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–ؿول ظؾؼؿي : {َِب أَصَبةَ ِِٓ ُِّصِْجَخٍ ئِالَّ ثِاِرِْْ اٌٍَّوِ ًََِٓ ُّإِِْٓ ثِبٌٍَّوِ َّيْذِ لٍَْجَوُ}: مـ ظـد اهلل، وهلذا ؿول اهلل ظز وجؾ

.  هق افعٌد تصقٌف ادصقٌي ؾقعؾؿ أهنو مـ ظـد اهلل ؾرى ويًؾؿ: ، ؿول-رمحف اهلل

هق افعٌد تصقٌف : آمـو بف وأجؼـو، آمـو بذفؽ ـؾف وأجؼـو أن ـاًل مـ ظـده، ؿول: هذا مـ جـس ؿقل ادصـػ هوهـو

.  ال يؽقن يف مؾؽف مو ال يريد، شٌحوكف وبحؿده. ادصقٌي ؾقعؾؿ أهنو مـ ظـد اهلل ؾرى ويًؾؿ

 كعؿ، مًلخي ادقثوق هلو صؾي بٌوب افؼدر، :وادقثوق افذي أخذه اهلل تعوػ مـ آدم وذريتف حؼ: ثؿ ؿول: ؿول

ًَئِرْ أَخَزَ سَثُّهَ ِِٓ ثَنِِ آدَََ ِِٓ ظُيٌُسِىُِْ رُسَِّّّزَيُُْ }: وذفؽ أن ؾقفو حجي، يؼقل اهلل ظز وجؾ يف شقرة األظراف

أًَْ رَمٌٌٌُُاْ  (172)ًَأَشْيَذَىُُْ عٍَََ أَٔفُسِيُِْ أٌََسْذَ ثِشَثِّىُُْ لَبٌٌُاْ ثٍَََ شَيِذَْٔب أَْ رَمٌٌٌُُاْ ٌَََّْ اٌْمَِْبَِخِ ئَِّٔب وُنَّب عَْٓ ىَزَا غَبفٍِِنيَ 

دفً اآليي ظذ أن اهلل شٌحوكف تعوػ : {ئََِّّٔب أَشْشَنَ آثَبؤَُٔب ِِٓ لَجًُْ ًَوُنَّب رُسَِّّّخً ِِّٓ ثَعْذِىُِْ أَفَزُيٍِْىُنَب ثَِّب فَعًََ اٌُّْجْطٌٍَُِْ

وهق أن اهلل شٌحوكف وتعوػ مًح طفر : ؿد أخذ مقثوؿًو مـ بـل آدم، هذا ادقثوق مـ افعؾامء مـ محؾف ظذ أمر حز وؿع

آدم وكثر مـف ذريتف ـلمثول افذر يف بطحون، يف وادي كعامن افذي هق ظرؾي، ويعـل يف مؽون ؾًقح واشع جدًا، وأصفد 

ؾحؿؾقه ظذ معـك حز وؿع، وإن ـون هذا األمر كحـ ال كذـره، ال أحد . بذ: أخًتؿ بربؽؿم ؿوفقا : هؿ ظذ أنػًفؿ

.  مـو يذـر هذا ادقؿػ، فؽـ مؼته ـالمفؿ أن هذا ؿد جرى ثؿ ُكًخ مـ األذهون

د بذفؽ مقثوق افػطرة:وافؼقل افثوين .   أن ادرا

يعـل أن اهلل شٌحوكف وتعوػ ؿد ؾطر افعٌود ظذ اإليامن بف وتصديؼف واظتؼود صػوت افؽامل فف، وال صؽ أن 

فِطْشَحَ اٌٍَّوِ اٌَّزِِ فَطَشَ اٌنَّبسَ عٍََْْيَب ال رَجْذًَِّ ٌِخٍَْكِ اٌٍَّوِ رٌَِهَ اٌذُِّّٓ }: هذه افػطرة حؼ، وهلذا ؿول ربـو شٌحوكف وتعوػ

وهل اإلشالم، اإلشالم بؿعـك : ؾوهلل حغ خؾؼـو أودع ؾقـو هذه افػطرة: {ال رَجْذًَِّ ٌِخٍَْكِ اٌٍَّوِ}: ، صقف{اٌْمَُُِّْ

االشتًالم فف واظتؼود اشتحؼوؿف فألفقهقي شٌحوكف، وأن حؼف مـو افعٌقديي ادطؾؼي، ؾام مـ إكًون ظذ افػطرة افًقيي مل 

يتلثر بشٌفوت ادشٌفغ ووالالت ادضؾغ، مل يتلثر بتحريػ صقوضغ اإلكس واجلـ إال وجيد يف ؿؾٌف كزوظًو إػ 

اإليامن بخوفؼ ظؾقؿ ؿودر تـٌغل فف األشامء احلًـك وصػوت افؽامل، هؽذا، فق ُخع اإلكًون ظذ ؾطرتف األصؾقي 
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، (خضػتػرباديػحظغاءػصضؼم،ػساجتاضتؼمػاضذغاطغن): جوء يف احلديٌ افؼدد: الظتؼد هذا االظتؼود، وهلذا

، هذا (حظغاء)يعـل موئؾغ ظـ افؼك إػ افتقحقد، : (خضػتػرباديػحظغاءػصضؼم)صقوضغ اإلكس أو اجلـ، 

.  إذن َثؿ ممثر خورجل: (ساجتاضتؼمػاضذغاطغن)معـك احلـػ، 

طاػطنػطوضودػإالػوغوضدػ: )، أو(صلػطوضودػغوضدػرضىػاضغطرة: )يشفد هلذا ادعـك ؿقل افـٌل : وأجضوً 
أو يلشؾامكف، : ، ومل يؼؾ(رضىػاضطضظ،ػسأبواهػغؼوداظهػأوػغظصراظهػأوػغطجداظه: )، ويف بعضفو(رضىػاضغطرة

حوذام ألن اإلشالم هق افػطرة، ؾؿـ بؼل ظذ ؾطرتف ؾفق بوق ظذ اإلشالم، فؽـ تلثر األبقيـ يؽقن بحرؾف وسؾف 

كف أو يؿجًوكف، ويف هذ يو – افـص دفقؾ اظـ ذفؽ، ظـ تؾؽ افػطرة األصؾقي افتل هل اإلشالم ؾقفقداكف أو يـكا

كقي فقًتو ديـًو هلل ظز وجؾ، وإكام مهو حتريػ فديـ اهلل، أخقس ـذفؽم ألنف ؿول- رظوـؿ اهلل : ظذ أن افقفقديي وافـكا

، ؾفام وادجقشقي شقاء يف االكحراف ظـ افديـ احلؼ، ظـ مؾي (سأبواهػغؼوداظهػأوػغظصراظهػأوػغطجداظه)

