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ًُِْٔفُ إِ   َ َٕ َحْل ُدُه َو َّ َٕحَحْل ُد  َِّنِ  َحّْل َحْـل  نَّن ااَحْلَ ِ َْٚ َوِم ٍُ وِر إٔ َحْـل ُذُ قُذ بِٚ   ِم ًُ َٕ ُرُه َو
ٍِ َحٌْل  َ َٕ َحْل َو

ِدِه ا  َحْـل ََيَحْل ََمفَِْٚ َم َِّٔئِٚت َأظَحْل ُد ؛َش َٓ ِِؾَحْل َؾال َهِٚدَي َفُف َوَأصَحْل َحْـل ُيوَحْل َؾال ُمِوؾَّن َفُف َوَم

ًدا َظبَحْلُدُه َوَرُشقُفُف  َّّن ُد أن ُِمَ َٓ يَؽ َفُف َوأَحْلصَحْل َدُه ال َذِ .أن ال إَِفَف إاِل ا   َوحَحْل  

 درس جديد مـ دروس افًَٔدة ٕ ْٚول ؾٔف اش َُمل ذح ـ ٚب

:ودرس افٔقم بًْقان  (تذـرة ادٗتز)  

 الؤسراء والمعراج

م ٖفٜ جديدة مـ م ٚئؾ أصقل االظ َٚد ظْد أهؾ اف ْٜ واجلَمظٜ أال وهل 

"الإسراء والمعراج"  

:يَقل ادهْػ رمحف ا   

أن رشقل ا  ُأرسي بف إػ ؾقق :وأمجع افَٚئِقن بٚألخبٚر وادٗمْقن بٚآلثٚر)

ُأرسي بف فٔاًل مـ اد جد اارام إػ  شبع شَموات ثؿ إػ شدرة  ادْ ٓك،

وروحف  م جد بٔٝ ادَدس،ثؿ ُظِرج بف إػ اف َمء بج ده:اد جد األؿل

ٚ،ثؿ ظٚد مـ فِٔ ف إػ مُٜ ؿبؾ افهبح، ًً إن اإلرساء ْم فِٜٔ :ومـ ؿٚلمجٔ

(إٕف مْٚم وإٔف مل ُيرس بج ده ؾَد ـٍر :ومـ ؿٚل وادًراج ْم فِٜٔ ؾَد ؽِط،  

 

 

أراد ادهْػ أن ُيبغِّ مجِٜ مـ األحُٚم اد ًَِٜ بٚإلرساء وادًراج وُُمّؾ _
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...اظ َٚد أهؾ اف ْٜ واجلَمظٜ  

ـِ َمٚفٍِؽ، َؿَٚل  َِٕس بَحْل َحْـل َأ ُث َأنَّن َرُشقَل ا َّنِ : َظ َٚن َأُبق َذرٍّ ُُيَدِّ  :ـَ

يُؾ " ِ ، َؾََْزَل ِجزَحْل َٜ َُّن َّ ٚ بِ َٕ َحْٔل ِل َوَأ ِػ َب َحَْل َحْـل َش ِري، ُثؿَّن  ُؾِرَج َظ َرَج َصدَحْل ٍَ ُف ،َؾ َِ َؽَ 

َزَم، ِري، ُثؿَّن بََِمِء َزمَحْل َرَؽُف ِْم َصدَحْل َٖؾَحْل ٚ،َؾ ًٕ ًٜ َوإِيََم َّ َحُْل َحْلَ ٍِِئ ِح ٍٛ ُُم َحْـل َذَه  ِم
ٍٝ
 ُثؿَّن َجَٚء بَِى َحْل

َٔٚ،َؿَٚل  َحْٕل ََمِء افدُّ ُٝ إَِػ اف َّن ََِمَّن ِجئَحْل َٔٚ،َؾ َحْٕل ََمِء افدُّ َرَج ِِب إَِػ اف َّن ًَ َِٔدي،َؾ ُف،ُثؿَّن َأَخَذ بِ ََ َب َأضَحْل

يُؾ  ِ ،َؿَٚل :ِجزَحْل َ حَحْل ََمِء اؾَحْل ِٚزِن اف َّن يُؾ،َؿَٚل :ِ َ ِ َحْـل َهَذاا َؿَٚل َهَذا ِجزَحْل َؽ :َم ًَ َهؾَحْل َم

ٌد : َأَحٌداَؿَٚل  َّّن ل ُِمَ
ًِ ؿَحْل َم ًَ َٚل َٕ ََ َحْٔلِفا َؿَٚل :،َؾ ِشَؾ إَِف ٚ : ُأرَحْل َٕ َِقَحْل ََِمَّن َؾَ َح َظ ،َؾ ؿَحْل ًَ َٕ

َيَر ؿَِبَؾ  َٕ ِقَدٌة،إَِذا  ِقَدٌة، َوَظَذ َيَ ِٚرِه َأشَحْل ِِْٔف َأشَحْل
ِّ َٔٚ، َؾَِ٘ذا َرُجٌؾ َؿِٚظٌد َظَذ َي َحْٕل ََمَء افدُّ اف َّن

َٚل  ََ ك، َؾ َُ َيَر ؿَِبَؾ َيَ ِٚرِه َب َٕ ِِْٔف َ ِحَؽ، َوإَِذا  ِّ ـِ :َي ٚفِِح َوااِلبَحْل َحًبٚ بِٚفَّْنبِلِّ افهَّن َمرَحْل

يَؾ  ِ زَحْل ُٝ جِلِ َحِْل ٚفِِح،ُؿ َحْـل َهَذاا َؿَٚل :افهَّن ِِْٔف َوِصََمفِِف : َم ِّ َحْـل َي ِقَدُة َظ َهَذا آَدُم،َوَهِذِه األَشَحْل

ُؾ افَّْنِٚر، َؾَِ٘ذا  َحْـل ِصََمفِِف َأهَحْل ِقَدُة افَّن ِل َظ ،َواألَشَحْل
ِٜ ُؾ اجَلَّْن ؿَحْل َأهَحْل ُٓ ِغ ِمَْحْل

ِّ
َٔ ُؾ اف َٖهَحْل َ ُؿ َبِِْٔف،َؾ َٕ

ََمِء  ك َح َّنك َظَرَج ِِب إَِػ اف َّن َُ َيَر ؿَِبَؾ ِصََمفِِف َب َٕ ِِْٔف َ ِحَؽ،َوإَِذا 
ِّ َحْـل َي َيَر َظ َٕ

ِٚزِِنَٚ َٚل ِ َ ََ ،َؾ ِٜ َٔ
ُل :افثَّنِٕٚ َٚل َفُف َخِٚزِِنَٚ ِمثَحْلَؾ َمٚ َؿَٚل األَوَّن ََ ، َؾ َ حَحْل َ َح، َؿَٚل :اؾَحْل ٍَ َؾ

ٌَٕس  ُف :َأ َّٕن َر َأ ـَ ِريَس، َوُمقَشك، [ 79:ص]َؾَذ َقاِت آَدَم، َوإِدَحْل َّ َوَجَد ِْم اف َّن

ُف  َّٕن َر َأ ـَ ُف َذ َّٕن َ َأ ؿَحْل َؽرَحْل َحْٔلَػ َمَِْٚزُُلُ ـَ َحْٝل  َحْل ُيثَحْلبِ ، َومَل ؿَحْل
ِٓ َحْٔل َِ َقاُت ا َّنِ َظ َِ َراِهَٔؿ َص َوِظَٔ ك،َوإِبَحْل

ٌَٕس  ،َؿَٚل َأ ِٜ ِٚدَش ََمِء اف َّن َراِهَٔؿ ِْم اف َّن َٔٚ َوإِبَحْل َحْٕل ََمِء افدُّ ََِمَّن َمرَّن - َوَجَد آَدَم ِْم اف َّن َؾ

يُؾ بِٚفَّْنبِلِّ  ِ ِريَس َؿَٚل ِجزَحْل َحْـل :بِِ٘دَحْل ُٝ َم َحِْل َُ ٚفِِح،َؾ ٚفِِح َواألَِخ افهَّن َحًبٚ بِٚفَّْنبِلِّ افهَّن َمرَحْل
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َٚل : َهَذاا َؿَٚل  ََ قَشك َؾ ُّ ُت بِ ِريُس، ُثؿَّن َمَررَحْل ٚفِِح َواألَِخ : َهَذا إِدَحْل َحًبٚ بِٚفَّْنبِلِّ افهَّن َمرَحْل

 ُٝ َحِْل ٚفِِح،ُؿ َحْـل َهَذاا َؿَٚل :افهَّن َٚل : َم ََ ًَِٔ ك َؾ ُت بِ َحًبٚ بِٚألَِخ : َهَذا ُمقَشك،ُثؿَّن َمَررَحْل َمرَحْل

 ُٝ َحِْل ٚفِِح،ُؿ ٚفِِح َوافَّْنبِلِّ افهَّن َحْـل َهَذااَؿَٚل : افهَّن ُت :َم َهَذا ِظَٔ ك، ُثؿَّن َمَررَحْل

َٚل  ََ َراِهَٔؿ،َؾ ُٝ :بِِ٘بَحْل َحِْل ٚفِِح، ُؿ ـِ افهَّن ٚفِِح َوااِلبَحْل َحًبٚ بِٚفَّْنبِلِّ افهَّن َحْـل َهَذاا َؿَٚل : َمرَحْل َهَذا : َم

َراِهُٔؿ  ٍٚب "إِبَحْل َٓ ـُ ِص َٜ :،َؿَٚل ابَحْل ـَ َظبَّنٍٚس، َوَأَبٚ َحبَّن ٍم،َأنَّن ابَحْل ـُ َحزَحْل ِِن ابَحْل َزَ خَحْل
َٖ َؾ

َُقالَنِ  ٚ َي َٕ ٚ ـَ ، َحْٕلَهِٚريَّن َ َقى »:َؿَٚل افَّْنبِلُّ : األَ ُ َحْل
ُت دِ رَحْل َٓ ُثؿَّن ُظِرَج ِِب َح َّنك َط

اَلمِ  يَػ األَؿَحْل ُع ؾِِٔف َسِ َّ ـُ َمٚفٍِؽ شَأشَحْل َُٕس بَحْل ٍم،َوَأ ـُ َحزَحْل َؿَٚل افَّْنبِلُّ :،َؿَٚل ابَحْل

ُٝ بَِذفَِؽ،َح َّنك ": َحًْل َرَض ا َّنُ َظزَّن َوَجؾَّن َظَذ ُأمَّن ِل ََخَحْلِ َغ َصاَلًة،َؾَرَج ٍَ َؾ

َٚل  ََ ُت َظَذ ُمقَشك،َؾ ُٝ : َمَررَحْل َحِْل َؾَرَض ََخَحْلِ َغ :َمٚ َؾَرَض ا َّنُ َفَؽ َظَذ ُأمَّن َِؽاُؿ

،َؾَقَ َع :َصاَلًة،َؿَٚل  ُٝ َحًْل َ َؽ الَ ُتىُِٔؼ َذفَِؽ،َؾَراَج ِجعَحْل إَِػ َربَِّؽ،َؾِ٘نَّن ُأمَّن َؾٚرَحْل

 ُٝ َحِْل ُٝ إَِػ ُمقَشك،ُؿ َحًْل َٚل :َصىَحْلَرَهٚ،َؾَرَج ََ َ َؽ :َوَ َع َصىَحْلَرَهٚ،َؾ َراِجعَحْل َربَّنَؽ،َؾِ٘نَّن ُأمَّن

َٚل  ََ َحْٔلِف،َؾ ُٝ إَِف َحًْل ُٝ َؾَقَ َع َصىَحْلَرَهٚ،َؾَرَج َحًْل ِجعَحْل إَِػ َربَِّؽ، َؾِ٘نَّن :الَ ُتىُِٔؼ،َؾَراَج ارَحْل

َٚل  ََ ُ ُف،َؾ َحًْل َ َؽ الَ ُتىُِٔؼ َذفَِؽ،َؾَراَج ُل :ُأمَّن قَحْل ََ ُل اف ِهَل ََخَحْلٌس،َوِهَل ََخَحْلُ قَن،الَ ُيَبدَّن

َٚل  ََ ُٝ إَِػ ُمقَشك،َؾ َحًْل ،َؾَرَج ُٝ :َفَديَّن َحِْل َُ ، ُثؿَّن :َراِجعَحْل َربَّنَؽ،َؾ َحْـل َرِبِّ ُٝ ِم َحْٔل َٔ َ حَحْل اشَحْل

ِري َمٚ ِهَلاُثؿَّن  ٚ َأفَحْلَقاٌن الَ َأدَحْل َٓ َٔ ك،َوَؽِن َٓ َرِة ادَُْحْلَ  ك ِِب إَِػ ِشدَحْل َٓ  َ َحْٕل ََِؼ ِِب،َح َّنك ا َى َحْٕل ا

ُؽ  ٚ ادِ َحْل ِٗ َوإَِذا ُتَراُُبَ ُف َحْٗل ُِّ ٚ َحَبٚيُِؾ اف َٓ ،َؾَِ٘ذا ؾِٔ َٜ ُٝ اجَلَّْن َحِْل ِخ أخرجف افبخٚري "ُأدَحْل

(349،3342،1636) 
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ؾَد أتك جزيؾ ظِٔف اف الم افْبل )تِؽ ـٕٚٝ مَدمٜ فإلرساء وادًراج _

 ِح شَػ افبٔٝ وٕزل مْف جزيؾ ظِٔف اف الم وؾ ح ٍُ وهق ْم مُٜ،ؾ

مـ ذهٛ ُمِقء  (إٕٚء) وؽ ِف بَمء زمزم ثؿ جٚء بى ٝ صدر افْبل 

 .بٚاُّٜ واإليَمن

قد يتساءل شخص كيف ُينأل باحلكنة واإلميان وهي 

أشياء معنوية ؟ 

 ...هذا ؽٔٛ وا  ظذ ـؾ رٍء ؿدير _

ثؿ أؾرؽف ْم صدره،ثؿ أضبَف،ؾبدأ بٌ ؾ صدره مـ أي رء ثؿ مأله 

هذا افٌٔٛ البد مـ )بٚاُّٜ واإليَمن ثؿ أؽِؼ هذا افهدر افؼيػ 

 (اإليَمن بف ـَم جٚء

ـِ َمٚفٍِؽ، َأنَّن َرُشقَل ا ِ  )ثؿ ُأويت فف بٚفزاق_ َِٕس بَحْل َحْـل َأ ُٝ »:َؿَٚل َظ ُأتِٔ

ِؾ، َيَوُع َحٚؾَِرُه ِظَْحْلَد  َحٌْل ََمِر،َوُدوَن افَحْلَب ِ َق ااَحْل َُٔض َضِقيٌؾ َؾقَحْل ٌٜ َأبَحْل اِق،َوُهَق َدابَّن بِٚفَحْلُزَ

ؾِفِ  ك َضرَحْل َٓ َحَْلِدسِ »:،َؿَٚل شُمَْحْلَ  َٝ ادَحْلَ َحْٔل ُٝ َب َحْٔل َؾَرَبىَحْلُ ُف »:، َؿَٚل شَؾَرـِبَحْلُ ُف َح َّنك َأَت

َٔٚءُ  بِ َحْٕل َ بُِط بِِف األَحْل  افَّن ِل َيرَحْل
ِٜ ََ َحِْل ُٝ ؾِِٔف "،َؿَٚل شبِٚاَحْلَ َحْٔل َِّن ِجَد، َؾَه ُٝ ادَحْلَ َحْل َحِْل  ُثؿَّن َدَخ

َحْـل  ٍٚء ِم َٕ ٍر،َوإِ َحْـل ََخَحْل ٍٚء ِم َٕ اَلُم بِِ٘ َحْٔلِف اف َّن َِ يُؾ َظ ِ ُٝ َؾَجَٚءِِن ِجزَحْل ،ُثؿَّن َخَرجَحْل ِ َ غَحْل ًَ َحْـل َر

يُؾ  ِ َٚل ِجزَحْل ََ ، َؾ ـَ َب َِّن ُت اف َسَحْل ، َؾٚخَحْل
ـٍ ىَحْلَرَة، ُثؿَّن ُظِرَج بَِْٚ إَِػ :َفَب

ٍِ َت افَحْل َسَحْل اخَحْل

ََمِء  َٔؾ [146:ص]اف َّن َِ يُؾ،َؾ ِ َ َح ِجزَحْل َحٍْل  َ اَؿَٚل :،َؾٚشَحْل َٝ َحْٕل ـَ َأ يُؾ،ؿَِٔؾ :َم ِ : ِجزَحْل

