
               

 

 طنطـر  -القـرررة  -مكتبـ  مكـ   - فقه مقـرر  أجزاء( 6الفقه الموسـر ) -

 (.35990422210)ت: 

خمس  وثالثو  مرًضر من أمـراض القلـوب وطـر   -أمراض القلوب  -

 (.35990422210القرررة )ت:  -مكتب  مك   -عالجهر 

لإلمـر  السـفرريني  -و  التعلوقـرت الـجـلوـ  عـلـى الـعقوـدة السفـررين -

 (.3991591524القرررة )ت:  -دار اآلثرر  -جزء( 2)

فقه الحـالل  - تفسور القرآ  - )أصول اإليمـر  مجموع  بداي  الهداي   -

 (.35999022339القرررة )ت:  -دار ابن رجب  -الحديث(  -والحرا  

ابـن  دار -جـزء(  2)الفتوحرت الربرىوـ    تفسـور أاـمرء ال الحسـنى  -

 (.35999022339القرررة )ت:  -رجب 

القـرررة  -دار ابن رجـب  -عقرئد الفر  الضرل  وعقودة الفرق  النرجو   -

 (.35999022339)ت: 

مكتبـ / دار  -بور  التوحود الصحوح من الكترب والسن   -الدرر البهو   -

 (.3991325293 -3991325295ابن الجوزي برلقرررة )ت: 

 - بور  أرمو  التمس  برلسن  وبور  البد  وأىواعهـر المحج  البوضرء   -

 (.3991325293 -3991325295دار ابن الجوزي القرررة )ت: 

 دار ابــن الجــوزي القــرررة  -كيىــ  تــرا   ملسو هيلع هللا ىلصمحمــد راــول ال  -

 (.3991325293 -3991325295)ت: 

مكتبـ   -بور  قدر الصحرب  عند ال العظوم وضالل الشوع  الخراـرين  -

 (.35559412444القرررة )ت:  -رارآل ي

 الموقع الرسمي ألم تمين 
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 فيسبوكالصفحة الرسمية ألم تمين على ال
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F 
، ىحمد ، وىستعونه، وىعوذ برل مـن رـرور أىفسـنر واـو رت إ  الحمد ل

 .فال رردي لهومن يضلل  ،فال مضل لهاهلل  أعمرلنر، من يهد 

أ  محمــًدا عبــد  وأرــهد وحــد  إ رــري  لــه، اهلل  وأرــهد أ  إ إلــه إإ

 وراوله.

ڦ ﴿ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ﴾ٿ 

 .]آل عمران[ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿

 .]النساء[ ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ے ۓ ۓ   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿

﮼﮽  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴   .]األحزاب[ ﴾﮲﮳ 

 أما بعد:

، ورر األمور ملسو هيلع هللا ىلصوخور الهدي ردي محمد  اهلل، فإ  أصد  الحديث كترب

 ، وكل ضالل    النرر.محدثرهتر، وكل محدث  بدع ، وكل بدع  ضالل 

 الندرة الؿضنقل ي»لنـظؿ العؼقندة الانػنرةـقل الؿقةنقـل بنن  لوبعد، ففذا شرح

لإلـنم ـحؿد بـ أحؿند بـن ةننلؿ الانػنرةـل، الؿ نق   «الػرقل الؿرضقلأهؾ عؼد 

أكثنر ــن ـعفند ــن ـعنهند العؾنقم  هن، وقد قؿت بشرح هذا النـظؿ ي 8811 عنم

ًٓ قَ  -اهلل تعنلك بػضؾ -الشرعقل لؾـانء فقجد  تصنـقػ  لعـد إخقات، فبدا لن بق

« ال عؾقؼننت اللؾقنل عؾنك العؼقندة الانػنرةـقل» ةؿ ف بننوو ك نب ةشرح هذا الؿ ـ،

ًٓ  -اللؿقع  كلقعؿ الـػع عؾ إلقنف  لـع العؾؿ أن هنذا العؿنؾ قند ةنبؼـ -وكانءً  رجن

 دون ذلؽ.طنئػل ــ العؾؿنء، ــفؿ ــ اخ صر الشرح، وــفؿ ــ أةفب، وــفؿ 



               

لنؿ ة عنرض إلقفنن ـنـ  لال ن –وقد قؿت بعؿؾ أبحنث عنـ بعنض الؿاننئؾ 

ر: عؾنك ةنبقؾ الؿثنن  ٓ الحصن –شروحفؿ لفنذه العؼقندة  ةبؼـل ــ العؾؿنء ي

عننـ النندار ـلنننز، وـبحننف  نإثبنننت أن إةننؿنء والصننػنت لننقس فقفنن ـبحننف ي

غقرهنن ـنـ نلؿ اللنـ، ووكنذا عننلؿ الؿالئؽنل، وعن ،أخرة، وعالـننت الاننعل

 بشرح هذه العؼقدة عؾك وجف اإلجؿن .  كذكرهن ــ اع ـ لالؿانئؾ ال 

-أطؿنع  نلٓء إكنبر، غقر أكنمعؾك ه –بال شؽ  –عنلل  لوأكن أعؾؿ أن أـثنل

 جفد الؿؼؾ بؼبق  حاـ. لفضؾ اهلل وكرـف وإحانكف أن ة ؼبؾ ــ ي -كعنديت

هذا الـظؿ اع ؼند أهؾ  قد جؿع ي $ لذا، وٓ ةخػك أن اإلـنم الاػنرةـه

كظؿنف هنذا،  نء بعض الؿآخذ عؾك بعض ـن ذكره يالاـل واللؿنعل، وكنن لؾعؾؿ

   ثـنةن الشرح ـع ذكر الراجح ــ أققالفؿ. فؼؿت ببقنن ذلؽ ي

وة ل أبقاب ثؿ خنتؿل، فنتبع نف عؾنك  كظؿف إلك ـؼدـل $وقد قاؿ اإلـنم 

 هذا ال ؼاقؿ لؾ قاقر.

العظننقؿ الؽننرةؿ الؿـنننن، الننرحؿـ الننرحقؿ، أةننللف  لؾنن  اهلل العلأةنن :وختاًمااا

هذا العؿنؾ وةلعنؾ كنؾ ـنن  لأن ة ؼبؾ ــ كنلك بلةؿنئف الحاـك وصػنتف العؾتع

ـشننر   أن ةضع لف الؼبق  عـد الؿاؾؿقـ يك بت وةطرت خنلًصن لف وحده، و

ـَ وإرض وـغنرهبن، إكف شؽقر ودود، رؤ      ـ دعنه.ف بعبنده قرةب ـلقب دعقة 

 محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ الؾفؿ طؾك كبقـاوصؾ 
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 تشمجة العالمة 

 ذلنذ بً أمحذ بً طامل الظفاسٓين

الـنبؾاننل  (1)هننق ـحؿنند بننـ أحؿنند بننـ ةنننلؿ بننـ ةننؾقؿنن الاننػنرةـل

، شنؿس الندةـ، ـحندث وفؼقنف أصنقلل، وـنمرخ، ولند الحـبؾل، أبق العقن

ولد بؿدةـنل كننبؾس وكشل هبن، ثؿ رحؾ إلك دـشؼ،  ،باػنرةـ ــ قرى كنبؾس

 ودفـ بنلرتبل الشؿنلقل فقفن.

ولد اإلـنم العالـل فرةد عصره وأواكنف، بؼرةنل ةنػنرةـ ـنـ قنرى  مقلده:

ةنـل ألنػ  كنبؾس ةنـل أربنع عشنرة وـنئنل وألنػ، وكشنل هبنن، وقنرأ الؼنر ن ي

 وـنئل وإحدى وثالثقـ هلرةل ي كنبؾس.

قرأ الؼر ن ي ةـل ألػ وـنئل وإحدى وثالثقـ ي كنبؾس، واش غؾ بنلعؾؿ 

قؾقاًل وارتحؾ إلك دـشؼ ةـل ألػ وـنئل وثنالث وثالثنقـ، وـؽنف هبنن قندر 

 «الطنلنب دلقنؾ»خؿس ةـقات، فؼنرأ هبنن عؾنك الشنقد عبند الؼنندر ال غؾبنل 

أرجنع أانن  ،نكقف ـع تشدةده وألػ وراء وةنء وكقنكابل إلك ةػنرةـ: بػ ح أولف وث (1)

 (saffir)، ذكرهتنن الؿصنندر اإلفركلقنل «أةنػنر وك نب»، بؿعـك «ةػرةـ»تحرةػ 

كؿ عـفنن. )اكظنر 02وقرةل ةػنرةـ تؼع ي اللـقب الشرقل ــ طقلؽرم وعؾك بعد 

 .(م0/8811ط-808/ص3بالدكن فؾاطقـ، الدةنر الـنبؾاقل ج

تنننج العننروس لؾزبقنندي  :ل ـننـ أعؿننن  كنننبؾس. )اكظننركلبنننرةـ: قرةنن وةننػنرةـ

 .(م8843-، تحؼقؼ ـصطػك حلنزي. طبع ي الؽقةت74/ص80ج



               

لؾشنقد  «اإلقـننع»لؾشقد ـرعل الحـبؾل ــ أولف إلك  خنره قنراءة تحؼقنؼ، و

 ،قـئاللنننـع الصننغقر الاننققطل بننقـ العشننني، وحضننره ي وـقةننك الحلننن

ـؿن كنن ةؼرأ عؾقف ي ةنئر أكقاع العؾقم، وذاكنره ي عندة ـبنحنف ـنـ  قرهغو

لقجننقد  ، فؿـفننن ـننن رجننع عـفننن وــفننن ـننن لننؿ ةرجننع«النندلقؾ»شننرحف عؾننك 

إصنق  ال نل كؼؾفننن ــفنن، وكنننن ةؽرـنف وةؼدـننف عؾنك غقننره وأجننزه بؿننن ي 

ضؿـ ثب ف النذي خرجنف لنف الشنقد ـحؿند بنـ عبند النرحؿـ الغنزي ي ةنـل 

 «إربعنقـ الـقوةنل»)خؿس وثالثنقـ(، وعؾنك الشنقد عبند الغـنل الـنبؾانل 

تػانننقر »، وحضنننر دروًةنننن ي «أحؿننند ثالثقننننت»، و«ثالثقننننت البخننننري»و

ننن باننئر ـنن ةلننقز لنف وبؿصنـػنتف كؾفننن، وك نب لننف «لؼنضنلا ـً ، وأجننزه عؿق

وعؾننك الشننقد عبنند الننرحؿـ الؿلؾنند  ،إجنننزة ـطقلننل وذكننر فقفننن ـصننـػنتف

وعؾننك الشننقد عبنند  ،وأجنننزه ، وحضننر دروةننف العنـننل«ت البخنننريثالثقننن»

بـ ـحؿد الؽنـؾل بعنض ك نب الحندةف وشنقًمن ـنـ رةننئؾ إخنقان الاالم 

ال إلقنس الؽقراين ك نب الؿعؼنق ، وعؾنك الشنقد إةنؿنعقؾ الصػن، وعؾك ـ

بطرقف ـع ـراجعل شروحف الؿقجقدة ي كؾ  «الصحقح»بـ ـحؿد العلؾقين 

ثالثقنننت »رجننب وشننعبنن ورـضنننن ـننـ كننؾ ةننـل ـنندة إقنـ ننف بدـشننؼ، و

وبعًضنن ـنـ  «اللننـع الؽبقنر»وشقًمن ــ  «ثالثقنت أحؿد»وبعض  «البخنري

 «إكدلانقل»و ،عل تخرةج أحندةثنف لؾنزةـ العراقنلـع ـراج «اإلحقنء»ك نب 

 «شنرح شنذور النذهب»ي العروض ـع ـطنلعل بعض شروحفن، وبعًضن ــ 

، «حنشننقل ـننال إلقنننس»ـننع حنشننق ف ال ننل ألػفننن و «شننرح رةنننلل القضننع»و



               

 

وأجنزه بؽؾ ذلؽ وبؿن ةلقز لف رواة ف، وعؾك الشقد أحؿد بـ عؾل الؿـقـل 

وشننرح  ،لؿننال جنننـل «الؽنفقننل»وشننرح  لؾؿحؾننل، «جؿننع اللقاـننع»شننرح 

لؾػننننكفل، وحضنننر دروةنننف لؾصنننحقح، وشنننرحف عؾنننك ــظقـنننل  «الؼطنننر»

لؾاققطل، وقد أجنزه بؽؾ ذلؽ إجنزة ـطقلل ك بفنن  «الخصنئص الصغرى»

وعؾك الشقد ـحؿد بنـ عبند النرحؿـ الغنزي بعًضنن ـنـ شنرح ألػقنل  ،بخطف

شننقد أحؿنند الغننزي وأو  ةننــ أبننل داود، وعؾننك قرةبننف ال ،العراقننل لزكرةننن

غنلب الصحقح بنللنـع إـقي بحضنرة جؿؾنل ـنـ كبننر شنققخ الؿنذاهب 

لبخنننري وبعننض الشننقد ـصننطػك بننـ ةننقار أو  صننحقح ا إربعننل، وعؾننك

الفلرةنل، فانؿع وـنئنل ثالثقنت أحؿد، وحج ةـل ثؿنن وأربعقـ بعد إلػ 

ان ل، بنلؿدةـل عؾك الشقد ـحؿد حقنة الؿاؾانؾ بنٕولقنل وأوائنؾ الؽ نب ال

وتػؼف عؾك شقد الؿذهب ـصطػك بنـ عبند الحنؼ الؾبندي، وطنف بنـ أحؿند 

الؾبنندي، وـصننطػك بننـ ةقةننػ الؽرـننل، وعبنند الننرحقؿ الؽرـننل، والشننقد 

والشننقد ـحؿنند الاننؾؼقـل وغقننرهؿ، وـننـ  ،الؿعؿننر الاننقد هنشننؿ الحـبؾننل

والشقد عبد اهلل البصروي  ،شققخف الشقد ـحؿد الخؾقؾل، ةؿع عؾقف أشقنء

والشقد ـحؿند  ،ـع الؿؼنبؾل بنٕصؾ الؿصحح «ثالثقنت أحؿد» ةؿع عؾقف

الدقن  أدركف بنلؿدةـل وقرأ عؾقنف أشنقنء، واج ؿنع بنلانقد ـصنطػك البؽنري 

فالزـف وقرأ عؾقف ـصـػنتف، وأجنزه بؿنلف وك ب لنف بنذلؽ، ولنف شنققخ أخنر 

لؾحنفظ عبند الغـنل  «شرح عؿدة إحؽنم»ولف ـملػنت ــفن  ،غقر ـن ذكرت

شننرحف كقكقننل »ي ـلؾنند ضننخؿ، و «شننرح ثالثقنننت أحؿنند»لؾنندةـ، وي ـ



               

 .(1)«الؿخ نر الـبل ـعنرج إكقار ي ةقرة»وةؿنه  «الصرصري الحـبؾل

لؼنند أثـننك عؾننك العالـننل الاننػنرةـل كثقننر ـننـ العؾؿنننء الننذةـ عنصننروه 

ؿذهؿ عؾنك ك بنف بنلذات، وأثـك عؾقف ــ لؿ ةعنصره والابب ي ذلؽ هق ت ؾ

الشنقد اإلـننم  :وـؿـ أثـك عؾقف ــ ـعنصرةف الؿنرادي فؼنن  عـنف ،وـملػنتف

الحرب البحر الـحرةر الؽنـؾ الفؿنم إوحد العالـل والعنلؿ العنـنؾ الػفنـنل 

فؼند كننن غنرة عصنره وشننـل  ، آلقػ الؽثقرة وال صنكقػ الشفقرةصنحب ال

 تػننرةج ؿؾؿنننت وةؼصنند يـصننره لننؿ ةظفننر ي بننالده ـثؾننف، وكنننن ةنندعك لؾ

ذا رأي صنننئب وففننؿ ثنقننب جاننقًرا عؾننك ردع الظنننلؿقـ وزجننر  ،الؿفؿنننت

إذا رأى ــؽننًرا أخذتننف رعنندة وعننال صننقتف ـننـ شنندة الحنندة، وإذا  ،الؿػننرتةـ

ةؽـ غقظف وبرد ققظف ةؼطر رقل ولطنفل وحالوة وظرافل، ولنف البننع الطقةنؾ 

العؾؿنء وإدبنء وـن وقنع ي ي عؾؿ ال نرةد وحػظ وقنئع الؿؾقك وإـراء و

إزـنننن الانننلػل وكنننن ةحػننظ ـننـ أشننعنر العننرب العربنننء والؿقلنندةـ شننقًمن 

 .(2)كثقًرا

كننن شنقًخن ذا شنقبل ــنقرة ـفقًبنن » ووصػف الجبرتال وصاًػا جؿاقًف لؼاا :

ًٓ بنننلحؼ ـؼننباًل عؾننك شننلكف  جؿقننؾ الشننؽؾ كنصننًرا لؾاننـل قنـًعننن لؾبدعننل قننقا

 .(742-8/761)اكظر علنئب أثنر ي الرتاجؿ وإخبنر لؾلربيت  (1)

 .(7ج) اكظر: ةؾؽ الدرر ي أعقنن الؼرن الثنين عشر (2)



               

 

ن عؾك ققنم الؾ ـً ن عؾك كشر عؾقم الحدةف ـلند  ـداو ـً ا ي قؾ ي الؿالد ـالز

 .(1)«أهؾف، وٓ زا  ةؿؾل وةػقد وةلقز ــ ةـل ثؿنن وأربعقـ إلك أن تقي

ح نك كان طقع أن  «الانحب القابؾنل»وقد أجند ي وصنػف أةًضنن صننحب 

كننن »كؼق  بلكف اكػرد ــ بقـ ــ وصػف ـؿـ ترجؿ لف ــ العؾؿنء فؼن  عـف: 

ن ـ ؼ ـً ـًنن جؾقنؾ الؼندر وظفنرت لنف كراـننت عظقؿنل وكننن حانـ ال ؼرةنر إـن

وال حرةر لطقػ اإلشنرة بؾقغ العبنرة حاـ اللؿع وال آلقػ لطقػ الرتتقب 

نن ـً ن ققا ـً ده كنؾ لقؾنل رْ وِ  ،والرتصقػ زةـل أهؾ عصره وكؼنوة أهؾ ـصره صقا

 ةنن قن ركعننل وكنننن ـ ننقـ الدةنكننل ٓ تلخننذه ي اهلل لقـننل ٓئننؿ ـحًبننن لؾاننؾػ

وتخنرج لنف  ،و ثنرهؿ بحقف أكف إذا ذكروا عـنده لنؿ ةؿؾنؽ عقـقنف ـنـ البؽننء

 .(2)«واك ػع بف خؾؼ كثقر ــ الـلدةقـ والشنـققـ وغقرهؿ

... برع ي فـقن العؾؿ »وقا  طـف يف مقضع ذكره ٓجتفاده وشغػف بالعؾؿ: 

وجؿننع إـنكننل والػؼننف والدةنكننل والصننقنكل وفـننقن العؾننؿ والصنند  وحاننـ 

وكنننن ـحؿننقد  ل،ؼ وال عبنند وطننق  الصننؿت عؿننن ٓ ةعـننوالخؾننالاننؿت 

الاقرة، كنفذ الؽؾؿل رفقع الؿـزلل عـد الخننص والعننم ةنخل النـػس كرةًؿنن 

بؿن ةؿؾؽ ـفنًبن ـعظًؿن عؾقف أكقار العؾؿ بلدبف وصـػ تصنكقػ جؾقؾنل ي كنؾ 

 . طبعل بقٓ -(38ص)اكظر: علنئب أثنر لؾلربيت  (1)

 اكظننر: الاننحب القابؾننل عؾننك ضننرائح الحـنبؾننل لإلـنننم العالـننل الشننقد ـحؿنند بننـ  (2)

 .(370ص) -8ط-م(082عبد اهلل الـلدي )



               

 .(1)«فـ

 .«اإلـنم الؿحدث البنرع الزاهد» ووصػف أةًضن بن

ا الشنقد اإلـننم الحنرب البحنر الفؿننم العننلؿ العنـنؾ »: اااب طلووصػف الش 

والـحرةر الؽنـؾ العالـل الؿحؼؼ والػفنـل الؿدقؼ صنحب ال آلقػ الؽثقرة 

وال صنكقػ الشفقرة هبلل الػؼفنء والؿحندثقـ شنؿس الندكقن والندةـ خنتؿنل 

الحـنبؾننل ي النندةنر الـنبؾاننقل صنننحب الػققضنننت اإللفقننل والعؾننقم الؾدكقننل 

الؿ ننلخرةـ حلننل الـنننظرةـ ي الػننروع عؾننك إصننق  اللنننـع بننقـ عؿنندة 

ـرجنؾ هنـننت  ،ـطرز أردةنل الػ ننوى ب حرةنر ال حرةنر ،الؿعؼق  والؿـؼق 

وةعد أربننب ال ندققؼ  ،ةقد أهؾ ال حؼقؼ عؾك ال حؼقؼ ،الؿبنحف وال ؼرةر

 .(2)«بـظرة ال دققؼ

ثرةنف ـانـد هق اإلـنم ـحندث الشننم وأ» ووصػف الؿحدث الؽتاين بؼقلف:

 ققلف عـ الشنقد بلكنف «الـػس القؿنين»... وكؼؾ عـ صنحب  «عصره وشنـ ف

، وحاله ـػ نل الحـنبؾنل بؿؽنل الشنؿس ـحؿند «ـاـد الشنم الحنفظ الؽبقر»

 «بنلانحب القابؾنل»بـ حؿقد الشركال الؿؽل ي طبؼنت الحـنبؾل الؿانؿنة 

 ـعلؿنننف ، وحننناله أبنننق الػنننقض الزبقننندي ي«الؿانننـد الحننننفظ الؿننن ؼـ»ن بننن

 .(378ص)كػس الؿصدر الانبؼ  (1)

اكظر: ـخ صر طبؼننت الحـنبؾنل، جؿنع واخ صننر الشنقد: جؿقنؾ أفـندي الشنطل  (2)

 .هن8338، طبع ي دـشؼ ـطبعل الرتقل 801-804ص



               

 

كننن كنصنًرا »، وقن  فقف: «شقخـن اإلـنم الؿحدث البنرع الزاهد» الؿخ ص بن

ن لـشر عؾقم الحدةف  ـً ًٓ بنلحؼ ـؼباًل عؾك شلكف ـالز لؾاـل قنـًعن لؾبدعل ققا

 لف : ـاـد عصره اإلـنم الؿع ؾل. «ألػقل الاـد»، وقن  فقف ي «ن ي أهؾفـحب  

 إثاااااااري الساااااااااد ال اااااااجادا

 

 رلااااااع العؿااااااادا بعؾؿااااااف قااااااد

وقن  الحنفظ الزبقدي عـف أةًضن ي إجنزتف لحػقد الؿرتجؿ عبد النرحؿـ  

 بـ ةقةػ بـ ـحؿد الاػنرةـل:

 وجاااااده محؿاااااد باااااـ  حؿااااادا

 

دا  شااقا الحاادد  قااد ااادى وسااد 

 قااااد كااااا  طؿاااار ا  يف كااااابؾ  

 

 بؼقااااخ إخقااااار طااااالل الااااـػ 

  وحاااد ماااـ كاكاااا لاااف العـاداااخ 

 

 دااخيف حػااه ااالا الػااـ لااق  الغا

ولننؿ » وقااا  طـااف الحاااله  بااق الػااقو السبقاادي واااق مؿااـ تتؾؿاالوا طؾقااف: 

 .«ةخؾػ بعده ـثؾف

ولف ثبت ألػنف لؿنن اةن لنزه ـنـ دـشنؼ »وقد طؾؼ طؾك ثبتف الؽتاين لؼا : 

: فلجننزه وأرةنؾ إلقنف كراةنل «عؼنقد الملن »العالـل شننكر العؼنند، قنن  ي 

نكقده وـروةنتننف وبعننض جعؾفننن كنلثبننت لننف، وذكننر فقفننن بعننض ـشنننةخف وأةنن

إجنننزة ـطقلننل  ؛الؿاؾاننالت وةننـده ي الصننحقحقـ والؿانننكقد وغقننر ذلننؽ

 اهن. «جنـعل شنفقل ـش ؿؾل عؾك إةنكقد العنلقل والؿروةنت الغنلقل

ك بنت إلقنف » :«الؿعجاؿ الؿخات »وقا  الحاله السبقدي يف ترجؿتاف ماـ 

نلػقائننند أةننن خقره فؽ نننب إلنننّل إجننننزة حنفؾنننل ي عننندة كنننرارةس حشننننهن ب



               

هن، ثنؿ كنتب نف ثنكًقنن عننم 8848والغرائب، وكنن وصق  هذه اإلجنزة ي عنم 

هن، وأرةؾت إلقف آة دعنء بنةؿ جؿنعل ــ إصحنب ــفؿ الؿرحقم 10

عبنند الخنننلؼ بننـ خؾقننؾ والاننقد ـحؿنند البخنننري وجؿنعننل ـننـ أهننؾ زبقنند، 

 .(1)«فنج فد وحرر إجنزة حاـل حشنهن بػقائد غرةبل ي كرارةس

ألػ العالـل الشقد الاػنرةـل العدةد ــ الؿملػنت والشروح وذكر أان 

 كحق ثالثقـ ـملًػن ــفن:

غذاء إلبنب ي شرح ــظقـل أداب، وهنل ــظقـنل ي عؼقندة أهنؾ  -

 الاـل ب ؽؾقػ ــ عؾؿنء كلد.

 شرح ثالثقنت أحؿد ي ـلؾد ضخؿ. -

وك ننئج أثننر  قار الانـقلشرح كقكقل الصرصري ةنؿنهن )ـعننرج إكن -

 ( ي ـلؾدةـ.شرح الؼصقدة الـقكقل ي الاقرة الـبقةل ي الاـقل

 تحبقر القفن ي ةقرة الؿصطػك. -

 البحقر الزاخرة ي عؾقم أخرة. -

 كشػ الؾثنم ي شرح عؿدة إحؽنم. -

 ك نئج إفؽنر ي شرح حدةف ةقد آة غػنر. -

اكظر ففرس الػفنرس وإثبنت، وـعلؿ الؿعننجؿ والؿشنقخنت والؿاؾانالت،  (1)

لؾشننقد عبنند الحننل بننـ عبنند الؽبقننر الؽ نننين بنع ـنننء  (8222-8200/ص0ج)

 .دار الغرب اإلةالـل بقروت: -د.إحانن عبنس



               

 

 ةؽـدر.  الخضر وآلؿحرر ي الؽشػ عـ حناللقاب ا -

 الاقدة زةـب. بقنن شلنعرف الزركب ي  -

 .ڤالؼق  العؾل ي شرح أثر أـقر الؿمــقـ عؾل  -

 كظؿ الخصنئص القاقعل فقف أةًضن. -

 الدر الؿـظؿ ي فضؾ شفر اهلل الؿحرم. -

 قرع الاقنط ي قؿع أهؾ الؾقاط. -

 ح الغراـقل ي شرح ــظقـل ابـ فرح الالـقل.ؾالؿ -

 ال حؼقؼ ي بطالن ال ؾػقؼ. -

ـقل و - نلقائح إكقار الاَّ ـقل ي شنرح ــظقـنل اإلـننم لقاقح إفؽننر الا 

 أبل بؽر بـ أبل داود الحنئقل )ـلؾد(.

 تحػل الـانك ي فضؾ الاقاك. -

الؿرضنننقل وشنننرحفن الؿانننؿك الننندرر الؿضنننقل ي عؼننند أهنننؾ الػنننر   -

 .«ار إثرةلٕةرةقاطع ا»

 شرح فضنئؾ إعؿن .لتـنضؾ العؿن   -

 الدرر الؿصـقعنت ي إحندةف الؿقضقعنت. -

 رةنلل ي بقنن الثالث والابعقـ فرقل والؽالم عـفن. -

 الؾؿعل ي فضنئؾ اللؿعل. -

 إجقبل الـلدةل عـ إةمؾل الـلدةل. -



               

 إجقبل القهبقل عـ إةمؾل الزعبقل. -

 )لؿ ةؽؿؾ(. طنلبشرح عؾك دلقؾ ال -

 ؾبقب بلحب حبقب.تعزةل ال -

 كظؿ الدر الؿـثقر ي الحؽؿ وإـثن  والؿلثقر ي العؼقدة. -

 فر  اإلةالم. -

ف نننوى ، وأـننن الػ نننوى ال ننل ك ننب عؾقفننن الؽننراس وإقننؾ وإكثننر  -

ولننف ـننـ إشننعنر وي الؿراةننالت  ،فؽثقننرة لننق جؿعننت لبؾغننت ـلؾنندات

ا ـننـ هنننذه والغزلقنننت والقعظقنننت والؿرثقننننت شننلء كثقننر. وذكنننر كثقننرً 

 .(1)الؿملػنت وأـنكـ وجقدهن الزركؾل ي إعالم

 .(87/ 6)إعالم لؾزركؾل  :اكظر (1)



               

 

 منت العكٔذة الظفاسٓئة

 املْطْمة

 «الذسة املضٔة يف عكذ الفشقة املشضٔة»بـ 



               



               

 

 ٱ ٻ ٻ ٻ

 اْلَحْؿااااااُد  ِ اْلَؼااااااِددِؿ اْلَباااااااقِل  - 1

 

ر أَجااااااااااااِ  َوإَْرزاِ     (1)ُمَؼااااااااااادو

 
 َحاااااِل َطِؾاااااقٌؿ َقااااااِدٌر َمْقُجاااااقدُ  - 2

 

 َقاَمااااااْا بِااااااِف إَْشااااااَقاُ  َواْلُقُجااااااقدُ  

 
 ْلَحاااَقاِدُث َدل اااْا َطَؾاااك ُوُجاااقِدِه ا - 3

 

 ُسااااْبَحاَكُف َلْفااااَق الَحؽِااااقُؿ اْلااااَقاِرُث  

 
ااااَف  - 4 ااااَف ثااااؿ  ال    ُم َسااااْرَمَداُة وال  

 

 َطَؾااك الـ بِاالو الُؿْ ااَطَػك َكـْااِس اْلُفااَدى 

 
 َوآلِااااااااِف َوَصااااااااْحبِِف إْباااااااارار - 5

 

 َمَعاااااااِدِ  التْؼااااااَقى َمااااااَع إَْساااااارارِ  

 
 ْؾااااؿِ َوَبْعااااُد لاااااْطَؾْؿ َ    ُكااااؾ  اْلعِ  - 6

 

ِِ لِؾت ْقِحقااااِد لاْسااااَؿْع َكْ ِؿاااال   كاااااْلَػْر

 
7 -  َٓ ااااُف الِعْؾااااُؿ ال ااااِلي   َدـَْبِغاااال ٕك 

 

 غِ َتاااااااالَِػْفِؿااااااااِف َلااااااااْؿ َدبْ  لَِعاقِااااااااؾ 

 
َٓ َحاااااَلاااااقْعَؾُؿ اْلَقاِجاااااَ  َوالؿُ  - 8  ا

 

ااااااااِف َتَعااااااااالك   َكَجااااااااا ٍِس لِاااااااال َحؼ 

 
ـْ َطااااَدِة  ْااااِؾ اْلِعْؾاااؿِ  - 9  َوَصااااَر ِمااا

 

 َتـُاااااقا لِااااال َساااااْبرِ َذا بِاااااالـ ْ ؿِ  ْ  َدعْ  

 
ااااُف َدْ ااااُفُؾ لِْؾِحْػااااِه َكَؿااااا - 11  َٕك 

 

ـْ َضؿاااا  اااْؿِع َودشاااػل ِمااا  َداااُروُ  لِؾ  

 
ـْ ُاـَااا َكَ ْؿااُا لِاال َطِؼقااَدة - 11  َلِؿاا

 

 ُ ْرُجااااااااااقَزًة َوِجقااااااااااَسًة ُمِػقااااااااااَدة 

 
َماااخ - 12  َكَ ْؿُتَفاااا لِااال ِساااْؾؽَِفا ُمَؼدو

 

 اَك َخاتَِؿاااااخَوِساااااْا َ ْباااااَقاٍ  َكاااااَل  

 
ِة اْلُؿِ اااااق خ - 13  َوَساااااْؿُتَفا بِالاااااْدر 

 

 لِاااال َطْؼااااِد َ ْاااااِؾ اْلِػْرَقااااِخ اْلَؿْرِضااااق خ 

 
ال نل وردت ي ، وبعنض الؽؾؿننت «ـانبب إةنبنب وإرزا »ي بعض الـاند  (1)

 الـظؿ تخ ؾػ ــ كاخل إلك أخرى.



               

ْاابَؾِلّ  - 14 اَدادِ الَحـا  َطَؾك اْطتَِؼاادِ ذِي ال  

 

 إَمااااِم َ ْااااِؾ اْلَحاااؼو ِذي اْلَؼاااْدِر اْلَعِؾااالّ  

 
ب اااكِل الُعااَف   َلااْردِ الَؿااَف  َحْباارِ  - 15  الر 

 

اْقَباكِل كاْلِحَج  َر و    مااِحل الاْدَجك الش 

 
ااااااُف إَماااااااُم َ ْاااااااِؾ إََثاااااارِ  - 16  َلنِك 

 

ـْ َكَحااااا َمـَْحاااااُه َلْفااااَق إََثاااارِي   َلَؿاااا

 
اااافُ  اَضااااردًح  َسااااَؼك - 17  صااااقُ   َحؾ 

ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك  الرو

 

 والَعْػااااِق والُغْػااااراِ  مااااا َكْجااااٌؿ َ َضااااا 

 
 إ ِؿااااااااخْ  َوَحّؾااااااااف َوسااااااااا رَ  - 18

 

ْضاااااقاِ   ْطَؾاااااك اْلَجـ اااااخْ َمـَااااااِزَ  ا   لرو

 
 



               

 

 مكذمة

 (1)لف اخل مزٍبيف تشجٔح مزٍب الظلف على 

 ّالفشقة الياجٔة على طائش الفشق

اااافُ َجااااا  الَْخباااارْ  - 19  اْطَؾااااْؿ ُاااااِددَا  َك 

 

 الـ بِاااالو الُؿْؼَتػاااا 
ـِ  ك َخْقاااارِ اْلَبَشاااارْ َطاااا

 
اااااخِ َساااااْقَ  تَْػَتااااارِْ   - 21 ٕم   بااااالَ   ذِي ا

 

ـَ اْطتِؼاااااًدا َوالُؿحااااؼَوَساااا ابِْ ااااعً    ْبعق

 
 َماااا َكااااَ  يف كَْفاااِّ اـل بِااالو الُْؿْ اااطََػك - 21

 

ْقاااارِ َزْدااااٍغ وَجَػااااا  ََ ـْ   َوَصااااْحبِِف ِماااا

 
 الاااـا ْ  َجْسًمااااا دُعتََباااار  ولااااقَ  ااااالا - 22

 

 

ّٓ َطَؾااااااك  ْاااااااؾ إََثاااااار   يف لِْرَقااااااٍخ إ

 

 
ـْسدِاااااااافِ  - 23 ُْ ااااااااقَص بِالت   َلاااااااالَثْبَتُقا اـل

 

ْقاااااا ِمااااااـ  ََ َٓ  َتْشاااااابِقفِ  رِ َتْعطِقااااااٍؾ َو

 
َٔداااااا  - 24 ـَ ا  لَُؽاااااْؾ َماااااا َجااااااَ  ِمااااا

 

ـْ ثَِؼااااِ     َ ْو صاااّف لِااال إْخَبااااِر َطااا

 
ـَ إََحاِددااااِ  ُكؿااااْرُه كَؿااااا - 25  ِماااا

 

ـْ كَِ اااِمل َواْطَؾَؿااا   َقااد َجاااَ  لاَسااْؿَع ِماا

 
 َوَٓ َكااااااااااُرْد َذاَك بِااااااااااالُعُؼق ِ  - 26

 

 َجُفااااااااق ِ لَِؼااااااااْقِ  ُمْػَتاااااااارٍ بِااااااااِف  

 
 لَعَْؼااااااُدكَا ااِثَْباااااااُ  دااااااا َخؾقؾااااااِل  - 27

 

  َٓ ْقاااااارِ َتِعطقااااااٍؾ َو ََ ـْ   تؿثِقااااااؾِ  ِماااااا

 
ااااَػاِ   - 28 َ  لِاااال ال و ـْ  َو   َوُكااااْؾ َماااا

 

قاااااار َمااااااا إْثَباااااااِ    ََ ـْ   َكَلاتِااااااِف ِماااااا

 
ى َواْسااَتطَاَ  واْجَتااَرى - 29  َلَؼااْد َتَعااد 

 

 َوَخااااَض لِااال َبْحااارِ الَفااافَِك َواْلَتااارى 

 

 ي بعض الـاد ـؼدـل ي ترجقح ـذهب الاؾػ عؾك ةنئر الؿذاهب.  (1)



               

 َ َلاْؿ َتاَر اْخاتَفََ  َ ْصاَحاِ  الـ َ اارِ  - 31

 

ـَ َمااااا َكَحاااااُه ُذو إََثاااارِ    لِقااااِف َوُحْ اااا

 
ُفْؿ َقااِد اْقَتااَدْوا بِالُؿْ ااَطَػك - 31  لاانِك 

 

 َوَصااااااْحبِِف َلاااااااْقـَْع بِفااااااَلا َوَكَػااااااك 

 
 



               

 

 الباب األّل

 يف معشفة اهلل تعاىل

ُ  َواِجاااااٍ  َطَؾاااااك الَعبِقااااادِ  - 32  َ و 

 

 ُخ اِالااااااااااِف بالت ْ ااااااااااِدددِ َمْعرَِلاااااااااا 

 
اااااااااُف َواِحاااااااااٌد ٓ َك ِقااااااااارَ  – 33  بَلك 

 

  َٓ َٓ َلاااااااااااُف َو   َوَزدااااااااااارَ  ِشاااااااااااْبٌف َو

 
 اتِاااااااِف َقددَؿاااااااخكَل  فُ ِصاااااااَػاتُ  - 34

 

 َ َساااااااااااَؿاُةه َثابَِتاااااااااااٌخ َط ِقَؿاااااااااااخ 

 
 َلؽِـ َفااااا لِاااال اْلحااااؼو َتْققِقِػق ااااخ - 35

 

 َلـَااااااااااا بِاااااااااالا َ ِدل ااااااااااٌخ َولِق ااااااااااخ 

 
 ُة َوالَؽااافُم واْلَبَ ااارْ اْلَحقاااا َلااافُ  - 36

 

 َسااااااااْؿٌع إَِراَدٌة َوِطْؾااااااااٌؿ َواْقَتااااااااَدرْ  

 
ـِ  - 37 َؼااااااْا بُِؿْؿؽِاااااا  بُِؼااااااْدَرٍة َتَعؾ 

 

ـِ    َكااااااااااَلا إَِراَدٌة َلااااااااااِع واْسااااااااااَتبِ

 
 ُم َقاااااْد تََعؾ َؼااااااَوالعِْؾاااااُؿ والَْؽاااااَف  - 38

 

 بُِؽااااؾو َشااااْلٍ  َدااااا َخِؾقؾاااال ُمْطَؾَؼااااا 

 
 اْلَبَ ااااارِ َوَساااااْؿُعُف ُساااااْبَحاَكُف كَ  - 39

 

ٍِ َوُكااااااؾو ُمْبَ اااااارٍ    بُِؽااااااؾو مْ ااااااُؿق

 
 َوَ    َماااااا َجااااااَ  ماااااع ِجْبرِدِاااااؾ - 41

 

ـْ ُمْحَؽاااااِؿ الُؼاااااْرآِ  والت ـِْسداااااؾِ    ِمااااا

 
 َكفَُماااااااُف ُساااااااْبَحاَكُف َقاااااااِددؿُ  - 41

 

 َ ْطَقاااااا الاااااَقَرى باااااالـ  و َداااااا َطَؾاااااقِؿُ  

 
 ولقَ  يف صْقِ  القَرى مـ  صاؾفِ  - 42

 

ـْ ِمثؾااااافِ  ْ  د اااااتطقعقا    ُساااااقرًة مااااا

 
َٓ وَ  – 43  َلااااااْقَ  رْبـَااااااا بَِجااااااْقَارٍ َو

 

 َطاااَرٍض وٓ ِجْ اااٍؿ َتَعاااالك ُذو اْلُعؾاااك 

 
 ُسااْبَحاَكُف َقااِد اْسااَتَقى َكَؿااا َوَردْ  - 44

 

ْقااارِ َكْقاااٍػ َقاااْد َتَعااااَلك َ ْ  ُدَحاااد  ََ ـْ   ِمااا

 



               

 ُدحاااااقُِل ِطْؾُؿـَاااااا بَِلاتِااااافِ  َلاااااَف  - 45

 

 ـْ ِصااااااَػاتِفَكااااااَلاَك ٓ َدـَْػااااااْؽ َطاااااا 

 
لقؾِ  - 46  َلُؽاااْؾ َماااا َقاااْد َجااااَ  لِااال الاااد 

 

ْقاااااارِ َمااااااا َتْؿثِقااااااؾِ   ََ ـْ   َلَثابِااااااٌا ِماااااا

 
ـْ َرْحَؿااااٍخ َوكَْحِقاااااا َكَقْجِفاااافِ  - 47  ِماااا

 

ـْ َكْفِجاااااافِ    َوَدااااااِدِه َوكااااااؾو َمااااااا ِماااااا

 
 الـْاااااااُسو ِ  َوِصاااااااَػخِ  فِ َوَطْقـِااااااا - 48

 

ـَ الـْااااااسو ِ  فِ َوَخْؾِؼاااااا   َلاْحااااااَلْر ِماااااا

 
49 -  َ ااااااػاِ  وٕا  ا ِ َعاااااالْ ل ااااااا ُِر ال و

 

  ِ َف ٌخ  ِ ِذي الَجااااااااااااااادَؿااااااااااااااادِ قَ  

 
 قااااؾِ ؿثِ  تَ َٓ ٍػ وَ ْقاااا كَ َف ـْ بِااااؽِاااالَ  - 51

 

 قاااااؾِ عطِ الت  وَ  داااااغِ ااااااِؾ الس  َٕ  ارًَؿااااا 

 
كرِ َتااااا  َ َؿااااا كَ رَاااااؿُ لَ  - 51  ْا يف الاااالو

 

ََ ِمااااا   رِ ْؽاااااقااااارِ لِ ََ داااااٍؾ وَ لوِ قااااارِ تَ ـْ 

 

 
 اَؿاكَ  سُ ْجاعَ الفُؾ وَ َج قُؾ الْ حِ تَ ْ  دَ وَ  - 52

 

ااقُ  َح َؿااالْ  اَ  َح تَ اد اْسااَقاا   كَؿااعَ الْ وَ  اؼ 

 

 
 ك ا ُ الَ َعاااااد تَ َقااااا  ٍ ْؼاااااكَ  ْؾ ُؽااااالَ  - 53

 

ـْ ى لِ رَ ا ُبْشاااااااَقااااااالَ  فُ ـْاااااااطَ   َٓ وَ  َؿااااااا  هُ ا

 
 وكاااْؾ ماااا ُدطؾاااُ  لِقاااِف الجاااسم - 54

 

 بِاااااااالاَك حااااااااتؿٍ  َلؿـااااااااُع تؼؾقاااااااادٍ  

 
ـو  - 55  ٕكاااااااُف ٓ ُدُؽتػاااااااك باااااااال  

 

ـو لِاااِلي اْلِحَجااااا يف    َقااااْقِ   اااااِؾ الػاااا

 
 بؿاا اَدؽػال الجاسُم إِجَؿاًطا وقِقَؾ  - 56

 

 ُدطؾااااُ  لِقااااِف طـااااِد َبعااااِو الُعؾَؿااااا 

 
ـْ طاااقامو البَشااارْ  - 57  لالجااااِزُمق  مااا

 

 لُؿ ااااااؾؿقَ  طـااااااَد  اااااااِؾ إثاااااارْ  

 
 



               

 

 الباب الجاىٕ

 يف األفعال املدلْقة

 الااالاِ   َوَساااا ُر إْشاااقا  َقااارَ  - 58 

 

قاااااَر ماااااا إساااااَؿا   ََ اااااَػاِ   َو  وال و

 
 َمْخؾققااااخ لرّبـَااااا مااااـ الَعااااَدمْ  - 59

 

ـْ َ َثـااااك َطؾقَفااااا بالِؼااااَدمْ    َوضااااؾ  ماااا

 
 ورّبـَاااااااا دخُؾاااااااُؼ باْختَِقاااااااارْ  - 61

 

ـْ َقااااارِ حاجاااااخ وٓ اْضاااااطَِرارْ    ِمااااا

 
 لؽـ ااُف ٓ دخُؾااُؼ الخْؾااَؼ ُسااَدى - 61

 

 الاُفااااَدى كؿاااا  َتاااك يف الاااـ و لااااتبع 

 
 ـااااااااااااا مخؾققااااااااااااٌخ  ِ  لعالُ  - 62

 

  َٓ  ِااااااللؽـ فاااااا ك اااااٌ  لـاااااا َداااااا 

 
 مااااااا دػَعُؾااااااف الِعبااااااادُ  وكااااااْؾ  - 63

 

اا ُمااااااارادُ   ـْ صاطاااااااٍخ  و ضااااااادو  مااااااا

 
 لَربوـاااا ماااـ َقااارِ ماااا اضاااطَِرارِ  - 64

 

 مـاااااااُف لـَاااااااات لااااااااْلَفْؿ وٓ تؿاااااااارِ  

 
 َرىقَ اْلااا قلَك ُدعااالُ  اَز لؾَؿاااَجاااوَ  - 65

 

 َرى ُجااارم َجااآَ ٍ  وَ ْكاااا ذَ قااارِ َماااََ  ـْ ِمااا 

 
 ك َدجُؿاااُؾ الَ َعاااتَ  فُ ـْاااا مِ َمااا ْؾ ُؽااالَ  - 66

 

اااااااإَ     ُد اااااااالُ  َٓ  فِ لِعِؾاااااااا ـْ َطاااااااا فُ ك 

 
اااا  لَ   ُدثِاااانِ َلاااا - 67  ِؾفْ اااالَ  ـْ ِماااا فُ نِك 

 

 فِ دلِاااااااحِو طَ بؿَ   َلااااااا  ُدعااااااالو إِ وَ  

 
 ِف صااؾَ إَ  عااُؾ لِ  قاافِ ؾَ ْ  طَ ِجاادَ  ؿْ َؾاالَ  - 68

 

اااوَ    ِف ِؾاااػْ ؿ دُ َلااا ـْ َمااا داااَف ِح وَ َف ٓ ال  

 
 يدِ فَتاااُه دَ اااَد  ا َ َمااـ َشاا ْؾ ُؽاالَ  - 69

 

 باااااٍد َدعتاااااِديطَ  َ  َف   ُدااااارد َضاااااإِ وَ  

 
 والااارزُ  ماااا دـػاااُع ماااـ حاااف ِ  -71

 

ه لُحااااااْؾ طااااااـ الُؿحااااااا ِ     و ضاااااادو

 



               

 ٕكاااااااُف رازُ  ُكاااااااؾو الَخْؾاااااااِؼ  -71

 

 ولااااااااقَ  مخؾااااااااقٌ  بغقاااااااار رزِ   

 
 وماااـ َدُؿاااْا بؼتؾاااِف ماااـ البشااارِ  -72

 

  و َقااااااااره لبالؼ اااااااااِ  والَؼااااااااَدرِ  

 
ـْ رزقافِ  -73  وٓ إَجاؾِ ْ ولؿ َدُػاْا ما

 

اافِ  والَخَطااؾِ   ِْ  اااَؾ ال    شاالٌ  لااَد

 
 



               

 

 الباب الجالح

 يف األحلاو

ا -74  وواجااااٌ  طؾااااك العباااااِد ُصاااار 

 

ا      َدْعُبااااااااااادوُه َصاَطاااااااااااًخ وبِااااااااااار 

 ْػَعُؾااقا الِػْعااَؾ الاالي بااف َ َماارود -75 

 

 َحتًؿااااا ودتُرُكااااقا الاااالي َطـْااااُف َزَجاااار 

 
 فصل

 يف اللالو عً الكضاء ّالكذس

 وكاااااْؾ ماااااا قاااااّدَر  و ق ااااااهُ  -76

 

 لقاقاااااااٌع َحتًؿاااااااا كؿاااااااا َق ااااااااهُ  

 

 

 

ضاا -77  ولق  واجًبا طؾاك العباد الرو

 

 بُؽااااااؾو َمْؼ اااااالا ولؽااااااـ بالؼ ااااااا 

ااااااف مااااااـ لْعؾااااااف تعااااااالك -78   ٕك 

 

 وذاك مااااااـ لِْعااااااؾ الاااااالي تَؼااااااالك 

 
 فصل

 يف اللالو على الزىْب ّمتعلكاتَا

 ودػُ اااااُؼ الؿااااالكُ  باااااالؽبقرة -79

 

 ر  بال ااااااااااغقرةكاااااااااالا إذا َ َصاااااااااا 

 ٓ دخااارُا الؿااارُ  ماااـ اادؿاااا  -81 

 

 بؿقبؼاااااااا  الااااااالك  والع اااااااقا  

 وواجااااااٌ  طؾقااااااف    دُتقبااااااا -81 

 

 مااااـ ُكااااؾ مااااا َجااااّر طؾقااااف ُحقَبااااا 

 ودؼبُؾ الؿقَلك بؿحاو الػ اؾِ  -82 

 

 ماااااـ َقااااار طباااااٍد كاااااالرٍ مـػ اااااؾِ  

هِ  -83   مااا لااؿ دُتاا  مااـ ُكػاارِه ب اادو

 

ه   لقرتجااااااْع طااااااـ ِشااااااْركِف وصاااااادو

 



               

 وَمـ َدُؿْا ولؿ َدُتا  ماـ الَخَطاا -84

 

 اَطااااااي العَ لاااااالمره ُمَػااااااّقٌض لاااااالِ  

 اْكااتَؼؿ ا َ إ  َشااعااُػ وَ ل دَ َشاا  دَ نِ َلاا -85 

  

   الاااااـوَعؿْ جاااااسَ  َ ك وَ طَطااااال  َ َشااااا  دَ إِ وَ  

 
 فصل

 ً قٔل بعذو قبْل إطالمُ مً طْائف امللحذًٓيف ركش َم

كاِدَقااْف( -86  وققااَؾ يف )الااْدروِز( َو)الس 

 

 )الط قا ِاااااااِػ اْلُؿـالَِؼاااااااْف( وساااااااا ِرِ  

( ُدؼَتاااااُؾ  -87  ٍِ ٍِ ٓبتِااااادا  َوُكاااااْؾ )دا

 

ر   َكؽُثاااااااُف ٓ ُدؼَباااااااُؾ  َكَؿاااااااـ َتَؽااااااار 

ااااُف َلااااؿ ُدْبااااِد ِمااااـ إِْدؿاكِاااافِ  -88   َٕك 

 

   ٓ َِ ِماااااااااـ لِ ااااااااااكِفِ  إِ  ال ااااااااالي َ ذا

 كُؿؾحااااٍد وساااااحر وساااااحرة -89 

 

 وااااااؿ طؾاااااك كقااااااتفؿ يف أخااااارة 

 ٓ ااُؾ الفاادىقؾااُا وإ  دلااا د -91 

 

 باااااقين ااتااااادىؾَ قْ كؿاااااا جااااارى لؾعَ  

 لنكااااااف َ ذاِ مااااااـ  سااااااراراؿ -91 

 

 ساااتاراؿ ماااا كاااا  لقاااف الفتاااُؽ طاااـ  

 وكاااا  لؾاااددـ الؼاااقدؿ كاصاااًرا -92 

 

 ل اااااااار مـاااااااا باصـًاااااااا وضاااااااااًرا 

 

 

 

 

 لؽااااؾ زكااااددؼ وُكااااؾ مااااار  -93

 

 وجاحااااااااااد وُمؾحااااااااااد ُمـااااااااااالؼ 

 إذا اساااااتباَ  ُك اااااُحف لؾاااااددـ -94 

 

 دؼاااااااااقـلنكاااااااااف ُدؼَباااااااااؾ طاااااااااـ  

 
 فصل

 يف اللالو عً اإلمياٌ

 إدؿاُكـاااا قاااقٌ  وق اااٌد وطؿاااؾ -95

 

َلاااااؾ   تسداااااُده التؼاااااقى وداااااـؼ  بالس 

 



               

 

ـُ يف إدؿاكِـَاااااا َك اااااْتثـ -96  لوكحااااا

 

ـِ    ماااـ َقااار شاااؽا َلاْساااَتؿْع واْسااااَتب

 ُكتااابع إخقاااَر ِمااـ  اااِؾ إثاارْ  -97 

 

 أثااااااَر ٓ َ ْااااااؾ إََشااااارْ  لوَكْؼَتػااااا 

 ؿاُكـااااااا مخؾااااااق وٓ َتُؼااااااؾ إد -98 

 

 وٓ قاااااااااددٌؿ اؽااااااااالا مطؾاااااااااق  

 

 

 لنكااااااااف دشااااااااؿُؾ لؾ اااااااافةِ  -99

 

 وكحِقااااااا ماااااـ ساااااا رِ الطاطاااااا  

 لػعُؾـااا كحااَق الركااقِ ُمحااَدث -111 

 

 وكااااااْؾ قاااااارآٍ  قااااااددٌؿ لااااااابحثقا 

ااااااَؾ ا  مااااااـ الؽاااااارامٍ  -111   ووك 

 

ـِ ل كاااااااااااامِ    اْثـاااااااااااقـ حاااااااااااال ق

 لقؽتبااااِ  كاااؾ   لعااااِ  الاااقرى -112 

 

 ـِ  ماااـ َقااارِ اْمتاااراكؿاااا  تاااك يف الااا 

  



               

 الباب الشابع

 ْسؼاحلؼش ّاليركش الربصخ ّالكبْس، ّأػشاط الظاعة، ّ

ـَ إخبااارِ  -113  وُكااْؾ مااا صااف  ماا

 

 جاااااااااَ  يف الت ـْسدااااااااِؾ وأثااااااااارِ  و  

 ِمااااـ لِتـَااااِخ الَباااارَزِ  والُؼبااااقرِ  -114 

 

ـَ إماااااااقرِ يف ذَ  كا  َتاااااااوَمااااااا   ا ِمااااااا

 ُتْعاااَدمِ َلاااؿ  ىو     رواَح الاااَقرَ  -115 

  

 َماااااْع َكْقكِفاااااا َمخؾقَقاااااًخ لاْساااااَتػِفؿِ  

ـْ َساقوِد اْلَخؾاِؼ َوَرد -116   لُؽْؾ ما َطا

 

ااالا البااااِ  حاااِؼ ٓ ُدااارد  ـْ  مااارِ اب  ِمااا

 فصل 

 تَا الذالة على اقرتابَا ّدلٔئَااّعالم يف أػشاط الظاعة

 اطِ شارَ  َ  ـْ ِما  و ك يف الاـ  َتاا  َ مَ وَ  -117

  

 طاطِ  َشاااااااابااااااااَف  ِؼ لؽْؾااااااااُف َحاااااااا 

  ااقُف الػَ  ؿُ اتَ الَخاا امُ ا ااَمااـَفاامِ  -118 

 

اااااااامُ    قُف ِ ااااااااالؿَ وَ  يْ فاااااااادِ ؿَ الْ  ُد حؿ 

اااااااا َ وَ  -119   ا ج  الااااااااد   ُؾ ؼُتااااااااف دَ ك 

 

 ـ ِجاااااادا ِ اِ  ُلاااااادا َخااااااؾو َطاااااابَباااااا 

 ِا بِااثْ  َ  قَا لُج َمااوَ  قَا لُج َداا رُ ْماا َ وَ  -111 

 

اااااااالنِ    خِ َبااااااااعْ الؽَ  مِ ْد َفااااااااكَ  ِؼ َحاااااااا فُ ك 

  

 

  ِ الااااااْدخا َدااااااخُ َوَ   ِمـَْفااااااا آ -111

 

 ْرآ ِ اباْلُؼااااااااااا ُ  لاَ ُدااااااااااا َوَ كااااااااااافُ  

 112-  ُِ ُلاِؼ   ِ ؿَش  ُصُؾق ْٕ  باقرِ ـ دَ ِما ا

 

 ك اْلَؿْشاااااُفقرِ َؾاااااطَ  ادٍ جَقااااا َ  كاااااَلاِ   

َدااااِ   رُ َوآِخااا -113  ْٔ  الـ اااارِ  رُ ْشاااَح  ا

 

َْخَبااااارِ  ؿِ َكَؿااااا َ َتااااك لِاااال ُمحَؽاااا  ْٕ  ا

َْخَبااارُ ح  َفااا َصااؾْ َلؽُ  -114  ْٕ  ا بَفااا ا

 

 خقااااااااارُ ا إَ َاااااااااآثارَ  ْ  رَ اسط ااااااااوَ  

  



               

 

 فصل

 يف أمش املعاد

 واجاااِسْم بااالمرِ البَعاااِ  والـْشاااقرِ  -115

 

 والحشااارِ َجسمااا  بعاااَد كػاااِا الْ اااقرِ  

 
 كاالا ُوقااقُ  الخؾااِؼ لؾِح اااِ   -116

 

 والْ اااااااحِػ والْؿقاااااااساِ  لؾث اااااااقاِ   

 
 الُؿ اطػك ُض راُط ثاؿ َحاقَكلا ال و -117

 

اااااا  ـ بااااااِف َكاااااااَ  الشو  ػاَلقااااااا َاـَااااااا لؿاااااا

 
 الُؿػتاااري كؿاااا َوَردْ  دُ لاطـاااف ُدااا -118

 

اااا  ـ َكَحااااا ُساااابَُؾ ال    فمِخ لااااؿ ُدااااَردْ وماااا

 
 طقًعاا واْقاُػ  ْااؾ الطاطاخمُ  ـْ َلُؽا -119

 

ااااااَػاَطخ   يف الَحااااااْقِض والؽااااااقثرِ والش 

 
 لنكفاااااااا ثابتاااااااٌخ لؾُؿ اااااااطػك -121

 

ـ ُكااااا    رباااااا  الَقَلاااااا ؾو كغقاااااره مااااا

 
بااارارِ  ؿٍ مااـا طاااال -121  كالْرساااِؾ وٕا

 

كااااَقارقى التاااال ُخ ِساااا  ااااا باااالي ٕا    

 
 وكاااااْؾ إك اااااا  وكاااااؾ ِجـ اااااخِ  -122

 

 يف دار كاااااااااااار  و كعاااااااااااقِؿ َجـ اااااااااااخِ  

 

 
 الاقرى ُاؿا م قُر الخؾؼ مـا كاؾو  -123

 

 لالـاااااااُر داُر ماااااـا َتعاااااادى والتاااااارى 

 

 
ـ َط اااك بَِلكبِاااِف َلاااؿ َدْخُؾااادِ  -124  وَمااا

 

 يوإْ  َدَخْؾفااااااا دااااااا َبااااااقاَر الُْؿعَتاااااادِ  

 
 الـ عااااااااقِؿ لِ باااااااارارِ  وَجـ ااااااااخُ  -125

 

اااااااارِ   ـ ساااااااا ِرِ الُؽػ   َم اااااااقَكٌخ َطااااااا

 
 واجاااِسْم بِااالَ   الـ ااااَر كالَْجـ اااِخ لِااال -126

 

 ُوُجقدِاااااااااا و ك فااااااااا َلااااااااؿ َتتَْؾااااااااِػ  

 
 لـَ اااااالَُ  ا َ الـ عااااااقَؿ والـ َ اااااار -127

 

َبااااار  ََ ـٍ  ْقااااارِ ماااااا َشاااااْق ََ ـ  اااااا ِمااااا  لَِربـو

 



               

ااااااااُف ُدـَ ااااااااُر بِإب ااااااااارِ  -128  لنك 

 

َخباااااارِ َكؿااااا   ا  تاااااك لِااااال الااااـا  و وٕا

 
ااااُف ُساااابحاَكُف َلااااؿ ُدحَجااااِ   -129  ٕك 

 

   ٓ ِ   إِ ـ الؽاااااااااالِرِ والُْؿَؽااااااااالو  َطااااااااا

 



               

 

 الباب اخلامع

 يف ركش اليبْة ّمتعلكاتَا

 ومااااـ َط ِااااقِؿ مـ ااااِخ ال اااافمِ  -131

 

 ولطػااااااااااااِف ب ااااااااااااا ر إكااااااااااااامِ  

     رَشد الخؾاؼ إلاك القصاق ِ  -131 

  

 ق ِ ارساااااااااااالمبقـًااااااااااا لؾحااااااااااؼو ب 

 وشاااارُط مااااـ ُ كاااارَم بااااالـبقةِ  -132 

 

 حردااااااااااااٌخ ذكااااااااااااقرٌة كؼااااااااااااقة

 رتبااااااااُخ الـبااااااااقةِ  وٓ ُتـااااااااا  -133 

 

 بالؽ اااااااِ  والتفااااااالدِ  والػتاااااااقة

 ّؾ لؽـفا ل ٌؾ مـ الؿقلك إَجا -134 

 

 ؾلؿاااـ َدشاااا ماااـ خؾؼاااِف إلاااك إَجااا

 ولااؿ تااس  لقؿااا م ااك إكبااا ُ  -135 

 

 ماااااـ ل اااااؾِف تااااالتل لؿاااااـ دشاااااا 

 بالخاااتؿ الاالي خااتؿحتااك  تااك  -136 

 

 كاااااا طؾاااااك كاااااّؾ إماااااؿَف طْ باااااف و َ 

 فصل 

 إٍّ كجرية جذًّ ملسو هيلع هللا ىلص خصائصُيف التيبُٔ على بعض 

ااااااف باااااالاَك كالؿؼااااااامِ  -137  وخ  

 

 ِف ل ااااااااااااا رِ إكااااااااااااامثااااااااااااوبع 

 الؼاااارآِ  كااااالؿعراِا  وَمعجااااسِ  -138 

 

اااااا  ـِ وٓ اطقجاااااااِا حؼ   ا بااااااف مااااااق

اااااَؾفلؽاااااؿ حبااااااه رْبااااا -139   ُف ول  

 

ااااااااااُف ساااااااااابحاك  َلاااااااااافوخ    ُف وخق 

 فصل 

  ملسو هيلع هللا ىلصيف التيبُٔ على بعض معجضاتُ 

 ومعجااااسا  خاااااتؿ إكبقااااا  -141

 

 كثقااااااارة تجاااااااْؾ طاااااااـ إح اااااااا ِ  

 



               

 مـفااا كاافُم ا  معجااُس الااقرى -141

 

 كااالا اكشاااؼاُ  البااادر ماااـ َقااار امتااارا 

 فصل 

  ّاملشطلنئنيّغريٍه مً اليب يف ركش فضٔلة ىبٔيا ُّأّلٕ العضو

قاارِ امتِااراو ل ااُؾ العاااَلِؿ ِماا -142 ََ  ـ 

 

 ـااااااا الَْؿبعااااااقُث لِاااااال  مو الُؼاااااارىَكبِقْ  

 وَبعاااَدُه إلَ اااُؾ  ااااُؾ الَعاااسمِ  -143 

 

 لالْرْسااااااُؾ ُثاااااااؿ  إْكبِقااااااا باااااااالَْجسمِ  

 فصل 

 ّما جيْص علَٔه ّما ٓظتحٔل يف حكَه فٔنا جيب لألىبٔاء

 وإِ   ُكاااؾ  واِحاااٍد ِماااـُفْؿ َساااِؾؿْ  -144

 

 ُكػاارٍ ُطِ ااؿْ ٍ  وِمااـ ِمااـ ُكااؾو مااا َكْؼاا 

 كاالاَك ِمااـ إلااٍؽ وِمااـ ِخقاَكااخِ  -145 

 

ااااااادِ  وإماَكاااااااخِ    لَِقصاااااااِػِفؿ بِال و

 وجاااا ٌس يف حاااؼو ُكاااؾ الْرْساااؾِ  -146 

 

 إْكااااااؾِ  قُم والـوؽاااااااُح مثااااااؾالـ اااااا 

 فصل 

 يف ركش الصحابة اللشاو

اااااِخ باااااالت حؼقِؼ  -147  ولاااااقَ  يف إُم 

 

دِؼ   دو  يف الَػ ااااِؾ والؿعااااروِ  كاااااال و

 
 وبعااَدُه الػاااروُ  ِمااـ َقاارِ التِاارا -148

 

 وبعااااااَدُه ُطثؿاااااااُ  لاااااااتُرِك الِْؿاااااارا 

 
 وبعااُد لالَػ ااُؾ َحؼقؼاا  لاْسااَؿعِ  -149

 

ِِ ؾَبطِااااااقل ااااااالا كِ اااااااِمل  ـِ إكااااااَس

 
 إبطاااِ  ماضاال الَعااسمِ  ُمَجاادو  -151

 

ا  إوجااااااِ  والِااااال الَْحاااااسمِ  ُمَػااااارو

 
 الِعاَدا ُمردِي الُفَدى الِل الـ َدى ُمبِْديوَ  -151

 

ـْ لِقااِف اْطَتااَدى ُمجِؾاال ااَدى دااا َودااَؾ َماا  ال  

 



               

 

 لُحْبااُف َكُحاابوِفؿ َحتؿاا  َوَجاا  -152

 

ى  و َقَؾااااك َلَؼااااد َكااااَل  ـْ َتَعااااد   وَماااا

 
 ةْ وبعااُد لإلَ ااُؾ باااقل الَعَشاارَ  -153

 

اااااَجرَ لل  ةْ ااااااُؾ َبااااادٍر ُثاااااؿ   ااااااُؾ الش 

 
 خْ َمااااوققااااَؾ  اااااُؾ ُ ُحااااٍد الُْؿَؼّد  -154

 

َ  َ ْوَلاااك  خْ لؾـْ اااقِص الُْؿحَؽَؿااا وإو 

 
 خْ َجاَخدد لِال الِعؾاِؿ َماعَ  خ َِش َوطا -155

 

اااا  خْ ْبِؼ لااااالَفؿ ُكْؽَتااااَخ الـ تقَجاااالِاااال ال  

 فصل 

 يف ركش الصحابة اللشاو ّبٔاٌ مضآاٍه على غريٍه

 ً آراٍهّالتعشٓف مبا جيب هله مً احملبة ّالتبجٔل ّتكبٔح َم

ااَحاَبخِ  َوَلااْقَ  لِاال -156 ااِخ َكال    إُم 

 

 لِااال الَػْ اااِؾ َوالَؿْعاااُروِ  َواِاَصااااَبخِ  

 
ُفْؿ َقااْد َشاااَاُدوا الُؿْخَتااارَ  -157  َلاانِك 

 

 َوَطاااااااااَدـُقا إَْسااااااااَراَر َوإَْكااااااااَقارَ  

 
 َوَجاَااااُدوا لِااال ا ِ َحت اااك َباَكاااا -158

 

ـُ الُفااااَدى َوَقااااْد َسااااَؿا إَْدَداَكااااا   ِدداااا

 
 َتااك لِاال ُمْحَؽااِؿ الت ـِْسدااؾِ َوَقااْد  َ  -159

 

ـْ َلْ ااااِؾِفْؿ َمااااا َدْشااااِػل لِؾَغِؾقااااؾِ    ِماااا

 
 َولِاال إََحاِددااِ  َولِاال أَثااارِ  -161

 

 َولِاااااال َكاااااافِم الَؼااااااْقِم َوإَْشااااااَعارِ  

 
ـْ َ ْ  ُدِحاقَل َكْ ِؿال -161  َما َقْد َرَبا ِم

 

ـْ ِطْؾِؿاال  ـْ َبْعِ ااِف َلاااْقـَْع َوُخااْل َطاا  َطاا

 
ـَ الَخاْقِض ال اِلي َقاْد َواْح  -162  ُداْسِري َلْر ِم

 

اااااا َجاااااَرى َلاااااْق َتاااااْدِري   بَِػْ اااااِؾِفْؿ ِمؿ 

 
ـِ اْجتَِفااااٍد َقاااْد َصاااَدرْ  -163 ااُف َطااا  َلنِك 

 

ـْ َلْفاااااؿ َلاْساااااَؾؿْ    َاَجااااارْ  َ َذ   ا ُ َمااااا

 
 َوَبْعاااَدُاْؿ َلالت اااابُِعقَ  َ ْحاااَرى -164

 

 الَػْ ااااااِؾ ُثااااااؿ  َتااااااابُِعقُاْؿ ُصاااااارّ بِا 

 



               

 لفص

 يف ركش كشامات األّلٔاء ّإثباتَا

ـْ َصااالٍِف  -165  َوُكااْؾ َخاااِرٍ  َ َتااك َطاا

 

ـْ َتاااااااابٍِع لَِشاااااااْرِطـَا َوَكاِصاااااااِف    ِمااااااا

 
ـَ الَؽَراَمااااِ  ال تِااال -166 َفاااا ِمااا  َلنِك 

 

 بَِفااااااااا َكُؼااااااااقُ  َلاااااااااْقُػ لِ َِدل ااااااااخِ  

 
اااف ِ  -167 ـْ َذِوي ال   ـْ َكَػاَااااا ِمااا  َوَمااا

 

 اَك بِالُؿَحااااااا ِ َلَؼااااااْد َ َتااااااك لِاااااال ذَ  

 
َفاااااا َشاااااِفقَرٌة َوَلاااااْؿ َتاااااَسْ  َلنِ  -168  ك 

 

َلااؾِ    لِاال ُكااؾو َطْ اارٍ َدااا َشااَؼا َ ْاااِؾ الس 

 فصل 

 يف املفاضلة بني البؼش ّاملالئلة

 َوِطـْااَدَكا َتْػِ ااقُؾ َ ْطَقاااِ  الَبَشاارْ  -169

 

 َطَؾاااااك مااااافِك َربوـَاااااا َكَؿاااااا اْشاااااُتِفرْ  

 
ـْ َقااَ  ِسا -171  َقى َااَلا التارىَقاَ  َوَم

 

ى يف الَؿَؼااااااِ  َواْجَتاااااَرا   َوَقاااااْد َتَعاااااد 

 
 



               

 

 الباب الظادغ

 يف ركش اإلمامة ّمتعلكاتَا

اااااِخ اِاْسااااافمِ  -171 ـَاااااك ُٕم 
َِ  َوٓ 

 

ـْ إَِمااااامِ    لِاااال ُكااااؾو َطْ اااارٍ َكاااااَ  َطاااا

 َدااُلْ  َطـَْفااا ُكااؾ  ِذي ُجُحااقدٍ  -172 

 

 َوَدْعَتـِاااااااال بِااااااااالَغْسِو َوالُحااااااااُدودِ  

 َولِْعاااُؾ َمْعاااُروٍ  َوَتاااْرُك ُكْؽااارٍ  -173 

 

 َوَكْ ااااااُر َمْ ُؾااااااقٍم َوَقْؿااااااُع ُكْػاااااارٍ  

 َوَ ْخااُل َماااِ  الَػااْلِ  َوالَخااَراِا  -174 

 

اااااْرُ  لِااااال ِمـَْفااااااٍا    َوَكْحاااااُقُه َوال  

 175-  ِِ  َوَكْ ااااُبُف بِااااالـ  و َواِاْجَؿااااا

 

  ِِ ـِ الِخاااااااَدا  َوَقْفاااااااُرُه َلُحاااااااؾ  َطااااااا

اااخْ ْرُصُف اَوَشااا -176  د   ِاْسااافُم َوالُحرو

 

اااااااخْ  َساااااااْؿعٌ  َطَداَلاااااااخٌ   ِرد   َماااااااَع الد 

ـْ ُقااَرْدٍل َطالًِؿاا -177   اَوَ ْ  َدُؽااقَ  ِماا

 

ًػااااااااا   اَذا ِخْباااااااااَرٍة َوَحاكًِؿااااااااا اُمَؽؾ 

ـْ ُمطِقًعاا -178   َ ْمااَرُه لِقَؿااا َ َماارْ  اَلُؽاا

 

ـْ بَماااااا َلاااااْؿ دَ    َلرْ َتاااااَلُقْح  رٍ ُؿـَْؽاااااُؽااااا

 فصل 

 اليَٕ عً امليلشيف األمش باملعشّف ّ

  َواْطَؾْؿ بِاَل   إَْماَر َوالـ ْفاَل َمَعاا -179

 

ـْ َقاااْد َوَطاااك   َلْرَضاااا كَِػاَداااٍخ َطَؾاااك َمااا

ـْ َذا َواِحااااًد  -181   َتَعق ـَااااا اَوإِْ  َدُؽاااا

 

ـْ َشااااااْرُصُف َ ْ  َدْلَمـَااااااا   َطَؾْقااااااِف َلؽِاااااا

َ اااا ِ  -181   َلاْصااابِْر َوِزْ  بِالَقاااِد َوالؾو

 

ـَ الـْْؼَ اااااا ِ َؽااااارٍ وَ لُِؿـْ    اْحاااااَلْر ِمااااا

اا َلاُف َقاِد اْرَتَؽاْ   -182  ـْ َكَفك َطؿ   َوَم

 

ااامَلَؼاااْد َ َتاااك    ل الَعَجاااْ  ِ اااؼْ دَ  باااف اؿ 

 َلَؾاااااْق َباااااَدا بِـَْػِ اااااِف َلاااااَلاَدَاا -183 

 

قوَفاااااا َلَؽااااااَ  َقاااااْد َ َلاَدَااااااا  ََ ـْ   َطااااا

 



               

 اخلامتة

 َمااااَداِرُك الُعُؾااااقِم لِاااال الَعَقااااا ِ  -184

 

 ٌة لِااااال الَحااااادو َوالبُْرَااااااا ِ َمْحُ اااااقرَ  

 َوَقاااَ  َقااْقٌم ِطـْااَد  َْصااَحاِ  الـ َ اارِ  -185 

 

 َوالـ َ ااااارِ  َصاااااِحقٌف  َوإِْخَباااااارٌ  ِحاااااِ   

 َلالَحاااْد َوُااااَق  َْصاااُؾ ُكاااؾو ِطْؾاااؿٍ  -186 

 

  ِفؿَوْصاااااٌػ ُمِحاااااقٌل َكاِشاااااٌػ َلااااااْلتَ  

  ْ إ قَ َوَشااْرُصُف َصااْرٌد َوَطْؽااٌ  َوُااا -187 

 

َواِ  َلالت اااااامّ َباااااا َطااااا َكْ   ـْ  ـِ الااااال   اْساااااتَبِ

ااخْ َوإِْ  دَ  -188  ـْ بِااالِجـِْ  ُثااؿ  الَخاص   ُؽاا

 

ااااااخْ َح َلااااااَلاَك َرْسااااااٌؿ َلاااااااْلَفِؿ الؿُ    اص 

 َوُكاااْؾ َمْعُؾاااقٍم بِِحااا ا َوِحَجاااا -189 

 

 ُرُه َجْفاااااٌؾ َقبِاااااقٌف لِااااال الِفَجااااااَلـؽااااا 

 ْ  َدُؼاااااْؿ بِـَْػِ اااااِف َلَجاااااْقَارَلااااانِ  -191 

 

  َٓ  َلاااااااااَلاَك َطاااااااااَرٌض ُمْػتَؼااااااااار  َْو 

ـِ  -191  ـْ ُجااْس َْد  َوالِجْ ااُؿ َمااا  ُلوااَػ ِماا

 

ـِ  اَلَ ااااااِطًد    َلااااااْتُرْك َحاااااِددَ  الَؿاااااْق

ـٍ  -192  ْقااُر ُمْؿؽِاا ََ اِ    َوُمْ ااتَِحقُؾ الاال 

 

 لـِاااااكُ َوِضاااااْدُه َماااااا َجااااااَز َلاْساااااَؿْع زُ  

اااْد َوالِخااافُ  َوالـ ِؼااا -193   ُو قَوال و

 

 َغْقااااااااَراِ  ُمْ ااااااااتَِػقوِؿْثااااااااُؾ َوالَوال 

اااااْؼ  -194   َوُكاااااْؾ َااااااَلا ِطْؾُؿاااااُف ُمَحؼ 

 

اااااااْؼ    َلَؾاااااااْؿ ُكطِاااااااْؾ بِاااااااِف َوَلاااااااْؿ ُكـَؿو

 َوالَحْؿااااُد  ِ َطَؾااااك الت ْقلِقااااِؼ  -195 

 

 لَِؿاااااـَْفِِّ الَحاااااؼو َطَؾاااااك الت ْحِؼقاااااِؼ  

 لُِؿْؼَتَ اااك الَحاااِددِ   اُمَ اااؾوؿً  -196 

 

 دِ  َوالااااـ  و لِاااال الَؼااااِددِؿ َوالَحاااادِ  

ااَؾِػ  َقااْق  رْقاآ َ ْطَتـِاال بِغَ  -197   ال  

 

تِاااااااااال َوَسااااااااااَؾِػل اُمَقالًِؼاااااااااا   َ  ِؿ 

ااًد  -198   اَوَلْ ااُا لِاال َقااْقلِل بِااَلا ُمَؼؾو

 

   ٓ  الـ بِااال  الُؿْ اااَطَػك ُمْباااِدي الُفاااَدى إِ

 



               

 

 َصااؾ ك َطَؾْقااِف ا ُ َمااا َقْطااٌر َكااَسْ   -199

 

ـَ إَ    َزْ  َوَمااااااا َتَعاااااااَكك ِذْكااااااُرُه ِماااااا

ْدُجقرْ  -211   َوَمااا اْكَجَؾااك بَِفْددِااِف الااد 

 

 َوَراَقاااااااِا إَْوَقااااااااُ  َوالاااااااْدُاقرْ  

 َوآلِااااِف َوَصااااْحبِِف َ ْاااااِؾ الَقَلااااا -211 

 

اااااَػا  ِِ ال    َمَعااااااِدِ  الت ْؼاااااَقى َوَدـُْباااااق

 َوَتااااااااابٍع َوَتااااااااابٍِع لِؾت ااااااااابِعِ  -212 

 

  ِِ ااااِر اااا بِاااـَ و الش   َخْقااارِ الاااَقَرى َحؼ 

 ْضااااَقا ِ َوَرْحَؿااااُخ ا ِ َمااااَع الرو  -213 

 

 َوالبِااااااارو َوالت ْؽااااااارِدِؿ َواِاْحَ اااااااا ِ  

 َمااَع الت ْبِجقااِؾ َواِاْكَعااامِ  ىْفااَد تُ  -214 

 

 ِمـوااااال لَِؿْثاااااَقى ِطْ اااااَؿِخ اِاْسااااافمِ  

ااااخِ  -215  ـِ ُاااااداِة إُم  د ااااِخ الاااادو    ِؿ 

 

اااااخِ   ـْ ساااااا ِرِ إ ِؿ    ااااااِؾ الْتَؼاااااك ِمااااا

 والـْعؿااااا ِ  ٓ ِسااااق ؿا َ ْحَؿااااَد -216 

 

ااااااااا ومالِاااااااااٍؽ   اااااااااـقا ِ  دِ ُمَحؿ   ال و

زم لؽااؾ َ ْرَبااا  اْلَعَؿااؾ-217  َٓ  مااـ 

 

 َخااااؾْسااااَؿْع تُ لار ِمااااـُْفؿ ْبااااَح َتْؼِؾقااااد  

ـَ الااَقَرى -218  ـْ َكَحااا لُِ اابُؾِِفْؿ ِماا  َوَماا

 

 َمااااا َداَرِ  إَْلاااافُك َ ْو َكْجااااٌؿ َسااااَرى 

اااٌخ ِمـوااال َٕ  -219  اااَؾِػ َاِدد   ْرَبااااِ  ال  

 

ـْ َ ْااااِؾ الَخَؾاااْػ  اُمَجاكًِبااا   لِؾَخاااْقِض ِمااا

 ُخااْلَاا ُاااِددَا َواْقَتااِػ كَِ اااِمل -211 

 

اااااااافم  ْؾااااااااَا َوال    َتُػااااااااْس بَِؿااااااااا َ م 
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ثياء صاحب اليظه على اهلل تعاىل ّسطْلُ، 

 $ّثياؤِ على اإلماو أمحذ بً حيبل 



               



               

 

 

 :$قا  الشقا 

 اْلَحْؿااااااُد  ِ اْلَؼااااااِددِؿ اْلَباااااااقِل  - 1

 

ر أَجااااااااااااااِ  َوإَْرزاِ     ُمَؼااااااااااااادو

 
 لشرحا

الثـننُء الؽنـنؾ، وإلنػ والنالم ٓةن غرا  معـك الحؿد يف كفم الَعر : 

لنف إةنؿنء  اللـس ــ الؿحنـد، ففق ُةنبحنكف ةان حؼ الحؿند بلجؿعنف؛ إذْ 

 .(1)الحاـك والصػنت العال... 

ـُ الؼااقؿ  الحؿننُد ة ضننؿـ ـنندَح الؿحؿننقد بصننػنت كؿنلننف  :$قااا  اباا

نـ وُكعقت جاللف ـع ـحب ف والرضن عـف، و ـَ الخضقع لف، فنال ةؽنقُن حنـنًدا 

نـ أعنرض عنـ ـحب نف والخضنقع لنف، ولفنذا  ـَ َجَحد صػنت الؿحؿقد، وٓ 

 .(2)كنن الحؿُد كؾف هلل

ـُ عؾؼننف الػقاضننؾ،  ؛أعننؿ ـننـ الشننؽر ـننـ جفننل الؿ عؾننؼالحؿااُد:  ٕنَّ 

 والػضنننئؾ، فقؽننقن عؾننك الؿحنةننـ واإلحانننن، أـننن الشننؽر فقؽننقن عؾننك

 اإلحانن فؼط، ففق أخص ــ الشؽر ــ جفل الؿ عؾؼ.

الػضنئُؾ: هل الؿزاةن غقر الؿ عدةل، والػقاضنؾ: هنل  :$قا  الؽػقي 

أي إعطننء الـعؿنل  ؛كنإلكعننم ؛الؿزاةن الؿ عدةل... والؿنراُد بنلؿ عدةنل ال عؾنؼ

 .(3)وإةصنلفن إلك الغقر، ٓ آك ؼن 

 (.8/871اللنـع ٕحؽنم الؼر ن لؾؼرطبل ) (1)

 (.8/70بدائع الػقائد ٓبـ الؼقؿ ) (2)

 (.246الؽؾقنت لؾؽػقي )ص:  (3)



               

 كنلؽرم. ؛الصػنُت الؿ عدةللالػقاضؾ: 

ق ذلننؽ، كنللؿننن  وجننقدة الننذهـ وكحنن ؛الصننػنُت الالزـننللػ ااا ؾ: وا

ٕنَّ ـنننقرده الؾاننننن واللـننننن فؼنننط،  ؛فنلحؿننند أخنننص ـنننـ جفنننل الؿنننقرد

 ٕنَّ ـقرده الؾانن واللـنن وإركنن... ؛أعؿ ــ جفل الؿقرد( 1)والشؽر

ـُ عؾؼف الصنػنت الػقاضنؾ فؼنط،  والشؽر أخص ــ جفل الؿ عؾؼ؛ ٕنَّ 

 قنلف ابـ ـنكع.

وةرى بعض العؾؿنء أن الحؿد والشؽر شلء واحد، وــ همٓء العؾؿنء 

 ، وقد اعرتض عؾك هذا الؼق  ابـ كثقر وغقره.$ابـ جرةر الطربي 

وهذا الذي ادعنه ابـ جرةر فقف كظر؛ ٕكف اشن فر عـند  :$قا  ابـ كثقر 

كثقر ــ العؾؿنء ــ الؿ لخرةـ أن الحؿند هنق الثـننء بننلؼق  عؾنك الؿحؿنقد 

نتف الالزـننل والؿ عدةننل، والشننؽر ٓ ةؽننقن إٓ عؾننك الؿ عدةننل، وةؽننقن بصننػ

 بنللـنن والؾانن وإركنن، كؿن قن  الشنعر:

  لااااادتؽؿ الـعؿااااا  مـاااال ثفثااااخ

 

با  (2)ددي ول اين وال ؿقر الُؿَحج 

 
 :« »وققلف 

والالم تؽنقن لإلضننفل، وتؽنقن لالةن حؼن ، ةؼنن : أْكنؾ لؾدابنل، والندار 

هـننن بؿعـننك آةنن حؼن ، كلكننف ةؼننق : الؿانن حؼ لؾحؿنند هننق اهلل  لزةنند، فنننلالم

 تعنلك.

اننن ِحؼ  لؾَحؿننند، ـُ  وإن شنننمـن قؾـنننن: إانننن لالةننن حؼن ؛ ٕنَّ اهلل تعننننلك 

 (.837-88/833اكظر: ـلؿقع الػ نوى ٓبـ تقؿقل ) (1)

 (.8/70اكظر: تػاقر ابـ كثقر ) (2)



               

 

 .(1)ولالخ صنص؛ ّٕن الؿحنـد كؾفن ٓ تؽقُن إٓ هلل وحده فؼط

 :«الؼددؿ»وققلف: 

ده ـنـ غقنره، ُةطؾؼ عؾك الؿقجنقد النذي ٓ ةؽنقُن وجنقالؼددؿ يف الؾغخ: 

، وةطؾنؼ الؼندةؿ عؾنك الؿقجنقد النذي لنقس وجنقُدُه (2)وهق الؼدةؿ بنلنذات

 .(3)ـابقًقن بنلعدم

طؾًؼننن، فؼنند قننن  تعنننلك:  ـُ م عؾننك غقننره  ۈئ ۈئ ﴿فنلؼنندةؿ: هننق الؿ ؼنند 

 .[الحددد] ﴾ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی

ُ  َلَؾاْقَ  َقْبَؾاَؽ َشاْلٌ  َو َ »: ملسو هيلع هللا ىلصوــ أدعقل َرُةق  اهلل  َو  ْٕ ِخاُر َ ْكَا ا ْٔ ْكاَا ا

 .(4) «َلَؾْقَ  َبْعَدَك َشْل ٌ 

: كؽرة ي ةنقن  الـػنل؛ فن عؿ كنؾ شنلء، ففنق قبنؾ ُكنؾ شنلء «شااال »و

طؾًؼن بال تؼققد، ف شؿؾ كؾ ـن هق غقر اهلل ةبحنكف وتعنلك، ةعـنل ـنـ جؿقنع  ـُ

ـ فك. ـُ  الؿخؾققنت، ففق ةبحنكف أو  بال ـب دأ و خر بال 

 

 الؼدةُؿ لقس ــ أةؿنء اهلل جؾ ي عاله، وذلؽ ٕـقر كذكرهن:

 (.36-8/32تػاقر الؼر ن ٕبل الؿظػر الاؿعنين ) (1)

الؼدةؿ بنلذات والصػنت، ّٕن الؿ ؽؾؿقـ ــ إشنعرة والؿع زلل وأشنبنه هنمٓء  (2)

حقـؿن ُةطؾؼقن الؼدم ُةرةدون بف قدم النذات، وأـنن قندم الصنػنت ففنذا فقنف تػصنقؾ 

 (.8/042عنرض العؼؾ والـؼؾ ٓبـ تقؿقل )عـدهؿ. اكظر: درء ت

(. واكظر: ال قققػ عؾك ـفؿننت ال عننرةػ لؾؿـننوي 000ال عرةػنت لؾلرجنين ) (3)

(068.) 

اؾؿ ) (4) ـُ  .ڤــ حدةف أبل هرةرة  (0483أخرجف 



               

أنَّ أةؿنَء اهلل تعنلك تقققػقل، ٓ ـلنَ  لؾعؼؾ فقفن، أي ٓ ـلنَ  إو : 

بشر قنصرة وعنجزة عـ ـعرفل أةؿنئف ُةبحنكف وتعنلك، ال  ند، فعؼقُ  لالج ف

وئ ۇئ ۇئ ﴿تعنلك:  فال ُكثبُت اةًؿن هلل إٓ بـص ــ الؽ نب أو الاـل؛ لؼقلف

جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ ۈئ  ۆئ   ﴾ۆئ 

ڈ ﴿، وقن  جؾ وعال: [ ااسرا ]  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

ڱ  ڳ ڳ ڱ  گ گ گ ڳ ڳ  گ  ک  ک ک ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

 .[إطرا ] ﴾ڱ ڱ

 وهذا اع ؼنُد أهؾ الاـل واللؿنعل قنطبل.

ولؿنن كنكنت ـعرفنل أةنؿنئف تقققػقنل ٓ ُتْعؾنؿ إٓ ـنـ  :$قاا  الؿـااوي 

والاـل، ولؿ ةؽـ لـن ال صرف فقفن بؿن لؿ ةف د إلقف ـبؾغ عؾؿـنن طرةؼ القحل 

 .(1)وــ فك عؼقلـن؛ ُكفقـن عـ إطال  ـن لؿ ةرد بف تقققػ 

ـُ الؼقؿ  ـن ُةطؾؼ عؾقف ي بنب إةؿنء والصنػنت تنقققػل...  :$قا  اب

فؾقس ي إةؿنء أحانـ ــفنن، وٓ ةؼنقم غقرهنن ـؼنـفنن وٓ ةنمدي ـعـنهنن، 

ةؿ ــفن بغقره لقس تػاقًرا بؿنرادف ـحنض، بنؾ هنق عؾنك ةنبقؾ وتػاقر آ

دون العنقنؾ  ـ صنػنت اإلدراكننت: العؾنقؿ الخبقنرال ؼرةب وال ػفقؿ.. فؾف ـ

 والبنصنر والـننظر... وكنذلؽ الؽنرةؿدون الاننـع  صنقرالػؼقف، والاؿقع الب

الػنعننؾ الصنننكع الؿشننؽؾ، دون  ون الاننخل، والخنننلؼ البنننرئ الؿصننقرد

الصػقح الانتر، وكذلؽ ةنئر أةؿنئف تعنلك ةلري عؾنك كػانف دون  والعػق

 (.0/748فقض الؼدةر شرح اللنـع الصغقر ) (1)



               

 

 .(1)ــفن أكؿؾفن وأحاـفن، وٓ ةؼقم غقره ـؼنـف

أةننؿنُء اهلل تعنننلك كؾفننن ُحْاننـك، كؿننن وَصننػفن اهلل تعنننلك ي ققلننف: الثاااين: 

والؼندةُؿ لنقس بَحَانـ ـنـ  [181]إطرا :  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴿

 ُكؾ وجف.

ك اهلل  :$قاااا  الؼرصبااال  ُةنننبحنكف أةنننؿنءه بنلحْانننـك؛ ٕانننن ي َةننننؿَّ

إةننؿنع والؼؾننقب، فناننن تننُد  عؾننك تقحقننده وكنننرـف وُجنننقده ورحؿ ننف 

 .(2)وإفضنلف

ـُ الؼقؿ  وكذلؽ أةنؿنء الرب تعنلنك كؾفن أةنؿنء ـندح، فؾنق  :$قا  اب

عنين لفن تُدّ  عؾك الؿدح، وقند وصنػفن اهلل ةنبحنكف  ـَ كنكت ألػنًظن ـلردة ٓ 

فن.. وذكر أةل، ثؿ قن : ففل لؿ تؽـ ُحانـك لؿلنرد الؾػنظ، بلان ُحاـك كؾ

 .(3)بؾ لدٓل فن عؾك أوصنف الؽؿن 

 يف كقكقتف: $وقا  

  سؿاُةه  وصااُ  مادح كْؾفاا

 

ؾااااا لؿعااااا  مشااااتؼخ قااااد ُحؿو
(4) 

 
  ﴿فؾقس بحَاـ ــ كؾ وجف، فؼد قنن  تعننلك:   ما الؼددؿ:

 .[د ] ﴾     

رجقن الؼدةؿ هنق عنذ  الـخؾنل النذي ةؾ نقي والع :$قا  ابـ طثقؿقـ 

 ( بنخ صنر.820-8/874بدائع الػقائد ) (1)

 (.4/382ؽنم الؼر ن )اللنـع ٕح (2)

 (.0/384بدائع ال ػاقر ) (3)

 (.0/028) للؿع ــ العؾؿنء شرح الـقكقل (4)



               

ن، والحنندوث كؼننص، إذا تؼنندم بننف العفنند، وٓ شننؽ أكننف حننندث ولننقس أزلق نن

وأةؿنء اهلل تعنلك كؾفن حاـك، ٓ تح ؿؾ الـؼص بلي وجف. ف بنقـ بنذلؽ أن 

تاؿقل اهلل بنلؼدةؿ ٓ تلقز بدلقؾ عؼؾل وبندلقؾ ةنؿعل، وةنن  إدلنل كؿنن 

 .(1)$ا تاؿقل اهلل بنلؼدةؿ ـؿن ةمخذ عؾك الؿملػ ذكركن.. إلك أن قن : إذً 

 ـننـ بنننب اإلخبنننر عـننف« الؼنندةؿ»ةلننقز أْن ُةطؾننؼ عؾننك اهلل تعنننلك:  -1

 ةبحنكف، إذا اح قج لذلؽ.

وعنـل الـظنر ُةطؾؼقن ـنن ٓ كنصَّ ي إطالقنف وٓ  :$قا  شقُا ااسفم 

ـنـ َةػصنؾ بنقـ وكحننق ذلنؽ، وـنـ الـننس  (2)إجؿنع، كؾػظ الؼدةؿ والذات

إةؿنء ال ل ُةدعك هبن، وبقـ ـن ُةخرب بف عـف لؾحنجل، ففق ةنبحنكف إكؿنن ُةندعك 

  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴿: بنٕةننننننننؿنء الحاننننننننـك، كؿننننننننن قننننننننن 

 .[181]إطرا : 

وأـننن إذا اح ننقج إلننك اإلخبنننر عـننف، ـثننؾ أْن ُةؼننن : لننقس هننق قنندةؿ وٓ 

 ؼ اإلثبننت بنؾ هنقـقجقد وٓ ذات قنئؿل بـػافن وكحق ذلؽ، فؼقؾ ي تحؼقن

لقس بشلء، فؼقؾ: بؾ  :وهق ذات قنئؿل بـػافن، وققؾ ،ةبحنكف قدةؿ ـقجقد

بؿثؾ هذه إةؿنء ال ل لقس فقفن ـن  كهق شلء، ففذا ةنئغ، وإن كنن ٓ ُةدع

إذا كنن هذا لػًظن ةعؿ كنؾ ـقجنقد،  ،ةد  عؾك الؿدح، كؼق  الؼنئؾ: ةن شلء

 (.42-68شرح الاػنرةـقل )ص:  (1)

(، 3324جنننء ي َحننندةف أبننل ُهنننرةرة الننذي أخرجننف البخنننري ) «الننذات»لػننظ  (2)

انؾؿ ) ـُ قـ لاؿ دؽال  إبارااقؿ طؾقاف ال افم إٓ ثافث كالبا ت ثـتا»( وفقنف: 0348و

 .«مـفـ يف ذا  ا  طس وجؾ



               

 

 .(1)وكحق ذلؽ «ذات وـقجقد»وكذلؽ لػظ 

إذا جنز إطالُ  اةؿ الؼدةؿ عؾك اهلل تعنلك ــ بننب تحؼقنؼ اإلثبننت  -2

. «قندةٌؿ بنال اب نداء»فال بد ــ تقضقح، فـؼق  كؿن قنن  صننحُب الطحنوةنل: 

أي: أنَّ صننػنت اهلل تعنننلك قنئؿننل بذاتننف، وهننل قدةؿننل، احننرتاًزا ـننـ قننق  

ـ وافؼفنؿ أنَّ الؼندَم قندمُ  ـَ النذات، أـنن  الؿ ؽؾؿقـ ــ إشنعرة والؿع زلل و

 الصػنت فؾفؿ فقفن تػصقؾ، وهذا ـخنلٌػ إلجؿنع أهؾ الاـل.

 :«الباقل»وققلف: 

وُحلننل ـننـ َعننّد  ،عؾننك أكننف ـننـ أةننؿنء اهلل تعنننلك «البنننقل»ذكننر الـنننظُؿ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ـننـ أةننؿنء اهلل الحاننـك: ققلننف تعنننلك:  «البنننقل»

 .[الرحؿـ] ﴾ڈ ژ

الؿقصنقُف بنلبؼننء النذي  ؿُ ققؾ ـعـك البنقل: الندائ :$قا  إصبفاين 

عؾقف الػـنء، ولقات صػل بؼنئف ودواـف كبؼنء اللـل والـنر، وذلنؽ  لٓ ةا قل

غقر أزلل، فنٕزلل ـن لؿ ةنز ،  ي، وبؼنُء اللـل والـنر أبدلأزل يأّن بؼنءه أبد

 .(2)وإبدي ـن ٓ ةزاُ ، واللـل والـنر كنئـ نن بعد أْن لؿ تؽقكن 

«» 

لؾُعؾؿنننء ــنننهج ةنننروا عؾقفننن ي جؿننع أةننؿنء اهلل الحاننـك، وهننذا بنننٌب 

 .(3)ةح نج إلك شرح طقةؾ، وقد باطُت الؿاللل ي ـقضع  خنر

 (.8/328ـلؿقع الػ نوى ٓبـ تقؿقل ) (1)

 (.77الحلل ي بقنن الؿحلل )ص:  (2)

 بنب: تقحقد أةؿنء اهلل تعنلك. «الدرر البفقل»راجع إن شمت: ك نبل  (3)



               

وقد ذهب فرةٌؼ ــ الُعؾؿنء الذةـ اع ـقا بلؿع أةنؿنء اهلل الحانـك إلنك 

نن «البنننقل»أنَّ  نبل، ابننـ ـننـ أةننؿنء اهلل تعنننلك، ـننـفؿ: جعػننر الصننند ، الخطَّ

ـده، الحؾقؿنل، البقفؼنل، إصنبفنين، ابنـ العربنل، الؼرطبنل، وغقنرهؿ ـَ
ت (1)

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿بنٓش ؼن  ــ ققلف:  «البنقل»فلخذوا اةؿ 

 .[الرحؿـ] ﴾ژ

وــ الُعؾؿنء ــ قن : إكف لقس اةًؿن هلل تعنلك، وإكؿن هق صنػٌل ـنـ صنػنتف، 

 .(2)، وغقرهؿُعثقؿقـابـ ابـ القزةر، وابـ حلر العاؼالين، و وــفؿ

 :«ُمؼدِر أجاِ  وإرزاِ  »وققلف: 

ر:  ن.ُمؼدو ـً  أي َجنعٌؾ لفن قدًرا ـعؾق

جؿننع أَجننؾ، وإجننُؾ: الؿنندُة الؿضننُروبُل لؾشننلِء، قننن  تعنننلك: أجااا : 

مجٌؾ، وقد أجؾُ نُف: َجَعؾنُت [67]َالر:  ﴾ڤ ڤ ڦ﴿ ـُ ، وُةؼن : َدةـف 

ن : دكنن أجُؾنُف، قننة اإلكاننن: أَجنؾ، فُقؼن، وُةؼن  لؾُؿندة الؿضنروبل لحلف أَجاًل 

جؿع جعػنر الصنند   -راجع عؾك الرتتقب جؿع همٓء العؾؿنء ٕةؿنء اهلل تعنلك (1)

(، ال قحقند 812-17(، شلن الدعنء لؾخطننبل )88/084الػ ح ) ذكره الحنفظ ي

(، 028-8/811(، الؿـفنج ي شعب اإلةؿننن لؾحؾقؿنل )072-833ٓبـ ــده )

(، والحلنننل ي بقننننن الؿحلنننل 881 - 03ص: وإةنننؿنء والصنننػنت لؾبقفؼنننل )

(، وشننرح 310-0/342(، وأحؽنننم الؼننر ن ٓبننـ العربننل )34لألصننبفنين )ص: 

 ( وـن بعدهن.8/68لحاـك لؾؼرطبل )أةؿنء اهلل ا

راجع عؾك الرتتقب جؿع همٓء العؾؿنء ٕةؿنء اهلل الحاـك: جؿع ابـ النقزةر ي  (2)

(، وجؿنع ابنـ حلنر العانؼالين كؿنن ي 840-848إةثنر الحؼ عؾك الخؾنؼ )ص: 

 .(08(، وجؿع ابـ عثقؿقـ ي الؼقاعد الؿثؾك )ص: 88/088ف ح البنري )



               

 

دة الحقنة عبنرة عـ ُدُكق   ـُ الؿقت، وأصؾف: اة قػنء إَجؾ، أي 
(1). 

ٌر. قن  ُةننْبحنكف:  ؼدَّ ـُ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ﴿فُؽؾ إكانن أَجؾف 

 .[دقك ] ﴾ٴۇ ۋ ۋ

جؿُع رز ، وهق: ـن ةـ ػع بف اإلكانن ي حقنتف، ففنق َعطننٌء ـنـ إرزا : 

ـُ والزوجل اهلل ةبحنكف، ، رزٌ   فنلؿنُ  رزٌ ، والطعنُم والشراُب رزٌ ، والاؽ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿فنننلرزُ  ـننـ اهلل ةننبحنكف، قننن  َجننّؾ ي ُعنناله: 

 [الاااااالاردا ] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿، [21]الؿؾااااااؽ:  ﴾ۅۉ

وهننذا ٓ ُةـننني إْخننَذ بنٕةننبنب للؾننب الننرز ، فنٓع ؿنننُد عؾننك إةننبنب 

رع، كؿن قن  الُعؾؿننُء، فن شرٌك، وترُك إةبنب َقْدٌح  ال ُبند ـنـ آثـنقـ ي الشَّ

نـ ُةصنؾحف ـًعن. واهلل ُةن ـَ بحنكف ةنرزُ  العبننَد بؿؼ ضنك ِحْؽؿ نف، فؿنـ العبننِد 

ـ ُةصؾحف الػؼُر، ففق ُةبحنكف العؾقُؿ الخبقر الحؽقؿ. ـَ  الؿنُ ، وــفؿ 

 (.83فنين )ص: الؿػردات لألصػ (1)



               

 :$قا  الـاضؿ 

 َحاااااِل َطِؾاااااقٌؿ َقااااااِدٌر َمْقُجاااااقدُ  - 2

 

 إَْشااااااَقاُ  َواْلُقُجااااااقدُ  َقاَمااااااْا بِاااااافِ  

 
 الشرح

 :«حلّ »ققلف 

ـنـ أةنؿنء اهلل الحاننـك ال نل اتػنؼ جؿقننُع الُعؾؿننء النذةـ اع ـننقا الحاّل: 

بلؿع إةؿنء عؾنك أكنف ـنـ أةنؿنء اهلل تعننلك، وقند جننء ي ققلنف ةنبحنكف: 

ٹ ٹ ٹ ﴿، وي ققلف: [255]البؼرة:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ﴿

 .[58]الػرقا :  ﴾ٹ ڤ ڤ

ْكااُ  »: ملسو هيلع هللا ىلصةننق  اهلل وقننن  ر ـْ َواْاِ َٓ َدُؿااقُ ت َواْلِجاا َ ْكااَا اْلَحااْل ال ااِلي 

 .(1)«َدُؿقُتق َ 

 :«الحل»ي ـعنرض شرحف اةؿ اهلل  $قا  الخط ابل 

هق الذي لؿ ةز  ـقجنقًدا، وبنلحقنِة ـقصقًفن، لؿ تحُدث لنف الحقننُة بعند 

عَ نقُرهؿ الؿنقُت أو ـقٍت، وٓ ةعرتضف الؿقُت بعد الحقنة، وةننئُر إحقننء ةَ 

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ﴿الَعننَدُم ي أَحنند طننري الحقنننة أو فقفؿننن ـًعننن، و

 .(2)[88]الؼ  : 

 :«طؾقؿ»ققلف 

: ــ أةؿنء اهلل الحاـك، وقد اتػؼ الُعؾؿننُء عؾنك أكنف اْةنٌؿ هلل َجنّؾ العؾقؿُ 

 .ڤــ حدةف ابـ عبنس  (0484أخرجف ـاؾؿ ) (1)

 (.827شلن الدعنء )ص:  (2)



               

 

ـٌ وـنن  ي ُعاله، ففق ُةبحنكف ةعؾؿ الارَّ  وأخَػك، وةعؾنُؿ ـنن كننن وـنن هنق كننئ

 .(1)قن وـن لؿ ةؽـ لق كنن كقػ ةؽقُن، والعؾؿ صػل ــ صػنتف ةبحنكفةقؽ

ہ ہ   ﴿، وقن  ُةنبحنكف: [ التحردؿ]   ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿قن  تعنلنك: 

، [ الـ ا ]   ﴾گ گ گ گ ﴿، وقن  تعنلك: [لؼؿا ] ﴾ہ ھ ھ

 ﴿ننوننقننن نن ةبحنكننف:نن             ﯁ 

ڌ ﴿، وقن : [ د ]   ﴾    ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ، [ الؿا دة]   ﴾ڇ 

ڻ ﴿وقن :  ڻ  ڻ  مئ ﴿، وقن : ]صف[  ﴾ں  حئ  جئ  ی  ی  ی 

 .[61]دقك :  ﴾ىئ يئ جب حب خب مب

، أنَّ الخضنر قنن  لؿقةنك عؾقفؿنن ڤوي الصحقحقـ عـ ابـ عبَّننٍس 

ـْ ِطْؾؿِ »الاالم:  َٓ  إِك َؽ َطَؾك ِطْؾٍؿ ِم َؿَؽاُف ا ُ  ـْ  ا ِ َطؾ  َ ْطَؾُؿاُفت َوَ َكاا َطَؾاك ِطْؾاٍؿ ِما

َٓ ِطْؾِؿ  َؿـِقِف ا ُ   .(2)«َتْعَؾُؿفُ  ا ِ َطؾ 

هنق العننلُؿ بنلانرائِر والخػقننِت ال نل ٓ ُةندرُكفن ِعؾنُؿ  :$قا  الخّطابل 

فنننَّ ذلنؽ ةـصنرُف ـنـفؿ  -وإْن كننكقا ةقصنػقن بننلعؾؿ -الخؾؼ.. وأدـققن

إلك كقع ــ الؿعؾقـنت دون كقع، وقد ُةقَجُد ذلنؽ ـنـفؿ ي حنن  دون حنن ، 

ؿ اللفؾ، وةعؼب ذكرهُؿ الـاقنن، وقد وقد تعرتُضفُؿ أفنُت، فقخُؾُػ عؾؿف

تلننُد القاحننَد ـننـفؿ عنلًؿننن بنلػؼننف غقننر عنننلؿ بنننلـحق، وعنلًؿننن هبؿننن غقننر عنننلؿ 

عؾنُؿ حؼقؼنٍل  -ةنبحنكف -بنلحانب وبنلطب وكحقهؿن ــ إـنقر، وعؾنُؿ اهلل 

 وةقليت بقنن ذلؽ ي ـعرض الؽالم عـ صػنت اهلل تعنلك. (1)

 (.0312(، وـاؾؿ )800أخرجف البخنري ) (2)



               

 ﴾يث حج مج جح مح﴿، [الطااف ] ﴾جح مح جخ حخ مخ جس﴿وكؿنننٍ ، 

 .(1)[الجـ]

 :«قادرٌ »وققلف 

ک گ گ گ ﴿ـننـ صننػنت اهلل تعنلنننك، قننن  تعنننلك: : صننػٌل الؼادرة

 .[البؼرة] ﴾گ ڳ

ؼقنًدا ي ققلنف والؼادر ـُ : ــ أةؿنء اهلل تعنلك عـد جؿنهقر الُعؾؿنء، وقد َوَرَد 

 ،[65]إكعاااااااام:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿ةنننننننبحنكف: 

 وةقليت شرح ـعـك آةؿ قرةبًن بنذن اهلل.

 ُر الشلء ــ غقر َةبب ظنهنر، ذكنره الحرالل.إظفنوالؼدرة: 

ـُ الؽحننن : الصننػل ال ننل ة ؿؽنننـ هبننن الحنننل ـننـ الػعننؾ وتركننف  وقننن  ابنن

 .(2)بنإلرادة

ڦ ڦ ڄ ﴿الؼقة ُتا عَؿؾ فنل ـعـك الؼنْدَرة، كحننق ققلنف: والؼقة: 

وُةا عَؿؾ ذلنؽ ي البندن تننرة، وي الؼؾنب أخننرى، وي  [63]البؼرة:  ﴾ڄ

 نرج تنرة، وي الؼْدَرة اإللفقل تنرة.الؿعنوكل ــ خ

فننلؼقة هفـنن قنقة  [95]الؽفاػ:  ﴾ی ی﴿فػل البندن، كحنق ققلنف: 

 ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی﴿البنندن، بدٓلننل أكننف رغننب عننـ الؼننقة الخنرجننل، فؼننن : 

 .[95]الؽفػ: 

 (.803شلن الدعنء )ص:  (1)

 (.061ال قققػ عؾك ـفؿنت ال عنرةػ )ص:  (2)



               

 

أي  [12]ماااردؿ:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻٻ﴿وي الؼؾنننب، كحنننق ققلنننف: 

 بؼقة الؼؾب.

ققنؾ  [81]ااقد:  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئوئ ﴿وي الؿعنوكل ــ خننرج، كحنق ققلنف: 

ى بف ــ اللـد، وـن أتؼّقى بف ــ الؿن ، وكحنق ققلنف:  ۉ ې ﴿ـعـنه: أتؼقَّ

 .[33]الـؿؾ:  ﴾ې ې ې ى ى

 .(1) [الحددد] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿وي الؼدرة اإللفقل، كحق ققلف: 

 .]اللاردا [ ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿ وقن  ةبحنكف وتعنلك:

 :«مقجقد»ققلف 

اهلل وٓ صػنتف، ولؽـ ةلنقز أن ُةان عؿؾ الؾػنظ  : لقس ــ أةؿنءالؿقجقد

. «الؼندةؿ»، كؿن ةبؼ بقنن ذلؽ عـد الؽالم عـ لػظ (2)ــ بنب اإلخبنر عـ اهلل

 فـنء. فال شؽ أن اهلل ةبحنكف ـقجقد، فقجقده ٓ ةابؼف عدم وٓ ةؾحؼف

 :«قاما بف إشقاُ  والقجقدُ »وققلف: 

ْدرتف ةبحنكف وتعنلك، وـشنقم ف، ففنق ي الؽقن قنئٌؿ بؼُ ٍء اعؾؿ أنَّ ُكؾَّ شل

ةبحنكف وتعنلك الؼنئُؿ بـػاف الؿؼقُؿ لغقنره، فُؽنؾ  ـنن ي الؽنقن ـح ننٌج إلقنف، 

 ( بنخ صنر.763-760صػفنين )الؿػردات لأل (1)

قن  شقد اإلةالم $: وةننئر صنػنتف كؿنن ، وهنذا الؿقجنقد القاجنب بـػانف،  (2)

(، واكظنر: 0/842ــفنج الانـل ) -وهذه الصػنت ٓزـل لذاتف، وذاتف ـا ؾزـل لفن 

 .(6/873(، وـلؿقع الػ نوى )602ال دـرةل )ص: 

عـف تعنلك أوةع ـؿن ةدخؾ ي بننب وقن  ابـ الؼقؿ $: إن ـن ةدخؾ ي بنب اإلخبنر  

 (.8/876بدائع الػقائد ) -أةؿنئف وصػنتف؛ كنلشلء، والؿقجقد، والؼنئؿ بـػاف 

شنرح  -وقن  ابنـ أبنل العنز $: ٓ بند أن كع ؼند أكنف ـقجنقد، وحنؼ قننئؿ بـػانف 

 (. 28الطحنوةل )ص: 



               

وهق الغـل عـ الخؾؼ، وهذا ـعـنك الؼقنقم، فلؿقنُع إشنقنء قنـنت بنةلننده 

 وإعداده وإـداده.

ـُ  بل العاس   نعؾؿ أنَّ أةنبنَب الخنقر ثالثل:ف :$قا  اب

 واإلعنداد، واإلـنداد.اإلةلند، 

فنةلنننُد هننذا الخقننر، وهنننق إلننك اهلل، وكننذلؽ إعنندادُه وإـننداُده، فنننذا لننؿ 

ةحدث فقف إعداٌد وٓ إـداٌد َحصؾ فقف الشر  بابب هذا الَعَدم الذي لقس إلك 

ه... فنةلنده خقٌر، والشر  وقع ــ عدم إـداده.  الػنعؾ، وإكؿن إلقف ضدَّ

إٓ بنةلنننده؛ فننال هداةننَل إٓ ب عؾقؿننف،  فؽؿننن أكننف ٓ ـقجننقدَ  :$وقااا  

وذلؽ ُكؾف ــ إدلِل عؾك َكؿن  ُقْدرتف، وثبقت وحداكق ف، وتحؼقؼ ربقبق نف، 

 .(1)ةبحنكف وتعنلك

 ( بنخ صنر.707، 730شرح العؼقدة الطحنوةل )ص:  (1)



               

 

 :$قا  صاح  الـ ؿ 
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 ُسااااْبَحاَكُف َلْفااااَق الَحؽِااااقُؿ اْلااااَقاِرُث  

 
 الشرح

 –. والحنندوُث: كننقُن الشننلء بعنند أن لننؿ ةؽننـ : جؿننُع حننندثالحااقادث

 .(2)وإحداثف إةلنده -كنن ذلؽ أو جقهًرا (1)َعنَرًضن

أْن ةاننن د  عؾنننك وُجننننقد اهلل عننننز وجنننؾ بنةلنننند  $فنننلراد الؿملنننُػ 

َـّ إدلنل عؾنك وجننقد اهلل تعننلك لقانت قنصنرة عؾنك إةلنند  الحقادث، ولؽ

 -الحنقادث، وإكؿن هل كثقرة، ــفن:

ـ تلـؾ ي ـخؾققنت اهلل تعننلك عؾنؿ أّن لفنن خنلًؼنن وٓ ُبند، فؽنؾ ـنن ي  ـَ

الؽقن ةدُ  عؾك القاحد إحند، فنٔةننت الؽقكقنل ـنـ أعظنؿ الندٓئؾ عؾنك 

وجقد اهلل عز وجؾ، وقند دعنن اهلُل ةنبحنكف ي ك نبنف العزةنز إلنك عبنندِة الـظنر 

لفؿ عظؿل الخننلؼ، فقنزداد النذةـ وال لـؾ وال ػؽر ي ـخؾققنتف، ح ك ة بقـ 

  ــقا إةؿنًكن، وتؼنم الحلل عؾك اللنحِد والؿعنكد.

پ ﴿قن  اهلل تعنلك:  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ةؽقُن لف ثبنٌت، وــف اة عنر الؿ ؽؾؿقن الَعرَض لؿن ٓ ثبنت لنف إٓ  الَعرُض: ـن ٓ (1)

 (.367الؿػردات ) -بنللقهر كنلؾقن والطعؿ 

 ( ـندة )حدث(.808اكظر: الؿػردات ي غرةب الؼر ن ) (2)



               

 .]البؼرة[ ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ک ﴿وقن  ةبحنكف:  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   گ گ 

ڻ   ں  ہ   ں  ہ  ہ  ۀ  ۀ ڻ  ڻ  ھ   ڻ  ہ 

﮶ ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ 

﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸     ﮷  ﯁ 

                         

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ جئ      

 .]د [ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ حئ مئ ىئ يئ

ڎ ﴿  وقن  جؾ وعال: ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڈ  گ   ڎ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ں ڻ   گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ہ   ہ ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ھ ڻ  ھ  ہ  ہ 

ھ  ﮸   ھ  ﮷  ﮶  ﮵ ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے 

﮽  ﮼  ﮻  ﮺     ﮹  ﯁  ﯀  ﮿  ﮾ 

              

ڭ  ڭ  ڀ     ڀ  پ  پ  پ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

 .]الروم[ ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ہ ﴿قن  اهلل ةبحنكف:  ہ  ۀ  ۀ  ڻ ٿ ﴿  ]اللاردا [  ﴾ڻ 

ٹ  ٹ  ٿ  ڃ ﴿قن  اهلل تعنلك:  ]الطار [  ﴾ٿ  ڃ  ڄ  ڃ   ڄ 

چ  چ  چ  چ  ڌ   ڃ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ   ڇ  ڎ 



               

 

ک ک گ گ گ گ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڈ ڈ  

ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڻ   ڳ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڻ   ڱ  ڻ  ڻ 

ہ  ہ  ۀ  ھ   ۀ  ہ  ے   ہ  ھ  ھ  ۓ   ھ  ۓ  ے 

﮳  ﮻   ﮲  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﯀   ﮴  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼ 

     ﯁                    

 .]القاقعخ[ ﴾ 

ے ۓ ۓ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿وقنننننن  ةنننننبحنكف: 

﮷﮸  ﮲﮳  ﮶  ﮵  ﮼﮽  ﮴  ﮻  ﮺   .]الغاشقخ[ ﴾﮹ 

ڄ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿لك: قنننننننن  اهلل تعنننننننن

 .]الطقر[ ﴾ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ

ْحننندٍث، وُكننؾ   ـُ العؼننُؾ الصننرةح ٓ ةشننؽ أنَّ ُكننّؾ حننندث ٓ ُبنند لننف ـننـ 

 الحقادث الذي أحدثفن هق اهلل َجؾ ي عاله.

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ﴿  قا  تعالك:

 .]الؿممـق [ ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

لبنننهر، هبننذا الؾػننظ الننقجقز لـننؾ هننذا الربهنننن اف  قااا  ابااـ  باال العااس $:

، ةقصنؾ إلنك عنبنده الـػنع ن فننعاًل فنن اإللف الحؼ ٓ بد أن ةؽقن خنلًؼن ،الظنهر

وةدفع عـف الضر، فؾق كنن ـعف ةبحنكف إلف  خر ةشركف ي ـؾؽف، لؽننن لنف خؾنؼ 

وفعؾ، وحقـمذ فال ةرضك تؾنؽ الشنركل، بنؾ إن قندر عؾنك قفنر ذلنؽ الشنرةؽ 

نلؿؾؽ واإللفقل دوكف فعؾ، وإن لؿ ةؼدر عؾك ذلؽ اكػرد بخؾؼف وذهب وتػرده ب



               

بذلؽ الخؾؼ، كؿن ةـػرد ـؾنقك الندكقن بعضنفؿ عنـ بعنض بؿؾؽنف، إذا لنؿ ةؼندر 

 الؿـػرد ــفؿ عؾك قفر أخر والعؾق عؾقف. فال بد ــ أحد ثالثل أـقر:

 إـن أن ةذهب كؾ إلف بخؾؼف وةؾطنكف.

 وإـن أن ةعؾق بعضفؿ عؾك بعض.

وإـن أن ةؽقكقا تحنت قفنر ـؾنؽ واحند ة صنرف فنقفؿ كقنػ ةشننء، وٓ 

ة صرفقن فقف، بؾ ةؽقن وحده هق اإللف، وهؿ العبقد الؿربقبنقن الؿؼفنقرون 

 ــ كؾ وجف.

ـ أد  دلقؾ عؾك أن ـدبره إلف واحد، ـِ  م أـر العنلؿ كؾف وإحؽنم أـرهواك ظن

 .(1)ةقاه وـؾؽ واحد، ورب واحد، ٓ إلف لؾخؾؼ غقره، وٓ رب لفؿ

 قا   بق كقاس:

 تلمااااااؾ يف كَباااااااِ  إرِض واك اااااار

 

 إلاااااك آثاااااار َماااااا َصاااااـَع الؿؾقاااااُؽ  

 طقاااااقٌ  ماااااـ لجاااااقـ َشاخ اااااا  

 

 بلحااااداٍ  ااااال الاااالاُ  ال اااابقُؽ  

   السبرجاااد شااااادا ُ اااَطؾاااك قُ  

 

 بااااااال  ا  لاااااااق  لاااااااف شاااااااردؽ 

  
ـنن الندلقؾ عؾنك وجنقد النرب تبننرك وتعننلك  فؼنن : ةنن  :أعرابلوةمؾ 

، إن البعرة ل د  عؾك البعقر، وإن أثر إقدام لقند  عؾنك الؿانقر، ةبحنن اهلل

فاؿنء ذات أبنراج، وأرض ذات فلننج، وبحننر ذات أـنقاج، أٓ ةند  ذلنؽ 

 عؾك وجقد الؾطقػ الخبقر !

هنذا ور  ال نقت طعؿنف واحند وسئؾ الشالعل طـ وجقد ال ااكع لؼاا : 

 (.36شرح الطحنوةل )ص:  (1)



               

 

ج ــف العانؾ، وتلكؾنف تلكؾف الدود فقخرج ــف اإلبرةقؿ، وتلكؾف الـحؾ فقخر

ن، وتلكؾنف الظبننء فقخنرج ــنف الؿانؽ ا وروثً الشنة والبؼر وإكعنم ف ؾؼقف بعرً 

 وهق شلء واحد.

 :$وقا  ابـ الؿعتس 

 لَقااااا َطَجًبااااا كقااااَػ ُدْع ااااك االااااا

 

 اااااُف  ْم َكقااااَػ دجَحاااادُه الَجاِحااااد  

 ويف ُكااااااااؾو شاااااااالٍ  َلااااااااف آدااااااااخ 

 

اااااااُف الَقاِحاااااااد   (1)َتاااااااُد  طؾاااااااك  ك 

ـُ   دائنر  (2)َةنؾ الؿعط نؾ اللنحند: ـنن تؼنقُ  ي ُدوٓب  :$الؼاقؿ  قا  ابا

عؾك انِر قند ُأحؽؿنت  ٓتنف، وُأحؽنؿ تركقبنف، وقندرت أدواتنف أحانـ تؼندةر 

ي ـندتِف وٓ ي صقرتِف، وقد ُجعؾ عؾنك  وأبؾغف بحقف ٓ ةرى الـنظُر فقف خؾاًل 

ن، وي تؾنؽ َحدةؼل عظقؿل فقفنن ـنـ كنؾ أكنقاع الثؿننر والنزرع ةانؼقفن حنج فن

ـ ةؾؿ شعثفن وةحاـ ـراعنهتن وتعفندهن والؼقننم بلؿقنع ـصننلحفن  ـَ الحدةؼل 

فال ةخ ؾ ــفن شنلء، وٓ ت ؾنػ ثؿنرهنن، ثنؿ ُةؼانؿ ققؿ فنن عـند اللنذاذ عؾنك 

 ةنئر الؿخنرج.. أترى هذا اتػنًقن بال صنكع، وٓ ـخ نر، وٓ ـدبر  ...

ؾ الؿْؿاؽ لؾاؿقات وإرض ـّ عنن أو أن تزوٓ أو تؼالحنفظ لفؿن  ثؿ تل

 .(3)ــ الؿْؿاؽ لذلؽ .... ى ة عطؾ بعض ـن فقفن، أفرت

 .( ب ؼدةؿ وتلخقر380- 8/388تػاقر ابـ كثقر ) (1)

وٓب: هق ـن ُةدة (2)  (.346الؽؾقنت لؾؽػقي )ص:  -ره الحققانالد 

الؼنننـقس الؿحننقط  -النندوٓب: بنلضننؿ وُةػنن ح: شننؽٌؾ كنلـنننعقرة ُةاننَؼك بننف الؿنننء

 (.46)ص: 

 ( وـن بعدهن بنخ صنر.0/2ـػ نح دار الاعندة ) (3)



               

الػطننرُة الاننؾقؿل ال ننل لننؿ تـحننرف، ُتؼننر بقُجنننقد رب العنننلؿقـ القاحنند 

ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿إحننند. قنننن  َجنننّؾ ثـننننؤه: 

 .[31]الروم:  ﴾ٴۇ ۋۋ

ـُاننؾؿ ي صننحقحقفؿن ـنن ـ َحنندةف أبننل ُهَرْةننَرة أنَّ وقنند أْخنننَرج البخنننري و

اَراكِِفت »قن :  ملسو هيلع هللا ىلصَرُةقَ  اهلل  َداكِِفت َوُدـَ و ٓ  ُدقلَُد َطَؾك الِػطَْرةِت َللَبََقاُه ُدَفقو ـْ َمْقلُقٍد إِ َما ِم

ـْ َجْدَطا َ  َ اكِِفت َكَؿا ُتـْتَُِّ البَِفقَؿُخ بَِفقَؿًخ َجْؿَعاَ ت َاْؾ ُتِحْ قَ  لِقَفا ِم  .«َ ْو ُدَؿجو

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ﴿: ڤ ؿَّ َةُؼنننقُ  َأُبنننق ُهَرْةنننَرةَ ُثننن

 .(1) [31]الروم:  ﴾ۉ ۉې ې ې ې

إًذا: الدلقُؾ عؾك وُجنقد اهلل تعنلننك لنقس الحننقادث فؼنط، ولؽنـ إدلنل 

الاؿعقل والعؼؾقل، وأدلل الػطرة، فُؽؾ  ـن ي الؽقن ةد   عؾك وُجنقد اهلل جنؾ 

 ي عاله.

 :«ُؿ القارُث سبحاكُف لفق الحؽق»وققلف: 

: اةُؿ َعَؾؿ لؿعـك الرباءة، وال ـزةف، بؿـزلل ُعثؿنن وُعؿنران، قنلنف ُسبحا 

 .(2)ابـ جـل

ال ـزةف، وُةبحنن اهلل: ـعـننه: تـزةًفنن هلل ـنـ الصننحبل والقلند. والت بقُف: 

 اك فك.. (3)وققؾ: تـزةف اهلل تعنلك عـ ُكؾ ـن ٓ ةـبغل لف أْن ُةقَصػ بف 

طؾًؼننفنلقاجُب عؾك الع ـُ عنـ كنؾ ـنن ٓ ةؾقنؼ  بد أْن ُةـزه اهلل تعنلك تـزةًفن 

 (.0621( وـاؾؿ )8328أخرجف البخنري ) (1)

 (.7/766لانن العرب ) (2)

 الؿصدر الانبؼ. (3)



               

 

، فُقـزهف عـ اتخننذ القلند والصننحبل والشنرةؽ، وعنـ جؿقنع َخؾؼنف، ففنق بف

نـ  ـَ ُةبحنكف الخنلؼ قبؾ الخؾؼ، وكنن ولنؿ ةُؽنـ َشنلٌء، فؽقنػ ةح ننُج إلنك 

ن  ـً  !كنن عد

ؿنثؾِل أَحٍد ــ َخؾؼنف، فؾنقس كؿثؾنف شنلٌء، ٓ ـُ ْهف عـ   ي أةنؿنئف وٓ فـز 

ـَقضعف بنذن اهلل تعنلك.  صػنتف وٓ أفعنلف، وةقليت تػصقؾ ذلؽ ي 

 :«الحؽقؿ»وققلف: 

الحنننء، والؽنننف، والؿننقؿ، أصننؾ واحننٌد: وهننق الؿـننع، وأولننف الؿـننع ـننـ 

 .(1)الظؾؿ

قت بنذلؽ ٕانن تؿـعنف ـن أحنط بحـؽل الػنرس، ُةنؿ   والحؽؿخ يف الؾغخ:

ابننل لراكبفننن ح ننك تؿـعفننن الِلَؿنننح، وــننف ـننـ اللننري الشنندةد، وُتننذلؾ الد

 اش ؼنُ  الحؽؿل؛ ٕان تؿـع صنحبفن ــ أخال  إراذ .

وأحؽننؿ إـنننَر: أي أتؼـننف، فنةنن حؽؿ، وــعننف ـننـ الػاننند، أو ــعننف ـننـ 

 .(2)الخروج عؿن ةرةد

 إصنبُل الحؼ بنلعؾؿ والَعؼؾ. ومعـك الحؽؿخ اصطفًحا:

شقنء وإةلندهنن عؾننك غنةنل اإلحؽننم، فنلحؽؿُل ــ اهلل تعنلك: ـعنرفل إ

 وــ اإلكانن ـعنرفل الؿقجنقدات وفعؾ الخنقرات.

والُحؽننُؿ أعننؿ  ـننـ الحؽؿننل، فُؽننؾ  ِحؽؿننل ُحؽننؿ، ولننقَس ُكننؾ  ُحْؽننٍؿ 

 .(3)حؽؿل

 ( ـندة )حؽؿ(.0/88الؾغل ٓبـ فنرس )ـؼنةقس  (1)

 (.273-0/272لانن العرب ) :اكظر (2)

 (.878الؿػردات لألصػفنين ) (3)



               

ـُ الؼقؿ  الحؽؿُل: فِعُؾ ـن ةـبغل، عؾك القْجف الذي ةـبغنل، ي  :$قا  اب

 .(1)الققت الذي ةـبغل

الحؽؿننُل عبنننرة عننـ العؾننؿ الؿ صننػ بنٕحؽنننم،  :$قااا  الـااقوي 

الؿشنن ؿؾ عؾننك الؿعرفننل بنننهلل تبنننرك وتعنننلك، الؿصننحقب بـػنننذ البصننقرة، 

وهتننذةب الننـػس، وتحؼقننؼ الحننؼ، والعؿننؾ بننف، والصننّد عننـ اتبنننع النَفنننقى 

ـ لف ذلؽ ـَ والبنطؾ. والحؽقُؿ: 
(2). 

ەئ ﴿: اةنٌؿ ـنـ أةنؿنء اهلل تعننلك الحانـك، قنن  َجنّؾ ذكنرهوالحؽقُؿ: 

 .]لاصر[ ﴾وئ وئ ۇئ

 غنئقل، وصقرةل.وققؾ الحؽؿخ كقطا : »

 ففل بؿعـك أنَّ الشلء إكؿن كنن لغنةل حؿقدة. ما الغا قخ: 

بؿعـك أنَّ كنقَن الشنلء عؾنك هنذه الصنقرة الؿعقـنل لحؽؿنل، وال قردخ: 

ققنننم، ثننؿ ركننقع، ثننؿ ققنننم..  ؛ت الصننالة وَكقاننن عؾننك هننذا القْجننففنننذا تنندبر

 ن أةًضن حؽؿل، فنلغنةُل ــفن الثقاب وإجنر عـد اهلل.وكذلؽ الغنةل ــف

وهؽذا أةًضن الؿخؾققنت، فؽقُن الشؿس هبذا الحلؿ، وهبنذه الحنرارة، 

ننن، ثننؿ الثؿننرات  ـً ـنةننٌب لؾحؽؿننل تؿن ـُ وهبننذا آرتػنننع هننذه صننقرةل، وهننذا 

 الـنتلل عـ الشؿس غنة ف.

تؽقن ـعؾقـل، وقد تؽقن غقنر ـعؾقـنل، لؽنـ  أنَّ الحؽؿل قدوالجقا : 

كقان غقر ـعؾقـل ٓ ةعـل أان ـعدوـل، بؾ إانن ـقجنقدة، لؽنـ لؼصنقركن أو 

 (.0/748ـدارج الانلؽقـ ) (1)

 .(0/33شرح ـاؾؿ لؾـقوي ) (2)



               

 

 تؼصقركن لؿ كصؾ إلقفن.

إحؽنننُم الشننرعقل إذا لننؿ ةعؾننؿ العؾؿنننء حؽؿ فننن ةننّؿقهن بنٕحؽنننم 

ن صالة الظفر أربًعنن دون ال عبدةل، ولفذا لق قن  قنئؾ: ـن الحؽؿل ي أن تؽق

 ثؿنن  قؾـن: الحؽؿل تعبدةل لقس لؾعؼؾ فقفن ـلن .

الؿعـك، ـع ـنن  ؾؿت حؽؿل الُحؽؿ ففق ُحؽٌؿ ـعؼقُ  ففؿ ةؼقلقن: إْن ع

 فقف ــ ال عبد هلل، وإن لؿ ُتعؾؿ ففق حؽؿ تعبدي لقس لـن أـنـف إٓ ال عبد.

إوُ  أبؾغ ي ال ذلؾ، فؽقكؽ تؼبؾ الُحؽؿ وإن لؿ تعنرف حؽؿ نف، هنذا 

أبؾغ؛ ٕنَّ كقَن اإلكانن ٓ ةؼبُؾ إٓ إذا عؾؿ حؽؿ ف فقف كقٌع ــ الشرك، وهنق 

لقنف، طؿنلن إاؾنف، وبِ عبندة الفقى، وأكف إذا وافؼ الشلء هقاه وأدَرك حؽؿ نف قَ 

 .(1)ورضل بف، وإْن لؿ ةؽـ صنر عـده فقف تردد

وـننـ العؾؿنننء الننذةـ عنندوه ـننـ أةننؿنء اهلل الحاننـك: جعػننر الصننند ، 

ةػقنن بـ عققـل، الخطنبل، الحؾقؿل، البقفؼل، إصػفنين، ابـ العربل، ابنـ 

 .(2)القزةر، ابـ حلر العاؼالين، ابـ عثقؿقـ، وغقرهؿ

 (.78، 71ٓبـ عثقؿقـ ) الاػنرةـقل شرح العؼقدة (1)

 .( ــ الؽ نب23-20راجع حنشقل )ص:  (2)



               

 :$قا  الؿ ـُػ 

اااا - 4 ااااَف َف ثااااؿ  ال    ُم َسااااْرَمَداُة وال  

 

 َطَؾااك الـ بِاالو الُؿْ ااَطَػك َكـْااِس اْلُفااَدى 

 
 الشرح

بعد أْن فنرغ صنحُب الـظؿ ــ حؿند اهلل والثـننء عؾقنف بلةنؿنئف الحانـك 

ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلصوصػنتف العؾك، صّؾك وةّؾؿ عؾك كبقـن   ٕـر اهلل. اـ ثن

أـننر اهلل تعننلك  فنهلل ُةبحنكف وتعنلك وـالئؽ ف ُةصنؾقن عؾنك الـبنل، وقند

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿الؿننمــقـ بنلصننالة عؾقننف، قننن  َجننّؾ ذكننره: 

 .]إحسا [ ﴾ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

 -لؾُعؾؿنء قنقٓن ي ـعـك الصالة ــ اهلل تعنلك: معـك ال فة مـ ا :

 أّن الصالَة ــ اهلل: ثـنُؤُه عؾقف عـد الؿالئؽل.إو : 

 الرحؿل.أّن الصالَة ــ اهلل تعنلنك: الثاين: 

ڃ چ چ چ ﴿لؼننق  اهلل تعنننلك:  ؛والؼننقُ  إو  هننق الننراجح

العطننػ تؼ ضننل الؿغنننَةَرة، كؿننن هننق  «واو»و [157]البؼاارة:  ﴾چ ڇڇ

 ـعؾقٌم عـد أهؾ الؾغل.

قنن  أبنق العنلقنل: صنالُة اهلل تعننلك: ثـننُؤُه عؾقنف عـند  :$قا  البخااري 

 الؿالئؽل، وصالُة الؿالئؽل: الدعنء.

ـُ َطّباس  .(1)هؽذا عؾَّؼف البخنري ُةرب ُكقَن(، :)ُةَصؾ قنَ  :ڤ قا  اب

ـُ كاثاقر  وقن  غنقُر واحنٍد ـننـ أْهننؾ النعنؾننؿ: صننالُة النرب:  :$قا  اب

  ڄ ڄ ڄ﴿ن، ك ننب ال ػانقر، ققلنف: رجفؿن البخنري تعؾقًؼنوإثران أخ (1)

 (.7484، قبؾ حدةف )[56إحسا : ]  ﴾ڄ ڃ ڃڃ



               

 

 .(1)الرحنؿنُل، وصنالة الؿالئؽل: آةن غػنر

والؿؼصقُد ــ هذه أةل: أنَّ اهلل ُةبحنكف وتعنلك أخرب عبنده بؿـزلل عبده 

عؾقف عـد الؿالئؽل الؿؼنربقـ، وأنَّ  لالؿأل إعؾك، بلكف ُةثـعـده ي  ملسو هيلع هللا ىلصوكبقف 

الؿالئؽل ُتصؾل عؾقف، ثؿ أـَر تعنلك أهنَؾ العننلؿ الانػؾلَّ بنلصنالة وال انؾقؿ 

 عؾقف، لقل ؿع الثـنُء عؾقف ــ أهؾ العنلؿقـ، العؾقيَّ والاػؾلَّ ـًعن.

ـُ الؼااقؿ  ثالثننل والصننالة ـننـ اهلل بؿعـننك الرحؿننل بنطننٌؾ ـننـ  :$قااا  اباا

 -أوجف:

چ چ چ چ ﴿ أنَّ اهلل تعنننننلك غنننننةر بقـفؿننننن ي ققلننننف: حااااداا: 

 .[157]البؼرة:  ﴾ڇڇ

انؾؿ، والصنالُة تخن ص بننلـبل رأنَّ ُةماَ  الرحؿل ُش الثاين:  ـُ  ملسو هيلع هللا ىلصع لؽؾ 

عقـ غقره، ولؿ  ـُ ـع كثقٌر ــ العؾؿنء الصالة عؾك  ـَ وهل َحؼ لف ؤلف؛ ولفذا 

 ُةؿـَع أحٌد ــ الرتحؿ عؾك ـعقـ.

أنَّ الرحؿل عنـل، َوِةَعت ُكنؾَّ شنلٍء، وصنالتف خنصنل بخنقاص الثال : 

 .(2)عبنده

ـُ َجاردر الطبري  الصالُة ي كالم العنرب ــ غقر اهلل إكؿن هنق  :$قا  اب

 اك فك.. (3)دعنء

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿وَدلقنُؾ ذلننؽ: قننقُ  اهلل تعنننلك: 

 (.3/282تػاقر ابـ كثقر ) (1)

 (.8/02بدائع الػقائد ) (2)

 (.80/23جنـع البقنن ) (3)



               

 .أي: ادع لفؿ، كؿن قن  أهؾ ال ػاقر [113]التقبخ:  ﴾ڻ ڻڻ

ــ العبند دعنٌء لف، فنذا قؾت: الؾفؿ صؾ عؾنك  ملسو هيلع هللا ىلصإًذا الصالة عؾك الـبل 

 ـحؿد؛ ةعـل: الؾفؿ أثـ عؾقف ي الؿأل إعؾك عـد الؿالئؽل.

ملسو هيلع هللا ىلص

وكقػقنل الصنالة  ملسو هيلع هللا ىلصجنءت عدة أحندةف تحف عؾك الصالة عؾنك الـبنل 

 عؾقف، كذكر ــفن:

ـُ ُعْلَرةَ  اَلُم َعؾْقَؽ فَؼنْد َعرفـننُه  عـ َكْعِب ْب ن الاَّ َـّ  أ
ِ
قن : ققَؾ َةن َرُةقَ  اهلل

الُة  َقنَ : اٍدت َكَؿاا » َفَؽْقَػ الصَّ اٍدت َوَطَؾاك آِ  ُمَحؿ  ُققُلقا: الؾُفؿ  َصؾو َطَؾك ُمَحؿ 

ا ْقَا َطَؾك آِ  إِْبَراِاقَؿت إِك َؽ َحِؿقٌد َمِجقٌدت الؾُفؿ  َبااِرْك َطَؾاك ُمَحؿ  ٍد َوَطَؾاك آِ  َصؾ 

ٍدت َكَؿا َباَرْكَا َطَؾك آِ  إِْبَراِاقَؿت إِك َؽ َحِؿقٌد َمِجقٌد   .(1)«ُمَحؿ 

َفُم َكَؿا َطِؾْؿُتؿْ »: ملسو هيلع هللا ىلصققلف  :$قا  الـقوي  ـعـننه: قند أـنركؿ اهلل  «َوال  

تعنلك بنلصالة والاالم عؾّل، فلـن الصالة ففذه صنػُ فن، وأـنن الانالم فؽؿنن 

ااافُم َطؾْقااَؽ  ْدَفاااا الـباالْ ، وهنننق قننقلفؿ: )عؾؿنن ؿ ي ال شننفد َوَرْحَؿاااُخ ا ِ  ال  

 .(2)(وَبَرَكاُتف

 غقر هذه الصقغل. ملسو هيلع هللا ىلصوجنءت صقغ ُأَخنر لؾصالِة عؾك الـبل 

ملسو هيلع هللا ىلص

ْقَا َطَؾك إِْباَراِاقؿَ »: ملسو هيلع هللا ىلصققلف  جننء ي النرد عؾقفنن وقند ، إشنؽنلقل «َكَؿا َصؾ 

 (.726( وـاؾؿ )3342أخرجف البخنري ) (1)

 (.0/360ـاؾؿ بشرح الـقوي ) (2)



               

 

 .(1)تلوةالت عشرة، ذكرهن ابـ العربل

وأجنننَقد ــفننن ـننن ذكننر ابننـ أبننل العننز، قننن : وقنند أجنننب العؾؿنننء بلجقبننل 

 عدةدة، ةضقؼ هذا الؿؽنن عـ باطفن.

