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 لؤلاا  املبوْة٘ لشعٔ اللتاب الصابع ّالثناىٌْ مً امل      (3)مقدم٘     

 
 

احلمػػػ  ل اى اػػػى االاػػػى لاىمػػػجة لاىانػػػجـ لاػػػى  ػػػ  د    ػػػ   
مسػى   ادلقػاـ ااإ كاف قاب قوسني أل أدىن سػد     اػا ا اةسػ ا  

 ل   اق  ى لب  ، ولآىو لاحة
سػ ار ز ث ينفذ    اى اـو اةذلدة لااس ا  لادل  اج كنف ر اة اةإ 

قاوب اى قدة اىنقدػة لقػ  قمنػا ابى اػويع بػة ئ  واربػ  للػ  اى ابندة اىل اى
: اجلػز  اىااىػ ، اخلطب اإلهلامية )ىذه اى  اة اىنوراندة ىف ك ابنا لأس ار 

كػاف ىنػا لاىدػل يفمػدادة ىف ىػذه  كمػا،  ( سبرا  ااعربرا   شهر رجبب ااإل 
 لىػػو  ػػ  نػػزأي  ،(ات اثسػػ ا شػػ اقإك ابنػػا )  اى  اػػة اىق سػػدة ه ناىػػا ي

 .طني  وس
يانػػاؤثت كاػػ ة  -كمػػا لاػػانا لاػػى ادلوقػػ   –لدلػػا كػػاف ىب ةػػاب 

نػاابت شػا دة إ  إي لر  وؿ ىذه اى  اة يشغل اىةاؿ ليػودلف اىواػوؿ 
بواىفضػػل ألمػػاـ ااسػػ اذ   قػػ  هػػ  ااخ اىفا ػػليػػ يع اىمػػ لر، ضلوىػػا 
لادنػا لذىػىف ىف  سئاة لل  ها لادنا  أنةنا لادها مبا   ع هللا ىذه اا
 يو ى  ػ ض لاػى شػةكة ادل او ػات اى لىدػة دػ   اىدة ل  ط يق اىف اقات 

 .اىنف هبا ( ىد م  اةنرتنت) 



                        

 اللتاب الصابع ّالثناىٌْ مً امللؤلاا  املبوْة٘ لشعٔ        (4)مقدم٘     

ك ػػاب ىدكػػوف اىنفػػ    ف يػػ م يف يغهػػا له هػػا يألقػػ  رأى اا ةػػاب 
لقمنػػػػا مب ان  هػػػػا ذىىف، قػػػػاـ   يػػػػق  ػػػػ  اا ةػػػػاب اىمػػػػادقني بػػػػ  ،هبػػػػا أم

 (.اعررا جتليات لخت يج آايهتا لأ ادياها لمسدناىا )
 ػ  ك ةهػا  ا  ف جيازى خػ  أف ينف  هبا كل    ق أىا ل أ نانأؿ هللا 

نػو إ ،خ انهػاإأل   غها أل نشػ ىا أل طة هػا أل سػاىم  هػ  لىػو قادػل ىف 
 .ةنابة ن ي  لىو لاى كل ش  ق ي اب

 لسام. ولاحة وآىل لااى هللا لاى اىان اج ادلن  سد     
 ىػ ٖٙٗٔرنا    ٕيـو اىاجاث   ي، اجلمدزة
 ـٕ٘ٔٓب يل أ    ٕٔادلوا ق 

  
 اى نواف اى ي ى : اجلمدزة ػ زلا ظة اىغ بدة

  ٕٓٗٓٓٓ -ٜٖٔ٘ٓٗ٘ت : 
 www.fawzyabuzeid.com :  وق  اةنرتنت

 ,fawzy@fawzyabuzeid.comاإلل٘كزشًّٔ : الجشٗذ 

fawzyabuzeid@hotmail.com, 

fawzyabuzeid@yahoo.com, 

fawzyabuzeid48@gmail.com 
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   الاصل األّلالاصل األّلالاصل األّل

   أشرار اإلشراٛأشرار اإلشراٛأشرار اإلشراٛ
اختصاص اختصاص اختصاص ، ، ، شراٛ ّاملعراجشراٛ ّاملعراجشراٛ ّاملعراجذكر اإلذكر اإلذكر اإل

، ، ، شووراٛ ّاملعووراجشووراٛ ّاملعووراجشووراٛ ّاملعووراجالرشووْل باإلالرشووْل باإلالرشووْل باإل
   ،،،العوورّج بادصوود أو بووالرّ  العوورّج بادصوود أو بووالرّ  العوورّج بادصوود أو بووالرّ  
   ،،،موورتا  اإلشووراٛ ّاملعووراج  موورتا  اإلشووراٛ ّاملعووراج  موورتا  اإلشووراٛ ّاملعووراج  

   ،،،شووراٛشووراٛشووراٛاإلاإلاإلاخووت ر رّآووا   اخووت ر رّآووا   اخووت ر رّآووا   
ٛ معوا معوا معوا ، ، ، اإلشراٛ لٔ اإلشراٛ لٔ اإلشراٛ لٔ  ٛ ٍد اإلشورا ٛ ٍد اإلشورا ، ، ، ٍد اإلشورا

داةٙ الَْٔد داةٙ الَْٔد داةٙ الَْٔد ،،،األىؤاٛ يف قوْرٍهاألىؤاٛ يف قوْرٍهاألىؤاٛ يف قوْرٍه
   ،،،بشوؤضبشوؤضبشوؤضّداةووٙ اليصووارٚ ّ  ّداةووٙ اليصووارٚ ّ  ّداةووٙ اليصووارٚ ّ  

راٛ راٛ راٛ وووشو شو شو اإلاإلاإل،،،ص ٗ اليوٙ باألىؤاٛص ٗ اليوٙ باألىؤاٛص ٗ اليوٙ باألىؤاٛ
   احلودٓث.احلودٓث.احلودٓث.   هههوووراج ّالعشراج ّالعشراج ّالعشوووّاملعّاملعّاملع
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  السؤال األالالسؤال األال    



 

بُ ػ  إ  اىنػاس كا ػة،  ػإف اىقػ آف ذايػو  ا كاف رسوؿ هللا دلم 
ىو خطاب خاٌص ابىكا  ي ، لىو خطػاٌب خػاٌص ابدلػني نني، إذا 

 ل ث هللا    اىكا  ي  يقوؿ:
"اي أيهػػػا اىنػػػاس" لىػػػو خطػػػاٌب ىانػػػاس هد ػػػا  أل"اي بػػػ  آدـ" لإذا 

طػػػاب، لػػػ ث  ػػػ  ادلػػػني نني يقػػػوؿ: "اي أيهػػػا اىػػػذي  آ نػػػوا"  هػػػنيث  ذلػػػم خ
 :"لىنيث  ذلم خطاب، لإذا ل مث    خواص ادلني نني يقوؿ: "اي لةاد

                                          

  اىزخ ؼ(ٛٙ)

دلا كاف ُُي ِّث أىل  كة لُُيػ ىم،    اىنيب  اكل  قاـ  قاؿ،   
 ُي ىم إث مبا ي حماو اى قوؿ انو يقوؿ:

""َؿماظَـٓوَسمَسَؾكمَضَّٓٔرمُسُؼقِظٔفِؿَؿماظَـٓوَسمَسَؾكمَضَّٓٔرمُسُؼقِظٔفِؿُأِعَِّٕغومَأِنمِغَؽؾُِّأِعَِّٕغومَأِنمِغَؽؾِّممإغَٓومَعَعوِذَّٕماَِِّغِؾـَقوِءإغَٓومَعَعوِذَّٕماَِِّغِؾـَقوِء""
11

  

                                                 
َوب، جبهع الوغبً٘ذ ّالوشاع٘ل   ٔ ُِ ُ عٌ َٖ َّللاَّ  الذٗلوٖ عي اثي عجَّبط سض
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لاىػػػػذح ي حماػػػػو اى قػػػػوؿ ىػػػػو اىػػػػذىاب إ  بدػػػػت ادلقػػػػ س اىػػػػذح 
ي   ونػػو لي امونػػػو، لذىةػػوا إىدػػػو لزارله، لاا ػػور اىػػػه شػػاى ىا ي زايريػػػو 

 لكشفها ذلم لرألىا ب   ذىىف رأى اى ني.
  إ  ادل ينػػػة ب ػػػ  ذىػػػىف لرزقػػػو هللا بقػػػوـ  قػػػاؿ  ػػػدهم هللا:لدلػػػا ذىػػػا 

                     ((ٖٖ)اىةقػػ ة)اػػو  ػػ عهم لػػ  اىغدػػا يمػػ قوف  اىةقػػ ة 
بػو،  ػ معهم لػػ  اجلنػة، لاجلنػػة غدػا  مػػ قوا لآ نػوا، ل ػػ عهم لػ  اىنػػار 
لاىنار غدا  م قوا لآ نوا، ل ػ عهم لػ  اىانػمالات لادلجربكػة لاى ػ ش 

 لفىك سػػػػل لكػػػػل ىػػػػذه اى ػػػػوا  اةذلدػػػػة  مػػػػ قوا لآ نػػػػوا، ىكػػػػ  اىكػػػػا   لا
لدلػػا  ػػ مث أىػػل اةثػػاف  ػػ عهم لاػػى قػػ ر لرت ػػوا، لىػػذىىف   يني نػػوا، ا

أرلا هم اىه ي قةل اا ور اىغدةدة،  ح معهم ل  ر اة ادل  اج اهنا كانػت 
 ي لا  ادلاكوت االاى لث ُيم ِّؽ هبا إث  ني  .

   الجانيالجانيالسؤال السؤال    

 

أف اةسػ ا  كػاف ةاهػار  قا ػػو  أنةنػا لػ  ىػذا اىانػنياؿ لقانػػا:
ل كان ػػػو لاػػػى هدػػػ  اانةدػػػا  لادل سػػػاني، لأنػػػو ألجىػػػم  قا ػػػا  
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 .جىم ناىا  لن  هللا لأر  هم ق را ، لأل
  لقانا كذىىف أف كل نيبّ  كاف ُ  سػل ىقو ػو خاامػة، لرسػوؿ هللا 

كػػاف ىػػو ادلُ سػػل رَّػػة لا مػػة ىاكاربنػػات كاهػػا، ىاكػػ  لاةنػػ  لادلجربكػػة، 
لكػػل شػػد ،  ػػا اى ػػوا  اىُ اويػػة ذلػػا نمػػدٌا ي رَّػػة هللا اىػػه يقػػوؿ  دهػػا 

  هللا:                                 (() اانةدػػػػػػػا) لكامػػػػػػػػة  اانةدػػػػػػػا
ىػػو  ػػ  اى ػػادلني  اػػو  اى ػػادلني ي ػػ   ػػا سػػوى هللا، لكػػل  ػػا سػػوى هللا 

 ي ذىىف: نمدٌا    ىذه اى َّة، لقاؿ 
اْظَؼوِدُؿم"اْظَؼوِدُؿم"ممَوَأَغوَوَأَغومماْظُؿِعِطلاْظُؿِعِطلمماظؾَُّفاظؾَُّف"م"م

22
مم

   الجالح الجالح السؤال السؤال  

 

ادل ػػػػػػ اج   كػػػػػػزٌة إذلدػػػػػػة، لادل كػػػػػػزات ث يكػػػػػػوف إث ىبنةدػػػػػػا ، 
لاةس ا  لادل  اج   كزة خاامػة ة ػاـ اى سػل لاانةدػا  سػد   

  . 
                                                 

 الصح٘ح٘ي الجخبسٕ ّهغلن عي هعبّٗخ ثي أثٖ عف٘بى ٕ
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ج بػػو نانػػ ا   ػػج يونػػ  أ ػػٌ   ػػ  اانةدػػا  لادل سػػاني اىانػػابقني لُػػ  
 .لرل ا  ىاماكوت االاى اهنا خموادة ى سوؿ هللا 

 هػػػل كػػػاف ابىػػػ لح أـ ابجلانػػػ ف  هػػػذا سػػػنياؿ  اانػػػفل لقػػػ  لنػػػ ه 
ادل شػػػػػككوف  ػػػػػ  اىقػػػػػ ًن ليان مانػػػػػىف بػػػػػو ادلان شػػػػػ قوف لادل انػػػػػ لف ي 

 احل ي .
 اػػو كػػاف اةسػػ ا  لادل ػػ اج ابىػػ لح   يكػػ  ىنػػاؾ  شػػكاة،  ةػػاى لح 

 ا  رأى نفانو ي ادلناـ أنو ذىا إ  اجلنة،  هػل ي ي    نا ا ، لىو أف أ 
بػػوف ث، اف ىػػذا أ ػػ  ادلنػػاـ، لأ ػػ   ىػػذا اا ػػ  شػػل ف لىػػل ىنػػاؾ  ػػ  يكمذِّ
ادلناـ لاس ، لىك  ىذا اا   كاف ابجلانػ  لاىػ لح خمواػدة ى سػوؿ هللا 

. 
لاى ىدل لاى ذىىف ابىنانةة ىتس ا :  إف أىل  كة لنػ  ا أخػ ىم 

قػاىوا: إ م ىنقطػ  شػه ا  ىاػذىاب إ  بدػت ادلقػ س، لشػػه ا  اىنػ  ابةسػ ا  
ي اةايب، لأنت ي مِلل أنىف ذىةت لرن ت ي نز      اىادػل،  هػذا ث 

 يكوف.
كاف  ا  ا ، لأراد أف يُاةت ذلم اػحمة ذىػىف   اند   أبو بك  

ذىػػا إ  بدػػت ادلقػػ سف  قػػاىوا: ث  ػػا   انػػأذلم، ىػػل ي امػػوف أف  ا  
 و ذىا إ  ىناؾ،  قاؿ:لامنا أن
مَصَؼوَلَصَؼوَلممَصوِدْق،َصوِدْق،ممَأٖغُفَأٖغُفممَأِذَفَُّٓأِذَفُّٓممَأَغوَأَغو"" م: ًَممَظـَوَظـَوممِصِػِصِػممُعَقٖؿُّٓ،ُعَقٖؿُّٓ،ممَؼوَؼو: ًََبِق ممَبِق



                        

 أشوووورار اإلشووووراٛ: الاصل األّل(                  11)

ًُممَظِقًؾو،َظِقًؾو،ممَدَخْؾُؿُفَدَخْؾُؿُف:م:مَضوَلميفمغػلفمَضوَلميفمغػلفممماْظَؿْؼِّٓٔس؟اْظَؿْؼِّٓٔس؟ ًَُوَخَِّٕج ـُِفممَوَخَِّٕج ـُِفِع ممَصَلَتوُهَصَلَتوُهممَظِقًؾو،َظِقًؾو،ممِع

مسؾكممممِجِؾّٕٔؼُؾِجِؾّٕٔؼُؾ مسؾكَصّٕصعف مَؼُؼقُلَؼُؼقُلممَصَفَعَؾَصَفَعَؾممَجـَوِحِف،َجـَوِحِف،ممَصّٕصعف م: ـُِفممَبوْبَبوْب: ـُِفِع ممَطَّٔاَطَّٔاممِع

ـُِفممَوَبوْبَوَبوْبممَطَّٔا،َطَّٔا،ممَعِقِضٔعَعِقِضٔعممللصِِص ـُِفِع ممممَبْؽَّٕٕبْؽّٕٕممَوَأُبقَوَأُبقممَطَّٔا،َطَّٔا،ممَعِقِضٔعَعِقِضٔعممِصلِصلممَطَّٔاَطَّٔاممِع

ـَُِّٓه ـَُِّٓهِس مَؼُؼقُلَؼُؼقُلممِس م: :ًَ ًََصَّْٓض ًَ،ممَصَّْٓض ًَ،َصَّْٓض مَضوُظقاَضوُظقاممَصَّْٓض م: ـِممَأِخِؾَِّٕغوَأِخِؾَِّٕغوممُعَقٖؿُُّٓعَقٖؿُّٓممَؼوَؼو: ـَِس ممَس

مَصَؼوَلَصَؼوَلممِسرَيَغو؟ِسرَيَغو؟ م: :ًُ ًَُأَتِق ممَأَضؾُّقاَأَضؾُّقاممَضَِّٓضِّٓممِبوظِّٕٖوَحوِءِبوظِّٕٖوَحوِءممُصَؾوٕنُصَؾوٕنممَبـِلَبـِلممِسرٔيِسرٔيممَسَؾكَسَؾكممَأَتِق

ًُممَرَؾِؾَفو،َرَؾِؾَفو،ممِصلِصلممِغَطَؾُؼقاِغَطَؾُؼقاَواَواممَظُفِؿ،َظُفِؿ،ممَغوَضًيَغوَضًي ًَُصوِغَؿَفِق ممِبَفوِبَفوممَظِقََّٗظِقَّٗممٔرَحوِظٔفِؿٔرَحوِظٔفِؿممٔإَظكٔإَظكممَصوِغَؿَفِق

ـُِفِؿ ـُِفِؿِع ًُممَعوٍءَعوٍءممَضَُّٓحَضَُّٓحممَؤإَذاَؤإَذاممَأَحّْٓ،َأَحّْٓ،ممِع ًَُصَشِّٕٔب ـُِف،ممَصَشِّٕٔب ـُِف،ِع ـِممَصَلُؾقُػِؿَصَلُؾقُػِؿممِع ـَِس .م.مَذِظَؽَذِظَؽممَس

ًُممُثٖؿُثٖؿممآؼٌي،آؼٌي،ممَظِفَظِفَواإٔلَواإٔلممَػَّٔاَػَّٔا:م:مَصَؼوُظقاَصَؼوُظقا ًُاِغَؿَفِق ممَصـََػَِّٕتَصـََػَِّٕتممُصَؾوٕن،ُصَؾوٕن،ممَبـِلَبـِلممِسرٔيِسرٔيممٔإَظكٔإَظكمماِغَؿَفِق

ـَِفوممَوَبََّٕكَوَبََّٕكممؾ،ؾ،اْظٔنِباْظٔنِبممِعِّلِعِّل ـَِفوِع ممُعَكطٌَّطُعَكطٌَّطممُجَقاِظْؼُجَقاِظْؼممَسَؾِقِفَسَؾِقِفممَأِحَؿَّْٕأِحَؿّْٕممَجَؿْؾَجَؿْؾممِع

ـِممَصَلُؾقُػِؿَصَلُؾقُػِؿممَظو؟َظو؟ممَأِمَأِممماْظَؾِعرُياْظَؾِعرُيممَأُطِلََّٕأُطِلَّٕممَأِدٔريَأِدٔريممالالممِبَؾَقوٕضِبَؾَقوٕض ـَِس :م:مَضوُظقاَضوُظقا.م.مَذِظَؽَذِظَؽممَس

ًُممُثٖؿُثٖؿممآَؼٌي،آَؼٌي،ممَظِفَظِفَواإٔلَواإٔلممَػَّٔاَػَّٔا ًُاِغَؿَفِق ـِِعقٔؿممِصلِصلممُصَؾوٕنُصَؾوٕنممَبـِلَبـِلممِسرٔيِسرٔيممٔإَظكٔإَظكمماِغَؿَفِق ـِِعقٔؿاظٖؿ مماظٖؿ

ـَممَسَؾِقُؽِؿَسَؾِقُؽِؿممَتْطُؾُعَتْطُؾُعممِذيِذيممِػَلِػَلممَػوَػوممِوَرْقِوَرْقأََأممَجَؿْؾَجَؿْؾممَؼْؼُُّٓعَفوَؼْؼُُّٓعَفو ـَِع ـٖـِٖقِيمَصَؼوَلممِع ـٖـِٖقِيمَصَؼوَلاظ مماظ

ـُمماْظَقِظقُّٓاْظَقِظقُّٓ ـُِب ماْظُؿِغرَيِةاْظُؿِغرَيِةممِب م: مَدوِحَّْٕدوِحّْٕ: م! ممِعَِّٕعَّٕاَِّاَِّممَصَقَجُّٓواَصَقَجُّٓواممَصـََظُّٕوا،َصـََظُّٕوا،ممَصوِغَطَؾُؼقا،َصوِغَطَؾُؼقا،!

ِبوظلِِّقّٕٔ"ِبوظلِِّقّٕٔ"ممَصَُّٕعقُهَصَُّٕعقُهممممَضوَلَضوَلممَطَؿوَطَؿو

ٖٖ
مم

أ ا ابىنانةة ىام  اج:  ق  كػاف سػد   ن يػل ينػزؿ  ػ  اىانػما  إ  
ي أقػػػلِّ  ػػػ  دلػػػع اىةمػػػ ، لكػػػاف ث يانػػػ أذف، لىكػػػ  ي ىػػػذه ادلػػػ ة   اارض

كامػػا ذىػػا إ  ابب مسػػا  يػػُ ؽ  اىةػػاب، ليقوىػػوف:  ػػ ف  دقػػوؿ: ن يػػل، 

                                                 
 بلتاثي حجش فٖ الوطبلت، ّجبهع الج٘بى للطجشٕ عي فبخزخ ثٌذ أثٖ ط ٖ
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،  دقوىػػػػوف: ألقػػػػ  ُأرسػػػػل إىدػػػػوف  دقوىػػػػوف: ل ػػػػ    ػػػػىفف  دقػػػػوؿ:   
  دقوؿ: ن م،  دف حوف اىةاب.

اػػػت  ػػاةذف ث يكػػوف ىاػػ لح، لىكػػ  يكػػػوف ىاكانػػم، ي ػػ  كمػػا ق
اآلف: ىػو أف أ ػ ا   ربمػا  لاػ  ت رل ػو إ  اىانػمالات اىانػة  لسػػا  ت 
لسػػا ت لدخاػػت اجلنػػة،  هػػل ىنػػاؾ  ػػا ثن هػػاف ث، ىكػػ   ػػ  اىػػذح ُثنػػ  

لن  كػل مسػا  ىدػ خل، اف     ذىىفف اجلانم،  كاف يان أذف حلض يو 
 سد   رسوؿ هللا كاف  انمو.

لادنػا هالػة   اا   اآلخ  لاالظػم أف ألظػم   يضػة أنزذلػا هللا
امهدػػػة ىػػػذه اىف يضػػػة لنػػػ ه،    ادلػػػني نني ىػػػل   يضػػػة اىمػػػجة، لهللا 

ينزذلػػا ابىػػو ل لادػػو، لىكنػػو اسػػ  لاه لنػػ ه،  ػػ  أف هللا ث  دػػ  ىػػو لث  
 كدنونة ىو لث زللم ىو، ىك  إ   د  ث  د ، لإ   قاـ  قاؿ  دو هللا:

                                        

                          )اىنكم(  

 ف ض لادو اىمجة، لاىمجة ث يُفػ ض ي ادلنػاـ لىكػ  يُفػ ض ي 
 اىدقظة اهنا أىم   يضة ي اةسجـ.

  لاىػػػػػ ىدل اىقػػػػػاط  ي اىقػػػػػ آف، قػػػػػاؿ هللا ي ػػػػػا :           
              ((ٔٔ) اةس ا) ل  يُقػل بػ لح لةػ ه، لكامػة اى ةػ  ث ُيطاػق ، اةس ا

إث لاػػى اجلانػػم اىػػذح  دػػو رلح،  ػػاى لح ل ػػ ىا نقػػوؿ لنهػػا: رلح  ػػجف، 
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لأقوؿ: إف رلح  جف ق  نا ي  ىذه اىاداة، أ ا اجلانم ب لف رلح نقػوؿ 
  لنو: ُنامة، ىك  اى ة  يكوف نانما  لرل ا    ا ، ىػذا قػاؿ هللا:      

                 . 
  م الظظظظ  م الظظظظ  ـظظظـظـظظظـظالجسالجس  لفظظظظد يقظظظظ      ظظظظ لفظظظظد يقظظظظ      ظظظظ 

  

  فيظظظظظظظي ي ظظظظظظظي فيظظظظظظظي      ال يظظظظظظظ  فيظظظظظظظي ي ظظظظظظظي فيظظظظظظظي      ال يظظظظظظظ  

 .و لىػذا يق ضػل أنػو أسػ ى  انػػم رسػوؿ هللا لىػل خمواػدة ىػػ  
كدػػػ  يانػػػ  هبػػػذه اىانػػػ لة اىزاربػػػ ةف لكدػػػ  ُيػػػرتؽ اىانػػػمالات اىطةػػػاؽف 

 لكد  ي حممل اجلانم ىذه اىذبذابت لىذه اى داراتف
                   مػػ  اىػػذح أسػػ ىف هللا، لىػػل يُ كػػز 

قػػػ رة هللا شػػػل فك إذا كػػػاف هللا ىػػػػو اىػػػذح أسػػػ ى بػػػػو  قػػػ  كدمفػػػُو لاػػػػانو 
ىػو اىػذح دلػػاه،  و ىد حممػل كػل ىػذه اانػػوا  لكػل ىػذه اىطةػاؽ، انػػ

 لىو اىذح َّاه، لىو اىذح يكفمل بو ااوات رىب ليانادمايو لادو.

   الرابع الرابع السؤال السؤال  



 

ىػػػذا أ ػػػٌ   وقػػػوٌؼ لاػػػى  ػػػا لرد ىف اػػػحدع اا اديػػػ ،  فػػػى 
اػػػػػػحدع اا اديػػػػػػ  اىػػػػػػ لاايت اىػػػػػػا رلت  ادعػػػػػػة اةسػػػػػػ ا  
لادل ػػػػ اج ه هػػػػا اة ػػػػاـ اىانػػػػدوطى لقػػػػاؿ: ىػػػػى سػػػػة ة لسػػػػ ني 
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 سة ة لس ني إس ا  ل   اج. رلاية، ىك  ىد    ناىا أهنا
ىكػػػ  كػػػل رلايػػػة لكػػػى نانةػػػا   ػػػ  نوانػػػا اةسػػػ ا  لادل ػػػ اج، اف 

ُأس ى بو لىو ىف  كػة، للنػ  ا أخػ  أىػل  كػة   ُيػ ىم إث  اى سوؿ 
ابةسػػ ا ، اف لقػػوذلم ث ي حمػػل غػػ  ذىػػىف، ل  يػػةع بشػػل  لػػ  ادل ػػ اج 

كػػػػل آلنػػػػة يةػػػػدع   لكػػػػافاىاػػػػو لزلةدػػػػو لاىػػػػل خمواػػػػد و،  إث ىف ادل ينػػػػة
بشػػل ، لىػػذىىف  كػػل رلايػػة خت اػػ  لػػ  ااخػػ ى، انػػو يةػػدع مبػػا ي حماػػو 

 اى قوؿ ليش أب إىدو قاوب احلا  ي  لاىانا  ني.
لإف كػػاف ىنػػػاؾ ب ػػػئ اىانػػادة اىمػػػاحلني كاىشػػػد  زلػػل اىػػػ ي  بػػػ  

ُأسػػ ى بػػو للُػػ ج بػػو  اى ػػ حي ُيكػػل ػ لادلانػػئوىدة لادػػو ػ أف رسػػوؿ هللا 
 ػػ  ذىػػىف  دمػػا لرد  ػػ    نا ػػا ، لىكننػػا   صلػػ  شػػدئا  أكاػػ   ػػ  أرب ػػني  ػػ ة  

 هو يذك  أنو ُأسػ ى بػو للُػ ج بػو أكاػ   ػ  أرب ػني  نا ػا ، احدع اىاننة، 
ىكػ  ادلػػ ة اىوا ػ ة اىػػا ُأسػ ى بػػو ابجلانػم لاىػػ لح  ػ ة  لا ػػ ة، لىػذه  ػػا 

 ل  ناىا لاىا ذك ىا اىق آف:

                                       

                           (ٔ) اةس ا..  
لكػػذىىف ىف ألؿ سػػورة اىػػنكم لىػػى اآلايت اىػػه  انمػػ هتا اىانػػنة ىف 

. ااى هللا لادو لساممرلاايت كا ة حبانا  ا أابح   اىل كل قـو
ل ػػا   صلػػ ه ىف اػػحدع اىانػػنة  ػػج ينةغػػى أف ن  ػػ م ىف اىةحػػ  لنػػو 
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نش ط ىف طاةو،  دنةغل أف ث ن  ؼ اىغدوب إث    رسوؿ هللا أل  ػ    لث
 :  ك ػػػػػػػػػاب هللا أل  ػػػػػػػػػا لرد ىف سػػػػػػػػػن و                       

            ((ٕٕٙٙ) اجلػػػػ) قػػػػػ  يكػػػػػوف سػػػػػد   رسػػػػػوؿ هللا خػػػػػ م ب ػػػػػئ ، اجلػػػػ
ة ىػػػو، اىمػػػاحلني صمواػػػدة ىف لػػػا  ادلنػػػاـ ليُ امػػػو   ػػػ    كػػػوف خمواػػػد

لىدانػت ىامانػػامني، ل ػػا ىػػو نفانػػو ث ينةغػػى أف يػػذي  لث يشػػد ، ىكػػ  
أ  أذيػػػ  لأشػػػد   ػػػا لرد ىف اىقػػػ آف، أل  ػػػا لرد ىف اىانػػػنة، لنفػػػ ض أنػػػ  
رأيػػػت رؤاي  ػػػ  ىػػػذه اىػػػ ؤايت ادلنا دػػػة،  طادلػػػا ث أنػػػ  دىػػػدج  ينييػػػ ىن ىف 

 اىق آف أل اىاننة  هذا لاٌم خاص حي  دنةغل لاىم أف ث أبدع بو.

   اخلامساخلامسالسؤال السؤال    

 

ىػػػد  ىنػػػاؾ اخػػػ جؼ ي  كػػػاف اةسػػػ ا ، اف  كػػػاف اةسػػػ ا  
   ديو اآلية:

                                       

                         (ٔ) اةس ا  
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  أح خجؼ ىنافكث يون  خجؼ ب   ك اب هللا.
ىنػػػػػاؾ خػػػػػجؼ ي اا ػػػػػ اث اىػػػػػه ُرليػػػػػت ي اةسػػػػػ ا ، لسػػػػػةا 

 :اخ جؼ اى لاايت
كػػػػانوا ث جي م ػػػػوف هد ػػػػا  ي  و ػػػػ    أف أاػػػػحاب رسػػػػوؿ هللا 
جياػػ  إ  هالػػة ي  و ػػ   ،  كػػاف لا ػػ  ليانػػ م وف  ػػ  رسػػوؿ هللا

لُيكػػػل ذلػػػم ب ػػػئ شلػػػا رآه، لجياػػػ  إ  هالػػػة أخػػػ ى ي يػػػـو آخػػػ  لي 
 .و  و   آخ  لُيكل ذلم شدئا  شلا رآه، لكٌل ُيكل  ا مس و  ن

أذاع ذلنيث  ب ػئ  ػا رآه،  لىد  ىناؾ ي ارض، اف رسوؿ هللا 
وف رلايػة كاهػا لسػ  ب ئ  ا رآه،  كماة اى لاايت سػة  لكش  ىآلخ ي 

، لكاهػػم   فقػػوف لاػػى أف اةسػػ ا  ب اي ػػو  ػػ  بدػػت  انػػن ة لاػػى درنػػات
 هللا احل اـ، لهناي و ادلانك  ااقمى.

ق  يظ  اىة ئ أف ىناؾ خجؼ ي اىة اية، أف اىنيب كاف  ربمػا  ي 
ىاين  بنػت أحي اىةدت احل اـ ي احلك ، أل أنو كاف  ربما  لن  ابنة لمو أـ 

 ىد  إث خجؼ. طاىا، لىذا َكاو
ادلهػػم أف اى  اػػة بػػ أت  ػػ  بدػػت هللا احلػػ اـ إ  ادلانػػك  ااقمػػى، 

 لىد  ىناؾ خجؼ ي ادلانك  ااقمى.
اخلجؼ ي اى لاايت ىد  خجؼ، ىكنو إ ا ة لإ ادة، لاى لاايت 

 .صلم ها كاها، لكاها لكل قمة إس ا  رسوؿ هللا 
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   السادسالسادسالسؤال السؤال    

 

أف اةسػػ ا  كػػاف ي اىادػػل، لىكػػ  كامػػة )ىػػدج (    يقػػل هللا 
 نك ة أح ي نز     اىادل، اف أ  اث اةس ا  ث يانػ طد  

 .أ   رؤي ها ابى ني اجمل دة
ىػػو  اػػو كػػاف هنػػارا  ىاػػج اىكػػا  لف ي طغدػػاهنم لقػػاىوا:  ِاػػم   نػػ ه ل 

راكػػػا اىػػػ اؽف ِ َ   يػػػ ه أىػػػل ادلانػػػك  ااقمػػػى لىػػػو ُيمػػػال ابانةدػػػا ف 
  اػة   كانت احلكمة اةذلدة أف يكوف اةس ا  ىدج   ا يُ طدهم هللا 

 .ىُدم قوا هبذه ادل كزة اةذلدة اى ابندة    خ  اى ية 

   السابعالسابعالسؤال السؤال    
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  شػػاى  كاػػ ة  نهػػا  ػػا رلاه اة ػػاـ أَّػػ  بانػػن ه لػػ  أنػػ  
 :قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 

م م" ـِممَأْزَػوْرَأْزَػوْرممَظُفِؿَظُفِؿممِبَؼِقٕمِبَؼِقٕمممَعَِّٕرُتَعَِّٕرُتممِبلِبلممُسَّٕٔجُسَّٕٔجممَظٖؿوَظٖؿو" ـِِع ممَؼِكُؿُشقَنَؼِكُؿُشقَنممُغَقوٕسُغَقوٕسممِع

ًُممَوُصُّٓوَرُػِؿَوُصُّٓوَرُػِؿممُوُجقَػُفِؿُوُجقَػُفِؿ ًَُصُؼْؾ مَصُؼْؾ م: ـِ: ـَِع :م:مَضوَلَضوَلممِجِؾّٕٔؼُؾ؟ِجِؾّٕٔؼُؾ؟ممَؼوَؼوممَػُمَظوِءَػُمَظوِءممَع

ـَممءِِءَػُمالَػُمال ـَاظَِّّٔؼ مم""ممَأِسَّٕاِضٔفِؿَأِسَّٕاِضٔفِؿممِصلِصلممَوَؼَؼُعقَنَوَؼَؼُعقَنمماظـٖؤساظـٖؤسممُظُققَمُظُققَمممَؼْلُطُؾقَنَؼْلُطُؾقَنمماظَِّّٔؼ

ممُأِدَّٕٔيُأِدَّٕٔيممَظِقَؾَيَظِقَؾَيممَعَِّٕرُتَعَِّٕرُت"م"م :قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  لل  أن  

 ٗ"ممَضِؾِّٕٔهَضِؾِّٕٔهممِصلِصلممُؼَصؾِّلُؼَصؾِّلممَوُػَقَوُػَقمممماظٖلالاظٖلالممَسَؾِقِفَسَؾِقِفممُعقَدكُعقَدكممَسَؾكَسَؾكممِبلِبل

لرلى احلا ظ أبو بك  اىةدهقل ي ك ابو دثربل اىنةوة ل  أحي 
 :قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  اخل رح  س د 

م م" مِضقَؾِضقَؾمماظٖلَؿوِء،اظٖلَؿوِء،ممَبوَبَبوَبممِجِؾّٕٔؼُؾِجِؾّٕٔؼُؾممَصوِدَؿْػَؿََّّصوِدَؿْػَؿَّّ" م: ـِ: ـَِع :م:مَضوَلَضوَلممَػَّٔا؟َػَّٔا؟ممَع

مِضقَؾِضقَؾممِجِؾّٕٔؼُؾِجِؾّٕٔؼُؾ م: ـِ: ـَِوَع مَضوَلَضوَلممَعَعَؽ؟َعَعَؽ؟ممَوَع م: مِضقَؾِضقَؾممُعَقٖؿّْٓ،ُعَقٖؿّْٓ،: م: ممٔإَظِقِف؟ٔإَظِقِف؟ممٌٌََُبِعُبِعممَوَضَِّٓوَضِّٓ:

مَضوَلَضوَل م: ممُصقَرِتِفُصقَرِتِفممَسَؾكَسَؾكمماظؾَُّفاظؾَُّفممَخَؾَؼُفَخَؾَؼُفممَؼِقٔمَؼِقٔمممَطَفِقَؽؿفَطَفِقَؽؿفممِبكَدَمِبكَدَمممَأَغوَأَغوممَصٔنَذاَصٔنَذاممَغَعِؿ،َغَعِؿ،:

ممَوَغْػَّْٗوَغْػّْٗممَرقَِّؾٌيَرقَِّؾٌيممُروْحُروْح:م:مَصَقُؼقُلَصَقُؼقُلمماْظُؿِمِعـِنَي،اْظُؿِمِعـِنَي،ممُذرِّٖؼِؿِفُذرِّٖؼِؿِفممَأِرَواُحَأِرَواُحممَسَؾِقِفَسَؾِقِفممُتِعَُّٕضُتِعَُّٕض

ممُذرِّٖؼِؿِفُذرِّٖؼِؿِفممَأِرَواُحَأِرَواُحممفِِفَسَؾِقَسَؾِقممُتِعَُّٕضُتِعَُّٕضممُثٖؿُثٖؿممِسؾِّقِّنَي،ِسؾِّقِّنَي،ممِصلِصلمماِجَعُؾقَػواِجَعُؾقَػوممَرقَِّؾٌي،َرقَِّؾٌي،

مَصَقُؼقُلَصَقُؼقُلمماْظُػٖفوُر،اْظُػٖفوُر، م: ممِصلِصلمماِجَعُؾقَػواِجَعُؾقَػوممَخِؾقـٌَيَخِؾقـٌَيممَوَغْػَّْٗوَغْػّْٗممَخِؾقـٌَيَخِؾقـٌَيممُروْحُروْح:

ًِممُثٖؿُثٖؿِدفِّنٕي.ِدفِّنٕي. ًَِعَضق ممُعَشّْٕٖحُعَشّْٕٖحممَظِقْؿَظِقْؿممَسَؾِقَفوَسَؾِقَفوممِبَلِخٔقَغٍيِبَلِخٔقَغٍيممَأَغوَأَغوممَصٔنَذاَصٔنَذاممُػـَقفيُػـَقفيممَعَضق

                                                 
 صح٘ح هغلن ّالٌغبئٖ ٗ
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ممَأِرَوَحَأِرَوَحممَضَِّٓضِّٓممَظِقْؿَظِقْؿممووَسَؾِقَفَسَؾِقَفممُأِخَّٕىُأِخَّٕىممِبَلِخٔقَغٍيِبَلِخٔقَغٍيممَأَغوَأَغوممَؤإَذاَؤإَذاممَأَحّْٓ،َأَحّْٓ،ممَؼْؼَُّٕبَفوَؼْؼَُّٕبَفوممَظِقََّٗظِقَّٗ

ـَ، ـَ،َوَغِؿ ـََِّٓػوممَوَغِؿ ـََِّٓػوِس ـَِفو،ممَؼْلُطُؾقَنَؼْلُطُؾقَنممُأَغوْسُأَغوْسممِس ـَِفو،ِع ًُممِع ًُُضْؾ مُضْؾ م: ـِممِجِؾّٕٔؼَؾ،ِجِؾّٕٔؼَؾ،ممَؼوَؼو: ـَِع ممَع

مَضوَلَضوَلممَػُمالِء؟َػُمالِء؟ م: ـِممَػُمالِءَػُمالِء: ـِِع ممَوَؼْلُتقَنَوَؼْلُتقَنمماْظَقالَلاْظَقالَلممَؼِؿُُّٕطقَنَؼِؿُُّٕطقَنممُأٖعِؿَؽُأٖعِؿَؽممِع

ًِممُثٖؿُثٖؿ:م:ماْظَقَّٕاَم.َضوَلاْظَقَّٕاَم.َضوَل ًَِعَضق ممِعـَؤلِعـَؤلأََأممُبُطقِغٔفِؿُبُطقِغٔفِؿممِبَلْضَقإمِبَلْضَقإمممَأَغوَأَغوممَصٔنَذاَصٔنَذاممُػـَقفي،ُػـَقفي،ممَعَضق

مماظٖلوَسَي،اظٖلوَسَي،ممُتِؼٔؿُتِؼٔؿممالالمماظؾَُّفٖؿاظؾَُّفٖؿ:م:مَؼُؼقُلَؼُؼقُلممَخّٕٖ،َخّٕٖ،ممَأَحُُّٓػِؿَأَحُُّٓػِؿممَغَفَضَغَفَضممُطؾََّؿوُطؾََّؿومماْظُؾققِت،اْظُؾققِت،

مَضوَلَضوَل م: مَضوَلَضوَلممِصَِّٕسِقَن،ِصَِّٕسِقَن،ممآَلآَلممَدوِبَؾِيَدوِبَؾِيممَسَؾكَسَؾكممَوُػِؿَوُػِؿ: م: مماظٖلوِبَؾُياظٖلوِبَؾُيممَصَؿِفلُءَصَؿِفلُء:

مَضوَلَضوَلممَصَؿَطَلُػِؿ،َصَؿَطَلُػِؿ، م: ًُممُدِؾَقوَغُف،ُدِؾَقوَغُف،مماظؾَِّفاظؾَِّفممٔإَظكٔإَظكممَؼِضٗفقَنَؼِضٗفقَنممَصَلِؿِعُؿُفِؿَصَلِؿِعُؿُفِؿ: ًُُضْؾ مُضْؾ م: ممَؼوَؼو:

ـِممِجِؾّٕٔؼُؾ،ِجِؾّٕٔؼُؾ، ـَِع مَضوَلَضوَلممَػُمالِء؟َػُمالِء؟ممَع م: ـِممَػُمالِءَػُمالِء: ـِِع ـَممُأٖعِؿَؽُأٖعِؿَؽممِع ـَاظَِّّٔؼ ممَؼْلُطُؾقَنَؼْلُطُؾقَنمماظَِّّٔؼ

ـَمماظٖشِقَطوُناظٖشِقَطوُنممَؼَؿَكٖؾُطُفَؼَؿَكٖؾُطُفمماظَِّّٔياظَِّّٔيممَؼُؼقُمَؼُؼقُمممَطَؿوَطَؿوممٔإالٔإالممَؼُؼقُعقَنَؼُؼقُعقَنممالالمماظَِّّٕبواظَِّّٕبو ـَِع ممِع

