ًٕؿ، ويف هذا رد ظذ افَدريٜ افذيـ يَقفقن:وظِؿ مٚ هؿ ظٚمِقن ؿبؾ أن خيَِٓؿ: ؿٚل

وهؿ مًبد اجلْٓل، وتَِٚه مـ بًده، مـ بًده مـ تَِٚهٚ، ؾبًد ذفؽ إَرض أمرهؿ . األمر أنػ: افٌالة افذيـ يَقفقن

. ومُْروه افٔقم ؿِٔؾ: يف افقاشىٜٔ، ؿٚل- رمحف اهلل–مـ صْٚظٜ مَٚالهتؿ، وهلذا ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

 . ؿِٔؾ. يًْل افًِؿ: ومُْروه افٔقم

أنف ال تًٚرض بغ إثبٚت افَدر افسٚبؼ وبغ - رمحف اهلل– ٕبف هبذا :وأمرهؿ بىٚظتف وهنٚهؿ ظـ مًهٔتف: ؿٚل

إثبٚت افؼع، ؾٓق وإن ـٚن ؿد ؿدر ظِٔٓؿ ادَٚدير وظِؿ مٚ اخلِؼ ظٚمِقن ؾَد أمرهؿ وهنٚهؿ، ؾال تًٚرض بغ 

 . افؼع وافَدر

 .  يف هذا إصٚرة إػ مرتبٜ ادنٔئٜ:وـؾ رء جيري بتَديره  ومنٔئتف: ؿٚل

، {ئََِّّٔب أَِْشُهُ ئِرَا أَسَادَ شَْْئبً أَْْ َّمٌُيَ ٌَوُ وُْٓ فََْىٌُُْ} : وـؾ رء جيري بّنٔئتف وؿدره، ومنٔئتف تٍْذ

 . ؾ٘يٚك أن يتسِؾ إفٔؽ صؽ يف هذا

 : ٕقظٚن-مًؼ ضِبٜ افًِؿ–إرادة اهلل 

 . إرادة ـقٕٜٔ، وإرادة ذظٜٔ

 .  هل ادنٔئٜ:اإلرادة افُقٕٜٔ

 .  هل ادحبٜ:واإلرادة افؼظٜٔ
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مٔز بغ ادَٚمغ، ألن مـ مل ئّز بغ اإلرادتغ زل، وإمٚ أن يٖخذ بَقل اجلزيٜ أو بَقل افَدريٜ، ـٔػ؟ ـؾ 

د فف ؾٓق ال خيِق ًٚ، : مٚ وصٍف اهلل تًٚػ بٖنف مرا ًٚ ؾٓذا البد مـ وؿقظف، وإمٚ أن يُقن مراد ذظ دًا ـقٕ إمٚ أن يُقن مرا

 . ؾٓذا ؿد يَع، وؿد ال يَع

 .  بغ اإلرادتغ افُقٕٜٔ و افؼظٜٔإذن هذا هق افٍرق األول

 . {ئََِّّٔب أَِْشُهُ ئِرَا أَسَادَ شَْْئبً أَْْ َّمٌُيَ ٌَوُ وُْٓ فََْىٌُُْ}: دفِٔٓٚ.  البد مـ وؿقظٓٚ:اإلرادة افُقٕٜٔ

ُّشِّذُ اٌٍَّوُ ثِىُُُ اٌُْْسْشَ ًَالَ ُّشِّذُ ثِىُُُ }: يَقل اهلل تًٚػ.  ؿد تَع وؿد ال تَع:اإلرادة افؼظٜٔ

ًٚ فق أهنؿ أضٚظقه وامتثِقا {اٌْعُسْشَ ، أخٔس افًرس يَع فِْٚس وفبًض ادسِّغ؟ بذ، ألنف أراد اهلل هلؿ ذفؽ ذظ

 . أمره، فُـ إن هؿ خٚفٍقا أمره مل يَع ذفؽ افٔرس وحلَٓؿ افًرس

 .  أن اإلرادة افُقٕٜٔ ؿد حيبٓٚ اهلل ويرضٚهٚ، وؿد ال حيبٓٚ اهلل وال يرضٚهٚ:افٍرق افثٚين

ًٚ  بقبٜ هلل تًٚػ ًَال َّشْظََ ٌِعِجَبدِهِ اٌْىُفْشَ ًَئِْ }: يَقل اهلل ظز وجؾ. أمٚ اإلرادة افؼظٜٔ ؾدوم

، أراد ، ؾٚإلرادة افُقٕٜٔ ؿد حيبٓٚ اهلل ويرضٚهٚ، مثؾ إرادتف شبحٕٚف خِؼ  ّد {رَشْىُشًُا َّشْظَوُ ٌَىُُْْ

