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 ٱ ٻ ٻ

 عشر الخامسالدرس 

 

 احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمسالم قمكم أرشف األٟمبٞم٤مء، واعمرؾمٚملم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف، وصحبف أمجٕملم 

 ٟم٤مومٕم٤م، اًمٚمٝمؿ اهمٗمر ًمٜم٤م وًمِمٞمخٜم٤م أمجٕملماًمٚمٝمؿ قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤م، واٟمٗمٕمٜم٤م سمام قمٚمٛمتٜم٤م، وزدٟم٤م قمٚمام 

شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف ] يمت٤مب اًمتقطمٞمد اًمذي هق طمؼ  -رمحف اهلل  -ىم٤مل اإلُم٤مم اعمجدد ؿمٞمخ اإلؾمالم حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب  

 اهلل قمكم اًمٕمبٞمد [ ىم٤مل: 

 سم٤مب ُمـ اًمنمك اًمٜمذر ًمٖمػم اهلل

، وذم اًمّمحٞمح {اهلل يٕمٚمٛمف وم٢من  وُم٤م أٟمٗم٘متؿ ُمـ ٟمٗم٘م٦م أو ٟمذرشمؿ ُمـ ٟمذر }، وىمقًمف: {يقومقن سم٤مًمٜمذر }وىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  

ىم٤مل: ) ُمـ ٟمذر أن يٓمٞمع اهلل ومٚمٞمٓمٕمف، وُمـ ٟمذر أن يٕميص اهلل ومال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -قمـ قم٤مئِم٦م 

 يٕمّمف (

سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، و احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ، وسم٤مرك قمغم قمبده، وٟمبٞمف حمٛمد، وقمكم آًمف 

 -وصحبف أمجٕملم أُم٤م سمٕمد:

 ذم ]يمت٤مب اًمتقطمٞمد[  -رمحف اهلل  -وم٘مد ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم حمٛمد اسمـ قمبد اًمقه٤مب  

  باب من الرشك الـذر لغر اهلل 

 نمك األيمؼم اًمذي ال يٖمٗمره اهلل شمٕم٤ممم، اًم ما ادراد بالرشك ها هـا؟

 وذًمؽ إن اًمٜمذر قمب٤مدة، وُمـ رصف ٟمققم٤م ُمـ أٟمقاع اًمٕمب٤مدة ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم وم٘مد وىمع ذم اًمنمك، 

 اًمٜمذر : شمبٕمٞمْمٞم٦م أي سمٕمض أٟمقاع اًمنمك  :"من" "من الرشك"وقوله يف الرتمجة 

ؿمٞمئ٤م ًمٞمس واضمب٤م قمٚمٞمف يٚمزم اإلٟمس٤من ٟمٗمسف سمٌمء إًمزام اعمرء ٟمٗمسف  ) شم٘مدم ُمٕمٜم٤م يقم أُمس شمٕمريػ اًمٜمذر وأن اًمٜمذر هق

 ؾمقاء يم٤من ُمـ اًمٓم٤مقم٤مت أو ُمـ األُمقر اعمب٤مطم٤مت هذا هق اًمٜمذر،  ( ًمٞمس واضم٥م قمٚمٞمف

 اهلل أكواعا متعددة: - رعاكما ي -والـذر- 
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 ُمٜمف ٟمذر ـم٤مقم٦م، وٟمذر ُمٕمّمٞم٦م، وٟمذر جل٤مج وهمْم٥م، وٟمذر ُمب٤مح هذه أٟمقاع اًمٜمذور 

هذا يسٛمك  ملسو هيلع هللا ىلصيم٠من ي٘مقل هلل قمكم ٟمذر أن أطم٩م سمٞم٧م اهلل احلرام أو أن أزور ُمسجد رؾمقل اهلل  كذر طاعة 

 ٟمذر ـم٤مقم٦م

يم٠من ي٘مقل واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل هلل قمكم ٟمذر أن ي٘مٓمع رمحف هذا ٟمذر ُمٕمّمٞم٦م أو أن يس٤مومر ؾمٗمرا  كذر ادعصقة 

 ُمٕمّمٞم٦م

 ٟمحق ذًمؽ هذا ٟمذر ُمب٤محيم٠من ي٘مقل هلل قمٚمٞمف ٟمذر أن يٛمٌم ُمس٤موم٦م مخس يمٞمٚمق متريٜم٤م أو كذر ادباح  

وهق اًمذي يّمدر ُمـ اإلٟمس٤من طم٤مل اعمٜم٤مزقم٦م واعمِم٤مدة ومٞم٘مقل ٟمذر  هو كذر الؾجاج والغضباًمٜمقع اًمراسمع  

قمكم يمذا ويمذا ال ي٘مّمد سمذًمؽ طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمذر وإٟمام سمذًمؽ يٕمٜمك شم٠ميمٞمد يمالُمف أو ٟمٗمك يمالم وده أو إًمزام 

 همػمه أو ٟمحق هذا

 ٘مقل ٟمذر قمكم وال يسٛمك ؿمٞمئ٤م٠من يسم وهو الـذر ادطؾقوهٜم٤مك ٟمقع ظم٤مُمس  

  

 :وهذه األكواع اخلؿسة لؽل مـفا حؽم- 

ريض  -عم٤م ؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م  جي٥م اًمقوم٤مء سمفوم٤مٟمف جي٥م اًمقوم٤مء سمف؛  ٟمذر اًمٓم٤مقم٦م  ٟمذر اًمٓم٤مقم٦موم٠مُم٤م  

 ) ُمـ ٟمذر أن يٓمٞمع اهلل ومٚمٞمٓمٕمف (  -اهلل قمٜمٝم٤م 

ُمـ ٟمذر أن يٕمَم اهلل ومال يٕمّمف ( سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ًمزوم و ؛ ًم٘مقًمف )حيرم اًمقوم٤مء سمف وٟمذر اعمٕمّمٞم٦م 

 اًمٙمٗم٤مرة أم قمدُمٝم٤م 

؛ ألٟمف ظمرج ذم اًمقاىمع ظمرج  خيػم ومٞمف سملم ومٕمؾ ُم٤م ٟمذر أو أن يٙمٗمر يمٗم٤مرة يٛملم ٟمذر اًمٚمج٤مج واًمٖمْم٥م 

 خمرج اًمٞمٛملم ومٞمخػم سملم أن يٗمٕمؾ ُم٤م ٟمذر أن يم٤من ُمب٤مطم٤م أو ضم٤مئزا أو ُمنموقم٤م أو أن يٙمٗمر يمٗم٤مرة يٛملم

  سمٙمٗم٤مرة يٛملم -أيْم٤م  -خيرج ُمٜمف ٟمف ٢ماًمذي مل يسٛمك وم ٜمذر اعمٓمٚمؼاًمويمذًمؽ  

 أىمؾ أطمقال اًمٜمذر اًمٙمراه٦م،  أىمؾ أطمقاًمف اًمٙمراه٦مهذه هل أٟمقاع اًمٜمذور أُم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمٜمذر ُمـ أصٚمف وم٘مد ىمدُمٜم٤م أن 

 . سم٤مًمتحريؿ – [ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م]وإمم هذا يٛمٞمؾ  -وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء -

ؾمع واهلل شمٕم٤ممم شمٕمبدٟم٤م وأُمرٟم٤م سمنمائع ومال وضمف ألن ٟمٚمزم أٟمٗمسٜم٤م سمام مل يٚمزُمٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم سمف ومام وذًمؽ أن اًمٜمذر شمْمٞمٞمؼ وا

 أُمرٟم٤م سمف إُم٤م أُمر وىمع قمغم ؾمبٞمؾ اإلًمزام ومٝمق اًمقاضمب٤مت أو أُمر وىمع قمكم ؾمبٞمؾ االؾمتحب٤مب ومٝمق اعمستحب٤مت واًمٜمقاومؾ 

 ٚمزُمف اهلل سمف، ٟمٗمسف واؾمٕم٤م ويٚمزم ٟمٗمسف سمام مل ي ومال وضمف ألن يْمٞمؼ اإلٟمس٤من قمغم
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 : ) اًمٜمذر ال ي٠ميت سمخػم إٟمام يستخرج سمف ُمـ اًمبخٞمؾ  (، ملسو هيلع هللا ىلصواًمدًمٞمؾ قمكم يمراه٦م اًمٜمذر ىمقل اًمٜمبل

رضمؾ يم٤من أو اُمرأة يٜمذر ٟمذرا ٟم٤م رأيٜم٤م اًمٜم٤مس يٜمذرون صمؿ يِم٘مقن ذم ٟمذورهؿ دمد اًمقاطمد ٢مومملسو هيلع هللا ىلص وصدق هق سم٠ميب وأُمل 

قمرض قمٚمٞمف أو طمؾ سمف صمؿ إذا يمِمػ اهلل أُمره وطم٘مؼ ُمراده ؿم٘مل يريد اخلروج ُمـ شمبٕم٤مت هذا اًمٜمذر ويبح٨م  ألُمر

