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 ىعناٌ أراد أٌ حني أىكه صحٔح ٍل: األّل السؤال
  ؟ سٓارتُ تقبلْا مل ّ ؟ تقبلْا مل ٓتْب أٌ الَْتز

 
احلؿد هلل، وأصفد أن ٓ إفف إّٓ اهلل، وأّن حمؿدًا ظبده ورشقفف، 

 صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وشؾؿ، أمو بعد:

اإلجوبي ؾفذه بعض أشئؾي إخقاكـو افزوار مـ )إب( رؽبقا يف 

 كؼهو بعد تػريغفو وافعـويي هبو.ظـفو، ورؽى إخقاكـو يف 

 وبوهلل افتقؾقؼ.



 
 

السؤال األّل: ٍل صحٔح أىكه حني أٌ أراد ىعناٌ الَْتز 
 أٌ ٓتْب مل تقبلْا ؟ ّ مل تقبلْا سٓارتُ ؟

 

هؾ صحقح أكؽؿ حغ أن أراد كعامن افقَتر أن : افسمال إول

؟ يتقب مل تؼبؾقا ؟ و مل تؼبؾقا زيورتف

صتك يزوركو أكوس مـ  .يو أخل هذه ـؾامت مؽذوبي :اجلقاب

 وً أكوشكجعؾ حتك أصوظقا ظـَو أَكـو  .اً مو ؿد رددكو أحد .بؼوع افدكقو

إٓ ؟ إن كجح و ، مو تؼقل يف ؾالنافداخؾ خيتزونظـد افدخقل 

واحلؿد هلل ؿد ؾشؾً هذه  ،وـذب ،واهلل هذا طؾؿٌ  ،رُدوه

ون مـ أهؾ إن ـ ،ؾال مـ ؿبؾ  وٓ مـ بعد مـ زاركو ،إؿوويؾ

، إهقاء ـون مـ أهؾ وإن ،ضوفى ظؾؿ أو زائرافسـَي ؾحقوه اهلل  و

ْر ـام يؼقل اهلل تعوػ:  إّٓ و ،كـصحف ؾنن َؿبِؾ ؾبفو وكعؿً ـِ ﴿َؾَذ

رٌ  ـِ ًَ ُمَذ ًَ َظَؾْقِفؿ بُِؿَصقْطِرٍ   إَِكاَم َأْك و يليت 7 وم [11-12:افغشقي]﴾َفْس

مـ كرى أكف يستحؼ افـصح  زاركو إذا ،وتؽقن زيورتـو معف وِديي

افديـ » ،افـصح مـ دسؾؿا ظذ ادسؾؿ حؼ فف ،وجوءمـ ادسؾؿغ 

غ هلل وفؽتوبف وفرشقفف وٕئؿي ادسؾؿ :ؿول ؟ ؿؾـو دـ ،افـصقحي



 

 

 ىعناٌ أراد أٌ حني أىكه صحٔح ٍل: األّل السؤال
  ؟ سٓارتُ تقبلْا مل ّ ؟ تقبلْا مل ٓتْب أٌ الَْتز

وٓ يشء مـ هذا شتلذن ا، ؾال رددكوه وٓ هق أتك و ٓ «وظومتفؿ

 .مو كعؾؿ

رضر مـ ؿبؾ ، واحلؿد هلل مو حصؾ ظؾقـو وافؽذب ظؾقـو ـثر

شقخ رمحف اهلل ، وإشئؾي تػد إفقـو هؾ ـون افو ٓ مـ بعد إػ أن

، ؟ واهلل هذا ـذب ظؾقف اخلقورحيِرم رشاء ادقز ؟ وحيرم رشاء 

ى وهؽذا حؾ ،هؽذا اخلقورو ،ـؾ ظذ موئدتف ويلـؾفمادقز يُ و

 .ؾقؽؿ اهلل بورك، اترـقا اإلصوظوت افبوضؾي ادفؿ طؾؿ ،افبؼرة

ن بوفدظقة افسؾػقي هذه اخلزظبالت، هل بوهلل ظؾقؽؿ هؾ تظـق

، مو ـون و إـؾ بوفشقـيلفي إـؾ بودؾعؼي أ، حتك مسأرؾع

، ظذ أهنؿ يشقعقن أكف أفػ ـتوبًو شقخ رمحف اهلل ؾقفو أَي حتِرٍج فؾ

 أذـر أكو. “يف حتريؿ إـؾ بوفشقك وادالظؼافصقاظؼ ” :اشؿف

 ادؽذوبي، افشقطوكقي افدظويوت أن فتعؾؿقا -ؾقؽؿ اهلل بورك – هذا

 وافتؾػقؼوت، ؽره، ومـ هذا مـ ـثرة افبوضؾي واإلصوظوت



 
 

  السؤال الثاىٕ: ٓسألٌْ عً ابً آدو األّل الذٖ قتل أخاِ ؟

﴿َواهللَُ  خبر، يعؿؾقن بام واهلل مؼوصدهؿ مو أدري مو وافبتقرات،

قٌط ﴾  .[74]إكػول:باَِم َيْعَؿُؾقَن ُُمِ

 

 ؟ آدم إول افذي ؿتؾ أخوه يسلفقن ظـ ابـ: افسمال افثوين

 :وجَؾ  ظزَ تذاـركو ؿبؾ أَيوٍم بام يتعؾؼ بام ؿول اهلل  :اجلقاب

و ﴿َواتْ  ـْ َأَحِدِِهَ ِؼ إِْذ َؿَرَبو ُؿْرَبوًكو َؾُتُؼِبَؾ ِم ُؾ َظَؾْقِفْؿ َكَبلَ اْبـَْل آَدَم بِوْْلَ

َخِر﴾ ْٔ ـَ ا ْ ُيَتَؼَبْؾ ِم . وظدم افتؼُبؾ مـ أخر يدل ظذ [14]ادوئدة:َومَل

ـَ ﴿إَِكاَم َيَتَؼَبُؾ اهللَُ مِ ؼِبؾ مـف فقس ممـ يتؼَبُؾ اهلل مـفؿ افذي مو تُ 

 .ِؼَغ﴾ادُْتَ 

ـَ ادَُْتِؼَغ ؿول:  َْؿُتَؾـََؽ َؿوَل إَِكاَم َيَتَؼَبُؾ اهللَُ ِم َٕ ـْ  ﴿َؿوَل 
َفئِ

َْؿُتَؾَؽ إيِِن  ِٕ ًَ إيََِلَ َيَدَك فَِتْؼتَُؾـِل َمو َأَكو بَِبوِشٍط َيِدَي إَِفْقَؽ  َبَسْط

َأْن َتُبقَء بِنِْثِؿل َوإِْثِؿَؽ َؾَتُؽقَن  إيِِن ُأِريُد  َأَخوُف اهللََ َرَب اْفَعودََِغ 



 

 

 قتل الذٖ األّل آدو ابً عً ٓسألٌْ: الثاىٕ السؤال
  ؟ أخاِ

ـْ َأْصَحوِب افـَوِر﴾ ـثر، هذا مذـقر يف ـتوب اهلل ، و[16-14]ادوئدة:ِم

، افذيـ ٓ يؿقتقن افـور افذيـ هؿ أصحوهبو وأهؾفوأصحوب  أن

ف يف ـؿ ترى يف افؼرآن ذـر أصحوب افـَور أكَ و ،ٓ حيققنؾقفو و

 .رشقوق ادؼـغ وافؽَػو

 :“تفصريِ”قال ابً جرٓر يف 

: ؾتؽقن بؼتؾؽ إيوي مـ شؽون اجلحقؿ ووؿقد افـور أي»

 . اهـ«ادخؾديـ ؾقفو

 ّقال رمحُ اهلل:

﴾ وأمو ؿقفف:» ـَ ي وِِسِ ـَ اْْلَ ، ؾنن تلويؾف: [03]ادوئدة:﴿َؾَلْصبََح ِم

ؾلصبح افؼوتؾ أخوه مـ ابـل آدم، مـ حزب اخلورسيـ، وهؿ 

 . اهـ«كقوهؿافذيـ بوظقا آخرهتؿ بد



 
 

  السؤال الثاىٕ: ٓسألٌْ عً ابً آدو األّل الذٖ قتل أخاِ ؟

ـْ َأْصَحوِب افـَوِر﴾﴿َؾتَ  :وؿقفف ؿول مجوظي مـ أهؾ  :ُؽقَن ِم

مـفؿ مـ يؼقل و ،بعثف ظذ ذفؽ احلسدؽر ـوؾر ظوٍص افعؾؿ أكف 

 ،ؽتىوهذا مذـقر يف بطقن اف ،هذا ـػر مـ أجؾف اشتقجى افـَور

   مو ببً يف افصحقحغ أن افـبَل إضوؾي إػ ،يف تػوشر افؼرآن

ـِ َٓ »: ؿول وَن َظَذ اْب ـَ ـْ آَدَم   ُتْؼَتُؾ َكْػٌس ُطْؾاًم إَِٓ  إََوِل ـِْػٌؾ ِم

ـَ اْفَؼْتَؾ َدِمَفو ـْ َش  .«، ََٕكُف َأَوُل َم

وَن َظَؾْقِف ِوْزُرَهو » :ظـف و ـَ ـَ ِِف اإِلْشاَلِم ُشـًَي َشقَِئًي  ـْ َش َوَم

ـْ  ـْ َبْعِدِه ِم و ِم ـْ َظِؿَؾ ِِبَ ـْ َأْوَزاِرِهْؿ َوِوْزُر َم َؽْرِ َأْن َيـُْؼَص ِم

 .«َصْكءٌ 

ٍك »: وؿول يف ظؿرو بـ حُلَل ـِ ُْلَ ـَ َظوِمِر ْب ًُ َظْؿَرو ْب َرَأْي

ُر ُؿْصَبُف ِِف افـَورِ  َزاِظَل ََيُ ـْ َشَقَى افَسَقائَِى  ،اْْلُ وَن َأَوَل َم ـَ  .«َو

ف ، وحصؾً مـذ مـ ؿول بوفؼقل إول إكف مسؾؿؾال يـؽر ظ

 .إظامل بداؾع افشقطون واحلسدؽ تؾ



 

 

