
 سورة التين

.   ؾمقرة ُمٙمٞم٦م، آي٤مهت٤م ىمٚمٞمٚم٦م، وًمٙمٜمٝم٤م شمتْمٛمـ ُمٕم٤مين قمٔمٞمٛم٦م (اًمتلم)ؾمقرة 

 وهلذه السورة مقاصد منها 

 .  سمٞم٤من شمراسمط اًمنمائع اًمساموي٦م: أوال

 . سمٞم٤من اًمّمٚم٦م سملم اًمٗمٓمرة، واإليامن: اًمث٤مٟمٞم٦م

  .إصمب٤مت اًمبٕم٨م: اًمث٤مًمث٦م

 ٿ   ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ   ڀ پ پ پ   پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ]

 ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ

  .[   چ ڃ ڃ ڃ ڃ   ڄ

 : اظمتٚمػ اعمٗمرسون ذم اعمراد هبام [   ٻ ٻ ٱ]

 . اًمٜمب٤مشم٤من اعمٕمرووم٤من، اًمتلم اًمذي ي١ميمؾ، واًمزيتقن اًمذي يٕمٍم:  وم٘مٞمؾ  -

. أرض ومٚمسٓملم (اًمزيتقن)أرض اًمِم٤مم، وسمـ : (سم٤مًمتلم)أُم٤ميمـ ٟمب٤مهتام، وم٤معمراد :  وىمٞمؾ -

. ُمسجد سمٞم٧م اعم٘مدس: (سم٤مًمزيتقن)ُمسجد دُمِمؼ، و: (سم٤مًمتلم)اعمراد : أو  ديداً 

 .ومٕمؼم قمـ ُمٜمبتٝمام هبام

 .ُمسجد سمٞم٧م اعم٘مدس: (سم٤مًمزيتقن)ُمسجد ٟمقح، و: (اًمتلم)إن اعمراد سمـ:  وىمٞمؾ     -

 .إهنام ضمبالن سم٠مرض اًمِم٤مم :  وىمٞمؾ     -

 أىمسؿ هب٤مشملم اًمِمجرشملم اعمٕمروومتلم، وومٞمف  إؿم٤مرة إمم وُم١مدى هذه األىمقال إمم أن اهلل 

 .ُمقاضع ٟمب٤مهتام

 ًمنمف ُمقاضع  ًمنمومٝمام قمغم اًمٜمب٤مت ووهلل شمٕم٤ممم أن ي٘مسؿ سمام ؿم٤مء، ًمٙمٜمف أىمسؿ هبام ؾمبح٤مٟمف

 . ٟمب٤مهتام؛ وم٢من أرض اًمِم٤مم، وسمٞم٧م اعم٘مدس، أرض اًمٜمبقات اًمس٤مسم٘م٦م

 : واظمتٚمٗم٧م أىمقال اعمٗمرسيـ ذم اعمراد سمف.  قمٓمػ قمغم ُم٤م شم٘مدم[   پ ٻ ٻ]



وقمغم .  ، وهق ضمبؾ ذم ؾمٞمٜم٤مءاجلبؾ اًمذي يمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف ُمقؾمك، :  وم٘مٞمؾ -

: (اعم١مُمٜمقن)وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة . ًمٖم٦م ُمـ ؾمٞمٜم٤مء (ؾمٞمٜملم)هذا ومٙمٚمٛم٦م 

 . {20:املؤمنون} [ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]

 . ـمقر: وم٢مذا يم٤من اجلبؾ ومٞمف ؿمجر، ىمٞمؾ قمٜمف. اجلبؾ اًمذي ومٞمف ٟمب٤مت:  وىمٞمؾ     -

 واقمتٛمد ىم٤مئؾ. طمسـ، أو ُمب٤مرك: صٗم٦م ًمٚمٓمقر، وهل سمٛمٕمٜمك (ؾِمٞمٜملِمَ )أن :  وىمٞمؾ     -

ُأِِتَ َرؾُمقُل اهللِ :  هذا اًم٘مقل قمغم ُم٤م رواه اًمبخ٤مري ُمـ طَمدي٨م ُأمُّم ظَم٤مًمٍِد سمِٜمْن٧ُم ظَم٤مًمٍِد، ىَم٤مًَم٧مْن      

 َداُء، ىَم٤مَل َِٛمٞمَّم٦َم؟):  سمِثَِٞم٤مٍب ومِٞمَٝم٤م َ ِٞمَّم٦ٌم ؾَمقْن ُسقَه٤م َهِذِه اْلْن َن َٟمٙمْن ْـن شَمَروْن مُ  (َُم َ٘مقْن ٧َم اًمْن
ٙمِ .  وَم٠ُمؾمْن

ُتقيِن سم٠ُِممِّم ظَم٤مًمِدٍ ): ىَم٤مَل  َبَسَٝم٤م سمَِٞمِدِه، َوىَم٤مَل وَم٠ُمِِتَ ِِب اًمٜمَّبِلُّم  (ائْن ٚمِِ٘مل):  وَم٠َمًمْن ِ  (َأسمْنكِم، َوَأظمْن شَملمْن وَمَجَٕمَؾ .  َُمرَّ

، َوَيُ٘مقُل  َِٛمٞمَّم٦ِم، َوُيِِمػُم سمَِٞمِدِه إزَِمَّ ٜم٤َم سمِٚمَِس٤مِن  (َهَذا ؾَمٜم٤َم! َي٤م ُأمَّ ظَم٤مًمِدٍ ): َيٜمْنُٔمُر إمَِم قَمَٚمِؿ اْلْن َواًمسَّ

ـُ  ََس ََبِِمٞم٦َِّم ااْن رواه اًمبخ٤مري.ااْن
()

 

 خم٤مًمػ ًمٚمقارد ذم   وهذا اًم٘مقل األظمػم، يستدرك قمٚمٞمف أن اًمٚمٗمظ اًمذي ذيمره اًمٜمبل     

صمؿ إٟمف ًمق يم٤من . ؾمٜم٤م سم٤معمد، وؾمٜمف سم٤مهل٤مء، وًمٞمس ومٞمف ؾمٞمٜملم: اآلي٦م؛ وم٢من رواي٤مت اًمبخ٤مري ومٞمٝم٤م

ن   .وـمقًرا ؾمٜملم، وهذا مل ي٘مع: وم٘م٤مل (اًمٓمقر)اعمراد سمف صٗم٦م اًمٓمقر، ًمٜمُقِّم

،  ذم صحراء ، (ُمقؾمك)أن اعمراد سمف اعمقضع اًمذي يمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمٜمده : وم٠مرضمح األىمقال 

ؾمٞمٜم٤مء، طمٞمٜمام ظمرج سم٠مهٚمف، وأسمٍم ٟم٤مرًا، وىمّمده٤م، صمؿ ضمرى ُم٤م ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًم٘مّم٦م 

 .اعمٕمرووم٦م

 . ًم٘مرسمف (هذا)أؿم٤مر إًمٞمف سمٚمٗمظ  [   ڀ پ پ پ] 

