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خؾؼ اخلؾؼ وافذي خؾؼ اخلؾؼ هق أظؾؿ بؿصوحلفؿ يف ديـفؿ ودكقوهؿ تعوػ يـبغل أن كعؾؿ أن اهلل 

 ي وافقحل .ؿؾي نـ ادعو ي ؿبؾ افؽمام ظـ صؿقفقي اسإشمام وافؼيعجللصؾ وجيى أن ك  

أظؾؿ بؿصوحلفؿ هق هلل وأن اهلل  هق افذي خؾؼفؿ وشرهؿ و أن كعؾؿ أن افـوس ظبقدٌ  :األول األصؾ 

نـ جفي  ونضورهؿ ونو يؼقؿ اكعقاجفؿ ؾوهلل خؾؼ اسإكسون ونو جعؾف ـونؾ ال نـ جفي كػسف وال

 وأـؾ افسؿقم يل وأيـتحر ؾربام ؾتفؾؽف وفسقء ربام ترديف نورة باألؾـػسف األنر ادتعدي ظذ ؽره  , 

 بدكقو افـوس !.هذا يف دكقوه افمازني فف ؾؽقػ يف ؽره ممو يتعؾؼ وكقوه يتـوول أصقوء تػسد ظؾقف د

نـ جفي دكقوه ؾؿـ جفي نـ جفي ديـف و وأوجد اسإكسون ومل يقجده ـونما وإكام أوجده كوؿًص تعوػ وهلل ؾ

 ي افقحل ؾفق ؿوس نـ مجقع اجلفوت .إال نـ جفظؾقف افديـ ال يؿؽـ أن يعؾؿ حؼ اخلوفؼ 

ثؿي ظداوات فإلكسون تؼقم ظـ حرؾف  ؾما يؿؽـ أن يدوم ألنإذا جوء وحل نـ اهلل  األصؾ الثاين :

تعوػ  ذا يؼقل اهلل ف ;حيقد ظـف ؿد ؼ ؾوسإكسون حتك فق ظرف احل;ظـ افكاط ادستؼقؿ افذي أنر اهلل بف 

ـْ ِديـِِفْؿ إيِني َخَؾْؼُت عِ  ) يف احلديٌ افؼدد َقاضِنُي َفاْجَتاَلْتُفْؿ َع ُْؿ َأَتْتُفُؿ الشَّ ُفْؿ ، َوإَِّنَّ (َباِدي ُحـََػاَء ُكؾَّ
ٕ
ؾسقوشي   

كػسف اآلنورة بوفسقء نـ اسإكسون حتتوج الشتؿرار ونداوني ألن نداوني حرف اسإكسون نستؿرة 

ي األنراض ؾوسإكسون ال عوجلاجلـ ؾقحتوج دؼووني تسى وذفؽ ـؿوكػس ؽره نـ صقوضغ اسإكس و

وافعؼؾ ـذفؽ حيتوج فتـؼقي نـ صقائى افـػس هلذا جعؾ اهلل افقحل نستؿر توني , يدوم بصحي 

فِْطَرَة اَّللَِّ ﴿تعوػ وإن ؾطره اهلل ظذ رء نـ احلؼ وهل افتل ذـرهو اهلل يف ؿقفف  سإصماح اسإكسون .

ؾْ   . ( 30) الروم : ﴾ِؼ اَّللَِّالَّتِل َفَطَر الـَّاَس َعَؾْقَفا ٓ َتْبِديَؾ خِلَ

                                                 

 . (ٖٕ٘( , انثٛٓقٙ : كتاب انقضاء ٔانقذس ) 5ٓٔ٘يغهى : كتاب انجُّح ٔصفح َعًٛٓا )  صحٛح(   ٕ

 صؿقفقي اسإشمام 
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َداكِِف  َمْقُلقد كؾ) ملسو هيلع هللا ىلص ويف ؿقل افـبل اكِِف  وَ أُيقَلُد َعَذ اْلِػْطَرِة َفَلَبَقاُه ُُيَقي َ َساكِِف( وَ أُيـَِّصي  . 3ُيَؿجي

 أوجد الػطرة ؟قد داذا القحل ضادا أن اَّلل  ورًدا عذ مـ  يؼقل :

 ؾوهلل أوجد فؼقودة فؾحؼ أنريـ :تعوػ افػطرة ال تدل اسإكسون ظذ مجقع حؼ اهلل 

ن نـ افسؿع وافبك فف آالت بنظوكي اسإكسوجد افعؼؾ ادستؼؾ يف ذات اسإكسون وأو األمر األول : 

 واالحسوس وصعقر افـػس وؽر ذفؽ .

فؽـ ال يؿؽـ أن ؾقعؾؿ أكف خمؾقق واهلل خوفؼ تعوػ اجلوكى افػطري بؿعرؾي حؼ اهلل  األمر الثاين :

ؾمابد نـ وحل وؽر ذفؽ , رهو واألكسوك وديؿؼأن اهلل ؾرض افصماة وافزـوة ب قعؾؿبعؼؾف ؾيستؼؾ 

اهلل جؾ وظما هق اخلوفؼ ؾقجى أن كسؾؿ أن  كعؾؿ أن أنح أنر اسإكسون ـذفؽ جيى يؼقم بنصما

ء ؾفق أظؾؿ افـوس بؿصـقظف ؾما يل ي صخص ـحول اسإكسون حقـام يصـع ر ;اخلوفؼ أظؾؿ بام خؾؼ 

ونـ جفي افسـقى واحلؾ !. ؾفذا ال يؿؽـ أن يستؼر نـ جفي افعؼؾ ! ذا أكو أظؾؿ نـ صوكعف هبيؼقل 

 أوجدكو نـ افعدم وهق ؿودر ظذ أظؾؿ افـوس بحؾف وهؽذا ؾوهللؾفق ؾنن اسإكسون إذا رـى صقئ 

 .وحده تقجقف اسإكسون وإرصوده ونعرؾي نو يرضه ويـػعف وفف افؽامل 

اهلل فتؼقيؿ اسإكسون يف ديـف ودكقوه حتك ال يتعدى ظذ كػسف وال ؽره  نـ قحٍل بجوء اسإشمام وؿد 

سون يف حقوتف ونـفو نو فدكقو نـفو أنقر وئقؾي يف حول اسإكصونؾي بنصماح افديـ واافؼيعي ؾجوءت 

 وكي وافتعبد .ؼ بوالصقل افعظقؿي نـ جقاكى افدييتعؾ

ؾؼ بلنقر افديوكي عام يتافؼظقي صونؾي ب ماح دكقوه وجوءت األحؽومح ديـف وصؾجوءت افؼيعي بصما

ال صلن فؾـوس ؾقفو ممو نـ هق نـفو وادحضي وهل ظذ كقظغ : افمازني ؽر ادتعديي نـ أحؽوم اهلل 

 وال يراه أحد ؾفذا أنر ذا ي .اسإكسون ؼد يصع افذاتقي نـ كظوؾي واؽتسول وووقء ؾيتعؾؼ بوفضقابط 

نو يتعدى نـف بشز ونـفو نو يتعدى ألوشع وـؾام ـوكً الزني  أنقر افتعدي يف األحؽوم نـفوونـفو 

 إال نو يتعؾؼ نـ جوكى افتقحقد وجوكى افؼك . ألنر افؼظل نـ جفي افتشديد ظؾقف خػػ ا

                                                 

 . ( ٖ٘/  3( ٔيغهى )  3ٖٓ/  ٖٔ  3ٖٗٔ  ٖٔٗ/  ٔسٔاِ انثخاس٘ ) (  ٖ
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ذا تعداه وبطتف افؼيعي  ؾقل ي بوفتشديد  يتعدى ظؾقف فخػ األنر افؼظل وإال منذا ـون االنر الزؾ

بوفسامع ؾقتعدى  و ؾوفـوس يتلذونإن ــً ظوزؾً ف وإشامظفو فمخريـ تعؾؼ بودعوزظؾقف ؾـجد نو ي

 ؾي اسإكسون يف ذاتف يتقجف اخلطوب فف ال فغره .افرضر , فؽـ فبس افشفرة وظدم كظو

هلذا وبطً افؼيعي أنريـ : جوكى افديـ وافعبقديي هلل وهل ظذ نو تؼدم الزم ونتعدي وادتعدي 

