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 احلَذ هلل سة اىؼبملني

. ًصيى اهلل ًسيٌ ػيى ّجٍنب حمَذ، ًػيى آىو ًصحجو ًسيٌ رسيٍَبً مثرياً

. ًفق شٍخنب ًأػنو، ًاغفش ىو ًىنب ًىيسبٍؼني ًاملسيَني: اىييٌ

-: أحسِ اهلل ىنب ًىو اىؼبقجخ–قبه املإىف 

وكممـ بوفؾقح وافؼؾؿ، وبجؿقع مو ؾقف ؿد ُرؿؿ، ؾؾق اجتؿع اخلؾؼ ـؾفؿ ظذ رء ـتبف اهلل تعوػ ؾقف أنف ـوئـ 

فقجعؾقه ؽر ـوئـ مل يؼدروا ظؾقف، وفق اجتؿعقا ـؾفؿ ظذ رء مل يؽتبف اهلل تعوػ ؾقف أنف ؽر ـوئـ فقجعؾقه ـوئـًو مل 

. يؼدروا ظؾقف، جػ افؼؾؿ بام هق ـوئـ إػ يقم افؼقومي، ومو أخطل افعبد مل فقؽـ فقصقبف، ومو أصوبف مل يؽـ فقخطئف  

ً حمؽاًم مزمًو، فقس ؾقف كوؿض  وظذ افعبد أن يعؾؿ أن اهلل ؿد شبؼ ظؾؿف ذم ـؾ ـوئـ مـ خؾؼف، ؾؼدر ذفؽ تؼديرا

تف وأرضف .  وال معؼى وال مزيؾ وال مغر وال حمقل وال كوؿص وال زائد مـ خؾؼف ذم شؿقا

ًَخَيَقَ }: وذفؽ مـ ظؼد اإليامن وأصقل ادعرؾي واالظساف بتقحقد اهلل تعوػ وربقبقتف، ـام ؿول تعوػ ذم ـتوبف

، ؾقيؾ دـ صور هلل تعوػ ذم افؼدر {ًَمَبَُ أٍَْشُ اىيَّوِ قَذَساً ٍَّقْذًُساً}: ، وؿول تعوػ{مُوَّ شًَْءٍ فَقَذَّسَهُ رَقْذٌِشاً

ً ـتقاًم، وظوا بام ؿول ؾقف أؾوـًو أأقامً  .  خصقاًم، وأحح فؾـظر ؾقف ؿؾبًو شؼقاًم، فؼد افتؿس بقوف ذم ؾحص افغقى  ا

ؾنن اهلل تعوػ خؾؼ اجلـي وافـور ؿبؾ اخلؾؼ وخؾؼ هلام أهاًل، ؾؿـ صوء مـفؿ إػ اجلـي ؾضاًل مـف، ومـ صوء مـفؿ 

.  إػ افـور ظدالً مـف، وـؾ يعؿؾ ؾقام ؿد ُؾرغ فف

.  حسبؽ

بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ 

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

،  .أمو بعد

 هذا مـ اإليامن بوفغقى، وهق أن يممـ افعبد :وكممـ بوفؾقح وافؼؾؿ-: رمحف اهلل–ؾؼد ؿول اإلموم افطحووي 

بلن اهلل شبحوكف وتعوػ ؿد جعؾ فقحًو حمػقطًو، وـتى ذم هذا افؾقح مجقع مؼواير اخلالئؼ إػ يقم افؼقومي، وكحـ ال 
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يؽقن فؾؽتوبي، ؾفق فقح حؼقؼل، وإن ــو ال كدرك : كدرك ــف هذا افؾقح، فؽـ افؾقح فػظ ُيستعؿؾ دعـك، ؾوفؾقح

.  ـقػقتف وــفف، فؽـ ال ريى أنف فقح ظظقؿ جؾقؾ ذيػ ال يبؾغ افعؼؾ تصقر مداه

 ـذفؽ جيى أن يممـ افعبد بوفؼؾؿ وأنف ؿؾؿ حؼقؼل، ؿد أمره، ؿد أمره اهلل شبحوكف وتعوػ بلن جيري بام :وافؼؾؿ

:ػغاػرب:ػشال.ػاصتب:ػضطاػخضقػاضضهػاضقضمػشالػضه): هق ـوئـ مـ افعبوا إػ ؿقوم افسوظي، ـام ذم احلديٌ افصحقح
، ال (اصتبػطاػعوػصائنػإضىػغومػاضقغاطظ،ػسجرىػاضقضمػبطاػعوػصائنػإضىػغومػاضقغاطظ:ػوطاػأصتب؟ػشال

يتجووز صقئًو مـ األصقوء، اؿفو وجؾفو، ـبرهو وصغرهو، جرى افؼؾؿ بام هق ـوئـ، ؾقجى ظذ ـؾ مممـ ومممـي أن 

.  يممـ بوفؾقح وافؼؾؿ

تى:  ُرؿؿ:وبجؿقع مو ؾقف ؿد ُرؿؿ ـُ تى، ؾوفرؿؿ هق افعالمي، ؾؼد ُظؾؿ بؿعـك  ـُ .  بؿعـك 

.  إػ افؾقح. ؾقف:  مرجع افضؿر ذم ؿقفف:وبجؿقع مو ؾقف

.  ُرؿؿ بوفؼؾؿ:ؿد ُرؿؿ

ؾؾق اجتؿع اخلؾؼ ـؾفؿ ظذ رء ـتبف اهلل تعوػ ؾقف أنف ـوئـ فقجعؾقه ؽر ـوئـ مل يؼدروا ظؾقف، وفق اجتؿعقا 

: ـؾفؿ ظذ رء مل يؽتبف اهلل تعوػ ؾقف أنف ؽر ـوئـ فقجعؾقه ـوئـًو مل يؼدروا ظؾقف، جػ افؼؾؿ بام هق ـوئـ إػ يقم افؼقومي

 البـ ظبوس،  أبغ مـفو، ؾؼد ؿول افـبل  ذم وصقتف البـ ظبوس، وـالم افـبل هذه افعبورات ُتشبف حديٌ افـبل 

احفظػاضضهػغحفظك،ػاحفظػاضضهػتجدهػتجاعك،ػإذاػدأضتػسادألػاضضه،ػوإذاػادتطظتػسادتطنػ): ؿول
باضضه،ػوارضمػأنػاألطظػضوػاجتططواػرضىػأنػغظفطوكػبذيءػضمػغظفطوكػإالػبذيءػشدػصتبهػاضضهػضك،ػ
وضوػاجتططواػرضىػأنػغضروكػبذيءػضمػغضروكػإالػبذيءػشدػصتبهػاضضهػرضغك،ػُرسطتػاألشالمػوجفتػ

(. اضصحف

تى ذم افؾقح ادحػقظ ؾال هؽذا أخز افـبل  ـُ  ابـ ظبوس ذم وصقتف ادشفقرة، ؾام ؿد شبؼ بف افؼضوء و

معؼى فف وال مزيؾ فف وال حمقل فف، ـام شقذـر افشقخ الحؼًو، بؾ هق ؿدر كوؾذ ال يؿؽـ فؽوئـ أن خيؾػف وأن يغره 

.  وأن حيقل بقـف وبغ افقؿقع مـ مجقع افؽوئـوت
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ومو مل يؽـ ذم ؿدر اهلل ـوئـًو ؾال شبقؾ حلصقفف، وظؾؿ افعبد هبذا ادعـك يطؿئـ ؿؾبف، يطؿئـ ؿؾبف، ؾنن افعبد إذا 

، ؾقعؾؿ افعبد أن افقء افذي {ٍَب أَصَبةَ ٍِِ ٍُّصٍِجَخٍ ئِالَّ ثِاِرُِْ اىيَّوِ ًٍََِ ٌُإٍِِْ ثِبىيَّوِ ٌَيْذِ قَيْجَوُ}ظؾؿ أن ـؾ رء بؼدر اشساح، 

ؿد وؿع ؾعاًل ؿد جرى بف ؿؾؿ افؼدر، ؾال ؾوئدة مـ افتلد ظذ مو مه، ؾنكف ؿد صوءه اهلل بعؾؿ وحؽؿي، ؾحقـئذ 

.  يحب ظـف صػحًو وال يػرح ؾرح أذ وبطر بام حصؾ فف مـ أمر يرس، وال يلس ظذ مو ؾوتف مـ أمر حيزكف

 هؽذا جوء ذم وصقي ظبواة بـ :ومو أخطل افعبد مل يؽـ فقصقبف، ومو أصوبف مل يؽـ فقخطئف-: رمحف اهلل–ؿول 

أن افعبد ظذ ؾراش ادقت يؽقن ؿد ختؾص مـ - يو رظوـؿ اهلل–افصومً البـف وهق ظذ ؾراش ادقت، وال خيػوـؿ 

: يو بـل: ـؾ رء، وال جيري ظذ فسوكف إال احلؼ وافصدق، ويؿحض افـصح دحدثف، ؾؾفذا اظو بوبـف وأوصوه وؿول

. إكؽ فـ تذوق ضعؿ اإليامن وفـ تبؾغ حؼقؼتف حتك تعؾؿ أن مو أصوبؽ مل يؽـ فقخطئؽ، ومو أخطلك مل يؽـ فقصقبؽ

افقء افذي أصوبؽ ـون البد فف أن يصقبؽ، ال يؿؽـ أن يؽقن خالف ذفؽ، ال : أن مو أصوبؽ مل يؽـ فقخطئؽ

.  البد، هق جور بحسى ؿدر اهلل افسوبؼ. فقال، وفق ؾعؾً ـذا: تؼؾ

.   افقء افذي أخطلك ال يؿؽـ أن يؽقن ؿد أصوبؽ، ألن افؼؾؿ جرى بام هق ـوئـ:ومو أخطلك مل يؽـ فقصقبؽ

