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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

(12) 
 اتفقت أقوال المهاجرين واألنصار في توحيد اهلل عز وجل

الحمددد هلل را اللددالمين واددوس اهلل واددوع و ددارا عوددس ادديدنا صحمددد عوددس علددد واددحىد وصددن اددار عوددس  ر ددد  لددس يددو  الدددين 
 .وان تليند وان تغفر لنا ولشيخنا أجملين الوهع  نا نسألك أن توفق شيخنا

اع قدا  ال وحيدد  باىدا  »: وقال اإلصا  أ و عىد اهلل صحمدد  دن يفيدي فدي ه ا دد الده  ادما )) قال شيخ اإلاال  أ و اللىاس
فاتفقت أقدوال المهداجرين واألنصدار فدي توحيدد اهلل عدز وجدل، وصلرفد  أادما د »: ، قال في عير يطى د« األاماء والصفا 

عوديمع »: وافاتد وقضا د، قواًل واحًدا، وشرًعا ظاهًرا، وهع الهين نقووا عن راول اهلل اوس اهلل عويد واوع ذلك ح دس قدال
فماندت هومد  الصدحا   عودس اتفدا  : وقدال«   للدن اهلل صدن أحددد حدداًا أو عود صحدداًا»وحديث . وذهر الحديث«  سن ي

ع؛  ذ لددع يخ وفددوا  حمددد اهلل تلددالس فددي أحمددا  ال وحيددد وأاددول الدددين صددن صددن ريددر ايدد ال ، وهددع الددهين أذصرنددا  األيدده عددنه
األاماء والصفا  هما اي وفوا في الفروع، ولدو هدان صدنهع فدي ذلدك ايد ال  لنذقدل  ليندا همدا نذقدل ادا ر االيد ال ، فااد قر 

ومداء الملدروفين ح دس اح  ذلك عدن يااد هع وعداص هع ح دس أ وا  لدس ال دا لين لهدع  بحسدان، فااد قر ادح  ذلدك عندد الل
  ((نقووا ذلك قرنًا  لد قرن، ألن االي ال  هان في األال عندهع هفر، وهلل المن 

 بددع د ددهلل ار لمددهلل بددمح  اعددص   دد  ار  اددا  .  احلمددهلل ر  ا ااملددوصل  اددعل ار دعددل دددعهللىو لمددهلل  دعددل  ادد   ادد      ملددل 
 قهلل ذكد  يف  ب هد  هدال اادل ىلدي اا دع  . هد173هد  تعيف 672    ار دنة  اهلل .  هع شوفملي شريازي ممح اازهود اامل ود. بوإلموم

منهدددو هدددال االبملدددة اتادددوو اااددد وبة  لدددعائ ار دعدددعهع دعدددل ممدددويي ااهعسعدددهلل  ددددهللم ا ددده فهع يف شدددي  مدددمح ممدددويي ا ادددع    ئ 
ُلعدص  ُلعدص فعمدو هدع ممد ه ا  ههدود ا هعاعا يف ااا  ع  ذاك  ئ هال اصمأاة ااملظعمة ممأاة لكمة مل يهب و  اعهدو ا   مندو  قدا ا

 مو مو دعى ذاك فوُ ف فع  كاد    ئ ا ادي دندهللهع لادعد  مدهلل . يف ممويي ااا ايض ااا  ع ممو   ى بل ااا وبة  اسهمي
 . ار ،  هع مو د  دعع  ااكهوا  اامنة

ألادماء والصدفا  عودس يدال  صدنهت الم قددصين صدن اع  ني قا ل د و اهلل أقول د  ند لما أحداوا في أحما  ال وحيدد وذهدر ا))
الصحا   وال ا لين، فخاض في ذلك صن لع يلرفوا  لوع اآلاار، ولع يلقووا قولهع  ههر األيىدار، وادار صلدولهع عودس أحمدا  
ا هواجس النفس المس خرج  صن اوء الطويد  وصدا وافدق عودس صخالفد  السدن ، وال لودق صدنهع  ييدا  لدع يسدلدهع فيهدا، ف دأولو 