:  ملسو هيلع هللا ىلص قمـ ُمـ يٗمتٞمف وخيرضمف ُمٜمف ويْمٞمؼ زرقم٤م سمف ُمع أٟمف يم٤من ذم قم٤مومٞم٦م ومٙمٞمػ يْمٞمؼ قمكم ٟمٗمسف، وُم٤م أصدق ىمقل اًمٜمبل

 ) وإٟمام يستخرج سمف ُمـ اًمبخٞمؾ  ( 

ؿ ُمثال ي٘مقل هلل قمكم ٟمذر أن أذسمح ُمثال ٟم٤مىم٦م صمؿ يبح٨م قمـ ُمٗمتك يٗمتٞمف هؾ جيقز وم٢من ه١مالء اًمٚمذيـ يٜمذرون دمد أطمده

أن يذسمح ٟم٤مىم٦م اًمّمٖمػمة وال طم٤مؿمك وال يمذا  يريد أن يٜمزل ُمـ اًم٘مٞمٛم٦م، أو إذا ىم٤مل ٟمذرت أن أذسمح يذه٥م ًمٞمبح٨م خمرج 

 هؾ جيزئف أن يذسمح ُمثال ؿمٞمئ٤م ًمـ يبٚمغ اًمسـ اعمجزئ أو همػم ذًمؽ، 

ومٞمف ٟمققم٤م ُمـ ؾمقء اًمٔمـ سم٤مهلل يم٠من هذا اًمذي ٟمذر ئمـ أن اهلل  -ي٤م أيتٝم٤م األظمقات  ٤م اإلظمقان، وي٤م أهي -يمام أن اًمٜمذر 

شمٕم٤ممم ال جيٞم٥م دقمقشمف إال سمٛم٘م٤مسمؾ يم٠مٟمف وىمع ذم ىمٚمبف أن اهلل ال يستجٞم٥م اًمدقمقات، وال ي٘م٣م احل٤مضم٤مت إال إذا سمذل 

ؾ واًمٜمٝم٤مر أريتؿ ُم٤م أٟمٗمؼ ُمٜمذ ظمٚمؼ اًمساموات يد اهلل ُمٚمئ٤م ؾمح٤مء اًمٚمٞم"ؿمٞمئ٤م ُمع أن رسمٜم٤م ؾمبح٤مٟمف وسمحٛمد واؾمع اًمٕمٓم٤مء 

 ومٙمٞمػ ي٘م٤ميض اًمٕمبد رسمف وي٘مقل إن يمذا يمذا  "ُم٤م ذم يٛمٞمٜمف ؾمبح٤مٟمف وسمحٛمدهيٖمض واألرض وم٤مٟمف مل 

 

 {يوما كان رشه مستطرا  يوفون بالـذر وخيافون }فان قال لـا قائل ألقس اهلل تعايل قد امتدح ادوفني بالـذر فؼال: 

 -ًمٙمـ اجلقاب قمـ هذا اإليراد ُمـ وضمٝملم:وهم أهل ددحه قد امتدحفم  كؼول بذ

اًمقضمف األول: أن اًمٜمذر ىمد يراد سمف ُمٓمٚمؼ اًمٓم٤مقم٦م؛ أن اًمٜمذر ىمد يراد سمف ُمٓمٚمؼ اًمٓم٤مقم٦م وًمٞمس اًمٜمذر اًمذي سم٤مًمتٕمريػ  (1

اًمٗم٘مٝمل قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء إًمزام اعمٙمٚمػ ٟمٗمسف قمب٤مدة همػم واضمب٦م وم٘مد يراد سم٤مًمٜمذور األُمر اًمقاضم٥م سم٠مصؾ اًمنمع، وهلذا 

يٕمٜمل أهؾ اعمٜمسؽ إذا رضمٕمقا ُمـ قمروم٦م،  {ؿ صمؿ ًمٞم٘مْمقا شمٗمثٝمؿ وًمٞمقومقا ٟمذوره }: -قمز وضمؾ  -ىم٤مل رسمٜم٤م 

يٕمٜمك ُم٤م ًمزُمٝمؿ ُمـ  {وًمٞمقومقا ٟمذورهؿ }واعمزدًمٗم٦م يزيٚمقا قمٜمٝمؿ يتحٚمٚمقن ويزيٚمقن قمٜمٝمؿ األذى اًمذي هق اًمتٗم٨م 

 .اعمٜم٤مؾمؽ 

اجلقاب اًمث٤مين: أن ي٘م٤مل إن اهلل اُمتدطمٝمؿ قمغم ووم٤مئٝمؿ سم٤مًمٜمذر اًمذي اًمتزُمقا سمف ال قمغم إٟمِم٤مئٝمؿ ًمٚمٜمذر وومرق سملم  - (2

تداء وسملم اًمقوم٤مء ومٜمحـ ٟم٘مقل اسمتداء اًمٜمذر ُمٙمروه، ورسمام يم٤من حمرُم٤م يمام ىمد ىمٞمؾ ًمٙمـ اًمقوم٤مء سمف إذا اٟمٕم٘مد واضم٥م االسم

 وُمـ أشمك واضم٥م وم٤مٟمف حيٛمد قمكم ومٕمٚمف ًمٚمقاضم٥م هؾ هذا واوح،
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

اجلقاب قمـ هذا اإليراد ًمق ىم٤مل ىم٤مئؾ يمٞمػ أن اهلل شمٕم٤ممم اُمتدح اعمقوملم  يناظمقإ -ٟمٕمؿ  -إذا اٟمتٝمٞمٜم٤م  -ـمٞم٥م  -

 -سم٤مًمٜمذر ومٜم٘مقل اجلقاب ُمـ وضمٝملم:

اًمقضمف األول: أن اًمٜمذر رسمام أريد سمف قمٛمقم اًمٓم٤مقم٤مت؛ ال اًمٜمذر سم٤مًمتٕمريػ اخل٤مص قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء إًمزام اعمٙمٚمػ ٟمٗمسف  -

 ُمٝمؿ سم٠مصؾ اًمنميٕم٦مـم٤مقم٦م همػم واضمب٦م ومٞمٙمقن اهلل اُمتدح ه١مالء قمكم ومٕمٚمٝمؿ ُم٤م ًمز

اجلقاب اًمث٤مين: أن يٙمقن اهلل شمٕم٤ممم اُمتدطمٝمؿ قمكم شمتٛمٞمؿ ٟمذورهؿ اًمتل قم٘مدوه٤م؛ ألن ُمـ قم٘مد ٟمذرا ومل ي٠ميت سمف ومٝمق  -

 أهؾ ًمٚمذم، وُمـ قم٘مد ٟمذر وأشمك سمف ومٝمق أهؾ ًمٚمٛمدح ًمٙمـ هذا ال يتْمٛمـ اًمثٜم٤مء قمكم إٟمِم٤مء اًمٜمذر ُمـ أؾم٤مؾمف

 سم٤مب ُمـ اًمنمك اًمٜمذر ًمٖمػم اهلل  -رمحف اهلل  - ًمٜمرضمع إزم ُمتـ اًمٙمت٤مب ي٘مقل اًمِمٞمخ -ـمٞم٥م  - 

  هل هـاك أحد يـذر لغر اهلل:

ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٜمذر ًمٚم٘مبقر، ُمـ يٜمذر ًمٚمٛمِم٤مهد ُمـ اًمٜم٤مس، ُمـ يٜمذر ًمبٕمض اعمالئٙم٦م ُمـ اًمٜم٤مس وم٢من  ٟمٕمؿ وُم٤م أيمثرهؿ 

ًمٜمذر قمب٤مدة ومٙمؾ صقرة ومٝمق رشك ألن ا -قمز وضمؾ  -ُمـ يٜمذر ًمألٟمبٞم٤مء، ًمٚمّم٤محللم ًمٖمػم ذًمؽ ومٝمذا شم٘مرب ًمٖمػم اهلل 

س ُمـ اًمٖمٜمؿ إمم ىمؼم اًمسٞمد ومالن هذا وُمـ صقر اًمٜمذور اًمتل ُمثال دمد أطمدهؿ ي٘مقل هلل قمٚمٞمف ٟمذر أن أؾمقق صمالث رؤ

 ٟمذر ًمٖمػم اهلل ومٛمـ شم٘مرب هبذه اًمٜمذور إمم همػم اهلل وم٘مد وىمع ذم اًمنمك اًمٙمؼم ألن اًمٜمذر ال يٙمقن إال هلل

  

  :{بالـذريوفون  }استدل بؼول اهلل تعايل  

سمٕمض اعم١مُمٜملم ُم٤مذا ىم٤مل اهلل أن اًمٜمذر قمب٤مدة ألهن٤م هذه اآلي٦م ضم٤مءت ذم ؾمٞم٤مق اًمثٜم٤مء قمكم  دًم٧م هذه اآلي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم

إن األسمرار ينمسمقن ُمـ يم٠مس يم٤من ُمزاضمٝم٤م يم٤مومقرا قمٞمٜم٤م ينمب هب٤م قمب٤مد اهلل يٗمجروهن٤م شمٗمجػما  يقومقن  }ىمبٚمٝم٤م:  شمٕم٤ممم