.  إبراهقؿ، ؾوكتٌف هلذا ادعـك

 ؾوهلل شٌحوكف وتعوػ ؿد جعؾ يف ـقـقكي ـؾ :ؾفذا هق مقثوق افػطرة افذي ؽرشف اهلل تعوػ يف افـػقس: ؿول

إكًون ويف بـقتف هذا اإليامن، وهق دفقؾ ظذ اإلكًون وحجي ظؾقف، يعـل هق أحد احلجٍ افتل تؽقن هلل ظؾقف، مـ أن 

اهلل شٌحوكف وتعوػ أودظف هذا األمر، وإن ـون افذي تؼقم بف احلجي ويستى ظؾقف افثقاب وافعؼوب هق احلجي 

افرشوفقي، فؽـ احلجي افرشوفقي تًتـد وتًتـٌط هذه افػطرة، ؾقؽقن فؽالم اهلل وفؽالم أنٌقوئف تصديؼ يف ؿؾى 

.  اإلكًون حو أودظف اهلل تعوػ ؾقف يف ادقثوق

وأمثؾفو - وإن ـون يف ـؾ مـفو مؼول–وأمو احلديٌ افقارد يف تػًر اآليي، أو تػًر اآليي بوألحوديٌ افقاردة 

 ؾنكف يف احلؼقؼي ال يصؾح تػًراً، حتك فق ثٌتـو حديٌ كعامن، وادي كعامن ومًح اهلل تعوػ فظفر  حديٌ ابـ ظؿر

آدم وكثره ذريتف ـلمثول افذر، إال أنف ال يصؾح تػًراً فميي، ألنؽ فق تلمؾً يف اآليي، فقجدت أهنو ال تتـوشى مع 

مـ طفر آدم، : ، مل يؼؾ{ًَئِرْ أَخَزَ سَثُّهَ ِِٓ ثَنِِ آدَََ ِِٓ ظُيٌُسِىُِْ}: احلديٌ، ؾفذا مؼوم وهذا مؼوم، إذ اآليي تؼقل

، ؾـًؼ اآليي ال يتػؼ مع كًؼ احلديٌ، وؿد {ِِٓ ثَنِِ آدَََ ِِٓ ظُيٌُسِىُِْ رُسَِّّّزَيُُْ ًَأَشْيَذَىُُْ عٍَََ أَٔفُسِيُِْ}صحم 
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صػوء افعؾقؾ يف افؼضوء وافؼدر واحلؽؿي وافتعؾقؾ، وذـر : هذا ادٌحٌ يف ـتوبف اجلؾقؾ- رمحف اهلل–حرر ابـ افؼقؿ 

-: معؼ ضؾٌي افعؾؿ–األحوديٌ افقاردة يف هذه وتؽؾؿ ظؾقفو وبغ ظالؿي اآليي بوألحوديٌ، وهبذه ادـوشٌي أؿقل فؽؿ 

أن هذا افؽتوب مـ أحًـ افؽتى افتل ُأخػً يف افؼضوء وافؼدر، صػوء افعؾقؾ يف افؼضوء وافؼدر واحلؽؿي وافتعؾقؾ، 

ه، ؾؼد احتقى كصقصًو وآثورًا، مجع ؾـلوظك، ـؾ مو يتصؾ بؿقوقع افؼضوء وافؼدر مـ ؿريى أو بعقد،  مـ جفي حمتقا

رمحف –أو معظؿف، ال كدظل افعصؿي فؽتوب ؽر ـتوب اهلل، ثؿ حلًـ ترتقٌف وحًـ فغتف، وأنتؿ تعرؾقن ابـ افؼقؿ 

ـقػ أالن اهلل فف افٌقون ـام أالن فداوود احلديد، ؾُلويص إخقاين وأبـوئل ضؾٌي افعؾؿ بوفعـويي هبذا افؽتوب، ؾؿـ - اهلل

.  صػوء افعؾقؾ يف افؼضوء وافؼدر واحلؽؿي وافتعؾقؾ: أراد أن يػؼف اإليامن بوفؼدر ؾؾقعتـ بؽتوب

وؿد ظؾؿ تعوػ ؾقام مل يزل ظدد مـ يدخؾ اجلـي، وظدد مـ يدخؾ افـور، : ؿول–رمحف اهلل تعوػ –ثؿ إن ادصـػ 

د، ؾالمجؾي واحدة، ؾال  إي واهلل، اهلل شٌحوكف وتعوػ ؿد ظؾؿ بًوبؼ ظؾؿف مـ : ُيزداد يف ذفؽ افعدد وال ُيـؼص مـف ُيزا

، ظؾؿفؿ بلشامئفؿ وأظدادهؿ، الختػك ظؾقف خوؾقي، {فَشِّكٌ فِِ اٌْجَنَّخِ ًَفَشِّكٌ فِِ اٌسَّعِريِ}أهؾ اجلـيم ومـ أهؾ افـورم 

يف أي ! فقً صعري: ويؼقل- رمحف اهلل–إذا حدث بحديٌ افؼٌضتغ يٌؽل، يٌؽل - رمحف اهلل–ـون شػقون بـ ظققـي 

.  مو مـو أحد يعؾؿ يف أي افؼٌضتغ هقم فؽـ كحًـ افظـ بربـو، واهلل ظـد طـ ظٌده بف. افؼٌضتغ أنوم

ؾوهلل شٌحوكف ؿد أخػك ظـو افؼدر وأطفر فـو افؼع، ؾوفعوؿؾ افؾٌقى احلوزم هق افذي يشتغؾ بوفؼع وال يضقع 

ظؿره بوفتػؽر يف افؼدر، ال يؿؽـ أن تصؾ إػ رء، فؽـ اصتغؾ بوفؼع واهلل شٌحوكف وتعوػ إن تؼربً إفقف صزاً 

.  تؼرب إفقؽ ذراظًو، وإن تؼربً إفقف ذراظًو تؼرب مـؽ بوظًو، وإن أتقتف متق أتوك هروفي، ـام يف احلديٌ افصحقح

د يف ذفؽ وال  ؾربـو شٌحوكف وتعوػ ؿد ظؾؿ ؾقام مل يزل ظدد مـ يدخؾ اجلـي، وظدد مـ يدخؾ افـور، وال ُيزا

 فقس ؾقف تغقر وتعديؾ حو يف أم {َّّْحٌُ اٌٍَّوُ َِب َّشَبءُ ًَُّثْجِذُ ًَعِنذَهُ أَُُّ اٌْىِزَبةِ}: ؾنن ؿقل اهلل تعوػ: ُيـؼص، وبوفتويل

