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╝ 

ْيَماهِِهْم لَِِئ َجاءُهْم ▬
َ
ِ َجْهَد أ ْقَسُموا بِاَّلله

َ
 هَِذير  وَأ

َممِ 
ُ
ْهَدى ِمْن إِْحَدى اْْل

َ
َُكوُننه أ  [24]ؾٚضر :  ♂َّله

ظَٚئد وثقابٝ إشالمٜٔ 

 جيٛ تٖصِٔٓٚ
 

 إظداد

تٚيبافٍريؼ اإلشالمل  ُِ د اف  فََِّْ

 م4104يقٕٔق  01ـه, ادُقاؾؼ 0242 صًٌٚن 01 ربًٚ تؿَّ يف يقم إ
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  :ظَٔدة افقٓ  وافزا ادًٖخٜ إوػ 

ّؾ ر :  قدُ  َظَْؽ  تَْرَى  َوَفـ▬ؿٌؾـ  ُٓ ِعَ  َحتَّك افََّْهَٚرى َوَٓ  اْفَٔ ؿْ  َتتٌَّ ُٓ َِّتَ  ♂ِم

 : قدُ  َظَْؽ  َتْرَى  َوَفـ▬ٌٕدأ بَقل اهلل ظزَّ وجؾَّ ُٓ ِعَ  َحتَّك افََّْهَٚرى َوَٓ  اْفَٔ ؿْ  َتتٌَّ ُٓ   ُهَدى إِنَّ  ؿُْؾ  ِمَِّتَ
ِ
 اْْلَُدى ُهقَ  الّل

ـِ  َٝ  َوَفئِ ًْ ٌَ ًْدَ  أَْهَقا ُهؿ اتَّ ـَ  َجٚ كَ  افَِّذي َب ًِِْؿِ  ِم ـَ  َفَؽ  َمٚ اْف   ِم
ِ
 [041:  افٌَرة] ♂َِٕهرٍ  َوَٓ  َوِلي  ِمـ الّل

ًٚ  هذه أيٜ ّٛ ادًُِؿ إذا ـٚن ُمِتزم ًٚ بٖنَّف ٓ ُيُّـ فًِّٔحل أو فِٔٓقدي أن ُُي ْ َِّ جيٛ أن جتًؾ ـّؾ ُمًٍِؿ ُمتٔ

 ٜ َِّ َّٓ إذا واؾؼ م , إ ّٛ وٚ أؿّؾ بُثر مـ احلُ وٚ, وافرِّ ب٘يامٕف وديْف وظَٔدتف. وفـ ُيهؾ ادًُِؿ وٓ حتك ظذ افرِّ

ٓة اهلل ا وظْدمٚ ُيدث ذفؽ وافًٔٚذ بٚهلل, ؾ٘نَّ ادًُِؿ شٍَٔد ُمق [0]افٔٓقديٜ أو ادًٔحٜٔ بنٍُؾ مـ إصُٚل.

ُٕكتف فف. وـٔػ ُيٍِح إًٌٕٚن خذفف اهلل ظزَّ وجؾَّ وترك مقآ  وٕكتف؟! تفو

                                                           

ؾ هذه ادجّقظٜ مـ آؿتٌٚشٚت ٕؿقال ُظِام  ادًُِّغ حقل هذه أيٜ: 0  تٖمَّ

قُد َوٓ ▬يًْل بَقفف جؾ ثْٚؤه: ]رمحف اهلل:  افىَّزيؿٚل اإلمٚم  ُٓ ـْ تَْرَى َظَْْؽ اْفَٔ ؿْ َوَف ُٓ َِّتَ َِع ِم وفًٔٝ افٔٓقد, يٚ حمّد, وٓ افَّْهٚرى , ♂افََّْهَٚرى َحتَّك تَتٌَّ

َِٛ ِروٚ اهلل يف دظٚئٓؿ إػ مٚ بًثؽ اهلل بف مـ احلّؼ, ؾ٘نَّ افذي تدظقهؿ إفٔف مـ براؤٜ ظْؽ أبداً  َِٛ مٚ يرؤٓؿ وُيقاؾَٓؿ, وأؿٌؾ ظذ َض ذفؽ ْلق , ؾدع َض

ٌٔؾ إػ آجتامع ؾٔف م ًَّ يـ افَٔؿ.اف َُرآنـه(:  401)أبق جًٍر حمّد بـ جرير افىَّزي )ت  [ًؽ ظذ إفٍٜ وافدِّ , حتَٔؼ: أمحد حمّد جٚمع افٌٔٚن يف تٖويؾ اف

َِّد افثٚين, صـ شٚفٜ, افىًٌَّٜ إوػ, ادُج ًٜ افرِّ ح أنَّ آجتامع مع افٔٓقد وافَّْهٚرى ظذ إفٍٜ و264صٚـر, مٗشَّ ٜ فـ يُقن (. هذا افُالم ُيقوِّ ٌَّ ة وادح ادقدَّ

َّٓ بسك افٔٓقد وافَّْهٚرى فديْٓؿ افٌٚضؾ, واظتْٚق ديـ اهلل احلّؼ, افذي هق اإلشالم.  إ

تٚبًٜ أديَّٚنؿ.]رمحف اهلل:  ظٌد افُريؿ افَنريؿٚل اإلمٚم  ُّ َّٓ ب ؿ ٓ يروقن ظْؽ إ بـ  )ظٌد افُريؿ [ٓ ُتٌِٚل بروٚ  إظدا  بًد مٚ حهؾ فؽ روٕٚٚ, ؾَّ٘نَّ

َِّد إول, صـفىٚئػ اإلصٚراتـه(:  262هقازن بـ ظٌد ادِؽ افَنري )ت  ٜ فُِتٚب, افىًٌَّٜ افثٚفثٜ, ادُج  (001, اْلٔئٜ ادكيٜ افًٚمَّ

ف إِياَمَّنؿ, َوأَ ]رمحف اهلل:  ابـ افَٔؿؿٚل صٔخ اإلشالم  ًَ َٓ ُيْرَجك َم َٓ يًقد بٚشتهالحٓؿ, َو ٜ أهؾ اْفُتٚب, َوَأن َذفِؽ  ََ ٌَّف ظذ َظَدم اْدهَِحٜ يِف ُمَقاؾ ْؿ ثؿَّ ٕ ُ َّنَّ

 ًَ ٚ, َؾ َٓ َٓ مهَِحٜ ؾِٔ  َِٜ ٌْ ٌِْْٔف فىٔػ ظذ َأنَّ ُمقاؾَتٓؿ يِف اْفَ َِّتٓؿ, َووّـ َهَذا َت ُؿ ـف يْروقا فـ يْروقا َظُْف َحتَّك يتٌَّع ِم َّنَّ
ِ٘ ٚ َأو خٚفٍتٓؿ, َؾ َٓ َقا  واؾَتٓؿ ؾِٔ

َِّتٓؿ. يـ ابـ ؿٔؿ اجلقزيٜ )ت  [َظْْؽ َحتَّك تتٌَّع ِم َِّد افثٚين, صـمٍتٚح دار افًًٚدةـه(:  120)صّس افدِّ ُتٛ افًِّٜٔ بٌروت, ادُج ُُ  (41, دار اف

مٜ  ًديؿٚل افًالَّ ًَّ يـ افذي ُهؿ ظِٔف,  خيز تًٚػ رشقفف, أنَّف]رمحف اهلل:  اف ؿ ُدظٌٚة إػ افدِّ َّٓ بٚتٌِّٚظف ديْٓؿ, َّٕنَّ ٓ يرى مْف افٔٓقد وٓ افَّْهٚرى, إ

 ▬ويزظّقن أنَّف اْلُدى, ؾَؾ ْلؿ: 
ِ
ٚ مٚ أنتؿ ظِٔف, ؾٓق اْلقى بدفٔؾ ؿقفف ♂. ُهَق اْْلَُدى▬افذي ُأرشِٝ بف ♂ إِنَّ ُهَدى اللَّ َٝ أَْهَقا َ ▬وأمَّ ًْ َ ـِ اتٌَّ

ًَْد َوَفئِ ُهْؿ بَ

ـْ َوِلي َوٓ َِٕهرٍ   ِم
ِ
ـَ اللَّ ـَ افًِِِْْؿ َمٚ فََؽ ِم ٌُّف هبؿ ؾٔام خيتّص بف ديْٓؿ, ♂. افَِّذي َجَٚ َك ِم ن ؾٓذا ؾٔف افَّْٓل افًئؿ ظـ اتٌِّٚع أهقا  افٔٓقد وافَّْهٚرى, وافتَّ

تف داخِٜ يف ذفؽ, ٕنَّ ☺, واخِلىٚب وإن ـٚن فرشقل اهلل  ٍَِّظ, ٓ ؾ٘نَّ ُأمَّ قم اف ُّ ًُ زة ب
ًِ قم ادًْك, ٓ بُخُهقص ادُخَٚضٛ, ـام أنَّ اف ُّ ًُ آظتٌٚر ب

.ٌٛ ًَّ شٚفٜ, افىًٌَّٜ إوػ, صـتًٔر افُريؿ افرمحـ يف تًٍر ـالم ادْٚنـه(:  0416)ظٌد افرمحـ بـ ٕٚس افًًدي )ت  [بُخُهقص اف  (.62, مٗشًٜ افرِّ
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ٌّْل ؽر ادًُِؿ, أو ظذ إؿؾ أن يرى ظِّْل, وفُـ  رإٜٓٔ حًّٝ ادًٖخٜ بُخُهقص أن ُُي َُ هذه أيٜ اف

ٌُّقن ادًُِّغ, ؾٓؾ افَرآن ُمتْٚؿض؟ُهْٚك آيٜ ُؿرإٜٓٔ   يتّؿ اشتخدامٓٚ دائاًم يف اإلظالم ـدفٔؾ ظذ أنَّ افَّْهٚرى ُُي

سِ  أََصدَّ  َفتَِجَدنَّ ▬يَقل اهلل ظزَّ وجؾَّ يف ـتٚبف افُريؿ:  ـَ  َظَداَوةً  افَّْٚ ْ  فَِِِّّذي قدَ  آَمُْقا ُٓ ـَ  اْفَٔ ْ  َوافَِّذي قا ـُ  َوَفتَِجَدنَّ  أَْذَ

ةً  َأؿَْرهَبُؿْ  َقدَّ ـَ  مَّ ـَ  آَمُْقاْ  فَِِِّّذي ْ  افَِّذي ؿْ  بَِٖنَّ  َذفَِؽ  ََٕهَٚرى إَِّٕٚ َؿُٚفَقا ُٓ ْ غَ  ِمْ ًِ ٔ ًِّ
ُؿْ  َوُرْهًٌَٕٚٚ  ؿِ ونَ  َٓ  َوأََّنَّ ِزُ ُْ تَ ًْ  [14:  احٚئدة] ♂َي

ِِِّقا ادًُِّغ ويَقفقن [4]هذه أيٜ دائاًم مٚ ُتَىع مـ شٔٚؿٓٚ فُتًتخدم يف شٔٚق آخر ُُمتِػ . ُيريدون أن ُيو

ًِّغ.  ُّ ة فِ ؿ أؿرب افْٚس مقدَّ َّٓ أَّنَّ إنَّ هذه أيٜ افُريّٜ ُمْىٌَٜ ظذ ادًٔحٔغ افذيـ رؽؿ رؾوٓؿ اإلشالم, إ

                                                                                                                                                                                                                 

مٜ  بغَّ اهلُل ظزَّ وجؾَّ أنَّ هٗٓ  افٔٓقد وافَّْهٚرى ؿقٌم ذوو ِظْٚد؛ ٓ ُيُّـ أن يروقا ظْؽ مٓام تٖخٍَّتٓؿ؛ ومٓام ]رمحف اهلل:  ّٔغحمّد بـ صٚفح افًثؿٚل افًالَّ

َٝ إفٔٓؿ بٚفتٖخػ  َِّتٓؿ. -ٓ بٚدقدة  -رـْ ؿ فـ يروقا ظْؽ حتك تتٌَّع ِم , دار ابـ وافٌَرةتًٍر افٍٚحتٜ ـه(: 0240)حمّد بـ صٚفح افًثّٔغ )ت  [ؾَّ٘نَّ

َِّد افثٚين, صـ  (41اجلقزي بٚفًًقديٜ, افىًٌَّٜ إوػ, ادُج

َِّتٓؿ افٌٚضِٜ, وهل ☺, خُيز تًٚػ رشقفف ]حٍيف اهلل:  أبق بُر اجلزائريؿٚل افنٔخ  تف تٚبًٜ فف, أنَّ افٔٓقد وافَّْهٚرى فـ يروقا ظْف حتك يتٌَّع ِم وُأمَّ

ٕٜٔ, ويف هذا َّْكا الم افًع افٌُر)جٚبر أبق بُر اجلزائري:  [َّنل ظـ اتٌِّٚظٓؿ. افٔٓقديٜ أو اف ًٌٜ أجن افتٍٚشر ُف ؿ بٚدديْٜ, افىَّ َُ ُِقم واحِل ًُ , مُتٌٜ اف

 (011اخلٚمًٜ, صـ

تٓؿ, وفَد أخزٕٚ اهلل ظزَّ وجؾَّ يف ـتٚبف افُريؿ أنَّ افٔٓقد وافْهٚرى ٓ ُيُّـ أن يروقا ]حٍيف اهلل:  ؽٚفٛ ظقاجلؿٚل افدـتقر  َِّ ظـ ادًُِؿ حتك يتٌَّع ِم

ؿْ ▬ويتخذَّ ظـ ديْف اإلشالمل, ؾَٚل ظزَّ وجؾَّ ظـ ذفؽ ومٗـًدا ظِٔف:  ُٓ َِّتَ َِع ِم ُٓقُد َوٓ افََّْهَٚرى َحتَّك تَتٌَّ ـْ تَْرَى َظَْْؽ اْفَٔ )د. ؽٚفٛ بـ ظع  [♂.َوَف

َِّد افثٚين, صـًِؿ مْٓٚادذاهٛ افٍُريٜ ادًٚسة ودورهٚ يف ادجتًّٚت ومقؿػ ادظقاجل:   (111, ادُتٌٜ افًكيٜ افذهٌٜٔ بجدة, افىًٌَّٜ إوػ, ادُج

وام, أنَّ افٔٓقد وافَّْهٚرى فـ يهىِحقا مًْٚ, وفـ ]حٍيف اهلل:  محٚس اجلًِقدؿٚل افنٔخ  إنَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ خُيزٕٚ يف هذه أيٜ ظذ ِجٜٓ افّتٖـٔد وافدَّ

ٍر, أن ُينّؽ اإلًٕٚن يف أخٌٚر  ُيًٚدقٕٚ أو يروقا ظّْٚ, ُُ ٍرهؿ وإحالْلؿ, ؾّـ افٌٌٚ  واجلٓؾ, بؾ مـ اف ـُ ٌع بٚضِٓؿ, ٕحذو حذوهؿ يف ِذـٓؿ و حتك ٕتَّ

ـّ أنَّف ُيُّـ أن يَع ِخالف مٚ أخز اهلُل بف يف ًِالؿٜ فُؾي مـ افٔٓقد وافَّْهٚرى مًْٚ, إنَّ مـ يُي وافَّْهٚرى يُقن ؽر صٖن افٔٓقد  اهلل ظزَّ وجؾَّ يف ضًٌٜٔ اف

ل افٔٓقد وافَّْهٚرى إػ ُأنٚس ُمًٚدغ ُمقادظغ, ُمْٚسي ر مـ ُمًِؿ أن يًتَد أنَّف مـ ادُُّـ أن يتحقَّ َّٕف ٓ ُيتهقَّ ر ُمًِؿ, إ ـ فْٚ ظذ احلّؼ, إنَّ هذا افتَّهقُّ

َّٓ ظـ إًٕٚن ُمدوع بٖوٚفٔؾ افٔٓقد وافَّْه )محٚس ظٌد اهلل اجلًِقد:  [ٚرى, ُمًِرض ظـ تالوة ـتٚب اهلل وتدبُّر آيٚتف.اخلٚضئ, وافٍٓؿ افًٚذج, ٓ يهدر إ

َِّد إول, صـادقآة وادًٚداة يف افؼيًٜ اإلشالمٜٔ  (16,  دار افَٔغ فِْؼ وافتقزيع, افىًٌَّٜ إوػ, ادُج

ٌٜ فُُِّْهقص افُتش أيٜ افقاحدة»افٌٚبٚ صْقدة ًٍٕف يْٓك ظـ اشتخدام  4 ون افَرآن افُريؿ؟! هذا بٚفًِّْ ٚبٜٔ! ؾِامذا يًٍؾ بًض ادًُِّغ هذا ظْدمٚ ُيٍنِّ

ٚ اإلخقة ]هق ـالم افٌٚبٚ صْقدة:  س -ـام يف أي مقوقع آخر  -يف مقوقع اخلالص أُّيُّ . إنَّ احسشقا جًدا مـ ُخىُقرة اشتخدام آيٜ واحدة مـ افُتٚب ادَُدَّ

ِِّف.  ك يف افُتٚب ـ ٜ تتّنَّ َّٕام هق روح ُمًَّْٔ د آيٜ أو آيٚت, وإ س فٔس هق ُُمرَّ خص اجلٚهؾ يوع أمٚمف آيٜ واحدةافُتٚب ادَُدَّ ؾٚصالً , أو أجزا  مـ آيٜ, افنَّ

ك احلوظـ ادًْك افًّٚم ـِِّف, إيَّٚهٚ ظـ طُُروؾٓٚ وُمالبًٚهتٚ ٚ افٌٚحٞ احلُٔؿ, افذي يتقخَّ ويرى , ؾَّٕ٘ف جيّع ـّؾ افُُّْهقص افتل تتًَِّؼ بّقوقع بحثفّؼ, , أمَّ

 (ُخُىقرة اشتخدام أيٜ افقاحدة, ـتٚب اخلالص يف ادٍٓقم إرثقذـز)افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  [.ظذ أي ر  تُدّل 
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ٌُقل احلّؼ  َِّؿ ظـ ادًٔحٔغ افذيـ ٓ يًتُزون ظـ ُؿ , افذي هذا افتًٍَّر مـ أبىؾ افٌٚضؾ, ؾٓذه أيٜ افُريّٜ تتُ

ٌٚظف د ؿرا ة[4]هق اإلشالم, واإلذظٚن فف, واتِّ جرَّ ُّ  أيٚت افتل تِٔٓٚ:أيٜ و . تًتىٔع أن تٍٓؿ هذا ب

سِ  أََصدَّ  َفتَِجَدنَّ ▬ ـَ  َظَداَوةً  افَّْٚ ْ  فَِِِّّذي قدَ  آَمُْقا ُٓ ـَ  اْفَٔ ْ  َوافَِّذي قا ـُ ةً  أَؿَْرهَبُؿْ  َوَفتَِجَدنَّ  أَْذَ َقدَّ ـَ  مَّ ْ  فَِِِّّذي ـَ  آَمُْقا ْ  افَِّذي  ؿَُٚفَقا

َّٕٚ ؿْ  بَِٖنَّ  َذفَِؽ  ََٕهَٚرى إِ ُٓ غَ  ِمْْ ًِ ٔ ًِّ
ُؿْ  َوُرْهًٌَٕٚٚ  ؿِ ونَ  َٓ  َوأََّنَّ ِزُ ُْ تَ ًْ ْ  َوإَِذا( 14) َي ًُقا

ِّ ُشقلِ  إَِػ  أُنِزَل  َمٚ َش ؿْ  َتَرى افرَّ ُٓ َ  أَْظُْٔ

ٍُِٔض  ـَ  َت ْمعِ  ِم ْ  ِِمَّٚ افدَّ ـَ  َظَرؾُقا قفُقنَ  احْلَؼِّ  ِم َُ َْٚ َي تٌَُْْٚ آَمَّْٚ َربَّ ـْ ـَ  َمعَ  َؾٚ ِٚهِدي ـُ  َٓ  َفَْٚ َوَمٚ( 14) افنَّ ِم ْٗ ُٕ  
ِ
ـَ  َجٚ َٕٚ َوَمٚ بِٚلّل  ِم

                                                           

يـ ادًُِّغ, وإفٔؽ بًض آؿتٌٚشٚت مـ ـتٚبٚهتؿ: 4  ّٕص ظذ ذفؽ ؽر واحد مـ ـٌِٚر ادٍُنِّ

ًدا وَفَتِجَدنَّ َأْؿَرَب ]رمحف اهلل:  افىَّزيؿٚل اإلمٚم  َّّ َ َوَرُشقَفُف حُمَ ـَ َصَدُؿقا اللَّ َِِّذي
ًٜ )...( فِ ٌَّ ًة َوحَمَ ْؿ ☺, ▬افَِّْٚس َمَقدَّ ُٓ ََهَٚرى َذفَِؽ بَِٖنَّ ِمْْ  ٕ ـَ ؿَُٚفقا إَِّٕٚ افَِّذي

ونَ  ِزُ ُْ تَ ًْ َٓ يَ ُْؿ  َغ َوُرْهًٌَٕٚٚ َوأََّنَّ
ًِ ٔ ًِّ

َِٚظفِ َواإْلِذَْظٚ♂ ؿِ ـْ ؿٌَُقِل احْلَؼِّ َواتٌِّ  ِن بِفِ َظ
ِ
ٍر َؿِدُمقا َظَذ َرُشقِل اللَّ ٍَ َٕ ْٝ يِف  ََٕزَف َدَهٚ  ًْ ل َب

تِ َٜ َوافَّ َي ْٔ ـْ ☺ . َوؿَِٔؾ: إِنَّ َهِذِه ا ِم

 , ِٜ ٌََن  ََٕهَٚرى احْلَ
ِ
ًُقا َرُشقَل اللَّ َ قا َواتٌَّ ُّ ْرآَن أَْشَِ َُ ًُقا اْف

ِّ ْٝ يِف ☺َؾَِامَّ َش ََٕزَف  َٚ ًَفُ  افََّْجِٚرِّ . َوؿَِٔؾ: إَِّنَّ قا َم ُّ ِٜ َوأَْصَحٍٚب َفُف أَْشَِ )أبق جًٍر حمّد  [.َمِِِؽ احْلٌَََن

َِّد افثٚمـ, صـتًٍر افىَّزي) جٚمع افٌٔٚن ظـ تٖويؾ آي افَرآنـه(: 401بـ جرير افىَّزي )ت   (212(,  دار هجر فِىٌٚظٜ وافْؼ, افىًٌَّٜ إوػ, ادُج

ّرؿْديؿٚل اإلمٚم  ًَّ , ويف شٔٚق أيٜ دفٔؾ ظِٔف.ؿٚل أ]رمحف اهلل:  اف د بف افَّْهٚرى افذيـ أشِّقا يـ: إنَّ ادُرا )أبق افِٔٞ ٕك بـ حمّد  [ـثر ادٍُنِّ

ّرؿْدي )ت  ًَّ َِّد إول, صـ414اف ُِقم, دار افٍُر بٌروت, ادُج ًُ  (200ـه(: بحر اف

ًة فِّ ▬]رمحف اهلل:  احٚورديؿٚل اإلمٚم  َقدَّ ََٕهٚرىَوَفَتِجَدنَّ َأؿَرهَبُؿ مَّ  ٚ َّٕ ـَ َؿُٚفقاْ إِ ِذي ـَ َ امْقاْ افَّ ِذي قم♂ َِّ ُّ ًُ , وؾٔف ؿقٓن: وإَّٕام هق خّٚص , فٔس هذا ظذ اف

قا أحدمهٚ: ظْك بذفؽ  ُّ ُغ بؼيًٜ افَّْجٚر وأصحٚبف َحَّٚ أَْشَِ ًِّ ؿ ؿقٌم مـ افَّْهٚرى ـٕٚقا ظذ احلّؼ ُمتّ , ؿٚفف ابـ ظٌٚس, وشًٔد بـ جٌر. وافثٚين: أَّنَّ

َٞ حمّد ♠, ظًٔك  َغ َوُرْهًٌَٕٚٚ ▬, ؿٚفف ؿتٚدة. آمْقا بف☺ ؾََِامَّ بًُِ
ًِ ٔ ًِّ

ْؿ ؿِ ُٓ ونَ ♂ )...( ▬َذفَِؽ بَِٖنَّ ِمْْ ِزُ ُْ تَ ًْ ُْؿ َٓ يَ ذظٚن فِحؼ إذا يًْل ظـ اإلِ ♂ َوأََّنَّ

ٜ إذا ؿٚمٝ, فزم ًُُٔقنـه(:  221)أبق احلًـ ظع بـ حمّد احٚوردي )ت  [.وفُِحجَّ َُٝ واف د تًٍر احٚوردي) افُّْ َِّ ُتٛ افًِّٜٔ بٌروت, ادُج ُُ (, دار اف

 .(21افثٚين, صـ

ََهَٚرىَوَفتَِجَدنَّ أَؿَْرهَبُْؿ ▬َوَؿْقُفُف: ]رمحف اهلل:  ابـ ـثرؿٚل اإلمٚم احلٚؾظ  ـَ ؿَُٚفقا إَِّٕٕٚ  ـَ آَمُْقا افَِّذي ِٔح أَِي: ♂ َمَقدًَّة فَِِِّذي ًِ ـْ أَتٌَِْٚع اْدَ ُْؿ ََٕهَٚرى ِم قا أََّنَّ ُّ ـَ َزَظ افَِّذي

ِٚج إِِْٕجِِٔفِ  َٓ ٚ يِف ؿُ  َوَظَذ ِمْْ َ
ِ
َّٓ ح , َوَمٚ َذاَك إِ ِٜ َِ ّْ ٌة فِْْلِْشاَلِم َوَأْهِِِف يِف اجْلُ ْؿ َمَقدَّ ِٓ ِٜ ُِقهِبِْؿ, , ؾِٔ ْؾَ أ  َوافرَّ

ِٜ ؿَّ ـَ افرِّ ِٔح ِم ًِ ـِ اْدَ ُٕٚقا َظَذ دِي ـَ َٚػ: إِْذ  ًَ اَم َؿَٚل َت ـَ ًََِْْٚ يِف ▬,  َوَج

 ًٜ ًُقُه َرأْؾًَٜ َوَرمْحَ َ ـَ اتٌَّ فِْؼ وافتقزيع, افىًٌَّٜ  , دار ضٌٜٔتًٍر افَرآن افًئؿـه(:  112)أبق افٍدا  إشامظٔؾ بـ ـثر )ت  [[41]احْلَِديِد: ♂ ؿُُِقِب افَِّذي

َِّد افثٚفٞ, صـ ُُٓؿ ▬احلََٔغ افذيـ ؿٚل ظْٓؿ اهلل ظزَّ وجؾَّ يف ـتٚبف افُريؿ: ♠ (. اإلمٚم يَهد أتٌٚع ادًٔح 061افثٕٜٚٔ, ادُج ك ِمْْ ًَ ؾََِامَّ أََحسَّ ِظٔ

ـُ أَن  ؿََٚل احْلََقاِريُّقَن َْٕح
ِ
ـْ أَنَهِٚري إَِػ الّل ٍَْر ؿََٚل َم ُُ قنَ اْف ُّ

ِِ ًْ َّٚ ُم ْد بَِٖن َٓ  َواْص
ِ
 آَمَّْٚ بِٚلّل

ِ
ـَ ( 24) َهُٚر الّل ِٚهِدي تٌَُْْٚ َمَع افنَّ ـْ ُشقَل ؾَٚ ًَْْٚ افرَّ َ َٝ َواتٌَّ َٚ آَمَّْٚ باَِم أَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََٕزْف  َربَّْ

(24 ♂) : ًٚ ْ ▬]آل ظّران[, وؿٚل أجو ُٝ إَِػ احْلََقاِريَِّغ أَْن آِمُْقا قنَ  َوإِْذ أَْوَحْٔ ُّ
ِِ ًْ َٚ ُم َّْ ْد بَِٖن َٓ ْ آَمَّْٚ َواْص ]احٚئدة[, ؾٓٗٓ  مل يَقفقا (♂ 000) يِب َوبَِرُشقِل ؿَُٚفَقا

ـٌ مقفقد مـ اهلل وافًٔٚذ بٚهلل, ومل يٗمْقا بٚفثٚفقث, بؾ آمْقا بٚإليامن افهحٔح ادقاؾؼ حٚ ُذـر ظـ ادًٔح ♠ إنَّ ادًٔح  يف افَرآن ♠ اب

ل حمّد افُريؿ, وهق أنَّف ظ يف افَرآن افُريؿ, افذي ُيقاؾؼ مٚ يًتَدوٕف, ؾٚوٝ ♠ وشًّقا مٚ ُذـر ظـ ادًٔح ☺, ٌد اهلل ورشقفف, ؾِام بًُٞ افٌَّْ

مع ِمَّٚ ظرؾقا مـ احلّؼ ادذـقر يف افَرآن ظـ ادًٔح  ل حمّد ♠, أظْٔٓؿ مـ افدَّ ة☺, ؾآمْقا بٚفٌَّْ  ودخِقا اإلشالم. ؾٓٗٓ  هؿ أؿرب افَّْٚس مقدَّ

.  فِذيـ آمْقا
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عُ  احْلَؼِّ  َّ َْٚ ُيْدِخََِْٚ أَن َوَٕىْ ْقمِ  َمعَ  َربَّ ََ ٚحِلِغَ  اْف ْ  باِمَ  الّلُ  ؾََٖثَٚهَبُؿُ ( 12) افهَّ ٍت  َؿُٚفقا ٚ ِمـ جَتِْري َجَّْٚ َٓ
ـَ  إََّْنَٚرُ  حَتْتِ ٚ َخٚفِِدي َٓ  ؾِٔ

ِْغَ  َجَزا  َوَذفَِؽ  ًِ ـَ ( 12) اْدُْح ِذي ُرواْ  َوافَّ ٍَ ْ  ـَ ُبقا ذَّ ـَ  [احٚئدةشقرة ] ♂(16)اجْلَِحِٔؿ  أَْصَحُٚب  أُْوَفـئَِؽ  بِآجَٚتَِْٚ َو

َّٓ إذا  ّٛ افذيـ آمْقا مـ ادًُِّغ إ ين ُُي وهُذا ُٕقن ؿد حًّْٚ افَؤٜ. ؾال يقجد أي مًٔحل أو ٕكا

ًٚ, وٓ يروقن  ٚ افذيـ ٓ يٌَِقن اإلشالم ديْ ٌُقل احلّؼ ادذـقر يف اإلشالم. أمَّ ـٚن مـ افذيـ ٓ يًتُزون ظـ ُؿ

َّٓ  ☺بّحّد  ًٚ ورشقًٓ, ؾٓٗٓ  فـ يروقا ظَّْٚ إ َِّتٓؿٌٕٔ ًٌْٚ م  . وًٕقذ بٚهلل ظزَّ وجؾَّ مـ ذفؽ.[2]إذا اتَّ

 ّٛ ًِؿ أن ُُي ُّ بًد إٓتٓٚ  مـ ظرض مٚ شٌؼ, جيٛ ظِْٔٚ أن أن ٕىرح شٗآً يف ؽٚيٜ إمهٜٔ: هؾ جيقز فِ

 [2]ؽر ادًُِؿ, شقا  ـٚن مـ ادًٔحٔغ, أو مـ افٔٓقد, أو مـ افٌٓٚئٔغ, أو مـ افٌقذيغ ... إفخ؟

ّٛ  اجلقاب: د فِّٗمـ, وٓ جيقز أبدًا أن ُُي َّٓ أن يتقدَّ ّٛ ادٗمـ, وٓ جيقز فِّٗمـ إ َّٓ أن ُُي ٓ جيقز فِّٗمـ إ

 ّٛ د إفٔف. ـّؾ ح ّٛ  ,ادٗمـ ؽر ادٗمـ أو أن يتقدَّ , وبرشقفف بٚهلل ظزَّ وجؾَّ جيٛ أن يُقن أشٚشف اإليامن  وأي ح

ّٛ  ,☺حمّد  ّٛ رشقفف وح , وح ّٛ ☺اهلل ظزَّ وجؾَّ ّٛ مٚ حُت ّٛ أح ًٚ ٓ ُي ّٛ ادٗمـ صخه  ., ؾال ُيًَؾ أن ُُي

َّْٜ, ًٕرض فُؿ بًوٓٚ: ًُّ ٜ ـثرة جدًا مـ افُتٚب واف  ظَٔدة افقٓ  وافزا  ظْد ادًُِّغ ظِٔٓٚ أدفَّ

 :ًٓ َُ  ظَٔدة افقٓ  وافزا  أدفَّٜأوَّ  رآن افُريؿمـ اف

َ َوَرُشقَففُ  َٓ جَتُِد ؿَْقمًٚ ﴿ ـْ َحٚدَّ اللَّ وَن َم دُّ ِخِر ُيَقا ْٔ  َواْفَْٔقِم ا
ِ
ِمُْقَن بِٚللَّ ْٗ ُٕقا آَبٚ ُهْؿ َأْو أَبَْْٚ ُهْؿ أَْو  ُي ٚ ـَ َوَفْق 

ْؿ جَ  ُٓ ُْْف َوُيْدِخُِ ياَمَن َوأَجََّدُهؿ بُِروٍح مِّ ُِقهِبُِؿ اإْلِ َٛ يِف ؿُ تَ ـَ ََّنُْؿ أَْو َظِنَرهَتُْؿ أُْوََلَِؽ  ََّْنَُٚر إِْخَقا ْٕ ٚ ا َٓ
ٍت جَتِْري ِمـ حَتْتِ َّْٚ

ؿْ  ُٓ ُ َظْْ ٚ َرِِضَ اللَّ َٓ ـَ ؾِٔ ُِِحقنَ  َخٚفِِدي ٍْ ُ  ُهُؿ اْد
ِ
َٓ إِنَّ ِحْزَب اللَّ  أَ

ِ
 [6][44]ادجٚدفٜ : ♂ َوَرُوقا َظُْْف أُْوََلَِؽ ِحْزُب اللَّ

                                                           

د أظوٚ  حرـٜ  2 ًٚ هذا هق ُمرا رون إؾُٚر افتَّْهريٜ يف ـّؾ وؿٍٚهتؿ وٓؾتٚهتؿ ومىقيٚهتؿ وفَٚ اهتؿ افٍوٚئٜٔ.ش ظٚيز أؿقل فؽ إينِّ بحٌّؽ»ضًٌ  افذيـ ُيّرِّ

ٜ ظْد ادًُِؿ جتٚه ـّؾ ؽر  2 ٚ ظَٔدة ظٚمَّ َِِّٜ بٚدًٔحٔغ ؾَط بًٌٛ ظدا  بْْٔٚ وبْٔٓؿ مثاًل, بؾ إَّنَّ  ادًُِّغ بنُؾ ظٚم.َٕهد أنَّ افَؤٜ فًٔٝ ُمتً

 أؿقال بًض ُظِام  ادًُِّغ يف تًٍر هذه أيٜ: 6

اَل  ظِْٔٚ َأن ٕحٛ اْْلدى]رمحف اهلل:  أبق حمّد إندفزؿٚل اإلمٚم  ْرآن بِ َُ ل هبَٚ ٕزل اْف
تِ ٜ افَّ ٌَ ُِّ ٌَّٜ يِف اف ٚؾِر )...( وادقدة ِهَل اْدح َُ َٓ َأن ٕحٛ اْف ٚؾِر  ـَ فُؾ 

.ٜ ٌَ ُِّ د افٍهؾ يف ادِؾ وإهقا  وافْحؾـه(:  226)أبق حمّد ظع بـ أمحد إندفز )ت  [خالف مـ أحد مـ أهؾ اف َِّ , مُتٌٜ اخلٕٚجل بٚفَٚهرة, ادُج

 (11صـافرابع, 

ًَ  َأْخَزَ َأنَّ ]رمحف اهلل:  افٌٌقيؿٚل اإلمٚم  ٍْ ِمَِْغ َي ْٗ ُ ـْ َظِنَرتِِف.إِياَمَن اْد َٚن ِم ـَ َر, َوإِْن  ٍَ ـَ ـْ  َٓ ُيَقاِل َم ِمًْٚ  ْٗ َٚن ُم ـَ ـْ  , َوَأنَّ َم ـَ ٚؾِِري َُ ِة اْف دَّ َقا ُّ َّْٜ أبق  [ُد بِ ًُّ )حمٔل اف

َِّد اخلٚمس, صـافتْزيؾ يف تًٍر افَرآنمًٚمل ـه(:  201حمّد احلًغ افٌٌقي )ت   (21, دار إحٔٚ  افساث افًريب بٌروت, افىًٌَّٜ إوػ, ادُج
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ُمؼيؿٚل اإلمٚم  ٌََرض بف أنَّف ٓ♂ ٓ جَتُِد ؿَْقمًٚ ▬]رمحف اهلل:  افزَّ ًٚ مٗمْغ ُيقافقن ادُؼـغ, واف  مـ بٚب افتَّخٔٔؾ. خٔؾ أن مـ ادُّتْع ادحٚل: أن جتد ؿقم

جر ظـ مالبًتف,  ُِّٛ يف ُُمٕٚيٌٌْل أن يُقن ذفؽ, وحَف أن يّتْع وٓ يقجد بحٚل, ُمٌٚفٌٜ يف افَّْٓك ظْف, وافزَّ قصٜٔ بٚفتَّه ٜ أظدا  اهلل وُمٌٚظدهتؿ, ٌوافتَّ

َٛ يِف ؿُُِقهِبُِؿ اإْلِيامنَ أُ ▬وبَقفف: ♂, َوَفْق ـُٕٚقا آبَٚ ُهؿْ ▬وآحساس مـ ُُمٚفىتٓؿ وُمًٚذهتؿ, وزاد ذفؽ تٖـٔدًا وتنديدًا بَقفف:  تَ ـَ َٚبِٜ ؿقفف ♂, وَلَِؽ  ُّ وب

ْٔىٚنِ ▬  ▬بَقفف: ♂ ُأوَلَِؽ ِحْزُب افنَّ
ِ
ًٚ أدخؾ يف اإلخالص مـ ُمقآة أوفٔٚ  اهلل وُمًٚداة أظدائف, بؾ هق اإلخالص بًْٔف, ♂, ُأوَلَِؽ ِحْزُب اللَّ ؾال جتد صٔئ

َٛ يِف ؿُُِقهِبُِؿ اإْلِيامنَ ▬ تَ ُِقهبؿ.♂, َوأَجََّدُهْؿ بُِروٍح ِمْْفُ ▬ؾٔٓٚ بام وؾَٓؿ ؾٔف, وذح فف ُصُدورهؿ,  أثٌتف♂, ـَ ُِىػ مـ ظْده حٔٔٝ بف ُؿ )أبق افَٚشؿ جٚر  [ب

َِّد افرابع, صـافُنٚف ظـ حَٚئؼ ؽقامض افتْزيؾـه(:  241اهلل حمّقد افزُمؼي )ت  ًٌٜ افثٚفثٜ, ادُج  (211,  دار افُتٚب افًريب بٌروت, افىَّ

ّٛ ]رمحف اهلل:  افرازي ؿٚل ّٛ أحدًا امتْع أن ُُي ـْ أح َنَّ َم
ِٕ , َوَذفَِؽ   اللَّ

ِ
ياَمُن َمَع ِوَداِد َأْظَدا  ُع اإْلِ ِّ َت َٓ جَيْ َْك َأنَُّف  ًْ , اْدَ ْغِ َٓ ُه, َوَهَذا َظَذ َوْج َمَع َذفَِؽ َظُدوَّ

 , ِٛ ِْ ََ ِٚن يِف اْف ًَ
ِّ َت َٓ جَيْ ُاَم  ٚ: َأَّنَّ ٚ. َوافثَّ َأَحُدمُهَ ًَ ُف ُمَْٚؾِ ٌُ قُن َصِٚح ُُ ياَمُن, َؾَٔ , مَلْ َُيُْهْؾ ؾِِٔف اإْلِ  اللَّ

ِ
ِٛ ِوَداُد َأْظَدا  ِْ ََ َذا َحَهَؾ يِف اْف ِ٘ ِهَٜٔ َؾ ًْ َّْف َم

ُِ ٚن َوَف ًَ
ِّ َت ُاَم جَيْ ٚيِن: َأَّنَّ

ٚؾِ  ـَ ُٛ َهَذا اْفِقَداِد  قُن َصِٚح ُُ َٓ َي ٌَِرٌة, َوَظَذ َهَذا اْفَقْجِف  ـَ .َو َٚن َظِٚصًٔٚ يِف اللَّ ـَ ِٛ َهَذا اْفِقَداِد, َبْؾ  ٌَ ًَ ـه(: 616)ؾخر افديـ أبق ظٌد اهلل حمّد افرازي )ت [ًرا بِ

َِّد افتٚشع وافًؼون, صـافتًٍَّر افٌُر) مٍٚتٔح افٌٔٛ اث افًريب بٌروت, افىًٌَّٜ افثٚفثٜ, ادُج  (211(, دار إحٔٚ  افسُّ

َٚػ: ]: رمحف اهلل افَرضٌلؿٚل اإلمٚم  ًَ دُّونَ ▬َؿْقُفُف َت ِخِر يُقا ْٔ  َواْفَْٔقِم ا
ِ
ِمُْقَن بِٚللَّ ْٗ َ َوَرُشقَفُف.♂ َٓ جَتُِد ؿَْقمًٚ يُ ـْ َحٚدَّ اللَّ ُفقَن َم ٌُّقَن َوُيَقا

)صّس افديـ أبق  [َأْي ُُيِ

تُ تًٍر افَرضٌل)اجلٚمع ٕحُٚم افَرآن ـه(: 610ظٌد اهلل حمّد افَرضٌل )ت ُُ َِّد افًٚبع ظؼ, صـ(, دار اف  (411ٛ ادكيٜ بٚفَٚهرة, افىًٌَّٜ افثٕٜٚٔ, ادُج

د ادُحٚديـ هلل ورشقفف, ؾ٘نَّ ٍٕس اإليامن يْٚيف مقادتف, ـام يٍْل أحد افوديـ أخر. ]رمحف اهلل:  ابـ تّٜٔٔؿٚل صٔخ اإلشالم  ًٚ يقا ؾٖخز أنَّؽ ٓ جتد مٗمْ

جؾ ُيقال أظدا  اهلل بٌَِف, ـٚن ذفؽ دفٔالً ظذ أنَّ ؿٌِف فٔس ؾٔف اإليامن افقاجٛ.ؾ٘ذا ُوِجَد اإليامن إتٍك ِوّده, وهق مُ  )تَل  [قآة أظدا  اهلل, ؾ٘ذا ـٚن افرَّ

 (01, ادُتٛ اإلشالمل بٕٚردن, افىًٌَّٜ اخلٚمًٜ, صـاإليامنـه(:  141افديـ أبق افًٌٚس أمحد ابـ تّٜٔٔ )ت 

ًٚ يف مقوٍع آخر:  ٌُقت فقازمف وإتٍٚ  أوداده ومـ أوداده ُمقادة مـ حٚد اهلل بغَّ ُش ]وؿٚل أجو ٌحٕٚف أنَّ اإليامن فف فقازم وفف أوداد مقجقدة, تًتِزم ُث

 (041)ادرجع افًٚبؼ, صـ [ورشقفف.

ـَ ]رمحف اهلل:  ابـ ـثرؿٚل اإلمٚم احلٚؾظ  ي ـَ اْدَُحٚدِّ ِِٕٚدي ًَ ُ ِٚر اْد ٍَّ ُُ ـِ اْف ا َظ َٚػ ُُمِْزً ًَ قُل َت َُ قَن  َي ٌُ
ِٕٚ , َأْي: ُُمَ ُع يِف َحدي ْ ـَ ُهْؿ يِف َحدي َوافؼَّ ِذي ِْل: افَّ ًْ  َوَرُشقفِِف, َي

ِ
َّ
ِ

لل

.ٍٜ ِٚحَٔ َٕ ٍٜ َواْْلَُدى يِف  ِٚحَٔ َٕ َِْحؼِّ ُمَنٚؿُّقَن َفُف, ُهْؿ يِف  افىًٌَّٜ  , دار ضٌٜٔ فِْؼ وافتقزيع,تًٍر افَرآن افًئؿـه(: 112)أبق افٍدا  إشامظٔؾ بـ ـثر )ت [فِ

َِّد افثٚمـ, صـ  (, ضًًٌٚ هذا افقصػ يْىٌؼ ظذ ـّؾ ؽر ادًُِّغ, شقا  ـٕٚقا مًٔحٔغ أو أتٌٚع أي ديـ آخر.24افثٕٜٚٔ, ادُج

يقادون مـ حٚد اهلل ؾٖخز تًٚػ: أنَّؽ ٓ جتد مـ يٗمـ بٚهلل وافٔقم أخر, ]رمحٓام هلل:  حمّد ـب ظٌد افقهٚبحٍٔد صٔخ اإلشالم  ُشِٔامنؿٚل اإلمٚم 

َّٓ ـام جيتّع احٚ  وافْٚر. )شِٔامن بـ ظٌد اهلل بـ حمّد بـ ظٌد  [ورشقفف, وفق ـٚن أؿرب ؿريٛ. وأنَّ هذا ُمٍْٚف فْليامن, ُموّٚد فف, ٓ جيتّع هق واإليامن إ

ٓئؾ يف ُحُؿ ُمقآة أهؾ اإلذاكـه(: 0444افقهٚب )ادتقىف:   (26ريٚض, صـ, مُتٌٜ دار اْلدايٜ بٚفافدَّ

مٜ  ًديؿٚل افًالَّ ًَّ َّٓ ـٚن ظٚماًل ظذ ُمَتٙ اإليامن وفقازمف, مـ ]رمحف اهلل:  اف , إ ًٜ ًٚ بٚهلل وافٔقم أخر حََٔ أي: ٓ جيتّع هذا وهذا, ؾال يُقن افًٌد ُمٗمْ

ذا هق اإليامن ظذ احلََٜٔ, افذي وجدت ثّرتف وادَهقد مْف, حمٌٜ مـ ؿٚم بٚإليامن ومقآتف, وُبٌض مـ مل يَؿ بف وُمًٚداتف, وفق ـٚن أؿرب افْٚس إفٔف. وه

ٌَف وافنُّ  , ٓ يتزفزل, وٓ تٗثِّر ؾٔف افنُّ ًٚ ٌَّتف وؽرشف ؽرش َٛ اهلُل يف ؿِقهبؿ اإليامن أي: رشّف وث َت ـَ قك.وأهؾ هذا افقصػ ُهؿ افذيـ  )ظٌد افرمحـ بـ ٕٚس  [ُُ

ًدي )ت ًَّ  (121, مٗشًٜ افرشٚفٜ, افىًٌَّٜ إوػ, صـًر ـالم ادْٚنتًٔر افُريؿ افرمحـ يف تٍـه(: 0416اف

ًراوي رمحف اهلل:  َّْؽ ٓ ]ؿٚل افنٔخ افنَّ , وفُ ّٛ ّٛ ومـ ٓ حُت ًٚ ؾّٔـ حُت ٌّف, وافقد خيتِػ ظـ ادًروف. أنٝ تهْع مًروؾ وافقد مًْٚه مٔؾ افَِٛ إػ مـ ُُي

, فذفؽ ؿٚل اهلل تٌٚرك وتًٚػ:  ّٛ َّٓ مـ حُت ْ ▬تقد إ ـْ َحآدَّ اهلل َوَرُشقَففُ َوَفْق ـٕٚقا آبَآ َُهْؿ أَْو أَب دُّوَن َم ِمُْقَن بٚهلل وافٔقم أخر يَُقآ ْٗ َْآَ ُهْؿ أَْو َّٓ جَتُِد ؿَْقمًٚ يُ

ل, صـ(, مىٚبع أخاخلقاضر) تًٍر افنًراويـه(: 0201)حمّد متقل افنًراوي )ت [[44]ادجٚدفٜ: ♂ إِْخَقاََّنُْؿ أَْو َظِنَرهَتُؿْ  َِّد إوَّ  (214ٌٚر افٔقم, ادُج

http://www.isbct.wordpress.com/


 

www.isbct.wordpress.com  

َر َظَذ اإلِ ﴿ ٍْ ُُ ْ اْف ْؿ أَْوفَِٔٚ  إَِن اْشتََحٌُّقا ُُ َٕ ْؿ َوإِْخَقا ـُ ـَ آَمُْقاْ َٓ َتتَِّخُذواْ آَبٚ  َٚ افَِّذي ْؿ ياَمِن َوَمـ َيتَقَ َيٚ أَُّيُّ ُُ ْ ُؿ مِّ ْلَّ

ُقنَ 
ِ
د  [1][44]افتقبٜ :  ♂ؾَُْٖوَفـئَِؽ ُهُؿ افيَّٚ

 يِف ﴿
ِ
ـَ الّل ْؾ َذفَِؽ ؾَََِْٔس ِم ًَ ٍْ ِمَِْغ َوَمـ َي ْٗ ُ ـَ َأْوفَِٔٚ  ِمـ ُدْوِن اْد ٚؾِِري َُ ِمُْقَن اْف ْٗ ُ ْؿ َّٓ َيتَِّخِذ اْد ُٓ ْ ِمْْ قا َُ ٍ  إَِّٓ أَن َتتَّ  َرْ

ًٚة  ََ ٍْ ُت ُؿ الّلُ َٕ ـُ ُر  اْدَِهرُ َوُُيَذِّ
ِ
ُف َوإَِػ الّل  [41]آل ظّران :  ♂ًَ

ْؿ َوِِمَّ ﴿ ُُ َّٕٚ ُبَرا  ِمْ ْؿ إِ ِٓ ْقِم ََ ِ ُف إِْذ ؿَُٚفقا ف ًَ ـَ َم ِهَٔؿ َوافَِّذي ٌٜ يِف إِْبَرا َْ ًَ ْؿ أُْشَقٌة َح ُُ ْٝ َف َٕٚ ـَ  ؿَْد 
ِ
ٌُُدوَن ِمـ ُدوِن اللَّ ًْ ٚ َت

ْؿ وَ  ُُ ْرَٕٚ بِ ٍَ  َوْحَدهُ ـَ
ِ
ِمُْقا بِٚللَّ ْٗ َوٚ  أَبَداً َحتَّك ُت ٌْ َداَوُة َواْفٌَ ًَ ُؿ اْف ُُ  [2]ادّتحْٜ : ♂ َبَدا َبََْْْٔٚ َوَبَْْٔ

                                                                                                                                                                                                                 

ّٛ بٌَِؽ, وفُـ ادًروف ]وؿٚل يف مقوٍع آخر:  ِْٛ, ؾٖنٝ حُت ََ ؾ اف َّ ًٚ بغ افقد وادًروف, ؾٚفقد هق َظ ومل يٍىـ هٗٓ  )ادًُتؼؿغ( إػ أنَّ ُهْٚك ؾٚرؿ

ًٚ يف إًٕٚن ٓ تًرؾف, وؿد تهْع م ِْٛ, ٕنَّؽ ؿد تهْع مًروؾ ََ ؾ اف َّ ٌّف وٓ تقّده. إذن, ؾٚدّْٓل فٔس مـ َظ َّْؽ ٓ حُت ًٚ يف ظدّوك حغ جتده يف مٖزق, وفُ ًروؾ

ًٚ ظْف؛ ٕنَّ اهلل ُيريد فٍَِّْس اإليامٕٜٔ ٚ ادًروف ؾِٔس مْٓٔ ة, أمَّ ّٛ ومقدَّ ة, ؾ٘ن  ظْف أن يُقن بْٔؽ وبغ مـ ُُيّٚدون اهلل ورشقفف ُح أن تًسف بٍوؾ إُبقَّ

َّٓ ُتىًٔف ؾٔام ُيٌوٛ اهلل؛ ٕنَّ احلؼ ُشٌحٕٚف وتًٚػ يريد أن ُيريبِّ يف  وجدت أبٚك, وهق ؽر مٗمـ, ًٚ وشٚظده, فُـ ظِٔؽ أ يف مٖزق, ؾٚصْع مًف مًروؾ

ْرب  َُ َّٕام يُقن اف ربك, وإ َُ ٛ أو اف ّٛ هق افًَّْ ًد  مـ اهلل شٌٛافٍَّْس اإليامٕٜٔ أن حتسم مـ فف ؾوؾ ظِٔٓٚ. )...( وذفؽ حتك ٓ يُقن ِمَٔٚس احُل ٌُ , واف ّٛ احلُ

ُّٛ ؿؤٜ افًٚضٍٜ. ره. ؾَؤٜ اإليامن جَتُ ُُ َِّد افثٚمـ, صـ [ظـ اهلل شٌٛ اف  (2111)ادرجع افًٚبؼ, ادُج

ًٚ يف مقوٍع آخر:  , ومع مـ يُره, مع ادٗمـ ومع افُٚؾر, ُتىًّف إذا جٚع, وتً]وؿٚل أجو ّٛ َٔف ادًروف ؽر افقّد؛ ٕنَّ ادًروف يهًْف اإلًٕٚن مع مـ ُُي

ؾ ؿٌِّل. َّ ٚ َظ ؛ َّٕنَّ ّٛ ـْ حُت َّٓ َد ة ؾال تُقن إ ٚ ادقدَّ , أمَّ ًٚ َِّد افرابع ظؼ, صـ [إذا ظىش, وتًسه إْن ـٚن ظريٕٚ  (1221)ادرجع افًٚبؼ, ادُج

دُّونَ ▬وؿقفف: ]رمحف اهلل:  حمّد شٔد ضْىٚويؿٚل افنٔخ  ٜ. أي: ٓ♂ يُقا ٌَّ شقل افُريؿ - جتدمـ ادقادة, بًّْك ُحُهقل ادقدَّة وادح ٚ افرَّ ؿقمًٚ يٗمْقن  -أُّيُّ

ٌُّقن مـ حٚرب ديـ اهلل تًٚػ, وأظرض ظـ هدى رشقفف. , دار َّنوٜ مك افتًٍر افقشٔط فَِرآن افُريؿ) [بٚهلل وافٔقم أخر حّؼ اإليامن, يقافقن وُُي

َِّد افرابع ظؼ, صـ  (412بٚفَٚهرة, افىًٌَّٜ إوػ, ادُج

ًٚ يٗمْقن]حٍيف اهلل:  اجلزائري أبق بُرؿٚل اإلمٚم  ًٚ وهلإً  يَقل تًٚػ فرشقفف: ٓ جتد ُأنٚش ًٚ بٚهلل رب ًٚ صٚدؿ ُّْكة مـ  ,إيامٕ ٌَّٜ واف ون بٚدح دُّ وبٚفٔقم أخر, ُيقا

خٚفٍتٓام يف أمرمهٚ وَّنٔٓام, ومٚ يدظقان إفٔف مـ تقحٔد اهلل, وضٚظتف, وضٚظٜ رشقفف, وفق ـٕٚقا أؿ ُّ رب ؿريٛ إفٔٓؿ مـ أٍب أو ابـ أو أخ حٚد اهلل ورشقفف ب

َِّد اخلٚمس, صـأجن افتٍٚشر فُالم افًع افٌُر) [أو ظنرة. ؿ بٚدديْٜ ادْقرة, افىًٌَّٜ اخلٚمًٜ, ادُج َُ ُِقم واحِل ًُ  (411, مُتٌٜ اف

ًٚ متٚم اإلي  امن.ؿد أضِْٚ يف افََّْؾ بًٌٛ أمهٜٔ هذه افًَٔدة اإلشالمٜٔ افتل هبٚ يُقن اإلًٕٚن مٗمْ

ٍَْر َظَذ اإْلِياَمنِ ▬]رمحف اهلل:  افىَّزيؿٚل اإلمٚم  1 ُُ ْؿَراِر بَِتْقِحِٔدِه. ♂ إِِن اْشتََحٌُّقا اْف  َظَذ افتَّْهِديِؼ بِِف َواإْلِ
ِ
َر بِٚللَّ ٍْ ُُ ْف قُل: إِِن اْخَتُٚروا ا َُ ؿْ ▬َي ُُ ُْؿ ِمْْ ـْ يَتََقْلَّ ♂ َوَم

ؿْ  ُُ ِخَذُهْؿ ِمْْ ـْ َيتَّ قُل: َوَم َُ ْشاَل  َي  َوَداِر اإْلِ
ِ
ْؿ َظَذ اْْلِْجَرِة إَِػ َرُشقِل اللَّ ُٓ ًَ َٚم َم ََ ُ ثُِر اْد ْٗ ِمَِْغ, َوُي ْٗ ُ ـْ ُدوِن اْد ًٜ ِم َٕ ُقنَ ▬ِم بَِىٚ

ِ
وََلَِؽ ُهُؿ افيَّٚد ُٖ ـَ ♂ ؾَ ِذي قُل: َؾٚفَّ َُ َي

, َؾقَ 
ِ
قا َأْمَر اللَّ ٍُ ـَ َخَٚف ِذي ْؿ ُهُؿ افَّ ُُ ْْ ُِقَن َذفَِؽ ِم ًَ ٍْ َ يِف َأْمِرِه.َي ٚ َوَظَهُقا اللَّ َٓ ًَ َٜ يِف َؽْرِ َمْقِو َي َٓ قا اْفَق ًُ زي )ت [َو ـه(: 401)أبق جًٍر حمّد بـ جرير افىَّ

َِّد احلٚدي ظؼ, صـتًٍر افىَّزي) جٚمع افٌٔٚن ظـ تٖويؾ آي افَرآن  (412, 414(,  دار هجر فِىٌٚظٜ وافْؼ, افىًٌَّٜ إوػ, ادُج

ٌَّٜ وافُّْكة, ويتقٓك بّثؾ ذفؽ.]حٍيف اهلل:  بق بُر اجلزائريأؿٚل اإلمٚم  ه بٚدح َّٓ , أجن افتٍٚشر فُالم افًع افٌُر) [أوفٔٚ : مجع وّل, وهق مـ تتق

َِّد افثٚين, صـ ؿ بٚدديْٜ ادْقرة, افىًٌَّٜ اخلٚمًٜ, ادُج َُ ُِقم واحِل ًُ  (424مُتٌٜ اف
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ـَ ﴿ ةِ َوؿَْد  ؿ بِْٚدََقدَّ ِٓ قَن إِفَْٔ َُ ْؿ أَْوفَِٔٚ  تُِْ ـُ ي َوَظُدوَّ َٓ َتتَِّخُذوا َظُدوِّ ـَ آَمُْقا  َٚ افَِّذي ـَ احْلَؼِّ وا باَِم ٍَرُ َيٚ أَُّيُّ ؿ مِّ ـُ ♂ َجٚ 

 [0]ادّتحْٜ : 