مَضوَلَضوَلمماْظَؿِّّٗ.اْظَؿِّّٗ. م: ًِممُثٖؿُثٖؿ: ًَِعَضق ممَعَشوِصُُّٕػِؿَعَشوِصُُّٕػِؿممِبَلْضَقإمِبَلْضَقإمممَأَغوَأَغوممَصٔنَذاَصٔنَذاممُػـَقفي،ُػـَقفي،ممَعَضق

مَضوَلَضوَلممِبٔؾ،ِبٔؾ،اإٔلاإٔلممَطَؿَشوِصَّٕٔطَؿَشوِصّٕٔ م: ممَذِظَؽَذِظَؽممَوُؼَؾؼَِّقَنَوُؼَؾؼَِّقَنممَأْصَقاِػٔفِؿَأْصَقاِػٔفِؿممَسَؾكَسَؾكممَصُؿْػَؿَُّّصُؿْػَؿُّّ:

ـِممَؼِكُُّٕجَؼِكُُّٕجممُثٖؿُثٖؿمماْظَقَفَّٕ;اْظَقَفَّٕ; ـِِع مماظؾَِّفاظؾَِّفممٔإَظكٔإَظكممَؼِضٗفقَنَؼِضٗفقَنممَصَلِؿِعُؿُفِؿَصَلِؿِعُؿُفِؿممَأَدوِصِؾٔفِؿ،َأَدوِصِؾٔفِؿ،ممِع

ًُمم ًَُصُؼْؾ مَصُؼْؾ م: ـِممِجِؾّٕٔؼُؾ،ِجِؾّٕٔؼُؾ،ممَؼوَؼو: ـَِع مَضوَلَضوَلممَػُمالِء؟َػُمالِء؟ممَع م: ـِممَػُمالِءَػُمالِء: ـِِع ممُأٖعِؿَؽُأٖعِؿَؽممِع

ممَغوّراَغوّراممُبُطقِغٔفِؿُبُطقِغٔفِؿممِصلِصلممَؼْلُطُؾقَنَؼْلُطُؾقَنممٔإٖغَؿؤإٖغَؿومممم::ُزْؾّؿوُزْؾّؿوممَعكَعكاْظَقَؿواْظَقَؿوممَأِعَقاَلَأِعَقاَلممَؼْلُطُؾقَنَؼْلُطُؾقَن

مم..َدِعرّيامَدِعرّيامممَوَدَقِصَؾِقَنَوَدَقِصَؾِقَن

مَضوَلَضوَل م: ًِممُثٖؿُثٖؿ: ًَِعَضق ـَممِبـَِلوٍءِبـَِلوٍءممَأَغوَأَغوممَصٔنَذاَصٔنَذاممُػـَقفيُػـَقفيممَعَضق ـَُؼَعؾَّْؼ ـٖ،ممُؼَعؾَّْؼ ـُِّٓؼِّٔف ـٖ،ِب ـُِّٓؼِّٔف ممِب

ـٖ ـَٖصَلِؿِعُؿُف ـَممَصَلِؿِعُؿُف ـََؼِصِق ًُمممماظؾَِّفاظؾَِّفممٔإَظكٔإَظكممَؼِصِق ًُُضْؾ مُضْؾ م: ـِممِجِؾّٕٔؼُؾ،ِجِؾّٕٔؼُؾ،ممَؼوَؼو: ـَِع ممَػُمالِءَػُمالِءممَع
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ـِمماظَّٖٗغوُةاظَّٖٗغوُةممَػُمالِءَػُمالِء:م:مَضوَلَضوَلمماظَِّلوِء؟اظَِّلوِء؟ ـِِع ممُأٖعِؿَؽ.ُأٖعِؿَؽ.ممِع

مَضوَلَضوَل م: ًُممُثٖؿُثٖؿ: ًَُعَضِق ـِممُتْؼَطُعُتْؼَطُعممِبَلْضَقإمِبَلْضَقإمممَأَغوَأَغوممَصٔنَذاَصٔنَذاممُػـَقفي،ُػـَقفي،ممَعَضِق ـِِع ممِع

ًَممَطَؿوَطَؿوممُطِؾُطِؾ:م:مَظُفَظُفممَصُقَؼوُلَصُقَؼوُلممَصُقْؾَؼُؿقَن،َصُقْؾَؼُؿقَن،مماظؾَِّقُؿ،اظؾَِّقُؿ،ممُجـُقِبٔفٔؿُجـُقِبٔفٔؿ ـِ ًَُط ـِ ـِممَتْلُطُؾَتْلُطُؾممُط ـِِع ممِع

ًُممَأِخقَؽ،َأِخقَؽ،ممَظِقٔؿَظِقٔؿ ًُُضْؾ مُضْؾ م: ـِممِجِؾّٕٔؼُؾ،ِجِؾّٕٔؼُؾ،ممَؼوَؼو: ـَِع موَلوَلضََضممَػُمالِء؟َػُمالِء؟ممَع م: ممَػُمالِءَػُمالِء:

ـِمماْظَفٖؿوُزوَناْظَفٖؿوُزوَن ـِِع مم""اظؾَّٖؿوُزوَن.اظؾَّٖؿوُزوَن.ممُأٖعِؿَؽُأٖعِؿَؽممِع

ل   ادلشاى   ا رلاه اة اـ أبو ن ف  ب  ن ي  ل  أحي ى ي ة ي قوؿ 
 :  هللا                               

                                         
       ((ٔٔ) اثس ا) قاؿ: اثس ا 

م م" مِجِؾّٕٔؼُؾ" مِجِؾّٕٔؼُؾجوء ممَصَؼوَلَصَؼوَلممِعقَؽوِئقُؾ،ِعقَؽوِئقُؾ،ممَوَعَعُفَوَعَعُفمممماظـِٖؾلِّاظـِٖؾلِّممٔإَظكٔإَظكممجوء

مِظِؿقَؽوِئقَؾِظِؿقَؽوِئقَؾممِجِؾّٕٔؼُؾِجِؾّٕٔؼُؾ م: ًٍمماِئِؿـِلاِئِؿـِل: ًٍِبَطِل ـِممِبَطِل ـِِع ممُأَرفَُِّّٕأَرفَِّّٕممَطِقَؿوَطِقَؿوممَزِعََّٖمَزِعََّٖمممَعوِءَعوِءممِع

مَضوَلَضوَلممَصَِّٓرُه،َصَِّٓرُه،ممَظُفَظُفممَوَأِذََّٕحَوَأِذََّٕحممَضْؾَؾُفَضْؾَؾُف م: ـُِفممَصَشٖؼَصَشٖؼ: ـُِفَس ممَثالَثَثالَثممَصَغَلَؾُفَصَغَلَؾُفممَبْطـَُف،َبْطـَُف،ممَس

ـِممِرَلوٕسِرَلوٕسممِبـَالِثِبـَالِثممِعقَؽوِئقُؾِعقَؽوِئقُؾممٔإَظِقِفٔإَظِقِفممَواِخَؿَؾَػَواِخَؿَؾَػممَعّٕٖاٍت،َعّٕٖاٍت، ـِِع ممَزِعََّٖم،َزِعََّٖم،ممَعوِءَعوِءممِع

ـِممِصقِفِصقِفممَطوَنَطوَنممَعوَعوممَوَغََّٖعَوَغََّٖعممَصَِّٓرُه،َصَِّٓرُه،ممَصَشََّٕحَصَشََّٕح ـِِع ممَوِسْؾّؿوَوِسْؾّؿوممِحْؾّؿوِحْؾّؿوممَوَعأَلُهَوَعأَلُهممِشؾٍّ،ِشؾٍّ،ممِع

ـَممَوَخَؿَؿَوَخَؿَؿممَؤإِدالّعو،َؤإِدالّعو،ممَوَؼِؼقـّوَوَؼِؼقـّوممَؤإمَيوّغوَؤإمَيوّغو ـََبِق ـُٗؾٖقممِبَكوَتٔؿِبَكوَتٔؿممَطِؿَػِقِفَطِؿَػِقِفممَبِق ـُٗؾٖقاظ ممَأَتوُهَأَتوُهممُثٖؿُثٖؿممِة،ِة،اظ

ـُِفممُخْطَقٍةُخْطَقٍةممُطٗؾُطٗؾممَسَؾِقِف،َسَؾِقِف،ممَصُقِؿَؾَصُقِؿَؾممِبَػَّٕٕسِبَػَّٕٕس ـُِفِع ـَِؿَفكممِع ـَِؿَفكُع ممَأْضَصكَأْضَصكممَأِوَأِوممَبَصِّٕٔهَبَصِّٕٔهممُع

ممضول:مَصَلَتكضول:مَصَلَتكمماظٖلالُم.اظٖلالُم.ممَسَؾِقٔفؿوَسَؾِقٔفؿوممِجِؾّٕٔؼُؾِجِؾّٕٔؼُؾممَعَعُفَعَعُفممَوَدوَرَوَدوَرممَصَلوَرَصَلوَر:م:مَضوَلَضوَلممَبَصِّٕٔه،َبَصِّٕٔه،
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ممَحَصُّٓواَحَصُّٓواممُطؾََّؿوُطؾََّؿوممَؼِقٕم،َؼِقٕم،ممِصلِصلممَوَؼِقُصُّٓوَنَوَؼِقُصُّٓوَنممَؼِقٕمَؼِقٕمممِصلِصلممَؼَِّٖرُسقَنَؼَِّٖرُسقَنممَضِقٕمَضِقٕمممَسَؾكَسَؾك

ـِٖؾٗلممَصَؼوَلَصَؼوَلممَطوَن،َطوَن،ممَطَؿوَطَؿوممَسوَدَسوَد ـِٖؾٗلاظ ممماظ م" م: م" :م:مَضوَلَضوَلممَػَّٔا؟َػَّٔا؟ممَعوَعوممِجِؾّٕٔؼُؾِجِؾّٕٔؼُؾممَؼوَؼو:

مماْظَقَلـَُياْظَقَلـَُيممَظُفُؿَظُفُؿممُتَضوَسُػُتَضوَسُػمماظؾَِّف،اظؾَِّف،ممَدِؾقٔؾَدِؾقٔؾممِصلِصلمماْظُؿَفوِػُّٓوَناْظُؿَفوِػُّٓوَنممَػُمالِءَػُمالِء

ـِممَأِغَػُؼقاَأِغَػُؼقاممَوَعوَوَعوممِضِعٍػ،ِضِعٍػ،ممِعوَئِيِعوَئِيممِبَلِؾٔعِبَلِؾٔع ـِِع ممَخِقَُّٕخِقُّٕممَوُػَقَوُػَقممَؼِكُؾُػُفَؼِكُؾُػُفممَصُفَقَصُفَقممَذِلٍءَذِلٍءممِع

ماظّٕٖأزِضاظّٕٖأزِض منَي، ممُطؾََّؿوُطؾََّؿوممِبوظٖصِكّٕٔ،ِبوظٖصِكّٕٔ،ممُرُءوُدُفِؿُرُءوُدُفِؿممُتَِّٕضُُّْتَِّٕضُّْممَضِقٕمَضِقٕمممَسَؾكَسَؾكممَأَتكَأَتكممُثٖؿُثٖؿنَي،

ًِ ًُِرِضَك ًِ،ممَطَؿوَطَؿوممَسوَدِتَسوَدِتممُرِضَك ًِ،َطوَغ ـُِفِؿممُؼَػٖؿُُّٕؼَػٖؿُّٕممَوالَوالممَطوَغ ـُِفِؿَس ـِممَس ـِِع ممَذِلْء،َذِلْء،ممَذِظَؽَذِظَؽممِع

مَصَؼوَلَصَؼوَل م: مَضوَلَضوَلممِجِؾّٕٔؼُؾ؟ِجِؾّٕٔؼُؾ؟ممَؼوَؼوممَػُمالِءَػُمالِءممَعوَعو: م: ـَممَػُمالِءَػُمالِء: ـَاظَِّّٔؼ ممَتَؿـَوَضُؾَتَؿـَوَضُؾمماظَِّّٔؼ

ـٔممُرُءوُدُفِؿُرُءوُدُفِؿ ـَٔس ممْؽُؿقَبِي.ْؽُؿقَبِي.اْظَؿاْظَؿمماظٖصالِةاظٖصالِةممَس

ممَأِدَبؤرِػِؿَأِدَبؤرِػِؿممَوَسَؾكَوَسَؾكممٔرَضوْع،ٔرَضوْع،ممَأْضَؾوِظٔفِؿَأْضَؾوِظٔفِؿممَسَؾكَسَؾكممَضِقٕمَضِقٕمممَسَؾكَسَؾكممَأَتكَأَتكممُثٖؿُثٖؿ

مماظٖضّٕٔؼَعاظٖضّٕٔؼَعممَوَؼْلُطُؾقَنَوَؼْلُطُؾقَنممَواْظَغـَُؿ،َواْظَغـَُؿ،مماإٔلِبُؾاإٔلِبُؾممَتِلَُّٕحَتِلَُّٕحممَطَؿوَطَؿوممَؼِلَُّٕحقَنَؼِلَُّٕحقَنممٔرَضوْع،ٔرَضوْع،

ـَٖؿممَوَرَضَػَوَرَضَػممَواظّٖٖضُّقَمَواظّٖٖضُّقَم مَضوَلَضوَلممَوِحَفوَرَتَفو،َوِحَفوَرَتَفو،ممَجَفـَٖؿَجَف م: ممِجِؾّٕٔؼُؾ؟ِجِؾّٕٔؼُؾ؟ممَؼوَؼوممَػُمالِءَػُمالِءممَعوَعو:

موَلوَلضََض م: ـَممَػُمالِءَػُمالِء: ـَاظَِّّٔؼ ممَزَؾَؿُفُؿَزَؾَؿُفُؿممَوَعوَوَعوممَأِعَقاِظٔفِؿ،َأِعَقاِظٔفِؿ،ممَصََّٓضوِتَصََّٓضوِتممُؼَمٗدوَنُؼَمٗدوَنممالالمماظَِّّٔؼ

ممِظْؾَعِؾقِّٓ.ِظْؾَعِؾقِّٓ.ممِبَظالٕمِبَظالٕممماظؾَُّفاظؾَُّفممَوَعوَوَعوممَذِقّؽو،َذِقّؽو،مماظؾَُّفاظؾَُّف

ـَممَضِقٕمَضِقٕمممَسَؾكَسَؾكممَأَتكَأَتكممُثٖؿُثٖؿ ـََبِق ٍْممَظِقْؿَظِقْؿممَأِؼِّٓؼٔفِؿَأِؼِّٓؼٔفِؿممَبِق ٍَْغِضق ممُضُّٓوٕر،ُضُّٓوٕر،ممِصلِصلممَغِضق

ٌْ،ممَضِّْٔرَضِّْٔرممَغقِّْهَغقِّْهممآَخُّٕآَخُّٕممَوَظِقْؿَوَظِقْؿ ٌْ،َخِؾق ـَممْلُطُؾقَنْلُطُؾقَنؼََؼممَصَفَعُؾقاَصَفَعُؾقاممَخِؾق ـَِع مماظـٖقِّٔه،اظـٖقِّٔه،ممِع

ٍَممَوَؼَُّٓسقَنَوَؼَُّٓسقَن ٍَاظـِٖضق مَصَؼوَلَصَؼوَلمماظطَّقَِّى،اظطَّقَِّى،مماظـِٖضق م: :م:مَضوَلَضوَلممِجِؾّٕٔؼُؾ؟ِجِؾّٕٔؼُؾ؟ممَؼوَؼوممَػُمالِءَػُمالِءممَعوَعو:

ـِمماظُّٕٖجُؾاظُّٕٖجُؾممَػَّٔاَػَّٔا ـِِع ـَُِّٓهممَتُؽقُنَتُؽقُنممُأٖعِؿَؽ،ُأٖعِؿَؽ،ممِع ـَُِّٓهِس مماظطَّقُِّى،اظطَّقُِّى،مماْظَقالُلاْظَقالُلمماْظَؿَِّٕأُةاْظَؿَِّٕأُةممِس
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ًُممَخِؾقـًَي،َخِؾقـًَي،مماِعََّٕأًةاِعََّٕأًةممَصَقْلِتلَصَقْلِتل ًَُصَقِؾق ـََِّٓػوممَصَقِؾق ـََِّٓػوِس ممَتُؼقُمَتُؼقُمممَواْظَؿَِّٕأُةَواْظَؿَِّٕأُةمم،،ُؼِصِؾَُّّؼِصِؾَّّممَحٖؿكَحٖؿكممِس

ـِ ـِِع ـِِّٓممِع ـِِِّٓس ًُممَخِؾقـّو،َخِؾقـّو،ممَرُجاًلَرُجاًلممَصَؿْلِتلَصَؿْلِتلممَرقِّّؾو،َرقِّّؾو،ممَحالاًلَحالاًلممَزِوِجَفوَزِوِجَفوممِس ًَُصَؿِؾق ممَعَعُفَعَعُفممَصَؿِؾق

مم..ُتِصِؾَُّّتِصِؾَّّممَحٖؿكَحٖؿك

ممَثِقْبَثِقْبممِبَفوِبَفوممَؼُؿَّٕٗؼُؿّٕٗممالالمماظطَّّٕٔؼٔؼ،اظطَّّٕٔؼٔؼ،ممَسَؾكَسَؾكممَخَشَؾٍيَخَشَؾٍيممَسَؾكَسَؾكممَأَتكَأَتكممُثٖؿُثٖؿ:م:مَضوَلَضوَل

:م:مَضوَلَضوَلممِجِؾّٕٔؼُؾ؟ِجِؾّٕٔؼُؾ؟ممَؼوَؼوممَػَّٔاَػَّٔاممووعََع:م:مَضوَلَضوَلممَخََّٕضِؿُف،َخََّٕضِؿُف،ممٔإالٔإالممَذِلْءَذِلْءممَوالَوالممَذؼَِّؿُف،َذؼَِّؿُف،ممٔإالٔإال

ـِممَأْضَقإمَأْضَقإمممَعـَُؾَعـَُؾممَػَّٔاَػَّٔا ـِِع ممَصَقْؼَطُعقَغُف،َصَقْؼَطُعقَغُف،مماظطَّّٕٔؼٔؼاظطَّّٕٔؼٔؼممَسَؾكَسَؾكممَؼْؼُعُّٓوَنَؼْؼُعُّٓوَنممُأٖعِؿَؽُأٖعِؿَؽممِع

مم..ُتقِسُّٓوَنم"ُتقِسُّٓوَنم"ممِصَّٕاٍطِصَّٕاٍطممِبُؽؾِِّبُؽؾِّممَتْؼُعُّٓواَتْؼُعُّٓواممَوالَوال:م"م:م"مَتالَتالممُثٖؿُثٖؿ

ممَؼِلَؿِطقُعَؼِلَؿِطقُعممالالممَسِظقَؿًيَسِظقَؿًيممُحَِّٖعًيُحَِّٖعًيممَجَؿَعَجَؿَعممَضَِّٓضِّٓممَرُجٕؾَرُجٕؾممَسَؾكَسَؾكممَأَتكَأَتكممُثٖؿُثٖؿ

ممَػَّٔاَػَّٔا:م:مَضوَلَضوَلممِجِؾّٕٔؼُؾ؟ِجِؾّٕٔؼُؾ؟ممَؼوَؼوممَػَّٔاَػَّٔاممَعوَعو:م:مَصَؼوَلَصَؼوَلممَسَؾِقَفو،َسَؾِقَفو،ممَؼّٖٔؼَُّٓؼّٖٔؼُّٓممَوُػَقَوُػَقممَحِؿَؾَفو،َحِؿَؾَفو،

ـِمماظُّٕٖجُؾاظُّٕٖجُؾ ـِِع ممَسَؾكَسَؾكممَؼْؼُِّٓرَؼْؼُِّٓرممالالمماظـٖؤساظـٖؤسممَأَعوَغوُتَأَعوَغوُتممَسَؾِقِفَسَؾِقِفممَتُؽقُنَتُؽقُنممُأٖعِؿَؽُأٖعِؿَؽممِع

مم..َسَؾِقَفوَسَؾِقَفوممَؼِقِؿَؾَؼِقِؿَؾممَأِنَأِنممُؼّٕٔؼُُّٓؼّٕٔؼُّٓممَوُػَقَوُػَقممَأَداِئَفو،َأَداِئَفو،

ممِبَؿَؼؤرؼَضِبَؿَؼؤرؼَضممِذَػوُػُفِؿِذَػوُػُفِؿوََوممَأْظِلـَُؿُفِؿَأْظِلـَُؿُفِؿممُتْؼَُّٕضُتْؼَُّٕضممَضِقٕمَضِقٕمممَسَؾكَسَؾكممَأَتكَأَتكممُثٖؿُثٖؿ

ـِ ـِِع ًِممُطؾََّؿوُطؾََّؿوممَحِّٓؼٍّٓ،َحِّٓؼٍّٓ،ممِع ًُِضَّٕٔض ًِممَطَؿوَطَؿوممَسوَدِتَسوَدِتممُضَّٕٔض ًَِطوَغ ـُِفِؿممُؼَػٖؿُُّٕؼَػٖؿُّٕممالالممَطوَغ ـُِفِؿَس ـِممَس ـِِع ممِع

مَضوَلَضوَلممَذِلْء،َذِلْء،ممَذِظَؽَذِظَؽ م: مَضوَلَضوَلممِجِؾّٕٔؼُؾ؟ِجِؾّٕٔؼُؾ؟ممَؼوَؼوممَػُمالِءَػُمالِءممَعوَعو: م: ممُخَطَؾوُءُخَطَؾوُءممَػُمالِءَػُمالِء:

مم..اْظِػِؿـَِياْظِػِؿـَِي

ـُِفممَؼِكُُّٕجَؼِكُُّٕجممَصِغرٕيَصِغرٕيممُجِقُّٕٕجِقّٕٕممَسَؾكَسَؾكممَأَتكَأَتكممُثٖؿُثٖؿ ـُِفِع ممَصَفَعَؾَصَفَعَؾممْؿ،ْؿ،َسِظقَسِظقممَثِقْرَثِقْرممِع
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ـِٖقُر ـِممَؼِِّٕجَعَؼِِّٕجَعممَأِنَأِنممُؼّٕٔؼُُّٓؼّٕٔؼُّٓمماظـِٖقُراظ ـِِع ٌُممِع ٌَُحِق مَصَؼوَلَصَؼوَلممَؼِلَؿِطقُع،َؼِلَؿِطقُع،ممَصالَصالممَخََّٕجَخََّٕجممَحِق م: ممَعوَعو:

ممُثٖؿُثٖؿمماْظَعِظقَؿِي،اْظَعِظقَؿِي،ممِبوْظَؽِؾَؿِيِبوْظَؽِؾَؿِيممَؼَؿَؽؾَُّؿَؼَؿَؽؾَُّؿمماظُّٕٖجُؾاظُّٕٖجُؾممَػَّٔاَػَّٔا:م:مَضوَلَضوَلممِجِؾّٕٔؼُؾ؟ِجِؾّٕٔؼُؾ؟ممَؼوَؼوممَػَّٔاَػَّٔا

ـَُِّٓم ـَُِّٓمَؼ مم..َؼُّٕٖدَػوَؼُّٕٖدَػوممَأِنَأِنممَؼِلَؿِطقُعَؼِلَؿِطقُعممَصالَصالممَسَؾِقَفو،َسَؾِقَفو،ممَؼ

ممَؤرؼََّّؤرؼَّّممَبؤرَدًة،َبؤرَدًة،ممَرقَِّؾًيَرقَِّؾًيممٔرحًيؤرحًيوممَصَقَجََّٓصَقَجَّٓممَواٍد،َواٍد،ممَسَؾكَسَؾكممَأَتكَأَتكممُثٖؿُثٖؿ

مماظطَّقَِّؾُياظطَّقَِّؾُيمماظِّّٕؼُّّاظِّّٕؼُّّممَػِِّٔهَػِِّٔهممَعوَعوممِجِؾّٕٔؼُؾِجِؾّٕٔؼُؾممَؼوَؼو:م:مَصَؼوَلَصَؼوَلممَصِقّتو،َصِقّتو،ممَوَدِؿَعَوَدِؿَعمماْظِؿِلِؽ،اْظِؿِلِؽ،

مَضوَلَضوَلمماظٖصِقُت؟اظٖصِقُت؟ممَػَّٔاَػَّٔاممَوَعوَوَعومماْظِؿِلِؽ؟اْظِؿِلِؽ؟ممٔرؼُّّٔرؼُّّمماْظَؾؤرَدُةاْظَؾؤرَدُة م: ممَصِقُتَصِقُتممَػَّٔاَػَّٔا:

مَتُؼقُلَتُؼقُلمماْظَفـِٖي،اْظَفـِٖي، م: ممُشَِّٕصل،ُشَِّٕصل،ممَطـَُِّٕتَطـَُِّٕتممَصَؼَِّٓصَؼِّٓممَسَِّٓتـِل،َسَِّٓتـِل،وََوممَعوَعوممآِتـِلآِتـِلممَربِّ،َربِّ،ممَؼوَؼو:

ممَوَعَِّٕجوِغل،َوَعَِّٕجوِغل،ممَوُظِمُظٔميَوُظِمُظٔميممَوَسِؾَؼّٕٔؼِّل،َوَسِؾَؼّٕٔؼِّل،ممَوُدـُِِّٓدلَوُدـُِِّٓدلممَوَحّٕٔؼّٕٔي،َوَحّٕٔؼّٕٔي،ممَؤإِدَؿِؾَِّٕضلَؤإِدَؿِؾَِّٕضل

ممَوَصَقاِطٔفلَوَصَقاِطٔفلممَوَأَبؤرؼِؼل،َوَأَبؤرؼِؼل،ممَوِصَقوِصلَوِصَقوِصلممَوَأْطَقاِبلَوَأْطَقاِبلممَوَذَػِؾل،َوَذَػِؾل،ممَوِصٖضِؿلَوِصٖضِؿل

:م:مَصَؼوَلَصَؼوَلممـِل،ـِل،َوَسَِّٓتَوَسَِّٓتممَعوَعوممَصكِتـِلَصكِتـِلممَوَخِؿّٕٔي،َوَخِؿّٕٔي،ممَوِظَؾـِلَوِظَؾـِلممَوُرٖعوِغل،َوُرٖعوِغل،ممَوَغِكِؾلَوَغِكِؾل

ـٕممَوَعِلَؾَؿٍي،َوَعِلَؾَؿٍي،ممُعِلِؾٕؿُعِلِؾٕؿممُطٗؾُطٗؾممَظِؽَظِؽ ـَٕوُعِمِع ـِممَوُعِمِعـٍَي،َوُعِمِعـٍَي،ممَوُعِمِع ـَِوَع ـَممَوَع ـَآَع ممِبلِبلممآَع

ـِممَؼٖؿِكَِّٔؼٖؿِكِّٔممَوَظِؿَوَظِؿممِبل،ِبل،ممُؼِشّْٕٔكُؼِشّْٕٔكممَوَظِؿَوَظِؿممَصوِظّقوَصوِظّقوممَوَسِؿَؾَوَسِؿَؾممَوِبُُّٕدِؾل،َوِبُُّٕدِؾل، ـِِع ممُدوِغلُدوِغلممِع

ـِممَأِغَّٓاّدا،َأِغَّٓاّدا، ـَِوَع ـْ،ممَصُفَقَصُفَقممَخِشَقـِلَخِشَقـِلممَوَع ـْ،آِع ـِممآِع ـَِوَع ـِممَأِسَطِقُؿُف،َأِسَطِقُؿُف،ممَدَلَظـِلَدَلَظـِلممَوَع ـَِوَع ممَوَع

ـِممَجَِّٖؼُؿُف،َجَِّٖؼُؿُف،ممََّٕضـِلََّٕضـِلَأْضَأْض ـَِوَع ممٔإالٔإالممٔإَظَفٔإَظَفممالالمماظؾَُّفاظؾَُّفممَأَغوَأَغوممٔإغِّلٔإغِّلممَطَػِقُؿُف،َطَػِقُؿُف،ممَسَؾٖلَسَؾٖلممَتَقطََّؾَتَقطََّؾممَوَع

مماظؾَُّفاظؾَُّفممَوَتَؾوَرَكَوَتَؾوَرَكمماْظُؿِمِعـُقَن،اْظُؿِمِعـُقَن،ممَأْصَؾََّّأْصَؾَّّممَوَضَِّٓوَضِّٓمماْظِؿقَعوَد،اْظِؿقَعوَد،ممُأِخِؾُػُأِخِؾُػممالالممَأَغو،َأَغو،

ـُ ـَُأِحَل ًِمماْظَكوِظِؼنَي،اْظَكوِظِؼنَي،ممَأِحَل ًَِضوَظ ًُممَضَِّٓضِّٓ:م:مَضوَظ ًَُرِضق ممَصَلِؿَعَصَلِؿَعممَواٍدَواٍدممَسَؾكَسَؾكممَأَتكَأَتكممُثٖؿُثٖؿمم..َرِضق

ـَِؽّّٕا،ممَصِقّتوَصِقّتو ـَِؽّّٕا،ُع ـِِؿـًَي،ممٔرحًيؤرحًيوممَوَوَجََّٓوَوَجَّٓممُع ـِِؿـًَي،ُع مَصَؼوَلَصَؼوَلممُع م: ممَؼوَؼومماظِّّٕؼُّّاظِّّٕؼُّّممَػِِّٔهَػِِّٔهممَعوَعو:
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مَضوَلَضوَلمماظٖصِقُت؟اظٖصِقُت؟ممَػَّٔاَػَّٔاممَوَعوَوَعوممِجِؾّٕٔؼُؾِجِؾّٕٔؼُؾ م: ـَٖؿ،ممَصِقُتَصِقُتممَػَّٔاَػَّٔا: ـَٖؿ،َجَف مَتُؼقُلَتُؼقُلممَجَف م: ممَؼوَؼو:

ممَوَدِعرٔييَوَدِعرٔييممَوَأْشالِظل،َوَأْشالِظل،ممَدالِدِؾلَدالِدِؾلممَطـَُِّٕتَطـَُِّٕتممَصَؼَِّٓصَؼِّٓممَوَسَِّٓتـِل،َوَسَِّٓتـِل،ممَعوَعوممآِتـِلآِتـِلممَربَِّربِّ

ممَبُعََّٓبُعَّٓممَوَضَِّٓوَضِّٓممَوِسَؼوِبل،َوِسَؼوِبل،ممَوَسَّٔاِبلَوَسَّٔاِبلممَوَشٖلوِضل،َوَشٖلوِضل،ممؼِعلؼِعلَوَضَّٕٔوَضّٕٔممَوَجِققِؿل،َوَجِققِؿل،

ممُعِشٍّٕٔكُعِشٍّٕٔكممُطٗؾُطٗؾممَظِؽَظِؽ:م:مَضوَلَضوَلممَوَسَِّٓتـِل،َوَسَِّٓتـِل،ممَعوَعوممَصكِتـِلَصكِتـِلممَحِّّٕي،َحِّّٕي،ممَواِذَؿَّٖٓواِذَؿّٖٓممَضِعّٕٔي،َضِعّٕٔي،

ٌٍممَوُطٗؾَوُطٗؾممَوطوصٍّٕة،َوطوصٍّٕة،ممَوَطوِصَّٕٕوَطوِصّٕٕممَوُعِشَّٕٔطٍي،َوُعِشَّٕٔطٍي، ٌٍَخِؾق ممالالممُجَؾوٕرُجَؾوٕرممَوُطٗؾَوُطٗؾممَوَخِؾقـٍَي،َوَخِؾقـٍَي،ممَخِؾق

ـُ ـُُؼِمِع ًِمماْظِقَلوِب،اْظِقَلوِب،ممِبَقِقٔمِبَقِقٔمممُؼِمِع ًَِضوَظ ًُ"ممَضَِّٓضِّٓ:م:مَضوَظ ًُ"َرِضق َرِضق
٘٘
مم..

   الجامنالجامنالسؤال السؤال    



 

 :ىذا اا   ىد   دو خجؼ، قاؿ 
ُؼَصؾُّقَنم"ُؼَصؾُّقَنم"ممُضُؾقٔرِػِؿُضُؾقٔرِػِؿممِصلِصلممَأِحَقوْءَأِحَقوْءمم"ماَِِّغِؾَقوُء"ماَِِّغِؾَقوُء

ٙٙ
مم

 هػػم  ونػػودلف ي اىقةػػور با ػػا  ب مػػاـ، ىكننػػا ن اػػم أف اىقػػ  ُيػػوح 
                                                 

 سّاٍ الطجشٓ. ٘

 هغٌذ الجضاس ّاثي حجش عي أًظ  ٙ
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اجلانم، لاى لح يم   إ  ادلب االاى، لىك  ذلا ااة هبذا اجلانم،  مػ  
 :زاره لأىقى اىانجـ لادو،  إنو ي د لادو اىانجـ، ىقوىو 

ـِمَسِؾٍّٓمَؼُؿُّٕٓمِبَؼِؾّٕٔمَرُجٕؾمَطوَنمَؼِعُّٕٔصُفم"م"م ـِمَسِؾٍّٓمَؼُؿُّٕٓمِبَؼِؾّٕٔمَرُجٕؾمَطوَنمَؼِعُّٕٔصُفمَعومِع ِصلماظُِّٓٓغَقومَصُقَلؾُؿمِصلماظُِّٓٓغَقومَصُقَلؾُؿمَعومِع

""ممَسَؾِقِفمٔإالَٓمَسََّٕصُفمَوَردَٓمَسَؾِقِفماظلَٓاَلَمَسَؾِقِفمٔإالَٓمَسََّٕصُفمَوَردَٓمَسَؾِقِفماظلَٓاَلَم
ـِم»»مم:":"لىف   ي  آخ 77 ـِمَعومِع َعومِع

ـَُِّٓهمٔإالَٓمَردَٓمَسَؾِقِفم ـَُِّٓهمٔإالَٓمَردَٓمَسَؾِقِفمَرُجٕؾمَؼُّٖوُرمَضِؾَّٕمَحِؿقِؿِفمَصُقَلؾُؿمَسَؾِقِفمَوَؼْؼُعُّٓمِس َرُجٕؾمَؼُّٖوُرمَضِؾَّٕمَحِؿقِؿِفمَصُقَلؾُؿمَسَؾِقِفمَوَؼْؼُعُّٓمِس

ـِِِّٓه ـِمِس ـِِِّٓهاظلَٓاَلَممَوَأِغَّٗمِبِفمَحؿَٓكمَؼُؼقَممِع ـِمِس ""مماظلَٓاَلَممَوَأِغَّٗمِبِفمَحؿَٓكمَؼُؼقَممِع
88

مم

لىكػػػ  ، ذا  اانةدػػػا  أنانػػػادىم ي اارض، لأرلا هػػػم ي اىانػػػما إ
 .ىذه اارلاح لاى ااة هبذه ااناناـ

لىػػذا أخػػذه اا ػػني ن يػػل إ   دػػ  قػػ  سػػد    وسػػى لقػػاؿ ىػػو: 
:  ون يػػػو قاربمػػػا  انػػػزؿ ىاىنػػػا  مػػػامل، ىنػػػا قػػػ  أخدػػػىف  وسػػػى،  قػػػاؿ 

دهػػػػا ، اػػػػجينا اػػػػجة يكادػػػػ ، ىكػػػػ  اىمػػػػجة ااخػػػػ ى  ُيمػػػػال ل 
يشػػػػ ي  ل دهػػػػا هاػػػػل، ل دهػػػػا باػػػػل، ل دهػػػػا  شػػػػاى ات ل كاشػػػػفات ث 
ي امهما أ      خاق هللا اهنا أ ور غدةدة ث نان طد  أف نػ ركها ب قوىنػا 

لىنػػاؾ اػػاة ، اىكانػػةدة، ىكػػ  اانةدػػا  أ دػػا  لنػػ  رهبػػم يُ زقػػوف  رلا هػػم
 :بني أرلا هم لأنانا هم، كما أف أنانا هم قاؿ  دها 

مماْظَلِغِؾَقوِءاْظَلِغِؾَقوِءممَأِجَلوَدَأِجَلوَدممَتْلُطَؾَتْلُطَؾممَأِنَأِنمماْظَلِرٔضاْظَلِرٔضممَسَؾكَسَؾكممَحَّٕٖمَحَّٕٖمممَضَِّٓضِّٓممممفََفاظؾَّاظؾَّممٔإٖنٔإٖن"م"م

                                                 
ُ عٌَُ  7 َْٗشحَ سَضٖ َّللاَّ َُُش  اعن الكزبة: جبهع الوغبً٘ذ ّالوشاع٘ل  ، )خظ( ّاثي عغبكش ، عي أَثٖ 

ُ عٌَُ  8 َْٗشحَ سَضٖ َّللاَّ َُُش   جبهع الوغبً٘ذ ّالوشاع٘ل ، أَثْ الشَّ٘خ ّالذَّٗلوٖ عي أَثٖ 
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""مماظٖلالاظٖلالممَسَؾِقٔفُؿَسَؾِقٔفُؿ

ٜٜ
مم

أنانػػادىم ث يمػػدةها اىةاػػى، ليظػػل ىنػػاؾ اػػاة بدنهػػا لبػػني اىػػ لح، 
ل ا داـ ث يمدةها اىةاى  هذا ينيك  ىنػا أف ىنػاؾ اػاة بدنهػا لبػني اىػ لح، 

ى لج ػات اىةاػى، يةػ أ ينػ ف ،   اف اى لح ب   ا يفارؽ اجلانػم  ػورا  نػ  
خت ج اى اربحة،   ب   ذىىف ب   د نو إذا   حنػا صلػ  اىشػ   لقػ  يانػاقط، 
لاجلاػػ  لقػػ  هتػػ ؿ، لىكػػذا، اف اىػػ لح قػػ   ارق ػػو، أ ػػا أنانػػاد اانةدػػا  
 إهنػػا ث يةاػػى لىػػذا خػػ  دىدػػػل لاػػى أف  دهػػا رلح ث ي اػػم أ  ىػػػا إث هللا 

. 

   التاسعالتاسعالسؤال السؤال    



 

                                                 
 عٌي أثٖ داّد ّالٌغبئٖ عي أّط ثي أّط  9
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ىػػذه اا ػػور يةػػني لاػػو ديػػ  اةسػػجـ لاػػى هدػػ  اادايف اىػػه 
نا  هبا اانةدا  لاى سل لادهم للاى نةدنػا أ ضػل اىمػجة لأم 

 اىانجـ.
  يُنػػزؿ  ػػ  اىانػػما   ي اػػم لاػػم اىدقػػني أف هللا   ػػإف اى سػػوؿ 
  إث دي  اةسجـ:                      ((ٜٜٔٔآؿ لآؿ ل)م اف)م اف. 
أف أبػػػو اانةدػػػا  إبػػػ اىدم لادػػػو للاػػػى نةدنػػػا أ ضػػػل  لُُيػػػ ه هللا 

اىمػػجة لأم اىانػػجـ لألثده اسػػحاؽ لي قػػوب لىػػم أنةدػػا ، لكػػاف ذىػػىف 
  قةػػػل اهػػػور اىدهوديػػػة لاىنمػػػ اندة، كػػػانوا يواػػػوف ألثدىػػػم:          

                                                  
               ((ٖٕٖٕٔٔ)ىةق ة)اى ي  ىو اةسجـ. ىةق ة  

 ػػ  أيػػ  نػػا ت ىػػذه ادلانػػمداتف ىػػم اخ اقوىػػا، لنانػػةوىا إ  هللا 
  زلرا  لهب ػػػػػػػػػا  ، يقػػػػػػػػػوؿ هللا ي ػػػػػػػػػا  لػػػػػػػػػ  االىػػػػػػػػػني:                

م، ل )ىػ   إىدػىف( ي ػ  يةنػا إىدػىف،  هػم اىػذي  مسػوا أنفانػه االػ اؼ(االػ اؼ(ٙ٘ٔٙ٘ٔ))
  نػػ  ا رن ػػوا إ  هللا ل بػػوا قػػاىوا: ىػػ   إىدػػىف، لمسػػوا أنفانػػهم اىدهػػود، 

  ليقوؿ هللا ي ا  ي اآلخ ي :                ((ٔٗٔٗ)ادلارب ة)ادلارب ة. 
لابحلةدا   ا  اىػ ي  احلندػ ، لاػى  حلةدةو  ىكننا ن د هللا 

ل ػػػ  يػػػجه،  ػػػأاه  اػػػحدع  لإبػػػ اىدم  ػػػا نػػػا  بػػػو آدـ ل ػػػ  ب ػػػ ه، 
لن  ا  ػج ابىنػاس  اى ي ، لأاه  احدع ادلناسىف،  ا أف اى سوؿ 

 رد اىناس إ  ادلناسىف ابى ه  اىذح كاف لادو إب اىدم لنػ  ا ىقمنػو هللا 



                        

 (27)              أشوووورار اإلشووووراٛ      : الاصل األّل

  ج بدت هللا احل اـ، لقاؿ ب   ذىىف:
َعـَوِدَؽُؽِؿم"َعـَوِدَؽُؽِؿم"ممَسِّلَسِّلمم"مُخُّٔوا"مُخُّٔوا

ٔٓٔٓ
مم

ف نظػ ة إلكػاب، أح ألكػا مبػا  او نظ  إ  دالػل اىدهػود سػ كو 
لنػػػ ه، لألكػػػا ب ينػػػو، لسػػػ  حوؿ اا ػػػة إ  اىدهوديػػػة، ل  ػػػ  ذىػػػىف أف 
ىذا اى ي  خ  شلا نا  بو، لىذا ث يكوف، لىو نظ  إ  دالػل اىنمػ اندة 
نظ ة ر ا لإلكاب كاف     ذىػىف أف أيةالػو لاػدهم أف يػذىةوا إ  ىػذا 

  إىػػػدهم انػػػو نػػػا  ابحلػػػق   ينظػػػ اىػػػ ي  انػػػو خػػػ  شلػػػا نػػػا  بػػػو، ىكنػػػو 
لا ل  م وا لب مىوا.  ادلةني، لىم كما لافهم رب اى ادلني غ م

ىادهػػود ى ن ػػوا إ   طاػػا  نػػو دالػػل اىدهػػود نظػػ ة ىدػػ لوا هللا 
ويػػػػو، كمػػػػا لاػػػػاىم  وسػػػػى لادػػػػو احلػػػػق لي رت ػػػػوا ب سػػػػاى و، لُيمػػػػ ِّقوا بنة

هم لجي اهػػم لطاػػا  نػػو دالػػل اىنمػػ اندة نظػػ ة، أح أف ينظػػ  إىػػداىانػػجـ، 
ذلم ىدرتكػوا اى اادػ ، لاىطقػوس اىػه   ات هبػا  لاى ابىو، لي لوا هللا 

لىدانت ي دينو، لي ن وا إ  اىو  اندػة لاى سػاىة اةسػج دة  لدانى 
 لمج  بوادو لدانى اىه قاؿ  دها ذلم:

                                         (ٙ) اىم  
إف  وسػػى للدانػػى أ ػػ لا أيةػػالهم أف يرتكػػوا  ػػا   هػػم إذا اهػػ ،  ػػ

 لي ة وه، لثشوا خافو.
                                                 

 عٌي الجِ٘قٖ عي جبثش ثي عجذ هللا  ٓٔ
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ىػػػو ىدمحػػػو لنػػػو ذىمػػػو  لطاػػػا  نػػػو إباػػػد  ىػػػو نظػػػ ة ىدػػػ لوا هللا 
للاره لشقا ه لي ػوب لادػو،  إنػو  نػذ رهػو هللا لى نػو لطػ ده ي نػوا رَّػة 

اي  وسػػػى  هللا ليطمػػػ  ي اى وبػػػة إ  هللا، لقػػػ  قابػػػل سػػػد    وسػػػى لقػػػاؿ:
: سػػػأطاا ذىػػػىف  ػػػ  أف ي ػػػوب لاػػػىم،  قػػػاؿ  اطاػػػا    ػػػ  هللا 

رحي، للنػػػ  ادلنانػػػاة  ػػػػ مث بػػػذىىف  ػػػػوثه،  قػػػاؿ هللا ي ػػػػا  ىػػػو:  ػػػػ ه أف 
يػػذىا إ  قػػ  آدـ ليانػػك  ىػػو  ػػأيوب لادػػو، للنػػ  ا رنػػ  ىػػو أخػػ ه أف 
يػػػذىا إ  قػػػ  آدـ ليانػػػك  ىػػػو  ػػػا ي ػػػوب هللا لادػػػو،  قػػػاؿ: ىدهػػػات 

   أسك  ىو لىو  ل أأسك  ىو لىو  دتفك.ىدهات إذا 
 أراد ب   ذىىف أف يك ر ىػذه اىكػ ة ليطاػا اى وبػة  ػ  رسػوؿ هللا 

 ىك  رسوؿ هللا ىن ام لام اىدقني أنػو  نييػ   ػ  هللا لث يف ػل شػدا  إث ،
إبذف هللا،  ام يا فت إ  إباد  لث إ  دالل اىدهػود، لث اىنمػارى، لث 

 . شى ي ط يقو داربما  اىذح أ ره ىو  وثه إ  ىذا لث إ  ذاؾ، ل 

   الراشرالراشرالسؤال السؤال    



 

اةنابػػة ىنػػا  دهػػا أقػػػواؿ    ػػ دة لاردة لػػ  اى امػػا  اانػػػج  
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 يك  اجة لاػى اةطػجؽ(  لاايقدا     اىماحلني،  كامة ) 
قةػػػل أف يُفػػػ ض  كامػػػة غػػػ  اػػػحدحة، انػػػو لرد أف اىنػػػيب 

لادو اىمجة ي ىداة اةس ا  لادل  اج كاف يمػال اىمػجة اىػه 
 ُ   ت لاى سد   إب اىدم.
لىػػػػو ي اىانػػػػما  لنػػػػ    يضػػػػة  لأنػػػػ م ي امػػػػوف أف رسػػػػوؿ هللا 

ه اػػػجٌة اىمػػػجة أخػػػذ  وسػػػى يػػػ دده ليقػػػوؿ ىػػػو: ىقػػػ  ُ   ػػػت لاػػػى أ ػػػ
 لا  ة ل  يان طد وا اىقداـ هبا. 