ماث أو جلامظي وؿد تتسع ـوفعؼقد افتل تؽقن بغ احلوـؿ فثوشخص نـ نو هق نتعدي فنشسك 

تؽقن نـ ؾرد دمايغ نـ افـوس نثؾ افعؼقد بغ احلوـؿ وادحؽقم دائرة افتعدي فوادحؽقم ؾؼد تتسع 

نـ حؼف ظذ احلوـؿ نـ جفي كصحف وإظطوئف حؼف وبذل حؼ اهلل نـ جفي تعؾقؿف وإرصوده ونـفو نو 

وـؿ نـ جفي افسؿع وافطوظي وافـصح فف وتؼقيؿف ظـد خطله وهذه يؽقن نـ حؼ ادحؽقم ظذ احل

يؼر  كسونؾقفو جوءت افؼيعي بوفضبط ألن اسإ ظظؿ األؾراد ادتعؾؼقنواألنقر ـؾام تعدت نـ ؾرد 

يؼقل ؽؾبتـل صفق ي ؽؾبـل هقاي نـ تجد نـ افـوس ؾ ;ا كػسف نـػردً بـػسف أكف ال يؿؾؽ اشتؼوني 

ظظؿ نـ تف وافتشديد يف حؼ األخريـ ألكف أبوفضبط يف ذا يؾجوءت افؼيعؾقؿعً يف ادحرم ؾفق يؼر 

 خطره ظذ كػسف .

ذفؽ نـ األحؽوم  احلٍ وؽروافصقوم ووفصماة ـجوءت افؼيعي بضبط جقاكى افتعبد نـ افديوكي 

 عؾؼ بلنر اجلامظي .افؼظقي افتل تت

أنقر نثؾ دؼوصد ونو يضبط يف ذاتف , ام يتعؾؼ بصوفح افـوس واؾقجوكى أنقر افدكقو وبطتفو افؼيعي 

ـذفؽ افطماق وافعدد وادقاريٌ يف افقؾوة افبقع وافؼاء واألكؽحي وافزجيوت وبطتفو افؼيعي و

ن يـضبط ويدفف ظؼؾف ظذ ؾجوءت افؼيعي بضبط هذا ـؾف وشؿتف ـؾف ذيعي ألن اسإكسون ال يؿؽـ أ

مجقع األكبقوء بنصماح ؾدل اهلل تعوػ اخلوفؼ هلل ألكف هق ادستؼقؿ إال بلنر ااحلؼ ظذ نثؾ هذا احلؼ افتوم 

شـي بحسى افـبل  ـفؿ أفػشـي ون نوئينـ ظؿر ؿـفؿ ؾافديـ وافدكقو وفؽـ ختتؾػ أظامر افرشوفي 

بوظتبور ـثرة افشعقب  ملسو هيلع هللا ىلصت بعده ؾصماحقي رشوفي بـل إهائقؾ ختتؾػ ظـ ظؿر رشوفي حمؿد ونـ يل

 .ظقسك  بوفـسبي فرشوفي نقشك إػ  اأؿك ظؿرً إػ كبقـو تؽقن سك ضقل وبوفـسبي فعقأوافعؿر ؾنهنو 
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ؾنذا وجيى أن تؽقن إػ ؽرهو قفو افـسخ تماحقي افطعوم وافؼاب هلذا يلهلو صماحقي ـصؾوفرشوفي 

 اشتعؿؾً يف نو ظدا ذفؽ ال تصؾح ألنقر :

ؿس ؿس وخطوب اخلظام يتقجف خلواخلطوب إذا تقجف فػرد فختؾػ  إذا جوءت افؼيعي بصوفح ؾرد 

فقاليي  ؾجوءت افـصقص خمتؾػي بحسى ظـ خطوب اافؼريي فختؾػ خطوب فختؾػ ظام يتقجف دوئي و

 احلول توني حمؽؿي صوحلي فؽؾ زنون ونؽون .

﴿ َلَؼْد َأْرَشْؾـَا   تعوػ اهلليؼقل أرشؾفؿ اهلل بوفصوفح يف افديـ وافدكقو ؿد  ملسو هيلع هللا ىلصوشوئر األكبقوء ؿبؾ افـبل 

اهلل أرشؾفؿ وأكزل  , (25:احلديد ) ْلَبقيـَاِت َوَأْكَزْلـَا َمَعُفُؿ اْلؽَِتاَب َواْدِقَزاَن لَِقُؼقَم الـَّاُس بِاْلِؼْسِط ﴾ ُرُشَؾـَا بِا

قح اسإكصوف وجعؾ نػوتادقزان افذي ؾقف احلجٍ وافبقـوت وضرق تعبد اهلل , و الؽتابنعفؿ صقئغ : 

ظومل وافديوت وافديقن وشدادهو قػ يقزن نـ جفي ادان هق صماح افـوس ـيف ذفؽ افؽتوب وادقز

بـوء والد ظذ أبقفؿ وحؼ األب ظذ األريؿ افربو ونو يتعؾؼ بلنر افزواج وحؼ افزوجي وحؼ األوحت

وحؼ اجلور ظذ جوره وحؼ ابـ افسبقؾ وحؼ افـوس نـ ظؿقنفؿ وحؼ افطرؿوت افتل ت سؾؽ نـ 

ُؼقا  ) ملسو هيلع هللا ىلصـام يف ؿقل رشقل اهلل األذيي يف افطرؿوت  افتحذير نـبؾ وجفي إنوضي االذى ظـ افطريؼ  اتَّ

اَز يِف اْدََقاِرِد ، َوَقاِرَعِة الطَِّريِؼ ، َوالظيؾي لِْؾَخْرَأِة  ـَ الثَّاَلَث : اْلَزَ يعـل تتسبى يف فعـ اسإكسون  ٗ(اْدَاَلِع

كسون يف ن يتبقل اسإهنً ظـ ذفؽ بؾ هنً ظـ أنثؾ نـ يتبقل يف طؾ أو يف ؿورظي افطريؼ ؾوفؼيعي 

 ادوء افراـد ألكف يـتػع نـف بخماف اجلوري نـ افبحور خػػً ؾقف افؼيعي نع أكف يدخؾ يف افـفل .

افدكقو فتستؼقؿ حقوة افـوس واهلل حقـام خوضى افـوس هبذا صوفح صوفح افديـ وؾجوءت افؼيعي ب

ـ   إيامهنؿ وعػ  ردوا ظؾقف ؾفذا نـنـ أكػسفؿ ؾنذا مترهؿ أكف هق افذي خؾؼفؿ وهق أظؾؿ بصوحلفؿ ذ

 ن اهلل هق اخلوفؼ وهق اددبر فشلهنؿ .أ

 

 

                                                 

(  1ٙٔ/  ٔ( ٔانحاكى )  3ٕٖ/  ٔ( ٔاتٍ ياجّ )  ٔ/  ٙٔ/  ٔ( ٔعُّ انخطاتٙ فٙ " غشٚة انحذٚث " )  ٘/  ٔسٔاِ أتٕ دأد ) (  ٗ

 . ( 51/  ٔٔانثٛٓقٙ ) 
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 جفوت : يف ـاسإصؽوفقي تؽؿ

بعدهو ؿد اكتفً بقؾوتف وجوء  ملسو هيلع هللا ىلصأكف يغؾى ظذ بعض افـوس افذي يؼقل رشوفي افـبل  / وىلاألاجلفة 

, واهلل تعوػ هق اهلل ؾغ ظـ كػسف وإكام هق نب ءهق نو جوء هبو نـ تؾؼوؾوفرشوفي فقسً دحؿد و ; أحداث

شبحوكف ف افعؾؿ ادطؾؼ ؾيعؾؿ نو ـون ونو يؽقن ونو شقؽقن ونو مل يؽـ فق ـون ـقػ يؽقن ؾادؼدر و

َا كام يف ققل اَّلل تعاىل  نؼونف نؼوم تبؾقغ  ملسو هيلع هللا ىلصؾلكزل ذفؽ افقحل صوفح فؽؾ رء وافـبل  ﴿َيا َأُيه

ـْ  ْغ َما ُأْكِزَل إَِلْقَؽ ِم ُشقُل َبؾي ْغَت ِرَشاَلَتفُ الرَّ ﴿ َما ـام يف ؿقفف و  ]67ادائدة : [ ﴾َربيَؽ َوإِْن ََلْ َتْػَعْؾ َفاَم َبؾَّ

ُشقِل إَِّٓ اْلَباَلُغ  نـ ؼؾقا ويـسبقا افعؾؿ إفقفؿ أنر ؽره أال يـ  ملسو هيلع هللا ىلص بؾ إن افـبل  ]99ادائدة : [ ﴾َعَذ الرَّ