ًََؽاَؿَٚل  َحْـل َم ٌد،ؿَِٔؾ :َوَم َّّن َحْٔلِفا َؿَٚل : ُِمَ َٞ إَِف
ًِ ٍُ َِح َفَْٚ :َوَؿدَحْل ُب َحْٔلِف،َؾ َٞ إَِف

ًِ  َ َؿدَحْل ُب

 ، ِٜ َٔ
ََمِء افثَّنِٕٚ ، ُثؿَّن ُظِرَج بَِْٚ إَِػ اف َّن ٍ َٛ ِِب، َوَدَظٚ ِِل بَِخرَحْل ٚ بِآَدَم،َؾَرحَّن َٕ َؾَِ٘ذا َأ
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َٔؾ  َِ اَلُم، َؾ َحْٔلِف اف َّن َِ يُؾ َظ ِ َ َح ِجزَحْل َحٍْل  َ اَؿَٚل : َؾٚشَحْل َٝ َحْٕل ـَ َأ يُؾ،ؿَِٔؾ : َم ِ َحْـل :ِجزَحْل َوَم

ًََؽا َؿَٚل  ٌد،ؿَِٔؾ : َم َّّن َحْٔلِفاَؿَٚل :ُِمَ َٞ إَِف
ًِ ٚ :َوَؿدَحْل ُب َٕ ٍُ َِح َفَْٚ،َؾَِ٘ذا َأ َحْٔلِف،َؾ َٞ إَِف

ًِ َؿدَحْل ُب

َبٚ  ََم،َؾَرحَّن ِٓ َحْٔل َِ َقاُت ا ِ َظ َِ َٚء،َص ِريَّن ـَ ـِ َز َٔك بَحْل َيَؿ،َوَُيَحْل ـِ َمرَحْل  ِظَٔ ك ابَحْل
ِٜ َٚف َْلَحْل ا َحْلَ بِٚبَحْل

َٔؾ  َِ يُؾ،َؾ ِ َ َح ِجزَحْل َحٍْل  َ ،َؾٚشَحْل
ِٜ ََمِء افثَّنٚفَِث ،ُثؿَّن َظَرَج ِِب إَِػ اف َّن ٍ ـَ : َوَدَظَقا ِِل بَِخرَحْل َم

ا َؿَٚل  َٝ َحْٕل يُؾ، ؿَِٔؾ : َأ ِ ًََؽا َؿَٚل : ِجزَحْل َحْـل َم ٌد :َوَم َّّن َحْٔلِفا :،ؿَِٔؾ ُِمَ َٞ إَِف
ًِ َوَؿدَحْل ُب

ُٔقُشَػ :َؿَٚل  ٚ بِ َٕ ٍُ َِح َفَْٚ،َؾَِ٘ذا َأ َحْٔلِف،َؾ َٞ إَِف
ًِ ىَِل َصىَحْلَر َؿدَحْل ُب ،إَِذا ُهَق َؿِد ُاظَحْل

َ َح  َحٍْل  َ ،َؾٚشَحْل
ِٜ
ًَ ابِ ََمِء افرَّن ،ُثؿَّن ُظِرَج بَِْٚ إَِػ اف َّن ٍ َٛ َوَدَظٚ ِِل بَِخرَحْل ،َؾَرحَّن ـِ ااَحْلُ َحْل

اَلُم،ؿَِٔؾ  َحْٔلِف اف َّن َِ يُؾ َظ ِ َحْـل َهَذاا َؿَٚل :ِجزَحْل يُؾ،ؿَِٔؾ : َم ِ ًََؽا َؿَٚل :ِجزَحْل َحْـل َم : َوَم

ٌد،َؿَٚل  َّّن َحْٔلِفاَؿَٚل :ُِمَ َٞ إَِف
ًِ ِريَس، :َوَؿدَحْل ُب ٚ بِِ٘دَحْل َٕ ٍُ َِح َفَْٚ َؾَِ٘ذا َأ َحْٔلِف،َؾ َٞ إَِف

ًِ َؿدَحْل ُب

،َؿَٚل ا ُ َظزَّن َوَجؾَّن  ٍ َٛ َوَدَظٚ ِِل بَِخرَحْل ًّٔٚ}:َؾَرحَّن
ٚ َظِِ ًٕ ٚ َُ َُْٚه َم َحًْل : مريؿ]{َوَرَؾ

يُؾ،ؿَِٔؾ [57 ِ َ َح ِجزَحْل َحٍْل  َ ،َؾٚشَحْل
ِٜ ِٚمَ  ََمِء ا َحْلَ َٚل :، ُثؿَّن ُظِرَج بَِْٚ إَِػ اف َّن ََ َحْـل َهَذااَؾ : َم

يُؾ،ؿَِٔؾ  ِ ًََؽاَؿَٚل :ِجزَحْل َحْـل َم ٌد،ؿَِٔؾ :َوَم َّّن َحْٔلِفاَؿَٚل :ُِمَ َٞ إَِف
ًِ َحْٔلِف، :َوَؿدَحْل ُب َٞ إَِف

ًِ َؿدَحْل ُب

ُٚروَن  ٚ ُِبَ َٕ ٍُ َِح َفَْٚ َؾَِ٘ذا َأ ََمِء َؾ ،ُثؿَّن ُظِرَج بَِْٚ إَِػ اف َّن ٍ ،َوَدَظٚ ِِل بَِخرَحْل َٛ ،َؾَرحَّن

اَلُم،ؿَِٔؾ  َحْٔلِف اف َّن َِ يُؾ َظ ِ َ َح ِجزَحْل َحٍْل  َ ،َؾٚشَحْل
ِٜ ِٚدَش َحْـل َهَذاا َؿَٚل :اف َّن يُؾ،ؿَِٔؾ : َم ِ : ِجزَحْل

ًََؽا َؿَٚل  َحْـل َم ٌد،ؿَِٔؾ : َوَم َّّن َحْٔلِفاَؿَٚل :ُِمَ َٞ إَِف
ًِ ٍُ َِح َفَْٚ، :َوَؿدَحْل ُب َحْٔلِف،َؾ َٞ إَِف

ًِ َؿدَحْل ُب

قَشك ُّ ٚ بِ َٕ ، َؾَِ٘ذا َأ ِٜ ًَ ٚبِ ََمِء اف َّن ،ُثؿَّن ُظِرَج بَِْٚ إَِػ اف َّن ٍ َٛ َوَدَظٚ ِِل بَِخرَحْل ،َؾَرحَّن

َٔؾ  َِ يُؾ،َؾ ِ َ َح ِجزَحْل َحٍْل  َ َحْـل َهَذاا َؿَٚل :َؾٚشَحْل يُؾ،ؿَِٔؾ :َم ِ ًََؽاَؿَٚل :ِجزَحْل َحْـل َم ٌد :َوَم َّّن ُِمَ

 َحْٔلِفاَؿَٚل : ،ؿَِٔؾ َٞ إَِف
ًِ ٚ : َوَؿدَحْل ُب َٕ ٍُ َِح َفَْٚ َؾَِ٘ذا َأ َحْٔلِف،َؾ َٞ إَِف

ًِ َؿدَحْل ُب
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َراِهٔؿَ  قَن بِِ٘بَحْل ًُ ٍم َشبَحْل ؾَّن َيقَحْل ـُ ُف  ُِ ُخ قِر،َوإَِذا ُهَق َيدَحْل ُّ َحًْل  ادَحْلَ
ِٝ
َحْٔل َرُه إَِػ افَحْلَب َحْٓل ًِْدا َط ُم َحْل

َحْٔلِف، ًُقُدوَن إَِف ٍَِؽ اَل َي ٚ َأفَحْلَػ َم َٓ ك،َوإَِذا َوَرُؿ َٓ َرِة ادَحْلَُْحْلَ  دَحْل َٛ ِِب إَِػ اف ِّ ُثؿَّن َذَه

اَلِل  َِ ٚفَحْل ـَ ُرَهٚ  َّ ، َوإَِذا َث
ِٜ َِ َٔ
ٍِ آَذاِن افَحْل ِر ا ِ َمٚ ":، َؿَٚل "ـَ َحْـل َأمَحْل ٚ ِم َٓ َٔ ََِمَّن َؽِن  َؾ

َحك  َٖوَحْل ٚ،َؾ َٓ
ِ ْ َحْـل ُح َحْل ٚ ِم َٓ  َ ًَ َ ىُِٔع َأنَحْل َيَْحْل َحِْلِؼ ا ِ َي َحْل َحْـل َخ ،َؾََم َأَحٌد ِم تَحْل َ ٌَرَّن َؽِقَ َت

ُٝ إَِػ  ،َؾََْزفَحْل ٍٜ َِ َحْٔل ٍم َوَف ؾِّ َيقَحْل ـُ َرَض َظَعَّن ََخَحْلِ َغ َصاَلًة ِْم  ٍَ َحك، َؾ ا ُ إَِِلَّن َمٚ َأوَحْل

َٚل ُمقَشك ََ ُٝ : ،َؾ َحِْل ِجعَحْل :ََخَحْلِ َغ َصاَلًة،َؿَٚل : َمٚ َؾَرَض َربَُّؽ َظَذ ُأمَّن َِؽاُؿ ارَحْل

ُت َبِْل  َِقَحْل َُقَن َذفَِؽ،َؾِِ٘نِّ َؿدَحْل َب َ َؽ اَل ُيىِٔ َٔػ،َؾِ٘نَّن ُأمَّن
ٍِ َٖفَحْلُف اف َّنخَحْل إَِػ َربَِّؽ َؾٚشَحْل

ُ ُؿَحْل  َقَخَزَحْل َِ ائِٔ َ ُٝ ":،َؿَٚل "إرِسَحْل َحِْل َُ ، َؾ ُٝ إَِػ َرِبِّ َحًْل ػَحْل َظَذ : َؾَرَج ٍِّ ، َخ َيٚ َربِّ

 ُٝ َحِْل َُ ُٝ إَِػ ُمقَشك، َؾ َحًْل : َحطَّن َظِّْل ََخَحْلً ٚ، َؿَٚل : ُأمَّن ِل، َؾَحطَّن َظِّْل ََخَحْلً ٚ، َؾَرَج

َٔػ  ٍِ َٖفَحْلُف اف َّنخَحْل ِجعَحْل إَِػ َربَِّؽ َؾٚشَحْل َُقَن َذفَِؽ، َؾٚرَحْل َ َؽ اَل ُيىِٔ  ":، َؿَٚل "إِنَّن ُأمَّن

اَلُم َح َّنك َؿَٚل  َحْٔلِف اف َّن َِ َ ُمقَشك َظ َٚػ، َوَبغَحْل ًَ َ َرِبِّ َتَبَٚرَك َوَت ِجُع َبغَحْل َِؿَحْل َأَزلَحْل َأرَحْل : َؾ

، َؾَذفَِؽ  ٌ ؾِّ َصاَلٍة َظؼَحْل ُُ
، فِ ٍٜ َِ َحْٔل ٍم َوَف ؾَّن َيقَحْل ـُ َقاٍت  َِ َّـن ََخَحْلُس َص ُ ُد، إِِنَّن َّّن َيٚ ُِمَ

 ٚ َٓ َِ
ِّ ،َؾِ٘نَحْل َظ ًٜ َحْٝل َفُف َحَ َْ ـُ َِب  ٚ َٓ َحِْل َّ َحًْل َِؿَحْل َي  َؾ

ٍٜ َحْـل َهؿَّن بَِحَ َْ ََخَحْلُ قَن َصاَلًة، َوَم

 ٚ َٓ َِ
ِّ َحْٔلًئٚ،َؾِ٘نَحْل َظ َحْٛل َص  َ َحُْل َحْل ُت ٚ مَل َٓ َحِْل َّ َحًْل َِؿَحْل َي  َؾ

ٍٜ َِّٔئ َحْـل َهؿَّن بَِ  ا، َوَم ً َحْٝل َفُف َظؼَحْل ـُ َِب

ًٜ َواِحَدًة  َِّٔئ َحْٝل َش ُٝ إَِػ ُمقَشك ":،ؿَٚل "ـُ َِب َحْٔل َٓ  َ َحْٕل ُٝ َح َّنك ا َؾََْزفَحْل

 َٚل ََ ُتُف،َؾ َزَحْل خَحْل
َٖ َٔػ :،َؾ ٍِ َٖفَحْلُف اف َّنخَحْل ِجعَحْل إَِػ َربَِّؽ َؾٚشَحْل َٚل َرُشقُل ا ِ "ارَحْل ََ ،َؾ

:" ُٝ َحِْل َُ ُٝ ِمَْحْلُف :  َؾ َحْٔل َٔ َ حَحْل ُٝ إَِػ َرِبِّ َح َّنك اشَحْل َحًْل أخرجف "َؿدَحْل َرَج

 (162)م ِؿ
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اف ر فٔاًل،ؾٖخذه جزيؾ ظِٔف اف الم وذهٛ بف إػ :اإلرساء ْم افٌِٜ يًْل_

 هذا افزاق وربىف بٚاَِٜ اف ل يربط بٔٝ ادَدس ؾَِم وصال أخذ افْبل 

وْم هذا ) بٚألٕبٔٚء إمًٚمٚ ْم هذه افِِٜٔ رـً غ بف األٕبٔٚء،ثؿ صذ افْبل 

 (بٔٚن دُٕٜٚ افْبل وذؾف ومْزف ف بغ األٕبٔٚء وإٔف شٔد األوفغ واآلخريـ

 ...وقد ُيطرح الآن سؤال

 مع األٕبٔٚء ظِٔٓؿ اف الم وهؿ أمقاتاا ـٔػ صذ افْبل 

هذه هل أشئِٜ اد  ؼؿغ وافٍُٚر وافًَِمٕٔغ افذيـ أرادوا إؾ ٚد ظَقل 

 .اد ِّغ

ؽٚب ظـ هٗالء أن ا  ظز وجؾ ظذ ـؾ رء ؿدير،ؾَد جًِٓؿ ا  

يهِقن مًف بٍُٜٔٔ مًْٜٔ ال ًِّٕٓٚ،وفُـ ظِْٔٚ اف  ِٔؿ بذفؽ ألن هذه 

افروايٚت ثٚب ٜ وواردة ْم افهحٔحغ ْم أظذ درجٚت افهحٜ،فٔس ؾٔٓٚ أي 

َِّنّْٚ بٖن ا  ظذ ـؾ رء ؿدير  صؽ ،ـَم أن األمٜ ؿد تَِ ٓٚ بٚفَبقل،وإذا ش

 ..ؾًذ افًَقل أن ت قؿػ ألن ا  ال ُيًجزه رء ْم األرض وال ْم اف َمء

 ..ثؿ بًد ذفؽ أخذه جزيؾ ظِٔف اف الم وظرج بف إػ اف َموات 

ؾرأى افْبل وـٚن ؾٔٓٚ آدم ظِٔف اف الم، (اف َمء افدٕٔٚ)ؾبدأ بٖول شَمء _1

 ( َيَر ؿَِبَؾ َٕ ِقَدٌة، إَِذا  ِقَدٌة، َوَظَذ َيَ ِٚرِه َأشَحْل ِِْٔف َأشَحْل
ِّ َؾَِ٘ذا َرُجٌؾ َؿِٚظٌد َظَذ َي

َٚل  ََ ك،َؾ َُ َيَر ؿَِبَؾ َيَ ِٚرِه َب َٕ ِِْٔف َ ِحَؽ، َوإَِذا  ِّ ٚفِِح : َي َحًبٚ بِٚفَّْنبِلِّ افهَّن َمرَحْل

ٚفِِح  ـِ افهَّن  .(َوااِلبَحْل
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ِقَدُة _ ع افُثر مـ افْٚس مجع شقاد وهق افنخص: األَشَحْل ُّ ، وهذا يًْل جت

 (اف قاد األظيؿ)

ـٚن آدم يْير فبْٔف ظـ ئّْف ؾرى أهؾ اجلْٜ وورحٛ بف، ؾًرف افْبل 

ؾٔوحؽ ويْير ظـ صَمفف ؾرى أهؾ افْٚر ؾٔبُل 

ـٚن ثؿ صًد بف إػ اف َمء افثٕٜٚٔ وـَِم ُظِرج بف مـ شَمء إػ أخرى_2

ٍُٔ ح فف وي ؿ افسحٔٛ بٚفْبل  وـٚن ْم اف َمء افثٕٜٚٔ جزيؾ ي  ٍ ح ؾ

 ...ثؿ صًد إػ (ُئل ظَِٔٓم اف الم_ظٔ ك)