إذا  كانػػت ىنػػاؾ   يضػػة،  ػػج يمػػع ديػػٌ  بغػػ  اػػجة،  كػػاف اىنػػيب 
    يقػػػـو ابىمػػػجة ي أامػػػع ااقػػػواؿ لاػػػى اىكدفدػػػة اىػػػه كػػػاف هبػػػا سػػػد

 ، سد   إب اىدم قاؿ هللا ي شأنو:إب اىدم ينيدى هبا اىمجة ل 

                             (ٕٔ٘اىةق)ة   

لىناؾ ب ئ اى اما  أخذ ابدل   اىاغوح،  كامة اىمػجة ي اىاغػة 
  ناىػػػا اىػػػ لا ، لاىػػػ لا  ث ُيشػػػرتط  دػػػو ركػػػوٌع لث سػػػكوٌد،  قػػػاىوا: رمبػػػا 

 يكوف اىمجة ىنا كانت ابدل   اىاغوح ي ػ  دلػا ،  كػاف رسػوؿ هللا 
 ي لو لىم يني ِّنوف لاى دلاربو.

 كا ػػا احلػػاى ني كانػػت ىنػػاؾ اػػجة أ مهػػم  دهػػا رسػػوؿ هللا للاػػى  
ابىكدفدة اىه أرادىا هللا، اف هللا أنزؿ ن يل لبنيم ىاحةدا ل ػ    ػو  ػ  

  ػنهم أف يػنيدلا هبػا ىػذه اىمػجة، اانةدا  لادل ساني اىكدفدة اىػه ي يػ  هللا
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 شػاركة  لق  يكوف ىذه اىمجة اجة  خاامة ىبنةدا  لادل ساني ىػد  ىنػا
لاػى ىػذه    هم  دها، خممػهم هبػا هللا لأ ػ دىم هبػا، لاػاى هبػم اىنػيب 

 ، اذلدئػػة، ادلهػػم أنػػو أدمى هبػػم اىمػػجة لأ مهػػم لقػػادىم ي اى ونػػو إ  هللا 
 :يقوؿ اث اـ أبواى زاربم 

  ُصظظظف وا   اإذ أن  اظظظم اهمظظظ   ل ظظظمُصظظظف وا   اإذ أن  اظظظم اهمظظظ   ل ظظظم

  

  قظظظ  عظظظ  ىوذ ي ظظظ  صظظظ   ال   عىظظظ قظظظ  عظظظ  ىوذ ي ظظظ  صظظظ   ال   عىظظظ 

        صظظظظظظظ يم م وم ظظظظظظظ     مى  ظظظظظظظ صظظظظظظظ يم م وم ظظظظظظظ     مى  ظظظظظظظ   

  

  عظظظظ   ب ظظظظ  عظظظظ ا اظظظظو  ال ف  ظظظظ  عظظظظ   ب ظظظظ  عظظظظ ا اظظظظو  ال ف  ظظظظ  

   عظظظظو ُُم  اظظظظم  ظظظظ  لظظظظ   الومظظظظو   ا عظظظظو ُُم  اظظظظم  ظظظظ  لظظظظ   الومظظظظو   ا  

  

  ف ظظظظظ   لظظظظظ ال  و ققظظظظظي ال ى   ظظظظظ ف ظظظظظ   لظظظظظ ال  و ققظظظظظي ال ى   ظظظظظ 

  
ادلهػم أهنػا كانػت ةاهػػار  كان ػو، لإاهػار إ ا  ػػو لاػى كػل اانةدػػا  
لادل سػػاني، ياةد ػػا  دلقػػاـ ىػػذا اىنػػيب اىكػػ ًن اىػػذح أقا ػػو  دػػو اىػػ ب اىػػ  لؼ 

 .اى  دم 

   احلادي عصراحلادي عصرالسؤال السؤال    

 

اػػحة اةسػػ ا  لادل ػػ اج  دىػػة ىف لمػػ   أعةػػت اى اػػم احلػػ ي  
 .ث يُ   لث ُل 
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 نها  ا أشار إىدػو اىػ ك ور لةػ  احلػل َّػودة اثلمػ  ي ك ابػو 
 اىك ًن(:)اةلكاز اى امل ىاق آف 

إف اةس ا  لادل  اج ر اة  ضاربدة كوندة ك ى أىغػت  ػانز اىز ػاف 
لادلكػػاف، لىكػػل يػػ م ي سػػالات قادػػة يق ضػػل اى مهدػػ  ى راسػػة اىكوندػػات 

Cosmologies :لنان شػػػه  بَقاَنػػػم لظػػػدم ي سػػػورة اىواق ػػػة ،     
                                             ،

لنانػػػ   ـ   نػػػ  لامػػػل  دػػػو  قدقػػػة لامدػػػة أقػػػ ت  ف أ ػػػ  اى كم ػػػات 
 ٖٓٓاىنكمدة ية   لنا حبوا   انا ة يقط ها اىضو  اىذح يانػ  بانػ لة 

 ٓٔاخػػذ اىضػػو   One secondأىػػ  كداػػو  ػػرت ي اىااندػػة اىوا ػػ ة 
 بادػػوف سػػنة( لىدانػػت ىػػذه ادلانػػا ة إث نزربدػػة ٓٔآثؼ  ادػػوف سػػنة   )

 باندطة ن ا     أ   اىانمالات،  ما ابىىف ابىانمالات اىانة فك
إذا  ادلانا ات اىكوندػة قػ  يمػل  نػذ اازؿ إ  أبػ  اآلبػ ي  آثؼ 

إذا  ىػذا  ....    اىاننني إ   ػا شػا  هللا،  ادلجيني ادلجيني ادلجيني ادلجيني
سػوؿ ) اثهناية( قط ها اى    ات اىانحدقة ي  جيني  جينيكاو؛ أح ادلانا

اىك ًن إ  س رة ادلن هػى   قػاب قوسػني أل أدىن لرنػ  إ    اشػو اىكػ ًن 
 لكاف  ا زاؿ دا ئا .

إذا  ىنػػا لا ػػل اىػػز   للا ػػل ادلكػػػاف  اغػػل با ػػا  اف ىػػذا كاػػػو ي 
 قةضة هللا، لأكم ىا ابآلية اىك ثة:
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 .نةدا (نةدا (ااااٗٓٔٗٓٔ))
( ي لكمػػا قػػاؿ اىػػ ك ور    انػػني ىدكػػل ي ك ابػػو ) دػػاة   

  ق ة سل م ة ن ا  ل  اةس ا  لادل  اج:
 هػػذا اىػػ لح اىقػػوح قػػ  ان م ػػت  دػػو ي سػػالة اةسػػ ا  لادل ػػ اج 
ل ػػ ة ىػػذا اىونػػود ابىغػػة غايػػة كماذلػػا،   يقػػ  أ ػػاـ ذىػػ    لرل ػػو ي 

كػػاف أل غ ىػػا  ػػ  احلكػػا اىػػه ياػػىف اىانػػالة  كػػاب  ػػ  اىز ػػاف أل ادل
ه ػػػل  كمنػػػا ضلػػػ  ي احلدػػػاة نانػػػةدا  زلػػػ لدا  حبػػػ لد قػػػوا  ا انػػػة لادلػػػ ب ة 
لاى اقاػػػػة، ليػػػػ الت ي اىانػػػػالة كػػػػل احلػػػػ لد أ ػػػػاـ بمػػػػ ة  ، لان مػػػػ  

ليقوؿ اىػ ك ور ُيػل كحاػة  رل و،  ولاه  نذ أزىو إ  أب ه، اىكوف كاو ي
سػػػار   ػػػ ث ي اةسػػػ ا  أف اىنػػػيب ي ك ابػػػو )اةسػػػ ا  لاىنانػػػةدة(:  ػػػا 

نػػور   نػػور،   وقػػ  لنػػ ه اىػػز   با ػػا ،  ػػاىنيب  بانػػ لة اىضػػو  انػػو 
 كما نا  ي اىق آف اىك ًن:

                                  ((ٔ٘ٔ٘)ادلارب ة)ادلارب ة  
لنػػوره ىػػو أاػػل اىونػػود كمػػا لرد ي اىاُنػػنمة اىشػػ يفة،  انػػ ل و ي 

ل دػػ  أف هللا ىػػو اىػػذح سػػ لة اىضػػو ، إذا   هػػل ث هناربدػػة،  ىػػل اةسػػ ا 
أسػػ ى بػػو  ػػج بػػ  أف يكػػوف اىانػػ لة ىنػػا ث هناربدػػة،  هػػل  نانػػوبة ىقػػ رة 

 اخلاىق اىه ث ُل  لث ين هل.



                        

 

   الاصل الثاىٕالاصل الثاىٕالاصل الثاىٕ

   جتشٔا  املعراججتشٔا  املعراججتشٔا  املعراج
الرشل مً قوول،  الرشل مً قوول،  الرشل مً قوول،  معراج معراج معراج ، ، ، املعراجاملعراجاملعراج

  ٌ ٌ  اخرتاق حاجس السمواٌ ّامللوا ٌ  اخرتاق حاجس السمواٌ ّامللوا ، ، ، اخرتاق حاجس السمواٌ ّامللوا
ٙ املعراج مً املصودد ا املعراج مً املصودد ا املعراج مً املصودد ا  ٙ ألقصو ٙ ألقصو ، ، ، ألقصو

ٌ ، ، ، باركيا حْلُباركيا حْلُباركيا حْلُ ٌ املعراج يف القورن ٌ املعراج يف القورن ، ، ، املعراج يف القورن
، ، ، حلن٘ ّجْد الرفٔقحلن٘ ّجْد الرفٔقحلن٘ ّجْد الرفٔق، ، ، ْٓو العرّجْٓو العرّجْٓو العرّج

 ّ ّ لقاٛ اليوٙ باألىؤاٛ فوٙ األر   ّ لقاٛ اليوٙ باألىؤاٛ فوٙ األر      لقاٛ اليوٙ باألىؤاٛ فوٙ األر  
رؤٓ٘ الرشوْل لنىؤواٛ   رؤٓ٘ الرشوْل لنىؤواٛ   رؤٓ٘ الرشوْل لنىؤواٛ   ، ، ، الصناٛالصناٛالصناٛ

معوراج الرشوْل   معوراج الرشوْل   معوراج الرشوْل   ، ، ، فٙ الصنْا فٙ الصنْا فٙ الصنْا 
، ، ، ّرفعياِ ملاىا ةشٔاّرفعياِ ملاىا ةشٔاّرفعياِ ملاىا ةشٔا، ، ، ّرفع ةٔصّٙرفع ةٔصّٙرفع ةٔصٙ

حلنوو٘ ترتٔوون األىؤوواٛ فووٙ  حلنوو٘ ترتٔوون األىؤوواٛ فووٙ  حلنوو٘ ترتٔوون األىؤوواٛ فووٙ  
   ...اٛاٛاٛوووحلن٘ رؤٓ٘ األىؤحلن٘ رؤٓ٘ األىؤحلن٘ رؤٓ٘ األىؤ، ، ، الصنْا الصنْا الصنْا 
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   عصرعصرالجاني الجاني السؤال السؤال    

 

كامػػة ااسػػةاب   طاػػة ي لػػا  ادلاكػػوت غػػ  اػػحدحة، ل ػػ  
كاػػػو لاىدػػػو   قاذلػػػا لادػػػو يمػػػويا كج ػػػو، اف هللا ن ػػػل اىكػػػوف

 لداندو قاربما  لاى ااسةاب.
 ا ا  ادلاىف أسػةاٌب  ػ  ادلاػىف، لى ػا  ادلاكػوت أسػةاٌب  اكويدػة، 
ضلػ  ث ن اىػا ىكػ  لػا  ادلاكػوت ي اىػا،  ك ػل هللا ىػو سػةةا   اكويدػا  لىػو 
ادل ػػػ اج، كمػػػا كػػػاف راكةػػػا  اىػػػ اؽ ي لػػػا  ادلاػػػىف، انػػػو  اػػػل ركاربػػػا لػػػا  

 اىنحل(.اىنحل(.ٛٛ))  ادلُاىف:

                                        
لاىػػ اؽ  اػػل اىةغػػل، لاىةغػػل أاػػاو  مػػاف لأ ػػو َّػػارة، لىػػو أىػػ أ 

 قادج  ي اىان  ل  احلماف، لأ ان     احلمار.
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 :لي ادلاكوت كاف ادل  اج
لادػػو ىد ػػ  بػػو  لىػػو لةػػارة لػػ  شػػل  نػػوراين  اكػػو  َّاػػو هللا 

 وا  اى اوية،  ما شكاوف ث ن  ؼ انو شل  خارج إطػار  لخػارج ىذه اى
نطاقنا،  ام ن ه ل  ي ه أ ٌ ، لكل  ا لاػل إىدػو اى امػا  أف كامػة ادل ػ اج 
ي ػػ  اىاُنػػام،  كدػػ  يكػػوف ُسػػاما  ىدمػػ    ػػ  ىنػػا إ  اىانػػما  اىانػػاب ةفك 
لىػػػو كػػػػاف ىػػػػنيث  اى امػػػػا  ي لمػػػ   ىقػػػػاىوا: "أسانانػػػػ "كك  هػػػػم أخػػػػذلا 

دلانػػممى اىاغػػوى، ىكػػ  ادل ػػ اج شػػٌل  اكػػو ، لادلاكػػوت كاػػو نػػور، لىػػو اب
 ػػ  لػػػا  اىنػػور، ن اػػػو هللا سػػةةا  حلضػػػ يو، اف هللا أقػػاـ اىكػػػوف كاػػو لاػػػى 

 ااسةاب.
س رة ادلن هى كاف ىناؾ سةا آخػ  يادػق هبػذه  لدلا هالز اىنيب 

 اى وا  امسو اى   ؼ ااخض ،  ما كاف شكاوف قاؿ رسوؿ هللا:
ثٓؿمدّظكمظلمرصّٕفمأخضّٕمؼغؾىمضقءهمضقءماظشؿّٗمصلظؿؿعمثٓؿمدّظكمظلمرصّٕفمأخضّٕمؼغؾىمضقءهمضقءماظشؿّٗمصلظؿؿعممم""

""بصّٕيمووضعًمسؾكمذظؽماظّٕصّٕفمثٓؿمإحؿؿؾينبصّٕيمووضعًمسؾكمذظؽماظّٕصّٕفمثٓؿمإحؿؿؾين
1111

مم

 ػػػا شػػػكاوف ث ن ػػػ ؼ، ىػػػل يشػػػةو سػػػفدنة اىفضػػػا ف هللا ألاػػػم، اف 
ىػػذه أ ػػوٌر غدةدػػة ث ي امهػػا إث  ػػ  أشػػ قت لدػػوف قاةػػو ابانػػوار اى ابندػػة، 

دػػة، ىكنػػو ثشػػى  ػػ  لاػػى قػػة    ػػ  ىػػذه اخلمواػػدة اةذل لأطا ػػو هللا 
 ىذه ااسةاب.

                                                 
ثش ثي عجذ عي جب ّسٓ الضُشٕ عي اثي علوخ ثي عجذ الشحوي هي حذٗث اإلعشاء ف٘وب  ٔٔ

 .الغذٕ عي هحّوذ ثي الغبئت عي ثبراى عي اثي عجّبط اٍسّ، ّاللـَ
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   الجالح عصرالجالح عصرالسؤال السؤال    



 

، خمواػػػػدة ىػػػػو  إث ى سػػػػوؿ هللا ابجلانػػػػم لاىػػػػ لح    ُيانػػػػ َ 
خمواػػدة    يُ ػػ ج ابجلانػػم لاىػػ لح إث ى سػػوؿ هللا لأيضػػا  

 ىو.
 : ا اةس ا  لادل  اج ابى لح  قطأ
 . هذا   ث ىبنةدا  اىانابقني  -

 لُي ث ىكا      اىماحلني.  -

ليمػػػػػل إ   ةاػػػػػ  رُقػػػػػدِّهم    انػػػػػدع أرلا هػػػػػم ي  اكػػػػػوت هللا 
 لق رىم لن  هللا.

لق  يكوف ذىىف ي اىدقظة إذا قويػت اى ل اندػة، لقػ  يكػوف ذىػىف 
 ي ادلناـ لىذا أ ٌ  ُ  اٌح جلمد  اا ـ.

كػػ  ابىػػػ لح لاجلانػػػ   اػػػم ُيػػػ ث إث ىفػػػ د  لا ػػػ   ي اىونػػػود ىػػػو ى
 .سد   رسوؿ هللا 
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   الرابع عصرالرابع عصرالسؤال السؤال    





 

كػػاف  قػػرت ف بكوكػػا اارض، اىز ػػاف ينظمػػو دلرة اىز ػػاف لادل
اىشػػػػم  لدلرة اارض، دلرة اارض  ػػػػوؿ اىشػػػػم ، لدلرة 

ي رل هتػػػا )درب اى ةانػػػة( ليُػػػنظم  اىشػػػم  اىػػػه جي يهػػػا هللا 
 .اىادا  دلرة اىقم ،  هل   يةطة هبذه اىكاربنات

ىكػػ  ادلاكػػوت االاػػى ىػػد   دػػو ىدػػل لث هنػػار لث يػػـو لث أسػػةوع 
 ه  لث سنة لث ز اف انػو خػارج نطػاؽ اىز ػاف اىػذح خاقػو هللا لث ش

ىنػػػا ي ىػػػذه ااكػػػواف، لإ ػػػا اةسػػػ ا  لادل ػػػ اج   كػػػزة إذلدػػػة، لادل كػػػزة ث 
يُقػػاس ابدلقػػايد  اىةشػػ ية،  ػػادل كزة ىػػل أ ػػ  خػػارؽ ىا ػػادة، لأ ػػ  خػػارؽ 

 ىكل ادلقايد  اىه نقد  هبا اا ور.
 ي ذىػػػػىف  قػػػػاؿ سػػػػةحانو: أخػػػػ   بػػػػذىىف  ػػػػا ث نشػػػػىف لهللا 

                         ((ٔٔ) اةسػػػػ ا) لكامػػػػة )سػػػػةحاف( ي ػػػػ   اةسػػػػ ا
، ل ػا داـ اةسػ ا  ينزيو، أح نّزِه اىذح قاـ ابةس ا  لىو رب اىونود 

 قاـ بو هللا  إف هللا ث يُ كزه شل  ي اارض لث ي اىانما .
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لىػذا ث يكػوف انػو ث  - ىو كاف اةسػ ا   ػ  لنػ  رسػوؿ هللا 
  مبػػا ي  اػػ  لنػػو احلقػػاربق، ىكػػ  اةسػػ ا  كػػاف  ػػ   –يف ػػل إث إبذف هللا 

ث يُ كػػػػػػػػػػزه شػػػػػػػػػػل  ي اىانػػػػػػػػػػمالات لث ي  ، لهللا هللا لإبذف هللا 
 اارض، لىذىىف ينةغل لادنا أف ُنم ِّؽ بو.

لأه  لاما  ادلانامني لاى أف    أنك  ر اػة اةسػ ا   هػو كػا   
 اهنا نا ت ي اآلايت اىق آندة اىه ن امها هد ا : جؿ اى ـ، 

                                       

                                        

                                         
 مػ  أنكػػ  اةسػػ ا   هػػو كػػا   انػػو أ ػػ   ػػ  أ ػػور اى قدػػ ة ل ػػذكور 

 .ي ك اب هللا 

   اخلامس عصراخلامس عصرالسؤال السؤال    



 



                        

 (39)              جتشٔوا  املعووراج      : الاصل الثاىٙ

 ، لهللا  ػػػػ اج  ػػػػ  هللا كػػػػاف ختطػػػػدط ر اػػػػة اةسػػػػ ا  لادل
 .قانممها إ  نمفني؛ إس ا  ل   اج

اةس ا  ىو اىان  ابىادػل ي اىكػوف اار ػل، لىػذا كػاف  ػ  بدػت 
هللا احل اـ إ  ادلانك  ااقمى، لادل  اج ي ػ  اىمػ ود لاى اػو لاثريفػاع، 

 لىذا كاف    ادلانك  ااقمى إ  ادلب االاى.
انػػػػك  احلػػػػ اـ سػػػػُناغل اةسػػػػ ا ،  اػػػػو كانػػػػت اى  اػػػػة يةػػػػ أ  ػػػػ  ادل

لسػػػ كوف ر اػػػة خااػػػة ابدل ػػػ اج، ىكػػػ  هللا ن اهػػػا قانػػػم ىتسػػػ ا  لقانػػػم 
 ىام  اج، لكل قانم  دو آايت بدنات، ل دو ِ كٌم إذلدات     دات.

   السادس عصرالسادس عصرالسؤال السؤال    

        

 

بني ادلانك  احلػ اـ لادلانػك  ااقمػى ي ادلنزىػة،    مؽ هللا 
اى كػػػة  دمػػػا  وىػػػو  ػػػ  اىػػػزرع  ادلانػػػك  ااقمػػػى ن ػػػل هللا 
 .لاىض ع لاىنةا ت لاىفواكو

لىػػذىىف ي ػػج اا ػػاك  اىػػه  ػػوؿ ادلانػػك  ااقمػػى هبػػذه اخلػػ ات 
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  اى كة  دػو:  ادلةاركات، ىك  بدت هللا احل اـ ن ل هللا            
                         ((ٜٜٙٙ)آؿ لمػػػػ اف)اىةدػػػػت احلػػػػ اـ ىػػػػو  آؿ لمػػػػ اف 

نفانػػػو  ةػػػارؾ، ىكػػػ  ادلانػػػك  ااقمػػػى اى كػػػة  وىػػػو، ىػػػن ام اىفػػػارؽ بػػػني 
 .اىةد ني لبني ادلانك ي  كما ل حهما هللا لرسوىو 

   السابع عصرالسابع عصرالسؤال السؤال    

 

 اىقػػػػػ آف ذكػػػػػ  ادل ػػػػػ اج، ىكنػػػػػو ذكػػػػػ  اةسػػػػػ ا   ايت اػػػػػ ُية:
                  ((11)اإلسراء)اإلسراء 

 ة اىنكم:لذك  ادل  اج ي ألؿ سور 
                                              

                      )اىنكم()اىنكم( 
لىػػػػذا اىػػػػذح ن ػػػػل اى امػػػػا  يُف قػػػػوف بػػػػني  نكػػػػ  اةسػػػػ ا  ل نكػػػػ  
ادل ػػػ اج، قػػػاىوا:  نكػػػ  اةسػػػ ا  كػػػا   اف آاييػػػو اػػػ ُية، ل نكػػػ  ادل ػػػ اج 
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 اسق اف آاييو لاى سةدل اى حقدق. 
 ي اى ؤاي: لقاؿ هللا 

                           ) ػػػػػػػػاايت ادل ػػػػػػػػػ اج  )اى كػػػػػػػػوي ()اى كػػػػػػػػوي 
لاػى  لا حة ي سػورة اىػنكم، لي اآليػة اىػه يو ػع رؤيػة رسػوؿ هللا 

 .انا  ا أه  لادو اى اما  اانج  
كورة  كاػػػ   ػػػ  رلايػػػة ي ك ػػػا   إف رلايػػػة اةسػػػ ا  لادل ػػػ اج  ػػػذ 

 :احل ي  اىمحدحة كاىة ارح ل انام لغ مها، لق  قاؿ 
ًُمم"مٔإغِّل"مٔإغِّل ًُُأوِتق ـُِؾُفمماْظُؼِّٕآَناْظُؼِّٕآَنممُأوِتق ـُِؾُفَوِع َعَعُفم"َعَعُفم"ممَوِع

ٕٕٔٔ
مم

  دنةغل ىنا أف ث نكذب    قاؿ هللا  دو:
                                         )اىنكم()اىنكم(  

 اىذح نقل ىنا لنو اىذي  لافهم هللا  هنم ل لؿ:لخااة أف 
                                         

                          ((ٖٖٔٗٔٗ)اىةق ة)اىةق ة 
 ػػػاايت اةسػػػ ا  لادل ػػػ اج ي اىقػػػ آف لاىاُنػػػنمة، لكاهػػػا اػػػحدحة إف 

 ى ادلني.شا  هللا رب ا

                                                 
 هغٌذ أحوذ ّالطجشاًٖ عي الوقذام ثي هعذٕ  ٕٔ
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   الجامن عصرالجامن عصرالسؤال السؤال    

          

                    

  

 

ذح ن   ػو هد ػا    فالية ل    دة، اىدـو اىكوين اىػ أايـ هللا 
لاىػػػذح ضلػػػ   دػػػو، لىػػػذا يػػػ يةط بػػػ لرة اىشػػػم ، إذا أشػػػ قت 
، لإذا غابػػػت اىشػػػم  ان هػػػى اىدػػػـو لبػػػ أ  اىشػػػم  بػػػ أ اىدػػػـو
اىادػػل، لكمػػػا قاػػػت: اىػػػذح أسػػ  ىػػػذا اىنظػػػاـ سػػػد   إدريػػػ  

 .إبذلاـ    هللا 
  أايـ هللا اىه هبا خاق ااكواف، لاىػه يقػوؿ  دهػا:            

                                    ((ٖٖٛٛ)ؽ)لقػػػػاؿ ىنػػػػا ي  ؽ
  اىدػػػػػػػػػػػـو اىوا ػػػػػػػػػػػ   نهػػػػػػػػػػػا:                                

        )لح  ػػػااايـ اىػػػه خاػػػق هللا  دهػػػا ااكػػػواف يانػػػا )احلػػػج()احلػػػج
ة سػػ كوف اىشػػم  كػػورت، يػػـو اىقدا ػػاىدػػـو  دهػػا  ػػ  أاي نػػا أىػػ  سػػنة، 

ليكوف اىنكـو انك رت، ليُاقى ابىشػم  لاىقمػ  ي نهػنم، ل  ي ػ  ىدػل 
، ىػػػذا اىدػػػـو  ػػػا  قػػػ ارهف    لث هنػػػار لث أ ػػػجؾ لث صلػػػـو          
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                       )يانالح مخانني أى  سػنة   ا )ادل ػارج()ادل ػارج
شلػػ لدة لىدانػػت   ػػ لدة ىػػد   دهػػا ىدػػل لث أايـ اجلنػػة أايـ  ػػ  ألمػػار ، 
  هنار لث هناية:                ((ٔٔٔٔ)اىطجؽ)شلػ لدة ىػد  ذلػا هنايػة،  اىطجؽ

ق ر اىكاربنػات اىػه خاقهػا هللا  وقنػا ي اىانػمالات،  ل ا يُ ّ ِ نا هللا 
أف ادلجربكػػة  ػػ  قػػوهتم ينػػزؿ ادلاػػىف  ػػنهم  ػػ  سػػ رة ادلن هػػى   ةػػنيم هللا 

 ػػا  وقهػػا لىػػل هنػػاي هم إ  اى ػػا  اار ػػل ي يػػـو  قػػ اره مخانػػني أىػػ  ل 
  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة:                                          

                )ادل ارج()ادل ارج(. 
ىػػػو  انػػػةنا  ػػػا يقط ػػػوه ي حلظػػػة صلػػػ ه يانػػػالح  ػػػا نقط ػػػو ضلػػػ  إذا 

ني أى  سنة، ي  ني أف يو و يانالح مخانػني أىػ  سػنة اس ط نا ي مخان
اىه   م هبا  جربك ػو اىكػ اـ، لىػم ننػ   شلا ن  ه  ا ن  ؼ ق رة هللا 

 :  هللا                          ((ٖٖٔٔ) ادل ع) ادل ع. 
لاىمػػػػػػاحلوف لاى ػػػػػػار وف مسػػػػػػت أرلا هػػػػػػم للاػػػػػػت مهمهػػػػػػم اهنػػػػػػم 

 ادػة اةذلدػة، ليق طفػوف  ػ  اى اػـو ادلق سػة يق طفوف    أزاى  احلكمة اى
ػػػػاونو ي حلظػػػػة ي ىػػػػذه اىانػػػػدا ة  ،اى ابندػػػػة ي لػػػػ لج أرلا هػػػػم  مػػػػا ُُيمِّ

ي مخانػني أىػ  ادلاديػة ث نان طد  أف ضلماو ابادلات احلانػدة  اى ل اندة
سػػنة،  ػػا قػػاؿ ب ضػػهم: إف هللا يفػػدئ لاػػى قاػػوب أىػػل ادل   ػػة سػػة ني 

فك.أى  لام    ك اب هللاك  ا     لد ىذه اى اـو
 لىػػذىىف قػػاىوا  اػػحني ىام يػػ ي  كمػػا قػػاؿ إ ا نػػا أبػػو اى ػػزاربم 
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لأر ػػاه: ))نفػػٌ   ػػ  اى ػػارؼ  دػػاة ىاقاػػا، لنفػػٌ  ي  دػػاة اىقاػػا خػػ  
 ػ   دػػاة اىفػػ دلس(( ليقػوؿ ي  كمػػة أخػػ ى: ))نفػٌ   ػػ  اى ػػارؼ خػػ  
  ػػ  لمػػل اى ةمػػاد لاىزىػػاد سػػػنني طػػواؿ(( لىػػذىىف كػػاف اىمػػاحلوف ي كػػػل
ز ػػػػػاف ل كػػػػػاف إذا لنػػػػػ لا اجملػػػػػ ي  لاجمل هػػػػػ ي  ي اى ةػػػػػادة؛ لنػػػػػا لا إ  
 ضػػػػ اهتم، لي كػػػػوىم لاشػػػػ غاوا ابى ةػػػػادة؛ نةمهػػػػوىم اف ىػػػػذا ط يػػػػق غػػػػ  

كانػػػػت ب اي ػػػػو ي اىقػػػػ س، لكػػػػاف   سػػػػوح، اىشػػػػد   مػػػػطفى اىةكػػػػ ح 
يامدػػذه اىشػػد  اىػػ ردي   ػػ   مػػ ،  ػػذىا ىػػزايرة اىشػػد ، لب ػػ  ا ناػػ  

 أذف اىشػد  لذىػا ىدقػـو اىادػل،  ة ػ  أف ان هػى قػاؿ   و  رتة ابىادل اس
ىػػو اىشػػد : أنػػت  شػػغوؿ ابىاُنػػنمة لػػ  اىفػػ ض لىػػذا ث جيػػوز،  أنػػت  ػػا 
يف او نوا ل لسن ، لاةقةاؿ لاى اى ارؼ   يضػة، طادلػا أنػت لنػ ح ىنػا 

  اد  لادىف ب   اىف يضة إث اجلاوس   ل.
ُيمػػال اىػػوي    ػػا اىنوا ػػل جيػػا أف ختففهػػا،  اػػو ادل يػػ  ال ػػاد أف

مخ  رك ات أل سة ة،  او كاف ي  ضػ ة اىشػد  يك فػى بػػػ: أليػ لا لىػو 
 بوا  ة.

لأ  أي كػػا  ػػ  ب ػػئ اا ةػػاب هػػ ه قةػػل اػػجة اجلم ػػة  ةاشػػ ة 
يقػػػ  ي اىمػػػػ  االؿ أ ػػػػاـ ادلنػػػػ  لُيمػػػال رك  ػػػػني   رك  ػػػػني لىكػػػػذا، 

ب اىفضػػل لا  ػػار ي اىمػػ ود إ  ادلنػػ ، ىػػذا    اػػق ابى ةػػادة لنانػػل أبػػوا
اةذلػػػػل اىػػػػذي  ىػػػػم سػػػػةا قةػػػػوؿ اى ةػػػػادة لنػػػػ  هللا، لىػػػػذا   ػػػػ  إشػػػػارح 

أف ينف نػػػا هبػػػا اس شػػػفو اى ػػػار وف  ػػػ  ىػػػذه اآلايت ادلةاركػػػة نانػػػأؿ هللا 
 أه ني.
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   التاسع عصرالتاسع عصرالسؤال السؤال    

 

ىنا ِ كٌم همة ث نانػ طد   مػ ىا لث ذك ىػا كاهػا، ألؿ ىػذه 
ػػػع ىنػػػا هالػػػة ادلػػػني نني أف اىانػػػف  إ   احلكػػػم: أف هللا  يو ِّ

لطال ػػػػو للةاديػػػػو لاى ونػػػػو إىدػػػػو ث يانػػػػ طد و إنانػػػػاف  هللا 
 نو لاى باوغ ىذا اىط يق.مبف ده ب لف ر دق اخذ بد ه لي د

    انػػػد    وسػػػى لنػػػ  ا كامفػػػو هللا ابى سػػػاىة، دلػػػا هللا  قػػػاؿ:    

                                                      

             )لب   ذىىف: )طه                                  

                                         

 فل أى سف    ا لىو كاف ي ااسفار اى ندوية قدل: )خذ اى  دػق 
قةل اىط يق( أ  أ ـ ىو ُي س ، لىو يناـ أ  أ  سو، أ  أري  أف أقضػل 

 ؾ ا مػوؿ  أن اػو   ػو  انه أي ؾ شػنطه لىػو ُي سػها، أل أريػ  أف أيػ
ُيفظو  ا أقضل  انه،  ج ب     اى  دق قةل اىط يق، لىو  ػ ث   

 مػا ابىكػم ابىانػف  إ  هللا ، سد مل ابجلهػات لاباىػل لي ػ  هم، أ ٌ   ام
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.فك لاىقواط   دو كا ة لألظمها اىشدطاف اى ندم 
إ   هػذا كػػاف ينةدهػا   لؿ أ ػػ  ىامػػني نني أف اىانػف  اىػػ ندوح ُي ػػاج 

ر دق لا ٌ ابىط يق، لاىانػف  إ  هللا لاى مػل اىمػامل ادلواػل إ  هللا ُي ػاج 
ع ان داز ىذا اىط يق. أيضا  إ  لا   لاممو هللا    ا بو يمِّ

أراد هللا يشػ يفو ليك ثػو،  اػو ب ػ  ىػو  اا   اىااين: رسوؿ هللا 
 ػػذىا ل ػػ ه،  اػػ  يػػ رح بػػو أ ػػ ، لىكػػ  قػػدمئ هللا ىػػو اا ػػني ن يػػل، 

اا ػػني ن يػػل ثشػػل   ػػو ىد ػػ ِّؼ بػػو،    م ػػو ابانةدػػا  لادل سػػاني ي بدػػت 
ادلق س، لسد   رسوؿ هللا كػاف  ددمػا  شػ ي  احلدػا ،  مػ  اىػذح سدمػال 
هبمف  ج يانػ طد   ػ  نفانػو أف ي قػ مـ لاػى أ ػ ،  أ انػىف سػد   ن يػل 

 ػاـ، ىكػ  رسػوؿ بد ه لقاؿ ىو: اي رسوؿ هللا يق مـ الم هبم  أنػت ذلػم اة
 هللا   يك  ىدف ل ىذا    نفانو انو كاف ش ي  احلدا .

 أرسػػل هللا   ػػػو ن يػػػل ى ك ثػػو ل  ػػػو اىػػػ اؽ،  مػػ  اىػػػذح ثانػػػىف 
بز ػػػاـ اىػػػ اؽف ل ػػػ  اىػػػذح يػػػ بط اىػػػ اؽ  ػػػا يػػػ خل إ  بدػػػت ادلقػػػ س 
ىُدمػػالف ث بػػ  لأف يكػػوف   ػػو خاد ػػا ، لاخلػػادـ كػػاف ثانػػىف بز ػػاـ اىػػ اؽ 

و.لدلا ذىػػػا إ  بدػػػت ادلقػػػ س ذىػػػا ىمػػػ  ة لل ػػػ   دهػػػا لثشػػػل أ ا ػػػ
أاة و   ـ  اىم  ة لربػط  دهػا اىػ اؽ،  ػ  اىػذى ربطػوف سػد   ن يػل 
اف اىنػػػ   شػػػغوؿ لػػػ  ذىػػػىف، انػػػو  ػػػدٌ  لظػػػدٌم لاػػػى هللا  ػػػج بػػػ  لأف 
ية   ىو صػادـ،  انػد   ن يػل   ي ػو  إرشػاده لىكػ  كػاف ي ػو  خ   ػو 

و لاػػى لػػادة ادلاػػوؾ اىكػػ اـ،  ماػػىف ادلاػػوؾ اػػاوات رحي ليانػػادمايو لادػػ
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 .أرساو   و ىدقـو ص   و، لىُد  ِّؼ اىناس بو 
كػػػاف قاةػػػو   -لىػػػل خمواػػػدة ىػػػو  - أيضػػػا  سػػػد   رسػػػوؿ هللا 

ُ  اػػػػٌق ابل ابىكادػػػػة، لىػػػػذىىف دلػػػػا لُػػػػ ج بػػػػو إ  اىانػػػػمالات، لاىانػػػػمالات 
إ  ذاؾ:   زينػػة، لادلجربكػػة   كم ػػني ل  كماػػني،  اػػم ينظػػ  إ  ىػػذا لث 

                       ((ٔٚٔٚ)اىػػػػنكم)كدػػػػ  يػػػػ خل ىنػػػػا أل ىنػػػػاؾف  اىػػػػنكم 
 اىػػذح كػػاف ينةهػػو ىف ىػػذا اىوقػػت ن يػػل انػػو  شػػغوٌؿ ابجلادػػل االظػػم 

 ،   فكاا ن يل ااب اً لاا ً وااه ود احملاات اًاار اا اا ت اواا  ر لاا  وااه   إن
اشاااًاابً لوك دااا  ل   ه كااا ن كااا ن ا اااا   اىف ااا  املل اااا    اىف كاااات    ااا

 فل لا  ادلاىف للن  ادل ينة قاؿ ىو: ىنػا  و ػ  ىك يػىف، لىػو  شػغوؿ 
لػػػ  ذىػػػىف ي ىػػػذا اىوقػػػت انػػػو ي يػػػ  هللا، ىنػػػا قػػػ  أخدػػػىف  وسػػػى  ػػػانزؿ 

 شػغوث  ي ىػذا اىوقػت    يك   مال، لىنا ُلى  لدانى، لرسوؿ هللا 
ى نفدػذ اخلطػة اةذلدػة  كاف ن يػل لادػو اىانػجـ ىػو اىػذح ينةهػو إث ابل، 
لأيضػػػػػا  ي اىانػػػػػمالات نفػػػػػ  هػػػػػا ىػػػػػو هللا ي اةسػػػػػ ا  لادل ػػػػ اج، اىػػػػه رمس

اىكدفدة،  ا لال إ  س رة ادلن هى لقاؿ ىو: ىنػا ان هػت  همػه،  ػا 
ن ػػ ؼ كانػػا لن اػػم لاػػم اىدقػػني أف ن يػػل   يكػػ  ألاػػم  ػػ  اىنػػيب، اف   

ذح أكمػل ادلانػ ة ىػو يك  ثشل أ ا و، بػل نػا  ذلػذا ادلكػاف للقػ  لاىػ
 -اىنيب،  هو االام  نو انػو  شػى،  قػاؿ ىػو: أ  ىػو يقػ  ت قػ ر أ اػة 

 :ث رتقت، لأنت ىو يق  ت ثخرتقت -ط ؼ اااة  

                        ..  (ٔٙٗ)اىما ات  

  أنت ىىف احلظوة اىك ى، لىىف  قاـ قاب قوسني أل أدىن.
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   الرصرانالرصرانالسؤال السؤال    



 

نةدنػػا ىػػذا اىػػن  ادلقػػ س يػػ ؿ لاػػى أف اانةدػػا  لاػػدهم للاػػى 
أ ضػػل اىمػػجة لأم اىانػػجـ ذلػػم لنػػوٌد ي أكاػػ   ػػ   و ػػ  ي 

 نف  اىوقت.
 اهػػم لنػػوٌد ب زخػػل كمػػا كػػاف  ػػ   ضػػ ة اىنػػ  ي بدػػت ادلقػػ س، لذلػػم لنػػوٌد  اكػػو  

 ػػا ن اػػم  ػػ ى اىانػػ لة  لاى سػػوؿ ي احلػػ ي ، حبانػا ريةػػة كػػل نػ  كمػػا ي لرد 
ُأسػ ح بػو  ػ    قػ  لرد أنػو اى ابندة اىه أقا ها ي ىذه احلادعة اةذلدة، 

 كػػة إ  بدػػت ادلقػػ س، للُػػ ج بػػو إ  اىانػػمالات، لُذىػػا بػػو إ  اجلنػػات 
 لإ  اى  ش لإ  لوا  هللا، لرن  ل  اشو   ي د ب  .