ًٍْض َوَمـ َيتَقَ ﴿ ْؿ أَْوفَِٔٚ  َب ُٓ ًُْو قَد َوافََّْهَٚرى أَْوفَِٔٚ  َب ُٓ ْ َٓ َتتَِّخُذواْ اْفَٔ ـَ آَمُْقا َٚ افَِّذي ؿْ َيٚ أَُّيُّ ُٓ ْؿ ؾََُِّٕ٘ف ِمْْ ُُ ْ ُؿ مِّ إِنَّ  ْلَّ

غَ 
ِ ِ
د ْقَم افيَّٚ ََ ى (20) الّلَ َٓ َُّيِْدي اْف ـَ  ؾََسَ َرٌض  ؿُُِقهِبِؿ يِف  افَِّذي ِٚرُظقنَ  مَّ ًَ ؿْ  ُي ِٓ َُقُفقنَ  ؾِٔ ك َدآئَِرةٌ  ُتِهٌََْٔٚ أَن َْٕخَنك يَ ًَ ًَ  ؾَ

تِْح  َيِْٖتَ  أَن الّلُ  ٍَ ـْ  أَْمرٍ  أَوْ  بِْٚف ْ  ِظِْدهِ  مِّ واْ  َمٚ َظَذ  ؾَُْٔهٌُِحقا ؿْ  يِف  أََهُّ ِٓ ًِ ٍُ ْ قُل ( 24) َٕٚدِِمغَ  أَن َُ ـَ  َوَي ٓ  آَمُْقاْ  افَِّذي ُٗ ـَ  أََهـ  افَِّذي

 ْ قا ُّ ًَ   َأؿْ
ِ
دَ  بِٚلّل ْٓ ُؿْ  أَجاَْمَِّنِؿْ  َج ؿْ  إَِّنَّ ُُ ًَ ْٝ  َدَ ْ  أَْظاَمُْلُؿْ  َحٌِىَ ـَ  ؾََْٖصٌَُحقا ي َٚ َيٚ( 24) َخِٚهِ ـَ  أَُّيُّ ْ  افَِّذي ؿْ  َيْرَتدَّ  َمـ آَمُْقا ُُ  َظـ ِمْ

ْقَف  دِيِْفِ  ًَ ْقمٍ  الّلُ  َيِْٖت  ؾَ ََ ؿْ  بِ ُٓ ٍٜ  َوُُيٌُِّقَٕفُ  ُُيٌُِّ ِمِْغَ  َظَذ  أَذِفَّ ْٗ ُ ةٍ  اْد ـَ  َظَذ  أَِظزَّ ٚؾِِري َُ ِٚهُدونَ  اْف   َشٌِٔؾِ  يِف  جُيَ
ِ
َٜ  خَيَٚؾُقنَ  َوَٓ  الّل  َفْقَم

  ؾَْوُؾ  َذفَِؽ  ٔئِؿٍ 
ِ
تِٔفِ  الّل ْٗ ؿُ  إَِّٕامَ ( 22) َظِِٔؿٌ  َواِشعٌ  َوالّلُ  َيَنٚ ُ  َمـ ُي ُُ ـَ  َوَرُشقُففُ  الّلُ  َوفُِّٔ ْ  َوافَِّذي ـَ  آَمُْقا قنَ  افَِّذي ُّ ٔ

َِ  ُي

الَةَ  ُتقنَ  افهَّ ْٗ ٚةَ  َوُي ـَ ًُقنَ  َوُهؿْ  افزَّ
ـَ  َوَرُشقَففُ  الّلَ  َيتََقلَّ  َوَمـ( 22) َراـِ ْ  َوافَِّذي   ِحْزَب  ؾَِ٘نَّ  آَمُْقا

ِ
ٚفٌُِقنَ  ُهؿُ  الّل ٌَ َيٚ  (26) اْف

 َٓ ْ ـَ آَمُْقا َٚ افَِّذي ٍَّٚأَُّيُّ ُُ ْؿ َواْف ُُ ُِتََٚب ِمـ ؿٌَِِْ ْ اْف ـَ أُوُتقا ـَ افَِّذي ًٌٚ مِّ
ًِ ْؿ ُهُزواً َوَف ُُ َُذواْ دِيَْ ـَ اَّتَّ ْ  َر أَْوفَِٔٚ َتتَِّخُذواْ افَِّذي قا َُ َواتَّ

ِمِْغَ  ْٗ ْتُؿ مُّ ـُ  [1]احٚئدة[شقرة ] ♂(21) الّلَ إِن 

ئَِٔؾ ﴿ ا ُرواْ ِمـ َبِْل إِْهَ ٍَ ـَ ـَ  ـَ افَِّذي
ًِ تَُدوَن  ُف ًْ ْ َي ُٕٚقا ـَ ـِ َمْرَيَؿ َذفَِؽ باَِم َظَهقا وَّ ك اْب ًَ ِٚن َداُووَد َوِظٔ ًَ

ِ ( 11)َظَذ ف

ُِقَن  ًَ ٍْ ْ َي ُٕقا ٚ ـَ ُِقُه َفٌِئَْس َمٚ  ًَ ٍر ؾَ َُ ْ ْ َٓ َيتَََْٚهْقَن َظـ مُّ ُٕٚقا ُروْا َفٌِئَْس  (11)ـَ ٍَ ـَ ـَ  ْؿ َيتََقفَّْقَن افَِّذي ُٓ ْْ ً مِّ ثِرا ـَ ْٝ َتَرى  َم َمٚ ؿَدَّ

َذاِب ُهْؿ َخٚفُِدونَ  ًَ ْؿ َويِف اْف ِٓ ْ ْؿ أَن َشِخَط الّلُ َظَِٔ ُٓ ًُ ٍُ  [1]احٚئدة[شقرة ♂ ](11) َْلُْؿ أَن

                                                           

ؾ مًل أخل افُريؿ. هذه أيٜ 1 ْؿ َوُُيٌُِّقَٕفُ ▬افتل تَقل:  تٖمَّ ُٓ ْقٍم ُُيٌُِّ ََ ْقَف يَِْٖت الّلُ بِ ًَ ْؿ َظـ دِيِِْف ؾَ ُُ ْ َمـ يَْرتَدَّ ِمْ ـَ آَمُْقا َٚ افَِّذي ووًٓٚ اهلل ظزَّ وجؾَّ ♂, يَٚ أَُّيُّ

قآة ادٗمْغ. ًٕتىٔع أن ٍٕٓؿ مـ هذا أنَّ بًد أيٚت افتل يٖمر ؾٔٓٚ بٕٚٓتٓٚ  ظـ ُمقآة افٔٓقد وافَّْهٚرى, ثؿَّ مـ بًد هذه أيٜ أمر ا ُّ هلُل ظزَّ وجؾَّ ب

ٚ تٗدِّي  إػ ُمقآة ادًُِّغ فَِّْهٚرى, مقآة افٔٓقد وافَّْهٚرى تٗدِّي حتاًم وٓ صؽَّ إػ آرتداد, وهذا افذي َٕهده مـ بٔٚن أنَّ هذه احلرـٜ تْهريٜ, َّٕنَّ

ًٚ ٍٕٓؿ مـ هذه أيٜ افُريّٜ أنَّ مقآة افٔٓقد وافَّْهٚرى مـ إشٌٚب افتل تٗدِّي إػ أن يًتٌدفْٚ وُمقآة افَّْهٚرى تٗدِّي إػ آرتد اد وافًٔٚذ بٚهلل! أجو

ر أخل افُريؿ هذه ادًٚين اْلٚ . ؾتدبَّ ٌّٓؿ اهلل ظزَّ وجؾَّ َّٓ هلل ويف اهلل, وفذفؽ ُُي ٜ فتًرف أاهلل ظزَّ وجؾَّ بٖؿقام آخريـ, ٓ ُيٌقن إ  مهٜٔ افقٓ  وافزا مَّ

مٜ  1 ًديؿٚل افًالَّ ًَّ ٍَُروا▬]رمحف اهلل:  اف ـَ ـَ  ْؿ يَتََقفَّْقَن افَِّذي ُٓ ثًِرا ِمْْ ـَ ٌَّٜ وادُقآة وافُّْكة. ♂ تََرى  ُٓؿْ ▬بٚدح ًُ ٍُ ْ ْٝ َْلُْؿ أَن َم هذه افٌوٚظٜ ♂ َفٌِئَْس َمٚ ؿَدَّ

ٍَٜ اخلٚهة, وهل شخط اهلل افذي يًخط  مٝ ْلؿ افُٚشدة, وافهَّ ائؿ يف افًذاب افًئؿ, ؾَد طِّتٓؿ أنًٍٓؿ حٔٞ ؿدَّ ُِقد افدَّ فًخىف ـّؾ ر , واخُل

تقهٚ افًَّْٔؿ ادَٔؿ.  ُُّْزل ؽر افُريؿ, وؿد طِّقا أنًٍٓؿ إذ ؾقَّ َُذوُهْؿ أَْوفَِٔٚ▬هذا اف ِلِّ َوَمٚ أُنزَل إَِفْٔفِ َمٚ اَّتَّ  َوافٌَّْ
ِ
ِمُْقَن بِٚللَّ ْٗ ُٕٚقا يُ ـَ ؾ٘نَّ اإليامن بٚهلل ♂  َ َوَفْق 

ل ومٚ أنزل إفٔف, ُيقجٛ ظذ افًٌد ُمقآة رّبف, وُمقآة أوفٔٚئف, وُمًٚداة مـ ـٍر بف وظٚداه, وأووع يف مًٚصٔف, ؾؼُط وٓ ِٜ اهلل واإليامِن بف, أن ٓ وبٚفٌَّْ ي

ط, ؾدل ظذ إتٍٚ  ادؼو قنَ ▬ط. يتَّخذ أظدا  اهلل أوفٔٚ , وهٗٓ  مل ُيقجد مْٓؿ افؼَّ َُ ْؿ ؾَِٚش ُٓ ثًِرا ِمْْ ـَ َـّ 
أي: خٚرجقن ظـ ضٚظٜ اهلل واإليامن بف ♂ َوَفُِ
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يٍٜ ظَٔدة افقٓ  وافزا  ثًٕٚٔٚ: أدفَّٜ قيٜ افؼَّ َّْٜ افٌَّْ ًُّ  مـ اف

  َرُشقُل  َؿَٚل  
ِ
ياَمنِ  ُظَرى َأْوَثُؼ : »☺ اللَّ ُّٛ  اإْلِ   يِف  احْلَ

ِ
ٌُْض  اللَّ   يِف  َواْفٌُ

ِ
 [01].شاللَّ

  َرُشقُل  َؿَٚل  
ِ
ـْ  َثالٌَث » :☺ اللَّ َـّ  َم قنَ  أَنْ : اإِلياَمنِ  َحالََوةَ  َوَجدَ  ؾِٔفِ  ـُ ُُ ُ  َي َّٛ  َوَرُشقُففُ  اللَّ َّٚ إَِفْٔفِ  أََح ٚ, ِِم مُهَ  ِشَقا

َّٛ  َوأَنْ 
َّٓ  ُُيٌُِّفُ  َٓ  ادَْر َ  ُُيِ , إِ

ِ
َّ
ِ

َرهَ  َوأَنْ  لل ُْ ًُقدَ  أَنْ  َي ٍْرِ  يِف  يَ ُُ امَ  اف َرهُ  ـَ ُْ َذَف  أَنْ  َي َْ رِ  يِف  يُ  [00].شافَّْٚ

  َرُشقُل  َؿَٚل 
ِ
ـْ  َمعَ  ادَْر ُ »: ☺ اللَّ َّٛ  َم  [04].شأََح

  َرُشقُل  َؿَٚل  
ِ
َٝ ☺: » اللَّ ـْ  َمعَ  َأنْ َٝ  َم ْ  [04].شأَْحٌٌَ

  َرُشقُل  َؿَٚل 
ِ
ْٛ  َٓ ☺: » اللَّ َّٓ  ُتَهِٚح ِمًْٚ, إِ ْٗ َٓ  ُم ْؾ  َو ـُ َٚمَؽ  يَْٖ ًَ َّٓ  ضَ ل   إِ

َِ  [02].شَت

                                                                                                                                                                                                                 

ل. ومـ ؾًَٓؿ ُمقآُة أظدا  اهلل. ًدي )ت [وبٚفٌَّْ ًَّ , مٗشًٜ افرشٚفٜ, تًٔر افُريؿ افرمحـ يف تًٍر ـالم ادْٚنـه(: 0416)ظٌد افرمحـ بـ ٕٚس اف

 (421افىًٌَّٜ إوػ, صـ

ًَٛ اإليامن )411(, ُمًْد افرويٚين )01242(, ُمًْد أمحد )440(, ُمًْد ابـ أيب صٌٜٔ )114حديٞ حًـ. ُمًْد أيب داود افىَّٔٚفز ) 01  (.02(, ُص

ٕٔٚ مٚ ُيقجٛ ]رمحف اهلل:  ابـ رجٛ احلٌْعؿٚل اإلمٚم  ّٛ يف اهلل تًٚػ, ٕنَّ ادًٚـغ فٔس ظْدهؿ مـ افدُّ ّٛ ادًٚـغ أصُؾ احل تٓؿ ٕجِف, ؾال ُُيٌقن ح ٌّ حم

َّٓ هلل ظزَّ وجؾَّ و  ف شأؾوؾ اإليامن», وهق شسيح اإليامن», وهق شمـ ظالمٚت ذوي حالوة اإليامن», و شاحلٛ يف اهلل مـ أوثؼ ظرى اإليامن»إ ِّ , وهذا ـ

ٌَّْل  ّٛ يف اهلل تًٚػ(, وُرِوي ظـ ابـ ظٌٚس ☺ مروي ظـ اف )زيـ  [ش.ف تْٚل وٓيٜ اهلل, وبف يقجد ضًؿ اإليامنب»أنَّف ؿٚل: ◙ )أنَّف وصػ بف احل

 (12, 12, مُتٌٜ دار إؿل بٚفُقيٝ, افىًٌَّٜ إوػ, صـاختٔٚر إوػ يف ذح حديٞ اختهٚم ادأل إظذـه(: 112افديـ ابـ رجٛ احلٌْع )ت

مٜ افنٔخ  ِْؿ]رمحف اهلل:  حمّد بـ صٚفح افًثّٔغؿٚل افًالَّ ًِ ّٛ يف اهلل,  أهؾ اخلر, أهؾ اف الح, وحمٌتٓؿ واجٌٜ؛ ٕنَّ أوثؼ ُظرى اإليامن: احلُ واإليامن وافهَّ

 )أي افذي ُيٌٌوف اهلل(؛ ؾٓذا هق افذي 
ِ
ٌِض اهلل ٌُ ًٚ ف , وُبٌوف تٚبً

ِ
ِٜ اهلل ٌّ تف تٚبًٜ دح ٌّ ٌٌُض يف اهلل, ؾ٘ذا ـٚن اإلًٕٚن حم ذح  ) [يْٚل وٓيٜ اهلل ظز وجؾ.واف

َِّد افثٚفٞ, صـ, دار افقضريٚض افهٚحلغ  (421ـ فِْؼ بٚفريٚض, ادُج

ٌُخٚري ) 00  (.24(, صحٔح ُمًِؿ )6120, 6120, 40, 06صحٔح اف

ٓدا  ]رمحف اهلل:  ابـ رجٛ احلٌْعؿٚل اإلمٚم  يَغ وافنُّ دِّ شؾ وإنٌٔٚ  وافهِّ ٌّف اهلل, مـ ادالئُٜ وافرُّ ُٜ مـ ُُي ٌّ ُٜ اهلل, وحم ٌّ ُٛ ظذ ادٗمـ حم ٚحلغ ؾٔج وافهَّ

 اهلل.
ِ
ُم ُمقآُة أظدا  َّٓ هلل, وُُيرَّ ٌُّف إ َّٛ ادرَ  ٓ ُُي

ـْ ظالمٚت ُوُجقد حالوة اإليامن أْن ُُيِ , وْلذا ـٚن ِم ًٚ قم ُّ ًٚ. ُظ )ابـ رجٛ احلٌْع  [ومـ يُرهف اهلُل ظّقم

ؿـه(: 112)ت َُ ًُُِقم واحِل َِّد افثٚفٞ, صـ, دار افًالم فِىٌٚظٜ وافْؼ وافتقزيع, افىٌَّجٚمع اف  (0024ًٜ افثٕٜٚٔ, ادُج

ٌّٜ خٚفهٜ ابتٌٚ  مروٚة اهلل, دزيٜ دئْٜ مقجقدة ؾٔف, أو ؾٚئدة ذظٜٔ يًتٍٔدهٚ مْف, مـ ]حٍيف اهلل:  محزة حمّد ؿٚشؿؿٚل افنٔخ  ّٛ أخٚه ادًُِؿ حم أي أن ُُي

ـ, أو صالح أو ظٌٚدة. ًَ ُِقك َح ِْؿ ٕٚؾع, أو ُش َِّد إول, صـك صحٔح افٌُخٚريمْٚر افَٚري ذح ُُمت) [ِظ  (12, مُتٌٜ دار افٌٔٚن بدمنؼ, ادُج

ٌُخٚري ) 04  (.4621(, صحٔح ُمًِؿ )6011, 6061, 6061صحٔح اف

ٌُخٚري ) 04  (.4641(, صحٔح ُمًِؿ )1024, 6010, 6061, 4611صحٔح اف

ْف إفٌٚين. ُشْـ أيب داود ) 02 ًَّ  (.4212(, ذح افًْٜ فٌٌِقي )442(, أداب فٌَِٔٓل )222) (, صحٔح ابـ حٌٚن4412(, ُشْـ افسمذي )2144ح
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  َرُشقُل  َؿَٚل 
ِ
ـِ  َظَذ  اْدَْر ُ » ☺: اللَّ ؿْ  ؾََِْْْٔيُرْ  َخِِِِِٔف, دِي ـُ ـْ  أََحُد  [02].شخُيَٚفُِؾ  َم

َّٓ ادٗمـ, وٓ جيقز فِّٗمـ أن  ّٛ إ ظٜٔ افًٚبَٜ, اتَّوح أنَّف جيٛ ظذ ادٗمـ أن ٓ ُُي ٜ افؼَّ مـ ـّؾ هذه إدفَّ

ّٛ ؽر ادٗمـ افذي  ك يف فَٔع افتَّقحٔد ويسك, ☺ رشقفف, وأمر وجؾَّ  ظزَّ  اهلل أمر خيٚفػُي ٍر افؼِّ ُُ  ؾّثؾ, واف

ّٛ  دـ وـٔػ, ☺ وفرشقفف, وجؾَّ  ظزَّ  هلل ظدوّ  هذا ّٛ , وجؾَّ  ظزَّ  اهلل ُُي ّٛ  أن, ☺ رشقفف وُُي  !ُيًٚدُّيام؟ مـ ُُي

ئْٜ  ُحُؿ هتْئٜ ؽر ادًُِّغ يف أظٔٚدهؿ افدِّ

ٚر يف أظٔٚدهؿ هق ؿقل اهلل ظزَّ وجؾَّ يف  ٍّ ُُ فٔؾ إؿقى افذي ظذ أشٚشف أؾتك ادًُِّقن بُحرمٜ هتْئٜ اف افدَّ

َٓ ▬ ـتٚبف افُريؿ: ـَ  ًٚ َوافَِّذي وا ـَِرام ِق َمرُّ ٌْ وا بِٚفَِّ وَر َوإَِذا َمرُّ ُدوَن افزُّ َٓ  [06][14]افٍرؿٚن : ♂ َيْن

                                                                                                                                                                                                                 

ًٚ ؿقل اهلل ظزَّ وجؾَّ يف ـتٚبف افُريؿ:  ر أجو َـّ ُشقِل َشٌِٔالً ▬تذ َْذُت َمَع افرَّ َُقُل يَٚ َفْٔتَِْل اَّتَّ ُ َظَذ يََديِْف يَ ًَضُّ افيَّٚمِل َِّخْذ ( 41) َويَْقَم يَ ؾُاَلًٕٚ يَٚ َويَِْتَك َفْٔتَِْل مَلْ أَت

ِٚن َخُذوًٓ ( 41) َخِِٔالً  ًَ ْٔىَُٚن فِْْلِٕ َٚن افنَّ ـَ ًَْد إِْذ َجٚ يِن َو ـِْر بَ ـِ افذِّ ِل َظ ْد أََوَِّْ ََ  ]شقرة افٍرؿٚن[(♂ 41) َف

هٌل. ُمًْد أيب داود افىَّٔٚفز ) 02 حف اإلمٚم افذَّ (, اإلبٕٜٚ 1201, 1141(, ُمًْد أمحد )420(, ُمًْد إشحٚق بـ راهقيف )4616إشْٚده جٔد, صحَّ

, 1111(, صًٛ اإليامن )442(, أداب فٌَِٔٓل )1441, 1401(, ادًتدرك ظذ افهحٔحغ فِحٚـؿ )421, 426, 422, 422افُزى ٓبـ بىٜ )

 (.4216(, ذح افًْٜ فٌٌِقي )1114

ِام  حقل هذه أيٜ افُريّٜ: 06 ًُ  إفُٔؿ ُمّقظٜ ـٌرة مـ أؿقال اف

ٚؾًِِلؿٚل اإلمٚم  ُدوَن ▬وؾرض اللَّ ظذ افًّع: أن يتْزه ظـ آشتامع إػ مٚ حّرم اهلل, وأن يٌيض ظام َّنك اللَّ ظْف, ؾَٚل: ]رمحف اهلل:  افنَّ َٓ َٓ يَْن ـَ  َوافَِّذي

وا ـَِراًمٚ ٌِْق َمرُّ وا بِٚفَِّ وَر َوإَِذا َمرُّ )أبق ظٌد اهلل  [ُيؾ فف, وهق ظِّف, وهق مـ اإليامن.أيٜ, ؾذفؽ مٚ ؾرض اللَّ جؾ ذـره ظذ افًّع مـ افتْزيف ظام ٓ ♂ افزُّ

َِّد افثٚفٞ, صـتًٍر اإلمٚم افنٚؾًلـه(: 412حمّد بـ إدريس افنٚؾًل )ت  (.0060, دار افتدمريٜ بٚفًًقديٜ, ادُج

تِِف ]رمحف اهلل:  افىَّزيؿٚل اإلمٚم  ٍَ ُف بِِخاَلِف ِص ٍُ  , َوَوَص
ِ
 ْ ُغ افقَّ ًِ

وِر حَتْ ُك َؿْد َوَأْصُؾ افزُّ ْ ُف َأْو َيَراُه َأنَُّف ِخاَلَف َمٚ ُهَق بِِف , َوافؼِّ ًُ َّ ًْ ـْ َي ََّٔؾ إَِػ َم , َحتَّك خُيَ

َْهِِِف , َحتَّك َؿْد َطُّْقا َأنَُّف َحؼ  , َوُهَق َبٚضٌِؾ , َوَيْدُخُؾ ؾِِٔف  ِٕ ـٌ  ًَّ َنَُّف حُمَ ِٕ َنَُّف َأجًْو َيْدُخُؾ يِف َذفَِؽ ,  ِٕ  ,  ٌَُِْٚ ُف اْف ًُ َتْحِعَ َشِٚم ًْ ْقِت , َحتَّك َي ُُْف َتْرِجُٔع افهَّ ًِّ ٚ ِِمَّٚ ُُيَ

ُف َأنَُّف َحؼ   ٌَ َـّ َصِٚح
ُٚه , َحتَّك ُييِ ِغ َصِٚحٌِِف إِيَّ ًِ ِذُب َأجًْوٚ َؿْد َيْدُخُؾ ؾِِٔف , فَِتْح َُ وِر. ؾَ  َشاَمَظُف , َواْف َْك افزُّ ًْ ؾُّ َذفَِؽ ِِمَّٚ َيْدُخُؾ يِف َم ُُ ْوَػ , َؾ َٖ َذفَِؽ , َؾ ـَ َٚن َذفَِؽ  ـَ َذا  ِ٘

ٚ , وَ  ـً َٓ ِذْ ٌَٚضِِؾ ,  ـَ اْف ُدوَن َصْٔئًٚ ِم َٓ َٓ َيْن ـَ  ِذي َٚل: َوافَّ ََ ِف َأْن ُي ِِ ِْٖوي َقاِب يِف َت ِل بِٚفهَّ َْؿَقا ْٕ َنَّ ا ِٕ وِر ,  ؾُّ َمٚ َفِزَمُف اْشُؿ افزُّ ـُ ُه , َو َٓ َؽْرَ ِذًبٚ َو ـَ  َٓ َ َظؿَّ  َٓ ِؽًَْٚ  , َو اللَّ

َّٓ بَِحجَّ  ٌ  إِ ـْ َذفَِؽ َرْ ٌِل َأْن خُيَصَّ ِم
ٌَ وَر , َؾاَل َيْْ ُدوَن افزُّ َٓ َٓ َيْن ُْؿ  ُٚهْؿ , َأَّنَّ ِف إِيَّ

ٍِ ٍؾ.يِف َوَص َْ ـْ َخَزٍ َأْو َظ ُِِٔؿ َْلَٚ , ِم ًْ ُٛ افتَّ )أبق جًٍر حمّد ـب جرير  [ٍٜ جَيِ

َِّد افًٚبع ظؼ, صـٖويؾ آي افَرآنجٚمع افٌٔٚن ظـ تـه(: 401افىَّزي )ت  (244,  دار هجر فِىٌٚظٜ وافْؼ, افىًٌَّٜ إوػ, ادُج

ك ادُخت اشٚهتؿ افتل ُئَّقَّنٚ, مِٔئٜ بٖنقاع وُصُْقف افؼِّ ئْٜ, وُؿدَّ  ٍِٜ.وٓ صؽَّ وٓ ريٛ أنَّ احتٍٚٓت ادًٔحٔغ بٖظٔٚدهؿ افدِّ

ّرؿْديؿٚل اإلمٚم  ًَّ ورَ ▬]رمحف اهلل:  اف ُدوَن افزُّ َٓ ـَ َٓ يَْن ٌْقِ ▬يًْل: ٓ ُييون ُمٚفس افُذب وافٍحش وافٍُر, ♂ َوافَِّذي وا بِٚفَِّ يًْل: ُمٚفس ♂ َوإِذا َمرُّ

ًٚ يًْل: حِام  مًروغ ظْٓٚ. وا ـِرام ّرؿْدي )ت [افِٓق وافٌٚضؾ َمرُّ ًَّ د ,  دار افٍُر بٌروت, بحر افًُُِقمـه(: 414)أبق افِٔٞ ٕك بـ حمّد اف َِّ ادُج

َٓ وهق افُذب ظذ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ, شقا  يف أظٔٚد221افثٚفٞ, صـ ئْٜ مِٔئٜ بٖبنع أنقاع افُذب, أ ادٔالد  (. ضًًٌٚ احتٍٚٓت ادًٔحٔغ بٖظٔٚدهؿ افدِّ
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د, أو يف ًُّ قٕف بٚفتَّج ُّّ ظقن أنَّ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ ُوفَِد مـ مريؿ ظِٔٓٚ افًالم ؾٔام ُيً ظقن أنَّ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ ُصِِٛ, ظْدمٚ يدَّ  أظٔٚد افَٔٚمٜ ظْدمٚ يدَّ

 ومٚت, وؿٚم مـ بغ إمقات يف افٔقم افثٚفٞ, أو ؽر ذفؽ مـ افُذب ظذ اهلل ادقجقد يف ديـ ادًٔحٜٔ, وأظٔٚدهؿ مٌْٜٔ ظذ هذا.

قُد ِظٍٔد ]رمحف اهلل:  أبق ظٌد اهلل ادَددؿٚل اإلمٚم  ُٓ ُم ُص رَّ َٚػ َوُُيَ ًَ ْقفِِف َت ََ ََٕهَٚرى, فِ قَد َأْو  ُٓ ورَ ▬فَِٔ ُدوَن افزُّ َٓ ـَ ٓ يَْن )أبق ظٌد اهلل  [[.14]افٍرؿٚن: ♂ َوافَِّذي

ٍُُروعـه(: 164صّس افديـ حمّد بـ مٍِح ادَدد )ت ٍُُروع ومًف تهحٔح اف َِّد افثٚمـ, صــتٚب اف  (.414, مٗشًٜ افرشٚفٜ, افىًٌَّٜ إوػ, ادُج

ٜ ادًُِّغ أن ٓ ييٓروا أظٔٚدهؿ يف ديٚر ادًُِّغ, ؾُٔػ إذا ]رمحف اهلل:  ظٌد افرمحـ افًٚصّلؿٚل افنٔخ  ّّ حٚبٜ, وشٚئر أئ وؿد اصسط ظّر, وافهَّ

خىٜ تْز»أطٓرهٚ ادًُِّقن, ؿٚل ظّر:  ًُّ وإذا ـٚن ـذفؽ, ش. ل ظِٔٓؿٓ تتًِّقا رضٕٜٚ إظٚجؿ وٓ تدخِقا ظذ ادؼـغ يف ـْٚئًٓؿ يقم ظٔدهؿ, ؾ٘نَّ اف

ورَ ▬ؾُٔػ بّـ يًٍؾ مٚ يًخط اهلل بف ظِٔٓؿ, ِمٚ هق مـ صًٚئر ديْٓؿ, ؿٚل ؽر واحد مـ افًِػ يف ؿقفف تًٚػ  ُدوَن افزُّ َٓ ـَ ٓ يَْن ؿٚفقا: أظٔٚد ♂ َوافَِّذي

ٚر. ٍّ ُُ َِّد افثٚفٞ, صـعحٚصٜٔ افروض ادربع ذح زاد ادًتَْـه(: 0414)ظٌد افرمحـ بـ حمّد افًٚصّل )ت[ اف  (.261, افىًٌَّٜ إوػ, ادُج

ِامنؿٚل افنٔخ  ًَّ , وؿٚل: ٓ ُيؾ فًِِّّغ أن شمـ صْع ٕروزهؿ ومٓرجَّٚنؿ وتنٌف هبؿ حتك يّقت حؼ مًٓؿ»وؿٚل ابـ ظّر: ]رمحف اهلل:  ظٌد افًزيز اف

ٓ إيَٚد ٕران, وٓ تًىٔؾ ظٚدة مـ مًٔنٜ أو ظٌٚدة أو ؽر ذفؽ ٕجؾ يتنٌٓقا هبؿ يف ر  ِمٚ خيتص بٖظٔٚدهؿ ٓ مـ ضًٚم, وٓ فٌٚس, وٓ اؽتًٚل, و

ُقن ظٔدهؿ ذفؽ وٓ متُغ افهٌٔٚن وٕحقهؿ مـ افًِٛ افذي يف إظٔٚد وٓ إطٓٚر زيْٜ, وبٚجلِّٜ فٔس ْلؿ أن خيهقا أظٔٚدهؿ بق  مـ صًٚئرهؿ, بؾ ي

م ذـره ؾال ٕزاع ؾٔف بغ افًِام , بؾ ؿد ذهٛ ضٚئٍٜ مـ افًِام  ظْد ادًِّغ ـًٚئر إجٚم ٓ خيهف ادًِّقن بق  مـ خهٚئه ٓؿ؛ وأّمٚ َّتهٔهف بام تَدَّ

ورَ ▬إػ ـٍر مـ يًٍؾ هذه إمقر حٚ ؾٔف مـ تًئؿ صًٚئر افٍُر. وؿٚل رمحف اهلل, وؿد ؿٚل ؽر واحد مـ افًِػ يف ؿقفف تًٚػ:  ُدوَن افزُّ َٓ ـَ َٓ يَْن ♂ َوافَِّذي

ِامن [ ٚر؛ ؾ٘ذا ـٚن هذا يف صٓقدهٚ مـ ؽر ؾًؾ ؾُٔػ بٕٚؾًٚل افتل هل مـ خهٚئهٓٚ.ؿٚفقا: أظٔٚد افٍُ ًَّ )أبق حمّد ظٌد افًزيز بـ حمّد اف

َِّد افثٚين, صـإشئِٜ وإجقبٜ افٍَٜٓٔـه(: 0244)ت  (.011, 061, ادُج

ًٚ يف مقوٍع آخر:  قد ظٔد افٔٓقد وافَّْهٚرى وؽرهؿ مـ افٍُٚ]وؿٚل أجو ُٓ ورَ ▬ر. ؿٚل اهلل تًٚػ: وُيرم ُص ُدوَن افزُّ َٓ ـَ َٓ يَْن ؿٔؾ: هق أظٔٚد ♂ َوافَِّذي

ٓ تًِّقا رضٕٜٚ إظٚجؿ, وأن تدخِقا ظذ ادؼـغ يقم ◙: »ادؼـغ. وروى أبق افنٔخ إصٌٓٚين ب٘شْٚده, ظـ ظىٚ  بـ ديْٚر ؿٚل: ؿٚل ظّر 

ٓؿ ٓ تًِّقا رضٕٜٚ إظٚجؿ, وٓ تدخِقا ظذ ادؼـغ يف ◙: »بـ ديْٚر, ؿٚل: ؿٚل ظّر وروى افٌَٔٓل ب٘شْٚد صحٔح, ظـ ظىٚ  ش. ظٔدهؿ يف ـًْٚئ

َِّد افثٚفٞ, صـ[ ش.ـْٚئًٓؿ؛ ؾ٘ن افًخىٜ تْزل ظِٔٓؿ  (.401)ادرجع افًٚبؼ, ادُج

ٝ ئوأّمٚ هتْرمحف اهلل: ] محقد افتقجيريؿٚل افنٔخ  ٌِّ َِِّقا ذفؽ بٖنَّف ُيهؾ ادُقآة, ويث ِام , وظ ًُ تٓؿ وتًزيتٓؿ ؾٕٚصّح حتريؿ ذفؽ ـام جزم بف ـثر مـ اف

قشٔع ْلؿ يف افىَّريؼ. وِمّٚ ٓ ريٛ  الم وافتَّ ًَّ اهلل ؾٔف أنَّف مـ ُمقآة أظدا  ادقّدة, وحٚ ؾٔف مـ تًئؿ أظدا  اهلل تًٚػ, ؾٔحرم فذفؽ, ـام حترم بدا هتؿ بٚف

ِّْئقَّنؿ  هٚب إػ أظدا  اهلل تًٚػ يف أجٚم ظٔدهؿ, ؾٔدخِقن ظِٔٓؿ يف ُبُٔقهتؿ وـْٚئًٓؿ, وُُّي بٖظٔٚدهؿ افٌٚضِٜ, ومٚ ُهؿ ومقادهتؿ مٚ يًٍِف بًض افْٚس مـ افذَّ

 .ٜ ِْؿ ؾواًل ظـ افًٚمَّ ًِ ور هبٚ, وفَد ذـر فْٚ أنَّ هذا يًٍِف ـثر مـ ادُْتًٌغ إػ اف ُ ورَ ▬وؿد ؿٔؾ يف تًٍر ؿقفف تًٚػ: ؾٔف مـ افنُّ ُدوَن اْفزُّ َٓ َٓ يَْن ـَ  ♂ َوافَِّذي

د بف أظٔٚد ادُؼـغ. حُٚه افٌٌقي ظـ ُمٚهد, وحُٚه ابـ ـثر ظـ أيب افًٚفٜٔ وضٚووس وابـ شريـ وافوحٚك وافربٔع بـ أنس وؽرهؿ. وروى  أنَّ ادُرا

ٓؿ◙: »ؿٚل ظّر  أبق افنٔخ إصٌٓٚين ب٘شْٚده ظـ ظىٚ  بـ يًٚر ؿٚل: ش. إيٚـؿ ورضٕٜٚ إظٚجؿ وأن تدخِقا ظذ ادؼـغ يقم ظٔدهؿ يف ـًْٚئ

ٓ تًِّقا رضٕٜٚ إظٚجؿ وٓ تدخِقا ظذ ادؼـغ يف ـْٚئًٓؿ يقم ظٔدهؿ ؾ٘نَّ ◙: »وروى افٌَٔٓل ب٘شْٚد صحٔح ظـ ظىٚ  بـ ديْٚر ؿٚل: ؿٚل ظّر 

ل ظِٔٓؿ خىٜ تْزَّ ًُّ , مٗشًٜ افْقر حتٍٜ اإلخقان بام جٚ  يف ادقآة وادًٚداة واحلٛ وافٌٌض واْلجرانـه(: 0204 افتقجيري )ت)محقد بـ ظٌد اهلل [ش.اف

 (40بٚفريٚض, افىًٌَّٜ إوػ, صـ

ٍـ افتل ترـٛ ؾٔٓٚ افَّْهٚرى إػ أظٔٚدهؿ, ؾُره]وؿٚل يف مقوٍع آخر:  ًُّ قب يف اف ـُ ُزول  ؿٚل ظٌد ادِؽ بـ حٌٔٛ: شئؾ ابـ افَٚشؿ ظـ افرُّ ُٕ ذفؽ ُمٚؾٜ 

ًٚ يف ظٔدهؿ ُمُٚؾًٖة فف, ورآه مـ ت َّْكاين صٔئ ًِؿ أن ُّيدي فِ ُّ خط ظِٔٓؿ بؼـٓؿ افذي اجتًّقا ظِٔف. ؿٚل: وـره ابـ افَٚشؿ فِ ًَّ ًٚ فف اف ًئؿ ظٔده, وظقٕ

ًٚ مـ مهِحٜ ظٔدهؿ, ٓ  ًِّغ أن ئًٌقا مـ افَّْهٚرى صٔئ ُّ َٓ ترى أنَّف ٓ ُيّؾ فِ ٍره, أ ـُ , وٓ ُيًٚوٕقن ظذ ظذ  ًٜ , وٓ يًٚرون داب ًٚ ًٚ وٓ ثقب حلاًم وٓ إدام
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ُمّقظٜ مـ ادَُتىٍٚت احٖخقذة مـ افٍتٚوى افتل ُتٌِّٔغ ُحرمٜ هتْئٜ ؽر ادًُِّغ يف ويف افِّْٓٚيٜ, إفُٔؿ 

ئْٜ:  أظٔٚدهؿ افدِّ

ـ أطٓر ْلؿ أّي صُؾ مـ أصُٚل ادُنٚرـٜ وادُقاؾَٜ, ـْٚلديٜ, وافتَّْٓئٜ افَقفٜٔ, واإلجٚزة ] َّ افتَّحريؿ وارٌد ؾٔ

هٚب إػ أمٚــ إفًٚب, وٕحقهٚ مـ ظٚدات افًٔد,  ؾ, وُصْع افىًَّٚم, وافذَّ َّ ًَ ٓ ظـ اف َّٜ ادُخٚفٍٜ فيٚهر افٍَِّظ  وافِّْٔ

هذه إظامل ـٍٚف يف افَقل بٚفتَّحريؿ. ومًِقٌم أنَّ أـثر افّْٚس ادُتًٚهِغ يف هذه , ؾيٚهر تَْؾ احلُُؿ إػ اجلقاز

َـّ  ًٚ ُأخرى, وفُ ًٚ, واحلٔٚ  أحٕٔٚ َّٕام يدؾًٓؿ إفٔٓٚ ادُجٚمِٜ حْٔ إُُمقر ٓ يَهدون ُمنٚرـٜ افَّْهٚرى يف ذـٓؿ, وإ

 ًَّ  [01][ًل يف تٌٔره.ادُجٚمِٜ ظذ افٌٚضؾ ٓ جتقز, بؾ افقاجٛ إُٕٚر ادُُْر واف

ا فِتَّحٜٔ, »ؾ٘ن ؿٚل ؿٚئؾ: ] ًٜ بٚدثؾ, وردًّ إنَّ أهؾ افُتٚب ُُّيِّْئقْٕٚ بٖظٔٚدٕٚ, ؾُٔػ ٓ َُّنِّْئٓؿ بٖظٔٚدهؿ ُمًٚمِ

أن ُيَٚل: إنَّ هْئقٕٚ بٖظٔٚدٕٚ, ؾال جيقز أن َُّنِّْئٓؿ بٖظٔٚدهؿ فُقُجقد  ؾٚجلقاب:إفخ, ش ... وإطٓٚراً فًامحٜ اإلشالم

, ؾ٘ن هَّْئقٕٚ ظذ احلّؼ ؾِـ افتل هل مـ ديْٓؿ افٌٚضؾ, بخالِف أظٔٚدهؿ افٌٚضِٜ, ؾٖظٔٚدٕٚ حّؼ مـ ديْْٚ احلّؼ افٍٚرق, 

ـٓؿ بٚهلل  ِٔٛ, وإذا َُّنِّْئٓؿ ظذ افٌٚضؾ. ثؿَّ إنَّ أظٔٚدهؿ ٓ تٍّْؽ ظـ ادًهٜٔ وادُُْر, وأظيؿ ذفؽ تًئّٓؿ فِهَّ

                                                                                                                                                                                                                 

الضغ أن يْٓقا ادًُِّغ ظـ ذفؽ, وهق ؿقل مٚفؽ وؽره ًَّ  مـ ظٔدهؿ, ٕنَّ ذفؽ مـ تًئؿ ذـٓؿ, ومـ ظقَّنؿ ظذ ـٍرهؿ, ويٌٌْل فِ
ٍ
, مل أظِؿ ر 

ِّف ـالم ابـ حٌٔٛ احٚفُل َِٕف ظْف صٔخ اإلشالم أبق اختِػ ؾٔف. وأـؾ ذبٚئح أظٔٚدهؿ داخؾ يف هذا افذي اجتّع ظذ ـ راهتف, بؾ هق ظْدي أصّد. هذا ـ

َّٕف ُمٓؿ  مٌٍٔد فُّؾ ش, اؿتوٚ  افكاط ادًتَٔؿ»افًٌٚس أمحد ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل تًٚػ يف ـتٚب  ِػ يف هذا ادًْك, ؾِراجع, ؾ٘ ًَّ ٜ اف َّّ ًٚ ـثراً ٕئ وَٕؾ ـالم

 (44)ادرجع افًٚبؼ, صـ [مـ ـٚن احلّؼ وٚفتف.

ًٚ ظـ صٔخ اإلشالم  )ؾهؾ يف هتْئتٓؿ بزوجٜ, أو َوَفد. أو ؿُُدوم ش: »أحُٚم افذّمٜ»وؿد ؿٚل ابـ افَٔؿ رمحف اهلل تًٚػ يف ]رمحف اهلل:  ابـ افَِّٔؿوؿد َٕؾ أجو

وايٜ يف ذفؽ ظـ أمحد,  الم يف افتًَّزيٜ ؽٚئٛ, أو ظٚؾٜٔ, أو شالمٜ مـ مُروه وٕحق ذفؽ(: وؿد اختٍِٝ افرِّ ة ومًْٓٚ أخرى, وافُالم ؾٔٓٚ ـُٚف ؾٖبٚحٓٚ مرَّ

ّٓٚل, مـ إفٍٚظ افتل تُدّل ظذ ِروٚه بديْف, ـام يَقل أحدهؿ:  "متًّؽ اهلل بديْؽ", أو يَقل وافًِٔٚدة, وٓ ؾرق بْٔٓام, وفُـ فٔحذر افُقؿُقع ؾٔام يَع ؾٔف اجلُ

ك اهلُل", أو "أـرمؽ", إّٓ أن يَ ٍر فف: "أظزَّ ُُ ْٓئٜ بٕٚؿقال ادُنسـٜ. وأّمٚ افتَّْٓئٜ بنًٚئر اف قل: "أـرمؽ اهلُل بٚإلشالم", و "أظّزك بف", وٕحق ذفؽ, ؾٓذا يف افتَّ

ٜ بف ؾحرام بٚٓتٍِّٚق, مثؾ أن ُُّيِّْئٓؿ بٖظٔٚدهؿ, وصقمٓؿ, ؾَٔقل: "ظٌٔد ُمٌٚرٌك ظِٔؽ", أو "هتْٖ هبذا افًٔد", وٕحقه, ؾ ٍر, ٓذا إن َشِِ ادُختهَّ ُُ َؿ ؿٚئِف مـ اف

, بؾ ذفؽ أظيؿ إثامً ظْد اهلل, وأصّد مَتًٚ مـ افتَّْٓئٜ بُؼب اخلّر, ِٔٛ ُجقده فِهَّ ًُ مٚت, وهق بّْزفٜ افتَّْٓئٜ ب س, وارتُٚب افٍرج  ؾٓق مـ ادُحرَّ وؿتؾ افٍَّْ

يـ ظْده يَع يف ذفؽ, وٓ يُدرك ؿٌُْح مٚ ؾًؾ  وَشَخىف. احلرام, وٕحقه, وـثر ِمَـّ ٓ ؿْدر فِدِّ
ِ
ِٝ اهلل ض دَ ـٍٍُر, ؾَد تًرَّ  أو 

ٍٜ ٍٜ أو بدظ , ؾّـ هَّْٖ ظٌداً بًّهٔ

ّْهٛ افَوٚ  وافتَّدريس واإلؾتٚ , جتُّْ  ٚل ب َّٓ ّٜ بٚفقٓيٚت, وهتْئٜ اجلُ قن هتْئٜ افيَِّ قضٓؿ مـ ظْٔفوؿد ـٚن أهؾ افقرع مـ أهؾ افًِِْؿ يتجٌَّْ َُ ش. ٌٚ دَٝ اهلل وُش

يـ, ؾٕٚير إػ حُٚيتف آتِّ  واهلل ٍٚق ظذ حتريؿ هتْئٜ أظدا  اهلل تًٚػ بٖظٔٚدهؿ افٌٚضِٜ, وإير إػ مٚ وؿع ؾٔف ـثر مـ ادًُِّغ يف زمْٕٚٚ فتًرف ُؽربٜ افدِّ

 (42, 44)ادرجع افًٚبؼ, صـ [ادًُتًٚن.
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ُِقاً ـٌراً, ♠ فًًٔك  تًٚػ, وهؾ ُهْٚك ِذٌك أظيٌؿ مـ دظقهتؿ ـُ إهٍل, تًٚػ اهلُل ظامَّ يَقفقن ُظ بٖنَّف إهٌل, أو اب

ًُرات, وْلق  ُّ ٍف فٍِقاحش, وذب فِ ًٜ إػ مٚ يَع يف احتٍٚٓهتؿ بٖظٔٚدهؿ مـ هتؽ فألظراض, واؿسا إوٚؾ

د بٚهلل رّب اف  ومَتف, ؾٓؾ ئِؼ بٚدًُِؿ ادُقحِّ
ِ
َخط اهلل ًَ قن, ِمّٚ هق ُمقجٛ ف ًٚدغ أن ُينٚرك, أو ُُّيِّْئ هٗٓ  وُُمُ

 [01][افّوٚفغ هبذه ادْٚشٌٜ!

ٚ ؿقْلؿ: ] ًرا»وأمَّ ًٜ, وفٔس إؿرا يـ, تدخؾ يف ؿقفف تًٚػ: شُُمٚمِ ـُ ▬؛ ؾٓل ُُمٚمِٜ ظذ حًٚب افدِّ وا َفْق ُتْدِه َودُّ

ًٜ فَقفف تًٚػ: 1)افَِؿ:♂ ؾَُْٔدِهُْقنَ  ُْقا إَِػ ▬(, وُُمٚفٍ ـَ ـْ َوٓ َتْر  ِم
ِ
ـْ ُدوِن اللَّ ْؿ ِم ُُ ُر َوَمٚ َف ُؿ افَّْٚ ُُ ًَّ َّ قا ؾَتَ ُّ ـَ طََِ ِذي افَّ

ونَ  ًٜ فَقفف تًٚػ: 004)هقد:♂ َأْوفََِٔٚ  ُثؿَّ ٓ ُتَْْكُ َ  ▬(, وُُمٚفٍ ٚ َوٓ َتتٌَِّْع أَْهَقا َٓ ًْ ٌِ ـَ إَْمِر ؾَٚتَّ  ِم
ٍٜ
ًَ ي ََِْْٚك َظَذ َذِ ًَ ُثؿَّ َج

 ُّ َِ ًْ ـَ ٓ َي  [(.01)اجلٚثٜٔ:♂ قنَ افَِّذي

ظذ ☺ ؛ ؾ٘نَّ ُدُخقل افٌْل شآشتدٓل بدفٔؾ ظذ ظُس ادَهقد مْف»ؾّـ أظجٛ مٚ يَرأ ادر  ويًّع: ]

ٓٚدتغ, وفٔس يف احلديٞ حرٌف واحٌد مـ  ُّيقد يف يقم اجتامظٓؿ يف ظٔدهؿ؛ ـٚن فدظقهتؿ إػ اهلل, وأمرهؿ بٚفنَّ

َّٓ فًًد افٔٓقد بٚفزيٚرةافتَّْٓئٜ؛  , ومٚ ـرهقه ـام هق ٕص احلديٞ. ؾِق دخِقا ـام يًًد افَّْهٚرى افٔقم بّثؾ ذفؽ, وإ

ب, أو صٌِف وؿٔٚمتف مـ إمقات؛ ؾٌٓٚ وًّٕٝ,  ٓٚدتغ, وافتَّقبٜ إػ اهلل ِمـ افَقل بّٔالد افرَّ ظِٔٓؿ وأمروهؿ بٚفنَّ

ُخقل ظِٔٓؿ يقم افًٔدوفق ـٚن يقم ظٔد؛ وشْذهٛ مًٓؿ يقمٓٚ ِمـ ِجْْس ؿقل اهلل ظـ مقشك  , بؾ يُقن افدُّ

ُس ُوًحك♠: ▬ ِٜ َوأَْن ُُيَْؼَ افَّْٚ يَْ ْؿ َيْقُم افزِّ ـُ  [01][[.21]ضف:♂ َؿَٚل َمْقِظُد

َّّ أظٔٚد ادُ ] ُُ ؼـغ تتو وافًٔٚذ بٚهلل, ؾتْٓئتٓؿ هبٚ , ب ومقتف وصٌِف: ـّٔالد افرَّ ٍريٜـ تًئاًم فًَٚئدهؿ اف

ٌُّ أحقاْلٚ افتَّ  اخلّر, وأؿّؾ ب ٕٚ وُذ ْٓئٜ ظذ افزِّ مـ افتَّ  ّذ   شؾٓق مْٓؿ ف بَقمٍ مـ تنٌَّ »: ☺ٌل ف هبؿ, وؿد ؿٚل افَّْن

 [41][)رواه أبق داود, وصححف إفٌٚين(.
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اط ادًُتَٔؿ ُمٚفٍٜ أصحٚب اجلحٔؿ»يف ـتٚبف:  ابـ تّٜٔٔؿٚل صٔخ اإلشالم ] ُمنٚهبتٓؿ يف ش: »اؿتوٚ  افكِّ

ور ؿُُِقهبؿ,  ٍَُرص واشتذٓل بًض أظٔٚدهؿ تقجٛ ُهُ بام ُهؿ ظِٔف مـ افٌٚضؾ, وُربَّام أضًّٓؿ ذفؽ يف إتٓٚز اف

 ًٍٚ ًٚ مـ ذفؽ ؾٓق آثؿ شقا  ؾًِف ُُم ش. افوُّ ًٜ إتٓك ـالمف رمحف اهلل. ومـ ؾًؾ صٔئ أو فٌر  ,, أو حٔٚ ً داً , أو تقدُّ ٚمِ

ُ داهْٜ يف ديـ اهلل, ف مـ ادُ ذفؽ مـ إشٌٚب؛ ٕنَّ  ُُ ٍُ ومـ أشٌٚب تَقيٜٕ  . واهلل ادًئقل ٚر وؾخرهؿ بديْٓؿٍّ قس اف

َّٕ ًِّغ بديْٓؿ, ويرزؿٓؿ افثَّ ادُ  ّز ًِ أن يُ   [40][ظزيز. ف ؿقي  ٌٚت ظِٔف, ويْكهؿ ظذ أظدائٓؿ, إ

ًٚ ظْد ادًٔحٔغ, مٖخقذة مـ  ٚ مقجقدة أجو ٓ تًتَد أنَّ هذه ادًٚين مقجقدة ؾَط ظْد ادًُِّغ, بؾ إَّنَّ

ْٕٔٓؿ افًُُُْٜٕٔهقص ـتٚهبؿ  ًٚ وّـ ؿقا س, وؿْٚلٚ آبٚ  ـًْٔتٓؿ يف ـتٚبٚهتؿ, ومقجقدة أجو  .ادَُدَّ

  

                                                           

َِّد افثٚفٞ, صـ, دار افقُمّقع ؾتٚوى ورشٚئؾ افنٔخ حمّد بـ صٚفح افًثّٔغـه(:0240حمّد بـ صٚفح افًثّٔغ )ت 40  .26ضـ, افىًٌَّٜ إخرة, ادُج
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 افقٓ  وافزا  ظْد ادًٔحٔغ

ِٔؼ ظذ مًٖخٜ حمٌَّٜ إظدا   افتًَّ

َك.  24) 21-2/24إٕجٔؾ متَّك ٕجد يف  ُض َظُدوَّ
ٌِ
ٌْ ٌََؽ َوُت ُّٛ َؿِري

ُتْؿ َأنَُّف ِؿَٔؾ: حُتِ ًْ
ِّ ْؿ:  22َش ُُ َُٖؿقُل َف ٚ َأنَٚ َؾ َوَأمَّ

ٔئُقَن إَِفْٔ  ًِ ـَ ُي ْؿ َوَصُِّقا َْٕجِؾ افَِّذي ُُ ٌِِؤ
ُْقا إَِػ ُمٌْ ًِ ْؿ. أَْح ُُ قا َِٓظِْٔ ـُ ْؿ. َبِٚر ـُ ؿْ أَِحٌُّقا أَْظَداَ  ُُ ْؿ َويَىُْرُدوَٕ ْل  22 [44]ُُ َُ فِ

اَمَواِت  ًَّ ِذي يِف اف ُؿ افَّ ُُ ََْٚ  َأبِٔ ُٕقا َأبْ ق ُُ غَ َؾَِّٕ٘ َت
ِ ِ
د ِر َوافيَّٚ ىُِر َظَذ إَبَْرا ّْ َغ َوُي

ٚحِلِ ِر َوافهَّ ا ُف َظَذ إَْذَ ًَ ّْ ُق َص . [44]ُف ُيْؼِ

ؿْ  ُُ ْؿ ؾََٖيُّ أَْجٍر َف ُُ ـَ ُُيٌُِّقَٕ َُّف إِْن أَْحٌٌَْتُُؿ افَِّذي ُِقَن َذفَِؽ ؟ َٕن ًَ ٍْ ُٚروَن أَجْوًٚ يَ ًَنَّ ْؿ َوإِْن  21؟ [42]َأخََْٔس اْف ُُ تُْؿ َظَذ إِْخَقتِ ّْ َشَِّ

ًُقنَ  ْط ؾََٖيَّ ؾَْوٍؾ َتْهَْ ََ َذا؟ ؾَ َُ ُِقَن َه ًَ ٍْ ًٚ َي ُٚروَن َأجْو نَّ ًَ ِذي يِف  21؟ َأَخَْٔس اْف ُؿ افَّ ـُ اَم َأنَّ َأبَٚ ـَ ِٚمَِِغ  ـَ ُٕقا َأنُْتْؿ  ق ُُ َؾ

ِٚمٌؾ. ـَ اَمَواِت ُهَق  ًَّ  (اف

ّٛ  هذه ادجّقظٜ مـ افُُّْهقص مـ أهّؿ مٚ يتؿّ  س ـدفٔؾ ظذ أظيؿ درجٚت احلُ اؿتٌٚشف مـ افُتٚب ادَُدَّ

ًٚ افتل جيٛ أن تُقن ظْد ادًٔحل.  ّٛ ادًٔحل ـّؾ افْٚس, حتك  ُهؿضًٌ يٍّٓقن أنَّ هذه افُُّْهقص تًْل أن ُُي

س احلرـٜ هذه افُُّْهقص ة إظدا ! وهُذا اشتخدم مٗشِّ افُتٚب ادَُدَّس إذا ـٚن »مٚ مًْٚه:  وؿٚل يف ,أـثر مـ مرَّ

ّٛ ظدّوي, ؾُؿ بٕٚحرى أخل وصََٔل ادًُِؿ ... ْل أن أُح  ش.ُيًِِّّ

يّك مـ ادًٔحٔغ, وفُـ هذه افُُّْهقص تًٚفٟ إصُٚفٜٔ  ًُ هذه افُُّْهقص ٓ تًْل مٚ يٍّٓف افٌٚفٌٜٔ اف

ّٛ ؾَط أ ئٔؾ, أٓ وهل أنَّ ـّؾ ضٚئٍٜ أو ُمّقظٜ ُّيقديٜ حُت ّٛ اجتامظٜٔ ـٕٚٝ يف بْل إها تٌٚع ضٚئٍتٓٚ ومجٚظتٓٚ وٓ حُت

ُٕخرى وتًتزهؿ أظدا . ؾجٚ  ادًٔح  ْكيٜ افتل هل مًروؾٜ ♠ أتٌٚع افىَّقائػ ا ًُ ح هذه افَّْيرة اف فُٔهحِّ

                                                           

ؾ ؾَط يف حٚل هذه افُُّْهقص يف حّد ذاهتٚ ٓ ُيُّـ حتََٔٓٚ ظذ أرض افقاؿع. ـٔػ ُأبٚرك مـ يًِْْل؟! ـٔػ ُأصعِّ دـ يىردين مـ بٔتل أو وضْل؟! ت 44 ٖمَّ

مـ افًرب, وأنَّ ادًُِّغ ُؤُقف ظذ ادًٔحٔغ يف مك ... إفخ, ؾٖجـ  احتالًٓ  ٔقم يًتزون افٍتح اإلشالمل دكافبًض ادًٔحٔغ افذيـ مٚ زافقا إػ 

الة وافزـٜ؟  افهَّ

ََّْؿ يَْهالَهٚ َمذْ : ▬ؿٚل تًٚػ 44 َٓ ًََِْْٚ فَُف َج َـ ُِّٕريُد ثُؿَّ َج
ِ
ٚ َمٚ ََٕنٚ  د َٓ َِْْٚ َففُ ؾِٔ َٜ َظجَّ ًَِٚجَِ َٚن يُِريُد اْف ـَ ـ  ْدُحقراً مَّ ٚ ( 01) ُمقمًٚ مَّ َٓ َٔ ًْ ًَك َْلَٚ َش ـْ أََراَد أِخَرَة َوَش َوَم

قراً  ُُ ْن ُٓؿ مَّ ًُْٔ َٚن َش ـَ ـٌ ؾَُٖوََلَِؽ  ِم ْٗ َٚن َظىَٚ  َربَِّؽ حَمْيُقراً ( 01) َوُهَق ُم ـَ ـْ َظىَٚ  َربَِّؽ َوَمٚ  ٓ  ِم ُٗ ٓ  َوَهـ ُٗ دُّ َهـ
ِّ
ُّ  ٕ الًّ  ]اإلها [.(♂ 41) ـُ