ًٚ خِؼ األنبٔٚء وإٕزال افُتٛ ًٚ مٚ ال حيبف، ـقجقد افٍُر .  هذا إرادة ـقٕٜٔ  بقبٜ هلل ظز وجؾ. ـقٕ وؿد يريد ـقٕ

 . وادًٚيص وافزالزل وافزاـغ وافٍسٚد وخِؼ إبِٔس، خِؼ إبِٔس مـ إرادتف افُقٕٜٔ

ًٚ  بقبٜ هلل تًٚػ ًٚ مـ افهالة وافزـٚة واحلٟ وافهقم وؽر . أمٚ اإلرادة افؼظٜٔ ؾدوم ؾُؾ مٚ أراده ذظ

 . ذفؽ مـ افٍوٚئؾ ؾٕ٘ف  بقب هلل تًٚػ

 .  أن اإلرادة افُقٕٜٔ ؿد تُقن مَهقد فذاهتٚ، وؿد تُقن مَهقدة فٌرهٚ:افٍرق افثٚفٞ

 . أمٚ اإلرادة افؼظٜٔ ؾ٘هنٚ مَهقدة فذاهتٚ دومًٚ 

ًٚ خِؼ  ّد : ـٔػ؟ اإلرادة افُقٕٜٔ ؿد تُقن مَهقدة فذاهتٚ  فذات هذا األمر، أراد اهلل ؾٚهلل أراد ـقٕ

 . إٕزال افُتٛ، إرشٚل افرشؾ، فذات هذا األمر، ألن اخلر بغ يديف

                                                 
 .82: يس 

 .185: البقرة 
 .7: الزمر 
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دة فذاهتٚ ؾٓق ؿد أراد خِؼ إبِٔس، فُـ مل يرده فذاتف، فُـ حٚ يستٛ ظِٔف، . ـخِؼ إبِٔس: وؿد تُقن ؽر مرا

، (لبوكىودطدوكىوالخورىبونىودوك،ىوالذرىلوسىإلوك)افؼ ال يوٚف إػ اهلل، : (والذرىلوسىإلوك)

دًا فذاتف، فُـ حٚ  ئؿ وؽر ذفؽ فٔس مرا دًا فذاتف، خِؼ احلٔٚت وافًَٚرب وافزاـغ وافزالزل واجلرا ؾ٘بِٔس فٔس مرا

 . يستٛ ظِٔف

فقال خِؼ إبِٔس حٚ متٔز ادٗمْقن مـ افٍُٚر، وال األبرار مـ افٍجٚر، وحٚ : خِؼ إبِٔس: ؾًذ شبٔؾ ادثٚل

ؿٚم شقق اجلْٜ وافْٚر، بؾ وحٚ طٓرت مًٚين أشامء اهلل احلسْك وصٍٚتف، ؾ٘ن هذا ال ييٓر إال هبٚ، ـِام وجدت افتقبٜ 

حٚ وجد األمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر، حٚ وجد اجلٓٚد يف شبٔؾ اهلل،  ـؿ مـ ادهٚفح افًئّٜ حهِٝ بسبٛ 

ًٚ إذا ُأخَل ظِٔف مثؾ هذه  ًٚ خِؼ إبِٔس؟ وهلل يف ذفؽ حُّٜ ؽٚئٜٔ ظئّٜ، ؾال يُـ اإلٕسٚن شٚذج إرادة اهلل ـقٕ

حٚذا خِؼ اهلل احلٔٚت وافًَٚرب؟ حٚذا خِؼ اهلل األمراض؟ حٚذا يّرض األضٍٚل ويتٖوهقن وهؿ، : افنبٓٚت ؿٚل

إن : يًْل ضٍؾ بريء؟ إػ ؽر ذفؽ مـ اإلرادات، هذا إٕام يًٍِف افزٕٚدؿٜ إلفَٚء افنبٓٚت يف افَِقب، حتك يَٚل

جٔؿ افتجٓؿ، : اجلٓؿ بـ صٍقان افسّرؿْدي، وهق مـ رؤوس اجلزيٜ، مع أنف جّٓل، ؾَد مجع اجلٔامت افثالثٜ

إير، إير، ـٔػ يًٍؾ اهلل هبذا؟ : وجٔؿ اجلز، وجٔؿ اإلرجٚء، ـٚن خيرج بٖصحٚبف إػ افزمْك وادجزومغ ويَقل

ًٚ بٚفرمحٜ  . هُذا، هذا افٍرق افثٚفٞ: إذن. ظٔٚذًا بٚهلل. هذا يدل ظذ أنف فٔس متهٍ

ًٚ ؾٕ٘ف مَهقد فذاتف ؾٚهلل تًٚػ يًْل ذع افزـٚة افهالة وافزـٚة وافهقم واحلٟ : أمٚ مٚ أراده اهلل تًٚػ ذظ