ومام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم هذا ذم وصٗمٝمؿ  ) يقومقن سم٤مًمٜمذر ( إال ألن اًمٜمذر قمب٤مده،  {ا سم٤مًمٜمذر وخي٤مومقن يقُم٤م يم٤من رشه ُمستٓمػم

 وعم٤م يم٤من قمب٤مده طمرم رصومف ًمٖمػم اهلل 

صمؿ ًمٞم٘مْمقا شمٗمثٝمؿ وًمٞمقومقا  }وًمٞم٧م أن اعم١مًمػ أو٤مف إًمٞمٝم٤م اآلي٦م األظمرى ذم ؾمقرة احل٩م وهك ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 

دل ذًمؽ قمكم إن هذا ُم٠مُمقرا سمف ومٝمق قمب٤مدة إذا )وًمٞمقومقا ٟمذورهؿ األُمر وم مألن اًمالم ذم ىمقًمف )وًمٞمقومقا( ال {ٟمذورهؿ 

 ( وم٤مًمٜمذر إذا قمب٤مده، 

 

  :{وما أكػؼتم من كػؼة أو كذرتم من كذر }ثم استدل بؼول اهلل تعاىل ، 
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

اهلل يٕمٚمٛمف،  ويّمح وم٢من  ) أٟمٗم٘متؿ ( أيـ ضمقاسمف وضمزائف؟ مجٚم٦م ؟ هذه رشـمٞم٦م إذا أيـ ومٕمؾ اًمنمط "ما") وما أكػؼتم ( 

اهلل يٕمٚمٛمف ًمٙمـ هل أن شمٙمقن وم٢من  ٟمٗم٘م٦م أو أٟمٗم٘متؿ ُمـ ٟمٗم٘مفـ ٙمقن ُم٤م ُمقصقًم٦م سمٛمٕمٜمل اًمذي يٕمٜمك واًمذي أٟمٗم٘متؿ ُمإن شم

  {وُم٤م أٟمٗم٘متؿ ُمـ ٟمٗم٘م٦م  }رشـمٞمف أًمٞمؼ، 

هذا يدل قمكم االؾمتٖمراق أي٤م يم٤مٟم٧م شمٚمٙمؿ اًمٜمٗم٘م٦م يٕمٜمك ؾمقاء يم٤مٟم٧م ٟمٗم٘م٦م ص٤محل٦م أو همػم ص٤محل٦م، ُم٘مبقًم٦م أو  "من كػؼه "

وُم٤م أٟمٗم٘متؿ "همػم ُم٘مبقًم٦م ألن اإلٟمس٤من ىمد يٜمٗمؼ ٟمٗم٘م٤مت قمكم همػم اًمقضمف اًمّمحٞمح وم٠موم٤مد اهلل شمٕم٤ممم أن اهلل أٟمف ُمٓمٚمع قم٤ممل، 

ه ىم٤مقمدة ٟمٙمرره٤م دوُم٤م اًمٜمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمنمط شمدل وٟمٗم٘م٦م ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمنمط ومدًم٧م قمكم اًمٕمٛمقم هذ "ُمـ ٟمٗم٘م٦م

 اًمٕمٛمقم، 

يٕمٜمك ًمٚمٜمذر يمذًمؽ ٟمذر ذم ؾمٞم٤مق ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمنمط ومٞمتٜم٤مول يمؾ ٟمذر  وهذا موضع الشاهد "أو كذرتم من كذر "

 ُم٘مبقل يم٤من أو همػم ُم٘مبقل ُمنموع يم٤من أو همػم ُمنموع،

ظمؼما جمردا سمؾ هق يدل قمكم أن اهلل جي٤مزى قمٚمٞمف ومال  ًمٞمس "ن اهلل يٕمٚمٛمف٢موم"هذا ضمقاب ًمٙمـ ىمقًمف  {ن اهلل يعؾؿه إ)ف}

ػما ومخػم وإن رشا ومنم يمذا إذا ؿمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم يٕمٚمؿ يمؾ يشء ًمٙمٜمف يٗمٞمد شمْمٛمٜم٤م أن اهلل يٕمٚمٛمف وجي٤مزيٙمؿ قمٚمٞمف إن ظم

 ن اهلل يٕمٚمٛمف ( أي يٕمٚمؿ وىمققمف ُمٜمٙمؿ ويٙم٤مومئٙمؿ قمٚمٞمف وجي٤مزيٙمؿ قمٚمٞمف ٢م)وم

 : د ومدًم٧م هذه اآلي٦م ومٝمق ذم اًمقاىمع ومٞمف ُمٕمٜمك اًمققمد واًمققمٞم

  –قمز وضمؾ  -قمغم يٕمٜمك إصمب٤مت اًمٜمذر وأٟمف قمب٤مدة هلل -                

 يٕمٜمك دق أو ضمؾ  {وم٤من اهلل يٕمٚمٛمف}ودًم٧م اآلي٦م  قمغم إصمب٤مت قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم  

ي٤م أيتٝم٤م األظمقات  أهي٤م اإلظمقان، و -قمغم إن إصمب٤مت اجلزاء ومام ُمـ قمٛمؾ يٕمٛمٚمف اإلٟمس٤من  -أيْم٤م  -ودًم٧م  

يقم دمد يمؾ ٟمٗمس ُم٤م قمٛمٚم٧م ُمـ  }أو ومٕمؾ إال وهق ُمسٓمقر ُمزسمقر ُمٙمتقب  ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم:  ُمـ ىمقل -

، وُمثؾ هذه اآلي٤مت يٕمٜمك شمقضم٥م {ظمػم حمرضا وُم٤م قمٛمٚم٧م ُمـ ؾمقء شمقد ًمق أن سمٞمٜمٝم٤م وسمٞمٜمف أُمدا سمٕمٞمدا 

 -ًمٚمٛم١مُمـ شم٘مقى واطمتٞم٤مـم٤م ًمٜمٗمسف وُم٤مذا ظمٚمػ وراء فمٝمره ومٞمتحٚمؾ ُمـ طم٘مقق اًمٕمب٤مد ويتقب إمم اهلل 

 -أيْم٤م  -ورم اآلي٦م ُم٤م يدل  - ـمٞم٥م -ظمٗمٞمػ اًمٔمٝمر،  -قمز وضمؾ  -طمتك يقارم رسمف  -ح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؾمب

 اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر ) يقومقن سم٤مًمٜمذر ( قمغم

 

 وبعد ذلك ذكر ادصـف حديث عائشة 
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شم٘مدم ُمٕمٜم٤م أٟمف ًمٞمس ًمٚمٛمّمٜمػ رمحف هلل ىم٤مقمدة ُمْمٓمردة ذم ىمقًمف ذم اًمّمحٞمح ومت٤مرة يريد سمف ُم٤م ذم  قال وىف الصحقح 

 اًمّمحٞمح ه٤م هٜم٤م ُمراده سمف صحٞمح اًمبخ٤مري، وم٢من  اًمّمحٞمحلم وشم٤مرة يريد سمف ُم٤م ذم أطمدمه٤م يمام ه٤م هٜم٤م

ء اًمّمح٤مسم٦م قمغم اإلـمالق هل أم اعم١مُمٜملم اًمّمدي٘م٦م سمٜم٧م اًمّمديؼ أوم٘مف اًمٜمس٤مء أوم٘مف ٟمس٤م -ريض اهلل عـفا  -عن عائشة 

قمغم اًمٜمس٤مء يمٗمْمؾ اًمثريد قمغم ؾم٤مئر اًمٓمٕم٤مم هٙمذا  ملسو هيلع هللا ىلصوهؾ ٟم٘مقل أومْمٚمٝمـ اًمقاىمع أن ومْمؾ قم٤مئِم٦م يمام ىم٤مل اًمٜمبل 

شمٕمرومقن اًمثريد أو ال حيسـ أن  "ومْمؾ قم٤مئِم٦م قمغم اًمٜمس٤مء يمٗمْمؾ  اًمثريد قمغم ؾم٤مئر اًمٓمٕم٤مم"وم٘م٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصزيم٤مه٤م اًمٜمبل 

 : ِم٤مقمر اًم ٟمذيمريمؿ سم٤مًمٓمٕم٤مم اآلن اًمثريد هق يمام قمرومف

 ك أُم٤مٟم٦م اهلل اًمثريد اومذ     إذا ُم٤م اخلبز شم٠مدُمف سمٚمحؿ 

 –ـمٞم٥م  -يٕمٜمك هق اعمسٛمك قمٜمدٟم٤م اًم٘مرص٤مت ي٘مقل ظمبز ُمٕمف حلؿ، وًمذًمؽ يم٤من أومْمؾ اًمٓمٕم٤مم ألٟمف وؿ اًمؼم واًمٚمحؿ 