 (يقشػ ظِٔف اف الم)اف َمء افثٚفثٜ وـٚن ؾٔٓٚ_3

 (إدريس ظِٔف اف الم )اف َمء افرابًٜ وـٚن ؾٔٓٚ_4

 (هٚرون ظِٔف اف الم)اف َمء ا ٚم ٜ وـٚن ؾٔٓٚ_5

 (مقشك ظِٔف اف الم) اف َمء اف ٚدشٜ وـٚن ؾٔٓٚ_6

 ....اف َمء اف ٚبًٜ وـٚن ؾٔٓٚ_7

ؾَّن إبراهٔؿ ظِٔف اف الم ) ـُ ُف  ُِ ُخ قِر، َوإَِذا ُهَق َيدَحْل ُّ َحًْل  ادَحْلَ
ِٝ
َحْٔل َرُه إَِػ افَحْلَب َحْٓل ًِْدا َط ُم َحْل

َحْٔلفِ  ًُقُدوَن إَِف ٍَِؽ اَل َي قَن َأفَحْلَػ َم ًُ ٍم َشبَحْل  (َيقَحْل

.هٗالء ال يًقدون إفٔف مرة أخرى إػ أن تَقم اف ٚظٜ  

َ ُؿَحْل إاِلَّن }:ؿٚل تًٚػ_ َْٚ ِظدَّن َحِْل ًَ ًٜ َوَمٚ َج َُ
َحَٚب افَّْنِٚر إاِلَّن َماَلئِ َْٚ َأصَحْل َحِْل ًَ  َوَمٚ َج

 ٚ ًٕ ـَ آَمُْقا إِيََم َداَد افَّنِذي ـَ ُأوُتقا افَحْلَُِ َٚب َوَيزَحْل ـَ افَّنِذي
َِ
َحْٔل  َ َٔ َحْل
ُروا فِ ٍَ ـَ ـَ  ِذي َِّن

ًٜ فِ ؾِ َحْلَْ

ُِقُِبِؿَحْل َمَرٌض  ـَ ِْم ُؿ قَل افَّنِذي َُ َٔ
ِمُْقَن َوفِ َحْٗل ـَ ُأوُتقا افَحْلَُِ َٚب َوادَحْلُ َتَٚب افَّنِذي  َواَل َيرَحْل
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َحْـل  َحْـل َيَنُٚء َوََيَحْلِدي َم َذفَِؽ ُيِوؾُّ ا َّنُ َم ـَ َذا َمَثاًل  ٚؾُِروَن َمَٚذا َأَراَد ا َّنُ ُِبَ َُ َوافَحْل

ُؿ ُجُْقَد َربَِّؽ إاِلَّن ُهقَ َيَنُٚء  َِ َحًْل َبَؼِ َوَمٚ َي َحِْل َرى فِ َحْـل {(31) َوَمٚ ِهَل إاِلَّن ِذ  

[اددثر]  

ٚ يدخِقن ـؾ يقم وال يًقدون مرة أخرى،ؾُؿ ظدد أيٚم افدٕٔٚ  ًٍ شبًقن أف

افبٔٝ ادًّقر ي بؼ (مِٔقن يقم أـثر أؿؾ مِٔٚر ال أحد يًِؿا2،3،5)

،ؾُؿ ظدد األيٚم ح ك ًِٕؿ ُؿدرة ا  ةظّره ظّر افدٕٔٚ ؾٓق ْم اف َمء اف ٚبع

وظيّ ف وجالفف ؾٔٗدي ذفؽ إػ اف قؿر واف ًئؿ واإلجالل   شبحٕٚف 

وتًٚػ ؾُٔقن اإلٕ ٚن أـثر حرًصٚ ظْد ااديٞ ظـ مِؽ ادِقك أو ُدظٚئف 

  شبحٕٚفوح ك ال يُقن هْٚك اش ٕٜٓٚ أو اش ٓزاء بآيٚت ا  أو شٗافف،

َر افًَِمء َمـ ي  ٓزأ بآيٚت ا  شبحٕٚفاا ٍَّن ـَ  وإال ؾَِمذا 

ألٕف فق ـٚن ظْده أدٕك درجٜ إيَمن وخقف مـ ا  دٚ اش ىٚع أن :ؿٔؾ

،فُـ مـ ي ٍِظ ُبذه هي ٍِظ بٖي فٍظ ي  ٓزأ ؾٔف مـ آيٚت ا  شبحٚن

األفٍٚظ وي  ٓغ بًيّٜ ا  وجالفف وٕيره إفٔف هق إٕ ٚن ال يًرف رء 

..ظـ ربف  

ًٕقد إػ ادالئُٜ وؿد ذـرٕٚ افْزر افٔ ر ْم ااديٞ ظْٓؿ وهؿ خٌِؼ مـ 

...خِؼ ا  شبحٕٚف  
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أن افروايٚت افقاردة ْم م ٖفٜ اإلرساء وادًراج م ًددة وـثرة : ا الصٜ

جًدا وبٚف ِٚل ؾ٘ن اد قن ّم ٍِٜ ْم بًض األفٍٚظ بح ٛ شّع افراوي 

،ؾٚاديٞ فف ظدة ُضرق،ـَم إْٔٚ ٍِٕٝ االٕ بٚه إػ أن هْٚك أحٚديٞ مل تثبٝ 

أو تهح ظـ رشقل ا ،ويٍُل مٚ ورد ْم افهحٔحغ ومٚ صححف افًَِمء 

مـ خٚرج افهحٔحغ ح ك ال َٕع ْم افوالالت اف ل ٕ ًّٓٚ ظْد ذـر 

.م ٖفٜ اإلرساء وادًراج   

وبًد أن وصؾ افْبل إػ ادُٕٜٚ اف ل مل يهؾ إفٔٓٚ إال هقؾال مِؽ ُمَرب _

وال ٕبل مرشؾ،هْٚ ُؾِر ٝ افهالة وـٕٚٝ ْم بدايٜ األمر َخ غ صالة ال 

،ؾَِم ُأِمر ُبذا اف ُِٔػ فف وألم ف مٚ ـٚن مْف إال اف ّع ةَخ غ رـع

وافىٚظٜ واالم ثٚل ألمر ا ،وفُْف ظْدمٚ ٕزل إػ مقشك ظِٔف اف الم ؾَٚل 

َُقَن َذفَِؽ، َؾِِ٘نِّ َؿدَحْل )فف َ َؽ اَل ُيىِٔ َٔػ، َؾِ٘نَّن ُأمَّن
ٍِ َٖفَحْلُف اف َّنخَحْل ِجعَحْل إَِػ َربَِّؽ َؾٚشَحْل ارَحْل

ُ ُؿَحْل  ائَِٔؾ َوَخَزَحْل َ ُت َبِْل إرِسَحْل َِقَحْل  (َب

ـٚن مقشك ظِٔف اف الم يًِؿ أن األمٜ  ًٍٜٔ ال تَقى ظذ افَٔٚم ُبذا اف ُِٔػ 

ُٝ ":اَل  َق ٕيًرا ف ٚبؼ ظِّف بحٚل أم ف َحِْل َُ ،َؾ ُٝ إَِػ َرِبِّ َحًْل ػَحْل َظَذ :  َؾَرَج ٍِّ ، َخ َيٚ َربِّ

 ُٝ َحِْل َُ ُٝ إَِػ ُمقَشك،ؾ َحًْل َِؿَحْل ": َحطَّن َظِّْل ََخَحْلً ٚ َؿَٚل : ُأمَّن ِل،َؾَحطَّن َظِّْل ََخَحْلً ٚ،َؾَرَج  َؾ

اَلُم َح َّنك َؿَٚل  َحْٔلِف اف َّن َِ َ ُمقَشك َظ َٚػ،َوَبغَحْل ًَ َ َرِبِّ َتَبَٚرَك َوَت ِجُع َبغَحْل ُد، : َأَزلَحْل َأرَحْل َّّن َيٚ ُِمَ

، َؾَذفَِؽ ََخَحْلُ قَن َصاَلةً  ٌ ؾِّ َصاَلٍة َظؼَحْل ُُ
، فِ ٍٜ َِ َحْٔل ٍم َوَف ؾَّن َيقَحْل ـُ َقاٍت  َِ َّـن ََخَحْلُس َص ُ َٚل ؛إِِنَّن ََ َؾ

ُٝ َرُشقُل ا ِ  َحِْل َُ ُٝ ِمَْحْلفُ َؿدَحْل : َؾ َحْٔل َٔ َ حَحْل ُٝ إَِػ َرِبِّ َح َّنك اشَحْل َحًْل  (َرَج
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َُدد_ ُٝ َؾِريَو ِل، "ؾَٚل رب افًزة ْم ااديٞ اف َحْٔل َو  َؾُْقِدَي إِِنِّ َؿدَحْل َأمَحْل

ا ً َٜ َظؼَحْل ِزي اَاَ َْ َحْـل ِظَبِٚدي، َوَأجَحْل ُٝ َظ َحٍْل ٍَّن "َوَخ  

(3207)أخرجف افبخٚري  

ؾبًد أن شٖل افْبل ربف اف خٍٔػ جٚء اف خٍٔػ وصٚحبف افًىٚء ؾجًؾ 

...اا ْٜ بًؼ أمثُٚلٚ ؾُٔقن أجر ا ّ غ ظذ ا ّس صِقات  

...األدفٜ ظذ ـقن افهالة أظيؿ افنًٚئر◘  

  أن ا  شبحٕٚف وتًٚػ ؾر ٓٚ ْم ادأل األظذ_1

مجٔع افؼائع ُؾر ٝ ظذ األرض ؾْزل ُبٚ جزيؾ ظِٔف اف الم ظذ افْبل  

ِظلَّن افْبل إػ اف َمء وُأِمَر  إال افهالة ؾَد ؾر ٝ ْم اف َمء ظْدمٚ اشُ دَحْل

ُبٚ،وْم هذا بٔٚن فَدر ومُٕٜٚ افهالة بغ افٍرائض،وفٔس ْم هذا إؿالل مـ 

صٖن بٚؿل افٍرائض وفُـ ادَهقد هق بٔٚن أمهٜٔ ؾرض مـ أظيؿ افٍروض 

اف ل ؾر ٓٚ افرب ظذ افًبد وبٚفرؽؿ  مـ ذفؽ ؾ٘ن افُثر مـ اد ِّغ ال 

يهِقن،ومٚ حدث فألمٜ مـ  ٔٚع مل يُـ إال ٕ ٔجٜ اف ٍريط ْم هذه افنًرة 

افًئّٜ إمٚ بٚفُِٜٔ وإمٚ بًدم أدائٓٚ ظذ وؿ ٓٚ وؿد ُتٗدى ظذ وؿ ٓٚ وفُـ 

.،أظيؿ صًرة ظذ اإلضالق هل افهالة(ضٚمٜ ـزى )ال ُتًىك حَٓٚ  

مُٕٜٚ افهالة بٚفْ بٜ فبٚؿل افٍروض _2  

وهل افرــ افثِٚن فإلشالم بًد افُْىؼ بٚفنٓٚدتغ،وافْىؼ بٚفنٓٚدتغ ال 

 ؾ٘ذا مٚ ٕيرٕٚ ألرـٚن اإلشالم ٕجد أن افرــ ..يُقن إال مرة ْم افًّر
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...جيزيء أن تَٚل مرة واحدة ْم افًّر  (افنٓٚدتغ)األول   

ااٟ مرة واحدة ْم افًّر وؿد ي َط ظـ افًبد إذا مل ت قؾر فف االش ىٚظٜ_  

.ظٚم وؿد ت َط ؾر ٔ ف إذا ـٚن افًبد مريضال ْم صٓر هقافهٔٚم _  

. اد ِّغ ال ُُيرجقِنٚ ألِنؿ ؾَراءـثر مـ وبٚفْ بٜ فِزـٚة ؾ٘ن _  

أمٚ افهالة ؾِ٘نٚ ال ت َط ظـ أحد ح ك ادريض ومَٓم اص د ظِٔف _

ظِٔف ادرض وجٛ ظِٔف اإلؾىٚر ويٖثؿ  ْم حغ أن ادريض إذا اص د)ادرض

 ؾال ُيًد(إذا أسظذ افهٔٚم وهق ظذ هذا ااٚل ألٕف يرض ج ده بًٍِف هذا

 ؿد يدخؾ ْم ؿقفف تًٚػ رخهٜ فسك افهالة ومـ مٚت ظذ ذفؽ ؾٕ٘فهذا

.ويٌؾ فِّهِغ  

 ْم حُؿ تٚرك افهالة ؾذهٛ افبًض إػ تٍُره خالفوبغ افًَِمء _

...وذهٛ افبًض اآلخر إػ إٔف ُمرتُٛ فُبرة  

َيؿَحْل ؿدر افهالة  وظيّ ٓٚ وأمهٔ ٓٚ ،ؾبٌرهٚ ال يُّـ أن _
ًِ ْم هذه بٔٚن فِ

أن _وظذ وؿ ٓٚ _ؾَٔقم بٖداء ـؾ افهِقات ]ي  َٔؿ فإلٕ ٚن أمر ديْف 

دى بخنقع َٗ [واش نًٚر فًِِّٚن_ وحوقر فَِِٛ _ُت  

ُٕىؼ افِ ٚن وحوقر فَِِٛ ؾُٔقن افذـر ظذ : اش نًٚر ادًِٚن _ يًْل 

...افقجف افذي ئِؼ بِّؽ ادِقك   
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:ؿقل بًض أهؾ افبدع واألهقاء ْم م ٖفٜ اإلرساء وادًراج هق _  

 أن افْبل أرسي بف روًحٚ ال ج ًدا

:هذا ـالم بٚضؾ،وافدفٔؾ _  

:ؿقل ا  تًٚػ  

بَحْلِدِه } ًَ ى بِ َ َؿَحْلَل ُشبَحْلَحَٚن افَّنِذي َأرسَحْل ِجِد األَحْل َراِم إَِػ ادَحْلَ َحْل ِجِد ااَحْلَ ـَ ادَحْلَ َحْل َحْٔلاًل ِم َف

ُٔع افَحْلَبِهُر  ِّ ُف ُهَق اف َّن َّٕن َحْـل آَيٚتَِْٚ إِ َفُف فُِِْرَيُف ِم َْٚ َحقَحْل َحْـل [اإلرساء]{(1)افَّنِذي َبَٚر  

يرد ظذ هذا افَقل ؾَم مـ أحد فديف أدٕك : ْم اآليٜ ؾ ٍ ر ـِّٜ ظبده_

افٌِٜ افًربٜٔ يَقل أن ادَهقد بٚفًبد هق افروح ألن هذا افَقل مًرؾٜ ب

ًٜ )بٚضؾ مـ وجقه  .(ذًظٚ_ظرًؾٚ_فٌ  

_ ًٜ (اجل د_افروح) فٌٜ افًرب تَقل أن ادَهقد بٚفًبد :ؾٌِ  

إذا ؿِْٚ جٚء ُؾالن ؾٓؾ ُيٍٓؿ مـ ذفؽ أن افروح هل اف ل جٚءت : ظرًؾٚ _

 أم أن ادَهقد هق افروح واجل د ا

أثبٝ افؼع ْم األحٚديٞ افهحٔحٜ أن جزيؾ ظِٔف اف الم أخذ :ذًظٚ _

افْبل ظذ افزاق ووصؾ إػ اد جد األؿل وصذ بٚألٕبٔٚء هْٚك 

.رـً غ،ثؿ ظرج بف إػ اف َموات اف بع  

 

 

_:ظَٔدة أهؾ اف ْٜ واجلَمظٜ بٚفْ بٜ فإلرساء وادًراج هل   
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1_ ٚ ًً ـٕٚٝ رحِٜ اإلرساء وادًراج بٚفروح واجل د م  

مل حتدث رحِٜ اإلرساء وادًراج إال مرة واحدة _2  

ؾٚفبًض مـ أهؾ افًِؿ وهؿ ؿِٜ ظْدمٚ ؿرؤوا افروايٚت ووجدوا ؾٔٓٚ أحداث 

أن اإلرساء ـٚن ْم يقم :ّم ٍِٜ ؾحِّقا ـؾ روايٜ ظذ مًْك وفذفؽ ؿٚفقا 

ن هذه افرحِٜ ـٕٚٝ أـثر مـ مرة أوادًراج ْم يقٍم آخر،ومْٓؿ َمـ ؿٚل  

أن ـؾ هذا افُالم بٚضؾ وال جيقز بؾ إٔف مرؾقض مـ أهؾ :اأََٜ_ 

.اف ْٜ واجلَمظٜ  

:_رمحف ا _ؿٚل ابـ افَٔؿ   

مرة يَيٜ ومرة مًْٚمٚ،وأربٚب هذا :مرتغ:وؿٔؾ.وـٚن اإلرساء مرة واحدة)