ُغقا َعـيل َوَلقْ ) ملسو هيلع هللا ىلصؾؼول  ؾقؾ وافتحريؿ جفي افتح ؾلكً نبؾغ ظـ اهلل نفام بؾغ ظؾؿؽ حتوول  5(آَيةً  َبؾي

 . يف افقحل ملسو هيلع هللا ىلصأن تصقى افذي يريده افـبل 

 ملسو هيلع هللا ىلصقس أن األحداث اشتجدت بعد وؾوة افـبل ؿ يستحرضون يف أذهوهنؿ أو بوفتدفؾـؼقل هلؿ إكام ه 

 ملسو هيلع هللا ىلصإكام هل رشوفي ربوكقي واهلل هق احلل افبوؿل ذظفو فزنـ افـبل وحده افرشوفي فقسً فؾـبل و

افُِظقَن﴾ ـام جوء يف ؿقفف تعوػوجعؾفو حمػقطي فؼقوم افسوظي  ا َلُف حَلَ ْكَر َوإِكَّ ْلـَا الذي ـُ َكزَّ ا َكْح  (9) احلجر :﴿إِكَّ

ن بعد كزوفف بعد ـؾ همالء ادؾقك ن بؾ يلنر اهلل ظقز يف أخر افزنوصوحلي فؽؾ زنون ونؽوؾوفؼيعي 

بعؼقهلؿ افؼوسة يؼقفقن بؼدم افؼيعي هذا نـ ؽؾبي افـظر  واحلؽوم أال يؼقم إال بؽتوب اهلل ؾوفذيـ

ػؽر جوء بؽتوب ؾقـون رجؾ حوـؿ أو ظومل أو شقود أو ن!. ؾؿد هنو نـ تؾؼوء حمبلظؾقفؿ   وافتدفقس

 ن يؼول بعد ؿرن أو ؿركغ تتغر األنقر ألكف ظؼؾ بؼي حيؽؿ ظذ نو يراه .فتـظقؿ دوفي يؿؽـ أ

                                                 

َْثَِٛاِء )( سٔاِ  ٘ َيحُ )ٕٗٔ/ٕ( , يغُذ أحًذ )5ٕٙٙ( , عٍُ انتشيز٘ اْنِعْهِى )1ٕٖٗانثخاس٘ أََحاِدِٚث اأْلَ قَذِّ ًُ  (.ٕٗ٘( , عٍُ انذاسيٙ اْن

 اشتقعوب افؼيعي فتغر افزنون
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ا اخلوفؼ بودخؾقق قء نـ افتشبقف يف أكػسفؿ ؾشبفقبدخؾفؿ ؾ يف هذا األنر أن اخلؾ / اجلفة الثاكقة

 ممـ رتغر كظره ؾؽثقألكف مل يشوهدهو ؾ ؽًدا  تغر حؽؿفؾوسإكسون حقـام حيؽؿ ظذ ؿضقي بوألنس ؿد ي

هؿ بسبى ادشوهدة ؾقغؾى ظذ طـفؿ قا بحقادث حؽؿقا ظؾقفو إذا جوءوا إفقفو تغرت أرآيسؿع

ادؼع هق اهلل إن ؼقل ـؾ ;د احلقادث افتل جوءت يف زنوكـو ألنر ادشوهدة قف أكف نو صوهذفؽ افتشب

تعوػ وهق يعؾؿ نو شقؽقن ـام يرى نو هق ـوئـ ؾعؾؿف تعوػ شقاء , واسإكسون يف ذاتف يرى ادشوهدة 

ؽـ ظغ ظؾؿ يؼقـل ف قظؾؿ ـامل ونو مل يشوهده بوألخبور ظؾؿ كوؿص نـف نو هق ظؾؿ طـل ونـف نو ه

كسون ؿصقره يف احلؽؿ وفف افؽمام ؾما يؼقس اسإ عؾؿف مرتبة واحدةتعاىل واَّلل , افقؼغ أظذ ادراتى 

! ؾوهلل هق ظذ اهلل نستجدةهل نستجدة ظؾقؽ ال : ظذ افغوئى ويرى االختماف ؾقؼقل نستجدات 

أن يطوع يف ـؾ زنوٍن قؾفو إفقف وهق افذي ؿه ؾقفو ؾقجى أن يسؿع فف ونـ أوجدهو وظومل هبو وتػوص

 ونؽون .

 

 

 

ادبدفي رشؾ كبقف جوءه بديـ ـونؾ وكسخ نو ظداه نـ تبديؾ افؼائع كعؾؿ أن اهلل حقـام أيـبغل أن 

هبقى أو بجفوفي وؽؾبي طـ أو بحسـ ؿصد ؾبغ اهلل أن نو نـ ديـ يف األرض يصؾح إال اسإشمام ألكف 

نـ ؽر أن يؽقن فف دفقؾ ؾجعؾ اهلل افؼرآن وافقحل  فقـون اسإكسون يستؼؾ بـػسف فقـؾف فعؼؾف هيتدي

ـْ ُيْؼَبَؾ ِمـُْف ﴾ تعوػ ذفؽ ـام ؿول دااًل إػ ْشاَلِم ِديـًا َفَؾ ـْ َيْبَتِغ َغْرَ اإْلِ  ويؼقل  ]85:آل عؿران  [ ﴿َوَم

ـَ ِعـَد اَّللِّ اإِلْشاَلمُ ﴿ تعوػ  ي رـي هق اسإشمام فديـ افذي ال يؼبؾ ادشوؾو(19)آل عؿران : ﴾إِنَّ الدي

ـون  فكقا نـ افرهبون واألحبور نؼظغ ألافتبديؾ وافتؾبقس ؾجعؾؿد دخؾفو كقي ؾوفقفقديي وافـكا

افتؾبقس وافتدفقس وطؾؿقا نتلخر ؾؽون نـ ؾؼد دوكً ثؿي كؼص نـ جفي تدويـ افؼيعي هـوك 

 ظذ اهلل . وإؾساًء  وـذبً  افؽتوب أكػسفؿ دو وجدوا نستجدات مل جيدوهو  يف ـتبفؿ ؿونقا بندخوهلو يف

 فسقوشي افديـ ظـ ا ؾصؾ
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ُقْؾ َيا ﴿تعوػ أن يبغ هلؿ أن وماهلؿ ؿديؿ يؼقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص بـل إهائقؾ وأنر افـبلوػ خوضى عواهلل ت

َك بِِف  َّٓ اَّللََّ َوٓ ُكرْشِ َّٓ َكْعُبَد إِ ٓ َيتَِّخَذ َبْعُضـَا َصْقًئا وَ َأْهَؾ اْلؽَِتاِب َتَعاَلْقا إىَِل َكؾَِؿٍة َشَقاٍء َبْقـَـَا َوَبْقـَُؽْؿ َأ

ـْ ُدوِن اَّللَِّ  نـ دون اهلل  أي أن ومافؽؿ أكؽؿ اختذتؿ بعضو أربوب( 64) آل عؿران :﴾َبْعًضا َأْرَباًبا ِم

ثؿي نعـك نـ وفؽـ  فف نـ دون اهلل  يظـ أكؽ تسجد فصـؿ وتطقف ظؾقف وتذبحونعـك افربقبقي أكف 

﴿إِِن اهلل , واهلل هق ادحؾؾ وادحرم نـ دون أن تـصى رجؾ حيؾؾ وحيرم فؽ أخر هق  افعبقديي 

 َٓ ّـَ َأْكَثَر الـَّاِس 
ـُ اْلَؼقيُؿ َوَلَٰؽِ ي لَِؽ الدي اُه َذَٰ َّٓ إِيَّ َّٓ َتْعُبُدوا إِ َّٓ َّللَِِّ َأَمَر َأ ْؽُؿ إِ   (40) يقشػ :  َيْعَؾُؿقَن﴾احْلُ

 .ذـً ؽره اهلل ؾؼد أ ذا سؾتف فغرؿ إفقف ظبقديي ؾنؽؾجعؾ احل

ـْ ُعَديي )وظـد افسنذي ظـد ابـ جرير افطزي يف تػسره  ـام جوءويف ؿصي ظدي بـ حوتؿ  ُرِوَي َع