 قتل الذٖ األّل آدو ابً عً ٓسألٌْ :الثاىٕ السؤال
  ؟ أخاِ

ٓ يـؽر ظذ مـ ؿول إكف ـوؾر دو طفر مـ هذه إفػوظ أكف و

﴾ ـَ ي وِِسِ ـَ اْْلَ ـْ َأْصَحوِب افـَوِر﴾وأكف  ﴿ِم مـ 7 كعؿ إكف حيؿؾ  ﴿ِم

أَي كػس تؼتؾ طؾاًم  ،ادؼتقفغ طؾاًم إػ يقم افؼقوميأوزار مجقع 

وابـ آدم إول  ،غ افـوس، وـؿ ؿد ؿتؾ مـ ماليحيؿؾ وزرهو

 .ف ـػٌؾ مـ دمفو إػ يقم افؼقومييؽقن ف

 :رمحُ اهلل لشٔخ اإلشالو ابً تٔنٔة “اإلمياٌ األّشط”يف كتاب ّ
قارج اخلظذ  ردّ  ،شقوق مو تسؼط بف افعؼقبوتيف ( 4/765)“جمؿقع افػتووى”ادطبقع ضؿـ )

 (.وادرجئي يف بعض أؿقاهلؿ

 :لاق

إَكاَم َيَتَؼَبُؾ اهللَُ ﴿ :عتزفي بؼقفف تعوػادوؿد احتّجً اخلقارج و»

ـَ ادَُْتِؼَغ﴾  . اهـ«ؼغتّ : ؾصوحى افؽبرة فقس مـ ادَؿوُفقا ِم

بؾ ؼرون صوحى افؽبرة ويرون أكف ٓ ي: أهنؿ يؽػّ معـك ذفؽ

ـْ : وجَؾ  ظزَ وهذا ـؼقهلؿ ظـد ؿقل اهلل  ،مـف أَي ظؿؾٍ  ﴿َبَذ َم



 
 

  السؤال الثاىٕ: ٓسألٌْ عً ابً آدو األّل الذٖ قتل أخاِ ؟

َسَى َشِقَئًي َوَأَح  ًْ بِِف َخطِقَئُتُف َؾُلوَفئَِؽ َأْصَحوُب افـَوِر ُهْؿ ؾِقَفو ـَ وَض

 هي: ظـدؿوفقا: مـ أحوضً بف خطقئتف أ ،[52افبؼرة:]َخوفُِدوَن﴾

، و ٓ يػرسون هذه اخلطقئي بوفؼك ،ؾنكف مـ أهؾ افـَور ،ذكقب

اخلطقئي و ،وظوَمي أهؾ افعؾؿ يػرسون هذه اخلطقئي بوفؽزى

ٓ ظذ أهنو مو دون افؼك بوهلل، ؾوخلقارج  ،افؼك :ادؽِػرة

و أظامفف حمبقضي ٕكف  ،مرتؽى افؽبوئر ٓ تؼبؾ مـف أظامل :يؼقفقن

 .ؽر مَتؼل

 قال شٔخ اإلشالو:

ِمـُْف  ِؼَغ َؾاَل َيَتَؼَبُؾ اهللادُْتَ  َصوِحُى اْفَؽبَِرِة َفْقَس ِمـ: ؾَ َؿوُفقا»

ياَمنُ اٌي َوَأْظَظُؿ َؾاَل َيُؽقُن َفُف َحَسـَ  ،َظَؿاًل  َؾاَل َيُؽقُن  ،حْلََسـَوِت اإْلِ

 .َمَعُف إياَمٌن َؾَقْستَِحُؼ اخْلُُؾقَد يِف افـَورِ 

ـْ َيتَ ْتُفْؿ ادُْْرِجَئُي: بَِلَن َوَؿْد َأَجوبَ  ِؼل اْفُؽْػَر َؾَؼوُفقا ادَُْراَد بِودَُْتِؼَغ َم

َؼْقفِِف َتَعوَػ: َيَتـَوَوُل ادُْْستَِحِؼَغ : اْشُؿ ادَُْتِؼَغ يِف اْفُؼْرآِن هَلُؿْ  ـَ فِؾَثَقاِب 



 

 

 قتل الذٖ األّل آدو ابً عً ٓسألٌْ: الثاىٕ السؤال
  ؟ أخاِ

ْدٍق ِظـَْد َمؾِقٍؽ ﴿ِِف َمْؼَعِد ِص  ،﴾َتِؼَغ ِِف َجـَوٍت َوََنَرٍ إَن ادُْ ﴿

 .﴾ُمْؼَتِدرٍ 

ـْ ادَُْؼِرُب ادَْْرُدوُد ُؿْرَبوُكفُ  ْ َيُؽ  َوَأْيًضو َؾوْبـَو آَدَم ِحَغ َؿَرَبو ُؿْرَبوًكو ََل

َػَر َبْعَد َذفَِؽ 7 إْذ َفْق  ـَ وؾًِرا َوإَِكاَم  ـَ وؾًِرا ََلْ َيَتَؼَرْب ِحقـَِئٍذ  ـَ وَن   .ـَ

ـْ  َيِي َوَفْق ُأِريَد هِبَو َم ْٔ ـْ َهِذِه ا َوَأْيًضو َؾاَم َزاَل افَسَؾُػ خَيَوُؾقَن ِم

 .َتِؼل اْفُؽْػَر ََلْ خَيَوُؾقايَ 

َٓ َأْصَؾ َوَأْيًضو َؾنِْضاَلُق َفْػِظ ادُْتَ  ـْ َفْقَس بَِؽوؾِِر  ِؼَغ َوادَُْراُد بِِف َم

 .فخا «َفُف يِف ِخَطوِب افَشوِرِع َؾاَل ََيُقُز مَحُْؾُف َظَؾْقفِ 

 .(وإَكام ـػر بعد ذفؽافشوهد ؿقفف: )

 “صعى اإليامن”ومـ هذا افبوب مو أخرجف افبقفؼل يف 

 (:7606)برؿؿ



 
 

  السؤال الثاىٕ: ٓسألٌْ عً ابً آدو األّل الذٖ قتل أخاِ ؟

ـُ بِ حَدَبـَو َأُبق احْلَُس  انَ ْغِ ْب ْؼَ
، حَدَبـَو 1ق َجْعَػٍر افَرَزازُ ، حَدَبـَو َأبُ 2

ـْ َظَػونَ 0َجْعَػٌر  ومٌ 7، َظ ـْ 5، بـو مََهَ ـْ َأبِقِف، َظ ـُ ُظْرَوَة، َظ ، بـو ِهَشوُم ْب

ـِ َظْؿٍرو ـَ آَدَم اَفِذي َؿَتَؾ َأَخوُه َتَؼوَشَؿ َأْهَؾ افـَوِر »: َظْبِد اهللِ ْب َأَن اْب

، رجوفف . شـده صحقح«َجَفـََؿ َؿَسَؿًي ِصَحوًحو كِْصَػ َظَذاِب 

 بؼوت.

 :( ٓبـ ظطَقي1/123)“ادحرر افقجقز”و يف ـتوب 

 «.ِؿسَؿًي صحقحي»

                                            

 .بؼي إموم( 2)

 .وهق بؼي( 1)

 .)بؼي(: “افتؼريى”بـ حمؿد افقَصوغ مسجؿ يف ( 0)

 .إموم: وهق افصَػور( 7)

 .ـذفؽ :افعقذيبـ حيل وهق ( 5)



 

 

 قتل الذٖ األّل آدو ابً عً ٓسألٌْ: الثاىٕ السؤال
  ؟ أخاِ

 7 (23/126) فؽـف ٓ يثبً ظـد ابـ جرير ههـوك كظرو

 (:3/16)“الدر امليثْر” إلُٔ عساِ الصْٔطٕ يفّ

إشحوق، حدبـو ابـ محقد ؿول، حدبـو شؾؿي، ظـ ]حمؿد[ ابـ 

: أكف ـون اهلل بـ ظؿرو ظبدظـ حؽقؿ بـ حؽقؿ، أكف ُحِدث ظـ 

ـُ آدم افذي ؿتؾ أخوه،مو ُشِػؽ »يؼقل:  إن أصؼك افـوس رجال ْٓب

دم ِف إرض مـذ َؿتَؾ أخوه إػ يقم افؼقومي، إٓ ْلؼ بف مـف يشء، 

ـَ افؼتؾوذفؽ أك  . اهـ«ف أَول مـ ش

 ابـ مسعقدظـف حديٌ  ، وآخره يغـلوهذا ٓ يثبً ـام رأيً

 :ادتؼّدم

 .ِذبـُ  :)حمؿد بـ محقد(

  .مدِفس وؿد ظـعـ :)حمؿد بـ إشحوق(و

 .مسوك :و)حؽقؿ بـ حؽقؿ(



 
 

  السؤال الثاىٕ: ٓسألٌْ عً ابً آدو األّل الذٖ قتل أخاِ ؟

وافذي يؼرب  ،: أكف ؿَرب ؿربوكوً ؾوفذيـ ؿوفقا مو هق ـوؾر ؿوفقا

يَتَؼَبؾ  ؿْ ؾَ ﴿ؾَ  :هق يريد أن يتؼبؾ ؿربوكفؿربوكًو مو يتؼرب إػ اهلل إٓ و

يف ي ؿرأكوه فشقخ اإلشالم ذـر هذا ويف هذا افسقوق افذ .مـُف﴾

 .مف )أكف َل يؽـ ـوؾرًا حغ ؿَرب، وإَكام ـػر بعد ذفؽ(شقوق ـال

 :يب يف تفصري اآلٓةالقرطّ

 ، وؿقل مـ ؿول بعدم ـػره اظتامداً يـؼؾ ؿقل مـ ؿول بؽػره

)مـ ف ت افتل ؾقفو أك، ظذ أن أيو﴿إِْذ َؿَرَبو ُؿْرَبوًكو﴾ ظذ آيي:

أصحوب افـور( وأكف )أصبح مـ اخلورسيـ( ُدكقوهؿ وآخرهؿ 

 .أوضح يف افدٓفي مـ ؿقل أخريـ

 ّقال املاّردٖ:

واختؾػ هؾ ـون ظـد ؿتؾ أخقف ـوؾرًا أو ؾوشؼًو، ؾؼول ؿقم: »

 . اهـ«شقء ؾوشؼوً ـون ـوؾرًا، وؿول آخرون: بؾ ـون رجؾ 

 رمحُ اهلل ٓقْل يف تفصري اآلٓة:ّابً كثري 



 

 

 قتل الذٖ األّل آدو ابً عً ٓسألٌْ: الثاىٕ السؤال
  ؟ أخاِ

«﴿﴾ ـَ ي وِِسِ ـَ اْْلَ : أي يف افدكقو وأخرة، وأي َؾَلْصَبَح ِم

 . اهـ ادراد«خسورة أظظؿ مـ هذه

 :“تفصري اآلٖ ّالصْر”ّقال عبد القاٍر اجلرجاىٕ يف 

ـَ ﴿» ي وِِسِ ـَ اْْلَ  : مـ ادغبقكغ، بذهوب افدكقو وأخرة.﴾ِم

 :“حماشً التأّٓل”ّقال القامسٕ يف 

وِِسِ » ـَ اْْلَ ﴾﴿َؾَلْصبََح ِم ـَ : ديـًو إذ صور ـوؾرا حوماًل فؾدموء ي

ٓ »: -وذـر حديٌ ابـ مسعقد ادتؼدم-إػ يقم افؼقومي ودكقو. 