ثؿ  ):افَقل ـِٖنؿ أرادوا أن جيًّقا بغ حديٞ ذيؽ وؿقفف

بؾ ـٚن هذا مرتغ،مرة :ومْٓؿ مـ ؿٚل .وبغ شٚئر افروايٚت(اش َٔيٝ

ومرة بًد  (وذفؽ ؿبؾ أن يقحك إفٔف ):ؿبؾ افقحل فَقفف ْم حديٞ ذيؽ

مرة :بؾ ثالث مرات:ومْٓؿ مـ ؿٚل.افقحل ـَم دفٝ ظِٔف شٚئر افروايٚت

ؿبؾ افقحل،ومرتغ بًده،وـؾ هذا خبط،وهذه ضريَٜ  ًٍٚء افيٚهريٜ مـ 

أربٚب افَْؾ،افذيـ إذا رأوا ْم افَهٜ فٍيٜ ختٚفػ شٔٚق بًض افروايٚت 

جًِقه مرة أخرى،ؾَُِم اخ ٍِٝ ظِٔٓؿ افروايٚت ظددوا افقؿٚئع 

أن اإلرساء ـٚن مرة واحدة بُّٜ بًد : ،وافهقاب افذي ظِٔف أئّٜ افَْؾ 

...افبًثٜ   
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هْٚك روايٚت ُبٚ أفٍٚظ ال ت  َٔؿ ، وروايٚت أفٍٚطٓٚ صٚذة،فُـ ُمّقع 

:ٕجد اآليتافروايٚت افثٚبٝ أفٍٚطٓٚ ظْد افًَِمء إذا مٚ مجًْٚ ُضرؿٓٚ  

افْبل ُأرسي بف مرة واحدة وُظرج بف مرة واحدة ؾُٕٚٝ رحِٜ اإلرساء _1

 وادًراج ْم فِٜٔ واحدة ثؿ رجع إػ بٔ ف ؿبؾ أن يىِع افهبح

:وظْدمٚ ؿِٔؾ ألِب بُر افهديؼ ريض ا  ظْف ـٚن رده _  

َحْٝل  ٚ َؿَٚف َٓ َٜ َريِضَ ا َّنُ َظَْحْل َحْـل َظٚئَِن َي بِٚفَّْنبِلِّ ": َظ ِ َؿَحْلَل  دََّنٚ ُأرسَحْل ِجِد األَحْل إَِػ ادَحْلَ َحْل

ُؿقُه،  َٚن آَمُْقا بِِف َوَصدَّن ـَ َحْـل  َّ ٌَٕٚس َؾ َتدَّن  ُث افَّْنُٚس بَِذفَِؽ، َؾٚرَحْل َبَح َيَ َحدَّن َأصَحْل

ُٚفقا ََ ٍر َريِضَ ا َّنُ َظَْحْلُف،َؾ َحُْل قا بَِذفَِؽ إَِػ َأِِب َب ًُ
ِّ َهؾَحْل َفَؽ إَِػ َصِٚحبَِؽ : َوَش

ِدِس،  َحَْل ِٝ ادَحْلَ َحْٔل َٜ إَِػ َب َِ َحْٔل َِّن َي بِِف اف ِ ُف ُأرسَحْل َّٕن ُظُؿ َأ : َؿُٚفقاَأَو َؿَٚل َذفَِؽا: َؿَٚل َيزَحْل

، ؿَحْل ًَ دَحْل َصَدَق،: َؿَٚل َٕ ََ َٚن َؿَٚل َذفَِؽ َف ـَ َحْـل 
َٜ : َؿُٚفقاَفئِ َِ َحْٔل َِّن َٛ اف ُف َذَه َّٕن ُؿُف َأ َأَو ُتَهدِّ

بَِحا ِدِس َوَجَٚء َؿبَحْلَؾ َأنَحْل ُيهَحْل َحَْل  ادَحْلَ
ِٝ
َحْٔل ُد :َؿَٚل إَِػ َب ًَ ُؿُف ؾََِٔم ُهَق َأبَحْل ،إِِنِّ أَلَُصدِّ ؿَحْل ًَ َٕ

ٍر  َحُْل لَّن َأُبق َب َّ ،َؾَِِذفَِؽ ُش
ٍٜ َح َوٍة َأوَحْل َروَحْل ََمِء ِْم َؽدَحْل ُؿُف بَِخَزِ اف َّن َحْـل َذفَِؽ ُأَصدِّ ِم

يَؼ  دِّ  ..افهِّ

َجٚهُ » َحْل ُُيَرِّ َِْٚد َومَل شَحْل ِ ٌٞ َصِحُٔح اإلَحْل اد  درك ظذ افهحٔحغ شَهَذا َحِدي

( 4407)فِحٚـؿ

 (إٕف مْٚم وإٔف مل ُيرس بج ده ؾَد ـٍر: ومـ ؿٚل):ثؿ ؿٚل ادهْػ _



17 
 

 ألٕف بَّقف ف هذه يُقن ؿد إُٔر ؿقل مـ ؾَِمذا ؿٚل ادهْػ إٔف ـٍرا_

أؿقال ا  وْم ذفؽ تُذيٛ فَِرآن ،وادهْػ هْٚ يَهد إُٕٚر اجلحقد 

وافًْٚد وفٔس اجلٓؾ أو تِبٔس األمر بنبٜٓ مثاًل ، وؾرق بغ األمريـ 

ؾٚفنخص افذي يٖتٔف األمر مـ ا  ثؿ جيحده وال يّ ثؾ فف ويرده هذا يٍُر 

بَم جٚء مـ ظْد ا ،وصخص جٚهؾ ال يًِؿ رء ظـ أمر ديْف ؾجِس ْم 

ؾهدق  (أن افْبل صًد بروحف ؾَط)حَِٜ ظِؿ وشّع مـ أحد ادنٚيخ 

ر  ٍَّن  .مٚ ؿٔؾ ؾ٘ن هذا ال ُيُ

َّٔنْٚ هذه اجلزئٜٔ ح ك ال ييـ افَٚرئ فَقل ادهْػ إٔف ُيٍُر ظذ افًّقم _ ب

ألن ادهْػ مـ أهؾ اف ْٜ،ومْٟٓ أهؾ اف ْٜ أِنؿ ال ُيٍُرون أحًدا إال 

 .بًد إؿٚمٜ ااجٜ ظِٔف

: يَقل ادهْػ 

أبق ذر،وإٔس بـ مٚفؽ،ومٚفؽ بـ : وروى ؿهٜ اإلرساء ظـ افْبل)

صًهًٜ ،وجٚبر بـ ظبد ا  ،وصداد بـ أوس،وؽرهؿ ،ـِٓٚ صحٚح 

 (مَبقفٜ مر ٜٔ ظْد أهؾ افَْؾ ّمرجٜ ْم افهحٚح 

ؾُؾ األحٚديٞ اف ل جٚءت ْم رحِٜ اإلرساء وادًراج أحٚديٞ _

 .صحٔحٜ بؾ هل ْم أظذ درجٚت افهحٜ
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إ َؾ ادهْػ بًد ذفؽ إػ م ٖفٜ أخرى م ًَِٜ أيًوٚ برحِٜ اإلرساء 

 ( ربفرؤيٜ افْبل )وادًراج أال وهل 

 ربف ْم رحِٜ اإلرساء وادًراج أم إٔف مل يره اا ؾٓؾ رأي افْبل 

رأى ربف ظز وجؾ ،ـَم ؿٚل ظز وجؾ وإٔف ):_رمحف ا _يَقل ادهْػ 

َرى } ًٜ ُأخَحْل َف زَحْل َٕ دَحْل َرآُه  ََ ك  (13)َوَف َٓ َرِة ادَحْلَُْحْلَ  ؿٚل اإلمٚم [افْجؿ]{(14)ِظَْحْلَد ِشدَحْل

 رأى ربف ظز وجؾ ،ؾٕ٘ف مٖثقر ظـ وأن افْبل : _ؾَٔم رويْٚه ظْف _أمحد 

 صحٔح،رواه ؿ ٚدة ظـ ظُرمٜ ظـ ابـ ظبٚس ،ورواه ااُؿ بـ افْبل 

أبٚن ظـ ظُرمٜ ظـ ابـ ظبٚس،ورواه ظذ بـ زيد ظـ يقشػ بـ مٓران 

 ،وافُالم ؾٔف ظـ ابـ ظبٚس،وااديٞ ظذ طٚهره ـَم جٚء ظـ افْبل 

 (بدظٜ،وفُـ ٕٗمـ بف ـَم جٚء ظذ طٚهره ،وال ْٕٚطر ؾٔف أحًدا

لربه نزاع بين الضحابة ثار بشأن مسألة رؤية الهبي

 أنفسهم

إٔف رأى ربف ومْٓؿ ابـ ظبٚس ريض ا  : ؾريؼ مـ افهحٚبٜ ؿٚفقا _1

ظَْٓم ْم روايٜ مىَِٜ 

 إٔف مل يره ومْٓؿ أم ادٗمْغ ظٚئنٜ ريض ا  ظْٓٚ   :ؾريؼ آخر ؿٚل _2

وٍق،َؿَٚل  ُ َحْـل َمرسَحْل َحْٝل :َظ َٚف ََ ، َؾ َٜ ُٝ ُم َّنًُِئٚ ِظَْحْلَد َظٚئَِن َْحْل َحْـل : ـُ ، َثاَلٌث َم َٜ َيٚ َأَبٚ َظٚئَِن

 ُٝ َحِْل ، ُؿ َٜ َي رَحْل
ٍِ َيَؿ َظَذ ا ِ افَحْل دَحْل َأظَحْل ََ َّـن َؾ ُٓ َؿ بَِقاِحَدٍة ِمَْحْل َِّن َُ َحْٝل : َت ا َؿَٚف َّـن َحْـل : َمٚ ُه َم

ًدا  َّّن َٜ َزَظَؿ َأنَّن ُِمَ َي رَحْل
ٍِ َيَؿ َظَذ ا ِ افَحْل دَحْل َأظَحْل ََ ُف َؾ ُٝ ُم َّنًُِئٚ : ،َؿَٚل َرَأى َربَّن َْحْل ـُ َو

 ُٝ َحِْل َُ ، َؾ ُٝ َِ َحْل ِؾ ا ُ : َؾَج َُ َحْل َي ِجِِِْٔل،َأمَل َحًْل َحْٕليِِريِْل،َواَل ُت ِمَِْغ،َأ َحْٗل َيٚ ُأمَّن ادَحْلُ
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َوَجؾَّن  ُُؾِؼ ادَحْلُبِغِ }: َظزَّن دَحْل َرآُه بِٚألَحْل ََ ًٜ }،[23: اف ُقير] {َوَف َف زَحْل َٕ دَحْل َرآُه  ََ َوَف

َرى َحْٝل  [13: افْجؿ] {ُأخَحْل َٚف ََ َحْـل َذفَِؽ َرُشقَل ا ِ : َؾ ََٖل َظ  َش
ِٜ
ُمَّن ُل َهِذِه األَحْل ٚ َأوَّن َٕ َأ

 َٚل ََ ِ »: ، َؾ َ َهَٚتغَحْل ٚ َؽرَحْل َٓ َحْٔل َِ َحْل َأَرُه َظَذ ُصقَرتِِف افَّن ِل ُخَِِؼ َظ يُؾ،مَل
ِ ََم ُهَق ِجزَحْل َّٕن إِ

ََمءِ  ـَ اف َّن بًِىٚ ِم َٓ ُ ُف ُمَْحْل ،َرَأيَحْل ِ َتغَحْل ضِ ادَحْلَرَّن َرَحْل ََمِء إَِػ األَحْل َ اف َّن ِف َمٚ َبغَحْل
َِ َحِْل ا ِظَيُؿ َخ ، شَشٚدًّ

َحْٝل  َٚف ََ َُقُل : َؾ عَحْل َأنَّن ا َ َي َّ َحْل َت َحْل َبَحْلَهَٚر }: َأَو مَل ِرُك األَحْل َبَحْلَهُٚر َوُهَق ُيدَحْل ُف األَحْل ـُ ِر اَل ُتدَحْل

بِرُ  َِّنىُِٔػ ا َحْلَ َُقُل [103: األًٕٚم] {َوُهَق اف عَحْل َأنَّن ا َ َي َّ َحْل َت َحْل َٚن }: ، َأَو مَل ـَ َوَمٚ 

ُٔقِحَل  ِشَؾ َرُشقاًل َؾ َحْـل َوَراِء ِحَجٍٚب َأوَحْل ُيرَحْل ًٔٚ َأوَحْل ِم ُف ا ُ إاِلَّن َوحَحْل َّ ِِّ َُ فَِبَؼٍ َأنَحْل ُي

ُف َظِع  َحُِٔؿٌ  َّٕن
ِِٕف َمٚ َيَنُٚء إِ  (177)أخرجف م ِؿ[51: افنقرى] {بِِ٘ذَحْل

ووو من أئمة العلم المتقدمين فقد كان )يقول ابن ُخزيمة _ 

ؾَد "-ريض ا  ظْٓٚ  -ظٚئنٜ ْم ؿقل :(في أوائل القرن الرابع

ظٚئنٜتُِّٝ ُبٚ ْم وؿٝ  هذه فٍيٜ أح ٛ:  ؿٚل "أظيؿ ظذ ا  افٍريٜ 

ؽوٛ، ـٕٚٝ فٍيٜ أح ـ مْٓٚ يُقن ؾٔٓٚ درك فبٌٔ ٓٚ،ـٚن أمجؾ 

 ابـؿد أظيؿ :ُبٚ،فٔس ُي ـ ْم افٍِظ أن يَقل ؿٚئؾ أو ؿٚئِٜ

ومجٚظٚت مـ افْٚس افٍريٜ ظذ  مٚفؽ بـ وإٔس افٍريٜوأبقذر  ظبٚس

رُبؿ،وفُـ ؿد ي ُِؿ ادرء ظْد افٌوٛ بٚفٍِيٜ اف ل يُقن ؽرهٚ أح ـ 

 وابـ وأبٚ ذر - ريض ا  ظْٓٚ - ظٚئنٜ وأمجؾ مْٓٚ،أـثر مٚ ْم هذا أن

ؿد اخ ٍِقا - ريض ا  ظْف  - مٚفؽ بـ وإٔس - ريض ا  ظَْٓم - ظبٚس

 ربف ا- صذ ا  ظِٔف وشِؿ - هؾ رأى افْبل : 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9


20 
 

 وابـ أبق ذر وؿٚل. ربف مل ير افْبل : ريض ا  ظْٓٚ  - ظٚئنٜ ؾَٚفٝ

وؿد أظِّٝ ْم مقا ع مـ . ربف ؿد رأى افْبل : ريض ا  ظَْٓم  -ظبٚس

ـ بْٚ أن افٍْل ال يقجٛ ظًَِم ، واإلثبٚت هق افذي يقجٛ افًِؿ ،مل 

ظز وجؾ،وإَٕم تِٝ ؿقفف - إٔف خزهٚ إٔف مل ير ربف افْبل ظـ  ظٚئنٜ حتؽ

 أن فبؼ ـٚن مٚ : (،وؿقفف103األًٕٚم )األبهٚر تدرـف ال :)ظز وجؾ- 

، ومـ تدبر هٚتغ اآلي غ ووؾؼ  ( 51افنقرى   ( )وحٔٚ إال ا  يُِّف

: إلدراك افهقاب،ظِؿ إٔف فٔس ْم واحدة مـ اآلي غ مٚ ي  حؼ مـ ؿٚل 

رأى ربف افرمل بٚفٍريٜ ظذ ا ،ـٔػ بٖن يَقل ؿد أظيؿ افٍريٜ  ِمًّدا إن

صذ ا  - إثبٚتف أن افْبل ظبٚس ابـ ؾَد ثبٝ ظـ:تًٚػ ظذ ا ،ثؿ ؿٚل

ؿد رأى ربف، وبَٔغ يًِؿ ـؾ ظٚمل أن هذا فٔس مـ اجلْس - ظِٔف وشِؿ 

افذي يدرك بٚفًَقل واآلراء واجلْٚن وافيْقن،وال يدرك مثؾ هذا افًِؿ إال 

مـ ضريؼ افْبقة،إمٚ بُ ٚب أو بَقل ٕبل مهىٍك،وال أطـ أحدا مـ أهؾ 

ربف - صذ ا  ظِٔف وشِؿ - رأى افْبل : ؿٚل  ظبٚس ابـ افًِؿ ي قهؿ أن

 .مٚفؽ بـ إٔس وال أبق ذر برأي وال طـ ال وال

 