ـِ َحاتٍِؿ َرِِضَ اَّللَُّ َعـُْف َقاَل : َأَتْقُت َرُشقَل اَّللَِّ  ـْ َذَهٍب َفَؼاَل ِِل :ملسو هيلع هللا ىلص  ْب َيا ُعَديه  "َويِف ُعـُِؼل َصؾِقٌب ِم

ـْ عُ  ـَ ِم ُذوا َأْحَباَرُهْؿ َوُرْهَباََّنُْؿ َأْرَباًبا  َفَطَرْحُتُف ُثؿَّ اْكَتَفْقُت إَِلْقِف َوُهَق َيْؼَرُأ : "ـُِؼَؽ اْضَرْح َهَذا اْلَقَث َ ) اَّتَّ

ـْ ُدوِن اَّللَِّ ( ا َلْسـَا َكْعُبُدُهْؿ ، َفَؼاَل :  ِم ُمقَن َما َأَحؾَّ  "َحتَّك َفَرَغ ِمـَْفا ، ُقْؾُت َلُف : إِكَّ اَّللَُّ َأَلْقَس ُُيَري

َم اَّللَُّ َفَتْسَتِحؾهقَكُف  ُمقَكُف َوَُيِؾهقَن َما َحرَّ ْؿ  "؟ َقاَل ُقْؾُت : َبَذ ، َقاَل :  "َفُتَحري بغ فف ؾ  6("َفتِْؾَؽ ِعَباَدُُتُ

 افضمال افذي وجد يف بـل إهائقؾ .هذا جوكى نـ جقاكى افعبقديي وأن  ملسو هيلع هللا ىلصافـبل 

هؿ نـ جفي احلؼقؼي نو وافغرب ؾصؾ افديـ ظـ افسقوشي وجد ظـد افغريي حقـام وؾً افؽـقسي و

فذفؽ نـ ؿبؾ ونو  ملسو هيلع هللا ىلصؿ افـبل فوفؽـ ديـ بوضؾ نـسقب هلل كبفظـ افسقوشي  ؾصؾقا ديـ صحقح

ا ُهؿ بَِبالِِغقِف﴾ اشتؿعقا فف نـعفؿ افؽز  َّٓ كِْزٌ مَّ  ملسو هيلع هللا ىلصؾعدم االكؼقود فؾـبل  (78ؽوؾر : )﴿إِن يِف ُصُدوِرِهْؿ إِ

ال يصؾح فؾحقوة وافذي أخزهؿ أن نو فدهيؿ تدفقس فق أن يسؿعقا افقحل ؾظذ افتؽز شببف افؽز و

ؼَّ َوَأكُتْؿ َتْعَؾُؿقَن﴾ ؼَّ بِاْلَباضِِؾ َوَتْؽُتُؿقا احْلَ َٓ َتْؾبُِسقا احْلَ   بغ أن نو فدهيؿ حمرفـذفؽ و. (64افبؼرة : ) ﴿َو

ـَ َهاُدوا ﴿ ـَ الَِّذي ـْ  ِم ُفقَن اْلَؽؾَِؿ َع  أي أن افتقراه واسإكجقؾ حمرؾي نـ جفي . (35:  ادوئدة) ﴾ َمَقاِضِعفِ  ُُيَري

                                                 

 نغٛشِ. صحٛح( 13ٖٖ[ )ٖٗ٘/ ٔٔ] انًكُض -انتشيزٖ ٔعٍُ( 1ٖٖٙٔ[ )1/ ٕٔ] نهطثشاَٙ انكثٛش ( انًعجى ٙ
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رجعقا مل رجعقا مل يأكؽروا وـوبروا واشتؿروا أـثر نـ أفػ ونوئتل شـي ثؿ وهؿ افؾػظ وادعـك 

 .ادؼع حلقوهتؿ هق ؾجعؾقا ظؼؾفؿ  ملسو هيلع هللا ىلص فؽمام افـبل

فؽؿ ادصطؾح نـ ضبؼف نـ افقفقد نـ ديـ حمرف أخذ ذ هلذا ندرشي ؾصؾ افديـ ظـ احلقوة بدأت

ام يتعؾؼ ظ نعزوفيقهنو ظذ ؿقافى افديـ اسإشمانل وجعؾقا افسقوشي ؼوافـكاكقي ثؿ أخذوا يطب

فطريؼي بـل إهائقؾ ؾؽون ذفؽ ظغ افضمال  وو واتبوظً بوسإشمام احلؼ افتوم افذي جعؾف اهلل ـونما تلشقً 

 وظغ افؽػر بوهلل .

حقح يـسى هلل هبتون وـذب ؾوهلل بغ بطماهنؿ وزيغفؿ ووماهلؿ بؾ ؾصؾقا ديـ ؾوشد حمرف فقس ص

ـِ )يف احلديٌ ـام جوء  اسإكجقؾ ؽضى , وأ صحوبف إذا رأى افتقراة يف يد أحد نـ أ ملسو هيلع هللا ىلص ـون افـبل َع

طَّاِب َأَتك الـَّبِلَّ َصذَّ اَّللَُّ  ـَ اخْلَ ـِ َعْبِد اَّللَِّ ، َأنَّ ُعَؿَر ْب ـْ َجابِِر ْب ْعبِلي ، َع ـْ الشَّ َؿ بِؽَِتاٍب َأَصاَبُف ِم  َعَؾْقِف َوَشؾَّ

َؿ ، َفَغِضَب ، َوَقاَل :  ـَ  "َبْعِض َأْهِؾ اْلُؽُتِب ، َفَؼَرَأُه َعذَّ الـَّبِله َصذَّ اَّللَُّ َعَؾْقِف َوَشؾَّ ُكقَن فِقَفا َيا اْب َأُمَتَفقي

طَّاِب ، َوالَِّذي َكْػِِس بَِقِدِه ، َلَؼْد ِجْئُتؽُ  وُكْؿ بَِحؼٍّ اخْلَ ٍء َفُقْخِزُ ـْ ََشْ َٓ َتْسَلُلقُهْؿ َع ا َبْقَضاَء َكِؼقًَّة ،  ْؿ ِِبَ

ُققا بِِف ، َوالَِّذي َكْػِِس بَِقِدِه ، َلْق َأنَّ ُمقَشك َكاَن َحقًّا ، َما وَ  ُبقا بِِف ، َأْو بَِباضٍِؾ َفُتَصدي َّٓ َأْن َفُتَؽذي ِشَعُف إِ

يعـل أن افـبل نقشك فق ـون نقجقد نو ـون فف إال اسإتبوع ؾؽقػ تلخذ ممـ حرؾقا ديـ  . 7("َيتَّبَِعـِل 

 نقشك افذي فق ـون حقو فتبعـل !.

نـ ديـ حمرف إػ ظؼؾ دخؾف  تحقل افغرب و ؾؿقام نتلخريـ زادوا يف نؾتفؿ حتريػً ؾفمالء اتبعقا أ

نر افدكقو ن وتقجفقا فقء نـ أحبور وافرهبورء نـ افتسؾسؾ ربام شؾؿقا نـ رء نـ اكحراف األ

تبديؾ ؾتقجفقا فقء نـ افإكام هق نـ !  صؾحً حقوهتؿ قه ؾؾفذا فقس ديـ شاموي حتك يؼول ترـ

افعؼؾ وهق ؽر نـضبط ؾضؾقا أبدظقا يف جقاكى افدكقو ووؾقا يف جقاكى االكحمال وكؽوح ادحورم 

بوسإشمام ودل ظؾقفو وفق اشتـوروا  وافتعري وافسػقر وافزكو وافؾقاط وأنقر ادحرنوت افتل وبطً

                                                 

تعذ أٌ ركش أعاَٛذ ْزا  قال انحافظ اتٍ حجش سحًّ هللا تعانٗ( . ٖٗ/َٙٙ فٙ " إسٔاء انغهٛم " )( , ٔحغُّ األنثا1ٖٙٗٔسٔاِ أحًذ ) ( 1

" ْٔزِ جًٛع طشق ْزا انحذٚث , ْٔٙ ٔإٌ نى ٚكٍ فٛٓا يا ٚحتج تّ , نكٍ يجًٕعٓا ٚقتضٙ أٌ نٓا أصال " اَتٓٗ يٍ " فتح انثاس٘ انحذٚث 

( "ٖٔ/ٕ٘٘. ) 
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ؼ اهلل يف حشمام حلامهؿ نـ تؾؽ افؼور ـؾفو وأظظؿ ذ وؿعقا ؾقف افؽػر بوهلل ورؾع بـقر اسإ

 افتكف يف خؾؼف .