ٕٔٚ, ؾ٘نَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ ُيًىل هٗٓ  وهٗٓ  مـ ظىٚئف, ؾال يّْع  هذه أيٚت افُريامت تُدّل ظذ أنَّ اجلَّْٜ فِّٗمْغ وأنَّ جَّْٓؿ فُِٚؾريـ, وفُـ يف افدُّ

ّٛ افُٚؾريـ.  افُٚؾر مـ رزؿف, وفُـ هذا ٓ يّْع أنَّ اهلل ٓ ُُي

ٚريـ ـٕٚقا ُّيقدًا, وفَُّْٓؿ ـٕٚقا مُروهغ مـ ادُجتّ 42 ل ٓحظ أنَّ افًنَّ ِِّغ وجيًّقن أمقا ومٚن ادُحت ؿ ـٕٚقا يًِّقن حلًٚب افرُّ ع افٔٓقدي َّٕنَّ

ّال  جلٓٚت أجٌْٜٔ. ًُ ئٔؾ, ؾُٕٚقا بّثٚبٜ اخلٚئْغ اف ئٛ مـ إخقاَّنؿ مـ إها ا  افيَّ
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ٌِّقا ـّؾ  ئٔؾ حتك فق ـٚن بْٔؽ وبْٔف  ظْد افٔٓقد إػ افٔقم, فٌُٔغِّ ْلؿ أنَّف جيٛ ظُِٔؿ أن حُت إخقإُؿ مـ بْل إها

ّٛ أظدا ه, حتك فق ♠ هؾ ٍٕٓؿ هذا افُالم ادًْقب فًِّٔح  وفُـ ظداوة! ّٛ ظذ ادًٔحل أن ُُي ظذ أنَّف جي

؟!  ـٕٚقا أظداً  هلل ظزَّ وجؾَّ

 ًُّ ٔىٚن مـ واؿع ؿقل افًٔد : »افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞٗال ظذ ضرح أحدهؿ هذا اف هؾ جيقز أن ُٕهعِّ مـ أجؾ افنَّ

ٔىٚن؟!ادًٔح: "أحٌُّقا أظدا ـؿ ..." فُل   ؾٖجٚب:ش, ٓ يُقن يف ؿٌِْٚ حَد ِوّد أحد, وٓ حتك افنَّ

ّٛ أظدا ك, ] ٚ ُيُّْؽ أن حُت ًَّ ّٛ أظدا  اهللح ب ؿد ؿٚل: [42]وفُـ ٓ حُت ٔىٚن ظدّو اهلل. وإن ـٚن افرَّ , وافنَّ

ٚ أـثر مِّْل ؾال يًتحَْل» ٔىٚن؟! 01/41)متَّك شمـ أحٛ أبًٚ أو أُمًّ ٜ ضًٌٜٔٔ, ؾُؿ بٕٚوػ افنَّ ٌَّ ٓ ُيُّـ أن (, وهل حم

ِٔؿ)...( إذن,  .وٓ أن ُٕهعِّ ٕجِف, ُٕحٌّف ًَّ ِٔؿ , ٍٕٓؿ وصٜٔ افًٔد ادًٔح بٍّٓقمٓٚ اف ًَّ وٍٕٓؿ ادحٌَّٜ بٍّٓقمٓٚ اف

 [41][.[46]وداخؾ منٔئتف, داخؾ حمٌَّٜ اهلل

ًٚ شٖل أحدهؿ شٗآً آخر   "ٓظُْٔؿ بٚرـقا " وصٜٔ ُٕىٌِّؼ احلٚٓت ـّؾ  يف هؾ»يَقل:  افثٚفٞ فٌِٚبٚ صْقدةأجو

 , ؾٖجٚب:شخىٚيٚهؿ؟ يف مٚتقا  افذيـ ظذ حتك(, 2/22متَّك)

  

                                                           

ؿ  42 َُ ٝ, فذا ؾِؿ ي ُّ ٌٜ فًِّٔحل؟ هؾ ُهؿ افذيـ يَقفقن إنَّ ادًٔح مل ُيهِٛ ومل َي أصاًل مـ إمقات؟! هؾ ُهؿ افذيـ يَقفقن إنَّ مـ ُهؿ أظدا  اهلل بٚفًِّْ

ٍر بٚهلل, وأنَّ افذيـ يًتَدون بٚفثٚفقث  ـُ ُدس, وُيُْرون افثٚفقث, ويَقفقن إنَّ ظَٔدة افثٚفقث  َُ وح اف ٓؿ مـ اهلل ظذاب اهلل فٔس أب وآبـ وافرُّ ًّ شّٔ

ـ يف يقمٍ  ُُ , ومل ي ًٚ , ويَقفقن أنَّ افذيـ يًتَدون هبذا ؿد ـذبقا ظذ اهلل وـٍروا بف؟! هؾ ُهؿ افذيـ  أخٔؿ؟! هؾ ُهؿ افذيـ يَقفقن إنَّ اهلل مل يِد ابْ ًٚ مٚ أب

قراة واإلٕجٔؾ ومل ُيٍيقا مٚ اشتحٍيقا مـ ـتٚب اهلل؟! هؾ ُهؿ افذيـ يَقفقن إنَّ  افٔٓقد وافَّْهٚرى يَقفقن إنَّ افٔٓقد وافَّْهٚرى ؿٚمقا بتحريػ افتَّ

ـ ادًُِؿ هق ظدّو اهلل أو ظدّو ادًٔحٜٔ مـ وجٜٓ  مٖواهؿ افَّْٚر إن مل يتقبقا  ُُ ويدخِقا اإلشالم؟! إػ ؽر ذفؽ مـ اظتَٚدات راشخٜ ظْد ادًُِؿ. إن مل ي

 هذا, ـٔػ ٕير ادًٔحل, ؾال يقجد ظدّو فًِّٔحٜٔ ظذ وجف إرض, ؾ٘نَّ ادًُِؿ ظدّو ـّؾ بٚضؾ, يَْده ويَْوف حتك ُئَؿ احلّؼ يف إرض. بًد ـّؾ 

ّٛ ظدّو اهلل مـ وجٜٓ ٕيره افذي هق ادًُِؿ؟ف  ًِّٔحل أن ُُي

46  ّٛ َّٓ مـ ُُي ّٛ إ َّٓ هلل, وٓ ُُي ّٛ إ َّٓ مـ يٗمـ بٚهلل,  هذا هق ظغ مٚ يًتَده ادًُِؿ بٚفًٌِّْٜ فًَٔدة افقٓ  وافزا  ظْده, ؾ٘نَّ ادًُِؿ ٓ ُُي ّٛ إ اهلل, وٓ ُُي

ـٔز ظذ إيامن ادًُِؿ افَٚ َّٓ وؾؼ مٚ جٚ  ظـ اهلل يف ـتٚبف, ومٚ جٚ  بف رشقفف صذ اهلل ظِٔف مع افسَّ ٌَّٜ صٚدؿٜ هلل, إ ئؾ بٖنَّف ٓ يقجد إيامن صحٔح بٚهلل, وٓ حم

ٌَّٜ وبٚؿل إظامل, شقا  ـٕٚٝ أظامًٓ  ًٓ ؿٌؾ ـّؾ ر , ثؿَّ تٖت ادح  ٚجلقارح وإرـٚن.ب ؿٌِٜٔ, أو أظامًٓ  وشِؿ ؾٔام صحَّ ظْف. ؾ٘نَّ اإليامن بٚهلل أوَّ

 .24, 24, أشئِٜ ٓهقتٜٔ وظَٚئديٜ )ب(, افٌٚب افًٚدس: أشئِٜ حقل ادالئُٜ إبرار وإذار, صـشْقات مع أشئِٜ افْٚسافٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ:  41
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[ ًٓ خهٜٔ افًالؿٚت يف. افًُْٜٔ وشالم افًٚم وافِّْيٚم افنخهٜٔ افًالؿٚت بغ ؾرق ُهْٚك: أوَّ  أن ظِْٔٚ, افنَّ

ٛ ٓظْْٔٚ ٌُٕٚرك ًَ ٚ(. 2/04ـقريْثقس إوػ) شٌُِْٚركؾ ُٕنتَؿ»: افرشقل بقفس ؿٚل وـام, افقصٜٔ َح  إُُمقر يف أمَّ

ٜ  يٌُٚرك مل افًُْٜٔ شالم أجؾ مـ وفَُّْف, ـثرة صتٚئؿ احتّؾ ادًٔح افًٔد إنَّ . [41]ذفؽ ؾٌر افًُْٜٔ وشالم افًٚمَّ

ٌَّٓٓؿ(, 44متَّك) شادراؤون وافٍرئًقن افُتٌٜ ٚأُّيُّ  فُؿ ويؾ»: ؿٚل بؾ, وافٍرئًغ افُتٌٜ ّٔٚن بٚفَٚدة وص ًِ . اف

ٌَّٓٓؿ بؾ, افٔٓقد ـْٜٓ ُيٌٚرك مل وهُذا امغ ص ٜ وُيًىك مُْؿ ُيْزع مُِقت إنَّ »: ْلؿ وؿٚل, إرديٚ  بٚفُرَّ  تهْع ُٕمَّ

ف افقوع وبٍْس(. 40متَّك) شثامره وؿٔغ مع تكَّ  ٍٕس وأتٌٚظف ادًٔح ُرُشؾ وشِؽ. وافْٚمقشٔغ افهدُّ

يس. إشِقب شقل بقفس افَدِّ ٚ»: فف ؿٚل بؾ, اهلل ـِّٜ يَٚوم ـٚن افذي شبٚرينقع» ُيٌٚرك مل افرَّ , ِؽّش  ـّؾ  ادُّتِئ أُّيُّ

  يدُ  ذا هق ؾٚٔن. ادًُتَّٜٔ اهلل ُشٌُؾ ُتًٍد تزال أٓ, بِرّ  ـّؾ  ظدوّ  يٚ, إبِٔس يٚبـ, ُخٌٞ وـّؾ 
ِ
 كأظّ تُقنؾ ظِٔؽ اهلل

يس(. 00-04/1أظامل) ش... ل شىٍٕٚقسا وافَدِّ اممًٜ أوَّ  وافذيـ, [41]فرمجف اجتًّقا  افذيـ افٔٓقد ُيٌٚرك مل افنَّ

قداً  أؿٚمقا  ُٓ جؾ هذا»: يَقفقن ـذبٜ ُص  وبَّخٓؿ أنَّف بؾ(, 6/04أظامل) شاهلل وظذ مقشك ظذ جتديٍػ  بُالمِ  يتَُِّؿ افرَّ

ؿٚب ؿًُٚة يٚ»: ؿٚئالً  ُِقب ادختقٕغ وؽر, افرِّ َُ وح ُتَٚومقن دائامً  أنتؿ, وأذان بٚف ُدس افرُّ َُ  ـذفؽ آبٚؤـؿ ـٚن ـام, اف

 يٚ فذفؽ(. 24-1/20أظامل) شافٌٚر بّجل  ؾٖنٌٖوا شٌَقا  افذيـ ؿتِقا  وؿد, آبٚؤـؿ يوىٓده مل إنٌٔٚ  أيُّ , أنتؿ

 [41][.خٚضئٜ ضريَٜ ؾٓل, افقاحدة أيٜ بىريَٜ ٍُٕنِّ  ٓ, إخقت

ٌّف ادًٔحل, وٓ أن إذن, يف  ًٚ وٓ صّؽ ظدّو هلل مـ وجٜٓ ٕير ادًٔحل, ٓ ُيُّـ أن ُُي افِّْٓٚيٜ, ادًُِؿ ؿىً

ُُٕهقص ُأخرى بٍْس ضريَٜ افٍٓؿ افتل أووحٓٚ  ُيهعِّ ٕجِف. ًٚ أنَّف جيٛ ظذ ادًٔحل أن يٍٓؿ أي  ٓحظ أجو

 افٌٚبٚ صْقدة فُُِّْهقص افتل يف إٕجٔؾ متَّك.

                                                           

ٌَّٜ بغ ادًٔحل وبغ مـ  41 ُُيٚرب ظَٚئد افًُْٜٔ, وإيامن افًُْٜٔ, وُيٌغِّ ادَهقد بًالم افًُْٜٔ أو شالم احلٔٚة افروحٜٔ فِّٗمْغ, بًّْك أنَّف ٓ تقجد حم

 بىالَّنٚ ... إفخ, 

ٛ تقؤح ٓحظ أنَّ ـّؾ افنخهٔٚت ادذـقرة يف إجٚبٜ افٌٚبٚ صْقدة مل يُقٕقا مًٔحٔغ, وجتًّٓؿ ِصٍٜ واحدة: ُمًٚدة افًَٚئد ادًٔحٜٔ, وُهْٚ جي 41

َٓ وهل أنَّ اإلشالم ٓ ُُّيٚجؿ  د, ٓ ُيُّـ أن يَػ أّي بٚضؾ بجٕٚٛ مًٖخٜ يف ؽٚيٜ إمهٜٔ, أ َّٕام ٕنَّ احلّؼ واحد ٓ يتًدَّ د اْلُُجقم, وإ افًَٚئد ادًٔحٜٔ دُجرَّ

قاً أحد, مع ا ٍُ ـُ ٔح, فَقل بٖنَّ اهلل َوَفَد ادًاحلّؼ افذي هق اإلشالم, ؾُٔػ جيتّع افَقل بٖنَّ اهلل واحٌد, أحٌد, ؾرٌد, صٌّد, مل َيِِد, ومل ُيقفد, ومل يُـ فف 

ُدس؟! إػ آخره مـ ظَٚئد ُمتْٚؿوٜ ُمتٌٚيْٜ بغ اإلشالم وادًٔحٜٔ. وبام أنَّ افًَٔدة اإلشالمٜٔ هل افًَٔدة احلَٔ ؼوإٌث َُ وح اف َٜٔ افقحٔدة, ؾالُبدَّ مْف افرُّ

َّٓ اهلل»وأن تُقن أّي ظَٔدة ُأخرى مٓدومٜ زهقؿٜ أمٚم اإلشالم. هذا هق مًْك  ًٓ, ثؿَّ اإليامن وافٌْٚ  وافتَّحِٜٔ بدون ش, ٓ إهل إ اإلُٕٚر واْلدم وافتَّخِٜٔ أوَّ

ٍَِّٚت بٚضِٜ ظذ   ًٚحٜ.افوجقد أّي ُُم

س, صـ 41 ٜ بٚفُتٚب ادَُدَّ  .026, 022افٌٚبٚ صْقدة افثٚفٞ: شْقات مع أشئِٜ افْٚس, أشئِٜ خٚصَّ
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ٌُّقا  َأنْ  َوِصَّٔتِل ِهَل  َهِذهِ ) 02/04 يقحْٚٚل: افَّْص ادقجقد يف ظذ شٌٔؾ ادث
ؿْ  حُتِ ُُ ُو ًْ وًٚ  َب ًْ اَم  َب ؿْ  ـَ ُُ ُت ٌْ ٌَ . (َأْح

, أي ادًٔحٔغ حًٛ اظتَٚد أّي مًٔحل, وبٍْس فوأتٌٚظ ♠: تالمٔذ ادًٔح شبًوُؿ بًوًٚ »ؾٚدَهقد بـ 

 افٍٓؿ افًٚبؼ, ٓ ُيُّـ أن ُُيٛ ادًٔحل مـ هق ظدّو هلل. 

 ُُٕهقص ُمًٚمِٜ ادًٔحل فُِٚؾر يف افُتٚب ادَُدَّس

ٚر, أو  ٍّ ُُ َِّؿ ظـ ـٍٜٔٔ ُمًٚمِٜ ادًٔحل فٌر ادٗمْغ, أو اف ًٚ ُأخرى تتُ ُُٕهقص س  ٕجد يف افُتٚب ادَُدَّ

ؾُّ  1) 00-0/1 يقحْٚ افثٕٜٚٔ. ؾْجد ظذ شٌٔؾ ادثٚل يف رشٚفٜ [40]اْلراضَٜ ـْ  ـُ ى َم دَّ ًَ ْ  ,َت ْٝ  َومَل ِِٔؿِ  يِف  َيثٌُْ ًْ ٔحِ  َت ًِ  اْدَ

ـْ . اهللُ  َففُ  ؾَََِْٔس  ْٝ  َوَم ٌُ ِِٔؿِ  يِف  َيْث ًْ ِٔح  َت ًِ َذا اْدَ َٓ ـُ  أُب  َففُ  َؾ ٚنَ  إِنْ  01. مَجًًِٔٚ  َوآْب ؿْ  أََحدٌ  ـَ ُُ ِِٔؿِ  هِبََذا جَيِل ُ  َوَٓ  َيْٖتِٔ ًْ  ,افتَّ

ٌَُِقهُ  ؾَالَ  َْ ِٝ  يِف  َت قُفقا  َوَٓ  ,اْفٌَْٔ َُ ـْ  َٕنَّ  00 [44].َشالَمٌ  َففُ  َت ِِّؿُ  َم ًَ كُ  َظَِْٔفِ  ُي يَرةِ  أَْظاَمفِفِ  يِف  َيْنَسِ ِّ  [44](.افؼِّ

                                                           

رادف فًِّْش هرضَٜ»ـِّٜ  40 ُّ ظل فُِّٜ ـِّٜ مـ أصؾ يقٕٚين ُتًتخدم ـ ظْد ادًُِّغ, ؾٚدُٓرضؼ هق مـ اختٚر افٌٚضؾ أو آظتَٚد ش ـٚؾر»ك افؼَّ

د. واْلرضَٜ ِوّد  ّْ ظل فُِّٜ ش, إرثقذـًٜٔ»افٍٚشد ظـ َظ رادف فًِّْك افؼَّ ُّ ظْد ادًِّغ, ش مٗمـ»وإرثقذـًٜٔ ـِّٜ مـ أصؾ يقٕٚين ُتًتخدم ـ

ِٔؿ, اؾٕٚرثقذـز هق صٚح ًَّ  اط اهلل ادًُتَٔؿ.ِس فذي يًِؽ ٛ اإليامن اف

ًٚفٔؿ ادًٔحٜٔ. افُّْ 44 ُروف ادَُٚبِٜ, أي ظْدمٚ يذهٛ ادًٔحل فٌٔٝ مـ ٓ يٌَؾ افتَّ ُُٕهقص ُمنٚهبٜ وفَُّْٓٚ تِهػ افيُّ  ًٚ ُهقص مًْقبٜ فًِّٔح ُهْٚك أجو

ًٚ ؾَ »َوَؿَٚل َْلُْؿ:  01) 00-6/01مرؿس وٕجدهٚ يف ♠,  ُِْتْؿ َبْٔت ـْ ُهََْٚك. َحُْٔثاَم َدَخ قا ؾِِٔف َحتَّك ََّتُْرُجقا ِم ُّ ؿِٔ ْؿ  00َٖ ُُ ُع َف َّ ًْ ْؿ َوَٓ يَ ُُ ٌَُِ َْ ـْ َٓ يَ ؾُّ َم ـُ َو

ؿْ  ِٓ ْ ٚدَةً َظَِٔ َٓ ْؿ َص ُُ َٝ أَْرُجِِ َاَب افَِّذي حَتْ ٍُُوقا افسُّ ـْ ُهََْٚك َوإْ قُن َْٕرِض َشُدوَم ؾَْٚخُرُجقا ِم ُُ ْؿ: َشَت ُُ َثُر اْحتِاَمًٓ ِِمَّٚ . َاحْلَؼَّ َأُؿقُل َف ـْ ٌٜ َأ ـِ َحَٚف ي قَرَة َيْقَم افدِّ ُّ َوَظ

 ِٜ ِديَْ َِْؽ اْدَ  .(شفِتِ

ِٔؿ»ادَهقد بـ  44 أي افتًَّٚفٔؿ ادًٔحٜٔ. وافتَّىٌٔؼ افًّع ْلذه افُُّْهقص ظْد ادًٔحٔغ مـ ادٍُسض أن تُقن هُذا: إذا ذهٛ أّي ُمًِؿ ش, هذا افتًَّ

ِِّؿ ظِٔف. ؾُٔػ يًّح ادًٔحل فًٍْف أن خُيٚفػ افُُّْهقص افُتٚبٜٔ, وأن خُيٚفػفًِّٔحل يف بٔتف, ؾال   جيٛ ظذ ادًٔحل أن يٌَِف يف بٔتف, وٓ حتَّك أن ُيً

ًِؿ:  ُّ د أن يَقل فف: شأنٚ أُحٌّؽ»ديْف بٖن يَقل فِ ًٚ افُُّْهقص تِهػ مـ فف تًٚفٔؿ ُُمٚفٍٜ فِتَّ ششالمٌ »؟! أخٔس هذا أظيؿ مـ ُُمرَّ ًٚفٔؿ ادًٔحٜٔ بٖنَّ ؟! ضًٌ

يرة» ر  -مـ وجٜٓ ٕير ادًٔحٔغ  -حٚذا؟ ٕنَّف ش! أظامفف ذِّ ك وافتًَّٚفٔؿ افٌٚضِٜ بغ افْٚس, ؾًٍُٔد ديْٓؿ وُدٕٔٚهؿ! هذا افتَّهقُّ ٍر وافًٍٚد وافؼِّ ُُ يْؼ اف

َّٓ ؾ٘نَّ  ة ظذ ادًُِّغ أـثر مـ ؽرهؿ )هذا مـ وجٜٓ ٕير ادًٔحل, وإ ون ويْؼون تًٚفٔؿ  يْىٌؼ بندَّ ر ادًُِّغ فًِّٔحٔغ افذيـ ُيْكِّ هذا هق تهقُّ

ِِّغ ظـ رشقل اهلل  ِِّغ ديـ اهلل, وبٖن ُيٌ ؿُْؾ َهـِذهِ َشٌِِٔع أَدُْظق ▬ؿٚل اهلل ظزَّ وجؾَّ يف ـتٚبف افُريؿ: ☺. ديْٓؿ(, ؾُّؾ ُمًِؿ ظذ وجف إرض مٖمقر بٖن ُيٌ

 َظَذ بَِهَرةٍ أَ 
ِ
ـِغَ إَِػ الّل ـَ ادُْْؼِ  َوَمٚ أَنَْٚ ِم

ِ
ًَِْل َوُشٌَْحَٚن الّل َ ـِ اتٌَّ ًٚ ؿقفف تًٚػ: 011]يقشػ : ♂ نَْٚ َوَم َؾ ▬[, وأجو ِّ  َوَظ

ِ
َـّ َدَظٚ إَِػ اللَّ ـُ ؿَْقًٓ ِمِّ ًَ ـْ أَْح َوَم

غَ  ِّ ِ ِ ًْ ُ ـَ اْد ِل ِم ـُ إِنَّ َربََّؽ ُهَق أَْظَِ ادُْع ▬[, وؿقفف تًٚػ: 44]ؾهِٝ : ♂ َصٚحِلًٚ َوؿََٚل إَِّْٕ ًَ ِٜ َوَجٚدِْْلُؿ بِٚفَّتِل ِهَل أَْح َْ ًَ ِٜ احْلَ ِٜ َواْدَْقِظيَ َّ ُْ
ُؿ إِِػ َشٌِِٔؾ َربَِّؽ بِٚحْلِ

ـَ  تَِدي ْٓ ُ ـ َوؾَّ َظـ َشٌِِِِٔف َوُهَق أَْظَُِؿ بِْٚد َّ َّ ▬[, وؿقفف تًٚػ: 042]افْحؾ : ♂ بِ ِْ ِ ْٝ ف ٍٜ أُْخِرَج ْتُْؿ َخْرَ أُمَّ ِمُْقَن ـُ ْٗ ِر َوتُ َُ ـِ اْدُْ ْقَن َظ َٓ ًُْروِف َوَتْْ َ ُْٖمُروَن بِٚدْ ِٚس تَ

َُقنَ  ِٚش ٍَ ثَُرُهُؿ اْف ـْ ِمُْقَن َوأَ ْٗ ُ ُؿ اْد ُٓ ْْ ُؿ مِّ ً ْلَّ َٚن َخْرا َُ ـَ أَْهُؾ اْفُِتَِٚب َف  َوَفْق آَم
ِ
ه [, وؽرهٚ مـ أيٚت افُثر. ويف احلديٞ افذي روا001]آل ظّران : ♂ بِٚلّل

ٌُخٚري يف صحٔحف )رؿؿ  ِلَّ 4260اإلمٚم اف ٍرو, َأنَّ افٌَّْ ّْ ـِ َظ  ْب
ِ
ٌِْد اللَّ ـْ َظ ًٜ », َؿَٚل: ☺(, َظ ٌُقا َظِّْل َوَفْق آيَ إذن, ـّؾ ادًُِّغ يٖتقن فًِّٔحٔغ بتًٚفٔؿ ش. بَِِّ
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يـ ْلذه افُُّْهقص:  وإفُٔؿ بًض أؿقال ادٍُنِّ

س فُِتٚب افتَّىٌَٔل افتًٍَّر»ٕجد يف   َّٓ  ادٗمْغ يقحْٚ قِص يُ ]: شادَُدَّ َّٓ  ,[42]ِغوِِّ ادُ  ٍقا ؤِّ يُ  أ  يًِّقا  وأ

 مقاؾَتف مًْٚه بٔتف يف ْلؿ واشتٌَٚفف ْلؿ ادٗمـ دظقة درَّ ُُم  أنَّ  إػ بٚإلوٚؾٜ أـٚذيٌٓؿ, ٕؼ ظذ ٓرضَغادُ  عنجِّ يُ  ؿد مٚ

ًٚ  تهد أن واجلٍٚ  افًَقة مـ يٌدو وؿد. وأؿقاْلؿ أظامْلؿ ظذ  تُقن أن جيٛ فُـ هبرضَٜ, ْٚدييُ  ـٚن فق حتك ,إًٕٕٚ

 ًٕٚدةمُ  بٚحلرّي  ديـيُ  ففَُّْ  ,ادٗمْغ ؽر ؤٚؾٜ يقحْٚ يديـ وٓ [42]!افْٚس ٕحق وـٔٚشتْٚ رؿتْٚ مـ أؾوؾ هلل أمٕٚتْٚ

ِِّ يُ  مـ أنَّ  ْٚهُ  ؤػيُ  يقحْٚ أن ٓحظ. [46]احلََٜٔٔ اهلل تًٚفٔؿ َٚومٜدُ  أنًٍٓؿ هقا خهَّ  مـ ِِّ مُ  ظذ ؿً ِِّ مُ  ؿً  أو ,ؾو

َّٕ  ,ًٕٚدهيُ   [41][.يرةافؼِّ  أظامفف يف نٚرـفيُ  امإ

ًٚ يف   ُّّص تٚدرس يًَقب مٚفىل»أجو َُ  :شتًٍر اف

ِّْ  دة,شِّٔ  إػ ٜٓقجَّ مُ  شٚفٜافرِّ  أنَّ  مع] َّٓ  مْز بحَ  يىِٛ ففَُّْ واخلجؾ, بٚحلرج مًروؾٚت ًٚ واف  ظليدَّ  مـ تٌَؾ أ

ُّ  ويٖت ,اإلرصٚد ِِّ ـ  ػىْ َخ ) جريّتف يف مًف ٕنسك ٓ حتك ظِٔف ؿًِِّ ُٕ  وٓ بؾ. [41]حّؼ  هق مٚ بٌر ويٖتْٔٚ ,ؿً

 [41].(احليرة مـ افًٌٔىٜ قسٍُ افُّْ 

                                                                                                                                                                                                                 

الم؟! أخٔس ؽر تًٚفّٔٓؿ, ؾٔجٛ أن ٓ يٌَِقهؿ يف بٔقهتؿ, وٓ أن يَقفقا ْلؿ شالٌم! وحٚذا يتًجَّ  ًَّ ٛ ادًٔحل مـ أنَّ ادًُِؿ ٓ يٌدأ افٔٓقد وافَّْهٚرى بٚف

ن  َـّ ادًٔحل يتِقَّ َّٓ ٕجؾ جذب ادًُِّغ فًِّٔحٜٔ. -ـام شٌُْغِّ ٓحًَٚ  -ظْده يف ـتٚبف تًٚفٔؿ ُمنٚهبٜ حٚ ظْد ادًُِّغ؟! فُ  ٓ فق  إ

ًٚ ادًُِؿ افذي يدظقا افْٚس فْلشالم ُيهَّْ 42 ِِِّغ.ضًٌ  ػ ظْد ادًٔحٔغ ظذ أنَّف مـ ادُو

42  ّٛ ر أن ُُي ٌٌُض يف اهلل وهلل. ؽر ُمتهقَّ ّٛ يف اهلل وهلل, واف  ادًُِؿ ظدّو اهلل!هذه هل ادًٚين افتل يًتَدهٚ ادًُِؿ يف ظَٔدة افقٓ  وافزا . احل

ًٚ افَّْص ٓ يَقل:  46 ح, افَّْص يَقل إنَّ ادًٔحل ٓ جيٛ أشُمًٕٚدة»ضًٌ , ؾ٘نَّ ـّؾ ُمًِؿ ن يٌَؾ مـ يٖت بتًٚفٔؿ ُُمٚفٍٜ فًِّٔحٜٔ يف بٔتف. وـام ووَّ ًٚ ْٚ شٚبَ

ر ادًٔحٔ يدظق , ؾالُبدَّ أن يتهقَّ هقا أنًٍٓؿ دَُٚومٜ تًٚفٔؿ ادًٔحٜٔ. وإن ـٚن ُهْٚك قإػ اهلل ظزَّ وجؾَّ ِِِّغ خهَّ ِِّّغ ُمو ن أنَّ ـّؾ ادًُِّغ بّثٚبٜ ُمً

ُرق. ًٕٖل اهلل اْلدايٜ فِجّٔع.افُثر مـ ادُ   ًِّغ افذيـ ٓ يدظقن إػ اهلل ظزَّ وجؾَّ وفق بٖجن وأبًط افىُّ

س 41  .4141, صـ0/01, بٔٝ تْدل فَِّْؼ, يقحْٚ افثٕٜٚٔ افتًٍَّر افتَّىٌَٔل فُِتٚب ادَُدَّ

41  ًُّ ر ضًًٌٚ احلّؼ ظْد ادًٔحل هق افًَٚئد وافتًَّٚفٔؿ ادًٔحٜٔ: افثٚفقث, افتَّج قس وأها َُ س, ُض ٍِدا , ظهّٜ افُتٚب ادَُدَّ ِٛ واف د وأخقهٜٔ ادًٔح, افهَّ

ع يف دراشٜ هذه ادقاؤع بنُؾ ُمَٚرن بغ اإل ًٌٜ ... إػ ؽر ذفؽ مـ ادًٚئؾ اإليامٕٜٔ ادًٔحٜٔ, ودـ أراد أن يتقشَّ ًَّ شالم وادًٔحٜٔ ؾًِٔف أن افًُْٜٔ اف

الشؾ افًِّٜٔ ًَّ تٔٛ:يًتّع إػ هذه اف ؾ هبذا افسَّ  , وُيٍوَّ
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http://www.isbct.wordpress.com/
http://alta3b.wordpress.com/blog/lect/moqarana
http://alta3b.wordpress.com/2012/04/18/fekra
http://alta3b.wordpress.com/2012/12/18/masdogma-1


 

www.isbct.wordpress.com  

 [21].شجٚحافَّْ  فف ٕىِٛ ٓ افًُْٜٔ إيامن فف وفٔس إًٕٚن جٚ ك إن»: ثٚوؾِٔس افٌٚبٚ يَقل

 ب٘حلٚح يٖتقُٕؿ ؿأَّنَّ  وفق مْٓؿ أحًدا تٌَِقا  ٓ»: [20]غٔريقشأ ظـ اإلشُْدري ًُْدروسٔخأ افٌٚبٚ يَقل

 .شوإدؾٚع

. [24]ـٖخ واؿٌِقه شالم فف ؿقفقا  ًتَّٜٔمُ  تًٚفٔؿ ومًف أحدٌ  جٚ ـؿ إن»: اإلشُْدري أثْٚشٔقس يسافَدِّ 

 ن٘ؾ. آجتامع هذا مثؾ فٔٓجر إهحقه ,آخريـ مع نسكٌ مُ  فأنَّ  وطٓر ,احلََٔل بٚإليامن يًسف فأنَّ  تيٚهر إن وفُـ

 .شؾتجٌّْقه ةوٚدَّ مُ  بروح إمر أخذ إذا ٚوأمَّ  ,ـٖخ ظٚمِقه بذفؽ وظد

ًَّ  اـِّْٔوس افَديس  وذفؽ ,[24]ًٕتؤٍٓؿ أو افْٚس هٗٓ  مثؾ ظذ ؿًِِّ ُٕ  أن مـ احلّؼ  يًّْْٚ»: ُْدرياف

ر أو دالِج  يف قلُخ افدُّ  مـ رٕٚذِّ ُُي  أجًوٚ وهق. ٓئَٜ ؽر وٍف رُ طُ  يف  فئالَّ  اهلل, أمقر يٌَِقا  أن ؿٚدريـ ؽر أنٚس مع حقا
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ًٚ هذه 41  ادًٔحٔغ إػ اإلشالم, ؾ٘ذا أشِؿ أحد ادًٔحٔغ ُوِصػ بٖنَّف ُمىقف! وأنَّ ادًُِّغ خىٍقه! اجلريّٜ يَع ؾٔٓٚ ـؾ ُمًِؿ يدظق ضًٌ

ٌُٕغِّ ُبىالٕف ووالفف!وهؾ  21 ِّْده, و ٍُٕ ٌىِف, و ُٕ ُٕديـ هذا اإليامن, و َّْٕٚ ٍُٕر ب٘يامن افًُْٜٔ, و ًِؿ إيامن افًُْٜٔ؟! بؾ إ ُّ  فِ

َدم, وهذا ُمقاؾؼ ♠ أريقشٔقن ُهؿ افذيـ ؿٚفقا إنَّ ادًٔح  20 ًَ  ـتٚبف ًتَد ادًُِؿ ادٌْل ظذ افَرآن افُريؿ. ؿٚل اهلل ظزَّ وجؾَّ يفدُ ُمِقق مـ اف

ـُ َمْريََؿ ▬افُريؿ:  ك ابْ ًَ ُٔح ِظٔ ًِ فُ اْدَ ُّ ْْفُ اْش  مِّ
ٍٜ َّ

ِِ َُ ِك بِ ُ ُٜ يَٚ َمْريَُؿ إِنَّ الّلَ يٌَُؼِّ َُ
ِٝ اْدَمئِ بِغَ إِْذ ؿََٚف رَّ ََ ُ ـَ اْد  َوِم

َْٕٔٚ َوأِخَرةِ َس يِف ( 22) َوِجًٔٓٚ يِف افدُّ ُِِّؿ افَّْٚ َُ َويُ

ـَ  ْٓالً َوِم ـَ ِد َو ْٓ غَ  اْدَ ٚحِلِ ِْل بََؼٌ ( 26) افهَّ ًْ ًَ ّْ ْ يَ قُن ِل َوفٌَد َومَل ُُ َّك يَ ْٝ َربِّ أَن قنُ ؿََٚف ُُ ـُـ ؾََٔ َُقُل فَُف  َّاَم يَ ً ؾَِٕ٘ َٙ أَْمرا َذفِِؽ الّلُ خَيُُِْؼ َمٚ يََنٚ ُ إَِذا ؿَ ـَ (♂ 21) ؿََٚل 

ـَ أيَٚ▬]آل ظّران[, وؿٚل تًٚػ:  ِر احْلَُِٔؿِ َذفَِؽ َٕتُِْقُه َظََِْٔؽ ِم ـْ ثَِؾ آَدَم ( 21) ِت َوافذِّ َّ ـَ  
ِ
ك ِظَْد الّل ًَ قنُ إِنَّ َمثََؾ ِظٔ ُُ َ ـ ؾَٔ ـُ ََفُ ِمـ تَُراٍب ثِؿَّ ؿََٚل َففُ  ( 21) َخَِ

ـَ  ي َسِ ّْ ُ ـ اْد ُُـ مِّ بَِّؽ ؾاَلَ تَ ٍُُؾ ▬]آل ظّران[, وؿٚل تًٚػ: (♂ 61) احْلَؼُّ ِمـ رَّ ُْ ُْؿ يَ ُْٓؿ أَُّيُّ قن أَؿْالََم َُ َٝ َفَدُّْيِْؿ إِذْ يُِْ ْ ـُ ِٛ ُٕقِحِٔف إَِفَٔؽ َوَمٚ  ْٔ ٌَ ـْ أَنٌَٚ  اْف َذفَِؽ ِم

قَن  ُّ َٝ َفَدُّْيِْؿ إِْذ خَيْتَِه ْ ـُ ْْفُ ( 22)َمْريََؿ َوَمٚ   مِّ
ٍٜ
َّ
ِ ِ َُ ِك بِ ُ ُٜ يَٚ َمْريَُؿ إِنَّ الّلَ يٌَُؼِّ َُ

ِٝ اْدَمئِ ـَ  إِْذ ؿََٚف  َوِم
َْٕٔٚ َوأِخَرةِ ـُ َمْريََؿ َوِجًٔٓٚ يِف افدُّ ك ابْ ًَ ُٔح ِظٔ ًِ فُ اْدَ ُّ اْش

بَِغ  رَّ ََ ُ ٚحِلَِغ ( 22)اْد ـَ افهَّ ْٓالً َوِم ـَ ِد َو ْٓ َ َس يِف ادْ ُِِّؿ افَّْٚ َُ ِْل بََؼٌ ؿََٚل ( 26)َويُ ًْ ًَ ّْ ْ يَ قُن ِل َوَفٌد َومَل ُُ َّك يَ ْٝ َربِّ أَن َذفِِؽ ؿََٚف ً  ـَ َٙ أَْمرا الّلُ خَيُُِْؼ َمٚ يََنٚ ُ إَِذا ؿَ

قنُ  ُُ ـ ؾََٔ ـُ قُل َففُ  َُ ًٚ أريقشٔقن ظْد اد21-22]افًْٚ  : (♂ 21) ؾََِّٕ٘اَم يَ ٚر هراضَٜ خٚرج[. ضًٌ ٍَّ ـُ َِّٜ ادًٔحٜٔ ب٘مجٚع افُْٚئس قًٔحٔغ أن  ن ظـ ِم

زى: إرثقذـًٜٔ, وافُٚثقفُٜٔٔ, وافزوتً ُُ ًٚ بٖنَّ افثالثٜ اف تٕٚتٜٔ, وإحُٚم افتل تْىٌؼ ظذ أريقشٔغ تْىٌؼ ظذ ادًُِّغ ٕنَّ ادًُِّغ يَقفقن أجو

 ُمِقٌق وفٔس مقفقدًا مـ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ.♠ ادًٔح 

ًٚ؟ ظْدمٚ يٖت ومًف تًٚفٔؿ ُمًتَّٜٔ, أي ومًف افتًٚفٔؿ ادًٔحٜٔ, حٔ 24 ُُٕهقص ُأخرى هذا ـالم يف ؽٚيٜ إمهٜٔ. متك يُقن أخ ًٚ. ُهْٚك  ْئٍذ ؾَط يُقن أخ

ٌَّٜ فْلخقة افذيـ ُيِّقن إيامًٕٚ واحدًا, مثؾ مٚ ٕجده يف  ة يف اإليامن ؾَط, وادح ٚ  1) 01-2/1تًٚفقُٕٔل إوػ ُتًىل ٍٕس مًْك أنَّ إُخقَّ ُٜ َوَأمَّ اْدََحٌَّ

 ُٜ ٚ,  إََخِقيَّ َٓ ْؿ َظْْ ُُ َٛ إَِفْٔ ُت ـْ ْؿ َأْن َأ ُُ َٜ َف ًْوًٚ َؾاَل َحَٚج ْؿ بَ ُُ َّٛ بًَُْو
ِ  أَْن ُُي

ِ
ـَ اهلل قَن ِم ُّ ِِّ ًَ ْؿ ُمتَ ُُ ًَ ٍُ ْ ْؿ أَن ُُ َّ ـَ يِف  01. َٕن ِذي ِٔع اإِلْخَقِة افَّ ِّ ًٚ جِلَ ُِقَن َذفَِؽ َأجْو ًَ ٍْ ْؿ َت ُُ َّٕ ِ٘ َؾ

اَم َأضْ  َّٕ ٚ. َوإِ َٓ ِِّ ـُ  َٜ ُدؤَِّٕ
ُِ َثرَ َم ـْ َٚ اإِلْخَقُة أَْن َتْزَداُدوا َأ ْؿ َأُّيُّ ُُ ُٛ إَِفْٔ ُِ) : ِمُْقَن إِْخَقةٌ ▬. ؾِامذا ُيُْر ادًٔحل ظذ ادًُِؿ افذي يَقل بَقل اهلل ظزَّ وجؾَّ ْٗ ُ ♂ إَِّٕاَم اْد

َّٓ بغ ادٗمْغ. وـٔػ خُي 01]احلجرات :  ة إ ًِؿ: [, بهٌٜٔ اشتثْٚ  وَحْك, أّي أنَّف ٓ ُتقجد ُأخقَّ ُّ يٚ »ٚفػ ادًٔحل تًٚفٔؿ أظيؿ آبٚ  ادًٔحٜٔ ؾَٔقل فِ

 إػ آخره مـ هذا افُالم ادُخٚفػ أصاًل فتًٚفٔؿ آبٚئف وـًْٔتف وديْف؟!ش, ـّؾ أخ ُمًِؿ أخل»و ش, ـّؾ أّب ُمًِؿ أيب»و ش, يٚ صََٔل»و ش, أخل
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ـّ  فذفؽ. [22]احلّؼ  ميٓر فف افذي احلٚذق دالبٚجِل  احلََٔل ًِٔؿافتَّ  مـ ًْٕحٛ  مثؾ مع هعِّ ُٕ  أن اخلىٖ مـ فأنَّ  أط

ًَّ  وتٌٚدل حٜٔفِتَّ  حليٚت تقجد الةافهَّ  أثْٚ  يف فٕنَّ  ,افْٚس هٗٓ   .ش[22]الماف

 وافذيـ ,اهلل ظذ بٚضالً  يْىَقن أنٚسٍ  مع صداؿٚت َّٔقنيُ  افذيـ أنَّ  واوح»: افٌُر بٚشِٔٔقس يسافَدِّ 

 مـ ظذ جديػافتَّ  إػ يَْٚدون ًٚمافىَّ  هبذا يُتٍقا  أن ظقض. [26]َقُّيؿويُ  ٓؿَخِ افذي بافرَّ  ُيٌقن ٓ مًٓؿ يٖـِقن

 .شيًقْلؿ

                                                                                                                                                                                                                 

ًٚ َٕقل:  24 ّٛ ـؾ »وٕحـ أجو ًٓاميًّْْٚ اإلشالم واإليامن بٚهلل مـ أن ُٕح ّٛ »َٕقل: ش. مـ يًُٚدُّيام, وأو ٓ يتٌَّ يٚ مًٔحل, أنٚ ٓ أُحٌّؽ, ٕنَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ أح

ّٛ إلَّ ☺  اً ٕنَّ رشقل اهلل حمّدش. »إلَّ  ّٛ إلَّ ش. »أح يف مٚ صحَّ ظْف مـ حديثف, أن ٓ ☺ وؿد أمرين ريبِّ يف ـتٚبف, ورشقل وٌٕلِّ حمّد ش. ٕنَّ اإلشالم أح

 َّٓ ّٛ إ س, وتًٚفٔؿ آبٚئؽ, يَقٓن بّثؾ مَٚفتل,  ُأح ٛ مـ مَٚفتل هذه, ٕنَّ ـتٚبؽ ادَُدَّ َّٓ هلل ويف اهلل. ٓ تتًجَّ ّٛ إ , وأن ٓ ُأح ًٚ ؾال ُتُْر ظعَّ مٚ جتد مٗمْ

 فف مٚ ُينٚهبف يف ديْؽ.

ٌٛ افذي جيًؾ اد 22 ًَّ َِّؿ مع ادُ هذا هق اف ئْٜ, ٕ ًِؿًٔحل يرؾض أن يتُ  نَّف خيٚف أن يًِْخ مـ ادًٔحٜٔ إػ اإلشالم.يف إمقر افدِّ

 ُيريد أن يّتْع وفق ظـ حليٚت بًٔىٜ ؿد ُيدث ؾٔٓٚ حتٜٔ أو شالم! 22

ؾ أخل ادًُِؿ افذي ٓ يـٔػ بًد هذا افُالم ُيُْر ادًٔحل ظذ ادًُِؿ افذي ٓ يٌَؾ أن يُقن فف صد ـالم يف ؽٚيٜ اخلُىُقرة وإمهٜٔ. 26 ؼ مًٔحل؟! تٖمَّ

ٜ يف ؿٌِؽ فُٚؾٍر يْىؼ بٚضاًل ظذ اهلل؟! هذا افُالمجتد  ٌَّ ّٛ اهلل ظْدك أظيؿ مـ أّي ر ؟ ـٔػ جتد حم ًٚ مـ أن ُتهٚدق افُٚؾر. هؾ ُح يَقفف إب  حرج

ًٚ وٓ صؽَّ أنَّ ادًٔحل ي ْىؼ بٚضاًل ظذ اهلل, بؾ أنَّ هذا بٚشِٔٔقس افٌُر, وفَُّْف ُيّؾ ٍٕس مًٚين ظَٔدة افقٓ  وافزا  ظْد ادًُِّغ. ادًُِؿ يًتَد ؿىً

ؾ ؿقفف تًٚػ:  . تٖمَّ حٜ يف ـتٚب اهلل ظزَّ وجؾَّ ْؿ ثُؿَّ يَ ▬مذـقٌر سا ُٓ َ َؿ بَْْٔ ُُ  فَِْٔح
ِ
ـَ اْفُِتَِٚب يُْدَظْقَن إَِػ ـِتَِٚب الّل َِهًٌٔٚ مِّ  ٕ ْ ـَ أُْوتُقا ْؿ أَخَْؿ تََر إَِػ افَِّذي ُٓ ْْ تََقػَّ ؾَِريٌؼ مِّ

ًْرِ  ًُْدوَداٍت ( 44) ُوقنَ َوُهؿ مُّ مًٚ مَّ َّٚ َّ أَج ُر إِٓ َْٚ افَّْٚ ًَّ َ ْ فَـ مَت ُْؿ ؿَُٚفقا ونَ َذفَِؽ بََِّٖنَّ ٍَْسُ ْ يَ ُٕٚقا ـَ  ٚ ِٓؿ مَّ ِ ُهْؿ يِف دِيْ ْٝ ( 42) َوَؽرَّ َٔ  َوُوؾِّ
َٛ ؾِٔفِ ًَُْْٚهْؿ فَِْٔقمٍ َّٓ َريْ َْٔػ إِذَا مَجَ َُ ؾَ

ْٝ َوُهْؿ َٓ  ٌَ ًَ ـَ  ٚ ؾُّ ٍٍَْٕس مَّ قنَ  ـُ ُّ  ]آل ظّران[(♂ 42) يُيَِْ

ُرواْ ؾَِ٘نَّ ▬وؿقفف تًٚػ:  ٍُ ُْ ْؿ َوإِن تَ ُُ ْ َخْراً فَّ ْؿ ؾَآِمُْقا ُُ بِّ ُشقُل بِٚحْلَؼِّ ِمـ رَّ ُؿ افرَّ ـُ ُس ؿَْد َجٚ  َٚ افَّْٚ َٚن الّلُ َظِِٔامً َحُِٔامً  يَٚ أَُّيُّ ـَ اَمَواِت َوإَْرِض َو ًَّ  َمٚ يِف اف
ِ
َّ
ِ

( 011)لل

َّ احْلَؼِّ يَٚ أَ   إِٓ
ِ
َُقُفقاْ َظَذ الّل ْؿ َوَٓ تَ ُُ ِ ْ يِف دِيْ ْ بِ  ْهَؾ اْفُِتَِٚب َٓ تٌَُِْقا ُْْف ؾَآِمُْقا َٚهٚ إَِػ َمْريََؿ َوُروٌح مِّ ََ ْ تُُف أَخ َّ

ِِ ـَ  َو
ِ
ـُ َمْريََؿ َرُشقُل الّل ك ابْ ًَ ُٔح ِظٔ ًِ َّاَم اْدَ  َوُرُشِِِف إِٕ

ِ
َوَٓ ٚلّل

قُفقاْ ثاَلَثَ  َُ ؿْ تَ ُُ ْ َخْراً فَّ قا ُٓ ـٍََك بِٚ ٌٜ إتَ اَمَوات َوَمٚ يِف إَْرِض َو ًَّ ُف َمٚ يِف اف قَن َفُف َوَفٌد فَّ ُُ  َوـِٔالً إَِّٕاَم الّلُ إَِفـفٌ َواِحٌد ُشٌَْحَُٕٚف أَن يَ
ِ
 ]افًْٚ [(♂ 010)لّل

ْ إِنَّ الّلَ ُهَق اْدَ▬وؿقفف تًٚػ:  ـَ ؿَُٚفقا ٍََر افَِّذي ـَ ْد  ََ ـُ َمْريَؿَ َف ُٔح ابْ َم ا ًِ ْد َحرَّ ََ  ؾَ
ِ
ْك بِٚلّل ْؿ إَِّٕفُ َمـ يُْؼِ ُُ ئَِٔؾ اْظٌُُدواْ الّلَ َريبِّ َوَربَّ ا ُٔح يَٚ بَِْل إِْهَ ًِ لّلُ َظَِٔفِ َوؿََٚل اْدَ

ـْ أَنَهٚرٍ  َغ ِم
ِ ِ
ُر َوَمٚ فِِيَّٚد َْٖواُه افَّْٚ َٜ َوَم َّ ـَ ( 14) اجْلَْ ٍََر افَِّذي ـَ ْد  ََ ٍٜ  فَّ ُٞ ثاَلَثَ ِ ْ إِنَّ الّلَ ثَٚف َّ إَِفـٌف َواِحٌد  ؿَُٚفقا ـْ إَِفـٍف إِٓ ٍَُروْا َوَمٚ ِم ـَ ـَ  َـّ افَِّذي ًَّ َّ َُقُفقَن َفَٔ ْ َظامَّ يَ قا ُٓ ْ يَْتَ َوإِن ملَّ

ْؿ َظَذاٌب أَخِٔؿٌ  ُٓ ٌٍُِْروَُٕف َوالّلُ َؽٍُقٌر ( 14) ِمْْ تَ ًْ  َويَ
ِ
ِحٔؿٌ أَؾَالَ يَتُقبُقَن إَِػ الّل َٕٚٚ ( 12) رَّ ـَ  ٌٜ ََ ي ُف ِصدِّ ُشُؾ َوُأمُّ ْٝ ِمـ ؿٌَِِِْف افرُّ ـُ َمْريََؿ إَِّٓ َرُشقٌل ؿَْد َخَِ ُٔح ابْ ًِ ٚ اْدَ مَّ

َٚم  ًَ الَِن افىَّ ـُ قنَ يَْٖ ُُ ؾَ ْٗ َّك يُ ُ َْلُُؿ أيَِٚت ثُؿَّ إيُْر أَن ٌَُٕغِّ َْٔػ  ـَ  ]احٚئدة[(♂ 12) إيُْر 

ِٝ ▬وؿقفف تًٚػ:    َوؿََٚف
ِ
ـُ الّل ُٔح ابْ ًِ ْٝ افََّْهَٚرى اْدَ  َوؿََٚف

ِ
ـُ الّل قدُ ُظَزيٌْر ابْ ُٓ َ َّك افْٔ ُؿ الّلُ أَن ُٓ ٍَُرواْ ِمـ ؿٌَُْؾ ؿَٚتََِ ـَ ـَ  وَن ؿَْقَل افَِّذي ُٗ ْؿ يَُوِٚه ِٓ َذفَِؽ ؿَْقُْلُؿ بَِٖؾَْقاِه

قنَ  ُُ ؾَ ْٗ  ]افتقبٜ[(♂ 41) يُ

ََذ الّلُ ▬وؿقفف تًٚػ:  ْ اَّتَّ اَمَوات َوَمٚ يِف إَْرِض  َوَفداً  ؿَُٚفقا ًَّ ٌَِْلُّ َففُ َمٚ يِف اف قنَ ُشٌَْحَُٕٚف ُهَق اْف ُّ َِ ًْ  َمٚ َٓ تَ
ِ
َُقُفقَن َظَذ الّل ـُؿ مِّـ ُشِْىٍَٚن هِبَـَذا أَت ؿُْؾ ( 61) إِْن ِظَْد

ٍُِِْحقنَ  ِذَب َٓ يُ َُ  اْف
ِ
وَن َظَذ الّل ٍَْسُ ـَ يَ ُرونَ َمتٌَٚع يِف ( 61) إِنَّ افَِّذي ٍُ ُْ ْ يَ ُٕٚقا ـَ ِديَد باَِم  ًََذاَب افنَّ ُؿ اْف ُٓ َُ ْؿ ثُؿَّ ُِٕذي ُٓ َْٕٔٚ ثُؿَّ إَِفَْْٔٚ َمْرِجًُ  ]يقٕس[(♂ 11)  افدُّ
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د»: آرل أشَػ هٔالري  هلل وبْٚت ,[21]افًُْٜٔ إيامن يف أخقات َّٕٚنَّ  شالم, يف افُْٚئس ؿٚدة يقحْٚ يقحِّ

 [21][.شبٚفًامد

  ًٚ ُُٕهقص ُأخرى حتّؾ أجو بًد هذا افُالم افَقي اخلّٚص بًَٔدة افقٓ  وافزا  ظْد ادًٔحٔغ! إفُٔؿ 

 مًٚين ُأخرى فًَٔدة افقٓ  وافزا  ظْد ادًٔحٔغ:

قُٕقا  َٓ  02) 01-6/02 افثٕٜٚٔ ـقريْثقس ُُ َٝ  َت ِمِْغَ  َؽْرِ  َمعَ  ِٕرٍ  حَتْ ْٗ ُ ُٜ  َٕنَّفُ  ,[21]اْد ٍٜ  َأجَّ َى ِْ ِِْزِّ  ِخ ُٜ  ؟َواإِلْثؿِ  فِ  َوَأجَّ

 ٍٜ ـَ ِٜ  َمعَ  فُِِّْقرِ  َذِ َّ ْ ٍٚق  َوَأيُّ  02 ؟افيُِّ ٍَ ِٔح  اتِّ ًِ َّ ِْ
َٚل  َمعَ  فِ ًَ ٍٛ  َوَأيُّ  [21]؟َبِِٔ ـِ  َِٕهٔ ِم ْٗ ُّ ِْ

؟ َؽْرِ  َمعَ  فِ ـِ ِم ْٗ ُٜ  06 اْدُ  َوَأجَّ

ؾِ  َُ   ِْلَْٔ
ِ
ؿْ  [20]؟إَْوَثٚنِ  َمعَ  اهلل ُُ َّٕ ِ٘ ُؾ  َأنُْتؿْ  َؾ َُ   َهْٔ

ِ
, اهلل اَم  احْلَلِّ ـُ  إِينِّ : »اهللُ  َؿَٚل  ـَ ُُ ْش َٖ ؿْ  َش ِٓ ْؿ, َوَأِشرُ  ؾِٔ ُٓ قنُ  َبَْْٔ ـُ  َْلُؿْ  َوَأ

                                                                                                                                                                                                                 

ًَؾ فَّفُ ِظَقَجٚ▬وؿقفف تًٚػ:   اْفُِتََٚب َومَلْ جَيْ
 افَِّذي أَنَزَل َظَذ َظٌِْدهِ

ِ
َّ
ِ

ُد لل ّْ ٚحِلَِٚت أَنَّ َْلُْؿ ؿَِّٔامً فُِِّْٔذَر ( 0) احْلَ ُِقَن افهَّ َّ ًْ ـَ يَ ِمَِْغ افَِّذي ْٗ ُ َ اْد بَْٖشًٚ َصِديداً ِمـ فَُّدُْٕف َويٌَُؼِّ

 ًْٚ ًَ ً َح ُ َوَفداً ( 4) َمٚـِثَِغ ؾِِٔف أَبَداً ( 4) أَْجرا ََذ اللَّ ـَ ؿَُٚفقا اَّتَّ ِٓ ( 2) َويُِْذَر افَِّذي بَٚئِ
ِٔ  َٓ ـْ ظٍِِْؿ َو ٚ َْلُؿ بِِف ِم ِذبًٚ مَّ ـَ  َّٓ ِ َُقفُقَن إ ْؿ إِن يَ ِٓ ـْ أَؾَْقاِه ًٜ ََّتُْرُج ِم َّ

ِ ِ ـَ ْت  ـَُزَ  ْؿ 

 [2-0]افُٓػ : (♂ 2)

ـُ َوَفداً ▬وؿقفف تًٚػ:  مْحَ ََذ افرَّ ْد ِجئْتُْؿ َصْٔئًٚ إِّداً ( 11) َوؿَُٚفقا اَّتَّ ََ َْرُض ( 11) َف ْٕ ٍَىَّْرَن ِمُْْف َوتََْنؼُّ ا اَمَواُت يَتَ ًَّ ُٚد اف َُ ٌَُٚل َهّداً  تَ رُّ اجْلِ
ـِ ( 11) َوََّتِ مْحَ أَن َدَظْقا فِِرَّ

ـِ أَن يَتَِّخَذ َوَفداً ( 10) َوَفداً  مْحَ ـِ َظٌْداً ( 14) َوَمٚ يٌٌََِْل فِِرَّ مْحَ َّٓ آِت افرَّ ِ َْرِض إ ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ـُؾُّ َمـ يِف اف ُهْؿ َظّداً ( 14) إِن  ْد أَْحَهُٚهْؿ َوَظدَّ ََ ُِّ ( 12) َف ـُ ْؿ آتِِٔف َو ُٓ

ِٜ ؾَْرداً   [12-11]مريؿ : (♂ 12) يَْقَم اْفَََِٔٚم

ٚذِبُقنَ ▬وؿقفف تًٚػ:  َُ ُْؿ َف ـُؾُّ إهَِلٍ باَِم َخََِؼ َوَفًاََل بًَُْو ( 11) َبْؾ أَتََُْْٔٚهؿ بِٚحْلَؼِّ َوإَِّنَّ  َٛ ـْ إهَِلٍ إِذاً فََّذَه ُف ِم ًَ َٚن َم ـَ ُ ِمـ َوَفٍد َوَمٚ  ََذ اللَّ ْؿ َظَذ بًٍَْض ُشٌَْحَٚن َمٚ اَّتَّ ُٓ