د بودحق واإلثٌوت احلًـوت وافًقئوت وفقس افتؼدير، وظذ  افؽتوب، وؿد أجٌـو ظـ ذفؽ افؾقؾي احووقي مـ أن ادرا

د بف افتؼدير ؾنن افذي يف أم افؽتوب جمؿقع ذفؽ وحمصؾتف ومو تمول إفقف األصقوء، ؾؼد  - مثالً –ؾرض أن ادرا
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يًتقجى أحد صقئًو ويًتحؼف ثؿ يتدارـف اهلل برمحتف، ؾقؽقن افذي يف أم افؽتوب يعـل ذـر احلوفغ ومآالت األمقر، 

.  ال أمر ُيعدل ؾقام بعد ويغر

ظطػ ظذ ظؾؿ اهلل : وـذفؽ:  ؿقفف:وـذفؽ أؾعوهلؿ ؾقام ظؾؿ مـفؿ أن يػعؾقه، وـؾ مقن حو خؾؼ فف: ثؿ ؿول

تعوػ بلهؾ اجلـي وأهؾ افـور وأظدادهؿ، يعـل ـام ظؾؿ ذفؽ شٌحوكف وتعوػ مـ حقٌ احآالت ظؾؿ ذفؽ مـ حقٌ 

مـ أن األمر : ادؼدموت، ؾؼد ظؾؿ شٌحوكف وتعوػ أؾعوهلؿ، يعـل مـ شقطقعف ومـ شقعصقف، ال ـام تؼقل افؼدريي

.  ُأنػ، وأنف أمر وهنك وأنف ال يعؾؿ مـ شقطقعفم ومـ شقعصقفم ؾفذا وصػ فف بوجلفؾ، تعوػ اهلل ظام يؼقفقن

 إي واهلل، اهلل شٌحوكف وتعوػ مـف اإلجيود واإلظداد واإلمداد، شٌحوكف وبحؿده، :وـؾ مقن حو ُخؾؼ فف: ؿول

أمده : ؾؼد أظد افعٌد بوألدوات واآلالت افتل حيصؾ هبو افػعؾ، ومـف اإلمداد: ؾفق اخلوفؼ، ومـف اإلظداد: مـف اإلجيود

سأطاػأعلػ):  هذه اجلؿؾي بؼقففؾؽؾ مقن حو ُخؾؼ فف، ؾن افـٌل . بتقؾقؼف وظقكف، أو مـعف مـ ذفؽ إن صوء

فَأََِّب َِٓ } اضدطادةػسُغغدرونػضططلػأعلػاضدطادة،ػوأطاػأعلػاضذػاوةػسُغغدرونػضططلػأعلػاضذػاوة،

ًَأََِّب َِٓ ثَخًَِ }أي اجلـي، : {فَسَنَُْسِّشُهُ ٌٍُِْْسْشٍَ}، إذن هذه أظامل أهؾ افًعودة، ({ًَصَذَّقَ ثِبٌْحُسْنََ (5)أَعْطََ ًَارَّمََ 

 يو أهيو –أي افـور، وفذفؽ : {فَسَنَُْسِّشُهُ ٌٍِْعُسْشٍَ}إذن هذه أظامل أهؾ افشؼووة، : {ًَوَزَّةَ ثِبٌْحُسْنََ (8)ًَاسْزَغْنََ 

إذا رأجً اهلل تعوػ يؼقؿؽ يف ضوظوتف ؾفذا مـ ظوجؾ بؼى ادممـ، ؾوشتٌؼ خراً وامحد اهلل واؽتٌط بـعؿي - ادممـ

اهلل، ال حيؿؾـؽ ذفؽ ظذ افغرور حتك تظـ مـ أنؽ ؿد أمًؽً ـتوبؽ بقؿقـؽ، ال، ظؾقؽ أن حتذر مـ مؽر اهلل، 

فؽـ فقؽـ يف هذا كػس فؽ مـ أن اهلل شٌحوكف وتعوػ أؿومؽ يف ضوظتف وحٌى إفقؽ اإليامن وزيـف يف ؿؾٌؽ، ألن هذا 

حًـ افظـ هذا أجضًو مـ افعؿؾ افصوفح ومـ افعٌودة، فؽـ ال جيـح بؽ هذا افشعقر حتك تؼع يف ادحظقر ؾتتامدى 

.  أو تشعر بوألمون ادطؾؼ وافطؿلنقـي، يـٌغل أن تؽقن بغ اخلقف وافرجوء

تقؿ، وافًعقد مـ شعد بؼضوء اهلل، وافشؼل مـ -: رمحف اهلل–ثؿ ؿول  وـؾ مقن حو ُخؾؼ فف، واألظامل بوخلقا

يعـل ظذ مو ُُيتؿ : (األرطالػباضخواتغم)، (األرطالػباضخواتغم: ) كعؿ، هؽذا ؿول افـٌل :صؼل بؼضوء اهلل

                                                 
 .6، 5: الليل 

 .7: الليل 
 .9، 8: الليل 
 .10: الليل 
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فإلكًون، ؾنن ُختؿ فف بنيامن وتقحقد ؾفق مـ أهؾ افًعودة، ومـ ُختؿ فف بؼك وـػر ؾفق مـ أهؾ افشؼووة، 

، ؾؾفذا يـٌغل فإلكًون أن يًلل اهلل شٌحوكف وتعوػ حًـ اخلومتي، وظوؾوكو اهلل وإيوـؿ، ـؿ (األرطالػباضخواتغم)ؾـ

 ً ً ظذ ظؿؾ شقء وذك - ؾقام يٌدو–مـ إكًون ظوش دهرا ثؿ ُختؿ فف بردة واكتؽوشيم وـؿ مـ إكًون ظوش دهرا

ووالفي ثؿ ذح اهلل صدره فإلشالم وؿتًو يًراً وموت ظؾقفم هذا ـؾف مقجقد، أخقس ـذفؽ، يؼقل ظٌد اهلل بـ 

سواضذيػظغديػبغده،ػإنػأحدصمػضغططلػبططلػأعلػ: ) يف حديٌ افصودق ادصدوق، ظـف  مًعقد
ػسغططلػبططلػأعلػ-ـتوب افؼدر– اضجظظػحتىػطاػغصونػبغظهػوبغظؼاػإالػذراعػسغدبقػرضغهػاضصتاب

اضظارػسغدخضؼا،ػوإنػأحدصمػضغططلػبططلػأعلػاضظارػحتىػطاػغصونػبغظهػوبغظؼاػإالػذراعػسغدبقػ
، أرأجتؿ يو إخقةم ـؾ هذا، ال صؽ أن هوتغ اجلؿؾتغ تٌعٌ (رضغهػاضصتابػسغططلػبططلػأعلػاضجظظػسغدخضؼا