أنَّ  َ  إبراهقؿ فقفؿ إكبقننء النذةـ لنقس ي    ـحؿند ـنثُؾفؿ، و ح ـُفا: 

ف وفنقفؿ إكبقننء، لف ــ الصالة ـثؾ ـن إلبراهقؿ و لنؤ ملسو هيلع هللا ىلصفنذا طؾَب لؾـبل 

ـننن ةؾقننؼ هبننؿ، فننناؿ ٓ ةبؾغننقن ـراتننب إكبقنننء، وتبؼننك  حصننؾ ِٔ  ـحؿنندٍ 

الزةننندُة ال ننل لألكبقنننء وفننقفؿ إبننراهقؿ لؿحؿنند صننؾك اهلل عؾقفؿننن وةننؾؿ، 

ِل ـن لؿ ةحصؾ لغقره. ــ فقحصؾ لف  الؿزةَّ

ـُ مااـ ااالا:  ـننـ    إبننراهقؿ، فقؽننقُن ققلـننن:  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ الـبننل ـحؿننًدا و ح اا

ْقَا َطَؾك آِ  إِْبَراِاقؿَ » ًٓ  «َكَؿا َصؾ  الصنالة عؾقنف وعؾنك ةننئر الـبقنقـ ـنـ  ـُ ـنو

ـُ ـنو  إلبراهقؿ أةًضن، كؿن ي ققلنف تعننلك:  ژڑ ڑ ﴿ذرةل إبراهقؿ، بؾ هق 

 ]آ  طؿااااااااااااارا [ ﴾ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 .(2)ان...فنبراهقؿ وعؿران دخال ي    إبراهقؿ و   عؿر

أجَؿننع الُعؾؿنننُء عؾننك جننقاز الصننالة عؾننك غقننر إكبقنننء عؾننك ةننبقِؾ ال بعقننِل، 

نننِعِدّي، وفقننف أاننؿ قنننلقا: ةننن َرُةننقَ  اهلل، َكْقننَػ كَُصننؾ ل  لحنندةف أبننل ُحَؿْقننٍد الاَّ

د تِاِفت ُققلُقا: الؾ ُفاؿ  َصاؾو طَ  » :ملسو هيلع هللا ىلصَعؾقَْؽ  فؼنَ  َرُةقُ  اهلل  اٍد َوَ ْزَواِجاِف َوُذرو َؾاك ُمَحؿ 

 (.612-3/648لؼر ن )راجع: أحؽنم ا (1)

-826جننالء إففنننم ٓبننـ الؼننقؿ )ص: :(، واكظننر046شننرح الطحنوةننل )ص:  (2)

 ( فنكف ـفؿ.842



               

د تِاِفت َكَؿاا بَاَرْكاَا َطَؾاك  ٍد َوَ ْزَواِجاِف َوُذرو َكَؿا َصؾ قَْا َطَؾك إِبَْراِاقَؿت َوبَاِرْك َطَؾك ُمَحؿ 

 .(1)«َمِجقٌد  إِبَْراِاقَؿت إِك َؽ َحِؿقٌد 

 ًٓ فنذهب إكثنرون ، وتـنزع الُعؾؿنُء ي الصالة عؾك غقر إكبقننء اةن ؼال

إلك الؽراهل، قنلقا: هذا الـقع ـلُخقذ ــ ال قققػ واةن عؿن  الانؾػ، ولنؿ 

ُةـؼنننؾ اةننن عؿنلفؿ ذلنننؽ، بنننؾ خصنننقا بنننف إكبقننننء. وهنننذا ـنننذهُب ـنلنننؽ 

 حـقػل وةػقنن الثقري وةػقنن بـ عققـل وغقرهؿ. لوأب (2)والشنفعل

 ،ًٓ ةلننقز إفننراد غقننر إكبقنننء بنلصننالة عؾننقفؿ اةنن ؼال وقااا  آخاارو :

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿وُحلننن فؿ قنننق  اهلل تعننننلك: 

 .[113]التقبخ:  ﴾ڻڻ

ـِ َأبِل َأْوَفك قن   ْب
ِ
بَِصنَدَق ِِفْؿ  إَِذا َأَتننُه َقنْقمٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَكنَن الـَّبِنل  »: وحدةف َعْبِد اهلل

 (3)آ ِ  ُفؿ  َصؾو َطَؾكالؾ  » َفَلَتنُه َأبِل بَِصَدَق ِِف، َفَؼنَ : ،«الؾ ُفؿ  َصؾو َطَؾك آِ  ُلَف ٍ » َقنَ :

 .(5). وهذا ـذهنب أحنؿد وجؿنعل« (4)َ بِل َ ْوَلك

 (.724( وـاؾؿ )3368أخرجف البخنري ) (1)

ـُع تحرةؿ، أو كراهل تـزةف، أو ـنـ بننب تنرك (2)  ـَ أصحنُب الشنفعل لفؿ ثالثل أوجف: أكف 

غننذاء إلبنننب لؾاننػنرةـل  –إذكنننر  إْولننك، ولننقس بؿؽننروه، حؽنهننن الـننقوي ي

(8/07.) 

ّٕن أَ  ُةطؾنؼ عؾنك ذاِت الشنلء،  ؛ُةرةد أبنن أو  كػانف«: طؾك آ   بل  وىف»ققلف: (3) 

ـُقةك:   «.لؼد  وتل ماسماًرا مـ ماسامقر آ  داود»كؼقلف ي قصل أبل 

 (.3/703وققؾ: ٓ ُةؼن  ذلؽ إٓ ي َحؼ الرُجؾ اللؾقؾ الؼْدر. ف ح البنري )

 (.8241( وـاؾؿ )8784أخرجف البخنري ) (4)

اننؾؿ لؾـننقوي )(5)  ـُ (، وتػاننقر ابننـ كثقننر 3/703(، والػنن ح )0/363اكظننر: شننرح 

 (.07-8/03(، وغذاء إلبنب شرح ــظقـل أداب لؾاػنرةـل )3/287)



               

 

ملسو هيلع هللا ىلص

ـْ َأبِل ُهَرْةَرَة  ـْ َصاؾ ك َطَؾال  َواِحاَدًة » :ملسو هيلع هللا ىلصقنن : قننَ  َرُةنقُ  اهلل ڤَع َما

 .(1)«َصؾ ك ا  َطَؾْقِف بفا َطْشًرا

ٓ   ؿْ ؽُ ـْ َما مِ »َقنَ :  ملسو هيلع هللا ىلصقَ  اهلل وعـ َأبِل ُهنَرْةَرَة أنَّ َرُة  ُؿ َطَؾال  إِ ـْ َ َحٍد ُدَ اؾو  ِم

َفمَ   .(2) «َرد  ا ُ َطَؾل  ُروِحال َحت ك َ ُرد  َطَؾْقِف ال  

 
ِ
ْاُعقٍد أنَّ َرُةقَ  اهلل ـَ ـَ »َقنَ :  ملسو هيلع هللا ىلصوعـ َعبِد اهلل بـ  اِف َمَف َِؽاًخ َساق اِحق إِ   لِؾ 

َْرِض ُدَبؾو  ْٕ َفمَ لِل ا تِل ال   ـْ ُ م   .(3)«ُغقكِل َط

ملسو هيلع هللا ىلص

 طـد الدطا : -1

ـَ ُعَبْقٍد  َرُجاًل َةنْدُعق فِنل  ملسو هيلع هللا ىلصقن : َةؿع َرُةقُ  اهلل ڤلحدةف َفَضنَلَل ْب

، فؼننن  َرُةننقُ  اهلل   َعَؾننك الـَّبِننل 
َطِجااَؾ » :ملسو هيلع هللا ىلصَصنناَلتِِف َلننْؿ ُةؿلنند اهلل وَلننْؿ ُةَصننؾ 

إَِذا َصؾ ك َ َحُدُكْؿ َلْؾَقْبَدْ  بَِتْحِؿقاِد ا ِ َوالث ـَااِ  »ُثؿَّ َدَعنُه، َفَؼنَ  َلُف َأْو لَِغْقِرِه:  ت«َاَلا

ُِ َبْعُد بَِؿا َشا َ ملسو هيلع هللا ىلصَطَؾْقِفت ُثؿ  ْلُقَ ؾو َطَؾك الـ بِلو   .(4)«ت ُثؿ  ْلَقْد

 يف التشفد: -2

ال شننفد، ـننع  ملسو هيلع هللا ىلصكصننؾل فقفننن عؾننك كبقـننن  ـننـ الؿقاضننع ال ننل أـركننن أن

اخ الف الُعؾؿنء ي ُحؽؿ الصالة عؾقف ي ال شفد إخقر، هنؾ هنل واجبنل أم 

 ـُا حبل  وهذا الـزاع ـحؾف ك ب الػؼف.

 (.721أخرجف ـاؾؿ ) (1)

 (.0/237أخرجف أبق داود ) (2)

 .(8/778أخرجف أحؿد ي الؿاـد ) (3)

، 3746(، والرتـننذي )8718(، وأبننق داود )6/81أخرجننف أحؿنند ي الؿاننـد ) (4)

 ( وغقرهؿ.3744



               

 بعد الـدا  لؾ فة: -3

ـِ اْلَعننصِ لحدةف َعْبِد ا ـِ َعْؿِرو ْبن  ْب
ِ
ةؼنق :  ملسو هيلع هللا ىلصكنف َةنِؿَع َرُةنقَ  اهلل أ ؛هلل

ـْ َصاؾ ك َطَؾال   تَلُؼقُلقا ِمْثَؾ َما َدُؼقُ   ُؿ اْلُؿَمذو َ إَِذا َسِؿْعتُ » اُف َما ت َلنِك  ُثؿ  َصاْؾقا َطَؾال 

َفا َمـِْسَلٌخ لِال اْلَجـ اِخت  َصَفًة َصؾ ك ا  َطَؾْقِف بَِفا َطْشًرات ُثؿ  َسُؾقا ا َ لَِل اْلَقِسقَؾَخت َلنِك 

ـْ طِ  ٓ  لَِعْبٍد ِم ـْ َساَلَ  لِال اْلَقِساقَؾَخ َٓ َتـَْبِغل إِ َباِد ا ِت َوَ ْرُجق َ ْ  َ ُكقَ  َ َكا ُااَقت َلَؿا

َػاَطخُ   .(1)«َحؾ ْا َلُف الش 

 يف صفة الجـازة: ملسو هيلع هللا ىلصال فة طؾقف  -4

ـل أْن َةؼرأ ي ال ؽبقرِة إولك فنتحَل الؽ نِب، وي الثنكقِل أْن ُةصؾل  فننَّ الا 

َٓ َتْحرِْمـَاا »عق لؾؿقت، وي الرابعل َةؼقُ : ، وي الثنلثِل َةدملسو هيلع هللا ىلصعؾك الـبل  ُفؿ   الؾ 

َٓ َتْػتِـ ا َبْعَدهُ   .(3)قنلف ابـ كثقر  (2) «َ ْجَرُهت َو

َل  ـَ ن ـَ ـْ أبل ُأ ـِ ع ـْ َأْصَحنِب الـَّبِل   َةْفؾٍ  ْب
نـََّل ملسو هيلع هللا ىلصَأكَُّف َأْخَبَرُه َرُجٌؾ ـِ : َأنَّ الا 

الِة َعَؾك اْلِلـَنَزِة َأنْ  نُم، ُثؿَّ َةْؼَرَأ بَِػنتَِحِل اْلؽَِ نِب َبْعَد ال َّْؽبِقَرِة  فِل الصَّ ـَ ُةُؽب َر اإِل

ل َعَؾنك الـَّبِنل  إُوَلك ةر  
َعنَء لِْؾِلـَننَزِة ملسو هيلع هللا ىلصا فِل َكْػِاِف، ُثؿَّ ُةَصنؾ  ، َوُةْخؾِنُص الند 

ُؿ ِة  ، ُثؿَّ ُةَاؾ  َـّ ا فِل َكْػِافِ فِل ال َّْؽبِقَراِت، ٓ َةْؼَرُأ فِل َشْلٍء ـِـُْف ر 
(4) 

 (.317أخرجف ـاؾؿ ) (1)

(، وأحؿننند 8781(، وابنننـ ـنجنننف )8207(، والرتـنننذي )3028رواه أبنننق داود ) (2)

 .(828(، وصححف إلبنين ي أحؽنم اللـنئز )0/364)

 (.3/283تػاقر ابـ كثقر ) (3)

(، والبقفؼننل ي 8/362(، والحنننكؿ )072-8/038ف الشنننفعل ي إم )أخرجنن (4)

(، والطنرباين ي 0161ثننر )(، والطحنوي ي شنرح ـعننين ا72ٔ، 7/38الؽربى )

 (.437(، وصححف إلبنين ي اإلرواء )3222ـاـد الشنـققـ )



               

 

 ااكثار مـ ال فة طؾقف دقم الجؿعخ ولقؾخ الجؿعخ: -5

 
ِ
ـِ َأْوٍس الثؼػّل َقنَ : َقنَ  َرُةنقُ  اهلل ـْ َ ْلَ اِؾ َ د ااِمُؽْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصعـ َأْوِس ْب ِما

اْعَؼخُ  ت َلاَلْكثُِروا َدْقُم اْلُجُؿَعِخت لِقِف ُخِؾاَؼ آَدُمت َولِقاِف ُقابَِوت َولِقاِف الـ ْػَخاُخت َولِقاِف ال  

َفِة لِقِفت َلنِ   َصَفَتُؽْؿ َمْعُروَضٌخ َطَؾل   ـَ ال    .(1)«َطَؾل  ِم

ـْ َأَكس َقننَ : َقننَ  َرُةنقُ  اهلل  اَفَة َطَؾال  َداْقَم اْلُجُؿَعاِخ »: ملسو هيلع هللا ىلصوَع َ ْكثِاُروا ال  

ـْ َصؾ ك َطَؾل  َصَفًة َصؾ ك ا ُ َطؾَ  تَوَلْقَؾَخ اْلُجُؿَعخِ   .(2)«ْقِف َطْشًراَلَؿ

 طـد دخق  الؿ جد والخروا مـف: -6

ـْ َأبِننل ُهَرْةننَرَة، َأنَّ َرُةننقَ  اهلل  إَِذا َدَخااَؾ َ َحااُدُكُؿ اْلَؿْ ااِجَدت » َقنننَ : ملسو هيلع هللا ىلصفَعنن

ْؿ َطَؾك الـ بِالو  ُفاؿ  اْلاَتْف لِال َ ْباَقاَ  َرْحَؿتِاَؽت َوإَِذا َخاَرَات ملسو هيلع هللا ىلصَلْؾُقَ ؾو ت َوْلَقُؼاْؾ: الؾ 

ِجقؿِ ملسو هيلع هللا ىلصْؿ َطَؾك الـ بِلو َلْؾُقَ ؾو  ْقَطاِ  الر  ـَ الش  ُفؿ  اْطِ ْؿـِل ِم  .(3)«ت َوْلَقُؼْؾ: الؾ 
  ڤَعننـ َفنطَِؿننَل 

ِ
إَِذا َدَخننَؾ اْلَؿْاننِلَد قننن :  ملسو هيلع هللا ىلصَقنَلننْت: َكنننَن َرُةننقُ  اهلل

ِػااْر لِاال ُذُكااقبِلت َواْلااَتْف  ؿ  ُفااالؾ  » َْ َؿت الؾُفااؿ  ا ااٍد َوَسااؾ  لِاال َ ْبااَقاَ  َصااؾ  َطَؾااك ُمَحؿ 

ِػْر لِال ُذُكاقبِلت  َْ َؿت ُثؿ  َقاَ : الؾُفؿ  ا ٍد َوَسؾ  َرْحَؿتَِؽت َوإَِذا َخَرَات َصؾ ك َطَؾك ُمَحؿ 

 .(4)«َواْلَتْف لِل َ ْبَقاَ  َلْ ِؾَؽ 

(، وابـ ـنجنف 0/286( وابـ أبل شقبل )8274( وأبق داود )7/1أخرجف أحؿد ) (1)

 (.8204(، وصححف إلبنين ي الصحقحل )8/368(، والدارـل )8212)

(، وحانـف 044وفضننئؾ إوقننت ) (،2887أخرجف البقفؼل ي الاــ الؽنربى ) (2)

 (.8028(، وصحقح اللنـع )8724إلبنين ي الصحقحل )

(، وابنـ خزةؿنل 443) ف(، وابنـ ـنجن82أخرجف الـانئل ي عؿنؾ القنقم والؾقؾنل ) (3)

، 0274(، وابـ حبنن )0/770(، والبقفؼل )8/024(، والحنكؿ )0426 ،720)

 (.287اللنـع ) قح(، وصح0222

( 8/331(، وابننننـ أبننننل شننننقبل )013، 6/010أخرجننننف أحؿنننند ي الؿاننننـد ) (4)
= 



               

ملسو هيلع هللا ىلص

ـْ َعؾّل    ڤَع
ِ
ـْ َرُةق  اهلل ـْ ُذكِاْرُ  ِطـْاَدُهت ُثاؿ  »أكف َقنَ :  ملسو هيلع هللا ىلصَع اْلَبِخقُؾ َم

 .(1)«َلْؿ ُدَ ؾو َطَؾل  

ـْ أبل ُهنَرْةَرة َقنَ : َقنَ  َرُةقُ  اهلل  َؿ َ ْكُػ َرُجٍؾ ُذكِاْرُ  ِطـْاَدُه »: ملسو هيلع هللا ىلصوَع َِ َر

 .(2)«َلَؾْؿ ُدَ ؾو َطَؾل  

فم»ققلف:   :«وال  

نْؾُؿ والانالـل: ال عنري ـنـ  الؿعـك يف الؾغاخ: أفننت الظننهرة ةنؾؿ: الاَّ

غؾِ  ]الشااعرا [ ﴾ڄ ڃ ڃ﴿والبنطـننل، قننن :  ففننذا ي ت (3)ـ عننٍر ـننـ النندَّ

ففنذا ي الظنهننر.  [71]البؼارة:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄڄ﴿البنطـ. وقن  تعنلك: 

ن وَةننؾَّؿُف اهلل، قننن  تعنننلك:  ـً ھ ھ ﴿وقنند َةننؾَِؿ َةْاننَؾُؿ ةننالـًل وةننال

أي:  ]الحجااااار[ ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿، قنننننن : [43]إكػاااااا :  ﴾ھھ

 .(4)ل ةالـ

                                                                          
=      

، 6100ةعؾنننك ) (، وأبنننق448(، وابنننـ ـنجنننف )387(، والرتـنننذي )82/722و)

إلبننين ي صنحقح  ( وغقنرهؿ. وصنححف718(، والبغقي ي شرح الانـل )6103

 (.7486، 7487اللنـع )

(، وصننححف إلبنننين ي اإلرواء 8/028(، وأحؿنند )3276أخرجننف الرتـننذي ) (1)

 (.241(، وصحقح اللنـع )2)

(، والحنننكؿ 821(، وابننـ حبنننن )0/027(، وأحؿنند )3272أخرجننف الرتـننذي ) (2)

(، 6واء )(، وصننححف إلبنننين ي اإلر618(، والبغننقي ي شننرح الاننـل )8/278)

 (.3282(، وصحقح اللنـع )804والؿشؽنة )

 الدغؾ: الرةبل والقشنةل. (3)

 ( ـندة )ةؾؿ(.063الؿػردات لؾراغب )ص:  (4)



               

 

ـُ الؼقؿ  حؼقؼُل هذه الؾػظل.. الرباءة والخنالص والـلننة ـنـ  :$قا  اب

 .(1)الشر والعققب، وعؾك هذا الؿعـك تدور تصنرةػفن 

ًٓ ا ملسو هيلع هللا ىلصملػ إذ جؿع بقـ الصنالة والانالم عؾنل الـبنل ؿوقد أحاـ ال  ـ ثنن

 ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿لؼننننننننق  اهلل تعنننننننننلل: 

 .]إحسا [

فؾقلؿنع بنقـ  ملسو هيلع هللا ىلص: إذا صنؾك عؾنك الـبنل قن  الـقوي: $قا  ابـ كثقر 

 ،ؼطف «صؾك اهلل عؾقف»فال ةؼؾ:  ،وال اؾقؿ، فال ةؼ صر عؾك أحدهؿن الصالة

فؼط، وهذا الذي قنلف ــ زع ــ هذه أةل الؽرةؿل، وهنل  «عؾقف الاالم»وٓ 

، ]إحااااااسا [ ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿ققلنننننف: 

.(2)نتاؾقؿً  صؾك اهلل عؾقف وةؾؿفنٕولك أن ةؼن : 
ملسو هيلع هللا ىلص

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ ﴿قن  َجنّؾ ذكنره: 

 .]إحسا [ ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ

بنلؿصدر دون الصنالة  ملسو هيلع هللا ىلصـن الحؽؿُل ي تلكقد إـر بنلاالم عؾك الـبل 

  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ﴿عؾقف ي ققلف: 

اخ ؾػننت جفننل أنَّ ال لكقننَد واقننٌع عؾننك الصننالة والاننالم، وإْن لجقابااف: 

ال لكقد، فنكف ُةبحنكف أخرب ي أوَّ  أةنل بصنالتف عؾقنف وصنالة ـالئؽ نف عؾقنف 

مكننًدا لفننذا اإلخبنننر بحننرف  ـخننربًا عننـ الؿالئؽننل بصننقغل اللْؿننع  «إن»ـُ

 (.0/882بدائع الػقائد ) (1)

 (. 3/282تػاقر ابـ كثقر ) (2)



               

 الؿضنف إلقف، وهذا ُةػقُد الُعؿقَم وآة غرا .

ن عـد اهلل وعـد الؿالئؽل هنذا الشنل ملسو هيلع هللا ىلصفنذا اة شعرت الـػقُس أّن شلكف 

ر هبن، بؾ َةؽػنل تـبقُففنن واإلشننرُة إلقفنن  ـَ بندرت إلك الصالة عؾقف، وإْن لؿ ُتم

طؾنُؼ  ـُ بلدكك إشنرة، فنذا أـرت هبن لنؿ تحن ج إلنك تلكقند إـننر، بنؾ إذا جننء 

قافؼل اهلل وـالئؽ ف ي الصنالة عؾقنف ـُ صنؾقات  -إـر بنَدَرت وةنَرعت إلك 

 الػعؾ بنلؿصدر. فؾؿ ةح ج إلك تلكقد -اهلل وةالـف عؾقف

ولؿننن خننال الاننالم عننـ هننذا الؿعـننك، وجنننء ي حنننقز إـنننر دون الخننرب 

ـَ تلكقده بنلؿصدر؛ لقد  عؾك تحؼقؼ الؿعـك وتثبق ف.  َحُا

وةؼقم تلكقُد الػعؾ ـؼنم تؽنرةره، كؿن َحصؾ ي ال ؽنرةر ي الصالة خنربًا 

 ـؾنف؛ فنكنف بندةعٌ وـصندًرا، ف ل وطؾًبن؛ فؽذلؽ حصؾ ال ؽرةر ي الصالة فعناًل 

ا.  .(1).. واهلل أعؾؿجد 

 ما الحؽؿُخ مـ إلاراد ال فم والرحؿخت وجؿع البركخ 

أنَّ الاننالَم إـننن ـصنندر ـحننض، ففننق شننلء واحنند، فننال ـعـننك الجااقاُ : 

للؿعننف، وإـننن اةننؿ ـننـ أةننؿنء اهلل تعنننلك فقانن حقؾ أةًضننن جؿعننف، فعؾننك 

 ال ؼدةرةـ ٓ ةبقَؾ إلك جؿعف.

فَؿصدٌر أةًضن، بؿعـك العطػ والحـنن، فنال تلَؿنُع أةًضنن، الرحؿخ:  و ما

وال نء فقفن بؿـزل فن ي الخؾل والؿحبل والرقنل، لقانت لؾ حدةند، بؿـزل فنن ي 

ضننْربل وتؿننرة، فؽؿننن ٓ ُةؼنننُ : رقنننت، وٓ خننالت، وٓ رأفنننت، ٓ ُةؼنننُ : 

 (.860-0/868البدائع ) (1)



               

 

َدد، وإفنراده ُةشنعر َرَحؿنت، وهـن دُخق  اللْؿع ُةشعر بنل حدةد وال ؼققند بَعن

بنلؿاّؿك ـطؾًؼن ـنـ غقنر تحدةند، فننإلفراُد أكؿنؾ ـعـنك ـنـ اللؿنع، وهنذا 

ا  بدةعٌ  دلقُ  الؿػرد أكثَر ــ ـدلق  اللؿع.جد  ـَ  أْن ةؽقن 

أعؿ وأتنؿ  [149]إكعام:  ﴾ڈ ڈ ژ ژڑ﴿ولفذا كنن ققلف تعنلك: 

پ پ پ ڀ ڀ ﴿ـننـ أن ةؼننن : فؾؾننف الحَلننج البقالننغ، وكنننن ققلننف: 

ا. ﴾ وكظنئره كثقرة...ڀڀ  جد 

اّؿنهن كثرة الخقر واة ؿراره شقًمن بعد شلء، و ما البركخ:  ـُ فنان لؿن كنن 

ان ؿر ة عنقنب اإلفننراد عؾنك  ـُ كؾؿن اكؼضك ــف فرد خؾػف فرد  خر، ففق خقٌر 

الدوام شقًمن بعند شنلء، كننن لػنُظ اللؿنع أولنك هبنن؛ لندٓل فن عؾنك الؿعـنك 

ٿ ٹ ﴿ي ققلنف تعننلك:  ت ي الؼنر ن كنذلؽهبنن، ولفنذا جننء الؿؼصقد

 فلفرد الرحؿل وجؿع الربكل. [73]اقد:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤڤ

ااافُم طؾقاااؽ  دفاااا الـبااال وَرحؿاااخ ا  وكنننذلؽ ي الانننالم ي ال شنننفد: ) ال  

 .(1)وبَركاتف(

 :«سْرَمًدا»ققلف: 

صنالة  ملسو هيلع هللا ىلصةعـل: أبًدا، فنلؿعـك ي اللؿؾل: الصالة والانالم عؾنك الـبنل 

ن دا ـً ا ؿرةـ، ٓ ةـؼطعنن أبًدا.وَةال ـُ  ئؿقـ 

 :«طؾك الـبل»وققلف 

: هق ــ أكبل عـ اهلل، فُ ِرك هؿنزه. قنن :  معـك الـبل لغخ: اُء: الـبل  قن  الػرَّ

وإن ُأخَذ ــ الـَّبقِة والـَّبنوة، وهل آرتػنع عـ إرض، أي إكف أشرف عؾنك 

 الؿصدر الانبؼ. (1)



               

 .(1)ةنئر الخؾؼ، فلصؾف غقر الفؿز 

اءُة الؿلَؿننع عؾقفننن ي الـبقننقـ وإكبقنننء طننرح الؼننر :$قااا  السجاااُا 

الفؿننز، وقنند هؿننز جؿنعننل ـننـ أهننؾ الؿدةـننل جؿقننع ـننن ي الؼننر ن ـننـ هننذا، 

 .(2)واش ؼنقف ــ َكبل وَأْكَبل، أي: أخرب. قن : وإجقد ترك الفؿز

فنلـبل  بغقر الفؿِز أبؾغ ـنـ الـبنلِء بننلفؿز، ٕكنف لنقس  :$قا  الراَُ  

ـبَّل رفقع ا ـُ  .(3)لؼدر والؿحؾكؾ 

 :«الؿ طػك»وققلف 

 الؿصطػك: ـلُخقذ ــ الصػقة.

ـنننـ  . وآصنننطػنُء: آخ قننننر، اف عننننٌ  وصنننػقُة كنننؾَّ شنننلٍء: خنلُصنننف..

ـُصطػنُه  ملسو هيلع هللا ىلصالصػقة، وــف الـبل    ــ خؾؼف و
ِ
 .(4)صػقُة اهلل

]الحِّ:  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴿قن  تعنلك: 

 ء ــ اهلل تعنلك لبعض خؾؼف.وغقرهن ــ أةنت ال ل جنء فقفن آصطػن [75

 ڤوي صحقح ـاؾؿ، عـ َواثِؾَل 
ِ
َةُؼنقُ :  ملسو هيلع هللا ىلصقن : َةنِؿْعُت َرُةنقَ  اهلل

ـْ كِـَاَكاَخت َواْصاَطَػك » ـْ َوَلِد إِْسَؿاِطقَؾت َواْصَطَػك ُقَرْدًشا ِم إِ   ا َ اْصَطَػك كِـَاَكَخ ِم

ـْ َبـِل اَ  ـْ ُقَرْدٍل َبـِل َااِشٍؿت َواْصَطَػاكِل ِم  .(5)«اِشؿٍ ِم

 ( ـندة )كبل(.1/708لانن العرب ) (1)

 ؿصدر الانبؼ.ال (2)

 (.237الؿػردات )ص:  (3)

 ( بنخ صنر. 368، 2/362الؾانن ) (4)

 (. 0046أخرجف ـاؾؿ ) (5)



               

 

ملسو هيلع هللا ىلص

ا، كثقرة ملسو هيلع هللا ىلصإدلُل عؾك اصطػنء اهلل جؾ وعال لؾـبل   كذكر ــفن: جد 

ڻ ﴿قق  اهلل تعنلك:  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ے  ے  ھ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷ ﮶  ﮵  ﮴ ﮳  ﮲  ۓ  ۓ 

 .]آ  طؿرا [ ﴾﮾ ﮿

ااعدي  هننق خنننتؿفؿ، فُؽننؾ  إكبقنننء  ملسو هيلع هللا ىلصـحؿننًدا  قنند عؾننؿ أنَّ  :$قااا  ال  

عؾقفؿ الصالة والاالم لق أدركقه لقَجب عؾقفؿ اإلةؿننُن بنف واتبنعنف وكُصنرتف، 

ؼدـفؿ وـ بقعفؿ. ففذه أةل الؽرةؿنل ـنـ أعظنؿ الندٓئؾ  ـُ وكنن هق إـنـفؿ و

َرهؿ ملسو هيلع هللا ىلصعؾك ُعؾق ـرتب ف وجاللل قدره، وأكف أفضؾ إكبقننء وةنقدهؿ  ، لؿنن قننرَّ

﮷﮸﴿ تعنلك:  اك فك..(1)أي: قبؾـن ـن أـرتـن بف عؾك الرأس والعقـ ﴾﮶ 

اصطػنه تبنرك وتعنلك بلْن أكز  عؾقف الؼر ن، وهق الؽ نُب الؿفقؿـ عؾك 

 جؿقع الؽ ب.

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿قننن  اهلل ةننبحنكف وتعنننلك: 

 .[48]الؿا دة:  ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ

(2)ملسو هيلع هللا ىلص

، قننن : ملسو هيلع هللا ىلص، إٓ بحقنننة الـبننل ا  تبااارك وتعااالك بحقاااة  َحااد قاال لااؿ ُدؼِ ااؿ

 .]الحجر[ ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿

 (.830تقاقر الؽرةؿ الرحؿـ )ص:  (1)

 (.840صحقح ـاؾؿ ) :اكظر (2)



               

 ملسو هيلع هللا ىلص

ڍ ڍ ﴿، [ 35]البؼرة:   ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿قن  ُةبحنكف: 

چ چ چ ﴿، [ 76]اقد:   ﴾ڍ ڍ ڌ ڌڎ ﴿، [ 48]اقد:   ﴾ڌ 

ٹ ﴿، وققلف: [ 31]الؼ  :   ﴾ڇ  ٹ ٹ  ٿ ٿ   ﴾ٹ ڤ   ٿ 

ٱ ﴿، [ 26]ص:   ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿، [ 55]آ  طؿرا : 

ٻ  ٻ ٻ  ڃ ﴿:  لف فؼن  اهلل تعنلك ملسو هيلع هللا ىلص ، أـن كبقـن [ 12]مردؿ:   ﴾ٻ 

ٻ ﴿  ،﴾ڃ  ٻ  لؿسمؾ[  ﴾ٱ  ا ے ﴿، ] ھ  [  ﴾ھ  ثر لؿد ا [ ،

ڇ ڇڍ ﴿ چ چ چ ڇ ڇ  . فخنطبف بلعظؿ [ 67]الؿا دة:   ﴾ڃچ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصلقعؾؿ ــ جحد أـره أكف الـبل إٓ الصػنت، ولؿ ةخنطبف بنةؿف ـلرًدا 

: إخبنُر اهلل عنز وجنؾ عنـ ملسو هيلع هللا ىلصوــ فضنئؾف  :$قا   بق كعقؿ إصبفاين 

وتبلقؾف وتعظقؿف، وذلؽ أكف ـن خنطبنف ي ك نبنف وٓ أخنرب  ملسو هيلع هللا ىلصإجال  قدر كبقف 

عـف إٓ بنلؽـنةل ال ل هل الـبقة والرةننلل، ال نل ٓ أَجنؾَّ ــفنن فخنًرا وٓ أعظنَؿ 

 عنـفؿ بلةنؿنئفؿ... إلنك أنَخطًرا، وخنطب غقره ــ إكبقنء وقنقـفؿ وأخنرب 

بنةنؿف أضننف إلقنف ذكنر  -عؾقنف الانالم –قن : فؽنؾ ـقضنقع ذكنر ـحؿنًدا 

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ﴿الرةنننلل، فؼننن  عننز ـننـ قنئننؾ: 

 .[144]آ  طؿرا : 

 .[29]الػتف:  ﴾ٱ ٻ ٻٻ﴿: عز وجؾ قن 

 ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ﴿: تعنننننننننلك وقننننننننن 

 .[41]إحسا :  

 .[2]محؿد:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: ةبحنكف وقن 



               

 

ـ َجحده أن أـره وك نبف هق الحؼ، وٕانؿ لنؿ ةعرفنقه إٓ  ـَ فاّؿنه لقعؾؿ 

بؿَحؿد، ولق لؿ ُةاؿف لؿ ُةعؾؿ اةؿف ــ الؽ نب، وكنذلؽ ةننئر إكبقننء لنق 

لؿ ُةاؿقا ي الؽ نب ـن ُعرفت أةنـقفؿ، ك اؿقل اهلل لف ـحؿنًدا، وذلنؽ كؾنف 

 .(1)نه ف وشرففزةندة ي جالل ف وكبنل ف وكب

ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص

كؿن تؼدم، أـن أةؿنئف ففنل كؿنن جننءت  ملسو هيلع هللا ىلص: صػل لرةق  اهلل الؿ طػك

ْطِعننٍؿ، َقنننَ : َقنننَ  َرُةننقُ  اهلل  ـُ ـِ  إِ   لِاال َ ْسااَؿاً ت َ َكااا »: ملسو هيلع هللا ىلصي حنندةف ُجَبْقننِر ْبنن

ٌدت َوَ َكا َ ْحَؿُدت َوَ َكا الؿَ  اِحل ال ِلي َدْؿُحق ا ُ بَِل الُؽْػَرت َوَ َكاا الَحاِشاُر ال اِلي ُمَحؿ 

 .(3)«ت َوَ َكا الَعاقُِ  (2)ُدْحَشُر الـ اُس َطَؾك َقَدِمل

 .(4)«َوَ َكا اْلَعاقُِ  ال ِلي َلْقَ  َبْعَدُه كبل» وي رواةل:

 
ِ
، َقنننَ : َكنننَن َرُةننقُ  اهلل َْشننَعِري  ْٕ قَةننك ا ـُ ـْ َأبِننل  ل َلـَننن َكْػَاننُف  ملسو هيلع هللا ىلصَعنن ُةَاننؿ 

ٌدت َوَ ْحَؿُدت َواْلُؿَؼػول»َأْةَؿنًء، َفَؼنَ :  َ َكا ُمَحؿ 
ت َواْلَحاِشُرت َوَكبِْل الت ْقَباِخت َوَكبِاْل (5)

ْحَؿخِ   .(6)«الر 

 ( بنخ صنر.71-76دٓئؾ الـبقة )ص:  (1)

 ة ؼدم عؾقف الصالة والاالم ةقم الؿحشر، وةحشر الـنُس عؾك أثره. (2)

 ( والؾػظ لؾبخنري.0327وـاؾؿ ) ،(3230أخرجف البخنري ) (3)

 .(0327/ 802أخرجف ـاؾؿ ) (4)

 الؿؼػننل: قننن  شننؿر: بؿعـننك العنقننب، وقننن  ابننـ العربننل: هننق الؿ بننع لألكبقنننء  (5)

ـانؾؿ بشنرح  - ء:  خنره.لةؼن : قػقتف أقػقه وقػق ف أقػقف إذا اتبعف، وقنفقنل كنؾ شن

 (.1/884الـقوي )

 (.806/0322ـاؾؿ ) أخرجف (6)



               

أو قنن  الـبنل  ،ملسو هيلع هللا ىلصفـؼق : قنَ  َرُةنق  اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأـن إذا أردكن أْن كذكر الـبل 

جؿقًعنن، وارجنع إلنك ك نب  اهلل عنـفؿرضنل ، هؽذا كنن ةؼنق  الصنحنبل ملسو هيلع هللا ىلص

ن ـنـ رواة الحندةف ةؼنق  غقنر ذلنؽ، وُهنؿ بنال الحدةف، فؾـ تلند صنحنبق  

ن وتقققًرا وحنرًصن عؾك آتبنع ــ غقنرهؿ، فنال ةـبغنل الُعندوُ  شؽٍّ أَشد ُحب  

 .-رضقان اهلل عؾقفؿ -عـ ققلفؿ

ْةنِؾ آكبعننث عؾنك الّ نمدة. وُةؼنن : الرسق  لغخ: معـك  رةنؾ: أصنُؾ الرَّ

كنقل ِرْةَؾٌل َةفؾُل الاقر.. وــنف الرُةنقُ  الؿـبعنُف.. وجؿنع الرةنق : ُرُةنُؾ، 

 تنرٍة ُةراُد هبن الؿالئؽل، وتنرًة ُةراُد هبن إكبقنء. فؿـ: الؿالئؽل ققلف 
ِ
وُرَةُؾ اهلل

ڄ ڄ ڄ ﴿إكبقننء ققلنف:  وــ ]الحاقخ[ ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿تعنلك: 

 .(1)[144  طؿرا :آ] ﴾ڃ

ذهب جؿنهقر العؾؿنء إلك الؿغنةرة بقـ الـبل والرةق ، وــ أظفر ـن 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿اة دلقا بف قق  اهلل تعنلك: 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ 

 .]الحِّ[ ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ

ًرا، وهننذه واخ ؾػننقا ي تحدةنند الػننر  بننقـ الـبننل والرةننق  اخ الًفننن كثقنن

 ـاللل ــ ـانئؾ آج فند، وإلقؽ كؼؾ أققالفؿ ي ذلؽ.

قننن  العؾؿنننء: إن هننذه أةننل ـشننؽؾل ـننـ جف ننقـ: : $ قااق  الؼرصباال

ـً  ن ةرون أن إكبقنء صؾقات اهلل عؾقفؿ فقفؿ ـرةؾقن وفنقفؿ إحداهؿن: أن قق

 .(086الؿػردات )ص:  (1)



               

 

غقننر ـرةننؾقـ. وغقننرهؿ ةننذهب إلننك أكننف ٓ ةلننقز أن ةؼننن  كبننل ح ننك ةؽننقن 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ والنندلقؾ عؾننك صننحل هننذا ققلننف تعنننلك: ،ـرةنناًل 

أكبل عـ اهلل عنز  «كبل» الرةنلل. وأن ـعـك ملسو هيلع هللا ىلصفلوجب لؾـبل  ﴾ڑ ک ک

 وجؾ، وـعـك أكبل عـ اهلل عز وجؾ اإلرةن  بعقـف.

الرةق  الذي أرةؾ إلك الخؾؼ بنرةن  جربةؾ عؾقف الاالم  وقا  الػرا :

نـً إلقف عقنًكن، والـبل الذي تؽقن كبقتف إلفن ـً ن، فؽنؾ رةنق  كبنل ولنقس ن أو ــن

 ًٓ  .كؾ كبل رةق

وهنذا هنق الصنحقح، أن كنؾ رةنق  كبنل ولنقس كنؾ كبنل  قا  الؿفدوي:

 ًٓ قن : والصنحقح والنذي  «الشػن»الؼنضل عقنض ي ك نب  ذكر. وكذا رةق

 ًٓ ، واحن ج بحندةف عؾقف اللؿ الغػقر أن كؾ رةق  كبل ولقس كؾ كبل رةنق

كبقنننء ثالثؿنئننل وثالثننل عشننر، أولفننؿ  دم و خننرهؿ وأن الرةننؾ ـننـ إأبننل ذر، 

 .(2()1)ملسو هيلع هللا ىلصـحؿد 

ًؿااا   آدم كااا  كبق اا»: ملسو هيلع هللا ىلصعننـ أبننل ذر عننـ الـبننل (1)  ، رواه أحؿنند ي الؿاننـد «ا مؽؾ 

(، 4/062(، وابـ أبل شنقبل ي ـصنـػف )8/08(، والبخنري ي تنرةخف )2/062)

  ( وغقرهؿ.0/46وابـ حبنن ي صحقحف )

كا  بقـف و بقـ كقح و تا مؽؾًؿاكا  آدم كبق  » :قن  ملسو هيلع هللا ىلصوعـ أبل أـنـل البنهؾل عـ الـبل 

أخرجنف ابنـ حبننن ي صنحقحف  «قرو ت وكاكا الرسؾ ثفثؿا خ وخؿ خ طشار ةطشر

(، والحنكؿ 872-1/838(، وي الؽبقر)8/07(، والطرباين ي إوةط )0212)

( وقن : صحقح عؾك شرط ـاؾؿ، ووافؼنف النذهبل وصنححف إلبننين ي 0/060)

 (.6/321حقحل )الاؾاؾل الص

 (.80/16اللنـع ٕحؽنم الؼر ن ) (2)



               

وهنق  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿قن  اهلل تعنلك:  :$ قا  البغقي

ن﴾ک ک﴿ن، الذي ةلتقف جربةؾ بنلقحل عقنكً  ـً ن أو ، وهق الذي تؽقن كبقتنف إلفن

ـً  ًٓ ــن  .(1)ن، فؽؾ رةق  كبل، ولقس كؾ كبل رةق

بقـفؿنننن وهنننق  ةننند  عؾنننك الؿغننننةرة ﴾ڑ﴿عؾنننك  ﴾ک ﴿وعطنننػ »

الشنئع، واخ ؾػقا ي تػاقر كؾ ــفؿن، فؼقؾ: الرةق  ذكر حر بعثف اهلل تعنلك 

بشرع جدةد، ةدعق الـنس إلقف، والـبنل ةعؿنف وـنـ بعثنف ل ؼرةنر شنرع ةننبؼ، 

 كلكبقنء بـل إةرائقؾ الذةـ كنكقا بقـ ـقةك وعقاك عؾقفؿن الاالم.

ةند بنلـانبل إلنقفؿ، وإن وققؾ الرةق  ذكر حر بعثف اهلل إلك ققم بشرع جد

ًٓ  الننؿ ةؽننـ جدةنندً  ، ي كػاننف، كنةننؿنعقؾ عؾقننف الاننالم، إذ بعننف للننرهؿ أو

 والـبل ةعؿف وــ بعف بشرع غقر جدةد كذلؽ......

ولؿنـ والـبنل ةؼنن  لنف  ،وققؾ: ــ ةلتقف الؿؾؽ عؾقف الاالم بننلقحل ةؼظنل

ض إكبقننء وهنذا أغنرب إقنقا  وةؼ ضنل أن بعن .ةقحك إلقف ي الؿـنم ٓ غقنر

ـً   ، وهق بعقد وٓ ةؼن  بنلرأي.نعؾقفؿ الاالم لؿ ةقح إلقف إٓ ــن

وأكت تعؾؿ أن الؿشفقر أن الـبل ي عرف الشرع أعؿ ــ الرةق ، فنكف ــ 

أـر بنل بؾقغ، وٓ أوحل إلقف، ةقاء أـر بنل بؾقغ أم ٓ، والرةق  ــ أوحل إلقف و

الخننص، ص ةنراد بنلعننم ـنن عندا بنلخننٕكنف إذا ققبنؾ العننم  ؛ةصح إرادة ذلؽ

فؿ ك أرةد بنلـبل ـن عدا الرةق  كنن الؿنراد بنف ـنـ لنؿ ةنمـر بننل بؾقغ، وحقنف 

ًٓ تعؾؼ بف اإلرةن  صنر ـلـقرً  ي أةل بعد تعؾؼ فؾؿ ةبؼ  ،ا بنل بؾقغ فقؽقن رةق

ـؼنبؾ لف فال بد ل حؼقؼ الؿؼنبؾل أن ةنراد بنلرةنق  ـنـ  وٓ كبل   اإلرةن  رةقٌ  

 (.3/276(، وف ح الؼدةر لؾشقكنين )3/374تػاقر البغقي ) (1)



               

 

شرع جدةد وبنلـبل ــ بعف ل ؼرةر شرع ـنـ قبؾنف أو ةنراد بنلرةنق  ـنـ بعف ب

بعف بؽ نب وبنلـبل ـنـ بعنف بغقنر ك ننب أو ةنراد كحنق ذلنؽ ـؿنن ةحصنؾ بنف 

 .(1)«الؿؼنبؾل ـع تعؾؼ اإلرةن  هبؿن

ـُ تقؿقخ  فنلـبل هق الذي ةـبمف اهلل، وهق ةـب  بؿن أكبل اهلل بنف، فننن  :$قا  اب

ـَـ   رةق . خنلػ أـر اهلل لقبؾغف رةنلل ــ اهلل إلقف؛ ففقأرةؾ ـع ذلؽ إلك 

وأـن إذا كنن إكؿن ةعؿؾ بنلشرةعل قبؾف، ولؿ ةرةؾ هق إلك أحد ةبؾغف عنـ 

 اهلل رةنلل؛ ففق كبل، ولقس برةق .

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿قننننننن  تعنننننننلك: 

فنننننذكر  ﴾ڑ ڑ ک ک﴿وققلنننننف:  [52]الحاااااِّ:  ﴾گ گ ڳ

 ًٓ حدهؿن بلكف رةنق ، فننن هنذا هنق الرةنق  ةعؿ الـقعقـ، وقد خص أ إرةن

نـ خننلػ اهلل ـَ كـنقح، وقند ثبنت ي  ؛الؿطؾؼ الذي أـنره ب بؾقنغ رةننل ف إلنك 

ُ  َرُةقِ  ُبِعَف إَِلك َأْهِؾ إَْرضِ »الصحقح:   .(2)«أكَُّف َأوَّ

وقبؾفؿننن  دم ت (3)وقنند كنننن قبؾننف أكبقنننء كشننقف وإدرةننس عؾقفؿننن الاننالم

( بنخ صنر، ـع العؾؿ أن لؾعؾؿنء ـآخذ 843 -84/840روح الؿعنين لأللقةل ) (1)

 عؾك تػاقره.

ڤ( ـننـ حنندةف أبننل ُهَرْةننَرة 887/304( وـاننؾؿ )3372أخرجننف البخنننري ) (2)

 لَقالُتق  ُكْقًحاات لَقُؼقُلاقَ : »قةؾ الذي ة حدث فقف عنـ الشنػنعل لؾرُةنق ، وفقنف: الط

ُ  الْرُسؾ إَلاك إَْرض..  «.َدا ُكقُح  كَا  و 

ـُ عثقؿننقـ  (3) ُ  الرُةننؾ: ققلننف تعنننلك: $قننن  ابنن ٱٻ ٻ ﴿: النندلقُؾ أّن ُكقًحننن أوَّ

لك كقح ةعـل: وحًقن كنةحنئـن إ [163]الـ ا :  ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿والـبققـ ـنـ بعنده، وهنق وحنل الرةننلل، وققلنف: 

أي ذرةننل كننقح وإبننراهقؿ، والننذي قبننؾ  [26]الحددااد:  ﴾ڃ ڃ ڃڃ
= 



               

ؽؾًؿنكنن كبق  و ـُ ن 
(1). 

ـُ طبااااس قاااا ـ  دم وكنننقح عشنننرة ُقننننرون، كؾفنننؿ عؾنننك  :$  ابااا كننننن بنننق

 .(2)اإلةالم

فلولمؽ إكبقنء ةلتقفؿ َوحل ــ اهلل بؿنن ةػعؾقكنف وةنلـرون بنف الؿنمــقـ 

مــقـ هبؿ، كؿن ةؽقن أهؾ الشرةعل القاحندة ةؼبؾنقن  ـُ الذةـ عـدهؿ لؽقاؿ 

لـرون بشنرةعل ـن ةبّؾغف العؾؿننء عنـ الرةنق  وكنذلؽ أكبقننء بـنل إةنرائقؾ ةن

عقـل، ولؽـ كننكقا ي ـُ  ال قراة، وقد ُةقَحك إلك أحدهؿ وحل خنص ي قضقٍل 

نؿ شرع ال قراة كنلعنلؿ الذي ُةػفّ  ُؿُف اهلل ي قضقل ـعـك ُةطنبؼ الؼنر ن، كؿنن ففَّ

                                                                          
=      

ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ ﴿كننقح ٓ ةؽننقُن ـننـ ذرة ننف، وكننذلؽ ققلننف تعنننلك: 

ةنُد   عؾنك ـنن ةنبؼ.. وةنن   ﴾ى ىائ﴿: قد كؼق : إنَّ ققلف ]اللاردا [ ﴾وئ وئ

ثؿ قن : وأـن  دم عؾقف الاالم ففق كبل ولقس برةق ، وأـن إدرةنس الحدةف الؿ ؼدم، 

فذهب كثقر ــ الؿمرخقـ أو أكثرهؿ وبعض الؿػارةـ أةًضن إلك أكف كننن قبنؾ كنقح، 

ا، والؼر ن والاـل تنرده شنرح العؼقندة  -وأكف ــ أجداده، لؽـ هذا الؼق  ضعقٌػ جد 

 (.823( وشرح إصق  الثالثل )ص: 24، 8/26القاةطقل )

(، وـننـ قبؾننف ابننـ العربننل كؿننن ي تػاننقر 3/00وقنند رجننح الؼرطبننل ي تػاننقره )

: $الصننحقح، قنن  ابننـ العربننل  ك( أن إدرةننس بعنند كنقح عؾنن4/871الؼرطبنل )

 (.0/382أحؽنم الؼر ن ) -وــ قن  إدرةس كنن قبؾف ــ الؿمرخقـ فؼد وهؿ 

(، وابنـ حبننن 0/060(، والحنكؿ )088اللفؿقل ) كأخرجف الدارـل ي الرد عؾ (1)

(، والطننننرباين ي الؽبقننننر 8/284(، والبقفؼننننل ي إةننننؿنء والصننننػنت )6882)

 (.0661( وغقرهؿ، وإلبنين ي الصحقحل )4272)

(، 772(، والبقفؼننل ي إةننؿنء والصننػنت )7271أخرجننف الطننربي ي تػاننقره ) (2)

 (.274، 276/ 0والحنكؿ )



               

 

 .(1)اهلل ةؾقؿنن ُحؽؿ الؼضقل ال ل ُحؽؿ فقفن هق وداود

ــقـ وخربه، وهؿ ةـبمنقن الؿنمفنٕكبقنء ُةـبمفؿ اهلل، فقخربهؿ بلـره واقف 

 وإـر والـفل. ـن أكبلهؿ اهلل بف ــ الخرب

فنْن أرِةؾقا إلك ُكػنر ةدعقاؿ إلك تقحقند اهلل وعبندتنف وحنده ٓ شنرةؽ 

 .ب الرةَؾ ققمٌ وٓ ُبد أن ُةؽذّ  ،لف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿قننننننن  تعنننننننلك: 

 ،[43]ل ااؾا:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ﴿، ]الاالاردا [ ﴾ٺ

 َةؾ إلك ـخنلػقـ فُقؽذهبؿ بعضفؿ.رفنّن الرةَؾ تُ 

دلقٌؾ عؾك  [52]الحِّ:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿فؼقلف: 

 ًٓ رَةؾ، وٓ ُةاّؿك َرُةق ـُ ٕكف لؿ ُةرَةؾ إلك ققم بؿنن  ؛عـد اإلطال  أّن الـبل 

كنلعننلؿ؛ ولفنذا قنن   لـر الؿمــقـ بؿن ةعرفقن أكنف َحنؼٓ ةعرفقكف، بؾ كنن ة

َْكبَِقا ِ ا»: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  ْٕ  .(2)«ْلُعَؾَؿاُ  َوَرَثُخ ا

ُةننق  أْن ةننليت بشننرةعٍل جدةنندة، فننننَّ ةقةننَػ عؾقننف  ولننقس ـننـ َشننرط الرَّ

ًٓ وكنن عؾك ـؾل إبنراهقؿ، وداود وةنؾقؿنن كنكنن رُةنقلقـ،  الاالم كنن رُةق

 وكنكن عؾك شرةعل ال قراة.

ڱ  ﴿كؿن ي ققلف تعنلك:  (1) ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڻ ڳ  ں  ں 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ھ   ڻ  ھ ھ  ھ  ہ  ہ  ہ ہ 

 .[79ت 78]إكبقا :  ،﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷

(، وأحؿنند 003(، وابننـ ـنجننف )0610(، والرتـننذي )3678أخرجننف أبننق داود ) (2)

(، وصنححف إلبننين ي صنحقح 11(، وابـ حبنن )8/81(، والدارـل )2/886)

 (.080(، والؿشؽنة )42الرتغقب والرتهقب )



               

مــ    فرعقن:  ـُ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿قن  تعنلك ي 

ٺ   ڀ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ٹ پ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

 .[34]َالر:  ﴾ٹٹ

ڀ ﴿وقن  تعنلك:  ڀ ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڦ ڦ ڦ   ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ 

 .(1) ]الـ ا [

والا اللي اختاره شقا ااسفم ااق ماا  رجحافت لفاق  قار  إقاقا  إلاك 

 ال قا ت وا   طؾؿ.

 :«كـس الفدى»وققلف: 

 .ملسو هيلع هللا ىلص: هنق الـبل ىصقُد بؽـز الفدوالؿؼ

 جؿننُع الؿننن  بعضننف عؾننك بعننض وادخنننره. وققننؾ: الؿنننُ   الؽـااس يف الؾغااخ:

 .(2)الؿدفقن

ٕكنف كـنز الفندى، والفندى  ؛أغؾنك ـنـ كـنقز إرض جؿقًعنن ملسو هيلع هللا ىلصفنلـبل 

أعؾك ــ الدكقن وـنن فقفنن، فنلندكقن زائؾنل، وأخنرة دار الانعندة إبدةنل لؿنـ 

؛ ففننق هداةننل لؾعنننلؿقـ، قننن  اهلل ملسو هيلع هللا ىلصدى هننق كبقـننن اه نندى، والننذي جنننء بنلفنن

 .]الشقرى[ ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿تعنلك: 

 ( بنخ صنر.077-070: الـبقات )ص (1)

 .(017ـفؿنت ال عرةػ )ص: كعؾ ال قققػ (2)



               

 

ک ک ک گ گ ﴿وهذه أةل ٓ َتعنُرَض بقـفن وبقـ ققلف تعننلك: 

ٕنَّ الفداةننننل  ]الؼ اااا [ ﴾گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 -تـؼاؿ إلك قاؿقـ:

 ًٓ صراط أي إرشند الخؾؼ إلك الحؼ واتبنع ال : ادادخ الدٓلخ واارشاد: و

الؿانن ؼقؿ، وهننل وظقػننُل إكبقنننء والرةننؾ، والؿاننؾؿقـ ـننـ بعنندهؿ، ُكننؾ  

 بحاب اة طنع ف.

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿قن  اهلل جؾ وعال: 

ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٿ

 .]آ  طؿرا [ ﴾ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

أْن ةعؿنؾ العبنُد بؿنن َعؾنؿ، وهنذه لقانت َٕحنٍد ـنـ ثاكًقا: ادادخ التقلقاؼ: 

ي  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ةبحنكف، وهل ال ل كػنهن اهلل تعنلك عـ الـبنل البشر، وإكؿن هل بقد ا

 .[56]الؼ  : ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ﴿ققلف: 

 ﴾چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴿وقننن  تعنننلك: 

، فنهلل ةنبحنكف وتعننلك أعؾنؿ بؿنـ َةان حُؼ الفداةنل ـؿنـ َةان حُؼ [272]البؼرة: 

 الغقاةل.

ٓ  ملسو هيلع هللا ىلصل أنَّ كبقنف ذكر َجّؾ وَعال ي هذه أةنل الؽرةؿن :$قا  الشـؼقطل 

نـ ةشننء ُهنداه،  ـَ ـ أَحبَّ هداة ف، ولؽـف َجؾَّ وعنال هنق النذي َةفندي  ـَ َةفدي 

 وهق أعؾُؿ بنلؿف دةـ.

ًحن ي  ةنت كثقرة، كؼقلف  ـُقضَّ وهذا الؿعـك الذي دلَّت عؾقف هذه أةل جنء 

 .[37]الـحؾ:  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴿تعنلك: 



               

 ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ﴿وققلننننف: 

إلنننك غقننننر ذلنننؽ ـننننـ  [41]الؿا ااادة:  ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ

 أةنت.

ژ ﴿وققلف:  ژ  ڈ  ڈ  . جنء ـعـنه ـقضنحنًن فنل ]الـجؿ[  ﴾ڎ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ ةنت كنثنقرة، كنؼنقلف: 

ٴۇ ﴿وققلف تعنلك: ، ]الـجؿ[  ﴾ژ  ۈ  ۈ ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

 .[الـحؾ] ﴾ۋ ۋ ۅ

 ملسو هيلع هللا ىلصنَّ الفدى الؿـػل عـنف وأةنت ـثؾ ذلؽ كثقرة، وقد أوضحـن ةنبًؼن أ

ٕنَّ ال قفقنَؼ  ؛هنق ُهندى ال قفقنؼ ﴾ک ک ک گ گ﴿ي ققلف تعنلك: 

ٹ ڤ ڤ ﴿ي ققلنف تعننلك:  ملسو هيلع هللا ىلصبقد اهلل وحده، وأنَّ الفندى الؿثبنت لنف 

هق ُهدى الدٓلل عؾك الحنؼ واإلرشنند إلقنف،  [ى]الشقر ﴾ڤ ڤ ڦ

ي أبنننل طنلنننب ـشنننفقر  ﴾ک ک ک گ گ﴿وكنننزو  ققلنننف تعننننلك: 

 .(1)ـعروف

(، 7440، 8362(، واكظنر الحندةف ي البخننري )827-6/823أضقاء البقنن ) (1)

 (.07وـاؾؿ )



               

 

 :$قا  الـاضؿ 

 َوآلِااااااااِف َوَصااااااااْحبِِف إْباااااااارار - 5

 

 َمَعاااااااِدِ  التْؼااااااَقى َمااااااَع إَْساااااارارِ  

 
 الشرح

   الرجننؾ أهننؾ بق ننف؛ ٕكننف إلقننف ـننآلفؿ،  :$أ  لغااخ: قااا  ابااـ لااارس 

 .(1)وإلقفؿ ـآلف، وهذا ـعـك ققلفؿ: ةن    فالن 

 .(2)فن أتبنعو   الرجؾ: أهؾف وعقنلف، و لف أةًض  :$قا  الجقاري 

و   الرجننؾ: أهؾننف، و   اهلل ورةننقلف: أولقنننؤه، : $قااا  ابااـ مـ ااقر 

أصننؾفن أهننؾ، ثننؿ أبنندلت الفنننء هؿننزة، فصنننر ي ال ؼنندةر أأهننؾ، فؾؿننن تقالننت 

 .(3)ن الفؿزتنن أبدلت الثنكقل ألػً 

بنٓشنرتاك هق جؿٌع ي الؿعـك، فنرٌد ي الؾػظ، ُةطؾنؼ  :$ يقا  الؽػق

 -:الؾػظل عؾك ثالثل ـعننٍ 

 .«   فرعقن»اللـُد وإتبنع، كحق: حداا:  

 و   كقح. -و   هنرون -، كحق:    ـقةك(4)الـػسالثاين: 

 .(5)أهُؾ البقت خنصل، كحنق:    ـحؿد الثال : 

 (.8/68ـؼنةقس الؾغل ) (1)

 (.8601 -7/8604الصحنح ) (2)

 ( ـندة )أهؾ(.8/38لانن العرب ) (3)

ـُ حلر: أُ : ُةطؾؼ  (4) لَؼْد »ي قصل أبل ـقةك:  ملسو هيلع هللا ىلصكؼقلف  ؛عؾك ذات الشلءقن  اب

ـْ َمَساِمقر آِ  َداُودَ  . وققؾ: ٓ ُةؼننُ  ذلنؽ إٓ ي َحنؼ الرجنؾ اللؾقنؾ. «ُ ُوتَل ِمْسَماًرا ِم

 (.3/703الػ ح )

 (.870الؽؾقنت ) (5)



               

 -عؾك ثالثل أققا : ملسو هيلع هللا ىلصفؼد اخ ؾػ الُعؾؿنُء ي    ـحؿد  و ما اصطفًحا:

 ذلنؽ قنق  هؿ الذةـ َحُرـت عؾقفؿ الصدقل، وُحّلن فؿ ي الؼقُ  إو :

ـِ َعبَّننٍس: ملسو هيلع هللا ىلص َرُةق  اهلل ـِ اْلَحننِرِث، َواْلَػْضنِؾ ْبن  لَعْبِد اْلُؿطَّؾِب ْبنـ َربِقَعنَل ْبن
َؿا ِاَل َ ْوَسااُ  الـ ااِست اْدُطاَقا لِال َمْحِؿَقاَخ » ٍد إِك  ِ  ُمَحؿ 

ِٔ َٓ َتـَْبِغل  َدَقَخ   -إِ   ال  

ـَ الْ  -َوَكاَ  َطَؾك اْلُخُؿِ   ـِ َطْباِد اْلُؿط ِؾاِ  َوَكْقَلاَؾ ْبا َقننَ : َفَلننَءاُه،  «َحااِرِث ْبا

ـِ َعبَّننٍس، َفَلْكَؽَحنُف، َوَقننَ   «َ ْكؽِْف َاَلا اْلُغَفَم اْبـََتَؽ » َفَؼنَ  لَِؿْحِؿَقَل: لِْؾَػْضِؾ ْب

ـِ اْلَحنِرِث:   َؿْحِؿَقنَل:لِل، َفنَلْكَؽَحـِل َوَقننَ  لِ  «َ ْكؽِْف َاَلا اْلُغَفَم اْبـََتَؽ »لِـَْقَفِؾ ْب
ـَ اْلُخُؿِ  َكَلات َوَكَلا»  .(1)«َ ْصِدْ  َطـُْفَؿا ِم

ااٍد » :بننـ عؾننللؾحاننـ  ملسو هيلع هللا ىلصوقننن    َٓ َدااْلُكُؾق َ  ملسو هيلع هللا ىلصَ َمااا َطِؾْؿااَا َ    آَ  ُمَحؿ 
َدَقخَ  (2)«ال  

ـَت عؾقفؿ الصدقل:  -واخ ؾػ ي الذةـ َحنُر

، هنؿ بـنق هنشنؿ، وبـنق الؿطؾنب، وهنذا ـنذهُب الشننفعللؼالا صا ػاخ: 

 وأحؿد ي رواةل عـف.

هؿ بـق هنشنؿ خنصنل، وهنذا ـنذهُب أبنل حـقػنل، ورواةنل وقالا صا ػخ: 

 عـ أحؿد.

نـ فنققفؿ إلنك غنلنب، فقندخؾ فنقفؿ بـنق  هؿوقا  آخرو :  ـَ بـق هنشؿ و

ـ فققفؿ إلك غنلب، وهذا اخ قنُر أشَفب  ـَ الؿطؾب، وبـق أـقل، وبـق كقفؾ، و

 .(3)ــ أصحنب ـنلؽ

 (.864/8240أخرجف ـاؾؿ ) (1)

 (.8712أخرجف البخنري ) (2)

(، وقق  الؿنلؽقنل حؽننه البننجل ي الؿـ ؼنك 888لؼقؿ )اكظر: جالء إففنم ٓبـ ا (3)
= 



               

 

هننؿ ُذرة ننف وأزواجننف خنصننل، وُحلنن فؿ  ملسو هيلع هللا ىلص   الـبننل  أنَّ الؼااقُ  الثاااين: 

نِعِدي   ُفؿ  »الؿ ؼدم، وهق َحدةٌف صحقٌح، وفقف:  حدةف َأبل ُحَؿْقٍد الاَّ ... الؾ 

ْقَا َطَؾك آ  إِْبَراِاقؿَ  د تِِفت َكَؿا َصؾ  ٍد َوَ ْزَواِجِف َوُذرو  .(1)«َصؾو َطَؾك ُمَحؿ 

قنن : ڤـ حندةف أبنل ُهننرةرة الصحقحقـ، ـن واح لقا أةًضن: بؿن ي

ٍد ُققًتا»: ملسو هيلع هللا ىلصقن  َرُةقُ  اهلل  ُفؿ  اْجَعْؾ ِرْزَ  آِ  ُمَحؿ   .(2)«الؾ 

ْعقَة الؿا لنبل لؿ تـنؾ ُكنؾ بـنل هنشنؿ وٓ بـنل عبند  وـعؾقٌم أنَّ هذه الدَّ

اٍد »: ڤ لؿطؾب؛ فؼد قنلت َعنئَِشلُ ا ـْ ُخْباِس ُبارا َماْلُدوٍم ِما ملسو هيلع هللا ىلصَما َشبَِع آُ  ُمَحؿ 

 .(4( )3)«َثَخ َ د اٍم َحت ك َلِحَؼ بِا ِ َطّس وَجؾَف ثَ 

ـُ عبند  ملسو هيلع هللا ىلصأّن  َ  ـحؿد الؼقُ  الثال :  أتبنعف إلنك ةنقم الؼقنـنل، حؽننه ابن

ـ ُروي عـف هذا الؼق  جننبر بنـ عبند اهلل،  ـَ الرب عـ بعض أهؾ العؾؿ، وأْقَدم 

بعننُض  ذكننره البقفؼننل عـننف، ورواه عننـ ةننػقنن الثننقري، وغقننره، واخ نننره

حنف الشنقُد  الطقب أصحنب الشنفعل، حؽنه عـف أبق الطربي ي تعؾقؼف، وَرجَّ

اؾؿ، واخ نره إزهنري ـُ ـحقل الدةـ الـقوي ي َشرح 
(5) . 

                                                                          
=      

(، عننـ ابننـ الؼنةننؿ وأشننفب وأصننبغ ـننـ 0/823شننرح الؿقطننل لإلـنننم ـنلننؽ )

  الؿنلؽقل.

 تؼدم تخرةلف. صحقف: (1)

 (.8222(، وـاؾؿ )6762أخرجف البخنري ) (2)

 (.0842(، وـاؾؿ )2731أخرجف البخنري ) (3)

 .(4/766ؿقع )، والؿل(800جالء إففنم )ص:  (4)

اؾؿ ) الـقوي عؾك اكظر: شرح (5) (، 802، 888(، وجنالء إففننم )ص: 0/368ـُ

(،  0/48(، واإلكصننف )8/88وغذاء إلبنب شرح ــظقـل أداب لؾاػنرةـل )
= 



               

 .اك فك .(2)والحؽؿل ت (1)وهق قنقُ  ـنلؽ

 .[َالر] ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿واستدلقا بؼقلف تعالك: 

، ]الؼؿار[ ﴾ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ﴿والؿراد جؿقع أتبنعنف، وبؼقلنف: 

 فنلؿراد أتبنعف الؿمــقن بف ــ أقنربف وغقرهؿ.

َوُحَاننْقـًن  َدَعننن َحَاننـًن ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبننل ڤوبحنندةف َواثَِؾننَل بننـ إَْةننَؼِع 

ـْ ِحْلننِرِه  ڤَفننَلْجَؾَس ُكننؾَّ َواِحننٍد ـِـُْفَؿننن َعَؾننك َفِخننِذِه، َوَأْدَكننك َفنطَِؿننَل  ـِنن

ِ  َ ْاِؾال» ثنؿ َقننَ :َوَزْوَجَفن، ُثنؿَّ َلنػَّ َعَؾنْقِفْؿ َثْقَبنُف  َٓ ، َقننَ  َواثَِؾنُل: «الؾُفاؿ  َااُم

ـْ َأْهؾَِؽ  َقنَ : 
، َوَأَكن ـِ

ِ
ـْ َ ْاِؾل»ُقْؾُت: َةن َرُةقَ  اهلل  .(3)«َوَ ْكَا ِم

ّن أ  إْن ُقركننت بنٕتبنننع إ :$الااراجُف طـاادي مااا قالااف ابااـ طثقؿااقـ و

وّٕن  ؛: و لنف وأتبنعنففنلؿراُد هبن الؿمــقن ــ قراب نف، وذلنؽ ـثنؾ أْن كؼنق 

 العطَػ ةؼ ضل الؿغنةرة.

وإذا ُذكرت وحندهن ولنؿ ُتؼنرن بنٕتبننع فننلؿراُد بآلنف أتبنعنف عؾنك دةـنف، 

 وةشؿؾ الؿمــقـ ــ قراب ف. وهذا هق أصح ـن ققؾ ي أ .
                                                                          

=      

 (.8/22ولقاـع إكقار البفقل )

 (.648، 3/641اكظر: أحؽنم الؼر ن ٓبـ العربل ) (1)

 (.8/46ـعنرج الؼبق  ) (2)

(، وابـ حبننن 43-80/40(، وابـ أبل شقبل )7/824أخرجف أحؿد ي الؿاـد ) (3)

( 0/786(، والحننننكؿ )443(، والطحننننوي ي شنننرح ـشنننؽؾ أثننننر )6846)

(، 0/820(، والبقفؼننل ي الؽننربى )00/862(، والطننرباين ي الؽبقننر )3/847)

قننن : عؾننك شننرط ووصننححف البقفؼننل والحنننكؿ عؾننك شننرط الشننقخقـ، والننذهبل 

 (.6834اؾؿ، وصححف إلبنين ي ال عؾقؼنت الحانن عؾك صحقح ابـ حبنن )ـ



               

 

ادٍ »وي ال شفد كؼق :  اٍد َوَطَؾاك آِ  ُمَحؿ  . فننلؿراُد «الؾُفاؿ  َصاؾو َطَؾاك ُمَحؿ 

ن: أتبنعف عؾك دةـف، ٕكف لؿ ُةذكر إتبنع. ولؽـ إذا قؾـن: الؾفنؿ َصنؾ  بنٔ  هـ

نـ  ـَ  تنبعفؿ بنحاننن؛ صننر الؿنراُد بننٔ عؾك ـحؿد وعؾنك  لنف وأصنحنبف و

 الؿمــقـ ــ قنراب ف.

ملسو هيلع هللا ىلص

ننعدي الؿ ؼنّدم صنحقٌح وصنرةٌح ي ذلنؽ،  كعؿ، وَحدةف أبل ُحؿقد الاَّ

ْقَا َطَؾااك قُ »وفقننف:  تِااِفت َكَؿااا َصااؾ  د  ااٍد َوَ ْزَواِجااِف َوُذرو ُفااؿ  َصااؾو َطَؾااك ُمَحؿ  قُلااقا: الؾ 

اَؽ  د تِِفت َكَؿا َباَرْكَا َطَؾاك إِْباَراِاقَؿت إِك  ٍد َوَ ْزَواِجِف َوُذرو إِْبَراِاقَؿت َوَباِرْك َطَؾك ُمَحؿ 

 .(1)«َحِؿقٌد َمِجقٌد 

ب والاـل وأققا  أكننبر إئؿنل ي ك ننبل وقد ذكنرُت أدلل ذلؽ ــ الؽ ن

 .«قدر الصحنبل عـد اهلل العظقؿ»

 :«وصحبف»وققلف: 

 صحبف: جؿع صنحب.

إكاننًكن أو حققاًكنن أو ـؽنًكنن أو زـنًكنن، وٓ فنر   ؛الؿنالزمُ  وال احُ  لغاخ:

نل. وٓ ُةؼنن  ُعرًفنن  ـُصنحب ف بنلبدن وهق إصنؾ، أو بنلعـنةنل والفؿَّ بقـ كقن 

ـُالزـ ف. وُةؼن  لؿنلؽ الشلء: صنحبف إٓ لؿـ ك ُثرت 
(2). 

 .ملسو هيلع هللا ىلصهؿ أصحنُب رُةنق  اهلل  واصطفًحا:

ْاننؾٍِؿ َرَأى  :$ قااا  الـااقوي ـُ ننِذي َعَؾْقننِف اْلُلْؿُفننقُر َأنَّ ُكننؾَّ  ننِحقَح الَّ  الصَّ

 تؼدم تخرةلف. متػؼ طؾقف: (1)

 (.088ال قققػ عؾك ـفؿنت ال عنرةػ )ص:  (2)



               

ـْ َأْصَحنبِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ 
 .(1)َوَلْق َةنَعًل َفُفَق ـِ

، ـنم أهؾ الاـل أحؿد بـ حـبؾوإلك هذا ذهب اإلـنم البخنري وشقخف إ

 الؿحدثقـ. بـ حلر هذا الؼق  إلك اللؿفقر ــوقد عزا الحنفظ ا

ـُ حجاار  وأصننّح ـننن وقػننت عؾقننف ـننـ ذلننؽ أن : $قااا  الحاااله اباا

ن بف، وـنت عؾنك اإلةنالم، فقندخؾ فنقؿـ ـمــً  ملسو هيلع هللا ىلصالصحنبّل: ــ لؼل الـبّل 

ـَ  ةنرو، وـنـ غنزا ـ طنلت ـلنلا ف لف أو قصرت، وــ روى عـف أو لنؿ لؼقف 

ــ  «اإلةؿنن»ـعف أو لؿ ةغز، وــ ر ه رؤةل ولق لؿ ةلنلاف،... وةخرج بؼقد 

 ذلؽ إذا لؿ ةل ؿع بف ـرة أخرى. ا ولق أةؾؿ بعدلؼقف كنفرً 

كننّؾ ـؽؾننػ ـننـ اللننـ واإلكننس، فحقـمننذ  «ن بننفـمــًنن»وةنندخؾ ي ققلـننن: 

قر. وأـنن ة عّقـ ذكر ــ حػظ ذكره ــ اللـ الذةـ  ــنقا بنف بنلشنرط الؿنذك

 إكؽنر ابـ إثقر عؾك أبل ـقةك تخرةلف لبعض اللـ الذةـ عرفقا ي ك نب

 الصحنبل فؾقس بؿـؽر لؿن ذكرتف.

ن بف ثنؿ ارتنّد، وـننت ــ لؼقف ـمــً  «وـنت عؾك اإلةالم»وخرج بؼقلـن: 

كعبقند اهلل بنـ  ا؛ةانقرً  اعؾك رّدتف والعقننذ بننهلل. وقند وجندت ـنـ ذلنؽ عنددً 

زوج أم حبقبل، فنكف أةؾؿ ـعفن، وهنجر ـعفن إلك الحبشنل،  ذي كننجحش ال

ف ـّصر هق وـنت عؾك كصراكق ف. وكعبد اهلل بـ خطؾ الذي ق نؾ وهنق ـ عّؾنؼ 

 بـ أـّقل بـ خؾػ.بلة نر الؽعبل، وكربقعل 

وةدخؾ فقف ــ ارتّد وعند إلك اإلةالم قبؾ أن ةؿنقت، ةنقاء اج ؿنع بنف 

 الؿع ؿد. ـرة أخرى أم ٓ، وهذا هق الصحقح ملسو هيلع هللا ىلص

 (.1/306) شرح الـقوي عؾك ـاؾؿ (1)



               

 

والشننّؼ إو  ٓ خنننالف ي دخقلنننف. وأبننندى بعضنننفؿ ي الشنننؼ الثننننين 

 ًٓ ، وهق ـردود إلطبن  أهؾ الحندةف عؾنك عنّد إشنعف بنـ قنقس ي اح ؿن

الصحنبل، وعؾك تخرةج أحندةثف ي الصحنح والؿانكقد، وهق ـؿـ ارتنّد ثنؿ 

 عند إلك اإلةالم ي خالفل أبل بؽر.

كنلبخننري،  ؛صح الؿخ ننر عـند الؿحؼؼنقـوهذا ال عرةػ ـبـّل عؾك إ

 .(1)أحؿد بـ حـبؾ، وــ تبعفؿن، ووراء ذلؽ أققا  أخرى شنّذة...و

انَ َحؼ لؿنـ صنحبف  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ اةَؿ ُصحبل الـبل  يف مقضع آخر: $وقا  ـُ

أقؾ ـن ُةطؾؼ عؾقف اةؿ ُصحبل لغل، وإْن كنن الُعرُف ةخص ذلؽ ببعض الؿالزـل، 

ـَـ ر ه رؤةل   الراجح. ولق عؾك بُعد، وهذا الذي ذكنره البخنري هقوُةطؾؼ عؾك 

إٓ أكف هؾ ُةشرتط ي الرائل أْن ةُؽقن بحقف ةؿقز ـن ر ه، أو ةؽ ػل بؿلنرد 

ُحصق  الرؤةل  ـحُؾ كظنر، وعؿنؾ ـنـ صنـػ ي الصنحنبل ةند  عؾنك الثننين، 

 ملسو هيلع هللا ىلصفناؿ ذكروا ـثؾ ـحؿد بـ أبل بؽنر الصندةؼ، وإكؿنن ولند قبنؾ وفننة الـبنل 

 أشفر وأةنم، كؿن ثبت ي الصحقح. بثالثل

مــًن بف ثؿ ارتد بعند ذلنؽ ولنؿ ةُعند  ـُ ـَـ صحبف أو ر ه  وَةرُد عؾك ال عرةػ 

 .(2)ن اتػنًقنإلك اإلةالم، فنكف لقس صحنبق  

 :«إبرار»وققلف 

 الصدُ  والطنعل. البر لغخ:

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿وي ال ـزةننننؾ: 

 (.8/4اإلصنبل ) (1)

 (.4/6ف ح البنري ) (2)



               

 .[177]البؼرة:  ﴾ڀ ڀ ٺ

الصنالح.  ، فؼنن  بعضنفؿ: النرب اخ ؾػ الُعؾؿنُء ي تػاقر الرب  :ارٌ قا  َشاؿ

 .(1)وقن  بعضفؿ: الرب الخنقر 

ـُ ماـا اااقر  ٕكننف ُةحنقنننط  ؛ع ــننفوٓ أعنؾنننُؿ تػانننقًرا أجنؿننن: $قااا  اباا

 .(2)بلؿقع ـن قنلقا 

اج ؿعننت فننقفؿ جؿقننُع خصننن  الننرب، ففننؿ  ڤوٓ َشننؽَّ أنَّ الصننحنبل 

عؾنقفؿ الانالم، وةنقليت بقننُن قنْدر الصنحنبل ـنـ  -كبقننءأفضُؾ البشر بعد إ

 الؽ نب والاـل ي ـقضعف بنذن اهلل.

 :«معاد »وققلف: 

جؿننُع ـعنندن... َوَعننَدن ُفننالٌن بنلؿؽنننن َةْعننِدُن، وَةْعننُدُن َعننْدًكن معاااد : 

 وُعُدوًكن: أقنم.. وجـنُت َعْدن ــف: أي جـنت إقنـل لؿؽنن الُخؾد.

ك ـعنندًكن  وـعنندن ُكننؾ شننلء ـننـ ذلننؽ، وـعنندُن الننذهب والػضننل، ُةننؿ 

 .(3)إلكبنت اهلل فقف جقهرهؿن وإثبنتف إةنه ي إرض ح ك َعدن، أي ثبت

 :«التؼقى»وققلف: 

ه، ةؼن : وققنُت الشنلء أقِقنف وقنةنًل  الققادخ: حػظ الشلء ـؿن ُةمذةف وَةُضر 

 ۆ ۈ ﴿ ت[11]ااك ااااااا :  ﴾چ چ﴿ووقنننننننء، قننننننن  تعنننننننلك: 

 .]الدخا [ ﴾ۈ ٴۇ

 (.8/312الؾانن ) (1)

 الؿصدر الانبؼ. (2)

 ( ـندة )عدن(.6/808نن )الؾا (3)



               

 

 .(1)جعُؾ الـػِس ي وقنةل ـؿن ُةَخنف، هذا تحؼقؼف ؼقى:والت

 ًٓ فنل ؼقى اةؿ شنـؾ لػعؾ الخقرات وترك الؿـؽرات، بنطـًن وظننهًرا، اـ ثنن

 عاله. ٕـر اهلل جؾ ي

 :«إسرار»ققلف: 

 جؿُع ةنر، والؿراُد بف هـن: آطالُع عؾنك خػنةن الُعؾقم والؿـنهج.

بُؾ والطُ   الُ  ال ل ة خؾؼقن هبنن، فنال أَحندرُ  وإخوالؿـنهُج: ةعـل الا 

 .ڤ، وٓ أَحَد أقؾ تؽؾًػن ــ الصحنبل ڤأعَؿؼ عؾًؿن ــ الصحنبل 

ؾػ رحؿفؿ اهلل  الخؾػننء  خنصلً ، وڤوُخصقًصن الصحنبل -فعؾُؿ الاَّ

 .$عثقؿقـ ابـ قنلف  ن واضًحن.بق ـً  تلده َةفاًل  -ـ ةالراشد

 ًٓ ُن ال ؼقى ـع إةنرار، ةعـنل: ـعنندُن أنَّ الصحنبل ـعند: والؿعـك إجؿا

ا ؼر  ال ؼقى، وهنؿ أشند   ـُ الخقر، وــبُع الخقر، وهؿ أفضُؾ هذه إـل، وهؿ 

 الـننننس اتؼننننًء هلل وطنعنننًل لنننف بنـ ثنننن  أواـنننره واج ـننننب كقاهقنننف، وٓ َشنننؽَّ 

هؿ ُقؾقًبنن، قنلنف الػنق ڤأنَّ الصحنبل  ن زاكنكقا أعَؿنَؼ الـننس أةنراًرا، وأبنرَّ

 اهلل.حػظف 

 (.211الؿػردات )ص:  (1)



               

 :$قا  صاح  الؿـ قمخ 

 َوَبْعااااُد لاااااْطَؾْؿ َ    ُكااااؾ  اْلِعْؾااااؿِ  - 6

 

ِِ لِؾت ْقِحقااااِد لاْسااااَؿْع َكْ ِؿاااال   كاااااْلَػْر

 
 الشرح

م:  ي  ملسو هيلع هللا ىلصــ حننؿد اهلل والصنالة والانالم عؾنك َرُةنق  اهلل  وبعد ـن تؼدَّ

 وعؾك  لف وَصحبف، بدأ ي ـقضنقع الـظؿ، وهق عؾُؿ ال قحقد.

 :«ؿلاطؾ»ققلف 

يب جت حت خت ﴿كؾؿٌل ُتاَ عَؿؾ لبقنن أهؿقنل ـنن ةنُقؼن ، قنن  اهلل تعننلك: 

 .[19]محؿد:  ﴾مت ىت يت جث مث ىثيث

 .[17]الحددد:  ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ﴿وقن  ُةبحنكف: 

أولفننن ُحْاننـ الاننما ، ثنكقفننن: ُحْاننـ  اطؾااؿ     لؾااتعؾؿ سااا مراتاا :»

خنـاننفن:  ،، ثنلثفننن: ُحْاننـ الَػفننؿ، رابعفننن: الحػننظاإلكصنننت وآةنن ؿنع

نراعنة ُحدوده. ؛ال عؾقؿ، ةندةفن: وهل الثؿرة ـُ  الَعؿُؾ بف و

أحنندهن: تننرُك الاننما ، الثنننين: ُةننقُء  وحااارماُ  العؾااؿ دؽااقُ  ب ااتخ  وجااف:

اإلكصنت، وعدُم إلؼنء الانؿع، الثنلنف: ُةنقُء الَػفنؿ، الرابنع: َعندُم الحػنظ، 

ن عؾؿف ولؿ ةـشره اب اله اهلل بـاقنكف، الخنـس: َعدُم  كشره وتعؾقؿف، فؿـ َخنزَّ

ره وتندب ره،  َجزاًء وفنًقن، الاندس: َعدُم الَعؿؾ بف، فننَّ الَعؿَؾ بنف ُةقجنُب تنذك 

راعنتف، والـظر فقف، فنذا أهؿؾ الَعَؿَؾ بف كاقف. ـُ  و

ـُ عؾك حػظ العؾؿ بنلَعَؿؾ بف. قن  ب قا  بعُو ال ؾػ: عضفؿ: ُكـن كا عق



               

 

 .(1)العؾُؿ ةف ػ بنلعؿؾ، فنْن أجنبف وإٓ ارتحؾ 

ِِ لؾتقحقد»وققلف:   :«    كؾ  العؾِؿ كالػر

ــ العؾقم الشرعقل أهؿ  الُعؾقم عؾك اإلطال  هق عؾُؿ ال قحقد، وـن بعد 

 عؾقف، ففق أصٌؾ وغقره ــ العؾقم فرٌع، والػرُع ٓ ُةبـك إٓ عؾك أصؾ. ـبـل  

هق الغنةل ال ل ــ أجؾفن أرَةنؾ اهلل الرةنَؾ، وأكنز   ولذلؽ كنن ال قحقدُ 

ع الشرائَع لؼقنـف، وقند بنّقـ الؼنر ُن أّن جؿقنَع الرةنؾ ـنـ أو   -الؽ َب وشرَّ

 كؾفؿ كنكقا ةدعقن إلك ال قحقد. - ملسو هيلع هللا ىلصكقح إلك الـبل 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿قن  اهلل تعنلك: 

 .[36]الـحؾ:  ﴾ڇڇ

پ پ پ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿وقننن  تبنننرك وتعنننلك: 

 .]إكبقا [ ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ -وقن  كقح وهقد وصنلح وشعقب عؾقفؿ الاالم

 .[85ت 73ت 65ت 59]إطرا :  ﴾ڦ ڄ

ٓ  »: ملسو هيلع هللا ىلصوقن  َرُةنقُ  اهلل  َٓ إَِلاَف إِ ُ ِمْرُ  َ ْ  ُ َقاتِاَؾ الـ ااَس َحت اك َدْشاَفُدوا َ ْ  

ًدا َرُسقُ  ا ِ   .(2)«ا ُت َوَ    ُمَحؿ 

ولفذا كنن الصحقُح أنَّ أوَ  واجنب عؾنك الؿؽؾنػ َشنفندة أْن ٓ إلنف إٓ 

ننننُر بنننف العبنننُد  ـَ ـُ ػؼنننقن عؾنننك أّن أوَ  ـنننن ُةم نننؾػ كؾفنننؿ  اهلل.. بنننؾ أئؿنننل الاَّ

 .(3)الشفندتنن

 (.33-8/30شرح ــظقـل أداب لؾاػنرةـل ) (1)

 .ڤــ حدةف عبد اهلل بـ عؿر  (00( وـاؾؿ )02أخرجف البخنري ) (2)

 (.06اكظر: شرح الطحنوةل ٓبـ أبل العز )ص:  (3)



               

د: القاو، والحنء، والدا : أصٌؾ واحد، ةُد   عؾك معـك التقحقد لغخ:  وحَّ

 .(1)آكػراد، وــ ذلؽ القحدة

إفراد اهلل بنلخؾؼ والؿؾنؽ وال ندبقر، وهنق تقحقند الربقبقنل،  واصطفًحا:

وإفراده بنلعبندة وهق تقحقد إلقهقل، واكػراده ي أةؿنئف وصػنتف، فال ـثقنؾ 

 .]الشقرى[ ﴾ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ لف وٓ كظقر

وهق عبندة اهلل وحده ٓ شرةؽ لنف، ـنع : $قا  شقا ااسفم ابـ تقؿقخ 

 .(2) أكف ٓ رب لشلء ــ ـؿؽـنت ةقاهـن ة ضؿـف ــ 

 إفراُد اهلل تعنلك بنلربقبقل وإلقهقل وإةؿنء والصػنت.واق: 

ـقـ، وقند َدلَّنت عؾقنف كصنقُص  نؾػ الؿ ؼند  ؿف أئؿل الاَّ وهذا ال ؼاقُؿ قاَّ

 الؽ نب والاـل بنة ؼراء الـصقص.

ـُ بطخ العُ  لخؾنؼ أصُؾ اإلةؿنن بنهلل النذي ةلنب عؾنك ا :$ري بَ ؽْ قا  اب

 -اع ؼنده ي إثبنت اإلةؿنن بف ثالثل أشقنء:

بنةـًن لؿذهب أهؾ ال عطقؾأن ةع ؼد العبُد ربنكق ف؛ لقؽقن  حداا:  ـُ  بذلؽ 

 الذةـ ٓ ةثب قن صنكًعن.

بنةـًنن بننذلؽ ـننذاهب أهننؾ الشننرك الثااين:  ـُ أن ةع ؼنند وحداكق ننف، ولقؽننقن 

 .، وأشركقا ـعف ي العبندة غقره(3)الذةـ أقروا بنلصنكع

أن ةع ؼننده ـقصننقًفن بنلصننػنت ال ننل ٓ ةلننقز إٓ أن ةؽننقن والثالاا : 

 ( ـندة )وحد(.6/82ـؼنةقس الؾغل ٓبـ فنرس ) (1)

 (.1/076العؼؾ والـؼؾ )درء تعنرض  (2)

 الصنكع: ــ صػنت اهلل تعنلك، ولقس اةًؿن هلل. (3)



               

 

 .(1)ـقصقًفن هبن، ــ العؾؿ والؼْدرة والحؽؿل، وةنئر ـن وصػ بف كػاف 

 :«اهلل»ي ـعرض شرحف اةؿ  $قا  الؼرصبل 

فنهلل اةٌؿ لؾؿقجقد اللنـع لصػنت اإللفقل، الؿـعقت بـعنقت الربقبقنل، 

 .(2)ٓ إلف إٓ هق ةبحنكف  الؿـػرد بنلقجقد الحؼقؼل،

 [23]ااسااااارا :  ﴾ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿قنننننن  اهلل تعننننننلك: 

 -وال قحقد ٓ ة ؿ إٓ بركـقـ وهؿن:»

 الـػل. -2    .ااثبا  -1

إّن الـػنننل الؿحنننض تعطقنننٌؾ ـحنننض، واإلثبننننُت الؿحنننض ٓ ةؿـنننُع 

 .(3)«الؿشنركل

ـُ الؼاقؿ  والـػنُل الؿحنض لنقس تقحقنًدا، وكنذلؽ اإلثبننت،  :$قا  اب

 .(4)وهذا هق حؼقؼل ال قحقد 

 :«لاسؿع ك ؿل»وققلف: 

ننن وَكظَّؿننف فنننك ظؿ، وكظؿننُت الننـَّ  ـً ظُؿ: ال ننللقُػ، َكظؿننف ةـُظؿننف كظًؿننن، كظن

 .(5)الؾملم: أي جؿع ف ي الاؾؽ 

 (.324، 7/326اإلبنكل ) (1)

 ( بنخ صنر.802-8/881اللنـع ٕحؽنم الؼر ن ) (2)

 .عثقؿقـابـ ( بشرح 8/87ك نب ال قحقد، لؿحؿد بـ عبد القهنب ) (3)

 (.32اكظر: ف ح الؿلقد لعبد الرحؿـ    الشقد )ص:  (4)

 (.1/628الؾانن ) (5)



               

نك. والـثن: كقٌع ــ لالـ ؿُ  رَةنُؾ الؿ: هنق الؽنالُم رُ الؽالم الؿنقزون الؿَؼػَّ

والنراء أصنٌؾ صنحقٌح ةنُد   عؾنك إلؼننء  الذي لقس فقف قنفقل؛ ٕنَّ الـقن والثنء

ـُ ػر   شلء 
(1). 

والؿن ـ: هنق الِعؾنُؿ  -وكنن صـقُع كثقر ــ أهؾ العؾؿ أْن ةـظؿقا الؿ نقن

 كظًؿن لقافؾ عؾك طنلب العؾؿ الحػظ. -الؿخ َصر

 ( ـندة: )كثر(.2/318اكظر: ـؼنةقس الؾغل ) (1)



               

 

 :$قا  صاح  الـ ؿ البددع 

ااااُف الِعْؾااااؿُ  - 7 َٓ  ٕك   َدـَْبِغاااال ال ااااِلي 

 

 اقِااااااااِؾ لَِػْفِؿااااااااِف َلااااااااْؿ َدْبَتااااااااغِ لِعَ  

 
 الشرح

، هننق آع ؼنننُد اللنننزم الؿطنننبؼ (1)العؾننؿ كؼننقض اللفننؾ العؾااُؿ لغااخ:

 .(2)لؾقاقع

ـُ لإلكانن البنلغ العنقؾ أن ٓ ةبنذَ   -ةقاء أكنن ذكًرا أو أكثك -فال ةحُا

ف بنف، ح نك ةعبند اهلل اللفد وةا ػرغ الققت ل حصقؾف، وـعرف نف، وآتصنن

 عؾك بصقرة.

اؾؿ ـُ أْن ة عؾؿ عؾنَؿ ال قحقند،  -عـ طؾبل العؾؿ فضاًل  -فقـبغل عؾك كؾ 

 .[19]محؿد:  ﴾يب جت حت خت مت ىت﴿قن  اهلل تعنلك: 

نَر بنلَعؿؾ بعد العؾؿ  :$قا  الؼرصبل  ـَ فل
(3). 

ب اإلـنُم البخنري بنًبن بعـقان: )العؾؿ قبؾ الؼق  والعؿؾ(.  وبقَّ

ـْ َ َخاَل بِاِف » :$اري قا  البخ ُثاقا الِعْؾاَؿت َما إِ   الُعَؾَؿاَ  َوَرَثاُخ إَْكبَِقااِ ت َور 

َؾ ا ُ َلااُف َصرِدًؼااا إَِلااك  ـْ َسااَؾَؽ َصرِدًؼااا َدْطُؾااُ  بِااِف ِطْؾًؿااا َسااف  َ َخااَل بَِحااها َوالِاارٍت َوَماا

 .(4)«الَجـ خِ 

 (.6/782الؾانن ) (1)

 (.888ال عرةػنت )ص:  (2)

 (.86/030تػاقر الؼرطبل ) (3)

(، والرتـنذي 3678(، والحدةف أخنرج شنطره إو  أبنق داود )8/880الػ ح ) (4)

، «...ساؾؽ صردًؼاا وماـ»(، وغقنرهؿ، والشنطر الثننين: 003(، وابـ ـنجف )0610)

 (.0688عـد ـاؾؿ )



               

ـُ الؿـقار  عؼًبنن عؾنك قنق  البخننري: بننب ال $قا  اب عؾنؿ قبنؾ الؼنق  ـُ

والعؿؾ: أراد بف أنَّ العؾَؿ شرط ي صحِل الؼق  والعؿؾ؛ فال ةع نربان إٓ بنف، 

حل لؾعؿنؾ، فـّبنف الؿصنـُػ  ح لؾـقنل الؿصنح  ـُصنح  ففق ـ ؼندٌم عؾقفؿنن؛ ٕكنف 

عؾننك ذلننؽ، ح ننك ٓ ةاننبؼ إلننك الننذهـ ـننـ قننقلفؿ: إّن العؾننَؿ ٓ ةـػننُع إٓ 

ـُ أـر العؾؿ وال انهؾ   . اك فك.(1)ي طؾبف بنلعؿؾ، هتقة

دون الـننَس ي طؾنب العؾنؿ وخنصنًل العؼقندة،  وأهُؾ البدع وإهقاء ُةزه 

وكنذا وكنذا  «وإصنق  الثالثنل» «ف ح الؿلقند»ةؼقلقن: تلؾاقن تدرةقن 

ــ الؽ نب، والؿانؾؿقن ي ـشننر  إرض وـغنرهبنن ُةحننَربقن، ُقنؾ لفنؿ: 

ي  -ف ـنـ تنردي أحنقالفؿوهؾ اازم الؿاؾؿقن ووصؾقا إلك ـن وصنؾقا إلقن

نهلل تعنننلك وعنند فنن. َففًؿننن وعؿنناًل  إٓ بنلُبعنند عننـ ال قحقنند -أخنننرةالنندكقن و

الؿمــقـ بنل ؿؽقـ إذا حؼؼقا ال قحقد، وتحؼقُؼ ال قحقد ٓ ةؽقُن إٓ بننلعؾؿ 

 ًٓ  ثؿ العؿؾ بف ثنكًقن. أو

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿قن  تبنرك وتعنلك: 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 .[الـقر] ﴾ک ک ک ک گ گ گ

ف لـؾ هذا، وٓ تؾ ػت إلك أققا  أهنؾ البندع، فنلؽ ننُب والانـل وةنؾػ 

إـل وأئؿ فؿ ةحثقن عؾك طؾب العؾؿ الذي ةؼنقم بنف ال قحقند، فننذا جفؾنقا 

 ال قحقد لـ ةحؼؼقه، فنك بف.

 الؿصدر الانبؼ. (1)



               

 

 :$قا  الـاضؿ 

َٓ َحاااااَلاااااقْعَؾُؿ اْلَقاِجاااااَ  َوالؿُ  - 8  ا

 

اااااااا   ِف َتَعااااااااالكَكَجااااااااا ٍِس لِاااااااال َحؼو

 
 الشرح

ؽؾَّػ أْن ةعنرف ـن ةلب هلل تعننلك، وهنق ـنن  ي ـُ : ةلب شرًعن عؾك كؾ 

ُر ي العؼؾ َعدـف  كقُجنقده تعنلك، ووجنقب قَِدـف. ؛ٓ ُة صقَّ

ُر ي الَعؼؾ وُجقدهودعؾؿ الؿحآ كنلشرةؽ لف تعننلك،  ؛: وهق ـن ٓ ُة صقَّ

 قنلف ابـ ـنكع.

َٓ عْ َلقَ »ققلف:  وققؾ يف  :«َؾُؿ القاجَ  والُؿحا

أْن ةعنرف القاجنَب ي َحنؼ اهلل تعننلك، ـنـ إثبننت  هذا هق عؾؿ ال قحقند

صػنت الؽؿن  لف جّؾ وعنال، وُكعنقت اللنال ، وإفننراده بنلعبنندة، هنذا هنق 

 القاجُب لف ةبحنكف وتعنلك.

عننز كقُجنننقد الشننرةؽ هلل  ؛وـعرفننُل الؿانن حقؾ ي َحؼننف ُةننبحنكف وتعنننلك

اَ حقٌؾ أْن ةؽقن هلل َشبقف أو ـثقٌؾ، َجّؾ وعال:  ـُ وجؾ، والشبقف والؿثقؾ، هذا 

ٺ ٿ ٿ ﴿، ]الشاااقرى[ ﴾ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿

حننٌ  أْن ةُؽنقن هلل شنبقف،  [74]الـحؾ:  ﴾ٿٿ ـُ َبَفنء والـظراء، هذا  أي: الش 

أـننره وـحنٌ  أْن ةُؽقن لف َشنرةٌؽ ي َخؾؼف، وَشنرةٌؽ ي عبندتنف، وَشننرةٌؽ ي 

 ن حػظف اهلل.زاواقف ُةنبحنكف وتعنلنك، قنلف الػق

 :«كجا س يف حؼف تعالاك»وققلف: 

ـَ وُجننقده وَعَدـنف، وذلنؽ كلفعنن  اهلل َجنّؾ وعنال، فننّن  َؽ ـْ واللنئز: ـن أ

اهلل ةػعؾ بؿشقم ف وإرادتنف، ةخؾنؼ وةنرز ، وةرةنؾ الرةنؾ، وُةـنز  الؽ نب، 



               

عنلنف، وهنذه ـنـ إـنقر اللننئزة ال نل وُةـز  الغقف، وُةعز وُةذ ، كؾ هذه أف

 تؼع، وقد ٓ تؼع، بحاب ـشقم ف وحؽؿ ف وإرادتف ُةبحنكف وتعنلك.

 -إًذا: إمقُر يف حؼ ا  طؾك ثفثخ  ق ام:

 ًٓ القاجننُب لننف ُةننبحنكف، ـننـ إثبنننت َكؿنلننف ُةننبحنكف وُكعننقت جاللننف، :  و

 وعبندتف وحده ٓ َشنرةَؽ لف، هنذا هنق القاجنُب ي حؼف.

َبفنء هلل عز ثاكًقا:  رةُؽ لف، وَضْرُب إـثن  والش  الؿؿ ـُع ي َحؼف، وهق الشَّ

 وجّؾ.

، وهننق أفعنننُ  اهلل َجننّؾ وَعننال ال ننل ةػعؾفننن بؿشننقم ف اللنننئُز ي َحؼننفثالًثااا: 

 .[68]الؼ اا :  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ﴿وإرادتننف، ةػعننؾ ـننن ةشنننء 

ُةننننبحنكف وتعنننننلك، قنلننننف  .]البؼاااارة[ ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿وقننننن : 

 .(1)الػقزان

 (.883اكظر شرح الاػنرةـقل للؿع ــ العؾؿنء )ص:  (1)



               

 

 :$قا  الؿ ـُػ 

ـْ َطااااَدِة  ْااااِؾ اْلِعْؾاااؿِ  - 9  َوَصااااَر ِمااا

 

  ْ  َدْعَتـُاااااقا لِااااال َساااااْبرِ َذا بِاااااالـ ْ ؿِ  

 
ااااُف َدْ ااااُفُؾ لِْؾِحْػااااِه َكَؿااااا - 11  َٕك 

 

ـْ َضؿاااا  اااْؿِع َودشاااػل ِمااا  َداااُروُ  لِؾ  

 
 الشرح

بْر لغخ: ًرا: كظنر ـؼنداره وقنةنف ـصدر َةَبر اللرح َةْاُبُر، وَةْانبِرُه َةنبْ  ال  

 .(1)لقعرف غنقره

 .(2)وققؾ: الَاَبر لغل: آخ بنُر وال لربل 

لؿن كنن ــ عندة الُعؾؿنء الؼننئؿقـ بـشنر العؾنؿ وت بنع واخ قننر والؿعـك: 

 -أاننؿ ةـظؿننقن هننذه الؿ ننقن -وخنصننل عؾننؿ ال قحقنند –ـفؿنننت الؿانننئؾ 

كظًؿن  -ق وغقر ذلؽوعؾؿ الـح ،والػؼف، وـصطؾح الحدةف ،كؿ قن العؼقدة

ـخ صنًرا؛ ل انفقؾ الحػنظ عؾنك طنلنب العؾنؿ، أراد الـننظُؿ أن ُةشننرك أهنَؾ 

ٕن النـظؿ أةنفُؾ ي الحػنظ ـنـ الـثنر،  ؛العؾؿ ي ال افقؾ عؾنك طؾبنل العؾنؿ

 وإن كنن العؾؿنء الذةـ ك بقا العؼقدة كثًرا أكثر ـؿـ ك بفن كظًؿن.

 :«درو  لؾ ؿع ودشػل مـ ضؿا»وققلف: 

ـُاقغنت الـظؿ: أكف ةرو  لؾاؿع، فنإلكانُن ةا ؿع إلنك إـر  الثنين ــ 

 ن ةا ؿع لؾـثر، لخػ ف عؾك الاؿع.الـظؿ أكثر ـؿ

 (.7/740الؾانن ) (1)

 (.882ال قققػ عؾك ـفؿنت ال عنرةػ )ص:  (2)



               

: أْي: ةنروي ـنـ شندة الَعطنش، والؿؼصنقد: أكنف ةنروي ودشػل مـ ضؿاا

 ن.زاؾؿ، وهذا عطٌش ـعـقي، قنلف الػقالعطشنَن إلك الع

طنلُب العؾؿ ــ الـثنر أكثنَر  كوالعؾُؿ لقس قنصًرا عؾك الـظؿ، بؾ قد ُةشػَ 

ــ الـظؿ، ولفذا كنكت ـملػنت العؾنقم ي أولفنن، وـنـ أوائنؾ ـنن ُألنػ فقفنن 

 الـثر، ولقس الـظؿ، واهلل أعؾؿ.



               

 

 :$قا  الـاضؿ 

ـْ ُاـَااا َكَ ْؿااُا لِاال َطِؼقااَد لَ  - 11  ةِؿاا

 

 ةُ ْرُجااااااااااقَزًة َوِجقااااااااااَسًة ُمِػقااااااااااَد  

 
 خَماااَكَ ْؿُتَفاااا لِااال ِساااْؾؽَِفا ُمَؼدو  - 12

 

 خَكاااااَلاَك َخاتَِؿااااا ٍ  َوِساااااْا َ ْباااااَقا 

 
 الشرح

بؿعـنك ـػعقلنل، أي ـعؼنقدة،  العؼقدة عؾك وزن فعقؾنل معـك العؼقدة لغخ:

ففل ـلخقذة ــ العؼد، وهق اللؿع بنقـ أطنراف الشنلء عؾنك ةنبقؾ النربط 

كعؼنند  ؛واإلبننرام واإلحؽنننم وال قثقننؼ، وةانن عؿؾ ذلننؽ ي إجانننم الؿندةننل

ي ـعـك العؼد فنةن عؿؾ ي إـنقر الؿعـقةنل، كعؼند البقنع الحبؾ، ثؿ تقةع 

 .(1)وعؼد الـؽنح

، أصٌؾ واحٌد ةد  عؾك َشنّد العقـ، والؼنف، والدا  :$قا  ابـ لارس 

 ، وــ ذلؽ عؼد البـنء، واللؿع أعؼند وعؼقد.وِشدة

 .ولؿ أةؿع لف فعاًل  قا  الخؾقؾ:

 .(2)هل الُعْؼدةوَعَؼدُت الحبؾ أعِؼد َعْؼًدا، وقد اكعؼد، وتؾؽ 

أن العؼقندة هنل: الحؽنؿ النذي ٓ ةؼبنؾ  «الؿعلنؿ القةنقط»ي وقد ذكر 

 .(3)الشؽ فقف لدى ـع ؼده، وةرادففن آع ؼند والؿع ؼد... وجؿعفن عؼنئد

(، ولاننننن 317-313(، والؼننننـقس الؿحنننقط ص )0/708الؿصننبنح الؿـقنننر ) (1)

 (.380-8/328العرب )

 ( ـندة )عؼد(.7/16الؾغل ) ـؼنةقس (2)

 (.0/634الؿعلؿ القةقط ) (3)



               

كؿنن قنن  أهنُؾ العؾنؿ، هنق ُحؽنُؿ النذهـ اللننزم، فننْن كننن واصطفًحا: 

طنبًؼن لؾقاقع ففق صحقٌح، وإٓ ففنق فنةنٌد، فنلعؼ ـُ عؾؼنل بؿنن ةلنزم بنف ـُ قندُة 

ـُ عثقؿنقـ ن أو بنطاًل الؼؾب، ةقاء أكنن حؼ   ؼنرب لؿن ذكره اب ـُ ، وهذا الؿعـك 

 ي شرح هذه العؼقدة. $

 :«ُ رُجقزًة وجقسًة ُمػقدة»وققلف: 

جسَ  الؿعروف، وكقٌع ــ أكقاعنف... وُتانّؿك  (1): بحٌر ــ بحقر الشعر الر 

زة، وهننل كفقمننل الاننلع، إٓ أكننف ي وْزن قصنننئده: َأراجقننَز، واحنندهتن: ُأرجننق

ك قنئُؾ بحنقر الشعر شنعنًرا  ك قنئؾف راجنًزا، كؿن ُةاؿَّ الشعر، وُةاؿَّ
(2). 

فؼند كظنؿ  ؛: أي ـخ صرة قؾقؾنل إلػننظ، ولؽـفنن عظقؿنل الـػنع«وجقسة»

عؼقدة أهؾ الاـل واللؿنعل ي كظنؿ ـخ صنر لقانفؾ حػظنف، كؿنن تؼندم ـنـ 

 كالـف.

ٕكف جؿَع فقفنن ـاننئؾ  –بنذن اهلل  -فن الـػع لطنلب العؾؿ: أي فق«مػقدة»

ننر، وهننذا لننقس ـننـ بنننب ـنندح الـنننظؿ لـػاننف،  قاَّ ـُ آع ؼننند بلةننؾقب َةننفؾ 

 َكاا َساقوُد »: ملسو هيلع هللا ىلصولؽـ لبقنن القاقع ح ك ةـ ػع هبذا العؾؿ، وقد َقنَ  َرُةنقُ  اهلل 

َٓ َلْخرَ   .(3)«َوَلِد آَدَمت َو

بحننقر الشننعر ةنن ل عشننر، أولفننن بحننر الطقةننؾ،  خرهننن الؿ نندارك، وهننل بحننقر ٓ  (1)

قافؼل لبحر الرجز. قنلف ابـ عثقؿقـ. ـُ  ةخرج الـظؿ عـفن، وهذه الؼصقدة 

( 01لؾندك قر ـحؿنقد ـصنطػك )ص:  -« أهدى ةبقؾ إلك عؾؿل الخؾقؾ»واكظر: 

 (. 06لعبد العزةز ع قؼ )ص:  «عؾؿ العروض والؼنفقل»ـن بعدهن، وو

 ( ـندة )رجز(.7/43لانن العرب ) (2)

(، 0041(، ولف شنهد عـد ـانؾؿ )7321( وابـ ـنجف )3871أخرجف الرتـذي ) (3)
= 



               

 

ْانُعقٍد  ـَ َٓ »قنن : ڤوعـ ابـ  نِذي   الَّ
ِ
ـْ  َواهلل نن ُأكِْزَلنْت ُةنقَرٌة ـِن ـَ إَِلنَف َغْقنُرُه، 

َّٓ َأَكنن أَ   إِ
ِ
َٓ كِ َنِب اهلل ـَ ُأكِْزَلنْت، َو َّٓ َأَكنن َأْعَؾنُؿ فِنقَؿ  ْعَؾنُؿ َأْةن  إِ

ِ
ـْ كَِ ننِب اهلل ُأكِْزَلنْت  َةنٌل ـِن

، ُتبَؾ ُغُف اإِلبُِؾ َلَركِبُْت ُأكِْزَلْت، َوَلْق َأْعَؾُؿ َأَحًدا َأْعَؾَؿ ـِـ ل بِؽِ َن
ِ
 .(1)«إَِلْقفِ  ِب اهلل

 :«فا ُمؼّدمخك ؿُتفا يف ِسْؾؽِ »ققلف: 

 أْي: كظؿُت ـانئؾفن، وهل الؿانئؾ الؿ عؾؼل بنٓع ؼند.

 : بؽنانر الاقـ، أي خقطفن.يف ِسْؾؽِفا

م، وقد اة عقر لُؽؾ  شلءٍ ُمؼدمخ ـل الؽ: وقّدم بؿعـك: تؼدَّ َؼد  ـُ  ننب ، فؼقؾ: 

ـل ُكؾ شلٍء: أولفوـؼد   ؼد  ـُ ـل الؽالم، بؽار الدا ، قن : وقد تػَ ح... و
(2). 

 :«َوِسا  بقاٍ  »وققلف: 

: جؿُع بنب، وهنق الؿندخُؾ، أي إلنك ـاننئؾ العؾنؿ، وـنـ صنـقع  بقا 

إلنك أبنقاب  -ةنقاء أكنكنت كظًؿنن أو كثنًرا -أكثر أهؾ العؾنؿ تؼانقؿ الؿاننئؾ

 ب العؾؿ حػظفن.وفصق  وـطنلب؛ لقافؾ عؾك طنل

 :«وكللؽ خاتؿخ»وققلف: 

خنننتؿ إكبقنننء عؾننقفؿ  ملسو هيلع هللا ىلص: وخنتنؿنننل الشننلء  ِخنننرُه، وـحؿنند الخاتؿااخ

 .(3)الصالة والاالم

ننؿ الؿـظقـننل إلننك ِةننت أبننقاب، ثننؿ خنتؿننل بننقـ فقفننن والؿعـااك : أكننف قاَّ

 ُخالصل ـن أراده ــ هذا الـظؿ، وبقنن ـن تضؿـف ــ فقائد وـانئؾ.

                                                                          
=      

 (.8248واكظر الصحقحل )

 (.0763( وـاؾؿ )2220أخرجف البخنري ) (1)

 (.4/040الؾانن ) (2)

 (.44صحنح )ص: ـخ نر ال (3)



               

 يف ك ؿف: $قا  

ِة اْلُؿِ اااااق خ - 13  َوَساااااْؿُتَفا بِالاااااْدر 

 

 لِاااال َطْؼااااِد َ ْاااااِؾ اْلِػْرَقااااِخ اْلَؿْرِضااااق خ 

 
 الشرح

 وققؾ: الاؿل، وهل العالـل.

 ، أي: الؾملمة.«بنلدرة»هذه العؼقدة  ك: َةؿّ  ي

: الؿـقننرة، ـننـ اإلضنننءة، وأضنننءت أي: اةنن ـنرت، فصنننرت الؿ ااقخ

 ـُضقمل، لؼقة صػنئفن وُحاـفن.

 :«يف َطْؼدِ »: وققلف

أي: ي عؼقدة أهؾ الػرقنل الؿرضنقل، وقند ةنبؼ بقننُن ـعـنك العؼقندة لغنًل 

 .(1)واصطالًحن

ٕنَّ اع ؼند ةع ؼند، والؿصندر اع ؼنند، وَعؼند اةنؿ  ؛وَعؼد: اةنُؿ ـصندر

 ـصدر.

واةننُؿ الؿصنندر: ةؼننق  الـحقةننقن، ـننن َدّ  عؾننك ـعـننك الؿصنندر، ولننؿ 

 ةش ؿؾ عؾك حروفف، قنلف ابـ عثقؿقـ.

 :« اؾ الػرقخ»ققلف: و

ـُ ػرقننلالػرقااخ:  ـننـ الـنننس، بقاةننطل عالـننل  بنلؽاننر، اةننؿ للؿنعننل 

 واللؿنعل أقؾفن ثالثل. ،نَّ آةَؿ ةؽقن لؾلؿع بنل لكقفٕ ؛ال لكقف

 اكظر: شرح البقت الحندي عشر. (1)



               

 

: الطنئػل لؾقاحند. وقنن  عؽرـنل: $فؼن  ـحؿد بـ كعب  ما الطا ػخ: 

 .(1)ػرقللؾقاحد فؿن فق  ــ دون الؿ قاتر.. والػرةُؼ أكثر ــ ال

 :«الؿرضقخ»ققلف 

انن ؼنة ـننـ  ؛ ؼندهننن الننذي ارتضنننه اهلل ورُةننقلفأي ي اع ـُ ّٕن عؼقنندهتؿ 

ـ تبعفؿ بنحانن، وضد هذه الػرقل  ـَ الؽ نب والاـل بػفؿ الصحنبل الؽرام و

 قا وأضؾقا.ؾّ َض فر  أخرى اع ؼدت اع ؼندات فنةدة ـؿؼقتل فَ 

ك فنر ، وأّن الـنجقنل عنـ اكؼاننم هنذه إـنل إلن ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخرب رةق  اهلل 

 هل فرقل واحدة، وهؿ أهؾ الاـل واللؿنعل.

ـِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقننن  َرُةننقُ  اهلل  ـِ اْلَتَرُقااقا لِاال ِددااـِِفْؿ َطَؾااك ثِـَْتااْق إِ   َ ْاااَؾ اْلؽَِتاااَبْق

ااًخ  ـَ ِمؾ  ااَخ َسااَتْػَترُِ  َطَؾااك َثااَفٍث َوَسااْبِعق ُم  ْٕ ااًخت َوإِ   َاااِلِه ا ـَ ِمؾ  َةْعـِننل:  -َوَسااْبِعق

َْهَقاءَ  ْٕ ٓ  َواِحَدًةت َوِاَل اْلَجَؿاَطخُ  ،-ا  .(2)«ُكْؾَفا لِل الـ اِر إِ

ـِ  ـِ ُشننْعَبلَ  وَعنن ـِ  الُؿِغقننَرِة ْبنن تِاال  َٓ »قنننَ :  ملسو هيلع هللا ىلصالـبننل  َعنن ـْ ُ م  َدااَساُ  َصا َِػااٌخ ِماا

ت َحت ك َدْلتَِقُفْؿ َ ْمُر ا ِ َوُاْؿ َضاِاُرو َ  ـَ  .(3)«َضاِارِد

 (.244الؽؾقنت )ص: (1) 

(، 8/801(، والحنننكؿ )7284(، وأبننق داود )7/820أخرجننف أحؿنند ي الؿاننـد )(2) 

(، وأجري ي الشرةعل 112، 117/ 88(، والطرباين ي الؽبقر )0/078والدارـل )

 أبنننل عنصنننؿ ي الانننـل (، وابنننـ270، 6/278(، والبقفؼنننل ي الننندٓئؾ )81ص )

(، 082(، وصننّححف إلبنننين ي تحؼقننؼ شننرح العؼقنندة الطحنوةننل )ص: 68، 62، 8) 

 (.027والصحقحل )

 ( والؾػظ لؾبخنري.8802وـاؾؿ ) ،(4388أخرجف البخنري )(3) 



               

ـْ َخاَلَلُفْؿت دَ  َٓ »وي رواةل:  ٌخ َقا َِؿاٌخ بِاَلْمرِ ا ِت َٓ َدُ اْرُاْؿ َما تِل ُ م  ـْ ُ م  َساُ  ِم

 َٓ ـْ َخاَلَػُفْؿت َحت ك َدْلتَِقُفْؿ َ ْمُر ا ِ َوُاْؿ َطَؾك َذلَِؽ  َو  .(1)«َم

فلهننُؾ الاننـل واللؿنعننل، هننؿ الطنئػننل الؿـصننقرة، وهننؿ الػرقننل الـنجقننل، 

 كؿن ةؿنهن صنحب الـظؿ.وهؿ الػرقل الؿرضقل، 

 ( بـحقه.8802-842( وـاؾؿ )3672أخرجف البخنري ) (1)



               

 

 :$قا  الؿملػ 

ْاابَؾِلّ  - 14 اَدادِ الَحـا  َطَؾك اْطتَِؼاادِ ذِي ال  

 

 إَمااااِم َ ْااااِؾ اْلَحاااؼو ِذي اْلَؼاااْدِر اْلَعِؾااالّ  

 
 الشرح

ددُد والْ داد : الصنقاُب ـنـ النؼنق ... وال ادةد: ال قفقُؼ لؾنصننقاب ال  

 .(1)ـنـ الؼق 

دة عؾنك اع ؼنند اإلـننم أحؿند بنـ حـبنؾ، الؿقفَّنؼ أنَّ هذه العؼقوالؿعـك: 

 إلك الحؼ والصقاب.

 :«إمام  اؾ الحؼ»وققلف: 

تبنعف لؾـبل اةؼ دي بف أهؾ الحؼ، ل ؿاؽف بنلؽ نب والاـل، وُحاـ  :أي

، وقد لؼب بنـنم أهؾ الاـل؛ ٕكف ثبت عؾك عؼقدة أهؾ الاـل عـند ظفنقر ملسو هيلع هللا ىلص

وكننن  -ا كبقًراةؼق  الظنلؿقن عؾق  تعنلك اهلل عؿن  -بدعل الؼق  بخؾؼ الؼر ن

ذلؽ ي زــ الخؾقػل الؿنلـقن بنـ هننرون الرشنقد، فؼند حؿنؾ الـننَس عؾنك 

الؼق  بخؾؼ الؼر ن، ثؿ صنر إـر إلنك الؿع صنؿ إثنر ـنقت أخقنف، وجننرت 

، فُضنرب وُةنلـ لقؼنق  بنلنَّ $ الؿحـل الؿشفقرة لإلـنم أحؿد بـ حـبؾ

الؼنننق  بنننلّن الؼنننر َن كنننالُم اهلل غقنننر  الؼنننر َن ـخؾنننقٌ ، فنننلبك اإلـننننُم إٓ

ـخؾق .وققؾ: ـؽف ي الالـ ثؿنكقل وعشرةـ شفًرا ح ك ـنت الؿع صؿ، 

الؿ قكنؾ بعند القاثنؼ، فخننلػ الؿنلـقن  لالخالفل ابـف القاثؼ، ثؿ ولن لوول

ج عـ الـنس والؿع صؿ والقاثؼ ي آع ؼند، فلظفر اهلل الاـل، وفرَّ
(2). 

 (.7/230الؾانن ) (1)

وحؾقنل  ،صنرةلع( الؿؽ بنل ال8073-0/8006لؾنذهبل ) اكظر: ةقر أعالم الـبالء (2)
= 



               

اهلل أعننز هننذا النندةـ بننرجؾقـ لننقس لفؿننن  إن :$قااا  طؾاال بااـ الؿااددـل 

 .(1)أبق بؽر ةقم الردة، وأحؿد بـ حـبؾ ةقم الؿحـل :ثنلف

ُتـن  اإلـنـُل ي الدةـ بنلصرب والقؼقـ، الصرب عؾك أقدار اهلل، والصرب عـ 

ف ـعصق ف، والصرب عؾك طنع ف، والقؼقـ بؽؾ ـن أخنرب بف ةنبحنكف، وأخربكنن بن

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ﴿. قننننن  اهلل تعنننننلك: ملسو هيلع هللا ىلصكبقـننننن 

 .]ال جدة[ ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ

 :«ذي الؼدر الَعؾل»وققلف: 

 .(2)الغـك والقانُر والؼقى الؼْدُر لغخ:

 .(3)الؼقة وققؾ: الؼْدُر: 

: إّن اإلـننننم أحؿننند صننننحب الؼنننقة ي الننندةـ والؿـزلنننل الُعؾقنننن بنننقـ  ي

ب نندع ي الؿاننؾؿقـ، وٓ ُةـؽِننُر قننْدَر اإلـنننم أحؿنند إٓ ـُ  جنهننٌؾ أو حنقنند أو 

 الدةـ.

                                                                          
=      

(، والبداةننل والـفنةننل ٓبننـ كثقننر 326-4/373إولقنننء ٕبننل كعننقؿ إصننػفنين )

 (.378(، وشرح العؼقدة إصػفنكقل )ص: 4/372)

 «تننرةد دـشنؼ»(، وابنـ عاننكر ي 7/781) «تنرةد بغنداد»أخرجف الخطقب ي  (1)

(2/041 ،328.) 

 (.378ؼقدة إصػفنكقل )ص: واكظر: شرح الع

 ( ـندة )قدر(.782الؼنـقس الؿحقط )ص:  (2)

 (.4/063اكظر: الؾانن ) (3)



               

 

(1)

لؼقُت ـنئ قـ ــ ـشنةد العؾؿ، فؿن رأةنُت  :$ال ج تاين   بق داودقا  

 ـثؾ أحؿد بـ حـبؾ، لؿ ةؽـ ةخقُض ي شنلٍء ـؿنن ةخنقض فقنف الـننس ـنـ

 .(2)أـر الدكقن، فنذا ُذكر العؾُؿ تؽؾَّؿ

، عؾقنف ـؼنباًل أحؿد بنـ حـبنؾ  لؿن رأى $قا  طبُد الرحؿـ بـ مفدي و

ـ عـده، ف ـَ  قن : هذا أعؾُؿ الـنس بحدةف ةػقنن الثقري.وؼنم إلقف و

ـن رأةُت ـثؾ أحؿند ي فـنقن العؾنؿ، وـنن قننم أحند  :$قا   بق ُزرطخ و

 .(3)ـثؾ ـن قنم أحؿد بف

ةنؿعُت أبنل ةؼنق : قنن   محؿُد بـ إسحا  بـ رااقدف رحؿفؿا ا :وقا  

لؿ تر ـثؾف، فذهب إلك الشنفعل.  بـ حـبؾ: تعن  ح ك أرةؽ َرُجاًل لل أحؿد 

 قن  ـحؿُد بـ إةحن : قن  لل أبل: وـن رأى الشنفعل ـثؾ أحؿد بـ حـبؾ.

والؽالُم عـ فضنئؾ أحؿند بنـ حـبنؾ كثقنر ةصنعب اةن قػنؤه، رحنؿ اهلل 

 ـنم اللؾقؾ، إـنم أهؾ الاـل.اإل

 ( وـن بعدهن بنخ صنر.4/323اكظر: حؾقل إولقنء ) (1)

 (.2/088اكظر: تنرةد دـشؼ ) (2)

 (.2/083الؿصدر الانبؼ ) (3)



               

 :$قا  

ب اااكِل الُعااَف   َلااْردِ الَؿااَف  َحْباارِ  - 15  الر 

 

ااْقَباكِل َر و    اْلِحَجااا ماااِحل الااْدَجك الش 

 
 الشرح

 .$هذا البقت ت ؿل الثـنء عؾك اإلـنم أحؿد 

َحبَّننٌر، وثننقٌب َحبقننٌر : إثننُر الؿا حَاننـ. لااالحْبرُ  ـُ َحب ننٌر، وِشننعٌر  ـُ شنننعٌر 

... والَحْبننُر: العنننلؿ، وجؿُعننُف أحبنننر؛ لؿننن ةبؼننل ـننـ أثننر ُعؾننقـفؿ ي ـُ  ـٌ نن َحاَّ

قؾنننقب الـننننس وـنننـ  ثننننر أفعننننلفؿ الَحَانننـل الؿؼ ننندى هبنننن، قنننن  تعننننلك: 

 .(1) [31]التقبخ:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿

 :«الَؿف»وققلف: 

ون الُعقننقن ِرَواء وــظننًرا، : جؿنعننل ةل ؿعننقن عؾننك رأي، فننقؿألالؿاا 

ًٓ والـػقس هب ]البؼرة:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿: تعنلك . قن نًء وجال

 ... وغقر ذلؽ ــ أةنت.[246

ننـ ر ه كلكننف ـننأل َعْقـَننف ـننـ  ـَ ننٌؿ عـنند  عظَّ ـُ ةؼننن : فننالٌن ـِننْؾُء العقننقن، أي: 

 .(2)ُرؤة ف

 :«لرد الُعَف »وققلف: 

  العنلقنل، وهنذا ، ةعـل: واحنٌد ي الخصنن  الاننـقل، وإخناللرد العف

ٕنَّ النذي لنف الؽؿنن  البشنري ي إخنال  والعبنندات  ؛اإلطال لقس عؾك 

ففننق أفضننُؾ البشننر بننـص  ملسو هيلع هللا ىلصوالؿعنننـالت وي جؿقننع الؿؼنـنننت هننق كبقـننن 

 (.884الؿػردات )ص:  (1)

 (.207الؿػردات )ص:  (2)



               

 

 الؼر ن والاـل وإجؿنع إـل.

 :«الرباين»ققلف 

م عؾننك أصننقٍ . فنننٕو : إصننالح الشننلء والؼقننن : الننراء، والبنننء ةنند   ر 

: الؿصؾح لؾشنلء. ُةؼنن : و عؾقف، فنلّرب  الؿنلؽ والخنلؼ الصنحب، والّرب 

َربَّ فالٌن َضقع ف، إذا قنم عؾك إصالحفن
ب.(1) ب.. والرَّ : العنرُف بنلرَّ ل 

(2). 

ب اينْ:  ف، العنرُف بنهلل عز وجؾ والر   .(3)الؿ لل 

بعد أْن ةن  أققا  أهؾ العؾنؿ ي ـعـنك ققلنف  $قا   بق جعػر الطبري 

 :[79 ]آ  طؿرا : ﴾ڍ ڍ﴿تعنلك: 

الربنين  : أاؿ جؿع ربنينّ، وأنَّ و ْولك إققا  طـدي بال قا  يف الرباكققـ

بَّنن أـنقرهؿ وةرهبنن،  الذي ةرب الـنس، وهق الذي ُةصؾح ؛الؿـاقب إلك الرَّ

ـ كنن بنلصػل ال نل وصنػت. وكننن وةؼقم هبن ـَ . والربنين: هق الؿـاقب إلك 

ـنقر الـننس ب عؾقؿنف إةننهؿ العنلؿ بنلػؼنف والحؽؿنل ـنـ الؿصنؾحقـ، ةنرب أ

الخقننر، ودعنننئفؿ إلننك ـننن فقننف ـصننؾح فؿ، وكنننن كننذلؽ الحؽننقؿ ال ؼننل هلل، 

والننقلل الننذي ةؾننل أـننقر الـنننس عؾننك الؿـفنننج الننذي َولَِقننف الؿؼِاننطقن ـننـ 

 قفؿ بؿن فقف صالح عنجؾفؿ و جؾفؿ.الؿْصؾحقـ أـقر الخؾؼ بنلؼقنم ف

العؾنؿ، وأـنقر الندةـ والندكقن، فنلربنكققن إًذا هؿ ِعؿننُد الـننس ي الػؼنف و

ّٕن إحبنننَر الُعؾؿنننُء، والربنننين:  ؛ذلؽ قننن  ـلنهنند: وهننؿ فننقَ  إحبنننرولنن

 د هذا إصؾ: إصؾ الثنين، وهق تؽراٌر لألو .ذكر بع (1)

 ( ـندة )رب(.310-0/318ـؼنةقس الؾغل ) (2)

 (.10الؼنـقس الؿحقط )ص:  (3)



               

اللنـُع إلك العؾؿ والػؼف البصر بنلاقنةل وال دبقر، والؼقنم بلـقر الرعقل وـنن 

 .(1)ُةصؾحفؿ ي ُدكقنهؿ ودةـفؿ 

ـُ كثقار  أي: ُحؽؿننَء  ةؼنقُ  الرُةنقُ  لؾـننس كقكنقا ربننكققـ،: $قا  ابا

 اك فك.. (2)ُعؾؿنَء ُحؾؿنَء، وققؾ: فؼفنَء، وققؾ: ةعـل أهؾ عبندة وأهؾ تؼقى 

 ــ أَجؾ  الُعؾؿنء الربنكققـ. -بال رةب -فنإلـنم أحؿد

 :«الِحَجا ر و »وققلف: 

 .(3)العؼؾ، والػطـل الِحَجا لغخ: 

ةننروى بؽاننر الحنننء وف حفننن، وـعـنننه فقفؿننن ـعـننك  :$قااا  الخط ااابل 

ٕكف ةؿـُع اإلكاننَن ـنـ الػانند  ؛ن  بنلؽار شبَّفف بنلِحلن الَعؼؾلارت، فَؿـ قا

نـ رواه بننلػ ح، فؼند ذهنب إلنك الـنحقنل  ـَ وةحػظف ــ ال عنرض لؾفنالك.. و

 .(4)والطرف 

 :«ماحل الْدجك»وققلف: 

 لصنننحب العؼننؾ والػطـننل، ال ؼنن $الظننالم، فنإلـنننم أحؿنند  لأي ـنننح

  -خؾننؼ الؼننر ن كؿننن ةننبؼ بقنكننفبدعننل الؼننق  ب -الـؼننل، ـحننك ظننالم البدعننل

وأظفننر الحننؼ، ودعننن إلننك ال ؿاننؽ بنلؽ نننب والاننـل وـننن كنننن عؾقننف أصننحنب 

 .ملسو هيلع هللا ىلصرُةق  اهلل 

 كابل إلك جده شقبنن. :«الشقباين»وققلف: 

 ( بنخ صنر.772-7/777تػاقر الطربي ) (1)

 (.8/360تػاقر ابـ كثقر ) (2)

 (.0/377الؾانن ) (3)

 الؿصدر الانبؼ. (4)



               

 

 :$قا  الـاضؿ 

ااااااُف إَماااااااُم َ ْاااااااِؾ إََثاااااارِ  - 16  َلنِك 

 

ـْ َكَحااااا َمـَْحاااااُه َلْفااااَق إََثاااارِي   َلَؿاااا

 
 الشرح

 .(1)بؼقل الشلء إَثُر لغخ:

 .(2)إثر ي إصؾ: العالـل والبؼقل والرواةل :$وقا  الحاله ابـ حجر 

نـ دوكنف : واصطفًحا ـَ ـنـ  -ملسو هيلع هللا ىلصأي الـبنل  -هق ةخ ص بؿن أضقػ إلنك 

ؼقًدا، ـثؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوٓ ُةطؾؼ إثُر عؾك الؿرفقع لؾـبل  الصحنبل أو ال نبعقـ. ـُ إٓ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصبل أْن ُةؼن : وي إثر عـ الـ

 .(3)أـن عـد اإلطال : ففق ـن أضقػ إلك الصحنبل فَؿـ ُدوكف 

 إـنم أهؾ الحدةف. $: أّن اإلـنَم أحؿد لالؿعـك

ؾ، أبنق عبند اهلل أحؿند  :$قا   بق كعقؿ  ؾ والفَؿنم الؿػضَّ اإلـنُم الؿبلَّ

حـ ـن ُ اؼنند، بـ حـبؾ، لزم آق داء، وظػر بنٓه داء، َعَؾنؿ الزهنند، وقؾنؿ الـ  

فؽنننن لؾـعؿننل شننؽقًرا، وكنننن لؾعؾننؿ ت (4)ن ي الؿحـننل صننبقًرا، واح بننكفؽننن

 اك فك.. (5)والحؾؿ واعًقن، ولؾفؿ والػؽر راعًقن 

 (.321الؼنـقس الؿحقط )ص:  (1)

 (.8/283) «تالـؽ» (2)

 «تدرةب الراوي» :( ب صرف ةاقر، واكظر31، 34شرح الؿـظقـل البقؼقكقل )ص:  (3)

 (.8/78) «ف ح الؿغقف»(، و28)ص:  «شرح كخبل الػؽر»و ،(8/73)

آح بنء: هق أْن ةضؿ اإلكانُن رجؾقف إلك بطـف بثقب ةلؿعفؿن بف ـع ظفره وتشند  (4)

 .(812الـفنةل )ص:  -عؾقفن... ُةؼن : اح بك ةح بل اح بنء

 (.4/328حؾقل إولقنء ) (5)



               

، وقند أخنرج فقنف أكثنر ـنـ ثؿننن «الؿانـد»أكف ألنػ  ومـ مـاقبف الؽثقرة:

 وعشرةـ ألػ حدةف.

أنَّ ـنـ النذةـ أخنذوا الحندةف عـنف: اإلـننم البخننري،  ومـ بركخ طؾؿف:

 ـنم ـاؾؿ، واإلـنم أبق داود، والرتـذي، وغقرهؿ.واإل

 :«لَؿـ كحا مـحاه لفق إثري»وققلف: 

ننـ َةننؾؽ ـاننؾؽف يْ  ـَ ففننق الننذي  -وهننق ال ؿاننُؽ بنلؽ نننب والاننـل -: 

ـُ بعيةا حؼ أْن ُةؼن  عـف إكف أثر ؾػ أصحنب الحندةف وإثنر،  ، ةعـل  الاَّ

 وهذا ي بنب آع ؼند.

ـ ـع الدلقؾ حقف دار، فَؿـ كنن ـعنف دلقنٌؾ ـنـ أـن ي ـانئؾ الػؼف: فـح

الؽ نب والاـل أخذكن بؼقلف، وــ لؿ ةؽـ ـعف دلقٌؾ أو كننن الندلقُؾ ضنعقًػن، 

كؿنن قنن   ،ملسو هيلع هللا ىلص تركـن ققلف، فؽؾ ُةمَخذ ــ ققلف وُةرتك إٓ صنحب هنذا الؼنرب

 .(1)$ ـنلؽ

 (، وصنػل صنالة 8/283(، والؿؼنصد الحاـل لؾاخنوي )82/82الاقر ) :اكظر (1)

 .ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 



               

 

 :$قا  الؿ ـُػ 

ااافُ  اَساااَؼك َضاااردًح  - 17 صاااقُ   َحؾ 

ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  الرو

 

 ْػااااِق والُغْػااااراِ  مااااا َكْجااااٌؿ َ َضاااااوالعَ  

 
 إ ِؿااااااااخ َوَحّؾااااااااف َوسااااااااا رَ  - 18

 

ْضاااااقاِ   ْطَؾاااااك اْلَجـ اااااخَمـَاااااازِ    َ  الرو

 
 الشرح

 وهذا دعنٌء لف، بعد أن ذكننر ــنقبف.

اافُ » .ةعـننل: قننربه: «سااؼك ضااردًحا»ققلااف:  ـننـ اهلل عننز  :«َصااقُ  الرضااا َحؾ 

 .وجؾ، وصقب: ةعـل: صقًبن، وهق الؿطر

 .كنُه ي قربه الذي كز  فقف الرضن والرضقان ــ اهلل تعنلأي: ةؼ

 :«والعػق والغػرا  ما كجٌؿ  ضا»وققلف: 

ر  ؛ر الظؾؿننلأي: عـننف ولننف، ـننن كلننؿ أضننن: ةعـننل كننقَّ  ٕكننف هننق الننذي كننقَّ

الؿاؾؿقـ بعؾؿف بنهلل جؾ وعال، كدعق اهلل تعنلك أن ةرضك عـنف وةعػنق عـنف، 

قم ال نل الـلنقم ي الانؿنء، ٕكنف هنق ـنـ الـلنوةغػر لف دائًؿن وأبًدا ـن بؼقت 

 ن.زاُةف َدى هبن، قنلف الػق

 :«...إ ِؿخ َوَحّؾف َوسا رَ »وققلف: 

وبؼقننل أئؿننل أهننؾ الاننـل، وـننـفؿ إئؿننل -: وأَحننّؾ أحؿنند: أي أكزلننف  ي

ــنز  الرضقان، أي الرضن ــ اهلل تعنلك، وأعؾك ــننز  الرضنقان  -إربعل

َلنَِذا َسَلْلُتُؿ ا َت َلاْسَلُلقُه الِػْرَدْوَست »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُةقُ  اهلل  الػردوس ــ اللـل، قن 

ُف َ ْوَسُل الَجـ ِخ َوَ ْطَؾك الَجـ ِخ  اُر َ ْكَفااُر  -ُ َراُه  -َلنِك  ت َوِمـُْف َتَػج  ـِ ْحَؿ َلْقَقُف َطْرُش الر 

 .(1)«الَجـ خِ 

 (.0482أخرجف البخنري ) (1)



               

ـن، فؼد جعؾفؿ اهلل ٕاؿ أصحنُب الػضؾ عؾق ؛وــ الاـل الدعنء لؾُعؾؿنء

ٱ ٻ ﴿قن  اهلل تعنلك:  -وةـل قر ن  -نلك ةببًن ي حػظ هذا الدةـتع

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 .]الحشر[ ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ـْ َصااـََع إَِلااْقُؽْؿ » :ملسو هيلع هللا ىلصَقنننَ : َقنننَ  َرُةننقُ  اهلل  ڤوعننـ ابننـ ُعَؿننَر  ... َماا

ُؽاْؿ َقاْد َمْعُروًلا َلَؽالُِئقُهت َلانِْ  َلاْؿ َتِجاُدوا َما ا ُتَؽالُِئقَكاُفت َلااْدُطقا َلاُف َحت اك َتاَرْوا َ ك 

 .(1)«َكاَلْلُتُؿقهُ 

والبخنننري ي إدب  ،(8640(، وأبننق داود )804، 88، 0/61أخرجننف أحؿنند ) (1)

 (، والحنننننننكؿ0248ن )(، وابننننننـ حبننننننن8321) ل(، والـانننننننئ086الؿػننننننرد )

 (.8684(، واإلرواء )027(، وصّححف إلبنين ي الصحقحل )783، 8/780) 



               

 

 مكذمة

 (1)لفاخل مزٍبيف تشجٔح مزٍب الظلف على 

 ّالفشقة الياجٔة على طائش الفشق

ااُف َجااا  اْلَخباارْ  - 19  اْطَؾااْؿ ُاااِددَا َ ك 

 

 الـ بِاااالو الُؿْؼَتػاااا 
ـِ  ك َخْقاااارِ اْلَبَشاااارْ َطاااا

 
اااِخ َساااْقَ  َتْػَتااارِْ   - 21  باااَل   ِذي إم 

 

ـَ اْطتِؼاااااًدا َوالُؿحااااؼ ابِْ ااااعً    َوَسااااْبعق

 
 َما َكاَ  يف َكْفِّ الـ بِلو اْلُؿْ اَطَػك - 21

 

ْقاااارِ َزْدااااٍغ وَجَػااااا  ََ ـْ   َوَصااااْحبِِف ِماااا

 
 ولقَ  االا الاـ ْ  َجْسًماا ُدعَتَبار - 22

 

 

ّٓ َطَؾااااااك  ْاااااااؾ إََثاااااار   يف لِْرَقااااااٍخ إ

 

 
 َلااااَلْثَبُتقا الـُْ ااااقَص بِالت ـْسدِاااافِ  - 23

 

َٓ  ِمااااااـ  ْقاااااارِ َتْعطِقااااااٍؾ َو  َتْشاااااابِقفِ  ََ

 
ـَ أَداااا  - 24  َلُؽاااْؾ َماااا َجااااَ  ِمااا

 

ـْ ثَِؼااااِ     َ ْو صاااّف لِااال إْخَبااااِر َطااا

 
ـَ إََحاِددااااِ  ُكؿااااْرُه كَؿااااا - 25  ِماااا

 

ـْ كَِ اااِمل َواْطَؾَؿااا   َقااد َجاااَ  لاَسااْؿَع ِماا

 
26 -  َٓ  ُرْد َذاَك بِااااااااااالُعُؼق ِ َكاااااااااا َو

 

 لَِؼااااااااْقِ  ُمْػَتاااااااارٍ بِااااااااِف َجُفااااااااق ِ  

 
 َلَعْؼاااُدَكا اِاْثَبااااُ  داااا َخؾقؾاااِل  - 27

 

ْقاااااارِ َتِعطقااااااؾٍ   ََ ـْ  َٓ  ِماااااا  تؿثِقااااااؾِ  َو

 
اااَػاِ   - 28 َ  لِااال ال و ـْ َ و   َوُكاااْؾ َمااا

 

قاااااار َمااااااا إْثَباااااااِ    ََ ـْ   َكَلاتِااااااِف ِماااااا

 
ى َواْسااَتَطاَ  واْجَتاا - 29  َرىَلَؼااْد َتَعااد 

 

 َوَخااااَض لِااال َبْحااارِ الَفااافَِك َواْلَتااارى 

 
 َ َلْؿ َتَر اْخَتفََ  َ ْصَحاِ  الـ َ ارِ  - 31

 

ـَ َمااااا َكَحاااااُه ُذو إََثاااارِ    لِقااااِف َوُحْ اااا

 
ُفْؿ َقااِد اْقَتااَدْوا بِالُؿْ ااَطَػك - 31  لاانِك 

 

 َوَصااااااْحبِِف َلاااااااْقـَْع بِفااااااَلا َوَكَػااااااك 

 

 ـؼدـل ي ترجقح ـذهب الاؾػ عؾك ةنئر الؿذاهب.  :ي بعض الـاد (1)



               

 شح املكذمةــػ

نظؿ عؾك اهلل تعنلك ورُةقلف، والصحنبل الؽرام، وبقَّـ أكنف بعد أْن أثـك الـ

 -أهنؾ الانـل واللؿنعنل -كظؿ هذه الؿـظقـل لبقننن اع ؼنند الػرقنل الؿرضنقل

ودعننن لننف  -ففننق ـننـ أكنننبر أئؿننل أهننؾ الاننـل -$أثـننك عؾننك اإلـنننم أحؿنند 

 ولانئر إئؿل.