ٍُقنَ   َظامَّ يَِه
ِ
قنَ ( 10) اللَّ ـُ  ؾَتًَََٚػ َظامَّ يُْؼِ

َٚدةِ َٓ ِٛ َوافنَّ ْٔ ٌَ َّٓ بٚهلل.14-10]ادٗمْقن : (♂ 14) َظٚمِلِ افْ ة إ  [. اهلل ادًُتًٚن, وٓ حقل وٓ ؿقَّ

ة ؾَط بغ افذيـ ُيِّقن  21 ح أنَّ إُخقَّ  إيامن افًُْٜٔ.ظٌٚرة ُأخرى ُتقوِّ

ص تٚدرس يًَقب مِىل:  21 ُّّ َُ فغاف  .1, 6, صـ00-0/01, ـًْٜٔ مٚر جرجس بٚشٌقرتْٟ, رشٚفٜ يقحْٚ افثٕٜٚٔ مـ تًٍر وتٖمُّالت أبٚ  إوَّ

ًٚ ظذ ادًُِّغ. 21 ًٚ هذه إحُٚم تْىٌؼ حٚفٔ  أي ـّؾ ؽر ادًٔحٔغ, شقا  ـٕٚقا ُّيقدًا أو مـ افقثْٔغ, وضًٌ

ًٚ ش بًِٔٚل»ـِّٜ  21 ٔىٚن.ش, مـ ٓ ؿّٜٔ فف»مـ أصؾ ظزي تًْل حرؾٔ  وهل ـِّٜ ُتىِؼ ظذ افنَّ

َـّ ادًُِؿ ؽر ادٗمـ ُيًتز إثامً ٔهذه هل أوصٚف ادًٔحل ادٗمـ يف ُمَٚبؾ ادًُِؿ ؽر ادٗمـ. ؾٚدٗمـ بِّر وٕقر وه 20 ٓ  ًٚ وُطِّٜ وصٔىٕٚ ُؾ اهلل, وفُ

: ! يف افَرآن ًٚ ؿّٜٔ فف وأوثٕٚ ؾ ادٗمـ ظذ افُٚؾر. تٖمؾ ؿقل اهلل ظزَّ وجؾَّ ًٚ وٓ صؽَّ ُيٍوِّ ِِْؿ ▬افُريؿ, اهلل ظزَّ وجؾَّ ؿىً ًَّ َوأَنتُُؿ ؾَاَل هَتُِْقا َوتَْدُظقا إَِػ اف

َْظَِْقنَ  ْٕ ؿْ  ا ُُ ْؿ أَْظاَمَف ـُ ْؿ َوَفـ يَِسَ ُُ ًَ ُ َم ِمِْغَ َوَٓ هَتُِْقا َوَٓ حَتَْزُٕقا ▬[, وؿقفف تًٚػ: 42]حمّد : ♂ َواللَّ ْٗ ْتُؿ مُّ ـُ [, وؿقفف 041]آل ظّران : ♂ َوأَنتُُؿ إَْظَِْقَن إِن 

ْٚدُْجِرِمَغ ▬تًٚػ:  ـَ َغ  ِّ ِِ ًْ ُ ًَُؾ اْد قَن ( 42)أَؾََْْج ُّ ُُ َْٔػ حَتْ ـَ ْؿ  ُُ ٚنَ ▬]افَِؿ[, وؿقفف تًٚػ: (♂ 46)َمٚ َف ـَ ـ  َّ ـَ ِمًْٚ  ْٗ َٚن ُم ـَ ـ  َّ تَُقونَ  أَؾَ ًْ َّٓ يَ ♂ ؾَِٚشًَٚ 

ًٚ ُهْٚك آيٚت ُأخرى ـثرة ؾٔٓٚ ذّم فُِٚؾر. ت01]افًجدة :  رإٜٓٔ افُثرة افتل ؾٔٓٚ بٔٚن تٍؤؾ ادٗمـ ظذ افُٚؾر. أجو َُ ؾ ؿقل اهلل [, وؽرهٚ مـ أيٚت اف ٖمَّ

 : ِـّ َواإِلٕسِ ▬ظزَّ وجؾَّ ـَ اجْلِ ً مِّ ثِرا ـَ ََّؿ  َْٓ ْد َذَرأْنَٚ جِلَ ََ ًُقَن هِبَٚ  َوَف َّ ًْ وَن هِبَٚ َوَْلُْؿ آَذاٌن َّٓ يَ قَن هِبَٚ َوَْلُْؿ أَْظُغٌ َّٓ يٌُِْكُ ُٓ ََ ٍْ ِٚم بَْؾ ُهْؿ َْلُْؿ ؿُُِقٌب َّٓ يَ ًَ ْ َٕٚن ـَ أُْوَفـئَِؽ 

: 011]إظراف : ♂ أََوؾُّ أُْوَفـئَِؽ ُهُؿ اْفٌَٚؾُِِقنَ  ًٚ ؿقل اهلل ظزَّ وجؾَّ ُٛ أَ ▬[, أجو ًَ ًَُِِْقَن َأْم حَتْ ًُقَن أَْو يَ َّ ًْ ثََرُهْؿ يَ ـْ ِٚم بَْؾ ُهْؿ أََوؾُّ نَّ أَ ًَ ْ َن ْٕ ٚ ـَ  َّٓ ِ إِْن ُهْؿ إ

ُِِّقَهٚ ▬[, وؿقفف تًٚػ: 22]افٍرؿٚن : ♂ َشٌِٔالً  ْ َُيْ ُقا افتَّْقَراَة ثُؿَّ مَل ـَ مُحِِّ ٚراً َمثَُؾ افَِّذي ٍَ ُِّؾ أَْش
اَمِر َُيْ ثَِؾ احْلِ َّ َٓ بِئَْس َمثَُؾ ا ـَ  ُ  َواللَّ

ِ
بُقا بِآجَِٚت اللَّ ذَّ ـَ ـَ  ْقمِ افَِّذي ََ ْف

غَ 
ِ ِ
د ْقَم افيَّٚ ََ ـَ ▬[, وؿقفف تًٚػ: 2]اجلًّٜ : ♂ َُّيِْدي اْف ِٚوي ٌَ ـَ افْ َٚن ِم َُ ْٔىَُٚن ؾَ ًَفُ افنَّ ٚ ؾََٖتٌَْ َٓ ََِخ ِمْْ ًَ ْؿ ٌَََٕٖ افَِّذَي آتََُْْٔٚه آيَٚتَِْٚ ؾَٕٚ ِٓ ْ ْق ِصئَْْٚ َوفَ ( 012) َواتُْؾ َظَِٔ
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 ً ُٕقنَ  َوُهؿْ  هلِإَ ق ُُ ًٚ  ِل  َي ٌ ًْ ـْ  اْخُرُجقا  فَِذفَِؽ  01. َص ؿْ  ِم ِٓ , َوَشىِ قُل  َواْظَتِزُفقا َُ بُّ  َي قا  َوَٓ . افرَّ ًُّ َ ؿْ  َِٕجًًٚ  مَت ُُ  01 ,[24]ؾََٖؿٌََِْ

قنَ  ـُ ؿْ  َوَأ ُُ ًٚ  َف ُٕقنَ  َوَأنُْتؿْ  َأب ق ُُ قُل  شَوَبٍَْٚت  َبِْغَ  ِل  َت َُ بُّ  َي ِٚدرُ  افرَّ ََ ؾِّ  َظَذ  اْف  (.َرْ ٍ  ـُ

ًٚ  تًًَِٔٚ  ٕجد ّٞ ]: قصُه افُّْ ههذ ظذ شادَُدَّس فُِتٚب افتَّىٌَٔل افتًٍَّر» يف رائً  ادٗمْغ بقفس افرشقل ُي

 مًٚيرهؿ أو أمٕٚتٓؿ أو افتزامٓؿ مـ يوًػ ؿد هذا ٕنَّ , ادٗمْغ ؽر مع وثَٜٔ ِصالت تُقيـ َظَدم ظذ

 وفُـ ادًٔح, ظـ ادٗمْغ فٌر صٓٚدهتؿ يف مٗثريـ ادٗمْقن يُقن أن بقفس افرشقل أراد فَد)...(  [24].ادًٔحٜٔ

ؾ إضٚر يف أو وثَٜٔ صخهٜٔ ظالؿٚت تُقيـ َظَدم ظِٔٓؿ جيٛ َّ ًَ . [22]إيامَّنؿ يف يتًٚهِقن جتًِٓؿ أن ُيُّـ اف

ؾ ؾًالؿٚت َّ ًَ ظٚت جتْٛ إػ تدؾع أن جيٛ مثالً  اف  افتل ادقاؿػ جتْٛ ادٗمْغ ظذ جيٛ ـذفؽ ادهٚفح, سا

 [26][.[22]وٓئٓؿ اختالل إػ توىرهؿ

                                                                                                                                                                                                                 

َُّف أَْخََِد إَِػ إَْرِض َواتٌَََّع َهَقاُه  ِْ ًَُْْٚه هِبَٚ َوَفُـ ََٓٞفَرؾَ ُف يَِْ ـْ ْٞ أَْو تَْسُ َٓ ْؾ َظَِِْٔف يَِْ
ِّ
ْ ِٛ إِن حَت ِْ َُ ثَِؾ اْف َّ ـَ ثَُُِف  َّ َهَص  ؾَ ََ ْ بِآجَٚتَِْٚ ؾَٚؿُْهِص اْف بُقا ذَّ ـَ ـَ  ْقِم افَِّذي ََ فَِؽ َمثَُؾ اْف ذَّ

 ًََِّ ُرونَ َف َُّ ٍَ ْؿ يَتَ  [, ؾِامذا يًسض ادًٔحل ظذ مثؾ هذه أيٚت وهق ظْده يف ـتٚبف ٍٕس ادٍٚهٔؿ؟!016]إظراف : (♂ 016) ُٓ

ـٌ ٕجٌس  24 س ضٚهر, ؾٓق هُٔؾ اهلل احلّل, واهلل يًُـ ؾٔف!, وأنَّ ؽر ادٗمـ )ادًُِؿ ظذ شٌٔؾ ادثٚل( وث فًِّٔحل  , ؾال جيقزادَهقد أنَّ ادًٔحل ُمَدَّ

س افىٚهر افذي يًُْف اهلل أن تُقن فف ذـٜ أو ِصِٜ مع ؽر ادٗمـ افَّْجس. حٚذا يًسض ادًٔحل إذًا ظذ ؿقل اهلل  : ادٗمـ ادَُدَّ َٚ ▬ظزَّ وجؾَّ يَٚ أَُّيُّ

ِجَد احْلََراَم بًَْدَ  ًْ ْ اْدَ َربُقا َْ قَن ََٕجٌس ؾاَلَ يَ ـُ َّاَم اْدُْؼِ ْ إِٕ ـَ آَمُْقا ِْٓؿ َهـَذا افَِّذي ـر أنَّ 41]افتقبٜ : ♂ َظِٚم [, وهق ظْده يف ـتٚبف ٍٕس ادًٚين؟! مـ اجلدير بٚفذِّ

ـَ َمْريََؿ َوَمٚ أُِمُرواْ إَِّٓ فَِٔ ▬ادًٔحل ُمؼك فَقفف تًٚػ:  َٔح ابْ ًِ  َواْدَ
ِ
ُذواْ أَْحٌََٚرُهْؿ َوُرْهٌَََّٚنُْؿ أَْربَٚبًٚ مِّـ ُدوِن الّل َ َّ ُهَق ًٌُُْدواْ إِ اَّتَّ ُشٌَْحَُٕٚف َظامَّ َفـًٓٚ َواِحداً َّٓ إَِفـَف إِٓ

قنَ  ـُ ٚذِبُقنَ ▬[, وؿقفف تًٚػ: 40]افتقبٜ : ♂ يُْؼِ َُ ُْؿ َف ِ ( 11) بَْؾ أَتََُْْٔٚهؿ بِٚحْلَؼِّ َوإَِّنَّ ؾُّ إهَِلٍ ب ـُ  َٛ ـْ إهَِلٍ إِذاً فََّذَه ُف ِم ًَ َٚن َم ـَ ُ ِمـ َوَفٍد َوَمٚ  ََذ اللَّ ًَاَل َمٚ اَّتَّ اَم َخََِؼ َوفَ

 َظامَّ يَِهٍُقنَ 
ِ
ًٍْض ُشٌَْحَٚن اللَّ ْؿ َظَذ بَ ُٓ ُو ًْ قنَ ( 10) بَ ـُ َٚػ َظامَّ يُْؼِ ًَ  ؾَتَ

َٚدةِ َٓ ِٛ َوافنَّ ْٔ ٌَ  [, وؽرهٚ مـ أيٚت افُثر.14-10]ادٗمْقن : (♂ 14) َظٚمِلِ افْ

يـ أهّؿ مـ ـّؾ ر  ظْد ادًُِؿ. 24 , ؾٚإليامن وافًَٔدة وافدِّ ًٚ  وهذه هل مًٚين ظَٔدة افقٓ  وافزا  ظْد ادًُِؿ أجو

ّٛ ادًٔحل, وأن ُيش, ظٚيز أؿقل فؽ إينَّ بحٌّؽ»هذا هق هدف حرـٜ  22 تٍؾ ُيريدون أن ُئًِّّقا ظَٔدة ادًُِؿ, ُيريدوٕف أن يتًٚهؾ يف إيامٕف, ُيريدوٕف أن ُُي

وهق ديـ بٚضؾ, ؾام بٚفْٚ  مًف بٖظٔٚده, أو ظذ إؿؾ أن ُّيِّْئف يف أظٔٚده. اهلل ادًُتًٚن. جيٛ ظذ ادًُِؿ أن ُيدرك أن ادًٔحل ٓ يرى هذا يف ديْف أصالً 

, وأنَّ  ً  طٚهراً َّٓ مرا ٌَّٜ إ ٕٜٔ يف ديْْٚ؟! وتٖـد أخل ادًُِؿ أنَّ ادًٔحل ٓ ُييٓر فؽ ادح ن جٚئز يف ديْف وؾؼ ٕهقص ؿْٚلٚ بقفس, وشٔتؿ  ٕرى بٚفدَّ هذا تِقُّ

.ًٚ  بٔٚن ذفؽ ٓحَ

ؾ جٔدًا  22 .ش! وٓئٓؿ: »تًٌرتٖمَّ ًٚ  هذه هل ظَٔدة افقٓ  وافزا  ظْد ادًٔحٔغ, ٍٕس ادًٚين اإلشالمٜٔ تَريٌ

س 26  .4216, صـ01-6/02, بٔٝ تْدل فَِّْؼ, ـقريْثقس افثٕٜٚٔ افتًٍَّر افتَّىٌَٔل فُِتٚب ادَُدَّ
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رهؿ]: رائًًٚ  ـالمًٚ  افَّْص هذا ظذ شمِىل يًَقب تٚدرس تًٍر» يف أجوًٚ  ٕجد ـٜ مـ افرشقل ُُيذِّ  مع افؼَّ

ر داؿٜ» ِز تَ ًْ يَ . ادٗمْغ ؽر إذا  ,[21]ُمًثرة ـِامت بْر أذٕٔف ادٗمـ يثَؾ خالْلٚ ,[21]ًٕرا  شادٗمْغ ؽر مع افهَّ

شٜ ـحقاسٍ  هبٚ ئِؼ ٓ مٚ فتحّؾ تْحْل حقاشف ـّؾ  وهُذا ,[21]أظامؿف ُتًٍد مْٚطر بْر وظْٔٔف  [61][.بفِرَّ  ُمَدَّ

ٚ هبذا ُٕقن ؿد اشتقؾْٔٚ أهّؿ مًٚين افقٓ  وافزا  افتل جيٛ أن يِتزم هبٚ ادًُِؿ, وفَُّْٓٚ مقجقدة  أظتَد أنَّْ

س, وتٍٚشر آبٚئف وـتٚبٚتف. ٕرجق مـ ـّؾ مًٔحل أن ٓ يُ  ًٚ ظْد ادًٔحل يف ـتٚبف ادَُدَّ  ُْر ظِْٔٚ بًد هذا.أجو

ٜ أظٔٚد ؽر ادًٔحٔغ ٚفٔؿ ادًٔحٜٔ يف مًٖخ  افتًَّ

د آجتٔٚز  َِّٔٝ أنَّ ادًٔحٔغ جُئزون آحتٍٚل بٖظٔٚد ؽر ادًٔحٔغ, أو هتْئٜ ؽر ادًٔحٔغ, أو ُُمرَّ إذا َّت

َٝ بّقاوع أظ واهٌؿ. وظذ ـّؾ ُمًِؿ يًتَد أنَّ ؾتٚوى ُحرمٜ هتْئٜ ؽر ادًُِّغ  ٔٚد ؽر ادًٔحٔغ مـ اخلٚرج, ؾٖن

ٚئٍٜٔ أن يَرأ هذا افُالم ادذـقر يف مرج رؿٜ وافٍتْٜ افىَّ ٍُ ٌٜ, تًًك إػ اف دة ُمتًهِّ ئْٜ ؾتٚوى ُمتندِّ ع مـ بٖظٔٚدهؿ افدِّ

 :أهؿ مراجع افتََِّٔد افُْز

  

                                                           

َّٓ مٗمْٚ؟! 21  حٚذا يًسض ادًٔحل إذًا ظذ أنَّ ادًُِؿ ظِٔف أن ٓ ُيهٚحٛ إ

ٌُٓٚت حقل اإلش 21 ًٚ فف زمٔؾ أو صديؼ مًٔحل يًّع مْف دائاًم افُثر مـ افنُّ ًٚ ـّؾ ُمًِؿ تَريٌ  الم افًئؿ!مثؾ أن يدظقه ادًُِؿ إػ اإلشالم! أجو

جٚت, ويرى افهٌِٚن, وافهق 21 ٚ  ادُتزِّ َّٕف يرى بًْٔٔف افًِّْ ر افتل ُتًزِّ ظـ هذا مٚ ُيدث فُّؾ ُمًِؿ يًّح فًٍْف أن ُيي أي ُمْٚشٌٜ يف افًُْٜٔ! ؾ٘

ك, وٓ أؾٓؿ ـٔػ يرى أ♠ ادًُتَدات افٌٚضِٜ مـ صِٛ ادًٔح  ي ُمًِؿ هبذا وؿد ؿٚل وافًٔٚذ بٚهلل ومٚ صٚبف, ويًّع بٖذٕٔف أؿقال افٍُر وافؼِّ

ًُ ▬اهلل ظزَّ وجؾَّ يف ـتٚبف افُريؿ:  َْ ُ هِبَٚ ؾاَلَ تَ َزأ ْٓ تَ ًْ ٍَُر هِبَٚ َويُ َُ  يُ
ِ
ًْتُْؿ آيَِٚت الّل

ِّ ْؿ يِف اْفُِتَِٚب أَْن إَِذا َش ُُ ْ َل َظَِٔ هِ َوؿَْد َٕزَّ ٍٞ َؽْرِ ْ يِف َحِدي ْؿ َحتَّك خَيُقُوقا ُٓ ًَ ُدواْ َم

ثُِْ  ْؿ إِذاً مِّ ُُ ََّْؿ مَجًًِٔٚ إَِّٕ َٓ ـَ يِف َج ٚؾِِري َُ ْؿ إِنَّ الّلَ َجِٚمُع اْدَُْٚؾََِِغ َواْف د؟! وأي اشتٓزا  بٚهلل 021]افًْٚ  : ♂ ُٓ ًُّ ٍر أظيؿ وأوّؾ مـ افثٚفقث وافتَّج ـُ [, وأي 

ِٔٛ ويّقت, ثؿَّ يَقم مـ إمقات يف  ام  فُٔهِٛ ظذ افهَّ ًَّ افٔقم افثٚفٞ؟! أخل افُريؿ: اهلل ظزَّ وجؾَّ يَقل ظـ مـ أظيؿ مـ أن ُيَٚل إنَّ اهلل ٕزل مـ اف

 : ًٚ ك شٚـْ ََّْؿ مَجًًِٔٚ ▬يرى بٚٓشتامع فُّؾ هذا وٓ ُُيرِّ َٓ ـَ يِف َج ٚؾِِري َُ ْؿ إِنَّ الّلَ َجِٚمُع ادَُْْٚؾََِِغ َواْف ُٓ ثُِْ ْؿ إِذاً مِّ ُُ َّٕ ٍر ورؤٝ بف, ♂, إِ ُُ مثِٓؿ ٕنَّؽ شًّٝ اف

ك مـ م قدك مًٓؿ جيًِؽ مثِٓؿ وافًٔٚذ بٚهلل!ؾِؿ تتحرَّ ًُ د ُؿ جرَّ ُّ  ُٕٚؽ وٓ ؿدرت ظذ إُٕٚره وتٍْٔده وبٔٚن ُبىالٕف, ؾ

 : ًٚ ؿقل اهلل ظزَّ وجؾَّ ؾ أجو ًِ ▬تٖمَّ ٚ يُْ  َوإِمَّ
هِ ٍٞ َؽْرِ ْ يِف َحِدي ْؿ َحتَّك خَيُقُوقا ُٓ ْ ـَ خَيُقُوقَن يِف آيَٚتَِْٚ ؾََْٖظِرْض َظْ َٝ افَِّذي ْ ًَْد َوإَِذا َرأَج ًُْد بَ َْ ْٔىَُٚن ؾَالَ تَ َََّْٔؽ افنَّ

غَ 
ِ ِ
ْقِم افيَّٚد ََ َرى َمَع اْف ـْ ٍر وافٍِّْٚق.61]إنًٚم : ♂ افذِّ ُُ ٜ يف إثٌٚت َظَدم جقاز اجلِقس يف ُمٚفس اف ًٚ ُحجَّ  [, وهذه أيٜ أجو

ص تٚدرس يًَقب مِىل:  61 ُّّ َُ فغاف  .016(, صـ6/02رجس بٚشٌقرتْٟ, تًٍر ـقريْثقس افثٕٜٚٔ ), ـًْٜٔ مٚر جمـ تًٍر وتٖمُّالت أبٚ  إوَّ
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 مٚ يع: [60]شافّدشَقفٜٔ»ٕجد يف 

روا وٓ أهظقا ]  ُمٚمع إػ أو ,إمؿ هُٔؾ إػ ومؤتؿ رؾوتّقهٚ, أنتؿ ؾ٘ن. أبداً  اهلل ـًْٜٔ ظـ تتٖخَّ

يْقٕٜ يقم يف بف هلل جُتٌٔقن افذي اجلقاب هق ؾام ,[64]ادُخٚفٍغ وُمّع افٔٓقد ؿ [64]؟افدَّ  احلل اهلل ـالم رؾوتؿ ٕنَُّ

ب ؿٚتع ومقوع ,صٔىٚين بٔٝ إػ ومؤتؿ ,إبدي افًذاب مـ خالصُؿ ظذ افَٚدر ادُحٔل  وـًْٜٔ افرَّ

ر ر, ـًْٜٔ أبٌوٝ إين»: ؿٚل مـ تًًّقا  ومل ,[62]إذا  مقوع يف أجِس ومل افْٚمقس, ُمٚفٍل مع أدخؾ ومل إذا

                                                           

مٜ افىًٌَّٜ إوػ فُِتٚب مٚ يع:  60 ق افُثرون أن يَتْقا ذفؽ افُتٚب ]جٚ  يف ُمَدِّ ِذ مـ افَديؿ دشتقراً فًُِْٜٔ إرثقذـًٜٔتنقَّ وٓ تزال , افذي اَّتُّ

ي افُثريـ ظذ ـن مٚ جٚ  بف مـ افَقإغ وافتًَّٚفٔؿ. )...( تنتّؼ ـِّٜ دشَقفٜٔ مـ إصؾ افٔقٕٚين  تًسف بف ؿٕٚقًٕٚ ْلٚ , ومًْٚهٚ Didaskaliaرؽؿ تًدِّ

يًغ ظـ بًض أنيّٜ افًُْٜٔتًٚفٔؿ.  ُشؾ افَدِّ  [.وواجٌٚت ُخّدامٓٚ وصًٌٓٚ, وهذا افُتٚب هق ُمّقظٜ تًٚفٔؿ افرُّ

ًٚ ادًٔحٔقن ٓ يدخ 64 خٚفٍغ. ؾ٘ذا ـٚن هذا هق مقؿػ ادًٔحل جتٚه ؽر ضًٌ ُّ ًٚ فِ ٌٜ ْلؿ ُمًّ َّٓ ٕٚدرًا, هذا ٕنَّ ادًجد ُيًتز بٚفًِّْ ِقن ادًٚجد إ

ئْٜ؟ )ٓحظ أنَّ افتًََِّٔٚت افَٚدمٜ هٚب فُِْٚئس يف أظٔٚدهؿ ومْٚشٌٚهتؿ افدِّ ٓؿتٌٚشٚت ظذ هذه ا ادًٔحٔغ, ؾِامذا ٕجد ادًُِّغ يتٓٚؾتقن ظذ افذَّ

ًٚ يف ظَٔدة افقٓ  وافزا , ؾٚفتًَِّٔؼ شُٔقن  وـٖنَّ اخلىٚب ادًٔحٜٔ شتُقن ظذ أشٚس أنَّ هذه ادًٚين ادقجقدة ظْد ادًٔحٔغ مقجقدة ظْدٕٚ أجو

ًٚ ظْد  َّٓ إذا وجدهٚ أجو ٌِّؼ ذيًتف إ ًِّغ! ؾ٘نَّ هذا أمًـ يف تقصٔؾ ادًْك, وفٔخجؾ ادًُِؿ افذي ٓ ُيى ُّ  أخريـ(.فِ

ه ـّؾ ُمًِؿ يًّح فًٍْ 64 ًٚ ـذفؽ ظْد ادًُِّغ, ؾام هق اجلقاب افذي أظدَّ ف أن يذهٛ إػ هذا دفٌٔؾ ظذ أنَّ هذه مًهٜٔ ـٌرة ظْد ادًٔحٔغ, وهل أجو

اشٚهتؿ بٚفًٚظٚت افىِّقال؟  افُْٚئس يف ـّؾ ظٔد ديْل ْلؿ, وجيِس فًٔتّع إػ ظيٚهتؿ ُوؿدَّ

ٌٜ ٕي بٔٝ ظٌٚدة ّٕي ضٚئٍٜ هذا هق اظتَٚد ادً 62 ًٚ بٚفًِّْ ًٚ أنَّ هذا هق اظتَٚد ادًُِّغ أجو ٔحل يف أي بٔٝ مـ بٔقت ظٌٚدة ؽر ادًٔحٔغ. ٓحظ أجو

ًٓ:دئْٜ ؽر ُمًِّٜ.  َل ▬ـّؾ مـ يذهٛ إػ افًُْٜٔ ؾَد رؾض ـالم اهلل احلّل ادُحٔل افذي ؿٚفف يف ـتٚبف افُريؿ:  أوَّ ًْتُْؿ َوؿَْد َٕزَّ
ِّ ْؿ يِف اْفُِتَِٚب أَْن إَِذا َش ُُ ْ َظَِٔ

ؿْ  ُُ  إَِّٕ
هِ ٍٞ َؽْرِ ْ يِف َحِدي ْؿ َحتَّك خَيُقُوقا ُٓ ًَ ُدواْ َم ًُ َْ ُ هِبَٚ ؾَالَ تَ َزأ ْٓ تَ ًْ ٍَُر هِبَٚ َويُ َُ  يُ

ِ
َّْ  آيَِٚت الّل َٓ ـَ يِف َج ٚؾِِري َُ ْؿ إِنَّ الّلَ َجِٚمُع اْدَُْٚؾََِِغ َواْف ُٓ ثُِْ ]افًْٚ  : ♂ َؿ مَجًًِٔٚ إِذاً مِّ

021 :ًٚ ًِ ▬[, وؿٚل أجو ٚ يُْ  َوإِمَّ
هِ ٍٞ َؽْرِ ْؿ َحتَّك خَيُقُوقاْ يِف َحِدي ُٓ ـَ خَيُقُوقَن يِف آيَٚتَِْٚ ؾََْٖظِرْض َظْْ َٝ افَِّذي ْ ْقِم َوإَِذا َرأَج ََ َرى َمَع افْ ـْ ًَْد افذِّ ًُْد بَ َْ ْٔىَُٚن ؾاَلَ تَ َََّْٔؽ افنَّ

غَ 
ِ ِ
ًٚ: 61ًٚم : ]إن♂ افيَّٚد وا ـَِرامًٚ ▬[, وؿٚل أجو ٌِْق َمرُّ وا بِٚفَِّ وَر َوإَِذا َمرُّ ُدوَن افزُّ َٓ َٓ يَْن ـَ   [.14]افٍرؿٚن : ♂ َوافَِّذي

ٔىٚن, وهذا مٚ ؿٚفف ُظِام  ادًُِّغ يف ثًٕٚٔٚ: محـ, ومخًٜ فِنَّ ًِّغ بٔٝ صٔىٚين, ٕنَّ إديٚن شتَّٜ؛ واحٌد فِرَّ ُّ ٌٜ فِ إِنَّ ▬ تًٍر ؿقفف تًٚػ: افًُْٜٔ بٚفًِّْ

َ يٍَِْهُؾ  قا إِنَّ اللَّ ـُ ـَ أَْذَ ٚبِئَِغ َوافََّْهَٚرى َواْدَُجقَس َوافَِّذي ـَ َهُٚدوا َوافهَّ ـَ آَمُْقا َوافَِّذي ٔدٌ افَِّذي ِٓ  َص
ٍ
ـُؾِّ َرْ  َ َظَذ  ِٜ إِنَّ اللَّ ْؿ يَْقَم اْفَََِٔٚم ُٓ َ  [01]احلٟ : ♂  بَْْٔ

)أبق جًٍر حمّد ـب جرير  [وإديٚن شتٜ: مخًٜ فِنٔىٚن, وواحد فِرمحـ.]أنَّف ؿٚل يف تًٍر هذه أيٜ: ◙,  ؿتٚدةرمحف اهلل, ظـ  افىزيَٕؾ اإلمٚم 

 (.212, 212, مٗشًٜ افرشٚفٜ بٌروت, اجلز  افثٚمـ ظؼ, صـجٚمع افٌٔٚن ظـ تٖويؾ آي افَرآنـه(: 401افىزي )ت

ـؾ إديٚن هل مـ وحل افنٔىٚن, وأهِٓٚ خٚهون, إٓ اإلشالم ؾٓق ديـ اهلل احلؼ وأهِف هؿ افٍٚئزون, أهِف ]هلل: حٍيف ا أبق بُر اجلزائريؿٚل افنٔخ 

 (.260, مُتٌٜ افًِقم واحلُؿ بٚدديْٜ ادْقرة, اجلز  افثٚفٞ, صـأجن افتٍٚشر فُالم افًع افٌُر) [هؿ افَٚئّقن ظِٔف ظَٔدة وظٌٚدة وحُاًم وؿوٚ .

 ]: ِؿصحٔح مًويف 
ِ
لِّ َأنَّ َرُشقَل اهلل

ًِ ٍٚر اْدَُجِٚص ـِ مِحَ ـْ ِظَِٔٚض ْب ٌَتِِف  َظ ِْل يَْقِمل َهَذا »َؿَٚل َذاَت َيْقٍم يِف ُخْى َّ ِْتُْؿ ِِمَّٚ َظَِّ ِٓ ْؿ َمٚ َج ُُ َّ أََٓ إِنَّ َربِّك أََمَريِن أَْن أَُظِِّ

ََحِْتُُف َظًٌْدا َحالٌَل  ؾُّ َمٍٚلٕ  مَ ـُ ِْٓؿ َوَحرَّ ِ ـْ دِيْ ُْٓؿ َظ َٔٚضُِغ ؾَْٚجتََٚفتْ ُؿ افنَّ ُٓ ُْؿ أَتَتْ ْؿ َوإَِّنَّ ُٓ َِّ ـُ  َ ٚ ٍَ ُٝ ِظٌَٚدِي ُحَْ َْ قا يِب َوإيِنِّ َخَِ ـُ ُٝ َْلُْؿ َوأََمَرهْتُْؿ أَْن يُْؼِ ِْٓؿ َمٚ أَْحَِِْ ْ ْٝ َظَِٔ

َ َٕيََر إَِػ  َمٚ مَلْ أُنِْزْل بِفِ ُشِْىًَٕٚٚ ـْ أَْهِؾ اْفُِتَِٚب َوإِنَّ اللَّ ٚيَٚ ِم ََ َّ بَ ْؿ إِٓ ُٓ َّ ْؿ َظَرهَبُْؿ َوَظَج ُٓ تَ ََ َّ (, ـتٚب اجلْٜ وصٍٜ ًّٕٔٓٚ 1416)حديٞ رؿؿ ) [ش. أَْهِؾ إَْرِض ؾَ

 وأهِٓٚ, بٚب افهٍٚت افتل يًرف هبٚ يف افدٕٔٚ أهؾ اجلْٜ وأهؾ افْٚر(
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َْٖخَزَ َأنَّ ]رمحف اهلل:  ابـ افَٔؿؿٚل صٔخ اإلشالم  ُٚر ِمْْ َؾ ٍَّ ُُ َٚن اْف ـَ َىِٚن, َوَفْق  ْٔ ِٜ افنَّ َٓ ـْ ِج َْٖمٍر َضِٚرٍئ ِم ٚ بِ َٓ ْٔ َِ قا َظ َُ تِل ُخِِ ِٜ افَّ َّٔ
ٍِ َِٔر احْلَِْٔ ٌْ ِر َت ٍْ ُُ ـَ َظَذ اْف ُىقِري ٍْ ْؿ َم ُٓ

ـْ َذفَِؽ,  ْؿ َظ ُٓ ْت ًَ ُشُؾ َؾْٚؿَتَى ُؿ افرُّ ُٓ َٖتَْت َغ, َؾ
ـِ ٌَِٚدي ُمْؼِ ُٝ ِظ َْ َِ َٚل: َخ ََ َْٔػ َوَؿْد َؿَٚل: َف ؿْ ▬ـَ ُٓ َِّ ـُ ُٝ ِظٌَٚدِي ُحٍَََْٚ   َْ ُ ♂َخَِ َْؿَقاِل, َواللَّ ْٕ ْقُل َأَصحُّ ا ََ َذا اْف َٓ ؟ َؾ

َُِؿ.  (.0111صـ -, رمٚدي فِْؼ بٚفدمٚم, اجلز  افثٚين أحُٚم أهؾ افذمٜـه(:  120)صّس افديـ ابـ افَٔؿ اجلقزيٜ )ت  [َأْظ

, ومَٚت, وؿٚم مـ بغ إمقات,  ثٚفثًٚ: َٛ
ِِ ًٚ يَقل ؾٔف أصحٚبف أنَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ ُص ًِؿ أن يدخؾ مُٕٚ ُّ ٌِراً ▬ـٔػ فِ ـَ  ً َُقُفقَن ُظُِّقا َٚػ َظامَّ يَ ًَ ♂ ُشٌَْحَُٕٚف َوتَ

ؾ هذه افُالم افٌنع: 24]اإلها  :  ٗال سًُيٚ وواوًحٚ: ][, تٖمَّ ًُّ ِِٔٛ؟ هؾ ًٕتىٔع أن َٕقلوأن ٕوع اف يس  إنَّ اهللَ مَٚت ظذ افهَّ وٕسك اإلجٚبٜ فَِدِّ

يٚين ِِّّْٚ ؿٚئاًل:  مٚر اشحؼ افنُّ ُٝ افّْٚس يتًٚ فقن: »فًُٔ ُّٝشًّ وُهؿ يتًٚ فقن إذا ـٚن ؿد مٚت أم مل , ؟ يٚ فِجٓؾ! إنَّ مقتف خَِّص اخلَِٜٔأمٚت اهلُل أم مل ي

ٝ ُّ َّٕف إًٕٚن حَمْض»أنُر إول ٓهقت ربْٚ ؿٚئاًل: .. إنَّ ًٕىقر وُأوضٚخل أؿَِٚ ادًٚمع إذ  ي ِخذ جًًدا », ؾرّد ظِٔف افثٚين ُمًُْرا ٕٚشقتف ؿٚئاًل: شإ َّٕف مل يتَّ إ

د مْٓٚ ُتًىل افقيؾ ٕوضٚخل. ش. ٕٚشقتًّٔٚ ًَّ َّف إهلؾِق. ـام إنَّ افًْٚس افتل اوىَّربٝ بٚدَْهُِقب تٌُهؼ ظذ ًٕىقرفذفؽ ؾ٘نَّ مريؿ وافدة اإلهل افتل جت , ٓ أن

ُخقر ََٝ افهُّ ََّ ّس وتن ٝ افنَّ َّ ٚن, ـٔػ أطَِْ َّف إًٕ ٔٚط, وفق أن ًِّ ٚ مل يُـ اجلًد وحده ُمًًََِّٚ ظذ خنٌٜ , ؾّـ افذي احتّؾ اف ًَ وبّـ ُؽِرَزت ادًٚمر؟ ح

ِِٔٛ بدون اهلل ُُـ اهلل يتٖخَّؿ يف اجلُُِْجثٜ بدون اجلًد, افهَّ ٚ, وفٔس يف ؾرصقؾغ )صخهغ( أو  , ؾٚؾتخٚر افًٌٜٔ افًئؿ هقومل ي ًً ربْٚ فف ٓهقت وٕٚشقت م

مريؿ(, وافذي ضًٌٔتغ, ؾٓق ابـ واحد ـٚمؾ مـ أب ومـ مريؿ , ـٚمؾ بالهقتف وـٚمؾ بْٚشقتف, ؾٚفذي أرشِف أب هق بًْٔف ُوفَِد مـ أحنٚ  )افًذرا  

ِِّؼ ؾقق اجلِجثِٜ.  ِِٔٛؾٚؾتخٚر افُُْٔوفَِد مـ أحنٚ  مريؿ هق ًٍٕف ُظ د وذاق ادقت بّنٔئتف, ؾ٘ذا صٚ  أن يّقت. ًٜ هق إنَّ اهللَ مٚت ظذ افهَّ ًَّ بؾ فقٓ . جت

داً خلٚف أن يَسب مْف ًِّ ٛ بدون ؾّحروم مـ يٍهؾ افالهقت ظـ اجلًد, أن رآه ادقت ُمتج َـّ . إنَّ ضًٌَّٜٔ افقحٔد هل واحدة, ـام أنِّ أؿْقمف أجًوٚ واحد ُمر

َـّ ؾُرك حغ تًّع أنَّ اهللَ ؿد مٚتؾال تٌِّٔر,  ُ َُّ َّف مٚت فُٚن افًٚمل مٚئتًٚ بًد, يتن ِٔٛ وفف افَِٔٚمٜ. ؾِقٓ أن ّحٚ يّقت صخٌص ؾال يَُٚل إنَّ ..  فف مقت افهَّ

هٍف مل يُذق ادقت يَقل ظٚرؾقه إنَّ ؾالًٕٚ ؿد مٚت, جًده مٚت  ٕ ًِّ ..  ومع أنَّ دًا . أجؾ, داً ؾقق اجلُُِجثٜإنَّ افٔٓقد صٌِقا هلًإ واحًدا ُمتج ًِّ إنَّ هلًإ واحًدا ُمتج

ب ظذ رأشف بٚفَهٌٜ داً تٖخَّؿ مع اخلالئؼ, ُضِ ًِّ أشئِٜ حقل حتّٜٔ افتَّثِٔٞ وافتَّقحٔد )ـًْٜٔ افَديًغ مٚر مرؿس وافٌٚبٚ بىرس:  [ش.وهلًإ واحًدا ُمتج

د اإلهلل ًُّ  (.416, صـوحتّٜٔ افتَّج

ًٚ ـّؾ مًٚين ظَٔدة افقٓ  وافزا  افتل ظْد ادًُِّغ. ادًٔحٔقن بىًٌٜٔ احلٚل ؽر ُمِتزمغحََٜٔ إمر أنَّ ادًٔح ئْٜ ظْدهؿ تَريٌ  ٔغ يف ـتٚبٚهتؿ افدِّ

بف فِ ًِؿ مٚ ينٚ  وهق ُيَرِّ ُّ ًف بقفس يًتىٔع ـّؾ مًٔحل أن يَقل فِ ن يف دظقة ؽر ادًٔحٔغ افذي أشَّ ٜٔ. افًٗال ُهْٚ ًّٔحبديْٓؿ, وبًٌٛ مْٟٓ افتَِّقُّ

ر أنَّ هذه مـ شامحٜ اإلشالم! أخل ا فُريؿ احلٌٔٛ,  أنٝ أظِؿ هق: مٚ هق ظذر ادًُِؿ يف ظدم افتزامف بتًٚفٔؿ ديْف؟ ادُنُِٜ احلََٜٔٔ هل أنَّ ادًُِؿ يتهقَّ

, اهلل ظزَّ وجؾَّ أظِؿ بام هق أـّؾ وأؾوؾ فديْف.  ًٚ وٓ صؽَّ افًَٔدة ؿٌؾ ـّؾ ر . ٓ تًّح فًٍْؽ أن تُقن يف مقوٍع بام هق أنٍع فْلشالم أم اهلل؟ ؿىً

ّٛ وُينتؿ ؾٔف وافدك, ومل تًتى ًٚ ُيً . إذا وجدَت مقوً ٍك ظـ اهلل ظزَّ وجؾَّ ٍٍر وِذْ ـُ , وُيَٚل ؾٔف ـّؾ  تّٜٔ, ُيًل ؾٔف اهلل ظزَّ وجؾَّ ع أن تُرّد ظْف هذه افنَّ

ّٛ أبٚك أـثر مـ اهلل ؾٓؾ شتٌَك يف ذفؽ ادقوع؟ بٚفىٌَّع ٓ, وشتُقن يف ؽ ٚيٜ احُلزن وإشك وإشػ ظذ مٚ ُيدث جتٚه وافدك يف هذا ادُٚن, ؾٓؾ حُت

ِلِّ  ـِ افٌَّْ ر هذا احلديٞ دائاًم: َظ َـّ . تذ ُ: ☺ظزَّ وجؾَّ ِ », َؿَٚل: َؿَٚل اللَّ ـْ َففُ ذَف ُُ ْ يَ ِْل, َومَل َّ ـْ َففُ ذَفَِؽ, َوَصتَ ُُ ْ يَ ـُ آدََم َومَل بَِْل ابْ ذَّ ِذيٌُُف إِيََّٚي ؾََزَظَؿ أَينِّ ـَ ُْ ٚ تَ َؽ, ؾََٖمَّ

َِّخَذ َصٚحِ  ٌَْحٚيِن أَْن أَت ًُ ْقُففُ ِل َوَفٌد, ؾَ ََ ُف إِيََّٚي, ؾَ ُّ ٚ َصتْ َٚن, َوأَمَّ ـَ اَم  ـَ ًٜ أَْو َوَفًدآَ أَؿِْدُر أَْن أُِظَٔدُه  ٌُخٚري ش ٌَ ر دائاًم هذه أيٚت 2214)صحٔح اف َـّ (. وتذ

ـُ َوَفداً ▬افُريامت:  مْحَ ََذ افرَّ ْد ِجئْتُْؿ َصْٔئًٚ إِّداً 11)َوؿَٚفُقا اَّتَّ ََ ٌَُٚل َهّداً ( 11)( َف رُّ اجْلِ
َْرُض َوََّتِ ْٕ ٍَىَّْرَن ِمُْْف َوَتَْنؼُّ ا اَمَواُت يَتَ ًَّ ُٚد اف َُ ـِ َوَفدًا ( 11)تَ مْحَ أَن َدَظْقا فِِرَّ

ـِ أَن يَتَِّخذَ ( 10) مْحَ ل فِِرَّ
ـِ َظٌْداً ( 14)َوَفداً  َوَمٚ يٌٌََِْ مْحَ َّٓ آِت افرَّ ِ َْرِض إ ْٕ اَمَواِت َوا ًَّ ـُؾُّ َمـ يِف اف ُهْؿ َظّداً ( 14)إِن  ََْد أَْحَهُٚهْؿ َوَظدَّ ْؿ آتِِٔف يَْقَم ( 12)َف ُٓ ُِّ ـُ َو

ِٜ ؾَْرداً  ٕف وتًٚػ أظيؿ مـ أّي ر  يف ؿٌِؽ, واجًؾ تًئؿ أّي ر  [. ظيِّؿ اهلل ظزَّ وجؾَّ يف ؿٌِؽ, واجًؾ تًئّف ُشٌح12ٚ-11]مريؿ : (♂ 12)اْفَََِٔٚم

, وفرشقفف  ر دائاًم أنَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ ؿٌؾ ـّؾ ر , وؾقق ـّؾ ر , وفق ـره افُٚؾرون ☺, يف ؿٌِؽ تٚبع فتًئّؽ هلل ظزَّ وجؾَّ َـّ وفديْف, وفؼيًتف. تذ

ر أخ َـّ ِس ☺: »ل افُريؿ هذا احلديٞ افذي ؿٚل ؾٔف رشقل اهلل ذفؽ, وفق ـره ادًٔحٔقن ذفؽ, وفق ـره افْٚس ذفؽ. تذ َخِط افَّْٚ ًَ  بِ
ِ
َس ِرَوٚ َ اللَّ َّ ـِ افتَ َم

سِ  ُ إَِػ افَّْٚ َِفُ اللَّ ـَ  َو
ِ
َخِط اللَّ ًَ ِس بِ َس ِرَوَٚ  افَّْٚ َّ ـِ افتَ ِس, َوَم ََٕٜ افَّْٚ ْٗ ُ ُم ُٚه اللَّ ٍَ  ٚين[: صحٔح(.(, ]ُحُؿ إف4202ٌ, حديٞ رؿؿ )ُشْـ افسمذيش )ـَ

http://www.isbct.wordpress.com/


 

www.isbct.wordpress.com  

جؾ ضقبك»: وأجوًٚ  ,(2 ,2: 46مز) شادْٚؾَغ مع أجِس ومل ؾٚرغ, حُؿ  ومل ادْٚؾَغ, منقرة يف يًِؽ مل افذي فِرَّ

ب, ٕٚمقس يف إرادتف بؾ ادًتٓزئغ, ُمٚفس يف جيِس ومل اخلٚضئغ, ضريؼ يف يَػ  شوَّنٚراً  فٔالً  يتِق ُشْْف ويف افرَّ

ٚ(. 4 ,0: 0مز) ُُِّهقص, أصٌٚه إػ وافتٍٝ, وٕٚمقشف اهلل وـًْٜٔ, ادٗمْغ مجٚظٜ ؾسـٝ أنٝ أمَّ  افذيـ وظددت اف

 بؾ, ؾَط هذا وفٔس. مْٓؿ اهلل( ؾرزك) ؾرؿؽ افذيـ( وصٚرـٝ) وخٚفىٝ ,[62]أضٓٚراً  اهلل ظْد ٕجًغ ُهؿ

ًٚ, ُمٚمًٓؿ إػ بٚديض وأهظٝ احلٍْٚ , حمٚؾؾ إػ وشًٔٝ  تًّع, [66]مْٓؿ ـقاحد ست هذا بًد ٕنَّؽ ُمنتٓٔ

 مل» :يَقل إذ افٌْل إرمٔٚ تًّع أخؿ. [61]ٕجٚشٜ ـّؾ  مـ ِمِق  بٌٔض ٕنَّف ,َٕقفف أن جيٛ ٓ ِمٚ ؾٔف مًٍْٜ ٓ ـالمًٚ 

 ادُْٚؾَغ مع أمشِ  مل أينِّ » :يَقل أجوًٚ  وأجقب ؟(01: 02ار) شوجٓؽ مـ خقؾًٚ  ادًتٓزئغ ُمِس يف أجِس

 [61][(.6 ,2: 40 اي) شافًدل بّٔزان مقزون أنٚ بؾ, ؿطّ  ادًُتٓزئغ

  

                                                                                                                                                                                                                 

ًٚ احلديٞ ادُنٚبف افذي يَقل ؾٔف رشقل اهلل  َس ِرَوٚ افَّْ ☺: »وأجو َّ ـِ اْفتَ َس َظْْفُ, َوَم ُ َظْْفُ, َوأَْرَى افَّْٚ ِس َرِِضَ اللَّ َخِط افَّْٚ ًَ  بِ
ِ
َس ِرَى اللَّ َّ ـِ اْفتَ ِٚس َم

ُ َظَِِْٔف, َوأَْشَخَط َظَِِْٔف  , َشَخَط اللَّ
ِ
َخِط اللَّ ًَ َس بِ  (, ]تًِٔؼ إفٌٚين[: صحٔح(.416, حديٞ رؿؿ )صحٔح اـب حٌٚنش )افَّْٚ

62  : ر ؿقل اهلل ظزَّ وجؾَّ َـّ َربُقاْ ▬ضًًٌٚ هذا افُالم ظذ ؽر ادًٔحٔغ, ؾُّؾ ؽر مًٔحل ٕجس ظْد اهلل. تذ َْ ـُقَن ََٕجٌس ؾاَلَ يَ ْ إَِّٕاَم اْدُْؼِ ـَ آَمُْقا َٚ افَِّذي يَٚ أَُّيُّ

ِجَد  ًْ ؿْ اْدَ ِٓ ًَْد َظِٚم  [41]افتقبٜ : ♂ احْلََراَم بَ

66  : ر ؿقل اهلل ظزَّ وجؾَّ َـّ ًُ ▬تذ َْ ُ هِبَٚ ؾاَلَ تَ َزأ ْٓ تَ ًْ ٍَُر هِبَٚ َويُ َُ  يُ
ِ
ًْتُْؿ آيَِٚت الّل

ِّ ْؿ يِف اْفُِتَِٚب أَْن إَِذا َش ُُ ْ َل َظَِٔ هِ َوَؿْد َٕزَّ ٍٞ َؽْرِ ْ يِف َحِدي ْؿ َحتَّك خَيُقُوقا ُٓ ًَ ْؿ إَِّٕ ُدواْ َم ُُ

ََّْؿ مَجًًِٔٚ  َٓ ـَ يِف َج ٚؾِِري َُ ْؿ إِنَّ الّلَ َجِٚمُع اْدَُْٚؾََِِغ َواْف ُٓ ثُِْ  [.021]افًْٚ  : ♂ إِذاً مِّ

ؿْل ؾراجع أي تًج 61 ْٝ ٓ ُتهدِّ ـُ ك, وهذا هق حُمتقى ـالم ادًٔحٔغ يف أظٔٚدهؿ. إن  ٍر وافؼِّ ُُ  مقؿع ٔؾ ؾٔديق ظذِمِق  ـّؾ ٕجٚشٜ ٕنَّف ُيتقي ظذ اف

اس تّؿ إذاظتف ظذ افتٍِزيقن ادكي فًٔد افَٔٚمٜ أو ظٔد ادٔالد ادجٔد. أؿًؿ بٚهلل افذي رؾع افًام  بال ظّد,  يٍُل أن ترى افُٚهـ افٔقتٔقب ٕي ُؿدَّ

 : ٍره وجحقده فَقل اهلل ظزَّ وجؾَّ ـُ ِٔٛ بٔده, وبًٍِف هذا, ؾٓق ُيًِـ   َوؿَْقِْلِْؿ إَِّٕٚ ؿَتَ ▬وهق يًّؽ افهَّ
ِ
ـَ َمْريََؿ َرُشقَل الّل ك ابْ ًَ َٔح ِظٔ ًِ َ َوَمٚ ؿَتَُِقُه َوَمٚ َِْْٚ ادْ

ِـ ُصٌَِّف َْلُؿْ  ِـّ َوَمٚ ؿَتَُِقهُ  َصٌَُِقُه َوَفُـ ََٚع افيَّ َّ اتٌِّ ـْ ِظٍِْؿ إِٓ ُْْف َمٚ َْلُؿ بِِف ِم ْ ؾِٔفِ َفٍِل َصؽي مِّ ٍُقا ـَ اْختََِ ُف الّلُ إَِفْٔفِ بَؾ ( 021) ئًََِْٚ  َوإِنَّ افَِّذي ًَ ؾَ ً َحُِٔامً  رَّ َٚن الّلُ َظِزيزا ـَ  َو

َُُدس, اإلهل افقاحد, آمغ»]شقرة افًْٚ [, ويٍُل أن يٌدأ افُٚهـ ـالمف بًٌٚرة: (♂ 021) وح اف , وافرُّ ٍره بـ ش, بًؿ أب, وآـب ـُ ٓ »ؾٌَقفف هذا ُيًِـ 

َّٓ اهلل ٍش, إهل إ ـُ َٝ هذا أو مل ُتدرك!, وُيًِـ  ُّؾ آيٜ ُؿرإٜٓٔ ٍٕك اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ ؾٔٓٚ ظـ ًٍٕف أن يُقن فف وفد, وأن يُقن هق وافدًا. بره وجحقده أدرـ

َّٓ بٚهلل. ًٚ ه ـالمٚـٔػ يرى ادًُِؿ أن جيِس يف ُمٍِس ـٓذا؟!, وأن تًّع أذٕ ٚ إفٔف راجًقن, وٓ حقل وٓ ؿقة إ َّٕ َّٕٚ هلل وإ  ـٓذا؟! إ

ُشؾافّدشَقفٜٔ أو تًٚفٔؿ  61 ٌَّٜ, صـافرُّ ص مرؿس داود, مُتٌٜ ادح ُّّ َُ  .014, 010, تًريٛ اف
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ًٚ يف   ـالم أؿقى بُثر يف ٍٕس ادقوقع: شافّدشَقفٜٔ»وٕجد أجو

ُٕمؿ, ُمّع إػ يّوقا  أن [61]بٚفَّْهٚرى ئِؼ ٓ]  ؽر جيتّع حٔٞ أو احلقإٔٝ, أو ادالظٛ, إػ أو ا

يقا . [11]ادٗمْغ ٍَّ ؽقا  أن مـ أجوًٚ  حت ُٕمؿ مع جتتًّقا  أن أي. هالـُؿ ؾٔف حٚ تتٍرَّ  فُؿ هالكٌ  ؾَّٕ٘ف. ُمٚمًٓؿ يف ا

يٜ ًَد ؾَّٕ٘ف ,(02: 6 ـق4) افنٔٚضغ مع ذـٜ هلل فًٔٝ. [10]وِؽقا  ٕير مـ اهربقا . [14]افًَِّْٜ ويرث مْٓؿ ـقاحد ُي

ع ومقاوع إُمؿ, مالظٛ وهق ُئٍد, ٓ ا  مـ ادٗمْقن ُّيرب أن أن جيٛ (. )...(افقثْٔغ) فِحٍْٚ  افذي افكِّ

ٚ. [14]ٕنًٍٓؿ جٚةافَّْ  فْٔٚفقا ( افٌٚؿغ اْلراضَٜ) فف ادُخٚفٍغ ومجٔع وافٔٓقد ادْٚؾَغ ومـ احلٍْٚ  ؽْٚ إذا ٕنَّْ  تٍرَّ

 أن جيٛ هذا ؾ٘نَّ  ,[12]ٕصْٚمٓؿ ُيُِّقَّنٚ افتل أظٔٚدهؿ يف مًٓؿ اختِىْٚ وإذا وٍٕٚؿٓؿ,( دالزمتٓؿ) دُداومتٓؿ

                                                           

ك  61 َّّ ٌُّقن ُمً ٚ مٖخقذة مـ فَٛ ادًٔح ادًروف, وهق ش افَّْهٚرى»ادًٔحٔقن ٓ ُُي ثٜٔ افًربٜٔ, وادٍُسض أَّنَّ ا رؽؿ أنَّف مقجقد يف ـتٚبٚهتؿ افسُّ

سي»ؾٓق ش, افَّْٚسي» مجٚت افًربٜٔ ادُختٍِٜ فّْص أظامل شافَّْهٚرى»وأتٌٚظف ش, افَّْٚ ََِّٛ يف افسَّ ُشؾ . وٕجد هذا اف , ؾٌْٔام ٕجد يف افٍٕٚدايؽ, أنُّف 42/2افرُّ

يِّغَ »مُتقب ظـ بقفس أنَّف  ِسِ ِٜ افَّْٚ ًَ َداَم ِصٔ َْ مجٚت افتٚفٜٔ: )احلٔٚة, افًربٜٔ ادُنسـٜ, افًٔقظٜٔ, اإلٕجٔؾ افؼيػ(, ظٌٚرة ش, ِم بدًٓ ش ىفَّْهٚرا»ٕجد يف افسَّ

سيغ»مـ  ًٚ يف تًٍر ش. افَّْٚ ًٚ رائً يًّٚ » 4/44إٕجٔؾ متَّك ظذ ّٕص ش تٚدرس يًَقب مِىل»وٕجد تًَِٔ مْٓٚ , شٕٚسة»ـِّٜ ], يَقل: شإَُِّٕف َشُْٔدَظك َِٕٚسِ

 َّٝ ّٔد ادًٔح يف أـثر مـ ٌّٕقة يف افًٓد شٕٚض»وتًْل ؽهـ, ومْٓٚ افُِّٜ افًربّٜٔ  Natzar؛ وهل بٚفًزّيٜ فَٛ ادًٔحّٔغش ٕهٚرى»اصت َل افً ّّ , وؿد ش

ٌُهـ ك ْلؿ.[افَديؿ بٚف َّّ ً ُّ ََِّٛ ـ د أنَّ افَرآن افُريؿ اشتخدم هذا اف ك دُجرَّ َّّ  . ؾال جيٛ ظذ ادًٔحل بًد ـّؾ هذا أن هذا يرؾض ادًُ

ك  11 َّّ ٜ, وادًُِّقن داخِقن حتٝ ُمً ٌٚرة ظٚمَّ
ًِ ًٚ اف ٌٜ فًِّٔحٔغ بُّؾ تٖـٔد.ش ؽر ادٗمْغ»ضًٌ  بٚفًِّْ

ٍر, أو ترى مْٓؿ مـ إؾًٚل ادُخٚفٍٜ فًَٔدتؽ وذيًتؽ مٚ ؿد يٗثِّر ظِٔؽ ٕنَّؽ تًّع ش ِؽقايٜ»ٕنَّؽ تهٌح مثِٓؿ, و ش هالك» 10 ُُ ك واف مْٓؿ افؼِّ

ق ًُّ ٚذ صٚحٛ اف يًٜ اإلشالمٜٔ تْٓٚك ظـ اَّتِّ . أخل احلٌٔٛ ادًُِؿ, إذا ـٕٚٝ افؼَّ ًٚ ق  وإن ـٚن ُمًِاًم, ؾُٔػ تٌَؾ أن يُقن فؽ شٌِ ًُّ   أو اجلِٔس اف