اح جددت  لددس المشددي عددن اددف  الم قدددصين، وصأيدده المددلصنين وصنهددا  األولددين، : عوددس أهددوا هع، واددححوا  ددهلك صددهاهىهع
  ((يوفًا صن الوقوع في جمو  أقاويوهع ال ي حهر راول اهلل اوس اهلل عويد واوع أص د وصنع المس جيىين لد ح س حهرهع

ك ام دعل ممدويي ااهعسعدهلل  ا ادع  بدل  ىد   قدا ا ده ف فعمدو كدوئ بملدهللهع فإى  صو ذك  اتاوو ااا وبة اا.  ذئ هاا مهلل ي سممح
بمدد ق قعددة بهددودههع يف ااملعددع،  دددهللم اسهمددومع اقلددو   دددهللم تمللعهددع ال  ددو ، فعقملددعا يف ملوااددة اامددنة  فددوهعا  ددو مل يلعدد  ااكهددوا 

 .  اامنة  اامعص اصهلهللمعئ   ي ذاك   اد  ئ ي ل   ئ يك ص احلق ممح اا وطي
ال أذْلَفَينَّ أَحددَهع ص مًًدا »: وحديث. اع ذهر أ و عىد اهلل يرو  النىي اوس اهلل عويد واوع وهع ي نازعون في القدر ورضىد))

 (( «ا ف ر  أص ي عوس االد واىلين فرق »: وحديث. «عوس أريم د
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

هع يف االدددهلل  فهدددع سدددهللي  سمدددمح فأمدددو سدددهللي  تنددوزد. مدددمح ااا قددة  ا  ددده ف  هددال ل لدددة  سوديددد  م دددهع   فعهددو  ددداي  اانددد  
هدداا ااهمل ددري  " فكأمنددو فلددو يف   هدد  سددق اا مددوئ"دعددل  ادد وب   هددع  هاددمعئ يف االددهلل       دد  اإلمددوم   ددهلل  ااظدد   ىدد   دد   

 قددو   ادداا  مدد ذ  م مدداا . فكددوئ هدداا كنويددة دددمح اا،هددق. كنويددة دددمح اا،هددق ،  ئ مددمح فلددو يف   هدد  سددق اا مددوئ ا دد    هدد 
هدداا سددهللي  ادد ع  "    ااددل  سددهللكع" ااثددوي. هدداا  اسددهلل. هددوا ار بملهدد  بدد ملض ف هدداا هعكددك ا مددع قدد عكع علددهعت تهدد بعئ ك
 سددهللي  "  فخددا ل  مددو مل  ددهلل ا فددهللدعل َ َ ددهلْلذلْ يف ِكهَددوِا ااعأدد ِ مددو  يلددع  ملهأِكئًددو َدعَددل  َ ِيَكهِددِ  يَْأتِعدد ِ    َْاَاددَلأ َ َسددهللَكلْع "   املعدد  قاددهلل بدد  

افاقدك ااعهددعد دعدل  سدهللى  ددد ملل ف قدة،  افاقددك اانادو ى دعدل النهددل  دد ملل ف قددة،  ددهااو هددال " م دهع ، سددهللي   ا فدااو
. ممح كوئ دعل مثي مو  ىدو دععد    اد وي: ممح هي يو  دع  ارت قو : ا مة دعل ل ث  د ملل ف قة كعهو يف اانو      اسهلل ، قعي

 .سهللي  ا ع  تعله  ا مة  اسهمعه   هع. " هي اجلمودة:  يف بملض اا  ايوت
فودددز  األصددد  قارىددد  صلرفددد  صددا هدددان عويدددد الصدددحا  ، ولدددع يمدددن الواددول  ليدددد  ال صدددن جهددد  ال دددا لين لهدددع  بحسدددان : اددع قدددال))

الملدددروفين  نقدددل األيىدددار صمدددن ال يقىدددل المدددهاهل المحداددد ، في صدددل ذلدددك قرنًدددا  لدددد قدددرن صمدددن عذرفدددوا اللدالددد  واألصانددد ، 
هده  المسدأل  صدن [ أور ندا]فدأول صدا نى دده  دد صدا :  لدس أن قدال. األص  صدا لهدع وصدا عوديهع صدن  اىدا  السدن  المحافظين عوس