وشٚئر افٍوٚئؾ فذاهتٚ، ؾالبد مـ افتّٔٔز بغ اإلرادتغ، ؾّـ جًؾ اإلرادتغ إرادة واحدة ذظٜٔ ؾٓق ؿدري، ومـ 

ثؿ . ؾام صٚء هلؿ ـٚن، ومٚ مل ينٖ مل يُـ: جًؾ اإلرادتغ إرادة واحدة وهل افُقٕٜٔ ؾٓق جزي، هلذا ؿٚل، ؿٚل، ًٕؿ

 . ذـر مسٖخٜ اهلدايٜ واإلضالل، وفًِْٚ ٕرجئ افُالم ظْٓٚ يف افدرس افَٚدم

 . وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد، وظذ آخف وصحبف أمجًغ

 . إذا ـٚن ألحد شٗال يف بٚب افَدر يف هذه ادسٖخٜ ؾِٔتٍوؾ

تًِؿ أن اهلل تًٚػ ؿدر مْذ األزل، يًْل أهؾ : البد مـ هذه األصؾ... إي، فُـ ؿدر؟ واّل مٚ ؿدر؟... 

أَال َّعٍَُُْ َِْٓ }افسًٚدة وأهؾ افنَٚوة، وأن تَديره شبحٕٚف فذفؽ مبْل ظـ ظِؿ وحُّٜ، مبْل ظذ ظِؿ وحُّٜ، 



 

 أحمد القاضي   / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــ  فضيلة الشيخ الدكتور  (17)العقيدة الطحاوية  

 

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

، ويْبٌل فًِبد أن حيسـ افيـ بربف، يًٚمؾ اهلل بحسـ اهلل بحسـ افيـ، ؾٔجد اهلل ظْد {خٍََكَ ًَىٌَُ اٌٍَّطِْفُ اٌْخَجِريُ

ًَرٌَِىُُْ ظَنُّىُُُ اٌَّزُِ ظَنَنزُُ ثِشَثِّىُُْ أَسْدَاوُُْ فَأَصْجَحْزُُ }: طْف، ومـ ؾًؾ ضد ذفؽ ؾُام ؿٚل اهلل

، ؾٚهلل اهلل مًؼ اإلخقان، يًْل يْبٌل فِّٗمـ أن يُـ ؿِبف حسـ افيـ بٚهلل شبحٕٚف وتًٚػ يف {ِِّْٓ اٌْخَبسِشَِّٓ

ء افَِٛ  ذاتف ويف أشامئف ويف صٍٚتف ويف ذظف ويف ؿدره، يًْل ييـ بٚهلل افيـ احلسـ، ادثؾ األظذ، ؾ٘ن هذا، إىقا

، ؾيـ بٚهلل افيـ احلسـ ؾٔام (أناىرندىظنىربديىبي): ظذ هذا أظيؿ مـ ـثر مـ افًبٚدات افًِّٜٔ، ؾٚهلل اهلل

 . يَيض وؾٔام يَدر جتد اهلل ظْد طْؽ بف

َّّْحٌُ اٌٍَّوُ َِب َّشَبءُ }: ؿقل اهلل تًٚػ: ضٔٛ، واضح افسٗال، األخ أبق بسٚم يَقل... تٍوؾ يٚ صٔخ... ًٕؿ

، ؾام افذي يف أم افُتٚب؟ أهق رء بًد ادحق اإلثبٚت يستَر؟ أم مٚذا؟ ظـ ذفؽ {ًَُّثْجِذُ ًَعِنذَهُ أَُُّ اٌْىِزَبةِ

بٚن  : جقا

أن ادحق واإلثبٚت هْٚ إٕام يتًِؼ بٚحلسْٚت وافسٔئٚت، وفٔس : وهق اجلقاب ادبٚذ: اجلقاب األول

مٚ ينٚء، ؾٚآليٜ، هذه اجلِّٜ ال تًِؼ هلٚ : {ًَُّثْجِذُ}يًْل مـ افسٔئٚت مٚ ينٚء، : {َّّْحٌُ اٌٍَّوُ}بٚدَٚدير، ؾـ

أنىالطبدى): هذا واضح؟ ويدل ظِٔف حديٞ حسْف بًض أهؾ افًِؿ. بٚفَدر، وإٕام هل تتًِؼ بٚحلسْٚت وافسٔئٚت
أمدكىدتىدارات،ىفإنىتابىوإالى:ىإذاىرملىدوئظىوهمىملكىالذمالىبكتابتؼاىقالىلهىملكىالومون