 ومٗمْمؾ قم٤مئِم٦م قمغم اًمٜمس٤مء يمٗمْمؾ اًمثريد قمغم ؾم٤مئر اًمٓمٕم٤مم، 

  :- ريض اهلل قمٜمٝم٤م -وسملم ظمدجي٦م وًمٙمـ اًمٕمٚمامء اظمتٚمٗمقا ذم اعمٗم٤موٚم٦م سملم سمٞمٜمٝم٤م 

 ملسو هيلع هللا ىلصأزواج رؾمقل اهلل  -روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ  -ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىمدُمٝم٤م، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىمدم ظمدجي٦م، ويمٚمٝمـ أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم 

 وأُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم واهلل طمسٞم٥م ُمـ ٟم٤مل ُمٜمٝمـ ورُم٤مهـ سم٤مًمٗمؽ ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم اًم٘مداُمك واعمحدصملم 

ىمد ـم٤مهل٤م ُمـ أذى اعمٜم٤موم٘ملم ىمديام أن رُمقه٤م سم٤مإلومؽ وم٠مٟمزل اهلل سمراءهت٤م ىمرأٟم٤م يتغم إمم يقم  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -وم٢من قم٤مئِم٦م 

 -اًم٘مٞم٤مُم٦م، ورم ُمٜم٤موم٘مل هذا اًمزُم٤من ُمـ اًمرواومض وأؿمٙم٤مهلؿ ُمـ يٓمٕمٜمقن ذم قمروٝم٤م إمم يقُمٜم٤م هذا وىمد شمققمدهؿ اهلل 

 سم٤مًمٕمذاب األًمٞمؿ،  -قمز وضمؾ 

ومخسلم ُمـ اهلجرة وهذا  قمٛمرت طمتك ؾمٜم٦م ؾمبع  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -أطم٤مدي٨م قمدة ويم٤مٟم٧م  ملسو هيلع هللا ىلصبل وىمد روت قمـ اًمٜم

هذه اًمٗمت٤مة اًمذيمٞم٦م اًمٜمبٞمٝم٦م اًمتل طمٗمٔم٧م قمـ رؾمقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصطمٗمظ اهلل شمٕم٤ممم ًمديٜمف طمٞم٨م ىمٞمض اهلل شمٕم٤ممم ًمٜمبٞمف  يدًمٜم٤م قمغم

أُمد اهلل شمٕم٤ممم ذم قمٛمره٤م طمتك سمف و ظم٤مص٦م أُمره ذم سمٞمتف ومٞمام ال يٓمٚمع قمٚمٞمف إال أهٚمف ومْمبٓمتف وبٓم٤م شم٤مُم٤م وطمدصم٧م ملسو هيلع هللا ىلص

 قمٜمٝم٤م اًمٕمٚمؿ سم٘مٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن،  كشمٚم٘م

 مجٚم٦م رشـمٞم٦م ُمـ اؾمؿ رشط ٟمذر ومٕمؾ اًمنمط   قال: ) من كذر أن يطقع اهلل فؾقطعه ( ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل 

ًمزُمف  ضمقاب اًمنمط ومدًم٧م هذه اجلٛمٚم٦م قمغم وضمقب اًمقوم٤مء سمٜمذر اًمٓم٤مقم٦م ومٛمـ ٟمذر ٟمذر ـم٤مقم٦م "أن يطقع اهلل فؾقطعه"

اهلل وطمذروا ُمـ ورائٙمؿ ال يْمٞمؼ  ي٤م رقم٤ميمؿأن يٗمل سمف وال خيرج ُمٜمف سمٙمٗم٤مرة جي٥م قمٚمٞمف أن يٗمل سمٜمذره وهلذا اقمٚمٛمقا 

ـمقاقمٞم٦م ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمسف ويٗمٕمؾ ُم٤م أُمره اهلل شمٕم٤ممم سمف  أُمر اؾمتحب٤مب  -قمز وضمؾ  -اإلٟمس٤من قمكم ٟمٗمسف واؾمع يٓمع اهلل 
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يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس يٜمذر أن يّمقم يمؾ اصمٜملم ويمؾ مخٞمس وهق وم٢من   سمفوأُمر وضمقب دون أن يٚمزم ٟمٗمسف سمام مل يٚمزُمف اهلل

 طملم ذاك جيد ذم ٟمٗمسف ٟمِم٤مـم٤م وىمقة وم٢مذا ُم٤م شم٘مدم سمف اًمٕمٛمر ووٕمػ يٕمٜمك ٟمدم أن يم٤من ىمد ٟمذر هذا اًمٜمذر ومٞمٜمتبف هلذا، 

يمل ومٝمذا ال وضمف رشقمغم وىمع  اًمذيومال جيقز اًمقوم٤مء سمٜمذر اعمٕمّمٞم٦م أُم٤م اًمٜمذر  ) ومن كذر أن يعىص اهلل فال يعصه (

 يٜمٕم٘مد أصال ومثؿ ومرق سملم ٟمذر اعمٕمّمٞم٦م، واًمٜمذر اًمنميمل 

 يمام ذه٥م إزم ذًمؽ ]اإلُم٤مم أمحد، وأسمق طمٜمٞمٗم٦م[ وًمذًمؽ أًمزُمقا سم٤مًمٙمٗم٤مرة،  اًمراضمح أٟمف ُمٜمٕم٘مداًم٘مقل  كذر ادعصقة -

 وأٟمف ال يمٗم٤مرة ومٞمف،  اٟمٕم٘م٤مدهوذه٥م ]اًمِم٤مومٕمل[ إمم قمدم  -

ذم   ومٝمذا مل يٜمٕم٘مد أصال ألهن٤م ًمٞمس٧م قمب٤مدةُمـ ٟمذر ًم٘مؼم أو جلـ أو ُمٞم٧م أو عمٚمؽ أو يمذا شم٘مرب إزم همػمه كذر الرشك أُم٤م 

يٛملم  إذا يم٤من يٛمٞمٜم٤م صحٞمح٤م يٕمٜمك طمٚمػ قمغمأصٚمٝم٤م سمؾ هل رشك ُمٜم٤مذم ًمٚمتقطمٞمد ومٝمذا ال يٜمٕم٘مد اسمتداء، يمام إن اًمٞمٛملم 

ُمست٘مبؾ قم٘مد ذًمؽ ذم ىمٚمبف ومٝمق ُمٜمٕم٘مد وًمق طمٚمػ سمٖمػم  سم٤مهلل طمٚمػ سم٤مهلل أو سم٤مؾمؿ ُمـ أؾمامئف أو صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف قمكم أُمر

 ٟمذره ال يٜمٕم٘مد وم٢من  اهلل هؾ يٜمٕم٘مد يٛمٞمٜمف ال يٜمٕم٘مد ُمـ طمٚمػ سمٖمػم اهلل ال يٜمٕم٘مد يٛمٜمف يمذًمؽ ُمـ ٟمذر ًمٖمػم اهلل

 

 ومـاسبة هذا احلديث لؾباب ظاهرة جدا 

 وأوم٤مدٟم٤م أن اًمٜمذر قمب٤مدة ومٍمومف ًمٖمػم اهلل شمٕم٤ممم رشك ايمؼم -

 اًمقوم٤مء سمٜمذر اًمٓم٤مقم٦موأوم٤مدٟم٤م سمقضمقب  -

 وأوم٤مدٟم٤م صم٤مًمث٤م سمتحريؿ اًمقوم٤مء سمٜمذر اعمٕمّمٞم٦م  -

 صمؿ ٟمستٛمع إمم ُمس٤مئؾ 

 هذا اًمب٤مب ومٞمف ُمس٤مئؾ:

 * األومم وضمقب اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر  

ُمـ ٟمذر أن يٓمٞمع اهلل  }:  ملسو هيلع هللا ىلص، وُمـ ىمقل اًمٜمبل{يقومقن سم٤مًمٜمذر  }: -قمز وضمؾ  -]اًمنمح[: وهذا سملم ُمـ ىمقل اهلل 

 {ومٚمٞمٓمٕمف 

 صمب٧م يمقٟمف قمب٤مدة هلل ومٍمومف إمم همػمه رشك* اًمث٤مٟمٞم٦م إذا 
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رصومف ًمٖمػم اهلل رشك ومال وم٢من  ]اًمنمح[: وىمقل اًمِمٞمخ إذا صمب٧م ًمٞمس ُمراده اًمؽمدد ذم ذًمؽ ُمراده أٟمف ُم٤م دام ىمد صمب٧م

 ؿمؽ ذم صمبقشمف قمب٤مده

 * اًمث٤مًمث٦م أن ٟمذر اعمٕمّمٞم٦م ال جيقز اًمقوم٤مء سمف

  .تٝمك]اًمنمح[: ًم٘مقًمف:  ) وُمـ ٟمذر أن يٕمَم اهلل ومال يٕمّمف ( اٟم 

 اًمب٤مب اًمذي يٚمٞمف

 سم٤مب ُمـ اًمنمك االؾمتٕم٤مذة سمٖمػم اهلل

 {وأٟمف يم٤من رضم٤مل ُمـ اإلٟمس يٕمقذون سمرضم٤مل ُمـ اجلـ ومزادوهؿ ره٘م٤م  }وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