ًٚ شِٔاًم؟!  ًٚ صحٔح : أصحٚب وُجًِٚ  ٓ يٗمْقن بٚهلل ظزَّ وجؾَّ إيامٕ ر ؿقل اهلل ظزَّ وجؾَّ َـّ ًَِقِّ يُِريُدوَن ▬تذ  َواْف
ٌََداةِ ُؿ بِْٚف ـَ يَْدُظقَن َرهبَّ َؽ َمَع افَِّذي ًَ ٍْ َواْصِزْ َٕ

 َٓ ُف َو َٓ َ  َوْج ِرَٕٚ َواتٌَّ ـْ
ٍََِْْٚ ؿٌََُِْف َظـ ذِ ـْ أَْؽ َٓ تُىِْع َم َْٕٔٚ َو  افدُّ

َٜ احْلََٔٚةِ ْؿ تُِريُد ِزيَْ ُٓ ْ َٚن أَْمُرُه ؾُُرضًٚ تًَُْد َظََْْٔٚك َظْ ـَ  [41]افُٓػ : ♂ َع َهَقاُه َو

14  : ة ُأخرى ؿقل اهلل ظزَّ وجؾَّ ر مرَّ َـّ ْؿ يِف اْفُِتَ ▬تذ ُُ ْ َل َظَِٔ ْ يِف َوَؿْد َٕزَّ ْؿ َحتَّك خَيُقُوقا ُٓ ًَ ُدواْ َم ًُ َْ ُ هِبَٚ ؾَالَ تَ َزأ ْٓ تَ ًْ ٍَُر هِبَٚ َويُ َُ  يُ
ِ
ًْتُْؿ آيَِٚت الّل

ِّ ٍٞ ِٚب أَْن إِذَا َش َحِدي

هِ  ََّْؿ مَجًًِٔٚ َؽْرِ َٓ ـَ يِف َج ٚؾِِري َُ ْؿ إِنَّ الّلَ َجِٚمُع اْدَُْٚؾََِِغ َواْف ُٓ ثُِْ ْؿ إِذاً مِّ ُُ  [.021 ]افًْٚ  :♂ إَِّٕ

ك  14 َّّ .ش مجٔع ادُخٚفٍغ»ادًُِّقن داخِقن حتٝ ُمً ًٚ وٓ صؽَّ  ؿىً

ؾ أخل افُريؿ ظٌٚرة  12 يْل. ش. إذا اختِىْٚ مًٓؿ»تٖمَّ د افتَّقاجد مًٓؿ يف مُٚن ُهؿ ُيتٍِقن ؾٔف بًٔدهؿ افدِّ ًٌِٚرة تنّؾ مًٚين ـثرة مـ وّْٓٚ ُُمرَّ هذا اف

َِّٜ ظدم جقاز آختالط هل ُِمٚرش يْل. ؾٚدُٚن افذي ُيتٍِقن ؾٔف بًٔدهؿ هق مُٚن ُيًل وِظ ٜ أثْٚ  احتٍْٚلؿ بًٔدهؿ افدِّ ـٜٔ ُمًَّْٔ ٍريٜ وِذْ ـُ قس  َُ تٓؿ فُى

َّٕف إذاً مثِٓؿ. ـّؾ  َّٕف بتقاجده مًٓؿ, وَظَدم إُٕٚره ظِٔٓؿ, ؾ٘ ـٍ أن يتقاجد يف مُٚن ـٓذا, ؾ٘ , وٓ جيقز دٗم أن يٍٓؿ أنَّ ُمًِؿ جيٛ ظِٔف  ؾٔف اهلل ظزَّ وجؾَّ

ٍريٜ و ُُ ئْٜ ادًٔحٜٔ مٌْٜٔ ظذ هذه آظتَٚدات اف ك, وأنَّ إظٔٚد افدِّ ٍر وافؼِّ ُُ ـٜٔ, وأنَّ ادٗمـ جيٛ أن اظتَٚد ادًٔحل يف اهلل ظزَّ وجؾَّ مع  بٚف افؼِّ

ك. ـٔػ جيد ادُ  ٍر وافؼِّ ُُ ًٚ ظْدمٚ يرى أّي صخص مًٔحل ُيتٍؾ بام هق مٌْل ظذ اف ّٛ اهلل ظزَّ وجؾَّ ؾَٔقل يُقن حزيْ ًِؿ يف ؿٌِف مًٚحٜ خٚفٜٔ مـ ح

ئْٜ:  ًٚ؟ ُؿؾ فف: شـّؾ ظٚم وأٝن بخر»فًِّٔحل يف أظٔٚده افدِّ د وأصٌح مًٔحٔ َّّ ـّؾ ظٚم, بؾ ـّؾ يقم, بؾ »؟ أجـ اخلر افذي ـٚن ؾٔف ادًٔحل مـ يقم أن تً

ك  وتًقد إػ اهلل, تٚئًٌٚ, وتنٓد بحّؼ وبهدق, أن ٓ إهل إٓ اهلل, وأن حمّداً رشقل اهلل, وأن ادًٔح ـّؾ شٚظٜ وأنٚ أمتْك فؽ اخلر بٖن تسك افٍُر وافؼِّ
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 مـ أظٔٚدهؿ بّقاوع آجتٔٚز بّٗمـ ئِؼ ٓ ٕنَّف. ؾٔٓٚ يهًْقَّنٚ افتل ووٓئّٓؿ أظٔٚدهؿ مقاوع ومـ مْف, َّنرب

َّٓ  [12]اخلٚرج ًٚ  ينسي أن أو ًٍٕف, وُئل ظٌداً  يٌتٚع أن ينتٓل ـٚن إن إ  مجٔع ظـ إتٓقا . حٔٚتف بثٌٚت ئِؼ آخر صٔئ

 [16][.إصْٚم مْٚطر ـّؾ  ومـ أمراوٓؿ وحمٚربٜ وخْٔٚلؿ وصِقاهتؿ وأظٔٚدهؿ إصْٚم إُمؿ حمٚؾؾ

ًٚ يف ـتٚب  ع افُْز»ٕجد أجو  َٕاًل فًٌض ؿقإغ ادجٚمع افًُْٜٔ يف ٍٕس ادقوقع: شُمّقظٜ افؼَّ

 يٌَؾ أو, افٔٓقد مع ُئًِّد أو يهقم, إـِريُل أو, صامس أو, ؿس أو, أشَػ أي [11]ؾًَِٔط :11 افَٕٚقن]

ٚ ؽره, أو افٍىر ـٚخلٌز, [11]افًٔد هدايٚ مـ ٕقع أي مْٓؿ  [11][.ـٜافؼَّ  مـ [11]ؾَُِٔىع افًٚمّل  وأمَّ

ص ـرفُّس إنىقين وّـ ؿقإغ ُمّع افالذؿٜٔ:   ُّّ َُ ٚذ جيقز ٓ]وهذا مٚ َِٕف اف ٌٝ اَّتِّ ًَّ . ـٚفٔٓقد ُظىِٜ اف

ًٚ  يٖخذ أو, مًٓؿ مًٔحل ُئًِّد وٓ  [10][.ظٔدهؿ يف ضًٚمٓؿ مـ صٔئ

ًٚ يف ـتٚب   ع افُْز»وٕجد أجو م مًٔحل أّي  :10 افَٕٚقن]مٚ يع:  شُمّقظٜ افؼَّ ًٚ  ُيَدِّ , وثْل هُٔؾ إػ زيت

 [14][.افؼـٜ مـ ؾَِٔىع, [14]مهٌٚحًٚ  ُهْٚك ُيقؿد أو, ظٔدهؿ يف فِٔٓقد ُمّع إػ أو

                                                                                                                                                                                                                 

ٕنَّ اإلشالم واإليامن هق اخلر, وٓ ش, ـّؾ ظٚم وأنٝ بخر»وؿتٓٚ ؾَط شُٔقن بخر, وحْٔئذ ؾَط تًتىٔع أن تَقل فف: ش, ظًٔك ابـ مريؿ ظٌد اهلل ورشقفف

َّٓ يف تقحٔد  ك بٚفًذاب إفٔؿ, شُتدرك خر إ ٍر وافؼِّ ُُ د اهلُل ظزَّ وجؾَّ ؾٔٓٚ أهؾ اف رإٜٓٔ افتل يتقظَّ َُ ر ـّؾ أيٚت اف َـّ وؿتٓٚ أنَّ اهلل تٌٚرك وتًٚػ. تذ

ك وفُـ بٚحِلُّٜ وادقظيٜ احلً ْ ٍر وافؼِّ ُُ ظقي جتٚهف, وبغِّ فف مٚ هق ظِٔف مـ اف ْٜ. ٕتَّّْك أن تُقن هذه ادًٔحل فٔس بخر, حْٔئٍذ ُؿؿ بقاجٌؽ افدَّ

ًِّغ ظدم جقاز هتْئٜ ادً ُّ ديد ْٕنٌؾ ظـ هذا فٌُْغِّ فِ ئْٜ ادًٔحٜٔ مقاشؿ دظقة ْلؿ فْلشالم, وفُـ فألشػ افنَّ  ٔحٔغ يف أظٔٚدهؿ!ادُْٚشٌٚت افدِّ

َّٓ بٚهلل.  اهلل ادًُتًٚن, وٓ حقل وٓ ؿّقة إ

ٛ أصّد افًجٛ مـ ادًُِؿ افذي يدخؾ ا 12 ر ؿقل اهلل ظزَّ وجؾَّ يف ـتٚبف ٕتًجَّ َـّ اس بٚفُٚمؾ! تذ دَّ َُ ئْٜ, وُيي اف ًٚ يف أوؿٚت أظٔٚدهؿ افدِّ فًُْٜٔ, ُخُهقص

ـَ ▬افُريؿ:  ُدونَ  َٓ  َوافَِّذي َٓ ورَ  يَْن وا َوإَِذا افزُّ ْقِ  َمرُّ وا بِٚفٌَِّ ًٚ  َمرُّ  [14:  افٍرؿٚن] ♂ـَِرام

ُشؾ 16 ٌَّٜ, صـ, تًريٛ افّدشَقفٜٔ أو تًٚفٔؿ افرُّ ص مرؿس داود, مُتٌٜ ادح ُّّ َُ  .012, 014اف

, وُُيرم مـ وطٍٔتف افُْٓقتٜٔ. وادَهقد مـ احلرم افُْز حرمٕٚف مـ أن يُقن ِوّـ مجٚظٜ ادٗمْغ, ؾٚحلرم 11 ًٚ ًٚ ـًْٔ افُْز بّثٚبٜ  أي أن يُقن حمروم

ؿ وبرـٚت افًُْٜٔ, بام ًَ
ٍر افنخص ادحروم, ؾٓق حمروم مـ ـؾ ِٕ ـُ  اخلالص وُدُخقل ادُِقت. وهُذا, ؾّهره إبدي يف جَّْٓؿ! ذفؽ  يفإظالن 

 مـ ادٍُسض أنَّ هذا يًْل أن ٓ يٌَؾ ادًٔحل مـ ادًُِؿ حلؿ إوحٜٔ يف ظٔد إوحك. 11

11 . ًٚ ًٚ ـًْٔ ًٚ بًّْك أن يُقن حمروم  أجو

ٚب:  11 ًَّ ع افُْزحْٕٚٔٚ إفٔٚس ـ , 10و 62و 1. مَْقل مـ ادراجع افتٚفٜٔ: )افرشؾ166, ضًٌٜ ثٕٜٚٔ, صـ, مْنقرات افُّْقر بٌروتُمّقظٜ افؼَّ

 (.001و 10و 60, ؿرضٚج41ٜو 41و 41, افالذؿٜٔ 00افًٚدس

ص ـرفُّس إنىقين:  10 ُّّ َُ ٌَّٜ, صـَظْك ادجٚمعاف  .01, مُتٌٜ ادح
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ًٚ أن. ادًُِؿ ظِٔف أن أ  ًٌِّْٜ فًِّٔحٔغ ؿد أصٌح واوح ظتَد أنَّ ـّؾ مٚ خيّص أظٔٚد ؽر ادًٔحٔغ بٚف

. هذه ادًٚين مقجقدة ظْد ُيدرك أنَّ ادًٔحل ظْده ـّؾ مًٚين ظَٔدة افقٓ  وافزا   ًٚ ادقجقدة ظْد ادًُِؿ تَريٌ

ْٕٔف افًُْٜٔ. افًٗال  س, ويف ؿقا وحٚهتؿ فُُْهقص افُتٚب ادَُدَّ س, ويف ـتٚبٚت آبٚئف وُذُ ادًٔحل يف ـتٚبف ادَُدَّ

 [12]ٜ ظْد بقفس!اْلٚم أن هق: حٚذا إذًا ٓ يِتزم ادًٔحل بُّؾ هذه ادًٚين ظْدمٚ يتًٚمؾ مع ادًُِؿ؟! اإلجٚب

قن يف دظقة ؽر ادًٔحل يف افُتٚب ادَُدَّس  ُُٕهقص افتَِّ

ظقة ظْد ادًٔحٔغ. ُُٕهقص يف ؽٚيٜ إمهٜٔ ُتًتز ُظّدة يف مًٖخٜ افدَّ  ُهْٚك 

ِ٘ينِّ  01) 44-1/01 إوػ ـقريْثقس ُٝ  إِذْ  َؾ ْْ ـَ  ُحّراً  ـُ ٔعِ  ِم ِّ ٌَْدُت  اجْلَ ًْ ِز  اْشتَ ٍْ ٔعِ  َٕ ِّ ـَ  َْٕرَبَح  فَِِْج ثَِري ـْ  41 .إَ

ُت  قدِ  َؾِكْ ُٓ َٔ ِْ
يي  فِ

قدِ ُٓ َٔ قدَ  َْٕرَبَح  ـَ ُٓ ـَ  ,اْفَٔ ِذي َِّ َٝ  َوفِ َُّْٚمقسِ  حَتْ َٖينِّ  اف َٝ  ـَ ُمقسِ  حَتْ ـَ  َْٕرَبَح  افَّْٚ ِذي َٝ  افَّ َُّْٚمقسِ  حَتْ  40 اف

ـَ  ِذي َِّ َٖينِّ  َُٕٚمقسٍ  بِالَ  َوفِ ُٝ  أَينِّ  َمعَ  - َُٕٚمقسٍ  باِلَ  ـَ ًْ   َُٕٚمقسٍ  باِلَ  َف
ِ
َّ
ِ

َٝ  َبْؾ  لل ِٔح  َُٕٚمقسٍ  حَتْ ًِ َّ ـَ  َْٕرَبَح  - فِِْ ِذي  بِالَ  افَّ

ُت  44 .َُٕٚمقسٍ  ٚ ِ  ِسْ ٍَ ًَ ًٍِٔػ  فِِوُّ َو ٚ َ  َْٕرَبَح  ـَ ٍَ ًَ ُت . افوُّ ؾِّ  ِسْ ُُ ؾَّ  فِِْ ؾِّ  َظَذ  َُٕخَِِّص  َرْ ٍ  ـُ ًٚ  َحٚلٍ  ـُ  َوَهَذا 44 .ؿَْقم

ُِفُ  أَنَٚ ًَ قنَ  اإِلِْٕجٔؾِ  َْٕجؾِ  أَؾْ ـُ يًُٚ  َٕ  (.ؾِٔفِ  َذِ

                                                                                                                                                                                                                 

قع أمٚم إجَق 14 ُّ ٛ مـ ادًُِّغ افذيـ يدخِقن افُْٚئس, وُينًِقن افنُّ  ٕٚت! اهلل ادًُتًٚن.ٕتًجَّ

ٚب:  14 ًَّ ع افُْزحْٕٚٔٚ إفٔٚس ـ , 10و 62و 1. مَْقل مـ ادراجع افتٚفٜٔ: )افرشؾ166, مْنقرات افُّْقر بٌروت, ضًٌٜ ثٕٜٚٔ, صـُمّقظٜ افؼَّ

 (.044و 14و 21, ؿرضٚج41ٜو 41و 41, افالذؿٜٔ 00افًٚدس

ـ أهّؿ ظْد ادًٔحٔغ مـ ادًٔح  12 ُُ ً فًِّٔح ♠ دـ ٓ يًرف, ؾ٘نَّ بقفس هق أهّؿ صخهٜٔ مًٔحٜٔ ظذ اإلضالق إن مل ي ًٍٕف! ـٚن ُمًٚسا

ـّ حرب ظٍْٜٔ جدًا وّد ديـ ♠ ؿّط. بًد رؾع ادًٔح ♠ أثْٚ  حٔٚتف ظذ إرض, وفَُّْف مل يَر ادًٔح ♠  ام , بدأ بقفس يف ص ًَّ إػ اف

وفٜ»وأتٌٚظف, ؾَد ـٚن يًِٛ دور ♠  ادًٔح ظك بقفس أنَّ ادًٔح ش أمـ افدَّ ٌَِّف ♠ آن ذاك. ثؿَّ ادَّ َِّّف وب طٓر فف ظذ هٔئٜ ٕقر ـٚفزق, وأنَّف ـ

ـر أنَّ أبًط ُمَٚرٕٜ بغ  ِِّغ تًٚفّٔف إػ ـّؾ افًٚمل. ومـ اجلدير بٚفذِّ يف إنٚجٔؾ إربًٜ, وبغ ♠ ًٔح ًٚفٔؿ ادًْقبٜ فِّتَّ افأنَّف ؿد اختٚره ـرشقل فف فٌُٔ

ل ديـ ادًٔح  س, شٌُٔغِّ أن بقفس هق افذي بدَّ َِّّف بقفس يف رشٚئِف ادقجقدة يف افُتٚب ادَُدَّ  ِٛهَّ افؾ٘نَّ بقفس هق افذي ربط بغ ♠. مٚ ظ

ِٛ وافٍدا  ظْد ادًٔحٔغ., وبغ ُدُخقفْٚ اجلَّْٜ ظـ ضريؼ إيامْٕٚ بهٌِف, ومقتف, وؿٔٚمتف مـ بغ إم♠ًِّٔح ف ادزظقم  قات, وهذه هل ظَٔدة افهَّ

ِّْٜٔ افتٚفٜٔ:♠ فِّزيد مـ ادًُِقمٚت ظـ بقفس وتٌديِف فديـ ادًٔح  ًِ الشؾ اف ًَّ  راجع اف

 اددخؾ إػ افًٓد اجلديد nt-ect/introhttp://alta3b.wordpress.com/blog/l  

 مدخٌؾ إػ ادًٔحٜٔ وؿرا ة يف إنٚجٔؾ وإظامل ورشٚئؾ بقفس http://alta3b.wordpress.com/blog/lect/alkholafaa  
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مًٚين افُُّْهقص واوحٜ ٓ حتتٚج إػ تًٍر, يتًٚمؾ مع افٔٓقدي ـٔٓقدي, يتًٚمؾ مع افذيـ حتٝ افْٚمقس 

ؿ ُمًِّغ, أو بٕٚحرى, ـٖنَّْٚ  ًٚ بٍْس افىَّريَٜ افٔقم, ادًٔحٔقن يتًٚمِقن مع ادًُِّغ ـَّٖنَّ ـٖنف مثِٓؿ, أجو

 مًٔحٔغ! ؾْحـ ْلؿ إخقة وأصَٚ ! ـٔػ جٚز فًِّٔحل أن يَقل هذا؟! فُُِّْهقص افًٚبَٜ.

ًٚ ُهْٚك ّٕص ظجٔٛ مًْقب فًِّٔح  ًٚ يف  ♠أجو  أَنَٚ َهٚ» يَقل:01/06 متَّكُيّؾ ٍٕس ادًْك تَريٌ

ؿْ  ُُ ٌََْؿٍ  أُْرِشُِ قُٕقا  ,ذَِئٍٚب  َوَشطِ  يِف  ـَ ُُ اَم َ  ؾَ َُ ِت  ُح ٚحْلََّٔٚ ىَٚ َ  ,ـَ ًَ ٚحْلاََممِ  َوُب  .شـَ

َّٓ فٔجذب  ًٚ, ٓ فقٍ  إ ة أخرى أنَّ ظذ ادًُِؿ أن ُيسس مـ تًٚمؾ ادًٔحل مًف, ؾَد ُييٓر فف صٔئ َٕقل مرَّ

ًَ »ادًُِؿ فًِّٔحٜٔ, فَٔقل ادًُِؿ:  ؾال  يف ؽٚيٜ اخلىقرة, َٚفٜاد, هذه شُمًِؿ! ؾ أؾوؾ مـ أّي َّ زمٔع ادًٔحل يف اف

 مع ؼُِ اخلُ  ٓٚوأمهّ  إخالق رأس ٕنَّ ُيُّـ فُِٚؾر أن يُقن أؾوؾ مـ ادًُِؿ ادٗمـ افذي يًرف اهلل حّؼ ادًرؾٜ, 

ه, مٚ ظٌٚدة وترك ,مًف وإدب تًٚػ, اهلل َِّ مُ  وهذا شقا  .افُٚؾريـ دون ًِّغادُ  يف ؼتح

 هذه ادًٖخٜ إوػ فِّزيد مـ ادًِقمٚت حقل◄ 

  مقؿع اإلشالم شٗال وجقال( مِّػ خّٚص: افقٓ  وافزا( 

 ْٞؿ( فٌِٚبٚ صْقدة افثٚف ـُ  تًٍر ّٕص )أَِحٌُّقا أَْظَداَ 

  ًراوي ُيٍن ؿقفف تًٚػ ِ ك تَ تَّ ى حَ ٚرَ ََّْه  افْ َٓ وَ  قدُ ُٓ َٔ افْ  َؽ ْْ  ظَ َى رْ تَ  ـْ فَ وَ ▬افنٔخ افنَّ  ♂ؿْ ُٓ َِّتَ مِ  عَ تٌَّ

 شٚوي مٚزن فِدـتقر أظٔٚدهؿ يف وُمنٚرـتٓؿ افَّْهٚرى هتْئٜ ُحُؿ  افنِّ

 ٚ(وجقاب شٗال اإلشالم وؿع) أظٔٚدهؿ يف افْهٚرى هتْئٜ حُؿ م 

 (افٍتقى مرـز - ويٛ إشالم مقؿع) بٖظٔٚدهؿ افْهٚرى هتْئٜ حُؿ 

 َِػ صقت مقؿع) أظٔٚدهؿ؟ يف ادًِّغ ؽر هتْئٜ جيقز هؾ ًَّ  (اف

 َِػ صقت مقؿع) بٖظٔٚدهؿ ادؼـغ هتْئٜ حقل صٌٜٓ جقاب ًَّ  (اف

 َِٜػ صقت مقؿع) بٖظٔٚدهؿ افْهٚرى هتْئ ًَّ  (اف

 (افٍتقى مرـز - ويٛ إشالم مقؿع) افُريًّس ادٔالديٜ افًْٜ أول بًٔد ٚلآحتٍ حُؿ 
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  :ٜٕٔٚيـ ظْد اهلل اإلشالمادًٖخٜ افث  ظَٔدة أنَّ افدِّ

ٜ بٚختهٚر:  هَّ
َِ  [12]اهلل ظزَّ وجؾَّ اإلًٕٚن ُمِقق فًٌٔد  اف

 [16]تُقن أوًٓ بٖن ًٕرؾف, وًٕرف أشام ه وِصٍٚتف ظٌٚدة اهلل ظزَّ وجؾَّ و

                                                           

ّؿ ر  يف احلٔٚة هق هذه مًٖخٜ يف ؽٚيٜ إمهٜٔ. افُثر مـ ادًُِّغ يًتَدون أنَّ أهّؿ ر  يف احلٔٚة هق افتًَّٚمؾ وافتًَّٚيش, وفُـ هذا ؽر صحٔح. أه 12

ًٚ. وجيٛ ظذ ـّؾ ُمًِؿ أن يٍٓؿ أن ُمًٚمِٜ َٓ وهق أن تًٌد اهلل ظزَّ وجؾَّ وٓ ُتؼك بف صٔئ يًٜ اإلشالمٜٔ داخؾ  شٌٛ وجقدك يف احلٔٚة, أ افَّْٚس وؾؼ افؼَّ

. ؿٚل اهلل ظزَّ وجؾَّ يف ـتٚبف افُريؿ:  ًٌُُْدوِن ▬وّـ ظٌٚدتؽ هلل ظزَّ وجؾَّ َ َّٓ فِٔ ِ َـّ َواإْلَِٕس إ ُٝ اجْلِ َْ قِن ( 26)َوَمٚ َخَِ ُّ
ْزٍق َوَمٚ أُِريُد أَن يُىًِْ ُٓؿ مِّـ رِّ َمٚ أُِريُد ِمْْ

َ ُهَق افرَّ ( 21) ةِ اْدَتُِغ إِنَّ اللَّ قَّ َُ اُق ُذو اْف  ]شقرة افّذاريٚت[.(♂ 12)زَّ

اَلة ]ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ رمحف اهلل يف تًريٍف فًٌِٚدة:  ِٚهَرة. َؾٚفهَّ ٌَٚضَِْٜ َوافيَّ َْؿَقال وإظامل اْف ْٕ َٚدة ِهَل اْشؿ َجٚمع فُؾ َمٚ ُُيٌُِف اهلل ويروٚه مـ ا ٌَ
ًِ اْف

َٔٚم  ٚة َوافهِّ ـَ ُروِف َوافزَّ ًْ َمر بِْٚدَ ْٕ قد َوا ُٓ ًُ َْرَحٚم َواْفَقَؾٚ  بٚف ْٕ َِٜ ا فِديـ وص َٕٜ وبّر اْفَقا ََمٚ ْٕ ٚر  َواحْلٟ َوصدق احَلِديٞ َوَأَدا  ا ٍَّ ُِْ ٚد ف َٓ ل َظـ اْدُُْر َواجْل ْٓ َوافَّْ

ٌِٔؾ وادِّقك مـ ًَّ َِْجٚر وافٔتٔؿ وادًُغ َواْبـ اف ٚن ف ًَ ْح َغ َواإْلِ َِ َذفَِؽ  َواْدَُْٚؾِ ـَ َٚدة. َو ٌَ
ًِ َ ة وأمثٚل َذفِؽ مـ اْف ََِرا َظٚ  َوافذـر َواْف َدِمّٔغ وافٌٓٚئؿ َوافدُّ ْٔ ا

َوٚئِِف و ََ َوٚ بِ ر فًّْف َوافرِّ ُْ ْز حلُّف َوافنُّ يـ َفُف َوافهَّ َِِْٔف وافرجٚ  فَِرمْحَتِ حٛ اهلل َوَرُشقفف وخنٜٔ اهلل واإلٕٚبٜ إَِفِْٔف وإخالص افدَّ ِف َواخْلَْقف مـ افتقـؾ َظ

تِل َٚيٜ ادحٌقبٜ َفُف وادرؤٜ َفُف افَّ ٌَ َٚدة هلل ِهَل اْف ٌَ
ًِ َٚدة هلل. َوَذفَِؽ َأن اْف ٌَ

ًِ َٚػ:  َظَذابف وأمثٚل َذفِؽ ِهَل مـ اْف ًَ اَم َؿَٚل اهلل َت ـَ ـّ ▬َخِؼ اخْلِؼ َْلَٚ  َوَمٚ خَِٝ اجْلِ

ًٌُُْدونِ  َ َّٓ فِٔ ِ ًٌُُقديٜـه(: 141)تَل افديـ أبق افًٌٚس أمحد بـ تّٜٔٔ )ت [♂.َواإْلِْٕس إ  (.22, ادُتٛ اإلشالمل بٌروت, افىًٌَّٜ افًٚبًٜ ادجددة, صـاف

ًٚ  وأهّؿ ِظٌٚدة ظْد اهلل ظزَّ وجؾَّ أن يٗمـ اإلًٕٚن بٖرـٚن اإليامن افتل أوجٛ اهلُل ظذ ظٌٚده اإليامن هبٚ. ؾّـ آمـ إيامًٕٚ صحٔحًٚ  ك شِٔاًم صٚؾٔ مـ ـّؾ ِذْ

ٌَّؾ اهلُل ظزَّ وجؾَّ مْف شٚئر إظامل. ومـ اظتَد بخالف مٚ أنزل اهلل مـ اإليامن افقاجٛ, مل يٌَؾ اهلُل مْف سؾًٚ وٓ  ٍر؛ تَ ـُ ؾ ؿقل اهلل ظزَّ وجؾَّ و ًٓ. تٖمَّ ظد

ـَ أَْظاَمًٓ ▬يف ـتٚبف افُريؿ:  ي َْخَنِ ْٕ ْؿ بِٚ ُُ ـَ ( 014)ؿُْؾ َهْؾ ٌَُِّْٕئُ ُْقَن ُصًًْْٚ  افَِّذي ًِ ُْؿ ُُيْ ٌُقَن أََّنَّ ًَ َْٕٔٚ َوُهْؿ َُيْ  افدُّ
ْؿ يِف احْلََٔٚةِ ُٓ ُٔ ًْ ٍَُروا ( 012)َوؾَّ َش ـَ ـَ  ُأوََلَِؽ افَِّذي

ْٝ أَْظاَمُْلُْؿ ؾاََل َُُِٕٔؿ َْلُْؿ يَْقَم اْفَََِٔٚمِٜ َوْزًٕٚ  ٚئِِف ؾََحٌِىَ ََ ِ ِْؿ َوف ُذوا آيَِٚت َوُرُشِع ُهُزواً َذفَِؽ َجَزاُؤهُ ( 012)بِآجَِٚت َرهبِّ َ ٍَُروا َواَّتَّ ـَ َُّْؿ باَِم  َٓ ـَ آَمُْقا ( 016)ْؿ َج إِنَّ افَِّذي

ُت اْفٍِْرَدْوِس ُُٕزًٓ ) ْٝ َْلُْؿ َجَّْٚ َٕٚ ـَ ٚحِلَِٚت  ُِقا افهَّ ِّ ٚ ِحَقًٓ 011َوَظ َٓ ٌُقَن َظْْ َٓ يٌَْ  ٚ َٓ ـَ ؾِٔ  ]شقرة افُٓػ[(♂ 011)( َخٚفِِدي

 ًٚ ؾ أجو ٚر ُؿريش افذيـ طُّْقا أنَّ أظامْلؿ احلًْٜ مٌَقفٜ ظْد اهلل ظزَّ وجؾَّ مع إيامَّنؿ افٌٚضؾ: وتٖمَّ ٍّ ُُ ُرواْ ▬ؿقل اهلل ظزَّ وجؾَّ ف ُّ ًْ ـَِغ أَن يَ ْؼِ ُّ َٚن فِِْ ـَ َمٚ 

ْٝ أَْظاَمُْلُْؿ َويِف افَّْ  ٍِْر أُْوََلَِؽ َحٌِىَ ُُ ْؿ بِْٚف ِٓ ًِ ٍُ ـَ َظَذ أَن ِٚجَد اهلل َصِٚهِدي ًَ الََة 01) ِٚر ُهْؿ َخٚفُِدونَ َم  َواْفَْٔقِم أِخِر َوأَؿََٚم افهَّ
ِ
ـَ بِٚلّل ـْ آَم  َم

ِ
ِٚجَد الّل ًَ ُر َم ُّ ًْ ( إَِّٕاَم يَ

ـَ  تَِدي ْٓ ُ ـَ ادْ ْ ِم قُٕقا ُُ ك أُْوَفـئَِؽ أَن يَ ًَ ًَ َّ الّلَ ؾَ َٚة َومَلْ خَيَْش إِٓ ـَ ٚيََٜ احْلَ ( 01) َوآتَك افزَّ ََ ًَِْتُْؿ ِش  َواْفَْٔقِم أِخِر َوَجَٚهَد يِف أََج
ِ
ـَ بِٚلّل ـْ آَم َّ ـَ ِم  ِجِد احْلََرا ًْ ٚجِّ َوِظاَمَرَة اْدَ

غَ 
ِ ِ
د ْقَم افيَّٚ ََ  َوالّلُ َٓ َُّيِْدي اْف

ِ
تَُقوَن ِظَْد الّل ًْ  َٓ يَ

ِ
 ]شقرة افتقبٜ[(♂ 01) َشٌِِٔؾ الّل

ُ ؾَْٚظَِْؿ ▬ؿٚل اهلل ظزَّ وجؾَّ يف ـتٚبف افُريؿ:  16 َّٓ اللَّ ِ َٓ إهَِلَ إ َّفُ  ْٜ يف ظٌٚرة [, 01]حمّد : ♂ أَن َّّ َّٓ اهلل»ؾٚدٗمـ احلََٔل هق افذي يًِؿ ادًٚين ادُتو ش, ٓ إهل إ

ٓٚدة ًٚ هبٚ, يًتىٔع أن ُيًِـ ذفؽ بًِٕٚف, وينٓد بام يف ؿٌِف, وتيٓر هذه افنَّ جقارحف وأرـٕٚف.  ظذ وظْدمٚ يًرف هذه ادًٚين, وتًتَر يف ؿٌِف, ؾُٔقن مقؿْ

قيٜ افؼَّ  َّْٜ افٌَّْ ًُّ حٔحٜ: افَرآن افُريؿ واف ظٜٔ افهَّ ِْؿ ئَْل مٖخقذ مـ ادهٚدر افؼَّ ًٚ ؿقل اهلل ظزَّ ؾٚإليامن احلََٔل افهٚدق, مٌّْل ظذ ِظ ؾ أجو يٍٜ. تٖمَّ

 : ًَُِاَم ُ ▬وجؾَّ  افْ
ـْ ِظٌَٚدِهِ َ ِم َنٌََِْٔٚ  ]رمحف اهلل: حمّد افنَْٔىل مٚم ؿٚل اإل[, 41]ؾٚضر : ♂ إَِّٕاَم خَيَْنك اللَّ ْٕ ُِقٌم َأنَّ ا ًْ ْؿ ُهْؿ  -َوَم ِٓ ْٔ َِ  َوَشاَلُمُف َظ

ِ
َقاُت اللَّ َِ َص

ُٕقا َمَع  -َوَأْصَحُٚبُف  ٚ ـَ ًْئِِؿ, َو ـَ افتَّ َتِحؼُّ ِم ًْ ِف َوَمٚ َي
ٚتِ ٍَ قؿِِف َوِص َُ ْؿ بُِح ُٓ , َوَأْظُرُؾ

ِ
ُؿ افَِّْٚس بِٚللَّ َِ  َذفِ ُهْؿ َأْظ

ِ
َّ
ِ

َٚدًة لل ٌَ َثَر افَِّْٚس ِظ ـْ ُهْؿ -َجؾَّ َوَظاَل  -َؽ َأ , َوَأَصدَّ

ٚ يِف َرمْحَتِِف. ًً َّ َِّد افثٚين, صـأوقا  افٌٔٚن يف إيوٚح افَرآن بٚفَرآنـه(: 0414)حمّد إمغ افنَْٔىل )ت [َخْقًؾٚ ِمُْْف َوَض  (.442,  دار افٍُر بٌروت, ادُج
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 [11]أن ًٕرف ـٔػ ًٌٕده ظذ افقجف افذي ُيريده اهلل ظزَّ وجؾَّ  ثؿَّ 

                                                                                                                                                                                                                 

ـُْؿ فَفُ ☺: »وهُذا ؿٚل رشقل اهلل  , َوأَْخَنٚ
ِ
َّ
ِ

ـُْؿ لل ٚ ََ ْ َت َٕ , إيِنِّ 
ِ
ًٚ 0011صحٔح ُمًِؿ ش )أََمٚ َوالل ْؿ »يف روايٜ ُأخرى: ☺ (, وؿٚل أجو ُُ ُّ َْظَِ َٕ , إيِنِّ 

ِ
َوالل

ْؿ فَفُ  ـُ , َوأَْخَنٚ  َظزَّ َوَجؾَّ
ِ
ِٔؿ ٓ يُقن , إشْٚده صحٔح ظذ ذط ُمًِؿ(. إذن, اإليامن ُيٌْك ظذ42104ُمًْد أمحد ش )بِٚلل ًَّ حٔح اف ِْؿ افهَّ ًِ ِْؿ, واف ًِ  اف

َّٓ إذا ـٚن مـ ا ًٚ إ ِٔؿ ْلذه ادهٚدر. ادهدر ٓ يُقن صحٔح ًَّ حٔح اف ؿ افهَّ ْٓ ٍَ حٔحٜ, بٚف َّٓ إذا أخذٕٚه مـ ادهٚدر افهَّ , ؾال يقجد مـ ـذفؽ إ هلل ظزَّ وجؾَّ

. ؿٚل تًٚػ:   َحِديثًٚ ▬, وؿٚل تًٚػ: [021]افٌَرة : ♂ أَنتُْؿ أَْظَُِؿ أَمِ الّلُ ؿُْؾ أَ ▬يًِؿ ظـ اهلل أـثر مـ اهلل ظزَّ وجؾَّ
ِ
ـَ الّل ـْ أَْصَدُق ِم [, 11]افًْٚ  : ♂ َوَم

 ؿِٔالً ▬وؿٚل تًٚػ: 
ِ
ـَ الّل ـْ أَْصَدُق ِم هلل ظزَّ [. ؾٚدهدر إول افذي مْف  ًٕرف ظـ اهلل ظزَّ وجؾَّ هق افَرآن افُريؿ افذي هق ـالم ا044]افًْٚ  : ♂ َوَم

, افٌْل حمّد  . ادهدر افثٚين هق أظِؿ افْٚس بٚهلل ظزَّ وجؾَّ َِّؿ مـ ًٍٕف, بؾ ؿٚل ظْف اهلل ظزَّ وجؾَّ يف ـتٚبف افُريؿ: ☺ ٕنَّ افٌْل حمّد ☺, وجؾَّ ٓ يتُ

ـِ اْْلََقى▬ َّٓ َوْحٌل يُقَحك( 4) َوَمٚ يَْىُِؼ َظ ِ َقى( 2) إِْن ُهَق إ َُ فُ َصِديُد اْف َّ  ]شقرة افَّْجؿ[.(♂ 2) َظَِّ

ل هق افَرآن افُريؿ, وادهدر افثٚين هق ـّؾ مٚ صحَّ ظ ذيـ ادهدريـ؟ ٍّٕٓٓام ـام ؾّٓٓام ـّؾ وفُـ ـٔػ ٍٕٓؿ ه☺, ـ افٌْل حمّد إذن, ادهدر إوَّ

, ورشقُفُف حمّد  حٚبٜ ☺, مـ أثْك ظِٔف وزـٚه اهلُل ظزَّ وجؾَّ ك اهلل إيامَّنؿ ؾَٚل╚. أظْل: افهَّ َـّ ِد اْهتََدواْ : ▬ؾَد ز ََ ثِْؾ َمٚ آَمْتُؿ بِفِ ؾَ ِّ ْ بِ ؾَِْ٘ن آَمُْقا

ًَِِٔؿُ  ُٔع اْف
ِّ
ًَّ ُؿ الّلُ َوُهَق اف ُٓ َُ ٍِٔ ُْ َٔ ًَ ٍٚق ؾَ ََ ْ ؾََِّٕ٘اَم ُهْؿ يِف ِص ْقا إِن تََقفَّ ؾ جٔدًا, 041]افٌَرة : ♂ وَّ حٚبٜ هق اْلُدى. تٖمَّ حٔح, وإيامن افهَّ [, ؾ٘يامَّنؿ هق اإليامن افهَّ

َٝ بف»ؾ٘نَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ مل يَؾ:  ثِْؾ َمٚ آَمْتُؿ بِفِ ▬بؾ ؿٚل: ش, ؾ٘ن آمْقا بّثؾ مٚ آمْ ِّ ل ♂, بِ وؿد ☺. بهٌٜٔ اجلّع, وفٔس ادٍُرد, وهذه إصٚرة فهحٚبٜ افٌَّْ

حٚبٜ  ك اهلل افهَّ َـّ هؿ بٚجلَّْٜ يف ؿقفف تًٚػ: ╚ ز َٓٚ▬وبؼَّ ُ ـَ اْد ُفقَن ِم قَن إَوَّ َُ ٚبِ ًَّ ْؿ َوَرُوقاْ َواف ُٓ ِِضَ الّلُ َظْْ ٍٚن رَّ ًَ ًُقُهؿ بِِْ٘ح َ ـَ اتٌَّ ـَ َوإَنَهِٚر َوافَِّذي ِجِري

ًَئِؿُ  ٚ أَبَداً ذَفَِؽ اْفٍَْقُز افْ َٓ ـَ ؾِٔ ٚ إََّْنَُٚر َخٚفِِدي َٓ َ ٍت جَتِْري حَتْت ْٚ أن ٕتًٌَّٓؿ ب٘حًٚن, [, ؾ٘ذا أردٕٚ أن ُٕقن مثِٓؿ, ؾ011ًِٔ]افتقبٜ : ♂ َظُْْف َوأََظدَّ َْلُْؿ َجَّْٚ

 فْحهؾ ظذ ِرَى اهلل مثِٓؿ, وفُل ُٕقن ُرؾَٚئٓؿ يف اجلَّْٜ.

مهٜٔ: ًٚ حٚ ؿٚفف رشقل اهلل  مِحقطٜ يف ؽٚيٜ ٕا ًٚ حٚ ؿٚفف اهلل ظزَّ وجؾَّ يف ـتٚبف, أو ُمقاؾَ َّٓ إذا ـٚن ُمقاؾَ ًٚ وٓ شِٔاًم إ ؾٔام صحَّ ☺ اإليامن ٓ يُقن صحٔح

, وظـ رشقفف  ظْف مـ ُشَّْتف, ًٚ أنَّ إيامن ادًٔحٔغ بٚهلل ظزَّ وجؾَّ ☺ وأّي إيامن ُُمٚفػ حٚ جٚ  ظـ اهلل ظزَّ وجؾَّ ًِّغ ٕٗمـ إيامٕٚ ئَْ ُّ ٍر. وٕحـ ـ ـُ ؾٓق 

رآن افُريؿ, وُُمٚفػ حٚ ؿٚفف رشقل اهلل  َُ ك, وأنَّ إيامَّنؿ ُُمٚفػ فكيح اف ٍر وافؼِّ ُُ َِّؿ افٌْل بؾ إنَّ اهلل ظزَّ وج☺. مع  بٚف ؾَّ ذـر ـٍرهؿ يف ـتٚبف, وتُ

ًٚ ظـ اظتَٚداهتؿ افٌٚضِٜ, وبغَّ ـٍرهؿ. ودـ ٓ يًِؿ, ؾُِّٜ ☺  ٍر»أجو  ؾٓق ـٚؾٌر بف, ش ـٚؾر»أو ش ـُ
ٍ
َّٕام ـّؾ مـ مل يٗمـ بق  ٌَّٜ أو صتّٜٔ, وإ ًَ فًٔٝ َم

ٌُِّٜ, ؾٍل تٚج افًروس:  ؿِّ ]وهذا مٚ ٕجده يف مًٚجؿ اف ُر , بٚفوَّ ٍْ ُُ َٖن ٓ اف ُر إٍُٕٚر, ب ٍْ ـُ  :
ٍ
ِٜ َأنحٚ  ر ظذ َأربً ٍْ ُُ ِْؿ: اف ًِ : ِودُّ اإليامن )...( ؿٚل بًض أهؾ اف

 ٍِ ٍِْر فف, ويٌ ٌْ  مـ ذفؽ مل َي
ٍ
ٍُر ٍٕٚق, مـ فََل ربَُّف بق  ـُ ََٕدة, و ٍر ُمًٚ ـُ ٍُر ُجحقد, و ـُ ـْ ينُٚ .يًرَف اهلَل َأصاًل وٓ يًسف بف, و َ

ِ
د )حمّ [ُر مٚ دوَن ذفَؽ د

ْْٔل:  ًَ  (.21صـ -, دار افساث افًريب بٚفُقيٝ, اجلز  افرابع ظؼ تٚج افًروس مـ جقاهر افَٚمقسُمرتٙ احُل

مٜ  ظٜٔ, ؿٚل افًالَّ ٌُِّقيٜ. ومـ افْٚحٜٔ افؼَّ ًديهذه مـ افّْٚحٜٔ اف ًَّ , أو جحد ☺ام جٚ  بف افرشقل بوحََٜٔ افٍُر: هق اجلُُحقد ]رمحف اهلل بًٌٚضٜ:  اف

ًٚ فىّع افرشقل بًوف, ؾ ٜ, وـٖنَّ يف هذا ؿىً َّٓ إؿٚمٜ احلُجَّ ظقة إ ٚر ٓ ُتٍٔدهؿ افدَّ ٍّ ُُ يف إيامَّنؿ, وأنَّؽ ٓ تٖس ظِٔٓؿ, وٓ تذهٛ ًٍٕؽ ☺ ٓٗٓ  اف

ادًُجؿ »ٕجده يف (, وهذا مٚ 24, مٗشًٜ افرشٚفٜ بٌروت, صـتًٔر افُريؿ افرمحـ يف تًٍر ـالم ادْٚن)ظٌد افرمحـ ٕٚس افًًدي:  [ظِٔٓؿ حنات.

َر( افرُجُؾ ]ش: افقشٔط ٍَ ـَ : مل يٗمـ بٚفقحدإٜٔ, أو افٌْقة, أو افؼيًٜ, أو بثالثتٓٚ. -) ًٚ ٕ َرا ٍْ ـُ , و راً ٍْ وفٜٔ, افىًٌَّٜ ادًُجؿ افقشٔط) [ـُ , مُتٌٜ افؼوق افدَّ

 .(.110افرابًٜ, صـ

ٚ يف ـتٚبف, أو ظذ فًٚن ٌٕٔف  11 َّٓ بام ذع وأمر, إمَّ ٚ ٓ ًٌٕد اهلل ظزَّ وجؾَّ إ ؿٚل اهلل ظزَّ وجؾَّ يف ـتٚبف افُريؿ: ☺. افًٌٚدات يف اإلشالم تقؿٍٜٔٔ, بًّْك أنَّْ

▬ ُُ ْؿ ذُُٕقبَ ُُ ٌٍِْْر َف ُؿ الّلُ َويَ ُُ ًُِقيِن ُُيٌٌِْْ ْتُْؿ حُتٌُِّقَن الّلَ ؾَٚتٌَّ ـُ ِحٔؿٌ ؿُْؾ إِن  ٍُقٌر رَّ  أُْشَقٌة ▬[, وؿٚل تًٚػ: 40]آل ظّران : ♂ ْؿ َوالّلُ َؽ
ِ
ْؿ يِف َرُشقِل اللَّ ُُ َٚن َف ـَ ْد  ََ َف

ثِراً  ـَ  َ َر اللَّ ـَ ِخَر َوذَ ْٔ َ َواْفَْٔقَم ا َٚن يَْرُجق اللَّ ـَ َـ  ٌٜ دِّ َْ ًَ ـْ أَْحَدَث يِف أَْمِرَٕٚ☺: »ؿٚل رشقل اهلل  [40]إحزاب : ♂ َح َق َرد   َم ُٓ )صحٔح ش َهَذا َمٚ َفَْٔس ؾِِٔف, ؾَ

ٌُخٚري  ًٚ يف روايٜ ُأخرى: 4611اف َق َرد  »(. وأجو ُٓ اًل َفَْٔس َظَِِْٔف أَْمُرَٕٚ ؾَ َّ َؾ َظ
ِّ ـْ َظ َّٓ بام ذع.0101)صحٔح ُمًِؿ ش َم  (. ؾال ُيًٌد اهلل إ
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 [11]ظزَّ وجؾَّ يقم افَٔٚمٜ اهلل ظْد ادٌَقل افقحٔد يـافدِّ هذا هق اإلشالم, 

                                                                                                                                                                                                                 

ًٌقا  ؿ اتَّ . ؿٚل تًٚػ: وؿد وبَّخ اهلُل ظزَّ وجؾَّ افٔٓقد وافَّْهٚرى َّٕنَّ ٍََْْٔٚ ▬آبٚ هؿ تٚرـغ ذع اهلل ظزَّ وجؾَّ ُِع َمٚ أَخْ ْ بَْؾ َٕتٌَّ ًُقا َمٚ أَنَزَل الّلُ ؿَُٚفقا ِ َوإَِذا ؿَِٔؾ َْلُُؿ اتٌَّ

ًَُِِْقَن َصْٔئًٚ َوَٓ َُّيْتَُدونَ  َٚن آبَُٚؤُهْؿ َٓ يَ ـَ ٌَُْٚ َمٚ وَ ▬[, وؿٚل تًٚػ: 011]افٌَرة : ♂ َظَِِْٔف آبَٚ َٕٚ أََوَفْق  ًْ ْ َح ُشقِل ؿَُٚفقا ْ إَِػ َمٚ أَنَزَل الّلُ َوإَِػ افرَّ إَِذا ؿَِٔؾ َْلُْؿ تًََٚفَْقا

قَن َصْٔئًٚ َوَٓ َُّيْتَُدونَ  ُّ َٚن آبَُٚؤُهْؿ َٓ يًََِْ ـَ ًُقا ▬وؿٚل تًٚػ: [, 012]احٚئدة : ♂ َوَجْدَٕٚ َظَِْٔفِ آبَٚ َٕٚ أََوَفْق  ِ ُِع َمٚ َوَجْدَٕٚ  َوإَِذا ؿَِٔؾ َْلُُؿ اتٌَّ ُ ؿَٚفُقا بَْؾ َٕتٌَّ َمٚ أَنَزَل اللَّ

ًِرِ  ًَّ ْٔىَُٚن يَْدُظقُهْؿ إَِػ َظَذاِب اف َٚن افنَّ ـَ ـْ أَؾَْقاهِ ▬, وؿٚل تًٚػ: [40]فَامن : ♂ َظَِِْٔف آبَٚ َٕٚ أََوفَْق  ًٜ ََّتُْرُج ِم َّ
ِ ِ ـَ ْت  ُزَ ـَ ْؿ  ِٓ بَٚئِ ِٔ  َٓ ـْ ظٍِِْؿ َو  ِم

ٚ َْلُؿ بِفِ ْؿ إِن مَّ ِٓ

ِذبًٚ  ـَ  َّٓ ِ قُفقَن إ َُ َّ فَِٔ ▬[, وؿٚل تًٚػ: 2]افُٓػ : ♂ يَ ـَ َمْريََؿ َوَمٚ أُِمُرواْ إِٓ َٔح ابْ ًِ  َواْدَ
ِ
َُذواْ أَْحٌََٚرُهْؿ َوُرْهٌَََّٚنُْؿ أَْربَٚبًٚ مِّـ ُدوِن الّل َّ اَّتَّ ًٌُُْدواْ إِفَـًٓٚ َواِحداً َّٓ إَِفـفَ إِٓ

قنَ ُهَق ُشٌَْحَُٕٚف  ـُ ْقا آبَٚ ُهْؿ َوٚفِّغَ ▬[, وؿٚل تًٚػ: 40]افتقبٜ : ♂ َظامَّ يُْؼِ ٍَ ْ ُْؿ أَخ ْؿ َظَذ آثَِٚرِهْؿ ُُّيَْرُظقنَ ( 61) إَِّنَّ ُٓ فِغَ ( 11) ؾَ َوَّ ْٕ ثَُر ا ـْ ْؿ أَ ُٓ ْد َوؾَّ ؿٌََِْ ََ ( 10) َوَف

ـَ  ِْذِري ِٓؿ مُّ َِْْٚ ؾِٔ ْد أَْرَش ََ َٚن ظَ ( 14) َوَف ـَ َْٔػ  ـَ ـَ ؾَٕٚيُْر  ُٜ اْدَُْذِري  ]شقرة افهٚؾٚت[(♂ 14) ٚؿٌَِ

ؿ ظٌدوا اهلل وؾؼ تًٚفٔؿ بؼيٜ, وفٔس ـام أر ًٚ ٕجد يف افًٓد اجلديد مٚ ُينر إػ أنَّ افٔٓقد ـٕٚقا يًٌدون اهلل بٚضاًل, َّٕنَّ اد اهلل ظزَّ وجؾَّ مْٓؿ, ؾْجد يف أجو

ـَ  0) 1-02/0إٕجٔؾ متَّك  قَع  ًُ َِِٔؿ َؿٚئَِِِغ: ِحَْٔئٍِذ َجَٚ  إَِػ َي ـْ ُأوُرَص ـَ ِم ِذي ُّٔقَن افَّ
ًِ ي ٌٜ َوَؾرِّ ٌَ ْؿ » 4َت ُِقَن َأجِْدَُّيُ ًِ ٌْ ُْؿ َٓ َي َّنَّ

ِ٘ ُٔقِخ َؾ َِِٔد افنُّ َْ ى َتاَلِمُٔذَك َت ًَدَّ َٚذا َيَت َ
ِ
ح

؟ ٌْزاً ُِقَن ُخ ـُ ْٖ ََٖجَٚب:  4ش ِحَْٔاَم َي ْوَن َوِصَّٔ »َؾ ًَدَّ َٚذا تَتَ َ
ِ
ؿْ َوأَنْتُْؿ أَجْوًٚ ح ـُ ِِِٔد َْ ِٛ تَ ٌَ ًَ  بِ

ِ
ْٝ  2؟ َٜ اللَّ ُّ َٔ ِْ ًٚ َؾ ًٚ َأْو ُأّم ْؿ َأب

ـْ َيْنتِ َؽ َوَم ِرْم َأبََٚك َوُأمَّ ـْ َ َأْوَص َؿٚئِاًل: َأ ِ٘نَّ اللَّ َؾ

 .ًٚ رِ  2َمْقت ُْ ُع بِِف ِمِّْل. َؾاَل ُي ٍِ ِذي َتَْْت ِف: ُؿْرَبٌٚن ُهَق افَّ ـْ َؿَٚل َٕبِِٔف َأْو ُأمِّ قُفقَن: َم َُ ٚ َأنُْتْؿ َؾَت ُف. َوَأمَّ ؿْ  6ُم َأبَُٚه َأْو ُأمَّ ـُ ِِِٔد َْ ِٛ تَ ٌَ ًَ  بِ
ِ
َٜ اللَّ ْد أَبْىَِْتُْؿ َوِصَّٔ ََ َيٚ ُمَراُؤوَن!  1! ؾَ

 ُُ َٖ َظْْ ٌَّ ًٚ َتَْ ْ ًَ َُٔٚ  َؿٚئِاًل: َح ًْ ًِٔدًا.  1ْؿ إَِص ًٌِد َظِّْل َب َت ٌْ ُّ ُف َؾ ٌُ ِْ ٚ َؿ َتِْٔف َوَأمَّ ٍَ ِرُمِْل بَِن ُْ ِف َوُي ِّ ٍَ ُٛ بِ ًْ ُب إَِلَّ َهَذا افنَّ َسِ َْ ًَٚفَِٔؿ ِهَل  1َي قَن تَ ُّ ِِّ ًَ ًٌُُْدوَِْٕل َوُهْؿ يُ َوبَٚضاِلً يَ

سِ  َـّ  (ش.َوَصٚيَٚ افَّْٚ  واتًٌَّقا أحٌٚرهؿ ورهٌَّٚنؿ!♠ يف اتٌِّٚع تَٚفٔد حٚخٚمٚهتؿ, وافَّْهٚرى ترـقا تًٚفٔؿ ادًٔح  ونقد ُمًتّرُّ يف افِّْٓٚيٜ افٔٓ وفُ

حٔح, وأنَّ  11 َّٕف هق افقحٔد افذي ظذ حّؼ, وأنَّ ديْف هق افقحٔد افهَّ َٓ وهق أن يَقل ادًُِؿ إ مٚ ظداه ظذ افٌٚضؾ. ـّؾ  ادٍُسض أنَّ هذا أمر بدُّيل جدًا, أ

قشٓٚ مهٚ افقشِٜٔ افقحٔدة فُِحُه  َُ ّقات. إديٚن تَقل هبذا أصاًل! ومـ ادًروف أنَّ ادًٔحٜٔ تَقل إنَّ إيامَّنٚ وُض ًَّ قل ظذ اخلالص, وُدُخقل مُِقت اف

حٔح ادٌَقل ظْد اهلل يـ افقحٔد افهَّ َِّؿ يف ادًٔحٜٔ, دظقٕٚ َٕرأ أيٚت افَرإٜٓٔ افتل تَقل بٖنَّ اإلشالم هق افدِّ :وفُـ ؿٌؾ أن ٕتُ   ظزَّ وجؾَّ

ُُؿ مِّ ▬ؿٚل تًٚػ:  ٚ آتَُْٔت ِِّْٔغَ َحَ َّٕفُ ؿََٚل أَأَؿَْرْرتُ َوإِذْ أََخَذ الّلُ ِمٔثََٚق افٌَّْ َـّ بِفِ َوَفتَُْكُ ِمُْ ْٗ ْؿ َفتُ ُُ ًَ ٚ َم َ ٌق حِّ َهدِّ ْؿ َرُشقٌل مُّ ـُ  ثُؿَّ َجٚ 
ٍٜ َّ ُْ ْؿ ـ ـِتٍَٚب َوِح ُُ ِ ْؿ َوأََخْذتُْؿ َظَذ َذف

ـَ  ِٚهِدي ـَ افنَّ ؿ مِّ ُُ ًَ ُدواْ َوأَنَْٚ َم َٓ ْ أَؿَْرْرَٕٚ ؿََٚل ؾَْٚص ي ؿَٚفُقا ـ تَقَ ( 10)إِْسِ َّ َُقَن ؾَ ِٚش ٍَ ًَْد ذَفَِؽ ؾَُْٖوَفـئَِؽ ُهُؿ اْف ٌُقَن َوَفُف أَْشََِؿ َمـ يِف ( 14)ػَّ بَ  يٌَْ
ِ
ـِ الّل ٌَْرَ دِي أَؾَ

ًُقَن  ْرهًٚ َوإَِفِْٔف يُْرَج ـَ اَمَواِت َوإَْرِض ضَْقظًٚ َو ًَّ  َوَمٚ أُنِزَل َظََِْْٔٚ َوَمٚ أُنِزَل َظَذ إِبْ ( 14)اف
ِ
قَب َوإَْشٌَِٚط َوَمٚ أُوِتَ ؿُْؾ آَمَّْٚ بِٚلّل َُ ًْ َراِهَٔؿ َوإِْشاَمِظَٔؾ َوإِْشَحَٚق َويَ

قَن  ُّ
ِِ ًْ ـُ َفُف ُم ْؿ َوَْٕح ُٓ ْْ ُق بَْغَ أََحٍد مِّ ِْؿ َٓ ٍَُٕرِّ هبِّ ُِّٔقَن مِـ رَّ ك َوافٌَّْ ًَ ٌََؾ ِمُْْف ( 12)ُمقَشك َوِظٔ َْ ـَ َوَمـ يٌَْتَِغ َؽْرَ اإِلْشالَمِ دِيًْٚ ؾََِـ يُ ي ـَ اخْلَِٚهِ  ِم