ؾقظظ ابـف هبذه ادقظظي، وبغن فف أنف فق موت ظذ ؽر ذفؽ مو أؾؾح، ؾقـبغل أن يؿتأل ؿؾى ادممـ هبذه ادعوين 

افؼقيي افثؼقؾي افرصقـي فؽل تؽقن ربوضًو وأوتواًا، ؾال تذهى كػسف حرسات ظـد ؾقات ادحبقبوت، وال يستخػف 

.  أن ـؾ رء بؼدر: األذ وافبطر حقـام حيصؾ فف بعض مو يروق فف ويعجبف، بؾ يعؾؿ

ً حمؽاًم مزموً : وظذ افعبد أن يعؾؿ: هلذا ؿول  إي :أن اهلل ؿد شبؼ ظؾؿف ذم ـؾ ـوئـ مـ خؾؼف، ؾؼدر ذفؽ تؼديرا

واهلل، ظؾؿ اهلل هق أول مراتى اإليامن بوفؼدر، اإليامن بعؾؿ اهلل ادحقط بؽؾ رء مجؾي وتػصقاًل، ـؾقًو وجزئقًو، ؾالبد 

مـ اشتؼرار هذه افعؼقدة ذم افؼؾى، مـ أن اهلل تعوػ ؿد ظؾؿ ـؾ مو هق ـوئـ إػ يقم افؼقومي، ظؾؿ مو ـون ومو يؽقن 

.  ومو شقف يؽقن ومو مل يؽـ ـقػ فق ـون يؽقن، ؾعؾؿف تعوػ حمقط بؽؾ رء، بوجلزئقوت وبوفؽؾقوت

ً حمؽاًم مزموً : هلذا ؿولهذا افعؾؿ متعؾؼ بودؼدور،   يعـل :ؿد شبؼ ظؾؿف ذم ـؾ ـوئـ مـ خؾؼف ؾؼدر ذفؽ تؼديرا

، فقس ؾقف كوؿض وال معؼى، ال يؿؽـ أن يـؼضف كوؿض، وال معؼى يستدرك ظؾقف، وال مزيؾ يزيؾف ظـ مقضعف  كوجزا
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زموكًو أو مؽوكًو، وال مغر، وهذه ـؾامت مسااؾي أو ؿريبي مـ افسااف، وال حمقل وال كوؿص وال زائد مـ خؾؼف ذم 

تف وأرضف .  شؿقا

أتك افشقخ بؽؾ هذه األفػوظ فؽل يليت ظذ ـؾ مو ذم اإلكسون ومو ذم كػس افؼورئ مـ االحتامالت، ؾال يبؼك 

.  ظـده أاكك ذرة مـ صؽ مـ وجقا افؼدر افسوبؼ، وأن اهلل شبحوكف وتعوػ ؿد ظؾؿ مو اخلؾؼ ظومؾقن وؿدره ظؾقفؿ

تف وأرضف، وذفؽ مـ ظؼد اإليامن  إي واهلل، ذفؽ مـ ظؼد اإليامن، مـ مل يممـ بذفؽ ؾؼد كؼض :ذم شؿقا

.  افؼدر كظوم افتقحقد. افؼدر كظوم افتقحقد: تقحقده، وهلذا ؿول ابـ ظبوس ؾقام يروى ظـف

وذفؽ مـ :  ـؾ هذه معطقؾي ظذ ادجرور األول ذم ؿقفف:وأصقل ادعرؾي واالظساف بتقحقد اهلل تعوػ: ؿول

.  يعـل ومـ أصقل ادعرؾي واالظساف بتقحقد اهلل تعوػ وربقبقتف. ظؼد اإليامن

 ؾألن تقحقد افربقبقي يؼتيض أن يػرا افعبد ربف بوخلؾؼ وادؾؽ وافتدبر، ؾؾفذا ـون مـ :أمو ـقكف تقحقداً 

.  االظساف بتقحقد اهلل تعوػ وربقبقتف

ـؾ مـ ألػوظ افعؿقم، ؾتتـوول مجقع مػرااهتو : {ًَخَيَقَ مُوَّ شًَْءٍ فَقَذَّسَهُ رَقْذٌِشاً} :ـام ؿول تعوػ ذم ـتوبف

.  وآحواهو

ؾقدخؾ ذم ذفؽ أؾعول افعبوا افتل كوزع ؾقفو ادعتزفي وزظؿقا أن أؾعول : {ًَخَيَقَ مُوَّ شًَْءٍ فَقَذَّسَهُ رَقْذٌِشاً}

افعبوا خورج افتغطقي، يزظؿقن أن أؾعول افعبوا خورج افتغطقي، يعـل فقسً ااخؾي حتً ؿدر اهلل ظز وجؾ، بؾ افعبد 

.  يشوء وخيؾؼ ؾعؾف مطقعًو ـون أو ظوصقوً 

.  وهل ـؾؿي هتديد ووظقد: ، ؾقيؾ{ًَمَبَُ أٍَْشُ اىيَّوِ قَذَساً ٍَّقْذًُساً}: ؿول

 إي واهلل، ويؾ فف، مـ صور، دـ صور :ؾقيؾ دـ صور هلل تعوػ ذم افؼدر خصقاًم، وأحح فؾـظر ؾقف ؿؾبًو شؼقامً 

وهق : هلل تعوػ ذم افؼدر خصقاًم، ـقػ ذفؽ؟ بلن يـؽر ؿدر اهلل افسوبؼ، ؾفق ؿد كوزع اهلل ذم أخص خصوئص ربقبقتف

.  اخلؾؼ وافتدبر، حقٌ زظؿ أن أحدًا شقى اهلل ظز وجؾ خيؾؼ، ؾفذا ؿد صور هلل ذم افؼدر خصقامً 
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 مو افـظر افذي أؾه بف إػ هذا االظقجوج؟ هق زظؿف أنف ـقػ يؼدر ظؾقفؿ ثؿ :وأحح فؾـظر ؾقف ؿؾبًو شؼقامً 

يعوؿبفؿ؟ ؾفذا مـ ؿصقر كظره ومـ تسقيتف بغ ادختؾػوت، وإال فق متعـ وظؾؿ أن افعبد ؿد ُأخػل ظؾقف ؿدره وأويت 

اآلالت واألاوات افتل هبو يبوذ األصقوء، وال يعؾؿ موذا ـتى اهلل ظؾقف مـذ األزل؟ وُخع بقـف وبغ افػعؾ وافسك، 

ر، ؾفق ذم افقاؿع ؿد ـسى واـتسى، ؾال حجي فف بؼدر اهلل، وال يؼول ظـ  ؾلتك مو أتك بؿحض إرااة وشبؼ إرصا

ال واهلل، وإكام اشتحؼف، وال هيؾؽ ظذ اهلل إال هوفؽ، واهلل شبحوكف . أنف وؿع طؾاًم وجقراً : ظؼوب اهلل فف ؾقام بعد

.  وتعوػ حؽؿ ظدل مؼسط ال يظؾؿ مثؼول ذرة، هلذا ـون ادعتزز وافؼدري ؿد أحح فؾـظر ؾقف ؿؾبًو شؼقامً 

ً ـتقامً   يعـل مـ حوول أن يستؽـف افؼدر ؾفق يعبل، ألنف ال شبقؾ فؾعؾؿ :ؾؼد افتؿس بقوف ذم ؾحص افغقى  ا

.  بوفؼدر

وهؿ :  يعـل مـ ااظك بلن صقئًو، وهذا يؿؽـ أن يؽقن را ظذ افػئي األخرى:وظوا بام ؿول ؾقف أؾوـًو أأقامً 

. هؽذا ؿدر اهلل، هؽذا ؿه اهلل: اجلزيي، افذي حيتٍ أحدهؿ بوفؼدر، يليت ويؼورف مـ ادعويص وافذكقب ثؿ يؼقل

وـلنام اضؾع ظذ افؾقح ادحػقظ ورأى ـتوبف ؾقف، ال يؿؽـ ألحد أن حيتٍ بؼدر اهلل ظز وجؾ ظذ أؾعوفف إال أن يؽقن 

ً ظذ همالء  تى ظؾقف ـذا وـذا، وهلذا ؿول اهلل ظز وجؾ مـؽرا ـُ ؿد اضؾع ظذ افؾقح ادحػقظ ؾرأى ؾقف أنف ؿد 

سٍََقٌُهُ اىَّزٌَِِ أَشْشَمٌُاْ ىٌَْ شَبءَ اىيَّوُ ٍَب أَشْشَمْنَب ًَالَ آثَبؤَُّب ًَالَ حَشٍَّْنَب ٍِِ شًَْءٍ مَزَىِلَ }: ادحتجغ بوفؼدر حغ ؿول

قُوْ ىَوْ }: ، ؿول ذم افرا ظؾقفؿ{مَزَّةَ اىَّزٌَِِ ٍِِ قَجْيِيٌِ حَزَّى رَاقٌُاْ ثَأْسَنَب قُوْ ىَوْ ػِنذَمٌُ ٍِِّْ ػِيٌٍْ فَزُخْشِخٌُهُ ىَنَب

هؾ اضؾعتؿ ظذ ـتوبؽؿ ورأيتؿ ذم افؾقح ادحػقظ أنؽؿ تػعؾقن ـذا وـذا، : {ػِنذَمٌُ ٍِِّْ ػِيٌٍْ فَزُخْشِخٌُهُ ىَنَب

ً ـتقاًم، وأنك هلؿ أن يطؾعقا ظذ   مؽتقم؟ .  ؾفمالء افتؿسقا بقوفؿ ذم ؾحص افغقى  ا

 أي فق ااظك افعذر أو االظتذار بوفؼدر فؽون ذم ذفؽ أؾوـًو أأقاًم، ألنف ال شبقؾ فف إال :وظوا بام ؿول ؾقف أؾوـًو أأقامً 