لىػػذا يػػُ ؿ لاػػى لظمػػة اىقػػ رة اى ابندػػة ي سػػ لة احل كػػة ا م يػػة، 
 ػا أدركػو  لىانػ لة ىػذه احل كػة   يُػ رؾ نانػ  اىنػيب اىػذح ىػو ي اىانػما 

ىدكاو اىذح ىو ي اارض ىبنةدا  اىانابقني، اننػا ن  قػ  أف اى سػل لإف 
 ي  دت اورىم  إف اىمورة ااـ اااادة ذلا ىدمنة لاى ىذه اىمور.
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 هػذا يػػ ؿ لاػػى ي ػ د اػػور اانةدػػا  لادل سػاني،  كػػل لا ػػ   ػػنهم 
ةئ ىو اورة ي اارض اىه لػاش هبػا ىنػا، لاػورة ي لػا  اىػ زخ اىػه قُػ

لادهػػػػا، لاػػػػورة ي لػػػػا  ادلاكػػػػوت، لىػػػػل أف رل ػػػػو كانػػػػت يػػػػ خل لػػػػا  
ادلاكوت لهاى  ادلجربكة هبا، لاورة ي لا  اجلناف، لاورة ي كػل لػا  

    اى وا  اىُ اوية.
لأر اه يقوؿ ي أ   أ زابػو: ))لان ػل    لاة اـ أبو اى زاربم 

ماػػة بزينػػة   رسػػوؿ هللا ي كػػل لػػا   ػػ  اى ػػوا  اىُ اويػػة اػػورة رل اندػػة رل
لاىػػذي    ػػو((  دكػػوف ىػػو ي كػػل لػػا   ػػ  اى ػػوا  اى اويػػة اػػورة رل اندػػة، 
أخػػػذت هػػػاؿ ىػػػذا اى ػػػا  اىػػػذح  دػػػىف، لي احلقدقػػػة أف كػػػل ىػػػذه اى ػػػوا  

  ونودة ي اةناناف.

   االرصراناالرصران  احلادىاحلادىالسؤال السؤال    



 

رأى هاػػػػػة اانةدػػػػػا  ي بدػػػػػت ادلقػػػػػ س  دػػػػػ   رسػػػػػوؿ هللا 
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 ىو لاامى هبم إ ا ا . ه هم هللا 
لكػػاف هاػػ هم لاػػى اػػحدع اىػػ لاايت  اربػػة لأرب ػػة للشػػ لف أىػػ  

، لقفػػػوا ي سػػػػة ة ُاػػػفوؼ، ليقػػػػ مـ رسػػػوؿ هللا ب ػػػػ  أف أخػػػذ اا ػػػػني نػػػيب
ن يل بد ه لقاؿ ىو: اي رسوؿ هللا الِّ هبم  أنت ذلػم اة ػاـ،  مػاى هبػم 

لرآىػػم هد ػػا ،   ب ػػ  ذىػػىف لُػػ ج بػػو إ  اىانػػمالات اىانػػة ، لكػػل  ل 
مسػػا  شلاػػو ة ابدلجربكػػة، لكػػل مسػػا   دهػػا أاػػناٌؼ  ػػ  ادلجربكػػة ث يانػػ طد  

  م ىم أ   إث اىوا   اا  .
 كاف ي كل مسا  يق  لنها  ىذه اىانما  للظما   جربكػة ىػذه 

، لاى ليوكػػػوؿ اةذلػػػل كػػػاف يق ضػػػل أف اىانػػػما  ثسػػػ قةاؿ رسػػػوؿ هللا 
اىانػابقني ي ػ ِّؼ رسػوؿ هللا  يكوف    ىذه ادلجربكة نيٌب  ػ  أنةدػا  هللا 

  بػػذلات ىػػنيث  ادلجربكػػة، لي ػػ  هم ب سػػوؿ هللا  لث يق ضػػل اا ػػ ،
زايدة لػػػػ  لا ػػػػ   إنػػػػو يقػػػػـو هبػػػػذا اا ػػػػ  لث ُي ػػػػاج   ػػػػني لث ُي ػػػػاج إ  
 انال ، لث إ  ش يىف يشاركو ي ىػذه ادلهمػة اى ابندػة اىػه ىػل اى   يػ  

 هبنيث  ادلجربكة. ب سوؿ هللا، لي  ي  رسوؿ هللا 
ـ كػػػل لا ػػػ    ػػػنهم مبقػػػاـ، لادلقػػػا  لدلمػػػا كػػػاف اانةدػػػا  خػػػ م هللا 

يق ضػػػل بونػػػوده ي مسػػػا   ػػػ  مسػػػالات اىقػػػ ب  ػػػ  رب اى ػػػادلني،  كػػػاف 
اا ا ىذا ادلقاـ    اانةدا  لادل ساني ىػو اىػذح يقػـو هبػذه ادلهمػة  ػ  

 .رسوؿ هللا 
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   االرصراناالرصران  الجانيالجانيالسؤال السؤال    



 

لُػػػ ج بػػػو إ  اىانػػػما  كمػػػا قانػػػا ىدػػػنيدِّح  سػػػد   رسػػػوؿ هللا 
رسػػػػاىة إ  أىػػػػل اىانػػػػما ، لىُ فػػػػ ض لادػػػػو   يضػػػػة ىنػػػػا هالػػػػة 

 ادلني نني    أىل اارض لىل اىمجة.
ػػػة لادمػػػة،  همػػػة اىػػػل   أُرسػػػل إ  اىانػػػمالات اىُ اػػػى لادل ػػػ اج دلهمم

 مة اىل اارض.ادلب االاى ل ه
ىك  سد   لدانى لنػ  ا ىػمم اىدهػود بق اػو، لدبمػ لا أف ثانػكوا بػو 

ػػػاه هللا   ػػػ  كدػػػ ىم  ػػػأىقى شػػػةَهو لاػػػى  ػػػ  أباػػػ  لنػػػو،  ليق اػػػوه،  نكم
دهػػود  ػػأىقى هللا شػػةهو لىػػذه كانػػت  كمػػة إذلدػػة، أنػػو ذىػػا ىدُةاػػ  لنػػو اى

دػػو  ػػ   كػػ ىم لكدػػ ىم، لق اػػوا لادػػو، لر ػػ  يهػػوذا اىػػذح  هللا لدانػػى ىدنكِّ
  أبا  لنو لاى أنػو لدانػى:                  ((ٔ٘ٛٔ٘ٛ) اىنانػا) لر  ػو هللا  اىنانػا

  إىدػػػػػػػو إ  اىانػػػػػػػما ،    ـ ي اىانػػػػػػػما  نو ػػػػػػػة  طوياػػػػػػػة:             
           ((٘٘٘٘)آؿ لم اف)إ  أف ا  آخ  اىز اف. آؿ لم اف 
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اىنو ػػة   يهػػةط ل ػػ  لج ػػات قُػػ ب اىانػػالة أف يانػػ دقظ  ػػ  ىػػذه 
إ  اارض ىدكانػ  اىمػادا ليق ػل اخلنزيػػ ، ليػ لو إ  اىنػيب لاػى  ػػنهج 

، لينػزؿ ي بػجد اىشػاـ لنػ  ا يةػ أ احلػ ب ااخػ ة بػني اىنيب ا مػ ح 
ادلانػػامني لبػػني اىدهػػود، ليػػ خل  ػػ  ادلانػػامني بدػػت ادلقػػ س لنػػ  ا يفػػ ع 

إ ػاـ ادلانػامني  لادهم ىذا اىةدت ادلةارؾ ىدح رله، لُيمال خاػ  هللا 
 اجة اىظه  ي بدت ادلق س.

لي ػػدع لاػػى اارض ب ػػ  ذىػػىف أرب ػػني لا ػػا  ي ػػزملج  دهػػا ليُنكػػا 
 اى وبة(اى وبة(ٖٖٖٖ)): دها، ليكوف  نييِّ ا  ىا ساىة ا م ية  دها ىد حقق قوؿ هللا 

                                      

                                           

قػػ  يقػػوؿ اىػػة ئ: كدػػ  ثػػوت ىػػذه ادلػػ ة اىطوياػػةف  ػػ ب هللا ىنػػا 
 اج  ي اىق آف  ىػل اىكهػ  لنػ  ا يو ػاىم هللا عػجث  اربػة سػنة  انػدة، 
لعجث  اربة سنة ليان ة قم ية، ل  ب هللا ىنػا  ػاج  ابىُ زيػ  لنػ  ا ذىػا 

 ب   أف خ مهبا ُص ُنمم   اىف اىُف س لقاؿ: إ  بدت ادلق س

                                            

              (ٕٜ٘)اىةق ة  

 ضػ ب هللا ىنػا ىػذه اا ااػة ىػػن ام أف اىػذح أ ػات ىػذا  اربػة لػػاـ، 
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ه أف يُنػػدم سػػد   لدانػػى لأف اىػػذح أ ػػات ىػػنيث  عػػجث  اربػػة لػػاـ ث يُ كػػز 
 ػػ  االػػواـ، اف ق ريػػو اػػاحلة ىكػػل شػػل ،  لادػػو اىانػػجـ  ػػا شػػا  

 لهللا لاى كل شل  ق ي .

   االرصراناالرصران  الجالحالجالحالسؤال السؤال    

           

 

 إدريػػػ ، لسػػػد   إدريػػػ   ػػػ  اانةدػػػا  اىػػػذي   ىػػػذه ي سػػػد  
كػػانوا ي  مػػ ، لىػػو اىػػذح ل ػػ  اىنظػػاـ اىفاكػػل ىا ػػا  كاػػو، 

 ػػػ رس  اىدػػػـو لاىادػػػل لااسػػػةوع لاىشػػػه  لاىانػػػنة،  هػػػو 
 اىةش ية كاها ي ىذا اىنظاـ اىفاكل.

سد   إدري  كاف لاى ااة ابدلجربكة، لكاف ب ئ ادلجربكػة يػزلره 
يػـو  ػ  ااايـ قػاؿ ىاماَػىف: أ  أريػ   نػىف أف  لان  لي ح ث   ػو، لي

لماػػ  ليػػ     ىاانػػمالات اشػػاى ىا،  حماػػو ىػػذا ادلاػػىف إ  أف لاػػل 
إ  اىانػػػما  اى اب ػػػػة، لىنػػػاؾ كػػػػاف أناػػػو قػػػػ  ان هػػػى،  ُقػػػػةئ ي اىانػػػػما  

 اى اب ػػػػػة، لىػػػػػذىىف قػػػػػاؿ هللا:           (   )ػػػػػ ًن 



                        

 جتشٔوا  املعووراج : الاصل الثاىٙ     (                 54)

، ( لىك  قػاؿ: ) كػا   لادػا ( انػو قُػةئ ي اىانػما  اى اب ػةيقل هللا ) قا ا  
 :لىو اىذح طاا،  ا ن  ؼ   ي  رسوؿ هللا 

""إذامأرادمآمضؾضمسؾّٓمبلرضمجعؾمظفمبفومحوجي.إذامأرادمآمضؾضمسؾّٓمبلرضمجعؾمظفمبفومحوجي."م"م
1313

مم

   االرصراناالرصران  الرابعالرابعالسؤال السؤال    

 

ي اىانػػما  اال  لنػػ  سػػد   آدـ، لي اىانػػما  اىااندػػة لنػػ  
سػد   لدانػػى لُيػػى، لي اىانػػما  اىااىاػة لنػػ  سػػد   يوسػػ ، 
لي اىانما  اى اب ة لن  سػد   إدريػ ، لي اىانػما  اخلا انػة 
لن  سد   ىارلف، لي اىانما  اىانادسة لن  سد    وسى، 

ا  اىاناب ة لن  سػد   إبػ اىدم خادػل اىػ َّ  لاػدهم لي اىانم
 للاى نةدنا أ ضل اىمجة لأم اى انادم.

ىذا اىرتيدا  دو ِ َكم كا ة، ىذه احِلَكم قل  دها  ػا شػئت، ىكػ  
  ابهبا هد ػا :                         ((ٕٕٕٕٛٛ)اىةقػ ة)ب ػ  يقػوى هللا  اىةقػ ة

 احِلكم.اى ة  بة ئ ىذه  ياهم هللا 
                                                 

 عي أثٖ ُشٗشح -حن، طت، حل  ٖٔ
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نانوؽ  نها  اػاؿ: كامػة مسػا   ػ  اىانػمو أى اى   ػة، أى أف ر  ػة 
ينطةػق لاػى ىػذه اىانػمالات  ادل   لي قدو ي  قا ات اىقػ ب لنػ  هللا 

اىانة ، ل ا  دهػا  ػ  ألاػاؼ اانةدػا  لادل سػاني،  ػألؿ  ػا يةػ أ اةنانػاف 
ىػػػذا ي اىانػػػ  إ   ػػػوثه ُي ػػػاج ألث  أف ُيمػػػاع  دايػػػو اآلد دػػػة، ليُغػػػذح 

اجلان  اآلد ل     جؿ، اف اىػ زؽ احلػجؿ ىػو اىػذح ُيفظػو  ػ  اىزىػل 
لاىوقػػوع ي ادل ااػػل، لىػػو اىػػذح يانػػوقو أيضػػا  إ  طالػػة هللا، لُيةةػػو ي  

 اى مل اىمػامل اى ا ػ  لنػ   ػوثه، ك اب هللا، لُيَشوقو إ  رسوؿ هللا لإ 
ل اندػػػػػة،  ػػػػػإذا أاػػػػػاع  دايػػػػػو اآلد دػػػػػة أ دػػػػػا هللا قاةػػػػػو بدحػػػػػى احلدػػػػػاة اى  

  سػػػػػػ كابة ب دانػػػػػػى: لاة                                
                    ((ٕٕٗٗ)اانفػػاؿ)لاىنػػػ ا  ىامػػػني نني، إذف احلدػػػاة  اانفػػاؿ

ىنػػا ىػػل احلدػػاة اىقاةدػػة، احلدػػاة بنػػور اةثػػاف، لابى مػػل اىمػػامل اىػػذح ُيةػػو 
حلدػػاة إشػػارة إىدهػػا )ُيػػى( لىػػذه احلدػػاة اهنػػا  دػػاة  ضػػ ة اىػػ َّ ، ىػػذه ا

ُيةها هللا ث ب  أف يكوف  داة رل اندة، للدانى إشارة إىدها، لىذىىف كػا  
  ا  ي ىػذه اىانػما ،  ػا يكػوف  دػاة رل اندػة، لىدانػت  دػاة آد دػة أل 

 إناناندة.
اى ةػػػػػ  ابحلدػػػػاة اةثاندػػػػػة هماػػػػػو هللا ابجلمػػػػػاثت   ػػػػإذا أ دػػػػػا هللا 

دة، ابجلماثت اىدوسفدة،  كاف رلمج   نوار هللا، لىذىىف لن  ا ي قػل اةذل
لة   وثه، لن  ا يشه ه يشػ   ضلػوه ابةنػجؿ، ليشػه  ي لنهػو قةانػا  
 ػ  اجلمػػاؿ، ث يانػ طد  أف يقػػوؿ هػػاث   انػل، ىكنػػو هػاؿ رل ػػل لىةػػو 

  اىػػذح قػػاؿ  دػػو هللا:  –اجلمػػاؿ اىدوسػػفل  – للنقػػ لانػػو يقػػ ىػػو هللا 
                                                          

                   ) اىَ قػػل اىنقػػل لنػػ  ا يػػ اه أيضػػا  ىػػذا  )يوسػػ ()يوسػػ
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اى ابػػ لف، أل اى امػػا  لادل حػػ عوف، ليػػ لف اجلمػػاثت اىػػه  نحهػػا ىػػو هللا، 
أ ا ػػػها لادػػػو  ػػػوثه، )يُقط ػػػ  أيػػػ يه ( أى  ػػػا  مػػػانو  لادلواىػػػا اىػػػه

بكانةه     اى اـو لادل ارؼ لاى ةادات، ليان انام  ىو ىدحظوف بفضػل 
 هللا نل ي لجه.

 دن قػػل إ  ادلقػػاـ اارقػػى لىػػو  قػػاـ ادل ارسػػة )إدريػػ (  د ػػ ارس 
 ػػػػ  ادلجربكػػػػة طػػػػورا ، لي ػػػػ ارس  ػػػػ  أنةدػػػػا  هللا لرسػػػػاو لأرلا هػػػػم طػػػػورا ، 

 :  طػػػورا ، لي يقػػػل  د ػػػ ارس  ػػػ  ربػػػو   ػػػ  احلةدػػػا  لي ػػػ ارس     
              )أى اقػػ أ  ػػ  ربػػىف،  د اقػػى اى اػػـو اةذلا دػػة  )اى اػػق()اى اػػق

اىوىةدػػػػػة  ػػػػػ   مػػػػػادرىا اى ابندػػػػػة اىػػػػػه أشػػػػػ   إ  ب ضػػػػػها، لث نانػػػػػ طد  
 يفمػػداها، اف يفمػػداها  ػػوؽ اىطاقػػة لاة كػػاف، لاى اػػـو اةذلدػػة ث طاقػػة
ىا قوؿ اىةش ية بانػماع أمسا ىػا  ضػج  لػ  ا مػا ىا  ضػج  لػ   همهػا، 
اهنػػا ث يُفهػػم ابى قػػوؿ لإ ػػا يُفهػػم  نػػوار اىقاػػوب إذا زاىػػت  نهػػا اى دػػوب 

 .ل ُ حت حلض ة لجـ اىغدوب 
 إذا ُ نع اى اـو اىوىةدة رزقو هللا احلكمة اذلارلندػة،  انػد   ىػارلف 

دمػػػا ،  دكػػػوف قوىػػػو حبكمػػػة، ل  كايػػػو إشػػػارة إ  احلكمػػػة، انػػػو كػػػاف  ك
حبكمو، لسكنايو حبكمػة ... يػ اه اىنػاس  كدمػا  ي كػل أ واىػو ليمػ  ايو 
لأ  اىػػو، لىػػذا اىػػذح أطمػػع أف يكػػوف إخػػواين داخاػػني  دػػو،  ػػاحلكدم ث 
يم ر  نو إث يم ؼ  كدم، لث ُي ج  ػ   دػو إث قػوؿ  كػدم، لىػو بػو 

م اىنػاس حب كايػو لسػكنايو لإشػارايو قةػل لادم، لينف  بو ىغ ه اى  ادم، يُػَ اِّ 
  أقواىػػػػػػػػػػػػػػػو:                                          

               ((ٕٜٕٜٙٙ)اىةق ة)اىةق ة. 
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لادػػػػػو ابحلكمػػػػػة اةذلدػػػػػة، لاهػػػػػ ت لادػػػػػو ي   ػػػػػإذا يفضمػػػػػل هللا 
إ   قػػػاـ ا ادعػػػة  ػػػ    يمػػػ  ايو اىانػػػاوكدة ل دايػػػو اىةشػػػ ية، رقمػػػاه هللا

ة،  دحػادث  ػوثه، ليكاػم هللا نػل ي لػجه، كمػا قػاؿ هللا: دػاحلض ة اةذل
                                                     

          ((٘ٔ٘ٔ)اىشورى)دحظى هبذه اى يةػة اةذلدػة، يكامػو هللا آلنػة  اىشورى 
أ دا   رل و إىدو، ليةاػو  ػا ي يػ  أف يهةػو إىدػو  ػ   اةو، لاخذ هللا ي ق

 ادلواىػػا اةذلدػػة لاى طػػااي اى ابندػػة،  ػػا يمػػل بػػة ئ ىػػنيث  أف احلػػق 
يشالرىم ي ب ػئ ااشػدا  الػج ا  ىشػأهنم، ليػ ىدج  لاػى ر  ػة  قػ ارىم،  
 كػػػاف ب ضػػػهم يقػػػوؿ لاػػػى سػػػةدل اىػػػ ثؿ: ث ُيػػػ ث ي كػػػوف هللا أ ػػػ  إث

  دو. شالرين هللا 
هبػػذا ادلقػػاـ، لرُ ػػ  إ   قػػاـ ا ادعػػة لادلنيانانػػة   ػػإذا أك  ػػو هللا 

لاجملاىانة ختاات زلةة هللا كل  قاربقو اىظاى ة لاىةاطنة،  ج يم   دػو ذرة 
ااى ة أل ابطنة إث لي كػو إ  هللا، ليشػ ه إ  هللا، ليػذك ه ابل، لهخػذه 

ةػة كػل  قاربقػو،  دكػوف خاػدج  ل نػل ي إ   ض ة هللا،     ال ىذه ا 
لػػػػجه، أح يكػػػػوف ي  قػػػػاـ اخلادػػػػل، لىػػػػذه  ن هػػػػى  قا ػػػػات اىانػػػػارباني، 
ل ن هػػى  قا ػػات اىانػػاىكني، ل ن هػػى  قا ػػات ادل يػػ ي ، ل ن هػػى  قا ػػات 

ف و ف لا ةوبػػػو ا ةػػػني، ل ن هػػػى  قا ػػػات ادلُْ ِامػػػني، لب ػػػ  ذىػػػىف ادلُْ َامػػػ
يكونػوا لاػػى قػػ ـ سػد  االىػػني لاآلخػػ ي   ث بػػ  أف لادلػػ ادلفوف لادلطاوبػ

 قػ  لرد ىف يفانػ   قػى  ا ثشوا لاػى ق  ػو ليانػ لا خاػ   ضػ يو، 
ىداػػو ادل ػػ اج  ػػني  ػػارؽ ن يػػل ىف  قا ػػو  انػػم  اػػو  يشػػابو  أنػػولغػػ ه 

ي  إىػػػدهم رسػػػوؿ هللا لىػػػنيث  ىػػػم اىػػػذي  أشػػػار ، اػػػوت اىب بكػػػ  
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 اى شه  لن  ا قاؿ: 
ماظؿققوتمٓمومم"" ماظؿققوتمٓموصؼؾً: مصؼولمآمصؼؾً: مصؼولمآماظصؾقاتماظطقؾوت. اظصؾقاتماظطقؾوت.

مصؼؾً:م مآموبّٕطوتف، ماظـيبمورمحي مسؾقؽمأؼفو مدالم مصؼؾً:متعوىل: مآموبّٕطوتف، ماظـيبمورمحي مسؾقؽمأؼفو مدالم تعوىل:

""مماظلالممسؾقـوموسؾكمسؾودمآماظصوحلنياظلالممسؾقـوموسؾكمسؾودمآماظصوحلني
1414

مم

لىذا حب  ث ،    اىُكممل إ  أرلاح     وىو لىى إشارة  نو 
  مماى ابندة، لاببو:ممق ار ىو، لزلدط ث   م ىو    ااس ار اةذلدة لاى اـو

                       مملكاها خواط  إذلا دة.مماىةق ة(ٕٕٛ)مم

لردت  ىػػنف  اىانػػنياؿ لردت ي  وقػػ  آخػػ  لىنػػاؾ إنابػػة أخػػ ى
 ي اىاننياؿ اى ا :

   االرصراناالرصران  اخلامساخلامسالسؤال السؤال    

                                                 
ثش ثي عجذ عي جب ّسٓ الضُشٕ عي اثي علوخ ثي عجذ الشحوي هي حذٗث اإلعشاء ف٘وب  ٗٔ

 .الغذٕ عي هحّوذ ثي الغبئت عي ثبراى عي اثي عجّبط اٍسّ، ّاللـَ
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يوقدفدػػة ث ينةغػػل دلػػني   أف يةحػػ  لنهػػا ب قاػػو ألث  ىػػذه أ ػػوٌر 
أل  كػػػ ه، اف اى قػػػل لاىفكػػػ  ث يمػػػل إ  ذىػػػىف، اهنػػػا أ ػػػوٌر 

 غدةدة ي  اق ابىنةوة لاانةدا 
لىك  ىاماحلني إذلا ػات يكػوف لاػى سػةدل اةشػارات يُفمػع لػ  
ىذه ااسةاب لىذه اةشارات خت ا  لاى  انا  قػاـ اى نػل اىمػامل، 

  قاـ   ا  إبشارات ي  قاـ  آخ ، دىدٌل لاى أهنػا  ق  يقوؿ إشارات ي
كػػػة اىشػػػفا دة لاة ػػػ ادات ىدانػػػت أ ػػػوٌر يقدندػػػة، لىكنهػػػا أ ػػػوٌر إذلا دػػػة ن د

لأيضػػا  كػػل رنػػٌل  ػػ  اى ػػار ني ىػػو إذلا ػػات ث ي فقػػوف هد ػػا  لاػػى اى ابندػػة، 
سلػػ ج لا ػػ   ػػ  ىػػذا اا ػػ  أل إشػػارات   فػػٌق لادهػػا بدػػنهم،  كػػٌل يقػػوؿ 

بػػو اػػ ره، ليُاهمػػو سػػةحانو لي ػػا   ػػ  أسػػ ار   ػػا يشػػ ح هللا باانػػانو 
ذايػو اى ادػة لآاييػو اىق آندػػة، لأسػ ار اىنةػوة لخػػام اىنةػوة سػد   رسػػوؿ هللا 

. 
لضلػػػػػ  نكشػػػػػ  سػػػػػ ا   ػػػػػ  ىػػػػػذه ااسػػػػػ ار ثح ىبخدػػػػػار لاابػػػػػ ار 
لااطهػػػار، ىكنػػػو ث يػػػذاع لاػػػى ادلػػػب ي ادلنػػػاب ، لث ُيشػػػاع ي ادلانػػػان ، 

 فػػػ  بػػػو ي نفانػػػىف إف أردَت، ى  اػػػوا مه ػػػىف   لػػػالؿ أف يمػػػفل لإ ػػػا ين
 ػػنيادؾ ل، ليُقػػوى اػػا ىف بك ػػاب هللا،   يانػػ م  اانػػوار  ػػ  رسػػوؿ هللا 
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 ىداهمىف هللا أنت أيضا  كما أذلم لةاده اىماحلني.
 ػػػنح  نػػػ ى أف ر اػػػة اةسػػػ ا  لادل ػػػ اج  دهػػػا إشػػػارة دلػػػ  أراد أف 

 ل إ  ر ا  هللا.ي ق ب إ  هللا لياناىف اىط يق ادلوا
 ػإذا إن هػػى  ػػ  ادلهمػػة اار ػػدة ادل  اقػػة ابجلانػػم ل ػػا ُيويػػو، لطهمػػ  

ابدلدػػػاه  اىفػػػنياد لغانػػػاو ابى اػػػـو اىوىةدػػػة، كمػػػا غانػػػل  ػػػنياد ادلمػػػطفى 
اىز ز دػػػة،    شػػػاه  ػػػ  أ ػػػواه اى ػػػار ني لامػػػا   ةاشػػػ ا  إذلا دػػػا   دػػػو اةثػػػاف 

 ة لاةطػػجع، ب ػػػ  لاحلكمػػة، ث ُيشػػدو  ػػػ  بطػػوف اىك ػػػا لث  ػػ  اىقػػػ ا
، لب اية اى  لج أف يكػوف ذىىف ية أ  قاربقو اىةاطنة ي اى  لج إ  هللا 

 اةناناف ي  قاـ اآلد دة.
ل قػػػػاـ اآلد دػػػػة ي ػػػػ  خػػػػ ج  ػػػػ  ااخػػػػجؽ احلدواندػػػػة لاىوسػػػػالس 
لاذلػػػػوان  اىشػػػػدطاندة،  اػػػػم ي ػػػػ  نفانػػػػو احلدواندػػػػة يػػػػ حكم  دػػػػو ليطاىةػػػػو 

ه، لختاػ   ػ  ااىػوا  اةبادانػدة، مبطاىةها    ط اـ لش اب لنكاح لغػ  
 اػػػم ي ػػػ  نفانػػػو اةبادانػػػدة يػػػ لوه إ  اى ايسػػػة أل اىُشػػػه ة أل اىزلا ػػػة أل 
 ػػا اىظهػػور، لىنػػا يكػػوف قػػ  اسػػ وى ي اآلد دػػة لأاػػةع إنانػػا   آد دػػا  
نػُػػّزِه لػػ  اىشػػهوات احلدواندػػة  ػػ  لنودىػػا، كػػذىىف ُ فػػظ  ػػ  اىوسػػالس 

 اىشدطاندة    يوان ىا:

                              (ٕٗ) احلك..  

   دػػػو  ػػػ  رل ػػػو:  إذا لاػػػل إ  ىػػػذا ادلقػػػاـ يػػػنف  هللا     
                                                

                        (()  غػػا)  رة إ  ادلقػػاـ ه ىػػل اةشػػالىػػذ غػػا
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لُيددػػػو هللا ب ػػػ  نفػػػ  اىػػػ لح احلدػػػاة اةثاندػػػة لىػػػو  قػػػاـ ُيػػػَل، اى دانػػػوى، 
   دكػػو ف   ػػا    جز ػػػاف، ليقػػاؿ ىػػػو:                      

  لإ  ذىىف كاف قوؿ هللا: ،   ًن(  ًن(ٕٕٔٔ))                          
                          ((ٕٕٗٗ)اانفاؿ)اانفاؿ. 

 دكماػػو هللا ب ػػ  ذىػػىف ب ػػ  أف أ دػػاه ابجلمػػاؿ اى ل ػػاين اىدوُسػػفل، 
لىد  اجلماؿ اىطدػ  أل اجلمػاؿ اىةشػ ح،  ػرتى ىػو هػاث  ي   ياػو، لي 
رلاىانػػ و، لي  نيانانػػ و، لي اىانػػف    ػػو؛ يػػ ى ىػػو هػػاث  رل اندػػا  يُػػن مم بػػو 

 ن مم بو اى لح، ليُن مم بو اىفنياد  ضج  ل  اجلانم.اىقاا، ليُ 
 قػاـ ادل ارسػة،   ػارة  يػ رس  ػ  ادلجربكػة ىدػ  ام  أ  ب   ذىػىف يةػ 

 ػ  لاػػو هم، ل رة  جياػ   ػػ  اانةدػا  ىدطػػاى وه ليكاشػفوه  ػػ  أسػػ ارىم، 
ل رة جياػػػػ   ػػػػ  اىكاربنػػػػات كاهػػػػم  ػػػػا يكشػػػػ  ىػػػػو هللا خػػػػواص ىػػػػذه 

، اىػػػػه اسػػػػ ودلها  دهػػػػا ُ ةػػػػ ع اىكاربنػػػػات اىكاربنػػػػات لي اػػػػم ااسػػػػ ار 
  دكوف ي  قاـ ادل ارسة.

    يزي  ُلاوه  د فضمل هللا لادو  دنييدو احلكمة:      
                                             
      ((ٕٜٕٜٙٙ)اىةق ة)ى نةدنا لىذا  قاـ ىارلف أِخِل  وسى لادهما للا اىةق ة

يُقاؿ ي ىارلف  كدم ب  أ ضل اىمجة لأم  اىانجـ،  ق  كاف 
 إذا ان هل     قاـ احلكمة اريف  إ   قاـ ينانل  دو اى َّ  إس اربدل، 

 .بكج و لي ماق إىدو إبن ا و،  دكوف كأنو ي كام    اى َّ  
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  ي  اػػل زلةػػة هللا لاىشػػوؽ إ   ضػػ ة هللا ي كػػل  واسػػو اىظػػاى ة 
 اطنة   يقل إ   قاـ اخلُاة.لاىة

ب ػػػ  ذىػػػىف يغدػػػا لػػػ  كػػػل اىػػػذح ألطػػػاه ىػػػو    إذا أك  ػػػو هللا 
 ػػػوثه، لُيمػػػاع شػػػأنو ي  قػػػاـ اى ةوديػػػة انػػػو ىػػػو ادلقػػػاـ اىػػػذح ُيةػػػو هللا، 
 دكوف لاى أع   ةدا هللا ل مطفاه، انو ىو اى ةػ  اىػذح قػاؿ  دػو هللا: 

                         ((ٔٔ) اةسػػػػػػػػ ا) يقػػػػػػػػل هللا: بنةدػػػػػػػػو لث  اةسػػػػػػػػ ا  
ب سوىو،  او قاؿ: بنةدو أل ب سوىو كاف اةس ا  أل ادل ػ اج خمواػدة ىػو، 
ىكػػػ  كامػػػة ب ةػػػ ه يق ضػػػل أف كػػػل  ػػػ  لاػػػل إ   قػػػاـ اى ةوديػػػة يشػػػ ؼ 
ب ل و لاى أس ار اى بوبدة إبذف     رب اى يػة، ليكػوف ىػو إسػ ا  ل  ػ اج 

 ىكنو رل اين.
ج ابجلانػػم خمواػػدة حلضػػ ة اىنػػيب، لكػػل لةػػ   باػػ  اةسػػ ا  لادل ػػ ا 

 قاـ اى ةودية ىو    اج   نوح ل   اج كشفل ل   اج إذلل، إ ا أف يكػوف 
ي  قاـ اىكش  ليم   رل و لث ن اىا لث نطا  لادهػا، لإ ػا أف يكػوف 

 أف ينف نا بذىىف أه ني.  ربما  لىذه ىل اىة اية، نانأؿ هللا 
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   الاصل الثالثالاصل الثالثالاصل الثالث

   لقدشٔ٘لقدشٔ٘لقدشٔ٘املعاٍد ااملعاٍد ااملعاٍد ا
   ،،،شوووووودرٗ امليتَووووووٙشوووووودرٗ امليتَووووووٙشوووووودرٗ امليتَووووووٙ
  ٛ ٛ  مقاما  امل ٜلو٘ ّاألىؤوا ٛ  مقاما  امل ٜلو٘ ّاألىؤوا    ،،،مقاما  امل ٜلو٘ ّاألىؤوا

   ،،،دىوا فتود   دىوا فتود   دىوا فتود   ، ، ، نٓا  ربُ اللربٚنٓا  ربُ اللربٚنٓا  ربُ اللربٚ
  ُ ُ  رؤٓووو٘ الرشوووْل لربووو ُ  رؤٓووو٘ الرشوووْل لربووو    ،،،رؤٓووو٘ الرشوووْل لربووو

، ، ، الص ٗ فٙ املعراجالص ٗ فٙ املعراجالص ٗ فٙ املعراج   حلن٘ فر حلن٘ فر حلن٘ فر 
   ،،،شر طشون مْشوٙ لشتيأو    شر طشون مْشوٙ لشتيأو    شر طشون مْشوٙ لشتيأو    
   ،،،املعوووراج ّرؤٓووو٘ الْجوووُاملعوووراج ّرؤٓووو٘ الْجوووُاملعوووراج ّرؤٓووو٘ الْجوووُ
، ، ، الص و ةشٙ ةواد اهلل الصاحلنيالص و ةشٙ ةواد اهلل الصاحلنيالص و ةشٙ ةواد اهلل الصاحلني

  ... و و وووووووووووووووووووووور الصر الصر الصووووووووووووووووووششش
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   السادس االرصرانالسادس االرصرانالسؤال السؤال    

 

سػػ رة ادلن هػػى  ػػ  لػػا  اىغدػػا، للػػا  اىغدػػا ث ن امػػو إث  ػػ   
 ك اب هللا أل    نيب هللا ىقوؿ هللا نل ي لجه:

                                               
              ) ث بػػػػ  أف يكػػػػوف رسػػػػوؿ  ػػػػا يُةاغنػػػػا هبػػػػذا  )اجلػػػػ ()اجلػػػػ

 اا  ، لاى سوؿ لاممو هللا، لق  قاؿ ىنا ي شأنو ي ك اب هللا:

                                    

               .) اىنانا(  

ار إ  س رة ادلن هى لاى ق ر  ػا ي حماػو لقوىنػا، أش  اى سوؿ 
اف كل  ػا ي لػا  ادلاكػوت ث ي حماػو اى قػوؿ اار ػدة اىكوندػة اىػه ي 

  الؿ يق يا احلقدقة لاى ق ر   قاؿ: أنانا نا، ىك  اىنيب 
ًِ"م"م ًُِرِصَع ـَِؿَفكممِدَِّٓرُةِدَِّٓرُةممِظلِظلممُرِصَع ـَِؿَفكاْظُؿ ـُِؾممَغِؾُؼَفوَغِؾُؼَفومماظٖلوِبَعِي،اظٖلوِبَعِي،مماظٖلَؿوِءاظٖلَؿوِءممِصلِصلمماْظُؿ ـُِؾِع ممِع

ـُِؾممَوَوَرُضَفوَوَوَرُضَفوممَػَفَّٕ،َػَفَّٕ،ممؤلؤلِضَؾِضَؾ ـُِؾِع ـِممَؼِكُُّٕجَؼِكُُّٕجمماْظِػَقَؾِي،اْظِػَقَؾِي،ممآَذأنآَذأنممِع ـِِع ممَغِفَّٕأنَغِفَّٕأنممَدوِضَفوَدوِضَفوممِع
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ًُممَبوِرـَؤن،َبوِرـَؤن،ممَوَغِفَّٕأنَوَغِفَّٕأنممَزوِػَّٕأن،َزوِػَّٕأن، ًَُصُؼْؾ ممَػَّٔأن؟َػَّٔأن؟ممَعوَعوممِجِؾّٕٔؼُؾِجِؾّٕٔؼُؾممَؼوَؼو:م:مَصُؼْؾ

مماظظَّوِػَّٕأن،اظظَّوِػَّٕأن،ممَوَأٖعوَوَأٖعومماْظَفـِٖي،اْظَفـِٖي،ممَصِػلَصِػلمماْظَؾوِرـَؤن،اْظَؾوِرـَؤن،ممَأٖعوَأٖعو:م:مَضوَلَضوَل

""ممَواْظُػَّٕاُتَواْظُػَّٕاُتممَصوظِـّقُؾَصوظِـّقُؾ

ٔ٘ٔ٘
  

ك ة لظدمة مثارىػا  اػل اىنةػق، ل كمػو  اػل قػجؿ )َىَكػ ( لىػل ش
  ينة   دة ُلماف ننوب اجلزي ة اى  بدة، لكانػت يشػ ه  بمػنالة اىقػجؿ 

 اىض مة.
ن اوىػػػا نػػػور ث يانػػػ طد  اةنانػػػاف لم اػػػو، لىػػػذه اىشػػػك ة مسدػػػت 
بشك ة س رة ادلن هى اهنا هناية ا ود ادلجربكػة، ث ي كالزلهنػا قػ ر أ اػة  

ا مس نػػا ي  ػػ ي  اا ػػني ن يػػل، ي اقػػوف لنػػ ىا االا ػػ  اةذلدػػة،   كمػػ
 .يهةطوف ى نفدذىا     رب اى ية 

ادلجربكة اىكةار ي ريةة لزي ، لكػل  اَػىف  ػنهم   ػو لػ د ث ُُيمػى 
   ادلجربكة ا ػ ىم  دطد ػوف ليُنفػذلف أ ػ ه،   زراربدػل َ اػىف ادلػوت ىػد  

  يقوؿ ي اىقػ آف:   ا  اف هللا ىو ل  ه اىذح ي و   وت اىناس هد
                            ((ٖٕٖٕ)اىنحل)اىنحل  

ىنيث  هالة    ادلجربكػة يقةضػوف أرلاح ادلػني نني اىطدةػني، لىنػاؾ 
  هالػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػ ى:                                     

               ((٘ٓ٘ٓ)اانفػػػػػاؿ)لىػػػػػنيث  يقةضػػػػػػوف أرلاح اىكػػػػػػا  ي   اانفػػػػػاؿ

                                                 
 هغٌذ أحوذ ّالحبكن عي أًظ  ٘ٔ
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ف ل ، إذا  ىنػاؾ  جربكػػة كاػػ  لادلشػ كني لاى مػػاة لادلػذنةني لاى دػػاذ ابل 
يقو ػػوف هبػػذا اى مػػل ىكػػ  أ ػػ ىم لكةػػ ىم لقاربػػ ىم لاىػػذح يػػوزع لاػػدهم 

 اى مل ىو لزراربدل.
ور لكػػذىىف  جربكػػة اارزاؽ أ ػػ ىم  دكاربدػػل، لكػػذىىف  جربكػػة اىمػػ

كمػا لرد ف اىذي  ي وىوف إذلاـ ادلني نني،  ل أ  ىم اس ا دل، لادلجربكة اآلخ  
 :ىف ااع 

ممؼؾفؿفم"ؼؾفؿفم"ممعمعـمعؾٌؽعمعـمعؾٌؽممطؾِّطؾِّسؾكمضؾىمسؾكمضؾىم"م"م

 جربكػػػة اةذلػػػاـ ىػػػنيث  اىػػػذح ُيشػػػ ؼ لاػػػدهم أ ػػػني اىػػػو ل ن يػػػل 
 ىػػػنيث  ادلجربكػػػة ي اقػػػوف اى  ادمػػػات  ػػػ  هللا   ينفػػػذلهنا، لي اقػػػوف ،

  سػػ رة ادلن هػػى، ياػػوح ذلػػم ي اىاػػوح ا فػػوظ ىػػذه اى  ادمػػات  ػػ   و ػػ
 دنقاوهنػػػا   يقو ػػػوف ب نفدػػػذىا كمػػػا اػػػ ر اا ػػػ  اةذلػػػل، لأبػػػـ  اىقضػػػا  

 اى ابين ب نفدذىا.
 انػػػػ رة ادلن هػػػػى ىػػػػل هنايػػػػة اػػػػ ود ادلجربكػػػػة، لىػػػػل هنايػػػػة لاػػػػـو 
اخلجربػػق،  ػػج ينةغػػل ا ػػ   همػػا كػػاف لامػػو أف ي حػػ ث لمػػا لرا ىػػا اف 

  نةدػو لقػاؿ  دػو: ىذا خ م هللا بو                             
ل  يةني ذىىف، ل  يو ػع ذىػىف،   اػم اجلمدػ  أف ىػذا سػ   ػ  هللا  )اىنكم()اىنكم(
  حلةدةو ل مطفاه. 