َُِملمِ ) َبَٚمِد األْن طمٞمٜمام ظمٚمؼ - شمٕم٤ممم -  ُمٙم٦م؛ وذًمؽ ألن يمؾ رء ي٠مُمـ ومٞمف، وم٘مد طمرُمف اهلل (اًمْن

طمرُمتف، ومٚمؿ شمزل اًمٕمرب ُمٜمذ زُمـ  إسمراهٞمؿ  اًمسٛمقات واألرض، وضمدد إسمراهٞمؿ 

يٕمٔمٛمقن اًمبٞم٧م، طمتك إن اًمرضمؾ ًمٞمٚم٘مك ىم٤مشمؾ أسمٞمف ذم اارم، ومال يتٕمرض ًمف، وطمتك إن اًمٓمػم، 

٦َم، ):  ووصمؼ هذا األُم٤من، وم٘م٤ملصمؿ ضم٤مء حمٛمد . واًمقطمش ي٠مُمـ ومٞمف، ومٝمق أُملم َم َُمٙمَّ إِنَّ اهللََّ  طَمرَّ
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ِدي ؾُّم ألطََمٍد سَمٕمْن
ؾَّ ألطََمٍد ىَمبْنكِم، َوالَ َ ِ

ْـن هَن٤َمٍر؛ الَ ُُيْنَتغَم ظَماَلَه٤م، . وَمَٚمؿْن َ ِ اَم ُأطِمٚم٧َّمْن زِم ؾَم٤مقَم٦ًم ُِم َوإِٟمَّ

ٍف  َتَ٘مُط ًُمَ٘مَٓمُتَٝم٤م، إاِلَّ عمَُِٕمرِّم ُر َصٞمْنُدَه٤م، َوالَ شُمٚمْن َْمُد ؿَمَجُرَه٤م، َوالَ ُيٜمَٗمَّ َٕمب٤َّمُس  (َوالَ ُيٕمْن َي٤م : َوىَم٤مَل اًمْن

ظِمَر، ًمَِّم٤مهَمتِٜم٤َم، َوىُمُبقِرَٟم٤م! َرؾُمقَل اهللِ ظِمرَ ): وَمَ٘م٤مَل . إاِلَّ اإِلذْن ظِمرَ .إاِلَّ اإِلذْن ُمتٗمؼ قمٚمٞمف(اإِلذْن
()

 . 

ولو تيملنا يف هذه األقسام األربعة، لوجدىا بونها ترابًطا عجوًبا؛ إذ أهنا تشري إىل مواطن 

 : الرساالت الساموية الكربى

 شمٜمب٧م ذم أرض اًمِم٤مم، وهل ُمقـمـ أيمثر أٟمبٞم٤مء سمٜمل إرسائٞمؾ، : فالتني والزيتون -

 آظمر أٟمبٞم٤مء سمٜمل  إرسائٞمؾ، وشمبٕمف ، إذ يم٤من قمٞمسك وُمٜمٝمؿ قمٞمسك اسمـ ُمريؿ  

 . ومئ٤مم يمثػم ُمـ اًمبنم

   . ومٝمق اعمقضع اًمذي أرؾمؾ ُمٜمف ُمقؾمك : وأما طور سونني     -

  .ومٛمٙم٦م، ُمقـمـ أذف اًمرؾم٤مالت؛ رؾم٤مًم٦م حمٛمد :  وأما البلد األمني     -

ومٝمذه اعمقاضع اًمثالصم٦م ُمقاضع ذيٗم٦م، ُمٕمٔمٛم٦م، وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م ًمٞمس ذم اًم٘مرآن وطمده، سمؾ ومٞمام جيده 

ذم آظمر اًمسٗمر اْل٤مُمس، وهق آظمر اًمتقراة )-: رمحف اهلل - أهؾ اًمٙمت٤مب ذم يمتبٝمؿ، ىم٤مل اسمـ يمثػم

: ضم٤مء اهلل ُمـ ـمقر ؾمٞمٜم٤مء، وأذق ُمـ ؾم٤مقمػم، واؾمتٕمٚمـ ُمـ ضمب٤مل وم٤مران": اًمتل سم٠ميدهيؿ

أي ضم٤مء أُمر . "وفمٝمر ُمـ رسمقات ىمدؾمف، قمـ يٛمٞمٜمف ٟمقر، وقمـ ؿمامًمف ٟم٤مر، قمٚمٞمف دمتٛمع اًمِمٕمقب

وأذق  ُمـ - قمٜمده  وهق اجلبؾ اًمذي يمٚمؿ اهلل ُمقؾمك - اهلل، وذقمف ُمـ ـمقر ؾمٞمٜم٤مء 

واؾمتٕمٚمـ، أي  اعمحٚم٦م اًمتل يم٤من هب٤م قمٞمسك سمـ ُمريؿ - ؾم٤مقمػم، وهل ضمب٤مل سمٞم٧م اعم٘مدس 

ومل يٙمـ ذًمؽ إال قمغم . فمٝمر، وقمال أُمره، ُمـ ضمب٤مل وم٤مران، وهل ضمب٤مل ااج٤مز، سمال ظمالف

ومذيمر شمٕم٤ممم هذه األُم٤ميمـ اًمثالصم٦م، قمغم اًمؽمشمٞم٥م اًمقىمققمل، ذيمر  حمٚم٦م ُمقؾمك، صمؿ  ًمس٤من حمٛمد 

 وعم٤م أىمسؿ شمٕم٤ممم هبذه األُم٤ميمـ  اًمثالصم٦م ذيمر اًمٗم٤مضؾ أوال، صمؿ األومْمؾ قمٞمسك، صمؿ سمٚمد حمٛمد 

، واعمراد هب٤م حمٚم٦م [   ٻ ٻ ٱ]: ُمٜمف، صمؿ األومْمؾ ُمٜمف، قمغم ىم٤مقمدة اًم٘مسؿ، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم

،  وهق اجلبؾ اًمذي يمٚمؿ اهلل قمٚمٞمف [   پ ٻ ٻ]    سمٞم٧م اعم٘مدس، طمٞم٨م يم٤من قمٞمسك 
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ىم٤مًمف همػم واطمد ُمـ .  وهق اًمبٚمد اًمذي اسمتٕم٨م ُمٜمف حمٛمًدا [   ڀ پ پ پ]. ُمقؾمك

(اعمٗمرسيـ ذم شمٗمسػم هذه اآلي٤مت اًمٙمريامت
()

.  