تى ذم افؾقح ادحػقظ ـُ .  االضالع ظذ مو 

ؾنن اهلل تعوػ خؾؼ اجلـي وافـور ؿبؾ اخلؾؼ، وخؾؼ هلام أهاًل، ؾؿـ صوء مـفؿ إػ اجلـي ؾضاًل مـف، ومـ : ثؿ ؿول

 كعؿ، اإليامن بوجلـي وافـور هق جزء مـ :صوء مـفؿ إػ افـور ظدالً مـف، وـؾ يعؿؾ ملو ؿد ُؾرغ فف، وصوئر ظذ مو ُخؾؼ فف
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اإليامن بوفققم اآلخر، فؽـ حمؾف هـو مـ حقٌ تؼدير أهؾفام هلام، مـ حقٌ تؼدير أهؾ اجلـي وأهؾ افـور هلام، ؾؼد خؾؼ 

أُػِذَّدْ } {أُػِذَّدْ ىِيَُْزَّقِنيَ}: اهلل اجلـي وافـور ؿبؾ اخلؾؼ، ـوكتو معدتغ مفقلتغ ؿبؾ اخلؾؼ، ـام كؼرأ ذم ؿقل اهلل تعوػ

، ؾوجلـي وافـور خمؾقؿتون، ؿد خؾؼتو، ووو بوؿقتون، مقجقاتون اآلن وال تػـقون، ؾؼد خؾؼ اهلل اجلـي {ىِيْنَبفِشٌَِِ

وافـور ؿبؾ اخلؾؼ وخؾؼ هلام أهاًل، فؾجـي أهؾقن وفؾـور أهؾقن، ؾنن اجلـي وافـور ؿد اختصؿتو، ؾؼوفً اجلـي مو ؿوفً، 

أظتػدارػاضطذابػُأرذبػبكػ: )، وؿول فؾـور(أظتػدارػصراطتي): وؿوفً افـور مو ؿوفً، ثؿ ؿول اهلل تعوػ فؾجـي
وضصلػطظصطاػطضؤعا،ػسأطاػاضظارػسالػغزالػُغضقىػسغكاػ( )وضصلػطظصطاػطضؤعا: )، ثؿ ؿول شبحوكف(طنػأذاء

سغظزويػبطضكاػإضىػ(- شدطه): وذم روايي– حتىػغضعػربػاضطزةػرضغكاػرجضه. {ىَوْ ٍِِ ٍَّزٌِذٍ} :وعوػتقول
وأطاػاضجظظػسإظهػالػغزالػسغكاػ)ظذ أهؾفو، - وافعقوذ بوهلل–أي اـتػقً، وتصطؽ : (شطػشط:ػبطضػوتقول

حتؼقؼًو فقظده هلام : (سغدصظكمػاضجظظ)بؿحض ؾضؾف، وهق ؾعول ملو يريد،  (سضلػرضىػأعضكا،ػسغخضقػاضضهػخضقًا

، وادعتزفي تـؽر هذا ـؾف وترى أنف جيى ظذ اهلل {ال ٌُسْأَهُ ػَََّب ٌَفْؼَوُ ًَىٌُْ ٌُسْأَىٌَُُ}بلن فؽؾ مـفام مؾمهو، واهلل تعوػ 

ؾعؾ افصالح، أو جيى ظذ اهلل ؾعؾ األصؾح، ويتبجحقن ويسقئقن األاب مع مؼوم افربقبقي ذم هذا أصد اإلشوءة، 

ء وأنداا وكوس مـ مؾقك افدكقو وكحق ذفؽ .  وـلنام هؿ يتؽؾؿقن مع كظرا

ذم - رمحف اهلل– يؼقل ابـ افؼقؿ :ؾؿـ صوء مـفؿ إػ اجلـي ؾضاًل مـف، ومـ صوء مـفؿ إػ افـور ظدالً مـف: ؿول

:  كقكقتف

مو فؾعبـــوا ظؾقف حؼ واجى هق أوجى احلؼ افعظقؿ افشون 

إن ُظذبقا ؾبعدفف، أو كعؿقا ؾبػضــــــؾف، وافػضــــــــؾ فؾديــــــــــــــون 

يقجبقن ظذ . جيى ظذ اهلل ـذا، وجيى ظذ اهلل ـذا: خالؾًو ملو تؼقفف ادعتزفي بلنف: مو فؾعبوا ظؾقف حؼ واجى

.  اهلل ظز وجؾ بؿحض ظؼقهلؿ
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يعـل هق شبحوكف وتعوػ أوجى ظذ كػسف، وؾرق بغ أن يقجى ظؾقف افعبوا : هق أوجى احلؼ افعظقؿ افشون

.  ويؾزمقكف بام تدظقف ظؼقهلؿ، وبغ أن يؾزم، وبغ أن حيؽؿ ا هلل تعوػ بوحلؼ ويؼيض بف

ؾوهلل شبحوكف وتعوػ ؿد حرم افظؾؿ ظذ ظبواه، حرم افظؾؿ ظذ كػسف وجعؾف : هق أوجى احلؼ افعظقؿ افشون

ئَُِّ اىيَّوَ الَ ٌَظْيٌُِ ٍِثْقَبهَ } {ًٍََب سَثُّلَ ثِظَالًٍَّ ىِّيْؼَجٍِذِ}: بغ ظبواه حمرمًو، ؾفق شبحوكف وتعوػ ؿد حرم افظؾؿ ظذ كػسف

إنػاضضهػ): مجؾ حمؽؿي واضحي، وؾقق ذفؽ ؾنن فف مزيد ؾضؾ، ؾؼد جوء ذم احلديٌ افصحقح! ، اهلل أـز{رَسَّحٍ
.  ، ؾؽؾ هذا ممو كعتؼده(إنػرحطتيػدبقتػزضبي:ػصتبػصتابًاػرظدهػسوقػاضطرش

، وأمو افعدل :ؾؿـ صوء، ؾؿـ صوء مـفؿ إػ اجلـي ؾضاًل مـف، ومـ صوء مـفؿ إػ افـور ظدالً مـف  أمو افػضؾ ؾبغن

ؾألهنؿ اـتسبقا افؽػر وافػسقق وافعصقون، ؾوشتحؼقا ذفؽ، وؿد اـتسبقه ظـ ظؾؿ وؿصد وإرااة ؾوكتػً ظـدهؿ 

كع افتؽؾقػ، ؾنن ؿول ؿوئؾ بذ، هق شبحوكف ؿد ؿدر هذه : ألقس ؿد ؿدر ظؾقفؿ ذفؽ مـذ األزل؟ كؼقل: مجقع مقا

عؤالءػسيػاضجظظػ:ػشبضظػشبضظػوشال)ادؼواير مـذ األزل، وهق افرب افسقد افذي حيؽؿ مو يشوء ويؼيض مو يريد، 
، كعؿ، األمر ـذفؽ مـ حقٌ األزل، ال حجي فؾؽوؾر (عؤالءػسيػاضظارػوالػأباضي:ػوالػأباضي،ػوشبضظػشبضظػسقال

ذم هذا افؼدر افسوبؼ ظذ ـػره، وال فؾػوشؼ بوفؼدر افسوبؼ ظذ ؾسؼف، ألنف مل يعؾؿ أن ذفؽ ؿدر اهلل ظؾقف، وإكام بوذ 

ر وحمض اختقور، وظذ ذفؽ ؾؼد ـون ؾقام أتك وترك أتوه ظـ ظؾؿ وبقـي، ؾؽون - ـام أشؾػـو–افقء  مع شبؼ إرصا

مستحؼًو ملو ؿضوه اهلل ظؾقف مـ افعؼقبي، ؾفذا هق ادؼصقا بوفعدل، وهلذا يـبغل فؾعوؿؾ افؾبقى أن يكف افـظر ظـ 

ضقى، ربام ـذا، ربام : افتػؽر ذم هذا األمر، ال ؾوئدة وال ثؿرة أن ُيعؿؾ اإلكسون ظؼؾف ذم افؼدر افسوبؼ، بلن يؼقل

فـ يماي بودػؽر بذفؽ إال إػ   ـتقؿ ـام ذـر ادصـػ، ؾبوفتوز ال ؾوئدة مـ أن تػؽر ذم افؼدر، وإكام . أظؿؾ بؽذا

ؾؽر ذم افؼع، ؾؽر ذم افؼع، ـقػ متتثؾ أمره ودمتـى هنقف، وأبؼ بحسـ افعوؿبي، أمو أن يضقع اإلكسون ظؿره ذم 

.  األوهوم واالحتامالت ؾفذه شتبؼك احتامالت معؾؼي ال شبقؾ ألن يصؾ ؾقفو إػ رء

 هؽذا ذم افـسخ؟ ؾرغ فف؟ أم ؾرغ مـف؟ فف، ضقى، ظذ :وـؾ يعؿؾ ملو ؿد ُؾرغ فف، وصوئر إػ مو ُخؾؼ فف: ؿول

.  ، يعـل ؾرغ مـفؿ يعـل ؿدر ظؾقفؿ أؿدارهؿ(إنػاضضهػتطاضىػشدػسرغػطنػاضطباد): ـؾ حول ؿد جوء ذم احلديٌ
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.   ؾريؼ ذم اجلـي وؾريؼ ذم افسعر:وصوئر إػ مو ُخؾؼ فف

وهل ؿضقي أؾعول : ثؿ اكتؼؾ ادصـػ بعد ذفؽ إػ افؼضقي افتل جرى ؾقفو افـزاع بغ أهؾ افسـي وادعتزفي

.  افعبوا واخلر وافؼ

ال، ؾؼط :  اخلر وافؼ مؼدران ظذ افعبوا، ال يؼقفـ ؿوئؾ:واخلر وافؼ مؼدران ظذ افعبوا-: رمحف اهلل–ؾؼول 