أجوهددا، ذهددر أاددماء اهلل عددز وجددل واددفاتد صمددا ذهددر اهلل فددي ه ا ددد، وصددا  دديَّن اددوس اهلل عويددد واددوع صددن اددفاتد فددي اددن د، وصددا 
ال يجددوز لنددا فددي ذلددك أن نددر    لددس أحمددا  عقولنددا  طوددل  واددي  ددد عددز وجددل نفسددد صمددا اددنههر قددول القددا وين  ددهلك صمددا

 .((الميفي   هلك، وصما قد أصرنا  االا سال  لد
يف كهوبد     هدع هدال اصمدويي مدو يهملعدق بدواملعع بدور تملدوأ يف ذكد    دو  ار .  ذئ هع     ار   ى  ئ اا هللا   بو هع ق ي اصهدع 

فدهلل  ذادك دعدل  ئ اامدعص اصهلدهللمل ي هدهللد ئ احلدهللي  يف هدال اصمدويي    يندأ ئ دنهدو كمدو . ممح اداوت  يف ددنه   مو بعن  ى ع  
اكددمح   ياه ددعئ دعددل ااملومددة بددوا  شددكو    منددو .  يددهللدي بملددض اانددوب بددي ي ددهللد ئ يف تل ي هددو كمددو ذك هددو ار  كمددو ذك هددو ى عدد  

  مندو يه دع  اصلدوم  أ ملدوم  دهللا    د اعخادعمة . يزيدهلل ئ ددمح ذادك    ينلادعئ يل   هنو كمدو  دو  تل ي هدو يف ااكهدوا  اامدنة   
 مو ابههللا  ااملومة ف  يكعئ     دو ىبدق بد  ااكهدوا .  ذا اىربى اصخوااعئ بواهللدو ى اا وطعة، ف عنئا يهملل ك ص زياهع  اا د دععهع

  اا  هوت  تاهعق اصمويي اادل هدي بملعدهلل  ددمح  ذهدوهنع   ي دة ددمح   مو ابههللا  ااملومة باك.  اامنة،  هع كوف يف  اعي ااملعع اانوفا
فإبلددودهع دعددل فبدد هع ا اددععة اامددععمة   أ بواملددومل مددمح  ئ يادده  .  ددعاط هع فهدداا اددع   ددنه  ممه مددمح بددي هددع ماهددوه ااعدعدددة

 . دععهع بوا شك
أن ذهر تلالس في ه ا د  لد ال حقيق،  ما  دأ  د : اع  ن اهلل تلر   لينا  لد  اىا  الوحداني  و قرار األلوهي :  لس أن قال)) 

 .صن أاما د وافاتد، وأهد  عويد السال   قولد، فقىووا صند هقىولهع، ألوا ل ال وحيد صن ظاهر قولد ال  لد  ال اهلل
 :، وقال[ 42:رد]{ َواْاطَنَدْل ذَك لِنَدْفِسي}:  لس أن قال  باىا  نفسد  ال فصيل صن المجمل، فقال لمواس عويد السال 

تَدْلَوعذ َصا ِفي نَدْفِسي }: ولصح  ذلك، واا قرار  ناجا  المسيح عويد السال  فقال[ 03:عل عمران]{ َويذَحهِّرذهذعذ اهللذ نَدْفَسدذ }
صن : يقول اهلل عز وجل»: وأهد عويد السال  اح   اىا  ذلك في ان د فقال[ 221:الما دة]{ َواَل َأْعَوعذ َصا ِفي نَدْفِسكَ 
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

«  ن رحم ي اىقت رضىي: ه ل ه ا ًا  يد  عوس نفسد»: وقال اوس اهلل عويد واوع. « في نفسد ذهرتد في نفسيذهرني 
. 