ي٘مقل ُمـ ٟمزل ُمٜمزال وم٘م٤مل أقمقذ  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مًم٧م: )) ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  -وقمـ ظمقًم٦م سمٜم٧م طمٙمٞمؿ  

 مل يرضه يشء طمتك يرطمؾ ُمـ ُمٜمزًمف ذًمؽ ( ] رواه ُمسٚمؿ [ سمٙمٚمامت اهلل اًمت٤مُم٤مت ُمـ رش ُم٤م ظمٚمؼ

 ] اًمنمح [

  –رمحف اهلل  شمٕم٤ممم  -ىم٤مل اعمّمٜمػ  

 سم٤مب ُمـ اًمنمك االؾمتٕم٤مذة سمٖمػم اهلل 

سمٖمػم اهلل  االؾمتٕم٤مذة وهق االؾمتٕم٤مذةٟمققم٤م ُمـ أٟمقاع  -رمحف اهلل  -هذه اًمؽممج٦م ًمٞمس٧م قمغم إـمالىمٝم٤م، وإٟمام أراد اًمِمٞمخ  

 اهلل هذا هق اًمذي يٙمقن ُمـ اًمنمك،  ومٞمام ال ي٘مدر قمٚمٞمف إال

قذ هبذا اًمبٞم٧م قم٤مئذ ( ذم :  ) يٕمملسو هيلع هللا ىلصسمدًمٞمؾ ىمقل اًمٜمبل أُم٤م االؾمتٕم٤مذة سمٖمػم اهلل ومٞمام ي٘مدر قمٚمٞمف ذًمؽ اًمٖمػم ومٚمٞمس رشيم٤م

 ظمر اًمزُم٤من آأطم٤مدي٨م 

ام أن االؾمتٖم٤مصم٦م سمٖمػم اهلل ومٞمام ي٘مدر قمٚمٞمف ذًمؽ سمٖمػم اهلل ومٞمام ي٘مدر قمٚمٞمف ذًمؽ اًمٖمػم ضم٤مئزة وًمٞمس٧م رشيم٤م يم وم٤مإلؾمتٕم٤مذة 

إذا ُمراد اًمِمٞمخ ُمـ هذه  -ـمٞم٥م  - {وم٤مؾمتٖم٤مصمف اًمذي ُمـ ؿمٞمٕمتف قمغم اًمذي ُمـ قمدوه  }اًمٖمػم ضم٤مئزة ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 اًمؽممج٦م  سم٤مب ُمـ اًمنمك االؾمتٕم٤مذة سمٖمػم اهلل ُمراده ومٞمام ال ي٘مدر قمٚمٞمف إال اهلل، 

اًمٕمقذ هق االًمتج٤مء  العوذهل ـمٚم٥م اًمٕمقذ ـمٚم٥م اًمٕمقذ، وُم٤م  -أهي٤م اإلظمقان  - االؾمتٕم٤مذة  وما االستعاذة ؟

خمقف إمم ُمـ ي١مُمٜمف ُمٜمف يم٠من يرى اإلٟمس٤من  يشءواالقمتّم٤مم هذا هق ُمٕمٜمك االؾمتٕم٤مذة، وطم٘مٞم٘م٦م االؾمتٕم٤مذة اهلرب ُمـ 
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يٕمقد سم٘مسؿ اًمنمـم٦م سمف أو يرى قمدوا ومٞمٚمتج٠م إمم ىمسؿ اًمنمـم٦م أو ٟمحق ُم٤م  لؾمبٕم٤م ومٞمٝمرب ُمٜمف ويدظمؾ ذم سمٞم٧م يت٘مُمثال 

سملم   وىمد ىم٤مل اًمِم٤مقمر ُمٗمرىم٤م سملم االؾمتٕم٤مذة -ـمٞم٥م  -وهٙمذا، ومح٘مٞم٘م٦م االؾمتٕم٤مذة اهلرب ُمـ يشء خمقف إمم ُم٠مُمـ 

 ٕمٞم٤مذ واًمٚمٞم٤مذ ي٘مقل :اًم

 وُمـ أقمقذ سمف مم٤م أطم٤مذره         ي٤م ُمـ أًمقذ سمف ومٞمام أؤُمٚمف         

 أٟم٧م ضم٤مسمره وال هيٞمْمقن قمٔمام          يم٤مههال جيؼم اًمٜم٤مس يمنا أٟم٧م 

ال جيقز أن ي٘م٤مل ذم طمؼ خمٚمقق وإن يم٤من ىم٤مئٚمف رسمام ىم٤مًمف ذم طمؼ خمٚمقق  -قمز وضمؾ  -هذا ال يٜمبٖمل إال هلل  -إي واهلل  -

وُمـ "دل هذا قمكم أن اًمٚمٞم٤مذ يٙمقن ذم األُمقر اعمٓمٚمقسم٦م واعمحبقسم٦م،  "ي٤م ُمـ أًمقذ سمف ومٞمام أؤُمٚمف"ًمٙمٜمف ال يّمح إال هلل   

ُمـ -إي واهلل  -أن اًمٕمٞم٤مذ يٙمقن ُمـ األُمقر اعمرهقسم٦م ال جيؼم اًمٜم٤مس يمنا أٟم٧م يم٤مهه دل قمغم  "أقمقذ سمف مم٤م أطم٤مذره

 ُمـ ضمؼمه اهلل ومال يم٤مه ًمف  "وال هيٞمْمقن قمٔمام أٟم٧م ضم٤مسمره"يمنه اهلل ومال حيؼم يمنه أطمد، 

 

  اجلن وأكه كان رجال من اإلكس يعوذون برجال من  }تعاىل بؼول اهلل تعاىل:  -رمحه اهلل  -استدل ادصـف

 {فزادوهم رهؼا 

 }: -قمز وضمؾ  -ىم٤مل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاًمذيـ ًم٘مقا اًمٜمبل  -رمحٝمؿ اهلل وريض قمٜمٝمؿ  -هذه اآلي٦م ضم٤مءت ذم ؾمٞم٤مق ظمؼم اجلـ  

  {ىمؾ أوطمل إزم أٟمف اؾمتٛمع ٟمٗمر ُمـ اجلـ وم٘م٤مًمقا إٟم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م ىمرآٟم٤م قمجب٤م هيدي إمم اًمرؿمد ومآُمٜم٤م سمف وًمـ ٟمنمك سمرسمٜم٤م أطمدا 

، واؾمتٛمٕمقا إمم شمالوشمف ؾمٛمٕمقا اًم٘مرآن، وومرطمقا سمف صمؿ ص٤مروا خيؼمون ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مقا اًمٜمبل  هلل درهؿ ىمقم ُم١مُمٜمقن ُمـ اجلـ

 سمام يٕمٚمٛمقن ُمـ طم٤مهلؿ، وٟم٘مؾ اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ قمٜمٝمؿ،  

أٟمتؿ ي٤م ُمٕمنم ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ يٜمبٖمل أن يٛمٞمز اإلٟمس٤من ويٗمحص ُم٤م ي٘م٤مل سمِم٠من اجلـ سملم احلؼ  -أهي٤م اإلظمقان  -وهلذا 

اًمٜم٤مس ُم٤م زاًمقا خيقوقن ذم أُمر اجلـ يزيدون، ويٜم٘مّمقن، ويذيمرون األؾم٤مـمػم، وم٢من  واًمٞم٘ملم، سملم اًمٔمـ واًمّمحٞمح

ذم ؾمٜمتف وومٞمف همٜمٞم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصواخلراوم٤مت واًمٔمـ ال يٖمٜمك ُمـ احلؼ ؿمٞمئ٤م احلؼ هق ُم٤م ذيمره اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف أو ذيمره ٟمبٞمف 

 ويمٗم٤مي٦م، أُم٤م ُم٤م يتداوًمف اًمٜم٤مس ويتحدصمقن سمف ذم جم٤مًمسٝمؿ وأؾمامرهؿ ومال شمّمدق وال شمٙمذب، 

إذا ىمرأت ؾمقرة اجلـ شمبلم ًمؽ أن هذا اخلٚمؼ ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمؼ اهلل يٕمؽميف ُم٤م يٕمؽمى اآلدُمٞملم، وأهنؿ قمب٤مد ُمٕمبدون هلل 

شمٕم٤ممم ُمٜمٝمؿ اًمّم٤محلقن وُمٜمٝمؿ دون ذًمؽ ُمٜمٝمؿ اعمسٚمٛمقن، وُمٜمٝمؿ اًم٘م٤مؾمٓمقن،  وأهنؿ ال يٛمٚمٙمقن ألٟمٗمسٝمؿ رضا وال 

  –رمحٝمؿ اهلل وريض قمٜمٝمؿ  - ذيمروه رؿمدا، وأن اًمسامء حمٛمٞم٦م ُمّمقٟم٦م ُمٜمٝمؿ إمم آظمر ُم٤م ذيمروا ومٛمام
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 ألهن٤م ُم١موًم٦م سمٛمّمدر  بػتح اهلؿزة  هذه اجلؿؾة وأكه