يف افـػس اخلقف وافرهٌي وافؼؾؼ، فؽـ فقس ادؼصقد مـ ذفؽ أن يؽقن اإلكًون يف اوطراب وؿؾؼ بال جدوى، ال، 

ثؿرة ذفؽ أن يعؾؿ افعٌد بلن افتقؾقؼ بقد اهلل، وأن اهلدى بقد اهلل، وأن افدؾع وافرؾع وـؾ رء بقد اهلل ؾقٌؼك ؿؾٌف 

معؾؼًو بوهلل، ال أن يػفؿ مـ ذفؽ أن يف األمر رء مـ ادخوتؾي أو االشتذالل، ال، اهلل شٌحوكف وتعوػ حؽؿ ظدل 

، فؽـ حقـام يتامدى {ًَاٌَّزَِّٓ اىْزَذًَْا صَادَىُُْ ىُذًٍ ًَآرَبىُُْ رَمٌْاىُُْ}: مؼًط، يعـل إذا ظؾؿ مـ ظٌده افصدق زاده

طنػذاػاضذيػغتأضىػرضّيػأالػأزغرػ:ػشال.ػواضضهػالػغعغرػاضضهػضغالن): بف األمر ويطقش ظـده ادقزان ـوفذي ؿول
فؼد ؿول ـؾؿي أوبؼً دكقوه :  ، جـك بؾًوكف، وهلذا ؿول أبق هريرة(ضغالن؟ػسإظيػشدػزغرتػضهػوأحبطتػرطضك

.  وأخراه

أن يٌؼك اإلكًون معؾؼوً ً بوهلل ظز وجؾ، يعؾؿ أن اهلدى وافضالل بقد : مـ هذا احلديٌ- يو إخقة–ؾودؼصقد 

اهلل شٌحوكف وتعوػ، وأال يًتطقؾ ظذ ظٌود اهلل أو يؾؿزهؿ مـ وجف ؾقف كقع مـ االشتطوفي وافعدوان، ال، يعؾؿ أن 

ـام جوء يف حديٌ - ؾقام يٌدو فؾـوس–اهلدى بقد اهلل واإلوالل بقد اهلل، ـؿ مـ أنوس ـوكقا ظذ ديـ وظؿؾ صوفح 

، ثؿ تدرـفؿ ؾتـي مضؾيم ظوؾوكو اهلل وإيوـؿ، وَثؿ أمثؾي (سغطاػغبدوػضضظاس): افصودق ادصدوق، يف بعض أخػوطفو

مـ رجؾ : تدرـف ؾتـي ؾقػتتـ وُيرج ظـ اجلودة، وافعؽس مقجقد، ـون أبق هريرة ُيؾغز هبذا ؾقؼقل- ال ختػك ظؾقؽؿ–

يريد بذفؽ مـم األصرم، أصرم بـل ظٌد . دخؾ اجلـي مل يرـع هلل رـعيم مـ رجؾ دخؾ اجلـي مل يرـع هلل رـعيم

                                                 
 .17: محمد 
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 ظؾقف، ؾؾام وؿعً ؽزوة أحد وؿع  رادًا هلذا افديـ، مل يدخؾ ؾقف، يف اإلشالم، ومل يٌويع افـٌل األصفؾ، ؾؼد ـون 

اإلشالم يف ؿؾٌف وخرج إػ أحد وافـوس يؼتتؾقن، ؾؼوتؾ يف شٌقؾ اهلل وأبذ بالء حًـًو حتك أثخـتف اجلراح وأدرـف 

. إين أصفد أن ال إهل إال اهلل، وأنف رشقل اهلل:  افًالم، وؿؾ ففأؿرئ رشقل اهلل : بعض افصحوبي وبف رمؼ، ؾؼول

.  ؾفذا افرجؾ موت ظذ اإلشالم، مع أنف مل يدرك ؾريضي واحدة يصع ؾقفو، دخؾ اجلـي وهق مل يرـع هلل رـعي

.  أن هذا هق ثؿرة اإليامن-: يو إخقة–ؾودؼصقد 

.   يعـل افًعقد مـ ـتٌف اهلل ظـده مـذ األزل يف ديقان افًعداء:ؾوفًعقد مـ شعد بؼضوء اهلل

 يعـل مـ ؿه اهلل ظؾقف وؿدر مـذ األزل أنف مـ األصؼقوء، فؽـ هذا ال يؿؽـ :وافشؼل مـ صؼل بؼضوء اهلل

، هذا ؽقى مؽـقن، هذا ه مصقن ال يؿؽـ ألحد أن يطؾع ظؾقف، دومًو تذـروا هذه -ـام أشؾػـو–افٌحٌ ؾقف وافـظر 

:  هلل ـتوبون، ـتوب مػتقح، وـتوب مًتقر: ادعؾقمي

.   افؼع:ـتوبف ادػتقح

.   افؼدر:وـتوبف ادًتقر

:  ؾوصتغؾ بوفؼع ودع ظـؽ افؼدر إػ خوفؼف ومؼدره شٌحوكف، هلذا ؿول ادمفػ بعد ذفؽ هذه اجلؿؾ

 إي واهلل، افؼدر ه :وأصؾ افؼدر ه اهلل تعوػ يف خؾؼف، مل يطؾع ظذ ذفؽ مؾؽ مؼرب وال كٌل مرشؾ: ؿول

اهلل يف خؾؼف، رء أخػوه اهلل تعوػ وأهه، ؾؾؿ يطؾع ظذ ذفؽ أحد إال مو أذن اهلل تعوػ بقء مـف أخز بف أنٌقوءه أو 

ئِالَّ َِِٓ اسْرَضََ ِِٓ  (26)فَال ُّظْيِشُ عٍَََ غَْْجِوِ أَحَذاً }: رشؾف أو مالئؽتف، فؽـ األصؾ أنف ه، ه اهلل تعوػ يف خؾؼف

.  {سَّسٌُيٍ

إي واهلل، مـ تعؿؼ يف : مل يطؾع ظذ ذفؽ مؾؽ مؼرب وال كٌل مرشؾ، وافتعؿؼ وافـظر يف ذفؽ ذريعي اخلذالن

افؼدر وأخذ يشؼؼ افؽالم ويتعؿؼ مل ـذام وـقػ ـذام ويعسض، ؾفذه ذريعي اخلذالن، وهذا هق مو جتورت بف 

، {ال ُّسْأَيُ عََّّب َّفْعًَُ ًَىُُْ ُّسْأٌٌََُْ}األهقاء بلصحوهبو، حقـام حوذا ؾعؾ اهلل ـذام حوذا خؾؼ ـذام حوذا ؿدر ـذام 