 (. فأثبتؼا

د :وإذا ؿِْٚ أن هذا ممٚ يتًِؼ بٖؾًٚل افًبٚد، يًْل : {َّّْحٌُ اٌٍَّوُ َِب َّشَبءُ ًَُّثْجِذُ ًَعِنذَهُ أَُُّ اٌْىِزَبةِ} إن ادرا

، ؾٚفذي يُقن يف أم افُتٚب هق مٚ،  هِٜ هذا افقء،  هِٜ ذفؽ {ًَعِنذَهُ أَُُّ اٌْىِزَبةِ}األمقر افَدريٜ 

                                                 
 .14: الملك 
 .23: فصلج 
 .39: الرعد 
 .39: الرعد 
 .39: الرعد 
 .39: الرعد 
 .39: الرعد 
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ً ثؿ ـتٛ اهلل تًٚػ فف  افقء، بًّْك أنف مثاًل يُقن صخص ؿد أشِؿ ثؿ ارتد ظـ اإلشالم، أو افًُس، يُقن ـٚؾرا

 . تقبٜ، ؾَٔع  ق وإثبٚت، فُـ افذي يف أم افُتٚب هق مآالت األمقر ومْتٓٚهٚ، ؾال إصُٚل

وهق أنف ؿد : إي، هذه مسٖخٜ احتجٚج آدم ومقشك، ألهنٚ مـ ادقاضع ادنُِٜ... ًٕؿ... ًٕؿ، تٍوؾ يٚ ٕٚرص

أنتىآدمىخلػكىاللهى:ىتحاجىآدمىومودى،ىفػالىمودىىآلدم: )ثبٝ يف صحٔح افبخٚري مـ ؿقل افْبل 
أنتىمودى،ىكتبىاللهى:ىبودوه،ىوأدجدىلكىمالئكته،ىفكوفىأخرجتناىونغدكىمنىالجنظ؟ىفػالىآدم

، ؿٚل (بلى:ىلكىالتوراةىبومونه،ىأفلدتىتجدىهذاىمكتوبًاىرلّيىقبلىأنىوخلػنيىبكذاىوكذا؟ىقال

 (.فحجىآدمىمودى،ىفحجىآدمىمودى: )رشقل اهلل 

د بَقفف :واجلقاب ظـ هذا أن يَٚل  إن مقشك أظِؿ بؼع اهلل وبٚهلل مـ أن حيتٟ ظذ آدم بٚدًهٜٔ، وإٕام ادرا

، فٔس مـ بٚب االحتجٚج بٚفَدر ظذ ادًٚيٛ وإٕام هق (إنىهذاىمكتوبىرلّي):  بَقففذفؽ، يًْل جقاب آدم  

ًٚ ٕير إػ هذه ادًهٜٔ افهٚدرة مْف ظذ أهنٚ مهٔبٜ، ال : مـ بٚب االحتجٚج بٚفَدر ظذ ادهٚئٛ، بًّْك فق أن إٕسٕٚ

ـّ اهلل تًٚػ ظِٔف  ًٚ ظذ ٍٕسف يف ادًٚيص وافذٕقب، ثؿ م ظذ أهنٚ مًهٜٔ جٚز االحتجٚج فف بٚفَدر، ـٕ٘سٚن ـٚن مرسؾ

هذا رء ؿد : يٚ أخل: ؾَٚل. إٓٝ، أنٝ ـْٝ تؼب اخلّر وتًٍؾ ـذا وتًٍؾ ـذا: يٚ ؾالن: بٚهلدى، ؾٖتٚه آت وؿٚل

ر، وإٕام . ـتبف اهلل يَبؾ مْف؟ واّل مٚ يَبؾ؟ يَبؾ، ألنف مل يَهد يف هذا احلٚل االحتجٚج بف ظذ االشتّرار واإلرصا

 . ذـرهٚ مـ جٜٓ أهنٚ مهٔبٜ ؿد شبؼ هبٚ ؿدر اهلل، ؾٓذا ال يٗاخذ ظِٔف، وإٕام ُيَر ظِٔف

ؾبًد . أنف جيقز االحتجٚج بٚفَدر بًد افتقبٜ، وال جيقز االحتجٚج بف ؿبِٓٚ-: وهل تٗول إػ األوػ–وـذفؽ 

 . افتقبٜ جيقز االحتجٚج بٚفَدر، وأمٚ ؿبِٓٚ ؾال جيقز االحتجٚج بٚفَدر

فُٚن هذا ؿقل ادًتزفٜ أن افًبد خيِؼ ؾًؾ . افًبد خمر ب٘ضالق: ألنف فق ؿٔؾ. افًبد مٔرس: ـال، يَٚل... ًٕؿ