َوُهَق يِف أِخَرةِ

ح أنَّ مـ يتقلَّ ]شقرة آل ظّران[ هذه أيٚت ا(♂ 12) ِّْٔٚت ُتقوِّ ًٚ آخر, ؽر ديـ ☺ ظـ اإليامن بًٔدٕٚ حمّد  فٌ ؾٓق مـ افٍٚشَغ, وأنَّف هبذا ؿد ابتٌك ديْ

, افذي هق اإلشالم, وأنَّ ـؾ إنٌٔٚ  مـ ًٕؾ إبراهٔؿ  ـٍ آخر ؽر  ♠اهلل ظزَّ وجؾَّ ـٕٚقا ُمًِّغ, وأنَّ أي صخص يٖت يقم افَٔٚمٜ وؿد مٚت ظذ دي

يـ افقحٔد ادٌَقل ظْد اهلل يقم افَٔٚمٜ, ادًُِؿ مـ افٍٚئزيـ, وؽ يـ, ؾ٘نَّ اإلشالم هق افدِّ  ر ادًُِؿ مـ اخلٚهيـ.ديـ اإلشالم, ؾِـ ُيٌَؾ مْف هذا افدِّ

َٚن ُهقداً أَْو ََٕهَٚرى َوؿَُٚفقاْ َفـ يَْدُخَؾ ▬ؿٚل تًٚػ:  ـَ َٜ إَِّٓ َمـ  َّ ؿْ اجْلَْ ُٓ ُّ ْتُْؿ َصٚدِؿَِغ  تَِِْؽ أََمِٕٚٔ ـُ ْؿ إِن  ُُ ْ بُْرَهَٕٚ ـٌ ( 000)ؿُْؾ َهٚتُقا
ًِ
 َوُهَق حُمْ

ِ
ّ
ِ

ُف لل َٓ ـْ أَْشََِؿ َوْج بََذ َم

ْؿ َوَٓ ُهْؿ َُيَْزُٕقنَ  ِٓ ْ ٕٜٔ بٚضِٜ, وأنَّ اإلشالم هق احلّؼ.(♂ 004) ؾََُِف أَْجُرُه ِظَْد َربِّفِ َوَٓ َخْقٌف َظَِٔ َّْكا  ]شقرة افٌَرة[ وهذه إصٚرة إػ أنَّ افٔٓقديٜ واف

قدُ َوَٓ افََّْهَٚرى ▬ؿٚل تًٚػ:  ُٓ َ َٝ أَْهَقا ُهؿ بَ َوَفـ تَْرَى َظَْؽ افْٔ ًْ َ ـِ اتٌَّ
 ُهَق اْْلَُدى َوَفئِ

ِ
ْؿ ؿُْؾ إِنَّ ُهَدى الّل ُٓ َِع ِمَِّتَ ـَ اْفًِِْؿِ َحتَّك تَتٌَّ ـَ  ًَْد افَِّذي َجٚ َك ِم َمٚ َفَؽ ِم

 ِمـ َوِلي َوَٓ َِٕهرٍ 
ِ
ِمُْقَن بِِف ( 041) الّل ْٗ ـَ آتََُْْٔٚهُؿ اْفُِتََٚب يَتُِْقَٕفُ َحؼَّ تاِلََوتِِف أُْوَفـئَِؽ يُ ونَ افَِّذي ٍُْر بِِف ؾَُْٖوفَـئَِؽ ُهُؿ اخْلَِٚهُ ُْ  ]شقرة افٌَرة[(♂ 040) َومـ يَ

د اتٌِّٚع أهقا , وأنَّ افذي يرؾض رشٚفٜ حمّد ☺, ُهدى اهلل هق مٚ جٚ  بف حمّد ْٚ يتَّوح أنَّ هُ  ٕٜٔ ُُمرَّ َّْكا ؾٓق مـ افُٚؾريـ ☺ وأنَّ افٔٓقديٜ واف

 اخلٚهيـ.
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ْ ُهقداً أَْو ََٕهَٚرى هَتْتَُدواْ ▬ؿٚل تًٚػ:  قُٕقا ـُ  ْ َ إِبَْراِهَٔؿ َوؿَٚفُقا ـِغَ ؿُْؾ بَْؾ ِمَِّٜ ـَ ادُْْؼِ َٚن ِم ـَ  َوَمٚ أُنِزَل إَِفَْْٔٚ َوَمٚ أُنِزَل إَِػ إِبَْراِهَٔؿ 042) َحًٍِْٔٚ َوَمٚ 
ِ
ْ آَمَّْٚ بِٚلّل ( ؿُقفُقا

ِْؿ  هبِّ ُِّٔقَن ِمـ رَّ ك َوَمٚ أُوِتَ افٌَّْ ًَ َُقَب َوإْشٌَِٚط َوَمٚ أُوِتَ ُمقَشك َوِظٔ ًْ ْؿ َٓ َوإِْشاَمِظَٔؾ َوإِْشَحَٚق َويَ ُٓ ْْ ُق بَْغَ أََحٍد مِّ ٍَرِّ قنَ  ُٕ ُّ
ِِ ًْ ـُ َففُ ُم ثِْؾ ( 046) َوَْٕح ِّ ْ بِ ؾَِْ٘ن آَمُْقا

ِد اْهتََدواْ  ََ ُِِٔؿ  َمٚ آَمْتُؿ بِِف ؾَ ًَ ُٔع اْف
ِّ
ًَّ ُؿ الّلُ َوُهَق اف ُٓ َُ ٍِٔ ُْ َٔ ًَ ٍٚق ؾَ ََ ْ ؾََِّٕ٘اَم ُهْؿ يِف ِص ْقا إِن تََقفَّ  ]شقرة افٌَرة[(♂ 041)وَّ

, وؿقفف تًٚػ: ♠ تٌٚع إبراهٔؿ ٕحـ أ ًٚ ٕٔ ًٚ وٓ ٕكا ـ ُّيقدي ُُ ـِغَ ▬افذي ـٚن ُمًِاًم, ومل ي ـَ اْدُْؼِ
َٚن مِ ـَ دفٌٔؾ ظذ أنَّ افٔٓقد وافَّْهٚرى ♂ َوَمٚ 

الم مل يُـ ظذ مٚ ـٚن ظِٔف افٔٓقد وافَّْهٚرى, ؾام تؿَّ ٍٕٔف ظـ إبراهٔؿ  ♠, ٕنَّ إبراهٔؿ ُمؼـقن ًَّ ٚتف فِٔٓقد وافَّْهٚرى بنُؾ , تؿَّ إثٌ♠اف

ًٚ ُمًِّغ, وأنَّ مـ آمـ بٚإلشالم أصٌح مـ ادُٓتديـ.♠ . ثؿَّ أنَّ مجٔع إنٌٔٚ  مـ ًٕؾ إبراهٔؿ ؽر ُمٌٚذ  ـٕٚقا أجو

ْؿ ▬ؿٚل تًٚػ:  ُُ ٍٜ َشَقا  بَََْْْٔٚ َوبََْْٔ َّ َِ ـَ ْ إَِػ  ًََٚفْقا ِ ؿُْؾ يَٚ أَْهَؾ اْفُِتَِٚب تَ ًٌَُْد إ َ  ٕ َّ  ؾَِ٘ن تََقفَّْقاْ أَٓ
ِ
ًْوًٚ أَْربَٚبًٚ مِّـ ُدوِن الّل ًُْوَْٚ بَ َك بِِف َصْٔئًٚ َوَٓ يَتَِّخَذ بَ َّٓ الّلَ َوَٓ ُْٕؼِ

قنَ  ُّ
ِِ ًْ َّٚ ُم ُدواْ بَِٖن َٓ ْ اْص قُفقا َُ  افتَّقَراُة َوا( 62) ؾَ

ِٝ قَن يِف إِبَْراِهَٔؿ َوَمٚ أُنِزَف ًَُِِْقنَ يَٚ أَْهَؾ اْفُِتَِٚب مِلَ حُتَآجُّ ًِْدهِ أَؾَالَ تَ َّ ِمـ بَ ٓ  َحَٚجْجتُْؿ ( 62) إلِٕجُٔؾ إِٓ ُٗ َهٚ أَنتُْؿ َه

قنَ  ُّ َِ ًْ ًَُِْؿ َوأَنتُْؿ َٓ تَ ُُؿ بِفِ ظٌِِْؿ َوالّلُ يَ قَن ؾِٔاَم َفَْٔس َف ُُؿ بِفِ ظٌِِؿ ؾََِِؿ حُتَآجُّ َٚن إِبَْراِهُٔؿ َُّيُقدِيًّٚ َوَٓ َْٕكَ ( 66) ؾِٔاَم َف ـَ ًِّٕٔٚ َمٚ  ـَ ا َٚن ِم ـَ ِاِمً َوَمٚ  ًْ َٚن َحًٍِْٔٚ مُّ ـَ َوَفُِـ 

ـِغَ  ْٗ ( 61) اْدُْؼِ ُ ْ َوالّلُ َوِلُّ ادْ ـَ آَمُْقا ِلُّ َوافَِّذي ًُقهُ َوَهـَذا افٌَّْ َ ـَ اتٌَّ ِس بِِ٘بَْراِهَٔؿ َفَِِّذي  ]شقرة آل ظّران[(♂ 61) ِمِْغَ إِنَّ أَْوَػ افَّْٚ

 ▬ؿٚل تًٚػ: 
ِ
ْؾ ُشق اً جُيَْز بِفِ َوَٓ جَيِْد َففُ ِمـ ُدوِن الّل َّ ًْ ْؿ َوٓ أََمٚيِنِّ أَْهِؾ اْفُِتَِٚب َمـ يَ ُُ ِّ ً  فََّْٔس بََِٖمِٕٚٔ ـٍَر ( 044)َوفًِّٔٚ َوَٓ َِٕهرا ٚحِلََٚت ِمـ َذ ـَ افهَّ ْؾ ِم َّ ًْ َوَمـ يَ

ـٌ ؾَُْٖوَفـئَِؽ يَْدُخُِقَن ا ِم ْٗ ً َأْو أُنثَك َوُهَق ُم قَن ََِٕرا ُّ َٜ َوَٓ يُيَِْ َّ َٜ إِبَْراِهَٔؿ َحًٍِْٔٚ ( 042)جْلَْ ـٌ واتٌَََّع ِمَِّ
ًِ
ُف هلل َوُهَق حُمْ َٓ ـْ أَْشََِؿ َوْج َّ ـُ دِيًْٚ ِمِّ ًَ ـْ أَْح ََذ الّلُ  َوَم َواَّتَّ

 ]شقرة افًْٚ [(♂ 042)إِبَْراِهَٔؿ َخِِٔالً 

َّفُ َٓ ▬ؿٚل تًٚػ:  َد الّلُ أَن ِٓ ًَِزيُز احْلَُِٔؿُ َص ِط َٓ إِفَـفَ إَِّٓ ُهَق اْف ًْ
ْ افًِِِْْؿ ؿَآئاَِمً بِْٚفَِ َُُٜ َوأُْوُفقا  اإلِْشالَمُ ( 01) إِفَـفَ إَِّٓ ُهَق َواْدَالَئِ

ِ
ـَ ِظَْد الّل ي ـَ  إِنَّ افدِّ َوَمٚ اْختَََِػ افَِّذي

ًِْد َمٚ َجٚ ُهُؿ اْفًِِْ  ْ اْفُِتََٚب إَِّٓ ِمـ بَ ْؿ ُأْوتُقا ُٓ َ ًٌْٔٚ بَْْٔ ِٚب ُؿ بَ ًَ
يُع احْلِ  َهِ

ِ
 ؾَِ٘نَّ الّل

ِ
ٍُْر بِآجَِٚت الّل ُْ ـِ ( 01) َوَمـ يَ ًَ ٌَ ـِ اتَّ  َوَم

ِ
ّ
ِ

َِٓل لل ُٝ َوْج ّْ ْؾ أَْشَِ َُ قَك ؾَ َوؿُؾ  ؾَْ٘ن َحآجُّ

تُْؿ  ّْ َِّٔغ أَأَْشَِ ْ اْفُِتََٚب َوإُمِّ ـَ أُْوتُقا َِِّذي ََدِ فِّ ْ ؾَ قا ُّ ْ ؾََِّٕ٘اَم َظََِْٔؽ اْفٌَالَُغ َوالّلُ بَِهٌر بِْٚفًٌَِٚدِ  اْهتََدواْ  ؾَِْ٘ن أَْشَِ ْقا إِن تََقفَّ  ]شقرة آل ظّران[(♂ 41) وَّ

, وافذي أشِؿ ؾَط هق افذي اهتدى, ومـ مل ُيًِؿ ؾٓق ظذ والل. ًٚ أصاًل ظْد اهلل ظزَّ وجؾَّ  أي ديـ آخر ؽر اإلشالم ٓ ُيًتز ديْ

ٚ▬ؿٚل تًٚػ:  ـَ ْ ِظٌَٚداً لِّ ِمـ دُ َمٚ  قُٕقا ـُ ِس  َُقَل فَِِّْٚ َة ثُؿَّ يَ ُقَّ َؿ َوافٌُّْ ُْ تَُِٔف الّلُ اْفُِتََٚب َواحْلُ ْٗ قَن اْفُِتََٚب َوباَِم َن فٌََِؼٍ أَن يُ ُّ ْتُْؿ تًَُِِّ ـُ ْ َربََِِّّٕٚٔغ باَِم  ـُقُٕقا ِـ   َوَفُـ
ِ
وِن الّل

ْتُْؿ تَْدُرُشقنَ  ـُ ( 11) ـُ ِِّْٔغَ أَْربَٚبًٚ َوَٓ يَُْٖمَر ََُٜ َوافٌِّْ
قنَ ْؿ أَن تَتَِّخُذواْ اْدَالَئِ ُّ

ِِ ًْ ًَْد إِْذ أَنتُؿ مُّ ٍِْر بَ ُُ ؿ بِْٚف ـُ  [11-11]آل ظّران : (♂ 11) أَجَُْٖمُر

ٍر, وؽر ادًِؿ ـٚؾر. ـُ  دفٔؾ واوح ظذ أنَّ اإلشالم هق اإليامن, وادًُِؿ هق ادٗمـ, وأنَّ أي ديـ آخر ُيًتز 

ْح َصْدَرُه فِْلِْشالَمِ ▬تًٚػ:  ؿٚل ـ يُِردِ الّلُ أَن َُّيِْديَفُ يَْؼَ َّ اَم   ؾَ ًَّ ًَُّد يِف اف َّاَم يَهَّ َٖن ـَ ًٚ َحَرجًٚ  ْجَس َظَذ َوَمـ يُِردْ أَن يُِوَِّفُ جَيًَْْؾ َصْدَرُه َؤَِّ ـََذفَِؽ جَيًَُْؾ الّلُ افرِّ

ِمُْقنَ  ْٗ ـَ َٓ يُ ُروَن َوَهـَذا ِسَ ( 042) افَِّذي َـّ ْقٍم يَذَّ ََ ِ َِْْٚ أيَِٚت ف تََِٔامً ؿَْد ؾَهَّ ًْ ُط َربَِّؽ ُم ُِقَن ( 046)ا َّ ًْ ْ يَ ُٕٚقا ـَ ْؿ باَِم  ُٓ ُّ ِْؿ َوُهَق َوفِٔ الَِم ظَِْد َرهبِّ ًَّ (♂ 041)َْلُْؿ َداُر اف

 ]شقرة إنًٚم[ دفٔؾ واوح ظذ أنَّ اْلدايٜ يف اإلشالم ؾَط ٓ ؽر.

ـَ َوإِ ▬ؿٚل تًٚػ:  ٚ بَْغَ يََديَّ ِم َ ؿًٚ حِّ َهدِّ ؿ مُّ ُُ  إَِفْٔ
ِ
ئَِٔؾ إيِنِّ َرُشقُل اللَّ ا ـُ َمْريََؿ يَٚ بَِْل إِْهَ ك ابْ ًَ فُ أمَْحَدُ افتَّْقَراةِ  ْذ ؿََٚل ِظٔ ُّ ًِْدي اْش ً بَِرُشقٍل يَِْٖت ِمـ بَ ا ؾََِامَّ  َوُمٌَؼِّ

َِٚت ؿَٚفُقا َهَذا ِشْحٌر مُّ  ْقَم اف( 6) ٌِغٌ َجٚ ُهؿ بِْٚفٌَِّْٔ ََ َٓ َُّيِْدي اْف  ُ ِذَب َوُهَق يُْدَظك إَِػ اإْلِْشاَلمِ َواللَّ َُ  اْف
ِ
ى َظَذ اللَّ ـِ اؾَْسَ ـْ أَطَُِْؿ ِِمَّ غَ َوَم

ِ ِ
د  ]شقرة افهػ[(♂ 1) يَّٚ

ًٚ ؾٓق ـٚؾر ُمؼك, وـّؾ مـ ٓ يٗمـ بٌْْٔٚ حمّد  : ؾٓق ـٚؾر, ☺ إذن, ـّؾ مـ ٓ يٌَؾ اإلشالم ديْ ر ؿقل اهلل ظزَّ وجؾَّ َـّ  َوُرُشِِِف ▬تذ
ِ
ُروَن بِٚلّل ٍُ ُْ ـَ يَ إِنَّ افَِّذي

ٍُُر بًٌٍَِْض َويُِريُدوَن أَن يَتَّ  ُْ ـُ بًٌٍَِْض َوَٕ ِم ْٗ ُ  ٕ قُفقَن َُ  َوُرُشِِِف َوي
ِ
ْ بَْغَ الّل ؿُقا ًٚ  ُأْوَفـئَِؽ ُهؿُ ( 021) ِخُذواْ بَْغَ ذَفَِؽ َشٌِٔالً َويُِريُدوَن أَن يٍَُرِّ َّ ٚؾُِروَن َح َُ َوأَْظتَْدَٕٚ  اْف

 ًْٚٔ ِٓ ـَ َظَذابًٚ مُّ ٚؾِِري َُ ْؿ أُُجقَرهُ ( 020) فِِْ ِٓ تِٔ ْٗ ْؿ أُْوفَـئَِؽ َشْقَف يُ ُٓ ْْ ْ بَْغَ أََحٍد مِّ ؿُقا ٍَرِّ  َوُرُشِِِف َومَلْ يُ
ِ
ْ بِٚلّل ـَ آَمُْقا ِحٔامً َوافَِّذي ٍُقراً رَّ َٚن الّلُ َؽ ـَ  ]افًْٚ [(♂ 024) ْؿ َو

ؿ آمْقا بٚفثٚفقث, ؿٚل تًٚػ: و ك, ذفؽ َّٕنَّ ٍر وافؼِّ ُُ ديد, وؿع افَّْهٚرى يف أنقاع ُأخرى ـثرة ُُمتٍِٜ مـ اف ْ إِنَّ الّلَ ▬فألشػ افنَّ ـَ ؿَُٚفقا ٍََر افَِّذي ـَ ْد  ََ فَّ

ْ َظامَّ  قا ُٓ ْ يَْتَ َّ إَِفـفٌ َواِحٌد َوإِن ملَّ ـْ إَِفـفٍ إِٓ  َوَمٚ ِم
ُٞ ثاَلَثٍَٜ ِ ْؿ َظَذاٌب أَخِٔؿٌ ثَٚف ُٓ ٍَُرواْ ِمْْ ـَ ـَ  َـّ افَِّذي ًَّ َّ َ َُقُفقَن فَٔ ِحٔؿٌ ( 14) يَ ٌٍُِْروَُٕف َوالّلُ َؽٍُقٌر رَّ تَ ًْ  َويَ

ِ
 أَؾَالَ يَتُقبُقَن إَِػ الّل

(12 ) ََ ي ُف ِصدِّ ُشُؾ َوُأمُّ  افرُّ
ْٝ ِمـ ؿٌَِِْفِ َّ َرُشقٌل ؿَْد َخَِ ـُ َمْريََؿ إِٓ ُٔح ابْ ًِ ٚ اْدَ قنَ مَّ ُُ ؾَ ْٗ َّك يُ ٔيَِٚت ثُؿَّ إيُْر أَن ُ َْلُُؿ ا ٌَُٕغِّ َْٔػ  ـَ َٚم إيُْر  ًَ ـُالَِن افىَّ َٕٚٚ يَْٖ ـَ ؿُْؾ ( 12) ٌٜ 
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ِِٔؿُ  ًَ ُٔع اْف
ِّ
ًَّ ًًٍْٚ َوالّلُ ُهَق اف ً َوَٓ َٕ ا ْؿ َضّ ُُ ُِِؽ َف ّْ  َمٚ َٓ يَ

ِ
ٌُُدوَن ِمـ ُدوِن الّل ًْ َ ْؿ َؽْرَ احْلَؼِّ ؿُْؾ يَٚ أَْهَؾ اْفُِتَٚ( 16) أَت ُُ ِ ْ يِف دِيْ ْ أَْهَقا  ؿَْقمٍ ؿَْد ِب َٓ تٌَُِْقا ًُقا ِ َوَٓ تَتٌَّ

ٌِٔؾِ  ًَّ ً َوَوُِّقاْ َظـ َشَقا  اف ثِرا ـَ  ْ ْ ِمـ ؿٌَُْؾ َوأََوُِّقا  [11-14]احٚئدة : (♂ 11) َوُِّقا

ْؿ َوَٓ تَ ▬وؿٚل تًٚػ:  ُُ ِ ْ يِف دِيْ َّ احْلَؼِّ يَٚ أَْهَؾ اْفُِتَِٚب َٓ تٌَُِْقا  إِٓ
ِ
ْ َظَذ الّل ُْْف  َُقُفقا َٚهٚ إَِػ َمْريََؿ َوُروٌح مِّ ََ تُفُ أَخْ َّ

ِِ ـَ  َو
ِ
ـُ َمْريََؿ َرُشقُل الّل ك ابْ ًَ ُٔح ِظٔ ًِ ؾَآِمُْقاْ إَِّٕاَم اْدَ

ْؿ إَِّٕاَم الّلُ إِفَـ ُُ ً فَّ ْ َخْرا ُٓقا ٌٜ إتَ ْ ثاَلَثَ َُقُفقا  َوُرُشِِِف َوَٓ تَ
ِ
قَن َففُ َوَفدٌ بِٚلّل ُُ  َوـِٔالً  ٌف َواِحٌد ُشٌَْحَُٕٚف أَن يَ

ِ
ٍَك بِٚلّل ـَ اَمَوات َوَمٚ يِف إَْرِض َو ًَّ ُف َمٚ يِف اف فَّـ ( 010)فَّ

 
ِ
ّ قَن َظٌْداً للِّ ُُ ُٔح أَن يَ ًِ َتَُِْػ اْدَ ًْ ـْ ِظٌََٚدتِِف َويَ  يَ تَُِْْػ َظ ًْ بُقَن َوَمـ يَ رَّ ََ ُ ُٜ ادْ َُ

ُهْؿ إَِفِٔف مَجًًِٔٚ َوَٓ اْدَمئِ َْٔحُؼُ ًَ ِزْ ؾَ ُْ َت ًْ(014 ♂)] ٚ  ]شقرة افًِّْ

ؿ آمْقا بٖنَّ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ فف َوَفد, ؿٚل تًٚػ:   ▬وَّٕنَّ
ِ
ـُ الّل ُٓقُد ُظَزيٌْر ابْ  اْفَٔ

ِٝ  َوؿََٚف
ِ
ـُ الّل ُٔح ابْ ًِ ْٝ افََّْهَٚرى اْدَ ْؿ  َوؿََٚف ِٓ وَن ؿَْقَل يَُو ذَفَِؽ ؿَْقُْلُؿ بَِٖؾَْقاِه ُٗ ِٚه

قنَ  ُُ ؾَ ْٗ َّك يُ ُؿ الّلُ أَن ُٓ ٍَُرواْ ِمـ ؿٌَُْؾ ؿَٚتََِ ـَ ـَ   ]افتقبٜ[(♂ 41) افَِّذي

ََذ الّلُ َوَفداً ▬وؿٚل تًٚػ:  ْ اَّتَّ ـُؿ مِّـ ُشِْىٍَٚن هِبَـذَ  ؿَٚفُقا اَمَوات َوَمٚ يِف إَْرِض إِْن ِظَْد ًَّ ٌَِْلُّ فَُف َمٚ يِف اف قنَ ا ُشٌَْحَُٕٚف ُهَق افْ ُّ  َمٚ َٓ تًََِْ
ِ
َُقُفقَن َظَذ الّل ؿُْؾ إِنَّ ( 61) أَت

ٍُِِْحقنَ  ِذَب َٓ يُ َُ  اْف
ِ
وَن َظَذ الّل َسُ ٍْ ـَ يَ ْؿ ( 61) افَِّذي ُٓ ًُ َْٕٔٚ ثُؿَّ إَِفَْْٔٚ َمْرِج ُرونَ َمتٌَٚع يِف افدُّ ٍُ ُْ ْ يَ ُٕٚقا ـَ ِديَد باَِم  ًََذاَب افنَّ ُؿ افْ ُٓ َُ  ]شقرة يقٕس[(♂ 11) ثُؿَّ ُِٕذي

بُقنَ بَْؾ َأتََُْْٔٚهؿ بِٚحْلَؼِّ ▬وؿٚل تًٚػ: 
ٚذِ َُ ُْؿ َف ـْ إهَِلٍ ( 11) َوإَِّنَّ ًَفُ ِم َٚن َم ـَ ُ ِمـ َوَفٍد َوَمٚ  ََذ اللَّ ًٍْض ُشٌَْحَٚن  َمٚ اَّتَّ ْؿ َظَذ بَ ُٓ ًُْو ـُؾُّ إهَِلٍ باَِم َخََِؼ َوَفًَاَل بَ  َٛ إِذاً فََّذَه

ٍُقنَ   َظامَّ يَِه
ِ
َٚدةِ ( 10) اللَّ َٓ ِٛ َوافنَّ ْٔ ٌَ قنَ َظٚمِلِ افْ ـُ  [14-10]ادٗمْقن : (♂ 14) ؾَتًَََٚػ َظامَّ يُْؼِ

د, وظٚش ظذ إرض ـًٕ٘ٚن, وهق صخص ادًٔح  ًَّ ام , وجت ًَّ ؿ آمْقا بٖنَّ اهلل ُشٌحٕٚف وتًٚػ ٕزل مـ اف  وافًٔٚذ بٚهلل!♠ وَّٕنَّ

ـَ ؿَ ▬ؿٚل تًٚػ:  ٍََر افَِّذي ـَ ْد  ََ ـُ َمْريَؿَ فَّ ُٔح ابْ ًِ ْ إِنَّ الّلَ ُهَق اْدَ ُف َوَمـ يِف إَْرِض مَجِ  ٚفُقا ـَ َمْريََؿ َوأُمَّ َٔح ابْ ًِ َ  َصْٔئًٚ إِْن أََرادَ أَن ُُّيَِِْؽ ادْ
ِ
ـَ الّل ُِِؽ ِم ّْ ـ يَ َّ  ؿُْؾ ؾَ

ِ
ّ
ِ

ًًٔٚ َولل

اَم  ُٓ َ اَمَواِت َوإَْرِض َوَمٚ بَْْٔ ًَّ ُِْؽ اف  ؿَِديرٌ  ُٚ  َوالّلُ خَيُُِْؼ َمٚ يََن ُم
ٍ
ؾِّ َرْ  ـُ  ]احٚئدة[(♂ 01) َظَذ 

ـُ َمْريَؿَ ▬وؿٚل تًٚػ:  ُٔح ابْ ًِ ْ إِنَّ الّلَ ُهَق اْدَ ـَ ؿَٚفُقا ٍََر افَِّذي ـَ ْد  ََ ْؿ  َف ُُ ئَِٔؾ اْظٌُُدواْ الّلَ َريبِّ َوَربَّ ا ُٔح يَٚ بَِْل إِْهَ ًِ  َوؿََٚل اْدَ
ِ
ْك بِٚلّل َٜ إَُِّٕف َمـ يُْؼِ َّ َم الّلُ َظَِِٔف اجْلَْ ْد َحرَّ ََ ؾَ

ـْ أَنَهٚرٍ  َغ ِم
ِ ِ
د ُر َوَمٚ فِِيَّٚ َْٖواُه افَّْٚ  ]احٚئدة[(♂ 14) َوَم

 م:410م, وُمّع افًَىْىْٜٔٔ إول 442يف افٍَرتغ افِتغ تؿَّ ووًٓام يف ُمّع َٕٜٔ إول ش, إليامن ادًٔحلؿٕٚقن ا»وهذا ٕجده بنُؾ واوح يف 

ام  و إرض, مٚ ُيرى و مٚ ٓ ُيرى. اهلل أببٚحلََٜٔ ٕٗمـ ب٘هل واحد, ] ًَّ قع ادًٔح, وٚبط افُؾ, خٚفؼ اف ادقفقد , ابـ اهلل افقحٔد, ٕٗمـ برب واحد ًي

ُهقرمـ أب  . هذا افذى مـ أجِْٚ ٕحـ افذى بف ـٚن ـّؾ ر , ُمًٍٚو فمب يف اجلقهر, مقفقد ؽر ُمِقق, إهٌل حؼ  مـ إهٍل حؼي , ٕقر مـ ٕقر, ؿٌؾ ـّؾ افدُّ

َُُدس و مـ مريؿ افًذرا افٌؼ, و مـ أجؾ خالصْٚ,  وح اف د مـ افرُّ ًَّ ام  و جت ًَّ . تٖخَّؿ و ُؿِزَ و ؿٚم مـ ضس افٌْىلتٖنَّس و صِٛ ظْٚ ظذ ظٓد بٔال. ََٕزَل مـ اف

ّقات, و جِس ظـ يّغ أبٔف,  ًَّ ُتٛ, و صًد إػ اف ُُ افذي فٔس دُِف , وأجًوٚ يٖت يف ُمده فٔديـ إحٔٚ  و إمقاتبغ إمقات يف افٔقم افثٚفٞ ـام يف اف

َُُدس. إَوٚ  وح اف ب ادحٔل ادٌْثؼ مـ أب, ًٕؿ ٕٗمـ بٚفرُّ ه مع أب و آبـًٕجد فف . افرَّ ُّجدِّ  [, افْٚضؼ يف إنٌٔٚ .وٕ 

 فِّزيد مـ افتًََِّٔٚت ظذ ؿٕٚقن اإليامن ادًٔحل ٕرجق ُمراجًٜ ادُحٚضات افتٚفٜٔ:

  http://www.eld3wah.net/play.php?catsmktba=3455 تٍْٔد وتًِٔؼ -ؿٕٚقن اإليامن ادًٔحل 

  http://www.eld3wah.net/play.php?catsmktba=6294 ظَٚئد آريقس وؿٕٚقن اإليامن

ٌٝ وافتًَِّٔؼ ظذ ؿٕٚقن اإليامن ًَّ   http://www.eld3wah.net/play.php?catsmktba=6456 تَديس اف

ٍِِّٜٔ وأمّهٜٔ ؿٕٚقن اإليامن  ًَّ   http://www.eld3wah.net/play.php?catsmktba=6459ادًٔحٜٔ اف

  http://www.eld3wah.net/play.php?catsmktba=6463 م442ُمّع َٕٜٔ ّٕص ؿٕٚقن اإليامن 

ٜ, ؿقل تًٚػ:  ر اجلّٔع بًقرة افٌِّْٔ ِـّ ُٕذ ـَِغ مُ ▬يف افِّْٓٚيٜ,  ـْ أَْهِؾ اْفُِتَِٚب َواْدُْؼِ ٍَُروا ِم ـَ ـَ  ـِ افَِّذي ُُ ْ يَ َُٜ مَل ِّْ ُؿ اْفٌَٔ ُٓ َ َغ َحتَّك تَْٖتِٔ ُِّ ٍَ  يَتُِْق ( 0) ْ
ِ
ـَ اللَّ َرُشقٌل مِّ

َرةً  َّٓ ىَ ٌٜ ( 4) ُصُحًٍٚ مُّ َّ ِّ ٌٛ ؿَٔ تُ ـُ  ٚ َٓ ُٜ ( 4)ؾِٔ َ ِّْ ًِْد َمٚ َجٚ هْتُُؿ اْفٌَٔ َّٓ مِـ بَ ِ ـَ أُوتُقا اْفُِتََٚب إ َق افَِّذي ٍَرَّ ـَ ُحٍََْٚ  ( 2)َوَمٚ تَ ي َ ُُمِِِْهَغ َففُ افدِّ ًٌُُْدوا اللَّ َ َّٓ فِٔ ِ َوَمٚ أُِمُروا إ

 ِٜ َّ ِّٔ ََ ـُ اْف َٚة َوذَفَِؽ دِي ـَ تُقا افزَّ ْٗ اَلَة َويُ قا افهَّ ُّ َٓ ( 2)َوئَُِ ـَ ؾِٔ ََّْؿ َخٚفِِدي َٓ ـَِغ يِف َِٕٚر َج ـْ أَْهِؾ اْفُِتَِٚب َواْدُْؼِ ٍَُروا ِم ـَ ـَ  ِٜ إِنَّ افَِّذي يَّ إِنَّ ( 6) ٚ أُْوََلَِؽ ُهْؿ َذُّ اْفَزِ
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 ِٜ يَّ ٚحِلَِٚت أُْوََلَِؽ ُهْؿ َخْرُ اْفَزِ ُِقا افهَّ ِّ ـَ آَمُْقا َوَظ ُ َظْْ ( 1)افَِّذي ِِضَ اللَّ ٚ أَبَداً رَّ َٓ ـَ ؾِٔ ََّْنَُٚر َخٚفِِدي ْٕ ٚ ا َٓ
ِ ُت َظْدٍن جَتِْري ِمـ حَتْت ِْؿ َجَّْٚ ْؿ َوَرُوقا ُٓ َجَزاُؤُهْؿ ِظَْد َرهبِّ

ـْ َخِقَ َربَُّف  َ
ِ
 ]افٌْٜٔ[(♂ 1)َظُْْف ذَفَِؽ د

ّقات يف ادًٔحٜٔ ؾَ ًَّ ُُٕهقص يٌْل ظِٔٓٚ ادًٔحل اظتَٚد أنَّ اخلالص وُدُخقل مُِقت اف  ط:وأن ٕٖت إػ مٚ ٕجده يف افًٓد اجلديد مـ 

ٚة أبديٜ, وافذي ٓ يٗمـ بٚٓبـ »  (.46/  4)يقحْٚ ش بؾ يُّٞ ظِٔف ؽوٛ اهلل, فـ يرى حٔٚةافذي يٗمـ بٚٓـب فف حٔ

ر اخلالصٜٔ.2/  4)يقحْٚ ش ٓ يَدر أن يدخؾ مُِقت اهللإن ـٚن أحد ٓ يقفد مـ احٚ  وافروح » صؿ مـ إها  (. دفٔؾ ظذ أنَّ ادًّقديٜ وافرَّ

ؿ حٔٚةإن مل تٖـِقا جًد اـب اإلًٕٚن وتؼبقا دمف » ر اخلالصٜٔ.(. دفٔؾ ظذ 24/  6)يقحْٚ ش ؾِٔس ُف  أنَّ إؾخرشتٔٚ بزظّٓؿ مـ إها

ٚ اخلٚئٍقن » ٕهٌٔٓؿ يف افٌحرة ادتَدة بْٚر وـزيٝ افذي هق ادقت وافرجًقن وافَٚتِقن وافزٕٚة وافًحرة وظٌدة إوثٚن ومجٔع افُذبٜ  وؽر ادٗمْغأمَّ

 ادًٔحٜٔ!(. ضًًٌٚ هذا هق مهر ادًُِؿ حًٛ افًَٔدة 1/  40)رؤيٚ يقحْٚ ش افثٚين

قع ادًٔح, » ٛ مْف يف مجٔع  افذـي شًُٔٚؿٌقن هبالك أبديوافذيـ ٓ يُىًٔقن إٕجٔؾ ربْٚ ًي ئًف, ويُتًجَّ د يف ؿدِّ تف متك جٚ  فٔتّجَّ ب ومـ ُمد ؿقَّ مـ وجف افرَّ

ًٚ هذا هق مهر ادًُِّغ حًٛ افًَٔدة ادًٔحٜٔ.01-1:  0)تًٚفقُٕٔل افثٕٜٚٔ ش ادٗمْغ  (. أجو

« ِٛ ِِٔ َٜ افهَّ َّ
ِِ ـَ   ِظَْْد اْْلَٚفُِِغَ ؾَِ٘نَّ 

ِ
ُة اهلل َِٓل ؿُقَّ ـُ اْدَُخَِِّهَغ ؾَ ٚ ِظَْْدَٕٚ َْٕح ٌٜ َوأَمَّ َٚف َٓ  (.0/01)ـقريْثقس إوػ ش َج

تُقمًٚ,  4» ُْ َٚن إِِْٕجَُِْٔٚ َم ـَ ـْ إِْن 
تُقٌم يِف اْْلَٚفُِِغَ َوَفُِ ُْ ِٓ  2, ؾََِّٕ٘اَم ُهَق َم ـَ ؾِٔ ِمَِْغ, فِئاَلَّ تيُِضَ  َْلُْؿ إََِٕٚرُة افَِّذي ْٗ ُ ك أَْذَهَٚن َؽْرِ اْد َّ ٔىٚن( ؿَْد أَْظ ْهِر )افنَّ ْؿ إهَِلُ َهَذا افدَّ

 
ِ
ِٔح, افَِّذي ُهَق ُصقَرُة اهلل ًِ  (.2-2/4)ـقريْثقس افثٕٜٚٔ ش إِِْٕجِٔؾ َُمِْد اْدَ

ِٔٛ! ـ ًٚ ادًُِؿ مـ اْلٚفُغ, ٕنَّف ٓ يٗمـ بٚفهَّ ؾ هذه افُُّْهقص افًٚبؼ ذـرهٚ يًتخدمٓٚ ادًٔحل يف بٔٚن أنَّ افذي يٗمـ بٚدًٔحٜٔ ؾَط هق ادٗمـ ضًٌ

قس افًُْٜٔ ا َُ دا , ثؿَّ ُِمٚرشٜ افىُّ
ٍِ ِٛ واف د وافهَّ ًُّ ّقات, ؾالُبّد مـ اإليامن أوًٓ بٚفثٚفقث وافتَّج ًَّ خلالصٜٔ, وهبذا ُيهؾ افذي شٔدخؾ مُِقت اف

. إن مل يٌَؾ اإلًٕٚن ذفؽ, ؾٓق ؽر مٗمـ, هٚفؽ, وٚل, أظّك, مٚـٞ ظِٔف ؽوٛ اهلل!اهلل ٚاإلًٕٚن ظذ رو   ظزَّ وجؾَّ

قر افًٔد ادًٔح فف ]يف هذه ادًٖخٜ:  بٔنقيويف افِّْٓٚيٜ, أنَؾ فُؿ ـالم إنٌٚ  ُٓ ؿًٜ ُط يس بقفس فقا وهق ذاهٛ فٔوىٓد ادًٔحٔغ يف  -ويف هد افَدِّ

ًٛ ومـ »إنَّ يًقع ؿٚل فف:  ؿٚل فِِّؽ أؽريٌٚس -دمنؼ  ًٚ وصٚهدًا بام رأجٝ وبام شٖطٓر فؽ بف, ُمَْذًا إّيٚك مـ افنَّ ٕيّن ْلذا طٓرت فؽ, ٕنتخٌؽ خٚدم

قر, فتٍتح ظٔقَّنؿإمؿ افذيـ أنٚ أن أرشِؽ إفٔٓؿ,  ٔىٚن إػ اهلل, ـل يرجًقا مـ طُِاُمٍت إػٕ  , ُؽٍران اخلىٚيٚحتك يْٚفقا بٚإليامن يب . ومـ شِىٚن افنَّ

يًغ ؾ ؿٚئاًل: 01-02:  46)أع ش وٕهًٌٔٚ مع افَدِّ َّّ ًٓ افذيـ يف دمنؼ ويف »(. وـ امويٜ, بؾ أخزت أوَّ ًَّ ؤيٚ اف ٚ ادِؽ أؽريٌٚس, مل أــ ُمًٕٚدًا فِرُّ ـْ ثؿَّ أُّيُّ ِم

يس 41-01:  46)أع ش ظامًٓ تِٔؼ بٚفتَّقبٜظٚمِغ أ, أن يتقبقا ويرجًقا إػ اهللأورصِٔؿ, حتك مجٔع ـقرة افٔٓقديٜ, ثّؿ إمؿ,  (. وواوح مـ ـالم افَدِّ

4ّٜ)ش. فتٍتح ظٔقَّنؿ: »( ظّٔٚن0)بقفس أنَّ افذيـ مل يًًّقا ظـ ادًٔح ُهؿ:  ُِامت: »( يف افيُِّ ٔىٚن4)ش. ـل يرجًقا مـ ُط مـ : »( حتٝ ُشِىٚن افنَّ

ٔىٚن ن : »( مل تٌٍُر خىٚيٚهؿ بًد6)ش. يْٚفقا بٚإليامن يب: »( ؽر مٗمْغ بٚدًٔح2)ش. اهلل يرجًقا ... إػ: »( بًٔدون ظـ اهلل2)ش. ُشِىٚن افنَّ يْٚفقا ... ؽٍرا

يًغ1)ش. اخلىٚيٚ هٔٛ بًد مع افَدِّ يًغ: »( فٔس ْلؿٕ  ًٚ مع افَدِّ ( ويِزمٓؿ أن 1)ش. أن يتقبقا ويرجًقا إػ اهلل: »( يِزمٓؿ أن يتقبقا 1)ش. يْٚفقا ٕهٌٔ

ّؾ ٕتٚئٟ اإليامن ش. ظٚمِغ أظامًٓ تِٔؼ بٚفتَّقبٜ: »تِٔؼ بٚفتَّقبٜ يًِّقا أظامًٓ  ـُ ؿ مل يًًّقا؟ إنَّ ؾُٔػ خيِص أوَلؽ افذيـ مل يْٚفقا  ًض بَّٖنَّ ّٟ اٌف حتك فق احت

, دار ٕقبٚر دًٔحٜٔ إرثقذـًٜٔمٚئٜ شٗال وجقاب يف افًَٔدة ا)إنٌٚ بٔنقي:  [.حتك وفق يف أؿل إرض وأؿىٚر ادًُقٕٜ, اهلل ٓ يُسك ًٍٕف بال صٚهد

 (12-14فِىٌٚظٜ, صـ

 راجع ادقاؤع افتٚفٜٔ: مقوقع افٍُر واإليامن فِّزيد مـ ادًِقمٚت حقل

ٍر يف ادًٔحٜٔ   http://bora2ed.wordpress.com/2012/03/12, فألخ أيب رائد حمّد ظْٚن رمحف اهلل افتَُّ

 اإِلْشاَلُم افًِِْؿ وادًرؾٜ وتٖثرمهٚ ظذ إنٌٚ بٔنقي
ِ
ـَ ِظَْد الّل ي   http://alta3b.wordpress.com/2011/02/02/bishoy, ؾهؾ: إِنَّ افدِّ

http://www.isbct.wordpress.com/
http://bora2ed.wordpress.com/2012/03/12
http://alta3b.wordpress.com/2011/02/02/bishoy
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يـ افذي جٚ  بف مجٔع إنٌٔٚ   [11]وهق افدِّ

                                                           

ًٚ مـ ؽر ادًُِّغ  -ـثر مـ افْٚس يًتَدون  11 ؾ أيٚت ☺, أنَّ اإلشالم هق ديـ خّٚص جٚ  بف افٌْل حمّد  -ُخُهقص وفُـ هذا ؽر صحٔح. تٖمَّ

ح أنَّ إبراهٔؿ  ٚبؼ افتل ُتقوِّ ًّ رإٜٓٔ افتل ذـرٕٚهٚ يف اْلٚمش اف َُ ًٚ آيٚت ♠ اف  ظئّٜ ُأخرى:وًِٕف مـ إنٌٔٚ  ـٕٚقا ظذ اإلشالم, وإفُٔؿ أجو

ـِ ▬ؿٚل تًٚػ:  ي ـَ افدِّ ُُؿ مِّ َع َف ك  َذَ ًَ َْْٔٚ بِِف إِبَْراِهَٔؿ َوُمقَشك َوظِٔ ؿُقا ؾِٔفِ َمٚ َوصَّ بِفِ ُٕقحًٚ َوافَِّذي أَْوَحَْْٔٚ إَِفَْٔؽ َوَمٚ َوصَّ ٍَرَّ َٓ تَتَ ـَ َو ي قا افدِّ ُّ ُزَ َظَذ  أَْن أَؿِٔ ـَ

ـَِغ َمٚ تَْدُظقُهْؿ إِ  ُٛ اْدُْؼِ ُ جَيْتٌَِل إَِفِْٔف َمـ يََنٚ ُ َوَُّيِْدي إَِفْٔفِ َمـ ئُِْ بَِّؽ ( 04)َفْٔفِ اللَّ ْٝ ِمـ رَّ ََ ٌٜ َشٌَ َّ
ِ ِ ـَ  َٓ ْؿ َوَفْق ُٓ َ ًٌْٔٚ بَْْٔ ًِْد َمٚ َجٚ ُهُؿ افًُِِْْؿ بَ َّٓ ِمـ بَ ِ ؿُقا إ ٍَرَّ َوَمٚ تَ

ْؿ َوإِنَّ افَّ  ُٓ َ يِضَ بَْْٔ َُ ك فَّ ًّّ ًَ ٍٛ إَِػ أََجٍؾ مُّ ُْْف ُمِري ًِْدِهْؿ فٍَِل َصؽي مِّ ـَ أُوِرثُقا اْفُِتََٚب ِمـ بَ  ]شقرة افنقرى[(♂ 02)ِذي

يـ»ٓحظ ـِّٜ  ـٌ واحد, اإلش افدِّ امويٜ, بؾ هق دي ًَّ ك بٕٚديٚن اف َّّ ٓفٜ ظذ أنَّ ديـ مجٔع إنٌٔٚ  واحد, وٓ وجقد حٚ ُيً  شالم.جٚ ت بهٌٜٔ ادٍُرد, فِدَّ

ٔٚ , ذـر اهلل ظزَّ وجؾَّ مقشك, وهٚرون, وإبراهٔؿ, وفقط, وإشحٚق, ويًَقب, وٕقح, وداود, وشِٔامن, وأجقب, وإشامظٔؾ, وإدريس, ويف شقرة إنٌ

:  وذا افٍُؾ, ويقٕس, وزـريٚ, وُئك, الم, ثؿَّ ؿٚل اهلل ظزَّ وجؾَّ ًَّ الة واف ًٚ أؾوؾ افهَّ ًٜ ▬وادًٔح, ظِٔٓؿ مجًٔ ْؿ أُمَّ ُُ تُ  أُمَّ
ْؿ  إِنَّ َهِذهِ ُُ َواِحَدًة َوأَنَٚ َربُّ

ًٚ بٍْس ادًْك ؿٚل تًٚػ: 14]إنٌٔٚ  : ♂ ؾَْٚظٌُُدونِ  ٌِِٔؿ ▬[, أجو ُِقَن َظ َّ ًْ ُِقا َصٚحِلًٚ إيِنِّ باَِم تَ َّ َِٚت َواْظ ٌِّ ـَ افىَّٔ ـُُِقا ِم ُشُؾ  َٚ افرُّ ًٜ * يَٚ أَُّيُّ ْؿ أُمَّ ُُ تُ  أُمَّ
َوإِنَّ َهِذهِ

 ُُ قنِ َواِحَدًة َوأَنَٚ َربُّ َُ ـُؾُّ ِحْزٍب باَِم َفَدُّْيِْؿ ؾَِرُحقنَ *  ْؿ ؾَٚتَّ  ً ْؿ ُزبُرا ُٓ َ ًُقا أَْمَرُهْؿ بَْْٔ ىَّ ََ  [24-20]ادٗمْقن : ♂ ؾَتَ

قح  ُٝ ♠: ▬ؿٚل تًٚػ ظـٕ  ِْ َـّ  تََق
ِ
ًََذ اللَّ  ؾَ

ِ
ِٚمل َوَتْذـِِري بِآجِٚت اللَّ ََ ْؿ َم ُُ ْ ُزَ َظَِٔ ـَ َٚن  ـَ ْؿ يَٚ ؿَْقِم إِْن  ُُ ْ ْؿ َظَِٔ ـُ ـْ أَْمُر ُُ ْؿ ثُؿَّ ٓ يَ ـُ  َٚ ـَ ْؿ َوُذَ ـُ ؾَٖمَْجًُِقا أَْمَر

ًٜ ثُؿَّ اؿُْوقا إَِلَّ َوٓ تُْْيُِرونِ  َّّ  *  ُؽ
ِ
ـْ أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إَِّٓ َظَذ اللَّ ْؿ ِم ُُ غَ ؾَِْ٘ن تََقفَّْٔتُْؿ ؾاََم َشَٖخْتُ ِّ ِِ ًْ ُ ـَ ادْ قَن ِم ـُ  [14-10]شقرة يقٕس : ♂ َوأُِمْرُت أَْن أَ

ُٔع افْ ▬ؿٚل تًٚػ:  ِّ ًَّ َٝ اف ٌَّْؾ ِمَّْٚ إََِّٕؽ أَن ََ َٚ تَ ِٝ َوإِْشاَمِظُٔؾ َربَّْ ْ ـَ اْفٌَٔ َقاظَِد ِم ََ ًٜ ( 041) ًَِِٔؿُ َوإِذْ يَْرؾَُع إِبَْراِهُٔؿ اْف َّ
ِِ ًْ ًٜ مُّ يَّتَِْٚ أُمَّ ْغِ َفَؽ َوِمـ ُذرِّ َّ

ِِ ًْ ًََِْْٚ ُم َٚ َواْج َربَّْ

ِحٔؿُ  َؽ فَّ  اُب افرَّ َٝ افتَّقَّ ْٛ َظََِْْٔٚ إََِّٕؽ أَن َْٚ َوتُ َُ ٔ( 041) َوأَِرَٕٚ َمَِْٚش ِـّ َٜ َوُيَز َّ ُْ
ُؿ اْفُِتََٚب َواحْلِ ُٓ ُّ ِِّ ًَ ِْٓؿ آيَٚتَِؽ َويُ ْ ْؿ يَتُِْق َظَِٔ ُٓ ْْ ْؿ َرُشقًٓ مِّ ِٓ ْٞ ؾِٔ ًَ َٚ َوابْ ْؿ إََِّٕؽ َربَّْ ِٓ

ًَِزيُز احلَُِٔؿُ  َٝ اف َْٕٔٚ َوإَُِّٕف يِف أِخ ( 041) أَن ٍََُْْٔٚه يِف افدُّ ََِد اْصىَ ُف َوَف ًَ ٍْ َف َٕ
ِٜ إِبَْراِهَٔؿ إَِّٓ َمـ َشٍِ َِّ ُٛ َظـ مِّ غَ َوَمـ يَْرَؽ ٚحِلِ ـَ افهَّ

ِ
إِْذ ؿََٚل َففُ َربُّفُ أَْشِِْؿ ( 041) َرةِ َد

غَ 
ِ
ًََٚد ُٝ فَِربِّ افْ ّْ قنَ َوَوصَّ هِبَٚ إِبْ ( 040) ؿََٚل أَْشَِ ُّ

ِ ِ ًْ َّ َوأَنتُؿ مُّ َـّ إَٓ ـَ ؾاَلَ مَتُقتُ ي ُؿ افدِّ ُُ ٍَك َف قُب يَٚ بَِْلَّ إِنَّ الّلَ اْصىَ َُ ًْ  َويَ
َدا  إِْذ ( 044) َراِهُٔؿ بَِْٔفِ َٓ ْتُْؿ ُص ـُ َأْم 

ًٌُُْد إِفَ  َٕ ْ ًِْدي ؿَُٚفقا ًٌُُْدوَن ِمـ بَ َُقَب اْدَْقُت إِْذ ؿََٚل فٌَِِِْٔف َمٚ تَ ًْ قنَ َحَيَ يَ ُّ
ِِ ًْ ـُ فَُف ُم ََٓؽ َوإَِفـفَ آبَٚئَِؽ إِبَْراِهَٔؿ َوإِْشاَمِظَٔؾ َوإِْشَحَٚق إَِفـًٓٚ َواِحداً َوَْٕح (♂ 044) ـ

 [044-041]شقرة افٌَرة : 

ًٚ ظـ يقشػ افهديؼ  ِٞ ♠: ▬ؿٚل تًٚػ حٚـٔ ِْٖويِؾ إََحٚدِي تَِْل ِمـ تَ ّْ ـَ اْدُِِْؽ َوَظَِّ َُٕٔٚ َربِّ ؿَْد آتَْٔتَِْل ِم َٝ َوفِِّٔل يِف افدُّ اَمَواِت َوإَْرِض أَن ًَّ ؾَٚضَِر اف

غَ َوأِخَرةِ  ٚحِلِ ِْل بِٚفهَّ َْ ِاِمً َوأَخِْح ًْ ِل ُم  [010]يقشػ : ♂ تََقؾَّْ

ًٚ ظـ مقشك  ُِقا ♠: ▬ؿٚل تًٚػ حٚـٔ َـّ  تََق
ًََِْٔفِ  ؾَ

ِ
ْْتُْؿ آَمْْتُْؿ بِٚللَّ ـُ غَ  إِنْ َوؿََٚل ُمقَشك يَٚ ؿَْقِم إِْن  ِّ ِِ ًْ ْْتُْؿ ُم [, وؿٚل تًٚػ ظـ شحرة 12]يقٕس: ♂ ـُ

الم:  ًَّ ً ▬ؾرظقن افذيـ آمْقا واشتجٚبقا فدظقة هٚرون ومقشك ظِٔٓام اف َٚ أَؾِْرْغ َظََِْْٔٚ َصْزا ِّغَ َربَّْ ِِ ًْ َٚ ُم  [046]إظراف : ♂ َوتََقؾَّْ

ًٚ ظـ بَِٔس:  ُٝ َٕ ▬وؿٚل تًٚػ حٚـٔ ّْ َ ْٝ َربِّ إيِنِّ طَِ غَ ٍِْز ؿََٚف
ِ
ًََٚد  َربِّ اْف

ِ
َّ
ِ

ُٝ َمَع ُشَِٔاَْمَن لل ّْ  [22]افّْؾ : ♂ َوأَْشَِ

ئٔؾ:  ًٚ ظـ أنٌٔٚ  بْل إها ُؿ هِبَٚ ▬ؿٚل تًٚػ حٚـٔ ُُ ٚ ُهًدى َوُٕقٌر َُيْ َٓ ْ إَِّٕٚ أَنَزْفَْٚ افتَّْقَراَة ؾِٔ قا ُّ ـَ أَْشَِ ُِّٔقَن افَِّذي ِ  افٌَّْ بَّٕٚ ـَ َهُٚدواْ َوافرَّ ُّٔقَن َوإَْحٌَُٚر باَِم اْشتُْحٍِيُقاْ فَِِِّذي

َدا  َٓ ُٕٚقاْ َظَِِْٔف ُص ـَ  َو
ِ
 ]شقرة احٚئدة[(♂ 22) ِمـ ـِتَِٚب الّل

 آمَ ♠: ▬وؿٚل تًٚػ ظـ احلقاريغ, أتٌٚع ادًٔح 
ِ
ـُ أَنَهُٚر الّل  ؿََٚل احْلََقاِريُّقَن َْٕح

ِ
ـْ أَنَهِٚري إَِػ الّل ٍَْر ؿََٚل َم ُُ ُؿ اْف ُٓ ك ِمْْ ًَ  ؾَِاَمَّ أََحسَّ ِظٔ

ِ
ْد َّْٚ بِٚلّل َٓ َواْص

قنَ  ُّ
ِِ ًْ َّٚ ُم تُ ( 24) بَِٖن ـْ ُشقَل ؾَٚ ًَْْٚ افرَّ ٌَ َٝ َواتَّ َٚ آَمَّْٚ باَِم أَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََٕزْف ـَ َربَّْ ِٚهِدي  ]شقرة آل ظّران[(♂ 24) ٌَْْٚ َمَع افنَّ

 : ًٚ ْ آَمَّْٚ ▬وؿٚل تًٚػ ظْٓؿ أجو ْ يِب َوبَِرُشقِل ؿَُٚفَقا ُٝ إَِػ احْلََقاِريَِّغ أَْن آِمُْقا قنَ َوإِْذ أَْوَحْٔ ُّ
ِِ ًْ َٚ ُم َّْ ْد بَِٖن َٓ  ]شقرة احٚئدة[(♂ 000) َواْص

ًٚ ظـ أهؾ افُتٚب افذيـ ْتُْؿ َصٚدِؿِغَ ☺: ▬ْقا بّحّد آم وؿٚل تًٚػ حٚـٔ ـُ ُف إِن  ًْ ِ ٌَّ اَم أَت ُٓ  ُهَق أَْهَدى ِمْْ
ِ
ـْ ِظِْد اللَّ تَِجٌُٔقا ( 21) ؿُْؾ ؾَْٖتُقا بُِِتٍَٚب مِّ ًْ ْ يَ ؾَِ٘ن ملَّ

ـَ  ٌَْرِ ُهًدى مِّ ََع َهَقاُه بِ ـِ اتٌَّ ـْ أََوؾُّ ِِمَّ ًُِقَن أَْهَقا ُهْؿ َوَم َّاَم يَتٌَّ غَ  َفَؽ ؾَْٚظَِْؿ أَن
ِ ِ
ْقَم افيَّٚد ََ َٓ َُّيِْدي اْف  َ  إِنَّ اللَّ

ِ
ُرونَ ( 21) اللَّ َـّ ْؿ يَتََذ ُٓ َِّ ًَ ْقَل فَ ََ َِْْٚ َْلُُؿ اْف ْد َوصَّ ََ  َوَف
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ىرة افتل يقفد ظِٔٓٚ ـّؾ ضٍؾ ٍِ  [11]وهق اف

ُٕخرى ٕٚجتٜ ظـ إحراف  ٔىٚن.وـّؾ إديٚن ا , وذفؽ بًٌٛ افنَّ [10]افٌؼيٜ ظـ ديـ اهلل ظزَّ وجؾَّ
 

  

                                                                                                                                                                                                                 

ِمُْقنَ ( 20) ْٗ  يُ
ـَ آتََُْْٔٚهُؿ اْفُِتََٚب ِمـ ؿٌَِِِْف ُهؿ بِفِ ْؿ ؿَٚفُقا آَمَّْٚ بِفِ إِ ( 24) افَِّذي ِٓ ْ َِٔ َٚ َوإِذَا يُتَْذ َظ بِّْ ِّغَ َّٕفُ احْلَؼُّ ِمـ رَّ ِِ ًْ َّْٚ ِمـ ؿٌَِِِْف ُم ـُ تَْقَن أَْجَرُهؿ ( 24) إَِّٕٚ  ْٗ ُأْوََلَِؽ يُ