 .« أنت اله  ااطفاا اهلل وااطنلك لنفسد؟»: ، وقال في صحاج  ع   لمواس« اىحان اهلل رضس نفسد»: وقال
لوس صن اد  اهلل وراولد اع قا  صا أيىر اهلل  د عن فقد اح  ظاهر قولد أند أاىت لنفسد نفًسا، وأاىت لد الراول ذلك، ف

  (({لَْيَس َهِمْثِوِد َشْيء  }: نفسد ويمون ذلك صىنًيا عوس ظاهر قولد
كي مو ذك  مدمح هدال اانادعحل احلهلليثعدة فهدع اد ع   مدهلل ار دندهلل . قهلل ذك   يوت ممح كهوا ار   سودي  ا ع ة. احلمهلل ر  

 ىامدد  ددد  وى  هددي . فععاددص ددد  وى  بددأئ ادد  ىامدددًو ك  دددة". ااددنا "اف ت دعددل  ل ددوت اادد  اا خددو ي  دنددهلل ممددعع ،  كعهددو قددهلل تددع 
 . بي ار تملوأ اع  كمثع  شي . فعع  ىا  كنا . {اَْعَ  َكِمْثِعِ  َشْي   } اكمح تاهع ىام  دعل مو د  دعع  قعا  . ذات 
السدال   نقدل اللددل عدن اللددل ح دس ي صدل  دد عويدد فلوس الملصنين ياا هع وعاص هع قىول هل صا ور  عند عويدد : اع قال))

الوَّدددذ نذددورذ السَّددَماَواِ  }: السددال ، وأن صمددا قددل اهلل عوينددا فددي ه ا ددد، وواددي  ددد نفسددد، وور   السددن   صددح  ذلددك أن قددال
ر السددماوا  أنددت نددو »: و ددهلك  عددا  اددوس اهلل عويددد واددوع[ 03:النددور]{ نُّددور  َعوَددس نذددور  }: اددع قددال عقيددل ذلددك{ َواأْلَْرضِ 
حجا دد الندور د أو الندار د لدو هشدفد ألحرقدت اذدىذَحا ذ وجهدد صدا ان هدس  ليدد  صدر  صدن »: اع ذهر حديث أ ي صوادس« واألرض

ندور السدماوا  : قدال عىدد اهلل  دن صسدلو : جاللدد وندور ، نقودد عدن الخويدل وأ دي عىيدد، وقدال: اىحا  وجهدد: وقال« يوقد
 .صن نور وجهد

يددا حددي يددا قيددو  »: ، والحددديث[ 133:الىقددرة]{ اْلَحدديُّ اْلَقيُّددو ذ }: الددنل أنددد حددي، وذهددر قولددد تلددالس وصمددا ور   ددد: اددع قددال
وصما تلر  اهلل  لس عىا   أن واي نفسد أن لد وجًها صواوفًا  الجالل واإلهدرا ، فأاىدت لنفسدد : قال. «  رحم ك أا غيث

« ال ينددا »فددي هددها الحددديث صددن أواددا  اهلل عددز وجددل : اددع ذهددر حددديث أ ددي صواددس الم قددد ، فقددال. وجًهددا، وذهددر اآليددا 
، وأن لد وجًها صواوفًا  األنوار وأن لد  صًرا همدا أعومندا فدي  [ 133:الىقرة]{ اَل تَْأيذهذ ذ ِاَن   َواَل نَدْو   }صوافق لظاهر الم اا 
 .ا  الدال  عوس ذلكاع ذهر األحا يث في  اىا  الوجد، وفي  اىا  السمع والىصر، واآلي.ه ا د أند اميع  صير

لد يدان قد  سطهما  الرحم ، وذهر األحا يدث فدي ذلدك، ادع ذهدر : اع  ن اهلل تلر   لس عىا   الملصنين، وأند قال: اع قال
، وهددي روايدد  « يوقددس فددي النددار وتقددول هددل صددن صزيددد؟ ح ددس يضددع فيهددا رجوددد»: شددلر أصيدد   ددن أ ددي الصددوت، اددع ذهددر حددديث