. مٔرس: افًبد جمبقر ظذ ؾًِف، فُـ يَٚل: فُٚن هذا ؿقل اجلزيٜ افذيـ يَقفقن. افًبد مسر ب٘ضالق: ٍٕسف، وفق ؿٔؾ

 .واجلّع بْٔٓام أن اإلٕسٚن خمر يف األمقر افؼظٜٔ، ومسر يف األمقر افُقٕٜٔ، هذا هق افقاؿع

فُٚن هذا ـالم طٚهره . اإلٕسٚن خمر ومسر: إي فُـ البد مـ افبٔٚن حتك فق ؿِٝ إلٕسٚن... تهح مَٔدة

 . ـام أشٍِٝ. مٔرس: افتًٚرض، ؾالبد أن ُتّؾ هذا ظذ وجف، وهذا ظذ وجف، وافتًبر افؼظل أن يَٚل
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ًٕؿ، مٚذا؟ يًذر بٚجلٓؾ؟ يًْل حيتٟ بٚفَدر؟ حيتٟ بٚفَدر ظذ ادًهٜٔ؟ ال يًذر، ... ضٔٛ، تٍوؾ، ٕختؿ بف

سََْمٌُيُ اٌَّزَِّٓ أَشْشَوٌُاْ ٌٌَْ شَبءَ اٌٍَّوُ َِب أَشْشَوْنَب ًَالَ آثَبؤَُٔب ًَالَ حَشَِّْنَب }: ألن اهلل شبحٕٚف وتًٚػ مل يًذر ادؼـغ

ِِٓ شَِْءٍ وَزٌَِهَ وَزَّةَ اٌَّزَِّٓ ِِٓ لَجٍِْيُِ حَزََّ رَالٌُاْ ثَأْسَنَب لًُْ ىًَْ عِنذَوُُ ِِّْٓ عٍٍُِْ فَزُخْشِجٌُهُ ٌَنَب ئِْ رَزَّجِعٌَُْ ئِالَّ 

 شٚرق ، وهلذا حٚ احتٟ شٚرق بٚفَدر بغ يدي ظّر ؾام ظذره، حٚ ُرؾع إػ ظّر {اٌظََّّٓ ًَئِْْ أَٔزُُْ ئَالَّ رَخْشُصٌَُْ

وٕحـ َٕىع يدك بَدر : ؾَٚل ظّر. إٕام رسؿٝ بَدر اهلل: مٓاًل مٓاًل يٚ أمر ادٗمْغ: ؾٖمر بَىع يده، ؾَٚل افسٚرق

ِّؿ هلٗالء افذيـ يتًِِقن بٚفَدر إال إن ُظِؿ أنف صدر مْٓؿ هذا ظذ شبٔؾ افتقبٜ . اهلل بؾ بَدر اهلل وبؼع اهلل، ؾال ُيس

ًٚ مـ اخلّر حيتسٔٓٚ ويَٚل فف ثؿ . آمْٚ بَدر اهلل: ؾَٔقل. اتؼ اهلل وتٛ: وافْدم ؾَط، أمٚ أن يٖخذ اإلٕسٚن مثاًل ـٖش

 هذا ظبٞ و، يًْل مهٚدمٜ فِؼع، ؾال جيقز أن حيتٟ بٚفَدر ظذ ؾًؾ افىٚظٚت. آمْٚ بَدر اهلل: يؼب ذبٜ ويَقل

 .، ظذ ترك افقاجبٚت وؾًؾ ادحرمٚتوترك ادحرمٚت

ط افسٚظٜ، مـ أحٛ أن يْكف ؾِْٔكف  : يًْل فألخ إصُٚالت حقل مقضقع أذا

ًٕؿ، مـ األدفٜ ظذ خروجٓؿ؟ ال صؽ يف خروجٓؿ، ال يْٚزع يف ذفؽ أحد، اخلروج ال يْٚزع ؾٔف ... تٍوؾ

 . أحد أهنؿ شٔخرجقن

، يًْل اخلروج افذي ذـره افْبل ... اآلن... هف  .  يُقن يف آخر افزمٚنال، مٚ خرجقا

مٚ افذي يوىرك إػ اظتَٚد خٍٚئٓؿ؟ وأجش : ضٔٛ، أنٚ أريد أن أشٖخؽ ؿبؾ أن تستُثر مـ هذه األدفٜ... هف

ومـ خىر بف، حٚذا تٍسض أصاًل أهنؿ ظٚمل ؽٔبل؟ مٚ افذي أوجٛ هذا االظتَٚد - مثالً –افداظل؟ يًْل حٚذا أنٝ 