 

 

 

 

تعوػ يؼقل بوهلل ؾوهلل  ـػرٌ هق لخذ جزء نـفو وترك جزء عي اهلل توني ـونؾي واجتزائفو بذيجوءت 

ْكَقا   اْلؽَِتاِب َوَتْؽُػُروَن بَِبْعضٍ  ﴿َأَفُتْمِمـُقَن بَِبْعضِ  َقاِة الده َّٓ ِخْزٌي يِف احْلَ لَِؽ ِمـُؽْؿ إِ َفاَم َجَزاُء َمـ َيْػَعُؾ َذَٰ

ونَ  اْلِؼَقاَمةِ  َوَيْقمَ  نـ يػعؾ  نبغ اهلل تعوػ أ (57) افبؼرة : ﴾ َتْعَؿُؾقنَ  َعامَّ  بَِغافِؾٍ  اَّللَُّ َوَما  اْلَعَذاِب  َأَصدي  إىَِلَٰ  ُيَرده

ـام وـذفؽ , افذفي وافصغور اخلزي وهق ف قؾؾعوجيحده ذ رء نـ افديـ ويـؽر رء أخر ذفؽ بلخ

جعؾقا افؼرآن ؾ  (03-09-: ) احلجر ﴾ـَ َجَعُؾقا اْلُؼْرآَن ِعِضنَي الَِّذي  *اْدُْؼَتِسِؿنيَ  َكاَم َأكَزْلـَا َعَذ ﴿يف ؿقفف 

ظبداهلل بـ ظبوس ابـ جرير افطزي يف تػسره ؿول  ـام جوء ظـد ؿسؿقه وجعؾقه أظضوءً ظضغ أي 

افؽتوب فمالء ادحرؾغ يمنـقن ببعض ؾ (عضاء، فآمـقا ببعضف وكػروا ببعضفجّزءوه فجعؾقه أ)

 يامن ببعض افؽتوب وـػر ببعضف .وؾصؾ افديـ ظـ افسقوشي هق إويؽػرون ببعض .

ؾوشد فدهيؿ فسقوشي ألن افديـ افديـ ظـ ابوفـسبي فؾغرب ؾصؾقا السبب والداعل لػعؾ هذا : 

 أن افديـ يػسد ظؾقف ػوشد ؾقخقهق افوفسقود ؾأنو يف افؼق أن يػسد ظؾقفؿ افسقوشي و ؾخشقا

أحد ؾتفقبقا نـ  وفؼيعي ظودفي ال حتويبؾوهقى وبطش نـ ظـقة واشتبداد وطؾؿ  ػوشدةافشقوشتف 

ا ظذ أصقوء حؽؿ اهلل ؿوًس  وؾقا وأنـقا ببعض وـػروا ببعض حقـام جعؾقاافؼيعي ؾضؾقا وأ

وكقظف  ؼقؼي ادػصقلا فؾؿدرشي افغربقي نـ ؽر إدراٍك حلصقوء نـ تؾؼوء أكػسفؿ تؼؾقدً وأبعدوه ظـ أ

  ونصوحلف وـامفف وؾسوده .

 

 دواظل ؾصؾ افديـ ظـ افسقوشي
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نو يسؿك هق وبطً افؼيعي جقاكى افؼضوء واحلؽؿ واالؿتصود وافعماؿوت افشخصقي بغ افـوس و

ـام جوء يف ؿقل اهلل تعوػ هؾفو بغ ادتـوزظغ وإظودة احلؼقق أل افػصؾظقي  نـ اآلن بوألحقال االجتام

ادقزان   (25:احلديد ) ﴾  ﴿ َلَؼْد َأْرَشْؾـَا ُرُشَؾـَا بِاْلَبقيـَاِت َوَأْكَزْلـَا َمَعُفُؿ اْلؽَِتاَب َواْدِقَزاَن لَِقُؼقَم الـَّاُس بِاْلِؼْسطِ 

  نو يتعؾؼ بلنر اسإكسون ابتداءً  و ـونما وأنو نقر األنقال وبطً ط أهق افعدل واسإكصوف ؾوهلل ؿد وب

حتك يف ظدل وغر أو يـػؼ بأـثر نـ أحد طك أحد األبـوء ؾؼد حرم اهلل افظؾؿ أن يعفي كػؼتف جنـ 

َػَفاء َأْمَقاَلُؽُؿ ﴾  تعوػؿول افسػفوء  حؼ  قػ بغرههذا يف أنر افسػفوء ؾؽ ( 5الـساء :)  ﴿ َوَٓ ُتْمُتقْا السه

هلذا افؼيعي جوءت بضبط افؼضوء واألنقال وافعؼقبوت  ;كف ممـ يـػؼ ظؾقف ويتؽػؾ برظويي صل

﴿َوَأِن اْحُؽْؿ  ـام يف ؿقفف تعوػ واحلدود وؽرهو وهلذا حذر اهلل أن تسؾؽ األني ضريؼ بـل إهائقؾ 

َٓ َتتَّبِْع َأْهَقاَءُهْؿ َوا ـْ َبْعِض َما َأْكَزَل اَّللَُّ إَِلْقَؽ﴾َبْقـَُفْؿ باَِم َأْكَزَل اَّللَُّ َو   (49)ادائدة :ْحَذْرُهْؿ َأْن َيْػتِـُقَك َع

ؼَّ وَ  ﴿ ويؼقل تعوػأن يػتـفؿ بـق إهائقؾ  احمذرً  َّٓ َّللَِِّ َيُؼصه احْلَ ْؽُؿ إِ األكعام  ) ﴾ُهَق َخْرُ اْلَػاِصؾنَِي إِِن احْلُ

كسون سإؾقف ان جيد أؾ افتوم افذي ال يؿؽـ هق افػقص ملسو هيلع هللا ىلصيعـل ذفؽ احلؼ افذي أكزفف ظذ افـبل  . (57:

 ومال واكحراف .

افؼوذف ادتعدي يف أظراض افـوس وافزا ي وأكزل اهلل ظؼقبي افسورق وافعؼقبوت ؿد افؼضوء جفي ونـ 

افديوت وأكقاظفو وقاكى افسويع نـ احلرابي وؽرهو ظؼقبي افؼوتؾ وـذفؽ نو دون افؼتؾ بجو

 .ذفؽ افديي افتوني وأكصوف افديوت وديي ادرأة وديي افرجؾ وؽر نـ ونراتبفو 

تشقف ؾؾفذا االنر افتوم افذي جوء يف افؼيعي جوء ـونؾ وهـوك نـ تـؽر يف افؼيعي ويف ؿؾبف نرض 

 .!ؾـظريوت افعؼؾقي ادحضي وافتؿس بعض ادقاوع يظـ أهنو نتـوؿضي ف

 

 افؼضوء واحلؽؿيف افؼيعي 
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 داذا دية ادرأة كصػ دية الرجؾ ؟قؼقل ف

 .وعقػ يف ذفؽ افرجؾ واخلماف ـصػ نـ ديي ظذ اف ديي ادرأة ا أنيف هذوع وؿد حؽل اسإمج

تؾً ؿ   قة  بؾ فافقاحد ظـ افدم يؼتؾ افعؼة بودرأةوفقفو ادرأة فق ؿتؾفو ظؼ رجول ومل يتـوزل فؽـ 

تؽوؾم دم وإكام دو ـوكً افؼقاني ظذ افرجؾ افؼضقي ؾؾقسً بوفػتوة ؾتوة بامئي رجؾ يؼتؾ ادوئي رجؾ 

ر ومل يرد ؿصوص ؾنن افرض ؾق أشؼط حؼ افدم ؾ يف افؼقاني  قفسإكػوق واالظتامد ظؾهق نـ يؼقم بوو

 .ختماف افؼقاني وذفؽ الر افقاؿع يف حول افذـر خػ نـ افرضأاألكثك ثي يف ظذ افقر

ؾنذا كظر يف بوب نعغ نـ نر متوم  ونـ كظر بوختمال مل يـظر فؾؿـظقني افتوني لهلذا افؼيعي جوءت ب

 ختؾ .اب  قابن نعرؾي بؼقي األود

ِدُكؿْ  يِف  ُيقِصقُؽُؿ اَّللَُّ  ﴿ اهلل تعوػ يؼقل  َٓ َكِر ِمْثُؾ َحظي اأْلُْكَثَقنْيِ  َأْو  ؾنذا ؿول أحدهؿ  ( 11) الـساء :  ﴾لِؾذَّ