قنَ  َُ َٜ َوِِمَّٚ َرَزؿَُْْٚهْؿ يٍُِْ ِّٔئَ ًَّ  اف
ِٜ َْ ًَ وا َويَْدَرُؤوَن بِٚحْلَ تَْغِ باَِم َصَزُ رَّ  [22-21]افَهص (♂ 22) مَّ

ـِ َحًٍِْٔٚ ▬ؿٚل تًٚػ:  11 ي ََٓؽ فِِدِّ ٚؾََٖؿِْؿ َوْج َٓ ْ َس َظَِٔ  افَّتِل ؾَىََر افَّْٚ
ِ
قنَ  ؾِىَْرَت اللَّ ُّ َِ ًْ ِس ٓ يَ ثََر افَّْٚ ـْ َـّ أَ

ُِّؿ َوَفُِ ََٔ ـُ اْف ي  ذَفَِؽ افدِّ
ِ
ُمٌَِِْٔغ إَِفِْٔف *  ٓ تٌَِْديَؾ خِلَِِْؼ اللَّ

قُٕ  ُُ الَة َوٓ تَ قا افهَّ ُّ قُه َوأَؿِٔ َُ ؾُّ ِحْزٍب باَِم َفَدُّْيِْؿ ؾَِرُحقنَ َواتَّ ـُ ُٕٚقا ِصًًَٔٚ  ـَ ْؿ َو ُٓ ؿُقا دِيَْ ـَ ؾَرَّ ـَ افَِّذي ـَِغ ِم ـَ اْدُْؼِ  [40-41]افروم : ♂ قا ِم

 َوَمٚ أُنِزَل إَِفَْْٔٚ َوَمٚ أُنِزَل إَِػ إِبَْراِهَٔؿ َوإِْشاَمِظَٔؾ َوإِْشَحَٚق وَ ▬ؿٚل تًٚػ: 
ِ
ْ آَمَّْٚ بِٚلّل ِْؿ َٓ ؿُقفُقا هبِّ ُِّٔقَن ِمـ رَّ ك َوَمٚ أُوِتَ افٌَّْ ًَ َُقَب َوإْشٌَِٚط َوَمٚ أُوِتَ ُمقَشك َوِظٔ ًْ يَ

ْؿ  ُٓ ْْ ُق بَْغَ أََحٍد مِّ ٍَرِّ قنَ ُٕ ُّ
ِِ ًْ ـُ َففُ ُم ْ ؾََِّٕ٘امَ ( 046) َوَْٕح إِن تََقفَّْقا ِد اْهتََدواْ وَّ ََ  ؾَ

ثِْؾ َمٚ آَمْتُؿ بِفِ ِّ ِ ْ ب ًَُِِٔؿ  ؾَِْ٘ن آَمُْقا ُٔع اْف
ِّ
ًَّ ُؿ الّلُ َوُهَق اف ُٓ َُ ٍِٔ ُْ َٔ ًَ ٍٚق ؾَ ََ ُهْؿ يِف ِص

ـُ َففُ َظٚبِدونَ ( 041) ًٌَٜ َوَْٕح  ِصٌْ
ِ
ـَ الّل ـُ ِم ًَ ـْ أَْح  َوَم

ِ
ٌََٜ الّل  ]شقرة افٌَرة[(♂ 041) ِصٌْ

َّٓ يُقفَُد َظَذ افٍِىَْرةِ, ؾََٖبََقاهُ »☺: ؿٚل رشقل اهلل  ِ  إ
ـْ َمْقُفقدٍ ِٕٚفِ  َمٚ ِم ًَ جِّ َّ ِِٕف, أَْو يُ ا َ َدإِِف أَْو يَُْكِّ ُخٚري ش ُُّيَقِّ  (.0421)صحٔح اٌف

ًٚ يف ادًٔحٜٔ, ؾ٘نَّ ادًٔحٜٔ تنسط ُِمٚرشٜ ضَس ادًّقديٜ ـٌٚب فِدخقل إػ ☺ وـالم رشقل اهلل  طٚهٌر وجّع يف ـّؾ ديـ إديٚن, وُخُهقص

خص افذي يّقت ؿٌؾ أن يُ  ٍؾ ادًٔحٜٔ, وأنَّ افنَّ ٍر, وشُٔقن مهره افًذاب إبدي يف ُبحرة افْٚر وافُزيٝ! حتك افىِّ ُُ د, ؾَد مٚت ظذ اف َّّ ً

ٌر, مثٚل افزا ة وافىَّٓٚرة, جيٛ تًّٔده ؾقرًا يف حٚفٜ أن أصٚبف مرض بًد وٓدتف, ُمٚؾٜ أن يّقت ؿٌؾ افتًَّّٔد ؾُٔقن مهره   إػ افْٚر!افهَّ

ص  ُّّ َُ مـ », ـام ؿٚل رّب ادجد يًقع: وبدوَّنٚ ٓ يُُّـ احلهقل ظذ احلٔٚة إبديٜحٚ ـٕٚٝ ادًّقديٜ ٓزمٜ وضوريٜ فِخالص, ]: متَّك ُمرجٚنؿٚل اف

ًٌّٚ يف شًٚدة شٚئر أبْٚئٓٚ, 06/  06)مر ش آمـ واظتّد خِص ومـ مل يٗمـ يدن رت افًُْٜٔ اجلٚمًٜ, ُح  وفق ظذ أثر, وبال إبىٚ , تًّٔد افىٍِّؾ(, ْلذا ؿرَّ

ومٕٜٚٔ. وٓدتف ف, أّمٚ افًُْٜٔ افرُّ ت تًّٔد اجلْغ يف بىـ أُمِّ , اجلز  افثٚين, مُتٌٜ ـًْٜٔ افًٔدة أرثقذـًَّٔتل تُراث وظَٔدة وحٔٚة) [.ؾٌٚفٌٝ يف ذفؽ بٖن أؿرَّ

 (.021افًذرا  بٌّٚؽٜ, صـ

دون إضٍٚل]افثٚفٞ:  افٌٚبٚ صْقدةؿٚل  ِّّ راً ظذ فزوم, افزوتًتٕٚٝ ٓ يًُ ش ) َمـ آمـ واظتّد خِص», واظتامدًا ظذ ؿقل افرب: اإليامن ؿٌؾ ادًّقديٜ إسا

ُّْك  ؾُٔػ تتّؿ ادًّقديٜ بدون إيامن وبدون إدراك ؟!. وأجوًٚ اظتامداً ظذ أن افىٍِّؾ ٓ يُدرك مٚذا ُيدث يف ادًّقديٜ(, 06: 06مر  هذا رأُّيؿ. أمٚ ٕحـ ؾ

ب يَقل: رصًٚ مّْٚ ظذ أبديٜ هٗٓ  إضٍٚلحِ ظذ مًّقديٜ إضٍٚل فألشٌٚب أتٜٔ:  وح, ٓ يَدر أن يدخؾ », ٕنَّ افرَّ إن ـٚن أحد ٓ يقفد مـ احٚ  وافرُّ

ب اشتثْك مْف إضٍٚل حْٔام ؿٚل هذا(, 2: 4)يق ش مُِقت اهلل وٓؿ ْلذا احلُُؿ اإلهلل افذى مل ُيدث أنَّ افرَّ  [.ؾُٔػ يُُّـ أن ّْٕع ظْٓؿ افًاِمد ؾًُْرِّ

ِِّّٜٔ اإلـِرئُٜ فألؿٌٚط إرثقذـس, صـافالهقت ادَُٚرن )اجلز  إول() ُُ  (.44, اف

ر 0)مًّقديٜ إضٍٚل: إنَّ مًّقديٜ إضٍٚل ضوريٜ وٓزمٜ فألشٌٚب أتٜٔ: ]: بٔنقي حِّلؿٚل افَّس  ( ٕنَّ مًْٓؿ مْٓٚ ُيرمٓؿ مـ ُِمٚرشٜ إها

ام  يف حٚفٜ مقهتؿ( وٕنَّ مًْٓؿ مْٓٚ ُيرمٓؿ 4). إخرى ًَّ ؿ ُمنسـقن يف اخلىٜٔ اجلّدي4ٜ). مـ افدخقل إػ اف ويف حٚجٜ فِخالص متٚمًٚ مثؾ , ( َّٕنَّ

 (11, اجلز  إول, مىٚبع افُّْقبٚر, صــــًْٔتل إرثقذـًٜٔ مٚ أمجِؽ) [.افٌُٚر

ْؿ َمٚ جَ ☺: »ؿٚل رشقل اهلل  10 ُُ َّ ـُؾُّ َمٍٚل ََٕحِْتُُف َظًٌْدا َحالٌَل أََٓ إِنَّ َربِّك أََمَريِن أَْن أَُظِِّ ِْل يَْقِمل َهَذا  َّ َّٚ َظَِّ ِْتُْؿ ِِم ُْؿ ِٓ ْؿ َوإَِّنَّ ُٓ َِّ ـُ   ٍََٚ ُٝ ِظٌَٚدِي ُحَْ َْ َوإيِنِّ َخَِ

ُٓؿْ  َٔٚضُِغ ؾَْٚجتََٚفتْ ُؿ افنَّ ُٓ قا يِب َمٚ مَلْ أُنِْزْل بِفِ ُشِْىَٚ أَتَتْ ـُ ُٝ َْلُْؿ َوَأَمَرهْتُْؿ أَْن يُْؼِ ِْٓؿ َمٚ أَْحَِِْ ْ ْٝ َظَِٔ َم ْؿ َوَحرَّ ِٓ ِ ـْ دِيْ ْؿ َظَرهَبُْؿ  ًَٕٚظ ُٓ تَ ََ َّ َ َٕيََر إَِػ أَْهِؾ إَْرِض ؾَ َوإِنَّ اللَّ

ـْ أَْهِؾ اْفُِتَِٚب  ٚيَٚ ِم ََ ْؿ إَِّٓ بَ ُٓ َّ  (. وهذه هل افَّْتٔجٜ افىًٌَّٜٔٔ ادٌْٜٔ ظذ مٌدأ أنَّ اإلشالم هق ديـ افٍىرة.1416 ح ُمًِؿصحٔش )َوَظَج
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ـ مـ أنَّ اإلشالم ََّ محـ, وأنَّ مٚ ظداه مـ افنَّ  ؾٔجٛ ظذ ـّؾ ُمًٍِؿ أن يتٔ افىَّريؼ  وأنَّف ٚن,ٔىهق ديـ افرَّ

ي  افقحٔد , وأنَّ ادٗدِّ يـ افقحٔد افذي ُيتقي ظذ افًَٚئد اإلهلٜٔ ف هلل ظزَّ وجؾَّ حٔح افذي افدِّ احلََٜٔٔ, واإليامن افهَّ

َدر. ـّؾ ُمِققيٗمـ بف  أن جيٛ ََ ُتٌف, وُرُشِف, وافٔقم أخر, واف ـُ , ومالئُتف, و  ؾٔام خيّص اهلل ظزَّ وجؾَّ

  :ٜيًٜ اإلشالمٜٔادًٖخٜ افثٚفث  ظَٔدة اتٌِّٚع افؼَّ

يًٜ اإلشالمٜٔ, ظِْٔٚ أن ٍٕٓؿ   ٌٚع افؼَّ ؾ فقجقب اتِّ ُٕٗصِّ يًٜ!ؿٌؾ أن   أوًٓ مٚ هل افؼَّ

, شقا  يف ـتٚبف, أو ظـ  يًٜ بٚختهٚر هل ـّؾ مٚ جٚ  ظـ اهلل ظزَّ وجؾَّ  يف ؾٔدخؾ, ☺ٌٕٔف  ضريؼ افؼَّ

َّْ  ,وإمر ,وددُ واحلُ  ,افٍرائض مـ إحُٚم وشٚئر وافًَٔدة, قحٔدافتَّ  تًريٍٓٚ يًٜ هل افىَّريؼ وادْٟٓ .ٓلواف  ؾٚفؼَّ

حٔحٜ, شقا  ـٚن ذفؽ يف  , أي افًٌٚدة افهَّ افذي ووًف اهلل ظزَّ وجؾَّ فَٔقد اإلًٕٚن إػ ـّؾ مٚ ُيرِض اهلل ظزَّ وجؾَّ

يـ(. يـ(, أو يف بٚب إحُٚم وافٍرائض )ُؾُروع افدِّ  [14]بٚب افًَٚئد )ُأُصقل افدِّ

يـ, شقا  ـٚن  يًٜ ـّؾ أمٍر مـ ُأُمقر افدِّ , أو صحَّ  إذن, يدخؾ حتٝ بٚب افؼَّ مذـقرًا يف ـتٚب اهلل ظزَّ وجؾَّ

َِّؿ بف افٌَّْل ☺ظـ افٌَّْل حمّد  يًٜ. ☺. وجيٛ أن يٍٓؿ ادًُِؿ أنَّ ـؾَّ مٚ تُ يـ وافؼَّ  هق مـ افدِّ

ـِ اْْلََقى▬ؿٚل اهلل ظزَّ وجؾَّ يف ـتٚبف افُريؿ:  َّٓ َوْحٌل ُيقَحك( 4) َوَمٚ َيْىُِؼ َظ ِ ُف ( 2) إِْن ُهَق إ َّ َِّ َصِديُد َظ

َقى َُ  .]شقرة افَّْجؿ[(♂ 2) اْف

ًٚ جيٛ أن يٍٓؿ ادًُِؿ أنَّ ـّؾ مٚ صحَّ ظـ صحٚبٜ رشقل اهلل  يـ ☺أجو ٚهؿ اهلل [14]ؾٓق مـ افدِّ َـّ , ؾَد ز

ًٚ أنَّ إيامَّنؿ هق اْلُدى. ًٌقهؿ ب٘حًٚن ٕٚفقا روٚه, وبغَّ فْٚ أجو  [12]ظزَّ وجؾَّ يف ـتٚبف, وبغَّ فْٚ أنَّ افذيـ اتَّ

                                                           

 راجع افتٚل: 14

 .002, مُتٌٜ افًقادي فِتقزيع, افىًٌَّٜ افثٕٜٚٔ, صـمدخؾ فدراشٜ افًَٔدة اإلشالمٜٔد. ظثامن مجًٜ وّريٜ: 

قيٜ ادهدر افثٚينٕقر بْٝ حًـ ؿٚروت:  َّْٜ افٌَّْ ًُّ َّؾاف ًَ  .6, ُمّع ادِؽ ؾٓد بٚدديْٜ, صـ فِتَّؼيع اإلشالمل ومُٕٚتٓٚ مـ حٔٞ آحتجٚج واف

و 14 حٚبٜ ظذ ر  وُيَرُّ يـ.ٕظْدمٚ يتٍَّؼ افهَّ , وهذا اإلمجٚع ُمِزم فُّؾ ُمًِؿ, وهق مـ افدِّ ًٚ , ؾ٘نَّ هذا ُيًّد إمجٚظ
ٍ
حٚبٜ ظذ ترك ر   ف, أو ظْدمٚ يتٍَّؼ افهَّ

ًّٚينافؿٚل اإلمٚم  ٌقن ادُخٚف]رمحف اهلل:  ًَّ ًُ ْْ ٜ َي ُٕمَّ ٜ؛ وجدٕٚهؿ ُمتٍََّغ ظذ تؤِؾ مـ خُيٚفػ اإلمجٚع وَّتىئتف, َومَلْ َتَزل ا ْؾَْٚ حٚل إُمَّ رَّ ًَ ٍغ فْلمجٚع إذا َت

َٜ ون ذفؽ مـ إُُمقر اْلَِّْٔ ًُدُّ ة ادًُِّغ وُمنٚؿتٓؿ, وٓ َي ؿ إػ ادُُروق, وَصّؼ افًهٚ, وحُمٚدَّ ون ذفؽ مـ ِظَيٚم إُُمقر, وؿٌٔح آرتُٚبٚت, َؾَدلَّ أَّنَّ ًُدُّ , بؾ َي

ِِّّقن, وافَدر افذي ؿُ  ًٜ َُيُْرم ُُمٚفٍتٓٚ, ويف ادًٖخٜ دٓئؾ ـثرة ذـرهٚ إصحٚب, وأوردهٚ ادُتُ وا إمجٚع ادًُِّغ ُحّج  [ِْٚه ـٍٚف, وهق ادًتّد.َظدُّ
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ٚهؿ رشقل اهلل  َـّ ٌٚظٓؿ, وآؿتدا  هبؿ.☺وؿد ز  [12], وأمرٕٚ بٚتِّ

                                                                                                                                                                                                                 

ًّٚين )ت ًَّ َِّد إول, صـؿقاضع إدفٜ يف إُُصقلـه(: 211)أبق اديٍر مْهقر بـ حمّد اف ُتٛ افًِّٜٔ بٌروت, افىًٌَّٜ إوػ, ادُج ُُ  (.261,  دار اف

هٌل  ؿٚل اإلمٚم ُروف ؿٌؾ َأن خيِؼ اهلل َأبَٚ حْ]رمحف اهلل: افذَّ ًْ ْٜ َواجْلَاَمَظٜ َمْذَهٛ ؿديؿ َم ًّ ُف َمْذَهٛ َومذهٛ أهؾ اف َّٕ ِ٘ ًِّل َوأمحد, َؾ ٚؾِ ٜ ومٚفُٚ َوافنَّ ٍَ ٔ

ٌَِّٕٔٓؿ  َحَٚبٜ افَِّذي تَِقُه َظـ  ٜ, ومُ ☺, افهَّ َحَٚبٜ حجَّ ُؿ ُمتٍََّقن ظذ َأنَّ إمِْجَٚع افهَّ َّنَّ
ِ٘ ْٜ َواجْلَاَمَظٜ, َؾ ًّ ًٚ ِظْْد أهؾ اف َٚن مٌتدظ ـَ تْٚزظقن يِف َومـ َخٚفػ َذفِؽ 

هٌل )ت)ص [إمِْجَٚع مـ بًدهْؿ. يـ أبق ظٌد اهلل افذَّ  (.004, صـادْتَك مـ مْٓٚج آظتدال يف َٕض ـالم أهؾ افرؾض وآظتزالـه(: 121ّس افدِّ

ْؿ وَ ▬ؿٚل تًٚػ:  12 ُٓ ِِضَ الّلُ َظْْ ٍٚن رَّ ًَ ًُقُهؿ بِِْ٘ح َ ـَ اتٌَّ ـَ َوإَنَهِٚر َوافَِّذي ِٚجِري َٓ ُ ـَ ادْ ُفقَن ِم قَن إَوَّ َُ ٚبِ ًَّ ْ َواف ٚ إََّْنَُٚر  َرُوقا َٓ ٍت جَتِْري حَتْتَ َظْْفُ َوأََظدَّ َْلُْؿ َجَّْٚ

ًَئِؿُ  ْقُز اْف ٍَ ٚ أَبَداً َذفَِؽ اْف َٓ ـَ ؾِٔ  [011]افتقبٜ : ♂ َخٚفِِدي

َجَرةِ ؾًَََِِؿ َمٚ يِف ؿُُِقهِبِؿْ ▬ؿٚل تًٚػ:  َٝ افنَّ ِمَِْغ إِْذ يٌَُٚيًُِقََٕؽ حَتْ ْٗ ُ ـِ ادْ ُ َظ ْد َرِِضَ اللَّ ََ ْؿ َوأَثَٚهَبُْؿ ؾَتْحًٚ ؿَِريًٌٚ  َف ِٓ ْ َٜ َظَِٔ َُِْٔ ًَّ  [01]افٍتح : ♂ ؾََٖنَزَل اف

ًِْد مَ ▬ؿٚل تًٚػ:  ةِ ِمـ بَ  اْفًُْنَ
ِٜ ًُقُه يِف َشَٚظ َ ـَ اتٌَّ ـَ َوإَنَهِٚر افَِّذي ِٚجِري َٓ ُ ِلِّ َواْد د تََّٚب اهلل َظَذ افٌَّْ ََ ُٓ َف ْْ َٚد يَِزيُغ ؿُُِقُب ؾَِريٍؼ مِّ ـَ ْؿ إَِّٕفُ هِبِْؿ َرُؤوٌف ٚ  ِٓ ْ ْؿ ثُؿَّ تََٚب َظَِٔ

ِحٔؿٌ   [001]افتقبٜ : ♂ رَّ

 َوِرْوَقإ▬ؿٚل تًٚػ: 
ِ
ـَ اللَّ ٌُقَن ؾَْوالً مِّ ِْلِْؿ يٌَْتَ ـَ أُْخِرُجقا ِمـ دِيِٚرِهْؿ َوأَْمَقا ـَ افَِّذي ِٚجِري َٓ ُ َرا  اْد ََ ٍُ َ َوَرُشقَفُف أُْوََلَِؽ فِِْ وَن اللَّ ٚدِؿُقَن  ًٚ َويَُْكُ ( 1)ُهُؿ افهَّ

َٓ جَيُِدوَن يِف ُصُدوِرهِ  ْؿ َو ِٓ ـْ َهَٚجَر إَِفْٔ ْؿ ُُيٌُِّقَن َم ِٓ ِ اَر َواإْلِياَمَن ِمـ ؿٌَِْ ُؤوا افدَّ ـَ تٌََقَّ ٌٜ َوَمـ يُقَق َوافَِّذي َٚن هِبِْؿ َخَهَٚص ـَ ْؿ َوَفْق  ِٓ ًِ ٍُ ثُِروَن َظَذ أَن ْٗ َّٚ أُوتُقا َويُ ًٜ ِمِّ ْؿ َحَٚج

ٍُِِْحقَن  ُصحَّ  ُ ِف ؾَُْٖوََلَِؽ ُهُؿ اْد ًِ ٍْ َٕ(1 ) َٓ قَٕٚ بِٚإْلِياَمِن َو َُ ـَ َشٌَ َِْٕٚ افَِّذي َٚ اْؽٍِْر فََْٚ َوإِلِْخَقا َُقُفقَن َربَّْ ًِْدِهْؿ يَ ـَ َجُٚؤوا ِمـ بَ َٚ َوافَِّذي ـَ آَمُْقا َربَّْ َِِّذي ًَْؾ يِف ؿُُِقبَِْٚ ؽِالًّ فِّ  جَتْ

حِ   [01-1]احلؼ : (♂ 01)ٌٔؿ إََِّٕؽ َرُؤوٌف رَّ

ِمُْ ▬ؿٚل تًٚػ:  ْٗ ُ واْ ُأوَفـئَِؽ ُهُؿ اْد ََٕكُ ـَ آَوواْ وَّ  َوافَِّذي
ِ
ْ َوَهَٚجُرواْ َوَجَٚهُدواْ يِف َشٌِِٔؾ الّل ـَ آَمُْقا ِريٌؿ َوافَِّذي ـَ ٌٍَِْرٌة َوِرْزٌق  ُؿ مَّ ًٚ ْلَّ َّ ًُْد ( 12)قَن َح ْ ِمـ بَ ـَ آَمُْقا َوافَِّذي

 
ِ
ْؿ أَْوَػ بًٌٍَِْض يِف ـِتَِٚب الّل ُٓ ْ إَْرَحٚمِ بًَُْو ْؿ َوُأْوُفقا ُُ ْؿ ؾَُْٖوَفـئَِؽ ِمْ ُُ ًَ  َظٌِِٔؿ َوَهَٚجُرواْ َوَجَٚهُدواْ َم

ٍ
ؾِّ َرْ  ُُ  [12-12]إنٍٚل : (♂ 12) إِنَّ الّلَ بِ

ٚبِ ▬ؿٚل تًٚػ:  ًَّ قَن اف َُ ٚبِ ًَّ بُقَن ( 01)َُقَن َواف رَّ ََ ُ ِِٔؿ ( 00)ُأْوََلَِؽ اْد ِت افًَّْ فَِغ ( 04)يِف َجَّْٚ َوَّ ْٕ ـَ ا ٌٜ مِّ ـَ ( 04)ثَُِّ ِخِري ْٔ ـَ ا ٍٜ ( 02)َوؿٌَِِٔؾ مِّ ْقُوقَٕ ٍر مَّ َظَذ ُهُ

ٚبَِِِغ ( 02) ََ ٚ ُمتَ َٓ ْ َِٔ ِئَِغ َظ ؿًٜ : (♂ 06)ُمتَُّ  [06-01]افقا

ٌد رَّ ▬ؿٚل تًٚػ:  َّّ َ ٌُقَن ؾَْو حمُّ داً يٌَْتَ ًًٚ ُشجَّ َـّ ْؿ تََراُهْؿ ُر ُٓ َ ٍَُُِّٚر ُرمَحَٚ  بَْْٔ ا  َظَذ اْف ُف أَِصدَّ ًَ ـَ َم  َوافَِّذي
ِ
ـْ أَثَِر ُشقُل اللَّ ِٓؿ مِّ ًٕٚ ِشٔاَمُهْؿ يِف ُوُجقِه  َوِرْوَقا

ِ
ـَ اللَّ الً مِّ

ْؿ يِف  ُٓ  َوَمثَُِ
ْؿ يِف افتَّْقَراةِ ُٓ ُجقدِ َذفَِؽ َمثَُِ ًُّ اَع فٌََِِٔٔظ هِبِ اف رَّ ُٛ افزُّ َزْرٍع أَْخَرَج َصىَُْٖه ؾَآَزَرُه ؾَْٚشتٌَََِْظ ؾَْٚشتََقى َظَذ ُشقؿِفِ يًُِْج ـَ ـَ  اإْلِِٕجِٔؾ  ُ افَِّذي َٚر َوَظَد اللَّ ٍَّ ُُ ُؿ اْف

ٌٍَِْرًة َوأَْجراً َظئِامً  ُٓؿ مَّ ٚحِلَِٚت ِمْْ ُِِّقا افهَّ  [41]افٍتح : ♂ آَمُْقا َوَظ

تُقبًٚ ِظَْدُهْؿ يِف افتَّْقَراةِ َواإِلِْٕجٔ▬تًٚػ: ؿٚل  ُْ ِلَّ إُمِّلَّ افَِّذي جَيُِدوَٕفُ َم ُشقَل افٌَّْ ًُقَن افرَّ ِ ـَ يَتٌَّ َِٚت افَِّذي ٌِّ ِر َوُُيِؾُّ َْلُُؿ افىَّٔ َُ ـِ اْدُْ ُٚهْؿ َظ َٓ ًُْروِف َوَيْْ ِؾ يَُْٖمُرُهؿ بِْٚدَ

ُؿ اخْلٌََآئِ  ِٓ ْ ُم َظَِٔ وُه وَ َوُُيَرِّ ُروُه َوََٕكُ  َوَظزَّ
ْ بِفِ ـَ آَمُْقا ْؿ ؾَٚفَِّذي ِٓ ْ ْٝ َظَِٔ َٕٚ ـَ ُهْؿ َوإَْؽالََل افَّتِل  ْؿ إِْسَ ُٓ ُف أُْوَفـئَِؽ ُهُؿ َٞ َويََوُع َظْْ ًَ ْ افُّْقَر افَِّذَي أُنِزَل َم ًُقا َ اتٌَّ

ٍُِِْحقنَ  ُ  [021]إظراف : ♂ اْد

ْؿ ؿَرْ ☺: »ؿٚل رشقل اهلل  12 ـُ ـَ يَُِقََّنُؿْ َخْرُ ـَ يَُِقََّنُْؿ, ثُؿَّ افَِّذي ٌُخٚري ش يِن, ثُؿَّ افَِّذي  (4620)صحٔح اف

َْصَحٚيِب, ؾَِ٘ ☺: »ؿٚل رشقل اهلل  ِٕ اَم َ َمٚ تُقَظُد, َوأَنَٚ أََمٌَْٜ  ًَّ ِٝ افُُّْجقُم أَتَك اف , ؾََِ٘ذا َذَهٌَ
ِ
اَم  ًَّ ٌٜ فِِ ُٝ أَتَك أَْصَحٚيِب افُُّْجقُم أََمَْ ٌٜ ذَا ذََهٌْ  َمٚ يُقَظُدوَن, َوأَْصَحٚيِب أََمَْ

تِل َمٚ يُقَظُدونَ  َٛ أَْصَحٚيِب أَتَك أُمَّ تِل, ؾَِ٘ذَا َذَه ُمَّ
 (.4240)صحٔح ُمًِؿ ش ِٕ

ُٓ ☺: »ؿٚل رشقل اهلل  َٚن ِمْْ ـَ ًِْؾ, َحتَّك إِْن  ًِْؾ بِٚفَّْ ئٔؾ َحْذَو افَّْ تِل َمٚ أَتَك َظَذ بْل إها ـْ يَْهَُْع َذفَِؽ, َوإِنَّ َفَْٖٔتَِغَّ َظَذ أُمَّ تِل َم َٚن يِف أُمَّ َُ ًٜ َف َ ُف َظاَلِٕٔ ـْ أَتَك أُمَّ ْؿ َم

 ُٓ ُِّ ـُ  , ًٜ تِل َظَذ ثاََلٍث َوَشًٌَِْغ ِمَِّ ُق أُمَّ ٍَْسِ ًٜ, َوتَ ْْتَْغِ َوَشًٌَِْغ ِمَِّ ْٝ َظَذ ثِ ؿَ ٍَرَّ ئٔؾ تَ ً َواِحَدةً بْل إها َّٓ ِمَِّٜ ِ ِر إ : , ؿَ شْؿ يِف افَّْٚ ؟»ُٚفقا
ِ
َمٚ »ؿََٚل: ش, َوَمٚ ِهَل يَٚ َرُشقَل اللَّ

ْف إفٌٚين(.4620)ُشَْـ افّسمذي ش أَنَٚ َظَِْٔفِ َوأَْصَحٚيِب  ًَّ  , ح
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ٜ بًد ٌٕٔٓٚ حمّد  ًِؿٍ دُ وٓ جيقز  ُٕمَّ حٚبٜ ☺أن يٍهؾ ًٍٕف ظـ أؾوؾ هذه ا ٌٚع افهَّ ًٌُد ظـ اتِّ , ؾ٘نَّ اف

 [16]هق شٌٛ ـّؾ بدظٜ, وـّؾ والفٜ, وـؾ إحراف. ╚

حٚبٜ  َّٕف يٌٌْل ظِْٔٚ أن َٕتدي  مل يَقمقا أبداً  ╚إذن, إذا ثٌٝ أنَّ افهَّ بتْٓئٜ افَّْهٚرى يف أظٔٚدهؿ, ؾ٘

حٚبٜ  ًٚ إذا ثٌٝ  ╚هبؿ ٕنَّ حٔٚة افهَّ ٌٚظٓؿ وآؿتدا  هبؿ ُخُهقص هق افتَّىٌٔؼ افًّع فْلشالم, وجيٛ ظِْٔٚ اتِّ

يٍٜ.فْٚ أنَّ هذه إؾًٚل مٌْٜٔ ظذ ؾٓؿ ُمًغَّ ْلؿ فًٌض أيٚت افَرإٜٓٔ أو إحٚديٞ افٌَّْقيٜ   افؼَّ

ك, أو ٕي شٌٛ مـ إشٌٚب, أن يتدخؾَّ يف صٍٖن مـ صئقن ديْْٚ,  َّّ وٓ جيقز فًِّٔحل أبدًا, حتٝ أّي ُمً

اخِٜٔ. ؾ دوفٜ خٚرجٜٔ يف صئقن مك افدَّ ّد بّثٚبٜ تدخُّ ًَ  وٓ أن يًسض ظذ ُحٍُؿ مـ أحُٚم ذيًتْٚ, ؾ٘نَّ هذا ُي

ْقان:  اهلل رمحف بٚز ابـُُمتك فرشٚفٜ افنٔخ وأن إفُٔؿ  ًُ  [11]شخٚفٍف مٚ وٌٕذ اهلل ذع حتُٔؿ ُوُجقب»ب

ُٝ  َوَمٚ▬ؿٚل اهلل ظزَّ وجؾَّ يف ـتٚبف افُريؿ:  َْ َـّ  َخَِ َٕس  اجْلِ َّٓ  َواإْلِ ٌُُدونِ  إِ ًْ  [26:  افذاريٚت] ♂فَِٔ

 ,ًٚ , أمراً وَّنٔ  وأن واظتَٚدًا, وؿقًٓ وظّاًل.ومتٚم افًٌقديٜ هلل ظزَّ وجؾَّ يَتيض إَٓٔٚد افتَّٚم هلل ظزَّ وجؾَّ

 ؾٚتفوتكُّ  وأظامفف قـفُِ ُش  يف وخيوع ,اهللُ  محرَّ  مٚ مرِّ وُُي  ,اهللُ  أحؾَّ  مٚ ُيّؾ  اهلل, ذيًٜ ظذ ؿٚئّٜ ادر  حٔٚة تُقن

 ِّ  [11]اهلل. فؼع ٓٚـ

                                                                                                                                                                                                                 

ًِْدي ☺: »ؿٚل رشقل اهلل  ـْ بَ ـِ ِم ْؿ, ؾَٚؿْتَُدوا بِٚفََِّذيْ ُُ ٚئِل ؾِٔ ََ ُٝ أَْدِري َمٚ ؿَْدُر بَ ًْ َر يُِنُر إَِػ أَيِب بَ  -إيِنِّ َف َّ ـِ أُمِّ َظٌْدٍ  -ٍُْر َوُظ َد ابْ ْٓ ٍر َوَظ ش َواْهُدوا َهْدَي َظامَّ

ـ بُىُرؿف وصقاهده(.44416)ُمًْد أمحد  ًَ  , حديٞ َح

ـْ يًَِْش مِ ☺: »ؿٚل رشقل اهلل  َّٓ َهٚفٌِؽ, َوَم ِ ًِْدي إ ٚ بَ َٓ َٓ يَِزيُغ َظْْ ِٚرَهٚ  َٓ َْ ـَ  ٚ َٓ  َفُِْٔ
ِ
ْؿ َظَذ اْفٌََْٔوٚ  ُُ تُ ـْ ـْ ؿَْد تََر ْؿ باَِم َظَرؾْتُْؿ ِم ُُ ْ َِٔ ًَ , ؾَ ثًِرا ـَ ى اْختاَِلؾًٚ  َرَ ًَ ْؿ, ؾَ ُُ ْْ

قا ظَ  ِٜ, َوإِْن َظًٌْدا َحٌَِنًّٔٚ َظوُّ َظ ْؿ بِٚفىَّٚ ُُ ْ ِديَِّغ, َوَظَِٔ ْٓ ـَ اْدَ اِصِدي  افرَّ
ِ
 ٚ ٍَ ِٜ اخْلَُِ ٚجْلَ ُشَّْتِل َوُشَّْ ـَ ـُ  ِم ْٗ ُ ٚ بِٚفََّْقاِجِذ, ؾََِّٕ٘اَم ادْ َٓ ْ ٚدَ َِٔ ََ َنِِػ َحْٔثُاَم إََِْٔد إْ ْٕ ِؾ ا )ُمًْد أمحد ش َّ

ـ(.01024 ًَ  , حديٞ صحٔح بُىُرؿف وصقاهده, وهذا إشْٚد َح

ٍد ◙: »ؿٚل ظٌد اهلل بـ مًًقد  َّّ َٛ حُمَ َ َٕيََر يِف ؿُُِقِب افًٌَِْٚدِ, ؾََقَجَد ؿَِْ ًِ ☺ إِنَّ اللَّ ٍْ ُٚه فَِْ ٍَ ًَثَُف بِِرَشَٚفتِِف, ثُؿَّ َٕيََر يِف ؿُُِقِب َخْرَ ؿُُِقِب اْفًٌَِٚدِ, ؾَْٚصىَ , ؾَٚبْتَ
فِ

ْؿ ُوَزَراَ  ٌَِِِّٕٔف, ُٓ َ ٍد, ؾََقَجَد ؿُُِقَب أَْصَحٚبِِف َخْرَ ؿُُِقِب اْفًٌَِٚدِ, ؾََجًَِ َّّ ِٛ حُمَ ًَْد ؿَِْ َق ظِ  اْفًٌَِٚدِ بَ ُٓ ًْٚ, ؾَ ًَ قَن َح ُّ
ِِ ًْ ُ ٚتُِِقَن َظَذ دِيِِْف, ؾَاَم َرأَى اْد ََ , َوَمٚ َرأَْوا يُ ـٌ ًَ  َح

ِ
َْْد اللَّ

 َشٌِّٔئ 
ِ
َق ِظَْْد اللَّ ُٓ ـ(.4611)ُمًْد أمحد ش َشِّٔئًٚ ؾَ ًَ  , إشْٚده َح

ََِؾ ظـ ؿٚل اإلمٚم مٚفؽ رمحف اهلل أنَّف ؿٚل:  16
ُٕ َْلَٚ.]اخلُالصٜ ؾٔام  َِح أوَّ َّٓ َمٚ أْص ٜ إ ُمَّ ْٕ َٓ ُيْهِِح آِخر َهِذه ا  [َو

َُقق ادهىٍكـه(: 222)أبق افٍوؾ افَِٚض ظٔٚض بـ مقشك افٔحهٌل )ت ٍٚ بتًريػ ُح َِّد افثٚين, صـافنِّ  (11, دار افٍُر, ادُج

مٜ ظٌد افًزيز بـ بٚز رمحف اهللـه(: 0241ظٌد افًزيز بـ ظٌد اهلل بـ بٚز )ت 11 َِّد إول, رشٚفٜ: ُمّقع ؾتٚوى افًالَّ ب حتُٔؿ ُوُجق, افىًٌَّٜ افثٕٜٚٔ, ادُج

  http://www.binbaz.org.sa/mat/8747. 10-14, صـذع اهلل وٌٕذ مٚ خٚفٍف
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 ؽر إػ وحتٚـؿ فٌره, خوع ومـ فف, افًٚبد ؾٓق وحٔف, إػ وحتٚـؿ ,وأضٚظف ,ٌحٕٚفُش  هلل خوع ؾّـ

 [11].فف وإَٚد ٚؽقت,افىَّ  ظٌد ؾَد ذظف,

ـُ وافتَّ  ٚؽقتافىَّ  ظٌٚدة مـ وافزا ة ,وحده هلل وافًٌقديٜ َّٓ  إهل ٓ أن صٓٚدة َتٙمُ  مـ إفٔف, ؿحٚ  وحده اهلل إ

 افذي وهق ,خَِٓؿ افذي وهق وإهلٓؿ, افْٚس, رّب  هق ٌحٕٚفُش  ؾٚهلل ورشقفف, ظٌده حمّداً  وأنَّ  فف, ذيؽ ٓ

ه مٚ ـّؾ  دون فًٌِٚدة ّؼ ًتحِ ادُ  وهق ٚزُّيؿ,وجُي  ٚشٌٓؿوُُي  وئّتٓؿ, ٔٔٓؿوُُي  ويْٓٚهؿ, يٖمرهؿ  .شقا

َْمرُ  اخْلَُِْؼ  َففُ  أَٓ▬: تًٚػ ؿٚل ْٕ  [22:  إظراف] ♂َوا

 .أمره ضٚظٜ وافقاجٛ شٌحٕٚف, أمر ؾٓق وحده, اخلٚفؼ فأنَّ  ؾُام

ًٚ  هٌَّٚنؿورُ  أحٌٚرهؿ ذوااَّتَّ  ؿأَّنَّ  هٚرىوافَّْ افٔٓقد ظـ اهلل حُك وؿد  يف أضٚظقهؿ ٚحَّ  اهلل, دون مـ أربٚب

م حتِٔؾ َُذوا▬: تًٚػ اهلل ؿٚل احلالل, وحتريؿ احلرا ـْ  أَْرَبًٚبٚ َوُرْهٌَََّٚنُؿْ  أَْحٌََٚرُهؿْ  اَّتَّ   ُدونِ  ِم
ِ
َٔح  اللَّ ًِ ـَ  َواْدَ  َوَمٚ َمْرَيؿَ  اْب

ٌُُدوا إِٓ أُِمُروا ًْ ً  فَِٔ  [.40:  افتقبٜ] ♂ُشٌَْحَٕٚفُ  ُهقَ  إِٓ إهَِلَ  ٓ َواِحًدا هلِإَ

ـُ افتَّ  أنَّ  ؿَ ِِ ظُ  إذا َّٓ  إهل ٓ أن صٓٚدة مَتٙ مـ اهلل ذع إػ ؿحٚ  حٚـؿافتَّ  ؾ٘نَّ  ورشقفف, ظٌده حمّداً  وأنَّ  اهلل, إ

 [011].ٌؼ ًْ وؾِ  وطِؿٌ  ـٍرٌ  وهق ,وجؾَّ  ظزَّ  بٚهلل اإليامن ْٚيفيُ  وٕحقهؿ ,اؾغوافًرَّ  ,ؤشٚ وافرُّ  ,قاؽٔٝافىَّ  إػ

                                                                                                                                                                                                                 

ِْٓؿ ▬ؿٚل تًٚػ:  11 ًِ ٍُ ْ ْؿ ثُؿَّ ٓ جَيُِدوا يِف أَن ُٓ َ قَك ؾِٔاَم َصَجَر بَْْٔ ُّ ُِّ ِمُْقَن َحتَّك ُُيَ ْٗ ِِٔاًم ؾَال َوَربَِّؽ ٓ يُ ًْ قا تَ ُّ ِِّ ًَ َٝ َويُ  [.62]افًْٚ  : ♂ َحَرًجٚ ِِمَّٚ ؿََؤْ

ْقٍم يُقؿُِْقنَ ▬وؿٚل تًٚػ:  ََ ِ اًم ف ُْ  ُح
ِ
ـَ اللَّ ـُ ِم ًَ ـْ أَْح ٌُقَن َوَم  يٌَْ

ِٜ
َّ َؿ اجْلَِٚهِِٔ ُْ  [.21]احٚئدة : ♂ أَؾَُح

ُْؿ ▬ؿٚل تًٚػ:  11 قَن أََّنَّ ُّ ـَ يَْزُظ قا إَِػ افىَُّٚؽقِت َوؿَْد أُِمُروا أَخَْؿ تََر إَِػ افَِّذي ُّ ـَ ـْ ؿٌََِِْؽ يُِريُدوَن أَْن يَتََحٚ ٍُُروا بِِف َويُِريُد آَمُْقا باَِم أُنِْزَل إَِفَْٔؽ َوَمٚ أُنِْزَل ِم ُْ أَْن يَ

ًٓ بًًَِٔدا ْؿ َوال ُٓ ْٔىَُٚن أَْن يُِوَِّ  [.61]افًْٚ  : ♂ افنَّ

ٚ ُهًدى َوُٕقٌر إَِّٕٚ أَنَزْفَْٚ افتَّْقَراَة ؾِٔ▬ 011 َٓ ْ بَُِّّٕٚٔقَن َوإَْحٌَُٚر باَِم اْشتُْحٍِيُقا ـَ َهُٚدواْ َوافرَّ ْ فَِِِّذي قا ُّ ـَ أَْشَِ ُِّٔقَن افَِّذي ُؿ هِبَٚ افٌَّْ ُُ َدا  َُيْ َٓ ْ َظَِْٔفِ ُص ُٕٚقا ـَ  َو
ِ
ؾاَلَ  ِمـ ـِتَِٚب الّل

واْ بِآجَِٚت  َس َواْخَنْقِن َوَٓ تَْنَسُ َّٚ ْ اْف ًْٚ ؿَِِٔالً ََّتَْنُقا َّ ٚؾُِرونَ  ثَ َُ ُُؿ باَِم أَنَزَل الّلُ ؾَُْٖوفَـئَِؽ ُهُؿ اْف ْ َُيْ ِْس َواْفًَْغَ بِْٚفًَْغِ ( 22) َوَمـ ملَّ َْس بِٚفٍَّْ ٚ أَنَّ افٍَّْ َٓ ِْٓؿ ؾِٔ ْ تٌََْْٚ َظَِٔ ـَ َو

ِـّ َواجْلُُروَح  ًِّ َـّ بِٚف ًِّ ُُذِن َواف َٚرٌة فَّفُ  َوإَنَػ بَِٕٚنِػ َوإُُذَن بِٕٚ ٍَّ ـَ َق  ُٓ َق بِِف ؾَ ـ تََهدَّ َّ ُقنَ ؿَِهٌٚص ؾَ
ِ
د ؿ باَِم أنَزَل الّلُ ؾَُْٖوَفـئَِؽ ُهُؿ افيَّٚ ُُ ْ َُيْ ٍََّْْٔٚ َظَذ ( 22) َوَمـ ملَّ َوؿَ

ـَ افتَّْقَراةِ َوآتََُْْٔٚه اإِلٕجِ  ٚ بَْغَ يََديِْف ِم َ ؿًٚ حِّ ـِ َمْريََؿ ُمَهدِّ ك ابْ ًَ ًَٔ تََِّغَ آثَِٚرِهؿ بِ ُّ ْ ـَ افتَّْقَراةِ َوُهًدى َوَمْقِظيًَٜ فِِّ ٚ بَْغَ يََديِْف ِم َ ؿًٚ حِّ ( 26) َٔؾ ؾِِٔف ُهًدى َوُٕقٌر َوُمَهدِّ

ْؿ أَْهُؾ اإلِِٕجِٔؾ باَِم أَنَزَل الّلُ ؾِِٔف  ُُ َُقنَ َوْفَْٔح ِٚش ٍَ ُُؿ باَِم أَنَزَل الّلُ ؾَُْٖوَفـئَِؽ ُهُؿ اْف ْ َُيْ ـَ اْفُِتَِٚب ( 21) َوَمـ ملَّ ٚ بَْغَ يََديِْف ِم َ ؿًٚ حِّ َوأَنَزْفَْٚ إَِفَْٔؽ اْفُِتََٚب بِٚحْلَؼِّ ُمَهدِّ

ـَ احْلَؼِّ  ِْع أَْهَقا ُهْؿ َظامَّ َجٚ َك ِم ُٓؿ باَِم أَنَزَل الّلُ َوَٓ تَتٌَّ َ ُُؿ بَْْٔ ًْٚ َظَِِْٔف ؾَْٚح ِّ ْٔ َٓ َظًٜ َوِمْْ  َوُم ْؿ ِذْ ُُ ًََِْْٚ ِمْ ؾي َج ُُ ِ ِـ ف ًٜ َواِحَدًة َوَفُـ ْؿ أُمَّ ُُ َِ ًَ ٚجًٚ َوَفْق َصٚ  الّلُ جَلَ َٓ

ْتُْؿ ؾِٔفِ  ـُ ؿ باَِم  ُُ ْؿ مَجًًِٔٚ ؾٌََُِّْٔئُ ُُ ًُ قا اخلَْرَاِت إَِػ اهلل َمْرِج َُ ِ ـُؿ ؾَْٚشتٌَ ْؿ يِف َمٚ آتَٚ ـُ ٍُقنَ  فٌََُِِّْٔق  ]شقرة احٚئدة[(♂ 21) ََّتْتَِِ
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 قلُِ حلُ  شٌٛ تًٚػ اهلل ُؿُح  ظـ اإلظراض وأنَّ  اجلٚهِغ, ُؿُح  اهلل أنزل مٚ بٌر ُؿاحلُ  أنَّ  تًٚػ وبّغ 

 [010].افيٚدغ افَقم ظـ دّ رَ يُ  ٓ افذي وبٖشف ظَٚبف,

 أمٌر  وهذا ,أحدٍ  ـّؾ  ؿقل ظذ وتَديّٓام ,☺ رشقفف وؿقل تًٚػ, اهلل فَقل افتٚم إَٓٔٚد ظِٔف جيٛ افًٌد

 .ورةبٚفيَّ  يـافدِّ  مـ مًِقمٌ 

ًُ  َتٙمُ  فوأنَّ  ورشقفف, اهلل أوجٌف ِٚمّ  ,إفٔف حٚـؿوافتَّ  ,اهلل ذع حتُٔؿ أنَّ  يتٌغَّ  متَدَّ  ٚوِمّ   ,هلل قديٌُٜ اف

ٌٛ مُ  ,مْف ر  أو ,ذفؽ ظـ اإلظراض وأنَّ  ,☺ حمّد فٌْٔف شٚفٜبٚفرِّ  ٓٚدةوافنَّ   إمر وهذا, وظَٚبف اهلل فًذاب قج

 .وزمٚن مُٚن ـّؾ  يف ادًِّغ مجٚظٜ بف تديـ أن يٌٌْل مٚ أو رظٔتٓٚ, وفٜافدَّ  بف ًٚمؾتُ  حٚ ًٌٜبٚفِّْ شقا 

  

                                                                                                                                                                                                                 

ٜ مـ بدايٜ مقشك هذه أيٚت افُريامت حتُل افَ ئٔؾ ظِٔٓٚ, ♠. هَّ ؾ٘نَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ أنزل افتَّقراة وؾٔٓٚ ُحُّف وذيًتف, واشتحٍظ بْل إها

ؾقهٚ, وأن يتحٚـّقا إفٔٓٚ ... إفخ, وفَُّْٓؿ مل ُيٍيقا افتَّقراة ومل يِتزمقا بؼيًٜ اهلل, ؾٖخز اهلل ظزَّ وج ـٓؿ ذيًٜ ؾَّ أنَّ افٔٓقد ـٍروا بسؾٖمرهؿ أن ٓ ُُيرِّ

ئٔؾ يف زمـ ادًٔح ظٔ ئع وؤًٜ دٕٔقيٜ حَرة. ثؿَّ حُك اهلل ظزَّ وجؾَّ ظـ بْل إها ًك ابـ مريؿ اهلل ظزَّ وجؾَّ وطِّقا أنًٍٓؿ حْٔام جلٖوا فؼا

ؿ, ومل يتًٌَّق♠,  َـّ افَّْهٚرى ؾًَقا ظـ أمٍر رهبِّ واخسظقا ♠, ا إٕجٔؾ ادًٔح وأنَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ أنزل اإلٕجٔؾ وؾٔف ُحُّف وذيًتف, وفُ

ٚ مـ ظْد اهلل! ويف افِّْٓٚيٜ, أنزل اهلُل ظزَّ وجؾَّ  امويٜ  ّٔـافَرآن افُريؿ. افُتٚب ادُٓ ٕنًٍٓؿ أنٚجٔؾ ـتٌقهٚ بٖجدُّيؿ ثؿَّ ؿٚفقا إَّنَّ ًَّ ُتٛ اف ُُ ظذ ـّؾ اف

ن افُريؿ يٍوح مٚ ؾًِ ٚبَٜ. افُتٚب افذي ُئٌْْٚ ظـ أي ـتٚب شٚبؼ أنزفف اهلل ظزَّ وجؾَّ ظذ افٔٓقد وافَّْهٚرى, بؾ إنَّ افَرآ ًَّ ف افٔٓقد وافَّْهٚرى مـ اف

ٚبَٜ, ؾًِْٔٚ أن ٓ ٕتَّ  ًَّ امويٜ اف ًَّ ُتٛ اف ُُ  ٌع أهقا  افٔٓقد وافَّْهٚرى, وأن ِٕتزم مٚ أنزفف اهلل ظِْٔٚ مـ احلّؼ.حتريػ وتٌديؾ وتٌٔر وإوٚؾٜ وحذف يف اف

ًِْض َمٚ أَنَزَل ▬ؿٚل تًٚػ:  010 ٍْتُِْقَك َظـ بَ ِْع أَْهَقا ُهْؿ َواْحَذْرُهْؿ أَن يَ آ أَنَزَل الّلُ َوَٓ تَتٌَّ َّ ِ ؿ ب ُٓ َ ؿ بَْْٔ ُُ ْ ؾَْٚظَِْؿ أَ َوأَِن اْح ُٓؿ  الّلُ إِفََْٔؽ ؾَِ٘ن تََقفَّْقا َّاَم يُِريُد الّلُ أَن يُِهٌَٔ ن

قنَ  َُ ِٚش ٍَ ِس فَ ـَ افَّْٚ ثًِرا مِّ ـَ ًِْض ُذُٕقهِبِْؿ َوإِنَّ  ْقٍم يُقؿُِْقنَ *  بٌَِ ََ ِ اًم ف ُْ  ُح
ِ
ـَ اللَّ ـُ ِم ًَ ـْ أَْح ٌُقَن َوَم  يٌَْ

ِ
َّٜ َؿ اجْلَِٚهِِٔ ُْ  [.21-21]احٚئدة : ♂ أَؾَُح

ـَ ▬وؿٚل تًٚػ:  ْؿ َظَذاٌب أَخِٔؿٌ ؾََِْْٔحَذِر افَِّذي ُٓ ٌٜ أَْو يُِهٌَٔ َ ْؿ ؾِتْْ ُٓ  أَْن تُِهٌَٔ
ـْ أَْمِرهِ ٍُقَن َظ

ِ  [64]افْقر : ♂ خُيَٚف

َّ ▬وؿٚل تًٚػ:  ْؿ َحَرجًٚ ِمِّ ِٓ ًِ ٍُ ْؿ ثُؿَّ َٓ جَيُِدواْ يِف أَن ُٓ َ قَك ؾِٔاَم َصَجَر بَْْٔ ُّ ُِّ ِمُْقَن َحتََّك ُُيَ ْٗ َٝ َويُ ؾَالَ َوَربَِّؽ َٓ يُ ِِٔامً ٚ ؿََؤْ ًْ ْ تَ قا ُّ ِِّ  [62]افًْٚ  : ♂ ًَ

ُرونَ ▬وؿٚل تًٚػ:  َـّ ٚ تََذ ْ ِمـ ُدوِِٕف أَْوفَِٔٚ  ؿَِِٔالً مَّ ًُقا ِ ْؿ َوَٓ تَتٌَّ ُُ بِّ ُُؿ مِّـ رَّ ْ َمٚ أُنِزَل إَِفْٔ ًُقا ِ  [4]إظراف : ♂ اتٌَّ

ُ ▬وؿٚل تًٚػ:  َٙ اللَّ  إَِذا ؿَ
ٍٜ ِمَْ ْٗ َٓ ُم ـٍ َو ِم ْٗ ُ

ِ
َٚن د ـَ ْد َوؾَّ َواَلًٓ مُّ  َوَمٚ  ََ َ َوَرُشقَفُف ؾَ ًِْص اللَّ ـْ أَْمِرِهْؿ َوَمـ يَ ُة ِم َرَ

قَن َْلُُؿ اخْلِ ُُ ً أَن يَ ♂ ًٌِْٔٚ َوَرُشقُفُف أَْمرا

 [46]إحزاب : 
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  :ًٜب ٚبَٜادًٖخٜ افرا ًَّ امويٜ اف ًَّ تُٛ اف ُُ  ظَٔدة ادًُِؿ يف اف

ًٚ ظذ ُرُشِفؿ يٗمـ بٖنَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ ادًُِ  ُتٌ ـُ  [014].أنزل 

  

                                                           

ِمُْقَن باَِم أُنِزَل إَِفَْٔؽ ▬ؿٚل تًٚػ:  014 ْٗ ـَ يُ  ُهْؿ يُ  َوَمٚ أُنِزَل مِـ ؿٌََِِْؽ وافَِّذي
 ]افٌَرة[(♂ 2) قؿُِْقنَ َوبِِٚٔخَرةِ

ُّٔقمُ ( 0) امل▬ؿٚل تًٚػ:  ََ ٚ بَْغَ يََديِْف ( 4) الّلُ ٓ إَِفـفَ إَِّٓ ُهَق احْلَلُّ افْ َ ؿًٚ حِّ َل َظََِْٔؽ اْفُِتََٚب بِٚحْلَؼِّ ُمَهدِّ ِس َوأَنَزَل ( 4) َوأَنَزَل افتَّْقَراَة َواإِلِٕجَٔؾ َٕزَّ ِمـ ؿٌَُْؾ ُهًدى فَِِّّْٚ

ٚمٍ  ََ  َْلُْؿ َظَذاٌب َصِديٌد َوالّلُ َظِزيٌز ُذو إتِ
ِ
ٍَُرواْ بِآجَِٚت الّل ـَ ـَ  ٍُْرؿََٚن إِنَّ افَِّذي  [2-0]آل ظّران : (♂ 2) اْف

ِمُْقَن باَِم أُنِزَل إَِفَٔؽ ▬ؿٚل تًٚػ:  ْٗ ِمُْقَن يُ ْٗ ُ ْؿ َواْد ُٓ اِشُخقَن يِف اْفًِِِْؿ ِمْْ ـِ افرَّ
ِ ُـ  َواْفَْٔقِم  ـ ؿٌََِِْؽ َوَمٚ أُنِزَل مِ فَّ

ِ
ِمُْقَن بِٚلّل ْٗ ُ َٚة َواْد ـَ تُقَن افزَّ ْٗ ُ الََة َواْد َِّغ افهَّ َواْدَُِٔ

ً َظئِامً  ْؿ أَْجرا ِٓ تِٔ ْٗ ًِْدهِ َوأَْوَحْٔ ( 064) أِخِر أُْوَفـئَِؽ َشُْ َِِّٔغ مِـ بَ ـَاَم أَْوَحَْْٔٚ إَِػ ُٕقٍح َوافٌَّْ َُقَب َوإَْشٌَِٚط إَِّٕٚ أَْوَحَْْٔٚ إَِفَْٔؽ  ًْ َْٚ إَِػ إِبَْراِهَٔؿ َوإِْشاَمِظَٔؾ َوإِْشَحَٚق َويَ

ُّقَب َويُقَُٕس َوَهُٚروَن َوُشَِٔاَْمَن  ك َوأَج ًَ  ]افًْٚ [(♂ 064) َوآَتَْْٔٚ َداُووَد َزبُقراً َوِظٔ

ـِ َمْريََؿ ▬ؿٚل تًٚػ:  ك ابْ ًَ ًَٔ ِ ٍََّْْٔٚ َظَذ آثَِٚرِهؿ ب ؿًٚ حَِّ َوؿَ ـَ افتَّْقَراةِ َوآَتَُْْٔٚه اإِلِٕجَٔؾ ؾِِٔف ُهًدى َوُٕقرٌ ُمَهدِّ ـَ افتَّْقَراةِ َوُهًدى  ٚ بَْغَ يََديِْف ِم  ِم
ٚ بَْغَ يََديْفِ َ ؿًٚ حِّ َوُمَهدِّ

ِغَ  تََّ ُّ ِْ ًٜ فِّ  ]احٚئدة[(♂ 26) َوَمْقِظيَ

ِس بِرِ ▬ؿٚل تًٚػ:  ٍَْٔتَُؽ َظَذ افَّْٚ ـَ ؿََٚل يَٚ ُمقَشك إيِنِّ اْصىَ ٚـِِري ـَ افنَّ ـُـ مِّ الَِمل ؾَُخْذ َمٚ آتَُْٔتَؽ َو َُ  ( 022) َشَِٚٓت َوبِ
ٍ
ؾِّ َرْ  ـُ َْفَقاِح ِمـ  تٌََْْٚ َففُ يِف ٕا ـَ ْقِظيًَٜ  َو مَّ