وتؤطنػباضقدرػخغرهػوذره،ػحضوهػ): ـؾ رء بؼدر، وهلذا ذم حديٌ جزيؾ. اخلر مؼدر وافؼ ؽر مؼدر
، ؾؽؾ مـ ظـد اهلل، فؽـ ؿد تؼدم معـو أن اخلر ُيـسى إػ اهلل مبوذة، وافؼ ُيـسى إػ اهلل ظز وجؾ ال (وطره

ضبغكػودطدغك،ػ):  ذم مـوجوتف فربفبوظتبور ذاتف وفؽـ بوظتبور مآالتف، بوظتبور مآالتف، ـقػ ذفؽ؟ يؼقل افـبل 
ال : (ضغسػإضغك. )مـ تؼديرك: افؼ فقس مـ خؾؼؽ وال: ، مل يؼؾ(واضخغرػبغنػغدغك،ػواضذرػضغسػإضغك

، ملو {ًَأََّّب ال َّذْسِي أَشَشٌّ أُسٌِذَ ثََِِ فًِ األَسْضِ أًَْ أَسَادَ ثِيٌِْ سَثُّيٌُْ سَشَذاً}: ُيضوف إفقؽ، ـام ؿول مممـق اجلـ

، وملو ذـروا افؼ أتقا بػعؾ مل يسؿ {أًَْ أَسَادَ ثِيٌِْ سَثُّيٌُْ سَشَذاً}: ذـروا افرصد أشـدوا افػعؾ إػ اهلل، ؿوفقا 

، وهذا مـ ـامل أاهبؿ، ألنف ال يؾقؼ أن ُيضوف افؼ إػ اهلل ظز وجؾ {أَشَشٌّ أُسٌِذَ ثََِِ فًِ األَسْضِ}: ؾوظؾف، ؾؼوفقا 

مبوذة، وذفؽ أنف يـبغل فإلكسون أن يػرق بغ افؼدر وادؼدور وافؼضوء وادؼيض، ؾودؼدور وادؼيض يـؼسؿ إػ خر 

وذ، ادؼدور وادؼيض يـؼسؿ إػ خر وذ، ؾوفصحي خر وادرض ذ، افغـك خر وافػؼر ذ، اخلصى خر 

وافؼحط ذ، افعز خر وافذل ذ، وهؽذا، ـؾ رء ذم هذه افدكقو ممؽـ أن تصـػف ذم إحدى افؼوئؿتغ، ذم ؿوئؿي اخلر 

أو ذم ؿوئؿي افؼ، هذا افتؼسقؿ بوظتبور مو هق ظؾقف ذم افقاؿع، فؽـ بوظتبور صدوره مـ اهلل ظز وجؾ ؾخر ـؾف، بوظتبور 

صدوره مـ اهلل ظز وجؾ هق خر ـؾف، ؾلمو اخلر افذي يؽقن خراً مؼضقًو ومؼدورًا ؾوألمر واضح، وأمو افؼ افذي 

هق ذ بوظتبوره مؼدورًا ومؼضقًو ؾفق وإن ـون ذم صقرتف وذم ذاتف ذ فؽـ بوظتبور صدوره ظـ ادؼدر وافؼويض 

شبحوكف وتعوػ خر، ألنف شبحوكف وتعوػ ؿدره وؿضوه ال فذاتف فؽـ ملو يستى ظؾقف، وأوضح األمثؾي ظذ ذفؽ خؾؼ 

 خر حمض، وـالوو مـ خؾؼ اهلل ظز وجؾ، ؾلمو ـقن خؾؼ حمؿد خر ُيضوف إبؾقس، ؾنبؾقس ذ حمض، وحمؿد 

ً ذم صقرتف وذاتف فؽـ :  ؾفذا أمر بغ واضح، فؽـ موذا ظـ خؾؼ إبؾقس؟ كؼقلإفقف  كعؿ، خؾؼ إبؾقس وإن ـون ذا
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بوظتبور مآالتف يمول إػ خر، ألنف فقال خؾؼ إبؾقس مو متقز ادسؾؿقن مـ افؽػور وال األبرار مـ افػجور، وال ؿوم شقق 

اجلـي وافـور، وال وجد األمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر، وال رؾع فؾجفوا ظؾؿ، وال وجدت افتقبي، بؾ وملو طفرت 

ء أشامء اجلامل وافؽامل أو أشامء اهلقبي واجلالل، ؾنن خلؾؼ إبؾقس آثور أات إػ هذه : معوين أشامء اهلل احلسـك شقا

مـ، ـؿثول اكققي، أرأيتؿ افطبقى افذي يكف ؿـقـي افدواء فؾؿريض - يو رظوـؿ اهلل–ادصوفح افعظقؿي، وذفؽ 

وهل مر ظؾؼؿ، وافغوفى ظذ األاويي أهنو ـذفؽ، حقـام حيتسقفو ادريض يشعر بؿرارة بوفغي، افطبقى افذي وصػ فف 

اًا ملو  هذه افقصػي أـون يؼصد أن يذيؼف ادرارة؟ ؿطعًو ال، وإكام يريد مو يستى ظؾقفو مـ صػوء، ؾؼد يؽقن افقء مرا

.  يعـل اهلل تعوػ مؼدروو بال ريى. اخلر وافؼ مؼدارن ظذ افعبوا: بعده، وبوفتوز ؾنكـو كؼقل بؿؾئ أؾقاهـو

.  ثؿ اكتؼؾ إػ مسللي االشتطوظي، وهل مـ ادسوئؾ افدؿقؼي افتل كوزع ؾقفو ادعتزفي وفبسقا ؾقفو

واالشتطوظي افتل جيى هبو افػعؾ مـ كحق افتقؾقؼ افذي ال جيقز أن يقصػ ادخؾقق بف ؾفل مع افػعؾ، : ؾؼول

وأمو االشتطوظي مـ جفي افصحي وافقشع وافتؿؽغ وشالمي اآلالت ؾفل ؿبؾ افػعؾ، وهبو يتعؾؼ اخلطوب، وهق ـام 

ـالم افشقخ هوهـو يبغ أن االشتطوظي تـؼسؿ إػ ؿسؿغ، وأهنو : {ىَيَب ٍَب مَسَجَذْ ًَػَيٍَْيَب ٍَب امْزَسَجَذْ}: ؿول تعوػ

:  كقظون

– مـ جفي افقشع وافؼدرة، هذه حمؾفو ؿبؾ افػعؾ، وهل افـقع افثوين .ؾفـوك اشتطوظي مـ جفي افقشع وافؼدرة

، فؽـ بدأنو هبو أوالً، اشتطوظي مـ جفي افقشع وافؼدرة وافتؿؽـ، هذه تؽقن ؿبؾ افػعؾ ال بعده، يعـل -حسى ترتقبف

م، وأن  أنً اآلن أظطوك اهلل تعوػ اآلالت واألاوات افتل تتؿؽـ هبو أن تصع افػجر ؽدًا، وأن حتٍ بقً اهلل احلرا

ىَيَب ٍَب مَسَجَذْ }: ـذا ـذا ـذا، يعـل هذه االشتطوظي افتل تؽقن ؿبؾ افػعؾ هل ادتعؾؼي بوفقشع وافؼدرة، وهلذا ؿول

، هذه {ًَىِيّوِ ػَيَى اىنَّبسِ حِحُّ اىْجٍَْذِ ٍَِِ اسْزَطَبعَ ئِىٍَْوِ سَجٍِالً}: ؿقل اهلل ظز وجؾ: ، ؾؿثالً {ًَػَيٍَْيَب ٍَب امْزَسَجَذْ

االشتطوظي هؾ هل االشتطوظي افتل ؿبؾ افػعؾ؟ أو االشتطوظي ادؼوركي فؾػعؾ؟ ؿبؾ افػعؾ، هذه االشتطوظي افتل هل 

ذط فقجقب األمر، هل اشتطوظي تؽقن ؿبؾ افػعؾ، وفق مل يستطع إال مـ حٍ، يعـل مـ صدر مـف احلٍ مل يؽـ 

احلٍ ؿد وجى إال ظذ مـ حٍ، فق ـون هذه االشتطوظي ال حتصؾ إال ذم حؼ مـ حٍ ؾعاًل مل يؽـ افقاؿع احلٍ ؿد 
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ًَىِيّوِ ػَيَى اىنَّبسِ حِحُّ اىْجٍَْذِ ٍَِِ اسْزَطَبعَ ئِىٍَْوِ }: وجى إال ظذ مـ حٍ، ومل يعوَؿى أحد ظذ ترك احلٍ، ألن اهلل تعوػ ؿول

، ؾؾق ـوكً هذه االشتطوظي االشتطوظي ادؼوركي فؾػعؾ افذي تزظؿ ادعتزفي بلنف خيؾؼ هبو ؾعؾ كػسف مل يؽـ {سَجٍِالً

ًَىِيّوِ ػَيَى اىنَّبسِ حِحُّ اىْجٍَْذِ ٍَِِ اسْزَطَبعَ ئِىٍَْوِ }: أحد مستطقع إال مـ ؿد حٍ ؾعاًل، فؽـ اهلل تعوػ حغ ؿول فؾـوس

ا وافراحؾي، ؾفذه اشتطوظي تؽقن ؿبؾ افػعؾ: {سَجٍِالً .  أي مـ وجد افزا

ادؼصقا هبذه االشتطوظي : {فَبرَّقٌُا اىيَّوَ ٍَب اسْزَطَؼْزٌُْ}: {فَبرَّقٌُا اىيَّوَ ٍَب اسْزَطَؼْزٌُْ}: أيضًو ؿقل اهلل تعوػ