ذفؽ يف شقرة افـسوء بعد نو بغ أحؽوم تعوػ قل ذـر اهلل كؼ؟  ـقػ تؽقن افبـً هلو كصػ نو فؾقفد 

ًٓ َمْعُروًفا)اسإكػوق ظذ ادرأة  ْؿ َقْق يؼقل ظبداهلل بـ    ( 5) الـساء :  ﴾َواْرُزُققُهْؿ فِقَفا َواْكُسقُهْؿ َوُققُلقا ََلُ

كػوق ظذ ادرأة حمؾ إمجوع ( وفق ـوكً نـ أؽـك افـوس ؾؽذفؽ يف نفرهو يـػؼ سإظبوس وجموهد ) ا

َوآُتقا  ﴿ يف ـتوبف ذفؽ قعطقفو نفر ويتؽؾػ بؽسقهتو وضعونفو وؽر ذفؽ ودو ذـر اهللؾظؾقفو زوجفو 

ّـَ كِْحَؾًة  يـػؼ أن ادقاريٌ ؾلوجى ظذ افزوج دؾع ادفر وآيوت  ؿبؾ     (4) الـساء :  ﴾الـيَساَء َصُدَقاُِتِ

اُمقَن َعَذ ﴿ فؼقانينر األثؿ ذـر جوكى ادراث ؾوفـػؼي ضقؾي حقوهتو ظذ افزوج ظؾقفو  َجاُل َققَّ الري

ؾام جوءت , ؾافـػؼي ألبقفو وال جيى ظؾقفو أن تعؿؾ تؽقن إذا ـوكً ظـد أبقفو و ( 34) الـساء :  ﴾الـيَساءِ 

وأنو ادرأة نؽػقفي ؿبؾ  يتؼؾ ؿقانكف يسفؾرجؾ ألظطل اهلل وعػ نو فؾؿرأة لبودقازكي ؾافسـي جوءت 

رث نرتغ بوفـسبي فؾؿرأة ألكف يستؼبؾ إأظطل افرجؾ دفي وإكام ني االؿتصوديي توني ظووبعد ؾودـظق

تلخذه  توم ال تـػؼ نـف  وادرأة تستؼبؾ ـػويي وفق ـوكً نـ أؽـك افـوس ؾـصػ اسإرثوؿقاني إكػوق 

 ؽره .ظذ نو افرجؾ ؾقـػؼ ظذ كػسف وأرء و
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افتجوريي وافبقع ادحرم نـ جفي افربو واجلفوفي  افبققع وادعونماتوبطً افؼيعي أنقر وـذفؽ 

افـؽوح ادحرم وافغرر وجوءت افؼيعي ؾضبط األكؽحي وحؼ االزواج وافتػريؼ بغ افزكو وبغ 

ضبط افتعونمات بغ يف أنر افسـي وافتبويـ وـذفؽ بوزواج افعدل يف افعطويو ذفؽ افعدل بغ األـ

بـوء وحؼ األخ ظذ أخقف وافعؿ ظذ ابـ أخقف ـذفؽ وحؼ افقافديـ ظذ األ رحوم افـوس وصؾي األ

جوءت افؼيعي بضبط هذا األنر ؾضبطً أنر افديـ وافدكقو حتك تستؼقؿ احلقوة وفؽـ ؾحؼ اجلران 

ـٌ  ﴿افؼصقر يف كظر افـوس يؼقل اهلل تعوػ  ـِ ُكَؼقيْض َلُف َصْقَطاًكا َفُفَق َلُف َقِري ْحََٰ  ﴾ َوَمـ َيْعُش َعـ ِذْكِر الرَّ

خذ لقؾذي يـظر فؾؼيعي كظرة ظوبرة ظشك افذي ال يبك يف افؾقؾ نثؾ افإصورة إػ األ  ( 36:  زخرف) ال

و بتؿعـ وإكام كظر ثؿ يؼقم افشقطون بتعظقؿفو ألكف نو كظر إفقف فؾتؼع افشفقة يف ؿؾبهقاه  فو نو يقاؾؼنـ

( ؾؿـ يلخذ ويـتؼل نـ ُكَؼقيْض َلُف َصْقَطاًكاخذ افشقطون يضخؿفو )أنعؾقني نعقـي ثؿ ي وخطػ بنظ

ٍ احلؼ ؾقؼقم بودؽوبرة وافعـود وافتقيل شمام نو هيقى ظذ ظجؾ يـؿقف افشقطون حتك حيرؾف ظـ نـفسإا

 وافؽػر بوهلل جؾ وظما .

 

 

 

 كظؿي ادقجقدة يف افبؾدان ظذ كقظغ :افؼقاكغ افقوعقي واأل

 حد .أحسؿً افؼيعي أنره ؾما يدخؾ ؾقف ول : نو األ

 وتتبافقطوئػ وادر نـوجعؾتف فؾـوس نـ جفي أكظؿي افدول ظـف افؼيعي افثو ي : نو شؽتً 

نر ادصوفح ؾجعؾً لافطرق ؾوفؼيعي ظؾؼً هذا االنر بقاظفو وافبؾديوت وتعبقد أكوافقزارات و

نو  ؾفؿ ؾؾفذا يف اجلوكى ادسؽقت ظـف   أوشع نـ ؽره حي فؾسر ؾقفو فف  بعقدة وجعؾً ادسوخطقضً 

افتجووز  إلكسونؾؾقس فتف افؼيعي سإشمام وأنو نو حسؿصد نـ نؼوصد ايشوءون  بام ال يعورض نؼ

 د ه افتل بقـفو يف ـتوبف افعظقؿ .نـ جفي أحؽوم اهلل تعوػ وحدو

 احلؽؿ بوفؼقاكغ افقوعقي
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ُهَق الَِّذي ﴿  تعوػ و يؼقلاالختقور وخؾؼ فف نو يف االرض مجقعً وريي حكسون ظذ تعوػ ؾطر اسإاهلل 

ّـَ َشْبَع َشاَمَواٍت َوُهَق بُِؽؾي ََشْ  اُه اَمِء َفَسقَّ ٍء َخَؾَؼ َلُؽْؿ َما يِف اأْلَْرِض ََجِقًعا ُثؿَّ اْشَتَقىَٰ إىَِل السَّ

ن االصؾ ؾقام أو حتك يبغ ؾوهلل تعوػ خؾؼ فإلكسون ـؾ نو يف هذه األرض  ذـر مجقعً   (29البؼرة :)﴾َعؾِقؿٌ 

 االشتثـوء . قرم هوأن ادحخؾؼف فإلكسون 

َٓ َتتَّبُِعقا  ﴿ اهلل اخلطقات  ذـرصبور نـ األرض هلذا يف أيؽقن يف أصقوء يسرة واالشتثـوء  ًة َو َكافَّ

ْقَطا ُف َلُؽْؿ َعُدوٌّ ُمبنِيٌ ُخُطَقاِت الشَّ نو ادحرم أيعـل هذه األرض مجقعفو نبوحي و ( 208) البؼرة :  ﴾ِن إِكَّ

ربوب أهؾ األهقاء بودحرنوت أسف أو أصغؾف ؽره نـ افشقطون أو كسون كػسإؾخطقات ؾنذا أصغؾ ا

قل افتل تبغ أن و افؼؾقب وافعؼظمانقي افتل حتوول ؽزاددرشي اسإهل وهذه , بوحوت ؿً فديف ادوو

فؽـ إذا وهق نتسع وأكً تػعؾ بف نو تشوء وفؽ : افشورع وقؼ إذا ؿؾً . حلريوتاسإشمام يؼقد ا

 و .ترى أكف وقؼ وفق ـون نتسعً هذا افؼقل ـثرت ظؾقؽ أ

هلؿ تؾؽ اجلـي بجؿقعفو  دم وحقاء نـ إبؾقس وحرم ظؾقفام صجرة واحدة وأحؾآحذر اهلل تعوػ هلذا 

  رنفومل حيحقـام حرم ظذ أدم صجرة واحدة أخذ إبؾقس يؽثر ظذ آدم , وظروفو افسؿقات واألرض 

ور واألهن أن االصجورظذ آدم واتسعً افشجرة بضقؼفو نع ضوؿً اجلـي بسعتفو ؾفؽ  إال وؾقفو كػعٌ 

 ـؾفو فديف .