ْؿ َداَر اْفٍَٚ ُُ ٚ َشُِٖري َٓ
ِ ْ ًَ ةٍ َوأُْمْر ؿَْقَمَؽ يَُْٖخُذواْ بَِْٖح قَّ َُ  ؾَُخْذَهٚ بِ

ٍ
ؾِّ َرْ  ُُ ٍِْهٔالً فِّ  [022-022]إظراف : (♂ 022) ِشَِغَ َوتَ

ُْْف ▬ؿٚل تًٚػ:  بِّفِ َويَتُِْقُه َصِٚهٌد مِّ  مِّـ رَّ
ٍَٜ ِّْ َٚن َظَذ بَٔ ـَ ـ  َّ ًٜ أَؾَ ُر َمْقِظُدهُ  َوِمـ ؿٌَِِْفِ ـِتَُٚب ُمقَشك إََمٚمًٚ َوَرمْحَ ـَ إَْحَزاِب ؾَٚفَّْٚ  ِم

ٍُْر بِفِ ُْ ِمُْقَن بِِف َوَمـ يَ ْٗ ؾاَلَ  أُْوَفـئَِؽ يُ

ِمُْقنَ  ْٗ ِس َٓ يُ ثََر افَّْٚ ـْ َـّ أَ
ِ بَِّؽ َوَفُـ ُْْف إَِّٕفُ احْلَؼُّ ِمـ رَّ  مِّ

ٍٜ
 ]هقد[(♂ 01) َتُؽ يِف ِمْريَ

ْد آتََْْٔٚ ُمقَشك اْفُِتََٚب ▬ؿٚل تًٚػ:  ََ ُ  َوَف ْؿ َوإَِّنَّ ُٓ َ َُيِضَ بَْْٔ بَِّؽ َف ْٝ ِمـ رَّ ََ ٌٜ َشٌَ َّ
ِ ِ ـَ ٍٛ ؾَْٚختَُِِػ ؾِِٔف َوَفْقَٓ  ُْْف ُمِري  ]هقد[(♂ 001) ْؿ َفٍِل َصؽي مِّ

ئَِٔؾ أََّٓ تَتَِّخُذواْ ِمـ ُدويِن َوـِٔالً  َوآتََْْٔٚ ُمقَشك اْفُِتََٚب ▬ؿٚل تًٚػ:  ا ًََُِْْٚه ُهًدى فٌَِِّْل إِْهَ  ]اإلها [(♂ 4) َوَج

َِِّٔغ َظَذ بًٍَْض ▬ؿٚل تًٚػ:  ًَْض افٌَّْ َِْْٚ بَ ْد ؾَوَّ ََ اَمَواِت َوإَْرِض َوَف ًَّ َّـ يِف اف  [22]اإلها  : ♂ َوآَتَْْٔٚ َداُووَد َزبُقراً َوَربَُّؽ أَْظَُِؿ بِ

ٍُْرؿَٚنَ ▬ؿٚل تًٚػ:  ْد آتََْْٔٚ ُمقَشك َوَهُٚروَن اْف ََ ِغَ  َوَف تََّ ُّ ِْ راً فِّ ـْ
 إنٌٔٚ [(♂ ]21) َوِؤَٚ  َوذِ

بُقرِ ▬ؿٚل تًٚػ:  تٌََْْٚ يِف افزَّ ـَ ْد  ََ ٚحِلُقنَ  َوَف ٚ ِظٌَٚدَِي افهَّ َٓ َْرَض يَِرثُ ْٕ ـِْر أَنَّ ا ًِْد افذِّ  ]إنٌٔٚ [(♂ 012) ِمـ بَ

ْد آتََْْٔٚ ُمقَشك اْفُِتََٚب ▬ؿٚل تًٚػ:  ََ ًَفُ أََخُٚه َهُٚروَن َوِزيراً  َوَف ًََِْْٚ َم  ]افٍرؿٚن[(♂ 42) َوَج

ِْٓؿ ▬ل تًٚػ: ؿٚ ـَ مِـ ؿٌَِِْ َب افَِّذي ذَّ ـَ ْد  ََ بُقَك ؾَ ذِّ َُ بُِر َوبِْٚفُِتَِٚب اْدُِْرِ َوإِن يُ َِٚت َوبِٚفزُّ ُٓؿ بِْٚفٌَِّْٔ  ]ؾٚضر[(♂ 42) َجٚ هْتُْؿ ُرُشُِ

ْد آتََْْٔٚ ُمقَشك اْْلَُدى ▬ؿٚل تًٚػ:  ََ ئَِٔؾ اْفُِتََٚب َوَف ا  ؽٚؾر[(♂ ]24) َوَأْوَرثَْْٚ بَِْل إِْهَ

ًٜ ▬ؿٚل تًٚػ:  ِْغَ  َوِمـ ؿٌَِِِْف ـِتَُٚب ُمقَشك إَِمٚمًٚ َوَرمْحَ ًِ ْح ُّ ْ ى فِِ قا َوبُْؼَ ُّ ـَ طََِ ًٕٚٚ َظَربًِّٔٚ فُِِّْٔذَر افَِّذي ًَ ٌق فِّ َهدِّ  ]إحَٚف[(♂ 04) َوَهَذا ـِتٌَٚب مُّ

ُوَػ ▬ؿٚل تًٚػ:  ْٕ ُحِػ ا  [01-01]إظذ : (♂ 01) اِهَٔؿ َوُمقَشكُصُحِػ إِبْرَ ( 01) إِنَّ َهَذا َفٍِل افهُّ
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ئٔؾ ظِٔٓٚ, وفَُّْٓؿ امويٜ, بؾ اشتحٍظ بْل إها ًَّ ُتٛ اف ُُ د بحٍظ هذه اف َّٓ َـّ اهلل ظزَّ وجؾَّ مل يتً مل  وفُ

ُتٌٓؿ. ـُ ؾقا  ؿ ؿد حرَّ ؿ ؿتِقا أنٌٔٚ هؿ, ؾَّ٘نَّ  [014]ُيٍيقهٚ, ؾُام أَّنَّ

                                                           

ٚ ُهًدى َوُٕقٌر ▬ؿٚل تًٚػ:  014 َٓ ْ إَِّٕٚ أَنَزْفَْٚ افتَّْقَراَة ؾِٔ بَُِّّٕٚٔقَن َوإَْحٌَُٚر باَِم اْشتُْحٍِيُقا ـَ َهُٚدواْ َوافرَّ ْ فَِِِّذي قا ُّ ـَ أَْشَِ ُِّٔقَن افَِّذي ُؿ هِبَٚ افٌَّْ ُُ   َُيْ
ِ
ْ َظَِِْٔف مِـ ـِتَِٚب الّل ُٕٚقا ـَ َو

َدا  َٓ ؿ باَِم أَنَزَل الّلُ ؾَ  ُص ُُ ْ َُيْ ًْٚ ؿَِِٔالً َوَمـ ملَّ َّ واْ بِآجَِٚت ثَ َس َواْخَنْقِن َوَٓ تَْنَسُ ْ افَّْٚ ٚؾُِرونَ ؾَالَ ََّتَْنُقا َُ  [22]احٚئدة : ♂ ُْٖوَفـئَِؽ ُهُؿ اْف

ّدة يف بٔٚن أنَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ مل ي ًُ َّْف اشتحٍيٓؿ ظِٔٓٚ.هذه أيٜ هل اف ئٔؾ, وفُ ُتٛ افتل أنزْلٚ ظذ أنٌٔٚ  بْل إها ُُ د بحٍظ اف َّٓ  تً

 ▬وؿقفف: ]رمحف اهلل:  أبق مْهقر احٚتريديؿٚل اإلمٚم 
ِ
ـْ ـِتَِٚب اللَّ ظ, أي: بام جًؾ إفٔٓؿ احلٍظ.♂ باَِم اْشتُْحٍِيُقا ِم ٍْ َِٛ احِل  [هق َض

َّْٜـه(: 444)أبق مْهقر حمّد احٚتريدي )ت ًُّ َِّد افثٚفٞ, صـتٖويالت أهؾ اف ُتٛ افًِّٜٔ بٌروت, افىًٌَّٜ إوػ, ادُج ُُ  (.241, دار اف

ًٚ يف مقوٍع آخر:  َّٕام جًؾ حٍيٓٚ إفٔٓؿ بَقفف: ]وؿٚل أجو ٚفٍٜ, ؾ٘ ًَّ ُتٛ اف ُُ  ▬وأّمٚ اف
ِ
ـْ ـِتَِٚب اللَّ ُ أظِؿ  -ؾٓق ♂ باَِم اْشتُْحٍِيُقا ِم ٚ احتّؾ ذا  -واللَّ َ

ِ
ئًٓٚ ح

َِّد افًٚدس, صـ [وأحُٚمٓٚ ًٕخٓٚ وتٌديِٓٚ.  (.011)ادرجع افًٚبؼ, ادُج

ِْل اْش ]رمحف اهلل:  حمّد افنَْٔىلؿٚل اإلمٚم  ًْ  َي
ِ
ُيقا ـَِتَٚب اللَّ ٍَ َٚن اْشَتْح ٌَ ْه َٚر َوافرُّ ٌَ َْح ْٕ ِٜ َأنَّ ا َّ ِري َُ  اْف

ِٜ َي ْٔ َٚػ يِف َهِذِه ا ًَ َٛ َأْخَزَ َت َِ َيُف,  َتْقَدُظقُه, َوَض ٍْ ْؿ ِح ُٓ ِمْْ

َْمَر يِف َذفَِؽ َوَؤَّ  ْٕ ُِقا ا َتثِ ّْ ُيقُه, َأْو مَلْ َي
ٍِ َْمَر يِف َذفَِؽ َوَح ْٕ ُِقا ا ْ ُهَْٚ َهِؾ اْمَتَث ٌَغِّ ُيقا َمٚ َومَلْ ُي ٍَ ْمَر, َومَلْ َُيْ

َ ْٕ ُِقا ا َتثِ ّْ ُْؿ مَلْ َي َ يِف َمَقاِوَع ُأَخَر َأَّنَّ َُُِّْف َبغَّ قُه؟ َوَف ًُ

ًدا.ا ّْ ُفقُه َظ ُؾقُه َوَبدَّ ٍُِيقُه, َبْؾ َحرَّ ل, أوقا  افٌٔٚن يف إيوٚح افَرآن بٚفَرآنـه(: 0414)حمّد إمغ افنَْٔىل )ت [ْشُتْح َِّد إوَّ , دار افٍُر بٌروت, ادُج

 (.212صـ

َِٛ ♂ اْشتُْحٍِيُقا ▬وؿقفف ]رمحف اهلل:  حمّد شٔد ضْىٚويؿٚل افنٔخ  ظ بًْٚيٜ وؾٓؿ, إذ أنَّ مـ آشتحٍٚظ, بًّْك َض ٍْ غ»احِل ًِّ فِىَِّٛ, ش افتّٚ »و ش اف

ّر يف  بٕٚٔغ وإحٌٚر. )...( ويِهّح أن يُقن ؿقفف ♂ اْشتُْحٍِيُقا ▬وافوَّ ٔغ وافرَّ بٕٚٔغ وإحٌٚر, وأن يُقن ♂ باَِم اْشتُْحٍِيُقا ▬يًقد ظذ افٌَّْ ًٚ بٚفرَّ َ ِِّ ُمتً

ّر ظٚئدًا ظِٔٓؿ وحدهؿ. أي: ظذ بٕٚٔغ وإحٌٚر, ويُقن آشتحٍٚظ بًّْك أنَّ إنٌٔٚ  ؿد ضٌِقا مْٓؿ حٍيف وتىٌٔؼ أحُٚمف.افوَّ  [ افرَّ

َِّد افرابع, صـافتًٍر افقشٔط فَِرآن افُريؿ)  (.062,  دار َّنوٜ مك بٚفَٚهرة, افىًٌَّٜ إوػ, ادُج

ِام  مـ ؿٚرن بغ حٚل افَرآن افُريؿ يف ؿقفف تًٚػ: ًُ ُٛ إُخرى يف ؿقفف: [1]احلجر : ♂ َوإَِّٕٚ فَُف حَلَٚؾِيُقنَ ▬ وُهْٚك مـ اف ْ ▬, وحٚل افُُت  ♂باَِم اْشتُْحٍِيُقا

ٍِيف اهلل مـ أن تزيد ؾٔف افنٔٚضغ بٚضاًل أو♂ َوإَِّٕٚ َففُ حَلَٚؾِيُقنَ ▬]ؿٚل اإلمٚم افَرضٌل رمحف اهلل:  ٌَُْٚيّن: ح د ؾٔف أو يَْص مْف. ؿٚل ؿتٚدة وثٚبٝ اف  مـ أن يزا

, وؿٚل يف ؽره:  ًٚ ؛ ؾتقّػ شٌحٕٚف حٍيف ؾِؿ يزل حمٍقط ًٚ ص مْف حَ َُ ـَؾ حٍيف إفٔٓؿ ؾٌّدفقا وؽروا.22]احٚئدة: ♂ باَِم اْشتُْحٍِيُقاْ ▬تْ  [[, ؾَق

 (2, دار ظٚمل افُتٛ بٚفريٚض, ادجِد افًٚذ, صـاجلٚمع ٕحُٚم افَرآنـه(:  610)أبق ظٌد اهلل صّس افديـ افَرضٌل )ت

ومًْك حٍيف: حراشتف ظـ افتٌديؾ وافتٌٔر, ـام جرى يف ؽره مـ افُتٛ, ؾتقػ اهلل حٍظ افَرآن, ؾِؿ يَدر ]مٚم أبق افَٚشؿ افٌُِل رمحف اهلل: ؿٚل اإل

 باَِم اْشتُْحٍِيُقا مِ ▬أحد ظذ افزيٚدة ؾٔف وٓ افَْهٚن مْف وٓ تٌديِف, بخالف ؽره مـ افُتٛ, ؾ٘ن حٍيٓٚ مقـقل إػ أهِٓٚ فَقفف: 
ِ
 [♂ـ ـِتَِٚب اهلل

زيؾـه(:  120)أبق افَٚشؿ حمّد افٌُِل )ت ًُُِقم افتَّْ ٓٔؾ ف  .(221, دار افُتٛ افًِّٜٔ بٌروت, اجلز  إول, صـافتًَّ

فقا وؽّروا, وأظِّْٚ ]رمحف اهلل:  أبق حمّد افَرواينؿٚل اإلمٚم  ؿ بدَّ ؿ اشتحٍيقا ـتٚهبؿ, وأظِّْٚ أَّنَّ تًٚػ أنَّف ُيٍظ ظِْٔٚ مٚ أنزفف مـ وؿد أخزٕٚ اهلل أَّنَّ

ٜ حمّد 1]احلجر: ♂ َوإَِّٕٚ َفُف حَلَٚؾِيُقنَ ▬افَرآن, ؾَٚل:  ل أحٌد, أو ُيٌرِّ مٚ حٍيف اهلل ظِْٔٚ, ؾْحـ ُأمَّ ٌٔر فق  ☺ [, ؾٌر جٚئز أن ُيٌدِّ ٌديؾ وافتَّ برآ  مـ افتَّ

ِِّؿ أهؾ  , ومل ُيٍيف هق.مـ ـتٚب اهلل, إذ اهلل تقػ حٍيف ظِْٔٚ, ومل ُيً قراة مـ ذفؽ, إذ اهلل اشتحٍيٓؿ ظِٔف ؾخٕٚقا  [افتَّ

ٚيٜـه(: 241)أبق حمّد مُل بـ أيب ضٚفٛ افَرواين )ت َِّد افثٚفٞ, صـاْلدايٜ إػ بُُِقغ افِّْٓ ٚرؿٜ, افىًٌَّٜ إوػ, ادُج  (0141, ـِٜٔ افؼيًٜ بجٚمًٜ افنَّ

ًٚ يف مقوٍع آخر:  ه وُيٌدِّ ؾٖظِؿ اهلُل جؾَّ ]وؿٚل أجو َِّف إفْٔٚ مل ٕٖمـ أن ُيٌرِّ َِِؿ مـ افتٌَّر. وفق وـ ًَ فف ذـره أنَّف ادُتقلِّ حلٍظ ـتٚبف ظِْٔٚ, ومل يُؾ ذفؽ إفْٔٚ, َؾ

فقا. وؿ وه وبدَّ ظ افتَّقراة واإلٕجٔؾ إػ افٔٓقد وافَّْهٚرى ؾٌرَّ ٍْ ؾ اهلُل ِح َـّ ٜ, ؾٚحلّد هلل ظذ ذفؽ, وؿد و ئؾ ُشٍٔٚن بـ ُظْٜٔٔ ؾَٔؾ فف: د ُش زٕٚدؿٜ هذه إُمَّ
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ؾ حٍيٓام إفٔٓام, ؾَٚل جؾَّ ذـره:  َـّ ت افتَّقراة واإلٕجٔؾ ومُهٚ مـ ظْد اهلل؟!, ؾَٚل: إنَّ اهلل جؾَّ ثْٚؤه و ومل يُؾ ♂, باَِم اشتحٍيقا ِمـ ـِتَِٚب اهلل▬ـٔػ ُؽرِّ

رآن إػ أحد, ؾَٚل جؾَّ ذـره:  َُ ْفَْٚ افذ▬ِحٍظ اف ـُ َٕزَّ .♂ـر َوإَِّٕٚ َففُ حَلَٚؾِيُقنَ إَِّٕٚ َْٕح ٚبؼ)[ , ؾام حٍيف اهلل ظِْٔٚ مل ُيٌرَّ ًَّ َِّد افثٚين ظؼ, ادرجع اف , ادُج

 (.1116صـ

ٜ ؾخهَّ ]رمحف اهلل:  افَنري ؿٚل اإلمٚم ُٕمَّ ٚ هذه ا قهٚ. وأمَّ ؾ إفٔٓؿ حٍيٓٚ ؤًَّ ِـّ ؾقهٚ, ؾِامَّ ُو ئٔؾ افتَّقراة ؾحرَّ رآن, وتقّػ خيز أنَّف اشتحٍظ بْك إها َُ ٓؿ بٚف

َر َوإَِّٕٚ َفُف حَلٚؾِيُقنَ ▬ُشٌحٕٚف حٍيف ظِٔٓؿ, ؾَٚل:  ـْ ْفَْٚ افذِّ ـُ َٕزَّ ٌٔٚن بتخىٔئف.♂, إَِّٕٚ َْٕح ًٚ مـ افَرآن فْٚدى افهِّ قٕ ُُ ًٜ أو ُش  [ؾال جرم فق ؽرَّ واحٌد حرـ

ل, صـ, اْلٔئٜ ادكيفىٚئػ اإلصٚراتـه(: 262)ظٌد افُريؿ بـ هقازن افَنري )ت َِّد إوَّ  (.242ٜ افًٚمٜ فُِتٚب, افىًٌَّٜ افثٚفثٜ, ادُج

ًٚ يف مقوٍع آخر:  ئٔؾ ]وؿٚل أجو ؾ حٍيٓٚ إػ بْك إها َـّ رؿٚن, وأخز أنَّف ♂بام اشتحٍيقا مـ ـتٚب اهلل▬أنزل افتَّقراة وؿد و ٍُ , وأنزل اف فقا ؾقا وبدَّ , ؾحرَّ

ُِقب  َُ ئف, ؾ ّرا َُ َّٕام ُيٍيف ب ا  خزائـ ـتٚبف, وهق ٓ ُيؤِّع ـتٚبف.حٚؾيف, وإ رَّ َُ ٚبؼ) [اف ًَّ َِّد افثٚين, صـادرجع اف  (.462, ادُج

 : ًٚ فقه تٌدياًل, بْٔام وّـ احلؼُّ ُشٌحٕٚف إظزاز هذا افُتٚب بَقفف: ]وؿٚل أجو ؿ اشتحٍيقا ـتٚهبؿ ؾٌدَّ َر َوإَِّٕٚ َففُ حَلٚؾِيُ ▬ـذفؽ ؾَّ٘نَّ ـْ ْفَْٚ افذِّ ـُ َٕزَّ  [♂.قنَ إَِّٕٚ َْٕح

ٚبؼ) ًَّ َِّد افثٚين, صـادرجع اف  (.214, ادُج

ؾ ♂ باَِم اْشتُْحٍِيُقا ▬وؿقفف تًٚػ: ]رمحف اهلل:  ابـ ظىٜٔ إندفزؿٚل اإلمٚم  َّ ًَ أي بًٌٛ اشتحٍٚظ اهلل تًٚػ إيَّٚهؿ أمر افتَّقراة, وأخذه افًٓد ظِٔٓؿ يف اف

ؾٓؿ مٚ ؾٔٓٚ, ؾهٚروا ُصٓدا  ظِٔف, فٝ افتَّقراة, وافَرآن بخالف هذا فَقفف تًٚػ:  وافَقل هبٚ, وظرَّ َوإَِّٕٚ َفُف ▬وهٗٓ  ؤًَّقا حٚ اشتحٍيقا حتك تٌدَّ

ُتٛ افًِّٜٔ بٌروت, افىًٌَّٜ ادحرر افقجٔز يف تًٍر افُتٚب افًزيزـه(: 224)أبق حمّد ظٌد احلؼ ابـ ظىٜٔ إندفز )ت [واحلّد هلل.♂ حَلٚؾِيُقنَ  ُُ , دار اف

َِّد افثٚين, صـإوػ, ادُ   (.016ج

رآن مـ ]رمحف اهلل:  حمّد شٔد ضْىٚويؿٚل افنٔخ  َُ ٚفٍٜ, وشالمٜ اف ًَّ ُتٛ اف ُُ ق افتٌَّٔر فِ ِام : شئؾ افَِٚض إشامظٔؾ افٌكي ظـ افنِّ يف تىرُّ ًُ ؿٚل بًض اف

ُتٌٓؿ ؾَٚل:  ـُ ٍْظ  رآن بذاتف ؾَٚل: ♂, اهللبام اشتحٍيقا مـ ـتٚب ▬ذفؽ, ؾٖجٚب بَقفف: إنَّ اهلل أوـؾ فألحٌٚر ِح َُ ْفَْٚ ▬وتقػ ُشٌحٕٚف حٍظ اف ـُ َٕزَّ إَِّٕٚ َْٕح

َر َوإَِّٕٚ َففُ حَلٚؾِيُقنَ  ـْ رآن مـ أي حتريػ, ♂. افذِّ َُ ٜ ضقيِٜ. واخلُالصٜ, أنَّ شالمٜ اف وؿد ذـر اإلمٚم افَرضٌل مٚ ينٌف ذفؽ َٕالً ظـ ُشٍٔٚن بـ ُظْٜٔٔ يف ؿهَّ

ة خٚرؿٜ, رؽؿ ِحْرص إظدا  ظذ حتريٍ ُهقر, دفٌٔؾ شٚضٌع ظذ أنَّ ُهْٚك ُؿقَّ ُرون وافدُّ َُ ف, ورؽؿ مٚ أصٚب ادًُِّغ مـ أحداث جًٚم, ورؽؿ تىٚول اف

َّٓ اجلٚحد اجل , وٓ ُيامري يف ذفؽ إ ة اهلل ظزَّ وجؾَّ ة هل ُؿقَّ قَّ َُ رآن, وهذه اف َُ ة افٌؼ, ؿد تقفَّٝ حٍظ هذا اف  [ٓقل.خٚرجٜ ظـ ُؿقَّ

َِّد افثٚمـ, صـافقشٔط فَِرآن افُريؿافتًٍَّر )  (40,  دار َّنوٜ مك بٚفَٚهرة, افىًٌَّٜ إوػ, ادُج

س ـثرة مـ افُتٚب ادَُدَّ ُُٕهقص  ًٚ يف  ئٔؾ مل ُيٍيقا ـتٚب اهلل ظزَّ وجؾَّ مـ افتَّحريػ مقجقد أجو  .مًْك آشتحٍٚظ, وأنَّ بْل إها

:  42) 41-40/42افتَّثْٜٔ يف  بِّ ِد افرَّ ْٓ قَن » 46َأَمَر ُمقَشك افالِويَِّغ َحِٚمِع َتُٚبقِت َظ ُُ ْؿ فَِٔ ُُ بِّ إهِِل ِد افرَّ ْٓ ِٛ َتُٚبقِت َظ قُه بَِجِٕٚ ًُ ْقَراِة َهَذا َوَو ُخُذوا ـَِتَٚب افتَّ

ْؿ.  ُُ َٜ  41ُهََْٚك َصِٚهدًا َظِْٔ ٌَ ِ ُؿ افهُّ ُُ ْؿ َوِرَؿَٚب ـُ َد ًَْد َمْقِت . َٕينِّ َأنَٚ َظِٚرٌف مَتَرُّ ْؿ بِٚحلَِريِّ بَ َُ بَّ ؾَ ِٚوُمقَن افرَّ ََ تُْؿ تُ ُؿ افَْٔقَم ؿَْد ِسْ ُُ ًَ ًُْد َحل  َم قا  41! ُهَق َذا َوأَنَٚ بَ ًُ امِْجَ

ِؿ ا ِٓ َد َظِْٔ ِٓ ِِاَمِت َوُأْص َُ ْؿ هِبَِذِه اف ِٓ ًِ ِٚم ًَ ْؿ َٕنْىَِؼ يِف َم ـُ ْؿ َوُظَرَؾَٚ  ُُ ٌَٚضِ ؾ ُصُٔقِخ َأْش ـُ اَمَ  َوإَْرَض. إِلَّ  ًَّ ـِ  41ف ٌُقَن َظ ُدوَن َوتَِزي ًِ ٍْ ًَْد َمْقِت تَ ْؿ بَ ُُ َّ ٕيَنِّ َظِٚرٌف أَن

َّ أََمَٚم افرَّ  ُِقَن افؼَّ َّ ْؿ تًَْ ُُ َّ َن ِمٕ  َّٚ ُّ يِف آِخِر إَج ُؿ افؼَّ ُُ  َويُِهٌُٔ
ْؿ بِفِ ُُ ؿْ بِّ َحتَّك تٌُِٔيُقُه بَِْٖظاَمِل افىَِّريِؼ افِذي أَْوَصْٔتُ ُُ  .(شأَجِْدي

َتِٚن؟  0) 2-4/0رومٜٔ يف  ُع اخْلِ ٍْ َٕ قِديِّ َأْو َمٚ ُهَق  ُٓ ؾِّ َوْجٍف!  4إِذاً َمٚ ُهَق َؾْوُؾ اْفَٔ ـُ ثٌِر َظَذ   ـَ
ِ
ِل اهلل ِمُْقا َظَذ أَؿَْقا ْٗ ُُؿ اْشتُ ًٓ ؾَألََّنَّ ٚ أَوَّ َٚن ؿَْقٌم مَلْ  4. أَمَّ ـَ ؾَاَمذَا إِْن 

قُٕقا أَُمَْٚ َ  ُُ  أَؾَ ؟ يَ
ِ
ْؿ يٌُْىُِؾ أََمََٕٜٚ اهلل ِٓ ِ ًٚ.َحَٚصٚ 2؟ ًََِؾَّ َظَدَم أََمَٕٚت ِٚذب ـَ ٍٚن  ًَ ْٕ ؾُّ إِ ـُ ـِ اهلُل َصٚدِؿًٚ َو ُُ ُشؾ , ويف (! َبْؾ فَِٔ َؿِٚب » 20) 24-1/20أظامل افرُّ َٚة افرِّ ًَ َيٚ ُؿ

ِٚومُ  ََ ُِقِب َوأَذاِن َأنُْتْؿ َدائاِمً ُت َُ ْخُتقَِٕغ بِْٚف َذفَِؽ َأنُْتْؿ. َوَؽْرَ اْدَ ـَ ْؿ  ـُ َٚن آَبُٚؤ ـَ اَم  ـَ ُدَس.  َُ وَح اْف قا  24قَن افرُّ َُ ٌَ ـَ َش ِذي ُِقا افَّ ْؿ َوَؿْد َؿَت ـُ ْدُه آَبُٚؤ ِٓ  مَلْ َيْوَى
ِ
َأيُّ إَنٌَِْٔٚ 

ِٔف َوَؿٚتِِِِٔف  ِّ ِِّ ًَ ُتْؿ ُم ِذي َأنُْتُؿ أَن ِسْ ٚرِّ افَّ ٌَ  اْف
ِ
ِجل  َّ ُٖوا بِ ٌَ نْ َٖ ـَ  24َؾ ٍٜ َومَلْ حَتٍَْيُقهُ  افَِّذي َُ ِٛ َمالَئِ تِٔ ُمقَس بَِسْ  .(شأََخْذتُُؿ افَّْٚ
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ُتٌٓؿ. ـُ ؾقا   وُهْٚك آيٚت ُؿرإٜٓٔ ـثرة جدًا اشتنٓد هبٚ ُظِام  ادًُِّغ ـدفٔؾ ظذ أنَّ افٔٓقد وافَّْهٚرى حرَّ

ُُْؿ ▬ؿٚل تًٚػ:  ْ َف ِمُْقا ْٗ ًُقَن أَن يُ َّ َؾتَىْ َٚن ؾَِريٌؼ مِّ أَ ـَ قنَ َوؿَْد  ُّ ُِقُه َوُهْؿ يًََِْ ََ ًِْد َمٚ َظ ؾُقَُٕف ِمـ بَ  ثُؿَّ ُُيَرِّ
ِ
ـَالََم الّل ًُقَن  َّ ًْ ْؿ يَ ُٓ ْ ؿَٚفُقاْ ( 12) ْْ ـَ آَمُْقا ْ افَِّذي قا َُ َوإَِذا َف

 ُ ْؿ فِٔ ُُ ْ ثُقََّنُؿ باَِم ؾَتََح الّلُ َظَِٔ ْ أَتَُحدِّ ًٍْض ؿَٚفُقا ْؿ إَِػَ بَ ُٓ ًَُِِْقنَ آَمَّْٚ َوإَِذا َخالَ بًَُْو ْؿ أَؾاَلَ تَ ُُ ؿ بِِف ِظَْد َربِّ ـُ ق وَن َوَمٚ ( 16) َحآجُّ ًَُِْؿ َمٚ يُِنُّ قَن أَنَّ الّلَ يَ ُّ َِ ًْ َأَوَٓ يَ

ًُِِْْقنَ  َّ يَيُُّْقنَ ( 11) يُ قَن اْفُِتََٚب إَِّٓ أََمٚيِنَّ َوإِْن ُهْؿ إِٓ ُّ َِ ًْ ُّٔقَن َٓ يَ ْؿ أُمِّ ُٓ واْ بِِف ؾََقيٌْؾ ( 11) َوِمْْ  فَِْٔنَسُ
ِ
ـْ ِظِْد الّل َُقُفقَن َهـَذا ِم تٌُُقَن اْفُِتََٚب بَِٖجِْدُّيِْؿ ثُؿَّ يَ ُْ ـَ يَ َِِّذي فِّ

ٌُقنَ 
ًِ ُْ َّٚ يَ ُْؿ ِمِّ ْٝ أَجِْدُّيِْؿ َوَويٌْؾ ْلَّ تٌََ ـَ  َّٚ ُؿ ِمِّ ِِٔالً ؾََقيٌْؾ ْلَّ ًْٚ ؿَ َّ  [11-12]افٌَرة : (♂ 11) ثَ

ُْٓؿ ▬ؿٚل تًٚػ:  ًَ ٚ َم َ ٌق حِّ  ُمَهدِّ
ِ
ـْ ِظِْد الّل قنَ َوَحَّٚ َجٚ ُهْؿ َرُشقٌل مِّ ُّ ُْؿ َٓ يًََِْ ََّٖنَّ ـَ ُٓقِرِهْؿ   َوَرا  طُ

ِ
ْ اْفُِتََٚب ـِتََٚب الّل ـَ أُوتُقا ـَ افَِّذي ْ َمٚ ( 010) ٌَََٕذ ؾَِريٌؼ مِّ ًُقا َواتٌََّ

َٔٚضُِغ َظَذ ُمِِْؽ ُشَِٔاَْمنَ  ْ افنَّ ٍَُرواْ  َتتُِْقا ـَ ْٔٚضَِغ  َـّ افنَّ
ِ ٍََر ُشَِٔاَْمُن َوَفُـ ـَ  [014-010]افٌَرة : (♂ 014)َوَمٚ 

ـَ اْفُِتَِٚب َويَ ▬ؿٚل تًٚػ:  ـَ اْفُِتَِٚب َوَمٚ ُهَق ِم ٌُقهُ ِم ًَ ُٓؿ بِْٚفُِتَِٚب فِتَْح َْتَ
ًِ ٍَِريًَٚ يَُِْقوَن أَخْ ْؿ فَ ُٓ  َوإِنَّ ِمْْ

ِ
ـْ ِظِْد الّل قُفقَن َظَذ  َُقُفقَن ُهَق ِم َُ  َويَ

ِ
ـْ ِظِْد الّل َوَمٚ ُهَق ِم

قنَ  ُّ َِ ًْ ِذَب َوُهْؿ يَ َُ  اْف
ِ
 ]آل ظّران[(♂ 11) الّل

ؿْ ▬ؿٚل تًٚػ:  ُُ ًَ ُؿ اثَْْْل َظَؼَ ًٌََِٕٔٚ َوؿََٚل الّلُ إيِنِّ َم ُٓ ًَثَْْٚ ِمْ ئَِٔؾ َوبَ ا ْد أََخَذ الّلُ ِمٔثََٚق بَِْل إِْهَ ََ تُؿُ  َوَف ّْ َ ـْ أَؿ
ْرمُتُقُهْؿ  َفئِ َٚة َوآَمْتُؿ بُِرُشِع َوَظزَّ ـَ الََة َوآتَْٔتُُؿ افزَّ افهَّ

 َٓ ِ ٍت جَتِْري ِمـ حَتْت ْؿ َجَّْٚ ُُ َّ ْؿ َوُْٕدِخَِْ ُُ ْؿ َشِّٔئَٚتِ ُُ ٍَِّرنَّ َظْ ـَ ُ َّٕ  ًْٚ ًَ ْد َوأَؿَْرْوتُُؿ الّلَ ؿَْروًٚ َح ََ ْؿ ؾَ ُُ ٍََر بًََْد ذَفَِؽ ِمْ ـَ ـ  َّ ٌِٔؾِ ٚ إََّْنَُٚر ؾَ ًَّ ؾٌَاَِم ( 04) َوؾَّ َشَقا  اف

 ًٜ ًََِْْٚ ؿُُِقهَبُْؿ ؿَِٚشَٔ ُهْؿ َوَج ْؿ فًََّْٚ ُٓ ٔثَٚؿَ ِٓؿ مِّ ِو َْ ُرواْ بِفِ َٕ ِـّ َّٚ ذُ ْ َحيًّٚ ِمِّ قا ًُ َقاِوًِِف َوَٕ َِِؿ َظـ مَّ َُ ؾُقَن اْف ِِٔالً مِّ  ُُيَرِّ ْؿ إَِّٓ ؿَ ُٓ ْْ  مِّ
ٍٜ َ ُِع َظَذَ َخآئِْ ُل تَىَِّ ْؿ َوَٓ تََزا ُٓ ُؿ ؾَْٚظُػ َظْْ ُٓ ْْ

ِْغَ  ًِ ُّٛ اْدُْح
ٍَْح إِنَّ الّلَ ُُيِ  [04-04]احٚئدة : (♂ 04) َواْص

ُْٓؿ ▬ؿٚل تًٚػ:  ْ إَِّٕٚ ََٕهَٚرى أََخْذَٕٚ ِمٔثَٚؿَ ـَ ؿَٚفُقا ـَ افَِّذي ُرواْ بِفِ َوِم ِـّ َّٚ ُذ ْ َحيًّٚ ِمِّ قا ًُ َ ًََداَوَة َوافْ  ؾَْ ُؿ اْف ُٓ َ ُٕٚقاْ ؾََْٖؽَريَْْٚ بَْْٔ ـَ ُؿ الّلُ باَِم  ُٓ ٌٌََْوٚ  إَِػ يَْقِم اْفَََِٔٚمِٜ َوَشْقَف يٌَُِّْئُ

ًُقنَ  ْؿ َرُشقُفَْٚ ( 02) يَْهَْ ـُ ـَ اْفُِتَِٚب يَٚ أَْهَؾ اْفُِتَِٚب ؿَْد َجٚ  ٍُقَن ِم ْتُْؿ َُّتْ ـُ  َّٚ ً ِمِّ ثِرا ـَ ْؿ  ُُ ُ َف   يٌَُغِّ
ِ
ـَ الّل ـُؿ مِّ ثٍِر ؿَْد َجٚ  ـَ ٍُق َظـ  ًْ ٌِغٌ َويَ َُّيِْدي ( 02)  ُٕقٌر َوـِتٌَٚب مُّ

اَُمِت إَِػ افُّْقِر بِِْ٘ذِٕفِ َوَُّيِْدُّيِ  ـِ افيُِّ ُٓؿ مِّ الَِم َوخُيِْرُج ًَّ َٕفُ ُشٌَُؾ اف ََع ِرْوَقا ـِ اتٌَّ تََِٔؿٍ بِِف الّلُ َم ًْ ٍط مُّ ا  [06-02]احٚئدة : (♂ 06) ْؿ إَِػ ِسَ

ُشق▬ؿٚل تًٚػ:  َٚ افرَّ ُ يَٚ أَُّيُّ ِمـ ؿُُِقهُب ْٗ ْؿ َومَلْ تُ ِٓ ْ آَمَّْٚ بَِٖؾَْقاِه ـَ ؿَٚفُقا ـَ افَِّذي ٍِْر ِم ُُ ِٚرُظقَن يِف اْف ًَ ـَ يُ ُظقَن ُل َٓ َُيُْزَٕؽ افَِّذي ِذِب َشامَّ َُ ُظقَن فِِْ ـَ ِهُٚدواْ َشامَّ ـَ افَِّذي ْؿ َوِم

ـَ مَلْ يَْٖتُقَك  ْقٍم آَخِري ََ ِ ًْدِ ف َِِؿ ِمـ بَ َُ ؾُقَن اْف تَْقُه ؾَْٚحَذُرواْ َوَمـ يُِردِ الّلُ ؾِتَْْتَُف ؾََِـ مَتَِِْؽ  َمَقاِوًِفِ  ُُيَرِّ ْٗ ْ تُ َُقُفقَن إِْن أُوتِٔتُْؿ َهـَذا ؾَُخُذوُه َوإِن ملَّ  َصْٔئًٚ أُْوَفـئَِؽ  يَ
ِ
ـَ الّل َفُف ِم

َْٕٔٚ ِخزْ  َر ؿُُِقهَبُْؿ َْلُْؿ يِف افدُّ ِّٓ ـَ مَلْ يُِردِ الّلُ أَن يُىَ  ]احٚئدة[(♂ 20)ٌي َوَْلُْؿ يِف أِخَرةِ َظَذاٌب َظئٌِؿ افَِّذي

ـْ أَنَزَل اْفُِتََٚب ▬ؿٚل تًٚػ:   ؿُْؾ َم
ٍ
ْ َمٚ أَنَزَل الّلُ َظَذ بََؼٍ مِّـ َرْ  ِس َوَمٚ ؿََدُرواْ الّلَ َحؼَّ ؿَْدِرهِ إِْذ ؿَٚفُقا ُقراً َوُهًدى فَِِّّْٚ ًَُِقَٕفُ ؿََراضَِٔس افَِّذي َجٚ  بِِف ُمقَشكٕ  ْ جَت

 ً ثِرا ـَ ٍُقَن  ًٌَُقَن  ُتٌُْدوََّنَٚ َوَُّتْ ْ ْؿ يَِ ِٓ ْؿ ؿُِؾ الّلُ ثُؿَّ َذْرُهْؿ يِف َخْقِو ـُ ْ أَنتُْؿ َوَٓ آبَُٚؤ قا ُّ َِ ًْ ٚ مَلْ تَ تُؿ مَّ ّْ  ]إنًٚم[(♂ 10)َوُظِِّ

ْ َُيْ ▬ؿٚل تًٚػ:  ُقا افتَّْقَراَة ثُؿَّ مَل ـَ مُحِِّ ٚراً َمثَُؾ افَِّذي ٍَ ُؾ أَْش ِّ
اَمِر َُيْ ثَِؾ احْلِ َّ ـَ ُِقَهٚ 

غَ  ِّ
ِ ِ
د ْقَم افيَّٚ ََ َٓ َُّيِْدي اْف  ُ  َواللَّ

ِ
بُقا بِآجَِٚت اللَّ ذَّ ـَ ـَ  ْقمِ افَِّذي ََ (♂ 2) بِئَْس َمثَُؾ اْف

 ]اجلًّٜ[

َٖخُقَن أَْهَؾ افُِتَ »أنَّف ؿٚل: ◙ وظـ ابـ ظٌٚس  ًْ َْٔػ تَ ـَ َِّغ,  ِِ ًْ ُ ًَْؼَ اد ِِّف يَٚ َم ٌَِٕٔ ُؿ افَِّذي أُنِْزَل َظَذ  ُُ , ☺ ِٚب, َوـِتَٚبُ
ِ
ْٛ أَْحَدُث إَْخٌَِٚر بِٚللَّ َرُ وَُٕف مَلْ يَُن َْ , تَ

وا بَِٖجِْدُّيُِؿ افُِتََٚب  ُ ُ َوَؽرَّ َٛ اللَّ تَ ـَ فُقا َمٚ  ُ أَنَّ أَْهَؾ افُِتَِٚب بَدَّ ُؿ اللَّ ُُ ثَ ـْ ِظْْدِ َوؿَْد َحدَّ : ُهَق ِم ُٚفقا ََ ـَ افًِِِْؿ  , ؾَ ْؿ ِم ـُ ْؿ َمٚ َجَٚ  ـُ ٚ َٓ ْ ًْٚ ؿَِِٔاًل, أَؾاَلَ يَْ َّ وا بِِف ثَ  فَِْٔنَسُ
ِ
اللَّ

ؿْ  ُُ ْ ـِ افَِّذي أُنِْزَل َظَِٔ ْؿ َظ ُُ َٖخُ ًْ ْؿ َرُجاًل ؿَطُّ يَ ُٓ  َمٚ َرأَجَْْٚ ِمْْ
ِ
ْؿ, َوَٓ َواللَّ ِٓ ِ َٚ فَت ًَ ـْ ُم ٌُخٚري ش َظ  (.4612)صحٔح اف
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ن افُريؿ, ☺ويف افِّْٓٚيٜ, بًٞ اهلُل ظزَّ وجؾَّ ٌٕٔف حمّدًا  رآ َُ د بحٍظ افَرآن افُريؿ , وأنزل ظِٔف اف َّٓ وتً

 [012]مـ ـّؾ مٚ ؿد يًسيف مـ شق .

ُتٛ  ُُ وهُذا ٕٗمـ أنَّ افَرآن افُريؿ هق افُتٚب افقحٔد ادحٍقظ بحٍظ اهلل ظزَّ وجؾَّ فف, وأنَّ ـّؾ اف

ٚبَٜ أصٚهبٚ افتَّحريػ بٔد افذيـ ـٕٚقا ُمًتحٍيغ ظِٔٓٚ. ًَّ امويٜ اف ًَّ اف
[012] 

                                                           

د بحٍظ افَرآن افُريؿ: 012 َّٓ رإٜٓٔ افتل تدّل ظذ أنَّ اهلل ظزَّ وجؾَّ تً َُ  أيٚت اف

ـُْر إََِّٕؽ َدَْجُْقنٌ ▬ؿٚل تًٚػ:   افذِّ
َل َظَِْٔفِ َٚ افَِّذي ُٕزِّ ْ يَٚ أَُّيُّ ٚدِؿِغَ  (6) َوؿَُٚفقا ـَ افهَّ َٝ ِم ْ ـُ َُِٜ إِن  ْ إِذاً َمٚ َُْٕزِّ ( 1) فَّْق َمٚ تَْٖتَِْٔٚ بِٚدْاَلئِ ُٕٚقا ـَ َّ بِٚحلَؼِّ َوَمٚ  ََُٜ إِٓ ُل اْدَالئِ

ـَ  ْيَِري َر َوإَِّٕٚ َففُ حَلَٚؾِيُقنَ ( 1) مُّ ـْ ْفَْٚ افذِّ ـُ َٕزَّ  ]احِلْجر[(♂ 1) إَِّٕٚ َْٕح

ِر َحَّٚ َجٚ ُهْؿ َوإَِّٕفُ َفُِتٌَٚب َظِزيزٌ ▬ؿقفف تًٚػ:  ـْ ٍَُروا بِٚفذِّ ـَ ـَ  ـْ َحٍُِٔؿ مَحِٔدٍ َٓ ( 20) إِنَّ افَِّذي ـْ َخٍِِِْف تَِْزيٌؾ مِّ َٓ ِم [(♂ 24) يَْٖتِِٔف اْفٌَٚضُِؾ ِمـ بَْغِ يََديِْف َو ْٝ َِ  ]ُؾهِّ

ْرتََٚب اْدٌُْىُِِقَن ▬ؿقفف تًٚػ:  َّٓ َِْٔؽ إِذاً  ِّ َ َٓ ََّتُىُُّف بِٔ َٝ تَتُِْق ِمـ ؿٌَِِِْف ِمـ ـِتٍَٚب َو ْ ـُ ـَ ُأوتُقا اْفًَِِْؿ َوَمٚ جَيَْحُد بِآجَٚتَِْٚ بَْؾ ُهَق آيٌَٚت بَِّٔ ( 21)َوَمٚ  ٌَْٚت يِف ُصُدوِر افَِّذي

ُقَن 
ِ
د َّٓ افيَّٚ  ]افًٌُْقت[(♂ 21)إِ

ًٚ احلديٞ افَدد افذي ؾٔف يَقل اهلُل ظزَّ وجؾَّ فٌِْل حمّد  َرُؤُه َٕٚئاًِم ☺: »وُهْٚك أجو َْ ُٚ  تَ ُِفُ اْحَ
ًِ ٌْ ُٝ َظََِْٔؽ ـِتَٚبًٚ َٓ يَ يَٚنَ َوأَنَْزْف َْ  ش َويَ

 (, ـتٚب اجلْٜ وصٍٜ ًّٕٔٓٚ وأهِٓٚ, بٚب افهٍٚت افتل يًرف هبٚ يف افدٕٔٚ أهؾ اجلْٜ وأهؾ افْٚر(.1416) صحٔح مًِؿ)

ـي حقل هذه إدفَّٜ ٕرجق ُمراجًٜ افتٚل: ًُِام  وادٍُنِّ  فَرا ة ـّؿ ـٌر مـ أؿقال اف

ظ اهلل فَِرآن افُريؿ مـ افتَّحريػ, ظَافًِِْؿ وادًرؾٜ وتٖثرمهٚ ظذ إنٌٚ بٔنقي ٍْ  ٔدة ادًُِؿ يف ِح
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ؾ  012 َّ خ, أي َظ ُتٌٓؿ أثْٚ  افًَّْ ـُ ؾقن  ؿ ـٕٚقا ُُيرِّ ؿ يًسؾقن أَّنَّ ُتٌٓؿ ومـ أؿقال ظِامئٓؿ, ؾَّ٘نَّ ـُ ٌٝ ظْد افَّْهٚرى يف  شٜ.هذا ثٚب ُتٌٓؿ ادَُدَّ ـُ  ًُٕخ جديدة مـ 

د افُِتٚيبادْٓدس ريٚض يقشػ داود:  ُِتٚب ]. 44صـ  -, دار ادؼق بٌروت مدخٌؾ إػ افََّْ خ افَٔديُْْ ـٚن اف ًْ خ َٕ ًَْك ادًٔحل, وـٕٚقا  ًَ يف بدايٜ اف

ُخقن  ًَ قخٜ, بٖدوات ـِتٚبَّٜٔ بِدائََّٜٔيْْ ًُ خ َمْْ ًَ ًُْوفُ ظذ بًَِْوفِ أخر, وفَد ظـ ُٕ َؿ بَ ـَ ُُّهقص وتَرا ًِْديؾ ظذ اْف ِْديؾ وافتَّ ٚخ افُثِر مـ افتٌَّ ًّ , ؾُٚن أْدَخؾ افُّْ

ََٓرت يف َظَددٍ ـٌٍر مـ افَِرا اتافُّْص افذي َوَصَؾ آخر إمر  ِْديؾ افتل طَ الً بٖخقان افتٌَّ ََ ٌٜ ُمثْ َٕ خٌٚت َمْنُحق ًْ ُٕ َْْؼ فف  ؛ ؾام إن ُيْهَدر ـتٌٚب جديٌد حتك ُت

 [بٕٚؽالط.

س بٌِٚهتٚ إصِٜٔصْقدة مٚهر إشحٚق:   دراشتف ظـ ضريَٜ يف Packوؿد أطٓر بٚك ]. 41صـ -, إنٌٚ رويس بٚفًٌٚشٜٔ ُمىقضٚت افُتٚب ادَُدَّ

ٚخٜ -0هل:  أورجيٕٚقس يُرجع افٍروق يف افَرا ات إػ أشٌٚب أربًٜأورجيٕٚقس يف ُمَٚرٕٜ افُُّْهقص افُتٚبٜٔ أنَّ  ؾ بٚفًَّْ ٕتٔجٜ  أخىٚ  أثْٚ  ظِّٜٔ افََّْ

ـٔز ظْد افَِّْٚشخ يف بًض إحٔٚن.  خ افتل يتٍِٓٚ اْلراضَٜ -4إخٍٚض درجٜ افسَّ ًَ ٚخٜ. ظّدًا ب افُّْ ّٞ أؾُٚرهؿ ؾٔٓٚ أثْٚ  افًَّْ افتًَّديالت افتل جُيرُّيٚ  -4ٌ

ٚخ ًّ ٚخ شٚبَغ أو اختالف ظـ افَرا ة افتل اظتٚدوا شامظٓٚ.  بًض افُّْ ًّ ُٕ  -2ظـ وظل وبق  مـ إٓدؾٚع هبدف تهحٔح مٚ يرون أنَّف أخىٚ  وؿًٝ مـ 

 [.تًديالت هبدف تقؤح ادًْك ادَهقد يف افًٌٚرة

د افُِتٚيبداود: ريٚض يقشػ  افٍقارق وآختالؾٚت ٓ يتْٚول بًوٓٚ شقى يف هذه ادخىقضٚت ضٚئػ مـ ]. 42صـ -, دار ادؼق بٌروت مدخٌؾ إػ افََّْ

ف وافَّْحق تٓٚ, فُـ ُهْٚك أو ترتٔٛ افُالم, أو إفٍٚظ, ؿقاظد افكَّ دة  . وُهْٚك ؿرا اتؾقارق أخرى بغ ادخىقضٚت تتْٚول مًْك ؾَرات بُرمَّ ُمتًدِّ

ُشؾ» ُمىقضٚتفميٚت. ؾٍل بًض  , ش أظامل افرُّ ـْ يُىٔؾ افَّْص ُمؤًٍٚ إفٔف مُجالً ظديدة تٖت يف ـؾ شىر مْف ؿرا ات خيتِػ بًوٓٚ ظـ بًض ـثراً ؾّْٓٚ َم

ٜ َّّ  [.بتٍٚصٔؾ جديدة وُمٓ
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ًٚ يف ؾال جيقز فًِّٔحل بًد ـّؾ   ّد ضًْ ًَ ف, ؾ٘نَّ هذا ُي س مًهقم ومل ُُيرَّ هذا أن يزظؿ أنَّ افُتٚب ادَُدَّ

ٚبَٜ. ًَّ امويٜ اف ًَّ ُتٛ اف ُُ اشخٜ بُخُهقص حتريػ اف  [016]ظَٔدة ادًُِؿ افرَّ

ٚحِلٚت  احلّد هلل افذي بًّْتف تتّؿ افهَّ

                                                                                                                                                                                                                 

س:  هٌٕٜٚٔ افًٔقظٜٔافُتٚب ادَُدَّ خ افًٓد اجلديد افتل وصِٝ إفْٔٚ ]. 04, 04صـ -, مدخؾ إػ افًٓد اجلديد, دار ادؼق بٌروت ترمجٜ افرَّ ًَ ُٕ فًٔٝ إن 

ظد ظددهٚ ـثر جداً ظذ ـؾ حٚل. وفُـ ؾقارق ُمتٍِٜ إمهٜٔ, بؾ يُّـ ادر  أن يرى ؾٔٓٚ ـِٓٚ واحدة . هْٚك ضٚئٍٜ مـ افٍقارق ٓ تتْٚول شقى بًض ؿقا

َّْحق أ ف واف . واـتنٚف َمْهَدر هذه افٍقارق فٔس مًْك ؾَرات برمتٓٚو إفٍٚظ أو ترتٔٛ افُالم. وفُـ هْٚك ؾقارق أخرى بغ ادخىقضٚت تتْٚول افكَّ

خ ضقال ُؿُرون ـثرة  ًِ
ُٕ خ ثؿ 

ًِ
ُٕ ر. ؾ٘نَّ ٕصَّ افًٓد اجلديد ؿد  ًِ

ًَ ٚخ صالحٓؿ فًِّؾ متٍٚوتبٕٚمر اف ًّ تِػ ومٚ مـ واحد مْٓؿ مًهقم مـ ُم. بٔد ُٕ

َخٜ ـٕٚٝ ًْ ٜ فِّثٚل افذي أخذت ظْف - مٓام بُِذل ؾٔٓٚ مـ اجلٓد - إخىٚ  افتل حَتُقل دون أن تَتَِّهػ أجٜ ُٕ ٚخ بٚدقاؾَٜ افتّٚمَّ ًّ . ُيوٚف إػ ذفؽ أن بًض افُّْ

ـ َّٕٜٔ, أن  ًْ ًٚ ظـ ُح بُقا مٚ جٚ  يف مثْٚلؿ وبدا ْلؿ أنف ُيتقي أخىٚ  واوحٜ أوحٚوفقا أحٕٔٚ ًٌِر افالهقت يَُهقِّ ُِقا إػ افَّْص ؿرا ات ؿِٜ دِؿَّٜ يف افتَّ . وهُذا أْدَخ

امل ـثر مـ افٍَرات مـ افًٓد اجلديد أثْٚ  إؿٚمٜ افً ًْ
ِِّف أن اْشتِ ُِّٓٚ خىٖ. ثؿ يُّـ أن ُيوٚف إػ ذفؽ ـ ـُ ًٚ ـثرة إػ جديدة َتُٚد أن تُقن  ٌٚدة أّدى أحٕٔٚ

ِْديؾ إػ افتقؾٔؼ بغ ٕهقص ُُمتٍِٜ شٚظدت ظِٔف افتالوة بهقٍت ظٍٚل. ومـ افقاوح أن  إدخٚل زخٚرف ؽٚيتٓٚ جتّٔؾ افىَس أو ٚخ مـ افتٌَّ ًّ مٚ أدخِف افُّْ

ًُْوفُ ظذ بًَِْوفِ أخر ُرون تراـؿ بَ َُ ََٓرت يف, ؾُٚن افَّْص افذي َوَصَؾ آخر إمر إػ ظٓد افىٌَِّٚظٜ ظذ مّر اف ِْديؾ طَ  ظددٍ ـٌٍر مـ ُمثَالً بّختِػ أخقان افتٌَّ

ٜ افَرا ات ٍَ ْخَتِِ ُّ ص هذه افقثٚئؼ افـ حِّ َّ ُِـ مـ إصؾ إول. وادثٚل إظذ افذي ُّيدف إفٔف ظِؿ َٕد افُُّْهقص هق أن ُي ّْ ٚ يُقن أؿرب مٚ يُ هًّ َِٔؿٕ  . فُل يُ

فِ  ًِ ٍْ  [.وٓ يُْرجك يف حٚل مـ إحقال افُقُصقل إػ إْصؾ َٕ

الشؾ افًِّٜٔ افتٚفٜٔ:فِّزيد مـ ادًِقمٚت حقل  016 ًَّ  هذا ادقوقع يُرجك آضِّالع ظذ اف

ـر احلُٔؿ بٚإلشُْدريٜ ورة افتًَِّّٜٔٔ افتَّدرئٌٜ بّرـز افذِّ   http://alta3b.wordpress.com/blog/lect/althikr افدَّ

  http://alta3b.wordpress.com/blog/lect/moqarana يٚنمدخٌؾ إػ ُمَٚرٕٜ إد

س   http://alta3b.wordpress.com/2012/04/18/fekra ؾُرة صٚمِٜ ظـ افُتٚب ادَُدَّ

  http://www.eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=277 ؽرؾٜ احلقار اإلشالمل ادًٔحل -َد افْيص افْ

  http://www.eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=287 ؽرؾٜ إطٓٚر احلؼ -منٚـؾ ٕهٜٔ يف افًٓد اجلديد 

  http://www.eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=310 ؽرؾٜ حمّد رشقل اهلل -افَْد افْيص فًِٓد اجلديد 

  http://www.eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=368 ادًٔحٜٔحتريػ افُتٚب ادَدس مـ أؿقال ظِام  

  ess.com/books/explain/misquotinghttp://alta3b.wordpr ذح ـتٚب: حتريػ أؿقال يًقع, فـ بٚرت إيرمٚن

  http://www.youtube.com/playlist?list=PL98693BBE3D1EFDD1 افَْد افْيص وافٌِٜ افٔقٕٕٜٚٔ

  http://alta3b.wordpress.com/faqs/prepare/books-2 أجوًٚ تًتىٔع حتّٔؾ ادٗفٍَّٚت افتٚفٜٔ مـ هذا افرابط

 فألشتٚذ يٚه جزاحلذف وافتجديد يف افًٓد اجلديد 

 فألشتٚذ ظع افريسحتريػ ُمىقضٚت افُتٚب ادَدس 

 شٚمل فِدـتقر ذيػدٓئؾ حتريػ افُتٚب ادَدس: مـ افذي حرف افُتٚب؟ 

http://www.isbct.wordpress.com/
http://alta3b.wordpress.com/blog/lect/althikr
http://alta3b.wordpress.com/blog/lect/moqarana
http://alta3b.wordpress.com/2012/04/18/fekra
http://www.eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=277
http://www.eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=287
http://www.eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=310
http://www.eld3wah.net/catplay.php?catsmktba=368
http://alta3b.wordpress.com/books/explain/misquoting
http://www.youtube.com/playlist?list=PL98693BBE3D1EFDD1
http://alta3b.wordpress.com/faqs/prepare/books-2
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