االشتطوظي افتل تؽقن ؿبؾ افػعؾ، ألنف فق ـون مـ مل يتؼ اهلل، فق ـون مـ مل يتؼ اهلل مل يستطع افتؼقى مل يؽـ ؿد 

.  أوجى افتؼقى إال ظذ مـ اتؼك، هذه حمصؾي افؽالم

فق ـون مـ مل يتؼ اهلل مل يستطع افتؼقى فؽون مل يؽـ ؿد أوجى افتؼقى إال ظذ مـ : {فَبرَّقٌُا اىيَّوَ ٍَب اسْزَطَؼْزٌُْ}

ادؼصقا هبو : {فَبرَّقٌُا اىيَّوَ ٍَب اسْزَطَؼْزٌُْ}: أن اهلل تعوػ إذا خوضى ظبواه ؾؼول: اتؼك، وهذا ممتـع، بؾ افقاؿع

فَََِ ىٌَّْ ٌَسْزَطِغْ فَاِطْؼَبًُ }: االشتطوظي افتل تؽقن ؿبؾ افػعؾ، بلن يتؿؽـ مـ افػعؾ أو افسك، ومثؾف ؿقل اهلل تعوػ

ىٌَْ مَبَُ ػَشَضبً قَشٌِجبً ًَسَفَشاً قَبصِذاً الَّرَّجَؼٌُكَ ًَىَنِِ ثَؼُذَدْ ػَيٍَْيٌُِ اىشُّقَّخُ }: ، وؿقل اهلل تعوػ{سِزِّنيَ ٍِسْنٍِنبً

 زظؿقا {ىٌَِ اسْزَطَؼْنَب ىَخَشَخْنَب ٍَؼَنٌُْ}: ، ألن همالء افذيـ ؿوفقا {ًَسٍََحْيِفٌَُُ ثِبىيَّوِ ىٌَِ اسْزَطَؼْنَب ىَخَشَخْنَب ٍَؼَنٌُْ

ؾدل : {ًَىٌَْ أَسَادًُاْ اىْخُشًُجَ ألَػَذًُّاْ ىَوُ ػُذَّحً}: زظؿقا أهنؿ مل يؽقكقا مستطقعغ، ؾلـذهبؿ اهلل شبحوكف وتعوػ وؿول

.  ذفؽ ظذ أن هذه االشتطوظي ُيعد هلو ظدة، ؾتؽقن ؿبؾ افػعؾ
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وهق افذي ذـره ادمفػ :  ؾفل اشتطوظي جيى هبو افػعؾ وتؼتضقف، افـقع افثوين:أمو افـقع افثوين مـ االشتطوظي

هذه : وهق االشتطوظي افتل جيى هبو افػعؾ مـ كحق افتقؾقؼ افذي ال جيقز أن يقصػ ادخؾقق بف: أوالً بؼقفف

.  االشتطوظي اشتطوظي جيى هبو افػعؾ وتؼتضقف، ؾفل حؼقؼي افؼدرة، وهل تؽقن مع افػعؾ

هذه االشتطوظي ادؼوركي فؾػعؾ افتل تؽقن :  أهؾ افسـي يؼقفقن:هذه هل حمؾ افـزاع بغ أهؾ افسـي وخصقمفؿ

ؿول اهلل : مع افػعؾ هل مـ ظـد اهلل ظز وجؾ، مـ جـس اإلهلوم، مـ جـس افتؿؽغ فؾعبد أن يػعؾ افػعؾ، وهلذا

، {ٍَب مَبٌُّاْ ٌَسْزَطٍِؼٌَُُ اىسََّْغَ} {ٍَب مَبٌُّاْ ٌَسْزَطٍِؼٌَُُ اىسََّْغَ}: تعوػ ظـ مـ حرمفؿ هذه االشتطوظي، ؿول شبحوكف

ٍَب مَبٌُّاْ ٌَسْزَطٍِؼٌَُُ }: ، مع أهنؿ ـوكقا هلؿ آذان يسؿعقن هبو افؽالم، ؾتؼرع افطبؾي آذاهنؿ ادقاظظ، فؽـ{اىسََّْغَ

 االشتطوظي افتل حيصؾ هبو االمتثول، ؾفل ذم افقاؿع اشتطوظي ُيؼصد هبو أن يؾفؿ اهلل افعبد ويعقـف ظذ افػعؾ، {اىسََّْغَ

: {ٍَب مَبٌُّاْ ٌَسْزَطٍِؼٌَُُ اىسََّْغَ}: افػعؾ، ؾفذه إػ اهلل شبحوكف وتعوػ، هيبفو دـ يشوء ويؿـعفو مـ يشوء، ؾؼقفف تعوػ

رهؿ اهلل تعوػ ظذ هذا  فقس هذا كػل فؾسبى، بؿعـك أنف إبطول ألااة افسؿع ؾفؿ ؾقفؿ صؿؿ ضبقعل، ال، وإكام مل يؼدِّ

، {ئَِّّلَ ىَِ رَسْزَطٍِغَ ٍَؼًَِ صَجْشاً}: افـقع مـ االشتطوظي افتل حيصؾ هبو حصقل ادطؾقب، ومـف ؿقل اخلح دقشك

مؼوم صبف ؾقف ادعتزفي وخوفػقا ؾقف أهؾ افسـي وخؾطقا - ـام ؿؾً فؽؿ-، إذن هذا ادؼوم {ئَِّّلَ ىَِ رَسْزَطٍِغَ ٍَؼًَِ صَجْشاً}

خؾطقا األوراق، ؾؾؿ يؿقزوا بغ اشتطوظي واشتطوظي، وزظؿقا أن االشتطوظي مـ بوب واحد، - ـام يؼول–وخؾطقا 

وهل أن يؽقن اإلكسون متؿؽـًو، ومؼته متؽـف هق افذي : أمو أهؾ افسـي، ضبعًو ادعتزفي جيعؾقن ؾؼط اشتطوظي واحدة

.  حيؼؼ افقء أو يؿـعف اون معقكي اهلل وتقؾقؼف وإظدااه وإمدااه

:   االشتطوظي اشتطوظتون:أهؾ افسـي يؼقفقن

ويتعؾؼ . افقشع ووجقا األاوات واآلفي افتل مُتؽـ مـ افػعؾ:  وادؼصقا هبو األاوات:اشتطوظي ؿبؾ افػعؾ

.  هبو احلؽؿ
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 ؾفذه هل افتل تؽقن مـ بوب اإلهلوم وافتقؾقؼ مـ اهلل ظز وجؾ وافعقن، :واشتطوظي تؽقن مؼوركي فؾػعؾ، معف

ؾنن اهلل تعوػ يلمر ويـفك ويعطل األاوات وافؼدرات ظذ افػعؾ وافسك، فؽـ ؿد يشوء أن يعغ أحدًا ويشوء أال يعغ 

.  أحدًا، ألنف افرب ادتكف

واالشتطوظي افتل جيى هبو افػعؾ، افتل جيى هبو -: رمحف اهلل–فـرجع إػ ـالم افشقخ كؼرؤه مرة أخرى، ؿول 

يعـل تؼتيض افػعؾ، والبد أن يؽقن افػعؾ هبو، مـ كحق افتقؾقؼ افذي ال جيقز أن يقصػ ادخؾقق بف، مـ : افػعؾ

إن افعبد هق افذي يقجد وحيؼؼ هذه االشتطوظي افتل تؼتيض : افذي يصػ ادخؾقق بف؟ ادعتزفي، هؿ افذيـ يؼقفقن

.  افػعؾ، افعبد خيؾؼ ؾعؾ كػسف، ؾفل مع افػعؾ

وأمو االشتطوظي افتل، وأمو االشتطوظي مـ جفي افصحي، يعـل صحي األبدان، أال يؽقن مريضًو معوؿًو إػ 

ا بتعؾؼ اخلطوب خطوب  آخره، وافقشع، افتؿؽغ وشالمي اآلالت، ؾفل ؿبؾ افػعؾ وهبو يتعؾؼ اخلطوب، ادرا

.  {ىَيَب ٍَب مَسَجَذْ ًَػَيٍَْيَب ٍَب امْزَسَجَذْ}: األمر وافـفل ومو أصبف، وهق ـام ؿول تعوػ: افتؽؾقػ

أؾعول : وأؾعول افعبوا خؾؼ اهلل وـسى مـ افعبوا: ؿول ذم حؼ أؾعول افعبوا، ؿول- رمحف اهلل–ؾؾام ؿرر ذفؽ 

، ؾال صؽ أن أؾعول {ًَاىيَّوُ خَيَقَنٌُْ ًٍََب رَؼََْيٌَُُ} {ًَاىيَّوُ خَيَقَنٌُْ ًٍََب رَؼََْيٌَُُ}: ؿول اهلل تعوػ: افعبوا خؾؼ اهلل

ىَيَب ٍَب مَسَجَذْ ًَػَيٍَْيَب ٍَب }: افعبوا خمؾقؿي هلل، خمؾقؿي هلل، وـسى فؾعبوا، ـسى هلؿ، هؽذا ظز افؼرآن

، وال دمد أال مـ هذا افتعبر، وال دمد ظقضًو ظـف، افع هق افتعبر بـؽسى افعبوا، فؽـ ظؾقـو أن كـتبف أن {امْزَسَجَذْ

كظريي افؽسى، ؾنهنؿ ؿد ألبسقا كظريتفؿ : أن افؽسى هوهـو فقس افؽسى افذي تدظقف األصوظرة ذم كظريتفؿ ا فبوضؾي

افؽسى، وفقس مـف، ؾنن األصوظرة تزظؿ بلن هـوك اشتطوظي وؿدرة تؽقن مع افػعؾ ـام يؼقل : اجلزيي فػظًو ذظقوً 

ـقػ تثبتقن ؿدرة ؽر : أهؾ افسـي واجلامظي، فؽـفو ؽر ممثرة، ؿدرة ؽر ممثرة، ؾؾذفؽ صوح هبؿ ـؾ ظوؿؾ وؿول