تؼتؾ كػس طؾاًم إٓ ـون ظذ ابـ آدم إول ـػؾ مـ دمفو ٕن أول 

 .«مـ شـ افؼتؾ

 رمحُ اهلل: اليصفّٕقال 

وإكام أراد ذفؽ فؽػره برده ؿضقي اهلل تعوػ، وـون أو ـون »

 .«وً طود



 
 

  السؤال الثاىٕ: ٓسألٌْ عً ابً آدو األّل الذٖ قتل أخاِ ؟

 ّقال ابً اجلْزٖ:

﴾يف ؿقفف تعوػ: » ـَ ي وِِسِ ـَ اْْلَ  : بالبي أؿقال:﴿َؾلَْصَبَح ِم

 افدكقو أكفأحدهو مـ اخلورسيـ افدكقو وأخرة. ؾخرس  -2

أكف أشخط  ،وبؼل بال أخ وخرساكف إخقة ،أشخط وافديف

 ربف وصور إػ افـور، ؿوفف ابـ ظبوس.

 ت، ؿوفف افزجوج.كف أصبح مـ اخلورسيـ احلسـوأوافثوين: 

وافثوفٌ: مـ اخلورسيـ أكػسفؿ بنهالـفؿ إيوهو، ؿوفف افؼويض 

 . اهـ«أبق يعذ

 :ّابً جرٓر أٓضًا

 .أهنو خسورة افدكقو وأخرة، يـؼؾ هذا

 ً أبٕ زميني ٓقْل:ابّ

 .«خرس اجلـَي»



 

 

 ٓقبل ال @ الييب إٌ: قال مً قْل تقزٌّ ٍل: الثالث السؤال
  ؟ ّحَّجة بدلٍٔل إال كالمُ

 :ابً عطَٔةّ

 .كحق هذا افؽالم

 

 ٓ  : إن افـبلهؾ تؼرون ؿقل مـ ؿول: افسمال افثوفٌ

 إٓ بدفقٍؾ وحَجي ؟ يؼبؾ ـالمف

، ؿول هذا ٓ يؼُره مـ يعِظؿ ويقِؿر رشقل اهلل  :اجلقاب

وَن َفُؽْؿ ِِف َرُشقِل اهللَِ ُأْشَقٌة : وجَؾ  ظزَ اهلل  ـَ ﴿َفَؼْد 

َٓ ُمْمِمـٍَي : وجَؾ  ظزَ وؿول اهلل  [12]إحزاب:َحَسـٌَي﴾ ـٍ َو وَن دُِْمِم ـَ ﴿َوَمو 

ـْ إَِذا َؿَه اهللَُ  ـْ َأْمِرِهْؿ َوَم ُة ِم َرَ
ُؿ اْْلِ  َوَرُشقفُُف َأْمًرا َأْن َيُؽقَن َُهُ

ًٓ ُمبِقـًو﴾ : وؿول اهلل ،[03]إحزاب:َيْعِص اهللََ َوَرُشقَفُف َؾَؼْد َضَؾ َضاَل

ْؿ َظـُْف َؾوْكَتُفقا﴾ ـُ ُؿ افَرُشقُل َؾُخُذوُه َوَمو ََنَو ـُ  ،[4 ]احلؼ:﴿َوَمو آَتو

ـَ فِئَاَل َيُؽقَن فِؾـَوِس : وجَؾ  ظزَ  وؿول اهلل ـَ َوُمـِْذِري ي ﴿ُرُشاًل ُمَبِؼِ

: وجَؾ  ظزَ . وؿول اهلل [235]افـسوء:َظَذ اهللَِ ُحَجٌي َبْعَد افُرُشِؾ﴾



 
 

ٌٕ ؟ ٌٕ ؟ أّ كُلَا ّح   السؤال الزابع: ٍّل السَية معظنَا ّح

ـْ َأْمِرِه َأْن ُتِصقَبُفْؿ ؾِْتـٌَي َأْو ُيِصقبَُفْؿ  ـَ ُُيَوفُِػقَن َظ ﴿َؾْؾَقْحَذِر اَفِذي

، ـؾ هذه إدفي تدُل ظذ وجقب ؿبقل مو [30]افـقر:قٌؿ﴾َظَذاٌب َأفِ 

﴿ُرُشاًل  حَجٌي، ففوؿق أبوكف، مو وأنَ  ،أتك بف رشقل اهلل 

﴾ ـَ ـَ َوُمـِْذِري ي  .مبؾغغ ظـ اهلل تعوػ ُمَبِؼِ

ـْ َرِبَؽ َوإِْن : شبحوكفؿول  ﴿َيو َأُُّيَو افَرُشقُل َبِؾْغ َمو ُأْكِزَل إَِفْقَؽ ِم

ـَ افـَوِس﴾مَلْ تَ  ًَ ِرَشوَفَتُف َواهللَُ َيْعِصُؿَؽ ِم  .[34:]ادوئدةْػَعْؾ َؾاَم َبَؾْغ

 

وهؾ افسـَي معظؿفو وحٌل ؟ أو ـُؾفو وحٌل ؟ :افسمال افرابع

﴿َوافـَْجِؿ إَِذا : وجَؾ  ظزَ ، ؿول اهلل افسـَي ـُؾفو وحٌل  :اجلقاب

َقى  َمو َضَؾ َصوِحُبُؽْؿ َوَمو َؽَقى  َهَقى  ـِ اُْهَ إِْن  َوَمو َيـْطُِؼ َظ

َٓ َوْحٌل ُيقَحك﴾  .[7-2]افـجؿ:ُهَق إِ



 

 

ٌٕ معظنَا لسَيةا ٍّل: الزابع السؤال ٌٕ كُلَا أّ ؟ ّح  ؟ ّح
 

ُتْى َؾَقاَفِذى َكْػِسك »: ظؿرو بـ اهلل فعبد وؿول افـبل  ـْ ا

 .«بَِقِدِه َمو َُيُْرُج ِمـُْف إَِٓ َحّؼ 

 :ادػرسيـبعض وظذ ذفؽ ؿول 

َّل ّميَه   :“تفصريِ”ابً كثري يف أ

 .ـالم جِقد اهـ، «وحٌل  إن افسـي ـؾفو»

 :كالو جِٔد “مقدمة أصْل التفصري”ّلشٔخ اإلشالو يف 

، حقل افسـَي ومو ـون مـ هذا افبوب، وظذ ذفؽ أهؾ افعؾؿ

 :إَٓ أن مـفو مو هق تقؿقػل

ـْ َأْمِر ؿول تعوػ:  ـِ افُروِح ُؿِؾ افُروُح ِم ﴿َوَيْسلَفُقَكَؽ َظ

 .[55]اإلرساء:َرِِّب﴾

اهللَ  قلشو ردَو جوء ذفؽ افرجؾ ؾؼول ي :افدفقؾ مـ كظر هذا

ًَ ْحَرَم بُِعْؿَرةٍ رجؾ أ ِف ىـقػ تر ، َوْهَق ُمَتَضِؿٌخ بِطِقٍى َؾَسَؽ



 
 

ٌٕ ؟ ٌٕ ؟ أّ كُلَا ّح   السؤال الزابع: ٍّل السَية معظنَا ّح

إَِػ َيْعَذ، َؾَجوَء   ، َؾَلَصوَر ُظَؿُر لُ َقْح َشوَظًي َؾَجوَءُه افْ  افـَبُِك 

َؾ بِِف َؾَلْدَخَؾ َرْأَشُف، َؾنَِذا طِ َثْقٌب َؿْد أُ  َيْعَذ، َوَظَذ َرُشقِل اهللَِ 

ـَ »َظـُْف َؾَؼوَل:  يَ ُثَؿ ُِسِ ، َوُهَق َيِغُط ُُمَْؿُر اْفَقْجفِ  َرُشقُل اهللَِ  َأْي

ـِ اْفُعْؿَرةِ  اَفِذى  اْؽِسِؾ افطِقَى »َؾُلتَِك بَِرُجٍؾ َؾَؼوَل: « اَفِذى َشلََل َظ

َبيَ بَِؽ َثاَلَث َمَراٍت، َواْكِزْع َظـَْؽ  اَم َتْصـَُع ، َواْصـَْع ِِف ُظْؿَرتِ اجْلُ ـَ َؽ 

افبقون ظـ اهلل جوبف حتك جوء افتقؿقػ وأؾفذا مو  ،«َحَجتَِؽ  ِِف 

ذفؽ افرجؾ  خز بفأوػ هبذه افسـَي افتل هل وحٌل وشبحوكف وتع

 .ادحرم ؾقام أحرَم بف

 ِيدُ مي افدفقؾ ؾقليت افؼقَل  يؼقل رشقل اهلل  :تقؾقؼقي وومـف

تليقد ؿقفف، وهؽذا يف هلل ظـ كبقف وا دؾوع مـ افؼرآن وـون قفُف،ؿ

إلكسون أن يززهو يف رشيط أبرزهو، إدفي ـثر فق أراد اافسـَي و

، هذه يسؿقهنو تقؾقؼقي 7 ؿول هذا افؼقل وإكام افؼصد اإلدوح إفقفو

  فعؿر بؾ إن افؼرآن وافتقؾقؼ حصؾ ،وأَيده افدفقؾ ،ؾقؾؼ ؾقف



 