ابـ )ؾَد أراد ابـ خزيّٜ أن ُيداؾع ظـ ـالم : هذا هق أدب افًَِمء 

وْم ٍٕس افقؿٝ مل يرد أن يْ َص مـ ؿدر  (أبٚ ذر_إٔس بـ مٚفؽ_ظبٚس

،ؾحٚول أن ُي ٚر األفٍٚظ ـل يهؾ إػ أم ادٗمْغ ظٚئنٜ وزوج افْبل 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=112&ID=258#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=112&ID=258#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=112&ID=258#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=112&ID=258#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=112&ID=258#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=112&ID=258#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=112&ID=258#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=112&ID=258#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
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فٍيٜ ال تْ َص مـ ؿدر ظٚئنٜ وال ظِّٓٚ وال مُٕٚ ٓٚ،وهذه هق ؾًؾ 

 .افَِقب افهٚدؿٜ افهٚؾٜٔ

 :وفُـ اف ٗال افذي يىرح ٍٕ ف

 رأى ربف ـٕٚقا هؾ ابـ ظبٚس وأبٚ ذر وإٔس بـ مٚفؽ ظْدمٚ ؿٚفقا أن افْبل 

يَهدون رؤيٜافًغ أم رؤيٜ افَِٛ ا 

 :ؾِْْ بف

ألْٕٚ فق ٕيرٕٚ ْم هذه اد ٖفٜ ومجًْٚهٚ ؾْٕ٘ٚ فـ ٕجد ؾٔٓٚ خالف بغ أهؾ 

 .افًِؿ ـَم ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ وَٕؾ هذا افَقل ظـ اإلمٚم أمحد

َحْـل َأِِب )وؿٚل  ( رأى ربف أن افْبل )ؿٚل ابـ ظبٚس : ؿٚل صٔخ اإلشالم  َظ

، َؿَٚل  ُٝ َرُشقَل ا ِ : َذرٍّ َٖفَحْل َٝ َربَّنَؽا َؿَٚل َش َّٕنك َأَراهُ »: ، َهؾَحْل َرَأيَحْل ، ْم ش ُٕقٌر َأ

: فربف األيت حغ أن ظٚئنٜ ؿٚفٝ ظـ رؤيٜ افْبل 

وٍق،َؿَٚل  ُ َحْـل َمرسَحْل ٚ:َظ َٓ َٜ َريِضَ ا َّنُ َظَْحْل ٚئَِن ًَ
ُٝ فِ َحِْل ٌد :ُؿ َّّن َ ٚهَحْل َهؾَحْل َرَأى ُِمَ َربَّنُفا َيٚ ُأمَّن

َحْٝل  َٚف ََ دَحْل : َؾ ََ َّـن َؾ ُٓ َُ َث َحْـل َحدَّن َحْـل َثاَلٍث، َم َٝ ِم َحْٕل ـَ َأ ، َأيَحْل َٝ َحِْل َّٚن ُؿ ِري ُِم ًَ دَحْل َؿػَّن َص ََ َف

َذَب  ًدا : ـَ َّّن َثَؽ َأنَّن ُِمَ َحْـل َحدَّن َذَب، َم ـَ دَحْل  ََ ُف َؾ الَ ُتْدِرُكُه }:ُثؿَّن َؿَرَأتَحْل َرَأى َربَّن

 [103: األًٕٚم]{ اَْ َ اُر َوُ َو ُ ْدِرُ   اَْ َ اَر َوُ َو  للَّل ِ ُي  اَ ِ ُ 

َحْـل َوَراِء ِحَجٍٚب } ًٔٚ َأوَحْل ِم ُف ا َّنُ إاِلَّن َوحَحْل َّ ِِّ َُ َٚن فَِبَؼٍ َأنَحْل ُي ـَ  {َوَمٚ 

[. 51: افنقرى] 

َذَب، ُثؿَّن َؿَرَأتَحْل  ـَ دَحْل  ََ ُؿ َمٚ ِْم َؽٍد َؾ َِ َحًْل ُف َي َّٕن َثَؽ َأ َحْـل َحدَّن  : َوَم
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ُٛ َؽًدا}  ِ َحُْل ٌس َمَٚذا َت َحٍْل َٕ ِري   [.34: فََمن] {َوَمٚ َتدَحْل

َذَب، ُثؿَّن َؿَرَأتَحْل  ـَ دَحْل  ََ َ َؿ َؾ ـَ ُف  َّٕن َثَؽ َأ َحْـل َحدَّن  :َوَم

ِِّغَحْل َمٚ } ُشقُل َب َٚ افرَّن َحْـل َربَِّؽ َيٚ َأَيُّ َحْٔلَؽ ِم ِزَل إَِف َحْٕل َٜ َوَفَُِّْنُف  [67: ادٚئدة] {ُأ َرَأى »اآلَي

َتْ ِ  َ ُ  ِ  ُ وَرتِِه َ رَّل  َي َ َلْ ِه  للَّل
 «ِجْ ِ

( 4855)أخرجف افبخٚري

َّٕنك أراه ) ◘ أحدمهٚ اإلثبٚت واآلخر افٍْل :ظْد أهؾ افٌِٜ حتّؾ مًْٔٚن :(أ

ـٔػ أراه ا :يًْل إٔف رآه،ومًْك افٍْل:،ؾًّْك اإلثبٚت

ٚ }:وهذا ـَقل ا  تًٚػ ًُ ؿَحْل َضُٚفقَت َمِِ ُُ َٞ َف ًَ ؿَحْل إِنَّن ا َّنَ َؿدَحْل َب ُٓ ُّٔ بِ َٕ ؿَحْل   َوَؿَٚل َُلُ

َحْٔلَْٚ َؿُٚفقا  َِ َحِْلُؽ َظ قُن َفُف ادَحْلُ ُُ َّٕنك َي ـَ َأ ًٜ ِم ًَ َت َش َحْٗل َحْل ُي َحِْلِؽ ِمَْحْلُف َومَل ـُ َأَحؼُّ بِٚدَحْلُ َٕحَحْل َو

يِت  َحْٗل ِؿ َوا َّنُ ُي ِ َحْل ِؿ َواجلَحْل َحِْل
ًِ ًٜ ِْم افَحْل َى ؿَحْل َوَزاَدُه َب َحْل ُُ َحْٔل َِ ُٚه َظ ٍَ َى ادَحْلَِٚل َؿَٚل إِنَّن ا َّنَ اصَحْل

َحْـل َيَنُٚء َوا َّنُ َواِشٌع َظٌِِٔؿ  ُف َم َُ َحِْل  [افبَرة]{(247)ُم

َّٕنك _ حتّؾ مًْك اإلثبٚت ومًْك افٍْل،وظْدمٚ ؿِٔٝ ْم ااديٞ : ؾُِّٜ أ

ؾِ٘نٚ محِٝ ادًْٔٚن ؾحِّٓٚ افبًض ظذ اإلثبٚت ومحِٓٚ افبًض اآلخر 

 .ظذ افٍْل واألؿرب هق افٍْل

 

: أمٚ ابـ ظبٚس ؾَد ؿٚل _

ـِ َظبَّنٍٚس،َؿَٚل  ـِ ابَحْل ،َظ
ِٜ
َٔ
ٚفِ ًَ َحْـل َأِِب افَحْل اُد َمٚ }:َظ َٗ ٍُ َذَب افَحْل ـَ َمٚ 

َرى}[11:افْجؿ]{َرَأى ًٜ ُأخَحْل َف زَحْل َٕ دَحْل َرآُه  ََ  : َؿَٚل ، [13: افْجؿ] {َوَف
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« ِ َتغَحْل اِدِه َمرَّن َٗ ٍُ  (176)أخرجف م ِؿ،شَرآُه بِ

وهاك قاعدة عهد علماء الأصول أنه إذا وجد نص عام ونص خاص )

فيجب أن ُيحمل العام على الخاص،بمعهى أنهم يأخذون بالهص 

 (العام 

 وفق إْٔٚ مجًْٚ بغ روايٚت ابـ ظبٚس

رآه فٍظ مىِؼ،بٍٗاده مرتغ فٍظ مَٔد :فٍظ مىِؼ وفٍظ مَٔد: رآه مرتغ

ؾدلَّن ذفؽ ظذ أن افروايٜ ادىَِٜ واف ل جٚء ؾٔٓٚ إٔف رأى ربف ُؿٔدت بَقفف _

وبٚف ِٚل ؾال تًٚرض بغ األحٚديٞ (رآه بٍٗاده مرتغ)ْم ااديٞ اآلخر 

 .ؾَد ثب ٝ افرؤيٜ بٚفٍٗاد ال بٚفًغ وافذي تٍْٔف أم ادٗمْغ هق رؤيٜ افًغ

ؾَِمذا تٍْل ظٚئنٜ ريض ا  ظْٓٚ رؤيٜ افًغ اا 

 ...ألن هْٚك ظّقمٔٚت حتُؿ ؿقُلٚ مْٓٚ

: ؿقفف تًٚػ:أواًل 

َبَحْلَهَٚر } ِرُك األَحْل َبَحْلَهُٚر َوُهَق ُيدَحْل ُف األَحْل ـُ ِر بُِر اَل ُتدَحْل َِّنىُِٔػ ا َحْلَ َوُهَق اف

 [األًٕٚم]{(103)

 

رَ  َّ ـُ ُظ َٚم َرُشقُل ا ِ : َؿَٚل َظبَحْلُد ا ِ بَحْل ََ َْك َظَذ ا ِ بََِم ُهَق َؾ َٖثَحْل ِْم افَّْنِٚس َؾ

َٚل  ََ َٚل، َؾ جَّن َر افدَّن ـَ ُف، ُثؿَّن َذ ُِ َذَرُه ": َأهَحْل َحْٕل بِلٍّ إاِلَّن َوَؿدَحْل َأ َٕ َحْـل  قُه، َمٚ ِم ُّ ـُ ِذُر َحْٕل  إِِنِّ أَلُ

ِمفِ  قَحْل ََ
بِل  فِ َٕ ُف  َحِْل َُ َحْل َي اًل مَل ؿَحْل ؾِِٔف َؿقَحْل ُُ َحْـل َأُؿقُل َف

َمُف،َوَفُِ ُٕقٌح َؿقَحْل َذَرُه  َحْٕل دَحْل َأ ََ َمُف، َف : َؿقَحْل

قا ُّ َِّن ًَ َقَر َت َٖظَحْل َحْٔلَس بِ َٚػ َف ًَ َقُر، َوَأنَّن ا َ َتَبَٚرَك َوَت ُف َأظَحْل َّٕن  "َأ
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ٍٚب  َٓ ـُ ِص ،: َؿَٚل ابَحْل َحْٕلَهِٚريُّ َ  األَحْل
ٍٝ ـُ َثٚبِ ُر بَحْل َّ ِِن ُظ َزَ َحًْلُض َوَأخَحْل ُه َب َزَ ُف َأخَحْل َّٕن َأ

َحِٚب َرُشقِل ا ِ َٚل ، َأنَّن َرُشقَل ا ِ َأصَحْل جَّن َر افَّْنَٚس افدَّن َم َحذَّن : ، َؿَٚل َيقَحْل

ـٍ » ِم َحْٗل ؾُّ ُم ـُ َرُؤُه  َحَْل ُف، َأوَحْل َي َِ َّ ِرَه َظ ـَ َحْـل  َرُؤُه َم َحَْل ٚؾٌِر، َي ـَ َحْٔلِف  َحْٔلَْ َ َظ ُ قٌب َبغَحْل َحُْل ُف َم َّٕن ، شإِ

قَت »: َوَؿَٚل  ُّ ُف َظزَّن َوَجؾَّن َح َّنك َي ؿَحْل َربَّن ُُ َحْـل َيَرى َأَحٌد ِمَْحْل ُف َف َّٕن قا َأ ُّ َِّن ًَ  شَت

 (169)أخرجف م ِؿ

فُ }:قال تعاىل ُف َربُّ َّ َِّن ـَ ٚتَِْٚ َو ََ َحْٔلَؽ   َودََّنٚ َجَٚء ُمقَشك دِِٔ ُيرَحْل إَِف َحْٕل َؿَٚل َربِّ َأِرِِن َأ

َحْـل َتَراِِن  ََِمَّن جَتَذَّن َؿَٚل َف َف َتَراِِن َؾ ُف َؾَ قَحْل َٕ ٚ َُ رَّن َم ََ  َ َبِؾ َؾِِ٘ن اشَحْل ُيرَحْل إَِػ اجلَحْلَ َحْٕل ـِ ا
َوَفُِ

 ُٝ ََٕؽ ُتبَحْل ََِمَّن َأَؾَٚق َؿَٚل ُشبَحْلَحٚ ٚ َؾ ًَ
ًِ ٚ َوَخرَّن ُمقَشك َص ًـّ ُف َد َِ ًَ َجَبِؾ َج َحِْل

ُف فِ َربُّ

ِمَِْغ  َحْٗل ُل ادَحْلُ ٚ َأوَّن َٕ َحْٔلَؽ َوَأ  [األظراف]{( 143)إَِف

ؾٍْك ا  ظز وجؾ إمُٕٜٚٔ افرؤيٜ،وفُـ أيـ ُحجبٝ :ؿٚل فـ تراِن

 .افرؤيٜاادَهقد هق افرؤيٜ ْم افدٕٔٚ أي أِنٚ م  حِٜٔ ْم افدٕٔٚ

 

 

 

هؾ يُّـ أن ُيرى ا  ظز وجؾ ْم افدٕٔٚ رؤيٜ مْٚمٔف ا 

: ًٕؿ يُّـ أن يرى ا  ظز وجؾ ْم افدٕٔٚ رؤيٜ مْٚمٔف وافدفٔؾ هق 

ـِ َظبَّنٍٚس، َأنَّن افَّْنبِلَّن  َحْـل ابَحْل ـِ ُصقَرةٍ  ": َؿَٚل َظ  َ َٚل َأَتِِٚن َرِبِّ ِْم َأحَحْل ََ َيٚ : ، َؾ

 ُٝ َحِْل ُد،ُؿ َّّن َديَحْلَؽ،:ُِمَ َحًْل َحْٔلَؽ َرِبِّ َوَش ُٝ : َؿَٚل َفبَّن َحِْل َذاُؿ َربِّ :ؾَِٔؿ َُيَحْلَ ِهُؿ ادَأَلُ األَظَحْل



25 
 

 َ ُٝ َمٚ َبغَحْل َحّْل
ِِ ًَ َيلَّن َؾ َ َثدَحْل َدَهٚ َبغَحْل ُت َبرَحْل لَّن َؾَقَجدَحْل ٍَ

ـَ ِ  َ ِري،َؾَقَ َع َيَدُه َبغَحْل اَل َأدَحْل

َٚل  ََ ِرِب،َؾ َحٌْل ِق َوادَ ِ ُٝ : ادَؼَحْل َحِْل َُ ُد،َؾ َّّن َحْٔلَؽ :َيٚ ُِمَ َديَحْلَؽ،َؿَٚل َفبَّن َحًْل ؾَِٔؿ َُيَحْلَ ِهُؿ :َوَش

 ُٝ َحِْل َذا ُؿ َداِم إَِػ :ادَأَلُ األَظَحْل ِؾ األَؿَحْل َحَْل َٕ َٚراِت،َوِْم  ٍَّن َُ َرَجِٚت َواف ِْم افدَّن

اَلِة،  َد افهَّن َحًْل اَلِة َب َحْٕل َِيِٚر افهَّن ُروَهِٚت،َوا َحُْل َبِٚغ افُقُ قِء ِْم ادَ اجَلََمَظِٚت، َوإِشَحْل

ُف  ِم َوَفَدتَحْل َٔقَحْل ـَ ُٕقبِِف  َحْـل ُذ َٚن ِم ـَ ،َو ٍ ٍ َوَمَٚت بَِخرَحْل َّـن َظَٚش بَِخرَحْل ِٓ َحْٔل َِ َحْـل ُُيَٚؾِظَحْل َظ َوَم

فُ   "ُأمُّ

فِ  » َحْـل َهَذا افَقجَحْل ٌٛ ِم ـٌ َؽِري ٌٞ َحَ   [368:ص]ش َهَذا َحِدي

ـِ افَّْنبِلِّ  ـِ َظٚئٍِش َظ ـِ بَحْل َ محَحْل ـِ َجَبٍؾ،َوَظبَحْلِد افرَّن ِٚذ بَحْل ًَ َحْـل ُم  َوَؿدَحْل  َوِْم افَبِٚب َظ

ـِ افَّْنبِلِّ  ـِ َجَبٍؾ، َظ ِٚذ بَحْل ًَ َحْـل ُم ُٞ َظ  : ِه َوَؿَٚل بُِىقلِ ُرِوَي َهَذا اَاِدي