وحقي وحيدثف بؼرة ؾقلتقف يف صقرة  دم بصقر صتكآل ي وت أن إبؾقس ـون ييف بعض اسإهائؾقوؿد جوء 

 دم وهق وزوجف ظؾقفام افسمام ؾؽوكً افتبعي .آأـؾ نـفو يف صقر نتعددة حتك 

 اتسوع دائرة احلمال ووقؼ دائرة احلرام
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ن أـ اسإكسون وإذا ووؿً افـػقس تظـ هلذا اهلل جعؾ نسوحي االختقور ـبرة وفؽـ افعقى يف ذه

 وجد اهلل فف احلقوة ـؾفو .أ وؿدؾؼط احلقوة وقؼي ؾؿـ يـتحر افضقؼ واحلرج يف كػسف 

واحلؾ وأن يرضب يف األرض ؾؿبوح يف ادلـقالت وادؼوبوت وادؾبقشوت وادسؽقكوت ؾؿـ كظر ف

احلرير وافذهى وظدا ذفؽ افبس نو تشوء واألـؾ وجد األصؾ هق ادبوح , ؾػل افؾبس حرم ـام صوء أي

ـشغؾقن يف حقز ادعدود ع فف حك وهلذا افذيـ يقستطاع نعدودة وفق ظددكو ادبوح فـ كحرم اهلل أكق

جيرب دو يريده ر نـ افـوس جيرب فقثبً أكف حر ال ؼ فدهيؿ جقاكى ادبوحوت ؾؽثقادحرم تض

توجف وتزن ذفؽ بؿقزان اهلل فقف ال أن تػعؾ رء ال حتإهل أن تػعؾ رء حتتوج واحلريي احلؼقؼقي 

 .تعوػ

 

 

 

 

ـَ  ﴿ فذفؽ يؼقل اهلل تعوػ  افدكقو ـوخلقض يف جوكى افديـ اخلقض يف جوكى  َوإَِذا َرَأْيَت الَِّذي

ًٓ  )  ملسو هيلع هللا ىلصيؼقل افـبل وـذفؽ شامه خقض   ( 68:  كعام) األ ﴾ ََيُقُضقَن يِف آَياتِـَا َفَلْعِرْض َعـُْفؿْ  إِنَّ ِرَجا

ُضقَن يِف َماِل اَّللَِّ بَِغْرِ َحؼٍّ   جوكى افديـ وافدكقو نـ جفي بط اهللضؾ  3(َفَؾُفُؿ الـَّاُر َيْقَم اْلِؼَقاَمِة  ;َيَتَخقَّ

اخلقض ؾقف نـ ؽر حؼ ؾذفؽ طؾؿ يف افديـ وذاك طؾؿ يف افدكقو واخلؾؾ افذي ضرأ خوصي يف افؼرن 

وشي واحلؽوم افذيـ حووفقا أن قجقاكى افسيف ظقون يؼع يف مجؾي نـ األأكف  األخر افسبى يف ذفؽ

تكف بيتكف ؾقفو احلوـؿ  إرادهتؿ وخوصي يف افبؾدان افتلعزفقا اسإشمام نـ جفي ظدل اهلل وي

نـ افبؾدان  ـثر يفلول وهلذا وجد حي أو تاى وإكزال افعؼقبي ؾقبعد افديـ سنطؾؼ بوفسؾى وافـف

يف ذفؽ افسبى و نـ يعؾـ ؾصؾ افديـ ظـ احلؽؿ  وجدهنو خترج ظـ حؽؿ اهلل أافتل مل يعفد ظؾقفو 

 ن يامرس نو يريد .أ

                                                 

   .( 5ٕ٘ٓنخًظ ): كتاب فشض اانثخاس٘ ( صحٛح   3

 خلقض يف افديـ وافدكقوا
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 شًٕنٛح اإلعالو انغادعح ٔاألستعٌٕانحهقح   –ششعح ٔيُٓاج 

عبد ادحض بعقد ظـ صوفح دكقو افـوس جوكى افعؾامء افذيـ حيووفقن االهتامم بجقاكى افتجفي ونـ 

بجقاكى صوفح  قاتؿاألكؽحي وأنقر افقظظ وؽره وال هيظـ افصماة وافصقوم وافزـوة و قنؾقتؽؾؿ

ؼ شؾى احلريوت وـذفؽ حوافظؾؿ وافؼفر و ادظومل و  يرض هبؿ امبدكقو افـوس نـ جفي افػسود افذي ر

افتؼيد وافؼتؾ وافسجقن وادعتؼمات  ذيي افتل تؾحؼ ظؾقفؿ نـاألوافـوس يف أكػسفؿ يف أؿقاهلؿ 

 كف ادسجد ؾؼط !.وسإشمام نؽجـى افعؾامء ذفؽ صعر افـوس أن ا افتل متتأل بودظؾقنغ ؾنذا

د ـذفؽ جقاكى اخلطى يف اجلؿعي وادقاظظ وادصـػوت إذا أبعدت افؼيعي ظـ هذا االنر وهل ؿ

وتـظقؿ دوفي اسإشمام وحؼ افـوس ؽوثي وافصدؿوت وافـػؼوت أحؽؿتفو نـ جقاكى االكتصور واسإ

و هقبي فؾـوس أو أفؾسؾطون  عزل افعومل هقبيً نذا اكوحريوت افـوس ووبطفو وحدودهو ؾوافشعقب 

تعبد طـ افـوس أن افؼيعي وم اهلل يف وبط افدكقو جلقاكى افو فؾسماني فـػسف ؾقـعزل ظـ أحؽضؾبً 

ى افدكقو نعزوفي هلذا تقضـً افعؾامكقي يف ـثر هؽذا ؾقتل ي افعؾامكقي بؼوفى ؾقحتوج فتسؿقي ؾؼط ألكف رأ

ذه أنوكي وهحقول ذفؽ قاجبفؿ بؼقوم افصوفح افـوس وظـ نافعؾامء بى اكعزال سؾؿغ بساد نـ بماد

 ظظقؿي .

ؾقطؾؼ ظؾقفؿ حزبغ أو حرـقغ افذيـ حيووفقن أن  نـ بعض افعؾامءتؽقن  ادقاجفي افتلنو أو

ؾقطؾؼقن ظؾقفؿ نثؾ افسقوشي واألنقال ورؾع ادظومل  يظفروا اجلوكى ادغقى يف صوفح افـوس يف أنر

اهلل وحزب اهلل هؿ افغوفبقن وفؽـ  ؾنكف حزب! شؿل حرـي وحزب ؾنن كؼقل هذا ديـ اهلل ! هذا 

نوهق ظظقؿ ويعظؿ ء ؾقحؼر هقاما يتؽؾؿ بوألؾظومل هبو بـقر اهلل ال جيى أال يتؽؾؿ بجوكى افسقوشي إ

 .قزان ؿسط بام أراده اهلل جؾ وظما هق حؼر وإكام ننو
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 شًٕنٛح اإلعالو انغادعح ٔاألستعٌٕانحهقح   –ششعح ٔيُٓاج 

 

 

 

ؾؼد دسؾؿ نع افؽوؾر ؿد بقـتف افؼيعي بجؿؾي نـ افضقابط واألحؽوم شقاء حموربغ أو ؽرهؿ تعونؾ ا

صؾح احلديبي نع شفقؾ بـ ظؿرو ـام يف سإشمام نع مجؾي نـ افؽػور فصوفح دوفي ا ملسو هيلع هللا ىلصجؾس افـبل 

ؾقجؾس افعومل واحلوـؿ وافسقد  ; وجؾس نع أؿقام نـ أحبور وشودة هيقد وجؾس ـذفؽ نع ادـوؾؼغ

كف يف ذفؽ صوفح فألني ؾوفتعونؾ نضبقط بحؽؿ اهلل ونـ أـد نع نـ يرى اجلونر اجلقش واألنر وأ

ؿـ بدع أو وؾؾ أو خقن أو حؽؿ بحؽؿ افردة دجرد ادجوفسي أو ادبوحثي وادـوطرة جفؾ نستػحؾ ؾق

شمام ؾنن هذا نـ نؼوصد سإو هق أثر ذفؽ االجتامع ظذ أني ان :  حؽؿ هبذا احلؽؿ وفؽـ ادراد

سإشمام يف نستؼبؾفؿ ؾنن هذا نـ فح افـوس يف دواخؾفؿ وصوفح أني اشمام نـ جفي نعرؾي صوسإا

ادـوؾؼ وجوفس افػوشؼ وجوفس افقفقدي  ملسو هيلع هللا ىلصنقر ادصوفح ادفؿي وادخوفطي ؾؼد جوفس افـبل أ

و ؾوسإكسون حمؽقم بؼقفف وبػعؾف نوال مل يؽـ جؾقسف كديؿ فف وخموفط فف وادؼك وفؽـف ال يؼقل إال حؼً 

 ظذ شبقؾ افدوام وخؾقؾ وبطوكي فف ؾفذا جوكى أخر .