أن المرادي صوضدع القددصين، »: ادع صدا روا  صسدوع الىطدين عدن ا دن عىداس.« يضع عويهدا قدصدد» :الىخار ، وفي رواي  أيرد
وذهدددر قدددول صسددوع الىطدددين نفسدددد، وقددول السدددد ، وقددول وهدددل  دددن صنىددد، وأ دددي صالدددك، « وأن اللددرال ال يقددددر قدددر   ال اهلل

  ((«واضع رجويد عويد»: و لضهع يقول« صوضع قدصيد»: و لضهع يقول
 ئ . ))يملد  كدوئ تامدريا اعةمعدة اامدوبلة(( مث قو  مث  ئ ار تمل ف  أ د دودل اصدنمنل  ئ قدو ))مح  عة ااهمل ف قو  ااعاقا  ئ هاا م

، فأل ددك بملددهلل ااددنا    دد  ار هددال ااادداوت اُربيددة ر   ل ددك لمددهلل بددمح  اعدد  قددهلل((  الددا   ععدد ... قددو  ادد  يددهللائ بمددبهمو 
فهددداا يدددهلل  دعدددل  ئ ط يلدددة . اعدددهلليمح  ل دددك اا  ددي    االدددهللم كمدددو  دددو ت بعاظددل اددص ااندددع    ل دددك كدددااك ااع دد    ل دددك كدددااك ا

فددإئ االددعم قددهلل  سمددنعا ااظددمح بدد اع ددد  وى  فعددع يه ددود  . اامددعص ق ددع  هددال ا   ددو   اسهمومددو  دددهللم  د شددي  منهددو ا ددنودة شددنملك
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اامع   ادهلهللهو داادة دعدل ىلدح ف عنئدا  ذهوهنع مو يع ق ا فهو دمح ظوه هو ، فإى    يا فهو دمح ظوه هو    ممح ظمح بور ظمح 
فإى  يهموشل مملهو    هو دعل ظوه هو    يهمل ض مو بدأي ىدعع مدمح  ىدعاع   مو ممح  عهو دعل احملمي اا يق بور . يازع اعه  يص

 . ااه  يص
اددوع ص ددداوالً فددي فهدده  الروايدا  قددد رويددت عدن هددلالء صددن ادددر هده  األصدد  صوافًقددا لقدول النىددي اددوس اهلل عويدد و : ادع قددال))

األقوال، وصحفوظًا في الصدور، ال ينمر يوي عن اوي وال ينمر عويهع أحدد صدن نظدرا هع، نقو هدا الخااد  واللاصد  صدوند  
فدي ه ددىهع  لددس أن حدددد فددي عيددر األصدد  صددن قوددل اهلل عددد هع صمددن حددهرنا راددول اهلل اددوس اهلل عويددد واددوع عددن صجالسدد هع 

هع، وال نشديع جندا زهع، فقصدد هدلالء  لدس هده  الروايدا  فضدر وها  ال شدىيد وعمددوا  لدس وصمالم هع، وأصرنا أال نلدو  صرضدا
األيىار، فلمووا في  فلها عوس أحما  المقاييس، وهفَّروا الم قددصين، وأنمدروا عودس الصدحا  ، ور وا عودس األ مد  الراشددين، 

  .((فضووا وأضووا عن اواء السىيل
دعددل هنةهددع مددمح االهلل يددة  اصملهزاددة   ددريهع ااددايمح  ا هددعا هددال ااناددعحل ااددل تعلوهددو دددعص   شددو  بددااك اب يلددة اجلهمعددة  مددمح دددو  

هال ا مة بوال ع  بأئ  دهو هن     دمععا فعهو اصلويع  اامللععة   بأ ا اصهلهللمل بي   و كا  هع   ىكد  ا بدااك دعدل ددعص ا مدة 
اامددع  كعادداهع مددع بددأهنع ىعابددك  س ددعية  مددمة   ددري ذاددك مددمح   ئ بب يلددة م وشدد   بددوا د  اإلددد اض  ى دداهع بأالددوا –طدد يلههع 