 

ٌٕ معظنَا السَية ٍّل: الزابع السؤال ٌٕ كُلَا أّ ؟ ّح  ؟ ّح
 

 :ؾقفو وأَيده افقحل شقاًء يف إرسى أو يف ؿقفف ؾقِؾَؼ  أؿقآً  ؿول

معروؾي، ومجعً أو ؽرهو مقاضع « حِجى كسوءك يو رشقل اهلل»

 .يف رشوفي

 :وفتقؿقػ ٕنبوفؽـ ؿد يؽقن أـثر مو يؽقن مـفو مو ـون 

 :قالاإلماو الشافعٕ  

 (06)ص“افتػسر أصقل مؼدمي” يف اإلشالم صقخ كؼؾفـام 

 ؿول: “سر افؼرآن وتػسره بوفسـي وأؿقال افصحوبيتػ”يف ؾصؾ 

 .«ؾعؾقؽ بوفسـي ؾنهنو صورحي فؾؼرآن ومقضحي فف»

 :بل قال اإلماو أبْ عبد اهلل حمند بً إدرٓض الشافعٕ

 اهـ .«ؾفق مو ؾفؿف مـ افؼرآن ـؾ مو حؽؿ بف رشقل اهلل »

 .، ٓ شقام افؼقفّقيو تقؿقػفافسـي معظؿ هذا ظذ أكف

 



 
 

  أتقْلٌْ أىُ صاحب بدعة ؟ <السؤال اخلامس: عثناٌ 

 ؟ أتؼقفقن أكف صوحى بدظي  ظثامن: ومسافسمال اْل

ؾؽقػ  ،ؿول هبذا مـ ادسؾؿغ اً أحدأظؾؿ اهلل ٓ و :اجلقاب

وفؽـ يؼول  ،يؼقل هذا مسؾؿ أكف صوحى بدظي، مبتدع أبداً 

وممو اجتفد ؾقف ؿطعًو ذفؽ أذان  ،ادجتفد يصقى وخيطئاجتفد و

ـِ يَ إول يف افزوراء افذي جوء ؾقف حديٌ  يف  ِزيَد افَسوئِِى ْب

ُؿَعِي » :( َؿوَل 621)برؿؿ “صحقح افبخوري” وَن افـَِداُء َيْقَم اجْلُ ـَ

 َبْؽرٍ  َوَأبِك َأَوُفُف إَِذا َجَؾَس اإِلَموُم َظَذ ادِْـَْزِ َظَذ َظْفِد افـَبِِك 

ونَ  َؾَؾاَم  ظـفام اهلل رىض َوُظَؿرَ  ُثرَ  ظـف اهلل رىض ُظْثاَمنُ   ـَ ـَ  افـَوُس  َو

ٌَ  افـَِداءَ  َزادَ  ، وهذا يػقدك ظذ أن أذان إول «افَزْوَراءِ  َظَذ  افَثوفِ

، وٓ يؼقل إكف ظؿرٓ بؽر و وٓ أبق يؼقـًو َل يػعؾف رشقل اهلل 

 صؿَ  أو افعؾامء مـ ظوَل ظؿر أو بؽر أبق أو ؾعؾف رشقل اهلل 

 ابـ ؿول . ظثامن زمـ يف ـون أكف ظذ آتػوق افسـَي، رائحي



 

 

 ؟ بدعة صاحب أىُ أتقْلٌْ < عثناٌ: اخلامس السؤال
 

 ،زمـف يف ظثامن أحدبف يعـل: ؾؼول أحدبف، ؾقؿـ اختؾػقا :رجى

 افؾػظ. كؼؾ كؼقٓت ظذ هذاو مبتدع، إكف حدأ يؼؾ وَل

 :عنرّقال ابً 

 ،(1/273)“ـػفصم” ؾقام ببً ظـف ظـد ابـ أيب صقبي يف

 :ؽره أـثر مـ إشـودو

 .«أكف بدظي»

 كؼؾـو ؿقهلؿ يف ـتوب ،ؿؾهؾ افعأؿول ببدظقتف مجوظي مـ و

دون أن كؼقل إكف  ،(711-723)ص“أحؽوم اجلؿعي وبدظفو”

 مبَؼٌ بوجلـَي ، هق صحويبٌ وٓ يتجَرأ ظذ هذه افؽؾؿي ،مبتدع افبَتف

  ظثامن )فقس يف افصحوبي مبتدع(، هق دائاًم وأبدًا كحـ كؼقلو

، بوبـتقف ، زَوجف رشقل اهلل ، وتستحل مـف ادالئؽيمبّؼ بوجلـي

 ،اجلـَي بذفؽ وفف رومي بئر حػر ،وجف بوٕخرىواحدة ؾامتً، ؾز

ة جقش وجَفزَ  و ؽر ذفؽ مـ ادػوضؾ فف بؿ يؼول أكف  ،افُعرْسَ



 
 

السؤال السادس: ُٓقْلٌْ إىكه تفزحٌْ باملدح، ّتفزحٌْ 
 مبً قال فٔكه )إماو الثقلني( ؟

 

أؿقل و اهلل هذا مـ افظؾؿ وافتؾػقؼوت وإـوذيى افتل  ؟! مبتدع

ومـ حيسم افعؾؿ افؼظل واحلؼ  ،يتَزُه ظـفو مـ يتؼل اهلل ظَز وجَؾ 

 وأهؾف.

 

، وتػرحقن إكؽؿ تػرحقن بوددحقفقن ُيؼ :افسمال افسودس

 بؿـ ؿول ؾقؽؿ )إموم افثؼؾغ( ؟

ٓ ٓ مـ ؿبؾ واإلضراء وأخل مو أؾرح بوددح  اهلل يوو :اجلقاب

، يليت بعض افشعراء عد، واهلل صوهد ومَطؾٌع ظذ افؼؾقبمـ ب

، قفو أحذف مـفو مو هق يستحؼ احلذفببعض افؼصوئد أكظر ؾ

، رَبام قل فف تعوػ اكُظر افؼصقدةأن أؿ وبعض افشعراء أشتحقل

ن وصوظرًا فف مـوؾحي إػ ؽر ذفؽ، ؿد تؽقن يؽقن صوظرًا ؿدياًم 

َٓ َتْؽِسُى  :اخلطلافزفؼي و َٓ َظَؾْقَفو﴾ ﴿َو ُؾ َكْػٍس إِ ، [237]إكعوم:ـُ

كحـ كممـ بؼقل  ،وظؾقـو افبعد ظـ اإلضراء ،وظؾقـو افـصح



 

 

 باملدح، تفزحٌْ إىكه ُٓقْلٌْ: السادس السؤال
  ؟( الثقلني إماو) فٔكه قال مبً ّتفزحٌْ

اَم »: رشقل اهلل  ـَ ـَ َمْرَيؿَ َٓ ُتْطُروكِك  َؾنَِكاَم  ، َأْضَرِت افـََصوَرى اْب

، ؾنذا ـون هذا يف رشقل اهلل «قا َظْبُد اهللَِ َوَرُشقُففُ َؾُؼقفُ  ،َأَكو َظْبُدهُ 

، صوحى «أكو شقُِد افـوس يقم افؼقومي وٓ ؾخر»: افؼوئؾ 

شؿع   وؿد ببً ظـ افـبل ،حلقض ادقرودافؾقاء ادحؿقد وا

ـَ َشقِ َشِقَدَكو َيو»: رجاًل يؼقل َكو، وَ ِدَكو، َواْب ـَ َخْرِ َكو َواْب ، َؾَؼوَل َيو َخْرَ

َٓ َيْسَتْفِقَيـَُؽْؿ : َيو َأُُّيَو افـَوُس هللِ َرُشقُل ا ، ُؿقُفقا بَِؼْقفُِؽْؿ َو

ـُ َظْبِد اهللَِ َوَرُشقُل اهللَِ وأمثول ذفؽ ـثر  .«افَّشْقَطوُن َأَكو ُُمََؿُد ْب

يو أُّيو افـوس إيوـؿ وافغؾق  :ثؿ ؿول ،ؾ همٓء ؾورمقاؿثب»: وؿول

ْا ِِف َيو َأْهَؾ افْؽَِتوِب َٓ َتْغُؾق﴿ؿول اهلل:  ،«ِف افديـ

 .[242]افـسوء:ِديـُِؽْؿ﴾

 .«بوضؾ افغؾّق يف إؾوضؾـ أوشع أوديي إوم»

ـام هق معروف مـ ـالم ادعؾؿل رمحف اهلل، هذا ديــو 

بغض اإلضراء، بغض ادخوفػوت، بغض واظتؼودكو، بغض افغؾّق، 



 
 

السؤال السادس: ُٓقْلٌْ إىكه تفزحٌْ باملدح، ّتفزحٌْ 
 مبً قال فٔكه )إماو الثقلني( ؟

 

افؽؾامت افشوردة ظـ احلّؼ، وأكـو كـصح أكػسـو بؿالزمي احلّؼ 

ؿقًٓ وؾعاًل، وكعتى ظذ مـ يؼقل: افشعر أظذبف أـذبف، وهذا مو 

هق صحقح، بؾ أظذبف أصقبف، وَيى حتّري احلّؼ ؾقف وافعدل ؾقف 

 .َيى حتّري احلّؼ يف افشعر وافـثرواإلكصوف ؾقف، 

ؿبقحف ؿبقح، واهلل ظّز وجّؾ يؼقل: شعر حسـف حسـ واف

ـُ إَِن افَّشْقَطوَن َيـَزُغ َبْقـَُفْؿ إَِن ﴿ َوُؿؾ ِفِعَبوِدي َيُؼقُفقْا اَفتِل ِهَل َأْحَس

وَن  ـَ ، ؾلكو أبغض افغؾّق يِفَ [50]اإلرساء:فإِِلْكَسوِن َظُدّوًا ُمبِقـوً﴾افَّشْقَطوَن 