ؼدـل تحقي عدة أبقنت، بقَّـ فقفن ترجقح ـذهب الانؾػ  ـُ عؾنك ثؿ عؼد 

 ةنئر الؿذاهب، والػرقل الـنجقل عؾك ةنئر الػر :

 :$قا  الـاضؿ 

ااُف َجااا  اْلَخباارْ  - 19  اْطَؾااْؿ ُاااِددَا َ ك 

 

 الـ بِاااالو الُؿْؼَتػاااا 
ـِ  ك َخْقاااارِ اْلَبَشاااارْ َطاااا

 
 الشرح

 ُتا عؿؾ لبقنن أهؿقل ـن ةُقؼن . «اطؾؿ»تؼدم أنَّ كؾؿل 

 :«ُاددا»وققلف: 

 .خقر، وُعؾ ؿت الخقردعنء بنلفداةل، أي: وفؼت لؾ

 هداةل إرشند ودٓلل، وهداةل تقفقؼ، وقد ةبؼ بقنن ذلؽ. والفدادخ ق ؿا :

 :« كف جا  الخبر»وققلف: 

الَخنرب بنل حرةنؽ، واحند إخبننر. والخنرب: ـنن أتننك ـنـ كبنل  :لغخ الَخبر

ـ تا خرب.  عؿَّ

 .(1)الخرب: الـبل، اللؿُع أخبنر قا  ابـ سقده:

 (.3/80الؾانن ) (1)



               

 

 .(1)خنرب: هنق الؽنالُم الؿح ؿنؾ لؾصند  والؽنذبال :$قا  الجرجااين 

 اك فك.

 والخرب هـن الؿراد بف الحدةف.

 :«طـ الـبل الُؿؼتػك»وققلف: 

 لغل، وهق الذي ُةـب  عـ اهلل تعنلك. «الـبل»ةبؼ بقنن ـعـك 

 .ملسو هيلع هللا ىلص: هق رُةقُ  اهلل وخنتؿ الـبققـ والؿراد اـا

 أي: الؿ بع، الذي ُةف َدى بف.: «الؿؼتػك»

وهننق أْن ة بننع  ؛الؼػننُق ـصنندر ققلننؽ: قَػننن َةْؼُػننق َقْػننًقا وُقُػننًقا :قااا  الؾقاا 

 .(2) [36]ااسرا : ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ﴿الشلء، قن  اهلل تعنلك: 

ـُ مـ قر  نه: اتبعف :$قا  اب  .(3)واْق َػك أثره وتؼػَّ

 :«خقرِ البشرْ »وققلف: 

 ملسو هيلع هللا ىلصن قد قدــن إدلنل ـنـ الؽ ننب والانـل عؾنك اصنطػنء اهلل تعننلك لـبقـن

 وبقنن أكف أفضؾ البشر عؾك اإلطال .

م بقـ ةدي الـظؿ الذي ةقبقّ  فنلـنظؿ ـ فقف اع ؼند أهنؾ الانـل، أراد أْن ُةؼد 

 وأكف الصند  الؿصدو  القاجب اتبنعف ي الخرب. ،ملسو هيلع هللا ىلصوقدر الـبل 

، والحدةُف إـن قق ، وإـن فعؾ، ملسو هيلع هللا ىلصوالخربُ ُةؼن  عؾك حدةف َرُةق  اهلل 

صننحل الننـص وجننب العؿننُؾ بننف واتبنننع ـننن أـننر بننف، وإـننن تؼرةننر، فنننْن ثبننت 

 (.88ال عرةػنت )ص:  (1)

 ( ـندة )قػن(.4/721الؾانن ) (2)

 الؿصدر الانبؼ. (3)



               

 .ملسو هيلع هللا ىلصهداةل وٓ كلنة إٓ بنتبنعف  فال

. وةنقليت بقننن أهؿقنل [54]الـاقر:  ﴾ٺ ٿ ٿٿ﴿قن  اهلل تعنلك: 

 .آتبنع ي ـقضعف إن شنء اهلل

 :$قا  الؿ ـػ 

اااِخ َساااْقَ  َتْػَتااارِْ   - 21  باااَل   ِذي إم 

 

ـَ اْطتِؼاااااًدا َواْلؿُ بِْ ااااًعا وَ    حااااؼَسااااْبعق

 : هـن اةؿ إشنرة، ولقس بؿعـك صنحب.ذي 

 :«إمخ»وققلف: 

ُكؾ  جؿنعٍل ةلؿعفنن أـنر، أو دةنـ، أو زـننن، أو ـؽننن واحند،  إمخ لغخ:

 ةقاء كنن إـر اللنـع تاخقًرا أم اخ قنًرا، ففل أـل.

نـ بؾغنف َدعنقة الـبنل ففنق أـنل و ـَ ـ بـبل ففق أـل اإلجنبل، وكؾ  ـَ ـ   ـَ ُكؾ 

 الدْعقة.

أم  كؾ شلء: أصؾف، قنلف الؽػقيو
(1). 

ن :$قا  الخؾقُؾ  ـ   .ُكؾ  شلء ُضؿ إلقف ـن ةؾقف ُةاؿك ُأ

ـُ طاارلخ   .(2)ولفذا ُةنؿقت أم الؼر ن، وأم الؽ نب :$قا  اب

ـُ عثقؿنقـ  ي ـعنننرض شنرحف هنذه  $وبـنء عؾك هذا ال عرةػ قن  ابن

 -دة: إّن إـل ي الؾغل تليت لؿعنن:قالعؼ

 [45]دقساػ:  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿بؿعـك الزــ، ـثؾ ققلف تعننلك:  تليت -8

 أي بعد زــ.

 (.876الؽؾقنت )ص:  (1)

 الؿصدر الانبؼ. (2)



               

 

 ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲﴿وتليت بؿعـك الؿؾل، ـثؾ ققلنف تعننلك:  -0

 .[52]الؿممـق : 

 ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿وتنننليت بؿعـنننك اإلـنـنننل، كؼقلنننف تعننننلك:  -3

ن. [121]الـحؾ:  ـً  أي: إـن

ی ی ی ی ﴿وتننليت بؿعـننك الطرةؼننل، ـثننؾ قنننقلف تعنلنننك:  -7

 .[22سخر : ]ال ﴾جئ

 وتليت بؿعـك طنئػل، كؿن ي كالم الؿملػ. اك فك. -2

 ققلف: 

 َساااااااااْقَ  َتْػَتااااااااارِْ   ..............

 

ـَ اْطتِؼاااااًدا َواْلُؿحااااؼبِْ ااااًعا وَ    َسااااْبعق

 ـن بقـ الثالثل إلك ال اعل. :الب ع 

ـَ َأبِل ُةْػَقننَ  َعنِوَةل ْب ـُ أكف قن : قن   ڤ وةشقر ي هذا البقت إلك حدةف 

اًخت »: ملسو هيلع هللا ىلصقُ  اهلل َرُة  ـَ ِمؾ  ـِ َوَساْبِعق ـِ اْلَتَرُققا لِل ِدداـِِفْؿ َطَؾاك ثِـَْتاْق إِ   َ ْاَؾ اْلؽَِتاَبْق

ـَ  َخ َسَتْػَترُِ  َطَؾك َثَفٍث َوَسْبِعق ُم  ْٕ اًخ َوإِ   َاِلِه ا َْااَقا َ  -ِمؾ  ْٕ ت ُكْؾَفاا لِال -َدْعـِال: ا

ٓ  َواِحَدًةت َوِاَل اْلَج   .(1)«َؿاَطخُ الـ اِر إِ

 .(2)«َما َ َكا َطَؾْقِف َوَ ْصَحابِل»قن :  ملسو هيلع هللا ىلصوي رواةل: أكف 

ٕنَّ اع ؼننَد  ؛ٓ ةعـنل أانؿ خنلندون ي الـننر «ُكْؾَفا لِل الـ اارِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف 

أهننؾ الاننـل قنطبننل أنَّ الػنةننؼ ـننـ أهننؾ الؼبؾننل إذا ـنننت غقننر تنئننب، ففننق ي 

 تؼدم تخرةلف ي ثـنةن شرح البقت الثنلف عشر. صحقٌف: (1)

وحاـف إلبنين لغقنره ، ڤ( ــ حدةف عبد اهلل بـ عؿرو 0678رواه الرتـذي ) (2)

 (.8371(، والصحقحل )0/337ي صحقح ةــ الرتـذي )



               

شننػنعل، أو إْن شنننء غػننر لننف اب ننداء الؿشننقمل، إْن شنننء اهلل عذبننف ثننؿ ةخننرج بنل

 .(1)رحنؿًل ــف تعنلك

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿قننننن  جننننؾَّ ذكننننره: 

 .[116]الـ ا :  ﴾کک

ا، وإدلل عؾك ذلؽ كثقرة  وةـذكرهن ي ـقضعفن بنذن اهلل تعنلك. جد 

 :«اطتؼاًدا»وققلف 

 الػؼف. بقنن أنَّ آخ الَف الؿذـقم ي بنب آع ؼند، ٓ ي فروع ـانئؾ

بنـ  ّلنػ اإلـننم أبنق ــصنقر عبند الؼننهرقن  شنقُخـن: أ :$قا  العؾؼؿل 

ن، قننن  فقننف: قنند عؾننؿ أصننحنب طنهنننر ال ؿقؿننل ي شننرح هننذا الحنندةف ك نًبنن

لنؿ ُةنرد بننلػر  الؿذـقـنل الؿخ ؾػنقـ ي فنروع الػؼنف ـنـ  ملسو هيلع هللا ىلصٓت أكف الؿؼن

ـ خننلػ أهنؾ الحنؼ ي ـَ  أصنق  أبقاب الحال  والحرام، وإكؿن قصد بنلذم 

ال قحقد، وي تؼدةر الخقر والشنر، وي شنروط الـبنقة والرةننلل، وي ـنقآة 

ننر  ؛إبننقابـلننرى هننذه  ىالصننحنبل، وـننن جننر ٕنَّ الؿخ ؾػننقـ فقفننن قنند كػَّ

بعضفؿ بعًضن، بخالف الـقع إو ؛ فنناؿ اخ ؾػنقا فقنف ـنـ غقنر تؽػقنر وٓ 

إـل إلك هنذا الـنقع  تػاقؼ لؾُؿخنلػ فقف، فقرجع تلوةؾ الحدةف ي افرتا 

 .(2)ــ آخ الف

 (.2/312راجع: تػاقر الؼرطبل ) (1)

 (.80/000عقن الؿعبقد ) (2)



               

 

 :«الُؿحؼ»وققلف 

بنقَّـ أن أـ نف  ملسو هيلع هللا ىلصٕنَّ الـبنل  -أهنؾ الانـل واللؿنعنل -أي الػرقل الـنجقنل

م حندةف  ك ثالث وةبعقـ ـؾل كؾفن ي الـنرة ػرت  عؾ إٓ واحدة، وقند تؼندَّ

 .(1)الطنئػل الؿـصقرة

 راجع: شرح البقت الثنلف عشر. (1)



               

 :$قا  الؿ ـػ 

 اْلُؿْ اَطَػك َما َكاَ  يف َكْفِّ الـ بِلو  - 21

 

ْقاااارِ َزْدااااٍغ وَجَػااااا  ََ ـْ   َوَصااااْحبِِف ِماااا

 
 الشرح

 .(1)اج إـُر وأاج، إذا وضح. والـّفج: الطرةؼ الؿا ؼقؿ 

ـفج َرُةق  اهلل والؿعـك:  ـَ  .ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ الػرقل الـنجقل: هل ـن كنكت عؾك 

 :«وصحبف»وققلف 

ؽقا بنلؽ نب وا -رضقان اهلل عؾقفؿ -أي الصحنبل  لاـل.الذةـ تؿاَّ

هذه ـاللل ـحؾ كزاع بقـ أهؾ العؾؿ، هؾ ققُ  الصنحنبل القاحند ُحّلنل 

 أم ٓ 

ـُ الؼنقؿ  أكثنر ـنـ خؿانقـ وجًفنن لبقننن وجنقب اتبننع  $وقد ذكنر ابن

 .(2)الصحنبل، واة د  لؼقلف بلدلٍل كؾفن ــ الؽ نب والاـل

بعند ـنقت  -إجؿننَع الصنحنبل والذي ٓ خنالَف فقنف بنقـ أهنؾ العؾنؿ أنَّ 

 -الاـل -ٕنَّ اإلجؿنَع ــ أدلل إحؽنم، وهل: )الؽ نب ؛ٓ ُةردّ  -ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

أْولنك  ڤ، فنذا كنن إـر كذلؽ؛ فنجؿنع الصنحنبل (3)الؼقنس( -اإلجؿنع

 (.878الـفنةل ي غرةب الحدةف وإثر ) (1)

(، 8/847(، والػؼقننننف والؿ ػؼننننف )782-7/311راجننننع: إعننننالم الؿننننققعقـ ) (2)

(، وـلؿننننقع 0/063/064ع صنننننم )(، وا7/47ٓوالؿقافؼنننننت لؾشنننننطبل )

(، واق ضنننننء الصننننراط الؿانننن ؼقؿ 83/07( و)2/783( و)8/313الػ نننننوي )

 (.884، 7/832(، واإلحؽنم لمـدي )686، 0/614)

(، 786-8/882اكظننر: الؿا صننػك ـننـ عؾننؿ إصننق  ٕبننل حنـنند الغزالننل ) (3)
= 



               

 

ـ بعدهؿ. ـَ  ــ إجؿنع 

 وكذكر هفـن ـعـك اإلجؿنع لغل واصطالًحن، وبقنن ُحلقل اإلجؿنع.

 ؼن  بنٓشرتاك عؾك ـعـققـ:ةُ  ااجؿاِ لغخ:

 .[71]دقك :  ﴾ٿ ٹ﴿العزُم: قن  اهلل تعنلك:  حداؿا: 

ْقؾِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقن   ـَ الؾ  َقاَم ِم ـْ َلْؿ ُدْجِؿِع ال و  .(1)«َٓ ِصَقاَم لَِؿ

آتػن ، ةؼن : أجؿُعقا عؾك كذا، أي صنروا ذوي َجؿنع، كؿنن وثاكقفؿا: 

ـٍ وذ ـَ وأْتؿَر، إذا صنر ذا لب  .(2)ا تؿر. اك فكُةؼن : أْلب

ـُل فدي أـل ـحؿد  يف آصطفح: بعد وفنتف ي عصر ــ  ملسو هيلع هللا ىلصففق اتػنُ  

 .(3) إعصنر عؾك أـر ــ إـقر الدةـقل

ي ـعننرض شننرحف تعرةننػ اإلجؿنننع، كؿننن ذكننره  $قااا  الشااقكاين 

صنننحب الؿحصننق : والؿننراُد بنٓتػننن : آشننرتاُك، إـننن ي آع ؼننند، أو ي 

 .الؼق ، أو ي الػعؾ

اتػنن  العنقام؛ فنكنف ٓ عنربة  «ملسو هيلع هللا ىلصـل فندي أـنل ـحؿند »وةخرج بؼقلف: 

 .«بقفنقِفؿ وٓ بخالففؿ

                                                                          
=      

 .، وغقرهؿن(388، 382والرةنلل لؾشنفعل )ص: 

(، وابـ خزةؿل 8422(، وابـ ـنجف )432(، والرتـذي )0727أخرجف أبق داود )(1) 

 ( وغقرهؿ.8681(، والدارـل )8833)

، (8/372وإرشنننند الػحنننق  لؾشنننقكنين ) ،(0/2الؿحصنننق  لؾنننرازي )ظنننر: اك(2) 

 (.8/302والؿا صػك ٕبل حنـد الغزالل )

(، 8/376(، وإرشنند الػحنق  )8/302(، والؿا صنػك )0/2اكظر: الؿحصنق  ) (3)

 (.47لؾحنم )ص: ا(، وـخ صر ابـ 871وـذكرة أصق  الػؼف لؾشـؼقطل )ص: 



               

 وةخرج ــف أةًضن: اتػن  بعض الؿل فدةـ.

 اتػن  إـؿ الانبؼل. وةخرج ــف أةًضن:

ؿ ـننـ أنَّ الؿننراَد  «ي عصننٍر ـننـ إعصنننر»وةخننرج بؼقلننف:   ـننن ُة ننقهَّ

جؿقع إعصنر إلك ةنقم الؼقنـنل، فنننَّ بنلؿل فدةـ جؿقع ـل فدي إـل ي 

َؿ هذا بنطٌؾ؛ ٕكف ُةمدي إلك عدم ثبقت اإلجؿنع، إذ ٓ إجؿننَع قبنؾ ةنقم  تقه 

 الؼقنـل، وبعد ةقم الؼقنـل ٓ ُحّلل لإلجؿنع.

ننـ كنننن ـننـ أهننؾ آج فننند، ي الققننت الننذي والؿننراُد بنلَعْصننر ـَ : َعصننُر 

ـل فننًدا بعنند ُحنندوثفن وإْن كنننن  حنندثْت فقننف الؿاننللل، فننال ُةع َبننر بؿننـ صنننرَ 

 .(1)الؿل فدون فقفن أحقنء

أن تؽقن الؿاللل الؿلؿع عؾقفن ي أـنر ـنـ  أي :والؿراد بنٕـقر الدةـقل

 .(2)أـقر الدةـ، فقخرج بذلؽ إـقر الدكققةل والعؼؾقل وغقرهن 

 َدلقُؾ ُحجقخ ااجؿاِ:

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿قننننن  تعنننننلك: 

 .]الـ ا [ ﴾ڍ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ

ؽ بف الشنفعل ي الرةنلل. :$قا  ااسـقي   وقد تؿاَّ

شننقل الرةنق ، واتبننع غقنر ةنبقؾ وْجُف الدٓلخ:  ـُ أنَّ اهلل تعنلك جنؿع بقـ 

فقؾنزم أْن  ﴾چ چ چ ڇ ڇڇ﴿الؿمــقـ ي القعقند، حقنف قنن : 

 (.374، 8/376إرشند الػحق  ) (1)

(، وـنننذكرة أصنننق  الػؼنننف 43ققاعننند إصنننق  لصنننػل الننندةـ الحـبؾنننل )ص:  (2)

 (.828لؾشـؼقطل )ص: 



               

 

نةؽقن  ـً نن ـنن جؿنع بقٕكف لق لؿ ةؽُ  ؛اتبنُع غقر ةبقؾ الؿمــقـ ـحر ـً ـنف ـ حرا

رم، الذي هق الؿشنقل ي القعقد، فنكف ٓ ةحاـ اللؿع بقـ حال  وبقـ الؿح

 : إن زكقَت وشربَت الؿنَء عنقب ؽ.وحرام ي وعقد، بلْن تؼق  ـثاًل 

ٓ ـخننرج »وجننب اتبنننع ةننبقؾفؿ؛ ٕكننف  وإذا حنننرم اتبنننع غقننر ةننبقؾفؿ

 أي: ٓ واةطل بقـفؿن. «عـفؿن

ُحّلل؛ ٕنَّ َةبقَؾ الشخص هق: ـن وةؾزم ــ اتبنع ةبقؾفؿ كقُن اإلجؿنع 

 . اك فك.(1)ةخ نره ــ قق ، أو فعؾ، أو اع ؼند

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿تعننلك:  وقن 

فؼنند وصننػ اهلل تعنننلك هننذه  [111]آ  طؿاارا :  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹڤ

إـل بلاؿ ةلـرون بنلؿعروف بؽنؾ ـعنروٍف وةـفنقن عنـ الؿـؽنر، فؾنق قنلنت 

تلـر بنلؿعروف ي ذلنؽ، ولنؿ تـنف عنـ  إـل ي الدةـ بؿن هق ضال  لؽنكت لؿ

 .(2)الؿـؽر فقف؛ فثبت أن إجؿنع هذه إـل حؼ، وأان ٓ تل ؿع عؾك ضاللل

ڦ ﴿وقن  تعنلك:  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

 .[143]البؼرة:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄڃ

والقةط العد  والخقنر، وقد جعؾ اهلل هنذه إـنل شنفداء عؾنك الـننس، 

قا شنفداء اهلل ي إرض، وأقننم ولق كنكقا ةشفدون ببنطنؾ أو خطنل لنؿ ةؽقكن

 .(3) ملسو هيلع هللا ىلصشفندهتؿ ـؼنم شفندة الرةق  

ننق  عؾننك شننرح الؿـفنننج لإلةننـقي ) (1) (، وـننذكرة أصننق  الػؼننف 0/473انةننل الا 

( وـنن 8/302(، والؿا صنػك )8/376(، وإرشند الػحق  )8/871لؾشـؼقطل )

 (.336، 8/332نظر ٓبـ قداـل )(، وروضل الـ8/233بعدهن، وتػاقر ابـ كثقر )

 (.0/084(، وشرح الؽقكب الؿـقر )844، 88/846اكظر ـلؿقع الػ نوى ) (2)

(، وـلؿننقع 8/862(، والػؼقننف والؿ ػؼننف )83/386اكظننر صننحقح البخنننري ) (3)
= 



               

 ومـ إدلخ  دً ا طؾك ُحجقخ ااجؿاِ:

تِاال َطَؾااك َضااَفَلخٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصقننق  َرُةننق  اهلل  وقنند اةنن د  بننف ت (1)«َٓ َتْجَتِؿااُع ُ م 

 .(2)الغننزالل وغننقره عؾك ُحلقل اإلجنؿنع

 :«مـ َقر زدٍغ وجَػا»وققلف: 

 .(3)قن  ابـ العنربل: َزغن إذا َعدَ ، وةعك إذا هرب السدغ لغخ:

 هق ــ اللػنء: الُبعنُد عنـ الشنلء، ُةؼنن : َجَػننه إذا بعند عـنف، الجػا لغخ:

 .(4) وأْجػنه: إذا أْبَعَدهُ 

وأصحنبف، وـن أجؿعقا عؾقف بعد  ملسو هيلع هللا ىلص: أْن ك بع ـن كنن عؾقف الـبل والؿعـك

                                                                          
=      

 (. 841، 844/ 88الػ نوى )

 ( ـنـ83603(، والطرباين ي الؽبقر )388(، والحنكؿ )0864أخرجف الرتـذي ) (1)

 . ڤحدةف ابـ عؿر 

(، وابنـ أبنل عنصنؿ ي الانـل 3822أخرجف ابـ ـنجنف )، ڤولف شنهد عـ أكس 

(، والخطقنننب ي الػؼقنننف 823(، والاللؽننننئل )802(، وابنننـ بطنننل ي اإلبنكنننل )17)

 .( وغقرهؿ703، 708والؿ ػؼف )

(، والطنرباين ي 6/386أخرجف أحؿد )، ڤوشنهد  خر عـ أبل بصرة الغػنري  

 (.8382) «جنـع بقنن العؾؿ»(، وابـ عبد الرب ي 0848الؽبقر )

(، وابنـ أبنل 7023أخرجنف أبنق داود )، ڤوشنهد  خر عـ أبل ـنلؽ إشنعري 

( وغقرهؿن، ولف شقاهد أخر، وحاـف إلبننين ي الصنحقحل 80) «الاـل»عنصؿ ي 

 (. 8416(، وصحقح اللنـع )8338)

 (. 8/308اكظر: الؿا صػك ) (2)

 (.7/340الؾانن ) (3)

 (.824الـفنةل ٓبـ إثقر )ص:  (4)



               

 

م ــ ُحلقل اإلجؿنع.  ـقتف، لؿن تؼدَّ

بد  الذي هق أدكك بنلنذي هنق خقنر، أي ٓ كبند  أقنقا  وأفعنن  أهنؾ وٓ ك

وأصحنبف، وٓ كعنرض، وٓ كبعند عنـ ـنن كننكقا  ملسو هيلع هللا ىلصالبدع بلققا  وأفعن  الـبل 

 عؾقف.

نندون الـنننس ي طؾننب العؾننؿ  واحننذر ـننـ أقننقا  أهننؾ البنندع الننذةـ ُةزه 

ننـ ةبننق ـ ــنننهلفؿ الضنننلل،  ـَ الشننرعل، وخنصننل العؼقنندة، وُةـؽننرون عؾننك 

بننزعؿفؿ أنَّ هننذا ُةػننر   إـننل، وةانن دلقن لؼننقلفؿ الػنةنند بآةننل هننل ُحلننل 

وهنذا صنـقع أهنؾ  [46]إكػاا :  ﴾ٻ ٻ پ پ پپ﴿عؾقفؿ: 

ٱ ٻ ﴿فؼد تغنفؾقا عـ أّو  أةل، قن  َجنّؾ ذكنره:  -برت إدلل -البدع

 .[46]إكػا :  ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پپ

طؾًؼن، ثؿ  ملسو هيلع هللا ىلصفلـننر بطنع ف ةبحنكف وطنعل كبقف  اك عـ الـزاع الذي قند ـُ

ةـ، ولنقس ي أصنق   ةؼع بقـ أهؾ الاـل واللؿنعل ي ـاللل ـنـ ـاننئؾ الند 

آع ؼند النذي ٓ خنالف فقفنن بنقـ أهنؾ الانـل واللؿنعنل، والحؿند هلل رب 

 ي ـقضعف بنذن اهلل. العنلؿقـ، وة ليت إدلل عؾك ذلؽ

 -صػنت هنذه الطنئػنل الؿـصنقرة ملسو هيلع هللا ىلصفؼد بقَّـ لـن رُةقُ  اهلل إـُر ةاقر، 

ـَ »فؼن :  -أهؾ الاـل واللؿنعل َخ َسَتْػَترُِ  َطَؾك َثَفٍث َوَسْبِعق ُم  ْٕ ... َوإِ   َاِلِه ا

ًخ  َْهَقاءَ  -ِمؾ  ْٕ ٓ  َواِحاَدًةت َوِااَل اْلَجَؿاَطاخُ  ،-َةْعـِل: ا ـ ثنؿ بنقَّ . (1)«ُكْؾَفا لِل الـ اِر إِ

ـ هؿ اللؿنعل، فؼن :   .(2)«َما َ َكا َطَؾْقِف َوَ ْصَحابِل»ـَ

 تؼدم تخرةلف ي شرح البقت الثنلف عشر. صحقف: (1)

 تؼدم تخرةلف ي شرح البقت العشرةـ. صحقف: (2)



               

فعنلننف وأعؿنلننف بؿقننزان فقـبغننل عؾننك الؿاننؾؿ العنقننؾ أْن ةؼننقس أققالننف وأ

قافًؼن لفؿن، فَعؿؾف صحقٌح، وإٓ ففنق ـنردوٌد  -وةـل قر ن -الشرع ـُ فنْن كنن 

ـْ َطِؿاَؾ َطَؿاًف َلاْقَ  » :ملسو هيلع هللا ىلصعؾك صننحبف، لؼنق  َرُةنق  اهلل  َطَؾْقاِف َ ْمُرَكاا َلُفاَق  َما

ـْ َ ْحَدَث لِل َ ْمرَِكا َاَلا َما َلْقَ  ِمـُْف َلُفَق َردِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقن  ت (1)«َردِ   .(2)«َم

والُعؾؿنننُء أضنننفقا ققننًدا ثنلًثننن: هننق أْن ةؽننقن بػفننؿ الاننؾػ الصنننلح ـننـ 

نـ تنبعفؿ بنحانننا ـَ ب ندع ٓ ُبند أْن ةؽنقن ـعنف  ؛لصحنبل الؽنرام و ـُ ٕنَّ كنؾ 

 قٌؾ ــ الؽ نب أو الاـل أو كؾقفؿن، ولؽـ بػفؿف هق الذي ُةقافُؼ َهنننقاه.َدل

 فـؼننق  لؽننؾ ـننـ اةنن د  لبدع ننف بننـص ـب ننقر أو َحنندةف ٓ ةثُبننُت عننـ 

ننـ قننن  هننذا الؼننقَ  ـننـ الصننحنبل أو ال نننبعقـ ـننـ إئؿننل ملسو هيلع هللا ىلصَرُةننق  اهلل  ـَ  :

 الؿْع َبرةـ 

لقُؾ عؾك هذا الؼقد قد ةؼق  قنئؾ:    -َةؾػ إـلؿ فف -ـن الدَّ

الؼقد:  ٻ ﴿قق  اهلل تعنلك: دلقُؾ الا  ٻ  ٻ  ٱ 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٻ 

 .]التقبخ[ ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ـُ الؼقؿ  نـ اتنبعفؿ،  (3)فَقْجف الدٓلل :$قا  اب ـَ أنَّ اهلَل تعنلك أثـك عؾنك 

 ًٓ ـُ بنع لفنؿ، فنذا قننلقا قنق ـُ بنع عؾقنف قبنؾ أن ةعنننرف صنح ف ففنق   فننتبعفؿ 

 .(4)فقلب أْن ةؽقن ـحؿقًدا عؾك ذلؽ، وأْن ةا حؼ الرضقان

 .ڤــ حدةف عنئشل  (8481-81أخرجف ـاؾؿ ) (1)

 .ڤــ حدةف عنئشل  (8481وـاؾؿ ) ،(0684أخرجف البخنري ) (2)

 .ڤصحنبل أي: عؾك وجقب اتبنع ال (3)

 (.0/348بدائع ال ػاقر ) (4)



               

 

ــ طرةؼل أهؾ الاـل واللؿنعل: اتبننع  ثننر رةنق  اهلل  :$قا  ابـ تقؿقخ 

 .(1)بنطـًن وظنهًرا، واتبنع ةبقؾ الانبؼقـ إولقـ ــ الؿفنجرةـ وإكصنر ملسو هيلع هللا ىلص

واتبننعفؿ ةؽنقن ي كنؾ شنلء بنٓع ؼنندات وإقنق   :$وقا  ال عدي 

 .(2)عؿن وإ

ـِ َةنِرَةَل  ... »قننَ :  ملسو هيلع هللا ىلصوفقف: أنَّ َرُةنقَ  اهلل  ڤوي َحدةف اْلِعْرَبنِض ْب

ـْ ُساـ تِل َوُسااـ ِخ  ـْ َدِعاْل ِماـُْؽْؿ َلَ ااَقَرى اْختَِفًلاا َكثِقاًرات َلَعَؾاْقُؽْؿ بَِؿااا َطاَرْلُتْؿ ِما َما

ت َطْ اقا َطَؾْقَفاا  ـَ ق ـَ اْلَؿْفاِددو اِشِدد بِالـ َقاِجاِلت َوَطَؾاْقُؽْؿ بِالط اَطاِخت َوإِْ  اْلُخَؾَػاِ  الر 

َكِِػ َحْقُثَؿا اْكِؼقَد اْكَؼادَ  ْٕ ـُ َكاْلَجَؿِؾ ا َؿا اْلُؿْمِم  .(3)«َطْبًدا َحَبِشق ات َلنِك 

ب نندع: قننق  اهلل تعنننلك:  ـُ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿فـؼننق  لؽننؾ 

 .]البؼرة[ ﴾ىئ ىئ

 ـل، فنك بف.أي َدلقؾ عؾك كالـؽ ــ الؽ نب والاـل وَفْفؿ َةؾػ إ

 (.8/728ـلؿقع الرةنئؾ الؽربى ) (1)

 (.322تقاقر الؽرةؿ الرحؿـ )ص: (2)

(، والرتـنذي 7/806(، وأحؿند )7770(، وابـ ـنجف )7624أخرجف أبق داود ) (3)

(، 844، 8/847(، والحنكؿ )2(، وابـ حبنن )82(، والدارـل )0648، 0642)

(، والطنرباين 28، 26، 22، 71، 33، 08، 01، 06) «الانـل»وابـ أبنل عنصنؿ ي 

( والبنزار ي 0284) «ـاـد الشننـققـ»(، وي 603، 600، 81/688) «الؽبقر»ي 

 «اإلرواء»( و0432، 834) «الصننحقحل»(، وصننححف إلبنننين ي 7028ـاننـده )

(0722.) 



               

 :$قا  الؿملػ 

 ولقَ  االا الاـ ْ  َجْسًماا ُدعَتَبار - 22

 

 

ّٓ َطَؾااااااك  ْاااااااؾ إََثاااااار   يف لِْرَقااااااٍخ إ
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َٓ  ِمااااااـ  ْقاااااارِ َتْعطِقااااااٍؾ َو  َتْشاااااابِقفِ  ََ

 
 الشرح

لضنننلل، ولؽننـ : أنَّ هننذا الننـصَّ ٓ ةـطبننُؼ عؾننك فرقننٍل ـننـ الػننر  االؿعـااك

اَخ َساَتْػَترُِ  َطَؾاك » :ةـطبؼ عؾك فرقٍل واحدة، كؿن جنء ي الحدةف ُم  ْٕ إِ   َااِلِه ا

ٓ  َواِحَدًةت َوِاَل اْلَجَؿاَطخُ  ًخت ُكْؾَفا لِل الـ اِر إِ ـَ ِمؾ   .(1)«َثَفٍث َوَسْبِعق

، وهؿ ڤفلهُؾ إثر: هؿ الؿ ؿاؽقن بنلؽ نب والاـل بػفؿ الصحنبل 

 رقل الـنجقل.الػ

 :« قَص بالتـسدف...للثبتقا الـْ »وققلف 

 أصؾف ــ البعد. التـسدف لغخ:

ـُ ال اؽقا: نن ةضنعف الـننُس ي غقنر ـقضنعف قنقلفؿ: خرجـنن  قا  ابا وـؿَّ

 ك ـزه، إذا خرجقا إلك البانتقـ.

 ُه: ال بنعد عـ الؿقنه وإرةنف.وإكؿن ال ـز   قا :

ُه عننـ إقنن ذار، وُةـننّزُه كػاننف عـفننن، أي: ُةبنعننُدهن وــننف ققننؾ: فننالن َةَ ـننزَّ

 .(2)عـفن

 تؼدم تخرةلف. صحقف: (1)

 بقروت. -ر الؿعنرف( ط. دا8232-8237الصحنح لؾلقهري )ص:  (2)



               

 

 :«مـ َقر تعطقؾ وٓ تْشبقفٍ »وققلف: 

، وَعطََّؾ الندار: أخننالهن، وكنؾ  ـنن تنرك ضنقنًعن: (1)ال ػرةُغ  التعطقؾ لغخ:

ْعَطؾ... ـُ َعطٌَّؾ و  ـُ

 .(2)وفراغ  فنل عطقؾ ــ عطَّؾ، وهق ةد  عؾك خؾقٍّ 

: ٓ ُةانؼك ــفنن، وٓ ُةـ ػنُع أي [45]الحِّ:  ﴾ۋ ۅ﴿قن  تعنلك: 

 .(3)بؿنئفن

ندلقلفن، أو بـػنل الصنػنت  واصطفًحا: ـَ تعطقُؾ الـصنقص بؿـنع إثبننت 

، وةنـذكر أـثؾنل لبقننن ـعـنك ملسو هيلع هللا ىلصال ل أثب فن اهلل تعنلك لـػاف، وأثب فن لنف كبقنف 

 ال عطقؾ ي ثـنةن الؽالم عـ أقانم ال عطقؾ.

 الاـل ة ربءون ــ جؿقع أكقاع ال عطقؾ. ال عطقُؾ خؿال أكقاع، وأهؾ

 -اعؾؿ أنَّ ال عطقَؾ الذي ةـػقف أهؾ الاـُل واللؿنعل ةـؼاؿ إلك أقانم:»

ةؽقن بنثبنت إةؿنء، وإثبنت ةبع ــ الصنػنت،  إو : تعطقٌؾ ُجس ل:

وإكؽنننر البنننقل، وهننق ـننذهب إشنننعرة، فنٕشنننعرة ُةثب ننقن إةننؿنَء هلل عننز 

ن ــ الصػنت، وُةـؽرون البنقل، فننذا جننءت الـصنقص وجؾ، وةثب قن ةبعً 

فقهننن، فقؽننقن هننمٓء َعّطؾننقا الـصننقص وَعّطؾننقا  بدٓلننل عؾننك البنننقل حرَّ

پ ڀ ڀ ﴿ي قننق  اهلل تعنننلك:  ةؼقلننقن الصننػنت فقؿننن كػننقه، فؿننثاًل 

 (.486الصحنح )ص:  (1)

 (.320، 7/328ـعلؿ ـؼنةقس الؾغل ) (2)

 (.6/382الؾانن ) (3)



               

: أي أثننهبؿ، ﴾پ ڀ ڀ﴿. ةؼقلقن: ـعـك [111]التقبخ:  ﴾ڀ ڀ

اهلل، وهنق الثنقاب، ففنمٓء عطؾنقا فقػارون الرضن بنلؿػعق  الؿـػصؾ عنـ 

الصػل، وهل الرضن، وعطؾقا الـص، فصرفقا دٓل ف عـ الرضن إلك الثنقاب، 

 فعّطؾقه عـ ـدلقلف.

فقـػننقن الصننػنت عننـ اهلل،  الثاااين: تعطقااُؾ ال ااػا  كؾفااا دو  إسااؿا :

ـ ُةؼر بنلحقنة والعؾؿ والؼْدرة؛ ٕكف ٓ ُبد لؾرب ـَ  وُةثب قن لف إةؿنء، وــفؿ 

ــفن، وـنن عندا ذلنؽ ةحرفقكنف، وهنمٓء هنؿ الؿع زلنل، وهنذا هنق الؿشنفقُر 

عـفؿ، أاؿ ُةؼنرون إةنؿنء وُةـؽنرون الصنػنت، أو ُةؼنرون بنثالث صنػنت 

 وُةـؽرون البنقل.

ك ةنؿقًعن، وٓ  الثال : إكؽاُر إسؿا  وال ػا : فقؼقلقن: إنَّ اهلل ٓ ُةاؿَّ

اف ةلعؾقكف اةًؿن لؾؿخؾققنت، فؾنقس ةثبُت لف َةؿع، وكؾ ـن ةؿك اهلل بف كػ

ؿُع إلقف ٕكنف هنق النذي خؾؼنف  اهلل هق الاؿقع، بؾ الاؿقع خؾؼف، وأضقػ الاَّ

ي هننذا، فقلعؾننقن إةننؿنَء والصننػنت كؾفننن لؾؿخؾققنننت، ٓ لؾخنننلؼ عننز 

ـُ بلنَّ اهلل لف أةؿنء وٓ بلنَّ اهلل  وجؾ، وهمٓء ُغالة اللفؿقل، ةؼقلقن: ٓ ُكمـ

 لف صػنت.

فُؽؾ شنلٍء ثبنقيت ٓ ةثب قكنف رابع: اؿ اللدـ ٓ دثبتق     ي صػخ ثبقتقخ: ال

: لننقس بؿعنندوم، لننقس هلل، وإكؿننن ُةثب ننقن هلل الاننؾبقنت فؼننط، فقؼقلننقن ـننثاًل 

 وأشبنهفؿ. (1)بلنهؾ، لقس بلعؿك... وهمٓء هؿ الؼراـطل

الؼراـطل: فرٌع ــ اإلةؿنعقؾققـ، كابل إلك إةؿنعقؾ بـ جعػر الصند ، وجعػنر ـنـ  (1)

العؾؿنننء والػؼفنننء. وقنند اخ ؾننػ الشننقعل عؾننك اإلـنننم ـننـ بعننده، فؼنلننت طنئػننل: هننق 

ف ولننده إكننرب، وقنلننت طنئػننل: اإلـنننم هننق ـقةننك ولنند جعػننر؛ ّٕن أم إةننؿنعقؾ؛ ٕكنن
= 



               

 

ل وٓ فال َةصػقن اهلل بصػٍل ثبقتق الخام : اللدـ ُدعطؾق  الـػل وااثبا :

بصػٍل ةؾبقل، فال ُةثب قن اإلثبننَت وٓ الـػنل، فقؼقلنقن: ٓ كؼنقُ  إكنف َةرضنك، 

وٓ كؼقُ  إكف ٓ ةرضنك، وٓ كؼنقُ  حنننل، وٓ ـقنت، ٓ ةنؿقع وٓ أصنؿ، ٓ 

 بصقر وٓ أعؿك، فقـػقن عـف الـػل واإلثبنت.

 ػقنت.قنلقا: ٕكؽ لق أثبت لشبَّف ف بنلؿثَبَ نت، ولق كػقَت لشبَّف ف بنلؿـ

 فلكت واقٌع ي ال شبقف، ةقاء أثبت أم كػقت.

فـؼننق  لفننؿ: هننؾ تؼقلننقن إكننف ـقجننقد  فاننقؼقلقن: ٓ، هننؾ تؼقلننقن 

ـعنندوم  فاننقؼقلقن: ٓ. إًذا ٓ ـقجننقد وٓ ـعنندوم، وهننؾ هننذا ـؿؽننـ أْن 

... ـُ ن  ٓ ةؿؽ ـً ن، أو ـقجقًدا ـعدو ـً  ةؽقن الشلء ٓ ـقجقًدا، وٓ ـعدو

 .(2( )1) ن ببـل  دم إلك هذا الحد.... واكظر كقػ ةؾعب الشقطن
                                                                          

=      

إةؿنعقؾ غنبت بف؛ ٕان كنكت تخنف عؾقف لعؾؿفن أّن الـننَس كننكقا ةحبنقن أّن القٓةنل 

تؽقن لؿقةك، فنخ نر الشقعل ـقةك لؾقٓةل، وهمٓء هؿ الؿقةقةل، أي أتبنع ـقةنك 

ؾ بنـ جعػنر الصنند ، وهنؿ ي بننب بـ جعػر الصند ، واإلةؿنعقؾقل أكصنر إةنؿنعق

ـَالَحدة، وــفؿ أبق طنهر   اآع ؼند بنطـقل زكندقل 
 
الزكندةؼ، النذي  بـ ُحانقـ الِؼرـطنل

ةنر إلك ـؽل ي ةبعؿنئل فننرس، فنةن بنح الحلنقج كؾفنؿ ي الحنرم، واق ؾنع الحلنر 

إةنننقد، وردم زـنننزم بننننلؼ ؾك. لؿزةننند ـنننـ عؼنئننندهؿ اكظنننر: ةنننقر أعنننالم الـنننبالء 

 (.862-88/68والبداةل والـفنةل ٓبـ كثقر ) ،(82/302)

(، بنخ صنر وتصنرف ةانقر، واكظنر: ـلؿنقع 807-803شرح الاػنرةـقل )ص:  (1)

 (.324، 80/326الػ نوى ٓبـ تقؿقل )

هننمٓء هننؿ البنطـقننل الؼدةؿننل ـننـ فننر  الشننقعل: قنند خؾطننقا كالـفننؿ بننبعض كننالم  (2)

، فؼنلقا ي البننري تعننلك: إكنن ٓ كؼنق : الػالةػل، وصـػقا ك بفؿ عؾك هذا الؿـفنج

 «عنجز»وٓ  «قندر»، وٓ «جنهؾ»وٓ  «عنلؿ»، وٓ «ٓ ـقجقد»، وٓ «هق ـقجقد»
= 



               

بِقُف: الؿْثنُؾ، واللؿنع أشنبنه، وأشنبف الشنلء:  يف الؾغخ: َبُف والشَّ ْبُف والشَّ الشَّ

 .(1)ـنثؾف.... وال شبقف ال ؿثقؾ

بُف، والشبقف: حؼقؼ فن ي الؿؿنثؾنل ـنـ جفنل  :$ َ اقا  الر شبف، والشَّ

 ؿ.الؽقػقَّل، كنلؾقن والطعؿ، وكنلعدالل والظؾ

هق أن ٓ ة ؿقََّز أحد الشقمقـ ــ أخر، لؿن بقـفؿن ــ ال شننبف،  والشبفخ:

أي: ُةشنبف بعضنف  [25]البؼارة:  ﴾ڤ ڤ ڦڦ﴿عقـًن كنن أو ـعـنك، قنن : 

 .(2)بعًضن لقًكن، ٓ طعًؿن، وٓ حؼقؼل

الننذةـ تؿاننؽقا بنلؽ نننب والاننـل بػفننؿ  أنَّ أهننَؾ إثننر والؿعـااك شاارًطا:

ـ تبعفؿ بنحاننن أثب نقا الـصنقَص لصحنبةؾػ إـل ــ ا ـَ  نقر ًكن ل الؽرام و

 وعؿؾقا بؿؼ ضنهن ي الظنهر والبنطـ. ،وةـل

فلثب قا صػنت اهلل عز وجنؾ كؿنن أثب فنن لـػانف ي ك نبنف، وكنذا الصنػنت 

ـنـ  ملسو هيلع هللا ىلصوكػقا عـ اهلل ـن كػنه عـ كػانف وكػننه عـنف كبقنف  ملسو هيلع هللا ىلصال ل أثب فن لف كبقف 

 حرةػ وٓ تؽققػ.غقر تحرةػ وٓ تعطقؾ، وــ غقر ت

وكننذا تؿّاننؽقا بنل ـزةننف هلل تعنننلك عننـ العقننقب والـؼنننئص، ـننع إثبنننت 

 الؽؿن  لف ــ كؾ وجف.

 ﴾ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿قنننننن  َجنننننؾَّ ذكنننننره: 

فنٔةننل فقفننن الننرد  عؾننك الؿشننب فل الننذةـ شننبَّفقا صننػنت اهلل تعنننلك  ]الشااقرى[

                                                                          
=      

 (.886الؿؾؾ والـحؾ لؾشفرة نين ) -وكذلؽ ي جؿقع الصػنت 

 (. 2/00لانن العرب ) (1)

 (.012الؿػردات ي غرةب الؼر ن )ص:  (2)



               

 

 ةـلؿعط ؾنل النذبصػنت الؿخؾق ، فػقفنن كػنل ال ؿثقنؾ، ورد  عؾنك اللفؿقنل ا

تعننلك  -أثب قا آةَؿ وكػقا الصػل، فؼنلقا: ةؿقٌع بال ةنؿع وعؾنقٌؿ بنال عؾنؿ

ا كبقًرا، ولذلؽ قنن  الانؾػ رحؿفنؿ اهلل جؿقًعنن: اهلل عؿن ةؼق  الؿعط ؾل عؾق  

ن. ـً  ــ شبف عبد صـًؿن، وــ عطؾ عبد عد

 -ةبنب:اة عؿنُ  لػظ ال ؿثقؾ أولك ــ اة عؿن  لػظ ال شبقف، ٕ

أنَّ لػننظ ال ؿثقننؾ جنننء ي الؼننر ن، فنننهلل تعنننلك كػنننه بننـص الؼننر ن، إو : 

ٺ ٿ ﴿وكػننُل ال شننبقف لننؿ ةننرد ي الؼننر ن وٓ ي الاننـل، قننن  تعنننلك: 

فنننننٕولك اةنننن عؿن  ألػنننننظ  ]الشااااقرى[ ﴾ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 ٕنَّ ألػنظ البشر ةعرتةفن الخطل وآخ الف وال ـنقض. ؛الؼر ن

طؾًؼنننن غقنننُر صنننحقحكػنننُل ال شنننالثااااين:  ـُ ٕنَّ بنننقـ صنننػنت الخننننلؼ  ؛بقف 

اّؿك الصػل. ـُ ـُشرتك، كنٓشرتك ي   والؿخؾق  قدر 

اهلل تعنلك أثبت لـػاف الاؿع والعؾنؿ والؼندرة وغقنر ذلنؽ، وهنذه مثا : 

الصننػنت ثنب ننل لؾؿخؾننق  بؽقننػ ـعؾننقم، أـننن صننػنت اهلل تعنننلك فننال َةعؾننؿ 

 كقػق فن إٓ هق، فؾقس كؿثؾف شلء.

عؾك ـلنرد كػنل  كـلرُد آع ؿند ي كػل ـن ُةـػ :$ااسفم  قاقا  ش

ال شبقف ٓ ُةػقد؛ إذ ـن ــ شقمقـ إٓ وةش بفنن ــ وجف، وةػرتقننن ـنـ وجنف، 

بخالف آع ؿند عؾك كػنل النـؼص والعقنب، وكحنق ذلنؽ ـؿنن هنق ةنبحنكف 

ٌس  ؼدَّ ـُ  عـف، فننَّ هذه الطرةؼل صحقحل. وتعنلك 

ػنت الؽؿن ، وُكػل ـؿنثؾل غقره لف فقفن، فننَّ هنذا وكذلؽ إذا أْثبِت لف ص

ـُا حؼ لف، وهنذا حؼقؼنل ال قحقند، وهنق أْن ٓ ةشنركف  كػل الؿؿنثؾل فقؿن هق 



               

شلء ــ إشقنء فقؿن هق ــ خصنئصف، وكؾ صػل ــ صػنت الؽؿنن  ففنق 

 ـُ صػ هبن عؾك َوْجف ٓ ةؿنثؾف فقف أحد.

ُت ـنن َوصنػ بنف كػانف ـنـ ولفذا كنن ـذهب ةؾػ إـل وأئؿ فنن: إثبنن

 الصػنت، وكػل ـؿنثؾ ف لشلء ــ الؿخؾققنت.

إنَّ الشلَء إذا شنبف غقره ــ وجف جنز عؾقنف ـنن ةلنقز عؾقنف ـنـ لنْ  ققؾ: 

 ذلؽ القجف، ووجب لف ـن وجب لف، واـ ـع عؾقف ـن اـ ـع عؾقف.

هننب أْن إـنننر كننذلؽ، ولؽننـ إذا كنننن ذلننؽ الؼنندر الؿشننرتك ٓ ققااؾ: 

بنَت ـن ةؿ ـع عؾك الرب ُةبحنكف وتعنلك، وٓ كػل ـنن ةان حؼف، لنؿ ةا ؾزُم إث

ةؽـ ـؿ ـًعن، كؿن إذا ققؾ: إكف ـقجقد، حل، عؾقؿ، ةؿقع، بصقر، وقند ةنّؿك 

ن، عؾقًؿنن، ةنؿقًعن، بصنقًرا، فننذا ققنؾ: ةؾنزم أن ةلنقز بعض الؿخؾققنت: حق ن

صنقًرا، ققنؾ: ن، ةنؿقًعن، بعؾقف ـن ةلقز عؾك ذلؽ ــ جفل كقكف ـقجقًدا، حق ن

ٓزُم هننذا الؼنندر الؿشننرتك ـؿ ـننٌع عؾننك الننرب تعنننلك، فننننَّ ذلننؽ ٓ ةؼ ضننل 

 ُحدوًثن وٓ إـؽنًكن، وٓ كؼًصن، وٓ شقًمن ـؿن ُةـني صػنت الربقبقل.

انننّؿك  ـُ أو  «الؿقجنننقد»أو  «القجنننقد»وذلنننؽ أّن الؼنننْدَر الؿشنننرتك هنننق 

طؾنٌؼ كؾنل، ... والؼدْ «العؾقؿ»أو  «العؾؿ»أو  «الحل»أو  «الحقنة» ـُ ُر الؿشنرتك 

ٓ ةخنن ص بلحنندهؿن دون أخننر، فؾننؿ ةؼننع بقـفؿننن اشننرتاك ٓ فقؿننن ةخنن ص 

بنلؿؿؽـ الؿحنَدث، وٓ فقؿنن ةخن ص بنلقاجنب الؼندةؿ، فننن ـنن ةخن ص بنف 

 .(1)فقف أحدهؿن ةؿ ـع اشرتاكفؿن

 (.806-807العؼقدة ال دـرةل )ص:  (1)



               

 

 كػل الؿشنهبل بنلؽؾقل ُةػضل إلك ال عطقؾ ال نم.الثال : 

ـُ تقؿقخ  كنن الؼْدُر الؿشرتك الذي اشرتكن فقف صػل كؿن  فنذا  :$قا  اب

كنلقجقد والحقنة والعؾؿ والؼدرة، ولؿ ةؽـ ي ذلؽ ـن ةد  عؾنك شنلء ـنـ 

خصنئص الؿخؾقققـ، كؿن ٓ ةد  عؾك شلء ــ خصنئص الخنلؼ، لؿ ةؽـ 

، بننؾ إثبنننت هننذا ـننـ لننقازم القجننقد، فؽننؾ ي إثبنننت هننذا ـحننذور أصنناًل 

ـ كػك هذا لزـنف تعطقنؾ وجنننقد كنؾ ـقجقدةـ ٓ ُبد بقـفؿن ــ ـ ـَ ثؾ هذا، و

 ـقجقد.

ولفننذا لؿننن اطؾننع إئؿننل عؾننك أنَّ هننذا حؼقؼننل قننق  اللفؿقننل ةنننؿقهؿ 

عطؾل، وكنن جفؿ ُةـؽر أْن ُةاّؿك اهلل شقًمن، وربؿن قنلت اللفؿقل: هق شنلٌء  ـُ

طؾًؼن لزم ال عطقؾ ال نم.ٓ كنٕشقنء، فنذا كػك الؼدر الؿش ـُ  رتك 

ـ ففؿف َففًؿن جقنًدا وتندبره زالنت عـنف عنـنل الشنبفنت، وهذا الؿقض ـَ ع 

 .(1)واكؽشػ لف غؾط كثقر ــ إذكقنء ي هذا الؿؼنم 

 الؿصدر الانبؼ. (1)



               

 :$ثؿ قا  الـاضُؿ 

ـَ أَداااا  - 24  َلُؽاااْؾ َماااا َجااااَ  ِمااا

 

ـْ ثَِؼااااِ     َ ْو صاااّف لِااال إْخَبااااِر َطااا

 
ـَ إََحاِددااااِ  ُكؿااااْرُه كَؿااااا - 25  ِماااا

 

ـْ كَِ اااِمل َواْطَؾَؿااا َقااد َجاااَ  لاَسااْؿعَ    ِماا

 
 الشرح

 :«لؽؾ ما جا  مـ أدا »ققلف: 

 «ـنن»ـضننفل إلنك  «كؾ»ال ل هل أداة تؽرار، بؾ  «كؾؿن»لقات  «لُؽؾ ما»

 .$عثقؿقـ ابـ الؿقصقلل، ةعـل: كؾ الذي جنء ــ أةنت، قنلف 

 :«ف يف إخبارص  و»وققلف: 

الصنػنت بلةننكقد صنحنح،  ي ملسو هيلع هللا ىلصـن جنء عـ َرُةق  اهلل  قا   اؾ ال ـخ:

 .(1)ففق َحننؼ

 :«جا قد ُكِؿّره كؿا »وققلف 

كلرةف عؾك ظنهره،  ملسو هيلع هللا ىلص: كؾ ـن جنء عـ اهلل تعنلك وأخربكن بف رُةقلـن  ي

 وٓ كحرفف، كؿن ةػعؾ أهؾ البدع وإهقاء.

، وكذا كثبت ـعـنهن؛ ملسو هيلع هللا ىلصفـثبت الصػل كؿن أثب فن اهلل لـػاف وأثب فن لف كبقف 

فن ـعنن، وصنػنُت اهلل تعننلك لفنن ـعـنك عؾنك الحؼقؼنل ٓ عؾنك ٕنَّ إلػنظ ل

 الؿلنز، ولؽـ بغقر كقػ.

: اهلل تبننرك وتعننلك ةـنز  إلنك الانؿنء الندكقن كنؾ لقؾنل، كؿنن أخربكنن مثا 

؛ فـثبننت صننػل الـننزو ، وكثبننت ـعـننك الـننزو ، أي أكننف ةـننز  ملسو هيلع هللا ىلصرُةننقُ  اهلل 

 (.002الحلل ي بقنن الؿحلل )ص:  (1)



               

 

ولؽـ كقنػ ةـنز   كؼنق : حؼقؼل ٓ ـلنًزا، فال كؼق : ةـز  أـره أو رحؿ ف، 

 ًٓ ةؾقؼ بلاللف وكؿنلف وعظؿ ف، وهؽنذا ي كنؾ الصنػنت،  ٓ كعؾؿ، ةـز  كزو

 كثبت الصػل والؿعـك عؾك الحؼقؼل، وٓ ُكؽق ُػ الصػل.

صننػنت البنننري، وهننذا ـؿننن  (1)هننؿ الننذةـ ةطؾبننقن تعقننقـ ُكـننف لالؿؽقػااخ:

 .(2)اة لثر اهلل بف، فال ةبقؾ إلك القصق  إلقف

ػ: هق أن ةع ؼد الؿثبت أن كقػقنل صنػنت قوال ؽق :$ طثقؿقـقا  ابـ 

 .(3)اهلل تعنلك كذا وكذا، ــ غقر أن ةؼقد بؿؿنثؾ

حنرام عؾنك العؼنق  أْن  لؿا ُسئؾ طـ صػا  ا  تعالك: $قا  الشالعل 

تؿثؾ اهلل تعنلك، وعؾنك إوهننم أن تحنده، وعؾنك الظـنقن أن تؼطنع، وعؾنك 

أن تعؿننؼ، وعؾننك الخننقاطر أن تحننقط،  الـػننقس أن تـؽننر، وعؾننك الضننؿنئر

وعؾك العؼق  أن تعؼؾ، إٓ ـن وصػ بف كػاف أو عؾك لانن كبقف عؾقف الصالة 

 .(4)والاالم 

ام ال ااـخ   -رحؿننل اهلل عؾقننف  –قننن  أبننق ةعؾننل: أكؽننر أحؿنند  :$قااا  قااق 

وهن كؿننن  ال شننبقف، وقننن  أئؿننل أصننحنب الحنندةف ي أخبنننر الصننػنت: أـِنننننر 

 جنءت.

 .(5)أحندةُف الصػنت تؿر كؿن جنءت  دخ الؿروزي طـ  حؿد:ويف روا

 .(4/471وانةُ ف وغنة ف. الؾانن ) هُكـُْف كؾ شلء: َقْدرُ  (1)

 (.83ال حػل الؿفدةل شرح الرةنلل ال دـرةل، لؾشقد فنلح بـ ـفدي )ص:  (2)

 (.18شرح الؼقاعد الؿثؾك ) ص:  (3)

 (.7/6الػ نوى ) كؼؾف عـف شقد اإلةالم ي ـلؿقع (4)

 (.002الحلل ي بقنن الؿحلل )ص:  (5)



               

ةضننحؽ اهلل، وٓ كعؾننؿ كقننػ ذلننؽ إٓ  يف روادااخ حـبااؾ: $قااا   حؿااد 

 .ملسو هيلع هللا ىلصب صدةؼ الرةق  

 .(1)وقد كصَّ أحؿد عؾك الؼق  بظنهنر إخبنر ــ غننقر تشبقف وٓ تلوةؾ

: ملسو هيلع هللا ىلصةللُت ُةػقنن بـ عققـل عنـ حندةف الـبنل  :$قا   حؿد بـ ك ر 

َؿَقاِ  َطَؾك إِْصَبعٍ إِ »  .(2)«   ا َ ُدؿ ُؽ ال  

ـِ »وحدةف:  ْحَؿ ـْ َ َصابِِع الر  ـِ ِم ـَ إِْصَبَعْق ـِ آَدَم َبْق  .(3)«إ   َقْؾَ  اْب

 .(4)«َدْعَجُ  َ ْو َدْ َحُؽ  إِ   ا َ »وحدةف: 

ث هبن بال كقػ... :$لؼا  ُسػقا    .(5)هل كؿن جنءت، كؼر هبن وكحد 

هذه إحندةنف ـؿنن ٓ ُةندرك حؼقؼنل عؾؿنف بننلػؽر  :$صبفاين قا  إ

 .(6)والرواةل

 الؿصدر الانبؼ. (1)

 . ڤ( ــ حدةف ابـ ـاعقد 0416وـاؾؿ ) ،(4787أخرجف البخنري ) (2)

إ  قؾااق  بـاال آدم »بؾػننظ:  ڤ( عننـ عبننداهلل بننـ عؿننرو 0627أخرجننف ـاننؾؿ )  (3)

 .«الحدةف كؾفا...

والؾػنظ الؿنذكقر  «دمآإ  قؾا  اباـ »( 4180)  «الؽنربى»ولف لػظ عـد الـاننئل ي 

 .ڤ( عـ أم ةؾؿل 386/ 03) «الؽبقر»(، والطرباين ي 8483عـد الطقنلال ) 

 .ڤ( عـ عنئشل 88/34) «الؿصـػ»( و24) «اإلةؿنن»شقبل ي  لوعـد ابـ أب

 «إتحنف الخقرة» ي ( وقن  ابـ حلر243/ 0) «ال قحقد»أخنرجف ابـ ُخنزةؿل ي  (4)

 .«افقف بشر بـ الحاقـ، ضعقػ جد  »ف: ( عـ رواة 8211)

 ( وصححف إلبنين.3862ولف شقاهد ةصح هبن، ولف لػظ عـد الـانئل )

 (.42الؿراةقؾ ٕبل داود ) (5)

 (.002الحلل ي بقنن الؿحلل )ص:  (6)



               

 

ڈ ژ ﴿أكف جنء رُجٌؾ إلقف فؼنن  لنف: ةنن أبنن عبند اهلل  :$وطـ مالؽ 

كقننػ اةنن قى ... فؼننن : الؽقننُػ غقننر ـعؼننق ،  ]صااف[ ﴾ژ ڑ ڑ

وآةنن قاُء غقننر ـلفننق ، واإلةؿنننن بننف واجننب، والاننما  عـننف بدعننل، فنننين 

ٓ  أخنف أن تؽقن ض  .(1)، وأـر بف فلخنننرج ن

ـُ تقؿقخ  فنلؽقُػ الؿلفق  هق ــ ال لوةؾ الذي ٓ ةعؾؿف إٓ  :$قا  اب

اهلل، وأـننن ـننن ُةعؾننؿ ـننـ آةنن قاء وغقننره ففننق ـننـ ال ػاننقر الننذي بقَّـننف اهلل 

 .(2)ورةقلف

ال ل  –أنَّ عؼقدة أهؾ الاـل واللؿنعل ي صػنت اهلل عز وجؾ  الخفصخ:

وهن كؿننن جنننءت، ـننـ غقننر  -وصننحقح الاننـل جنننءت ي الؽ نننب أْن ةنُؿننننر 

 تحرةٍػ وٓ تْعطقؾ، وــ غقر تؽققٍػ وٓ تؿثقؾ.

ض  ضنل النذةـ ُةثب نقن الصنػل، وةؼقلنقن: ُكػنق  وكحرتز ــ ـذهب الؿػق 

الؿعـك، أي ٓ ك عرُض لف، وهذا ضالٌ ؛ ٕنَّ الصػل لفن ـعـك، والؾػنظ جننء 

 لؿعـك، ولؽـ بدون كقػ.

 .]صف[ ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿  تعنلك: قن :مثا 

، 6/302(، وأبنق كعنقؿ ي الحؾقنل )827أخرجف الدارـل ي النرد عؾنك اللفؿقنل ) (1)

(. 888(، وي آع ؼننند )ص: 268ؿنء والصننػنت )ص: ( والبقفؼننل ي إةنن306

 .«وهذا ثنبت عـ ـنلؽ»(: 823وقن  الذهبل ي العؾق )ص: 

ـُ حلر ي الػ ح )   «.إةـنده جقد»(: 724، 83/726وقن  اب

 «العؾنق»(، وابنـ قداـنل ي 667) «أصق  اع ؼند أهؾ الانـل»الاللؽنئل ي أخرجف و

النرب ي  (، وابنـ عبند06-07) « ؼنند الانؾػاع»(، وأبق عثؿنن الصننبقين ي 827)

 (.1/822) «الاقر»(، والذهبل ي 4/828ال ؿفقد )

 (.8/823درء تعنرض العؼؾ والـؼؾ ) (2)



               

كثبننت صننػل آةنن قاء، وكثبننت ـعـننك آةنن قاء، وهننق العؾننق وآرتػنننع، 

 .(1)بنجؿنع الاؾػ، كؿن كؼؾ ذلؽ ابـ الؼقؿ 

ولؽـ كقػ اة قى  كؼق : ٓ كعؾؿ كقػقل صػنت اهلل، ٓ ةعؾؿفنن إٓ هنق 

 ةبحنكف ٕن تؽققػ الصػل ةليت ــ أحد أـقر:

 ولؿ ةخربكن اهلل ورةقلف عـ كقػقل الصػل. بنخبنر اهلل ورةقلف، -8

 هذا لؿ ةؽـ ي الدكقن.و وصػف لـن،ؤةل أحد هلل وبر -0

ففننق ةننبحنكف  -اكبقننرً  اتعنننلك عننـ ذلننؽ عؾننق   -أن ةؽننقن لننف ـؿنثننؾ  -3

 فلكك لـن أن تعرف الؽقػقل إًذا. [11]الشقرى:  ﴾ٺ ٿ ٿٿ﴿ةؼق : 

 []الػجار ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿قنن  َجنّؾ ذكنره:  مثا  آخار:

كثبت صػل الؿللء هلل تبننرك وتعننلك، وـعـنك الؿلنلء، فننهلل تعننلك ةلنلء 

 ن، ولؽـ كقػ ةللء حؼ  

وكؿنلننف وعظننقؿ  فلنن: ٓ كعؾننؿ الؽقننػ، ةلننلء ـلقًمننن ةؾقننؼ بلالكؼااق 

 ةؾطنكف، وهؽذا ي كؾ الصػنت.

فنهلل تبنرك وتعننلك كؾَّنػ العبننَد بنل عبند بنٕةنؿنء الحانـك، والصنػنت 

بد بشلء ٓ كعؾؿ ـعـنه  فال ُبد ــ ثبقت الصػل والؿعـنك، العؾك، فؽقػ ك ع

 وكؿر كصقص الصػنت كؿن جنءت، أي بدون كقػ.

 يف معرض كفمف طـ الؿػقضخ: $قا  شقا ااسفم 

 اك فك. .(2)ــ شر أققا  أهؾ البدع واإللحند 

 (.0/378اكظر: الصقاعؼ الؿرةؾل ) (1)

 (.8/022درء تعنرض العؼؾ والـؼؾ ) (2)



               

 

 :«لاسؿع مـ ك امل واطؾؿا»وققلف: 

 زاتف، وـعؾقـنتف.: ةؿنع تػفؿ ــ ــطق  كظنـف، وـػفقـف، وـحرت ي

: عؾؿ تحؼقؼ، وتحرةر، وتدققؼ، واع ؼده، فنكف انج الانؾػ، وـنن واطؾؿ

 خنلػ ـذهب الاؾػ كبفـن عؾقف، وبقـن ـذهب الاؾػ، قنلف ابـ قنةؿ.



               

 :$قا  الـاضُؿ 

26 -  َٓ  َكااااااااااُرْد َذاَك بِااااااااااالُعُؼق ِ  َو

 

 لَِؼااااااااْقِ  ُمْػَتاااااااارٍ بِااااااااِف َجُفااااااااق ِ  

 
 الشرح

فنالٌن كنذًبن، إذا خؾؼنف، وافنرتاه: اخ ؾؼنف، وآةنؿ: َفنرى معـك مػتر لغخ: 

، إذا كنن ةليت بنلَعَلب ي عؿؾنف... وققلنف تعننلك:  الػرةل، وُفالٌن َةػري الِػريَّ

خ ؾًؼن، وققؾ: عظقًؿن ]مردؿ[ ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ ـُ أي: ـصـقًعن 
(1). 

 صػل لؿػرت، وهل ــ صقغ الؿبنلغل؛ لشدة جفؾف.وجفق : 

إذا لنؿ ةؼبؾنف عؼُؾـنن،  ملسو هيلع هللا ىلص ك نب اهلل تعنلك وُةنـل كبقـنن : ٓ كرد  القارَد ي ي

ؿنقن  ػرت َجفنق ، كؿنن ةػعنؾ أهنؾ البندع وإهنقاء النذةـ ُةحؽ  ـُ لشبفل ُةْؾؼفن 

الؿـطننؼ وعؾننؿ الؽننالم وُةاننؿقان الرباهننقـ العؼؾقننل، وةننردوا الـصننقَص أو 

لقن تلوةاًل  عننلك: فنةنًدا إذا خنلػنت عؼنقلفؿ الضننلل، قنن  اهلل تبننرك وت ة لوَّ

أي: ٓ ت بننع ـننن لننقس لننؽ بننف  [36]ااساارا :  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ﴿

 .[37]إطرا :  ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿عؾؿ، وقن  ةبحنكف: 

فبنُب الصػنت بنٌب كثر فقف الؽالم، وضؾت فقف أففنم، وزلنت فقنف أقندام 

 أققام.

ننـ كظننر ي ـؼنننٓت هننمٓء وَجنند الَعَلننب، وعؾننؿ أّن َةننبَب ضنناللفؿ  ـَ و

نـ تنبعفؿ اكحراففؿ عـ  ـَ آع صنم بنلؽ نب والاـل بػفؿ الصحنبل الؽنرام و

 فرى(. -( ـندة )فرا128الصحنح )ص:  (1)



               

 

ـقا العؼؾ عؾك الـؼؾ؛ فضؾقا وأضؾقا؛ ّٕن تؼدةَؿ العؼؾ  بنحانن. ففمٓء قدَّ

عؾك الـؼؾ ة ضؿـ الَؼْدُح ي العؼِؾ والـؼؾ ـًعنن، وذلنؽ ٕنَّ العؼنَؾ الصنرةح 

ؾؿنف إلنك النقحل ٓ ُةعنرُض الـؼَؾ الصحقح، وةعؾؿ أكف ـفؿن ُأويت ــ عؾؿ فع

 كؼطرة ـنٍء إلك بحر.

ولنننذا كننننن أْةنننعُد الـننننِس بَػفنننؿ ُكصنننقص الصنننػنت هنننؿ أْهنننُؾ الانننـل 

واللؿنعننل، أصننحنب العؼننق  الصننرةحل، الننذةـ ةثب ننقن هلل تعنننلك ـننن أثب ننف 

وةـػقن ـن كػنه اهلل تعنلك عـ كػاف وكػنه عـنف كبقنف  ملسو هيلع هللا ىلصلـػاف، وـن أثب ف لف كبقف 

حقحل، ــ غقر تؿثقنؾ وٓ تلوةنؾ فنةند، وـنـ بلدلل الؽ نب والاـل الص ملسو هيلع هللا ىلص

ٺ ﴿غقر تعطقؾ وٓ تؽققػ؛ لعؾؿفؿ الؽنـؾ وةؼقـفؿ اللنزم أكنف ةنبحنكف 

 .[11]الشقرى:  ﴾ٿ ٿٿ

ٕنَّ  ؛كننؾ صننػل كؼننص، ـننع إثبنننت كؿننن  الضنند كػننك اهلل تعنننلك عننـ كػاننف

ًٓ اإل ـَدًحن. ثبنَت بعد الـػل أوكد ي الؿعـك، وٕنَّ الـػَل الؿحض لقس كؿن  وٓ 

فـػك وجنقد  لفنل  [19]محؿد:  ﴾يب جت حت خت مت ىت﴿قن  جّؾ ذكره: 

عـ كػانف اتخننذ القلند  كغقره، ثؿ أثبت الؽؿنَ  لـػاف ب ػرده بنإللقهقل، وكػ

خؾننؼ والشننرةؽ والننقلل لؽؿننن  غـنننه عننـ القلنند والشننرةؽ والننقلل عننـ ال

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿جؿقًعننن، فؼننن  جننّؾ ثـنننؤه: 

وكػنننك عنننـ كػانننف الظؾنننؿ  ]ااسااارا [ ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ڳ ڳ ڳ ﴿لؽؿن  عدلف وغـنه عـ الظؾؿ ولؽؿنن  رحؿ نف، قنن  تعننلك: 

 .]ل ؾا[ ﴾جح مح جخ حخ مخ﴿وقن :  ]الؽفػ[ ﴾ڱ ڱ



               

ـَل والـقم لؽؿن  حقنتف وكؿنن  قققـق نف، قن ن  تعننلك: وكػك عـ كػاف الا 

 .[255]البؼرة:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ﴿

، ؽؿنن  لنف ةنبحنكف وتعننلكفـػك عـ كػاف كؾ صػل كؼص، ـنع إثبننت ال

 .(1)وقد ذكر هذا الؿعـك ابـ تقؿقل وابـ الؼقؿ رحؿفؿن اهلل 

عننـ اهلل تعنننلك صننػنت الننـؼص، وأثبننت لننف  ملسو هيلع هللا ىلصوكننذا كػننك رُةننق  اهلل 

 َ ْٕ قَةنك ا ـُ ـْ َأبِل   ڤْشنَعِري  الؽؿن . فَع
ِ
نَع َرُةنقِ  اهلل ـَ فِنل  ملسو هيلع هللا ىلص، َقننَ : ُكـَّنن 

َّٓ َرَفعْ  َٓ َكْفنبُِط فِنل َواٍد إِ َٓ َكْعُؾنق َشنَرًفن، َو َٓ َكْصنَعُد َشنَرًفن ، َو ـَنن َغَزاٍة، َفَلَعْؾـَن 

 َأْصَقاَتـَن بِنل َّْؽبِقرِ 
ِ
ا الـ ااُس اْرَبُعاقا َداا َ ْدَفا »َفَؼننَ :  ملسو هيلع هللا ىلص، َقنَ : َفَدَكن ـِـَّن َرُةنقُ  اهلل

َؿاا َتاْدُطقَ  َساِؿقًعا َبِ اقًرا ا ًِبات إِك  ََ  َٓ ُؽْؿ َما َتْدُطقَ  َ َصؿ  َو  .(2)«َطَؾك َ ْكُػِ ُؽْؿ َلنِك 

 عـ اهلل تعنلك صػنت الـؼص، ثؿ أثبت لف الؽؿن . كفـػ

ـل واللؿنعنل ي الؽنالم عنـ الصنػنت، ُةػصنؾقن ي  ـفُج أهؾ الا  ـَ وهذا 

اإلثبنت وةلؿؾقن ي الـػل، فقـػقن عـف ةبحنكف كنؾ كؼنص، ولنق لنؿ ةنرد بنف 

كص، عؽنس أهنؾ البندع وإهنقاء، وطرةؼنل أهنؾ الؽنالم الؿذـقـنل، فنناؿ 

ؿن ، وكػنل صنػنت اهلل تعننلك عؾنك ةذكرون صػنت الؽؿن  عؾك وجف اإلج

وجف ال ػصقؾ، فنل عبقُر عـ اهلل جّؾ ي عاله كؿن جنء ي ـحؽؿ ال ـزةؾ وكؿنن 

جنء ي الاـل الؿطفرة أْولك ــ ال عبقر النذي اب دعنف أهنؾ الؽنالم الؿنذـقم؛ 

 «الصننننقاعؼ الؿرةننننؾل»(، و28-24) « دـرةننننلالعؼقنننندة ال»شننننمت:  راجننننع إنْ  (1)

 (.8/877) «وبدائع الػقائد» (،887)ص:  «طرةؼ الفلرتقـ»(، و8/820)

 (.0427(، وـاؾؿ )0880أخرجف البخنري ) (2)



               

 

ّٕن الـػل الؿػصؾ فقف كؼص وُةقء أَدب ـع اهلل، والـػنل الؿلَؿنؾ فقنف أدٌب 

دح، وخن ـَ  صل إذا جنء بعده إثبنت الؽؿن  الؿطؾؼ، كؿن ةبؼ بقنكف.وفقف 

ـُ تقؿقخ  هنقه عنـ  :$قا  اب فنلرةنُؾ وصنػقا اهلل بصنػنت الؽؿنن ، وكزَّ

هننقه عننـ أْن ةُؽننننقن لننف ـثننؾ ي شننلٍء ـننـ  الـؼنننئص الؿـنقضننل لؾؽؿننن ، وكزَّ

صػنت الؽؿن ، وأثب قا لف صػنت الؽؿنن  عؾنك َوْجنف ال ػصنقؾ، وكػنقا عـنف 

ـُلَؿؾال ؿثقؾ،  ؾ وكػل  ػصَّ ـُ فلتقا بنثبنت 
(1). 

 ولللؽ قا  الـاضُؿ:

 َلَعْؼااُدَكا اِاْثَباااُ  دااا َخؾقؾااِل  - 27

 

 

 َٓ ْقاااارِ َتِعطقااااٍؾ َو ََ ـْ   تؿثِقااااؾِ  ِماااا

كنلِخؾَّ ِ، وققلفؿ ي إبراهقؿ عؾك كبقـن وعؾقنف الصنالة  ومعـك الخؾقؾ لغخ: 

 والاالم: خؾقؾ اهلل.

ـُ درداد: عـنك الخؾقنؾ: النذي أْصنػك الؿنقّدة النذي ةنؿعُت فقنف أ قا  اب ـَ ّن 

وأصننّحفن، قننن : وٓ أزةنند فقفننن شننقمًن؛ ٕاننن ي الؼننر ن، ةعـننل ققلننف عننز وجننؾ: 

ن، وإكثننك واللؿنُع أِخننالء وُخننالَّ  .]الـ ا [ ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ﴿

 .َخؾقؾل، واللؿُع خؾقالت

اا  ، وققلنف لُؿحب  النذي لنقس ي ـحب نف َخَؾنؾالخؾقُؾ: ا :$قا  السج 

أي: أحبننف ـحبننل تنـننل ٓ  ]الـ ااا [ ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ﴿وجننؾ: عنز 

 .(2)خؾؾ فقفن

 وقد ةبؼ بقنن ـعـك ال عطقؾ وأقانـف، وكذا بقـن ـعـك ال ؿثقؾ.

ـَ الؿاننقح )اكظننر:  (1) وـلؿننقع الػ نننوى  ،(3/888اللننقاب الصننحقح لؿننـ بنندَّ  دةنن

(6/34 ،282.) 

 ( ـندة )خؾؾ(. 0/026الؾانن ) (2)



               

 :$قا  الؿ ـػ 

اااَػاِ   - 28 َ  لِااال ال و ـْ َ و   َوُكاااْؾ َمااا

 

قاااااار َمااااااا إْثَباااااااِ    ََ ـْ   َكَلاتِااااااِف ِماااااا

 
ى َواْسااَتَطاَ  واْجَتااَرى - 29  َلَؼااْد َتَعااد 

 

 ِك َواْلَتااارىَوَخااااَض لِااال َبْحااارِ الَفاااَف  

 
 الشرح

ًٓ معـك التلودؾ لغخ:  ، أي: رجنع، وــنف    الؿؾنؽ رعق نف إذا    ةنمو  ـنآ

 .(1)ةنةفؿ وأحاـ رعق فؿ

ال لوةؾ ــ إو ، أى: الرجنقع إلنك إصنؾ، وهنق  :$وقا  الراَ  

 ًٓ  .(2) كنن أو فعاًل  رد الشلء إلك الغنةل الؿرادة ــف قق

 ذا هق الؿعـك إو  لؾ لوةؾ.وه

ره.والؿعـك الثنين: ال ػاقر: أوَّ  الؽالم تلوةاًل   ، قدره وفاَّ

ال لوةنننُؾ ي كنننالم الَعنننرب: ال ػانننقر، والؿرجنننع، : $قاااا  الطباااري 

 .(3)والؿصقر

ال لوةُؾ ةؽقن بؿعـنك ال ػانقر، كؼقلنؽ: تلوةنُؾ هنذه  :$قا  الؼرصبل 

 .(4)مق  إلقف إـر الؽؾؿل عؾك كذا، وةؽنننقن بؿعـك: ـن ة

 -والتلودُؾ دـؼ ؿ إلك ثفثخ  ق ام:

وهق ال ػاقُر وال عبقر، وبقنُن الؿعـك، كؿن تؼدم إو : التلودُؾ الَؿحؿقد: 

 .(4/082( ـندة )أو ( وتنج العروس )8/046لانن العرب ) (1)

 .(88الؿػردات )ص:  (2)

 (.3/022جنـع البقنن ) (3)

 (.3/88اللنـع ٕحؽنم الؼر ن ) (4)



               

 

دعننن ٓبننـ  ملسو هيلع هللا ىلصـننـ كننالم الطننربي والؼرطبننل. وي الحنندةف: أنَّ َرُةننقَ  اهلل 

ْؿفُ »َعبَّنس، فَؼنَ :  ت َوَطؾو ـِ د ْفُف لِل الدو ُفؿ  َلؼو  .(1)«الت ْلِودَؾ  الؾ 

  قُ  ُة رَ وَ »ي حدةف حلل القداع الطقةؾ: ڤوقق  جنبر 
ِ
 ـَ قْ َبن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 .(2)«فُ ةؾَ وِ لْ تَ  ُف رِ عْ ةَ  قَ هُ وَ  نُ  رْ ؼُ الْ  ُ  زِ ـْ ةَ  فِ قْ ؾَ عَ ن وَ كَ رِ فُ ظْ أَ 

ڳ ڳ ڳ ﴿قن  َجّؾ ذكره: الثاين: التلودُؾ اللي ٓ دعؾُؿ حؼقؼتف إٓ ا : 

ہ ہ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ  

﮸  ﮷ ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

﮺﮻   .[7]آ  طؿرا :  ﴾﮹ 

ـُ كثقر   يف معااارض شاَارحف لمدخ: $قا  اب

 ال لوةُؾ ُةطَؾُؼ وُةَراُد بف ي الؼر ن ـعـقنن:

ال لوةُؾ بؿعـك حؼقؼل الشلء، وـنن ةمنق  أـنره إلقنف، وــنف ققلنف  حداؿا: 

ڀ ﴿وققلننف:  [111]دقسااػ:  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿تعنننلك: 

أي حؼقؼل ـن أخنربوا بنف ـنـ  [53]إطرا :  ﴾ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ

ٕنَّ حؼقؼننل  ؛اللاللننل عؾننكفنننلققػ  ،لوةننؾ هننذاأـننر الؿعننند، فنننْن أرةنند بنل 

إـقر ُكـففن ٓ َةعؾؿف عؾك اللؾقل إٓ اهلل عز وجؾ.. وأـنن إْن ُأرةند بنل لوةنؾ 

ەئ ﴿: أخننر، وهننق ال ػاننقر والبقنننن وال عبقننر عننـ الشننلء، كؼقلننفالؿعـننك 

 ﴾﮹ ﮺ ﮻﴿أي: ب ػاننقره.. فنننلققػ عؾننك:  [36]دقسااػ:  ﴾وئوئ

( 873عـند البخننري ) ولنف لػنظ  خنر( 332، 8/301أخرجف أحؿد ي الؿانـد ) (1)

 (.3744وـاؾؿ )

 .(8081أخرجف ـاؾؿ ) (2)



               

ةعؾؿقن وةػفؿقن ـن خقطبقا بف هبنذا آع بننر، وإن لنؿ ةحقطنقا عؾًؿنن  ٕاؿ

﮼ ﮽ ﴿بحؼنئؼ إشقنء عؾك كـف ـن هل عؾقف، وعؾك هذا فقؽقن ققلنف: 

ًٓ  ﴾﮾  .(1)ــفؿ حن

 نل ُتنراد ــنف وهق صرُف الؽالم عنـ حؼقؼ نف الالثال : التلودُؾ الؿلمقم: 

لك ـعـنه الؿرجنقح لندلقؾ ةؼنرتن بنف، إوهق صرف الؾػظ عـ ظنهره الراجح 

وهذا ال لوةؾ ــف الصحقح وــف الػنةند، والػنةند ـنن تانؾط بنف الؿ نلخرون 

قفن وصرفقهن عـ الؿ بندر ــفن عؾك كصقص الصػنت وحدهن، فحرفقا ـعنك

نلك، ـثننن  ذلننؽ ك لوةننؾ أهننؾ البنندع لصننػنت اهلل تعنن ؛اح ؿنننٓت بعقنندة كإلنن

ةؼقلنننقن: اةننن قى  ]صاااف[ ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿قنننقلفؿ ي تػانننقر 

 بؿعـك اة قلك.

ى ﴿ ةؼقلقن: وجف اهلل ثقابف، [27]الرحؿـ:  ﴾ڌ ڌ ڎ﴿وققلف: 

ةؼقلقن: جنء أـر ربؽ، وةـػنقن صنػل الؿلنلء، وققلنف:  [22]الػجر:  ﴾ائ

ةؼقلقن: الؿنراد بنلقند الُؼنْدرة، وٓ ةثب نقن  [64]الؿا دة:  ﴾وئ ۇئ ۇئ﴿

 ـ هلل، إلك غقر ذلؽ ــ تعطقؾ وتلوةؾ فنةد.ةلقدا

ـُ تقؿقخ  لػُظ ال لوةؾ ُةراُد بف: ال ػانقُر الؿبنق ـ لؿنراد اهلل ــنف،  :$قا  اب

فذلؽ ٓ ُةَعنب بؾ ُةْحنَؿند، وُةراُد بنل لوةؾ الحؼقؼنل ال نل اةن لثر اهلل بعؾؿفنن، 

: ففنق تلوةنُؾ أهنؾ فذلؽ ٓ ةعؾؿفن إٓ هق... وأـن ال لوةُؾ الؿذـقُم والبنطننؾ

عقن صرَف الؾػظ عـ  ال حنرةػ والبدع الذي ة لولقكف عؾك غقر تلوةؾف، وةدَّ

دلقلف بغقر َدلقؾ ُةقجب ذلؽ ـَ دلقلف إلك غقر  ـَ
(2). 

 (.001، 8/004)تػاقر ابـ كثقر  (1)

 ( بنخ صنر.883، 880العؼقدة ال دـرةل ) (2)



               

 

اؾػ يف  $قا   باق ُطثؿاا  ال اابقين  يف َمعاااارض كفماف طاـ اطتؼااد ال  

 صػا  ا :

ن أكنف خؾنؼ  دم بقدةنف، وٓ ةع ؼدون تشبقًفن لصػنتف بصػنت خؾؼنف، فقؼقلنق

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿: -عنز ـنـ قنئنؾ-كؿن كص ةبحنكف عؾقف ي ققلنف 

ف بحؿننؾ القنندةـ وٓ ةحرفننقن الؽؾننؿ عننـ ـقاضننع [75]ص:  ﴾ۉ ۉ ېې

وٓ  -أهؾؽفننؿ اهلل-تحرةننػ الؿع زلننل واللفؿقننل  عؾننك الـعؿ ننقـ أو الؼننقتقـ

َخنذلفؿ اهلل...  -تشبقف الؿَشب فل ةؽقػقاؿن بؽقػ أو تشبقففن بلةدي الؿخؾقققـ

لؼننر ن، إلننك أْن قننن : وكننذلؽ ةؼقلننقن ي َجنننؿقع الصننػنت ال ننل كننز  بننذكرهن ا

ــ الاؿع والبصر والعقـ والقجف والعؾؿ والؼقة  ووردت هبن إخبنر الصحنح

والؼننندرة والعنننننزة والعظؿنننل واإلرادة والؿشنننقمل والؼنننق  والؽنننالم والرضنننن 

، ـنـ غقنر تشنبقف لشنلٍء والاخط والحب والبغض والػرح والضحؽ وغقرهنن

ــ ذلؽ بصػنت الؿربقبقـ الؿخؾقققـ، بؾ ةـ فقن فقفن إلك ـنن قنلنف اهلل تعننلك 

ــ غقر زةندة، وٓ إضنفل إلقف، وٓ تؽققػ لف، وٓ تشبقف، وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصوقنلف رةقلف 

تحرةػ، وٓ تبدةؾ، وٓ تغققر، وٓ إزالل لؾػظ الخرب عؿن تعرفف العرب وتضعف 

ـَؽنن ـُ انن ـَؽر، وةلننرون عؾننك الظنننهر، وَةؽِ عؾقننف، ب لوةننؾ  ـُ ؾننقن عؾؿننف إلننك اهلل ر 

تعنلك، وُةؼرون بلنَّ تلوةؾف ٓ ةعؾؿف إٓ اهلل، كؿن أخرب اهلل ُةبحنكف عـ الراةخقـ 

﯀ ﴿ي العؾننؿ أاننؿ ةؼقلننقن ي ققلننف تعنننلك:  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹ 

        .(1) ]آ  طؿرا [ ﴾﯁ 

 ( بنخ صنر.867-860عؼقدة الاؾػ وأصحنب الحدةف )ص:  (1)



               

هنننؿ أتبننننُع عؿنننرو بنننـ ُعبقننند، وواصنننؾ بنننـ عطننننء الغنننزا ، الُؿعتسلاااخ:

وأصحنهبؿ، ُةنؿقا بذلؽ لؿن اع زلقا اللؿنعنل بعند ـنقت الحَانـ البصنري 

ع نزلقـ، فقؼنق  ق نندة وغقنره:  $ ـُ ي أوائؾ الؿنئل الثنكقل، وكنكقا ةلؾاقن 

 .(1)أولمؽ الؿع زلل

 ُجؿؾخ مـ طؼا د الؿعتسلخ و صقلفؿ:

زلننل الخؿاننل ال ننل ةبـننقن عؾقفننن أـننرهؿ، فؼنند ُأخربكننن عننـ أصننقُ  الؿع 

اخ الففؿ فقفن، وهل: ال قحقند، والَعنْد ، والؿـزلنل بنقـ الؿـنزل قـ، وإثبننت 

 .(2)الَقعقد، وإـر بنلؿعروف والـفل عـ الؿـؽر، قنلف إشعري 

 ومـ طؼا داؿ الباصؾخ:

ي ذلنؽ جننءت قند كػل رؤةل الؿمــقـ هلل عنز وجنؾ ةنقم الؼقنـنل، و -8

 رواةنت بؾغت حد ال قاتر.

لؾُؿذكبقـ، ورّدوا الرواةنت ي ذلؽ عنـ  ملسو هيلع هللا ىلصإكؽنُر شػنعل رُةق  اهلل  -0

 الاؾػ الؿ ؼدـقـ.

َجحنندوا عننذاَب الؼننرب، وكػننقا أنَّ الؽػنننَر ي قبننقرهؿ ُةعننذبقن، وقنند  -3

 أجؿع الصحنبل وال نبعقن عؾك ذلؽ، بلدلٍل ــ الؽ نب والاـل.

ؾنق ، كظقنًرا لؼنق  إخنقااؿ ـنـ الؿشنركقـ النذةـ قنلقا: الؼر ُن ـخ -7

 «ـلؿنقع الػ ننوى» ،(288شرح العؼقندة الطحنوةنل ٓبنـ أبنل العنز )ص: اكظر:  (1)

(1/001.) 

 (.041اكظر: ـؼنٓت اإلةالـققـ )ص:  (2)



               

 

 .[25]الؿدثر:  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿قنلقا: 

وقد ذكرهتن بنة ػنضل ي ـقضنع . (1)إلك غقر ذلؽ ــ عؼنئدهؿ الػنةدة 

 .(2) خر

هؿ الؿـ ابقن إلك اللْفؿ بـ صنػقان، وهنق النذي أظفنر كػنل الصنػنت 

ك بنف خنلند بنـوال عطقؾ، وقند أَخنذ ذلنؽ عنـ اللْعند بنـ در  هنؿ، النذي ضنحَّ

ؼنل نف هـننك،   ـَ عبد اهلل الؼانري بقاةنط، وكننن َجفنؿ بعنده بُخراةننن، فنلظفر 

ن َشؽ   وتبعف ـً  ن ي ربف.عؾقفن كنس بعد أْن ترك الصالَة أربعقـ ةق

 جؿؾخ مـ طؼا د الجفؿقخ:

ـنقضنن فؿ ل قحقنند الرةننؾ،  -8 ـُ تعطقننُؾ وكػننل صننػنت اهلل عننّز وجننؾ، و

صػنت اهلل تعنلك، وُغالهتنؿ ةـػنقن إةنؿنء، وةزعؿنقن أنَّ فنللفؿقل ةـػقن 

 اشرتاَك الخنلؼ والؿخؾق  ي الؿاّؿك ةؼ ضل آشننرتاك ي الصػل.

 الؼقُ  بخؾؼ الؼر ن، كنلؿع زلل. -0

طؾًؼن ٓ ُحنننرةل  -3 ـُ الؼقُ  ي الَؼَدر بنللرب، ةزعؿقن أّن اإلكانَن ـلبقٌر 

شقمل وٓ اخ قنر. ـَ  لف، وٓ 

إلةؿنُن عـد اللفؿقل تصدةُؼ الؼؾنب، فنللفؿقنل كنلؿرجمنل ي بننب ا -7

 .(3)اإلةؿنن 

-824(، وـؼننننٓت اإلةنننالـققـ )ص: 288راجنننع: العؼقننندة الطحنوةنننل )ص:  (1)

 (.7/017( )387، 8/821وـلؿقع الػ نوى ) ،(086

 «.عؼنئد الػر  الضنلل وعؼقدة الػرقل الـنجقل»ك نبل:  -إن شمت -راجع  (2)

( 246، 370، 2/047(، والػ نننننوى )217، 0/213راجننننع: ــفنننننج الاننننـل ) (3)
= 



               

إلننك غقننر ذلننؽ ـننـ عؼنئنندهؿ الػنةنندة، وقنند ذكرهتننن أةًضننن بنة ػنضننل ي 

 .(1)ـقضع  خر

 :«كلاتف مـ َقر ما إثبا »وققلف: 

ةبّقـ الـنظؿ بنشنرة ــنف أنَّ الؼنقَ  ي النذات كننلؼق  ي الصنػنت، وهنذا 

ّٕن الصنػنت ٓ تـػنؽ  عنـ النذات، وٓ هنل بنئـنل  ؛ؾ الانـل قنطبنلاع ؼنُد أه

 ــف، وٓ ـحدثل، أي كنكت بعد أْن لؿ تؽـ.

 الؼنئؿننل بذاتننف، ـننن زا  بصننػنتفلننؿ ةننز  وتعنننلك ةننبحنكف اهلُل  بااؾ كؼااق :

إزلقل إبدةل، ال ل ٓ ةابؼفن عدم، وٓ ةؾحؼفن الػـنء، ففق ُةنبحنكف بصػنتف 

 .اك فنء خر بال و اب داءأو  بال 

 .[3]الحددد:  ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ﴿قن  تعنلك: 

ُ  َلَؾْقَ  َقْبَؾَؽ َشْل ٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقن  َرُةقُ  اهلل  َو  ْٕ ِخاُر َلَؾاْقَ   تَ ْكَا ا ْٔ َوَ ْكاَا ا

 .(2)«َبْعَدَك َشْل ٌ 

ٓ كؼننق  إنَّ اهلل لننؿ ةننز   يف ُمـاضرتااف لؾَجفؿقااخ: $قااا  ااماااُم  حؿااد 

ُه، ولؽـ كؼقُ : لؿ ةز  بُؼْدرتف وبـقره، ٓ ـ نك قندر  وُقدرتُف، ولؿ ةز  وُكقرَ 

 .(3)وٓ كقػ قدر  

                                                                          
=      

(، والصننقاعؼ 218-012( ٓبننـ تقؿقننل، وـؼنننٓت اإلةننالـققـ )ص: 1/762)

 (.8/88(، والؿؾؾ والـحؾ )8/842الؿرةؾل )

 «.عؼنئد الػر  الضنلل وعؼقدة الػرقل الـنجقل»ك نبل:  -إن شمت –راجع  (1)

 .تؼدم تخرةلفصحقف:  (2)

 (.012الرد عؾك الزكندقل واللفؿقل )ص:  (3)



               

 

ـُ بطخ  ه طؾك الجفؿقخ: $قا  اب  يف معاارض ردو

ٓ كؼنق  كؿننن تؼنق : إنَّ اهلل لنؿ ةننز ، والؼنر ن لنؿ ةننز ، والؽنالم لنؿ ةننز ،  إكنن 

ـ كؼننننقُ  كؿننننن قننننن :   ڎ ڎ ڈ ﴿والعؾننننؿ لننننؿ ةننننز ، والؼننننقة... ولؽنننن

 .]إكعام[ ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ كؿن قن :و ]إحسا [ ﴾ڈ ژ

إّن اهلل لنننؿ ةنننز  بؼقتنننف، وعظؿ نننف، وعزتنننف، وعؾؿنننف، وُجنننقده،  لـؼاااق :

وكرـف... لقات هذه الصػنت وٓ شلء ــفنن ببنئـنل ــنف، وٓ ــػصنؾل عـنف، 

وٓ ت لزأ وٓ ت بعَّض ــف، لؽـفن ــف، وهننل صػنتف 
(1). 

ـُ  بل العس  الؿقصقفل بصنػنتف الالزـنل، اهلُل تعنلك هق الذاُت  :$قا  اب

ولنؿ ةُؼنؾ: )ٓ زا  وصنػنتف( ٕنَّ  «ٓ زا  بصنػنتف»: $ولفذا قنن  الشنقد 

ـنظرتنف اللفؿقنل... وةنن   ـُ العطَػ ُةمِذن بنلؿغنةرة، وكذلؽ قنن  أحؿند ي 

 كالَم أحؿد، كؿن تؼّدم.

فنذا ُقؾُت: أعنقذ بننهلل، فؼند ُعنذُت بنلنذات الؿؼدةنل الؿقصنقفل ثؿ قا : 

 لؽؿن  الؿؼدةل الثنب ل ال ل ٓ تؼبُؾ آكػصنَ  بقجف ــ القجقه.بصػنت ا

وإذا قؾُت: أعقذ بعننزة اهلل، فؼد ُعذُت بصػل ــ صنػنت اهلل تعننلك، ولنؿ 

 أعذ بغقر اهلل.

ي أصننؾ ـعـنهننن ٓ  «ذات»وهننذا الؿعـننك ُةػَفننُؿ ـننـ لػننظ الننذات، فنننّن 

ـُضنفل، أي: ذات وجقد، ذات قدرة، ذات ع  «ذاُت كنذا»ز... فنن ُتا عؿؾ إٓ 

 ، هذا أصؾ ـعـك الؽؾؿل.«ذو»تلكقف  «صنحبل كذا»بؿعـك 

 ( بنخ صنر.814-0/812اإلبنكل ) (1)



               

ُر اكػصنُ  الصػنت عـفن بَقْجف ــ القُجنقه، وإْن  فُعؾؿ أنَّ الذاَت ٓ ُة صقَّ

ـُلردًة عـ الصنػنت، كؿنن ةػنرُض الؿَحنن ، وقند  كنن الذهـ قد ةػرض ذاًتن 

ِة ا ِ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقنَ  َرُةقُ  اهلل  ـْ َشرو َما َ ِجُد َوُ َحاِذرُ َ ُطقُذ بِِعس   .(2) (1)« َوُقْدَرتِِف ِم

 ققلف:
ى َواْسااَتَطاَ  واْجَتااَرى - 29  َلَؼااْد َتَعااد 

 

 ِك َواْلَتااارىَض لِااال َبْحااارِ الَفاااَف َوَخاااا 

 
نـ تنلّو  كصنقَص الصنػنت تنلوةاًل  ـَ  ذمَّ صنحُب الـظؿ ي البقت الاننبؼ 

 فنةًدا. 

 : «لؼد تعدى»ثؿ قن : 

عؾنننك َحنننؼ اهلل تعننننلك، وذلنننؽ بنل لوةنننؾ الػنةننند، فنننلخرج أي تعنننّدى 

راد رُةقلف  ـُ راد اهلل تعنلك و ـُ  .ملسو هيلع هللا ىلصالـصقص عـ 

 : «واستطا »

 .(3)وتطنو : إذا عاله وترفع عؾقف

، قننن :  َـّ  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄڄ﴿والطَّننقُ : ُخننص بننف الػضننؾ والؿنن

 .(4) [86]التقبخ:  ﴾ی جئ حئ مئ﴿وققلف تعنلك:  [3]َالر: 

ؾػ الصنلح الذةـ هنؿ أعؾنؿ : أّن هذا الؿوالؿعـك  لو  اة عؾك عؾك الاَّ

 .ڤبـ أبل العنص  ( ــ حدةف عثؿنن0020أخرجف ـاؾؿ ) (1)

 ( بنخ صنر.41، 44شرح العؼقدة الطحنوةل )ص:  (2)

 (.2/642الؾانن ) (3)

 (.377الؿػردات ي غرةب الؼر ن )ص:  (4)



               

 

، فننلكؽر ملسو هيلع هللا ىلصالـنننس بؿننراد اهلل، وأكثننرهؿ َففًؿننن عننـ اهلل تعنننلك وعننـ رُةننقلف 

ـنـ الؽ ننب أو  ، وتؿاؽ برأةف الذي ٓ دلقنؾ عؾقنفأققالفؿ ي بنب الصػنت

 الاـل أو اإلجؿنع.

 :«واجترى»وققلف: 

ب عطقنؾ أو تحرةنػ  نلكؾ الػنةد قند تلنرأ عؾنك اهلل تعنأي: بذلؽ ال لوة

راد اهلل تعنلك، وقد قن  َجنّؾ ذكنره:  ـُ رهن بغقر  ڎ ﴿كصقص الصػنت، وفاَّ

 .[144]إكعام:  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک

اهلل  فِ ل أو تثبت شقًمن عـ اهلل، لؿ ةـِػنوـِـ أعظؿ الؽذب وآفرتاء: أْن تـػ

 نةد.عـ كػاف أو لؿ ةثب ف لـػاف؛ فُ ضّؾ الـنَس هبذا ال لوةؾ الػ

 :«وخاض يف بحر الففك والترى»ققلف: 

ةعـل: ـشك ودخؾ طرةؼ الفالك والضنال ، وتنرك طرةنؼ الـلننة، وهنق 

عـنه، ــ غقنر تحرةنػ،  ـَ طرةُؼ أهؾ الاـل الذةـ حؿؾقا كالم اهلل تعنلك عؾك 

وــ غقر تلوةؾ فنةد، ولؿ ةػرتوا عؾك اهلل الؽذب، بحؿنؾ كالـنف عؾنك غقنر 

راده.  ـُ



               

 تعالك: رحؿف ا قا  

 َ  َ ْصَحاِ  الـ َ ارِ َ َلْؿ َتَر اْخَتَف  - 31

 

ـَ َمااااا َكَحاااااُه ُذو إََثاااارِ    لِقااااِف َوُحْ اااا

 
ُفْؿ َقااِد اْقَتااَدْوا بِالُؿْ ااَطَػك - 31  لاانِك 

 

 َوَصااااااْحبِِف َلاااااااْقـَْع بِفااااااَلا َوَكَػااااااك 

 
 الشرح

ؼنركننل بننقـ ـننن عؾقننف أصننحنب الـظننر، وـننن عؾقننف  ـُ َعؼنند صنننحُب الننـظؿ 

 إثر. أصحنب

هؿ أصنحنُب إدلنل الَعؼؾقنل، النذةـ َةان دلقن بؼقاعند  للصحاُ  الـ ر:

رع، وقد َجعؾ اهلل تعنلك وظقػنل  الؿـطؼ وأققا  الػالةػل ي الُحؽؿ عؾك الشَّ

رع ٓ الُحؽؿ عؾقف، وهمٓء ُةاؿقاؿ الـ ظنر، الذةـ تركقا  العؼؾ هل َففؿ الشَّ

ــفؿ ةا د  بؼنق  اهلل تعننلك أو قنق   الُحؽؿ بنلؽ نب والاـل، فال ةؽنُد أحد

، فُلننؾ كالـفننؿ جننداٌ  وَضننالٌ ، ولننذا تلنند بلةننفؿ بقننـفؿ ملسو هيلع هللا ىلصرةننق  اهلل 

، واللداُ  والخالُف بقـفؿ ٓ ةؽنُد ةـ فل، وقند كنزع اهلل تعننلك الربكنل اشدةدً 

 عـ أخرة. ــ أققالفؿ وأعؿنلفؿ، فال تلد ثؿرًة ٕعؿنلفؿ ي الدكقن، فضاًل 

إذا تعنرض الشرُع والعؼؾ وَجَب تؼدةُؿ الشنرع،  :$م قا  شقُا ااسف

رع ي ُكؾ ـن أخَبر بف، والشرُع لؿ ُةصّد  العؼؾ ي كنؾ  ـُصد   لؾشَّ ٕنَّ الَعؼَؾ 

 ـقققٌف عؾك كؾ ـن ةخرب بف العؼؾ.ـن أخرب بف، وٓ العؾؿ بصدقف 

ةؽػقؽ ـنـ العؼنؾ أْن ُةعؾؿنؽ صند  الرُةنق  وـعننين  كؿا قا  بع فؿ:

ـُ ق ٍّ  كالـف. ةق ، ثؿ عز  كػافوقن  بعضفؿ: العؼؾ  ٕنَّ العؼنَؾ  ؛، وللَّ الرَّ

 ةلب تصدةؼف فقؿن أخننرب، وطنع ف فقؿن أـر. ملسو هيلع هللا ىلصَد َّ عؾك أّن الرةقَ  



               

 

طؾؼنل... إلنك أْن قنن : إذا  ـُ والعؼُؾ ةُد   عؾك صد  الرُةق  دٓلنل عنـنل 

أو الخنرص أو تؼنقةؿ  عؾؿ الـنُس وشفدوا أّن ُفالًكن خبقنر بنلطنب أو بنلؼقنفنل

الاؾع وكحق ذلؽ، وثبت عـد الحننكؿ أكنف عننلؿ بنذلؽ دوانؿ، أو أكنف أعؾنؿ 

ـننـفؿ بننذلؽ، ثننؿ كنننزع الشننفقد الشنننهدون ٕهننؾ العؾننؿ بنلطننب والؼقنفننل 

والخرص وال ؼقةؿ أهؾ العؾؿ بذلؽ، وجب تؼدةُؿ قق  أهنؾ العؾنؿ بنلطنب 

 .(1)دوا لفؿوالؼقنفل والخرص وال ؼقةؿ عؾك قق  الشفقد الذةـ شف

ـَ إكؿن جنء ــ قِبنؾ اهلل  -رحنؿؽ اهلل -اعؾؿ :$قا  البربفاري  ة أنَّ الد 

 .(2)تبنرك وتعنلنك، ولؿ ُةقضع عؾك ُعؼق  الرجن  و رائفؿ

 :«إثر ذووُح ـ ما كحاه »وققلف: 

 أي اتبعف. كحاه:

ـضبطل  -كؿن ةبؼ بقنن ذلؽ –وهؿ أهُؾ الاـل  إثر: للو ـُ تلد أققالفؿ 

ٕنَّ  ؛ آع ؼنند ٓ تلنُد بقنـفؿ خالًفنن نب والاـل، لذا إذا قرأت ك بفؿ يبنلؽ

 الؿـبَع واحٌد، وهق قن  اهلل، قن  َرُةقُ  اهلل.

ففذا ٓ ُةػنرُ  بقنـفؿ، تلند  بقـفؿ ي ـانئؾ الػؼف وآج فند أـن الخالُف 

الحـػل والحـبؾل والشنفعل والؿنلؽل إخقة ةحنب بعضنفؿ بعًضنن وةصنؾل 

َػ بعض، وة زاوجنقن فقؿنن بقنـفؿ، ٓ تلنُد بقنـفؿ اخ الًفنن، وإذا بعضفؿ خؾ

ارتػنع الخنالف وتبعنقه، ٓ  َحؽؿ واحد ــفؿ ي ـاللل لؿ ةخنلػ فقفن َدلقاًل 

تلننُد بقننـفؿ كزاًعننن وٓ اخ الًفننن، وإكؿننن هننذا تلننده عـنند الؿخنننلػقـ لؾؽ نننب 

 ( بنخ صنر.16، 8/12درء تعنرض العؼؾ والـؼؾ ) (1)

 (.36شرح الاـل لؾربهبنري )ص:  (2)



               

، وتؽننقن بقننـفؿ شننحـنء وُخصنن ـٌ قـل، والاننـل، فُفننؿ الننذةـ تؽننقُن بقننـفؿ فنن 

 .(1)وةؽقن بقـفؿ تراشٌؼ وتؽػقر وتػاقؼ وتبدةع، إلك غقر ذلؽ 

 :«لنكفؿ قد اقتدوا بالؿ طػك وصحبف..»وققلف: 

طنبٌؼ لؼقلف  ـُ ـْ َكاَ  َطَؾك ِمْثؾ َما َ َكا َطَؾْقِف َوَ ْصَحابِل»: ملسو هيلع هللا ىلصهذا   .(2)«ُاؿ َم

: ملسو هيلع هللا ىلص . قنن  َرُةنقُ  اهللملسو هيلع هللا ىلصٕنَّ الصحنبل هؿ أفضُؾ الـنس بعد َرُةق  اهلل 

ـَ َدُؾقَكُفؿْ » ـَ َدُؾقَكُفْؿت ُثؿ  ال ِلد  .(3)«َخْقُر الـ اِس َقْركِلت ُثؿ  ال ِلد

وةُد   الحدةُف أةًضنن عؾنك أنَّ أفضنؾ الـننس بعند الصنحنبل ال ننبعقن ثنؿ 

والصنحنبل:  ڤٕاؿ اق دوا بنلصحنبل  ؛تنبعقا ال نبعقـ :الذةـ ةؾقاؿ، أي

عؾننقفؿ -نكقا أفضننؾ البشننر بعنند إكبقنننء ، فؽننملسو هيلع هللا ىلصكنننن ُقنندوهتؿ رُةننقُ  اهلل 

 .-الاالم

 :«لاقـْع بفلا وكػك»وققلف: 

وأصحنبف، وهذا ةؽػقؽ، ولؿ ٓ ! وهق  ملسو هيلع هللا ىلصأي اقـع بؿن عؾقف رةق  اهلل 

الصندُ  الؿعصقم الذي ٓ ةـطنُؼ عنـ الفنقى، وأي عنقنؾ ٓ ةانعف أْن ةنرتك 

نن عؾقنف لؼنق  بشنر ُةصنقب وةخطن ، وكنذا كؼـنع بؿنن كن ملسو هيلع هللا ىلصققَ  رُةنق  اهلل 

ـُ  ڤ أصحنبف ٕاؿ هؿ الذي أخذوا العؾَؿ ــ ـِْشنؽنة الـبنقة، فَؿنـ أحان

 ًٓ  ! ٓ أحد، وهذا هق الذي ةؿقز أهَؾ إثر عنـ أهنؾ ملسو هيلع هللا ىلصــفؿ بعد الـبل  قق

 الـظر. وبنهلل ال قفقؼ.

 ندة وتصرف.ن ي شرح هذه العؼقدة، بزةزاـؾ ؼط ــ كالم الشقد الػق (1)

 تؼدم تخرةلف. صحقف: (2)

 .ڤــ حدةف عبد اهلل  (0278وـاؾؿ ) ،(3628أخرجف البخنري ) (3)



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب األول

 يف معرفة اهلل تعاىل



               



               

 

 الباب األّل

 يف معشفة اهلل تعاىل

 :  $قا  

ُ  َواِجااااا - 32  بِقااااادِ َطَؾاااااك العَ  ٍ  َ و 

 

 َمْعرَِلااااااااااُخ اِالااااااااااِف بالت ْ ااااااااااِدددِ  

 
اااااااااُف َواِحاااااااااٌد ٓ َك ِقااااااااارَ  - 33  بلَك 

 

َ   َٓ َٓ َلاااااااااااُف َو  َوَزداااااااااااارَ   ِشااااااااااابٌْف َو

 
 الشرح

ـنل، ثنؿ َجعنؾ البننَب إو   ؼد  ـُ ـَضننك ــ إبقنت َجعؾفن الـنظُؿ  ُكؾ  ـن 

 ي ـعننرفل اهلل تبنرك وتعنلننك.

 :«. و  واجااا  طؾك العبقد..»ققلف: 

َوَجننب الشلُء ةلُب وجنننقًبن أي لنزَم، وأوَجَبنُف هنق،  معـك القاج  لغخ:

ف  .(1)وأوَجَبف اهلل، واْةَ ْقَجَبف أي: اة حؼَّ

ًٓ  وَشاارًطا:  ٕـننر اهلل تعنلنك، وُةعنقننب تنركف. هق ـن ُةثنب فنعؾف اـ ثن

عؾنك والقاجنُب والَػرُض عـد الشنفعنننل َةنننقاء، وهنننق كنؾ ـنن ُةعنَقنب 

 .(2)إٓ أْن ةعػق عـف اهلل تعنلنك  ،تركف

 ؿُع عبد، ــ الُعبقدةل.: َج والعبقُد 

الخضننقُع وال ننذلؾ... وتعبَّنند اهلُل العبننَد بنلطنعننل، أي: و ْصااُؾ العبقددااخ: 

نذلاًل  ـُ عبَّد، إذا كنن  ـُ  اة عبده. والعبندة: الطنعل ـع الخضقع. وــف: طنننرةٌؼ 

 (.8/084الؾانن ) (1)

 وإصننق  ـننـ عؾننؿ إصننق   ،(8/82اكظننر: الؿصنندر الانننبؼ، والؿحصننق  ) (2)

 (.74)ص: 



               

 .(1)ءبؽنننثرة القط

 .(2)الَعبُد بؿعـك العنبد، فقؽقن عنبًدا هلل ٓ ةعبُد إٓ إةنه :$قخ تقؿ قا  ابـ

 والعبقددخ ق ؿا :

ةقاء أقر هبنن أو أكؽنر، ف ؾنؽ ةشنرتك فقفنن الؿنمــ  طبقددخ اضطرار وقفر:

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿والؽنننفر، قننن  تعنننلك: 

 .]مردؿ[ ﴾ىئ

لؿصنطػقـ وهل ال ل ةحبفن اهلل وةرضنهن، وهبنن وصنػ ا وطبقددخ اختقار:

 .(3)ــ عبنده، وهبن بعف رةؾف 

ې ﴿، وقننن : [1]ااساارا :  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿قننن  تعنننلك: 

 .[65]ااسرا :  ﴾ې ې ې ى ىائ

ًل: عبنند عبننندة، وــننف لػننظ قَّننلننف إَٓهننًل، وُأُلقهننًل، وُأُلقهِ أ معـااك االااف لغااخ:

اللاللل.. وال للف: ال ـاُؽ وال عب د
(4). 

ـُ لارس  بنذلؽ  لبد، فنإللف: اهلل تعنلك، ُةننؿّ  عألف... وهق ال :$قا  اب

ٕكف الؿعبقد، وُةؼن : تلّلف الرجؾ إذا تعبَّد 
(5). 

اإللف: اهلل عز وجؾ، وُكؾ  ـن اتخنذ ـعبنقًدا إلنف عـند  :$مـ قر  قا  ابـ

 ( ـندة )عبد(.22-6/71لانن العرب ) (1)

 .(82/824ـلؿقع الػ نوى ) (2)

 اكظر: الؿصدر الانبؼ. (3)

 ( ـندة )ألف(.8888الؼنـقس الؿحقط )ص:  (4)

 .( ـندة )ألف(8/804ـؼنةقس الؾغل ) (5)



               

 

ـُ خذه، واللؿع  لفل 
(1). 

 الحب وال عظقؿ واإلجنال  واإلكنرامالذي ةللفف الؼؾُب بؽؿن   وشرًطا:

 .(2)ء وكحق ذلؽوالخقف والرجن

 ققلف:

ُ  َواِجااااااااا  َطَؾاااااااااك الَعبِقااااااااادِ  ٍ  َ و 

 

 َمْعرَِلااااااااااُخ اِالااااااااااِف بالت ْ ااااااااااِدددِ  

 
أو  ـن ةلب عؾك العبد، وهق ـعرفنل اهلل تعننلك، وـعرفنل اهلل تعننلك   ي:

 فطرةل ضرورةل، ولقات كظرةل.

ولفذا كنن الصحقح أن أو  واجب عؾك الؿؽؾػ شفندة أن ٓ إلف إٓ اهلل، »

ظننر وٓ الؼصنند إلننك الـظننر، وٓ الشننؽ؛ كؿننن هننل أقننقا  ٕربنننب الؽننالم ٓ الـ

 الؿذـقم.

بنننؾ أئؿنننل الانننؾػ كؾفنننؿ ـ ػؼنننقن عؾنننك أن أو  ـنننن ةنننمـر بنننف العبننند 

 .(3)«الشفندتنن

نـ ةؼنق : إنَّ ـعرفنل اهلل تعنلننك  رحؿف اهللثؿ اعؾؿ أنَّ الـنظَؿ  ـَ تعننلك وافنؼ 

 كظرةل.

ڭ ڭ ڭ ۇۇ ﴿نلك: أان فطرةل ضرورةل، قن  تعوال حقُف: 

ې  ې  ې  ې  ۉ ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

 .]الروم[ ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 (.881-8/886لانن العرب ) (1)

 (.821، 82/824ـلؿقع الػ نوى ) (2)

 .(06اكظر: شرح الطحنوةل ٓبـ أبل العز )ص:  (3)



               

رُفنقًعن:  ـَ ـْ أبل ُهنَرْةَرة  ُكْؾ َمْقُلقٍد ُدقَلُد َطَؾك الِػْطاَرِةت »وي الصحقحقـ، َع

َ اكِِفت َكَؿا ُتـْاَتُِّ الَبِفقَؿاُخ َبِفقَؿا َراكِِفت َ ْو ُدَؿجو َداكِِف َ ْو ُدـَ و ًخ َجْؿَعااَ ت َااْؾ َلَلَبَقاُه ُدَفقو

ـْ َجْدَطا َ   .(1)«ُتِحْ قَ  لِقَفا ِم

ـْ ِعَقنٍض إْكَصنري ي الحدةف الُؼدةل:  اؾؿ، َع ـُ َخَؾْؼُا »وي صحقح 

ـَ   .(2)«ِطَباِدي ُحـََػاَ  ُمْ ِؾِؿق

 الُؿراُد هبن: اإلةالم، كؿن قنلف أبق ُهننرةرة وأبق شفنب.لالػطرة: 

 .(3)وكذا قن  ق ندة  ت«هل اإلةالم» فؼن : عـ الػطرة وُسئؾ مجااد 

، قنن : ٓ تبندةَؾ لندةـ [31]الاروم:  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉې﴿ ثؿ قا  مجااد:

اهلل. وقنلف ةعقد بـ ُجبقنر، وق نندة، والـخعنل، وكنالم الانؾػ ي ذلنؽ كثقنر 

 ةصعب اة قػنؤه.

ي رواةننل الؿننروزي: ـعرفننُل اهلل تعنننلك ي الؼؾننب  $قااا  ااماااُم  حؿااد 

 ت ػنضؾ وتزةد.

ذا ةُدّ  عؾك أّن الؿعرفَل أصؾفن ي الؼؾب فطرةل، ثؿ إان تزةد وتن ؿؽـ وه

 ب ظنهر إدلل.

 (.0621( وـاؾؿ )8321أخرجف البخنري ) (1)

 وفقنف: 0162انؾؿ )أخرجف ـ (2)
 
ال »( ـنـ حندةف عقننض بنـ ِحؿننر الُؿلنِشنعل َوإِكو

ـْ ِددااـِِفؿْ  ـُ َلاْجَتاااَلْتُفْؿ َطاا ااَقاصِق ُفااْؿ َ َتااْتُفُؿ الش  ُفااْؿت َوإِك  أي: « َخَؾْؼااُا ِطَباااِدي ُحـََػاااَ  ُكؾ 

كنذا  -اة خػقهؿ فذهبقا هبؿ، وأزالقهؿ عؿن كنكقا عؾقف، وجننلقا ـعفنؿ ي البنطنؾ

ره ا  (.8/086لفروي و خرون. ـاؾؿ بشرح الـقوي )فاَّ

 «فنن ح البنننري» :الننرب اإلجؿنننع عؾننك أن الػطننره اإلةننالم، اكظننر ابننـ عبنندكؼننؾ  (3)

( وحؽنه ابـ بطن  عـ أبل هرةرة وعؽرـل والحاـ وإبراهقؿ والضنحنك 3/071)

 (. 342/ 3ٓبـ بطن  )  «شرح صحقح البخنري» وق ندة والزهري.



               

 

ذهنب طقائنػ ـنـ الـظننر إلننك أّن  :$وقا  شاقُا ااسافم اباـ تقؿقاخ 

ـعننرفل اهلل واجبل، وٓ طرةَؼ إلقفن إٓ بنلـظر، فلوجبقا الـظر عؾك كنؾ أَحند، 

ع زلل وكحقهؿ، ولفذا قن  أبق َجعػنر وهذا الؼقُ  إكؿن اش فر ي إـل عـ الؿ

الانؿـنين وغقنره: إةلننُب إشننعري الـظنر ي الؿعرفنل بؼقننل بؼقنت عؾقنف ـننـ 

 .(1)آع زا 

الذةـ أوجبقا الـظَر لقس   رضل ا  تعالك طـف:  وقا  شقُا ااسفم ابـ تقؿقخ

: قنلقا ـعفؿ ـن ةُد   عؾك ُعؿقم وجقبف، إكؿن ةُد   عؾك أكف قد ةلب، فناؿ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ﴿لؼقلف تعنلك:  ؛القاجُب ٓ ةحصُؾ إٓ بف

گ  ک  ک  ۉ ﴿، وققلف تعنلك:  [ 111]دقك :   أةل  ﴾ک  ۉ  ۅ

 ۇئ ۇئ    ەئوئ وئ     ەئ     ائ   ائ   ى   ى   ې ېې ې 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ىئ    ېئ   ۆئۆئ  ٿ ﴿، وققلف: ]سبل[  ﴾ی   ی   ىئ   ىئ   ېئ 

 .]الطار [ ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ

 ففذه الـصقُص خطنٌب ـع الؿ ؽربةـ اللنحدةـ، فُلـروا بنلـظر لقعرفقا

 الحؼ.

ةلُب الـظُر ي حن  دون حن ، وعؾنك َشنخص ُدون » قا  بعُو الُعؾؿا :

ننـ  ـَ َشننخص، فقجقبننف ـننـ العننقارض ٓ ـننـ الؾننقازم العنـننل، فقلننب عؾننك 

ـ َحصؾت لف الؿعننرفل بندون الـظنر  ـَ فَادت فطرتف واح نج إلك الـظر، وأـن 

 .(2)«ولؿ تػاد فِطرتف فؾقس واجًبن عؾقف، واهلل أعؾؿ

 درء تعنننرض العؼننؾ»(، 83/368) «فنن ح البنننري»(، 8/078) «الـبننقات» :اكظننر (1)

 (.4/724) «والـؼؾ

 (.020-022شرح هذه العؼقدة ٓبـ ـنكع )ص:  (2)



               

 :«...كُف واحد ٓ ك ااقَر لف وٓ شْبفبل»وققلف: 

اهلل ُةننبحنكف واحنند ي صننػنتف وي أةننؿنئف وي ألقهق ننف وي ُربقبق ننف، وٓ 

 ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ﴿شنننننبقف لنننننف وٓ كظقنننننر، قنننننن  تعننننننلك: 

 .]مردؿ[ ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿قن :  ]الشقرى[ ﴾ٹ ٹ

 .(1)أو شبقًفن   ثاًل ـِ  ـعـنه: هؾ تعؾُؿ لؾرب   قا  َطادٌد مـ  اؾ العؾؿ:

پ ڀ  پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿وقننننن  ُةننننبحنكف: 

 .]ااخفص[ ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ

ـُ الؼااقؿ  ي ةننقرة اإلخننالص ـننـ كؿننن  ال قحقنند العؿؾننل  :$قااا  اباا

آع ؼننندي وإثبنننت إحدةننل هلل الؿانن ؾزـل كػننل كننؾ شننركل عـننف، وإثبنننت 

 الؿا ؾزـل إلثبنت ُكؾ كؿن  لف، ـع كقن الخالئؼ تصنؿد إلقنف ي( 2)الصؿدةل

حقائلفن، أي: تؼصده الخؾقؼل وت قّجف إلقف، عؾقةفن وةنػؾقفن، وكػنل القالند 

والقلد والُؽنػء عـنف الؿ ضنؿـ لـػنل إصنؾ والَػنرع، والـظقنر والؿؿنثنؾ، 

وـؿن اخ ّصنت بنف وصننرت تعند  ُثؾنف الؼنر ن، فػنل اةنؿف الصنؿد إثبننت 

 (.8/18تػاقر ابـ كثقر ) (1)

قن  ابـ اللقزي: وي الصَؿد أربعل أققا : أحدهن: أكف الاقد الذي ُةصنؿد إلقنف ي  (2)

 َجقَف لف، قنلف ابـ عبنس وـلنهد وابـ الحقائج، رواه ابـ عبنس... والثنين: أكف ٓ

ُجبقننر وعؽرـننل والضننحنك وق ننندة... والثنلننف: النندائؿ. والرابننع: البنننقل بعننَد فـنننء 

حؽنه الخّطننبل، وقنن : أصنح القجنقه إو ، ّٕن آشن ؼنَ  ةشنفد لنف، فننّن الخؾؼ، 

ي أصَؾ الصَؿد الؼصنُد، ةؼنن : أصنؿد صنؿد ُفنالن، أي: قصنده، فنلصنؿُد الانقد النذ

تػانقر  ،(061، 8/064زاد الؿاقر )اكظر: ُةصؿد إلقف ي إـقر وُةؼَصد ي الحقائج. 

 (.82/776) الطربي



               

 

ُكننؾ  الؽؿننن ، وي الؽننػء ال ـزةننف عننـ الشننبقف والؿثننن ، وي إَحننند كػنننل

 .(1)َشننرةؽ لذي اللال ، وهذه إصق  الثالثل هل ـلنـُع ال قحقد

 :«وٓ وزدر»وققلف: 

نقازرًة،  القزدُر لغخ: ـُ نُؾ ثؼنَؾ أـقنره وُشنغؾف، ُةؼنن : وازرُت فالًكنن  الؿ َحؿ 

 .(2)، قنلف إصػفنين]صف[ ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿أعـُ ف عؾك أـره، قن : 

قف لف وٓ كظقر، ففنق ُةنبحنكف ٓ حنجنل أكف ُةبحنكف كؿن أكف ٓ شبلالؿعـك: 

عنقـ ـُ نؿُد النذي َةؾلنل إلقنف وَةؼصنده َجؿقنُع  ؛لف ي اتخنذ وزةنر، أي  ٕكنف الصَّ

 الخؾؼ ي َحنقائلفؿ، ففق ُةبحنكف الخنلؼ قبؾ الخؾؼ، وكنن ولنؿ ةؽنـ شنقًمن

 ﴾ۈئ ېئ﴿، وةقبؼك بال ــ فك بعد فـنء كؾ شلء، ففق كؿنن قنن : غقره

 .[3]الحددد: 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﴿وقنننن : 

 .]ااسرا [ ﴾﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹

 (.7/812زاد الؿعند )، (361، 2/364بدائع ال ػاقر ) (1)

 (.241الؿػردات )ص:  (2)



               

 :$قا  ثؿ 
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 َ َساااااااااااَؿاُةه َثابَِتاااااااااااٌخ َط ِقَؿاااااااااااخ 

 
 الشرح

ب دأ، والخرب:  «صػاتف»  حنٌ . «كذاتف»و «قدةؿل»ـُ

الؽننالم ي الننذات، وإثبنننُت الننذات  ـفنننعؾؿ أنَّ الؽننالَم ي الصننػنت فننرٌع عنن

إثبنت وجقد، ٓ إثبنت كقػقل، فؽنذلؽ إثبننت الصنػنت، وقند َةنبؼ الؽنالُم عنـ 

 وأققا  أهؾ العؾنؿ، وبقننن أّن الصنػنت ٓ تـػصنُؾ عـفنن بنلي َوْجنف ـنـ «الذات»

 القجنننقه.

فنلذاُت ـقصقفل بنلصػنت إزلقل إبدةل، وعبَّر الـنظُؿ عـفن بنلؼدةؿنل، 

ابؼف َعَدٌم، وقد اةن عَؿؾ هنذا الؾػنظ والؼدةُؿ عـد الؿ ؽؾؿقـ: هق الذي لؿ ةَ 

 بعض أهؾ الاـل، وقد ةبؼ بقنن ذلؽ.

 .[3]الحددد:  ﴾ۈئ ۈئ ېئ﴿ولػظ الؼر ن، كؿن قن  تعنلك: 

ُ  َلَؾْقَ  َقْبَؾَؽ َشْل ٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقن  َرُةقُ  اهلل  َو  ْٕ ِخاُر َلَؾاْقَ   تَ ْكَا ا ْٔ َوَ ْكاَا ا

ـل أولك.واةن عؿنُ  ألػنظ الؼر ن  .(1)«َبْعَدَك َشْل ٌ   والا 

 -صػاُ  ا  تعالاك تـؼ ؿ إلك ق ؿقـ:

 .صػنت ذاتقل، وصػنت فعؾقل

 ًٓ  : ال ػا  اللاتقخ: و

ـُ صنًػن هبنن، وهنل كقعننن: ـعـقةنل  وهل ال ل لؿ ةز  وٓ ةزاُ  اهلل تعننلك 

 ـ.ةراجع: شرح البقت الثنــ والعشر (1)



               

 

 وخربةل.

ـثؾ: الحقننة، والعؾنؿ، والؼندرة، والحؽؿنل، وـنن  ال ػا  الؿعـقدخ: -1

 ةبقؾ ال ؿثقؾ ٓ الحصر. أشبف ذلؽ، وهذا عؾك

ن.... وـننن أشننبف نن، والقجننف، والعقـنناالقنند :ـثننؾ ال ااػا  الخبردااخ: -2

 ذلؽ، ـؿن ةؿنه كظقره أبعنًضن وأْجنزاًء لـن.

وَوْجف وعقـنن لنؿ ةحندث لنف شنلء ـنـ ذلنؽ  دانفنهلل تعنلك لؿ ةز  لف ةَ 

وٓ ةنزاُ  ن ء ــف، كؿنن أنَّ اهلل لنؿ ةنز  حق نبعد أن لؿ ةؽـ، ولـ ةـػؽ عـ شل

ن، ولننؿ ةننز  عنلًؿننن، وٓ ةننزاُ  عنلًؿننن، ولننؿ ةننز  قننندًرا وٓ ةننزاُ  قننندًرا، حق نن

 وهؽذا.

ةعـل: لقات حقنتف ت لدد، وٓ ُقْدَرتف ت لدد، وٓ َةؿعف ة لدد، بؾ هنق 

 ًٓ وأبنًدا، وتلندد الؿانؿقع ٓ ةان ؾزُم تلندَد الانؿع، فلكنن  ـقصقٌف هبذا أز

ففذا لقس ـعـنه أكف َحدث لل َةنؿع جدةد عـد  عـدـن أةؿع إذاَن أن ـثاًل 

ةؿنع إذان، بؾ هق ــذ خؾؼف اهلل يَّ لؽـ الؿاؿقع ة لدد، وهذا ٓ أثنر لنف 

 ي الصػل.

 واصطؾح الُعؾؿنُء رحنؿفؿ اهلل عؾك أْن ُةاّؿقهن الصػنت الذاتقل.

ـُالزـل لؾذات، ٓ تـػؽ  عـف.  قنلقا: ٕان 

 :ثاكًقا: ال ػا  الػعؾقخ

ل ال ل تؼنقم بذاتنف بؿشنقم ف، ففنل ت عؾنؼ بؿشنقم ف واخ قننره، إن شننء وه

فعؾفن وإن شنء لؿ ةػعؾفن، ولذلؽ اصطؾح العؾؿنء عؾنك تانؿق فن بنلصنػنت 

 آخ قنرةل، أو ربؿن تاؿك الصػنت الػعؾقل.

ي ـعننرض كالـننف عننـ الصننػنت آخ قنرةننل: وهننل $قااا  ابااـ تقؿقااخ 



               

ف ؼقم بذاتف بؿشقم ف وقدرتف، ـثؾ:  -ؾعز وج -إـقر ال ل ة صػ هبن الرب

كالـننف، وةننؿعف، وبصننره، وإرادتننف، وـحب ننف، ورضنننه، ورحؿ ننف، وغضننبف، 

وةخطف، وـثؾ: خؾؼف، وإحانكف، وعدلف، وـثؾ: اة قائف، وـلقمف، وإتقنكنف، 

 كطؼ هبن الؽ نب العنزةز والاـل.وكزولف، وكحق ذلؽ ــ الصػنت ال ل 

آخ قنرةننل ال ننل ةاننؿقان حؾننق  بننؾ أةنننت ال ننل تنند  عؾننك الصننػنت 

ا. الحقادث، كثقرة  جد 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿وهذا كؼقلف تعنلك: 

 .[11]إطرا :  ﴾ې

ففذا بق ـ ي أكف إكؿن أـر الؿالئؽل بنلانلقد بعند خؾنؼ  دم، ولنؿ ةنلـرهؿ ي 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ﴿إز ، وكنننذلؽ ققلنننف: 

﮵﮶  ﮴  ﮳  أن خؾؼنف ـنـ تنراب، ٓ ي  فنكؿن قن  لنف بعند ]آ  طؿرا [ ﴾﮲ 

 إز .

 ،]الؼ ا [ ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿وقن  تعننلك: 

]الؼ ااااااا :  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿وقنننننننن : 

فلعنؾ الـننداء ي ةنقم ـعننقـ، وذلننؽ القنقم حننندث كننئـ بعنند أن لننؿ  [74ت62

 ةـندةفؿ، ولؿ ةـندةفؿ قبؾ ذلؽ. -حقـمذ –ةؽـ، وهق 

ەئ وئ وئ  ائ ائ ەئ﴿وكننذلؽ ي اإلرادة والؿحبننل، كؼقلننف تعنننلك: 

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﴿وققلنننف:  ]دااا [ ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿وققلننف:  [27]الػااتف:  ﴾﮼ ﮽

 .[16]ااسرا :  ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ

 «إن»فنننن جننقازم الػعننؾ الؿضنننرع وكقاصننبف تخؾصننف لالةنن ؼبن ، ـثننؾ 



               

 

 ﴾ۇ ۆ﴿ظننرف لؿننن ةانن ؼبؾ ـننـ الزـنننن، فؼقلننف  «إذا»وكننذلؽ  «أن»و

ذلننؽ ةؼ ضننل حصننق  إرادة  وكحننق [27]الػااتف:  ﴾﮺ ﮻ ﮼﴿ [11]الرطااد: 

ڦ ڦ ڦ ﴿ـا ؼبؾل وـشقمل ـا ؼبؾل، وكذلؽ الؿحبل والرضن، قن  تعننلك: 

فنننن هننذا ةنند  عؾننك أاننؿ إذا  [31]آ  طؿاارا :  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

بف، فلزـف جقاًبن لألـنر، وهنق  ﴾ ڄ ﴿اتبعقه أحبفؿ اهلل فنن جزم ققلف: 

أن جقاب الشرط  ي ـعـك الشرط، ف ؼدةره: إن ت بعقين ةحببؽؿ اهلل، وـعؾقم

وإـننر إكؿننن ةؽننقن بعننده ٓ قبؾننف، فؿحبننل اهلل لفننؿ إكؿننن تؽننقن بعنند اتبنننعفؿ 

 .(1)لؾرةق  

اهلل ةننبحنكف لننؿ ةننز  ـ صننًػن بصننػنت الؽؿننن :  :$قااا  ابااـ  باال العااس 

 صػنت الذات، وصػنت الػعؾ.

ٕن  ؛وٓ ةلقز أن ُةع ؼد أن اهلل ُوصػ بصػل بعد أن لؿ ةؽنـ ـ صنًػن هبنن

ُت كؿن ، وفؼدهن صػل كؼص، وٓ ةلقز أن ةؽقن قد حصنؾ لنف صػنتف صػن

 الؽؿن  بعد أن كنن ـ صًػن بضده.

وٓ ةرد عؾنك صنػنت الػعنؾ، والصنػنت آخ قنرةنل وكحقهنن، كننلخؾؼ 

وال صننقةر، واإلحقنننء، واإلـنتننل، والؼننبض والباننط، والطننل وآةنن قاء، 

، وإن كـنن ٓ نن.... وكحق ذلؽ ـؿن وصػ بف كػاف، ووصػف بف رةنقلفتقواإل

كدرك كـفف وحؼقؼ ف ال ل هل تلوةؾف، وٓ كدخؾ ي ذلؽ ـ نلولقـ بآرائـنن وٓ 

ؿقـ بلهقائـن، ولؽـ أصؾ ـعـنه ـعؾقم لـن، كؿن قن  اإلـنم ـنلؽ... لؿنن  ـ قه 

كقػ اةن قى    ]صاف[﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿ُةمؾ عـ ققلف تعنلك: 

 ( بنخ صنر.006-6/081ـلؿقع الػ نوى ) (1)



               

 فؼن : آة قاء ـعؾقم، والؽقػ ـلفق .

حننقا  تحنندث ي وقننت دون وقننت، كؿننن ي حنندةف وإن كنكننت هننذه إ

ـْ َدْغَ اَ  َبْعاَدُه »الشػنعل:  َ ًبا َلاْؿ َدْغَ اْ  َقْبَؾاُفت َوَلا ََ ِ َ  الَقْقَم  ََ إِ   َربول َقْد 

 .(1)«ِمْثَؾفُ 

ٕن هذا الحدوث هبذا آع بننر غقنر ـؿ ـنع، وٓ ةطؾنؼ عؾقنف أكنف حندث 

 بعد أن لؿ ةؽـ.

وكنن ـ ؽؾًؿن بنٕـس ٓ ةؼنن : إكنف حندث لنف أٓ ترى أن ــ تؽؾؿ الققم 

َغر والَخَرس، ثؿ تؽؾؿ ةؼن : حندث لنف  كالم، ولق كنن غقر ـ ؽؾؿ ٔفل كنلص 

 الؽالم.

بؿعـك أكنف تؽؾنؿ إذا شننء، وي  «ـ ؽؾًؿن بنلؼقة»فنلانكت لغقر  فل ةاؿك 

 .«ـ ؽؾًؿن بنلػعؾ»حن  تؽؾ ِؿف ُةاؿك 

ي عؾؿ الؽنالم الؿنذـقم لنؿ ةنرد  وحؾق  الحقادث بنلرب  تعنلك الؿـػل

 .كػقف وٓ إثبنتف ي ك نب وٓ ةـل، وفقف إجؿن 

فنننن أرةنند أكننف ةننبحنكف ٓ ةحننؾ ي ذاتننف الؿؼدةننل شننلء ـننـ ـخؾققنتننف 

 الؿحدثل، أو ٓ ةحدث لف وصػ ـ لدد لؿ ةؽـ، ففذا كػٌل صحقح.