لىل ادلو   اىذح ين هل إىدو ألماؿ اى ةػاد،  ػإف ألمػاؿ ادلػو قني 
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لػت اػل اى ػ ش لنػ  ي يف  ليُف ع ذلػا أبػواب اىانػما  ليمػل إ   و ػ  
سػػػػ رة ادلن هػػػػى ليظػػػػل ىنػػػػاؾ يُػػػػذكِّ  بمػػػػا ةها ليكػػػػ ر  ػػػػا قاىػػػػو اػػػػا ةها 

 :لُُيانا ذىىف كاو ي  دزاف  اننايو إ  يـو اىقدا ة، قاؿ 
ـِممَتُِّٔطُّٕوَنَتُِّٔطُّٕوَنمماظَِّّٔياظَِّّٔيمم"مٔإٖن"مٔإٖن ـِِع ـِممَوَتَعوَظكَوَتَعوَظكممَتَؾوَرَكَتَؾوَرَكمماظؾَِّفاظؾَِّفممَجالٔلَجالٔلممِع ـِِع ممَتِلِؾقَقٍيَتِلِؾقَقٍيممِع

ـَِعِطْػممَوَتِفِؾقَؾٍي،َوَتِفِؾقَؾٍي،ممَوَتْؽِؾرَيٍةَوَتْؽِؾرَيٍة ـَِعِطْػَؼ ـٖمماْظَعِّٕٔشاْظَعِّٕٔشممَحِقَلَحِقَلممـَـََؼ ـَٖظُف ممَطَّٓٔويَِّطَّٓٔويِّممَدٔوٗيَدٔوٗيممَظُف

ـٖ،ممُؼَِّٔطَِّٕنُؼَِّٔطَِّٕنمماظـِٖقٔؾ،اظـِٖقٔؾ، ـٖ،ِبَصوِحِؾٔف ـُِفممَؼَّٖاُلَؼَّٖاُلممَأالَأالممَأَحُُّٓطِؿَأَحُُّٓطِؿممُؼِقٗىُؼِقٗىممَأَصالَأَصالممِبَصوِحِؾٔف ـُِفِع ممِع

ـَِّٓ ـَِِّٓس ـِمماظؾَِّفاظؾَِّفممِس ـَِع ""ممِبِفِبِفممَؼُِّٔطُُّٕهَؼُِّٔطُُّٕهممَع

ٔٙٔٙ
مم

ىػػػو قاػػػت ب ػػػ  اىمػػػجة )سػػػةحاف هللا( إبخػػػجص لاػػػ ؽ يُفػػػ مع ذلػػػا 
ىانػػػما  إ  أف يمػػػل إ  ىػػػذا ادلػػػ ار لىػػػذا اجملػػػاؿ، ليظػػػل يقػػػوؿ أبػػػواب ا

باانػػػانىف )سػػػةحاف هللا، سػػػةحاف هللا، سػػػةحاف هللا ...( إ  يػػػـو اىقدا ػػػػة، 
ليو   ذىىف كاو ي  دزاف  انػنايىف، لانظػ   ػا ىػىف  ػ  اانػ  لاىاػواب 

 :لن  هللا، لكذىىف اىمجة، قاؿ 
ـِ"م"م ـَِع ممَظَفوَظَفوممَوَأَتٖؿَوَأَتٖؿممُوُضقَءَػو،ُوُضقَءَػو،ممَظَفوَظَفوممغََغَوَأِدَؾَوَأِدَؾممِظَقْضِؿَفو،ِظَقْضِؿَفو،مماظٖصالَةاظٖصالَةممَصؾَّكَصؾَّكممَع

ًِممَوُدُفقَدَػوَوُدُفقَدَػوممَوُرُطقَسَفوَوُرُطقَسَفوممَوُخُشقَسَفوَوُخُشقَسَفوممِضَقوَعَفوِضَقوَعَفو ًَِخََّٕج ممَبِقَضوُءَبِقَضوُءممَوِػَلَوِػَلممَخََّٕج

ـِممَحِػْظَؿـِل،َحِػْظَؿـِل،ممَطَؿوَطَؿومماظؾَُّفاظؾَُّفممَحِػَظَؽَحِػَظَؽ:م:مَتُؼقُلَتُؼقُلممُعِلِػٌَّٕة،ُعِلِػٌَّٕة، ـَِوَع   اظٖصالَةاظٖصالَةممَصؾَّكَصؾَّكممَوَع
ممَوالَوالممُخُشقَسَفوُخُشقَسَفوممَظَفوَظَفوممِؿٖؿِؿٖؿؼُُؼممَوَظِؿَوَظِؿممُوُضقَءَػو،ُوُضقَءَػو،ممَظَفوَظَفوممُؼِلِؾِغُؼِلِؾِغممَصَؾِؿَصَؾِؿممَوْضِؿَفوَوْضِؿَفوممِظَغِقِّٕٔظَغِقّٕٔ

ًِممُدُفقَدَػوُدُفقَدَػوممَوالَوالممُرُطقَسَفوُرُطقَسَفو ًَِخََّٕج :م:مَتُؼقُلَتُؼقُلممُعْظِؾَؿٌي،ُعْظِؾَؿٌي،ممَدِقَداُءَدِقَداُءممَوِػَلَوِػَلممَخََّٕج

                                                 
 هغٌذ الجضاس ّالحبكن عي الٌعوبى ثي ثش٘ش  ٙٔ
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ًِممٔإَذأإَذاممَحٖؿكَحٖؿكممَضٖقِعَؿـِل،َضٖقِعَؿـِل،ممَطَؿوَطَؿومماظؾَِّفاظؾَِّفممَضٖقَعَؽَضٖقَعَؽ ًَِطوَغ ٌُممَطوَغ ٌَُحِق مماظؾَُّفاظؾَُّفممَذوَءَذوَءممَحِق

ًِ ًُِظػَّ ""ممَوِجُفُفَوِجُفُفممِبَفوِبَفوممُضَّٕٔبُضَّٕٔبممُثٖؿُثٖؿمماْظَكِؾُؼ،اْظَكِؾُؼ،مماظـِٖقُباظـِٖقُبممُؼَؾٗػُؼَؾٗػممَطَؿوَطَؿوممُظػَّ

ٔٚٔٚ
مم

 االمػػػاؿ اىػػػه ي قةاهػػػا هللا بقةػػػوؿ  انػػػ  يكػػػوف ي ىػػػذا ادلو ػػػ  
أف جي ل دلالي  ألماىنا شلاػو ة  اى ظدم لن  س رة ادلن هى، نانأؿ هللا 

، لأف جي اها يُذكِّ  بنا إ  يػـو اىقدا ػة ىدزيػ  ابالماؿ ادلقةوىة    ربنا 
 .راد   لن ه 

   السابع االرصرانالسابع االرصرانالسؤال السؤال    



 

ىػػػذا اىكػػػجـ ث يوا ػػػق احلقدقػػػة،  ػػػإف أ ػػػني اىػػػو ل ن يػػػل قػػػ  
ى ي ىػػذا ادلقػػاـ مب ا قػػة رسػػوؿ هللا، لقػػواه لاػػ اخ مػػو هللا 

ذىػػػػػػىف، لألانػػػػػػو لاػػػػػػى ذىػػػػػػىف، ىدانػػػػػػ طد  أف يمػػػػػػل ي ىػػػػػػذه 
 اخلموادة إ   ا ث يمل إىدو ي أح أ   آخ .
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  لاانةدػػا  غػػ  ادلجربكػػة، ادلجربكػػة كمػػا قػػاؿ ن يػػل:            
                  )ىػػو  قػػاـ أقا ػػو هللا  دػػو  نػػذ خاقػػو إ   )اىمػػا ات()اىمػػا ات

لث يرتقى لػ  ىػذا ادلقػاـ، أ ػا اانةدػا   اهػم ي كػل يـو اىقدا ة، ث ين قل 
، ي يقػوف  دهػا ي اىقػ ب  ػ   ضػ ة نَػَف  ي قدػات ل قا ػات لنػ  هللا 

 هللا نل ي لجه.
 ػػإذا كػػاف أرلاح اانةدػػا  ي اىانػػمالات  ػػإف قاػػوهبم  ػػ  هللا  دػػ   
كػػاف لكدػػ  كػػاف، ث ُيػػ ىا ز ػػاف لث  كػػاف، لاىقاػػوب ث يانػػ طد  أ ػػ  

قػػ رىا لث  كان هػػا لنػػ  لػػجـ اىغدػػوب، لاىػػ رنات يكػػوف كمػػا اةاب ػػة ب
  قاؿ هللا:                        ((ٖٖٔٔ)احلك ات)احلك ات. 

 ػػػػػ رنات اانةدػػػػػا   ػػػػػوؽ ادلجربكػػػػػة أه ػػػػػني، اف ادلجربكػػػػػة خػػػػػ ـ 
ىبنةدا ، لخ ـ ىاماحلني لادلػني نني، لىكػ  مبهػاـ للاػارب ،  كػوف رربػد  

الدا  لاػػى اببػػو ىدػػأذف دلػػ  يشػػا  ابىػػ خوؿ لي ا قػػو لاػػى اجلمهوريػػة لػػنيم سػػ
 اى لاـ، ىل ىذا   ناه أنو ألاى ريةة    رربد  اىوزرا  لاىوزرا فك.

 هػػنيث  يقو ػػوف ص  ػػة، ىكػػ  ىػػنيث  ذلػػم  قػػا هم لذلػػم قػػ رىم لذلػػم 
غػػػػ  ىػػػػنيث  اىػػػػذي  لامفهػػػػم هللا ي لاػػػػارب  اثب ػػػػة ث  نػػػػورىم لنػػػػ  هللا 

 وف  نها أب ا  إ  يـو اىقدا ة.ي ح كوف لنها لث ي يق

   الجامن االرصرانالجامن االرصرانالسؤال السؤال    
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رأى  ػػ  آايت هللا عجعػػة أاػػناؼ، آايت   سػػد   رسػػوؿ هللا 
 ت  اكويدة، لآايت ق سدة.كوندة، لآاي

اآلايت اىكوندػة اىػه رآىػػا ي لػا  اارض ي اةسػ ا ، رأى  و ػػ  
ادل ينة لقاؿ ىو اا ني ن يػل: ىاىنػا  و ػ  ىك يػىف، لرأى قػ   وسػى، 
لرأى  كػػاف  ػػدجد لدانػػى، لرأى ادلشػػاى  اىكوندػػة اى  يػػ ة اىػػه لاػػفها 

... كػل  نةدػا  هللا ي ر اة اةس ا ، لُخ م ذىىف ب ؤية بدػت ادلقػ س لأ
ىػػػػذه آايت ي اىكػػػػوف، ي اىػػػػ ندا، ي اارض،  ػػػػإف شػػػػئت مسد هػػػػا آايت 

  اكدة، أل آايت أر دة انو رآىا ي لا  اارض.
لرأى آايت  اكويدػػة ي لػػا  ادلاكػػوت، رأى ادلجربكػػة، لرأى اجلنػػة 

ىامني نني  دهػا، لرأى سػ رة ادلن هػى لىػل  لشاى ىا لرأى  ا أل  هللا 
ة، لرأى أرلاح اانةدػػا  اىانػػابقني  ػػ  ادلجربكػػة،  فػػل كػػل مسػػا  كػػاف اىنهايػػ

يقابػػل نػػيب إث اىانػػما  اىااندػػة قابػػل  دهػػا لدانػػى لُيػػل ألثد اخلاىػػة، ىػػذه 
 اآلايت ي لا  ادلاكوت االاى.

  لرأى آايت ق سدة ي اخلاوة اى ابندة ي  دػ :             
                         لىػػػػل آايت ي كػػػػز اى قػػػػوؿ اىكوندػػػػة
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 ل  اس د اهبا لىذىىف   ُُي  هبا ااوات رحي ليانادمايو لادو.
 :  كػػػػل ىػػػػذه اآلايت يقػػػػوؿ  دهػػػػا هللا                

                )رأى    )ل  يقل: )ىق  رأى آايت ربو( ىكنو  )اىنكم()اىنكم
اآلايت  ػػا ن اػػم قػػ ر ااىوىدػػة للظمػػة اى بوبدػػة،  أح ب ػػئ (آايت ربػػو

 ػػإف كػػل اىػػذح رآه  ػػ  هاػػة اآلايت اىػػه ألنػػ ىا هللا، لاىػػه يػػ ؿ لاػػى 
 لظمة هللا لق رة هللا نل ي لجه.

   التاسع االرصرانالتاسع االرصرانالسؤال السؤال    

       

           )اىنكم()اىنكم(
 

د   ػػػػ   شػػػػاى ة  ػػػػا يطدقػػػػو  ػػػػ  هػػػػاؿ ربػػػػو، ل ػػػػ  ألاػػػػاؼ 
ي ذايػو ينػػزه  ػػج  ، اف هللا لظم ػو، ل ػػ  كمػاؿ ق ريػػو 

 ي اه أ  ، انو اىوا   اا  :
                                       رى(رى()اىشو )اىشو 

ب ػئ اػفات ذايػو، لب ػئ  لإ ا يكش  ىبنةدا  لادل سػاني لإ ػا هم 
أنوار لظم و، لب ئ دثربل ق ريو، لب ئ دثربل  كم و، ىدُػ رؾ كنػو هللا 
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  د شاه، لىذىىف قاؿ : 
""ممَظُفَظُفممَوَأِخَشوُطِؿَوَأِخَشوُطِؿممِظؾَِّف،ِظؾَِّف،ممَظَلِتَؼوُطِؿَظَلِتَؼوُطِؿممٔإغِّلٔإغِّلممَواظؾَِّفَواظؾَِّفممَأَعوَأَعو"م"م

ٔٛٔٛ
مم

ى اىدػة  ػا يُغطػل لػني  ػنياده اىذح ثن  اةناناف  ػ  ىػذه ادلشػاى  ا
لقاةػػو  ػػ  انشػػغاؿ ابىػػ ندا اى ندػػة، أل ااىػػوا  اىفاندػػة، أل اىشػػهوات، أل 

ي آايت سػػػػورة  اا ػػػػور اىػػػػه ينشػػػػغل هبػػػػا اخلاػػػػق، لىػػػػذىىف قػػػػاؿ هللا 
  ادلطففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني:                                        

اىغطػػػا ، أح غطمػػػى لاػػػى قاػػػوهبم  ػػػا اك انػػػةوه  ػػػ   لاىػػػ اف ي ػػػ  ،)ادلطففػػني()ادلطففػػني(
  ، لإذا نػػػا  ىػػػذا اىغطػػػا : اىػػػذنوب لاآلاثـ، أل اىغفاػػػة لػػػ  هللا    

                               )ادلطففني()ادلطففني(. 
لػ   ةدةػو ل مػطفاه كػل راف، لكػل غػني، لكػل بػني،       هللا 

 ػا ي حماػو،  ،  شػاى   ػ  ذات  ػوثه لكل سةا ُيكةو ل  رؤيػة هللا
ل ػػػا شػػػه ه  ػػػوؽ سػػػ رة ادلن هػػػى كػػػاف يشػػػه ه لىػػػو ي اىػػػ ندا لاػػػى ىػػػذا 

  اىرتاب، لىذا قاؿ هللا ي ا :               ((ٜٜٔٔ)اى اق)اى اق. 
لنػػػ  ا يانػػػك  اةنانػػػاف لػػػ  كػػػل  ػػػا ي ااكػػػواف يكػػػوف ي  قػػػاـ 

 ز ػػػػػاف، لىكنػػػػػو ،  ػػػػاىق ب  ػػػػػ  هللا ىػػػػػد  مبكػػػػاف لثاىقػػػػ ب  ػػػػػ  هللا 
ي كاػػػى ىػػػو    نػػػوح، إذا  نػػػا اةنانػػػاف لػػػ  ادلكػػػاف لاىز ػػػاف  ػػػإف هللا 
 ػُ ى بػج كػم  ليُادع ىو لاػى قػ ره ب ػئ هاىػو يةػارؾ لي ػا ، أ ػا هللا 

 لث كد  لىك   نوار ي اىت   نوية.
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   الجالثونالجالثونالسؤال السؤال    

           

         )اوًجم()اوًجم(

 

أقػػػواؿ اى امػػػا  ي ىػػػذا اا ػػػ  كاػػػ ة، لىػػػل  انػػػأىة خج دػػػة ث 
ينةغػػػل أف نقػػػ  لنػػػ ىا لث نُكاػػػ  احلػػػ ي  بشػػػأهنا،  هػػػل كمػػػا 

رَّػػػػة هللا لادػػػػو: لاػػػػم ث يضػػػػ  قػػػػاؿ  دهػػػػا اىشػػػػد  اىشػػػػ  الح 
 نهاو.

 ضػػػهم يُئػػػوؿ اآليػػػة لاػػػى أف اىػػػذح رآه لنػػػ  سػػػ رة ادلن هػػػى  ػػػ ة  ة
  يػػػ ه لاػػػى  أخػػػ ى ىػػػو أ ػػػني اىػػػو ل ن يػػػل، ليقوىػػػوف أف رسػػػوؿ هللا 

  قدق و إث   يني،   ة لن  نزلؿ اىو ل، ل  ة لن  س رة ادلن هى.
  ثشػػل لاػػى أ ػػا سػػد   لةػػ  هللا بػػ  لةػػاس ر ػػل هللا لنهمػػا، لَ ػػ

رأى ربػػػو، كدػػػ  رآهف  انػػػ  ىػػػذه   نواىػػػو،  قػػػ  قػػػاىوا: إف رسػػػوؿ هللا 
ربػػػوف  ، لنػػػ  ا ُسػػػئل: كدػػػ  رأى   اى ؤيػػػة سػػػد   اة ػػػاـ  اىػػػىف 

ل  نانمو ل انو لنفانو، لبقل ب بػو،  ػ أى  ػا  : غاب    قاؿ 
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 .ي غدةة   رسوؿ هللا  هاؿ هللا هللا  دو    
اىةح ادل يػػػ  ي يفانػػػ  اىقػػػ آف اجملدػػػ ( ثبػػػ  لقػػػ  نػػػا  ي ك ػػػاب )

 :: ُسئل لكدةة 
ًَممَػِؾَػِؾ ًََرَأِؼ ـٔممِبُػَماِديِبُػَماِديممَرَأِؼُؿُفَرَأِؼُؿُفمم:م":م"َضوَلَضوَلممَرٖبَؽ؟َرٖبَؽ؟ممَرَأِؼ ـَٔعَّٕٖتِق ""ممَعَّٕٖتِق

ٜٜٔٔ
ممل:ل:وضووضو،م،م

""ممِبُػَماِديِبُػَماِديممٔإَظِقِفٔإَظِقِفممَصـََظُِّٕتَصـََظُِّٕتممُصَماِدي،ُصَماِدي،ممِصلِصلممَبَصّٕٔيَبَصّٕٔيممُغقَرُغقَرمم"مَصَفَعَؾ"مَصَفَعَؾ

ٕٕٓٓ
مم

 م ة.ي   أنو ان ك  نور اىةم ة   أى بةم ه  ا رأيو اىة
لنػػػا  أيضػػػا : " أنػػػو دلػػػا ان هػػػى إ  اى ػػػ ش اػػػار كاػػػو بمػػػ ا ، لهبػػػذا 

  ني سأىو أبو ذر: ي يف  اخلجؼ، لأنو رآه بةم  رأسو، لقوىو 

ًَممَػِؾَػِؾ ًََرَأِؼ ""ممَأَراُهَأَراُهممَأٖغكَأٖغكممصؼول:م"مُغقْرصؼول:م"مُغقْرممَرٖبَؽ؟َرٖبَؽ؟ممَرَأِؼ

ٕٕٔٔ
مم

ًُ"م"مويفمرّٕؼؼمآخّٕ:مويفمرّٕؼؼمآخّٕ:م ًَُرَأِؼ ""ممُغقّراُغقّراممَرَأِؼ

ٕٕٕٕ
مم..

ور ن ليػػو، إذ ث ل ااػػاها أنػػو رأى ذات احلػػق   كادػػة بنػػور  ػػ  نػػ
 ى اىػػذات إث بواسػػطة اى كادػػات كمػػا ىػػو  قػػ ر لنػػ  زلققػػل ثكػػ  أف يُػػ

 كما قاؿ اىشال :   اما اى
  ّل٘غتتذ رٌتتبذ التتزاد هتتي  ٘تتش ه ِتتشّل٘غتتذ رٌتتبذ التتزاد هتتي  ٘تتش ه ِتتش

  

  ّلتتْت ُلتتتا اإلًغتتتبى هتتتي  تتتذح الحتتتش ّلتتْت ُلتتتا اإلًغتتتبى هتتتي  تتتذح الحتتتش 

  

                                                 
 أخشجَ الطجشٕ 9ٔ
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 صح٘ح هغلن ّجبهع الزشهزٕ ٕٔ
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ـَممَعُفَعُفَوَطالَوَطالممُرِؤَؼَؿُفُرِؤَؼَؿُفممَضَلَؿَضَلَؿمماظؾََّفاظؾََّفمموضولمطعىمالبـمسؾوس:م"مٔإٖنوضولمطعىمالبـمسؾوس:م"مٔإٖن ـََبِق ممَبِق

ـٔ،ممُعقَدكُعقَدك  َصَؽؾََّؿَصَؽؾََّؿممَوُعقَدك،َوُعقَدك،ممُعَقٖؿٍّٓ،ُعَقٖؿٍّٓ، ـٔ،َعَّٕٖتِق ـٔم"ممُعَقٖؿُّْٓعَقٖؿّْٓممَوَرآُهَوَرآُهممَعَّٕٖتِق ـٔم"َعَّٕٖتِق َعَّٕٖتِق

ٕٖٕٖ
مم

    لقدػػػػل ثبػػػػ  لةػػػػاس: أ  يقػػػػل هللا:                 
            ((ٖٖٔٓٔٓ)اان اـ)ـُـقٔرهِمممَتَفؾَّكَتَفؾَّكممٔإَذأإَذاممَذاَكَذاَك"م"مف قاؿ: اان اـ ـُـقٔرهِمِب مماظَّـِّٔيماظَّـِّٔيمممِب

ــَق ــَقُػ ــقُرُهممُػ ــقُرُهُغ ""ممُغ

و لاػػى  ػػا يطدقػػوف، لىػػو ي كاػػى خلاقػػ ي ػػ  أف هللا ي ػػا  ٕٗ
 هاى بنوره اااال ى جشى اخلاق، كما قاؿ ي احل ي :

ًََِِِّّممَطَشَػُفَطَشَػُفممَظِقَظِقمماظـٗقُراظـٗقُرمم"مِحَفوُبُف"مِحَفوُبُف ًِِحََّٕض ممٔإَظِقِفٔإَظِقِفمماِغَؿَفكاِغَؿَفكممَعوَعوممَوِجٔفِفَوِجٔفِفممُدُؾَقوُتُدُؾَقوُتممِحََّٕض

ـِممَبَصُُّٕهَبَصُُّٕه ـِِع ""ممَخْؾِؼِفَخْؾِؼِفممِع

ٕٕ٘٘
مم

                        أح: أ  كادىونػػػو،  ػػػ  ادلػػػ ا  لىػػػو
   اينػػػػة ل ققػػػػو ابطنػػػػا ،لاػػػػى  ػػػػا يػػػػ ى اجملادىػػػػة، لادل ػػػػ : )أ   ااػػػػمونو( 

             أح: رأى   ن يل لاى اػوريو اااػادة، أل: رأى ربػو
  لاى هل  خاص لي  ؼ   ـ،             ة أخ ى، لاحلاال: أنػو  

  اويػة  ػوؽ رأى ربو ب كل  خاص ن ل    يني، لن  خػ ؽ احلكػا اى
ل ي ػا  ي  ظػاى  اىكاربنػات،  فػل   اى  ش، لن  اىان رة، لأ ا رؤي ػو 
 كل  ني ث يغدا لنو ط  ة لني.

 ل   ِ َكم اىماحلني قوذلم: ناى  يشاى  هاؿ احلق  دىف يُ ى.
                                                 

 جبهع الزشهزٕ ٖٕ

 جبهع الزشهزٕ ٕٗ

 عٌي اثي هبجخ ّهغٌذ أحوذ عي أثٖ هْعٔ ٕ٘
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   الواحد االجالثونالواحد االجالثونالسؤال السؤال    

 

ىنةدػػػو ىد اِّمػػػو  امهدػػػة اىمػػػجة كػػػاف ث بػػػ   ػػػ  إرسػػػاؿ هللا 
كػػػػاف يكاػػػػ  اى كادفػػػػات   بذايػػػػو هبػػػػذه اىمػػػػجة،  ػػػػإف هللا 

اىشػػ لدة لػػ  ط يػػق أ ػػني اىػػو ى ن يػػل، أل لػػ  ط يػػق اةذلػػاـ 
مػػػػة اىػػػػه يكشػػػػفها ابا اديػػػػ  اىق سػػػػدة، أل لػػػػ  ط يػػػػق احلك

 ىانيب ي سن و لأ ادياو اىنةوية.
ىك  دلا كانت اىمجة لادهػا  ػ ار إيمػاؿ ادلػني   مبػوثه، لي وقػ  
 لادها  اناره ي ىذه احلداة، لي وق  لادها  ان قةاو يـو أف ياقى هللا. 

ل ػػ ض  أف يُ امنػػا هبػػذه اىمػػجة،  اسػػ  لى  ةدةػػو  أراد هللا 
 ن اػم لاػم اىدقػني قػ ر لقدمػة ىػذه اىمػجة لادو اىمجة ي ادلوانهػة  ػا

 لن  هللا، لىذا أ  .
اا   اىااين:  ا ن ام أف اىمجة ىػل زلػلل ىامنانػاة، لزلػلل ىاِّقػا  
ادلةاش  بني اى ة  لبني  وثه إف أدماىا كمػا ينةغػل   اب ػا  ى سػوؿ هللا،  ػإذا 

اػػػ  اهػػػ ه أدماىػػػا كمػػػا ينةغػػػل للنػػػ  ر ػػػ  اىدػػػ ي  جي ػػػل اىػػػ ندا لاآلخػػػ ة خ
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 :  ليُقةل لاى هللا                      (()طو)طو. 
ذلػػػػػػا  لىنػػػػػا يانػػػػػػةع رل ػػػػػػو ي اى ػػػػػوا  اىُ اويػػػػػػة، لقػػػػػػ  اذف هللا 

  دأخػػػذىا إ   دط ػػػو اىق سػػػدة،  دنػػػانل هللا بكج ػػػو ليانػػػم   ػػػ  هللا 
 نواب كج و، كما قاؿ هللا ي احل ي  اىق سل:

ًُ ًُ"مَضَلِؿ ـَممَبِقـِلَبِقـِلمماظٖصَؾوَةاظٖصَؾوَةمم"مَضَلِؿ ـََوَبِق ـٔ،ممَسِؾِّٓيَسِؾِّٓيممَوَبِق ـٔ،ِغِصَػِق ممَعوَعوممَوِظَعِؾِّٓيَوِظَعِؾِّٓيممِغِصَػِق

مماظؾَُّفاظؾَُّفممَضوَلَضوَلمم،،""اْظَعوَظِؿنَياْظَعوَظِؿنَيممَربَِّربِّممِظؾَِّفِظؾَِّفمماْظَقِؿُّٓاْظَقِؿُّٓ""مم::اْظَعِؾُّٓاْظَعِؾُّٓممَضوَلَضوَلممَصٔنَذاَصٔنَذاممَدَلَل،َدَلَل،

مَتَعوَظكَتَعوَظك م: ـٔمم::َضوَلَضوَلممَؤإَذاَؤإَذاممَسِؾِّٓي،َسِؾِّٓي،ممَحِؿَِّٓغلَحِؿَِّٓغل: ـٔ"اظِّٕٖحَؿ ممَضوَلَضوَلمم""اظِّٕٖحقٔؿاظِّٕٖحقٔؿمم"اظِّٕٖحَؿ

ـٔممَؼِقٔمَؼِقٔمممَعوِظِؽَعوِظِؽ""مم::َضوَلَضوَلممَؤإَذاَؤإَذاممي،ي،َسِؾَِّٓسِؾِّٓممَسَؾٖلَسَؾٖلممَأِثـَكَأِثـَك:م:مَتَعوَظكَتَعوَظكمماظؾَُّفاظؾَُّف ـٔاظِّّٓؼ مم""اظِّّٓؼ

مَضوَلَضوَل م: مَوَضوَلَوَضوَلممَسِؾِّٓي،َسِؾِّٓي،ممَعٖفَِّٓغلَعٖفَِّٓغل: م: ممَصٔنَذاَصٔنَذاممَسِؾِّٓي،َسِؾِّٓي،ممٔإَظٖلٔإَظٖلممَصٖقَضَصٖقَضممَعًّٕٖةَعًّٕٖة:

مَضوَلَضوَل م: مَضوَلَضوَلمم""َغِلَؿِعنُيَغِلَؿِعنُيممَؤإٖؼوَكَؤإٖؼوَكممَغِعُؾَُّٓغِعُؾُّٓمم"ٔإٖؼوَك"ٔإٖؼوَك: م: ـَممَبِقـِلَبِقـِلممَػَّٔاَػَّٔا: ـََوَبِق ممَوَبِق

مماْظُؿِلَؿِؼقَؿاْظُؿِلَؿِؼقَؿمماظصَِّّٕاَطاظصَِّّٕاَطممَغوَغواِػِّٓاِػِّٓ""مم::َضوَلَضوَلممَصٔنَذاَصٔنَذاممَدَلَل،َدَلَل،ممَعوَعوممَوِظَعِؾِّٓيَوِظَعِؾِّٓيممَسِؾِّٓي،َسِؾِّٓي،

ـَممِصَّٕاَطِصَّٕاَط ـَاظَِّّٔؼ ًَمماظَِّّٔؼ ًََأِغَعِؿ ممَوالَوالممَسَؾِقٔفِؿَسَؾِقٔفِؿمماْظَؿِغُضقِباْظَؿِغُضقِبممَشِقَّٕٔشِقّٕٔممَسَؾِقٔفِؿَسَؾِقٔفِؿممَأِغَعِؿ

""ممَدَلَلَدَلَلممَعوَعوممَوِظَعِؾِّٓيَوِظَعِؾِّٓيممِظَعِؾِّٓيِظَعِؾِّٓيممَػَّٔاَػَّٔا:م:مَضوَلَضوَلمم""مماظٖضوظِّنَياظٖضوظِّنَي

ٕٕٙٙ
مم

  جياػػػ  بػػػني يػػػ ح هللا ليان حضػػػ  أنػػػو ي ةػػػ ه كأنػػػو يػػػ اه،  ُدحدِّدػػػو 
قػػػاب قوسػػػني أل أدين رسػػػوؿ هللا، انػػػو لنػػػ  ا  ابى حدػػػة اىػػػه  دمػػػاه هبػػػا ي

"ماظؿققــوتم"ماظؿققــوتممم::دخػػل إ   دػػ  ث  دػػ  لكػػاف قػػاب قوسػػني أل أدىن قػػاؿ

ــفمعــقاله:ماظلــالممممم ــوتمٓ،مصلجوب ــفمعــقاله:ماظلــالممممماملؾورطــوتمواظصــؾقاتماظطقؾ ــوتمٓ،مصلجوب املؾورطــوتمواظصــؾقاتماظطقؾ

                                                 
 ح صح٘ح هغلن ّالزشهزٕ عي أثٖ ُشٗش ٕٙ
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سؾقؽمأؼفوماظـيبمورمحيمآموبّٕطوتف،مصؼوظًماملالئؽيمعّٕدِّدًةمسؾقؽمأؼفوماظـيبمورمحيمآموبّٕطوتف،مصؼوظًماملالئؽيمعّٕدِّدًةم

ممصوحلنيم"صوحلنيم"ععمحضّٕةماظـيب:ماظلالممسؾقـوموسؾكمسؾودمآماظععمحضّٕةماظـيب:ماظلالممسؾقـوموسؾكمسؾودمآماظ

ىػا ا ػإذا أدم ابى ساىة،  لشه لا ل ابىو  اندة، لشه لا ىا سوؿ 
اةنانػػػاف ب ػػػ  اىمػػػفا  لاىنقػػػا ، ينيديهػػػا ي ىػػػذه احلاىػػػة لكأنػػػو ي اى ػػػوا  

كػػػجـ لخطػػػاب  ػػػوثه سػػػةحانو   ، لي اػػػذذ بانػػػماعاى اويػػػة ينػػػانل هللا 
  ليةُػا ػػػو شػػػكواه ليناندػػػو بكػػػل شػػػل  ُيطػػػ  لاػػػى ابىػػػو ي يػػػ ه  ػػػلي ػػػا ، 

يقػػػوؿ   ضػػػ يو ي ىػػػذه احلدػػػاة، أل ي اىػػػ ار اآلخػػػ ة يػػػـو ياقػػػاه، لهللا 
    دلاػػػل ىػػػذا:                       ((ٖٖٗٗ) اىز ػػػ) كػػػأف هللا  اىز ػػػ  

أراد أف يُ اػػػػػػل أنانػػػػػػا نا ىنكػػػػػػوف ي اىمػػػػػػجة ي  اىػػػػػػة شػػػػػػفا دة نوراندػػػػػػة 
 رل اندة.

 ػ اج عجعػة اةسػ ا  لادل لىذىىف قاؿ ب ئ اىماحلني: ن ل هللا 
   ا ل: 

ادل  اػػػػة اال : اةسػػػػ ا   ػػػػ   كػػػػة إ  بدػػػػت هللا ادلقػػػػ مس لكانػػػػت 
 اى كوبة  دها اى اؽ.

لادل  اة اىااندة: كانت    بدػت ادلقػ س إ  سػ رة ادلن هػى لكانػت 
 اىوسداة  دها ادل  اج.

لادل  اة اىااىاة: كانت    س رة ادلن هى إ  قاب قوسػني أل أدىن، 
 ة  دها اى   ؼ ااخض .لكانت اىوسدا
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 لكذىىف ن ل هللا اىمجة لاى عجث  قا ات:
 قػػػػاـ اىوقػػػػوؼ ل قػػػػاـ اى كػػػػوع ل قػػػػاـ اىانػػػػكود،  ػػػػاىوقوؼ كأنػػػػو 
يانػػالح اةسػػ ا ، لاى كػػوع كأنػػو يانػػالح ادل ػػ اج، لاىانػػكود كأنػػو يانػػالح 

 اىل اىمجة احلقدقدة: اىُ نو لاى   ، لىذىىف قاؿ 
ـِمماْظَعِؾُّٓاْظَعِؾُّٓممَؼُؽقُنَؼُؽقُنممَعوَعوممَأْضَُّٕبَأْضَُّٕب"م"م ـِِع َدوِجّْٓم"َدوِجّْٓم"ممَوُػَقَوُػَقممَربِِّفَربِِّفممِع

ٕٕٚٚ
مم

  نػػ  ا يكػػوف سػػان ا  يكػػوف كأنػػو قػػاب قوسػػني أل أدىن، لاحلةدػػا 
 ػ  لػا   أل ى ىو هللا  ا أل ى، لأيةاع احلةدا اىمادقني يُاهمهػم هللا 

  إذلا و:                         (() اىكه) اىكه. 

   الجاني االجالثونالجاني االجالثونالسؤال السؤال    



 

ىذا اىاننياؿ إناب و لردت ي   ي  رسوؿ هللا، دلػا  ػ ض هللا 
  لادو مخانني اجة لادنا ضلػ    شػ  اا ػة، لرنػ   قػدمئ
 ىو  وسى لقاؿ ىو: هللا 

                                                 
 صح٘ح هغلن ّعٌي أثٖ داّد عي أثٖ ُشٗشح  7ٕ
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:م:مَضـولَمَضـولَمممَؼِقٕم،َؼِقٕم،ممُطٖؾُطٖؾممَصَؾوًةَصَؾوًةممِبَكِؿِلنَيِبَكِؿِلنَيممُأِعُِّٕتُأِعُِّٕت:م:موَلوَلضََضممُأِعَِّٕت،ُأِعَِّٕت،مم"مِبَؿو"مِبَؿو

ممَضـِّٓمَضـِّٓمممَواظؾَّـفِمَواظؾَّـفِمممَؤإغِّـلمَؤإغِّـلمممَؼـِقٕم،مَؼـِقٕم،مممُطـؾٖمُطـؾٖمممَصَؾوًةَصَؾوًةممَخِؿِلنَيَخِؿِلنَيممَتِلَؿِطقُعَتِلَؿِطقُعممَظوَظوممُأٖعَؿَؽُأٖعَؿَؽممٔإٖنٔإٖن

ًُ ًَُجِّٕٖب ًُمممَضِؾَؾَؽَضِؾَؾَؽمماظـٖوَساظـٖوَسممَجِّٕٖب ًُمَوَسوَظِفـ مماْظُؿَعوَظَفـِي،ماْظُؿَعوَظَفـِي،مممَأَذـّٖٓمَأَذـّٖٓمممٔإِدـَّٕاِئقؾَمٔإِدـَّٕاِئقؾَمممَبـِـلمَبـِـلمممَوَسوَظِفـ

ًُمممِظُلٖعِؿـَؽ،مِظُلٖعِؿـَؽ،ممماظٖؿِكِػقـػَماظٖؿِكِػقـػَمممَلْظُفَلْظُفَصودِـمَصودِـمممَربِّـؽَمَربِّـؽَمممٔإَظـكمٔإَظـكم  َصوِرِجِعَصوِرِجِع ًُمَصََّٕجِعـ ممَصَقَضـعَمَصَقَضـعَمممَصََّٕجِعـ

ًُمممَسِشّّٕاَسِشّّٕاممَسِّلَسِّل ًُمَصََّٕجِعـ ـَِؾـُف،مممَصَؼـولَمَصَؼـولَمممُعقَدـكمُعقَدـكمممٔإَظـكمٔإَظـكمممَصََّٕجِعـ ـَِؾـُف،مِع ًُمممِع ًُمَصََّٕجِعـ ممَصَقَضـعَمَصَقَضـعَمممَصََّٕجِعـ

ًُمممَسِشّّٕاَسِشّّٕاممَسِّلَسِّل ًُمَصََّٕجِعـ ـَِؾـُف،مممَصَؼـولَمَصَؼـولَمممُعقَدـكمُعقَدـكمممٔإَظـكمٔإَظـكمممَصََّٕجِعـ ـَِؾـُف،مِع ًُمممِع ًُمَصََّٕجِعـ ممَصَقَضـعَمَصَقَضـعَمممَصََّٕجِعـ

ًُممَسِشّّٕاَسِشّّٕاممَسِّلَسِّل ًَُصََّٕجِع ـَِؾـُف،م:م:مَصَؼوَلَصَؼوَلممُعقَدك،ُعقَدك،ممٔإَظكٔإَظكممَصََّٕجِع ـَِؾـُف،مِع ًُمممِع ًُمَصََّٕجِعـ ممَصـُلِعِّٕتُمَصـُلِعِّٕتُمممَصََّٕجِعـ

ًُمممَؼِقٕم،َؼِقٕم،ممُطٖؾُطٖؾممَصَؾَقاٍتَصَؾَقاٍتممِبَعِشِّٕٔبَعِشّٕٔ ًُمَصََّٕجِعـ ـَِؾـُف،مممَصَؼـولَمَصَؼـولَمممَصََّٕجِعـ ـَِؾـُف،مِع ًُمممِع ًُمَصََّٕجِعـ ممَصـُلِعِّٕتُمَصـُلِعِّٕتُمممَصََّٕجِعـ

ًُممَؼــِقٕم،َؼــِقٕم،ممُطــٖؾُطــٖؾممَصــَؾَقاٍتَصــَؾَقاٍتممِبَكِؿــِّٗٔبَكِؿــّٗٔ ًَُصََّٕجِعــ ممِبــَؿِبــَؿ:م:مَصَؼــوَلَصَؼــوَلممُعقَدــك،ُعقَدــك،ممٔإَظــكٔإَظــكممَصََّٕجِعــ

ًُممُأِعَِّٕت،ُأِعَِّٕت، ًُُضْؾ ممُأٖعَؿـؽَمُأٖعَؿـؽَمممنٖٖنإٔٔإ:م:مَضوَلَضوَلممَؼِقٕم،َؼِقٕم،ممُطٖؾُطٖؾممَصَؾَقاٍتَصَؾَقاٍتممِبَكِؿِّٗٔبَكِؿّٗٔممُأِعُِّٕتُأِعُِّٕت:م:مُضْؾ

ًُمممَضـِّٓمَضـِّٓمممَؤإغِّـلمَؤإغِّـلمممَؼـِقمٕمَؼـِقمٕمممُطـؾٖمُطـؾٖمممَصَؾَقاٍتَصَؾَقاٍتممَخِؿََّٗخِؿَّٗممَتِلَؿِطقُعَتِلَؿِطقُعممَظوَظو ًُمَجِّٕٖبـ مماظـٖـوسَماظـٖـوسَمممَجِّٕٖبـ

ًُممَضِؾَؾــَؽَضِؾَؾــَؽ ًَُوَسوَظِفــ ممٔإَظــكٔإَظــكممَصــوِرِجِعَصــوِرِجِعمماْظُؿَعوَظَفــِي،اْظُؿَعوَظَفــِي،ممَأَذــَّٖٓأَذــّٖٓممٔإِدــَّٕاِئقَؾٔإِدــَّٕاِئقَؾممَبـِــلَبـِــلممَوَسوَظِفــ

ًُ:م:مَضـــوَلَضـــوَلممِظُلٖعِؿـــَؽ،ِظُلٖعِؿـــَؽ،مماظٖؿِكِػقـــَػاظٖؿِكِػقـــَػممَصوِدـــَلْظُفَصوِدـــَلْظُفممَربِّـــَؽَربِّـــَؽ ًَُدـــَلْظ ممَحٖؿـــكَحٖؿـــكممَربِّـــلَربِّـــلممَدـــَلْظ

ًُاِدـَؿقِماِدـَؿقِم ًَُقِق ممَغــوَدىَغــوَدىممَجــوَوِزُتَجــوَوِزُتممَصَؾٖؿـومَصَؾٖؿـوم:م:مَضــوَلَضــوَلممَوُأَدــؾُِّؿ،َوُأَدــؾُِّؿ،ممَأِرَضـكمَأِرَضـكمممَوَظِؽِّــلَوَظِؽِّــلممَقِق

ًُممُعـَوٍدُعـَوٍد ًَُأِعَضِق ًُممَصّٕٔؼَضِؿلَصّٕٔؼَضِؿلممَأِعَضِق ًَُوَخػَّْػ ـِممَوَخػَّْػ ـَِس ""ممِسَؾوِديِسَؾوِديممَس

ٕٕٛٛ
  

 .كادم هللا  وسى ختفدفا  ذلذه اا ة   قدمئ هللا 
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ىػػذا ينةدػػو  ػػ  هللا ىنػػا؛ أف اةنانػػاف اىمػػادؽ  ػػ  هللا، لادل اػػ  ل 
لاػػى باػػوغ  نػػاه مبػػا شػػا   ػػ  خاػػق هللا، كامػػ  ىػػو    ػػ   ػػوثه ي دنػػو هللا

 وسػػػى خمدمػػػا  ىد فػػػ  لػػػ  اا ػػػة ي اىمػػػجة ليكػػػوف ي اانػػػ  كمػػػا 
   ض هللا مخانني، ىك  ي اى مل أاةحت مخانا  كما ننيديها اآلف.