                                                 
 .27، 26: الجن 
 .23: األنبياء 
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إػ آخرهم هذا هق ذريعي ... و... حوذا خؾؼ اهلل احلقوت وافعؼورب واخلـوؾس واألمراض و: يعـل جتد بعضفؿ يؼقل

-.  رمحف اهلل–اخلذالن ـام ؿول افشقخ 

 وهل ـؾامت ومجؾ متؼوربي تمدي :وافتعؿؼ وافـظر يف ذفؽ ذريعي اخلذالن وشؾؿ احلرمون ودرجي افطغقون: ؿول

.  معـك واحدًا أو متؼوربًو، ؾوخلذالن واحلرمون وافطغقون بعضفو ؿريى مـ بعض

ً ووشقشي ً وؾؽرا ً ووشقشي، أجضًو ـؾامت متؼوربي:ؾوحلذر مـ ذفؽ ـؾ احلذر كظرا ً وؾؽرا بؿعـك : افـظر:  كظرا

ـلنف رء أو ؿدر زائد ظذ افـظر، ؾؼد : االصتغول يف هذه ادًوئؾ افتل ال شٌقؾ فٌؾقغ ظؾؿ ؾقفو ألهنو مغقٌي، افػؽر

أول افقاجى ظذ ادؽؾػ موذام : يؽقن افـظر بودئ األمر، بودئ األمر، وهلذا مر ظؾقـو أن ادتؽؾؿغ ـوكقا يؼقفقن

رء أـثر مـ ذفؽ، بؿعـك أنف : أو ؾقجعؾقن افـظر أول مٌودئ افقء، افػؽر. افـظر أو افؼصد إػ افـظر أو افشؽ

هق مو يمول إفقف، ألن مـ اصتغؾ ؾقام فقس مـ صلنف اشتحؾ األمر يف حؼف إػ مرض، : يتعؿؼ يف افـظر، افقشقشي

يف افطفورات : مرض كػز معروف، وُيصقى افـوس يف أمقر متعددة، تورة يصقٌفؿ يف ظٌوداهتؿ: وشقشي، وافقشقشي

وافصالة، وتورة يصقٌفؿ يف ظؼوئدهؿ بوفتًوؤالت ادريٌي ادظؾؿي وافظـقن افػوشدة واخلقوالت، وتورة يصقٌفؿ يف 

مو يدري هؾ ؾعؾم أو مل يػعؾم هؾ ـذام يضع االحتامالت افٌعقدة، هق مـ افضالالت، كقع مـ : أمقر احلقوة

افضالالت افذهـقي واالكحراف يف ضرائؼ افتػؽر ُيرج اإلكًون إػ االظتالل، إػ كقع مـ االظتالل، ـام يعتؾ افٌدن 

تعتؾ افـػس، ـام يعتؾ افٌدن بحرارة أو صداع يف افرأس أو مغص يف افٌطـ أو ؽر ذفؽ، تعتؾ افـػس وخترج ظـ 

يو ضوفى –حػظ افعؼؾ، ؾعقد كػًؽ : حول افًقاء، ؾعذ اإلكًون أن حيػظ ظؼؾف، وهلذا ـون مـ افيورات اخلؿس

أن يؽقن تػؽرك مًتؼقاًم وتػؽر بطريؼي صحقحي، إيوك أن تٌـل كتوئٍ ظذ مؼدموت ؾوشدة، ال تعتؿد ظذ - افعؾؿ

األوهوم وافظـقن وافؼقؾ وافؼول، يقمًو اجعؾ مٌـك ظؾؿؽ ظذ يؼقـقوت أو ظذ ؽؾٌي طـ، وذح هذا يطقل، وفؽـفو 

مفورات افتػؽر، أو كحق ذفؽ، هذه كذر يًر ممو : رء يًؿك- أحقوكوً –إصورة إػ أن افؼع أتك، مو ُيدرس فؽؿ 

جوءت بف افـصقص افؼظقي، ؾنن افـصقص افؼظقي وٌطً افعؼؾ وحددت مًوره بحقٌ ال يزيغ يؿـي وال ينة، 

ومو يتحدث بف اددربقن وأصحوب افدورات وؽر ذفؽ مو هق إال كقع مـ افتطػؾ ظذ افـصقص افؼظقي، وإال ؾػل 

افـصقص افؼظقي مـ هذا ـؿ هوئؾ وأمثؾي بديعي تضٌط ظؼؾ اإلكًون وؾؽره، وهلذا ُأمروا إػ تراث ادًؾؿغ مـ 
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ادمفػوت يف افػؼف واألصقل وؽرهو، مو ـون هذا فقـشل يف أي أمي مـ األمؿ إال ألن خط افتػؽر ؿد ُأظدت شقوجف 

.  وُرشؿً معودف، ؾخرج هذا افـتوج افعظقؿ

ً ووشقشي: ؾؾفذا ؿول ً وؾؽرا  مو هق ذفؽ ادشور إفقفم افتػؽر يف ه، يف افؼدر، :ؾوحلذر ـؾ احلذر مـ ذفؽ كظرا

.  ألنف ه اهلل يف خؾؼف

.   إي واهلل:ؾنن اهلل تعوػ ؿد ضقى ظؾؿ افؼدر ظـ أنومف

مف .  يعـل حتصقؾف وافقصقل إػ ؽويتف:  مرامف:ؾنن اهلل تعوػ ؿد ضقى ظؾؿ افؼدر ظـ أنومف، وهنوهؿ ظـ مرا

 ؾطى كػًًو أهيو ادممـ وؿر ظغ بام دفً ظؾقف هذه :{ال ُّسْأَيُ عََّّب َّفْعًَُ ًَىُُْ ُّسْأٌٌََُْ}: ـام ؿول تعوػ يف ـتوبف

.  {ال ُّسْأَيُ عََّّب َّفْعًَُ ًَىُُْ ُّسْأٌٌََُْ}: اآليي

مل : ، ؾؿـ شلل{ال ُّسْأَيُ عََّّب َّفْعًَُ}:  ألن افؽتوب ؿد حؽؿ بلنف:مل ؾعؾم ؾؼد رد حؽؿ افؽتوب: ؾؿـ شلل

ده بؼقفف مل : ؾؿـ شلل: ؾعؾم مل أمر افعٌود وهنوهؿ ثؿ ظذهبؿ ظذ أمر ؿد ؿدره ظؾقفؿم ؾؼد رد حؽؿ افؽتوب، هذا مرا

يعـل مل ؿدر ثؿ ظوؿىم هؽذا يصقروهنو هبذا اإلخراج، أو هبذا افتصقير ؽر ادـصػ، ويؼذؾقن ظذ : ؾعؾ ـذام