 

 

أن ادخوفػ هق افعورض ريي هل االصؾ يف تكف اسإكسون وافؼيعي وبطً احلريي وجعؾً احل

ُهَق الَِّذي َخَؾَؼ َلُؽْؿ َما يِف اأْلَْرِض ََجِقًعا ُثؿَّ اْشَتَقىَٰ ﴿ احلريي  نر وهنل ؾوألصؾ يف خؾؼ اسإكسونأنـ 

ٍء َعؾِقؿٌ  ّـَ َشْبَع َشاَمَواٍت َوُهَق بُِؽؾي ََشْ اُه اَمِء َفَسقَّ الصؾ يف ادخؾقؿوت هل ؾو (29البؼرة :) ﴾إىَِل السَّ

نـ ؽر  ع ويرضب ويؾبسـؾ ويستؿتلقؾ ادؾؽقي واالشتحؼوق  هل الم (  َلُؽؿْ  )فمام وؾ فإلكسون

ف وٓ ََمقؾة ، والَبْس وتصدق ْؾ وارشبكُ  ) يف احلديٌ ام جوء يف ـقؾي خمهف وال  9 (، مـ غر ََسَ
   

                                                 

( كتاب انهثاط 5ٕٔٔ/  ٕٔاتٍ ياجّ )  -( كتاب انضكاج 15/  ٘( كتاب انهثاط, ٔانُغائٙ )ٕٕ٘/  ٓٔانثخاس٘ يعهقاً "فتح انثاس٘" ) (5

(ٖٙٓ٘) . 

 فؽوؾرا جموفسي

 وبط احلريوت
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 شًٕنٛح اإلعالو انغادعح ٔاألستعٌٕانحهقح   –ششعح ٔيُٓاج 

ُفقا ﴿تعوػ يؼقل اهلل  اوهلذ َٓ ُتْْسِ ُبقا َو ـََتُؽْؿ ِعـَد ُكؾي َمْسِجٍد َوُكُؾقا َوارْشَ  عرافاأل) ﴾ َيا َبـِل آَدَم ُخُذوا ِزي

ضماق ؾوفتحريؿ نعدود ظذ اختماف نقاوعف نـ نلـقل سإؾوألـؾ وافؼب جوء ظذ شبقؾ ا (31:

قوء ال ؽػؾي ظـفو وإكام صأشؽتً ظـ ونؾبقس ونطعقم وبوفـسبي دو يتعؾؼ بوجلوكى األخر افؼيعي 

إِنَّ اَّللَ َفَرَض ) ملسو هيلع هللا ىلص كسون حؼف وهق رمحي بوخلؾؼ ؾوحلريي رمحي نـ اهلل هلذا يؼقل افـبلسإلخذ اتغوؾؾ فق

ـْ َأْص  ـَْتِفُؽقَها، َوَشَؽَت َع َم َأْصَقاَء َفال َت ًة َفَرائَِض َفال ُتَضقيُعقَها، َوَحدَّ ُحُدوَدًا َفال َتْعَتُدوَها َوَحرَّ َقاَء َرْحَ

شوء تختتور نو تشوء وتسك نو ؾام كسقفو اهلل وإكام ترـفو رمحي بوألني  ٓٔ (َلُؽْؿ َغْرَ كِْسَقاٍن َفال َتْبَحُثقا َعـَْفا

 حرم اهلل ظز وجؾ .ذيطي أال تتجووز نو 

 

 

 

ؾؽور يف األو ً األهقاء  يف افعؼوئد أؾق ضقائػ نـفؿ شقاء ـوكال فخؾق زنون وال خت أربوب األهقاء

)َأِِب ُهَرْيَرَة  ظـ يٌـام جوء يف احلد شمام تـؼسؿ ؿد بغ أن ضقائػ اسإ ملسو هيلع هللا ىلص وافـوس يتبويـقن هلذا افـبل

َقِت اْلَقُفقُد َعَذ إِْحَدى َوَشْبِعنَي فِْرَقًة ،  -َرِِضَ اَّللَُّ َعـُْف  - َؿ َقاَل : َتَػرَّ َأنَّ َرُشقَل اَّللَِّ َصذَّ اَّللَُّ َعَؾْقِف َوَشؾَّ

تِل َعَذ َثاَلٍث  ُق ُأمَّ شببفو  تؾؽ افطقائػ وافػرق  )11َوَشْبِعنَي فِْرَقًة  َوالـََّصاَرى ِمْثُؾ َذلَِؽ ، َوَتْػَسِ

بام جفؾ نآرب شقوشقي أو دكققيي أو جوة ورواهلقى ؾتلخذ نـ افديـ نو تشوء وتدع نو تشوء ألضامع 

هلذا أظظؿ نو يدؾع ذفؽ هق افرجقع حلؽؿ اهلل دـبعف افصويف ؾقحؽؿ يف ذفؽ أهؾ افعؾؿ وافدرايي 

 وادعرؾي وافتجرد .

 

                                                 

 . (ٕٗ, )3٘ٔ/صٗج –أخشجّ انذاسقطُٙ (  ٓٔ

,ٔاتٍ (5ٕٓٔٓ)سقى  3ٕٓ/ٓٔفٙ عُُّ ٔيٍ طشٚقّ انثٛٓقٙ فٙ انّغٍُ انكثشٖ ( 5ٙ٘ٗسقى ), ٔأتٕ دأد (ٕٓٗٙسقى )انتّشيز٘  سٔاِ(  ٔٔ

ِّ (55ٖٔسقى )ياجّ فٙ عُُّ  سقى )ٙ انًغتذسك , ٔانحاكى ف(1ٖٔٙ)سقى  ٕ٘ٔ/٘ٔٔفٙ ( 1ٕٗٙ)سقى  ٓٗٔ/ٗٔ, ٔاتٍ حثّاٌ فٙ صحٛح

فٙ يغُذًٚٓا, ٔاتٍ ( 1ٔٔٙ)سقى  ٕٓ٘/ٓٔٔفٙ ( 5ٔٓ٘)سقى  1ٖٔ/ٓٔٔأتٕ ٚعهٗ ( 3ٖ5ٙ)سقى  ٕٗٔ/ٗٔ, ٔأحًذ (ٕٗٗٔ ٔٗٗٔ ٓٔ

ص٘ ( 1ٙسقى )أتٙ عاصى  َٔ , ٔاتٍ تطّح فٙ اإلتاَح (ٕٕٔ ٕٔسقى )ِكالًْا فٙ كتاب انغُّح نّ, ٔاٜجش٘ فٙ انّششٚعح ( 3٘سقى )ٔانًْش

 (..ٗص), ٔعثذ انقاْش انجشجاَٙ فٙ انفَشق تٍٛ انفِشق (1ٖٕسقى ) 1ٖٗ/ٔانكثشٖ 

ٍْ أَتِٙ َُْشَْٚشجَ, قَالَ  حَ, َع ًَ ٍْ أَتِٙ َعهَ ٍشٔ, َع ًْ ٍِ َع ِذ ْت ًَّ ٍْ ُيَح َعهَّىَ : كهُّٓى يٍ طُُشٍق َع َٔ  ِّ ْٛ ِ َصهَّٗ هللاُ َعهَ اْفتََشقَِت اْنَُُٕٛٓد َعهَٗ إِْحَذٖ :" قَاَل َسُعُٕل هللاَّ

ْٔ ثِ  تَْفتَِشُق أُيَّ أَ َٔ ٍَ فِْشقَحً,  َعْثِعٛ َٔ  ٍِ ْٛ ُْتَ ْٔ ثِ قَِت انََُّصاَسٖ َعهَٗ إِْحَذٖ أَ تَفَشَّ َٔ ٍَ فِْشقَحً,  َعْثِعٛ َٔ  ٍِ ْٛ ٍَ فِْشقَحً ُْتَ َعْثِعٛ َٔ  ."تِٙ َعهَٗ ثاََلٍ  

 يف اسإشماماالكتؼوئقي 