األصؾ أهنؿ مقجقديـ، أخٔس ذو افَرٕغ ؿد صُٚ إفٔف افَقم أهنؿ ... حتك ٕذهٛ ٕبحٞ ظـ ضرائؼ إػ اجلّع؟

أؿّٝ بْٔؽ وبغ جٚرك جدارًا - مثالً ً-ضٔٛ، أنٝ اآلن فق... يٌرون ظِٔٓؿ؟ يًْل هؿ مقجقدون، هؿ منٚهدون

ًٚ ظْؽ ألن بْٔؽ وبْٔف اجلدار ؾَط، مثؾ مـ خِػ  هذا اجلدار، فُـ  ًٚ؟ صٚر ؽٔب هؾ مًْك ذفؽ أن جٚرك صٚر ؽٔب

إٕف ؾٔف صًقر مسبؼ راشخ - يٚ أخل افُريؿ–هذا ال يَتيض أنف ال ينٚهده أحد مـ اجلٕٚٛ اآلخر، هل حََٜٔ األمر 

بٖهنؿ مٌٔبقن خمتٍقن، وهذا ال دفٔؾ ظِٔف ال مـ ـتٚب وال شْٜ، هٗالء بؼ، ـٕٚقا يٌرون ظذ اجلران ثؿ ؿٚم ذو 
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افَرٕغ وشد ادٍْذ افذي ـٕٚقا يٌرون مْف، ويًْل ـٍك هٗالء افَقم إؽٚرهتؿ، إتٓك األمر هبذه افبسٚضٜ، ؾَط، ال 

يًْل ذفؽ أهنؿ مـ اجلٕٚٛ اآلخر أهنؿ مَْىًغ وأهنؿ ُتقفقا إػ ـٚئْٚت ؽر مرئٜٔ، أو أهنؿ يف مُٚن، ؾام افذي 

حيقجْٚ أن َٕقل؟ هؿ مـ ذفؽ افزمٚن وهؿ ـثر، وال يزافقن، يًْل هؿ مـ بْل آدم يتْٚشِقن، ومـ افىبًٔل أنف إذا 

ـٚن هذا األمر وؿع ؿبؾ آالف افسْغ ؾسْٜ اهلل افُقٕٜٔ أن مُٚن ـذا شقف يتُٚثرون ـام يتُٚثر بْق آدم، ؾِؿ ِٕجٖ إػ 

ِّّٜ؟ أنٝ يًْل ٕٚؿش أصؾ ادَدمٜ، اؾسض هذا افٍرض : يًْل اظتذارات وأجقبٜ متٍُِٜ بْٚء ظذ مَدمٜ ؽر مس

إهنؿ ؿقم يسُْقن وجف األرض وأنف ال دفٔؾ ظذ أهنؿ، ـؾ مٚ دل ظِٔف افَرآن أن ذو افَرٕغ حٚل بْٔٓؿ وبغ مـ 

- فق شّحٝ يل–اشتْجدوا بف، بس، ال ٕحّؾ افْهقص أـثر ممٚ ُتّؾ، ممٚ ُتّؾ، ؾَط افذي يقجٛ مثؾ هذا افيـ 

ًٚ وهق افع أوجد ظْد ـثر مـ افْٚس هذا افتهقر أهنؿ : افذي يقجٛ مثؾ هذا افيـ هق احلديٞ افذي جرى ذـره إٍٓ

ؾًٔقد ـام ـٚن، وتبغ أن هذا احلديٞ حديٞ بٚضؾ ال تَقم بف احلجٜ، ؾ٘ذا . إن صٚء اهلل: يَْبقن ـذا ؾال يَقفقا 

أزحٝ هذا ظـ ظْٔٔؽ مٚ بَل رء يًْل يّْع مـ أن تتهقر األمر ـام جرى تَريره، أخٔس افروم يف آخر افزمٚن يَع 

، ـذفؽ هٗالء ؿقم ـثر يف (تػومىالدارظىوالرومىأكثرىالناس)بْٔٓؿ وبغ ادسِّغ مَتِٜ، أمٜ مـ األمؿ، 

، ومهٚ صخهٚن أو {أَغْشَْْنَبىَُُْ{ هذا أمر دل افدفٔؾ ظذ إخٍٚئف، ، ثؿ إن افتّثٔؾ ب٘خٍٚء افْبل ...جٕٚبْٚ

ماى)، فُـ أجـ افدفٔؾ ظذ إخٍٚء أمٜ بٖـِّٓٚ؟ مٚ هؿ أمٜ، أمتٚن،  ؾِؿ يروا افْبل {أَغْشَْْنَبىَُُْ{صخص واحد 
ًٚ أحسْٝ، يَٚل... إي... ، أجـ افدفٔؾ ظذ إخٍٚئٓؿ؟ مٚ هق؟(كانتاىىفيىذيءىإالىكثرتاه أن هذا افسد : ضبً