ًُ أهاًل ٕن ُيْغَذ يِفِ  ، مو واهلل أرذب بذفؽ، وأبغض افغؾّق يف وفس

هذا مـ ظؼقدة أهؾ افسـي ،افصوحلغ وأبغض افغؾق حقٌ ـون

مـ أرشضي يف افتحذير مـ افغؾّق احلؿد ودظقهتؿ، وـؿ فـو وهلل 

 ،ادبوفغيؾال أؿّر  ،وأهؾف ن وافبوضؾ وأهؾف، ـؾ ذفؽ تديـو واهلل

بؿجفقد وأشلل اهلل أكو أدّرس إخقاين وأؿقم  ،وفسً إموم افثؼؾغ



 

 

 باملدح، تفزحٌْ إىكه ُٓقْلٌْ: السادس السؤال
  ؟( الثقلني إماو) فٔكه قال مبً ّتفزحٌْ

وتؾؽ ادؼقفي  ،ر افزفؾ واخلطؾغػأن يؽتى إجر وادثقبي وأن ي

 .أكؽركوهو وكـؽرهو ظذ ؽره  ممّـ زّل 

ؾقفو  بعضفو مو ،وإخقاكـو يرون ـؿ أحذف مـ بعض افؽؾامت

 ،دع مو يريبؽ إػ مو ٓ يريبؽّق ومع ذفؽ أؿقل احذف هذه 7 ؽؾ

 .ٓ حيتوج إػ هذا

ربام تطػح ظؾقف بعض  -ولؿ فف كزوة ـام يؼبعضف-وافشعراء 

هؿ ، ؽؾؿي ؿد تراجعقا ظـفو، بؿ إن افذيـ ؿوفقا هذه افافؽؾامت

أكو  ،وتراجعقا ظـفو وترـقهو، وأكو مو أكو إموم افثؼؾغ ،أهؾ شـي

اشتخؾػـل افشقخ رمحف اهلل ظذ هذا افدار فؾدظقة  ،مدرس ضاليب

يؼحف ظؿؾف يف افدكقو  كسلل اهلل افزـي وـٌؾ  ،إػ اهلل ظز وجّؾ 

َؾَؿـ َيْعَؿْؾ ِمْثَؼوَل َذَرٍة َخْرًا َيَرُه ﴿وأخرة، ـٌؾ شقؼدم ظذ مو ؿدم 

  ًِا َيَرُه﴾َوَمـ َيْعَؿْؾ م واحلؿد هلل افزـي  [5-4]افزفزفي:ثَْؼوَل َذَرٍة ََشّ

حوصؾي، فسً بحوجي إػ اإلضراء وهلل احلؿد افزـي حوصؾي يف 



 
 

ٌْ يف األقزع بً حابس السؤال السابع: ٓقْلٌْ ٍل  تقّز أّتطعي
 ؟!

 

 ،وصؾي يف افدظقة وافزـي حوصؾي يف افسـيوافزـي ح ،افتعؾقؿ

وافزـي  ،وافزـي حوصؾي يف افدؾوع ظـ اخلر ودرع افّؼ ظـو

حوصؾي يف وجقه ـثرة، وفؽـ مو أدري مو مؼوصدهؿ هبذا أكـو كؼر 

وبعض افؽؾامت ؿد ٌتؼرأ أكو أـقن  ،هذا يف أكػسـو ظقوذا بوهلل

قوء7 واهلل مشغقٓ بوٕوراق مشغقل بودستلذكغ مشغقل بلص

إن اكتبفً أصغؾ ظـ ؿراءهتو ـؿ مـ ؿصقدة  ،بعضفؿ مو كـتبف هلؿ

 هلو أو ُكبّفً ظؾقفو كبفً ظؾقفو.

 

تؼّر أوتطعـقن ِف إؿرع بـ يؼقفقن هؾ  : افسمال افسوبع

 ؟! حوبس

ذـر   إؿرع بـ حوبسأبدًا، اكظروا يو إخقان  :اجلقاب

ـالمًو وـون واهلل يف  “اصالح ادجتؿع”افبقحوين رمحف اهلل يف ـتوبف 

ذهـل، ٕين ؿرأت إصالح ادجتؿع وظؾؼً يف افدؾس ببعض 



 

 

 بً األقزع يف أّتطعيٌْ تقّز  ٍل ٓقْلٌْ: السابع السؤال
  !؟ حابس

إصقوء مـ افتعوفقؼ وافتعؼبوت وبعضفو ؾوتتـل ويف ذهـل أن 

إػ أن مو ضبعً  ،أـؿؾ مو حصؾ مـ تـبقفوت يف ضبعوت أخرى

ـً إن متؽ ،افطبعي افثوكقي وحتك ربام إذا ضبعقه بغر إذين وهؽذا

ؾعـدئذ تؾؽ افطبعي ؾقفو ـالم مو أظجبـل أكو  ،ويرس اهلل يل افقؿً

ؾؾؿ أمتؽـ وَل أكتبف  ،مـ افبقحوين رمحف اهلل إؿرع بـ حوبسيف 

، يو أخل إؿرع بـ حوبسيؼر افؽالم يف  :ؿوفقا ،فؾتـبقف ظؾقف

 أكـل أضعـ يف افصحوبي :يريدون أن يؾصؼقا يب هتؿي يعـل

كحـ  ؟ فؽؿ صحقح مو ،و شؾػل يو ؾجرةأك ،رضقان اهلل ظؾقفؿ

﴿َؾلََمو : مفام حسدوا ،كػـّذ صبففؿ وإٓ واحلؿد هلل اخلر شوئر

ٌُ ِِف َؾَقْذَهُى ُجَػوء َوَأَمو َمو َيـَػُع افـَ افَزَبُد  وَس َؾَقْؿُؽ

 .[24]افرظد:إَْرِض﴾



 
 

السؤال السابع: ٓقْلٌْ ٍل  تقّز أّتطعيٌْ يف األقزع بً حابس 
 ؟!

 

 ادبتدظي ـوفسقيدان وظؿرو ى هؿ يؼقفقن ٓ تتؽؾؿقن يفضقّ 

رضقه ظأهوتق ـالمؽؿ وكؼقل:  ؟! يؽؿ يو إخقانيش رأ. أخوفد

 .بجوكى ـالمل يف أهؾ إهقاء

افسقيدان  ،ـؿ كمذى وـؿ كتحؿؾ يف بقون حول أهؾ إهقاء

، ؾليـ ـالمؽؿ شتطبعمعل ؾقف رشيط  رّد ؿبؾ أيوم ورشوفي 

وردـؿ ظذ أبوضؾقف  تؾؽ افتل ؿول ؾقفو مو ؿول ؟! وأكف يعسض 

مو  أكو ،وأكف وأكف.. رشقل اهلل  ظذ اهلل وأكف يعسض ظذ

؟! وهؿ يتؽؾؿقن، معـوه هؿ افذيـ كوصحقن  أتؽؾؿ يف افسقيدان

! ظؿرو خوفد معل  وأكو مؽّتؿ ظذ افسقيدان ظذ ظؿرو خوفد

أرى  همٓء ؟ؿ فيـ أرشضتأ ،يف بقون حوفف هلل ظّز وجّؾ رشيط 

 ،وجقب إكؽور ادـؽر، ووجقب بقون حول أهؾ افبوضؾ وإهقاء

ـ يؾّػؼ هذه إؿوويؾ ُمػسٌد مـ ادُػسديـ ؾوجٌر ـذاب يدظك وممّ 

يـؼ بغ  ،ٓ صّبحف اهلل بخر وٓ مّسوه (ظرؾوت افبصري)



 

 

 بً األقزع يف أّتطعيٌْ تقّز  ٍل ٓقْلٌْ: السابع السؤال
  !؟ حابس

افـوس مثؾ هذه إؿوويؾ وافبتقرات وؿد فّبس ظذ بعض افـوس 

وؾقق  ،حتك شبى ؾتـي يف افدظقة افسؾػقي ؿريبي مـ ؾتـي بـ صّقود

  ؾتـي.

ات وإـوذيى حتك يشحـ بغ أهؾ صبقغ بـ ظسؾ بوفبتقر

هذا  ،ف وكؼقل يو ؿقم اكتبفقا مـ هذا افرجؾواهلل وـؿ كـبّ  7 افسـي

صوحى ؾتـي يف افدظقة مػسد  ؟ مو أدري إيش يريدرجؾ شقء 

 (مصطػك مزم)بوفبالء، و كسلل اهلل أن يصقبف ،مـ ادػسديـ

 .أيضوً 

فدظقة ا قا يفحزبققن ؾتـ ؟ يريد هذا احلزب موذاهذا احلزب 

وـؾ مـ كصح فديـ  ،فؼد ظؾؿ ؾتـتؽؿ افؼويص وافداين ،واهلل

وتريدون أن تؼؾبقا احلؼوئؼ أكؽؿ أكتؿ افسؾػققن بام جـقتؿقه  ،اهلل

 .مـ رشوؾعؾتؿقه يف افدظقة افسؾػقي 



 
 

السؤال الثامً: ٓقْلٌْ إىكه ال تشالٌْ تطعيٌْ يف الشٔخ 
 ربٔع؟

 

ٓ تزافقن تطعـقن ِف افّشقخ  يؼقفقن إكؽؿ: ثومـافسمال اف

 ؟ربقع

ؾ أيوم تؽؾؿ اكظروا يو إخقان افؽذب ! مو هق ؿب :اجلقاب

وجوصً ؿؾقهبؿ مـ أجؾ  ،ظـدكو بؽؾؿي وحصؾ افثـوء احلسـ

حمووفي أن ٓ يتػؼ افشقخ حيقك وافشقخ ربقع وافشقخ حيقك 

وٓ يريدون أن يتػؼ  بغ أهؾ افسـي،!! ابتغوء افػتـي  وافشقخ ؾالن

ظودون أو أـثر مـ ظودغ معل أو أؿؾ ظذ افدظقة افسؾػقي 

وافقؿقف ضد افبوضؾ  ىفز وافتؼقوكرصهتو وافتعوون ظذ ا

وافقؿقف ضد افرؾض وافتصقف وإهقاء، وفؽـ ُشعوٌة يف 

كعقذ بوهلل مـ ؾتـتفؿ ومـ ؾتـي ادسقح  ،هذا افرجؾ وأمثوفف ،افػتـ

واحلؿد هلل رِسكو وإيوه  ظذ خر وهلل احلؿد وحصؾ ـالم  ،افدجول

ضقى وتؽؾؿ ظـدكو وضؾى مـل أن أفؼل ـؾؿي ظـده يف جمؾسف 

ظذ ذفؽ  سلل اهلل أن َيزيف خراً ك ،وظـد ضالبف وأفؼل ـؾؿي ظـده



 