َٚل " ََ ـِ ُصقَرٍةا َؾ  َ ُٝ َرِبِّ ِْم َأحَحْل ًمٚ َؾَرَأيَحْل َٕقَحْل  ُٝ َحِْل ََ َ ثَحْل ُٝ َؾٚشَحْل ًَ َحْل َٕ ؾَِٔؿ :  إِِنِّ 

َذا   "َُيَحْلَ ِهُؿ ادَأَلُ األَظَحْل

صحٔح [ : حُؿ األفبِٚن](3234)شْـ افسمذي

 

 

 

ؾَم هق مًْك افرؤيٜ أدْٚمٔفا 
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أي إٔف يرى ا  ْم أح ـ صقرة وفُـ فٔس ظذ صقرتف اأََٜٔ اف ل يراه 

ادٗمْقن ظِٔٓٚ يقم افَٔٚمٜ ْم ظرصٚ ٚ وْم اجلْٜ حغ يرؾع ااجٚب وهذا 

 .هق أـثر جزاء ين ٚق إفٔف ادن ٚؿقن

ؿد ثبٝ بٚفْهقص افهحٔحٜ ):يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ رمحف ا 

واتٍٚق شِػ األمٜ إٔف ال يرى ا  أحد ْم افدٕٔٚ بًْٔف،إال مٚ ٕٚزع ؾٔف 

 .( خٚصٜبًوٓؿ مـ رؤيٜ ٕبْٔٚ ِمّد 

: _أيًوٚ _وؿٚل 

وفٔس ْم األدفٜ مٚ يَ يض إٔف رآه بًْٔف ،وال ثبٝ ذفؽ ظـ أحد مـ )

افهحٚبٜ ،وال ْم افُ ٚب واف ْٜ مٚ يدل ظذ ذفؽ ،بؾ افْهقص 

 (افهحٔحٜ ظذ ٍٕٔف أدل

وهذه هل اد ٖفٜ اف ل تُِؿ ؾٔٓٚ صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ وؾَّْند ؾٔٓٚ األدفٜ 

ؾًْدمٚ ؿٚل (ؿد رأى ربفأن افْبل )ورد ظذ مـ ادظك أن اإلمٚم أمحد ؿٚل 

ح ث أنه رآه )اإلمٚم أمحد هذه ادَقفٜ ـٚن ادَهقد مْٓٚ روايٜ ابـ ظبٚس 

ومل يَهد إٔف رآه بًْٔل رأشف ، ألن اإلمٚم أمحد مل ُيروى ظْف ( فؤ ده  رت 

 . رأى ربف بًْٔل رأشف ؿط إٔف ؿٚل أن افْبل 

 

وادَهقد بٚدْٚزظٜ اف ل ي حدث ظْٓٚ صٔخ اإلشالم هل ادْٚزظٜ اف ل 

 . فربف بَِبفثٚرت بٚفْ بٜ اديٞ ابـ ظبٚس وذـره فرؤيٜ افْبل 
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: خ  ة  دلألة 

 ظْدمٚ ُظِرج بف إػ اف َمء مل ير ربف إال بٍٗاده ،ح ك ٕ  ىٔع أن افْبل _1

اآليٚت افدافٜ ظذ أن ا  ظز وجؾ ال يرى ْم )أن ٕجّع بغ افًّقمٚت 

األحٚديٞ افهحٔحٜ افكُيٜ افدافٜ ظذ ذفؽ أيًوٚ إػ جٕٚٛ أِنٚ _افدٕٔٚ

 .(تْص ظذ أن افرؤيٜ فـ تُقن إال يقم افَٔٚمٜ

أي حديٞ سيح صحٔح ثٚبٝ إٔف رأى ربف مل ُيروى ظـ افْبل _2

 .بًْٔل رأشف

وْم حديٞ ذيؽ بـ ظبد ا  بـ أِب ّٕرظـ : قول  د ني رمحه  هلل 

 :ؿٚل إٔس بـ مٚفؽ ريض ا  ظْف أن افْبل 

 (ؾرجًٝ إػ رِب وهق ْم مُٕٚف)

 (وااديٞ بىقفف ّمرج ْم افهحٔحغ،وادُْر ُلذه افٍِيٜ راد ظذ ا  ورشقفف

ؾرجًٝ إػ رِب وهق ْم مُٕٚف هذه افٍِيٜ خىٖ وهل ؿد تُقن شبؼ ف ٚن 

: مـ صٚحٛ افْيؿ ،أمٚ افهحٔح ؾٓق

 

 

ُف َؿَٚل  َّٕن ـِ َظبَحْلِد ا َّنِ، َأ يِؽ بَحْل َحْـل َذِ ـَ َمٚفٍِؽ،: َظ ََٕس بَحْل ُٝ َأ َحًْل
ِّ َي "َش ِ َٜ ُأرسَحْل َِ َحْٔل  َف

يُؾ "بَِرُشقِل ا َّنِ  ِ َحْٔلِف ِجزَحْل ََٖصَٚر إَِف ، :  َؾ َٝ ؿَحْل إِنَحْل ِصئَحْل ًَ َٕ اَل بِِف إَِػ َأنَحْل  ًَ َؾ
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َٕفُ اجَلبَّنِٚر، ٚ َُ َٚل َوُهَق َم ََ ػَحْل َظَّْنٚ َؾِ٘نَّن : َؾ ٍِّ َ ىُِٔع َهَذا، َيٚ َربِّ َخ  ُأمَّن ِل الَ َت َحْل

َقاٍت ُثؿَّن َرَجَع إَِػ ُمقَشك َِ َ َص  "َؾَقَ َع َظَْحْلُف َظؼَحْل

( 7517)أخرجف افبخٚري 

: يُّـ ْم  (وهق ْم مُٕٚف)وخىٖ افٍِيٜ

افوّر ألٕف ظًٔٚذا بٚ  يُقن ظٚئًدا ظذ ا  وْم ذفؽ جت ٔد وبٔٚن م ٚؾٜ 

وُؿرب وهذا ـِف بٚضؾ وُمْْٚم فًَٔدة أهؾ افُ ْٜ واجلَمظٜ واف ل أش ٓٚ 

 .ادهْػ ْم ـ ٚبف

: أمٚ ؿقل ادهْػ

 وادُْر ُلذه افٍِيٜ راد ظذ ا  ورشقفف

افذي ُيُْر أن افْبل صًد إػ ادأل األظذ وإٔف ـِؿ ربف وشٖفف :ؾٚدَهقد ُبٚ

 أن ُُيٍػ ظـ األمٜ ،هذا ادُْر ؿد اؾسى ظذ ا  ورشقفف

 (إث ات  لشفا ة)

أحٚديٞ )ُذـرت افنٍٚظٜ ْم ٕهقص ـثرة ؾٓل ثٚب ٜ بٚفُ ٚب واف ْٜ واإلمجٚع  

 ( بٖشٕٚٔد صحٔحٜ بٌِٝ حد اف قاترافنٍٚظٜ رواهٚ افهحٚبٜ ظـ افْبل 

 

 (ادً زفٜ ومْنُٚبٓؿ)أمٚ َمـ ُيُْر هذه افنٍٚظٜ ؾٓؿ أهؾ افبدع واألهقاء 

 .اف قشط فٌِر جلِٛ ٍٕع أو دؾع رض: افنٍٚظٜ ْم افٌِٜ _



29 
 

صخص يدؾع ظـ ؽره رضر ب قشىف ظْد صخص آخر :  افنٚؾع هق نإذ_

ح ك يّْع ظْف افرضر أو جلِٛ ٍٕع فٌره،إًذا ؾ٘ن افنٚؾع ُيً ز وشٔط ظْد 

افٌر وهذا ادًْك ال ي  َٔؿ ْم حؼ ا  شبحٕٚف وبٚف ِٚل ؾال يُّـ أن 

يُقن هْٚك وشٔط بغ افًبٚد وبغ ا  شبحٕٚف ْم افدظٚء وُلذا ؿٔؾ أن مـ 

مثؾ شٗال اددد مـ ؽر ا  ظز وجؾ وجًؾ )شٖل ؽر ا  ؾَد ـٍر

 .(وشىٚء وصًٍٚء ظْده مـ ؽر أن يٖذن

افنٍٚظٜؿد تُقن ْم أمقر دٕٔقيٜ،وفُـ صٍٚظٜ صخص فنخص ْم أمقر 

ُيًد (افرزق_ افقفد _اجلْٜ)ختص افٍْع وافرضر افذي ال يُِّف إال ا 

ٍر بقاح ألٕف ال يقجد دفٔؾ ْم افُ ٚب أو اف ْٜ يُْص ظذ أن أحًدا  ـُ

ي  ىٔع أن يٍْع أو يرُض ؽر ا  وَمـ يً َد خالف ذفؽ ؾَد ـٍر 

:  أمٚ افنٍٚظٜ ظْد ا  ؾال يُّـ أن تُقن إال بؼضغ

 . وإذٕف_ر ٚ ا  ظـ افنٚؾع وادنٍقع ؾٔف 

 

 

 

 _ :ت ًدد إٔقاع افنٍٚظٜ ا ٚصٜ بٚفْبل

  (ادَٚم ادحّقد_صٍٚظ ف ْم أهؾ ادقؿػ)افنٍٚظٜ افُزى:أوُلٚ 
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َرَة َريِضَ ا َّنُ َظَْحْلُف، َؿَٚل  َحْـل َأِِب ُهَريَحْل َّْنٚ َمَع افَّْنبِلِّ : َظ َقةٍ ـُ َحْٔلِف »،ِْم َدظَحْل َؾُرؾَِع إَِف

 ًٜ ٚ َِنَحْلَ  َٓ َس ِمَْحْل َٓ ِجُبُف َؾَْ َحًْل َحْٝل ُت َٕ ٚ ـَ َراُع، َو ش افذِّ

ُروَن بَِؿا ": َوَؿَٚل  ، َهؾَحْل َتدَحْل ِٜ ََٔٚم
َِ َم اف ِم َيقَحْل قَحْل ََ ُِّٔد اف ٚ َش َٕ فَِغ  َأ ُع ا َّنُ األَوَّن َّ جَيَحْل

ُٕق  اِظل، َوَتدَحْل ُؿ افدَّن ُٓ ًُ
ِّ
ُهُؿ افَّْنٚطُِر َوُي َحْل ُٔبَحْلِكُ ٍٔد َواِحٍد، َؾ

ًِ ـَ ِْم َص َواآلِخِري

َحًْلُض افَّْنٚسِ  قُل َب َُ َٔ ُس،َؾ َحّْل ُؿ افنَّن ُٓ ا : ِمَْحْل ؿَحْل ُُ ٌَ َِ ُ ؿَحْل ؾِِٔف،إَِػ َمٚ َب َحْٕل َن إَِػ َمٚ َأ َأالَ َتَروَحْل

َحًْلُض افَّْنٚسِ  قُل َب َُ َٔ ،َؾ ؿَحْل ُُ ؿَحْل إَِػ َربِّ ُُ ُع َف ٍَ َحْـل َينَحْل ؿَحْل آَدُم : َأالَ َتَْحْلُيُروَن إَِػ َم ـُ َأُبق

َُقُفقنَ  َٔ ُف َؾ َٕ َحْٖلُتق َٔ َحْـل :َؾ َخ ؾَِٔؽ ِم ٍَ َٕ َِٔدِه،َو َؽ ا َّنُ بِ ََ َِ ، َخ َٝ َأُبق افَبَؼِ َحْٕل َيٚ آَدُم َأ

ُع َفَْٚ إَِػ َربَِّؽ،  ٍَ ،َأالَ َتنَحْل َٜ ََْؽ اجَلَّْن َُ َٜ َؾَ َجُدوا َفَؽ، َوَأشَحْل َُ
ُروِحِف،َوَأَمَر ادَاَلئِ

َُقُل  َٔ َْٚا َؾ ٌَ َِ ـُ ؾِِٔف َوَمٚ َب َٕحَحْل ُف :َأالَ َتَرى َمٚ  َِ َحْٛل َؿبَحْل َو َحٌْل َحْل َي َٛ َؽَوًبٚ مَل َرِبِّ َؽِو

ِز،  َحٍْل َٕ ِز  َحٍْل َٕ َحْٔلُ ُف،  َه ًَ َجَرِة َؾ ـِ افنَّن ُف،َوَِنَِِٚن َظ َِ َدُه ِمثَحْل َحًْل ُٛ َب َو َحٌْل ُف،َوالَ َي َِ ِمثَحْل

َُقُفقنَ  َٔ ُٕقًحٚ،َؾ َحْٖلُتقَن  َٔ ُٕقٍح،َؾ َهُبقا إَِػ  ي،اذَحْل ِ َهُبقا إَِػ َؽرَحْل ُل :اذَحْل َٝ َأوَّن َحْٕل ُٕقُح،َأ َيٚ 

ـُ ؾِِٔف،  َٕحَحْل قًرا،َأَمٚ َتَرى إَِػ َمٚ  ُُ َك ا َّنُ َظبَحْلًدا َص ِض،َوَشَمَّن ِؾ األَرَحْل ُشِؾ إَِػ َأهَحْل افرُّ

َُقُل  َٔ ُع َفَْٚ إَِػ َربَِّؽا َؾ ٍَ َْٚ، َأالَ َتنَحْل ٌَ َِ َم : َأالَ َتَرى إَِػ َمٚ َب َٔقَحْل َٛ اف َرِبِّ َؽِو

ِز، َحٍْل َٕ ِز  َحٍْل َٕ ُف،  َِ َدُه ِمثَحْل َحًْل ُٛ َب َو َحٌْل ُف، َوالَ َي َِ ُف ِمثَحْل َِ َحْٛل َؿبَحْل َو َحٌْل َحْل َي ُ قا افَّْنبِلَّن َؽَوًبٚ مَل ائَحْل

َؾعَحْل  ُد ارَحْل َّّن ُٚل َيٚ ُِمَ ََ ُٔ ِش، َؾ رَحْل ًَ َٝ اف ُجُد حَتَحْل َٖشَحْل َحْٖلُتقِِن َؾ َٔ َؿ، َؾ َِّن َحْٔلِف َوَش َِ َصذَّن ا ُ َظ

َىفَحْل  َحًْل ، َوَشؾَحْل ُت عَحْل ٍَّن عَحْل ُتَن ٍَ  (3340)أخرجف افبخٚري"َرأَحْلَشَؽ، َواصَحْل

ٚ }:ؿٚل تًٚػ_ ًٍّ ٚ َص ًٍّ َُِؽ َص َّْنَؿ  (22)َوَجَٚء َربَُّؽ َوادَحْلَ َٓ َمئٍِذ بَِج َوِجلَء َيقَحْل

َرى  َحْـل َّٕنك َفُف افذِّ َحْٕلَ ُٚن َوَأ ِ ُر اإلَحْل َّـن َمئٍِذ َيَ َذ  [افٍجر]{(23)َيقَحْل
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ؾّ ك يٖيت ا  شبحٕٚف فٍِهؾ بغ افًبٚد وهؿ واؿٍغ ْم هذا ادقؿػ _

 افًئؿ ا

ودظٚئف واف ذفؾ بغ يدي ا  واف جقد حتٝ افًرش ظْد صٍٚظٜ افْبل 

ؾٖـثروا مـ افهالة ظِٔف )ح ك يٖذن ا  وي  جٔٛ ؾٖٔيت فٍِهؾ بغ افًبٚد

حٚربقا _داؾًقا ظْٓٚ _اتبًقا شْ ف وإؼوهٚ _واخِهقا ْم افهالة ظِٔف 

 .ح ك ْٕٚل صٍٚظ ف  (افبدظٜ واؿًّقهٚ اب ٌٚء مر ٚت ا  

ًٜ  }:افنٍٚظٜ افُزى ؿٚل ؾٔٓٚ ااؼ تبٚرك وتًٚػ َِ ٚؾِ َٕ دَحْل بِِف  جَّن َٓ َحْٔلِؾ َؾَ  َِّن ـَ اف َوِم

قًدا َفَؽ  ُّ ًٚمٚ َِمَحْل ََ َثَؽ َربَُّؽ َم ًَ  [اإلرساء]{(79)َظَ ك َأنَحْل َيبَحْل