ديـ ُمقؾمك : ومٗمل هذا اًمٜمص إؿم٤مرة إمم اًمؽماسمط سملم اعمٚمؾ، واًمنمائع اًمساموي٦م، اًمٙمؼمى، وهل

 وديـ قمٞمسك ، وديٜمٝمؿ مجٞمًٕم٤م هق - صغم اهلل قمٚمٞمٝمؿ مجٞمٕم٤م وؾمٚمؿ  - ، وديـ حمٛمد

 . اإلؾمالم

وم٢من ُمقؾمك - يمام ي٘مقل سمٕمض اًمٜم٤مس - اًمٞمٝمقدي٦م، واًمٜمٍماٟمٞم٦م، أدي٤من ؾماموي٦م : وهلذا ال ٟم٘مقل

 مل يبٕم٨م سم٤مًمٞمٝمقدي٦م، وقمٞمسك  مل يبٕم٨م سم٤مًمٜمٍماٟمٞم٦م، وإٟمام سمٕمثقا  مجٞمًٕم٤م  سم٤مإلؾمالم، ىم٤مل 

  : اهلل  

 [ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ]

 ی ی]:  ومديـ األٟمبٞم٤مء مجٞمًٕم٤م هق اإلؾمالم، وًمذًمؽ ىم٤مل ااقاريقن{44:املائدة}

  [.111:اعم٤مئدة] [ڭ ڭ ڭ]: ، وذم ُمقضع[52: آل قمٛمران] [   حئ جئ

األَٟمْنبَِٞم٤مُء )   ىم٤مل رؾمقل اهلل  واطمد، وهق اإلؾمالم، وإٟمام شمتٜمقع اًمنمائع،–شمٕم٤ممم - ومديـ اهلل 

َٝم٤مهُتُؿْن ؿَمتَّك َوِديٜمُُٝمؿْن َواطِمدٌ  ْـن قَمالٍَّت َوُأُمَّ َقٌة ُِم  رواه ُمسٚمؿ(إظِمْن
()

 

  . ، سمٕمد  ريػ األطمب٤مر، واا٤مظم٤مُم٤مت هل ُم٤م آل إًمٞمف ديـ ُمقؾمك، :وم٤مًمٞمٝمقدي٦م

 . ، سمٕمد ُم٤م أطمدصمف اًمرهب٤من، واًم٘مسس،  واألؾم٤مىمٗم٦مهل ُم٤م آل إًمٞمف ديـ قمٞمسك، : واًمٜمٍماٟمٞم٦م

 ڭ ۓ]: ومٚمؿ يٙمـ أطمٌد ُمـ أٟمبٞم٤مء اهلل، هيقدًي٤م وال ٟمٍماٟمًٞم٤م، يمام ىم٤مل اهلل قمـ أسمٞمٝمؿ إسمراهٞمؿ

، {67:آل عمران} [ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

، ومال يٛمٙمـ أن يٙمقن {130:البقرة} [ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]: وىم٤مل

 !طم٤مؿم٤م، ويمال. قمٞمسك، وُمقؾمك قمٚمٞمٝمام اًمسالم  رهمب٤م قمـ ُمٚم٦م إسمراهٞمؿ، اًمتل هل اإلؾمالم
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 ٻ ٻ ٻ ٱ] وىمد أٟمٙمر اهلل شمٕم٤ممم قمغم ُمـ دقم٤م إمم هيقدي٦م، أو ٟمٍماٟمٞم٦م، وم٘م٤مل 

وىم٤مل شمٕم٤ممم ، {135:البقرة} [   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ     ۅ  ۅ   ۉۉ  ]

ې  ې  ې  ې  ىى   ائ  ائ  ەئ  ەئ          وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  

1:البقرة}   [ېئ   40} 

االؾمتسالم : ومديـ اهلل شمٕم٤ممم واطمد، وهق اإلؾمالم، وًمٙمٜمف اإلؾمالم سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم، اًمذي يٕمٜمل

 . هلل سم٤مًمتقطمٞمد، واالٟم٘مٞم٤مد ًمف سم٤مًمٓم٤مقم٦م، واًمؼماءة ُمـ اًمنمك وأهٚمف

 ُمـ اًمٕم٘م٤مئد اًمّمحٞمح٦م،  واًمنمائع هق ُم٤م سمٕم٨م اهلل سمف حمٛمد : واإلؾمالم، سم٤معمٕمٜمك اْل٤مص

 .اًمٕم٤مدًم٦م، واألظمالق اًم٘مقيٛم٦م، واآلداب اًمرومٞمٕم٦م

صمؿ إن يمؾ ذيٕم٦م أٟمزًم٧م قمغم يمؾ ٟمبل، هل اإلؾمالم ذم ذًمؽ اًمزُم٤من، وم٢مذا ضم٤مء ُم٤م يٜمسخٝم٤م، 

 يٙمقن اًمٌمء  ُمنموقم٤م ذم أول طمتك ذم ذيٕم٦م حمٛمد . ص٤مر اإلؾمالم هق اًمديـ اًمٜم٤مؾمخ

األُمر، صمؿ يٜمسخ، وم٘مد يم٤من ديـ اإلؾمالم ذم أول األُمر هق اًمتقضمف ذم اًمّمالة إمم سمٞم٧م اعم٘مدس، 

شمٕم٤ممم يٛمحق ُم٤م يِم٤مء  وم٤مهلل. صمؿ ٟمسخ سمٕمد ذًمؽ، ومّم٤مر اًمتقضمف ذم اًمّمالة إمم اًمٙمٕمب٦م اعمنموم٦م

، ًمٙمـ اًمذي {106:البقرة} [ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ]: ىم٤مل شمٕم٤ممم. ويثب٧م

وأُم٤م . ال يتٖمػم أسمًدا، هق اًمديـ اًمذي سمٛمٕمٜمك أصقل االقمت٘م٤مد، وأُمٝم٤مت اًمٕمب٤مدات، واألظمالق

 . شمٗم٤مصٞمؾ اًمنمائع، وم٢مهن٤م شمتٜمقع

ومحٞمٜمام يسٛمع اعم١مُمـ اًم٘مسؿ هبذه اعمذيمقرات، يذه٥م وهٚمف إمم ُمقاـمٜمٝم٤م، وإمم ُمـ يم٤من ذم شمٚمؽ 

اعمقاـمـ ُمـ أٟمبٞم٤مء اهلل، ومٞمٕمٚمؿ أن اًمتلم واًمزيتقن إٟمام شمٜمب٧م ذم سمالد اًمِم٤مم، اًمتل قم٤مش ومٞمٝم٤م أٟمبٞم٤مء 

، يذه٥م وهٚمف إمم [   پ ٻ ٻ]وطمٞمٜمام يسٛمع ذيمر ، سمٜمل إرسائٞمؾ، وشُمقضمقا سمٕمٞمسك 

 .ُمقؾمك 



ومٞمبٍم  هذه اعمٚمؾ، ،  ُمٙم٦م، ومٞمتب٤مدر ذهٜمف إمم حمٛمد [   ڀ پ پ پ]وطمٞمٜمام يسٛمع 

يم٤ماٚم٘م٤مت اعمتّمٚم٦م، ذم ؾمٚمسٚم٦م واطمدة، يِمد سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم٤م، طمتك ظمتٛم٧م سم٤مًمرؾم٤مًم٦م اعمحٛمدي٦م 

 . اْل٤مًمدة، ومٝمٞمٛمٜم٧م قمغم ُم٤م ؾمب٘مٝم٤م، وص٤مرت طم٤ميمٛم٦م، وىم٤مضٞم٦م، وٟم٤مؾمخ٦م، عم٤م ؾمقاه٤م