حقاجز ـثرة بغ ادٌتدأ وادـتفك ؾقصقروهنو وـلهنو كقع مـ افتـوؿض، وفؽـ افعومل افٌصر يدرك بلهنؿ إكام كوفقا مو 

ر وحمض اختقور .  كوفقا واشتحؼقا مو اشتحؼقا بام ـًًٌ أجدهيؿ وبًٌؼ إسا

.  مل ؾعؾ ـذام ؾؼد رد حؽؿ افؽتوب، ومـ رد حؽؿ افؽتوب ـون مـ افؽوؾريـ: ؾؿـ شلل: ؿول

.   أي ادشور إفقف ممو تؼدم تؼريره مـ مًوئؾ افؼدر:ؾفذا: ثؿ ؿول

 ـلن افشقخ يريد مـ ضوفى افعؾؿ وؿورئ :ؾفذا مجؾي مو حيتوج إفقف مـ هق مـقر ؿؾٌف مـ أوفقوء اهلل تعوػ: ؿول

متـف أن يؼـع هبذا افؼدر، وإال ثؿ فغط ـثر وأخذ رد، وجتوذبوت جيدهو اإلكًون يف افؼوح بغ افزائغغ وبغ 

افراشخغ، ؾقفو مـ اإليرادات افؽثرة افتل يقردوهنو ممو تشتعؾ بف أذهوهنؿ وظؼقهلؿ ؾقتؼقموهنو ؾقضطر أهؾ افًـي 

واجلامظي إػ افرد ظؾقف ومـوؿشتفو، ؾؿـ ظقيف ؾؾقحؿد اهلل، ومـ ابتع بؿثؾ همالء ؾالبد أن جيرد هلؿ شقػ احلؼ ويرد 

ظؾقفؿ ويـؼض صٌففؿ صٌفي صٌفي، وثؼقا متوم افثؼي أن احلؼ أبؾٍ، وأن افٌوضؾ جلؾٍ، وأن أي دفقؾ أو أي صٌفي يشٌف 
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هبو مٌطؾ ؾؾفو مـ اهلل ـوصػ، وـؾ ؿوصؿي ؾؾفو مـ اهلل ظوصؿي، هذا جيده ادممـ ادطؾع ظذ ـالم اهلل وـالم 

.  أي ادشور إفقف مو تؼدم: ؾفذا-: رمحف اهلل–هلذا ؿول ادصـػ . رشقفف واوحًو بقـوً 

- يو إخقة–مـقر ؿؾٌف، ألن افؼؾى !  مو أمجؾ هذا افتعٌر:مجؾي مو حيتوج إفقف مـ هق مـقر ؿؾٌف مـ أوفقوء اهلل تعوػ

إمو أن يؽقن يعـل ؿطعي مـ افظؾامت، أو أن يؽقن صعؾي مًتـرة، أو يؽقن صعؾي مًتـرة، ؾوفؼؾقب مـفو ؿؾى مقً، 

ج يزهر، ـلنف صعؾي مضقئي، هذا افؼؾى هق افؼؾى ادـقر افذي حؾ ؾقف كقر  ومـفو ؿؾى مريض، ومـفو ؿؾى مثؾ افنا

افعؾؿ واإليامن ؾصور ـوفؽقـى افدري، ـوفشؿس يف تقهجفو، وافؼؿر يف إبداره، بؾ هق أظظؿ مـ ذفؽ وأبؾغ، ؾؾفذا 

ج افقهوج  يؽقن كقر ال إهل إال اهلل يف افؼؾى متػووتًو تػووتًو ظظقاًم، ؾؿـ افـوس مـ كقر ال إهل إال اهلل يف ؿؾٌف ـوفنا

حيرق مجقع افشٌفوت وافشفقات، ؾنذا اشتـور ؿؾٌف بوإليامن ؾفذا افـقر حيرق فقس ؾؼط افشٌفوت بؾ وافشفقات، ؾنذا 

رت وتالصً، ومـ افـوس مـ يؽقن كقر ال إهل إال اهلل يف خظـً فف صفقة شؾط ظؾقفو هذا افـقر اإلهلل ؾلحرؿفو وتى

ؿؾٌف دون ذفؽ، حتك يؽقن مـ افـوس مـ كقر ال إهل إال اهلل يف ؿؾٌف مثؾ افشؿعي افتل يعـل ُتيضء وقء خوؾتًو، ومـفؿ 

.  مـ يؽقن دون ذفؽ، ؾؾذفؽ تؽتًحف طؾامت افشٌفوت وافشفقات

أهيو – إي واهلل، افراشخقن يف افعؾؿ فقس افعؾؿ :وهل درجي افراشخغ يف افعؾؿ، ألن افعؾؿ ظؾامن: ؿول

ظـ ـثرة افؽتى وـثرة ادرويوت وـثرة اإلحوضي بودًوئؾ اخلالؾقوت، وإكام أصؾف كقر يؼذؾف اهلل تعوػ يف - اإلخقة

ًٌََىِٓ جَعٍَْنَبهُ ٌُٔساً َّٔيْذُِ ثِوِ َِْٓ َّٔشَبءُ ِِْٓ عِجَبدَِٔب ًَئَِّٔهَ ٌَزَيْذُِ ئٌََِ صِشَاطٍ }: افؼؾى، ؾوحرص ظذ حتصقؾ هذا افـقر

، احرص ظذ اؿتٌوس هذا افـقر اإلهلل، وأمو مو يؽقن مـ افؽتى ظـد ؾفل مًوظدات فتحصقؾ ذفؽ {ُِّسْزَمٍُِْ

.  افـقر وافتػؼف يف افديـ

 ظؾؿ يف اخلؾؼ مقجقد مو هقم افؼع، :ظؾؿ يف اخلؾؼ مقجقد، وظؾؿ يف اخلؾؼ مػؼقد: ألن افعؾؿ ظؾامن: ؿول

.  وظؾؿ يف اخلؾؼ مػؼقد مو هقم افؼدر، ضقى

 ؾؿـ أنؽر افؼع ؾؼد ـػر، مـ همالءم :ؾنكؽور افعؾؿ ادقجقد يف اخلؾؼ ـػر، وادظوء افعؾؿ ادػؼقد ـػر

.  ادؼـقي، افع هؿ اجلزيي
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 يعـل ادظوء افؼدر وأن افعٌد ُيؾؼ ؾعؾ كػًف هذا ؿقل مـم ؿقل ادجقشقي افؼدريي، :وادظوء افعؾؿ ادػؼقد ـػر

.  ـؾ هذا ـػر

 أي كعؿ، ال يثًٌ افعؾؿ، أو ال يثًٌ :وال يثًٌ اإليامن إال بؼٌقل افعؾؿ ادقجقد، وترك ضؾى افعؾؿ ادػؼقد: ؿول