ط يلددة اامددعص  دددعع  ط يلددة " مددعا اددو اامددعص اصهلددهللمل،    بب يلددة فعهددو ىددعع تع ددع  كلددع  مددمح قددو   - الددوا اامددع  ااددل  هعهددو 
واعدددًو بددزدمهع،   ئ اُعددص هددع  هددي كأمنددو اامددعص ينمنددعئ بأااددود  عفددو    د اددة مددو،   هنددع   اددعا تددأ ي ً   " اُعددص  دعددع   سكددع

 .فعهاا كوئ هن   قهلل لععا   لععا دمح دعا  اام عي. ااه لعق
فلدهلل  شدو  دندهللي .  مو اصألع  دمح ابدمح د دوب يف  عابد  ددمح احلد   ي ((اع ذهر المأاور عن ا ن عىاس، وجوا د لنجدة الحرور ))

بدمح ا ز و ىدوفا  احلد   ي هداا مدمح ك دو    د ب اُدعا    هدع   تملعمدعئ  دهلل  -  د   ممدعع يف اد ع    ئ  دهلل  : يف احلوشعة قو 
قددو    دد   ممددعع يف ادد ع    ئ  ددهلل  كهددق  أ ابددمح   -  شددكوممو  تنمددق  اعدد  ف قددة مددمح اُددعا   يلددو  مل اانةددهللات ىمدد ك  اعدد  

يملد   ىد  كهدق  اعد     ددًو  تع دددًو مدمح كهمدوئ  "ئ  كدهع دعمددًو مدو كه دك  اعدك ادع  "د وب يمأا  ددمح سد   د   فلدو  ابدمح د دوب 
ي،دددز  بوانمدددو ت  هدددي كدددوئ يهددد ا مدددمح بمدددهعت  هدددي كدددوئ يلهدددي   مدددو بملدددهلل فدددأ ربي هدددي كدددوئ  ددددع  ار "كهدددق اددد   دددهلل  . ااملعدددع

 .هال س  ممويي( ااا عوئت  مىت ينلهي يهع ااعهععت  دمح اُم  صمح هعت
فَدعلدهلَلاِ يمَح ، فَدَلدهلْل َكدوَئ يَدْ،دزل  ِاِدمحأ ، َك َكَهْ دَك َتْمدأَالِ  َهدْي َكدوَئ اانأدِ َّ َادعأل ااعأد ل َدَعْعدِ  َ َددعأَع يَدْ،دزل  بِوان َمدوِ  ِ ىأد: َفَكَهَق  ِاَْعِ  اْبمحل َد أدوب  ))

َ ِ ئأ َ دلدعَ  ))ايمح دعدل دد عي ااملبعدة  تبععدق اُدوط    مندو ُيد(( َ  َمأو اامأدْهعل فَدعَدْع َيْهدِ ْا َملدمحأ ِبَمدْهع  ، اْاَمْ َلل َ ُيلَْاْيمَح ِممَح اْاَ،ِنعَمِة 
َعوَئ  َلِهددي يدلددْهعل اْاَعهِددعِع ... فَدد  تَدْلددهدلْعهلْع ، ااعأددِ  َاددعأل ااعأدد ل َدَعْعددِ  َ َدددعأَع مَلْ يَدْلهلددِي ااا دد دْ َ َامَلْمدد ِي ِ ئأ اا أ لددَي اَهَدْن لددكل ،  ََكَهْ ددَك َتْمددأَالِ  َمددىَت يَدندْ

فهددع (( فَددِإَذا َ َ ددَا اِنَدْاِمددِ  ِمددمْح َاددوِاِ  َمددو يَْأ لدال اانأددوبل فَدَلددهلْل َذَهددَق َدْندد ل اْاعلددْهعل ، ملبددو  منهدو االددملعاو  انامدد  ِ ىأدد ل َاَهددمِلعصل اَ ْ دداِ حلَِْعهلد ل  َ 
ط ملدددًو ااعددهع  ددري مددو ياتددق دعددل  سكددوم [2: مددو اان]{  َْمددَعاَملعْ   ِاَددْعِهعْ  فَددوْدفَدمللعا  لْشددهلًلا ِمددندْهلعْ   َىْمددهلعْ  فَددِإئْ }  دد  ار ددد ف ااعددهع بوا شددهلل 