لىنػػػػاؾ  كمػػػػة إشػػػػارية ىػػػػة ئ اىمػػػػاحلني لث  ػػػػان   نهػػػػا ي ىػػػػذا 
 ا أطا ػػو هللا لاػػى ااىػػػواح اجملػػاؿ:  ػػإف سػػد    وسػػى كمػػا ذكػػ  هللا لنػػ 

  قاؿ: لرأى أ ة رسوؿ هللا 

مماظٖلـوِبُؼقَن،ماظٖلـوِبُؼقَن،ممماآلِخـُّٕونَماآلِخـُّٕونَمممُػـؿُمُػـؿُمممُأٖعـيًمُأٖعـيًممماَِّْظَقأحاَِّْظَقأحممِصلِصلممَأِجَُّٓأِجُّٓممٔإغِّلٔإغِّلممَربِّ،َربِّ،ممَؼوَؼو"م"م

ممَأِجـُّٓمَأِجـُّٓمممٔإغِّـلمٔإغِّـلمممَربِّ،َربِّ،ممَؼـومَؼـوم:م:مَضـولَمَضـولَمممَأِحَؿـَّٓمَأِحَؿـَّٓمممُأٖعُيُأٖعُيممِتْؾَؽِتْؾَؽ:م:مَضوَلَضوَلممُأٖعِؿل،ُأٖعِؿل،ممَصوِجَعْؾَفوَصوِجَعْؾَفو

ممُأٖعِؿـل،مُأٖعِؿـل،مممَصوِجَعْؾَفـومَصوِجَعْؾَفـومممَظُفـِؿ،مَظُفـِؿ،ممماْظَؿِشُػقُعاْظَؿِشُػقُعممِصُعقَنِصُعقَناظٖشواظٖشوممُػُؿُػُؿممُأٖعًيُأٖعًيمماَِّْظَقأحاَِّْظَقأحممِصلِصل

ممُأٖعـيًمُأٖعـيًممماَِّْظـَقاحٔماَِّْظـَقاحٔمممِصلِصلممَأِجَُّٓأِجُّٓممٔإغِّلٔإغِّلممَربِّ،َربِّ،ممَؼوَؼو:م:مَضوَلَضوَلممَأِحَؿََّٓأِحَؿَّٓممُأٖعُيُأٖعُيممِتْؾَؽِتْؾَؽ:م:مَضوَلَضوَل

ممِتْؾـؽَمِتْؾـؽَم:م:مَضـولَمَضـولَمممُأٖعِؿل،ُأٖعِؿل،ممَصوِجَعْؾَفوَصوِجَعْؾَفوممَظُفِؿ،َظُفِؿ،ممَواْظُؿِلَؿَفوُبَواْظُؿِلَؿَفوُبمماْظُؿِلَؿِفقُؾقَناْظُؿِلَؿِفقُؾقَنممُػُؿُػُؿ

ممَأَغـوِجقُؾُفؿِمَأَغـوِجقُؾُفؿِمممُأٖعـيًمُأٖعـيًممماَِّْظـَقاحٔماَِّْظـَقاحٔمممِصـلمِصـلمممَأِجَُّٓأِجُّٓممٔإغِّلٔإغِّلمم،،َربَِّربِّممَؼوَؼو:م:مَضوَلَضوَلممَأِحَؿََّٓأِحَؿَّٓممُأٖعُيُأٖعُي

ممُأٖعـيُمُأٖعـيُمممِتْؾـؽَمِتْؾـؽَم:م:مَضـولَمَضـولَمممُأٖعِؿل،ُأٖعِؿل،ممَصوِجَعْؾَفوَصوِجَعْؾَفوممَزوِػّّٕا،َزوِػّّٕا،ممَؼْؼَُّٕءوَغُفَؼْؼَُّٕءوَغُفممُصُّٓؤرِػِؿُصُّٓؤرِػِؿممِصلِصل

مماْظَػِلَء،اْظَػِلَء،ممَؼْلُطُؾقَنَؼْلُطُؾقَنممُأٖعًيُأٖعًيمماَِّْظَقأحاَِّْظَقأحممِصلِصلممَأِجَُّٓأِجُّٓممٔإغِّلٔإغِّلممَربِّ،َربِّ،ممَؼوَؼو:م:مَضوَلَضوَلممَأِحَؿََّٓأِحَؿَّٓ

ممَأِجـُّٓمَأِجـُّٓمممٔإغِّـلمٔإغِّـلمممَربِّ،َربِّ،ممَؼـومَؼـوم:م:مَضـولَمَضـولَمممَأِحَؿـَّٓمَأِحَؿـَّٓمممُأٖعُيُأٖعُيممِتْؾَؽِتْؾَؽ:م:مَضوَلَضوَلممُأٖعِؿل،ُأٖعِؿل،ممَصوِجَعْؾَفوَصوِجَعْؾَفو

ــَقأحممِصــلِصــل ــَقأحاَِّْظ ــًيمماَِّْظ ــًيُأٖع ــقَنممُأٖع ــقَنَؼِفَعُؾ ــِمَجُّٕوَنممُبُطــقِغٔفِؿُبُطــقِغٔفِؿممِصــلِصــلمماظٖصــََّٓضَياظٖصــََّٓضَيممَؼِفَعُؾ ــِمَجُّٕوَنَصُق ممَصُق

ممٔإغِّـلمٔإغِّـلمممَربِّ،َربِّ،ممَؼـومَؼـوم:م:مَضوَلَضوَلممَأِحَؿََّٓأِحَؿَّٓممُأٖعُيُأٖعُيممِتْؾَؽِتْؾَؽ:م:مَضوَلَضوَلممُأٖعِؿل،ُأٖعِؿل،ممَصوِجَعْؾَفوَصوِجَعْؾَفوممَسَؾِقَفو،َسَؾِقَفو،
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ممَؼِعَؿْؾَفــوَؼِعَؿْؾَفــوممَصَؾــِؿَصَؾــِؿممِبَقَلـــٍَيِبَقَلـــٍَيممَأَحــُُّٓػِؿَأَحــُُّٓػِؿممَػــٖؿَػــٖؿممٔإَذأإَذاممُأٖعــًيُأٖعــًيمماَِّْظــَقأحاَِّْظــَقأحممِصــلِصــلممَأِجــَُّٓأِجــُّٓ

ًِ ًُِطِؿَؾ ًِمممَسِؿَؾَفـومَسِؿَؾَفـومممَؤإِنَؤإِنممَواِحـًَّٓة،مَواِحـًَّٓة،مممَحَلـًَيَحَلـًَيممَظُفَظُفممُطِؿَؾ ًِمُطِؿَؾـ ممَحَلــَوٍت،مَحَلــَوٍت،مممَسِشـَّٕمَسِشـَّٕمممَظـفُمَظـفُمممُطِؿَؾـ

ممَأِجـُّٓمَأِجـُّٓمممٔإغِّـلمٔإغِّـلمممَربِّ،َربِّ،ممَؼـومَؼـوم:م:مَضـولَمَضـولَمممَأِحَؿـَّٓمَأِحَؿـَّٓمممُأٖعُيُأٖعُيممِتْؾَؽِتْؾَؽ:م:مَضوَلَضوَلممُأٖعِؿل،ُأٖعِؿل،ممَصوِجَعْؾَفوَصوِجَعْؾَفو

ممُتْؽَؿـىِمُتْؽَؿـىِمممَظـؿِمَظـؿِمممَؼِعَؿْؾَفـومَؼِعَؿْؾَفـومممَظـؿِمَظـؿِمممِبَلـقَِّؽيٍمِبَلـقَِّؽيٍمممَأَحـُُّٓػؿِمَأَحـُُّٓػؿِمممؿٖٖؿػََػممٔإَذأإَذاممُأٖعًيُأٖعًيمماَِّْظَقأحاَِّْظَقأحممِصلِصل

ــِف ــِفَسَؾِق ــكممَسَؾِق ــكَحٖؿ ــو،ممَحٖؿ ــو،َؼِعَؿَؾَف ــٔنِنممَؼِعَؿَؾَف ــٔنِنَص ــوممَص ــوَسِؿَؾَف ًِممَسِؿَؾَف ــ ًُِطِؿَؾ ــ ــِفممُطِؿَؾ ــِفَسَؾِق ــقَِّؽًيممَسَؾِق ــقَِّؽًيَد ــًَّٓة،ممَد ــًَّٓة،َواِح ممَواِح

ممَأِجـُّٓمَأِجـُّٓمممٔإغِّـلمٔإغِّـلمممَربِّ،َربِّ،ممَؼـومَؼـوم:م:مَضـولَمَضـولَمممَأِحَؿـَّٓمَأِحَؿـَّٓمممُأٖعُيُأٖعُيممِتْؾَؽِتْؾَؽ:م:مَضوَلَضوَلممُأٖعِؿل،ُأٖعِؿل،ممَصوِجَعْؾَفوَصوِجَعْؾَفو

ممُضـُّٕونَمُضـُّٕونَمممَصَقْؼُؿُؾـقنَمَصَقْؼُؿُؾـقنَمممَواآلِخـَّٕ،مَواآلِخـَّٕ،ممماَِّٖوَلاَِّٖوَلمماْظِعْؾـؿَماْظِعْؾـؿَمممَتـِقنَمَتـِقنَمُؼِمُؼِمممُأٖعًيُأٖعًيمماَِّْظَقأحاَِّْظَقأحممِصلِصل

ــقَّّمماظٖضــالَظِياظٖضــالَظِي ــقَّّاْظَؿِل ــّٖٖٓجوَل،مماْظَؿِل ــّٖٖٓجوَل،اظ ــومماظ ــوَصوِجَعْؾَف ــل،ممَصوِجَعْؾَف ــل،ُأٖعِؿ ــوَلممُأٖعِؿ ــوَلَض ــَؽ:م:مَض ــَؽِتْؾ ــُيممِتْؾ ــُيُأٖع ممُأٖع

ـِمماِجَعْؾـِلاِجَعْؾـِلممَربِّ،َربِّ،ممَؼوَؼو:م:مَضوَلَضوَلممَأِحَؿََّٓأِحَؿَّٓ ـِِع ـَِّٓممَصُلِسِطَلَصُلِسِطَلممَأِحَؿََّٓأِحَؿَّٓممُأٖعِيُأٖعِيممِع ـَِِّٓس ممَذِظـؽَمَذِظـؽَمممِس

ـٔ، ـٔ،َخِصــَؾَؿِق ـٖــؤسممَسَؾــكَسَؾــكمماِصــَطَػِقُؿَؽاِصــَطَػِقُؿَؽممٔإغِّــلٔإغِّــلممقَدــكقَدــكعُُعممَؼــوَؼــو:م:مَصَؼــوَلَصَؼــوَلممَخِصــَؾَؿِق ـٖــؤساظ مماظ

ـِممآَتِقُؿَؽآَتِقُؿَؽممَعوَعوممَصُكَِّٔصُكِّٔممَوِبَؽالِعلَوِبَؽالِعلممِبَّٕٔدوالِتلِبَّٕٔدوالِتل ـَِوُط ـَممَوُط ـَِع ـَ،ممِع ـَ،اظٖشوِطّٕٔؼ :م:مَصَؼوَلَصَؼوَلمماظٖشوِطّٕٔؼ

ًُ ًَُرِضق ""ممَربَِّربِّممَرِضق

ٕٜٕٜ
مم

   لي رلاية أخ ى قاؿ  وسى:
ـِ ـِ"مَوَع ممَؼِقَؿُّٓوَنَؼِقَؿُّٓوَنمماْظَقٖؿوُدوَناْظَقٖؿوُدوَنممُأٖعُؿُفُأٖعُؿُف:مم:ممَضوَلمآمتعوىلَضوَلمآمتعوىلممُعَقٖؿٍّٓ؟ُعَقٖؿٍّٓ؟ممُأٖعُيُأٖعُيمم"مَوَع

ممَأِوَدوَرُفِؿ،َأِوَدوَرُفِؿ،ممَؼِشّٓوَنَؼِشّٓوَنممَحوٕل،َحوٕل،ممُطؾُِّطؾِّممَوَسَؾكَوَسَؾكممَوُػُؾقًروَوُػُؾقًروممُصُعقّداُصُعقّدامماظؾََّفاظؾََّف

ممَأْضَؾُؾَأْضَؾُؾممِبوظؾَِّقٔؾ،ِبوظؾَِّقٔؾ،ممُرِػَؾوْنُرِػَؾوْنممِبوظـَٖفؤر،ِبوظـَٖفؤر،ممَصوِئُؿقَنَصوِئُؿقَنممَأْرَّٕاَصُفِؿ،َأْرَّٕاَصُفِؿ،ممَوُؼَطفُِّّٕوَنَوُؼَطفُِّّٕوَن

                                                 
 دالئل الٌجْح ألثٖ ًع٘ن عي أثٖ ُشٗشح  9ٕ
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ـُِفُؿ ـُِفُؿِع :م:مَضوَلَضوَلمماظؾَُّف،اظؾَُّف،ممٔإالٔإالممٔإَظَفٔإَظَفممالالممِبَشَفوَدِةِبَشَفوَدِةمماْظَفـَٖياْظَفـَٖيممَوُأِدِخُؾُفُؿَوُأِدِخُؾُفُؿمماْظَقِلرَي،اْظَقِلرَي،ممِع

ـَِفو،ممَغِؾٗقَفوَغِؾٗقَفو:م:مَضوَلَضوَلمماُِّٖعِي،اُِّٖعِي،ممِتْؾَؽِتْؾَؽممَغِؾٖلَغِؾٖلممَصوِجَعْؾـِلَصوِجَعْؾـِل ـَِفو،ِع ـِمماِجَعْؾـِلاِجَعْؾـِل:م:مَضوَلَضوَلممِع ـِِع ممِع

ًَ:م:مَضوَلَضوَلمماظـِٖؾلِّ،اظـِٖؾلِّ،ممَذِظَؽَذِظَؽممُأٖعِيُأٖعِي ًَاِدَؿْؼَِّٓع ـِممُعقَدك،ُعقَدك،ممَؼوَؼوممَواِدَؿْلَخُّٕواَواِدَؿْلَخُّٕوامماِدَؿْؼَِّٓع ـَِوَظِؽ ممَوَظِؽ

""مماْظَفالٔلاْظَفالٔلممَدأرَدأرممِصلِصلممَوَبِقـَُفَوَبِقـَُفممَبِقـََؽَبِقـََؽممَدَلِجَؿُعَدَلِجَؿُع

ٖٖٓٓ
مم

 ككك  م م أف ي اه
 هللا: قاؿ ىو هللا ي ك اب 

                               ((ٕٖٕٖ)اىانك ة)اىانك ة 
ػػػج  ابجلمػػػاؿ اةذلػػػل    ظػػػل  ػػػا رأى رسػػػوؿ هللا ي ىػػػذه اىاداػػػة رلمم

اىػػذح زينػػو بػػو هللا،   يػػ  أف ي م ػػ  هبػػذا اجلمػػاؿ قاػػدج ،  كامػػا لػػاد إىدػػو 
 ي دػػ ه  ػػػ ة أخػػ ى  ػػػا ي م ػػػ  ابىنظػػ  إ  ىػػػذا اجلمػػػاؿ ب ػػ  أف كمماػػػو بػػػو

 .اىوا   ادل  اؿ 
دٍ دٍإًوتتتتب الغتتتتُش فتتتتٖ هْعتتتتٔ ٗتتتتشّدِ   إًوتتتتب الغتتتتُش فتتتتٖ هْعتتتتٔ ٗتتتتشّدِ

  
ي ٗشتتِذٍ  ي ٗشتتِذٍ ل٘جزلتتٖ ُحغتتي هتتْالٍ حت٘ت   ل٘جزلتتٖ ُحغتتي هتتْالٍ حت٘ت

  

   الجالح االجالثونالجالح االجالثونالسؤال السؤال    

                                                 
 حل٘خ األّل٘بء ألثٖ ًع٘ن عي أًظ  ٖٓ
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 إف هللا ي اىانػػما ،  ػػ إف ر اػػة ادل ػػ اج ث ي ػػ  أف هللا 
 ث ُياو  نو ز اف لث  كاف، لث ُُيدِّزه  كاف لث يُظه ه ز اف.

 دػػ  اريفػػ  إ   قػػاـ  لإ ػػا كانػػت اى  اػػة ةاهػػار  قػػاـ اىنػػيب 
 لج ل   قا ات هد  اانةدا  لادل ساني لهد  ادلجربكة ادلق بني.
ىػػػػػذه  ألاػػػػػى اانةدػػػػػا  كػػػػػاف ي اىانػػػػػمالات لقػػػػػ  هػػػػػالز اىنػػػػػيب 

 .اىانمالات
 ككدلجربكة ألجىم لال إ  س رة ادلن هى ليوق لا

  زجم ب سػوؿ هللا ب ػػ  ذىػػىف  ػا لاػػل إ  قػػاب قوسػػني أل أدىن، 
 لىذا إاهاٌر دلقا و لق ره.

رَّػػة ىا ػػادلني،  كػػاف ث  أرسػػاو هللا  كػػذىىف  ػػإف رسػػوؿ هللا 
 ب  أف يذىا إ  اى ا  اىُ اوح ىد طدهم نمدةهم    ىذه اى َّة.

ُيكل أف رسػوؿ  ر ى هللا لنو  زلل اى ي  ب  ل حي  ا أف اىشد
 :لىذا    ُلاـو ادلكاشفة  - هللا 

ممملــوموصــؾمإظــلماظعــّٕشمرٖلــؽماظعــّٕشمبــفموضــول:مممممممملــوموصــؾمإظــلماظعــّٕشمرٖلــؽماظعــّٕشمبــفموضــول:ممممممممم""

ــف،مأغــًممممم ــًومعـــمعؼؿ ــومردــقلمآمأغــًميفمصــػوءموضؿــؽمآعـ ــف،مأغــًمممممؼ ــًومعـــمعؼؿ ــومردــقلمآمأغــًميفمصــػوءموضؿــؽمآعـ ؼ

املّٕدــؾمرمحــيمظؾعــوملنيموالمبــّٓمظــلمعـــمغصــقىمعـــمػــّٔهممماملّٕدــؾمرمحــيمظؾعــوملنيموالمبــّٓمظــلمعـــمغصــقىمعـــمػــّٔهممم
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تؼٖقظفمأػؾماظـّٖورممتؼٖقظفمأػؾماظـّٖورمماظّٕمحي،موغصقيبمأنمتشفّٓمظلمبوظرباءةممموماظّٕمحي،موغصقيبمأنمتشفّٓمظلمبوظرباءةممموم

سؾــٖك،مأومغلــؾفمأػــؾماظغــّٕورمإىٖل،مزسؿــقامأغــلمأمحــؾمعـــمالممسؾــٖك،مأومغلــؾفمأػــؾماظغــّٕورمإىٖل،مزسؿــقامأغــلمأمحــؾمعـــمالمم

ــفمظلــًممممم ــفموجالظ ــف،موسِّّٖت ــيمظ ــف،موُأحــقطميـــمالمطقػق ــؾمظ ــفمظلــًمممممعـق ــفموجالظ ــف،موسِّّٖت ــيمظ ــف،موُأحــقطميـــمالمطقػق ــؾمظ عـق

بوظؼّٕؼىمعــفموصـاًل،موالمبوظؾعقـّٓمســفمصصـاًل،مخؾؼـينموجعؾـينممممممممبوظؼّٕؼىمعــفموصـاًل،موالمبوظؾعقـّٓمســفمصصـاًل،مخؾؼـينموجعؾـينمممممممم

أسظؿمخمؾقضوتف،مصؽـًمأذّٓٗػؿمعـفمػقؾي،موأطــّٕػؿمارتعـودًامممأسظؿمخمؾقضوتف،مصؽـًمأذّٓٗػؿمعـفمػقؾي،موأطــّٕػؿمارتعـودًاممم

ئؿيتمالمإظفمإالمآ،مصّٖدتمعـمػقؾؿفمئؿيتمالمإظفمإالمآ،مصّٖدتمعـمػقؾؿفموارتعوذًو،مصؽؿىمسؾكمضووارتعوذًو،مصؽؿىمسؾكمضو

ارتعــودًاموارتعوذــًو،موطؿــىمسؿــّْٓمردــقلمآمصلــؽـمظــّٔظؽمممارتعــودًاموارتعوذــًو،موطؿــىمسؿــّْٓمردــقلمآمصلــؽـمظــّٔظؽممم

ــٖكمممم ــؽمسؾـ ــيمإ ـ ــًمبّٕطـ ــّٔهمطوغـ ــل،مصفـ ــّٓأمروسـ ــلموػـ ــٖكممممخؾؼـ ــؽمسؾـ ــيمإ ـ ــًمبّٕطـ ــّٔهمطوغـ ــل،مصفـ ــّٓأمروسـ ــلموػـ ممخؾؼـ

ممصؽقػمإذاموضعمغظّٕكمإىٖل.صؽقػمإذاموضعمغظّٕكمإىٖل.

:مأؼفوماظعّٕشمإظقؽمسينمصلغومعشغقْلمسـؽ،مصـالمم:مأؼفوماظعّٕشمإظقؽمسينمصلغومعشغقْلمسـؽ،مصـالممصؼولمصؼولم

مم""تشقِّشمسؾٖكمخؾقتلموالمتَؽِّّٓرمسؾٖكمصػقتل.تشقِّشمسؾٖكمخؾقتلموالمتَؽِّّٓرمسؾٖكمصػقتل.

لكػػاف اىكػػل يطاػػا كك ف اى ػػ ش يطاىػػا بنمػػدةو  ػػ  اى َّػػةإذا  كػػا
 .نمدةو    رَّة هللا اىه خممو هبا لاى ي  رسوؿ هللا 

 أ ا ابىنانةة ل:
  فلتتتن ٗتتتُا سة العتتتشػ فتتتْ  عتتتوبئَفلتتتن ٗتتتُا سة العتتتشػ فتتتْ  عتتتوبئَ

  

ٍ عتتتتتي ك٘تتتتت   ّعتتتتتي ثشُتتتتتبى ٍ عتتتتتي ك٘تتتتت   ّعتتتتتي ثشُتتتتتبىرٌتتتتتضَّ   رٌتتتتتضَّ

  ّلكتتتتتتتي إلجِتتتتتتتبس الجوتتتتتتتبذ ألُلتتتتتتتَّلكتتتتتتتي إلجِتتتتتتتبس الجوتتتتتتتبذ ألُلتتتتتتتَ  

  

  هتتتتتي العتتتتتبلن األعلتتتتٔت ًّ٘تتتتتل أهتتتتتبىهتتتتتي العتتتتتبلن األعلتتتتٔت ًّ٘تتتتتل أهتتتتتبى

  
 لىػػػػو لاػػػػى اىػػػػرتاب، كق بػػػػو  ػػػػ  ُق بػػػػو ىانػػػػد   رسػػػػوؿ هللا هللا 
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  ض يو ي قاب قوسني أل أدىن.
إذا  اا ػػػػ  كػػػػاف ةاهػػػػار  قا ػػػػو،   ى وزيػػػػ  اى َّػػػػة اىُ ظمػػػػى اىػػػػه 

 ألدلها هللا ىو لاى أىل ادلب االاى ااوات رحي ليانادمايو لادو.

   الرابع االجالثونالرابع االجالثونالسؤال السؤال    





 

كمػػػا لرد لػػػ   ضػػػ يو اػػػاوات رحي    سػػػد   رسػػػوؿ هللا
 :ليانادمايو لادو لن  ا هالز س رة ادلن هى قاؿ 

إىلمأنمزفّٕممللؿقىم عمصقفمصّٕؼّٕماِّضـالمميفممإىلمأنمزفّٕممللؿقىم عمصقفمصّٕؼّٕماِّضـالمميفمممم""

ــومممممم ــفموع ــوىلميفمخؾؼ ــفمآمتع ــومتّٕؼ ــىمع ــقاحموػــلمتؽؿ ــومممممماِّظ ــفموع ــوىلميفمخؾؼ ــفمآمتع ــومتّٕؼ ــىمع ــقاحموػــلمتؽؿ اِّظ
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ــودهمضــولمتعــوىل:مممم ــودهمضــولمتعــوىل:ممممتـلــكفماملالئؽــيمعـــمأسؿــولمسؾ ــومم}}تـلــكفماملالئؽــيمعـــمأسؿــولمسؾ ــومطـ ــوممإغ ــومطـ إغ

مم..2929)اجلوثقي،م)اجلوثقي،ممم{{غلؿـلّْمعومطـؿؿمتعؿؾقنغلؿـلّْمعومطـؿؿمتعؿؾقن

ثؿمزجمبلميفماظــقرمزجـيمصـلصّٕدهماملؾـؽماظـّٔيمطـونمممممممثؿمزجمبلميفماظــقرمزجـيمصـلصّٕدهماملؾـؽماظـّٔيمطـونممممممممم

مم..ععفموتلخّٕمسـفمصؾؿمؼّٕهمععفععفموتلخّٕمسـفمصؾؿمؼّٕهمععف

صعؾؿمأنماظّٕصّٕفمعومتّٓىلمإالمظؽـقنماظـرباقمظـفمعؽـونمالمممممصعؾؿمأنماظّٕصّٕفمعومتّٓىلمإالمظؽـقنماظـرباقمظـفمعؽـونمالممممم

ؼؿعّٓٓاهمطفربؼؾ،مملومبؾغمإىلماملؽونماظـّٔيمالمؼؿعـّٓٓاهموضـػممممؼؿعّٓٓاهمطفربؼؾ،مملومبؾغمإىلماملؽونماظـّٔيمالمؼؿعـّٓٓاهموضـػمممم

وطــّٔظؽماظّٕصــّٕفمملــوموصــؾمإىلمعؼــوممالمؼؿعــّٓٓاهمزجمبــفميفمممموطــّٔظؽماظّٕصــّٕفمملــوموصــؾمإىلمعؼــوممالمؼؿعــّٓٓاهمزجمبــفميفمممم

غقاحقـفموأسطـلمسؾؿـًومآخـّٕم مممممغقاحقـفموأسطـلمسؾؿـًومآخـّٕم ممممممماظـقرمصغؿّٕهماظــقرمعــمعقـعممماظـقرمصغؿّٕهماظــقرمعــمعقـعممم

""ؼؽـمؼعؾؿفمضؾؾمذظؽمؼؽـمؼعؾؿفمضؾؾمذظؽم
3131

مم

ــكمظلــوغلممممممم"م"م ــّٕشمصقضــػمسؾ ــّٕةمعـــماظع ــّٓىلمظــلمضط ــكمظلــوغلممممممموت ــّٕشمصقضــػمسؾ ــّٕةمعـــماظع ــّٓىلمظــلمضط وت

بفومغؾلمبفومغؾلمممصؿوذاقماظّٔائؼقنمذقؽًومضطمأحؾكمعـفومصلغؾوغلمآمصؿوذاقماظّٔائؼقنمذقؽًومضطمأحؾكمعـفومصلغؾوغلمآم

اِّوظنيمواآلخّٕؼـموأرؾؼمآمظلـوغلمبعـّٓمعـومطـٓؾمعــمػقؾـيممممممماِّوظنيمواآلخّٕؼـموأرؾؼمآمظلـوغلمبعـّٓمعـومطـٓؾمعــمػقؾـيممممممم

مم..اظّٕمحـ،مصؼؾً:ماظؿققوتمٓمواظصؾقاتماظطقؾوتاظّٕمحـ،مصؼؾً:ماظؿققوتمٓمواظصؾقاتماظطقؾوت

ىل:مدــالممسؾقــؽمأؼفــوماظـــيبمورمحــيمآمممىل:مدــالممسؾقــؽمأؼفــوماظـــيبمورمحــيمآمممصؼــولمآمتعــوصؼــولمآمتعــو

                                                 
 رفغ٘ش الغشاج الوٌ٘ش الششثٌٖ٘   ٖٔ
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""مم،مصؼؾً:ماظلالممسؾقـوموسؾكمسؾودمآماظصوحلني،مصؼؾً:ماظلالممسؾقـوموسؾكمسؾودمآماظصوحلني..وبّٕطوتفوبّٕطوتف
32
مم

 كككب ةارايو اادل دة لىذه أشدا  غدةدة  الؿ يق يةها ىنا 
لادػػػو خػػػ  ُيشػػػ ؾ   ػػػو  ك اديػػػو كامػػػا أ ػػػا  هللا   أراد اىنػػػيب 

 ػػورا  ُيشػػ ؾ  ه أ  ػػو، ث ينفػػ د هبػػذا اخلػػ ، أح خػػ  يهةػػو ىػػو  ػػوثه هػػ 
 نو ذىىف  مشى لاػى ىػذا ادلنػواؿ اىكػ ًن ي    و أ  و،  ا لام هللا 

 اىق آف اىك ًن  قاؿ ي ا :
                                      ((ٛٛ)اى ح ًن)اى ح ًن  

ُيشػػ ؾ أ  ػػو ي كػػل خػػ  لكػػل  ضػػل، ىػػذىىف أشػػ ؾ  اف اىنػػيب 
 :اىذح خممو بو ادلو  يةارؾ لي ا ، قاؿ أ  و ي ىذا اىانجـ 
ًِممُضْؾُؿُؿقَػوُضْؾُؿُؿقَػوممٔإَذأإَذامم"مَصٔنٖغُؽِؿ"مَصٔنٖغُؽِؿ ًَِأَصوَب ممِصلِصلممَصوِظَّّٕصوِظّّٕممِظؾَِّفِظؾَِّفممَسِؾٍَّٓسِؾٍّٓممُطٖؾُطٖؾممَأَصوَب

ِرٔضم"ِرٔضم"َواََِّواَِّمماظٖلَؿوِءاظٖلَؿوِء

ٖٖٖٖ
مم

 لنزمؿ هللا ي ا  يم يقا  ذلا:
                          ((ٗٗٗٗ)اا زاب)اا زاب 

 شػػكوؾ ي شػػأهنا يقػػوؿ إف اىنػػيب ىكػ  ىنػػاؾ ب ػػئ اىػػ لاايت ادل
أ ػػ  بو شػػة  أمس ػػو هللا اػػوت أبػػوبك  اىمػػ يق،  قػػاؿ: اىانػػجـ لادنػػا 

                                                 
ثش ثي عجذ عي جب  ّسٓ الضُشٕ عي اثي علوخ ثي عجذ الشحويهي حذٗث اإلعشاء ف٘وب  ٕٖ

 .الغذٕ عي هحّوذ ثي الغبئت عي ثبراى عي اثي عجّبط اٍسّ، ّاللـَ

 الصح٘ح٘ي الجخبسٕ ّهغلن عي عجذ هللا ثي هغعْد  ٖٖ
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لىػو  للاى لةاد هللا اىماحلني، لىػذا ث يادػق مبقػاـ سػد   رسػوؿ هللا 
ي بػاـ ااُنػػ  ابىقػػ ب  ػػ  هللا، لأزاؿ هللا  ىقػػ  كػػاف ي  ضػ ة  ػػوثه، 

  دمػػاه: "اىانػػجـ لادػػىف أيهػػا لنػػو كػػل ل شػػة لكػػل اسػػ دحاش لنػػ  ا 
 اىنيب لرَّة هللا لب كايو".

 هذه اى لايػة غػ  اػحدحة لغػ  لاردة ي اىك ػا ادل  مػ ة، لىػل 
   اى لاايت اىه ث يمل  ا إ  درنة اىضػ  ، لرمبػا يكػوف  و ػولة 
، لاى أنػو ُيكدهػا  ػ  لنػ ه، ىكنهػا غػ  لاردة لػ   لاى ىاناف أ   اىقـو

 .رسوؿ هللا 

  اخلامس االجالثوناخلامس االجالثون  السؤالالسؤال    

 

كػػاف ي ػػ ؼ     ػػة يقدندػػة اىمػػاحلني  ػػ    سػػد   رسػػوؿ هللا 
للاػى لةػاد هللا أ  و إ  يـو اى ي   قاؿ: اىانجـ  ػ  هللا لاػىم 

اىماحلني، لىذا قػاؿ:  قػ  أاػابت كػل لةػ  اػامل ي اىانػما  
 أل ي اارض.
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فك سػػد   سػػهل إذا كػػاف االىدػػا  ي امػػوا  مػػا ابىػػىف ب سػػوؿ هللا 
لأربػػدهم لىػػم  ،اى انػػرتح يقػػوؿ: إين الاػػم ألثدح  ػػ  يػػـو أىانػػت بػػ بكم

، لسػد ح أبػو اى ةػاس ادل سػ قػوؿ ي ي لي أاجب آابربهم  نذ ذىىف اىدـو
شأنو سد ح أبو احلانػ  اىشػاذ  شػد و:  ػا  ػ  ل  اهػ  أل سػدظه  إث 

 لأبو اى ةاس ي   و.
ي ػػ ؼ كػػل اىمػػاحلني، لأاػػابت دلويػػو كػػل لةػػ    انػػد   اىنػػيب 

إ  يػػـو  اػػامل، أح نػػزؿ لادػػو اىانػػجـ  ػػ  اىانػػجـ ب كػػة ادلمػػطفى 
 اىقدا ة،  ا ن  ؼ أف أقل ادلني نني شأ   ي أ  و دخل ي:

                                       

        )ًن  (  
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   الاصل الرابعالاصل الرابعالاصل الرابع

   الدرّط املصتاادٗالدرّط املصتاادٗالدرّط املصتاادٗ
٘  اإلاإلاإل ٘  حتااٛ باملياشووا  الدٓئو ٘  حتااٛ باملياشووا  الدٓئو ، ، ، حتااٛ باملياشووا  الدٓئو

ٛ حنتال باإلحنتال باإلحنتال باإل   كٔ كٔ كٔ  ٛ شورا ٛ شورا ، ، ، ّاملعوراج ّاملعوراج ّاملعوراج    شورا
شراٛ ّاجملتنع شراٛ ّاجملتنع شراٛ ّاجملتنع اإلاإلاإل، ، ، درّط اإلشراٛدرّط اإلشراٛدرّط اإلشراٛ

ٛ صؤاو ٓوْو اإل  صؤاو ٓوْو اإل  صؤاو ٓوْو اإل  ، ، ، الااضلالااضلالااضل ٛ شورا ٛ شورا ، ، ، شورا
معراج معراج معراج ، ، ،   اهلل  اهلل  اهللاملعراج ّالْصْل ااملعراج ّالْصْل ااملعراج ّالْصْل ا

ىصؤن املولؤمً موً    ىصؤن املولؤمً موً    ىصؤن املولؤمً موً    ، ، ، امللؤمينيامللؤمينيامللؤميني
، ، ، ةورّج األرّا  ةورّج األرّا  ةورّج األرّا  ، ، ، اإلشراٛ ّاملعراجاإلشراٛ ّاملعراجاإلشراٛ ّاملعراج

دةواٛ  دةواٛ  دةواٛ  ، ، ، حتدٖ اللافرًٓحتدٖ اللافرًٓحتدٖ اللافرًٓ، ، ، تدبري األمرتدبري األمرتدبري األمر
   الرباق ّاملعراج ّالرفررالرباق ّاملعراج ّالرفررالرباق ّاملعراج ّالرفرر، ، ، االشراٛاالشراٛاالشراٛ
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   السادس االجالثونالسادس االجالثونالسؤال السؤال    

 

اث  فا  ابةس ا  لادل  اج  دو  كم كا ة، ألث :  كمة نادػة 
 دهػػػا ي آاييػػػو اىق آندػػػة لػػػ  اانةدػػػا  لقممػػػهم  يقػػػوؿ هللا 
 لأ  اعهم:

                                    ((ٔٔٔٔٔٔ) يوس) يوس 
ُأسػوة ىنػا، لقػ لة ىنػا،  دنةغػل لاػى أح يكوف  دها ل ة ىنا لدرلس ىنػا، ل 

لادو  ػ   كػم ل ػ    ني   أف ي  ارس ىذه اا  اث، لأف يف ع هللا 
 ل  يان فد  هبا ي ساوكو لي  دايو إف شا  هللا.

لاى ػػ ة االظػػم ي  ادعػػة اةسػػ ا  لادل ػػ اج أننػػا لامنػػا لاػػم اىدقػػني 
ذح اامى هبػم إ ػاـ ىو إ اـ اانةدا  لادل ساني، انو ىو اى أف اى سوؿ 

 ي ادلانك  ااقمى.
ىو ألاى اىنةدني لادل ساني، بػل ألاػى  احلكمة اىااندة: أف اىنيب 

 ػػػػ  ادلجربكػػػػة ادلقػػػػ بني ي اىقػػػػ ر اى ظػػػػدم لنػػػػ  هللا، انػػػػو يػػػػ ؾ اىنةدػػػػني ي 
اىانمالات، لي ؾ أ ني اىو ل لرربد  ادلجربكػة لنػ  سػ رة ادلن هػى، لقػاؿ 
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  ان هػػػػى  قػػػػا ل: ىػػػػو اا ػػػػني ن يػػػػل: إ  ىاىنػػػػا                    
          )لىػػذا ي ػػ  أف ادلقػػاـ اىػػذح سػػ  خل  دػػو خػػاص  )اىمػػا ات()اىمػػا ات

ىػػػىف مبفػػػ دؾ،   جي ػػػازه ل  يػػػ خل  دػػػو أ ػػػ   ػػػ  اىنةدػػػني لث ادل سػػػاني لث 
ادلجربكة ادلق بني، لىكنو خموادة   دية    هللا ة ػاـ اانةدػا  لادل سػاني 

. 
أف ينيكػػ  ىنػػا ذىػػىف  قػػاؿ: اي أخػػل اي ن يػػل أىاىنػػا  راد اىنػػيب لأ

يػػرتؾ اخلادػػػل خاداػػوف قػػػاؿ: ىػػػو يقػػ  ت قػػػ ر أ اػػػة ث رتقػػت، لأنػػػت ىػػػو 
ابىنانػػػػةة  يقػػػػ  ت ثخرتقػػػػت،  ػػػػا ن ػػػػ ؼ قػػػػ ره ل قػػػػ اره لنػػػػ  هللا 

 ىامجربكة لابىنانةة ىبنةدا  لادل ساني.
ادلػني   قاةػو أف  ىذىىف    هاة اى قد ة اىػه ينةغػل أف ي قػ  لادهػا

ألظػػم اىنةدػػني قػػ را  لأر  هػػم شػػأ  ،  ي  قػػ  بػػاـ اثل قػػاد أف رسػػوؿ هللا 
 ىذىىف كاف ذىىف بدا   لمادا  ي ر اة اةس ا  لادل  اج.