وإن أرةنند بننف كػننل الصننػنت آخ قنرةننل، ـننـ أكننف ٓ ةػعننؾ وٓ ةرةنند، وٓ 

 ؽؾؿ بؿننن شنننء إذا شنننء، وٓ أكننف ةغضننب وةرضننك ٓ كلحنند الننقرى، وٓ ةنن

ةقصػ بؿن وصػ بف كػاف ــ الـزو  وآة قاء، واإلتقنن كؿن ةؾقؼ بلاللف 

 ،(7480، أخرجنف البخننري )ملسو هيلع هللا ىلصالشػنعل الطقةؾ، ورد فقف هذا عـ الـبل  حدةف (1)

 .ڤ ( ــ حدةف أبل هرةرة887وـاؾؿ )



               

 

 .(1)وعظؿ ف، ففذا كػٌل بنطؾ

الصػنت الػعؾقل: هل ال ل ت عؾؼ بؿشقم ف، إن شننء  :$ قا  ابـ طثقؿقـ

عؾك العرش، والـزو  إلنك الانؿنء  فعؾفن، وإن شنء لؿ ةػعؾفن، ـثؾ آة قاء

الدكقن، والؿلنلء لؾػصنؾ بنقـ العبنند، والػنرح ب قبنل ال نئنب، والضنحؽ... 

 وغقرهن، ففذه كاؿقفن صػنت فعؾقل؛ ٕان ــ فعؾف، وفعؾف ة عؾؼ بؿشقم ف.

ن، وأـنن ن فشنقمً لؽـ هذا الؼاؿ ــ صػنت اهلل  حنده حندثنل، تحندث شنقمً 

ًٓ جـس الػعؾ فنكف أزلل أبدي، فل أي جـس الػعؾ ي اهلل  - ـس كقن اهلل فعن

ًٓ  -عز وجؾ  ، لؿ ةلت وقت ــ إوقنت ةؽقن أزلل، فؾؿ ةز  وٓ ةزا  فعن

ًٓ تعنلك ـعطاًل  اهلل  لؿنن ةرةند  فقف عنـ الػعنؾ، فننن اهلل لنؿ ةنز  وٓ ةنزا  فعنن

ةبحنكف وتعنلك... كؾ صػل فعؾقل فنان حندثنل الـنقع أو الػنرد، لؽـفنن قدةؿنل 

فؿثن  الـنقع آةن قاء عؾنك العنرش، والـنزو  إلنك الانؿنء الندكقن  س،اللـ

ٕن كزولنف الؾقؾنل لنقس هنق كزولنف  ؛ففذا كقع، لؽـ كزولف كنؾ لقؾنل ففنذا فنرد

 .(2)البنرحل

 ملاا  الـاس يف صػا  ا  طس وجؾ:

 اخ ؾػ الـنس ي صػنتف تبنرك وتعنلك عؾك ـذاهب، أشفرهن أربع:

 :والخقارا والرال خ عتسلخإو : ملا  الجفؿقخ والؿ

الصننػنت ةؼ ضننل  كػننل صننػنت اهلل تعنننلك، وحلنن فؿ ي ذلننؽ أن إثبنننت

تشننبقف الخنننلؼ بنننلؿخؾق ، والؿشننننركل بقـننف وبننقـ ةنننئر الؿخؾققننننت ي 

 (.44-42شرح الطحنوةل )  (1)

 ( بنخ صنر.081 - 084شرح العؼقدة الاػنرةـقل )ص:   (2)



               

إجانننم،  -ةننبحنكف وتعنننلك -الصننػنت؛ قنننلقا: إذا أثب ـننن ذلننؽ، فؼنند شنننبف

ك وغػؾقا عـ أنَّ ا -جؾ جاللف -وذلؽ ـحن  ي حؼ اهلل ٓشنرتاك ي الؿانؿَّ

ٓ ةؼ ضل ال ؿنثؾ بقـ الخنلؼ والؿخؾق  ي الصػل، فننهلل ةنبحنكف ــنزه عنـ 

 ـشنركل العبد ي صػنتف.

لؿثا : ا تعنلك:   طؾك سبقؾ  قن   ة ؽؾؿ،  لـؿؾ  وا ة ؽؾؿ   گ﴿اإلكانن 

ڻ   ڱ ں ں  ڱ ڱ  ڳ ڳ ڱ  ڳ  گ ڳ 

ـعؾقـل،  وٓ أحد ةعؾؿ كقػقل كالم الـؿؾ، وكقػقل كالم اإلكانن ]الـؿؾ[  ﴾ڻ 

فنهلل   ، لصػل ا كقػقل  ي  ك  آشرتا ةؼ ضل   ٓ  ، لصػل ا ـاؿك  ي  ك  فنٓشرتا

 وٓ ي ذاتف. ،ةبحنكف لقس كؿثؾف شلء، ٓ ي صػنتف، وٓ ي أفعنلف

فنلقاجب إثبنت الصػنت، وكػنل ـؿنثؾ فنن لصنػنت الؿخؾققننت، إثبنًتنن 

 ﴾ٺ ٿ ٿٿ﴿بننال تشننبقف، وتـزةًفننن بننال تعطقننؾ، وققلننف ةننبحنكف: 

 ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿رد عؾننننك الؿشننننبفل، وققلننننف:  [11قرى: ]الشاااا

، وـننـ كػنك وعطننؾ نفؼند عبنند صنـؿً  رد عؾنك الؿعطؾننل؛ فؿنـ شننبف ]الشاقرى[

ـً  الصػنت  .نفؼد عبد عد

ـ شنبَّف اهلل بخؾؼف فؼد كػنر، -شقد البخنري- $قا  كعقؿ بـ حؿاد  ـَ  :

ـ جحد ـن وصػ اهلل بف كػ ـَ  كػانف وٓ اف فؼد كػر، ولقس ـن وصػ اهلل بنفو

 .(1)رةقلف تشبقًفن

 وصنػنتف كؾفنن خنالف صنػنت الؿخؾنقققـ، ةعؾنؿ  :$وقا   بق حـقػخ 

 .(2)ٓ كعؾؿـن، وةؼدر ٓ كؼدرتـن، وةرى ٓ كرؤة ـن

 (.3/000شرح أصق  آع ؼند لاللؽنئل ) (1)

 (.802شرح الطحنوةل ) (2)



               

 

تقحقد اللفؿقل والػالةػل ــننقض ل قحقند الرةنؾ  :$قا  ابـ الؼقؿ 

وةننؿعف  : إكؽنننر حقنننة الننرب، وعؾؿننف وقدرتننفـننـ كننؾ وجننف، فنننّن ـضننؿقكف

ف واةنن قائف عؾننك عرشننف، ورؤةننل الؿننمــقـ لننف بلبصنننرهؿ.. وبصننره وكالـنن

وـعؾننقم أن هننذا ال قحقنند هننق كػننس تؽننذةب الرةننق  بؿننن أخننرب بننف عننـ اهلل، 

 .(1)فنة عنر لف أصحنبف اةؿ ال قحقد

فؿ: أن النرب ٓ اللفؿقنل والؿع زلنل بـنقا عؾنك أصنؾ :$ قا  ابـ تقؿقخ

شننبقف الؿؿ ـننع، إذ ٕن ذلننؽ بننزعؿفؿ ةانن ؾزم ال لاننقؿ وال  ؛تؼننقم بننف صننػل

 .(2)الصػل َعَرض، والعَرض ٓ ةؼقم إٓ بلاؿ

اهلل تعنلك ةؿك كػانف بلةنؿنء، وةنؿك بعنض  يف مقضع آخر: $قا  و

عبنده بلةؿنء، وكذلؽ ةؿك صػنتف بلةؿنء، وةؿك بعضنفن صنػنت خؾؼنف، 

ل، فاننؿك كػاننف حق نن ك كنلؿاننؿ  ن عؾقًؿننن قنندةًرا رؤوًفننن رحقًؿننن، ولننقس الُؿاننؿَّ

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ﴿قًؿننن، ةننؿقًعن بصننقًرا... كؼقلننف: عزةننًزا حؽ

پ ﴿، وقنننن : ]الشاااقرى[ ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿وققلنننف:  [255]البؼااارة: 

ڻ ڻ ﴿وقنننننن :  ،]البؼااااارة[ ﴾پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 ]الحاااااِّ[ ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿، وقنننننن : ]البؼااااارة[﴾ۀ ۀ

 .]الـ ا [ ﴾ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿وقن : 

ڦ ڦ ڄ  ڤ ڦ ڦ﴿ن، فؼنن : وقد ةؿك بعنض عبننده حق ن

 ﴾جئ حئ مئ ىئ﴿، وبعضننفؿ عؾقًؿننن بؼقلننف: [19]الااروم:  ﴾ڄ ڄ

 ]ال ااالا [ ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿وبعضننفؿ حؾقًؿننن بؼقلننف:  ]الاالاردا [

 (.8/842ؼ الؿرةؾل عؾك اللفؿقل والؿعطؾل )ـخ صر الصقاع  (1)

 (.6/002ـلؿقع الػ نوى )  (2)



               

 ]التقباخ[ ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ﴿وبعضفؿ رؤوًفن رحقًؿنن بؼقلنف: 

 .]ااك ا [ ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿بؼقلف:  ابصقرً  نوبعضفؿ ةؿقعً 

ؿ، وٓ العزةننز ... وـعؾننقٌم أكننف ٓ ةؿنثننؾ الحننل الحننل، وٓ العؾننقؿ العؾننق

العزةز، وٓ الرؤوف الرؤوف، وٓ الرحقؿ الرحقؿ، وٓ الؿؾؽ الؿؾنؽ، وٓ 

 .(1)اللبنر اللبنر، وٓ الؿ ؽرب الؿ ؽرب

 :والؽفبقخ طؾك خف  بقـفؿت والؿاتردددخ الؿلا  الثاين: ملا  إشاطرة

لقا بنققفن، وهنذا قنق  ـ ؼندـقفؿ، ةثب نقن  وقد أثب قا بعض الصػنت، وأوَّ

صننػنت الذاتقننل، وبعننض الصننػنت الػعؾقننل، أـننن ـ ننلخروهؿ فقـػننقن ةنننئر ال

 الصػنت الػعؾقل، وةنئر الصػنت الذاتقل، إٓ ـنن ةانؿقكف الصنػنت العؼؾقنل،

عؾننك  ن، وأقنننمالحاننـ إشننعري، وكنننن ـع زلق نن لؿ أتبنننع أبننوإشنننعرة هنن

ن، ثؿ تنب وعند إلك ـنـفج  ـً أهنؾ ـذهب آع زا  أربعقـ ةـل، وكنن لفؿ إـن

 الاـل، وٕبل الحاـ إشعري ثالثل أحقا :

 حن  آع زا  ال ل رجع عـفن. : ولفا

كنن أبق الحاـ إشعري ـع زلق ن ثؿ تنب قا  ابـ خؾؽا :
(2). 

 .(3)أربعقـ ةـل ثؿ رجع عـف ..وأكف صنحب اللبنئل.:$قا  ابـ كثقر 

 كنن ةؼق  بؼق  أهؾ الاـل وقق  اللفؿقل ـًعن. :الحا  الثاين

ـَشقب بؼنق  اللفؿقنل، وهنق فلـن ابـ ُكالَّ  :$قا  ابـ تقؿقخ  ب، فؼقلف 

( وـننن 08( بنخ صنننر، واكظننر العؼقنندة ال دـرةننل )880-0/824ــفنننج الاننـل ) (1)

 بعدهن.

 (.0/776وفقنت إعقنن )  (2)

 (.88/018البداةل والـفنةل )  (3)



               

 

ب ــ قنق  أهنؾ الانـل وقنق  اللفؿقنل، وكنذلؽ ـنذهب إشنعري ي  ـركَّ

 .(1)الصػنت

  شعري:ل الحا  الثاينيف معرض كفمف طـ  $قا  ابـ كثقر 

درة، وهل: الحقنة، والعؾؿ، واإلرادة، والؼ( 2)إثبنت الصػنت العؼؾقل الابعل

وكحنق  والاؿع والبصنر، والؽنالم، وتلوةنؾ الخربةنل كنلقجنف والقندةـ والؼندم

 .(3)ذلؽ 

 إثبنت الصػنت هلل تعنلك عؾك ــفج الاؾػ ي اللؿؾل. :الحا  الثال 

وأـن إشعري كػاف وأئؿل أصحنبف فؾؿ ةخ ؾنػ  :$قا  شقا ااسفم 

ـ ة لول ـَ  .(4)فنققلفؿ ي إثبنت الصػنت الخربةل، وي الرد عؾك 

لؽنـ إشنعري وكحنَقه أعظنؿ ـقافؼنًل لإلـننم  يف مقضع آخر: $وقا  

 .(5)أحؿد بـ حـبؾ وــ قبؾف ــ إئؿل ي الؼر ن والصػنت

والؿ ننلخرون الننذةـ ةـ اننبقن إلقننف أخننذوا بنلؿرحؾننل الثنكقننل ـننـ ـراحننؾ 

ننل الصننػنت، ولننؿ ةثب ننقا إٓ َةننبع  ـّ عؼقدتننف، وال زـننقا طرةننؼ ال لوةننؾ ي عن

 هنننل: العؾنننؿ والؼننندرة، والحقننننة واإلرادة، والانننؿع والبصنننر،صنننػنت، و

قنننئؿ بننذات اهلل، ولننقس ـننـ صننػنت  كوالؽننالم، لؽننـ الؽننالم عـنندهؿ ـعـًنن

 (.86/321ـلؿقع الػ نوى ) (1)

هذه الصػنت هل ال ل تقافنؼ العؼنؾ، فؼندـقا العؼنؾ عؾنك  كذا ةزعؿ إشنعرة أن (2)

 الـؼؾ فضؾقا، والعؼؾ الصرةح ٓ ة عنرض ـع الـؼؾ الصحقح.

 (.8/082طبؼنت الشنفعقل ) (3)

 (.7/88ـلؿقع الػ نوى ) (4)

 (.8/817ـلؿقع الرةنئؾ والؿانئؾ ) (5)



               

 إفعن  بنع بنر  حند الؽالم.

ي ـعرض كالـف عـ الحن  الثنين لألشنعري: قنن   $قا  الشفرستاين 

رةند بننرادة، أبق الحاـ: البنرئ تعنلك عنلؿ بعؾؿ، قندر بُؼدرة، حل  ب ـُ حقننة، 

ـُ ؽؾؿ بؽالم، ةؿقع بَاؿع، بصقٌر ببصر، ولف ي البؼنء اخ الُف رأي
(1). 

عنننرض رّده عؾنننك إشننننعرة: فننننن كننننن  $قاااا  شاااقا ااسااافم  ـَ ي 

الؿخنطننب ـؿننـ ُةؼننّر بننلن اهلل حننل بحقنننة، عؾننقٌؿ بعؾننؿ، قنندةٌر بُؼنندرة، ةننؿقٌع 

رةند بننرادة، ـُ ـُ ؽؾؿ بؽالم،  وةلعنؾ ذلنؽ كؾنف حؼقؼنل،  بَاؿع، بصقر ببصر، 

وُةـنزع ي ـحب ف ورضنه وغضنبف، وكراهق نف، فقلعنؾ ذلنؽ ـلننًزا، وةػانره 

 إـن بنإلرادة وإـن ببعض الؿخؾققنت ــ الـعؿ والُعؼقبنت.

ٓ فر  بقـ ـن كػق ف وبقـ ـن أثب ف، بنؾ الؼنق  ي أحندهؿن كننلؼق  ققؾ لف: 

 ي أخر.

ؾننقققـ، فؽننذلؽ ـحب ننف ورضنننه فنننن قؾننَت: إنَّ إرادتننف ـثننؾ إرادة الؿخ

وغضبف، وهنذا هنق ال ؿثقنؾ، وإْن قؾنَت: لنف إرادٌة تؾقنؼ بنف كؿنن أن لؾؿخؾنق  

إرادة تؾقؼ بف، ققؾ لؽ: وكذلؽ لف ـحبل تؾقؼ بف، ولؾَؿخؾق  ـحبل تؾقنؼ بنف، 

 ولف رضن وغضب ةؾقؼ بف، كؿن لؾؿخؾق  رضن وغضب ةؾقؼ بف.

 ؼنم، ققؾ لف: واإلرادُة ـقنُؾ الغضُب غؾقنُن دم الؼؾب لطؾب آكوإ  قا : 

الـػس إلك َجؾب ــػعل أو َدفع ـضرة، فنن قؾَت: هنذه إرادة الؿخؾنق ، ققنؾ 

 لؽ: وهذا غضب الؿخؾق .

وكذلؽ ةؾزم بنلؼق  ي كالـف وَةؿعف وبصره، وعؾؿنف وُقْدرتنف، إن كػنل 

 (.821-8/824الؿؾؾ والـحؾ )  (1)



               

 

عـنننف الغضنننب والؿحبنننل والرضنننن، وكحنننق ذلنننؽ ـؿنننن هنننق ـنننـ خصننننئص 

ـ ػ  ـُ  عـ الاؿع والبصر والؽالم وجؿقع الصػنت.الؿخؾقققـ، ففذا 

وإن قن : إكف ٓ حؼقؼل لفذا إٓ ـن ةخ ص بنلؿخؾقققـ؛ فقلب كػقف عـنف، 

 ققؾ لف: وهؽذا الاؿع والبصر والؽالم والعؾؿ والُؼْدرة.

ففذا الؿػر   بقـ بعض الصػنت وبعض، ُةؼن  لف فقؿن كػنه كؿن ةؼق  هق 

 .(1)لؿـنزعف فقؿن أثب ف.... 

 ا إشاطرة بنثبا  العؼؾ لفله ال ػا :احتجا

تؾنؽ الصنػنُت أثب فنن لان  قاا : ت لؼا : $وقد رّد طؾقفؿ شقا ااسفم 

ّٕن الػعَؾ الحندث دّ  عؾك الؼدرة، وال خصقُص دّ  عؾنك اإلرادة،  ؛بنلعؼؾ

واإلحؽنُم د  عؾك العؾؿ، وهذه الصػنت ـا ؾزـل لؾحقنة، والحنل ٓ ةخؾنق 

 الم أو ضد ذلؽ.عـ الاؿع والبصر والؽ

 قا  لف سا ر  اؾ ااثبا : لؽ جقابا :

أن ُةؼن : عدم الدلقؾ الؿعقَّـ ٓ ةا ؾزُم عدم الؿدلق  الؿعنقَّـ،  حداؿا: 

قف، ولقس لنؽ ففْب أّن ـن ةؾؽ ف ــ الدلقؾ العؼؾل ٓ ةثبُت ذلؽ، فنكف ٓ ةـػ

الاؿُع قد دّ  ٕن الـني عؾقف الدلقؾ، كؿن عؾك الؿثبت، و ؛أن تـػقف بغقر َدلقؾ

عننرض عؼؾنل وٓ ةنؿعل، فقلنب إثبننُت ـنن أثب نف  ـُ عؾقف ولؿ ُةعنرض ذلؽ 

 الدلقؾ الانلؿ عـ الؿعنرض الؿؼنوم.

أن ُةؼن : ةؿؽـ إثبنت هنذه الصنػنت بـظقنر ـنن أثبنتَّ بنف تؾنؽ ـنـ الثاين: 

العؼؾقنننت، فُقؼننن : كػننُع العبننند بنإلحانننن إلننقفؿ ةنندّ  عؾننك الرحؿننل كدٓلننل 

 (.33-38العؼقدة ال دـرةل )  (1)



               

، وإكنراُم الطننئعقـ ةندّ  عؾنك ـحبن فؿ، وعؼننُب (1)الؿشقمل ال خصقص عؾك

الؽػنر ةدّ  عؾك ُبغضنفؿ، كؿنن قند ثبنت بنلشننهد والخنرب ـنـ إكنرام أولقنئنف 

وهننل ـننن  -وعؼنننب أعدائننف، والغنةنننت الؿحؿننقدة ي ـػعقٓتننف وـلـقراتننف

تند   عؾنك ِحؽؿ نف  -تـ فل إلقف ـػعقٓتف وـلـقراتنف ـنـ العقاقنب الحؿقندة

، (2)ل، كؿنن ةندّ  ال خصنقُص عؾنك الؿشنقمل وأْولنك؛ لؼنقة العؾنل الغنئقنلالبنلغ

ولفذا كنن ـن ي الؼر ن ــ بقنن ـن ي ـخؾققنتف ــ الـعؿ والِحَؽؿ أعظؿ ـؿن 

ـَحض الؿشقمل ي الؼر ن ــ بقنن ـن فقفن ــ الدٓلل عؾك 
(3). 

لف  نشعري ـ بعً ب، وكنن إتبنُع عبد اهلل بـ ةعقد بـ ُكالَّ هؿ أ بقخ:والُؽف  

وـذهبنف أّن  $ي الؿرحؾل الثنكقنل قبنؾ أن ةرجنع إلنك ـنـفج اإلـننم أحؿند 

جؿقَع الصػنت قنئؿٌل بذات اهلل، فؾؿ ةثبت هلل تعنلك صػنت إفعن ، فلؿقُع 

ـُ صنًػن هبنن، ٓ ة عؾنُؼ شنلء ــفنن بؼْدرتنف وٓ  الصػنت لنؿ ةنز  وٓ ةنزا  اهلل 

الؿشقمل ـرادفل لإلرادة، حاب ـن ةثب ف إشنعرة، ولؽنـ شنقد اإلةنالم رد عؾنك   (1)

 هذا، وبقـ ي ـقاضع ــ ك بف أن اإلرادة كقعنن:

: وال حؼقننُؼ أن اإلرادة ي ك نننب اهلل كقعنننن: إرادة شننرعقل، وإرادة كقكقننل $قننن  

 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  قدرةنننل فننننٕو : فؽؼقلنننف تعننننلك: 

 فنن اإلرادة هـن بؿعـك الؿحبل والرضن، وهل اإلرادة الدةـقل. [185]البؼرة: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  وأـنننن اإلرادة الؽقكقنننل الؼدرةنننل: فؿثنننؾ ققلنننف: 

 پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ 

ـلؿنقع  -وـثؾ قق  الؿاؾؿقـ: ـن شنء اهلل كنن، وـن لؿ ةشل لؿ ةؽـ [125]إكعام: 

 (.8/328اـل )(.  واكظر: ــفنج ال81/830الػ نوى )

 (.10ال عرةػنت لؾلرجنين ) -العؾل الغنئقل: ـن ةقجد الشلء ٕجؾف(2) 

 (.32-33العؼقدة ال دـرةل )ص:  (3)



               

 

 بؿشقم ف.

ب: صننـّػ ض كالـننف عننـ ابننـ ُكننالَّ ي ـعننر $قااا  شااقا ااساافم 

ـُ ؽؾؿننل  ـُصننـػنت رد فقفننن عؾننك اللفؿقننل والؿع زلننل وغقننرهؿ، وهننق ـننـ 

، وطرةؼ ف ةؿقؾ فقفن إلك أهؾ الحدةف والاـل، لؽـ فقفن كقع ــ (1)الصػنتقل

البدعننل، لؽقكننف أثبننت ققنننم الصننػنت بننذات اهلل، ولننؿ ُةثبننت ققنننَم إـننقر 

واإلـنُم أحؿد بـ حـبؾ وغقره ــ أئؿل الانـل آخ قنرةل بذاتف.. إلك أن قن : 

ب، وُةحننذرون ـننـ هننذا إصننؾ الننذي أحَدثننف ابننـ ُكننالَّ كنننكقا ُةحننذرون ـننـ 

أصننحنبف، وهننذا هننق ةننبُب تحننذةر اإلـنننم أحؿنند ـننـ الحنننرث الؿحنةننبل 

بقل  .(2)وكحقه ــ الُؽالَّ

ـُ صٌػ بنلصػنت ال نل لنقسوالُؽالَّ  قا  يف مقضع آخر:و ف لن بقل ةؼقلقن: هق 

 -عؾقفن قْدرة، وٓ تؽقُن بؿشنقم ف، فلـنن ـنن ةؽنقن بؿشنقم ف فنكنف حنندث، والنرب

ـاننللل حؾننق  »ٓ تؼننقم بننف الحننقادث، وُةاننؿقن الصننػنت آخ قنرةننل  -تعنننلك

 .(3)«الحقادث

ب هنذه أبنق الحانـ بنـ ابنـ ُكنالَّ  لوكنذلؽ ةنؾؽ طرةؼن  دً ا: $قا  

 ف، كننننبـ عؼقنننؾ، ةننننلؿ وأتبنعنننف الّاننننلؿقل، والؼنضنننل أبنننق ةعؾنننل وأتبنعننن

وأبل الحاـ بـ الزاغقين، وهل طرةؼل أبل الؿعننلل اللنقةـل، وأبنل القلقند 

ولؽـ هذا الؿصنـػ اخ صنر هنذه العؼقندة ـنـ ك نب قن  ابـ تقؿقل عـ الصػنتقل: (1) 

الذةـ ةثب نقن ـنن ذكنره ـنـ الصنػنت بؿنن كبنف عؾقنف ـنـ الطنر  الؿ ؽؾؿقـ الصػنتقل 

 (.14شرح العؼقدة إصػفنكقل )ص:  ،لعؼؾقل، وةاؿقن ذلؽ العؼؾقنتا

 (.361، 80/364ـلؿقع الػ نوى ) (2)

 (.6/002ـلؿقع الػ نوى ) (3)



               

 .(1)البنجل، والؼنضل أبل بؽر بـ العربل وغقرهؿ 

امقااخالثالاا الؿاالا   وقاادما  الرال ااخ مااـ الشااقعخ وَاافة  : ماالا  الؽر 

 :ال قلقخ

اـقنل هنؿ وهؿ الذةـ غؾنقا ي اإلثبننت، إلنك أن شنبفقا اهلل بخؾؼنف، والؽر

 أتبنع أبل عبد اهلل ـحؿد بـ كرام بـ عرا  الالا نين.

 .(2)إن ابـ كرام دعن إلك تلاقؿ ـعبقده :$قا  البغدادي 

 .(3)وإثبنت اللاؿ قق  ـحؿد بـ كرام وأـثنلف :$قا  شقا ااسفم 

وي اللؿؾننل الؽننالم ي ال ؿثقننؾ وال شننبقف،  :$ وقااا  يف مقضااع آخاار

الم ي ال لاقؿ وكػقف ـؼنم  خر؛ فنن إو  د  عؾك وكػقف عـ اهلل ـؼنم، والؽ

كػقف الؽ نب والاـل وإجؿنع الاؾػ وإئؿل، واة ػنض عـفؿ اإلكؽنر عؾنك 

الؿشبفل الذةـ قنلقا: َةٌد كقدي، وبصر كبصري، وقدم كؼدـل، وقند قنن  اهلل 

ٺ ٺ ٺ ﴿ ، وقننننن :[11]الشااااقرى:  ﴾ٺ ٿ ٿٿ﴿ تعنننننلك:

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿ وقننن  تعنننلك: ،]ااخاافص[ ﴾ٺ ٿ ٿ

 .[]البؼرة ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿ ، وقن  تعنلك:]مردؿ[

فـػل ذلؽ ـعروف بنلدٓئؾ العؼؾقنل ال نل ٓ تؼبنؾ الـؼنقض، كؿنن  نوأةًض 

قد ُبِاَط الؽالم ي ذلنؽ ي غقنر ـقضنع، وأفردكنن الؽنالم عؾنك ققلنف تعننلك: 

 ي ـصـػ ـػرد.[11]الشقرى:  ﴾ٺ ٿ ٿٿ﴿

ػقفؿن أو إثبنهتؿن فبدعل لقس لفنن أصنؾ أـن الؽالم ي اللاؿ واللقهر وك

 (.0/742الصقاعؼ الؿرةؾل ٓبـ الؼقؿ ) :( واكظر361، 80/364الػ نوى ) (1)

 (.004الػر  بقـ الػر ، البغدادي )ص:  (2)

 (.0/002ــفنج الاـل الـبقةل ) (3)



               

 

ي ك نب اهلل وٓ ةـل رةقلف وٓ تؽؾنؿ أحند ـنـ الانؾػ وإئؿنل بنذلؽ؛ ٓ 

 .(1)ن، وٓ إثبنتً نكػقً 

 :ؿػقضخ: ملا  الالرابعالؿلا  

وهننؿ قننقم فقضننقا ـعنننين الصننػنت وكقػق فننن؛ أي: إاننؿ ٓ ةعؾؿننقن لفننن 

الؽ نننب والاننـل، ـننع ـعـننك، ففننؿ ةثب ننقن ألػنننظ الصننػنت كؿننن وردت ي 

ففنؿ ةؼقلنقن: إن هنذه  -عز وجؾ -تػقةضفؿ العؾؿ بؿعنكقفن الؾغقةل إلك اهلل

. وـنـفؿ ـنـ ةؼنق : لفنن ـعـنك ٓ ُةْعَؾنؿ، فقلنب الصػنت ٓ ـعـك لفن أصناًل 

 اإلةؿنن بؾػظفن، والاؽقت عؿن عداه.

وقنلقا: هذا هق ـذهب الاؾػ، وهق أةؾؿ، وهذا قق  بعض إشنعرة، 

 عض الحـنبؾل.وقن  بف ب

وأـنن ال ػنقةض فننن ـنـ الؿعؾنقم أن اهلل تعننلك : $قا  شقا ااسافم 

أـركن أن ك دبر الؼر ن، وحضـن عؾك عؼؾف وففؿف، فؽقنػ ةلنقز ـنع ذلنؽ أن 

... إلننك أن قننن : وحقـمننذ !ةننراد ــننن اإلعننراض عننـ ففؿننف وـعرف ننف وعؼؾننف 

ٓ  -ف كػانفأو كثقنر ـؿنن وصنػ بن -فقؽقن ـن وصػ اهلل بنف كػانف ي الؼنر ن

ـً   ٓ ةعؼؾقن ـعـنه... نةعؾؿ إكبقنء ـعـنه، بؾ ةؼقلقن كال

أكز  الؼر ن، وأخنرب وـعؾقم أن هذا قدح ي الؼر ن وإكبقنء؛ إذا كنن اهلل 

أن ةبؾغ البالغ الؿبنقـ، وأن  ملسو هيلع هللا ىلصلؾـنس، وأـر الرةق   نوبقنكً  ىأكف جعؾف هدً 

ف، وـع هذا فلشرف ـن ةبقـ لؾـنس ـن كز  إلقفؿ، وأـر ب دبر الؼر ن وعؼؾ

فقف وهق ـن أخرب بف الرب عـ صػنتف... ٓ ةعؾنؿ أحند ـعـننه، فنال ةعؼنؾ، 

 (.876، 7/872درء تعنرض العؼؾ والـؼؾ )  (1)



               

َ  إلنقفؿ، وٓ بؾنغ النبالغ  وٓ ة دبر، وٓ ةؽقن الرةق  بقَّـ لؾـنس ـنن ُكنز 

 الؿبقـ.

وعؾك هذا ال ؼدةر فقؼق  كؾ ـؾحد وـب دع: الحؼ ي كػس إـنر ـنن 

قص ـننن ةـنننقض ذلننؽ؛ ٕن تؾننؽ عؾؿ ننف برأةننل وعؼؾننل، ولننقس ي الـصنن

الـصقص ـشؽؾل ـ شنهبل، وـن ٓ ةعؾنؿ أحند ـعـننه ٓ ةلنقز أن ةان د  

ا لبنب الفدى والبقنن ــ جفنل إكبقننء، وف ًحن  نبف، فقبؼك هذا الؽالم ةد 

لبنننب ـننـ ةعنننرض وةؼننق : إن الفنندى والبقنننن ي طرةؼ ـننن، ٓ ي طرةننؼ 

ـنف بنٕدلنل العؼؾقنل، وإكبقننء لنؿ إكبقنء؛ ٕكـن كحـ كعؾنؿ ـنن كؼنق ، وكبق  

 عـ أن ةبقـقا ـرادهؿ. ةعؾؿقا ـن ةؼقلقن، فضاًل 

ف بننقـ أن قننق  أهننؾ ال ػننقةض الننذةـ ةزعؿننقن أاننؿ ـ بعننقن لؾاننـل 

 .(1)والاؾػ، ــ شر أققا  أهؾ البدع واإللحند

 : ؾػملا  الواق : الخام الؿلا  

وصنػف بنف أعؾنؿ إثبنت ـنن أثب نف اهلل تعننلك لـػانف ـنـ الصنػنت، وـنن 

ــ غقنر تحرةنػ، وٓ تعطقنؾ، وـنـ غقنر تؿثقنؾ، وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصالخؾؼ رةقلف 

 تؽققػ.

 الخفصخ يف ال ػا  الػعؾقخ:

ـُ صػ هبن اهلل تبنرك وتعنلك ي إَز  كلؿقنع  أنَّ جؿقَع صػنت إفعن  

صػنتف، ٓ ةابؼفن َعَدم وٓ َةؾحؼفنن فـننء، ففنق ُةنبحنكف ـ صنٌػ بلكنف ةن ؽؾؿ، 

ل، وةؿقننت، وةننرز ، وةننليت، وةـننز ، وةغضننب، وةضننحؽ، وةخؾننؼ، وُةحقنن

 (.022 -8/028درء تعنرض العؼؾ والـؼؾ ) (1)



               

 

 وَةرَضك إلك غقر ذلؽ ــ صػنت إفعن ، كؿن ةبؼ بقنكف.

لؽـ  حند هذه إفعنن  ت لنّدد، ففنق ةن ؽؾؿ إذا شننء، وةخؾنؼ ـنن ةشننء، 

ـ ةشنء. ـَ  وةرزُ  

ـُ عؾؼ بؿشقم ف واخ قنره، ةػعؾ ـنن ةشننء  فؿـ كؿنلف تعنلك أْن ةؽقن فعؾف 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿شننء. قنن  جنؾ ذكنره:  كقػ ـ ك شنء

؛ فنك بف لفذا إصؾ ح نك ٓ تؼنع ي ال عطقنؾ، وٓ ي ]دا [ ﴾ۆئ ۈئ

 ال حرةػ.

ي ـعرض كالـف عـ صػنت اهلل الػعؾقل: الؽنالُم  $قا  شقا ااسفم 

ـ َةعؾؿ وةؼندر أكَؿنؾ  ـَ ـ ة ؽؾؿ أكؿؾ ـؿـ ٓ ة ؽّؾؿ، كؿن أّن  ـَ صػل كؿن ، و

ننـ ةنن ؽّؾؿ بؿشننقم ف وقْدرتننف أكَؿننؾ ـؿننـ ةؽننقن ـؿننـ ٓ ةعؾننؿ وٓ ة ـَ ؼنندر، و

ن لذاتف، لقس لف عؾقف قْدرة وٓ لف فقف ـشقمل، والؽؿنُ  إكؿن ةؽنقن  ـً الؽالم ٓز

قر الؿبنةـل لف، وٓ ةؽقُن الؿقصنقف  ـُ بنلصػنِت الؼنئؿل بنلؿقصقف، ٓ بنٕ

 رة.ـُ ؽؾًؿن عنلًؿن قندًرا إٓ بؿن ةؼقم بف ــ الؽالم والعؾؿ والؼدْ 

وإذا كنن كذلؽ فَؿـ لؿ ةز  ـقصقًفن بصػنت الؽؿن  أكَؿنؾ ـؿـن َحندث لنف 

ـُ صًػن هبن، لق كنن ُحدوثفن ـؿؽـًن، فؽقػ إذا كنن ـؿ ـًعن  بعَد أن لؿ ةؽـ 
(1). 

 ًٓ ـحًضنن، وإـنن أن تؽنقن كؼًصنن ـحًضنن، وإـنن أن  الصػل إـنن تؽنقن كؿنن

 (.80/20ـلؿقع الػ نوى )  (1)



               

ًٓ تؽقن   ي حن  دون حن . كؿن

الننذي  -إذا كنكننت الصننػل تحؿننؾ الؽؿننن  الؿطؾننؼ صااػا  الؽؿااا : -1

أثب ـنهن هلل تعنلك، كؿن أثب فنن لـػانف ي  -لقس فقف كؼٌص بلي وْجف ــ القجقه

 عؾك ـن وَرَدت إخبنر الصحنح بف. ملسو هيلع هللا ىلصك نبف، وأثب فن لف رةقلف 

ڃ ﴿ ، وقننن  ةننبحنكف:[61]الـحااؾ:  ﴾ڳ ڳ ڱڱ﴿قننن  تعنننلك: 

 .]الروم[ ﴾ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ

الصنػل العؾقنن، وهنل ال قحقند، : ﴾ڳ ڳ ڱڱ﴿ :$قا  البغاقي 

وأكننف ٓ إلننف إٓ هننق، وققننؾ: جؿقننع صننػنت اللننال  والؽؿننن ، ـننـ العؾننؿ، 

 .(1)والؼدرة، والبؼنء، وغقرهن ــ الصػنت 

أي الؽؿننن  الؿطؾننؼ ـننـ ُكننّؾ  ﴾ڳ ڳ ڱڱ﴿ :$قااا  ابااـ كثقاار 

 .(2)وجف، وهق ــاقب إلقف 

وهق ُكنّؾ صنػل كؿنن ، وُكنّؾ كؿنن  ي  يف شرحف لمدخ: $عدي قا  الّ  

القجقد فنهلل أحؼ بف ــ غقر أن ةا ؾزم ذلؽ كؼًصن بقجف، ولف الؿثنؾ إعؾنك 

 .(3)ي قؾقب أولقنئف، وهق ال عظقؿ واإلجال  والؿحبل واإلكنبل والؿعرفل

 ،[11]الشاقرى: ﴾ٺ ٿ ٿٿ﴿ ققلف تعنلك: :$قا  ابـ الؼقؿ 

ــ أعظؿ إدلل عؾك ثبقت صػنت  ،[27]الروم:  ﴾ڃ ڃ ڃ﴿وققلف: 

 (.2/02ـعنلؿ ال ـزةؾ )  (1)

 (.0/213تػاقر ابـ كثقر )  (2)

 (.773تقاقر الؽرةؿ الرحؿـ )  (3)



               

 

 ، اك فك.(1)كؿنلف ةبحنكف وتعنلك 

فننال ةقصننػ هبننن اهلل تعنننلك ـطؾًؼننن، لثبننقت  صااػا  كؼاا  محااو: -2

 صػنت الؽؿن  لف ــ ُكّؾ وْجف.

3-  ًٓ كثبت هلل تعنلك ــفن ـنن كننن ي  يف حا  دو  حا : صػا  تؽق  كؿا

 حن  الؽؿن .

الؿؽر، والخدةعنل، وآةن فزاء، والؽقند، إلنك غقنر ذلنؽ، ٓ  ذلؽ:مثا  

ةلقز أن كصػ اهلل تعنلك هبن ـطؾًؼن؛ ٕن هذه الصػنت عـد اإلطال  صػنت 

ذم، ولؽـ كصػ اهلل هبن عؾنك ةنبقؾ الؿؼنبؾنل، ف ؽنقن صنػل كؿنن ، ٕانن ي 

ؼنبؾل عدوه بؿثؾ فعؾف  ـُ أو أشند، حن  الؿؼنبؾل تد  عؾك أنَّ فنعؾفن قندر عؾك 

ولننذلؽ لننؿ ةننذكرهن اهلل تعنننلك ي الؼننر ن عؾننك أاننن ـننـ صننػنتف عؾننك ةننبقؾ 

 اإلطال .

 ﴾ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ﴿قننننن  جنننننؾ ذكننننننننره: 

 .]إكػا [

 صرُف الغقر عؿن ةؼصده بحقؾل، وذلؽ ضربنن: الؿؽر لغخ:

، وعؾنك ذلنؽ قنن : جؿقنٌؾ   حنرى بنذلؽ فعنٌؾ وذلنؽ أن ةُ مؽٌر محؿاقٌد: 

 .[]آ  طؿرا  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

ۉ ې ې ې ې ﴿وهنق أن ة حنرى بنف فعنؾ قبنقح، قنن : وملمقم: 

 .(2) [43: ]لاصر ﴾ىى

 (.8/826الصقاعؼ الؿرةؾل ) (1)

 (.208الؼر ن )الؿػردات ي غرةب  (2)



               

الؿؽنننُر ـنننـ اهلل آةننن دراج، ٓ عؾنننك ـعـنننك ـؽنننر  :$قاااا  الػااارا  

 .(1)الؿخؾقققـ

الؿؽُر ــ الخؾؼ خبف وخنداع، وـنـ اهلل عنز وجنؾ:  :$قا  السجاا 

ؽننره ـلنننزاة،  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿الؿلنننزاة... كؼقلننف تعنننلك:  ـَ ٕنَّ 

 .(2)وكصر لؾُؿمــقـ

والؿؽُر ــ اهلل: هق جزاؤهؿ بنلعذاب عؾك ـؽنرهؿ،  :$قا  الؼرصبل 

 . اك فك.(3)ــ حقف ٓ ةشعرون 

 .[142]الـ ا :  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ﴿وقن  تعنلك: 

أي ةعنـؾقكف ـعنـؾل الؿخندعقـ، وهنق خنندعفؿ، أي:  :$قا  البغقي 

الؼقنـل كؿن لؾؿنمــقـ،  ـلنزةفؿ عؾك خداعفؿ، وذلؽ أاؿ ُةعطقن كقًرا ةقم

 .(4)فقؿضل الؿمــقن بـقرهؿ عؾك الصراط، وُةطػل كقر الؿـنفؼقـ

ـُ كثقاار  ٓ شننؽ أنَّ اهلل ٓ ُةخنننَدع، فنكننف العنننلُؿ بنلاننرائر  :$قااا  اباا

والضننؿنئر، ولؽننـ الؿـنننفؼقـ للفؾفننؿ وقؾننل عؾؿفننؿ وعؼؾفننؿ ةع ؼنندون أن 

عل ظننهًرا، فؽنذلؽ أـرهؿ كؿن راج عـد الـنس وجرت عؾقفؿ أحؽننم الشنرة

 ةؽقن حؽؿفؿ عـد اهلل ةقم الؼقنـل...

أي: هننق ةانن درجفؿ ي طغقننناؿ وضنناللفؿ،  ﴾چ چ﴿وققلننف: 

وُةخذُلُفؿ عـ الحؼ والقصق  إلقف ي الدكقن، وكذلؽ ةنقم الؼقنـنل، كؿنن قنن  

إلننننك  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿تعنننننلك: 

 (.628إةؿنء والصػنت لؾبقفؼل ) (1)

 (.8/382زاد الؿاقر ٓبـ اللقزي ) (2)

 (.4/348اللنـع ٕحؽنم الؼر ن ) (3)

 (.0/320ـعنلؿ ال ـزةؾ ) (4)



               

 

 .(1) [15-13]الحددد:  ﴾ھ ھ ھ﴿ققلف: 

 :ؼاد  اؾ ال ـخ    صػا  ا  تعالك تقققػقخمطؾ : مـ  صق  اطت

أي ٓ ـلنننن  لؾعؼنننؾ وآج فنننند فقفنننن، وإكؿنننن ُتثَبنننت  ومعـاااك تقققػقاااخ:

رحؿفنؿ  -الصػنت بنلـص ــ الؽ نب والاـل، وهنذا ـنن عؾقنف ةنؾػ إـنل

 .-اهلل

 ،ك أن الصػنت ٓ تمخذ إٓ تقققًػنقد اتػؼت إئؿل عؾ :$قا  ال جسي 

 أو ػ، فؼنق  الؿ ؽؾؿنقـ ي كػنل الصنػنتإٓ ب قققن وكذلؽ شرحفن، ٓ ةلقز

 .(2)ضال  إثبنهتن بؿلرد العؼؾ، أو حؿؾفن عؾك تلوةؾ ـخنلػ لؾظنهر

ٓ ُةقَصػ اهلل إٓ بؿن وصػ بف كػاف أو وصػف بف  :$قا  اامام  حؿد 

 .(3)، وٓ ة لنوز الؼر ن والحدةفملسو هيلع هللا ىلصرةقلف 

ػنت: هق الؼق  بؿنن وجؿنُع الؼق  ي إثبنت الص :$قا  شقُا ااسفم 

كنن عؾقف َةؾػ إـل وأئؿ فن، وهق أن ُةقصػ اهلل بؿن وصػ بف كػاف، وبؿنن 

 .(4)وصػف بف رةقلف

حػنظ اهلل أحقننءهؿ  -أصنحنُب الحندةف :$قا   بق طثؿا  ال اابقين 

بنلرةنننلل  ملسو هيلع هللا ىلصةشننفدون هلل تعنننلك بنلقحداكقننل، ولؾرةننق   -ورحننؿ أـننقاهتؿ

صنػنتف ال نل كطنؼ هبنن وحقنف وتـزةؾنف، أو والـبقة، وةعرفقن رهبؿ عننز وجنؾ ب

 (.8/271تػاقر ابـ كثقر ) (1)

 (.808رةنلل الالزي إلك أهؾ زبقد ) (2)

 (.2/06اكظر ـلؿقع الػ نوى ) (3)

 (.6/282نوى )ـلؿقع الػ  (4)



               

عؾك ـن وردت إخبنر الصحنح بف، وكؼؾنت العنندو   ملسو هيلع هللا ىلصشفد لف هبن رةقلف 

الثؼنننت عـننف، وُةثب ننقن لننف جننؾ جننناللف ـننن أثب ننف لـػاننف ي ك نبننف وعؾننك لانننن 

 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصرةق  اهلل 

أةننؿنُء اهلل تعنننلك ثنب ننل بننـص الؽ نننب  :« سااؿاةه ثابتااخ ط قؿااخ»وققلااف: 

وعظقؿل؛ إلكبنئفن عـ أحانـ الؿعننين وأشنرففن، وأحانـ الصنػنت والاـل، 

 وأكؿؾفن، وكذكنر هفـن ـبنحف لبقنن اع ؼند أهؾ الاـل ي ـانئؾ إةؿنء.

 .[181]إطرا :  ﴾ڄ ڄ ڄ﴿قن  جؾ ذكره: 

، (2)والحانـك تلكقنف إحانـ، كننلؽربى والصنغرى :$ قا  البغاقي

 .(3)[181]إطرا : ﴾ ڃ ڃڃ﴿

فلـن الحاـك ففل تلكقف إحاـ، وـعـك أةنل:  :$ قا  ابـ الجقزي

 ﴾ڃ ڃڃ﴿أن أةؿنء اهلل حاـك، ولقس الؿراد أن فقفن ـن لنقس بحانـ... 

 .(4)أي: كندوه هبن، كؼقلؽ: ةن اهلل، ةن رحؿـ

ـُ الااقزدر القؿاااين  ع اعؾننؿ أنَّ الحاننـك ي الؾغننل: هننق جؿنن :$قااا  اباا

إحاـ، ٓ جؿع الَحَاـ، فنّن جؿعف: ِحاننن وحانـل، فلةنؿنُء اهلل ال نل ٓ 

ـُ إةؿنء، وهق ـثؾ ققلف تعنلك:  ڃ ڃ ﴿ُتحَصك ُكّؾفن َحَاـل، أي: أْحَا

 (.887/ 83) اكظر: لانن العرب (1)

 (.83/887اكظر: لانن العرب )  (2)

 (.0/023ـعنلؿ ال ـزةؾ )  (3)

 (.0/840) زاد الؿاقر  (4)



               

 

أي: الؽؿنُ  إعظؿ ي ذاتنف وأةنؿنئف  [27]الروم:  ﴾ڃ چ چ چچ

 وُكعقتف.

ـَ إةننؿنء، ٓ أن تؽنن قن َحَاننـل فؾننذلؽ وَجننب أْن تؽننقن أةننؿنؤه أحَانن

 وحانًكن ٓ ُةقى، وكنؿ بنقـ الحانـ وإحانـ ـنـ ال ػننوت العظنقؿ عؼناًل 

 .(1)وشرًفن ولغل وُعرًفن

والؿعـننك: هلل إةننؿنء ال ننل هننل أحاننـ إةننؿنء  :$ قااا  الؼاسااؿل

 .(2)وأجؾفن إلكبنئفن عـ أحاـ الؿعنين وأشرففن

نُد أهؾ الانـل واللؿنعنل أّن ُكنّؾ اةنؿ ـنـ أةنؿنء اهلل عنز وجنؾ دا   اع ؼ

ـفن آةؿ، وــف ـن ةد   عؾنك عنّدة صنػنت، فننذا قؾنت  عؾك صػل كؿن  تضؿَّ

 : د َّ ذلؽ عؾك أكف اةؿ هلل، ود َّ عؾك صػل العؾؿ لف ةبحنكف.«العؾقؿ»: ـثاًل 

ؾننك صننػل دّ  ذلننؽ عؾننك أكننف اةننؿ هلل تعنننلك، وع «الاننؿقع»وإذا قؾننت: 

الاؿع لف، وهؽذا ي جؿقع إةؿنء، ُكثبت آةؿ كؿن أثب ف اهلل تعننلك لـػانف 

 ، وُكثبت الصػل الدالل عؾك آةؿ.ملسو هيلع هللا ىلصوأثب ف لف كبقف 

ـُ الؼاقؿ  أةنؿنُء النرب تعننلك ُكّؾفنن أةنؿنء ـندح، فؾنق كنكنت  :$قا  اب

دة ٓ ـعنين لفن لنؿ تندّ  عؾنك الؿنْدح، وقند وصنػفن اهلل لنرَّ ـُ ةننبحنكف  ألػنًظن 

بلان ُحاـك ُكّؾفن.. وذكنر أةنت، ثنؿ قنن : ففننل لننؿ تؽننـ ُحانـك لؿلننرد 

 (.4/001العقاصؿ والؼقاصؿ ي الذب عـ ةـل أبل الؼنةؿ )  (1)

 (.3/648ـحنةـ ال لوةؾ )  (2)



               

 .(1)الؾػظ، بؾ لدٓل فن عؾنك أوصنف الؽنؿن 

آةنُؿ الندا  عؾنك جؿؾنل أوصننف عدةندة ٓ  يف مقضع آخر: $وقا  

ػننرد، كحننق:  ـُ عقَّـننل، بننؾ هننق َدا   عؾننك ـعنننن، ٓ عؾننك ـعـننك  ـُ تخنن ص بصننػٍل 

 عظقؿ، الصؿد.الؿلقد، ال

ـ اتصنػ بصنػنت ـ عنددة ـنـ صنػنت الؽؿنن ، ولػظنف  ـَ فنن الؿلقد: 

ةنند  عؾننك هننذا، فنكننف ـقضننقع لؾاننعل والؽثننرة والزةننندة، فؿـننف اةنن ؿلد 

صنننػل لؾعنننرش، لانننع ف  [الباااروا]﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿... وــنننف (2)الؿنننرخ

 .(3)وعظؿ ف وشرفف

ڄ ڄ ﴿يف معاااارض شااارحف قااااق  ا  تعاااالك:  $قاااا  ال اااعدي 

 :[181ا : ]إطر﴾ڄ

هذا بقنٌن لعظقؿ جاللف وةعل أوصنفف، بلن لنف إةنؿنء الحانـل، أي: لنف 

ُكّؾ اةؿ َحَاـ، وضنبطف: أكف ُكّؾ اةؿ دا  عؾك صػل كؿن  عظقؿنل، وبنذلؽ 

كنكت ُحاـك، فنان لق دلت عؾك غقر صػل، بؾ كنكت َعؾًؿنن ـحًضنن لنؿ تؽنـ 

ػل كؼنص أو ُحاـك، وكذلؽ لق دلت عؾك صػل لقانت بصنػل كؿنن ، بنؾ صن

صػل ــؼاؿل إلك الؿدح والؼدح لؿ تؽـ ُحاـك، فُؽّؾ اةؿ ـنـ أةنؿنئف دا  

 .ا غر  للؿقع ـعـنهنعؾك جؿقع الصػل ال ل اش ؼ ــفن، ـ

 (.0/348بدائع ال ػاقر )  (1)

ف بنلندهـ ةؿرخنف ـرًخنن، وـرخنف تؿرةًخنن، دهـنف، وتؿنرخ بنف: ادهنـ، ـرخ: ـرخن  (2)

 (.1/076ورجؾ ـرخ وـرةد: كثقر الدهـ. الؾانن )

 ( بنخ صنر.872-8/877بدائع الػقائد )  (3)



               

 

ـ  : «العؾقؿ» :كحق ن للؿقنع إشنقنء، فنال الدا  عؾك أن لف عؾًؿن ـحقًطن عن

 ةخرج عـ عؾؿف ـثؼن  ذرة ي إرض وٓ ي الاؿنء.

 .(1)لدا  عؾك أن لف رحؿل عظقؿل واةعل لُؽّؾ شلءا «الرحقؿ»و

َااِؿ وٓ َحاَسٌ   لّ  َحًدا قَ  اَ  َص ا  َ مَ »: ملسو هيلع هللا ىلصعـ َعْبِد اهلل، قنَ : قنَ  َرُةقُ  اهلل 

ـُ َ َمتِااَؽت َكاِصاا: الؾ  اَ  َؼاالَ  ـُ َطْبااِدَكت اْباا اال َطْبااُدَكت َواْباا َقتِل بَِقااِدَكت َماااٍض لِاال  ُفااؿ  إِكو

ْقَا بِاِف َكْػَ اَؽت َ ْو  ُحْؽُؿَؽت َطْدٌ  لِل  َقَ اُةَكت َ ْسَلُلَؽ بُِؽّؾ اْساٍؿ ُااَق َلاَؽت َساؿ 

ـْ َخْؾِؼاَؽت َ ِو اْساَتْلَثْرَ  بِاِف لِال ِطْؾاِؿ اْلَغْقاِ   ْؿَتُف َ َحًدا ِما َ ْكَسْلَتُف لِل كَِتابَِؽت َ ْو َطؾ 

ْجَعاَؾ اْلُؼاْرآَ  َربِقاَع َقْؾبِالت َوُكاقَر َصاْدِريت َوِجاَفَ  ُحْسكِالت َوَذَاااَ  ِطـَْدَكت َ ْ  تَ 

ُفت َوَ ْبَدَلُف َمَؽاَ  ُحْسكِِف َلَرًحا ٓ  َ ْذَاَ  ا ُ َطس  َوَجؾ  َاؿ  لت إِ َقنُلقا: َةن َرُةنقَ  ت «َاؿو

ِء اْلَؽؾَِؿنِت  َٓ َؿ َهُم  َةـَْبِغل َلـَن َأْن َكَ َعؾَّ
ِ
ـ  َ ْ  »   َقنَ :اهلل ـْ َساِؿَعُف َ َجْؾت َدـَْبِغال لَِؿا

ـ   َؿُف  .(2)«َدَتَعؾ 

ـْ َأبِننل ُهَرْةننَرةَ   ڤ وَعنن
ِ
ـَ » َقنننَ : ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُةننقَ  اهلل ااِف تِْ ااَعًخ َوتِْ ااِعق إِ   لِؾ 

ـْ َ ْحَ اَاا َدَخَؾ الَجـ خَ  ٓ  َواِحًدات َم  .(3) «اْسًؿا ِماَ ًخ إِ

 (.8/328تقاقر الؽرةؿ الرحؿـ )(1) 

والحننكؿ  ،(0840وابنـ حبننن ي صنحقحف ) ،(3480أخرجف أحؿد ي الؿاـد )(2) 

 ،(2084وأبنننق ةعؾنننل ) ،(6/72وابنننـ أبنننل شنننقبل ) ،(8/682)ي الؿاننن درك 

 (.888وصححف إلبنين ي الصحقحل ) ،(82320والطرباين ي الؽبقر )

 (.0644( وـاؾؿ )0436أخرجف البخنري )  (3)



               

ـْ َمَحاِماِدِه »ي حدةف الشػنعل:  ملسو هيلع هللا ىلص وقن  َرُةقُ  اهلل ُثؿ  َدْػاَتُف ا ُ َطَؾال  ِما

ـِ الث ـَاِ  َطَؾْقِف َشْقًئات َلْؿ َدْػَتْحُف َطَؾك َ َحٍد َقْبِؾل  .(1)«َوُحْ 

فد  ذلؽ عؾك أّن هـنك ـحنـد ــ أةؿنء اهلل وصػنتف ةػ ح اهلل هبنن عؾنك 

نـند الؿنلثقرة ي الؽ ننب ي ذلؽ الققم، وهل بال شؽ غقنر الؿح ملسو هيلع هللا ىلصرةقلف 

 .«َلْؿ َدْػَتْحُف َطَؾك َ َحٍد َقْبِؾل»: ملسو هيلع هللا ىلصوالاـل؛ لؼقلف 

ـَ اْساًؿا»وُجْؿؾل ققلف:  :$قا  الخطابل  ِف تِْ َعًخ َوتِْ اِعق قضنقل  «...إِ   لِؾ 

ـْ َ ْحَ ااَاا »ي ققلنف:  «إ   »واحدة ٓ قضق نن، وةؽقن تؿنم الػنئدة ي خنرب  َما

ـَ اْسًؿا» ي ققلف: ٓ «َدَخَؾ الَجـ خَ   .«تِْ َعًخ َوتِْ ِعق

 وإكؿن هق بؿـزلل ققلؽ: إن لزةد ألػ درهؿ أعندهن لؾصندقل، وكؼقلنؽ: 

ـ زاره خؾعفن عؾقف، وهذا ٓ ةد  عؾنك أكنف لنقس عـنده  ـَ  إن لعؿرو ـنئل ثقب 

ــ الدراهؿ أكثر ــ ألػ درهؿ، وٓ ــ الثقنب أكثر ـنـ ـنئنل ثنقب، وإكؿنن 

أعننده زةنند ـننـ النندراهؿ لؾصنندقل ألننػ درهننؿ، وأن الننذي دٓل ننف: أن الننذي 

أرصده عؿرو ـنـ الثقننب لؾخؾنع ـنئنل ثنقب. والنذي ةند  عؾنك صنحل هنذا 

ُفاؿ  إِكوال الؾ  »كننن ةدعننق:  ملسو هيلع هللا ىلصال لوةؾ: حدةف عبداهلل بـ ـاعقد... أن الـبنل 

ـُ َطْبِدَك...  كؿن تؼدم. «وةن  الحدةف َطْبُدَكت َواْب

 أةنؿنء لؿ ةـزلفن ي ك نبف، حَلبفن عنـ خؾؼنف، ولنؿففذا ةد  عؾنك أنَّ هلل 

 .(2)ُةظفرهن لفؿ

 (.887( وـاؾؿ )7480أخرجف البخنري )  (1)

 (.13، 10شلن الدعنء )(2) 



               

 

ـ أحصك ــ أةنؿنء :$قا  البقفؼل  ـَ اهلل تعننلك تانعل  فؽلكف قصد أن 

 .(1)وتاعقـ اةنًؿن َدَخؾ اللـل

واتػؼ العؾؿنُء عؾك أنَّ هنذا الحندةف لنقس فقنف َحصنر  :$قا  الـقوي 

لننقس لننف أةننؿنء غقننر ال اننعل ٕةننؿنئف ةننبحنكف وتعنننلك، فؾننقس ـعـنننه: أكننف 

ننـ أحصنننهن  ـَ وتاننعقـ، وإكؿننن ـؼصننقد الحنندةف أن هننذه ال اننعل وال اننعقـ 

دخَؾ اللـل، فنلؿراد اإلخبنر عـ دخق  اللـل بنحصنئفن، ٓ اإلخبنر بَحصنر 

ْقَا بِاِف »إةؿنء، ولفذا جنء ي الحدةف أخر:  َ ْسَلُلَؽ بُِؽؾو اْسٍؿ ُاَق َلَؽ َسؿ 

 .(3) (2)«َكْػَ َؽ...

وٓ كظننـ أنَّ ال خصننقَص هبننذا العنندد الؿعننقـ ـؿننن  :$قااا  البق اااوي 

 .(4)ةؼ ضل آكحصنر فقف

 .(5)وهذا ـن ذهب إلقف ابـ تقؿقل وابـ الؼقؿ، وأئؿل أهؾ الاـل

خنننلػ ابننـ حننزم، فننذهب إلننك الحصننر ي العنندد الؿننذكقر، وَردَّ عؾقننف 

ـُ حننزم ـؿننـ ذهننب إلنن ك الحصننر ي العنندد الحنننفظ ابننـ حلننر، فؼننن : وابنن

: ملسو هيلع هللا ىلص، ولؽـف احن ج بنل لكقند ي ققلنف الؿذكقر، وهق ٓ ةؼق  بنلؿػفقم أصاًل 

 (.32إةؿنء والصػنت )ص: (1) 

 دم تخرةلف قرةًبن.تؼ صحقف: (2)

 (.8/1) شرح الـقوي عؾك ـاؾؿ (3)

 (.836شرح أةؿنء اهلل الحاـك )ص:  (4)

 ،(6/318والػ ننننوى ) ،(333، 3/330راجنننع: درء تعننننرض العؼنننؾ والـؼنننؾ ) (5)

 (.8/822وبدائع الػقائد )



               

ٓ  َواِحااًدا» فؼننن : ٕكننف لننق جنننز أن ةؽننقن لننف اةننؿ زائنند عؾننك العنندد « ِماَ ااًخ إِ

ٓ  َواِحًدا»الؿذكقر لزم أن ةؽقن لف ـنئل، فقبطؾ ققلف:   «.ِماَ ًخ إِ

ّٕن  ؛لننقس بحلننل عؾننك ـننن تؼنندمالننذي قنلننف  وهننذا :$قااا  الحاااله 

الحصَر الؿذكقر عـدهؿ بنع بنر القعد الحنصؾ لؿنـ أحصننهن، فَؿنـ اّدعنك 

أّن القعد وقع لؿـ أحصك زائًدا عؾك ذلنؽ أخطنل، وٓ ةؾنزم ـنـ ذلنؽ أن ٓ 

 .(1)ةؽقن هـنك اةؿ زائد

تعنننلك تقققػقننل، وكننذلؽ أةننؿنؤه ةننبؼ ذكننر إدلننل عؾننك أنَّ صننػنت اهلل 

 تبنرك وتعنلك.

 (.88/008ف ح البنري ) 1))



               

 

 :$قا  الـاضؿ 

 َلؽِـ َفااااا لِاااال اْلحااااؼو َتْققِقِػق ااااخ - 35

 

 َلـَااااااااااا بِاااااااااالا َ ِدل ااااااااااٌخ َولِق ااااااااااخ 

 
 الشرح

 اهلل  لأي: ٓ كثبت ــفن إٓ ـن جنء ي الؽ نب والاـل، فنال ةلنقز أن كانؿ

ُ  البشنر قنصنرة ، فعؼنقملسو هيلع هللا ىلصةنـل كبقنف ي عز وجنؾ بنةنؿ لنقس ي ك نبنف وٓ 

لـػانف  اهلل وعنجزة عـ ـعرفل أةؿنئف ةبحنكف وتعنلك، فال كثبت إٓ ـن أثب ف

 .ملسو هيلع هللا ىلص أو أثب ف لف رةقلف

ىئ ﴿لؼقلف تعنلك:  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

 .[ااسرا ] ﴾ی ی ی ی جئ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿وقن  ةبحنكف وتعنلك: 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ 

 .[را إط] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ

ولؿنن كنكنت ـعرفنل أةنؿنئف تقققػقنل، ٓ ُةعؾنؿ إٓ ـنـ  :$قا  الؿـاوي 

طرةؼ القحل والاـل، ولؿ ةؽـ لـن ال صرف فقفن بؿن لؿ ةف د إلقف ـبؾغ عؾؿـنن 

 .(1)فقـن عـ إطال  ـن لؿ ةرد بف تقققػوــ فك عؼقلـن، كُ 

ل إةؿنء تمخذ تقققًػن ــ الؽ نب والانـ :$قا   بق الؼاسؿ الؼشقري 

واإلجؿنع، فُؽّؾ اةؿ ورد فقفن وجب إطالقف ي وصػف، وـن لؿ ةرد ٓ ةلنقز 

 .(2)ولق صح ـعـنه

 (.0/748فقض الؼدةر شرح اللنـع الصغقر ) (1)

 (.88/006الػ ح )(2) 



               

ٓ ةلقز ٕحد أن ةدعق اهلل بؿن لنؿ ةصنػ : $قا   بق إسحا  الّسجاا 

 .(1)بف كػاف

 .(2)أةؿنُء اهلل تقققػقل، ٓ ُتطؾؼ إٓ بدلقؾ صحقح :$قا  الـقوي 

ي تعقننقـ أةننؿنء اهلل الحاننـك،  ملسو هيلع هللا ىلصلننؿ ةصننح حنندةف عننـ رةننق  اهلل 

ٕانن تقققػقنل ٓ كثب فنن  ؛ي جؿع إةؿنء ــ الؽ نب والاـلفنج فد العؾؿنء 

 إٓ بـص.

ننـ قننن : ٓ ةلننقز النندعنء إٓ  $قااا  ابااـ تقؿقااخ  ـَ ي ـعننرض رده عؾننك 

اننؾؿ كؿننن عـنند  ـُ بنل اننعل وال اننعقـ اةننًؿن ال ننل جنننءت ي رواةننل القلقنند بننـ 

 الرتـذي وغقره:

ةننؾػ إـننل  كجؿفننقَر الُعؾؿنننء عؾننك خالفننف، وعؾننك ذلننؽ ـضنن فننننّ 

 -وأئؿ فن، وهق الصقاب؛ لقجنقه:

أن ال اعل وال اعقـ اةًؿن لؿ ةرد ي تعققـفن حدةٌف صنحقح عنـ   حداا:

، وأشفر ـن عـد الـنس فقفن حدةف الرتـنذي النذي رواه القلقند بنـ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

قلقن: هذه الزةنندة أبل حؿزة، وحػنظ أهؾ الحدةف ةؼشعقب بـ ـاؾؿ عـ 

 ـؿن جؿعف القلقد بـ ـاؾؿ عـ شققخف ــ أهؾ الحدةف.

 وفقفننن حنندةف ثنننن أضننعػ ـننـ هننذا، رواه ابننـ ـنجننف، وقنند ُروي ي 

غقر هذةـ الـقعقـ ــ َجؿع بعض الاؾػ... وهذا الؼنئؾ الذي حصنر عددهن 

اهلل ي تاعل وتاعقـ لؿ ةؿؽـنف اةن خراجفن ـنـ الؼنر ن، وإذا لنؿ ةؼنؿ  أةؿنء

 الؿصدر الانبؼ.(1) 

 (.4/811شرح ـاؾؿ ) (2)



               

 

ال نل ةلنقز الندعنء ؾك تعققـفن دلقؾ ةلب الؼق  بف لؿ ةؿؽـ أن ةؼن : هنل ع

 هبن دون غقرهن.

، فػنل أكف إذا ققؾ: تعققـفن عؾك ـنن ي حندةف الرتـنذي ـنثاًل  القجف الثاين:

فنكنف لنقس  «الرب»الؽ نب والاـل أةؿنء لقات ي ذلؽ الحدةف، ـثؾ اةؿ 

هق هبذا آةنؿ، كؼنق   دم:  ي حدةف الرتـذي، وأكثر الدعنء الؿشروع إكؿن

 .(1)وأـثن  ذلؽ [23]إطرا :  ﴾ٻ ٻ ٻ﴿

 وةن  أةؿنء هلل تعنلك كثقرة لقات ي حدةف القلقد.

تؿققز ال اعل وال اعقـ ةح نج إلك كص ـ ػنؼ عؾنك  :$قا  ابـ القزدر 

صح ف، أو تقققػ ربننين، وقند ُعنِدم النـص الؿ ػنؼ عؾنك صنح ف ي تعققـفنن، 

تعقـ ــفن الرجقع إلنك ـنن ورد ي ك ننب اهلل بـصنف، أو ـنن  فقـبغل ي تعققـ ـن

 .(2)ورد ي الؿ ػؼ عؾك صح ف ــ الحدةف

ذلؽ ٕن ُكّؾ اةؿ ةد  عؾك صػل هلل تعنلك كؿن ةبؼ بقنكف، وٓ ةش ؼ ـنـ 

والرضن والؽنالم ُكّؾ صػل اةٌؿ هلل عز وجؾ، فؿـ صػنت اهلل تعنلك الغضب 

والؿحبل وآة قاء واإلتقنن والؿلنلء والـنزو  وغقنر ذلنؽ، فنال ةلنقز أن 

ُةشنن ؼ ـننـ هننذه الصننػنت أةننؿنء هلل تعنننلك، فقؼننن : الغنضننب، الراضننل، 

وـننن أشننبف ذلننؽ، ففننذا ٓ ةلننقز، بننؾ هننذه  يالؿنن ؽؾؿ، الؿحننب، والؿانن ق

 صػنت هلل تعنلك.

 ( بنخ صنر.716-00/710ـلؿقع الػ نوى ) (1)

 (.4/001العقاصؿ والؼقاصؿ )(2) 



               

قل اهلل تعنلك بؿن لؿ ُةاّؿ بنف ولق فعؾـن ذلؽ لققعـن ي الؿحذور، وهق تاؿ

 .(1)، وقد تؼرر أن أةؿنء اهلل تعنلك تقققػقلملسو هيلع هللا ىلصكػاف ولؿ ةاؿف بف رةق  اهلل 

 دٓلل تضؿـ. -0  دٓلل الؿطنبؼل. -8

 دٓلل ال زام. -3

لنل ـطنبؼنل، د  هنذا آةنؿ عؾنك ذات اهلل تعننلك دٓ «العزةز»فنذا قؾت: 

وقند تؼندم أن أةنؿنء اهلل دالنل عؾنك  -دٓلنل تضنؿـ «العنزة»ود  عؾك صنػل 

ود  عؾك الؼقة، والؼدرة، والؼفر، والَغؾبل، وغقر ذلؽ ـنـ دٓٓت  -صػنتف

 ال زام، فنلعزةز ٓ تؽقن لف عزة بغقر ققة وقدرة وقفر وَغؾبل.

ـُ الؼقؿ  ةند  عؾنك  إن آةؿ ــ أةؿنئف تبنرك وتعننلك كؿنن» :$قا  اب

الذات والصػل ال ل اش ؼ ــفنن بنلؿطنبؼنل، فنكنف ةند  عؾنك دٓل نقـ أخنرةقـ 

بنل ضننؿـ والؾننزوم، فقنند  عؾننك الصننػل بؿػردهننن بنل ضننؿـ، وكننذلؽ عؾننك 

 الذات الؿلردة عـ الصػل، وةد  عؾك الصػل إخرى بنلؾزوم.

ةنند  عؾننك ذات الننرب وةننؿعف بنلؿطنبؼننل، وعؾننك  «الاننؿقع»فنننن اةننؿ 

 «الحننل»ن وعؾننك الاننؿع وحننده بنل ضننؿـ، وةنند   عؾننك اةننؿ الننذات وحننده

 .(2)«وصػل الحقنة بنٓل زام، وكذلؽ ةنئر أةؿنئف وصػنتف

 .(3)وتبؼك ـبنحف أخرى ي إةؿنء ذكرهتن ي ـقضع  خر

( فؼند 8/860وبندائع الػقائند ) ،(3/782ؽقـ ٓبنـ الؼنقؿ )لاكظر: ـندارج الانن (1)

 ذكر هذا الؿعـك ب قةع.

( وـعننرج 2/720ٓبنـ تقؿقنل )(. واكظر: ــفنج الانـل 8/36ؽقـ )لـدارج الان (2)

 (.8/888الؼبق  لؾحؽؿل )

 بنب: أةؿنء اهلل عز وجؾ. «الدرر البفقل»راجع إن شمت ك نبل (3) 



               

 

 :$قا  الشقا 

 َلاااُف اْلَحقااااُة َوالَؽااافُم واْلَبَ ااارْ  - 36

 

 َسااااااااْؿٌع إَِراَدٌة َوِطْؾااااااااٌؿ َواْقَتااااااااَدرْ  

 
 الشرح

ةنبع صنػنت هلل تعننلك، وقند ةظنـ  شنطرةـال ةـي هنذ $ذكر الـنظُؿ 

ٕكف ذكنر الصنػنت ال نل ُةثب فنن إشننعرة، وإـنر لنقس  ؛البعض أكف أشعري

 كذلؽ؛ ٕكف ةقذكر صػنت أخرى هلل تعنلك ي ثـنةن الـظؿ.

 :«لف الحقاة»وققلف: 

هل أصؾ أي: أن اهلل تعنلك ة صػ بنلحقنة، فنلحقنة صػل ــ صػنتف، بؾ 

جؿقع الصػنت بدٓلل آل نزام، فؾنؿ ةنز  وٓ ةنزا  ـ صنًػن بنلحقننة الؽنـؾنل 

ال ننل لننؿ ةاننبؼفن َعننَدم، وٓ ةؾحؼفننن فـنننء، وٓ ةعرتةفننن كؼننص بننلي وجننف ـننـ 

ـَل والـقم وال عنب والؿنقت، وغقنر ذلنؽ ـنـ صنػنت النـؼص  القجقه، كنلا 

 ال ل تعرتي البشر.

وقننن :  [255لبؼاارة: ]ا ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ﴿قننن  جننّؾ ذكننره: 

... »: ملسو هيلع هللا ىلص. وقنن  رةنق  اهلل [58]الػرقا :  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴿

ـْ َواِاْكُ  َدُؿقُتق َ   .(1)«َ ْكَا الَحْل ال ِلي ٓ َدُؿقُ ت َوالِج

فنةؿف الحل: ـش ؼ  ــ صػل الحقنة، كؿن ةبؼ بقننن أن ُكنؾَّ اةنؿ ـشن ؼ 

ك صنػل، فننلؿعـك ــ صػل ــ صنػنتف ةنبحنكف، أو كؼنق : ُكنؾ  اةنؿ دا  عؾن

 واحد.

 .ڤ( ــ حدةف ابـ عبنس 0484جزء ــ حدةف أخرجف ـاؾؿ ) (1)



               

 :«الؽفمو»ققلف: 

الؽالُم صػل ــ صػنت اهلل تبنرك وتعنلك، ففل صػل ذاتقل، لنؿ ةنز  وٓ 

ةزا  ـ صًػن بلكف ة ؽؾؿ، وهل صػل فعؾقل بنع بنر  حند الؽالم، فنن شنء تؽؾؿ 

 وإن شنء لؿ ة ؽؾؿ، وأكؽر طقائػ ــ الـنس هذه الصػل.

 وكلكر اـا مباح  يف صػخ الؽفم.

 .]الـ ا [ ﴾ڃ چ چ چ چ﴿قن  اهلل تعنلك: 

 .]د [ ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿وقن  ةبحنكف: 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿وققلنننننف: 

 .]الؽفػ[﴾مئ ىئ حئ

 .[116: ]الؿا دة ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿وقن  جؾ ذكره: 

 .]مردؿ[ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿وقن : 

ۈئ ېئ  ڑ کەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿وقننننن  ةننننبحنكف: 

إلنننننك  [77]آ  طؿااااارا :  ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

ا. غقر ذلؽ ــ أةنت، وهل كثقرة  جد 

 ذكر إدلخ مـ ال ـخ طؾك    ا  دتؽؾؿت و   الؽفم مـ صػاتف:

م اهلل غقنر ـخؾنق  عؾنك أن كنال -كلحؿد وغقره  -قد اة د  أئؿل الاـل 

 .(1)اة عنذ بف ملسو هيلع هللا ىلصبلكف 

 (.6/032ـلؿقع الػ نوى ) :اكظر (1)



               

 

ـِ َعبَّنننٍس  ـِ اْبنن ،  ملسو هيلع هللا ىلص، َقنننَ : َكنننَن الـَّبِننل  ڤفَعنن ـَ ـَ َوالُحَاننْق ُذ الَحَانن ُةَعننق 

ِخت »َوَةُؼقُ :  ُذ بَِفا إِْسَؿاِطقَؾ َوإِْسَحاَ : َ ُطقُذ بَِؽِؾَؿاِ  ا ِ الت ام  إِ   َ َباُكَؿا َكاَ  ُدَعقو

ـْ ُكؾو َشْقطَ  َٓ اٍ  َواَ ِم ـٍ  ـْ ُكؾو َطْق ٍخت َوِم خٍ ام  «م 
(1). 

 
ِ
َؾِؿقَِّل، َأكََّفن َةِؿَعْت َرُةقَ  اهلل ـْ َخْقَلَل بِـِْت َحؽِقٍؿ الا  إَِذا »، َةُؼنقُ : ملسو هيلع هللا ىلصوَع

ا ـْ َشارو َماا َخَؾاَؼت َلنِك  اِ  ِم ت َلْؾَقُؼْؾ: َ ُطقُذ بَِؽِؾَؿاِ  ا ِ الت ام  ًٓ َٓ َكَسَ  َ َحُدُكْؿ َمـِْس ُف 

 .(2)«َدُ ْرُه َشْلٌ  َحت ك َدْرَتِحَؾ ِمـْفُ 

ـْ َأبِل ُهَرْةَرَة، َأكَُّف َقنَ : َجنَء َرُجٌؾ إَِلك الـَّبِل   نن  ملسو هيلع هللا ىلصوَع ـَ  
ِ
َفَؼنَ : َةن َرُةقَ  اهلل

ـْ َعْؼَرٍب َلنَدَغْ ـِل اْلَبنِرَحنَل، َقننَ : 
ـَ َ ْمَ اْقَا: َ ُطاقذُ »َلِؼقُت ـِ  َ َماا َلاْق ُقْؾاَا ِحاق

كَ  ـْ َشرو َما َخَؾَؼت َلْؿ َتُ ر  اِ  ِم  .(3)«بَِؽِؾَؿاِ  ا ِ الت ام 

 َقااَ  َلاُف آَدُم: »وي الصحقحقـ، ي حندةف اح لنج  دم وـقةننك، وفقنف: 

 .(4)«ِمِف...قَسكت اْصَطَػاَك ا ُ بَِؽَف َدا مُ 

ـْ َأبِل َةِعقٍد اْلُخْدِري    الـَّبِلَّ  ڤ وع
 -َطس  َوَجاؾ   -قُ  ا ُ َدؼُ »قنَ :  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ

َدْقَم اْلِؼَقاَمِخ: َدا آَدُمت َلَقُؼقُ : َلب ْقَؽ َرب ـَا َوَسْعَدْدَؽت َلُقـَاَدى بَِ اْقٍ : إِ   ا َ َداَلُمُرَك 

د تَِؽ َبْعًثا إَِلك الـ ارِ  ـْ ُذرو  .(5) «َ ْ  ُتْخرَِا ِم

ـِ َحننتٍِؿ قنن : َقننَ  َرُةنقُ   ـْ َعنِدي  ْبن   وَع
ِ
ٓ  » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ـْ َ َحاٍد إِ َماا ِماـُْؽْؿ ِما

 ( وغقره.3348أخرجف البخنري ) (1)

 (.0421أخرجف ـاؾؿ ) (2)

 (.0428أخرجف ـاؾؿ ) (3)

 (.0620( وـاؾؿ )6687أخرجف البخنري ) (4)

 (.4713أخرجف البخنري ) (5)



               

َمت  ٓ  َماا َقاد  ـَ ِمـْاُف َلاَف َداَرى إِ ُؿُف ا ُت َلْقَ  َبْقـَاُف َوَبْقـَاُف ُتْرُجَؿااٌ ت َلَقـُْ اُر َ ْدَؿا َسُقَؽؾو

ٓ  َوَدـُْ ُر  َ  ـَ َدَدْداِف َلاَف  ْشَلَم ِمـُْف َلَف َدَرى إِ َمت َوَدـُْ اُر َباْق ٓ  الـ ااَر تِْؾَؼااَ  َماا َقاد  َداَرى إِ

ُؼقا الـ اَر َوَلْق بِِشؼو َتْؿَرةٍ   .(1)«َوْجِفِفت َلات 

أانؿ قننلقا: إن اهلل  يف الرد طؾاك الجفؿقاخ: $قا  اامام  حؿد بـ حـبؾ 

ةنن ؽؾؿ ولؽننـ كالـننف ـخؾننق : فؼؾـننن: وكننذلؽ بـننق  دم كالـفننؿ ـخؾننق ، 

ؾق ، فػنل ـنذهبؽؿ أن اهلل كننن فشبف ؿ اهلل بخؾؼف حقـ زعؿ ؿ أن كالـف ـخ

بـنق  دم كننكقا ٓ  ي وقت ــ إوقنت ٓ ة ؽؾؿ ح ك خؾؼ الن ؽؾ ؿ، وكنذلؽ

نن، فلؿعن ؿ بنقـ كػنر وتشنبقف، ف عننلك اهلل عنـ ة ؽؾؿقن ح ك خ ـً ؾؼ لفؿ كال

ا كبقًرا. بؾ كؼق : إن اهلل لؿ ةز  ـ ؽؾًؿنن إذا شننء، وٓ كؼنق : هذه الصػل ُعؾق  

نإكف قد كنن وٓ ة  ـً ؽؾؿ ح ك خؾؼ كال
(2). 

أـن ققلفؿ: إن الؽالم ٓ ةؽنقن إٓ ـنـ جنقف  يف مقضع آخر: $وقا  

ے ے ۓ ۓ ﴿وفننؿ وشننػ قـ ولانننن وأدوات، فؼنند قننن  تعنننلك: 

 !أتراهن أانن ُةانبحـ بلنقف وَفنؿ ولاننن وشنػ قـ  [79]إكبقا :  ﴾﮲

ٻ ٻ ٻپ پ پ پ  ﴿واللقارح إذا شفدت عؾنك الؽننفر فؼننلقا: 

ولؽـ  !أتراهن كطؼت بلقف وفؿ ولانن  [21ل ؾا: ] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ

 .(3)اهلل أكطؼفن كقػ شنء، وكذلؽ اهلل ة ؽؾؿ كقػ شنء

ًٓ : $قااا   بااق سااعقد الاادارمل  و خننًرا، لننؿ ةننز  لننف  فنننهلل الؿنن ؽؾؿ أو

 (.8286( وـاؾؿ )6238أخرجف البخنري ) (1)

 ( لإلـنم أحؿد.041-042الرد عؾك الزكندقل واللفؿقل ) (2)

 (.8/330كؼؾف ابـ تقؿقل ي درء تعنرض العؼؾ والـؼؾ ) (3)



               

 

الؽننالم، إذ ٓ ـنن ؽؾؿ غقننره، وٓ ةننزا  لننف الؽننالم، إذ ٓ ةبؼننل ـنن ؽؾؿ غقننره، 

الؿؾنؽ، أةنـ ـؾنقُك إرض  فنال أكنن  [16]َالر:  ﴾ېئ ىئ ىئىئ﴿فقؼق : 

نـ ةرةند إبطننَ  ـنن أكنز  ا ـَ هلل عنز وجنؾ، وكقنػ ةـؽر كالم اهلل عنز وجنؾ إٓ 

ـ عؾَّؿ العبند الؽالم ـَ  وأكطؼ إكنم ! ةعلز عـ الؽالم 

ففنننذا ٓ  [الـ اااا ] ﴾ڃ چ چ چ چ﴿قنننن  اهلل ي ك نبنننف: 

ـ ةح ؿؾ تلوةاًل   .(1)ـنغقر كػس الؽالم... ثؿ ذكر  ةنت أخرى كؿن قدَّ

لننؿ ُةؽؾننؿ  -عننز وجننؾ -فَؿننـ زَعننؿ أنَّ اهلل  :$قااا   بااق بؽاار أجااري 

 ـقةك فؼد رد كص الؼر ن، وكػر بنهلل العظقؿ.

ننن ي الشننلرة، فؽّؾننؿ ـً بننف  فنننن قننن  قنئننؾ ـننـفؿ: إنَّ اهلل تعنننلك خؾننؼ كال

تعننلك اهلل عنز  -ٕكف ةزعؿ أّن الؽالَم ـخؾقٌ   ؛ـقةك، ققؾ لف: هذا هق الُؽػر

عل الربقبقنل، وهنذا ـنـ أقنبح الؼنق   -ذلؽوجؾ عـ  وةزعؿ أّن ـخؾقًقنن ةندَّ

 وأةنؿلف.

ؾحد، هؾ ةلقز لغقر اهلل أن ةؼنق : إكـنل أكنن اهلل  كعنقذ بننهلل  ـُ وققؾ لف: ةن 

أن ةؽقن قنئؾ هذا ـاؾًؿن، هذا كننفر ُةان  نب، فننن تننب ورجنع عنـ ـذهبنف 

  بف وُعؾنؿ ــنف أنَّ هنذا الاقء، وإٓ ق ؾف اإلـنم، فنن لؿ ةؼ ؾنف اإلـننم ولنؿ ةان

ننؿ، ولننؿ ُةاننؾَّؿ عؾقننف، ولننؿ ُةَصننؾَّ َخْؾَػننف، ولننؿ ُتؼَبننؾ  ـذهبننف، ُهلننر ولننؿ ُةؽؾَّ

شفندتف، ولؿ ُةزوجف الؿاؾؿ كرةؿ ف... ثؿ ةن  جؿؾل ــ أققا  إئؿل بؿثؾ 

 .(2)ـن قن 

 (.872الرد عؾك اللفؿقل ) (1)

 (.073الشرةعل )ص:  (2)



               

ا  وأقننقاُ  الاننؾػ ي إثبنننت صننػل الؽننالم هلل تعنننلك كثقننرة ةصننعب جنند 

 اة قػنؤهن.

ة ؽؾؿ بصقت  -جؾ ي عاله -دلت كصقُص الؽ نب والاـل عؾك أّن اهلل

ُةاَؿع، وقد ةبؼ ذكر إدلل عؾك ذلؽ، ـع ثبنقت أن اهلل تعننلك لنقس كؿثؾنف 

شلء، ٓ ي كالـف وٓ ي صنقتف، وٓ ي ذاتنف، وٓ ي صنػنتف، وٓ ي أفعنلنف، 

 ذا الؿعـك ـراًرا.وقد تؼرر ه

وقنند أجؿننع أهننؾ العربقننل أن ـننن عنندا الحننروف  :$قااا  قااّقام الْ ااـخ 

 .(1)وإصقات لقس بؽالم حؼقؼل

عنـ قنقم ةؼقلنقن: لؿنن كؾنؿ  $ةللت أبل  :$قا  طبد ا  بـ  حؿد 

اهلل عز وجؾ ـقةك لؿ ة ؽؾؿ بصقت  فؼنن  أبنل: بؾنك، إن ربنؽ عنز وجنؾ 

 ن كؿن جنءت.ة ؽؾؿ بصقت، هذه إحندةُف كروةف

ْانُعقد ـَ اَؿ ا ُ َطاّس وَجاّؾت ُساِؿَع لاف »: ڤ وقن  أبل: حندةُف ابنـ  إَِذا َتَؽؾ 

ْػَقا  ْؾِ َؾِخ َطَؾك ال    .(3)ـؽرهتُ اللفؿقل  ا، قن  أبل: وهذ(2) «َصْقٌ  َكَجرو ال و

 .(4)إّن اهلل ة ؽؾؿ بصقت ٓ ُةشبف صقت الخؾؼ :$قا  اامام البخاري 

 (.020الحلل ي بقنن الؿحلل )ص:  (1)

ااَؿاِ ت َضااَرَبِا الَؿفَ َِؽااُخ بَِلْجـَِحتَِفااا »: ملسو هيلع هللا ىلصقننن  رةننق  اهلل  (2) إَِذا َقَ ااك ا ُ إَْمااَر لِاال ال  

ْؾِ اَؾِخ َطَؾاك َصاْػَقاٍ   : َوَقننَ  َغْقنُرُه:-ُخْ َعاًكا لَِؼْقلِاِفت َكال و
 
ْػَقاٍ  َدـُْػاُلُاْؿ َصا َقننَ  َعؾِنل

ت َوُاَق الَعِؾاْل  -َذلَِؽ  ـْ ُقُؾقبِِفْؿت َقاُلقا: َماَذا َقاَ  َرْبُؽْؿت َقاُلقا لِؾ ِلي َقاَ : الَحؼ  َِ َط َلنَِذا ُلسو

 .(7428أخرجف البخنري ) «الَؽبِقرُ 

 (.018، 012الاـل لعبد اهلل بـ أحؿد )ص:  (3)

 (.833خؾؼ أفعن  العبند ) (4)



               

 

واإلةؿنننُن بننلنَّ اهلل تبنننرك وتعنننلك هننق الننذي كؾننؿ  :$قااا  البربفاااري 

ـقةك بـ عؿران ةقم الطقر، وـقةك ةاؿع ــ اهلل الؽنالم بصنقت وقنع ي 

 .(1)ـانـعف ــف ٓ ــ غقره، فَؿـ قن  غقر هذا فؼد كػر بنهلل العظقؿ 

الؽالُم ٓ ةؽقن إٓ حرًفن وصقًتن ذا تنللقػ واتانن ،  :$قا  ال جسي 

الؾغنت، وعرب عنـ هنذا الؿعـنك إوائنؾ النذةـ تؽؾؿنقا ي  وإن اخ ؾػت هبؿ

ـُ اننؼل، وأصننقاٌت ـ ؼطعننل، وقنلننت  العؼؾقنننت، وقنننلقا: الؽننالُم حننروف 

العرب: الؽنالُم اةنؿ وفعنؾ وحنرف جننء لؿعـنك.. إلنك أن قنن : فنإلجؿننُع 

ـعؼد بقـ الُعؼالء عؾك كقن الؽالم حرًفن وصقًتن ـُ
(2). 

وهذا إجؿنٌع عـد أهؾ الاـل واللؿنعل، وخنلػفؿ طقائػ ــ الؿب دعل، 

 ا كبقًرا.همٓء الؿب دعل ُعؾق   ر ن ـخؾق ، تعنلك اهلل عؿن ةؼق فؼنلقا: الؼ

 :ذكر بعو أدا  الدالخ طؾك    الؼرآ  كفم ا  َقر مخؾق 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿قن  اهلل تبنرك وتعننلك: 

 .[158را : ]إط ﴾ۋ ۅ

 .[64]دقك :  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤڤ﴿وقن  جؾ ذكره: 

 ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ﴿وقن  ةنبحنكف: 

 .[27]الؽفػ: 

ولننؿ ةؼننؾ:  [الـ ااا ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿وقننن  جننؾ وعننال: 

 (.82رح الاـل )ص: ش (1)

 .(18ي إلك أهؾ زبقد )ص: زرةنلل الال (2)



               

 .(1)أصد  ــ اهلل خؾًؼن، قنلف ابـ بطل 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿وقننننن  ةننننبحنكف: 

 .[6]التقبخ:  ﴾وئ وئ

وئ وئ  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿وقننن  ةننبحنكف: 

 .[البؼرة] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ي اإلبنكنل أكثنر ـنـ خؿانقـ  ةنل ـنـ الؼنر ن تند   $وقد ذكر ابـ بطل 

 .(2)عؾك أن الؼر ن كالم اهلل غقر ـخؾق ، وأن اهلل تعنلك ة ؽؾؿ 

 :ذكر إدلخ مـ ال ـخ طؾك    الؼرآ  كفم ا 

 
ِ
، َقنَ : َكنَن َرُةقُ  اهلل

ِ
ـِ َعْبِد اهلل ـْ َجنبِِر ْب َةْعِرُض َكْػَاُف َعَؾنك الـَّننِس  ملسو هيلع هللا ىلص َع

َ ٓ َرُجٌؾ َدْحِؿُؾـِال إَِلاك َقْقِماِفت َلانِ   ُقَرْدًشاا َقاْد َمـَُعاقكِل َ ْ  »فِل اْلَؿْققِِػ، َفَؼنَ : 

َغ َكفَم َربول  .(3)«ُ َبؾو

َوَلَشنْلكِل فِنل َكْػِانل َكننَن َأْحَؼنَر »وي حدةف اإلفؽ، قنلت َعنئَِشُل ڤ: 

ـْ َأنْ 
ٍر ُةْ َؾك ـِ ـْ َؿ اهلُل فِلَّ بَِل

 .(4)«َةَ َؽؾَّ

ـْ أبل ُهَرْةَرَة َةْبُؾُغ بِِف الـَّبِنلَّ  اَؿاِ ت »َقننَ :  ملسو هيلع هللا ىلصوَع إَِذا َقَ اك ا ُ إَْماَر لِال ال  

 (.3/004اإلبنكل ) (1)

 (.032-3/004اكظر: اإلبنكل ) (2)

( وأبنق داود 3/382( وأحؿند )087، 14أخرجف البخنري ي خؾؼ أفعن  العبند ) (3)

( 0/668( والحنننكؿ )028( وابننـ ـنجننف )87/382( وابننـ أبننل شننقبل )7437)

 (.8874ين عؾك شرط البخنري ي الصحقحل )وصّححف إلبن

 (.0442( وـاؾؿ )7878أخرجف البخنري ) (4)



               

 

ْؾِ ااَؾِخ َطَؾااك َصااْػَقاٍ   َقنننَ   -َضااَرَبِا الَؿفَ َِؽااُخ بَِلْجـَِحتَِفااا ُخْ ااَعاًكا لَِؼْقلِااِفت َكال و

: َوَقنَ  َغْقُرُه: َصْػَقاٍن َةـُْػُذُهْؿ َذلَِؽ َعؾِ  ـْ ُقُؾاقبِِفْؿت َقااُلقا: َمااَذا  -ل  َِ َطا َلانَِذا ُلاسو

ت َوُاَق الَعِؾْل الَؽبِقرُ   .(1) «َقاَ  َرْبُؽْؿ  َقاُلقا لِؾ ِلي َقاَ : الَحؼ 

اا»وي رواةننل:  ااَؿ ا ُ بِاااْلَقْحِلت َسااِؿَع َ ْاااُؾ ال   ااَؿاِ  َصْؾَ ااَؾًخ إَِذا َتَؽؾ  َؿاِ  لِؾ  

َػا... ْؾِ َؾِخ َطَؾك ال    .(2) «َكَجرو ال و

ننـ قننن  الؼننر ن ـخؾننق  ُةقَجننع ضننرًبن وُةحننَبس ح ننك  :$قااا  مالااؽ  ـَ

 .(3)ةؿقت

ةؿعُت أبنن عبند اهلل، وذكنر عـنده  :$قا  حر  بـ إسؿاطقؾ الؽرماين 

 .(4)ر ظنهركالم الـنس ي الؼر ن أكف ـخؾق ، فؼن : ُكػر ظنهر، ُكػ

قؾنت: ةنن أبنن ةعؼنقب ألنقس  -ةعـنل ابنـ راهقةنف -وقن : ةللُت إةحن 

تؼق : الؼر ُن كالم اهلل تؽؾؿ اهلل بف لقس بؿخؾنق   قنن : كعنؿ، الؼنر ُن كنالم 

ـ قن  إكف ـخؾق  ففق كنفنر  ـَ  .(5)اهلل لقس بؿخؾق ، و

ـ قن : الؼنر ن ـخؾنق ،  :$قا  الؿروزي  ـَ ةؿعُت أبن عبد اهلل ةؼق : 

 .(6)ففق كنفر بنهلل العظقؿ والققم أخر 

 ( وغقره.7428أخرجف البخنري ) (1)

 (.7431ةــ أبل داود ) صحقف: (2)

 (.88الاـل لعبد اهلل بـ أحؿد ) (3)

( وأجننري ي 0060( وابننـ بطننل ي اإلبنكننل )8106أخنننرجف الخننال  ي الاننـل ) (4)

 (.12الشرةعل )

 (.0/084الاـل لؾخال  ) (5)

 الؿصدر الانبؼ. (6)



               

وكنننن ـننـ كبنننر أئؿننل الاننـل الؿثب ننقـ  ت$قااا   بااق حامااد ااسااػرادقـل 

 لؾصػنت:

 وجؿقنع عؾؿننء إـصننر: أن الؼنر َن كنالم $ـذهبل وـذهُب الشنفعل 

نـ قنن  ـخؾنق  ففنق كننفر، وأن جربةنؾ عؾقنف الانالم  ـَ اهلل لقس بؿخؾق ، و

ـننـ  ملسو هيلع هللا ىلص، وةننؿعف ـحؿنند ملسو هيلع هللا ىلصؾننف إلننك ـحؿنند ةننؿعف ـننـ اهلل عننز وجننؾ وحؿ

، وأن ُكنّؾ حنرف ملسو هيلع هللا ىلصـنـ الـبنل  ڤجربةؾ عؾقف الاالم، وةؿعف الصنحنبل 

، «أصنق  الػؼنف»ذكنره ي ك نبنف:  ــف كنلبننء وال ننء كنالم اهلل لنقس بؿخؾنق ،

 .(1)«إجقبل الؿصرةل»وذكره عـف شقد اإلةالم ابـ تقؿقل ي ك نب 

ؾ الحنندةف وةع ؼنندون أن وةشننفد أهنن :$قااا   بااق طثؿااا  ال ااابقين 

ننـ قننن  بخؾؼننف  ـَ الؼننر َن كننالم اهلل وك نبننف ووحقننف وتـزةؾننف غقننر ـخؾننق ، و

 .(2)واع ؼده ففق كنفر عـدهؿ

أجَؿع الؿاؾُؿقَن أّن الؼنر َن كنالُم اهلل، وإذا صنّح أكنف كنالم  قا  إصبفاين:

ل اهلل صّح أكف ــ صػل اهلل تعنلك، وأكف عز وجؾ ـقصقف بف، وهذه الصػل ٓزـ

 لذاتف.

تؼق  العرب: زةد ـن ؽّؾؿ، فننل ؽّؾؿ صنػل لنف، إٓ أن حؼقؼنل هنذه الصنػل 

الؽالم، وإذا كنن كذلؽ، كنن الؼر ن كالم اهلل، وكنكت هذه الصنػل ٓزـنل لنف 

 .(3)أزلقل

 (.837، 833اج ؿنع اللققش اإلةالـقل ٓبـ الؼقؿ ) (1)

 (.862عؼقدة الاؾػ وأصحنب الحدةف )ص:  (2)

 (.320الحلل ي بقنن الؿحلل )ص:  (3)



               

 

ولننق عؿنندت إلننك ك ننب الاننؾػ للؿننع أقننقالفؿ ي هننذه الؿاننللل لطننن  

ةشننػقف الؽثقننر، واهلل الؿننرام، ولؽننـ الاننعقد ةؽ ػننل بنلقاننقر، والؿخننذو  ٓ 

 الفندي إلك ةقاء الابقؾ.

لؿن اب دعت اللفؿقل هذه الؿؼنلل كنكقا ةؼقلقن: إن اهلل تعننلك ٓ ةن ؽؾؿ، 

 أو ة ؽؾؿ ـلنًزا.

، أو ةن ؽؾؿ لؽـ الؿع زلل اـ ـعت ــ هنذا اإلطنال ، وقننلقا: إكنف ـن ؽؾؿ

ننن ي غقننره. فؾننؿ ةـنننزعقا قنندـنء  ـً حؼقؼننل، لؽننـفؿ فاننروا ذلننؽ بلكننف خؾننؼ كال

 .(1)اللفؿقل ي حؼقؼل الؿذهب، وإكؿن كنزعقهؿ ي الؾػظ

أدا  التل استد  بفا الجفؿقخ والؿعتسلخ طؾك    الؼرآ  مخؾاق ت تعاالك 

 .ا كبقًراطؾق   ا  طؿا دؼقلق 

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺپ ﴿مااـ اااله أدااا  ققلااف تعااالك: 

 .[2]إكبقا : 

عؾنك أن  -بنزعؿفؿ -أي لؿ ةؽنـ ثنؿ كننن، فند  ذلنؽ «ـحدث»لؼالقا: 

 الؼر ن ـخؾق .

الؼر ن، فنن اهلل كنن ةـنز   ُ  اأجنب أهؾ العؾؿ بلن الؿحَدث هق إكزالرد: 

الؼر ن شقًمن بعد شلء كؿن هق ـعؾنقم. وققنؾ: الؿحندث هنل الن الوة عؾنقفؿ 

 فق كالم اهلل غقر ـخؾق .وعؾؿفؿ بف، أـن الؼر ن ف

 (.261شرح العؼقدة إصػفنكقل ٓبـ تقؿقل ) (1)



               

پ ﴿ن، وإكؿن قنن :لؿ ةؼؾ: ٓ ةلتقفؿ ذكر إٓ كنن ـحدثً : $قا  البقفؼل

، ]إكبقاااااااااا [﴾ٿڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 فد  أن )ذكًرا( غقر ـحدث.

ثؿ إكؿن أراد ذكنر الؼنر ن لفنؿ، وتالوتنف عؾنقفؿ وعؾؿفنؿ بنف، وكنؾ ذلنؽ 

ذكننر العبنند هلل،  ـحنندث، والؿننذكقر الؿ ؾننق الؿعؾننقم غقننر ـحنندث، كؿننن أن

 وعؾؿف بف وعبندتف لف ـحدث، والؿذكقر الؿعؾقم الؿعبقد غقر ـحدث.

وحقـ اْحُ ج بف عؾك أحؿند، قنن : قند ةح ؿنؾ أن ةؽنقن تـزةؾنف إلقـنن هنق 

 الؿحدث، ٓ الذكر كػاف ـحدث.

 ظنهر ي أةل. $وهذا الذي أجنب بف أحؿد بـ حـبؾ  :$قا  و

لنذي أتنك بنف، وال ـزةنؾ ـحندث، وقند تـزةؾف عؾك لانن الؿؾؽ ا وإتقاكف:

 .(1)أجنب أحؿد بنللقاب إو 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿وإن احنن ج بؼقلننف: :$قااا  ابااـ تقؿقااخ 

پ ڀ ﴿، ققؾ لف: هذه أةل حلل عؾقؽ، فنكف لؿن قنن : [2]إكبقا :  ﴾ٺ

عؾنننؿ أن النننذكر ــنننف ـحننندث وــنننف ـنننن لنننقس  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

لؿقصقف وغقره، كؿن لق قن : ـن بؿحدث؛ ٕن الـؽرة إذا وصػت ـّقز هبن بقـ ا

ًٓ وكحق ذلؽ، وةعؾؿ  ن حال ـً ةلتقـل ــ رجؾ ـاؾؿ إٓ أكرـ ف، وـن  كؾ إٓ طعن

أن الؿحدث ي أةل لنقس هنق الؿخؾنق  النذي ةؼقلنف اللفؿنل، ولؽنـ النذي 

 ًٓ هنق الؼندةؿ  أكز  جدةًدا، فنن اهلل كنن ةـز  الؼر ن شقمًن بعد شلء، فننلؿـز  أو

 (.822آع ؼند )ص:  (1)



               

 

ؿـز   خًرا، وكؾ ـن تؼدم عؾك غقره ففق قدةؿ ي لغل العرب، كؿنن بنلـابل إلك ال

ىئ ىئ ىئ ی ی ﴿، وقنن : ]د [ ﴾        ﴿قن : 

 ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿، وقنننن : ]دقساااػ[ ﴾ی

 .(1)]إحؼا [

ثؿ إن اللفؿل.... ادعك أـًرا  خر، فؼنن : أكنن أجند ي  :$ قا  ابـ بطخ

 قؾ لف: أي  ةل هل الؽ نب  ةل تد  عؾك أن الؼر ن ـخؾق ، فؼ

 ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿قننننن : قننننق  اهلل عننننز وجننننؾ: 

 أفال ترون أن كؾ ـحدث ـخؾق   [2]إكبقا : 

ه عؾقفؿ، فقؼن  لف: إن فقهؿ عؾك الضعػنء وإحداث وأهؾ الغبنوة وـقَّ 

الذي لؿ ةز  بف عنلًؿن ٓ ةؽقن ـحدًثن، فعؾؿف أزلل كؿن أكف هق أزلنل، وفعؾنف 

ةؽقن ـحدًثن ـن لؿ ةؽـ بف عنلًؿن ح ك عؾؿنف، فقؼنق : ـضؿر ي عؾؿف، وإكؿن 

إن اهلل عز وجؾ لؿ ةز  عنلًؿن بلؿقع ـن ي الؼر ن قبؾ أن ةـز  الؼر ن، وقبنؾ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأن ةليت بف جربةؾ وةـز  بف عؾك ـحؿد 

، قبننؾ أن ةخؾننؼ [31]البؼاارة:  ﴾ٻ پ پ پ پڀ﴿وقنند قننن : 

، ةؼنق : ]البؼارة[ ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﴿ دم، وقن : 

إبؾقس ي عؾؿ اهلل كنفًرا قبؾ أن ةخؾؼف، ثؿ أوحك بؿنن قند كننن عؾؿنف ـنـ  كنن

 جؿقع إشقنء.

 ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿وقنند أخربكننن عننز وجننؾ عننـ الؼننر ن، فؼننن : 

پ ڀ ڀ ﴿، فـػك عـنف أن ةؽنقن غقنر النقحل، وإكؿنن ـعـنك ققلنف: ]الـجؿ[

 (.317-86/313(، و)868-6/862(، و)80/200 نوى )ـلؿقع الػ (1)



               

أراد: ـحندًثن عؾؿنف، وخنربه، وزجنره، وـقعظ نف  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ

ؿننن أراد: أن كننزو  الؼننر ن عؾقننؽ ةحنندث لننؽ، ولؿننـ ، وإكملسو هيلع هللا ىلصعـنند ـحؿنند 

 ف عؾؿ وذكر لؿ تؽقكقا تعؾؿقكف.ةؿع

ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ﴿وقننن  عننز وجننؾ: 

، فلخرب أن النذكر الؿحندث هنق ـنن ةحندث ]صف[ ﴾حت خت مت ىت يت جث

ــ ةنـعقف وـؿـ عؾؿف وأكنز  عؾقنف، ٓ أن الؼنر ن ـحندث عـند اهلل، وٓ أن 

إكؿن هق ــ عؾؿ اهلل، فؿـ زعنؿ أن الؼنر ن هنق  اهلل كنن وٓ قر ن؛ ٕن الؼر ن

بعد، فؼد زعؿ أن اهلل كنن وٓ عؾؿ وٓ ـعرفل عـده بشلء ـؿن ي الؼنر ن، وٓ 

 اةؿ لف، وٓ عزة لف، وٓ صػل لف ح ك أحدث الؼر ن.

إكف فعؾ اهلل، وٓ ةؼن : كنن اهلل قبؾنف، ولؽنـ كؼنق : إن اهلل لنؿ  :وٓ كؼق 

وٓ كقننػ عؾننؿ، وإكؿننن وهؿننت اللفؿقننل الـنننس  ةننز  عنلًؿننن، ٓ ـ ننك عؾننؿ

ولّبات عؾقفؿ بلن ةؼق : ألقس اهلل إو  قبنؾ كنؾ شنلء، وكننن وٓ شنلء، 

وإكؿننن الؿعـننك ي كنننن اهلل قبننؾ كننؾ شننلء، قبننؾ الاننؿقات وإرض، وقبننؾ 

 إرضقـ، وقبؾ كؾ شلء ـخؾق .

ؾ فلـن أن كؼق  قبؾ عؾؿف، وقبؾ قدرتف، وقبؾ حؽؿ ف، وقبؾ عظؿ ف، وقب

 كربةنئف، وقبؾ جاللف، وقبؾ كقره، ففذا كالم الزكندقل.

، فنكؿن هنق ـنن [2]إكبقا :  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿وققلف: 

والؿمــقـ ــ عبننده، وـنن ةحدثنف عـندهؿ ـنـ  ةحدثف اهلل عـد كبقف وعـد أصحنبف

 .(1)العؾؿ، وـن لؿ ةاؿعقه، ولؿ ةلهتؿ بف ك نب قبؾف، وٓ جنءهؿ بف رةق 

(، واكظننر: الننرد عؾننك الزكندقننل واللفؿقننل، لإلـنننم أحؿنند 363-3/360اإلبنكننل ) (1)

 (.074-070)ص: 



               

 

 ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿: ومؿاا اساتدلقا بافت قاق  ا  تعاالك: أدخ الثاكقاخ

 .[3]السخر : 

 جعؾـن أي: خؾؼـن، فزعؿقا أن الؼر ن ـخؾق . قالقا:

وهذا آة دٓ  بنطؾ؛ ٕن كؾؿل )جعؾ( لفن ـعننن كثقنرة بحانب  الرد:

ةقن  الؽالم، ففنل تنليت بؿعـنك: أوجند، وبؿعـنك: صنقر، وبؿعـنك: الحؽنؿ 

شننرع، وققلننف تعنننلك:  :أرةننؾ، وبؿعـننكعؾننك الشننلء، وبؿعـننك: بعننف أو 

 أي: صقركنه. ﴾ڎ﴿

اللعؾ: أعؿ ــ َفَعنَؾ وَصنـََع، وةننئر أخقاهتنن، وهنق  :$ قا  الؽػقي

ةلري ـلرى )صنر( و)طػؼ( فال ة عدى، كحق: )جعؾ زةد ةػعؾ كذا( أي: 

 أقبؾ وأخذ وشرع وتؾبس.

، ـن شرع، وـنن وضنع. ولنذلؽ [113]الؿا دة:  (1) ﴾ۈئ ۈئ ېئ﴿وـعـك: 

 ى إلك ـػعق  واحد وهق: البحقرة.تعدّ 

پ پ ﴿وةلري ـلرى )أوجد( فق عدى إلك واحد أةًضنن، كحنق: 

 .[1]إكعام:  ﴾پڀ

ٻ پ ﴿وةؽقن بؿعـك: إةلند الشلء ــ شنلء وتؽقةـنف ــنف، كحنق: 

 .[11]الشقرى:  ﴾پ پ پ

وبؿعـك تصققر الشلء عؾك حنلنل دون حنلنل، فق عندى إلنك اثـنقـ، كحنق: 

 .[22 ]البؼرة: ﴾ہ ھ ھ ھ﴿

نن كننن، كحنق:  وةؽقن اللعنؾ بؿعـنك: الحؽنؿ بنلشنلء عؾنك الشنلء حؼ 

 .[113]الؿا دة:  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی  قن  اهلل تعنلك:  (1)



               

ٱ ٻ ﴿، كحننق: ، أو بنننطاًل ]الؼ اا [ ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ﴿

 .]الحجر[ ﴾ٻ ٻ ٻ

 .]الػرقا [ ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿وبؿعـك: بعف، كحق: 

 .[31]إبرااقؿ:  ﴾ڳ ڳ ڳ﴿وبؿعـك: قن ، كحق: 

 .(1)[3]السخر :  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ﴿وبؿعـك: تبقـ، كحق: 

ڌ ڎ ڎ ﴿أـننن اةنن دٓلفؿ بؼقلننف تعنننلك:  :$  باال العااس قااا  ابااـ

فؿن أفاده ــ اة دٓ ، فنن )جعؾ( إذا كنن بؿعـك: خؾنؼ، ة عندى  ﴾ڈ

، وققلنف [1]إكعاام: ﴾پ پ پڀ﴿إلك ـػعق  واحد، كؼقلف تعنلك: 

. وإذا ]إكبقااااااا [ ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ﴿تعنننننننلك: 

 .(2)تعدى إلك ـػعقلقـ لؿ ةؽـ بؿعـك )خؾؼ(

، لنؿ [3]السخار :  ﴾ڎ ڎ ڈ﴿ققلنف:  :$ ا ااسافمقا  شق

ڎ ڎ ﴿ةؼؾ: جعؾـنه فؼط، ح نك ةظنـ أكنف بؿعـنك خؾؼـنن، ولؽنـ قنن : 

ن؛ ٕكف قند كننن قنندًرا عؾنك أن ةـزلنف علؿق نن، فؾؿنن أي: صقركنه عربق   ﴾ڈ

ن كنن قد جعؾف عربق ن دون علؿل، وهذه الؿاللل ـنـ أصنق  أهنؾ أكزلف عربق  

 .(3)فقفن اللفؿقل والؿع زلل والػالةػل وكحقهؿالاـل ال ل فنرققا 

 ڳ ڱ ڱ﴿التاااال احتجااااقا بفااااات قااااق  ا  تعااااالك:  أدااااخ الثالثااااخ

 .]التؽقدر[ ﴾ڱ ڱ         

 (.082الؽؾقنت )ص:  (1)

 (.837-833العؼقدة الطحنوةل )ص:  (2)

 (.80/280ؿقع الػ نوى )ـل (3)



               

 

هننذا ةنند  عؾننك أن الرةننق  أحدثننف، إـننن جربةننؾ عؾقننف الاننالم أو  قااالقا:

 .ملسو هيلع هللا ىلصـحؿد 

أكف تؾؼنه أو ةنؿعف ـنـ رةنق  كنرةؿ، فنضننفل الؼنق  إلنك الرةنق  الرد: 

 فل تبؾقغ.إضن

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿أـننن قننق  اهلل عننز وجننؾ:  :$ قااا  البقفؼاال

، ـعـنه: قق  تؾؼنه عـ رةنق  كنرةؿ أو ةنؿعف ـنـ رةنق  كنرةؿ، أو ]الحاقخ[

، [61]التقبااخ:  ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿كننز  بننف رةننق  كننرةؿ، فؼنند قننن : 

نن لؾرةنق   ـً فلثبت أن الؼر ن كالم اهلل عز وجؾ، وٓ ةؽنقن شنلء واحند كال

ن هلل، ملسو هيلع هللا ىلص ـً  .(1)د  أن الؿراد بنٕدلل ـن قؾـنه وكال

ں ں ڻ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿وإن اح ج بؼقلنف:  :$قا  ابـ تقؿقخ 

 .]التؽقدر[ ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ

ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ققننؾ لننف: فؼنند قننن  ي أةننل إخننرى: 

، فنلرةنننق  ي [الحاقاااخ] ﴾ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

، فؾق أرةد بنف ، والرةق  ي إخرى جربةؾ عؾقف الاالمملسو هيلع هللا ىلصهذه أةل ـحؿد 

أن الرةق  أحدث عبنرتف ل ـنقض الخربان، فعؾؿ أكف أضنفف إلقف إضنفل تبؾقغ 

ٓ إضنفل إحداث، ولفذا قن : )لؼق  رةق (، ولؿ ةؼؾ: ـؾنؽ وٓ كبنل، وٓ 

ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴿غف، كؿن قن  تعنلك:رةب أن الرةق  بؾّ 

الؿقةنؿ ةعنرض كػانف عؾنك الـننس ي  ملسو هيلع هللا ىلص، فؽنن الـبل [67]الؿا دة:  ﴾ڇڍ

  ْ ل  َ قكِ عُ ـَ مَ  ْد ًشا قَ دْ رَ قُ  ن   لت لَ بو رَ  مَ َف كَ  غَ ؾو ٕبَ  فِ مِ قْ ك قَ لَ ل إِ ـِ ؾُ ؿِ ْح دَ  ٌؾ ُج  رَ َٓ  َ »وةؼق : 

 (.822آع ؼند )ص:  (1)



               

«لبو رَ  مَ َف كَ  غَ ؾو بَ  ُ 
(1()2). 

  ﴾ہ ہ ہ ہ﴿أدااااخ الرابعااااخ: و مااااا اسااااتدٓلفؿ بؼقلااااف تعااااالك: 

 .[16]الرطد: 

 قم )كؾ( فقؽقن ـخؾقًقن.ي عؿ والؼر ن شلء فقؽقن داخاًل  قالقا:

فؿـ أعلب العلب، وذلؽ أن أفعن  العبند كؾفنن عـندهؿ غقنر ـخؾققنل 

هلل تعنلك، وإكؿن ةخؾؼفن العبند جؿقعفن، ٓ ةخؾؼفن اهلل، فلخرجقهن ــ عؿنقم 

)كؾ( وأدخؾقا كالم اهلل ي عؿقـفن ـع أكف صػل ــ صػنتف، بف تؽقن إشقنء 

ڳ ڳ ﴿ت، قننن  تعنننلك: الؿخؾققننل، إذ بننلـره تؽننقن الؿخؾققننن

، فػّر  بقـ الخؾنؼ [54]إطرا :  ﴾ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻڻ

وإـر، فؾنق كننن إـنر ـخؾقًقنن لنزم أن ةؽنقن ـخؾقًقنن بنلـٍر  خنر، وأخنر 

بآخر، إلك ـن ٓ انةل لف، فقؾزم ال اؾاؾ، وهق بنطؾفؿ، وطرد بنطؾ أن تؽقن 

 .(3)جؿقع صػنتف تعنلك ـخؾققل

عؾنك أّن اهلل تعننلك ةن ؽؾؿ بصنقت  (4) ةبؼ قرةًبن كؼنؾ إجؿننع أهنؾ الانـل

ُةاَؿع، وكذا إجؿنع أهؾ الؾغل أن الؽالم ٓ ةؽقن إٓ بحرف وصقت، وعدا 

 تؼدم تخرةلف. :صحقف (1)

-030النرد عؾنك الزكندقنل واللفؿقنل )ص:  :(، واكظنر80/208ـلؿقع الػ ننوى ) (2)

036.) 

 (.830-838الطحنوةل )ص:  (3)

 اؿع.أققا  أهؾ الاـل بلن اهلل ة ؽؾؿ بصقت ةُ  :راجع الؿبحف إو  (4)



               

 

 الحروف وإصقات فؾقس بؽالم حؼقؼل.

عؾقل، ففل ذاتقل بنع بننر وأن الؽالم صػل ــ صػنت اهلل تعنلك الذاتقل الػ

ـُ ؽؾًؿن، وفعؾقل بنع بننر  حنند الؽنالم، إن شننء تؽؾنؿ وإن  أكف ةبحنكف لؿ ةز  

 شنء لؿ ة ؽؾؿ، كؿن ةبؼ بقنكف.

ـُ الؼقؿ  نـ وافؼنف أكنف ـعـنك واحند قننئؿ  :$قا  اب ـَ ـذهُب إشعري و

، وهق صػل قدةؿنل أزلقنل، لنقس بحنرف وٓ صنقت، وٓ ةـؼانؿ  بذات الرب 

أبعنض، وٓ لف أجزاء، وٓ عقـ إـر وعقـ الـفل وعقـ الخرب وعنقـ وٓ لف 

آة خبنر، الُؽّؾ ــ واحد، وهق عقـ ال نقارة واإلكلقنؾ والؼنر ن والزبنقر، 

وكقكف أـًرا واًقن وخربًا واة خبنًرا صػنت لذلؽ الؿعـك القاحد وأكنقاع لنف، 

تؼانقًؿن لؾعبننرات  قاًل فنكف ٓ ةـؼاؿ بـقع وٓ جزء، وكقكف قر ًكن وتقراًة وإكلن

عـف، ٓ لذاتف، بؾ إذا عرب عـ ذلؽ الؿعـك بنلعربقنل كننن قر ًكنن، وإن عنرب عـنف 

، والؿعـنك بنلعرباكقل كنن تنقراًة، وإن عنرب عـنف بنلانرةنكقل كننن اةنؿف إكلنقاًل 

واحنند، وهننذه إلػنننظ عبنننرة عـننف، وٓ ةاننؿقفن حؽنةننل، وهننل خؾننؼ ـننـ 

 هبنذا الؽنالم العربنل... وجؿفنقُر العؼنالء الؿخؾققنت، وعـنف لنؿ َةن ؽؾِؿ اهلل

ةؼقلقن: إن تصقر هذا الؿذهب كننف ي اللنزم ي بطالكنف، وهنق ٓ ة صنقر 

إٓ كؿن ت صقر الؿا حقالت الؿؿ ـعنت، وهذا الؿنذهب ـبـنل عؾنك ـانللل 

إكؽنر ققنم إفعنن  وإـنقر آخ قنرةنل بننلرب تعننلك، وـنن ةانؿقان ـانللل 

 .(1)فن إكؽنر أفعنلف وربقبق ف وإرادتف وـشقم ف حؾق  الحقادث، وحؼقؼ 

ـُ طثقؿقـ  ي ـعنرض رده عؾك إشنعننرة النذةـ ةؼقلنقن: إنَّ  $قا  اب

 (.742-768الؿرةؾل ص )الصقاعؼ ـخ صر   (1)



               

 الؽالَم ـعـك قنئؿ بنلـػس:

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿فننننذا قننننلقا: إنَّ اهلل تعننننلك ةؼنننق : 

 .[8]الؿجادلخ:  ﴾ۀۀ

ّٕن اهلل  ؛س لؽؿلؽؿ، بؾ هق دلقٌؾ عؾقؽؿ ولقهذا رد  عؾقؽؿ ولقس قؾـا: 

ولؿن أراد حندةف الؾاننن  ﴾ڱ ں ں﴿لؿن أراد حدةف الـػس قن : 

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ﴿فننلطؾؼ، وذلننؽ ي ققلننف تعنننلك:  ﴾ڻ ۀۀ﴿قننن : 

ٕاننؿ ةؼقلننقن بللاننـ فؿ، لؽننـ ةحنندثقن  ؛ولننؿ ةؼقلننقا: بؿننن كؼننق  ي أكػاننـن

 أكػافؿ وةؼقلقن: لقٓ ةعذبـن اهلل بؿن كؼق .

ًٓ فحنندةُف الننـػس ٓ ُةاننؿك قنن ننن وٓ حنندةًثن، إٓ ـؼقننًدا، وأـننن  ق ـً وٓ كال

الؼق  والحندةف والؽنالم عـند اإلطنال  فنكؿنن هنق الؼنق  الؿانؿقع النذي 

 .(1)ةؽقن بنلحروف

 :«والب ر»وققلف: 

ننلُ  الب اار لغااخ: والبصننر: العؾننُؿ،  الرؤةننل، وأبصننرُت الشننلء: رأة ننف. حنةَّ

 ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﴿وبصننرُت بنلشننلء: عؾؿُ ننُف. قننن  تعنننلك: 

 .(2)، والبصقر: العنلؿ[96صف: ]

البصر صػل ــ صػنتف ةنبحنكف وتعننلك، فؾنف بصنر الرؤةنل، ولنف  وشرًطا:

 البصر بؿعـك العؾؿ.

 (.812شرح الاػنرةـقل )ص:  (1)

 (.83الصحنح لؾلقهري )ص:  (2)



               

 

 .[آ  طؿرا ] ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿قن  تعنلك: 

 .(1)ةعطل كال  بحاب ـن ةا حؼف ــ العطنء قا  ابـ كثقر $:

أي:  ]آ  طؿااارا [ ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿ قاااا  الؼاساااؿل $:

لننب أن ةرضننقا ٕكػاننفؿ ـننن اخ نننره لفننؿ ـننـ كعننقؿ عنننلؿ بؿصنننلحفؿ، فق

دهؿ فقف ــ أـقر الدكقن  .(2)أخرة، وأن ةزهدوا فقؿن زهَّ

أي: عنلٌؿ بؿن فقفؿ ـنـ إوصننف  يف تػ قر اله أدخ: $قا  ال عدي 

 .(3)الحاـل وإوصنف الؼبقحل
 
ِ
قَةك، َقنَ : َقننَم فِقـَنن َرُةنقُ  اهلل ـُ ـْ َأبِل   َؿننٍت، َفَؼننَ :بَِخْؿنِس َكؾِ  ملسو هيلع هللا ىلصوَع

َٓ َدـَْبِغل َلاُف َ ْ  َدـَااَمت َدْخِػاُو اْلِؼْ اَل َوَدْرَلُعاُفت ُدْرَلاُع » َٓ َدـَاُمت َو إِ   ا َ َطس  َوَجؾ  

ْقِؾت ِحَجاُبُف الـْاقُر  ْقِؾ َقْبَؾ َطَؿِؾ الـ َفاِرت َوَطَؿُؾ الـ َفاِر َقْبَؾ َطَؿِؾ الؾ   -إَِلْقِف َطَؿُؾ الؾ 

َْحَرَقاْا ُساُبَحاُ  َوْجِفاِف َماا اْكَتَفاك إَِلْقاِف  -الـ اُر  ل ِرَواَةِل َأبِل َبْؽٍر:َوفِ  َٕ َلْق َكَشَػُف 

ـْ َخْؾِؼفِ   .(4)«َبَ ُرُه ِم

 فػل أةنت وإحندةف إثبنت بصر الرؤةل.

 أـن إثبنت العقـ: فػل كصقص أخرى ي الؽ نب والاـل.

  وٓ ةننزا  ـ صننًػن هبننن ةننبحنكف والبصننر ـننـ الصننػنت الذاتقننل ال ننل لننؿ ةننز

 .وتعنلك

 .( ط. ابـ رجب3/32تػاقر ابـ كثقر ) (1)

 .(0/70ـحنةـ ال لوةؾ ) (2)

 (.807تػاقر الاعدي ) (3)

 (.848/083أخرجف ـاؾؿ ) (4)



               

 :«سؿع...»وققلف: 

 .ناعؾؿ أن الاؿَع صػل ــ صػنت اهلل الذاتقل، فؾؿ ةز  وٓ ةزا  ةؿقعً 

 .]البؼرة[ ﴾حئ مئ ىئ يئ﴿قن  جؾ ذكره: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿وقننن  تعنننلك: 

 .]الؿجادلخ[ ﴾ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 ﴾ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿وقنننن  جنننؾ ي عننناله: 

 إلك غقر ذلؽ ــ أةنت الدالل عؾك إثبنت صػل الاؿع هلل تعنلك. قرى[]الش

ـ عنئشننل ڤ ـ عنن َلـَاااَداكِل َمَؾااُؽ »ي حنندةف طقةننؾ، وفقننف:  وي الصننحقحق

ُد إِ   ا َ َقْد َسِؿَع َقْقَ  َقْقِمَؽ... ت ُثؿ  َقاَ : َدا ُمَحؿ  ، وغقر ذلؽ (1) «الِجبَاِ  َلَ ؾ َؿ َطَؾل 

 ــ إحندةف.

 والا ال ؿع دـؼ ؿ إلك طدة  ق ام:

ففذا ةشؿؾ الؿمــ والؽنفر، وـن ةرضنه اهلل إو : سؿع طام لُؽّؾ شل : 

، هننذا عنننم ]البؼاارة[ ﴾حئ مئ ىئ يئ﴿وـننن ٓ ةرضنننه، كؼقلننف تعنننلك: 

 ةشؿؾ ُكّؾ شلء.

كؼقلننف تعنننلك لؿقةننك الثاااين: سااؿع خاااصت مؼت اااه الـ اار والتلدقااد: 

، فؾقس الؿراد ف[]ص ﴾ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿وهنرون: 

هـن أن اهلل تعنلك ةاؿعفؿن وةراهؿن ـلرد ةؿنع، ورؤةل، بنؾ الؿنراد: أةنؿع 

ؼ ضنه الـصر وال لةقد.لوأرى ف ـُ  ك صر لؽؿن، ففذا الاؿع 

ٱ ٻ ٻ ﴿ـثؾ ققلف تعنلك: الثال : سؿع قد دؽق  لؾتفددد والقطقد: 

 (.8482(، وـاؾؿ )3038أخرجف البخنري ) (1)



               

 

 [181]آ  طؿااارا :  ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ

 ﴾ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿وققلننننننننف: 

 .(1)]السخر [

ففنق ـنـ الصنػنت الػعؾقنل، إن شننء اهلل   ما ال ؿع ماـ حقا  آساتجابخ:

 اة لنب، وإن شنء لؿ ةا لب.

، أي: َةننننْؿَع ]إباااارااقؿ[ ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿قننننن  اهلل تعنننننلك: 

 اة لنبل لؿـ ةدعنقه.

 دـؼ ؿ إلك ق ؿقـ: «ل ؿع ا  تعالك»: اإذً 

لذاتقل، لؿ ةز  وٓ ةزا  ةنؿعًقن، وهنذا وهق ــ صػنتف ا سؿع إدراكت -1

الاننؿع ــؼاننؿ إلننك ثالثننل أقانننم: ةننؿع عنننم، ةننؿع خنننص، ةننؿع هتدةنند 

 ووعقد، كؿن ةبؼ بقنكف.

وهق ــ صػنتف الػعؾقل، إن شننء اةن لنب، وإن شننء  سؿع استجابخت -2

 لؿ ةا لب، وقد تؼدم بقنكف.

 :«...إرادة»وققلف: 

 قل شرعقل، وإرادة كقكقل قَدرةل.إرادة دةـاارادة يف الؼرآ  ق ؿا : 

ففذه اإلرادة ـ عؾؼل بشنرع اهلل تعنلننك، وهنل ـحبقبنل إلنك اهلل، ٓ شننلء 

 فقفن ةبغضف اهلل تعنلك.

( 028 - 8/021قؿننقـ ي شننرح العؼقنندة القاةننطقل )ـؾنن ؼط ـننـ كننالم ابننـ عث (1)

 بنخ صنر وتصرف.



               

  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿قننننننننننننن  تعنننننننننننننلك: 

 .[185]البؼرة: 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿وقننننننننن  ةننننننننبحنكف: 

 أةنت.وغقر ذلؽ ــ  [26]الـ ا :  ﴾ەئ

 وهذه اإلرادة قد ةحبفن اهلل، وقد ةبغضفن، وهق الذي أرادهن.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ﴿قننن  جننؾ وعننال: 

 .[125]إكعام:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ

فثبننت إرادتننف لؾفداةننل وهننق ةحبفننن، وثبننت أةًضننن إرادتننف لؾضننال  وهننق 

 .[7]السمر:  ﴾ڌڌ ڇ ڍ ڍ﴿ةبغضف، قن  تعنلك: 

 .(1)فلثبت اإلرادة، وكػك الرضن يف شرح أدخ: $قا  إصبفاين 

وال حؼقننؼ: أن اإلرادة ي ك نننب اهلل كقعنننن: إرادة  :$قااا  ابااـ تقؿقااخ 

 دةـقل شرعقل، وإرادة كقكقل قَدرةل.

 ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿كؼقلنننف تعننننلك: لاااإو : 

، وققلننف [6دة: ]الؿا اا ﴾ڈ ژ ژ﴿، وققلننف تعنننلك: [185]البؼاارة: 

إلننننك  ﴾ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿تعنننننلك: 

 .[27ت 26]الـ ا :  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ققلف: 

فنننن اإلرادة هـننن بؿعـننك الؿحبننل والرضننن، وهننل اإلرادة الدةـقننل، وإلقننف 

 .]اللاردا [ ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿اإلشنرة بؼقلف: 

 (.083الحلل ي بقنن الؿحلل )(1) 



               

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿فؿثؾ ققلف تعنلك: و ما اارادة الؽقكقخ الؼَدردخ: 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ پ پپ ڀ  

ٹ   ، وـثؾ قق  الؿاؾؿقـ: ـن شنء اهلل كنن، وـن لؿ ةشل [ 125]إكعام:   ﴾ٿ

 لؿ ةؽـ.

فلؿقُع الؽنئـنت داخؾنل ي هنذه اإلرادة واإلشننءة، ٓ ةخنرج عـفنن خقنر 

وٓ شننر، وٓ ُعننرف وٓ كؽننر، وهننذه اإلرادة واإلشنننَءة ت ـنننو  ـننن ٓ ة ـنولننف 

 .(1)إـر الشرعل

 -اخ ؾػ الـنس ي هذه الؿاللل عؾك ثالثل ـذاهب:

وهمٓء لؿ ةػرققا بنقـ الؿحبنل والرضنن، وبنقـ اإلرادة والؿشنقمل، قننلقا: 

وةرضنه، ي الؽقن بؼضنء اهلل وقَدره، وــ ثؿَّ ُكّؾ ـن ي القجقد ةحبف اهلل ُكّؾ ـن 

نال   –فزعؿقا أنَّ اهلل ةحب الؿعنصل وةرضنهن  تعنلك اهلل عؿنن ةؼنق  أهنؾ الضَّ

 .-ا كبقًراُعؾق  

قنلقا: لقات الؿعنصل ـحبقبل هلل، وٓ ـرضقل لف، وـنـ ثنؿ هنل لقانت 

رة، أي: لقات بؼضنء اهلل وقَدره، ففل  ؼدَّ ف، خننرج ـشنقم  -كؿن ةزعؿنقن –ـُ

 وُحل فؿ أنَّ الؽقَن ٓ ةؽقن فقف شلء ٓ ةحبف اهلل.

نـ  ـَ الذةـ تؿانؽقا بـصنقص الؽ ننب والانـل وَفْفنؿ الصنحنبل الؽنرام و

 (.833، 81/830ـلؿقع الػ نوى )(1) 



               

 تبعفؿ بنحانن ــ إئؿل الؽبنر.

كؼق : إنَّ اإلرادة الؽقكقل فقفن ـن ةحبف اهلل وَةرضنه، وفقفنن ـنن ٓ ةحبنف اهلل 

 ةرضنه، ولؽـ وقع ي الؽقن بنرادتف لِحْؽَؿل. وٓ

 أـن اإلرادة الشرعقل: ففل ـحبقبل ُكّؾفن هلل تعنلك.

قد ثبت إرادتنف لؾؽػنر، وكْػنل رضننه بنف،  :$قا   بق الؼاسؿ إصبفاين 

، [125]إكعاام:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ﴿فؼن  تعننلك: 

 .(1)رضن؛ فلثبت اإلرادة، وكػك ال[7]السمر:  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌڌ﴿وقن : 

إن اهلل ةحنب وةؽنره،  يف رساالخ آصاطخري: $قا   حؿاد باـ حـباؾ 

 وةبغض وةرضك، وةغضب وةاخط، وةرحؿ وةعػق وةغػر، وُةعطل وةؿـع.

ٕكنف فنرَّ  بقـفؿنن،  ؛أن تؽنقن اإلرادة كراهنل ي كػانفن وهذا الؽالم ةؿـع

 خالًفن ٕهؾ الؽالم: أن اإلرادة كنراهل ي كػافن.

 ـن ٓ ةحبنف وٓ ةرضننه، بنؾ ةؽرهنف وةانخطف وةبغضنف، : ُةرةد اهلللعـدكا

 واإلرادة غقر الؿحبل والرضن.

: اإلرادة ُحب وُبغض، ورضن وةنخط، وأنَّ وقا  جؿاطخ مـ الؿتؽؾؿقـ

ـ أراد شقًمن فؼد أحبف ورضقف، وإنَّ اهلل تعنلك َرضل الؿعصقل والؽػر.  ـَ

 ﴾ڌڌ ڇ ڍ ڍ﴿أن الرضننن غنننقر اإلرادة، بنندلقؾ ققلننف: وطـاادكا: 

 .(2)؛ ّٕن الـػل ضد اإلثبنت[7]السمر: 

ـُ الؼقؿ  ى بقـ الؿحبنل والؿشنقمل:  $قا  اب ـ ةقَّ ـَ ه عؾك  ي ـعرض رد 

 (.083الحلل ي بقنن الؿحلل )ص:  (1)

 الؿصدر الانبؼ. (2)



               

 

ففؾ ةرضك ةبحنكف ـن قضنل بنف ـنـ الؽػنر والػانق  والعصنقنن بقجنف ـنـ 

. قن  كثقٌر ــ إشعرةل، (1)القجقه  ققؾ: هذا الؿقضع أشؽؾ ــ الذي قبؾف

ـ ات ـَ بعفؿ: إنَّ الرضن والؿحبل واإلرادة ي حؼ الرب تعننلك بؾ جؿفقرهؿ و

بؿعـك واحد، وإن كنن ـنن شننءه وأراده فؼند أحبنف ورضنقف، ثنؿ أوردوا عؾنك 

أكػافؿ هذا الاما ، وأجنبقا بلكف ٓ ةؿ ـع أن ُةؼن  إكف ةرضنك هبنن، ولؽنـ ٓ 

ره، وٓ  عؾك وجف ال خصقص، بؾ ُةؼنن : ةرضنك بُؽنّؾ ـنن خؾؼنف وقضننه وقندَّ

رد ــ ذلؽ إـنقر الؿذـقـنل، كؿنن ةؼنن : هنق رب  ُكنّؾ شنلء، وٓ ُةؼنن : ُكػ

 رب  كذا وكذا ــ إشقنء الحؼقرة الخاقال.

وهذا تصنرةٌح ـنـفؿ بلكنف راض هبنن ي كػنس إـنر، إكؿنن اـ ـنع اإلطنال  

ن فؼط. ـً  أدًبن واحرتا

أجننبقا عـنف  [7]السمار:  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌڌ﴿فؾؿن أورد عؾقفؿ قنقلف: 

 -:بلنقابقـ

ـ وقع ــف ففق ةرضننه، إذ هنق بؿشنقم ف   حداؿا: ـَ ـؿـ لؿ ةؼع ــف، وأـن 

 وإرادتف.

ٓ ةرضنه لفؿ دةـًن، أي ٓ ةشرعف لفنؿ، وٓ ةنلـرهؿ بنف، وةرضننه  والثاين:

 ــفؿ كقًكن.

وعؾننك قننقلفؿ فقؽننقن ـعـننك أةننل: وٓ ةرضننك لعبنننده الؽػننر حقننف لننؿ 

 ي الننبطالن والػاننند  ةقجنند ـننـفؿ، فؾننق وجنند ـننـفؿ أحبننف ورضننقف، وهننذا

 كؿن تراه.

 الذي قبؾف هق ـقضع رضن العبد بؼضنء اهلل وإن كنن ٓ ةحبف. (1)



               

وقد أخرب ةبحنكف أكف ٓ ةرضك ـن وجد ــ ذلؽ وإن وقع بؿشنقم ف، كؿنن 

 .[118]الـ ا :  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ﴿قن  تعنلك: 

 ففذا وقع بؿشقم ف وتؼدةره، وقد أخرب ةبحنكف أكف ٓ ةرضنه.

 .]البؼرة[ ﴾ڑ ڑ ک ک ک﴿وكذلؽ ققلف ةبحنكف: 

كقًكننن، وٓ دةـًننن، وإن وقننع ب ؼنندةره، كؿننن ٓ ةحننب  ففننق ةننبحنكف ٓ ةحبننف

 إبؾقس وجـقده، وفرعقن وحزبف، وهق رهبؿ وخنلؼفؿ.

فَؿـ جعؾ الؿحبنل والرضنن بؿعـنك اإلرادة والؿشنقمل لزـنف أن ةؽنقن اهلل 

ن إلبؾنقس وجـنقده وفرعنقن وجـنقده وهنـننن وقننرون وجؿقنع ةبحنكف ـحب  

 .(1)الؽػنر... 

ـعرض كالـف عـ الحؽؿل ال ل ــ أجؾفن خؾؼ ي  $ قا  ابـ  بل العس

 اهلل أشقنء ٓ ةحبفن وٓ ةرضنهن:

ُةرةننُد اهلل أـننًرا وٓ ةرضنننه وٓ ةحبننف  وكقننػ ةشنننؤه  كقننػلاان  ققااؾ: 

 وُةؽّقكف  وكقػ ةل ؿع إرادتف لف وبغضف وكراهق ف 

فؿ فننرًقن، وتبنةـنت ُطننُرقهذا الاما  هق الذي افرت  الـنس ٕجؾنف ققؾ: 

 فنعؾؿ أن الؿراَد كقعنن: ـراد لـػاف، وـراٌد لغقره. وأققالفؿ،

ـطؾقب ـحبقب لذاتف وـن فقف ــ الخقر، ففق ـنراد إرادة لالؿراد لـػ ف: 

 الغنةنت والؿؼنصد.

قد ةؽنقن ـؼصنقًدا لؾُؿرةند، وٓ فقنف ـصنؾحل بننلـظر إلنك والؿراد لغقره: 

قنف كػانف ذاتف، وإن كنن وةقؾل إلك ـؼصقده وـراده، ففنق ـؽنروه لنف ـنـ ح
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وذاتف، ـراٌد لف ــ حقف إفضنؤه وإةصنلف إلنك ـنراده، فقل ؿنع فقنف إـنران: 

ـُ عؾؼفؿن. ؛ُبغضف وإرادتف، وٓ ة ـنفقنن  ٓخ الف 

ؼطع العضنق كوهذا كنلدواء الؽرةف، إذا عؾؿ الؿ ـنو  لف أن فقف شػنَءُه، و

إذا عؾنؿ  الؿ آكؾ إذا َعؾؿ أّن فنل قطعف بؼنَء جانده، وكؼطنع الؿاننفل الشننقل

 أان تقصؾ إلك ـنراده وـحبقبف.

بننؾ العنقننؾ ةؽ ػننل ي إةثنننر هننذا الؿؽننروه وإرادتننف بنننلظـ الغنلننب، وإن 

 عؾقف خنفقل  كخػقت عـف عنقب ف، فؽقػ بؿـ ٓ ةخػ

ففق ةبحنكف ةؽنره الشنلء، وٓ ةـنني ذلنؽ إرادتنف؛ ٕجنؾ غقنره، وكقكنف 

 ةبًبن إلك أـر هق أحب إلقف ــ فنقاتف.