ُْلملدِ  ))اا ععغ، فأسكوم اا ععغ تاتق دعع   سكوم كثري   هلًلا اكمح مو يهملعق بواع يدة دعدل اصدو  مهملعدق بوا شدهلل   ََكَهْ دَك َتْمدأَالِ  َددمِح ا
ددَع َ ِ ىأددو كلنأددو ىَدللددع ل  ددَع اَنَددو : ِاَمددمْح هل نَددو قدَ ، هل قددو   يملدد  قاددهللل   ئ كنددو ىلددع  هددع انددو  ي  هددي بعددك  دددع  ار (( ْعملنَددوفَددَأَ  َذاِددَك َدَععدْ

 .هال س  ممويي  ل ههو اإلموم ممعع يف ا ع   ممح ممويعة  هلل  بمح د وب   عاب  دنهو. فأ  دععنو قعمنو ذاك
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ع   سددهللي  م ددهع  سددهللي  ااادد(( .اددع ذهددر حددديث الصددورة وذهددر أنددد اددني فيددد ه ا ًددا صفددرً ا وايدد ال  الندداس فددي تأويوددد))
  دد ى  دد ف يف "  ذا قوتددي  سددهللكع   ددول فععةهنددق ااع دد  فددإئ ار قددهلل  عددق  دم دعددل اددع ت " احلددهللي  قددهلل   ي يف ااادد ع ل 

ار  عددق  دم "فددإئ . اصمددأاة سددىت  ئ هنددوك مددمح  دد و فعهددو مددنهع  مددوم ا يمددة ابددمح  ز ددة  هددع اإلمددوم ابددمح  ز ددة  ادددههلل ك دععدد  ذاددك
قدو  فدإئ ار  عدق  دم . فمنهع ممح  ملدي م  دا ااهدمري دعدل  دم. بوانوب مااهق فعهو كمو  شو      ارقهلل ذه ك " دعل اع ت 

،  ئ م  دا ااهددمري  أ ار :   ي اددع   مدم ق دي  ئ  عدقت  قعددي: فكدوئ اإلمدوم   ددهلل يلدع . دعدل ادع ت  يملدد  دعدل اددع    دم
يملدد  دعددل اااددع   ااددل  علهددو ار " فددإئ ار  عددق  م دعددل اددع ت " عهددو اكددمح مددمح    ددا ااهددمري  أ ار  مددو  ىدد  .  هدداا هددع احلددق 

 هاا هع اااعاا  ى   عق دعل اع   اا  مح  ادع  اصلادعد  ىد  مثعد ، سوشدو  كد   -، فهي اع   ملععقة  عق دععهو  دم   مو 
. عدع  اد  قدهلل    اد    د   اد  يدهللائ   دع ذاددك  مندو ااد  مح  عدا بادري دعدعع قدهللي  اد    د   اد  يدهللائ  ابدمح  دم اد   دا  اد  باد   اد  د

فدد  يعددزم مددمح كددعئ ااهددمري دويددهلًلا  أ ار تملددوأ  ئ تكددعئ ااادداة مبوبلددة . اددع   ددا كمددما  اددع  بادد  ك ادد   اددع  يددهللائ كعددهلليمح
 ادع   فوامدما  د اك ا ادعات،  اا اد   د اك اص يعدوت، .، و نما هو اش راا في األاماء والملنس اللا  المودي المشد رااعااة

 ي دواددع ما سددًو بد  اددع  مهدم ًا، اددع ظددوه  ،  ابدمح  اددااك  دو  هداا ااعادد  دندهلل.  دا كمدما    باد  ك ادد ،      د  كع د 
هكدداا،  كمدو   يدهع  هندو تهع د  بهع عد     شدكو  دععدد     يعدزم مند  سثعدي كمدو قدهلل ددد ق " فدإئ ار  عدق  دم دعدل ادع   ااد  مح"قدو  

 .دعل تأ يعهو  مو جبملي ااهمري ي  ا مدم    دعل ا خ اصه  ا     ري ذاك ممح ااهأ ي ت ا ملض ا ذهوئ فولب  اعملمي
 