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]:  جمٞمًب٤م قمغم هذه األىمس٤ممصمؿ ىم٤مل اهلل  

  [   ٹ ٿ

ٜم٤َم)  . ًمٚمتح٘مٞمؼ (ىمد)الم اًم٘مسؿ، و (ًم٘مد) اًمالم ذم (ًَمَ٘مدْن ظَمَٚم٘مْن

ٟمْنَس٤منَ ) ِ  . اعمراد سمف ضمٜمس اإلٟمس٤من(اإلْن

ِقيؿٍ ) ـِ شَم٘مْن  :  ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مين ُمت٘م٤مرسم٦م(أْنطمَس

 . ُمٕمتدل اْلٚم٘م٦م، طمسـ اًمّمقرة -

أٟمف ُم٤م ُمـ خمٚمقق إال وظمٚم٘مف اهلل ُمٙمًب٤م قمغم - وهق يرضمع إمم اعمٕمٜمك األول : -  وىمٞمؾ -

وضمٝمف، إال اسمـ آدم، ومس٤مئر ااٞمقاٟم٤مت، واًمٓمٞمقر، دمده٤م ُمٙمب٦م قمغم وضمقهٝم٤م، أُم٤م 

ومػمضمع هذا إمم يمامل ظمٚم٘متف، . اإلٟمس٤من وم٢مٟمف ُمٕمتدل اْلٚم٘م٦م، ُمٜمتّمًب٤م قمغم ىمدُمٞمف

واؾمتقائٝم٤م، ويدظمؾ ذم هذا اعمٕمٜمك، ؾمالُم٦م اًمٗمٓمرة، وأٟمف ظمٚمؼ ؾمقًي٤م، قمغم اًمٗمٓمرة 

: األصٚمٞم٦م؛ اعمقاوم٘م٦م ًمديـ اهلل، ىم٤مل شمٕم٤ممم  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ]

، وم٤مًمٗمٓمرة هل ظمٚمؼ اهلل،  {30:الروم} [ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 ۆ ۇ ۇ]: اًمتل يسٕمك اًمِمٞمٓم٤من إلهمراء اًمٜم٤مس سمتٖمٞمػمه٤م

 .{119:النساء} [ۆ

 وم٤مًمٗمٓمرة إًذا ظمٚمؼ اهلل األصكم السمـ آدم، وم٘مد ظمٚم٘مف ذم أطمسـ شم٘مقيؿ، ذم أطمسـ صقرة     

ًُمقٍد إاِلَّ ُيقًَمُد  قَمغَم ) فم٤مهرة، ُمٕمتدل اًمبٜمٞم٦م، وذم أطمسـ صقرة سم٤مـمٜم٦م، يمام ىم٤مل اًمٜمبل  ْـن َُمقْن َُم٤م ُِم



ْـن  قَن ومِٞمَٝم٤م ُِم سُّم
َبِٝمٞمَٛم٦ُم هَبِٞمَٛم٦ًم مَجْنَٕم٤مَء َهؾْن ُ ِ َس٤مٟمِِف يَماَم شُمٜمْنَت٩ُم اًمْن اٟمِِف َوُيَٛمجِّم َ َداٟمِِف َوُيٜمٍَمِّم َرِة وَم٠َمسَمَقاُه هُيَقِّم ِٗمٓمْن اًمْن

قَم٤مءَ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف(ضَمدْن
()

 . 

ظمٚمؼ اإلٟمس٤من قمغم   وهذا اعمٕمٜمك يدل قمغم ُمبدأ ُمـ ُمب٤مدئ وم٘مف اًمٜمٗمس، وهق أن اهلل     

ُؿْن َأشَمتْنُٝمُؿ ): اًمٗمٓمرة األصٚمٞم٦م اًمسقي٦م، يمام ذم اادي٨م اًم٘مدد ، َوإهِنَّ ٧ُم قِمَب٤مِدى طُمٜمََٗم٤مَء يُمٚمَُّٝمؿْن ظَمَٚم٘مْن

ْـن ِديٜمِِٝمؿْن  َت٤مًَمتْنُٝمؿْن قَم َٞم٤مـملُِم، وَم٤مضمْن رواه ُمسٚمؿ(اًمِمَّ
()

  .

صمؿ يٙمثػ اًمِمٞمٓم٤من . وم٤مإلٟمس٤من طمٞمٜمام يقًمد، يقًمد ٟم٘مًٞم٤م، همػم ُمٚمقث، مل يتٕمرض ًمف اًمِمٞمٓم٤من سمٕمد

محالشمف اًمِمٝمقاٟمٞم٦م، وؿمبٝم٤مشمف اًمٕم٘مٚمٞم٦م، ومٞمخرضمف قمـ اجل٤مدة، ومٞم٘مع ٟم٘مص، وصمٚمؿ ًمٙمؾ أطمد، 

وأُم٤م وم٤مىمد اإليامن، . زيمٞمٝم٤مواإليامن يّمقن اًمٗمٓمرة، وحيٗمٔمٝم٤م، وي. سمٛم٘مدار اؾمتج٤مسمتف ًمٚمِمٞمٓم٤من

وًمذًمؽ ؾمٛمل اًمٙمٗمر يمٗمًرا، ألن . وم٢مٟمف ال يزال يؽمدى ذم ُمٝم٤موي اًمردى، طمتك يٓمٛمس ومٓمرشمف

اًمٙمٗمر ذم اًمٚمٖم٦م سمٛمٕمٜمك اًمتٖمٓمٞم٦م، ومٝمق يٖمٓمل اًمٗمٓمرة، وحيجبٝم٤م قمـ االشمّم٤مل سمخ٤مًم٘مٝم٤م، ومٞمٗم٘مد 

ومال يٖمرٟمٙمؿ ُم٤م شمسٛمٕمقن ُمـ دقم٤موى اإلٟمس٤مٟمٞم٦م، ُمـ . اإلٟمس٤من إٟمس٤مٟمٞمتف، وإن ادقمك اإلٟمس٤مٟمٞم٦م

ومال يٛمٙمـ . ه١مالء، ذم اًمقاىمع، أسمٕمد اًمٜم٤مس قمـ اإلٟمس٤مٟمٞم٦م. ىمبؾ أٟم٤مس حمجقسملم قمـ اهلل، وديٜمف

ًمٞمس٧م اإلٟمس٤مٟمٞم٦م جمرد . أن  ّمؾ اإلٟمس٤مٟمٞم٦م اا٘م٦م، إال سم٤مالشمّم٤مل سمخ٤مًمؼ اإلٟمس٤من، واإليامن سمف

ذرف دُمقع، أو رىم٦م قم٤مـمٗمٞم٦م، أقمٔمؿ اإلٟمس٤مٟمٞم٦م أن حي٤مومظ اإلٟمس٤من قمغم ظَمٚمْنِ٘مف اًم٘مقيؿ، ومٞمٙمقن 