كننف خؾننؼ إبؾننقس، الننذي هننق ـننندٌة لػاننند إدةنننن وإعؿننن  أمااـ ذلااؽ: 

وآع ؼندات واإلرادات، وهق ةبٌب لشؼنوة كثقنر ـنـ العبنند، وعؿؾفنؿ بؿنن 

ُةغضننب الننربَّ تبنننرك وتعنننلك، وهننق الانننعل ي وقننقع خننالف ـننن ةحبننف اهلل 

تعننلك ترتبنت عؾنك رب  رٍة لؾنكثقن ه، وـع هذا، ففق وةقؾل إلك ـحنبٍّ وةرضن

 وجقدهن أحب إلقف ــ َعَدـفن.خؾؼف، و

أكننف تظفننر لؾعبننند قننْدرة الننرب تعنننلك عؾننك خؾننؼ الؿ ضننندات مـفااا: 

والؿ ؼنبالت، فخؾنؼ هنذه النذات ال نل هنل أخبنف النذوات وشنرهن، وهنل 

ؼنبؾل ذات جربةؾ، ال ل هل ــ أشنرف الذوات وأطفرهن  ـُ ةنبب ُكّؾ شنر ي 

 ا.وأزكنهن، وهل ـندة الخقر، ف بنرك خنلؼ هذا وهذ

كؿن ظنفنرت قْدرتف فننل خؾنؼ الؾقنؾ والـفننر، والنداء والندواء، والحقننة 

والؿننقت، والحَاننـ والؼبننقح، والخنننقر والشننر، وذلننؽ ـنننـ أد  دلقننؾ عؾننك 

ؾؽف وُةؾطنكفكؿن   ـُ  .قْدرتف وعنزتف و



               

 ظفقر  ثنر أةنؿنئف الؼْفرةل.ومـفا: 

ةننرته وـغػرتننف وظفننقر  ثنننر أةننؿنئف الؿ ضننؿـل لحؾؿننف وَعػننقه ومـفااا: 

... َلاْق َلاْؿ ُتاْلكُِبقا »إلنك هنذا بؼقلنف:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أشنر الـبنل  وتلنوزه عـ خؾؼف.

 .(1) «َلَلَاَ  ا ُ بُِؽْؿت َوَلَجاَ  بَِؼْقٍم ُدْلكُِبقَ ت َلَقْ َتْغِػُروَ  ا َ: َلَقْغِػُر َلُفؿْ 

ظفقُر  ثنر أةنؿنء الحؽؿنل والخنربة، فنّكنف الحؽنقُؿ الخبقنر النذي ومـفا: 

شقنَء ـقاضعفن، وُةـزلفن ــنزلفن الالئؼل هبن، فال ةضنُع الشنلَء ي غقنر ةضع إ

ـقضعف، وٓ ُةـزُلُف ي غقر ــزل ف ال ل ةؼ ضقفن كؿن  عؾؿف وحؽؿ ف وخربتف، 

ففق أعؾؿ حقف ةلعؾ رةنٓتف، وأعؾنؿ بؿنـ ةصنؾح لؼبقلفنن وةشنؽره عؾنك 

ب الؿؽروهنل اك فنئفن إلقف، وأعؾؿ بؿـ ةصؾح لنذلؽ، فؾنق قندر عندم إةنبن

ل عطؾت حؽؿ كثقرة ولػنتت ـصنلح عدةدة، ولق ُعطؾت تؾؽ إةبنب لؿنن 

 عظؿ ــ الشر الذي ب ؾؽ إةبنب.فقفن ــ الشر ل عطؾ الخقر الذي هق أ

حصق  العبقدةل الؿ ـقعل ال نل لنقٓ خؾنُؼ إبؾنقس لؿنن حصنؾت، ومـفا: 

ق كننن الـننس فنن عبقدةل اللفند ــ أحِب أكنقاع العبقدةنل إلقنف ةنبحنكف، ولن

ٓة هلل ةننبحنكف اُكّؾفننؿ ـننمــقـ ل عطؾننت هننذه العبقدةننل وتقابعفننن ـننـ الؿننق

وتعنننلك، والؿعنننداة فقننف، وعبقدةننل إـننر بنننلؿعروف والـفننل عننـ الؿـؽننر، 

وعبقدةل الصرب وـخنلػل الفنقى، وإةثننر ـحننب اهلل تعننلك، وعبقدةنل ال قبنل 

ره ـنـ عندوه، وةعصنؿف ـنـ وآة غػنر، وعبقدةل آة عنذة بنهلل ــ أن ُةلق

 .(2)كقده وأذاه، إلك غقر ذلؽ ــ الحؽؿ ال ل تعلز العؼق  عـ إدراكفن

 .ڤ( ــ حدةف أبل هرةرة 0478أخرجف ـاؾؿ )  (1)

 ( بنخ صنر.038-008شرح العؼقدة الطحنوةل )  (2)



               

 

 :«وطؾؿ...»وققلف: 

العؾُؿ صػل ــ صنػنت اهلل الذاتقنل، فؾنؿ ةنز  وٓ ةنزا  ةنبحنكف وتعننلك 

 وعز وجؾ عنلًؿن بُؽّؾ شلء، فصػل العؾؿ ثنب ل هلل بنلـص واإلجؿنع.

، وققلنننف: ]البؼااارة[ ﴾ڇ ڍ ڍ چ ڇ ڇ ڇ﴿قنننن  اهلل تعننننلك: 

حج ﴿، وقننن  ةننبحنكف: ]َااالر[ ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿

 .]الطف [ ﴾مج جح مح جخ حخ مخ جس

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿وقن  جؾ ذكره:  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ائەئ ەئ وئ 

جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ ېئ 

 .]إكعام[ ﴾حب خب مب ىب يب جت حت خت

ـُ كثقر  ۆئ ﴿ققلف:   : $ قا  اب وئ ۇئ ۇئ ۆئ : ﴾ائەئ ەئ وئ 

َٓ  َمَػاِتقُف » :  ملسو هيلع هللا ىلص قن  رُةقُ  اهلل  ٓ   الَغقِْ  َخْؿٌ ت  ەئ ﴿اهلُل: َدْعَؾُؿَفا ِإ ائ ەئ 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی 

يئ  ىئ مئ  حئ  جئ  ی  ېئ ﴿، وققلف: ( 1) « [ 34]لؼؿا : ﴾ی  ېئ  ۈئ  ۈئ 

ىئ  أي: ةحقط عؾؿف الؽرةؿ بلؿقع الؿقجقدات، برةفن وبحرةفن، ٓ  ت﴾ېئ

 عؾقف ــ ذلؽ شلء، وٓ ـثؼن  ذرة ي إرض وٓ ي الاؿنء. كةخػ

:و رصِري   ـن أحاـ ـن قن  الصَّ

ااااااا ْر إِم   َلااااااف َدْخَػااااااك َطَؾْقااااااِف الاااااال 

 

 َتااااااااَراَ ى لِؾـ ااااااااَقاضِرِ َ ْو َتااااااااَقاَرى 
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أي: وةعؾؿ الحركنت ح ك  ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی﴿وققلف: 

ـننـ اللؿننندات، فؿننن ظـ ننؽ بنلحققاكنننت  وٓ ةننقؿن الؿؽؾػننقن ـننـفؿ، ـننـ 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿جننننننـ فؿ وإكاننننننفؿ، كؿننننننن قننننننن  تعنننننننلك: 

 .(1) [َالر] ﴾ڃ ڃ 

اال َ ْسااَتِخقُرَك »: ملسو هيلع هللا ىلصوي حنندةف آةنن خنرة، قننن  رةننق  اهلل  ُفااؿ  إِكو الؾ 

ةننن ـقةننك، إين »، وي قننق  الخضننر لؿقةننك عؾقفؿننن الاننالم: (2)«بِِعْؾِؿااَؽ...

 عؾننك عؾننؿ ـننـ عؾننؿ اهلل عؾَّؿـقننف، ٓ تعؾؿننف أكننت، وأكننت عؾننك عؾننؿ عؾَّؿؽننف 

 .(3)«ٓ أعؾؿف

 :«واقتدر»وققلف: 

ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿رة ـننـ صننػنت اهلل جننؾ ي عنناله، قننن  تعنننلك: الُؼنند

 .[إكػا ] ﴾ڄ ڄ

 صقغل ـبنلغل، ففل أبؾغ ــ قَدر. «اق در»وققلف: 

وقاا   ،[]البؼاارة﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿وقننن  ةننبحنكف وتعنننلك:

 ﴾﮴  ﮲ ﮳ ۓ  ۓ  ے  ے  ھ ھ  ھ  ھ ہ ہ﴿تعاااااااااااااااااااااااااااااااااا   

ڦ ڦ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿وقننن  جننؾ ذكننره: [65]إكعااام: 

 (.06، 0/02تػاقر ابـ كثقر )  (1)

 .ڤــ حدةف جنبر  (6310أخرجف البخنري )  (2)

 الؾػنظ لؾبخننري(، و0312(، وـانؾؿ )800جزء ــ حدةف أخرجف البخننري )  (3)

 بـ كعب 
ّ
 .ڤــ حدةف ابـ عبنس وُأبل



               

 

 .[]الؼؿر﴾ڃ ڄ ڄ ڄ

اٍ  »: ڤ بـ أبل العنصلعثؿنن ملسو هيلع هللا ىلصوقن  رةق  اهلل  :... َوُقْؾ َسْبَع َمر 

ـْ َشرو َما َ ِجُد َوُ َحاِذرُ   ٕبل ـاعقد البندريملسو هيلع هللا ىلص. وقن  (1)«َ ُطقُذ بِا ِ َوُقْدَرتِِف ِم

 .(2)«َؽ قْ ؾَ طَ  رُ َد قْ  َ  ا َ      َ  قدٍ عُ ْ  ا مَ بَ  َ  ؿْ ؾَ اطْ »لؿن ضرب غالـف:  ،ڤ

 (.0020أخرجف ـاؾؿ )  (1)

 (.8628أخرجف ـاؾؿ )  (2)



               

 :$  صاح  الـ ؿ قا

ـِ  - 37 َؼااااااْا بُِؿْؿؽِاااااا  بُِؼااااااْدَرٍة َتَعؾ 

 

ـِ    َكااااااااااَلا إَِراَدٌة َلااااااااااِع واْسااااااااااَتبِ

 
 الشرح

الُؼدرة ت عؾؼ بنلؿؿؽـنت، وُكّؾ ـؿؽـ فنهلل قندر عؾقف، أـن الؿا حقالت 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ةؼننق :  -جننؾ وعننال –ففننذه لقاننت بشننلء، واهلل 

گ ڳ ﴿ةندخؾ ي ققلنف:  ، والؿا حقؾ هنذا لنقس بشنلء؛ ٓ[]البؼرة ﴾ڱ

 فُؼدرتف ت عؾَّؼ بنلؿؿؽـنت. ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 :«بُؼدرة تعؾ ؼا بؿؿؽـ»ققلف: 

أي: أن إشنننقنء الؿؿؽنننـ وجقدهنننن أو عننندم وجقدهنننن اهلل قنننندر عؾنننك 

عؾنك ُكنّؾ شنلء  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿إةلندهن، وهذا ةشؿؾ ققلنف تعننلك: 

ي ُعؿنقم ــ الؿؿؽـنت، أـن الؿا حقالت ففنذه لقانت بشنلء، فنال تندُخُؾ 

 .]البؼرة[ ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ققلف: 

 :«كلا إرادة»

فذا لنقس اإلرادة أةًضن ت عؾؼ بنلؿؿؽـ، ـن أراده اهلل كنن، أـن الؿا حقؾ ف

 .مبشلء، وٓ ةدخؾ ي العؿق

 :«َلِع واستبـ»

ـننـ الننقعل، وهننق: الـبننف والحػننظ وال نندبر.  «وعننك»فعننؾ أـننر ـننـ  «عِ »

 ن حػظف اهلل.زاـْف. قنلف الػقتقؼهذا الشلء و واة بـ، ةعـل: تبقـ واعؾؿ



               

 

 :$ثؿ قا  الـاضؿ 

َؼاااااَوالِعْؾااااُؿ واْلَؽااااَف  - 38  ُم َقااااْد َتَعؾ 

 

 

 بُِؽااااؾو َشااااْلٍ  َدااااا َخِؾقؾاااال ُمْطَؾَؼااااا 

 
 الشرح

فرَّ  الـنظُؿ ي هذا البقت بقـ الُؼدرة والعؾؿ، فنلُؼدرة ت عؾؼ بنلؿؿؽـننت 

 ٓ بنلؿا حقالت، كؿن ةنبؼ بقنكف.

ففق عنم لُؽّؾ شلء بال تؼققد، فنهلل ةبحنكف عؾقؿ بُؽّؾ شلء ـنـ أـن العؾؿ 

الؿؿؽـنت والؿا حقالت، ففق ةعؾؿ ـن كنن وـن ةقؽقن وـن لؿ ةؽـ لق كنن 

 كقػ ةؽقن.

 .]إكعام[ ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿قن  جؾ ذكره: 

ن لؾبعنف، ةنقم الؼقنـنل عـندـن ةنروا ون الؿـؽنروففمٓء الؽػننر اللنحند

قن وةاننللقن اهلل تعنننلك أن ُةننرجعفؿ إلننك النندكقن لقعؿؾننقا العننذاَب ةانن غقث

ا حقٌؾ،  ـُ اهلل ةبحنكف أنَّ هذا الؿان حقَؾ لنق وقنع وردوا  ؿَ ؾِ عَ فصنلًحن، وهذا 

 إلك الدكقن لعندوا إلك الؽػر.

قنن  وكذلؽ الؽالم؛ فننهلل تعننلك ةؿؽنـ أن ةن ؽؾؿ بنلشنلء الؿان حقؾ، 

ؾؿ بشنلء ـان حقؾ، ؛ ف ؽ[إكبقا ] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې﴿: تعنلك

 ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ﴿الؼنئنننننننؾ:  وهنننننننق ةنننننننبحنكف

 .[91 :]الؿممـق 



               

 :$قا  الؿ ـػ 

 َوَساااااْؿُعُف ُساااااْبَحاَكُف َكاْلَبَ ااااارِ  - 39

 

ٍِ َوُكااااااؾو ُمْبَ اااااارٍ    بُِؽااااااؾو مْ ااااااُؿق

 
 الشرح

أي: أن الاننؿَع ة عؾننؼ بنلؿاننؿقعنت، ٓ بُؽننّؾ شننلء، وكننذلؽ البصننر 

 ة عؾؼ بنلؿبصرات.

صره عنـنن لُؽّؾ ـاؿقع وُكّؾ ـبصر، فُؽّؾ شلء ُةندَرك بنلانؿع فاؿعف وب

فنعؾؿ أن اهلل تعنلك ةاؿعف، وُكنّؾ شنلء ُةنرى بنلبصنر فننهلل تعننلك ةبصنره، قنن  

 .]آ  طؿرا [ ﴾ڎرث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب﴿تعنلك: 

ذكر صنحُب الـظؿ ي إبقنت الانبؼل ةبع صػنت هلل تعنلك فؼط، وهنل 

ٓ خنالف فقفنن بنقـ أهنؾ الانـل وأهنؾ ال لوةنؾ ـنـ إشننعرة الصػنت ال ل 

وكحقهؿ ــ حقنف العندد، واخ ؾػنقا ي كقػقنل اإلةؿننن هبنن، وقند ةنبؼ النرد 

 .(1)عؾقفؿ

فؿـفلفؿ إثبنت جؿقع  -ــفؿ صنحب الـظؿ- أـن أهؾ الاـل واللؿنعل

 ي إحندةننف ملسو هيلع هللا ىلصالصننػنت ال ننل أثب فننن اهلل لـػاننف ي ك نبننف، وأثب فننن لننف كبقننف 

الصحقحل، ــ غقر تؿثقؾ وٓ تؽققػ، وـنـ غقنر تحرةنػ وٓ تعطقنؾ، وقند 

 ةبؼ بقنن ذلؽ بنٕدلل ــ الؽ نب والاـل وأققا  أئؿل الاؾػ.

 اخ الف الـنس ي صػنت اهلل عز وجؾ. -راجع شرح البقت الرابع والثالثقـ  (1)



               

 

 :قا ًف  $ود تطرد الـاضؿ 

 َوَ    َماااااا َجااااااَ  ماااااع ِجْبرِدِاااااؾ - 41

 

ـْ ُمْحَؽاااااِؿ الُؼاااااْرآِ  والت ـِْسداااااؾِ    ِمااااا

 
 ؿُ ُماااااااُف ُساااااااْبَحاَكُف َقاااااااِددَكَف  - 41

 

 َ ْطَقاااااا الاااااَقَرى باااااالـ  و َداااااا َطَؾاااااقِؿُ  

 
ـ  صااؾفِ  - 42  ولااقَ  يف صااْقِ  الااقَرى ماا

 

ـْ ِمثؾااااافِ     ْ  د اااااتطقعقا ُساااااقرًة مااااا

 
 الشرح

أي: القحل والؽالم الذي جنء  :«ما جا » .أي: وكلنزم أنَّ  :«و    »ققلف: 

 .وهق أـقـ القحل ؛عؾقف الاالم «:ـع جربةؾ» .ــ عـد اهلل تعنلك

 :«مـ محؽؿ الؼرآ  والتـسدؾ»: ققلف

ــ بنب عطػ الؿرتادفقـ، فنّن ال ـزةَؾ هق الؼر ُن، وهق كالم اهلل تعنلك، 

ووصػف بلكف ـحَؽؿ ــ بنب إضنفل الصػل إلك الؿقصنقف. وإحؽننم الؼنر ن 

أي: إتؼنكف؛ فنلؼر ن ـ ؼـ ــ كنؾ وجنف، لنذلؽ وصنػف اهلل بلكنف ـحؽنؿ؛ قنن  

ٱٻ ٻ ٻ ﴿: ةننبحنكف وقننن ، [1]اااقد:  ﴾گگ ڳ ڳ ڳ﴿تعنننلك: 

 وال ـزةؾ؛ أي: الؿـزَّ .، []دقك  ﴾ٻ پ پ

أشننرف الؿالئؽننل، وهننق الننذي َوّكؾننف اهلل تعنننلك جبردااؾ طؾقااف ال اافم: 

 بنلقحل.

، لالرةننلل، واإللفننم، والؽنالم الخػناإلشننرة، والؽ نبنل، و القحل لغخ:

ووَحك وْحًقن...  وُكّؾ ـن ألؼق ف إلك غقرك، ُةؼن : وَحْقُت إلقف الؽالم وأوَحْقُت 

 وأوَحك إلقف: أْلَفؿف.



               

چ ﴿، وفقننف: [68]الـحااؾ:  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ﴿ال ـزةننؾ العنننَزةز:  وي

نَرهن]السلسلخ[﴾چ چ ڇ ڇ ـَ ، أي: إلقفن، فؿعـك هذا أ
(1). 

اإلعالُم بنلشنرع، وُةطؾنؼ النقحل وُةنراد بنف اةنُؿ الؿػعنق  ــنف،  وشرًطا:

 .(2) ملسو هيلع هللا ىلصبل ، وهق كالُم اهلل الؿـّز  عؾك الـكأي: الؿقَح 

 ﴾ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ﴿قنننننن  تعننننننلك: 

 .[163]الـ ا : 

لف عؾك قؾب كبقـن ـحؿد وجبردُؾ طؾقف ال فم:  . قن  ملسو هيلع هللا ىلصجنء بنلؼر ن، وكزَّ

ڱ ں ڳ ڳ ڱ ڱ ڱگ گ گ ڳ ڳ﴿جننننننؾ ذكننننننره: 

 .]الشعرا [ ﴾ں ڻ ڻ ڻ

فنلننذي أكزلننف فنننطُر إرض والاننؿنوات، الؿربننل  :$قااا  ال ااعدي 

قي والاػؾل، وكؿن أكف ربننهؿ هبنداة فؿ لؿصننلح ُدكقننهؿ جؿقع العنلؿ، الُعؾ

وأبدااؿ، فنكف ُةربقفؿ أةًضن هبداة فؿ لؿصنلح دةنـفؿ وأخنَراهؿ، وـنـ أعظنؿ 

ـن ربنهؿ بف إكزا  هذا الؽ نب الؽرةؿ الذي اش ؿؾ عؾك الخقنر الؽثقنر والنرب 

 الغزةننر، وفقننف ـننـ الفداةننل لؿصنننلح النندارةـ وإخننال  الػنضننؾل ـننن لننقس 

  غقره.ي

 ؿنم فقف، ــ تعظقؿف وشدة آه ﴾گ گ گ ڳ ڳ﴿وي ققلف: 

 ــ كقكف كز  ــ اهلل.

وهننق جربةننُؾ عؾقننف الاننالم الننذي هننق أفضننُؾ  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿

 (.ل(، ـندة )وح8/073الؾانن )  (1)

 (.82، 8/87الػ ح )  (2)



               

 

 .(1)الذي قد أـِـ أن ةزةد فقف أو ةـؼص «إـقـ»الؿالئؽل وأققاهؿ، 

ـُ كثقر  وهق جربةُؾ عؾقنف الانالم،  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿ :$قا  اب

 .(2)احد ــ الاؾػ، وهذا ـن ٓ كزاَع فقفقنلف غقر و

 :«مـ محؽؿ الؼرآ  والتـسدؾ»وققلف: 

 الؼر ُن كالُم اهلل غقر ـخؾق ، وقد ةنبؼت الؿاللل.

 اإلتؼنن. معـك ااحؽام لغخ:

 :(3)واإلحؽنُم وال شنبف ي الؼر ن ثالثل أكقاع

 :الـقِ إو : ااحؽام العام

، أي: ــعنت وُحػظنت عنـ [1]ااقد:  ﴾ڳ ڳ﴿ف ققلف تعنلك: وــ

 .(4)الغؾط، والؽذب، والبنطؾ، والخطل، وال ـنقض، قنلف الَؽػقي

 .[1]اقد:  ﴾ڳ ڳ ڳ﴿قن  اهلل تبنرك وتعنلك: 

أي: جعؾنت ـحؽؿنل ُكّؾفنن، ٓ  :﴾ڳ ڳ﴿ يف معـاك $قا  قتادة 

 .(5)خؾؾ فقفن وٓ بنطؾ

صننندقل أخبنرهننن، عندلننل أي: أتؼـننت وأحاننـت،  :$قااا  ال ااعدي 

 (.281، 284تقاقر الؽرةؿ الرحؿـ )  (1)

 (.3/340تػاقر ابـ كثقر ) (2)

ا ػند ــ شرح أصق  ي ال ػاقر ٓبـ عثقؿقـ  (3) ـُ  .$هذا ال ؼاقؿ 

 (.384الؽؾقنت ) (4)

 (.8/6اللنـع ٕحؽنم الؼر ن ) (5)



               

 . اك فك.(1)أواـنرهن وكقاهقفن، فصقحل ألػنظف، هبقل ـعنكقف

 فنلؼر ُن ُكّؾف ُوصػ هبذا الـقع ــ اإلحؽنم.

 :الـقِ الثاين: الؿتشابف العام

  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿قننننننننننننن  اهلل تعنننننننننننننلك: 

 .[23]السمر: 

ُةشبف بعضف بعًضنن ي الحانـ، وُةصند  بعضنف بعًضنن،  :$قا  البغقي 

لقس فقف تـنقض وٓ اخ الف، ـثنين: ةثـل فقنف ذكنر القعند والقعقند، وإـنر 

 .(2)والـفل، وإخبنر وإحؽنم 

ـُ شنبف.  فنلؼر ن هبذا الؿعـنك ُكّؾف 

 :الـقِ الثال : أدا  الؿحَؽؿا  وأدا  الؿتشابفا 

ڻ ﴿قن  جّؾ وعال:  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ ڻ  ڻ 

﮳  ﮲  ۓ ﯀   ۓ  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷ ﮶  ﮵  ﮴ 

 .]آ  طؿرا [﴾﯁       

هل أةنت القاضحنت الؿعـك، فال ُشبفل فقفنن وٓ  أدا  الؿحؽؿا :

طؾًؼن، وإـر بننلرب وحانـ  ـُ إْشؽن ، كنٕـر ب قحقد اهلل تعنلك وطنع ف طنعل 

الخؾؼ، والـفل عـ اقرتاف الذكقب والؿعنصل عؾك اخن الف أكقاعفنن، إلنك 

 (.346تػاقر الاعدي ) (1)

 (.3/020تػاقر ابـ كثقر ) :( واكظر4/882ـعنلؿ ال ـزةؾ )  (2)



               

 

 قر ذلؽ، وهق كثقر ي الؼر ن.غ

 ففل ال ل ةؾ بس ـعـنهن عؾك عقام الـنس.  ما الؿتشابفا :

 الؿ شنبف هق ـن اة لثر اهلل تعنلك بعؾؿف وتلوةؾف. وققؾ:

 وةبُب آخ الف: هؾ كؼػ عؾك اةؿ اللاللل أم ٓ 

﮷﮸﴿ي ققلننف:  «اهلل»لؾُعؾؿنننء ي الققننقف عـنند اةننؿ  ﮶  ﮵  ﮴   ﴾﮳ 

 ققٓ :

شنننبف هننق الننذي ٓ ةعؾننؿ تلوةؾننف إٓ اهلل تعنننلك، ـثننؾ: كقػقننل الؿ  إو :

الصػنت، وقت الاننعل، وقنت طؾنقع الشنؿس والندجن ، وـنن أشنبف ذلنؽ، 

ـ جعؾ الققػ عـد اةنؿ اللاللنل، كؿنن جننء ي قنق  اهلل تعننلك:  ـَ وهذا عـد 

، وهذا الؼق  هق الراجح عـد أكثنر أهنؾ العؾنؿ ي ﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸﴿

 .﴾ڻۀ﴿ـعـك 

ننـ  «اهلل»عؾننك اةننؿ اللاللننل  ﴾﮹ ﮺ ﮻﴿عطننػ  الثاااين: ـَ عـنند 

، ﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻﴿جعؾ الققػ عـند ققلنف تعننلك: 

فبعُض أةنت ٓ ةعؾؿ ـعـنهن إٓ اهلل والراةخقن ي العؾؿ، وٓ ةعؾؿ ـعـنهنن 

عقاّم الـنس، وإذا اع ؿد عؾك ففؿنف قند ةضنؾ، وةؼنق  عؾنك اهلل ـنن ٓ ةؾقنؼ، 

رةػ وتعطقؾ صػنت اهلل تعنلك، وغقنر ذلنؽ، كؿـ وقع ــ أهؾ البدع ي تح

 فنللنهؾ والؿب دع ة بع الؿ شنبف اب غنء الػ ـل، كؿن قن  ةبحنكف.

أن ُةننرد الؿ شنننبف إلننك الؿحؽننؿ ـننـ أةنننت، لؼقلننف تعنننلك:  لالقاجاا :

، فنلؼر ُن لقس فقنف تعننُرض ﴾﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﴿

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿وٓ اخنننن الف، قننننن  جننننّؾ ذكننننره: 

 .]الـ ا [﴾ڈڈ 



               

والؿعـنك أن الراةنخقـ ٓ  يف معارض تػ اقره لمداخ: $قا  ابـ جاسي 

ةعؾؿقن تلوةؾ الؿ شنبف، وإكؿن ةؼقلقن:  ــن بف عؾنك وجنف ال انؾقؿ وآكؼقنند 

 وآعنرتاف بنلعلز عـ ـعرف ف.

إكف ـعطقٌف عؾك ـن قبؾف، وأن الؿعـك: أاؿ ةعؾؿقن تلوةؾف. وكنال وققؾ: 

 .(1) ابـ عبنس... الؼقلقـ ـنروي عـ

ـُ ططقخ  الؿ شنبف كقعنن: كقٌع اكػنرد اهلل بعؾؿنف، وكنقٌع ةؿؽنـ  :$قا  اب

بنلـظر  اب داء بنلـظر إلك إو  وعطًػن صق  الخؾؼ إلقف، فقُؽقن الراةخقنو

 .(2)أي الؿحؽؿ والؿ شنبف ــ عـد اهلل ﴾﮿ ﯀ ﯁ ﴿إلك الثنين 

ؼ ضك قق  ا - ڤقا  جابُر بـ طبد ا   ـُ لشنعبل وةنػقنن الثنقري وهق 

 :-وغقرهؿن 

 : ـن ُعرف تلوةؾف، وُففؿ ـعـنه وتػاقره.الؿحؽؿاُ  مـ آي الؼرآ  

ـن لؿ ةؽـ َٕحد إلنك عؾؿنف ةنبقؾ، ـؿنن اةن لثر اهلل تعننلك بنف والؿتشابف: 

دون خؾؼف. قن  بعضنفؿ: وذلنؽ ـثنؾ وقنت ققننم الاننعل، وخنروج ةنلجقج 

 لؿؼطعل ي أوائؾ الاقر.وـلجقج، والدجن  وعقاك، وكحنق الحروف ا

ـُ ـن ققؾ ي الؿ شنبف :$قا  الؼرصبل  هذا أحا
(3). 

ـننـ ققلننف:  «اهلل»لؾُؿػاننرةـ ي الققننقف عؾننك لػننظ  :$قااا  ال ااعدي 

 (.814، 8/816بـ جزي )ال افقؾ لعؾقم ال ـزةؾ، ٓ (1)

 الؿصدر الانبؼ. (2)

(، وفن ح البننري 8/306تػاقر ابـ كثقنر ) :(، واكظر87-7/83تػاقر الؼرطبل ) (3)

 (.0/82(، وـحنةـ ال لوةؾ )1/21)



               

 

﮷﮸﴿ ﮶  ﮵  ﮴  ققٓن: جؿفقرهؿ ةؼػقن عـدهن، وبعضفؿ ةعطػ  ﴾﮳ 

﮺﮻ ﴿عؾقفن  وذلؽ ُكّؾنف ـح ؿنؾ، فننّن ال لوةنَؾ إن أرةند بنف عؾنؿ  ﴾﮹ 

﮷﮸﴿ُكـفننف كنننن الصننقاب الققننقف عؾننك حؼقؼننل الشننلء و ؛ ٕن الؿ شنننبف ﴾﮶ 

الذي اة لثر اهلل بعؾؿ ُكـفف وحؼقؼ ف، كحق حؼنئؼ صػنت اهلل تعنلك وكقػق فن... 

وإن أرةننند بنل لوةنننؾ ال ػانننقر والؽشنننػ واإلةضننننح كننننن الصنننقاُب عطنننػ 

فقؽنقن اهلل قند أخنرب أّن تػانقر الؿ شننبف ورّده إلنك  ﴾﮷﮸﴿عؾك  ﴾﮹﴿

ـن فقف ــ الشبفل ٓ ةعؾؿفن إٓ هق تعنلك، والراةخقن ي العؾؿ  الؿحؽؿ وإزالل

ــ الؿحؽنؿ  ﴾﮿﴿ةعؾؿقن أةًضن، فقمــقن هبن، وَةردوان لؾُؿحؽؿ، وةؼقلقن: 

﴿والؿ شنبف  ﯁  وـن كنن ــ عـده فؾقس فقف تعنرض وٓ تـننقض، بنؾ  ﴾﯀ 

ـُ ػؼ ُةصد  بعضف بعًضن وةشفد بعضف لبعض هق 
 (1). 

 :«ُسبحاكف قددؿ كفُمفُ »وققلف: 

ةبؼ بقنُن أّن الؽالَم صػل ــ صػنت اهلل، لؿ ةز  وٓ ةنزا  ـ ؽؾًؿنن، أـنن 

فق لّدد، إن شننء تؽؾنؿ، وإن  -بنع بنره أكف ــ صػنت إفعن  - حند الؽالم

، أـنن الؽنالم شنء لؿ ة ؽؾؿ، وقد ذكرُت الؿاللل بنةن قػنء ةغـنل عنـ اإلعنندة

   الؽ نب.فؼد ةبؼ بقنكف أو «ؿلػظ الؼدة»عـ 

 كعؿ، الؼر ُن كالُم اهلل، تؽّؾؿ بف بؿشقم ف، وك ب ي الؾقح الؿحػقظ.

پ ڀ ڀ ٻ پ پ پٱ ٻ ٻ ٻ﴿قننن  اهلل تعنننلك: 

 .]القاقعخ[﴾ڀ ڀ

 (.800تػاقر الاعدي )ص:  (1)



               

 .]البروا[﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿وقن  تعنلك: 

ؼننق  تعنننلك ة﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿ققلننف:  :$قااا  ابااـ جرداار الطبااري 

ثَبت ي لقح ـحػقظ ـُ ذكره: هق قر ن كرةؿ 
(1). 

أي ـؽ قٌب ي لقح، وهق ـحػقٌظ عـد اهلل تعنلك ـنـ  :$قا  الؼرصبل 

 .(2)وصق  الشقنطقـ إلقف. وققؾ: هق أم الؽ نب، وــف اك اد الؼر ُن والؽ ب

ـنـ ال غققنر والزةنندة والنـؼص،  ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿ :$قا  ال عدي 

وهق الؾنقُح الؿحػنقظ النذي قند أثبنت اهلل فقنف ُكنّؾ  وـحػقظ ــ الشقنطقـ،

 .(3)شلء

الؾقُح الؿحػقظ ــف كاد الؼر ن وةنئر الؽ نب،  :$الجقزي  قا  ابـ

 .(4)ففق ـحػقظ عـد اهلل، ـحروس ــ الشقنطقـ، وــ الزةندة والـؼصنن

ـنّز  غقنر ـخؾنق .  :$تقؿقخ  قا  ابـ ـُ ؾُػ قننلقا: الؼنر ُن كنالُم اهلل  الاَّ

قندةؿ لنؿ  قا أّن كالَم اهلل قدةؿ، أي جـانف: لؿ ةز  ـ ؽؾًؿن إذا شنء، فبقَّـوقنلقا

ةز ، ولؿ ةؼؾ أحد ــفؿ: إّن كػَس الؽالم الؿعقـ قدةؿ، وٓ قن  أحد ـنـفؿ: 

ـّز  غقر ـخؾق ، وإذا كنن اهلل قد تؽّؾؿ  ـُ الؼر ُن قدةؿ، بؾ قنلقا: إكف كالم اهلل 

ًٓ بنلؼر ن بؿشقم ف كنن الؼر ُن كالـف،  ـّز ـُ ــف غقنر ـخؾنق ، ولنؿ ةؽنـ  وكنن 

ن قدةًؿن بؼدم اهلل، وإن كنن اهلُل لنؿ ةنز  ـ ؽؾًؿنن إذا شننء، فلنـس ـع ذلؽ أزلق  

كالـننف قنندةؿ، فَؿننـ ففننؿ قننق  الاننؾػ وفننّر  بننقـ هننذه إقننقا  زالننت عـننف 

 (.82/842جنـع البقنن ) (1)

 (.88/017تػاقر الؼرطبل ) (2)

 (.888تػاقر الاعدي ) (3)

 (.8/48الؿاقر ) زاد (4)



               

 

بفنت ي هذه الؿانئؾ الؿعضؾل ال ل اضطرب فقفنن أهنؾ إرض... إلنك  الش 

ُن الؿؽ قُب ي الؿصنحػ غقنر ـخؾنق ، وكنذلؽ الؿؽ نقُب أْن قن : والؼر 

 ي الؾقح الؿحػقظ وغقره.

 .(1)]البروا[﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿قن  تعنلك: 

 :« طقا القرى بالـ  دا طؾقؿ...»وققلف: 

َـّ واإلكس أن ةلتقا بؿثؾنفأي أع ٕكنف كنالُم اهلل تعننلك، فؾنقس ي  ؛لز الل

عـ أن ةنليت بؿثنؾ  ــ ـثؾ الؼر ن، فضاًل وةع أحد ــ الخؾؼ أن ةليت بُاقرة 

وةنؿع ف ــنف قنرةش  ملسو هيلع هللا ىلصالؼر ن ُكّؾف، عؾك أن الؼنر ن كنز  عؾنك كبقـنن ـحؿند 

، ـنن اةن طنع أحند ملسو هيلع هللا ىلصوالعرب، وهؿ أهؾ البالغنل، ـنع شندة العنداوة لؾـبنل 

 ــفؿ أن ةليت باقرة، كؿن تحداهؿ ربـن جؾ ي عاله.

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿قن  تعنلك: 

 .]ااسرا [ ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ٹ ڤ ڤ

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ﴿وقننننن  ةننننبحنكف وتعنننننلك: 

 .]اقد[ ﴾ڀ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿وقننن  جننؾ وعنننال: 

 .[23]البؼرة:  ﴾ەئ

 :«بالـ »لؼقلف: 

 هق ـن ذكركنه ــ أةنت.

 «:مـ  صؾف       د تطقعقا سقرة مـ مثؾف ولق  يف صق  القرى»وققلف: 

 .ة ــ ـثؾف، أي: الؼر نرلتقا باقأن ة أي: لقس ي اة طنعل الخؾؼ

 (.26 – 27/ 80ـلؿقع الػ نوى )(1) 



               

 فصل

 الظلف جبتَا هلل أئنُةٓيف ركش الصفات اليت 

 دٌّ غريٍه مً اخللف ّأٍل اللالو

 تعالك: رحؿف ا دؼق  الـاضؿ 

َٓ وَ  - 43  َلااااااْقَ  رْبـَااااااا بَِجااااااْقَارٍ َو

 

 كوٓ ِجْ اااٍؿ َتَعاااالك ُذو اْلُعؾااا َطاااَرضٍ  

 
 َوَردْ  ُسااْبَحاَكُف َقااِد اْسااَتَقى َكَؿااا - 44

 

ْقااارِ َكْقاااٍػ َقاااْد َتَعااااَلك َ ْ  ُدَحاااد  ََ ـْ   ِمااا

 
 الشرح

 الَلْقَهُر ـعنروف، والقاحدة: جقَهرٌة. معـك الجقار لغخ:

واللقهُر: ُكّؾ َحَلر ُةا خرج ــف شلء ُةـ ػع بف، وجقهُر ُكنّؾ شنلء: ـنن 

 .(1)ُخؾؼت عؾقف جبؾ ف

بننؾ والنندواب جؿنعننُل البنندن أو إعضنننء ـننـ الـنننس واإل والج ااُؿ لغااخ:

 .(2)وغقرهؿ ــ إكقاع العظقؿل الَخْؾؼ

ن اللانُؿ واللاُؿ واللقهر ي الؾغل بؿعـك، وإن كنن :$قا  الؽػقي 

ننٌػ ـننـ َجننقهرةـ أو أكثننر، عؾننك  ؛أخننص ـننـ اللننقهر اصننطالًحن ملَّ ـُ ٕكننف 

 .(3)الخالف ي أقّؾ ـن ةرتكب ــف اللاؿ 

ّٕن ضنرره أكنرب  ؛كننرهل كالٌم  َخنر، أعنرضُت عـ ذولؾػالةػل والؿـنطؼ

 (.0/077الؾانن )  (1)

 الؿصدر الانبؼ.  (2)

 (.014الؽؾقنت )ص:   (3)



               

 

 ــ الـػع بؿعنرف ف، إن كنن فقف كػع.

ـن ٓ ةؽقُن لف ثبنٌت، وــف اة عنر الؿ ؽؾؿقن الَعرض لؿنن  والَعَرُض لغخ:

 ، اك فك.(1)ٓ ثبنت لف إٓ بنللقهنر، كنلؾنقن والطعؿ

اعؾؿ أّن اع ؼنَد أهؾ الاـل واللؿنعل قنطبل هق إثبننُت ـنن أثب نف اهلل تعننلك 

كؿن جنء ي الؽ نب والاـل، وكػل ـن كػننه اهلل تعننلك  ملسو هيلع هللا ىلصوأثب ف لف كبقف لـػاف، 

. وقند كػنل الؿملنػ عنـ اهلل تعننلك أن ةؽنقن ملسو هيلع هللا ىلصعـ كػانف، وكػننه عـنف كبقنف 

جاًؿن أو َعرًضن أو جقهًرا؛ لقرد بذلؽ عؾك الػالةػل وأهؾ الؽالم. أـن أهُؾ 

ل؛ ٕنَّ هنذه إلػننظ الاـل فال ُةطؾؼقن هذه إلػنظ، ٓ بنإلثبننت، وٓ بننلـػ

 لؿ ةلت فقفن كص، ٓ ــ ك نب وٓ ُةـل.

الؼقُ  الثنبت عـ أئؿنل الانـل الؿحضنل كنإلـننم  :$قا  شقُا ااسفم 

 -ٓ كػًقن وٓ إثبنًتن؛ لقجفقـ: «اللاؿ»أحؿد وذوةف، فال ُةطؾؼقن لػظ 

أكننف لننقس ـننلثقًرا ٓ ي ك نننب، وٓ ي ُةننـل، وٓ أثننر عننـ أحنند  حااداؿا: 

نبل، وال نبعقـ لفؿ بنحانن، وٓ غقرهؿ ـنـ أئؿنل الؿانؾؿقـ؛ فصننر ـنـ الصح

 البدع الؿذـقـل.

أّن ـعـنه فقف َحنؼ وبنطنؾ، فنلنذةـ أثب نقه أدخؾنقا فقنف ـنـ النـؼص الثاين: 

وال ؿثقؾ ـن هق بنطؾ، والذةـ كػقه أدخؾقا فقف ــ ال عطقؾ وال حرةػ ـن هق 

 .(2)بنطؾ 

نـ اب ندعفن ـنـ وأـن إلػنن ر:يف مقضع آخ $قا   ـَ ظ ال نل تـننَزع فقفنن 

 (.367الؿػردات ي غرةب الؼر ن )ص:   (1)

 (.0/002ــفنج الاـل الـبقةل )  (2)



               

وكحنق  «اللفنل»و «الؿ حق نز»و «اللنقهر»و «اللانؿ»الؿ لخرةـ، ـثؾ لػنظ 

نن قند أراد ذلؽ، فال تطؾؼ كػًقن وٓ إثبنًتن ح ك ُةـظر ي ـؼصقد قنئؾفن، فننن كن

ب  ملسو هيلع هللا ىلصصننحقًحن ـقافًؼننن لؿننن أخننرب بننف الرةننق   كبنننلـػل واإلثبنننت ـعـًنن ُصننق 

ؾػظف، ولؽـ ةـبغنل أن ُةعنرب عـنف بللػننظ الـصنقص، ٓ الؿعـك الذي قصده ب

ةعد  إلك هذه إلػنظ الؿب دعل الؿلؿؾل إٓ عـند الحنجنل، ـنع قنرائـ تبنقـ 

ـ ٓ ةن ؿ الؿؼصنقُد ـعنف إن  ـَ الؿراُد هبن، والحنجل ـثؾ أن ةؽقن الخطنب ـع 

لؿ ةخنطب هبن، وأـن إن ُأرةد هبنن ـعـنك بنطنؾ ُكػنل ذلنؽ الؿعـنك، وإن ُجؿنع 

 .(1)ـ الحؼ والبنطؾ أثبت الحؼ وأبطؾ البنطؾبق

أراد بننف ال ـزةننف، أي أّن اهلل تعنننلك لننقس بلننقهر وٓ  «ساابحاكف» وققلااف:

 -ن هلل، وذلؽ لثالثل أوجف:عرض وٓ جاؿ، وهذا كؿن ةبؼ بقنكف لقس تـزةفً 

ًٓ  حداا:  ؛ فال بند ـنـ أن الـػل الؿحض لقس تـزةًفن، وٓ ـدًحن وٓ كؿن

 .(2)د، وهذا خطنُب الؼر ن، وقد ةبؼت الؿالللإثبنت كؿن  الض

اع ؼنُد أهؾ الاـل قنطبل هق اإلثبنُت الؿػّصؾ لصػنت اهلل، والـػنل الثاين: 

 .(3)الؿلؿؾ، كؿن جنءت الـصقُص بذلؽ، وقد ةبؼ بقنن ذلؽ أةًضن

كؿن تؼدم ي شرح البقت الانبؼ، أكف لقس ي هذه الؽؾؿنت ال نل الثال : 

 دلقٌؾ ــ الؽ نب أو الاـل. $اة عؿؾفن الـنظؿ 

 :«قد استقى كؿا ورد»وققلف: 

ذكر صنحُب الـظؿ ي هذا البقت صػل ــ صنػنت اهلل الػعؾقنل، أٓ وهنل 

 (.222-0/227ــفنج الاـل )  (1)

 راجع شرح البقت الانبع والعشرةـ.  (2)

 راجع شرح البقت الانبع والعشرةـ.  (3)



               

 

آة قاء، وبنّقـ اع ؼنند أهنؾ الانـل واللؿنعنل ي ذلنؽ، وهنق إثبننُت الصنػل 

 وففؿ الؿعـك ــ غقر تؽققػ وٓ تؿثقؾ، وــ غقر تحرةػ وٓ تعطقؾ.

عـندـن  $ققؾ ي إثبنت هذه الصنػل، قنق  اإلـننم ـنلنؽ وــ أجقد ـن 

كقنػ اةن قى   ]صاف[﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿ُةمؾ عـ ققلف تعنلك: 

فؼن : الؽقُػ غقنر ـعؼنق ، وآةن قاُء غقنر ـلفنق ، واإلةؿننُن بنف واجنب، 

 .(1)وأـنر بف فلخنرج

 عنرش ي ةبعل ـقاضع ــ الؼر ن.ذكر اهلل تعنلك آة قاء عؾك ال

 .[5]صف:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿قن  جؾ ذكنره: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿وقننن  ةننبحنكف وتعنننلك: 

 .[3]دقك :  [54]إطرا : ﴾ڑ ک ک ک ک گ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ﴿وقننننن  جننننّؾ ي ُعنننناله: 

 .[2]الرطد:  ﴾ڦڦ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿وقن  تعنلك: 

 .[4]ال جدة:  ﴾چ چ چڇ

 ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ﴿  تبنننننننرك وتعنلنننننننك: وقننننننن

 .[59]الػرقا :  ﴾ڎ ڎ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿وقن  تعنلك ذكننره: 

 .[4]الحاددد:  ﴾ڀ ڀڀ

 تؼدم تخرةلف ي ثـنةن شرح البقت الخنـس والعشرةـ. صحقف:  (1)



               

ؾػ ي هنذه الؿانللل كثقنرة ا، أقنقاُ  الاَّ ةصنُعب اةنن قػنؤهن، كذكننر  جند 

 بعًضن ــفن هنهـن.

ـ اللفؿقل، قنن : ـنـ عذر ةزةد بـ هنرون وح :$البخاري  قا  اامامُ 

ـَ عؾك العرش اة قى)زعؿ  عؾك خالف ـن َةِؼر  ي ُقؾقب العنـل،  (أن الرحؿ

 .(1)ففق َجْفؿل

فنـحـ ُكنمــ بخنرب اهلل جنّؾ وعنال، أّن خنلؼـنن ـان ق  :$ُخاسدؿخ  قا  ابـ

 ًٓ ي ققنؾ لـنن، كؿنن قنلنت غقنر النذ عؾك عرشف، ٓ كبد  كالَم اهلل، وٓ كؼنقُ  قنق

 ًٓ غقنر  الؿعطؾل اللفؿقل: إكف اة قلك عؾك العرش، ٓ اة قى عؾقنف، فبندلقا قنق

 قهُ لُ لَ اْساالَ  ا َ  ؿُ تُ لْ لَ ا َسااإذَ »: ملسو هيلع هللا ىلصالننذي ققننؾ لفننؿ، كػعننؾ القفننقد... قننن  رةننق  اهلل 

 فُ ـْامِ ت وَ ـِ ؿَ ْح الار   ُش رْ َطا فُ قَ اقْ َلاوَ  -اهُ رَ  ُ  -خِ ـ اك الَج ؾَ طْ  َ وَ  خِ ـ  الَج  لُ َس وْ  َ  فُ ك  نِ َست لَ وْ دَ رْ الػِ 

 .(3()2)«خِ ـ  اُر الَج فَ كْ  َ  رُ ج  ػَ تَ 

ي ك نب الػؼف إكرب: ةللُت أبنن حـقػنل عؿنـ  $قا   بق مطقع البؾخل 

ّٕن اهلل ةؼننق :  ؛ الاننؿنء أو ي إرض  قننن : َكػننرةؼننق  ٓ أعننرف ربننل ي

، وعرشننف فننق  ةننؿقاتف، فؼؾننُت: إكننف ةؼننق  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿

كنف إذا ، ولؽـ ٓ أدري العرش ي الاؿنء أو ي إرض  فؼنن : إعؾك العرش

ٕكف تعنلك ي أعؾك عؾققـ، وأكف ُةندَعك ـنـ أعؾنك ٓ  ؛أكؽنر أكف ي الاؿنء َكػر

 (.71( والاـل لعبد اهلل بـ أحؿد )63خؾؼ أفعن  العبند )  (1)

 ( وغقره.4703، 0482جزء ــ حدةف أخرجف البخنري )  (2)

 ( بنخ صنر. 88-18ال قحقد )ص:   (3)



               

 

 .(1)ــ أةػؾ

وهنق شنقد أبنل عؿنر  -أحد أئؿنل الؿنلؽقنل ت$قا   بق طؿر الط ؾؿـْؽْل 

قصننق  إلننك ـعرفننل ال»ي ك نبننف الؽبقننر الننذي ةننؿنه  -بننـ عبنند الننربةقةننػ 

ؿ، وأقنقا  ـنلنؽ قففذكر فقف ــ أقنقا  الصنحنبل وال ننبعقـ وتننبع «إصق 

 وأئؿل أصحنبف، ـن إذا وقػ عؾقف القاقػ عؾؿ حؼقؼل ـذهب الاؾػ.

قن  ي هذا الؽ نب: أجؿع أهُؾ الاـل عؾك أّن اهلل تعنلك عؾك َعرشف عؾك 

 .(2)الحؼقؼل، ٓ عؾك الؿلنز

وةع ؼد أصنحنب الحندةف وةشنفدون أن  :$ قا   بق طثؿا  ال ابقين

فق  ةبع ةؿنواتف، وعؾك عرشف ـا ق، كؿن كطؼ بنف ك نبنف...  -ةبحنكف -اهلل

 -وذكر أةنت كؿن تؼدم، ثؿ قن : وعؾؿنء إـل وأعقننن إئؿنل ـنـ الانؾػ

لنننؿ ةخ ؾػنننقا ي أن اهلل تعننننلك عؾنننك عرشنننف، وعرشنننف فنننق   -رحؿفنننؿ اهلل

 .(3)ةؿنواتف

ڈ ژ ژ ﴿وقنند ةننمؾ عننـ تػاننقر : $لاارازي قااا   بااق زرطااخ ا

فغضب وقن : تػاقره كؿن تؼرأ؛ هق عؾك عرشنف، وعؾؿنف  []صف ﴾ڑ ڑ

 .(4)ي كؾ ـؽنن، ــ قن  غقر ذلؽ فعؾقف لعـل اهلل

ڈ ژ ژ ڑ ﴿قنن  اهلل تعننلك:  :$قا  إسحا  بـ رااقداف 

إجؿنع أهؾ العؾؿ أكف فق  العرش اة قى، وةعؾنؿ كنؾ شنلء ي  []صاف ﴾ڑ

 (.8/813ؾ والؿانئؾ ٓبـ تقؿقل )ــ ـلؿقع الرةنئ  (1)

 (.0/323الصقاعؼ الؿرةؾل )  (2)

 (.846، 842عؼقدة الاؾػ وأصحنب الحدةف )ص:   (3)

 (.811أورده الذهبل ي العؾق )ص:   (4)



               

الانبعل. قن  النذهبل: اةنؿع، وةحنؽ إلنك هنذا اإلـننم كقنػ  أةػؾ إرض

 .(1)كؼؾ اإلجؿنع عؾك هذه الؿاللل، كؿن كؼؾف ي زـنكف ق قبل الؿذكقر

 :ذكر  اؾ العؾؿ طـ ال ؾػ  ربعخ  ققا  يف تػ قر آستقا 

أكنس، أن والربقنع بنـ  ،والحانـ البصنري ،ق قق  أبل العنلقنلوه إو :

 ـعـنه: ارتػع.

والحاـ، وأبل العنلقنل، والربقنع، وأبنل عبقند،  ،وهق قق  ـلنهدالثاين: 

 أن ـعـنه: عال.

وهق قق  ابـ الؿبنرك، وكثقر ــ أهؾ العؾؿ ـؿـ تنبعف، عؾنك أن  الثال :

 ـعـنه: اة ؼر.

عؿر بـ الؿثـك، أن ـعـنه: صعد. الرابع: ـَ  وهق قق  أبل عبقدة 

 ، فؼن : «الـقكقل»ي  $نٓت ابـ الؼقؿ وقد جؿع هذه الؿؼ

 لؾفااااااؿ طبااااااارا  طؾقفااااااا  ربااااااع

 

ااااا  اااااا قاااااد ُح و  ؾا لؾػاااااارس الط ع 

 
 وااااال اسااااتؼر وقااااد طااااف وكااااللؽ

 

 ارتػاااع الااالي ماااا لقاااف ماااـ كؽااارا  

 
 وكااالاك قاااد صاااعد الااالي ااااق راباااع 

 

 و باااااق طبقااااادة صااااااح  الشاااااقباين 

 
 دختاااااار اااااالا الؼاااااقَ  يف تػ اااااقره

 

 (2)  دَرى مااااااـ الجفؿاااااال بااااااالؼرآ 

 

 اه لؾخال .( وعزّ 848أورده الذهبل ي العؾق )ص:   (1)

 (.0/022الؼصقدة الـقكقل ) (2)



               

 

قن : كـن عـند ابنـ إعرابنل، فلتننه  -داود بـ عؾّل  -ُروي عـ أبل ةؾقؿنن

 ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿رجؾ، فؼن  لف: ـن ـعـك قنق  اهلل عنز وجنؾ: 

فؼن : هق عؾك عرشف، كؿن أخرب عز وجؾ، فؼن : ةن أبن عبد اهلل، لقس هذا  []صاف

اةن قلك. قنن : اةنؽت، ـنن أكنت وهنذا  ٓ ةؼنن : اةن قلك ـعـنه، إكؿن ـعـننه: 

ـُضند، فنذا غؾب أحدهؿن ققؾ: اةن قلك عؾك الشلء إٓ أن ةؽقن لف 
(1). 

كـننن عـنند ابننـ إعرابننل، فلتنننه :$ -داود بااـ طؾاال -قااا   بااق سااؾقؿا 

 ڈ ژ ژ ﴿رجننننؾ، فؼننننن  لننننف: ـننننن ـعـننننك قننننق  اهلل عننننز وجننننؾ:

[]صف﴾ڑ ڑ

فؼن : ةن أبن عبد اهلل، لقس  -عز وجؾ -خربفؼن : هق عؾك العرش كؿن أ

هذا ـعـنه، إكؿن ـعـنه: اة قلك عؾك الشلء. فؼن : اةنؽت، ٓ ةؼنن  اةن قلك 

عؾك الشنلء إٓ أن ةؽنقن لنف ـضنند، فننذا غؾنب أحندهؿن ققنؾ اةن قلك، أـنن 

 ةؿعت الـنبغل:

ـْ َ ْكااااَا َسااااابُِؼفُ   َ ٓ لِِؿْثِؾااااَؽ َ ْو َماااا

 

 (2)ْقلَك َطَؾك إََمدِ إَِذا اْستَ  َؼ الَجَقادِ َسبْ 

 
  واق مـ   ؿخ الؾغخ: $وقا   بق العباس ثعؾ  

﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿ ناةننن قى: أقبنننؾ عؾقنننف، وإن لنننؿ ةؽنننـ ـعقًجننن

: عننال، واةنن قى [59]الػرقااا : ﴾ڇ ڇ ڇڍ﴿أقبننؾ، و :[29]البؼاارة: 

( والبقفؼننل ي إةننؿنء والصننػنت 666 ؼننند )أخرجننف الاللؽنننئل ي أصننق  آع (1)

(841.) 

 الؿصدر الانبؼ. (2)



               

وجفننف: اتصننؾ، واةنن قى الؼؿننر: اـنن أل، واةنن قى زةنند وعؿننرو: تشنننهبن، 

 شنبف شخقصنفؿن. هنذا النذي ةعنرف ـنـ كنالم واة قى فعالهؿن، وإن لؿ ت

 .(1)العرب

ننـ قننن  اةنن قى بؿعـننك اةنن قلك: هننذا  $قااا  ابااـ الؼااقؿ  ـَ ي رده عؾننك 

 -الذي قنلف بنطؾ ــ اثـقـ وأربعقـ وجًفن: 

أن لػظ آة قاء ي كالم العرب الذي خنطبـن اهلل تعنلك بؾغ فؿ،  حداا: 

ؼقنند، فننن ـُ طؾننؼ، و ـُ لؿطؾؼ ـننن لننؿ ةقصننؾ ـعـنننه وأكننز  هبننن كالـننف، كقعنننن: 

، وهننذا ـعـنننه: [14]الؼ اا :  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿بحننرف، ـثننؾ ققلننف: 

 كؿؾ وتؿ، ةؼن : اة قى الـبنت واة قى الطعنم.

  ما الؿؼقد لثفثخ  ضرا :

، [29]البؼاارة:  ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿، كؼقلننف: «إلننك»ـؼقنند بننن  حااداا: 

بنن  ىرفل، وقند ذكنر ةنبحنكف هنذا الؿعندَّ واة قى فالن إلك الاطح وإلك الُغنن

ەئ ەئ وئ وئ ﴿ي ققلف تعنلك:  ؛ي ـقضعقـ ــ ك نبف ي البؼرة «إلك»

، والثننننين ي ُةنننقرة [29]البؼااارة: ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

، وهننذا بؿعـننك العؾننق [11]ل ااؾا:  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿فصننؾت: 

 وآرتػنع بنجؿنع الاؾػ.

ؼقَّد بن الثاين:  ، وققلف: [44]اقد: ﴾ۈئ ۈئ ېئېئ﴿، كؼقلف: «عؾك»ـُ

 .[29لػتف: ]ا﴾چ چ چ﴿

 وهذا أةًضن ـعـنه: العؾق، وآرتػنع، وآع دا ، بنجنؿنع أهؾ الؾغل.

 (.666أخرجف الاللؽنئل ) (1)



               

 

ال ل ُتعدي الػعؾ إلك الؿػعنق  ـعنف، كحنق:  «ـع»الؿؼرون بقاو الثال : 

 اة قى الؿنء والخشبل، بؿعـك ةنواهن.

وهننذه ـعنننين آةنن قاء الؿعؼقلننل ي كالـفننؿ، لننقس فقفننن ـعـننك اةنن قلك 

 .(1)د ــ أئؿل الؾغل الذةـ ُةع َؿد ققلفؿلب ل، وٓ كؼؾف أحأ

خؾؼ اهلل تبنرك وتعنلك العرَش لحؽؿنل ٓ ةعؾؿفنن إٓ هنق ةنبحنكف، ولنؿ 

ـن ُكؾػـن بف هق اإلةؿنن بلّن اهلل تعنلك  ولؽـُكؽؾػ بؿعرفل الحؽؿل ــ ذلؽ، 

ـٍ عنـ ـخؾققنتنف، فننلعرش وحؿؾ نف،  ان غ ـُ خنلُؼ ُكنّؾ شنلء، وهنق ةنبحنكف 

اؿقات وـنن فقفنن، وإرض وـنن عؾقفنن، وُكنّؾ ـنن ي الؽنقن ـػ ؼنر إلقنف، وال

ـح نننج إلقننف، ٕكننف كنننن وٓ شننلء ـعننف، ففننق الخنننلؼ قبننؾ الخؾننؼ، خؾؼفننؿ 

ا غـ عـفؿ، ةبحنكف وتعنلك وعز وجؾ. ـُ  لحؽؿل، وهق 

 :«مـ َقر كقػ قد تعالاك    دحد»ققلف: 

ل ي صننػنت اهلل ةننبؼ وأن أّصننؾـن وفصننؾـن اع ؼننند أهننؾ الاننـل واللؿنعنن

 تعنلك.

 :«مـ َقر كقػ»لؼقلف: 

هننذا اع ؼنننُد أهننؾ الاننـل قنطبننل، إثبنننُت الصننػل وإثبنننت الؿعـننك ـننـ غقننر 

 كقػ.

 :«   دحدقد تعالك »ققلف: و

اب داًء ٓ ُبدَّ أن كعؾؿ أن الحدَّ لقس ــ صػنت اهلل ال ل جنءت ي الؽ نب 

 ( بنخ صنر.0/378الصقاعؼ الؿرةؾل )  (1)



               

 والاـل.

الصنػل والؿعـنك، وٓ كعؾنؿ والؼق  ي الحد، كنلؼق  ي الصػنت، كثبت 

كقػق فننن، وكننذلؽ الحنند؛ كثبننت هلل الحنند، وكثبننت أن لحننده غنةننل، ولؽننـ ٓ 

؛ أي: «تعننلك اهلل أن ةحند»كعؾؿفن، بنؾ كؽنؾ هنذا هلل، لنذلؽ قنن  الؿصنـػ: 

 تعنلك اهلل أن ةحده العبند.

قن  أبق ةعقد عثؿنن بـ ةعقد الندارـل ي ك نبنف  :$قا  شقا ااسفم 

نه  كؼننض عثؿنننن بننـ ةننعقد عؾننك الؿرةاننل اللفؿننل العـقنند فقؿننن »النذي ةننؿَّ

قن  ي بننب الحند والعنرش: وادعنك الؿعننرض  «اهلل ي ال قحقد افرتى عؾك

أكف لقس لف حد وٓ غنةل وٓ انةل، قن : وهنذا إصنؾ النذي بـنك عؾقنف  نأةًض 

تف، واش ؼ ــف أغؾقطنتف، وهنل كؾؿنل لنؿ ةبؾغـنن أكنف ةنبؼ جفؿ جؿقع ضالٓ

إلقفن أحد ــ العنلؿقـ، فؼن  لف قنئؾ ـؿـ حننوره: قند عؾؿنت ـنرادك  نجفؿً 

ٓ شلء؛ ٕن الخؾنؼ كؾفنؿ عؾؿنقا أكنف  -تعنلك -أةفن إعلؿل، تعـل أن اهلل

لقس شلٌء ةؼع عؾقف اةؿ الشلء إٓ ولف حد وغنةل وصػل، وأكف ٓ شلء لقس 

ـقصننقف ٓ ـحننن ، وٓ شننلء  الننف حنند وٓ غنةننل وٓ صننػل؛ فنلشننلء أبنندً 

 .(1)تعـل أكف ٓ شلء «ٓ َحدَّ لف»ةقصػ بال حد، وٓ غنةل، وققلؽ 

واهلل تعنلك لف حند ٓ ةعؾؿنف غقنره، وٓ ةلنقز ٕحند : $قا   بق سعقد 

أن ة قهؿ لحده غنةل ي كػاف، ولؽـ كمــ بنلحد، وكؽنؾ عؾنؿ ذلنؽ إلنك اهلل 

، وهنق عؾنك عرشنف فنق  ةنؿنواتف؛ ففنذان حندَّ  نتعنلك، ولؿؽنكف أةًض  ان حند 

 اثـنن.

 (.8/706تؾبقس اللفؿقل )بقنن   (1)



               

 

قن : وةمؾ ابـ الؿبنرك: بؿ كعنرف ربـنن  قنن : بلكنف عؾنك عرشنف بننئـ ـنـ 

 خؾؼف. ققؾ: بحد  قن : بحد. حدثـنه الحانـ بنـ صننلح البنزار، عنـ عؾنل بنـ

الحاننقـ بننـ شننؼقؼ، عننـ ابننـ الؿبنننرك؛ فؿننـ ادعننك أكننف لننقس هلل حنند، فؼنند رد 

ي ـقاضنع كثقنرة  الؼر ن، وادعك أكف ٓ شلء؛ ٕن اهلل تعنلك وصػ حد ـؽنكنف

ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿، []صاف ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿فؼنن :  ــ ك نبنف

ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ ،[]الؿؾااااااااااؽ ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

]آ  طؿااارا :  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ﴿ []الـحاااؾ ﴾ۇ ۆ ۆۈ ۈ

 .[11]لاصر:  ﴾ې ې ى ى﴿ ،[55

ففذا كؾف وـن أشبفف شقاهد ودٓئؾ عؾك الحد، وــ لؿ ةعرتف بنف، فؼند 

 هلل تعنلك. تعنلك، وجحد  ةنت اكػر ب ـزةؾ اهلل

ـان ق عؾنك  -تعننلك -ثؿ ذكنر جؿؾنل ـنـ إحندةنف الدالنل عؾنك أن اهلل

عرشننف فننق  ةننبع ةننؿنوات، ثننؿ قننن : لؼنند اتػؼننت الؽؾؿننل بننقـ الؿاننؾؿقـ 

والؽنننننفرةـ أن اهلل ي الاننننؿنء، وحنننندوده بننننذلؽ، إٓ الؿرةاننننل الضننننن  

 .(1)وأصحنبف
فاللـنه عـ قق  كـن عـد أبل عبد اهلل، قن :  وقا   بق دعؼق  ابـ العباس:

ابـ الؿبنرك؛ ققؾ لف: كقػ كعرف ربـن  قن : ي الاؿنء الاننبعل عؾنك عرشنف 

بحد. فؼن  أحؿد: هؽذا عؾك العرش اة قى بحد. فؼؾـنن لنف: ـنن ـعـنك قنق  

ابـ الؿبنرك بحد  قن : ٓ أعرفف، ولؽـ لفذا شنقاهد ـنـ الؼنر ن ي خؿانل 

 .(2) ...نـقاضع... وذكر أةنت الؿذكقرة  كػً 

 الؿصدر الانبؼ.  (1)

 (.708، 8/701تؾبقس اللفؿقل ٓبـ تقؿقل )بقنن    (2)



               

 -أخربكنن حنرب بنـ إةنؿنعقؾ قنن : قؾنت إلةنحن : $وقا  الخف  

عؾنك العنرش بحندٍّ  قنن : كعنؿ بحند. وذكنر عنـ ابنـ  اهلل :-ةعـل ابـ راهقةف

 الؿبنرك؛ قن : هق عؾك عرشف بنئـ ــ خؾؼف بحد.
حنرب بنـ إةنؿنعقؾ ي  خنر ك نبنف ي  نوقد ذكر أةًض : $قا  ابـ تقؿقخ 

لعؾننؿ، وأصننحنب إثننر، وأهننؾ الاننـل الؿانننئؾ كؾفننن: هننذا ـننذهب أئؿننل ا

الؿعننروفقـ هبننن، الؿؼ نندى هبننؿ فقفننن، وأدركننت ـننـ عؾؿنننء العننرا  والشنننم 

ــ هذه الؿنذاهب أو طعنـ فقفنن  نوالحلنز وغقرهؿ عؾقفن، فؿـ خنلػ شقمً 

أو عنننب قنئؾفننن، ففننق ـب نندع خنننرج عننـ اللؿنعننل، زائننؾ عننـ ـننـفج الاننـل، 

 ـ إبننراهقؿ بننـ ـخؾنند، وةننبقؾ الحننؼ، وهننق ـننذهب: أحؿنند، وإةننحن  بنن

وعبد اهلل بـ الزبقر الحؿقدي، وةنعقد بنـ ــصنقر، وغقنرهؿ ـؿنـ جنلانـن، 

 .(1)وأخذكن عـفؿ العؾؿ
: كحنـ كنمــ بنلن اهلل عؾنك العنرش (2)قنن  عؿنلباـ إساحا : قا  حـباؾ 

كقننػ شنننء وكؿننن شنننء، بننال حنند، وٓ صننػل ةبؾغفننن واصننػ، أو ةحننده أحنند، 

بَِحندٍّ  ﴾ٿ ٹ ٹ﴿كػانف:  فصػنت اهلل لف وــف، وهق كؿن وصػ

 .(3) [113]إكعام:  ﴾ٹ ٹ ڤڤ﴿ َغنَةلٍ  وٓ
عؾك قق  أحؿد بـ حـبنؾ الؿ ؼندم: ققلنف:  نتعؼقبً  $قا  شقا ااسفم 

كػنك بنف إحنطنل عؾنؿ الخؾنؼ  «بال حد وٓ صػل ةبؾغفن واصػ أو ةحده أحد»

أن  بف، وأن ةحدوه أو ةصػقه عؾك ـن هق عؾقف، إٓ بؿن أخرب عنـ كػانف؛ لقبنقـ

 (.708، 8/701تؾبقس اللفؿقل )  (1)

 أي: اإلـنم أحؿد بـ حـبؾ.  (2)
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ٓ تدركف إبصنر بحند »عؼق  الخؾؼ ٓ تحقط بصػنتف... ولفذا قن  أحؿد: 

درك لننف حنند أو غنةننل، وهننذا أصننح الؼننقلقـ ي تػاننقر فـػننك أن ُةنن «وٓ غنةننل

 اإلدراك...

وـن ي هذا الؽنالم ـنـ كػنل تحدةند الخؾنؼ وتؼندةرهؿ لنرهبؿ وبؾنقغفؿ 

 .نؿن ذكره الخال  أةًض صػ ف، ٓ ةـني ـن كص عؾقف أحؿد وغقره ــ إئؿل، ك

حدثـن أبق بؽر الؿروزي، قن : ةؿعت أبن عبد اهلل لؿن ققؾ لنف: روى قا : 

عؾل بـ الحاـ بـ شؼقؼ، عـ ابـ الؿبنرك أكف ققنؾ لنف: كقنػ كعنرف اهلل عنز 

وجؾ  قن : عؾك العرش بحد. قن : قد بؾغـل ذلنؽ عـنف. وأعلبنف، ثنؿ قنن  

لبؼاااارة: ]ا ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿أبننننق عبنننند اهلل: 

 .[]الػجر ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿ ، ثؿ قن :[211

قننن  الخننال : وأكبلكننن ـحؿنند بننـ عؾننل الننقرا ، حنندثـن أبننق بؽننر إثننرم، 

حؽنك عنـ حدثـل ـحؿد بـ إبراهقؿ الؼقال، قن : قؾت ٕحؿد بـ حـبنؾ: ةُ 

قنن : ي الانؿنء الاننبعل عؾنك   كقنػ تعنرف ربـنن :ققنؾ لنفأكنف ابـ الؿبننرك 

 .(1)هؽذا هق عـدكنعرشف بحد. فؼن  أحؿد: 

(، وـن بعدهن، والرد عؾك 8/708الؿصدر الانبؼ، واكظر: بقنن تؾبقس اللفؿقل )  (1)

(، وشرح الطحنوةل 820(، وإةؿنء والصػنت لؾبقفؼل )860اللفؿقل لؾدارـل )

 (.811، 814ٓبـ أبل العز )ص: 



               

 :$دؼق  الـاضؿ 

 ُدحاااااقُِل ِطْؾُؿـَاااااا بَِلاتِااااافِ  َلاااااَف  - 45

 

 

  َٓ ـْ ِصااااااَػاتِفَكااااااَلاَك    َدـَْػااااااْؽ َطاااااا

 
لقؾِ  - 46  َلُؽااْؾ َمااا َقااْد َجاااَ  لِاال الااد 

 

ْقاااااارِ َمااااااا َتْؿثِقااااااؾِ   ََ ـْ   َلَثابِااااااٌا ِماااااا

 
ـْ َرْحَؿاااٍخ َوَكْحِقااااا َكَقْجِفااافِ  - 47  ِمااا

 

ـْ َكْفِجاااااافِ َوَدااااااِدِه َوكااااااؾو َماااااا   ا ِماااااا

 
 الشرح

 «:لف دحقل طؾؿـا بلاتف    كلاك ٓ دـػؽ طـ صػاتف»ققلف: 

أي: أن الخؾؼ جؿقًعن بُؽّؾ ـن أوتقا ــ عؾؿ وُقدرة وَفْفنؿ، ٓ ةان طقعقن 

ـعرفل كقػقل الذات، وكذلؽ الصنػنت. وقند تؼنّرر أّن النذاَت ٓ تـػنؽ عـفنن 

إٓ أّن  حنننند إفعنننن   -الصنننػنت الذاتقنننل والصنننػنت الػعؾقنننل -الصنننػنت

ـُ لددة، وقد ةبؼ تػصقؾ الؿاللل
(1). 

 ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ﴿قننن  تعنننلك ذِْكنننره: 

 .]صف[

ةؼق  جؾ ذكره: وٓ ةحنقط خؾؼنف بنف عؾًؿنن.  :$قا  ابـ جردر الطبري 

وـعـك الؽالم: أكف ـحقط بعبنده عؾًؿن، وٓ ةحقط عبنده بنف عؾًؿنن. وقند زعنؿ 

ن اهلل ةعؾؿ ـن بنقـ أةندي ـالئؽ نف وـنن خؾػفنؿ، وأن بعضفؿ أن ـعـك ذلؽ: أ

 .(2)ـالئؽ ف ٓ ةحقطقن عؾًؿن بؿن بقـ أةدي أكػافؿ وـن خؾػفؿ

فؼقنؾ هنق  ﴾ى﴿وقند اخ ؾنػ ي تػانقر الضنؿقر ي  :$قا  ابـ الؼقؿ 

 راجع شرح البقت الرابع والثالثقـ.  (1)

 (.2/381(، واكظر: تػاقر ابـ كثقر )81/346جنـع البقنن )  (2)



               

 

 اهلل ةبحنكف، أي: وٓ ةحقطقن بنهلل عؾًؿن.

ك العننلؿ، وققؾ: هق ـن بنقـ أةندةفؿ وـنن خؾػفنؿ، فعؾنك إو  ةرجنع إلن

 وعؾك الثنين ةرجع إلك الؿعؾقم.

وهذا الؼق  ةا ؾزم إو  ــ غقر عؽس؛ ٕانؿ إذا لنؿ ةحقطنقا بنبعض 

 .(1)«ن ٓ ةحقطقا عؾًؿن بف ةبحنكف أولكلـعؾقـنتف الؿ عؾؼل هبؿ، ف

أكـن كثبت الصنػنت هلل تعننلك ال نل أثب فنن لـػانف، وكثبنت  اوقد تؽرر ـرارً 

 فال كعؾؿفن. ـعـنهن، وأـن كقػقل الصػل

لقؾِ » وققلف: ْقرِ َما َتْؿثِقؾِ     َلُؽْؾ َما َقْد َجاَ  لِل الد  ََ ـْ   :«َلَثابٌِا ِم

وهذا اع ؼنُد أهؾ الاـل واللؿنعل قنطبل، إثبنُت ـن أثب ف اهلل تعننلك لـػانف 

، ـنـ ملسو هيلع هللا ىلصـن كػنه اهلل عـ كػانف وكػننه عـنف رةنقلف  ل، وكػملسو هيلع هللا ىلصوأثب ف لف رةقلف 

 ؾ وٓ تحرةػ، وــ غقر تؽققػ وٓ تعطقؾ.غقر تؿثقؾ وٓ تلوة

والقصننقُ  إلننك ذلننؽ بلدلننل الؽ نننب والاننـل، وَففننؿ ةننؾػ إـننل ـننـ 

ـ تبعفؿ ــ إئؿل، وقد تؼّرر هذا إصنُؾ ي غقنر ـقضنع  ڤالصحنبل  ـَ و

 ــ الؽ نب.

 :«مـ رحؿخ»وققلف: 

الرحؿُل صػل ــ صػنت اهلل تعنلك، وهذا اع ؼند أهؾ الاـل؛ ٕكف وصػ 

، وأكؽرهن إشنعرة واللفؿقل والؿع زلل، كغقرهنن ملسو هيلع هللا ىلصف هبن، ووصػف كبقف كػا

ــ الصػنت؛ ٕاؿ ٓ ةثبقت إٓ الصػنت ال ل ُتقافؼ عؼقلفؿ، وغػؾنقا عنـ 

 (.1/012(، واكظر: ف ح البقنن لصدةؼ خنن )3/868بدائع ال ػاقر )  (1)



               

 وظقػل العؼؾ، وهل ففؿ الشرع، ٓ الحؽؿ عؾقف.

 :مـ الؽتا  وال ـخ - جّؾ يف طفه - إثبا  صػخ الرحؿخ  

 .[156]إطارا :  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹٹ﴿قن  اهلل تعنلك: 

 .[12]إكعام: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴿وقن  ةبحنكف: 

  ﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب﴿وققلنننننننننننننننف: 

 .[51 ]الروم:

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿وققلف: 

 .]الؼ  [﴾ڈ ڈ ژ

وغقرهنن  ،]السخار [﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿وقن  تعنلك:

 ــ أةنت.

 و ما ال ـخ:

ـْ َأبِل ُهَرْةَرةَ    ،ڤ فَع
ِ
ا َقَ ك ا ُ الَخْؾَؼ َكَتاَ  »قن :  ملسو هيلع هللا ىلص أّن َرُةقَ  اهلل َلؿ 

َ بِل ََ َؾَبْا  ََ  .(1)«لِل كَِتابِِف َلُفَق ِطـَْدُه َلْقَ  الَعْرِش: إِ   َرْحَؿتِل 

ـْ َاِلِه بَِقَلِدَاا»: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف  ُف َ ْرَحُؿ بِِعَباِدِه ِم  .(2) «َلؾ 

 إلك غقر ذلؽ ــ إدلل، وهل كثقرة.

 :«وكحاقاا»وققلف: 

كحننق الرحؿننل، ةعـننل ـننـ الصننػنت الثنب ننل هلل تعنننلك بننـص الؽ نننب  أي

والاـل، كننلعزة، والؼنقة، والحؽؿنل، والغضنب، والرضنن، والقند، والقجنف، 

 (.0248( وـاؾؿ )3887أخرجف البخنري )  (1)

 (.0427( وـاؾؿ )2888أخرجف البخنري )  (2)



               

 

 وغنقرهن.

 :«كا وجفف...»وققلف: 

بعد أْن قن  إنَّ الرحؿل صػٌل ــ صنػنت اهلل كاننئر صنػنتف، لنؿ ةنز  وٓ 

ـُ صًػن هبن، وهل ــ الصػنت الخربةنل ، ولنقس وجنُف اهلل هنق ثنقاُب اهلل، ةزا  

 كؿن اّدعك أهُؾ ال عطقؾ.

وجًفننن ةؾقننُؼ بلاللننف  -جننؾ وعننال-فنع ؼنننُد أهننؾ الاننـل واللؿنعننل أّن هلل 

 وعظؿ ف، فؾقس كؿثؾف شلء.

 :ذكُر إدلخ مـ الؽتا  وال ـخ طؾك إثبا  صػخ القجف   تعالك

 .[27]الرحؿـ:  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿قن  جّؾ ذكنره: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصبحنكف لـبقنف وقن  ة

 .[28]الؽفػ: ﴾پ پ ڀڀ

 .[88]الؼ  :  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ﴿وققلف: 

 .[38]الروم:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہہ﴿وقن : 

 .]الؾقؾ[ ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿وقن  جؾ ثـنؤه: 

 وغقر ذلؽ ــ أةنت.

 و ما ال ـخ:

ـْ ُتَخؾ َػ »ةعد بـ أبل وقنص ي ـرضف، قن  لف:  ملسو هيلع هللا ىلصلؿن زار الـبل  َؽ َل إك 

ٓ  اْزَدْدَ  بِِف ِرْلَعًخ َوَدَرَجخً   .(1) «َبْعِدي َلَتْعَؿَؾ َطَؿًف ُترِدُد بِِف َوْجَف ا ِت إِ

 (.8601( وـاؾؿ )6433أخرجف البخنري )  (1)



               

وي حدةف الثالثل النذةـ اكطبؼنت عؾنقفؿ الصنخرة فحبان فؿ ي الغننر، 

ْا »قن  ُكؾ  واحد ــفؿ:  ُفؿ  إِْ  ُكـُْا َلَعْؾُا َذلَِؽ اْبتَِغاَ  َوْجِفَؽت َلَػارو َطـ اا َماا  الؾ 

ـُ لِقفِ   .(1)«َكْح

ـْ َجنننبِرٍ  ننن َكَزَلننْت َهننِذِه أَةننُل:  ،ڤ وَعنن ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿َقنننَ : َلؿَّ

 [65]إكعااام:  ﴾ھ ے ے ۓ
ِ
، «َ ُطااقُذ بَِقْجِفااَؽ »: ملسو هيلع هللا ىلص. َقنننَ  َرُةننقُ  اهلل

﮳﮴ ﴿َقنَ :  ﮲  ﮶ ﴿، «َ ُطاقُذ بَِقْجِفاَؽ »، َقننَ : [65]إكعام: ﴾ۓ  ﮵ 

﮻﮼ ﮺  ﮹  ﮸   [65: ]إكعام﴾﮷ 
ِ
َ ْو  -َاَلا َ ْااَقُ  »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقنَ  َرُةقُ  اهلل

 .(2)«-َاَلا َ ْدَ ُر 

 
ِ
قَةك، َقنَ : َقننَم فِقـَنن َرُةنقُ  اهلل ـُ ـْ َأبِل  بَِخْؿنِس َكؾَِؿننٍت، َفَؼننَ :  ملسو هيلع هللا ىلصوَع

َٓ َدـَْبِغل َلاُف َ ْ  َدـَااَمت َدْخِػاُو اْلِؼْ اَل » َٓ َدـَاُمت َو َوَدْرَلُعاُفت ُدْرَلاُع إِ   ا َ َطس  َوَجؾ  

ْقِؾت ِحَجاُبُف الـْاقرُ  ْقِؾ َقْبَؾ َطَؿِؾ الـ َفاِرت َوَطَؿُؾ الـ َفاِر َقْبَؾ َطَؿِؾ الؾ   - إَِلْقِف َطَؿُؾ الؾ 

َْحَرَقْا ُسُبَحاُ   - الـ ارُ َوفِل ِرَواَةِل َأبِل َبْؽٍر:  َٕ َوْجِفِف َما اْكَتَفك إَِلْقاِف  (3)َلْق َكَشَػُف 

ـْ َبَ    .(4) «َخْؾِؼفِ  ُرُه ِم

ڌ ڌ ﴿ي ققلنف:  :$قن  ـحؿد بنـ إةنحن  قا  إصبفاين $: 

دٓلننل أّن وجننف اهلل صننػل ـننـ صننػنت  ]الاارحؿـ[ ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 (.0473( وـاؾؿ )0040أخرجف البخنري ) (1)

 (.4383، 4726، 7601أخرجف البخنري )(2) 

 (.7/764الؾانن ) -ةبحنت وجفف: بضؿ الاقـ والبنء: أكقاره وجاللف وعظؿ ف (3)

 (.848أخرجف ـاؾؿ )(4) 



               

 

ّٕن وجنف اهلل لنق كننن اهلل  ؛اهلل هق اهلل، وٓ أن وجفف غقنره الذات، ٓ أن وجف

 .(2()1)لُؼرئ: وةبؼك وجف ربؽ ذي اللال  واإلكنرام

لنف ةند، ووجنف، وكػنس، كؿنن ذكنر  :«الػؼاف إكبار»يف  $ بق حـقػخ قا  

تعنلك ي الؼر ن، ــ ذكر القد، والقجف، والـػس، ففق لف صنػل بنال كقنػ؛ ٓ 

 ًٓ  .(3)لؾصػل ةؼن : إن ةده قدرتف وكعؿ ف؛ ٕن فقف إبطن

وكحننـ كؼننق  وعؾؿنؤكننن جؿقًعننن: أن لؿعبقدكننن عننّز  :$قااا  قااّقام ال ااـخ 

أعؾؿـن اهلل ي ـحَؽنؿ تـزةؾنف، ووصنػف بننللال  واإلكننرام،  وجؾ وجًفن، كؿن

ْحلقب عـ أبصنر أهؾ الدكقن، ٓ ةراه بشر ـن دام ي  ـَ وَحؽؿ لف بنلبؼنء، وهق 

الدكقن، ووجُف ربـن قدةؿ، لؿ ةز  بنقًقن وٓ ةزا ، فـػك عـف الػـنء، ووُجقه بـنل 

ان اهلل، فنكقل غقر ب نققنل، ففنؾ ي هنذا تشنبقف  دم ـحدثل ـخؾققل، لؿ تؽـ فؽقَّ

وجف ربـن عز وجؾ بقجقه بـل  دم غقر اتػن  اةؿ القجف، وإةؼنع اةؿ القجنف 

  (4)عؾك بـل  دم، كؿن ةؿك اهلل تعنلك وجفف وجًفن

والقجننُف صننػل ـننـ صننػنت اهلل تعنننلك، وَصننػ هبننن  :$قااا  الشااـؼقطل 

ال نم عنـ  كػاف، فعؾقـن أن ُكصد  ربـن، وكمــ بؿن وصػ بف كػاف، ـع ال ـزةف

، فننذي ي هننذه [78]الاارحؿـ:  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ كؼقلننف تعنننلك:  (1)

 صػل هلل تعنلك، أي أكف ـقصقف بنللال  واإلكرام. أةل

 (.12اكظر: الحلل ي بقنن الؿحلل )ص: (2)

 (.811شرح العؼقدة الطحنوةل )ص: (3)

 (.12الحلل ي بقنن الؿحلل )ص:  (4)



               

 .(1)ـشنهبل صػنت الخؾؼ

 :«ودده»وققلف: 

كذلؽ القد صػل ـنـ صنػنت اهلل الخربةنل، ثنب نل بننلـص، وبنجؿننع أهنؾ 

الانـل. وأـنن أهنُؾ ال عطقنؾ فؼننلقا: القندان هؿنن: الـعؿنل أو الؼنقة أو الُؼندرة، 

 وهذا بال شؽ ــ ال لوةؾ الػنةد الؿخنلػ لؾؽ نب والاـل.

 :ؾك    ا  تعالك لف ددا ذكر إدلخ مـ الؼرآ  ط

﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې﴿قننننننن  اهلل عننننننز وجننننننؾ إلبؾننننننقس: 

 .[75]ص: 

، فؼنن  تؽنذةًبن لفننؿ: ﴾ۉ ې ې ې ېى﴿وقنن  ُةنبحنكف وتعنننلك: 

 .[64]الؿا دة: ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ﴿

ەئ ﴿وقن  تعنلك ذكره:  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ېئ ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ ۇئ  ۇئ  وئ   وئ 

 . وغقر ذلؽ ــ أةنت.]السمر[ ﴾ېئ ېئ 

 :مـ ال ـخ ذكر إدلخ

ـِ ُعَؿننَر  ـِ اْبنن  ڤَعنن
ِ
ـْ َرُةننقِ  اهلل إِ   ا َ َدْؼاابُِو َدااْقَم »، َأكَّننُف َقنننَ : ملسو هيلع هللا ىلص، َعنن

َؿَقاُ  بَِقِؿقـِِفت ُثؿ  َدُؼقُ : َ َكا الَؿِؾُؽ   .(2)«الِؼَقاَمِخ إَْرَضت َوَتُؽقُ  ال  

ـْ َطنُوٍس: َةنِؿْعُت َأَبنن ُهَرْةنَرةَ   الـَّبِنل  ڤ وَع
ـِ اْحاَتِّ  آَدُم »َقننَ :  ملسو هيلع هللا ىلص، َعن

ـَ الَجـ اِخت َقااَ  َوُمقَسكت َلَؼاَ  َلُف ُمقَسك: َدا آَدُم َ ْكَا َ ُبقَكا َخق ْبَتـَا َوَ ْخَرْجتَ  َلاُف  ـَاا ِما

 (.4/228أضقاء البقنن ) (1)

 ( والؾػظ لؾبخنري.0411( وـاؾؿ )4780أخرجف البخنري )  (2)



               

 

َرُه ا ُ  آَدُم: َدا ُمقَسك اْصَطَػاَك ا ُ بَِؽفَِمِفت َوَخل  َلَؽ بَِقِدِهت َ َتُؾقُمـِل َطَؾك َ ْمارٍ َقاد 

ـَ َسااـًَخ طَ  ، َلَحااِّ  آَدُم ُمقَسااكت َلَحااِّ  آَدُم ُمقَسااك !َؾاال  َقْبااَؾ َ ْ  َدْخُؾَؼـِاال بِااَلْرَبِعق

 .(1)«َثالًَثن

إِ   ا َ َطااس  َوَجااؾ  »: قننن  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبننل  ڤ وعننـ أبننل ـقةننك إشننعري

ْقِؾ لَِقُتقَ  ُمِ لُ  الـ َفاِرت َوَدْبُ ُل َدَدُه بِا ْقاِؾت َدْبُ ُل َدَدُه بِالؾ  لـ َفاِر لَِقُتقَ  ُمِ الُ  الؾ 

ـْ َمْغرِبَِفا ْؿُ  ِم .«َحت ك َتْطُؾَع الش 

 
ِ
ـِ َعْؿٍرو َقنَ : َقنَ  َرُةنقُ  اهلل  ْب

ِ
ـْ َعْبِد اهلل ـَ ِطـْاَد ا ِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوَع إِ   اْلُؿْؼِ اطِق

ت َوكِْؾَتا ـِ َطاس  َوَجاؾ  ْحَؿ ـِ الار  ـْ َدِؿاق ـْ ُكاقٍرت َطا ـَ َطَؾك َمـَاابَِر ِما ت ال اِلد ـٌ ا َدَدْداِف َدِؿاق

 .(2) «َدْعِدُلقَ  لِل ُحْؽِؿِفْؿ َوَ ْاِؾقِفْؿ َوَما َوُلقا

َٓ إِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقننن  الـبننل  ـَ ا ِ َمااْ َىت  ْقااَؾ     َدِؿااق اُ  الؾ  َدِغقُ ااَفا َكَػَؼااٌخت َسااح 

اَؿَقاِ  َوإَرْ  اُف َلاْؿ َداـُْؼْ  َماا لِال َوالـ َفاَرت َ َرَ ْدُتْؿ َما َ ْكَػَؼ ُمـْاُل َخَؾاَؼ ال   َضت َلنِك 

َدْرَلااُع  -َ ِو الَؼااْبُو  -َدِؿقـِااِفت َوَطْرُشااُف َطَؾااك الَؿاااِ ت َوبَِقااِدِه إُْخااَرى الَػااْقُو 

  .(3)«َوَدْخِػُو 

...َلَقْلُتقَكُف َلَقُؼقُلقَ : َدا آَدُم َ ْكَا َ ُباق الَبَشارِت »وي حدةف الشػنعل الطقةؾ: 

ـْ ُروِحفِ َخَؾَؼَؽ ا ُ بِ   .(4)«َقِدِهت َوَكَػَا لِقَؽ ِم

 الـَّبِننلَّ 
، َأنَّ ـْ َأبِننل َةننِعقٍد اْلُخننْدِري  إِ   ا َ َطاااّس وَجااّؾ َدُؼااقُ  »َقنننَ :  ملسو هيلع هللا ىلصوَعنن

َْاااِؾ اْلَجـ ااِخ: َدااا َ ْاااَؾ اْلَجـ ااِخت َلَقُؼقُلااقَ : َلب ْقااَؽ َرب ـَااا َوَسااْعَدْدَؽ َواْلَخْقااُر لِاال 
ِٕ

 (.0620( وـاؾؿ )6687أخرجف البخنري )  (1)

 (.8104أخرجف ـاؾؿ )  (2)

 .ڤــ حدةف أبل هرةرة  (883( وـاؾؿ )4788أخرجف البخنري )  (3)

 .ڤــ حدةف أبل هرةرة  (887( وـاؾؿ )3372أخرجف البخنري )  (4)



               

 .(1)«َدَدْدَؽ 

ـَ وح   قنَ : ڤ ُشْعَبلَ دةف اْلُؿِغقَرة ْب
ِ
َساَلَ  ُمقَساك »: ملسو هيلع هللا ىلصقننَ  َرُةنقُ  اهلل

ت َلاَلْطَفُاْؿ َمـِْسَلااًخ  َقاااَ : ... وفقنف: َرب اُفت َمااا َ ْدَكاك َ ْاااِؾ اْلَجـ اِخ َمـِْسَلااًخ  َقاااَ : َر و

َرْسُا َكَراَمَتُفْؿ بَِقِديت َوَخَتْؿُا طَ  ََ ـَ َ َرْدُ ت  ت َوَلْؿ ُ وَلئَِؽ ال ِلد ـٌ َؾْقَفات َلَؾْؿ َتَر َطْق

 .(2)«َتْ َؿْع ُ ُذٌ ت َوَلْؿ َدْخُطْر َطَؾك َقْؾِ  َبَشرٍ 

وأجؿعننقا عؾننك أكننف عنننّز وَجننّؾ ةاننؿع  :$قااا   بااق الحَ ااـ إشااعري 

 .(3)وةرى، وأّن لف تعنلك ةدةـ ـباقط قـ

 الذي ُةـؽر أنَّ اهلل عز وجؾ خؾنؼ  دم -ُةؼن  لؾلفؿل   :$ أجريقا  

كػرَت بنلؼر ن، ورَددت الاـل، وخنلػت إـل... وةنن  إدلنل ال نل  -بقده

 .(4)تدّ  عؾك إثبنت صػل القد هلل تعنلك ــ الؽ نب والاـل، كؿن تؼدم

فصننٌؾ ي إثبنننت القنند هلل تعنننلك صننػل لننف... وذكننر  :$قااا  إصاابفاين 

ق ملسو هيلع هللا ىلصأةنننت، ثننؿ قننن : ذكننر البقنننن ـننـ ُةننـل الـبننل  ـُ افًؼننن عؾننك إثبنننت القنند 

 .(5)لؾ ـزةؾ... وةن  حدةف ـقةك ـع  دم عؾقفؿن الاالم

ـُ خسدؿخ  فزعؿقا أّن القد هل الؼقة، وهذا ــ ال بدةؾ أةًضنن،  :$قا  اب

 (.0108( وـاؾؿ )4281أخرجف البخنري )  (1)

 (.818أخرجف ـاؾؿ )  (2)

 (.002رةنلل ٕهؾ الثغر )  (3)

 (.060الشرةعل )ص:   (4)

 (.44، 46الحلل ي بقنن الؿحلل )ص:  (5)



               

 

وهق جفٌؾ بؾغل العرب، والؼقة إكؿن ُتاّؿك إةد ي لغل العرب ٓ القند، فؿنـ 

ُةػر   بقـ القد وإةد ففق إلك ال عؾقؿ وال اؾقؿ إلنك الؽ نتقنب أحنَقج ــنف  ٓ

 .(1)إلك الرتؤس والؿـنظرة

 ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿ي قننننننننقلف تعننننننننلك:  ﴾ۆئ﴿وأـنننننننن كؾؿنننننننل 

 .]اللاردا [ ﴾ۈئ ۈئ

 .(2)أةًدا، وـعـنه: الُؼقة -ةمد - د «فِْعَؾفُ »ففل ـصدر 

 .(3)لقس جؿًعن لقدوُةضنف، فُقؼن : أةده تلةقًدا، وـعـنه: قّقاه، و

 ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې﴿ققلننف تعنننلك:  :$قااا  ابااـ الؼااقؿ 

. قنلننت اللفؿقننل: ـلنننًزا ي الـعؿننل أو الؼنندرة، وهننذا بنطننٌؾ ـننـ [75]ص: 

 -وجنقه:

 أنَّ إصَؾ الحؼقؼل، فدعقى الؿلنز ـخنلػل لألصؾ. حداا: 

أن ذلؽ خالف الظنهر، فؼند اتػنؼ إصنؾ والظننهر عؾنك ُبطنالن الثاين: 

 ه الدعقى.هذ

نندعل الؿلنننز الؿعننقـ ةؾزـننف أـنننقر: أحنندهن: إقنـننل النندلقؾ الثالاا :  ـُ أن 

 الصنرف عـ الحؼقؼل.

أّن اط راد لػظفن ي ـنقارد آة عؿن  وتـّقع ذلؽ، وتصرةػ القجف الرابع: 

 (.41ال قحقد ) (1)

( وتػانقر ابنـ كثقنر 84/27( وتػانقر الؼرطبنل )83/88اكظر: تػاقر الطنربي )  (2)

 (.188( وتػاقر الاعدي )4/348( وتػاقر البغقي )7/087)

 (.88162ف قى رقؿ ) –ف نوى الؾلـل الدائؿل ي إةؿنء الحاـك  (3)



               

ې ﴿اة عؿنلف ةؿـع الؿلنز، أٓ ترى قنقلف:  ې ، وقنقلف: [ 75]ص: ﴾ۉ 

ې ې ى ى ائ ائ ﴿، وققلف: [ 64]الؿا دة: ﴾وئ ۇئ ۇئ ﴿

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ  ېئ   فؾق كنن ـلنًزا ي الؼْدرة لؿ ُتا عَؿؾ ــف لػظ ]السمر[﴾ېئ 

ـْ ُكقٍرت »   ةؿقـ، وقنقلف ي الحدةف الصحقح: ـَ ِطـَْد ا ِ َطَؾك َمـَابَِر ِم إِ   اْلُؿْؼِ طِق

... ـِ َطس  َوَجؾ  ْحَؿ ـِ الر  ـْ َدِؿق ؿاللل، وأطن  وةن  الحدةف كؿن تؼدم أو  ال « َط

الـَػس ي الرد  عؾقفؿ ــ عشرةـ وجًفن... إلك أْن قن : وَرَد لػظ القد ي الؼر ن 

ـُ صرًفن  والاـل وكالم الصحنبل وال نبعقـ ي أكثر ــ ـنئل ـقضع وروًدا ـ ـقًعن 

 .(1)فقف، ـؼروكًن بؿن ةد  عؾك أان حؼقؼل ــ اإلـانك والطل والؼبض والباط

ٓ ةلنقز أن ُةنراد بنف  ﴾ۉ ۉ ېې﴿فؼقلنف:  :$قا  شقُا ااسافم 

 ّٕن الؼْدرة صػل واحدة، وٓ ةلقز أْن ُةعنرب بنٓثـقـ عـ القاحد. ؛الؼدرة

تحصنك؛ فنال ةلنقز أن ةعنرب  وٓ ةلقز أْن ُةراد بف الـعؿل، ّٕن كَِعؿ اهلل ٓ

 .(2)عـ الـعؿ ال ل ٓ تحصك بصقغل ال ثـقل

 :«وُكّؾ ما مـ َكْفجفِ »وققلف: 

 .(3)َكفَج الطرةؼ، أبنَكُف وأوضحف، وَكفَلُف: أةًضن َةؾَؽُف  فِّ لغخ:الـ

وجؾ، فنلطرةؼ القاضح اإلقنرار  أي: أّن ُكّؾ شلء وَرَد ي صػنت اهلل عز

، ــ غقر تؿثقؾ وٓ تعطقنؾ، ملسو هيلع هللا ىلصبؿن جنء ي الؼر ن، وبؿن صح عـ رةق  اهلل 

 وــ غقر تؽققػ وٓ تحرةػ.

 ( بنخ صنر.318-0/366الصقاعؼ الؿرةؾل )  (1)

 (.366، 6/362ـلؿقع الػ نوى )  (2)

 (.017ـخ نر الصحنح )ص:   (3)



               

 

 :قا ًف  $ودتابع 
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ـَ الـْااااااسو ِ  فِ َوَخْؾِؼاااااا   َلاْحااااااَلْر ِماااااا

 
 الشرح

أي: ُكمــ بنٕدلل الصحقحل ال ل جننء فقفنن إثبننت صنػل  «:وطقـف»ققلف: 

العقـ هلل تعنلك، ـع القؼقـ اللنزم أان عقـ لقانت كعنقـ الؿخؾنقققـ، فلهنُؾ 

ـَ هلل تعننننلك، بنننال تؽققنننػ وٓ تؿثقنننؾ ، وٓ تعطقنننؾ وٓ الانننـل ُةثب نننقن العنننق

 تحرةػ، كَؿـ كػك هذه الصػل الثنب ل هلل عز وجؾ.

ذكر إدلخ مـ الؽتا  وال ـخ طؾك  ّ  العقـ مـ صػا  ا  التل وصػ بفا 

 :كػ ف

 .[37]اقد:  ﴾حب خب مب ىب﴿قن  اهلل تعنلك: 

 .[14]الؼؿر:  ﴾ژ ڑ﴿وقن  ةبحنكف: 

 .]صف[﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿وقن  جؾ ثـنؤه 

 .[48]الطقر: ﴾مئ ىئيئ ی جئ حئ﴿وققلف: 

 و ما ال ـخ:

ـَ َظْفنَرِي الـَّننِس  ملسو هيلع هللا ىلصفعـ عبد اهلل بنـ ُعؿنر أكنف قنن : َذَكنَر الـَّبِنل   نن َبنْق ـً َةْق

نَ ، َفَؼنننَ :  جَّ َٓ إِ   »الَؿِاننقَح النندَّ اَ  َ ْطااَقُر  ا َ َلااْقَ  بِااَلْطَقَرت َ  ج  إِ   الَؿِ ااقَف الااد 

ـِ الُقْؿـَكت َكَل   َطقْ   .(1) «ـَُف ِطـََبٌخ َصالَِقخٌ الَعْق

، َقنَ : قننَ  َرُةنقُ  اهلل 
ِ
ـْ َعْبِد اهلل َٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصوَع َدْخَػاك َطَؾاْقُؽْؿت إِ   ا َ  إِ   ا َ 

ـِ الُقْؿـَكت  -َوَأَشنَر بَِقِدِه إَِلك َعْقـِِف  -َلْقَ  بَِلْطَقَر  اَ  َ ْطَقُر الَعْق ج  َوإِ   الَؿِ قَف الد 

 (.868( وـاؾؿ )3738أخرجف البخنري )  (1)



               

 .(1) «َطْقـَُف ِطـََبٌخ َصالَِقخٌ َكَل   

ي أةننت عؾنك الرؤةنل، أي بؿنرأى ــنل،  «العنقـ»الاؾػ حؿنؾ  بعُض 

وــفؿ ــ حؿؾفن عؾك الحػظ والؽالءة، ولقس ـعـك هنذا كػنل العنقـ، فننن 

اهلل ةبحنكف وتعنلك إذا كنن ةؽؾمه بعقـف لزم ــ ذلؽ أن ةراه؛ فـُثبت العنقـ هلل 

ٓلنل النـص، وبؿؼ ضنك لغنل العنرب ال نل كنز  هبنن تعنلك بدٓلنل الؾنزوم وبد

 الؼر ن.

ةقنُ  ـن د  ـنـ ك ننب اهلل عنز وجنؾ وةنـل رةنقلف  :$قا  الفلؽا ل 

 عؾك أّن ــ صػنت اهلل عز وجؾ القجف والعقـقـ والقدةـ... ملسو هيلع هللا ىلص

حب خب ﴿وققلنف تعننلك:  ،﴾ژ ڑ﴿ثؿ اة د  بؼقلنف تعننلك: 

أكنف أشننر إلنك  «أعقــنن»قن : روي عـ ابـ عبنس ي تػانقر  .﴾مب ىب

 .(2)عقـقف. واة د  أةًضن بحدةف الدجن  عؾك إثبنت صػل العقـ هلل تعنلك

إثبنننُت العقـننقـ هلل عننز  يف بااا  ال ااػا : $قااا  طبااد ا  بااـ  حؿااد 

م  .(3)وجؾ... واة د  بحدةف الدجن  الؿ ؼد 

ـُ خسدؿخ  عؾك ـن أثب ف الخننلؼ  -جال وعال –إثبنُت العقـ هلل  :$قا  اب

ـُحؽؿ تـزةؾنف، وعؾنك لاننن كبقنف  البنرئ وذكنَر أةننت كؿنن  -... ملسو هيلع هللا ىلصلـػاف ي 

، ثؿ قنن : فقاجنٌب عؾنك ُكنّؾ ـنمــ أن ةثبنت لخنلؼنف وبنرئنف ـنن ثبنت -تؼّدم

ـ ةـػل عنـ اهلل تبننرك وتعننلك  ـَ الخنلؼ البنرئ لـػاف ــ العقـ، وغقر ـمــ 

 (.4724أخرجف البخنري )  (1)

 ( بنخ صنر.44-3/62شرح أصق  آع ؼند )  (2)

 (.726الاـل )  (3)



               

 

اهلل ـبقـًن عـف عنز  ، الذي جعؾفملسو هيلع هللا ىلصـن قد أثب ف اهلل ي ـحؽؿ تـزةؾف، ببقنن الـبل 

]الـحاااؾ: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴿وجنننؾ، ي ققلنننف: 

قافًؼنن لبقننن ـحؽنؿ ال ـزةنؾ،  ملسو هيلع هللا ىلص، فبقَّـ الـبل [44 ـُ أّن هلل عقـقـ، فؽننن بقنكنف 

 .(1) الذي هق ـاطقر بقـ الدف قـ، ـؼروء ي الؿحنرةب والؽ نتقب...

  الؿ ؼندم، أهُؾ الاـل واللؿنعنل ةثب نقن هلل عقـنقـ بنـص حندةف الندجن

َٓ »وفقف:  َوإِ    -َوَ َشاَر بَِقِدِه إَِلك َطْقـِِف  -َدْخَػك َطَؾْقُؽْؿت إِ   ا َ َلْقَ  بَِلْطَقَر  إِ   ا َ 

ـِ الُقْؿـَكت َكَل   َطْقـَُف ِطـََبٌخ َصالَِقخٌ  اَ  َ ْطَقُر الَعْق ج   .(2)«الَؿِ قَف الد 

ـُ الؼقؿ  صنرةٌح  (3) «إِ   َرب ُؽاْؿ َلاْقَ  بِاَلْطَقرَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوققُ  الـبنل  :$قا  اب

 -تعننلك اهلل عـنف -بلكف لقس الؿراد إثبنت عقـ واحدة، فنن ذلؽ َعننَقر ظننهر

أانن عنقـ  «الؾُفاؿ  اْحُرْساـَا بَِعْقـِاَؽ ال تِال ٓ َتـَاامُ »وهؾ ُةػفؿ ـنـ قنق  النداعل: 

  :إٓ ذهـ أقؾػ وقؾب أغؾػ ... إلك أن قن -واحدة لقس إٓ

لغل العرب ـ ـقعل ي إفننراد الؿضننف وتثـق نف وَجؿعنف، بحانب أحنقا  

ػرد أفردوه وإن أضنفقا إلك  ـُ الؿضنف إلقف، فنن أضنفقا القاحَد الؿ صؾ إلك 

ثـنك فنٕصنح ي  ـُ اةؿ جؿع ظنهًرا أو ـضؿًرا جؿعقه، وإن أضنفقا إلك اةؿ 

نن، ، وإكؿنن هؿنن قؾبن[4]التحاردؿ: ﴾گ گ ڳڳ﴿لغ فؿ جؿعف، كؼقلف: 

، وهننننذا [38]الؿا اااادة: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿وكؼقلننننف: 

 (.76، 72ك نب ال قحقد )ص:   (1)

 تؼدم تخرةلف. صحقف:  (2)

 (.0833/ 828( وـاؾؿ )7720البخنري )  (3)



               

أفصح اة عؿنلفؿ، وتنرة ُةػردون الؿضننف، فقؼقلنقن: لانناؿن وقؾبفؿنن... 

النذةـ  (2)وإكبننط (1)الؼر ُن إكؿن كز  بؾغل العرب ٓ بؾغل العلنؿ والط ؿننطؿ

 أفادوا الدةـ وتالعبقا بنلـصقص؛ فلعؾقهن عرضل ل لوةؾ اللنهؾقـ.

غ فؿ وضنع اللؿنع ـقضنع ال ثـقنل؛ لنمال ةلؿعنقا ي لػنظ وإذا كنن ــ ل

واحد بقـ تثـق قـ، فألن ةقضع اللؿع ـقضع ال ثـقنل فقؿنن إذا كننن الؿضننف 

إلقف تثـقل أولك بنللقاز، ةد  عؾك ذلؽ أكؽ ٓ تؽنند تلند ي كالـفنؿ عقـننن 

وةندان وكحننق ذلنؽ، وٓ َةؾ ننبس عؾنك الانننـع قنق  الؿنن ؽّؾؿ: كنراك بلعقــننن، 

بلةدةـن، وٓ َةػفؿ ــف بشٌر عؾك وجف إرض عققًكن كثقرة عؾك وجنف  وكلخذك

 .(3)واحد

 :«وصػخ الـسو »وققلف: 

ـْ َأبِل    ،َأنَّ ڤُهَرْةَرَة َع
ِ
َدـْاِسُ  َرْبـَاا َتَبااَرَك َوَتَعااَلك  »، َقننَ : ملسو هيلع هللا ىلصَرُةقَ  اهلل

ـَ َدْبَؼك ُثُؾُ  ا َؿاِ  الْدْكَقات ِحق ـْ َداْدُطقكِل ُكؾ  َلْقَؾٍخ إَِلك ال   ِخاُرت َلَقُؼاقُ : َما ْٔ ْقاِؾ ا لؾ 

ِػَر َلُف  َْ ـْ َدْ َتْغِػُركِل َلَل ـْ َدْ َلُلـِل َلُلْططَِقُفت َوَم  .(4) «َلَلْسَتِجقَ  َلُفت َوَم

صػُل الـزو  ثنب ل هلل تعنلك بـص الاـل، وذلؽ ي إحندةف ال ل ُروةنت 

ـ الفننَقى، والـننزوُ  الننذي ٓ ةـطننُؼ عنن ملسو هيلع هللا ىلصبلةنننكقد صننحقحل عننـ رةننق  اهلل 

 (.671الصحنح )ص:  –رجٌؾ طْؿطٌؿ بنلؽار، أي ي لانكف ُعلؿل ٓ ُةػصح  (1)

 وكبنط: ـثؾ ةؿـننُةؼن  رُجٌؾ كَ  (2)
 
 وكبنطل

 
وةؿننين وةؿننن. وي كنالم أةنقب ابنـ  لَبطل

ةَّل: أهُؾ ُعؿنن َعرٌب ا الصنحنح )ص:  -ة ـبطقا، وأهؾ البحرةـ كبقٌط اة عربقاالِؼر 

8286.) 

 (.31، 8/34ـخ صر الصقاعؼ الؿرةؾل ) (3)

 ( وغقرهؿن.421( وـاؾؿ )6308أخرجف البخنري ) (4)



               

 

صػٌل ــ صػنت إفعن  ةلب اإلةؿننن هبنن بنال كقنػ، ُكنمــ بنلّن اهلل تعننلك 

 ًٓ ةؾقنؼ بَلاللنف وَكؿنلنف، وهنذا ـنذهُب  ةـز  إلك الاؿنء الدكقن ُكنّؾ لقؾنل ُكنزو

الصحنبل وال نبعقـ لفنؿ بنحاننن وأئؿنل الانؾػ الصننلح، وَةانعـن ـنن وةنع 

أنَّ ربـن ةـز  إلنك  ملسو هيلع هللا ىلصؿعقا ــ رةق  اهلل الصحنبل رضقان اهلل عؾقفؿ، فؼد ة

الاننؿنء النندكقن، ولننؿ ةاننل  أحننٌد ـننـفؿ كقننػ  فنحننذر كننالم أهننؾ ال لوةننؾ 

وال عطقؾ الذةـ ةؼقلقن: تـنز  الؿالئؽنل، ففنذا ـخننلٌػ لؿـطنق  الحندةف 

 وـػفقـف، فنك بف.

ففذه إحندةف قد جنءت ُكّؾفن وأكثنر ــفنن  :$قا   بق سعقد الدارمل 

رب تبنرك وتعنلك ي هذه الؿقاطـ، وعؾك تصدةؼفن واإلةؿننن هبنن ي كزو  ال

أدركـن أهؾ الػؼف والبصر ــ ـشنةخـن، ٓ ةـؽرهن ــفؿ أحند، وٓ ةؿ ـنع ـنـ 

، بننردٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصرواة فننن، ح ننك ظفننرت هننذه العصنننبل، فعنرضننت  ثنننر رةننق  اهلل 

قػقنل وتشؿروا لدفعفن بلد، فؼنلقا: كقػ كزولف هذا  قؾـن: لؿ ُكؽؾَّػ ـعرفل ك

 كزولف ي دةــن، وٓ تعؼؾف ُقؾقبـن، ولقس كؿثؾف شلء ــ خؾؼف فـشبف ــف فعناًل 

أو صػل بػعنلفؿ وصػ فؿ، ولؽـ ةـز  بُؼْدرتنف ولطنػ ربقبق نف كقنػ ةشننء، 

ي كزولنف واجنٌب،  ملسو هيلع هللا ىلصفنلؽقُػ ــف غقنر ـعؼنق ، واإلةؿننُن بؼنق  رةنق  اهلل 

؛ ٕكنف الؼنندر عؾنك ـنن وٓ ُةال  الرب عؿن ةػعؾف كقػ ةػعؾ  وهنؿ ُةانللقن

ةشنء أن ةػعؾنف كقنػ ةشننء، وإكؿنن ةؼنن  لػعنؾ الؿخؾنق  الضنعقػ النذي ٓ 

 .(1)قدرة لف إٓ ـن أقدره اهلل تعنلك عؾقف: كقػ ةضع  وكقػ ةؼدر 

بنب ذكر أخبنر ثنب ل الاـد صنحقحل الؼنقام رواهنن : $قا  ابـ خسدؿخ 

 (.82الرد عؾك اللفؿقل )ص:   (1)



               

إلنك  -وعنال جنؾ -ي كنزو  النرب ملسو هيلع هللا ىلصعؾؿنء الحلنز والعرا  عنـ الـبنل 

 الاؿنء الدكقن كؾ لقؾل.

كشفد شفندة ـؼر بؾانكف، ـصد  بؼؾبف، ـا قؼـ بؿن ي هنذه إخبننر 

ــ ذكر كزو  الرب، ــ غقر أن كصػ الؽقػقل؛ ٕن كبقـنن الؿصنطػك لنؿ 

 ةصػ لـن كقػقل كزو  خنلؼـن إلك ةؿنء الدكقن، وأعؾؿـن أكف ةـز .

ـنننن  نبقنًكننن -الانننالم عؾقنننف -لنننؿ ةنننرتك وٓ كبقنننف -جنننؾ وعنننال -واهلل

 .(1)بنلؿاؾؿقـ الحنجل إلقف ــ أـر دةـفؿ

 -وةثبنت أصنحنب الحندةف كنزو  النرب: $قا   بق طثؿا  ال ابقين 

كننؾ لقؾننل إلننك الاننؿنء النندكقن، ـننـ غقننر تشننبقف لننف بـننزو   -ةننبحنكف وتعنننلك

 ملسو هيلع هللا ىلصالؿخؾننقققـ، وٓ تؿثقننؾ، وٓ تؽققننػ، بننؾ ةثب ننقن ـننن أثب ننف رةننق  اهلل 

قف، وةؿنرون الخنرب الصنحقح النقارد بنذكره عؾنك ظننهره، وةـ فقن فقف إل

 .(2)وةؽؾقن عؾؿف إلك اهلل

قن  الُػضنقُؾ بنـ عقننض: إذا قنن  لنؽ اللْفؿنل: أكنن  :$قا  البخاري 

 .(3)أكُػر برب ةزوُ  عـ ـؽنكف، فؼؾ أكت: أؤـنـ برب ةػعُؾ ـن ةشنء

ُت حّدثفؿ قن : ةنلل أخربين عؾل بـ عقاك، أن حـباًل  :$قا  الخف  

إلنك الانؿنء  أبن عبند اهلل عنـ إحندةنف ال نل ُتنروى: أنَّ اهلل عنز وجنؾ ةـنز 

 رى، وأنَّ اهلل ةضع قدـف، وـن أشبف ذلؽ.الدكقن، وأّن اهلل ة

 (.826ال قحقد )ص:  (1)

 (.888عؼقدة الاؾػ وأصحنب الحدةف )ص:  (2)

 (.68ؼ أفعن  العبند )أخرجف البخنري ي خؾ (3)



               

 

، وٓ (1)ُكمــ هبن، وُكصد   هبن، ٓ كقػ وٓ ـعـنك :$لؼا   بق طبد ا  

صنحنح،  نكنت بلةننكقدبف الرةنقُ  َحنؼ إذا كَكُرد ــفن شقًمن، وكعؾؿ أّن ـن جنء 

وٓ كُرد عؾنك اهلل ققلنف، وٓ كصنػف بنلكثر ـؿنن وَصنػ بنف كػانف، بنال َحند وٓ 

 غنةل، لقس كؿثؾف شلء.

 .(2)وهذا الؽالُم وكالم الشنفعنل ــ ـشؽنة واحدة

بعد أن ذكر قق  ـنلؽ الؿشفقر عـدـن ُةنمؾ عنـ  $قا  شقُا ااسفم 

 كقػقل آة قاء :

ي أكَّننن ٓ كعؾننؿ كقػقننل  ؛ؿ ةقافننؼ قننق  ـنلننؽئر إئؿننل، قننقلفوهؽننذا ةننن

اة قائف، كؿن ٓ كعؾؿ كقػقل ذاتف، ولؽـ كعؾؿ ـعـك الـزو ، وٓ كعؾؿ كقػق نف، 

 .(3)وكعؾؿ ـعـك الاؿع والبصر والعؾؿ والؼْدرة، وٓ كعؾؿ كقػقل ذلؽ

بنٌب: اإلةؿنُن وال صدةؼ بلّن اهلل عنّز وجنّؾ ةـنز  إلنك  :$قا  أُجري 

كقن ُكنّؾ لقؾنل: اإلةؿننُن هبنذا واجنٌب، وٓ ةانع الؿانؾؿ العنقنؾ أن الاؿنء الند

 ةؼق : كقػ ةـز   وٓ ةرد  هذا إٓ الؿع زلل.

وأـن أهنُؾ الحنؼ فقؼقلنقن: اإلةؿننن بنف واجنب، بنال كقنػ؛ ٕن إخبننر 

ةعـل أن ٓ كال  عـ الؿعـك الذي ةػضل إلك ال ؽققػ وإٓ فنلؿػقضل هنؿ النذةـ  (1)

ةؼقلقن: كثبت الصػل وٓ كعؾؿ الؿعـك، واإلـنم ـنلؽ لؿن ُةمؾ عـ آة قاء، قنن : 

فلثبت الؿعـك ثؿ قن : والؽقػ ـلفق . فنك بف لؽالم إئؿل ففنذا  .آة قاء ـعؾقم

وةلذكر كالم شقد  ،ةػفؿ ــ كالم اإلـنم أحؿد رحؿف اهلل إـنم أهؾ الاـلهق الذي 

 اإلةالم قرةًبن.

 (.773-0/770اكظر الصقاعؼ الؿرةؾل )(2) 

 (.2/362ـلؿقع الػ نوى ) (3)



               

ااَؿاِ  الااْدْكَقا ُكااؾ  »: ملسو هيلع هللا ىلصصنحت عننـ رةننق  اهلل      ا  َطاااّس وَجااّؾ َدـْااِسُ  إَِلااك ال  

 .(1)«َؾخٍ َلقْ 

والننذةـ كؼؾننقا إلقـننن هننذه إخبنننر هننؿ الننذةـ كؼؾننقا إلقـننن إحؽنننَم، ـننـ 

الحال  والحرام وعؾؿ الصالة والزكنة والصقنم والحج واللفند؛ فؽؿن قبنؾ 

نـ ردهنن ففنق  ـَ نـل، وقننلقا:  الُعؾؿنء عـفؿ ذلؽ، كنذلؽ قبؾنقا ـنـفؿ هنذه الا 

 .(2)ضن   خبقف، ةحذروكف وةحذرون ــف 

إةنك أن تؽقن فنقَؿـ ةؼنق : أكنن أؤـنـ بنرب ةػعنؾ ـنن  :$مـده  قا  ابـ

ةشنء، ثؿ تـػل ـن ي الؽ نب والاـل ـؿن شنء اهلل وأوَجب عؾك خؾؼف اإلةؿننَن 

 .(3)بف

الخؾؼ، وهل  -جؾ جاللف -أي: وـؿن ةلب إثبنتف هلل «: وخؾؼف..» وققلف: 

ـ حقف إصؾ ــ صػنت اهلل تعنلك الػعؾقل، ــ حقف  حندهن، وأكقاعفن، أـن ـ

؛ قن  اهلل تعنلك:نلؿ ةز  وٓ ةزا  خنلؼً  -ةبحنكف وتعنلك -ففل صػل ذاتقل؛ فنهلل

وقن  تبنرك وتعنلك:[ 29]البؼرة: ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿

ٱ ٻ ٻ ﴿وقن  جؾ وعال:[ 54]إطرا : ﴾ں ں ڻ ڻڻ ﴿

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿وقن :[ 16] : ﴾ٻ ٻ پ پ پپ 

ڄ ڄڃ  ى   ۉ ﴿وقن :[ 27]الروم: ﴾ڄ  ې ېى  ې  ې 

 .[24]الحشر:  ﴾ائ ائەئ

 تؼدم تخرةلف. صحقف: (1)

 (.074الشرةعل ) (2)

 «حقننندال ق»( وذكنننر ابنننـ ــنننده ي ك نبنننف 2/387كؼؾنننف ابنننـ تقؿقنننل ي الػ ننننوى ) (3)

 ( ة ل عشر حدةًثن ي إثبنت صػل الـزو .280-202) 



               

 

ا، وأةنننت ي ذلننؽ كثقننرة كثقننرة، ــفننن  نوأـننن إحندةننف ففننل أةًضنن جنند 

ـْ َذَااَ  َدْخُؾاُؼ »قنن :  ملسو هيلع هللا ىلصالـبنل  ، أنڤهرةرة حدةف أبل  ا ـْ َ ْضَؾاُؿ ِمؿ  َوَما

ةً  ِس َطاَلاًبا ِطـْاَد َ َشْد الـ ا»: ملسو هيلع هللا ىلصوقن  . (1)«َكَخْؾِؼلت َلْؾَقْخُؾُؼقا َحب ًخت َوْلَقْخُؾُؼقا َذر 

ـَ ُدَ اُاقَ  بَِخْؾِؼ ا ِ   .(2)«ا ِ َدْقَم الِؼَقاَمِخ ال ِلد

وهنق الؿشنفقر  -ـنذهب أهنؾ الانـل والؿعرفنل: $قا  شقا ااسفم 

عننـ أصننحنب اإلـنننم أحؿنند وأبننل حـقػننل وغقننرهؿ ـننـ الؿنلؽقننل والشنننفعقل 

 -ل وغقنرهؿوالصقفقل وأهؾ الحدةف وطقائػ ــ أهؾ الؽالم ـنـ الؽراـقن

... نووارثً  نوبنعثً  نوـؿق ً  نوـحققً  نورازقً  نخنلؼً  -ةبحنكف وتعنلك -أن كقن اهلل

وغقر ذلؽ ــ صػنت فعؾف، وهق ــ صػنت ذاتف، لنقس ـنـ ةخؾنؼ كؿنـ ٓ 

ةخؾؼ، وـذهب اللؿفقر أن الخؾؼ غقر الؿخؾق ؛ فننلخؾؼ فعنؾ اهلل الؼننئؿ 

 .(3)بف، والؿخؾق  هق الؿخؾققنت الؿـػصؾل عـف

ـعؾنقم بنلانؿع اتصننف اهلل تعننلك بنٕفعنن  : $وقا  يف مقضاع آخار 

آخ قنرةننل الؼنئؿننل بننف، كنٓةنن قاء إلننك الاننؿنء، وآةنن قاء عؾننك العننرش، 

والؼبض، والطل، واإلتقنن، والؿللء، والـزو ، وكحنق ذلنؽ، بنؾ والخؾنؼ 

اء، كنٓة ق ل؛فعن  الالزـنٕواإلحقنء واإلـنتل؛ فنن اهلل تعنلك وصػ كػاف ب

 كنلخؾؼ. ؛وبنٕفعن  الؿ عدةل

والػعؾ الؿ عدي ـا ؾزم لؾػعؾ الالزم؛ فنن الػعنؾ ٓ بند لنف ـنـ فنعنؾ؛ 

إلك ـػعق ، أو لؿ ةؽـ، والػنعؾ ٓ بد لنف ـنـ فعنؾ، ةنقاء  نةقاء كنن ـ عدةً 

 (.0888(، وـاؾؿ )2823أخرجف البخنري ) (1)

 (.0824 -80(، وـاؾؿ )2827أخرجف البخنري ) (2)

 (.736، 80/732ـلؿقع الػ نوى ) (3)



               

إلك غقنره، والػعنؾ الؿ عندي إلنك غقنره ٓ  نعؾقف، أو ـ عدةً  اكنن فعؾف ـؼ صرً 

 نف؛ إذ كننن ٓ بند لنف ـنـ الػنعنؾ. وهنذا ـعؾنقم ةنؿعً ة عدى ح ك ةؼقم بػنعؾ

 .(1) وعؼاًل 

 :«لاحَلر مـ الـسو »ققلف: 

 ، ي إصنؾ، هنق اكحطننط ـنـ عؾنق، ُةؼنن : َكنزَ  عنـ والـ زُ  الـسو  لغخ:

ٿ ٿ ﴿داب ف، وكز  ي ـؽننن كنذا: َحنطَّ َرْحؾنف فقنف، وأكَزَلنف غقنُره. قنن : 

 .(2)وأكزلف بؿعـك . وَكزَ  بؽذا ]الؿممـق [ ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

والؿملننػ هنهـننن كلكننف أراد أن ةؼننق : احننذر ـننـ آكحطنننط ـننـ عؾننق 

والػفؿ الصحقح عـ أئؿنل الانؾػ ـنـ الصنحنبل  ملسو هيلع هللا ىلصاإلةؿنن وآتبنع لؾـبل 

ـ تبعفؿ بنحانن إلك حضقض آب داع ي دةـ اهلل ـَ بنل حرةػ وال لوةنؾ،  ؛و

ع وإهقاء، فنحنذر ــ أو بنل ؿثقؾ وال شبقف، وغقر ذلؽ، ـؿن الف أهؾ البد

 هذا الـزو .

فقف، أـن الؼر ُن فؾقس فقنف  اعؾؿ أّن وققَع الؿلنز ي الؾغل العربقل ـخ ؾٌػ 

ـ قن  بف: هق ُكّؾ ـن ةلقز كػقف، وٓ رةب أن الؼر َن  ؛ـلنز ـَ ٕنَّ الؿلنز عـد 

ُم اهلل، فال ةلقز كػل شنلء ــنف، والنذةـ قننلقا بلنقاز الؿلننز ي الؼنر ن كال

اتخذوا ذلؽ ذرةعل ل عطقؾ وكػل صػنت اهلل عز وجؾ، وإكؽنر ـن دّلت عؾقنف 

 (.002، 8/088درء تعنرض العؼؾ والـؼؾ )  (1)

 ( ـندة )كز (.278الؿػردات )  (2)



               

 

نـ  ـَ كصقُص الؽ نب والاـل، وـن أجؿع عؾقف الاؾػ الصنلح ــ الصحنبل و

 تبعفؿ ــ أئؿل أهؾ الاـل واللؿنعل.

َحنؼ الؽنالم أن ُةحَؿنؾ عؾنك حؼقؼ نف، ح نك وــ  :$قا  ابـ طبد البر 

ت ػؼ إـل أكف أرةد بف الؿلنز، إذ ٓ ةبقؾ إلك اتبنع ـن ُأكز  إلقـنن ـنـ ربـنن إٓ 

ف كالُم اهلل عز وجؾ إلك إشفر وإظفر ــ وجنقهف،  عؾك ذلؽ، وإكؿن ُةقجَّ

ع ندَّ ـُ ـنن  ـن لؿ َةؿـع ذلؽ ـؿن ةلب لف ال اؾقؿ، ولق ةنغ ادعنء الؿلننز لُؽنّؾ 

ثبت شلء ــ العبنرات، وجؾَّ اهلل عز وجنؾ عنـ أن ُةخنطنب إٓ بؿنن تػفؿنف 

 .(1)العرب ي ـعفقِد ـخنطبنهتن، ـؿن ةصح ـعـنه عـد الانـعقـ

نـل ـلؿعنقن عؾنك اإلقننرار بنلصنػنت النقاردة  :$قا   دً اا  أهنُؾ الا 

ننـل، واإلةؿنننن هبننن، وحؿؾفننن عؾننك الحؼقؼننل، ٓ عؾنن ك ُكّؾفننن ي الؼننر ن والا 

 .(2)الؿلنز

ًٓ  :$قا  الشـؼقطل  : أن الؿلنَز اخ ؾِػ ي أصؾ وققعف. قنن  اعؾؿ أو

، الػنرةنل: إكنف ٓ ـلننز ي الؾغنل أصناًل  قـل، وأبق عؾنلٍّ ةبق إةحن  اإلةػراأ

بؽنل ي جؿع اللنقاـع.  كؿن عنزاه لفؿن ابـ الا 

غننت، وإن َكؼؾ عـ الػنرةل تؾؿقذه أبق الػ ح: أّن الؿلنَز غنلب عؾك الؾ

كؿننن ذكننره عـننف صنننحب الضننقنء الالـننع، وُكننّؾ ـننن ُةاننؿقف الؼنننئؾقن بنلؿلنننز 

ـ ةؼق  بـػل الؿلنز -ـلنًزا ففق ـَ  أةؾقٌب ــ أةنلقب الؾغل العربقل. -عـد 

عؾنك الحقنقان الؿػنرتس الؿعننروف،  إطال  إَةند ـنثاًل  لؿـ  سالقبفا:

 (.4/838)ال ؿفقد   (1)

 الؿصدر الانبؼ.  (2)



               

 أنَّ الؿراَد غنقره. وأكف ةـصرف إلقف عـد اإلطال  وعدم ال ؼققد بؿن ةد  عؾك

إطالقننف عؾننك الرجننؾ الشننلنع، إذا اقننرتن بؿننن ةنند  عؾننك  ومااـ  سااالقبفا:

 ذلؽ.

 ؛ نج إلك ققد، والثنين ةح نج إلقفوٓ ـنكع ــ كقن أحد اإلطالققـ ٓ ةح

ّٕن بعَض إةنلقب ة ضح فقفن الؿؼصقد فنال ةح ننج إلنك ققند، وبعضنفن ٓ 

وُكّؾ ــفؿن حؼقؼنل ي ـحؾنف، وقنس هنذا  ة عقـ الؿراد فقف إٓ بؼقد ةد  عؾقف،

 عؾك جؿقع أكقاع الؿلنزات.

ـُ إثبننت ـلننز ي الؾغنل العربقنل أصناًل  ، كؿنن َحّؼنؼ وعؾك هذا، فنال ةؿؽن

 ي الصقاعؼ... $العالـل ابـ الؼقؿ 

ـصػ ـحؼؼ: أكنف ٓ ةلنقز إطنال   ـُ والذي كدةـ اهلل بف وةؾزم قُبقلف ُكّؾ 

طؾًؼن عؾك  ـُ  كال الؼقلقـ...الؿلنز ي الؼر ن 

ّؾ وأوضح دلقؾ عؾك ــعف ي الؼر ن: إجؿنُع الؼنئؾقـ بنلؿلنز عؾك أّن ُكن

صندًقن ي كػس إـر، ف ؼق  لؿـ قن : رأةنُت  فـلنز ةلقز كػقف، وةؽقن كنفق

أةًدا ةرـل، لقس هق بلةد، وإكؿن هق رجؾ شلنع، فقؾزم عؾك الؼنق  بنلّن ي 

 ز كػقف.الؼر ن ـلنًزا أنَّ ي الؼر ن ـن ةلق

وٓ شؽ أكف ٓ ةلقز كػل شلء ــ الؼر ن، وهذا الؾنزوم القؼقـنل القاقنع 

بقـ الؼق  بنلؿلنز ي الؼر ن وبقـ جقاز كػل بعنض الؼنر ن قند شنقهدت ي 

الخنرج صح ف، وأكف كنن ذرةعل إلك كػل كثقر ــ صنػنت الؽؿنن  واللنال  

 الثنب ل هلل ي الؼر ن العظقؿ.

قصؾ الؿعطؾقن لـػل ذلؽ، فؼننلقا: ٓ ةند، وعـ طرةؼ الؼق  بنلؿلنز ت



               

 

 .(1)وٓ اة قاء، وٓ كزو ، وكحق ذلؽ ي كثقر ــ  ةنت الصػنت 

 .$وقد أطن  الـَػس ي الؿاللل، فلفند وأجند، 

نـ ُعنرف أكنف جنّرد الؽنالَم ي  :$قا  شاقُا ااسافم  ـَ فؿعؾنقٌم أّن أو  

ؼنل وـلننز، بنؾ ٓ أصق  الػؼف هق الشنفعل، وهق لؿ ُةؼانؿ الؽنالم إلنك حؼق

ُةعَرف ي كالـف ـع كثرة اة دٓلف وتقةعف وـعرف ف إدلل الشرعقل أكف ةؿك 

وٓ ي  «الرةنننلل»شننقًمن ــننف ـلنننًزا، وٓ ذكننر ي شننلء ـننـ ك بننف ذلننؽ، ٓ ي 

 غقرهن.

وحقـمننذ فَؿننـ اع ؼنند أنَّ الؿل فنندةـ الؿشننفقرةـ وغقننرهؿ ـننـ أئؿننل 

ؿقا الؽالمَ  كؿن فعؾنف طنئػنل  -إلك حؼقؼل وـلنز اإلةالم وعؾؿنء الاؾػ قاَّ

كنن ذلؽ ــ جفؾف وقؾل ـعرف ف بؽالم أئؿنل الندةـ وةنؾػ  -ــ الؿ لخرةـ

العربننل الؿاننؾؿقـ، كؿننن ةظننـ طنئػننل أخننرى أن هننذا ـؿننن أخننذ ـننـ الؽننالم 

ن، وأاؿ قنلقا: هذا حؼقؼل، وهذا ـلنز، كؿن ظـ طنئػل ـنـ الؿ ؽؾؿنقـ ػً ققتق

جفؾفؿ بؽالم العنرب... وكؿنن ةظنـ بعضنفؿ ي أصق  الػؼف، وكنن هذا ــ 

كننلرازي، وأـندي وابنـ الحنجنب  ؛ن ـن ةقجد ي كالم بعض الؿ نلخرةـأ

هننق ـننذهب إئؿننل الؿشننفقرةـ وأتبنننعفؿ، وٓ ةعننرف ـننن ذكننره أصننحنب 

الشنننفعل وـنلننؽ وأبننل حـقػننل وأحؿنند وغقننرهؿ ـننـ أصننق  الػؼننف الؿقافننؼ 

 ل عؾؿف.ــ جفؾف وقؾ -أةًضن -لطرةؼ أئؿ فؿ، ففذا 

ـرادي بذلؽ أكثنر الؿصنـػقـ ي  وإ  قا  الـاقُؾ طـ كثقر مـ إصقلققـ:

كنلؿع زلنل، وإشنعرةل، وأصنحنب  ؛أصق  الػؼنف ـنـ أهنؾ الؽنالم والنرأي

 ( بنخ صنر.34-37ــع جقاز الؿلنز ي الؿـز  لؾ عبد واإلعلنز )  (1)



               

 إئؿل إربعل، فنّن أكثر همٓء قّاؿقا الؽالَم إلك حؼقؼل وـلنز.

ننـ أخننذ ٓ رةننب أّن هننذا ال ؼاننقَؿ ـقجننقٌد ي ك ننب الؿع زلننل و ققااؾ لااف: ـَ

نـ لنؿ ةؽنـ كنذلؽ  ـَ عـفؿ وشنهبفؿ، وأكثر همٓء ذكروا هذا ال ؼاقؿ، وأـنن 

 فؾقس إـر ي حؼف كذلؽ.

لقس ي همٓء إـننم ـنـ أئؿنل الؿانؾؿقـ النذةـ اشن غؾقا ب ؾؼنل : ثؿ ُدؼا 

إحؽنننم ـننـ أدلننل الشننرع، ولفننذا ٓ َةننذكُر أحننٌد ـننـ هننمٓء ي الؽ ننب ال ننل 

ـؿنننـ صننـػ ك نًبننن وذكنننر فقننف اخننن الف  َةحؽننل فقفننن أقنننقا  الؿل فنندةـ

إدلننل الشننرعقل، وهننؿ أكؿننُؾ  دةـ الؿشنن غؾقـ ب ؾؼننل إحؽنننم عننـالؿل فنن

الـنننس ـعرفننل بلصننق  الػؼننف، وأحننؼ الـنننس بنننلؿعـك الؿؿنندوح ـننـ اةننؿ 

ؿ الؽالَم إلك الحؼقؼل والؿلنز.  إصقلل، فؾقس ــ همٓء ــ قاَّ

ـ ُعرف هبنذا ال ؼانقؿ ـنـ الؿ نلخر ـَ ةـ الؿع زلنل وغقنرهؿ ـنـ وإن أراد 

ـ ةؾؽ طرةؼ فؿ ــ ذلؽ ــ الػؼفنء. ـَ  أهؾ الؽالم و

ٓ رةب أن أكثر همٓء قاؿقا هذا ال ؼاقؿ، لؽـ لقس فقفؿ إـننم  ققؾ لف:

ي فـ ــ فـقن اإلةننالم، ٓ ال ػانقر، وٓ الحنندةف، وٓ الػؼنف، وٓ الؾغنل، 

قبقةف، والؽانننئل، كنلخؾقننؾ، وةنن -وٓ الـحننق، بننؾ أئؿننل الـحنننة أهننُؾ الؾغننل 

والػنننّراء، وأـثننننلفؿ، وأبنننل عؿنننرو بنننـ العنننالء، وأبنننل زةننند إكصننننري، 

 .(1)لؿ ةؼاؿقا تؼاقؿ همٓء -وإصؿعل، وأبل عؿرو الشقبنين، وغنقرهؿ 

وبُؽننّؾ حننن ، ففننذا ال ؼاننقؿ هننق اصننطالٌح  يف مقضااع آخاار: $وقااا  

ـنـ ل وٓ لؿ ةن ؽؾؿ بنف أحند ـنـ الصنحنب حندث بعد اكؼضنء الؼرون الثالثل،

 ( بنخ صنر وتصرف ةاقر.722 -02/723ـلؿقع الػ نوى )  (1)



               

 

كؿنلنؽ  ؛حند ـنـ إئؿنل الؿشنفقرةـ ي العؾنؿال نبعقـ لفنؿ بنحاننن، وٓ أ

والثننقري وإوزاعننل وأبننل حـقػننل والشنننفعل، بننؾ وٓ تؽؾننؿ بننف أئؿننل الؾغننل 

 والـحق، كنلخؾقؾ وةقبقةف وأبل عؿرو بـ العالء وكحقهؿ...

كالم كذلؽ ةنئر إئؿل لؿ ُةقَجد لػظ الؿلنز ي كالم أحد ــفؿ، إٓ ي 

ي ققلننف: )إكننن  (1)«الننرد عؾننك اللفؿقننل»أحؿنند بننـ حـبننؾ، فنكننف قننن  ي ك نننب 

لنننز الؾغننل، ةؼننق  الرجننؾ: إكننن  ـَ وكحننـ( وكحننق ذلننؽ ي الؼننر ن: هننذا ـننـ 

لنز الؾغل. ـَ  ةـعطقؽ، إكن ةـػعؾ، فذكر أّن هذا 

ننـ قننن : إنَّ ي الؼننر ن ـلنننًزا،  ـَ وهبننذا احنن ج عؾننك ـذهبننف ـننـ أصننحنبف 

 ؾل، وابـ عؼقؾ، وأبل الخطنب، وغقرهؿ.كنلؼنضل أبل ةع

كنلبل الحانـ  ؛ــعنقا أن ةؽننقن ي الؼنر ن ـلننزٌ  و خنرون ــ أصنحنبف

الخرزي، وأبل عبند اهلل بنـ حنـند، وأبنل الػضنؾ ال ؿقؿنل بنـ أبنل الحانـ 

 ال ؿقؿل... وذكنر  خرةـ، ثؿ قن :

فؾنؿ   ذلؽ رواة قـ. وأـنن ةننئر إئؿنلوحؽك بعض الـنس عـ أحؿد ي

أحد ـنـفؿ، وٓ ـنـ قندـنء أصنحنب أحؿند: إّن ي الؼنر ن ـلننًزا، إكؿنن ةؼؾ 

 اش فر ي الؿنئل الرابعل...

والذةـ أكؽروا أن ةؽقن أحؿد وغقره كطؼقا هبذا ال ؼاقؿ قنلقا: إنَّ ـعـك 

قق  أحؿد: ــ ـلنز الؾغل، أي: ـؿن ةلقز ي الؾغل أن ةؼق  القاحد العظنقؿ 

عؾنك هنذا الؽ ننب بنلقضنع وشنؽؽ ي  $حؽؿ شقد اإلةالم اإلـننم النذهبل   (1)

( وتعؾقنؼ الشنقد 014، 88/016)راجع ةقر أعنالم الـنبالء  –كاب ف لإلـنم أحؿد 

  .شعقب إركموط عؾك ذلؽ



               

وكػعنؾ كنذا، وكحنق ذلنؽ، قننلقا: ولنؿ ُةنرد  الذي لف أعقان: كحـ فعؾـن كنذا،

 .(1) أحؿد بذلؽ أنَّ الؾػظ اة عؿؾ ي غقر ـن وضع لف...

ـُ تقؿقااخ  إن الننذةـ قّاننؿقا الؾػننظ حؼقؼننل وـلنننًزا، قنننلقا:  :$قااا  اباا

ظ الؿا عؿؾ الؾػالحؼقؼل: هق الؾػظ الؿا عؿؾ فقؿن وضع لف، والؿلنز: هق 

كؾػظ إةد والحؿنر إذا أرةد هبؿن البفقؿل، أو أرةد هبؿنن  ؛ي غقر ـن وضع لف

الشلنع والبؾقد، وهذا ال ؼاقؿ وال حدةد ةا ؾزم أن ةؽنقن الؾػنظ قند وضنع 

 ًٓ لؿعـك، ثؿ بعد ذلؽ قند ُةان عؿؾ ي ـقضنقعف، وقند ُةان عؿؾ ـنـ غقنر  أو

 ـقضقعف...