أظمؼم ه١مالء اعم١مُمٜمقن ُمـ اجلـ سم٠مٟمف يم٤من  {وأكه كان رجال من اإلكس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهؼا  }

 رضم٤مل ُمـ اإلٟمس، 

يٕمقذن سمرضم٤مل ُمـ اجلـ،  -أيْم٤م  -اًمٜمس٤مء  ظمرضم٧م خمرج األهمٚم٥م وإال رسمام وىمع هذا األُمر ُمـ "رجال"وهـا كؾؿة 

 أن ذم اجلـ رضم٤مل وٟمس٤مء ومٞمٝمؿ ذيمقرة وأٟمقصم٦م وهذا هق احلؼ،  وأوم٤مدٟم٤م ذًمؽ قمغم

) أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اخلب٨م واخلب٤مئ٨م( أن اخلب٨م ذيمقر اًمِمٞم٤مـملم، واخلب٤مئ٨م ٟمس٤مئٝم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا ىمٞمؾ ذم شمٗمسػم ىمقل اًمٜمبل 

 ٙم٤مصمرون ومال ؿمؽ أن ُمٜمٝمؿ ذيمقر وإٟم٤مث وهلذا يتٜم٤مؾمٚمقن ويت

قمٞم٤مذة رشيمٞم٦م وىمد ضم٤مء ذًمؽ ُمٗمنا ذم اآلصم٤مر هبؿ  يعوذون {وأكه كان رجال من اإلكس يعوذون برجال من اجلن  }

وهق أن اًمرضمؾ ُمـ أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤من إذا ٟمزل ذم ؾمٗمره ذم واد ٟم٤مدى سمّمقشمف وىم٤مل أقمقذ سمسٞمد هذا اًمقادي ُمـ ؾمٗمٝم٤مء 

ٝمؿ اجلـ سم٠مذى إُم٤م سم٘مذف أو ىمتؾ أو ٟمحق ذًمؽ ومٞمٕمٚمٜمقن ىمقُمف ؾمٞمد هذا اًمقادي ُمـ اجلـ ألهنؿ خيِمقن أن شمّمٞمب

 ىم٤مل: ؟ اًمدظمقل ذم قمٞم٤مذهتؿ أقمقذ سمسٞمد هذا اًمقاد ُمـ ؾمٗمٝم٤مء ىمقُمف هٙمذا ومامذا يم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م يمام أظمؼم ُم١مُمـ اجلـ

 اًمٕمٜم٧م واعمِم٘م٦م واًمتٕم٥م هذا هق اًمرهؼ  ما الرهق؟ {فزادوهم رهؼا }

 ولآلية توجقفان 

ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك ره٘م٤م طملم إذا أي ـمٖمٞم٤مٟم٤م وشمٙمؼما عم٤م ومزاد اإلٟمس اجلـ ره٘م٤م ) ومزادوهؿ ره٘م٤م ( أُم٤م  أن اعمراد  

وضمد اجلـ أن اإلٟمس يٕمقذون هبؿ ص٤مر قمٜمدهؿ ٟمقع ُمـ اًمزهق واًمٖمرور واًمٕمج٥م واًمٓمٖمٞم٤من اًمذي 

ا هق اًمتقضمٞمف ألن اإلٟمس٤من إذا اؾمتْمٕمػ ًمٖمػمه وم٢من ُم٘م٤مسمٚمف يستٓمٞمؾ قمٚمٞمف ومٝمذيستٓمٞمٚمقن سمف قمكم اإلٟمس 

 .األول ًممي٦م  أي زاد اإلٟمس اجلـ ـمٖمٞم٤مٟم٤م ودمؼما وقمدواٟم٤م

، ألهنؿ اؾمتذًمقهؿ زاد اجلـ اإلٟمس قمٜمت٤م، وأذى وُمِم٘م٦ماًمتقضمٞمف اًمث٤مين )ومزادوهؿ ره٘م٤م ( أي   

اًمتٗمسػميـ وم٤مًمقاىمع أن قمٞم٤مذ اإلٟمس سم٤مجلـ أدى إمم  ٦موال ُم٤مٟمع ُمـ اضمتامع اعمٕمٜمٞملم وصحواؾمتْمٕمٗمقهؿ 

إمم ُمزيد قمٜم٧م اإلٟمس،  -أيْم٤م  -وأدى  اجلـ واؾمتٓم٤مًمتٝمؿ قمغم اإلٟمس وـمٖمٞم٤مهنؿ، ٟمتٞمجتلم ُمزيد دمؼم

 .ووٕمٗمٝمؿ، وظمقرهؿ أُم٤مم اجلـ وم٤مضمتٛمع اعمحٔمقران

   

 إذا مـاسبة هذه اآلية لؾباب ظاهرة: -طقب  -
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د ُمٜمٝم٤م أن ألن اهلل شمٕم٤ممم أٟمٙمر قمغم ًمس٤من ه١مالء اعم١مُمٜملم ُمـ اجلـ ُم٤م ومٕمٚمف ُمنميمقا اإلٟمس ُمـ اًمٕمٞم٤مذ سم٤مجلـ ومٜمستٗمٞم 

ي٦م ؾمٞم٤مق ألن هذا ضم٤مء ذم ُم٘م٤مم االؾمتٜمٙم٤مر ألن ؾمٞم٤مق اآل  -قمز وضمؾ  -االؾمتٕم٤مذة قمب٤مده ال جيقز رصومٝم٤م ًمٖمػم اهلل 

 اإلٟمسُمـ رضم٤مل  اؾمتٜمٙم٤مر ُمـ ُم١مُمـ اجلـ قمغم

  أن ذم اجلـ رضم٤مل وٟمس٤مء ًمق يم٤مٟمقا رضم٤مال وم٘مط ُم٤م اطمتٞم٩م إمم ىمقل سمرضم٤مل -أيْم٤م  -وٟمستٗمٞمد ُمـ اآلي٦م. 

  أن ُمـ اؾمتٕم٤مذ سمٖمػم اهلل ٟم٤مًمف قمٜم٧م وُمِم٘م٦م؛ ُمـ اؾمتٕم٤من سمٖمػم اهلل ويمٚمف اهلل إًمٞمف ُمـ اؾمتٕم٤من سمٖمػم  - أيْم٤م -وٟمستٗمٞمد

 .اهلل ويمٚمف اهلل إًمٞمف وم٠مورصمف قمٜمت٤م وره٘م٤م

  دقم٤م اجلـ وآُمٜمقا سمف أو آُمـ سمف سمٕمْمٝمؿ وهلذا  ملسو هيلع هللا ىلصًمإلٟمس واجلـ؛  سم٠من اًمٜمبل  ملسو هيلع هللا ىلصأن رؾم٤مًم٦م ٟمبٞمٜم٤م  -أيْم٤م  -وٟمستٗمٞمد

وٕمٞمٗم٤م سمٓمبٕمف ويٕمؽميف اًمْمٕمػ واًم٘مٚمؼ واًمتقضمس رشع اهلل شمٕم٤ممم ًمف االؾمتٕم٤مذة رشع اهلل  عم٤م يم٤من اإلٟمس٤من ظمقيتإ ي٤م

ًمٜم٤م االؾمتٕم٤مذة ألن اإلٟمس٤من ىمد يدريمف ُمـ األُمقر اًمب٤مـمٜم٦م أو يٚمح٘مف ُمـ اعمخ٤موف وهق ذم ُمٙم٤من ُمٜمٗمرد ُم٤م ال يٛمٙمـ 

 مل سمف، ، ويٜم٤مضمٞمف ذم يمؾ ُم٤م أسمرسمف  أن يٕمٞمذه إال اهلل اًمقاطمد اًم٘مٝم٤مر ومٙم٤من اًمٕمبد يستٕمٞمذ

، وم٠مُم٤م {وىمؾ أقمقذ سمرب اًمٜم٤مس }، و{ىمؾ أقمقذ سمرب اًمٗمٚمؼ  }شملم وظمتؿ هبام يمت٤مسمف اًمٕمزيز ذوىمد رشع اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م اعمٕمق

 ؾمقرة اًمٗمٚمؼ ومٗمٞمٝم٤م االؾمتٕم٤مٟم٦م ُمـ اًمنمور اخل٤مرضمٞم٦م، وأُم٤م ؾمقرة اًمٜم٤مس ومٗمٞمٝم٤م االؾمتٕم٤مذة ُمـ اًمنمور اًمداظمٚمٞم٦م، 

ىمؾ  }د أو اؾمؿ واطمد ُمـ أؾمامء اهلل احلسٜمك هق وصػ اًمرسمقسمٞم٦م واًمٕمج٥م إن ؾمقرة اًمٗمٚمؼ اعمستٕم٤مذ سمف وصػ واطم

ُمـ رش ُم٤م ظمٚمؼ وُمـ رش هم٤مؾمؼ إذا وىم٥م وُمـ رش اًمٜمٗم٤مصم٤مت ذم  }، واعمستٕم٤مذ ُمٜمف قمدة أؿمٞم٤مء {أقمقذ سمرب اًمٗمٚمؼ 