 .وإذا  ٘مؼ ذًمؽ صٚمح يمؾ رء.قمبًدا هلل طم٘م٤مً 

أيْم٤م ظمٚم٘مٜم٤مه ؿم٤مسًم٤م، ضمٚمًدا، ىمقًي٤م، وذًمؽ طمٞمٜمام يٙمتٛمؾ ؿمب٤مسمف، ُم٤م سملم اًمث٤مًمث٦م :  وىمٞمؾ -

 [ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ]: واًمثالصملم، إمم األرسمٕملم؛ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

 ومٝمذا اًمسـ، ذروشمف ؾمـ األرسمٕملم، وًمٙمٜمف يبدأ ذم ايمتامل اًم٘مقة {15:األحقاف}

                                                           
()

أي مقطوعة أذن أو : من جدعاء بالمد. أي ترون : هل تحسون فيها )(2658)صحيح مسلم, (1358) صحيح البخاري
  .(غيرها من األعضاء المعنى, كما تلد البهيمة بهيمة كاملة ال نقص فيها وإنما يحدث النقص فيها والجدع بعد والدتها

 (.2865) صحيح مسلم ()



اًمٕم٘مٚمٞم٦م، واًمبدٟمٞم٦م، ُمـ اًمث٤مًمث٦م واًمثالصملم، ومٞمٙمقن اعمراد طم٤مل اًمِمب٤مب، واًم٘مقة، 

 . واجلٚمد

، وم٘مد  [ٿ ٿ ٿ ٿ]: ويٜمبٜمل قمغم هذا اْلالف، ُمٕمٜمك سم٘مٞم٦م اآلي٦م، وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم 

 :ذيمر اعمٗمرسون ذم ُمٕمٜم٤مه٤م، وضمٝملم

: أرذل اًمٕمٛمر، وهق ؾمـ اهلرم، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: أي:  اًمقضمف األول -  ۆ ۇ ۇ ڭ ]

وسمٕمد . ؛ ومبٕمد أن يم٤من ُمٜمتّم٥م اًم٘م٤مُم٦م، اطمدودب فمٝمره{70:النحل} [ۈ ۆ

 . أن يم٤من ومتًٞم٤م، ضمٚمًدا، ص٤مر ضٕمٞمًٗم٤م، ال ي٘مقى

 سم٠من اعم١مُمـ اًمذي يٕمٛمؾ اًمّم٤ما٤مت، إذا [  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ]:  ووضمٝمقا ىمقًمف    

رد إمم أرذل اًمٕمٛمر، وم٢مٟمف يٙمت٥م ًمف ُم٤م يم٤من يٕمٛمٚمف ُمـ اًمٕمٛمؾ، صحٞمًح٤م ُم٘مٞماًم، يمام دل قمغم ذًمؽ 

َٛمُؾ ُُمِ٘مٞماًم َصِحٞمًح٤م) ىمقل اًمٜمبل  َٕمبْنُد، َأوْن ؾَم٤موَمَر يُمت٥َِم ًَمُف ُِمثْنُؾ َُم٤م يَم٤مَن َيٕمْن رواه (إَِذا َُمِرَض اًمْن

اًمبخ٤مري
()

 

وممـ ذه٥م إمم هذا اًم٘مقل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي 
()

ًمٙمـ يْمٕمٗمف أٟمف ال يٜمٓمبؼ قمغم - رمحف اهلل - 

ومٙمٞمػ  ٛمؾ اآلي٦م . يمؾ أطمد، سمؾ إن األقمؿ األهمٚم٥م، أن يٛمقت اإلٟمس٤من ىمبؾ أن يبٚمغ اهلرم

 ! قمغم األىمؾ ويؽمك األيمثر؟

 وىمٞمؾ ذم شمقضمٞمٝمٝم٤م، أيْم٤ًم، ُمٕمٜمك ىمري٥م ُمـ ذًمؽ، وهق أن اهلل شمٕم٤ممم ال ي١ماظمذه سمام يّمدر     

ُمٜمف ذم طم٤مل اهلرم، وم٢من اإلٟمس٤من إذا هرم، رسمام ص٤مر قمٜمده ٟمقع ضمزع، وضجر، وهمػم ذًمؽ، ومال 

 .ي١ماظمذ قمٚمٞمف

أن أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم هل اًمٜم٤مر، وأن اإلٟمس٤من عم٤م شمٜمٙمر ًمرسمف، ويمٗمر سمف، : اًمقضمف اًمث٤مين   -

 .طمٓمف اهلل شمٕم٤ممم ذم أىمَم دريم٤مت اًمٜم٤مر

                                                           
 (.2996) صحيح البخاري ()
(. 24/518) تفسير الطبري ()



- هذا صحٞمح، وهلذا اؾمتثٜمك اهلل : ىمٚمٜم٤م! وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ ًمٙمـ هذا ال يٜمٓمبؼ قمغم مجٞمع اًمٜم٤مس

ـَ َآَُمٜمُقا)وم٘م٤مل - شمٕم٤ممم  ِذي ، وًمٙمـ عم٤م يم٤من أيمثر اًمٜم٤مس قمغم ظمالف االؾمت٘م٤مُم٦م، ضمٕمؾ هذا (إاِلَّ اًمَّ

َي٤م ) َيُ٘مقُل اهللَُّ شَمَٕم٤ممَم : ويدل قمغم ذًمؽ طمدي٨م سمٕم٨م اًمٜم٤مر. أصال، وضمٕمؾ األىمؾ هق االؾمتثٜم٤مء

َؽ : وَمَٞمُ٘مقُل ! َآَدمُ  َديْن َؽ . ًَمبَّٞمْنَؽ، َوؾَمٕمْن ُ ذِم َيَديْن ػَمْن ٨َم اًمٜم٤َّمرِ : وَمَٞمُ٘مقُل . َواْلْن ِرجْن سَمٕمْن ٨ُم : ىَم٤مَل . َأظمْن َوَُم٤م سَمٕمْن

ِٕملمَ : اًمٜم٤َّمِر؟ ىَم٤مَل  َٕم٦ًم َوشمِسْن َٕمِٛمَئ٦ٍم، َوشمِسْن ْـن يُمؾِّم َأًمْنٍػ، شمِسْن ِٖمػُم، َوشَمَْمُع يُمؾُّم َذاِت . ُِم وَمِٕمٜمْنَدُه َيِِمٞم٥ُم اًمّمَّ

َـّ قَمَذاَب اهللِ ؿَمِديدٌ 
َي٤م : ىَم٤مًُمقا . مَحْنٍؾ مَحْنَٚمَٝم٤م، َوشَمَرى اًمٜم٤َّمَس ؾُمَٙم٤مَرى، َوَُم٤م ُهؿْن سمُِسَٙم٤مَرى، َوًَمٙمِ

َقاطِمُد؟ ىَم٤مَل ! َرؾُمقَل اهللِ ٜم٤َم َذًمَِؽ اًمْن وا: َوَأيُّم ْـن َي٠مْنضُمقَج َوَُم٠مْنضُمقَج َأًمْنٌػ ! َأسمْننِمُ . وَم٢مِنَّ ُِمٜمْنُٙمؿْن َرضُمٌؾ، َوُِم