 

 الشٔخ يف تطعيٌْ تشالٌْ ال إىكه ٓقْلٌْ: الثامً السؤال
  ربٔع؟

احلؿد هلل كحـ  ،وٓ زافقا شوظغ بوفػتـي ،وهذا مـ تقاضعف

ؼبؾقن ظذ مو يريض اهلل ظز وجؾ وافقاؿع مو ،مؼبؾقن ظذ صلكـو

حيؼر وومـ ؿول ؽر ذفؽ وؿول فسـو مؼبؾغ ظذ افعؾؿ  ،صوهد

هذا ادػتـ وادػتقن افذي هق ظرؾوت هذا اخلر شقحؼره اهلل، ؾنن 

وٓ يعرؾقن معروؾو وٓ  ،أمثوفف ممـ ٓ يعظؿقن اخلر واهلل

ائفؿ، ويتـؽرون فؾحؼ وهؿ مـ أهق قايـؽرون مـؽرا إّٓ مو أرِشب

 .يعؾؿقن

َحَدَبـَو  :ؾؼول رمحف اهلل (0545ؿد ببً ظـد أيب داود برؿؿ)و

ـُ َحَسوَن افَسْؿتُِك َحدَ  ـْ َأبِك َهوِصؿٍ حُمََؿُد ْب ـُ َخؾِقَػَي َظ ، (3)َبـَو َخَؾُػ ْب

ـِ  ـِ اْب ـْ َأبِقِف ، (4)ُبَرْيَدةَ َظ ـِ افـَبِِك َظ اْفُؼَضوُة َثاَلَثٌي َواِحٌد » :َؿوَل  َظ

                                            

 .وهق افّرموين( 3) 

 .وهق ظبد اهلل( 4)



 
 

السؤال الثامً: ٓقْلٌْ إىكه ال تشالٌْ تطعيٌْ يف الشٔخ 
 ربٔع؟

 

َؼ َؾَؼَه  ـَِي َؾَرُجٌؾ َظَرَف اْْلَ ـَِي َواْثـَوِن ِِف افـَوِر َؾَلَمو اَفِذي ِِف اجْلَ ِِف اجْلَ

ْؽِؿ َؾُفَق ِِف افـَوِر َوَرُجٌؾ َؿَه بِِف  َؼ َؾَجوَر ِِف اْْلُ َوَرُجٌؾ َظَرَف اْْلَ

 .«َذ َجْفٍؾ َؾُفَق ِِف افـَورِ فِؾـَوِس ظَ 

 .ؿوضقون يِف افـَوِر وؿوض يف اجلـي :ؾوْفُؼَضوُة َباَلَبيٌ 

 :( بِفِ ٌؾ َظَرَف احْلََؼ ؾَؼَه )َؾَرُج  :َؾَلَمو  افؼويض اَفِذى يِف اجْلَـَيِ 

شقاء ـون  ،ظدل بف وأكصػ بفظرف احلّؼ وأبون احلّؼ وحؽؿ بف و

ؿوضقو ممّـ ـون شّؿل ؿوضقو يف أموــ أو ـون ؿوضقو يؼيض بوحلؼ 

 .ويدظقا إفقف ويلمر هبـ هذا مـ أشبوب دخقل اجلـّي

 :وؿوضقون يف افـور

وهذا  ،)ظرف احلؼ ؾجور يف احلؽؿ( مو ؿه بوحلّؼ  :أحدمَهو

ب هذا احلزب افذيـ ظرؾقا أصحو ،مٓء ادـوحقسيـطبؼ ظذ ه

ودظْقا إفقف، وهق يعرؾقن واهلل أكـو كدظقا إػ  داؾعقا ظـفاحلّؼ و
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تتؾؿذوا ظـدكو يف هذه احلؾؼي وذهبقا  إمّو  ،افسـي مـ ؿبؾ ومـ بعد

يؽتؿقن احلؼ وهؿ يعؾؿقن وإّمو يزيدون ويـؼصقن ويبسون 

فسؾػقي ابتغوء افػتـي افدظقة ا ويؽذبقن ويػجرون ويػتـقن يف

َيو َأْهَؾ ﴿ :وهذا تشبف بوفقفقد ـام تعؾؿقن بغقو وظدوا وحسدا،و

َؼ بِوْفَبوضِِؾ َوَتْؽُتُؿقَن ا َ َتْؾبُِسقَن اْْلَ َؼ َوَأكتُْؿ اْفؽَِتوِب مِل ْْلَ

 .كعؿ [42:ظؿران.آل]َتْعَؾُؿقَن﴾

 -بغ افـوس ظذ جفؾ-يؼيض ظذ جفٍؾ بغ افـوس  :فثوفٌوا

يؼيض بوجلفؾ بال ظؾؿ، ؾوبـون  ، افـوس ظذ جفؾ()ؿه بغ

وواحد فؾجـي هق افذي ظرف احلّؼ وؿه بف، وٓ تظـ أن  ،فؾـور

قؿ ظؾقف وافتعؿقي ظؾقف تمـ ظرف احلؼ وحوول هتؿقش احلّؼ وافتل

أكف ممّـ يدخؾ يف ذفؽ افقظد افطّقى 7 بؾ يدخؾ حتً ذفؽ 

 “حفصحق”افقظقد افشديد، وببً ظـد اإلموم مسؾؿ يف 

( مـ حديٌ أيب بؽر بـ أيب صقبي وزهر بـ حرب 7515برؿؿ)
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وظبد اهلل بـ كؿر، َؿوُفقا: َحَدَبـَو شػقون بـ ظققـي، ظـ ظؿرو بـ 

 ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوصديـور، ظـ ظؿرو بـ أوس، ظـ 

ـْ ُكقرٍ » :ؿول ، أن افـبّل   إَِن ادُْْؼِسطَِغ ِظـَْد اهللَِ َظَذ َمـَوبَِر ِم

ـَ َيْعِدُفقَن ِِف  ـِ َظَز َوَجَؾ َوـِْؾَتو َيَدْيِف َيِؿٌغ اَفِذي ـْ َيِؿِغ افَرْْحَ َظ

ٓزم افعدل يف حؽؿف، مو حيوول  «ِفْؿ َوَأْهؾِقِفْؿ َوَمو َوُفقاُحْؽؿِ 

حؽؿف وؿقفف يتؾّؿس افعـً وافبغل وافعدوان وافؽذب وَيقر يف 

ك افعظقؿ يؽقن مـ بورؾوفذي يريد هذا افقظد اد -أًي ـون-

بال  [6احلجرات:]﴾اهللََ ُُيُِى ادُْْؼِسطِغَ  َوَأْؿِسطُقا إِنَ ﴿ادؼسطغ 

بتقرات بال أـوذيى بال تؾػقؼوت ظذ افدظقة افسؾػقي وظؾقـو 

مو َيقز هذا، وفقعؾؿ اإلكسون أن افذي شققبؼف احلؼ  ،وظذ احلّؼ 

افدارمل رمحف  ببً ظـد إن جور ظـف أو شقـؼذه احلّؼ إن فزمف، ـام

( مـ حديٌ احلجوج ظـ محود بـ شؾؿي وشوق 1525)اهلل برؿؿ

ةٍ » :ؿول أن افـبل   هريرة أِّباحلديٌ ظـ  ـْ َأِمِر َظَؼَ َمو ِم

ُؼ أَ  ْو إَِٓ ُيْمَتك بِِف َيْقَم اْفِؼَقوَمِي َمْغُؾقَفٌي َيَداُه إَِػ ُظـُِؼِف َأْضَؾَؼُف اْْلَ
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وإكؼوذا  ،أن يؼقل بوحلؼ ؾقصر ذفؽ ظتؼو ففإمو  ،احلديٌ .«َأْوَبَؼفُ 

فف وإمو أن يؼقل بوفبوضؾ ؾققبؼف احلؼ، ؾوظؾؿقا أن احلّؼ شققبؼ 

َوَٓ ﴿ :ومـ خوفػ افسـي شقجـل ظذ كػسفمـ خوفػ احلّؼ، 

ُؾ َكْػٍس إَِٓ َظَؾْقَفو َوَٓ َتِزرُ  ـُ . [237:]إكعوم﴾َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َتْؽِسُى 

وأبؼ بوهلل ظز وجؾ أن بغل همٓء افبغوة ظؾقـو وظذ  وأكو واهلل

شقعقد ظؾقفؿ بوفرضر افبوفغ،  مو َل يتقبقا مـف أكف افدظقة افسؾػقي

 أِّب مقشكافققم أو ؽدًا أو بعد ؽٍد، ويف افصحقحغ مـ حديٌ 

إن اهلل فقؿع فؾظومل حتك إذا أخذه مل »ؿول:  أن افـبل  

 .«يػؾتف

أن افقفقد تشبف بوفقفقد، ؾؼد ببً  وتؼؾقى احلؼوئؼ وافتؾبقس

حغ زكو رجؾ بومرأة مـفؿ، شلُهؿ رشقل اهلل مو يصـعقن ِف حؽؿ 

ثؿ  ،أن يلتقا بوفتقراة ،بوفتقراة دظو افـبل ذفؽ، ؾلخػقا اْلؼ. 