ألهؾ اجلْٜ أن يدخِقهٚ  هل صٍٚظٜ افْبل :افنٍٚظٜ افثٕٜٚٔ _2

هْٚك ُإٔٚس واؿٍقن ْم ُلٔٛ اار وافًذاب ْم حغ أِنؿ مـ أهؾ اجلْٜ ؾَِم 

ظْد يٍَقن مع افقاؿٍغ ُمـ ال ي  قون مًٓؿ ْم ادهر ؾٔنٍع ُلؿ افْبل 

ا  ُلؿ ح ك ُيدخِٓؿ اجلْٜ 

َرَة، َؿَٚل  َحْـل َأِِب ُهَريَحْل َم ":َؿَٚل َرُشقُل ا ِ : َظ ُفقَن َيقَحْل َوَّن ِخُروَن األَحْل ـُ اآلَحْل َٕحَحْل  

، َٜ َّْن ُخُؾ اجلَحْلَ َحْـل َيدَحْل ُل َم ـُ َأوَّن َٕحَحْل ، َو
ِٜ ََٔٚم
َِ َحْـل َؿبَحْلَِِْٚ، افَحْل ُؿَحْل ُأوُتقا افَحْلَُِ َٚب ِم َحْٔلَد َأِنَّن َب

قا ؾِٔفِ  ٍُ َِ  َ ٚ ا ُ دَِٚ اخَحْل َٕ َدا َٓ قا، َؾ ٍُ َِ  َ ، َؾٚخَحْل ِدِهؿَحْل َحًْل َحْـل َب َذا َوُأوتَُِْٔٚه ِم َٓ ، َؾ ؼِّ ـَ ااَحْلَ  ِم

ٚ ا ُ َفُف  َٕ قا ؾِِٔف، َهَدا ٍُ َِ  َ ُؿ افَّنِذي اخَحْل ُٓ ُم ِٜ : َؿَٚل - َيقَحْل ًَ ُّ ُم اجلَحْلُ َم َفَْٚ، - َيقَحْل َٔقَحْل َؾٚفَحْل

َد َؽٍد فَِِّْنَهَٚرى  َحًْل قِد، َوَب ُٓ َٔ َحِْل
 (855)أخرجف م ِؿ "َوَؽًدا فِ

وول يحتاج أول الجهة إلى شفاعة حتى يدخلووا ؟ 



32 
 

وول أمة الإسلام وحدوا وي التي ستدخل الجهة أم أن وهاك أمم 

ُأخرى ستدخل ؟ 

: ؾِْْ بف

ٌَٔٚل أن  ألن هذه جزئٜٔ ُئَِٓٚ افبًض ْم صقرة ُصبٜٓ ظذ اد ِّغ ؾ

. هذا  افْهٚرى شٔدخِقن اجلْٜ وـذفؽ افٔٓقد ويٖتقن بٚألدفٜ ظذ ؿقُلؿ

 ؾّـ هؿ افْهٚرى أو افٔٓقد افذيـ شٔدخِقن اجلْٜ ا

 افذيـ ـٕٚقا ظذ ظٓد ظٔ ك ظِٔف هؿافذيـ يدخِقن اجلْٜ مـ افْهٚرى 

اف الم ؾٚتبًقه ظذ مْٓجف ؾٓق افْبل افرشقل افًبد افذي يًبد ا  ؾال 

ف افُ ٚب وبذفؽ  يِّؽ خهٚئص افربقبٜٔ وال اإلفقهٜٔ وؿبؾ أن ُُيرَّن

وفٔس ابـ _ؾِٔس إفف )ؾَد اتبًقا اإلٕجٔؾ افذي ُإٔزل ظذ ظٔ ك

 .ؾَمتقا ظذ هذا(إفف

افذيـ يدخِقن اجلْٜ مـ افٔٓقد هؿ افذيـ اتبًقا مقشك ظِٔف اف الم أمٚ _

ف  .ألٕف ظبد ا  ورشقفف،واتبًقا اف قراة ؿبؾ أن ُتبدل أو حُترَّن

 

هُذا ٕجد أن هْٚك ٕهٚرى وَيقد بؾ وافبًض ُمـ شبَْٚ مـ األمؿ  

شٔدخِقن اجلْٜ وفُـ ادَهقد هل افٍئٜ اد بًٜ ألٕبٔٚئٓٚ ظذ أِنؿ إٔبٔٚء 

رشؾ ظبٚد   مـ ؽر تبديؾ وال حتريػ فُ بٓؿ ؾٖؿٚمقا ـِّٜ اف قحٔد 

 .ؿقاًل وظّاًل بٚالم ثٚل فؼع ا  ورشٚالت افرشؾ

: ؿٚل تًٚػ



33 
 

َ ُِْبقا افىَّنُٚؽقَت } ُبُدوا ا َّنَ َواجَحْل  َرُشقاًل َأِن اظَحْل
ٍٜ
ؾِّ ُأمَّن ـُ ثَحْلَْٚ ِْم  ًَ دَحْل َب ََ َحْـل َوَف ؿَحْل َم ُٓ َْحْل

ِّ َؾ

َحْٔلَػ  ـَ ُيُروا  َحْٕل ِض َؾٚ َرَحْل ُٜ َؾِ ُروا ِْم األَحْل اَلَف َحْٔلِف افوَّن َِ َحْٝل َظ ََّن َحْـل َح ؿَحْل َم ُٓ َهَدى ا َّنُ َوِمَْحْل

بَِغ  ذِّ َُ ُٜ ادَحْلُ َٚن َظٚؿَِب  [افْحؾ]{(36)ـَ

ُبُدوا ا َّن _ اف قحٔد            :َأِن اظَحْل

َ ُِْبقا افىَّنُٚؽقَت _ اج ْٚب ـؾ إٔقاع افؼـٔٚت : َواجَحْل

َحْـل َهَدى ا َّنُ _ ؿَحْل َم ُٓ َْحْل
ِّ مـ اه دى ؾٕ٘ف شٔدخؾ اجلْٜ   : َؾ

_ ُٜ اَلَف َحْٔلِف افوَّن َِ َحْٝل َظ ََّن َحْـل َح ؿَحْل َم ُٓ  دخؾ افْٚر ي  جٛومـ مل :  َوِمَْحْل

 يقم ادقؿػ افًئؿ شٔدخؾ اجلْٜ أمٜ اإلشالم إػ جٕٚٛ إٔٚس مـ نإذ

 .األمؿ اف ٚبَٜ افذيـ اتبًقا إٔبٔٚئٓؿ

أمٚ مـ  ؾ مـ هذه األمؿ شقاء ْم حٔٚة إٔبٔٚئٓؿ أو بًد أن رحِقا _

بٚف بديؾ واف حريػ فُِ ٛ ؾِـ يدخِقا اجلْٜ بؾ هؿ ـٍٚر وافدفٔؾ  

َيَؿ  }:ؿقفف تًٚػ ـُ َمرَحْل ـَ َؿُٚفقا إِنَّن ا َّنَ ُهَق ادَحْلَِ ُٔح ابَحْل َر افَّنِذي ٍَ ـَ دَحْل  ََ َوَؿَٚل ادَحْلَِ ُٔح َف

َحْٔلِف  َِ َم ا َّنُ َظ دَحْل َحرَّن ََ كَحْل بِٚ َّنِ َؾ ِ َحْـل ُيؼَحْل ُف َم َّٕن ؿَحْل إِ ُُ ُبُدوا ا َّنَ َرِبِّ َوَربَّن ائَِٔؾ اظَحْل َ َيٚ َبِْل إرِسَحْل

َحْٕلَهٍٚر  َحْـل َأ َحْٖلَواُه افَّْنُٚر َوَمٚ فِِيَّنٚدَِِغ ِم َٜ َوَم َّْن  [ادٚئدة]{( 72)اجلَحْلَ

َحْـل إَِفٍف إاِلَّن إَِفٌف }:ؿقفف تًٚػ  َوَمٚ ِم
ٍٜ ُٞ َثاَلَث ـَ َؿُٚفقا إِنَّن ا َّنَ َثٚفِ َر افَّنِذي ٍَ ـَ دَحْل  ََ َف

ؿَحْل َظَذاٌب َأفٌِٔؿ َواِحٌد  ُٓ ُروا ِمَْحْل ٍَ ـَ ـَ  َّـن افَّنِذي َّ َّن َٔ قُفقَن َف َُ قا َظَمَّن َي ُٓ َحْل َيَْحْلَ  َوإِنَحْل مَل

قٌر َرِحٌٔؿ  (73) ٍُ ُف َوا َّنُ َؽ َٕ ُرو ٍِ َحٌْل  َ  [ادٚئدة]{(74)َأَؾاَل َيُ قُبقَن إَِػ ا َّنِ َوَي َحْل
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ضقائػ ـثرة تدخؾ اجلْٜ وفُـ أخر األمؿ ْم افدٕٔٚ هل أوُلٚ دخقاًل _

 وأم ف،ومـ ؾوؾ ا  ظذ هذه األمٜ هق فِجْٜ وهذا تُريٌؿ آخر فْبٔٓٚ 

إٔف مع ؿَِكِ أظَمرهؿ إال أن أجقرهؿ جزيِٜ جًدا ؾ ِؽ مَْبٜ ومْزفٜ 

 .ومُٕٜٚ فٔ ٝ ألحد إال ُلذه األمٜ 

 .ومـ ذف ٕبل هذه األمٜ أيًوٚ أن بٚب اجلْٜ فـ يٍ حف إال هذا افْبل 

صٍٚظ ف فًّف أِب ضٚفٛ بٖن ُُيٍػ ظْف افًذاب : افنٍٚظٜ افثٚفثٜ _3

ٍره ا ؾَِمذا صٍع افْبل  ـُ  فًّف رؽؿ 

تف ؾداؾع ظْف ومحٚه ْم أوؿٚت ـثًرا أثْٚء دظقفَد شٚظد أبق ضٚفٛ افْبل 

 ،ؾَم هق مَدار ظذابف بًد هذه ـثرة،ؾجٚءت هذه افنٍٚظٜ مـ افْبل

افنٍٚظٜاا 

 

 

ـِ َظبَّنٍٚس، َأنَّن َرُشقَل ا ِ  ـِ ابَحْل :  َؿَٚل َظ

ََم ِدَمُٚؽفُ » ُٓ ِع ِمَْحْل َحٌْل ِ َي َِغَحْل َحًْل ٌؾ بَِْ
ًِ ، َوُهَق ُمَْحْلَ  ٍٛ ِؾ افَّْنِٚر َظَذاًبٚ َأُبق َضٚفِ َقُن َأهَحْل ش َأهَحْل

( 212)أخرجف م ِؿ

صديد اارص هذا هق أخػ ظذاب يَِٚه ـٚؾر ْم افْٚر، فَد ـٚن افْبل

ظذ أن َيدي ظّف وجيًِف يْىؼ بٚفنٓٚدة ظْد مقتف إال أن ُصحبٜ اف قء 

مًْ ف مـ ذفؽ 
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إِنَّلَك اَل ََتِْدي َ ْن َأْحَ ْ َت َوَلكِنَّل  هللَّلَ ََيِْدي َ ْن  }:ؾْزل ؿقل ا  تًٚػ

ـَ َ َشااُ  َ ِدي َحْٓل ُؿ بِٚدَحْلُ َِ  [افَهص]{(56)َوُهَق َأظَحْل

افٍُٚر ال تًٍْٓؿ صٍٚظٜ ـَم ورد ذفؽ آيٚت ا  ظز وجؾ  _

ااِِع َ }  [اددثر]{(48)َاَ  َتنَْفُعُ ْ  َ َفاَ ُة  لشَّل

أصحٚب افًَقل ا ِربٜ مـ أهؾ افبدع واألهقاء ال يُّـ أن جيًّقا بغ _

افْهقص،ؾٓٗالء يً َدون ثؿ يبحثقن وبٚف ِٚل ؾٕ٘ف يبحٞ ظـ افدفٔؾ 

 .افذي يٗيد اظ َٚده

فُـ صٚحٛ افًَٔدة افهحٔحٜ افذي يريد أن يهؾ إػ ااؼ يبحٞ _

 .أواًل ظـ ااؼ وأثْٚء هذا افبحٞ جيّع األدفٜ

 

 

 

 ( دعتزلة)أنه ال  فا ة :و ن أقو ل  د تد ة    لشفا ة ◘

ااِِع َ }:اش ًْٚدا إػ ؿقفف تًٚػ  [اددثر]{(48)َاَ  َتنَْفُعُ ْ  َ َفاَ ُة  لشَّل

وول بحثت في وذا الدليل وحاولت أن تعلم َمن المقضود : لرد

بهذه الآية؟ وذه الآية تخص الكفار دون غيروم لماذا؟ 

ألن افنٍٚظٜ ثٚب ٜ ْم آيٚت أخرى فبًض افْٚس وفِّالئُٜ وفألٕبٔٚء ذط 

 .ر ٚ ا  ظز وجؾ وإذٕف
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: ؿٚل تًٚػ

ََمَواِت َوَمٚ } ٌم َفُف َمٚ ِْم اف َّن َٕقَحْل ٌٜ َواَل  َحْٖلُخُذُه ِشَْ ُّٔقُم اَل َت ََ لُّ افَحْل ا َّنُ اَل إَِفَف إاِلَّن ُهَق ااَحْلَ

ِض  َرَحْل ِذي َ ْشَفُع ِ نَْدُه إاِلَّل  ِإِْذنِِه ِْم األَحْل ِدَيِؿَحْل َوَمٚ َ ْن َذ   لَّل َ َأيَحْل ُؿ َمٚ َبغَحْل َِ َحًْل َي

ََمَواِت  ُُّٔف اف َّن ِش رَحْل ـُ ِف إاِلَّن بََِم َصَٚء َوِشَع 
ِّ َحِْل َحْـل ِظ ٍء ِم ؿَحْل َواَل ُُئُِىقَن بَِقَحْل ُٓ ٍَ َحِْل َخ

ئُِؿ  ًَ ِعُّ افَحْل ًَ ََم َوُهَق افَحْل ُٓ ُي َحٍْل َض َواَل َيُئقُدُه ِح َرَحْل  [افبَرة]{(255)َواألَحْل

َؾعَحْل َرأَحْلَشَؽ، "ؾَد جٚء ْم ااديٞ:إًذ  ال د  ن أن  أذن  هلل للشااع_1 ارَحْل

، عَحْل ٍَّن عَحْل ُتَن ٍَ  "َواصَحْل

 : لرضا  ن  دشفوع_2

ؿَحْل }:ؿٚل تًٚػ ُٓ ٍَ َحِْل ِدَيِؿَحْل َوَمٚ َخ َ َأيَحْل ُؿ َمٚ َبغَحْل َِ َحًْل َواَل َ ْشَفُعوَن إاِلَّل دَِِن  ْرَتَئ  َي

قَن  َُ ٍِ َٔ ِِف ُمنَحْل َحْـل َخنَحْل  [األٕبٔٚء]{(28)َوُهؿَحْل ِم

َحْٔلًئٚ }:ؿٚل تًٚػ ؿَحْل َص ُٓ َٚظُ  ٍَ ِْل َص َحٌْل ََمَواِت اَل ُت ٍَِؽ ِْم اف َّن َحْـل َم ؿَحْل ِم ـَ إاِلَّل ِ ْن َ ْعِد َو

 [افْجؿ]{(26)َأْن َ ْأَذَن  هللَّلُ دَِْن َ َشاُا َوَ ْرََض 

ح ك ادالئُٜ ال ينًٍقن إال بًد إذن ا  ور ٚه وـذا األٕبٔٚء وادٗمْغ 

 .وبدون هذه افؼوط ؾِـ تٍْع افنٍٚظٜ

ا ي  لك ائر  ن  ا ة    فا ة  لن ي:  لشفا ة  لر  عة _4

:  قول  د ني
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ينٍع يقم افَٔٚمٜ ألهؾ اجلّع ويً َد أهؾ اف ْٜ ويٗمْقن أن افْبل)_

ـِٓؿ صٍٚظٜ ظٚمٜ ،وينٍع ْم ادذٕبغ مـ أم ف ؾٔخرجٓؿ مـ افْٚر بًدمٚ 

 (احسؿقا

ذـر ادهْػ هْٚ افنٍٚظٜ افًٚمٜ وادَهقد ُبٚ أن ُيُؿ ا  بغ ا ِؼ _

 ٚ ًً  (األمؿ اف ٚبَٜ_أمٜ اإلشالم )مجٔ

ـِ َمٚفٍِؽ، ، ب٘خراجف أؿقام مـ افْٚرذـر أيًوٚ صٍٚظٜ افْبل _ َِٕس بَحْل َحْـل َأ َظ