ًٚ مـ أن يٌروا ظذ مـ خٍِٓؿ، ثؿ إذا ذهٛ افسد إىَِقا وإٍتحقا ظذ افْٚس، يُقن هذا إيذان زمْل،  ـٚن مًٕٚ

ؾَٜ افزمْٜٔ، وؿد وؿع، . إذا حهؾ ـذا وـذا حيهؾ ـذا وـذا: إيذان زمْل بُذا ـذا، مثؾ أن تَقل يًْل ٕقع مـ ادقا

إن االٍٕتٚح افذي : ، ؾَد يَٚل(فتحىالوومىمنىردمىوأجوجىومأجوجىمثلىهذا):  ؿد إتبف وؿٚلأخٔس افْبل 

جرى بًد ذفؽ حٚ أؽٚر افتتٚر ظذ ادسِّغ وأهُِقا احلرث وافْسؾ، وحهؾ يًْل رء مـ هذا افٍسٚد، وبَل هلؿ 

أنيىقدىأخرجتىربادًاىليىالى:ىأوحىىاللهىإلوه): خروج يف آخر افزمٚن دل ظِٔف حديٞ افْقاس بـ شًّٚن، ؿٚل
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حَزََّ ئِرَا }: ، ؾال يِزم أن يُقن ذفؽ اإلخراج إخراج مـ مُٚن خٍل أو خمبٖ، اهلل ؿٚل(ودانىألحدىبػتالؼم

 . ، ؾٚالٍٕتٚح يف أمر افَبِٔتغ{فُزِحَذْ َّأْجٌُجُ ًََِأْجٌُجُ }{فُزِحَذْ َّأْجٌُجُ ًََِأْجٌُجُ

افهغ يؼبقا بحرة ضزيٜ ...  إي.. إي، يّألون األرض؟ ال أظرف افٍِيٜ، يؼبقن بحرة ضزيٜ، إي... 

ًٚ موٚظٍٜ، ـثر جدًا، وبحرة ضزيٜ شبؼ إٕؽ وؿٍٝ ظِٔٓٚ؟ هل، ال، ... يًْل بحرة يُّـ أن يؼبقهٚ،... أضًٚؾ

وتزيد وتَْص، يزيد ويَْص ـٖي بحرة . ضزيٜ: فٔسٝ هل افبحر ادٔٝ، مـ جٕٚٛ افوٍٜ افٌربٜٔ، ظْد ؿريٜ اشّٓٚ

 . مـ افبحرات

أظد افْير، وأنٚ أؿدر مثؾ هذا اإلصُٚل، فُـ إذا اإلٕسٚن تٖمِف برويٜ وجد أنف ال -: حٍيؽ اهلل–هق افَهد 

فقجدت مٚ هْٚك مٚ يًود مـ األدفٜ افتل تقجٛ فْٚ أن َٕقل :  قج فِدؾٚع ظـ ؿؤٜ ال دفٔؾ ظِٔٓٚ، أنٝ فق تٖمِٝ

ًٚ ٍٕٚتح بف افْٚس، وَٕقل فِْٚس ؾٔف خِؼ ـثر، وؾٔف ـذا، فُـ هؿ ؽر مرئٔغ، وأهنؿ خمتٍقن يف : يٚ أهيٚ افْٚس: صٔئ

 .وٕتّحؾ االظتذارات افتل ال يَبِٓٚ ظَالء افْٚس. مُٚن مـ األرض

إي، أنٚ مل أؿقل هذا، مٚ خرج مـ االبتُٚرات أنٚ مل أؿؾ بف، خيرجقن وـٚن هلؿ خرجٚت ... أجـ افتٖويؾ؟... 

لَبٌٌُا َّب رَا اٌْمَشَِْْْٔٓ ئَِّْ َّأْجٌُجَ ًََِأْجٌُجَ }: متًددة ظذ مر افتٚريخ، هؿ أمٜ مًروؾٜ بٍسٚدهؿ، يًْل يف ظٓد ذي افَرٕغ

ـام –، ؾٍسٚدهؿ مٚ اؿتك ظذ ذفؽ ادقؿػ، هؿ مٍسدون ضبًٔتٓؿ اإلؾسٚد، وؿد أحل {ُِفْسِذًَُْ فِِ األَسْضِ

صٍٔع احٚحل، شقداين، يف ـتٚب فف خروجٚت يٖجقج ومٖجقج ظذ مر : أحد افبٚحثغ دـتقر- ذـرت فُؿ ربام

خروجٓؿ حْٔام خرج افتتٚر، ثؿ - أطْف افسٚدس–افتٚريخ، خروجٓؿ ظذ مٚ حقهلؿ، وذـر مـ ضّـ اخلروجٚت 