ؾتحً افتقراة فقحوجفؿ بام ظـدهؿ ٓ ٕكف يريد أن يؼقؿ ظؾقفؿ 
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جي أَنؿ خوفػقا ديـ بؾ يريد أن يثبً ظؾقفؿ اْل ،اْلّد بام ِف ـتبفؿ

اهلل مـ ؿبؾ ومـ بعد، خوفػقا ـتى اهلل، ؾجوء واحٌد مـفؿ ووضع 

وبعدهو، هذا أشوس افبس  يده ظذ آيي افرجؿ وجعؾ يؼرأ ؿبؾفو

: ارؾع يدك، ؾرؾع يده ؾنذا ؾقفو ؿول فف ظبد اهلل بـ شالم ،وافتؾبقس

: رجؿ افرجؾ وادرأة، ؿول ،آيي افرجؿ، رمجفؿ رشقل اهلل 

 .وهلذا أدفي ـثرة «إكك أول مـ أحقو أمرك إذ أموتقه ؾفؿاف»

أن افقؿً ؿد ذهى أـثر ممو كحـ  مـ ذفؽ فقٓ وافشوهد

كـتفل بف يف هذا افقؿً فؽون هلذا مزيد بقون وإيضوح مع افتذـر 

وفقعؾؿ ـؾ مـ ؿول ؿقٓ وهق يعؾؿ أكف  ،بتؼقى اهلل شبحوكف وتعوػ

، ن ـون يتعومك ظـ ذفؽبوضؾ أكف شقعقد ظؾقف بوفرضرحتك وإ

ؿ َمو َبْغَ َأيْ ﴿ ؿول تعوػ: ْؿ ُؿَرَكوء َؾَزَيـُقا َُهُ ِدُّيِْؿ َوَمو َوَؿقَْضـَو َُهُ

ـِ ُكَؼقِْض : ؿول اهلل ،[15]ؾصؾً:َخْؾَػُفْؿ﴾ ِر افَرْْحَ ـْ ﴿َوَمـ َيْعُش َظـ ِذ

ـٌ  ـِ افَسبِقِؾ َوَُيْ َوإََِنُْؿ َفَقُصُدوََنُْؿ   َفُف َصْقَطوكًو َؾُفَق َفُف َؿِري َسبُقَن َظ



 

 

 الشٔخ يف تطعيٌْ تشالٌْ ال إىكه قْلٌْٓ: الثامً السؤال
  ربٔع؟

َأَؾتَْطَؿُعقَن َأن ُيْمِمـُقْا ﴿ :ؿول اهلل، [04-03]افزخرف:َأََنُؿ ُمْفَتُدوَن﴾

ِرُؾقَكُف ِمـ َبْعِد مَ  اَلَم اهللِّ ُثَؿ ُُيَ ـَ وَن َؾِريٌؼ ِمـُْفْؿ َيْسَؿُعقَن  ـَ و َفُؽْؿ َوَؿْد 

ؾؿقن أهنؿ حرؾقا وأن ـالم اهلل يع، [45]افبؼرة:َظَؼُؾقُه َوُهْؿ َيْعَؾُؿقَن﴾

ويعتدون ظذ ـتوب اهلل وحيرؾقكف وهؿ  ،فقس هذا افذي حرؾقه

يعؾؿقن، حتك إن افتـديد وافؼك حصؾ مـ ـثر مـفؿ وهؿ 

يعؾؿقن أّن اخلوفؼ هق اهلل و افرازق هق اهلل، ؿول اهلل  ،يعؾؿقن

ـَ ِمـ ﴿يو َأُُّيَو افـَوُس اْظُبُدوْا َرَبُؽُؿ اَفِذي َخ شبحوكف  َؾَؼُؽْؿ َواَفِذي

اَفِذي َجَعَؾ َفُؽُؿ إَْرَض ؾَِراصًو َوافَساَمء   َؿْبؾُِؽْؿ َفَعَؾُؽْؿ َتَتُؼقنَ 

ـَ  ـَ افَثَؿَراِت ِرْزؿًو فَُؽْؿ َؾالَ  افَساَمِء َموًء َؾَلْخَرَج بِفِ  بِـَوء َوَأكَزَل ِم ِم

َعُؾقْا هللِِّ  أكتؿ تعؾؿقن أكف ٓ كّد   [11-12:افبؼرة]﴾قنَ َأكَدادًا َوَأكُتْؿ َتْعَؾؿُ ََتْ

َوَفئِـ َشَلْفَتُفؿ ﴿ :فف وتعؾؿقن أكف احلّؼ وؿول اهلل شبحوكف وتعوػ

ـَ اهللَُ  َْرَض َوَشَخَر افَّشْؿَس َواْفَؼَؿَر فَقَُؼقُف ْٕ ـْ َخَؾَؼ افَساَمَواِت َوا َم

ـْ ِظَبوِدِه َوَيْؼِدُر َفُف إَِن اهللَُ َيْبُسُط افِرْزَق دَِ   َؾَلَكك ُيْمَؾُؽقنَ  ـ َيَّشوُء ِم

ٍء َظؾِقؿٌ  ـَ افَساَمِء َموًء َؾلَْحَقو   اهللََ بُِؽِؾ يَشْ َوَفئِـ َشَلْفَتُفؿ َمـ َكَزَل ِم
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 َٓ َثُرُهْؿ  ـْ ْؿُد هللَِِ َبْؾ َأ ـَ اهللَُ ُؿِؾ اْْلَ و َفَقُؼقُف َْرَض ِمـ َبْعِد َمْقِِتَ ْٕ بِِف ا

ـوكقا يعسؾقن بوحلؼوئؼ بؿ خيوفػقهنو  ،[30-32:افعـؽبقت]﴾نَ َيْعِؼُؾق

ظدم ظؼؾ بوحلؼ وٓ يرض عوكدون ؾنن هذا ضعػ ظؼؾ ؾقفؿ ووي

وَيقر، ورجؾ ظؾؿ احلؼ  تلّمؾ 7 هذا صلن افذي يعؾؿ احلؼ ،ذفؽ

يف احلؽؿ وؿه بغره، يف حديٌ بريدة ادتؼدم آكػًو،  وؿه وجور

َْرُض َوَمـ ؾِقَفو إِن : ومـ هذا افبوب ؿقل اهلل شبحوكف ْٕ ـِ ا ﴿ُؿؾ دَِ

ـُتْؿ َتْعَؾُؿقنَ  ُرونَ  ـُ ـَ حوجفؿ ، [55]ادممـقن:﴾ َشَقُؼقفُقَن هللَِِ ُؿْؾ َأَؾاَل َتَذ

هذا  ،اهلل ظز وجؾ بام ظؾؿقه، دوذا ٓ يتذـرون احلؼ ويـصوظقن فف

ِت ُؿْؾ َمـ َرُب افَساَمَوا﴿يف ضعػفؿ ويف افقظقد افذي أكزل يزيد 

ُؿْؾ   َشَقُؼقُفقَن هللَِِ ُؿْؾ َأَؾاَل َتَتُؼقنَ   افَسْبِع َوَرُب اْفَعْرِش اْفَعظِقؿِ 

ـتُْؿ  ـُ َٓ َُيَوُر َظَؾْقِف إِن  ٍء َوُهَق َُيُِر َو ِؾ يَشْ ـُ َمـ بَِقِدِه َمَؾُؽقُت 

 .[56-35:ادممـقن]َشَقُؼقُفقَن هللَِِ ُؿْؾ َؾَلَكك ُتْسَحُروَن﴾  َتْعَؾُؿقنَ 

 ادسوويو وفؽـ ظغ افسخط تبدي          وظغ افرضو ظـ ـؾ ظقى ـؾقؾي
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وبوخلر إّٓ إذا واؾؼ هقاه ـام يف بوحلّؼ مـؽ  ادعوكد مو يرذب

تعرض افػتـ ظذ » :يف حديٌ  أن افـبل  حذيػيحديٌ 

وآخر أشقد »: ويف آخره ؿول «افؼؾقب ـعرض اْلصر ظقدا ظقدا

، «وٓ يـؽر مـؽرا إٓ مو أَشب مـ هقاهمربود ٓ يعرف معروؾو 

ٓ  ،مورّضوا مو رّضوا، افعزة بوهلدايي بوفتقؾقؼ بوفسـي بوفعؾؿ

َيو َأُُّيَو افـَوُس ﴿ افبغل وافعدوانبوفؼؾؼؾي وافػتـ واإلظتداءات و

َقوِة افُدْكَقو﴾إَِكاَم َبْغُقُؽْؿ َظَذ َأكُػِسُؽؿ مَ  وأحّذر كػيس  ،[10يقكس:]َتوَع اْْلَ

ؾؿغ ان يبتعدوا وشوئر افسومعغ وؾؼ اهلل اجلؿقع مـ شوئر ادس

 .ظـ افعـود فؾحّؼ 

وفقتلّمؾقا يف افذيـ ظوكدوا احلّؼ ـقػ أضؾفؿ ذفؽ افعـود 

ـْ  ، ؿول تعوػ:وـقػ أذهلؿ اهلل ظز وجؾ ﴿َودََو َجوءُهْؿ ـَِتوٌب ِم

وُكقْا ِمـ َؿبْ  ـَ ـَ ِظـِد اهللِّ ُمَصِدٌق دَِو َمَعُفْؿ َو ُؾ َيْسَتْػتُِحقَن َظَذ اَفِذي
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َػُروْا َؾَؾاَم َجوءُهؿ  َػُروْا بِِف﴾ـَ ـَ ؾ هذه أيي تلمّ  [56:افبؼرة]َمو َظَرُؾقْا 

 .ظدة أمقر

ؿ َمو َؾَؾاَم َجوءهُ ﴿ومـفو  ،وكقا يعرؾقن أكف احلّؼ ؾقفو مثبتي أهنؿ ـ

َػُروْا بِفِ  ـَ شقبعٌ مـ ؿبؾ هؿ يستػتحقن ويمـدون أكف  ﴾َظَرُؾقْا 

كبل وأكف حّؼ وأكف يف آخر افزمون وـتبفؿ تبغ ذفؽ، ومو جوء بف 

أيضو مصدق دو يف ـتى اهلل ادتؼدمي ـ وهذا ـؾف مو جعؾفؿ 

، بوحلسد يـصوظقن فؾحؼ ويـرصون احلؼ وفؽـ ُخِذفقا

ـَ َؾَؾعْ ﴿ :ؿول اهلل، بودعوكدةو مو جقزوا ظذ  ﴾ـَُي اهللَ َظَذ اْفَؽوؾِِري

فرمحي وفؽـ جقزوا ظذ ذفؽ افعـود وافؽز  ذفؽ افعـود بو

يؼح ذفؽ و ،هذه شـي اهلل يف خؾؼف ،وادضودة  فؾحؼ بوفؾعـي

حديٌ ظوصؿ بـ ظؿر بـ ؿتودة أو كحقه يف شبى كزول هذه 

 أيي.