   السابع االجالثونالسابع االجالثونالسؤال السؤال    

 

اة  فػػا  ابةسػػ ا  لادل ػػ اج يكػػوف ألث : مب ارسػػة ىػػذه احلادعػػة 
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قَةانػا   دراسة ب  ب  لب  ، ىن  ػ  هبػا لنك شػ  بفضػل هللا 
 ػػ   َكمهػػا،   ب ػػ  ذىػػىف نانػػ  لاػػى ىػػ يها ي  داينػػا  ننػػاؿ 

 .ر ا  هللا ل ان  ادل اب ة ىاند   رسوؿ هللا 
انػػػػامني اآلخػػػػ ي  لىػػػػو ي اثندػػػػا : أ ػػػػا  ػػػػ  يَ اػػػػم   ادػػػػو أف يُ اِّػػػػم ادل

ناانات خااة؛ إذا نا   ػ  نفػ  أل بضػ  نفػ ، إف كػاف ي اى مػل، أل 
كػػػػاف ي  نػػػػزؿ، أل  ػػػػا لاػػػػى  قهػػػػى؛ جي ػػػػل رلػػػػاؿ احلػػػػ ي  لػػػػ  ر اػػػػة 
اةس ا  لادل  اج ي ألاهنا، أل لػ  اذلكػ ة ي لق هػا، أل لػ  أخػجؽ اىنػيب 
 :لأ ػػػػػػػػػػواؿ اىنػػػػػػػػػػيب ي لقػػػػػػػػػػت  ػػػػػػػػػػدجده، ىدُػػػػػػػػػػذكِّ ىم لمػػػػػػػػػػج  بقػػػػػػػػػػوؿ هللا

                          )االاى()االاى(                    
 ث ب  ىنا    يذك  ادلني نني اآلخ ي  هبذه ااايـ. إب اىدم(إب اىدم(٘٘))

اثىاػػػا :  ػػػا أ  ُ كامػػػ  هبػػػم  ػػػ  زلنػػػة لألثد لبنػػػات؛   مبػػػا يكونػػػوا 
وا ىنػا ُسػنمة،  كػانوا ي   ف قني ي ينالؿ اىط اـ، ىك  سافنا اىمامل ل ػ 

ىذه ادلناسةات اىطدةة جي م وا لاى اىط اـ ىد ح عوا لىد حػادعوا لػ  ىػذه 
ادلناسػػةة اىطدةػػة،  ُد ػػ ِّؼ ألثده ىػػذه ادلناسػػةة لأ ػػ اعها لقػػ رىا، لب ػػئ 
اى ظات اىه ي حماها لقوذلم  نها، لاخذىم   و ىكل يقو وا ب   ذىػىف 

 .ابثس فادة هبا ي  داهتم اى مادة
لاػػى سػػةدل ادلاػػاؿ: لنػػ  ا نػػذك  ذلػػم  ػػا  ػػ ث ي ر اػػة اثسػػ ا ، 
لنكشػ  ذلػػم لػ  ادل ااػػل لألزارىػػا لشػنال ها ابىكدفدػػة اىػه رآىػػا رسػػوؿ 

ي ىذه احلادعة، لآخذ  نها  ادعة لا  ة؛ لن  ا رأى رسػوؿ هللا  هللا 
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  عػػورا  لظدمػػا  ُيػػ ج  ػػ  َ َكػػ  اػػغ ،  دحػػالؿ أف ي نػػ   ػػ ة اثندػػة  ػػج
:  ػا ىػذا اي أخػل اي ن يػلف قػاؿ: ىػذا اى نػل ادلػني    ،  قػاؿ يان طد

 ي فوه ابىكامة اى ظدمة   ين ـ لادها لُيالؿ زلوىا  ج يان طد .
أىػػػػػد  ي ىػػػػػذا اىػػػػػ رس لػػػػػ ة ىنػػػػػا لالثد  لىةناينػػػػػا أه ػػػػػنيف أف 
ن امهم أف ث ينطق اىوا    نهم إث ب   يػ ب  ىػذا اىكػجـ، لاى أكػ   ػ  

 دكوف ي  دزاف  اننايو، لث ينيذح أ  ا     اا ـ.أف ىذا اىكجـ س
إذا خطػػػػ  ي ابىػػػػو أف  ػػػػا سػػػػدنطق بػػػػو اىاانػػػػاف سػػػػدكوف ي  دػػػػزاف 
اىانػػدئات، أل سػػدنيذح اىغػػ  ث ينطػػق بػػو ىانػػانو لث ُيةانػػو  ػػا ث ينػػ ـ 
لادو يـو ث ينف  اىن ـ انو خ ج  نو ىذا اىكجـ، لق  لاػى ذىػىف بقدػة 

سػ ا  لادل ػ اج ادلةاركػة، لاىػه  ػا أ وننػا اى رلس اىػه كانػت ي ر اػة اة
هد ػػا  إىدهػػا ي يقػػوًن ألثد ، لي بدػػة نانػػا   لبناينػػا، اهنػػا درلس سػػاوكدة 

 لمادة ُي انها كل  ني   ل ني نة.

   الجامن االجالثون الجامن االجالثون السؤال السؤال  



 

أ وٌر   اىذح ل اج إىدو اا ة اةسج دة    إس ا  رسوؿ هللا 
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 كا ة :
اا ػػػػ  االؿ: أف ث نقػػػػ  لنػػػػ  اىػػػػ ندا اى ندػػػػة لننشػػػػغل   ورىػػػػا 
اىفاندػػػػػة لاىشػػػػػهواندة، لى  اػػػػػوا مهػػػػػم أ ػػػػػ اد اا ػػػػػة   يقػػػػػوف إ  ادلقا ػػػػػات 

ا  قت اى لح نُ دنهػا لاػى ،  إذاى ل اندة لإ   قا ات اىق ب    هللا 
ذىىف، لنقوى ىدا ها لنزي  شػوقها لنمػاع أ واذلػا،   ةاغنػا ذىػىف لن هػ م 

، اف اىانةا ااساسل ي ختاػ  ادلانػامني ىػو بفضل هللا لإك اـ هللا 
ركػػوهنم إ  اىػػ ندا للػػ ـ يطا هػػم إ  اا ػػور اى ل اندػػة اىُ اويػػة اىػػه رغمػػا 

 .ؿ هللا  دها هللا ل ةما  دها سد   رسو 
ي   ياػػو اىمػػحدع اىػػذح نػػا  ذلػػذه اا ػػة ي  لقػػ   ػػ د اىنػػ  

 :ىذا اى م ،  قاؿ 
ممٔإَظكٔإَظكمماْظَلَطَؾُياْظَلَطَؾُيممَتَّٓاَسكَتَّٓاَسكممَطَؿوَطَؿوممَسَؾِقُؽِؿَسَؾِقُؽِؿممَتَّٓاَسكَتَّٓاَسكممَأِنَأِنمماْظُلَعُؿاْظُلَعُؿممُؼقِذُؽُؼقِذُؽ"م"م

ـِ:م:مَضوِئْؾَضوِئْؾممَصَؼوَلَصَؼوَلممَضِصَعِؿَفو،َضِصَعِؿَفو، ـَِوِع ـُممِضؾٍَّيِضؾٍَّيممَوِع ـَُغِق ممَأِغُؿِؿَأِغُؿِؿممَبِؾَبِؾ:م:مَضوَلَضوَلممَؼِقَعِؽٍّٔ؟َؼِقَعِؽٍّٔ؟ممَغِق

ـٖمماظٖلِقٔؾاظٖلِقٔؾممَطُغـَوِءَطُغـَوِءممُشـَوْءُشـَوْءممَوَظِؽـُٖؽِؿَوَظِؽـُٖؽِؿممَطـِرْيَطـِرْيممَؼِقَعِؽٍَّٔؼِقَعِؽٍّٔ ـََِّٖس ـَٖوَظَق ـََِّٖس ـِمماظؾَُّفاظؾَُّفممَوَظَق ـِِع ممُصُّٓؤرُصُّٓؤرممِع

ـُِؽِؿمماْظَؿَفوَبَياْظَؿَفوَبَيممَسُّٓوُِّطُؿَسُّٓوُِّطُؿ ـُِؽِؿِع ـٖممِع ـَٖوَظَقْؼَِّٔص ـَ،ممُضُؾقِبُؽُؿُضُؾقِبُؽُؿممِصلِصلمماظؾَُّفاظؾَُّفممَوَظَقْؼَِّٔص ـَ،اْظَقِػ ممَصَؼوَلَصَؼوَلمماْظَقِػ

ـُ؟ممَوَعوَوَعومماظؾَِّفاظؾَِّفممَرُدقَلَرُدقَلممَؼوَؼو:م:مَضوِئْؾَضوِئْؾ ـُ؟اْظَقِػ ممَّٕاِػَقُيَّٕاِػَقُيَوَطَوَطمماظِّٓٗغَقواظِّٓٗغَقوممُحٗىُحٗى:م:مَضوَلَضوَلمماْظَقِػ

""مماْظَؿِقِتاْظَؿِقِت

ٖٖٗٗ
مم

 اىةج  اىذح أااب اا ة ي  ق ػل ي ىػذه ااايـ سػةةو ااساسػل 
                                                 

 عٌي أثٖ داّد ّهغٌذ أحوذ عي ثْثبى  ٖٗ
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 ػػػػا اىػػػػ ندا، لاةقةػػػػاؿ لادهػػػػا، لاةنشػػػػغاؿ هبػػػػا، لنانػػػػداف ادلػػػػوت، لأف 
اةنانػػػاف  انػػػا ٌ  إ  هللا، لأنػػػو ىػػػو يػػػوـٌ سدحاسػػػا  دػػػو لاػػػى كػػػل  انن ػػػو 

 ي اه.
ىقاػػا إ  ك ػػاب  اػػو لامػػى اةنانػػاف مه ػػو لر ػػ  رية ػػو لنظػػ  ب ػػني ا

هللا لإ  أ ػػػواؿ  ةدػػػا هللا ل مػػػطفاه ل ب ػػػو ي ذىػػػىف،  انػػػ  غ   دايػػػو 
 ليكوف كما قاؿ هللا:

                                      

                                             

               (ٜٚ)اىنحل  
 سدكونوف ي  داة طدةة إف شا  هللا.

لألؿ أسػػػػةاب اخلج ػػػػات بػػػػني ادلػػػػني نني ىػػػػو اىف قػػػػة بػػػػني ادلانػػػػامني 
لاحلػػػػ لب اىػػػػه ث ينقطػػػػ  بػػػػني اىةاػػػػ اف اةسػػػػج دة لاىفػػػػ ؽ اةسػػػػج دة، 
لاىانػػػةا ااساسػػػل  دهػػػا اى غةػػػة ي اىانػػػاطة لاى ايسػػػة لاىُ اػػػو ي اارض 

مػػوف أهنػػم ي يػػ لف أف ُيققػػوا اخلج ػػة اةسػػج دة، بغػػ   ػػق،  ػػ  أهنػػم يزل
لأف ينشػػ لا اى ػػ ؿ ليقدمػػوا اى ػػ ؿ بػػني اىنػػاس، أيػػ  ىػػذا اى ػػ ؿ  ػػ  ىػػذا 
اىػػذح ىػػم  دػػوفك لاا ػػ  لا ػػع  اػػو كػػانوا ي يػػ لف اخلج ػػة اةسػػج دة ث 
ي   وف اىانجح لاى  انام، لإ ا يكوف اىانجح لاى غػ  ادلانػام اىػذح 

غ  ادلانػام اىػذح ث ي  ػ ح لاػى ادلانػام  ػج  ي   ح لاى ادلانام، ل ا
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  ن    لادو اىانجح:                          ((ٙٔٙٔ)اانفاؿ)اانفاؿ. 
اا ػػػػػ  اىاػػػػػاين: كمػػػػػا ان مػػػػػ  سػػػػػد  االىػػػػػني لاآلخػػػػػ ي  ابانةدػػػػػا  
لادل ساني،  نح  ي  انة  ي ىذا اىز   اىذح اه ت  دػو اىقػوى ادلاديػة 

 ػػت  دػػو ننػػود اةحلػػاد، لي يػػ  أف هُتاػػىف اى ةػػاد، لاهػػ ت اىطغداندػػة، لاريف
 دػػو اى دػػارات اجلاضلػػة اىفاسػػ ة اىػػه يػػ لو اىنػػاس إ  اة انػػاد ي اارض، 
ى ػػػزيني اىشػػػهوات لاحلػػػ  لاػػػػى ادلاػػػذات، ضل ػػػاج اآلف إ  يكػػػاي  أىػػػػل 
اادايف اىانمالية احلقمة  ج نُ ا  لادهم احلػ ب بػل ذخػذ  يػ يهم لنضػ  

 يهم  ػػػػػا نكػػػػػا ع اةحلػػػػػاد ي اىونػػػػػود، لنُمػػػػػ  اى دػػػػػارات أيػػػػػ ينا ي أيػػػػػ
اى  لاندػػػة ىػػػػبدايف اةنانػػػاندة اىػػػػه اهػػػ ت ي ىػػػػذا اىز ػػػاف للػػػػ ؽ ىػػػػذا 

 اىز اف باظاىا.
ىكػػ  ضلػػ  اآلف ىنػػا ي بػػجد اةسػػجـ ي  ػػ ب، كماػػاؿ ي  مػػ ، 
ُياق ب ئ إخواننا ادلانامني اآلف   اب  لاى    يشاركوننا ي ىذا اىػوط  

   نا ي اى  اع لنو    اى اي ت ااخ ى. ليشرتكوف
يقوىػػػػػػػػػوف: ث يةػػػػػػػػػ ألىم ابىانػػػػػػػػػجـ، لث هتنئػػػػػػػػػوىم ابالدػػػػػػػػػاد، لث 
ػػػعفك لي  اػػػل  يشػػػاركوىم ي اا ػػػزاف، لث كػػػذا لث كػػػذا، لىػػػل ىػػػذا يمِّ
ىػػػذه اىظػػػ لؼ اىػػػه ن دشػػػهافك لضلػػػ      ػػػني دلمػػػ   لا ػػػ   لأيػػػ يهم ي 

 أي ينا.
 اجلػػػػدعف ث،  مػػػػ  أيػػػػى ىػػػػل يونػػػػ  ك دةػػػػة خااػػػػة ابدلانػػػػدحدني ي

ىدحارب ىل يةح  ل  ىػذا ليػرتؾ ذاؾفك لكدػ  ي ػ ؼ ىػذا  ػ  ذاؾفك 
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لىػػػذا اىكػػػجـ ىػػػو أف احلػػػ ب ابىانػػػد   دقػػػوؿ:  ػػػ  كػػػاف ىف يػػػ ه اػػػادا 
أ  بو، ل   ىد  ىف ي ه أي كو، ىك     يضػ ب اآلف ث ي ػ ؼ ىػذا  ػ  

 ذاؾ.
كػل جيا أف ن و م  ىامقم  اىػوط  لىػد  ىنػا شػأٌف ابى ةػادات،  

إناناف ىو دينو، ىك  ىف ادلقم  لطػ  لا ػ ،  دكونػوف أىػل ذ  نػا ذلػم  ػا 
، اننػػػا ىف خنػػػ ؽ  لا ػػػ  ىنػػػا للاػػػدهم  ػػػا لادنػػػا كمػػػا أخػػػ  رسػػػوؿ هللا 

 لل ل  لل لىم ل لل لا  .

   التاسع االجالثون التاسع االجالثون السؤال السؤال  

 

ي ر اػػػة اثسػػػ ا   اآلايت لادلشػػػاى  اىػػػه رآىػػػا رسػػػوؿ هللا 
 .ىل نفانها ادلاناىىف اىه ينيدح إ   اناد اجمل م ات

لألؿ  ػػػػػا يػػػػػنيدح إ   انػػػػػاد اجمل م ػػػػػات آ ػػػػػات اىاانػػػػػاف، كاىغدةػػػػػة 
لاىنمدمػػة لاىكػػذب، لىػػذه أ هػػات اخلطػػااي اىػػه يفانػػ  أح رل مػػ ، لقػػ  

 ُ اُاها هد ا  ي ىذا اا  . رأى اىنيب 
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اا ػػػ  اىاػػػاين اىػػػذح يُفانػػػ  اجمل م ػػػات، لىػػػذا أ ػػػ  ىػػػو ركػػػز  لادػػػو 
ثنماع  اؿ رل م نا اق ماداي ،  إنىف ي ى اى نػل ادلانػئوؿ ُ كامفػا  ب مػل 
ث يانػػ طد  أف يقػػـو بػػو إث مبشػػقة شػػ ي ة، ل ػػ  ذىػػىف هػػ ه صػػجؼ ىػػذا 

، لكػػم  ػػ  اى  ممػػات، اى مػػل يػػ أس كػػم  ػػ  اىاكػػاف، لكػػم  ػػ  اجلهػػات
لأ  ق  ق أت حباا  ا   رناؿ اثق ماد لن  ، قاؿ  دو: ىػو  كػت ىػذه 
ادلنااا ادل  ػ دة للزلػت لاػى اىشػةاب حلاػت اىةطاىػة ل اػت ادلشػكاة 
اثق مػػادية اىػػه ن ػػاين  نهػػا اآلف اف كػػل  انػػئوؿ  ػػ  ادلانػػئوىني اىكةػػار 

، ىكنػػػو ُيانػػػةها هػػػ  لنػػػ ه كػػػم  ػػػ  ادلانػػػئوىدات ث يانػػػ طد  أف يقػػػـو هبػػػا
 ىنفانػػو ىدفػػوز بنمػػدةها  ػػ  ادلةػػاى  ادل ممػػة ذلػػا، لىػػذا  ػػا رآه اىنػػيب 

لأشػار إىدػػو ابى نػػل اىػػذح ُيمػػل  ز ػة كةػػ ة ث يانػػ طد  َّاهػػا لىػػو ي يػػ  
 أف يزي  لادها.

 ىدػػػػػػىف لػػػػػػ  اا ػػػػػػ اض اثن مالدػػػػػػة، لأخطػػػػػػ  ىػػػػػػذه اا ػػػػػػ اض 
 ثة اىز ، لاىػه بػنيم اثن مالدة اىنظ  إ  اىغ ، لاىغ ر ابىغ ، لأب زىا ن

 بشال ها ي   اربدو ااوات رحي ليانادمايو لادو. اىنيب 
كػػذىىف ااشػػدا  اىػػه هبػػا اػػجح اجمل م ػػات  ةػػنيم     بػػني اىنػػيب 

لاقةػػة اخلػػ  ل  اػػو، لكدػػ  يُنمدػػو هللا ىمػػا ةو،  ػػا أف اةنانػػاف لنػػ  ا 
ح يُػػزرع ينمدػػو ىػػو كػػاىزرع اىػػذ يف ػػل لمػػج   ػػ  ألمػػاؿ اخلػػ   ػػإف هللا 

لُُيمػػ  ي نفػػ  لقػػت بػػ لف  ػػ ة ىانمػػو أل اى لايػػة، لكامػػا ُ مػػ  لػػاد  
 كما كاف ىد انارع اىناس إ  اخل  لإ  اى .
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ادلشػػػاى  لاىػػػ ؤى اىػػػه رآىػػػا اىنػػػيب ي ر اػػػة اثسػػػ ا  ىػػػو طةقناىػػػا 
لمادا  ي  داينا  وىت اجمل م  إ  اجمل م  ادلاا  اىذح يقػوؿ  دػو هللا نػل 

  ي لجه:                            ((ٕٜٕٜ)اىفػ ع)نانػأؿ هللا  اىفػ ع 
 أف ي طةق ذىىف 

 لأف ينطةق ذىىف لادنا ي  داينا لي بجد  أه ني.

   األربرون األربرون السؤال السؤال  

 

يػػـو اثسػػ ا  لادل ػػ اج أل أح    يػػ د  ػػ ي  اػػحدع ي اػػداـ
يػػػػـو  ػػػػ  شػػػػه  رنػػػػا، لإ ػػػػا لرد احلػػػػ ي  ي اػػػػداـ نمػػػػ  

 :ش ةاف،  قاؿ 
ًِممٔإَذأإَذا"م"م ًَِطوَغ ـِمماظِِّصِػاظِِّصِػممَظِقَؾُيَظِقَؾُيممَطوَغ ـِِع ممَوُصقُعقاَوُصقُعقاممَظِقَؾَفو،َظِقَؾَفو،ممَصُؼقُعقاَصُؼقُعقاممَذِعَؾوَن،َذِعَؾوَن،ممِع

َؼِقَعَفوم"َؼِقَعَفوم"

ٖٖ٘٘
مم

ىك  ادلانام ىو أف يمـو أح يـو خجؿ اى اـ لػ ا أايـ اى دػ  ليػـو 
شػػه  شػػ ةاف، لث يمػػـو اجلم ػػة  فػػ دا ، إث إذا اػػاـ يػػـو  اىشػػىف ي هنايػػة

                                                 
 عٌي اثي هبجخ عي أثٖ ُشٗشح  ٖ٘
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قةاها أل يـو ب  ىا، لىو ب   ذىىف أف يمـو أح يػـو خػجؿ اى ػاـ، لىكػ  
 يمو و بندة اى طوع.

 :ىك  اىمداـ ادلاننوف
 :أل أ   بو ىو  ا اا و اى سوؿ 

لأ ػػ  بمػػدا و، لكدػػـو ل  ػػة ىغػػ   كدػػـو لاشػػورا ،  قػػ  اػػا و 
،  نوح اداـ اىدـو كاُننمة إذا كاف ق  اا و رسػوؿ هللا احلاج،  ادلانام ي

كمػػداـ يػػو ل اةعنػػني لاخلمػػد ، أل ينػػوح اىمػػداـ لاػػى سػػةدل اىاُنػػنمة إذا  
أ ػػ  بػػو، كمػػداـ اىاجعػػة أايـ اىقم يػػة، أل يػػـو اىنمػػ   كػاف رسػػوؿ هللا 

    ش ةاف.
لأح يػػـو غػػ  ىػػذا يمػػو و ادلانػػام لاػػى سػػةدل اى طػػوع لأنػػ ه لنػػ  

 .هللا 

   ااألربرونااألربرون  احلادىاحلادىالسؤال السؤال    
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ىػػػذا اىانػػػنياؿ ُي ػػػاج إ  يمػػػحدع:  ػػػ  قػػػاؿ إف ادل ػػػ اج كػػػاف 
، لهللا ث ُي ػػاج ي اىواػػوؿ إىدػػو إ  ز ػػاف لث ىاواػػوؿ إ  هللا

 إ   كاف.
كػػػػاف هللا   ػػػػو مب ون ػػػػو لب لاي ػػػػو لب و دقػػػػو لهيدػػػػ ه   لرسػػػػوؿ هللا 

لبنمػػ ه لبقويػػو لىػػو لاػػى اارض كمػػا ىػػو  ػػوؽ اىانػػمالات اىُ اػػى، لإ ػػا  
 كاف ادل  اج ا ور  كا ة:

 اا   االؿ:
 سػػاني لادلجربكػػة ادلقػػ بني، إاهػػار قػػ ر ىػػذا اىنػػ  لاػػى اانةدػػا  لادل

 واػػل ي  قػػاـ اىقػػ ب إ   ػػا   يمػػل إىدػػو ادلجربكػػة لأ ػػ ىم ن يػػل لث 
 اانةدا  لث ادل ساني اىانابقني:

ٍ  فظ   ال قيظيف فظ     فظ   ال قيظيف فظ      ٍ   فظ  ُ  ظ ٍ   ظ ٍ   فظ  ُ  ظ    ظ

  
   لظظظم  ظظظ ااول فظظظ  ي ظظظم   ا  ظظظ  ل  لظظظم  ظظظ ااول فظظظ  ي ظظظم   ا  ظظظ  ل 

 اا   اىااين:  
   ُ  سػػػػػٌل إ  اجلػػػػػ  لاةنػػػػػ  لادلجربكػػػػػة: اف رسػػػػػوؿ هللا     

                                 ((ٕٕٛٛ)سػػةأ)كمػػا أنػػو رسػػوٌؿ ،  سػػةأ
ىتن  لق  بامغنا، لبام  اجلػ  ابى سػاىة،  كػاف ث بػ  لأف جي مػ  ابدلجربكػة 

 ب  ادمو إايىم: ىدك دلا اى ه  لاى ي يو ليُ امهم مبا كامفو هللا 
   بك ظظظ  ألظظظ اإ الإيقيظظظ  أ   ظظظ    بك ظظظ  ألظظظ اإ الإيقيظظظ  أ   ظظظ   

  
  األي ظظظظ    ب ظظظ  ب ظظظظ  األي ظظظظ    ب ظظظ  ب ظظظظ    لى ل ظظظيلى ل ظظظي

  الىظ   فظو  لظ   يالىظ   فظو  لظ   ي   لم  ُك  ب   لم  ُك  ب    

  
ل يظظظف  يظظظه   يظظظف ع  ظظظ   ل يظظظف  يظظظه   يظظظف ع  ظظظ  ت ظظظ     ت ظظظ  

   لكظظظظف ه  ظظظظ   الج ظظظظ   أل  ظظظظي لكظظظظف ه  ظظظظ   الج ظظظظ   أل  ظظظظي  

  
  مظظظف الىظظظ لم األي ظظظ   ايظظظي  مظظظ  مظظظف الىظظظ لم األي ظظظ   ايظظظي  مظظظ  

  



                        

 احلله ّالدرّط املصتاادٗ: الاصل الرابع        (       114)

ادلجربكػػة كػػاف ذلػػم طاةػػات لنػػ  هللا للػػ ىم هللا ب حقدقهػػا إذا اهػػ  
اىػه ىذا اىنيب،  كاهم كانوا  رتقةني ىذه اىاداة، لكل  اػىف لنػ ه طاةايػو 

، ل ػػ  ذىػػىف لنػػ  ا يوقػػ  ي يػػ ىا  ػػ  هللا ىدقضػػدها ىػػو اىنػػيب  ػػ  هللا 
سػػػد   ن يػػػل  قػػػاؿ ىػػػو اىنػػػ : أىػػػىف  انػػػةف قػػػاؿ:  نػػػذ خاقػػػ  هللا لأ  

 :خاربٌ     لظم و، لأري  اا اف ،  نزؿ قوىو 

                                     

                          ) اىش  ا(  

 ناؿ اا اف لاى يػ  رسػوؿ هللا  ػ  هللا، كمػا  ػاز  جربكػة هللا، كػل 
لا ػػ    ػػنهم مبػػا كػػاف يطاةػػو ليةغدػػو  ػػ  هللا لاػػى يػػ  رسػػوؿ هللا انػػو ل ػػ ه 

 ىو اىذح قاؿ ىو هللا:

                         (٘.)اىضحى  

 ىىفككي ي ه سد طدو  كل  ا
أقػ ب إ  اةنانػاف  لىذا س   ادل  اج إ  اىانمالات، ىك  هللا 

 ػػ  نفػػ  اةنانػػاف، أقػػ ب إىدػػىف  ػػ  نفانػػىف اىػػه بػػني ننةدػػىف، نػػلم هللا 
  أف ُياػػو  نػػو  كػػاف أل ُيمػػ ه ز ػػاف، انػػو هللا   ينػػزمه ي ذايػػػو لي

انػػػم و ااذ ف ك ايربػػػو ي كػػػل ز ػػػاف  ل كػػػاف، ىكػػػ  ث يػػػ اه اى دنػػػاف لث ي
لإ ا ي اه اىقاا إذا افا لل ػا حبقػاربق اةثػاف اىػه اسػ ودلها  دػو اىػ َّ  

. 
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   الجاني ااألربرونالجاني ااألربرونالسؤال السؤال    



 

اةسػػػ ا  لادل ػػػ اج   ػػػاٌح ا  ػػػو  نا ػػػا ، يُ ػػػاح ىاػػػ لح إذا اػػػفت 
لغفػػػت ي لػػػا  ادلنػػػاـ أف يانػػػ ح إ  أى  كػػػاف   ػػػ  أرض هللا، 
يانػػ ح إ  بدػػت ادلقػػ س، ليانػػ ح إ  ادل ينػػة ادلنػػورة، ليانػػ ى 

 أى  كػػاف   ػػ  أرض هللا، ل ػػ  اىػػذح إ  اىك ةػػة، ليانػػ ح إ 
 ثن ها    ذىىف  نا ا ف ث يون .

لإذا زاد اػػفاؤىا لقػػوى نورىػػا ث  ػػان   ػػ  أف يانػػةع ي  اكػػوت 
هللا االاػػى لاػػى  انػػا طاق هػػا اى ل اندػػة، لقػػ رهتا اىنوراندػػة،  قػػ  يةاػػ  
اىانػػػما  اىانػػػاب ة، لقػػػ  يػػػ خل اجلنػػػة، ليػػػ ى  ػػػا ألػػػ  هللا  دهػػػا ىامػػػاحلني 

  .لاالىدا
 دهػػا ىامكػػ  ني لىامػػذنةني،  لػػز لنػػلقػػ  يػػ ى اىنػػار ل ػػا ألػػ  هللا 

لق  ي ى  ا ىو سلطوٌط ي لا  اىقام، لق  ي ى  ا ىو  ك وٌب لاى لػا  
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  اط ( اط (ٕٕ))  اى  ش، لاى  انا  ا يف ع هللا ذلا، لق  قاؿ هللا ي ا :

                                       
اةسػػػ ا  لادل ػػػ اج ابجلانػػػم لاىػػػ لح ىػػػد  ذىػػػىف إث ىشػػػ     ىكػػػ 

 .لا    لىو سد   رسوؿ هللا 

   الجالح ااألربرونالجالح ااألربرونالسؤال السؤال    

 

هبػػػا نمػػػدا ادلػػػني    ػػػ  اةسػػػ ا  لادل ػػػ اج اىمػػػجة اىػػػه نػػػا   
 رسوؿ هللا ى ية لا  ة ىنا    لن   ض ة هللا نل ي لجه.

نمػػدا ادلػػني    ػػ  اةسػػػ ا  لادل ػػ اج اىواػػااي اىنةويػػة ي اىػػػ ؤايت 
اىكاشفة اىه كاشفنا هبا رسػوؿ هللا، لبػنيم  دهػا قةػاربع اى دػوب اىػه يةالػ  
بػػػني ادلػػػ   لبػػػني اىقػػػ ب  ػػػ   ضػػػ ة لػػػجـ اىغدػػػوب ىدة  ػػػ  لنهػػػا ابىكادػػػة، 

اىق ب اىه إذا س ا  دها كاف ق يةا      ػوثه لق مبػو  ػوثه لق م ػو  لأبواب
 ل ناه.

  ب ػػػ  ذاؾ نمػػػدا ادلػػػني    ػػػ  اةسػػػ ا  لادل ػػػ اج أف ثشػػػل لاػػػى 
خطػػا سػػد   رسػػوؿ هللا ل ػػ    ػػو  ػػ  أنةدػػا  هللا لرسػػل هللا ىداحػػق هبػػم ي 
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  ادلقا ػػات كمػػا ذكػػ  ىنػػا لبػػنيم سػػد   رسػػوؿ هللا:                 
                    ((ٜٜٓٓ)اان اـ)لىناؾ أ ور ث لػ م ذلػا لث  ػ م ذلػا ي  اان اـ

 ىذا اجملاؿ.

   الرابع ااألربرونالرابع ااألربرونالسؤال السؤال    

 

  يُفػػػ مع ىػػػو كػػػل رلح لنػػػ  ادلنػػػاـ يػػػنيذف ذلػػػا ابى ػػػ لج،  ػػػنهم َ ػػػ
أبػػواب اىانػػما  ل ػػنهم َ ػػ  ُُيكػػا، إذا كػػاف اةنانػػاف كػػل مهػػو 
ي يو ػػػػػو شػػػػػغاو بػػػػػ نداه ل ظػػػػػو لىػػػػػواه؛ ث يُفػػػػػ مع ذلػػػػػا أبػػػػػواب 

 اىانما .
لإذا كػػػػػاف اةنانػػػػػاف طػػػػػواؿ يو ػػػػػو يقط ػػػػػو ي ذكػػػػػ  هللا لطالػػػػػة هللا 
لألماؿ اخل  اىه ُيةها هللا يُػنيذف ى ل ػو لاػى  انػا  قا ػو إ ػا بػ خوؿ 

اكػػوت، أل دخػػوؿ لػػا  ادلاكػػوت لا ادعػػة لادلنيانانػػة  ػػ  أىاػػو  ػػ  لػػا  ادل
ادلجربكػػػة اىكػػػ اـ، أل دخػػػوؿ اجلنػػػة لاى نػػػزه  دهػػػا لي هاذلػػػا، أل  ج ظػػػة 
اى ػػ ش لي ػػاح ىػػو شػػل   ػػ  أسػػ اره لُُي ػػ  بػػة ئ أنػػواره، أل يػػذىا إ  
 ان ق  أرلاح اىنةدني لادل ساني   ة ياػو  ػ ة، أل أرلاح اىمػاحلني، أل رلح 

   لاانةدا  لادل ساني.أ 
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ىذه اا ور ل ث ىكل إناناف لن  ادلناـ، لاى أف يكػوف ي نو ػو 
 :دل ا  ي طالة ادلاىف اى جـ 

  رجتتتتتتتتتتزة التتتتتتتتتتشّ  الِ٘بكتتتتتتتتتتلرجتتتتتتتتتتزة التتتتتتتتتتشّ  الِ٘بكتتتتتتتتتتل

  

  فتتتتتتتٖ الصتتتتتتتفب أعلتتتتتتٔت الوٌتتتتتتتبصذفتتتتتتتٖ الصتتتتتتتفب أعلتتتتتتٔت الوٌتتتتتتتبصذ

  إى أداسّا التتتتتتتتتتتتتتشا  صتتتتتتتتتتتتتتشفب  إى أداسّا التتتتتتتتتتتتتتشا  صتتتتتتتتتتتتتتشفب    

  

  أعتتتتتتتتتتتتكشد عتتتتتتتتتتتتبذ  ّعتتتتتتتتتتتتبفلأعتتتتتتتتتتتتكشد عتتتتتتتتتتتتبذ  ّعتتتتتتتتتتتتبفل

  

   اخلامس ااألربروناخلامس ااألربرونالسؤال السؤال    

        

                    

               ((٘٘)اىانك ة)اىانك ة
 

ىػػذا لاػػم اى ػػ ب ، اى ػػ ب  اةذلػػل لاى قػػ ي  اىػػ ابين؛ ن ػػل هللا 
 اىونػػػود أرزاقػػػا  إذلدػػػة  نهػػػا احلانػػػدة، ل نهػػػا  ىكػػػل كػػػارب  ي

 ادل نوية، ل نها اىةاطندة
  ىػػذه اارزاؽ أاػػاها كاهػػا ي اىانػػما :                     

        )ينػػزؿ ي لػػا  ااسػػةاب إ  اارض ى كػػ ح  )اىػػذارايت()اىػػذارايت  
 أف يمل ىو. ي سةا يمل بو إ     ق مر هللا 
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ااسػػةاب ىػػذه ىػػل اىػػه هبػػا ينػػاؿ اةنانػػاف رزقػػو إف كػػاف  ػػ  دلرة 
اىغذا  أل    اذلػوا  أل  ػ  اىضػدا  أل  ػ  اىػنَػَف ، أل غ ىػا  ػ  اارزاؽ 

 اىه ث ل م ذلا لث   م ذلا، َ   اىذح ي ب ىاف هللا.
َ ػػ  اىػػذح يػػ ب  اذلػػوا  جلمدػػ  اىكاربنػػاتف ىػػل ىنػػاؾ لزارات   ندػػة 

  ىىف اذلوا  لايدىف بو ي أح  كػاف ي حػ ؾ  دػو ى  ب  اذلوا فك اىذح ي ب
، لاىػػذح يُػػ ب  اىضػػدا  جلمدػػ  اىكاربنػػات ىػػو هللا ليػػذىا إىدػػو ىػػو هللا 

. 
ىػػػذه اى ػػػ اب  اى ادػػػة اىػػػه ث شػػػ كة  دهػػػا اح قػػػ رة غػػػ  اىقػػػ رة 

  اةذلدػػػػػػػة قػػػػػػػاؿ هللا  دهػػػػػػػا:                               
ؿ إ  اارض ُياسةىف لاى  ػا لماػت بػو،  ػاذا   اػت ي ىػذا لب   ا ينز 

 اىنَػَف ف  اذا   ات ي ىذا اىط اـف لي ن  إىدو، لبني ىذا لذاؾ:

                                               

                                    )اىانك ة(  

 :لىذىىف قاؿ 
ـِممَعوَعو"م"م ـِِع ـٕممِع ـُٕعِمِع ـُِفممَؼِصَعَُّٓؼِصَعُّٓممَبوْبَبوْبممَبوَبؤنَبوَبؤنممَوَظُفَوَظُفممٔإالٔإالممُعِمِع ـُِفِع ـُِّٖٔلممَوَبوْبَوَبوْبممَسَؿُؾُف،َسَؿُؾُف،ممِع ـُِّٖٔلَؼ ممَؼ

ـُِف ـُِفِع ٔرِزُضُفم"ٔرِزُضُفم"ممِع

ٖٖٙٙ
مم

                                                 
 جبهع الزشهزٕ عي أًظ  ٖٙ
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إذا كػػاف رنػػج  اػػاحلا    نػػ   ويػػو يةكػػل ىػػذه اابػػواب ادل مػػاة بػػني 
 اىانما  لاارض، لكذىىف  و   سكوده ليانةدحو.

 ا  أل  اس ا :لإذا كاف نا  ا  أل  نك  
                             ((ٕٜٕٜ)اى خاف)اى خاف. 

لىناؾ يفانػ  لامػل ذلػذه اآليػة ذكػ ه اىػ ك ور  نمػور    انػا 
 اىنيب ي ك ابو )اىكوف لاةلكاز اى امل ىاق آف(  د  يقوؿ: 

  قوىػػػػػػػػو ي ػػػػػػػػا :  - أ                                
                                              

  لقوىػػػػػػو سػػػػػػةحانو:  اىانػػػػػػك ة(اىانػػػػػػك ة(٘٘))                      
               ((ٗٚٗٚ)احلج)احلج : 

ي ةػػػػ  قػػػػ آين لػػػػ  احلػػػػ  ااقمػػػػى ىاانػػػػ لة اىكوندػػػػة ادلطاقػػػػة 
ىػػذا اىكػػوف، لاىػػه ث ي وقػػ   قػػ ارىا لاػػى   كػػة اىااب ػػة اى اربمػػة ي 

اى ااػػ  أل ادلمػػ ر، لىػػذا ينيكػػ  ادلةػػ أ اى ربدانػػل ىانانػػةدة اخلااػػة إذا 
 عةت  انابدا  أف اىان لة ادلشار إىدها ي اآلي ني ىل س لة اىضو .

اىواػػ  اىقػػ آين ب حػػ ؾ اا ػػ  اىكػػوين ابى ػػ لج يشػػ  إ  ادلةػػ أ  - ب
حل كػة ي اىكػوف ابى ػ لج ي اى ربدانل ىانانةدة اى ا ة اىه يمػ  ا

 انػػارات  نحندػػة،  اىضػػو  أيضػػا  لاىكػػوف كاػػو مبػػا  دػػو  ػػ  ز ػػاف 
ل كاف ل ادة لطاقة ي  اىة اضلنا  لل لج،  ادل ارج بب اىكػوف 
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 ي ة ا  ل  اىانكود ل  م اقا  ىقوىو ي ا :

                    ((ٖٖ)ادل ارج)ادل ارج. 
يانػػمحاف ىنػػا لامدػػا  حبانػػاب  ٚٗ، لاحلػػج ٘إف آيػػه اىانػػك ة  - ت

احلػػ  ااقمػػى ىاانػػ لة اىكوندػػة ادلطاقػػة طةقػػا  ىام ادىػػة اىق آندػػة 
اى اىدة، لادلان ن كة    اىػن  اىشػ ي  ىآلي ػني، لاىػه أق مىػا  ػ  

ىػػػ(: "ادلانػػا ة ٓٔٗٔ) ٖٚاىنا دػػة اىشػػ لدة  ػػنيب   كػػة ادلك  ػػة
اىه يقط ها اا ػ  اىكػوين ابىانػ لة اىقمػوى ي اىانػما  ي ز ػ  

 ره يػـو أر ػل لا ػ  يانػالح با ػا  ادلانػا ة اىػه يقط هػا اىقمػ  ق
 ي  اكو اخلاص  وؿ اارض ي ز   ق ره أى  سنة قم ية".

 ػػإذا طةمقنػػػا ىػػػذه اى جقػػة اىق آندػػػة  إننػػػا سػػوؼ ضلمػػػل لاػػػى قدمػػػة 
احلػػػػ  ااقمػػػػى ىاانػػػػ لة اىكوندػػػػة كاابػػػػت كػػػػوين  همػػػػا يغػػػػ م ز ػػػػ  اىدػػػػـو 

 لر اىػػ ى ،  اى جقػػة ي  ػػ  قػػانو   ي اار ػػل، لطػػواؿ ادلػػ ار اىقمػػ ح مبػػ
اىفدػػػزاي  اىفاكدػػػة ي نظػػػاـ اارض لاىقمػػػ ، قاربمػػػا  لاػػػى اى فانػػػ  اى امػػػل 

 آليه اىانك ة لاحلج.
 احل  ااقمى ىاان لة اىكوندة   س لة اىضو    يقوؿ أيضا :

لىػػذه اىن دكػػة ىػػل ادل كػػزة اىق آندػػة ي  انػػاب اىانػػ لة اىضػػوربدة، 
ىامة أ اى ربدانل ىانظ يػة اىنانػةدة آلينشػ ني، لىػل لىل أيضا  هكد  ن ي  

                                                 
ٕ للف٘ضٗبء الفلك٘خ الوٌعقذ فٖ هكخ الوكشهتخ فتٖ قبًْى عشضَ الوؤل  علٔ الوؤروش الزحض٘ش 7ٖ

 م( ثِ٘ئخ اإلعجبص العلوٖ ثشاثطخ العبلن اإلعالهٖ.989ٔ/ٔٔ/9ُٕـ )ٓٔٗٔ/٘/ٔ
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ن دكة  ذىاػة  قػ   مػانا لاػى سػ لة اىضػو  با ػا   ػ  ادل ادىػة اىق آندػة، 
لمبػػػا يانػػػالح اىقدمػػػة اى لىدػػػة ادل انػػػة لقػػػ رىا طةقػػػا  ىةدػػػاف ادلػػػنيب  اىػػػ ل  

 ىام اي  ي ابري .
 

 لا ؽ احلق يةارؾ لي ا  بقوىو:

                                            

                                        
 .)اىانك ة()اىانك ة(

لبذىىف  ػإف سػ لة اىضػو  باػل اىاابػت ادلطاػق اىو دػ  ي اىكػوف، 
لاحلػػػ  ااقمػػػى ىاانػػػ لة اىكوندػػػة اىػػػه يشػػػمل سػػػ لة هدػػػ  اةشػػػ الات 

ه ل غناطدانػػػدة لأ ػػػواج اجلاذبدػػػة لغ ىػػػا شلػػػا سدكشػػػ  لنػػػو لاا ػػػواج اىك
ادلانػػػ قةل  ػػػ  قػػػوى للسػػػاربط ين قػػػل لاػػػى اخػػػ جؼ خوااػػػها لي دداهتػػػا 
لأطواؿ  وناهتا بان لة لا  ة يةا  هناي ها اى ظمى ي اىف اغ بني اىانما  
لاارض، ىػػػل سػػػ لة   يػػػة ث ثكػػػ  هالزىػػػا ي ىػػػذا اىكػػػوف ا انػػػوس، 

 ا ي اىق آف اىك ًن بقوىو ي ا :لىل اىان لة ادلشار إىده
                                       . 