َٜم٦َّمِ : صُمؿَّ ىَم٤مَل  ِؾ اجلْن ضُمق َأنْن شَمُٙمقُٟمقا ُرسُمَع َأهْن ِز سمَِٞمِدِه، إيِنِّم َأرْن َٟم٤م، وَمَ٘م٤مَل . َواًمَِّذي َٟمٗمْن ْن ضُمق َأنْن : وَمَٙمؼمَّ َأرْن

َٜم٦َّمِ  ِؾ اجلْن َٟم٤م، وَمَ٘م٤مَل . شَمُٙمقُٟمقا صُمُٚم٨َم َأهْن ْن َٟم٤م، وَمَ٘م٤مَل : وَمَٙمؼمَّ ْن َٜم٦َِّم، وَمَٙمؼمَّ ِؾ اجلْن َػ َأهْن ضُمق َأنْن شَمُٙمقُٟمقا ٟمِّمْن َُم٤م : َأرْن

ٍر  ٍر َأسمْنَٞمَض، َأوْن يَمَِمَٕمَرٍة سَمٞمْنَْم٤مَء ذِم ضِمٚمْنِد صَمقْن  ذِم ضِمٚمْنِد صَمقْن
ِ
َداء قْن َٕمَرِة اًمسَّ َأٟمْنُتؿْن ذِم اًمٜم٤َّمِس إاِلَّ يَم٤مًمِمَّ

َقدَ  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف(َأؾمْن
()

 خب]ومٝمذا يدل قمغم أن أيمثر سمٜمل آدم قمغم اًمْمالل، واالٟمحراف؛  . 

 . {103:يوسف} [   خت حت جت يب ىب مب

أهن٤م اًمٜم٤مر،  [ ٿ ٿ]وطملم ٟمت٠مُمؾ هذيـ اًمقضمٝملم ذم اًمتٗمسػم، يتبلم أن شمٗمسػم ُمـ ومرس 

اًمتبٞم٤من ]وٟمٍمه ٟمًٍما ُم١مزًرا، ذم يمت٤مسمف - رمحف اهلل - أوضمف وأرضمح، وإمم هذا ذه٥م اسمـ اًم٘مٞمؿ 

[ذم أىمس٤مم اًم٘مرآن
()

ومٙمام وصػ :  ُم٘مت٣م اًم٘مسٛم٦مه، وقمد ٟمحق قمنمة أوضمف ذم اًمؽمضمٞمح، وأن

وهؿ - ومٞمٜمبٖمل أن يٙمقن ضمزاء خم٤مًمٗمٞمٝمؿ  [   ڦ ڦ ڦ ڤ]: اهلل شمٕم٤ممم ضمزاء اعم١مُمٜملم سم٠مٟمف

 . ًمٙمل شمت٘م٤مسمؾ اًمّمقرشم٤من [ ٿ ٿ] –اًمٙم٤مومرون 

 ەئ ائ ائ] (االٟمِم٘م٤مق)قمغم ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ذم أظمر ؾمقرة - أيْم٤م اًمتٜمٔمػم- وي١ميد هذا 

 ىئ ىئ ىئ ېئ   ېئ ېئ ۈئ ۈئ   ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ   وئ ەئ

 .[25 - 22: االٟمِم٘م٤مق ] [   حئ جئ ی ی ی ی

                                                           
(. 222)صحيح مسلم, (3348) صحيح البخاري ()
 (.77-73) التبيان ()



ظمٚمؼ اسمـ  آدم ظمٚم٘م٦م  :أقسم هبذه األقسام األربعة، مبونا أىه- -أن اهلل : وخالصة ما تقدم 

ؾمقي٦م، ُمٕمتدًم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٔم٤مهري٦م، وظمٚم٘م٦م ؾمقي٦م، ُمٕمتدًم٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمب٤مـمٜمٞم٦م، ًمٙمقهن٤م قمغم 

، (أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم)اًمٗمٓمرة األصٚمٞم٦م، صمؿ أن اًمٙم٤مومر أومسد ذًمؽ سمٙمٗمره، ومٙم٤من ضمزاؤه أن رد ذم 

ىمد قمّمٛمف اهلل شمٕم٤ممم سم٢ميامٟمف، وقمٛمٚمف فومٝمقى ذم اًمدرك األؾمٗمؾ ُمـ اًمٜم٤مر، وأُم٤م اعم١مُمـ 

 . اًمّم٤ما٤مت، ومٙم٤مومئف سم٤مألضمر همػم اعمٛمٜمقن

 وىمد شمْمٛمٜم٧م اجلٛمٚم٦م. هذا هق االؾمتثٜم٤مء: [  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ]

 هل العمل داخل يف مسمى اإليامن، وحده، وتعريفه، أم ال؟ : مسيلة عقدية كبرية 

 يرون أن ُمثؾ هذه اآلي٤مت اًمتل ومٞمٝم٤م اىمؽمان اإليامن سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح  وم٠مهؾ اًمسٜم٦م -

دًمٞمؾ ي١ميد ُم٤م ذهبقا إًمٞمف ُمـ أٟمف ال إيامن سمال قمٛمؾ، طمٞم٨م إن اهلل شمٕم٤ممم هم٤مًمب٤ًم، ال 

 . يذيمر اإليامن إال وي٘مرٟمف سم٤مًمٕمٛمؾ

اًمٕمٓمػ ي٘متيض : وم٘م٤مًمقا! ، اؾمتدًمقا هب٤م قمغم قمٙمس ذًمؽ وًمٙمـ خم٤مًمٗمٞمٝمؿ ُمـ اعمرضمئ٦م -

ضم٤مء : اعمٖم٤ميرة، ومٚمق يم٤من اًمٕمٛمؾ داظماًل ذم ُمسٛمك اإليامن، ُم٤م قمٓمػ قمٚمٞمف؛ وم٢مذا ىمٚم٧م

 . زيد وقمٛمرو، ومٝمذا ي٘متيض أن قمٛمروًا همػم زيد

 :ولكن جياب عن ذلك بيحد جوابني 

وهذا ُمقضمقد ذم اًم٘مرآن، . هذا ُمـ قمٓمػ اْل٤مص قمغم اًمٕم٤مم:  أن ي٘م٤مل:اجلواب األول     

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: ُمث٤مًمف ُمـ اًم٘مرآن. وذم اًمٚمٖم٦م

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

ُمع دظمقل اعمذيمقريـ ذم ًمٗمظ [ 163: اًمٜمس٤مء ] [   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

ومٝمذا . ضم٤مء اًمٓمٚمب٦م، وحمٛمد، وحمٛمد ُمـ اًمٓمٚمب٦م، قمٓمٗم٧م اْل٤مص قمغم اًمٕم٤مم: وًمق ىمٚم٧م . اًمٜمبٞملم

 .وًمٚمٕمٓمػ ذم اًمٚمٖم٦م أٟمقاع ُمتٕمددة، ال ٟمستٓمرد سمذيمره٤م. ؾم٤مئغ ًمٖم٦م

إن ُمـ األًمٗم٤مظ ُم٤م يٙمقن ًمف دالًم٦م قمٜمد اإلٟمٗمراد، ودالًم٦م قمٜمد :  أن ي٘م٤مل:اجلواب الثاين     