 :ابً كثري قال اإلماو
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ظذ  وؿول أبق افعوفقي: ـوكً افقفقد تستـرص بؿحؿد »

هذا افـبل افذي كجده مؼـل افعرب، يؼقفقن: افؾفؿ ابعٌ 

مؽتقًبو ظـدكو حتك كعذب ادؼـغ وكؼتؾفؿ. ؾؾام بعٌ اهلل حمؿًدا 

، ورأوا أكف مـ ؽرهؿ، ـػروا بف حسًدا فؾعرب، وهؿ 

﴿َؾَؾاَم َجوَءُهْؿ َمو َظَرُؾقا ؾؼول اهلل:  يعؾؿقن أكف رشقل اهلل 

﴾ ـَ َػُروا بِِف َؾَؾْعـَُي اهللَِ َظَذ اْفَؽوؾِِري  .ـَ

 :“أشباب اليسّل”رمحُ اهلل يف  شٔخيا قال

ـْ ِظـِْد اهللَِ ُمَصِدٌق دَِو َمَعُفْؿ ﴿ ؿقفف تعوػ:» َودََو َجوَءُهْؿ ـَِتوٌب ِم

َػُروا َؾَؾاَم َجوَءُهْؿ َمو َظَرُؾقا  ـَ ـَ  ـْ َؿْبُؾ َيْسَتْػتُِحقَن َظَذ اَفِذي وُكقا ِم ـَ َو

َػُروا بِِف َؾَؾْعـَُي اهللَِ َظَذ  ـَ ـَ  .[56]افبؼرة:﴾اْفَؽوؾِِري

ؿول ابـ إشحوق وحدبـل ظوصؿ بـ ظؿر بـ ؿتودة ظـ رجول 

مـ ؿقمف ؿوفقا: إن ممو دظوكو إػ اإلشالم مع رمحي اهلل تعوػ وهداه 

فـو دو ــو كسؿع مـ رجول هيقد، وــو أهؾ رشك أصحوب أوبون، 
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ـتوب ظـدهؿ ظؾؿ فقس فـو، وـوكً ٓ تزال بقــو  وـوكقا أهؾ

قـفؿ رشور ؾنذا كؾـو مـفؿ بعض مو يؽرهقن ؿوفقا إكف ؿد تؼورب وب

زمون كبل يبعٌ أن كؼتؾؽؿ معف ؿتؾ ظود وإرم ؾؽـو ـثرا مو 

كسؿع ذفؽ مـفؿ ؾؾام بعٌ اهلل رشقفف صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف 

ـوكقا يتقظدوكـو بف  وشؾؿ أجبـوه حغ دظوكو إػ اهلل تعوػ وظرؾـو مو

ـو بف وـػروا بف ؾػقـو وؾقفؿ كزل أيوت مـ ؾبودركوهؿ إفقف ؾآم

وُكقا  افبؼرة ـَ ـْ ِظـِْد اهللَِ ُمَصِدٌق دَِو َمَعُفْؿ َو ﴿َودََو َجوَءُهْؿ ـَِتوٌب ِم

َػُروا  ـَ َػُروا َؾَؾاَم َجوَءُهْؿ َمو َظَرُؾقا  ـَ ـَ  ـْ َؿْبُؾ َيْستَْػتُِحقَن َظَذ اَفِذي ِم

﴾بِِف َؾَؾْعـَُي اهللَِ َظَذ  ـَ  شرة ابـ”مـ  ،اهـ اْفَؽوؾِِري

 .(122ص/2ج)“هشوم

وهق حديٌ حسـ، ؾنن ابـ إشحوق إذا رصح بوفتحديٌ 

 اهـ .«ؾحديثف حسـ ـام ذـره احلوؾظ افذهبل يف ادقزان
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ادجوزؾي وأحّذر كػيس وإخقاين افسومعغ مـ افعـود فؾحّؼ، 

ـَ َؾتَـُقا ﴿وادبوفغي وافػتـ ظذ ادممـغ  ادُْْمِمـَِغ َوادُْْمِمـَوِت إَِن اَفِذي

ْ َيُتقُبقا َؾَؾُفْؿ َظَذاُب َجَفـَ  ِريِؼ﴾ُثَؿ مَل ْؿ َظَذاُب اْْلَ  ،[23]افزوج:َؿ َوَُهُ

وبغ احلؼ فؾـوس وحذر مـ افبوضؾ وؿؿ بام أوجى اهلل ظؾقؽ ممو 

مو اإليذاء وافػتـ وافتؾػقؼوت وإـوذيى، هذه أيـرص ديـف، 

﴿َوَفْق َأَكـَو :ؾؼول اهلل ،ر، ذـر اهلل ادعوكديـرضرهو ظذ أصحوهبو أـث

ٍء ُؿباُلً  َؾ يَشْ ـُ َكو َظَؾْقِفْؿ  َؾَؿُفُؿ ادَْْقَتك َوَحَؼْ ـَ َكَزْفـَو إَِفْقِفُؿ ادَْمئَِؽَي َو

ثََرُهْؿ  ـْ ـَ َأ
وُكقْا فُِقْمِمـُقْا إَِٓ َأن َيَّشوَء اهللُّ َوَفـؽِ ـَ َمو 

ؾتلمؾ هذا افدفقؾ افعظقؿ فشدة افعـود، هذا ، [222:]إكعوم﴾ ََيَْفُؾقنَ 

َوإِْذ َؿوُفقْا ﴿ :يف حؼ أهؾ افعـود افذيـ ظؾؿ اهلل مـفؿ هذا، وؿول اهلل

ـَ  ـْ ِظـِدَك َؾَلْمطِْر َظَؾْقـَو ِحَجوَرًة ِم َؼ ِم وَن َهـَذا ُهَق اْْلَ ـَ افَؾُفَؿ إِن 

 :مو ؿوفقا ،مـ صدة افعـود ،[01:ػولإك]﴾َأِو اْئتِـَو بَِعَذاٍب َأفِقؿٍ افَساَمِء 

أبدّا!! وفؽـ متـّقا ان هيؾؽقا  ،اهدكو اصؾحـو ،وؾؼـو ،ارمحـو

أكو أدِح هبذا  ،احلؼ بوحلجورة وٓ يؽقن مو جوء بف رشقل اهلل 
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وأكف َيى ظذ ادسؾؿغ افتعوون ظذ افز  ،أن افعـود يرض صوحبف

ى أن كشغؾ أكػسـو وأكف َي ،وافعدوان وحيذرون افتعوكد ،وافتؼقى

بطوظي اهلل وَيى أن كشغؾ أكػسـو بام يرضقف، وكعؾؿ ظذ أن 

أظـل  ،يؽقد فف أظداء اإلشالم، يؽقدون واهلل ،اجلؿقع ُمؽوٌد فف

يؽقدون فؾدظقة افسؾػقي، يؽقدون حتك ٕصحوب  ،افراؾضي

ؾضقو يف افقؿـ، مـ َل اجلؿعقوت وفإلخقان ادسؾؿغ ودـ فقس را

بّد أن يؽقن ظذ ضريؼفؿ وإّٓ مو يريدون افسوحي ٓ  ،يؽـ راؾضقو

 ظذ مبدئفؿ يف ذفؽ افبقً: إّٓ هلؿ

 ـفؿ ؽوفطقكو هبووفؽ ومو إرض إٓ فـو وحدكو

ظـ احلؼ هذا اإلكشغول مـ بعض افـوس  دوذامو أدري و

 .-كسلل اهلل افعوؾقي-بوفبوضؾ 

ظـ افقؿقف أموم أضدادهو ـام هق افدظقة افسؾػقي ظذ ؾتـي 

اؿعفؿ أن، هذه خذيؾي، خذهلؿ افشقطون بسبى احلسد، و
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﴾ ًٓ وَن افَّشقَْطوُن فإِْلِْكَسوِن َخُذو ـَ ومـ أشقتـو يف  ،[16]افػرؿون:﴿َو

ذفؽ كبل اهلل يعؼقب ظؾقف افصالة وافسالم دو أخزه أوٓده ـذبًو 

ًْ َفُؽْؿ َأْكُػُسُؽْؿ َأْمًرامـفؿ أن افذئى أـؾ يقشػ   ﴿َؿوَل َبْؾ َشَقَف

 .[25]يقشػ:َؾَصْزٌ مَجِقٌؾ َواهللَُ ادُْْستََعوُن َظَذ َمو َتِصُػقَن﴾

يشؿتقن وهمٓء مـ ؿبقؾ أظداء اهلل افراؾضي افدظقة ُتبتذ 

بال هؿ يثقرون  -ؾتـي افراؾضي–وخيذفقن، وإذا رؤهو هدات 

، وفؽـ فعؾ اهلل ظز وجؾ  يريد مقجى وٓ مزر وٓ حجي كرة

مو  ، أِّب ـبّشيـام يف حديٌ   احلؿدهلو خر وؿد حصؾ وهلل

طؾؿ أحد مظؾؿي صز ظؾقفو إٓ زاده اهلل هبو ظًزا وتوهلل إكـو فـرى 

هذا رأي افعغ، أكـو ـؾام طؾؿـو مـ همٓء افبغوة بشتك أكقاظفؿ 

افذيـ ـوكقا هـو  هذا افدار بشقاء مـ افراؾضي أو مـ بعض ضال

 ،كعؾؿف أو ٓ كعؾؿف واكحرؾقا وؾتـقا وحتزبقا أو مـ بعض احلسود

بؾ جعؾ اهلل بف افزـي يف افدظقة  ،رّضكو وهلل احلؿدمو  ؽأن ذف
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افؽثر ممو كعؾؿف ومو ٓ كعؾؿف وافؼبقل ظؾقفو وجعؾ ؾقف اخلر 

ـَ اهللِّ﴾ َوَمو بُِؽؿ﴿  .[50:افـحؾ]ِمـ ِكْعَؿٍي َؾِؿ

 وظػقا ظذ افتلخر. ،واحلؿد هلل رب افعودغ
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