   السادس ااألربرونالسادس ااألربرونالسؤال السؤال    

 كداو رت/اثندة  ٛ٘ٗ,ٕٜٜٜٕٚ
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)احلجر()احلجر(
 

ىػػذا اىانػػنياؿ لػػ ح ىاكػػا  ي ،  ة ضػػهم كػػاف يقػػوؿ كمػػا قػػاؿ 
  بنو اس اربدل دلوسى:               ((153153)اوًس ء)اوًس ء 

خ ػػػارلا سػػػة ني  ػػػ  خدػػػاركم،  امػػػا قػػػاىوا ذىػػػىف قػػػاؿ ذلػػػم  وسػػػى: ا
لأخػػػذىم لذىػػػػا هبػػػػم إ  اجلةػػػل، لدلػػػػا هاػػػػى ربػػػو ىاكةػػػػل ُاػػػػ قوا هد ػػػػا  
 ل ايوا، ل  يان طد وا أف ي لا شدئا  اهنم ث يان طد وف أف ي حماوا ذىىف.

    ل وسػػى نفانػػو لنػػ  ا طاػػا أف يػػ ى لنػػو هللا:             
          ((ٖٖٔٗٔٗ)االػػػػػػػػػػػػػػ اؼ)قػػػػػػػػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػػػػػػػػو هللا االػػػػػػػػػػػػػػ اؼ :               

                                               
               )ىذا  قا ىف، لدلا أا  قاؿ ىو هللا:  )االػ اؼ()االػ اؼ  
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   ي حمل ذىىف. اال اؼ(اال اؼ(ٖٖٗٔٗٔ))
اىػذح خاقػو هللا لأ ػػ ه لقػواه ىد حمػػل ذىػىف  ػػ د لا ػ  ي اىونػػود 

 .لىو رسوؿ هللا 
م أبػواب اىانػما   طاا ب ئ اىكا  ي   ػ  رسػوؿ هللا أف يفػ ع ذلػ

  ى لا     دها  ا يني نوا بو،  قاؿ ىو هللا:                         
                                                  

                  ) يمػػػاوا إ   اهنػػػم ث يانػػػ طد وف أف )احلكػػػ ()احلكػػػ
 ذىىف، لى  يةاغوا ذىىف.

 ػػػ ع  ي اى مػػػ  احلػػػ ي  أف هللا  لىػػػذىىف  ػػػ  إلكػػػاز هللا 
اىل اىكف  لاىل اةحلاد أبوااب  لاى ق ر لامهم إ  اىانما ،  نهم  ػ  

 ى اه هللا، ل نهم      يزده ذىىف إث غدا  ل جث .
ألؿ راربػػ  ىافضػػا  رلسػػل إمسػػو نانػػاري ، ب ػػ  ا دار  ػػوؿ اىكػػ ة 

 اار دة لنزؿ قاؿ:   أن  هللا اىذح ي ح عوف لنوكك.
لاى نل اآلخ  اا  يكل أر انرتلنج ب ػ  ا نػزؿ لنػا  ىػزايرة  مػ  

 مس  ااذاف، قاؿ: أ  مس ت ذىىف لأ  ي اىفضا  اخلارنل لأسام.
االؿ زاد  جؿ لغل، لاىاػاين ىػ اه هللا إ  اخلػ ،  هػذا اا ػ  ث 

 اذل ايػػػة، ث إ  رؤيػػػة اآليػػػة، لىػػػذىىف  ػػػا ينةغػػػل، اف اى سػػػل يػػػ لوف إ 
: )) ػػ  قػػاؿ ث أؤ ػػ  إث ابىنانػػةة ىامػػاحلني يقػػوؿ إ ا نػػا أبػػو اى ػػزاربم 
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 ابآلية  قل ىو ىانت    أىل اى ناية((.
اىػػة ئ يةحػػ  ي ادلشػػاي  لػػ  اىك ا ػػة، لىػػل ىنػػاؾ ك ا ػػة ألاػػى 

أل    اثس قا ةفك  اثس قا ة خ     أىػ  ك ا ػة، سدمشػل لاػى ادلػا ، 
سػػػدط  ي اذلػػػوا ، ىػػػذه ااشػػػدا  قػػػ  يف اهػػػا اجلػػػ ، ىكػػػ  ث يونػػػ  ك ا ػػػة 

 ألاى    اثس قا ة، ل   يو دق هللا لرلاية هللا نل ي لجه.

   السابع ااألربرونالسابع ااألربرونالسؤال السؤال    

 

 .ا  كاف قةل اثس ا  لادل  اجاى ل

بػو أىػل   ن  ا ذىػا إ  اىطػارب  لكاكم ي اموف أنو  ، لكذم
 هللا لقاؿ: اىطارب ، للق  ي لو

ممَوَػـَقاِغلمَوَػـَقاِغلمممِحقَؾِؿل،ِحقَؾِؿل،ممَوِضؾََّيَوِضؾََّيممُضٖقِتل،ُضٖقِتل،ممَضِعَػَضِعَػممَأِذُؽقَأِذُؽقممٔإَظِقَؽٔإَظِقَؽمماظؾَُّفٖؿاظؾَُّفٖؿ"م"م

ــك ــكَسَؾ ــؤس،ممَسَؾ ـٖ ــؤس،اظ ـٖ ــومماظ ــوَؼ ــّٕٖاِحِؿنَي،ممَأِرَحــَؿَأِرَحــَؿممَؼ ــّٕٖاِحِؿنَي،اظ ًَمماظ ــ ًََأِغ ــ ــَعِػنَي،اْظُؿِلَؿاْظُؿِلَؿممَرٗبَرٗبممَأِغ ــَعِػنَي،ِض ممِض

ًَم ًَمَوَأِغـ ـِمممٔإَظـكمٔإَظـكمممَربِّـل،مَربِّـل،مممَوَأِغـ ـِمَعـ ممٔإَظــكٔإَظــكممَأِوَأِوممَؼَؿَفٖفُؿـِـل؟مَؼَؿَفٖفُؿـِـل؟مممَبِعقـٍّٓمَبِعقـٍّٓمممٔإَظـكمٔإَظـكمممَتِؽْؾـِـل؟مَتِؽْؾـِـل؟مممَعـ

ـِمممَظـؿِمَظـؿِمممٔإِنٔإِنممَأِعـّٕٔي؟مَأِعـّٕٔي؟مممَعؾَّْؽَؿـفُمَعؾَّْؽَؿـفُمممَسُّٓوٍَّسُّٓوٍّ ـِمَؼُؽـ ممُأَبـوِظل،مُأَبـوِظل،مممَصَؾـومَصَؾـومممَشَضـىْمَشَضـىْمممَسَؾـلٖمَسَؾـلٖمممِبـؽَمِبـؽَمممَؼُؽـ



                        

 احلله ّالدرّط املصتاادٗ: الاصل الرابع        (       116)

ـٖ ــ ـَٖوَظِؽ ــ ــَؽممَوَظِؽ ــَؽَسوِصَقَؿ ــَلممَسوِصَقَؿ ــَلِػ ــُعممِػ ــُعَأِوَد ــل،ممَأِوَد ــل،ِظ ــقُذممِظ ــقُذَأُس ــقٔرممَأُس ـُ ــقٔرِب ـُ ــَؽممِب ــَؽَوِجٔف ــِّٔيممَوِجٔف ــِّٔياظَّ مماظَّ

ًِ ًَِأِذََّٕض ـِمممَواآلِخـَِّٕة،مَواآلِخـَِّٕة،ممماظِّٓٗغَقواظِّٓٗغَقوممَأِعَُّٕأِعُّٕممَسَؾِقِفَسَؾِقِفممَوَصَؾََّّوَصَؾَّّمماظظُُّؾَؿوِت،اظظُُّؾَؿوِت،ممَظُفَظُفممَأِذََّٕض ـِمِعـ ممَأِنَأِنممِعـ

ـَِّٖٔل ـَِّٖٔلَؼ ممَحٖؿـكمَحٖؿـكممماْظُعِؿَؾـكماْظُعِؿَؾـكمممَظـؽَمَظـؽَمممَدـَكِطَؽ،مَدـَكِطَؽ،مممَسَؾـلٖمَسَؾـلٖمممَؼِقٖؾَؼِقٖؾممَأِوَأِوممَشَضُؾَؽ،َشَضُؾَؽ،ممِبلِبلممَؼ

ِبَؽم"ِبَؽم"ممٔإالٔإالممُضٖقَةُضٖقَةممَوالَوالممَحِقَلَحِقَلممالالممَتَِّٕضك،َتَِّٕضك،

ٖٖٛٛ
مم

 لب   ان ها ه نزؿ ىو  اىف اجلةاؿ لقاؿ:

ممَوَأَغــوَوَأَغــوممَظــَؽ،َظــَؽ،ممَضِقِعــَؽَضِقِعــَؽممَضــِقَلَضــِقَلممَدــِؿَعَدــِؿَعممَضــَِّٓضــِّٓمماظؾَّــَفاظؾَّــَفممٔإٖنٔإٖنممُعَقٖؿــُّٓ،ُعَقٖؿــُّٓ،ممَؼــوَؼــو"م"م

ــُؽ ــُؽَعَؾ ــؤل،ممَعَؾ ــؤل،اْظِفَؾ ــِّٓمماْظِفَؾ ــَِّٓوَض ــلممَوَض ــلَبَعـَـِ ــَؽممَبَعـَـِ ــَؽَرٗب ــَؽممَرٗب ــَؽٔإَظِق ــْلُعَِّٕغلممٔإَظِق ــْلُعَِّٕغلِظَؿ ــَلِعَّٕٔك،ممِظَؿ ــَلِعَّٕٔك،ِب ممٔإِنٔإِنممِب

ًَ ًَِذِؽ ـٔ،ممَسَؾِقٔفُؿَسَؾِقٔفُؿممُأْرِؾَؼُأْرِؾَؼممَأِنَأِنممِذِؽ ـٔ،اَِِّخَشَؾِق ممَبـؾِمَبـؾِم:مم:مممماظؾَّـفِماظؾَّـفِمممَرُدـقلُمَرُدـقلُمممصَؼـولَمصَؼـولَممماَِِّخَشَؾِق

ـِمماظؾَّــُفاظؾَّــُفممُؼِكــَّٕٔجُؼِكــَّٕٔجممَأِنَأِنممَأِرُجــقَأِرُجــق ـِِعــ ـِممِصــالِبٔفِؿِصــالِبٔفِؿأََأممِعــ ـَِعــ ممالالممَوِحــَُّٓهَوِحــَُّٓهمماظؾَّــَفاظؾَّــَفممَؼِعُؾــَُّٓؼِعُؾــُّٓممَعــ

""ممَذِقّؽوَذِقّؽوممِبِفِبِفممُؼِشُّٕٔكُؼِشُّٕٔك

ٖٜٖٜ
مم

ىػػذا اىػػػ لا  رلػػػ ب،  مػػ  يقػػػ  ي أح شػػػ ة شػػ ي ة ليػػػ لوا هبػػػذا 
 .اى لا  إبخجص يف ج هللا لنو ي احلاؿ كما   ج ل  احلةدا 

   الجامن ااألربرونالجامن ااألربرونالسؤال السؤال    

                                                 
 ربسٗخ الطجشٕ 8ٖ

 صح٘ح اثي حجبى 9ٖ
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 :ىف ر ا و ادلةاركة كاف ىو عجث زلطات سد   رسوؿ هللا 
 ا طة اال :

كانػػت  ػػ  ادلانػػك  احلػػ اـ إ  ادلانػػك  ااقمػػى، لكانػػت اىوسػػداة 
 اىػػػا لاػػػػل هبػػػا ىف ىػػػػذا ادلقػػػاـ ىػػػػى اىػػػ اؽ أخػػػػذا  اباسػػػةاب،  ػػػػال 

و لُيانػػػ ى بػػػو ىف كػػػل ىػػػذه ا طػػػات بػػػ لف أسػػػةاب، يانػػػ طد  أف ي ػػػ ج بػػػ
قػ لة  ىنػا،  ػأراد  لىك  هللا     كم و ن ل  دهػا ااسػةاب اف اىنػ  

أف ي امنا أننػا ث بػ  أف ث ن  اػى لػ  ااسػةاب، بػل ذخػذ اباسػةاب ىف  
 .كل أ ور  داينا لكل  ا يواانا إ  ربنا 

، لىكػػػ  ي يػػػ لف  م ظػػػم إخواننػػػا  اىدػػػا  ي يػػػ لف أف يمػػػاوا إ  هللا
ذىػػػىف بػػػػ لف سػػػػةا، ي ػػػػ  ىف حلظػػػػة يقػػػوؿ ىػػػػو: ىػػػػا أنػػػػت لربػػػػىف، أىػػػػد   
كػػذىىففك  ػػج ن يػػ  أف صلاىػػ  لث ن  ةػػ  لث نػػذك  لث نف ػػل شػػدئا ، لكانػػا 
يطم  ىف ذىىف، ىك  ىف  اذا يطم ف ىف زلػاؿ، اهنػا ل ػاج إ  ااسػةاب، 

ػ ))ث إىػو إث ل  ظم ادلانامني يطم وف اهنم ي  ق لف أهنم طادلػا نطقػوا: بػ
هللا زلمػػٌ  رسػػوؿ هللا((  دقػػوؿ ىػػذا يكفدػػ  ىػػ خوؿ اجلنػػة، لث يمػػال لث 
 يمـو ... لىذا أيضا  يطم  ىف زلاؿ، ىك  ث ب     ااخذ اباسةاب.

 ا طة اىااندة:
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ادل ػػ اج، لادل ػػ اج ي ػػ  اىانػػام اىػػذى ي كةػػو اةنانػػاف ىدمػػ   بػػو إ  
 س إ  اىانػػػمالات، لكانػػػت  ػػػ  بدػػػت ادلقػػػ  كػػػاف    يفػػػ ،   ُػػػ ج بػػػو 
 لسداة اىم ود ابدل  اج.

،  ػػػاىة ئ لادل ػػػ اج  دػػػو أقػػػواؿ كاػػػ ة ث ي اػػػم  قدق هػػػا إث هللا 
يقػػوؿ  دػػو: ىػػو أننحػػة كأننحػػة ادلجربكػػة، أل ادلجربكػػة كانػػت لماػػو لاػػى 

اػاى أننح ها، لاىة ئ يقوؿ: أنو   كا رل ػاين نػوراين َّػل رسػوؿ هللا 
أنػػػػو أ ػػػػٌ  ث جيػػػػا اى حػػػػ ث  دػػػػو، لث نغاػػػػوا ىف  ، لادلهػػػػمهللا لادػػػػو لسػػػػامم

 اػػاى هللا لادػػو لسػػامماى حػػ ث  دػػو،  ػػادل  اج لسػػداة ان قػػل بػػو رسػػوؿ هللا 
 طو(طو(ٕٕ٘٘))   بدت ادلق س إ  اىانمالات،  ما شكاها ل ا ىدئ هاف

                                             

لأّكػػ   لقاػػل ي اىةحػػ  لػػ  ذىػػىف،  ةمػػاذا أ  لنػػ  ا أُي ػػا ذىػػ  
يفدػػ ىن ذىػػىففك بػػل إنػػو سػػد طا  لسػػد وق  ي اىةحػػ  لػػ  ذىػػىف،  هػػل 

   او ة ىانُت ىف أ م  احلانة إىدها، لث ش ي  اة  داج دل    ها.
 ا طة اىااىاة:

  دلػػا لاػػل إ  سػػ رة ادلن هػػى للقػػ  أ ػػني اىػػو ى ن يػػل، قدػػل: 
ػػػو ن يػػػل لَّاػػػو اى  ػػػ ؼ إ   دػػػ  ث يػػػ ّ  ىػػػو اى  ػػػ ؼ ااخضػػػ ، لز  نم
  د ، إ  قاب قوسني أل أدىن:

                            (ٔٓ)اىنكم  
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لكذىىف نف  اا  ، ىذا اى  ػ ؼ ااخضػ   ػا شػكاوف ل ػا ىدئ ػوف 
ىػػذه ااشػػدا  ث ي قػػل ىدئ هػػا لث شػػكاها لث شػػدئا  لنهػػا اى قػػوؿ اآلد دػػة 

 ىف  كا هللا      ها لنها اهنا ث ي حماها.اجلانماندة، لىذى
   يان ط       هاف اىقاػوب إذا طُهػ ت  ػ  اى دػوب، لدنػت  ػ  
 ض ة لػجـ اىغدػوب، لىػذا ىػد  بكػجـ   ك ػوب يقػ أله، لإ ػا كمػا قػاؿ 

 )ادلطففني()ادلطففني(  هللا:

                                        

                                     

 هػػو  قػػاـ شػػهود، لأىػػل ىػػذا اىشػػهود ىػػل يانػػ طد وف أف ي ػػ لا 
لما شاى له  ىفاظ  يوقدفدة أر ػدة اىػل ىػذه اى قػوؿ اار ػدةف ث، ىػو 

 ي م   هبا لىكنو ث يان طد  أف يُةدع هبا.
 قػاب قوسػني أل أدىن،   ن   ادل  اج إ  اىانػمالات، لاى  ػ ؼ إ 

 هذه اىوساربل اىه َّات رسوؿ هللا، لإف كاف ىف احلقدقة اىذى َّاو ىػو 
ي  كم ػو اى ادػة اق ضػت   وثه، لإ ا ىى لساربل لأسػةاب، لأف هللا 

 أف يكػػػوف ىكػػػل شػػػل   سػػػةةا، لىػػػذىىف اىشػػػد  زلػػػل اىػػػ ي  بػػػ  اى ػػػ حي 
دلػػػا د   نػػػو  أيضػػػا  ُيكػػػى لاػػػى له يػػػو  دقػػػوؿ: إف سػػػد   رسػػػوؿ هللا 

اى اؽ، أخذ اى اؽ ي ق     ش ة اىف ح،  قاؿ ىػو سػد   ن يػل:  ػو اي 
بػػ اؽ  اػػم ي كةػػىف أ ػػٌ  أكػػـ  لاػػى هللا  نػػو،  فهمهػػا قػػوـٌ بفهػػم، ل همهػػا 
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أىل هللا اى ار ني بفهم  آخ : ي   ُيق ىػىف اي بػ اؽ أف يػ ق  اف رسػوؿ 
 .هللا س كةىف،  ام ي كةو أ ٌ  قةاو  ااو 

ىذا اي أخى اي ن يػلف قػاؿ: ىػذا بػ اؽ اىُ ّشػاؽ لسػفدنة  لقاؿ:  ا
اىوال ىتى حاؽ، قاؿ: أ  ب اقل شػوقل لزادح إىدػو يػوقل، لكدػ  ُيمػل 
سلاوٌؽ   دٌ   ال ىذا    َّل اا انة اىا لكز ل  َّاهػا اىانػمالات 
لاارض لاجلةػػاؿف  قػػاؿ: اي   إ ػػا ُأرسػػل إىدػػىف لاػػى لػػادة ادلاػػوؾ، اف 

اسػػػ زارلا  ةدةػػػا  أل اسػػػ  لوا ق يةػػػا  أرسػػػاوا إىدػػػو ألػػػز  ُخػػػ ا هم ادلاػػػوؾ إذا 
 لأّخّ  نواهبم ىنقل أق ا هم،  كئناؾ لاى رسم لادة ادلاوؾ.

لىذا كل  ا ىف اا  ، اىذى ُيمػل سػد   رسػوؿ هللا لُيمػل اىكػل 
اق ضػت  ، ىكػ  ىػذا ى ا ػل ااسػةاب، اف هللا لػزم لنػلم   ف ىػو هللا 

 شل   سةةا ااى ا  أل ابطنا . كم و أف يكوف ىكل 
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 فطٔش٘ العٔ  فْزٖ حمند أبْزٓد: ترمج٘ امللؤل 
  ذى  ٘ٔـ، ادلوا ق ٜٛٗٔأك وب  ٛٔنةذة: لى   ضدا و ي   

ىػ ابجلمدزة،   كز اىاننطة، غ بدة، ج ـ ٖٚٙٔاحلكة 
ع، ل مل لاى ىدانان  كادة دار اى اـو    نا  ة 

ادم  ا ـ،   لمل ابىرتبدة لاى  ٜٓٚٔاىقاى ة 
لال إ   نما   ي  لاـ مب ي ية طنطا اى  ادمدة، 

 ـ.ٜٕٓٓليقال  سنة 
  اىنشاط: ي مل رربدانا ىاكم دة اى ا ة

ل ق ىا  ٕٕٗىا لوة إ  هللا مبم ، لادلشه ة ب قم 
ادل ادى ابىقاى ة، لذلا  ٘ٓٔشارع  ٗٔٔاى ربدانى 
بدة لاةسج دة هد  أضلا  اجلمهورية.، كما ي كوؿ مبم  لاى لؿ اى      لع ي

ىنش  اى لوة اةسج دة، لإ دا  ادلُال لااخجؽ اةثاندة؛ ابحلكمة لادلولظة 
احلاننة. ىذا ابة ا ة إ  اىك اابت اذلاد ة ةلادة رل  اةسجـ،    
اى انكدجت اىمويدة اىكا ة  لاىوساربط ادل   دة ىامحا  ات لاى رلس 

لأيضا    خجؿ  وق و لاى  لاىاقا ات لاى اىش اربط لااق اص ادل رلة،
لىو أ   أك  ادلواق   www.Fawzyabuzeid.comشةكة اى

اةسج دة ىف اببو لنارى إ ا ة ي اث اىشد  اى امى اىكا ل لاى   ى 
 .مخانة لعجعني لاـ  ضت، لق  م إ   اح لانهة ىاموق  ابىاغة اةصلادزية

 :اى ه  ي لو إ  نةذ اى  ما لاخلج ات، لاى مل ل -ٔدلػويو
اىم  اةسج ى، لإ دا  رلح اةخوة اةسج دة، لاى  ا     اا قاد 

ُي ص لاى ي بدة  -ٕلاا اناد لااع ة لاا ندة لغ ىا    أ  اض اىنف ، 
 -ٖأ ةابو ابىرتبدة اى ل دة اىما دة ب   هتذيا نفوسهم ليمفدة قاوهبم.، 

لح اى ي ، لإ دا  ي مل لاى ينقدة اى موؼ شلا شابو     ظاى  ب د ة ل  ر 
 اى موؼ اىاناوكى ادلة  لاى اىق آف لاىاننة للمل اىمحابة اىك اـ.

   ى  و : إلادة اجمل  اةسج ى بة   اى لح اةثاندة، لنش
 ااخجؽ اةسج دة، لبرتسد  ادلةادئ اىق آندة.
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  4040قاٜن٘ امللؤلاا : شوع٘ ّمثاىٌْ كتابًا يف شت ش شلقاٜن٘ امللؤلاا : شوع٘ ّمثاىٌْ كتابًا يف شت ش شل  
  كتن:كتن:  55ْفٔ٘ : ةدد ْفٔ٘ : ةدد أّال : ششصش٘ مً أة و الصأّال : ششصش٘ مً أة و الص

اىشد    لاى سج و س ة  (ٖ، )ط(ٕاة اـ أبو اى زاربم اجمل د اىموىف) (ٔ)
شد  اةسجـ اىاند   (٘ٗ، )ادل ىب اى ابىن اىاند  أَّ  اىة لى (ٔٗ، )لس ي ة

 اىشد  اىكا ل اىاند  أبو احلان  اىشاذ . (ٜ٘، )ط(ٕإب اىدم اى سوقى )
  كتاب:كتاب:  2626دد دد ثاىٔا : ششصش٘ الدًٓ ّاحلٔاٗ  :ةثاىٔا : ششصش٘ الدًٓ ّاحلٔاٗ  :ة

(  ارب ة ٘)، ٔنفحات    نور اىق آف ج (ٗ، )ط(ٕزاد احلاج لادل  م  )( ٕ)
 فايع اىف ج  (ٛ، )ي نم ىتن لناندة لىتصلادزية ط(ٕادلانام بني اى ي  ل اى ام )

ط( ٕي بدة اىق آف جلدل اةثاف )( ٜ، )ط( )ي نم ىبن لناندة لاةصلادزية(ٕٔ)
  الى نا  ة  (ٕٗ) ،ٕ   نور اىق آف جنفحات  (ٗٔ، ))ي نم ىتصلادزية(

نور اجلواب  (ٕٚ، )ط(ٕإاجح اا  اد لاجمل م ات ىف اةسجـ )( ٕٙ) ،ىاشةاب
ط()يرتنم ىبن لنداندة لاةصلادزية(، ٖكد  ُية ىف هللا )  (ٖٗ، )لاى أسئاة اىشةاب

، )ي نم ىتصلادزية، ليرتنم ىبن لنداندة( ط(ٕكونوا ق آ  ثشى بني اىناس )( ٜٖ)
قضااي اىشةاب  (ٓ٘) ،ط(ٕ  الى نا  ة ىانانا )( ٗٗ، )ادلني نات اىقان ات (ٖٗ)

( ٕٚ) ،( اىمداـ ش ي ة ل قدقةٔٚ)، ( بنو إس اربدل للل  اآلخ ةٚٙ) ،ادل اا 
( احلا لاجلن  ىف ٗٚ) د،( نا   ااذكار لاالراٖٚ) ،إك اـ هللا ىب وات

نان ة     ٖٕٓٓٓأكا     ينزيل  ( أ  اض اا ة لبم ة اىنةوة )مم ٘ٚ) ،اةسجـ
( ٔٛ) ،ٕ(   الى  ورية جٓٛ) ،ٔ(   الى  ورية جٙٚ) ،اىك اب    ادلوق (

، ٖ(   الى  ورية جٗٛ)، (  وارات اةناناف ادل اا ٕٛ) ،سنياثت غ  ادلانامني
 .ٗ(   الى  ورية جٙٛ)

  كتن:كتن:  77ثالثًا: ششصش٘ اخلبن اإلهلامٔ٘: املياشوا :  ةدد ثالثًا: ششصش٘ اخلبن اإلهلامٔ٘: املياشوا :  ةدد 
شه  ش ةاف ل ( ٛٔ، )لادل  اج( شه  رنا لاةس ا  ٚٔ، )ةوىادلوى  اىن( ٙٔ)

، احلج ل لد  اا حى (ٕٓ) ،شه  ر ضاف ل لد  اىفط ( ٜٔ)ىداة اىغف اف، 
 ط(.ٖادلناسةات اى يندة )رلا اخلطا اةذلا دة  (٘٘) اذلك ة ليـو لاشورا ، (ٕٔ)

  كتابكتاب  11اجملشد الثاىٙ : اخلبن اإلهلامٔ٘ العصرٓ٘ : ةدد اجملشد الثاىٙ : اخلبن اإلهلامٔ٘ العصرٓ٘ : ةدد 
 شفدة اىنةوية ىا م .( ااٛٚ)

                                                 
 ثٌفظ الزشر٘ت   الشقن ثذاخل القْع٘ي قجل إعن الكزبة ُْ رشر٘ت الكزبة عٌذ الطجعخ األّلٔ، ّٗحززفظ ٓٗ
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  كتن:كتن:  1111ثالثا :ششصش٘ احلقٔق٘ احملندٓ٘: ةدد ثالثا :ششصش٘ احلقٔق٘ احملندٓ٘: ةدد 
 إش اقات اةس ا ( ٖٔ) ،ط(ٖ  ي  احلقاربق ل  ق ر سد  اخلجربق ) (ٚ)
لانا ( ٖٖ، )اى َّة ادله اة (ٖٕ، )ط(ٕاىكماثت ا م ية) (ٕٕط(، )ٕ)ٔج

إش اقات  (ٖ٘، )ط( )ي نم ىتصلادزية(ٕ)  ادلانامني ادل اا ي  ضلو رسوؿ هللا
( اجلماؿ ا م ى ااى ه ٘ٛ) ،( اثىن اعننيٓٚ) ،اىان اج ادلن ( ٔٙ، )ٕج اةس ا 
 اج )سنياؿ لنواب(.هادات ادل   ( ٚٛ)لابطنو.

  كتاب:كتاب:  1313رابعا : ششصش٘ البرٓق    اهلل: ةددرابعا : ششصش٘ البرٓق    اهلل: ةدد
 ،ط() يػػػػػػػ نم ىبن لنانػػػػػػػدة(ٕط يػػػػػػػق اىمػػػػػػػ يقني إ  ر ػػػػػػػواف رب اى ػػػػػػػادلني ) (ٙ)
اجملاىػػػػ ة ىامػػػػفا   (ٕٛ) ،ط يػػػػق ا ةػػػػوبني لأذلاقهػػػػم (ٕ٘، )أذكػػػػار اابػػػػ ار (٘ٔ)

، رسػاىة اىمػاحلني (ٖٔ، )لج ات اى و دق اىل اى حقدػق (ٖٓط(، )ٕ) لادلشاى ة
ندػػل اى هػػاىن  (ٙ٘، )كدػػ  يكػػوف دالدػػا  لاػػى بمػػ ة  (ٕ٘، )  اقػػى اىمػػاحلني (ٕٖ)

لاشػػورا  لفػػة ا ةػػني ل نحػػة ادلانرتشػػ ي   دمػػا يطاػػا ىف يػػـو  (ٚ٘، )ابىػػورد اىقػػ آىن
 ،أ انػػػػػػػػػػػػػ  اىقػػػػػػػػػػػػػوؿ (ٗٙ)، نوا ػػػػػػػػػػػػػل ادلقػػػػػػػػػػػػػ بني( ٓٙ، )ىاقػػػػػػػػػػػػػالقكى )لقدػػػػػػػػػػػػػق(

 ( دلوة اىشةاب اى م ية ىتسجـ.ٜٚ)
  كتابكتاب  1616خامصا: ششصش٘ دراشا  صْفٔ٘ معاصرٗ: ةدد خامصا: ششصش٘ دراشا  صْفٔ٘ معاصرٗ: ةدد 

أبػواب اىقػ ب  (ٕٔ، )اىمفا  لااافدا  (ٔٔ، )اىمو دة ل احلداة ادل اا ة (ٓٔ)
ط( )ي نم ىتصلادزية ل نشور ٖلاىاننة )( اىمو دة ىف اىق آف ٜٕ) ل  نازؿ اى ق يا،

 ، ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهج اىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىف لاحلدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة اى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ية (ٖٙ) ،لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ادلوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (
 ،اىفػػػػػػػػ ع اى   ػػػػػػػػاىن( ٔ٘، ) ػػػػػػػػوازي  اىمػػػػػػػػادقني (ٜٗ، )اىوثيػػػػػػػػة لاالىدػػػػػػػػا  (ٕٗ)
،  نهػػػاج اىوااػػػاني( ٖٙ،)سػػػدا ة اى ػػػار ني( ٛ٘، )اىػػػنف  لاػػػفها ليزكد هػػػا( ٖ٘)
( اانوبػة اى ابندػة ٜٙ)،  اندة ىبافدا ( اى طااي اىممٛٙ)، ( نانمات اىق ب٘ٙ)

 (  قا ات ادلق بني.ٖٛ) ( ش اب أىل اىوال،ٚٚ) ي ااسئاة اىمو دة،
  كتن:كتن:  99شادشًا: ششصش٘ ظوااٛ الصدّر: ةدد شادشًا: ششصش٘ ظوااٛ الصدّر: ةدد 

 (ٓٗ، )ط(ٖ))اغ (أذكار ااب ار  (ٖٛ، )ط(٘سل م   فايع اىف ج )( ٖٚ)
، ط(ٕال اارزاؽ. )لجج اى زاؽ ى  (ٙٗ، )ط(ٕألراد ااخدار )خت يج لش ح()

 ار اى ة  اىمامل سأ (ٛٗ، )ط(ٖبشارب  ادلني   لن  ادلوت ) (ٚٗ)
( بش ايت ادلني   ي ٖٙ) سل م  زاد احلاج لادل  م . (ٗ٘، )ط(ٕ)ل وسى

 ( بشارب  اىفضل اةذلل.ٙٙاآلخ ة. )
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 أًٓ جتد ملؤلاا  فطٔش٘ العٔ  فْزٚ حمند أبْزٓد
 اوق هااااارة رحملم اهل تت إسم اىفك   

 ش رع ياهر اوق ئر ا زهر 116 25912524 اك    اجمل ر اوعريب
 ساق ام اوًالم ادران احلسني 25911518 اك    اجلًري
 ش رع اوشدخ رحي ن ا بر ن 52 27958215 دار اىفق م

 اوشدخ ص حل اجلعفرى اورراس  17 25898129 اك    ياااع اوك م
 حلسنيام رة ا ملحمل ف ل 1 25914175 اك    او افدقد 
 زحمل ق اوسا  م خ ت اسجر احلسني 2 11227475931 لزار ا اار احلسني
 ادران حسن اوعرملى لحلسني 11 25915224 اك    اوعز ز  
 ش رع ياهر اوق ئر لورراس  131 25911786 اوفًان اجلمد  
 ش رع اىفشلر احلسدىن لحلسني 22 25912541 اك    احلسدًد 
 ش رع دمحم ا ه خ ت ا زهر 1 25118119 اك    اوق ع 

 ادران اوسدرة  فدس  . 9 25114441 اك     فدس  اوع م
 ش رع شر ت 2ام رة او ااء  23934127 اىفك ب اىفصري احلر ث
 ش رع او س  ن ب  ب او اق 28 23961459 ا د ب ك اب كدالىن
 ش رع او حر ر  ادران اورحملي 119 33351133 اك    دار اإل س ن

 ادران ط عت حرب 6 25756421 ارباىلاك    
   ش رع اوًصر ار ً   صر2111طد    24115612 ارباىل ار ً   صر
 ش رع ارىل ياار اوسًرتال 9 23911994 اوًلض  اىفصر  
 ش رع د. حج زي  خ ت اندي اورتس    6 33449139 هال و ًشر ملاو از ع
 خ ت اجل اع ا زهر درب ا تراك  11115142797 اىفك    ا زهر   و رتاث
 ش رع ياهر اوق ئر ا زهر 128 25898253 اك    ام اوقرى

 ش رع اوصً دحملد  ل زهر 9 25934882 اىفك    ا دبد  احلر ث 
 ش رع د.امحر ااني  اصر اجلر رة21 26444699 اك    اورملض  اوشر ف 

 اإلسااااكًرر    
 ي دحم   اوراب  اا م ا عم  11224619182 كش  ساان

 حم   اوراب  صفد  زغ ال 11111232698 اوك  ب اإلسالاى اوثق ل
 ش رع اوًىب دا د ل  حم ا  اصر 66 11114114311 كش  دمحم سعدر ااسى
 ش اوًىب دا د ل  حم   اصر 4 13-3928549 اك    اوصد د
 اىفشريامحر إ  ادب  سدرى ي بر 23 13-5462539 اك    سد ا ه
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 ا/ امحر ا بدض -حم   اوراب 11288343555 اوكش  ا بدض
 ا حملااااااا ودم  

 جباار اررس  ا ر اوعز ز ا ى -اوزحمل ز ق -------دمحم  كش  ا ر احل فظ
 ش رع  ار اور ن –اوزحمل ز ق  155-2326121 اك    ا  دة
 اا م اسجر اوسدر او رملى -طً   141-3334651 اك    اتج
 رع سعدر ملاىفع صم اا م ك د  او ج رةش 9 -   ط 141-3323495 اك    حملرب 

 11118935182 كش  او حر ر
ش رع اوسادان اا م اوسًرتال   -كفر اوشدخ 

 ا/س اى امحر ا ر اوسالم
 يدل ن جباار اس شفى  رعش -اىفًصارة  11112285253  صح ف  اجل اعاك    

 ا/ام د س دم ن او اارىء
 ا/ا طت ملفرى  ش اهل دى  ازب  اقب  اىفًصارة 11111421469 اورمح  اىفلراةاك    

جباار اررس  ابن   اوث  ا   رعش -اىفًصارة 11115731551  اك    صح ف  اوث  ا 
 كم ل اور ن امحر  ج  احلوقم ن

 اخ  ر اودام صح ف 
جباار اررس  صالح س    -اىفًصارة – ط خ  11224917744 و ح ج دمحم ا ترىب

 اا م كابرى ط خ    او ج ر 
 ا مح ده غزاىل بربرى -ف  ر 11226468191    اإلمي ناك 

 اوسا س ش اوشلراء  ح حسن دمحم خريى 11227961419 كش  اوصح ف 

 ش رع امحر ارايب اا م او كا ن اىفلىن -ساه ج 193-2327599 املابد ا راوف  ح اوسم ن

 اا م اسجر سدري ا ر اورحدم اوقً ملى -حملً  11169518616 كش  ابا احلسن

 11118698664 إسً  -  لوقراايكش
احل ج دمحم اور س  -ش اوسدرة ز ًب -إسً   -حملراايال

 ملا س  ذ دمحم راض ن دمحم اوًاىب

 11111491823 كش  حسىن إبسً 
 كش  حسىن دمحم ا ر اوع طى اىفًسى

 ا حملصر -اا م اس شفى اورار إبسً  
ىقو دة ل   ادلك ةات اىك ى ااخ ى أيضا  ب لر ااى اـ لاجلمهورية لااخةار ل دار اىش ا لا

أغاا اىك ا لثك  أيضا  اةطجع إىدكرتلندا لاى . ابىقاى ة لاجلدزة لااسكن رية لا ا ظات
، لىى .comfawzyabuzeidwww.لينزياها رلا  كما طة ت    لاى  وق  اىشد  

، لثك  com.askzadwww.لاى اىنت وق  لامى ىاك اب اى  ىب لاى أك    نشورة أيضا  
ماملعوديمبوظؼوػّٕة،حّٓائؼمم105شمم114دارماإلميونمواحلقوة،مطاةها    اىناش :  

  00202-25261618،مف:م00202-25252140مم:ت

http://www.fawzyabuzeid.com/
http://www.askzad.com/
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 الاَرشت

 ٖ ادلق  ة 
   اىفمل االؿ: أسػػػػػػ ار اةسػػ ااىفمل االؿ: أسػػػػػػ ار اةسػػ ا

 ٙ ذك  اثس ا  لادل  اج ٔ
 ٚ اخ ماص اى سوؿ ابثس ا  لادل  اج ٕ
 ٛ اى  لج ابجلان  أـ ابى لح ٖ
 ٕٔ  َ ات اةس ا  لادل  اج ٗ
 ٗٔ اخ جؼ اى لاايت ي اثس ا  ٘
 ٙٔ اةس ا  ىدج ٙ
 ٙٔ  شاى  اةس ا  ٚ
 ٖٕ اانةدا  ي قةورىم ٛ
 ٕ٘ دالى اىدهود لدالى اىنمارى لاباد  ٜ
 ٕٛ اجة اىن  ابانةدا  ٓٔ
 ٖٓ اثس ا  لادل  اج لاى ام احل ي  ٔٔ

 اىفمل اىااين: هادػػػػػات ادل ػػ اجاىفمل اىااين: هادػػػػػات ادل ػػ اج
 ٖٗ ادل  اج ٕٔ
 ٖٙ    اج اى سل اىانابقني ٖٔ
 ٖٚ اخرتاؽ  انز اىز اف لادلكاف ٗٔ
 ٖٛ ادل  اج    ادلانك  ااقمى ٘ٔ
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 ٜٖ ابركنا  وىو ٙٔ
 ٓٗ اىك ًنادل  اج ي اىق آف  ٚٔ
 ٕٗ يـو اى  لج ٛٔ
 ٘ٗ  كمة لنود اى  دق ٜٔ
 ٛٗ اىانما ىف نةدا  ىف اارض ل ىقا  اىن  ابا ٕٓ
 ٜٗ رؤية اى سوؿ ىبنةدا  ىف اىانموات ٕٔ
 ٔ٘    اج اى سوؿ لر   لدانى ٕٕ
 ٖ٘ لر  ناه  كا  لادا ٖٕ
 ٗ٘  كمة ي يدا اانةدا  ىف اىانموات ٕٗ
 ٛ٘  كمة رؤية اانةدا  ٕ٘

 اىفمل اىااى : ادلشػػػػػاى  اىق سػػدةاىفمل اىااى : ادلشػػػػػاى  اىق سػػدة
 ٗٙ س رة ادلن هى ٕٙ
 ٛٙ  قا ات ادلجربكة لاانةدا  ٕٚ
 ٓٚ آايت ربو اىك ى ٕٛ
 ٔٚ د       ٜٕ
 ٖٚ رؤية اى سوؿ ى بو ٖٓ
 ٙٚ  كمة   يضة اىمجة ىف ادل  اج ٖٔ
 ٜٚ س  طاا  وسى ىا  فد  ٕٖ
 ٗٛ ادل  اج لرؤية اىونو ٖٖ
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 ٙٛ ـ لاى لةاد هللا اىماحلنياىانج ٖٗ
 ٜٛ س  اىانجـ ٖ٘

 اىفمل اى اب : احلكػػم لاى رلس ادلانػػ فادةاىفمل اى اب : احلكػػم لاى رلس ادلانػػ فادة
 ٕٜ اث  فا  ابدلناسةات اى يندة ٖٙ
 ٖٜ كدفدة اث  فاؿ ابثس ا  لادل  اج ٖٚ
 ٜ٘ درلس اةس ا  ٖٛ
 ٜٜ اثس ا  لاجمل م  اىفا ل ٜٖ
 ٔٓٔ اداـ يـو اثس ا  ٓٗ
 ٕٓٔ اوؿ ا  هللاادل  اج لاىو  ٔٗ
 ٘ٓٔ    اج ادلني نني ٕٗ
 ٙٓٔ نمدا ادلني      اةس ا  لادل  اج ٖٗ
 ٚٓٔ ل لج اارلاح ٗٗ
 ٛٓٔ ي ب  اا   ٘ٗ
 ٖٔٔ ل ح اىكا  ي  ٙٗ
 ٘ٔٔ دلا  اثس ا  ٚٗ
 ٚٔٔ اى اؽ لادل  اج لاى   ؼ ٛٗ
 ٕٔٔ ي هة ادلنيى  
 ٕٕٔ قاربمة ادلنيىفات 
 ٕٗٔ د أي  ه   نيىفات اىش 

 مم حبم  هللا لب كة  ةدةو ل مطفاه ااى هللا لادو للاى آىو ااطهار
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