 أرسمٕم٦م أُمقر ؿم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع اًمنمور اخل٤مرضمٞم٦م،  {اًمٕم٘مد وُمـ رش طم٤مؾمد إذا طمسد 

احلسٜمك وهق رب اًمٗمٚمؼ، وأُم٤م ذم ؾمقرة اًمٜم٤مس وم٤معمستٕم٤مذ سمف صمالصم٦م أؾمامء ُمـ  واعمستٕم٤مذ سمف اؾمؿ واطمد ُمـ أؾمامء اهلل

ًمف إٚمؽ اًمٜم٤مس ىمؾ أقمقذ سمرب اًمٜم٤مس ُم }أؾمامء اهلل احلسٜمك، واعمستٕم٤مذ ُمٜمف يشء واطمد هق اًمقؾمقاس شم٠مُمٚمقا ُمٕمل 

ذم صدور ُمـ رش اًمقؾمقاس اخلٜم٤مس اًمذي يقؾمقس  }صمالصم٦م أؾمامء ُمـ أؾمامء اهلل احلسٜمك مم٤م يستٕم٤مذ سمف  {اًمٜم٤مس 

مم٤م يدًمٙمؿ قمغم ظمٓمر اًمقؾمقاس وقمٔمٞمؿ أصمره ذم اًمٜمٗمس ومٚمذًمؽ اطمتٞم٩م إمم أن يستٕمٞمذ هبذه  {اًمٜم٤مس ُمـ اجلٜم٦م واًمٜم٤مس 

 األؾمامء اًمنميٗم٦م اًمثالصم٦م، 

 -ـمٞم٥م  -شملم وم٤مرضمٕمقا إًمٞمٝم٤م وم٢مهن٤م ُمٗمٞمدة ذم سم٤مهب٤م ذرؾم٤مًم٦م قمٔمٞمٛم٦م شمٗمسػم اعمٕمق -اهلل  رمحف -وىمد يمت٥م اسمـ اًم٘مٞمؿ 

  

  وعن خولة بـت حؽقم  -ه اهلل رمح -قال ادصـف 
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وهك اُمرأة ُمـ ومْمٚمٞم٤مت ٟمس٤مء  ملسو هيلع هللا ىلصٛمٞم٦م وهك زوضم٦م قمثامن اسمـ ُمٔمٕمقن ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل هذه اًمّمح٤مسمٞم٦م ؾمٚم

 ي٘مقل:  ملسو هيلع هللا ىلصاًمّمح٤مسم٦م ىم٤مًم٧م: ) ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

ء اًمنمط ومدًم٧م قمكم اًمٕمٛمقم يٕمٜمك ؾمقا؟ هٙمذا ُمـ ٟمزل ُمٜمزال، إذا ُمٜمزال ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق ذم ؾمٞم٤مق ُم٤مذا  من كزل مـزال (

يم٤من ٟمزوًمف ٟمزوال دائام أو يم٤من ٟمزوال ـم٤مرئ٤م ومٞمدظمؾ إذا ذم ُمٗمٝمقم اعمٜمزل أم شمٜمزل سمٞمت٤م ًمتتخذه ؾمٙمٜمؽ اًمدائؿ  أو أن شمٜمزل 

 ذم ُمٙم٤من ُم١مىم٧م قمكم ؾمبٞمؾ االؾمتئج٤مر أو شمٜمزل ذم ٟمزه٦م أو ذم ـمري٘مؽ ذم اًمسٗمر يمؾ ذًمؽ يسٛمك ُمٜمزال 

أي أًمتجئ وأقمتّمؿ  "أقمقذ"يٕمٜمك ىم٤مل اًمٜم٤مزل أقمقذ، وىمد شم٘مدم ُمٕمٜم٤م ُمٕمٜمك  فؼال ) أعوذ بؽؾامت اهلل التامات (

ٜم٤م ؾمبح٤مٟمف وسمحٛمده ُمـ صٗم٤مشمف اًمث٤مسمت٦م سم٤مًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م واإلمج٤مع سمأي يمالُمف ور "يمٚمامت اهلل"سمٙمٚمامت اهلل اًمت٤مُم٤مت، 

 ( ٞمؾ،  ) أقمقذ سمٙمٚمامت اهلل اًمت٤مُم٤متصٗم٦م اًمٙمالم، وأدًم٦م ذًمؽ أيمثر ُمـ أن حتٍم ُمٜمٝم٤م هذا اًمدًم

)   -ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم  -مت٤مُمٝمـ ُمـ وضمٝملم وم٘مد ىم٤مل رسمٜم٤م ويمٞمػ يم٤من مت٤مُمٝمـ؟ أي اًمٙم٤مُمالت  "التامات"معـى  ما

إذا مت٤مم يمٚمامت اهلل سم٤مًمّمدق ذم أظمب٤مره٤م، واًمٕمدل ذم أطمٙم٤مُمٝم٤م هذا وضمف يمقهن٤م شم٤مُم٦م ومت٧م يمٚمٛم٦م رسمؽ صدىم٤م وقمدال ( 

  {ؽ صدىم٤م وقمدال ومت٧م يمٚمٛم٦م رسم }أو شم٤مُم٤مت اًمّمدق ذم أظمب٤مره٤م واًمٕمدل ذم أطمٙم٤مُمٝم٤م 

إذا أقمقذ سمٙمٚمامت اهلل اًمت٤مُم٤مت أي اًمٙم٤مُمالت اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٟم٘مص وال قمٞم٥م اًمتل شمتٛمٞمز سم٤مًمّمدق ذم أظمب٤مره٤م واًمٕمدل 

 ذم أطمٙم٤مُمٝم٤م

 ، -قمز وضمؾ  -هذا يتٜم٤مول مجٞمع اًمنمور ُمـ مجٞمع خمٚمقىم٤مت اهلل  ) من رش ما خؾق (

 ذًمؽ (  ) مل يرضه يشء طمتك يرطمؾ ُمـ ُمٜمزًمف ما جواب الرشط وجزائه

اهلل أيمؼم هذا ظمؼم ٟمبقي جي٥م قمٚمٞمٜم٤م ٟمّمدىمف مل يرضه يشء طمتك يرطمؾ ُمـ ُمٜمزًمف أي ال يٛمٙمـ أن يتٕمرض ألذى، 

وذًمؽ إذا أشمك هبذه االؾمتٕم٤مذة قمغم اًمقضمف اًمّمحٞمح يٕمٜمك قمغم وضمف اإلظمالص هلل شمٕم٤ممم، أُم٤م إذا ىم٤مم ُم٤مٟمع ُمـ اعمقاٟمع 

 السمد ومٞمٝم٤م ُمـ شمقومر اًمنموط، واٟمتٗم٤مء اعمقاٟمع  ءومال يتح٘مؼ أصمره٤م ألن ٟمتٞمج٦م يمؾ يش وم٤مٟمف ىمد خيٚمٝم٤م

 ومبٕمض اًمٜم٤مس يقومر اًمنمط وخيؾ سمام ًمف وهذا ٟمٔم٤مئره يمثػمة أرضب ًمٙمؿ ُمثال،: 

، وُمع ذًمؽ يسؽمىمل سمٕمض اًمٜم٤مس أو يرىمك -ـمٞم٥م  -قمـ اًمٗم٤محت٦م ) ىم٤مل وُم٤م يدريؽ أهن٤م رىمٞم٦م (  ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل اًمٜمبل  

 ومٕمٚمف يم٠من يٙمقن يٕمٜمك اؾمؽمىمك أو رىمك ٟمٗمسف هب٤م قمغم ٟمٗمسف سم٤مًمٗم٤محت٦م وال حيّمؾ ًمف األصمر وُم٤م ذاك إال ًمٜم٘مص ذم

 ومْمٕمٗم٧م شمٚمؽ اًمرىمٞم٦م ذم ُم٘م٤موُم٦م اعمرض،  -قمز وضمؾ  -وضمف مل يّم٤مطمبف اإلظمالص هلل 
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ًمق إن أطمديمؿ إذا أشمك أهٚمف ىم٤مل ) اًمٚمٝمؿ ضمٜمبٜم٤م اًمِمٞمٓم٤من وضمٜم٥م اًمِمٞمٓم٤من ُم٤م رزىمتٜم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصُمث٤مال آظمر ىمقل اًمٜمبل  

ضمد ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ي٘مقل هذا اًمدقم٤مء ىمبؾ أن ي٠ميت أهٚمف وي٠مشمٞمف همالم سمسؿ اهلل مل يرضه ؿمٞمٓم٤من أسمدا ( وُمع ذًمؽ يق

ؿم٘مل ومٞمٙمقن ذًمؽ ٟم٤مشم٩م ٟم٘مص، وىمٞم٤مم ُم٤مٟمع ُمـ اعمقاٟمع ومال سمد أن حي٘مؼ اإلٟمس٤من اًمنموط، وأن حي٤مذر ويتح٤مؿمك 