سَِّعْنَب ًَأَطَعْنَب }: وهق ذع اهلل، بلن يؼقل اإلكًون: اإليامن إال هبذا، يعـل بطؾى افعؾؿ، إال بؼٌقل افعؾؿ ادقجقد

، {ًََِٓ ُّإِِْٓ ثِبٌٍَّوِ َّيْذِ لٍَْجَوُ}: آمـو بوهلل: بلن يؼقل اإلكًون: ، وترك ضؾى افعؾؿ ادػؼقد{غُفْشَأَهَ سَثَّنَب ًَئٌَِْْهَ اٌَّْصِريُ

ظـ اإليامن ظذ هذا افـحق ثؿرات ظظقؿي جدًا جدًا، يعـل - يو رظوـؿ اهلل–وهذه هل ضريؼي أهؾ اإليامن، وهلذا يـشل 

مـ أظظؿ أشٌوب افًعودة يف هذه احلقوة افدكقو اإليامن بوفؼدر، ومـ مل يممـ بوفؼدر ظذ هذا افـحق ؾنن كػًف تذهى 

ت، تلمؾ بوختصور هذه اآليي افعظقؿي فسوا أهنو ديقان مـ دواويـ افًعودة، يؼقل اهلل ظز وجؾ َِب أَصَبةَ ِِٓ }: حنا

ٌِىَْْال }، مو افثؿرةم {ُِّصِْجَخٍ فِِ األَسْضِ ًَال فِِ أَٔفُسِىُُْ ئِالَّ فِِ وِزَبةٍ ِِّٓ لَجًِْ أَْ َّٔجْشَأَىَب ئَِّْ رٌَِهَ عٍَََ اٌٍَّوِ َّسِريٌ

ًَاٌٍَّوُ ال ُّحِتُّ وًَُّ ُِخْزَبيٍ }يعـل ال تػرحقا ؾرح أذ وبطر، : {رَأْسٌَْا عٍَََ َِب فَبرَىُُْ ًَال رَفْشَحٌُا ثَِّب آرَبوُُْ

ٌِىَْْال رَأْسٌَْا عٍَََ َِب }: ، هلذا ؿول(إنػأصابتهػدراءػذصر،ػوإنػأصابتهػضراءػصبر)، ؾودممـ {فَخٌُسٍ

فف مل تدرـف خالص، حقـام تعؾؿ أن اهلل مل يؽتٌف فؽ يطؿئـ ؿؾٌؽ، : {فَبرَىُُْ ؾوتؽ رء ممو ترجق بؼوءه وكقا

حقـام حتصؾ ظذ رء إيوك أن تػؼد اجلوذبقي وتقن بغ افًامء : {ًَال رَفْشَحٌُا ثَِّب آرَبوُُْ}. فق ُؿدر فؽون: تؼقل

، {ىَزَا ِِٓ فَضًِْ سَثِِّ}: ، ال، ؿؾ{لَبيَ ئََِّّٔب أًُرِْزُوُ عٍَََ عٍٍُِْ عِنذُِ}: واألرض، مو تدري مـ أنًم مثؾام ؾعؾ ؿورون

، هذا افػرق بغ ادممـ وؽر ادممـ، ؾوإليامن بوفؼدر ُيـشئ كػًًو {ٌَِْجٌٍَُِِْٔ أَأَشْىُشُ أََْ أَوْفُشُ}: ـام ؿول شؾقامن
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، رء يتعجى مـف افـٌل ! ، صقف(!رجبًاػألطرػاضطؤطن: )مًتؼرة مطؿئـي ال تعصػ هبو األحداث، يؼقل افـٌل 

إنػأطرهػصضهػضهػخغر،ػإنػأصابتهػدراءػذصرػسصانػخغرًاػضه،ػوإنػأصابتهػضراءػصبرػ!ػرجبًاػألطرػاضطؤطن)
، ألن مو مـ حل يدب ظذ وجف - بليب هق وأمل–، صدق (سصانػخغرًاػضه،ػوضغسػذضكػألحدػإالػضضطؤطن

إمو أؿدار شورة، وإمو أؿدار ممدي، وهذا جيري ظذ ادممـ وافؽوؾر وافز : األرض إال وهق ظروي فـقظغ مـ األؿدار

وافػوجر، أخقس ـذفؽم أخًـو كرى بلم أظقــو أن مـ افصوحلغ مـ ُيٌتذم ومـ افػجور مـ يـعؿم بذ، كجد هذا، كجد 

ء : يف افؽػور ـال احلوفغ، وكجد يف ادممـغ ـال احلوفغ، فؽـ مو هل افثؿرة احلؼقؼقيم مـ ؿوبؾ افنا

ء بوفصز وافًؾقان ؾفق افًعقد، وهلذا تلمؾقا ـقػ تؽؾؿ اهلل تعوػ ظـ هذه افؼضقي يف شقرة : بوفشؽران،وافيا

ًَأََِّب ئِرَا  (15)فَأََِّب اإلِٔسَبُْ ئِرَا َِب اثْزَالهُ سَثُّوُ فَأَوْشََِوُ ًََٔعََّّوُ فََْمٌُيُ سَثِِّ أَوْشََِِٓ }: افػجر، يؼقل اهلل شٌحوكف وتعوػ

اكظر دجلء هذه افؽؾؿي بعد هذيـ افقصػغ وهذيـ : {وَالَّ (16)َِب اثْزَالهُ فَمَذَسَ عٍََْْوِ سِصْلَوُ فََْمٌُيُ سَثِِّ أَىَبَِٔٓ 

أي فقس األمر ـام تظـقن، فقس جمرد ظطوئـو دفقؾ افؽرامي، وال مـعـو دفقؾ اهلقان، فقس هذا : {وَالَّ}: احلوفغ، ؿول

هذا هق دفقؾ افؽرامي ودفقؾ اهلقان، فقس بوفيورة، وإكام مو يـشل ظـف، ؾنذا ـون اإلكًون إذا أظطوه ربف صؽر، وإذا 

.  مـعف صز ؾفق افؽريؿ، وأمو إذا ـون إذا أظطوه ربف اشتخػ وبطر، وإذا مـعف ربف ؿـط ويئس ؾنن هذا هق افؽػران

إذن ظؾقـو أن كؼقس األمر هبذا ادؼقوس افؼظل، وهذه أظظؿ ثؿرة حيصؾفو اإلكًون، ؾتفقن ظؾقف مصوئى 

يف أهؾ اإلشالم مـ افؼدرة ظذ حتؿؾ ادصوئى مو ال - بحؿد اهلل–افدكقو وال يًتخػف األذ وافٌطر، وهلذا جتدون 