:  ممثرة؟ هذا كقع مـ إشجوء افؽالم ومترير، يعـل ـالم ؽر مػفقم، وهلذا أنشدوا

معؼقفي تدكق إػ األؾفوم ممو ُيؼول وال حؼقؼي ظـده 
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افؽسى ظـد األصعري، واحلول ظـــ 
 

ــــــــد افبفشؿل وضػرة افـظوم 
 

هذه ثالث ؿضويو ـالمقي ال يؼبؾفو افعؼؾ وال يتصقرهو، ؾػرق بغ افؽسى افذي كطؼ بف افؼرآن وأأبتف أهؾ 

. افسـي واجلامظي فؾعبوا، وبغ افؽسى افذي تدظقف األصوظرة، ؾلؾعول افعبوا خؾؼ هلل، وهل ـسى مـ افعبوا

 هذا حؼ، هذه اجلؿؾي مجؾي مسؾؿي :ومل يؽؾػفؿ اهلل تعوػ إال مو يطقؼقن: ؿول- رمحف اهلل–ثؿ إن ادمفػ 

ال } {الَ ٌُنَيِّفُ اىيَّوُ َّفْسبً ئِالَّ ًُسْؼَيَب}: صحقحي، ومل يؽؾػفؿ اهلل تعوػ إال مو يطقؼقن، مو افدفقؾ؟ ؿول اهلل تعوػ

، احلؿد هلل، هذه ؿضقي يعـل مسؾؿي، وافـوطر ذم كصقص افؼيعي جيد ذفؽ، وجيد أن {ٌُنَيِّفُ اىيَّوُ َّفْسبً ئِالَّ ٍَب آرَبىَب

 افـبل ، وأنف إذا ضوق األمر اتسع، وصقاهد افؼيعي ذم هذا ـثرة، ـام ؿول {ٍَغَ اىْؼُسْشِ ٌُسْشاً}احلرج مرؾقع، وأن 

صلػشائطًا،ػسإنػضمػتدتطعػسقاردًا،ػسإنػضمػتدتطعػسطضىػ): فعؿران بـ حصغ ملو أصوبف افبقاشر، ؿول

 هذا مـ حمؽامت افؼيعي، إذن اجلؿؾي األوػ مجؾي صحقحي حمؽؿي ومل ،{الَ ٌُنَيِّفُ اىيَّوُ َّفْسبً ئِالَّ ًُسْؼَيَب}، (جظبك

يؽؾػفؿ اهلل تعوػ إال مو يطقؼقن، واختؾػ أو زظؿً األصوظرة، وممـ ؿول ذفؽ األصعري، بتؽؾقػ مو ال ُيطوق، 

هؾ هق جوئز؟ أم ال؟ يعـل هؾ يؿؽـ أن يؽؾػ اهلل شبحوكف وتعوػ تؽؾقػًو ؽر مطوق؟ . تؽؾقػ مو ال ُيطوق: مسللي

وهق حمض ادشقئي، اون افـظر إػ : بـوء ظذ أصؾ ؾوشد ظـد األصوظرة. يؿؽـ: أم ال؟ ؾلجوزه األصعري ظؼاًل، ؿول

األصوظرة فؽقهنؿ جزيي جيعؾقن أؾعول اهلل تعوػ ؽر معؾؾي، ؽر معؾؾي، وإكام يرون أن اهلل تعوػ . احلؽؿي وافتعؾقؾ

إكف جيقز افتؽؾقػ بام ال يطوق، وأن : يلمر ويـفك بؿحض ادشقئي، اون تعؾقؾ واون افتامس احلؽؿي، ؾقؼقل األصعري

هؾ ورا بف افؼع؟ أم ال؟ يعـل هق جقزه ظؼاًل وكحـ كلبوه حتك ظؼاًل، ألن : ثؿ اختؾػ أصحوبف. ذفؽ جوئز ظؼالً 

هذا ال يتػؼ مع حؽؿي اهلل تعوػ وظدفف أن يؽؾػ اهلل تعوػ بام ال ُيطوق، وؿد كػك اهلل تعوػ ذفؽ ظـ كػسف وظـ 

وؿع، : هؾ وؿع ذفؽ؟ أم ال؟ ؾؼول بعضفؿ: ، فؽـ اختؾػ أصحوبف{الَ ٌُنَيِّفُ اىيَّوُ َّفْسبً ئِالَّ ًُسْؼَيَب}: ذظف

رَجَّذْ ٌَذَا أَثًِ ىَيَتٍ ًَرَتَّ }: هو هق اهلل تعوػ ؿد أمر أبو هلى وهنوه مع أنف ال يؿؽـف ذفؽ: واحتجقا بؼصي أأ هلى، ؿوفقا 
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فًِ خٍِذِىَب حَجْوٌ ٍِِّ  (4)ًَاٍْشَأَرُوُ حَََّبىَخَ اىْحَطَتِ  (3)سٍََصْيَى َّبساً رَادَ ىَيَتٍ  (2)ٍَب أَغْنَى ػَنْوُ ٍَبىُوُ ًٍََب مَسَتَ  (1)

ؾػ بف: ، ؿوفقا {ٍَّسَذٍ ـُ .  هوهق اهلل تعوػ ؿد ـؾػ أبو هلى وهق ال ُيطقؼ أن يػعؾ مو 

مو اجلقاب ظـ هذه افشبفي؟  

إن هذه افسقرة مو كزفً إال بعد أن تبغ إبوؤه وامتـوظف وصده ظـ شبقؾ اهلل، وإال ؾؼد ـون اخلطوب : أن يؼول

مقجفًو إفقف ـسوئر افـوس ؾلبك واشتؽز وؾوه بام ؾوه ؾقف، ؾوهلل شبحوكف وتعوػ ـشػ حوفف وأخز بلنف ال حيصؾ مـف 

 يدظق ؿقمف إػ تؾؽ افؾحظي افتل وؿػ ظذ اشتجوبي، ؾؼد ؿومً ظؾقف احلجي ؿبؾ أن تـزل افسقرة، ومل يزل افـبل 

 يدظق إفقف، ؾؼول أبق هلى افؽؾؿي افبوئرة افصػو واظو إػ مو اظو إفقف، وـوكقا يتفومسقن ويعرؾقن مو ـون افـبل 

 ذم ادقشؿ وهق واشتؿر ظذ هذا، ؾؽون يالحؼ افـبل . تبًو فؽ شوئر افققم: ؿول. تبًو فؽ، ألفذا مجعتـو: افػوجرة

. هذا جمـقن، هذا جمـقن، هذا جمـقن بـل ظبد ادطؾى: يعرض كػسف ظذ افؼبوئؾ، ؾؽؾام هؿن أن يؼدم ظذ أحد ؿول

.  حيذرهؿ مـف

 بلن أبو هلى ؿد ؿومً ظؾقف احلجي وأخز اهلل تعوػ ظـ حوفف بعد اتضوح أمره :جُيوب ظـ هذه افشبفي: إذن

.  واكؽشوف حؼقؼتف، واهلل تعوػ ؿد ظؾؿ مو اخلؾؼ ظومؾقن، ؾلخز ذم هذه احلول بحول أأ هلى

 إػ ؿريش واظتذر  ذم ؿصي حوضى بـ أأ بؾتعي ملو أؾشك ذ افـبل أن افـبل : ويشبف هذا مـ وجف مؼوبؾ

يو :  بلنف مو مـ أحد مـ أصحوبف إال وفف ذم مؽي أهؾ وظشرة حيؿقن أهؾف وظشرتف إال هق، ؾؼول ظؿرظـد افـبل 

:ػوطاػغدرغكػغاػرطر؟ػضطلػاضضهػاطضعػرضىػأعلػبدرػسقال): ؿول. مرين ؾألرضب ظـؼف، ؾؾؼد كوؾؼ: رشقل اهلل
 ؿد أخز بلن أهؾ بدر خُيتؿ هلؿ ، إذن ؾقؽقن افـبل (سقدػزفرتػضصم( )ارطضواػطاػذئتمػسقدػزفرتػضصم

.  بخر

 أشامء افعؼة ادبؼيـ بوجلـي ـون ذفؽ افقاًل ظذ ظؾؿ مـ افغقى اضؾعف اهلل ظؾقف أهنؿ وحقـام ظد افـبل 

يبؼقن ظذ ايـفؿ، وأهنؿ ال يـؽصقن ظـف، وهلذا بؼقا ظذ ايـفؿ، وبؼقا ممتثؾغ فألوامر، جمتـبغ فؾؿـوهل مع ظؾؿفؿ 

.   هلؿ بوجلـي، فعؾؿ اهلل افسوبؼ بحوهلؿوبشورة افـبل 

.  اظقى األصعري بجقاز تؽؾقػ مو ال ُيطوق وفق ظؼاًل اظقى شوؿطي: إذن

                                                 
 .سىرة المسد 



 

 أحمد القاضي   / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــــــــــ  فضيلة الشيخ الدكتور  (19)العقيدة الطحاوية  

 

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

وأحقوكًو حيتجقن ظذ اظقاهؿ هذه، يعـل مـ جيقز مـ أصحوبف إمؽون افتؽؾقػ بام ال يطوق بؼقل اهلل تعوػ 

أرأيتؿ؟ ملو ؿول اهلل . هذا تؽؾقػ مو ال ُيطوق: ، ؿوفقا {أَّجِئًٌُِّ ثِأَسََْبءِ ىَإُالءِ ئُِ مُنزٌُْ صَبدِقِنيَ}: فؾؿالئؽي

هذا تؽؾقػ مو ال ُيطوق، ـؾػفؿ اهلل بلن يـبئقه، : ، ؿوفقا {فَقَبهَ أَّجِئًٌُِّ ثِأَسََْبءِ ىَإُالءِ ئُِ مُنزٌُْ صَبدِقِنيَ}: فؾؿالئؽي