ًٓ  وهذا ُكّؾف إكؿن ةصح لق ُعؾؿ أنَّ  لؿعننن، ثنؿ  إلػنظ العربقل وضعت أو

بعد ذلؽ اة عؿؾت فقفن، فقؽنقن لفنن وضنع ـ ؼندم عؾنك آةن عؿن ، وهنذا 

نن ـنـ  ـً نـ ةلعنؾ الؾغننت اصنطالحقل، فقندعل أنَّ قق ـَ إكؿن ةصنح عؾنك قنق  

العؼالء اج ؿعقا واصطؾحقا عؾك أن ُةاؿقا هذا بؽذا، وهذا بؽنذا، وةلعنؾ 

ـ   وهذا الؼق  ٓ كعنرف أحنًدا ـنـ الؿانؾؿقـ قنلنف  ن ي جؿقع الؾغنت،هذا عن

أن ةـؼنؾ عنـ  اـ أحدً قبؾ أبل هنشؿ بـ الُلبَّنئل... والؿؼصقُد هـن أكف ٓ ةؿؽّ 

العرب، بؾ وٓ عـ أـل ــ إـؿ، أكنف اج ؿنع جؿنعنل فقضنعقا جؿقنع هنذه 

إةؿنء الؿقجقدة ي الؾغنل، ثنؿ اةن عؿؾقهن بعند القضنع، وإكؿنن الؿعنروُف 

ل قاتر اة عؿن  هذه إلػنظ فقؿن عـقه هبن ــ الؿعنين، فننن ادَّعنك الؿـؼق  بن

بطننٌؾ، فنننَّ هننذا لننؿ ةـؼؾنف أحنند ـننـ  ـُ ندع أكننف ةعؾنؿ وضننًعن ة ؼنندم ذلنؽ ففننق  ـُ

 (.0/061( واكظر الصقاعؼ الؿرةؾل ٓبـ الؼقؿ )11، 4/14ـلؿقع الػ نوى )  (1)



               

 

 .(1)الـنس

تعننلك:  ــ أشفر ـن اة د  بف الؼنئؾقن بلّن ي الؼر ن ـلنًزا، هق قق  اهلل

 .[77]الؽفػ:  ﴾ڃ ڃ چ چ﴿

ـُ تقؿقخ  لؿن اّدعك كثقر ـنـ الؿ نلخرةـ أّن ي الؼنر ن ـلننًزا،  :$قا  اب

وذكروا ـن ةشفد لفؿ، رد عؾقفؿ الؿـنزعقن جؿقع ـن ذكنروه، فؿنـ أشنفر ـنن 

قننلقا: واللنداُر لنقس بحقنقان،  ،﴾ڃ ڃ چ چ﴿ذكروه ققلف تعننلك: 

 نلفن ي ـقؾ اللدار ـلنز.واإلرادة إكؿن تؽقن لؾحققان، فنة عؿ

لػنظ اإلرادة قند اةن عؿؾ ي الؿقنؾ النذي ةؽنقن ـعنف شنعقر، لؼقؾ لفؿ: 

ـقننؾ اللؿننند، وهننق هننق ؿقننؾ الننذي ٓ شننعقر فقننف، والوهننق ـقننؾ الحننل، وي 

 ـشفقر ي الؾغل.

هذا الانؼػ ُةرةند أن ةؼنع، وهنذه إرض ترةند أن ُتحنَرث، وهنذا ُدؼا : 

ثؿننر ُةرةنند أن ُةؼطننػ، وهننذا الثننقب ُةرةنند أن الننزرع ُةرةنند أن ُةاننؼك، وهننذا ال

 .(2)ُةغَاؾ، وأـثن  ذلؽ 

، فننَّ [112]الـحؾ:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿قق  اهلل تعنلك: 

ــ الـنس ــ ةؼق : الذو  حؼقؼل ي الذو  بنلػؿ، والؾبنس بؿن ةؾبس عؾنك 

 البدن، وإكؿن اة عقر هذا وهذا، ولقس كذلؽ.

 (.82-4/18ـلؿقع الػ نوى )  (1)
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 .(1)وُ  ي لغل العرب هق: وجقُد طعؿ الشلءالذ :$قا  الخؾقؾ 

وآةنن عؿنُ  ةنند  عؾننك ذلننؽ، قننن  تعنننلك:  :$قااا  شااقا ااساافم 

، وقن : [21]ال جدة:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿

ڻ ڻ ﴿، وقنننننننن : ]الااااااادخا [ ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿

 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿، وقنننننن : [9]الطاااااف :  ﴾ۀ

 .]إكػا [

د ألؿنف أو لذتنف، فندعقى وةل ُةا عؿؾ ي ُكّؾ ـن ةحس بف «الذو »فؾػظ 

ؼقند،  لالؿدع ـُ ؿ ــنف، لؽنـ ذاك  اخ صنص لػظ الذو  بؿن ةؽقن بنلػؿ تَحؽ 

فقؼن : ذقُت الطعنم، وذقُت هذا الشراب، فقؽقن ـعف ــ الؼققد ـن ةد  عؾك 

فقؿننن ةحاننف اإلكانننن ببنطـننف، أو  أكننف ذو  بنننلػؿ، وإذا كنننن الننذوُ  ـانن عؿاًل 

ا ن : ذاقنف، فنلشنراُب إذا كننن بننرًدا أو حننر  بظنهره، ح نك الؿننء الحؿنقؿ، ُةؼن

 ُةؼن : ذقُت َحنره وبرده.

ا عؿؾ ي ُكّؾ ـنن ةغشنك اإلكاننن وَةؾ نبس بنف،  «الؾبنس»وأـن لػظ  ـُ ففق 

ڇ ڇ ڇ ﴿، وقنننن : ]الـبااال[ ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ﴿قنننن  تعننننلك: 

]البؼااااارة:  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ﴿، وقنننننن : [26]إطااااارا :  ﴾ڇڍ

بنلبنطؾ، إذا خؾطف بنف ح نك غشنقف فؾنؿ ة ؿقنز،  َس الحؼَّ ، وــف ُةؼن : َلبِ [187

كػاف وبدكف، وكذلؽ الخقف الذي  ؛لقُع الذي ةشؿؾ ألؿف جؿقع اللنئعفنل

 ةؾبس البدن.

فلذاقفننن اهلل اللننقَع والخننقَف، لننؿ ةنندّ  ذلننؽ عؾننك أكننف شنننـؾ  لؾااق ققااؾ:

 (.4/828الؿصدر الانبؼ )  (1)



               

 

للؿقع أجزاء اللنئع، بخالف ـن إذا ققؾ: لبنس اللقع والخقف، ولق قنن : 

ؿ، لؿ ةؽنـ فقنف ـنن ةند  عؾنك أانؿ ذاقنقا ـنن ُةنملؿفؿ إٓ بنلعؼنؾ، ـنـ فللباف

حقنننف إكنننف ةعنننرف أنَّ اللننننئَع الخننننئػ ةنننللؿ، بخنننالف لػنننظ ذو  اللنننقع 

والخقف، فنن هذا الؾػنظ ةند   عؾنك اإلحاننس بننلؿملؿ، وإذا أضنقػ إلنك 

ـْ َرِضا»: ملسو هيلع هللا ىلصالؿؾذ، َد َّ عؾك اإلحانس بف، كؼقلف  دَؿاِ  َما َل بِاا ِ َذاَ  َصْعَؿ اْاِ

 ًٓ ٍد َرُسق ْسفِم ِددـًات َوبُِؿَحؿ 
 .(1) «َرب ات َوبِاْاِ

ڱ ﴿ وـننـ إـثؾننل الؿشننفقرة لؿننـ ةثبننت الؿلنننز ي الؼننر ن: :قااا 

 .[82]دقسػ:  ﴾ڱ

 الؿراُد بف أهؾفن، فحذف الؿضنف، وأققؿ الؿضنف إلقف ـؼنـف. قنلقا:

 -ـثن  هنذه إـنقر لػظ الؼرةل والؿدةـل والـفر والؿقزاب، وأ لؼقؾ لفؿ:

كالهؿن داخؾ ي آةؿ، ثؿ قد ةعقد عؾك الحنن   -ال ل فقفن الحن  والؿحؾ

 .وهق الاؽنن، وتنرة ةعقد عؾك الؿحؾ وهق الؿؽنن

وهنق  ،وكذلؽ ي الـفر، ُةؼن : حػرُت الـفنر، وهنق الؿحنؾ، وجنرى الـفنر

ؽ وهق الؿنء، وكذل ،وهق الؿحؾ، وجرى الؿقزاب ،لؿنء، ووضعُت الؿقزابا

]الـحؾ: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿الؼرةل، قن  تعنلك: 

چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿، وققلننف: [112

، وقنننن  ي ]إطااارا [﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

، ]إطاااارا [ ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ ةننننل أخننننرى: 

 فلعؾ الؼرى هؿ الاؽنن...

 .ڤــ حدةف العبنس بـ عبد الؿطؾب ( 0630( والرتـذي )37أخرجف ـاؾؿ ) (1)



               

، [259]البؼاااارة: ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿وقننننن : 

 ، اك فك.(1)ن ففذا الؿؽنن، ٓ الاؽن

ـ قن  بف هق: ُكّؾ ـنن ةلنقز كػقنف. قننلقا: الحؼقؼنل: هنق  -1 ـَ الؿلنز عـد 

الؾػظ الؿا عؿؾ فقؿن وضع لف، والؿلننز: هنق الؾػنظ الؿان عؿؾ ي غقنر ـنن 

 وضع لف.

أن تؼاقؿ الؽالم إلك حؼقؼل وـلنز هق اصطالٌح حندٌث بعد اكؼضنء  -2

 .الؼرون الثالثل

ننؿ الؽننالَم إلننك حؼقؼننل وـلنننز أحننٌد ـننـ الصننحنبل وٓ  -3 ـننـ لننؿ ُةؼا 

وٓ أئؿنل الـحننة أهنؾ  ،ال نبعقـ لفنؿ بنحاننن، وٓ أحنٌد ـنـ إئؿنل إربعنل

 كنلخؾقؾ، وةقبقةف، والؽانئل، والػّراء، وأـثنلفؿ. ؛الؾغل

 ٓ ةلقُز إطالُ  الؼق  بلنَّ الؼر َن فقف ـلنز. -4

أهَؾ الاـل واللؿنعل ةثب قن صػنت اهلل تعننلك عؾنك  وبـنء عؾك هذا: فننَّ 

الحؼقؼل ٓ عؾك الؿلنز، فنك بف لفذا إصؾ النذي ضنؾَّت فقنف أففننم، وذلنت 

 ب لوةؾ فنةد. ملسو هيلع هللا ىلصفقف أقدام، فـػقا ـن أثب ف اهلل لـػاف، وأثب ف لف رةقلف 

 ( بنخ صنر.880-4/828ـلؿقع الػ نوى )  (1)



               

 

 :$ثؿ قا  الؿملػ 

49 -  َ ااااااػاِ  وٕا  ا ِ َعاااااالْ ل ااااااا ُِر ال و

 

  ِ َف ِذي الَجاااااااااااااااٌخ  ِ دَؿااااااااااااااادِ قَ  

 
 قااااؾِ ؿثِ  تَ َٓ ٍػ وَ ْقاااا كَ َف ـْ بِااااؽِاااالَ  - 51

 

 قاااااؾِ عطِ الت  وَ  داااااغِ ااااااِؾ الس  رًَؿاااااا َٕ  

 
 الشرح

أي: أنَّ جؿقَع الصػنت قدةؿل،  «:ل ا ر ال ػا  وإلعا  قددؿخ»ققلف: 

 أزلقل، أبدةل، ٓ ةابؼفن َعَدم، وٓ ةؾحؼفن فـنء، وقد تؼرر هذا الؿعـك ـراًرا.

 نلصػنت الذاتقل والخربةل.وهذا ـ عؾؼ ب

أـن صػنت إفعن  ال نل ذكرهنن هنهـنن بؼقلنف )وإفعنن ( فػقفنن تػصنقؾ 

، فصػنت إفعن  ــ حقف اللـس، اهلل تعنلك لنؿ ةنز  وٓ (1)كؿن ةبؼ بقنكف

ـُ عؾؼنل بؿشنقم ـُ صًػن هبن، أـن بنع بنر  حند إفعن ، ففنل  وُقدرتنف، إن   فةزا  

 عؾفن.شنء فعؾفن، وإن شنء لؿ ةػ

فنهلل ةبحنكف لؿ ةز  وٓ ةزا  خنلًؼن، أـن أكقاع الخؾؼ و حنده ففق ـ عؾنؼ 

بؿشنقم ف وقدرتننف، إن شننء خؾننؼ، وإن شننء لننؿ ةخؾنؼ، ةخؾننؼ ـنن ةشنننء كقننػ 

 .(2)ةشنء، وقد ةبؼ تقضقح ذلؽ بنة قػنء

ؾُػ أنَّ اهلل تعنلك لؿ ةنز  وٓ  فؽالُم الؿصـػ فقف إجؿن ، فؼد أجؿع الاَّ

بصػنت إفعن ، فلـس إفعن  قدةؿل، و حند إفعنن  لقانت  ةزا  ـ صًػن

 قدةؿل، فنك بف.

 راجع شرح البقت الرابع والثالثقـ.  (1)

 راجع البنب إو ، شرح البقت الرابع والثالثقـ.  (2)



               

 :«  ذي الجف »وققلف: 

 ذي اللال : صػل هلل تعنلك، واللالُ : بؿعـك الؽربةنء والعظؿل.

إكف قرةٌب ــ الؽربةنء فنال ُةقَصنػ بنف غقنره عنز وجنؾ، إذ ٓ جنالَ  عؾنك »

ـَؽرـنل إٓ اإلطال  وٓ كؿن  بنٓتػن  إٓ لنف عنز  وجنؾ، وٓ كراـنل أةًضنن وٓ 

س، جّؾ جاللف وعؿَّ كقالف  .(2()1) «وهل صندرة عـف تعنلك وتؼدَّ

وصػل اللال  ــ الصػنت الذاتقل هلل تعنلك، وقند دلنت عؾقفنن كصنقص 

 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿الؽ ننننب والانننـل؛ قنننن  اهلل تعننننلك: 

 ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿وقنننننن  جنننننؾ ي عننننناله:  ،[]الااااارحؿـ

 .[]الرحؿـ

َلَقُؼااقُ : ...»قننن  فقؿننن ةروةننف عننـ ربننف:  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبننل ڤ وعننـ أكننس

تِل َوَجَف  ُ َوِطس  َٕ َٓ لِل َوكِْبرَِدا ِل َوَطَ َؿتِلت  ـْ َقاَ   ـ  ِمـَْفا َم ٓ  ا ُ  ْخرَِج  .(3)«إَِلَف إِ

كننن إذا اكصنرف ـنـ صنالتف، اةن غػر  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبنل ،ڤ وعـ ثقبنن

ُفااؿ  َ ْكاا»وقننن :  نثالًثنن اافُمت َتَباَرْكااَا َدااا َذا الَجاافِ  الؾ  اافُمت َوِمـْااَؽ ال   َا ال  

 .(4)«َواِاْكَرامِ 

ـَ اْلُؿَتَحاااْبقَ  »: ملسو هيلع هللا ىلصقننن : قننن  رةننق  اهلل  ،ڤ وعننـ أبننل هرةننرة َ ْداا

ٓ  ضِؾول َٓ ضِؾ  إِ  .(5)«بَِجَفلِلت اْلَقْقَم ُ ضِْؾُفْؿ لِل ضِؾول َدْقَم 

 (.1/478الـقا : العطنء، اكظر الؾانن )  (1)

 (.301شرح أةؿنء اهلل الحاـك )ص:   (2)

 (.4282ري )أخرجف البخن  (3)

 (.288أخرجف ـاؾؿ )  (4)

 (.0266أخرجف ـاؾؿ )  (5)



               

 

 :$قن  ابـ الؼقؿ 

  ؽؾ  وصا  الجفل واق الجؾقؾ

 

 (1)لااااااف محؼؼااااااخ بااااااف بطااااااف 

  :«ٍػ قْ بف كَ »ققلف:  

َكقنػ، أي ٓ أْن بقَّـن هذا الؿعـنك، أي إثبننت صنػنت اهلل تعننلك بنال  ةبؼ

ٕنَّ هذا ــ الغقب الذي ٓ ةعؾؿنف إٓ اهلل، والانماُ   ؛كال  عـ كقػقل الصػل

ٓ ُكؽقنػ ، فنال كانل  عنـ كقػقنل الصنػنت، و$عـف بدعل، كؿن قن  ـنلنؽ 

كع ؼد بنلّن صنػنت اهلل فـحـ الصػنت، فـؼع ي ال شبقف وال حرةػ وال ؿثقؾ، 

لفن كقنػ ٓ ةعؾؿنف إٓ اهلل، وكع ؼند أكنف حنراٌم عؾنك العؼنؾ أن ُةؽقػفنن وعؾنك 

 ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿إلاـ أن تصػفن، قن  تعننلك: 

 .]إطرا [﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿إلك ققلف: 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  وئ﴿وقننن  تعنننلك ذكننره: 

 .[]ااسرا  ﴾ىئ ی ی ی ی جئ

 :«وٓ تؿثقؾ»وققلف: 

م  أي: كثبت الصػل، وٓ ُكشب ف الخنلَؼ ُةبحنكف بلَحنٍد ـنـ َخؾؼنف، وقند تؼندَّ

؛ ٕةنبنب، ــفنن: أكنف «بنال تشنبقف»أولنك ـنـ  «بنال تؿثقنؾ»أنَّ اة عؿنَ  لػنظ 

ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ﴿ةنننبحنكف ذكنننره ي ك نبنننف، فؼنننن : 

، وقد ةبؼ الؽالم عؾك كػل ال ؿثقؾ، وذكنركن إدلل وأقنقاَ  قرى[]الش ﴾ٹ

 إئؿل.

 (.0/67الؼصقدة الـقكقل )  (1)



               

 :«رًَؿا ٕاؾ السدغ والتعطقؾ»ققلف: 

ؿ:  رَؿ يف الؾغخ: َْ ْغؿ: النذ ، وي الحندةف: الر  اوإْ  رَ »الرتاب، والنرَّ َؿ َِ

 .(1)أي: َذ َّ  «َ ْكُػفُ 

 تؿثقؾ، وــ ــ غقر تؽققػ، وٓ -َجّؾ ي ُعاله  -أي: كثبت صػنت اهلل 

غقر تعطقؾ، أي ــ غقر كػل الصػنت ال ل أثب فنن لـػانف ي ك نبنف، وأثب فنن لنف 

 ، وي ذلؽ إذٌٓ  ٕهؾ البدع.ملسو هيلع هللا ىلصرةقلف 

﴾ۋ ۅ﴿ففق ال ػرةُغ وال خؾقل، وــف ققلف تعننلك:  و ما التعطقؾ:

 .(2)، وقد ةبؼ بقنن ـعـك ال عطقؾ، وأقانـف [45]الحِّ: 

 (.7/811الؾانن )  (1)

 راجع شرح البقت الثنلف والعشرةـ.  (2)



               

 

 :ا ًف وُدقجف الـاضؿ الـ قحخ ق

كرِ َتاااا  َ َؿاااا كَ ؿرَاااالَ  - 51  ْا يف الااالو

 

ََ ِمااااا   رِ ْؽاااااقااااارِ لِ ََ داااااٍؾ وَ لوِ قااااارِ تَ ـْ 

 

 
 الشرح

، «ي النذكر»أي: ُكنِؿنر الصػنت عؾك ألاـ ـن وقؾقبـن وعؼقلـن كؿن جنءت 

ي إحندةننف ال ننل روةننت عـننف  ملسو هيلع هللا ىلصأي ي الؼننر ن، وكننذا ـننن جنننء عننـ كبقـننن 

صػنت الؽؿن  وُكعقت اللال ، وكع ؼد  بلةنكقد صحقحل، فـؼر أنَّ هلل تعنلك

ََ مِ )أنَّ الصػنت حؼقؼل ٓ ـلنًزا،  تحرةػ وٓ تعطقؾ، وــ  ( أي:دؾٍ لوِ قرِ تَ ـْ 

، وكثبننت ـعـننك  ةنننت ( أي: ٓ كػؽننر ي كقػقننل الصننػنت وٓ كؿثننؾرِ ْؽاالِ )غقننر 

ُض الؿعـننك  الصننػنت وإحندةننف ال ننل جنننءت فقفننن الصننػنت، وٓ ُكػننق 

ضننل فـثبننت الصننػل وـعـنهننن، ـننـ غقننر  -نهلل ـننـ الضننال كعننقذ بنن -كنلؿػق 

 تؽققػ، وقد ةبؼ بقنُن ذلؽ.

عنـ هنذه  $ةللُت أبن عبد اهلل بـ أحؿد بـ حـبؾ  :$قا  الؿروزي 

هنننن اللفؿقنننل ي الصننػنت واإلةنننراء والرؤةنننل وقصنننل  إحندةننف ال نننل تُرد 

َر كؿننن العننرش، فصننّححفن وقننن : تؾؼ فننن الُعؾؿنننُء بنننلؼُبق ، ُتَاننؾ ُؿ إخبننن

 .(1)جنءت

 ي ةقن  ذكره جؿؾل ــ صػنت اهلل تعنلك: $قا   بق طثؿا  ال ابقين 

ر ن، ووَرَدت هبن وكذلؽ ةؼقلقن ي جؿقع الصػنت ال ل كز  بذكرهن الؼ

 ،والعقـ، والقجف، والعؾؿ، والؼقة ،ــ الاؿع، والبصر ؛إخبنر الصحنح

 ،والؽالم، والرضن ،والؼق والعظؿل، واإلرادة، والؿشقمل،  ،والُؼدرة، والعزة

 (.448أخرجف أجري ي الشرةعل )  (1)



               

ــ غقر تشبقف  والضحؽ، وغقرهن ،والبغض، والػرح ،والاخط، والحب

لشلء ــ ذلؽ بصػنت الؿربقبقـ الؿخؾقققـ، بؾ ةـ فقن فقفن إلك ـن قنلف اهلل 

، ــ غقر زةندة عؾقف، وٓ إضنفل إلقف، وٓ تؽققػ لف، ملسو هيلع هللا ىلص تعنلك، وقنلف رةقلف 

ؾ، وٓ تغققر، وٓ إزالل لؾػظ الخرب عؿن وٓ تشبقف، وٓ تحرةػ، وٓ تبدة

ـَؽر ُةا ـَؽر، وةلرون عؾك الظنهر،  ـُ تعرفف العرب، وتضعف عؾقف، ب لوةؾ 

وَةؽؾقن عؾؿف إلك اهلل تعنلك، وُةؼرون بلنَّ تلوةؾف ٓ ةعؾؿف إٓ اهلل، كؿن أخرب 

﮻ ﴿اهلل عـ الراةخقـ ي العؾؿ أاؿ ةؼقلقكف، ي ققلف تعنلك:  ﮹ ﮺ 

       ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀   .(1) ]آ  طؿرا [ ﴾﯁ 

 (.862عؼقدة الاؾػ وأصحنب الحدةف )ص:   (1)



               

 

 :$ثؿ قا  صاح  الـ ؿ 

 اَؿاكَ  سُ ْجاالعَ فُؾ وَ َج قُؾ الْ حِ تَ ْ  دَ وَ  - 52

 

ااقُ  َح َؿااالْ  اَ  َح تَ اد اْسااَقاا   كَؿااعَ الْ ا وَ ؼ 
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ـْ ى لِ رَ ا ُبْشاااااااَقااااااالَ  فُ ـْاااااااطَ   َٓ وَ  َؿااااااا  هُ ا

 
 الشرح

ا والعؿك ود تحقؾ الجفؾ»ققلف:   :«والعجس كؿا   قد استحا  الؿق  حؼ 

ر عنقنٌؾ  $كػك الؿملػ  بعض صػنت الـؼص ال ل ٓ ةلنقز أن ة صنقَّ

ولؽننـ ةننبؼ أنَّ الـػننل  -ا كبقننًراتعنننلك اهلل عننـ ذلننؽ ُعؾننق   -اتصنننَف اهلل هبننن

الؿحَض لقس فقف ـدٌح وٓ كؿنٌ ، فال ُبد ــ إثبنت كؿن  الضد، وكذا الـػل 

لَؿاًل  ـُ ، وهنذا هنق خطننُب ، وإثبننُت صنػنت الؽؿنن  ةؽنقن تػصنقاًل ةؽنقن 

 ، ــفن:(1)وكؼاًل  الؼر ن، وقد ةنبؼ بقنُن إدلل عؾك ذلؽ عؼاًل 

 ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿قننننق  اهلل تعنننننلك: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پپ ﴿ ، وققلف تعنلك عـ ـقةنك عؾقنف الانالم:[]آ  طؿرا 

ىت يت حت خت مت ﴿ وقن  َجؾَّ ثـننؤه: ،]صف[﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ٹ ٹ ٹ ﴿، وقن  تعننلك: [44]لاصر: ﴾جث مث ىث يث حج مججح

 ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿، وقننن  ةننبحنكف وتعنننلك: [58]الػرقااا : ﴾ٹ ڤ ڤ

 .[]الرحؿـ ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 :«لُؽّؾ كؼ  قد تعالك ا  طـف..»وققلف: 

بعد أْن كػك الـنظُؿ ُجؿؾل ــ صػنت الـؼص عنـ اهلل، ذكنر قنعندة عنـنل، 

 ـ.راجع شرح البقت الانبع والعشرة  (1)



               

ه عنـ ُكنؾ  كؼنص، أٓ وهل: أنَّ ُكؾَّ كؼص  ـزَّ ـُ ٓ كصػ بف ربـن َجّؾ وعال، ففق 

 فؾف صػنت الؽؿن  وُكعنقت اللال ، وقد ثبت ذلؽ بلدلل الـؼؾ والَعؼؾ.

 :«لقا ُبشَرى لؿـ وآه»وققلف: 

بؿعـننك البشنننرة، والبشنننرة الؿطؾؼننل ٓ تؽننقُن إٓ بنننلخقر،  البشااَرى لغااخ:

ژ ڑ ﴿تعنننلك: وإكؿننن تؽننقن بنلشننر إذا كنكننت ـؼقنندة بننف، كؼقلننف 

 . اك فك.(1)]التقبخ[﴾ڑ ک

 .وجؾَّ  ن هلل عزَّ أي: فقن ُبشرى لؿـ كنن ولق  

ـ هق القلل  فنقرأ قق  اهلل تعنلك:  ـَ ٱ ٻ ﴿وإذا أردت أن تعنرف 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٺ ٻ  ڀ  ڀ 

 .]دقك [ ﴾ٺ ٺ

نر  وــ الؿعؾقم عـد ُعؾؿنء ال ػاقر أّن ــ ُطر  ال ػاقر وأعالهنن أْن ُةػاَّ

بنلؼر ن، فنهلل تعنلك ي أةنل ذكنر إولقننء وذكنر صنػ قـ لفنؿ، وهؿنن الؼر ن 

اإلةؿنن وال ؼقى، وعطنػ ال ؼنقى عؾنك اإلةؿننن ـنـ بننب َعطنػ الخننص 

عؾك العنم لبقنن أهؿق فن، فنلؿؼصنقُد أنَّ القٓةنل ت حؼنؼ بنإلةؿننن وال ؼنقى، 

ذه هننل أةننل  اهلل أْن ةرزقـننن اإلةؿنننَن وال ؼننقى ح ننك كصننبح ـننـ أولقنئننف، وهنن

 القٓةل الخنصل.

ڦ ﴿ففل للؿقع الخؾؼ، ح ك الؽنفر، قن  تعنلك:  ما القٓدخ العامخ: 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 .]إكعام[﴾ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 (.83الصحنح )ص:  (1)



               

 

الننقلل ٓ ةخنننُف وٓ ةحنننزن، أي ٓ ةخنننُف ـؿننن هننق  ت، ـننـ ُةننما  

أهنقا  ةنقم الؼقنـنل، وٓ ةحننزن عؾنك ـنن الؿؾؽقـ حقـ ُةقَضع ي قربه، وــ 

 ـضك، فنلقلل لف البشرى الانرة ــ اهلل تعنلك ي الدكقن وأخنرة.

ـُ كثقار  ةخنرب تعننلك أنَّ  يف تػ اقر أداا  التال ذكااركااا آكًػاا: $قا  اب

رُهؿ رب   ن ُفؿ، فُؽنّؾ ـنـ كننن تؼق نأولقنءه هؿ الذةـ  ــقا وكنكقا ة ؼقن، كؿن َفاَّ

پ ﴿أي: فقؿن ةا ؼبؾقكف ــ أهقا  أخرة  ﴾ٻ پ پ﴿ن ولق  كنن هلل 

 عؾك ـن وراءهؿ ي الدكقن. ﴾پ ڀ

 ر اهلل.أولقنُء اهلل الذةـ إذا ُرُءوا ُذكِ قا  َقُر واحد مـ ال ؾػ: 

ْرَداءِ  ـْ َأبِل الدَّ  الـَّبِل   ،ڤ وَع
ـِ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿: فِنل َقْقلِنفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَع

الَِحُخ َدَراَاا اْلُؿْ اِؾُؿت َ ْو الْرْةَدا »َقنَ :  [64: ]دقك  ﴾ٿ ٹ ٹٹ ال  

 .(1)«ُترى َلفُ 

 -عـد اح ضنرهؿ-وققؾ: الؿراُد بذلؽ: ُبشَرى الؿالئؽل لؾُؿمــقـ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿بنللـل والؿغػرة، كؼقلف تعنلك: 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .]ل ؾا[ ﴾ٿ ٿ

ـَ إذا َحَ ااَرُه الؿااْقُ  »: ڤ وي حنندةف اْلَبننَراءِ  َجاَ ْتااُف َمَف َِؽااٌخ  إ   اْلُؿاامِم

ُتَفااا الااروح الط قوَبااخ إَِلااك َِرْوٍح  بِااقُو اْلُقُجااقِه بِااقُو الثقااا ت لؼااالقا: اْخُرِجاال َ د 

ـْ َلااِؿ  ْ ااَباَ ت لَتْخااُرا مااـ لؿااف َكَؿااا َتِ ااقُؾ اْلَؼْطااَرُة ِماا ََ ْقاارِ  ََ َوَرْدَحاااٍ  َوَر ا 

ورواه  ،(04222ورواه أحؿد بؾػظنف ) ،( عـ ابـ عبنس748/ 024رواه ـاؾؿ ) (1)

ـف.3826، 0043الرتـذي )  ( عـف بـحقه، وحاَّ



               

َؼا ِ   .(1)«ال و

ٺ ﴿ك: فؽؿن قن  تعنل ما ُبشرااؿ يف أخرة:  ٺ  ڀ  ڀ 

، ]إكبقا [  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿وقن  تعنلك: 

 .(2) ]الحددد[ ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ننـ  ـَ ض كػاننف لقعقنند اهلل بؿحنرب ننف، و ننـ عننندى أولقنننء اهلل فؼنند عننرَّ ـَ أّن 

 حنربف اهلل ففق ـغؾقب ـفزوم ـخذو .

ـْ َطاااَدى لِااال َولِق ااا َلَؼااْد آَذْكُتاافُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقننن  َرُةنننقُ  اهلل  إِ   ا َ َقاااَ : َمااا
(3) 

 .(4)«بِالَحْرِ  

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿قن  اهلل تعنلك: 

 .]صف[ ﴾ۇئ ۆئ

ـُ َعبَّننٍس  ـْ َقنَرَأ اْلُؼن»ڤ: َقنَ  اْب نَؾ اهلُل لَِؿن َٓ َتَؽػَّ ْر َن َوَعِؿنَؾ بَِؿنن فِقنِف َأْن 

 ( ـننـ حنندةف011-7/014جننزء ـننـ حنندةف رواه اإلـنننم أحؿنند ي الؿاننـد ) (1)

(، 7068) (، وابنـ ـنجنف7423بنخ الف، ورواه أبنق داود ) ڤالرباء بـ عنزب  

 (.8646وصححف إلبنين ي صحقح اللنـع )

 ( بنخ صنر.346، 0/342تػاقر ابـ كثقر ) (2)
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َةلَ  ْٔ ِخَرِة، ُثؿَّ َقَرَأ َهِذِه ا ْٔ َٓ َةْشَؼك فِل ا ْكَقن، َو  .(1) «َةِضؾَّ فِل الد 

ـُ تقؿقخ  وـثؾ هذا كثقنر ي الؽ ننب والانـل، وهنذا ـؿنن اتػنؼ  :$قا  اب

 عؾقف َةؾُػ إـل وأئؿ فن.

ف اهلل ورُةنقلف أثب ـننه، وـنن كػننه فنلقاجُب أْن ُةـظر ي هذا البنب، فؿن أثب ن

اهلل ورُةننقلف كػقـنننه، وإلػنننُظ ال ننل وَرَد هبننن الننـص ُةع صننؿ هبننن ي اإلثبنننت 

والـػننل، فـُثبننت ـننن أثب  ننف الـصننقص ـننـ إلػنننظ والؿعنننين، وكـػننل ـننن كػ ننف 

 .(2)الـصقص ــ إلػنظ والؿعنين

 (.83/348) (،82/761شقبل ) لخرجف ابـ أبأ  (1)

 (.0/227) ــفنج الاـل الـبقةل  (2)



               

 فصل

 املكلذ يف العكائذ يف ركش اخلالف يف صحة إمياٌ

  جْاصِ ّعذمُّيف

 :$قا  الؿملُػ 

 وكاااْؾ ماااا ُدطؾاااُ  لِقاااِف الجاااسم - 54

 

 ؿبِاااااااالاَك حاااااااات َلؿـااااااااُع تؼؾقاااااااادٍ ٍ 

 
ـو ٕكاااااااُف ٓ ُدؽ - 55  تػاااااااك باااااااال  

 

ـو    لِاااِلي اْلِحَجااااا يف َقااااْقِ   اااااِؾ الػاااا

 
 بؿااا اَدؽػاال الجااسُم إِجَؿاًطاا وقِقااَؾ  - 56

 

 َبعااااِو الُعؾَؿااااا ُدطؾااااُ  لِقااااِف طـااااد 

 
ـْ طاااقامو البَشااارْ لالجااااِزُمق   - 57  مااا

 

 لُؿ ااااااؾؿقَ  طـااااااَد  اااااااِؾ إثاااااارْ  

 
 الشرح

هذا الػصنُؾ ي ـانللل آع ؼنند، هنؾ ةلنقُز ال ؼؾقنُد أو ٓ ةلنقز  وهنذه 

ا. الؿاللل ـفؿل  جد 

إكف ٓ ةلقز ال ؼؾقُد ي أـقر العؼقدة بنؾ ٓ بند ـنـ لعؾؿاُ  الؽفم دؼقلق : 

، ٕنَّ إ ؛لالـظر وآة دٓ  بنٕدلل العؼؾقن ـَ دلنل العؼؾقنل عـندهؿ ُتػقند القؼنق

،  -وهننل أدلننل الشننرع عـنندهؿ  -وأـننن إدلننل الاننؿعقل  ـَ فناننن ٓ ُتػقننُد القؼننق

ولننذلؽ ُةقجبننقن عؾننك الخؾننؼ الـظننَر ي إدلننل العؼؾقننل ح ننك ة قصننؾقا إلننك 

 آع ؼند اللنزم.

ن ؛وهذا الؼقُ  ٓ شؽ أكف بنطٌؾ  ـُ قر ٕنَّ أـقَر العؼقدة أغؾبفن أو ُكّؾفن ــ أ

نُؾ إلنك أـنقر  الغقب ال ل ٓ ةعؾؿفن إٓ اهلل ُةبحنكف وتعننلك، والعؼنُؾ ٓ ة قصَّ



               

 

رع ال نل كزلنت هبنن الؽ نب، وجننءت هبنن  الغقب، وإكؿن َةع ؿد عؾك أخبنر الشَّ

ـَ واللزما ٕان ـنـ عـند اهلل عنز وجنؾ، أو ـنـ عـند  ؛لرُةؾ، وهل تػقُد القؼق

 ؿنُد عـد أهؾ العؾؿ ي العؼقدة عؾنك رةؾ اهلل، وهؿ أعؾؿ بنهلل ةبحنكف، فنٓع

أدلل الشرع، أـن أدلُل العؼؾ فال ُةع َؿُد عؾقفنن اع ؿننًدا ُكؾق نن، بنؾ ُةان ػند ــفنن، 

ٕنَّ العؼنَؾ قنصنٌر وعننجٌز عنـ إدراك  ؛ُةؼ َصُر عؾقفن ي إثبنت العؼقدةلؽـ ٓ 

ف ي أـنقر إـقر ُكّؾفن، وإكؿن ُةع َؿُد عؾنك كنالم اهلل جنّؾ وعنال وكنالم رُةنقل

 الَعؼقدة.

ـ غقر أْن َةطؾنب ُبقُ  قق  الغقر ــ غقر دلقؾ، ةعـل: ـففق قَ  و ما التؼؾقد:

 ٕنَّ الؿؼؾَد ٓ ةعرُف الدلقَؾ، وإكؿن ُةؼؾد غقره. ؛الؿؼؾُد الدلقَؾ 

 والتؼؾقد طؾك ق ؿقـ:

وهذا ةؽقن اق داء بلهنؾ العؾنؿ والبصنقرة  :آتباِ وآقتدا  تؼؾقد بؿعـك

ز تؼؾقدهؿ وآق داء هبؿ، إذا كننكقا عؾؿننء ـحؼؼنقـ؛ ٕنَّ ةقُةنَػ الذةـ ةلق

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ﴿عؾقف الاالم قنن : 

، فنٓق داُء وآتبنع إذا كنن عؾك َحنؼ فنكنف [38]دقسػ: ﴾ڀ ڀ ٺ ٺٺ

.  صحقٌح وَحؼ 

فال ةلنقز، ٓ ي أـنر العؼقندة وٓ ي غقرهنن،   ما آقتدا  بُعؾؿا  ال ف :

 هق ال ؼؾقُد إعؿك.بؾ هذا 

النذي ةؽنقن ي ات بننع أهنؾ الحنؼ وأهنؾ العؾنؿ، ففنذا ٓ   ما التؼؾقُد ال حقف

 بلس بف.



               

ٓ ةا طقعقن ـعرفل تػنصقؾ العؼقدة، وإكؿن هذا ــ  -أةًضن  –ثؿ إنَّ العقام 

زان حػظنف ـفؿ بنٓع ؼند الؿلؿؾ، قنلنف الػنقشلن الُعؾؿنء، أـن العقام فُقؽ ػك ـ

 اهلل.

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﴿العزةنز:  فأنَّ اهلل تعنلك قنن  ي ك نبن ذلؽ:ودلقؾ 

 .[286]البؼرة:  ﴾﮻﮼

فعننقام الؿاننؾؿقـ ٓ ةانن طقعقن ـعرفننل تػنصننقؾ العؼقنندة، فَقؽػننل عننقام 

الؿاؾؿقـ آع ؼند الؿلَؿؾ، لمةل الؿذكقرة، وكذا كنن الـننُس ةندخؾقن ي 

 اإلةالم بنلـطؼ بنلشفندتقـ.

نأيت بنلشنفند :$قا  الـاقوي  ـٌ حؼ  نمـ ـُ ؼؾنًدا، عؾنك تقـ  ـُ ن، وإن كننن 

ننؾػ والخؾننػ، وقنند تظنننَهرت هبننذا  ـننذهب الؿحؼؼننقـ واللؿنننهقر ـننـ الاَّ

 .(1)إحندةف الصحنح ال ل ةحصؾ بؿلؿقعفن ال قاتر والعؾؿ الؼطعل

ـُ تقؿقااخ  فنكننف وإْن كنننن ةظننـ طقائننػ ـننـ الؿ ؽؾؿننقـ أو  :$قااا  اباا

الخرب الصنند ، فدٓل نف ـققننقفل عؾنك الؿ ػؾاػل أنَّ الشرَع إكؿن ةدّ  بطرةؼ 

ر ـعؼننقٓت خبِننؿر، وةلعؾننقن ـننن ُةبـننك عؾقننف صنند  الخبِننؿُ العؾننؿ بصنند  ال

 ًٓ بقـًن، ي ظـفؿ أنَّ  ـحضل، فؼد غؾطقا ي ذلؽ غؾًطن عظقًؿن، بؾ ضؾقا ضال ـُ

دٓلل الؽ نب والاـل إكؿن هل بطرةؼ الخرب الؿلرد، بؾ إـر ـن عؾقف َةنؾػ 

ؿ واإلةؿنن، ــ أنَّ اهلل ُةبحنكف وتعنلك بقَّـ ــ إدلنل العؼؾقنل إـل أهُؾ العؾ

ال ل ُةح نُج إلقفن ي العؾؿ بذلؽ ـن ٓ َةْؼِدُر أحٌد ـنـ هنمٓء قنْدَره، وانةنل ـنن 

 (.8/042 ــ لقاـع إكقار )كؼاًل   (1)



               

 

 .(1)ةذكروكف جنء الؼر ن بخالص ف عؾك أحاـ وْجف 

هذا لقس  «اك حتؿوُكّؾ ما ُدطؾُ  لقف الجسم لؿـع تؼؾقد بل»أنَّ ققَ  الـنظؿ 

ٕنَّ عننقام الؿاننؾؿقـ لننقس لُؽننّؾ واحنند ـننـفؿ الؼنندرة و لننل  ؛عؾننك اإلطننال 

فُقؽ ػننك ـننـفؿ بنٓع ؼننند  آج فننند لؾ قصننؾ إلننك تػنصننقؾ ـانننئؾ العؼقنندة،

كنإلةؿنن بنهلل والؿالئؽل والققم أخر وبنلحانب واللـل والـننر،  ؛الؿلَؿؾ

لزكنة والصقنم والحنج، وغقنر رةق  اهلل، وفرض الصالة وا ملسو هيلع هللا ىلصوأّن ـحؿًدا 

 ذلؽ ــ إـقر الؿعؾقـل ــ الدةـ بنلضرورة.

هنؾ أ –ـ قفؾنف أن ُةؼؾند العؾؿننَء الربننكق أـن تػنصقُؾ هذه الؿانئؾ وغقرهن

ا ؼك ــ الؽ نب والانـل وأقنقا  الصنحنبل ٕ -الاـل واللؿنعل ـُ نَّ عؾؿفؿ 

ـ تبعفؿ بنحانن، وقند أـنر اهلل تعننلك بُانمالفؿ، قنن   ـَ ۀ ۀ ﴿تعننلك: و

 .]إكبقا [ ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ

أـننن تؼنندةُؿ العؼننؾ وآج فننند عؾننك ُكصننقص الشننرع، ففننذا ـننـفُج أهننؾ 

 الؽالم وأهؾ البدع، وهق ـخنلٌػ لؾَعؼؾ والـؼؾ ـًعن.

...»وققلف:  ـو  :«ٕكف ٓ ُدؽتَػك بال  

ـ الذي هنق ترجقُح أَحنند الطنرفق «ٓ ُةؽ َػك بنلظـ»َعّؾؾ ــَع ال ؼؾقد بلكف 

 عؾك أخنر ي أصق  الدةـ.

 (.8/32درء تعنرض العؼؾ والـؼؾ )  (1)



               

ـو  للي الِحجا»قاقلف:   :«يف َقْقِ   اِؾ الػ

 بؽار الحنء، أي: الَعؼؾ، فنل قنق  ُعؾؿنء الؿعؼق .الِحلن: 

وإن كننن طقائنػ ـنـ أهنؾ الؽنالم ةزعؿنقن أنَّ  :$قا  شقُا ااسفم 

ةلننب الؼطننع فقفننن  -ال ننل ُةاننّؿقان ـانننئؾ إصننق  -الؿانننئَؾ الخربةننل

...، خطنٌل ـخننلٌػ جؿقعفن ـَ ، وٓ ةلقُز آة دُٓ  فقفن بغقر َدلقؾ ُةػقُد القؼق

 .(1)لؾؽ نب والاـل وإجؿنع ةؾػ إـل وأئؿ فن

وـن ةؼقلف كثقر ــ الـنس ي بنب أصق  الدةـ والؽالم والعؾنقم العؼؾقنل 

أو أن الرةنق   والحؽؿل ةعؾؿ ُكّؾ ــ تدبره أكف ـخنلٌػ لؿن جنء بف الرةنق 

ثننؾ هننذا، وإن اع ؼنند ـننـ اع ؼنند أن هننذا ـننـ أصننق  النندةـ... لننؿ ةؼننؾ ـ

 والػالةػل إولقنل صننر كثقنر ـنـفؿ ةؼنق : إن الرةنق  لنؿ ةؽنـ ةعنرف

 .(2)أصق  الدةـ، أو لؿ ةبقـ أصق  الدةـ

  وققلف:

 :...«وققؾ دؽػل الجسم إجؿاًطاا»

 

................................. 

، الؿقافنُؼ لؾؽ ننب والانـل وإجؿننع وهنق الصنحقُح  والا ااق الؼاقُ  الثااين 

 .إئؿل

ي هننذه الؿاننللل، وهننق أكننف ةؽػننل اللننزُم بؿننن ُةطؾننب فقننف  وهننذا قننق  ثننننٍ »

اللزم، ولق عـ طرةؼ ال ؼؾقند، فنإلةؿننُن بننهلل وـالئؽ نف وك بنف ورُةنؾف والقنقم 

 (.8/20درء تعنرض العؼؾ والـؼؾ )(1) 

 .بنخ صنر (8/07درء تعنرض العؼؾ والـؼؾ ) (2)



               

 

أخر هذا ـؿن ةلب فقف اللزم، ولؽـ العنـل ٓ ةدرُك ذلؽ بدلقؾف، وـع ذلؽ 

ح ، وإْن كنن ٓ ُةدرُك ذلؽ كُصح  ـٌ مـ ـُ  بدلقؾف. إةؿنكف، وكؼق : إكف 

أكف إذا وجد  : ةعـل«وققؾ دؽػل الجسم إجؿاًطا» :$ولفلا قا  الؿملُػ 

 بنإلجؿنع. اللزم حصؾ الؿؼصقدُ 

 :«طـد بعو العؾؿا بؿا دطؾ  لقف»وققلف: 

ةؽػنل  ةعننقد عؾنك اللنزم، ةعـنل: «ةطؾنب»كنئب فنعنؾ « بؿن ةطؾب فقف»

بنإلجؿنع، وقنئُؾ هذا بعض العؾؿنء، ولفذا قن :  بؿن ُةطؾب فقف اللزم اللزم

 .«عـد بعض الُعؾؿن»

هذا الؼقُ  هنق الصحقح، والدلقُؾ عؾك ذلؽ أنَّ اهلل أحن  عؾنك ُةنما  أهنؾ »

ڱ ڱ ں ﴿العؾؿ ي ـاللل ــ الؿانئؾ ال ل ةلب فقفن اللنزم، فؼنن : 

 .]إكبقا [ ﴾ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

ضننٌح أكـننن كاننللفؿ لـلخننذ بؼننقلفؿ، وـعؾننقٌم أّن اإلةؿنننَن بننلّن الرةننَؾ ووا

 رجنٌ  هق ــ العؼقدة، وـع ذلؽ أحنلـن اهلل فقف إلك أهؾ العؾؿ.

﮵ ﮶ ﮷﴿وقن  تعنلك:   ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳﮴  

وإكؿن  ]دقك [  ﴾﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    

فـحـ ولؿ ةشؽ،  ملسو هيلع هللا ىلص ةاللفؿ لقرجع إلقفؿ، وإذا كنن هذا الخطنُب لؾرةق  

إذا شؽؽـن ي شلء ــ أـقر الدةـ، فـرجع إلك الذةـ ةؼرءون الؽ نب، أي: 

 ةشؿؾ ـانئَؾ العؼقدة. إلك أهؾ العؾؿ؛ لـلخذ بؿن ةؼقلقن، وهذا عنم  

ثؿ إكـن لق ألزــن العنـل بنرتك ال ؼؾقند وال نزام إخنذ بنٓج فنند ٕلزــننه 



               

]البؼارة:  ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼﴿بؿن ٓ ةطقؼ، وقد قن  اهلل تعننلك: 

ٿ ٿ ٹ ٹ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿وقننن :  [286

 .[الؿممـق ] ﴾ٹٹ

هنق الؼنقُ  الثننين، وهنق أنَّ ـنن ُةطؾنب فقنف اللنزم لال قاُ  الؿجسوم بف: 

 .(1)«ُةؽ ػك فقف بنللزم، ةقاء عـ طنرةؼ الدلقؾ أو عـ طرةؼ ال ؼؾقد

 :«لالجازمق  مـ طاقام البشر»وققلف: 

  ُةطؾُب ــفؿ ـن ُةطؾب ــ الُعؾؿنء.الؿؼصقُد أّن عنقام الؿاؾؿقـ ٓ

 :«لؿ ؾؿق  طـد  اؾ إثر»وققلف: 

ـُلَؿؾ آع ؼند، وإةالـفؿ صحقٌح  أي: إةؿناؿ صحقح بؿن عـدهؿ ــ 

عـد أهؾ إثنر، النذةـ ةنرون أكنف ةلنقز ال ؼؾقند ي إـنقر ال نل ُةطؾنب فقفنن 

 اللزم، كؿن تؼدم بقنكف.

اعؾؿ أّن أصنقَ  آع ؼنند لنقس فقفنن خنالٌف بنقـ أهنؾ الانـل، إكؿنن وقنع 

 الخالف بقـفؿ ي فروع بعض ـانئؾ العؼقدة.

أهُؾ الاـل ـلؿعقن عؾك أّن اهلل تعنلك ُةنَرى ي أخنرة،  طؾك سبقؾ الؿثا :

 .]الؼقامخ[ ﴾ڀ ٺ ٺ ٺپ ڀ ڀ ڀ﴿فؼد قن  تعنلك: 

ؾك أن اهلل تعنلك ٓ ُةَرى ي الدكقن، قن  ةنبحنكف لؿقةنك وأجؿعقا أةًضن ع

 دهن.( وـن بع322ٓبـ عثقؿقـ )ص:  الاػنرةـقل شرح العؼقدة (1)



               

 

، وإدلننل عؾننك ذلننؽ كثقننرة [143]إطاارا :  ﴾ٴۇ ۋ﴿عـنندـن أراد رؤة ننف: 

ةـذكرهن ي ـقضعفن إن شنء اهلل، ففذا أصٌؾ ــ أصنق  اع ؼنند أهنؾ الانـل، 

ـ وافؼفؿ. ـَ  خالًفن لؾؿع زلل و

 ملسو هيلع هللا ىلصهؾ رأى الـبنل  ولؽـ وقع الخالف ي فرع عـ هذا إصؾ، أٓ هق:

ربف ةنقم اإلةنراء والؿعنراج  عؾنك قننقلقـ لؾعؾؿننء، وةنـذكر أدلنل ذلنؽ ي 

 ـقضعف.

لنؿ  أجؿنع أهنُؾ الانـل عؾنك أنَّ صنػنت اهلل أزلقنل أبدةنل، م للخ ال ػا :

ـنع أخنذ ال ػصنقؾ النذي ذكركننه ي صنػنت  -ةابؼفن َعَدم، وٓ ةؾحؼفن فـننءٌ 

 ت اهلل حؼقؼل ٓ ـلنز.وأجؿعقا أّن صػن -إفعن  ي آع بنر

هلل تعننلك، ففنذه ـانللل فرعقنل عنـ أصنؾ،  «الان »ولؽـ اخ ؾػقا ي ثبقت 

 وهق إثبننت صنػنتف ةنبحنكف ـنـ غقنر تعطقنؾ وٓ تؿثقنؾ، وـنـ غقنر تؽققنػ وٓ

 تحرةػ.

وقند طنلعنُت ال ػنةنقر الؿـؼقلنل عنـ الصنحنبل، : $قا  شقُا ااسفم 

ك ـن شنء اهلل تعننلك ـنـ الؽ نب وـن رووه ــ الحدةف، ووقػُت ــ ذلؽ عؾ

عنـ  -إلنك ةننع ل هنذه  -الؽبنر والصغنر، أكثر ــ ـنئنل تػانقر، فؾنؿ أجند 

أحد ــ الصنحنبل أكنف تنلّو  شنقًمن ـنـ  ةننت الصنػنت أو أحندةنف الصنػنت 

بخالف ـؼ ضنهن الؿػفقم الؿعروف، بؾ عـفؿ ــ تؼرةِر ذلؽ وتثبق ف وبقننِن 

ػ كننالَم الؿ ننلّولقـ ـننن ٓ ُةحصننقف إٓ اهلل، أنَّ ذلننؽ ـننـ صننػنِت اهلل ـننن ُةخنننل

وكذلؽ فقؿن ةذكروكف  ثنرةـ وذاكنرةـ عنـفؿ شنقًمن كثقنًرا. وتؿننُم هنذا أين لنؿ 



               

 .[42]الؼؾؿ: ﴾حس خس مس حص﴿أجدهؿ تـنزعنقا إٓ ي ـثؾ قنقلف تعنلك: 

فروي عـ ابـ عبنس وطنئػل: أّن الؿراَد بنف الشندُة، وأنَّ اهلل ةؽشنػ عنـ 

 ة.الشدة ي أخنر

وعـ أبل ةعقد وطنئػل: أاؿ عندوهن ي الصنػنت؛ لؾحندةف النذي رواه 

 .(2)(1) أبق ةعقد ي الصحقحقـ

وإكؿن اخ ؾػ أهُؾ الؽالم لؿن أعرضقا عـ الؽ ننب والانـل،  :$وقا  

فؾؿن دخؾقا ي البدع وقع الخالُف... إلك أن قن : وهؽذا الػؼف، إكؿن وقع فقف 

رع، ولؽـ هذا إكؿنن ةؼنع الـنزاُع آخ الف لؿن َخػك عؾقفؿ بقنُن  صنحب الشَّ

ي الدققؼ ــف، أـن اللؾقُؾ فال ة ـننزعقن فقنف، والصنحنبل أكػانفؿ تـننزعقا ي 

 .(3)بعض ذلؽ، ولؿ ة ـنزعقا ي العؼنئد

ولق اع صنؿقا بنلؽ ننب والانـل ٓتػؼنقا كؿنن اتػنؼ أهنؾ  :$قا   دً ا 

ػنقا ي شنلء ـنـ أصنق  الاـل والحدةف، فنّن أئؿل الاـل والحدةف لؿ ةخ ؾ

 (.6/387ـلؿقع الػ نوى ) (1)

ـْ َأبِل َةِعقٍد الُخنْدِري  813( وـاؾؿ )4738هق ـن أخرجف البخنري ) (2) ي  ڤ( َع

َ  »حدةف الشػنعل، وفقف:  ْقرِ ُصقَرتِِف ال تِال َرَ ْوُه لِقَفاا َ و  ََ ... َلَقْلتِقِفُؿ الَجب اُر لِل ُصقَرٍة 

ٍةت َلَقُؼقُ : َ َكا َرْبُؽؿْ  ٓ  إَْكبَِقااُ ت َلَقُؼاقُ : َااْؾ َبْقاـَُؽْؿ ت َلَقُؼقُلقَ : َ ْكَا َرْبـَات َلَف َمر  ُؿاُف إِ  ُدَؽؾو

... ـٍ ـْ َسااِقِفت َلَقْ اُجُد َلاُف ُكاْؾ ُماْمِم ااُ ت َلَقْؽِشاُػ َطا « َوَبْقـَُف آَدٌخ َتْعرُِلقَكُف  َلَقُؼقُلاقَ : ال  

 الحدةف، والؾػظ لؾبخنري.

 (.6/336ــفنج الاـل ) :( واكظر88/047وى )ـلؿقع الػ ن (3)



               

 

 .(1)دةـفؿ

اع ؼننند »ي ك نبننف الننذي ةننؿنه  قااا  اامااام  بااق طبااد ا  محؿااد بااـ خػقااػ

قننن  ي  خننر خطب ننف: فنتػؼننت أقننقاُ   «ال قحقنند بنثبنننت إةننؿنء والصننػنت

الؿفنننجرةـ وإكصنننر ي تقحقنند اهلل عننز وجننؾ، وـعرفننل أةننؿنئف وصننػنتف 

 ًٓ  ملسو هيلع هللا ىلصوهنؿ النذي كؼؾنقا عنـ رةنق  اهلل  واحًدا، وَشرًعن ظننهًرا، وقضنئف، قق

 وذكنر الحدةف... (2)«َطَؾْقُؽْؿ بُِ ـ تِل...»ذلؽ، ح ك قن : 

وهنؿ النذةـ  -حنبل عؾنك آتػنن ، ـنـ غقنر اخن الففؽنكت كؾؿنل الصن

ُأـركننن بنٕخننذ عننـفؿ، إذ لننؿ ةخ ؾػننقا بحؿنند اهلل تعنننلك ي أحؽنننم ال قحقنند 

ػنقا ي الػنروع، ولنق كننن كؿنن اخ ؾ «إةؿنء والصنػنت»وأصق  الدةـ ــ 

فنةن ؼر صنحل  -ــفؿ ي ذلؽ اخ الف لـُؼؾ إلقـن، كؿن ُكؼؾ ةننئر آخن الف

ذلؽ عـد خنصن فؿ وعننـ فؿ، ح نك أدوا ذلنؽ إلنك ال ننبعقـ لفنؿ بنحاننن، 

 ؛فنة ؼر صحل ذلؽ عـد الُعؾؿنء الؿعروفقـ، ح ك كؼؾقا ذلؽ قرًكنن بعند قنرن

 .(3) ػر، وهلل الؿـلٕنَّ آخ الَف كنن عـدهؿ ي إصؾ كُ 

الحؿد قا :  مؾ عـ رجؾقـ اخ ؾػن ي آع ؼند عـدـن ُة  $تقؿقخ  قا  ابـ

كؿنلنننؽ، والثنننقري،  ؛واع ؼننننُد ةنننؾػ اإلةنننالم ڤ هلل، اع ؼننننُد الشننننفعل

نُد وإوزاعل، وابـ الؿبنرك، وأحؿد بـ حـبؾ، وإةحن  بـ راهقةف، وهق اع ؼ

 (.2/323درء تعنرض العؼؾ والـؼؾ ) (1)

 حدةف العربنض بـ ةنرةل وهق صحقح تؼدم تخرةلف.  (2)

 (.2/48ـلؿقع الػ نوى )  (3)



               

ض، وأبل ةؾقؿنن الداراين، وةفؾ بـ كنلُػضقؾ بـ عقن ؛الؿشنةد الؿؼ َدى هبؿ

عبد اهلل ال اُ ري وغقرهؿ، فنكف لقس بقـ همٓء إئؿل وأـثنلفؿ كزاٌع ي أصنق  

 الدةـ.

فنننّن آع ؼننند الثنبننت عـننف ي ال قحقنند والؼننَدر  $وكننذلؽ أبننق حـقػننل 

قافٌؼ ٓع ؼنند هنمٓء، واع ؼننُد هنمٓء ـنن كننن عؾقنف الصنحنبل  ـُ وكحق ذلؽ، 

 .(1)فؿ بنحانن، وهق ـن كطؼ بف الؽ نُب والاـلوال نبعقن ل

 (.2/024ـلؿقع الػ نوى )  (1)
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ـْ َ َثـااااك َطؾقَفااااا بالِؼااااَدمْ    َوضااااؾ  ماااا

 
 الشرح

، أوَجننَدهن اهلل ـننـ الَعننَدم، ففننق الخنننلؼ أي: أّن جؿقننَع إشننقنء ـخؾققننل

ر، وهق عؾك ُكّؾ شلء قدةر.  البنرئ الؿصق 

 :«َقر اللا ..»وققلف: 

ةل وإةؿنء والصػنت وأفعنلف غقنر ـخؾققنل، وـنن  أي: أّن الذاَت الؿؼدَّ

حنَدث بعند أْن لنؿ ةؽنـ، فُؽنّؾ ـنن ُةنقى اهلل تعننلك  ـُ عدا ذلؽ ففق ـخؾقٌ ، 

 ؿن أجؿع عؾقف ُعؼالء الؿاؾؿقـ.ـابقٌ  بنلعدم، وهذا ـ

ُ  َلَؾْقَ  َقْبَؾَؽ َشْل ٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُةقُ  اهلل قن   َو  ْٕ  .(1) «الؾُفؿ  َ ْكَا ا

 :«وضؾ َمـ  ثـك طؾقفا بالؼدم»وققلف: 

ننـ أثـننك عؾننك  حننند أفعننن  اهلل  ـَ أي: َضننؾَّ وحننند عننـ الطرةننؼ الؿانن ؼقؿ 

وقند  -الـقع حندثنل أحنند ّٕن أفعنَ  اهلل قدةؿل ؛وصػفن بلان قدةؿلتعنلك و

فنلحنصنؾ أنَّ اهلل جنّؾ ي ُعناله لنؿ ةنز  وٓ ةنزا   -( 2)ةبؼ اة قػنء الؿانللل

ـُ صًػن بصػنت الؽؿن  وُكعقت اللال ، صػنتف ٓ ةابؼفن َعَدم، وٓ ةؾحؼفنن 

 .اك فنء،  خر بال اب داءفـنء، أوَّ  بال 

 تؼدم تخرةلف. صحقف:  (1)

 راجع شرح البقت الرابع والثالثقـ.  (2)



               

ةننزا  اهلل فلننـس الػعننؾ لننؿ ةننز  وٓ  -كؿننن ةننبؼ -أـننن صننػنت إفعننن 

ـُ صًػن بف، ٓ بداةل ٕفعنلف، كؿن ٓ بداةل لانئر صػنتف، ففق ةبحنكف لنؿ  تعنلك 

عطاًل  ـُ ٕنَّ الػعنَؾ صنػل كؿنن ؛ فنال  ؛عـ الػعؾ ي وقنت ـنـ إوقننت ةؽـ 

 ًٓ أي  -لؿن ةرةد ولؿ ةز  خالًقن. أـنن  حنند الػعنؾ تـػؽ عـ اهلل، فؾؿ ةز  فعن

أكـن كرى إشقنء تحدث وت لدد بعد أن  ففق حندٌث، ودلقُؾ ذلؽ -الؿػعق 

ن، ولننؿ تؽننـ أزلقننل أبدةننل، فُؽننّؾ ـننن ي الؽننقن ـً اإلكننس واللننـ،  -كنكننت َعننَد

 –والؿالئؽننل، وـننن ي الاننؿقات، وـننن ي إرض وغقرهننن ـننـ الؿخؾققنننت 

 ـخؾقٌ  ـابقٌ  بنلَعَدم.

، أزلنل ا: أفعنُ  اهلل ت لّدد أعقنان، وأـن جـافن ففق قندةٌؿ هلل عنز وجنّؾ إذً 

 أبدي، فلي عنقؾ ٓ بد أْن ةعؾؿ وُةػر  بقـ الؿػعق  وبقـ الػعؾ والػنعؾ.

أـنن الػالةننػل فؼنننلقا: العنننلُؿ قندةؿ، ولننقس بؿحننَدث، وكقننػ لعنقننؾ أن 

الذي إن دّ  عؾك شلء فنكؿن ةد  عؾك ضنال  صننحبف،  !ة ؽؾؿ هبذا الؽالم 

ن ضنالٌ  وُكػنر، إذ أكف ةنوى بقـ الخنلؼ ةبحنكف وبقـ الؿخؾق ، وهذا شرعً 

كننن  -ُةنقى اهلل -: فؽقػ ةؽقن الؿخؾق  قندةًؿن  وُكنّؾ ـقجنقدوأـن عؼاًل 

ن قبؾ وجقده، ثؿ أوجده الخنلؼ ةبحنكف وتعنلك، فلدلل العؼؾ ـً والػطرة  -َعَد

 عـ أدلل الـؼؾ ال ل ةصُعب حصرهن. تشفد بذلؽ، فضاًل  -ال ل لؿ تـحرف 

 .(1)ؿالللي هذه ال $ وقد أفند وأجند شقد اإلةالم

 (.86/777ـلؿقع الػ نوى ) -شمتإن  -راجع  (1)



               

 

 : $ثؿ قا  الؿملػ 

 ورّبـَاااااااا دخُؾاااااااُؼ باْختَِقاااااااارْ  - 61

 

ـْ َقااااارِ حاجاااااخ وٓ اْضاااااطَِرارْ    ِمااااا

 
 لؽـ ااُف ٓ دخُؾااؼ الخْؾااَؼ ُسااَدى - 61

 

 الاُفااااَدى كؿاااا  َتاااك يف الاااـ و لااااتبعِ  

 
 الشرح

ةخؾنؼ ـنن  -تبننرك وتعننلك -أي: أنَّ ربـنن «:وربـاا دخؾاؼ باختقاار»ققلف: 

ًٓ ةشنء ـنـ الؿخؾق لؿنن ةشننء،  قننت بنخ قننر ــنف، ففنق ةنبحنكف لنؿ ةنز  فعنن

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ﴿وةخؾؼ ـن ةشنء ـ نك شننء، قنن : 

 .[68]الؼ  :  ﴾ې ېى

هنذه أةننت فقفنن عؿنقم خؾؼنف لاننئر الؿخؾققننت،  :$قا  ال عدي 

نـ ةخ ننره وةخ صنف ـنـ  ـَ وكػقذ ـشنقم ف بلؿقنع الربةَّننت، واكػنراده بنخ قننر 

، وإزـنننن وإـنننكـ، وأنَّ أَحننًدا لننقس لننف ـننـ إـننر إشننخنص وإواـننر

 . اك فك.(1)وآخ قنر شلء

فنهلل ةنبحنكف ةخؾنؼ وةخ ننر لحؽؿنل قند كعؾؿفنن وقند ٓ كعؾؿفنن، فخؾنؼ 

إرض، وجعؾ أفضؾ البؼنع الؿانجد، وأفضؾ البالد ـؽل، وخؾؼ الزـننن، 

إةنم ةقم  فلعؾ أفضؾ إشفر رـضنن، وأفضؾ الؾقنلل لقؾل الؼْدر، وأفضؾ

اللؿعننل، وأفضننؾ الانننعنت الثؾننف إخقننر ـننـ الؾقننؾ وةنننعل اإلجنبننل ةننقم 

 اللؿعل.

وخؾؼ الؿالئؽل، واخ نر أفضنؾفؿ جربةنؾ عؾقنف الانالم، وخؾنؼ البشنر، 

، إلك غقر ذلؽ، ولُؽّؾ ـن ذكرت أدلنل ثنب نل بنلؽ ننب ملسو هيلع هللا ىلصوجعؾ ةقدهؿ كبقـن 

 (.600تقاقر الؽرةؿ الرحؿـ )ص:   (1)



               

 والاـل.

نء، ٓ ـؽننره لننف ةننبحنكف فنننهلل تعنننلك ةػعننؾ ـننن ةشنننء كقننػ شنننء، ـ ننك شنن

، وقنن :[]البؼرة﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿وتعنلك؛ قن  تبنرك وتعنلك:

ی ی ی جئ حئ ﴿، وقنننن :[]آ  طؿااارا ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿

، وغقر ذلنؽ ـنـ []إبرااقؿ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿، وقن :[الحِّ]﴾مئ

أةنت الدالل عؾك ـن ذكركن.

 :«مـ َقر حاجخ وٓ اضطرار»وققلف: 

ؼ الخؾننَؼ، وهننق لننقس ي حنجننل إلننك شننلء ـننـ أي: أنَّ اهلل تعنننلك خؾنن

ـخؾققنتف، فال العرش ةحؿؾف، وٓ الؽرةل ُةِؼؾ ف، وٓ عبندُة الخؾؼ تـػعف، أو 

ؾؽف شقًمن، ففق ةبحنكف الخنلؼ قبنؾ الخؾنؼ، وكننن ولنؿ ةؽنـ شنلٌء  ـُ تزةد ي 

ػ ؼنرة لعطن ـُ ف وإـنداده، وهنق الغـنل ئنـعف، فلؿقُع ـخؾققنتف ي حنجنل إلقنف، 

لؿقـ، فنننال اضنننطرار وٓ حنجنننل بنعثنننل لنننف ةنننبحنكف عؾنننك خؾؼنننف عنننـ العنننن

قرة بلـنننره  ـُ ؽننره لننف عؾقفننن، بننؾ جؿقننع الؿخؾققنننت ـننل ـُ لؾؿخؾققنننت، وٓ 

 وـشقم ف.

ـْ َتْبُؾُغاقا ضا يدِ َدا ِطَبا»ي الحدةف الؼدةل:  -جؾ ذكره -قن  ُؽْؿ َل  يرو إِك 

ـْ تَ لَلَتُ ااْروكِ  َلُؽااْؿ َوآِخااَرُكْؿ  يت َدااا ِطَبااادِ لَلَتـَْػُعااقكِ  لْبُؾُغااقا َكْػِعاات َوَلاا َلااْق َ    َ و 

 لُمْؾؽِا لٍد ِمـُْؽْؿ َما َزاَد َذلَِؽ لِ َوإِْكَ ُؽْؿ َوِجـ ُؽْؿ َكاُكقا َطَؾك َ ْتَؼك َقْؾِ  َرُجٍؾ َواحِ 

َلُؽْؿ َوآِخَرُكْؿ َوإِْكَ ُؽْؿ َوِجـ ُؽْؿ َكااُكقا َطَؾاك  َ  يَشْقًئات َدا ِطَبادِ  ْلَجارِ َقْؾاِ  َلْق َ    َ و 

ـْ ُمْؾؽِا َرُجٍؾ َواِحدٍ  َلُؽاْؿ َوآِخاَرُكْؿ  يَشاْقًئات َداا ِطَباادِ  لَما َكَؼَ  َذلِاَؽ ِما َلاْق َ    َ و 

َلَلْطَطْقاُا ُكاؾ  إِْكَ ااٍ  َمْ اَلَلَتُفت  لَصِعقٍد َواِحٍد َلَ َلُلقكِ  لْكَ ُؽْؿ َوِجـ ُؽْؿ َقاُمقا لِ َوإِ 



               

 

ا ِطـْدِ  ٓ   يَما َكَؼَ  َذلَِؽ ِمؿ  َؿا  يُ ْدِخَؾ اْلَبْحَرت َدا ِطَبادِ َكَؿا َدـُْؼُ  اْلِؿْخَقُل إَِذا  إِ إِك 

ـْ  لَ اِ  ـْ َوَجَد َخْقًرا َلْؾَقْحَؿاِد ا َ َوَما قُؽْؿ إِد اَاات َلَؿ َ ْطَؿاُلُؽْؿ ُ ْحِ قَفا َلُؽْؿ ُثؿ  ُ َولو

ْقرَ  ََ ٓ   َوَجَد  ـ  إِ  .(1)«َكْػَ فُ  َذلَِؽ َلفَ َدُؾقَم

 :«لؽـف ٓ دخُؾُؼ الخؾؼ ُسدى»وققلف: 

، بنال أـنر وٓ انل، أي: أّن اهلل تعنلك لؿ ةخؾنؼ الخؾنؼ ُةندى، أي َهْؿناًل 

ؿـنن الِحَؽنؿ أم لنؿ ؾِ ولؿ ةخؾؼ شقًمن بال ِحؽؿل، فنهلل تعنلك العؾقؿ الحؽنقؿ، عَ 

 كعؾؿفن.

﮵ ﴿قن  اهلل تعنلك:  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے 

    ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺ ﮹  ﮸  ﮷   ﴾﮶

 .ممـق []الؿ

[]الدخا ﴾ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب﴿وقن :

 .]الؼقامخ[ ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿وقن  ُةنبحنكف: 

نر وٓ ُةـَفك. $قا  الشالعل  ـَ  ي تػاقر أةل: ٓ ُةم

 .(2)وقن  غقره: ٓ ُةثنب، وٓ ُةعنَقب

ـُ الؼقؿ  ٕنَّ الثنقاَب والعؼننب غنةنُل إـنر  ؛والؼقٓن واحند :$قا  اب

ف خؾؼفؿ لألـنر والـفنل ي الندكقن، والثنقاب والعؼننب ي والـفل، ففق ةبحنك

نـ جعنؾ ي  ـَ نـ زعنؿ أكنف ُةنرتك ُةندى إكؽننَر  ـَ أخرة، فنلكؽر ةنبحنكف عؾنك 

العؼننؾ اةنن ؼبنح ذلننؽ واةنن فلنكف، ٓ ةؾقننؼ أْن ُةـاننب ذلننؽ إلننك أْحؽننؿ 

 (.0244أخرجف ـاؾؿ )  (1)

 ( ٓبـ الؼقؿ.2/11بدائع ال ػاقر )  (2)



               

 اك فك. .(1)الحنكؿقـ

ثـننؤه  هل عبنندة اهلل القاحند إحند. قنن  جنؾ :والحؽؿُخ مـ خؾؼ العباد

 .]اللاردا [ ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

 :«كؿا  تك يف الـ  لاتبع الفدى»وققلف: 

، أي: الؽ نننب والاننـل، وأةنننت «ي الننـص»أي: كؿننن أتننك هننذا الؿعـننك 

ا، الدالل عؾك ذلؽ كثقرة ةعـنل: ـنن  «فننتبع الفندى»وقد ةبؼ بقنن ذلنؽ،  جد 

ـ اتبع الفملسو هيلع هللا ىلصجنء عـ اهلل وعـ رةقلف  ـَ دى أن ٓ َةضّؾ ي ، ووعد اهلل تعنلك 

 الدكقن وٓ َةشؼك ي أخرة.

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿ذكنننره:  قننن  َجننؾَّ 

 .]صف[ ﴾ۇئ ۇئ ۆئ

 (.372-0/338ـػ نح دار الاعندة )  (1)



               

 

 :$قا  الـاضؿ 

 ـااااااااااااا مخؾققااااااااااااٌخ  ِ  لعالُ  - 62

 

  َٓ  ِااااااللؽـ فاااااا ك اااااٌ  لـاااااا َداااااا 

 
 ا دػَعُؾااااااف الِعبااااااادُ َماااااا ْؾ ُكااااااوَ  - 63

 

اا ُمااااااارادُ   ـْ صاطاااااااٍخ  و ضااااااادو  مااااااا

 
ََ لَربوـاااا ِمااا - 64  ا اضاااطَِرارِ َمااا قااارِ ـ 

 

 ارِ َؿااااااامـاااااااُف لـَاااااااات لااااااااْلَفْؿ وٓ تُ  

 
 الشرح

ي هذه إبقنت جؿؾل ــ أصق  آع ؼنند عـند  $ ذكر صنحُب الـظؿ

ؾل بنٕدلل. ػصَّ ـُ  أهؾ الاـل، كذكرهن هـن 

 :« لعالـا مخؾققخ  »ققلف: 

ک ک ﴿وهذا ــ أصق  اع ؼند أهؾ الانـل واللؿنعنل، قنن  اهلل تعننلك: 

، ]ال االا [ ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿، وقنن : [62مر: ]الس ﴾ک گگ

 وغقر ذلؽ ــ أةنت وإحندةف.

ـِ  :$وقا  البخاري  ـْ ِرْبِعل  ْب نلٍِؽ َع ـَ َعنوَةل، ثـن أُبق  ـُ ْرَواُن بـ  ـَ حدثـن 

 
ِ
ـْ ُحَذْةَػننَل، َقنننَ : َقنننَ  َرُةننقُ  اهلل إِ   ا َ َخَؾااَؼ ُكااّؾ َصاااكٍِع »: ملسو هيلع هللا ىلصِحننَراِش، َعنن

 ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿. وتننننال بعضننننفؿ عـنننند ذلننننؽ: (1)«َوَصااااـَْعتِفِ 

 ، فلخرب أن الصـنعنت وأهؾفن ـخؾققل...]ال الا [

ُكاْؾ َشاْلٍ  بَِؼاَدٍرت »َقننَ :  ملسو هيلع هللا ىلصوةن  حدةَف ابـ ُعَؿر، وفقف أنَّ رُةنقَ  اهلل 

(، والبقفؼنل ي إةنؿنء والصنػنت 881أخرجف البخنري ي خؾؼ أفعنن  العبنند ) (1)

وابننـ ــننده ي ال قحقنند  (،321-324صننؿ ي الاننـل )، وابننـ أبننل عن(34،242)

(، وصنححف إلبننين ي الصنحقحل 83/224وابـ حلر ي ف ح البننري )(، 882)

 .(، والحدةف ةقافؼ أةل الؽرةؿل8634)



               

 .(1)«اْلَؽْقِ  َواْلَعْجسِ  َأوِ َحت ك اْلَعْجِس َواْلَؽْقِ ت 

ةؼق : ةؿعُت ةحقنك بنـ ةنعقد  ةؿعُت عبقد اهلل بـ ةعقد :$ثؿ قا  

 ةؼق : ـن زلُت أةؿع ــ أصحنبـن ةؼقلقن: إنَّ أفعنَ  العبند ـخؾققل.

حركنننهتؿ وأصننقاهتؿ واك انننهبؿ وك نننب فؿ  قااا   بااق طبااد ا  البخاااري:

 ، اك فك.(2)ـخؾققل

ـَـ وافؼفؿ، فقؼقلقن: إّن الؽػنَر والػانقَ   ما الؼَدردخ الـْػاة  ــ الؿع زلل، و

ٓ ةحبفن اهلل وٓ ةرضنهن، وهذا حؼ، ثنؿ اةن دلقا هبنذا الحنؼ عؾنك  والؿعنصل

لننؿ ةخؾؼفننن اهلل بُؼدرتننف  -خقرهننن وشننرهن -قننقلفؿ البنطننؾ بننلنَّ أفعنننَ  العبننند

تعنننلك اهلل عؿننن ةؼننق  هننمٓء  -وـشننقم ف، بننؾ العبننند هننؿ الخنننلؼقن ٕفعنننلفؿ 

، (3)واإلرادةوقد ةبؼ بقنن الػنر  بنقـ الؿحبنل والرضنن، والؿشنقمل  -الؿبطؾقن

والؿعنصنل، فُؽنّؾ فنهلل تعنلك خنلُؼ ُكّؾ شلء، خؾؼ الخقَر والشنر، والطنعننت 

رادات وَحركنت وَةؽـنت العبند ـخؾققل، خؾؼفن اهلل بُؼدرتنف، أققا  وأفعن  وإ

وأرادهننن وشنننءهن لحؽؿننل، وأعطننك لؾعبنند الُؼننْدرة والؿشننقمل عؾننك آخ قنننر 

الشنر، وُكنّؾ ذلنؽ تننبع لؿشنقم ف وإرادتنف  والػعؾ، وبقَّـ لف طرةَؼ الخقر وطرةَؼ 

ـَـ ةا حؼ الغقاةل. ؼ ضك ِحؽؿ ف، ففق أعؾُؿ بؿـ ةا حؼ الفداةل و ـُ  و

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿قن  اهلل جؾ وعال: 

 .]التؽقدر[ ﴾ۈئ ۈئ ېئ

 (.0622أخرجف ـاؾؿ ) (1)

 ( بنخ صنر.66-63خؾؼ أفعن  العبند )ص:   (2)

 راجع شرح البقت الاندس والثالثقـ.  (3)



               

 

ڃ ﴿وقن  ةبحنكف:  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڃ ڤ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ چ  چ  چ  ژ ڃ  ڈ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

 .[]ااك ا  ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک

ـُ كثقااار   نطرةًؼننن: أي ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ :$قاااا  ابااا

ـ شنء اه دى بننلؼر ن، كؼقلنف تعننلك:  ـَ اؾًؽن، أي  ـَ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿و

 .]الـ ا [ ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

، أي: ٓ ةؼنندر أحنند أْن ةفنندي ﴾ڃ ڃ چ چ چ چڇ﴿ ثااؿ قااا :

چ چ چ چڇ ڇ ڇ ﴿كػاف، وٓ ةدخؾ ي اإلةؿنن، وٓ ةلننر لـػانف كػًعنن 

، أي: عؾقٌؿ بؿـ ةا حؼ الفداةل فققارهن لف، وُةؼقض لنف ﴾ڍ ڌڇ ڍ 

ننـ ةانن حؼ الغقاةننل فقصننرفف عننـ الفنندى، ولننف الحؽؿننل البنلغننل  ـَ أةنننبنهبن، و

ل الداـغل، ولفذا قن  تعنلنك:   .﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿والحلَّ

أي:  ،﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿ ثااااؿ قااااا :

ـَـ ةشننء، فَؿنـ ةفنده فنال  ـَـ ةشنء، وُةضؾ  نـ ُةضنؾؾ فنال ةفندي  ـَ ـُضنؾ لنف، و

 .(1)هندي لف

ـُ الؼااقؿ  ـننـ ـراتننب الؼضنننء  يف معااارض كفمااف طااـ الؼااَدر: $قااا  اباا

 والؼدر: وهل ـرتبل خؾؼ اهلل ةبحنكف إعؿن  وتؽقةـف وإةلنده لفن.

وعؾقنف  -صؾك اهلل تعنلك عؾقفؿ وةؾؿ -وهذا أـر ـ ػٌؼ عؾقف بقـ الرةؾ 

عؼننق ، وآع بنننر، وخنننلػ ي ذلننؽ اتػؼننت الؽ ننب اإللفقننل، والػطننرة، وال

 (.7/243اقر ابـ كثقر )تػ (1)



               

ـلنننقس إـنننل؛ فلخرجنننت طنعننننت ـالئؽ نننف وأكبقنئنننف ورُةنننؾف وعبننننده 

عنـ ربقبق نف وتؽقةـنف وـشنقم ف، بنؾ  -وهنل أشنرف ـنن ي العننلؿ -الؿمــقـ

جعؾننقهؿ الخنننلؼقـ لفننن، وٓ تعؾننؼ لفننن بؿشننقم ف، وٓ تنندخؾ تحننت ُقدرتننف، 

نرةل، فعـدهؿ أكنف ةنبحنكف ٓ وكذلؽ قنلقا ي جؿقع أفعن  الحققاكنت آخ ق

  ٓ ف دًةن، وٓ ةؼندر أن ةلعنؾ الؿانؾؿ ـانؾًؿن،  ةؼدر أْن ةفدي ضن ـُ وٓ ةضؾ 

ـُصنؾًقن، وإكؿنن ذلنؽ بلعؾفنؿ أكػانفؿ كنذلؽ، ٓ  والؽنفر كنفًرا، والؿصنؾل 

 بلعؾف تعنلك.

والانـل وأدلنل ال قحقند  -بؾ الؽ ب الانؿنوةل ُكّؾفنن  -وقد كندى الؼر ن 

طنالن قنقلفؿ، وصننح هبنؿ أهنؾ العؾنؿ واإلةؿننن ـنـ أقطننر والعؼق  عؾنك بُ 

إرض، وصـَّػ حزب اإلةنالم وعصننبل الرةنق  وعانؽره ال صننكقػ ي 

 .(1)الرد عؾقفؿ، وهل أكثر ــ أن ةحصقفن إٓ اهلل

 :«لؽـفا ك   لـا دا ٓال»وققلف: 

 ، أي أنَّ (2)أي: أن أفعنلـن ال ل تصُدر عـن كْاٌب لـن، والؽاُب هنق الػعنؾ 

 العبَد هق الذي ةػعؾفن، وثقاهبن أو عؼنهبن لف.

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﴿قنننننننن  تعننننننننلك: 

 .[286]البؼرة: ﴾

]الشاااااقرى:  ﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ﴿وقنننننن : 

31]. 

 (.804شػنء العؾقؾ ) (1)

 (.1/314ـلؿقع الػ نوى ) :اكظر (2)



               

 

أي: ةنن غنفنؾ، والؾفنق ـحؾنف الؼؾنب، والؾعنُب ـحؾنف  «ةن ٓهنل»وققلف: 

 البدن.

الـػننة، وٓ اللربةنل والؿؼصقد هـن: ال ـبقف؛ لنمال ةؼنع ي ضنال  الؼَدرةنل 

 الذةـ كػقا الػعؾ عـ العبد، وأضنفقه لؾرب تعنلك، كؿن ةقليت بقنكف.

 وققلف: 

 ادُ َباااااااػعُؾاااااااُف العِ ا دَ َمااااااا وُكاااااااْؾ 

 

 ادُ رَ ا ُمااااااَ دو و ِضاااااٍخ  َ اَطاااااـ صَ ِمااااا

 
 كقعنن: -كؿن جنءت ي الؼر ن -ةبؼ بقنُن أنَّ اإلرادة 

 إرادة قَدرةل كقكقل. -8

 إرادة دةـقل شرعقل. -0

ففنق ـنراد  -وهنل الؿعصنقل  -ي: أن ـن ةػعؾف العبند ــ طنعل وضندهن أ

 اهلل، وقع بؼَدر اهلل وإرادتف.

 ف ؼع بنإلرادة الدةـقل الشرعقل، واإلرادة الؼَدرةل الؽقكقل.  ما الطاطخ:

 –ف ؼع بنإلرادة الؼَدرةنل الؽقكقنل، وتؼنع بؿشنقم ف وإرادتنف  و ما الؿع قخ:

 ف ٓ ةحبفن وٓ ةرضنهن لعبنده.لحؽؿل، ولؽـ -ةبحنكف وتعنلك

 .]البؼرة[ ﴾ڑ ڑ ک ک ک﴿قن  تعنلك: 

، فـػننك حبننف لؾػاننند، وكػننك [7]السماار:  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌڌ﴿وقننن : 

 .(1)رضنه عـ الؽػر، وقد ةبؼ اة قػنء الؿاللل

واعؾننؿ أن اإلرادة الدةـقننل الشننرعقل قنند ةؼننع الؿننراُد ــفننن، وقنند ٓ ةؼننع، 

د ةػعؾفنن، وقند ٓ ةػعؾفنن، وٓ ةخنرج فنلعبد ـلـقر بػعؾ الطنعنت، ولؽـ قن

 راجع شرح البقت الاندس والثالثقـ.  (1)



               

 ذلؽ ُكّؾف عـ ـشقم ف وإرادتف وِحؽؿ ف.

ائ ﴿أـن اإلرادة الؼدرةل الؽقكقل: فقؾزم فقفن وققع الؿنراد، قنن  تعننلك: 

 .]د [ ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 وققلف: 

ََ لَربوـااااا ِماااا  ا اضااااطَِرارِ قاااارِ َمااااـ 

 

 رِ ا ُتَؿاااااآَ وَ  ؿْ فَ الْ ا َلااااااـَاااااالَ  فُ ـْاااااامِ 

 
ا عؾنك اللربةنل، النذةـ قننبؾقا هذا أصٌؾ ـ ـ أصق  اع ؼند أهؾ الاـل، رد 

البنطؾ الذي قنلف الؼَدرةل الـػنة ببنطؾ ـثؾف وأشد، فزعؿقا أّن العبنَد لنقس لنف 

قْدرة وٓ ـشقمل عؾك فعؾ طنعل أو ترك ـعصقل، وهذا عـدهؿ كذلؽ ي أـقر 

 الحقنة ال ل ٓ تعؾؼ لفن بنلشرع.

ْلنَبر عؾ ـُ ك ـن ةػعؾف، فـػقا الػعؾ عنـ العبند، وأضننفقه إلنك قنلقا: العبُد 

اهلل، وهننذا هب نننٌن عظننقؿ، وضننالٌ  ـبننقـ، ةخنننلػ العؼننؾ والـؼننؾ والػطننرة 

 الاؾقؿل.

فنلعبُد لف إرادة وقْدرة واخ قننر وفعنؾ، وهنق الؽانب، واهلل تعننلك خؾنؼ 

أفعن  العبند كؿن خؾؼ العبند أكػانفؿ، ولؽنـ ـنن ةػعؾنف العبند ةؽنقن ــنف هنق 

ل ٓ ـلننًزا، فنلنذي ةصنؾل وةصنقم وةحنج وةػعنؾ الخقنرات أو ةػعنؾ حؼقؼ

 الؿعنصل هق العبد، ٓ الرب تعنلك.

والؼر ُن ـؿؾقٌء بذكر إضنفل هذه إفعن  إلك العبنند، وأانن وقعنت بؿشنقم ف 

وإرادتف ةبحنكف، وبنخ قنر العبد، وٓ تعنرَض بقـ خؾنؼ الػعنؾ واخ قننر العبند؛ 

 .نوكابً  ، وــاقبل لـن فعاًل اوتؼدةرً  نخؾؼً  فلفعنلـن ــاقبل إلك اهلل



               

 

ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ ڦ ڦٹ ٹ ڤ ڤ﴿قننن  تعنننلك: 

 .]الشؿ [﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ

ـُ طباااس  بننقَّـ لفننن الخنننقر »: ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ ڤ:قااا  اباا

 .«والشر

ـُ زدد:  .(1)جعؾ فقفن ُفلقرهن وتؼقاهن وقا  اب

م، أي زّكك كػاف وطّفرهن ــ رجس الـؼنئص وأثنن :$قا  الؼاسؿل 

ڄ ﴿أو كؿنهن بنلعؾؿ والعؿؾ والقصق  إلك الؽؿن ، وبؾقغ الػطرة إولنك 

أي: أخؿؾفن ووضنع ــفنن بخذٓكنف إةنهنن عنـ الفندى  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ

 .(2)ح ك ركب الؿعنصل، وترك طنعل اهلل تعنلك، وهذا ـن قنلف ابـ جرةر

 ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿وقننننننن  جننننننّؾ ذكننننننره: 

 .[]ااك ا 

لنف طرةنَؼ الفندى والضنال ، والخقنر والشنر، أي بقَّـن  :$قا  الؼرصبل 

 .]البؾد[ ﴾ڻ ڻ ڻ﴿ببعف الرةؾ، فآــ أو كػر، كؼقلف تعنلك: 

عندة :$وقا  مجااد  أي: بقَّـن لف الابقَؾ إلك الشؼنء والاَّ
(3). 

قؾُت ٕبل عبد اهلل: رجٌؾ ةؼق : إنَّ اهلل جنَبر العبننَد،  :$قا  الاؿروزي 

﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ﴿ا، وقن : فؼن : هؽذا ٓ تُؼؾ، وأكؽنر هذ

 .(4)[93]الـحؾ: 

 (.7/676تػاقر ابـ كثقر )  (1)

 (.4/338ـحنةـ ال لوةؾ )  (2)

 (.88/888تػاقر الؼرطبل )  (3)

 (.802أخرجف الخال  ي الاـل )  (4)



               

ثفؿ  :$قا  الخفُ   أخنربين ـحؿند بنـ أبنل هننرون، أن إةنحنَ  حندَّ

ن عـد أبل عبد اهلل، فلنء رجٌؾ، فؼنن  لنف: إنَّ فالًكنن قنن : إنَّ اهلل  ـً قن : كـُت ةق

 .(1)جَبر العبنَد عؾك الطنعل، قن : بمس ـن قنلف

ـنع إةؿنناؿ  –ف ةؾُػ إـنل وأئؿ فنن وـؿن اتػؼ عؾق :$تقؿقخ  قا  ابـ

أّن اهلل خنلُؼ ُكّؾ شلء، وأكنف ـنن شننء كننن وـنن لنؿ ةشنل لنؿ  -بنلؼضنء والؼَدر

ةؽـ، وأكف ُةضؾ ــ ةشنء وَةفدي ـنـ ةشننء، وأّن العبننَد لفنؿ ـشنقمل وُقنْدرة، 

ةػعؾننقن بؿشننقم فؿ وقنندرهتؿ ـننن أقننَدَرهؿ اهلل عؾقننف، ـننع قننقلفؿ إّن العبنننَد ٓ 

ڃ چ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ٓ أْن ةشنننء اهلل، كؿننن قننن  تعنننلك: ةشنننءون إ

، وةنن   ةننت أَخننر [56-54]الؿدثر:  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍچ چ

 كؿن تؼدم.

ثننؿ قننن : والؼننر ُن قنند أخننرب بننلنَّ العبنننَد ُةمــننقن، وةؽػننرون، وةػعؾننقن، 

وةعؿؾننقن، وةؽاننبقن، وُةطقعننقن، وةعصننقن، وةؼقؿننقن الصننالة، وةمتننقن 

ن، وةؼننتؾقن وةحننربقن، فؾنؿ ةؽنـ ـنـ الانؾػ الزكنة... وةلكؾقن وةشنربق

رةند، وٓ قنندر،  ـُ ـ ةؼق : إنَّ العبنَد لنقس بػنعنؾ، وٓ ـخ ننر، وٓ  ـَ وإئؿل 

ننـ تؽؾننؿ ـننـفؿ بؾػننظ الحؼقؼننل  ـَ وٓ قننن  أَحننٌد ـننـفؿ: أكننف فنعننٌؾ ـلنننًزا، بننؾ 

ـُ ػؼقن عؾك أنَّ العبَد فنعٌؾ حؼقؼل، واهلل تعنلك خنلؼ ذاتنف وصنػنتف  والؿلنز 

 .(2)فعنلفوأ

 (.808) الؿصدر الانبؼ  (1)

 (.762-1/728ـلؿقع الػ نوى )  (2)



               

 

 :$ثؿ قا  الؿملػ 

 َرىقَ اْلااا قلَك ُدعااالُ  اَز لؾَؿاااَجاااوَ  - 65

 

 َرى ُجااارم َجااآَ ٍ  وَ ْكاااا ذَ قااارِ َماااََ  ـْ ِمااا 

 
 ك َدجُؿاااُؾ الَ َعاااتَ  فُ ـْاااا مِ َمااا ْؾ ُؽااالَ  - 66

 

اااااااإَ     ُد اااااااالُ  َٓ  فِ لِعِؾاااااااا ـْ َطاااااااا فُ ك 

 
اااالَ    ُدثاااا نِ َلاااا - 67  ِؾفْ اااالَ  ـْ ِماااا فُ نِك 

 

 فِ دلِاااااااحِو طَ بؿَ   َلااااااا  ُدعااااااالو إِ وَ  

 
 ِف صااؾَ إَ  عااُؾ لِ  قاافِ ؾَ ْ  طَ ِجاادَ  ؿْ َؾاالَ  - 68

 

اااوَ    ِف ِؾاااػْ ؿ دُ َلااا ـْ َمااا داااَف ِح وَ َف ٓ ال  

 
 يدِ فَتاااُه دَ اااَد  ا َ َمااـ َشاا ْؾ ُؽاالَ  - 69

 

 باااااٍد َدعتاااااِديطَ  َ  َف   ُدااااارد َضاااااإِ وَ  

 
 الشرح

ــ أةؿنء اهلل عز وجؾ، وقد أثب ف جؿنهقُر العؾؿنء الذةـ اع ـنقا  الؿقلك:

 بلؿع إةؿنء.

ضنًفن، كؿن ي ققلف تعنلك:  ـُ ۇئ ﴿وقد وَرد  وئ  وئ ەئ  ەئ  ائ 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ىب ﴿، وقن : [ ]الحِّ  ﴾ۇئ  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ 

 .[]محؿد ﴾يب جت حت خت مت

 : إن-وكننن قبنؾ إةنالـف -وي حدةف الَبَراِء الطقةؾ لؿن َقنَ  َأُبق ُةْػَقنَن 

 َٓ ى َو ى َلُؽننْؿ، فَؼنننَ  َرُةننقُ  اهلل  َلـَننن الُعننزَّ  قننن : َقنننُلقا:  «َ ٓ تِجقُبقَكاافُ » ملسو هيلع هللا ىلصُعننزَّ

ن َكُؼقُ   َقنَ :  ـَ َٓ »ةن َرُةقَ  اهلل:  َٓ ُققُلقا: ا ُ َمْق  .(1)«َمْقَلك َلُؽؿْ  َكات َو

( ــ حدةف الرباء بنـ 7268، 7273، 3816جزء ــ حدةف أخرجف البخنري ) (1)

 .ڤعنزب 



               

قُ  ــنف الـّصنر والؿعقكنل؛ يف معـك الؿاقلك:  $قا  الَحؾقؿْل  ـُ إكنف الؿنل

ْػَزَع لؾَؿؿؾقك إٓ ـنلُِؽُف  ـَ ٕكف هق الؿنلؽ، وٓ 
(1). 

 .(2)قٓةل وقد ةبؼ بقنن أقانم ال

 وققلف: 

ُ  الااااقرى  وجاااااز لؾؿااااقلك ُدعاااال 

 

 مااـ َقاار مااا ذكااٍ  وٓ ُجااْرم َجاارى

 
َب  -ُةبحنكف وتعنلك –أي: جنز لؾؿقلك   أي الخؾؼ. «القرى»أْن ُةعذ 

ٕكف غقُر صحقح، وهنق ـؿنن ُةمَخنذ عؾنك الـننظؿ،  ؛وهذا الؽالُم ٓ ةلقز

  اهلل تعنننلك، وأكننف ٓ ٕنَّ ـننن قنلننف ُةخنننلػ الـصننقَص ال ننل تثبننت كؿنننَ  َعنندْ 

ةبخُس الـنَس شنقًمن، وـنع كؿنن  َعْدلنف ففنق الحؽنقُؿ النذي ةضنُع إشنقنَء ي 

ـُحانـًن، وأْن  طقًعنن  ـُ ب  ـقاضعفن، وــ الؿحن  عؾك الحَؽنؿ الَعنْد  أْن ُةعنذ 

ذكًبن أو كنفنًرا فنةًؼن. ـُ  ُةثقب عنصًقن 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ﴿قنننننننن  اهلل تعننننننننلك: 

 .]الـ ا [ ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿وقننننننننننن  تعنننننننننننلك: 

 .[]دقك  ﴾ٹ ٹ

 .]الؼؾؿ[ ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئەئ ەئ وئ وئ﴿وقن  ةبحنكف: 

 (.887إةؿنء والصػنت لؾبقفؼل )ص:  (1)

 راجع شرح البقت الثنلف والخؿاقـ. (2)



               

 

. وأةننننت ي ذلنننؽ ]ل اااؾا[ ﴾جح مح جخ حخ مخ﴿وققلنننف: 

 كثقرة.

 َتَبنَرَك َوَتَعننَلك َأكَّنُف َقننَ :  ملسو هيلع هللا ىلصوي الحدةف الؼدةل أنَّ الـبل 
ِ
ـِ اهلل  َرَوى َع

اال َحر  » ًمااات َلااَف َدااا ِطَباااِدي إِكو ْمااُا الْ ْؾااَؿ َطَؾااك َكْػِ االت َوَجَعْؾُتااُف َبْقااـَُؽْؿ ُمَحر 

 .(1)«َتَ اَلُؿقا

صنر قق  الؿملػ  :-يف معرض شرحف لفلا البقا-ؿقـ $ قطثقا  ابـ 

ًٓ بننننطاًل ـخنلًػنننن لؾؽ ننننب والانننـل، وـخنلًػنننن لؿنننن تؼ ضنننقف أةنننؿنء اهلل  قنننق

 .(2)وصػنتف

هنذا كنالم غقنر ةنؾقؿ، وهنق ةلنري عؾنك  قا  صالف الػاقزا  حػ اف ا :

ـذهب إشنعرة الذةـ ةـػقن الحؽؿل ي أفعن  اهلل جؾَّ وعال، فقؼقلنقن: إن 

اهلل ةػعؾ لؿلرد الؿشقمل، ٓ لحؽؿنل، فقلنقز أن ةعنذب الؿطقنع، وأن ةنـعؿ 

 .(3)عؾك الؽنفر؛ ٕكف ةػعؾ ـن ةشنء

نلك، فنكنف ٓ وأـن أهؾ الاـل فقؼقلقن: هذا بنطؾ ي حنؼ اهلل ةنبحنكف وتعن

ةؾقننؼ بننف أن ُةننـّعؿ الؽنننفر وأن ةعننذب الؿننمــ، ٓ ةؾقننؼ بحؽؿ ننف ةننبحنكف 

وتعنلك، وبرحؿ نف، وجننءت إدلنل ي الؽ ننب والانـل ي أكنف أعندَّ لؾؿ ؼنقـ 

اللـنت، وأعد لؾؽنفرةـ الـننر، هنذا النذي جننء ي الؽ ننب والانـل، فؽقنػ 

 (.0244أخرجف ـاؾؿ )  (1)

 (.370شرح الاػنرةـقل )ص:   (2)

 .(708-701ةـقل للؿع ــ العؾؿنء )ص: شرح الاػنر  (3)



               

 تؼقلقن: ُةعذب القرى ــ غقر ـن ذكب وٓ جرم جرى.

 وققلف: 

 لُؽااااْؾ َمااااا ِمـْااااُف َتَعاااااَلك َدجُؿااااُؾ 

 

ـْ لِْعِؾااااااِف ٓ ُدْ ااااااَلُ   ااااااُف َطاااااا  َٕك 

اهلل جّؾ وَعال لف اللؿنُ  والؽؿنُ  ي إةؿنء الصػنت وإفعن ، ُكّؾ  

ـٌ وـحؿقٌد، ةا حؼ أن ُةشَؽر عؾك إكعنـف وإحانكف،  شلء َةصُدر عـف َحَا

الحؿد ُكّؾف، وبقده الخقر ُكّؾف،  وةا حؼ أن ُةحؿد عؾقفن لذاتف وصػنتف، فؾف

ۈئ ﴿ ۆئ  ۇئ ۇئ ۆئ  ؛ ل ؿنم عْدلف وحؽؿ ف [ 23]إكبقا :   ﴾وئ وئ 

وحؿده، فال ةظؾؿ أحًدا، بؾ ُةضنعػ الحاـنت، وةؿحق الاقمنت إذا تنب 

ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿  -بعد أن ذكر عذاَب الُعصنةِ  -العبد وأكنب، قن  تعنلك

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

 .]الػرقا [ ﴾ڍ ڍ

ـؿؾننقٌء بنٔةنننت ال ننل تنند   عؾننك ةننعل َعػننق اهلل تعنننلك وكنننرـف والؼننر ُن 

 وإحانكف لعبنده، وكػل الظؾؿ عـف بلي وجف ــ القجقه، وإْن كنن ـثؼن  ذرة.

 .]السلسلخ[ ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿قن  تعنلك: 

فؾؽ الحؿد ةن رب عؾك ـن تػضنؾت بنف وأعطقنت، ولنؽ الحؿند ةنن رب 

 الحؿد إذا رضقت.ح ك ترضك، ولؽ الحؿد بعد الرضن، ولؽ 

ـْ َلْ ِؾف»وققلف:  ُف ِم  «:َلنِْ  ُدثِْ  َلنِك 

طقًعن، ـحانـًن، قنئًؿنن بنلـره، تنرًكنن لـفقنف  –أي: أن اهلل تعنلك إن ُةثب   -ـُ

فنكف ـننـ فضنؾف، وذلنؽ ٕكنف الشنؽقر، والشنؽقُر النذي ُةعطنل الؽثقنر عؾنك 

ػ فن إلك ةبع ـنئنل العؿؾ الؼؾقؾ، فابحنكف جعؾ الحاـل بعشر أـثنلفن، وُةضع 



               

 

 ضعػ، إلك أضعنف كثقرة ٓ ةعؾؿفن إٓ اهلل.

 .[161]إكعام:  ﴾ک ک ک ک گ گگ﴿قن  جؾَّ ذكره: 

ڎ ﴿وقن :  ڎ  ڌ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ ک  ک  ک  ک  ڑ ڑ  ژ  ژ  ڈ   ﴾ڈ 

 .]البؼرة[

 :«وإ  ُدعل  لبؿحو َطْدلف»ققلف: 

ـػل عـ ا -بلي وجف ــ القجقه -وقد تؼدم أنَّ الظؾؿَ   هلل.ـَ

وــ كرـف تعنلك أكنف ُةلننزي عؾنك الانقمل ـثؾفنن، وقند ةعػنق وٓ ُةماخنُذ 

ٕنَّ الؿانلء ةان حؼ الُعؼقبنل،  ؛كب، وهـن ةؽقن العػق ــف إحانًكنالعبَد بنلذ

 فنن عػك عـف فبػضؾف، وإن عّذبف فبعْدلف.

ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ﴿قن  جّؾ ي ُعاله: 

 .]إكعام[ ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

جب   ی ﴿وقن :  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 

 .[31]الشقرى:  ﴾حب خب

 وققلف: 

 َلَؾاااْؿ َدِجاااْ  َطَؾْقاااِف لِْعاااُؾ إَْصاااَؾِف 

 

ـْ َلاااْؿ ُدْػِؾاااِف  ااافُح َوْداااَف َمااا  َوٓ ال  

 
ـزه عـ اا ـُ لـؼص وُكّؾ فاند وشنر، ب داًء ٓ بد أن كعؾؿ ةؼقـًن أنَّ اهلل تعنلك 

  تعنلك لحؽؿل.البالء الذي ُةصقب الـنس ـخؾقٌ  خؾؼف اهلل وأنَّ جؿقعَ 

خؾننؼ اهلل تعنننلك إبؾننقس، وهننق شننر ـحننض، ولؽننـ طؾااك ساابقؾ الؿثااا : 

لحؽؿل، وهل اـ حنُن العبند ح ك ةؿقز الخبقنف ـنـ الطقنب، والصنند  ـنـ 



               

 الؽنذب.

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿قنننن  تعننننلك: 

 .[]العـؽبق 

 .]آ  طؿرا [ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿وقن : 

ـُصنقبل تؼنع ي الؽنقن ةؽنن قن ح ًؿنن ـنـ ورائفنن خقنٌر كثقننر، وكنذلؽ ُكنّؾ 

فنننٕـراض وإوجنننع واللنندب وغقننر ذلننؽ ُةثنننب عؾقننف العبنند إذا صننرب 

واح اب، وهذا هق إصؾح لؾعبند بال شؽ، فنلشر لقس إلقف ةنبحنكف، كؿنن 

ْر َلْقَ  إَِلْقَؽ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقنَ  َرُةنقُ  اهلل   .(1) «َوالش 

ضنؿـ تـزةفنف ي فنكنف ة  يف معاارض شارحف لؾحادد : $قا  ابـ الؼاقؿ 

عنـ كانبل الشنر إلقنف بقجنف ـنن، ٓ ي صنػنتف، وٓ ي  -تبننرك وتعننلك  -ذاتف 

ٿ ٿ ٹ ﴿أفعنلنننف، وٓ ي أةنننؿنئف، وإن دخنننؾ ي ـخؾققنتنننف، كؼقلنننف: 

 .]الػؾؼ[ ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ

نـ قننم بنف، كؼقلنف:  ـَ ؾ طرةؼل الؼر ن ي إضنفل الشر تنرة إلك ةببف، و ـّ وتل

حب خب مب ىب يب ﴿قلنننف: ، وق]البؼااارة[ ﴾ں ڻ ڻ ڻ﴿

 .[161]الـ ا :  ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳﴿، وققلف: ]الؿا دة[ ﴾جت

وهق ي الؼر ن أكثر ـنـ أن ُةنذكر هنهـنن ُعشنر ـعشننره، وإكؿنن الؿؼصنقُد 

ڭ ۇ ۇ ﴿عنـ ـنمــل اللنـ:  نرة بحذف فنعؾف، كؼقلف تعنلكال ؿثقؾ، وت

، فحننذفقا فنعننؾ الشننر ]الجااـ[ ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 .ڤــ حدةف عؾل بـ أبل طنلب  (448أخرجف ـاؾؿ )جزء ــ حدةف   (1)



               

 

رةده، وصّرحقا بؿر ـُ  ةد الرشد.و

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿وكظقره ي الػنتحنل: 

 .]الػاتحخ[ ﴾ڄ

ننـ قنننم بننف،  ـَ ـُضنننفل إلقننف ُةننبحنكف، والضننال  ــاننقًبن إلننك  فننذكر الـعؿننل 

 .(1) والغضب ـحذوًفن فنعؾف...

 :«لَؾَؿ َدج  طؾقف لعُؾ إَْصؾف...»لؼقلف: 

 صننؾح، هننذا رد  عؾننك الؿع زلننل الننذةـ ةؼقلننقن: ةلننب عؾننك اهلل فعننُؾ إ

ٕكف ٓ ةلُب عؾك اهلل جنؾ وعنال شنلء، وٓ أحنَد ُةقجنب عؾنك  ؛وهذا بنطٌؾ 

ھ ھ ھ ﴿اهلل شقًمن، وإكؿن اهلل هق الذي ُةقجُب عؾك كػاف رحؿل ــف: 

ةنننبحنكف  -، هنننذا َحنننؼ  أحؼنننف اهلل عؾنننك كػانننف]الاااروم[ ﴾ے ے ۓ

 ــف. نوإحانكً  تػضاًل  -وتعنلك

َٓ َطؾَ  َحؼ  الِعَبادِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقنق  َرُةنق  اهلل  َٓ ك ا ِ َ ْ   ـْ  َ  َما ُدْشارُِك بِاِف   ُدَعالو

 .(2)«َشْقًئا

 :«َمـ لؿ ُدػؾف َودَف »وققلف: 

نـ ضنؾَّ ـنـ إـنل اإلةنالـقل، « وةَح » ـَ كؾؿل تلل ؿ وتقجع، ة قجع عؾنك 

ـ لؿ ُةػؾح»كقػ اكحرفقا عـ الصراط الؿا ؼقؿ.  ـ لؿ ةػز بؿ نبعنل  «ـَ ـَ أي: 

 .ڤــ حدةف ـعنذ بـ جبؾ  (813، 0/810بدائع الػقائد )  (1)

  (.32/ 78( وـاؾؿ )0126البخنري )  (2)



               

 .(1)ناب والاـل، وآب عند عـ البنطؾ، قنلف الػقزالحؼ، وآل زام بنلؽ ن

 :«لُؽّؾ َمـ شا  ُاداُه َدفتدي»وققلف: 

 : هداةل دٓلل وإرشند، وهداةل تقفقؼ.(2)الفداةل كقعنن، كؿن ةبؼ بقنكف

ٕنَّ هداةنَل الدٓلنل واإلرشنند هنل إرشننُد  ؛والؿؼصقُد هـن هداةل ال قفقؼ

ؼقؿ، وهنل وظقػنُل إكبقننء والرةنؾ الخؾؼ إلك الحؼ واتبننع الصنراط الؿان 

 والؿاؾؿقـ ـِـ بعدهؿ.

ففل أن ةعؿؾ العبُد بؿن َعؾؿ، وهنذه لقانت َٕحنٍد ـنـ   ما ادادخ التقلقؼ:

ننـ ةشنننء، بؿؼ ضننك  ـَ ننـ ةشنننء، وُةضننؾ  ـَ البشننر، وإكؿننن هننل بقنند اهلل، َةفنندي 

ـ ةا حؼ الغقاةل. ـَ ـ ةا حؼ الفداةل و ـَ  حؽؿ ف، ففق ةبحنكف الذي ةعؾؿ 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ﴿جنننؾَّ ذكنننره: قنننن  

 .]الؼ  [ ﴾ڱ ڱ ڱ

ننر لننف طرةننؼ  فنننذا عؾننؿ اهلل تعنننلك ـننـ العبنند الصنندَ  ي طؾننب الفداةننل َةاَّ

ـننـ اكشننراح الصنندر  ؛إةننبنب ال ننل ُةحؼننؼ هبننن الفداةننل الفداةننل، وةاننر لننف

ٕواـننره، واإلقبننن  عؾننك الطنعننل، والبعنند عننـ الؿعنصننل، وُةقفؼننف لصننحبٍل 

 ـ عؾك الخقر.صنلحل ُتعق

ے ۓ ھ ھ ےہ ہ ہ ھ ھ﴿قننن  َجننؾَّ ذكننره: 

 (.738) العؼقدة الاػنرةـقلشرح   (1)

 راجع شرح البقت الرابع.  (2)



               

 

 .]الؾقؾ[﴾ۓ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿وقننننننننننننننن : 

 .]الحجرا [ ﴾ژژ ڑ ڑ ک ک ڈ

 :«وإ  درد ضف  طبد دعتدي»وققلف: 

أي: وكننذلؽ إضنناللف لؾعبنند، إذا عؾننؿ اهلل تعنننلك ـننـ العبنند أكننف ٓ ُةرةنند 

 ؾبف عـ الطنعل.الفداةل؛ ةبَّب لف أةبنَب اإلضال ، وصَرَف ق

﮺ ﮻ ﮷ ﮸ ﮹﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﴿قنننننن  تعننننننلك: 

 .]الؾقؾ[ ﴾﮼

 .[5]ال ػ:  ﴾ى ائ ائ ەئ ەئوئ﴿وققلف: 

ا. وإدلل عؾك ذلؽ كثقرة  جد 

 



               

 :$قا  الؿملػ 

 والااارزُ  ماااا دـػاااُع ماااـ حاااف ِ  -71

 

ه لُحااااااْؾ طااااااـ الُؿحااااااا ِ     و ضاااااادو

 
 ٕكاااااااُف رازُ  ُكاااااااؾو الَخْؾاااااااِؼ  -71

 

 ولااااااااقَ  مخؾااااااااقٌ  بغقاااااااار رزِ   

 
 شااارِ وماااـ َدُؿاااْا بؼتؾاااِف ماااـ البَ  -72

 

  ََ  اِ  والَؼااااااااَدرِ َ ااااااااقااااااااره لبالؼَ  و 

 
ـْ رزقاِف وٓ إَجاؾِ و -73  لؿ َدُػاْا ما

 

اافِ  والَخَطااؾِ   ِْ  اااَؾ ال    شاالٌ  لااَد

 
 الشرح

ةبؼ تعرةػف، هق: عطنء ـنـ اهلل، ففنق النرزا  النذي ةنرز  البشنر  الرز :

والطقنر ي  ، البحنر، والحنقت يجحنقرهؿجؿقع الخؾؼ، ةنرز  الـؿنؾ ي و

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿الفنننقاء، قنننن  تعننننلك: 

 .]اقد[ ﴾ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

وأن اهلل تعنلك تؽػنؾ بنلرزا  الخؾنؼ  -فنذا أةؼـ العبد أن الرز  ـؽ قب

ـن ةعك ي طؾنب  -جؿقًعن، ولقس ـخؾقٌ  بغقر رز  كؿن قن  صنحب الـظؿ

 الرز  ــ الحرام.

 :«ا دـػع مـ حفٍ   و ضده..والرز  م»: $وللا قا  الؿملػ 

ــ طرةؼ غقر ـشروع  حصؾف فؼد ةؽقن الرز  ــ حال ، وقد ةؽقن العبد

ن ـً كلـقا  الربن، والرشقة، والارقل، والغش ي البقع، وأكؾ أـنقا   ؛فقؽقن حرا

 الحرام. إلك غقر ذلؽ ــ أبقاب الرز  -ولف صقر كثقرة -الـنس بنلبنطؾ

 :«لُحْؾ طـ الؿحا »وققلف: 

والحننرام والبنطننؾ، فننال ةبؼننك أحنند ي  عننـ الؿحننن  أي: الخطننل  زُ  أي:



               

 

ٕن اهلل ةننبحنكف أقاننؿ عؾننك  ؛تعنننلك بغقننر رز ، ففننذا ـننـ الؿحننن  ـؾننؽ اهلل

ے ے ۓ ۓ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿ذلؽ، قن  جؾ ذكره: 

 .]اللاردا [ ﴾﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

أكند ـنن  ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲﴿ققلنف تعننلك:  :$قا  الؼرصبال 

ثنؿ  خؾؼ ي الاؿنء ــ الرز ، وأقاؿ عؾقف بلكف لحؼ  أخرب بف ــ البعف، وـن 

وخنننص الـطنننؼ ـنننـ بنننقـ ةننننئر  ﴾﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﴿أكنننده بؼقلنننف: 

ٕن ـن ةقاه ــ الحقاّس ةدخؾف ال شنبقف، كنلنذي ُةنرى ي الؿنر ة،  ؛الحقاس

واة حنلل الذو  عـند غؾبنف الصنػراء وكحقهنن، والندوّي والطـنقـ ي إذن، 

 والـطؼ ةنلؿ ــ ذلؽ.

كؿن أن كنؾ إكاننن ةـطنؼ بـػانف وٓ ةؿؽـنف أن ةـطنؼ و الحؽؿا : وقا  بع

. (1)بؾانن غقره فؽذلؽ كنؾ إكاننن ةلكنؾ رزقنف وٓ ةؿؽـنف أن ةلكنؾ رز  غقنره

 .اك فك

وإن  -فؼؿع الـػس عـ الحرام ةؽقن بنلخقف ــ اهلل، والرضك بننلرز 

 ةؽقن بنلقؼقـ عؾك ـقعقد اهلل ف لـؾ. -كنن قؾقاًل 

كؾ عطنء ــ اهلل، فقشؿؾ الرز  الدكققي، والرز  الدةـل، الرز  ةشؿؾ 

 وةقليت الحدةف قرةًبن. -وكؾ ذلؽ ـؽ قب ي الؾقح الؿحػقظ

 (.72، 84/77للنـع ٕحؽنم الؼر ن )ا (1)



               

أـنن  ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿قق  اهلل تعننلك: : $قا  ابـ الؼقؿ 

الرز  فُػِار بنلؿطر، وفار بنللـل، وفار بنرز  الندكقن وأخنرة، وٓ رةنب أن 

 الرحؿل، فرز  الدارةـ ي الانؿنء ال نل هنل ي الؿطر رحؿل، وأن اللـل ـا ؼر

 .(1)العؾق

أي: ـنننندة رزقؽنننؿ ـنننـ  ﴾ہ ہ ھ﴿ققلنننف:  :$قاااا  ال اااعدي 

 .(2)إـطنر وصـقف إقدار، الرز  الدةـل والدكققي

 وققلف: 

 وماااـ دُؿاااا بؼتؾاااف ماااـ البشااار

 

  و َقااااااره لبالؼ ااااااا  والؼاااااادر

ؾننف، واللؿننع إقضننقل، والؼضننقل ـث :الُحؽننؿ... واللؿننع الؼ ااا  لغااخ: 

ڳڳ ڳ ڳ ڱ ﴿: أي حؽؿ، وــف ققلنف تعننلك: كالؼضنةن... وقض

 .(3) [23]ااسرا :  ﴾ڱ ڱ

ك، وهنق ي إصنؾ َقْدُر الشلء: ـبؾُغُف، وَقَدُر اهلل وقندُرُه بؿعـًن الؼدر لغخ:

أي ـن عظؿنقا  [74]الحِّ:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴿ـصدر، قن  تعنلك: 

 .(4)اهلل حؼ تعظقؿف 

: الَؼْدُر، والَؼَدُر: الؼضنء، والحؽؿ، وهق ـنن ةؼندره اهلل قن  ابـ ةقده وشرًطا:

 (.7/037بدائع ال ػاقر ) (1)

 (.128تػاقر الاعدي )ص:  (2)

 (.164الصحنح لؾلقهري )ص:  (3)

 ( ـندة )قدر(.178الصحنح )ص:  (4)



               

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿عز وجؾ ــ الؼضنء وةحؽؿ بف ــ إـقر، قن  اهلل عز وجنؾ: 

 .(1)﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿أي الُحؽؿ كؿن قن  تعنلك:  ﴾ٻ پ

 .(2)الؿراد بنلؼدر حؽؿ اهلل  :$قا  الؽرماين 

الحؽنؿ الؽؾنل  الؼضننء هنق -أي العؾؿننء -وقننلقا :$قا  اباـ حجار 

 اك فك.. (3)اإلجؿنلل ي إز ، والؼدر جزئقنت ذلؽ الحؽؿ وتػصقؾف 

أن ـننـ ةؿننقت ـننـ البشننر بؼ ننؾ )أو بغقننره( اح ؿننن  أن تؽننقن والؿعـااك: 

عنئدة عؾك البشر فقؽقن الؿعـك: أن ـنـ ـننت ـنـ البشنر أو غقنره ـنـ ةننئر 

ك أن ـننـ الحققاكنننت، واح ؿننن  أن تؽننقن عنئنندة عؾننك الؼ ننؾ، فقؽننقن الؿعـنن

ـنت ــ البشر بؼ ؾ أو بغقر ق ؾ أي بلي ةبب  خر، بؿرض أو كحقه، أو ــ 

 غقر ةبب كؿقت الػللة فؿقتف بؼضنء اهلل وقدره.

 :«شل ٌ  ولؿ َدُػا مـ رزقف وٓ إََجؾ»ققلف: 

 ــ رزقف الذي ك بف اهلل تعننلك لنف ي -وغقره شلء -أي لؿ ةػت الؿؼ ق 

ٕن بعنض الـننس ةع ؼند أن النذي ـننت  ؛إز ، وأةًضن لنؿ ةؿنت قبنؾ أجؾنف

 ًٓ أو غرةًؼن أو ي حندث تصنندم أو ـنن أشنبف ذلنؽ أكنف ـننت ـنـ غقنر أن  ـؼ ق

أجؾف، وتنراهؿ ي العنزاء ةؼقلنقن: )البؼقنل ي حقنتنؽ( وهنذا خطنل ي  ةا قي

آع ؼند فؾقس لؾؿقت بؼقنل ح نك تلعؾفنن ٕقنربنف، بنؾ ـننت عـندـن اةن ق  

 (.4/060الؾانن ) (1)

 (.88/716ف ح البنري ) :اكظر (2)

 الؿصدر الانبؼ. (3)



               

 أجؾف ورزقف.

ٕجؾ والعؿؾ والشؼنء والاعندة كؾ شلء ـؼدر وـؽ نقب ي فنلرز  وا

 الؾقح الؿحػقظ.

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﴿ قنننننننن  اهلل تعننننننننلك:

 .[22]الحددد:  ﴾﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿

ـِ اْلَعننصِ  ـِ َعْؿنِرو ْبن  ْب
ِ
ـْ َعْبِد اهلل   ،ڤ َع

ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصَقننَ : َةنِؿْعُت َرُةنقَ  اهلل

ـَ َكَتَ  ا ُ َمَؼاِددَر اْلَخَف ِ » َةُؼقُ : َْرَض بَِخْؿِ اق ْٕ اَؿاَواِ  َوا ِؼ َقْبَؾ َ ْ  َدْخُؾَؼ ال  

 .(1)«َ ْلَػ َسـٍَخت َقاَ : َوَطْرُشُف َطَؾك اْلَؿا ِ 

نـِِت  َ  َما َخَؾَؼ »قن :  ملسو هيلع هللا ىلصَعـ الـبل  ،ڤ وي حدةف ُعَبنَدَة بـ الصَّ إِ   َ و 

ـٌ إَِلك إََبدِ ا ُ الَؼَؾَؿت َلَؼاَ  َلُف: اْكُتْ ت َلَجَرى بَِؿا ُاَق كَ 
 .(2)«ا ِ

ْاُعقدٍ  ـَ ـِ   ْب
ِ
قن : حدثـن رةقُ  ، ڤ وي الصحقحقـ ــ حدةف َعْبِد اهلل

نننِدُ  الؿصننُدوُ :  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ااِف إِ »وهننق الصَّ ـِ ُ مو    َ َحااَدُكْؿ ُدْجَؿااُع َخْؾُؼااُف لِاال َبْطاا

ـَ َدْقًمات ُثؿ  َدُؽقُ  َطَؾَؼًخ ِمْثَؾ َذلَِؽت ُثؿ  َدُؽق ُ  ُمْ َغًخ ِمْثَؾ َذلَِؽت ُثؿ  َدْبَعاُ  ا ُ  َ ْرَبِعق

َمَؾًؽا َلُقْمَمُر بَِلْرَبِع َكِؾَؿاٍ ت َوُدَؼاُ  َلُف: اْكُتاْ  َطَؿَؾاُفت َوِرْزَقاُفت َوَ َجَؾاُفت َوَشاِؼِل َ ْو 

ُجَؾ ِماـُْؽْؿ َلَقْعَؿاُؾ َحت اك َماا َدُؽا ـَ َسِعقٌدت ُثؿ  ُدـَْػُا لِقِف الْروُحت َلنِ   الر  قُ  َبْقـَاُف َوَباْق

ت َلَقْ بُِؼ َطَؾْقِف كَِتاُباُفت َلَقْعَؿاُؾ بَِعَؿاِؾ َ ْااِؾ الـ ااِرت َوَدْعَؿاُؾ َحت اك َماا  ٌِ ٓ  ِذَرا الَجـ ِخ إِ

 (.2623أخرجف ـاؾؿ ) (1)

 (، 2/384(، وأحؿند ي الؿانـد )3388(، والرتـنذي )244لانل )أخرجف الطقن (2)

 (.7422وأبق داود )



               

 

ت َلَقْ اابُِؼ َطَؾْقااِف الؽَِتاااُ ت َلَقْعَؿااُؾ بَِعَؿااِؾ َ ْاااِؾ  ٌِ ٓ  ِذَرا ـَ الـ اااِر إِ َدُؽااقُ  َبْقـَااُف َوَبااْق

 .(1)«الَجـ خِ 

ـْ َتُؿاااقَ  َحت اااك َتْ اااَتْقلَِل ِرْزَقَفاااا »: ملسو هيلع هللا ىلصوقنننن  رةنننق  اهلل  َلااانِ   َكْػً اااا َلااا

 .(2)«َوَ َجَؾَفا

ةلب أن كمــ بلن اهلل تعنلك خؾؼ كؾ شلء وقندر ـؼنندةر الخالئنؼ قبنؾ 

إرض بخؿاقـ ألػ ةـل، كؿن ةنبؼ بقنكنف، وكنمــ أةًضنن خؾؼ الاؿقات و

بننلن اهلل تعنننلك خؾننؼ إةننبنب وأـننر أن كلخننذ هبننن لصننالح النندةـ والنندكقن 

ولحصق  الؿؼصقد ففق ةبحنكف الذي أكنز  الؽ نب وأرةنؾ الرةنؾ وشنرع 

الشرائع وأـر العبنند بػعنؾ الطنعننت وتنرك الؿـؽنرات ورتنب اللنزاء عؾنك 

فال ةلقز أن ُةح ج بنلؼدر عؾنك تنرك  ،نعل أو ـعصقلفعؾ العبد ةقاء أكنن ط

العؿؾ بؾ ٓبد أن ةلخذ بلةبنب الـلنة، وكذا أـقر الدكقن إن لنؿ ةلخنذ العبند 

بلةبنب البؼنء هؾؽ، وهذه هل إرادة اهلل، أراد أن ةربط إةبنب بنلؿانببنت 

فنحننذر ضننال  اللربةننل وٓ تننرتك إةننبنب بنلؽؾقننل، ـننع القؼننقـ اللنننزم أن 

ةبنب ٓ تـػع وٓ تضر بذاهتن، وإكؿن النذي ةـػنع وةؽشنػ الضنر هنق اهلل، إ

 (.0673( وـاؾؿ )3021أخرجف البخنري ) (1)

والحنننكؿ  ،(3038وابننـ حبنننن ) ،(0877ابننـ ـنجننف )صننحقح لشننقاهده: رواه  (2)

 (.0166(، وصححف إلبنين )0/6)



               

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿وإدلنننل عؾنننك ذلنننؽ كثقنننرة، قنننن  جنننؾ ذكنننره: 

 .]إكعام[ ﴾ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ

 ﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴿وقنننننن  تعننننننلك: 

 .]مردؿ[

أخنذ بعنض العؾؿننء ـنـ ققلنف تعننلك ي هنذه أةنل  :$قا  الشاـؼقطل 

﴾ أةننننل أن الاننننعل وال اننننبب ي ...ی ی ی ی﴿ل: الؽرةؿنننن

تحصقؾ الرز  أـر ـلـقر بف شرًعن، وأكف ٓ ةـني ال قكؾ عؾك اهلل جؾ وعنال، 

وهننذا أـننر كنننلؿعؾقم ـننـ النندةـ بنلضننرورة أن كلخننذ بنٕةننبنب ي تحصننقؾ 

، ٓ ةـنني ال قكنؾ عؾنك اهلل الؿـنفع ودفع الؿضنر ي الدكقن أـر ـلـقر بف شرًعن

ًٓ  ؛بحن  ٕـر ربف ـنع عؾؿنف وةؼقـنف أكنف ٓ  ٕن الؿؽؾػ ة عنطك الابب اـ ثن

بف إٓ ـنن قةؼع إٓ ـن شننء اهلل وققعنف، ففنق ـ قكنؾ عؾنك اهلل، عننلؿ أكنف ٓ ةصن

ك ننب اهلل لننف ـننـ خقننر أو ـننـ شننر، ولننق شنننء اهلل تخؾننػ تننلثقر إةننبنب عننـ 

 ـاببنهتن ل خؾػ.

ۇ  ﴿وــ أصرح إدلل ي ذلؽ ققلف تعنلك:  ۈ ۇ  ۈ  ۆ  ۆ 

 .]إكبقا [ ﴾ٴۇ ۋ

فطبقعل اإلحرا  ي الـنر ـعـك واحد ٓ ة لنزأ إلنك ـعننن ـخ ؾػنل، وـنع 

هذا أحرقت الحطب فصنر رـنًدا ـنـ حّرهنن ي الققنت النذي هنل فقنف كنئـنل 

ن عؾك إبراهقؿ، فد  ذلؽ عؾك أن ال لثقر حؼقؼنل إكؿنن هنق بؿشنقمل  ـً برًدا وةال



               

 

 .(1)خنلؼ الاؿقات وإرض 

وـؿن ةـبغل أن ةعؾؿ: ـن قنلف طنئػل ـنـ العؾؿننء،  :$ااسفم  قا  شقا

قنلقا: آل ػنت إلك إةبنب شنرك ي ال قحقند، وـحنق إةنبنب أن تؽنقن 

واإلعنراض عنـ إةنبنب بنلؽؾقنل قندح ي الشنرع،  ،أةبنًبن كؼنص ي العؼنؾ

 .(2)وإكؿن ال قكؾ والرجنء ـعـك ة للػ ــ ـقجب ال قحقد والعؼؾ والشرع 

فنلؼر ن ــ أولف إلنك  خنره صنرةح ي ترتنب اللنزاء  :$  ابـ الؼقؿ قا

بنلخقر والشر، وإحؽنم الؽقكقل وإـرةل عؾك إةبنب، بؾ ترتنب أحؽننم 

 الدكقن وأخرة وـصنلحفؿن وـػنةدهؿن عؾك إةبنب وإعؿن .

ـ تػّؼف هذه الؿانللل وتلـؾفنن حنؼ ال لـنؾ اك ػنع هبنن غنةنل الـػنع، ولنؿ  ـَ و

ــف وعلنًزا وتػرةًطنن وإضننعًل فقؽنقن تقكؾنف علنًزا،  عؾك الؼدر جفاًل ة ؽؾ 

الؼندر بنلؼندر، وةندفع الؼندر  وعلزه تنقكاًل بنؾ الػؼقنف كنؾ الػؼنف النذي ةنرد  

بنلؼدر، وةعنرض الؼدر بنلؼدر، بؾ ٓ ةؿؽـ إلكانن أن ةعقش إٓ بذلؽ فننن 

، والخؾؼ اللقع والعطش والربد وأكقاع الؿخنوف والؿحنذةر هل ــ الؼدر

كؾفؿ ةنعقن ي دفع هذا الؼدر بنلؼدر، وهؽنذا ـنـ وفؼنف اهلل وألفؿنف ُرشنده 

اإلةؿنن وإعؿن  الصننلحل، ففنذا ةدفع قدر العؼقبل إخروةل بؼدر ال قبل و

 ،النندارةـ واحنند ي النندكقن، وـننن ةضنننده ةننقاء، فننرب  الؼنندر الؿخننقف  زانوِ 

 (.88/820بل )تػاقر الؼرط :واكظر ،(381، 3/384أضقاء البقنن ) (1)

 (.1/868ـلؿقع الػ نوى ) (2)



               

ؾ بعضنفن بعًضنن، ففنذه ، وٓ ةبطننوحؽؿ ف واحندة، ٓ ةـننقض بعضنفن بعًضن

واهلل  ،ـاللل ــ أشنرف الؿاننئؾ لؿنـ عنرف قندرهن، ورعنهنن حنؼ رعنة فنن

 .(1)الؿا عنن

«»

نلِننٍؽ قأخرجننف البخنننري وـاننؾؿ ي صننحقح ـَ ـِ  فؿن ـننـ حنندةف َأَكننِس ْبنن

ُه َ ْ  ُدْبَ َل َلاُف لِال ِرْزقِاِفت َ ْو مَ »ةؼق :  ملسو هيلع هللا ىلصقن : َةِؿعت رُةقَ  اهلل  ،ڤ ـْ َسر 

 .(4)«ت َلْؾَقِ ْؾ َرِحَؿفُ (3)َلُف لِل َ َثرِهِ  (2)ُدـَْ لَ 

أشننؽؾ عؾننك الننبعض اللؿننع بننقـ الـصننقص الدالننل عؾننك أن أجننن  

وإرزا  ـؼنندرة وـؽ قبننل ي الؾننقح الؿحػننقظ، وبننقـ هننذا الحنندةف الننذي 

والنرز  جننئزة بلةنبنهبن، ولؾعؾؿننء ي  هره ةد  عؾنك أن الزةنندة ي العؿنرظن

 ذلؽ أققا ، كذكرهن هفـن.

وباط الرز  تقةقعف وكثرتف، وققؾ: الربكل فقنف، وأـنن  :$قا  الـقوي 

ال لخقر ي إجؾ: فػقف ةما  ـشنفقر، وهنق أن أجنن  وإرزا  ـؼندرة ٓ 

 ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ﴿تزةننننند وٓ تنننننـؼص 

 فن:وأجنب العؾؿنء بلجقبل، الصحقح ــ

 (.04، 06الداء والدواء )ص:  (1)

 (.1/326ـاؾؿ بشرح الـقوي ) -ةـال: ـفؿقز، أي: ةمخر (2)

 الؿصدر الانبؼ. -أثره: إجؾ (3)

 (.0224( وـاؾؿ )0264أخرجف البخنري ) (4)



               

 

أن هذه الزةندة بنلربكل ي عؿره، وال قفقؼ لؾطنعنت، وعؿنرة أوقنتنف بؿنن 

 ةـػعف ي أخرة، وصقنك فن عـ الضقنع ي غقر ذلؽ.

أكنف بنلـانبل إلنك ـنن ةظفنر لؾؿالئؽنل وي الؾنقح الؿحػنقظ وكحنق الثاين: 

ذلننؽ، فقظفننر لفننؿ ي الؾننقح أن عؿننره ةنن قن ةننـل إٓ أن ةصننؾ رحؿننف، فنننن 

لف أربعقن وقد عؾؿ اهلل ةنبحنكف وتعننلك ـنن ةنقؼع لنف ـنـ ذلنؽ، وصؾفن زةد 

فقف الـابل إلك عؾنؿ  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ﴿ وهق ــ ـعـك ققلف تعنلك:

اهلل تعنلك وـن ةبؼ بنف قندره، وٓ زةنندة بنؾ هنل ـان حقؾل، وبنلـانبل إلنك ـنن 

 ظفر لؾؿخؾقققـ ت صقر الزةندة، وهق ـراد الحدةف.

للؿقننؾ بعننده، فؽلكننف لننؿ ةؿننت، حؽنننه أن الؿننراد بؼنننء ذكننره االثالاا : 

 .(1)الؼنضل، وهق ضعقػ أو بنطؾ، واهلل أعؾؿ 

ًٓ  $قا  الحااله اباـ حجار  لؾعؾؿننء كننل ل ذكرهنن  بعند أن ةنن  أقنقا

 :$الـقوي 

وتقجقفف أن الؿعنـالت عؾك الظقاهر والؿعؾنقم البننطـ خػنل ٓ ةعؾنؼ 

ةدخؾنف الزةنندة  عؾقف الحؽؿ فذلؽ الظنهر الذي أطؾع عؾقف الؿؾؽ هنق النذي

والـؼص والؿحق واإلثبنت، والحؽؿل فقنف إبنالغ ذلنؽ إلنك الؿؽؾنػ لنقعؾؿ 

 .(2)فضؾ الرب وشمم الؼطقعل

 (.324، 1/326ـاؾؿ بشرح الـقوي ) (1)

 (.7/327ف ح البنري ) (2)



               

 :«لدِ  اؾ ال ف  والخطؾ»وققلف: 

الؿـطؼ الػنةند الؿضنطرب، وقند َخطِنَؾ ي كالـنف بنلؽانر الَخَطُؾ لغخ: 

 .(1)وأْخَطَؾ: أي أفحش خطاًل 

 ؛الؿع زلل والؼدرةل واللربةنل وغقنرهؿ أي: اترك أققا  أهؾ الضال  ــ

ٕن هننمٓء أصننحنب بدعننل وــطننؼ فنةنند ـضننطرب فؿننـ كظننر ي ـؼنننٓت 

 الذي ٓ ةقافؼ العؼؾ وٓ الشرع. ضهمٓء وجد فقفن آضطراب وال ـنق

 (.322الصحنح )ص:  (1)



               

 

 

 

 

 

 الباب الثالث

 يف األحكام



               



               

 

 

 : $قا  صاحُ  الـ ؿ 

ا -74  وواجااااٌ  طؾااااك العباااااِد ُصاااار 

 

ا      َدْعُبااااااااااادوُه َصاَطاااااااااااًخ وبِااااااااااار 

 
 ودْػَعُؾااقا الِػْعااَؾ الاالي بااف َ َماارَ  -75

 

 َحتًؿااااا ودتُرُكااااقا الاااالي َطـْااااُف َزَجاااار 

 
 الشرح

ًٓ القاجا  طـاد ُطؾؿااا  إصاق :  «:وواجا »ققلاف:   إن فعؾنف العبند اـ ثننن

 ٕـر اهلل ةثنب عؾقف وإن تركف ةلثؿ.

ٕنَّ اهلل تعنلك قد ةعػنق عنـ العؼننب، وٓ ةؼندح ذلنؽ  ؛وققؾ: ُةَذم تنركف

 .(1)لػعؾ ي وجقب ا

ا» (: لغخ:«: وُصر  ا أي: جؿقًعن  ،الرجؾ إذا ُطرد )ُصر  وققُلفؿ جنءوا ُطرَّ
(2). 

ا»ققلف:  أصؾ العبقدةل الخضقع  معـك العبادة: لغخ:«:    دعبدوه صاطخ وبر 

وال نننذلؾ... وتعبننند اهلل العبننند بنلطنعنننل أي اةننن عبده، والعبنننندة: الطنعنننل 

عبد إذا كنن  ـُ ذلاًل والخضقع، وــف طرةؼ   .(3)ءبؽثرة القط ـُ

كؿننن عّرففننن شننقد اإلةننالم: هننل اةننؿ جنننـع لؽننؾ ـننن ةحبننف اهلل  وشاارًطا:

 . اك فك.(4)وةرضنه ــ إققا  وإعؿن  البنطـل والظنهرة 

ةلب عؾك جؿقع العبنند أن ةعبندوا اهلل تعننلك وٓ ةشنركقا بنف شنقًمن،  ي: 

 ( وغقرهؿن.8/801والؿا صػك لؾغزالل ) ،(8/82الؿحصق  لؾرازي ) :اكظر (1)

 (.2/210الؾانن ) (2)

 ( ـندة )عبد(.22، 6/71لانن العرب ) (3)

 (.82/878ـلؿقع الػ نوى ) (4)



               

، وـنـ أجؾفنن أكنز  اهلل فنلعبندة هل الغنةل ال نل ـنـ أجؾفنن خؾؼـنن وهبنن أـركنن

 الؽ ب وأرةؾ الرةؾ ـبشرةـ وــذرةـ.

قن :  ]اللاردا [  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿قن  تعنلك: 

 ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿وققلف:  ]البؼرة[

 .]إكبقا [ ﴾ٺ ٺ

َٓ َلنِ   َحؼ  ا ِ َطَؾك »: ملسو هيلع هللا ىلصوقن    .(1)«ُدْشرُِكقا بِِف َشْقًئا الِعَباِد َ ْ  َدْعُبُدوُه َو

 ًٓ (: أي بنإلحاننن ا ٕـنره، )وبنر  وكؾ ذلؽ ةػعؾف العبند طنعنل هلل واـ ثنن

ٓ و: كؿن  الحب، وكؿنن  النذ ، لفن ركـننلعبندة إن  ؛الـنش  عـ الؿحبل

 تؽ ؿؾ العبندة بغقرهؿن.

ا، العبندة كثقرة لؿثنن  بعنض ةصعب حصرهن كذكر ــفن عؾنك ةنبقؾ ا جد 

 العبقدةنت:

كنلصالة والزكنة والصنقنم والحنج والصندقل وأداء  لؿـ طبادة الجقارح:

 إـنكل وبر القالدةـ وطنعل الزوج، وصؾل إرحنم إلك غقر ذلؽ.