اكظروا معدالت االكتحور يف األمؿ افؽوؾرة، يف افقفقد وافـصورى وافذيـ ال يعؾؿقن، : يقجد ظـد األمؿ األخرى

ـقػ يرى أحدهؿ أن ادخرج فف مـ مصقٌي حؾً بف أن يرمل كػًف مـ صوهؼ، أو يتعوضك مجؾي مـ األدويي فقؿقت 

مـ شوظتف، أو يًتـشؼ ظودم افدخون، افدخون افعودم، أو يرمل كػًف بغ ؿضٌون شؽي احلديد أو حتً ظجالت 

افًقورات، يظـ ادًؽغ أنف بذفؽ تـفل معوكوتف، وإكام اكتؼؾ مـ صؼوء إػ صؼوء أظظؿ مـف، أمو أهؾ اإليامن ؾؽام ؿول 

                                                 
 .17- 15: الفجر 
 .17: الفجر 



 

 أحمد القاضي   / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــ  فضيلة الشيخ الدكتور  (18)العقيدة الطحاوية  

 

 12 صفحت www.dwrah.comالدورة العلميت المتقدمت بجامع ابن سعدي                               
 

أًٌَُْئِهَ عٍََْْيُِْ صٌٍَََادٌ ِِّٓ سَّثِّيُِْ ًَسَحَّْخٌ  (156)اٌَّزَِّٓ ئِرَا أَصَبثَزْيُُ ُِّصِْجَخٌ لَبٌٌُاْ ئَِّٔب ٌٍِّوِ ًَئَِّٔب ئٌَِْْوِ سَاجِعٌَْ }: اهلل ظز وجؾ

.   كعؿي ظظقؿي ال ؽـك فإلكًون ظـفو، ؾفذا مـ ثؿرات اإليامن بوفؼدر،{ًَأًٌَُْئِهَ ىُُُ اٌُّْيْزَذًَُْ

يٌـل افـػس ادممـي ـذفؽ يٌـل األمي بلمجعفو، ؾوألمي افتل تممـ بوفؼدر أمي ؿقيي، أمي - يو رظوـؿ اهلل–وـام أنف 

حريصي ظذ حتؼقؼ مصوحلفو ودؾع ادػوشد ظـفو، ؾحغ ُيتؾ اإليامن بوفؼدر وتصٌح افؼقوشوت موديي ـام هق احلول 

اآلن يف فغي افعومل ؿقوشوت موديي بحتي ال تًتدظل افتقـؾ وال افقؼغ وال حًـ افظـ بوهلل وال افدظوء، ويعتزون هذا 

فقس داخاًل يف افؼقوشوت وال يؿؽـ ؿقوشف، إػ ؽر ذفؽ مـ افدظووى، يؽؾفؿ اهلل إػ أنػًفؿ، ؾُتحٌط أمقرهؿ، 

اضطؤطنػاضػويػ: )خذوا هذا ادثول افـٌقي أجضًو، وهق يف بوب افؼدر، وهق بوب مـ أبقاب افًعودة، يؼقل افـٌل 
ادممـ افؼقي بنيامكف، فقس بٌـقتف، وإن ـون افؼقة يف : (خغرػوأحبػإضىػاضضهػطنػاضطؤطنػاضضطغف،ػوسيػصلػخغر

اضطؤطنػاضػويػخغرػوأحبػإضىػاضضهػطنػاضطؤطنػاضضطغف،ػ)افٌدن مطؾقبي، فؽـ األصؾ افقصػ افذي ُظؾؼ بف، 
.ػضوػأظيػسطضتػصذاػصانػصذا:ػوسيػصلػخغر،ػاحرصػرضىػطاػغظغطك،ػوادتطنػباضضهػوالػتطجز،ػوالػتػل

، تلمؾقا يف تلثر هذا افتقجقف افـٌقي ادٌـل (سإنػضوػتغتحػرطلػاضذغطان.ػشدرػاضضهػوطاػذاءػسطل:ػوضصنػشل

 خطي فؾؿًتؼٌؾ، وخطي فؾاميض، ـقػ تقاجف ادًتؼٌؾم وـقػ تقاجف رشؿ افـٌل : ظذ اإليامن بوفؼدر، يؼقل

احويضم  

، هذه خطي افطريؼ (احرصػرضىػطاػغظغطك،ػوادتطنػباضضهػوالػتطجز):  هبذه اجلؿؾ:ادًتؼٌؾ

فؾؿًتؼٌؾ، أي أمر فؽ ؾقف كػع ديـل أو دكققي ؾوحرص ظذ حتصقؾف، واشتعـ بوهلل، اشتعـ بؿعٌقدك فؾقصقل إػ 

ال رء مًتحقؾ، اإلكًون يًتطقع أن يػعؾ : مؼصقدك، ال تعتؿد وتؼقل ـام يؼقل أصحوب افزجمي افؾغقيي افعصٌقي

: {ئَِّّبنَ َٔعْجُذُ ًَئَِّّبنَ َٔسْزَعِنيُ}: إػ ؽر ذفؽ مـ ترهوهتؿ، ال ؽـك فؾعٌد ظـ ربف. ادًتحقؾ

إذا مل يؽـ ظقن مـ اهلل فؾػتك ؾلول مو جيـل ظؾقف اجتفوده 

وؽر ذفؽ مـ افعٌورات . يؿؽـ، ربام، ؿد، فعؾ: ال تؼؾ إذا أؿٌؾً ظذ رء مـ مصوحلؽ: (والػتطجز)

.  ضقى. ادثٌطي ادحٌطي

                                                 
 .157، 156: البقرة 

 .5: الفاتحت 
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ضوػأظيػسطضتػصذاػصانػصذاػ:ػوالػتػل: ) مو تٌغ ؾقف ؿدر اهلل موذا تػعؾم يؼقل افـٌل :خطي احويض
، خالص، اكتفك األمر، تٌغ ؿدر اهلل يف األمر، ال تتعى كػًؽ يف افتلد وافتحن ظذ مو مه، هذا أمر ؿد (وصذا

ُضقيً ؾقف افصحػ وُرؾعً ؾقف األؿالم، فق حتنت مـ اآلن ظذ يقم افؼقومي فـ يرد فؽ مػؼقدك، دع احويض، بؾ 

(.  سإنػضوػتغتحػرطلػاضذغطان)تؼٌؾف بوفروو وافتًؾقؿ، 

.  وؿد بؼل بؼقي فعؾف يتًع هلو درس واحد- ـام يؼول–اكتفك افقؿً واحلديٌ ذو صجقن 

.  هذا وصذ اهلل ظذ كٌقـو حمؿد، وظذ آخف وصحٌف أمجعغ

 

 