اًمؼم : اًمٗم٘مػم واعمسٙملم، وُمثؾ: ُمثؾ. وم٢مذا اٟمٗمردت قمٛم٧م، وإذا اىمؽمٟم٧م ظمّم٧م. االىمؽمان



أقمٓمف وم٘مػًما، : ومٚمق أقمٓم٤مك إٟمس٤من ُمبٚمٖم٤ًم ُمـ اعم٤مل، وىم٤مل. اإلصمؿ واًمٕمدوان: واًمت٘مقى، وُمثؾ

أقمط هذا وم٘مػًما، وأقمط هذا ُمسٙمٞمٜم٤ًم، : وًمق أقمٓم٤مك درمهلم، وىم٤مل. صح سمذًمف ًمٙمؾ ذي وم٤مىم٦م

: ومٞمٜمبٖمل أن يٙمقن ًمٚمٛمسٙملم ُمٕمٜمك همػم ُمٕمٜمك اًمٗم٘مػم، يمام ُمٞمز اهلل سمٞمٜمٝمام، وم٘م٤مل  ڻ ڻ ]

أٟمف : هق اًمذي يمرست اا٤مضم٦م وم٘م٤مره يٕمٜمل: ومٞمٙمقن اًمٗم٘مػم .{60:التوبة} [ۀ ڻ

وومرق اًمٗم٘مٝم٤مء سمٞمٜمٝمام ذم سم٤مب . ُمـ أؾمٙمٜمتف اا٤مضم٦م، ويم٤من دون األول : واعمسٙملم. أؿمد وم٤مىم٦م

جيدون : واعمس٤ميملم. ُمـ ال جيدون ؿمٞمئ٤ًم، أو جيدون سمٕمض اًمٙمٗم٤مي٦م: اًمٗم٘مراء: اًمزيم٤مة، وم٘م٤مًمقا

اًمتقسم٦م، واالؾمتٖمٗم٤مر، قمٜمد االٟمٗمراد جيتٛمٕم٤من ذم ُمٕمٜمك اًمٜمدم، : وُمثؾ. أيمثره٤م، أو ٟمّمٗمٝم٤م

وقمٜمد االىمؽمان يٜمبٖمل أن يٙمقن ًمٚمتقسم٦م ُمٕمٜمك، همػم ُمٕمٜمك . واإلىمالع، واًمٕمزم قمغم قمدم اًمٕمقد

 [ۓ ے ے ھ ھ ھ]: االؾمتٖمٗم٤مر، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم قمغم ًمس٤من همػم واطمد ُمـ رؾمٚمف

.  ومٞمٙمقن االؾمتٖمٗم٤مر قمام ُم٣م، واًمتقسم٦م عم٤م يست٘مبؾ. {3:هود}

 ومٙمذًمؽ اإليامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح؛ إذا ضم٤مء اإليامن ُمٜمٗمرًدا، ؿمٛمؾ اًم٘مقل، واًمٕمٛمؾ ُمًٕم٤م،     

يمام ذم . وإذا ضم٤مء اإليامن ُم٘مؽمًٟم٤م سم٤مإلؾمالم، أو سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، وم٢مٟمف ُيتص سم٤مًمٕم٘م٤مئد اًمب٤مـمٜم٦م

 . طمدي٨م ضمؼميؾ اعمِمٝمقر

 وقمغم هذا ومٚمٞمس ًمٚمٛمرضمئ٦م ُمستٛمسؽ هبذه اآلي٦م، وأُمث٤مهل٤م، سمؾ أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م أؾمٕمد     

 .ًمتالزُمٝمام؛ ومال إيامن سمال قمٛمؾ هب٤م، وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ي٘مرن يمثػًما سملم اإليامن، واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، 

أٟمف ال يٕمد قمٚمٞمف، وشم٠مِت : حمسقب أي: وشم٠مِت سمٛمٕمٜمك. همػم ُم٘مٓمقع: أي [   ڦ ڦ ڦ]     

 .ُمٜم٘مقص، سمؾ يٕمٓمك قمٓم٤مًء يمثػًما، واومٞم٤ًم، ال ُمٜم٦م ومٞمف، وال طمسب٤من، وال اٟم٘مٓم٤مع: سمٛمٕمٜمك

  

 :اظمتٚمػ ذم ُمٕمٜمك اًمديـ ه٤مهٜم٤م : [   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]     

دٟمتف، : هق اًمديٜمقٟم٦م، اًمتل سمٛمٕمٜمك اجلزاء، وااس٤مب، واًمٕمرب شم٘مقل:  ىمٞمؾ -

يمٞمػ يٙمذب اإلٟمس٤من سم٤مًمديٜمقٟم٦م؟ : ًمالؾمتٜمٙم٤مر، يٕمٜمل: ومٞمٙمقن االؾمتٗمٝم٤مم.ومدان

 ىمد سملم أٟمف ىمد ظمٚم٘مف ذم أطمسـ شم٘مقيؿ، وأن ضمزاء اًمٙم٤مومر أن يرد ذم –شمٕم٤ممم - واهلل 



أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم، وأن ضمزاء اعم١مُمـ أضمر همػم ممٜمقن، ومٙمٞمػ يٙمذب اإلٟمس٤من سمٕمد 

ُمقضمف  [   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]: ذًمؽ سم٤مًمديٜمقٟم٦م ؟ ويٙمقن اْلٓم٤مب ذم ىمقًمف

 .إمم اعمٙمذب، اًمذي هق اًمٙم٤مومر، اعمٜمٙمر ًمٚمبٕم٨م

ومال يسقغ إذا يم٤من اإلٟمس٤من يٕمٚمؿ سم٠من .  سمٛمٕمٜمك ااٙمؿ واًم٘مْم٤مء(اًمديـ): وىمٞمؾ   -

 وأن اعم١مُمـ ي١مشمك أضمًرا همػم ممٜمقن، أن يٕميص اهلل  ،(أؾمٗمؾ ؾم٤مومٚملم): اًمٙم٤مومر يرد إمم

 سمؾ جي٥م قمٚمٞمف أن يٛمتثؾ أُمره، وأن جيتٜم٥م هنٞمف، وأن يّمؼم قمغم ىمْم٤مئف؛  ألن ،

هق اعمثٞم٥م، وهق اعمٕم٤مىم٥م، وم٢مذا يم٤من هق اعمثٞم٥م وهق اعمٕم٤مىم٥م،  ومالسمد أٟمف  اهلل  

 : وهلذا ىم٤مل. ي٠مُمر ويٜمٝمك، وي٘ميض وحيٙمؿ

وىمد . شم٘مريري٤مً : ومٞمٙمقن االؾمتٗمٝم٤مم! سمغم: واجلقاب: [چ ڃ ڃ ڃ ڃ]     

– وُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف أصمب٧م وصػ ااٙمؿ ًمٖمػمه، ًمٙمٜمف ،(ڃ ڃ)وصػ اهلل ٟمٗمسف 

وهذا يدل قمغم إُمٙم٤من االؿمؽماك ذم أصؾ اًمّمٗم٦م، أي اعمٕمٜمك اعمِمؽمك . أطمٙمٛمٝمؿ- ؾمبح٤مٟمف

ًمف اعمثؾ األقمغم، - شمٕم٤ممم - وًمٙمـ اهلل . اًمٙمكم، اعمٓمٚمؼ، اعمقضمقد ذم األذه٤من، ال ظم٤مرج اًمذهـ

ؾمبح٤مٟمف سم٤معمثؾ األقمغم ًمٚمّمٗم٦م، وم٢مٟمف ال - ومال ي٘مع طمٞمٜمئذ اؿمؽماك ذم األقمٞم٤من؛ ألٟمف إذا اٟمٗمرد 

 .يٛمٙمـ أن يِم٤مهبف، ويامصمٚمف أطمد ذم ذًمؽ، ومٞمزول اعمحٔمقر اًمذي شمدقمٞمف ؾم٤مئر ومرق اعمٕمٓمٚم٦م

ََٙمِؿ وَمَدقَم٤مُه  إمَِم َرؾُمقِل اهللَِّ وهلذا عم٤ََّم َووَمَد أسمق ذيح  ٜمُقَٟمُف سم٠َِمسمِك  ااْن ُِمِف  ؾَمِٛمَٕمُٝمؿْن َيٙمْن  َُمَع ىَمقْن

ََٙمِؿ » :  وَمَ٘م٤مَل َرؾُمقُل اهللَِّ  ٜمَك َأسَم٤م ااْن ُؿ وَمٚمَِؿ شُمٙمْن ُٙمْن ََٙمُؿ َوإًَِمٞمْنِف ااْن   . «إِنَّ اهللََّ ُهَق ااْن

ِ : وَمَ٘م٤مَل  َٗمِريَ٘ملمْن ، وَمَرِ َ يماَِل اًمْن ٧ُم سَمٞمْنٜمَُٝمؿْن ٟمِك وَمَحَٙمٛمْن ، َأشَمقْن
ٍ
ء َتَٚمُٗمقا رِم ؿَمكْن ُِمك إَِذا اظمْن وَمَ٘م٤مَل . إِنَّ ىَمقْن

َقًَمِد   » َرؾُمقُل اهللَِّ  ـَ اًمْن ـَ َهَذا وَماَم ًَمَؽ ُِم َس ٚمٌِؿ، َوقَمبْنُد اهللَِّ: ىَم٤مَل . «َُم٤م َأطمْن ٌح، َوُُمسْن يْن  . مِم ُذَ

ُهؿْن » : ىَم٤مَل  ؼَمُ ْـن َأيمْن ٌح ىَم٤مَل : ىُمٚمْن٧ُم . «وَمَٛم يْن ٍح » : ُذَ يْن رواه أسمقداود«وَم٠َمٟمْن٧َم َأسُمق ُذَ
()

 . 

ُمـ سمٚمقغ اًمٖم٤مي٦م ذم ااٙمؿ، وم٢من أسم٤م اًمٌمء، يم٠مٟمف اعمستبد  (أسمق ااٙمؿ) وذًمؽ عم٤م يقمهف ًم٘م٥م   

 . وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ًمف اعمثؾ  األقمغم؛سمف، اعمستققم٥م ًمف، واعمستقزم قمٚمٞمف، وهذا ال يٙمقن إال هلل  

                                                           
 .وصححه األلباني (5387)سنن النسائي , (4955)سنن أبي داود ( )



سمغم، وأٟم٤م قمغم ذًمؽ ُمـ اًمِم٤مهديـ؛ ضمقاسم٤ًم :  وىمد ورد أٟمف ي٘م٤مل ذم آظمر هذه اًمسقرة    

وًمٙمـ اًمرواي٦م ضم٤مءت ُمـ ـمريؼ ىمت٤مدة، ُمرؾمٚم٦م، وضم٤مءت قمـ ىمت٤مدة ُمٜمسقسم٦م إًمٞمف، . ًمٚمس١مال

ومٝمق مل يثب٧م. وم٤مإلؾمٜم٤مد األول، يسٛمك ُمٜم٘مٓمع، واًمث٤مين ُم٘مٓمقع. سمسٜمد ُم٘مٓمقع: يٕمٜمل
()

وممـ . 

–رمحف اهلل - ضٕمٗمف األًمب٤مين 
( )

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ]ويمذًمؽ اا٤مل قمٜمد ىمقل اهلل  شمٕم٤ممم 

 . ، مل يّمح ذم ضمقاسمف رواي٦م ُمرومققم٦م{40:القيامة} [   ۈ ۆ

 وال سم٠مس أن ي٠مِت اإلٟمس٤من سمجقاب ُمٜم٤مؾم٥م ًمس١ماٍل ُمٚم٘مك، ًمٙمٜمف ال يٗمٕمؾ ذًمؽ قمغم ؾمبٞمؾ     

 . االًمتزام، ألن هذا حيت٤مج إمم شمقىمٞمػ

 الفوائد الستنبطة

 .أن هلل شمٕم٤ممم أن ي٘مسؿ سمام ؿم٤مء ُمـ خمٚمقىم٤مشمف:  اًمٗم٤مئد األومم

 .شمراسمط اًمنمائع اًمساموي٦م، وأن ديـ اهلل واطمد: اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م

 .أن األصؾ ؾمالُم٦م اإلٟمس٤من، واؾمتقاء ظمٚم٘مف، فم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤ًم:  اًمٗم٤مئدة اًمث٤مًمث٦م

 . إومس٤مد اًمٙم٤مومر ًمٗمٓمرشمف اًمسقي٦م، وشمٖمٞمػمه ْلٚمؼ اهلل: اًمٗم٤مئدة اًمراسمٕم٦م

 . زيمٞمٝم٤مأن اإليامن حيٗمظ اًمٗمٓمرة اًمسقي٦م وي: اًمٗم٤مئدة اْل٤مُمس٦م

 .اىمؽمان اًمٕمٛمؾ سم٤مإليامن، وأٟمف ال إيامن سمال قمٛمؾ: اًمٗم٤مئدة اًمس٤مدؾم٦م

 . ؾمٕم٦م ومْمؾ اهلل، وقمٓم٤مءه: اًمٗم٤مئدة اًمس٤مسمٕم٦م

 .إصمب٤مت اجلزاء، وااس٤مب، إذا ىمٚمٜم٤م إن اعمراد سم٤مًمديـ اجلزاء: اًمٗم٤مئدة اًمث٤مُمٜم٦م

 .إصمب٤مت طمٙمؿ اهلل، وطمٙمٛمتف: اًمٗم٤مئدة اًمت٤مؾمٕم٦م

 .إصمب٤مت اعمثؾ األقمغم هلل شمٕم٤ممم: اًمٗم٤مئدة اًمٕم٤مذة
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