.  مع أهنؿ ال شبقؾ هلؿ فذفؽ

مو اجلقاب؟  

إن هذا خرج خمرج افتحدي وافتعجقز، مل يرا اهلل شبحوكف وتعوػ ؾعاًل أن يػعؾقا هذا األمر، :  أن يؼول:اجلقاب

ألنف ال شبقؾ هلؿ، وإكام يؽقن ذفؽ مـ بوب افتحدي وافتعجقز، أنً أحقوكًو مثاًل تؼقل فصوحبؽ مثاًل وأنً تعؾؿ موئي 

: مثاًل، وهق تعرف ؿطعًو أنف ال يؿؽـ أن يؼقل فؽ ذفؽ، ؿؾ ز. موذا ذم جقبل؟: ؿؾ ز: بوملوئي أنف ال يعؾؿ، مثاًل تؼقل

يعـل مثاًل ذم أمر خوص، وأنً تعؾؿ أنف ال يؿؽـف ذفؽ، فؽـؽ تؼقل ذفؽ فف مـ بوب افتعجقز . موذا جرى افبورحي

أحغواػطاػ): ؾؼط أو افتحدي، إذن ال حجي هلؿ بذفؽ، واحتجقا أيضًو بؼقل اهلل تعوػ فؾؿصقريـ يقم افؼقومي

ًَأَقٌٍَُِاْ }: أن هذا أيضًو فقس مـ بوب افتؽؾقػ، فقس هذا ـام يؼول: وافقاؿع. هذا تؽؾقػ بام ال يطوق: ، ؿوفقا (خضقتم

، وإكام هذا أيضًو مـ بوب افتحدي وافتعجقز، يعـل ال شبقؾ فؽؿ بذفؽ، ؿد ضوهقتؿ خؾؼ اهلل {اىصَّالَحَ ًَآرٌُاْ اىزَّمَبحَ

:  ؾنذا تلمؾً دمد أن احلجٍ افتل احتجقا ـام ؿقؾ. أحققا مو خؾؼتؿ: ذم افدكقو ؾدوكؽؿ

حجٍ هتوؾً ـوفزجوج  

أو مو . وال يطقؼقن إال مو ـؾػفؿ: وال يطقؼقن إال مو ـؾػفؿ: ضقى، فؽـ ادصـػ ؿول بعد ذفؽ مجؾي، ؿول

وهذا -أن هذه اجلؿؾي ؽر مسؾؿي، واالكتؼوا ظؾقفو مـ وجفغ، احلؼقؼي : افقاؿع: وال يطقؼقن إال مو ـؾػفؿ. ـؾػفؿ بف

أن ادؽؾػغ يطقؼقن أـثر ممو ـؾػفؿ اهلل -: اشتدراك ممو اشتدرـف افشقخ ظبد افعزيز بـ بوز ظذ متـ افعؼقدة افطحوويي

ادؽؾػقن يطقؼقن : ، يؼقل-رمحف اهلل–هذه ظبورات افشقخ . بف، وفؽـف فطػ هبؿ وخػػ ظـفؿ ويرس ظؾقفؿ افديـ

.  أـثر ممو ـؾػفؿ اهلل بف، فؽـف فطػ هبؿ وخػػ ظـفؿ ويرس ظؾقفؿ افديـ
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 ؾعاًل أنـو فق تلمؾـو فقجدكو أنـو كطقؼ أـثر ممو ـؾػـو اهلل بف، ؾؾق جعؾ اهلل تعوػ مثاًل افصؾقات ذم افققم :افقاؿع

وافؾقؾي شً صؾقات ألقس هذا ذم مؼدوركو؟ ذم مؼدوركو، شبع، ثامن، ظؼ، فق ـؾػـو اهلل بذفؽ فؽون ذفؽ ذم 

فـو مـ افذهى وافػضي أـثر مـ ربع افعؼ ألضؼـو، إذن مو األمر؟ اهلل تعوػ : مؼدوركو، فق جعؾ اهلل تعوػ زـوة أمقا

ًٌََضَغُ ػَنْيٌُْ ئِصْشَىٌُْ ًَاألَغْالَهَ اىَّزًِ } {ٌُشٌِذُ اىيَّوُ ثِنٌُُ اىٍُْسْشَ ًَالَ ٌُشٌِذُ ثِنٌُُ اىْؼُسْشَ}: فطػ ويرس وخػػ

.  {مَبَّذْ ػَيٍَْيٌِْ

.   وهق أن ادؽؾػغ يطقؼقن أـثر ممو ـؾػفؿ اهلل بف:إذن هذا مؾحظ

ا بؼقفف:  أن يؼول:وال يطقؼقن إال مو ـؾػفؿ بف :ادؾحظ اآلخر ذم ؿقفف . مو ـؾػفؿ اهلل بف: إن احلؼقؼي أن ادرا

مو أؿدرهؿ ظؾقف، ألن هذا هق افذي حيصؾ بوفتقؾقؼ، ال مو ـون مـ جفي افقرس وافطوؿي، ألن : يـبغل أن حُتؿؾ ظذ

وال يطقؼقن إال مو . وال يطقؼقن إال مو ـؾػفؿ: افتؽؾقػ ال ُيستعؿؾ بؿعـك اإلؿدار، ؾوفتؽؾقػ، موذا ؿول ادمفػ؟ ؿول

اه. ـؾػفؿ صحقح، هؿ ال يؿؽـ أن يطقؼقا إال مو أؿدرهؿ اهلل تعوػ ظؾقف، مو مل . وال يطقؼقن إال مو أؿدرهؿ: ومرا

يؼدرهؿ اهلل ظؾقف هؾ يؿؽـ أن يطقؼقه؟ ال يؿؽـ، إذا مل يؼدرهؿ اهلل تعوػ ظؾقف تؼدير إظوكي وإهلوم وتقؾقؼ مو ـون هلؿ 

أن يلتقه، فؽـ مل دمر افعواة أن يعز بؾػظ افتؽؾقػ ظـ اإلؿدار، ؾفذا ممو يمخذ ظذ صقوؽي ادمفػ، وشبحون اهلل فقس 

.  ثؿ ظصؿي إال فؽتوب اهلل ظز وجؾ

ال حقؾي ألحد وال حرـي ألحد وال حتقل ألحد ظـ معصقي : كؼقل: ال حقل وال ؿقة إال بوهلل: وهق تػسر: ؿول

الػحولػوالػ)، -رمحف اهلل– صدق :اهلل إال بؿعقكي اهلل، وال ؿقة ألحد ظذ إؿومي ضوظي اهلل وافثبوت ظؾقفو إال بتقؾقؼ اهلل
دـ تلمؾفو، ؾنن اإلـثور مـ ذـرهو مـ أظظؿ أشبوب حصقل ادؼصقا، ؾنذا  (شوةػإالػباضضهػصظزػطنػصظوزػاضجظظ

امتأل افؼؾى بلن حتقل احلول بقد اهلل ظز وجؾ، وأن افؼقة ظذ حتصقؾ ذفؽ ال يؽقن إال بوهلل ـون ذفؽ مـ أظظؿ 

.  أشبوب افتقشؾ افتل يتقشؾ هبو افعبد فربف حلصقل مؼصقاه

ال حقؾي ألحد، ال حرـي ألحد، ال حتقل : ال حقل وال ؿقة إال بوهلل؟ ذـر افشقخ ظدة معوين، ؿول: ؾام معـك

وإكام مثنؾ بودعصقي فؽقكف يتؽؾؿ ظـ افعبوا، وإال ؾػل ـؾ رء، ذم افصحي : ألحد ظـ معصقي اهلل إال بؿعقكي اهلل
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وادرض وافغـك وافػؼر وافذل وافعز وؽر ذفؽ، ؾنن ال حتقل مـ حول إػ حول إال بوهلل، يعـل بتؼدير اهلل تعوػ 

.  وإظوكتف

.  وال ؿقة ألحد ظذ إؿومي ضوظي اهلل وافثبوت ظؾقفو إال بتقؾقؼ اهلل: ؿول

وـؾ رء جيري بؿشقئي اهلل تعوػ وظؾؿف : ، ؿول-وهق ختوم هذا افػصؾ ادتعؾؼ بوإليامن بوفؼدر-ثؿ ؿول 

وؿضوئف وؿدره، ؽؾبً مشقئتف ادشقئوت ـؾفو، وؽؾى ؿضوؤه احلقؾ ـؾفو، يػعؾ مو يشوء وهق ؽر طومل أبدًا، تؼدس ظـ 

 ذم هذه افؼطعي :{ال ٌُسْأَهُ ػَََّب ٌَفْؼَوُ ًَىٌُْ ٌُسْأَىٌَُُ}ـؾ شقء، تؼدس ظـ ـؾ شقء وَحغ، وتـزه ظـ ـؾ ظقى وصغ، 

إثبوت دسللي ادشقئي، مسللي ادشقئي، ؾنكف يـوزع ؾقفو ادعتزفي وشوئر افؼدريي ويزظؿقن أن افعبد يشوء اون مشقئي اهلل، 

ًٍََب رَشَبؤًَُُ ئِالَّ أَُ ٌَشَبءُ اىيَّوُ  (28)ىََِِ شَبءَ ٍِننٌُْ أَُ ٌَسْزَقٌٍَِ }: وهؿ بذفؽ يـؼضقن رصيح افؼرآن، ؿول اهلل تعوػ

.  {سَةُّ اىْؼَبىََِنيَ

 ـام أأبً ذفؽ :وـؾ رء جيري بؿشقئي اهلل تعوػ وظؾؿف وؿضوئف وؿدره، ؽؾبً مشقئتف ادشقئوت ـؾفو: ؿول