كحنننب اهلل ورةنننقلف، وخشنننقل اهلل واإلكنبنننل إلقنننف،  وماااـ طباااادة الؼؾااا :

والرجنننء  ، والرضننن بؼضنننئف، وال قكننؾ عؾقننفحؿنندواإلخننالص، والصننرب وال

 والخقف، وغقرهن.

الذكر وتالوة الؼر ن، وإـر بنلؿعروف والـفنل عنـ  ومـ طبادة الؾ ا :

 (.71/ 32وـاؾؿ ) ،(0126البخنري ) (1)



               

 

الؿـؽننر، والؽؾؿننل الطقبننل، وكصننقحل الؿاننؾؿقـ وكننػ الؾانننن عننـ الغقبننل 

 والـؿقؿل، وفحش الؼق ، وغقرهن.

اعؾننؿ أن العبننندة كؿننن ي الؼننر ن قاننؿنن، عبقدةننل اضننطرار، وعبقدةننل 

 اخ قنر.

 ًٓ وهنذه العبقدةنل شننـؾل للؿقنع الخؾنؼ، العننلؿ  : طبقدداخ آضاطرار: و

 العؾقي والعنلؿ الاػؾل.

 وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿قنننننننن  جنننننننؾ ذكنننننننره: 

 .]مردؿ[ ﴾ېئ ىئ

ا، غقنر  ــؼندً أي: ذلقاًل »، (1)«أي: ـؿؾقًكن لف، ةلوي إلقف بنلعبقدةل والذ »

غقرهؿ، اللؿقنع ـؿنلقنؽ، الؿالئؽل، واإلكس، واللـ و :ـ عنص وٓ ـؿ ـع

 .(2)«ـ صرف فقفؿ، لقس لفؿ ــ الؿؾؽ شلء، وٓ ــ ال دبقر شلء

وهل ال ل جعؾ اهلل لؾعبد فقفن ـشقمل واخ قننر، إن  ثاكًقا: طبقددخ آختقار:

شنء فعؾفن وإن شنء لؿ ةػعؾفن، وكؾ ذلؽ بعد ـشقمل اهلل عز وجؾ، وقد تؼنرر 

 نة واللربةل.هذا إصؾ عـد الرد عؾك الؼدرةل الـػ

وهننذا الـننقع ـننـ العبقدةننل هننق الننذي ةرتننب عؾقننف اللننزاء، وهننق الننذي 

ُةؿحص بف العبند، فنذا عؾؿ العبد أن العبندة هل الغنةل ال ل ــ أجؾفنن خؾنؼ، 

 ،، ولقلنزةفؿ بلعؿننلفؿآخ بنر بنل ؽنلقػ لقب ؾقفؿ أةفؿ أحاـ عؿاًل جنء 

 .(2/80ـحنةـ ال لوةؾ لؾؼنةؿل ) (1)

 .(228عدي )ص: تػاقر الا (2)



               

 ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿قن  تعننلك: 

 .]الؿؾؽ[

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿وقننن  جننؾ ذكننره: 

 .]الؽفػ[ ﴾چ چ

ف صنرةحف جنؾ وعنال ي هنذه أةننت الؿنذكقرات  :$قا  الشـؼقطل 

ةػاننر ققلننف:  بننلن حؽؿننل خؾؼننف لؾخؾننؼ هننل ابنن الؤهؿ أةفننؿ أحاننـ عؿنناًل 

 .(1)وخقر ـن ةػار بف الؼر ن الؼر ن ﴾ڃ ڃ﴿

ٕن  ؛أن ةعبده وٓ ةشرك بنف شنقًمن، ةح نج إلك اعؾؿ أن العبد فؼقر إلك اهلل

اإلكانن حؼقؼ ف ـركبل ــ جاد وروح، واللاد ةا ؼقؿ بنلطعنم والشراب، 

وهق ـح نج إلقف وإٓ هؾؽ، وكذا النروح ٓ صنالح لفنن إٓ بعبنندة رهبنن، فنال 

تطؿمـ ي الدكقن إٓ بذكره، وإن حصؾ لفن بعض الؾذات أو الؿ نع فؼؾقنؾ ثنؿ 

بنلؿقت أو ب غقر إحقا ، ـع هذا هل كندحل إلنك رهبنن وٓبند لفنن  ةزو  إـن

 ــ لؼنئف، وٓ ةعندة بؾؼنئف إٓ إذا حؼؼت العبقدةل قبؾ الؾؼنء.

ن بنللاند، والعبنندة تلعؾنف ةؿشنل فنلعبد بغقر عبندة ـقت، وإن كننن حق ن

 بقـ الـنس بـقر البصقرة والطؿلكقـل.

ڱ ڱ ں ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿:  قن  اهلل تبنرك وتعنلك

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

 .]إكعام[ ﴾ے ۓ

]الالاردا :  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ةشقر إلنك قنق  اهلل تعننلك:  (1)

 (.4/776. أضقاء البقنن )[56



               

 

هذا ـثؾ ضربف اهلل تعنلك لؾؿمــ الذي كنن ـقً نن، أي  :$قا  ابـ كثقر 

ي الضاللل هنلًؽن حنئًرا فلحقنه اهلل، أي: أحقن قؾبف بنإلةؿنن وهنداه لنف ووفؼنف 

أي: ةف دي كقػ ةاؾؽ  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿ٓتبنع ُرةؾف 

  ﴿ؼنر ن وققنؾ: اإلةنالم، والؽنؾ صنحقح:، والـقر: هنق الوكقػ ة صرف بف

أي: اللفننننٓت وإهنننقاء والضنننالٓت الؿ ػرقنننل:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ

 .(1)ـؿن هق فقف أي: ٓ ةف دي إلك ــػذ وٓ ـخؾص ﴾ہ ہ ہہ﴿

 وققلف: 

 ودْػَعُؾااااقا الِػْعااااَؾ الاااالي بااااف َ َماااارَ 

 

 َحتًؿااااا ودتُرُكااااقا الاااالي َطـْااااُف َزَجاااار 

 
 .(2)لالزم القاجب الذي ٓ بد ــ فعؾفاالَحْتؿ يف الؾغخ: 

ةعـننل: ةلننب عؾننك العبننند أن ةػعؾننقا الطنعننل الننذي ُأـننر هبننن عؾننك ةننبقؾ 

اإللزام والقجقب، وقد ةؽقن إـر عؾنك ةنبقؾ آةن حبنب وهنذا ال ػرةنؼ 

عننرف بنٕدلننل ال ننل هبننن ةػننر  بننقـ القاجننب ـحؾننف ك ننب إصننق  والػؼننف، ةُ 

 والؿا حب.

 أي: اك اهلل عـف.« زجر» تعنلكةبحنكف و وةرتكقا الشلء الذي عـف

 (.0/67تػاقر ابـ كثقر ) (1)

 (.816الـفنةل )ص: (2) 



               

 فصل: يف اللالو عً الكضاء ّالكذس

 وكاااااْؾ ماااااا قاااااّدَر  و ق ااااااهُ  -76

 

 لقاقاااااااٌع َحتًؿاااااااا كؿاااااااا َق ااااااااهُ  

 

 

 

ضاا -77  ولق  واجًبا طؾاك العباد الرو

 

 بُؽااااااؾو َمْؼ اااااالا ولؽااااااـ بالؼ ااااااا 

 
ااااااف مااااااـ لْعؾااااااف تعااااااالك -78  ٕك 

 

 وذاك مااااااـ لِْعااااااؾ الاااااالي تَؼااااااالك 

 
 رحالش

ةبؼ أن ذكركن إدلل ــ الؽ ننب والانـل عؾنك أن كنؾ شنلء ـؽ نقب ي 

الؾننقح الؿحػننقظ، وأن اهلل ةننبحنكف قنندر ـؼننندةر الخالئننؼ قبننؾ أن ةخؾننؼ 

الاؿقات وإرض بخؿاقـ ألػ ةـل، وبـنء عؾك هذا فنن كنؾ ـنن قندره اهلل 

ن كؿن قضنه، قن  تبنرك وتعننلك:  ـً ې ﴿تعنلك أو قضنه واقع )ح ًؿن( أي: ٓز

 .]د [ ﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 : لك تعن و كف  قن  ةبحن ۆئ ﴿و ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ 

 .]د [ ﴾ۆئ ۈئ

َٓ  َدا َ َبا ُاَرْدَرةَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقن  َرةقُ  اهلل   .(1)«ٍ  َجػ  الَؼَؾُؿ بَِؿا َ ْكَا 

 واإلةؿنن بنلؼدر عؾك درج قـ: :$قا  ابـ رج  

ـنـ خقنر اإلةؿنن بلن اهلل تعنلك ةبؼ ي عؾؿنف ـنن ةعؿؾنف العبنند   حداؿا:

 ،قبؾ خؾؼفؿ وإةلنده، وــ هنق ـنـفؿ ـنـ أهنؾ اللـنل ر وطنعل وـعصقلوش

 ڤ.ــ حدةف أبل هرةرة  (2246أخرجف البخنري ـعؾًؼن ) (1)



               

 

أهؾ الـننر، وأعندَّ لفنؿ الثنقاب والعؼننب جنزاًء ٕعؿننلفؿ  هق ــفؿ ــ وــ

قبؾ خؾؼفنؿ وتؽنقةـفؿ، وأكنف ك نب ذلنؽ عـنده وأحصننُه وأن أعؿنن  العبنند 

 تلري عؾك ـن ةبؼ ي عؾؿف وك نبف.

عنلك خؾؼ أفعن  عبنده كؾفن ــ الؽػنر واإلةؿننن، أن اهلل ت الدرجخ الثاكقخ:

والطنعنننل والعصنننقنن، وشننننءهن ـنننـفؿ، ففنننذه الدرجنننل ةثب فنننن أهنننؾ الانننـل 

أثب فن كثقر ــ الؼدرةل وكػنهن واللؿنعل، وةـؽرهن الؼدرةل، والدرجل إولك 

، الذي ُةمؾ ابـ عؿر عنـ ـؼنل نف، وكعؿنرو بنـ عبقند الهتؿ كؿعبد اللفـل  غُ 

 .(1)وغقره

 :«ولق  واجًبا طؾك العبد الرضا بؽؾ مؼ ل...»ققلف: و

عؾك العبد الؿؽؾػ الرضن، وهق ةنؽقن الؼؾنب وطؿلكقـ نف  نولقس واجبً 

 فقف تػصقؾ:و «بؽؾ ـؼضل»

ن، فنلقاجب عؾنك العبند أٓ ةخ ننر ي ن شرعق  ن دةـق  ٕكف إـن أن ةؽقن ـؼضق  

ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ٱ﴿: هذا الـقع غقر ـن اخ نره اهلل لف، كؿن قنن  تعننلك

 .[36]إحسا :  ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ

ن، وبنإلةنالم ورضننه بننهلل رب ن خنالف ذلنؽ ــننٍف إلةؿنكنف فنخ قنر العبد

ًٓ بو ،دةـًن  .ؿحؿد رةق

كنلؿصنننئب ال ننل ةب ؾننل هبننن العبنند، ففننذا ٓ ا: مااا    دؽااق  كقكق ااا قاادرد  إو

 (.66، 62جنـع العؾقم والحؽؿ )ص:  (1)



               

لقس ي ذلؽ ــنزعل ةضره فراره ــفن إلك الؼدر الذي ةرفعفن عـف وةؽشػفن و

 لربقبق ف، وإن كنن فقف ــنزعل لؾؼدر بنلؼدر، قنلف ابـ ـنكع.

 :«ا ٕكف مـ لعؾف تعالكولؽـ بالؼ »وققلف: 

فبنقـ ةنبب وجنقب  «ٕكنف ـنـ فعؾنف تعننلك»أي: ةلب الرضن بنلؼضنء، 

كؾفننن خقننر ورحؿننل وعنند  ، وأفعنلننف تعنننلك فالرضننن بنلؼضنننء أكننف ـننـ فعؾنن

 ٕنوذلنؽ  ،ةع ؼد أن الخقنر ي غقنر ـنن قضننه اهلل و  الذيذفنلؿخ ،وحؽؿل

 الحؽقؿ. اهلل هق

ي ـعـننك الحؽننقؿ: إكننف الننذي ٓ ةؼننقُ  وٓ ةػعننُؾ إٓ  $قااا  الحؾقؿاال 

ـٌ ٕن أفعنلنف ةندةدة وصن ؛الصقاب، وإكؿن ةـبغل أن ةقصنػ بنذلؽ ـَعف ـن ؼ

 .(1)وٓ ةظفر الػعؾ الؿ ؼـ الادةُد إٓ ــ حؽقؿ

 :«اللي تؼالكوذاَك مـ لعِؾ »وققلف: 

 .(2)، إذا أبغضف كك وَقؾً ةؼؾقف قِؾً  الُبغض، ُةؼن : قاله لغخ: كالِؼؾَ 

أي: وذلؽ الؿؼضل ــ فعؾ الشخص الذي أتك بؿنن ةبغضنف اهلل، وفعؾنف 

الرضنن بنلؼندر اللننري وٓ ةلقز الرضن هبن إجؿنًعنن،  ،إشقنء الؿبغقضل هلل

ـؿنن ةؽرهنف اهلل وةانخطف  لكقاع الظؾؿ والػاق كعؾك العبد بنخ قنره وفعؾف 

وةعنقننب عؾقننف، ٓ ةلننقز الرضننك بننف، وهلل ةننبحنكف ي ظفننقر  وةـفننل عـننف

 (.22ؾبقفؼل )ص: إةؿنء والصػنت ل (1)

 .(442)ص:  ي غرةب الحدةف وإثر الـفنةل (2)



               

 

 الؿعنصل وترتب  ثنرهن ــ الحؽؿ ـن ةشفده أولق إبصنر.

 :الجااري طؾاك خاف  ماراد العباد  ما الرضاا بالؼ اا  الؽاقين الؼادريو

ولنؿ  كنلػؼر والؿرض فؿا حب، وــ أجؾ إـقر وأشرف أكقاع العبقدةل،

 .عؾقف ؿةطنلب بف العؿقم لعلزهؿ وـشؼ ف

وققننؾ: ةلننب، ف انن قي الـعؿننل والبؾقننل عـننده ي الرضننن هبننن، وهننق ـننـ 

إـر بف   اإلةالم اة حبنبف، وقن : لؿ ةل ـؼنـنت الصدةؼقـ، واخ نر شقد

 كؿن جنء بنلصرب وإكؿن جنء الثـنء عؾك أصحنبف وـدحفؿ.

ـنـ الصنحل  :وإرادتف ورضااه لعبدوالرضا بالؼدر الؽقين الؿقالؼ لؿحبخ ا

والغـك وكحنق ذلنؽ فنلـر ٓزم بؿؼ ضنك الطبقعنل ولنقس الرضنن بنف عبقدةنل، 

ٕن اهلل ةبغضننفن،  ؛ةقافننؼ ربننف، فقننبغض الننذكقب وةؿؼ فنننوعؾننك العبنند أن 

 وةرضك بنلحؽؿل ال ل خؾؼفن اهلل ٕجؾف...قنلف ابـ ـنكع.



               

 يف اللالو على الزىْب ّمتعلكاتَا: فصل

 :$الـ ؿ قا  صاح  

 ودػُ اااااُؼ الؿااااالكُ  باااااالؽبقرة -79

 

 كاااااااااالا إذا َ َصاااااااااار  بال ااااااااااغقرة 

 
 ٓ دخااارُا الؿااارُ  ماااـ اادؿاااا  -81

 

 بؿقبؼاااااااا  الااااااالك  والع اااااااقا  

 
 وواجااااااٌ  طؾقااااااف    دُتقبااااااا -81

 

 مااااـ ُكااااؾ مااااا َجااااّر طؾقااااف ُحقَبااااا 

 
 ودؼبُؾ الؿقَلك بؿحاو الػ اؾِ  -82

 

 ماااااـ َقااااار طباااااٍد كاااااالرٍ مـػ اااااؾِ  

 
هِ  مااا لااؿ دُتاا  -83  مااـ ُكػاارِه ب اادو

 

ه   لقرتجااااااْع طااااااـ ِشااااااْركِف وصاااااادو

 
 الشرح

بقـفن هفـن بشلء ك هذه إبقنت جؿؾل ــ إحؽنم، ي $ذكر الؿملػ 

 ــ ال ػصقؾ بلدلل الؽ نب والاـل وأققا  أئؿل العؾؿ.

 :«ودػُ ؼ الؿلكُ  بالؽبقرة...»ققلف: 

، وهننق الػنننء والاننقـ والؼنننف كؾؿننل واحنندة، وهننل الِػاننُؼ  الػ ااؼ لغااخ:

 .(1)الخروج عـ الطنعل

 ي ـعرض بقنكف وجقه الػاؼ: $قا  الؽػقي 

وكؾننف راجننع ي الؾغننل إلننك الخننروج، ـننـ قننقلفؿ: فاننؼت الرطبننل عننـ 

 .(2)الؼشر

 (.2/888ـؼنةقس الؾغل ) (1)

 (.217الؽؾقنت )ص:  (2)



               

 

الخننروج عننـ الطنعننل بنرتؽنننب الننذكب وإن قننؾ، ولؽننـ  واصااطفًحا:

تعننقرف فقؿننن إذا كنننن كبقننرة، وأكثننر ـننن ةؼننن  عننـ الػنةننؼ لؿننـ ال ننزم حؽننؿ 

 .(1)ع، وأخؾ بلحؽنـف، قنلف الؿـنويالشر

 والػ ؼ يف الؼرآ  طؾك وجقه:

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿قن  اهلل تعنلك: بؿعـك الؽػر:  -8

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳ . وقن  جؾ ذكره ي شلن ققم ]الؽفػ[  ﴾﮲ 

 ]السخر [  ﴾ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿فرعقن: 

 .وــ الؿعؾقم أن ققم فرعقن كنكقا كػنًرا

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿قننننن  جننننؾ وعننننال: الؽاااال :  -0

 .[6]الحجرا :  ﴾ٹ

وأةننل كزلننت ي رجننؾ ـاننؾؿ، كننذا أورد اإلـنننم أحؿنند ي ـاننـده ـننـ 

 .(2)حدةف الحنرث بـ ضرار الخزاعل 

 .]الـقر[ ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ﴿وقن : 

 .[282]البؼرة:  ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ﴿ كحق ققلف:ااثؿ:  -3

ٻٻ ٻ پ پ پ پ ٱ ٻ ﴿كؼقلنننف: ال اااقئا :  -7

 .[197]البؼرة:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ

 (.224ال قققػ عؾك ـفؿنت ال عنرةػ )ص:  (1)

« إوةنننط ال ننننرةد»والبخننننري ي  ،(7/048) «الؿانننـد»أخرجنننف أحؿننند ي  (2)

« الؽبقننر»والطننرباين ي  ،(8/844) «ـعلننؿ الصننحنبل»وابننـ قنننكع ي  ،(8/88)

 وهق حاـ لشقاهده. ،(3382)



               

الـفل عنـ ـعصنقل اهلل ي  ﴾ڀ ڀ﴿ـعـك ققلف:  :$قا  الطبري 

 .(1)م عـ فعؾف ي حن  إحراـفرِ حْ إصنبل الصقد، وفعؾ ـن اك اهلل الؿُ 

 .(2) «ِسَباُ  الُؿْ ِؾِؿ ُلُ قٌ ... »: ملسو هيلع هللا ىلصوقن  رةق  اهلل 

  ن، فنك بف.ةؽقن الػاق  كػًرا، وقد ةؽقن إثؿً  فؼد

 لؼقلف:

 ودػُ ااااااااؼ الؿاااااااالك  بااااااااالؽبقرة

 

 كاااااااااالا إذا  َصاااااااااار بالّ ااااااااااغقرة 

 

 

 

بنرتؽننب الؽبننئر ـنـ  -أي ةنلثؿ- نأن الؿذكب الؿاؾؿ ةؽقن فنةنؼً  ي: 

الننذكقب، وأةًضننن إذا أصننر عؾننك الصننغقرة ةػاننؼ، خالًفننن لؾؿرجمننل فعـنندهؿ 

ي  ـرتؽب الؽبنئر كنـؾ اإلةؿنن، وقد باطت عؼقندهتؿ والنرد عؾنك شنبففؿ

 .(3)ـقضع  خر

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿قاااااااااا  ا  تعاااااااااالك: 

 .]الـ ا [ ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں

ـْ َأبِل ُهَرْةَرَة   الـَّبِنل   ،ڤَوَع
ـِ اْبَع الُؿقبَِؼااِ  »َقننَ :  ملسو هيلع هللا ىلصَعن ، «اْجَتـُِباقا ال  

َـّ  َقنَ :  ن ُه ـَ  َو
ِ
ْرُك بِاا ِ »َقنُلقا: َةن َرُةقَ  اهلل اْحُرت َوَقْتاُؾ الاـ ْػِ  ال تِال الشو ت َوال و

ْحِػت َوَقْلُ   َبات َوَ ْكُؾ َماِ  الَقتِقِؿت َوالت َقلول َدْقَم الس  ت َوَ ْكُؾ الرو َم ا ُ إِٓ بِالَحؼو َحر 

 .(4)«ِ  َ ـَاِ  الُؿْمِمـَاِ  الَغالَِف الُؿْح 

 (.0/368جنـع البقنن ) (1)

 (.67( وـاؾؿ )4246أخرجف البخنري ) (2)

 «.الدرر البفقل»وك نبل « عؼنئد الػر  الضنلل»ك نبل  -إن شمت –راجع (3) 

 (.18( وـاؾؿ )0466أخرجف البخنري ) (4)



               

 

ـِ اْلَعننصِ  ـِ َعْؿنِرو ْبن  ْبن
ِ
ـْ َعْبنِد اهلل  أَ  ڤ َوَع

ِ
ـَ »َقننَ :  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُةنقَ  اهلل ِما

ُجِؾ َوالَِدْدفِ  ُجنُؾ َوالَِدْةنِف   «اْلَؽَبا ِرِ َشْتُؿ الر  ، َوَهنْؾ َةْشن ُِؿ الرَّ
ِ
َقنُلقا: َةن َرُةقَ  اهلل

فُ  تَكَعؿْ »َقنَ :  ُف َلَقُ ْ  ُ م  ُجِؾ َلَقُ ْ  َ َباُهت َوَدُ ْ  ُ م   .(1) «َدُ ْ  َ َبا الر 

 نء ي ضنبط الؽبقرة اخ الًفن كثقًرا.اخ ؾػ العؾؿ

إذا ثبننت اكؼانننم الؿعنصننل إلننك صننغنئر وكبنننئر فؼنند  :$قااا  الـااقوي 

ا. اخ ؾػقا ي ضبطفن اخ الًفن كثقًرا ــ شًرا  جد 

ـِ َعبَّنٍس  ـِ اْب اهلُل تعننلك  أكنف قنن : اْلَؽَبننئُِر ُكنؾ  َذْكنٍب َخَ َؿنفُ  ڤفروي َع

 ٍل، َأْو َعَذاٍب. وكحقه عـ الحاـ البصري.ٍب، َأْو َلْعـَ بِـَنٍر، َأْو َغض

 ي الدكقن. وقن   خرون: هل ـن أوعد اهلل عؾقفن بـنر أو حدٍّ 

: والضنبط الشنـؾ الؿعـنقي ي «الباقط»ي  $وقا   بق حامد الغسالل 

ضبط الؽبقنرة، أن كنؾ ـعصنقل ةؼندم الؿنرء عؾقفنن ـنـ غقنر اة شنعنر خنقف 

هبنذا  فؿنن أشنعرَ  ،، والؿ لرئ عؾقفن اع قننًدا، كنلؿ فنون بنرتؽنهبنكدمٍ  وحذارِ 

نن آة خػنف وال فنون ففق كبقرة، وـن ةحؿؾ عؾنك فؾ ننت النـػس أو الؾان

 بنلؿعصنقل، عـ تـدم ةؿ زج بف تـغقص ال ؾذذ ؽوفرتة ـراقبل ال ؼقى، وٓ ةـػ

 ولقس هق بؽبقرة. ،ففذا ٓ ةؿـع العدالل

كنؾ  :«لتاوداف الؽبقارة» يف $وقا  الشقا اامام  باق طؿارو باـ ال افح 

ذكب كرب وعظؿ عظًؿن ةصح ـعف أن ةطؾؼ عؾقف اةؿ الؽبقنرة ووصنػ بؽقكنف 

عظقًؿن عؾك اإلطال ، قن : ففذا حد الؽبقرة، ثنؿ لفنن أـننرات ــفنن: إةلننب 

الحنند، وــفننن: اإلةعننند عؾقفننن بنلعننذاب بنلـنننر وكحقهننن ي الؽ نننب والاننـل، 

 (.82( وـاؾؿ )2843أخرجف البخنري ) (1)



               

ن: الؾعـ، كؾعـ اهلل ةبحنكف وتعننلك ن، وــفوــفن: وصػ فنعؾفن بنلػاؼ كص  

 غقَّر ــنر إرض. ـْ ـَ 

يف كتااا   $بااـ طبااد ال اافم العااس وقااا  الشااقا اامااام  بااق محؿااد 

إذا أردت ـعرفل الػر  بقـ الصنغقرة والؽبقنرة، فننعرض ـػاندة  :«الؼقاطد»

الذكب عؾك ـػنةد الؽبنئر الؿـصقص عؾقفن، فننن كؼصنت عنـ أقنؾ ـػنةند 

لصنغنئر، وإن ةننوت أدكنك ـػنةند الؽبننئر أو ربنت عؾقفنن الؽبنئر ففل ــ ا

ففل كبنئر... إلك أن قن : وقند ضنبط بعنض العؾؿننء الؽبننئر بلانن كنؾ ذكنب 

قرن بف وعقد أو حد أو لعـ فعؾك هذا كؾ ذكب عؾؿ أن ـػاندتف كؿػاندة ـنن 

قرن بنف القعقند أو الحند أو الؾعنـ أو أكثنر ـنـ ـػاندتف ففنق كبقنرة ثنؿ قنن : 

ن تضبط الؽبقرة بؿنن ةشنعر ب فننون ـرتؽبفنن ي دةـنف إشنعنر أصنغر وإولك أ

 .(1)الؽبنئر الؿـصقص عؾقفن، واهلل أعؾؿ 

الصنحقح أن حند  وَقاره:$قا  اامام  بق الح اـ القاحادي الؿػ ار 

الؽبقرة غقر ـعروف، بؾ ورد الشرع بقصػ أكقاع ــ الؿعنصل بلان كبننئر، 

، وهل ـشن ؿؾل عؾنك صنغنئر وكبننئر، وأكقاع بلان صغنئر، وأكقاع لؿ تقصػ

والحؽؿل ي عدم بقنان أن ةؽقن العبد ـؿ ـًعنن ـنـ جؿقعفنن ـخنفنل أن ةؽنقن 

وةننعل  ،ــ الؽبنئر، قنلقا: وهذا شنبقف بنخػننء لقؾنل الؼندر، وةننعل اللؿعنل

واهلل  ل،وكحننق ذلننؽ ـؿننن ُأخػنن ،إجنبننل النندعنء ـننـ الؾقننؾ، واةننؿ اهلل إعظننؿ

 .(2)أعؾؿ

 (.367-8/363) شرح الـقوي عؾك ـاؾؿ (1)

 الؿصدر الانبؼ. (2)



               

 

فؽؾ ذكب عّظؿ الشرع ال قعد عؾقف بنلعؼنب وشدده،  :$قا  الؼرصبل 

وـن عداه صغقرة، ففذا ةربط  ،أو عّظؿ ضرره ي القجقد كؿن ذكركن ففق كبقرة

 .(1)لؽ هذا البنب وةضبطف، واهلل أعؾؿ 

بعد أن ذكر جؿؾل ــ أققا  أهنؾ العؾنؿ ٓ  $قا   بق العباس الؼرصبل 

 تخرج عؾك ـن ذكركن:

أن كؾ ذكب أطؾؼ الشرع عؾقف أكنف كبقنر  - تعنلك إن شنء اهلل -والصحقح 

ا، أو شندد الـَّؽقنر أو عظقؿ، أو أخنرب بشندة العؼننب عؾقنف، أو عؾنؼ عؾقنف حند  

 .(2)ففق كبقرة أو إجؿنعٌ  اهلل أو ةـلٌ  عؾقف وغّؾظف، وشفد بذلؽ ك نُب 

قننن  العؾؿنننء رحؿفننؿ اهلل: واإلصننرار عؾننك الصننغقرة : $قااا  الـااقوي 

ٓ كبقننرة ـننع ڤ:  روي عننـ عؿننر وابننـ عبنننس وغقرهؿننن، وةلعؾفننن كبقننرة

 اة غػنر، وٓ صغقرة ـع إصرار.

ـعـنننننه: أن الؽبقننننرة ُتؿحننننل بنٓةنننن غػنر، والصننننغقرة تصننننقر كبقننننرة 

 .(3)بنإلصرار

 وققلف:

 ٓ دخااااارُا الؿااااار  ماااااـ اادؿاااااا 

 

 بؿقبؼاااااااا  الااااااالكِ  والع اااااااقا ِ  

 
ئرة اإلةؿنن ةخرب صنحب الـظؿ ي هذا البقت أن الؿمــ ٓ ةخرج ــ دا

ا عؾننك الخننقارج والؿع زلننل الننذةـ بنرتؽنننب الؿقبؼنننت وهننل الؽبنننئر، رد  

 (.2/862اللنـع ٕحؽنم الؼر ن ) (1)

 (.8/017الؿػفؿ لؿن أشؽؾ ــ تؾخقص ك نب ـاؾؿ )(2)

 (.8/367) شرح الـقوي عؾك ـاؾؿ (3)



               

 ةخرجقن ـرتؽب الؽبقرة ــ اإلةؿنن.

ي هنذه الؿانللل أن الخنقارج ةع ؼندون  والػر  بقـ الخقارج والؿع زلل

أن ــ ارتؽنب كبقنرة خنرج ـنـ دائنرة اإلةؿننن ودخنؾ ي دائنرة الؽػنر، ففنؿ 

 .ةؽػرون ـرتؽب الؽبقرة

أـننن الؿع زلننل فقؼقلننقن: ـرتؽننب الؽبقننرة ي ــزلننل بننقـ الؿـننزل قـ ٓ هننق 

ـاؾؿ وٓ كنفر، وعـدهؿ ةخؾد ي الـنر إن ـنت ولنؿ ة نب، وكالهؿنن ـب ندع 

 .ملسو هيلع هللا ىلصضن  خنرج عـ الصراط الؿا ؼقؿ الذي جنء بف رةق  اهلل 

وقد باطت هذه الؿاللل أكثر ـنـ ـنرة، وذكنرت أدلنل كنؾ فرةنؼ، وكنذا 

 .(1)والرد عؾقفن، فؾؾف الحؿد والؿـّل ،هنول أوردالشبفنت ال 

وعؼقدة أهنؾ الانـل واللؿنعنل أن ـرتؽنب الؽبقنرة ـانؾؿ ولؽـنف فنةنؼ 

ـذكب إن ـنت بغقر تقبل ففنق ي الؿشنقمل إن شننء اهلل عذبنف ثنؿ دخنؾ اللـنل، 

 .(2)وإن شنء غػر لف، وةقليت ذكر إدلل عؾك ذلؽ قرةًبن بنذن اهلل 

 وققلف:

    دتقباااااااااااوواجاااااااااا  طؾقااااااااااف 

 

 مااااـ كااااؾ مااااا جاااار  طؾقااااف ُحقبااااا 

 
اإلثننؿ، والحقبننل: حنجننل تحؿننؾ صنننحبفن عؾننك ارتؽنننب  الَحااْقُ  لغااخ:

 .(3)اإلثؿ، والحْقبنء، الـػس الؿرتؽبل لؾحقب، وهل الـػس إـنرة

أن ال قبل واجبل عؾك كؾ الـنس، فقلب عؾك ـرتؽنب الؿعنصنل أن  ي: 

، وكنذا «عؼنئد الػنر  الضننلل وعؼقندة الػرقنل الـنجقنل»ك نبل:  -إن شمت –راجع  (1)

 «.ر البفقلالدر»ك نبل: 

 عـد شرح البقت الرابع والعشرةـ بعد الؿنئل. (2)

 (.871ال قققػ عؾك ـفؿنت ال عنرةػ )ص:  (3)



               

 

ذلنؽ بػعنؾ الطنعننت وتنرك ة قب ــ كؾ ـن حصنؾ لنف بنف اإلثنؿ، وتحؼقنؼ 

 الؿـؽرات قبؾ أن ةلتقف الؿقت.

لك:  تعن ڳ ﴿قن   گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

 .]الـ ا [ ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

: ه كر ذ جؾ  قن   حئ ﴿  و جئ  ی  ی  ی  ی   ىئ 

 .]الـقر[ ﴾مئ ىئ

ڀ ﴿وقن :  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

  .]التحردؿ[ ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڃ ڃ ڃ

 ققلف:

 ودؼبااااُؾ الؿااااقلك بؿحااااو الػ ااااؾِ 

 

 ماااااـ َقااااار طباااااٍد كاااااالرٍ مـػ اااااؾِ  

 
اعؾؿ أن قبق  اهلل تعنلك تقبل العبد ــ بنب اإلحاننن، فؾنقس ٕحند ـنـ 

 الخؾؼ حؼ عؾك اهلل.

 فنلعبد إن لؿ ُةقفَّؼ إلك ال قبل بػضؾ اهلل لـ ةان طقع أبنًدا تنرك الؿعنصنل 

 ـشننقم ف وـؼ ضننك حؽؿ ننف وةنننبؼ عؾؿننف بنلعبنند الننذي وذلننؽ راجننع إلننك 

 ﴾ٹ ٹ ٹ ڤڤ﴿ةانن حؼ ال قبننل ـؿننـ ٓ ةانن حؼ، قننن  اهلل تعنننلك: 

 .[118]التقبخ: 



               

وتقبل العبد إلك اهلل ـحػقفل ب قبل ــ اهلل عؾقف قبؾفن،   : $ قا  ابـ الؼقؿ 

 ًٓ  وتقبل بعدهن، ف قب ف بقـ تقب قـ ــ ربف ةنبؼل وٓحؼل، فنن تنب عؾقف أو

ن، ف نب العبدإ ـً ًٓ  ،ذًكن وتقفقًؼن وإلفن قن  اهلل  ،وإثنبل ف نب اهلل عؾقف ثنكًقن قبق

لك:  وتعن كف  ۋ ﴿ةبحن ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

 .]التقبخ[ ﴾ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

فلخرب ةبحنكف أن تقب ف عؾقفؿ ةنبؼت تنقب فؿ، وأانن هنل ال نل جعؾن فؿ 

ل قب فؿ، فد  عؾنك أانؿ ـنن تننبقا ح نك تننب اهلل تنئبقـ، فؽنكت ةبًبن ـؼ ضًقن 

 .(1)تعنلك عؾقفؿ، والحؽؿ ةـ ػل ٓك ػنء عؾ ف

 وققلف:

 ماااااـ َقااااار طباااااٍد كاااااالر ُمـػ اااااؾ  ....................................

 
ه  مااااا لااااؿ دُتاااا  مااااـ ُكػااااره ب اااادو

 

ه   لقرتجااااااْع طااااااـ شااااااركف وصاااااادو

 
بردة أو كػر أصؾل، فال  غقر كنفر بنهلل ورةقلف ــػصؾ عـ الدةـ إـن ي: 

تؼبؾ تقب ف ــ الذكقب، ـن لؿ ة ب ــ كػره فقشفد الشفندتقـ، وة صػ ـنـ 

ا بنكؽنر ـنن عؾنؿ ـنـ بعد رجقعف عـ الؽػر بضده، أي اإلةالم فنن كنن ـرتد  

الدةـ بنلضرورة فقرجع عـ إكؽنر ذلؽ، وةؼنر وةنذعـ، وإن كننن شنرًكن فنال 

أي: إعراضنف  «وصده»كنن ـ صًػن بف،  ةؼبؾ ــف، ـن لؿ ةرجع عـ شركف الذي

 عـ الدةـ، واكؼقنده لؾشرةعل، قنلف ابـ قنةؿ.

 (.017، 8/013ـدارج الانلؽقـ ) (1)



               

 

ڻ ﴿ودلقؾ قبق  تقبل جؿقع الـنس بؿن فقفؿ الؽنفر: قن  اهلل تعنلك: 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

 .]إكػا [ ﴾ۓ ﮲ ﮳

ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿وقننن  جننؾ وعننال: 

 .]السمر[ ﴾ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

ـِ َعبَّنٍس  بب كزو  هذه أةل كؿن رواه البخنري، ــ حدةفوة ڤ: اْب

ًدا  َأنَّ َكنًةن َحؿَّ ـُ ْرِك َكنُكقا َقْد َقَ ُؾقا َوَأْكَثُروا، َوَزَكْقا َوَأْكَثُروا، َفَلَتْقا  ـْ َأْهِؾ الش 
ـِ

، َلْق ُتْخبُِركَ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـٌ ِذي َتُؼقُ  َوَتْدُعق إَِلْقِف َلَحَا نَرًة َفَؼنُلقا: إِنَّ الَّ ن َأنَّ لَِؿن َعِؿْؾـَن َكػَّ

ٺ ﴿َفـََزَ :  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٿ  ٺ ٺ  ہ ﴿َوَكَزَلْت  [ 68]الػرقا :   ﴾ٺ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ

 .(1) [53]السمر:  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ےے

هذه أةل الؽرةؿل دعنقة للؿقنع العصننة ـنـ الؽػنرة  :$قا  ابـ كثقر 

تبنننرك وتعنننلك ةغػننر الننذكقب وغقننرهؿ إلننك ال قبننل واإلكنبننل وإخبنننر بننلن اهلل 

جؿقًعننن لؿننـ تنننب ــفننن ورجننع عـفننن، وإن كنكننت ـفؿننن كنكننت، وإن كثننرت 

ٕن الشنرك ٓ  ؛ر، وٓ ةصح حؿؾ هنذه عؾنك غقنر تقبنلوكنكت ـثؾ زبد البح

ةغػر لؿـ لنؿ ة نب ــنف... ثنؿ ةنن  حندةف ابنـ عبننس الؿ ؼندم وغقنره ـنـ 

 .(2)إدلل

 (.7182أخرجف البخنري ) (1)

 (.23، 7/20تػاقر ابـ كثقر ) (2)



               

 .(1)الرجقع ــ الذكب، قنلف اللقهري خ:معـك التقب

 .[8]التحردؿ:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿قا  تعالك: 

وإحندةف ي شلن ال قبل والحف عؾقفنن وي تؽػقرهنن  :$قا  الحؽؿل 

ا  لؾننذكقب كثقننرة لفننن ـصننـػنت ـانن ؼؾل، وحقننف ذكننرت ـننـ أةنننت جنند 

 ؿننع فقفننن ثالثننلوهننل ال ننل اج  (2)وإحندةنف فنكؿننن الؿننراد هبننن ال قبننل الـصنقح

 شروط.

 عـ الذكب. اإلقالعإو : 

 الـدم عؾك فعؾف.والثاين: 

َّٓ  العزموالثال :   ةعقد فقف. عؾك أ

فنن كنن ي ذلؽ ذكب حؼ  دـل لزم اةن حاللف ــنف إن أـؽنـ، لؾحندةف 

اف لاق  َثاؿ  » :الذي قدــن  َمـ َكاَ  ِطـْاَده ِٕخقاِف َمْ ؾؿاٌخ َلؾَقَتَحؾ اؾ ِمـاُف الَقاقمت لِنك 

 .(4()3)« ٌؿاَ رْ  دِ َٓ ددـاٌر وَ 

ققٓن ٕهنؾ العؾنؿ، وهؿنن رواة ننن عنـ أحؿند،  فقف :$قا  ابـ الؼقؿ 

كننلـقوي وغقنره  ؛الخالف ــ حؽك اإلجؿنع عؾنك صنح فنولؿ ةطؾع عؾك 

 (.838الصحنح )ص:  (1)

ًٓ ذكر الؼرطبل أن العؾؿننء اخ ؾػنقا ي ال قبنل ال (2)  -ـصنقح عؾنك ثالثنل وعشنرةـ قنق

 (.81/818اكظر: اللنـع ٕحؽنم الؼر ن )

 ( وغقره ــ حدةف أبل هرةرة ـرفقًعن.0778أخرجف البخنري ) (3)

 (.0/8277ـعنرج الؼبق  ) (4)



               

 

ر، وةح نج اللزم بلحد الؼقلقـ إلك دلقؾ ةحصؾ والؿاللل ـشؽؾل، ولفن َغقْ 

 للزم... وةن  الخالف بقـ أهؾ العؾؿ ثؿ قن :بف ا

والذي عـدي ي هذه الؿاللل، أن ال قبل ٓ تصح ـنـ ذكنب ـنع اإلصنرار 

عؾك  خر ــ كقعف، وأـن ال قبل ــ ذكب ـع ـبنشرة  خنر ٓ تعؾنؼ لنف بنف، وٓ 

 هق ــ كقعف ف صح.

ن ـ الربفنن تقب ف ـ كؿن إذا تنب ــ الربن، ولؿ ة ب ــ شرب الخؿر ـثاًل 

ربن الػضؾ، ولؿ ة ب ــ ربن الـانقمل وأصنر عؾقنف صحقحل، وأـن إن تنب ــ 

أو بنننلعؽس أو تنننب ـننـ تـنننو  الحشننقش، وأصننر عؾننك شننرب الخؿننر، أو 

 .(1)بنلعؽس، ففذا ٓ تصح تقب ف

 لؾعؾؿا  يف اله الؿ للخ ققٓ :

تقب نف،  ت قبنل عندم ـعننودة النذكب، فننذا بطؾنةشرتط ي صحل ال : إو

 عند إلقف إثؿ الذكب إو .

وإكؿن صحل ال قبل ت ققػ عؾك  ،ٓ ةشرتط عدم العقدة إلك الذكبالثاين: 

اإلقالع عـ الذكب، والـدم عؾقف، والعزم عؾك عدم العنقد إلقنف، فننذا ضنعػ 

 تبطؾ ال قبل ال ل ـضت. عزـف وعند إلك الذكب الذي قد تنب ــف، ٓ

وإكثرون عؾك أن ذلؽ لنقس بشنرط وإكؿنن ت ققنػ  :$قا  ابـ الؼقؿ 

 عؾك اإلقالع عـ الذكب والـدم عؾقف، والعزم اللنزم عؾك ترك الؿعنودة.

 (.023، 8/020ـدارج الانلؽقـ ) (1)



               

وقد عؾؼ اهلل ةبحنكف قبق  ال قبل بنٓة غػنر، وعدم اإلصرار، قالقا: 

ڄ ﴿  دون الؿعنودة فؼن  تعنلك: ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڄ  ڇ   ڄ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڌ  ڍ  ڍ  طؿرا [  ﴾ڇ  لؼؾب عؾك  ]آ   ا ر: عؼد  واإلصرا

 ارتؽنب الذكب ـ ك ظػر بف، ففذا الذي ةؿـع ـغػرتف.

وأـن اة ؿرار ال قبل: فشرط ي صحل كؿنلفنن وكػعفنن، ٓ شنرط ي قالقا: 

 صحل ـن ـضك.

أن ال قبنل الؿ ؼدـنل حانـل، وـعننودة النذكب ةنقمل، فنال  وكؽتخ الؿ اللخ:

 كؿن ٓ تبطؾ ـن قنران ــ الحاـنت. ،تبطؾ ـعنودتف هذه الحاـل

قنننلقا: وهننذا عؾننك أصننق  أهننؾ الاننـل أظفننر، فننناؿ ـ ػؼننقن عؾننك أن 

وعداوة ــ وجفنقـ ـخ ؾػنقـ، وةؽنقن  الشخص القاحد ةؽقن فقف وٓةل هلل

ـحبقًبن هلل ـبغقًضن لف ــ وجفقـ أةًضن، بؾ ةؽقن فقف إةؿننن وكػنن ، وإةؿننن 

، وةؽقن إلك أحدهؿن أقرب ــف إلنك أخنر، فقؽنقن ـنـ أصنؾف كؿنن (1)وكػر

، [167]آ  طؿااارا :  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ﴿ قنننن  تعننننلك:

، أثبنت لفنؿ ]دقسػ[ ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿وقن : 

، فنن كنن هذا الشرك تؽذةًبن لرةؾف لنؿ ةنـػعفؿ (2)اإلةؿنن، ـع ـؼنركل الشرك

 ـن ـعفؿ ــ اإلةؿنن بنهلل.

: ملسو هيلع هللا ىلصةشقر إلك الؽػنر إصنغر النذي ٓ ُةخنرج صننحبف ـنـ اإلةنالم كؿنن ي ققلنف  (1)

 وحؽؿف كحؽؿ الؽػر إصغر. « ِسَباُ  الُؿْ ِؾِؿ ُلُ قٌ ت َوِقَتاُلُف ُكْػرٌ »

تػاننننقر الؼرطبننننل  :( بنخ صنننننر، واكظننننر028-8/023ـنننندارج الانننننلؽقـ ) (2)

 (.7/718(، وتػاقر ابـ كثقر )81/882-888)



               

 

 :$قا  صاح  الـ ؿ 

 وَمـ َدُؿْا ولؿ َدُتا  ماـ الَخَطاا -84

 

 اَطااااااي العَ لاااااالمره ُمَػااااااّقٌض لاااااالِ  

 اْكااتَؼؿَ  ا َ إ  َشااعااُػ وَ ل دَ َشاا  دَ نِ َلاا -85 

  

   الاااااـوَعؿْ جاااااسَ  َ ك وَ طَطااااال  َ َشااااا  دَ إِ وَ  

 
 الشرح

ـنـ أصنق  اع ؼنند أهنؾ الانـل  ي هذه إبقنت أصناًل  $ذكر الؿملػ 

ق ي الؿشنقمل إن شننء اهلل عذبنف ثنؿ واللؿنعل، وهق أن ــ ـنت بغقر تقبل ففن

ـن لؿ  -دخؾ اللـل وإن شنء غػر لف، ولؿ ةخرج ــ دائرة اإلةالم بؽؾ ذكب

 وأدلل ذلؽ كثقرة كذكر ــفن: -ةا حؾ الذكب

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ﴿قنننننق  اهلل تعننننننلك: 

 .]الـ ا [ ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

ن الؿنمــ وإن أذكنب وةع ؼد أهؾ الاـل: أ :$قا   بق طثؿا  ال ابقين 

ذكقًبن كثقرة، صغنئر وكبنئر، فنكف ٓ ةؽػر هبن، وإن خرج عـ الندكقن غقنر تنئنب 

ــفن، وـنت عؾك ال قحقد واإلخالص فنن أـنره إلنك اهلل عنز وجنؾ: إن شننء 

عػننن عـننف وأدخؾننف اللـننل ةننقم الؼقنـننل، ةنننلًؿن غنكًؿننن غقننر ـب ؾننل بنلـنننر، وٓ 

ـنـ أثننم  -إلنك ةنقم الؼقنـنل -اة صحبف ـعنقب عؾك ـن ارتؽبف واك ابف ثؿ

وإوزار، وإن شنء عنقبف وعذبف ـدة بعذاب الـنر، وإذا عذبف لؿ ةخؾده فقفن، 

 اك فك كالم الشقد. .(1)بؾ أع ؼف وأخرجف ــفن إلك كعقؿ دار الؼرار

 (.046عؼقد الاؾػ وأصحنب الحدةف )ص:  (1)



               

ــ أئؿل الاؾػ وقند لؼبنف ابنـ تقؿقنل  -أبق عثؿنن الصنبقين –هذا اإلـنم 

 كؼؾ إجؿنع أهؾ الاـل ي هذه الؿاللل. وإلقؽ (1)بشقد اإلةالم $

َتَعاااَلْقا »ٕصننحنبف:  ملسو هيلع هللا ىلصعننـ عبننندة بننـ الصنننـت قننن : قننن  رةننق  اهلل 

َبااادُِعقكِل َطَؾااك َ ْ  َٓ ُتْشاارُِكقا بِااا ِ َشااْقًئات َوَٓ َتْ اارُِققات َوَٓ َتْسُكااقات َوَٓ َتْؼُتُؾااقا 

ـَ َ ْداِددُؽْؿ َوَ ْرُجِؾُؽاْؿت َوَٓ َتْعُ اقكِل لِال َ ْوََٓدُكْؿت َوَٓ َتاْلُتقا بُِبْفَتااٍ  َتػْ  َتُروَكاُف َباْق

ـْ َذلَِؽ َشْقًئا َلُعققَِ  بِِف  ـْ َ َصاَ  ِم ـْ َوَلك ِمـُْؽْؿ َلَلْجُرُه َطَؾك ا ِت َوَم َمْعُروٍ ت َلَؿ

ـْ َذلَِؽ َشْقًئا َلَ تَ  ـْ َ َصاَ  ِم اَرٌةت َوَم َرُه ا ُ َلاَلْمُرُه إَِلاك ا ِت إِْ  لِل الْدْكَقا َلُفَق َلُف َكػ 

 .(2) « َشاَ  َطاَقَبُفت َوإِْ  َشاَ  َطَػا َطـْفُ 

 ي ثـنةن شرحف لؾحدةف: $ الؼرصبل قا   بق العباس

وهذا صرةح بلن ارتؽنب الؽبنئر لقس كػًرا ٕن الؽػر ٓ ةغػر لؿـ ـنت 

لذكقب وهنؿ بنرة هق ُحلل ٕهؾ الاـل عؾك الؿؽػعؾقف بنلـص واإلجؿنع، و

 .(3)الخقارج وأهؾ البدع

 َٓ »قنن :  ملسو هيلع هللا ىلصي شرحف لحدةف أبل ُهَرْةَرة أن رةق  اهلل  $وقا   دً ا 

ـٌ  ـَ َدْسكِل َوُاَق ُمْمِم اكِل ِحق  :(4)« َدْسكِل الس 

 (.2/382اكظر: ـلؿقع الػ نوى ) (1)

 ( وغقرهؿن.8428( وـاؾؿ )3180البخنري ) أخرجف (2)

 (.2/870الؿػفؿ لؿن أشؽؾ ــ تؾخقص ك نب ـاؾؿ ) (3)

 (.24( وـاؾؿ )0742أخرجف البخنري ) (4)



               

 

وظنننهر هننذا الحنندةف حلننل عؾننك الخننقارج والؿع زلننل وغقننرهؿ ـؿننـ 

ةعنرضقهؿ بظنقاهر  ؾ الاـلةخرجقن عـ اإلةؿنن بنرتؽنب الؽبنئر، غقر أن أه

ي حدةف أبل ذر أكف ــ ـنت ـنـ أـ نل ٓ ةشنرك  ملسو هيلع هللا ىلصكؼقلف  ؛أخرى أولك ــفن

وحندةف عبنندة بنـ الصننـت...  ت(1)بنهلل شقمًن دخؾ اللـنل وإن زكنك وإن ةنر 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿د هنذا ققلنف تعننلك: وةن  الحدةف الؿ ؼدم ثؿ قنن  وةعضن

 فك.اك  (2) [116]الـ ا :  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک

النذةـ ةؼقلنقن  -وــ أظفر إدلل ال ل ةح ج هبن عؾك الخقارج والؿع زلنل

ن ـرتؽب الؽبقرة ـخؾد ي الـنر، وكذا الؿرجمل الذةـ ةؼقلقن ٓ ةدخؾ ـاؾؿ إ

حدةف َأكَِس  -عـدهؿ هق كنـؾ اإلةؿنن فٕك ؛الـنر، وإن ـنت عؾك أكرب الؽبنئر

نلِؽ أن الـبل  ـَ ـَ اَدْخرُ »قن :  ملسو هيلع هللا ىلصبـ  َٓ ُا ِم ـْ َقاَ :  ٓ  ا ُ َوَكاَ  لِال َقْؾبِاِف  لـ اِر َم إَِلَف إِ

ـَ الَخقْرِ َما َدِسُ  َشِعقَرًةت ُثؿ  َدْخرُ  َٓ ِم ـْ َقااَ :  ـَ الـ اِر َم ٓ  ا ُ َوَكااَ  لِال َقْؾبِاِف  ُا ِم إَِلاَف إِ

ًةت ُثؿ  َدْخرُ  ـَ الَخقْرِ َما َدِسُ  بُر  ـَ الـ اِر مَ ِم َٓ ُا ِم ٓ  ا ُ َوَكاَ  لِل َقْؾبِِف َما َدِسُ   ـْ َقاَ :  إَِلَف إِ

ًة  ـَ الَخقْرِ َذر   .(3)«ِم

وكننننذا حنننندةف الشننننػنعل الطقةننننؾ الننننذي رواه البخنننننري وـاننننؾؿ ي 

، وفقنف أن رةنق  اهلل  قنن :  ملسو هيلع هللا ىلصصحقحقفؿن ــ حندةف َأبِنل َةنِعقٍد اْلُخنْدِري 

 ( وغقرهؿن.87( وـاؾؿ )8034أخرجف البخنري ) (1)

 (. 8/074عبنس الؼرطبل )الالؿػفؿ ٕبل  (2)

 (.307/883أخرجف ـاؾؿ ) (3)



               

ِف لِل اْستِْؼَ اِ  اْلَحؼو  ... َلَقال ِلي َكْػِ ل بَِقِدِهت َما» ـْ َ َحٍد بَِلَشد  ُمـَاَشَدًة لِؾ  ِمـُْؽْؿ ِم

ـَ لِال الـ ااِرت َدُؼقُلاقَ : َرب ـَاا َكااُكقا  ْخاَقاكِِفُؿ ال اِلد ِ
ِ
اِف َداْقَم اْلِؼَقاَماِخ ا ـَ لِؾ  ـَ اْلُؿْمِمـِق ِم

ُم َدُ قُمقَ  َمَعـَا َوُدَ اْؾقَ  َوَدُحْجاقَ ت َلُقَؼااُ  َلُفاؿْ  ـْ َطاَرْلُتْؿت َلُتَحار  : َ ْخرُِجاقا َما

َ َخَلِ  الـ ااُر إَِلاك كِْ اِػ َسااَقْقِفت  َقْد ُصَقُرُاْؿ َطَؾك الـ اِرت َلُقْخرُِجقَ  َخْؾًؼا َكثِقًرا 

 .(1)«َوإَِلك ُرْكَبَتْقِف..

 الؿرجمنل غنالة فنلحدةف فقف رد عؾك الخقارج والؿع زلل، وفقف رد عؾنك

 .أي ـاؾؿ الـنر ـفؿن بؾغت ذكقبفالذةـ ةـػقن دخق  

 (.813( وـاؾؿ )4738أخرجف البخنري ) (1)



               

 

 فصل

 ً قٔل بعذو قبْل إطالمُ مً طْائف امللحذًٓيف ركش َم

 :$قا  الؿملػ 

كاِدَقااْف( -86  وققااَؾ يف )الااْدروِز( َو)الس 

 

 وساااااااا ِرِ )الط قا ِاااااااِػ اْلُؿـالَِؼاااااااْف( 

( ُدؼَتاااااُؾ  -87  ٍِ ٍِ ٓبتِااااادا  َوُكاااااْؾ )دا

 

ر   َكؽُثاااااااُف ٓ ُدؼَباااااااُؾ  َكَؿاااااااـ َتَؽااااااار 

ااااُف َلااااؿ ُدْبااااِد ِمااااـ إِْدؿاكِاااافِ  -88   َٕك 

 

   ٓ َِ ِماااااااااـ لِ ااااااااااكِفِ  إِ  ال ااااااااالي َ ذا

 
 الشرح

 :«وققؾ»وققلف: 

ـننـ  «النندروز»طقائننػ  «ي»وهننق الؿننذهب فؼًفننن  :$قااا  ابااـ ماااكع 

الحؿزاوةننل أتبنننع حؿننزة الؾبننند الؿنندعق عـنندهؿ هبننندي الؿانن لقبقـ، وهننؿ 

ؿ البنبقل الؼنئؾقن بنلفقل البنب وغقنره الؼنئؾقن بنلفقل الحنكؿ العبقدي، وـثؾف

 ــ طقاغق فؿ، وهؿ أربع فر :

أي النذةـ اتبعنقا البننب فؼنط، وهنق ـحؿند بنـ  إولك: البابقاخ الُخؾا :

كننن هنن ألنػ وـننئ قـ وخؿنس وثالثنقـ، و8032عؾل الشقرازي، ولد ةنـل 

حانننئل، وهننق كنننظؿ الرشنن ل الننذي ـننزج تؾؿقننًذا ٕحنند تالـننذة أحؿنند إ

الػؾاػل بنلشرةعل، وجؿع بقـ اع ؼند اإلـنـقل وإصق  الػؾاػقل ال صقف و

 عؾك كؿط جدةد...

الؼننئؾقن بخنالف تؾؿقنذ البننب لقحقنك الؿؾؼنب:  الثاكقاخ: البابقاخ إزلقاخ:

 بصبح أز ، لؼبف بف البنب.



               

، الؼنئؾقن بنلفقل البفنء الؿقرزا حانقـ الؿنزكندراين الثالثخ: البابقخ البفا قخ:

أخنقه إلنك قنربص،  لػنإلنك عؽنن كؿنن كُ  لػنك الؿ ؼدم، وقند كُ وهق أخق لقحق

 هن ألػ وثالث ـنئل وتاع ةـقـ.8328ـنت ةـل 

 لفقل عبنس بـ البفنء الذي قبؾف.نالؼنئؾقن ب الرابعخ: البابقخ العباسقخ:

ٕن الحؽؿ ةدور ـنع عؾ نف، وكالهؿنن قند  ؛وإكؿن ألحؼت البنبقل بنلدروز

الؿربننقب دون الخنننلؼ رب العبننند  ارتنند عننـ اإلةننالم، وتللننف الؿخؾننق 

 فحؽؿفؿ حؽؿ الدروز.

 جؿع زكدةؼ، وهق الذي ُةظفر اإلةالم وةخػل الؽػر. :«والسكادقخ»

جؿننع طنئػننل، وهننل الؼطعننل أو القاحنند  «الطقا ااػ»أي: بؼقننل  «وسااا ر»

ن ،ــ الـػن  وهق اخ الف الار والعالكقل «الؿـالؼخ»فصنعًدا  ـَ ـ أظفنر وكنن 

 وكنؾ داع»ف ةاؿك ــنفًؼن، وأـنن القنقم فقانؿك زكندةًؼن، اإلةالم وأبطـ خالف

 لعدم قبق  تقب ف ظنهًرا. «ةؼ ؾ»ر ؽػّ ـُ  «اب داع»اك حن   «لن

ذكننر الؼنضننل وأصننحنبف ـننـ عؾؿنننء الؿننذهب رواةننل عننـ اإلـنننم أحؿنند 

 : ٓ تؼبؾ تقبل داعقل إلك بدعل ـضؾل، والصحقح: أان تؼبؾ.$

ـ ي ك نبننف وةننـل قنند بننقّ  تعنننلك هللنن افنن :$قااا  شااقا ااساافم ابااـ تقؿقااخ 

رةقلف أكف ة قب عؾك أئؿل الؽػنر النذةـ هنؿ أعظنؿ ـنـ أئؿنل البندع، وقند قنن  

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿تعنلك: 

، قن  الحاـ البصنري: اكظنروا إلنك هنذا الؽنرم عنذبقا ]البروا[ ﴾گ گ

 .(1)أولقنءه وف ـقهؿ ثؿ هق ةدعقهؿ إلك ال قبل

 (. 8/880ـلؿقع الػ نوى ) (1)



               

 

ي حنشننقل الؿـ فننل: قننن  الؿلنند:  البفااقتل ـ ااقرقااا  العفمااخ الشااقا م

ركن فقفن الداعقل، فنكن كػاؼ الؿؼؾد فقفن، كؿـ ةؼنق   الصحقح أن كؾ بدعل كػَّ

بخؾؼ الؼر ن، أو بنلن ألػنظـنن بنف ـخؾققنل، أو أن عؾنؿ اهلل بنف ـخؾنق ، أو أن 

ن رى ي أخرة، أو ةاب الصنحنبل تندةـًن، أو أأةؿنء اهلل ـخؾققل، أو أكف ٓ ةُ 

 اإلةؿنن ـلرد آع ؼند، وـن أشبف ذلؽ.

فؿـ كننن عنلًؿنن بشنلء ـنـ هنذه البندع ةندعق إلقفنن، وةـننظر عؾقفنن ففنق 

ـحؽقم بؽػره، كص أحؿد عؾنك ذلنؽ صنرةًحن ي ـقاضنع واخ ؾنػ عـنف ي 

تؽػقر الؼدرةنل بـػنل خؾنؼ الؿعنصنل عؾنك رواة نقـ، ولنف ي الخنقارج كنالم 

 ٓ ةلقز شفندة صنحب بدعل. :بكؼؾ حر .ةؼ ضل ي تؽػقرهؿ رواة قـ

وإكؿننن ققنند كػننل الؼدرةننل بنلؿعنصننل جرًةننن عؾننك الؿشننفقر لنندى  قؾااا:

 اللؿفقر.

أن الؼدرةل ةـػقن خؾنؼ أفعنن  العبنند ـطؾًؼنن، بنؾ غّؾنظ شنقد  وال حقف:

 . اك فك.(1)اإلةالم ابـ تقؿقل حػقد الؿلد ــ خص الـػل بنلؿعنصل فؼط 

 :«ؼبُؾ دُ َكؿـ تؽرر كؽثف ٓ »وققلف: 

أي: َكؿـ تؽرر كؼضف لإلةالم، بلن تؽررت ردتف، صرح الؿملػ أكنف ٓ 

 ُةؼبؾ ــف اإلةالم.

 ولؾعؾؿا  يف م للخ قبق  مـ تؽرر ردتف ققٓ :

ڱ ﴿ٓ ُتؼبؾ، وحل فؿ ي ذلؽ قق  اهلل تعنلك:    حداؿا: ڱ  ڳ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

 .(716-717للؿع ــ العؾؿنء )ص: اكظر: شرح الاػنرةـقل (1) 



               

 ل.وهذا اخ قنر طنئػل ــ الحـنبؾ ]الـ ا [ ﴾ھ ھ

 -تؼبؾ تقب ف، لعؿقم إدلل الدالل عؾك قبق  تقبل جؿقع العبند الثاين:

ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿قن  اهلل تبنرك وتعنلك:  -كػنر وــنفؼقـ

 ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

وقد ةبؼ بقنن ةبب كزو  أةل وأان كزلت ي كػنر  ]السمر[ ﴾﮺ ﮹

  قنر شقد اإلةالم وجؿعاخ أرادوا اإلةالم وخنفقا ذكقهبؿ لؽثرهتن، وهذا

  ٕن ال نئب راجع عـ الؽػر. ــ العؾؿنء لؼبق  ال قبل؛

 وققلف:

 مااااااـ إدؿاكااااااف ٕكااااااف لااااااؿ دباااااادِ 

 

 إٓ الااااااااالي  ذاِ ماااااااااـ ل ااااااااااكفِ  

 
أي: ٕكف لؿ ةظفر ـنـ إةؿنكنف النذي زعنؿ أكنف دخنؾ بنف اإلةنالم إٓ قنق  

قنن  كؾؿنل الؾانن الذي كنن ةؼقلف قبؾ تقب نف ـنع أكنف ةع ؼند الؽػنر ي بنطـنف، 

ن، دة  ذ بف، وهنذا هنق الؿـننفؼ كػنًقنن عؼناإلةالم بؾانكف لقحؿل كػاف ـؿن ةماخ

 ةظفر اإلةالم وةبطـ الؽػر.

: وـع ذلؽ إن تنب وأصؾح وأخؾص ال قبل قبؾت تقب ف، لؼق  اهلل تعنلك

ٴۇ ﴿ ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۋ   ۓ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

 .]الـ ا [ ﴾ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

ـِ إَْة   َفَلننَء ُحَذْةَػنُل َح َّنك َقننَم َعَؾْقـَنن وَع
ِ
َقِد، َقنَ : ُكـَّن فِنل َحْؾَؼنِل َعْبنِد اهلل

َؿ، ُثؿَّ َقنَ :  ، َقنَ  إَْةَقُد: ُةْبَحنَن «َلَؼْد ُأْكِزَ  الـ َػنُ  َعَؾك َقْقٍم َخْقٍر ـِـُْؽؿْ »َفَاؾَّ

 إِنَّ اهلَل َةُؼنننقُ :
ِ
نننَؿ َعْبنننُد َفَ بَ  ،﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ اهلل اَّ

َ  َأْصننَحنُبُف،   َفَ َػننرَّ
ِ
، َوَجَؾننَس ُحَذْةَػننُل فِننل َكنِحَقننِل الَؿْاننِلِد، َفَؼنننَم َعْبننُد اهلل

ِ
اهلل



               

 

نكِل بِنلَحَصن، َفَلَتْقُ ُف، َفَؼنَ  ُحَذْةَػُل:  ـَ نن »َفَر ـَ ـْ َضنِحؽِِف، َوَقنْد َعنَرَف  َعِلْبنُت ـِن

َقننْقٍم َكنننُكقا َخْقننًرا ـِننـُْؽْؿ ُثننؿَّ َتنننُبقا، َفَ نننَب اهلُل ُقْؾننُت، َلَؼننْد ُأْكننِزَ  الـ َػنننُ  َعَؾننك 

 .(1)«َعَؾْقِفؿْ 

أي:  «لؼد أكز  الـػنن  عؾنك قنقم خقنر ـنـؽؿ»ققلف:  :$قا  ابـ حجر 

اب ؾقا بف ٕاؿ كنكقا ــ طبؼل الصحنبل ففؿ خقر ـنـ طبؼنل ال ننبعقـ لؽنـ اهلل 

ـنـفؿ ـنـ تننب فعنندت لنف اب الهؿ فنرتدوا وكنفؼقا فذهبت الخقرةل ـنـفؿ، و

الخقرةننل، فؽننلّن حذةػننل حننذر الننذةـ خنننطبفؿ وأشنننر لفننؿ أن ٓ ةغننرتوا فنننن 

 الؼؾقب ت ؼؾب، فحذرهؿ ــ الخروج ــ اإلةؿنن؛ ٕن إعؿن  بنلخنتؿل.

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿وةانن ػند ـننـ ققلننف تعنننلك: 

صننحل تقبننل الزكنندةؼ وقبقلفننن  ﴾ې ې ې ې ى ىائ

ۓ ڭ ڭ ﴿ ثـنة ــ الؿـنفؼقـ ــ ققلنف:عؾك ـن عؾقف اللؿفقر، فنان ـا 

 .(2) [145]الـ ا :  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ

اةن ثـنء ـؿنـ كننفؼ، وـنـ  :-يف معرض شارحف لمداخ -$قا  الؼرصبل 

شرط ال نئب ــ الـػن  أن ةصؾح ي ققلف وفعؾف، وةع صؿ بننهلل، أي: ةلعؾنف 

 .(3)ـؾلل وـعنًذا وةخؾص دةـف هلل، كؿن كصت عؾقف أةل، وإٓ فؾقس ب نئب

 (.7620أخرجف البخنري ) (1)

 (.1/886) ف ح البنري (2)

 (.2/703تػاقر الؼرطبل ) (3)



               

 :$قا  صاح  الـ ؿ 

 كُؿؾحااااٍد وساااااحر وساااااحرة -89

 

 وااااااؿ طؾاااااك كقااااااتفؿ يف أخااااارة 

 
 قؾااُا وإ  دلااا دٓ ااُؾ الفاادى -91

 

 كؿاااااا جااااارى لؾعقؾباااااقين ااتااااادى 

 
 لنكااااااف َ ذاِ مااااااـ  سااااااراراؿ -91

 

 ماااا كاااا  لقاااف الفتاااُؽ طاااـ  ساااتاراؿ 

 
 وكاااا  لؾاااددـ الؼاااقدؿ كاصاااًرا -92

 

 ل اااااااار مـاااااااا باصـًاااااااا وضاااااااااًرا 

 

 

 

 

 ؽااااؾ زكااااددؼ وُكااااؾ مااااار ل -93

 

 وجاحااااااااااد وُمؾحااااااااااد ُمـااااااااااالؼ 

 
 إذا اساااااتباَ  ُك اااااُحف لؾاااااددـ -94

 

 لنكاااااااااف ُدؼَباااااااااؾ طاااااااااـ دؼاااااااااقـ 

 
 الشرح

الؿقنؾ والعندو  عنـ الشنلء... وي  معـك االحاد لغخ:«: كؿؾحد»ققلف: 

نؼ النذي ُةعؿنؾ ي . (1)«َ ْلِحُدوا لِل َلْحاًدا»: ملسو هيلع هللا ىلصحدةف دفـ الـبل  الؾحند: الشَّ

الؿقت، ٕكف قد ُأـقؾ عـ وةط الؼرب إلنك جنكبنف، ةؼنن :  جنكب الؼرب لؿقضع

 .(2)لحدت وألحدت

واإللحند ضربنن: إلحند إلك الشنرك بننهلل، وإلحنند  :$قا  إصػفاين 

إلك الشرك بنٕةبنب، فنٕو : ةـنني اإلةؿننن وةبطؾنف، والثننين: ةنقهـ عنراُه 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿وٓ ةبطُؾننف، وـننـ هننذا الـحننق ققلننف: 

]إطاارا :  ﴾چ چ چ چڇ﴿وققلننف:  الحااِّ[] ﴾ڄ ڄ ڄ

ـانؾؿ « الحندوا لنل لحنًدا»قن  ةعد بنـ أبنل وقننص ي ـرضنف النذي هؾنؽ فقنف:  (1)

(866/82). 

 (.108)ص:  ي غرةب الحدةف الـفنةل (2)



               

 

181]. 

 واالحاد يف  سؿا ف طؾك وجفقـ: 

 أن ةقصػ بؿن ٓ ةصح وصػف بف.  حداؿا:

ـن  إلقف، قن   :أن ة لوَّ  أوصنفف عؾك ـن ٓ ةؾقؼ بف، وال حد إلك كذاوالثاين: 

. أي: ال لنننننء أو ـقضننننع ]الؽفااااػ[ ﴾جب حب خب مب ىب يب﴿تعنننننلك: 

 .(1)ال لنء

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ي ـعـك ققلف تعننلك:  $قا  الشـؼقطل 

 :]الحِّ[ ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

والؿراد بنإللحند ي أةل: أن ةؿقنؾ وةحقند عنـ دةنـ اهلل النذي شنرعف، »

ًٓ قْ وةعّؿ ذلؽ كؾ ـقؾ وَح  ن الؽػنر أولق ن دة عـ الدةـ، وةندخؾ ي ذلنؽ دخنق

بنهلل، والشرك بف ي الحرم، وفعؾ شلء ـؿنن حّرـنف وتنرك شنلء ـؿنن أوجبنف، 

 .(2)«أعظؿ ذلؽ: اك فنك حرـنت اهلل...وــ 

والؿعـك: أن الؿؾحد والانحر والانحرة ةؼ ؾقا، أـن الاحر فػقف تػصقؾ 

 كذكره هفـن.

 .(3)كؾ ـن لطػ ـلخذه ود   ال حر يف الؾغخ:«: وساحر وساحرة»ققلف: 

والاننحر، ـصنندر قننقلفؿ: ةننحره ةاننحره أي: خدعننف، والاننحر: هننق 

 ةؼن : هق الخدةعل.إخراج البنطؾ ي صقرة الحؼ، و

 (.782الؿػردات )ص:  (1)

 (.7/087أضقاء البقنن ) (2)

 .ر(-ح-( ـندة )س362الؼنـقس الؿحقط )ص:  (3)



               

ؼننرب فقننف إلننك الشننقطنن وبؿعقكننل ــننف، وأصننؾ الاننحر: عؿننؾ ت وال ااحر:

، وةنحره بؽالـنف، اةن ؿنلف برق نف وحانـ هصرف الشلء عـ حؼقؼ ف إلك غقنر

 .(1)تركقبف

هق عؼد ورقل وكالم ة ؽؾؿ بف أو ةؽ بف الانحر أو ةعؿؾ  ويف آصطفح:

ف ــ غقر ـبنشرة لف، ولنف حؼقؼنل، شقًمن ةمثر ي بدن الؿاحقر أو قؾبف، أو عؼؾ

وـن ةؿرض، وـن ةلخذ الرجؾ ــ اـرأتف فقؿـعنف وطلهنن، وــنف  ،فؿـف ـن ةؼ ؾ

ـن ةػر  بقـ الؿرء وزوجف، وـن ةنبغض أحندهؿن إلنك أخنر، أو ةحبنب بنقـ 

 .(2)قنلف ابـ قداـل ،اثـقـ

 ملسو هيلع هللا ىلص.. وأن رةنق  اهلل عؿؾ الانحر حنرام، وهنق ـنـ الؽبننئر بنإلجؿننع.

عده ــ الابع الؿقبؼنت، وـخ صر ذلؽ أكف قد ةؽنقن كػنًرا، وقند ٓ ةؽنقن 

ر، وإٓ فال، ػَ كػًرا بؾ ـعصقل كبقرة، فنن كنن فقف قق  أو فعؾ ةؼ ضل الؽػر كَ 

 .(3)وأـن تعؾؿف وتعؾقؿف فحرام

وتعؾقؿف ـحنرم ـحظنقر؛ ٕن تعؾؿنف داع إلنك فعؾنف  قا  الؿاوردي $:

 .(4)وـن دعن إلك الؿحظقر كنن ـحظقًرا والعؿؾ بف،

ڀ ڀ  ﴿ وةحننرم تعؾؿننف لؼقلننف تعنننلك: قااا  الـااقوي $:

وٕن  ، فننذـفؿ عؾننك تعؾقؿننف؛ [112: ]البؼاارة﴾ٺ ٺ ٺ ٺ

 (.3/648( والصحنح )7/228( والؾانن )3/831ـؼنةقس الؾغل ) (1)

 (.1/822الؿغـل ) (2)

 (.4/730ـاؾؿ بشرح الـقوي ) (3)

 .(83/84الحنوي الؽبقر ) (4)



               

 

 .(1)تعؾؿف ةدعق إلك فعؾف، وفعؾف ـحرم، فحرم ـن ةدعق إلقف

 .(2)وتعؾؿ الاحر والعؿؾ بف حرام قا  ابـ قدامخ $:

ڀ ﴿تعنلك:  قن  اهلل پ  پ  پ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ٿ 

ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ 

ک  ڑ ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

 .]البؼرة[ ﴾ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ

 لؾؾعؾؿا  يف اله الؿ للخ ثفثخ  ققا :

 ؛ةلب ق ؾف وٓ تؼبؾ تقب ف اأن الانحر ةؽػر باحره وةؽقن ـرتد   إو :

 ٕكف زكدةؼ ةا رت بنلؽػر، وهذا ـذهب ـنلؽ وأبل حـقػل.

الانحر ٓ ةؽػر ولؽـ ةحبس وةعزر وةا  نب لعؾف ةرجنع، وهنذا  الثاين:

 قق  ٕحؿد.

الانحر ٓ ةؽقن كننفًرا بنلانحر إٓ أن ةؽنقن ـنن ةانحر بنف كػنًرا  الثال :

أانن تػعنؾ لنف ـنن ةشننء، وهنذا فقؼ ؾ بننلؽػر كؿنـ ةانخر الشنقنطقـ وةع ؼند 

 ـذهب الشنفعل وغقره.

 .(88/078الؿلؿقع شرح الؿفذب ) (1)

 .(7/62الؽني ي فؼف اإلـنم أحؿد ) (2)



               

ن الانحر كننفر بننهلل تعننلك، قنن  ـنلنؽ: هنق إ و صحابف: $قا  مالؽ 

كنلزكنندةؼ إذا عؿننؾ الاننحر بـػاننف ق ننؾ ولننؿ ةانن  ب، وـننـ لننؿ ةبنشننر عؿننؾ 

 ةمدب أدًبن شدةًدا. فػل الؿقازةل ،الاحر وجعؾ ــ ةعؿؾف لف

ٓ ةؼ ؾ الانحر ح ك ةثبت أن ـن ةػعؾف هق ـنـ الانحر  :$لباجل قا  ا

 .(1)الذي وصػف اهلل بلكف كػر 

اخنن الف الػؼفنننء ي حؽننؿ الانننحر عؾننك ثالثننل  :$قااا  الؿاااوردي 

 ـذاهب.

أن الانحر ٓ ةؽقن كنفًرا بنلانحر، وٓ ةلنب بنف  :$ملا  الشالعل 

نفًرا ةلنب ق ؾنف بننلؽػر ٓ ق ؾف، إٓ أن ةؽقن بف كػًرا فقصقر بنع ؼنند الؽػنر كن

 .(2)بنلاحر

وةؽػر الانحر ب عؾؿف وفعؾف، ةقاء لؿع ؼد تحرةؿنف  :$قا  ابـ قدامخ 

روى عـنف،  أو إبنح ف، وروي عـ أحؿد ـن ةد  عؾك أكف ٓ ةؽػنر. فننن حـنباًل 

قننن : قننن  عؿننل ي العننراف والؽنننهـ والانننحر: أرى ةانن  نب ـننـ هننذه 

ك الؿرتند، فننن تننب ورجنع ةعـنل ةخؾنل إفنعقؾ كؾفن، فنكنف عـندي ي ـعـن

 ؛ةرجع، وهذا ةند  عؾنك أكنف لنؿ ةؽػنرهةبقؾف، قؾت لف: ةؼ ؾ  قن : ٓ، لعؾف 

ٕكننف لننق كػننر لؼ ؾننف، وققلننف ي ـعـننك الؿرتنند ةعـننل ي آةنن  نبل... ولننؿ ةننرد 

الشنفعل عؾقف ي الؼ ؾ بؿلرد الانحر، وهنق قنق  ابنـ الؿـنذر، ورواةنل عنـ 

 (.6/307ـقاهب اللؾقؾ شرح ـخ صر خؾقؾ ) (1)

 (.83/862الحنوي الؽبقر ) (2)



               

 

 .(1)أحؿد 

ر بلدوةننل وتنندخقـ، ٓ ةؽػننر، وٓ ةؼ ننؾ ـننـ ةاننح :$ قااا  ال ااققصل

ر( ةننحر ٕن إصؾ العصؿل، ولؿ ةثبت ـن ةزةؾفن )وةعنزَّ  ؛وةؼك شقًمن ةضر

عؾنك الصنحقح  (بحقف ٓ ةبؾغ بف الؼ نؾ)بذلؽ )بؾقًغن( لقـؽػ هق وــ ـثؾف 

 .(2)ــ الؿذهب

نن الانحر ال حؼقؼ ي الؿاللل هق ال ػصقؾ، فننن كن: $قا  الشـؼقطل 

كنلؽقاكب واللـ وغقر ذلؽ، ـؿن ةنمدي إلنك الؽػنر  ؛ؿن ُةعظؿ فقف غقر اهللـ

 ففق كػر بال كزاع.

وــ هذا الـقع ةنحر هننروت وـننروت الؿنذكقر ي ةنقرة البؼنرة فنكنف 

 كػر بال كزاع، كؿن د  عؾقف ققلف تعنلك... وذكر أةل الؿذكقرة أو  الؿاللل.

ل بخنقاص بعنض إشنقنء كنٓةن عنك ؛وإن كنن الاحر ٓ ةؼ ضل الؽػنر

ــ دهنكنت وغقرهن، ففق حرام حرـل شدةدة ولؽـف ٓ ةبؾنغ بصننحبف الؽػنر، 

وهننذا هننق الحننؼ إن شنننء اهلل تعنننلك ي هننذه الؿاننللل ال ننل اخ ؾننػ فقفننن 

 .(3)العؾؿنء

وهننق ـننن ذهننب إلقننف الشنننفعل وابننـ الؿـننذر  وااالا اااق الااراجف طـاادي:

ــ ـنذهب أحؿند واهلل تعننلك والـقوي وطنئػل ــ الؿنلؽقل، وهق الصحقح 

 أعؾؿ.

 (.1/822الؿغـل ٓبـ قداـل ) (1)

 (.8/81ـطنلب أولل الـفك ) (2)

 (.7/22أضقاء البقنن ) (3)



               

 :«واؿ طؾل كقاتفؿ يف أِخرة»ققلف:

ٓء الزكندقنننل والننندروز والؿـننننفؼقـ وكحنننقهؿ ـؿنننـ أظفنننر مأي: أن هننن

، كؿننن تؼبننؾ تقبننل الؽنننفر، فنننن (1)اإلةننالم تؼبننؾ تقب ننف عـنند جؿنننهقر العؾؿنننء

قنر صدققا ي تقب فؿ ي الظنهر والبنطـ كػعفؿ ذلؽ ي أخنرة، وإن كننكقا غ

  صندققـ ي البنطـ لـ تـػعفؿ تقبل الظنهر ي أخرة.

 وققلف:

 قؾاااااُا وإ  دلاااااا دٓ اااااُؾ الفااااادى

 

 كؿاااااا جااااارى لؾعقؾباااااقين ااتااااادى 

 
 لنكااااااااااف َ ذاِ مااااااااااـ  سااااااااااراراؿ

 

 ماااا كاااا  لقاااف الفتاااُؽ طاااـ  ساااتاراؿ 

 
ـننـ  «قؾننت: وإن دلننت»وقنند تقةننط الـنننظؿ ي الؿاننللل، حقننف قننن : 

ئـ إحننقا  عؾننك صنند  تقب ننف وقننرا «دٓئننؾ الفنندى»الشننخص ال نئننب 

 -كابل إلك عقؾبقن بؾندة ي الشننم «العقؾبقين»حاـ  «كؿن جرى لن»ورجقعف 

ف ننب ـنـ إلحننده حقنف أكنف كننن  -كنكت لطنئػنل ـنـ الندروز وـانؽـًن لفنؿ

أي:  «أذاع»أي: العقؾبنقين  «فنكنف»وأكؼنذه اهلل ـنـ الضنال   «اه دى»ن، ودرزة  

أي:  «كننن فقنف»أي: شنقًمن  «ـنن»الندروز  أي: ــ أةرار «ــ أةرارهؿ»أظفر 

 ال ننل كنننكقا «عننـ أةنن نرهؿ»أي: الؽشننػ  «الف ننؽ»ي ذلننؽ الشننلء الؿننذاع 

 ،كنلبـننت وإخنقات، وأكنؾ الخـزةنر ؛ةؽ ؿقان ــ القققع عؾنك الؿحننرم

ورفض العبندات، وإكؽنر الشرائع، واع ؼندهؿ أن كؾ ـن حرـ ف الشرةعل ففق 

  ـبنح لفؿ.

 شرح البقت الانبع والثؿنكقـ.وقد ةبؼت الؿاللل ي  (1)



               

 

 وققلف:

 ددـ الؼااااااقدؿ كاصااااااًراوكااااااا  لؾاااااا

 

 ل اااااااار مـاااااااا باصـًاااااااا وضاااااااااًرا 

 

 

 

 

 «كنصننًرا»والفنندى الؿانن ؼقؿ  «لؾنندةـ الؼننقةؿ»أي: العقؾبننقين  «وكااا »

ففنق ـانؾؿ  «وظننهًرا»أي: ي البنطـ،  «بنطـًن»أهؾ الحؼ  «فصنر ــن»بنتبنعف 

 ـؼبق  اإلةالم.

، ثنؿ نوكنن العقؾبقين شنعًرا لبقًبن، أخذ ــ عؾؿنء ـصر ودـشؼ وجنور هب

   .$ألػ وخؿس وثؿنكقـ  ارتحؾ إلك عؽن وـنت هبن ةـل

 وققلف:

 لؽاااااااؾ زكاااااااددؼ وُكاااااااؾ ماااااااار 

 

 وجاحااااااااااد وُمؾحااااااااااد ُمـااااااااااالؼ 

 
كنؾ  «و»ـنـ أهنؾ البندع،  «كنؾ ـننر »ٓ ة ندةـ بندةـ، و «لؽؾ زكاددؼ»

ي  ةنت اهلل، وــؽنر  «ـؾحد»كؾ  «و»ــ درزي ودهري وغقرهؿن،  «جنحد»

 شرةعل.لشلء ـؿن ثبت بنلضرورة ــ ال

   كػن . وأي: ذ «مـالؼ»

 وققلف:

 إذا اساااااااااتباَ  ُك اااااااااُحف لؾاااااااااددـ

 

 لنكاااااااااف ُدؼَباااااااااؾ طاااااااااـ دؼاااااااااقـ 

 
أي: بنننن وظفننر صننحل إةؿنكننف  «اةنن بنن»تنننب ـؿننن هننق عؾقننف، و «إذا»

ــنف ذلنؽ الرجنقع  «ةؼبنؾ»أي: هذا ال نئنب  «فنكف»الؼقةؿ،  «كصحف لؾدةـ»و

ع، وةـده ققلف تعنلك: وهق الحؽؿ اللنزم الؿطنبؼ لؾقاق «عـ ةؼقـ»وال قبل 

أةل.  [161]البؼرة:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ﴿

 قنلف ابـ ـنكع.



               

وصننر  -ــ ـؾحد أو زكدةؼ أو ةننحر أو كننفر -أن كؾ ــ اة بنن تقب ف

ـاؾًؿن ي الظنهر، ودلت الؼرائـ عؾك أكف ٓ ةبطـ الؽػر، تؼبؾ تقب ف، لعؿنقم 

 ن ةبؼ بقنكف.إدلل الدالل عؾك قبق  تقبل الؽنفر كؿ

--

ملسو هيلع هللا ىلص

ک ﴿قن  اهلل تعنلك:  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  گ   ژ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ  گ  گ  گ 

 .]التقبخ[ ﴾ڻ ڻ ڻ

أجؿعت إـل عؾك أن ـنـ ةنب اهلل تعننلك أو رةنقلف فؼند كػنر وةلنب 

 ق ؾف.

أجؿع الؿانؾؿقن عؾنك أن ـنـ ةنب  :$قدف قا  اامام إسحا  بـ راا

ن ـنـ أكبقننء اهلل أو دفع شقًمن ـؿن أكز  اهلل عز وجؾ أو ق نؾ كبق ن ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ورةقلف 

 ا بؽؾ ـن أكز  اهلل.أكف كنفر بذلؽ، وإن كنن ـؼر   عز وجؾ

ٓ أعؾننؿ أحننًدا ـننـ الؿاننؾؿقـ اخ ؾننػ ي وجننقب  :$قااا  الخطااابل 

 .(1)ق ؾف

إن كننن ـانؾًؿن فنكنف  ؼنق  فقنف: أن الاننّب وتحرةنر ال :$قا  ابـ تقؿقخ 

 .(2)ةؽػر وُةؼ ؾ بغقر خالف، وهق ـذهب إئؿل إربعل وغقرهؿ

إن ةنب اهلل أو رةنقلف كػنر ظننهًرا وبنطـًنن، ةنقاء كننن  :$وقا   دً ا 

 (. 80، 88الصنرم الؿاؾق  ٓبـ تقؿقل )ص:  (1)
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عنـ اع ؼننده،  لف، أو كنن ذاهناًل  أو كنن ـا حال   ةع ؼد أن ذلؽ ـحرمٌ  الانب  

 .(1)هؾ الاـل الؼنئؾقـ بلن اإلةؿنن قق  وعؿؾ هذا ـذهب الػؼفنء وةنئر أ

 الّانب هلل تعنلك إـن أن ةؽقن ـاؾًؿن أو كنفًرا.

فؼد أجؿع العؾؿنء عؾك أن الؽنفر إن ةب اهلل تعننلك ثنؿ تننب  ما الؽالر: 

فنن تقب ف تؼبنؾ وةانؼط عـنف الؼ نؾ، وُحلن فؿ ي ذلنؽ: أن الؽػننر ةنبقا اهلل 

 ةلـر ةبحنكف بؼ ؾفؿ، وةـذكر أدلل ذلؽ. تعنلك ولؿ

فنن الـنس ـلؿعنقن عؾنك أن ـنـ ةنب اهلل تعننلك ـنـ   ما تقبخ الؿ ؾؿ:

 .(2)الؿاؾؿقـ ةؼ ؾ، وإكؿن اخ ؾػقا ي تقب ف

نن :$قااا  ابااـ تقؿقااخ  ق ؾننف  ـ ةننب اهلل تعنننلك فنننن كنننن ـاننؾًؿن وجننبـَ

فر ةعظنؿ النرب ٕكف بذلؽ كنفر ـرتد، وأةقأ ــ الؽنفر، فنن الؽن ؛بنإلجؿنع

 وةع ؼد أن ـن هق عؾقف ــ الدةـ البنطؾ لقس بنة فزاء بنهلل وٓ ـابل لف.

ثننؿ اخ ؾننػ أصننحنبـن وغقننرهؿ ي قبننق  تقب ننف، بؿعـننك أكننف هننؾ ةانن  نب 

كنلؿرتد وةاؼط عـف الؼ ؾ إذا أظفر ال قبل ــ ذلؽ بعند رفعنف إلنك الانؾطنن 

الرةنق ، فقنف  نب  عؾنك قنقلقـ: أحندهؿن أكنف بؿـزلنل ةن وثبقت الحند عؾقنف 

الرةننق ، هننذه طرةؼننل أبننل الخطنننب وأكثننر ـننـ اح ننذى  نب  الرواة نننن ي ةنن

حذوه ــ الؿ لخرةـ، وهق الذي ةد  عؾقنف كنالم اإلـننم أحؿند حقنف قنن : 

كؾ ــ ذكر شقًمن ةعرض بذكر الرب تبنرك وتعنلك فعؾقف الؼ نؾ، ـانؾًؿن كننن 

 .(317الصنرم الؿاؾق  )ص:  (1)
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الؼ نؾ عؾقنف ولنؿ ةنذكر أو كنفًرا، وهذا ـذهب أهؾ الؿدةـل، فنلطؾؼ وجنقب 

اة  نب ف وذكر أكف قق  أهؾ الؿدةـنل وـنـ وجنب عؾقنف الؼ نؾ ةانؼط بنل قبنل، 

وقق  أهؾ الؿدةـل الؿشفقر أكف ٓ ةاؼط الؼ ؾ ب قب نف، ولنق لنؿ ةنرد هنذا لنؿ 

ةخصف بلهؾ الؿدةـل، فنن الـنس ـلؿعنقن عؾنك أن ـنـ ةنب اهلل تعننلك ـنـ 

 الؿاؾؿقـ ةؼ ؾ وإكؿن اخ ؾػقا ي تقب ف.

فؾؿن ُأخذ بؼق  أهؾ الؿدةـل ي الؿاؾؿ كؿن أخنذ بؼنقلفؿ ي النذـل عؾنؿ 

ّب نأكف قصد ـحؾ الخالف بنظفنر ال قبل بعد الؼندرة عؾقنف كؿنن ذكركننه ي ةن

 الرةق .

ةن ابـ كنذا » :فنن عبد اهلل قن : ُةمؾ أبل عـ رجؾ قن و ما الروادخ الثاكقخ: 

اإلةنالم، قؾنت ٕبنل: قنن  أبنل: هنذا ـرتند عنـ  ؟«وكذا أكنت وـنـ خؾؼنؽ

 تضرب عـؼف  قن : كعؿ تضرب عـؼف، فلعؾف ــ الؿرتدةـ.

قق  الؾقف بـ ةعد، وقنق  ـنلنؽ، وروى ابنـ الؼنةنؿ والروادخ إولك: 

عـف قن : ــ ةب اهلل تعنلك ــ الؿانؾؿقـ ق نؾ، ولنؿ ةان  ب، إٓ أن ةؽنقن 

لؿ ةظفنره لنؿ افرتى عؾك اهلل بنرتداده إلك دةـ دان بف وأظفره فقا  نب، وإن 

 ةا  ب، وهذا قق  ابـ الؼنةؿ، وـطرف، وعبد الؿؾؽ، وجؿنهقر الؿنلؽقل.

لؿرتنند الؿحننض، وهننذا قننق  أكننف ةانن  نب وتؼبننؾ تقب ننف بؿـزلننل اوالثاااين: 

نء، وابنـ عؼقنؾ، ةعؾل، والشرةػ أبل جعػر، وأبل عؾل بنـ البـَّن لالؼنضل أب

ػل ـنـ الؿندكققـ: ـع ققلفؿ: إن ــ ةب الرةق  ٓ ةا  نب، وهذا قق  طنئ

ـننـفؿ ـحؿنند بننـ ـاننؾؿل، والؿخزوـننل، وابننـ أبننل حنننزم، قنننلقا: ٓ ةؼ ننؾ 

الؿاؾؿ بنلاب ح ك ةان  نب وكنذلؽ القفنقدي والـصنراين، فننن تننبقا ُقبنؾ 

ــفؿ، وإن لؿ ة قبقا ق ؾقا، وٓبد ــ آة  نبل، وذلؽ كؾف كنلردة وهق الذي 



               

 

 ذكره العراقققن ــ الؿنلؽقل.

قنننلقا: ةننّب اهلل ردة، فنننذا تنننب : ڤ الشااالعل وكااللؽ ذكاار  صااحا 

عؾنك أحند النقجفقـ، وهنذا  ملسو هيلع هللا ىلصُقبؾت تقب ف، وفرققا بقـف وبقـ ةب الرةق  

 ـذهب اإلـنم أبل حـقػل.

 وأـن ــ اة  نب الّانب هلل ولرةقلف، فؿلخذه أن ذلؽ ــ أكقاع الردة.

وـننـ فننّر  بننقـ ةننب اهلل وةننب الرةننق  قنننلقا: ةننب اهلل تعنننلك كػننر 

وهق حؼ هلل وتقبنل ـنـ لنؿ ةصندر ــنف إٓ ـلنرد الؽػنر إصنؾل أو ـحض، 

 الطنرئ ـؼبقلل ـاؼطل لؾؼ ؾ بنإلجؿنع.

ثالثل،  لف  ثن هق  بؼقلفؿ:  هلل  ا ةابقن  لـصنرى  ا ن  أ ذلؽ  عؾك  وةد  

َشَتَؿـِل » عـ اهلل عز وجؾ أكف قن :  ملسو هيلع هللا ىلص وبؼقلفؿ: إن لف ولًدا كؿن أخرب الـبل 

ـُ  ـُ َوَما َدـَْبِغل َلُف  آدمَ  اْب اَي  آدمَ  َذلؽت َوَكلَبـِل اْب ا َشْتُؿُف إِد  َوَما َدـَْبِغل َلُف ذلؽت َ م 

َؿُد  اَلَؼْقُلف: ِإ   ِلل َوَلًد  َحُد ال   َٕ ڑ ﴿  : وقن  ةبحنكف  ( 1) « َوَ َكا ا  ا ژ 

گ  گ ک  ک  ک  ک  ققلف:  ﴾ڑ  لك  ھ ﴿إ ہ  ہ  ہ 

ُعؾؿ ــف أكف ةاؼط حؼف وهق ةبحنكف قد  [ 74ت 73]الؿا دة:   ﴾ھھ 

فنن الرجؾ لق أتك ــ الؽػر والؿعنصل بؿؾء إرض ثؿ تنب  ،ال نئب عـ

تنب اهلل عؾقف، وهق ةبحنكف ٓ تؾحؼف بنلّاب غضنضل وٓ ـعرة، وإكؿن ةعقد 

ضرر الاب عؾك قنئؾف، وحرـ ف ي قؾقب العبند أعظؿ ــ أن ةف ؽفن جرأة 

 .(2)الانب.. 

ك وجنقب ق نؾ ـنـ فؼد أجؿع العؾؿنء عؾن :ملسو هيلع هللا ىلصـ س  الـبل و ما التقبخ مِ 

 .ڤوغقره ــ حدةف أبل هرةرة ( 3883البخنري )أخرجف  (1)

 (.721، 724الصنرم الؿاؾق  ) (2)



               

ةنننقاء كننننن ـانننؾًؿن أو كننننفًرا، واخ ؾػنننقا ي قبنننق  تقب نننف،  ملسو هيلع هللا ىلصةنننب الـبنننل 

ا ٕن الحندود  ؛فنللؿفقر عؾك أان تؼبؾ وٓ ةاؼط عـف حّد الؼ ؾ فقؼ نؾ حند 

 ٓ تاؼط بنل قبل.

اهلل  ـ ـنـ ةنبوالػنر  بقـنف وبنق :$قا  الؼاضل  باق محؿاد باـ ك ار 

بشنر، والبشنر جنـس تؾحؼنف  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل تعنلك عؾك ـشفقر الؼق  بنة  نب ف أن 

الؿعرة إٓ ـنـ أكرـنف اهلل بـبقتنف، والبننرئ تعننلك ــنزه عنـ جؿقنع الؿعنةنب 

قطًعن، ولقس ــ جـس تؾحؼ الؿعرُة بلـاف، ٓ حؼ فقف لغقره ــ أدـقنقـ، 

تعؾؼ فقف حؼ أدـل، فؽنن كنلؿرتد ةؼ ؾ  ملسو هيلع هللا ىلصفؼبؾت تقب ف، وــ ةب الـبل 

 .(1)تقب ف ٓ تاؼط عـف حد الؼ ؾ والؼذف حقـ ارتداده أو ةؼذف، فنن

إذا أقنر بنلانّب وتننب ــنف وأظفنر ال قبنل  :$قا   بق الح ـ الؼاب ال 

ه ؛ ؾ بنلابقُ   .(2)ٕكف هق حد 

ـنـ الؿقحندةـ ثنؿ تننب عنـ  ملسو هيلع هللا ىلصــ ش ؿ الـبل  :$وقا  ابـ سحـق  

 .(3)ف عـف الؼ ؾ   تقب ُ زِ ذلؽ لؿ تُ 

 وذكركن ملسو هيلع هللا ىلصّب وأذى ي حؼف قد قدــن ـن هق ة :$قا  الؼاضل طقاض 

 وقنئؾف أو تخققر اإلـنم ي ق ؾف أو صؾبف.. إجؿنع العؾؿنء عؾك ق ؾ فنعؾ ذلؽ

وقق  الاؾػ وجؿفقر  نعؾؿ أن ـشفقر ـذهب ـنلؽ وأصحنبفف ؛وبعد

ا العؾؿنء ق ؾف  ٓ كػًرا إن أظفر ال قبل ــف، ولفذا ٓ تؼبؾ عـندهؿ تقب نف... حد 

 (.724الشػن ب عرةػ حؼق  الؿصطػك )ص:  (1)
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ققلنف، أو جننء عد الؼندرة عؾقنف والشنفندة عؾنك وةقاء كنكت تقب ف عؾك هذا ب

 .(1)وجب ٓ ُتاؼطف ال قبل كانئر الحدود ٕكف حد   ؛تنئًبن ــ قبؾ كػاف

أن ــ ةب اهلل تعنلك أو رةقلف فؼد كػر، ووجب ق ؾف إن لؿ ة ب، ةقاء 

 كنن ـاؾًؿن أو كنفًرا، وهذا ـؿن أجؿع عؾقف أهؾ العؾؿ.

ثنؿ تننب ةنؼط عـنف حند الؼ نؾ بنل قبنل، وإن كننن  أـن الؽنفر إذا ةنب اهلل

 ـاؾًؿن فنلراجح أن تؼبؾ تقب ف وٓ ةؼ ؾ.

فؼد كػنر، وةلنب ق ؾنف بنإلجؿننع، فننن تننب  ملسو هيلع هللا ىلصوأـن ــ ةب الرةق  

ا ُقبؾت تقب ف عـد أكثر أهؾ العؾؿ، وٓ ةاؼط عـف الؼ ؾ بنل قبل، بنؾ ةؼ نؾ حند  

 وإن تنب.

 الؿصدر الانبؼ. (1)



               

 يف اللالو عً اإلمياٌ: فصل

 :$ضؿ قا  الـا

 إدؿاُكـاااا قاااقٌ  وق اااٌد وطؿاااٌؾ  -95

 

َلاااااؾ   تسداااااُده التؼاااااقى وداااااـؼ  بالس 

: 
 الشرح

 أــ: الفؿزة والؿقؿ والـقن أصالن ـ ؼنربنن. اادؿا  لغخ:

أحدهؿن: إـنكل ال ل هل ضد الخقنكل، وـعـنهن: ةؽقن الؼؾب وأخر: 

 .(1)ال صدةؼ، والؿعـقنن كؿن قؾـن ـ داكقنن 

قف، واإلةؿننن: الثؼنل وإظفننر  :$قا  الػقروزآبادي  أــ بف إةؿنًكنن: صندَّ

 .(2)الخضقع وقبق  الشرةعل 

اإلةؿنننن ضنند الؽػننر، واإلةؿنننن بؿعـننك ال صنندةؼ  :$قااا  ابااـ مـ ااقر 

 .(3)ضده ال ؽذةب، ةؼن :  ــ بف ققم وكذب بف ققم

 اإلقرار وال صدةؼ بنلؼؾب، وعؿؾ اللقارح، وعؿؾ الؾانن. وشرًطا:

ؿقا رحؿـن اهلل تعنلك وإةنكؿ، أن الذي عؾقف عؾؿنء اعؾ :$قا  أجري 

الؿاؾؿقـ: أن اإلةؿننن واجنب عؾنك جؿقنع الخؾنؼ، وهنق تصندةؼ بنلؼؾنب، 

 نللقارح.بوعؿؾ  ،وإقرار بنلؾانن

ثؿ اعؾؿقا: أكف ٓ تلزئ الؿعرفنل بنلؼؾنب وال صندةؼ، إٓ أن ةؽنقن ـعنف 

 (.832-8/833ـؼنةقس الؾغل ) (1)
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 .(1)نعؿؾ اللقارح، فنن كؿؾت فقف هذه الخصن  الثالثل كنن ـمــً 

 إدلخ طؾك    اادؿا  قق  وطؿؾت دسدد بالطاطخ ودـؼ  بالؿع قخ:

 حؼقؼُل اإلةؿنِن ـركبٌل ــ ققٍ  وعؿٍؾ. :$قا  ابـ الؼقؿ 

ققُ  الؼؾنِب وهنق آع ؼننُد، وقنقُ  الؾاننِن وهنق الن ؽؾُؿ  والؼقُ  ق ؿا :

 بؽؾؿِل اإلةالِم.

 وعؿُؾ اللقارِح. عؿُؾ الؼؾِب وهق كقَُّ ف وإخالُصف، والعؿُؾ ق ؿا :

فنذا زالت هذه إربعُل زاَ  اإلةؿنُن بؽؿنلِف، وإذا زاَ  تصدةُؼ الؼؾنِب لنؿ 

 تـػْع بؼقُل إجزاِء، فننَّ تصدةَؼ الؼؾِب شرٌط ي اع ؼنِدهن وكقكِفن كنفعًل.

ـَ  وإذا زاَ  عؿننُؾ الؼؾننِب ـننع اع ؼنننِد الصنندِ ، ففننذا ـقضننُع الؿعركننِل بننق

ـَّلِ  ـَِّل ـلؿعقن عؾك زواِ  اإلةؿنِن وأكَّنف ٓ ةـػنُع الؿرجمِل وأهِؾ الا  . فلهُؾ الا 

ال صدةُؼ ـع اك ػنِء عؿِؾ الؼؾنِب وهنق ـحبُ نف واكؼقننُده، كؿنن لنؿ ةـػنْع إبؾنقَس 

ف والقفقَد والؿشركقـ الذةـ كنكقا ةع ؼدون ِصدَ  الرةقِ  بؾ  ـَ وفرعقَن وقق

ا وجفًرا، وةؼقلقن: لقس بؽنذٍب ولؽ ون بف ةر  ـُ بف.وةؼر   ـْ ٓ ك َّبُعف وٓ كمـ

وإذا كنن اإلةؿنُن ةزوُ  بزواِ  عؿِؾ الؼؾِب، فغقُر ـا ـؽٍر أْن ةزوَ  بزواِ  

ن لعدِم ـحبِل الؼؾِب واكؼقننِده  ـً أعظِؿ أعؿنِ  اللقارِح، وٓ ةقَّؿن إذا كنن ـؾزو

م تؼرةُره، فنكَّف ةؾنزُم   عندمِ  ـنـالذي هق ـؾزوٌم لعدِم ال صدةِؼ اللنزِم كؿن تؼدَّ

طنعننِل اللننقارِح، إذ لننق أطنننَع الؼؾننُب واكؼنننَد أطنعننت  طنعننِل الؼؾننِب عنندم

اللقارُح واكؼندْت، وةؾزُم ــ عدِم طنع ِف واكؼقنِده عندُم ال صندةِؼ الؿان ؾزُم 

َم  لؾطنعِل، وهق حؼقؼُل اإلةؿنِن، فننَّ اإلةؿنَن لقس ـلنرَد ال صندةِؼ )كؿنن تؼندَّ
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 . اك فك(1) ؾزُم لؾطنعِل وآكؼقندِ بقنُكف( وإكَّؿن هق ال صدةُؼ الؿا

ن ْ  قؾُبننف، ففننق كنننفٌر أو ــنننفٌؼ كػنًقننن َعَؼننِدة  فؿننـ قننن  بؾانننكِف ولننْؿ ةصنند 
(2) 

ِل.  ةخرُجف ــ الؿؾَّ

گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿قنننن  جنننؾَّ ذكنننُره: 

 .[41الؿا دة: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ

اهلل ڄ ﴿تعنلك:  وقن   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ًٓ . أي: [ البؼرة]   ﴾ڃ ڃ  كؿن  ( 3) لقس وراَءه شلٌء  خرُ  ةؼقلقن ذلَؽ قق

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿قن  تعنلك: 

 .[الؿـالؼق ] ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

)الؿـنفؼقن( جؿُع ــنفٍؼ وهق: ــ ُةظفُر اإلةؿنَن   : $ قا  الشـؼقطْل 

هذا بنلـطِؼ وذلؽ ، وُةار  الؽػَر... وأصُؾ الشفندِة: أْن ةقاطَ  الؾانُن الؼؾَب 

هبننؿ اننهللننُ وننفننضَحفؿ بننؼقلنِنف:نن بنننٓنن ،نن فننؽذَّ
ڻ ﴿ننعنن ؼندننِ ں  ں  ڱ 

 .(4)لؿ تقاطْ  قؾقُبفؿ ألاـَ فؿ عؾك تصدةِؼؽأي: ﴾ڻ ڻ

َؾ وــ َعَرَف بؼؾبِف فحاب وتنرَك قنقَ  الؾاننِن وعؿن :$قا  الؼرصبْل 

قِل ففق كنفٌر كؽػِر فرعقَن والقفقِد؛ ٕنَّ فرعنقَن الؼؾِب وعؿَؾ اللقارِح بنلؽؾ

ـٍ  لنقس ةنحًرا وـنع ذلنؽ لنؿ  أنَّ ـن جنَء بف ـقةك عؾقنف الانالمُ كنن عؾك ةؼق

 (.77الصالة وحؽؿ تنركفن )ص (1)

ٓ ةخننرج الـػننن  كقعنننن: كػننن  عؼنندي ةخننرج صنننحبف ـننـ الؿؾننل، وكػننن  عؿؾننل  (2)

 صنحبف ــ الؿؾل.

 (.8/76تػاقر ابـ كثقر ) (3)
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ة بْعننف فؾننؿ تـػْعننف ـعرفننُل الؼؾننِب، والقفننقُد كنننكقا ةعؾؿننقَن صنندَ  الـبننل  عؾقننف 

قنن  اهلُل  ،ولؿ ة َّبُعقه فؾؿ تـػْعفؿ هنذه الؿعرفنُل بنؾ هنل حلنٌل عؾنقفؿ الاالمُ 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴿تعنننلك ي كػنننِر فرعننقَن وققـِنننف: 

 .[14]الـؿؾ: 

 وأكَّفن لقات ةحًرا، ولؽـَّفؿ كػروا هبنن وتؽبَّنُروا 
ِ
ـقا أكَّفن ــ عـِد اهلل أي: تقؼَّ

ا»أْن ةمــُننقا بؿقةننك، وهننذا ةنند   عؾننك أكَّفننؿ كنننكقا ـعنكنندةـ، و  «ظؾًؿننن وعؾننق 

 ــصننقبنن عؾننك كعننِت ـصنندٍر ـحننذوٍف، أي: وجحننُدوا هبننن جُحننقًدا ظؾًؿننن

ا وعؾق 
(1). 

  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ِد: وقننننننن  ةننننننبحنَكف ي القفننننننق

 .[89]البؼرة: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ﴿وقننن  جننؾَّ ذكننُره: 

 .]البؼرة[ ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ـُ كثقرٍ  ةخربُ تعنلك أنَّ عؾؿنَء أهِؾ الؽ نِب ةعرفنقن صنحَل ـنن  :$قا  اب

كؿنن ةعنِرُف أحنُدهؿ ولنَده، والعنرُب كنكنت  جنَءهؿ بف الرةقُ  عؾقنف الانالمُ 

ِل الشلِء هب  .(2)ذاتضرُب ي صحَّ

َتننف  «ةعرفقكننف» :$قااا  الؼرصبااْل  ي ـقضننِع الحنننِ ، أي: ةعرفننقن كبقَّ

وصنندَ  رةنننل ِف، والضننؿقُر عنئننٌد عؾننك ـحؿننٍد عؾقننف الصننالُة والاننالُم، قنلننف 

 .(3)ـلنهٌد وق ندُة وغقُرهؿن

 (.83/847اللنـع ٕحؽنم الؼر ن لؾؼرطبل ) (1)
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ـْ ُعْثَؿنَن، َقنَ : َقنَ   ـْ َمااَ  َوُااَق »َرُةقُ  اهلل عؾقف الصنالُة والانالُم:  َع َما

ٓ  ا ت َدَخَؾ اْلَجـ خَ َدعْ  َٓ إَِلَف إِ ُف   .(1)«َؾُؿ َ ك 

واااَق »: ملسو هيلع هللا ىلص وي ققلننف يف معاارِض شاارِحف لؾحااددِ : $وقااا  الـااقوْي 

ْظِفنَر الشنفندتقـ  «دعؾؿُ  ـُ إشنرٌة إلك الرد  عؾك ــ قن  ـنـ غنالِة الؿرجمنِل: إنَّ 

حندةٍف  خنَر بؼقلنف ةدخُؾ اللـَل وإْن لؿ ةع ؼْد ذلؽ بؼؾبِف. وقند ُقق نَد ذلنؽ ي 

 .(2)وهذا ةمكُد ـن قؾـن «لقفؿا َقَر شاكا » :ملسو هيلع هللا ىلص

وقد ةح ج  ــ ةَرى أنَّ ـلرَد ـعرفِل الؼؾِب كنفعٌل دوَن  :$قا  الؼاضل 

 الـطِؼ بنلشفندتقـ ٓق صنِره عؾك العؾِؿ.

نـَِّل: أنَّ الؿعرفنَل ـرتبطنٌل بنلشنفندتقـ ٓ تـػنُع إحنداهؿن  وـذهُب أهنِؾ الا 

 .(3)ــ الـنِر دوَن إخَرى وٓ تـِْلل

 ،واإلةؿنُن بلنَّ اإلةؿننَن قنقٌ  وعؿنٌؾ، وعؿنٌؾ وقنقٌ   :$ قا  البربفاريْ 

وكقَّننٌل وإصنننبٌل، ةزةننُد وةننـؼُص، ةزةننُد ـننن شنننَء اهلُل، وةننـؼُص ح ننك ٓ ةبَؼننك ــننف 

 .(4)شلءٌ 

ـَِّل عؾك أنَّ اإلةؿنَن ققٌ  وعؿٌؾ ة زةنُد وكذكُر هنهـن إدلَل ــ الؽ نَب والا 

 بنلطنعِل وةـؼُص بنلؿعصقِل.

 ( وغقره.06أخرجف ـاؾؿ ) (1)

 (.8/024شرح ـاؾؿ لؾـقوي ) (2)

 الؿصدر الانبؼ. (3)
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وققَ  الؼؾِب، ٓ ةصنح  أحنُدهؿن بغقنِر  أنَّ الؼقَ  ةشؿُؾ ققَ  الؾانن اعؾؿْ 

 أخِر كؿن ةبَؼ بقنُكف.

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿قن  اهلُل تعنلك: 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 .]البؼرة[ ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ڀ ﴿وقن  جؾَّ ثـنُؤه:  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ]آ    ﴾ٿ 

 .طؿرا [

ڳ ﴿وقن  جؾَّ ذكُره:  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک ک  ڑ  ڑ

ہ  ہ  ۀ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

 .حجرا [ال] ﴾ہ ہ ھ ھ

، َؼِػنل 
 الثَّ
ِ
ـِ َعْبنِد اهلل ـْ ُةنْػَقنَن ْبن ، ُقنْؾ لِنل فِنل  َع

ِ
َقننَ : ُقْؾنُت: َةنن َرُةنقَ  اهلل

َٓ َأْةَلُ  َعـُْف َأَحًدا َبْعنَدَك   ًٓ ْةاَلِم َقْق َل: َغْقنَرَك  -اإْلِ ـَ  -َوفِنل َحنِدةِف َأبِنل ُأَةنن

 .(1)«ُقْؾ: آَمـُْا بِا ِت َلاْسَتِؼؿْ »َقنَ : 

ـِ  ـَ اْب ـْ َأبِل َجْؿَرَة، َقنَ : ُكـُْت ُأَتْرِجُؿ َبْق ـَ الـَّننِس، َفَؼننَ : إِنَّ  َع َعبَّنٍس َوَبنْق

ـِ الَؼاْقمُ »َفَؼنَ :  ملسو هيلع هللا ىلصَوْفَد َعْبِد الَؼْقِس َأَتُقا الـَّبِلَّ  ـِ الَقْلُد َ ْو َما َقننُلقا: َربِقَعنُل  «؟َم

 ( وغقره.31-60أخرجف ـاؾؿ ) (1)



               

ْقاَر » َفَؼنَ : ََ َٓ َمْرَحًبا بِالَؼْقِم َ ْو بِالَقْلاِدت  ـْ  َقننُلقا: إِكَّنن َكْلتِقنَؽ  «َكاَداَمك َخَساَداا َو ـِن

 َّٓ َٓ َكْاَ طِقُع َأْن َكْلتَِقَؽ إِ َضَر، َو ـُ نِر  ـْ ُكػَّ
ٍل َبِعقَدٍة، َوَبْقـَـَن َوَبْقـََؽ َهَذا الَحل  ـِ

ُشؼَّ

َرُهْؿ  ـَ ـْ َوَراَءَكنن، َكنْدُخُؾ بِنِف الَلـَّنَل. َفنَل ن ـَ ٍر ُكْخبِنُر بِنِف  ـْ فِل َشْفٍر َحنَراٍم، َفُؿْرَكنن بِنَل

 َعنزَّ َوَجنؾَّ َوْحنَدُه، َقننَ :  بَِلْرَبٍع َوَكَفنُهؿْ 
ِ
نَرُهْؿ بِنإِلةَؿننِن بِننهلل ـَ ـْ َأْرَبٍع: َأ َااْؾ »َع

َٓ » َقنُلقا: اهلُل َوَرُةنقُلُف َأْعَؾنُؿ، َقننَ : «َتْدُروَ  َما اِادَؿاُ  بِا ِ َوْحَدُه   َشاَفاَدُة َ ْ  

ااًدا َرُسااقُ  ا ِ  ٓ  ا ُت َوَ    ُمَحؿ  َكاااِةت َوَصااْقُم إَِلااَف إِ اافَِةت َوإِدَتاااُ  الس  ت َوإَِقاااُم ال  

ـَ الَؿْغـَؿِ  نِت  «َرَمَ اَ ت َوُتْعُطقا الُخُؿَ  ِم بَّنِء َوالَحـَْ ِؿ َوالُؿَزفَّ ـِ الد   .َوَكَفنُهْؿ َع

َوَ ْخبِاُروُه  اْحَػُ اقهُ » َقننَ : «الُؿَؼق ارِ » َوُربََّؿن َقننَ : «الـ ِؼقرِ » َقنَ  ُشْعَبُل: ُربََّؿن َقنَ :

ـْ َوَراَ ُكؿْ   .(2()1)«َم

إةؿنًكنن، فند َّ  -وهق قنقٌ   -الـطَؼ بشفندِة أْن ٓ إلَف إٓ اهلُل  ملسو هيلع هللا ىلصفعدَّ الـبل  

ك اإلةؿنِن.  ذلؽ عؾك أنَّ ققَ  الؾانِن داخٌؾ ي ـاؿَّ

اِادؿاااُ  بِْ ااٌع َوساابعقَ  َ و »ي حنندةِف شننعِب اإلةؿنننِن:  ملسو هيلع هللا ىلصوقننن  الـبننل  

 ـِ ِى َطااَ  ُشااْعَبًخت َلَلْل ااُؾفا قااقُ  ٓ إلااَف إٓ ا ُت وَ ْدكااااا إماَصااُخ إذَ بِْ ااٌع وسااْتق

-84(، وـاننننؾؿ )3282، 3282، 8381، 203، 14، 23أخرجنننف البخنننننري ) (1)

03.) 

والؿننذكقر ي أكثننر الرواةنننت  «آمااركؿ باالربع» :قننن  ملسو هيلع هللا ىلص فنئنندة: اإلشننؽن  ي كقكننف (2)

ابـ بطن   خؿس، واخ ؾػ العؾؿنء ي اللقاب عـ هذا عؾك أققا  أظفرهن: ـن قنلف

$ ي شرح صحقح البخنري، قن : أـنرهؿ بننٕربع ال نل وعندهؿ هبنن ثنؿ زادهنؿ 

أداء الخؿس، ٕاؿ كنكقا ـلنورةـ لؽػنر ـضنر فؽننكقا أهنؾ جفنند  خنـال، ةعـل:

ـاننؾؿ بشننرح الـننقوي   .بننـ الصننالح كحننق هننذاا ووذكننر الشننقد أبننق عؿننر ،وغـنننئؿ

 (.8/868( وف ح البنري )8/088)



               

 

ـَ اادؿَ قاُ  ُش الَح ردِؼ. وَ الط    .(1)«ا ِ عبٌخ ِم

أْعَؾك ُشَعِب اإلةؿنِن ققُ  ٓ إلَف إٓ اهلُل كؿن جننَء ي الحندةِف. فند َّ ذلنؽ 

ك اإلةؿنِن.  عؾك أنَّ ققَ  الؾانِن داخٌؾ ي ـاؿَّ

 وـالئؽ ِننف وك بِننف ورةننؾِف »
ِ
ننن قننقُ  الؼؾننِب: ففقال صنندةُؼ اللنننزُم بنننهلل َـّ فل

 
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصوالققِم أخِر، وةدخُؾ فقف اإلةؿنُن بؽؾ  ـن جنَء بف رةقُ  اهلل

َ  بننف جؿؾننًل ولننؿ ةعننرف  ثننؿَّ الـنننُس ي هننذا عؾننك أقانننٍم: ـننـفؿ ـننـ صنندَّ

َ  جؿؾًل   . اك فك.(2)«وتػصقاًل ال ػصقَؾ، وــفؿ ــ صدَّ

 الدلقُؾ طؾك ذلؽ:

﮴ ﴿قن  اهللُ تعنلك:  ﮳   ﮲  ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮺﮻ ﮹   ﮸  ﮷  ﮶   ﴾﮵

 .]الحجرا [

گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿وقننن  جننؾَّ ثـنننُؤه: 

 .[41]الؿا دة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ

 .[14]الحجرا : ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ﴿وقن  تبنرك وتعنلك: 

 .[22ؿجادلخ: ]ال ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ﴿وقن  ةبحنَكف وتعنلك: 

 
ِ
َٓ فَ ٍد َدْشااَمااا ِمااـ َ َحاا»: ملسو هيلع هللا ىلصوقننن  رةننقُ  اهلل ٓ  ُد      ااَح  ا ُ و ّ  مُ  إلااَف إ ًدا ؿ 

ٓ  بِ ؾْ قَ  ـْ قُ  ا ِ ِصْدًقا مِ ُس رَ  مف ا ُ طَ ِف إ  .(3)«ارِ ك الـ  ؾَ  حر 

 ( والؾػظ لؿاؾؿ.32-21وـاؾؿ ) ،( بنخ صنر8نري )أخرجف البخ (1)

 (.4/648ـلؿقع الػ نوى ) (2)

 ( والؾػظ لؾبخنري.30وـاؾؿ ) ،(801أخرجف البخنري ) (3)



               

َٓ ُساُد  ّ  ٓ إلَف إٓ ا ُ و ّكل رَ فَ  ْش »وي رواةٍل:  باٌد ا طَ بِفَؿا َدؾَؼاك ا َ قُ  ا ِت 

ٓ  قُر شاكا لقفؿَ ََ   .(1)«خَ ـ  خَؾ الَج  دَ ا إ

وـعـك صندِ  الؼؾنِب: تصندةُؼف اللننزُم بحقنُف ٓ  :$قا   بق العباِس 

َ  بف  .(2)ةخطُر لف كؼقُض ـن صدَّ

 
ِ
، َقننَ : َقننَ  َرُةنقُ  اهلل َْةنَؾِؿل 

ْٕ ـْ َأبِل َبْرَزَة ا ـَ َةنن »:ملسو هيلع هللا ىلصَع ـْ آَما َمْعَشاَر َما

دَؿاُ  َقْؾَبفُ بِِؾَ اكِ   .(3) «...ِفت َوَلْؿ َدْدُخِؾ اْاِ

 والعؿُؾ ةشؿُؾ عؿَؾ الؼؾِب وعؿَؾ اللقارِح:

ا، أعؿنُ  الؼؾقِب كثقرةٌ   وتعظقُؿنف وحنب  الرةنقِ   جند 
ِ
أعظُؿفنن حنب  اهلل

 واإلكنب ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ُل إلقف واإلخالُص لف وال قكُؾ عؾقنف إلنك وتقققُره، وــفن خشقُل اهلل

ـَِّل ـلؿؾًل وـػصؾًل.  غقِر ذلؽ، وقد جنءْت أعؿنُ  الؼؾقِب ي الؼر ِن والا 

ن عؾك وجِف اإلجؿنِ ، فؼن  اهلُل تعنلك:  َـّ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿أ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

 (.04 – 77أخرجف ـاؾؿ ) (1)

 (.8/021الؿػفؿ لؿن أشؽؾ ــ تؾخقص ك نب ـاؾؿ ) (2)

(، 4703(، وأبنننق ةعؾنننك )7112(، وأبنننق داود )707، 7/702أخرجنننف أحؿننند ) (3)

وصنححف إلبننين ي  (،6427) «الشنعب»(، وي 82/074والبقفؼل ي الؽنربى )

 (.4817صحقح اللنـع )



               

 

. وكؾ  ـن ذكَر ي [ ]البؼرة  ﴾ڇڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 ًٓ  .أةِل ــ أعؿنِ  الؼؾقِب إجؿن

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿: وقننننننننن  جننننننننؾَّ ذكننننننننُره

 .]الؿممـق [ ﴾ڀ ڀ

ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﴿وقنننن  ةنننبحنَكف: 

 .[16: ]الحددد ﴾﮺ ﮻

ـْ َأبِل َةِعقٍد اْلُخْدِري     ڤ وَع
ِ
ـْ َرَ ى ِماـُْؽْؿ »: ملسو هيلع هللا ىلصقن : قن  رةقُ  اهلل َما

ْؾُقَغقوااْرُه بَِقااِدِهت َلاانِْ  َلااْؿ َدْ ااَتطِْع َلبِِؾَ اااكِِفت َلاانِْ  َلااْؿ َدْ ااَتطِْع َلبَِؼْؾبِااِفت َوَذلِااَؽ ُمـَْؽااًرا لَ 

دَؿا ِ   .(1)«َ ْضَعُػ اْاِ

 فد َّ الحدةُف عؾك أنَّ إكؽنَر الؿـؽِر بنلؼؾِب ــ أعؿنِ  الؼؾقِب.

ْاُعقدٍ  ـَ ـِ  ـْ كَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقن : قن  رةق  اهلل  ڤ وعـ اْب بِالا َبَعَثاُف ا ُ لِال َما ِم

ٓ  َكاااَ  َلاا ااٍخ َقْبِؾاال إِ تِااِف َحَقاِرْدااق َ ُ م  ـْ ُ م  َوَ ْصااَحاٌ  َدْلُخااُلوَ  بُِ ااـ تِِف َوَدْؼَتااُدوَ   ُف ِماا

 َٓ َٓ َدْػَعُؾاقَ ت َوَدْػَعُؾاقَ  َماا  ـْ َبْعِدِاْؿ ُخُؾقٌ  َدُؼقُلقَ  َما  َفا َتْخُؾُػ ِم بَِلْمرِِهت ُثؿ  إِك 

ت ُدمْ  ـٌ ـْ َجاَااَدُاْؿ بِِؾَ ااكِِف َلُفاَق ُماْمِم ت َوَما ـٌ ـْ َجاَاَدُاْؿ بَِقاِدِه َلُفاَق ُماْمِم َمُروَ ت َلَؿ

دَؿاِ  َحب ُخ َخْرَد ٍ  ـَ اْاِ ت َوَلْقَ  َوَراَ  َذلَِؽ ِم ـٌ ـْ َجاَاَدُاْؿ بَِؼْؾبِِف َلُفَق ُمْمِم  .(2) «َوَم

 
ِ
ن قنن  لنف: فنلخربيْن ي حدةِف جربةَؾ عؾقف الا ملسو هيلع هللا ىلصوقن  رةقُ  اهلل الُم لؿَّ

ـَ با ِ وَ  ْ  تُ »عـ اإلةؿنِن. قن :  ـَ ُتارِ وَ أِخا قمِ قَ الْ ِف وَ ؾِ ُرُس ُكُتبِف وَ ِف وَ تِ  ؽَ َف مَ مِم مم

 .(3)«ّرهِ َش رِِه وَ قْ بالَؼَدِر َخ 

 (.78أخرجف ـاؾؿ ) (1)

 (.22أخرجف ـاؾؿ ) (2)

 .ڤــ حدةف عبد اهلل بـ عؿر ( 1أخرجف ـاؾؿ ) (3)



               

نـَِّل وإجؿننِع إـنِل عؾنك أنَّ عؿنَؾ اللنقارِح  ُل ـنـ الؽ ننِب والا  ـنـ  إدلَّ

ا، اإلةؿنِن كثقرةٌ   كذكُر ــفن: جد 

 تعنننلك: 
ِ
 ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿قننقَ  اهلل

 ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿وقنننننننننن  ةنننننننننبحنَكف:  ،]السخااااااااار [

 .]الـحؾ[ ﴾ۅ ۉ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿وققَلننف جننؾَّ ذكننُره: 

 .[31-31: ]الؽفػ ﴾ڻ ڻ ڻ ڻڱ ڱ ں ں

حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت ﴿وققَلننف تعنننلك: 

 .]صف[ ﴾جس حس خس جث مث ىث يث حج مج جح محجخ حخ مخيت

ڳ ﴿:  ققلفو ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

 .]البؼرة[ ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿:  وققَلف تعنلك

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ ڦ  چ  ڃ 

.]إكػا [ ﴾چ چ ڇ ڇ

تعنلك: وققل ے ﴿ف  ے ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ

﮳  ﮲  ۓ  ﮽ ۓ  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴ 

.]مردؿ[ ﴾﮾ ﮿ ﯀

ةن أهنَؾ الؼنر ِن، وةنن أهنَؾ  ـن اهلُل وإةنكؿ رِحؿَ  اعؾُؿقا  :$قا  أجرْي 

ـِ وأثنِر، وةن ـعشنَر ـن ـَ ـِ العؾِؿ، وةن أهَؾ الا  ففنؿ اهلُل تعننلك ي الندة بعؾنِؿ  ـ فؼَّ



               

 

الحالِ  والحراِم، إكَّؽؿ إْن تندبَّرتؿ الؼنر َن كؿنن أـنَركؿ اهلُل تعننلك عؾِؿن ؿ أنَّ اهلَل 

بف وبرةنقلِف: العؿنَؾ، وأكَّنف تعننلك لنؿ تعنلك أوجَب عؾك الؿمــقـ بعَد إةؿنكِفؿ 

ـِ عؾك الؿمــقـ بلكَّف قد رضَل عـفؿ وأكَّفؿ قد رُضقا عـف وأثننبَفؿ عؾنك ذلنؽ  ُةْث

الدخقَ  إلك اللـَِّل والـلنَة ــ الـننِر إٓ بنإلةؿننِن والعؿنِؾ الصننلِح، وَقنَرَن ـنع 

ه، ح نك ضنؿَّ إلقنف اإلةؿنِن العؿنَؾ الصننلَح، لنؿ ةندخْؾفؿ اللـَّنَل بنإلةؿننِن وحندَ 

العؿَؾ الصنلَح الذي قند وفََّؼفنؿ لنف، فصننَر اإلةؿننُن ٓ ةن ؿ  ٕحنٍد ح نك ةؽنقَن 

ةخَػنك، وـنـ تندبَر الؼنر َن  بلقارِحنف ٓ ـصدًقن بؼؾبِف، وكنطًؼن بؾاننكِف، وعننـاًل 

 ف وجَده كؿن ذكرُت.وتصػح

 فقجندُت  أك ل قد تصػحُت الؼنر نَ  رِحَؿـن اهلُل تعنلك وإةنكؿ  واعؾُؿقا 

 عنزَّ وجنؾَّ فقف ـن ذكرُتف ي ة ٍل وخؿاقـ ـ
ِ
أنَّ اهلَل تبننرَك  ؛قضًعن ــ ك نِب اهلل

ـَ  اللـََّل بنإلةؿنِن وحَده، بؾ أدخَؾفنؿ اللـَّنَل برحؿ ِنف وتعنلك لؿ ُةدخؾ الؿمــق

إةنهؿ وبَؿن وفَّؼفؿ لف ــ اإلةؿنِن بف والعؿِؾ الصننلِح، وهنذا رد  عؾنك ـنـ قنن : 

الؿعرفُل، ورد  عؾك ــ قن : الؿعرفُل والؼقُ  وإْن لؿ ةعؿْؾ اإلةؿنُن 
(1) 

ِ
، كعقُذ بنهلل

 ـنـ اللنقارح عؿنؾ أنَّ  عؾنك تد    ال ل أةنِت  ــ جؿؾلً  ذكرَ  ثؿ ...ــ قنئِؾ هذا

 .(2)اإلةؿننِ 

 .(3)«الْطفقُر َشْطُر اادؿا ِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقنَ  رةقُ  اهلل 

ف بنذن ةشقر إلك عؼقدة الؿرجمل وهل ــ الػر  الضنلل وةقليت الؽالم عؾقفن ي ـقضع (1)

 اهلل.

 (.81الشرةعل )ص:  (2)

( وغقننرهؿ، ـننـ 2/370وأحؿنند ) ،(3284والرتـننذي ) ،(003أخرجننف ـاننؾؿ ) (3)
= 



               

وقد أخرَج البخنري  وـاؾؿٌ 
ـِ عنزٍب؛   ي صحقَحقِفؿن ــ حدةِف الرباِء ب

 
ِ
َصؾَّك إَِلنك َبْقنِت اْلَؿْؼنِدِس ِةن ََّل َعَشنَر َشنْفًرا َأْو َةنْبَعَل َعَشنَر  ملسو هيلع هللا ىلصأّن رةقَ  اهلل

 -َهن َصنالَّ  َأوْ  -َشْفًرا، َوَكنَن ُةْعِلُبنُف َأْن َتُؽنقَن قِْبَؾُ نُف قَِبنَؾ اْلَبْقنِت، َوإِكَّنُف َصنؾَّك 

َعُف، َفَؿنرَّ َعَؾنك َصاَل  ـَ ـْ َكنَن َصؾَّك  َعُف َقْقٌم، َفَخَرَج َرُجٌؾ ـِؿَّ ـَ َة اْلَعْصِر، َوَصؾَّك 

نَع الـَّبِنل   ـَ ْقُت   َلَؼنْد َصنؾَّ
ِ
قَِبنَؾ  ملسو هيلع هللا ىلصَأْهِؾ اْلَؿْاِلِد َوُهْؿ َراكُِعقَن. َقنَ : َأْشَفُد بِنهلل

َل، َفَداُروا َكَؿن ُهْؿ  ؽَّ َ  ـَ نَت َعَؾك اْلِؼْبَؾِل َقْبنَؾ َأْن ُتَحنقَّ ـَ ِذي  قَِبَؾ اْلَبْقِت، َوَكنَن الَّ

ن َكُؼقُ  فِنقِفْؿ، َفنَلْكَزَ  اهلُل:  ـَ ک ک گ گ ﴿قَِبَؾ اْلَبْقِت ِرَجنٌ  ُق ُِؾقا َلْؿ َكْدِر 

 .(1)﴾گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

اتَّػننَؼ العؾؿنننُء  ﴾ک ک گ گ گگ﴿ققُلننف:  :$قااا  الؼرصبااْل 

ي فننن كزلننْت فننقؿـ ـنننَت وهننق ةصنؾ ل إلننك بقننِت الؿؼنندِس، كؿننن ثبننَت عؾنك أكَّ 

 البخنري  ــ حدةِف الرباِء.

ـُ عبننِد الحؽننِؿ عننـ أشننفَب عننـ  ـُ الؼنةننِؿ وابنن ـُ وهننٍب وابنن وَروى ابنن

 .(2)قن : صالَتؽؿ ﴾ک ک گ گ گگ﴿ـنلٍؽ: 

وي هننذا دٓلننٌل  :بعننَد أْن ةنننَ  حنندةَف الننرباِء الؿ ؼنندمَ  $قااا  البقفؼااْل 

ك صالَتفؿ إلك بقِت الؿؼدِس إةؿنًكنن، وإذا ثبنَت ذلنؽ ي الصنالِة  عؾك أكَّف ةؿَّ

 
ِ
ك رةقُ  اهلل الطفنقَر إةؿنًكنن، فؼننَ   ملسو هيلع هللا ىلصثبَت ذلؽ ي ةنئِر الطنعنِت، وقد ةؿَّ

                                                                          
=      

 .ڤأبل ـنلؽ إشعري  حدةف

 (.202( وـاؾؿ )7716أخرجف البخنري ) (1)

 (.0/860اللنـع ٕحؽنم الؼر ن ) (2)



               

 

 :  .(2()1)«الْطفقُر َشْطُر اادؿا ِ »ي حدةِف أبل ـنلٍؽ إشعري 

 الـبننلَّ 
ـِ عبنننٍس؛ أنَّ ـِ عننـ ابنن : قنننَ  لَقفننِد عبننِد الَؼننْقسِ  ملسو هيلع هللا ىلص وي الصننحقَحق

دَؿاااِ  بِااا ِ » ـْ َ ْرَبااٍع: اْاِ ننَرَهن َلُفننْؿ، َفَؼنننَ :«آُمااُرُكْؿ بِااَلْرَبٍعت َوَ ْكَفاااُكْؿ َطاا  ، ُثننؿَّ َفاَّ

َكااةِ » اَفِةت َوإِدَتااِ  الس  ًدا َرُسقُ  ا ِت َوإَِقاِم ال   ٓ  ا ُت َوَ    ُمَحؿ  َٓ إَِلَف إِ ت َشَفاَدِة َ ْ  

: الْدب اِ ت َواْلَحـَْتِؿت َوالـ ِؼقارِت َواْلُؿَؼق ارِ  ـِ ـِْؿُتْؿت َوَ ْكَفاُكْؿ َط ََ  «َوَ    ُتَمْدوا ُخُؿَ  َما 

ٓ  ا ُ » َزاَد َخَؾٌػ فِل ِرَواَة ِِف: َٓ إَِلَف إِ  ، َوَعَؼَد َواِحَدًة.(3)«َشَفاَدِة َ ْ  

ـْ َأبِل ُهَرْةَرةَ   الـَّبِنل   ،ڤ َع
ـِ اِادَؿااُ  بِْ اٌع َوِساْتقَ  ُشاْعَبًخت » :َقننَ   ملسو هيلع هللا ىلص َع

ـَ اِادَؿا ِ   .(4)«َوالَحَقاُ  ُشْعَبٌخ ِم

نـَِّل عؾنك أنَّ اإلةؿننَن قنقٌ  وعؿنٌؾ عؾنك ـنن  ـن إدلَل ــ الؽ ننِب والا  ـْ قدَّ

نـَِّل عؾنك أنَّ اإلةؿننَن ذكرَكن ــ تػصقٍؾ، وكذكُر هنهـن إدلَل ـنـ الؽ  ننِب والا 

 وال ؼصقِر ي فعِؾ الطنعنِت. وةـؼُص بنلؿعصقلِ  ،ةزةُد بنلطنعلِ 

 : ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿قننن  اهلُل عننزَّ وجننؾَّ

 .]إكػا [ ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿وقن  ةنبحنَكف وتعننلك: 

 .]التقبخ[ ﴾ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 تؼدم تخرةلف. صحقف: (1)

 (.887)ص: آع ؼند والفداةل إلك ةبقؾ الرشند  (2)

 تؼدم تخرةلف. (3)

 ( والؾػظ لؾبخنري.32(، وـاؾؿ )8أخرجف البخنري ) (4)



               

 .[76: ]مردؿ ﴾ىئ ی ی ی یجئ﴿وقن  جؾَّ وعال: 

، وقنننن  تعننننلك: [31]الؿااادثر:  ﴾ڱ ڱ ں ںڻ﴿وقنننن  ةنننبحنَكف: 

 .[4]الػتف:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴿

، وغقنننُر ذلنننؽ ـنننـ [173]آ  طؿااارا :  ﴾ی جئ حئ﴿وقنننن : 

 أةنِت الدالِل عؾك زةندِة اإلةؿنِن.

نَع الـَّبِنل   ـَ ، َقننَ : ُكـَّنن 
ِ
ـِ َعْبنِد اهلل ـْ ُجـُْدِب ْب ـُ فِ  ملسو هيلع هللا ىلصَع ْ َقننٌن َحنَزاِوَرٌة، َوَكْحن

ْؿـَن اْلُؼْر َن، َفنْزَدْدَكن بِِف إِةَؿنًكن َؿ اْلُؼْر َن، ُثؿَّ َتَعؾَّ ةَؿنَن َقْبَؾ َأْن َكَ َعؾَّ
ْؿـَن اإْلِ  .(1)َفَ َعؾَّ

( قنن : لِؼَقـنل أبنق ملسو هيلع هللا ىلص)وكنن ــ ُك َّنب رةق  اهلل  وعـ َحـْظؾَل إَُةْقدي  

! بؽٍر فؼنَ : كقَػ أكَت ةن حـظؾُل  قن
ِ
َ : قؾُت: كنفَؼ حـظؾنُل. قنن : ةنبحنَن اهلل

 
ِ
ُركن بنلـنن ملسو هيلع هللا ىلصـن تؼقُ   قنَ : قؾُت: كؽقُن عـنَد رةنقِ  اهلل ِر واللـَّنِل ح َّنك ُةنَذك 

  يكلكَّننن َرأْ 
ِ
، فنننذا َخَرْجـننن ـِننـ عـننَد رةننقِ  اهلل ـٍ إزواَج  (2)، عنَفْاننـن ملسو هيلع هللا ىلصَعننق

 إِكَّن َلـَْؾَؼنك ـِْثنَؾ َهنَذا، َفـِاقـن كثقًرا، َقنَ  أَ  (3)وإوَٓد والَضْقعنِت 
ِ
ُبق َبْؽٍر: َفَقاهلل

  ْكَطَؾْؼُت َأَكن َوَأُبق َبْؽرٍ َفن
ِ
َةنن  ، ُقْؾُت: َكنَفَؼ َحـَْظَؾلُ  ملسو هيلع هللا ىلصَح َّك َدَخْؾـَن َعَؾك َرُةقِ  اهلل

 
ِ
، َفَؼنَ  َرُةقُ  اهلل

ِ
 َكُؽقُن ِعـَْدكَ  «َوَما َذاَك »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُةقَ  اهلل

ِ
 ُقْؾُت: َةن َرُةقَ  اهلل

(، وابنـ بطنل 8283، 488(، والخنال  ي الانـل )68ابـ ـنجف ) أخرجف صحقف: (1)

 (.2/84(، والاللؽنئل )28(، والبقفؼل ي الشعب )8836ي اإلبنكل )

ل: الؿعنللننل، ةعـننل أاننؿ إذا عنفاننـن: عنللـننن وحنولـننن، وي الصننحنح: الؿعنفانن (2)

اش غؾقا هبذه إـقر، وتركنقا تؾنؽ الحنلنل الشنرةػل  ملسو هيلع هللا ىلصخرجقا ــ عـد رةق  اهلل

الؿػفننؿ  –وـشنننهدتف  ملسو هيلع هللا ىلصال ننل كنننكقا ةلنندوان عـنند ةننؿنع ـقعظننل رةننق  اهلل

(4/64.) 

 ( ـننندة2/271لانننن العننرب ) –ضننقعّل الرجننؾ: حرف ننف وصننـنع ف وـعنشننف وكاننبف  (3)

 )ضقع(.