 اعمقاٟمع إذا مل يرضه يشء

ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل مل ومتدل قمغم اًمٕمٛمقم  ومال يرضه ال طمٞمقان وال إٟمس٤من وال مج٤مد وال يشء ُمـ يشء أيْم٤م   -

أٟمك ٟمزًم٧م ُمٜمزال ومٜمسٞم٧م أن أدقمق هبذا اًمدقم٤مء ومٚمدهمتٜمل قم٘مرب،  -رمحف اهلل  -األؿمٞم٤مء، ويذيمر أن اًم٘مرـمبل 

ًمٜم٤م أن ٟمٕمقد أٟمٗمسٜم٤م وأهٚمٞمٜم٤م  ومٞمٜمبٖمل -قمز وضمؾ  -ويم٤من ُمـ قم٤مدشمف أال يدقمف ًمٙمـ عم٤م مل ي٘مع ُمٜمف أص٤مسمف ىمدر اهلل 

وأسمٜم٤مئٜم٤م وإظمقاٟمٜم٤م إذا ٟمزل اإلٟمس٤من ذم ٟمزه٦م سمري٦م أو يمذا أن أول ُم٤م يبدأ سمف إذا ووع ىمدُمف ذم ذًمؽ اعمقوع أن 

 ُم٤م أؾمٝمٚمٝمـ ُمـ يمٚمامت، وُم٤م أقمٔمؿ أصمرهـ ال يرضه يشء  "أقمقذ سمٙمٚمامت اهلل اًمت٤مُم٤مت ُمـ رش ُم٤م ظمٚمؼ"ي٘مقل 

  هرة:وطبعا هذا احلديث مـاسبته لؾباب ظا

أٟمف قمغم أن االؾمتٕم٤مذة  سمّمٗم٤مت اهلل  ت اهلل صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف ومدل ذًمؽ قمغمألٟمف اؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل وسمٙمٚمامت اهلل، ويمٚمام

 يم٤مالؾمتٕم٤مذة سم٤مهلل ألن اًمّمٗم٦م شمتبع اعمقصقف وؿم٤مهدوا ذًمؽ 

عم٤م ىم٤مل أٟمف  ذم اًمرىمٞم٦م  ) أقمقذ سمٕمزة اهلل وىمدرشمف ُمـ رش ُم٤م أضمد وأطم٤مذر ( أُمر قمثامن اسمـ اًمٕم٤مص ملسو هيلع هللا ىلصوُمث٤مل ىمقل اًمٜمبل 

ُمقوع األمل صمؿ ىمؾ ) سمسؿ اهلل صمالث ُمرات صمؿ ىمؾ أقمقذ سمٕمزة اهلل  وضمع ُمٜمذ أن أؾمٚمٛم٧م وم٘م٤مل وع يدك قمغمأص٤مسمٜمل 

سمٕمزة اهلل ألهن٤م  ملسو هيلع هللا ىلصوىمدرشمف ُمـ رش ُم٤م أضمد وأطم٤مذر  ؾمبع ُمرات ( ىم٤مل ومٗمٕمٚم٧م وم٠مذه٥م اهلل قمٜمك ذًمؽ وم٤مؾمتٕم٤مذ اًمٜمبل 

 أو سمسؿ ُمـ أؾمامئف أو سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف،صٗمتف وسم٘مدرشمف ألهن٤م صٗمتف ومٞمستٕمٞمذ اًمٕمبد سم٤مهلل 

  

 فدل هذا احلديث ادػقد عذ: 

 أٟمف ينمع االؾمتٕم٤مذة هبذا اًمدقم٤مء أو ينمع ىمقل هذا اًمدقم٤مء -

 ُمنموقمٞم٦م االؾمتٕم٤مذة سم٠مؾمامء اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف  ودل قمغم -

وم٤مئدة قم٘مدي٦م ُمٝمٛم٦م وهك أن يمالم اهلل ُمٜمزل همػم خمٚمقق، وومٞمف اًمرد قمغم اعمٕمتزًم٦م، وهذا ُمـ أدًم٦م أهؾ اًمسٜم٦م  ودل قمغم -

واجلامقم٦م قمغم أن اًم٘مرآن همػم خمٚمقق ألٟمف ًمق يم٤من يمالم اهلل خمٚمقىم٤م يمام شمزقمؿ اعمٕمتزًم٦م ًمـ دمقز االؾمتٕم٤مذة سمٛمخٚمقق ومٝمذا 

 تٕم٤مذة سم٤معمخٚمققيدل قمغم أٟمف وصػ ًمف وًمٞمس خمٚمقىم٤م ألٟمف ال جيقز االؾم
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وشمدسمػمه جلٛمٞمع اًمٙم٤مئٜم٤مت مل يرضه يشء ومٜمقايص اًمٕمب٤مد  -قمز وضمؾ  -وومٞمف ُم٤م يدل قمغم يٕمٜمك إطم٤مـم٦م قمٚمؿ اهلل  -

 واعمخٚمقىم٤مت سمٞمد ه ؾمبح٤مٟمف وسمحٛمده 

  وكستؿع إىل ادسائل 

 ومٞمف ُمس٤مئؾ:

 األوزم: شمٗمسػم آي٦م اجلـ.

وأٟمف يم٤من رضم٤مال ُمـ اإلٟمس يٕمقذون سمرضم٤مال ُمـ اجلـ ومزادوهؿ  }]اًمنمح[: شمٗمسػم اآلي٦م؛ وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف 

 {ره٘م٤م 

 اًمث٤مٟمٞم٦م: يمقٟمف ُمـ اًمنمك.

 ُمنميمل اًمٕمربٞمك اجلـ ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مق االؾمتٜمٙم٤مر قمٚم ]اًمنمح[: يمقٟمف ُمـ اًمنمك؛ ألن هذا اخلؼم ُمـ ُم١مُمـ

اًمث٤مًمث٦م: االؾمتدالل قمغم ذًمؽ سم٤محلدي٨م، ألن اًمٕمٚمامء يستدًمقن سمف قمغم أن يمٚمامت اهلل همػم خمٚمقىم٦م. ىم٤مًمقا: ألن االؾمتٕم٤مذة 

 سم٤معمخٚمقق رشك.

همػم خمٚمقق  -قمز وضمؾ  -ذًمؽ ذم احلدي٨م؛ وذًمؽ أن اًمٕمٚمامء عم٤م اؾمتدًمقا أن يمالم اهلل  تٕم٤مذة قمغم]اًمنمح[: االؾم

  جيقز أن يستٕم٤مذ سمٖمػم اهلل واًمدًمٞمؾ قمكم ذًمؽ هذا احلدي٨ماؾمتدًمقا هبذا احلدي٨م ىم٤مًمقا ألٟمف ال

 اًمراسمٕم٦م: ومْمٞمٚم٦م هذا اًمدقم٤مء ُمع اظمتّم٤مره.

 أصمره وٟمتٞمجتف وقم٤مىمبتف محٞمدة قمٔمٞمٛم٦موم٢من  ]اًمنمح[: دقم٤مء خمتٍم وضمٞمز؛ وُمع ذًمؽ

  اخل٤مُمس٦م: أن يمقن اًمٌمء حيّمؾ سمف ُمٜمٗمٕم٦م دٟمٞمقي٦م، ُمـ يمػ رش أو ضمٚم٥م ٟمٗمع، ال يدل قمغم أٟمف ًمٞمس ُمـ اًمنمك.

]اًمنمح[: هذه وم٤مئدة؛ يٕمٜمل يمقن اًمٌمء حيّمؾ سمف ُمٜمٗمٕم٦م دٟمٞمقي٦م ال يدل قمكم صمقاسمف، ُمـ أيـ اؾمتٜمبط اعمّمٜمػ هذا؟ ُمـ 

أٟمف يم٤من رضم٤مل ُمـ اإلٟمس يٕمقذون سمرضم٤مل ُمـ اجلـ ي٘مقل أقمقذ سمسٞمد هذا اًمقادي ُمـ ؾمٗمٝم٤مء ىمقُمف ومرسمام ومٕمال يمػ 

يبٞمح االؾمتٕم٤مذة ومٚمٞمس ُمٕمٜمل وضمقد ٟمٗمع أن ذًمؽ جيٕمؾ ال  قمٜمف ؾمٗمٝم٤مء ىمقُمف ًمٙمـ هؾ هذا يبٞمح االؾمتٕم٤مذة سمٖمػم اهلل؟ ال

وطمّمؾ ًمف ُمٜمٗمٕم٦م هذا ال يدل قمكم صقاهب٤م  ومٞم٘م٤مل  ويمقومئاًمٕمٛمؾ ُمب٤مطم٤م ومرسمام ُمثال ـمٚم٥م سمٕمض اًمٜم٤مس ومٕمؾ ُمٕمّمٞم٦م 

 .هذا عمـ صقغ ًمف ٟمٗمسف همِمٞم٤من سمٕمض اعمحرُم٤مت سمدقمقي طمّمقل اًمٜمٗمع ومٞمٝم٤م اعمرضمع إزم اًمٜمص واحلٙمؿ اًمنمقمل