، ؾ٘ذا تْٚوفْٚهٚ هبذه  يف حديٞ افْقاس بـ شًّٚن اخلروج افسٚبع واألخر هق خروجٓؿ افذي وصٍف افْبل 

 . افهقرة افقاؿًٜٔ تزول ـثر مـ اإلصُٚالت

ًٚ، هؿ ظذ وجف افبسٔىٜ يٖـِقن ويؼبقن ويتْٚـحقن، وظْدهؿ ...  فٔسقا مٌٔبغ، فٔسقا مٌٔبغ ؿىً

 . مًٚصٓؿ، وظْدهؿ ـذا، ثؿ إن اهلل شبحٕٚف تًٚػ يسِىٓؿ يف زمـ مـ األزمٚن ؾُٔتسحقن األرض
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ترى افروم مقجقديـ؟ وافَبط :  فِْٚسهق األصؾ أهنؿ مقجقديـ، مٚ احلٚجٜ؟ هؾ ؿٚل افْبل ... 

مقجقديـ؟ واحلبنٜ مقجقديـ؟ مٚ احتٚج إٕف يَقل هلؿ، األصؾ أهنؿ مقجقديـ، افسد، افسد ال يًْل أهنؿ صٚروا 

 . مٌٔبغ، ؾَط افسد يدل ظذ حجزهؿ مـ أن خيرجقا مـ بغ اجلبِغ ؾَط، ال أؿؾ وال أـثر

إػ اجتٓٚدات افًِامء وادٗرخغ، - شِّؽ اهلل–وهذه ترجع ... إي... فٍسٚد هذه افدول... إي... إي... 

ممٚ يدل ترى أهنؿ خِؼ ظٚينغ ظذ وجف األرض، مٚ هؿ، . هؿ يف جٜٓ مٌْقفٔٚ، يف ذق األرض: يًْل ابـ ـثر ؿٚل

فٔسقا مٌٔبغ، فُـ افسد مًْٓؿ مـ أن يٌروا ظذ مـ ـٚن يف االجتٚه ادَٚبؾ ؾَط، وإال ؾٓؿ مقجقدون ويتُٚثرون، 

 . ؾام ثؿ دفٔؾ يقجٛ فْٚ يًْل افبحٞ ظـ ادًٚذير

تٖمِٓٚ يًْل هبذا افنُؾ شتجد أن، أهنؿ األصؾ أهنؿ آدمٔقن مقجقدون يف األرض وصدر مْٓؿ إيذاء وذو 

ًٚ ظٚدوا إػ  افَرٕغ جًؾ هذا افسد ؾهٚر رمحٜ مـ اهلل شبحٕٚف وتًٚػ، وأنف إذا صٚء اهلل تًٚػ وشَط افسد وصٚر دـ

ًٚ رشٚفٜ افنٔخ ظبد افرمحـ  إؾسٚدهؿ ؾّٔـ حقهلؿ، وهذا ال يّْع أن يُقن هلؿ إؾسٚد موٚظػ، وأضٚل يف هذا أجو

ًٚ اشتهحٛ - رمحف اهلل–افسًدي  يْبٌل فىٚفٛ افًِؿ أن –ؾَد ذـر بوًٜ ظؼ دفٔاًل ظذ هذا ادًْك، وأجو

ًٚ ال ُتتِّف، أو أن يَقل- يستهحٛ هذا ؾ افؼيًٜ صٔئ ّّ واألمر فٔس . إن هذا مـ دالفٜ افْهقص: أنف ال جيقز أن حي

افْٚس افذي يَرأون ويُتبقن ويتًِّقن ويدرـقن - مثالً –ـذفؽ، الشٔام إذا ترتٛ ظذ ذفؽ مٍسدة حْٔام 

تُِّقْٕٚ ظـ ذيًٜ، ال يُّـ أن تٖيت افؼيًٜ بقء ُتِٔف افًَقل، ؾٍرق بغ أن ٕتُِؿ ظـ ...أجـ هذا؟ : ويَقفقن

ادالئُٜ واجلـ ـًٚمل ؽٔبل وبغ أن ٕتُِؿ ظـ ٕٚس مـ بْل آدم جيري ظِٔٓؿ افثقاب وافًَٚب وخمٚضبقن بٚفؼيًٜ 

ًٚ وجتٛ دظقهتؿ، ؾبغ هذا وهذا ؾرق  . أصقالً وؾروظ

 .بٚرك اهلل ؾٔؽ

 .هذا وصذ اهلل ظذ ٕبْٔٚ  ّد، وظذ آخف وصحبف أمجًغ

 

 

 