               

 

 ، ـٍ ُرَكن بِنلـَّنِر َواْلَلـَّنِل، َح َّنك َكَلكَّنن َرْأُي َعنْق ـْ ِعـْنِدكَ ُتَذك  َعنَفْانـَن  َفننَِذا َخَرْجـَنن ـِن

ننْقَعنِت، َد َوالضَّ َٓ َْو ْٕ َْزَواَج َوا ْٕ  ِ  َكِاننقـَن َكثِقننًرا فؼنننَ  رةننقُ   ا
ِ
واّلاالي »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ْكرِ َلَ ااقُكااؽُ ا تَ ك َمااَؾااقَ  طَ ومُ َكْػ اال بَِقااِدِهت إِْ  َلااْق َتااُد   اَلَحْتُؽؿُ قَ  ِطـْاادي ويف الاال 

ـْ داا َحـْ َؾاُخ َسا تِشُؽؿ َويف ُصُرقُِؽؿْ رُ ف َِؽُخ َطَؾك لُ الؿَ  ثنالث  (1)«خً اطَ َسااطًخ وَ وَلؽِا

 ـرات.

 الـَّبنلَّ 
، َأنَّ ـْ َأبِنل َةنِعقٍد الُخنْدِري  َخنَرَج فِنل َأْضنَحك َأْو فِْطنٍر إَِلنك  ملسو هيلع هللا ىلص وَع

ـٍ َ ْذَااَ  »قنَ :  ...َؾك الـ َانءاْلُؿَصؾَّك، َفَؿرَّ عَ  ـْ َكاقَِ ااِ  َطْؼاٍؾ َوِددا َما َرَ ْدُا ِما

ـ   ـْ إِْحَداُك ُجِؾ الَحاِزِم ِم نن ُكْؼَصننُن ِدةـِـَنن َوَعْؼؾِـَنن َةنن َرُةنقَ  «لُِؾ و الر  ـَ : َو ـَ ُقْؾ

  َقنَ : 
ِ
: َبَؾنك، َقننَ :  «ُجاؾِ َ َلْقَ  َشَفاَدُة الَؿاْرَ ِة ِمْثاَؾ كِْ اِػ َشاَفاَدِة الر  »اهلل ـَ ُقْؾن

ـْ ُكْؼَ اِ  َطْؼِؾَفات َ َلْقَ  إَِذا َحاَضْا َلاْؿ ُتَ اؾو َوَلاْؿ َتُ اؿْ » : َبَؾنك،  «َلَللِِؽ ِم ـَ ُقْؾن

ـْ ُكْؼَ اِ  ِددـَِفا»َقنَ :   .(2)«َلَللِِؽ ِم

 َوَعـ َأبل ُهَرةْ 
ِ
ـَ دَ َدسْ  َٓ »قنَ :  ملسو هيلع هللا ىلصرَة؛ أنَّ رةقَ  اهلل اكِل ِحاق َق ْسكِال َوُااكِل الس 

 َٓ ت َو ـٌ ـَ َدْشَرُ  َواُ َدْشرَ  ُمْمِم َٓ ُ  اْلَخْؿَر ِحق ت َو ـٌ ـَ َدْ رُِ  َوُاادَ  َق ُمْمِم َق ْ رُِ  ِحق

 َٓ ت َو ـٌ ـَ َدـَْتِفُبَفااا َوُاااَدـَْتِفااُ  ُكْفَبااًخ َدْرَلااُع الـ اااُس إَِلْقااِف لِقَفااا َ ْبَ اا ُمااْمِم َق اَرُاْؿ ِحااق

ـٌ   .(3)«ُمْمِم

ـُ  َر دائننرًة ي وةننطِفن :$طؾاالا قااا  محؿااُد باا  دائننرة هننذا اإلةننالُم ودوَّ

ـؼصننقٌر ي اإلةننالِم، ةؼننقُ   –الننذي ي وةننطِفن  –وهننذا اإلةؿنننُن  ،أخننَرى

 (.0422ف ـاؾؿ )أخرج (1)

 (.12( وـاؾؿ )327أخرجف البخنري ) (2)

 (.24( وـاؾؿ )0742أخرجف البخنري ) (3)



               

 
ِ
ـَ َدْسكِا ل َدْسكِ َٓ  »: ملسو هيلع هللا ىلصرةقُ  اهلل اكِل ِحق ...َوُاا لالس  ـٌ وةننَ  الحندةَف  «َق ُماْمِم

ةخرُج ــ اإلةالِم، فنذا  كؿن تؼدَم، قن : ةخرُج ــ اإلةؿنِن إلك اإلةالِم وٓ

 .(1)وةرجُع إلك اإلةؿننِ  ،تنَب تنَب اهلُل عؾقف

ـُ بط َخ   عؾنلٍّ  :$قا  اب
ـِ ـنـ  ڤوهذا الؼقُ  ــ أبل جعػنٍر ـحؿنِد بن

أوضِح الدٓئِؾ وأفصِحفن عؾك زةنندِة اإلةؿننِن وكؼصننكِف، وذلنؽ أنَّ اإلةؿننَن 

 ،صننل فقحننِرُ  اإلةؿننننَ ةزةننُد بنلطنعنننِت فقحصننـُف اإلةؿنننُن، وةننـؼُص بنلؿعن

، وذلنؽ أن اإلةنالَم ٓ ةلنقُز أْن ةؼننَ  فقنف (2)وةؽقُن غقَر خنرٍج ــ اإلةالمِ 

 .(3)ةزةُد وةـؼُص 

قد ُروَي عـ جؿنعٍل ـؿـ تؼدـقا أكَّفؿ قنلقا: إذا َزَكنك  :$قا  أجرْي 

ه اهلُل إلقف. كؾ  ذلؽ دلقٌؾ عؾنك أنَّ اإل ةؿننَن ةزةنُد ُكِزع ــف اإلةؿنُن، فنن تنَب ردَّ

 .(4)وةـؼُص 

ـذهُب أهِؾ الحدةِف: أنَّ اإلةؿننَن قنقٌ  : $ قا   بق طثؿا  ال ابقينْ

 .(5)وعؿٌؾ وـعرفٌل، ةزةُد بنلطنعِل، وةـؼُص بنلؿعصقلِ 

ـِ حـبااٍؾ  ـُ  حؿااَد باا وُةننمَؾ عننـ  $ةننؿعُت أبننل  :$قااا  طبااُد ا ِ باا

ـُ كؼننقُ : اإلةؿنننُن قننقٌ  وعؿننٌؾ ةزةننُد  بنلطنعننِل وةننـؼُص اإلرجنننِء  فؼننن : كحنن

 (.8/788اإلبنكل ٓبـ بطل ) (1)

ٓ ةخرج ـنـ الؿؾنل وٓ ةخؾند  -ـن لؿ ةا حؾفن -وة ليت إدلل عؾك أن ـرتؽبل الؽبنئر (2)

 ي الـنر.

 (.8/788ػر  الؿذـقـل )الـنجقل وـلنكبل ال لاإلبنكل عـ شرةعل الػرق (3)

 (.82الشرةعل )ص:  (4)

 (.067عؼقدة الاؾػ وأصحنب الحدةف )ص:  (5)



               

 

 .(1)بنلؿعصقِل، إذا زَكك وشرَب الخؿَر كؼَص إةؿنُكف

ننـَِّل  :$قااا  شااقُا ااساافِم  وقنند حَؽننك غقننُر واحننٍد إجؿنننَع أهننَؾ الا 

ـُ عبِد الربِ ي والحدةِف عؾك أنَّ اإلةؿنَن ققٌ  وعؿٌؾ. قن  أبق  «: ال ؿفقد»عؿر اب

ٓ بـقننٍل، أجؿننَع أهننُؾ الػؼننِف والحنندةِف عؾننك أنَّ اإلةؿنننَن  ٓ عؿننَؾ إ قننقٌ  وعؿننٌؾ، و

والطنعننُت كؾ فنن عـنَدهؿ إةؿننٌن  واإلةؿنُن عـَدهؿ ةزةُد بنلطنعِل وةـؼُص بنلؿعصنقِل،

َّٓ ـن ذكَر عـ أبل حـقػَل وأصحنبِف، فنكَّفؿ ذهُبنقا إلنك أنَّ الطنعنَل  ك إةؿنًكنن، إ ٓ ُتانؿَّ

نقا  اَد الؿعرفنَل وذكنرَ قنلقا: إكَّؿن اإلةؿنُن ال صدةُؼ واإلقراُر، وــفؿ ـنـ ز ـنن اح ل 

ـ أهنِؾ النرأِي وأثننِر  ن نن ةننئُر الػؼفننِءـ  َـّ بنلحلننِز والعنراِ  بف... إلنك أْن قنن : وأ

 ، ـُ ةننعٍد، وةننػقنُن الثننقري  ـُ أكننٍس، والؾقننُف بنن والشنننِم وـصننَر، ـننـفؿ ـنلننُؽ بنن

ـُ راهقةنِف، وأبنق ع ـُ حـبنٍؾ، وإةنحنُ  بن ، وأحؿنُد بن ، والشنفعل  بقنٍد وإوزاعل 

ـُ عؾلٍّ  ـُ ةالٍم، وداوُد ب ، وــ ،الؼنةُؿ ب  :قنلقا ةؾَؽ ةبقَؾفؿ والطربي 

اإلةؿنُن ققٌ  وعؿٌؾ، قنقُ  الؾاننِن وهنق اإلقنراُر واع ؼننُد الؼؾنِب وعؿنُؾ 

 اللقارِح ـع اإلخالِص بنلـقَِّل الصندقِل.

ـ اإلةؿنِن، بف ــ فرةضٍل وكنفؾٍل ففق ـ –عزَّ وجؾَّ  –قنلقا: وكؾ  ـن ةطنُع اهلُل 

واإلةؿنُن ةزةُد بنلطنعنِت وةـؼُص بنلؿعنِصل، وأهنُؾ النذكقِب عـنَدهؿ ـمــنقن 

 غقننُر ـانن ؽؿؾل اإلةؿنننِن ـننـ أجننِؾ ذكننقبِفؿ، وإكَّؿننن صنننروا كنقِصننل اإلةؿننننِ 

 : ـَ َدْسكِاا لَدْسكِاا َٓ »بنرتؽنننبِفؿ الؽبنننئَر، أٓ تننرى قننقَ  الـبننل  اكِاال ِحااق َوْاااَق  لالس 

ـٌ  دةف، ةرةُد ـا ؽؿَؾ اإلةؿنِن ولنؿ ةنرْد بنف كػنَل جؿقنِع اإلةؿننِن الح (2)«ُمْمِم

 (.212حدةف رقؿ ) ،(067الاـل )ص:  (1)

 تؼدم تخرةلف. متػؼ طؾقف: (2)



               

 .(1)عـ فنعِؾ ذلؽ 

أنَّ اإلةؿنَن ققٌ  وعؿٌؾ، ةزةُد بنلطنعِل وةنـؼُص بنلؿعصنقِل، وأنَّ إعؿننَ  

ـَ لفؿ بنحانٍن.  ــ اإلةؿنِن، وهذا إجؿنٌع ــ الصحنبِل وال نبعق

ـُ رجاااٍ   ِػ وأهنننِؾ الحننندةِف، أنَّ والؿشنننفقُر عنننـ الانننؾ :$قاااا  ابااا

ك اإلةؿنِن.  اإلةؿنَن: ققٌ  وعؿٌؾ وكقٌل، وأنَّ إعؿنَ  كؾَّفن داخؾٌل ي ـاؿَّ

ـَ وـنـ بعنَدهؿ ـؿنـ  وحَؽك الشنفعل  عؾك ذلنؽ إجؿننَع الصنحنبِل وال ننبعق

أدرَكفؿ، وأكؽَر الانؾُػ عؾنك ـنـ أخنرَج إعؿننَ  عنـ اإلةؿننِن إكؽننًرا شندةًدا، 

ـ أكؽَر ذلؽ  ًٓ وـؿَّ ـُ  عؾك قنئؾِف، وجعَؾف قق ـُ جبقنٍر، وـقؿنقُن بن ـُحنَدًثن: ةنعقُد بن

، وةحقك ،، وإبراهقُؿ الـخعل  ل  الاخ قنكِ وق ندُة، وأةقُب  ،ـفرانَ  ـُ أبل  والزهري  ب

 .(2)وغقُرهؿ ،كثقرٍ 

 .(3)هق رأٌي ـحدٌث، أدركـن الـنَس عؾك غقِره :$قا  الثقرْي 

ـْ ـَضك :$وقا  إوزاطْل  ـَ اإلةؿننِن  كنن ـ ؾِػ ٓ ةػرقنقَن بنق ــ الاَّ

 .(4)وإعؿن ِ 

ـُ طبِد العسدِس  : إنَّ لإلةؿننِن فنرائَض  $وكتَ  طؿُر ب ـِ عدي  إلك َعدي  ب

وشننرائَع وحنندوًدا وةننــًن، فؿننـ اةنن ؽؿَؾفن اةنن ؽؿَؾ اإلةؿنننَن، وـننـ لننؿ 

 (.4/308ـلؿقع الػ نوى ) (1)

 (.68)ص: ٓبـ رجب جنـع العؾقم والحؽؿ  (2)

 الؿصدر الانبؼ. (3)

 كػس الؿصدر. (4)



               

 

 .(1)ةا ؽؿْؾفن لؿ ةا ؽؿِؾ اإلةؿننَ 

ـُ حجاارٍ  الـِننف عننـ أنَّ اإلةؿنننَن ةزةننُد ي ـعننرِض ك $قااا  الحااالُه اباا

اِ  ي ـصنـَِّػف عنـ ةنػقنِن  :وةـؼُص  َح بنف عبنُد النرزَّ نؾِػ صنرَّ وـن ُكؼَؾ عـ الاَّ

ـِ جننرةٍج، وـعؿننرٍ  ، وابنن ـِ أكننٍس، وإوزاعننل  ، وـنلننِؽ بنن وغقننِرهؿ،  ،الثننقري 

 وهمِٓء فؼفنُء إـصنِر ي عصِرهؿ.

نـَّل  ؼند أهؾشرح أصق  اع» ي ك نِب  $وكلا كؼَؾ الفلؽا ْل  عنـ  «الا 

، وأحؿَد  ـِ راهقةِف، وأبل الؼنةِؿ وغقِرهؿ ـنـ الشنفعل  ـِ حـبٍؾ، وإةحنَ  ب ب

إئؿِل، وَروى باـِده الصحقِح عـ البخنري  قن : لؼقُت أكثَر ــ ألنِػ رجنٍؾ 

ـننـ العؾؿنننِء بنٕـصنننِر، فؿننن رأةننُت أحننًدا ـننـفؿ ةخ ؾننُػ ي أنَّ اإلةؿنننَن قننقٌ  

 وةـؼُص. وعؿٌؾ، وةزةدُ 

ـُ أبل حنتؿٍ  والاللؽنئل  ي كؼِؾ ذلؽ بنٕةنكقِد عنـ جؿنٍع كثقنٍر  وأطـَب اب

 ، ـَ ــ الصحنبِل وال نبعقـ وكؾ  ــ ةدوُر عؾقف اإلجؿنُع ــ الصحنبِل وال نبعق

ـُ عقنٍض ووكقعٌ  وحؽنه فضقُؾ ب
ـَِّل واللؿنعلِ   عـ أهِؾ الا 

(2). 

 ( ك نب اإلةؿنن.8/62ح البنري )ف  (1)

 (.60-68/ 8الػ ح ) (2)



               

 :$ثؿ قا  الؿملػ 

ـُ يف إدؿاكِـَااااا -96  ا َك اااااْتثـكوكحااااا

 

ـِ    ماااـ َقااار شاااؽا َلاْساااَتؿْع واْسااااَتب

 
 الشرح

ـٌ إْن شنَء اهللُ  ـعـك آة ثـنِء ي اإلةؿنِن: هق أْن ةؼقَ  الرجُؾ: أكن ـمـ
(1). 

 »أو ةؼقَ : 
ِ
 أو كحَق ذلؽ ــ الصقِغ. «أرُجق»أو  « ــُت بنهلل

 َػ ي هذه الؿاللِل عؾك ثالثِل أققاٍ :ؾِ اخ ُ 

آةننن ثـنَء واجنننٌب، ح نننك ي إشنننقنِء ال نننل ٓ شنننؽَّ فقفنننن،  أنَّ  إوُ :

 تعنننننلك: 
ِ
﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﴿وحلننننُ فؿ ي ذلننننؽ قننننقُ  اهلل

.[27]الػتف:  ﴾﮽ ـِ لقس فقف شؽ   تعنلك بنلدخقِ  أـ
ِ
 ، وققُ  اهلل

 .]الـجؿ[ ﴾ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿وققُلف تعنلك: 

  وققُ  رةق ِ 
ِ
ـَ وقَػ عؾنك الؿؼننبِر:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ا»حق اَر َقاْقٍم ُم َطَؾاْقُؽْؿ دَ َف ال  

ـَ وإّكا إْ  َش مُ  َٓ ممـق ، والؿنقُت لنقَس فقنف شنؽ  وـنع هنذا (2)«ِحؼق َ اَ  ا ُ بُِؽْؿ 

 
ِ
َٓ إْ  َش  »بؼقلِف:  ملسو هيلع هللا ىلصاة ثـك رةقُ  اهلل  .«ِحؼق َ اَ  ا ُ بُِؽْؿ 

ـَ فعَؾ كؾ  ـن أـَر اهلُل بف عبَده وتركَ  كنؾ   قنلقا: ٕنَّ اإلةؿنَن الؿطؾَؼ ة ضؿَّ

ـٌ  :ـن انُه عـف، فنذا قننَ  الرجنُؾ  ـَ  ،أكنن ـنمـ فؼند شنفَد لـػِانف أكَّنف ـنـ الؼننئؿق

بلؿقِع ـن ُأـروا بف وترِك كؾ  ـن ُكفنقا عـنف وي هنذا تزكقنٌل لؾنـػِس قند اَنك اهلُل 

 (.337شرح العؼقدة الطحنوةل )ص:  (1)

 .ڤــ حدةف أبل هرةرة  (078أخرجف ـاؾؿ ) (2)



               

 

ننؾِػ  ، ـننـفؿ (1)عـفننن، وهننذا قننقُ  ـننـ ذهننَب إلننك وجننقِب آةنن ثـنِء ـننـ الاَّ

الاللؽنننئل  
وعبننُد  (3)ي عقننقِن الؿانننئؾِ  القهنننب الؿنننلؽل عبنند والؼنضننل (2)

ـُ بطَّلَ  ـِ بـ ـفديٍّ واب الرحؿ
 ، وغقُرهؿ.(4)

، أنَّ آةنن ثـنَء حننراٌم، وحلننُ فؿ أنَّ اإلةؿنننَن شننلٌء واحنندُ  الؼااقُ  الثاااين:

ٕنَّ اإلةؿننننَن عـنننَدهؿ قنننقٌ  بنننال عؿنننٍؾ  ؛وهنننمِٓء هنننؿ الؿرجمنننُل واللفؿقنننلُ 

ن، و أجنننبقا عؾننك آةنن ثـنِء الننذي ي ققلِننف تعنننلك: وآةنن ثـنُء فقننف ةعنند  شننؽ 

ـِ  ﴾﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﴿ بلكَّنننننف ةعنننننقُد عؾنننننك إـننننن

َـّ جؿنقُعؽؿ أو بعُضنؽؿ  ؛والخقِف، فلـن الدخقُ  فال شؽَّ فقف، وققؾ: ل دُخُؾ

 ٕكَّف عؾَؿ أنَّ بعَضفؿ ةؿقُت.

 وإحـنُف. (5)وـؿـ ذهَب إلك هذا أةًضن الؿنترةدةلُ 

زون آةن ثـنَء ي  :$قا  شقُا ااسفِم  وأبق حـقػنَل وأصنحنُبف ٓ ةلنق 

قن الؿرجمنلَ  ـ  والؿرجمنُل عـنَدهؿ النذةـ ٓ  ،اإلةؿنِن بؽقِن إعؿننِ  ــنف وةنذ

نَؾ  ،ةقجبقن الػنرائَض وٓ اج ـننَب الؿحننرِم؛ بنؾ ةؽ ػنقن بنإلةؿنننِ  وقند عؾَّ

لؿعؾننَؼ عؾننك تحننرةَؿ آةنن ثـنَء فقننف بلكَّننف ٓ ةصننح  تعؾقُؼننف عؾننك الشننرِط؛ ٕنَّ ا

الشرِط ٓ ةقجُد إٓ عـَد وجقِده كؿنن قننلقا ي ققلِنف: أكنِت طننلٌؼ إْن شننَء اهلُل. 

ننَؼ اإلةؿنننُن بنلشننرِط كانننئِر الؿعؾؼنننِت بنلشننرِط ٓ ةحصننُؾ إٓ عـننَد  فنننذا ُعؾ 

 (.332شرح الطحنوةل )ص:  :اكظر (1)

 (.2/072شرح أصق  اع ؼند أهؾ الاـل ) :اكظر (2)

 (.4/666ـلؿقع الػ نوى ) :اكظر (3)

 (.8/703ل )كنباإل (4)

 (.062(، وتلوةالت أهؾ الاـل لف أةًضن )ص: 311ال قحقد لؾؿنترةدي )ص:  :اكظر (5)



               

 حصقِ  الشرِط.

ننُه الؼنئنُؾ ٓ ة حؼنُؼ حصنقُلف إلنك ةنقِم  قنلقا: وشرُط الؿشقمِل النذي ةرتجَّ

الؿشنقمُل  عؾك ال صدةِؼ واإلقنراِر فؼند ظفنرتفنذا ُعؾ َؼ العزُم بنلػعِؾ  الؼقنـلِ 

 ،وصحَّ العؼُد فال ـعـك لالة ثـنِء؛ وٕن آة ثـنَء عؼقَب الؽالِم ةرفُع الؽالمَ 

وربَّؿنن ة نقهُؿ هنذا الؼنئنُؾ الؼننرُن  ،فال ةبَؼك اإلقنراُر بنإلةؿننِن والعؼنِد ـمــًنن

 نَء ال صدةِؼ وذلؽ ةزةُؾف.بنٓة ثـنِء عؾك اإلةؿنِن بؼ

عؾنك : ف عؾقُؾفؿ ي الؿاللِل إكَّؿن ة قجُف فقؿـ ةعؾ ُؼ إكشنَء اإلةؿننِن «قؾت»

. فقؼقُ : أَكن ُأوـنـ ي اإلةالِم فقؼنُ   الؿشقمِل كنلذي ةرةُد الدخق  ـْ
إْن  لف:  ـِ

شننَء اهلُل أْن ٓ شنَء اهلُل أو  ــُت إْن شنَء اهلُل أو أةؾؿُت إْن شنَء اهلُل أو أشفُد إْن 

.
ِ
 إلَف إٓ اهلُل وأشفُد إْن شنَء اهلُل أنَّ ـحؿًدا رةقُ  اهلل

ؾِػ والخؾِػ لنؿ ةؼصنُدوا ي اإلكشننِء وإكَّؿنن كننن  والذةـ اة ْثـَْقا ــ الاَّ

نن أنَّ اإلةؿننَن  َـّ ن قد حصَؾ لف ـنـ اإلةؿننِن فنةن ْثـَْقا إ اة ثـنُؤهؿ ي إخبنِره عؿَّ

اللـَِّل وهؿ ٓ ةعؾُؿقَن الخنتؿَل كلكَّنف إذا ققنَؾ لؾرجنِؾ:  الؿطَؾَؼ ةؼ ِضل دخقَ  

ـٌ ــ أهِؾ اللـَِّل فقؼنقُ : أكنن كنذلؽ إْن   ـمـ
ِ
. ققؾ لف: أكَت عـَد اهلل ـٌ أكَت ـمـ

 شنَء اهلُل. أو ٕكَّفؿ ٓ ةعرفقَن أكَّفؿ أَتْقا بؽؿنِ  اإلةؿنِن القاجِب.

 وـالئؽ ِف  ولفذا كنَن ــ جقاِب بعِضفؿ إذا ققَؾ لف أكَت 
ِ
:  ــُت بنهلل ـٌ ـمـ

أو ةؼقُ : إْن كـَت ترةُد اإلةؿنَن الذي ةعصُؿ دـِل  ،وك بِف فقلزُم هبذا وٓ ةعؾ ُؼف

ـٌ  ڤ ﴿وإْن كـَت ترةُد ققَلف:  ،وـنلل فلَكن ـمـ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ڑ  ژ ژ  ڈ  ڎ ڈ  ھ ﴿وققَلف:،[ ]إكػا   ﴾ڎ 



               

 

﮸   ھ  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

﮿  ﮾  ﮽  ﮻ ﮼  ـٌ إْن شنَء اهلُل  ]الحجرا [  ﴾﮹ ﮺ فلكن ـمـ

ـَ وأةؾَؿ  ـِ فقف أحٌد وٓ ُشِرَع آة ثـنُء فقف؛ بؾ كؾ  ــ  ـ ن اإلكشنُء فؾؿ ةا ث َـّ وأ

ن بال تعؾقٍؼ. ـً ـَ وأةؾَؿ جز   ـ

ن ـَ ـَ أنَّ الـزاَع ي الؿاللِل قد ةؽقُن لػظق نن فنننَّ النذي حرَّ ُف هنمِٓء غقنُر ف بقَّ

ـْ جزَم جزَم بؿنن ي قؾبِنف ـنـ الحننِ  وهنذا  الذي اة حاـَُف وأـَر بِف أولمَؽ وـ

َـّ هنمِٓء عـنَدهؿ إعؿننُ  لقانْت  حؼ  ٓ ةـنفِل تعؾقَؼ الؽؿنِ  والعنقبنِل ولؽن

ــ اإلةؿنِن فصننَر اإلةؿننُن هنق اإلةنالَم عـنَد أولمنؽ. والؿشنفقُر عـنَد أهنِؾ 

وقنند  ،ڤ وهننق الؿشنفقُر عنـ أحؿندَ  ،ان ثـَك ي اإلةنالمِ ِف أكَّنف ٓ ةالحندة

ُرِوَي عـف فقف آة ثـنُء كؿن قد ُبِاَط هذا ي شرِح حندةِف جربةنَؾ وغقنِره ـنـ 

ـَِّل.  كصقِص اإلةؿنِن ال ل ي الؽ نِب والا 

حـَنن  ؛أكِت طنلٌؼ إْن شنَء اهللُ  :ولق قن  ٓـرأتِف فػقنِف كنزاٌع ـشنفقٌر وقند رجَّ

الِ  تننرًة وةنراُد بنف ةراُد بف إةؼنُع الطن :هق أنَّ الؽالَم ةراُد بف شقمننال ػصقَؾ؛ و

فؼقُلف: إن شنَء اهلُل ـثُؾ فنْن كنَن ـراُده أكِت طنلٌؼ هبذا الؾػظِ  ؛تنرةً  فــُع إةؼنع

ـَ أتنك بننل طؾقِؼ فقؼنعُ   وقد شنَء اهلُل الطالَ  حق
ِ
وإْن كننَن قند  ،ققلِف بؿشقمِل اهلل

َؼف عؾك ـشنقمٍل تقجنُد بعنَد هنذا لنؿ ةؼنْع بنف الطنالُ  ح نك  َعؾََّؼ لمال ةؼعَ  أو عؾَّ

 ةطؾ َؼ بعَد هذا فنكَّف حقـمٍذ شنَء اهلُل أْن تطؾََّؼ.

وققُ  ـنـ قننَ  الؿشنقمُل تـلنُزُه لنقس كؿنن قنن ، بنؾ كحنـ كعؾنُؿ قطًعنن أنَّ 

َّٓ إذا ُطؾَّ  نف ـنـ َؼفن الزوُج أو ــ ةؼت الؿرأُة بلْن ةطؾ  الطالَ  ٓ ةؼُع إ ـَ ؼقُم ـؼن

أكِت طنلٌؼ إْن  :فنذا قنَ   ،وللٍّ أو وكقٍؾ فنذا لؿ ةقجْد تطؾقٌؼ لؿ ةؼْع طالٌ  قط  

وكنذلؽ إذا  ،لنؿ ةؼنْع إٓ ب طؾقنٍؼ بعنَد ذلنؽ ،وقصَد حؼقؼنَل ال عؾقنِؼ  ،شنَء اهللُ 



               

َؼف بنلؿشنقمِل تقكقندً  ن إْن قصَد إةؼنَعف أَن وعؾَّ َـّ ا قصَد تعؾقَؼف لمال ةؼَع أَن. وأ

 وتحؼقًؼن ففذا ةؼُع بف الطالُ .

فننذا عؾَّؼنف فننْن كننن  ،وـن أعنرُف أحنًدا أكشنَل اإلةؿننَن فعؾَّؼنف عؾنك الؿشنقملِ 

ـٌ إن شنَء اهللُ  :ـؼصقُده ـُ بعنَد ذلنؽ ،أكن ـمـ ففنذا لنؿ ةصنْر ـمــًنن ـثنَؾ  ،أكن أوـ

ـِ اإلةالمِ  ففنذا  ،هللُ أصنقُر إن شننَء ا :فؼننَ   ،الذي ةؼنُ  لف: هؾ تصقُر ــ أهِؾ دة

أك ل قد  ــُت وإةؿننين بؿشنقمِل  :لؿ ُةاؾْؿ بؾ هق بنٍ  عؾك الؽػِر. وإْن كنَن قصُده

 
ِ
َـّ إطالَ  الؾػِظ ةح ؿُؾ هنذا وهنذا ،اهلل فنال ةلنقُز إطنالُ  ـثنُؾ  ،صنَر ـمــًن لؽ

ننُؼ بنلؿشننقمِل ـننن كنننن  ،هننذا الؾػننِظ ي اإلكشنننءِ  وأةًضننن فننننَّ إصننَؾ أكَّننف إكَّؿننن ُةعؾَّ

ن الؿنضل والحنضُر فال ُةعؾَُّؼ بنلؿشقملِ  ،ؼباًل ـا  َـّ والذةـ اة ْثـَْقا لؿ ةا ْثـُقا  ،فل

مَ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿:كقػ وقد ُأـِروا أْن ةؼقُلقا ،ي اإلكشنِء كؿن تؼدَّ

 .[136]البؼرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ﴿وقن  تعنلك:

قا فققَع اإلةؿنُن ــفؿ فلخربَ أكَّفؿ  ــُ  [285]البؼرة: ﴾ڻ ۀ ۀ

 وـن ُأكزَ  إلقـن كؿن أـَر اهلُل 
ِ
قطًعن بال اة ثـنٍء. وعؾك كؾ  أحٍد أْن ةؼقَ :  ــَّن بنهلل

ـَ ـن اة ْثـَك أحٌد ــ الاؾِػ قط  ي  ،بال اة ثـنءٍ  وهذا ـ َػٌؼ عؾقف بقـ الؿاؾؿق

ـٌ كؿن ةخنربُ عنـ كػِانف بلكَّنف  ـثِؾ هذا وإكَّؿن الؽالُم إذا أخربَ عـ كػِاف بلكَّف ـمـ

ـٌ  هق عـَدهؿ كؼقلِف: هؾ أكَت بر  تؼل   فنذا  ،بر  تؼل  فؼقُ  الؼنئِؾ لف: أكَت ـمـ

ك كػَاف. فقؼقُ : إْن شنَء اهلُل وأرجنق أْن أكنقَن كنذلؽ  ،قنَ : أكن بر  تؼل   فؼد زكَّ

 لنف وجنزاُؤه عؾقنف وك
ِ
 ، نبنُل الَؿَؾنِؽ لنفوذلؽ أنَّ اإلةؿنَن ال نمَّ ة عؼُبُف قبنقُ  اهلل

؛ فنننَّ  فنٓة ثـنُء ةعقُد إلك ذلؽ ٓ إلك ـن َعؾَِؿف هق ــ كػِاِف وحصَؾ واةن ؼرَّ

 وفضننؾِف 
ِ
هننذا ٓ ةصننح  تعؾقُؼننف بنلؿشننقمِل؛ بننؾ ةؼنننُ : هننذا حنصننٌؾ بؿشننقمِل اهلل



               

 

 وذلؽ تحؼقٌؼ ٓ تعؾقٌؼ. ،وققُلف فقف إْن شنَء اهلُل بؿعـك إْذ شنَء اهللُ  ،وإحانكِف

َـّ كذا إْن شنَء اهللُ والر  لقؽقَك
ِ
 ،وهنق جننزٌم بلكَّنف ةؽنقنُ  ،جُؾ قد ةؼقُ : واهلل

واهلُل عننلٌؿ  ﴾﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﴿فنلؿعؾَُّؼ هق الػعنُؾ كؼقلِنف: 

ـَ كنذا إْن شننَء اهلُل وهنق ٓ ةلنزُم  ،بلكَّفؿ ةقدخؾقكف وقد ةؼقُ  أدـنل  ٕفعؾن

ـْ ةرجننقه فقؼننقُ : ةؽننقُن إْن شنننَء اهللُ  ننُف عؾقننف قنند ةؽننقُن  ،بلكَّننف ةؼننُع لؽنن ـُ ثننؿ عز

ـْ ٓ ةلزُم بقققِع الؿعزوِم عؾقف ن ولؽ ـً ًؼنن  ،جنز وقد ةؽنقُن العنزُم ـنرتدًدا ـعؾَّ

ـْ  ،بنلؿشقمِل أةًضن فنكَّنف  ،ـ ك كنن الؿعزوُم عؾقف ـعؾًَّؼن لِزَم تعؾقُؼ بؼنِء العزمِ ولؽ

ن ي ـثنِؾ ذلنؽ؛ ولفن ـً نُؼ ب ؼدةِر أنَّ تعؾقَؼ العزِم اب داًء أو دوا ذا لنؿ ةحـنْف الؿطؾ 

فنال بندَّ إذا دخنَؾ عؾنك الؿنضنل صننَر  ،ُةبِؼنل العنزمَ  ٓ «إنْ »وحنرُف  ،الؿعؾ ُؼ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿تؼقُ : إْن جنَء زةنٌد كننن كنذلؽ  ،ـا ؼباًل 

 .[137]البؼرة:  ﴾ژژ ڑ ڑ ک ک ک کگ

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿كؼقلِنف:  «إنْ »وإذا ُأرةَد الؿنضل دخنَؾ حنرُف 

ـٌ إْن شننَء اهللُ فق[31]آ  طؿرا :  ـَ ققلِف: أكن ـنمـ ُ  بق ـَ ققلِنف ،ػرَّ إْن كننن  :وبنق

كؿنن  ،كَّل ٓ أعؾُؿ بؿننذا ُةخنَ ُؿ لنلإ :اهلُل شنَء إةؿنين. وكذلؽ إذا كنن ـؼصقُده

. قن : فؾقشفْد أكَّف ــ أهِؾ اللـَّنلِ  ـٌ ـِ ـاعقٍد: إنَّ فالًكن ةشفُد أكَّف ـمـ  ،ققؾ ٓب

 ةؿقُت عؾك اإلةؿنننِ ففذا ـراُده إذا شفَد أكَّ 
ِ
ـٌ عـَد اهلل وكنذلؽ إْن كننن  ،ف ـمـ

ـِ قنن إ :ـؼصقُده . وــ لؿ ةان ث
ِ
أَكنن ٓ أشنؽ  ي  :نَّ إةؿنين حنصٌؾ بؿشقمِل اهلل

وقند  ،فال جـنَح عؾقف إذا لؿ ةزك  كػَاف وةؼطْع بلكَّف عنـٌؾ كَؿن ُأـِنرَ  ،إةؿنِن قؾبل

نَكف كنةؿنِن جربةَؾ وأبل بؽنر وعؿنَر وكحنِق وإْن لؿ ةؼْؾ إنَّ إةؿ ،تؼبؾَّ اهلُل عؿَؾف

 . وهق ققُ  الؿع زلِل كذلؽ.(1)ذلؽ ــ أققاِ  الؿرجملِ 

 (.74-83/78ـلؿقع الػ نوى ) (1)



               

 .(1)«وقنلت الؿع زلُل: ٓ ةلقُز آة ثـنُء فقف بؾ هق شؽ  » :$قا  

أراَد بنٓةن ثـنِء َتنْرَك  ةلنقُز آةن ثـنُء وةلنقُز ترُكنف، فنننْ  الؼقُ  الثالاُ :

ن ــ الـػِس والخقَف  تزكقل َـّ ّٓ ةؽقَن قد اة ؽؿَؾ اإلةؿنَن ففق جنئٌز، وأ ــ أ

نـَّلِ أراَد بنٓة ثـنِء الشؽَّ ي إةؿنكِف فال ةلقُز، وهذ  ؛ا ـذهُب جؿنهقِر أهِؾ الا 

ـَِّل.  ٕنَّ آة ثـنَء جنَء ي الؽ نِب والا 

ـُ  بل العسو الحـػْل  ُز آة ثـنَء وترَكُف، ففؿ :$قا  اب ن ــ ةلق  َـّ أةعُد  أ

بنلدلقِؾ ــ الػرةؼقـ وخقُر إـقِر أوةُطفن، فنْن أراَد الؿا ثـِل الشؽَّ ي أصِؾ 

ـٌ ــ  ـع ــ آة ثـنِء، وهذا ـؿن ٓ خالَف فقف، وإْن أراَد أكَّف ـمـ ـُ إةؿنكِف 

ـ وصػَفؿ اهللُ ي ققلِف ـ الذة ـق ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: الؿـم

ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ڍ ڍڌ ڌ ڎ  ڇ ڇچ چ چ چ ڇ ڇ

 .[]إكػا  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

﮴ ﴿وي ققِلف تعنلك:  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺ ﮹  ﮸  ﮷  ﮶   ﴾﮵ 

 .]الحجرا [

فنٓة ثـنُء حقـمٍذ جنئٌز، وكذلؽ ـنـ اةن ثـَك وأراَد عندَم عؾِؿنف بنلعنقبنِل، 

ن ي إةؿنكِنف، وهنذا الؼنقُ   ، ٓ شنؽ 
ِ
وكذلؽ ــ اة ثـَك تعؾقًؼن لألـِر بؿشقمِل اهلل

 .(2) الؼقِة كؿن ترىي

 (.4/666الؿصدر الانبؼ ) (1)

 (.334-336شرح العؼقدة الطحنوةل )ص:  (2)



               

 

، ـؿنـ ذكْرَكنن ـنـ أهنِؾ العؾنِؿ:  :$قا  أجارْي  ـنـ صنػِل أهنِؾ الحنؼ 

 ـنـ الشنؽ  ي اإلةؿننِن  -آة ثـنُء ي اإلةؿنِن، ٓ عؾك جفِل الشؽ  
ِ
كعقُذ بننهلل

ـْ  - ولؽـ خقَف ال زكقِل ٕكػِافؿ ــ آة ؽؿنِ  لإلةؿنِن، ٓ ةدري أهق ـؿَّ

ةؿنِن أم ٓ  وذلؽ أنَّ أهَؾ العؾِؿ ــ أهِؾ الحؼ  إذا ُةنمؾقا: ةا حؼ  حؼقؼَل اإل

 وـالئؽ ِف وك بِف ورةنؾِف والقنقِم أخنِر واللـَّنِل 
ِ
ـٌ أكت  قن :  ــُت بنهلل أـمـ

، وإكَّؿنن آةن ثـنُء  ـٌ ُ  بف بؼؾبِف ـمـ والـَّنِر. وأشبنِه هذا، والـنطُؼ هبذا والؿصد 

ننـ بننف  –عننزَّ وجننؾَّ  –ةانن قجُب ـننن كعننَت اهلُل  ي اإلةؿنننِن ٓ ةنندري أهننق ـؿَّ

 الؿمــقـ ــ حؼقؼِل اإلةؿنِن أم ٓ 

وال نبعقـ لفؿ بنحانٍن، عـَدهؿ أنَّ آةن ثـنَء  ڤوهذا طرةُؼ الصحنبِل 

ي إعؿنِ  ٓ ةؽقُن ي الؼقِ  وال صدةِؼ بنلؼؾِب وإكَّؿن آة ثـنُء ي إعؿننِ  

ُس عـدهؿ عؾك الظنهِر ـمــقن بف ة قارثنقن، الؿقجبِل لحؼقؼِل اإلةؿنِن، والـن

َـّ آة ثـنَء ــفؿ عؾنك  ِل اإلةالِم، ولؽ وبف وة ـنكحقن، وبف تلري أحؽنُم ـؾ 

 .(1)حاِب ـن َبقَّـنه لؽ وبقَّـف العؾؿنُء ــ قبؾِـن

ـُ تقؿقااَخ  وجؿفننقِر  قُر عننـ الصننحنبِل وأئؿننِل ال نننبعقـوالؿننلث» :$قااا  اباا

ننـَِّل: أنَّ الاننؾِػ، وهننق ـننذهُب أهننِؾ  الحنندةِف، وهننق الؿـاننقُب إلننك أهننِؾ الا 

اإلةؿنَن ققٌ  وعؿنٌؾ، ةزةنُد وةنـؼُص، ةزةنُد بنلطنعنِل، وةنـؼُص بنلؿعصنقِل، وأكَّنف 

 .(2)«ةلقُز آة ثـنُء فقف

 تعنلك:  قق 
ِ
﮸ ﴿اهلل ﮷  ﮶  ﮵ ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ 

 (.882الشرةعل )ص:  (1)

 (.4/771الػ نوى ) :(، واكظر4/222ـلؿقع الػ نوى ) (2)



               

﮽   ﮼  ﮻  ﮺   ﮹         ﯁  ﯀  ﮿  ﮾ 

 .]الػتف[ ﴾       

ڻ ڻ ۀ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ف ةبحنكف: وققل

﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ﴾ۀ

.]الؽفػ[

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ﴿ف جننؾَّ ذكننُره: وققلنن

 .]التقبخ[ ﴾ىئ ی ی ی

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ﴿ف تعنننلك: وققلنن

 .]إكعام[ ﴾ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ف ةبحنكف: وققل

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ ژ  ژ  ڈ  ڈ ڎ 

 .]إطرا [ ﴾ڳ

ااا الْ ااـ ُخ: اا»عـننَد دخننقِ  الؿؼننربِة:  ملسو هيلع هللا ىلصفؼقُلننف  و م  اَر َقااْقٍم فُم َطَؾااْقُؽْؿ دَ ال  

ـَ وَ مُ  َٓ إّكا إْ  َش ممـق  .(1) «ق َ ِحؼُ اَ  ا ُ بُِؽْؿ 

َْرُجق َ ْ   َ »: ملسو هيلع هللا ىلصوقن   َٕ  .(2)«ُكقَ  َ ْخَشاُكْؿ لِؾ ِفت َوَ ْطَؾَؿُؽْؿ بَِؿا َ ت ِؼلَوا ِت إِكول 

ـْ َأبل ُهَرْةَرةَ   الـبلَّ  ڤ وي الصحقحقـ َع
لُِؽؾو َكبِالا َدْطاَقٌةت »قن :  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ

تِل َدْقَم اْلِؼَقاَمخِ  ُم 
ِٕ  .(3)«َوَ َرْدُ  إِْ  َشاَ  ا ُ َ ْ  َ ْخَتبَِئ َدْطَقتِل َشَػاَطًخ 

 تؼدم تخرةلف قرةًبن.  قف:صح (1)

 .ڤ( ــ حدةف عنئشل 8882أخرجف ـاؾؿ ) (2)

 (.332-881(، وـاؾؿ )4747أخرجف البخنري ) (3)



               

 

َٓ ُدْشرُِك بِا ِ َشْقًئا» :وي رواةلٍ  تِل  ـْ ُ م  ـْ َماَ  ِم  .(1)«َلِفَل َكا َِؾٌخ إِْ  َشاَ  ا ُ َم

  ڤ وعـ أبل هرةرةَ 
ِ
ـُ َداُوَد َكبِْل »: ملسو هيلع هللا ىلصقن : قن  رةقُ  اهلل َقاَ  ُسَؾْقَؿاُ  ْب

ـ  َتاْلتِل بِ  ـَ اْمَرَ ًةت ُكْؾُفا ْقَؾَخ َطَؾك َسْبِعق ـ  الؾ  َُصقَل َٕ ُغاَفٍم ُدَؼاتِاُؾ لِال َسابِقِؾ ا ِت ا ِ: 

: ُقاْؾ: إِْ  َشااَ  ا ُت َلَؾاْؿ َدُؼاْؾ َوَكِ اَلت َلَؾاْؿ َتاْلِ  -َ ِو اْلَؿَؾاُؽ  -َلَؼاَ  َلُف َصااِحُبُف 

اَفمٍ  َُ ٓ  َواِحاَدٌة َجااَ ْ  بِِشاؼو  ـْ كَِ ا ِِف إِ   ،«َواِحَدٌة ِم
ِ
َوَلاْق » :ملسو هيلع هللا ىلص َفَؼننَ  َرُةنقُ  اهلل

 .(2)«اَ  ا ُت َلْؿ َدْحـَْ ت َوَكاَ  َدَرًكا َلُف لِل َحاَجتِفِ َقاَ : إِْ  َش 

 (.888(، وـاؾؿ )6327أخرجف البخنري ) (1)

 (.8627(، وـاؾؿ )6638أخرجف البخنري ) (2)



               

 :$ثؿ قا  صاح  الـ ؿ 

 ُكتااابع إخقاااَر ِمااـ  اااِؾ إثاارْ  - 97

 

 إََشااااارْ  أثااااااَر ٓ َ ْااااااَؾ  لوَكْؼَتػااااا 

 
 وٓ َتُؼااااااؾ إدؿاُكـااااااا مخؾااااااقُ   -98

 

 قُ  طُؾاااااااااا مَ َل َؽاااااااااوٓ قاااااااااددٌؿ اَ  

 

 
اااااااا -99  فةِ لنكااااااااف دشااااااااؿُؾ لؾ  

 

 اِ  اَطااااارِ الط  ا ِ ـ َساااااا ِماااااوكحِقَاااااا 

 
111-  ِِ  ُمحااَدُث  لػعُؾـااا كحااَق الركااق

 

 قاثُ ابَح وكااااااْؾ قاااااارآٍ  قااااااددٌؿ َلاااااا 

 
 الشرح

: بنلؽار، خالف إشرار، وهق قنرُ الخِ معـك الخقار لغخ: «: إخقار»ققلف 

ـٍ ٌر وَخْقٌر: ـثُؾ ه.. ورجؾ َخق  أةًضن آةُؿ ــ آخ قنر. ـٍ وَهْق ٌة وكنذا اـنرأ ،ّق

ٍر وهننل نجؿننع َخْقنن ﴾ٹ ٹ ٹٹ﴿ٌر وخْقننٌر، قننن  اهلل تعنننلك: خق نن

أكـننن  ي:  (1)﴾ڀ ڀ ڀ ٺ﴿الػنضننؾل ـننـ كننؾ شننلء، وقننن  تعنننلك: 

لؼنق  رةنق  اهلل  ؛ك بع إخقنر وهنؿ الصنحنبل الؽنرام وـنـ تنبعفؿ بنحاننن

ـَ َدُؾق»: ملسو هيلع هللا ىلص ـَ َدُؾقَكُفْؿت ُثؿ  ال ِلد  .(2)« َكُفؿْ َخْقُر الـ اِس َقْركِلت ُثؿ  ال ِلد

 .ملسو هيلع هللا ىلصالذةـ هؿ عؾك اج رةق  اهلل  «أهؾ إثر»وأئؿل 

 :«أثار ٓ  ْاؾ إشر لوَكْؼَتػ»وققلف: 

، ٓ ك ننبع أهنؾ إشنر، ملسو هيلع هللا ىلصك بع أثنر الؿلثقرة عـ اهلل وعـ رةنقلف  ي: 

وةنننئر  ،والؽراـقننل ،والؿرجمننل ،: البطننر ـننـ كننؾ ـ حننذلؼ ـننـ اللفؿقننلأي

 قنلف ابـ ـنكع. ،الػر  كؿن بقـ الحركل والاؽقنالؿب دعل فبقــن وبقـفؿ ــ 

 (.41ـخ نر الصحنح )ص:  (1)

 تؼدم تخرةلف. متػؼ طؾقف: (2)



               

 

 :«ٓ تؼؾ إدؿاُكـا مخؾق ..»وققلف: 

أةفننن إثننري الؿؼ ػننل أثننر الاننؾػ الصنننلح الؿ ؿاننؽقن  -أي ٓ تؼننؾ 

حنؼ الٕن الؾػظ ـشرتك ةح ؿؾ  ؛إةؿنكـن ـخؾق  -قص الؽ نب والاـلبـص

ؾنب، وٓ بنطؾ، فنةؿنكـن ةشنؿؾ قنق  الؾاننن وعؿنؾ اللنقارح وعؿنؾ الؼالو

شؽ أن هذه إفعن  ـخؾققل، وقد ةبؼ اةن قػنء الؿانللل، لؽنـ قنق  ٓ إلنف 

إٓ اهلل ــ كالم اهلل وهق غقر ـخؾنق ، وهنذه الؿانللل تؽؾنؿ هبنن الـننس بعند 

 ـؼنٓت اللفؿقل وزعؿفؿ أن الؼر ن ـخؾق .

ٕن الانؾػ  ؛وبـنء عؾك ذلؽ ٓ ةلنقز أن كن ؽؾؿ هبنذه الؿؼننٓت أصناًل 

 وــ بعدهؿ لؿ ة ؽؾؿقا هبن. ڤــ الصحنبل 

 هؾ هق ـخؾق  أو غقر ـخؾق   وأـن اإلةؿنن :$قا  شقا ااسفم 

أن هذه الؿاللل كشل الـزاع فقفن لؿنن ظفنرت ـحـنل اللفؿقنل ي الجقا : 

الؼر ن، هؾ هق ـخؾق  أو غقر ـخؾق   وهل ـحـل اإلـنم أحؿد وغقره ـنـ 

ن هـنن، لؽنـ لؿنن ظفنر عؾؿنء الؿاؾؿقـ، وقد جرت فقفن أـنقر ةطنق  وصنػف

الؼننق  بننلن الؼننر ن كننالم اهلل غقننر ـخؾننق  وأطػننل اهلل كنننر اللفؿقننل الؿعطؾننل 

صنرت طنئػل ةؼقلقن: إن كالم اهلل الذي أكزلف ـخؾق ، وةعنربون عنـ ذلنؽ 

بنننلؾػظ فصنننروا ةؼقلننقن: ألػنظـننن بنننلؼر ن ـخؾققننل أو تالوتـننن أو قراءتـننن 

هتؿ، بننؾ ةنندخؾقن ي ـخؾققننل ولننقس ـؼصننقدهؿ ـلننرد كالـفننؿ وحركننن

كالـفننؿ كػننس كننالم اهلل الننذي كؼننرأ بلصننقاتـن وحركنتـننن، وعنرضننفؿ طنئػننل 

أخننرى فؼنننلقا: ألػنظـننن بنننلؼر ن غقننر ـخؾققننل، فننرد اإلـنننم أحؿنند عؾننك 

الطنئػ قـ، وقن : ــ قن : لػظنل بننلؼر ن ـخؾنق  ففنق جفؿنل، وـنـ قنن : 

 غقر ـخؾق  ففق ـب دع.



               

فؼنلننت طنئػننل: اإلةؿنننن ـخؾننق ،  حقـمننذ ي اإلةؿنننن، وتؽؾننؿ الـنننس

وأدرجقا ي ذلؽ ـن تؽؾؿ اهلل بف ــ اإلةؿنن ـثنؾ قنق : ٓ إلنف إٓ اهلل، فصننر 

ع اإلـنننم  ـؼ ضننك قننقلفؿ أن كػننس الؽؾؿننل ـخؾققننل، ولننؿ ةنن ؽؾؿ اهلل هبننن فبنندَّ

اِادَؿااُ  بِْ اٌع َوِساْتقَ  ُشاْعَبًخت َ ْطَفَااا »: ملسو هيلع هللا ىلصأحؿد هنمٓء، وقنن : قنن  الـبنل 

ٓ  ا َقْقُ   َٓ إَِلَف إِ  أفقؽقن قق : ٓ إلف إٓ اهلل ـخؾقًقن. (1)«: 

وـننراده أن ـننـ قننن : هننل ـخؾققننل ـطؾًؼننن، كنننن ـؼ ضننك ققلننف أن اهلل لننؿ 

ة ؽؾؿ هبنذه الؽؾؿنل، كؿنن أن ـنـ قنن : إن ألػنظـنن وتالوتـنن وقراءتـنن لؾؼنر ن 

أكزلننف، وأن ـخؾققننل، كنننن ـؼ ضننك كالـننف: أن اهلل لننؿ ةنن ؽؾؿ بنننلؼر ن الننذي 

الؼر ن الؿـز  لقس هق كالم اهلل... وقد عؾؿ بنٓضطرار ــ دةـ اإلةالم أن 

الؼر ن الذي ةؼرؤه الؿاؾؿقن كالم اهلل تعنلك، وإن كنن ـاؿقًعن ـنـ الؿبؾنغ 

عـف... إلك أن قن : وهذه إققا  كؾفن ـب دعل ـخرتعل لؿ ةؼؾ الانؾػ شنقًمن 

 .(2) ...ــفن، كؾفن بنطؾل شرًعن وعؼاًل 

 :«وٓ قددؿ اؽلا مطُؾق ...»وققلف: 

ٕن أفعن   ؛قدةؿ :إةؿنكـن ـخؾق  وٓ غقر ـخؾق ، وٓ تؼؾ :أي: ٓ تؼؾ

 .العبند ـخؾققل ولقات قدةؿل

 وققلف: 

اااااااااااا  فةِ لنكااااااااااااف دشااااااااااااؿُؾ لؾ  

 

 اِ  اَطااااارِ الط  ا ِ ـ َساااااا ِماااااوكحِقَاااااا 

 
 َق الركاااااقِ ُمحاااااَدثاـا كحاااااالػعُؾااااا

 

 .................................... 

وــفن الصالة والركقع وةنئر إعؿن ، بؾ قؾ كؾؿل اإلةؿنن ـطؾؼل بغقر 

 (.1883وأحؿد ي الؿاـد ) ،(8ي )البخنرأخرجف  (1)

 (.626، 4/627ـلؿقع الػ نوى ) (2)



               

 

 قققد.

وإذا قن : اإلةؿنن ـخؾق  أو غقر ـخؾق   ققنؾ لنف:  :$قا  ابـ تقؿقخ 

ٓ إلنف إٓ »ـن ترةد بنإلةؿنن  أترةند بنف شنقًمن ـنـ صنػنت اهلل وكالـنف كؼقلنف: 

ففق غقر ـخؾق ، أو ترةد شقًمن ــ وإةؿنكف الذي د  عؾقف اةؿف الؿمــ،  «اهلل

أفعن  العبند وصػنهتؿ فنلعبند كؾفنؿ ـخؾققنقن، وجؿقنع أفعننلفؿ وصنػنهتؿ 

 ـخؾققل، وٓ ةؽقن لؾعبد الؿحدث الؿخؾق  صػل قدةؿل غقر ـخؾققل.

وٓ ةؼق  هذا ـنـ ة صنقر ـنن ةؼنق ، فننذا حصنؾ آة ػاننر وال ػصنقؾ 

 ظفر الفدي وبنن الابقؾ.

أكننف ـننن أثب ننف الؽ نننب والاننـل أثب ننقه، وـننن كػنننه  والقاجننب عؾننك الخؾننؼ

الؽ نب والاـل كػقه، وـنن لنؿ ةـطنؼ بنف الؽ ننب والانـل ٓ بـػنل وٓ إثبننت، 

اة ػصؾقا فقف قق  الؼنئؾ، فؿـ أثبت ـن أثب ف اهلل ورةقلف فؼد أصننب، وـنـ 

كػك ـن كػنه اهلل ورةقلف فؼد أصنب، وــ أثبنت ـنن كػننه اهلل، أو كػنك ـنن أثب نف 

 .(1)هلل، فؼد لبس دةـ الحؼ بنلبنطؾ ا

 :«وكؾ قرآ  قددؿ لابحثقا»وققلف: 

أن كننؾ ـننن كنننن ـننـ الؼننر ن ففننق كننالم اهلل غقننر ـخؾننق ، وقنند ةننبؼ  ي: 

أي: فن ش عنـ  «فننبحثقا»اة قػنء الؿاللل والنرد عؾنك شنبفنت أهنؾ البندع، 

دقنننئؼ الؿعنننين، فعؾننك كننؾ ـاننؾؿ عنقننؾ أٓ ةؼبننؾ كننالم أحنند قبننؾ أن ةعننرف 

فلننف ودلقؾننف ي الؿاننللل، فنلعنننلؿ ةانن د  لننف ٓ ةانن د  بننف، أي أن العنننلؿ ــ

 (.667، 4/663ـلؿقع الػ نوى ) (1)



               

الاـل كلخذ بؼقلف وكؼق  هق ـعف دلقنؾ فقان د  والذي ـعف دلقؾ ــ الؽ نب 

 لف عؾك صحل ققلف بؿن عـده ــ أدلل صحقحل وٓ ةا د  بف.

ذ بؼقلف وإن كنن دلقؾف ـرجقًحن، أي: ٓ كؼق  العنلؿ فالن قن  كذا، فـلخ

ذه حؿقل ةلب عؾك طنلب العؾؿ تركفن، فنلعنلؿ ةا د  لف، ٓ ةان د  بنف، فف

 فنك بف.



               

 

 :$ ثؿ قا  الؿملػ

ااااااَؾ ا  مااااااـ الؽاااااارامٍ  -111  ووك 

 

ـِ ل كاااااااااااامِ    اْثـاااااااااااقـ حاااااااااااال ق

 
 لقؽتبااااِ  كاااؾ   لعااااِ  الاااقرى -112

 

 كؿاااا  تاااك يف الاااـِ  ماااـ َقااارِ اْمتااارا 

 
 الشرح

 لغننًل: ،القكقننؾ«: ل قـ ل كااامووكااؾ ا  مااـ الؽاارام اثـااقـ حااا»ققلااف: 

نؾ (1)الحنفظ ، أي: ــ اإلةؿنن القاجب عؾك العبد أن ةعؾنؿ أن اهلل تعننلك وكَّ

 ــ الؿالئؽل الؽرام اثـقـ حنفظقـ ٕعؿن  وأققا  العبند.

ڎ ڎ ڈ  ڍ ڌ ڌ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿قنننننن  تعننننننلك: 

 .]آكػطار[ ﴾ڈ

وإن عؾننقؽؿ رقبنننء حنننفظقـ ةحػظننقن أعؿنننلؽؿ،  :$قااا  ابااـ جرداار 

ن عؾك اهلل كنتبقـ ةؽ بنقن  ﴾ڍ ڌ ڌ﴿ةحصقان عؾقؽؿ: و ـً ةؼق : كرا

 .(2)أعؿنلؽؿ

 :«كؿا  تك يف الـِ  مـ َقرِ اْمترا ... لقؽتبا  كؾ   لعا  القرى»ققلف: 

أي أن الؿؾؽننقـ ةؽ بنننن كننؾ ـننن ةصنندر عننـ اإلكانننن، واحنند عننـ ةؿقـننف، 

 «اـنرتا»قنر أي: ي الؽ نب ـنـ غ «كؿن أتك ي الـص»و خر عـ شؿنلف، وهذا 

 أي ــ غقر شؽ.

ڤ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿قن  جنؾ ذكنره: 

 ( ـندة )وكؾ(.8/380الؾانن ) (1)

 (.82/882جنـع البقنن ) (2)



               

 .] [ ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ـننـ الؿؾؽننقـ رققننب عؾننك  رققننب ع قنند: صننػ نن لؾؿؾؽننقـ، أي أن كننال  

وع قنند لننذلؽ، أي: ـع نند لرقنبننل أعؿننن  وأقننقا   ،أي ةرقبفننن ؛أعؿننن  العبننند

 نن لفؿن كؿن ةظـ البعض.العبند لقؽ بفن، ففنتنن صػ نن لؾؿؾؽقـ، ٓ اةؿ

ـؾؽنننن ة ؾؼقنننن  «الؿ ؾؼقنننن» :رحؿفااؿ ا قااا  الح ااـ ومجااااد وقتااادة 

عؿؾؽ: أحدهؿن عـ ةؿقـؽ ةؽ نب حانـنتؽ، وأخنر عنـ شنؿنلؽ ةؽ نب 

ةقمنتؽ، قن  الحاـ: إذا ـت طقةت صحقػل عؿؾؽ وققؾ لنؽ ةنقم الؼقنـنل 

 .]ااسرا [ ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﴿

ـؾؽننقـ بنلؾقننؾ  -ـننع عؾؿننف بلحقالننف-كانننن وكننؾ اهلل بنإل وقااا  مجااااد:

ن (1)وـؾؽقـ بنلـفنر ةحػظنن عؿؾف ـً عنـ  ن لؾحلنل، أحندهؿنوةؽ بنن أثره إلزا

ةؿقـف ةؽ نب الحانـنت، وأخنر عنـ شنؿنلف ةؽ نب الانقمنت، فنذلؽ ققلنف 

. وقننن  ةننػقنن: بؾغـننل أن كنتننب ] [ ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿تعنننلك: 

ب العبند قنن : ٓ تعلنؾ لعّؾنف فننذا أذكن ،الحاـنت أـقـ عؾك كنتب الاقمنت

َل، قن : قن  الـبنل  ةا غػر اهلل، وروي ـعـنه ــ حدةف ـَ ن ـَ َكاتِاُ  » :ملسو هيلع هللا ىلصَأبِل ُأ

ْقاِؾ »قن :  ملسو هيلع هللا ىلصةشقر إلك حدةف أبل هرةرة أن رةق  اهلل  (1) َدَتَعاَقُبقَ  لِاقُؽْؿ َمَف َِؽاٌخ بِالؾ 

ـَ َبااُتقا َوَمَف ِ  َؽٌخ بِالـ َفاِرت َوَدْجَتِؿُعقَ  لِل َصاَفِة اْلَػْجارِ َوَصاَفِة اْلَعْ ارِت ُثاؿ  َدْعاُرُا ال اِلد

لِقُؽْؿت َلَقْ َلُلُفْؿ َرْبُفْؿ َوُاَق َ ْطَؾُؿ بِِفْؿ: َكْقاَػ َتاَرْكُتْؿ ِطَبااِدي  َلَقُؼقُلاقَ : َتَرْكـَااُاْؿ َوُااْؿ 

 (.630وـاؾؿ ) ،(222أخرجف البخنري )« ُاْؿ َوُاْؿ ُدَ ْؾق َ ُدَ ْؾقَ ت َوَ َتْقـَا



               

 

ـْ َدَ ااِرِهت َوَكاتِاُ  اْلَحَ اـَاِ   اقوَئاِ  َطا ُجِؾت َوَكاتِاُ  ال   ـِ الر  ـْ َدِؿق اْلَحَ ـَاِ  َط

قوَئاِ ت َوإَِذا َطِؿَؾ َس  : َدْطُف َحت ك ُدَ بوَف َ ِمقٌر َطَؾك َكاتِِ  ال   ـِ قوَئًخ َقاَ  َصاِحُ  اْلَقِؿق

 .(1)«َ ْو َدْ َتْغِػرَ 

 .(2)بنلؼعقد هفـن الؿالزم الثنبت ٓ ضد الؼنئؿ والؿراد

أي: ـننن ةنن ؽؾؿ  )ـننن ةؾػننظ( أي: ابننـ  دم )ـننـ قننق (: $قااا  ابااـ كثقاار 

ع د لذلؽ ةؽ بفن، ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿بؽؾؿل  ـُ  أي: إٓ ولفن ــ ةرقُبفن، 

ڍ  ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ٓ ةننرتك كؾؿننل وٓ حركننل كؿننن قننن  تعنننلك: 

 .]آكػطار[ ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ڌ ڌ

وقد اختؾػ العؾؿا  اؾ َدؽت  الؿؾؽ كؾ شل  مـ الؽفم   و إكؿا دؽت  

 ما لقف ثقا  وطؼا  

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿عؾك ققلقـ: وظنهر أةل إو ، لعؿقم ققلنف تعننلك: 

 .﴾ڦ ڦ ڦ ڄ

ـِ اْلَحنننِرِث الْ وعننـ بِنناَل    ،ڤ ُؿَزكِننل  ِ  ْبنن
ِ
إِ   »: ملسو هيلع هللا ىلصَقنننَ : قننن  َرُةننقُ  اهلل

ـْ َ ْ  َتْبُؾاَغ َماا َبَؾَغاْات  ت َماا َدُ ا ـْ ِرْضاَقاِ  ا ِ َطاس  َوَجاؾ  ُؿ بِاْلَؽِؾَؿِخ ِم ُجَؾ َلَقَتَؽؾ  الر 

ُج  ُؿ بِاْلَؽِؾَؿاِخ َدْؽُتُ  ا ُ َطس  َوَجؾ  َلُف بَِفا ِرْضَقاَكُف إَِلك َدْقِم اْلِؼَقاَمِخت َوإِ   الر  َؾ َلَقاَتَؽؾ 

ـْ َ ْ  َتْبُؾَغ َما َبَؾَغْات َدْؽُتُ  ا ُ َطس  َوَجؾ  بَِفاا َطَؾْقاِف  ت َما َدُ  ـْ َسَخِل ا ِ َطس  َوَجؾ  ِم

 (، وأعؾنننف الزةؾعنننل ي )تخنننرةج الؽشننننف(8082أخرجنننف الروةننننين ي ـانننـده ) (1)

 (.0034( بنةؿنعقؾ بـ عقنش، واكظر: الاؾاؾل الضعقػل )028، 021/ 3) 

 ( بنخ صنر وتصرف ةاقر.87-84/83اللنـع ٕحؽنم الؼر ن ) (2)



               

.(2()1)«َسَخَطُف إَِلك َدْقِم اْلِؼَقاَمخِ 

(3)

هبؿ ركـ ــ أركنن اإلةؿنن  واإلةؿنن ،الؿالئؽل عنلؿ ــ عقالؿ الغقب

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ةلب عؾك العبد اإلةؿنن بف، قن  تعنلك: 

ھ  ھ ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں

 .]البؼرة[ ﴾ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

َ ْ  »: ملسو هيلع هللا ىلصعننـ اإلةؿنننن فؼننن   ملسو هيلع هللا ىلصوي حنندةف جربةننؾ عـنندـن ةننل  الـبننل 

ـَ بااا  َوَمف َِؽتِااف َوُكُتبِااف َوُرُسااِؾف والَقااقِم أِخاارِ  ـَ بالَؼااَدِر َخقاارِِه  ُتاامِم َوَ   ُتاامِم

 .(4)«هِ وَشرو 

وقنند أثـننك اهلل تعنننلك عؾننك عبنننده الننذةـ ةمــننقن بنلغقننب، وعنندَّ اإلةؿنننن 

ٻ ٻ ٻ پپ پپ  ٻ  ٱ﴿بنلغقب أو  صػنت الؿ ؼقـ، قن  جنؾ وعنال: 

وكننذكر  ]البؼاارة[ ﴾ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ڀ   ڀ ڀ

 ي هذا الؿبحف أـقر ت عؾؼ بنلؿالئؽل.

الؿقؿ والالم والؽنف: أصؾ صحقح ةد  عؾك ققة ؽ يف الؾغخ: معـك الؿؾَ 

 (.0811(، وـاؾؿ )6744(، وأخرجف بـحقه البخنري )3/768أحؿد )أخرجف  (1)

 (.7/041تػاقر ابـ كثقر ) (2)

لؾندك قر عؿنر  «عنلؿ الؿالئؽنل»اة ػدت بعض الـؼنط ي هذا الؿبحف ــ ك نب  (3)

 إشؼر.

 تؼدم تخرةلف. صحقف: (4)



               

 

 .(1)ي الشلء وصحل

ػ الَؿننألَك الؿَؾننُؽ واحنند الؿالئؽننل، إكؿننن هننق تخػقنن :$قااا  الؾقاا  

 ، وهق ـػعٌؾ ــ إُلقك.هِ زِ واج ؿعقا عؾك حذف هؿْ 

لَلننٌؽ ب ؼنند :$قااا  الؽ ااا ل  ـَ ةؿ الفؿننزة ـننـ إُلننقك: وهننل أصننؾف 

 ،الرةنلل. قن  ابـ ــظقر: ثؿ تركنت هؿزتنف لؽثنرة آةن عؿن  فؼقنؾ: ـؾنٌؽ 

 .(2)فؾؿن جؿعقه ردوهن إلقف فؼنلقا: ـالئؽل

هؿ عبند اهلل الؿؽرـقن، طنع فؿ هلل ـطؾؼل، ٓ ةعصقن اهلل ـن ويف الشرِ: 

ؾؼفنؿ اهلل ـنـ وٓ ةؿؾنقن وٓ ةػنرتون، خ ،أـرهؿ، وٓ ةا ؽربون عـ عبندتف

ا تعنننلك اهلل عؿننن ةؼننق  الؽنننفرون عؾننق   -ففننؿ لقاننقا إكنًثننن وٓ بـنننت اهلل ،كننقر

لقهقل شلء، بؾ هؿ عبند ــ ولقس لفؿ ــ خصنئص الربقبقل وٓ إ -كبقًرا

 عبند اهلل عز وجؾ.

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿قن  اهلل تبنرك وتعنلك: 

﮴﮵  ے ﮳  ﮲   .]إكبقا [ ﴾ۓ ۓ 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿:  وقن  ةبحنكف وتعنلك

 .[172]الـ ا :  ﴾ڳ ڳڳ

 : عاله ي  جؾ  قن   ٹ ﴿و ٹ  ٹ  ٹ ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٺ 

ڤ  ڄ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڄ  ڤ 

 ( ـندة )ـؾؽ(.2/320ـؼنةقس الؾغل ) (1)

 (.1/362لانن العرب ) (2)



               

ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ 

 .]إكبقا [ ﴾ڇ ڍ

ک ﴿وقن  جؾ ذكره:  ڑ  ڑ  ژ  ڎ ڈ ڈژ  ڎ  ڌ 

ڳ   ک  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  إلك ققلف تعنلك:   ﴾ک 

﮺ ﴿ ﮹  ﮸ ﮷  ﮶  ﮵ ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے 

 .]السخر [ ﴾﮻ ﮼ ﮽

ه هق اإلةؿنن بنلؿالئؽل عؾك وجف اإلجؿن  وهنق القاجنب عؾنك ـن ذكركن

ـننـ ال ػصننقؾ لعنننلؿ الؿالئؽننل لقننزداد العبنند  اكننؾ ـاننؾؿ، وكننذكر هفـننن ـزةنندً 

 الؿمــ إةؿنًكن.

الؿالئؽل خؾنؼ عظنقؿ، خؾؼفنؿ اهلل تعننلك ـنـ كنقر، وخؾنؼ لفنؿ أجـحنل 

ـً ؿنئل ثـك وثالث وربنع، وــفؿ ــ لف ة ـ وٓ  نجـنح، فـمــ أن لفنؿ أجانن

 فؾؿ ةرد كص بذلؽ. ،كعؾؿ كقػق فن

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿قنننن  اهلل تعننننلك: 

 .]لاصر[ ﴾ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ْاننُعقدٍ وي حنندةف  ـَ َرَأى ِجْبِرةننَؾ، وَلننُف ِةنن  ِؿنَئِل  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبننل» ڤ اْبننـ 

 .(1)«َجـَنٍح 

 
ِ
ـْ ُكقرٍ »قن :  ملسو هيلع هللا ىلص وعـ َعنئَِشَل ڤ أن َرُةقَ  اهلل  .(2)«ُخِؾَؼِا اْلَؿَف َِؽُخ ِم

 (.847(، وـاؾؿ )3030جف البخنري )أخر (1)

 (.0886أخرجف ـاؾؿ ) (2)



               

 

 لؿ ةعنط اهلل تعننلك الؼندرة لبشنر عؾنك رؤةنل الؿالئؽنل عؾنك حؼقؼ فنن إٓ

فؼد أعطنه اهلل تعنلك الؼدرة عؾنك رؤةنل الؿالئؽنل ي صنقرهتن ، ملسو هيلع هللا ىلصرةق  اهلل 

الحؼقؼقننل الؿالئؽقننل، فؼنند رأى جربةننؾ عؾقننف الاننالم ي صننقرتف الؿالئؽقننل 

 ـرتقـ.

 .]التؽقدر[ ﴾ھ ے ے ۓ ۓ﴿قن  جؾ وعال: 

ةعـل: ولؼد رأى ـحؿند جربةنؾ النذي ةلتقنف بنلرةننلل عنـ اهلل عنز وجنؾ 

 .(1)عؾك الصقرة ال ل خؾؼف اهلل عؾقفن لف ة ؿنئل جـنح

الثنكقنننل: ي رحؾنننل اإلةنننراء والؿعنننراج، عـننندـن عنننرج بنننف إلنننك  والؿنننرة

ڳ  گ گ گ گ ڑ ک ک ک ک﴿قننن  تعنننلك:  ،الاننؿقات

 .]الـجؿ[ ﴾ڳ ڳ ڳ

ـُ َّؽًِمن ِعـَْد َعنئَِشَل، َفَؼنَلْت: َةنن َأَبنن َعنئَِشنَل، َثناَلٌث  ْاُروٍ  َقنَ : ُكـُْت  ـَ وعـ 

ـْ  ن ـَ َـّ  َقنَلنْت:  ن ُه ـَ  اْلِػْرَةَل، ُقْؾُت: 
ِ
َـّ َفَؼْد َأْعَظَؿ َعَؾك اهلل َؿ بَِقاِحَدٍة ـِـُْف ـْ َتَؽؾَّ ـَ

ًدا  َحؿَّ ـُ ـُ َّؽًِمنن  َرَأى َربَّفُ  ملسو هيلع هللا ىلصَزَعَؿ َأنَّ   اْلِػْرَةنَل، َقننَ : َوُكـْنُت 
ِ
َفَؼْد َأْعَظَؿ َعَؾنك اهلل

َٓ ُتْعِلؾِقـِنل، َأَلنْؿ َةُؼنِؾ اهلُل َعنزَّ  ، َأْكظِِرةـِنل، َو ـَ َفَلَؾْاُت، َفُؼْؾُت: َةنن ُأمَّ اْلُؿنْمـِـِق

 :  ﴾ڑ ک ک ک ک﴿، [التؽااااقدر] ﴾ھ ے ے ۓ ۓ﴿َوَجننننؾَّ

ُ  َهن[ؿ]الـج    َفَؼنَلْت: َأَكنن َأوَّ
ِ
ـْ َذلِنَؽ َرُةنقَ  اهلل نِل َةنَلَ  َعن َـّ ُ ْٕ ، َفَؼننَ : ملسو هيلع هللا ىلصِذِه ا

ت َرَ ْدُتُف » ـِ َتْق ـِ اْلَؿر  ْقَر َااَتْق ََ َؿا ُاَق ِجْبرِدُؾت َلْؿ َ َرُه َطَؾك ُصقَرتِِف ال تِل ُخِؾَؼ َطَؾْقَفا  إِك 

َؿا ـَ ال   ا ِطَ ُؿ َخْؾِؼِف َما َبْق َؿاِ  َساد  ـَ ال   َْرضِ ُمـَْفبًِطا ِم ْٕ  .(2)«ِ  إَِلك ا

 ومـ صػاتفؿ  كف دتؿثؾق  يف صقرة بشر وٓ دلكؾق  وٓ دشربق :

 (.7/623تػاقر ابـ كثقر ) (1)

 (.014/844أخرجف ـاؾؿ ) (2)



               

قنند أعطنننهؿ اهلل تبنننرك وتعنننلك هننذه الؼنندرة، وهننذا ثنبننت ي الؽ نننب 

 وصحقح الاـل.

چ ﴿قن  اهلل تعنلك:  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڈ  چ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڳ   ژ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

 .]مردؿ[ ﴾ڱ ڱ ڱ

جربةؾ، وةد  لذلؽ ققلف:  «ُروحـن»والؿراد بؼقلف:  :$قا  الشـؼقطل 

 .]الشعرا [ ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿

ن الؿذكقر تؿثّؾف لفن بشًرا ةقة    ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿وققلف تعنلك: 

ي أةل ةد  عؾك أكف ـؾؽ ولقس بآدـل، وهذا الؿدلق  صّرح بف تعنلك ي 

ىئ ﴿ققلف:  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

 اك فك. .(1)[45آ  طؿرا : ] ﴾ىئ ىئ

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ﴿وقن  تبنرك وتعننلك: 

 .]اقد[ ﴾ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

ـنننـ  ﴾ڭ ڭ ۇ﴿ةؼنننق  تعننننلك ذكنننره:  :$قاااا  الطباااري 

الؿالئؽل، قن  الّادي: بعف اهلل الؿالئؽل ل فؾؽ ققم لقط، أقبؾت تؿشنل ي 

 .(2)صقرة رجن  شبنب ح ك كزلقا عؾك إبراهقؿ ف ضقػقه

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿كف وتعاالك: وقا  سابحا

 (.3/314أضقاء البقنن ) (1)

 ( بنخ صنر.87-1/18جنـع البقنن ) (2)



               

 

 .]اقد[ ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ

ةؼق  تعنلك ذكره: ولؿن جنءت ـالئؽ ـن لقًطنن ةننءه  :$قا  ابـ جردر 

ــ الاقء، وضن  هبؿ بؿلقمفؿ ذرًعن، ةؼق : وضننقت  «فعؾ»ـلقمفؿ وهق 

وذلؽ أكف لؿ ةؽـ ةعؾؿ أاؿ رةنؾ اهلل ي حنن  ـنن ةننءه  ،ن بؿلقمفؿكػاف غؿ  

 .(1)ــ ققـف ـن هؿ عؾقف ــ إة نئفؿ الػنحشل وخنف عؾقفؿ وعؾؿ ،ـلقمفؿ

ـِ قنند أخننرج البخنننري وـاننؾو  ؿ ي صننحقحقفؿن ـننـ حنندةف ُعَؿننر ْبنن

  ،ڤ اْلَخطَّنِب 
ِ
ـُ ِعـَْد َرُةقِ  اهلل َذاَت َةنْقٍم، إِْذ َطَؾنَع َعَؾْقـَنن  ملسو هيلع هللا ىلصقن : َبْقـََؿن َكْح

َٓ َرُجٌؾ َشِدةُد َبَقنِض الث َقنِب، َشِدةُد َةَقاِد ا نَػِر، َو َٓ ُةَرى َعَؾْقنِف َأَثنُر الاَّ َعِر،  لشَّ

َفَلْةـََد ُرْكَبَ ْقِف إَِلك ُرْكَبَ ْقِف، َوَوَضنَع  ،ملسو هيلع هللا ىلصَةْعِرُفُف ـِـَّن َأَحٌد، َح َّك َجَؾَس إَِلك الـَّبِل  

ْةناَلِم، َفَؼننَ   ـِ اإْلِ نُد َأْخبِْركِنل َعن َحؿَّ ـُ ْقِف َعَؾك َفِخَذْةِف، َوَقننَ : َةنن   َكػَّ
ِ
َرُةنقُ  اهلل

ااًدا َرُسااقُ  ا ِ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٓ  ا ُ َوَ    ُمَحؿ  َٓ إَِلااَف إِ ْسااَفُم َ ْ  َتْشااَفَد َ ْ  
َوُتِؼااقَؿ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اْاِ

َكاااَةت َوَتُ ااقَم َرَمَ اااَ ت َوَتُحااِّ  اْلَبْقااَا إِِ  اْسااَتَطْعَا إَِلْقااِف  ااَفَةت َوُتااْمتَِل الس  ال  

ـِ  َفَعِلْبـَنن َلنُف َةْانَلُلفُ  َ :، َقنَ : َصَدْقَت، َقن«َسبِقًف  ُقُف، َقننَ : َفنَلْخبِْركِل َعن َوُةَصند 

ةَؿنِن، َقنَ :  ـَ »اإْلِ ِخرِت َوُتْمِم ْٔ ـَ بِا ِت َوَمَف َِؽتِِفت َوُكُتبِِفت َوُرُسِؾِفت َواْلَقْقِم ا َ ْ  ُتْمِم

هِ  ْحَاننِن، َقننَ : ، َقنَ : َصَدْقَت، َقننَ : َفنَلْخبِْركِ «بِاْلَؼَدِر َخْقرِِه َوَشرو ـِ اإْلِ َ ْ  »ل َعن

ُف َداَراكَ  ـْ َتَراُه َلنِك  ننَعِل، «َتْعُبَد ا َ َكَلك َؽ َتَراُهت َلنِْ  َلْؿ َتُؽ ـِ الاَّ ، َقننَ : َفنَلْخبِْركِل َعن

ا ِؾِ »َقنَ :  ـَ ال   نَرتَِفنن، َقن «َما اْلَؿْ ُئقُ  َطـَْفا بَِلْطَؾَؿ ِم ـَ ـْ َأ نَ : َقننَ : َفنَلْخبِْركِل َعن

ااِ  َدَتَطااَوُلقَ  لِال » ََمُخ َرب َتَفات َوَ ْ  َتاَرى اْلُحَػااَة اْلُعاَراَة اْلَعاَلاَخ ِرَطااَ  الش  ْٕ َ ْ  َتِؾَد ا

ؾِق ن، ُثؿَّ َقنَ  لِل: «اْلُبـَْقا ِ  ـَ ا ُِؾ »، َقنَ : ُثؿَّ اْكَطَؾَؼ َفَؾبِْثُت  ـِ ال    «َدا ُطَؿُر َ َتْدِري َم

 الؿصدر الانبؼ. (1)



               

ُؿُؽْؿ ِددـَُؽؿْ »ُةقُلُف َأْعَؾُؿ، َقنَ : ُقْؾُت: اهلُل َورَ  ُف ِجْبرِدُؾ َ َتاُكْؿ ُدَعؾو  .(1)«َلنِك 

 و
ِ
ـْ َجنبٍِر َأنَّ َرُةقَ  اهلل اَفُمت َلانَِذا ... »قنن :  ملسو هيلع هللا ىلصَع َرَ ْداُا ِجْبرِداَؾ َطَؾْقاِف ال  

ـْ َرَ ْدُا بِِف َشَبًفا َدْحَقخُ  ٍح:«َ ْقَرُ  َم ـْ ـِ ُر ـُ َخِؾقَػخَ » . َوفِل ِرَواَةِل اْب .(2)«َدْحَقُخ ْب

أراد اهلل أن -أبننرص وأقننرع وأعؿننك -ثالثننل ـننـ بـننل إةننرائقؾالوقصننل 

 .(3)ةب ؾقفؿ فبعف إلقفؿ ـؾًؽن ي صقرة رجؾ

گ گ گ ڳ ڳ ﴿عنننـ الؿشنننركقـ:  وقنننن  جنننؾ ذكنننره

 .[7]الػرقا :  ﴾ڳ ڳ ڱڱ

ػل الؿالئؽنل أن ةؽنقن ـ ؾبًانن فؽنلاؿ أرادوا ــنف صن :$قا  ابـ تقؿقخ 

والبشر لفؿ أجقاف ةنلكؾقن  ،فنن الؿالئؽل ُصّؿد ٓ ةلكؾقن وٓ ةشربقن ،نهب

 .(4)وةشربقن

 مـ صػاتفؿ الَخؾؼقخ:    لفؿ  ج اًما ط قؿخ ولفؿ ققة:

ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿قن  ةبحنكف وتعنلك ي وصػ جربةنؾ عؾقنف الانالم: 

 .]التؽقدر[ ﴾ۀ ہ ہ ہ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڱ

قنلننف الحاننـ وق ننندة  والرةننق  الؽننرةؿ جربةننؾ، :$قااا  الؼرصباال 

عؾننك اهلل،  ﴾ڱ       ﴿عننـ اهلل  ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿والضننحنك، والؿعـننك 

ٺ ٺ ٺ ﴿ثؿ عداه عـف بؼقلنف:  ،وأضنف الؽالم إلك جربةؾ عؾقف الاالم

هلل عننز وجننؾ،  أن الؽننالمي ال صنندةؼ  لننقعؾؿ أهننؾ ال حؼقننؼ ﴾ٺ ٿ

 ( والؾػظ لؿاؾؿ.8/1(، وـاؾؿ )7444أخرجف البخنري ) (1)

 (.864)أخرجف ـاؾؿ  (2)

 (.0867(، وـاؾؿ )3767صحقح  البخنري ) :اكظر (3)

 (.7/317ـلؿقع الػ نوى ) (4)



               

 

 .(1)م جـنحفدــ ققتف قؾعف ـدائـ ققم لقط بؼقافروي عـ ابـ عبنس قن : 

ْانُعقٍد، وفقنف:  ـَ ـُ  َرَأى ِجْبِرةنَؾ وَلنُف ِةن  ِؿنَئِل  ملسو هيلع هللا ىلصأكنف »وقد تؼدم حدةف اْبن

 .(0)«َجـَنٍح 

ـْ » قن : ملسو هيلع هللا ىلصأّن رُةقَ  اهلل  ڤوعـ َجنبِِر  ـْ َمَؾاٍؽ ِما َث َط ُ ِذَ  لِل َ ْ  ُ َحدو

ـَ َشْحَؿِخ ُ ُذكِفِ  ـْ َحَؿَؾِخ اْلَعْرِشت إِ   َما َبْق إَِلك َطاتِِؼِف َمِ قَرُة َساْبِع ِماَ اِخ  َمَف َِؽِخ ا ِ ِم

 .(3)«َطامٍ 

﮽ ﮾ ﮿ ﴿ٓ ةعؾؿ عدد الؿالئؽل إٓ اهلل جنؾ ي عناله، قنن  عنز وجنؾ 

 .[31]الؿدثر:  ﴾﯀ ﯁ 

ا، فلعداد الؿالئؽل كثقرة الانـل أةًضنن،  ـنن جننء ي وقد د  عؾك ذلنؽ جد 

ـِ  َأَكنسِ حدةف فؼد روى البخنري وـاؾؿ ي صحقحقفؿن ــ  نلِنٍؽ  ْبن النذي  ـَ

 الانالم اإلةراء والؿعراج ـع جربةؾ عؾقف عـ رحؾل ملسو هيلع هللا ىلصأخرب فقف رةق  اهلل 

ـْ َااَلا   ...»وفقف: ، ابَِعِخت َلاْسَتْػَتَف ِجْبرِدُؾت َلِؼقَؾ: َما َؿاِ  ال   ُثؿ  ُطرَِا بِـَا إَِلك ال  

ـْ َمَعَؽ  َقاَ : ُمَح  ٌد َقاَ : ِجْبرِدُؾت قِقَؾ: َوَم قِقَؾ: َوَقْد ُبِعَ  إَِلْقِف  َقاَ : َقاْد  ،ملسو هيلع هللا ىلص ؿ 

ُمْ ـًِدا َضْفَرُه إَِلك اْلَبْقاِا اْلَؿْعُؿاقِرت َوإَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصُبِعَ  إَِلْقِفت َلُػتَِف َلـَا َلنَِذا َ َكا بِنِْبَراِاقَؿ 

 (.4/008اللنـع ٕحؽنم الؼر ن ) (1)

 تؼدم تخرةلف قرةًبن. متػؼ طؾقف: (2)

رواه أبننق داود  :(12/ 8(، وقننن  الفقثننل ي الؿلؿننع )7404أخرجننف أبننق داود ) (3)

نلف رجن  الصحقح، وصححف إلبننين ي ه الطرباين ي إوةط ورجوا( ور7404)

 (.127وصحقح اللنـع ) (،828الصحقحل )



               

َٓ َدُعقُدوَ  إَِلْقفِ   .(1)«ُاَق َدْدُخُؾُف ُكؾ  َدْقٍم َسْبُعقَ  َ ْلَػ َمَؾٍؽ 

  َعْبدِ ـ وع
ِ
ُداْمَتك بَِجَفاـ َؿ َدْقَمئِاٍل َلَفاا َساْبُعقَ  »: ملسو هيلع هللا ىلصَقنَ : َقنَ  رُةقُ  اهلل  اهلل

 .(2)«َ ْلَػ ِزَماٍمت َمَع ُكؾو ِزَماٍم َسْبُعقَ  َ ْلَػ َمَؾٍؽ َدُجْروَكَفا

ا  تؼدم أن أعداد الؿالئؽل كثقرة وٓ ةعؾؿفن إٓ اهلل تعنلك، وأـن أةؿنء جد 

الؿالئؽل فال كعؾؿ ــفن إٓ ـن جنء بف كنص وهنؿ قؾقؾنقن، وأـنن أعؿننلفؿ فؼند 

كصقص الؽ نب والاـل أن كؾ صـػ ــ أصـنف الؿالئؽل ـقكؾ بعؿؾ، دلت 

 وــفؿ ــ وّكؾ بنلاحنب والؿطر، وــفؿ ـنـ وّكنؾ ،فؿـفؿ ــ وّكؾ بنلقحل

ــ وّكؾ بحػظ اإلكاننن، وـنـفؿ ـنـ وّكنؾ بؼنبض إرواح  بنللبن ، وــفؿ

غقر ذلؽ، فنلؿالئؽنل أعظنؿ وأقنقى وأشند جـنقد اهلل تعننلك، وكنذكر هفـنن إلك 

أةؿنء الؿالئؽل ال ل جنء فقفن كص، وكنذا بعنض أصنـنف الؿالئؽنل وإعؿنن  

 هبن. ال ل وّكؾقا

 نلك بنلقحل.أشرف الؿالئؽل، وهق الذي وّكؾف اهلل تع

اإلشنرة والؽ نبل والرةنلل واإللفننم والؽنالم الخػنل، وّكنؾ  القحل لغخ:

ـننن ألؼق ننف إلننك غقننرك، ةؼننن : وَحْقننُت إلقننف الؽننالم وَأوَحْقننُت ووحننك وحًقننن.. 

چ ﴿وفقنف  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ﴿وي ال ـزةنؾ العزةنز:  ،وأوحك إلقف: ألَفؿنف

 (.028/860(، وـاؾؿ )3024جزء ــ حدةف أخرجف البخنري ) (1)

 (.0170أخرجف ـاؾؿ ) (2)



               

 

 .(1)أي: إلقفن، فؿعـك هذا أـرهن ﴾چ چ ڇ ڇ

عالم بنلشرع، وقد ةطؾؼ القحل وةراد بنف اةنؿ الؿػعنق  ــنف اإل وشرًطا:

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلصأي: الؿقحك، وهق كالم اهلل الؿـز  عؾك الـبل 

ڀ ﴿  قن  اهلل تعنلك: ڀ ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

 .]الـ ا [ ﴾ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿وقن  جؾ ذكره: 

 .]البؼرة[ ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ڱ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ گ ڳ ڳ﴿بحنكف: وقننننن  ةنننن

 .]الشعرا [ ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ں ں ڻ ڻ ڻ

وهق جربةؾ عؾقنف الانالم،  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿ :$قا  ابـ كثقر 

أي  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ﴿قنلف غقر واحد ــ الاؾػ، وهذا ـن ٓ كنزاع فقنف: 

 .(3)الؼر ن الذي أكزلـنه إلقؽ أكزلـنه بنلؾانن العربل الػصقح الؽنـؾ الشنـؾ

ـَ ِهَشنمٍ عنئشل أم ال عـ   َةَلَ   ڤ ؿمــقـ ڤ أن الَحنِرَث ْب
ِ
 َرُةقَ  اهلل

  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
، َكْقَػ َةْلتِقَؽ النَقْحُل  َفَؼننَ  َرُةنقُ  اهلل

ِ
َ ْحَقاًكاا »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼنَ : َةن َرُةقَ  اهلل

ت َلُقْػَ ُؿ َطـول َوَقْد َوَطْقاُا  َطـْاُف َماا  َدْلتِقـِل ِمْثَؾ َصْؾَ َؾِخ الَجَرِست َوُاَق َ َشْدُه َطَؾل 

ُؿـِل َلَلِطل َما َدُؼقُ    .(4)«َقاَ ت َوَ ْحَقاًكا َدَتَؿث ُؾ لَِل الَؿَؾُؽ َرُجًف َلُقَؽؾو

 ( ـندة )وحل(.8/073الؾانن ) (1)

 (.82، 8/87الػ ح ) (2)

 (.343-3/340تػاقر ابـ كثقر ) (3)

 (.14/0333وـاؾؿ )(، 0أخرجف البخنري ) (4)



               

ــ أشرف الؿالئؽل وقند ذكنره اهلل تعننلك ي ك نبنف العزةنز ـنع الؿالئؽنل 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿وجربةننؾ ي ققلننف: 

الؿقكنننؾ بننننلؿطر  وـقؽنئقنننؾ هنننق ]البؼااارة[ ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ

 والـبنت.

عطػفؿننن عؾننك الؿالئؽننل لشننرففؿن، فلربةننؾ ـؾننؽ  :$قااا  ابااـ كثقاار 

وهق ذو ـؽنكنل  ،عظقؿ وقد تؼدم ذكره، وأـن ـقؽنئقؾ فؿقّكؾ بنلؿطر والـبنت

 .اك فك. (1)عـد ربف عز وجؾ، وــ أشرف الؿالئؽل الؿؼربقـ

ـِ َعبَّنننٍس قننن : َأْقَبَؾننْت َةُفننقُد إَِلننك رَ  ـِ اْبنن  وَعنن
ِ
، َفَؼنننُلقا: َةننن َأَبننن ملسو هيلع هللا ىلص ُةننقِ  اهلل

، َعَرْفـَننن َأكَّننَؽ َكبِننل   َـّ ـْ َخْؿَاننِل َأْشننَقنَء، َفنننِْن َأْكَبْلَتـَننن بِِفنن اْلَؼنِةننِؿ إِكَّننن َكْاننَلُلَؽ َعنن

َبْعـَنَك. فاللقا عـ أشقنء إلك أن َقنُلقا: َصنَدْقَت، إِكََّؿنن َبِؼَقنْت َواِحنَدٌة َوِهنَل  َواتَّ

َّٓ الَّ ِننل ُكَبنةُِعنن ـْ َكبِننلٍّ إِ َؾننٌؽ َةْلتِقننِف بِنننْلَخَبِر، َؽ إِْن َأْخَبْرَتـَننن بَِفننن، َفنِكَّننُف َلننْقَس ـِنن ـَ  َلننُف 

ـْ َصنِحبَؽ  َقنَ :  ـَ افمُ »َفَلْخبِْرَكن  نِذي «ِجْبرِدُؾ َطَؾْقِف ال   ، َقننُلقا: ِجْبِرةنُؾ َذاَك الَّ

ننِذي َةـْننِزُ  َةـْننِزُ  بِنننْلَحْرِب َواْلِؼَ نننِ  َواْلَعننَذاِب َعننُدو   َكن، َلننْق ُقْؾننَت: ـِقَؽنئِقننَؾ الَّ

 : ْحَؿِل َوالـََّبنِت َواْلَؼْطِر، َلَؽننَن؛ َفنَلْكَزَ  اهلُل َعنزَّ َوَجنؾَّ ژ ژ ڑ ڑ ﴿بِنلرَّ

َةلَ  [97]البؼرة:  ﴾ک ْٔ  .(2)إَِلك  ِخِر ا

ح بنةنؿف ي الؼنر ن، و قند جننء الؿقّكؾ بنلـػد ي الصنقر، ولنقس بؿصنرَّ

 (.8/28البداةل والـفنةل ) (1)

 «الؽربى»(، والـانئل ي 3884) ي(، والرتـذ8/047أخرجف أحؿد ي الؿاـد ) (2)

 (. 8140) «الصحقحل»( وصححف إلبنين ي  8240)



               

 

اةؿف ي بعض إحندةف، والصقر: قرن ةـػد فقف فقصعؼ جؿقنع الخؾنؼ إٓ 

عؾنك الخنالف  ،فقؼنقم الـننس لؾحاننب ىخرأثؿ ةـػد فقف ـرة  ،ــ شنء اهلل

 .(1)بقـ أهؾ العؾؿ هؾ هؿن كػخ نن أو ثالثل  وةقليت بقنن ذلؽ

ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ﴿قننن  اهلل تعنننلك: 

 .]إكعام[ ﴾یی ی ی جئ حئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿وقننن  ةننبحنكف وتعنننلك: 

 .]السمر[ ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿: وقننن  ةننبحنكف وتعنننلك

 .]الـؿؾ[ ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی

ـِ الَعنصِ  ـِ َعْؿٍرو ْب  ْب
ِ
، ملسو هيلع هللا ىلصقن : َجنَء َأْعَرابِل  إَِلك الـَّبِل   ڤ وعـ َعْبِد اهلل

ن الص   ـَ  .(2)«َقْرٌ  ُدـَْػُا لِقفِ »قُر  َقنَ : َفَؼنَ : 

  وعـ
ِ
َكْقَػ َ ْكَعُؿ َوَصاِحُ  الَؼْرِ  َقاِد »: ملسو هيلع هللا ىلصَأبِل َةِعقٍد قن : َقنَ  َرُةقُ  اهلل

َفَؽننَلنَّ َذلِننَؽ َثُؼننَؾ َعَؾننك  «الااَتَؼَؿ الَؼااْرَ  َواْسااَتَؿَع اِاْذَ  َمَتااك ُدااْمَمُر بِااالـ ْػِا َلَقااـُْػُا 

َطَؾاك ا ِ  تُققُلاقا: َحْ اُبـَا ا ُ َوكِْعاَؿ الَقكِقاُؾ  »َفَؼننَ  َلُفنْؿ:  ،ملسو هيلع هللا ىلص َأْصَحنِب الـَّبِنل  

ْؾـَا  .«َتَقك 

َكْقَػ َ ْكَعُؿ َوَصاِحُ  الْ قِر َقِد اْلَتَؼَؿ الْ اقَرت َوَحـَاك َجْبَفَتاُفت »رواةل:  وي

 بنب اإلةؿنن بنلققم أخر إن شنء اهلل. (1)

(، 0732ـنننذي )(، والرت7470(، وأبنننق داود )880، 0/860أخرجنننف أحؿننند )(2) 

 «الصننحقحل»(، وصننححف إلبنننين ي 4380(، وابننـ حبنننن )0128ـل )اروالنند

 (. 3163) «صحقح اللنـع»( و8212)



               

 .(1)«َوَ ْصَغك َسْؿَعُفت َدـَْت ُِر َمَتك ُدْمَمرُ 

ْقنِؾ » ڤ قنلت: وعـ َعنئَِشلَ  ـَ الؾَّ
 -ملسو هيلع هللا ىلص تعـنل رةنق  اهلل -َكنَن إَِذا َقنَم ـِ

اَؿاَواِ  » اْفَ َ َح َصناَلَتُف: الؾُفاؿ  َر   َجْبَرا ِقاَؾت َوِمقَؽا ِقاَؾت َوإِْساَرالِقَؾت َلااصَِر ال  

ـَ ِطَباااِدَك لِقَؿااا َكاا ااَفاَدِةت َ ْكااَا َتْحُؽااُؿ َبااْق َْرِضت َطااالَِؿ اْلَغْقااِ  َوالش  ْٕ اُكقا لِقااِف َوا

ـْ َتَشااُ  إَِلاك  اَؽ َتْفاِدي َما ـَ اْلَحاؼو بِنِْذكِاَؽت إِك  َدْخَتِؾُػقَ ت اْاِدكِل لَِؿا اْخُتِؾَػ لِقِف ِم

.(2)«ِصَراٍط ُمْ َتِؼقؿٍ 

َماَع َ َحاِدُكَؿا ِجْبرِداُؾت » لعؾنلٍّ وٕبنل بؽنر ةنقم بندر: ملسو هيلع هللا ىلصوقن  رُةقُ  اهلل 

َخاارِ ِمقَؽا ِقااُؾت َوإِْسااَرا ْٔ َدْشااَفُد » أو َقنننَ : «لِقُؾ َمَؾااٌؽ َط ِااقٌؿ َدْشااَفُد اْلِؼَتاااَ  َوَمااَع ا

ػ    .(3)«ال  

إـننؿ ـلؿعننقن عؾننك أن الننذي ةننـػد ي الصننقر  :$قااا  الؼرصباال 

 .(4)إةرافقؾ عؾقف الاالم

هؿ تاعل عشر، وخنزان ـنلؽ، قالؿقكؾقن بنلـنر وهؿ الزبنكقل، وـؼدـ

(، والحؿقننندي 0738/3073(، والرتـنننذي )3/4أخرجنننف أحؿننند ي الؿانننـد ) (1)

(، 7/623(، والحنننننكؿ )8217(، وأبننننق ةعؾننننل )103وابننننـ حبنننننن ) ،(427)

 (.8248وصححف إلبنين ي الصحقحل )

 (.442أخرجف ـاؾؿ ) (2)

(، 6/328)«الؿصنـػ»(، وابـ أبل شقبل ي 8/874) «الؿاـد»أخرجف أحؿد ي  (3)

(، والبننزار 372(، وأبننق ةعؾننل )8084) «الاننـل»(، وابننـ أبننل عنصننؿ ي 4/323)

وإلبنننننين ي  ،(، وصننننححف ووافؼننننف الننننذهبل3/40،77(، والحنننننكؿ )408)

 (.3078) «الصحقحل»

 (.4/07حؽنم الؼر ن )اللنـع ٕ (4)



               

 

وئ ﴿ك جؿقع الخزكل، وهؿ الؿذكقرون ي ققلف تعنلك: وهق ـؼدم عؾ

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ﴾ۇئ 

 .]َالر[

لك:  تعن ڦ ﴿وقن   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ٹ  ٹ  ٹ   ﴾ٹ 

 .]السخر [

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ﴿وقن  تعنلك: 

 .]التحردؿ[ ﴾ۇئ ۇئ

ڈ ﴿وقن  تعنلك:  ڈ  ڎ  گ   ڎ  ک  ک  ک ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ  

               ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻ ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶   ﴾﮵ 

 .(1) ]الؿدثر[

 .]العؾؼ[ ﴾وئ وئ ۇئ ائ ەئ ەئ﴿وقن  جؾ ذكره: 

 .(2)أي خزكل جفـؿ ٕخذه وعؼقب ف :$قا  ال عدي 

 
ِ
، َقنَ : َقنَ  َرُةقُ  اهلل

ِ
ـْ َعْبِد اهلل ُدْمَتك بَِجَفاـ َؿ َدْقَمئِاٍل »: ملسو هيلع هللا ىلصوعـ َشِؼقٍؼ، َع

 .(3)«َفا َسْبُعقَ  َ ْلَػ ِزَماٍمت َمَع ُكؾو ِزَماٍم َسْبُعقَ  َ ْلَػ َمَؾٍؽ َدُجْروَكَفالَ 

ـْ َأبِل    ُهَرْةنَرَة، َقننَ : َقننَ  َرُةنقُ  َع
ِ
: – وفقنف ي حندةف طقةنؾ – :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

َفِة َقاَ  َقا ٌِؾ ... » ـَ ال   ُا ِم َْ ا َلَر َفُة َلَلَمْؿُتُفْؿت َلَؾؿ  ُدت َاَلا َلَحاَكِا ال   : َدا ُمَحؿ 

 (.67، 8/63البداةل والـفنةل ) :اكظر (1)

 (.832تقاقر الؽرةؿ الرحؿـ )ص:  (2)

 (.0170أخرجف ـاؾؿ ) (3)



               

َفمِ  ْؿ َطَؾْقِفت َلاْلَتَػْا إَِلْقِفت َلَبَدَ كِل بِال    .(1) «َمالٌِؽ َصاِحُ  الـ اِرت َلَ ؾو

ـُ ُجـْننُدٍب  ... »وفقفننن قننن :  ملسو هيلع هللا ىلصةننل ر هننن الـبننل ؤي ر ڤ وعننـ َةننُؿَرة ْبنن

ِه َما َ ْكَا َراٍ  َرُجًف َمْرآًةت َوإَِذا ِطـَْدُه َلاْكَطَؾْؼـَات َلَلَتْقـَا َطَؾك َرُجٍؾ َكرِدِف الَؿْرآِةت َكَلْكرَ 

َٓ ُقْؾاُا َلُفَؿاا: َماا َااَلا ... َقا »َقننَ :  «َكاٌر َدُحْشَفا َوَدْ َعك َحْقَلَفاا اُف َمالِاٌؽ ا : َلنِك 

 .(2) «َخاِزُ  الـ ار

ڀ ﴿قن  جؾ وعال:  پ  پ  پ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٿ ٹ ٹ ٹٹ  

ڇ  ڇ  ڇ  چ چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ ڄ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

 .]البؼرة[ ﴾ںں ڻ ڻ ڻ ڻ

ــ الؿالئؽل الؿـصقص عؾك أةنؿنئفؿ ي الؼنر ن هننروت وـننروت ي 

قق  جؿنعل كثقرة ــ الاؾػ، وقد ورد ي قص فؿن وـن كنن ــ أـرهؿن  ثننر 

 .(3)فن إةرائقؾقنتكثقرة غنلب

ي تػانقر أةنل: وـنن كػنر ةنؾقؿنن قنط وٓ ةنحر،  $قا  ابـ العربال 

ولؽـ الشقنطقـ كػروا باحرهؿ، وأاؿ ُةعؾ ؿقكف الـنس... وةعؾؿنقن الـننس 

 (.840أخرجف ـاؾؿ ) (1)

 (.4274أخرجف البخنري ) (2)

 (.60، 8/68البداةل والـفنةل ) (3)



               

 

ـن أكز  عؾك الؿؾؽنقـ ببنبنؾ هننروت وـننروت، وـنن كننن الؿؾؽننن ةعؾؿننن 

 ﴾ أةل.ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ﴿أحًدا ح ك ةؼقٓ: 

 قػ أكز  اهلل تعنلك البنطؾ والؽػر فنن ققؾ: ك

ـنزَّ  ـنـ عـند  ـُ قؾـن: كؾ خقر أو شر أو طنعل أو ـعصقل أو إةؿننن أو كػنر 

ـَ »ي الصنننحقح:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل تعننننلك، قنننن  الـبنننل  ُساااْبَحاَ  ا ِت َمااااَذا َ ْكاااَسَ  ا ُ ِمااا

ـْ ُدققُِه َصَقاِحَ  ال ت َم ـِ ـَ الِػَت ت َوَماَذا ُ ْكِسَ  ِم ـِ
ُةِرةنُد َأْزَواَجنُف  -ُحُجَراِ  الَخَسا ِ

ـَ  ق ْ ُةَصؾ 
 .(1)«ُر   َكاِسَقٍخ لِل الْدْكَقا َطاِرَدٍخ لِل أِخَرةِ  -لَِؽل

 .(2)فلخرب عؾقف الاالم عـ كزو  الػ ـ عؾك الخؾؼ

فننذا فاندت : بعد أن ذكر خالف أهؾ العؾؿ ي تػاقر أةنل قا  ابـ جردر

ٿ ﴿ال نل ي ققلنف:  «ـنن»تبنقـ أن ـعـنك  هذه القجقه ال ل دلؾـن عؾك فانندهن،

وأن هنننروت وـنننروت ـننرتجؿ هبؿننن  «الننذي»بؿعـننك  ﴾ٿ ٿ ٿ

ٕاؿننن ي ـقضننع خػننض  ؛ؾؽننقـ، ولننذلؽ ف حننت أواخننر أةننؿنئفؿنعننـ الؿ

 عؾك الرّد عؾك الؿؾؽقـ ولؽـفؿن لؿن كنكن ٓ ةلّران ف حت أواخر أةؿنئفؿن.

قز لؿالئؽنل اهلل أن فنن ال بس عؾنك ذي غبننء ـنن قؾـنن، فؼنن : وكقنػ ةلن

تعؾؿ الـنس ال ػرةؼ بنقـ الؿنرء وزوجنف  أم كقنػ ةلنقز أن ةضننف إلنك اهلل 

تبنرك وتعنلك إكزا  ذلنؽ عؾنك الؿالئؽنل  ققنؾ لنف: إن اهلل جنؾ ثـننؤه عنّرف 

عبنده جؿقع ـن أـرهؿ بف وجؿقع ـن انهؿ عـف، ثؿ أـرهؿ واننهؿ بعند العؾنؿ 

إـر عؾك غقر ذلؽ لؿنن كننن لألـنر ــفؿ بؿن ةمـرون وةـفقن عـف، ولق كنن 

والـفل ـعـك ـػفقم، فنلاحر ـؿن قد اك عبنده ــ بـل  دم عـف، فغقنر ــؽنر 

 (.4268أخرجف البخنري ) (1)

 (.62، 8/28أحؽنم الؼر ن ) (2)



               

أن ةؽقن جؾ ثـنؤه عؾؿف الؿؾؽقـ الؾنذةـ ةنؿنهؿن ي تـزةؾنف وجعؾفؿنن ف ـنل 

لعبنده ــ بـل  دم كؿنن أخنرب عـفؿنن أاؿنن ةؼنقٓن لؿنـ ةن عؾؿ ذلنؽ ــفؿنن: 

ؿن عبنده الذةـ انهؿ عنـ ال ػرةنؼ بنقـ لقخ رب هب ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ﴿

الؿرء وزوجف وعـ الاحر فقؿحص الؿنمــ برتكنف الن عؾؿ ــفؿنن، وةخنزي 

الؽنفر ب عؾؿف الاحر والؽػر ــفؿن، وةؽقن الؿؾؽنن ي تعؾقؿفؿنن ـنـ عّؾؿنن 

 .(1)ذلؽ هلل ـطقعقـ

وكذلؽ اتبع القفقد الاحر الذي أكز  عؾك الؿؾؽنقـ  :$قا  ال عدي 

لرض بنبؾ ــ أرض العرا ، أكز  عؾقفؿن الانحر اـ حنًكنن وابن الًء الؽنئـقـ ب

 .(2)ــ اهلل لعبنده فقعؾؿناؿ الاحر

جننء  ،هؿن ـؾؽنن أةقدان أزرقنن ـقكالن باما  العبد إذا وضع ي قنربه

 ، وةقليت بقنن ةما  الؼرب ي بنبف إن شنء اهلل.ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ عـ كبقـن 

 َقنن ڤ عـ َأبِل ُهَرْةنَرةَ 
ِ
 َأْو َقننَ : -إَِذا ُقبِاَر الَؿقواُا »: ملسو هيلع هللا ىلصَ : َقننَ  َرُةنقُ  اهلل

ََحِدِاَؿا: الُْؿـَْؽاُرت َولِْمَخارِ: الـ ؽِقاُرت  -َ َحُدُكْؿ  ِٕ َ َتاُه َمَؾَؽاِ  َ ْسَقَداِ  َ ْزَرَقاِ ت ُدَؼاُ  

ِ : َما ُكـَْا َتُؼقُ   َٓ ُجِؾ  َلَقُؼقُ   َلَقُؼق َدُؼقُ : ُاَق َطبُْد ا ِ َوَرُسقُلُفت  َما َكا َ  لِل َاَلا الر 

اَؽ  ِ : َقاْد ُكـ اا َكْعَؾاُؿ َ ك  َٓ اًدا َطْباُدُه َوَرُساقُلُفت َلَقُؼاق ٓ  ا ُت َوَ    ُمَحؿ  َٓ إَِلَف إِ َ ْشَفُد َ ْ  

ت ُثؿ   ـَ ُر َلُف لِقِفت ُثاؿ  ُدَؼااُ   َتُؼقُ  َاَلات ُثؿ  ُدْػَ ُف َلُف لِل َقبْرِِه َسْبُعقَ  ذَِراًطا لِل َسْبِعق ُدـَق 

َٓ  :َلفُ  ِ : َكاْؿ َكـَْقَماِخ الَعاُروِس ال اِلي  َٓ َكْؿت َلَقُؼقُ : َ ْرِجُع إَِلك َ ْاِؾل َللُْخبُِرُاْؿت َلَقُؼق

ـْ َمْ َجِعِف َذلَِؽت َوإِْ  َكاا َ  ٓ  َ َحْ  َ ْاِؾِف إِلَْقِفت َحت ك َدْبَعَثُف ا ُ ِم ُمـَالًِؼاا َقااَ :  ُدققُِ ُف إِ

 (.631، 8/634تػاقر الطربي ) (1)

 (.68تقاقر الؽرةؿ الرحؿـ )ص:  (2)



               

 

اَؽ َتُؼاقُ   ِ : َقاْد ُكـ اا َكْعَؾاُؿ َ ك  َٓ َٓ َ ْدِريت َلَقُؼاق َسِؿْعُا الـ اَس َدُؼقلُقَ ت َلُؼْؾُا ِمثَْؾُفت 

َذلَِؽت َلُقَؼاُ  لِ َْرِض: التَئِِؿل َطَؾْقِفت َلتَْؾتَئُِؿ َطَؾْقِفت َلتَْختَِؾُػ لِقَفا َ ْضاَفُطُفت َلاَف َداَساُ  

ـْ َمْ َجِعِف َذلَِؽ لِقفَ  بًا َحت ك َدْبَعَثُف ا ُ ِم  .(1)«ا ُمَعل 

 ؿأةنؿنء ـعؾقـنل، وبعضنفلفنؿ و ـعؾقـنل أعؿن  ؿلف اعؾؿ أن بعض الؿالئؽل

ٓ كعؾؿ أءأعؿن  ـعؾقـل وٓ كعؾؿ أةؿن ؿلف ٓ أ لفؿعؿننهؿ، والبعض   ،هؿةنؿنءو

ـ بننذلؽ وكعؾننؿ أن ذلننؽ ـؼ ضننك حؽؿننل اهلل تعنننلك وـشننقم ف، وكننذكر هفـننن  وكننمـ

 بعض أعؿن  الؿالئؽل ال ل لؿ ةلت ذكر أةؿنئفؿ ي الؼر ن أو الاـل:

هق الؿؾؽ الؿقّكؾ بؼبض أرواح بـل  دم وـعف أعقان، وهذا ثنبنت بلدلنل 

نةؿف، وأـنن ـنن اك شنر عـند العنـنل أن النذي الؽ نب والاـل، ولقس بؿصرح ب

ففذا لقس عؾقف دلقؾ صحقح ــ الؽ نب أو  «عزرائقؾ»ةؼبض إرواح اةؿف 

 الاـل.

ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿قننن  اهلل تبنننرك وتعنننلك: 

 .]ال جدة[ ﴾جب حب خب

 ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿وقنننننننننننن : 

 .]إكعام[

(، وابـ أبل عنصؿ ي الانـل 142(، وابـ حبنن ي الؿقارد )8248أخرجف الرتـذي ) (1)

(، 883(، وأجننري ي الشننرةعل )0838(، والاللؽنننئل ي أصننق  آع ؼننند )167)

وهنق  ؛ابـ إةحن  فـاؾؿ، وفق رجن  ؛إةـنده جقد، رجنلف كؾفؿ ثؼنت»وقن  إلبنين: 

 (.8388) الاؾاؾل الصحقحل «العنـري الؼرشل ـقٓهؿ كالم ٓ ةضر



               

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿وقن : 

ې ى ى ائ ائ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 .]إكعام[ ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

﮸ ﴿وققلف:  ﮷   ﮶  ﮴﮵ ﮳   ﮲  ے ۓ ۓ

﮼﮽  ﮻  ﮺   .]إكػا [ ﴾﮹ 

ـِ َعنِزٍب  نَع الـَّبِنل   ڤ وعـ اْلَبَراِء ْب ـَ فِنل ِجـَننَزِة َرُجنٍؾ  ملسو هيلع هللا ىلصقن : َخَرْجـَن 

 
ِ
ن ُةْؾَحْد، َفَلَؾَس َرُةقُ  اهلل َْكَصنِر، َفنْكَ َفْقـَن إَِلك اْلَؼْبِر، َوَلؿَّ ْٕ ـَ ا

َوَجَؾْانـَن  ،ملسو هيلع هللا ىلص ـِ

َْرِض، َفَرَفننَع  ْٕ ْقننَر، َوفِننل َةننِدِه ُعننقٌد َةـُْؽننُت فِننل ا َحْقَلننُف، َكننَلنَّ َعَؾننك ُرُءوِةننـَن الطَّ

ـْ َطَلاِ  اْلَؼْبرِ »َرْأَةُف، َفَؼنَ :  ، َأْو َثاَلًثن، ُثنؿَّ َقننَ : «اْسَتِعقُلوا بِا ِ ِم ـِ َتْق رَّ إِ   » ـَ

ـَ إِ  ِخَرِةت َكَسَ  إَِلْقاِف َمَف َِؽاٌخ اْلَعْبَد اْلُؿْمِم ْٔ ـَ ا ـَ الْدْكَقا َوإِْقَباٍ  ِم ٍِ ِم َذا َكاَ  لِل اْكِؼَطا

ـْ َ ْكَػاِ  اْلَجـ ِخت  ـٌ ِم ْؿُ ت َمَعُفْؿ َكَػ َؿاِ  بِقُو اْلُقُجقِهت َكَل   ُوُجقَاُفُؿ الش  ـَ ال   ِم

ـْ َحـُقِط اْلَجـ ِخت َحت ك َدْجِؾُ    ُثؿ  َدِجلُ  َمَؾاُؽ اْلَؿاْقِ   قا ِمـُْف َمد  اْلَبَ رِتَوَحـُقٌط ِم

ُتَفا الـ ْػُ  الط قوَبُخت اْخُرِجال إَِلاك  َفُمت َحت ك َدْجِؾَ  ِطـَْد َرْ ِسِفت َلَقُؼقُ : َ د  َطَؾْقِف ال  

ـَ ا ِ َوِرْضَقاٍ .  اَؼاِ ت : َلَتْخُرُا َتِ قُؾ َكَؿا َتِ قُؾ اْلَؼْطاَقنَ  َمْغِػَرٍة ِم ـْ لِال ال و َرُة ِما

ـٍ َحت اك َدْلُخاُلوَاات َلَقْجَعُؾقَااا  َلَقْلُخُلَاات َلنَِذا َ َخَلَاا َلْؿ َدَدُطقَاا لِل َدِدِه َصْرَلَخ َطْق

ت َولِل َذلَِؽ اْلَحـُقِطت َوَدْخُرُا ِمـَْفا َكَلْصَقِ  َكْػَحِخ ِمْ ٍؽ ُوِجاَدْ   ـِ لِل َذلَِؽ اْلَؽَػ

 َ ْٕ ـَ  :َةْعـِنل بَِفنن- : َلَقْ َعُدوَ  بَِفات َلَف َدُؿْرو َ َقنَ   .ْرضِ َطَؾك َوْجِف ا نإَلٍ ـِن ـَ َعَؾنك 

ـِ  -اْلَؿاَلئَِؽلِ  ـُ ُلاَفٍ ت بَِلْحَ ا ٓ  َقاُلقا: َما َاَلا الْروُح الط قوُ   َلَقُؼقُلاقَ : ُلاَفُ  ْبا إِ

اَؿاِ  الاْدْكَقات َ ْسَؿا ِِف ال تِل َكاُكقا ُدَ ْؿقَكُف بَِفا لِال الاْدكْ  َقات َحت اك َدـَْتُفاقا بَِفاا إَِلاك ال  

اَؿاِ  ال تِال  ُبقَااا إَِلاك ال   ـْ ُكاؾو َساَؿاٍ  ُمَؼر  َلَقْ َتْػتُِحقَ  َلُفت َلُقْػَتُف َلُفاْؿ َلُقَشاقوُعُف ِما

اابَِعِخت َلَقُؼاقُ  ا ُ َطاس   اَؿاِ  ال   : اْكُتُباقا كَِتااَ   َتِؾقَفات َحت ك ُدـَْتَفك بِِف إَِلك ال   َوَجاؾ 

َْرِضت َلانِكول ِمـَْفاا َخَؾْؼاُتُفْؿت َولِقَفاا ُ ِطقاُدُاْؿت  ْٕ ت َوَ ِطقاُدوُه إَِلاك ا ـَ قوق َطْبِدي لِل ِطؾو



               

 

َلُتَعاااُد ُروُحااُف لِاال َجَ ااِدِهت َلَقْلتِقااِف َمَؾَؽاااِ ت  . َقنننَ :َوِمـَْفااا ُ ْخاارُِجُفْؿ َتاااَرًة ُ ْخااَرى

ِ  َلاُف: َماا ِددـُاَؽ   َلُقْجِؾَ اكِِفت َٓ ـْ َرْباَؽ  َلَقُؼاقُ : َربواَل ا ُت َلَقُؼاق ِ  َلاُف: َما َٓ َلَقُؼاق

ُجُؾ ال ِلي ُبِعَ  لِقُؽْؿ  َلَقُؼقُ : ُاَق  ِ  َلُف: َما َاَلا الر  َٓ ْسَفُمت َلَقُؼق َلَقُؼقُ : ِددـَِل اْاِ

ِ  َلُف: َوَما ِطْؾُؿا ،ملسو هيلع هللا ىلص َرُسقُ  ا ِ  َٓ َؽ  َلَقُؼاقُ : َقاَرْ ُ  كَِتااَ  ا ِت َلنَمـْاُا بِاِف َلَقُؼق

ـَ اْلَجـ ااِخت  ااَؿاِ : َ ْ  َصااَدَ  َطْبااِديت َلَلْلرُِشااقُه ِماا ْقُات َلُقـَاااِدي ُمـَاااٍد لِاال ال   َوَصااد 

ـَ اْلَجـ ِخت َواْلَتُحقا َلُف َباًبا إَِلك اْلَجـ ِخ.  ـْ َروْ  َقنَ :َوَ ْلبُِ قُه ِم ِحَفاات َوصِقبَِفاات َلَقْلتِقِف ِم

ـُ الثوَقااِ ت َقنَ  َوُدْػَ ُف َلُف لِل َقْبرِِه َمد  َبَ رِِه.  ـُ اْلَقْجاِفت َحَ ا : َوَدْلتِقاِف َرُجاٌؾ َحَ ا

دِفت َلَقُؼقُ : َ ْبِشْر بِال ِلي َدُ ْرَكت َاَلا َدْقُمَؽ ال اِلي ُكـْاَا ُتقَطاُدت َلَقُؼاقُ   َصقوُ  الرو

ـْ َ ْكااَا  لَ  ااالُِفت َلااُف: َماا َقْجُفااَؽ اْلَقْجااُف َدِجاالُ  بِاااْلَخْقرِت َلَقُؼااقُ : َ َكااا َطَؿُؾااَؽ ال  

اَطخَ  ِؿ ال  
َوإِ   اْلَعْباَد اْلَؽاالَِر » :َقنَ  . «َوَمالِل َحت ك َ ْرِجَع إَِلك َ ْاِؾل َلَقُؼقُ : َر و َ قِ

 ْٔ ـَ ا ـَ الْدْكَقا َوإِْقَباٍ  ِما ٍِ ِم اَؿاِ  َمَف َِؽاٌخ إَِذا َكاَ  لِل اْكِؼَطا ـَ ال   ِخاَرِةت َكاَسَ  إَِلْقاِف ِما

ُسااقُد اْلُقُجااقِهت َمَعُفااُؿ اْلُؿُ ااقُحت َلَقْجِؾُ ااقَ  ِمـْااُف َمااد  اْلَبَ اارِت ُثااؿ  َدِجاالُ  َمَؾااُؽ 

ُتَفاا الاـ ْػُ  اْلَخبِقَثاُخت اْخُرِجال إَِلاك  اْلَؿْقِ ت َحت ك َدْجِؾَ  ِطـْاَد َرْ ِساِفت َلَقُؼاقُ : َ د 

َ ٍ . َس  ََ ـَ ا ِ َو ـَ  َقنَ :َخٍل ِم ْػقُد ِما ُِ ال   ُ  لِل َجَ ِدِهت َلَقـَْتِسُطَفا َكَؿا ُدـَْتَس َلُتَػر 

ـٍ َحت اك  الْ قِ  اْلَؿْبُؾقِ ت َلَقْلُخُلَاات َلنَِذا َ َخاَلَاا َلاْؿ َداَدُطقَاا لِال َداِدِه َصْرَلاَخ َطاْق

 .(1)الحدةف «...َدْجَعُؾقَاا لِل تِْؾَؽ اْلُؿُ قِح 

 خُ َلاْخَتَ ؿا لِقِف َمَف َِؽا.. » قنتؾ ال اعل وال اعقـ كػًان وفقف:وي حدةف 

(، 7423(، وأبننق داود )011،082،086، 7/014أخرجننف أحؿنند ي الؿاننـد ) (1)

(، وصنننححف 72-8/34(، والحننننكؿ )8248(، والرتـنننذي )0221والـاننننئل )

أحؽنننم »(، و8646) «صننحقح اللنننـع»وصننححف إلبنننين ي  ،ووافؼننف الننذهبل

 (.020-881) «اللـنئز



               

ْح   .(1)« اَل العَ  خُ َؿخ وَمَف ِؽَ الر 

 
ِ
َثـَن َرُةنننقُ  اهلل ْانننُعقد قنننن : َحننندَّ ـَ  بنننـ 

ِ
نننندُِ   ملسو هيلع هللا ىلصعنننـ َعْبنننِد اهلل  َوُهنننَق الصَّ

ـَ َدْقًماات ُثاؿ  َدُؽاقُ  »الَؿْصُدوُ ، َقنَ :  اِف َ ْرَبِعاق ـِ ُ مو إِ   َ َحَدُكْؿ ُدْجَؿُع َخْؾُؼُف لِل َبْطا

َطَؾَؼااًخ ِمْثااَؾ َذلِااَؽت ُثااؿ  َدُؽااقُ  ُمْ ااَغًخ ِمْثااَؾ َذلِااَؽت ُثااؿ  َدْبَعااُ  ا ُ َمَؾًؽااا َلُقااْمَمُر بِاالَْرَبِع 

تُْ  َطَؿَؾُفت َوِرْزَقاُفت َوَ َجَؾاُفت َوَشاِؼِل َ ْو َساِعقٌدت ُثاؿ  ُداـَْػُا لِقاِف َكِؾَؿاٍ ت َوُدَؼاُ  َلُف: اكْ 

ت َلَقْ ابُِؼ  ٌِ ٓ  ذَِرا ـَ الَجـ اِخ إِ ُجَؾ ِمـُْؽْؿ لََقْعَؿُؾ َحت ك َما َدُؽاقُ  بَقْـَاُف َوَباْق الْروُحت َلنِ   الر 

ت َطَؾْقِف كِتَاُبُفت َلَقْعَؿُؾ بَِعَؿِؾ َ ْاِؾ ال ٌِ ٓ  ذَِرا ـَ الـ اِر إِ ـ اِرت َوَدْعَؿُؾ َحت ك َما َدُؽقُ  بَقْـَُف َوبَْق

 .(2)«َلَقْ بُِؼ َطَؾْقِف الؽِتَاُ ت َلَقْعَؿُؾ بَِعَؿِؾ َ ْاِؾ الَجـ خِ 

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ﴿قنننننننننن  تعننننننننننلك: 

 .[11]الرطد:   

حنرس بنلؾقنؾ وحنرس  ؛ن عؾقنفأي ـالئؽنل ة عننقبق :$قا  اباـ كثقار 

ل  خننرون بنلـفنننر، ةحػظقكننف ـننـ إةننقاء والحندثنننت، كؿننن ة عنقننب ـالئؽنن

فنثـننن عنـ  ؛ـالئؽنل بنلؾقنؾ وـالئؽنل بنلـفننر ،لحػظ إعؿن  ــ خقر وشنر

القؿننقـ والشنننؿن  ةؽ بننننن إعؿنننن ، صنننحب القؿنننقـ ةؽ نننب الحانننـنت، 

ف وةحرةنننكف، وصنننحب الشننؿن  ةؽ ننب الاننقمنت، وـؾؽنننن  خننران ةحػظنكنن

اـننف، ففننق بننقـ أربعننل أـننالك بنلـفنننر، وأربعننل  واحنند ـننـ ورائننف و خننر ـننـ ُقدَّ

 ًٓ َدَتَعاااَقُبقَ  لِااقُؽْؿ »، حنفظنننن وكنتبنننن... وةننن  حنندةف  خننرةـ بنلؾقننؾ بنند

 .ڤــ حدةف أبل ةعقد الخدري  (0466( ، وـاؾؿ )3742أخرجف البخنري ) (1)

 (.0673(، وـاؾؿ )3021أخرجف البخنري ) (2)



               

 

 كؿن تؼدم. «َمفَ َِؽخٌ 

قنننن : ـالئؽنننل  ﴾ہ ہ ہ ھھ﴿وروي عنننـ بعنننض أهنننؾ العؾنننؿ: 

 جنء قدر اهلل خؾقا عـف.ةحػظقكف ــ بقـ ةدةف وــ خؾػف، فنذا 

  عـ
ِ
ْاُعقٍد قن : قن  َرُةقُ  اهلل ـَ ـِ   ْب

ِ
ٓ  » :ملسو هيلع هللا ىلصَعْبِد اهلل ـْ َ َحاٍدت إِ َماا ِماـُْؽْؿ ِما

ـو  ـَ اْلِج َؾ بِِف َقرِدـُُف ِم   َقنُلقا: َوإِةَّنكَ  «َوَقْد ُوكو
ِ
ٓ  َ    » َقننَ :  َةن َرُةنقَ  اهلل َوإِد ااَيت إِ

ٓ  بَِخْقر ا َ َ َطاَكـِل َطَؾْقفِ   .(1)«َلَلْسَؾَؿت َلَف َدْلُمُركِل إِ

ققؾ: الؿراد حػظفؿ لف ــ أـنر اهلل، وهنذا  ﴾ہ ہ ہ ھھ﴿وققلف: 

 .(2)بلـر اهلل ﴾ہ ہ ہ ھھ﴿رأي إكثرةـ، وقن  بعضفؿ: 

وهؿ ثؿنكقل وٓ ةعؾؿ عظؿ خؾؼفؿ إٓ اهلل تبننرك وتعننلك، وـنع هنذا هنؿ 

فنننكظروا إلننك فضننؾ وكننرم  ،مــقـ وال نننئبقـ وةنندعقن لفننؿةانن غػرون لؾؿنن

 ورحؿل اهلل بعبنده الؿقحدةـ.

 .]الحاقخ[ ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿قن  جؾ ذكره: 

﮷ ﴿وقن  ةبحنكف وتعنلك:  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ  ۓ 

  ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸ 

ٱ ٻ ٻ ٻ            

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 

ٿ  ڤ   ٺ  ڤ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ ٿ 

 .]َالر[ ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 (.0187أخرجف ـاؾؿ ) (1)

 (.0/783تػاقر ابـ كثقر ) (2)



               

ـْ َأبِل ُهَرْةَرةَ   قن : قن   َع
ِ
ِف َمفَ َِؽًخ َدطُقُلقَ  لِال الْطاُرِ  : »ملسو هيلع هللا ىلص َرُةقُ  اهلل إِ   لِؾ 

ْكرِت َلنَِذا َوَجُدوا َقْقًما َدْلُكُروَ  ا َ َتـَاَدْوا: َاُؾْؿاقا إَِلاك َحااَجتُِؽؿْ   «َدْؾتَِؿُ قَ  َ ْاَؾ اللو

َؿاِ  الْدْكقَا»َ : َقا َلَقْ َلُلُفْؿ َرْبُفاْؿت َوُااَق َ ْطَؾاُؿ »َقاَ :  «َلقَُحْػقَكُفْؿ بِلَْجـَِحتِِفْؿ إَِلك ال  

َدُؼقُلاقَ : ُدَ ابوُحقَكَؽ َوُدَؽبوُروَكاَؽ َوَدْحَؿاُدوَكَؽ »َقاالُقا:  «َماا َدُؼاقُ  ِطَباادِي  :ِمـُْفؿْ 

ُدوَكَؽ  َٓ »َقاَ :  «: َاْؾ َرَ ْوكِل َلَقُؼقُ  »َقاَ :  «َوُدَؿجو َقاَ :  «َوا ِ َما َرَ ْوَك  َلَقُؼقلُقَ : 

َدُؼقلُقَ : لَْق َرَ ْوَك َكاُكقا َ َشد  َلَؽ ِطَبااَدًةت َوَ َشاد  »َقاَ :  «َلَقُؼقُ : َوَكْقَػ لَْق َرَ ْوكِل »

َقااَ :  «َدُؼاقُ : َلَؿاا َدْ اَللُقكِل »َقااَ :  «َلَؽ َتْؿِجقًدا َوَتْحِؿقاًدات َوَ ْكَثاَر َلاَؽ َتْ ابِقًحا

َٓ »َقااَ :  «َدُؼقُ : َوَااْؾ َرَ ْوَااا »َقاَ :  «َدْ َللُقَكَؽ الَجـ خَ » َوا ِ َداا َر و َماا  َدُؼقُلاقَ : 

َكااُكقا  َدُؼقلُقَ : لَْق َ ك ُفْؿ َرَ ْوَااا»َقاَ :  «َدُؼقُ : َلَؽْقَػ لَْق َ ك ُفْؿ َرَ ْوَاا »َقاَ :  «َرَ ْوَاا

َبخً  َْ ُذوَ  »َقاَ :  «َ َشد  َطَؾْقَفا ِحْرًصات َوَ َشد  َلَفا َصَؾبًات َوَ ْطَ َؿ لِقَفا َر َقاَ :  «َلِؿؿ  َدَتَعق 

ـَ الـ ارِ » َٓ َدُؼقُلاق»َقاَ :  «َدُؼقُ : َوَاْؾ َرَ ْوَاا »َقاَ :  «َدُؼقلُقَ : ِم َوا ِ َداا َر و َماا  َ : 

َدُؼقلُقَ : لَْق َرَ ْوَاا َكااُكقا َ َشاد  ِمـَْفاا »َقاَ :  «َدُؼقُ : َلَؽْقَػ لَْق َرَ ْوَاا »: َقاَ   «َرَ ْوَاا

َػْرُ  َلُفؿْ »َقاَ :  «لَِراًرات َوَ َشد  َلَفا َمَخاَلخً  ََ َدُؼاقُ  »َقاَ :  «َلَقُؼقُ : َلُلْشِفُدُكْؿ َ كول َقْد 

ـَ الَؿفَ َِؽِخ: لِقِفْؿ ُلفَ ٌ  ُااُؿ الُجَؾَ ااُ  ». َقاَ : «لَْقَ  ِمـُْفْؿت إِك َؿا َجاَ  لَِحاَجخٍ  َمَؾٌؽ ِم

 .(1)«َدْشَؼك بِِفْؿ َجِؾقُ ُفؿْ  َٓ 

ـْ َأبِل ُهَرْةَرَة و   ،ڤَع
ِ
َوَما اْجَتَؿَع َقْقٌم لِل َبْقٍا » :ملسو هيلع هللا ىلصقن : َقنَ  َرُةقُ  اهلل

ـْ ُبُققِ  ا ِت َدْتُؾقَ  كَِتاَ  ا ِت َوَدَتَداَرُسقكَ  ٓ  َكَسَلاْا َطَؾاْقفِ ُف َبْقاـَ ِم اؽِقـَُخت  ؿُفْؿت إِ ال  

ْحَؿخُ  ِشَقْتُفُؿ الر  ََ ـْ َبط اَل بِاِف  تَو ـْ ِطـْاَدُهت َوَما ْتُفُؿ اْلَؿَف َِؽاُخت َوَذَكاَرُاُؿ ا ُ لِاقَؿ َوَحػ 

 (، والؾػظ لؾبخنري.0618(، وـاؾؿ )6721أخرجف البخنري ) (1)



               

 

ِْ بِِف َكَ ُبفُ   .(1)«َطَؿُؾُفت َلْؿ ُدْ رِ

مب ىب يب جت حت  حب خب﴿قنننننننن  جنننننننؾ ذكنننننننره: 

 وعنننننننننـ ]إحاااااااااسا [ ﴾خت مت ىتيت جث مث ىث يث

ـِ     أن َرُةقَ   ڤَعنِزٍب  اْلَبَراء ْب
ِ
إِ   ا َ َوَمَف َِؽَتُف ُدَ ْؾقَ  َطَؾاك »قن :  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ُوَلك ْٕ  .(2)«الْ ُػقِ  ا

ـْ َأبِل ُهَرْةَرَة  إِ   اْلَؿَف َِؽَخ ُتَ اؾول َطَؾاك »: ملسو هيلع هللا ىلصَقنَ : َقنَ  َرُةقُ  اهلل  ،ڤَع

ِػْر َلُفت الؾُفؿ  اْرَحْؿُفت َماا َلاْؿ ُدْحاِدْثت  َ  َْ َحِدُكْؿ َما َداَم لِل َمْجِؾِ ِفت َتُؼقُ : الؾُفؿ  ا

َفُة َتْحبُِ فُ   .(3) «َوَ َحُدُكْؿ لِل َصَفٍة َما َكاَكِا ال  

ـِ الـَّبل وعـ  ـْ َأبِقِف، َع ـِ َربِقَعَل، َع ـْ ُمْ اِؾٍؿ دُ »َقننَ :  ملسو هيلع هللا ىلصَعنـِِر ْب َ اؾول َماا ِما

ـْ َذلِااَؽ َ ْو  ت َلْؾُقِؼااؾ  اْلَعْبااُد ِماا ٓ  َصااؾ ْا َطَؾْقااِف اْلَؿَف َِؽااُخ َمااا َصااؾ ك َطَؾاال  ت إِ َطَؾاال 

 .(4)«لُِقْؽثِرْ 

وقد ةبؼ بقنن أن الصنالة ـنـ اهلل تعننلك عؾنك العبند هنل: الثـننء عؾقنف ي 

 .(5)الؿأل إعؾك، وصالة الؿالئؽل عؾك العبد: الدعنء لف 

 (.0688خرجف ـاؾؿ )أ (1)

(، والـانننئل 8067) ارـل(، والنند7/086(، وأحؿنند )667أخرجننف أبننق داود ) (2)

(، وصححف إلبنين ي صنحقح 8226(، وابـ خزةؿل )884(،  وابـ ـنجف )182)

 (. 346/ 8) «صحقح اللنـع »واكظر:  ،ةــ أبل داود

 (.678/043( وـاؾؿ )628أخرجف البخنري ) (3)

(، وحاـف إلبنين 824(، وابـ ـنجف )3/772،776) «ـاـده»ي أخرجف أحؿد   (4)

 (، وصحقح ابـ ـنجف.2477)« صحقح اللنـع»ي 

 راجع شرح البقت الرابع. (5)



               

عؿدت إلك الؽ نب والاـل للؿع أعؿن  الؿالئؽل ال ل ُأخربكن هبن   وإذا

لك:  تعن قن   وقد   ، م ا لؿر ا ڦ ﴿لطن   ڦ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

 .]الشقرى[ ﴾ڇ ڇ ڇ

ت َماا »: قن  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبلَّ  ڤ عـ أبل ذرٍّ و َؿاُ ت َوُحؼ  َلَفا َ ْ  َتئِل  َ ص ِا ال  

ِفت َوا ِ َلْق َتْعَؾُؿقَ  َما لِقَفا َمْقِضُع َ ْرَبِع َ َص  ٓ  َوَمَؾٌؽ َواِضٌع َجْبَفَتُف َساِجًدا لِؾ  ابَِع إِ

ْذُتْؿ بِالـوَ اااِ  َطَؾااك الُػااُرشِ   تَ ْطَؾااُؿ َلَ ااِحْؽُتْؿ َقِؾااقًف َوَلَبَؽْقااُتْؿ َكثِقااًرات َوَمااا َتَؾاال 

َلنَقِدْدُت َأك نل ُكـْنُت » قنن  أبنق ذر: «َوَلَخَرْجُتْؿ إَِلاك الْ اُعَداِ  َتْجاَلُروَ  إَِلاك ا ِ 

 .(1)«َشَلَرًة ُتْعَضدُ 

َلُرلِااَع لِاال الَبْقااُا الَؿْعُؿااقُرت »: ملسو هيلع هللا ىلصوي حنندةف الؿعننراج: قننن  رُةننقُ  اهلل 

َلَ َلْلُا ِجْبرِدَؾت َلَؼاَ : َااَلا الَبْقاُا الَؿْعُؿاقُر ُدَ اؾول لِقاِف ُكاؾ  َداْقٍم َساْبُعقَ  َ ْلاَػ 

.(2)«ُجقا َلْؿ َدُعقُدوا إَِلْقِف آِخَر َما َطَؾْقِفؿْ َمَؾٍؽت إَِذا َخرَ 
 

(، وابـ ـنجف 2/843(، وأحؿد )0380(، والرتـذي )3341أخرجف ابـ ـنجف ) (1)

(، وحاننـف 417 ،413) «الشننعب»(، والبقفؼننل ي 0/282(، والحنننكؿ )7882)

 .ڤ( ــ حدةف أبل ذر 8262 ،8228إلبنين ي الصحقحل )

ــ حدةف ـنلؽ بنـ  (867(، وـاؾؿ )3024جزء ــ حدةف أخرجف البخنري ) (2)

 .ڤصعصعل 
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