ـام –افؼرآن ؾوفقاؿع يثبتف واحلس، أحدكو يرتى األمقر ويعد افعدة ألمر مـ األمقر ثؿ حيول بقـف وبقـف، تؽتى ذم افؾقؾ 

األجـدة، يعـل ؿوئؿي األظامل افتل شتعؿؾفو مـ افغد واحد اثـغ ثالثي، وربام دمد ذم بعض - يؼول ذم فغي افعك

أوراق افتؼقيؿ افسوظي افسوبعي افثومـي افتوشعي متأل هذه افػؼرات ثؿ تؼقم ذم افصبوح ودمد كػسؽ مريضًو، ؾؽؾ هذه 

افؼوئؿي ال يتحؼؼ مـفو رء، افعبد، افرب، افعبد يشوء وافرب يشوء، وال يؽقن إال مو يشوء اهلل، إذن ـقن مشقئي اهلل 

.  ؽؾبً ادشقئوت جوء بذفؽ افؽتوب وصفد بذفؽ احلس وافقاؿع

إن رجاًل وؿع افطوظقن ذم بؾده ؾػر ذم جـح افظالم راـبًو ظذ محور، :  إي واهلل، يؼول:وؽؾى ؿضوؤه احلقؾ ـؾفو

ؾسؿع مـوايًو يـواي . أنف إذا وؿع افطوظقن ذم بؾد ال جيقز اخلروج مـفو: ومـ ادعؾقم. ؾسؿع مـوايًو يـواي: يؼقل

:  ويؼقل

فـ ُيسبؼ اهلل ظذ محور وال ظذ ذي هقعي مطور 

ؿد يصبح اهلل أموم افسوري 
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.  ؾعوا أاراجف

أن :  إي واهلل، هذا افذي جيى أن كعتؼد ذم ربـو شبحوكف وتعوػ:يػعؾ مو يشوء وهق ؽر طومل أبداً : ؿول: إذن

ظـ - صػي افـؼص–أنف ال يؽػل ذم كػل افصػي : كـزهف ظـ افظؾؿ وكثبً فف ـامل افعدل، ـام مر ذم ؿقاظد افصػوت

.  اهلل جمرا افـػل، بؾ البد أن يـضؿ إفقفو إثبوت ـامل افضد

 وهذا مـ افسجع، ؾوهلل تعوػ، تؼدس وتـزه بؿعـك :تؼدس ظـ ـؾ شقء وَحغ، وتـزه ظـ ـؾ ظقى وصغ

.  {ال ٌُسْأَهُ ػَََّب ٌَفْؼَوُ ًَىٌُْ ٌُسْأَىٌَُُ}: واحد، ؾوهلل شبحوكف وتعوػ ُيـزه ظـ ـؾ وصػ شقء، وظـ ـؾ ظقى وكؼص

ؾنن هذه مػوتقح هلذه ادسللي، : أن افؽالم ظـ افؼدر أوشع ممو جرى تؼريره، وهلذا- معؼ اإلخقان–وال ريى 

وظذ افعبد ادممـ أن يعتصؿ بودحؽامت، يضع ُكصى ظقـقف االئؾ افؽتوب وافسـي حتك يلوي إفقفو ويػزع ظـد 

فق : افتبوس األمقر، وهذا ضريؼي افراشخغ ذم افعؾؿ، ؾنن افراشخغ ذم افعؾؿ حيؿؾقن ادتشوبف ظذ ادحؽؿ، ؾؿثالً 

. ـقػ يؼدر ظؾقفؿ ثؿ يعوؿبفؿ ظذ ذفؽ: ألؼك افشقطون ذم ؿؾبؽ صبفي، ـشبفي افظؾؿ افتل يدظقفو ادعتزفي ويؼقفقن

.  ، اشتؿسؽ هبو فؽل حتسؿ مواة شقء افظـ، وهؽذا{ًٍََب سَثُّلَ ثِظَالًٍَّ ىِّيْؼَجٍِذِ}: ؾوؾزع إػ ؿقل اهلل تعوػ

فؽـ ظذ ضوفى افعؾؿ أال يستقحش مـ افبحٌ ذم هذا افبوب، ومو تسؿعقن مـ أحوايٌ ذم افـفل ظـ افؼدر 

  :ؾفل ظذ كقظغواخلقض ذم افؼدر 

.  ال تؼقم هبو حجي. ـثر مـفو أحوايٌ ضعقػي ال تؼقم هبو حجي

ا بف احلجر ادطؾؼ ظـ احلديٌ ذم افؼدر، ألن افذي أخزكو ظـ - وهق افـقع افثوين–وافصحقح مـفو  فقس ادرا

م وافتوبعقن هلؿ بنحسون، وإكام افـصقص افؼدر ربـو ظز وجؾ ذم ـتوبف، وكبقـو   ذم شـتف، وكطؼً بف افصحوبي افؽرا

ا هبو افـفل ظـ اخلقض ذم افؼدر ظذ وجف مذمقم، مثؾ أن يؽقن ذفؽ مـ : افقاراة ذم افـفل ظـ اخلقض ذم افؼدر ُيرا

وهذا مستحقؾ ألنف ؽقى، أن يؼع ذفؽ ظذ شبقؾ رضب ـالم اهلل بعضف . اشتطالع افؼدر واؾساضف، اؾساض مو يؼع

 خرج ظذ ببعض، ؾقؽقن هذا أيضًو مذمقمًو ومـ بوب افشبف، وهلذا مـ األحوايٌ افقاراة مـ ذفؽ أن افـبل 

أو  -بكذاػُأطرتم؟ػأمػبكذاػُصضفتم؟): أصحوبف وهؿ يتـوزظقن ذم افؼدر، ؾؽلنام ؾؼئ ذم وجفف حى افرمون، ؾؼول
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، ملوذا؟ ألهنؿ ـوكقا يتـوزظقن، هذا يـزع آيي، وهذا يـزع آيي، ؾنذا وؿع (رزطتػرضغصمػأالػتطودوا- ـام ؿول 

اخلؾط ذم افؼدر ظذ شبقؾ رضب افؽتوب بعضف ببعض ؾفذا مذمقم ال جيقز اخلقض ؾقف، ال جيقز اخلقض ؾقف، أو 

إذاػُذصرػاضقدرػسأطدصوا،ػوإذاػ):  ؿولأنف ؿد ورا حديٌ حيتؿؾ احلسـ أن افـبل : يؽقن، ومـ صقاهد ذفؽ
، حقـام تتلمؾ دمد أن هذا احلديٌ افقؾ ظذ أنف فقس (ُذصرتػاضظجومػسأطدصوا،ػوإذاػُذصرػأصحابيػسأطدصوا

إذاػُذصرػ)ادؼصقا ظدم اخلقض ذم افؼدر مطؾؼًو، وإكام اخلقض ؾقف ظذ وجف مذمقم، بدفقؾ االؿسان، ـقػ؟ 
، مو هق افؼدر ادـفل ظـف مـ اخلقض ذم افـجقم؟ اظتؼوا أن فؾـجقم تلأراً ذم احلقااث (اضظجومػسأطدصوا

يطؾع افـجؿ افػالين ذم ـذا وـذا، وذم زمـ ضؾقع افـجؿ افػالين تزرع : األرضقي، ـام يػعؾ ادـجؿقن، فؽـ أن يؼول

افذرة مثاًل، أو يستسؼك ـذا، أو يـزل ادطر، هذه جمرا مقاؾؼوت، ؾفذا ظؾؿ افتسقر، وفقس ظؾؿ افتلأر، ـذفؽ 

، هؾ ادؼصقا ؾقف افـفل ظـ ذـر مـوؿبفؿ وؾضوئؾفؿ؟ ال، ادؼصقا (إذاػُذصرػأصحابيػسأطدصوا): افصحوبي

افـفل ظـ افقؿقعي ؾقفؿ، ؾدل ذفؽ ظذ، ؾدل هذا االؿسان ظذ أن اإلمسوك ظـ مو وؿع ظذ شبقؾ اخلقض ادذمقم 

ـواظوء ظؾؿ افؼدر وافغقى أو رضب ـتوب اهلل بعضف ببعض، أو إثورة افشبفوت، وأمو مو جوء بف افؽتوب وافسـي ؾنكف 

 أموم افـوس مجقعًو، وفؽـ بعض ادسوئؾ افؽالمقي كؼقل بف وكؼرره ذم اروس، وال يؼول هذا فؾعومي، وؿد ؿرره افـبل 

مسللي االشتطوظي، : افتل أأور زوبعتفو ادتؽؾؿقن ال ُتؼول ظـد افعومي وُتبعٌ ذم كػقشفؿ، يعـل مثؾ ظذ شبقؾ ادثول

مسللي افتؽؾقػ بام ال يطوق، ال حوجي فطوفى افعؾؿ أن يػتتح هذا األمر ظذ افعومي، بؾ يبؼقفؿ ظذ ؾطرهتؿ وظػقيتفؿ 

افتل يستغـقن هبو ظـ هذه ادبوحٌ، فؽـ ضوفى افعؾؿ افذي ؿد ظؾؿ أن افـبع تؽدر بوفدالء وأن ـؾ ؿد ألؼك بدفقه، 

.  ظؾقف أن يدز بدفقه ويؼقل احلؼ ذم هذا األمر، وهذا ال يؿؽـف إال بلن يطؾع ظذ مؼوالت ادبطؾغ ورا صبفوهتؿ

كسلل اهلل شبحوكف وتعوػ أن جيعؾـو ممـ آمـ بوهلل ؾفدى ؿؾبف، وأن يعؿر ؿؾقبـو بوفرضو وافتسؾقؿ، وأن حيسـ 

. ظوؿبتـو ذم األمقر ـؾفو، وصذ اهلل ظذ كبقـو حمؿد، وظذ آلف وصحبف أمجعغ

 

 