ـِ افَّْنبِلِّ  تِي»: َؿَٚل َظ  «َ َفاَ تِي ِاَْ ِي  ْلَكَ اِئِر ِ ْن ُأ َّل

( 2435)صحٔح،شْـ افسمذي[ : حُؿ األفبِٚن](4739)شْـ أِب داود 

مـ هذا أيـ أهؾ افبدع مـ ادً زفٜ وؽرهؿ مـ ادُُْريـ فنٍٚظٜ افْبل

ُِّْىقن افْٚس مـ رمحٜ ا  شبحٕٚف ََ  .ااديٞ،هٗالء ُي

افنٍٚظٜ ثٚب ٜ بٚفُ ٚب واف ْٜ واإلمجٚع وفذفؽ ؾ٘ن ظَٔدة أهؾ اف ْٜ _

واجلَمظٜ أن مـ مٚت ظذ ـبرة مـ ؽر تقبٜ ؾٓق ْم ادنٔئٜ،إن صٚء ا  

َِّند  ؽٍر فف وإن صٚء ظذبف وأدخِف افْٚر ثؿ أخرجف مْٓٚ بًد ظَٚبف ألٕف ال ُُي

 .أحد مـ ادقحديـ ْم افْٚر

َرَة، َأنَّن َرُشقَل ا َّنِ _ َحْـل َأِِب ُهَريَحْل : َؿَٚل  َظ

تِي » لُِكيِّ َن ِيٍّ َدْ َوٌة ُ ْلَتَجاَ ٌة َ ْدُ و ِِبَا، َوُأِر ُد َأْن َأْخَت َِئ َدْ َوِِت َ َفاَ ًة ِاُ َّل

« ِ   اِخَرةِ 
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وُلذا ااديٞ م قن (199)،أخرجف م ِؿ(6304)أخرجف افبخٚري 

ـثرة 

أن ـؾ ٕبل فف دظقة م  جٚبٜ دظٚ ُبٚ وفف دظقات أخرى :  عنى  حلد ث_

 .ؿد ُت  جٚب وؿد ال ت  جٚب وهذا ورد ْم حديٞ افْبل 

َٚل َرُشقُل ا َّنِ  ََ َا َ َ ُة َرَ ٍب َوَرَ ٍب  َأَجؾَحْل ": َؾ َسَأْلُت َرِّبِّ َثَ َث ،إِ َّل

،َوَ نََعنِي َو ِحَدًة،َسَأْلُت َرِّبِّ َأْن اَل :ِخَ الٍ  ََِؽ َاَأْ َ اِِن  ْثنََتْ ِ َْٚ بََِم َأهَحْل َُ
ِِ َُيَحْل

 ،ٚ َٕ َ ا َؽرَحْل َحْٔلَْٚ َظُدوًّ َِ َر َظ
ِٓ ُٝ َرِبِّ َأنَحْل اَل ُييَحْل َٖفَحْل ٚ، َوَش َٓ َىِٕٚٔ َٖظَحْل َْٚ، َؾ َِ َُمَؿ َؿبَحْل بِِف األَحْل

 ٚ َٓ ِْٔ ًَ َْ َّ ٚ َؾ ًً َٔ بَِ َْٚ ِص َحِْل ُٝ َرِبِّ َأنَحْل اَل َي َٖفَحْل ٚ، َوَش َٓ َىِٕٚٔ َٖظَحْل  "َؾ

( 21053) لند أمحد 

 : ؿٚلؾ ًجؾ األٕبٔٚء دظقا ؿ اد  جٚبٜ ؾدظقا ُبٚ ،وفُـ افْبل _

ًٜ أِلُمَّن ِل" َٚظ ٍَ َقيِت َص َ بَِئ َدظَحْل  "َوُأِريُد َأنَحْل َأخَحْل

 .ألم فوهذه هل رمحٜ وحٛ مْف 

 إال إٔف مل ةؾرؽؿ تًر ف فإليذاء مـ افٍُٚر ورؽؿ ـؾ مٚ الؿٚه أثْٚء افدظق

يرض أن ي ًجؾ دظقتف ؾٚخ بٖهٚ صٍٚظٜ ألم ف،إرادة مْف ْم إدخٚل األمٜ 

 .ـِٓٚ اجلْٜ حرًصٚ وحًبٚ ورمحٜ مْف ُبٚ

البد أن ٕ ًِؿ مْف وٕٖتز بف ؾال يُقن هؿ ـؾ واحد هق ٍٕ ف ؾَط،ؾٚفْبل 

 هق شٔد األوفغ واآلخريـ وأظذ ادْٚزل ْم اجلْٜ وخِٔؾ افرمحـ

 ؾَمذا بَل بًد ذفؽاوجٚهد ْم ا  حؼ اجلٓٚد إػ أن إَٙ أجِف 
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 اش ّر ْم اارص ظذ األمٜ ح ك بًد مقتف ؾٚخ بٖ دظقتف صٍٚظٜ ألم ف يقم 

 .افَٔٚمٜ

هق أشقة ح ْٜ ظِْٔٚ أن َٕ دي بف ْم حرصف ظذ ٍٕع هذا افرشقل 

بهدؿٜ )األمٜ،ؾَْقم بَم يٍْع بًوْٚ افبًض ح ك فق ـٚن بًد ادقت

ؾُٔقن اف ٍُر ؾَٔم يٍْع اد ِّغ ال ؾَٔم شٖٕ ٍع بف (بًِؿ ُيْ ٍع بف _جٚريٜ

 .إٔٚ ؾَط

ُف َؿَٚل * َّٕن َرَة َأ َحْـل َأِِب ُهَريَحْل َٚظ َِؽ ؿَِٔؾ َيٚ َرُشقَل ا َّنِ : َظ ٍَ ُد افَّْنِٚس بَِن ًَ َحْـل َأشَحْل َم َم َيقَحْل

ا َؿَٚل َرُشقُل ا َّنِ  ِٜ ََٔٚم
َِ َحْـل َهَذا »: اف َُٖفِْل َظ َرَة َأنَحْل الَ َي َحْل ُٝ َيٚ َأَبٚ ُهَريَحْل دَحْل َطََْْحْل ََ َف

 ِٞ ِصَؽ َظَذ اَاِدي َحْـل ِحرَحْل ُٝ ِم َٚ َرَأيَحْل
ُل ِمَْحْلَؽ دِ  َأَحٌد َأوَّن

ِٞ ُد افَّْنِٚس اَاِدي ًَ َأشَحْل

بِِف،َأوَحْل  َحِْل َحْـل َؿ َحْـل َؿَٚل الَ إَِفَف إاِلَّن ا َّنُ،َخٚفًِهٚ ِم ،َم
ِٜ ََٔٚم
َِ َم اف َٚظ ِل َيقَحْل ٍَ بَِن

ِ فِ  َحٍْل  (6570)،(99)أخرجف افبخٚريشَٕ

 ظـ أشًد افْٚس بنٍٚظ ف يقم شٗال أِب هريرة فِْبل: افنٚهد هق_

بٖٕف ـٚن يًِؿ أن أبٚ هريرة هق أول مـ شٔ ٖل افَٔٚمٜ،ؾجٚء رد افْبل 

ظـ ذفؽ ٕيًرا ارصف افنديد ظذ افًِؿ،ثؿ ؿٚل مـ ؿٚل ال إفف إال ا  

 .خٚفًهٚ مـ ؿِبف

 : الالت أهؾ افبدع مٚ بغ إؾراٍط وتٍريط◘

: مِحقطٜ
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ٍٕل )شبؼ أن ٕقهْٚ ظـ افٍرؿٜ اف ل ؿَّْن ٝ افْٚس مـ رمحٜ ا  ظز وجؾ _

وـَم أن هذه افٍرؿٜ مقجقدة ؾ٘ن هْٚك ؾرؿٜ أخرى ؿد أ ِٝ  (افنٍٚظٜ

افْٚس وفُـ ظذ افًُس مـ األوِل ؾَد تقشًقا ْم بٚب افرجٚء فدرجٜ 

مـ ؿٚل ال إفف إال ا  دخؾ اجلْٜ ؾٍرضقا ْم األظَمل و ًٔقا :أِنؿ ؿٚفقا 

 .اد ِّغ

َُِّْٕٝ افْٚس مـ _ ـال افٍريَغ أخىٖ بٚجلٓؾ واُلقى،ألٕف ال يْبٌل أن 

رمحٜ ا  بٍْل افنٍٚظٜ ـَم إٔف ال يْبٌل أن ٕ قشع ْم افرجٚء بحٔٞ َٕقل 

 .أن مـ ؿٚل ال إفف إال ا  دخؾ اجلْٜ

: ظـ وهٛ بـ مْبف

بذ وفُـ فٔس مـ : أفٔس مٍ ٚح اجلْٜ ال إفف إال ا ا ؿٚل: إٔف ؿٔؾ فف) 

( مٍ ٚح إال فف أشْٚن ؾ٘ن أتٔٝ بٍّ ٚح فف أشْٚن ؾ ح فؽ وإال مل يٍ ح

ٚ ؿبؾ حديٞ ًَ ( 1237)رواه افبخٚري مًِ

أفٔس ال إفف  (وهق مـ اف ِػ افهٚفح)إٔف ُشئؾ وهٛ بـ مْبف : وادًْك◘

ًٕؿ وفُـ فٍِّ ٚح أشْٚن ؾ٘ن جئٝ بٚألشْٚن :إال ا  مٍ ٚح اجلْٜ،ؾَٚل

ٍُٔ ح افبٚب وإن مل تٖيت ُبٚ ؾِـ ُيٍ ح  .ؾ 

 

: وؿٔؾ فِح ـ◘

من : فقال، إن أناسا يقولون من قال لإ إله إلإ هللا دخل الجهة

 قال لإ إله إلإ هللا فأدى حقها وفرضها دخل الجهة
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أفٔس ال إفف )وهذه هل ٍٕس افنبٜٓ اف ل ٕراهٚ افٔقم ظْد بًض اد ِّغ 

 .ًٕؿ وفُـ يٗدي حَٓٚ وؾر ٓٚ: ؾَٚل (إال ا  تدخؾ اجلْٜا

 البد مـ أداء حؼ هذه افُِّٜ بؼوضٓٚ اف ل مجًٓٚ افًَِمء بٚالش َراء نإذ

وهل شبًٜ،وـذا افَٔٚم بحؼ ا  ْم افَٔٚم بٚألمر وترك افْٓل واتبٚع 

ظ بٚفُِّٜ ،افْبل ٍُ  .هذا هق افذي ُيدِخؾ اجلْٜ وفٔس ُمرد اف ِ

: يَقل ابـ افَٔؿ ْم حديٞ أِب هريرة أشًد افْٚس بنٍٚظ ل

،وهق أن افنٍٚظٜ إَٕم تْٚل  مـ ؿٚل ال إفف إال ا  رس مـ أرسار اف قحٔد

ب جريد اف قحٔد ؾّـ ـٚن أـّؾ تقحٔدا ـٚن أحرى بٚفنٍٚظٜ،ال أِنٚ تْٚل 

 .مٚ ظِٔف أـثر ادؼـغكبٚفؼك بٚفنٍٔع،

ؾال يُقن ُبٚ ذـٔٚت،مثؾ افَقل بال إفف إال ا  وهق يىِٛ اددد مـ _

اُا غ أو اظ َٚد أن افٍْع وافرضر يُّـ أن ُيْ ٛ فٌر ا ،أو ظبٚدة أفف 

 .أخر مًف وـذا األصْٚم اف ل متأل افَِقب

َرَة، َؿَٚل  َحْـل َأِِب ُهَريَحْل َأْو  ِْضٌع -  ْْلِ َ ُن  ِْضٌع َوَسْ ُعوَن »: َؿَٚل َرُشقُل ا ِ : َظ

ُ ْعَ ًة، َاَأْاَضُلَ ا َقْوُل اَل إَِلَه إاِلَّل  هلُل، َوَأْدَناَ ا إَِ اَطُة  ْاََذى َ ِن - َوِستُّوَن 

 (35)أخرجف م ِؿ« ل َّلِر ِي، َو حْلََ اُا ُ ْعَ ٌة ِ َن  ْْلِ َ نِ 

دٚذا ؿٚل أظالهٚ ال إفف إال ا ا 

 ألن ال إفف إال ا  مْٟٓ حٔٚة ؾُ٘لل ومًبقدي هق ا ،ؾ٘ذا أمرٕٚ ّٕ ثؾ 

،وإذا ِنٕٚٚ ْٕ ٓل، ؾال يًَؾ أن إٕ ٚن يَقل ال إفف إال ا  وال يهع وال 
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يهقم ويَقُلٚ خٚفهٜ مـ ؿِبف ، بؾ البد أن يدخؾ ظع ؿِبف افنؽ 

. وافٍْٚق ، وفـ تًٍْف هذا افُِّٜ إال إذا ظّؾ بَّ وٚهٚ 

: شروط لإ إله إلإ هللا

أي البد أن أظِؿ إٔف ال مًبقد بحؼ إال  ،افًِؿ بًّْٚه اادْْٚم فِجٓؾ– 1

ا ،ؾال أحد يٖمرٕٚ إال ربْٚ وال أحد يْٕٓٚٚ إال هق،ؾال ٕ بع ؽر أمره،ؾ٘ذا 

جٚء األمر شٖفْٚ هؾ هق مـ ظْد ا  ؾ٘ذا ـٚن مـ ظْده خوًْٚ وام ثِْٚ 

. وإذا مل يُـ مـ ظْده تقؿٍْٚ 

أن يُقن فديْٚ يَغ ظذ ال إفف إال ا  ،ؾال صٚحبٜ : افَٔغ ادْْٚم فِنؽ _2

 .وال وفد وال ذيؽ وال ٕد ،ؾٓق اإلفف افقاحد وادًبقد افقاحد

أي اإلخالص ْم األظَمل ، ؾال ُتَٚل ال إفف إال : اإلخالص ادْْٚم فِريٚء_3

ا  وُيراءى بٚألظَمل،ؾَد يًّؾ اإلٕ ٚن ظّاًل وهدؾف افْٚس وٕيرهؿ 

وشًّٓؿ واددح وافثْٚء وفٔس وجف ا ،هذه افهقرة ال ُيَبؾ مًٓٚ افًّؾ    

ؾالبد مـ اف هديؼ اجلٚزم فُؾ مٚ جٚء ْم : افهدق ادْْٚم فُِذب_4

افُ ٚب واف ْٜ،ؾال صؽ وال تُذيٛ ْم أي أمر ُمٚ جٚء ْم افُ ٚب واف ْٜ  
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وحٛ حٛ ا  وحٛ افرشقل:  ادحبٜادْٚؾٜٔ فِبٌض وافُره _5

افؼع،وافذي يبٌض ذع ا  البد أن يُقن فديف خِؾ ْم ال إفف إال ا  

. وافذي ي ُٓؿ ظع اف ْٜوي  ٓزأ ُبٚ ظْده خِؾ ْم ال إفف إال ا  

أي إْٔٚ فق أمَّْنٚ بٖن افُالم مـ ظْد ا  وأن مٚ جٚء : االَٕٔٚد ادْْٚم فِسك _6

هق ااؼ افًدل وافهدق ومٚ يْىؼ ظـ اُلقى ،ؾالبد أن يَْٚد بف افْبل

ًٜ }:افًبٚد فؼع ا ،ؿٚل تًٚػ ٚؾَّن ـَ ِؿ  َحِْل ُِقا ِْم اف ِّ ُخ ـَ آَمُْقا ادَحْل ٚ افَّنِذي َ َواَل َيٚ َأَيُّ

ؿَحْل َظُدو  ُمبٌِغ  ُُ ُف َف َّٕن َحْٔلَىِٚن إِ قا ُخُىَقاِت افنَّن ًُ  .[افبَرة]{(208)َت َّنبِ

ؿد يَْٚد افًبد ْم بًض األظَمل ؾ٘ذا مٚ ُظر ٝ : افَبقل ادْْٚم فِرد _7

ظِٔف أمقر مًْٜٔ ٕجد إٔف يسدد بًض افقء وبٚف ِٚل ؾٓق ؽر ؿٚبؾ فُؾ 

أوامر افؼع،ؾٚفًَؾ ؾٚشد ألن افًَؾ افهحٔح اف ديد اف ِٔؿ ال ُيْْٚم 

افؼع وال ُيًٚر ف،فُـ ادًسض بًَِف ظذ ذع ا  البد أن يُقن 

مريض افًَؾ وظِٔف أن ي ٓؿ ظَِف،ؾبًض افًَقل افٍٚشدة ظْدمٚ يّر 

ظِٔٓٚ ٕص ُُيٚفٍٓٚ ؾِ٘نٚ ترؾوف وهذا يْْٚم ال إفف إال ا  واإليَمن ُبٚ،ُٕ ٍل 

 .ُبذا افَدر
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سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لإ إله إلإ أنت، أستغفرك وأتوب 

 إليك

 

 

 

 

 

 

 

 

 


